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ت- -ق- -وم وزي- -رة الّ- -ت -ضس -ام -ن
لسسرة وقضسايا اŸرأاة رفقة وا‹ ولية ا÷زائر عبد القادر زوخ ،بعد غد
الوطني وا أ
الثن ،Úبزيارة عمل وتفّقد لبعضس اŸشساريع القطاعية ،النطÓق من مقر الولية على
السساعة الـ  ٠٨ : ٠٠صسباحا.

١٧2٣٩

تقابو ‘ ع Úصسالح واŸنيعة
ت- -ق -وم ال -وزي -رة اŸن -ت -دب -ة
ل- - -دى وزي- - -ر الّ- - -ت- - -ه - -ي - -ئ - -ة
ال- -ع- -م- -ران- -ي- -ة والسس- -ي -اح -ة
صس- -ن- -اع- -ة ال ّ-ت -ق -ل -ي -دي -ة
وال ّ
اŸكّ- - -ل- - -ف- - -ة ب- - -الّصس- - -ن- - -اع- - -ة
الّ-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ائشس-ة ت-قابو،
غ-دا ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-فّ-ق-د
لداري-تÚ
إا ¤اŸق-اط-ع-ت Úا إ
ع Úصس- - -ال- - -ح ب- - -ت- - -مÔاسست
واŸنيعة بغرداية .

ملتقى وطني حول مسسÒة
اÛاهد بوشسعيب
يÎاأّ سس وزي - - - - - - - - - - - - - - - - - -ر
اÛاه- - -دي- - -ن ال- - -ط- - -يب
زي -ت -و ،Êغ-دا ،اŸل-ت-ق-ى
الوطني حول «اŸسسÒة
ال -نضس -ال -ي -ة ل -ل -م -ج-اه-د
ب -ل-ح-اج ب-وشس-ع-يب عضس-و
›م -وع -ة  »22ب -ولي -ة
ع“ Úوشسنت.

ميهوبي يلتقي مديري و‡ثلي
اŸؤوسّسسسات اŸسسرحية

يÎأاّسس وزي -ر ال ّ-ث -ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،غ-دا،
أاشس- -غ -ال اج -ت -م -اع م -ع م -دي -ري و‡ث -ل -ي اŸؤوسّس -سس -ات
اŸسس -رح -ي -ة ،وذلك ب -قصس -ر ال -ث -ق -اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا
ابتداء من السساعة الـ  ١٠ : ٠٠صسباحا .

ولد عباسس ينصسب ÷نة –ضسÒ
الّتشسريعيـ ـ ـ ـ ـات بتيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازة
لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني
يشسرف ا أ
ج -م -ال ول -د ع-ب-اسس ،ع-ل-ى م-راسس-م ت-نصس-يب ال-ل-ج-ن-ة
ال-ولئ-ي-ة ل-ت-حضس Òالن-ت-خ-ابات التشسريعية لولية
تيبازة ،وذلك على السساعة  ١٠ : ٠٠صسباحا ،بدار
الثقافة أاحمد عروة بالقليعة.

سساحلي يÎأاّسس ندوة وطنية Ÿسسؤوو‹ خÓيا اإلعÓم والتصسال
لم Úالعام ◊زب التحالف الوطني ا÷مهوري بلقاسسم سساحلي ،اليوم ،ندوة
يÎأاّسس ا أ
لعÓم والتصسال الولئية وصسفحات التواصسل الجتماعي
وطنية Ÿسسؤوو‹ خÓيا ا إ
ال-ولئ-ي-ة ،وك-ذا إاطÓ-ق اŸوق-ع ال-رسس-م-ي ل-ل-ح-زب واسس-ت-ع-راضس م-واق-ف-ه م-ن اŸسس-تجدات
الوطنية والدولية ،وذلك بقرية الفنان Úبزرالدة ابتداء من السساعة  ٠٩ : ٣٠صسباحا.

ندوة تأاط◊ Òرك ـ ـة
اإلصسـ ـ ـ ـÓح بتيـ ـ ـ ـزي وزو

التّنظيم اŸتعلّق باألشسياء ال ّضسائعة موضسوع حصسة «‘ ال ّصسميم»
غول يجتمع باللّجان
الولئية وا÷الية للّترشسيحات

صسميم» التي تبث ع Èأامواج
تتناول حصسة «‘ ال ّ
لذاع -ي -ة م -وضس -وع «ال -ت-ن-ظ-ي-م اŸت-ع-ل-ق
ال -ق -ن -اة ا إ
لشس -ي -اء الضس-ائ-ع-ة وال-ت-ي ” ال-ع-ث-ور ع-ل-ي-ه-ا ‘
ب -ا أ
لم-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة»Ã ،شس-ارك-ة ‡ثل
ال-ط-رق وا أ
لم -ن،
ع -ن مصس -ال -ح ولي -ة ا÷زائ -ر وإاط -ار م -ن ا أ
وسس - -ي - -ت - -م ف - -ت - -ح اÿط ل - -ل- -رد ع- -ل- -ى تسس- -اؤولت
اŸسس -ت -م -ع Úوانشس -غ -الت -ه -م ،وذلك اب -ت -داء م -ن
السساعة  ١٦ : ٠٠مسساء.

لصسÓ- -ح ال- -وط -ن -ي
يÎأاّسس رئ- -يسس ح- -رك- -ة ا إ
ف -ي  ‹Ó-غ -وي -ن -ي ،ال -ي -وم ،ن-دوة سس-ي-اسس-ي-ة
تأاطÒية لفائدة اŸكتب الولئي لتيزي
وزو –ضسÒا لÓنتخابات التشسريعية،
وذلك بدار الثقافة مولود معمري ابتداء من السساعة الـ ١٣ : ٠٠

ي- -ع- -ق- -د رئ- -يسس ح- -زب ّŒم -ع أام -ل
ا÷زائ-ر «ت-اج» ع-م-ار غ-ول ،ال-ي-وم،
ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة ع -قب اج -ت -م-اع-ه
ب - -ال - -ل - -ج- -ان ال- -ولئ- -ي- -ة وا÷ال- -ي- -ة
ل- -لّ- -ت -رشس -ي -ح -ات ‘ ل -ق -اء تشس -اوري،
وذلك باŸقر الوطني للحزب بعÚ
ال-ل-ه دا‹ اب-راه-ي-م اب-ت-داء م-ن
السساعة الـ ١٠ : ٣٠
صسباحا.

إاطÓق قارورة الغاز
ا÷ديدة لنفطال

يوم إاعÓمي لفائدة سسائقي ا◊افÓت
واÎÙفÚ

ين ّ
لمن
ظم اŸركز الوطني للوقاية وا أ
ع Èالطرق ،بعد غد الثن ،Úبالتنسسيق
م-ع ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة للّسسÓمة اŸرورية
ي -وم -ا إاع Ó-م -ي -ا –سس-يسس-ي-ا ل-ف-ائ-دة السس-واق
اÎÙف Úبصسفة عامة وسسائقي حافÓت
ت -ن ّ-ظ -م شس -رك -ة ن-ف-ط-ال ب-ع-د غ-د الث-ن ،Úح-فÓ-
ال - -ن - -ق - -ل ا÷م- -اع- -ي ،وذلك ب- -اّÙط- -ة
Ãناسسبة إاطÓق القارورة ا÷ديدة للغاز ،وذلك
الÈية ÿروبة ابتداء من السساعة الـ  ٠٩ : ٠٠صسباحا.
Ãرك - -ز سس- -ي- -دي رزي- -ن بÈاق- -ي Ãح- -اذاة ﬁط- -ة
ت- -نّ- -ظ- -م إادارة  Èﬂسس- -ان- -و‘ ،ال- -ي- -وم ،زي- -ارة ل -ل -م -ركب
.
ا
ح
ا
ب
س
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التكرير للجزائر ابتداء من السساعة الـ ٠٩ : ٣٠
ّ
الصس-ن-اع-ي لسس-ي-دي ع-بد اللـه Ÿعاينة
م - - -دى ت - - -ق - - -دم اŸشس - - -روع،
وال- -ع- -ي- -ادة اŸت- -ن- -ق- -ل- -ة
تشسرع اŸؤوسّسسسة العمومية السستشسفائية بشس Òمنتوري القبة
«ط-ري-ق ال-وق-اي-ة»،
‘ ع -م-ل-ي-ة ال-ت-وأام-ة م-ع اŸؤوسّس-سس-ة السس-تشس-ف-ائ-ي-ة ل-ت-ي-م-ي-م-ون
مع زيارة مصسنع
بولية أادرار ،من  2٩جانفي إا ¤غاية  ١فيفري الداخل،
ت-نّ-ظ-م ج-م-ع-ي-ة اŸم-رن ÚاÎÙف Úل-لسس-ي-اق-ة ب-ال-ت-نسس-يق مع بلدية ا÷زائر الوسسطى ،سس-ي-دي ع-ب-د
وذلك ‘ إاطار التفاقية التي تربط اŸؤوسسسست Úوالهادفة
اليوم ،تظاهرة خاصسة بتوسسيع الثقافة اŸرورية ،وذلك على السساعة  ٠٩ : ٠٠صسباحا الّلـه.
إا ¤القيام بعمليات جراحية وفحوصسات اŸرضسى ،وكذا
بسساحة الÈيد اŸركزي ،وبقاعة السسينما كازينو على السساعة .١٣ : ٠٠
ينظّم اŸركز الثقا‘ ا إ
لط-ارات ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة م-ت-اب-ع-ة
لسسÓمي بالعاصسمة ،بعد ت -ك -وي -ن ا إ
غ -د الث-ن ،Úن-دوة ح-ول «اŸال-ي-ة ا إ
لسسÓ-م-ي-ة ‘ اŸرضسى ﬁليا مسستقب.Ó
خدمة القتصساد الوطني» ،يشسارك فيها أاسستاذ
الق-تصس-اد ب-ج-ام-ع-ة اŸسس-ي-لة ﬁمد بوجÓل،
واŸدي- -ر ال- -ع- -ام Ÿصس- -رف السسÓ- -م ن- -اصس- -ر
حيدر ،وذلك على السساعة ١٤ : ٠٠
“ّكن عناصسر الفرقة القليمية للدرك الوطني باŸعاŸة التابعة لكتيبة زرالدة من توقيف ثمانية ()٠٨
بعد الزوال Ãقر اŸركز.
سسجلت ،اأمسس ،على السساعة (١٣سسا و 2٦د) ،هزة اأرضسية
أاشسخاصس من جنسسيات دول إافريقية ﬂتلفة (مالية ،غينية ،سسينغالية ودولة البن.)Ú
بولية البليدة ،بلغت شسدتها  ٣ , ٣درجات على سسلم ريشسÎ
وأاثناء قيام عناصسر الفرقة بدورية ‘ القليم وعند تواجدهم بأاحد شسوارع بلدية اŸعاŸة ،لفت انتباههم ثمانية
حسسب ما اأعلن عنه مركز البحث ‘ علم الفلك والفيزياء الفلكية
( )٠٨أاشسخاصس من جنسسيات إافريقية بعد إاخضساعهم للّتفتيشس ومراقبة وثائق الهوية اÿاصسة بهم تب Úبأاّنهم أاجانب من
وا÷يوفيزياء ‘ بيان له.
ﬂت-ل-ف ا÷نسس-ي-ات ،ل-ي-ت-م اق-ت-ي-اده-م إا ¤م-ق-ر ال-ف-رق-ة ،أاث-ن-اء ال-ت-ح-ق-ي-ق ت-ب Úب-أا ّن-ه-م دخ-ل-وا الÎاب ال-وط-ن-ي ع Èالّشسريط
وقد حدد مركز الهزة بـ  ٠٨كلم شسمال شسرق حمام ملوان حسسب اŸصسدر ذاته.
ا◊دودي ا÷نوبي بطريقة غ Òشسرعية ع Èوسسائل النقل الÈي بحثا عن فرصس عمل.

أابواب مفتوحة حول
 Èﬂسسانو‘ بسسيدي عبد اللّـه

توأامة ب Úمسستشسفيي منتوري وتيميمون

تظاهرة حول الّثقافة اŸرورية

اŸالية اإلسسÓمية
‘ خدمة القتصساد الوطني

توقيف  ٨أاشسخاصس من جنسسيات إافريقية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
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لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
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‘ برقيـــــة تعزيــــــة لنظـــــــÒه اŸــــــا‹

رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـسض ا÷مهوريـ ـ ـ ـ ـ ـة يديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
ا’عتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء اإ’ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابي بغـ ـ ـ ـ ـاو
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،برقية تعزية لنظÒه اŸا‹،
إابراهيم بوبكر كايتا ،أادان فيها «“ام
لرهابي الذي
لدانة» العتداء ا إ
ا إ
للية
لربعاء ،موقع Œمع ا آ
اسستهدف ،ا أ
العملي اŸشسÎكة وخلف العديد من
اÿسسائر البشسرية.
وك -تب أل -رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ألÈق-ي-ة ي-ق-ول:
«ذهلت غاية ألذهول لنبإا أ’عتدأء أإ’رهابي
أل-ذي أسش-ت-ه-دف م-وق-ع Œم-ع أآ’ل-ي-ة أل-ع-م-ل-ي-ة
أŸششÎكة ( )MOCيوم أأ’ربعاء  18جانفي
 ،2017وأل -ذي خ -ل -ف أل -ع -دي -د م -ن أÿسش -ائ-ر
ألبششرية».
وأضشاف قائ ،Óإأن «أ÷زأئر تدين “ام أإ’دأنة
هذأ ألفعل أإ’جرأمي أŸقيت وتؤوكد تضشامنها
ألعميق مع ألششعب أŸا‹».
«إأثر هذأ أŸصشاب أ÷لل ،أتقدم إأليكم ،باسشم
أ÷زأئر ششعبا وحكومة وأصشالة عن نفسشي،
بتعازينا أÿالصشة ،رأجيا منكم أن تبلّغوأ أسشر
وأقارب ألضشحايا مششاعر تعاطفي و“نياتي
ب- -الشش- -ف- -اء أل -ع -اج -ل ÷رح -ى ه -ذأ أ’ع -ت -دأء
أŸقيت» ،يضشيف رئيسص أ÷مهورية.
وخلصص ألرئيسص بوتفليقة« ،هذأ ،وإأنني على
يق Úمن أن ألششعب أŸا‹ قادر ،رغم ما هو
عليه من حزن وحدأد ،على أسشتجماع قوأه
لتجاوز هذه أÙنة وموأصشلة سشعيه ألدؤووب
من أجل ترقية وتدعيم أأ’من وألتنمية وألسشلم
‘ ششمال ما‹.

اله ـ ـ ـدف اأ’سس ـ ـ ـ ـاسسي ه ـ ـو حماي ـ ـ ـة ا’قتصس ـ ـ ـاد الوطن ـ ـ ـ ـ ـي

لوح يسستقبل سسف Òمصسر

اسستعراضض سسبل تعزيز
التعاون القانو Êوالقضسائي

إأسشتعرضص وزير ألعدل حافظ أأ’ختام،
أل- - -ط- - -يب ل- - -وح ،أمسص أأ’ول ،م- - -ع سش- - -فÒ
ج-م-ه-وري-ة مصش-ر أل-ع-رب-ي-ة ع-م-ر أب-وع-يشص،
سشبل تعزيز ألتعاون ألقانو Êوألقضشائي بÚ
ألبلدين ،بحسشب ما أفاد به بيان للوزأرة.
أوضشح ذأت أŸصشدر ،أن أÙادثات بÚ
أل -ط -رف Úت -ن -اولت «ط -رق وسش -ب -ل ت -ع -زي -ز
ألعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين ،خاصشة ‘
›ال أل -ت-ع-اون أل-ق-ان-و Êوأل-قضش-ائ-ي وك-ذأ
توسشيع ألتعاون ‘ ﬂتلف أŸوأضشيع ذأت
أ’هتمام أŸششÎك».

حام Óرسسالة إا ¤الرئيسس بوتفليقة

سسـ ـ ـÓل يسستقب ـ ـ ـل اŸبع ـ ـوث ا ÿـ ـ ـ ـاصض
لرئيسض جمهوريـ ـ ـ ـة جيبوت ـ ـ ـي

أسشتقبل ألوزير أ’أول عبد أŸالك سشÓل ،أمسص
أ’أول ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة ،أل-وزي-ر أ÷ي-ب-وت-ي
للششوؤون أ’إسشÓمية وألثقافة وأ’أوقاف موؤمن
حسشن بري ،أŸبعوث أÿاصص لرئيسص جمهورية
جيبوتي أإسشماعيل عمر جيله ،ألذي جاء حامÓ
رسش -ال -ة أإ ¤رئ -يسص أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع-زي-ز
بوتفليقة ،بحسشب بيان Ÿصشالح ألوزير أ’أول.
و أوضشح ذأت ألبيان ،أن ألطرفان تطرقا أيضشا
أإ ¤ألعÓقات ألقائمة ب Úأ÷زأئر وجيبوتي

بهدف «تعزيزها أك Ìلتعكسص مسشتوى ألعÓقات
ألسشياسشية ب Úألبلدين».
ك- -م -ا ك -انت أÙادث -ات ف -رصش -ة ’سش -ت -ع -رأضص
أل- -وضش- -ع ألسش- -ائ- -د ح -ال -ي -ا ‘ أل -ع -ا ⁄أل -ع -رب -ي
وأإفريقيا،بحسشب نفسص أŸصشدر.
وجرى أللقاء بحضشور وزير ألدولة وزير ألششوؤون
أÿارج-ي-ة وأل-ت-ع-اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-عمامرة،
ووزي- -ر ألشش- -وؤون أل- -دي- -ن- -ي- -ة وأ’أوق- -اف ﬁم -د
عيسشى.

يشسارك عبد القادر مسساهل وزير
الشسوؤون اŸغاربية وال–اد الإفريقي
وجامعة الدول العربية ‘ ،اأشسغال
الدورة  10لدول جوار ليبيا ،التي
سستنعقد بالقاهرة ،اليوم ،بحسسب بيان
للوزارة.
سشيخصشصص هذأ أ’جتماع «ألذي تلتئم أششغاله
ب -ع -د أ’ج -ت -م-اع-ات أل-ت-ي أن-ع-ق-دت ‘ ك-ل م-ن
أ÷زأئر وتونسص وألنيجر ،لبحث وأسشتعرأضص
أل-ت-ط-ورأت أل-رأه-ن-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا وت-ب-ادل وج-ه-ات
ألنظر حول كافة أوجه ألدعم وأŸسشاندة ألتي
Áك -ن أن ت -ق -دم -ه -ا دول أ÷وأر ل -ك -ل أ÷ه -ود
ألرأمية أإ ¤دفع وتششجيع أ’أطرأف ألليبية على
مزيد من ألتوأفق ’إنهاء أ’أزمة ‘ هذأ ألبلد
ألششقيق وأ÷ار» ،يضشيف ألبيان.
كما تبحث هذه ألدورة ،بحسشب نفسص أŸصشدر،
«تششجيع كافة أ÷هود ألرأمية أإ ¤أسشتكمال
أŸسشار أ’أ‡ي ◊ل أ’أزمة ‘ أإطار أ’إتفاق
ألسشياسشي أŸوقع بتاريخ  17ديسشم.»2015 È
يششارك ‘ أ’جتماع ،وزرأء خارجية كل من
ل- -ي- -ب- -ي- -ا وت- -ونسص ومصش- -ر وألسش- -ودأن وأل -تشش -اد
وأل -ن -ي -ج -ر ،ب -حضش -ور م -ارت Úك -وب-ل ،ÒأŸم-ث-ل

أÿاصص لÓأم Úألعام لهيئة أ’أ· أŸتحدة ‘
ل-ي-ب-ي-ا ،وألسش-ي-د أح-م-د أب-وأل-غ-ي-ط أ’أم Úأل-عام
÷ام -ع -ة أل -دول أل -ع -رب -ي -ة ،ج-اك-اي-ا ك-ي-ك-وي-ت-ي
أŸبعوث أÿاصص لÓإ–اد أ’إفريقي ‘ ليبيا
و‡ثل Úعن أŸنظمات ألدولية.
وعلى هامشص ألدورة ،سشيتباحث مسشاهل مع
روؤسش -اء أل -وف -ود أŸشش-ارك-ة وك-ذأ م-ع مسش-وؤولÚ
أآخرين حول أŸسشائل ذأت أ’هتمام أŸششÎك.

مسساهل يشسارك بالقاهرة ‘ اجتماع دول جوار ليبيا

تبون يسستلم مهامه كوزير للتجارة بالنيابة

اسستلم وزير السسكن
والعمران واŸدينة
عبد اÛيد تبون،
لول ،مهامه
أامسس ا أ
ا÷ديدة كوزير
للتجارة بالنيابة وذلك
خÓل فÎة غياب
بختي بلعايب الذي
يتابع عÓجه.
وك- -ان رئ- -يسص أ÷م -ه -وري -ة
عبد ألعزيز بوتفليقة ،قد
ك- -ل- -ف ت- -ب- -ون ب- -ت -و‹ ه -ذأ
أŸنصشب ألوزأري بالنيابة.
خÓل حفل تسشلم تنصشيبه
أوضشح تبون ،أنه عازم على متابعة ألعمل ألذي
أنطلق فيه بلعايب ،خصشوصشا ‘ ›ال أ÷هود
أŸب-ذول-ة ل-ت-ق-ل-يصص ف-ات-ورة أ’سش-تÒأد وتشش-ج-ي-ع
أإ’نتاج ألوطني وترقية ألصشادرأت ودعم وسشائل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مرأقبة ألسشوق ألوطنية.
وصشرح تبون أمام جمع
م - - - - -ن إأط- - - - -ارأت وزأرة
أل- -ت -ج -ارة خ Ó-ل ح -ف -ل
ت- -نصش- -ي- -ب -ه« ،سش -أاوأصش -ل
أل -ع -م -ل بشش-ك-ل ط-ب-ي-ع-ي
وف - -ق- -ا Ÿا ” تسش- -طÒه
سش -ل -ف -ا ،ل-ك-ن ل-ك-ل وزي-ر
م -ن -ه -ج -ي -ت -ه ‘ أل -ع -م-ل
وسش-ن-ح-رصص ع-لى ألعمل
بكل دقة ،أ’ن دور وزأرة
أل -ت -ج -ارة ل -يسص ع -ادي -ا،
إأنها مسشؤوولية كبÒة».
وب - - -خصش - - -وصص م- - -ل- - -ف
ألوأردأت ،ذكر ألوزير أن أ÷زأئر مطالبة حاليا
بإانفاق موأردها من ألعملة ألصشعبة ‘ أÛا’ت
ألتي هي بحاجة إأليها.
وأوضشح تبون ،أن حصشصص أ’سشتÒأد (ألسشيارأت

وأإ’سشمنت )...وألتي ” –ديدها ،يجب أن يتم
تسش -يÒه -ا وف -ق -ا ◊اج -ي -ات أل -ب Ó-د ،م -ؤوك -دأ أن
ألهدف من هذه أإ’جرأءأت ليسص خلق ألندرة
وتخزين أŸوأد أأ’ولية ،بل تفادي تبديد موأرد
ألبÓد من ألعملة ألصشعبة.
وذّكر ألوزير بالظرف أ’قتصشادي أ◊ا‹ للبÓد
وألذي يقتضشي ،بحسشبه ،تعزيز أدأء ألكفاءأت ‘
›ال ألتسشي ،Òمبديا –ّفظه بخصشوصص أسشتÒأد
أŸن - -ت - -ج - -ات «غ Òألضش - -روري - -ة» أو ›م- -وع- -ة
أŸنتجات أŸصشنعة ﬁليا.
ولفت ‘ هذأ ألصشدد ،إأ ¤أن «ألهدف أأ’سشاسشي
هو حماية أ’قتصشاد ألوطني .ما ننفقه ’سشتÒأد
أŸن -ت -ج -ات غ Òألضش-روري-ة م-ن أأ’و ¤ت-وج-ي-ه-ه
للمنتجات ألضشرورية وألتي يحتاجها أŸوأطن».
للتذك ،Òفإان تبون من موأليد  1945وهو متخرج
Óدأرة ،تخصشصص أقتصشاد
من أŸدرسشة ألوطنية ل إ
وم-ال-ي-ة ،ويشش-غ-ل م-ن-ذ سش-ن-ة  2012م-نصشب وزي-ر
ألسشكن وألعمرأن وأŸدينة.

لمريكي ‘ Úإايران
ذكرى –رير الرهائن ا أ

الو’يات اŸتحدة Œدد امتنانها للجزائر

لمريكية با÷زائر ،حفÓ
تنظم السسفارة ا أ
Ãناسسبة الذكرى  36لتفاقات ا÷زائر
التي سسمحت بتحرير الدبلوماسسيÚ
لمريكي Úالذين ” احتجازهم كرهائن
ا أ
‘ إايران ،لتجديد «امتنان ا◊كومة
لمريكي Úللجزائر» ،بحسسب ما
والشسعب ا أ
لمريكية.
أاكده بيان للسسفارة ا أ
أششار ألبيان ،إأ ¤أن ألو’يات أŸتحدة «تعرب عن
أم-ت-ن-ان-ه-ا أÿالصص ل-ل-ج-زأئ-ر ع-ل-ى ج-ه-وده-ا أل-ت-ي
أفضشت إأ– ¤رير ألدبلوماسشي Úأأ’مريكي52 Ú
ألذين ” أحتجازهم كرهائن ‘ إأيرأن .مضشيفا ،أن
ألسشفÒة أأ’مريكية با÷زأئر يوأن أ .بو’ششيك «
تنظم حف Óعلى ششرف ألدبلوماسشي Úأ÷زأئريÚ
ألذين سشاهموأ ‘ ألتفاوضص حول هذأ أ’تفاق».

‘ ألرأبع نوفم Èمن  1979أقتحم متظاهرون
ألسشفارة أأ’مريكية ‘ طهرأن و‚م عن ذلك أزمة
أل- -ره -ائ -ن ‘ ط -ه -رأن .و‘  1981-1980تدخلت
أ÷زأئر كوسشيط ‘ أأ’زمة.
وق- -ام ك- -اتب أل- -دول -ة أأ’م -ري -ك -ي أŸسش -اع -د وأرن
كريسشتوفر ،آأنذأك ،برحلة مكوكية ب Úأ÷زأئر
ووأششنطن وتوصشل إأ ¤أتفاق ” Ãوجبه –رير
أل-ره-ائ-ن م-ق-اب-ل رف-ع أل-ع-ق-وب-ات أŸف-روضشة على
إأيرأن.
وسشمح ألتوقيع على أتفاق أ÷زأئر ‘  19جانفي
 1981م- -ن ط- -رف ك- -ريسش- -ت -وف -ر ووزي -ر ألشش -ؤوون
أÿارجية أأ’سشبق ﬁمد صشديق بن يحيى ،بتحرير
أل -ره -ائ -ن ووصش -ول -ه-م إأ ¤أ÷زأئ-ر ‘  20جانفي
.1981

بوقادوم يسستعرضس جهود الوسساطة ‘ ما‹

ا÷زائر تطالب ›لسض اأ’من بتسسريع مسسار السسÓم

لول ،بنيويورك،
دعت ا÷زائر ،أامسس ا أ
لطراف اŸالية إا ¤الوفاء بالتزاماتها
ا أ
لصسالح السسلم وذلك بالعمل على Œاوز
العقبات للتوصسل إا ¤اŸصسا◊ة ‘ ما‹.
خÓل مدأخلته أمام ›لسص أأ’من ،صشرح أŸمثل
أل -دأئ -م ل -ل -ج -زأئ -ر ل -دى أأ’· أŸت-ح-دة ،صشÈي
بوقادوم« ،نعم ⁄ ،نصشل إأ ¤وجهتنا بعد()...
ولكننا ’ نسشتطيع و’ يجب علينا أن نسشتسشلم رغم
ألعقبات ألتي نوأجهها».
أوضشح ‡ثل أ÷زأئر ،ألذي “ت دعوته Ÿناقششة
جهود ألوسشاطة ‘ ما‹ ،أن ألتحديات وأÿيبات
وألتطلعات ألششرعية ألتي  ⁄تلبّ ،من ششأانها أن
–ث كل أأ’طرأف أŸششاركة ‘ مسشار ألسشلم
Óسشرأع بتنفيذ أتفاق ألسشÓم».
لإ
وأسشتطرد بوقادوم« ،هذأ يعني جليا أنه يجب
علينا أإ’سشرأع ‘ –قيق أهدأفنا أŸششÎكة ولكن
يجب أن نحذر من أي خطوة من ششأانها عرقلة
مسش-ار ألسش-ل-م» ،م-ع-رب-ا ع-ن ذع-ره ل-ل-ه-ج-وم أل-ذي
أسشتهدف ﬂيما للتجمع ألعسشكري ‘ «غاو».
وأوضشح قائ« :Óلهذه أأ’سشبابر فإانه من ألضشروري
أن يؤوكد ›لسص أأ’من دعمه وتششجيعه ’تفاق
أ÷زأئ -ر و›لسص م -ت -اب-ع-ة أت-ف-اق ألسشÓ-م» .ك-م-ا
أشش - -ار إأ ¤أن ألسش - -ل - -ط- -ات أŸال- -ي- -ة وأأ’ط- -رأف
أŸشش -ارك -ة ‘ أ’ت -ف-اق ل-ط-اŸا أك-دوأ أل-ت-زأم-ه-م
ألوأضشح بالتفعيل ألتام لÓتفاق.
ي من
وأششار إأ ¤أنه «◊د أآ’ن  ⁄يعÎضص أ ّ
أأ’طرأف أŸالية على تفعيل أ’تفاق» ،دأعيا إأ¤
Óعرأضص
Œنب أسشتعمال سشوء ألتفاهم كذريعة ل إ
عن هذأ أŸسشار ،مؤوكدأ أنه ’ أحد من أأ’طرأف
يحق له أن Áسص بسشوء هذأ أŸسشار من خÓل
تصشرف غ ÒمÈر أو ألÎأجع عما ” قبوله ‘
أŸاضشي.

ك -م -ا ح ّ-ي -ا ب -اŸن-اسش-ب-ة ألسش-ل-ط-ات أŸال-ي-ة ،أل-ت-ي
وأفقت على تعي‡ Úثل سشامي للرئيسص أŸا‹
بغية تفعيل أتفاق ألسشÓم ،معربا عن أمله ‘ أن
تفتح هذه أŸبادرة ألطريق أمام وضشع دوريات
مششÎكة وسشلطات أنتقالية ،كما ينصص أ’تفاق.
مضشيفا ،أن أÛتمع ألدو‹ يجب أن يدعم مسشار
ألوسشاطة ألذي Áكن أعتباره مثا’ يحتذى به ‘
أزمات أخرى.
وأردف يقول« :إأن مسشار ألسشلم ‘ ما‹ يدخل ‘
إأط -ار أل-وق-اي-ة م-ن ألصش-رأع-ات أل-ت-ي حث ع-ل-ي-ه-ا
 ·ÓأŸت-ح-دة أ÷دي-د أن-ط-ون-ي-و
أأ’م Úأل -ع -ام ل -أ
غوتÒأشص ،ألذي سشطر نششاطات ‘ هذأ أإ’طار،
باعتماده على أأ’طرأف ألليبية وألتزأم ألبلدأن
أÛاورة وعلى آأليات إأقليمية».
وأخ-ت-ت-م م-دأخ-ل-ت-ه ب-ال-ق-ول ،إأن «أ÷زأئ-ر ج-ندت
م- -وأرد بشش -ري -ة وم -ادي -ة ج -ب -ارة دع -م -ا ل -لسش Ó-م
وأŸصشا◊ة ‘ هذأ ألبلد ألششقيق وأ÷ار ولن
ت - -ت - -خ - -ل- -ى ع- -ن مسش- -ؤوول- -ي- -ات- -ه- -ا Œاه أŸال- -يÚ
وسشلطاتهم».
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ألسضبت  21جانفي 2017م
ألموأفق لـ  22ربيع ألثاني  1438هـ

أعتÈها منعزلة ول Áكن تصسنيفها كظاهرة ،بدوي:

إأجرأءأت جديدة للقضصاء على ألعنف باألحياء أ÷ديدة
^ سسÓمة أŸوأطن وحماية ‡تلكاته خط أحمر

أعلن وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية نورألدين بدوي ،عن أتخاذ إأجرأءأت Ÿوأجهة أشسكال ألعنف ألتي تفشست
لحياء ألسسكانية أ÷ديدة ،بهدف ضسمان سسÓمة أŸوأطن وحماية ‡تلكاته.
‘ أÛتمع ،خاصسة ‘ أ أ

›لسس األمة :حياة .ك

أب -رز ب -دوي خ Ó-ل أشض -غ -ال ج -لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة
Ãج- -لسش أأ’م -ة ‘ ،رّده ع -ل -ى سض -ؤوأل أل -عضض -و
ب-وسض-ح-اب-ة رشض-ي-د ،أن ““أ◊ك-وم-ة ت-و‹ أه-م-ية
قصضوى Ÿكافحة ألعنف ‘ أÛتمع ،مفيدأ
أن وزأرته سضتتخذ إأجرأءأت أجل ألقضضاء على
ظاهرة ألعنف ‘ أأ’حياء أ÷ديدة ،أنوأعه
وأشض -ك -ال -ه ،ع -ل -ى غ -رأر أل -ع -ن -ف ‘ أÓŸعب
وأل- - -ع- - -ن- - -ف أŸروري ،و” أت- - -خ - -اذ ع - -دي - -د
أإ’جرأءأت““.
قال ‘ نفسش ألسضياق ،إأن مكافحة ظاهرة
أل -ع -ن -ف سض-ت-ت-م Ãشض-ارك-ة أÈÿأء وأل-ب-اح-ث،Ú
موضضحا أن تسضجيل بعضش أأ’حدأث أŸتعلقة
باŸسضاسش باأ’شضخاصش ببعضش أأ’حياء ألسضكنية
أ÷ديدة““ ،تعت Èمنعزلة و’ Áكن تصضنيفها
كظاهرة عنف““ ،مؤوكدأ ‘ نفسش أإ’طار أن
ألوضضع ليسش كما يروج له ألتضضخيم أإ’عÓمي
وإأشض -اع -ات شض -ب -ك -ات أل -ت-وأصض-ل أ’ج-ت-م-اع-ي.

م -ؤوك -دأ ‘ ه -ذأ ألصض -دد أن -ه
““يتم معا÷تها ‘ حينها ،من
خÓ- -ل أل- -ت -غ -ط -ي -ة أأ’م -ن -ي -ة
Óحياء
وأŸرأق-ب-ة ألشض-ام-ل-ة ل أ
‘ إأط- - -ار ﬁارب- - -ة أ÷رÁة
بكل أنوأعها““.
وذك -ر أل -وزي -ر ،أن –وي -ل
أل- - -ع- - -ائÓ- - -ت م- - -ن أح- - -ي - -اء
قصضديرية بالعاصضمة ““تفتقر
إأ ¤شضروط أŸعيشضة وكانت
مصضدر عدة آأفات أجتماعية
إأ ¤أح -ي -اء سض -ك -ن -ي-ة ج-دي-دة
وأح-ت-ك-اك ألشض-ب-اب ب-بعضضهم
ب-عضض-ا ،ول-د ن-وع-ا م-ن أل-ت-ن-اف-ر أسض-ت-غ-له بعضش
أŸنحرفي Úلفرضش سضيطرتهم وأسضتحوأذهم
على حظائر ألسضيارأت .مضضيفا ،أن بعضش أ◊ا’ت
““ك -انت Ãث -اب -ة أن -ت -ق-ام م-ن ن-زأع سض-اب-ق أو ن-ت-ي-ج-ة
مناوشضة بسضيطة تطورت إأ ¤شضجار جماعي““.
ولتطويق هذه ألظاهرة ،أتخذت ألسضلطات
ألعمومية إأجرأءأت أسضتعجالية شضملت أ÷انب

أل- - - -ردع- - - -ي وأل- - - -ت - - -وع - - -وي
وأ’سض -تشض -رأ‘““Œ ،سض-د ه-ذأ
أإ’ج - -رأء  -ك - -م - -ا ق- -ال ‘ -
““أسض -ت -ح -دأث م -ق-رأت أم-ن-ي-ة
ج - -دي - -دة ،ت- -وأكب أل- -ت- -وسض- -ع
أل- -ع -م -رأ Êوت -ع -زي -ز ت -وأج -د
ع- -ن- -اصض- -ر أل- -درك أل- -وط -ن -ي
وت - -دع - -ي - -م وح - -دأت أأ’م - -ن
أ◊ضض - - - - - - - - - - - - - - - -ري أ÷وأري
ومضضاعفة ألدوريات وتكثيف
ع -م -ل -ي-ات أŸدأه-م-ة وأسض-ع-ة
أل -ن -ط-اق ب-اأ’م-اك-ن وأأ’ح-ي-اء
ألتي يÎدد عليها أŸسضبوقون
قضض -ائ -ي-ا““ .ب-اإ’ضض-اف-ة إأ““ ¤ت-دأب Òألسض-ل-ط-ات
ألعمومية لتكريسش قوة ألقانون““ ،أكد بدوي
““ع- -ل- -ى ضض -رورة مسض -اه -م -ة أÛت -م -ع أŸدÊ
وألتحلي بثقافة أ◊سش أŸد Êوروح أŸوأطنة
وأÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أŸك -تسض -ب-ات ،وأل-ت-ي ت-ع-د
ركائز أسضاسضية من شضأانها أ◊د من أ÷رÁة
وأŸمارسضات أل ّ
ÓأخÓقية““.

قال إأن ألبيئة مسسؤوولية أ÷ميع ،وأ‹:

إأجرأءأت ردعية للقضصاء على أإلنتاج غ Òألقانو Êلألكياسس ألبلسصتيكية
سس-ت-ت-خ-ذه أل-وزأرة أل-وصس-ية إأجرأءأت
ردع- -ي- -ة ل- -ل- -قضس -اء ع -ل -ى أل -نشس -اط غÒ
لك -ي -اسس
لن -ت -اج وتسس -وي -ق أ أ
أل- -ق- -ان -و Êإ
أل -ب Ó-سس -ت-ي-ك-ي-ة ،ب-حسسب م-ا كشس-ف ع-ن-ه
وزير أŸوأرد أŸائية وألبيئة عبد ألقادر
وأ‹ ،أل - - - - -ذي أك - - - - -د ع - - - - -ل - - - - -ى أ÷انب
Óق-ن-اع أŸوأطن بالتخلي
أل-ت-حسس-يسس-ي ج -إ
عن أسستعمالها.
’ك -ي -اسش
أرج -ع أل -وزي -ر وأ‹ ،أسض -ت -ع -م -ال أ أ
ألبÓسضتيكية ◊مل أŸوأد ألغذأئية ،إأ ¤كونها
’ن إأنتاجها غ Òمكلف،
تقدم ›انيا للزبون و أ
وهي وضضعية ’بد أن تتغ Òتدريجيا ،حتى
ألوصضول إأ ¤ألتخلصش من أسضتعمالها نهائيا،
ب -ال -ن -ظ-ر إأ ¤خ-ط-ورت-ه-ا ع-ل-ى ألصض-ح-ة وع-ل-ى
أÙيط .علما أن –للها يحتاج إأ ¤مÓيÚ
ألسضن.Ú
’ول ،على سضؤوأل
وذكر خÓل رده ،أمسش أ أ
ألنائب سضعدي ،أن قطاعه بادر بالتخفيضش

أل - -ت - -دري - -ج - -ي ب - -ه - -دف
أل -ت-خ-لصش م-ن أسض-ت-ع-م-ال
’ك-ي-اسش أل-بÓ-سض-ت-ي-ك-ي-ة،
أأ
م- - -ن خÓ- - -ل أıط- - -ط
ألوطني للتسضي ÒأŸدمج،
وكذأ إأعدأد مشضروع قرأر
وزأري ،ب Úدأئ - - - - -رت - - - - -ه
أل- -وزأري- -ة و«ألصض- -ح- -ة ““و
أل - - -ت - - -ج - - -ارة““ ،ي- - -ح- - -دد
أŸوأصض- -ف- -ات أل- -ت -ق -ن -ي -ة
ل -ل -ك -يسش أل -ب Ó-سض -ت -ي -ك -ي
أŸوج- -ه لÓ- -سض- -ت- -ع- -م- -ال
أŸباشضر للموأد ألغذأئية.
وأشض- -ار إأ ¤أن- -ه ” تشض- -ك- -ي -ل ÷ان و’ئ -ي -ة
مكلفة بعملية ألتفتيشش وأŸرأقبة ،حرصضا على
تطبيق هذه أ’تفاقية على مسضتوى وحدأت
’ك-ي-اسش أل-بÓ-سض-ت-ي-ك-ي-ة وŒار ألتجزئة
إأن-ت-اج أ أ
للموأد ألغذأئية ،حيث مكنت ألعملية من حجز

وأسضÎج - - - -اع  7100ط - -ن م - -ن
’ك-ي-اسش أل-بÓ-سض-ت-ي-ك-ي-ة ألسضودأء
أأ
غ ÒأŸطابقة للمعاي ،Òما سضمح
باسضتحدأث  6000منصضب شضغل.
كما أفاد أنه يتم حاليا على
مسض- -ت -وى وزأرت -ه ،درأسض -ة ف -ك -رة
’ك-ي-اسش أل-بÓ-سضتيكية
أسض-ت-ب-دأل أ أ
ب- -أاخ- -رى ورق- -ي -ة ،م -ع م -ن -اقشض -ة
أ÷انب أŸا‹ وأ’ق - - - -تصض - - - -ادي
للمشضروع ودرأسضة جدوى تنفيذه.
‘ سضياق مغاير ،وردأ على
سضوؤأل للنائب ﬁمد وأد ،حول
–وي- -ل أŸي- -اه أإ ¤أل- -ن- -ع -ام -ة،
أعلن عن تسضليم مشضروع –ويل أŸياه من
ألشض- -ط أل- -غ- -رب- -ي ن- -ح- -و و’ي -ات أل -ن -ع -ام -ة
وت -ل-مسض-ان وسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسش ن-ه-اي-ة ،2017
م -وؤك -دأ ضض -م -ان أل-ت-وأزن ‘ ت-وزي-ع أŸوأرد
و–قيق ألتضضامن ب Úأقاليم ألبÓد.

وزأرة ألشسباب وألرياضسة تفصسل ‘ ألقضسية

مل ـ ـ ـ ـ ـ ـف توظي ـ ـ ـ ـ ـ ـف أŸكون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ‘ Úألقط ـ ـ ـ ـ ـ ـاع ” ألتكف ـ ـ ـ ـ ـ ـل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه
أك- - - - - -دت وزأرة ألشض - - - - -ب - - - - -اب
وألرياضضة ،أمسش أأ’ول ،أن أŸلف
أŸتعلق بتوظيف منتوج ألتكوين
ألقطاعي قد ” ألتكفل به ““كما
Óج- -رأءأت
ي - -ن- -ب- -غ- -ي““ ،وف- -ق- -ا ل - -إ
أل -ق -ان -ون -ي -ة أŸنصض -وصش ع -ل-ي-ه-ا،
بحسضب ما أفاد به بيان للوزأرة.
أوضضح ذأت أŸصضدرو أنه ““تبعا
ل-ل-وق-ف-ة أ’ح-ت-ج-اج-ية Ÿتخرجي
م- -ؤوسضسض- -ات أل- -ت -ك -وي -ن أل -ت -اب -ع -ة
للقطاع““ ،فأان هذأ أŸلف يعتÈ

““أولوية حاليا بالنسضبة للقطاع““.
‘ هذأ ألشضأان ،تدعو ألوزأرة
إأط - -ارأت - -ه - -ا أل - -ب - -ي - -دأغ- -وج- -يÚ
أŸت -خ -رج Úإأ““ ¤أل -ت-ح-ل-ي ب-روح
أŸسض-ؤوول-ي-ة وأل-ت-ع-ق-ل ل-ت-ف-ادي كل
ﬁاو’ت أل -تضض -ل -ي -ل وأل -تشض-ويشش
ح- - -ول ه- - -ذأ أŸل- - -ف““ ،م - -ؤوك - -دة
““إأل- -ت- -زأم- -ه- -ا Ãوأصض- -ل- -ة مسض -ع -ى
أل -ت-ح-اور ،ب-ع-ي-دأ ع-ن ك-ل أشض-ك-ال
أŸسضاومة وألتحريضش““.
وأشض - -ار أل - -ب - -ي - -ان ،أن- -ه ““رغ- -م

أ’سضتقبال ألذي حظي به ‡ثلون
عن أÙتج Úمن طرف ألوزير،
أل -ذي ب -ل -غ -ه -م ع -ن -اي -ت-ه أÿاصض-ة
وألتزأمه بتسضوية هذه ألوضضعية ‘
Óجرأءأت
أقرب أآ’جال ،وفقا ل إ
أل-ق-ان-ون-ي-ة أŸنصض-وصش ع-ل-ي-ه-ا ‘
أŸرسضوم رقم  70-10أŸؤورخ ‘
 10ج-ان-ف-ي  ،2010ف -ق -د ق -امت
›م -وع -ة م -ن أل -ط-ل-ب-ة ’ ،ي-زي-د
عددهم عن  30شضخصضا ،من بÚ
 453ط-الب م-ت-خ-رج ،ب-ال-ت-ظاهر

كسساسسرة من بومردأسس:

أمام مبني ألوزأرة ،يوم ألثÓثاء
 17جانفي .““2017
وذك- -رت أل- -وزأرة ،ب- -أان ه- -ؤو’ء
ألطلبة ““يتبعون وسضائل غ ÒمÈرة
ب -اŸسض-اع-ي وأأ’سض-ال-يب أل-ق-ائ-م-ة
ع -ل -ى أإ’صض -غ -اء وأل -تشض -اور أل -ت -ي
م-اف-ت-ئت أل-وزأرة ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا وف-قا
ل -ت -وج -ي -ه -ات رئ -يسش أ÷م-ه-وري-ة
و÷ه- - -ود أ◊ك - -وم - -ة أŸب - -ذول - -ة
للتكفل بانشضغا’ت ألشضباب““.

رقم أأعمال ألبنك أÿارجي بلغ نحو  73مليار دج
أع- -ل -ن أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ب -نك
أ÷زأئر أÿارجي سسعيد كسساسسرة ،أمسس
لول ،ب - -ب - -وم - -ردأسس ،أن رق- -م أع- -م- -ال
أ أ
ألبنك وصسل ‘  2016إأ ¤نحو  73مليار
دج ،بارتفاع قدر بـ 18من أŸائة مقارنة
بالسسنة ألتي قبلها.
أوضضح كسضاسضرة ‘ تصضريح لـ ““وأج““ ،على
ه -امشش ح -ف -ل ت -دشض ÚأŸق -ر أ÷دي-د ل-ل-ب-نك
أÿارج -ي أ÷زأئ -ري Ãدي -ن -ة ب-وم-ردأسش ،أن
أل- -ب- -نك ي- -وأصض- -ل –ق- -ي- -ق أل -ن -ت -ائ -ج أŸال -ي -ة
““أŸشض -ج -ع -ة““ ‘ ت -ع -ام Ó-ت -ه ألسض -ن -وي-ة ،ح-يث
““يتوقع –قيق ،برسضم سضنة  ،2017ما يزيد عن
 80مليار دج““.
فيما تعلق باÿدمات أ÷ديدة ألتي يضضعها
ألبنك ‘ متناول ألزبائن ،ذكر ألرئيسش أŸدير
ألعام بأاهمها ،ويتمثل ‘ ““تعميم““ ،ع Èكل
وك -ا’ت أل-ب-نك ع Èأل-وط-ن ،م-ع-ام-ل-ة ““أل-ط-رد
’لكÎونية عÈ
أ’سضتهÓكي““ وخدمة ألبطاقة أ إ
’نÎنت لكل تعامÓت ألبنك مع زبائنه.
أأ
وأضضاف ‘ هذأ ألصضدد ،أن فتح هذأ أŸقر
أ÷ديد يندرج ‘ إأطار ““توسضيع““ شضبكة ألبنك

’طار،
ع Èألوطن .وبومردأسش تقدم ‘ هذأ أ إ
’مكانات ألضضرورية لتمك Úألبنك
بـ«أمتياز““ ،أ إ
من ““مرأفقة كل أ÷هود أŸبذولة ‘ ›ال
أ’سضتثمار““.
ك -م -ا ي -ن -درج ه -ذأ أل -ت-وج-ه ك-ذلك ،أل-ذي
سض-ي-دع-م ق-ري-ب-ا ب-ف-ت-ح م-دي-ري-ة ج-ه-وي-ة للبنك

Ãدي- -ن -ة ب -وم -ردأسش ت -غ -ط -ي خ -دم -ات -ه -ا ك -ل
أل- - -و’ي- - -ات أÛاورة ،أسض - -ت - -ن - -ادأ إأ ¤ن - -فسش
أŸصض - -در ،ي - -ن- -درج ‘ إأط- -ار““دف- -ع ع- -م- -ل- -ي- -ة
أ’سضتثمار باŸنطقة““ ومرأفقة كل أŸشضاريع
من خÓل تقد““ Ëخدمات ذأت نوعية““ ‘ كل
أÛا’ت.

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

طلعي:
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برنامج لصصيانة شصبكة ألطرق أŸتأاثرة بالأحوأل أ÷وية
” ب- -ر›ة صس- -ي- -ان -ة
أل- -ط -رق أل -ت -ي ت -أاث -رت
لحوأل أ÷وية
بفعل أ أ
‘  ،2017ب- - -حسسب م- - -ا
أع - - -ل - - -ن ع- - -ن- - -ه وزي- - -ر
لشس- -غ- -ال أل -ع -م -وم -ي -ة
أ أ
وأل - -ن - -ق - -ل ب- -وج- -م- -ع- -ة
ط- -ل- -ع -ي ،م -ؤوك -دأ ع -ل -ى
له-م-ي-ة أل-ب-ال-غة ألتي
أ أ
ي -ول -ي -ه-ا ق-ط-اع-ه ل-ه-ذه
أŸسسأالة.
ك- - -ل - -ف إأ‚از شض - -ب - -ك - -ة
ألطرق أÿزينة ألعمومية أموأ’ طائلة،
ل -ك -ن ع -دم أ’ع -ت -ن -اء بصض -ي -ان -ت -ه -ا ج -ع -ل
أهÎأءه -ا وت -ع -ري -ت -ه -ا أم -رأ ح -ت -م-ي-ا ،م-ا
أسض -ت -دع-ى ضض-رورة أ’ه-ت-م-ام بصض-ي-ان-ت-ه-ا،
بحسضب ما أكده طلعي ‘ ،رده على سضؤوأل

ن - - -ائب Ãج - - -لسش أأ’م - - -ة،
ب-خصض-وصش صض-ي-ان-ة أل-طرق
‘ و’ي- - - -ة أŸدي - - -ة ،أمسش
أأ’ول ،خÓل جلسضة علنية
خصضصضت ل -ط -رح أأ’سض -ئ -ل-ة
ألشضفهية.
أشض - - -ار ط - - -ل - - -ع- - -ي ،إأ¤
مسض -اه -م -ة أŸرك-ب-ات ذأت
أ◊م -ول -ة أل-ث-ق-ي-ل-ة ،بشض-ك-ل
كب ‘ Òتصضدع ألطرق على
غرأر ألطريق ألوطني رقم
 60وه -ذأ م -ا يسض -ت -دع -ي
إأعدأد درأسضة حول هذه أŸسضأالة ،بالÎكيز
ع- -ل -ى ن -وع -ي -ة أإ’‚از وأ’ع -ت -م -اد ع -ل -ى
أŸعطيات أ÷يولوجية ،مع إأبرأز أهمية
ألصضيانة للمنجزأت ألقاعدية ألتي تكلف
ألدولة مبالغ باهظة.

