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نقصص الّتكوين وضضعف
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قرين ‘ زيارة عمل ببجاية

السسبت  ٠٤فيفري  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧جمادى األولى ١٤٣٨هـ
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يقوم وزير التصسال حميد قرين ،يوم  0٦فيفري
ا÷اري ،بزيارة عمل و تفقد إا ¤ولية بجاية ،و ‘
إاطار الÈنامج الوطني للتكوين ،سسيشسرف على ندوة
صسحفية ينشسطها مراد وضساحي مدير إاذاعة جيل أا أام
لخÓ-ق و
ح -ول شس -ب -ك -ات ال -ت -واصس -ل الج -ت-م-اع-ي ،ا أ
حسس- -ن ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق ،وذلك ب- -ق- -اع -ة الج -ت -م -اع -ات
بالولية ،ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.

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

مسسلم تطلق قافلة اŸرأاة
اŸقاولتي ـ ـ ـ ـ ـ ـة بباتنـ ـ ـة

١٧٢5١

حجار ‘
زيارة إا ¤باتنة

ي -ق -وم وزي -ر ال -ت-ع-ل-ي-م
ال- - - -ع- - - -ا‹ و ال- - - -ب - - -حث
ال -ع-ل-م-ي ،غ-دا ،ب-زي-ارة
عمل و تفقد إا ¤ولية
باتنة ،سسيشسرف خÓلها
ع -ل -ى اف -ت-ت-اح صس-ال-ون ال-ذاك-رة و ت-دشس Úا÷داري-ة
اıلدة للذكرى اŸئوية ŸيÓد الشسهيد مصسطفى بن
ب - -ول- -ع- -ي- -د و حضس- -ور اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -دو‹ ح- -ول ه- -ذه
الشسخصسية بجامعة ا◊اج ÿضسر.

ورشسة حول
اŸعا÷ة
البيداغوجية

لسس-رة و
تشس -رف وزي -رة ال -تضس -ام -ن ال-وط-ن-ي و ا أ
قضس -اي -ا اŸرأاة م -ون -ي -ة مسس -ل-م سس-ي ع-ام-ر  ،ال-ي-وم،
بباتنة على إاعطاء إاشسارة انطÓق قافلة «اŸرأاة
اŸقاولتية « ،وذلك بدار الثقافة ﬁمد العيد
آال خليفة ،ابتداء من السساعة  ١4:30زوال .

تشس-رف وزي-رة الÎب-ية
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ن- -وري -ة ب -ن
غÈيت ،ال- -ي- -وم و غ- -دا،
على الورشسة الوطنية حول اŸعا÷ة البيداغوجية،
و ذلك Ãتوسسطة بشس Òبن ناصسر Ãدينة بسسكرة ،
إا ¤جانب تفقدها لبعضس اŸؤوسسسسات الÎبوية .

حنون تنشسط Œمعا
شسعبيا بع Úالدفـ ـ ـلى

لم -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ◊زب ال -ع -م -ال ل-وي-زة
ت -نشس -ط ا أ
حنون ،اليومŒ ،معا شسعبيا بع Úالدفلى ،و ذلك
ب-ق-اع-ة ا◊فÓ-ت ال-ب-ل-دي-ة خ-م-يسس مليانة ،ابتداء
من السساعة  ١0:00صسباحا .

زيتو Êو نوري يشسرفان على
مئوية ميÓد بن بولعيد

تواتي ينصسب ÷نة –ضسÒ
النتخابات التشسريعي ـ ـ ـة

ي -واصس -ل وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط-يب زي-ت-و ،Êزي-ارت-ه
لحياء الذكرى
بباتنة ،إا ¤غاية  05فيفري ا÷اري ،إ
اŸئ-وي-ة ŸيÓ-د الشس-ه-ي-د مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د ،و ال-ت-ي
يشسارك فيها أايضسا وزير التهيئة العمرانية و السسياحة
و الصسناعة التقليدية عبد الوهاب نوري.

ينصسب رئيسس ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية موسسى
ت -وات -ي ،ال -ل-ج-ن-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ت-حضس Òالن-ت-خ-اب-ات
التشسريعية الكائن مقرها بباب الزوار حي رابية
طاهر ،وذلك ابتداء من السساعة  ١١:00صسباحا.

يوم علمي حول مكافحة السسرطان بغرداية

تنظم وزارة الصسحة والسسكان و إاصسÓح اŸسستشسفيات ،اليوم ،بالتنسسيق مع جمعية
لشسراق Ÿرضسى السسرطان اليوم العلمي حول مكافحة السسرطان ،وذلك بفندق
ا إ
ا÷نوب بغرداية ،ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.

ملتقى جهوي –ضسÒي
للتشسريعيات

سساحلي يÎأاسس ندوة رؤوسساء
اŸكاتب الولئية

يÎأاسس ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-لي
لم Úال- - - - -ع- - - - -ام ◊زب
ا أ
ت - - -ن- - -ظ- - -م وزارة ال- - -داخ- - -ل- - -ي- - -ة و
ال - -ت- -ح- -ال- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي -ة ،م -ل -ت -ق -ى
ا÷م - -ه - -وري ،ال - -ي - -وم،
ج- - - - - -ه- - - - - -وي- - - - - -ا –ضسÒي- - - - - -ا
ال - -ن - -دوة ال - -وط - -ن - -ي - -ة
لÓ- -سس -ت -ح -ق -اق -ات اŸق -ب -ل -ة
ل- - - - -رؤوسس - - - -اء اŸك - - - -اتب
لم Ú
يشس- - -رف ع - -ل - -ي - -ه ا أ
ال- -ولئ- -ي- -ة ت- -خصسصس
ال -ع -ام ل -ل-وزارة ،و ذلك
ينشسط رئيسس حزب الكرامة ﬁمد بن حمو  ،اليومŒ ،معا
ل-ل-ت-حضسÒات ا÷اري-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة
ب - -ق- -اع- -ة اÙاضس- -رات
للتزام السسياسسي» بولية
شسعبيا حول موضسوع « الشسباب و ا إ
اŸقبلة ،و ذلك باŸقر اŸركزي للحزب بكلÒفال
Ÿل- - - -ح - - -ق - - -ة ولي - - -ة
ت -ل -مسس -ان ،و ذلك ب -دار ال-ث-ق-اف-ة Ÿدي-ن-ة السس-وا Êدائ-رة ب-اب
الرسستمية ،ابتداء من السساعة  ١١:00صسباحا.
ا÷زائ - -ر ،اب- -ت- -داء
العسسة ،ابتداء من السساعة  ١0:00صسباحا.
لسسÓ- -م- -ي ل- -ولي -ة
م- - - -ن السس- - - -اع- - - -ة ي- -ن- -ظ- -م اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘ ا إ
 08:00صسباحا ،ب -وم -رداسس ،ال -ي -وم ،ل -ق -اء –سس -يسس -ي-ا ‘ إاط-ار
ب -حضس -ور  453إاحياء اليوم العاŸي للسسرطان بالتنسسيق مع
مدريتي الصسحة و الشسؤوون الدينية ،و
مشسارك .
ذلك ابتداء من السساعة 09:30
ينعقد اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع الـ  ‘ ١3١إاطار عملية تسسجيل الشسهادات ا◊ية من أافواه اÛاهدين و
صسباحا .
ى
ح
ر
اÛاهدات ،يوم  0٦فيفري ا÷اري  ،حول موضسوع «طريقة دفن الشسهداء و كيفية إاخÓء رفاقهم ا÷
لسسÎات -ي -ج -ي-ة
ي -ن -ظ -م اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل -ل -دراسس -ات ا إ
و
ت
ا
ق
ح
ل
م
ا
ه
من ميدان اŸعركة خÓل الثورة « ،ذلك ‘ اŸكان الذي –دده مديريات اÛاهدين التي ليسست ب
الشساملة ،غدا ،ندوة ينشسطها اÿب ‘ ÒالعÓقات الدولية و
مراكز لتجهيز اŸعطوب Úو ضسحايا الثورة و ذوي ا◊قوق و مراكز الراحة للمجاهدين.
لسسÎاتيجية و ا÷يو إاسسÎاتيجية جود ديفورك ،حول موضسوع « التعددية
ا إ
القطبية أاو تعدد اŸراكز  :التغي ÒالسسÎاتيجي السسريع ‘ العا ،»⁄و ذلك Ãقر
اŸعهد ببئر خادم ،ابتداء من السساعة  ١4:00زوال.

Œمع شسعبي ل Íحمو بتلمسسان

برنامج –سسيسسي
للمركز الثقا‘ اإلسسÓمي
ببومرداسس

ﬁـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاضسرة التغيـ ـ ـ ـ ـÒ
السسÎاتيجي السسريع ‘ العا⁄

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع الـ ÷ 131مع الشسهادات

جازي تواصسل سسياسسة التوظيف و تراهن على اŸهارات

تواصسل جازي ،الشسركة الرائدة ‘ ›ال تكنولوجيات التصسالت الرقمية ،تطبيق اسسÎاتيجيتها للتوظيف
من خÓل الÎكيز على اŸهارات و الكفاءات ا÷ديدة لدى خريجي اŸعاهد و اŸدارسس العليا و ا÷امعات
من أاجل التكيف مع متطلبات العصسر الرقمي ا÷ديد.
و كجزء من عملية التحول التي شسرعت فيها و وفقا للتزاماتها الجتماعية نظمت الشسركة يوم ٢5
Óعمال ( )ESAAبا÷زائر العاصسمة.
جانفي اŸاضسي يوما خاصسا بالتوظيف ‘ اŸدرسسة ا÷زائرية العليا ل أ
و اسستهدف اŸنظمون مهارات خاصسة لدى اÿريج Úو قد وقع الختيار على بعضس اŸرشسح Úالذين أاخضسعوا ŸقابÓت
عمل فردية وأاخرى جماعية من طرف قسسم جذب و تنمية اŸواهب باŸؤوسسسسة ،قبل السستدعاء Ÿقابلة مع ‡ثلي قسسم
اŸوارد البشسرية ‘ وقت لحق.
و قد اسستهدف اŸنظمون من خÓل مقابÓتهم مهارات تÎكز حول ›الت اŸالية ،واŸبيعات واŸوارد البشسرية .و كان هذا اليوم مثمرا
حيث ” اختيار بعضس اŸرشسح Úالذين توفرت فيهم الشسروط اŸطلوبة ليتم د›هم قريبا ‘ أاسسرة جازي Ÿرافقتها ‘ اŸرحلة القادمة.
لن تصسبح اŸتعامل الرقمي اŸرجعي ‘ ا÷زائر ،تسستند جازي ‘ ذلك على
و ‘ إاطار عملية التحول التي تعيشسها الشسركة التي تسسعى أ
قوة الشسراكة ب Úالصسندوق الوطني لÓسستثمار و ›مع فيمبلكوم القائمة على تنمية الكفاءات اÙلية ونقل التكنولوجيا.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .000.000 .00 :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢١)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يحياوي يعلن عن إانتاج عمل مسسرحي جديد مقتبسس

ي-ع-ق-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-مسس-رح ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ﬁم-د ي-ح-ياوي ،ندوة صسحفية
ÓعÓن عن إانتاج عمل مسسرحي جديد مقتبسس من رواية ،و ذلك مع مؤولف
ل إ
الرواية ليلى عسسÓوي و اıرج زيا Êشسريف عياد ،و ذلك بفضساء أاﬁمد قطاف
باŸسسرح ،ابتداء من السساعة  ١0:30صسباحا.

ندوة صسحفية حول األيام الوطنية عز الدين ›وبي

لي-ام ال-وط-ن-ي-ة ع-ز ال-دي-ن ›وب-ي Ÿسس-رح عزابة،
ي-ع-ق-د ط-ارق ن-اصس-ري رئ-يسس ا أ
ندوة صسحفية حول تنظيم الطبعة الثانية للتظاهرة ،و ذلك ابتداء من السساعة
Ã ،١0:30قر اŸسسرح.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسسبت  04فيفري  201٧م
ألموأفق لـ  0٧جمادى أألولى  1438هـ

Ãوجب أحكام ألدسستور وألقانون ألعضسوي

رئيسس آ÷مهورية يسستدعي آلهيئة آلناخبة ليوم  4ماي 2017

ألعدد

1٧251
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سسÓل يسستقبل رئيسس آÛلسس آلدسستوري آلفرنسسي

إأسستدعى رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ،أول أمسس ،ألهيئة ألناخبة ليوم أÿميسس  4ماي
’ ،2017نتخاب أعضساء أÛلسس ألشسعبي ألوطني ،حسسب ما أفاد به بيان لرئاسسة أ÷مهورية.
ه- -ي- -ئ- -ات أŸرأق- -ب- -ة أل- -قضس- -ائ- -ي- -ة
وأŸسستقلة.
ودع - - -ا ب - - -دوي أŸوأط- - -ن Úإأ¤
““أل- -ت- -ع- -ب Òب- -ح- -ري- -ة ع -ن إأرأدت -ه -م
وأختيار ‡ثليهم من خÓل مشساركة
وأسس -ع -ة ‘ ألن -ت -خ -اب-ات أŸق-ب-ل-ة““
قصس-د أل-ت-م-ك-ن م-ن م-وأصس-ل-ة تنفيذ
مشساريع أإلصسÓح.
وأع - -ل - -نت أغ - -ل- -ب- -ي- -ة أألح- -زأب
ألسسياسسية مشساركتها ‘ ألنتخابات
ألتشسريعية.

أوضس - -ح أل - -ب - -ي - -ان أن- -ه ““Ãوجب
أحكام أŸادة  6-91من ألدسستور
وأحكام ألقانون ألعضسوي رقم -10
 16أŸتعلق بنظام أإلنتخابات ،وقع
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،ع -ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ،يوم أÿميسس ،أŸرسسوم
أŸت-ع-ل-ق ب-اسس-ت-دعاء ألهيئة ألناخبة
ليوم أÿميسس  4ماي  201٧بغرضس
إأنتخاب أعضساء أÛلسس ألشسعبي
ألوطني““.
وأضس- - - - - -اف ذأت أŸصس - - - - -در أن
أŸرسس- - -وم أل- - -ذي وق- - -ع- - -ه رئ - -يسس
أ÷مهورية ،حدد ألفÎة أŸمتدة ما
ب 8 Úو  22فÈأير  201٧للمرأجعة
ألسستثنائية للقوأئم ألنتخابية.

آŸرآجعة آ’سستثنائية للقوآئم
آ’نتخابية من  8إآ22 ¤
فيفري آ÷اري

آنطÓق مسسار آنتخاب أآعضساء
آÛلسس آلشسعبي آلوطني
ب-ت-وق-ي-ع رئ-يسس أ÷م-ه-ورية عبد
أل -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-ل-ى أŸرسس-وم
ألرئاسسي أŸتعلق باسستدعاء ألهيئة
ألناخبة لنتخاب أعضساء أÛلسس
ألشسعبي ألوطني يوم  4ماي ،201٧
يكون بذلك قد أعلن أنطÓق مسسار
Œدي -د تشس -ك -ي-ل-ة أل-غ-رف-ة ألسس-ف-ل-ى
للŸÈان لعهدة خمسس سسنوأت.
وينصس ألقانون ألعضسوي أŸتعلق
ب- -ال- -ن- -ظ- -ام ألن- -ت -خ -اب -ي ل -ي -وم 25
أغسسطسس  ‘ 2016مادته  25مع
م- - - -رأع- - - -اة أألح - - -ك - - -ام أألخ - - -رى
أŸنصسوصس عليها ‘ هذأ ألقانون
أل- -عضس- -وي أن ““ أل -ه -ي -ئ -ة أل -ن -اخ -ب -ة
تسستدعى Ãوجب مرسسوم رئاسسي
‘ غضس -ون أألشس -ه -ر أل -ث Ó-ث-ة أل-ت-ي
تسسبق تاريخ ألنتخابات““.
وجاء أسستدعاء ألهيئة ألنتخابية
ب -ع -د أŸرأج -ع-ة ألسس-ن-وي-ة ل-ل-ق-وأئ-م
وذلك م - - - - - -ا ب 1 Úو  30أكتوبر
أŸنصس- -رم وق- -د ” تسس- -ه- -ي- -ل ه -ذه
أŸرأج -ع-ة ب-فضس-ل أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
أ÷دي-دة وألسس-ج-ل أل-وط-ن-ي ل-لحالة
أŸدن- -ي- -ة أل- -ذي Áن- -ع أل -تسس -ج -ي -ل
أŸزدوج للناخب.Ú
وم - - -ن أŸق - - -رر أيضس- - -ا إأج- - -رأء
م- -رأج -ع -ة أسس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل -ل -ق -وأئ -م
ألن-ت-خ-اب-ي-ة خÓ-ل أل-فÎة أŸم-ت-دة
من  8إأ 22 ¤فÈأيرÃ 201٧وجب
م-رسس-وم رئ-اسس-ي ي-ت-ع-ل-ق ب-اسستدعاء
ألهيئة ألنتخابية.
و على ألصسعيد ألتنظيمي فإان
ألتشسريعيات ألقادمة تتميز بكونها
تأاتي ‘ إأطار ألدسستور أŸصسادق
عليه ‘ فÈأير  2016وأŸؤوسسسس
ل-ل-ه-ئ-ي-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-بة
ألن- -ت -خ -اب -ات وأل -ذي أدخ -ل أيضس -ا
ضسمانات جديدة من حيث ألنزأهة
وألشس -ف -اف -ي -ة م -رت -ب -ط -ة Ãرأج -ع-ة
أل - -ق - -ان - -ون أŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -ن- -ظ- -ام
ألنتخابي.
وق- -د ع -ق -دت أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي -ا
أŸسس -ت -ق -ل -ة Ÿرأق -ب -ة ألن-ت-خ-اب-ات
أجتماعها أألول يوم  22يناير وهي
ت-ت-ك-ون م-ن  410عضس-و م-ن-ه-م 205
قاضس من أقÎأح أÛلسس أألعلى
ل- -ل- -قضس -اء و 205م -ن أل -ك -ف -اءأت
أŸسس- -ت- -ق- -ل- -ة ” أن- -ت- -ق- -اؤوه- -م م- -ن
أÛتمع أŸد.Ê
وق- -د ” ت- -ع -ي Úع -ب -د أل -وه -اب
درب -ال رج -ل أل -ق -ان -ون أل-ذي شس-غ-ل
ع -دة وظ -ائ -ف ب -ال-دول-ة ع-ل-ى رأسس
هذه ألهيئة بعد مشساورأت قام بها
دي - -وأن رئ- -اسس- -ة أ÷م- -ه- -وري- -ة م- -ع
›م - -وع أألح - -زأب ألسس - -ي - -اسس - -ي - -ة
أŸعتمدة.
وكلفت ألهيئة Ãوجب ألدسستور
Ãهمة ألعمل بكل أسستقÓلية على
ت- -ع -زي -ز مصس -دأق -ي -ة ألن -ت -خ -اب -ات
وألسس-ه-ر ع-ل-ى شس-ف-اف-ي-تها ونزأهتها
منذ أسستدعاء ألهيئة ألنتخابية إأ¤
غاية أإلعÓن عن ألنتائج أŸؤوقتة
لÓقÎأع.
وتتمتع ألهيئة أيضسا بصسÓحيات
وأسسعة منها مطالبة ألنيابة بتسسخÒ
أل- -ق- -وة أل -ع -م -وم -ي -ة أو إأخ -ط -اره -ا
ب -األح -دأث أŸسس -ج -ل -ة وأل -ت -ي ق -د
تكتسسي طابعا جنائيا.
ب- -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ق -ان -ون أل -عضس -وي
أŸت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ظ-ام ألن-ت-خابي ،فهو

Áك - -ن ‡ث - -ل - -ي أÎŸشس - -ح Úم- -ن
‡ارسسة حقهم ‘ مرأقبة عمليات
ألتصسويت ‘ كل أŸرأحل وتسسجيل
شس -ك -اوي -ه-م وط-ع-ون-ه-م ‘ ﬁاضس-ر
فرز أورأق ألتصسويت.
ويضس -م-ن ل-ه-م أيضس-ا تسس-ل-م نسس-خ
Óصسل من
مصسادق على مطابقتها ل أ
ه- - - -ذه أÙاضس- - - -ر .و ي- - - -ت - - -وف - - -ر
أÎŸشس -ح-ون ع-ل-ى م-دة شس-ه-ر ب-ع-د
أسس -ت-دع-اء أل-ه-ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة إلي-دأع
ملفاتهم.
وي- -جب أن –ظ- -ى ك- -ل ق -ائ -م -ة
مÎشس -ح Úم -ق-دم-ة ب-ت-زك-ي-ة ح-زب
سس -ي -اسس -ي حصس -ل ع -ل-ى أزي-د م-ن 4
ب- - -اŸائ - -ة خ Ó- -ل ألن - -ت - -خ - -اب - -ات
ألتشسريعية ألسسابقة.
و‘ حالة ما إأذأ  ⁄تف إأحدى
ألقوأئم بهذين ألشسرط Úأو عندما
يقدمها مÎشسحون مسستقلون يجب

أن تدعم ب 250توقيعا على أألقل
م-ن م-ن-ت-خ-ب Úأل-دأئ-رة ألن-ت-خ-اب-ية
أŸعنية بكل مقعد شساغر.
وخÓ- -ل درأسس -ة ›لسس أل -وزرأء
ل -ل -مشس -روع أل -ت -م -ه -ي -دي ل -ل -ق-وأنÚ
أل- -عضس- -وي- -ة أŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -ال -ن -ظ -ام
ألنتخابي و بالهيئة ألعليا ،أعرب
ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة ،عن
أمله ‘ أن يدرج هاذين ألقانونÚ
““أŸزيد من ألشسفافية وألهدوء ‘
أŸوأع -ي -د ألن -ت -خ -اب -ي -ة أŸق -ب-ل-ة،
لسس -ي -م -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى أل -ط -ب -ق-ة
ألسسياسسية““.
وأكد من جهته وزير ألدأخلية
وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ن -ور أل -دي-ن
ب -دوي أن أ◊ك -وم -ة ع -ازم -ة ع -ل -ى
جعل أŸوأعيد ألنتخابية أŸقبلة
““مثال للشسفافية وألتفتح““ بالنسسبة
ل-ل-ط-ب-ق-ة ألسس-ي-اسس-ية أŸشساركة وكل

سس -ت -ت-م-ي-ز أŸرأج-ع-ة ألسس-ث-ن-ائ-ي-ة
للقوأئم ألنتخابية ألتي سستجري من
 8إأ 22 ¤ف -ي-ف-ري أ÷اري –سس-ب-ا
ل-تشس-ري-ع-يات أل 4م - -اي  201٧هذه
ألسسنة بإادخال تكنولوجيات أإلعÓم
وألتصسال.
وتأاتي هذه أŸرأجعة ألسستثنائية
بعد أŸرأجعة ألسسنوية ألتي أجريت
ب  01 Ú-و  30أك-ت-وبر  2016بهدف
“ك ÚأŸوأطن Úألذين بلغوأ  18سسنة
ي -وم ألقÎأع وغ ÒأŸسس -ج -ل Úع -ل-ى
أل -ق -وأئ -م ألن -ت -خ -اب -ي -ة م-ن تسس-ج-ي-ل
أنفسسهم ‘ بلديات أقامتهم.
وخ Ó-ف -ا ل -ل -م-وأع-ي-د ألن-ت-خ-اب-ي-ة
ألسس -اب -ق -ة سس -تسس -ت -ف -ي -د ألن-ت-خ-اب-ات
أŸق -ب -ل -ة م-ن م-زأي-ا أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
أ◊دي - -ث - -ة م - -ن- -ه- -ا –ي Úأل- -ق- -وأئ- -م
ألن-ت-خ-اب-ي-ة ب-فضس-ل ألسس-ج-ل أل-وط-ني
ل -ل -ح -ال -ة أŸدن-ي-ة ت-ف-ادي-ا ل-ل-تسس-ج-ي-ل
أŸزدوج وتسسهيل عملية ألشسطب.
وسس -يسس -م -ح إأدخ-ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
Óدأرة ب -إاع -دأد
أإلع Ó-م وألتصس -ال ل  -إ
ألقوأئم ألنتخابية للموأطن Úبشسكل
مريح وسسريع طبقا للقانون ألعضسوي
ألذي ينصس على أنه ““ل Áكن تسسجيل
أي شس- - -خصس ع- - -ل- - -ى ع- - -دة ق- - -وأئ - -م
أنتخابية““.
وم- - - -ن أŸف- - - -روضس أن تسس - - -ه - - -ل
أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة م-رأج-ع-ة
أل -ق -وأئ -م ألن -ت -خ -اب -ي -ة أل -ت-ي ع-رفت
ت -غ -يÒأت ك-بÒة ن-ظ-رأ ل-ل-ع-دد أل-ك-بÒ
ل-ع-م-ل-ي-ات إأع-ادة أإلسس-ك-ان أل-تي “ت
بعدة مناطق من ألوطن.

مدلسسي:

أسستقبل ألوزير أألول عبد أŸالك سسÓل ،أول
أمسس ،رئيسس أÛلسس ألدسستوري ألفرنسسي لورأن
ف -اب -ي -وسس ،أل -ذي ي -ق -وم ب-زي-ارة ع-م-ل إأ ¤أ÷زأئ-ر
حسسبما أفاد به بيان Ÿصسالح ألوزير أألول.
وأوضسح ألبيان أنه بعد ألتطرق خÓل أللقاء إأ¤
““وضسع ألعÓقات ألثنائية““ تبادل ألسسيد سسÓل مع

 ..ويسستقبـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـن طـ ـ ـرف لعمامـ ـ ـ ـرة

أسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر أل-دول-ة وزي-ر ألشس-ؤوون أÿارج-ي-ة
وأل -ت -ع -اون أل -دو‹ رم -ط -ان ل -ع -م -ام-رة ،أول أمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصس-م-ة ،رئ-يسس أÛلسس أل-دسس-ت-وري
ألفرنسسي لورأن فابيوسس.
وأوضس- -ح ف -اب -ي -وسس ‘ تصس -ري -ح ل -لصس -ح -اف -ة أن
““ألصسدأقة ب Úأ÷زأئر و فرنسسا أسساسسية““ ،مذكرأ
بأان ““ألكث Òمن أألمور أ÷يدة قد ” ألشسروع فيها
(ب Úألبلدين) وسستتوأصسل““.
و ‘ م- -ع- -رضس ت- -ط- -رق- -ه Ÿوضس -وع زي -ارت -ه إأ¤

دخول آآلية آلرقابة آلدسستورية حيز آلتنفيذ سسنة 2019
أعلن رئيسس أÛلسس ألدسستوري مرأد مدلسسي،
أول أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،أن آألية ألرقابة
أل-دسس-ت-وري-ة ع-ن ط-ري-ق أل-دف-ع أل-ت-ي تتيح لكل
م -وأط -ن أŸق-اضس-اة أم-ام ج-ه-ة قضس-ائ-ي-ة م-ن أŸق-رر
دخولها ‘ ألنشساط سسنة .2019
أكد مدلسسي خÓل ﬁاضسرة قدمها رئيسس أÛلسس
أل -دسس -ت -وري أل-ف-رنسس-ي ل-ورأن ف-اب-ي-وسس ح-ول ““أŸسس-أال-ة
أألولوية للدسستورية““ قائŒ““ Óدر أإلشسارة إأ ¤أن من بÚ
أŸك -اسسب أ÷دي -دة أل -ت -ي –ق -قت Ãوجب أŸرأج -ع -ة
ألدسستورية لسسنة  ‘ 2016بÓدنا هناك تكريسس آألية
ألرقابة ألدسستورية عن طريق ألدفع““.
وأوضسح أن هذه أآللية “““ثل حقا جديدأ معÎفا به
لكل متقاضس ‘ أŸرأفعة أمام جهة قضسائية أثناء دعوى
يكون ‘ حكمها ألقانو ÊأŸتوقفة عليه نتيجة أÓÿف
مسساسس با◊قوق وأ◊ريات ألتي يكفلها ألدسستور““.
وأضساف أن دخول هذه ألرقابة أ÷ديدة أıولة
للمجلسس ألدسستوري حيز ألتنفيذ سسيكون سسنة 2019
طبقا للدسستور““.
وم -ن ج -ه -ت -ه أوضس -ح ف -ب -ي -وسس أن أŸسس -أال -ة أألول -ي -ة
ألدسستورية شسكلت ““مرحلة هامة““ ‘ مسسار إأسسناد مهمة
أل -بث ل -ل -م -ج -لسس أل -دسس-ت-وري أل-ف-رنسس-ي ،مشسÒأ إأ ¤أن
أل -ف -ك -رة ت -رم -ي إأ ¤ف -ت -ح أÛلسس أل -دسس-ت-وري ÷م-ي-ع
أŸت -ق -اضس Úو“ك-ي-ن-ه-م م-ن ألح-ت-ج-اج ع-ل-ى دسس-ت-وري-ة
أألحكام ألقانونية ألتي ” إأصسدأرها.
وأوضسح ‘ هذأ أإلطار أن أŸسسأالة أألولية ألدسستورية
‘ فرنسسا ل Áكن إأثارتها من ألعدم ضسد أي حكم
ق -ان -و ،Êم -وضس -ح-ا أن-ه ي-ت-ع Úإأدرأج-ه-ا ‘ إأط-ار دع-وى
جارية أمام جهة قضسائية إأدأرية أو قضسائية.
وأوضسح ألوزير أألول ألسسابق و رئيسس ألدبلوماسسية
ألفرنسسية بهذأ ألشسأان أنه منذ ( 2010تاريخ بدأية ألعمل
ب -اŸسس -أال -ة أألول -ي -ة أل -دسس -ت -وري -ة) ف -إان ›لسس أل -دول -ة
وﬁكمة ألنقضس أصسدرأ  2.945قرأرأ منها  2.321غÒ
قابل للطعن) و (نحو  80باŸائة) و  224قابل للطعن
أمام أÛلسس ألدسستوري (نحو  20باŸائة).
تبادل أÈÿأت ‘ ظل أحÎأم ألهوية أŸؤوسسسساتية
–ادث رئ -يسس أÛلسس أل -دسس -ت -وري م -رأد م-دلسس-ي
با÷زأئر ألعاصسمة مع نظÒه ألفرنسسي لورأن فابيوسس،
ح- -يث ت- -ب- -ادل وج- -ه- -ات أل- -ن -ظ -ر وأÈÿأت ‘ أÛال

ألدسستوري.
و‘ تصسريح للصسحافة عقب هذه أÙادثات أكد
فابيوسس قائ ““Óقررنا تعجيل تبادلتنا وعملنا أŸشسÎك
خصسوصسا من أجل توضسيح ما يسسمى باŸسسأالة أألولية
ألدسستورية بفرنسسا وألدفع بعدم ألدسستورية با÷زأئر““.
كما أوضسح فابيوسس ألذي قام بزيارة رسسمية إأ¤
أ÷زأئر بدعوة من مدلسسي أن أألمر يتعلق (بالدفع
بعدم ألدسستورية ‘ أ÷زأئر) بإاصسÓح ““ هام وإأيجابي““
قررته أŸرأجعة ألدسستورية أألخÒة و ألذي يسسمح لكل
متقاضس أو موأطن خÓل أÙاكمة بالقول بأان أ◊كم
ألذي سسيطبق عليه غ Òمطابق للدسستور.
ويرى ألوزير أألول ألفرنسسي ألسسابق أن أألمر يتعلق
ب ““ت -وسس -ي -ع ل -ل -ح -ق -وق وأ◊ري -ات وأن أ÷زأئ -ر ق-ررت
أŸضسي على هذأ ألنهج طبقا لدسستورها .أما فرنسسا
فقد قررت ذلك منذ سسنوأت““ على حد قوله.
ك -م-ا أع-ت Èأيضس-ا أن أل-ط-رف Úم-ت-ف-ق-ان ع-ل-ى ف-ك-رة
تبادل خÈتهما ‘ ظل أحÎأم ألهوية أŸؤوسسسساتية لكل
طرف ““ حتى يتمكن ‘ آأخر أŸطاف كل من أŸوأطن
وألعدألة وأ◊رية ألتقدم أك.““Ì
ومن جهته ،صسرح مدلسسي أن أ÷زأئر تعكف على

ضس -ي -ف -ه وج -ه -ات أل -ن -ظ -ر ح -ول أه -م -ي-ة أŸسس-ائ-ل
ألدسستورية وألظروف ألكفيلة بتحسس Úفهم Œارب
ألبلدين ‘ هذأ أÛال لسسيما بعد ألتقدم ألكبÒ
أÙرز إأثر أŸصسادقة على ألدسستور أ÷ديد““.
وأضساف أŸصسدر أن أللقاء جرى بحضسور وزيرة
ألعÓقات مع ألŸÈان غنية ألدألية.