أكدت أنها أنشسغال تتكفل به وزأرتها ،بن غÈيت:

تعويضس ألدروسس لتلميذ أŸناطق أŸتضصررة
من ألعاصصفة ألثلجية
أع- - - - -ل - - - -نت وزي - - - -رة
ألÎب - -ي - -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة
نورية بن غÈيت ،عن
ت - - -ع - - -ويضس أل - - -دروسس
ألضس -ائ -ع -ة ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ
ب-اŸن-اط-ق أل-ت-ي ت-اأثرت
بسس - - - - - - -وء ألأح - - - - - - -وأل
أ÷وي - - - - - - - - -ة ألأخÒة،
خ Ó- - - -ل أل - - - -ثÓ- - - -ث- - - -ي
أل- - - - -درأسس - - - -ي أ÷اري،
ب - - -وضس - - -ع ألإج - - -رأءأت
ألÓزمة لذلك.
قالت بن غÈيت ‘ تصضريح للصضحافة،
أمسش أ’أول ،على هامشش أ÷لسضة ألعلنية
أıصضصضة لطرح أ’أسضئلة ألشضفوية ،أإنه
” أإع- -دأد ب- -رن -ام -ج خ -اصش ’سض -ت -درأك
أل -دروسش ألضض -ائ -ع -ة ،ج -رأء غ -ل -ق ب -عضش
أŸوؤسضسضات ألÎبوية بسضبب سضوء أ’أحوأل
أ÷وي- -ة أل- -ت- -ي تشض -ه -ده -ا ع -دة و’ي -ات،
مشضÒة أإ ¤أن- -ه ” خÓ- -ل أل -ل -ق -اء أل -ذي
ج -م -ع -ه -ا ب -ه -ي -ئ -ة أل -ت -ف -ت -يشش ،أ’أسض -ب -وع
أŸاضض -ي ،أ’ت -ف-اق ع-ل-ى أإع-دأد ب-رن-ام-ج
يسض-م-ح بÎك-ي-ز أ’ه-ت-م-ام خÓ-ل أل-ثÓ-ثي
ألثا Êعلى مرأفقة أŸفتشض ÚلÓأسضاتذة
لتعويضش ألدروسش ألضضائعة.
‘ سضياق مغاير ،أكدت وزيرة ألÎبية
ألوطنية على أهمية أ’سضتشضارة ألوطنية
أل -ت -ي سض -ت -ف-ت-ح ،م-ن-تصض-ف شض-ه-ر ف-ي-ف-ري
ألدأخل ،حول مردودية ألفعل ألÎبوي،
وأ’ن -ت -ق -ال ‘ أل -ت -حصض -ي -ل أل -ع-ل-م-ي م-ن
م- -رح -ل -ة أل -ت -ل -ق Úأإ ¤أسض -ت -غ Ó-ل ك -اف -ة
ألكفاءأت ألتي يتمتع بها ألتلميذ ،وذلك

‘ رده - - - - -ا ،أمسش أ’أول،
على سضوؤأل لعضضو ›لسش
أ’أم- - -ة ع- - -ب- - -د أل- - -ك - -رË
قريشضي ‘ جلسضة علنية
ت-ر أسض-ه-ا ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن
صضالح.
تعتمد أ’إصضÓحات ‘
قطاع ألÎبية ،كما أفادت
ب - - - - -ن غÈيت ،ع - - - - -ل- - - - -ى
أإج - -رأءأت ج - -دي - -دة م- -ن
شض -اأن -ه -ا –سض Úمسض -ت -وى
أل - -ت - -حصض- -ي- -ل أل- -ع- -ل- -م- -ي
وألنتائج أÙصضل عليها ‘ أمتحانات
نهاية أ’أطوأر ألثÓثة ،خاصضة ما يتعلق
بامتحانات ألبكالوريا ألتي حققت قفزة
نوعية خÓل سضنة  2016بالنسضبة للعديد
م -ن و’ي -ات ألشض -م -ال ،ك -م-ا ‘ أ÷ن-وب،
ع -ل -ى أل -رغ -م م -ن أن ب -عضش أŸوؤسضسض-ات
ألÎب -وي -ة سض -ج -لت ن -ت -ائ-ج ’ ت-رت-ق-ي أإ¤
أŸسض -ت -وى أŸن -ت-ظ-ر وأŸط-ل-وب ،مشضÒة
أإ ¤أن أ’أمور تتحسضن بالنسضبة أإ ¤هذه
أ’أخÒة.و أوضض- -حت ،أن ف -ت -ح أسض -تشض -ارة
ح-ول أل-ت-ق-ي-ي-م أل-ب-ي-دأغ-وج-ي ،ب-دأي-ة من
ألشضهر ألقادم ،من أجل أإثرأء ألنقاشش
حول دور أŸعلم ،مشضÒة أإ ¤أن ““نظام
ألتقييم أ◊ا‹ ’ يعطي ألصضورة ألكاملة
وأ◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ك-ف-اءأت أل-تÓ-م-ي-ذ““ ،لكونه
يعتمد على ““ألÎتيب ويسضتهدف كفاءة
وأحدة تتمثل ‘ أ◊فظ وأ’إسضÎجاع““،
بينما يفÎضش تقييم كل كفاءأت ألتلميذ
من ِنتاج فكري و–ليل وأسضتنتاج وتعبÒ
شضفهي.

حّمل أ÷معيات مسسؤوولية ألتحسسيسس بالظوأهر ألسسلبية

عيسصى :دور أŸسصاجد يتجاوز ألوعظ وأإلرشصاد

أك - -د وزي- -ر ألشس- -ؤوون
لوق- -اف
أل - -دي- -ن- -ي- -ة وأ أ
ﬁم- -د ع- -يسس- -ى ،ع -ل -ى
دور أŸسساجد ‘ ﬁاربة
أل -ظ -وأه -ر ألسس -ل -ب-ي-ة ‘
أÛت -م -ع ،لف -ت -ا إأ ¤أن
أه -م -ي-ة Œاوز ت-وج-ي-ه
دروسس أل - - - - - - - -وع- - - - - - - -ظ
لرشس -اد أل -ذي ت -ق -وم
وأ إ
ب- - - -ه ه - - -ذه أŸؤوسسسس - - -ات
ألدينية.
ق- - -ال ع- - -يسض- - -ى ‘ رده،
أمسش أأ’ول ،على سضؤوأل طرحته ألنائب
عائشضة باركي ،حول دور أŸسضاجد ،إأنها
Œاوزت م-ه-م-ت-ه-ا أل-ت-ق-ل-ي-دية أŸتمثلة ‘
أإ’رشض -اد وأل -وع -ظ ،إأ ¤أل -ع -م -ل ‘ إأط -ار
أل-ت-ع-اون وأل-ت-نسض-ي-ق م-ع أÛت-مع أŸد،Ê
إ’ي -ج -اد ح -ل -ول ‘ إأط -ار ع-م-ل تضض-ام-ن-ي
متكامل للظوأهر ألسضلبية ألتي يعا Êمنها
أÛتمع.
أوضض- -ح ‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار ،أن- -ه أإذأ ك- -ان
ل -ل -ج-م-ع-ي-ات دور أسض-اسض-ي ‘ أل-ت-حسض-يسش

ب -خ-ط-ورة ه-ذه أل-ظ-وأه-ر
ع - -ل - -ى أÛت - -م - -ع ،ف - -إان
للمسضاجد دور هام جدأ،
ي - -ت - -م - -ث - -ل ‘ أل - -تصض- -دي
ل -ل -رذأئ -ل أل -ت -ي أصض-ب-حت
م - - -ن- - -تشض- - -رة و“ارسش ‘
بعضش أأ’حيان جهارأ ،من
خ Ó-ل أل -رسض -ال-ة أل-دي-ن-ي-ة
ألتي يبعثها لروأده ،يوقظ
م - -ن خ Ó- -ل - -ه - -ا ألضض- -مÒ
وي - - -ح - - -رك أŸشض - - -اع - - -ر
أإ’Áان - - -ي - - -ة ‘ أوسض- - -اط

أÛتمع.
كما أكد ‘ معرضش حديثه ،على أهمية
““أإ’رت- -ق -اء ب -ال -نشض -اط أŸسض -ج -دي ح -ت -ى
ي - -ت - -مشض - -ى وأل - -ت- -غÒأت أل- -ت- -ي –دث ‘
أÛت- -م -ع““ ،مشضÒأ إأ ¤أن أسضÎأت -ي -ج -ي -ة
أل - -وزأرة ،ت- -ت- -م- -ث- -ل ‘ ت- -ك- -وي- -ن أأ’ئ- -م- -ة
وأŸرشض- - -دأت وأأ’ع- - -وأن ل- - -ل- - -رف- - -ع م - -ن
مسض-ت-وأه-م ب-غ-ي-ة أÙاف-ظ-ة ع-لى أ’Œاه
ألصضحيح ‘ موضضوع ألتدين ‘ أÛتمع،
وفق ضضرورة أŸرجعية ألدينية ألوطنية.

ألسضبت  21جانفي  2017م
ألموأفق لـ  22ربيع ألثاني  1438هـ
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أŸناولة لتطوير أ’قتصساد ألوطني وأ◊د من أ’سستÒأد

اتفاقات شسراكة ب Úسسوناطراك واÛمع Úالصسناعي« Úاليك ا÷زائر» و«ا.جي ام»
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’جرأءأت قانون أŸالية ألّتكميلي 2015
ألّلقاء ألّتقييمي إ

الغازي :عقوبات للمتأاّخرين عن دفع ا’شسÎاكات
لصسناديق الّتأامينات ا’جتماعية

بوشسوأرب وبوطرفة :كسسب ألرهان ورفع ألتحدي

« 2017سستكون للمناولة بامتياز تلعب فيها أŸؤوسسسسة أ÷زأئرية ألدور أ◊اسسم ‘ إأ‚از أŸشساريع وشسركات
’جانب» .هذأ ما أتضسح من خÓل مرأسسم
أ’سستثمار ‘ قطاعات متعددة كانت ‘ ألسسابق حكرأ على أ أ
إأمضساء أتفاقيات شسرأكة ب Úسسوناطرأك وأÛمع Úألصسناعي Úألعمومي« : Úإأليك أ÷زأئر» و»أ جي أم»
للميكانيك بإاشسرأف وزيري ألقطاع Úعبد ألسسÓم بوشسوأرب ونور ألدين بوطرفة.

فنيدسس بن بلة
ي- -ت- -و ¤أÛم- -ع- -ان ت- -زوي- -د سض- -ن- -اط- -رأك
وف -روع -ه-ا ب-ت-ج-ه-ي-زأت أ◊ف-ر وأل-ت-ن-ق-يب ع-ن
أل - -بÎول وأÿدم - -ات أأ’خ - -رى أل - -ت - -ي ك- -انت
تسض-ت-ورده-ا م-ن أج-انب ب-ت-ك-ل-ف-ة غ-الية للغاية.
وألشضرأكة ب ÚأÛمعات ألثلثة تدرج ضضمن
ب -رن -ام -ج رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة أŸشض -ج-ع ع-ل-ى
ت -ط-وي-ر أ’ق-تصض-اد أل-وط-ن-ي وت-ن-وي-ع-ه بصض-ف-ت-ه
ألبديل للتكالية على أÙروقات ألتي تعيشس
ح-ال-ة أن-ه-ي-ار أسض-ع-ار م-ت-ت-ال-ي-ة م-نذ  3سضنوأت
فرضضت هذه أإ’جرأءأت أ’حÎأزية.
أك -د ب -وشض -وأرب وزي-ر ألصض-ن-اع-ة وأŸن-اج-م
على أهمية ألشضرأكة ب Úألصضناعة وألطاقة
أŸدرج Úضضمن برنامج رئيسس أ÷مهورية،
‘ إأ‚از مشضاريع وŒهيزأت كانت حكرأ على
أأ’ج -انب .وه -ي “ث -ل ل-يسس ف-ق-ط أسض-ت-ث-م-ارأ
للمؤوسضسضة أ÷زأئرية بل –تم عليها أكتسضاب
Œربة ‘ قطاع حسضاسس يرأهن عليه ‘ تعزيز
أسضتقللية ألقرأر وألسضيادة ألوطنية.
وذك -ر ب -وشض -وأرب ‘ ت -دخ-ل-ه ع-قب إأمضض-اء
أت - -ف- -اق- -ي- -ات ألشض- -رأك- -ة م- -ن ق- -ب- -ل مسض- -ؤوو‹
سض -ون -اط -رأك وأÛم-ع Úأل-ع-م-وم-ي Úب-ع-ق-ود
وصضفقات “ت ب Úألصضناعة وألطاقة .ويعول
عليها ‘ إأنتاج ألطاقات أŸتجددة مثلما ينصس
عليه ألÈنامج ألوطني ‘ .هذأ أإ’طار “ت
أŸصضادقة ‘ ›لسس أ◊كومة على مرسضوم
تنفيذي يحدد شضروط أإ’علن عن مناقصضة
وطنية ودولية إ’نتاج وتوزيع  4آأ’ف ميغاوأط
من ألكهرباء ع»Èألشضمسضية».
و–دث ب- -وشض- -وأرب م- -ط- -و’ ع- -ن غ -اي -ات

وزير الطاقة يبحث مع سسفÒ
أاŸانيا فرصص الّتعاون الثنائي

أسضتقبل وزير ألطاقة نور ألدين بوطرفة أول
أمسس ،سض -ف ÒأŸان-ي-ا ب-ا÷زأئ-ر م-ي-ك-ائ-ي-ل زيÔ
حيث تطّرق معه إأ ¤فرصس ألتعاون ألطاقوي
ألثنائي ،حسضب ما جاء ‘ بيان للوزأرة.
“ح - -ورت أÙادث- -ات ب Úأ÷ان- -ب Úح- -ول
بحث ألتعاون ب Úأ÷زأئر وأŸانيا ‘ أÛال
ألطاقوي ’سضيما ألطاقات أŸتجددة.
و‘ هذأ ألسضياق ،أبرز بوطرفة أŸشضاريع
أإ’سضÎأتيجية قيد أإ’طلق ’سضيما ألطاقات
أŸتجددة.
وبعد أن ذكر باأ’همية ألتي يوليها قطاعه
لÎقية ألصضناعة ‘ شضعبة ألطاقات أŸتجددة،
أّكد ألوزير بأاّن أسضتمرأرية هذه أل ّ
طاقات ‘
أ÷زأئر مرتبط بالقاعدة ألصضناعية وألتصضنيع
أÙلي للتجهيزأت يضضيف ألبيان.
و‘ هذأ أإ’طار ،دعا بوطرفة أŸؤوسضسضات
أأ’Ÿانية للمشضاركة ‘ أŸناقصضة ألتي سضيتم
إأط -لق -ه -ا ق-ري-ب-ا إ’ن-ت-اج  4000م-ي-غ-اوأط من
أل- -ط- -اق- -ات أŸت -ج ّ-ددة ،وه -و أŸشض -روع أل -ذي
سضيحّفز ديناميكية خلق أŸؤوسضسضات ألصضغÒة
وأŸتوسضطة ‘ أ÷زأئر ،وفق ذأت أŸصضدر.

أŸناولة وأهدأفها ‘ أ’ندماج ألوطني ألذي
تسض -ع -ى ألسض -ل-ط-ات ل-رف-ع-ه إأ ‘ 50 ¤أŸائ -ة
خ -اصض -ة ب -ع -د أ◊رك -ي -ة أل -ت -ي ت-ع-رف-ه-ا شض-عب
أŸيكانيك وأأ’سضمنت وأ◊ديد وألصضلب بعد
دخ -ول م -رك -ب -ات أإ’ن -ت-اج م-ن-ه-ا م-ع-م-ل ب-لرة
أ’سضÎأت -ي -ج -ي ل -ل -ح-دي-د وألصض-لب .وك-ل ه-ذه
أŸرك- -ب- -ات يضض- -اف إأل- -ي- -ه- -ا م- -ع -ام -ل –وي -ل
ألفوسضفات تسضاعد على أن تصضبح أ÷زأئر بلدأ
ناشضئا ألسضنوأت ألقليلة ألقادمة.
من جهته أبرز بوطرفة أهمية ألشضرأكة بÚ
ألصضناعة وألطاقة دأعيا أÛمع Úإأ ¤ألتحلي
باŸهنية وأŸسضؤوولية ‘ كسضب ألرهان قائل «
نحن هنا بقدر ما نع Èعن أبتهاجنا بهذأ
ألتأالق أ÷زأئري نحرصس على متابعة أ÷هد
وتفقد مدى مرأعاته للنوعية شضرط ألنجاح
وألنجاعة».
وبشض -أان م -ا ورد ع -ل -ى لسض -ان أŸدي -ر أل-ع-ام
للمؤوسضسضة ألفرنسضية «جي .أر .تي غاز» عن
أنقطاع “وين جنوب غرب فرنسضا من ألغاز
أنطلقا من أ÷زأئر ،قال وزير ألطاقة« :
ليسس هناك أي مشضكل من جهتنا « وأضضاف ‘
جوأبه للصضحفي صضاحب ألسضؤوألŸ »:اذأ أنت
قلق مكان ألفرنسضيŸ ..اذأ تريدوننا أن نقلق
‘ مكانهم».
حول مدى أحÎأم أتفاق أأ’وبيب بخفضس
أ’نتاج أجاب بوطرفة قائل »:إأن كل ألدول
أل -ن -ف-ط-ي-ة أل-عضض-وة ‘ أأ’وب-يب وغ Òأل-عضض-وة
فيها ألتزمت بخفضس أ’نتاج حسضب ألسضقف
أÙدد.منها أ÷زأئر ألتي خفضضت  50ألف
برميل يومي من إأنتاجها .وإأن أأ’سضعار ‘
ط -ري -ق -ه -ا إأ ¤أ’سض -ت -ق -رأر خ -لل ألسض -دأسض-ي
ألقادم.

م -ن ج -ه -ت -ه ،كشض-ف أل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام
لسضوناطرأك أم Úمعزوزي عن خطة أÛمع
أل -ن -ف -ط -ي وم -ا “ث -ل -ه أت-ف-اق-ات ألشض-رأك-ة م-ع
أÛم -ع Úألصض-ن-اع-ي Úم-ن أه-م-ي-ة ‘ ت-زوي-د
سضوناطرأك وفروعها من Œهيزأت تصضنع ‘
أ÷زأئر بدل أسضتÒأدها بأاغلى أأ’ثمان .وقال
إأن سضوناطرأك سضتوقع أتفاقات شضرأكة مع كل
مؤوسضسضة وطنية أخرى ترأعي معاي Òألنوعية،
أل-ت-ك-ل-ف-ة وأآ’ج-ال ،شض-روط أل-ن-ج-اع-ة ،م-ذك-رأ
ب -إامضض-اء ي-وم  26ج- -وأن أ÷اري أت -ف -اق‘ Ú
قطاع ألبÎوكيماء .ويخصس أ’تفاق مع شضركة
ف-رسض-ال-يسس أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-مجمع أ’يطا‹ «أيني»
إ’‚از درأسضة جدوى للمشضاريع ألبÎوكيماوية
ببلدنا وكذأ عقد درأسضة مع ألشضركة ألهندية
« أ‚ي -ن Òأي-ن-دي-ا ل-ي-م-ي-ت-اد» Ÿت-اب-ع-ة Œسض-ي-د
مشضروع إأ‚از وحدة ألبلت Úبسضكيكدة.
وكشض -ف م -ع -زوزي أن ت-ف-اصض-ي-ل أخ-رى ع-ن
مشض -اري-ع سض-ون-اط-رأك ي-ع-ل-ن ع-ن-ه-ا ‘ أي-ام-ه-ا
ألعلمية بوهرأن من  19إأ 22 ¤نوفم Èألقادم،
بعنوأن» أإ’بدأع وألشضرأكة ‘ سضياق أ’نتقال
ألطاقوي ألعاŸي».
وك- -انت ه- -ن- -اك م- -دأخ -لت م -ن م -وق -ع -ي
أتفاقات ألشضرأكة صضبت كلها ‘ أŒاه تثمÚ
أل-ع-لق-ة ب ÚأŸؤوسضسض-ات ألصض-ن-اع-ي-ة أل-وط-نية
وسضوناطرأك أتكا’ على ألذأت دون أإ’بقاء
على ألتبعية للخارج .ذكر بهذأ دوأجي جيل‹
ك -ن -ان مسض -اع -د أŸدي -ر أل -ع -ام Ûم-ع «إأل-يك
أ÷زأئ- -ر» ،وعّ- -ززه بشض Òده- -ي- -م- -ي أل- -رئ -يسس
أŸدير ألعام للمجمع أŸيكانيكي «أ.جي.أم»
م- -ط- -م- -ئ -ن Úأن -ه -م -ا سض -ي -ك -ون -ان ‘ مسض -ت -وى
ألتحديات.

السسنوات ال 20اŸقبلة ،مرحلة حقيقية لتطوير الطاقة
أك - -د وزي- -ر أل- -ط- -اق- -ة ن- -ور أل- -دي- -ن
ب -وط -رف -ة ،أن أ÷زأئ -ر ع -ازم -ة ع -ل -ى
ج-ع-ل ألسس-ن-وأت أل 20أŸق-ب-لة مرحلة
لتطوير حقيقي للطاقة أŸسستدأمة.
وأوضضح بوطرفة ‘ حديث للمجموعة
ألÈي-ط-ان-ي-ة ل-ل-خÈة أ’ق-تصض-ادية (›موعة
لعمال) نشضر ‘ تقريره حول
أكسضفورد ل أ
أ÷زأئ -ر لسض-ن-ة « 2016أن-ن-ا ح-ددن-ا أهدأفا
طموحة ووأعدة للطاقات أŸتجددة و نحن
عازمون على جعل ألسضنوأت أل 20أŸقبلة
م- -رح- -ل- -ة ل- -ت- -ط- -وي- -ر ح- -ق- -ي -ق -ي ل -ل -ط -اق -ة
أŸسضتدأمة».
ك -م -ا ذك -ر أل -وزي -ر ب -الÈن -ام -ج أل -وط -ن -ي
للطاقات أŸتجددة ألرأمي إأ ¤توف Òطاقة
ت-ق-در ب 51-47تÒأوأط سض- -اع -ي ‘ آأف -اق
 2030من بينها أك Ìمن  9تÒأوأط سضاعي
‘ آأفاق 2020
وأضض -اف أن أŸرح -ل -ة أأ’ول -ي -ة م -ن ه -ذأ
ألÈنامج قد ” ألشضروع فيها ومنذ نهاية
 2016أصضبح للجزأئر طاقة  343ميغاوأط
موزعة على  14و’ية مشضÒأ إأ ¤أن 16
مصضنعا بطاقة  195ميغاوأط تعمل حاليا و

ت -زود ألشض-ب-ك-ة ب-ال-ط-اق-ة أŸت-ج-ددة وأخ-رى
سضتنطلق قريبا.
وت -اب -ع أل -وزي -ر ق -ائ -ل إأن ت -لك أŸصض-ان-ع
أأ’و ¤ق -د سض -م -حت ب -ت -ح -دي -د ألصض-ع-وب-ات
وألتحديات أÙتملة خلل تطوير مشضاريع
كÈى للطاقات أŸتجددة.
ك- -م- -ا أشض- -ار إأ ¤أن ألÈن- -ام- -ج أل -وط -ن -ي
لتطوير ألطاقة أŸتجددة سضيسضمح بتطوير
وأسض -ع ل-ل-ت-ج-ه-ي-زأت أŸت-ج-ددة م-ع صض-ن-اع-ة
وطنية تتضضمن جميع عناصضر شضبكة ألقيمة
أŸت -ج -ددة م -ن -ه -ا أل -ه -ن -دسض -ة و أل -ت -ج -ه-ي-ز
وأإ’‚از.
وأوضضح ألوزير ‘ هذأ ألصضدد أننا «نو‹
أه- -م- -ي- -ة خ -اصض -ة ل -ت -وف Òأفضض -ل ألشض -روط
ل-ت-ح-ق-ي-ق أأ’ه-دأف أÿاصضة باإ’سضÎأتيجية
أ÷ديدة لتطوير ألطاقات أŸتجددة».
وتابع قوله إأن تقييم ألقطاع ألطاقوي
ألوطني قد أظهر أن أ÷زأئر تتوفر على
ألكفاءأت وألقدرأت ألضضرورية وعلى هذأ
أأ’سض -اسس ف -إان أسضÎأت -ي-ج-ي-ت-ه-ا «ت-ه-دف إأ¤
مسضاعدة أŸؤوسضسضات أŸشضاركة على ألتطور
من خلل ضضمان بيئة ملئمة لتطويرها».

أّك -د وزي -ر أل -ع -م -ل وأل-تشس-غ-ي-ل وألضس-م-ان
أ’ج- -ت- -م- -اع- -يﬁ ،م- -د أل -غ -ازي ،أول أمسس،
’ج- - -رأءأت
ب - - -ا÷زأئ - - -ر أل - - -ع- - -اصس- - -م- - -ة أّن أ إ
أ’سستثنائية لقانون أŸالية ألتكميلي لسسنة
 2015سس-م-حت ب-ت-ح-ق-يق نتائج «معتÈة» من
شسأانها أن تعّزز مدأخيل صسناديق ألتأامينات
أ’جتماعية مسستقب.Ó
أوضض -ح أل -وزي -ر خ -لل ل -ق -اء ت -ق -ي -ي -م -ي أّن
أإ’ج- -رأءأت أ’سض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل -ق -ان -ون أŸال -ي -ة
أل-ت-ك-م-ي-ل-ي لسض-ن-ة › ‘ 2015ال ألضض - -م - -ان
أ’ج -ت -م -اع -ي سض-م-حت ب-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج «ج-د
م- -ع- -تÈة» ع- -ن ط -ري -ق –صض -ي -ل أ’شضÎأك -ات
أŸتأاخرة وألتصضريح بالعمال ،من شضأانها تعزيز
مدأخيل صضناديق ألتأامينات أ’جتماعية ‘
أŸسضتقبل.
وأشض- -ار أل- -غ- -ازي إأ ¤أّن أ’شضÎأك -ات ت -ع -د
مصضدر “ويل ألضضمان أ’جتماعي وأ◊فاظ
على توأزناته أŸالية ودÁومة هذه أŸنظومة
أل -ت -ي تشض ّ-ك -ل «أأ’دأة أأ’سض -اسض -ي -ة» ل -ل -ح -م-اي-ة
أ’جتماعية.
ي-ذك-ر أّن أإ’ج-رأءأت أ’سض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ق-انون
أŸالية ألتكميلي لسضنة › ‘ 2015ال ألضضمان
أ’ج-ت-م-اع-ي ت-ت-ع-ل-ق سض-ي-م-ا ب-تسض-وي-ة وضضعيات
أŸسضتخدم Úألذين  ⁄يسضّددوأ أشضÎأكاتهم
للضضمان أ’جتماعي.
وسض -م -حت ه -ذه أإ’ج -رأءأت Ãن -ح ج -دأول
لتسضديد ألديون مع إألغاء ألزيادأت وعقوبات
ألتأاخ ،Òعلما أنه ” “ديد مهلة للسضتفادة
من هذه ألتدأب Òإأ ¤غاية  31ديسضم.2016 È
و‘ هذأ ألسضياق ،قال ألوزير أّنه أنطلقا

من بدأية ألسضنة أ÷ارية  ،2017سضيتم تعزيز
أل -رق-اب-ة وتشض-دي-د أل-ع-ق-وب-ات وف-ق-ا Ÿا ي-نصس
عليه ألقانون Œاه أŸسضتخدم ÚأıالفÚ
لج -رأءأت أل -ق -ان -ون -ي -ة أŸت -م -ث -ل -ة ‘ دف -ع
ل - -إ
أ’شضÎأكات وألتصضريح بالعمال لدى ألضضمان
أ’جتماعي.
ولهذأ ألغرضس ،أّكد ألوزير أن عدد أعوأن
أل -رق -اب -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ألصض -ن -دوق أل-وط-ن-ي
ل -ل-ت-أام-ي-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال أإ’ج-رأء ’
يتجاوز ألـ  ،300معتÈأ أن هذأ ألعدد «غÒ
كاف» ،مشضÒأ إأ ¤أّنه وجّه تعليمات Ÿسضؤوو‹
صضناديق ألتأامينات أ’جتماعية من أجل إأعادة
تأاهيل ألوسضائل ألبشضرية بغية تعزيز عمليات
ألرقابة.
ومن هذأ أŸنظور ،قال إأنّ إأ‚اح عمليات
ألرقابة تقتضضي رفع ألعدد إأ ¤حوأ‹ 3000
ع-ون ع-ل-ى أأ’ق-ل وت-ك-وي-ن-ه-م ل-ت-حسض Úأدأئ-هم
حتى يتمّكنوأ من ألقيام Ãهامهم على مسضتوى
أŸؤوسضسض- -ات ل- -ل- -وق- -وف ع- -ل- -ى م- -دى أل- -ت -زأم
أŸسض -ت -خ -دم Úب -ال -تصض -ري -ح ب -ال -ع -م -ال ودف-ع
أ’شضÎأكات.
و‘ سض- -ي- -اق آأخ- -ر ،دع- -ا أل- -غ- -ازي إأط -ارأت
وأعوأن ألقطاع إأ ¤ألتحلي بال ّصضرأمة وروح
أŸسض- -ؤوول- -ي- -ة أث- -ن- -اء أدأء م- -ه -ام -ه -م ،خ -دم -ة
للمصضلحة ألعامة».
وكشضف ألوزير باŸناسضبة أّنه سضيقّدم عرضضا
أم -ام أ◊ك -وم -ة ‘ أج -ت -م -اع-ه-ا أل-ق-ادم ح-ول
ألنتائج ألتي خرج بها أللقاء أإ’علمي ألذي
جمع يوم أ’ثن ÚأŸاضضي وزأرة ألعمل Ãمثلي
نقابات ﬂتلف ألقطاعات.

ألّرئيسس أŸدير ألعام لـ«سسونلغاز» من ألطارف:

ا’حتياجات للطّاقة تتطلّب اسستثمارا  ١ ، ٥مليار دو’ر سسنويا
أع - -ت Èأل - -رئ - -يسس أŸدي - -ر
أل- - -ع- - -ام ّÛم - -ع سس - -ون - -ل - -غ - -از
مصسطفى قيطو Êأول أمسس،
ب - -ال - -ط - -ارف أن - -ه ت - -رشس - -ي - -د
وع-ق-ل-ن-ة أسس-ت-هÓ-ك أل-ط-اقة
ي-ع-د ضس-روري-ا ب-ال-نسس-بة ’أي
سسياسسة طاقوية.
ق- -د شضّ- -دد أل- -رئ- -يسس أŸدي- -ر
أل -ع -ام Ûم -ع سض -ون -ل -غ -از أث -ن -اء
م-ع-اي-ن-ت-ه ﬁط-ة ت-ول-يد ألكهرباء
بكدية ألدرأوشس ببلدية بريحان
ع -ل -ى أه -م -ي-ة «أق-تصض-اد أل-ط-اق-ة
ألكهربائية من خلل أسضتهلك معتدل يرمي إأ¤
أÙافظة على أ’سضتثمارأت ألهامة أŸبذولة ‘
هذأ أÛال».
وق - -ال ن- -فسس أŸسض- -ؤوول ‘ ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق« :إأّن
أ’ح-ت-ي-اج-ات ‘ ›ال أل-ط-اق-ة ت-ت-ط-لب أسض-ت-ثمارأ
سض-ن-وي-ا ب-ق-يمة  1 ، 5م-ل-ي-ار دو’ر» ،مضض-ي-ف-ا ب-أاّن
أسضتهلك ألطاقة قد قفز من  4آأ’ف ميغاوأط ‘
 2004إأ 13 ¤ألف ميغاوأط ألعام .2016
كما أّكد على أنّ «منحى أسضتهلك أل ّ
طاقة قد
أن-خ-فضس بشض-ك-ل ط-ف-ي-ف ب-فضض-ل ح-م-ل-ة أل-تحسضيسس
أŸتوأصضلة منذ أكتوبر أŸاضضي».
وبشض -أان أل ّ-ط -اق -ات أŸت -ج ّ-ددة ،أع -ت Èأل-رئ-يسس
أŸدير ألعام ّÛمع سضونلغاز أنّ أ÷زأئر قد كسضبت
ما يكفي من ألتجربة ‘ هذأ أÛال منذ إأطلق
ألعملية ‘ ألثمانينيات وهي تسضّير حاليا  -كما
أضضاف « 14 -قرية تتمّون بالطّاقة ألشضمسضية وتقع
بجنوب ألبلد Ãجموع  400ميغاوأط وتتطّلع إأ¤
Œسضيد مشضروع بـ  4آأ’ف ميغاوأط».
كما تفّقد ألوفد ﬁطة توليد ألكهرباء ألهجينة
بكدية ألدرأوشس بقدرة إأجمالية تصضل إأ1140 ¤
ميغاوأط.

وب - -ع - -د أن أل - -ح ع - -ل - -ى م- -ن- -ح
أŸشض- - -روع أŸوج - -ه ل - -ت - -ن - -م - -ي - -ة
أÛا’ت ألسض-ي-اح-ي-ة وأل-ف-لح-ي-ة
وألصضناعية ،ذكر ألرئيسس أŸدير
أل -ع -ام Ûم -ع سض -ون -ل-غ-از ب-أان 20
باŸائة من أŸسضتحقات أŸقّدرة
بـ  640مليون دج ”ّ –صضيلها إأ¤
غاية أليوم.
جه ألرئيسس
من جهة أخرى ،تو ّ
أŸدير ألعام ّÛمع سضونلغاز إأ¤
أŸن -ط -ق -ة ألسض -ي -اح -ي -ة ب -ال-ب-ط-اح
ب-ب-ل-دي-ة ب-ن م-ه-ي-دي ،ح-يث ت-فّ-قد
مركزأ لقضضاء ألعطل ﬂصضصس لعمال سضونلغاز.
و”ّ بع ÚأŸكان تقد Ëشضروح حول منطقة
ألتوسضع ألسضياحي من طرف أŸسضؤوول ÚأŸعني،Ú
ألذين أشضاروأ إأ ¤أّن خمسضة ( )5أسضتثمارأت من
أصضل  29بهذه أŸنطقة يتم ألتكفل بها ‘ ›ال
ألربط بشضبكة ألكهرباء.
وسضينجز هذأ أŸشضروع أّÎŸبع على  5هكتارأت
‘ آأج- - -ال حّ- - -ددت بـ  18شض -ه -رأ ،حسض-ب-م-ا ورد ‘
ألشضروح ألتي قّدمت بع ÚأŸكان.
ك -م -ا أشض -رف ق -ي -ط -و Êأل -ذي ك-ان ب-رف-ق-ة وأ‹
ألطارف ﬁمد لبقة على حفل تشضغيل مشضروعÚ
للكهرباء ألريفية Ãنطقة ألعيون لفائدة ما يقارب
 300منزل قبل أن يدشّضن أŸقر أ÷ديد لصضندوق
أÿدمات أ’جتماعية وألثقافية لعمال ألصضناعات
ألكهربائية وألغازية.
وتوجّه ألوفد بعد ذلك إأ ¤أ◊ظÒة ألصضناعية
باŸطروحة ألتي تّÎبع على  70هكتارأ ،و–تضضن
ما ›موعه  36مشضروعا أسضتثماريا باإ’مكان أن
يسضتحدث  3617منصضب عمل ،ويقوم بوضضع حجر
أأ’سض -اسس أ’ول مشض -روع أسض -ت -ث -م-اري وي-رأسس ح-ف-ل
تسضليم عقود أ’متياز ‘ تربية أŸائيات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسبت  21جانفي 2017م
الموافق لـ  22ربيع الثاني  1438هـ

رفضصت معظمها سصياسصة الكرسصي الشصاغر

سسنقف ضسد أإصسحاب إŸال إلفاسسد و أإبوإب إلÎشسح مفتوحة
’م Úالعام ◊زب جبهة
أاكد ا أ
التحرير الوطني جمال ولد عباسص،
’فÓن سصيتصصدى
أاول أامسص ،أان ”” ا أ
’صصحاب اŸال الفاسصد ودعاة الرشصوة،
أ
ويقف ضصد كل من يريد اŸتاجرة ‘
اŸناصصب خÓل ا’نتخابات الŸÈانية
القادمة ،و‘ اŸقابل سصنحرصص على
عدم إاقصصاء أاي طامح للÎشصح تتوفر
فيه الشصروط.

حسصمت أاغلب التشصكيÓت السصياسصية موقفها
من ا’نتخابات التشصريعية اŸقبلة وتبنت
دون تردد خيار اŸشصاركة وبلغت مرحلة
متقدمة من التحضص Òللموعد بتجنيد
’عداد
قواعدها وفتح باب الÎشصيحات إ
قوائم وفق معايﬁ Òددة ،فيما  ⁄تتضصح
بعد معا ⁄الÈامج ا’نتخابية اÿاصصة بكل
حزب.

حمزة ﬁصسول

الصسعب التكهن بهوية فرسسان السسباق ‘ معظم
ال -ولي -ات ،وق -د ان -ط -ل -قت ÷ان الÎشس -ي -ح-ات ‘
عملها على أان تسستكمله ‘  23جانفي ا÷اري.
‘ اŸق - -اب - -ل ،أاع - -ط - -ى ال - -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي
الدÁقراطي ،صسÓحية اختيار اŸرشسح Úوضسبط
القوائم للمكاتب واللجان الولئية ،مؤوكدا رفضسه
اŸط -ل -ق ÿل -ط اŸال ب -السس-ي-اسس-ة وم-ق-دم-ا ال-وزن
النضسا‹ والقدرة على تعبئة واسستقطاب الناخبÚ
لتدارك النتيجة اıيبة ‘ انتخابات .2012
وب -ال-نسس-ب-ة ل-ب-ق-ي-ة أاح-زاب ال-ت-ي-ار ال-وط-ن-ي ،ف-إان
ال -ك -ف -اءة واإلخ Ó-صس وإاع -ط -اء ال -ف-رصس-ة ل-لشس-ب-اب
وال -نسس -اء اŸن -اضس Ó-ت ،ع -وام -ل ضس -روري-ة ل-ل-ظ-ف-ر
Ãك-ان-ة داخ-ل ال-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا فضسلت
ب -عضس أاح -زاب ال-ت-ي-ار اإلسسÓ-م-ي دخ-ول اŸن-افسس-ة
بقوائم موحدة –ت قبعة ““الندماج““ و«الوحدة““
كما هو ا◊ا‹ حزبي جبهة التنمية والعدالة وحركة
ال-ن-هضس-ة ،وح-رك-ة ›ت-م-ع السس-ل-م (ح-مسس) وج-ب-ه-ة
التغي.Ò
وت -رى أاح -زاب اŸع -ارضس -ة ‘ ،السس -ت -ح-ق-اق-ات
اŸق -ب -ل -ة ف -رصس -ة Ÿا ت -ع-تÈه ““ ال-ت-غ-ي Òالسس-ل-م-ي““،
والسس-ت-ج-اب-ة ل-ل-ت-ط-ل-ع-ات القتصسادية والجتماعية
ل -لشس -عب ا÷زائ -ري ،م -ع -تÈة اÛالسس اŸن -ت-خ-ب-ة

تنصصيب  9746شصاب ببومرداسص

منابر رسسمية للنضسال وطرح البدائل ،فيما ينتظر
أان تشسهد العهدة التشسريعية اŸقبلة نقلة نوعية ‘
ع -م -ل اŸع -ارضس-ة Ãوجب اŸك-اسسب ال-ت-ي ح-م-ل-ه-ا
دسستور .2016
انشسغال معظم التشسكيÓت السسياسسية بحراكها
الداخلي ،جعل الرؤوية غ Òواضسحة بشسأان برا›ها
الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-دخ-ل ب-ها ا◊ملة النتخابية،
وت -نصسب م -ع -ظ -م خ-رج-ات-ه-ا اإلعÓ-م-ي-ة ‘ ال-وقت
ا◊ا‹ ح -ول مسس -أال -ة ن -زاه-ة الن-ت-خ-اب-ات وت-وفÒ
ع- -وام -ل الشس -ف -اف -ي -ة وال -ت -ك -ريسس ل -ل -دÁق -راط -ي -ة
ا◊قيقية.
وسسبق لوزارة الداخلية ،أان أاكدت ‘ اجتماع
الولة ،حرصسها على خلق كافة الظروف الضسامنة
ل -ن -ج -اح ال -تشس -ري -ع -ي -ات وف -ق اŸب-ادئ ال-دسس-ت-وري-ة
والدÁقراطية.
وي-ل-ت-ق-ي اÿط-اب السس-ي-اسس-ي Ûم-ل األحزاب،
ع -ن -د قضس -ي -ت -ي األم -ن والسس -ت -ق -رار والصس -ع -وب-ات
الق -تصس -ادي -ة ،ح-يث Œم-ع ع-ل-ى ضس-رورة ال-تصس-دي
للمخاطر الداخلية واÿارجية التي –ذق بأامن
الوطن ووحدته ،وتشسدد على أاهمية وضسع ا◊لول
اŸن -اسس -ب -ة ل -ت -ج -اوز األزم -ة اŸال -ي -ة واÿروج م-ن
التبعية للمحروقات.

إلوكالة إلو’ئية للتشسغيل تسسجل  13أإلف عرضض عمل

بومرداسس :ز /كمال

ب -زي -ادة ق-دره-ا  14م -ن اŸائ -ة ،ث -م
ق - -ط - -اع اÿدم- -ات بـ 2144تنصسيب
بزيادة قدرها  34من اŸائة وأاخÒا
قطاع الفÓحة بـ 348تنصسيب فقط،
وب-ال-ت-ا‹ ي-ب-ق-ى ال-نشس-اط األق-ل ج-ل-با
ل-ل-ي-د ال-ع-ام-ل-ة رغ-م اإلم-ك-انيات التي
“ي -ز ال -ولي -ة ‘ ه -ذا اÛال ،ك -م-ا
يبقى القطاع اÿاصس الوطني يشسكل
أاك Èمصس -در ل -ع -روضس ال -ع -م -ل ح-يث
شس -ه -د السس -ن -ة ت -نصس -يب  6800شساب
م -ق-اب-ل  1860ت -نصس -يب ‘ ال -ق-ط-اع
ال -ع -م -وم -ي الق -تصس-ادي و‘ 1086
القطاع اÿاصس األجنبي.

 1256تنصسيب عن طريق عقود
إلعمل إŸدعمة
م -ن ج-ه-ة أاخ-رى سس-ج-لت ال-وك-ال-ة
 1256تنصسيب ‘ إاطار عقود العمل
اŸدعمة““سستيا““ سسنة  2016منها 597
◊ام -ل -ي الشس -ه-ادات ا÷ام-ع-ي-ة353 ،
ت -نصس -يب ل -ف -ائ -دة خ -ري -ج-ي م-ع-اه-د
ال- -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ،و 306تنصسيب
ل -ط -ال -ب -ي ال -ع -م -ل دون ت -أاه-ي-ل ودون
مسستوى دراسسي ‘ ،ح Úسسجل جهاز
اŸسساعدة على اإلدماج اŸهني 652
ت-نصس-يب م-ن-ها  772ت-نصس-يب ◊املي
الشسهادات ا÷امعيةÿ 372 ،ريجي
معاهد التكوين و 74تنصسيب لطالبي
العمل دون تأاهيل.

و‘ إاط- - -ار ضس- - -م- - -ان اŸراف - -ق - -ة
ال-دائ-م-ة ل-ط-ال-ب-ي ال-عمل و–ضسÒهم
لولوج عا ⁄الشسغل ،نشسطت الوكالة
ع Èفروعها اÙلية  77ورشسة عمل
ح -ول ت -ق -ن -ي -ات ال -ب -حث ع -ن الشس-غ-ل
اسس -ت -ف-اد م-ن-ه-ا  1187ط -الب ع-م-ل،
باإلضسافة إا ¤تنشسيط أاياما إاعÓمية
–سسيسسية لفائدة ا÷مهور العريضس
م -ن اŸواط -نﬂ ‘ Úت -ل -ف م-ن-اط-ق

كÓم األم Úالعام لـ ““ الفÓن ““ جاء على هامشس
تدشس Úمقر ﬁافظة ا◊زب ببوفريك ،وتنصسيب
اللجنة التحضسÒية للحملة النتخابية للتشسريعيات
اŸق -ب-ل-ة ب-ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،ح-يث أاضس-اف ب-أان ح-زب-ه
سسيعمل بكل ““ نزاهة ““ وروح مسسؤوولة ““ على دراسسة
م -ل -ف -ات اÎŸشس -ح ،Úوم-ن ت-وف-رت ف-ي-ه الشس-روط
وخضسع ◊سساب اŸقاييسس التي تؤوهله و تسسمح له
بالÎشسح ،مهما كان ،سسيقبل ملفه و لن يقصسى ،فـ ““
الفÓن ““ ل يعارضس ولن ُيهمشس من يطمح ‘
الÎشسح  ،ولكنه لن يسسكت وسسيعÎضس كل من لديه ““
طمع ““ على حسساب اŸؤوهÓت والشسروط اŸنظمة
واÙددة للÎشسح ـ ( قال بأانه ‘ خÓل  4أايام ”
تنصسيب ÷ 42نة ع Èالوطن ) ـ  ،و ⁄يتوقف عند
هذا ا◊د ،حيث واصسل أامام مناضسلي وإاطارات
حزبه  ،بأانهم ““ لن يقبلوا بالرشسوة وسسيحاربونها ““،
إان ظهرت خÓل ا◊ملة النتخابية النيابية ،وأان ““
النجاح و الفوز ““ ‘ النتخابات لن يكون ل بـ ““
اŸال ول اÙسسوبية ““.
وعاد األم Úالعام لـ ““ الفÓن ““ بالتذك Òمن أان

ال- -ولي- -ة خ- -اصس- -ة ال- -ن- -ائ- -ي- -ة م -ن -ه -ا،
واŸشس- -ارك- -ة ‘ الصس- -ال -ون ال -وط -ن -ي
وال-ولئ-ي ل-ل-تشس-غ-ي-ل ،ومشساريع أاخرى
تخصس عملية التوسسع والتقرب أاكÌ
م -ن الشس -ب -اب وأارب-اب ال-ع-م-ل ب-دائ-رة
خ- -م- -يسس اÿشس- -ن -ة وذلك ب -تسس -ج -ي -ل
مشس-روع إانشس-اء وك-ال-ة ﬁل-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة
أاولد موسسى ينتظر أان تبدأا النشساط
‘ السسداسسي الثا Êمن هذه السسنة.