تطبيق ““أإلجرأءأت ألهامة““ للتعديل ألدسستوري لسسنة
 2016مع أألخذ بع Úألعتبار Œارب ألبلدأن أألخرى
م- -ث- -ل ف- -رنسس- -ا ““بصس -در رحب ““ م -ن أج -ل أسس -ت -خ Ó-صس
ألدروسس.
من جهة أخرى ،أكد مدلسسي يقول ““ عندما يتعارضس
أحد قوأن Úأ÷مهورية مع حقوق و حريات أŸوأطن و
مع ألدسستور أيضسا فإانه من حق أŸوأطن ألدفاع عن
ن -فسس -ه م -ن خ Ó-ل إأخ -ط-ار أÛلسس أل-دسس-ت-وري أو م-ن
خÓل إأجرأء  ⁄يحدد بعد““.
‘ هذأ ألشسأان قال أŸتحدث إأنه أمر جديد ‘
ألدسستور أ÷ديد ألذي حدد ثÓث سسنوأت من أجل
إأعدأد أإلجرأءأت ألضسرورية لسسيما ألقانونية ألتكوينية
وأإلع Ó-م-ي-ة أل-ت-ي تسس-م-ح ل-ل-م-وأط-ن Ãم-ارسس-ة ح-ق-وق-ه
بشسكل أوسسع وبالتا‹ تطبيق أŸادة  188من ألدسستور (
تكريسس ألرقابة ألدسستورية عن طريق ألدفع).
و‘ أألخ Òأوضس- -ح م- -دلسس- -ي أن- -ه أت -ف -ق م -ع ن -ظÒه
أل-ف-رنسس-ي ح-ول ب-رن-ام-ج ع-م-ل سس-ي-ن-ط-ل-ق خÓ-ل أسس-بوع
ب -ق -دوم ›م-وع-ة ع-م-ل ف-رنسس-ي-ة رف-ي-ع-ة أŸسس-ت-وى إأ¤
أ÷زأئر و توجه ›موعة عمل جزأئرية إأ ¤فرنسسا ‘
مارسس أو أفريل أŸقبل.

أ÷زأئر بدعوة من نظÒه مرأد مدلسسي أكد رئيسس
أÛلسس أل -دسس -ت -وري أل -ف -رنسس -ي أن أألم-ر ي-ت-ع-ل-ق
““ب -زي -ارة صس -دأق -ة ت-ع-ت Èع-نصس-رأ إأضس-اف-ي-ا ل-ت-ع-زي-ز
ألعÓقة أŸمتازة ب Úأ÷زأئر وفرنسسا““.
وخلصس أŸسسؤوول ألفرنسسي ‘ أألخ Òإأ ¤ألقول
““لقد كان من دوأعي سسروري أإلصسغاء للتحاليل
أŸتبصسرة و ألوأقعية لزميلي وصسديقي لعمامرة،
ك -م -ا ي -ن -ب -غ-ي ع-ل-ي أن أن-وه ب-ال-دور أل-ذي ت-ق-وم ب-ه
أ÷زأئر لتسسوية عديد أألزمات سسيما ‘ ما‹““.

فابيوسس عقب لقائه
بوشسوأرب

آلتعاون آ’قتصسادي
ب ـ ـ ـ Úآلبلديـ ـ ـن
يتقدم بوتÒة سسريعة

أع - - -ت Èرئ- - -يسس أÛلسس أل- - -دسس- - -ت- - -وري
أل- -ف- -رنسس- -ي ل -ورأن ف -اب -ي -وسس ،أول أمسس ،أن
ألتعاون ألقتصسادي وألصسناعي وألتجاري بÚ
أ÷زأئر وفرنسسا ““يتقدم بوتÒة سسريعة““.
وصس -رح ف -اب -ي -وسس ل -لصس-ح-اف-ة ع-قب ل-ق-اء
خ ّصس -ه ب -ه وزي -ر ألصس -ن -اع -ة وأŸن -اج -م ع -ب-د
ألسسÓم بوشسوأرب أنه ““أمر جيد أن نرى بأان
ألتعاون ب Úأ÷زأئر وفرنسسا على ألصسعيد
ألق -تصس -ادي وألصس -ن -اع-ي وأل-ت-ج-اري ي-ت-ق-دم
ب- -وتÒة سس- -ري -ع -ة وأظ -ن أن ذلك دل -ي -ل ع -ل -ى
ألصسدأقة أ÷يدة ألتي تربط ألبلدين““.
وب- -ع- -د أن ذك -ر ب -أان زي -ارت -ه إأ ¤أ÷زأئ -ر
ج- -اءت أسس- -ت -ج -اب -ة ل -دع -وة رئ -يسس أÛلسس
أل -دسس -ت -وري م-رأد م-دلسس-ي أوضس-ح أŸسس-ؤوول
أل-ف-رنسس-ي أن أل-ه-دف أل-رئ-يسس-ي ل-زي-ارت-ه ه-و
““ألعمل مع أÛلسس ألدسستوري أ÷زأئري““
وألتحادث مع عدة مسسؤوول Úجزأئري.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السصبت  0٤فيفري  2017م
الموافق لـ  07جمادى األولى  1٤38هـ

أبرز أهميتها ‘ –قيق ألتؤأزن ب Úألعرضس و ألطلب سسÓل :

إا‚از  50مركبا للتÈيد بغÓف ما‹ يفوق  36مليار دج

أعلن عبد أŸالك سسÓل ،عن مشسروع إأ‚از  50مركبا للتÈيد على أŸسستؤى ألؤطني بغÓف ما‹ يفؤق  36مليار دج ،بهدف
’نتاج ألفÓحي لتحقيق ألتؤأزن ب Úألعرضس وألطلب.
رفع قدرأت ألتخزين وأمتصساصس فائضس أ إ

›لسس األمة :حياة  /ك
ويعد هذا اŸشصروع هاما كما أابرزت غنية
الدالية وزيرة العÓقات مع الŸÈان ‘ ردها
على سصؤوال شصفوي لعضصو ›لسض األمة ﬁمد
ما ،Êنيابة عن الوزير األول ،ألنه يسصاهم ‘
ت -ط -وي-ر ق-درات ال-تÈي-د اŸسص-ط-ر م-ن ط-رف
السص -ل -ط -ات ال-ع-م-وم-ي-ة واŸع-ه-ود ت-ن-ف-ي-ذه إا¤
مؤوسصسصة اŸتوسصطية للتÈيد.
ويشص- -م- -ل ه -ذا اŸشص -روع ،إا‚از  50مركبا
ل-ل-تÈي-د ع-ل-ى اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي بسص-ع-ة تقدر

ب 350أالف م Îمكعب ويتم “ويله بقرضض
إاسص- -ث- -ت- -م- -اري ﬂفضض صص -ادق ع -ل -ي -ه ›لسض
مسصاهمات الدولة ‘  ، 2013والهدف منه
ال- -ت- -وصص -ل إا– ¤ق -ي -ق ال -ت -وازن ب Úال -ع -رضض
وال -ط -لب ،وت-ن-وي-ع ق-ن-وات ال-ت-وزي-ع وال-تسص-وي-ق
وال-ت-خ-زي-ن ل-ك-اف-ة مسص-ت-ه-ل-كي السصوق اÙلية
واŸنتج. Ú
وذك - - -رت ‘ ه- - -ذا اإلط- - -ار أان م- - -ؤوسصسص- - -ة
اŸتوسصطية للتÈيد ،قد أاطلقت  39إاعÓنا عن
طريق مناقصصات وطنية ودولية لدراسصة هذه
اŸشصاريع ،مفيدة أانه سصيتم تسصليم  19باŸائة
من إاجما‹ اŸشصروع خÓل سصنة  ،2017فيما

سصيتم خÓل سصنة  2018تسصليم نفسض النسصبة من
اŸشص -اري -ع ،وتسص-ل-ي-م  25ب-اŸائ-ة م-ن-ه-ا سص-ن-ة
.2019
وأاك- -دت ال -دال -ي -ة ‘ م -ع -رضض رده -ا ع -ل -ى
السصؤوال ،أان السصلطات العمومية «تعول على
ه -ذه اŸشص -اري -ع ل -ل -ت -ح -ك -م ‘ سص -وق اإلن -ت -اج
ال -وط -ن -ي وت-ن-ظ-ي-م-ه وف-ق اŸع-اي Òال-دول-ي-ة»،
مشصÒة إا ¤أان ما ” إا‚ازه ◊د اآلن من
اŸشصروع سصاهم ‘ «–قيق نتائج إايجابية من
ب -ي -ن -ه -ا اسص -ت -ق -رار أاسص -ع-ار اÿضص-ر وال-ف-واك-ه،
ب -اإلضص -اف -ة إا ¤رف -ع إان -ت -اج أان-واع أاخ-رى م-ث-ل
البطاطا».

قال إأن أŸلفات تدرسس حالة بحالة بابا عمي :

جـ ـدولـ ـ ـة ديـ ـ ـون الشضبـ ـ ـاب اŸسضتفيـ ـ ـ ـ ـدين من دعم «أاونسضاج» أامر ‡كن

أعلن وزير أŸالية حاجي بابا عمي،
ع- -ن إأم- -ك- -ان- -ي- -ة إأع- -ادة ج- -دول- -ة دي -ؤن
ألشسباب ألذين أنشسئؤأ مقاو’ت ‘ إأطار
ج- -ه- -از أل- -تشس- -غ- -ي- -ل «أونسس -اج « ،أل -ذي -ن
يعانؤن من صسعؤبات مالية ،ويرغبؤن ‘
إأع- -ادة ب- -عث نشس- -اط- -ه- -م ،ع- -ل -ى أن ت -ت -م
معا÷ة أŸلفات حالة بحالة.
أاوضصح بابا عمي ،أاول أامسض ‘ ،رده عن
سصؤوال لعضصو ›لسض األمة مصصطفى جغدا‹،
خÓل جلسصة علنية خصصصصت لطرح األسصئلة
الشصفوية برئاسصة عبد القادر بن صصالح رئيسض
اÛلسض ،أان -ه ب -إام -ك -ان ال -ب -ن -وك ت-ب-ن-ي م-ب-دأا
اŸع -ا÷ة «ح -ال -ة ب -ح -ال -ة» ب -ال-نسص-ب-ة Ÿل-ف-ات
أاصصحاب اŸشصاريع الذين يرغبون بإاعادة بعث
نشصاطهم ،ألن «أاونسصاج»  -كما قال  -ل تتوفر
ع- -ل- -ى آال- -ي- -ة ﬂصصصص- -ة Ÿع- -ا÷ة اŸشص- -اري- -ع

اŸتعÌة.
غ Òأان السصتفادة من هذا اإلجراء ،يتطلب
توف Òشصروط معينة ،أاهمها توفر التجهيزات
اŸم -ول -ة ع -ن ط -ري -ق ال -ق -رضض ال-ب-ن-ك-ي ع-ل-ى
مسصتوى الشصركة ،وعدم خضصوعها ألية معاملة
Œارية وتعهد صصاحب اŸشصروع بتسصديد جزء
من اŸسصتحقات السصابقة ،حيث –دد نسصبة
التسصديد باتفاق مشصÎك ب Úصصاحب اŸشصروع
والبنك حسصب الوزير ،باإلضصافة إا ¤التوفر
ع -ل -ى شص -رط أاسص -اسص -ي ،ي -ت -م -ث-ل ‘ أان اŸل-ف
اŸعني ،يكون قد أاحيل إا ¤صصندوق ضصمان
القروضض من أاجل التعويضض.
طرد عامÓت Ãديرية ا÷مارك باألغواط
ل أاسصاسض له من الصصحة
و‘ سصياق مغاير نفى بابا عمي ا Èÿالذي
رّوج بشصان «طرد عامÓت من اŸديرية العامة

ل-ل-ج-م-ارك ب-ولي-ة األغ-واط بسص-بب ارت-دائ-ه-ن
للحجاب» ،الذي ورد ‘ سصؤوال العضصو الطيب
قنب ،Òمؤوكدا أان اŸديرية العامة للجمارك
« ⁄تقم بطرد أاي عاملة منتسصبة إاليها بسصبب
ل -ب -اسص -ه -ا» ،مضص-ي-ف-ا أان اŸسص-اواة ب Úال-رج-ال
وال - -نسص - -اء ‘ ا◊ق - -وق وال- -واج- -ب- -ات «م- -ب- -دأا
دسصتوري» .
و‘ ذات الوقت ذكر بابا عمي أان اŸديرية
العامة للجمارك ،لديها هيئة رسصمية ونظامية
–ك -م -ه -ا ق -وان Úا÷م -ه-وري-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ف-إان
للمنتسصب Úإا ¤هذه الهيئة حقوق وواجبات،
م-ن ب-ي-ن-ه-ا الل-ت-زام ب-ارت-داء ال-ب-دل-ة ال-نظامية
أاثناء ‡ارسصة مهامهم ،مشصÒا إا ¤أان سصلك
ا÷مارك تعمل به  ٤000امرأاة ،وهن Áثلن
أازيد من  23باŸائة من العدد اإلجما‹ .

أرتفاع منسسؤب مياهها إأ ¤أكÌمن %70

ح /ك

أكد وزير أŸؤأرد أŸائية و ألبيئة عبد
ألقادر وأ‹ ،أرتفاع منسسؤب مياه نصسف
ع- -دد ألسس- -دود ب -نسس -ب -ة  70,62باŸائة،
’مطار ألغزيرة ،ألتي شسهدتها
نتيجة أ أ
ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق أل-بÓ-د م-ؤؤخ-رأ ،م-ف-يدأ
أن -ه ي-ت-م ح-ال-ي-ا إأ‚از  9سس-دود ،خمسسة
م-ن-ه-ا سس-تسس-ل-م خÓل سسنة  2017و ‘ 4
سس-نة  ،2019ل -ت-خ-زي-ن أŸي-اه ،ه-ذه أŸادة
’سسÎأتيجية.
أ إ
أافاد وا‹ ‘ رده ،أاول أامسض ،على سصؤوال
ل -ل -عضص -و ن -ور ال -دي-ن ب-ل-ط-رشض ح-ول ا◊واج-ز
اŸائية ،أانه ” بر›ة إا‚از  80سصدا خÓل
اÿم- -اسص- -ي اŸق- -ب- -ل ،وه- -م ح- -ال- -ي -ا ‘ ط -ور
ال- -دراسص- -ة ،ألن السص- -دود تسص- -ت- -وعب أاك Ìم- -ن
ا◊واجز ،مشصÒا إا ¤أان هذه األخÒة عرفت

السص -ت-ي-ع-اب إا 8 ¤م Ó- -ي Òم Îم- -ك- -عب ( ⁄
تتجاوز  3مÓي Òسصنة .)1999
و‘ رده ع -ن سص -ؤوال آاخ -ر ي -ت -ع-ل-ق ب-ال-ب-ي-ئ-ة،
طرحه العضصو حسصني ،حول ﬂزن اŸبيدات
ال -ذي ك -ان يسص -ت -ع-م-ل Ùارب-ة ا÷راد ،2003
والذي انتهت صصÓحيته سصنة
 ،2006ال- - - - -ذي Áث- - - - -ل حسصب
األخ Òخطرا كبÒا على البيئة
واÙي -ط ب -ولي -ة بشص -ار ،أاك-د
وا‹ أان مصص- - - - - -ا◊ه ق - - - - -امت
Ãع - -اي - -ن - -ة اŸوق - -ع وأاع - -طت
ت -وج -ي -ه-ات إلخ-راج اŸسص-ت-ودع م-ن اŸن-ط-ق-ة
العمرانية.

إا‚از  80سضدا خÓل
اÿماسضي ا÷اري

ح /ك

’رهابي
أعتدأء كيبك أ إ

نقل جثما Êالضضحيت Úا÷زائريت Úإا ¤أارضض الوطن اليوم
أعلن ألناطق باسسم وزأرة ألشسؤؤون
أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -ن ع-ل-ي
ألشس- -ري- -ف أن ج- -ث -م -ا Êألضس -ح -ي -تÚ
أ÷زأئ - -ري - -ت Úأل- -ل- -ت Úسس- -ق- -ط- -ت- -ا ‘
’ره-اب-ي أل-ذي أسس-ت-هدف
أ’ع-ت-دأء أ إ
أŸسسجد ألكب Òلكيبك (كندأ) ينقÓن
إأ ¤أ÷زأئر أليؤم.

و صصرح بن علي الشصريف لوأاج أانه «تقرر
نقل جثما Êالضصحيت Úمن قبل العائلتÚ
ب- -ال- -ت -نسص -ي -ق م -ع سص -ف Òا÷زائ -ر ب -أاوت -اوا
وال -ق -نصص -ل ال -ع-ام Ÿون-ري-ال ال-ل-ذي-ن ق-ام-ا
بزيارتهما ‘ الكيبك لتقد Ëالتعازي باسصم
ا◊ك -وم -ة والشص -عب ا÷زائ-ري Úوال-ت-أاك-ي-د
ل- -ه -م -ا ع -ل -ى ت -ع -اط -ف وتضص -ام -ن ج -م -ي -ع

17251

خÓل زيارة عمل إأ ¤ألدوحة

مسضاهل يتطرق اإ ¤التعاون الثنائي مع الوزير اأ’ول القطري
أسس- -ت- -ق -ب -ل وزي -ر ألشس -ؤؤون أŸغ -ارب -ي -ة
’ف- -ري- -ق -ي وج -ام -ع -ة أل -دول
وأ’–اد أ إ
ألعربية عبد ألقادر مسساهل ،بالدوحة،
’ول وزير ألدأخلية
من طرف ألؤزير أ أ
ألقطري ،ألشسيخ عبد ألله بن ناصسر آأل
ثا ،Êحيث تطرق ألطرفان إأ ¤ألتعاون
ب Úأل -ب -ل -دي -ن ،حسسب م -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان
لؤزأرة ألشسؤؤون أÿارجية.
وتطرق مسصاهل الذي يوجد ‘ زيارة عمل
إا ¤ق -ط -ر م -ع الشص -ي -خ ع -ب-د ال-ل-ه إا« ¤ت-ن-ف-ي-ذ
مشصاريع التعاون ب Úالبلدين التي ” التفاق
ع-ل-ي-ه-ا خÓ-ل ال-دورة اÿامسص-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-ع-ليا
اıتلطة ا÷زائرية-القطرية» وفق اŸصصدر
ذاته.
وكان الوزير األول عبد اŸالك سصÓل قد
ت -رأاسض م -ن-اصص-ف-ة أاشص-غ-ال ت-لك ال-ل-ج-ن-ة خÓ-ل
زيارته إا ¤الدوحة شصهر نوفم.201٤ È
ك - -م - -ا شص- -ك- -ل ال- -ل- -ق- -اء ف- -رصص- -ة ل- -دراسص- -ة
«التحضصÒات اŸتعلقة بالدورة اŸقبلة للجنة
اıت- -ل -ط -ة ا÷زائ -ري -ة-ال -ق -ط -ري -ة اŸق -رر
إاجراؤوها خÓل السصنة ا÷ارية با÷زائر».
هذا و” التطرق خÓل اللقاء «إا ¤القضصايا
اإلقليمية ذات الهتمام اŸشصÎك ل سصيما
الوضصع بليبيا» حسصب نفسض اŸصصدر.

..و يتحادث مع وزير الشضؤوون اÿارجية
الشضيخ ﬁمد بن عبد الرحمان آال ثاÊ
–ادث وزير الشصؤوون اŸغاربية وال–اد
اإلفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسص -اه -ل ب -ال-دوح-ة (ق-ط-ر) م-ع وزي-ر الشص-ؤوون

اÿارج -ي-ة ال-ق-ط-ري ،الشص-ي-خ ﬁم-د ب-ن ع-ب-د
الرحمان آال ثا ،Êحسصب ما أافادت به وزارة
الشصؤوون اÿارجية ‘ بيان لها.
وأاوضص- -ح ذات اŸصص- -در أان ال -ل -ق -اء “ح -ور
أاسصاسصا حول «مسصتجدات الوضصع السصياسصي ‘
ليبيا وضصرورة التوصصل إا ¤حل سصياسصي عÈ
ا◊وار الشصامل واŸصصا◊ة الوطنية».
وتطرق الوزيران أايضصا إا ¤وضصعية التعاون
ال-ث-ن-ائ-ي م-ع-رب-ان ع-ن «ارت-ي-اح-هما» للمسصتوى
الذي بلغه.
و‘ ه- -ذا الصص- -دد اسص- -ت- -ع -رضض ال -ط -رف -ان
السصتحقاقات اŸقبلة لسصيما «انعقاد الدورة
اŸقبلة للجنة اıتلطة ‘ ا÷زائر خÓل
سصنة  2017برئاسصة الوزيرين األول »Úوجددا
«إارادة البلدين ‘ تعزيز عÓقاتهما» ،حسصب
ذات اŸصصدر.

مسسلم تسستقبل سسف Òألعرأق

التعاون الثنائي ‘ اÛال ا’جتماعي ﬁور اÙادثات
شسكل تعزيز ألتعاون ألثنائي ‘ أÛال
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ﬁؤر ل- -ق -اء ج -م -ع ،أول
أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصس-م-ة ،ب Úوزي-رة
’سسرة وقضسايا أŸرأة
ألتضسامن ألؤطني وأ أ
م-ؤن-ي-ة مسس-ل-م سس-ي ع-ام-ر وسسف Òألعرأق
ب-ا÷زأئ-ر ع-ب-د أل-رح-م-ان ح-م-يد ﬁمد
أ◊سسيني.
وأاع -رب ا◊سص -ي-ن-ي خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ع-ن
«رغ -ب -ة ب -ل -ده ‘ ت -ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ‘
اÛال الج -ت -م -اع -ي ل سص -ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصض
ت -رق -ي -ة األسص -رة وقضص -اي -ا اŸرأاة والنسص -ج -ام
الجتماعي» حسصبما أاوضصح البيان.
ومن جهتها ،يضصيف ذات اŸصصدر قدمت
السصيدة مسصلم عرضصا حول التجربة ا÷زائرية
تناول اإلجراءات القانونية والعملية ‘ هذا
اÛال.

’مريكية:
كتابة ألدولة أ أ

وا‹  :السضـ ـ ـدود م ـ ـرفق م ـ ـائي اسضÎاتي ـجي
سصوء التسصي.Ò
واغ -ت -ن -م ال -وزي -ر السص -ان -ح -ة ،ل-يشص-دد ع-ل-ى
ضص -رورة اق -تصص -اد اŸي -اه و ﬁارب -ة ال -ت-ب-ذي-ر،
معلنا عن إادخال آاليات جديدة  ÈŒالفÓحÚ
على اقتصصاد مياه السصقي خصصوصصا من اآلبار،
تسص -م -ح Ãح -اسص -ب-ة ال-فÓ-حÚ
ع - -ل - -ى ك - -م- -ي- -ة اŸي- -اه ال- -ت- -ي
يسص -ت -غ-ل-ون-ه-ا ل-لسص-ق-ي م-ق-ارن-ة
Ãسص- - - - - -اح - - - - -ات األراضص - - - - -ي
اŸسص- - - -ت- - - -غ- - - -ل - - -ة ،مشصÒا إا¤
السص -ت -ث -م -ارات ال -ك-بÒة ال-ت-ي
أاقامتها الدولة للحفاظ على اŸوارد اŸائية،
من خÓل إا‚از الهياكل القاعدية اŸتمثلة ‘
السصدود التي تفوق حاليا  70سصدا ‘ ،انتظار
إا‚ -از  31سص-دا ج-دي-دا ل-ت-ن-ت-ق-ل ال-قدرة على
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مواطنيهما اŸقيم Úبكندا».
وأاك- -د ال- -ن- -اط- -ق ب- -اسص- -م وزارة الشص -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة أان اŸصص - -ال - -ح ال- -ق- -نصص- -ل- -ي- -ة
ا÷زائرية «اتخذت كل الÎتيبات الÓزمة»
لنقل الفقيدين عبد الكر Ëحسصان و خالد
بلقاسصمي إا ¤أارضض الوطن و دفنهما ‘
مسصقط رأاسصيهما وب Úذويهما.

ا÷زائر شضريك هام ولها دور ‘ ترقية
ا’سضتقرار ا’قليمي
أك-دت ك-ت-اب-ة أل-دول-ة أ’أم-ري-كية،
أول أمسس ،أن أ÷زأئ - -ر شس - -ريك ه - -ام
ب- - -ال- - -نسس- - -ب - -ة ل - -ل - -ؤ’ي - -ات أŸت - -ح - -دة
أ’أمريكية يضسطلع ب «دور بناء» ‘
ترقية أ’سستقرأر أ’إقليمي.
واأوضص-حت ك-ت-اب-ة ال-دول-ة الأم-ري-ك-ي-ة ‘
بطاقة فنية حول ا÷زائر نشصرت مسصاء
اÿميسض بواشصنطن اأن «ا÷زائر و بحكم
موقعها السصÎاتيجي تعت Èشصريكا هاما
تربطه عÓقات قوية بالوليات اŸتحدة
الأمريكية ‘ ›ال الدبلوماسصية والأمن
وتطبيق القانون».
وتشص Òوثيقة كتابة الدولة الأمريكية اإ¤
اأن ا÷زائر «بقيت تنعم بالسصتقرار رغم
الضصطرابات التي هزت دول ا÷وار هذا
فضص Óعن اضصطÓعها بدور بناء ‘ ترقية
السص -ت -ق -رار الإق -ل -ي -م-ي» ،مÈزة ج-ه-وده-ا
اŸعتÈة من اأجل تعزيز التعاون الدو‹ ‘
›ال مكافحة الإرهاب.
‘ ذات السص -ي -اق اأشص -ارت ك-ت-اب-ة ال-دول-ة
الأمريكية اإ ¤اأن ا÷زائر «عضصو فاعل ‘
اŸنتدى العاŸي ضصد الإرهاب» و تراأسض
م -ن -اصص -ف -ة ›م -وع-ة ال-ع-م-ل ح-ول ت-ع-زي-ز
القدرات على مكافحة الإرهاب ‘ منطقة
السص- -اح- -ل عÓ- -وة ع -ل -ى ت -ق -دÁه -ا دع -م -ا
لوجسصتيا لعمليات حفظ السصÓم التي تقوم

بها الأ· اŸتحدة و ال–اد الإفريقي.
وب- - -ع- - -د ال- - -ت- - -ط- - -رق اإ ¤ال- - -عÓ- - -ق - -ات
الدبلوماسصية اŸكثفة اأكدت كتابة الدولة
الأمريكية على اأهمية ا◊وار السصياسصي و
ال -عسص -ك -ري ال -ق -ائ -م بشص -ك -ل م -ن -ت -ظ -م بÚ
ا÷زائر وواشصنطن.
ك -م -ا ت -ط -رقت ل -ت-ب-ادل ال-زي-ارات ال-ه-ام
خÓ- -ل السص- -ن- -ت ÚاŸاضص -ي -ت Úع -ل -ى غ -رار
ا◊وار السصÎات -ي -ج -ي ب Úال -ب-ل-دي-ن ال-ذي
ع- -ق- -د ‘ واشص -ن -ط -ن ‘  2015و زي- -ارات
مسصوؤول Úسصام Úسصياسصي Úوعسصكري Úمن
الوليات اŸتحدة الأمريكية اإ ¤ا÷زائر
‘ .2016
وعلى الصصعيد القتصصادي توضصح كتابة
الدولة الأمريكية اأن ا÷زائر تعد اأحد اأهم
الشصركاء التجاري Úللوليات اŸتحدة ‘
منطقة الشصرق الأوسصط وشصمال اإفريقيا.
كما وقع البلدان على اتفاق اإطار حول
ال- -ت- -ج- -ارة والسص- -ت- -ث -م -ار ي -ح -دد اŸب -ادئ
اŸشصÎك -ة ل-عÓ-ق-ت-ه-م-ا الق-تصص-ادي-ة وي-ع-د
ق -اع-دة ل-ل-ت-ف-اوضض ح-ول ات-ف-اق-ات ث-ن-ائ-ي-ة
اأخرى.
ه- - -ذا واأع - -ربت ال - -ولي - -ات اŸت - -ح - -دة
الأمريكية عن دعمها للجزائر ‘ جهودها
ال- -رام- -ي- -ة ل- -ت -ن -وي -ع اق -تصص -اده -ا و Ÿسص -ار
انضصمامها للمنظمة العاŸية للتجارة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مريكي لÓسصتثمار وتنويع أ’قتصصاد ألوطني ﬁور أ’هتمام
ألدعم أ أ

يضض- -م أل -وف -د أل -ذي حضض -ر م -أادب -ة ف -ط -ور
نظمها ألكونغرسص وحضضرها ألرئيسص دونالد
ترأمب ،عضضو ›لسص أألمة ألسضيدة حفيظة
ب -ن شض -ه -ي -دة ون-ائب رئ-يسص أÛلسص ألشض-ع-ب-ي
ألوطني جمال بورأسص وألناطق باسضم ألتجمع
ألوطني ألدÁقرأطي صضديق شضيهاب ورئيسص
›م -وع -ة ألصض -دأق -ة ألŸÈان -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة-
أألمريكية عبد ألكر Ëمهني.
وسضمحت أللقاءأت ألثÓثة ألتي عقدت مع
عضضو ›لسص ألشضيوخ أ÷مهوري ألوكÓهوما
ج- - -ي- - -م إأي- - -ن- - -وف وعضض- - -وي أل- - -ك - -ون - -غ - -رسص
ألدÁقرأطي Úوكذأ عضضوي ›موعة أصضدقاء

أ÷زأئر ضضمن ألكونغرسص أألمريكي جوزيف
ك -ي-ن-ي-دي وج-ون ك-ونÒسص ب-ال-ت-ط-رق إأ ¤آأف-اق
ت -ط -وي -ر أل -عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة لسض-ي-م-ا أل-دع-م
أألمريكي لÓسضتثمار ومسضار تنويع ألقتصضاد
ألوطني.
وخÓل هذه أÙادثات ” إأبرأز ألتقدم
أل -دÁق -رأط-ي أل-ذي أح-رزت-ه أ÷زأئ-ر وأل-ذي
توج Ãرأجعة ألدسضتور ألذي كرسص أسضسص دولة
ألقانون وضضمانات حماية حريات أŸوأطن.Ú
و‘ نفسص ألسضياق ” ألتطرق إأ ¤ألدور
أل -ه -ام ل -ل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي -ا أŸسض -ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة
ألنتخابات ‘ تكريسص أŸسضار ألدÁقرأطي.

برنامج عدل:1

وسضمح أللقاء ألذي جمع شضيهاب ومهني
ب -عضض -و ›لسص ألشض-ي-وخ إأي-ن-وف ب-ال-ت-ط-رق إأ¤
أŸسضأالة ألصضحرأوية.
وسض- -ي- -ت -وج -ه عضض -و ›لسص ألشض -ي -وخ أل -ذي
ع -ارضص ت -ف -ك-يك أŸي-ن-ورسض-و ه-ذأ ألشض-ه-ر م-ع
›موعة من أعضضاء ألكونغرسص أألمريكي إأ¤
ﬂيمات ألÓجئ Úألصضحرأوي.Ú
وصضرح شضيهاب لوأج أن هذه ألزيارة تندرج
‘ إأطار جولة ‘ عدة بلدأن إأفريقية.
ك - -م - -ا ت - -ن - -اولت أÙادث- -ات م- -ع ‡ث- -ل- -ي
ألكونغرسص ألوضضع ‘ ألوليات أŸتحدة على
ضضوء ألتغي Òعلى رأسص أ◊كومة أألمريكية.

درأسشة أأزيد من أألف طعن أنتسشاب لصشناديق ألتأامينات أ’جتماعية

قامت ÷نة ألطعون على مسصتوى وزأرة
ألسص -ك -ن وأل -ع -م-رأن وأŸدي-ن-ة ب-درأسص-ة 1833
طعن أودعه مكتتبو  2001و  ‘ 2002برنامج
’يجار““عدل““ بعدما رفضصت ملفاتهم
ألبيع با إ
بسصبب عدم أ’نتسصاب ‘ صصناديق ألتأامينات
أ’جتماعية ،حسصبما أفاد به أول أمسص بيان
للوزأرة.
وأفضضت ع- -م- -ل- -ي- -ة درأسض- -ة أŸل- -ف- -ات أÿاصض- -ة
ب -الن -تسض-اب ‘ صض-ن-ادي-ق أل-ت-أام-ي-ن-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة
(للعمال أألجرأء وغ Òأألجرأء) إأ ¤قبول 1612
ط-ع-ن م-ق-اب-ل  221ط -ع -ن م -رف-وضص ،حسضب ن-فسص
أŸصضدر.
وت -ت-ع-ل-ق أل-ط-ع-ون أŸق-ب-ول-ة م-ن ط-رف أل-ل-ج-ن-ة
بحالت عدم تصضريح ألعمال أŸنتسضب Úمن طرف
Óم-ن
أŸسض -ت -خ -دم أل -ع-م-وم-ي (أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
ألوطني ،ألÎبية ألوطنية )...أثناء –ي Úملفاتهم
قبل أن تتم تسضوية وضضعيتهم فيما بعد ،وكذأ حالت
أألجرأء ألعامل ‘ Úألقطاع ألعمومي وأŸسضجلÚ
‘ ألضضمان ألجتماعي ألذين أحيلوأ على ألتقاعد
خÓل فÎة ألتحي.Ú

أم -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-ال-ق-ط-اع أÿاصص ،ف-ت-خصص
ألطعون أŸقبولة حالت أألجرأء غ ÒأŸصضرح بهم
أثناء –ي ÚأŸلفات وألذين “ت تسضوية وضضعيتهم
بعد خضضوعهم Ÿرأقبة ألبطاقية ألوطنية.
كما ” قبول طعون أŸكتتب Úألذين عملوأ لدى
مسضتخدم من ألقطاع أÿاصص ‘ ح ” ÚتÈير
أنتسضابهم لصضندوق ألتأامينات ألجتماعية من طرف
مسضتخدم طرف آأخر وكذأ أŸكتتب Úألذين صضرحوأ
على أنهم أجرأء ‘ ألقطاع أÿاصص لكنه تب Úبعد
أŸرأقبة بأانهم غ Òأجرأء لكن زوجاتهم تعملن
وتنتم Úلصضندوق ألتأامينات ألجتماعية.
وبخصضوصص ألطعون غ ÒأŸقبولة ،فإان ألرفضص
يرجع ‘ أغلب أ◊الت لكون أŸكتتب  ⁄يقدم أي
وث -ي -ق -ة ت -ث -بت أن -تسض -اب -ه إأ ¤صض -ن-ادي-ق أل-ت-أام-ي-ن-ات
ألجتماعية بعد إأجرأء أŸرأقبة.
ك -م -ا ” رفضص ط -ع -ن ب -عضص أŸك -ت -ت -ب Úأل-ذي-ن
صضرحوأ بأانهم أجرأء لكن بعد أŸعاينة تب Úبأانهم
ي -ع-م-ل-ون ◊سض-اب-ه-م أÿاصص ،وه-ي ح-الت ي-كشض-ف
ع-ن-ه-ا ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ألصض-ن-دوق أل-وط-ني للتأامينات
ألج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال أألج-رأء وألصض-ن-دوق ألوطني

للتأامينات ألجتماعية للعمال غ Òأألجرأء.
وتشض- -م- -ل أيضض- -ا أŸل- -ف- -ات أŸرف- -وضض- -ة ح- -ال- -ة
أŸكتتب Úألذين كان يتوجب عليهم إأثبات أنتسضابهم
ب-وث-ائ-ق أل-تسض-ج-ي-ل ‘ أŸن-ح-ة أ÷زأف-ي-ة ل-ل-تضضامن
وألشضبكة ألجتماعية لكنهم  ⁄يفعلوأ ذلك.
وأك- -د ب- -ي -ان وزأرة ألسض -ك -ن أن ع -م -ل -ي -ة درأسض -ة
أل-ط-ع-ون مسض-ت-م-رة ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-لفات ألتي رفضضت
ألسض -ب -اب أخ -رى (م-ل-ف-ات أ◊ائ-زي-ن ع-ل-ى سض-ك-ن-ات
ب -غ -رف -ت ،Úأصض -ح -اب أل -دخ -ل أل -ذي ي-ت-ج-اوز أ◊د
أŸنصض-وصص ع-ل-ي-ه-ا ق-ان-ون-ا ،أŸك-ت-ت-ب Úأل-ذين تزيد
أعمارهم عن  ٧0سضنة وكذأ أŸلفات أŸرفوضضة بعد
مرأقبة أÙافظات ألعقارية).
وسضيعلن عن نتائج درأسضة هذه أ◊الت ‘ أأليام
ألقادمة ،يضضيف ألبيان.
وكان ألوزير عبد أÛيد تبون أوصضى بالتكفل
أألم-ث-ل ب-ك-ل أŸل-ف-ات أŸودع-ة وم-ع-ا÷ت-ه-ا ب-عناية
وكذأ بدرأسضة خصضوصضية كل ملف على حدة حسضب
أ◊الت ،يؤوكد نفسص أŸصضدر.
ويÎأسص ÷ن- -ة أل- -ط- -ع- -ون أألم Úأل -ع -ام ل -وزأرة
ألسضكن وألعمرأن وأŸدينة.