ح-زب-ه ب-خ ،Òوأان اŸن-اضس-ل Úي-ف-ت-خ-رون وي-ع-ت-زون
بانتمائهم لهذا ا◊زب ،و قال ‘ هذا الشسأان إان
““األفÓن““ وعلى مدار عقود “تد إا ¤تاريخ تفجÒ
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة ‘ ال-ف-ا— م-ن ن-وف-م،1954 È
شسارك وهو يشسارك ‘ اإل‚ازات التي شسهدتها
ا÷زائر ،ووجه رسسالة قوية لكل مشسكك ‘ عراقة
ا◊زب وقوته و“وقعه ‘ اŸشسهد السسياسسي وواقع
البÓد ،من أان حزب جبهة التحرير هو من يقرر
““اختيار الرئيسس““ ،و أان ““ األفÓن ““ هو ““ الدولة ““ و
هو ““ حزب الدولة ““ ،و ⁄ينسس التذك Òبأاهمية
اإل‚ازات التي شسهدتها ا÷زائر ،كانت منذ تاريخ
العام  ،1999والفضسل ‘ كل تلك اإل‚ازات يعود
إا ¤برامج الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

مشصروع التحالف ا’ندماجي يوقع اليوم

ميÓد ““إ’–اد من أإجل إلنهضسة وإلعدإلة وإلبناء““
ت-وق-ع ج-ب-ه-ة ال-ع-دال-ة وال-ت-ن-مية وحركة
النهضصة والبناء الوطني ،اليوم ،بالعاصصمة،
مشص-روع ال-ت-ح-ال-ف ال-وح-دوي ا’سصÎاتيجي
–ت مسص - -م- -ى”” ا’–اد م- -ن أاج- -ل ال- -ن- -هضص- -ة
وال -ع -دال -ة وال-ب-ن-اء”” ،وذلك ب-حضص-ور رؤوسص-اء
’ح -زاب السص -ي-اسص-ي-ة اŸم-ث-ل-ة ل-ه-ذا ال-ت-ك-ت-ل
ا أ
ا÷دي- -د ،ال- -ذي ي- -ع- -زز اŸشص- -ه- -د السص- -ي -اسص -ي
الوطني و يأاتي قبيل ا’نتخابات التشصريعية
ب -أاشص-ه-ر ق-ل-ي-ل-ة ،رغ-م أان ه-دف-ه ه-و  ⁄شص-م-ل
’سصÓمية.
’حزاب ا إ
أابناء ا أ

جÓل بوطي

سص- -ج- -لت ال- -وك -ال -ة ال -و’ئ -ي -ة
للتشصغيل بو’ية بومرداسص عÈ
وك - -ا’ت- -ه- -ا اÙل- -ي- -ة ‘ ك- -ل م- -ن
ال -ث -ن -ي -ة ،ب -رج م -ن-اي-ل ودلسص ‘
إاط- - - -ار اÛه- - - -ودات اŸب- - - -ذول - - -ة
’م - -تصص - -اصص ال - -ي - -د ال - -ع- -ام- -ل- -ة
ال -ع-اط-ل-ة ل-دى الشص-ب-اب13544 ،
ع -رضص ع -م -ل كÓ-سص-ي-ك-ي خ-ارج
إاط- -ار أاج- -ه- -زة دع -م ال -تشص -غ -ي -ل
خÓل سصنة  2016مقابل 11985
ع -رضص سص -ن-ة  ،2015أاي ب- -زي -ادة
ق - -درت بـ 13م- - -ن اŸائ - -ة حسصب
ا◊صصيلة السصنوية اŸقدمة..
أارج -عت ال -وك -ال -ة ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج
اŸشسجعة اÙققة ‘ اŸيدان إا¤
الÈنامج الفعال اŸسسطر ‘ اŸيدان
عن طريق تكثيف عمليات التنقيب
ع- -ل- -ى ع- -روضس ال- -ع- -م -ل وال -زي -ارات
اŸي -دان -ي -ة ل -ل -م -ؤوسسسس-ات م-ن ط-رف
إاط -ارات ال -وك -ال -ة ،ان-ت-ع-اشس ال-ق-ط-اع
ال -ف Ó-ح -ي ب -ولي -ة ب -وم -رداسس ال-ذي
ح -ظ -ي ب -أاول -وي -ة خ -اصس -ة م -ن ط-رف
الوزارة واŸديرية العامة ،ورفع وتÒة
ع -روضس ال -ع -م -ل م-ن ط-رف ال-ق-ط-اع
اÿاصس ال -وط -ن -ي ال -ت -ي ن -ت -جت ع -ن
اإلج- -راءات ا◊ك- -وم- -ي- -ة اŸت -ع -ل -ق -ة
ب -تشس -ج -ي -ع اإلن -ت -اج اÙل -ي وال -دف-ع
بالنمو القتصسادي نحو األمام.
أاما عن التنصسيبات اÙققة ،فقد
سس -ج -لت ال-وك-ال-ة  9746ت -نصس-يب ‘
اإلطار الكÓسسيكي سسنة  2016مقابل
 7677تنصسيب سسنة  2015بزيادة تقدر
بـ 2069تنصسيب اي ما يعادل  27من
اŸائة وهذا بفضسل ارتفاع نسسبة تلبية
عروضس العمل من قبل اŸؤوسسسسات
القتصسادية بحوا‹  84من اŸائة،
إاطÓ- -ق ع- -دد م- -ع- -ت Èم- -ن مشس -اري -ع
السسكن واألشسغال العمومية بالولية،
إاضسافة إا ¤قيام مؤوسسسسات خدماتية
عديدة بتدعيم سسوق العمل عن طريق
ال- -وك- -ال- -ة لÓ- -سس- -ت- -ف -ادة م -ن ال -ت -دابÒ
التحفيزية الكثÒة خاصسة ‘ الضسمان
الجتماعي وتخفيضس نسسبة الضسرائب.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-وزي-ع التنصسيبات
ال - -ك Ó- -سس - -ي- -ك- -ي- -ة ‘ ال- -ق- -ط- -اع- -ات
الق-تصس-ادي-ة ،اسس-ت-ح-وذ ق-ط-اع ال-ب-ن-اء
واألشسغال العمومية على حصسة األسسد
بـ 3418تنصسيب بارتفاع ملحوظ عن
السسنة اŸاضسية بنسسبة  26من اŸائة،
يليه قطاع الصسناعة بـ 3566تنصسيب

17239

ولد عباسص من البليدة

–ضسÒإت إأ’حزإب لÓسستحقاقات بلغت مرحلة متقدمة

رج-حت ال-ل-ج-ان اŸرك-زي-ة واÛالسس ال-وط-ن-ية
Ÿع -ظ -م األح -زاب ك -ف -ة اŸشس-ارك-ة ‘ تشس-ري-ع-ي-ات
 ،2017وأاج -م -عت ع -ل -ى رفضس-ه-ا سس-ي-اسس-ة ال-ك-رسس-ي
الشساغر كأاسسلوب للنضسال ،واضسعة بلوغ اŸؤوسسسسات
اŸنتخبة غاية أاسساسسية لتمثيل اŸواطن Úوطرح
ا◊لول والبدائل.
األحزاب الداعمة للحكومة وصساحبة األغلبية
الŸÈانية ‘ العهدة ا◊الية ،وخÓفا للمعارضسة ⁄
تطرح أابدا مسسأالة خوضس غمار اŸنافسسة من عدمه
ل-ل-ن-ق-اشس ،وت-رى ‘ السس-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة رهانا
لتأاكيد ريادتها للمشسهد السسياسسي ÿمسس سسنوات
أاخ -رى ،م -ع-ول-ة ‘ ذلك ع-ل-ى ق-واع-ده-ا ال-نضس-ال-ي-ة
الواسسعة.
غ Òأان هذه األخÒة وبفعل التجربة أاثبت أانها ل
ت -ك -ف -ي ل -ل -ن -ج-اح ‘ اŸواع-ي-د الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ن-ظ-را
ل -ل -م -ن -افسس -ة الشس -رسس -ة ال -ت-ي ت-راف-ق ضس-ب-ط ق-وائ-م
الÎشس- -ح -ي -ات وب -األخصس اŸراتب ال -ث Ó-ث األو،¤
ح -يث ي -ت -ح -ول ث -راء اŸن -اضس -ل Úواإلط -ارات ع-ل-ى
اŸسستوى الولئي إا ¤صسداع يتطور ‘ أاحيان كثÒة
إا ¤أازمات تشسوشس على التحضس ÒاÓŸئم لهذه
األحزاب.
ولح -ت -واء ال -وضس -ع وت -ف -ادي أاي ت -غ -ل -غ-ل ل-ل-م-ال
الفاسسد ،وضسعت التشسكيÓت السسياسسية جملة من
اŸعاي Òلضسبط القوائم النهائية ،حيث قرر األمÚ
ال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ج-م-ال ول-د
ع- -ب- -اسس– ،م- -ل اŸسس- -ؤوول -ي -ة ك -ام -ل -ة ‘ اخ -ت -ي -ار
اŸرشسح Úوتعهد بإاقصساء ““ أاصسحاب اŸال الفاسسد
ومتابعتهم قضسائيا ‘ حال ثبوت شسرائهم للمراتب
أاو اŸناصسب داخل ا◊زب““.
ان -ف -راد ول-د ع-ب-اسس ب-وضس-ع ال-ق-وائ-م ،ج-ع-ل م-ن

العدد
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يرتقب أان يتم صسباح اليوم اإلعÓن الرسسمي عن
ال- -ت -ح -ال -ف ال -وح -دوي السسÎات -ي -ج -ي ،ح -يث م -ن
اŸنتظر ترسسيم كل من حركة النهضسة والعدالة
والتنمية والبناء الوطني مشسروعا موحدا يتمثل ‘““
النهضسة التاريخية““ من خÓل اندماج أاك Èاألحزاب
اإلسسÓمية ،التي رافعت خÓلها هذه األطراف ‘
وقت سس- -اب- -ق ع- -ل- -ى أان األب- -واب م- -ف- -ت- -وح- -ة ل -ك -ل
التشسكيÓت السسياسسية للمشساركة ‘ هذا اŸشسروع
الذي يتزامن وتقد Ëالسسلطة ضسمانات أاك Èلنزاهة
النتخابات اŸقبلة.
وي- -ح- -تضس -ن ج -ن -اح السس -اورة ب -قصس -ر اŸع -ارضس
بالعاصسمة حفل التوقيع حسسبما جاء ‘ صسفحة
ج -ب -ه -ة ال -ع -دال -ة وال-ت-ن-م-ي-ة ع-ل-ى شس-ب-ك-ة ال-ت-واصس-ل
الج - -ت - -م - -اع - -ي ““ف - -يسس- -ب- -وك““،أامسس ،ح- -يث تشسÒ
Óحزاب الثÓث
اŸعطيات إا ¤أان اللجنة التقنية ل أ
درسست إامكانية الدخول للمعÎك النتخابي اŸقبل
ب -ق -وائ -م م -وح -دة ‘ ،إاط-ار م-ا يسس-م-ى ب-ال-ت-ح-ال-ف
الندماجي مع ضسرورة Œسسيد ضسمانات السسلطة
على أارضس الواقع ومنح ا◊رية اŸطلقة للناخبÚ
‘ اختيار ‡ثليهم ‘ اÛالسس اŸنتخبة حتى
تكون السستحقاقات القادمة نظيفة ونزيهة ،حيث
إانه و‘ حالة تنظيم انتخابات شسفافة سسيحدث التحالف
الوحدوي ألحزاب العدالة والتنمية والنهضسة.
وحسسب اŸؤوشس -رات ف -إان خ -ط -وة ح -رك-ة ال-ب-ن-اء
اŸف-اج-ئ-ة ب-دخ-ول ال-ت-ح-ال-ف الن-دم-اج-ي أارج-عها
أام Úعام ا◊ركة أاحمد الدان إا ¤اŸضسايقات التي
ت- -ع- -يشس -ه -ا ا◊رك -ات اإلسس Ó-م -ي -ة ع -ل -ى الصس -ع -ي -د
اإلقليمي ،إاضسافة إا““ ¤اإلكراهات““ السسياسسية وطنيا
والتي عجلت ببلورة الوعي الذي يتطلب ضسرورة
Œاوز واق -ع ال -ف -رق-ة ن-ح-و ال-وح-دة والن-دم-اج بÚ

م -ك -ون-ات ال-ط-ي-ف اإلسسÓ-م-ي ‘ ا÷زائ-ر وه-و م-ا
جعلها تخوضس الوحدة الندماجية اŸعلنة مؤوخرا
ب Úح -زب -ه وح-رك-ة ال-ن-هضس-ة رف-ق-ة ج-ب-ه-ة ال-ع-دال-ة
والتنمية.
‘ مقابل ذلك ترى جبهة العدالة والتنمية
اأن ““ال -ت -ح-ال-ف الن-دم-اج-ي م-ن شس-اأن-ه  ⁄شس-م-ل
وتوحيد صسفوف اأبناء التيار الإسسÓمي ،وليسس
ل -ه ع Ó-ق -ة م-ب-اشس-رة ب-الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة
اŸق -ب -ل -ة ،ب -ل م-ن ب-اب الرت-ب-اط ال-ق-د Ëال-ذي
يجمعهم ووفق اŸرحلة اŸقبلة التي تسستدعي
تضس- -اف- -ر ا÷ه- -ود ورصس الصس- -ف -وف وŒاوز ك -ل
اÓÿفات الداخلية بالتنظيم الفعلي لصسفوفها
ال -داخ -ل -ي -ة ‘ رد ضس -م -ن-ي ع-ل-ى ال-ت-خ-وي-ف م-ن
““ف -زاع -ة““ الإسس Ó-م -ي Úال -ت-ي ت-ط-ل-ق-ه-ا ﬂت-ل-ف
التشسكيÓت السسياسسية اŸناوئة لها ‘ كل مرة.
وي- -رى اŸت- -ت- -ب- -ع- -ون ل- -لشس- -اأن السس -ي -اسس -ي اأن
““مشسروع النهضسة التاريخي يعود لسسنوات عدة
اإ ¤سسنة  ‘ 2008موؤ“ر النهضسة  ،ليفتح اŸلف
من جديد ويتكلل بالنجاح ،حيث خرج الطرفان
باأرضسية اتفاق للذهاب اإ ¤اندماج اآخذين ‘
ذلك كل العوائق التي Áكن اأن تكون عÌة ‘
الطريق دون –قيق اŸشسروع الذي يرمي اإ¤
ال- -ذه- -اب ب- -روؤي- -ة اإسسÎات- -ي- -ج -ي -ة لÎت -يب ب -يت
الإسسÓمي.Ú
وتكون بذلك النهضسة التاريخية اأسساسس هذا
العمل ليفتح بعد ذلك اÛال لباقي اأطياف
ال -ت -ي -ار الإسسÓ-م-ي ،وم-ن ث-م ال-ذه-اب اإ ¤روؤي-ة
بعيدة اŸدى للحفاظ على الدولة ا÷زائرية
م -ن اıط -ط -ات اÿارج -ي -ة م -ن خÓ-ل اإي-ج-اد
اأرضس- -ي- -ة ع- -م- -ل مشسÎك- -ة م- -ع ب- -اق -ي الشس -رك -اء
السسياسسي ÚاŸوجودين ‘ السساحة السسياسسية ““.
اإضس -اف -ة اإ ¤ك -ل ه -ذه اŸع -ط -ي -ات سس -اه-مت
الضس-م-ان-ات ال-ت-ي اأق-رت-ه-ا السس-ل-ط-ة ‘ ال-ت-ع-ديل
ال - -دسس - -ت - -وري ا÷دي - -د م - -ن اإعÓ- -ن غ- -ال- -ب- -ي- -ة
التشسكيÓت السسياسسية مشساركتها ‘ النتخابات
القادمة ،حيث ” وضسع اآليات رقابة جديدة
تضس -م-ن ن-زاه-ة اŸوع-د الن-ت-خ-اب-ي وشس-ف-اف-ي-ت-ه
Áكن من خÓله للناخب Úاختيار ‡ثليهم بكل
اإرادة وشسفافية ‘ انتخابات يرى ا÷ميع اأنها
ﬁطة مفصسلية ‘ اŸشسهد السسياسسي لسسيما
‘ ظل الظروف اÿاصسة التي “ر بها البÓد.

اŸعهد الوطني العا‹ للصصيد البحري وتربية اŸائيات

إثرإء إŸكتبة للرفع من مسستوى إلتكوين وإنفتاح على إلشسركاء إ’حÎإفيÚ
ت -دع -مت م -ك-ت-ب-ة اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ال-ع-ا‹ ل-لصص-ي-د
ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات بـ  99ك-ت-اب-ا ع-لميا جديدا
تسص -ت -ج -يب Ÿت -ط -ل -ب -ات ال -ت -ك -وي -ن اŸت -خصصصص ط -ب-ق-ا
’ح -ت -ي -اج-ات ح-دده-ا ا’سص-ات-ذة وال-ط-ل-ب-ة ب-إاشص-راف
إادارة اŸع -ه -د ال-ت-ي –رصص ع-ل-ى م-واصص-ل-ة ال-رف-ع م-ن
’داء “اشص -ي -ا م-ع ال-ت-غÒات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
مسص -ت -وى ا أ
سص -وق ال -ع -م -ل خ -اصص -ة ‘ ظ -ل ال -ت -وج -ه-ات ا÷دي-دة
لÓقتصصاد الوطني.

سسعيد بن عياد

سسمحت األبواب اŸفتوحة التي نظمتها إادارة اŸعهد أاول
أامسس ب -الط Ó-ع ع -ل-ى م-ا ت-وف-ره ه-ذه اŸؤوسسسس-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
اŸت- -خصسصس- -ة وح- -ج- -م ال- -ت- -ط- -ل- -ع- -ات ‘ اŸدي Úال- -ق- -ريب
واŸتوسسط من خÓل ا◊رصس على ترقية األداء وتوفÒ
شسروط –صسيل نوعي يرتكز على أاسساليب بيداغوجية “زج
ب Úال-ت-ك-وي-ن ال-ن-ظ-ري وال-ت-ط-ب-ي-ق-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى الورشسات

واıابر ليكون اŸتخرج على درجة من النجاعة ‘ عا⁄
الشسغل وتأاسسيسس اŸشساريع الصسغÒة ‘ ›ال الصسيد البحري
وتربية اŸائيات وصسيانة وسسائل اإلنتاج مثل السسفن والقوارب
والتجهيزات ا◊ديثة اŸسستعملة ‘ هذا اŸيدان.
وتضسم مكتبة اŸعهد حسسب القائم Úعليها  3063مؤولف
منها  1855كتاب و 14دورية متخصسصسة تتوزع كيها على 57
تخصسصس مرتبط Ãجالت عمل اŸعهد مثل التهيئة وتربية
اŸائيات والبيولوجيا والكيمياء واألرصساد ا÷وية واŸيكانيكا
البحرية إا ¤جانب كتب حول تقنيات الصسيد والتصسالت
واÓŸحة وكذا اإلعÓم اللي و›موعة ““كوسستو““ والقوانÚ
ذات الصسلة بعا ⁄البحر ...الخ ‡ا يجده اÎŸبصسون ‘
›الت ال-ت-ع-ام-ل م-ع سس-ف-ن الصس-ي-د وم-ي-ك-ان-ي-ك-ا اÙرك-ات
وتربية اŸائيات.
وسسمحت الفرصسة لشسركاء اŸعهد ومن بينهم دار النشسر
““ل رونيسسانسس““ بالتعرف عن كثب عن اŸهام والتخصسصسات
التي توجد مثل مقلد اÓŸحة وŒهيزات السسفن وورشسة

اÙرك -ات و ÈﬂاŸائ -ي-ات م-ث-م-ن Úا÷ه-ود ال-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا
الطاقم البيداغوجي واإلداري من أاجل رفع –دي النوعية
“اشسيا مع التحولت التي Œري ‘ عا ⁄القتصساد
و ب - -ا لأخص س ﬁور ال ش س - -غ - -ل ال - -ذي ي- -ج -د اأف -ق -ا ‘ ›ا ل
الصسيد و ت ر ب ية اŸائي ات خاصسة اإ ذا ما سس اهمت قطا عات
اأخ ر ى م ع نية ‘ ت نمية هذا اÛا ل بتوف ÒاŸراف قة
وا Ÿس س - -اع - -دة لإط Ó- -ق م ش س - -ا ري- -ع م- -ن ط- -رف الشس- -ب- -ا ب
ا Ÿت خ ر ج  Úم ن هذا ا Ÿعهد وغÒه من اŸراكز الأ خ ر ى
اŸتواجدة ع Èالوطن.
و‘ هذا اإلطار يجري العمل مع شسريك أاجنبي على
إانضساج مشسروع للرفع من درجة التكوين من أاجل –سسÚ
الكفاءات ‘ اÛال العملي للصسيد وتربية اŸائيات على
اعتبار أان اŸسستثمرين يطلبون كفاءات تنخرط سسريعا ‘
اإلنتاج واŸمارسسة التطبيقية ،ولذلك يؤوكد القائمون على
اŸع-ه-د إاع-ط-اء أاول-وي-ة قصس-وى ل-ل-ت-ك-وي-ن ال-ت-طبيقي وتعزيزه
لتحصس Úالتحصسيل النظري.

ألسسبت  21جانفي  2017م
ألموأفق لـ  22ربيع ألثاني 14٣8هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مواجهــــــة ﬂلفـــــات التقلبـــــات ا÷ويــــة باŸديــــــــــة

خليـة اليقظـ ـ ـ ـة ترف ـ ـ ـ ـع ج ـ ـ ـ ـاهزيته ـ ـ ـ ـا
لف ـ ـك العزل ـة عن اŸناطـ ـق اŸتضضـّررة
’مني وŒهيزات لوجيسضتية ‘ حالة تأاهب
تأام Úاıزون ا أ

تتابع خلية اليقظة
’حوال
باŸدية ﬂلفات سضوء ا أ
’جراءات
ا÷وية عن قرب ،باتخاذها ا إ
العملية Ûابهة تراكم تسضاقط الثلوج ،كما
وضضعت فرقا Ÿصضالح الدرك الوطني والوحدات
العملياتية والثانوية للحماية اŸدنية على مسضتوى
كامل النقاط السضوداء وا◊سضاسضة اÙصضاة والتي
تعرفها شضبكة الطرقات اŸسضجل بها أاك Èكثافة
لتسضاقط الثلوج والسضيول اŸائية ‘ ،كل من بن شضكاو،
الÈواقية ،أاو’د عن ،Îع Úبوسضيف وتيزي
’مني كتوفÒ
” تأام Úاıزون ا أ
اŸهدي ،حيث ّ
البطانيات ،خيم اŸسضتشضفى ،أافرشضة النوم
ومواد أاخرى وكذا تسضخ Òعدد مهم
من العتاد الثقيل واÿفيف
للتدخل.

ألعدد

172٣9
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تكثيف اÿرجات اŸيدانية والتكفل بهم

شضرطة تيارت ‘ ‚دة األشضخاصص دون مأاوى
’نسضانية،
تزامنا مع برودة الطقسس و‘ إاطار العمليات التضضامنية ا إ
قامت مصضالح لÓأمن الوطني بو’ية تيارت ،بتقد Ëيّد اŸسضاعدة
’شضخاصس بدون مأاوى ،من خÓل تسضط Òبرنامج من أاجل
لفائدة ا أ
تكثيف اÿرجات اŸيدانية والتكفل بهذه الشضريحة.

‘ هذأ ألشساأن ”ّ تسسخÒ
وŒن-ي-د وح-دأت ألشس-رطة
أل -ع-ام-ل-ة ‘ أŸي-دأن ،م-ن
أجل ألتدخل وتقد Ëيّد
أل -ع -ون وأŸسس-اع-دة ،م-ث-ل
ه-ذه أل-ظ-روف أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ألصس -ع -ب -ة ب-تسس-ه-ي-ل ح-رك-ة
أŸرور لكافة أŸوأطن،Ú
” تفقد هذه ألشسريحة
و ّ
ع Èكافة شسوأرع و أحياء
مدينة تيارت ،مع ألشسركاء
‘ أŸي - - -دأن م - - -دي- - -ري- - -ة
أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ،أل-هÓل
أ’أح - - - -م - - - -ر أ÷زأئ- - - -ري،
م- - - -دي- - - -ري - - -ة أل - - -نشس - - -اط
أ’إج -ت -م -اع -ي ،م -ن خÓ-ل
تقد Ëبطانيات ووجبات
غذأئية سساخنة مع نقلهم
وألتكفل بهم وأŸبيت ‘
م -رك -ز أ’أشس -خ -اصس ب-دون
ماأوى.
أŸب-ادرة أ’إنسس-ان-ي-ة لقيت
أسس- -ت -حسس -ان -ا أŸوأط -ن،Ú
ح- - - - -يث أث- - - - -ن- - - - -وأ ع- - - - -ن
أÛهودأت ألتي يقوم بها
عناصسر ألشسرطة ‘ مثل
هذه ألظروف وألعمل ‘

أإط- - -ار Œسس- - -ي- - -د م- - -ب - -د أ
ألشس- -رط -ة أ÷وأري -ة وك -ذأ
أŸسس -اع -ي أŸب -ذول -ة م -ن
أج- - -ل رأح- - -ة و سسÓ- - -م - -ة
أŸوأط-ن ،Úوع-ل-ي-ه ت-ف-ي-د
مصسالح أمن و’ية تيارت
ك- - -اف- - -ة أŸوأط- - -ن Úب- - -اأن
أ’أرق -ام أÿضس -رأء لÓ-أم-ن
أل -وط -ن -ي ،1548/17/104
م-وضس-وع-ة –ت تصس-رف-هم

 24/24سس -ا ط -ي -ل -ة أي -ام
أ’أسس - -ب- -وع  ،و م- -ن خÓ- -ل
ألتجارب فان هذه أ’أرقام
تسس- -اع- -د ‘ أإن -ق -اذ أروأح
بشس -ري -ة و ت -ل -ب -ي-ة ن-دأءأت
أ’إغاثة لÓأشسخاصس ألذين
ي- -ت -ع -رضس -ون ل -ل -ح -وأدث و
أŸضسايقات.

تيارت :ع.عمارة
نشضاط إانسضا Êكب ÒخÓل فÎة التقلبات ا÷وية

التكفل بـ  125شضخصضا آاخر مأاوى بسضطيف

خ Ó-ل أŸع -اي -ن -ة أŸي-دأن-ي-ة لـ
«ألشسعب» Ãنطقة بن شسكاو،
أل - - -ت- - -قت Ãدي- - -ر أ’أشس- - -غ- - -ال
أل -ع -م -وم -ي -ة «ي -ح -ي م-زي-ان «
ح- -يث أك- -د ل -ن -ا أن أŸدي -ري -ة
تفاعلت أيجابيا مع ألÈقيات
أÿاصس - -ة Ÿصس- -ال- -ح أ’إرصس- -اد
أ÷وي- -ة أÿاصس- -ة ب- -وضس- -ع- -ي- -ة
أل - -ط - -قسس ،و’ ت - -زأل ›ن- -دة
م - -ادي - -ا وبشس - -ري - -ا ،ل - -ت- -م- -كÚ
مسستعملي ألطريق من ألتنقل
بنوع من ألرأحة على مسستوى
كل ألنقاط ألسسودأء وبخاصسة
Ãنطقة بن شسكاو لي Óونهارأ،
بعد تسسخÒها لـ  60مركبة من
ك -اسس -ح -ات ل -ل -ث -ل -ج وج -رأرأت
وشس -اح-ن-ات ،أإ ¤ج-انب ت-ع-دأد
بشسري قوأمه ما ب 250 Úأإ¤
 ٣00ع- -ون ،ك -اشس -ف -ا ‘ ه -ذأ
ألصس- -دد ب- -اأن ع -م -ل -ي -ات ف -ت -ح
أل-ط-رق-ات أل-وط-ن-ي-ة وأل-و’ئية
وأل - -ب- -ل- -دي- -ة ت- -ت- -م ب- -وأسس- -ط- -ة
أسس - -ت - -ع - -م - -ال م- -ادة أŸل- -ح أو
”
أ◊صسى أŸهشسم ،كما أنه ّ
أسس-ت-ع-م-ال ط-ري-ق ج-ان-ب-ي قيد
أ’إ‚از ع- -ل- -ى مسس -اف -ة  4كم
ل - -ت - -ف- -ادي أ’إزدح- -ام م- -ن بÚ
ﬂرج ب- -ل- -دي- -ة وزرة وم -دخ -ل
مرتفعات بن شسكاو ،مناشسدأ
مسستعملي ألطريق بالسس‘ Ò
ألروأق أıصسصس حتى تتمكن
مركباته بالتدخل بكل فعالية،
م -ن -ب -ه -ا أإ ¤خ-ط-ورة ألصس-ق-ي-ع
قبيل وبعد سسقوط ألثلوج.
الرائد بريوة ٥0 :نداء
‚دة وتدخÓت ميدانية
على مدار  2٤سضا2٤ /
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه أوضس- -ح أل -رأئ -د
ف -يصس -ل ب -ري -وة رئ -يسس م -ك-تب
أ’أم- -ن أŸروري ب -اÛم -وع -ة
أل- -و’ئ- -ي -ة ل -ل -درك ،أن ج -ه -از
ألدرك سسجل خÓل فÎة سسوء
أ’أحوأل أ÷وية وأإ ¤غاية يوم
أمسس نحو  50ندأًء ،من بينها
طلب أŸسساعدة وألتدخل ‘
أŸي - -دأن ،ف - -ي - -م - -ا أن- -تشس- -رت
وح- -دأت أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة
ب -ع -د ة ج -ه -ا ت ب -ع -ا ص س م ة أ ل و ’ ي ة
وبالطرقات ألوطنية وألو’ئية

ب- -قصس -د مسس -اع -دة أŸوأط -نÚ
وأإسسعافهم ‘ أŸيدأن.
سس- -ارع صس -ب -ي -ح -ة أمسس أف -رأد
ألشس- -رط -ة حسسب م -ا ع -اي -ن -ت -ه
«ألشسعب» أإ ¤تقد Ëيد ألعون
أإ ¤مسس -وؤو‹ م-رك-ز أل-ت-خ-زي-ن
وبيع مادة غاز ألبوتان ،ببلدية
ذرأع سسمار ،من أجل أإخÓء
ألطريق أمام شساحنات نفطال
أل- -ع- -ال- -ق- -ة وت- -لك أŸم- -ل- -وك- -ة
للخوأصس للتموين بهذه أŸادة
أ◊ي- - -وي- - -ة ،ب- - -ع- - -د أن أب- - -دى
أإط- -ارأت ه- -ذأ أŸرك- -ز أل- -ذي
ي - -ت - -م- -ون ب- -ه- -ذه أŸادة أÿام
أسساسسا من مركز ألتعبئة ببني
تامو بالبليدة نحو  16بلدية
ب -و’ي -ة أŸدي -ة ،أسس-ت-ع-دأده-م
ل -ل -ع -م -ل ل -ي Ó-ن-ه-ارأ م-ن أج-ل
أ’إسس-ت-ج-اب-ة ل-ط-لب أŸوأطنÚ
ورفع حصسة أ’إنتاج أإ ¤أكÌ
من  10أآ’ف قارورة يوميا.
Œنيد عمال مركز
التعبئة لغاز البوتان
ورفع ا’إنتاج
جّدد عبد ألهادي بركات مدير
ألطاقة بهذه ألو’ية ‘ ،ندوة
صسحفية تاأكيدأته باأن عملية
توزيع قارروأت ألبوتان بـ 64
ب- -ل- -دي -ة ت -ت ّ-م بصس -ف -ة ع -ادي -ة،
مشسيدأ بالعمل ألنظامي 8/٣
لعمال موؤسسسسة نفطال ،نافيا
تسس - - -ج - - -ي- - -ل أي ت- - -ذب- - -ذب أو
مضساربة ‘ أسسعار هذه أŸادة
أ’إسسÎأŒي- -ة ،م- -ع- -ددأ حصس -ة
أŸب- -ي -ع -ات أÿاصس -ة ب -ه -ا أول
أمسس بحوأ‹  28671قارورة
بÎأب ألو’ية ،طارحا ‘ هذأ
ألسس- -ي- -اق أإع- -ادة ب- -عث ف- -ك- -رة
ﬂزون أل- -ن- -ج- -دة ب- -ب- -ل -دي -ات
أل - - - -و’ي - - - -ة أ’أك Ìح - - - -اج - - - -ة
’سستعمال هذه أŸادة ،مذكرأ
أيضس - -ا ب - -اأم مصس - -ا◊ه ق - -امت
ب- -ا’إتصس- -ال Ãسس- -وؤو‹ م- -رك- -ز
أل-ت-ع-ب-ئ-ة ب-ع Úوسس-ارة أل-ق-ريب
من ألو’ية وألذي ينتج ما بÚ
 15أإ 20 ¤ألف قارورة يوميا،
من أجل تدعيم أإضسا‘ بهذه
أ  Ÿا د ة ب - - -ا  Œا ه أ ل - - -ب - - -ل - -د ي - -ا ت
أ÷ن -وب -ي -ة ن -ح -و دوأئ -ر قصس -ر

أل-ب-خ-اري وألشس-هبونية وشسÓلة
أل - -ع- -ذأورة ،ورف- -ع أل- -غ Íع- -ن
شس- -اح- -ن- -ات ن -ق -ل ه -ذه أŸادة
أŸع-ت-م-دة ،أل-ت-ي ي-تسس-بب فيها
أل -ط -ري -ق أل -وط-ن-ي رق-م ، 01
ح- -اث- -ا ك- -ل أŸت -دخ -ل’ Úأخ -ذ
مسس - -وؤول - -ي - -ات - -ه- -م Ãا ‘ ذلك
روؤسس - -اء أل- -ب- -ل- -دي- -ات ل- -ت- -وفÒ
فضس -اءأت أل -ت -خ -زي -ن وأل -ب -ي-ع،
ل -ل -ق -ف -ز ع -ل -ى أي مشس -اك-ل ‘
ألتموين قد تطرح ‘ أ’أيام
ألقادمة.
وطماأن سسكان هذه ألو’ية أن
مصس -ا◊ه ت -ت -اب -ع ه -ذأ أŸل -ف
على كثب بالتعاون مع روؤسساء
أل- -دوأئ- -ر ووح- -دأت ن- -ف- -ط- -ال
وف- -روع- -ه- -ا ،ل -ل -ت -دخ -ل ‘ أي
طارئ ،مسستطردأ باأن وحدأت
نفطال وزعت من يوم  12أإ¤
 16من ألشسهر أ÷اري 1٣4167
ق- - -ارورة غ - -از أل - -ب - -وت - -ان ،أي
Ãعدل  268٣٣قارورة يوميا،
ك- -م- -ا سس- -وقت ‘ ه -ذه أل -فÎة
وأإ¤
غاية يوم  17من هذأ ألشسهر
أيضسا قرأبة  ٣515م Îمكعب
من ألوقود لفائدة مسستعملي
أل- - -ط- - -ري- - -ق ،مشسÒأ ‘ ه- - -ذأ
أŸقام ‘ أإجابته عن بعضس
أŸن-ت-ق-دي-ن ل-وضس-ع-ي-ة أل-تموين
ب -ه-ذه أŸادة ب-دأئ-رة ت-ابÓ-ط،
ك - - -ون أن ه - - -ذه أŸن- - -ق- - -ط- - -ة
وبلدياتها با÷هة ألشسرقيةّ” ،
“وي-ن-ه-ا ب-ن-ح-و  2700قارورة
غ- -از ب- -وت- -ان ،ي- -وم- -ي أ’إث -نÚ
وألثÓثاء دأعيا على صسعيد
أآخ -ر أإ ¤ع -ق -ل -ن -ة شس -رأء ه-ذه
أŸادة وت - -ف - -ادي أل - -ت- -خ- -زي- -ن
ألعشسوأئي لها كون أن ذلك من
شس- -اأن- -ه أن ي- -خ- -ل -ق ح -ال -ة م -ن
ألقلق.
اأعطاب الشضبكة
” تصضليحها
الكهربائية ّ
وجرأء ألتقلبات أŸناخية،
و‘ بيان لها أعلنت مديرية
توزيع ألكهرباء ألغاز ،عن
تسسجيل عطب Úتقن Úعلى
مسستوى ألشسبكة ألكهربائية
ذأت ألتوتر أŸتوسسط‘ ،

ألفÎة أŸمتدة من  16أإ¤
غاية  18جانفي أ÷اري،
وتعّلق أ’أمر بالعطب ألذي
شسهدته بلديات أو’د عن،Î
أو’د هÓل وبلدية بوغار،
كما سسجل ألعطب ألثاÊ
ببلديات سسيدي دمد ،أو’د
معرف ،ألكاف ÿضسر ،وبلدية
ألعوينات ،فيما  ⁄تتعد فÎة
أإصسÓح هذه أ’أعطاب
ألسساعة من ألوقت.
أشسار بيان هذه ألهيئة أإ¤
أنه ”ّ تسسجيل ‘ هذه ألفÎة
أع-ط-اب ت-ق-ن-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ألشسبكة ألكهربائية ذأت ألتوتر
أŸنخفضس وتعلّق أ’أمر بـ 07
أعطاب م ّسست كل من بلديات
أŸدي- - - -ة ،سس - - -ي أÙج - - -وب،
ووأم - -ري وك- -ذأ ع- -طب ع- -ل- -ى
مسس- -ت -وى ب -ل -دي -ات ألÈوأق -ي -ة
وب - -اأو’د أب- -رأه- -ي- -م ،ك- -م- -ا ّ”
تسس -ج-ي-ل ع-طب ع-ل-ى مسس-ت-وى
ب- -ل- -دي- -ات م -غ -رأوة ،أ◊وضسÚ
وبلدية تابÓط ،حيث سسخرت
هذه أŸديرية كل أإمكانياتها
أل- -بشس -ري -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل
ت - -رأب و’ي - -ة أŸدي - -ة ،وه- -ذأ
بتخصسيصس  79عونا ‘ ›ال
أل- -ط- -اق- -ة أل- -ك- -ه- -رب -ائ -ي -ة بÚ
أإطارأت و أعوأن تدخل ،هذأ
خÓل أوقات ألعمل كما قامت
أŸديرية بتدعيم فرق ألتدخل
أÿاصس-ة ب-ال-ط-اق-ة أل-كهربائية
خÓل فÎأت أŸناوبة ليصسبح
 4٣ع -ون -ا ،ك -م -ا ق-امت أيضس-ا
بتسسخ 19 Òمقاولة أ‚از ‘
ن -فسس أÛال لضس-م-ان ن-وع-ي-ة
وج- - -ودة أÿدم - -ة ‘ ،ح”ّ Ú
تسس- - -خ› ‘ Òال أل- - -ط - -اق - -ة
أل-غ-ازي-ة  86ع -ون-ا ي-ت-ن-وع بÚ
أإطارأت و أعوأن تدخل وهذأ
خÓل فÎأت ألعمل ،و ٣٣عون
تدخل خÓل أوقات أŸناوبة،
ب -ي -ن-م-ا ت-ب-ق-ى ف-رق-ه-ا ›ن-دة
وه- -ذأ –سس- -ب- -ا ’أي ط -ارئ أو
عطب تقني نا œعن تدهور
أ’أحوأل أ÷وية.

اŸدية :م  .اأم Úعباسس

سس -اه -مت م -دي -ري -ة أل-نشس-اط
أ’جتماعي وألتضسامن لو’ية
سس -ط -ي -ف ‘ ،ع-دة ع-م-ل-ي-ات
تضس - - -ام- - -ن- - -ي- - -ة خÓ- - -ل فÎة
ألتقلبات أ÷وية .وقد كّثفت
أل -ل -ج -ن -ة أل -و’ئ -ي -ة ل -ل -ت-ك-ف-ل
باأ’شسخاصس بدون مأاوى من
خرجاتها أŸيدأنية ،فعÓوة
على تلك أ›ÈŸة ‘ ألفÎة
أل -ل -ي -ل -ي -ة ،ب-ر›ت خ-رج-ات
أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة صسباحية ،بغرضس
ألتكفل بعابري ألسسبيل ألذين
 ⁄يجدوأ وسسائل ألنقل‘ ،
ظّل ألشسلل أ÷زئي ‘ حركة
أل -ن-ق-ل ،عÓ-وة ع-ل-ى أل-ت-ك-ف-ل
ب- -اأ’شس- -خ- -اصس ب -دون م -أاوى،
بوضسعهم بإاحدى أŸؤوسسسسات
أŸت-خصسصس-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-قطاع
أل -تضس -ام-ن أل-وط-ن-ي وأأ’سس-رة
وقضس -اي -ا أŸرأة ،ع -ل-ى غ-رأر
دأر أل -تضس -ام -ن ب -ح-ي ت-ب-ي-نت
بسسطيف ،دأر ألرحمة بحي
قوطا‹ ببلدية ألعلمة ،ودأر
أأ’شس-خ-اصس أŸسس-ن Úب-ب-ل-دية
صس-ال-ح ب-اي ج-ن-وب سس-ط-ي-ف،
م - - -ع ع - - -رضس أل - - -ت - - -ك - - -ف- - -ل
أŸؤوسسسس- -ات- -ي أل- -دأئ -م ع -ل -ى

ه- -ؤو’ء ،ب- -غ- -رضس إأدم -اج -ه -م
أج -ت -م -اع -ي-ا وح-م-اي-ت-ه-م م-ن
خطر ألشسارع.
و‘ ه- - -ذأ ألصس- - -دد ،كشس - -فت
مديرية ألنشساط أ’جتماعي
وأل -تضس -ام-ن ل-و’ي-ة سس-ط-ي-ف،
عن حصسيلة ألنشساط ،خÓل
فÎة أل -ت -ق-ل-ب-ات أ÷وي-ة ،ب-أان
أل -ل -ج -ن -ة أل -و’ئ -ي -ة ل -ل -ت-ك-ف-ل
ب- -اأ’شس- -خ- -اصس ب -دون م -أاوى،
وأل-ت-ي تضس-م ع-دة ق-ط-اع-ات،
“ّك -نت م -ن أل -ت -ك -ف -ل بـ 125
شسخصس منهم  75رجل و46
نسساء و 4أطفال ،من بينهم
رعايا أفارقةŒ ،سسيدأ Ÿبدأ
أل-تضس-ام-ن أ÷وأري وأل-ت-ك-فل
بالفئات ألهشسة للمجتمع.
ذأت أŸصس- -در ،صسّ- -رح ب- -أان
مصسالح أŸديرية سسّلمت 50
ب- -ط- -ان -ي -ة ل -ل -ه Ó-ل أأ’ح -م -ر
أ÷زأئ -ري ب -ال -ع -ل -م -ة ،قصس-د
ألتكفل باأ’شسخاصس أأ’فارقة،
كما قدم أŸركز أŸتخصسصس
ل -ل -ح -م -اي -ة ب-ال-ع-ل-م-ة ،أل-ت-اب-ع
ل-ل-مديرية 60 ،وج-ب-ة سساخنة
ل - -ل - -م - -ع - -ن- -ي ،Úإأضس- -اف- -ة إأ¤
مسساعدأت تتمثل ‘ أغطية

وألبسسة ،مباشسرة بعد ألتكفل
ب- -ه- -م م- -ن م- -ق- -ر إأق- -ام -ت -ه -م
ألسسابقة بغابة بن بلة.
وكشس - -ف أŸصس- -در أيضس- -ا ،أن
ذأت أŸصس - -ال - -ح تسس- -ع- -ى أإ¤
ت-ط-ب-ي-ق أل-ت-ع-ليمات أŸوجهة
م -ن ط -رف خ -ل -ي -ة أل -ي-ق-ظ-ة،
إأضس- -اف- -ة إأ ¤أل- -ت- -وج- -ي- -ه- -ات
ألصسادرة عن وزأرة ألتضسامن
أل -وط-ن-ي ووأ‹ سس-ط-ي-ف ،م-ع
أل -ت -نسس -ي -ق ط -ي -ل-ة ألسس-ن-ة م-ع
رؤوسس- -اء أÛالسس ألشس -ع -ب -ي -ة
أل- -ب- -ل- -دي -ة ورؤوسس -اء أل -دوأئ -ر
وأÓÿيا أ÷وأرية للتضسامن،
م -ن أج -ل أل -ت -ك -ف-ل ب-ال-ف-ئ-ات
أل -هشس -ة وألسس -ه-ر ع-ل-ى إأ‚اح
أıططات ألرأمية إأ ¤مّد
أوأصس-ر أل-تضس-ام-ن ومسس-اع-دة
ألفئات أÙرومة.
ج -دي -ر ب -ال -ذك-ر ،أن حصس-ي-ل-ة
أل -ت -ك -ف-ل ب-اأ’شس-خ-اصس ب-دون
م-أاوى ،م-ن-ذ إأطÓ-ق أل-ع-م-ل-ي-ة
شس-ه-ر ن-وف-م ÈأŸنصس-رم ،ب-لغ
 188شسخصسا ،من بينهم 95
رج 81 ،Óإأمرة و  12طف.Ó

سسطيف  :نور الدين بوطغان

–ضضÒا لعملية ترحيلهم إا ¤سضكنات اجتماعية قريبا

هدم  20بيتا فوضضويا غ Òمأاهول بالقليعة

أاقدمت السضلطات اÙلية بالقليعة أاول أامسس ،على هدم  20بيتا
قصضديريا غ Òمأاهول بكل من دوار بن Áينة ودوار الرادار
القصضديري Úبالتوازي مع مباشضرة عملية إاحصضاء دقيقة وشضاملة
للقاطن Úالفعلي Úهناك ،وذلك –ضضÒا لعملية ترحيلهم إا ¤سضكنات
’شضهر القليلة القادمة.
اجتماعية ’ئقة خÓل ا أ

تيبازة :عÓء ملزي

حسسب م -ا أف -ادن -ا ب -ه رئ -يسس
ب- -ل- -دي- -ة أل- -ق- -ل- -ي- -ع- -ة ج ‹Ó-
حمايدي زورقي فإانّ عملية
أل -ه -دم أق -ره -ا وأ‹ أل -و’ي -ة
بالتنسسيق مع رئيسس ألدأئرة
ومصس- -ال- -ح أأ’م- -ن ب -ح -يث ّ”
ت -ن -ف -ي-ذ م-دأه-م-ة خÓ-ل ي-وم
ب - -ارد ب - -ط - -ري - -ق- -ة ف- -اج- -أات
ألعائÓت أÙتالة ألتي كانت
تسستغّل بيوتا قصسديرية على
مسس- - -ت - -وى أ◊ي Úم - -ن ب - -اب
أل-ت-م-وي-ه ل-غ-رضس أل-ت-مكن من
أ’سس- - -ت- - -ف- - -ادة م- - -ن سس - -ك - -ن

أج- -ت- -م- -اع- -ي ع- -قب أإ’ق -رأر
بÎحيل ›مل سسكان أ◊يÚ
رسس- -م- -ي- -ا ‘ إأط- -ار ب -رن -ام -ج
أل -قضس-اء ع-ل-ى ألسس-ك-ن أل-هشس
’سس -ي -م -ا وأّن ه-ؤو’ء ي-درك-ون
جيدأ بأانّ أÙصسي Úهناك
ل - -ن Áسس - -ه - -م أل - -ت - -ح- -ق- -ي- -ق
أ’جتماعي على غرأر طالبي
‰ط ألسسكن أ’جتماعي من
أأ’ح- -ي -اء أأ’خ -رى ،وّ” ه -دم
 20بيتا أتضسح للجهة أŸعنية
ب -ال -ت -ح -ق -ي -ق ع-ل-ى أّن-ه-ا غÒ
م-أاه-ول-ة ع-ل-ى أإ’طÓ-ق وكان
مشس- -ي- -دوه- -ا أو أصس- -ح- -اب- -ه -ا
يسستغلونها للتمويه عند مرور

÷ان أل -ت -ح -ق -ي -ق وأإ’حصس -اء
هناك.
Œدر أإ’شسارة ،إأ ¤أنّ بلدية
ألقليعة –وز حاليا على أكÌ
م -ن أل -ف وح -دة سس-ك-ن-ي-ة م-ن
‰ط أ’ج-ت-م-اع-ي أإ’ي-ج-اري
ت- -وشسك أشس- -غ- -ال أل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
أÿارج-ي-ة ب-ه-ا ع-ل-ى أ’ن-تهاء
ومن أŸرتقب توزيعها قريبا
ع -ل -ى ط -ال -ب -ي ه -ذأ أل -ن -م-ط
وق-اط-ن-ي أل-بيوت ألقصسديرية
أأ’مر ألذي فتح باب ألتمويه
وأل - -ت - -ح - -اي- -ل وأسس- -ع- -ا أم- -ام
أل -رأغ -ب ‘ Úأ’سس-ت-ف-ادة م-ن
سسكنات جديدة.

السسبت  21جانفي  2017م
الموافق لـ  22ربيع الثاني  1438هـ

info@ech-chaab..com
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أاسشبوع من الضشطراباب ا÷وية بسشكيكدة ترصشدها «الششعب»

ارتي ـ ـ ـ ـ ـاح ÷ه ـ ـ ـ ـود اأ’سض ـ ـ ـ ـÓك اأ’مني ـ ـ ـ ـة
‘ فت ـح الطرق والتخفيف على اŸـ ـ ـ ـ ـ ـواطنÚ

لمن والدرك الوطني‘ ،Ú
لمنية من ا÷يشش الوطني ،ا أ
لجهزة ا أ
اسشتحسشن سشكان اŸناطق اŸتضشررة من حصشار الثلوج ،جهود أافراد ا أ
مبادرتهم ‘ فتح الطرق اŸقطوعة وتنظيم حركة اŸرور ،وإاجÓء العائÓت التي حاصشرتها الثلوج بقرى قنواع وخناق مايون ،أاولد
اعطية ،وبأاولد احبابة على اÿصشوصش لتضشاريسشها الصشعبة .هذا ما رصشدته «الششعب» بع ÚاŸكان.

سسكيكدة :خالد العيفة
تكريسسا للعمل ا÷واري واإلنسسا،Ê
إاثر التقلبات والظروف ا÷وية األخÒة
التي “ر بها عديد اŸناطق بالولية،
ب -ادرت مصس -ال -ح أام -ن ولي-ة سس-ك-ي-ك-دة،
ب -ت -ن -ظ -ي -م ق -اف -ل -ة إانسس -ان -ي -ة ل -ل -ت -ك-ف-ل
باألشسخاصص بدون مأاوى على مسستوى
م-دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة ،م-ك-ون-ة م-ن إاطارات
وأاع -وان أام -ن ال-ولي-ة ،ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي
ع- -ل- -ى م Ïسس- -ي- -ارة اإلسس- -ع- -اف ،وك- -ذا
األخصس -ائ -ي ال -ن -فسس -ا Êال -ت -اب -ع ل-ن-فسص
اŸصس- -ال- -ح ،رف- -ق- -ة مصس- -ال -ح م -دي -ري -ة
ال- -نشس- -اط الج- -ت- -م- -اع- -ي وال- -تضس -ام -ن
ومصس -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ومصس-ال-ح
اÛلسص الشس- -ع- -ب- -ي ال -ب -ل -دي ل -ب -ل -دي -ة
سسكيكدة ،وبداية من السساعة التاسسعة
ل -ي  ،Ó-ج -ابت ال -ق -اف-ل-ة شس-وارع وأاح-ي-اء
م- -دي -ن -ة سس -ك -ي -ك -دة ب -غ -رضص ال -ت -ك -ف -ل
ب- - -األشس- - -خ- - -اصص دون م- - -أاوى ،أاي- - -ن ”
التواصسل مع هذه الفئة وتقد Ëوجبات
سساخنة لهم ،لتنتهي العملية ‘ حدود
منتصسف الليل ‘ ،ظروف جد حسسنة،
وهذه اŸبادرة سسبقتها عمليات سسابقة
ومن اŸنتظر تنظيم قافلة آاخرى.
كما وضسعت كافة اإلمكانات البشسرية
واŸادي -ة ب -غ-رضص مسس-اع-دة اŸواط-نÚ
ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ن -ط-ق-ة أاولد اع-ط-ي-ة
والسسبت بعزابة ،بالتنسسيق مع السسلطات
اÙل -ي-ة وﬂت-ل-ف الشس-رك-اء األم-ن-ي،Ú
بغرضص فك العزلة عنهم ،خصسوصسا مع
ان -ق -ط -اع ال -ط -ري -ق ال -ولئ -ي رق -م 132
وبعضص الطرق الفرعية Ãنطقة أاولد
اع -ط -ي -ة وك -ذا ال-ط-ري-ق اŸؤودي ل-دوار
ب -وط -يب وع Úالسس -وق ب -ب -ل-دي-ة السس-بت
ع- -زاب- -ة ،أاي -ن ” تسس -ج -ي -ل غ -ل -ق ك -ل -ي
ل -ل -ط-ري-ق بسس-بب ت-راك-م ال-ث-ل-وج ووج-ود
عدة مواطن Úعالق Úهناك ،أاين ”

التدخل وتقد Ëيد اŸسساعدة لهم وكذا
الوجبات الغذائية وإاعادة فتح الطريق
وفك ال- -ع- -زل -ة ع -ن -ه -م .،ك -م -ا ت -دخ -لت
مصس -ا◊ن -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ن -ط-ق-ة اأم
الطوب Ãشساتي ديار لهوادف والفتات
أاين قامت بفك العزلة عنها ومد يد
اŸسساعدة للمواطن.Ú

اŸضضاربة بقارورات الغاز

رغم أان مديرية الطاقة بسسكيكدة،
أاك -دت أان-ه-ا ق-امت ب-ج-م-ي-ع اإلج-راءات
والتداب Òمن أاجل ضسمان “وين سسكان
اŸن -اط -ق اŸتضس -ررة ج -راء ال -ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وية األخÒة بغاز البوتان ،بتوف20 Ò
أالف قارورة غاز ،منها  12أالف قارورة
من مركب التعبئة بÈحال بولية عنابة،
و 8آالف ق - -ارورة أاخ - -رى م- -ن م- -ركب
ال -ت -ع -ب -ئ -ة ب -ب Úال -وي-دان ،ال-ت-ي وج-هت
لبلديات ا÷هة الغربية ،فقد ” Œنيد
 70شس -اح -ن -ة م -ن اÿواصص وم -ؤوسسسس -ة
ن- -ف- -ط- -ال ،إاضس- -اف- -ة إا ¤ن -ق -اط ال -ب -ي -ع
اŸع- - -ت- - -م - -دة واŸوزع - -ة ع Èع - -دي - -د
اŸناطق بالبلديات .كما ” السستنجاد
Ãركب شسلغوم العيد ،الذي زود الولية
بـ 04شس -اح -ن -ات ت -وزي -ع ق-ارورات غ-از
ال-ب-وت-ان ،ألن م-ركب ال-ت-ع-ب-ئ-ة بسسكيكدة
ي-خضس-ع إلع-ادة ال-ت-ج-دي-د ب-ع-د ا◊ري-ق
ب فيه العام الفارط ،إال اأن
الذي شس ّ
ذلك  ⁄ي -ك -ن ك -اف -ي-ا ◊اج-ي-ات سس-ك-ان
اŸناطق النائية ،إاضسافة إا ¤اŸضساربة
‘ السس- -وق‡ ،ا اضس- -ط- -ر سس- -ك -ان ت -لك
البلديات اÙاصسرة بالثلوج اللجوء إا¤
ا◊طب للتدفئة والطهو ،على مسستوى
ب- -ل- -دي -ات خ -ن -اق م -اي -ون ،وق -رى أاولد
اعطية .أاما ‘ بلدية ع Úقشسرة ،فإان
ال-ط-لب ت-زاي-د ع-ل-ى غ-از ال-ب-وت-ان ح-تى
وصسل سسعرها إا 400 ¤دج ،وكان ديكور
ال -وق -وف لسس -اع -ات ط -وي-ل-ة ‘ ط-وابÒ

يتكرر وذلك على حواف الطرق وأامام
اÓÙت ل -ل -حصس-ول ع-ل-ى ق-ارورة غ-از
البوتان.
واسس -ت -ن -ادا ل -ل-ع-دي-د م-ن اŸواط-ن،Ú
الذين –دثت إاليهم جريدة «الشسعب»،
فإان السسماسسرة أالهبوا أاسسعار قارورات
الغاز ‘ غياب أاجهزة الرقاب .كما أان
اŸضساربة وجشسع بعضص التجارز سساهم
‘ هذه األزمة ،حيث يبدأا الطابور من
السساعات األو ¤من الصسباح ا ¤غاية
ن-ف-اد ال-ك-م-ي-ة م-ن م-ركب ال-ت-ع-ب-ئ-ة ببÚ
ال -وي -دان .ف -مشس -اه-د ال-ط-واب Òت-ت-ك-رر
بصس- -ال- -ح الشس -ب -ل اŸع -روف ب -ال -ق -ري -ة،
وب-ب-ل-دي-ة ال-ك-رك-رة ،وح-ت-ى أامام ﬁطة
اÿدمات لنفطال بحي عيسسى بوكرمة
بوسسط اŸدينة ،فالطواب Òل تنتهي.
ك- -م- -ا أان ب- -ل -دي -ة أاولد اح -ب -اب -ة ع -انت
ال- -وي Ó-ت م -ن ن -قصص ق -ارورات ال -غ -از،
فاŸنطقة شسديدة الÈودة زيادة على
صسعوبة الطرق واŸسسالك ،نفسص األمر
ب- -ب- -ل- -دي- -ة السس- -بت وق- -راه- -ا ال- -ن- -ائ -ي -ة
واŸنتشسرة ‘ ا÷بال.

غياب التدفئة منع تÓميذ
البلديات النائية من ا’لتحاق
Ãدارسضهم

م-ن-عت ال-ث-ل-وج اŸتسس-اق-طة التÓميذ
م-ن الل-ت-ح-اق Ãدارسس-ه-م ع Èأاغ-ل-ب-ي-ة
ال-ق-رى وال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ان-ي-ة ال-تابعة
ل -ب -ل-دي-ات أاولد اع-ط-ي-ة ،ق-ن-واع ،غ-رب
سس -ك -ي -ك-دة واولد اح-ب-اب-ة ‘ ج-ن-وب-ه-ا،
وهذا لغياب النقل اŸدرسسي وانعدام
ال- -ت- -دف -ئ -ة ج -راء ن -قصص ال -ت -زود Ãادة
اŸازوت.
ف -حصس -ار ال -ث -ل -وج وان-ق-ط-اع ا◊رك-ة
بعديد مالطرق أاج ÈتÓميذ اŸدارسص
على البقاء ‘ اŸنازل وعدم اللتحاق

Ãق -اع -د ال -دراسس-ة ،ن-اه-يك ع-ن –ول
حجرات األقسسام ا ¤غرف تÈيد ‘
غ-ي-اب ال-ت-دف-ئ-ة وق-دم-ه-ا ال-ت-ي  ⁄ت-ع-د
كافية.
ف- -ال- -ع -دي -د م -ن اŸدارسص ال -واق -ع -ة
ب -ال -ب -ل-دي-ات ا÷ب-ل-ي-ة وال-ن-ائ-ي-ة ت-ف-ت-ق-د
ل -ل -ت -دف-ئ-ة ،ح-يث اسس-ت-ح-الت ا ¤غ-رف
تÈيد ،كمدرسسة رابحي عمار ببلدية
اŸرسس-ى أاقصس-ى شس-رق سس-ك-ي-ك-دة ،ال-ت-ي
ت-ن-ع-دم ب-ه-ا ال-ت-دف-ئ-ة واعتماد الوجبات
الباردة .نفسص األمر Ãدرسسة
ب-وزل-ي-ف-ة ﬁم-د ب-ح-م-روشص حمودي
ببلدية حمادي كرومة ،التي تفتقد إا¤
الربط بالغاز الطبيعي رغم ان مشسروع
التدفئة اŸركزية قد ” النتهاء من
إا‚ازه وذلك لنفاد مادة اŸازوت التي
توفرها البلدية للتدفئة.
ن- - -فسص اإلشس - -ك - -ال Ãدرسس - -ة حسسÚ
غمÒد بالقل ،أاين أاقدم األسساتذة على
العتصسام بسساحة اŸدرسسة والحتجاج
بعد أان –ولت األقسسام إا ¤ثÓجات
من شسدة الÈد وأاصسبح مهمة التدريسص
ف - -ي - -ه- -ا صس- -ع- -ب- -ة ،ب- -حسسب األسس- -ات- -ذة
اÙتج.Ú
واألمر الذي زاد من صسعوبة يوميات
اŸواط- -ن ،Úالن -ق -ط -اع -ات اŸت -ك -ررة
ل -ل -ت -ي -ار ال -ك -ه -رب -ائ-ي ‘ ع-دي-د أاح-ي-اء
اŸدي - - -ن- - -ة ،ك- - -ح- - -ي «اŸاتشص» ال- - -ذي
انقطعت عنه الكهرباء Ÿدة  05أايام
ك -ام -ل -ة ،وﬂت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات ب-األخصص
ال-ن-ائ-ي-ة واŸتضس-ررة ب-ال-تقلبات ا÷وية،
‡ا يضس- -ع عÓ- -م- -ة اسس- -ت- -ف- -ه- -ام ح- -ول
التقارير اÙشسوة بأارقام ونسسب حول
إا‚ازات القطاع ‘ التزود بالكهرباء
والغاز عند كل دورة للمجلسص الشسعبي
الولئي والتطور ا◊اصسل ‘ التحكم
بالشسبكة الكهربائية عن بعد ،وسسرعة
إاصسÓح األعطاب.
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مدير الششباب والرياضشة جعفر نعار:

ملتقى الفايسضبوكي Úفضضاء
آاخر لتواصضل الشضباب
ا÷زائري

اعت Èمدير الشسباب والرياضسة لولية البليدة
لول للفايسسبوكيÚ
جعفر نعار ،أان اŸلتقى الوطني ا أ
لصسعدة ،مؤوكدا أان
الشسباب كان ناجحا على جميع ا أ
لسساسسي من تنظيم التظاهرة هو توعية
الهدف ا أ
لزرق،
و–سسيسص فئة الشسباب بسسلبيات الفضساء ا أ
وكذا تشسجيع رواده الذين يسساهمون ‘ التأاث Òعلى
اÛتمع إايجابيا.
أاكد نعار لـ«الشسعب» على هامشص حفل اختتام
لنشسطة كان كبÒا
اŸلتقى ،أان Œاوب الشسباب مع ا أ
لسساتذة
خاصسة بالنسسبة للمداخÓت التي قدمها ا أ
واÈÿاء الذين كانت لهم بحوث ودراسسات حول
موقع التواصسل الجتماعي الفايسسبوك وتأاثÒاته،
ك-اشس-ف-ا ع-ن أان ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة سس-ت-ك-ون دول-ي-ة مع
إاعطاء الفرصسة Ÿشسارك Úمن جميع وليات الوطن.
من جهتها ،اعتÈت الدكتورة صسونيا عبديشص،
لعÓم والتصسال ،أان اÓÿصسة التي
أاسستاذة بكلية ا إ
توصسلت إاليها بعد الدراسسة التي قامت بها حول
الشس -ب -اب ا÷زائ -ري وال -ف -ايسس -ب -وك ،ه -ي أان نسس-ب-ة
لزرق،
لك Ìاسس -ت -ع -م-ال ل-ل-فضس-اء ا أ
ال -ذك -ور ت -ع -ت Èا أ
تÎاوح سسنهم ب 18 Úو 35سسنة ،يسستخدمونه حوا‹
لسسبوع،
 5سساعات ‘ اليومÃ ،عنى  35سساعة ‘ ا أ
لعراضص،
وهذا ما أادى ـ حسسبها ـ إا ¤ظهور بعضص ا أ
م-ث-ل ت-راج-ع ال-ت-حصس-ي-ل ال-دراسس-ي وت-أاث-ر ال-عÓقات
الج -ت -م -اع -ي -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ،مشسÒة إا ¤أان الشس-ب-اب
يشس- -ع- -رون بسس- -ع- -ادة Ãج- -رد التصس- -ال ب- -الشس- -ب -ك -ة
والك- -ت- -ئ- -اب ع -ن -دم -ا ي -ج -دون خ -ل  ‘ Ó-التصس -ال
لنÎنت ،إاضسافة إا ¤تدهور أاوقات النوم للكثÒ
با أ
من اŸسستخدم.Ú
وأاضس - -افت ع - -ب - -ديشص ،أان الشس - -ب - -اب ي- -ل- -ج- -أا إا¤
ال -ف -ايسس -ب -وك ب -ه -دف كسس -ر ال-روت Úف-ه-ي مسس-اح-ة
وم- -ت -ن -فسص ل -ه -م م -ن أاج -ل ال -ت -ع -ب Òع -ن أاشس -ي -اء ل
يسس-ت-ط-ي-ع-ون ال-ت-ع-ب Òع-ن-ه-ا ‘ ال-واقع .وق- -الت إان
العÓقات الجتماعية ع Èالفايسسبوك هي تهديد
للعÓقات الجتماعية التقليدية ،كعدم اŸشساركة ‘
لولياء
ب-عضص اŸن-اسس-ب-ات ال-ع-ائ-ل-ي-ة وت-راج-ع ت-أاث Òا أ
لبناء ،باŸقابل هناك من يرى أان الفضساء
على ا أ
لزرق ي- -قضس- -ي ع- -ل -ى اÿج -ل والن -ط -واء ل -ب -عضص
اأ
الشس -ب -اب وم -نصس-ة ج-د ث-ري-ة ل-ل-م-ع-ل-وم-ات ال-ع-ل-م-ي-ة
والثقافية والفكرية...
Óشسارة شسهد اŸلتقى مشساركة  42شسابا Áثلون
ل إ
لعÓن عن الفائزين
لخ Òا إ
 22ولية ،و” ‘ اليوم ا أ
ب-ج-ائ-زت-ي أاحسس-ن شس-ع-ار ل-بÓ-ل م-ع-اصس-م-ي وأافضس-ل
تغطية لڤÓية ﬁمد أام.Ú

البليدةﬁ :مد مغÓوي

درك قسضنطينـ ـة ي ـوقف
زعـيم الطائف ـة اأ’حمديـ ـة
لق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل -درك
“ك- -نت مصس -ال -ح ال -ف -رق -ة ا إ
لسس -ب-وع اŸنصس-رم م-ن ت-وق-ي-ف
ب -اÿروب ،ن -ه -اي -ة ا أ
›م- - -وع- - -ة “ارسص الشس- - -ع - -ائ - -ر ال - -دي - -ن - -ي - -ة دون
رخصس-ة.ج-اءت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-قب اسس-ت-غÓل Ÿعلومات
لشسخاصص
حول –ركات تفيد بوجود ›موعة من ا أ
لح-م-دية يتزعمها
ي-ن-ت-م-ون Ÿا ي-ع-رف ب-ا÷م-اع-ة ا أ
اŸسسمى (ب ع) البالغ من العمر  62سسنة.
تنقلت مصسالح الدرك نحو قرية صسالح دراجي
التابعة إاقليميا لبلدية اÿروب ،أاين ” توقيف زعيم
ا÷م- -اع- -ة ب -ع -د ت -ف -ت -يشص مسس -ك -ن -ه أاي -ن ” ح -ج -ز
مطبوعات وكتب ،تؤومن باŸسسمى مÒزا مسسرور
أاحمد كمهدي منتظر وخليفة أام ÒاŸؤومن.Ú
‘ نفسص السسياق ” توقيف اŸسسمى (ح.ع) البالغ
من العمر  52سسنة ،زعيم ا÷ماعة الذي صسرح بأان
لمر بكل من (ب.ج)
أاتباعه  06أاشسخاصص ،ويتعلق ا أ
البالغ من العمر  52سسنة ،واŸسسمى (ب.م) البالغ من
ال -ع-م-ر  58سس- -ن- -ة ،واŸسس -م -ى (م.ب) ،واŸسس -م -ى
(سص.صص.إا) ال -ب -ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  57سس-ن-ة ،واŸسسمى
(ع.م.صص) البالغ من العمر  59سسنة.
وأاوق- -ف ال- -درك ه- -ؤولء ج- -م -ي -ع -ا ح -يث اعÎف
زع -ي-م-ه-م ب-ت-ل-ق-ي-ه م-ب-ل-غ الشسÎاك ع-ن-د النضس-م-ام
ل -ل -ج -م -اع -ة اŸق-در بـ  6.25ب -اŸائ -ة م-ن ال-دخ-ل
الشس-ه-ري ل-ل-مشسÎك وت-دف-ع شس-ه-ري-ا لصس-رف-ه-ا ع-ل-ى
ا÷ماعة ،كما ” حجز  74خطبة للزعيم الروحي
للجماعة التي يلقيها ما يعرف بـ «أام ÒاŸؤومن»Ú
اŸدع - -ي مÒزا مسس - -رور أاح - -م - -د 35 ،ك -ت-اب-ا22 ،
لسسÓمي
مطبوعة وقرصس( Úنفحات من الفكر ا إ
لحمدي)  +جهاز إاعÓم آا‹.
اأ
ال -ت -ح -ق -ي -ق م -ت-واصس-ل م-ن ط-رف أاف-راد ال-ف-رق-ة
لقليمية للدرك الوطني باÿروب.
اإ

قسسنطينة :مفيدة طريفي

السسبت  21جانفي 201٧م
الموافق لـ  22ربيع الثاني  1438هـ

من مراسسلينا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تقريب اŸرفق العمومي بخدمة نوعية وسسريعة

بعد تأاخر مششروع ﬁطة التعبئة

ندرة حادة ‘ قارورات غاز البوتان ببومرداسس
عادت أازمة تذبذب عملية توزيع قارورات غاز البوتان لتضشرب ›ددا ولية
لخصس اŸنطقة الششرقية منها ،حيث تششهد ﬁطات نفطال طوابÒ
بومرداسس وبا أ
طويلة للمواطن Úالذين ينتظرون لسشاعات منذ صشباح الباكر علّهم يتمكنون من
اقتناء قارورة ،ينافسشهم ‘ ذلك مربو الدواجن الذين وجدوا أانفسشهم يلهثون ‘ كل
لنقاذ نششاطهم من اÿسشائر الفادحة..
الŒاهات إ

بومرداسس :ز  - .كمال

لسشبوع ا÷اري بعرضس ﬂتلف
لبواب اŸفتوحة ا ¤غاية نهاية ا أ
تتواصشل Ãختلف بلديات تيبازة تظاهرة ا أ
اÛهودات اŸبذولة ،خÓل السشنوات الخÒة ‘ ،أابرز روافد التنمية اÙلية ولسشيما ما تعلق منها بعصشرنة
لششخاصس واŸمتلكات.
اÿدمة العمومية ول مركزية تسشليم الوثائق اŸتعلقة با أ

تيبازة :عÓء ملزي

قدم وا‹ تيبازة ،السسيد موسسى غÓي ،توجيهات
صسارمة لرؤوسساء الدوائر والبلديات ‘ حفل افتتاح
التظاهرة Ãقر الو’ية تتعلق بضسرورة إابراز ا÷هود
اŸبذولة من طرف ا÷ماعات اÙلية للمواطن
م - -ن خ Ó- -ل ع - -روضش م- -فصس- -ل- -ة ي- -ق- -دم- -ه- -ا أاه- -ل
ا’خ- -تصس- -اصش ÷م -ي -ع اŸواط -ن ÚاŸق -ب -ل Úع -ل -ى
التظاهرة مع توضسيح الدور ا’قتصسادي ا÷ديد
للبلدية و الهادف ا ¤دعم خزينتها من خÓل بناء
اق-تصس-اد ﬁل-ي م-ت-ن-وع ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى اÿصسوصسيات
اÙلية لكل منطقة و هو التوجه الذي بوسسعه
ت-ك-م-ل-ة ﬂت-ل-ف ج-ه-ود ال-ت-ن-م-ي-ة اŸع-تادة ،كما أالّح
الوا‹ على توزيع مطويات للزوار تتضسمن ﬂتلف
الÈام- -ج وا÷ه- -ود اŸع- -ت -م -دة م -ن ل -دن ال -ب -ل -دي -ة

بالتوازي مع تنظيم معارضش وﬁاضسرات أاو ندوات
متبوعة بنقاشش حول ﬂتلف اŸواضسيع اŸرتبطة
ب -ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة دون إاغ-ف-ال اŸه-ام اıول-ة
للبلدية كتلك التي تعنى بنظافة اÙيط والتي
ت -ت -ط -لب ت -ع -اون -ا وث -ي -ق -ا م -ن ط -رف اŸواط-ن م-ع
ا◊رصش على تنظيم التظاهرة ‘ أاجواء إاحتفالية
تÎجم مكانة اŸواطن ‘ ﬂتلف برامج التنمية
اÙلية.
على هذا اأ’سساسش فقد أاقامت معظم بلديات
الو’ية معارضش مفتوحة Ÿواطنيها تتضسمن ›مل
ا÷ه - -ود اŸب - -ذول - -ة ‘ ›ال عصس - -رن - -ة اÿدم- -ة
ال -ع -م-وم-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى مصس-ال-ح ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة
وال- -ب- -ي- -ومÎي -ة إاضس -اف -ة ا ¤اب -راز أاه -م اŸشس -اري -ع
اŸنجزة و تلك التي يرتقب الشسروع فيها ’حقا،
ك -م -ا أاق -دمت ع ّ-دة ب -ل-دي-ات ب-ال-و’ي-ة ع-ل-ى ت-ك-رË
موظف Úومنتخب Úسسابق Úكّرسسوا جزءا كبÒا من

مسسارهم اŸهني ÿدمة التنمية اÙلية واسستغّلت
بلديات أاخرى هذا اŸوعد إ’عادة ربط صسÓت
التواصسل مع اŸواطن من خÓل الشسروع ‘ إاشسراكه
بصس -ف -ة م -ب -اشس -رة ‘ ال -ع -م -ل-ي-ة ال-ت-ن-م-وي-ة ‘ اط-ار
الدÁوقراطية التشساركية.
لغرضش السسهر على حسسن سس Òهذه التظاهرة التي
تتزامن هذه السسنة مع الذكرى اÿمسس’ Úعداد
” تشسكيل ÷نة و’ئية تضسم
أاول قانون بلدي فقد ّ
‡ث- -ل Úع- -ن اŸف- -تشس- -ي- -ة ال- -ع -ام -ة ودي -وان ال -وا‹
ومديرية التنظيم والشسؤوون العامة للقيام بخرجات
ميدانية تفتيشسية ıتلف بلديات الو’ية و تقييم
ت-ظ-اه-رة اأ’ب-واب اŸف-ت-وح-ة ال-ت-ي ح-ظ-يت ب-ع-ن-اية
ك -بÒة م -ن ل -دن السس -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة ب-ال-ن-ظ-ر ا¤
أاهميتها ‘ هذه اŸرحلة بالذات والتي تقتضسي
ت -وط -ي -د أاواصس -ر ال -ت -واصس -ل و ال-ت-ع-اون ال-وث-ي-ق بÚ
اŸواطن والبلدية.

ّÁون البلديات الششمالية الششرقية لبلعباسس

ارتفاع منسسوب مياه سسد ““صسارنو““
إا 20 ¤م

ع Èال -ع -دي-د م-ن اŸواط-ن Úال-ق-اط-ن Úب-ال-ق-رى
واŸناطق النائية باÿصسوصش التي ’ تزال تفتقد
للربط بشسبكة الغاز الطبيعي ‘ اتصسالهم مع
““الشس -عب““ ،ع -ن ت -ذم -ره -م ال -ك -ب Òبسس-بب ن-قصش
التموين بقارورات الغاز وانعدامه بشسكل تام ‘
القرى ا÷بلية التي ’ تصسلها شساحنات التوزيع
Ÿؤوسسسسات نفطال ،حيث دخل هؤو’ء ‘ حالة
هسستÒية من اÿوف خاصسة بعد اإ’عÓن عن
اسس -ت -م -رار ا’ضس -ط -راب ا÷وي أ’ي -ام وإاح-ت-م-ال
سسقوط كميات معتÈة من الثلوج قد تزيد من
حجم اŸعاناة ‘ ظل غياب كلي لÓحتياطات
وحتى التطمينات من طرف السسلطات الو’ئية
وم -ؤوسسسس-ة ن-ف-ط-ال وب-ال-ت-ا‹ ت-ك-رار Œرب-ة سس-ن-ة
 2012القاسسية التي تزال ‘ أاذهان السسكان.
كما ع ÈاŸوزعون اÿواصش اŸكلفون بتمويل
هذه اŸناطق اŸعزولة عن سسخطهم الكب Òمن
ندرة هذه اŸادة ا◊يوية Ãحطة التوزيع لÈج
م -ن-اي-ل وصس-ع-وب-ة ا◊صس-ول ع-ل-ى شس-ح-ن-ة واح-دة
أاحيانا ليوم كامل وعلق البعضش منهم لـ ““الشسعب““
ب -ال -ق -ول““ :ل -ق -د وصس -لت ح -ال -ة ال -ف -وضس -ى ال -ت-ي
تشس -ه -ده -ا اÙط -ة إا ¤ح -د ح -رم-ان اŸوزعÚ
اÿواصش م-ن حصس-ت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة اŸع-ه-ودة ع-ل-ى
غ- -رار ب -اق -ي أاي -ام السس -ن -ة ،ووصس -لت ال -وضس -ع -ي -ة
بالبعضش منهم إا ¤اŸبيت داخل الشساحنات أامام
اŸدخ -ل ال -رئ -يسس-ي ع-ل-ى أام-ل ال-ف-وز ب-حصس-ة ‘

””مدريسشة”” بلدية ‰وذجية بتيارت
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الرقمنـ ـ ـ ـة ‘ تسسيـ ـ ـ ـ Òشس ـ ـ ـؤوون اŸواط ـ ـ ـن

كرم وا‹ تيارت السشيد بن تواتي عبد
السش Ó-م ٦١ ،مسش-ؤوول سش-اب-ق-ا ،ت-ول-وا م-ه-ام
اÛالسس الششعبية أاو مندوبيات تنفيذية
ع- -رف- -ان -ا وت -ق -دي -را Ûه -ودات -ه -م ،داع -ي -ا
اŸن -ت -خ-ب Úا◊ال-ي Úا ¤ت-ط-وي-ر اÿدم-ة
العمومية ورقمنة اŸرفق العام بالعتماد
ع -ل -ى ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات العÓ-م والتصش-ال،
ك -م -ا ه -و ا◊ال ب -ب-ل-دي-ة م-دريسش-ة وال-ت-ي
تعت‰ Èوذجا يجب تعميمه.

تيارت :ع .عمارة

لخÒة
سش -اه -مت ال -تسش -اق -ط-ات اŸط-ري-ة ا أ
بولية سشيدي بلعباسس ‘ إارتفاع منسشوب سشد
صش -ارن-و ب-نسش-ب-ة ف-اقت  90ب-اŸائ-ة ،ح-يث ب-لغ
ح- -ج -م ﬂزون اŸي -اه  20م-ل-ي-ون م Îم-كعب
وه -ي ال -نسش -ب-ة ال-ت-ي  ⁄ي-ح-ق-ق-ه-ا السش-د م-ن-ذ
سشنوات عديدة.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

ك-م-ي-ة ال-تسس-اق-ط-ات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي شس-ه-دتها الو’ية،
خÓل الثÓثة أاشسهر اŸاضسية ،زادت من منسسوب
السسد بنسسبة  10باŸائة ،أاين إارتفع ﬂزونه اŸائي
من  18مليون م Îمكعب إا 20 ¤مليون م Îمكعب،
وه -و م -ا سس -يضس -اع-ف م-ن ك-م-ي-ات اŸي-اه اŸوج-ه-ة
Óسس-ت-هÓ-ك وك-ذا ك-م-ي-ة اŸي-اه اŸوج-ه-ة ل-لسس-ق-ي
ل -إ
الفÓحي .
سسد صسارنو الذي تبلغ طاقة إاسستيعابه  21مليون مÎ
مكعب ّÁون البلديات الواقعة باŸنطقة الشسمالية
الشسرقية للو’ية والتي تضسم بلديات زروالة ،سسيدي
حمادوشش والد’هيم وسسيدي ابراهيم إا ¤جانب
ت-دع-ي-م-ه ل-ل-ج-ه-ة الشس-م-ال-ية Ÿدينة سسيدي بلعباسش
ب -ك -ل م -ن أاح -ي -اء سس -ي -دي ا÷ي ،‹Ó-ال-روشس-ي وب-ن

حمودة ويسساهم أايضسا ‘ تدعيم القطاع الفÓحي
بكميات هامة من اŸياه تعزيزا لنشساط سسد الطابية
الذي أانشسئ خصسيصسا إ’حتواء مياه فيضسان وادي
اŸكرة و–ويلها لسسقي اأ’راضسي الفÓحية .وهو
اŸن -ح -ى ال -ذي تسس Òب -إاŒاه -ه ال -و’ي -ة ل -ت-ح-ق-ي-ق
أاريحية ‘ ›ال اŸوارد اŸائية من أاجل التكفل
بإاحتياجاتها التي تفوق الـ  42مليون م Îمكعب‘ ،
Óسس-ت-هÓ-ك وك-ذا م-ي-اه
›ال اŸي -اه اّıصس -صس-ة ل -إ
السسقي ،حيث توفر حاليا  13مليون م Îمكعب من
اآ’بار العميقة و  29مليون من السسدود.
هذا وسساهمت التسساقطات أايضسا ‘ تعزيز القدرات
Óب-ار ال-ع-م-ي-ق-ة ،ه-ذه اأ’خÒة ال-ت-ي ت-ع-د
اŸائ -ي -ة ل -آ
مصسدرا أاسساسسيا لتزويد سسكان العديد من البلديات
Ãياه الشسرب ،حيث تضسم الو’ية  110بئر عميقة
ع -ل -ى أان ي -رت -ف-ع ع-دده-ا إا 120 ¤ب-ئ-را ب-ع-د فراغ
أاشسغال عشسرة آابار ’ تزال قيد اإ’‚از عﬂ Èتلف
بلديات الو’ية ،فضس Óعن إاطÓق اŸديرية الوصسية
لÈنامج إاعادة تهيئة سستة آابار لÎتفع بذلك الطاقة
اإ’نتاجية لهذه اآ’بار إا 12 ¤أالف م Îمكعب يوميا ،اأ’مر
الذي سسيحل مشساكل التوزيع بحوا‹  16بلدية من جملة
 25بلدية تعا Êمن تذبذب ‘ توزيع اŸاء الشسروب.

حدود منتصسف النهار من اليوم اŸوا‹ ،وآاخرون
يقضسون يوما كام Óمن الرابعة صسباحا إا ¤الليل
‘ ال -ط -واب ‘ ،Òوقت ي -ع -يشش ف -ي -ه اŸواط-ن-ون
والزبائن بالقرى على اأ’عصساب ،هم كذلك‘ ،
انتظار قدوم الشساحنة التي قد ’ تصسل ويتم
توزيعها ‘ الطريق..
‘ ا◊قيقة هي ليسست اŸرة اأ’و ¤التي تتكرر
فيها مثل هذه الظاهرة مع دخول فصسل الشستاء
ب -و’ي -ة ب -وم -رداسش ال -ت-ي ت-ف-ت-ق-د إا ¤ح-د ال-ي-وم
Ùطة تعبئة تعفيها إاشسكالية التبعية اŸطلقة
ل -ل -ع -اصس -م -ة ،إا ¤درج -ة أان اŸواط -ن أال -ف ه -ذا
اŸشس -ك -ل ل -ك-ن-ه ‘ ك-ل م-رة ي-ع-ود ل-ي-ع-يشش ن-فسش
اŸع-ان-اة رغ-م ال-ت-ط-م-ي-ن-ات اŸق-دم-ة من طرف
مؤوسسسسة نفطال والسسلطات الو’ئية بالعمل على
Œاوز اأ’زم -ة ن -ه -ائ -ي -ا ب-تسس-ج-ي-ل مشس-روع ا‚از
ﬁطة للتعبئة بطاقة إانتاج تصسل إا 20 ¤أالف
قارورة يوميا ” ،الشسروع ‘ ا‚ازه مباشسرة بعد
أازمة  ،2012لكنه ◊د اآ’ن  ⁄ير النور ،وكان
ﬁل معاينة مؤوخرا من قبل وا‹ الو’ية الذي
طمأان باإ’سسراع ‘ Œسسيده ،مثلما طمأان ،بعده
أايضسا ،الرئيسش اŸدير العام لنفطال من عÚ
الدفلى باتخاذ كل ا’حتياطات Ÿواجهة الظرف
ا◊ا‹ بتخصسيصش احتياطي يصسل إا 1.5 ¤مليون
قارورة على مسستوى  48و’ية ،لكن الواقع ‘
ب -وم -رداسش Œسس -ده م -ظ -اه -ر ال -ط-واب Òو–ول
رح- -ل- -ة ال- -ب -حث ع -ن ق -ارورة إا ¤شس -غ -ل شس -اغ -ل
ل -ل-م-واط-ن Úال-ق-اط-ن Úب-اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي
تنتظر ربطها بشسبكة الغاز منذ سسنوات.

Óشسارة ،فقد “ت اŸوافقة على  196طلب ◊فر
ل إ
اآ’ب - -ار ع ÈالÎاب ال - -و’ئ- -ي وه- -و ال- -ق- -رار ال- -ذي
سسيسساهم ‘ دعم نشساط الفÓح ،Úخاصسة فيما
ي -ت -ع -ل -ق بشس -ع -ب -ة اŸي -اه ال -ت-ي ت-ع-د شس-ري-ان ا◊ي-اة
الفÓحية .حيث يركز مسسÒو القطاع على جانب
اŸوارد اŸائ -ي -ة ،ك -ون-ه-ا ﬁور ال-نشس-اط ال-فÓ-ح-ي
بالو’ية و من الضسروريات القصسوى لتطوير السسقي
التكميلي من جهة للحيلولة دون اسستعمال بعضش
ال - -فÓ- -ح Úل- -لسس- -ق- -ي Ãي- -اه ال- -وادي ،أاي- -ن ق- -امت
اŸديرية ،و‘ هذا اÛال بجملة من التسسهيÓت
لدعم حفر اآ’بار من خÓل الرفع من قيمة الدعم
إا 50 ¤باŸائة من قيمة اŸشسروع ،بدل  30باŸائة،
اأ’م -ر ال -ذي سس-ي-خ-ف-ف ع-ن-اء ال-فÓ-ح ‘ Úت-ن-ف-ي-ذ
مشسروع ا◊فر واإ’سستفادة من عديد التسسهيÓت،
هذا وتخضسع عمليات ا◊فر للعديد من اŸقاييسش،
أاه -م -ه -ا م-واف-ق-ة اŸسس-ؤوول اأ’ول ع-ن ال-و’ي-ة ب-ع-د
اŸواف-ق-ة اŸب-دئ-ي-ة Ÿدي-ري-ة ال-فÓ-ح-ة ال-تي تأاخذ
ب -ع Úاإ’ع -ت -ب-ار م-وق-ع ا◊ف-ر وصسÓ-ح-ي-ة اأ’رضس-ي-ة
وعدم تواجد عمليات ا◊فر باŸناطق اÙظورة
التابعة Ÿديرية اŸوارد اŸائية والتي تضسم منابع
جوفية تسستغل لتزويد السسكان باŸاء الشسروب.

رئ -يسش ا÷ه -از ال -ت -ن -ف -ي -ذي ال -ذي ب -رم -ج زي-ارة
م -ي -دان -ي -ة ل-دائ-رت-ي ع Úك-رمسش وع Úال-ذهب،
أاعطى اشسارة لوضسع ‘ اÿدمة غاز اŸدينة
ب -ب -ل-دي-ة ال-رصس-ف-ة ل-ف-ائ-دة  4٧6ع -ائ -ل -ة وك-ل-ف
اŸشس -روع ق -راب -ة  42م -ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ‘ اط-ار
اıطط اÿماسسي  2015 / 2010زيادة على
بلدية مادنة والتجمع السسكا ÊاŸزيرعة حيث
اسستفادت  410عائلة من غاز اŸدينة ،خÓل
اأ’سسبوع اŸنصسرم.
وث -م -ن سس -ك -ان ال -ب-ل-دي-ة ه-ذا اŸكسسب شس-اك-ري-ن
السسلطات العمومية على ذلك واعتÈوه نهاية
معاناتهم مع قارورات الغاز خاصسة ‘ فصسل
الشستاء حيث كانوا يتكبدون مشسقة جلبها من
بعيد زيادة على تكاليفها الباهضسة.
وسسجل وا‹ تيارت خÓل زيارته ان القرارات
اŸتخذة خÓل الزيارات السسابقة قد نفذت وهو
ماÁثل التزام السسلطات اÙلية وحرصسها على
Œسسيد اÿدمة العمومية.
من ب Úالقرارات التي اتخذها خÓل الزيارة
التفقدية ‘ اطار ترشسيد النفقات العمومية منح
اŸواف- -ق -ة ب -ط -لب م -ن السس -ي -د رئ -يسش اÛلسش
الشسعبي لبلدية ع Úالذهب على اعادة تأاهيل
اŸركز التجاري ذي طوابق واسستغÓله كمقر
Ÿصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ،ب-ح-يث أاث-ب-تت ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة
‚اح -ه -ا ب -ب -ل -دي -ة ت-ي-ارت و‘ ان-ت-ظ-ار ان-طÓ-ق
اأ’شسغال أايضسا ببلدية قصسر الشسÓلة التي أابدت

اسستعدادها ’سستغÓل اŸركز ﬁ 124ل كمقر
للبلدية وطبعا بعد اعادة تكييفها ،على حسسب
اıططات الهندسسية.
ك- -م- -ا ت- -ع- -م -ي -م Œرب -ة ال -قضس -اء ع -ل -ى اŸازوت
باŸدارسش ا’بتدائية واسستبدالها بغاز الÈوبان
خاصسة باŸناطق النائية مع العلم ان العملية
وصسلت ا ¤نسسبة  ٪ 50ومع الدخول اŸقبل
سستكون منتهية والتخلي نهائيا عن اŸازوت ‘
تسسي ÒاŸدفآات باŸدارسش ا’بتدائية.
أاما بالنسسبة للسسكنات ا’جتماعية أاعطى الوا‹
أاوام -ر صس -ارم -ة ل -رؤوسس -اء ال -دوائ -ر ب -ت -وزي-ع ت-لك
القابلة للتوزيع دون انتظار اسستكمال الÈنامج،
أاي ع- -ن- -د ج -اه -زي -ة أاي حصس -ة ت -وزع م -ب -اشس -رة،
وبخصسوصش آاجال التسسليم شسدد على دراسستها
والعمل على تقليصسها بصسفة موضسوعية.
‘ نفسش السسياق ،أاكد الوا‹ أانه مسستقب’ Ó
“ن -ح حصسصس -ا سس -ك -ن -ي -ة إا’ إاذا ت -وف -رت أاوع -ي-ة
ع -ق -اري -ة خ -ال -ي -ة م -ن ك -ل ال -ع -وائ -ق ال -ق-ان-ون-ي-ة
والفيزيائية حتى ’ تتسسبب ‘ تأاخر اسستيÓم
اŸشساريع.
كما وقف اŸسسؤوول اأ’ول على وضسعية مشساريع
اıططات البلدية للتنمية ،حيث أاكد أان كل
بلدية ’ تسسرع ‘ تسسليم اŸشساريع ‘ حينها
سستتخذ كل ا’جراءات القانونية الصسارمة.
اÓŸحظ بحسسب السسيد بن تواتي عبد السسÓم
هو التقدم اŸلموسش ‘ تنفيذ اŸشساريع التي
سس- -ج -لت ‘  ،2016م -ن -ه-ا م-ا ” ا’ن-ت-ه-اء م-ن-ه-ا
ومنعها ،وما يشسرف على ا’نتهاء وهذا هو
ا◊ال ببلديات دائرة ع Úكرمسش وقد حققت
النتائج اŸسسطرة لها وهذا بفعل اعتماد التكلفة
ا◊قيقية للمشسروع ‡ا مكن من ا‚ازها ‘
ا’جال اŸسسطرة ،ونشس Òان وا‹ تيارت وقف
خ Ó-ل زي-ارت-ه ع-ل-ى م-وؤسسسس-ات ت-رب-وي-ة وأاع-ط-ى
أاوام -ر ب -ال -ت -ك -ف -ل ب -ال-تÓ-م-ي-ذ ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ن-ق-ل
وا’طعام والنقل ،داعيا ا ¤ا’عتناء بالطفولة
لكون الدولة سسخرت امكانيات معتÈة من أاجل
ذلك وتبقى الكرة لدى اŸسسوؤول.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لمن لتحمل مسصؤووليته
دعا ›لسس أ أ

إل–اد إلفريقي يؤوكد على حق إلششعب إلصشحرإوي ‘ تقرير مصشÒه

ششركة بلجيكية للنقل إلدو‹ للحاويات توقف
نششاطها باإلقليم إÙتل

جÓل بوطي

أك -د أŸب-ع-وث أÿاصس ل-رئ-يسص-ة م-ف-وضص-ي-ة
لف -ري -ق -ي أŸا ت -اديسص-ي ‘ م-دأخ-ل-ة
أل–اد أ إ
أم - -ام أل - -ن - -دوة أل - -دول - -ي - -ة ل - -دع- -م ألشص- -عب
ألصصحرأوي بالعاصصمة أليطالية روما على
ث - - -ب- - -ات م- - -وق- - -ف أل–اد م- - -ن أل- - -قضص- - -ي- - -ة
ألصصحرأوية.
ن- -دد اŸا ت- -اديسس- -ي ‘ إاط- -ار ال- -ن- -دوة ال- -ت- -ي
اح -تضس -ن -ه-ا ،ي-وم ا’ث-نÃ ،Úق-ر الŸÈان ا’ي-ط-ا‹
ح- -ول م- -وضس- -وع «الشس- -عب الصس- -ح -راوي :أاي آاف -اق،
بتخاذل اÛتمع الدو‹ ‘ اتخاذ موقف واضسح
وصسريح Œاه قضسية الصسحراء الغربية وفق القوانÚ
واŸواث-ي-ق ال-دول-ي-ة» ،م-ذك-را ب-عشس-رات ال-ت-وصس-ي-ات
التي صسدرت عن ›لسس اأ’من وا÷معية العامة

إأبرأهيم غا‹:

 ·ÓاŸتحدة ،منذ بداية النزاع ،والتي تؤوكد حق
ل أ
الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير اŸصس Òدون أان Œد
طريقها إا ¤التطبيق.
بعد سسرد تاريخي للمشسكل ،دعا ‡ثل ا’–اد
›لسس اأ’من إا ¤التحرك اآ’ن من أاجل احÎام
حقوق اإ’نسسان ‘ اŸنطقة وان يكون حريصسا على
تطبيق قوانينه ومواثيقه الدولية ‘ حالة الصسحراء
الغربية وفقا للشسرعية الدولية.
أاكد أان «العا ⁄الذي نعيشس فيه ليسس عاد’
ك -ف -اي -ة إ’رغ -ام اŸغ -رب ع -ل -ى احÎام ال -ت -زام -ات-ه
ال -دول -ي -ة‡ ،ا ج -ع -ل -ه ي-ت-م-ادى ‘ خ-رق الشس-رع-ي-ة
ال -دول -ي -ة وان -ت -ه-اك ح-ق-وق اإ’نسس-ان وال-ت-نصس-ل م-ن
التزاماته اأ’‡ية وا’تفاقيات اŸوقعة بينه وبÚ

لمريكية
تدفق نحو  900ألف موأطن على ألعاصصمة أ أ

إŸغرب يتخبط ‘ عزلة جهوية ودولية إجرإءإت أإمنية مششّددة ‘ وإششنطن إسشتعدإدإ
لتنصشيب ترإمب

صص ّ- -رح رئ - -يسس أ÷م - -ه- -وري- -ة
لم Úأل- - - - - -ع - - - - -ام ÷ب - - - - -ه - - - - -ة
وأ أ
ألبوليسصاريو ،إأبرأهيم غا‹ ،أن
أŸغ - -رب «ي - -ت - -خ - -ب- -ط ‘ أزم- -ات- -ه
أل -دأخ -ل -ي-ة سص-ي-اسص-ي-ا وأق-تصص-ادي-ا
وأج -ت -م -اع -ي -ا وي-ع-ا Êم-ن ع-زل-ة
ع- - - -ل- - - -ى مسص- - - -ت- - - -وي Úأ÷ه - - -وي
وألدو‹».
أاضساف رئيسس ا÷مهورية العربية
الصسحراوية الدÁقراطية ‘ كلمة له،
ي -وم اÿم -يسس ،خ Ó-ل اخ -ت-ت-ام اأ’ي-ام
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة أ’ط-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م السس-ياسسي
÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اريو -بو’ية أاوسسرد-
«أان ق -رار ﬁك -م -ة ال -ع -دل اأ’وروب-ي-ة
أاواخ- -ر ال -ع -ام اŸنصس -رم ك -ان ضس -رب -ة
أاخرى عّمقت من واقع العزلة التي
ت -ع -يشس -ه -ا دول-ة ا’ح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي»،
ك- -ون- -ه ‘ م- -واج -ه -ة ايضس -ا م -ع اأ’·
اŸتحدة وا’–اد اإ’فريقي ،بحسسب
ما نقله اŸوقع ا’لكÎو« Êصسحراوي
نت».
من ب Úالعناصسر التي زادت من
ع- -زل- -ة اŸغ- -رب  -يضس -ي -ف ال -رئ -يسس
الصس - -ح - -راوي -ان - -ع- -دام أاي سس- -ي- -ادة
للمغرب على الصسحراء الغربية وكون
ج- -ب- -ه -ة ال -ب -ول -يسس -اري -و ه -ي اŸم -ث -ل
الشسرعي والوحيد للشسعب الصسحراوي
وم-ؤوه-ل-ة ل-ل-م-راف-ع-ة ع-ن-ه ‘ اÙاكم
ال -دول -ي -ة وأان أاي اسس -ت -غ Ó-ل ل -لÌوات
ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ب-دون
اسستشسارة الشسعب الصسحراوي ﬂالف
ل- -ل- -ق -ان -ون وأان الشس -رك -ات اأ’وروب -ي -ة
ملزمة بتطبيقه.

لعا⁄

ع Èإ

من جهة أاخرى ،أاكد إابراهيم غا‹
‘ كلمته أان موقف جبهة البوليسساريو
حيال التطورات ‘ منطقة الكركرات
كان «صسارما للوقوف ‘ وجه ﬁاولة
جديدة لتشسريع ا’حتÓل الÓشسرعي.
وخلق اŸوقف اهتماما غ Òمسسبوق
بالقضسية الوطنية خاصسة على مسستوى
›لسس اأ’م -ن ال -دو‹ ال -ذي اج -ت -م-ع
حولها أاك Ìمن أاي وقت مضسى».
أاوضسح الرئيسس الصسحراوي اأ’مÚ
ال-ع-ام ÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و أان القيادة
الصس - -ح - -راوي- -ة «ات- -خ- -ذت ‘ ال- -وقت
اŸن- -اسسب إاج- -راءات ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى
ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر الشس-ع-ب-ي الصسحراوي
ل- -ل- -رد ع -ل -ى ال -تصس -ع -ي -د اŸغ -رب -ي أاو
ل -ل -تصس-دي ل-ل-ظ-واه-ر اŸه-ددة ل-لسس-ل-م
وا’سس- - -ت- - -ق- - -رار وخ- - -اصس - -ة ﬁارب - -ة
ﬂدرات دول- -ة ا’ح- -تÓ- -ل اŸغ -رب -ي
التي ترمي إا ¤إاغراق اŸنطقة بها
وتشسجيع عصسابات ا÷رÁة اŸنظمة
وا÷ماعات اإ’رهابية.

ترتيبات أإمنية

^ طرأبلسس -
اج -ت -م -ع عضس -و اÛلسس
ال- -رئ- -اسس- -ي ال- -ل- -ي -ب -ي ﬁم -د
ع - - -م - - -اري ،أامسس ،م - - -ع مسس- - -ؤوول
الÎتيبات اأ’منية ببعثة اأ’· اŸتحدة
لليبيا ،باولو سسÒا ،وذلك Ÿناقشسة القضسايا
اأ’منية اŸتعلقة بالشسأان الليبي.

تعديل دسشتوري خارج إلسشتفتاء
^ ن- -وأكشص -وط  -أاع-ل-نت ا◊ك-وم-ة اŸوري-ت-ان-ي-ة
رسسميا ،أامسس ،ا’سستغناء عن ا’سستفتاء الشسعبي لتمرير
ال -ت -ع -دي Ó-ت ال -دسس -ت -وري-ة ال-ت-ي “خضست ع-ن ا◊وار

ات -خ -ذت السس -ل-ط-ات ا’م-ري-ك-ي-ة ،أامسس،
اج- -راءات أام- -ن- -ي- -ة مشس -ددة ‘ ال -ع -اصس -م -ة
واشسنطن ،اسستعدادا لتنصسيب دونالد ترامب
رئيسسا للو’يات اŸتحدة.
قال راديو (سسوا) اأ’مريكي أانه «من
اŸتوقع أان يتدفق على شسوارع واشسنطن
نحو  900أالف مواطن سسواء من مؤويدي
ت -رامب أاو م -ن م-ع-ارضس-ي-ه ◊ضس-ور م-راسس-م
التنصسيب».
اصسطفت سسيارات الشسرطة بالعاصسمة
ا’مريكية ‘ معظم أاجزاء طريق «بنسسلفانيا» الذي سسيمر منه موكب ترامب.
وصسرح وزير اأ’من الداخلي ا’مريكي جيه جونسسون بأان الشسرطة «تسسعى للفصسل
ب ÚاÛموعات التي سستشساهد ا◊دث« :قائ Óان «الشسيء اŸقلق هو أان بعضس
هذه اÛموعات مؤويدة لÎامب وبعضسها معارضسة له ،لذا فقد ’ تسس Òاأ’مور
على ما يرام إان هي Œمعت ‘ نفسس اŸسساحة».
من اŸقرر إاقامة طوق أامني حول مسساحة نحو ثمانية كيلومÎات مربعة من
وسسط واشسنطن با’سستعانة بقرابة  28أالفا من أافراد قوات اأ’من واسستخدام
أاسسيجة “تد لعدة كيلومÎات وحواجز طرق وشساحنات ﬁملة بالرمل .وقد
تعهدت الشسرطة بضسمان حقوق اÙتج Úالدسستورية ‘ حرية التعب Òوالتجمع
السسلمي.
صسدر نحو  30تصسريحا لتجمعات مناهضسة لÎامب ‘ واشسنطن ،كما أان هناك
Œمعات ‡اثلة مزمعة ‘ مدن “تد من بوسسطن إا ¤لوسس ا‚لوسس داخل
الو’يات اŸتحدة ،وكذلك ‘ مدن باÿارج ،منها العاصسمة الÈيطانية لندن
ومدينة سسيد Êا’سسÎالية.
كانت جماعة من اÙتج Úتعرف باسسم (ديسسرابت جيه  )20أاو (عطلوا
تنصسيب ترامب ‘  20جانفي) وقد تعهدت بتنظيم مظاهرات عند كل نقطة من
نقاط التفتيشس الـ  12ومنع الوصسول إا ¤احتفا’ت التنصسيب ‘ متنزه (ناشسيونال
مول) ‘ قلب واشسنطن.
احتشسد اآ’’ف وبينهم العديد من اŸشساه ،Òأامسس اÿميسس ‘ ،نيويورك
احتجاجا على مواقف الرئيسس اأ’مريكي اŸنتخب دونالد ترامب عشسية تنصسيبه.

السسياسسي اأ’خ ،Òواللجوء إا ¤مؤو“ر برŸا Êسسيعقد ‘
اŸسستقبل القريب.