أŸفتشصية أ÷هوية لناحية وهرأن :

 522عامل غ Òمصشرح بهم للضشمان أ’جتماعي
سصجلت مصصالح أŸفتشصية أ÷هوية لناحية
وه -رأن  522ع -ام -ل غ Òمصص -رح ب -ه -م ل-دى
ألضصمان أ’جتماعي خÓل عام  ،2016عÈ
سصت و’ي -ات تشص -رف ع -ل -ي-ه-ا ذأت أŸف-تشص-ي-ة،
حسص- -ب- -م- -ا ع- -ل- -م ي- -وم أÿم- -يسص م -ن أŸف -تشص
أ÷هوي.
ففي أÛموع ” إأحصضاء  ٥22موظفا ‘ ٣09
مؤوسضسضة ووحدة معنية بعدم ألتصضريح بالعمال لدى
ألضض -م -ان ألج -ت -م -اع-ي خÓ-ل ع-ام  2016بوهرأن
وتلمسضان وسضيدي بلعباسص ومعسضكر وع“ Úوشضنت
ومسضتغا Âكما أوضضح لوأج ﬁمد بن ديب.
وقد ” –ريرﬁ 9٧ضضرأ ضضد مسضتخدم⁄ Ú
يقوموأ بتسضوية وضضعية موظفيهم بعد توجيه لهم
إأع -ذأرأت .وي -ت-ع-ل-ق أألم-ر Ãؤوسضسض-ات م-ن أل-ق-ط-اع
أÿاصص على وجه أÿصضوصص كما أشض Òإأليه.
وقد ” ‘ عام  201٥إأحصضاء نحو  1.000عامل
غ Òمصضرح بهم أي ما Áثل أنخفاضص بحوأ‹ ٥0
ب -اŸائ -ة أل -ن -ا œأسض -اسض -ا ع -ن أل -ع -م-ل أل-ت-حسض-يسض-ي
وأإلعÓمي.
وي -ت-ع Úع-ل-ى أŸسض-ت-خ-دم Úأل-تصض-ري-ح ب-ج-م-ي-ع
عمالهم و‘ حالة ﬂالفة ذلك تسضلط عليهم غرأمة
تÎأوح ب 100 Úألف و 200ألف دج لكل عامل غÒ
مصضرح به باإلضضافة إأ ¤عقوبة أ◊بسص من شضهرين
إأ 6 ¤أشضهر.
و‘ حالة ألعودة تفرضص غرأمة من  200ألف إأ¤

 ٥00ألف دج على أ÷هات أŸسضتخدمة لكل عامل
غ Òم -ن -خ -رط ب -الصض -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ل -ت-أام-ي-ن-ات
ألجتماعية وعقوبة أ◊بسص تÎأوح من شضهرين إأ¤
 24شضهرأ كما ذكر نفسص أŸصضدر.
وتندرج هذه ألعمليات للمرأقبة ‘ إأطار تطبيق
إأجرأءأت قانون أŸالية ألتكميلي  201٥ألتي أنتهت
آأجالها ‘  ٣1ديسضم.2016 È
وقد كانت حمÓت ألتحسضيسص ألتي قامت بها
مفتشضية ألعمل وأيضضا ألصضندوق ألوطني للتأامينات
ألجتماعية جد ›دية كما أشضار نفسص أŸسضؤوول،
مضض -ي -ف -ا ب -أان ““أل-ن-ت-ائ-ج أÙصض-ل ع-ل-ي-ه-ا ‘ ›ال
تصضريح أŸسضتخدم Úقد كانت جد إأيجابية““.
وتتعلق عمليات أŸرأقبة ألتي “سص أÛالت
أŸقررة ‘ تشضريع ألعمل أسضاسضا Ãحاربة عدم
أل- -تصض -ري -ح ب -ال -ع -م -ال ب -ه -دف ضض -م -ان أل -ت -غ -ط -ي -ة
ألجتماعية ÷ميع ألعمال ودفع أجر مطابق للحد
Óجور.
أألدنى ل أ
وب- -خصض- -وصص أحÎأم أألج- -ر أل- -وط- -ن- -ي أألدن -ى
أŸضض -م -ون وت -ط -ب -ي -ق -ا إلج -رأءأت ق -ان -ون أŸال-ي-ة
ألتكميلي  ،201٥سضجلت أŸفتشضية أ÷هوية للعمل
 41٥موظفا يعملون ‘  90مؤوسضسضة كانوأ يتقاضضون
أجرأ أقل من أ◊د أألدنى ألوطني أي  18ألف دج.
وÃوجب قانون أŸالية ألتكميلي أŸذكور فإان
أŸسضتخدم Úألذين يدفعون أجرأ أقل من أألجر
ألوطني أألدنى أŸضضمون معرضض Úإأ ¤غرأمة من

 10ألف إأ 20 ¤ألف دج وألضضعف حسضب عدد
أıال -ف -ات ‘ ح -ال -ة أل -ع -ود .وÁك-ن ل-ل-غ-رأم-ة أن
ترتفع من  20ألف إأ ٥0 ¤ألف دج وأن تتضضاعف
حسضب عدد ألعمال أŸعني.Ú
وقد أجريت  41.286زيارة Ãوأقع ألعمل ‘
ﬂتلف ألقطاعات خÓل عام  2016على مسضتوى
ألوليات ألسضت أŸذكورة ،حيث ” تسضجيل 6.9٣1
مÓحظة و 16.824إأعذأر وﬁ ٣.94٣ضضر.
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بن خالفة حول –فيزأت قانون أŸالية

أ÷زأئر مؤوهلة ’سشتقطاب أ’سشتثمار أأ’جنبي
خÓل ألسشنوأت أŸقبلة

وفد برŸا Êيتحادث بوأششنطن مع أأعضشاء من ألكونغرسص
’مريكي حول
–ادث وفد عن ألŸÈان أ÷زأئري ،يوم أÿميسص ،بوأشصنطن ،مع أعضصاء من ألكونغرسص أ أ
تطور ألعÓقات ب Úأ÷زأئر وألو’يات أŸتحدة و كذأ أŸسصائل ذأت أ’هتمام أŸشصÎك.

ألعدد
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ت- -وق- -ع أÿب Òأ’ق- -تصص- -ادي وأŸا‹ ع -ب -د
أل -رح -م -ان ب -ن خ -ال -ف -ة ،ي -وم أÿم -يسص ،م-ن
ت -ي-ب-ازة ،أن ت-ك-ون أ÷زأئ-ر م-ن ب Úأل-ب-ل-دأن
’جنبية
’ك Ìأسص-ت-ق-ط-اب-ا لÓ-سص-ت-ث-م-ارأت أ أ
أ أ
م - -ق - -ارن - -ة ب - -دول أ÷وأر خ Ó- -ل ألسص- -ن- -وأت
أل -ث Ó-ث-ة أل-ق-ادم-ة ،ب-فضص-ل ح-زم-ة أل-ت-دأبÒ
““أÙفزة““ ألتي أقرها قانون أŸالية .2017
وقال ألوزير ألسضابق للمالية ‘ تصضريح صضحفي
ع-ل-ى ه-امشص ت-نشض-ي-ط-ه Ùاضض-رة ن-ظ-م-ت-ه-ا غ-رفة
ألصضناعة و ألتجارة شضنوة تيبازة أن ““أ÷زأئر مؤوهلة
لتكون أك Ìدولة أسضتقطابا لÓسضتثمارأت أألجنبية
ذأت ألقيمة أŸضضافة ‘ شضتى أÛالت مقارنة
بدول أ÷وأر وبعضص ألدول أإلفريقية و ألعربية““.
وأضضاف أن ““أ÷زأئر لها حظوظ كبÒة ‘ جلب
ألسضتثمارأت ألنها “لك أك Èمدخرأت وأدنى حد
من أŸديونية مقارنة بدول أ÷وأر““ وأصضفا حزمة
أل- - -ت- - -دأب Òأل- - -ت- - -ي أدرجت ‘ ق- - -ان- - -ون أŸال - -ي - -ة
ب«أÙفزة““ على ألسضتثمار على غرأر ألتسضهيÓت
ألضضريبية وأ÷بائية وألعقارية ما سضيعطي ““نفسضا
جديدأ لÓقتصضاد ألوطني““.
وأسضتعرضص بن خالفة جملة من أŸؤوشضرأت ألتي
بنى على أسضاسضها توقعاته أن تكون أ÷زأئر قبلة
ألسض -ت -ث-م-ارأت أألج-ن-ب-ي-ة مسض-ت-ق-ب Ó-م-ن-ه-ا ح-رك-ي-ة
ألسضتثمار أ◊الية وحركية ألشضرأكة وتوسضيع ألسضوق
ومسض- -ت- -وى ألن- -ف -ت -اح ع -ل -ى أÿارج وأŸوأزن -ة بÚ
أل -ت -دف -ق أل -دأخ-ل-ي وأÿارج-ي م-ا سض-ي-خ-ل-ق ““‰ط
جديد““ من ألنمو ألقتصضادي -حسضبه.

وإأ ¤جانب ما ذكر أسضتعرضص أÿب Òجملة من
ألتدأب Òألرأمية إأ ¤إأصضÓح أŸنظومة ألضضريبية
وأ÷مركية وألبنكية ‘ أ÷زأئر من شضأانها إأضضفاء
أك Ìشضفافية ومرونة ‘ أإلجرأءأت أإلدأرية من
خÓل سضيما ألعتماد على ألتكنولوجيات أ◊ديثة.
وبخصضوصص ألقدرة ألشضرأئية للمسضتهلك قال بن
خالفة إأن كل ““أıاوف““ ألتي أثÒت حول قانون
أŸال-ي-ة  201٧ق -د ““ت -ب-ددت““ Ãج-رد دخ-ول-ه ح-ي-ز
أÿدمة ﬁم““ Óجشضع““ بعضص ألتجار وأŸتعاملÚ
ألق -تصض -ادي Úمسض -ؤوول -ي-ة رف-ع أألسض-ع-ار ب-ع-ي-دأ ع-ن
ألقوأعد ألتجارية قبل أن يؤوكد أن أ÷زأئر تعد
أل-ب-ل-د أل-وح-ي-د أل-ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-نشض-ي-ط أ◊ركية
ألق - -تصض- -ادي- -ة دون أŸسض- -اسص بسض- -ي- -اسض- -ة أل- -دع- -م
ألجتماعي.

نتائج مشصجعة لوكالة ألتشصغيل بالبليدة

تنصشيب أك Ìمن  15ألف من طالبي ألعمل
حققت ألوكالة أÙلية للتشصغيل لو’ية
ألبليدة خÓل سصنة  2016نتائج ““إأيجابية““ ‘
تنصصيب طالبي ألعمل بارتفاع قدر بنسصبة
 35ب-اŸائ-ة م-ق-ارن-ة ب-السص-ن-ة أل-ت-ي سص-ب-ق-ت-ه-ا،
حسصبما أكده مدير هذه ألهيئة.
وأوضضح ناصضف عز ألدين ‘ تصضريح لوأج أن
ألوكالة أÙلية للتشضغيل قد أحرزت نتائج ““جد
مشضجعة““ ألسضنة ألفارطة فيما تعلق بتنصضيب طالبي
ألعمل ‘ إأطار ألوسضاطة ألكÓسضيكية مضضاف إأليها
أل -ت -نصض -يب ضض-م-ن ج-ه-از أŸسض-اع-دة ع-ل-ى أإلدم-اج
أŸهني و ذلك بتحقيقها و ““لأول مرة““ منذ إأنشضائها
 1٥.4٧9عملية تنصضيب عﬂ Èتلف شضبكة وكالتها
أÙلية وهو ““رقم  ⁄تبلغه ألوكالة من قبل““ يقول
أŸتحدث.
وأضض -اف أن أغ -لب ه -ذه أل -ت -نصض-ي-ب-ات ب-ال-نسض-ب-ة
للوسضاطة ألكÓسضيكية “ت ‘ ألقطاع ألقتصضادي
أÿاصص ( 69باŸائة) يليه ألقطاع ألقتصضادي ألعام
ب( 20.46باŸائة) ثم ألقطاع ألقتصضادي أألجنبي
ب-نسض-ب-ة  10.4٧ب- -اŸائ- -ة وذلك Ãج- -م -وع 1٣.٥٣4
عملية.
أم -ا ب -ال -نسض -ب-ة ÷ه-از أŸسض-اع-دة ع-ل-ى أإلدم-اج
أŸهني فقد ” تنصضيب -أسضتنادأ لذأت أŸصضدر-

 194٥شض -اب ط -الب ع -م -ل م -ب -ت-دئ مشضÒأ إأ ¤أن-ه
رج -حت أل -ك -ف -ة ‘ ه-ذأ أ÷ه-از لصض-ال-ح أل-ت-نصض-يب
ضضمن عقود ألعمل أŸدعم بنسضبة تعادل ٧2.٣9
باŸائة أي ما يعادل 1408
ع -ق -د ع -م -ل ‘ ح Úأن ع -ق -ود أإلدم -اج ب -ل-غت
أل ٥٣٧ع-ق-دأ ب-نسض-ب-ة  2٧.60ب -اŸائ-ة م-ن ›م-ل
ألتنصضيبات أÙققة ضضمن هذأ أ÷هاز.
وتعكسص هذه أألرقام أÙققة  -حسضب ألسضيد
ناصضف -عÓوة على أ÷هود أŸبذولة من طرف
إأطارأته تلك أ◊ركية ألقتصضادية ألتي تشضهدها
ألولية.
م - -ن ج - -ه- -ة أخ- -رى كشض- -ف ذأت أŸت- -ح- -دث أن
نشضاطات ألوكالة خÓل ألسضنة أŸنصضرمة  ⁄تقتصضر
فقط على ألوسضاطة ‘ ألتشضغيل بل تعدت ذلك إأ¤
تنظيم عدة ورشضات للتدريب حول ﬂتلف تقنيات
أل -ب-حث ع-ن أل-ع-م-ل ل-ف-ائ-دة أل-ب-ط-ال Úق-درت ب٥0
ورشض-ة إأ ¤ج-انب ت-ن-ظ-ي-م أي-ام إأعÓ-م-ي-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف
بنشضاطات ألوكالة وعروضص ألعمل ألتي تتيحها عÈ
ﬂتلف ألÈأمج عÓوة على دورأت تكوينية لفائدة
ع -م -ال أل -وك -الت أÙل -ي -ة ل -ل -تشض -غ-ي-ل ل-ل-رف-ع م-ن
ق-درأت-ه-م أسض-ت-ف-اد م-ن-ه-ا  24ع -ام  Ó-يضض-ي-ف ذأت
أŸسضؤوول.

–سصبا للتشصريعيات أŸقبلة

ألطÓبي أ◊ر يحّذر من –ويل جامعات وإأقامات
منابر للحمÓت أ’نتخابية

حذر أل–اد ألعام ألطÓبي
‘ م- -ك- -ت- -ب- -ه أ÷ه- -وي ل -ولي -ات
ألوسضط ،من أسضتغÓل أ÷امعات
وأŸرأكز أ÷امعية ‘ أ◊مÓت
ألن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة ،ل -ل -تشض -ري -ع -ي -ات
ألقادمة ،تفاديا لتكرأر سضيناريو
أŸوأع-ي-د ألن-ت-خ-اب-ية أŸاضضية،
وأل- - - -ت - - -ي أق - - -ح - - -مت ب - - -عضص ““
أÛموعات ““ و ““ أألطرأف ““
ك -ل -ي -ات وم -ع -اه -د أك -ادÁي -ة ‘
ح -م Ó-ت-ه-ا ألن-ت-خ-اب-ي-ة ،ضض-ارب-ة
ب-ذلك ب-ال-ت-ع-ل-ي-مات وألتشضريعات
Óدأرة أل-وصض-ي-ة ،أل-ن-اصض-ة ع-ل-ى
ل -إ
–ييد وعدم توريط ““ أ÷امعة““.
أضض- - -اف أŸم- - -ث - -ل أ÷ه - -وي
للطÓبي أ◊ر ﬁمد قاسضي ‘
بيان موقع ـ “لك ““ ألشضعب ““

قامت بها مصصالح أمن ألعاصصمة

نسض - -خ - -ة م- -ن- -ه ـ  ،أن ألسض- -ن- -وأت
أŸاضض - - -ي - - -ة أظ- - -ه- - -رت وج- - -ود
›م- -وع- -ات أرت- -ك -بت Œاوزأت
وخ - - -ال - - -فت ق - - -دسض- - -ي- - -ة أ◊رم
أ÷ام -ع -يÃ ،ح -اولت -ه-ا إأق-ح-ام
ألطلبة ‘ ““ معÎك سضياسضي ““
غ Òنزيه ،وأن ندأءهم أليوم هو
ت -ع -ب Òع -ن إأرأدت -ه -م ل -ت -جسض -ي-د
ط- -م -وح أل -ط -ل -ب -ة وأل -ط -ال -ب -ات،
ب -الب -ت -ع -اد ع -ن ف -ك -ر أل-ت-ط-رف
وألغلو وجعل ألسضاحة أ÷امعية ““
فضض -اء ل-ت-ل-ق-ي أل-ع-ل-وم وأل-ن-ق-اشص
أ◊ر وألفكر وألتحاور““ ل غ ،Òو
أيضض -ا ““ أل -ب -ن -اء ÿدم -ة أل -وط -ن
وإأبعاد شضبح أÓÿفات ألعقيمة
وأألفكار أŸسضتوردة من أÿارج
““ ،وأضض- - -اف صض - -احب أل - -ب - -ي - -ان

توقيف  8أششخاصص بتهمة أŸتاجرة باıدرأت وألسشرقة ‘ برأقي وألكاليتوسص
“ك -نت مصص -ال -ح أم -ن و’ي-ة أ÷زأئ-ر م-ن ت-وق-ي-ف
ثمانية أشصخاصص بتهمة أŸتاجرة باıدرأت وألسصرقة
بكل من برأقي وألكاليتوسص مع حجز ثÓث مركبات
ك -انت تسص-ت-ع-م-ل ك-وسص-ائ-ل ل-ن-ق-ل أıدرأت ،حسصب م-ا
أورده أمسص أ÷معة بيان Ÿصصالح أمن و’ية أ÷زأئر.
أوضض - -ح ذأت أŸصض - -در أن - -ه ‘ إأط - -ار ﬁارب- -ة أ÷رÁة،
“كنت فرقة ألشضرطة ألقضضائية لÈأقي ،خÓل هذأ أألسضبوع
من توقيف شضخصص دأخل سضيارة بعد عملية ترصضد وتتبع،
حيث ” تفتيشص ألسضيارة وألعثور بدأخلها على  140قرصص
مهلوسص.
وبعد ألتحريات وأŸعلومات ألتي أد ¤بها أŸشضتبه فيه،
” إأيقاف شضركائه ألثÓثة ألذين ” ضضبط بحوزتهم 826

ق -رصص م -ه -ل -وسص م -ع ح-ج-ز ثÓ-ث م-رك-ب-ات ك-انت تسض-ت-ع-م-ل
كوسضائل لنقل هذه أıدرأت.
Óجرأءأت ألقانونية ” ،تقد ËأŸشضتبه فيهم
وأسضتكمال ل إ
أمام وكيل أ÷مهورية أıتصص إأقليميا ،حيث أمر بايدأعهم
أ◊بسص أŸؤوقت.
ك -م-ا ” ت-وق-ي-ف أرب-ع-ة أشض-خ-اصص آأخ-ري-ن ب-ت-ه-م-ة ت-ك-وي-ن
جمعية أشضرأر وألسضرقة وذلك بعد أن قام صضاحب مسضتودع
Ÿوأد ألعطور وألتجميل بالكاليتوسص بتقد Ëشضكوى.
و” ‘ هذأ أإلطار أسضÎجاع كمية من أŸوأد أŸسضروقة
من موأد ألتجميل وألعطور وتقد ËأŸشضتبه فيهم أمام وكيل
أ÷مهورية ألذي أمر بإايدأع إأثن Úمنهم أ◊بسص أŸؤوقت
ووضضع أإلثن Úأآلخرين –ت ألرقابة ألقضضائية.

ب -ال -ن -ي -اب -ة ،أن-ه ي-ت-وجب ‘ ه-ذأ
أل-وقت أل-ي-ق-ظ-ة وع-دم أل-تسضاهل
م-ع أألع-م-ال وألسض-ل-وك-يات ،ألتي
تع Èعن إأرأدة إأقحام ألطلبة ‘
أŸعÎك ألسض- -ي- -اسض- -ي ،ودع -ا ‘
ألسض -ي-اق وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ و
أل- -ب- -حث أل- -ع -ل -م -ي ،إأ ¤إأصض -دأر
تعليمة توجه إأ ¤رؤوسضاء ومديري
أ÷امعات وأÿدمات أ÷امعية،
تلزمهم فيها بـ ““ Œميد كافة
ألنشضاطات وألفعاليات ألطÓبية
قبيل أنطÓق أ◊ملة ألنتخابية،
لتفادي “رير ألرسضائل أŸبطنة
ب -ن -وأي -ا سض -ي-اسض-ي-ة ‘ ،م-ث-ل ت-لك
ألنشضاطات غ ÒألÈيئة ،و تسضتغل
ف -ي -ه -ا أل-دع-اي-ة أإلعÓ-م-ي-ة ألي
طرف ذو توجه سضياسضي وحزبي.
و ذك - -ر ﬁم- -د ق- -اسض- -ي ب- -أان
أألم- - -ث- - -ل- - -ة ع - -ن أخÎأق أ◊رم
أ÷ام -ع -ي وأسض -ت-غÓ-ل-ه م-ن ق-ب-ل
›م -وع -ات مسض-يسض-ة ،سض-ب-ق وأن
حدثت و” تسضجيلها بجامعات
رسض- -م- -ي- -ة وإأق- -ام- -ات ل- -ل -ط -ل -ب -ة
وألطالبات ،مثل ما حصضل خÓل
أ◊م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ل-رئ-اسض-ي-ات
 2014بجامعة ألبليدة  ، 2وأيضضا
Ãم- -ارسض- -ة أنشض- -ط- -ة سض -ي -اسض -ي -ة
مكثفة بأاحياء جامعية ‘ ألبليدة
أيضض- -ا ،وه- -م ي- -أام- -ل -ون ت -ف -اع -ل
ألوصضاية مع مطلبهم تفاديا لأي
سضلوك مشضتبه من أي جهة لديها
توجه سضياسضي حزبي.

البليدة :لينة ياسسمÚ
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المؤافق لـ  07جمادى اأ’ولى  1438هـ

info@ech-chaab..com
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لقليمية للدرك الوطني Ãعسسكر:
قائد اÛموعة ا إ

لقليمية للدرك الوطني Ãعسسكر اŸقدم كر Ëبكوشس ،ندوة صسحفية ،عرضس
نشسط قائد اÛموعة ا إ
لمني بالتنسسيق
خÓلها حصسيلة نشساط مصسالح الدرك الوطني خÓل سسنة  ، 2016حيث أاشساد اŸسسؤوول ا أ
لجرامية و تعزيز اŸنظومة
لنشسطة ا إ
لعÓم و مسساهمتها ‘ ا◊د من ا أ
اÙكم ب Úمصسا◊ه ووسسائل ا إ
لعÓم حلقة
لمنية عن طريق سسبل التحسسيسس و التوعية و كذا التبليغ عن اÛرم ،Úموضسحا أان ا إ
ا أ
لمنية من زاوية إاحاطة اŸواطن بالأحداث و اŸسستجدات ،داعيا إا ¤التعاون
ل‚اح اŸنظومة ا أ
هامة إ
أاك Ìمن أاجل –قيق تغطية أامنية نوعية.

معسسكر:أام ا.Òÿسس

أاكد قائد ›مؤعة الدرك الؤطني أان نسضبة
التغطية اأ’منية ع Èتراب و’ية معسضكر “ثل
نسض -ب-ة  83ب- -اŸائ -ة Ãع -دل درك -ي ل -ك -ل 500
مؤاطن ‘ إاقليم اختصضاصضها ،و سضيتم رفع
نسض -ب -ة ه -ذه ال -ت -غ -ط-ي-ة اأ’م-ن-ي-ة ب-ع-د اسض-تÓ-م
مشضاريع إا‚از فرق للدرك الؤطني بـ 7بلديات
إاضض -اف -ة إا› ¤م-ؤع-ة ال-ت-دخ-ل السض-ري-ع ال-ت-ي
يجرى إا‚ازها بدائرة تيغنيف ،إاضضافة إا¤
امكانية إاقامة فرقة للدرك ببلدية سضيدي عبد
اŸؤمن بناًء على مطلب السضاكنة .
كما أاكد اŸسضؤؤول على أاهمية غرسس ثقافة
أامنية لدى اŸؤاطن و إاشضراكه ‘ اŸنظؤمة
اأ’منية من خÓل اسضتغÓل قنؤات ا’تصضال
ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ة ا◊دي -ث -ة ع -ل -ى غ-رار م-ؤق-ع
اŸصض - -ال - -ح و ب - -ري - -ده- -ا اإ’ل- -كÎو Êو اÿط
اأ’خضضر من أاجل التبليغ و ا’سضتعÓم و إاعطاء
شض- - -ه - -ادات ،مشضÒا إا ¤أان مصض - -ال - -ح ال - -درك
ال-ؤط-ن-ي شض-رعت ‘ إاع-داد ﬂط-ط ت-ك-م-ي-ل-ي

لدارة بسسكيكدة
مسسابقة توظيف أاعوان ا إ

 17أالف مÎشسح يتنافسسون على  66منصسبا
تنطلق ،صسباح اليوم ،بكل من ثانوية
ي -وراسس ع -ب-اسس وم-ت-وسس-ط-ة اŸق-اوم سس-ي
زغدود بسسكيكدة ،دراسسة ملفات أازيد
م-ن  17أال -ف مÎشس-ح ‘ مسس-اب-ق-ة أاع-وان
لدارة وح - -ف - -ظ ال - -ب - -ي - -ان - -ات وأاع- -وان
ا إ
اŸك -اتب ،ح -يث سس -ي -ت -ن-افسس ه-ذا ال-ع-دد
الكب Òمن اÎŸشسح Úعلى  66منصسبا،
وذلك م - - -ن خ Ó- - -ل دراسس - - -ة م - - -ل- - -ف- - -ات
اÎŸشس- -ح Úو–دي- -د اŸق- -ب -ول Úم -ن -ه -م
لجتياز اŸسسابقة الشسفهية.

سسكيكدة :خالد العيفة

هذا وقد أاوضضح رئيسس مصضلحة التمدرسس
وا’م -ت -ح -ان -ات Ãدي -ري -ة الÎب -ي-ة ع-ز ال-دي-ن
مسضيخ أان اŸديرية قد جندت إ’‚اح هذه
العملية أاك Ìمن  300مؤؤطر من بينهم مديرو
مؤؤسضسضات تعليمية ومفتشضؤ القطاع وسضيكؤن
ذلك بحضضؤر اللجان اŸتسضاوية اأ’عضضاء.
م -دي -ر الÎب -ي -ة م -ن ج -ه -ت -ه ك-ان ق-د ع-ق-د
اج -ت -م -اع -ا م-ع رؤوسض-اء ال-ل-ج-ان شض-رح خÓ-ل-ه-ا
م -ع -اي Òال -ت -ن -ق -ي-ط وحث ع-ل-ى ال-ع-م-ل Ãب-دأا
الصضرامة والنزاهة وإاعطاء كل ذي حق حقه
خاصضة وأان هنالك حديثا عن مشضاركة عدد
ك- -ب Òم- -ن ا÷ام- -ع- -ي Úال- -ذي- -ن ت -ن -ازل -ؤا ع -ن
مسض -ت -ؤاه -م وشض-ارك-ؤا بشض-ه-ادة ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة
التعليم الثانؤي باعتبارها الشضهادة اŸطابقة
ل -ل -مسض -ت -ؤى اŸط -ل -ؤب ،وه -ؤؤ’ء م -ن اŸرج-ح
إاقصضاؤوهم إاذا ما ثبت أان ملفهم يحمل ما يدل
على أان مسضتؤاهم أاعلى.

›رم خط ‘ Òقبضسة األمـن
قدم شضخصس يبلغ من العمر  37سضنة أامام
وكيل ا÷مهؤرية لدى ﬁكمة سضكيكدة عن
قضضية « صضيد وحيازة اŸرجان اأ’حمر اÿام
بطريقة غ Òمشضروعة بغرضس اŸتاجرة به،

ح-ي-ازة م-ؤؤث-رات ع-ق-ل-ي-ة ل-غ-رضس ال-بيع وحيازة
وح-م-ل أاسض-ل-ح-ة ب-يضض-اء م-ن الصض-ن-ف السض-ادسس
بدون مÈر شضرعي « ،حيث أاصضدر ‘ حقه أامر
إايداع ،وذلك بعد اسضتكمال ملف اإ’جراءات
ال -ق -ان -ؤن -ي -ة ،ح -يث ت-أاسضسضت م-دي-ري-ة الصض-ي-د
البحري بالؤ’ية سضكيكدة كطرف مد‘ Ê
القضضية.
حيثيات القضضية تعؤد إا ¤معلؤمات واردة
ل -ف -رق -ة ال -ب -حث وال -ت -دخ -ل ح -ؤل ق -ي-ام أاح-د
اأ’شض - -خ- -اصس بÎوي- -ج اıدرات واŸؤؤث- -رات
ال -ع -ق -ل-ي-ة ب-اسض-ت-ع-م-ال م-رك-ب-ت-ه اÿاصض-ة ع-ل-ى
مسض -ت -ؤى ح -ي ال -زف -زاف وات -خ -اذه ل -ل-ح-ظÒة
الكائنة Ãدخل اŸقÈة مكان لذلك.
ق- -ؤات الشض- -رط- -ة ب- -ع -د م -راق -ب -ة وت -رصض -د
اŸشض- -ب- -ؤه ” ،وضض- -ع خ -ط -ة ﬁك -م -ة أاي -ن ”
مداهمة اŸركبة غ Òأانه رفضس فتحها وقام
ب- -اب- -تÓ- -ع ك -م -ي -ة م -ن اıدرات واŸؤؤث -رات
العقلية كانت بكيسس بÓسضتيكي ،وبفتح السضيارة
والسضيطرة عليه من قبل عناصضر اأ’من ،عÌ
بحؤزته على مبلغ ما‹ من العملة الؤطنية
ي- -ق- -در بـ  30000دج م- -ن ع -ائ -دات الÎوي -ج،
والعثؤر على ثÓثة سضكاك Úمن ا◊جم الكب،Ò
ليتم –ؤيله إا ¤اŸصضلحة وفتح –قيق ‘
القضضية.
وب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع ال -ن -ي -اب -ة اıتصض-ة عÌ
Ãسض -ك -ن اŸشض -ت -ب -ه ب -ه ع-ل-ى  700غ -رام م-ن
اŸرجان اأ’حمر اÿام كانت ﬂبأاة بإاحكام
–ت الÎاب Ãسض - -ك- -ن- -ه وح- -ج- -ز ال- -ؤسض- -ائ- -ل
واŸع -دات ال -ت -ي ك -ان يسض -ت-ع-م-ل-ه-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة
اسض-ت-خ-راج-ه م-ن ال-ب-ح-ر ،إاضض-اف-ة إا ¤أاسض-ل-ح-ة
بيضضاء وكمية من اأ’قراصس اŸهلؤسضة ،ليتم
اسضÎج - - -اع اÙج- - -ؤزات (سض- - -ي- - -ارة ،ق- - -ارب
م -ط -اط-ي ،م-ق-ذاف ،م-ؤل-د ك-ه-رب-ائ-ي ،أان-ب-ؤب
ت -ن -فسس ل -ي -ت -م وضض -ع -ه -م ب -اÙشض -ر ال -ب-ل-دي)
وتقدÁها كدليل إاثبات.
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لهقار :
قرابة  20عملية شسرطية بعاصسمة ا أ

اإلعÓم حلقة أاسساسسية ‘ مواجهة إارهاب الطرقات

خ -اصس Ãك -اف -ح -ة اإ’ج -رام اŸروري خ -اصض-ة
على مسضتؤى « ﬁؤر اŸؤت» ‘ شضطر الطريق
الؤطني رقم  6بحسض ،Úو ذلك بعد تسضجيل
‚اع - -ة ‘ ﬂط - -ط ا’ن- -تشض- -ار و ال- -ت- -ؤاج- -د
اŸي-دا Êل-ع-ن-اصض-ر ال-درك ع-ل-ى مسض-ت-ؤى ه-ذا
الطريق الذي شضهد  15حادث ‡يت خÓل
سض-ن-ة  ،2015ح -يث يشض -م-ل اıط-ط ت-ك-ث-ي-ف
خ -دم -ات ال -رادار و ال-ؤسض-ي-ل-ة اŸم-ؤه-ة ال-ت-ي
أاعطت ثمارها و مكنت من تقليصس حؤادث
اŸرور خÓل فÎة الثÓثي اأ’خ Òمن السضنة
اŸاضضية Ãعدل انخفاضس بـ  56حادث مقارنة
بسضنة  ، 2015كما عززت ا◊مÓت التحسضيسضية
و ال-ت-دخÓ-ت اŸي-دان-ي-ة ل-ل-درك ال-ؤط-ن-ي م-ن
ﬂطط مكافحة اإ’جرام اŸروري من خÓل
ح -م Ó-ت ال -ت -ؤع -ي -ة و ال-ؤق-اي-ة و أاسض-ل-ؤب-ه-ا ‘
إاح -اط-ة السض-ل-ط-ات اإ’داري-ة ب-ال-ن-ق-ائصس ع-ل-ى
مسضتؤى شضبكات الطرق و كذا النقاط السضؤداء
ع Èتقارير يؤمية ،اأ’مر الذي سضاهم جليا ‘
تراجع مؤؤشضرات اإ’جرام اŸروري .
أام - -ا ‘ ›ال اإ’ج - -رام ال - -ع - -ام ،سض- -ج- -لت

العدد

اÛمؤعة اإ’قليمية للدرك الؤطني Ãعسضكر
انخفاضس ‘ معدل ا÷نايات وارتفاع ا÷نح و
اıال- -ف- -ات اŸع- -ا÷ة خ Ó-ل  2016مقارنة
بـ 2015نتيجة التؤاجد الفعلي ‘ اŸيدان و
ال -ع -م -ل ع -ل -ى –سض Úن -ؤع -ي -ة ال -ت -ح -ق -ي-ق-ات
اŸنجزة ،و بالنسضبة لنشضاط ا÷هاز اأ’مني ‘
›ال م- -ك- -اف- -ح- -ة اıدرات “ك- -ن ال- -درك
ال- -ؤط- -ن- -ي م -ن ت -ف -ك -يك  5شض -ب-ك-ات لÎوي-ج
اıدرات و ت -ؤق -ي -ف  154شض -خصس ” ع-ل-ى
إاثرها حجز ما يفؤق  10قناط Òو 63كلغ من
الكيف اŸعالج و  387قرصس مهلؤسس بفارق
تراجع عدد القضضايا اŸعا÷ة ب  23قضضية
عن تلك اŸعا÷ة ‘ سضنة . 2015
زيادة عن ذلك سضجلت اÛمؤعة اإ’قليمية
ل -ل -درك ال -ؤط -ن-ي ‘ ›ال شض-رط-ة م-ك-اف-ح-ة
اŸسض-اسس ب-اŸم-ت-ل-ك-ات ال-ث-ق-افية خÓل السضنة
اŸاضضية  13قضضية ترتبط جميعها باŸدينة
اأ’ث-ري-ة أ’’م-يÓ-ري-ا ب-ال-ب-ن-يان– ،دث بشضأانها
قائد اÛمؤعة الدركية لـ»الشضعب» قائ Óإان
ه -ن -اك مسض -اع -ي ح -ث -ي -ث -ة ل -ت-ح-ريك ا◊م-اي-ة
اإ’دارية للمؤقع اأ’ثري و تصضنيفه بعد أان ”
حجز اŸئات من القطع اأ’ثرية التي كانت
بحؤزة مؤاطن Úو جمعيات ناشضطة ثبت أانهم
ك-ان-ؤا ي-ع-م-ل-ؤن لصض-ال-ح ح-م-اي-ة ه-ذه اŸن-طقة
اأ’ثرية ،حيث لن تتم متابعتهم قضضائيا ‘
وقت ي -ن -ت -ظ -ر أان تسض -ت -ل -م مصض-ال-ح ال-ث-ق-اف-ة و
تسضÎجع هذه اآ’ثار .
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مصسالح أامن “Ôاسست تعّزز إاجراءاتها األمنية
إلحباط األعمال اإلجرامية

ق -امت مصس -ال-ح أام-ن ولي-ة “Ôاسست،
خÓ- -ل الشس- -ه- -ر اŸنصس- -رم ،سس- -ع- -ي -ا م -ن -ه -ا
لم-ن-ي-ة ال-وق-ائية
لج-راءات ا أ
ل-ت-ع-زي-ز ا إ
لع - - -م- - -ال
ال - - -رام - - -ي - - -ة إا ¤إاح - - -ب - - -اط ا أ
لج- -رام -ي -ة ،بـ  18ع-م-ل-ي-ة شس-رط-ي-ة –
ا إ
أامنية وقائية – على كامل مسستوى قطاع
لخ- -تصس -اصس ،وه -ذا ‘ إاط -ار ال -ت -دابÒ
ا إ
لمنية Ÿداهمة و دك أاوكار ا÷رÁة
ا أ
على مسستوى إاقليم عاصسمة الولية .
“ك -ن ع -ن -اصض -ر اأ’م -ن ،م -ن م -راق-ب-ة 642
شضخصس ‘ إاطار ما يعرف بدراسضة حالة” ،
من خÓلها تبليغ  33فرد بأاحكام قضضائية ،و
خÓل نفسس الشضهر ” تفتيشس ﬁ 93ل Œاري
ما ب Úمقاهي و Óﬁت Œارية ،إاضضافة إا¤
سضتة إاحاطات مهجؤرة تسضتعمل غالبا كمخازن

Ÿؤاد معدة للتهريب.
ومن أاجل ا◊د من اıالفات اŸتعلقة
باأ’من العمؤمي ” ،مراقبة قرابة  600مركبة
م -ن ﬂت -ل -ف اأ’ح -ج -ام– ” ،ؤي -ل م-ن-ه-ا 44
سضيارة و  47دراجة نارية ’نعدام الؤثائق.
‘ إاطار مكافحة جرائم ا◊يازة وا’Œار
ب- -اıدرات واŸؤؤث- -رات ال- -ع- -ق -ل -ي -ة ،ضض -ب -ط
عناصضر الشضرطة القضضائية ،شضخصس ( 32سضنة)
بحؤزته قرابة  100قرصس من نؤع (ترامادول)
ح -م -راء ال -ل -ؤن ﬂب -أاة ب -ج -يب سض -روال-ه ،ب-ع-د
ا’ن -ت -ه -اء م -ن إاج-راءات ال-ت-ح-ق-ي-ق ” ت-ق-دË
اŸعني أامام ا÷هات القضضائية التي أاصضدرت
ضضده أامر إايداع.

“Ôاسست  :بن حود ﬁمد الصسالح

الشسرطة تنظم قافلة تضسامنية جنوب سسطيف

كانت ،مؤؤخرا ،قرية « تانؤت « وقرية «
طازيلة « وأايضضا قرية « ا◊اسضي « التابعة
إاق -ل -ي -م -ي -ا ل -ب -ل -دي -ة ودائ-رة ع Úأازال ،ج-ن-ؤب
عاصضمة و’ية سضطيف ،وجهة لقافلة تضضامنية
Ÿصضالح أامن و’ية سضطيف على إاثر التقلبات
ا÷ؤي-ة ال-ق-ؤي-ة ال-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا اŸن-ط-ق-ة بعد
تسض -اق -ط ك -ث -ي -ف ل -ل -ث -ل -ؤج ،و ضض-مت ال-ق-اف-ل-ة
›م -ؤع -ة م -ن رؤوسض -اء اŸصض-ال-ح م-ن إاط-ارات
ورت -ب -اء وأاع -ؤان وأاع -ؤان شض -ب -ه-ي Úإا ¤ج-انب
طاقم طبي ،كانؤا جميعا على م 12 Ïمركبة
إاث -ن -ت -ان م -ن -ه -ا ﬁم -ل -ت -ان ب -اŸؤاد ال-غ-ذائ-ي-ة
واأ’غطية ،إا ¤جانب مرافقة القافلة من قبل
سضيارة إاسضعاف تقل الطاقم الطبي ،و كانت
اإ’نطÓقة من مقر كتيبتي التدخل السضريع،
باŒاه قرية « تانؤت « اŸتؤاجدة با◊دود
اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ل -ؤ’ي-ة ب-ات-ن-ة ،و ال-ت-ي ت-ب-ع-د ع-ن
عاصضمة الؤ’ية بحؤا‹  90كلم ،وعن مقر
ال - - - -دائ - - - -رة بـ  15ك- -ل- -م ،م -ت -ؤاج -دة ع -ل -ى
ارتفاع  1400م Îفؤق سضطح البحر ،يقطنها
أازيد من  1000سضاكن.
وصضلت القافلة إا ¤أاحد اŸؤاقع القريبة
من القرية ” ،تؤزيع وجبات على سضكان هذه

ال-ق-ري-ة م-ع إاج-راء ف-ح-ؤصض-ات ط-ب-ي-ة و ت-ؤزي-ع
أادوية على من كان بحاجة لها من اŸرضضى،
كما هؤ ا◊ال أايضضا بالنسضبة لقريتي « طازيلة
« و « ا◊اسضي « ،حيث كان دوما أافراد القافلة
‘ –اور مع أاها‹ القرى الثÓث ،وعزز ذلك
من ثقتهم واحÎامهم ÷هاز اأ’من الؤطني.
وجاءت ا’لتفاتة اإ’نسضانية بإايعاز من قبل
Óمن الؤطني وبإاشضراف من
اŸديرية العامة ل أ
قبل رئيسس أامن الؤ’ية الذي أاشضرف سضابقا
على قافلة تضضامنية تؤجهت إا ¤أاقصضى نقاط
الشضمال الشضرقي والغربي للؤ’ية ،باعتبارها
واح- -دة م- -ن اŸن- -اط- -ق اأ’ك Ìتضض- -ررا خ Ó-ل
مؤجة الÈد التي شضهدتها الؤ’ية مؤؤخرا ،على
غرار منطقة « أاو’د حليمة التابعة إاقليميا
لبلدية سضرج الغؤل دائرة بابؤر و’ية سضطيف،
وقرية « بؤÁان « التابعة إاقليميا لبلدية أايت
تيزي دائرة بؤعنداسس ،أاين ” تؤزيع كمية من
اŸؤاد الغذائية (وجبة اÙارب) وأاغطية مع
Óشض- -خ -اصس اŸرضض -ى
إاج- -راء ف- -ح- -ؤصض- -ات ل - -أ
واŸسضن ،Úوهي اŸبادرة التي ثّمنت من قبل
ا÷ميع خاصضة أاها‹ تلك اŸناطق.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

يوم –سسيسسي ببلدية برهوم ‘ اŸسسيلة

زرع ثقافة التسسامح لدى التÓميذ للحّد من ظاهرة العنف ‘ اŸدارسس
اتفق اŸشساركون ‘ الندوة العلمية
التي نظمها اÛلسس البلدي لبلدية
لسس-ب-وع،
ب -ره-وم ب-اŸسس-ي-ل-ة ،ن-ه-اي-ة ا أ
ع- -ل- -ى أان ال- -ظ- -اه- -رة أاخ- -ذت أاب -ع -ادا
لخÒة وجب
خطÒة ‘ السسنوات ا أ
ت-نسس-ي-ق ا÷ه-ود م-ن أاج-ل ا◊د م-ن-ها
انطÓقا من التوعية .

اŸسسيلة  :عامر ناحج

دق اŸت- - -دخ- - -ل - -ؤن ن - -اق - -ؤسس اÿط - -ر
واعتÈوا ظاهرة العنف اŸدرسضي من
الظؤاهر الدخيلة على مدرسضتنا وحملؤا
Óفات ا’جتماعية على
اŸسضؤؤولية كاملة ل آ
غ- - -رار اıدرات ومشض- - -اه - -د ال - -ع - -ن - -ف
اŸن -تشض -رة ب-اÙي-ط ا’ج-ت-م-اع-ي ،ح-يث
أاك- -د رئ- -يسس اÛلسس الشض- -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي
عيسضى مرزوقي ‘ مداخلته على ضضرورة
زرع ثقافة التسضامح انطÓقا من التؤعؤية
داخ -ل ال -ؤسض -ط اŸدرسض -ي ت-ف-ادي-ا ل-ؤق-ؤع
انز’قات من شضانها اŸسضاهمة ‘ انتشضار
ظاهرة العنف داخل الؤسضط اŸدرسضي ،و
نؤه إا ¤أان اآ’باء لهم دور كب Òوأاسضاسضي ‘
عملية تؤعية أابنائهم إا ¤جانب اأ’سضاتذة
واŸديرين.
وم- -ن ذات ا÷انب ،أاشض- -ار رئ- -يسس أام -ن
دائرة مقرة «عمار « إا ¤أان ظاهرة العنف

ت-ؤؤث-ر بشض-ك-ل ك-ب Òع-ل-ى ال-ت-ل-م-يذ بالدرجة
اأ’و ¤بصض -ف -ت -ه ﬁؤر ال-ع-م-ل-ي-ة الÎب-ؤي-ة،
م -ؤؤك -دا ‘ ك -ل-م-ت-ه أان اŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة
Óمن الؤطني تلعب دورا كبÒا ‘ سضبيل
ل أ
حماية الطفؤلة من خÓل فرق حماية
ال -ط -ف -ؤل -ة ال -ت -اب -ع -ة Ÿصض-ال-ح الشض-رط-ة
ال -قضض -ائ -ي -ة اŸت -ؤاج -د ع Èك-اف-ة رب-ؤع
الؤطن.

ومن جانبهم أائمة اŸسضاجد نؤهؤا ‘
ك- -ل- -م- -ت -ه -م إا ¤ضض -رورة غ -رسس ث -ق -اف -ة
’بناء وتعليمهم تعاليم
التسضامح لدى ا أ
ال- -دي- -ن السض- -م- -ح -اء و تصض -ح -ي -ح ب -عضس
اŸف -اه -ي -م اÿاط-ئ-ة ل-دى ال-تÓ-م-ي-ذ ،و
إاب-ع-اده-م ع-ن مشض-اه-دة ظ-اه-رة ال-ع-نف
’عÓم و ما
التي تروج لها بعضس وسضائل ا إ
يدور من مشضاهد عنف ‘ الشضارع .

إلسضبت  04فيفري  2017م
إلموإفق لـ  07جمادى إألولى  143٨هـ
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وجهة سسياحية وترفيهية
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باتنة تسصتذكر ألشصهيد ألرمز ‘ برناج يليق Ãقامه

مئوية مصسطفى بن بولعيد لربط األجيال
بتاريخ ا÷زائر
إا‚ازات ومشساريع ‘ تظاهرة ‡يزة

معرضس للتحسسيسس بجدوى الوسسط الطبيعي ترصسده «الشسعب»
أحتفال باليوم ألعاŸي للمناطق ألرطبة أŸصصادف ل 2فيفري من كل عام ،نظمت بلدية خÒي وأد
عجول بجيجل ،معارضس وﬁاضصرأت حول أهمية أ◊دث ألذي يحمل قيمة سصياحية ،أقتصصادية
وأيكولوجية يحسصب له أ◊سصاب.

–ت رعاية رئيسس أ÷مهورية
ألسص-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة،
–تضص- -ن ب- -ات- -ن- -ة ،أل- -ي -وم وغ -دأ،
ألحتفالية أÿاصصة Ãئوية أسصد
لورأسس مصص -ط -ف -ى ب -ن ب -ول -ع-ي-د
أ أ
ألذي لقب دوما بالشصهيد ألرمز.
هي أحتفالية يشصرف عليها وزير
أÛاه- - -دي - -ن أل - -ط - -يب زي - -ت - -وÊ
Ãشص -ارك -ة  4وزرأء« .ألشص - -عب»
ت -اب-عت أل-ت-حضصÒأت وت-ن-ق-ل أدق
تفاصصيلها..

باتنة :مراسسلنا Ÿوشسي حمزة

جيجل :خالد العيفة
إلح -ت -ف -ال -ي -ة إل-ت-ي “ت ي-وم إÿم-يسض
Ãتوسضطة كحلوشض أإحمد ،ميزها معرضض
ıت -ل-ف إŸن-ت-وج-ات إÙل-ي-ة ب-ال-فضض-اء
إلغابي للرإحة ،وزيارة ﬁمية بني بلعيد
م-ن ق-ب-ل إلسض-ل-ط-ات إل-ولئ-ي-ة ،ب-اإلشض-رإف
ع -ل -ى ح -م -ل -ة ت -ن -ظ -ي -ف ،وإط Ó-ق رم-زي
لزوج Úمن إلبط بالبحÒة ،وعرضض للعتاد
إŸسضتعمل ‘ إحصضاء إلطيور إŸائية ،من
قبل مصضالح ﬁافظة إلغابات».إلشضعب»
ك- -انت ح -اضض -رة ‘ إل -ت -ظ -اه -رة وت -رصض -د
تدإعياتها وأإبعادها وأإهميتها ‘ إلÎويج
للمناطق إÙمية إلتي ليسضت فقط وجهة
ت- -رف- -ي- -ه- -ي -ة ب -ل إح -دى أإع -م -دة إل -ت -وإزن
إإليكولوجي مصضدر إ◊ياة كلها با÷زإئر.
تسضتهدف هذه إلتظاهرة إلتي بادرت
إ ¤ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا إ◊ظÒة إل-وط-ن-ي-ة ل-ت-ازة
وﬁاف -ظ -ة إل -غ -اب -ات ت-ع-ري-ف إ÷م-ه-ور
لسضيما

إلشضباب
منهم
بضضرورة
إÙافظة على إلوسضط إلطبيعي
إŸعرضض دوما لعمليات تدهور متعددة
إألشضكال عادة ما تكون سضلوكيات إلإنسضان
إلسضبب فيها.
وب- -حسضب إŸع- -ل- -وم- -ات إل- -ت -ي ب -ح -وزة
«إلشض- -عب»– ،صض- -ي ج -ي -ج -ل  29منطقة
رطبة ،منها إŸصضنفة عاŸيا وإŸتمثلة ‘
بني بلعيد إلتي تÎبع عل مسضاحة 600
هكتار ،مصضنفة ضضمن قائمة رإمسضار منذ
 ، 2003و تتوفر إŸنطقة على بحÒتÚ
طبيعيت Úأإخري Úوهما سضبختي غدير بني
حمزة «إلقنار بدإئرة إلشضقفة» وهو موقع
يÎبع على حوإ‹  36هكتارإ يرتاده 30
ن -وع -ا م -ن إل -ط -ي -ور وأإيضض -ا غ -دي-ر إŸرج
ب-ال-ط-اه Òإل-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-جمال إسضتثنائي
وت -غ -ط -ي مسض-اح-ة ب  5ه-ك-تارإت ،حيث
تتغطى إلكثبان إلرملية إلتي تفصضل بÚ
إل-ب-حÒة وإل-ب-ح-ر ب-ن-ب-ات-ات ت-اب-ع-ة ل-ل-ن-ظام
إل -ب -ي -ئ -ي إل -ك -ث -ب -ا ،ÊوÃن -ط-ق-ة م-ع-رضض-ة
للفيضضان Œف ‘ فصضل إلصضيف.

تزخر إŸنطقة بعدد كب Òمن إألصضناف
إل- - -ن- - -ب- - -ات- - -ي- - -ة إل - -ن - -ادرة وذإت إألصض - -ول
إل -ب -ي -وج -غ -رإف -ي-ة إŸت-ع-ددة وك-ذإ إألن-وإع
إŸت -وسض -ط -ي -ة .ك-م-ا ت-زخ-ر إل-ب-حÒة إل-ت-ي
–مل نفسض إلسضم بتنوع بيولوجي كب،Ò
وتتميز بالÌوة إلنباتية ،بأانوإع نادرة حيث
يÓحظ توإجد أإصضناف من إلطيور عديدة
ومتنوعة Ãا فيها تلك إلنادرة.
كما تتوفر هذه إلبحÒة حسضب إŸشضهد
إلذي ترإءى ألعيننا وتلقينا بشضأانه شضروح
مسض -ت -ف -يضض -ة م -ن أإه-ل إلخ-تصض-اصض ب-عÚ
إŸكان ،على أإنوإع مسضتوطنة أإو مهددة
ب -الن -ق -رإضض ،وم -ن ب Úإل -ط-ي-ور إل-ت-ي ”
إحصضاؤوها بهذه إÙمية إلغرة وإلغطاسض
إŸتموج وطائر إلطيطوي وإلنورسض إلبني
وطائر إلرفرإف ،وإلنورسض إلضضاحك.
إسضتفادت إŸنطقة إلرطبة بني بلعيد
سضابقا من برنامج إعادة إعتبار لضضمان
حماية إŸوقع وإ◊فاظ عليه إضضافة إ¤
إلÌوت Úإ◊يوإنية وإلنباتية إللت Úتزخر
بهما ،وشضملت هذه إŸشضاريع إ‚از سضياج
بـ  3300م Îخطي من أإجل –ديد ﬁيط
إŸوق -ع ووضض -ع م-وإق-ع خ-اصض-ة ل-ل-م-رإق-ب-ة
وإÓŸح -ظ -ة م -ن أإج -ل م-ك-اف-ح-ة إلصض-ي-د
غÒإلشضرعي وإسضتغÓل إŸنطقة ألغرإضض
فÓ- -ح- -ي -ة وت -ع -زي -ز ق -درإت ري إلسض -ك -ان
إÙلي Úمع إ‚از حوإ‹  10آإبار لتفادي
إسضتعمال إŸوإرد إŸائية للمنطقة.

” إعدإد برنامج ضضخم ومتنوع إلحياء
إلذكرى إŸئوية بحضضور  4وزرإء وعدد
من إلشضخصضيات إلوطنية يتقدمهم وزير
إÛاهدين إلطيب زيتو Êإلذي يشضرف
ع -ل -ى إل -ت -ظ-اه-رة إل-ت-اري-خ-ي-ة ذإت إل-ب-ع-د
إل -وط -ن -ي إŸن -ظ -م -ة ب -اŸن -اسض -ب-ة ،ب-دإي-ة
ب - -اŸع- -رضض إل- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ذإك- -رة إل- -ذي
سض-تشض-ارك ف-ي-ه إل-ولي-ة إل-ت-اري-خ-ي-ة إألو¤
بقاعة أإسضحار بوسضط مدينة باتنة ،تعرضض
خÓله حياة إلشضهيد ونضضاله مع ›موعة
من أإغرإضضه إلشضخصضية وإلتي إسضتعملها
خÓل إلثورة على غرإر مÓبسضه وإأرشضيفه
إلنضضا‹.
وب -حسضب إŸشض-رف Úع-ل-ى إلح-ت-ف-ال-ي-ة
ل»إلشضعب» فإان برنامج إلتظاهرة يشضمل
إليوم زيارة منطقة أإريسض مسضقط رإأسض
إل-ب-ط-ل ب-ن ب-ول-ع-ي-د ،ح-يث ي-ت-وق-ف إل-وفد
إل- -وزإري ع -ن -د ضض -ري -ح إلشض -ه -ي -د إل -رم -ز
مصض -ط -ف -ى ب -ن ب-ول-ع-ي-د وم-ن-زل-ه إل-ع-ائ-ل-ي
وإلذي ” –ويله إ ¤متحف تاريخي.
وسضتكون إلذكرى إŸئوية إأيضضا حسضب
ما كشضف عنه وإ‹ باتنة ﬁمد سضلماÊ
لـ»إلشض -عب» ،م -ن -اسض -ب -ة ل -ت-دشض Úع-دد م-ن
إŸرإفق إÿدماتية وإŸشضاريع منها فتح
طرق ولئية Ãنعة وثنية إلعابد وإأريسض
وكذإ تدشض Úجدإرية –مل صضورة وتاريخ
إلبطل بن بولعيد ببلدية إأريسض.
ك -م -ا تشض -رف إل -ي -وم وزي -رة إل -تضض -ام -ن
وإألسضرة وقضضايا إŸرأإة مونيا مسضلم رفقة
وزير إلسضياحة عبد إلوهاب نوري على
إف-ت-ت-اح إل-ق-اف-ل-ة إإلعÓ-م-ي-ة وإلتحسضيسضية
حول إŸقاولتية إلنسضوية بباتنة ،إأما وزير
إل-ت-ع-ل-ي-م إل-ع-ا‹ وإل-ب-حث إل-ع-لمي إلطاهر
حجار فيشضرف عل إŸلتقى إلدو‹ إألول
حول شضخصضية مصضطفى بن بولعيد إلذي
Œري وقائعه بجامعة باتنة  ،1ينشضطه
أإسض- -ات- -ذة وب- -اح- -ث- -ون ‘ ت- -اري- -خ إل- -ث- -ورة
إ÷زإئرية وصضلوإ من عدة دول.
ك -م -ا يشض -رف إل -وزي-ر غ-دإ إألح-د ع-ل-ى
م-رإسض-م تسض-م-ي-ة ج-ام-ع-ة ب-ات-ن-ة  02بإاسضم
إلشض-ه-ي-د ب-ن ب-ول-ع-ي-د ه-ذإ إلصض-رح إل-علمي
إل -ذي ي -ح -تضض -ن أإك Ìم-ن  35إأل-ف ط-الب
جامعي من ﬂتلف إلتخصضصضات إلعلمية
وإلتقنية.
وينتظر أإن تكون مناسضبة إحياء مئوية
م -ي Ó-د إلشض -ه -ي -د إل -رم -ز ،ف-رصض-ة ل-ط-ل-ب-ة
إ÷امعة ،لÓسضتفادة من خÈة إألسضاتذة
وإل -ب -اح -ث ‘ Úشض -ؤوون إل -ت -اري -خ وإ◊رك-ة

إل- -وط -ن -ي -ة ل -كشض -ف إل -ن -ق -اب ع -ن ع -دي -د
إ◊قائق إلتاريخية وإلبطولت إلتي قام
ب -ه -ا إل -ب -ط -ل ب -ن ب -ول -ع -ي -د رف -ق -ة إل -ث-وإر
ل- -ل- -ت- -حضض Òل- -ت- -ف- -ج Òإل- -ث -ورة إŸب -ارك -ة
وإلتخطيط لها.
كما تتميز إلتظاهرة بتنظيم إسضتعرإضض
ضض-خ-م تشض-ارك ف-ي-ه ﬂت-ل-ف إل-ق-ط-اع-ات
ح- -ول ت -اري -خ إ÷زإئ -ر وإ‚ازإت -ه -ا م -ن -ذ
إل -ث -ورة إ ¤غ -اي -ة إل -ي -وم وم -ا –ق -ق م -ن
مشضاريع تنموية بفضضل وحدة إ÷زإئريÚ
و“اسض- -ك- -ه- -م إل- -دإئ -م ،إضض -اف -ة ل -ت -دشضÚ
جدإرية ضضخمة حول إحياء مئوية ميÓد
إل -ب -ط -ل مصض -ط -ف -ى ب -ن ب-ول-ع-ي-د ،ب-وسض-ط
مدينة باتنة باإلضضافة لتنظيم عدد من
إل-نشض-اط-ات إل-ث-ق-اف-ي-ة وإلرياضضية إألخرى
إŸتنوعة.
إلتظاهرة إلتاريخية تهدف إ ¤إعادة
ع Ó-ق -ة إألج -ي -ال إ÷دي -دة ،م -ع إل-ت-اري-خ
إلوطني ،وبعث روح إلعتزإز وإلنتماء‘ ،
إأن -فسض إلشض -ب -اب وت -ع -ري -ف-ه-م ب-اإل‚ازإت
إلتاريخية إلتي حققها جيل ثورة إلتحرير
وإ◊ركة إلوطنية ‘ زمن إŸعجزإت.

...أاسسد األوراسس ‘ سسطور
@ شضخصضية ثورية يلقب بـ»أإسضد إلثورة
إل -ت -ح -ري-ري-ة» ك-ون-ه م-ن ب Úأإب-رز ق-ادت-ه-ا
إلكبار حيث أإثبت جدإرته ‘ إŸيدإن ‘
موإجهة إلسضتعمار إلفرنسضي.
@ ق-ائ-د سض-ي-اسض-ي ي-حسض-ن إل-ت-خ-ط-يط
وإل-ت-ن-ظ-ي-م وإل-ت-ع-ب-ئ-ةÁ ،لك رؤوية وإضضحة
ألهدإفه وألبعاد قضضيته وعدإلته ،وكان
يتحلى بأابعاد إنسضانية إ ¤جانب “رسضه
‘ إلقيادة إلعسضكرية وإلسضياسضة.
@ ولد إلشضهيد إلرمز ‘  5فيفري 1917
بقرية «إيÔكب» بأاريسض من عائلة ميسضورة
إ◊ال ،ت -ل-ق-ى ت-ع-ل-ي-م-ه إألو ¤ع-ل-ى أإي-دي
مشضايخ منطقته فحفظ ما تيسضر له من
إلقرآإن إلكر Ëوبعد هذإ إلتحصضيل –ول
إ ¤م -دي -ن -ة ب -ات -ن -ة ل Ó-ل -ت -ح -اق Ãدرسض-ة
إألها‹ إلبتدإئية Ÿوإصضلة درإسضته ،ثم
إنتقل إ ¤إلطور إلإعدإدي.
@ شضخصضية عسضكرية وسضياسضية ،متعدد
إألبعاد متكامل إ÷وإنب ‘ شضخصضيته،
و ⁄ي-رت-ه-ن ل-ل-ظ-روف إل-ق-اسض-ي-ة وإلصض-ع-بة
إل- -ت- -ي ح- -اول إل- -ع- -دو ف- -رضض -ه -ا ع -ل -ي -ه -م
وحصضارهم بها بل كان دإئما وإسضع إألفق
ي- -حسض- -ن إÿروج م- -ن أإصض- -عب إل- -ظ- -روف
وإيجاد إ◊لول ألعوصض إŸشضكÓت.
@ غ- -لب ع- -ل- -ي- -ه إل -ط -اب -ع إإلنسض -ا‘ Ê
عÓقاته خÓل إلثورة ،حيث أإسضسض جمعية
خÒية وسضاهم ‘ إنشضاء إŸسضجد وترأإسض
÷نته إدرإكا منه لدوره إلروحي إلتوجيهي
وإإلصضÓحي وإلتعبوي.
@ حول ﬁله إلتجاري إ ¤ما يشضبه
إلنادي ‘ إللتقاء وتناول إألوضضاع ،وكان
له وعي نقابي حيث أإسضسض نقابة وترأإسضها
عند سضفره إ ¤فرنسضا للدفاع عن حقوق
إل-ع-م-ال إ÷زإئ-ري Úإل-ذي-ن ك-ان-وإ ي-ع-انون
إلظلم وإلتعسضف وإ◊رمان ،إسضتشضهد يوم
 22مارسض با÷بل إألزرق .
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اŸشصروع سصينهي رحلة البحث عن قوارير البوتان

ربط  470عائلة بالغاز إلطبيعي ‘ بلدية
سسيدي بوسسعيد Ãعسسكر

لول ،وضص- - -ع ح- - -ي- - -ز
” ،ي - - -وم أامسس ا أ
اÿدم -ة مشص -روع رب -ط ب -ل -دي -ة سص -ي -دي
ب -وسص -ع -ي -د ب -دائ -رة غ -ريسس ‘ م -عسص-ك-ر،
ح-يث اسص-ت-ف-ادت م-ن اŸشص-روع ال-ه-ام 470
ع -ائ -ل -ة ب -ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ا÷ب -ل-ي-ة ال-ت-ي
تتميز Ãناخها البارد جدا خÓل فصصل
الشص -ت -اء م -ا م -ن شص -أان -ه أان ي -ن -ه -ي رح -ل -ة
البحث اŸضصنية عن قوارير غاز البوتان
بالنسصبة لسصكان منطقة سصيدي بوسصعيد
و يحسصن مسصتواهم اŸعيشصي و يحد من
م -ع -ان-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ظ-روف
اŸناخية للمنطقة الصصعبة و القاسصية .