 90ضشحية ‘ قصشف خاطئ
^ جنيف  -أاعلنت منظمة «أاطباء ب Óحدود»
ارت-ف-اع حصس-ي-ل-ة ال-ق-ت-ل-ى ا 90 ¤شس-خصس-ا ج-راء قصس-ف
ا÷يشس النيجÒي عن طريق اÿطأا ﬂيما للنازحÚ
الفارين من ‡ارسسات جماعة «بوكو حرام « اŸسسلحة
شسمال شسرق البÓد.

دوي إطلق نار
^ أبيدجان -أافادت اأ’نباء الواردة من كوت ديفوار
بسسماع دوى اطÓق نار متقطع ‘ ميناء (سسان بيدرو)

17239

أنتصصار جديد للقضصية ألصصحرأوية

أك -دت ج -م -ع -ي -ة م -رأق -ب-ة ألÌوأت و
ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة ب-الصص-ح-رأء أل-غ-ربية أن
مصصادر موثوقة أشصارت إأ ¤أن ألشصركة
أل -ب -ل -ج -ي -ك -ي -ة ل -ل-ن-ق-ل أل-دو‹ أل-ب-ح-ري
للحاويات  CMA CGMقررت Œميد
نشص -اط -ه -ا ب -إاق -ل -ي -م ألصص -ح -رأء أل -غ -رب-ي-ة
وقامت بإالغاء جميع رحÓتها أ›ÈŸة
مسصبقا من و أ ¤مدينة ألدأخلة  ،حيث
أب -ل -غت ألشص -رك -ة زب -ن -ائ -ه-ا أل-ذي-ن ك-ان-وأ
بصص- -دد أسص- -تÓ- -م ح- -اوي- -ات- -ه- -م Ãدي -ن -ة
ألدأخلة ‘ مسصتهل فيفري ألقادم بإالغاء
ه- -ذه أŸوأع- -ي- -د ،ع- -ل- -ى أن ي- -ت- -م شص -ح -ن
ح-اوي-ات-ه-م أ ¤م-دي-ن-ة أغ-ادير أŸغربية
ليتم حملها بعد ذلك ع Èشصاحنات أ¤
مدينة ألدأخلة وجهتها أŸقررة أصص.Ó

جبهة البوليسساريو برعاية اأ’· اŸتحدة».
غ Òأان ذلك  -يضسيف ‡ثل ا’–اد اإ’فريقي -
«’ Áكن ان يجعلنا نيأاسس أاو نسستسسلم بل علينا
الدفع قدما من أاجل حل عادل ونهائي لهذا النزاع
كما وجب علينا دعم الشسعب الصسحراوي ‘ نضساله
من أاجل قيم العدالة والتحرر وا◊رية التي تلهم
اŸناضسل ‘ Úجميع أانحاء العا ⁄الذين يؤومنون
ب- -ع- -ا ⁄أاك Ìأام- -ن- -ا وسسÓ- -م- -ا احÎام- -ا ل- -لشس- -ع- -وب
ولÓنسسانية» .أاكد عدد من سسفراء الدول و‡ثلون
للبعثات الدبلوماسسية بالعاصسمة ا’يطالية روما ‘
مداخÓتهم على دعم حق الشسعب الصسحراوي ‘
تقرير اŸصس Òمن بينهم سسفراء جنوب إافريقيا،
نيجÒيا ،انغو’ ،اإ’كوادور وفنزوي.Ó

العدد
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عÈت ا÷معية الصسحراوية Ÿراقبة الÌوات
عن مدى امتنانها ’تخاذ شسركة النقل الدو‹
البحري للحاويات هذا القرار الشسجاع ،وتعت Èانه
ج -اء م-ب-اشس-رة ب-ع-د ت-وق-ي-ف السس-ف-ي-ن-ة الÔوي-ج-ي-ة
اÙم- -ل- -ة بشس- -ح- -ن- -ة زيت السس- -مك Ãي- -ن -اء ’سس
ب- -اŸاسس ،وك- -ث- -م- -رة ج -دي -دة م -ن ث -م -ار ال -نصس -ر
التاريخي الذي جسسده قرار ﬁكمة العدل التابعة
ل–Óاد ا’وروبي بحكمها الصسادر ا’ربعاء 21
ديسسم ، 2016 Èو التي أاكدت فيه على التزامها
بقرارات اأ’· اŸتحدة ،مع مراعاتها للوضسع
اŸن -فصس-ل واŸم-ي-ز ل-لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،وه-و م-ا
تعÎف به اأ’· اŸتحدة .
أاشس- -ارت ا÷م- -ع- -ي -ة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا –صس -لت

«الشسعب» على نسسخة منه ،أامسس ،إا ¤أان اÙكمة
أاكدت أان اتفاقية الشسراكة ب ÚاŸغرب وا’–اد
’وروب - -ي اÈŸم - -ة سس - -ن- -ة  2000وال -ت-ي ت-ؤوط-ر
اأ
’وروبي واŸغرب ’ تعني
العÓقات ب Úا’–اد ا أ
’خÒة ’ تقع ضسمن
’ن هذه ا أ
الصسحراء الغربية ،أ
ا◊دود اŸعÎف بها دوليا للمغرب ،كما نصس
ال-ق-رار ع-ل-ى أان الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة إاق-ل-ي-م ﬁتل
’·
ينتظر تصسفية ا’سستعمار طبقا لقرارات ا أ
اŸتحدة ،وان جبهة البوليسساريو اŸمثل الشسرعي
’·
ال- -وح- -ي- -د ل -لشس -عب الصس -ح -راوي ب -اعÎاف ا أ
اŸتحدة.
اضساف البيان «اننا من داخل جمعية مراقبة
الÌوات و ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ب-الصس-ح-راء ال-غ-رب-ية إاذ
نؤوكد ان Œميد ›موعة  CMA CGMوهي
الشسركة الرائدة عاŸيا ‘ ›ال النقل البحري،
يعتÃ Èثابة صسفعة مدوية لسسياسسات ا’حتÓل
اŸغ- -رب- -ي و “ادي- -ه ‘ ن- -هب خÒات الصس -ح -راء
الغربية واسستنزافها» ،خصسوصسا وأان الشسركة كانت
قد أاعلنت مؤوخرا ‘  27جويلية  2016عن إاطÓق
خدمة جديدة متمثلة ‘ إاضسافة ﬁطة الداخلة
على خط اŸغرب ذهابا وإايابا كل خمسسة عشسر
ي -وم -ا ،وه -ذه اÿدم -ة ت -وف-ر اتصس-ال م-ب-اشس-ر بÚ
اŸغ- -رب واسس- -ب- -ان -ي -ا ع Èط -ن -ج -ة ،وه -و اÙور
ا’سسÎاتيجي الذي سسÒبط الداخلة باŸوانئ ‘
جميع أانحاء العا ،⁄فضس Óعن تقد› Ëموعة
حلول جديدة للتصسدير وخاصسة بالنسسبة لصسادرات
’نواع ا÷افة واÈŸدة .مع
البضسائع من جميع ا أ
خÈت -ه -ا وري -ادت -ه -ا ‘ ه -ذا اÛال ال -ذي ي-ت-ي-ح
’سسماك اÛمدة ،والتي تشسكل
÷ميع ناهبي ا أ
سس -وق -ا ك -بÒا ‘ م -دي -ن -ة ال -داخ -ل -ة خصس-وصس-ا ‘
اŸن -ط -ق -ة ال -غ -ن -ي -ة ب-السس-مك وت-ع-زي-ز أاع-م-ال-ه-م
وتصسدير منتجاتها إا ¤جميع أانحاء العا.⁄

قوأت سصينغالية Œتاز أ◊دود ألغامبية بدعم نيجÒي ـ أمريكي

مسشاع موريتانية غينية لتفادي إ◊ل إلعسشكري
لألزمة ‘ با‚ول
جرت ،أمسس ،بنوأكشصوط مباحثات بÚ
أل - -رئ- -يسس أŸوري- -ت- -اﬁ ،Êم- -د ول- -د ع- -ب- -د
أل -ع -زي -ز ،ون -ظÒه أل-غ-ي-ن-ي ك-ون-اك-ري أل-ف-ا
ك -ون -دي ‘ إأط -ار أل -وسص -اط-ة أل-دول-ي-ة ◊ل
ألزمة ألسصياسصية ‘ غامبيا وŒنب ألبÓد
وأŸن- -ط- -ق- -ة ألن -زلق ن -ح -و أل -ع -ن -ف .ك -ان
أل- -رئ- -يسس أل -ف -ا ك -ون -اري ق -د وصص -ل ‘ وقت
متأاخر من ألليلة أŸاضصية أ ¤نوأكشصوط ‘
أط-ار ل-ق-اءأت-ه ضص-م-ن أل-وسص-اط-ة ألدولية ‘
غ - -ام- -ب- -ي- -ا بصص- -ف- -ت- -ه م- -ف- -وضص- -ا أÛم- -وع- -ة
ألق - -تصص - -ادي - -ة ل - -دول غ - -رب إأف - -ري - -ق - -ي- -ا
ليكوأسس) ليجاد حل لÓزمة ألغامبية.
(أ إ
قالت مصسادر رسسمية ،ان اللقاء يأاتي ‘ إاطار
ا’تصس -ا’ت م -ع اط -راف ا’زم -ة ال -غ -ام-ب-ي-ة ال-ت-ي
ب -دأاه -ا ال -رئ-يسس ول-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ،أامسس ،وال-ت-ي
أاث -م -رت ح -ت -ى اآ’ن ع -ن ت -أاج -ي -ل ب-دء ال-ع-م-ل-ي-ات
العسسكرية ‘ انتظار ان Œد الوسساطة فرصستها
الكاملة من أاجل الوصسول إا ¤حل سسلمي يرضسي
اط -راف ال-ن-زاع وي-ج-نب ال-بÓ-د واŸن-ط-ق-ة ح-رب-ا
مدمرة.
ت -وق -عت مصس -ادر اعÓ-م-ي-ة ﬁل-ي-ة أان ي-غ-ادر
ال -رئ -يسس -ان ول -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز و ك-ون-دي ب-اŒاه
العاصسمة الغامبية با‚ول للقاء الرئيسس اŸنتهية
و’يته يحيى جامع ‘ ﬁاولة أاخÒة قبل انتهاء
اŸهلة التي حددتها (ا’كواسس) ،منتصسف أامسس
ا÷معة ،للرئيسس اŸنتهية و’يته تخليه للسسلطة
للرئيسس اŸنتخب أاداما بارو.
بحسسب مصسادر دبلوماسسية ،فإان ا’تصسا’ت
ا’خÒة ،أاثمرت بالتزام الرئيسس اŸنتخب اداما
بارو بعدم متابعة الرئيسس اŸنتهية و’يته دوليا
ووطنيا عن فÎة حكمه مقابل اعÎاف الرئيسس
ج -ام -ع ال -رئ -يسس ا÷دي -د وم -غ -ادرة غ -ام -ب-ي-ا م-ع
م -ق -رب -ي -ه ‘ رح -ل -ة ق -د ت -ك-ون م-رح-ل-ت-ه-ا ا’و¤
نواكشسوط ‘ انتظار ان يقرر بعدها مكان اللجوء

بالعاصسمة ابيدجان ‘ ،ظل تواصسل احتجاجات ا÷نود
اŸتمردين بجميع انحاء البÓد.
ذكرت تقارير اعÓمية أان إاطÓق النار جاء بعد
سساعات فقط من اعادة فتح اŸيناء الرئيسسي بالعاصسمة
ال -ت -ج-اري-ة أاب-ي-دج-ان ،وال-ذي ك-ان ق-د أاغ-ل-ق ‘ أاع-ق-اب
توترات عرفتها البÓد مؤوخرا.

الدائم.
تأاتي هذه التطورات غداة إاعÓن ›موعة
(ا’كواسس) عن «تعليق عملياتها العسسكرية بغامبيا
إا ¤غاية مسساء ا÷معة  20جانفي بغية إاعطاء
آاخر فرصسة للوسساطة التي يقودها الرئيسس الغيني
كوندي» .أاعلن رئيسس اÛموعة مارسسيل آال Úدا
سسوزا خÓل مؤو“ر صسحفي بداكار ان ا’كواسس
«“ن-ح ج-ام-ع م-ه-ل-ة ح-ت-ى م-ن-تصس-ف ي-وم ا÷م-ع-ة
Ÿغادرة السسلطة وإا’ فإان قوات غرب افريقيا
سستدخل بقوة».

ضشغط سشنيغا‹

ك -انت ال -ق -وات السس -ن-ي-غ-ال-ي-ة ق-د عÈت ع-ن
ا◊دود الغامبية ،يوم اÿميسس ،مدعومة بغطاء
جوي من نيجÒيا ،وذلك بعد قرار صسّوت عليه
’ج-م-اع ،ي-دع-م ج-ه-ود
’م -ن ال -دو‹ ب -ا إ
›لسس ا أ
’يكواسس ’سستعادة الشسرعية ‘ غامبيا.
اإ

وإششنطن تّدعم إلتدخل إلعسشكري
إإلفريقي
أاع- -ربت ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دة ع- -ن دع- -م- -ه -ا
الدبلوماسسي للتدخل العسسكري ‘ غامبيا الذي
قادته دول غرب إافريقيا دعما للرئيسس اŸنتخب
أاداما بارو ،وإارغام الرئيسس اŸنتهية و’يته يحيى
ج -ام -ع ع -ل-ى ال-ت-خ-ل-ي ع-ن السس-ل-ط-ة ب-ع-د رفضس-ه
’قرار بهزÁته.
اإ
ردا ع -ل -ى سس -ؤوال ح -ول ال -ت-دخ-ل ال-عسس-ك-ري
لقوات السسنغال وأاربع من دول غرب إافريقيا ‘
غ- -ام- -ب- -ي- -ا ،ق- -ال اŸت- -ح- -دث ب -اسس -م اÿارج -ي -ة
’ننا نعتقد
’مريكية جون كÒبي« :نحن ندعمه أ
اأ
أان الهدف منه هو اŸسساهمة ‘ تهدئة الوضسع
اŸت- - - -وت- - - -ر ،وﬁاول- - - -ة احÎام إارادة الشس - - -عب
الغامبي».

كوبنهاغن تتجند ضشد «دإعشش»
^ كوبنهاغن -تدرسس ا◊كومة الد‰اركية إارسسال
قوات خاصسة إا ¤منطقة ا◊دود ب Úالعراق وسسوريا
Ùاربة ما يسسمى تنظيم الدولة اإ’سسÓمية (داعشس)،
بحسسب ما ذكرت وسسائل إاعÓم ﬁلية ،اÿميسس.

 78حالة إعتقال ششهريا

تدريبات مششÎكة

^ رأم ألله -كشسف ﬁامي هيئة شسؤوون اأ’سسرى
واÙررين لؤوي عكة ،أان هناك ارتفاعا «خطÒا» ‘
نسس -ب -ة ا’ع -ت -ق -ا’ت ‘ صس -ف -وف اأ’ط -ف -ال ‘ سس -ج -ون
ا’حتÓل حيث بلغ عددهم  78حالة شسهريا ‘ سسجن
عوفر.

^ سصيول -تعتزم كوريا ا÷نوبية والو’يات اŸتحدة
واليابان إاجراء تدريبات بحرية مشسÎكة هذا اأ’سسبوع
لتعزيز قدرة رصسد وتعقب أاي صساروخ باليسستي ،يتم
إاطÓقه من كوريا الشسمالية ،بحسسب ما ذكرته وكالة
أانباء (يونهاب) ،اليوم ا÷معة ،نق Óعن القوات البحرية
‘ كوريا ا÷نوبية.

الرياضسي
اشسراف :حـــــامد حمـــــور

السسبت  ٢١جانفي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٢ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٣9

·ÓCd É«≤jôaGE ¢SÉCc
¿ƒHÉ¨dÉH 2017

11

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

جولة ا’سستئناف
مبتورة من ٣
مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب ـ ـ ـÓت

أاداء ﬂيّـب وهزÁـة مـّرة
لشسبـال ليكنسس أامــام تونسس
أ

«اÿضسر» يحتـ ـ ـاج ـ ـ ـون إا« ¤معج ـ ـ ـزة»
أامام السسينغال للمرور إا ¤الّدور الّثاÊ

كلمة العدد

ليكنسس..
وضسيق الوقت؟
لدأء ألهزيل
 ⁄يهضضم أنصضار أŸنتخب ألوطني أ أ
لـ«أÿضض- -ر» أل- -ذي- -ن  ⁄ي- -ت- -مّ- -ك- -ن- -وأ م- -ن ألرت -ق -اء
لده-ى م-ن ذلك ف-إاّن
Ãسض -ت -وأه -م ‘ م -ق-اب-ل-ت ،Úوأ أ
لو ¤جانب ألفريق ألوطني ألهزÁة لول
أŸبارأة أ أ
^ حامد حمور
برأعة مبو◊ي ،وأكتفى بالتعادل أمام زÁبابوي
ألذي يبقى من أŸنتخبات ألتي  ⁄تكتب صضفحات كبÒة ‘ ألعرسس ألقاري
مقارنة باŸنتخب أ÷زأئري.
تسضاؤولت عديدة عن قدرة ألفريق أ÷زأئري ‘ ألعودة ‘ أŸنافسضة أمام تونسس،
لتكون أÿيبة مضضاعفة من خÓل ألنهزأم ،وكذأ أألدأء أŸتوأضضع وأ÷ري دأئما
إلنقاذ أŸوقف.

لعل ألجابة على ألتسضاؤولت تكون من خÓل –ليل وضضعية ألطاقم ألفني ألذي
وصضل أ ¤ألغابون بعد فÎة قصضÒة من تعي ÚأŸدرب ألبلجيكي ليكنسس ،حيث أّن
ألتغيÒأت ألعديدة للمدّرب Úأّثر بشضكل وأضضح على أدأء أŸنتخب ألوطني ،ألذي
أصضبح يبحث عن ألطريقة أŸثلى ‘ كل مرة.
فبعد ذهاب هاليلوزيتشس ألذي ترك تشضكيلة قوية أذهلت أ÷ميع ‘ مونديال
ألÈأزيل ،خلفه غوركوف ألذي أسضتطاع أن يحافظ على نفسس ألنسضق مع تغيÒأت
طفيفة من ألناحية ألتكتيكية ألتي أتت بثمارها ،وكانت نتائج «أÿضضر» Îﬁمة
وتوأزن ألتشضكيلة ‘ أŸسضتوى أŸطلوب.
لكن Ãغادرة غوركوف «أÿضضر» كان ألبحث عن خليفته لفÎة طويلة ،ليتم أسضتقدأم
رأيفاتسس ألذي  ⁄يجد ألوصضفة وألطريقة ألتي تسضمح له تسضي Òأألمور ألتقنية
بشضكل جيد ،وغادر ألسضفينة ‘ وقت وجيز.
وعاد ليكنسس ألذي أعطيت له مهمة «صضعبة» للغاية بضضرورة «ربح ألوقت» بأاهدأف
قريبة ،وهذأ بالعتماد على معرفته أ÷يدة للكرة أ÷زأئرية وأÈÿة ألتي أكتسضبها
إأفريقيا مع أŸنتخب ألتونسضي.
لكن ظهر أنّ «ألعبء» بدأ ثقي Óعلى ليكنسس للقيام بكل أألمور بصضفة جيدة ‘ وقت
وجيز ،وألنتائج ظاهرة من خÓل أألدأء أّıيب وعدم وضضوح ألرؤوية ‘ أÿطة
ألتكتيكية لهذأ أŸدرب ،إأ ¤جانب ألتغيÒأت غ ÒأŸدروسضة ألتي يعتمدها ،وألتي
تؤوّكد فع Óأّنه  ⁄يعرف ◊د أآلن أمكانيات كل ألÓعب ÚلÓسضتفادة منها ‘
ألوضضعيات ألصضعبة بشضكل فعّال.

ياحي :

اŸنتخب الوطني
ه ـ ـ ـو اأ’ضسعف من حيث
التّنظيم ‘ كأاسس إافريقيا
كويسسي :

الّناخب الوطن ـ ـي أابـ ـ ـ ـان
عن ﬁدوديته ‘ اختيار
الّتشسكيلة اأ’سسـ ـ ـ ـاسسيـ ـة
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’شصبأل ليكنسس أامأم تونسس
أاداء ّﬂيب وهزÁة مّرة أ

«اÿضضر» يحتأجون إا« ¤معجزة» أامأم السضينغأل للمرور إا ¤الّدور الثّأÊ

’خÒة أامأم السصينغأل
سصيحتأج اŸنتخب الوطني لـ «معجزة حقيقية» ‘ اŸبأراة ا أ
يوم ا’ثن Úالقأدم ’مكأنية اŸرور ا ¤الدور الثأ Êمن منأفسصأت كأأسس افريقيأ
 2017 ·Óا÷أري -ة ب -أل -غ -أب -ون ،ح -يث أان -ه ره-ن ح-ظ-وظ-ه بشص-ك-ل ك-ب Òب-ع-د
ل -أ
اÿسصأرة التي سصجلهأ أامأم نظÒه التونسصي مسصأء يوم اÿميسس ‘ اطأر ا÷ولة
الثأنية للمنأفسصة القأرية.
م -ع -رف-ة أ’م-ك-ان-ي-ات أ◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة
حأمد حمور
”
ألوطنية كونه  ⁄يعمل معها كثÒأ ،حيث ّ
خ -ي -ب -ة أأ’م -ل ك-انت ك-بÒة ب-ع-د أل-ه-زÁة ‘ تنصسيبه منذ  3أأشسهر فقط وكانت له ألعديد
أل -دأرب -ي أŸغ -ارب -ي ب -ال -نسس-ب-ة لـ «أÿضس-ر» ،م -ن أل -ورشس-ات أل-ت-ي ع-ل-ي-ه إأك-م-ال-ه-ا ‘ وقت
ألذين ضسيّعوأ نسسبة معتÈة من حظوظهم قياسسي ،ؤو ¤جانب ألضسغط ألكب Òألذي كان
ل -ل -ب -ق-اء ‘ أŸن-افسس-ة م-ن ج-ه-ة ،وم-ن ج-ه-ة يسس Òفيه.
أأخ- -رى أل- -ط- -ري- -ق -ة أل -ت -ي ل -عب ب -ه -ا زم Ó-ء
برأهيمي ألتي  ⁄ترق للمسستوى ألذي “ّناه
أ÷ميع بالنسسبة لهذه ألتشسكيلة ألتي تنقلت
أ ¤ألغابون بهدف ألتأاهل أ ¤ألدور ألنهائي ف -اŸدرب أل -ب -ل -ج -ي -ك-ي ق-دم إأ ¤أ÷زأئ-ر
على أأ’قل ،و ’ ⁄ألعودة بالتاج ألقاري ألذي عشسية أŸبارأة «ألفاصسلة» أأمام نيجÒيا ‘
ينتظره أ÷مهور ألرياضسي أ÷زأئري منذ إأطار تصسفيات كأاسص ألعا ،2018 ⁄وألتي
’دأء أıيب
Óسس- -ف ألشس- -دي- -د رأأي- -ن -ا أ أ
ل - -أ
سسنة 1990؟
ل -ل -ف -ري -ق أل -وط -ن -ي أل-ذي وق-ع ‘ أأخ-ط-اء
بدأئية وأنهزم بنتيجة ثقيلة ،وبعد أأسسابيع
فلم يقم ألفريق ألوطني باÛهود ألذي كنّا قليلة وتربصص وحيد  ⁄يتمّكن ليكنسص من
ننتظره للتأالق و–قيق نتائج كبÒة ‘ هذه إأع- -ادة أل- -ق- -ط -ار إأ ¤ألسس -ك -ة م -ن ن -اح -ي -ة
أŸن -افسس -ة أل -ت -ي صس -ن -ف ف -ي -ه -ا م -ن ضس -م -ن أسسÎأت -ي -ج -ي -ة أل -ل -عب أل -ت -ي أأل -ف -ن -اه -ا ‘
أŸرشسح Úللعب أأ’دوأر أأ’و ¤فيها ،بالنظر ألسس -ن-وأت أل-ق-ل-ي-ل-ة أŸاضس-ي-ة م-ع أŸدربÚ
ل -ن -وع -ي -ة أل -تشس -ك -ي -ل -ة أل-ت-ي ت-زخ-ر بÓ-ع-ب Úه-ال-ي-ل-وزي-تشص وغ-ورك-وف ،وح-ت-ى أŸدرب
‡ت -ازي -ن ،ي -ت -قّ-دم-ه-م ري-اضص ﬁرز أأحسس-ن ليكنسص أأكد ذلك خÓل ألندوة ألصسحفية
’عب إأفريقي لعام  2016إأ ¤جانب كل من ألتي نشسطها عقب أÿسسارة أأمام تونسص
برأهيمي ،غو’م ،سسليما Êوماندي.
قائÁ ’« :Óكننا بناء فريق قوي ‘ ظرف
م
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ف -وز «أÿضس -ر» ع -ل -ى ألسس-ي-ن-غ-ال وأن-ت-ظ-ار
أ’سسباب تبقى مبهمة.
نتيجة مبارأة تونسص – زÁبابوي.
ل
و
أ
’
أ
ة
ع
ا
س
س
ع
ب
ر
ل
أ
أ
د
ع
وÁكن ألقول أأنه ما
وألورشسة ألتي أأضسعفت أسسÎأتيجية ليكنسص
‘
ص
س
ن
ك
ي
ل
ب
ر
د
Ÿ
أ
ل
ا
ب
أل -ذي ظ -ه -ر ب -ه أأشس -
كانت وأضسحة ويعرفها أ÷ميع ،وأŸتمثلة ‘
ا
ه
ي
ف
ت
ن
ا
ك
ة
أ
ر
ا
ب
Ÿ
أ
ة
ي
أŸسس -ت -وى ،ف -إان ب -ق
«أŸنظومة ألدفاعية» ألتي بقيت على حالها
ف
ي
ك
ف
ر
ع
ي
ذ
ل
أ
ي
س
س
ن
و
أل-غ-ل-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق أل-ت-
ب-ال-رغ-م م-ن أل-ت-غ-يÒأت أŸت-ك-ررة ل-ل-ع-ن-اصسر
ي
ر
ئ
أ
ز
÷
أ
ق
ي
ر
ف
ل
أ
ف
ع
ي -درسص ن -ق -اط ضس -
ألتي تكّونها ،حيث أأن ألطاقم ألفني وصسل
.
ن
س
س
ح
أ
أ
وأسستغÓلها بشسكل
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يأحي لـ «الشصعب»:

«ظهرنأ Ãسضتوى كأرثي..
رحيل اŸدّرب وغربلة التّشضكيلة هو ا◊ل»

أابدى الÓعب الدو‹ السصأبق حسصÚ
يأحي ‘ حوار لـ «الشصعب» دهشصته من
الÎاج- -ع ال- -ره -يب Ÿسص -ت -وى اŸن -ت -خب
ال -وط-ن-ي ب-ع-د ان-ه-زام-ه أاول أامسس أام-أم
م- -ن -ت -خب ت -ونسس ‘ ا÷ول -ة ال -ث -أن -ي -ة
لكأأسس إافريقيأ.

ليكنسس جأء متأّخرا مقأرنة
بأألهداف اŸسضّطرة...

اسضÎاتيجية ل تتوافق مع امكأنيأت الّÓعبÚ

«أ◊ركة ألكبÒة» لثنائي ألوسسط ألدفاعي،
ف Óقديورة و’ بن طالب كانا ‘ يومهما ‘
مبارأة تونسص ،وعانى ألدفاع أ÷زأئري كثÒأ
حتى أأصسبح يرتكب أأ’خطاء ألتي سسمحت
للتونسسي Úتوقيع هدف Úمن أأخطاء دفاعية،
أأ’و ¤من ماندي ألذي أأخطأا ‘ طريقة
تأام ÚأŸرمى وخطى ألنظر على عسسلة،
وألهدف ألثا Êأأتى من خطأا فادح من غو’م
ألذي قدم ألكرة للمهاجم ألتونسسي أÿزري
ألذي – ّصسل على ضسربة جزأء.

ورشضة اŸنظومة الّدفأعية تتواصضل...

و‘ –ليل للقطة يظهر جليا أأن ألتغطية ⁄
تكن موجودة من طرف ﬁور ألدفاع ،ألذي
غادر أŸنطقة كلية و–ول أ ¤ألهجوم ‘
أل- -وقت أل- -ذي ك- -ان ب- -ا’م- -ك- -ان أل- -ب- -ق -اء ‘
م -رأك -زه -م وت -رك أŸب-ادرة ÿط-ي أل-وسس-ط
وألهجوم ’مكانية تعديل ألنتيجة وألصسعود

مصصطفى كويسصي لـ «الشصعب»:

أ ¤أل -ه -ج -وم ‘ أل -دق -ائ -ق أأ’خÒة ’ع-ط-اء
ألتفوق ألعددي.
كما أأّن عدم إأجرأء تغيÒأت على ألتشسكيلة
ك-انت صس-ادم-ة م-ق-ارن-ة ب-ال-ت-ع-دأد أل-ذي لعب
أŸبارأة أأ’و ،¤حيث أأن أ’عتماد على عبيد
منذ بدأية أŸبارأة كان من أأ’جدر أأن يكون
إ’ع -ط -اء ح -رك-ي-ة أأك Ìل-ه-ذه أŸن-ط-ق-ة أل-ت-ي
تأاثرت كثÒأ ،أ ¤جانب ألتفطن للمسستوى
أŸتد Êل Íطالب وإأعطاء ألفرصسة لÓعب
آأخر وإأدخال هني ‘ وسسط ألهجوم .،خاصسة
وأأن دخ- - -ول ’عب أأن- - -درÿت ك- - -ان ‡ّي- - -زأ
وأأعطى فعالية للخط أأ’مامي مباشسرة ووّقع
أل -ه -دف أل-وح-ي-د ،م-ق-ارن-ة بÈأه-ي-م-ي أل-ذي
أعتمد على أللعب ألفردي و ⁄ينقل كرأت
عديدة لرأأسص أ◊ربة سسليما ،Êألذي بالرغم
من «أ◊رأرة ألكبÒة» ألتي لعب بها إأ’ أأن
ألكرأت  ⁄تصسله بشسكل جيد لتحويلها أ¤
ألشسباك.

النّأخب الوطني أابأن عن ﬁدوديته ‘ اختيأر الّتشضكيلة األسضأسضية

أاّكد اŸدافع الدو‹ السصأبق مصصطفى كويسصي ‘
ه -ذا ا◊وار ب -أأن ال -ن-أخب ال-وط-ن-ي ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي
جورج ليكنسس أابأن عن ﬁدوديته ‘ اختيأر
’سصأسصية ،وأان اختيأراته  ⁄تكن
التشصكيلة ا أ
مدروسصة خصصوصصأ أان نقطة قوة التونسصي‘ Ú
دفأعهم.
حأورهﬁ :مد فوزي بقأصس
’خ- -ط -أء ت -ت -ك ّ-رر ‘ اŸن -ت -خب..
❊❊ الشص- -عب :ا أ
واÿضص -ر ي -ره -ن -ون ح -ظ-وظ-ه-م ‘ ال-ت-أأه-ل إا¤
الدور الثأÊ؟
❊❊ مصصطفى كويسصي :أأ’خطاء ألدفاعية تÓحقنا
منذ مّدة و‚ ⁄د لها أ◊ل وتفاقمت منذ مبارأة
أل -ك -امÒون إأ ¤أآ’ن ،ل -ك -ن أل -ي -وم ق -ب -ل أ◊ديث ع -ن
مشسكل ألدفاع يجب أأن نتحدث عن أŸدرب ألذي كان
أ◊اضس-ر أل-غ-ائب ع-ل-ى خ-ط أل-ت-م-اسص ،وأل-ي-وم أأق-ول-ه-ا
جورج ليكنسص أأبان عن ﬁدوديته ‘ أختيار ألتشسكيلة
أأ’سس -اسس -ي -ة أل -ت -ي ل -ع-بت أŸب-ارأة و‘ «أل-ك-وتشس-ي-ن-غ»،
إأضسافة إأ ¤ذلك فإان ألتشسكيلة ألوطنية لعبت من دون
روح “اما ،وألفريق ألذي ’ يلعب بروح ألفوز وتلك
ألروح ألقتالية ألتي عّودونا عليها ‘ ألسسابق ’ Áكن
أأن تنتظر منه شسيئا ،مقارنة باŸنتخب ألتونسسي ألذي
كان أأفضسل منا ‘ كل أÿطوط ،فرديا ألتونسسيون
ليسسوأ أأقوياء لكنهم فازوأ علينا بالتنظيم ألتكتيكي
وبعزÁتهم ألكبÒة على تدأرك هزÁة أللقاء أأ’ول
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ضسد أŸنتخب ألسسنغا‹ ‘ أŸبارأة أأ’و ،¤كما أأّننا ⁄
نكن مرّكزين خÓل أللقاء كما ينبغي بدليل إأهدأرنا
ل -ب-عضص أل-ف-رصص ألسس-ان-ح-ة ل-ل-ت-ه-دي-ف م-ن ق-ب-ل ﬁرز
وسسليما ،Êوحتى مصسدر قّوتنا ‘ ألسسابق ألهجوم ⁄
ي-ت-ح-رك وضسّ-ي-ع-ن-ا أل-ف-رصص أل-ق-ل-ي-ل-ة ألتي خلقناها ‘
أŸرح -ل -ة أأ’و ،¤ك -ان ع -ل -ى أŸدرب إأي -ج -اد أ◊ل-ول
أŸن -اسس -ب -ة ل-ت-غ-ط-ي-ة أل-ع-ج-ز أل-ذي ك-ن-ا ن-ع-ا Êم-ن-ه ‘
ألدفاع ،وأآ’ن بعد كأاسص أأ· إأفريقيا يجب أأن يعود
أ’نضس -ب -اط أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي ودأخ-ل أÛم-وع-ة .شس-اه-دن-ا
برأهيمي عند أسستبدأله وأللقطة غ Òألرياضسية ألتي
قام بها.
❊ الّنأخب الوطني قأم بتغي Òغ Òمفهوم ‘
ال-دق-ي-ق-ة ال-تسص-ع Úب-أسص-ت-ب-دال ق-دي-ورة م-كأن
عبي» ؟
❊❊ كما قلت لك منذ قليل ألناخب ألوطني أأبان عن
ﬁدوديته ‘ ألكوتيشسنغ ،أأذهب معك أ’بعد من هذأ
«هني» شساهدناه ‘ لقاء «موريتانيا» ألودي أأ’ول،
لعب أأسساسسيا وقدم مردودأ طيبا وكان من ب Úأأفضسل
ألÓعب Úفوق أأرضسية أŸيدأن بدليل أأنه سسجل هدف
ألسس -ب -ق ضس -د م -وري -ت -ان-ي-ا ،وأل-ي-وم ك-ان م-ن ألضس-روري
إأشسرأكه أأسساسسيا ‘ أللقاء مكان غزأل وليسص ألعكسص،
أ’نّ غزأل  ⁄يظهر Ãسستوى جيد ’ ‘ أŸبارأة ألودية
أأمام موريتانيا و’ ‘ ألعشسرين دقيقة ألتي أأشسركه
ف -ي-ه-ا ل-ي-ك-نسص ‘ أŸب-ارأة أŸاضس-ي-ة أأم-ام زÁب-اب-وي،

وحتى أأمام أŸنتخب ألتونسسي كان ظ Óلنفسسه ‘
أللقاء ،وأأكد بأانه غ Òجاهز ÿوضص غمار نهائيات
كأاسص أأ· إأفريقيا حتى ’ نقلل من إأمكانياته أ’نه
’عب كب Òوصساعد وأأتنبأا له ÃسسÒة كروية كبÒة ،من
جهة ثانية ،خروج برأهيمي غ Òمفهوم “اما أ’نه
ألÓعب ألوحيد ألذي كان يتحرك أأفضسل من زمÓئه
فوق أأرضسية أŸيدأن ويخلق أÿطورة ،ومن أŸفروضص
أأن بو‚اح يأاخذه مكانه أأ’سساسسي ‘ أŸبارأة أأو’
أ’نه يعرف جيدأ ألÓعب Úألتونسسي Úولعب ضسدهم
Ÿوسسم ،Úوثانيا أ’ن سسليما ⁄ Êيسسجل منذ  10أأشسهر
بقميصص أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري وهو Áر بفÎة
فرأغ رهيبة ،وألتغي Òأأ’خ Òكما قلت ‘ ألدقيقة
ألتسسع Úباسستبدأل قديورة مكان عبيد غ Òمفهوم و’

‘ ح Úتسس - -اءل - -ن - -ا ع - -ن ت- -وأج- -د ﬁرز ‘
وضس- -ع -ي -ات غ Òم -ن -اسس -ب -ة م -ع سس Òأل -ل -عب،
فÓ- -عب ل- -يسس Îك -ان غ -ائ -ب -ا أأم -ام أل -ف -ري -ق
أل -ت -ونسس -ي ،أأي-ن ك-ان أ÷م-ي-ع ي-ن-ت-ظ-ر ت-أاك-ي-د
أŸسستوى ألذي ظهر به أأمام زÁبابوي ،لكن
حمل ثقل أŸبارأة ‘ كل مرة  ⁄يكن ‘
أŸوعد بالنسسبة أ’حسسن ’عب أفريقي.

غولم شضأرك وهو يعأ Êمن
زكأم...؟

ف - -ا◊ديث ع - -ن أ’سسÎأت - -ي- -ج- -ي- -ة أل- -ت- -ي
أعتمدها ليكنسص ’ Œد إأجابات عديدة
‘ ظ - -ل وج - -ود ع - -دة أخ- -ت’Ó- -ت ‘ أأدأء
«أÿضسر» ،حيث أسستفاد مسساكني من عدم
“اسسك أÿط -وط ل -ي -ظ -ه -ر ‘ أŸسس -ت -وى
ويكون Ãثابة ألÓعب أŸميز للفريق للمرة
ألثانية مع أŸنتخب أ÷زأئري ،ذلك أأنه
سس -ب -ق ل -ه وأأن و ّق -ع ه -دف أل -ف -وز ل-ل-ف-ري-ق

أأجد له تفسسÒأ خصسوصسا أأننا ‘ ذلك ألوقت كنا نبحث
عن تعديل ألنتيجة.
❊ شصأهدنأ أامأم تونسس خل Óكب ‘ Òالنأحية
ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ةﬁ ،رز وغ-زال ك-أن-أ ي-ل-ع-بأن جنبأ
’و¤؟
÷نب طيلة اŸرحلة ا أ
❊❊ صسحيح لقد ذّكرتني بذلك إأضسافة إأ ¤ما قلته ،هل
ترى أأنه من أŸعقول أأن يلعب كما قلت ’عب Úعلى
ألروأق أأ’Áن و’ ينهضص أŸدرب ويطلب من غزأل
ألعودة إأ ¤أ÷هة أليسسرى ،أأو يطلب من ﬁرز تغيÒ
أŸنصسب ‘ ب -عضص أل -فÎأت م -ن أل -ل -ق -اء ح-ت-ى ي-ك-ون
هناك توأزن ،كما قلت لك منذ قليل غزأل مكانه ‘
أ’حتياط وهو بدليل رأئع Ùرز عندما Áر جانبا
مثلما شساهدناه ‘ نيجÒيا ح ⁄ Úيكن ‘ يومه ،وكان
من أأ’فضسل إأشسرأك «هني» ألذي قّدم حلو’ إأضسافية
ع-ن-د دخ-ول-ه ب-ع-دم-ا سس-ج-ل ه-دف أŸن-ت-خب أل-وط-ني
ألوحيد وقّدم كرة على طبق لسسليما ‘ Êألعمق لكنه
ضسيعها ،وأأريد أأن أأضسيف شسيء  ⁄يتحدث عنه أأحدأ.
❊ تف ّ
ضصل..
❊❊ «ليكنسص» قبل ألتنقل إأ ¤ألغابون وقبل أŸبارأة
يقول بأانه يعرف أŸنتخب ألتونسسي جيدأ ،أأعتقد بأانه
’ يعرف شسيء عن أأ’شسقاء أ’ن نقطة قوتهم يعرفها
كل ألشسعب أ÷زأئري ،وهي تكمن ‘ وسسط أŸيدأن
ألقوي ألذي Áلكونه ،وكنا عليه أللعب بثÓثة ’عبÚ
مسسÎج- -ع Úوت- -رك أ◊ري- -ة أأك Ìل Íط -الب ل -ن -دع -م
أÿط أأ’مامي أأك ،Ìأأو نقوم بإاشسرأك عبيد مكان
قديورة أأو بن طالب أللّذأن  ⁄يكونا ‘ أŸسستوى ‘
أللقاء أأ’ول و’ أأمام تونسص Ãنحهم ألكث Òمن ألهدأيا
للخصسم طيلة أأطوأر أللقاء وكانوأ عبء على ألدفاع،
إأذأ أأخطأا ‘ ألتشسكيلة أأ’سساسسية و‘ ألكوتشسينغ دون

ألتونسسي ‘  ‘ 2013كأاسص أفريقيا ألتي
جرت ‘ جنوب إأفريقيا ،وهذه أŸرة أ¤
’ول بـ «مسساعدة»
جانب توقيعه للهدف أ أ
ماندي ،فإانه كان نشسيطا ‘ تقد Ëألكرأت
ل -زم Ó-ئ -ه مسس -ت -غ  Ó-أل -ب -طء ‘ م -ن -ط -ق -ة
أŸنتخب أ÷زأئري.
ول Ó-شس -ارة ،ف -إان إأشس -رأك غ -و’م ك -أاسس -اسس-ي
أأضسعف أأك Ìمردود أÿط أÿلفي للفريق
أل -وط -ن -ي ك -ون ’عب ن-اب-و‹ ك-ان ي-ع-ا Êم-ن
زكام ،و ⁄يتدّرب بشسكل منتظم مع زمÓئه
‘ أ◊صسصص أل - -ت - -ي سس - -ب - -قت م - -ب- -ارأة ي- -وم
أÿميسص ،و ⁄يقدم أŸردود أŸعتاد حتى
أأن -ه دغ -ع زم Ó-ءه أ ¤أل -ت -غ -ط-ي-ة أŸسس-ت-م-رة
Ÿنطقته على غرأر بن سسبعيني ألذي قدم
ألكث ‘ ÒأŸبارأة..لكن غو’م  ⁄يتمكن من
أ’سس -ت-ق-رأر ‘ ل-ي-اق-ة ب-دن-ي-ة بسس-بب أل-زك-ام،
وأرتكب أÿطأا ألذي أأتى بضسربة أ÷زأء،
وبالتا‹ ألهدف ألتونسسي ألثا.Ê

أ◊ديث ع -ن أل -ت -حضسÒأت وع -ن أخ-ت-ي-اره ل-ل-م-ن-ت-خب
أŸوريتا Êكمنافسص ‘ أŸبارأتان ألوديتان ،كل هذه
ألعوأمل جعلتنا نرهن حظوظنا ‘ ألتأاهل إأ ¤ألدور
ألثا Êألذي يلزمنا معجزة لبلوغه.
❊ هل تظن أأن مسستقبل أŸنتخب ألوطني سسيكون
جيدأ مع هذأ أŸدرب؟
❊❊ عندما ” إأقصسائنا من ألدور أأ’ول من نهائيات
كأاسص أأ· إأفريقيا  2013بجنوب إأفريقيا سساندت بقاء
ه-ال-ي-ل-وزي-تشص ع-ل-ى رأأسص أل-ع-ارضس-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-لمنتخب
ألوطني ،أ’ّننا أأقصسينا لكننا لعبنا جيدأ أأمام منتخبات
ك-وت دي-ف-وأر وأل-ط-وغ-و وت-ونسص ل-ك-ن وق-ت-ه-ا أل-ف-عالية
خ -ان -ت-ن-ا ‘ ت-لك أل-ل-ق-اءأت وك-ان ه-ن-اك أأم-ل ل-ت-ك-وي-ن
منتخب قوي وهو ما ظهر جليا ‘ كأاسص ألعا ،⁄أآ’ن
 ⁄نلعب جيدأ وأنهزمنا وسسنعود للديار بعد مبارأة
ألسسنغال بعدها لن نتأاهل إأ ¤كأاسص ألعا ⁄بروسسيا،
أŸطلوب أآ’ن هو جلب مدرب كبÁ Òكنه إأعادة
أ’نضس-ب-اط دأخ-ل أÛم-وع-ة وأ’نضس-ب-اط أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي
إ’عادة هيبة أŸنتخب ،وألبحث عن إأعادة بناء منتخب
قوي دون بعضص ألÓعب Úألذين نعتÈهم من ألكوأدر
وجلب أأسسماء جديدة ومنحها ألفرصسة لبدأية عهد
جديد مع أŸنتخب وقيادة أÿضسر إأ ¤ألتأاهل إأ¤
دورة  2019ب -ال -ك -امÒون ،وك -ذلك م -ن -ح أل -ف-رصس-ة
ل -ل -م -ح-ل-ي Úأأو ÿري-ج-ي أŸدأرسص أ÷زأئ-ري-ة أل-ذي-ن
أأظهورأ ‘ هذه ألدورة بأانهم كانوأ أأ’فضسل ،حÚ
نشساهد ما قدمه بن سسبعيني ومفتاح وعسسلة ألذي
عّوضص مبو◊ي دون خطأا ،وسسليما Êألذي لعب أليوم
بعزÁة كبÒة ‘ ألفوز رغم أأنه ضسّيع أأهدأفا ّﬁققة،
وبعضص ألّلمسسات ألتي قام بها بو‚اح يجب أأن نعيد
ألنظر ‘ كل شسيء ومنح ألفرصسة للجميع.