معسشكر:أام ا.Òÿسس

‘ ن -فسس إلسس -ي -اق ي -رت -قب أإن ت-وضس-ع ح-ي-ز
إÿدمة مشساريع عدة لربط  4623عائلة بالغاز
إل -ط -ب -ي -ع -ي ع -ل -ى مسس -ت-وى ب-ل-دي-ات م-اقضس-ة،
إلهاشسم ،سسيدي عبد إŸومن و إلز’مطة قبل
نهاية إلشسهر إ÷اري حسسب ما علم من مدير
إلطاقة لو’ية معسسكر علي لعمامري إلذي
–دث لـ»إلشس -عب» ع -ن وج -ود ع -دة ع -م-ل-ي-ات
تنموية طور إإ’‚از لربط  9049عائلة أإخرى
ب -ال -غ -از إل -ط -ب -ي -ع-ي خÓ-ل إل-ع-ام إ÷اري عÈ
ب-ل-دي-ات إلشس-رف-ة ،حسس ،Úإل-ق-ي-ط-ن-ة ،إل-قعدة،
ع Úفرصس ،إلعÁÓية ،ع Úفرإح ،سسيدي عبد
إ÷ب-ار ،وإدي إأ’ب-ط-ال،إل-ف-رإق-ي-ق و سس-ج-رإرة
إأ’مر إلذي سسيمكن من رفع نسسبة إلتغطية
بالغاز إلطبيعي بو’ية معسسكر إ ¤أإك Ìمن
 773باŸئة ،مشسÒإ أإنه ” وضسع عدة مشساريع
تنموية حيز إÿدمة ضسمن برنامج إıطط
إÿماسسي  2014-2010مسس  7654عائلة عÈ

ع-دة ب-ل-دي-ات ح-يث رصس-د ل-لÈن-ام-ج إل-ت-نموي
مبلغ يفوق  9مÓي Òدينار .
من جهة أإخرى ،أإكد مدير إلطاقة لو’ية
معسسكر أإن مصسا◊ه تابعت عن كثب عملية
تزويد سسكان إŸناطق إلنائية بقارورإت غاز
إلبوتان خاصسة بعد طرح مشسكل ندرة هذه
إŸادة خÓل إلتقلبات إ÷وية إŸاضسية و إلتي
كانت ناجمة عن إرتفاع إلطلب على قارورإت
غاز إلبوتان من طرف إŸوإطن Úو حدة إقبال
م -رب -ي إل -دوإج -ن ع -ل-ى إق-ت-ن-اء ق-ارورإت غ-از
إلبوتان إلتي تسستعمل غالبا ‘ نظام تدفئة
حظائر تربية إلدوإجن ،موضسحا أإن وحدإت
نفطال غطت إلطلب إŸلح على قوإرير غاز
إلبوتان من خÓل تعبئة وتوزيع أإك Ìمن 13
قارورة غاز بوتان يوميا خاصسة خÓل فÎة
إلتقلبات إ÷وية .

تنصسيب عميد جديد ÷امعة
مصسطفى إسسطمبو‹
” ،يوم إÿميسس إŸاضسي ،تنصسيب إأ’سستاذ
إلباحث ‘ إلفيزياء بن طاطة سسم Òعميدإ
÷امعة مصسطفى إسسطمبو‹ Ãعسسكر ،خلفا
للعميد إŸنتهية مهامه عبد إلقادر خالدي
إلذي تربع على رئاسسة جامعة معسسكر منذ
أإك Ìمن  24سسنة ،حيث أإشسرف إأ’م Úإلعام
لوزإرة إلتعليم إلعا‹ و إلبحث إلعلمي على
م -رإسس -ي -م إل -ت -نصس -يب إل -رسس -م -ي و حضس -رت -ه-ا
إلسسلطات إلو’ئية و إأ’منية فيما ُغيبت عنها

بعد حرقة انتظار

تسسليم  700سسكن وربط  870عائلة
بالغاز إلطبيعي بالعملة
‘ إاطار اÿرجات اŸيدانية للوقوف
على واقع التنمية ،أاشصرف وا‹ ولية
سص -ط -ي -ف ،ن -اصص -ر م -عسص -ك-ري ،أاول أامسس
اÿميسس ،رفقة رئيسس اÛلسس الشصعبي
ال - - -ولئ - - -ي والسص - - -ل - - -ط - - -ات اŸدن- - -ي- - -ة و
ال-عسص-ك-ري-ة ،ع-ل-ى ح-فل تسصليم اŸفاتيح
ل- -ف -ائ -دة  700مسص -ت -ف -ي -د م -ن سص -ك-ن-ات
ع-م-وم-ي-ة إاي-ج-اري-ة اج-ت-م-اع-ية ببلدية
ال-ع-ل-م-ة ،شص-رق ع-اصص-م-ة ال-ولي-ة ،وهذا
ضصمن سصلسصلة التوزيعات التي باشصرتها
السصلطات اÙلية منذ عدة أاسصابيع.
وج -اءت إل -ع-م-ل-ي-ة ،ب-ع-د إŸت-اب-ع-ة إل-ي-وم-ي-ة
ل-لسس-ل-ط-ات إل-و’ئ-ي-ة أ’شس-غ-ال إل-ت-ه-يئة وإلربط
Ãخ -ت -ل -ف إلشس -ب -ك -ات ل -ه -ذه إŸسس -اك-ن ،إل-ت-ي
خضسعت للتخصسيصس إŸسسبق ،ضسمن حصسة ’
ت -ق -ل ع -ن  5000مسس-ك-ن ” تسس-ل-ي-م-ه-ا ق-ب-ل-يا
Ÿسستحقيها ،و هذإ ما مكن من إدخال إلبهجة
وإلسس -رور ‘ أإن -فسس إŸسس -ت-ف-ي-دي-ن ب-ع-د ط-ول
إنتظار.

و‘ نفسس إلسسياق ” ،وضسع حيز إÿدمة
للغاز إلطبيعي Ÿنطقة إلنوإصسر ،ببلدية بازر
سسخرة بدإئرة إلعلمة لفائدة  600عائلة،وإلتي
كانت أإشسغالها على عاتق ميزإنية إلو’ية ،كما
أإن - -ه ،و ع - -ل - -ى ع - -ات - -ق م - -ي - -زإن - -ي- -ة ب- -ل- -دي- -ة
إلعلمة ،إسستفادت  140عائلة Ãنطقة Ÿناصسر
من إلعملية.
أإما فيما يخصس إلÈنامج إÿماسسي -2010
 ، 2014فقد إسستفادت  110عائلة بالزمالة،
و 130ب-ال-رح-ام-ن-ة ب-ب-ل-دي-ة إل-قلتة إلزرقاء من
ع-م-ل-ي-ة وضس-ع ح-ي-ز إÿدم-ة ل-ل-غ-از إل-ط-ب-ي-عي،
شس-ب-ك-ة إل-ت-وزي-ع ب-ال-غ-از إل-ط-ب-ي-ع-ي ك-انت ع-ل-ى
مسساحة  83كلم ،و قد كلف إلدولة  124مليون
دينار.
‘ إأ’خ Òكانت للوإ‹ وإلوفد إŸرإفق له
وقفة تأابينية ترحما على إŸرحوم حمر إلعÚ
إلسسعيد نائب رئيسس إÛلسس إلشسعبي إلبلدي
لبلدية إلعلمة إلذي تو‘ مؤوخرإ.

سشطيف  :نور الدين بوطغان

إلصسحافة و وسسائل إإ’عÓم .
يذكر أإن عميد جامعة معسسكر إلسسابق عبد
إلقادر خالدي قد تو ¤مهام مدير Ÿعهد
إلفÓحة قبل قرإر إنشساء مركز جامعي خاصس
ب -و’ي-ة م-عسس-ك-ر م-ن-ذ سس-ن-ة  1992و ت-وإصس-لت
رئاسسته للمركز إ÷امعي بالو’ية ثم عميدإ
÷امعة مصسطفى إسسطمبو‹ إ ¤غاية إنهاء
مهامه ‘ إطار حركة أإقرتها إلوزإرة إلوصسية،
ف -ي -م -ا ي -ع-ت Èأإيضس-ا إل-ع-م-ي-د إ÷دي-د ÷ام-ع-ة
م-عسس-ك-ر أإح-د إأ’سس-ات-ذة إل-ب-ارزة أإسس-م-ائ-ه-ا ‘
›ال إلبحث إلعلمي بجامعة مسستغا ،Âحيث
شس -غ -ل م -نصسب أإسس -ت-اذ إل-ف-ي-زي-اء ب-ك-ل-ي-ة ع-ل-وم
إل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ث -م م -دي -رإ ل -ك -ل -ي-ة إل-ع-ل-وم و
إلتكنولوجيا بجامعة مسستغا. Â

مشصروع  200سصكن عدل بخنشصلة

توزيع إألوإمر
بالدفع على أإفرإد
إلشسرطة وذوي
إ◊قوق

‘ إطار إŸسساعي إ◊ثيثة للقيادة إلعليا
Óم-ن إل-وط-ن-ي ،م-ن أإجل
ل-ل-م-دي-ري-ة إل-ع-ام-ة ل -أ
إل -ت-ك-ف-ل ب-ا÷انب إ’ج-ت-م-اع-ي Ÿسس-ت-خ-دم-ي
إأ’م -ن إل -وط -ن -ي ،و ك -ذإ إŸت-ق-اع-دي-ن و ذوي
إ◊قوق للسسلك ،وزعت مديرية إأ’من لو’ية
خنشسلة ،أإول أإمسس ‘ ،حفل أإقيم بالوحدة
◊ 206فظ إلنظام ببلدية إنسسيغة 200 ،أإمر
ب-ال-دف-ع لسس-ك-ن-ات إل-ب-ي-ع ب-اإ’يجار إıصسصسة
للشسرطة.
ح- -ف- -ل إل -ت -وزي -ع ،شس -ه -د حضس -ور مسس -ؤوو‹
Óمن ÿنشسلة ،و ‡ثل عن
إŸديرية إلو’ئية ل أ
إŸف -تشس إ÷ه -وي ل -لشس-رط-ة ،ح-يث ” ت-وزي-ع
إأ’وإم -ر ب -ال -دف -ع ع -ل -ى ه-ؤو’ء إŸسس-ت-ف-ي-دي-ن
إŸكتتب ‘ Úإطار برنامج عدل  02إŸتضسمن
 2000سس-ك-ن بصس-ي-غ-ة إل-ب-ي-ع ب-اإ’ي-جار أإ‚زت
Ãدينة خنشسلة بالوإجهة إلعمرإنية إ÷ديدة.
إŸسستفيدون من هذه إلسسكنات ،يعملون
بسسلك إلشسرطة ضسمن ﬂتلف إلرتب وإلفئات،
ع Èمصسالح إأ’من وإلدوإئر إ◊ضسرية بو’ية
خنشسلة ،باإ’ضسافة إ ¤إŸتقاعدين من إلسسلك
وذوي إ◊قوق إلذين حضسوإ بجزء من هذه
إلسسكنات عرفانا باÛهودإت إلتي قدموها
خدمة للوطن وإŸوإطن.
ل -ق -يت ع -م -ل -ي -ة ت -وزي -ع إأ’وإم -ر ب -ال -دف-ع،
إسس -ت -حسس-ان-ا ك-بÒإ ل-دى إŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن-ه-ا،
وإل- -ذي- -ن عÈوإ ل»إلشس- -عب» ،ع- -ن ف -رح -ت -ه -م
إل-ك-بÒة ،ب-ان-ت-ه-اء م-ع-ان-ات-ه-م م-ع أإزم-ة إلسس-ن،
’سس-ي-م-ا وأإن إلسس-ك-ن-ات إل-ت-ي إسس-ت-ف-ادوإ م-ن-ها
أإ‚زت وسسلمت لهم ‘ ظرف قياسسي مقارنة
بالو’يات إأ’خرى ‘ نفسس إلصسيغة.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 183حالة إاصصابة جديدة خÓل العام اŸنصصرم بتيبازة

عملية –سسيسس وإسسعة حول دإء
إلسسرطان بدإية من إليوم

تشص-رع اŸصص-ال-ح الصص-ح-ي-ة ب-ت-يبازة
بداية من اليوم ‘ ،حملة توعية و
–سص- - - -يسس واسص- - - -ع - - -ة ‘ ﬂت - - -ل - - -ف
لوسصاط الجتماعية حول الوقاية
ا أ
و سص- -ب- -ل ال -ع Ó-ج م -ن داء السص -رط -ان
ال - -ذي أاضص - -ح- -ى ي- -ف- -تك Ãزي- -د م- -ن
لسص-ب-اب ﬂت-ل-ف-ة ع-ل-ى أان
الضص-ح-اي-ا أ
ت-خ-ت-ت-م ه-ذه ا◊م-ل-ة Ãل-ت-ق-ى طبي
م -ت -خصصصس ب -ب -ل -دي -ة ح -ج-رة ال-نصس
منتصصف الشصهر ا÷اري بتأاط Òمن
أاخصصائي Úمن تيبازة و البليدة.

تيبازة :عÓء ملزي
و كان مدير إلصسحة بالو’ية عمرإÊ
جسسيم توفيق قد كشسف عن تسسجيل 183
ح- -ال- -ة م- -رضس- -ي- -ة ج- -دي -دة خ Ó-ل إل -ع -ام
إŸنصس-رم ت-ت-م م-ت-اب-ع-ت-ه-ا ح-ال-يا Ãصسلحة
إأ’ورإم إلسس -رط -ان -ي -ة Ãسس -تشس-ف-ى سس-ي-دي
غ -ي Ó-سس ‘ ﬂت -ل -ف إ÷وإنب إŸت-ع-ل-ق-ة
بالعÓج إلكيميائي فيما يتنقل بعضسهم إ¤
إŸرك -ز إ÷ه -وي ل-ل-ب-ل-ي-دة ل-ت-ل-ق-ي إل-عÓ-ج
إŸتعلق باأ’شسعة وفقا لÎتيبات إÿريطة
إلوطنية إŸتعلقة بالتكفل إلشسامل بهذإ
إŸرضس ،ب- -ح- -يث تسس -ه -ر خ Ó-ي -ا إصس -غ -اء
متخصسصسة Ãختلف مسستشسفيات إلو’ية
على توجيه و إرشساد و مسساعدة إŸعنيÚ
للحصسول على موإعيدهم Ãعية “كينهم
م-ن ﬂت-ل-ف إل-ع-م-ل-ي-ات إŸرت-بطة Ãسسار
عÓجهم إلذي يتطلب فÎة طويلة نسسبيا.
و بالنظر إ ¤تكلفة إلعÓج إلباهظة و
إÿطر إÙدق إلذي يلحقه هذإ إŸرضس
بصسحة إلفرد فقد باشسرت مصسالح إلصسحة
بالو’ية بدإية من إليوم حملة –سسيسسية
وإسسعة تشسمل مرإكز للتكوين إŸهني و
إŸركز إ÷امعي بعاصسمة إلو’ية و عّدة
مؤوسسسسات صسحية على أإن يتّم تنظيم لقاء
طبي يدعى إليه عدد معت Èمن إأ’طباء
إلعام ÚإŸعني ‘ Úإلسسادسس عشسر من
إلشس- -ه -ر إ÷اري ب -ب -ل -دي -ة ح -ج -رة إل -نصس

ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة إآ’م-ال Ÿك-اف-ح-ة
سسرطان إلثدي و من إŸرتقب أإن يؤوطر
إŸل- -ت- -ق- -ى ف- -ري- -ق- -ان م- -ن إأ’خصس- -ائ- -يÚ
إŸت - -خصسصس ‘ Úإأ’ورإم إلسس - -رط - -ان- -ي- -ة
إأحدهما من مصسلحة إأ’ورإم إلسسرطانية
Ÿسستشسفى سسيدي غيÓسس و إآ’خر من
مسس -تشس -ف -ى إل -ب -ل -ي -دة ب -ح-يث سس-يسس-ت-ف-ي-د
إأ’ط -ب -اء إŸع -ن -ي -ون م -ن عّ-دة م-دإخÓ-ت
ت- -فصس- -ي- -ل- -ي- -ة ح -ول أإع -رإضس و أإسس -ب -اب و
ت -دإع -ي -ات إŸرضس ‘ ب -ادرة ت -ه -دف إ¤
“ك Úهؤو’ء من إثرإء حياتهم إŸهنية
Ãم-ارسس-ة ح-مÓ-ت م-ت-وإصس-ل-ة ل-ل-ت-وع-ية و
إل -ت -حسس -يسس ‘ أإوسس -اط إŸرضس -ى ت -ع -ن-ى
بالوقاية من هذإ إŸرضس .
و قال إŸكلف باإ’عÓم على مسستوى
مديرية إلصسحة بالو’ية يونسس سساŸي بأاّن
إ◊ملة إلتحسسيسسية إلتي يؤوطرها أإطباء
ﬂتصسون و متمرسسون سستشسمل إلعيادإت
متعددة إÿدمات لكل من إلدإموسس و
شس -رشس -ال و ت-ي-ب-ازة و سس-ي-دي ع-م-ر Ãع-ي-ة
عدد من قاعات إلعÓج إلتابعة لها و و
وح- -دإت إل- -كشس- -ف إل- -ط- -ب -ي إŸدرسس -ي و
ثانويتي ﬁمد إأ’م Úدباغ Úبالدإموسس
و جلول بلقاسسم بسسيدي رإشسد و مرإكز
إل -ت -ك -وي -ن إŸه -ن -ي ل-ك-ل م-ن إل-دإم-وسس و
حجوط و سسيدي غيÓسس و شسرشسال و
إ◊طاطبة و فوكة و إلقليعة و إŸركز
إ÷ام -ع -ي ل -ع-اصس-م-ة إل-و’ي-ة ،إضس-اف-ة إ¤
إلقطب إ÷امعي للقليعة و مصسالح طب
إلعمل بالو’ية ،و من إŸرتقب بان تتمور
جّل إŸدإخÓت وإ’رشسادإت حول أإضسرإر
إل- -ت- -دخ Úو عÓ- -ق -ت -ه إل -وط -ي -دة Ãرضس
إلسسرطان و كذإ أإهمية إلتغذية إلسسليمة و
‡ارسس-ة إل-ري-اضس-ة Ãع-ي-ة عّ-دة تصس-رفات
إأخ -رى ب -وسس -ع -ه-ا إŸسس-اه-م-ة إل-ف-ع-ال-ة ‘
إلوقاية من إŸرضس إÿبيث ،بحيث سسيتم
إلÎك -ي -ز ب -ال -درج -ة إأ’و ¤ع -ل-ى ﬂت-ل-ف
إأسساليب إلوقاية مع إإ’شسارة إ ¤طرق و
وسس -ائ -ل إل -ع Ó-ج ح -ي -ن -م -ا ي -ت -ع -ل -ق إأ’م -ر
باŸصساب. Ú

تدخل ا◊ماية اŸدنية حال دون وقوع الكارثة

إإنقاذ عائلة من إŸوت إختناقا بالغاز

“ّكن عناصصر اŸركز اŸتقدم للحماية اŸدنية ،بباتنة ،أامسس ،من
لم  41سصنة و  3من
إانقاذ حياة  4أاشصخاصس من عائلة واحدة تتمثل ‘ ا أ
أابنائها تÎاوح أاعمارهم ب 7 Úسصنوات و  18سصنة من موت ﬁقق إاثر
اختناق بغاز أاول أاكسصيد الكاربون اŸنبعث من مسصخن اŸاء Ãسصكنهم
العائلي الكائن بحي  1200مسصكن Ãدينة باتنة .
” إسسعاف إلعائلة من طرف مصسالح
إ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة ب -ع ÚإŸك-ان و–وي-ل
أإف -رإده -ا ع -ل -ى ج-ن-اح إلسس-رع-ة إ ¤قسس-م
إ’سستعجا’ت Ãسستشسفى باتنة إ÷امعي
لتلقي باقي إإ’سسعافات.
و‘ سسياق متصسل أإصسيب عامÓن  25و
 32سسنة بحروق خفيفة من إلدرجة إأ’و¤

‘ حريق شسب بغرفت Úجاهزت Úبقاعدة
إ◊ي- -اة إل- -ت- -اب- -ع- -ة Ÿؤوسسسس- -ة ك- -وسس- -ي -دإر
بتازولت ،حيث سسارعت مصسالح إ◊ماية
إŸدن - -ي - -ة إ’خ- -م- -اد إ◊ري- -ق وإسس- -ع- -اف
إŸصساب.Ú

Ÿوششي حمزة

السسبت  ٠٤فيفري  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧جمادى األولى  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مفهوم اŸواطنة ‘ ظل ا◊راك الشّشعبي العربي
مفهوم اŸواطنة ‘ اللغة العربية

الدكتورة وريدة دا‹ خيلية
أاسستاذة ﬁاضسرة بجامعة
ا÷زائر 2

douctoura.warda2012@gmail.com

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة

١

تناقشش اŸداخلة موضسوع
اŸواطنة من حيث اŸصسطلح
والقضسية خاصسة ‘ ظل ما يسسمى
بـ «الربيع العربي».
سسنتعرضش إا ¤معا Êود’’ت
مفهوم اŸواطنة من حيث اللغة،
ومن حيث سسياقه القانوÊ
والسسياسسي وباعتبارها قيما
وسسلوكا اجتماعيا ومسسئولية،
وباعتبارها آادابا وأاخÓقا،
وتكوينا وذوقا حضساريا ،وتراثا
مرتبط بقيم وثوابت اÛتمع،
وفلسسفته ‘ ا◊ياة.
يشسغل مفهوم اŸواطنة حيزا
كبÒا عند اŸثقف Úمنهم
السسوسسيولوجي Úوالنفسساني،Ú
نظرا لدور هذا اŸفهوم ‘
تشسكيل مÓمح بعضش ا◊ضسارات
القدÁة كا◊ضسارة اليونانية
والرومانية التي اعت Èفيها
مفهوم اŸواطنة ركيزة أاسساسسية
لتأاسسيسش ›تمع اŸدينة
الفاضسلة والدÁقراطية ،كما
يرجع ا’هتمام بهذا اŸفهوم إا¤
التطور الذي عرفته اÛتمعات
الغربية خÓل القرن 18 Úو،19
فمع إاعÓن اسستقÓل الو’يات
اŸتحدة ‘ عام  1786واŸبادئ
التي أاتت بها الثورة الفرنسسية ‘
عام  ،1789وبروز دور الفرد
داخل اÛتمع ،وتكريسش مبدأا
العلمانية .سسيعرف مفهوم
اŸواطنة تداو’ كبÒا ‘ أادبيات
الفكر الغربي.
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كلمة اŸواطنة ‘ اللغة العربية مأاخوذة
من كلمة الوطن ،أاي اŸنزل أاو اŸكان
ال- -ذي ي- -ق -ي -م ف -ي -ه ال -ف -رد أاي أان م -وط -ن
اإلنسسان يتحدد Ãكان إاقامته.
حيث يقال ‘ اللغة العربية« :طن يطن
وطناً ،أاي أاقام به ،ووطن البلد ،اأي اتخذ
هذا البلد وطنًا له ومنه توطن البلد ،أاي
أاتخذه وطناً ،سسواء ولد فيه أام ل».
ويعرف قاموسس علم الجتماع مفهوم
اŸواطنة بأانه «مكانة أاو عÓقة اجتماعية
تقوم ب Úفرد طبيعي ،و›تمع سسياسسي -
الدولة» ،ويعرفه علم النفسس بأانه« :شسعور
ب- -الن- -ت- -م- -اء وال- -ولء ل- -ل- -وط -ن وال -ق -ي -ادة
السسياسسية ،وهي مصسدر اإلشسباع للحاجات
األسس -اسس-ي-ة وح-م-اي-ة ال-ذات م-ن األخ-ط-ار
اŸصسÒي - -ة» ،وت - -ع - -رف دائ - -رة اŸع- -ارف
الÈيطانية اŸواطنة بأانها« :عÓقة بÚ
الفرد والدولة ،كما يحّددها قانون تلك
ال- -دول- -ةÃ ،ا ت- -تضس -م -ن -ه م -ن ح -ق -وق «»١
متبادلة ‘ تلك الدولة.
أاما اصسطÓحا ،فيبنى مفهوم اŸواطنة
على شسرطÁ ،Úكن من خÓلهما التوصسل
إا ¤كشس - -ف دلل - -ة م - -ف - -ه - -وم اŸواط - -ن- -ة
كمصسطلح:
ك -ون مصس-ط-ل-ح اŸواط-ن-ة ،ق-د
١ـ
اكتسسب مفهومه ‘ فضساء معر‘ ﬁدد
ضسمن ظروف تاريخية ﬁددة.
أان مصس- -ط -ل -ح اŸواط -ن -ة ،ق -د
٢ـ
تفاعل مع مصسطلحات أاخرى ،ومن ثم
توضسح اختÓفه عن تلك اŸصسطلحات.
ف- -مصس- -ط- -ل- -ح اŸواط -ن -ة ،ق -د ت -داخ -ل
وم -ف -ه -وم «ال -وط -ن -ي -ة» ،ال -ذي ي-ع-ن-ي حب
»Le
ال- - - -وط - - -ن «Patriotisme
باللغة الفرنسسية .فاŸصسطلح إاذن يحمل
‘ مضسمونه:
أاحاسسيسس متعددة كاإلحسساسس با◊ب،
وال -ت -ع -ل -ق ب -ال-وط-ن ،وك-ل م-ا ت-ن-ت-ج-ه ت-لك
األح -اسس -يسس م -ن اسس -ت -ج -اب -ات ع -اط -ف-ي-ة
للمواطن Œاه وطنه.
وي -ح -م -ل ‘ مضس -م -ون -ه أايضس -ا
٣ـ
صسفة «اŸواطن»Ã ،ا –مله الكلمة من
حقوق وواجبات وطنية يتعلمها اŸواطن
عن طريق الÎبية الوطنية ،التي يأاخذها
‘ األسس - -رة واŸدرسس- -ة واŸسس- -ج- -د ودور
الثقاف والشسباب وع Èما تقدمه وسسائل
اإلعÓ-م اŸسس-م-وع-ة واŸرئ-ي-ة واŸقروءة
إاذا ال -ت -زمت ك -ل ت-لك اŸؤوسسسس-ات ب-ت-أادي-ة
وظيفتها الÎبوية بوطنية.
ألن مصسطلح اŸواطنة ،يتضسمن معاÊ
حب الوطن ،فهو يتضسمن ‘ نفسس الوقت
التزامات أاخÓقية واجتماعية لبد على
اŸواطن أان يؤوديها Œ ،اه ›تمعه الذي
يعيشس فيد وأامته التي ينتمي إاليها.
ال - -ت - -زام - -ات اŸواط - -ن ال - -ف - -ردي- -ة
’خ Ó-ق -ي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي -ةŒ ،اه
ا أ
’مة
اÛتمع وا أ
حسسب ن-ظ-ري-ة «ال-ع-ق-د الج-ت-م-اعي« لـ
ean jaque rousseau
ل -ل -م -واط-ن ،ح-ق-وق إانسس-ان-ي-ة ،ي-جب أان
تقدم إاليه وهو ‘ نفسس الوقت ،يحمل
›م-وع-ة م-ن اŸسس-ؤوول-ي-ات الج-ت-ماعية،
ال -ت -ي ي -ل -زم ع -ل -ي -ه ت -أادي -ت -ه-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا
واج -ب -ات ،ي -ف -رضس -ه -ا ع -ل -ي -ه ان-ت-م-اؤوه إا¤
الوطن.
ق -ل -ن -ا ‘ اŸق -دم -ة ،ي -ع -ت Èمصس -ط -ل -ح
اŸواطنة قيما و سسلوكات –ددها شسروط
ت -رب-وي-ة وأادب-ي-ة وأاخÓ-ق-ي-ة وت-ك-وي-ن وذوق
حضساري ،وتراث ،لكنها جميعا ،مرتبطة
بقيم وثوابت اÛتمع الذي يعيشس فيه
اŸواطن.
من تلك القيم نذكر:
القيم األسساسسية الراسسخة ‘
١ـ
اÛتمع ،ومثله العليا.

روح اŸشس- - - -ارك- - - -ة
٢ـ
الفعلية ‘ تسسي Òشسؤوون اÛتمع بصسفة
ع -ام -ة ،سس-واء ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي أاو
على اŸسستوى اÿارجي.
ومن ثمةÁ ،كن أان ينبثق عن مصسطلح
اŸواطنة ،مصسطلح آاخر و هو مصسطلح
«اŸواط -ن ال-ف-ع-ال» ال-ذي يشس-ارك بصس-ف-ة
فعلية وفعالة رسسميا أاو تطوعا ،من أاجل
رفع اŸسستوى ا◊ضساري للوطن.
ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن درج-ة ال-وضس-وح ال-ت-ي
وصس -ل إال-ي-ه-ا م-ف-ه-وم اŸواط-ن-ة ‘ ال-ف-ك-ر
الغربي اŸعاصسر ،إال الوعي العربي يشسهد
بعضس التداخل ب Úمفهوم اŸواطنة مع
م - -ف - -اه - -ي - -م م - -ت - -ع - -ددة ك - -الن - -ت - -م- -اء و
الدÁقراطية.
أاو’ :م -ف-ه-وم ا’ن-ت-م-اء وعÓ-ق-ت-ه
Ãفهوم اŸواطنة:

ال -ف-رد إال-ي-ه ،وال-ع-كسس صس-ح-ي-ح ألن ال-ف-رد
ع-ن-دم-ا ي-ت-خ-ذ م-واق-ف سس-ل-وك-ية إايجابية
Œاه جماعة النتماء ،فإان هذه اŸواقف
ت- -ع Èع -ن ق -وة الن -ت -م -اء ،اأم -ا إاذا ات -خ -ذ
م-واق-ف سس-ل-وك-ي-ة سس-ل-ب-ي-ة ،ف-إانها تع Èعن
ضسعف النتماء.
‡ا سسبق Áكن أان نسستخلصس تعريفًا
ن -ظ -ري ً-ا ل Ó-ن -ت -م -اء ب -ال -وط-ن ف-ن-ق-ول :أان
النتماء هو «اŒاه إايجابي مدعم با◊ب
يسستشسعره الفرد Œاه وطنه ،مؤوكداً وجود
ارت -ب -اط وان -تسس -اب ن -ح -و ه -ذا ال -وط -ن -
ب -اع -ت -ب -اره عضس -واً ف -ي -ه  -ويشس -ع -ر ن-ح-وه
بالفخر والولء ويعتز بهويته وتوحده معه،
ويكون منشسغ ً
 Óومهمومًا بقضساياه ،وعلى
وع- -ي وإادراك Ãشس- -كÓ- -ت- -ه ،وم- -ل- -ت- -زمً- -ا
باŸعاي Òوالقوان Úوالقيم اŸوجبة التي
تعلي من شسأانه وتنهضس بهﬁ ،افظاً على

ال-ت-ي ت-ل-زم األف-راد ب-واج-ب-ات وال-ت-زام-ات
م -ع -ي -ن-ة –ق-ق الن-دم-اج وال-تشس-ارك-ي-ة ‘
–قيق مصسالح األفراد والوطن من ناحية،
ومن ناحية اأخرى تسسم اŸواطنة وسسبل
ت-ك-ريسس-ه-ا ب-اŸسس-ؤوول-ي-ة العامة واألهداف
الوطنية التي Áكن –قيقها من خÓل
أاطر رسسمية وبنية وعي ﬂطط لها ويتم
اإلشسراف عليها وتقييمها من قبل أاجهزة
الدولة واÙاسسبة على اإلخÓل Ãبادئها
م -ن خ Ó-ل م -ؤوسسسس -ات ال -دول-ة ك-ل حسسب
ت -خصسصس -ه-ا وط-ب-ي-ع-ة ع-م-ل-ه-ا ‘ ،ح Úأان
النتماء يلعب الدور األسساسس ‘ تشسكيله
العديد من القوى األيديولوجية والثقافية
والجتماعية التي قد ل Áكن السسيطرة
ع -ل -ي -ه -ا اإذ ي -ت-م ذلك ‘ األسس-ر وال-ق-ب-ائ-ل
وال-عشس-ائ-ر .وم-ن خÓ-ل ال-دوائ-ر ال-ف-ك-رية
وال -دي -ن -ي -ة األخ-رى ال-ت-ي رÃا ت-فضس-ي ‘
ب- -عضس األح- -ي- -ان اإ‡ ¤ارسس -ات م -ن -اوئ -ة
Ÿب- -داأ اŸواط- -ن- -ة ذات- -ه..وم- -ن ث- -م ت- -ع -د
اŸواطنة هي البوتقة التي تضسمن انصسهار
ج-م-ي-ع الن-ت-م-اءات لصس-ال-ح ال-وط-ن ضس-من
أاط -ر ن -ظ-ام-ي-ة وم-ن خÓ-ل الل-ت-ق-اء ع-ل-ى
أارضس-ي-ة اŸصس-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عامة ،ويتم
ذلك ب-ن-اء ع-ل-ى م-ع-ط-ي-ات ال-ف-ك-ر العاŸي
اليوم والتي يروج لها ‘ سساحاتنا الفكرية
ومنتدياتنا الثقافية.

ا’نتماء مفهوم مركب يتضشمن
أابعاد كثÒة من بينها:

الن -ت -م -اء م -ف -ه -وم ذو ط -ب-ي-ع-ة ن-فسس-ي-ة
اج -ت -م-اع-ي-ة ،ف-لسس-ف-ي-ة  ،ن-ا œع-ن ع-م-ل-ي-ة
ج -دل-ي-ة ت-ب-ادل-ي-ة ب Úال-ف-رد واÛت-م-ع أاو
ا÷ماعة التي يفضسلها اŸنتمي.
فاÛتمع أاو ا÷ماعة ضسروريان للعا⁄
الذي ينتمي إاليه الفرد ،ألنه بحاجة إا¤
التجمع ،والرتباط باآلخرين .فالنتماء
ه -و ح -اج -ة أاسس-اسس-ي-ة (إانسس-ان-ي-ة  ،ط-ب-ي-ع-ة
Óنسسان.
سسيكولوجية) ‘ البناء النفسسي ل إ
ويعت Èالفرد ،أان جماعة النتماء ،هي
مصسدر فخر واعتزاز له ،لذلك يفضسل أان
تصسبح كيانا كبÒا وقويا ،لذلك ينبغي أان
يكون الفرد متوافقا مع جماعة النتماء
ل-ي-ح-ق-ق ال-ت-ف-اع-ل اإلي-ج-ابي ضسمنها .لكن
انتماء الفرد وتوحده مع ا÷ماعة لبد أان
يكون ضسمن إاطار ثقا‘ مشسÎك ،وعناصسر
ثقافية معينة كاللغة والفكر والفن.
يشسار إا ¤جماعة النتماء بـ «ا÷ماعة
اŸرجعية» ألنها تعت Èمعياراً لتقدير ذاته
ومصسدراً لتقو Ëأاهدافه الشسخصسية لذلك
ينبغي على الفرد أان يقتنع أاول ÃعايÒ
وا÷ماعة ومبادئها ،و التمسسك بها ،حتى
ي -ع -م -ل ع -ل -ى نصس -رت -ه -ا ،وال -دف -اع ع -ن-ه-ا
وال -تضس -ح -ي -ة ‘ سس -ب -ي -ل-ه-ا إاذا ل-زم األم-ر،
مقابل أان توفر ا÷ماعة للفرد حاجياته
كا◊ماية واألمن واŸسساعدة.
أاما إاذا فشسلت ا÷ماعة أاو اÛتمع ‘
ت- -وف Òت- -لك ا◊اج- -ي -ات ،ن -ظ -را ل -ت -أاث -ره
ب -ال -ظ -روف الج -ت -م -اع -ي -ة والسس -ي -اسس -ي -ة
والقتصسادية السسائدة ،فإان انتماء الفرد
ق-د يضس-ع-ف ،ف-ي-ت-م-ل-ك-ه الشس-ع-ور ب-ال-ع-زلة،
ويشس -ع -ر أان اÛت -م-ع ي-ن-ك-ر ع-ل-ي-ه إاشس-ب-اع
ح-اج-ات-ه ف-ي-ت-خ-ذ م-وق-فً-ا سس-ل-بيًا و عدائيًا
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ،م-ن ه-ن-ا ي-ل-ج-أا إا ¤ان-ت-م-اءات
ب -دي -ل -ة ذات ع -واقب سس -ل-ب-ي-ة ع-ل-ى ال-ف-رد
واÛتمع معا .فكلما زاد عطاء اÛتمع
إلشسباع حاجات الفرد ،كلما زاد انتماء

مصسا◊ه وثرواته ،مراعياً الصسالح العام،
ومشسجعًا ومسسهماً ‘ األعمال ا÷ماعية
ومتفاع ًÓمع األغلبية ،ول يتخلى عنه
حتى وإان اشستدت به األزمات» .والنتماء
منه ا◊قيقي ومنه ومزيف ومنه انتماء
لفئة بعينها.
 - 1ا’نتماء حقيقي :يتمّتع فيه
ال -ف -رد ب -وع -ي ح -ق -ي -ق-ي ألب-ع-اد اŸوق-ف
وال -ظ -روف ال -ت -ي –ي -ط ب -وط-ن-ه داخ-ل-يً-ا
وخ-ارج-يً-ا ،وم-دركً-ا Ÿشس-كÓ-ت-ه وقضساياه،
وق-ادراً ع-ل-ى م-ع-رف-ة أاسس-ب-اب-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ية
وطبيعة هذه اŸشسكÓت ،ويكون اŸنتمي
هنا مع األغلبية ويعمل لصسا◊ها ،ويؤومن
ب-أان مصس-ل-ح-ة األغ-ل-ب-ي-ة وال-ع-م-ل م-ن اأج-ل
الصس -ال -ح ال -ع -ام وسسÓ-م-ة اÛت-م-ع و‰وه
وتطوره ،هو الهدف الذي يجب اأن يسسمو
على الفردية واألنانية.
 - 2انتماء زائف :هو ذاك النتماء
ال- -ذي ي- -ب -ن -ي ع -ل -ى وع -ي زائ -ف ،ب -ف -ع -ل
اŸؤوسسسسات الرسسمية وغ Òالرسسمية التي
ق- -د تشس- -وه ح- -ق- -ي- -ق- -ة ال -واق -ع ‘ ع -ق -ول
اŸواط -ن ،Úوب -ال-ت-ا‹ ق-د تصس-ب-ح رؤوي-ت-ه-م
Óم -ور واŸواق -ف غ Òح -ق -ي -ق -ي-ة وغÒ
ل -أ
معÈة عن الواقع الفعلي ،ومن ثم يصسبح
الوعي واإلدراك لهذا الواقع وعياً مشسوهًا
وبالتا‹ ينبثق عنه انتماء زائف ضسعيف.
وهو بذلك يعمل وينتمي ÷زء من الكل
فقط إاذن فهو يعي ول يدرك ول يعمل إال
لصس- -ال- -ح ه -ذا ا÷زء وه -ذا يÎتب ع -ل -ي -ه
تفكيكا لبنية اÛتمع ويسسبب صسراعا بÚ
ف -ئ -ات -ه ،إاذ ت -ع-م-ل ك-ل ف-ئ-ة لصس-ا◊ه-ا ه-ي
فقط ،ولو على حسساب مصسالح غÒها من
الفئات.
إان التأاصسيل النظري Ÿفهوم اŸواطنة
والنتماء يب Úأان اŸواطنة هي الدائرة
األوسسع التي تسستوعب ﬂتلف النتماءات
‘ اÛتمع كما أانها تضسع من اŸعايÒ

 - 1الهوية:
يسسعى النتماء إا ¤توطيد الهوية ،وهي
‘ اŸقابل دليل على وجوده ،ومن ثم تÈز
سسلوكيات األفراد كمؤوشسرات للتعب Òعن
الهوية وبالتا‹ النتماء.
 - 2ا÷ماعية:
إاّن الروابط النتمائية تؤوكد على اŸيل
نحو ا÷ماعية ،ويع Èعنها بتوحد األفراد
مع الهدف العام للجماعة التي ينتمون
اإليها ،وتؤوكد ا÷ماعة على كل من التعاون
والتكافل والتماسسك ،والرغبة الوجدانية
‘ اŸشس -اع -ر ال -داف -ئ -ة ل -ل -ت-وح-د .وت-ع-زز
ا÷م- -اع- -ي- -ة ك -ل م -ن اŸي -ل إا ¤اÙب -ة،
وال-ت-ف-اع-ل والج-ت-م-اعية ،وجميعها تسسهم
‘ تقوية النتماء من خÓل السستمتاع
على
بالتفاعل ا◊ميم للتأاكيد
التفاعل اŸتبادل
 - 3الو’ء:
ال -ولء ج -وه-ر الل-ت-زام ،ي-دع-م ال-ه-وي-ة
ال-ذات-ي-ة ،وي-ق-وي ا÷م-اع-ي-ة ،وي-رك-ز على
اŸسس- -اي- -رة ،وي- -دع- -و إا ¤ت- -أاي- -ي- -د ال -ف -رد
÷ماعته ويشس Òإا ¤مدى النتماء إاليها،
وم- -ع أان- -ه األسس -اسس ال -ق -وي ال -ذي ي -دع -م
ال- -ه- -وي- -ة ،إال اأن- -ه ‘ ال -وقت ذات -ه ي -ع -تÈ
ا÷م -اع -ة مسس -ئ -ول -ة ع -ن اله -ت -م-ام ب-ك-ل
ح- -اج- -ات اأعضس- -ائ- -ه- -ا م- -ن الل- -ت- -زام -ات
اŸتبادلة للولء بهدف ا◊ماية الكلية.
 - 4ا’لتزام:
ح- -يث ال- -ت- -مسسك ب- -ال- -ن -ظ -م واŸع -ايÒ
الجتماعية ،وهنا تؤوكد ا÷ماعية على
النسسجام والتناغم واإلجماع ولذا فإانها
تولد ضسغوطًا فاعلة نحو اللتزام ÃعايÒ
ا÷ماعة إلمكانية القبول واإلذعان كآالية
لتحقيق اإلجماع وŒنب النزاع.
 - 5التواد:
وي - -ع - -ن - -ي ا◊اج - -ة إا ¤النضس - -م- -ام أاو
العشسرة ،وهو  -التواد -من أاهم الدوافع
اإلنسسانية األسساسسية ‘ تكوين العÓقات
والروابط والصسداقات .ويشس Òإا ¤مدى
ال-ت-ع-اط-ف ال-وج-دا Êب Úأاف-راد ا÷م-اعة
واŸي- -ل اإ ¤اÙب- -ة وال- -ع- -ط -اء واإلي -ث -ار
والÎاح -م ب -ه-دف ال-ت-وح-د م-ع ا÷م-اع-ة،
وينمي لدى الفرد تقديره لذاته وإادراكه
Ÿك -ان -ت -ه ،وك -ذلك م -ك -ان -ة ج-م-اع-ت-ه بÚ
ا÷م -اع-ات األخ-رى ،وي-دف-ع-ه إا ¤ال-ع-م-ل
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى ا÷م-اع-ة وح-م-اي-ت-ه-ا
لسس-ت-م-رار ب-ق-ائ-ه-ا وت-طورها ،كما يشسعره
يتبع
بفخر النتسساب اإليها.

السسبت  04فيفري  2017م
لولى  1438هـ
الموافق لـ  07جمادى ا أ

من مراسسلينا

Óسستزراع السسمكي باŸدية
برنامج حيوي ل إ

إاحصضاء  2٠٠حوضض لتوسضيع فرصض السضتثمار

لحصساء
كشسف خ Òالدين كا‹ مدير ﬁطة الصسيد البحري واŸواد الصسيدية باŸدية ،بأان مهندسسي مصسا◊ه بصسدد القيام بإا إ
لول من السسنة ا÷ارية،
لحواضس السسقي الفÓحي ع Èاقليم الولية ،بقصسد بلوغ نحو  200حوضس خÓل الثÓثي ا أ
اŸيدا Êأ
لجل تسسط Òبرنامج السستزارع السسمكي ‘ هذه الفÎة ‘ ،إاطار تطبيق التعليمات الرامية إا ¤الشسروع ‘ تنفيذ برنامج
أ
دمقرطة تربية اŸائيات ‘ اŸياه العذبة «القارية».
السس-م-ك-ي-ة وال-ت-وازن اإلي-ك-ول-وجي ،مضسيفا بأان مؤوسسسسة على اليابسسة مزودة بالمياه العذبة أاو
مصسالحه هي بصسدد التحضسير أايضسا لعقد يوم المالحة ،كما تسساهم بتمكين المهتمين من
وأاوضسح بأانه وبغية انجاح هذا المشسروع الهام دراسسي خاصس بآاليات اإلسستثمار في مجال مزايا جبائية منها اإلعفاء من الرسسم على
ت ّ-م ب -رم -ج -ة خ -رج -ات م-ي-دان-ي-ة م-ع م-دي-ري-ة تربية المائيات ،وهذا لفائدة  20شسخصسا ممن ال -ق -ي -م -ة ال -مضس -اف -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-ت-ج-ه-ي-زات
ال- -مصس- -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي -ة وف -روع -ه -ا ،ال -غ -رف -ة خصس بتكوين تقني في تخصسصس أاعوان تربية المسستوردة أاو التي تمّ شسراؤوها محليا والتي
ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ،ف- -روع ال -م -ح -اف -ظ -ة ال -ولئ -ي -ة المائيات في الفترة الممتدة من شسهر سستبمبر تدخل مباشسرة في اإلسستثمار ،وكذا اإلعفاء
للغابات للمشساركة في هذه الحركية ،مشسيرا  2015إال -ى ج -ان-ف-ي  ،2016ك -اشس -ف -ا ف -ي ه-ذا من رسسم نقل الملكية بالنسسبة لكل المقتنيات
في الوقت ذاته ،إالى أانه تمّ إانتاج  1700كلغ من السسياق بأانها تعنى أايضسا بمتابعة سسوق بيع ال-ع-ق-اري-ة ال-ت-ي ت-ن-درج ضس-م-ن اإلسس-تثمار ،كما
السسمك لدى األحواضس المسستغلة ،سسنة  ،2016مادة السسمك ورصسد وتسسجيل أاسسعارها على تسستفيد النشساطات التي تندرج ضسمن تربية
م - -ن ط- -رف  09ف Ó-ح -ي-ن ،م-ع-ت-ب-را ب-أان سسّ-د مسستوى مسسمكتي المدية وقصسر البخاري.
المائيات من اإلعفاء لمدة  10سسنوات ،كما
العذرات الواقع بدائرة العمارية يمتاز بغناه وذك -ر السس -ي -د ك -ال -ي ب -أان -ه مصس -ال -ح-ه أاحصست جاء في القانون رقم  ،92 / 91إالى جانب
الكبير بالثروة السسمكية ،غير أانه لحّد السساعة مؤوخرا رفقة مديرية الموارد المائية بالولية اإلع -ف -اء م -ن ال-رسس-م ع-ل-ى ال-نشس-اط ال-م-ه-ن-ي
لم يسستقطب اهتمام المسستثمرين في مجال  07سس -دود صس -غ -ي-رة و 05أاخ -رى ف -ي شس -ك-ل والضسريبة على ربح المؤوسسسسة.
الصسيد القاري منذ  ،2013بهدف رفع قدرته مجمعات مائية موجهة للسسقي الفÓحي والتي
أاب-رز ذات ال-م-دي-ر أاه-م-ي-ة ع-م-ل-ي-ة ال-تسساقط
اإلنتاجية وتفريغ وتسسويق هذه المادة الحيوية ل تجف طوال السسنة ،من أاجل إادماجها في الذي عرفته الولية على هذه الشسعبة ،إاذ ـ
للمسستهلكين ،في حين اقتصسرت مياهه على برنامج تربية المائيات القارية بهدف تحضسير حسس -ب -ه ـ وف -ق -ا ألصس -داء ال-فÓ-ح-ي-ن ،ف-إان-ه ل-م
عملية سسقي الكثير من الهكتارات والمحاصسيل بطاقات تقنية ،خاصسة بها وعرضسها لفائدة تسسجل طيلة هذه الفترة أاي خسسائر في هذه
الزارعية بكل من ضسواحي هذه الدائرة ودائرة ال-مسس-ت-ث-م-ري-ن ال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-هذا القطاع ألجل ال-ث-روة السس-م-ك-ي-ة ،م-ب-دي-ا ت-ف-اؤول-ه خيرا بكمية
سسيدي نعمان المجاورة لها.
ال -مسس -اه-م-ة ف-ي ان-ت-اج ه-ذه ال-م-ادة ال-غ-ذائ-ي-ة المياة المخزنة كونها تعمل على تحسسين إانتاج
اسس-ت-ط-رد م-ح-دث-ن-ا ب-أان-ه ب-اإلضس-افة إالى هذه األسساسسية ،علما بأان هذه المحطة واسستنادا هذه المادة.
ال -نشس-اط-ات ،ت-ق-وم م-ح-ط-ت-ه أايضس-ا ب-ت-حسس-يسس لمديرها تقترح تسسعيرة  1800دج ل إ
Óسستثمار هذا وتقوم هذه الهيئة بتنظيم أايام تحسسيسسية
الصس -ي -ادي -ن ال -ه -واة ف-ي إاط-ار الصس-ي-د ال-ق-اري في المياه القارية للهكتار الواحد على مسستوى للفÓحين لتمكينهم من التعامل اإليجابي مع
الترفيهي في السسدود بهذه الولية أاو الوليات المسسطحات المائية الطبيعية أاو اإلصسطناعية الثروة السسمكية الممنوحة لهم وبخاصسة نوع
ال-م-ج-اورة ب-قصس-د إاعÓ-م-ه-م بضس-رورة اح-ترام ذات مسساحة أاقل أاو تسساوي خمسسين هكتارا ،الشسبوطيات الذي يبدي مقاومة كبيرة للعيشس
الحجم التجاري األدنى ل أ
Óسسماك المصسطادة و 10آالف دج للهكتار الواحد لمسساحة أاقل أاو في هذه األحواضس.
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اŸدية :م.أام Úعباسس

مازال يعا Êمن عوائق تقنية ب Úأاميزور وميناء بجاية

السضلطات اÙلية تطالب بالسضراع ‘ إا‚از الطريق السضيار

لطÓع عن قرب على
قام السسيد حطاب ﬁمد ،وا‹ بجاية ،بزيارة Ÿشسروع الطريق السسريع الرابط ب Úأاحنيف وميناء بجاية ،إ
لشسغال لتسسليمه ،وفقا Ÿا صسّرح به اŸدير العام للوكالة الوطنية للطرق السسريعة كونه ما زال رهينة إازالة بعضس القيود
مدى تقدم ا أ
لشسغال
والعوائق التقنية ،خاصسة ‘ ما يتعلّق بالشسطر الرابط ب Úأاميزور ومؤوسسسسة ميناء بجاية .وبدأا الوا‹ زيارته مرفوقا Ãدير ا أ
العمومية ،من منطقة أاحنيف مرورا بكل الورشسات اŸوجودة على الطريق إا ¤غاية بجاية ،حيث قدمت له توضسيحات تؤوكد إانهاء
لفقية.
لشسارات العمودية وا أ
لشسغال اÿاصسة بـ 42كلم من الطريق السسريع ،وأانه  ⁄يتبق سسوى وضسع ا إ
ا أ

بجاية :بن النوي توهامي

وف- -ي ه- -ذا الصس- -دد ،أاصس- -در السس- -ي- -د ال- -وال- -ي
ت-ع-ل-ي-م-ات-ه ل-م-دي-ر األشس-غ-ال ال-عمومية ،خاصسة
بتسسريع وتيرة إانجاز األشسغال من أاجل تدارك
الوقت الضسائع ،وتسسليم المشسروع في اآلجال
المقررة ،واألكيد أان سسائقي المركبات الذين
يرتادون الطريق الوطني رقم  ،26هم أاكثر من
يرتقب تسسليم هذا الشسطر من المشسروع.
وعلى هامشس هذه المعاينات ،تّمت برمجة
اجتماع سسيعقد األسسبوع القادم ،بين مسسؤوولي
الوكالة الوطنية للطرق السسريعة والمؤوسسسسة
الصسينية «سسي أار سسي سسي» ،وكذا كل الفاعلين
في إاطار هذا المشسروع الضسخم ،وذلك بغرضس
إاعداد جدول األشسغال الخاصسة بهذا الطريق
ذي األه -م -ي -ة ال -قصس -وى ،وال -ذي ي -ه -دف إال -ى
التخفيف من ازدحام طريق ميناء بجاية الذي
يعد الثاني ،من حيث أاهميته على المسستوى
الوطني.
كما سستسستفيد أايضسا من إانجاز هذا المشسروع،
ك- -ل ال- -م- -ؤوسسسس- -ات الق -تصس -ادي -ة الصس -ن -اع -ي -ة
الموجودة بواد الصسومام ،خاصسة الواقعة منها
بمنطقة نشساطات القصسر ومنطقة نشساطات
أاقبو ،وذلك بفعل عجز الطريق الوطني رقم
 26ال -ذي ي -ع -ب -ر ال -ع -دي -د م -ن ال -م -دن ،ع -ن
السس -ت -ج-اب-ة ل-ه-ذه ال-ح-اج-ة ال-م-لّ-ح-ة ل-ل-ت-ط-ور
الق-تصس-ادي ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ،ح-يث إاذا م-ا أاخ-ذن-ا

بعين العتبار الزدحام المتكّرر ،الذي يتشسّكل
على مسستوى المراكز الحضسرّية الكبرى على
غرار أاوزلقن ،سسيدي عيشس ،وأاقبو ،ما يجعل
ال -ن -اق-ل-ي-ن يضس-ي-ع-ون ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-وقت ،ه-ذا
ب -اإلضس -اف -ة إال -ى خ-ط-ر ح-وادث ال-م-رور ال-ذي
يحدق بهم بسسبب ضسيق وسسوء حالة الطريق
المزدوج.
وسس -ي -ت -جسس -د ه -ذا ال -مشس -روع ف -ي ط -ري-ق-ي-ن،
مسس -ت -ق-ي-م-ي-ن وم-وازي-ي-ن ل-واد الصس-وم-ام ال-ذي
سسيمتدان على طوله ،كما أانه سسيضسمن خدمة

النقل لخمسسة مدن تتمثل في تازمالت ،أاقبو،
سسيدي عيشس ،القصسر وبجاية ،هذا باإلضسافة
إالى كونه سسيربط ولية بجاية بالطريق السسيار
شسرق غرب على طول  100كلم ،ومن المقرر
أان يكون التفرع واقعا بأاحنيف بولية البويرة.
وينبغي التذكير ،بأان هذا المشسروع ،يشستمل
على مئات من المشساريع الفرعية األخرى،
ال -ت-ي ي-عّ-د أاه-م-ه-ا ن-ف-ق سس-ي-دي ع-يشس وجسس-ر
أاقبو.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سضكان حي اŸقÈة ‘ بن خليل يطالبون بالÎحيل

أاّزمت مياه األمطار األخيرة التي تسسربت الى
داخل بيوتهم الهشسة ،جراء التسساقط األخير
Óمطار بربوع ولية البليدة ،من حياة سسكان
ل أ
المقبرة ببلدية بن خليل بالبليدة ،مما دفع
لمطالبة المسسؤوولين ترحيلهم الفوري منتصسف
الثمانينيات.
وأادى فيضسان المياه وتسسربها إالى داخل بعضس
السس -ك -ن -ات وال -م -دارسس الب -ت -دائ-ي-ة ،م-ث-ل م-ا
حصسل بابتدائية وادي المالح ،وعدم اسستكمال
أاشسغال تهيئة الطريق والبالوعات ومّد قنوات
تصسريفها وأايضسا تصسريف المياه القذرة إاليها،
إال- -ى غضسب السس- -ك- -ان وخ -وف -ه -م م ّ -ك -ن وق -وع
انهيارات في مبانيهم الضسعيفة ،وبالرغم من
فراغ مؤوسسسسة مقاولتية من مشسروع التهيئة
ال- -ع- -ام ال- -م -اضس -ي ،إال أان ك -ل ذلك ل -م يشس -ف -ع
للسسكان في النجاة من تسسرب المياه ،وكشسف
م -م -ث-ل-ون ع-ن السس-ك-ان لـ»الشس-عب» ،أان-ه-م م-ن-ذ
سس-ن-وات وه-م ي-ط-ال-ب-ون ب-ح-ل ن-ه-ائ-ي ل-مشس-كل
السس -ي -ول ،وال -ذي ي -ه ّ-دده -م ك -ل -م -ا تسس-اق-طت
األمطار ،واسستغل المتضسررون التسساقط الهام
األخ-ي-ر ل-ي-ج-ددوا ط-ل-ب-ه-م ب-ت-رح-يل العائÓت،
خ -اصس -ة وأان ظ-روف ع-يشس-ه-م صس-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة،
وتفتقر لكل متطلبات الحياة البسسيطة ،زادت
األمراضس والرطوبة العالية في تعقيد حياتهم،
ثم أان مسسؤوولين وعدوهم بترحيلهم قبل حلول
العام .2010

سسكان سسيدي حماد Ãفتاح

يطالبون التكفل بانشضغالتهم

ناشسد سسكان بحي سسيدي حماد اآلهل بما
يزيد عن الـ  6آالف نسسمة ،طلبهم من والي
ال -ب -ل -ي -دة ،ال -ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-الت-ه-م ع-ل-ى غ-رار
باألحياء السسكنية الجديدة ،وربطهم بشسبكة
غاز المدينة ،مثلهم مثل المرحلين الجدد من
عائÓت السسكن الفوضسوي والهشس ،وتخصسيصس

حّيهم النائي بمشساريع تنموية.
وأاضساف أاصسحاب الطلب ،أانهم ينتظرون من
الوالي أان يخ ّصسهم بزيارة ويعاين حجم العيشس
الصسعب والتهميشس ،مقارنة باألحياء الجديدة
التي تمّ انجازها في السسنوات األخيرة ،ويطلع
أايضسا على تهيئة بعضس المسسالك والطرقات،
والتي تتجمع بها مياه األمطار ،مؤوكدين على
أان ح ّ- -ي - -ه - -م ب- -ات م- -ه- -مشس- -ا وه- -م ي- -أام- -ل- -ون
من مسسؤووليهم الهتمام بانشسغالتهم بشسكل
ج -دي ،خ -اصس -ة وأان ب -عضس األح -ي -اء ب-ال-ج-وار
وب- -ب- -ل- -دي -ات أاخ -رى ،ت -غ -ي -رت ن -ح -و األفصس -ل
وشسهدت تنمية حقيقية.

اإلنارة العمومية مطلب سضكان
 ١62مسضكن ‘ الشضفة
ج -ه م -م -ث -ل-و سس-ك-ان ح-ي  162مسس-ك-ن ب-حي
و ّ
سسيدي المدني في الشسفة ،نداًء للمسسؤوولين
لصسيانة إاصسÓح األعطاب التي تعرفها أاعمدة
اإلنارة العمومية ،ورفع النفايات عن محيط
سسكناتهم وبعضس المؤوسسسسات التربوية.
وأاضس -اف ال -مشس -ت -ك -ون إان -ه-م م-ن-ذ أاشس-ه-ر وه-م
ي-ط-ال-ب-ون بصس-ي-ان-ة أاع-م-دة اإلن-ارة ال-ع-م-ومية،
خاصسة وأان فصسل الشستاء مظلم في الصسباح
الباكر وخÓل أاوقات المسساء أايضسا ،وهو ما
ي -ج -ع -ل ال -ع -ام -ل -ي-ن وأاب-ن-اءه-م ال-م-ت-م-درسس-ي-ن
يضس -ط -رون إال -ى السس -ي -ر ف -ي ال-ظÓ-م ،ك-ل ي-وم
يقصسدون مؤوسسسساتهم التربوية ويعودون منها،
وهم يتخوفون التعرضس لعتداءات وهجومات
المنحرفين وباألخصس الحيوانات المتشسردة،
خ -اصس-ة وأان ال-ق-م-ام-ة ال-ت-ي ب-اتت ت-زي-ن زواي-ا
حّ- -ي- -ه -م ،أاصس -ب -حت مصس -درا غ -ذائ -ي -ا م -ه -م -ا
للحيوانات الضسالة تقصسدها لتقتات منها.

بليدة :لينة ياسسمÚ

ﬁاربة ا÷رÁة بسسيد بلعباسس

هيمنة قضضايا ا÷نايات ضضد األفراد واألموال واŸمتلكات

كشسفت التحليÓت الخاصسة بإاحصسائيات جرائم
ال-ق-ان-ون ال-ع-ام ال-مسس-ج-ل-ة م-ن ق-ب-ل مصس-الح أامن
سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ع-ن ه-ي-م-ن-ة ج-رائ-م الضس-رب
وال -ج -رح ال -ع -م -دي وال -ج -ن -ح وال -ج -ن -اي-ات ضس-د
األفراد ،الممتلكات و جرائم المخدرات داخل
األق -ال -ي -م ال -حضس -ري-ة ح-يث ف-ك-كت  59جمعية
أاشس -رار خ Ó-ل السس -ن -ة ال -م -نصس -رم -ة  ،2016ك -م -ا
عالجت  1378قضسية متعلقة بالسسرقات بمختلف
أان- -واع- -ه- -ا م -ن  27قضس -ي-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-السس-رق-ة
السسيارات.
وحسسب رئيسس األمن الولئي عميد أاول للشسرطة
ط -ه -ور ال -ج -ي Ó-ل -ي وخ Ó-ل ع -رضس -ه ل-ل-حصس-ي-ل-ة
السسنوية لنشساطات مصسالح أامن سسيدي بلعباسس
فإان أاكثر القضسايا المسسجلة تمثلت في الجنايات
والجنح ضسد األفراد بـ  1324قضسية ،والجنايات
والجنح ضسد األموال والممتلكات بـ ،1783أاما
الجنايات والجنح ضسد الشسيء العمومي بـ619
قضس -ي -ة ،ه -ذا وب -ل -غت قضس -اي -ا الضس-رب وال-ج-رح
ال-ع-مدي  693قضس-ي-ة و 98قضس -ي-ة ضس-د األسس-رة
واآلداب العامة بمجموع  1324قضسية.
وأاضساف أان مصسالحه تمّكنت من حل  79بالمائة

م -ن ج -رائ-م ال-ق-ان-ون ال-ع-ام ب-ع-د م-ع-ال-ج-ة 3231
قضسية من جملة  4079قضسية تورط فيها 4510
شسخصسا أاودع منهم  1374الحبسس.
وعن جرائم المخدرات فقد سسجلت المصسلحة
 255جريمة تّم معالجتها بنسسبة مائة بالمائة،
تورط فيها  454شسخصسا ،حيث أاودع منهم 232
الحبسس ،في حين بلغت كمية المحجوزات قرابة
القنطارين والنصسف من القنب الهندي4393 ،
قرصس مهلوسس و 16وحدة سسائل مهلوسس ،هذا
وارتفعت قضسايا المشسروبات الكحولية بعد حجز
 55أالف وحدة.
ومن جهتها وقفت الفرقة اإلقتصسادية والمالي
على  304جريمة ذات طابع إاقتصسادي تورط
فيها  366شسخصسا منها  68جريمة تجارية4 ،
جرائم خاصسة بالتهرب الضسريبي ،قضسية متعلقة
ب -إاخ -ت Ó-سس أام -وال ع -م -وم -ي-ة ،قضس-ي-ت-ي ت-ه-ريب
وجريمة متعلقة بالصسفقات العمومية ،فضس Óعن
 73قضس -ي -ة ذات ط -اب -ع م -ال-ي ت-ورط ف-ي-ه-ا 143
شس- -خصس م- -ن- -ه -ا  40قضس -ي -ة خ -اصس -ة ب -ال-نصسب
واإلحتيال 15 ،قضسية تزوير و 6قضسايا تخصس
إاصسدار شسيك بدون رصسيد.

لقليمة للدرك بالنيابة
قائد اÛموعة ا إ

تزايد اإلجرام بـ ٪ ١١.٠٩

وفي ذات السسياق ،كان العقيد سسليم جغاطي
ق-ائ-د ال-م-ج-م-وع-ة الإق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
لسسيدي بلعباسس بالنيابة قد كشسف عن تزايد
الإج -رام ب-نسس-ب-ة  11,09ب-ال-م-ائ-ة خÓ-ل السسنة
المنقضسية  ،2016بسسيدي بلعباسس ،تقابله زيادة
في عدد الأشسخاصس الموقوفين المتورطين في
جرائم القانون العام بنسسبة  57 , 25بالمائة.
حيث اأبرز وبلغة الأرقام عن تسسجيل اإرتفاع بـ
 120قضس -ي -ة ف -ي م -ج -ال الإج -رام ال-ع-ام ،ب-ع-د
تسس-ج-يل  1202قضس-ي-ة م-ن-ها  41ج-ن-اية1130 ،
جنحة و 31مخالفة ،اأسسفرت عن توقيف 2060
شسخصس بزيادة تقدر بـ  750موقوف مقارنة
ب -السس -ن-ة ال-م-اضس-ي-ة ،ح-يث تّ-م اإي-داع  189منهم
ا ل ح ب س س  ،ف ي ح ي ن ت مّ و ض س ع ث م ا ن ي ة ت ح ت ا ل ر ق ا ب ة
القضسائية والإفراج عن  1863موقوف .وعن
الإج -رام ال -م -ن-ظ-م ف-ق-د ع-ال-جت ال-وح-دات 88
قضسية متعلقة بالمخدرات مّكنت من حجز 8
اأط-ن-ان و 470ك-ل-غ م-ن ال-ك-ي-ف ال-م-ع-الج بزيادة
تصسل اإلى  503بالمائة اأي بنحو  7اأطنان مقارنة
بالسسنة السسابقة ،هذا وتم اأيضسا حجز  200غ من
الكوكايين و 32585قرصس مهلوسس بزيادة تقدر
بـ  161بالمائة ،كما تّم في ذات الصسدد تسسجيل
زيادة في عدد الموقوفين بحوالي  30شسخصسا
بعد توقيف  155متورط.
ومن خÓل تحليل الإحصسائيات المسسجلة تبين
اأن ال-ج-رائ-م ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-مشسروبات الكحولية

ت -ع -ت-ب-ر اأك-ث-ر ال-ج-رائ-م السس-ائ-دة ب-الإق-ل-ي-م ب-ع-د
ال -وق -وف ع-ل-ى  584قضس -ي -ة مّ -ك-نت م-ن ح-ج-ز
 34778وحدة مشسروبات كحولية ،تليها الجرائم
ال- -م- -رت -ك -ب -ة ضس -د الأشس -خ -اصس بـ  464قضسية،
وال -ج -رائ -م ال -م -رت -ك -ب -ة ضس -د الأم Ó-ك ب 444
قضس-ي-ة ،ث-م ج-رائ-م الإت-ج-ار ،ح-ي-ازة اإسس-ت-هÓ-ك
المخدرات والأقراصس المهلوسسة بـ  88قضسية.
ه -ذا واح -ت-لت قضس-اي-ا الأسس-رة والآداب ال-ع-ام-ة
المرتبة الخامسسة بـ  76قضسية ،تليها قضسايا
التزوير بـ  37قضسية وقضسايا التهريب بسسبعة
قضسايا ،اأين عرفت هذه الأخيرة اإنخفاضسا بـ24
قضسية وجلها متعلق بتهريب المعدن الأصسفر،
م-رك-ب-ات واأل-بسس-ة.وف-ي م-ج-ال نشس-اط الشس-رط-ة
الخاصسة فقد تّم الرفع من النشساط في ميدان
القوانين الخاصسة اأين عاينت وحدات الدرك
 11739قضسية خÓل  2016بزيادة تقدر بـ184
بالمائة مقارنة بـ .2015وقد تّم اإحصساء 3708
قضس-ي-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-مشس-روب-ات الكحولية3308 ،
قضس -ي -ة م -ت-ع-ل-ق-ة ب-الشس-رط-ة الإق-تصس-ادي-ة1037،
قضس-ي-ة خ-اصس-ة ب-تسس-ي-ي-ر ال-ن-فايات و 229قضسية
اأخ -رى خ -اصس -ة ب -ح -م -اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة و 335قضسية
متعلقة بالصسحة الحيوانية .وكذا  228قضسية
خاصسة بقانون العمران فضس Óعن  24قضسية
خاصسة بقانون المياه.