حأوره :عمأر حميسصي
وأعÎف ي- -اح- -ي ب- -أان ح- -ظ- -وظ أŸن- -ت -خب
أأصسبحت معقدة وصسعبة من أأجل ألتأاهل إأ¤
ربع ألنهائي بالنظر إأ ¤أŸسستوى أŸتوأضسع
ألذي ظهرت به أÛموعة ‘ كأاسص إأفريقيا
ﬁم ÓألÓعب ÚوأŸدرب أŸسسؤوولية.
و ⁄ي- -خ- -ف ي- -اح- -ي تصسّ- -وره ف- -ي -م -ا ي -خصص
أŸرح -ل -ة أŸق -ب -ل -ة ،وه -ذأ ب -إاج-رأء غ-رب-ل-ة
وأسسعة على ألتشسكيلة وألتعاقد مع مدرب
Áن- -ح أ’ضس- -اف -ة ب -ع -دم -ا أتضس -ح أŸسس -ت -وى
أÙدود للبلجيكي ليكنسص ألذي فشسل ◊د
أ’ن ‘ –قيق أ’نتصسار مع «أÿضسر».
❊ الشص- -عب :م- -أ ه -ي ق -راءتك Ÿسص -ت -وى
اŸنتخب اأامأم تونسس؟
❊❊ حسص Úي- -أح -ي :صس-رأح-ة أأن-ا مصس-دوم
من مسستوى أŸنتخب ألذي ترأجع بشسكل
كب Òويؤوكد وجود خلل كب Òعلى مسستوى
ألتشسكيلة أنعكسص على مسستوى ألفريق خÓل
أŸب -اري -ات ،وأل -غ -ريب أأن أŸن -ت-خب Áت-لك
’عب‡ Úيزين لكن أŸسستوى ألذي قدموه
خÓل كأاسص إأفريقيا غريب ،و’ أأجد أأي
تفسس Òله لدرجة أأن بعضص ألعناصسر يخيل
لك عندما ترأها تلعب أأنها خارج أ’طار ‘
ألغابون ،فالروح غائبة و’ توأجد أأي رد فعل
بعد كل هدف يدخل مرمانا ،وهو أأمر ⁄
ن -ت -ع ّ-ود ع -ل-ي-ه أ’ن أ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸن-ت-خب
ألوطني.
❊ من الّنأحية الفنية مأ هي الّنقأئصس
التي ظهرت على اŸنتخب؟
❊❊ لو بدأأت أأسسرد لك ألنقائصص لن ننتهي
ل -ك -ن ب -اخ -تصس -ار أأق -ول إأن أŸسس -ت -وى أل-ع-ام
للمنتخب هو كارثي و’ توجد هناك أأي
مؤوشسرأت على أأن أأ’مور سستتحسسن بالنظر
ل -ع -دة م-ع-ط-ي-ات أه-م-ه-ا أŸسس-ت-وى أل-غ-ريب
ل- -ب- -عضص أل Ó-ع -ب Úع -ل -ى غ -رأر ب -ن ط -الب،

سسليما ،Êغو’م وغزأل إأضسافة إأ ¤عناصسر
أأخرى ،وهو ما يؤوكد أأن أ’رأدة ‘ –قيق
شسيء خÓل أŸشساركة بكأاسص إأفريقيا غÒ
موجود ‘ عقول ألÓعبÚ
لدرجة أأّننا عندما نشساهد
بعضص ألÓعب Úعلى أأرضسية
أŸي - - - -دأن –سص أأن - - - -ه - - - -م
م -ع -اق -ب -ون ب -ت -وأج-ده-م ‘
ألغابون رغم أأن أ’مر يتعلق
ب-تشس-ري-ف أأ’ل-وأن أل-وط-ن-ي-ة
ل- -ك -ن ’ أأري -د أ◊ديث ع -ن
ألÓ- -ع- -ب Úف -ق -ط ،ول -ك -ن أأتسس -اءل ع -ن دور
أŸدرب وخاصسة أ÷هاز ألفني.
❊ Ÿأذا أاصص- -ب- -حت مشص -أرك -أت -ن -أ ‘ ك -أأسس
إافريقيأ تتشصأبه؟
❊❊ أ’ن أ’سسÎأتيجية غائبة وأأ’هدأف غÒ
Óسسف أأن مشساركاتنا ‘ كأاسص
معروفة ،ول أ
إأف-ري-ق-ي-ا أأصس-ب-حت ب-ال-ف-ع-ل ت-تشس-اب-ه ،ن-تأاهل
بسسهولة ثم ننسسحب من ألدور أ’ول بعد
مسس - -ت - -وى ك - -ارث - -ي و’ نسس - -ت- -خ- -لصص أل- -عÈ
وأل- -دروسص ،وه- -ذأ ي- -ع- -ود ل Ó-سسÎأت -ي -ج -ي -ة
أÿاطئة ألتي تتبعها أ’–ادية منذ فÎة،
وهذأ أأ’مر ’ يعود بالفائدة لهذأ يتوجب
ت-غ-ي Òأ’سسÎأت-ي-ج-ي-ة ،وه-و ع-دم أسس-ت-دع-اء
أل -ع -ن -اصس-ر أل-ت-ي ’ ت-وج-د ل-دي-ه-ا أل-ق-درة أأو
ألقابلية على أŸشساركة ‘ كأاأسص إأفريقيا
دون نسس- -ي- -ان أل- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع م -درب Áن -ح
أ’ضسافة أ’ن أŸدرب أ◊ا‹ مع أحÎأمي

كأسصÈزاك :

ل- -ه  ⁄ي- -ق- -دم أأي إأضس -اف -ة وي -ت -وجب ع -ل -ي -ه
أŸغادرة.
❊ ه- -ل أانت م- -ع ف- -ك- -رة رح -ي -ل اŸدرب
ليكنسس؟
❊❊ ب- -ال- -ط- -ب- -ع وب -دون ت -ردد أ’ن -ه Á ⁄ن -ح
أ’ضسافة وأأثبت ﬁدوديته خÓل أأك Ìمن
م -ن -اسس -ب -ة ب -دل -ي-ل ع-دم ق-درت-ه ع-ل-ى ق-ي-ادة
أŸن- -ت- -خب ل- -ت -ح -ق -ي -ق أ’ن -تصس -ار ‘ ث Ó-ث
م-ب-اري-ات رسس-م-ي-ة وظ-ه-ور أل-ف-ري-ق Ãسستوى
متوأضسع وغ Òمنطقي ،ويتوجب ألبحث عن
م-درب Áن-ح أ’ضس-اف-ة ويسس-ت-ط-ي-ع أسس-تغÓل
هذأ أ÷يل جيدأ وتوظيفه بالطريقة أ÷يدة
أ’ن ه -ن -اك م -ن -ت -خ -ب -ات ‘ ك -أاسص أف-ري-ق-ي-ا
أ◊الية ’ “لك نصسف ما ‰لكه من موأهب
لكنها تتأالق وتظهر بشسكل جيد وتلعب بروح
قتالية كبÒة أ’ن أŸنافسسة منقولة على عدة
قنوأت وأŸسستوى ألذي ظهر به أŸنتخب
كارثي وغ Òمشسّرف للكرة
أ÷زأئ- -ري- -ة أل- -ت- -ي أأب -ه -رت
ألعا ⁄منذ سسنت Úفقط ‘
ألÈأزيل .
❊ م -أ ه -و ا◊ل ل-ل-خ-روج
’زمة؟
من هذه ا أ
❊❊ أ◊ل ه -و أل -ب -دأي -ة م-ن
ألصس- - -ف- - -ر أ’نك ’ “لك أأي
شس- -يء ت -ق -دم -ه أ’ن ،وه -ن -ا
أأ–دث ع- -ن م- -درب أŸن -ت -خب وأل Ó-ع -بÚ
ي- -جب إأج- -رأء ت -غ -ي Òك -ب Òع -ل -ى ألÎك -ي -ب -ة
ألبشسرية ،وأليوم مث Óأكتشسفنا ’عبا ‡يزأ
ك Íسس- -ب- -ع -ي -ن -ي وه -ن -اك ’ع -ب Úشس -ب -ان ‘
أŸن -ت -خب ب -إام -ك -ان -ه-م ت-ق-د Ëأ’ضس-اف-ة ل-و
م -ن -حت ل -ه-م أل-ف-رصس-ة ،ح-يث ي-جب غ-رب-ل-ة
ألتشسكيلة وإأبعاد عدة عناصسر أأسساسسية حاليا
ل -ك -ن -ه -ا ’ ت-ق-دم أ’ضس-اف-ة ،وم-ن-ح أل-ف-رصس-ة
لÓعب Úآأخرين ،وأ’مور لن تنتهي هنا أ’ن
ه -ن -اك م -ن-افسس-ات م-ق-ب-ل-ة سس-نشس-ارك ف-ي-ه-ا
كتصسفيات كأاسص إأفريقيا  ،2019وأأعتقد أأنه
ل -و ب -دأأن -ا م -ب -اشس-رة ب-ع-د ك-أاسص إأف-ري-ق-ي-ا ‘
تسس -ط Òب -رن -ام -ج ع -م -ل ج-ي-د ي-رت-ك-ز ع-ل-ى
أل -ت -غ -ي Òوم -ن -ح أل -ف -رصس-ة Ÿن يسس-ت-حّ -ق-ه-ا،
نسس -ت -ط -ي -ع أل -ظ -ه-ور بشس-ك-ل ج-ي-د ‘ «ك-ان»
.2019

«اŸنتخب الوطني
’ضصعــــــف
هو ا أ
من حيث الّتنظيم
‘ كأسس إافريقيأ»

منتخب تونسس قأدر للّذهأب بعيدا ‘ اŸنأفسضة

IGQÉÑŸG øY GƒdÉb
❊ جورج ليكنسس:
Óسسف منحنا
«‘ لقاءأت على هذأ أŸسستوى ‡نوع عليك أأن “نح هدأيا ،ل أ
’ول
هديت Úللفريق ألتونسسي ‘ أŸرحلة ألثانية من أللقاء ‘ .لقطة ألهدف أ أ
’خر جاء على
أرتكبنا خطأا عند تنفيذ أŸنافسص للتماسص ،ألهدف ألثا Êهو أ آ
إأثر خطأا غ Òمقبول “اما ،وجاء إأثر هجمة مرتدة وهو ما حّذرنا منه قبل
أŸبارأة ،حتى لو كان لدينا أأحسسن ألÓعب ‘ Úألعا ⁄فإاذأ أرتكبت أأخطاء مثل
تلك ألتي أرتكبناها فإاّنك سستدفع ألثمن غاليا ،حاولنا ألعودة ‘ أللقاء لكن كّنا
تائه.»Ú
❊ عيسصى مأندي:
«علينا أأ’ّ نلوم غو’م بسسبب أÿطأا ألذي أرتكبه بالنظر إأ ¤ألتضسحيات ألتي
قّدمها للمنتخب ألوطني ،إأّنه من ب Úأأحسسن أŸدأفع ‘ Úأأوروبا و‘ ألعا’ ،⁄
’نه ’عب كب ’ .Òتزأل آأمالنا قائمة ‘ ألتأاهل رغم
أأحد يلومه على ما فعله أ
’ول جاء عكسص أÛريات وأ◊ظ  ⁄يكن معنا ‘
خيبة أأمل أليوم ،ألهدف أ أ
تلك أللحظة ،سسيما وأأّننا كّنا متمركزين جيدأ وظننا أأن تونسص لن يكون بإامكانها
ألتسسجيل .سسنعمل أŸسستحيل من أأجل ألفوز ‘ أللقاء أŸقبل أأمام ألسسينغال».
❊ أاÁن عبد النور (تونسس):
’همية بالنسسبة لنا سسيما بعد أÿيبة أأمام ألسسينغال غÒ
«أللّقاء كان بالغ أ أ
أŸسستحقة ،أليوم تدأركنا أ’مور رغم أأننا وأجهنا فريقا كبÒأ .لقد كانت مبارأة
’هم وبا’دأء أأيضسا.
دأربي أأمام أ÷زأئر وفزنا بها وحّققنا أ أ
أأ“نى أأن نوأصسل على هذأ أŸنوأل ،وح ّ
ظا موّفقا للجزأئر ألتي تضسم ’عبÚ
ينشسطون على أأعلى مسستويات على عكسص ’عبينا ألذين عددهم قليل ‘ أأوروبا
وأأغلبيتهم ﬁليون.
ألفوز أأعاد لنا ألثقة ،لقد تأاسّسفت على ألهدف ألذي تلقيناه ‘ أللحظات
أ’خÒة ،أأ“نى أأن نلعب بنفسص ألطريقة أأمام زÁبابوي ونفوز لضسمان ألتأاهل».
❊ نعيم سصليتي (تونسس):
’ننا كنا
«لقد كانت موأجهة هامة جدأ خاصسة بعد ألهزÁة أأمام ألسسينغال ،أ
مطالب Úبردة فعل قوية أأمام أ÷زأئر .لقد أأظهرنا وجها رأئعا ‘ هذأ أللقاء،
أأنا جد سسعيد على هذه ألنتيجة ،يجب أأن نوأصسل على هذه ألطريقة وسسنعمل
’رضص –سس-ب-ا
’رج-ل ع-ل-ى أ أ
ع -ل -ى ت-ط-ب-ي-ق ك-رت-ن-ا أ÷م-ي-ل-ة .ع-ل-ي-ن-ا أأن ن-ب-ق-ي أ أ
’ّنهم يسستحّقون أأيضسا
للموأجهة ألثالثة ،أأ“نى للفريق أ÷زأئري حظّا موّفقا أ
’ّن أ÷زأئر تضسم ’عب Úكبار وقادرين على –قيق ألتأاهل ‘ أللقاء
ألكث Òأ
أ’خ.Ò
❊ سصفيأن هني:
’ن يجب طي صسفحة
«علينا مرأجعة حسساباتنا بعد هذه أÿسسارة أŸرة ،أ آ
تونسص وألتفك Òفيما هو آأت أأمام ألسسينغال ،حيث سستكون مقابلة صسعبة للغاية
أأمام هذأ ألفريق».
❊ عد’ن قديورة:
«تلقينا هدف Úكان بإامكاننا تفاديهما ،صسحيح أأّن أÿسسارة قاسسية ولعبت على
’مل ‘ ألتأاهل إأ ¤ألدور ألثا ’ Êيزأل قائما ،غياب مبو◊ي
جزئيات ،لكن أ أ
’ن يجب
أأّثر علينا ،لقد أأجرينا –ضسÒأت جيدة عكسص ما يظن ألبعضص ،أ آ
أ’نطÓق من قوأعد متينة».
❊ مليك عسصلة:
’ن وضسعيتنا
«أأظن أننا لعبنا مثلهم لكن أ◊ظ  ⁄يحالفنا“ ،نينا لو فزنا لكن أ آ
ب -اتت م-عّ -ق-دة ،ك-نت ج-اه-زأ ل-ه-ذأ أل-ل-ق-اء ك-أاسس-اسس-ي ،ب-ق-يت ل-ن-ا م-وأج-ه-ة أأم-ام
ألسسينغال يجب ألفوز فيها».
❊ يأسص Úبراهيمي:
«لقد مررنا جانبا ‘ هذأ أللقاء ،وضسّيعنا ألكث Òمن ألفرصص و’ ينبغي لوم
’مور تعّقدت أأك ،Ìو’ خيار لنا
’ن عدة أأمور  ⁄تكن جيدة أليوم ،أ أ
ألدفاع أ
سسوى ألفوز على ألسسينغال من أأجل ألتأاهل».

حظوظ التأأهل أاصصبحت ضصئيلة

«اÿضضر» يسضتأنفون –ضضÒاتهم – ّسضبأ Ÿواجهة السضينغأل Ãعنويأت منهأرة

أأبدى هÔي كاسسÈزأك ،مدرب أŸنتخب ألتونسسي ،سسعادة كبÒة بفوز فريقه أاج- -رى اŸن- -ت- -خب ال- -وط -ن -ي أامسس حصص -ة
ت-دري-ب-ي-ة مسص-أئ-ي-ة ب-ف-رانسص-ف-ي-ل –سص-ب-أ
على أ÷زأئر ،مؤوّكًدأ قدرة نسسور قرطاج ،على
ل -ل -م -واج -ه -ة ال -ت -ي سص -ت -ج -م -ع -ه ب -ن-ظÒه
ألذهاب بعيًدأ ‘ ألبطولة أŸقامة ‘ ألغابون.
السص- -ي- -ن- -غ- -أ‹ ب- -ع -د غ -د ا’ث -ن ‘ Úآاخ -ر
وقال كاسسÈزأك ‘ ،أŸؤو“ر ألصسحفي ،عقب
جو’ت اÛموعة الثأنية لكأسس إافريقيأ
أŸبارأة« :قsدم ألÓعبون مبارأة بطولية ،وأأّكدوأ
.2017
أأنهم أسستعادوأ كامل إأمكانياتهم ألبدنية ،وحتى
عمأر حميسصي
ألذهنية ،بعد هزÁتهم أأمام ألسسينغال».
عرفت ألتدريبات مشساركة ألعناصسر ألتي ⁄
وأأضس -اف‚« :ح -ن -ا ‘ تسس -ج -ي -ل أل -ف -رصص ،أل -ت-ي
تلعب موأجهة تونسص فيما أكتفت ألعناصسر ألتي
أأتيحت لنا أأمام أ÷زأئر ،عكسص مبارأتنا أأمام
لعبت أŸبارأة بإاجرأء “رينات خفيفة حيث
ألسسينغال ،ألتي كان بإامكاننا خÓلها تسسجيل 5
ج -رت أل -ت -دري -ب -ات وسس -ط أأج -وأء صس -ع -ب -ة م-ن
أأهدأف ،إأ’ أأن أ◊ظ أأدأر ظهره لنا» .وتابع:
أل-ن-اح-ي-ة أŸع-ن-وي-ة ب-ال-نسس-ب-ة لÓعب Úألذين ⁄
«حّ -ق-ق-ن-ا ف-و ًزأ ث-م-يً -ن-ا ب-ع-د أأدأء م-ت-م-ي-ز ،وأأن-عشسنا
يقدموأ ما يشسفع لهم ◊د أآ’ن.
حظوظنا بنسسبة كبÒة ‘ ألÎشسح للدور ألثا.»Ê
وختم كاسسÈزأك« :ما قّدمناه أأمام أ÷زأئر ،يؤوّكد أأن منتخب تونسص ،قادر على وسسيكون أŸنتخب بحاجة إأ ¤معجزة من أأجل
أل -ت -أاه-ل إأ ¤رب-ع أل-ن-ه-ائ-ي ب-دأي-ة ب-ال-ف-وز ع-ل-ى
ألذهاب بعيًدأ ‘ كأاسص أأ· إأفريقيا».
أŸرشس-ح أأ’ول ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ك-اسص إأف-ري-ق-ي-ا ،وهو

منتخب ألسسنغال خÓل أ÷ولة أŸقبلة وأنتظار
فوز زمبابوي على تونسص وهو ألسسيناريو ألذي
سس-ي-ك-ون صس-عب ألتحقيق .وي-ب-ق-ى أل-فوز على
ألسس -ن -غ -ال أأم -رأ صس -ع-ب-ا ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أŸسس-ت-وى
ألباهت ألذي ظهر به أŸنتخب إأضسافة إأ¤
أŸعنويات أŸنهارة لÓعب Úمقارنة بنظرأئهم
م- -ن ألسس -ن -غ -ال أل -ذي -ن سس -ي -دخ -ل -ون م -وأج -ه -ة
أŸنتخب متحررين بعدما ضسمنوأ ألتأاهل إأ¤
ربع ألنهائي .من جهة أأخرى ،يبقى ألتسساؤول
م -ط -روح -ا ح -ول أل -ق -رأرأت أل -ت-ي سس-ي-ت-خ-ذه-ا
أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي ح-ول أل-تشس-ك-ي-ل-ة أل-ت-ي سس-يدخل بها
موأجهة ألسسنغال ،حيث تشس Òآأخر أŸعطيات
إأ ¤إأج -رأء ت -غ -يÒأت ﬁت -م -ل -ة ب-ع-د أŸسس-ت-وى
أŸت -وأضس -ع ل -ب -عضص أل -ع-ن-اصس-ر ،ل-ك-ن ه-ل Áلك
ليكنسص أ÷رأءة على إأجرأء تغيÒأت جوهرية
على ألتشسكيلة خÓل موأجهة ألسسنغال.

–فيز الّÓعب Úوالّرفع من معنويأتهم

يبقى ألعامل ألنفسسي من ألعوأمل ألتي تتطلب
ع -م  Ó-ك -بÒأ م -ن ط -رف أ÷ه -از أل -ف -ن -ي ق-ب-ل
موأجهة ألسسنغال Ãا أأن معنويات ألÓعب‘ Ú
أ◊ضسيضص بعد ألهزÁة أأمام تونسص و تقلصص
ح-ظ-وظ ألتأاهل .وÁت-لك أŸن-افسص أأفضس-ل-ي-ة
نفسسية كبÒة مقارنة بÓعبي أŸنتخب ،وهو ما
سسيصسنع ألفارق لكن من جهة أأخرى ’ Áلك
أل Ó-ع -ب -ون شس -ي -ئ -ا ل -ي -خسس-روه خÓ-ل م-وأج-ه-ة
ألسسنغال ما عدأ أللعب ألهجومي وألسسيطرة من
أج -ل –ق -ي-ق أل-ف-وز  .وسس-ي-ك-ون ع-لى أ÷هاز
أل -ف -ن -ي ألسس -ي -ط -رة ع -ل -ى أن -ف-ع-ا’ت ألÓ-ع-بÚ
وأندفاعهم من أأجل –قيق ألفوز ،أ’ن أأ’مر
قد يتحول إأ ¤مهزلة ‘ حال أسستغل ’عبو
ألسس- -ن- -غ- -ال ه- -ذأ أأ’م- -ر لصس- -ا◊ه- -م م -ن أأج -ل
ألتسسجيل.
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’و¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

–ويÓت

جولة السصتئناف مبتورة من  ٣مقابÓت
’و ¤موبيليسس لكرة القدم اŸقررة ،اليوم ،مبتورة من ثÓثة لقأءات ‘ القمة” ،
سسيكون اسستئنأف البطولة اÎÙفة ا أ
’ندية ضسمن اŸنتخب Úا÷زائري« Úأا» و العسسكري ‘ منأفسسأت
تأأجيلهأ إا ¤موعد ’حق بسسبب تواجد بعضس ’عبي هذه ا أ
 ·Óوكأأسس العأ ⁄العسسكرية).
دولية (كأأسس إافريقيأ ل أ

ت -ت -م-ث-ل ال-ل-ق-اءات اŸؤوج-ل-ة ‘ ال-كÓ-سض-ي-ك-و
التقليدي« ،مولودية ا÷زائر-شضبيبة القبائل»،
م -ول -ودي -ة وه -ران-شض-ب-اب ب-ل-وزداد وم-ول-ودي-ة
ب -ج -اي -ة-ا–اد ا÷زائ -ر ،وه -ي ل -ق -اءات ت -ه-م
بالدرجة األو ¤األندية اŸتواجدة حاليا فوق
اŸنصضة الشضرفية.
تهم اللقاءات اŸتبقية ◊سضاب ا÷ولة الـ
لوŸ ¤رحلة العودة
 ١6اŸصضادفة للجولة ا أ
أاندية وسضط وأاسضفل الÎتيب التي سضتعمل
ان -ط Ó-ق -ا م -ن ب -داي -ة ه -ذه اŸرح -ل-ة ع-ل-ى
خوضس صضراع حاد من أاجل ضضمان بقائها
ضضمن النخبة.

سض-ي-ق-وم م-ف-اج-أاة م-رح-ل-ة الذهاب والصضاعد
ا÷دي- -د ،أاوŸب- -ي اŸدي- -ة ( ٢٥ - 4نقطة)
بالتنقل إا ¤باتنة Ÿواجهة الشضباب اÙلي
(١6 - ١٠ن) الذي يوجد قريبا من اŸنطقة
ا◊مراء .الشضيء اŸؤوكد هو أان اللقاء سضيكون
حامي الوطيسس خاصضة وانه مÈمج Ãلعب
سضفوحي ،أاين يصضعب النيل من تشضكيلة منطقة
األوراسس.
ليسس بعيدا من هنا وبالتحديد ‘ سضطيف،
ي-خ-وضس ال-وف-اق السض-ط-اي-ف-ي ( ٢٥ - 4ن)
مباراة ذات طابع ﬁلي و‘ غياب ا÷مهور
بسضبب العقوبة ،أامام جاره شضباب قسضنطينة

خÓل تربصسه بأŸغرب

( ١4 - ١4ن).
ف-ال-وف-اق ال-ذي اسض-ت-ع-اد م-درب-ه خ Òال-دي-ن
م-اضض-وي ال-ع-ائ-د ل-ف-ري-ق ال-ع-م-ر،ب-عد Œربة
خاضضها بالعربية السضعودية ⁄ ،يسضتسضلم بعد
‘ السض- -ب- -اق ن- -ح- -و ال- -ل- -قب ،ف- -ي -م -ا ي -وج -د
القسضنطينيون ‘ وضضعية ل يحسضد عليها،
واŸهّ- - - - -ددون أاك Ìم - - - -ن أاي وقت مضض - - - -ى
لسضفل.
بالسضقوط للقسضم ا أ
سض-ت-ك-ون شض-ب-ي-ب-ة السض-اورة ( ٢٢ - 6نقطة)
صضاحبة مشضوار مشضرف ‘ مرحلة الذهاب،
مرشضحة للفوز أامام دفاع تاجنانت الذي ظهر
أاقل تأالقا هذا اŸوسضم حيث يحتل اŸركز
ال -ع -اشض-ر بـ  ١6ن-ق-ط-ة .ع-ل-ى لع-ب-ي ا÷ن-وب
الغربي توخي ا◊ذر من تشضكيلة الدفاع التي
تسض -ت -ح -ق م -ك-ان-ة أافضض-ل ب-ك-ث Òم-ن م-ك-ان-ت-ه-ا
ا◊الية.
يسضتضضيف نصضر حسض Úداي ( ٢١ - 7ن) سضريع
غليزان ( ١3-١٥ن) الذي سضيتنقل إا ¤ا÷زائر
العاصضمة للثأار من هزÁة مرحلة الذهاب التي
تكبدها بالغياب ،وخصضم سضت نقاط كاملة من
رصض -ي-ده ،وه-و م-ا سض-ي-ج-ع-ل-ه ي-خ-وضس اŸب-اراة
بعزÁة فولذية كبÒة.
سض- -ي- -ج- -ري ال- -ل- -ق- -اء األخ Òل- -ه -ذه ا÷ول -ة
«اŸصض -غ -رة» ب -ا◊راشس و‘ غ -ي -اب ا÷م -ه-ور
بسضبب العقوبة على ال–اد اÙلي (١9 - 9
ن) الذي يÓقي ا–اد بلعباسس ( ٢١ - 7ن)
اŸنتشضي دائما بنشضوة التأاهل إا ¤ربع نهائي
ك -أاسس ا÷زائ -ر ،وه -ي اŸن -افسض -ة ال -ت-ي ي-رك-ز
عليها كثÒا دون ان يغفل عن هدفه األسضاسضي
‘ البطولة اŸتمثل ‘ ضضمان البقاء بالقسضم
األول.
 الÈنأمج  @ -اليوم:شضباب باتنة  -أاوŸبي اŸدية (سضا )١4 : 3٠
ا–اد ا◊راشس  -ا–اد بلعباسس (سضا )١٥ : ٠٠
بدون حضضور ا÷مهور
نصضر حسض Úداي  -سضريع غليزان (سضا )١6 : ٠٠
وفاق سضطيف  -شضباب قسضنيطنة (سضا )١7 : ٠٠
بدون حضضور ا÷مهور
شضبيبة السضاورة -دفاع تاجنانت (سضا )١٨ :٠٠
@مبأريأت أاجلت إا ¤موعد ’حق:
مولودية بجاية  -ا–اد ا÷زائر
مولودية وهران  -شضباب بلوزداد
مولودية ا÷زائر  -شضبيبة القبائل.

شش .بلوزداد يواجه إا .طنجة والفتح الرباطي
يواجه نادي شضباب بلوزداد،
ال- -ذي يشض- -رف ع- -ل -ى ت -دري -ب -ه
الناخب اŸغربي السضابق بادو
ال-زاك-ي ،ا–اد ط-ن-ج-ة وال-ف-ت-ح
ال- -رب- -اط -ي اŸغ -رب -ي Úضض -م -ن
جولته باŸغرب التي يبدأاها،
يوم اÿميسس ،وتدوم أاسضبوعا
ك -ام  ،Ó-ب -حسضب م -ا ع-ل-م ل-دى
إادارة النادي الناشضط ‘ بطولة
الرابطة األو ¤ا÷زائرية لكرة
القدم.
يÓقي الشضباب ،غدا األحد،
فريق ا–اد طنجة الذي يدربه
ا÷زائ- - -ري ع- - -ب- - -د ا◊ق ب- - -ن
شضيخة ‘ ،مباراة تقام باŸلعب
ال -ك -ب Òب -ط -ن -ج -ة يسض -ت-ع-د م-ن
خ Ó- -ل - -ه - -ا ال - -ن - -ادي اÙل - -ي
ل -ل -دخ -ول ‘ أاج-واء اŸن-افسض-ة
اإلفريقية.
بعد اإلنتهاء من مباراة طنجة
سضيتحول الفريق ا÷زائري إا¤
ال -رب-اط ÓŸق-اة ف-ري-ق ال-ف-ت-ح
الرباطي ،يوم الثÓثاء.
يسضعى شضباب بلوزداد ،الذي
دع -م صض -ف -وف-ه ب-أارب-ع-ة لع-بÚ
ج -دد خ Ó-ل فÎة ال-ت-ح-ويÓ-ت
الشض -ت -وي -ة ،ل -ل -ت-أال-ق ‘ م-رح-ل-ة
اإلي- -اب ب -ع -د أان ق -دم مشض -وارا
متواضضعا ‘ الشضطر األول من
البطولة.
كما يطمح أاشضبال الزاكي للفوز
بكأاسس ا÷مهورية بعد تأاهلهم
إا ¤رب- - -ع ال- - -ن- - -ه- - -ائ - -ي ال - -ذي
سض-يسض-تضض-ي-ف-ون ف-ي-ه أاه-ل-ي برج
بوعريريج من الرابطة الثانية.

ا’–أدية
ا÷زائرية
للجيدو

انعقاد ا÷معية
العامة النتخابية
يوم  11فيفري

كأأسس رابطة «موبيليسس»
لكرة القدم النسسوية

فوز جمعية األمن الوطني على آافاق غليزان
فاز فريق جمعية األمن الوطني على ضضيفه آافاق غليزان بنتيجة هدف
مقابل صضفر ( ‘ )٠ / ١ذهاب الدور نصضف النهائي لكأاسس رابطة
«موبيليسس» لكرة القدم النسضوية التي أاقيمت ،أامسس ا÷معةÃ ،لعب٢٠
أاوت بالعاصضمة ،سضجل الهدف الوحيد ‘ هذه اŸباراة من طرف الÓعبة
قندوسضي زينب ‘ ،بداية الشضوط الثا.Ê
◊سضاب نفسس الدور ،سضيواجه فريق نادي ا÷زائر الوسضطى نظÒه
مشضعل الزيبان بسضكرة ،اليوم السضبت ،ابتداء من السضاعة الواحدة بعد
الزوالÃ ،لعب الرغاية ،وسضيقام لقاءا الياب للدور نصضف النهائي بعد
 ١٥يوما على أان تقام اŸباراة النهائية ،يوم  ٨مارسسÃ ،ناسضبة الحتفال
باليوم العاŸي للمرأاة.

»°VÉ`` `` jôdG

تعقد ا’–أدية
ا÷زائرية للجيدو،
ا÷معية العأمة
ا’نتخأبية ،يوم  11فيفري
اŸقبل (14 : 00سسأ) Ãقر
اللجنة ا’وŸبية الريأضسية
ا÷زائرية ،حسسبمأ علم
اليوم اÿميسس من ا’مأنة
العأمة للهيئة الفديرالية.
حسسب نفسس اŸصسدر ،فإأن
ا÷معية العأمة العأدية،
بر›ت يوم  28جأنفي.
وتبقى ا’–أدية مطألبة
بأجراء هذه العملية ‘
مرحلت Úمتتأليت،Ú
ا’و ¤تخصس ا÷معية
العأمة العأدية للدراسسة
واŸصسأدقة على ا◊صسيلتÚ
ا’دبية واŸألية لسسنة (
 ) 2016 - 2015على ان
تتبعهأ بعد  15يومأ
ا÷معية ا’نتخأبية
لتجديد اŸكتب التنفيدي.
انتخب مسسعود مأتي ‘
فيفري  2013رئيسسأ
ل–Óأدية ا÷زائرية
للجيدو Ÿدة أاربع سسنوات.

نادي سصندرلند ال‚ليزي
يطمح لنتداب بودبوز

يرغب نادي سضندرلند ،الناشضط ‘ البطولة
اŸمتازة ال‚ليزية لكرة القدم ،ضضم الدو‹
ا÷زائ - - -ري ري- - -اضس ب- - -ودب- - -وز ،خÓ- - -ل فÎة
التحويÓت الشضتوية ا◊الية ،بحسضب ما نقلته
صضحيفة ‘‘ذي صضن‘‘.
أاوضضح ذات اŸصضدر بأان مدرب سضندرلند،
ديفيد مويسس ،معجب بأاسضلوب صضانع أالعاب
ن-ادي م-ون-ب-ول-ي-ي-ه ال-ف-رنسض-ي ،ويسض-تعد لتقدË
عرضس إا ¤ناديه بغية انتدابه .تأالق بودبوز
( ٢6سضنة) خÓل الشضطر األول من اŸوسضم
ا÷اري ،الذي أانهاه كأاحسضن هداف لفريقه ‘

ريأل مدريد

البطولة بسضبعة أاهداف ،كما قدم “ريرتÚ
حاسضمت.Ú
يغيب خريج مدرسضة نادي سضوشضو الفرنسضي
ع -ن اÓŸعب ،م -ن -ذ م-ن-تصض-ف شض-ه-ر ديسض-مÈ
اŸنصضرم ،بسضبب إاصضابة على مسضتوى الركبة
حتمت عليه إاجراء عملية جراحية ،أاجÈته
على عدم اŸشضاركة ‘ نهائيات كأاسس إافريقيا
 ·Óا÷ارية حاليا بالغابون .من اŸنتظر أان
ل أ
يعود بودبوز إا ¤أاجواء اŸنافسضة ‘ ،نهاية
شضهر جانفي ا◊ا‹.

زيدان« :أانا اŸسصؤوول
الوحيد عن الهزÁة»
صضّرح زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد
اإلسض- -ب -ا ،Êأان -ه ي -ت -ح -م -ل مسض -ؤوول -ي -ة خسض -ارة
‘‘اÒŸينغي‘‘ أامام الضضيف سضيلتا فيغو ()١-٢
‘ ذه -اب ال -دور رب -ع ال -ن -ه -ائ -ي ب -ك-أاسس م-لك
إاسضبانيا.
قال زيدان للصضحفي« :Úأانا اŸسضؤوول الوحيد
عما حدث ،وعلي أان أاجد ا◊ل ...باŸناسضبة
أانا  ⁄أافاجأا Ãسضتوى سضيلتا ،نحن نعرف أانهم
فريق Áكنه أان يسضبب األذى للخصضوم ،ولكني
لسضت قلقا على الرغم من أانها ◊ظات سضيئة،
إال أان -ن -ا واث -ق-ون م-ن ق-درت-ن-ا ع-ل-ى ت-خ-ط-ي-ه-ا
وسضنتخطاها فع.»Ó
ردا على سضؤوال :هل اÿسضارة أامام إاشضبيلية،
قبل أايام ‘ البطولة ،كان لها تأاث Òسضيئ على
ال Ó- - -ع- - -ب ،Úأاج- - -اب زي- - -دان« :ن- - -ع- - -م ه- - -ذا

صض -ح -ي -ح،ه -زÁت -ن -ا أام -ام إاشض -ب-ي-ل-ي-ة أاصض-اب-ت-ن-ا
ب-الضض-ي-ق ،ول ي-وج-د أاع-ذار ل-دي-ن-ا ف-ال-ط-ريقة
التي تنافسس بها إاشضبيلية كانت جيدة ،على
خÓف األمر أامام سضيلتا» .تابع« :ا◊قيقة أان
ما حدث ‘ هات ÚاŸبارات Úأاضضرنا كثÒا
وعلينا إايجاد ا◊ل لتخفيف تلك األضضرار».

كأأسس ملك إاسسبأنيأ

البارصصا تقÎب من نصصف النهائي
إاقÎب فريق برشضلونة من التأاهل إا ¤نصضف نهائي منافسضة كأاسس ملك إاسضبانيا لكرة القدم بعد
فوزه على ريال سضوسضيداد ( )١ -٠و“كينه من كسضر عقدة ملعب «أانويتا» معقل منافسضه ‘ لقاء
الذهاب لربع النهائي.
جاءت اŸباراة حماسضية وقوية على ملعب «أانويتا» الذي  ⁄يشضهد أاي فوز للÈسضا منذ  .٢٠٠7كما
 ⁄تخل اŸباراة من الندية واÿشضونة أاحيانا .و“كن الÈازيلي نيمار من فك العقدة بتسضجيل
الهدف ‘ الدقيقة (ق )٢١من ركلة جزاء سضددها قوية على  ÚÁا◊ارسس األرجنتيني جÒونيمو
رو‹.
بهذه النتيجة اقÎب الفريق الكتالو Êمن بطاقة التأاهل لنصضف نهائي كأاسس اŸلك قبل مباراة
اإلياب اŸقررة ليوم  ٢6جانفي Ãلعب كامب نو ،بينما يحتاج أابناء إاقليم الباسضك للفوز هناك كي
يتمكنوا من التأاهل.
بدوره قطع فريق أاتلتيكو مدريد شضوطا كبÒا نحو التأاهل إا ¤نصضف نهائي كأاسس اŸلك بعد
فوزه ( )٠ - 3على نادي إايبار خÓل مباراة الذهاب التي أاقيمت Ãلعب فيسضنتي كالديرون.

الرويبة

تنظيم دورة لفئة الكتاكيت لكرة القدم
(الشضعب) :تنطلق ،اليوم ،دورة رابطة الرياضضة للرويبة ،اÿاصضة بلعبة كرة القدم للÈاعم والتي
يشضارك فيها  4٠فريقا لفئة الكتاكيت Ãلعب شضبشضب بالرويبة والتي سضتكون مناسضبة لتشضجيع
هذه الÈاعم على اللعب النظيف والروح الرياضضية ،أاين تكون نتيجة اŸباراة ثانوية مقارنة
باŸنافسضة الشضريفة.
سضتتواصضل اŸنافسضة ا ¤غاية أاول جوان القادم Ãناسضبة اليوم العاŸي للطفولة باسضدال السضتار
عن هذه اŸنافسضة التي سضيتم بدون شضك صضقل اŸواهب وتشضجيعها Ÿواصضلة مشضوارها
مسضتقب Óبتكوين ‘ اŸسضتوى.

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

ثقافة

ألسسبت  ٢١جانفي ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ٢٢ربيع ألثاني  ١٤٣٨هـ

لبداع الثقا‘
تكر Ëرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة راعي ا إ

مهرجان ناجح بشسهادة اŸشسارك Úشسخصست فيه نقائصص اŸسسرح العربي
ليقونة ◊ا” السصيد
ا÷ائزة الكÈى للمهرجان تعود Ÿسصرحية خريف للمغرب و ا أ

لول ،على ركح مسصرح ““رÁا““ بدار الثقافة ““عبد الرحمن كاكي““ Ãسصتغا ،Âحيث حضصر حفل الختتام
أاسصدل السصتار على تظاهرة مهرجان اŸسصرح العربي ،ليلة أامسس ا أ
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي Ãعية عبد القادر وا‹ وزير اŸوارد اŸائية وكل من وا‹ مسصتغا Âووهران ووفد من السصلك الدبلوماسصي و أاعضصاء الهيئة العربية للمسصرح
لعÓمية.
إا ¤جانب أاك Ìمن  500فنان مسصرحي من ﬂتلف الدول العربية الشصقيقة وترسصانة من الصصحفي Úمن ‡ثلي ﬂتلف الوسصائل ا إ
أŸتغÒأت تفرضس أن تلعب ألثقافة دورها
كام.Ó
أضس -اف ع -ز أل -دي -ن م -ي -ه -وب-ي أن ‚اح
أŸه -رج-ان سس-يسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه ك Ó-أل-ط-رفÚ
ألعربي و أ÷زأئري على أن يكون أŸسسرح
أ÷زأئ-ري مسس-ت-ق-ب Ó-ح-اضس-رأ ‘ ف-ع-اليات
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-رب-ي-ة ل-ل-مسس-رح سس-وأء م-ن خÓل
دورأت ألتكوين أو أŸشساركة ألدأئمة للفرق
أ÷زأئ -ري -ة ب-ف-ع-ال-ي-ات أŸه-رج-ان أل-ع-رب-ي
ل -ل -مسس -رح خ Ó-ف أل-دورأت ألسس-اب-ق-ة ،ك-م-ا
سستحدد ألتفاقات ‘ هذأ ألشسأان لحقا
ب -حسسب ع -ز أل -دي -ن م -ي -ه -وب -ي أل -ذي أب-رز
أإلم -ك -ان -ي -ات أل-ك-بÒة ل-ل-مسس-رح أ÷زأئ-ري
سسوأء من حيث ألهتمام و ألعناية باŸسسرح
أŸدرسسي و أŸسسرح أ÷امعي و أŸوأهب
أŸك- -تشس -ف -ة خ Ó-ل أل -دورأت أل -ت -ك -وي -ن -ي -ة
وألندوأت ألفكرية.

« ألشسعب““ حضسرت حفل ألختتام ألذي
كان Ãثابة حوصسلة لتقييم وأقع أŸسسرح
ألعربي ،خÓل فÎة  ١٠أيام من ألفعاليات
ألفكرية وألفنية و ألعلمية أŸتنوعة بلغت
ذروت - -ه - -ا ،خ Ó- -ل ه - -ذه أل- -دورة أŸم- -ي- -زة
أŸنظمة با÷زأئر وألتي أجمع أŸشساركون
فيها أنها دورة ناجحة بامتياز و أعطت
ألتظاهرة ُبعدها وقيمتها أ◊قيقية ،لتكون
أ÷زأئ-ر ح-اضس-ن-ة أل-ع-ل-م وأل-ث-ق-اف-ة وللفنون
وج -ام -ع -ة ل -ل -ع -رب ع-ل-ى م-دأر عشس-رة أي-ام
متوأصسلة ب Úمدينتي وهرأن و مسستغاÂ
على أن يسسلم مشسعل أŸهرجان للشسقيقة
تونسس ‘ ألدورة أŸقبلة.

اŸغرب يفتك ا÷ائزة الكÈى
ويحصسد جوائز البحث العلمي
أع -ل -ن ل-ي-ل-ة أخ-ت-ت-ام م-ه-رج-ان أŸسس-رح
أل - -ع - -رب - -يÃ ،سس - -ت- -غ- -ا ،Âع- -ن أل- -ع- -روضس
أŸسسرحية أŸتأالقة وأŸتميزة ألتي نالت
جوأئز ألهيئة ألعربية للمسسرح بعد سسلسسلة
م -ن أل-تصس-ف-ي-ات أÙل-ي-ة وأل-ع-رب-ي-ة ،ح-يث
تأاهلت ثما Êعروضس مسسرحية للتصسفيات
أل-ن-ه-ائ-ي-ة م-ن أصس-ل  ٣٣ع-رضس-ا ،م-ن ب-ينها
مسسرحية ““ألثلث أÿا‹““ للمسسرح أ÷هوي
للعلمة و مسسرحية ““يا رب““ ألعرأقية ألتي
أثارت جدل ﬁليا وعربيا بفعل كسسرها
ل -ل-م-ق-دسس-ات أل-دي-ن-ي-ة ،ومسس-رح-ي-ة خ-ري-ف
Ÿسس -رح ““أن -ف -اسس أŸغ -رب ““ أل -ت -ي أف-ت-كت
أ÷ائ-زة أل-كÈى ل-ل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ربية للمسسرح-
جائزة ألشسيخ سسلطان بن ﬁمد ألقاسسمي
ح -اك -م ألشس -ارق-ة و رئ-يسس أل-ه-ي-ئ-ة أŸق-درة
Ãبلغ  ٢5ألف دولر.
‘ وقت رأحت ف - - -ي- - -ه أ÷ائ- - -زة أألو¤
لنجوم ألتمثيل Ÿهرجان أŸسسرح أ÷امعي
م-ن-اصس-ف-ة ب Úأل-ف-رق-ة أŸسس-رح-ي-ة ÷ام-عة
مسستغا Âعن مسسرحية ““بيت برنار ألبا““ و
ف -رق -ة ج -ام -ع -ة سس -ك -ي -ك -دة ع-ن مسس-رح-ي-ة
““صس -رخ -ة أ ،““⁄ون -الت مسس -رح -ي -ة ““ن -ه -اي -ة
أل- -ع -رضس““ ل -ل -ف -رق -ة أŸسس -رح -ي -ة ÷ام -ع -ة
ب-ل-ع-ب-اسس أ÷ائ-زة أل-ث-ال-ث-ة ل-ن-ج-وم أل-ت-م-ث-يل
وجائزة رأبعة لفرقة ألوأدي عن مسسرحية
““أÿادمتان““ ،كما ” تسسليم أيقونة ألهيئة
ألعربية للمسسرح للفنان أŸسسرحي ألقدير
حا” ألسسيد ألذي ثمن باŸناسسبة جهود
ألسس -ل -ط -ات أ÷زأئ -ري-ة أل-ت-ي سس-ه-رت ع-ل-ى
رأحة أŸشسارك Úوسسخرت إأمكانات رفيعة
إل‚اح ألدورة.
خصسصست ألهيئة ألعربية للمسسرح عدة
ج -وأئ -ز ıت -ل -ف أÛالت أŸسس-رح-ي-ة و
ﬁاور أŸهرجان ألتي تناولت مسسابقات
ف-ك-ري-ة و أدب-ي-ة ،ف-ف-ي أل-ت-أال-ي-ف أŸسسرحي
للصسغار عادت أ÷ائزة ألثانية للجزأئرية
ك -ن -زة م -ب -ارك -ي وأل -ث -ان -ي -ة م-ك-رر ل-لسس-وري
مصس-ط-ف-ى ع-ب-د أل-ف-ت-اح ي-ل-ي-ه-م-ا أ÷زأئري
دحو فروج من أŸسسرح أ÷هوي Ÿعسسكر
من أصسل أربع جوأئز حجبت منها أ÷ائزة
أألو ¤للتأاليف أŸسسرحي للصسغار و رأحت
أ÷ائزة أألو ‘ ¤ألتأاليف أŸسسرحي للكبار
للكاتب أألرد Êهزأع ألÈأري ،أما بالنسسبة

÷وأئز ألبحث ألعلمي فقد خصسصست ألهيئة
أل -ع -رب-ي-ة ل-ل-مسس-رح ثÓ-ث ج-وأئ-ز حصس-ده-ا
ثÓث أكادÁيون من أŸغرب ،كما عمدت
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-رب-ي-ة ل-ل-مسس-رح إأ ¤ت-ك-ر Ëج-ميع
ألفرق أŸشساركة وأŸتنافسسة و تكر Ëألفرق
أŸسس -رح -ي -ة ل -ع -روضس أŸسس -ار أل-ث-الث أل-ت-ي
أدرجت بدورها ألول مرة ‘ أŸهرجان.

مسسرحية ””خريف”” اŸتّوجة
با÷ائزة الكÈى للمهرجان
أكد يوسسف ألعذأبي ،رئيسس ÷نة –كيم
أŸهرجان ،أن نضسج أŸسسرح ألعربي برز
من خÓل ألعروضس ألثمانية ألتي “يزت و
ت-أاه-لت ل-ل-تصس-ف-ي-ات أل-ن-ه-ائ-ي-ة ،م-وضسحا أن
معاي Òعدة أسستوقفت أللجنة لدى تقييم
مسسرحية خريف لفرقة أنفاسس أŸغرب،
منها أكتناز ألنصس بلغة إأنسسانية إأبدأعية لها
ق -وأم ع -اŸي -ة ،ع Ó-وة ع -ن ت -ق-د Ëع-رضس
““مسسرحية خريف ““ لرؤوية أبدأعية و بÓغية
بالغة وتوفره على عناصسر ألعرضس ‘ نسسيج
مÎأب -ط ،ح-يث ت-روي مسس-رح-ي-ة ““خ-ري-ف““
ل-ل-ك-ات-ب-ة أŸغ-رب-ي-ة ف-اط-م-ة ه-وأري م-عاناة
أمرأة مع ألسسرطان و تسسلط ألضسوء على
ي-وم-ي-ات-ه-ا أل-هشس-ة و أÙم-وم-ة وم-قاومتها
لفكرة أŸوت.

÷نة –كيم اŸهرجان تشسخّصص
النقائصص وترفع توصسيات
أشس -اد أعضس -اء ÷ن-ة –ك-ي-م أŸه-رج-ان
أل -ع -رب -ي ل -ل -مسس -رح ب -األج -وأء و أل -ظ -روف
أÙك -م -ة أل -ت -ن -ظ -ي-م أل-ت-ي ط-ب-عت أل-دورة
ألتاسسعة للمهرجان وكذأ أ÷هود ألتي أتت
بذلك و أإلمكانيات أŸادية و ألبشسرية ألتي
سسخرت لقاء إأ‚اح ألتظاهرة أŸنظمة و
أŸمولة من طرف ألهيئة ألعربية للمسسرح.
عÈت أللجنة عن تقديرها لÓهتمام
أŸل -م -وسس م -ن ط -رف أل -دول -ة أ÷زأئ -ري-ة
ل- -ت- -ط- -وي- -ر أŸسس -رح أŸدرسس -ي و أŸسس -رح

أ÷امعي ،كما كشسفت ÷نة ألتحكيم لدى
متابعتها وتقييمها لعروضس أŸهرجان عن
مÓحظاتها مشسخصسة بذلك وأقع أŸسسرح
أل-ع-رب-ي ع-م-وم-ا ،ف-ب-ال-ن-بسسة لرئيسس أللجنة
يوسسف عذأبي ،فإان ألعروضس أŸسسرحية
ل-ل-دورة أل-ت-اسس-ع-ة ل-ل-م-ه-رجان أبرزت صسورأ
أيجابية للمسسرح ألعربي تعكسس نضسجه من
خ Ó- -ل أŸسس - -ت - -وى أل- -رف- -ي- -ع م- -ن أألدأء و
ألشستغال على أألدوأر ،خاصسة من حيث
ت -ط -ور ع -م -ل ألسس -ي -ن -وغ -رأف -ي Úأل -ع -رب و
ألتعاون ب Úألفنان Úو ألتقني Úألذي يولد،
Óبدأع و ألعمل.
بحسسبه ،بيئة مÓئمة ل إ
ك- -م- -ا ح- -ذر ي- -وسس- -ف أل -ع -ذأب -ي م -ن
ألسس- - -ت- - -خ- - -دأم أŸف- - -رط وأل- - -عشس- - -وأئ - -ي
ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أل-ذي ي-ق-لصس م-ن أŸسس-اح-ة
أإلبدأعية للفنان ،دأعيا ‘ نفسس ألوقت إأ¤
ترشسيد توظيف ألتقنيات ألتكنولوجية ‘
أل - -ع - -روضس وأله - -ت - -م - -ام أك Ìب- -ال- -ف- -ن- -ان
أŸسس- -رح- -ي ،أك Ìم- -ن ذلك دع- -ا ي- -وسس- -ف
ع- -ذأب- -ي إأ ¤م -ع -ا÷ة أل -ع -ي -وب ألصس -وت -ي -ة
ل -ل -ف -ن -ان Úو أله -ت -م -ام ب -ال -ل -غ -ة أل -ع -رب-ي-ة
ألفصسحى ،كون كÌة أألخطاء أللغوية تهدد
أل -ل -غ -ة أألم وذلك م -ا ي -ت -ن-اف-ى م-ع أه-دأف
أل-ه-ي-ئ-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م ت-ظ-اه-رة ضس-خ-م-ة Ãثل
مهرجان أŸسسرح ألعربي.
إأ ¤جانب ألتوصسيات أŸتعلقة باعتماد
أŸوضس- -وع- -ي -ة و–ري أل -دق -ة ‘ أخ -ت -ي -ار
ألعروضس أŸنتقاة ‘ ألطبعات أŸقبلة

ل -ل -م -ه -رج -ان ،أن -ت -ق -د ي -وسس -ف ع-ذأب-ي
ألعتماد على ألنكت ألسسخيفة ألتي تفقد
أŸسسرح رقيه ،مؤوكدأ أنه هناك قصسور ‘
أŸع- -ا÷ة أل -درأم -ي -ة وت -ق -ز Ëل -ل -نصس -وصس
أŸسسرحية فكريا و لغويا و درأميا ،إأ ¤ذلك
أوصست ÷ن - -ة –ك - -ي- -م أŸه- -رج- -ان أيضس- -ا
Ãرأجعة شسروط أŸشساركة ‘ مسسابقاته و
إأفرأد جائزة ألفضسل عمل مسسرحي شساب
ع -ل -ى ه -امشس أل -ط -ب -ع -ات أŸق -ب-ل-ة ب-ح-ك-م
ألقدرأت أŸسسرحية ألشسابة ألتي تأالقت و
برزت بقوة خÓل فعاليات هذه ألدورة.

حضسور ‘ دورة اŸهرجان العربي
للمسسرح القادمة
أكد وزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي أن
أل-دورة أل-ت-اسس-ع-ة ل-ل-م-ه-رج-ان كانت ناجحة
بامتياز و ذلك بشسهادة أŸشسارك Úو ألهيئة
أل -ع -رب -ي -ة ل -ل -مسس-رح ،و ذلك ب-ف-ع-ل ت-ن-ظ-ي-م
أل -ت -ظ-اه-رة ‘ ج-و م-ن أ◊ري-ة أل-ف-ك-ري-ة و
ألسسجالت ألنقدية ألتي يحتاج إأليها ألفعل
أŸسسرحي ،مؤوكدأ أن ‚اح ألتظاهرة هو
‚اح ل-ل-ث-ق-اف-ة أل-ع-رب-ي-ة ع-م-وم-ا خاصسة ‘
ألظرف ألصسعب ألذي “ر به أÛتمعات
أل -ع -رب -ي -ة ع -ل -ى ألصس -ع -ي -دي-ن ألج-ت-م-اع-ي
وأل -ث -ق-ا‘ أك Ìم-ن أل-ت-ح-ولت ألسس-ي-اسس-ي-ة،
وأوضس -ح م -ي-ه-وب-ي أن أŸث-ق-ف أل-ع-رب-ي ه-و
ضس- - -م Òأألم- - -ة ون - -بضس - -ه - -ا ‘ زخ - -م م - -ن

مسستغا Âعاصسمة للمسسرح
ا÷زائري ‘ مارسص الداخل
أك -د ع -ز أل -دي -ن م -ي-ه-وب-ي أن ت-ظ-اه-رة
““مسس -ت -غ -ا Âع -اصس-م-ة أŸسس-رح أ÷زأئ-ري““
سس- -ت- -ك- -ون Ãث- -اب- -ة ت -ك -رŸ Ëدي -ن -ة أل -ف -ن
وألفنان Úألتي قدمت ألكثŸ Òسسرح ألهوأة
أل -ذي “ر ع -ل -ى ت-أاسس-يسس-ه  5٠سس -ن -ة ،و ”
بحسسب وزير ألثقافة ،ضسبط برنامج ثري
يسستمر مدة سسنة ،بدأية من مارسس أŸقبل،
تشس -ارك ف -ي -ه ك -ل أŸسس -ارح وأ÷م -ع-ي-ات و
أıابر أ÷امعية أŸعنية باŸسسرح.
‘ شسأان آأخر ،قال عز ألدين ميهوبي،
أن -ه ل ب -د م -ن ت -ف -ه -م م -وق -ف أل-وزأرة م-ن
ت -خ -ف -يضس م -ي-زأن-ي-ة أŸسس-ارح ،ألن أل-وزأرة
دخ- -لت ‘ م- -رح- -ل- -ة إأصسÓ- -ح أŸن- -ظ- -وم -ة
ألثقافية من حيث إأصسÓح مضسام Úو آأليات
ألتسسي ،ÒمشسÒأ أنه هناك تقدم ‘ مرأجعة
بعضس ألقوأن Úعن طريق أ◊وأر و ألتشساور
وجمع أقÎأحات ألفاعل Úدأخل أŸسسارح.
أكد ميهوبي أن ألطريقة ألتي تسسّير بها
أŸسس- - -ارح ل ت- - -خ- - -دم أŸسس- - -رح خ - -اصس - -ة
ألعمومي ،مضسيفا أن وزأرة ألثقافة تفكر ‘
وضسع دف Îشسروط ينطبق على كل أŸسسارح
ألوطنية بشسكل يحافظ على طابع أÿدمة
أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-ؤوسسسسة ،لكن يسسمح للمسسرح
ب- -ال- -ب- -حث ع- -ن مصس- -ادر ل -ت -م -وي -ل إأضس -ا‘
ونظامي.

مسستغا :Âأام ا -Òÿسس.

تسسليم إايقونة اŸهرجان للفنان األرد Êحا” السسيد
” تقد Ëأيقونة ألهيئة ألعربية للمسسرح للفنان أŸسسرحي ألقدير حا” ألسسيد ألذي ثّمن باŸناسسبة جهود ألسسلطات
...كما ّ
أÙلية وأألمنية ألتي سسهرت على رأحة أŸشسارك Úوسسخّرت إأمكانات رفيعة إل‚اح ألدورة.

مسسرحية خريف اŸتّوجة با÷ائزة الكÈى للمهرجان

أكد يوسسف ألعذأبي رئيسس ÷نة –كيم أŸهرجان أن نضسج أŸسسرح ألعربي برز من خÓل ألعروضس ألثمانية ألتي “يزت
وتأاهلت للتصسفيات ألنهائية موضسحا أن معاي Òعدة أسستوقفت أللجنة لدى تقييم مسسرحية خريف لفرقة أنفاسس أŸغرب ،منها
أكتناز ألنصس بلغة إأبدأعية ومرأعاته لقوأم ألعاŸية عÓوة على تقد Ëعرضس مسسرحية خريف برؤوية إأبدأعية وبÓغية بالغة
وتوفره على عناصسر ألعرضس ‘ نسسيج مÎأبط.

ألعدد
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‘ جلسصة أادبية جمعتها
بفضصاء فنون وثقافة
سصندسس سصاŸي تعرضس
Œربتها مع القصصة التفاعلية

«سسيدة اŸطر”” كتابات
تفاعلية اختزلها
الفضساء األزرق

أع- -تÈت أل -ق -اصس -ة سس -ن -دسس سس -اŸي خ Ó-ل
أسس -تضس -اف -ت -ه -ا ب-ال-فضس-اء أألدب-ي أل-ذي نشس-تّ-ط-ه
ألشساعرة وأألديبة فوزية لرأدي أول أمسس بأان
Œرب-ة أل-ك-ت-اب-ة أل-ت-ف-اع-ل-ي-ة ج-ديدة ‘ أ÷زأئر
وق -د ج -م -ع-ت-ه-ا ‘ ›م-وع-ة قصسصس-ي-ة ب-ع-ن-وأن
““سس-ي-دة أŸط-ر““ ل-ل-ك-اتب أل-ع-رأق-ي صس-ال-ح ج-بار
ﬁم -د .ك -ان أل -ل -ق -اء أدب -ي-ا ب-ام-ت-ي-از م-ن ح-يث
ألتجاوب فالكل كان يسستمع ويسستمتع بالكيفية
أل -ت -ي ك -ت -بت ب -ه-ا أÛم-وع-ة أل-ت-ف-اع-ل-ي-ة أل-ت-ي
تطرقت بعدها إأ ¤قرأءة بعضس ما جاء سسيدة
أŸطر.
أوضسحت ألقاصسة سساŸي بأان ألتجربة ألتي
خاضستها مع ألقاصس صسالح جبار وألتي يعود
فضس-ل-ه-ا إأ ¤أل-ع-ا ⁄ألفÎأضس-ي أوأل-ت-ك-ن-ول-وجي
وأل -ع-وŸة أل-ت-ي أصس-ب-ح أل-ع-ا ⁄ب-فضس-ل-ه-ا ق-ري-ة
وأح -دة –م -ل ع -م -ق ب-ل-د آأخ-ر ب-ح-ج-م أل-ع-رأق
وتدخل ‘ دهاليز تلك أألماكن ألتي  ⁄تَرها،
ف -ق -د ك -انت ب Ó-د ح -م -ورأب-ي وأل-ف-رأت ودج-ل-ة
حاضسرة بكل Œلياتها وطقوسسها ،حسسب ما جاء
‘ ألقصسصس.
وع -ن أŸشس -ه -د أل -ث -ق -ا‘ ‘ أ÷زأئ -ر ت-ق-ول
سس -ن-دسس ب-أان-ه ح-ق-ي-ق-ة م-زري ل-درج-ة أل-تسس-اؤول
دأئ -م -ا ه -ل ف -ع  Ó-ن -ح -ن أم -ة ل ت -ق -رأ ل ت-ه-ت-م
ب -اÛال أإلب -دأع -ي ،ل ح -ظ -ن -ا أي-ام أŸع-رضس
ألدو‹ للكتاب ‚د كثافة أ÷مهور وألكل يهتم
وم -ه -ت -م ب -ال -ك-ت-اب وب-اإلŸام Ÿا ه-و ج-دي-د ‘
ألسساحة ،لكن ألوأقع يقول عكسس ذلك وأŸوأقع
ألتي يجتمع فيها أŸبدعون غ Òكافية ‘ ⁄
هذه ألفئة أŸهّمشسة وألتي شسحبت ‘ إأعصسارأت
أأليام وألسسن.Ú
وعن أجوأء أللقاء ألذي جمعها بجمهورها
قالت بأانه كان حميميا وتفاعليا مع أ◊دث
ورحنا ‚وب ‘ شسوأرع بغدأد ألن هناك من
أ◊ضسور من كان يعرف ألعرأق وأهل بغدأد
وك -انت ““سس -ي -دة أŸط -ر““ ق -د ف ّ-ج -رت ق -ري -ح -ة
أ◊اضسرين ليتشسّعب أ◊وأر إأ ¤صسورة ألعرأق
ب ÚأŸاضسي وأ◊اضسر سسالك ‘ Úذلك نهري
دجلة وألفرأت وهذأ هو ألتفاعل ألذي أرأدت
ألوصسول إأليه ‘ بيت ألقصسصس وأللقاء.

نورا لدين لعراجي

توصصيات ‘ اختتام مهرجان اŸسصرح العربي

وّدعت وه - -ران ،صص- -ب- -ي- -ح- -ة أامسس ا÷م- -ع- -ة،
ضصيوفها اŸشصارك ‘ Úمهرجان اŸسصرح العربي،
حامل Úب Úجنباتهم صصورة راقية عن ا÷زائر
التي رافقت ‚اح اسصÎاتيجيات الهيئة العربية
لÁان- -ه- -ا ال -ق ّ-وي ب -ال -دور ا◊ي -وي
ل- -ل- -مسص- -رح ،إ
للثقافة عاّمة والتواصصل العربي.

وهران :براهمية مسسعودة

أل-ت-ظ-اه-رة أل-ك-بÒة أل-ت-ي غ-ط-ت-ه-ا ““ألشس-عب““ م-ن كل
ألزوأيا بالباهية ومسستغا ،Âجمعت حقائبها بعد تسسعة
أي -ام م -ن أل -ع -روضس وأŸسس -اب-ق-ات وأل-ن-دوأت أل-ف-ك-ري-ة
وألنقاشسات أŸثمرة ‘ ،أجمل مرأكبها ،مرأكب دموع
وبسسمة ألسسعادة وشسعور ألرضسا ،وسسط حضسور غÒ
مسسبوق لصسنّاع أŸسسرح ألعربي ومبدعيه ‘ أضسخم و
أوسسع برنامج عمل يشسهده أŸهرجان منذ أنطÓقته
بالقاهرة عام  ،٢٠٠٩ليحط ألرحال ‘ دورتها ألتاسسعة
‘ أ÷زأئر بالتحديد ‘ وليتي وهرأن ومسستغاÂ
ب -رع -اي -ة سس -ام-ي-ة م-ن رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة.
ال-دك-ت-ور ع-ق-ي-ل م-ه-دي ي-وسصف ،من العراق:
““سصعيد بزيارة وهران““
تلك أŸشساعر عّبر عنها روأد أŸسسرح ألعربي،
أمثال ألدكتور عقيل مهدي يوسسف من ألعرأق ،عميد
سسابق لكلية ألفنون أ÷ميلة بجامعة بغدأد ،ألذي عّبر
عن سسعادته لزيارة وهرأن وإأنبهاره بجمالها ورونقها،

وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوّدع ضسيوفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب بصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورة مشسّرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للجزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
وذلك خÓل لقاء جمعه بـ ““ألشسعب““ بفندق أÒŸيدأن.
قال ألفنان أıرج عقيل““ :أن ألباهية ،تتمّيز عن
غÒها ‘ كونها Œمع كل أ◊ضسارأت ‘ صسورة
عصسرية بنظرة أسستشسرأفية– ،مل ‘ نبضسها مشسروعنا
أل-ث-ق-ا‘ وأ◊ضس-اري وأإلنسس-ا Êوتسس-ت-ج-يب ل-ت-ط-ل-ع-ات-نا
حضس -اري -ا وف -ن -ي -ا ومسس -رح -ي -ا .وأن م -ه-رج-ان أŸسس-رح
ألعربي ،عامل توحيد وتنوير ،يسساهم ‘ جمع شستاتنا
ألسسياسسي وألجتماعي ،ويضسع لنا خارطة طريق رأئعة
ل-ل-ن-ه-وضس ب-اŸسس-رح بشس-ك-ل خ-اصس وب-ال-ث-ق-اف-ة أل-ع-ربية
وحياتنا ألفكرية““.
ال -ك -اتب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي –سص Úي-ق :Úرسص-ال-ة
للشصعب ا÷زائري
ب -دوره ،أل -ك -اتب أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي وأإلعÓ-م-ي– ،سسÚ
ي -ق Úأّل -ح ع -ل -ى ت -ق-د Ëرسس-ال-ة ي-دع-و ف-ي-ه-ا أÛت-م-ع
أ÷زأئري ول سسيما ألشسباب منهم إأ ¤ضسرورة أ◊فاظ
على دولتهم وألتم ّسسك بها ،معتÈأ ما حققته أ÷زأئر
كدولة فتية ‘ ﬂتلف أÛالت وما بلغته من نضسج
سسياسسي ،أ‚ازأ Áنح أألمل ‘ ألغد ومثال يسستحق
ألتثم.Ú
قال –سس Úلـ ““ألشسعب““““ :وأنا أّŒول ب ÚأŸثقفÚ
أل -ع -رب وأل -ف -ن -ان ÚأŸشس -ارك ‘ Úم -ه -رج -ان أŸسس-رح
ألعربي ‘ أ÷زأئر ،رأيت أليمني يحدث ألسسعودي،
وألسس -وري ي -ن -اقشس أل -ع -رأق -ي ،وأŸغ -رب -ي ي -ح-دث ب-ود
أ÷زأئري ‘ ،أسسرة وأحدة ،مند› Úمعا ‘ هموم
وأه-ت-م-ام-ات وأح-دة ،ج-ع-ل-ت-ن-ي أتسس-ائ-ل ب-حزن عن سسّر

أÓÿفات وجدوأها ،فلم أر لها أي مÈر““.
ث -م ت -اب -ع –سس «: Úه -ك -ذأ يصس-ب-ح ف-ع-ل-ه-م أل-ث-ق-ا‘
م-تّ-ح-دأ ،رأف-ع-ة ل-ل-ف-ع-ل أل-ق-وم-ي سس-ي-اسس-ي-ا وأق-تصس-اديا،
ورأفعة للفعل ألقطري أيضسا؛ Ÿا للثقافة من دور ‘
ألتأاسسيسس Ûتمع مد ÊيحÎم ألتعددية وألتنوع ،ولعل
من أهم أدوأر ألفعل ألثقا‘ وطنيا وقوميا هو ضسمان
عملية ألنمو وألرتقاء ،وبعث أألمل ‘ –قيق أŸزيد
من أألهدأف““.
الدكتور عزوز بنعمر““ :آالية جديدة Ÿديري
ومنسصقي اŸهرجانات““
أما ألدكتور عزوز بنعمر من قسسم ألفنون بجامعة

التنسسيق والتوأامة ب ÚاŸهرجانات
العربي ..حلم ‘ طريق التحّقق

جل ›موعة من أÓŸحظات ،تخ ّصس
وهرأن ،فقد سس ّ
أسساسسا مسستوى ألعروضس ،حيث يرى أن أŸسسرحيات
أŸع -روضس-ة ع-ل-ى أل-ه-امشس ،ك-انت أحسس-ن م-ن أل-ن-اح-ي-ة
ألتقنية وألفنية من ألعروضس دأخل أŸسسابقة.
كما أعت Èبنعمر أنّ سسحر أŸسسرح يكمن على
أŸباشسرة ‘ ألتلقي ،دأعيا ‘ هذأ أإلطار إأ ¤وضسع آألية
جديدة Ÿديري ومنسسقي أŸهرجانات ألعربية ،تسسمح
لهم Ãشساهدة هذه ألعروضس على أŸباشسر  ،ومن ثّمة
يقّرروأ ما إأذأ كانت ‘ مسستوى أن تشسارك ‘ مهرجان

بهذه ألقيمة وبهذأ أŸسستوى.
ع- - -ب- - -د ال - -ن - -اصص - -ر خ Ó- -ف :ال - -ت - -واصص - -ل بÚ
اŸهرجانات
ي -رى أل -ن -اق -د أŸسس -رح -ي ع -ب -د أل -ن -اصس-ر خÓّ-ف لـ
““ألشسعب““““ :أنّ ““ألتنسسيق وألتوأصسل ب ÚأŸهرجانات،
ح-ل-م أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-رب-ي-ة ل-ل-مسس-رح وح-لم أŸسسرحي Úأول
دأخل ألدولة ذأته ومن ثمة على مسستوى ألوطن ألعربي.
على ضسوء ذلك أقÎح خّÓف ،إأنشساء نوأة أو من ّسسق
دأخل كل دولة ،على أن يتم تنصسيبه باإلجماع وتوأفق
ف -ك -ري ي-رسس-م خ-ارط-ة أل-ط-ري-ق ،ب-ع-د ت-ب-ن-ي م-ن-ه-ج-ي-ة
منضسبطة وموضسوعيةÎ– ،م كل ألرؤوى وأألفكار.
ك- -م- -ا دع- -ا إأ ¤تسس -ل -ي -ط ألضس -وء ع -ل -ى أل -ك -ث Òم -ن
أŸهرجانات ألتي ماتت رغم أنها ما زألت رأسسخة
بالذأكرة أŸسسرحية ألعربية على حد تعبÒه ،أنطÓقا
من ألبحث عن أألسسباب أ◊قيقية.
م-ل-ت-ق-ى اŸه-رج-ان-ات الضص-ي-ف-ة يطالب بشصبكة
عربية ﬂتصصة
أّكد أŸلتقى أÿاصس باŸهرجانات ألضسيفة ألذي أّلح
على ألتعاون وألتوأمة ب ÚأŸهرجانات ألعربية وألتوأصسل
دأخل بريد إألكÎو Êوأحد لكل أŸهرجانات ألعربية ،مع
ألÎكيز على وضسع شسبكة عربية ﬂتصسة ‘ أŸسسرح.
ك -م -ا دع-ا أŸشس-ارك-ون إأ ¤ت-أاسس-يسس ق-اع-دة ب-ي-ان-ات
بالنسسبة لÓتصسال ،مع وضسع ›لة ألكÎونية موحّدة،
Œمع برعاية ألهيئة ألعربية للمسسرح أفكار وأنشسغالت
وطموحات أŸثقف ÚأŸسسرح.Ú

كما دعت ألفرق أŸشساركة ،أŸهرجانات ألعربية أإ¤
أÿروج م -ن ل -ق-ائ-ه-ا أل-ت-نشس-ي-ط وأل-تÓ-ق-ي إأ ¤أل-تسس-يÒ
Ãفهوم أŸاركتينج ،مؤوّكدين على ضسرورة ألبحث عن
آأليات لكيفية تسسويق ألعروضس أŸسسرحية ع Èكافة
ألدول ألعربية ،لسسيما وأّنه بعد أإلعÓن عن نتائج
أŸسسابقات ‘ ﬂتلف أŸهرجانات ،ل يوجد هناك
حدث مع ،Úبحسسب هؤولء.
اسص-ت-م-ارة شص-ب-ك-ة اŸه-رج-انات العربية تسصّجل
أاك Ìمن  110مهرجان عربي
أطلقت هيئة أŸسسرح ألعربي منذ عام Úما يسسمى
باسستمارة شسبكة أŸهرجانات ألعربية ،وهي أسستمارة
–م -ل أسس -م أŸه-رج-ان وأسس-م أŸدي-ر وم-وع-د أن-ع-ق-اد
أŸهرجان وغÒها من أŸعلومات أألخرى هذأ ما
أشسار إأليه أألديب ألفنان غنام غنام ،عضسو مؤوسسسس ‘
ألهيئة ألعربية للمسسرح ،لفتا إأ ¤أّنه ‘ إأطار هذأ
أل -ن -ظ -ام ألل -كÎو Êوأل -ذي ي -دخ-ل ‘ إأث-رأء أل-ب-ي-ان-ات
أألولية وألتصسنيف ألفني وأŸعر‘ ” ،تسسجيل ١١٠
مهرجانات عربية ‘ مدة ل تتعد ألـ  6أشسهر.
كما قال غّنام متحّدثا عن أŸهرجانات أŸسستقّلة
أّن- -ه- -ا ““ت- -خضس -ع ل -تصس -ن -ي -ف إأدأري آأخ -ر وم -ن أل -وأجب
أحÎأمها““ ،موضّسحا أنّ ““أŸهرجانات ألتي تعتقد أّنها
مسستقبلة هي ليسست مسستقلة عن أŸؤوسسسسة ألرسسمية،
كونها تعتمد على دعم أŸؤوسسسسة ألرسسمية بشسكل أو
بآاخر إأل أّنه ل يجب أن ينظر إأليها كمهرجان تتبناه
ألدولة ﬁليّا أو عربيا أو دوليا““.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
السسبت  ٢١جانفي ٢٠١٧م

πª◊G

الموافق لـ  ٢٢ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

ل تشس ُ- -ع - -ر ب - -ال - -ن- -دم إاŒاه
شسخصض قرر أان يرحّل من حياتك،
َف - -أانت أايضس ً- -ا رح - -لت م - -ن ح - -ي - -اة
أاشسخاصض  ⁄تتوقع أان تتخلى عنهم
يوًماَ ،فالنهايات تأاتي بأاي شسكل.
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Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
وف ـ ـ ـ ـ ـأة آأخ ـ ـ ـ ـ ـر إأنسش ـ ـ ـ ـ ـأن
مششـ ـ ـى عل ـ ـى ألقمـ ـر

QƒãdG
لتدقيق فى تصسّرفات َمن
ح -ولك  ..ب-ال-ت-اأك-ي-د سس-ي-أاخ-ذك إا¤
ا÷ن- -ون َت- -غ- -اف -ل َم s-رة  ..ؤَت َ -غ -اب -ى
مsرتان.
AGRƒ÷G
ؤيحدث اأن تسسكننا أارؤاح
Óب-د .ن-ت-م-ن-ى خ-رؤج-ه-ا ك-ل
ل -أ
ي -وم ،ل -ك-ن-ن-ا ن-ح-ت-وي-ه-ا ب-ق-وة ؤنشس-د
ذراع -ا ا◊ن Úك -أان -ه -ا أاؤل ق-ط-رات
اŸطر بعد جفاء ؤرعد.
¿ÉWô°ùdG

تو‘ رائد الفضساء األمÒكي ،يوجن سسرنان ،ؤهو
آاخر إانسسان “شسى على سسطح القمر ،يوم اإلثن،Ú
عن عمر يناهز  8٢عاما.
ؤيعد سسرنان ثالث رائد يجري إايفاده ‘ مهمة إا¤
الفضساء بعد كل من السسوفييتي ،أاليكسسي ليونوف،
ؤاألمÒكي إايد ؤايت ،ؤ“كن الراحل من مغادرة
كبسسولته ““جÒميني  ““٩سسنة .١٩66
ؤق -اد سس -رن -ان م -رك-ب-ة ““أاب-ول-و  ““١٧ال -فضس -ائ-ي-ة‘ ،
ديسس -م ،١٩٧٢ Èال -ت -ي ك -انت آاخ-ر ب-ع-ث-ة أام-ري-ك-ي-ة
مأاهولة صسوب القمر ،فقطع الراحل ؤقتها٣٠ ،
ك-ي-ل-ومÎا ،ط-يلة  ٣أاي-ام ع-ل-ى سس-ط-ح-ه ،ؤاسس-تطاع
ج- -م -ع  ١٠٠ك -ي -ل -وغ -رام م -ن الصس -خ -ور ،ب -ه-دف
إاخضساعها للدراسسة على األرضض.
ؤنعت ؤكالة الفضساء األمÒكية ““ناسسا““ ،الراحل،
مشس-ي-دة ب-ح-م-اسس-ه لÓ-ك-تشس-اف الفضسائي ،ؤحرصسه
على مواصسلة الوليات اŸتحدة اهتمامها بالقمر،
حتى ل يكون آاخر رائد فضساء مشسى على سسطحه.

∫É` ` ` `ãeGCh º` ` ` ` `µM
^ م-ن ي-ت-كّ-ل-م خ-ل-فك ق-د ي-ك-ون ضشارًا
لخرة
لك ‘ الدنيا ،ولكن نافعا لك ‘ ا آ
ليسشتمر.
^ رائ- -ع- -ون ون- -ادرون م -ن ي -داف -ع -ون
عنك ‘ غيابك.

للعبــرة

º∏©J πg
^ أان -ه ي -وج -د ك -ن -يسش-ة خشش-ب-ي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة ““ك-ي-زي““ ‘
روسش -ي -ا ب -ن-يت م-ن اÿششب اÿالصص ق-ب-ل  300سش-نة بدون
اسشتخدام أاي مسشمار فيها؟
^ أانه ‘ لندن ودول أاخرى من العا ⁄هناك مكتبة
لنسش-ان““ وف-ي-ها تدخل وتسشتأاجر ششخصص
اسش-م-ه-ا ““م-ك-ت-ب-ة ا إ
عاشص حياة صشعبة لكي يسشرد لك سشÒة حياته وتسشتمتع
بها؟

ومضســــــــــة
علمتني ا◊ياة  ...أان ا◊زن على اŸاضسى تعذيب
للنفسض ليسض له معنى  ...ؤأان اÿوف من اŸسستقبل
يجلب هماً ب Óفائدة  ...عشض اللحظة ؤإاسستمتع بكل
ما فيها  ...فنحن ل ‰لك أان نغ ÒاŸاضسي ؤل نعرف
ماذا يخبىء لنا اŸسستقبل.

شغل عقلك

ش

‘ حّبك
يـــا
بÓدي

’ó°S
C G

فجرن ـا الثورة م ـن أازل *** سسج ـل يا دهـ ـر معالين ـ ـا
ؤالنصسر األك Èكان لن ـ ـا *** ›دا م ـن صسنع أايادين ـ ـ ـا
جيشض التحرير ؤ جبهتـه *** كان ـا ضسوأاي ـن بداجينـ ـ ـ ـا
قال :فـي البـدء كرامتنـ ـا *** ؤالشسعـب يسسـود هنا فين ـا
خÒات الشسعب نقسسمها *** فينـ ـ ـا بالع ـدل موازينـ ـ ـا
ؤالـ ـدعم اŸطلق نبذله *** للشسع ـب الرافضض تدجين ـا
يا سسائل..عرب منبتنـ ـ ـا *** ديـ ـن اإلسسÓم يواخينـ ـ ـ ـا
هامـات اÛد مرابعن ـ ـا *** ؤ الله ا◊افظ يحمينـ ـ ـ ـا
من أاجلك عشسنا يا ؤطني *** نفدي بالرؤح أاراضسين ـ ـ ـ ـا
لسشتاذ  :عمر الÈناوي
ششعر ا أ

كلي ثقوب ومع ذلك أأحفظ أŸأء فمن أأكون؟
حل العدد السشابق

نفوسس تتأأ ⁄و’ تتكلم

دخل جراح إا ¤اŸسستشسفى بعد أان ”ّ اسستدعاؤؤه على عجل
إلجراء عملية فورية ألحد اŸرضسى لبى النداء بأاسسرع ماÁكن
ؤحضسر إا ¤اŸسستشسفى ؤبدل ثيابه ؤاغتسسل اسستعدادا إلجراء
العملية .قبل أان يدخل إا ¤غرفة العمليات ؤجد ؤالد اŸريضض
يذرع اŸمر جيئة ؤذهابا ؤعÓمات الغضسب بادية على ؤجهه
ؤما أان رأاى الطبيب حتى صسرخ ‘ ؤجهه قائ :ÓعÓم كل
التأاخ Òيادكتور؟ أال تدرك أان حياة ابني ‘ خطر؟ أاليسض لديك
اي إاحسساسض باŸسسؤوؤلية؟ ابتسسم الطبيب برفق ؤقال :أانا آاسسف
يا أاخي فلم أاكن ‘ اŸسستشسفى ؤقد حضسرت حاŸا تلقيت
النداء ؤبأاسسرع ما Áكنني ؤاآلن أارجو أان تهدأا ؤتدعني أاقوم
بعملي ؤكن على ثقة أان ابنك سسيكون ‘ رعاية الله ؤأايدي
أامينة ⁄ .تهدأا ثورة األب ؤقال للطبيب :أاهدأا؟ ما أابردك يا
أاخ -ي ل -و ك -انت ح -ي -اة اب -نك ع -ل -ى اÙك ه -ل ك-نت سس-ت-ه-دأا؟
سساﬁك الله .ماذا لو مات ؤلدك ما سستفعل؟ ابتسسم الطبيب
ؤقال :أاقول قوله تعا ¤الذِين إاذا أاصسابتهم مصسيبَة قالوا إاِنا ِلّلهِ
ؤإاَِنـا ِإاليهِ راجعون ؤهل للمؤومن غÒها؟ يا أاخي الطبيب ل
يطيل عمرا ؤل يقصسرها ؤاألعمار بيد الله ؤنحن سسنبذل كل
جهدنا ألنقاذه ؤلكن الوضسع خط Òجدا ؤأان حصسل شسيئ فيجب
أان تقول إانا لله ؤإانا أاليه راجعون ،إاتق الله ؤأاذهب إا ¤مصسلى
اŸسستشسفى ؤصسل ؤادع الله أان ينجي ؤلدك .هّز األب كتفه
سساخرا ؤقال :ما أاسسهل اŸوعظة عندما “ ّسض شسخصسا آاخر
لÁت لك بصسلة .دخل الطبيب إا ¤غرفة العمليات ؤاسستغرقت
العملية عدة سساعات خرج بعده الطبيب على عجل ؤقال لوالد
اŸريضض :أابشسر يا أاخي فقد ‚حت العملية “اما ؤا◊مد لله
ؤسسيكون ابنك بخ Òؤاآلن اعذر Êفيجب أان أاسسرع بالذهاب
فورا ؤسستشسرح لك اŸمرضسة ا◊الة بالتفصسيل .حاؤل األب أان

الأفـضسل للمـرء أان ُيجـرح
من قبِـل اÙـيط Úبه فلرÃا على
األقـل تخلـصض من عـذاب ﬁـبّتـهم.

ألنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

ابـتـسسـم
لب لولده :إاذا
^ قال ا أ
رسشبت ‘ الختبار ل أانت
ول- - -دي ول أان- - -ا وال - -دك،
لخ-ت-ب-ار اتصش-ل ا أ
ل
ب -ع-د ا إ
ب يسشأال :أالو كيف كانت
النتائج ؟ رد الولد :رجاءً
هل Áكنني أان أاعرف من
معي؟

يوجه للطبيب أاسسئلة أاخرى ؤلكنه انصسرف على عجل انتظر
األب دقائق حتى خرج ابنه من غرفة العمليات ؤمعه اŸمرضسة
فقال لها األب :ما بال هذا الطبيب اŸغرؤر  ⁄ينتظر دقائق
حتى أاسسأاله عن تفاصسيل حالة ؤلدي؟ فجأاة أاجهشست اŸمرضسة
بالبكاء ؤقالت له :لقد تو‘ ابن الدكتور يوم أامسض على إاثر
ح -ادث -ة ؤق-د ك-ان يسس-ت-ع-د Ÿراسس-م ال-دف-ن ع-ن-دم-ا اتصس-ل-ن-ا ب-ه
للحضسور فورا ألن ليسض لدينا جراح غÒه ؤهاهو قد ذهب
مسسرعا Ÿراسسم الدفن ؤهو قد ترك حزنه على ؤلده كي ينقذ
حياة ؤلدك  .. .الّلهم أارحم نفوسض تتأا ⁄ؤل تتكلم اللّهم آام.Ú

^ غ- -ب -ي شش -اه -ده أاه -ل -ه
وه-و ي-ق-ب-ل ج-دار البيت،
سش-أال-وه م-ابك؟؟ ق-ال لهم:
أاخ- - -ي سش - -ا ⁄اتصش - -ل م - -ن
البحرين وقا‹ سشلم على
البيت.

أاك ÌاŸشس -اع -ر ت -ع -بً-ا ه-ي
أانك لسست ح- - -زي- - -ن ،ل- - -ك - -ن
األشس - -ي - -اء ال - -ك - -ثÒة اŸرك- -ون- -ة ‘
صسدرك –تاج إا ¤عناق لتبكي
AGQò©dG
على حدؤد الفراق نقـف ل
النسسيان يرحل بنا لبعيد ؤل
ا◊ن Úيحملنا ألحضسانهم.
¿Gõ«ŸG
ه -ن -اك أان -اسض ت -ب -حث ع-ن
أاخطائك لكي ترحل عنك ،ؤهناك
أاناسض تعمي عيونها عن أاخطائك
ألنها –بك.
Üô≤©dG
أاخرجوا حكايا السسواد من
ق- -ل- -وب م ل- -يسس- -ت -وط -ن  ..الصس -ف -اء
اأرجاءها فنحن عابرؤن فقط.
¢Sƒ≤dG
أاحَياَنـا َقـد َتفقد األشسَياء
ؤاألشسخاصضَ ،ليسض ألنكَ لَم
ُت -ح -اِف -ظ َع َ-ل -ي َ-ه -ا ج-يً-داَ ،ب-ل ألن َك
ت َعَليَها أاكَ Ìمَِن الÓزمِ
حافظ َ
َ
…ó÷G
ف - -ب - -ع ض ض ا ل أ ح  – Úت -ا ج
ؤ ض س - - -ع ّ- - -ي - - -ة “ “ ا ل ّص س - -ا م ت “ “
ش س - - -ي - - -ا ء ك - - -ث  Òة غ  Òه - -ا ت - -ف ك ،
– ت -ا ُج -ه -ا ل -ل -ذ ك -ر ي -ا ت  ،ل -ل َ-ح -ن ، Ú
ل -ل ض س -ج -ي -ج ‘ ر ا أ س س ك  ،ؤ ل -ب -ع ض ض
ا ل ب ش س ر ا أ ي ض س ًا .
äƒ◊G
ب -عضض الأشس-ي-اء ا÷م-ي-ل
ل ُتر ى بالع  ÚاÛر دة ل
ي- -راه- -ا سس- -وى ال -ن -ادرؤ ن ال -ذي -ن
يبحثون عن ا÷مال ؤسسط زحام
البشسر.

السسبت  21جانفي 2٠17م
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الموافق لـ  22ربيع الثاني  143٨هـ

إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

هام جدأ

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

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

العدد
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ليجـــــــــاد ألـــــــــدوأء
بحـــــــــث أسسبـــــــــاب ألـــــــــدأء إ

مـ ـ ــ ــ ــ ــ ــوت القلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوب واحتضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ا إإلÁـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
لن ألقلب متقلب وما سُسمي ““قلبا““ إأل لتبدله،
لمر ألهّين ،أ
يهم أمر إأحياء ألقلوب كل مسسلم ولكن إأدرأك ذلك ليسس با أ
لÁان ،ويÎتب
وهو يحتاج إأ ¤عناية حتى ينمو إأÁانه ،وإأل فسسوف يضسُعف وينزوي أ إ
لÁا ،Êوإأذأ مات
على هذأ ضسعف ألهمة ثم يبدأ ألقلب ‘ ألدخول ‘ مرحلة ألحتضسار أ إ
لنسسان،
لÁان أصسبح ألقلب فارغا ل يقّر حقا ول ينكر منكرأ ،وهذه هي بدأية هÓك أ إ
أ إ
ل -ذلك ي -جب أن نضس -ع أي-دي-ن-ا ع-ل-ى أل-دأء ل-ك-ي ن-أات-ي ب-ال-دوأء ،فÓ-ب-د م-ن وضس-ع أل-ي-د ع-ل-ى
لÁان ‘ قلوبنا حتى ‚د ألعÓج لهذأ ألضسعف ،ولبد من
لسسباب ألتي تؤودي إأ‹ ضسعف أ إ
أ أ
s
َ
َ
حsتى ُيَغuيُروأ مَا ِبأاَْنُفسِسِهم““.
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قال الله تعاَ““ :¤ومَنْ ُيِرْد َأانْ ُيضِسsلهُ َيجَْعلْ صَسْدَرهُ ضَسيًuقا ‘ أاهل السسماء إان الله يبغضس فÓنا فأابغضسوه ،قال
حَ-رًج-ا َكَ-أاsنَ-م-ا َيs -صسs-عُ-د ِف-ي ال sسسَ-م-اِء َكَ-ذِلَ -ك َيْ-جَ-عُ-ل الsلُه فيبغضسونه ثم توضسع له البغضساء ‘ األرضس““ ،فذنوب
َ
ج َسس َعَلى اsلذِينَ ل ُيؤوْمُِنونَ““ ،وهذا حال كل من نأاى ال -ع -ب -د Œع -ل ال -ل-ه ع-ز وج-ل ي-ب-غضس-ه وŒع-ل ال-ن-اسس
الuر ْ
عن ذكر الله ،والذنوب واŸعاصسي ل Œلب لصساحبها يبغضسونه.
إال ال -ه -م وال -غ -م ،أام -ا اإلÁان وال -ط -اع -ة ف -ي -ج -ل -ب-ان إاذا رأايت أاحدا ‡ن أالفوا اقÎاف الذنوب ،فسسوف
لصساحبها الطمأانينة والسسكينة ،وهذه بعضس اŸفاهيم Œد وجهه مظلما مسسودا وليسس عليه نور اإلÁان
التي إاذا اتبعها اŸسسلم وجد حاله يتغ Òمن النقيضس والطاعة ،ألن الله يضسفي على وجوه الطائع Úنورا
مشسرقا من نورهُ ،تعرف من خÓله أان صساحب هذا
إا ¤النقيضس.
الوجه مؤومن ،وغÒه من الُعصساة إاذا ذهب لقضساء
بعضس أاموره يجد األبواب مقفله ‘ وجهه وأاموره كلها
التخلّصص من أامراضص القلوب
متعسسرة ،وإان وجد خÓف هذا ،فهو اسستدراج له حتى
الذنوب واŸعاصسي هي أامراضس القلوب وإاذا أاصسيب
Áضسي ‘ ارتكاب الذنوب واŸعاصسي وأايضسا ُيصساب
ا
القلب بهذه األمراضس ضسُعفت همته وأاصسبح مريضس بقلة الÈكة ‘ أامواله ،ف Óيدري أاين تذهب أامواله
ي -جب م -ع -ا÷ت -ه ق -ب -ل أان ي -دخ -ل ال -ق-لب ‘ م-رح-ل-ة فيجدها تذهب هباء ،كأانها ذهبت مع مهب الريح،
الحتضسار التي رÃا تؤودي إا ¤موت اإلÁان اŸتبقى وكل هذه اÙن التي حّلت به ل يدري أان سسببها
فيه ،والقلب إاذا امتلئ بالذنوب واŸعاصسي ل يسستطيع اقÎافه للذنوب واŸعاصسي ،و‘ صسحيح «ابن ماجه»
صساحبه أان يدخل إاليه اإلÁان ،فمث Óلو أانك أاحضسرت من حديث «ثوبان» أان النبي صسلى الله عليه وسسلم
وعاء به ماء غ Òنظيف وأاردت وضسع ماء نظيف به ،يقول ““ ألعلمن أاقواما من أامتي يأاتون يوم القيامة
فهل Áكن وضسع اŸاء النظيف وأان يكون ﬁتفظا بحسسنات أامثال جبال تهامة بيضسا فيجعلها الله عز
بكيفيته قبل وضسعه ‘ هذا الوعاء ،دون اŸسساسس وج -ل ه -ب-اء م-ن-ث-ورا““ ،ق-ال « ث-وب-ان» ““ ي-ا رسس-ول ال-ل-ه:
باŸاء غ Òالنظيف ،بالطبع ل ،لذلك لبد من إافراغ صسفهم لنا جلهم لنا أان ل نكون منهم ونحن ل نعلم““،
حِتَها اَألْنَهار““،
جِري مِْن َت ْ
سَسuيَئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم جَsناٍت َت ْ
ﬁتويات هذا الوعاء من القذارة واألوسساخ التي حلت
به ثم غسسله وبعد ذلك تسستطيع وضسع ماء نظيف فيه ،قال ““أاما إانهم إاخوانكم ومن جلدتكم ويأاخذون من ويقول أايضسا ““َواsلِذيَن ل َيْدُعونَ مََع اللِsه إاَِلًها َآاَخَر َول
حuق َول َيْزُنونَ َوَمْن
وكذلك القلب ،لبد من إافراغ ﬁتوياته من الذنوب الليل كما تأاخذون ولكنهم أاقوام إاذا خلوا Ãحارم الله َيْقُتُلوَن الsنْف َسس الِsتي حَsرَم اللُsه إاِل ِباْل َ
ف لَُه اْلَعَذاُب َيْوَم الِْقَياَمِة
انتهكوها““ ،ومعنى هذا ا◊ديث أان الله يأاتي بأاقوام َيْفَعْل َذِل َ
ك َيْلَق َأاَثاًماُ .ي َضساَع ْ
واŸعاصسي ثم تهيئته لكي يصسبح أاه Óليكون وعاء
خُلْد ِفيِه مَُهاًناِ .إال مَْن َتاَب َوَآاَمَن َوَعِمَل َعَمÓ
من أامة اإلسسÓم يوم القيامة ،حسسناتهم أامثال ا÷بال َوَي ْ
ب
يسستطيع اسستقبال اإلÁان وا◊فاظ عليه ،والذنو
ك ُيَبuدُل اللُsه سَسuيَئاِتِهْم حَ َسسَنات““.
حا َفأاُوَلِئ َ
واŸعاصسي Œلب على اإلنسسان الفقر واŸهانة وعدم فيجعلها الله هباء منثورا لسسبب واحد وهو أانهم ل صَساِل ً
يتوّرعون عن اقÎاف اŸعاصسي.
التوفيق وظلمة ‘ الوجه وسسخط الله وبغضس الناسس،
ا◊رصص على ترقية اإلÁان
قال تعاَ““ :¤وَمْن َأاْعَرضَس َعْن ِذْكِري َفإاِsن لَُه َمِعيشَسًة
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العمل على زيادة اإلÁان من أاهم العوامل اŸؤوثرة ‘
حشُسُرُه َيْوَم اْلِقَياَمةِ َأاْعَمى““ ،ويقول تعاَ““ :¤أال
ضَسْنًكا َوَن ْ
طَمِئtن اْلُقُلوُب““ ،والذي ل يذكر الله مثل اإلقÓع الكامل عن الذنب أاو ““التوبة النصسوح““ هي تثبيت اإلÁان وعدم زعزته ،و‘ سس «ابن ماجه» من
ِبِذْكِر الsلهِ َت ْ
اŸيت ،ف -ف -ي ““صس -ح -ي -ح ال -ب-خ-اري““ م-ن ح-ديث «أاب-ي اÓÿصس من ارتكاب الذنوب ،وللتوبة النصسوح أاربعة حديث «أانسس بن مالك» رضسي الله عنه قال ““كان
رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم يك Ìأان يقول  :اللهم
موسسى» رضسي الله عنه أان النبي صسلى الله عليه وسسلم أاركان أاسساسسية هي:
ثبت قلبي على دينك ،فقال رجل :يا رسسول الله،
قال““ :مثل الذي يذكر ربه والذي ل يذكر ربه مثل  -1البعد عن الذنب والإقÓع عنه فورا.
ا◊ي واŸيت““ ،والذنوب واŸعاصسي ُتعرضس صساحبها  -2الندم على ما فات منها واإلحسساسس بأانك كنت تخاف علينا وقد آامنا بك وصسدقناك Ãا جئت به،
ّ
لسس -خ -ط ال -ل -ه ع -ز وج-ل ،ف-ف-ي ““صس-ح-ي-ح مسس-ل-م““ م-ن تعصسي الله من جراء اقÎافك لها ،مع ا◊سسرة على فقال :إان القلوب ب Úإاصسبع Úمن أاصسابع الرحمن عز
حديث «أابي هريرة» رضسي الله عنه أان النبي صسلى الله ما فعلته ،ألن النفسس التي تشسعر بالندم وا◊سسرة هي وجل يقلبها كيف يشساء ،وأاشسار األعمشس بإاصسبعيه ““،
فالنبي صسلى الله عليه وسسلم صساحب أاتقى القلوب
عليه وسسلم قال ““ :إان الله إاذا أاحب عبدا دعا جÈيل النفسس اللوامة التي أاقسسم بها الله تعا.¤
وأافضسلها كان يقول ““اللهم ثبت قلبي على دينك““ ،حتى
فقال إا Êأاحب فÓنا فأاحبه ،قال فيحبه جÈيل ثم  -3العزم على عدم الرجوع إاليها مرة أاخرى.
ينادي ‘ السسماء فيقول إان الله يحب فÓنا فأاحبوه -4 ،إاذا كان الذنب يتعلق بأاحد من الناسس فÓبد أان أان ه -ن -اك رج  Ó-سس -م -ع ه -ذا ف -وضس -ع -ه داخ -ل دائ-رة
ف -ي -ح -ب-ه أاه-ل السس-م-اء ،ق-ال ث-م ي-وضس-ع ل-ه ال-ق-ب-ول ‘ ت- -ع- -م -ل ›ت -ه -دا ع -ل -ى رد ا◊ق -وق ألصس -ح -اب -ه -ا إان اسستفهام وسسأال الرسسول كما ُذكر ‘ ا◊ديث ،فقال
األرضس ،وإاذا أابغضس عبدا دعا جÈيل فيقول إا Êاسستطعت ،قال الله تعا““ :¤يا َأايها الsذِين آاَمنوا توبوا النبي ““إان القلوب ب Úإاصسبع Úمن أاصسابع الرحمن عز
َ َt
َ َُ ُ ُ
وجل يقلبها كما يشساء““ ،و‘ مسسند اإلمام «أاحمد» من
أابغضس فÓنا فأابغضسه ،قال فيبغضسه جÈيل ثم ينادي إاَِلى الsلهِ َتْوَبًة َن ُصسوحًا َع َسسى َرtبُكْم َأاْن ُيَكuفَر َعْنُكْم

حديث نبوي
ي صسلّى ألّله
قال ألنّب ّ
ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م““ :ما من
مسس -ل -م ي-ع-ود مسس-لً-م-ا
إأّل َي -ب -عث أل ّ-ل-ه إأل-ي-ه
سس - -ب - -ع Úأل- -ف م- -لك
ُي -صس t-ل-ون ع-ل-ي-ه ‘ أّي
سس-اع-ات ألّ-ن-ه-ار حّتى
Áسس- - - - - - - - - - - -ي ،و‘ أّي
سس-اع-ات ألّ-ل-ي-ل حّ-ت-ى
يصس- - - - - - -ب- - - - - - -ح““ ،روأه
أ◊اك -م وأب -ن ح -ب-ان
م -رف -وًع-ا وألÎم-ذي
وق -ال صس -ح -ي -ح ع-ل-ى
شسرطهما.

حديث «عمرو بن العاصس» أانه سسمع رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم يقول ““ اإن قلوب بني آادم كلها بÚ
اإصسبع Úمن أاصسابع الرحمن عز وجل كقلب واحد
يصسرف كيف يشساء ،ثم قال رسسول الله صسلى الله عليه
وسس -ل -م :ال -ل -ه-م مصس-رف ال-ق-ل-وب اصس-رف ق-ل-وب-ن-ا إا¤
ط -اع -تك““ ،ف -ه -ذه األح -اديث ب -راه Úع-ل-ى أان ق-ل-وب
العباد يصسرفها الله كيفما يشساء ،فÓبد من العمل على
زيادة اإلÁان ألن اإلÁان لن يبقى كما هو ،فهو يزيد
وي -ن-قصس؛ ي-زي-د ب-ال-ط-اع-ة وي-ن-قصس ب-اŸعصس-ي-ة ،وم-ن
أاسسباب زيادة اإلÁان:
 التفكر ‘ اآيات الله الكونية ،وهذه لها فوائد جمة‘ زيادة اإلÁان ،فعندما تنظر إاﬂ ¤لوقات الله
Œد أان الله خلق كل شسيء بحكمه وبأاشسكال ﬂتلفة
ومتنوعة ،وعندما تشساهد هذا ل يسسعك سسوى أان
تقول سسبحان الله ،وهذا يزيد اإلÁان ‘ القلب.
 معرفة اأسسماء الله وصسفاته ،فعندما تعرف اللهÃعرفة اأسسمائه وصسفاته ،تشسعر بزيادة اإلÁان ‘
قلبك ألنك كلما عرفت الله أاك Ìكلما ازددت خوفًا
منه وبالتا‹ يزداد اإلÁان ‘ قلبك.
 زيادة الطاعات ألن الطاعات ترفع من مسستواكاإلÁا ÊوŒعلك ترتقي بإاÁانك وكلما ارتفعت ‘
Óمور اÙاطة
إاÁانك وارتقيت فيه ،كلما نظرت ل أ
من حولك بنظرة “لؤوها العمومية والشسمولية ،وهذا
يزيد من خشسيتك لله.
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أل -تسس -ب -ي -ح ب -ع -د ألصس Ó-ة ب -ال -ي-م Úم-ن مسس-ائ-ل أÓÿف
أŸشستهرة وخاصسة ب Úألعلماء أŸعاصسرين وÁكن حصسر
لقوأل ‘ أŸسسأالة ‘ ثÓثة أقوأل:
أ أ
األول :أان السس s-ن-ة ال-تسس-ب-ي-ح ب-ال-ي-م-ن-ى ول ي-ج-وز ال-تسس-ب-ي-ح م-ع-ه-ا
باليسسرى.
الثا :Êأان السسنsة التسسبيح باليدين وعدم اقتصسار التسسبيح على
اليمنى.
ال-ث-الث :أان األفضس-ل ال-تسس-ب-ي-ح ب-ال-ي-م-ن-ى وج-واز ال-تسس-ب-ي-ح م-ع-ها
باليسسرى.
هل الرسسول صسلى الله عليه وسسلم كان يسسuبح الله عز وجل بيده
اليمنى فقط أاو باليد اليسسرى ‘ حديث كان النبي صسلى الله
عليه وسسلم يسسبح بيده ‘ حديث آاخر كان صسلى الله عليه وسسلم
يسسبح بيمينه هل هذان ا◊ديثان صسحيحان أام ل ؟ فأاجابوا:
أامر الله تعا ‘ ¤كتابه بالتسسبيح وحثsت السسنsة الثابتة عليه
وبsينت فضسله مطلقًا ومقsيدا ً بزمن أاو حال أاما كونه باليد أاو
بأاناملها :فقد روى ‘ ذلك اإلمام أاحمد ‘ مسسنده وأابو داود ‘
سس -ن -ن -ه ع -ن يسسÒة ب -نت ي -اسس -ر رضس-ي ال-ل-ه ع-ن-ه-ا  -وك-انت م-ن
اŸهاجرات  -قالت :قال لنا رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم:
(يا نسساء اŸؤومنات عليكن بالتهليل والتسسبيح والتقديسس ول
ت-غ-ف-ل-ن ف-ت-نسس Úال-رح-م-ة واع-ق-دن ب-األن-ام-ل ف-إان-ه-ن مسس-ئولت

مسستنطقات)  -أاحمد ( )371 / 6وأابو داود والÎمذي واألمر ‘
ذلك واسسع ول حرج ‘ اسستعمال أانامل اليدين جميعاً كما هو
ظاهر من حديث يسسÒة ولكن اسستعمال أانامل اليد اليمنى ‘
ذلك أافضسل
ثانيًا :لعل أاعدل األقوال ‘ هذه اŸسسأالة هو التوسسط فيها
فيقال :إان األصسل أان يكون عقد التسسبيح باليد اليمنى ،فإانه ومع
التسسليم بأان رواية( :بيمينه) ‘ صسحتها نظر من حيث الصسنعة
ا◊ديثية ،فإان الرواية اÙفوظة ‘ ا◊ديث( :بيده) ليسس فيها
أانه كان يعقد التسسبيح بيديه جميعا وإال لقال( :بيديه) فÎجح
أان يكون اŸراد بها إاحدى اليدين ول قائل بأانها اليسسرى فقط
فيÎجح أاو يتع Úأان تكون (اليد) هنا هي (اليمŸ )Úا هو معلوم
من قاعدة الشسرع ‘ مثل ذلك :أان تقدم فيه اليد اليمنى.
قال اإلمام النووي رحمه الله :قال العلماء :يسستحب تقدË
اليم ‘ Úكل ما هو من باب التكر Ëكالوضسوء والغسسل ولبسس
الثوب والنعل واÿف والسسراويل ودخول اŸسسجد والسسواك
والكتحال وتقليم األظفار وقصس الشسارب ونتف اإلبط وحلق
الرأاسس والسسÓم من الصسÓة واÿروج من اÓÿء واألكل والشسرب
واŸصسافحة واسستÓم ا◊جر األسسود واألخذ والعطاء وغ Òذلك
‡ا ه- -و ‘ م- -ع- -ن- -اه .ويسس -ت -حب ت -ق -د Ëال -يسس -ار ‘ ضس -د ذلك
كالمتخاط والسستنجاء ودخول اÓÿء واÿروج من اŸسسجد

وخ -ل -ع اÿف والسس-راوي-ل وال-ث-وب وال-ن-ع-ل وف-ع-ل اŸسس-ت-ق-ذرات
وأاشسباه ذلك.
مع ذلك فاألمر كله ‘ دائرة اŸسستحب واألفضسل كما حكى
النووي قاعدة الباب عن أاهل العلم وليسس هو ‘ دائرة اıالفة
واŸعصسية ،كما قد يقول من يلزم بالتسسبيح باليمنى ل سسيما
وعموم قوله( :باألنامل) يشسمل أانامل اليدين جميعا كما تقدم
ذكره.
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السصبت  ٢١جانفي ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٢ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
عمر

فنانة
جزائرية

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٧٧نقطة،
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

الح ـ ـ ـ ــل

كلمة السشر
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الكلمـــــــات:

اŸششائخ ،القدÁة ،ا◊فصشية ،الرائع ،الصشومعة،
اŸرتبات ،البايات ،الطابع ،الدولة ،ا◊نفية ،اŸالكية،
العلوم ،ا◊كم ،اŸيادين ،الباششا ،الصشادق ،اŸتممة،
اŸعلقة ،اŸد ،فدية ،الوزارة ،اŸسشتششار ،أاحداث،
ششؤوون ،جاءت ،صشاحب.
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أا ـ فرحات عباسس؟
ب ـ أاحمد بن بلة؟
ج ـ ا◊اج مصصا‹؟
د ـ عبد الكر Ëاÿطابي؟

٢

الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أافقيا:
صصابر الرباعي ،يسصاير ،أا· ،أاجرى ،يد،
ام ،أاسصلم ،بلح ،جويل سصعادة ،مداد،‹ ،
دل ،حل ،أاحمد راتب ،مح ،لوم ،أاع،È
يكاتب ،أامر ،أامل ،طرابلسس.
❊ عموديا:
صص -ي -دا ،م -واوي -ل ،اسس› ،د ،ك -م ،ب -اي،
م - -واد ،ري ،اي- -د ،ت- -ل- -د ،أاراسص- -ل ،دروب،
جلسس’ ،م ،عمر ،سصر ،ا◊ ،Èا.ا ،بديل،
باب ،عميلة ،معملÁ ،دح ،ا◊ارسس.
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ 30 + 20 + 90 + 31 + 61 + 53 + 25
4 30 = 70 + 50
الحل  /تسشل وتثقف

اإلسسم ا◊قيقي للّرئيسس
الراحل هواري بومدين هو
ﬁمد ابراهيم بوخروبة.
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اخت Èمعلوماتك:
من ب Úالشّسخصسيات السسياسسية اآلتية ،من
قامت بتأاسسيسس حزب شسمال إافريقيا؟
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بلدية بو’ية
بومرداسس
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ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ت

منزل

رقد

اسصم الÓعب
تايدر

اسصم إاشصارة
صصوت
ا’نفجار

∞≤ãJ h π°ùJ

الكلمــات السسريــة
ا

فك
’ يداع

غذاء أاسصيوي
““م““

للنصصب

اللغز:

الكلمة السشهمية

عرسشان

ة

رفقة
إاله

١

مفرد
مدن

ا

سصئم

شصهر هجري

بسصط

٣

سشر باŒاه ا أ
لسشهم
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
حتى تصشل إا ¤حرف
الفاء (ف) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

ل

البارحة
رجاء

تنجب

٢

759

خاصصية
اشصتغل
سصئم
بحر

حرف مكرر
يسصتمر

١٧٢٣٩

قارة صصفراء غذاء قدسصة
الفراعنة

لفظ هاتفي
أاعيشس ““م““

دردشسة
لسسهم
اأ

صس

ارشصد

للنهي
سصأام

لقب عثماÊ

لششارة –توي على
هذه ا إ
دوائر مرقمة من  ١إا،٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
رمز الششارة يتكون من
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصشل على اسشم
لحد كتاب الرواية
أ
ا÷زائرية بالفرنسشية.