سسيدي بلعباسس  :غ شسعدو
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الكـ ـامÒون يواجـ ـه
مصصر ‘ النهائي
للمرة الثالثة
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‘ ظل تراجع
نسسبة تواجده
لول
‘ منتخب الوطني ا أ

الÓعب اÙلي ضصحيّة نقصض ال ّتكوين
وضصعف مسصتوى البطولة الوطنية
كلمة العدد

غياب «مشصروع
لعب» ...؟
ال -ع -م-ل ع-ل-ى اŸدى
ال - -ب - -ع - -ي- -د وإاق- -ام- -ة
مشش -روع ل -عب ت -ب-ق-ى
م -ن ضش -م -ن ال -ن-ق-اط
ال - - -غ - - -ائ - - -ب - - -ة ع- - -ن
ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي
تعتمدها أانديتنا أاين
يقدم اŸسشÒون على
التغيÒات اŸسشتمرة
ل- -ل- -م- -درب ،Úال -ذي -ن
ي- -ت- -ع- -اق- -ب- -ون ع- -ل -ى
^ حامد حمور
ال- -ع- -ارضش -ة ال -ف -ن -ي -ة
ب-دون ت-رك بصش-م-ات-ه-م م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة بسشبب
غياب التنظيم اÙكم والتدخل ‘ عملهم اليومي
واختيار الÓعب.Ú
وال-دل-ي-ل ي-أات-ي-ن-ا م-ن ام-ك-ان-ي-ات اŸدرب ال-بلجيكي
الذي يششرف حاليا على اŸنتخب الكامÒو Êهوغو
بروسس ،الذي “ّكن من الوصشول إا ¤الدور النهائي
 ·ÓاŸتواصشلة بالغابون ،بفضشل
من كأاسس إافريقيا ل أ
ع -م -ل م -ن -ه -ج-ي ب-دأاه ب-اخ-ت-ي-ار الÓ-ع-ب Úوتشش-ب-يب
منتخب اأ’سشود ا÷موحة ‘ فÎة قياسشية أاذهلت
اŸتتّبع.Ú
وي -ت -ذّك -ر ا÷م -ه -ور ال -ري -اضش -ي ا÷زائ-ري أان ه-ذا
اŸدرب مّر من البطولة الوطنية و ⁄يعّمر طويÓ
فيها بسشبب عدم توفر الظروف التنظيمية اŸناسشبة
‘ ال -ن -ادي ال -ذي ان -ت -دب -ه ،خ -اصش -ة م -ن -ه -ا ت -دّخ-ل
اŸسش ّ-ي -ري -ن ‘ إاع -داد ال -تشش -ك-ي-ل-ة ال-ت-ي ي-ل-عب ب-ه-ا
اŸباراة.
لكن يبدو أان اŸيدان أاعطى حقيقة «مّرة» بالنسشبة
Óندية ا÷زائرية كون اŸدرب بروسس ‚ح ‘
ل أ
أاعلى مسشتوى وعلى رأاسس أاحد اŸنتخبات القوية ‘
القارة السشمراء ،وكان قد قدم إا ¤ا÷زائر بعد أان
دّرب ‘ أاوروبا و–ّدث عنه الكث Òمن التقني Úعن
ق -درات -ه ال -ف -ن -ي -ة وال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ق-ب-ل أان «ي-ب-دع» م-ع
الكامÒون الذي قد يتوج معه ‘ كأاسس إافريقيا ‘
اŸباراة النهائية التي Œمعه مع منتخب الفراعنة
غدا بالغابون.
وبالتا‹ ،يظهر جليا أان عدم إاعطاء الفرصشة أاو
باأ’حرى الظروف اŸناسشبة Ÿدرب يتمّتع بكفاءة
كبÒة سشوف يؤوثّر على النادي بالدرجة اأ’و ¤قبل
أان يؤوثر على اŸدرب ،كون أان النادي الذي ضشّيع
ال -ف -رصش -ة سش -ي -ج -ري دائ -م -ا وراء ال -ت -أاط Òال -ف -ن-ي
ب -اسش-ت-م-رار ،اأ’م-ر ال-ذي ي-ؤوث-ر ع-ل-ى ال-ع-م-ل ال-ك-ل-ي
لÓعب Úالذين ’ يجدون الطريق اأ’مثل إ’ظهار
م-واه-ب-ه-م ‘ ظ-ل ال-ت-غ-يÒات اŸسش-ت-م-رة ل-لمدربÚ
واŸن- -ه- -ج- -ي- -ة اıت- -ل -ف -ة ل -ك -ل م -درب ‘ إاع -داد
ال -تشش -ك -ي -ل -ة’ ،سش -ي-م-ا إان ك-ان اŸدرب اŸعّ-ي-ـن ق-د
أاشش - -رف ع - -ل- -ى الÎبصس الّصش- -ي- -ف- -ي ال- -ذي يسش- -ب- -ق
اŸنافسشة.

نور
الدين
زكري :

تشصخيصض الّداء
إ’يجاد العÓج اÓŸئم
للك ـ ـ ـ ـ ـرة ا÷زائريـ ـ ـة

طارق
غول :

بÒة :

بعد دورة الغابون أاصصبح يتوجّب منح الفرصصة
لÓعب اÙلي مكانـ ـا لبعضض ’ع ـ ـبي اŸنتخب
‘ اŸنتخ ـب الوطنـي اأ’وŸبي مـ ـ ـع الف ـريق اأ’ول
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لول
‘ ظل تراجع نسسبة تواجده ‘ منتخب الوطني ا أ

الÓعب اÙلي ضصحيّة نقصص الّتكوين وضصعف مسصتوى البطولة الوطنية
بÒة لـ «الشسعب»:

 ·Óا÷ارية بالغابون عدد من التعاليق من قبل اıتصس Úوكذا ا÷مهور
لداء الكارثي للمنتخب الوطني ‘ كأاسس إافريقيا ل أ
أاحدث ا أ
الرياضسي اŸتتبع لكل ما يخصس «اÿضسر» ،حيث أان أاغلبية هذه التعاليق تصسب ‘ عدم منح الفرصسة لÓعب اÙلي ،وانتظار بروز أاي
لعب جزائري ‘ أاوروبا لÓعتماد عليه ‘ التشسكيلة الوطنية التي خيبت هذه اŸرة ‘ العرسس القاري.
ا◊ديث باسضتمرار عن التكوين إال أان ذلك ل وÁكن القول أان اŸشضكل عميق لعادة القطار
حامد حمور
فالختيارات التي اعتمدتها الفاف ‘ السضنوات ي -ظ -ه -ر ع -ل -ى اŸي -دان ،وال -ن-ت-ي-ج-ة أان ال-ب-ط-ول-ة ا ¤السضكة ،والبداية تكون باعطاء األندية مهمة
األخÒة أاعطت ثمارها بشضكل واضضح من خÓل اÙل -ي -ة ل ت -ق -دم لع-ب Úب-ام-ك-ان-ه-م ال-ل-عب ‘ الع-ت-م-اد ع-ل-ى ت-ك-وي-ن الÓ-ع-ب ،Úوع-ودة ال-فرق
التي كانت Ãثابة «مدارسس» حقيقية ‘ هذا
مشضاركة اŸنتخب الوطني ‘ كأاسس العاŸ ⁄رت Úالفريق الوطني Ãسضتوى كب.»Ò
جع القائم Úعلى شضؤوون ولعل الجابة على كل هذه التسضاؤولت يظهر اÛال .ومن جهة أاخرى «تسضهيل» مهمة وصضول
متتاليت ،Úاألمر الذي شض ّ
الكرة ا÷زائرية ا ¤السض ‘ Òنفسس اÿطوات ،ج-ل-ي-ا ‘ مسض-ت-وى ال-ب-ط-ول-ة اÙل-ي-ة ال-ت-ي ت-بقى الÓعب Úالذين ينشضطون ‘ البطولة اÙلية ا¤
خ -اصض-ة وأان «ق-ان-ون ال-ب-اه-ام-اسس» ف-ت-ح األب-واب ضض-ع-ي-ف-ة ل-ل-غ-اي-ة ،ول Œلب اله-ت-م-ام الضضروري الفريق الوطني األول باعطائهم الفرصضة بصضفة
لذلك بشضكل كب Òأاين اختار العديد من الÓعب Úل -دى اŸت -ت -ب -ع Úال -ذي -ن ي-رون أان ال-ع-روضس غ Òخاصضة ‘ الفريق األوŸبي ثم الفريق الوطني
ا÷زائ- -ري Úال- -ذي- -ن ي- -نشض- -ط -ون ‘ ال -ب -ط -ولت مناسضبة مقارنة باألموال الكبÒة التي يتقاضضاها ل Ó-ع -ب ÚاÙل -ي ،Úف -األب -واب سض-ت-ك-ون واسض-ع-ة
بالنسضبة للعديد من الÓعب Úالذين يتأالقون ‘
األوروب - -ي- -ة ح- -م- -ل أال- -وان «اÿضض- -ر» ،وق- -دم- -وا الÓعب.Ú
الفئت.Ú
الضض-اف-ة ال-ن-وع-ي-ة ب-فضض-ل ت-ك-وي-ن-ه-م ا÷ي-د منذ
الفئات الصضغرى ،ل سضيما من الناحية التكتيكية وب -ال -ت -ا‹ ،ف -إان اŸشض -ك -ل ‘ ع-دم ب-روز لع-ب Úف- -ب- -ال- -رغ -م م -ن الضض -اف -ة ال -ف -ع -ل -ي -ة ل Ó-ع -بÚ
وك -ل ا÷م -ه -ور ا÷زائ -ري م -ازال ي -ت -ح-دث ع-ن ﬁلي Úيكمن ‘ عدم وجود اسضÎاتيجية لدى اÎÙف ،Úفإانه من الضضروري تواجد لعبÚ
مسضÒة عن Îيحيى ،بوقرة ،زيا ،Êبلحاج...الذين األندية على اŸدى البعيد للوصضول ا ¤تقدﬁ Ëل-ي Úلع-ط-اء «ال-ق-ي-م-ة» ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة
«منتوج» بامكان العتماد عليه ‘ اŸسضتقبل ،ال-وط-ن-ي-ة وتشض-ج-ي-ع الÓ-ع-ب Úع-ل-ى ال-وصض-ول ا¤
كانوا بالفعل ‘ القمة.
فاألمثلة موجودة ‘ موضضوع عدم قدرة األندية ال- -ف- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي األول ،ذلك أان اŸت- -ت -ب -عÚ
الوصضول ا ¤هذه الغاية ،وهو أان اŸنتخبات ‘ ي -تسض -اءل -ون ع -ن ع -دم وج-ود لع-ب Úشض-ارك-وا ‘
ل -ك -ن الع -ت -م -اد ع -ل -ى ال Ó-ع-ب ÚاÎÙف‘ Ú
ال -ف -ئ -ات الصض -غ -رى  ⁄ت -ت -م -ك -ن م-ن ال-ت-أاه-ل ا ¤األلعاب األوŸبية اŸاضضية ‘ اŸنتخب الوطني
أاوروبا بشضكل كب ‘ Òالفريق الوطني أاثّر معنويا
2017 ·Ó؟
منافسضات قارية منذ مدة طويلة بسضبب غياب األول خÓل كأاسس إافريقيا ل أ
على الÓعب اÙلي ،الذي وجد نسضبة تواجده
الثقافة التكتيكية لدى الÓعب Úو ضضعف التكوين وي -ب -دو أان األم -ور ق -د ت -ت -حسض -ن ‘ اŸسض -ت -ق-ب-ل
‘ تقلصس مسضتمر مع مرور السضنوات ،حيث أان
القريب من خÓل اختيار مدرب وطني للفريق
ال- -ع- -ارف Úبشض- -ؤوون ال- -ك- -رة ي- -ؤوك- -دون« :أان ع -دم ب -ال -نسض -ب -ة ل -ه -ذه ال -ف -ئ-ات ،ال-ت-ي ت-ذهب ضض-ح-ي-ة
الوطني للمحلي Úلحقا وقد يكون ماضضوي أاو
العتماد على لعبي األندية اÙلية يجعلهم العتماد الكلي بفريق األكابر لدى أاغلب األندية
عمرا ،Êوالذي توكل له مهمة –ضض Òالتشضكيلة
غ Òمتحمسض Úلبذل ›هودات أاكÙ Èاولة أاي -ن ي -ج -ري ك -ل اŸسضÒي -ن وراء ال-ن-ت-ائ-ج األن-ي-ة
ل -ل -ب -ط-ول-ة الف-ري-ق-ي-ة لÓ-ع-ب ÚاÙل-ي Úال-ذي-ن
تطوير مسضتواهم والوصضول ا ¤الفريق الوطني» ،للنادي غ Òمبال ÚباŸسضتقبل.
سض -ت -ك-ون ل-دي-ه-م ال-ف-رصض-ة ل-ل-وصض-ول ا ¤ال-ف-ري-ق
‘ ح Úأان البعضس اآلخر الذي يرى أان الÓعب Úه- -ذه األم -ور ان -ع -كسضت ع -ل -ى اŸسض -ت -وى ال -ع -ام
الوطني األول ‘ حالة ايجاد آالية مباشضرة مع
ل Ó-ع -ب ÚاÙل -ي Úال -ذي -ن ف -ق -دوا ال -ك -ث Òم -ن
اÎÙف Úهم ا◊ل يؤوكدون:
ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي لـ «اÿضض-ر» ال-ذي سض-ي-ع‘ Ú
«ضض -ع -ف ال -ت -ك -وي -ن ل -دى األن -دي -ة م-ن-ذ ال-ف-ئ-ات «بريقهم» رغم أانهم من الناحية الفنية لديهم
األسض-اب-ي-ع ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة بإاقامة مشضروع لعب
الصضغرى ل يقدم اÿيارات اŸناسضبة ،بالرغم من امكانيات كبÒة.
Áكن من العمل على اŸدى البعيد.

« البطولة ضصعيفة والّرهان على منحها لعب ‘ ÚاŸسصتوى أامر خاطئ»

لول»
لوŸبي مع الفريق ا أ
«منح الفرصسة لÓعبي اŸنتخب ا أ

حّذر التقني ا÷زائري عبد الكر ËبÒة ‘ حوار لـ
«الشس- -عب» م- -ن ات- -خ- -اذ ق- -رارات خ- -اط- -ئ -ة ق -د تضس -ر
Ãسستقبل اŸنتخب الوطني عقب اÿروج من الدور
لول ل- - -ك- - -أاسس إاف- - -ري- - -ق- - -ي- - -ا ا÷اري - -ة وق - -ائ - -ع - -ه - -ا
ا أ
ب- -ال- -غ -اب -ون.ورفضس بÒة ف -ك -رة ال -ع -ودة إا ¤خ -ي -ار
الÓ- -عب اÙل- -ي ل- -ع- -دة اع- -ت- -ب -ارات أاه -م -ه -ا غ -ي -اب
الحÎاف -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى الن -دي -ة ،وه -و م-ا ق-د
يجعل مسستوى اŸنتخب يتدهور أاك‡ Ìا هو عليه
لن ويصسبح التأاهل لكأاسس إافريقيا Ãثابة ال‚از.
ا آ
و“ّنى بÒة لو ”ّ اسستغÓل تأالق اŸنتخب الوŸبي ‘
ال-فÎة اŸاضس-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة إاي-ج-اب-ية ،وهي الطريقة
الوحيدة التي Áكنها منح الضسافة للمنتخب من
خÓ- -ل م- -ن- -ح ال- -ف- -رصس- -ة ل- -ب -عضس لع -ب -ي اŸن -ت -خب
لوŸبي.
ا أ
حاوره :عمار حميسسي

ضصرورة تشصجيع الفرق «اŸكّونة»

الّتأاث ÒاŸعنوي...

طارق غول لـ «الشسعب»:

«بعد دورة الغابون أاصصبح لÓعب اÙلي مكانا ‘ اŸنتخب الوطني»
أاّكد الدو‹ ا÷زائري السسابق طارق غول ‘
حوار خاصس لـ «الشسعب» أان الÓعب Úا◊اليÚ
للمنتخب الوطني  ⁄يقدموا ما كان مطلوبا
منهم خÓل بطولة أا· إافريقيا التي تتواصسل
وق -ائ -ع -ه -ا ب -ال -غ -اب -ون ،ي-أات-ي ذلك ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
لم -ك -ان-ي-ات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ّ” ت-وفÒه-ا أام-ام
ا إ
لك Èح -دث ك-روي ‘
ال -ط -اق -م ال -ذي ت -ن -ق -ل أ
القارة ،ولهذا أاصسبح من الضسروري إاعادة بعث
روح اŸن - -افسس- -ة وإاع- -ط- -اء ف- -رصس- -ة لÓ- -ع- -بÚ
لن-ه-م ق-ادري-ن ع-ل-ى ال-ت-أالق وإاعطاء
اÙل-ي Úأ
لضسافة الÓزمة ،إاضسافة إا ¤عدة تفاصسيل
ا إ
سستعرفونها معنا.
حاورته :نبيلة بوقرين
❊ الشس- -عب :ك- -ي -ف ت -ق ّ-ي -م مشس -ارك -ة اŸن -ت -خب
الوطني ‘ اŸوعد القاري؟
❊❊ ط - -ارق غ - -ول :ت -ق -ي -ي -م واح-د ألداء اŸن-ت-خب
الوطني من طرف جميع اıتصض ÚواŸتتبع Úألنه
Óمال بالنظر إا ¤اإلمكانيات الكبÒة
كان ﬂيب ل آ
التي وضضعت –ت تصضرف الطاقم الفني والÓعبÚ
م-ن أاج-ل ال-ت-حضض Òل-ب-ط-ول-ة أا· إاف-ري-ق-ي-ا ب-ال-غ-اب-ون
لتحقيق نتائج إايجابية ومشضرفة إاضضافة إا ¤الظروف
اÓŸئمة قبل وأاثناء بداية اŸنافسضة ،ولكن الواقع
كان عكسس ذلك “اما وخرج الفريق من الدور األول
بطريقة  ⁄تكن منتظرة.
❊ هل كنت تنتظر خروج الفريق من الدور
لول؟
ا أ
❊❊ بالعودة إا ¤تصضريحات الÓعب Úقبل التنقل إا¤
ال-غ-اب-ون ج-ع-ل-وا ا÷م-ي-ع ي-ن-ت-ظ-ر م-نهم الكث Òبعدما
قالوا أانهم ذاهبون من أاجل العودة باللقب القاري
لتصضحيح األمور بعد النتائج السضلبية بعد خوضضهم
للقاءين ضضمن التصضفيات اŸؤوهلة Ÿونديال روسضيا
 ،2018لكن األمور كانت كارثية بنسضبة أاك ،Èوهذا ما
 ⁄نكن نتوقعه “اما خاصضة أاننا  ⁄نشضاهد أاداء كبÒ
سضواء من ا÷انب الفردي أاو ا÷ماعي ألنه هناك
بعضس العناصضر Áلكون فرديات كبÒة ولكن الواقع
كان له كÓم آاخر.
❊ وضّسح لنا الفكرة أاكÌ؟
❊❊ األداء كان سضلبيا منذ البداية و ⁄يرق للتطلعات،
حيث شضاهدنا األسضوأا ‘ هذه اŸنافسضة منذ أاول لقاء
ضض -د زÁب -اب -وي رغ -م أان ه -ذا ال -ف-ري-ق ك-ان ا◊ل-ق-ة
األضضعف و ⁄يتغ Òبل اŸنتخب الوطني هو من كان
بعيد عن اŸسضتوى ا◊قيقي بدليل أانهم  ⁄يتمكنوا

من الفوز على السضنغال رغم أان هذا األخ Òلعب
اŸواج -ه -ة ب-ال-ب-دلء ألن الÓ-ع-ب ⁄ Úي-ل-ع-ب-وا ب-ت-ح-د
وإارادة على غرار غولم الذي كان ‘ مسضتوى عا‹
مع فريقه ولكنه مع ا÷زائر  ⁄يقدم أاشضياء كثÒة،
وه -ذا ال -وضض -ع م -ت -ع -ل -ق ب -ع-دة
عناصضر أاخرى.
❊ م -ن اŸسس -ؤوول ع -ل-ى ه-ذه
الكارثة؟
❊❊ ال–ادية هي اŸسضؤوولة
عن الوضضع من دون شضك ألنها
ه - - - - -ي اŸسض - - - - -ؤوول- - - - -ة ع- - - - -ن
السضÎاتيجية
اŸوضضوعة..ولكن األسضوأا ‘ األمر أان القائم Úعلى
ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري -ة سض-اروا ‘ ط-ري-ق واح-د م-ع
ال Ó-ع -ب Úب -ع -دم -ا رفضض-وا اŸدرب السض-اب-ق وق-ام-وا
بتغÒه بليكنسس ،وهذا هو أاسضاسس الفشضل ‘ اŸوعد
ال -ق -اري ألن -ه ل -و ” اإلب -ق -اء ع-ل-ى راي-ف-اتسس ل-ك-انت
األم -ور أافضض -ل ألن السض -ت-ق-رار ع-ام-ل م-ه-م ل-ل-ن-ج-اح
والÓعب Úلن يتدخلوا ‘ من يتو ¤قيادة الفريق بل
عليهم تأادية واجبهم والÎكيز على اللعب من أاجل
الراية الوطنية فقط.
❊ ه- -ل ت -ع -ت -ق -د أاّن ال Óّ-عب اÙل -ي ب -إام -ك -ان -ه
إاعطاء الضسافة للمنتخب من جديد؟
❊❊ ب -ع -د األداء ال -ذي ق ّ-دم -ت-ه ال-ع-ن-اصض-ر اÎÙف-ة
خ Ó-ل ب -ط -ول -ة أا· إاف -ري-ق-ي-ا ا◊ال-ي-ة ،ن-ع-م الÓ-عب
اÙل-ي ل-دي-ه م-ك-ان-ة ‘ ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي وب-إام-كانه

إاعطاء اإلضضافة الÓزمة وأاك Ìألنهم من دون شضك
اÙل -ي Úي -ل -ع -ب -ون ب -إارادة أاق-وى ع-كسس اÛم-وع-ة
ا◊ال -ي -ة ،ألن -ه -م  ⁄ي -ل -ع -ب -وا ب -ك -ل م -ا ل -دي -ه -م ف-وق
اŸسضتطيل األخضضر.
❊ ماذا ينقصس ال ّ
Óعب ÚاÙلّيÚ؟
❊❊ يجب أان تكون ثقة ‘ إامكانياتهم ألنه إاذا ”
ت-وف Òالم-ت-ي-ازات ال-ت-ي أاع-ط-يت ل-ل-ع-ن-اصض-ر ا◊ال-ية
سضينجحون وحاليا أاصضبح بإامكاننا التأاكد من ذلك
وم- -ن دون ت- -ردد ألن- -ه ‘ السض- -اب- -ق ك- -ان ت- -ف -وق م -ن
اÎÙف Úمن ناحية اŸسضتوى واألداء ،ولكن بعد
دورة الغابون تغ Òالوضضع و ⁄يعد هناك أاي فرق
بالرغم من أانهم ينشضطون ‘ نوادي كبÒة إال أانهم ⁄
يقدموا ما كان مطلوب .ولهذا من الضضروري أان
‰نح اÙلي Úالفرصضة والوقت الكا‘ قبل ا◊ديث
عنهم مثلما كان ا◊ال مع اÛموعة ا◊الية التي
لعبت  10لقاءات و ⁄تقدم أاي نتيجة ،و‘ حال تعلق
األمر باÙلي Úلكان هناك كÓم آاخر عنهم وهناك
نقطة مهمة يجب التطرق لها.
❊ ما هي تف ّ
ضسل؟
❊❊ حاليا علينا أان ل نفكر ‘ التأاهل لكأاسس العا⁄
ألنه أامر صضعب للغاية ‘
ظ -ل ال -وضض -ع ا◊ا‹ ال -ذي
Áر ب -ه ال -ف -ري -ق ال -وط -ن-ي
بعدما فشضل ‘ الفوز بأاول
ج -ول -ت Úم -ن ال -تصض -ف -ي -ات
واألداء ال -ك -ارث -ي ‘ ك -أاسس
أا· إاف -ري -ق -ي-ا م-ؤوخ-را ،ب-ل
من الضضروري العمل على
إاع- -ادة ب- -ن- -اء م- -ن- -ت -خب ق -وي م -ن خ Ó-ل خ -ل -ق روح
اŸنافسضة وإاعطاء الفرصضة لÓعبي الفريق األوŸبي،
ويجب منح الفرصضة للشضباب من أاجل الÈوز وإاعادة
األمور إا ¤الطريق الصضحيح.
❊ كيف تعّلق على ال ّ
طبعة ا◊الية لكأاسس أا·
إافريقيا؟
❊❊ البطولة ‘ مسضتوى متقارب وسضيكون نهائي بÚ
كل من اŸنتخب اŸصضري والكامÒو Êونحن تعودنا
دائما من مصضر الذهاب من أاجل الفوز باللقب ولهذا
علينا أان نقتدي بهم ألنهم يعتمدون على عناصضر
ﬁل -ي -ة ورغ -م أان -ه -م ل ي -ق-دم-ون مسض-ت-وى ك-بÒا م-ع
نواديهم لكنهم مع منتخب بÓدهم يتأالقون ويبدعون،
ولهذا ليسس من اÿطأا أان نسض ‘ Òنفسس طريقهم
ل -ل -ن -ج -اح ‘ اŸسض -ت -ق-ب-ل ألن ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-ري-ة
مريضضة ،وهناك عدة أامور يجب أان تتغ.Ò

مسستوى اÿضسر
كان ﬂيّبا مقارنة
لمكانيات اŸوجودة»
با إ

بعد مسسÒة قصسÒة بوفاق سسطيف

نور الدين زكري لـ «الشسعب»:

علينا تشصخيصص الّداء إليجاد العÓج اÓŸئم للكرة ا÷زائرية

أاّك-د الّ-ت-ق-ن-ي ن-ور ال-دي-ن زك-ري أان-ه على
ك-ل ال-ت-ق-ن-ي ÚواŸسس-ؤوول Úال-قائم Úعلى
شسوؤون كرة القدم ا÷زائرية تشسخيصس
لي -ج -اد ال -دواء اÓŸئ -م ل -ل -م -رضس
ال- -داء إ
الذي تتخّبط فيه منظومتنا الكروية ‘
ظ- -ل ت- -واج- -د رؤوسس -اء أان -دي -ة ومسسÒي -ن
لم -راضس ل -ب -ل -وغ
ي -خ -ت -ف -ون وراء ه -ذه ا أ
أاغ -راضس -ه -م الشس-خصس-ي-ة ،م-وضس-ح-ا ‘ ه-ذا
ا◊وار ب- -أان- -ه ل ي- -جب أان ن- -ك- -ذب ع- -ل- -ى
لن ب- -ط- -ول -ت -ن -ا ل
ا÷م- -ه- -ور ا÷زائ- -ري أ
ت- -ن -جب لع -ب Úم -ن ط -ي -ن -ة ب -راه -ي -م -ي
وﬁرز ،كما –دث عن أامور كثÒة.
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس

❊ الشس - -عب :أاول ،ك - -ي - -ف ت - -ع ّ- -ل- -ق ع- -ل- -ى
مشس -ارك -ة اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ‘ ك-أاسس أا·
إافريقيا؟
❊❊ نور الدين زكري :مشضاركة ّﬂيبة آلمال
كل الشضعب ا÷زائري الذي كان ينتظر الكثÒ
م-ن ال-تشض-ك-ي-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة خÓ-ل «ك-ان» الغابون،
والبعضس خّيل له بأانه بإامكان اÿضضر العودة
Óسض-ف ا÷م-ي-ع صض-دم
ب -ال -ت -اج ال -ق -اري ،ل-ك-ن ل -أ
ب -اŸسض -ت -وى واألداء ال -ذي ق ّ-دم -ت -ه ال -ع -ن -اصض-ر
الوطنية ،هذا األمر كان منتظرا بالنظر إا ¤كل
اŸشضاكل التي وقعت قبل اÿوضس ‘ غمار
اŸنافسضة القارية ،لكن ا÷ميع –دث عن كل
شض -يء إال ع -ن أان إاقصض -اء اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي،
إاقصضاء من لعبة اسضمها كرة القدم .اليوم تكون
لك وغدا عليك ل أاك Ìول أاقل ⁄ ،نح ّضضر
جيدا كما اعتدنا عليه ‘ كل دورة ،ونخطأا ‘
اختيار اŸدرب ÚوالÓعب Úالذين يتنقلون إا¤
إاف -ري -ق -ي -ا ،و‘ األخ Òاج -ت -م -عت ال-ع-دي-د م-ن
جلت بخروجنا من الدور األول
األمور التي ع ّ
لكأاسس أا· إافريقيا.
❊ وك -ي-ف ت-رى مسس-ت-ق-ب-ل اÿضس-ر ‘ ظ-ل
إاقالة ال ّ
طاقم الفني؟
❊❊ اŸشض -ك -ل ل -يسس ‘ رح -ي-ل ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
بأاكمله أاو ‘ رحيل أاو بقاء رئيسس ال–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم ﬁمد روراوة ،اŸشضكل
ال -ذي ل ن -ري -د أان ن -ف -ه -م -ه ه -و أان -ن-ا ي-جب أان
نشض ّ-خ -صس ال -داء ج-ي-دا إلي-ج-اد ال-دواء اÓŸئ-م

للمرضس الذي تتخبط فيه منظومتنا الكروية
ككلŸ ،ا كنت أا–ّدث منذ سضنوات عن هذا
األمر ا÷ميع كان يتّهمني بأاّني مدرب أافتعل
اŸشضاكل ،وأا Êل أاحب ا Òÿللمنتخب الوطني
والكث Òمن األمور األخرى التي ل أاريد أان
أاتذّكرها ،أانا مدرب وتقني أاملك الشضهادات،
لذا كنت أا–دث عن اŸشضاكل التي تعا Êمنها
ب -ط -ول -ت-ن-ا وك-رت-ن-ا ،وŸا ك-نت أان-ت-ق-د ك-ان ذلك
ب -ا◊ج -ج ،ل -ك -ن ل أاح -د ك -ان يسض -ت -م -ع إاّ‹ ألن
اŸنتخب الوطني ‘ ذلك الوقت كان يحقق ‘
النتائج اليجابية ويحصضد ‘ النتصضارات بعد
سض -ن -وات م -ن ال -غ -ي -اب ع -ن السض -اح -ة ال -ق -اري -ة
والدولية ،لكن تلك النتصضارات كانت Ãثابة
تلك الشضجرة التي تغطي غابة من اإلخفاقات
خصس اŸرضس الذي
‘ كرتنا ،اليوم يجب أان نشض ّ
تغلغل ‘ كرتنا ونقف ونتحّدث ،ويجب علينا
أان ن -فضض -ح رؤوسض -اء األن -دي-ة واŸسضÒي-ن ،وه-ذا
اÙيط هو الذي يريده اŸسضؤوولون على كرة
القدم ا÷زائرية ،كل هذا ليسس ‘ صضالح اللعبة
األك Ìشضعبية ‘ العا ،⁄وهو ‘ فائدة Œارتهم
Óسضف
التي قتلت كل ما هو جميل ‘ كرتنا ل أ
الشضديد ،إان اسضتوجب األمر أان نتوقف سضنتÚ
أاو ثÓثة إليجاد ا◊لول اŸناسضبة ،وقمع كل ما

ه -و سض -ل-ب-ي وسض-ن ق-وان Úصض-ارم-ة ت-ط-ب-ق ع-ل-ى
ا÷ميع لÓنطÓق من جديد ل بأاسس ،لكن ذلك
التوقف سضيسضمح لنا من النطÓق بقوة وأافضضل
‡ا كنا عليه سضابقا وبكث Òألن ا÷زائر بلد
كرة القدم والÓعبŒ Úدهم ‘ كل مكان.
ال- -ي- -وم Ÿا أارى اŸن -ت -خب اŸصض -ري ‘ ال -دور
نهائي من منافسضة كأاسس أا· إافريقيا أاتأاسّضف
Óسضف الشضديد نحن
كثÒا على حال منتخبنا..ل أ
اليوم ل نسضتخلصس الدروسس ونواصضل ‘ القيام
بسض -ي -اسض -ة تضض -ل-ي-ل ال-رأاي ال-ع-ام Ãوضض-وع آاخ-ر
بعدما اهتم ا÷زائريون كثÒا Ãعرفة أاسضباب
اإلخ -ف-اق ‘ أا· إاف-ري-ق-ي-ا ح-ول-ت-ه-م ال–ادي-ة
ببيان بسضيط على موقعها الرسضمي عن اختيار
م- - -درب اŸن - -ت - -خب اÙل - -ي وإارسض - -ال السضÒ
الذاتية.
❊ بعد الظهور اّıيب لبعضس الÓعبÚ
ال- -ذي- -ن ي -نشس -ط -ون ‘ كÈى ال -ب -ط -ولت
لوروبية ،ناشسد البعضس بضسرورة إاعادة
ا أ
ال Ó- -عب اÙل - -ي إا ¤اŸن- -ت- -خب ب- -نسس- -ب- -ة
كبÒة؟
❊❊ ‘  30جولة من الرابطة اÎÙفة األو¤
ل -ك-رة ال-ق-دم ،ع-ن-د ن-ه-اي-ة اŸوسض-م ي-ت-م إاي-ج-اد
مبارات Úأاو ثÓثة Áكن اعتÈاهما األفضضل
طيلة السضنة بنوعية ‘ اللعب واألداء اŸميز،
وÁك -ن إاي-ج-اد ت-فسضÒات –ل-ي-ل-ي-ة ع-ل-ى خ-ط-ة
ال -ل -عب وت -ت -ح -دث ‹ ع-ن الÓ-عب اÙل-ي ‘
اŸنتخب الوطني ،يا أاخي أانا لسضت ل ضضد ول
مع عودة الÓعب اÙلي بقوة إا ¤اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ،ألن ه -ذا األخ Òه-و اآلخ-ر ضض-ح-ي-ة
للمنظومة الكروية التي نشضهدها حاليا ،ألنه
ب -ات ي -درك ب -أان -ه م -قصض -ى م -ن -ذ سض -ن -وات م -ع
اŸنتخب ،وهمه الوحيد اآلن أاصضبح الÈوز ‘
بعضس اŸباريات حتى يسضاوم كل الفرق التي
تريد أان تسضتفيد من خدماته ‘ نهاية اŸوسضم،
ح -ت -ى ي -ت -م -ك -ن م-ن اإلمضض-اء ‘ ف-ري-ق ج-دي-د
وبراتب كب Òو‡يز ،كما ل يجب أان نكذب
على أانفسضنا بطولتنا ل تنجب لعب Úمن طينة
ﬁرز ،براهيمي ،وفيغو‹ واآلخرين ،تواجد
ه -ؤولء الÓ-ع-ب Úأاع-ط-ى ق-ي-م-ة ك-بÒة وح-ج-م-ا
آاخرا للمنتخب الوطني ،ألّننا قبل تواجدهم كنّا
نادرا ما نتأاّهل إا ¤أا· إافريقيا ‘ السضنÚ
العجاف للكرة ا÷زائرية.