و

اليوم الذي
كان يسصمى
مؤونسس

شصقيق

العدد

رقــــــــــم
٤

شصاعر ومدير
الثقافة

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السشر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
ﬂ )١رجة سصينمائية لبنانية،
 )٢وجع ،اشصتغل ““م““،
‡ )٣ثل مسصرحي راحلŸ ،سس،
 )٤رجاء ““م““ ،يلحق،
 )٥والدة ،اقعد،
 )٦حرف مكرر ،عاصصمة امريكية ،فعل
ماضس ناقصس،
 )٧عسصاسس ،أاج““ Òم““،
 )٨قادم ““م““ ،ثلثا نور،
‡ )٩ثلة لبنانية ““م““،
 )١٠يتبع ،دولة عربية ““م““،
ﬂ )١١رجة سصينمائية إامارتية.

عموديا
‡ )١ثلة لبنانية،
 )٢يجمع ،حرف جر ،وجع،
 )٣عكسس جنوب ،يد‹ ““م ““
 )٤الق““ Èم““،
 )٥أارفع ““م““ ،السصقي ““م““،
 )٦البارحة ،ثلثا ينعي،
 )٧أاركضس ““م““ ،اسصتفسصرت ““م““،
 )٨غطاء ا÷سصد ،منهاج ““م““،
 )٩حرف جر ““م““ ،يصصافح ،ثلثا جبال،
 )١٠اشصتغل ،آالة طرب ““م““ ،إاهانة ““م““،
 )١١بلدية بو’ية ورقلة.

.

السسبت  21جانفي  2٠1٧م اŸوافق لـ  22ربيع الثانى  1٤٣٨هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com

العدد
17٢3٩
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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.

آذرآر عل ـ ـ ـ Úآغمـ ـ ـثن وذفـ ـ ـ ـل
اين يطفن الوله ذدرث اق
تسسقنو إاخصسرن ,أاصسب
نتصسدرن نلحم اديسسقلن
سسقفر ذوذفل غف إاذرر
اعل،Ú
اعلحسسب عمسسنو نثفلحث
اغفر إاديغلن سسلكÌذين
الدي Íافيذ إاÁغن ذنعم ،
ميل أاذفل قرنسس ذلغÈ
نثمرث ،مليفسس وذفل أامن
سسرن ذثمرث ،أاتسسجن إامغن
أاذسسون أاكن إاوث
ا◊ال.سسلجه أانضسن أانف
أاكن أاذفل يسسد يك إامكن،
ذين يرنن اشسبح إاثمرث
ذذرر أاعل .Úأاذغ ذثم
انتÈتسس أانف أاكن يك إاذرر
اتسسغل Ïأالسسنت أابرنسس
ÓسسنتÒنن ذشسبح.غسس
أامل إ
أانف أاكن ثصسدرن نلحم
صسبنت أاسسوطسس،أانف أاكن
أاذللف أاقمذنن إاقرحن
أاذمرحن ذثم نثقجذ.

البويرة :ع نايت رمضشان
اأ ذ غ اإ ض س ل ث ص س ب ح ث اأ ب س س ،
ا ن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -و ل اأ ط س س
ن - -ث - -ك - -ر ي س س  ,اإ ق- -ر ح - -ن اإ ك -ن
اأ ذ و ل ن اأ ذ ف ل و ذ س س ث ع ف ن  ،اأ ي ن
اأ ن و ل ذ ق م ك ن ذ م ي ث ن ق م ذ ن ن
اأ د ي س س - - - - -ن س س - - - - -ي - - - - -ل ث - - - - -م
ا ن - - -ت - - -م - - -ر ث  ,ذ ي - -ن اإ د ي - -ر ن
ا س س - - -و ط س س اأ ش س - -ب - -ح  ،اأ ط س س
اأ ن ت و ش س ل ن اإ د ي س س ن اأ ب ن ت د ث ر و
ا ن س س ن ت اإ و ك ن اأ ذ س س ع د ن ث ق ر
ن - - -د ر ث ذ ق - -ذ ر  ،ث - -و ش س - -ل - -ن
اأ س س ب ك ن ن ت د ا ل ف ر ح ن ا ن س س ن ت

ÿذمنت انسسنت ثتاوي الوقث وثمعاونت

ثقششابيث نتاث ذروضض يحÓن ذي Ÿششتا ذي
نسشقاسض يقوآن لورآسض أآمقرآن
ثو’د أاسسقاسس ذي الو’ياث انلوراسس امقران سسÒتو ذي باثنت ،اذخنشسلة وحت
قاŸة ÿذمن نتقشسابي Úذي برناسس يح Óوأايا أاق Óغرسسن التاريخ ذأامقران ذي
ثمورث نا÷زاير وحت ما Êاثا فرنسسا ث Óثقشسابيث أام سسÓح تقوامن ايسس
اÛاهدين لفرنسسيسس وثفةكهن ذي لباسس نتموسسال ،وا◊رفثاي نتقشسابÚ
غرسس امكان ذمقران ذي العاداث نا’وراسسي Úخاطر غرسس Ÿعا Êنالرجولة
ذالكرم ذالفحوليةأام Úاغننا ا◊اج العايشس.

اأ ك - -ن لإ ث - -ن -ت -ي -ع -ج ب ا ل -ح -ل
ا س س - -و ط س س  ،اأ ر ش س اإ م ش س -ط -ح
ا ت س س - - - - - -ر ر ن ا س س - - - - - -و ذ ف - - - - -ل
اتسسملوحن سسثكريين بذفل
ا م - - -ك - - -ن خ - - -د م - - -ن ت اأ ط س س
ا ل ص س ن ف ا ل و ح ش س ن غ اأ ق خ م ن
اأ س س -و ذ ف -ل  ،ا س س -ي -ن اأ ت س س -ط ف ن
ا ت ص س -و ر ن -ث -ن ا ت -و ش س -ل -ن اأ ك -ن
اأ ث ن ت ف ر ن اإ ش س ف ي ث  ،م ذ ل م ز ي ن
غ -د ي س س -ن ذ م -ر ح -ن غ -ذ م -ن
ا ل -ح -ل -ق ث ن -ز ه -و ا ن -د اأ ط س س
اإ ق - -خ - -ذ م - -ن ا ل - -ر ح ب ن ش س - -ن
ذشسضسح.
ب - -ل م - -ن -ت س س اإ ق -ذ اإ ح -م -ل -ن

ا د ل  ,غ - - - -ر س س ث - - - -ك - - - -ل  ,ي ك
اأ ت ش س ض س ذ ق ذ ف ل  ،اأ ن ف اأ ك ن
ذ ث غ ل ت اأ ك ك ر  ,اأ ط س س غ ن د ل ن
اإ ت - -ق س س - -ذ ن اإ و ك - -ن اأ د ش س ض س -ن
و اأ م - -ك - -ن خ -د م -ن ث -م -ز ز ل ت
غ - - -ر س س - -ن اأ ن - -و ا ل - -ي ش س ض س - -ن
س س -ز ر ب -ن ب -ل م -ي -غ -ل  ،اإ م -ذ ن ن
غ -ق س س -ذ ن ث -م ن -ث -ق -ج -ذ ة اأ ف ن
يك اتولث بسسثعف’ذنشسرح
ذ ز ه اأ د س س - -و ج - -ذ ن غ - -ع -ق -ل -ن
اأ س س - - - - -ن س س ب - - - - -د ل ذ م - - - - -ر ح
ن -ث -ق -ج -ذ ة  ،اأ ذ غ اأن -ف اأ ك -ن
سسوجذد يون بهل غف دمة
ا ل - -ي - -ج - -ن لإ ق -ذ ا ل -ي -ق س س -ذ ن

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒى نالتيفن ـ ـ ـ ـ ـاغ

اأ س س - - -ن س س اأ ذ ف - - -ن ي ك اأ ت - - -و ل
اإ ل ق ن غ و ك ن اأ ذ س س ع د ن ا س س ن
ّث ق ن ث ن اإ ق ر ز ن  ،ذ ق س س اأ ن ف
اأ ك -ن ا ت س س -ل -ن -ت -د ث -م -ز ز ل اأ م
ذ ي - -ن ي - -ع - -ن - -ن اأ د ل  ,ن -غ اأ ي -ن
ي - - -ع - - -ن - - -ن ث - - -م س س - - -ن  ،ا ر ش س
غ م ش س ط ح اأ ت س س ر ر ن ج ع ل ي ل ق ة
ي ك اأ ت ش س ض س ذ س س ه ر ث ة ي ت س س ل د
وهل نشسن ذنشسرح.
اأ ي ن ي ط ف ن ا ل و ل ه اأ ك ن ي ك
ث -و ش س -ل -ن  ,ذ ل -م -ز ي ن ي ت س س ر ح ن
غ -ر ث -ق -ج -ذ ة اأ س س -ع -د ن اآ س س
ذقوث اتقنتسس نرلفرح يك
اأ ت س س ق م ت س س .

ترى نتوتÓيت نتمازيغت
سسلحروف انتفناغ دقت تÒى
تكبورت د„ “ورت غرسس
د’ن .تÒى انتفناغ اتناف
دمناو اموشسان “ورتنغ اتواري
د„ اضسغاغان اجانا نوريران
دالغÒان ددسسان تغزران اموشسان
اتوغان عمران مدان امازغان .
تÒايو انتاف دخ ازرابة
اتونقاشس الفضسة فلحسساب
نالتاو’ت اغرسسان الوق.Ï

ام -اشس -ي اوف-ي-ن دخ ام-اسس-ان-ن ددب-اب
نالثار مناو اموشسان اضسضسنين دمناو
ت -م -ورا ن -وج -ان -ا ن -ف -ري-ق-ي-ا ان-ت-م-ورت
انليبيا دالماروك دمالي دالنيجر،يÓ
وسس يرو تيرى انتفناغ غال سسمسس
للوف نسسقسسان قبل تÓليت نسسيدنا
عيسسى ي Óوسس يقار بل تفناغ تفغد
ام -ار ن -ال -ف -ن -ي -ق-ي-ي-ن ال-ع-ه-د ن-وج-ل-ي-د
ماسسنيسسا
سس -ت -م -اسس ت -ن -ع-زامت م-ل-ي-ك-ة حشس-ي-د
ت -ب-راسس ي-غ-لب ف-ت-ي-رى ان-ت-ف-ن-اغ دزي-ر
توضس توف بل التفيناغ اتدقل غال
 1500نسسقسسان قبل تÓليت نسسيدنا
عيسسى دقت سستيرى دتوتريين تكبار
دنج اتمورت .اماسسان زذغ اولوضسان
غ -ال الصس -ل ام -زوار ان-ت-رى ان-ت-ف-ن-اغ
اشس ح - -د غ - -رسس ل - -م - -ارتسس دلصس- -ل

وسس- - -ت - -ع - -دا ال - -مشس - -ت - -ا
نسس -ق -اسس اق  Ó-ثسس-م-ط
مليح ويرني يوثا الخير
ذامقران انلمطر ذاأذفل
واأق  Ó- -ي - -ط- -ف م- -ل- -ي- -ح
وورعان هذيرن اأذيويث
ام -ي -ن اق -ارن اخ -دام -ن
الأح - - -وال ال - - -ج- - -وي- - -ة،
ب - - -ذونت ث- - -ق- - -اي- - -ري- - -ن
ان- - - -ل- - - -وراسس ات - - -ق - - -نت
ث- -قشس- -اب- -ي- -ي -ن ،اإل -غ -روز
انسسنت يخسس ذاأرقازن
انسس -نت ان -ي -غ ذال -دريث
اأق  Ó-ولن ن-ه-ن-ي-ن ل-ت-ان
سس -ع -واي-د ان-غ  ،وشس-ي-اي
اتبيان بلي حتى الجيل
ن -م -ي -را اك -ن -ت -ا ي -ت -ح -ب -ا
اذيرط ثقشسابيث خاطر
اغ-رسس ل-ب-اسس ن-الفوايد
وث - - - -تسس - - - -ر م- - - -ل- - - -ي- - - -ح
سسقسسميط.
ارق- -ازن اأم- -ق- -ران سس -ي
زيك ات- -ح- -ب- -ان اذرط- -ن
ث- - -قشس- - -اب - -ي - -ن خ - -اط - -ر
اأروظ -اي األن اأت -اضس-نت
زيك ل- - - - -ج- - - - -داد ان- - - - -غ
وي - - -تسس - - -ري - - -ه- - -ن سس- - -ي
اأسس-م-ي-ط ،وم-ان-ي اإيبذو
ال -ج -و ي -ت -ب-دال واإع-داد
ال -ب -رد اأذل -م-ط-ر واأم-ي-ن
اإغ -ن -ن -ا ال -ح -اج دراج -ي
اأق Ó- -ن -وف -يث ذي ازل -ق

ذي لبÓد ماني اقنا بلي
نتا ذادريث اأنسس كامل
غرسسن ثقشسابين خاطر
ث -م -غ -ارث اأنسس اأث-ق-اسس
ك-ام-ل بشس-ام اأذح-اف-ظ-ن
ف- - -اأروضس- - -اي واأذسس - -رن
اإماننسسن ذي المشستا.
وصس- - -ح اأرق- - -ي- - -ن- - -ت - -ي - -د
ث- -قشس- -اب- -ي- -ي- -ن ن- -ال -ب -ي -ع
ات -ن -وزانت واألن ل -ب-اسس
اأق Ó- - -اأسس- - -اغ- - -ن- - -ه - -نت
سسسس- - - - - - -ومت 3000دج،
بصسح األنت لعوايل ذي
ل- - -وراسس اأم- - -ق - -ران ذي
ب -اث -نت اأذخ-نشس-ل-ة اأذ اأم
البواقي اأذ قالمة اإقمرا
ل- -خÓ- -ث اأنسست زط- -نت
ث - -قشس - -اب - -ي- -ن ذي ث- -دار
اأنسس- -نت ،وسس- -اغ- -ن -ت -ي -د
ال -ق -ط-ن ي-ح Ó-واأت-ق-نت
ذي سسدايين واتمعاننت
اوب - -ع - -د زط - -نت سس - -نت
ن- -ال -خ Ó-ث ل -خ -ذم -ت -اي
ك - -ام - -ل ث - -ت - -م - -وق- -ا ذي
الصس- - -ي - -ف خ - -اط - -ر ذي
ال -مشس-ت-ا يصس-مت ال-ح-ال
ولزم ث- -قشس- -اب- -ي- -ن اأت -ي
ث -وج -ذ اأم -ي -ن اإغ-ن-ت-ق-ار
ال -ح -اج-ة ع-ق-ي-ل-ة ،اأقÓ-
اأث-ق-ا ل-ب-اسس ن-ت-قشس-اب-ي-ن
زيك اأثروانسس وثتحواج
ل-م-ع-ونت وث-ب-تو سسخذام

آآوآل دآنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزوب:
^ ي ّ-ن -اسس أاوب -ه -ل -ول آام-ور ي-ت-م-ا
عدي سسن
نتيرايو.
ت- - -مشس- - -روسست ادف- - -غ- - -ان اسس- - -قسس - -ن
ام- -دج- -ورا ب- -ع- -د ارسس- -م ن- -ت- -وتÓ- -يت
ن-ت-م-ازي-غت ت-وتÓ-يت ن-ت-م-ورت ن-دزير
ي Ó- -وسس ي- -غسس ت -ي -راسس سس -ل -ح -روف
سس- -ت -ق -ام -نت ي  Ó-وسس ي -غسس ت -ي -راسس
سستعرابت.
م- -ول- -ود م- -ع- -م -ري دق -ن سس -ن -ع -زم -ان
امقرانان ابرسسان توتÓيت نتمازيغت
اسس- - -رسس ل- - -ج- - -واي- - -ة  35نلحروف

سس -ت -ق -ام -نت ت -وسس -خ -دام ي -غ-لب دزي-ر
دموشسان اضسضسنين.
اماشسي اعافران مناو توات اغÓن
ب - - -ا ش س ا د س س - - -د ر ا ن ع - - -ا و د ا ن ا ر ي - - -ن - - -د
ت-وتÓ-يت ن-ت-وغ-رسس-نت غ-ال ت-م-دورت
انمدان سسسسان عبد الرحمن حواشس
ابراهيم عبد السسÓم نوح عبد الله
صس -ال -ح ت -رشس-ي-ن ع-ب-د ال-وه-اب ف-خ-ار
ادمناواضسضسنين.

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

^ ن -ان -اسس إا ي-و ي-وشس-ن آاسس-راح
ذي غاتن ّي ّ
Ó
^ غ -ي -ب -ورا ت-اك-ال إاّم-ن
أاّنسس
^ ييف ّيذ نلهن
ّيذ نتيوانت

نالصسوف واذيريث ومن
بعد اثسسعذلنت مليح .
وث-ط-وال اأق-ل-ي لخذمت
ن - -ت - -قشس - -اب - -يث م - -ان - -ي
اإثتطف حتى  3األشسهار
سسيرتو ما ني اأثتيليشس
لمعونت ،واإخدم ذقزتا
يشست ن- - -ف- - -وسس ،بصس- - -ح
ل -وراسس اأم -ق-ران سس-قÓ-
وسس - -نت ان - -ي - -غ تÓ- -ث- -ة
ن - -ل- -خÓ- -ث اأق- -خ- -دم- -ن
ذاأقزطا بشسام اأذكملنت
له ليه ،خاطر لخذمت
اأنسس ثسس - - - - - - - -غÓ- - - - - - - -ب
وثسس - -ك - -راه ،وث - -غ - -اوسس
ثيشس نتاث ثاأق Óاتزط
اأث- - -خ - -دمشس ل - -خ - -دمت
انداه ،بشسا اتكمل زيك
اأثطوالشس ذيسس.
ث- -قشس- -اب- -يث اأن- -ل -وراسس
ذل-م-ف-خ-رث ت-ام-قرانت،
وت - -ح - -ف- -اظ- -نت فÓ- -سس
ل -ع -واي-ل ك-ام-ل ،ول-وك-ان
اتحوسس مليح اأثتافذشس
اأخ- -ام ب Ó- -ث- -قشس- -اب- -يث
وشس- - -ي اأق  Ó- -ن - -ه - -ن - -اث
اسس- - -ق- - -اسس نت اح - -ب - -ي
ن -ال -ج -ي -ل ن -م -ي-را اروظ
ن -ت -ق -اب -يث خ-اط-ر ي-زرا
ب- -ل- -ي نت ذت -اري -خ انسس
ولزم اذحفظن فÓسس.

باتنة :لموششي حمزة
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لبحاث النفطية الفرنسسية
^ 21جانفي  :1957مكتب ا أ
ن ودائ- -ع ال- -ن -ف -ط ‘ الصس -ح -راء ا÷زائ -ري -ة
يشس Òأا ّ
Áكنها أان تسسد احتياجات فرنسسا مدة  15سسنة.
^  21ج-ان-ف-ي  :1959السس-ل-ط-ات الإسس-ت-ع-مارية تÈم
اّت- -ف- -اق- -ا ب Úالشس- -راك- -ة ال- -ف- -رنسس -ي -ة ل -ل -بÎول والشس -رك -ة
لمريكية STANDARD OIL OF NEW JERSEY
ا أ
للتنقيب عن البÎول ‘ الصسحراء ا÷زائرية.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

تأالق بعروضس قوية وروح وطنية عالية ‘ كأاسس العا ⁄العسسكرية

الفريق الوطني العسسكري يفوز على نظÒه الكوري الشسما‹ بهدف Úلهدف
تأاهل إا ¤ربع النهائي بالعÓمة الكاملة  9نقاط

«الشس- -عب»  -واصس-ل ال-ف-ري-ق
ال -وط -ن-ي ال-عسس-ك-ري ل-ك-رة ال-ق-دم
ع -روضس-ه ال-ق-وي-ة ‘ ك-اأسش ال-ع-ا⁄
ال-عسس-ك-ري-ة ،ال-ت-ي Œري بسس-لطنة
عمان ،خÓل الفÎة اŸمتدة من
 13إا 29 ¤ج -ان -ف -ي ،2017
ب -ت -ح-ق-ي-ق-ه ،أامسش ،ال-ف-وز ال-ث-الث
ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ضس -د ف-ري-ق ك-وري-ا
الشس- -م- -ال- -ي- -ة ،ب- -ن -ت -ي -ج -ة ه -دفÚ
لهدف واحد ،حيث جرت اŸباراة
Ãجمع بوشسر بالعاصسمة مسسقط.
“يزت اŸباراة باإلثارة القوية،
حيث أادى لعبو منتخبنا الوطني
مباراة رائعة ،أاحرزوا فيها نصسرا
حاسسما ،عكسش اإلرادة الفولذية
وال-روح ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ال-ية .تأالق
رفقاء حراق شسمسش الدين الذي
وّقع الهدف األول ‘ الدقيقة ،12
قبل أان يعمق زميله مزيان عبد
ال- -رح- -م- -ان ال -ف -ارق ،ب -إاضس -اف -ت -ه
الهدف الثا ‘ Êالدقيقة .54

أاما هدف كوريا الشسمالية الوحيد
‘ اŸباراة ،جاء ‘ الدقيقة 13
من الشسوط األول من توقيع هيون

السس ـ ـ ـ Òبخط ـ ـى ثابت ـ ـ ـ ـة ..
ومسستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى متمـ ـ ـ ـ ـ ـّيز

يسس ÒاŸنتخب الوطني العسسكري بخطى ثابتة
ن -ح -و –ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة ك-بÒة م-ن خÓ-ل ت-وق-ي-ع-ه
ل -ل -ف -وز ال -ث -الث ع -ل -ى ال -ت -وا‹ أامسس ع-ل-ى ن-ظÒه
الكوري الشسما‹ ،وتأاهله عن جدارة إا ¤الدور
ال-ق-ادم م-ن ك-أاسس ال-ع-ا ⁄ال-عسس-ك-ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
التي تتواصسل Ãسسقط.
يحوز اŸنتخب الوطني العسسكري لقب اŸنافسسة
ال -ذي ك -ان ق -د ت -وج ب -ه ب -ك -وري -ا ا÷ن -وب -ي -ة ع-ام
 ..2015والذي كان الثا Êله بعد التتويج ‘ كأاسس
العا ⁄التي جرت بالÈازيل.
لرادة القوية Ÿمثلينا جعلتهم
التنظيم اÙكم وا إ
يتفوقون و يؤوكدون الطموحات الكبÒة للفريق
لم-ور ب-ج-دي-ة
ال -وط -ن -ي ال -عسس-ك-ري ال-ذي حسس-م ا أ
وف-ن-ي-ات ع-ال-ي-ة ط-ي-ل-ة اŸق-ابÓت الثÓث ‘ الدور
لول لينصسب نفسسه كمرشسح بقوة للحفاظ على
ا أ
لدوار اŸت-ب-ق-ي-ة
ال-ت-اج ال-ع-اŸي ‘ ،ان-ت-ظ-ار إاج-راء ا أ
لمكانية تنشسيط اŸباراة النهائية.
إ
اŸدرب ب- -وط -اج Úاع -ت -م -د ع -ل -ى لع -ب Úل -ه -م
مهارات وإامكانيات عالية يطبقون خطة متوازنة
م-ك-ن-ت-ه-م م-ن السس-ي-ط-رة ع-ل-ى م-ن-افسسيهم ،وتوقيع
لو ¤التي
أاهداف من مسستوى راق منذ اŸباراة ا أ
ف -ازوا ب -ه-ا ع-ل-ى أاŸان-ي-ا ،ث-م اŸق-اب-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي
ليرا Êلتأاتي
ت-غ-ل-ب-وا ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ال-فريق الفريق ا إ
النتيجة ‘ اŸباراة الثالثة التي أانهى بها الفريق
لول بـ 9نقاط كاملة.
العسسكري ا÷زائري الدور ا أ
و تف كل من حامية ،فرحا ،Êمزيان ‘ تقدË
لب -واب ل -ت-ق-دË
لداء اŸم ّ-ي -ز ال -ذي ف -ت -ح ل -ه -م ا أ
ا أ
لضسواء.
منافسسة كبÒة و جلب ا أ
وال-ت-أاه-ل ب-ه-ذا اÛم-ع اŸمّ-ي-ز ل-ل-ن-ق-اط يفتح أافاقا
واسسعة لزمÓء مزيان ‘ الدور ربع النهائي الذي
Áلك ف-ي-ه اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ال-عسس-ك-ري ح-ظ-وظا
كبÒا للوصسول إا ¤اŸربع النهائي ،بالنظر للظروف
اŸع -ن -وي -ة ال -ع -ال -ي -ة ال -ت -ي ي -ت -م -ت -ع ب-ه-ا م-ن-ت-خ-ب-ن-ا
العسسكري.
لهمية الكÈى التي
كما أان هذا التأالق يؤوكد ا أ
ت-ول-ي-ه-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس ال-وط-ني الشسعبي
للرياضسة العسسكرية التي كثÒا ما منحت ا÷زائر
جوائز و أالقاب عاŸية ‘ العديد من الرياضسات و
رف-رف ال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي ع-ال-ي-ا ‘ م-ن-افسس-ات ع-اŸية
كÈى.
ف-ا÷م-ه-ور ال-ري-اضس-ي ا÷زائ-ري اŸت-اب-ع ب-اه-تمام
ك-ب Òخ-رج-ات اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ال-عسسكري لكرة
القدم متفائل برؤوية ‡ثلينا ‘ القمة ،و أان يكون
اŸدرب بوطاج Úثالث مدرب يتوج مع الفريق
الوطني العسسكري باللقب العاŸي بعد كل من عبد
الرحمان مهداوي و يونسس افتيسسان.
و لهذا فالعمل الصسارم و اıطط الدقيق مّكنا
ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسس-كرية من الوصسول إا¤
مسس -ت -وى ك -ب Òوالسس -ي -ط -رة ع -ل -ى اŸن-افسس-ة ال-ت-ي
لداء
سس -تسس -م -ح ل -ه -ا Ãواصس -ل-ة اÛه-ود و ت-ق-د Ëا أ
العا‹ للوصسول إا ¤اللقب العاŸي الثالث .
ف -ت -ح -ي -ة ت -ق -دي -ر ل -ه -ذا ال -ف -ري -ق ال -ذي يشس-رف
باسستمرار الرياضسة ا÷زائرية ،أاين يÈهن ‘ كل
اŸن- -اسس- -ب- -ات ع- -ل- -ى ال- -ع -م -ل اŸت -واصس -ل و ال -ن -اج -ح
للمسسؤوول Úعلى الرياضسة العسسكرية ا÷زائرية.

QƒªM óeÉM

جيم سس.Ú
ب -ه -ذه ال -ن -ت -ي -ج-ة ي-ت-أاه-ل ال-ف-ري-ق
ال -وط -ن -ي ال -عسس -ك -ري ع -ل-ى رأاسش

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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السسبت  22ربيع الثا 1٤٣8 Êهـ اŸوافق لـ  21جانفي 2017م

›موعته إا ¤الدور ربع النهائي
ب- -ال -ع Ó-م -ة ال -ك -ام -ل -ة تسس -ع ()09
نقاط.

10°

france prix 1

الفريق ڤايد صسالح

فلتكن التها– Êفيزا من أاجل رفع راية ا÷زائر عالية
الشس -عب  /ه-ن-اأ ال-ف-ري-ق ڤ-اي-د صس-الح الفريق
ال -وط -ن -ي ال -عسس-ك-ري ع-ل-ى ال-ن-ت-ائ-ج اŸم-ت-ازة
لول م -ن ك -أاسس ال -ع -ا⁄
اŸسس- -ج -ل -ة ‘ ال -دور ا أ
لكرة القدم العسسكري ‘ ،رسسالة جاء فيها ما
يلي:
يسسعد Êأان أاتوجه إاليكم بتها Êا◊ارةÃ ،ناسسبة
تأاهلكم للدور الثا ،Êبكل جدارة واسستحقاق ،لكأاسش
العا ⁄لكرة القدم العسسكرية ،التي Œري فعاليتها
Ãسسقط  /سسلطنة عمان ،من  13إا 29 ¤يناير
.2017
وإاذا أاغتنم هذه السسانحة السسارة ،التي تنم عن
ال-ك-ف-اءات ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة ال-عالية واŸهارات
الرياضسية الفائقة لفريقنا الوطني العسسكري لكرة
ال-ق-دم وال-ت-حضس Òا÷ي-د ل-ري-اضس-ي-ي-ه وع-ن تضس-اف-ر
ج- -ه- -ود اŸشس- -رف Úع -ل -ى ذلك م -ن ط -اق -م ت -ق -ن -ي
ومسسؤوول ،Úالذين أاسسهموا بفعالية ‘ تأالق ‚ومه
‘ كرة القدم العسسكرية ،بفضسل –ليهم بالنضسباط
اŸثا‹ والسسلوك الرياضسي النزيه اŸطبوع بالروح
الوطنية العالية ،فإا Êأاحيي فيكم النتائج اŸمتازة
ال-ت-ي أاح-رز” ع-ل-ي-ه-ا ‘ ال-دور األول ،ب-تسس-ج-ي-ل-ك-م
ث Ó-ث -ة ان -تصس -ارات ع -ل -ى ال-ت-وا‹ ب-دون أاي إان-ه-زام
والتأاهل اŸباشسر إا ¤الدور الثا ،Êحاثا ا÷ميع
على اŸزيد من بذل ا÷هود ومضساعفة التدريبات
والتمارين بكل صسرامة ومثابرة ‘ ،سسبيل ضسمان
تسسجيل نتائج مثلى ‘ األدوار اŸقبلة ،تفضسي إا¤
التتويج ‘ ،نهاية اŸطاف ،بإاذن الله تعا ،¤بكأاسش
العا ⁄لكرة القدم العسسكرية.

 780عـون يعـّززون الشسرط ـة ‘ حماي ـة اŸواطـن مـن ﬂتلـف األخطار
لولÃ ،درسسة الشسرطة بالدار البيضساء (ا÷زائر) ،على مراسسم حفل تخرج
Óمن الوطني ،أامسس ا أ
(الشسعب) ـ أاشسرف اللواء عبد الغني هامل ،اŸدير العام ل أ
لعوان الشسرطة ‘‘ح» ،تضسم  780متخرج ،بحضسور شسخصسيات وطنية ،السسلطات اÙلية اŸدنية والعسسكرية لولية ا÷زائر ،إا¤
لو ¤أ
الدفعة ا÷ديدة وا أ
لعÓمية.
لسسرة ا إ
جانب ‡ثلي جمعيات وأاعضساء من ا أ
قام اللواء بتفتيشش الدفعة اŸتخرجة حاملة اسسم
اÙقق الرئيسسي للشسرطة «رامي عبد الرحمان»،
ال -ذي سس-ق-ط شس-ه-ي-د ال-واجب ال-وط-ن-ي ،ب-ت-اري-خ 27
فيفري  ،1996تلتها مباشسرة كلمة مدير اŸدرسسة،
ال -ذي اسس -ت -ع -رضش اŸراح -ل اıت -ل -ف -ة ل -ل -ت-ك-وي-ن
ال-ن-ظ-ري وال-ت-ط-ب-يقي مدة  12شس-ه-را .وه-و ت-كوين
مدرج ‘ إاطار عصسرنة و–ديث الÈامج التدريبية
ومواكبة تدريسش العلوم األمنية والقانونية ومبادئ
حقوق اإلنسسان وفنيات التصسال.
وبعد أاداء  ÚÁاإلخÓصش من قبل أافراد الدفعة
وت-ك-ر Ëال-ط-ل-ب-ة األوائ-ل ” ،ت-ق-د Ëاسس-ت-ع-راضسات
ري-اضس-ي-ة خ-اصس-ة ،ح-يث اسس-ت-ه-لت ب-ع-روضش ت-قنيات
الدفاع الذاتي وكيفيات التدخل ◊ماية اŸواطنÚ
من ﬂتلف اıاطر .كما ” تكر Ëعائلة شسهيد
الواجب الوطني ،اŸرحوم رامي عبد الرحمان ،من
طرف اللواء هامل.
أاسس -دى ال -ل -واء ه -ام -ل ت -وج -ي -ه -ات ق -ي -م-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة
اŸتخرج ،Úدعاهم إا ¤التفا ‘ Êخدمة اŸواطن
‘ إاطار احÎام حقوق اإلنسسان وقوان Úا÷مهورية
وت -غ -ل -يب ال -ع -م -ل ال -وق -ائ-ي ع-ل-ى ال-ردع-ي ،خ-دم-ة ل أ
Óمن الوطني ،على الدور الهام والفعال الذي قام اŸسس -ت -م -رة واŸت -واصس-ل-ة ل-رج-ال الشس-رط-ة ‘ أاداء
لسستقرار البÓد وحماية ألمن اŸواطن.
به اŸواطن ع Èكامل الÎاب الوطني ،بالتصسدي اŸهام النبيلة اŸتمثلة ‘ السسهر على أامن وسسÓمة
ك-م-ا أاث-ن-ى ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل اŸدي-ر ال-ع-ام ل -ك -ل ﬁاولت اŸسس-اسش ب-أام-ن ال-وط-ن ومشس-ارك-ت-ه األشسخاصش واŸمتلكات.

‘ الذكــــــرى  52لنطـــــÓق الثــــــورة الفلسسطينيــــة

إاشسادة بدعم ا÷زائر غ ÒاŸشسروط ودعوة ›ددة إلنهاء النقسسام

اŸقاومة الفلسسطينية ،إاضسافة إا ¤خيارات أاخرى
من أاجل حمل اÙتل اإلسسرائيلي على العÎاف
ب-ح-ق-وق الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي وإان-ه-اء الح-تÓل،
داع-ي-ة ل-ت-ك-ون سس-ن-ة  2017سس-ن-ة إان-ه-اء لÓحتÓل
وإاعÓن الدولة الفلسسطينية اŸسستقلة وعاصسمتها
ال -ق -دسش الشس -ري -ف وذلك ب -ال -ت -مسسك ب -ال -ث -وابت
ال-وط-ن-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،مشس-ددي-ن ع-ل-ى ال-وحدة
الوطنية وإانهاء كل أاشسكال النقسسام.
رصّس الصسف مطلب ملح
اعت‡ Èثل فصسائل منظمة التحرير الفلسسطينية
ﬁمد صسÓح ،ذكرى اندلع الثورة الفلسسطينية
«نقطة ﬁورية» ‘ تاريخ الثورة الفلسسطينية،
داعيا إا ¤ضسرورة وحدة الصسف الفلسسطينة ،ل
سس -ي-م-ا وح-دة األداة ال-نضس-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èال-ي-وم
«مطلبا فلسسطينيا ملحا» .وأابرز صسÓح ،أان
األوضس- -اع اÿطÒة ال- -ت- -ي ت- -ع- -يشس- -ه- -ا األراضس- -ي
الفلسسطينية اÙتلة ،لسسيما القدسش تسستدعي
«نقلة عملية» لتطبيق كل القرارات التي “خضست
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أاشســــــــرف علــــــــى تخرجهــــــــا اللــــــــواء هامـــــــل بالـــــــدار البيضســــــاء

أاكد اŸشساركون ‘ الذكرى 52
لنطÓق الثورة الفلسسطينية،
إ
على مواصسلة النضسال إا ¤غاية
لهداف الوطنية
–قيق ا أ
الفلسسطينية باللجوء إا ¤كل
اÿيارات اŸمكنة لوضسع حد
لسسرائيلي
لسسياسسة الحتÓل ا إ
التعسسفية والعدوانية،
مشسددين على ضسرورة وحدة
الصسف الفلسسطيني وإانهاء كل
أاشسكال النقسسام الذي يهدد بقاء القضسية
الفلسسطينية.
خÓ-ل اح-ت-ف-ال-ي-ة أاق-ي-مت ب-قصس-ر ال-ث-ق-افة مفدي
زكريا با÷زائر العاصسمة ،إلحياء ذكرى انطÓق
ال-ث-ورة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ة اŸواف-ق ل-ل-فا— يناير ،1965
نظمتها حركة التحرير الوطني الفلسسطيني (فتح)
بإاقليم ا÷زائر ،أاكد أام Úسسر حركة فتح (إاقليم
ا÷زائر) عبد اللطيف بدير ،أان ذكرى الثورة تعود
اليوم للتأاكيد على «مواصسلة النضسال حتى يتحقق
الطموحات واألهداف الوطنية الفلسسطينية».
وقال السسيد بدير (أابو هاشسم) أان «ا◊ركة عازمة
على اللجوء إا ¤كل اÿيارات اŸمكنة لوضسع حد
لسسياسسة الحتÓل السسرائيلي من خÓل التوجه
إا ¤اŸؤوسسسس -ات ال -دول -ي -ة ع -ل -ى رأاسس-ه-ا ﬁك-م-ة
ا÷نايات الدولية واأل· اŸتحدة لتعزيز موقفنا
ووق -ف السس -ت -ي -ط -ان وا◊صس -ول ع-ل-ى ال-عضس-وي-ة
الكاملة لدولة فلسسط.»Ú
‘ ه -ذه ال -ذك -رى ،ج -ددت ا◊رك -ة ع -ل -ى إاذك -اء
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ع-ن ك-ل ال-ل-ق-اءات اŸل-ت-ئ-م-ة منذ
 2005إا ¤غ - -اي - -ة آاخ - -ر ل- -ق- -اء
فلسسطيني  -فلسسطيني ،الذي ”
–ت ال -ق -ب -ة ال -روسس -ي-ة م-ؤوخ-را.
وهو األمر الذي أاكد عليه سسفÒ
دول- -ة ف- -لسس -ط Úب -ا÷زائ -ر ل -ؤوي
عيسسى ،الذي اعت ‘ Èمداخلته،
أان اإلنقسسام من «أاخطر األمور
ال- -ت- -ي ت- -ه- -دد ال- -ي- -وم ال- -قضس- -ي -ة
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ة» ،داع-ي-ا إا« ¤إاع-ادة
رصّش صسفوف الشسعب الفلسسطيني
م -ن ج -دي -د وال -ت -وح -د ح -ول ه-دف واح-د» ،م-ع
اإلسس -راع ‘ ت -ن -ظ -ي-م ان-ت-خ-اب-ات ‘ ال-بÓ-د «دون
م -راوح -ة ول مسس -اوم-ة» ع-ل-ى م-ك-اسسب م-ن-ظ-م-ة
التحرير الفلسسطينية.
Óم Úالعام Ÿنظمة اÛاهدين أابرز
و‘ كلمة ل أ
سسعيد عبادو تقاسسم الشسعب ا÷زائري وقيادته مع
ا÷انب الفلسسطيني لهذه الذكرى ،التي تسسÎجع
ألذهان ا÷زائري Úالثورة التحريرية ا÷زائرية
اÛيدةﬁ ،ذرا من أان ذكرى الثورة الفلسسطينية
تعود اليوم ‘ خضسم أاحداث خطÒة تسستهدف
صسميم الشسعوب العربية واإلسسÓمية.
وج-دد ع-ب-ادو ب-اŸن-اسس-ب-ة ،ال-ت-ذك ÒباÛهودات
التي قامت وتقوم بها الدولة ا÷زائرية والتي
أاكدت مرارا على لسسان رئيسش ا÷مهورية السسيد
عبد العزيز بوتفليقة أان السسÓم لن يتحقق ‘
الشس - -رق األوسس - -ط إال ب - -ق- -ي- -ام دول- -ة ف- -لسس- -طÚ
وعاصسمتها القدسش الشسريف.

ف -ل -ت -ك -ن ه -ذه ال -ت -ه -اÃ Êث -اب-ة شس-ه-ادات اعÎاف
باسستحقاقكم بذلك و–فيزا لكم من أاجل اŸزيد
من العمل الدؤووب بغية تبوئكم اŸكانة اŸرموقة،
ورف -ع ب -ال -ت -ا‹ ،راي -ة ا÷زائ -ر ع -ال-ي-ة رف-راف-ة بÚ
جيوشش العا ،⁄على خطى أاسسÓفكم الذين توجوا
هم بدورهم ،بكل جدارة واسستحقاق ،بكأاسش العا⁄
ل -ك -رة ال -ق -دم ال -عسس -ك-ري-ة م-رت Úم-ت-ت-ال-ي-ت2011 Ú
بالÈازيل و  2015بكوريا ا÷نوبية مدون Úهكذا
اسس- -م ا÷زائ- -ر ‘ السس- -ج -ل ال -ذه -ي ل -ك -رة ال -ق -دم
العاŸية.
الفريق أاحمد ڤايد
نائب وزير الدفاع الوطني
رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الشسعبي

إاثـــر عمليـــة تطويق ﬁكمة
بضسواحــي بلديـــة عزازقــــــة

ا÷يـ ـ ـ ـ ـشش يلق ـ ـ ـ ـي القب ـ ـ ـضش
على اإلرهـ ـ ـ ـابي ÚاÿطÒين
«ل.اسسماع ـيل» و«ع.الوناسش»

الشسعب ‘ /إاطار ﬁاربة اإلرهاب وعلى إاثر عملية
تطويق ﬁكمة بضسواحي بلدية عزازقة“ ،كنت مفرزة
للجيشش الوطني الشسعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي
وزو/ن.ع ،1.بالتعاون مع مصسالح األمن الوطني ،مسساء
يوم  18جانفي  ،2017من إالقاء القبضش على إارهابيÚ
( )02خ- -طÒي- -ن ،ي- -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -ك -ل م -ن اŸسس -م -ى
«ل.إاسسماعيل» اŸكنى «جليبيب» و»ع.الوناسش» اŸدعو
«سسلمان».
وبحسسب بيان تلقت «الشسعب» نسسخة منه ،فإان العملية
مكنت من اسسÎجاع مسسدسش رشساشش ( )01من نوع
ك Ó-شس -ن -ي -ك -وف وب-ن-دق-ي-ة نصس-ف آال-ي-ة ( )01م - -ن ن - -وع
سسيمونوف وكمية من الذخÒة ولغم تقليدي الصسنع
ومنظار.

...ويقضسي على إارهابي باŸيلية

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب ،قضست مفرزة للجيشش
الوطني الشسعبي ،بالقطاع العملياتي ÷يجل ،بإاقليم
الناحية العسسكرية اÿامسسة ،ظهر أامسش ،على إارهابي
إاثر كمÃ Úنطقة ا◊ضسرية باŸيلية .وبحسسب بيان
وزارة الدفاع الوطني ،فإان العملية لتزال متواصسلة.

السسفـــ Òالكينـــــي:

ا÷زائر تلعب دورا هاما ‘ إارسساء السسلم واألمن ‘ إافريقيا

أاكد سسف Òكينيا ‘ ا÷زائر موا
ليموشسÒا ،يوم اÿميسس ،أان ا÷زائر
تعد «شسريكا اسسÎاتيجيا» يلعب «دورا
لمن ‘ إافريقيا.
هاما» ‘ إارسساء السسلم وا أ
أاوضس- -ح السس- -ف Òال- -ك- -ي- -ن- -ي ،خÓ- -ل ل- -ق -اء م -ع
الصسحافة ،أان «ا÷زائر تعد شسريكا اسسÎاتيجيا
ونريد أان نعزز عÓقاتنا الثنائية والشسراكة ،ألن
ا÷زائر ليسست فقط شسريكا ‘ اŸشساورات
ولكنها شسريك عملي».
كما أاشسار ليموشسÒا ‘ هذا الصسدد ،إا« ¤الدور
الهام» الذي تلعبه ا÷زائر ‘ إارسساء السسلم
واألمن ‘ اŸغرب العربي ،سسيما فيما يخصش
ا÷هود الدبلوماسسية اŸبذولة لتسسوية األزمة
الليبية وكذا ‘ منطقة السساحل ،حيث ” توقيع
ات- -ف -اق ل -لسس -ل -م واŸصس -ا◊ة ‘ م -ا‹ ب -فضس -ل
ا÷زائر ،رئيسسة الوسساطة الدولية.
وأاضساف ،أان اتفاق السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹
اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر «قد فتح الطريق
Ÿرح -ل -ة اسس -ت -ق -رار ‘ ه-ذا ال-ب-ل-د» ال-ذي أاق-ر
بأاهمية اŸسساهمة ا÷زائرية ‘ تعزيز السسÓم
‘ اŸنطقة.
أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصش األزم -ة ال -ل-ي-ب-ي-ة ،ف-ق-د أاك-د
ال -دب -ل -وم-اسس-ي ال-ك-ي-ن-ي ع-ل-ى ضس-رورة تشس-ج-ي-ع
ا÷هود بغية التوصسل إا ¤حل سسياسسي ،داعيا
اÛتمع الدو‹ إا ¤مكافحة العنف والتطرف
بتعزيز الشسراكة مع إافريقيا.
‘ معرضش تطرقه آلفاق التنمية ‘ القارة
اإلفريقية أاشسار السسف Òالكيني ،إا ¤مسساهمة

ا÷زائر ‘ إا‚اح قمة إافريقيا  -فرنسسا التي
عقدت بباماكو.
كما أاكد أان القمة اŸقبلة ل–Óاد اإلفريقي
اŸزمع عقدها ‘ نهاية يناير ،سستفضسي إا¤
انتخاب رئيسش جديد ل–Óاد اإلفريقي وكذا
رئ-يسش ل-ل-م-ف-وضس-ي-ة اإلف-ري-ق-ية ،حيث ترشسحت
للمنصسب وزيرة الشسؤوون اÿارجية الكينية أامينة
ﬁمد.
أاما على اŸسستوى الثنائي فقد ذكر السسفÒ
ال -ك -ي-ن-ي ،ب-ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط
ا÷زائ-ر وك-ي-ن-ي-ا ال-ل-ذي-ن ح-ارب-ا السس-ت-عمار ‘
اŸاضسي من أاجل اسستعادة ا◊رية والسستقÓل.
واسستطرد ليموشسÒا قائ ،Óإان «عÓقاتنا قد
تعززت وقد تبادلنا الزيارات الرسسمية ،سسيما
على اŸسستوى اŸؤوسسسساتي ،بإاشسراك برŸانيي
البلدين بغرفتيه وكذلك الوفود الوزارية».