❊ الشس- -عب :دف- -ع خ -روج اŸن -ت -خب م -ن ال -دور الول
البعضس للمطالبة Ãنح الفرصسة لÓعب اÙلي هل
تؤوّيد الفكرة؟
❊❊ عبد الكر ËبÒة :أاول لقد اسضتغربت كثÒا النتقادات
الكبÒة التي مازال ◊د اآلن اŸنتخب الوطني يتعرضس لها،
وكأانها اŸرة الو ¤التي نخرج فيها من الدور الول ‘
كأاسس افريقيا رغم أان المر تكّرر مرارا وتكرارا لكن ل أاحد
طرح السضؤوال Ÿاذا نخفق ‘ كأاسس إافريقيا؟ لكن فجأاة
ا÷ميع قام بهجوم كب Òعلى اŸنتخب ،والغريب أانه ⁄
ي -ط -رح ه -ذا السض -ؤوال أاي أاح -د ألن ال -ن -ق -د سض -ه-ل وم-ن غÒ
الطبيعي أان نبقى ننتقد لفÎة طويلة دون البحث عن ا◊لول
من أاجل اÿروج من هذه الزمة إان صضح تسضميتها بذلك،
وفيما يخصس الفكار التي تتداول ‘ بعضس األوسضاط حول
منح الفرصضة لÓعب اÙلي ،وهذا معناه تغي Òالسضياسضة
من العتماد على اÎÙف Úإا ¤العتماد على اÙلي.Ú
وهنا وجب التنويه بضضرورة تفادي اتخاذ قرارات فيها نوع
من اŸغامرة لنه من غ Òالطبيعي ان تغ Òالسضياسضة بÚ
ليلة وضضحاها وأانت ل “لك البديل الذي تنادي Ãنحه
الفرصضة ألنني كمدرب ‘ اŸيدان أابصضم لك بالعشضرة أان
ال -ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ن “ن-ح-ن-ا لع-ب Úيسض-ت-ط-ي-ع-ون ق-ي-ادة
اŸنتخب ا ¤منصضة التتويجات رغم أانني أا“نى أان أاكون
ﬂطئا لكن الواقع يقول عكسس ذلك.
❊ ه -ل ت-ل-م-ح إا ¤أان ال-ب-ط-ول-ة ال-ت-ي ي-وج-د ف-ي-ه-ا 16
فريقا ل تسستطيع منحنا  11لعبا ‘ اŸسستوى؟
❊❊ البعضس يعتقد أان ا◊صضول على  11لعب أاو أاك Ìأامر
سضهل ،وهو ليسس صضعب بالعمل لكنه كذلك يتطلب الوقت
والصض ،Èوهنا أاتسضاءل هل سضيصض Èالرأاي العام الرياضضي من
جمهور وصضحافة على اŸنتخب Ÿدة  5سضنوات تكون فيها
ال -ن -ت -ائ -ج ك -ارث-ي-ة .ورغ-م ذلك يصض-رون ع-ل-ى م-واصض-ل-ة ت-لك
السض -ي -اسض -ة أاي الع -ت -م-اد ع-ل-ى الÓ-عب اÙل-ي ،والج-اب-ة
ت -ع -رف -ه -ا ألن-ن-ي م-ت-أاك-د أان-ه م-ن أاول ه-زÁة سض-ي-ق-ول ن-فسس
األشضخاصس أان الÓعب اÙلي ليسس ‘ اŸسضتوى ،فتغيÒ
السضياسضة يتطلب الصض Èوالوقت ،وهو األمر الذي أاعتقد أاننا

حاشصي يلتحق بنادي صصن داونز

ل نسضتطيع –قيقه.
لندية
❊ كمدّرب هل العمل اŸوجود على مسستوى ا أ
احÎا‘؟
❊❊ لو كانت لدينا أاندية قوية Ÿا ÷أانا ا ¤خيار الÓعبÚ
اÎÙف Úألن ا◊جم السضاعي للتدريبات صضغ Òللغاية،
والÓعب اÙلي ل يسضتطيع الصضمود بدنيا لو قارنا مسضتواه
Ãسضتوى اŸنتخبات التي شضاركت ‘ كأاسس إافريقيا دون
نسضيان الظروف اŸناخية ،كما أان األندية اآلن “تاز بعدم
السضتقرار ،ففي السضابق كان من الصضعب على أاي لعب أان
يكون أاسضاسضيا ‘ فرق شضباب بلوزداد مث Óأاو نصضر حسضÚ
داي لكن اآلن عندما تشضاهد فريقا عريقا كشضبيبة القبائل
يقوم بتغي 15 Òلعبا ‘ اŸوسضم تتأاكد أان العمل اŸوجود
على مسضتوى الندية ليسس له أاي عÓقة بالحÎاف .وهنا ل
أاقصض - -ي اŸدرب Úال - -ذي - -ن أان- -ا واح- -د م- -ن- -ه- -م م- -ن –م- -ل
اŸسضؤوولية ،لكن كما قلت من أاجل تغي Òالسضياسضة هناك
فÎة انتقالية يجب اŸرور عليها ،والسضؤوال الذي طرحته من
قبل وأاعيده اآلن هو هل سضنصض Èمدة  3أاو  5سضنوات تكون
فيها النتائج متواضضعة ،وا÷واب بالتأاكيد تعرفه كما يعرفه
ا÷ميع.
❊ ماذا عن منتخبات الفئات الصسغرى..ما هو ﬁلّها
من العراب؟
❊❊ ك- -ان م -ن اŸم -ك -ن السض -ت -ف -ادة م -ن Œرب -ة اŸن -ت -خب
األوŸبي الذي وصضل إا ¤نهائي كأاسس إافريقيا ،وبالتا‹
فالÓعبون عاشضوا Œربة جماعية مع بعضس وكانت ناجحة
ألنهم وصضلوا إا ¤األلعاب األوŸبية ،وكان يجب منح الفرصضة
لبعضس العناصضر مع اŸنتخب الول على غرار فرحات،
فرحا ،Êبن غيث ،بن خماسضة ،مزيان لكن  ⁄يحدث أاي
شضيء من هذا النوع رغم أانه كان بالمكان الدفع بدماء
جديدة خÓل كأاسس إافريقيا ا◊الية خاصضة أاننا  ⁄نكن
سضنخسضر شضيئا Ãا أان هناك إايجابيات وجب التنويه بها
كتأالق الÓعب بن سضبعيني ،الذي كان ‘ اŸسضتوى رغم أانه
ل Áلك من اÈÿة الفريقية إال القليل.

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

«اŸوب» ‘ مهمة صصعبة اليوم أامام « السصنافر »
سستكون مولودية بجاية ،زوال اليوم ‘ مهمة صسعبة ،حيث سستسستضسيف شسباب قسسنطينة ،وهي مطالبة
بتخطي عقبة اŸنافسس والظفر بالنقاط الثÓث ،خاصسة أان اŸدرب حنكوشس قام بضسبط الوصسفة اŸناسسبة
لجتياز هذه العقبة ‘ ،ظل تعدد اÿيارات اŸتواجدة ،والرسسالة التي وجهها لÓعب Úوحثهم على
مضساعة اÛهودات.
و‘ هذا الصسدد أاكد اŸدرب ا÷ديدﬁ ،مد حنكوشس ،لـ»الشسعب»« ،ل خيار لنا سسوى الفوز ‘ هذا القاء
اŸصسÒي ،وتفادي السسقوط ‘ مصسيدة الزوار ،وقد جرت التحضسÒات ‘ ظروف جد عادية ،وتركزت
لسساسس على العمل البسسيكولوجي ،والرفع من معنويات الÓعب ،Úحيث نسسعى للظفر بالنقاط الثÓث
با أ
لرادة ،والتخلصس من النقائصس اŸسسجلة ،خصسوصسا على مسستوى خط الدفاع ،فضس Óعن
من خÓل التسسلح با إ
ا◊ث على الفعالية ‘ الهجوم.
ومن جهتها اجتمعت إادارة الفريق مع الÓعب ،Úوطالبتهم بضسرورة الفوز Ãباراة اليوم وعدم التهاون،
خاصسة أان اللقاء جد مهم للعودة إا ¤جو النتصسارات ،وإانقاذ الفريق لتعزيز ا◊ظوظ ‘ البقاء وتفادي
السسقوط.
لم-ر ي-ت-ع-ل-ق
لن ا أ
ه-ذا وأاج-م-ع الÓ-ع-ب-ون ع-ل-ى لسس-ان اŸه-اج-م ي-اي-ا ،أان اŸه-م-ة سس-ت-ك-ون ‘ غ-اي-ة الصس-ع-وب-ة أ
لمور بجدية وعدم التهاون ،من أاجل الظفر بنقاط
Ãواجهة فريق قوي ،وهو ما يجعلنا مطالب Úبأاخذ ا أ
اللقاء واÿروج من الوضسعية الصسعبة التي تتواجد فيها التشسكيلة ،واÙافظة على حظوظنا ‘ –قيق
الهدف اŸسسطر و هو ضسمان البقاء.
بجاية :بن النوي توهامي

ضضّم نادي صضن داونز ا÷نوب إافريقي الظه Òاأليسضر لوفاق
سض -ط -ي -ف ف -ارسس ح -اشض -ي ،ال -ذي وق -ع م-وسض-م Úونصض-ف بصض-ف-ة
رسض- -م -ي -ة ،حسضب م -ا أاف -اد ب -ه
موقع ‘‘كووورة‘‘.
وسض -ي -ت -ي-ح ن-ادي صض-ن داون-ز
الفرصضة لÓعب السضابق لنادي
غرونوبل الفرنسضي صضاحب الـ
 27عاما الفرصضة للمشضاركة ‘
منافسضة رابطة أابطال إافريقيا
ب- -اع- -ت- -ب- -اره ب- -ط- -ل ال -نسض -خ -ة
اŸاضضية.
وغادر حاشضي وفاق سضطيف
‘ فÎة الن -ت -ق-الت الشض-ت-وي-ة
ا◊الية ،بعد أان قضضى موسضما
ونصضف ،لعب فيه  31مباراة
مع ‘‘النسضر األسضود‘‘ ،من بينها مباراة دور اÛموعات لرابطة
أابطال إافريقيا الصضائفة اŸاضضية ضضد فريقه ا÷ديد.
وكان صضن داونز قد ظفر بلقب رابطة أابطال إافريقيا اŸوسضم
اŸاضضي على حسضاب الزمالك اŸصضري بعدما فاز ‘ مباراة
الذهاب بثÓثية نظيفة ،قبل أان يتعثّر بهدف ‘ اإلياب.

النّجم ال ّسساحلي

إاضصافة عامر بوعزة
لقائمة اŸنافسصة القارية
أاضضاف النجم السضاحلي التونسضي لعبه ا÷زائري ا÷ديد عامر
بوعزة لقائمة الفريق التي سضتشضارك ‘ مسضابقة رابطة أابطال
إافريقيا لكرة القدم هذا اŸوسضم.
وكان النجم السضاحلي قد ضضم بوعزة خÓل فÎة النتقالت
الشضتوية األخÒة ،قادما من نادي ريد سضتار ،الناشضط ‘ بطولة
الدرجة الثانية الفرنسضية.
وهي التجربة األو ¤للدو‹
ا÷زائري السضابق صضاحب الـ
 31عاما بتونسس بعدما لعب ‘
عدة بلدان أاوروبية ،على غرار
إاسضبانيا وإا‚لÎا وتركيا ،كما
كانت له أايضضا Œربة قصضÒة
ب -ا÷زائ-ر ع-ن-دم-ا ح-م-ل أال-وان
وفاق سضطيف.
وأاضضاف النجم للقائمة أايضضا،
ك Óمن ا◊ارسس أاشضرف كرير
(اŸنتقل من ترجي جرجيسس)،
وسض -ل -ي -م ب -ن ب -ل -ق -اسض -م وح-ازم
با◊اج حسضن.
يذكر أان فريق سضوسضة ،الذي سضيبدأا مغامرته األفريقية بداية
من دور الـ  ‘ ،16شضهر مارسس اŸقبل ،بإامكانه إاضضافة لعبÚ
آاخرين للقائمة اإلفريقية قبل دور اÛموعات.

رابطة كرة القدم داخل القاعة

إانعقاد ا÷معية العامة
النتخابية يوم  ١٠فيفري

سضتنعقد ا÷معية العامة النتخابية لرابطة كرة القدم داخل
القاعة يوم ا÷معة  10فÈاير (سضا  )0٩ : 00باŸركز الفني
ال -وط -ن -ي بسض -ي -دي م -وسض -ى (ا÷زائ -ر) ،حسضب م -ا أاع -ل -نت ع-ن-ه
ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم .وأاوضضح نفسس اŸصضدر« ،أانه
سضيتم خÓل هذه ا÷معية انتخاب الرئيسس واŸكتب التنفيذي
لرابطة كرة القدم داخل القاعة».
وسضيتم تقد ËالÎشضيحات خÓل الفÎة اŸمتدة من  2إا6 ¤
فÈاير ،على أان تنشضر القائمة األولية للمÎشضح Úيوم  6فÈاير،
فيما تنشضر القائمة النهائية يوم  8فÈاير.
للتذك ،Òفقد انعقدت ا÷معية العامة التأاسضيسضية لرابطة كرة
القدم داخل القاعة يوم  5يونيو Ã 2016قر ال–ادية ا÷زائرية
لكرة القدم.
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٢٠١٧ ·Ó
كأاسس افريقيا ل أ

الكامÒون يواجه مصسر ‘ النهائي للمرة الثالثة
ينشسط منتخب ألكامÒون غدأ نهائي كأاسس
 ·Óأأمام نظÒه أŸصسري بعد أأن
أفريقيا ل أ
وأصسل حملته نحو أسستعادة لقب كأاسس أأ·
أأفريقيا ،ألغائبة عنه منذ  15عاًما ،بعد فوزه
( )0-2على أŸنتخب ألغا ‘ ،Êنصسف نهائي
أل - - - - - -ب - - - - - -ط - - - - - -ول- - - - - -ة ،ي- - - - - -وم أÿم- - - - - -يسس.
كانت ألكامÒون ،ألتي أعتذر  7من عناصسرها
أأ’سس-اسس-ي-ة ع-ن أŸشس-ارك-ة ب-ال-ب-ط-ولة ،ألطرف
أأ’فضسل بالشسوط أأ’ول ،قبل أأن يحكم منتخب
غ -ان -ا ق -بضس -ت -ه ع -ل -ى ألشس-وط أل-ث-ا ،Êوت-ب-ارى
’ع- - - - -ب- - - - -وه ‘ إأه - - - -دأر ك - - - -ل أل - - - -ف - - - -رصس.
أفتتح ميشسيل ‚ادجوي ،ألتسسجيل Ÿصسلحة
منتخب ألكامÒون (أأ’سسود غ ÒأŸروضسة)،
مسستغ ً
 Óهفوة قاتلة من أŸدأفع ألغا Êجون
بوي بالدقيقة ( ،)72قبل أأن يضسيف كريسستيان
باسسوجوج ألهدف ألثا ‘ Êألدقيقة (.)3+90
ب -ه -ذأ أل -ف -وز ،وأصس -ل أŸن -ت -خب أل-ك-امÒو،Ê
تفوقه على نظÒه ألغا ،Êبعدما تغلب عليه
( ‘ )0-1نفسس ألدور عام .2008
ضس -ربت أل -ك -امÒون ،أل -ف -ائ -ز ب -ال -ل-قب أأع-وأم
 ،1984و ،1988و ،2000و ،2002موعًدأ بنهائي
ألبطولة ،مع مصسر ‘ ،تكرأر لنهائي نسسختي
Ã 1986صس -ر ،و 2008ب-غ-ان-ا ،وأل-ت-ي حسسمها
أل- - - - -ف - - - -رأع - - - -ن - - - -ة Ÿصس - - - -ل - - - -ح - - - -ت - - - -ه - - - -م.
ك - -ان أŸن- -ت- -خب أŸصس- -ري ،صس- -احب أل- -رق- -م
ألقياسسي ‘ عدد مرأت ألفوز بالبطولة بـ7
أألقاب ،صسعد للدور ذأته عقب فوزه بركÓت
ألÎج -ي -ح ع -ل -ى م -ن-ت-خب ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و ي-وم
أأ’رب -ع -اء ‘ ،م -وأج -ه -ة أل -دور ق -ب -ل أل-ن-ه-ائ-ي
أأ’خرى.
بدأأت أŸبارأة باسستحوأذ متبادل على ألكرة
م - - - -ن ج - - - -انب ’ع - - - -ب- - - -ي أŸن- - - -ت- - - -خ- - - -ب.Ú
وسسنحت أأول فرصسة حقيقية باللقاء Ÿصسلحة
ألكامÒون ( ،)8حيث تابع أأدولف تيكو ،ركلة
ركنية من ألناحية أليمنى ،ليسسدد ضسربة رأأسس
رأئعة ،لكن هاريسسون أأفول ’عب أŸنتخب
أل -غ -ا Êأأب -ع -د أل -ك-رة م-ن ع-ل-ى خ-ط أŸرم-ى.

Ãرور أل -وقت ،ب -دأأ م -ن -ت -خب غ -ان -ا أل -دخ -ول
أ’جوأء أŸبارأة مرة أأخرى ،وشسهدت ألدقيقة
( )24ألتسسديدة أأ’وŸ ¤نتخب غانا باللقاء،
عن طريق جوردأن أأيو ،ألذي سسدد من على
ح-دود أŸن-ط-ق-ة ،ب-ع-ي-دة ع-ن أŸرم-ى وأأط-ل-ق
كريسستيان أأتسسو ،قذيفة من خارج أŸنطقة
( ،)27لكن ألكرة مرت بجوأر ألقائم أأ’يسسر،
ق- -ب- -ل أأن يسس -دد ج -ون ب -وي ضس -رب -ة رأأسس م -ن
متابعة لركلة ركنية ‘ ألدقيقة (.)29
و‘ ألدقيقة ( )72تابع ميشسيل ‚ادجوي ركلة
حرة مباشسرة نفذها باسسوجوج ،حيث مرر كرة
عرضسية ،أأبعدها جون بوي بطريقة خاطئة،
لتصسل ألكرة لنجادجوي ،أÿا‹ من ألرقابة،
أل- - - - -ذي سس- - - - -دد أل - - - -ك - - - -رة ‘ ألشس - - - -ب - - - -اك.

دّراجات :ا÷معية العامة النتخابية

وكاد جوردأن أأيو ،أأن يدرك ألتعادل لغانا ()74
ب -ع-دم-ا ت-ل-ق-ى “ري-رة ع-رضس-ي-ة م-ن أأتسس-و م-ن
أل-ن-اح-ي-ة أل-ي-م-ن-ى ،ل-ك-ن-ه سس-دد أل-ك-رة ب-تسس-رع.
ك s-ث -ف م -ن-ت-خب غ-ان-ا م-ن ه-ج-م-ات-ه ،وح-اصس-ر
أل -ك -امÒون ‘ م -ن -تصس -ف م -ل-ع-ب-ه ،وأح-تسس-بت
Ÿنتخب ألنجوم ألسسودأء أأك Ìمن ركلة ركنية،
ل- - - - - - -ك- - - - - - -ن- - - - - - -ه- - - - - - -ا  ⁄تسس - - - - - -ت - - - - - -غ - - - - - -ل.
وب- -ي- -ن- -م -ا –اول غ -ان -ا ،أل -ت -ع -ادل ،أسس -ت -غ -لت
ألكامÒون ،أŸسساحات أÿالية ‘ دفاع غانا،
وشس- - -ن ع- - -دًدأ م - -ن أل - -ه - -ج - -م - -ات أŸرت - -دة.
وم- -ن إأح- -دى أل- -ه- -ج- -م- -ات أŸرت- -دة ،ت- -ل- -ق -ى
باسسوجوج ألكرة من أأبوبكر ،وأنفرد باŸرمى
من منتصسف أŸلعب ،ويضسع ألكرة على ÚÁ
رزأق برÁاه دأخل ألشسباك (.)3+90

ترشسح فزوين وقربوعة لرئاسسة ا’–ادية
ترشسح كل من رئيسس أ’–ادية أ÷زأئرية للدرأجات
رشسيد فزوين ،أŸنتهية عهدته ورئيسس رأبطة و’ية
معسسكر ،سسعيد قربوعة ،رسسميا لتقلد منصسب رئاسسة
أŸكتب ألفديرأ‹ ‘ أ÷معية ألعامة أ’نتخابية
أŸق- - -ررة ‘  9فÈأي-ر ،ب-اŸع-ه-د أل-وط-ن-ي للتكوين
ألعا‹ ‘ علوم وتكنولوجية ألرياضسة بع Úألبنيان
(أ÷زأئرألعاصسمة) ،حسسب ما علم أليوم أÿميسس
من ألهيئة ألفديرألية .وأأوضسح أŸصسدر أأن «÷نة
ألÎشسيحات ألتي أجتمعت أأمسس أأ’ربعاء بحضسور
‡ثل وزير ألشسباب وألرياضسة ،وأفقت على ألقائمة
أŸسسلمة من طرف أÎŸشسحان .لكن حسسب رشسيد
فزوين ،فإان ÷نة ألÎشسيحات رفضست ملفات أأربعة
أعضساء تضسمنتها قائمة قربوعة لعدة أأسسباب .هذأ
Á ⁄نع من أŸوأفقة على ترشسحه بحضسور ‡ثل

ألوزأرة» ،حسسب ما صسّرح به فزوين .وحسسب قوأنÚ
أ’–ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -درأج -ات ،ف -إان أ÷م -ع-ي-ة
أل-ع-ام-ة ت-ن-ت-خب أل-رئ-يسس وث-م-ان-ي-ة أأعضس-اء أŸكتب،
بقائمة تضسم  12شسخصسا .وأأشسار إأ ¤أأن «أŸادت39 Ú
و 40من قوأن Úألهيئة ألفديرألية وأضسحة ،فيما
يتعلق بالتمثيل .أÎŸشسح ألذي ’ يسستطيع تشسكيل
قائمة من  12شسخصسا لن يتسسنى له تقلد منصسب
ألرئاسسة».
و‘ هذأ أإ’طار ،يعتزم ألرئيسس أŸنتهية عهدته
ألتقدم بطعن ’سسÎجاع حقوقه« .وخÓل أ÷معية
ألعامة ألعادية أŸنعقدة ‘  25جانفي Ãعهد عÚ
ألبنيان ،صسادق أعضساء أŸكتب ألفديرأ‹ ،با’جماع
على أ◊صسيلي ÏأŸادية وأŸعنوية للهيئة ألفديرألية
(  20صسوتا ضسد .) 2

رابح بوزيد «إا–ادية الرماية الرياضسية»

سسأاترشسح لعهدة جديدة Ÿواصسلة ا’سسÎاتيجية اŸسسطرة

كشسف رئيسس أ’–ادية أ÷زأئرية للرماية
أل-ري-اضس-ي-ة أŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه ،رأب-ح بوزيد ،أأنه
ي -ع -ت -زم ت-ق-د Ëم-ل-ف ت-رشس-ح-ه ل-ع-ه-دة أأوŸب-ي-ة
جديدة «لتجسسيد أ’سسÎأتيجية أŸسسطرة ‘
 »2013و»م-وأصس-ل-ة أل-ع-م-ل أل-ت-ك-م-ي-ل-ي» أÿاصس
با’–ادية .وأأوضسح بوزيد« :سساأترشسح أ¤
ع-ه-دة أأوŸب-ي-ة ج-دي-دة قصس-د م-وأصس-ل-ة أل-ع-م-ل
ألتكميلي وŒسسيد أ’سسÎأتيجية أŸسسطرة ‘
 2013وأل -ت -ي أأع -طت ث -م -اره -ا م -ع تصس -ح -ي-ح
أ’أخطاء ‘ نفسس ألوقت» .وأضساف« :أ’–ادية
تعا Êمن نقائصس ’سسيما فيما يتعلق بافتقاد
ري- -اضس- -ي- -ي- -ن -ا ل -ل -ك -ث Òم -ن أل -ع -ت -اد وأŸنشس -اآت
ألرياضسية .كما أأن ألرياضسة تفتقد أ ¤حقول
ألرمي ،حيث من ب 48 Úو’ية ’ توجد سسوى 8

و’ي-ات ل-ه-ا ح-ق-ول أل-رم-ي ب-ا’ط-ب-اق» .وأع-تÈ
أŸتحدث أأن ألعهدة أ’وŸبية 2016 - 2013
«ن-اج-ح-ة سس-ي-م-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-رم-اة وذلك بفضسل
جهود عدة أأطرأف من أأندية ورأبطات و’ئية
وأ’–ادي- -ة أأيضس- -ا .ف- -ال- -ف- -ئ -ات ألشس -اب -ة ب -اتت
مسس -ت -ودع -ا ح -ق-ي-ق-ي-ا خ-اصس-ة وأن ه-وؤ’ء ب-رزوأ
بشس-ك-ل ’فت لÓ-ن-ت-ب-اه ‘ أŸن-افسس-ات أل-ع-رب-ي-ة
وأ’فريقية .نعتمد كثÒأ عليهم مسستقب Óليسس
فقط على أŸسستوى ألقاري بل حتى ألدو‹».
وصس -ادق أأعضس -اء أ÷م -ع -ي-ة أل-ع-ام-ة ل–Ó-ادي-ة
أ÷زأئرية للرماية ألرياضسية يوم أÿميسس على
’دب-ي لسس-ن-ة  ،2016وك- -ذأ
أل -ت -ق -ري -ري -ن أŸا‹ وأ أ
أ◊صسيلة أ’دبية أÿاصسة بالعهدة أ’وŸبية 2013
 ،2016 -خÓل أشسغال أ÷معية ألعامة ألعادية.

رومينيغه يطالب بتقليصس عدد تواريخ الفيفا

طالب أأ’Ÿا Êكارل هاينز رومينيغه ،رئيسس رأبطة أأ’ندية أأ’وروبية لكرة ألقدم،
ت -ق -ل-يصس ع-دد م-رأت Œم-ع-ات أŸن-ت-خ-ب-ات أل-وط-ن-ي-ة ‘ إأط-ار أل-رزن-ام-ة أل-زم-ن-ي-ة
للمباريات ألدولية إأ ¤مرت Úبد’ من أأربع مرأت ‘ أŸوسسم ألوأحد.
وق -ال روم -ي -ن -ي -غ -ه ،م -دي -ر ›لسس أل-رق-اب-ة ‘ ن-ادي ب-اي-رن م-ي-ون-ي-خ أأ’Ÿا‘ Ê
تصسريحات لصسحيفة «بيلد» أأ’Ÿانية ‘« :ألوقت أ◊ا‹ توجد أأربع فÎأت توقف
للمباريات ألودية ألدولية وللمباريات ألتأاهيلية من أأ’فضسل أأن تقام هذه أŸباريات
خÓل فÎت Úأأك Ìطو’» .ويرى ألÓعب أأ’Ÿا Êألسسابق أأن جدول أŸباريات
ألدولية يهتم فقط Ãصسلحة أŸنتخبات ألوطنية وأأنه يجب تعديله .وأأضساف
رومينيغه قائ« :Óأأ“نى أأن يناقشس ألفيفا معنا حول جدول أŸوأعيد .هذأ سسيشسكل

تخصسيصس أاربع
طائرات لنقل أانصسار
اŸنتخب اŸصسري
إا ¤الغابون
أاعلنت شسركة مصسر
للطÒان عن تخصسيصس أاربع
طائرات ،بالتعاون مع وزارة
الشسباب والرياضسة ،لنقل
مشسجعي اŸنتخب اŸصسري إا¤
الغابون ◊ضسور اŸباراة
النهائية لكأاسس إافريقيا
لحد أامام
 ،٢٠١٧غدا ا أ
اŸنتخب الكامرو .Êو–سسبا
لنصسار إا¤
لتنقل ا أ
ليÈوفيل بدأات إادارة
ا◊جر الصسحي Ãطار
القاهرة ‘ تطعيم ا÷ماهÒ
اŸصسرية اŸقرر سسفرها إا¤
الغابون .وأاوضسحت مصسادر
با◊جر الصسحي أان حملة
التطعيمات سستسستمر حتى
لحد ضسد ا◊مى الصسفراء
ا أ
واÓŸريا ،وسسيقوم  4أاطباء
من إادارة ا◊جر الصسحي
باŸطار Ãرافقة الطائرات
لربع اŸقرر تسسيÒها
ا أ
لتوف Òالرعاية الصسحية
والوقائية لهم خÓل
تواجدهم ‘ الغابون
وعودتهم بعد اŸباراة
النهائية.

»°VÉ`` `` jôdG

وزارة الشسباب والرياضسة

أالعاب التضسامن اإ’سسÓمي ﬁ 2017 -ور
ﬁادثات جزائرية  -اذربيجانية
شس-ك-لت م-ن-افسس-ات أل-ط-ب-ع-ة أل-رأب-ع-ة أ’لعاب
ألتضسامن أ’سسÓمي ،أŸقررة من  12أ22 ¤
مايو  2017بباكوﬁ ،ور ﬁادثات ب Úوزير
ألشسباب وألرياضسة ،ألهادي ولد علي وسسفÒ
أذربيجان با÷زأئر ،مه Òمامد أوغلو أألييف.
ولدى أسستقبال أأ’خ Òمن طرف ألهادي ولد
علي Ãقر دأئرته ألوزأرية با÷زأئر ألعاصسمة،
«ج-دد أل-ط-رف-ان ع-زم-ه-م-ا لÓ-رتقاء بعÓقات
أل- -ت- -ع- -اون ‘ ›ال ألشس -ب -اب وأل -ري -اضس -ة إأ¤
مسس -ت -وى أل -ع Ó-ق -ات أل -ت-اري-خ-ي-ة أل-ت-ي ت-رب-ط
أل -ب -ل -دي -ن» ،حسسب م -ا أف-اد ب-ه ب-ي-ان أل-وزأرة.
وسس- -ت- -ك -ون أ÷زأئ -ر ‡ث -ل -ة بـ  17أختصساصسا
ري- -اضس -ي -ا خ Ó-ل أل -نسس -خ -ة أل -رأب -ع -ة أ’ل -ع -اب
أل -تضس -ام-ن أ’سسÓ-م-ي ب-أاذرب-ي-ج-انÃ ،شس-ارك-ة
حوأ‹  3000رياضسي من  55بلدأ .ألرياضسات
أŸشساركة ‘ موعد باكو جلها ﬂتلط (ذكور
وأن -اث) ،ب -اسس -ت -ث -ن -اء أÓŸك -م-ة وك-رة أل-ق-دم.
وأ’خ-تصس-اصسات ألـ 15أأ’خ-رى أل-ت-ي سس-ت-كون
ح -اضس -رة ‘ ه -ذه أŸن -افسس -ة ه -ي ألسس -ب-اح-ة،
ألعاب ألقوى ،كرة ألسسلة أ÷مباز ،كرة أليد،
ألكارأتي دو ،ألرماية ألرياضسية ،ألتنسس ،تنسس
أل-ط-اول-ة ،أل-ت-اي-ك-وأن-دو ،أل-ك-رة أل-ط-ائ-رة ،رفع
أأ’ثقال ،أŸصسارعة ،أ÷يدو وأ÷يدو أÿاصس
بفئة ذوي أ’حتياجات أÿاصسة.
ك -م -ا أسس -ت -ق -ب -ل ألسس -ي -د ول -د ع -ل -ي سس -فÒة
أندونيسسيا با÷زأئر ،سسفÒأ مشسروسساه وهذأ
عقب ألزيارة ألتي قام بها ‘ نوفم ÈأŸاضسي

وزي -ر ألشس -ب-اب وأل-ري-اضس-ة أ’ن-دون-يسس-ي ،إأم-ام
نهرأوي ،با÷زأئر ألعاصسمة.
وع- -اد أل- -ط- -رف- -ان خÓ- -ل أÙادث- -ات أل- -ت -ي
ج -م -ع -ت -ه -م -ا ،إأﬂ ¤ت -ل-ف أ’قÎأح-ات أل-ت-ي
تضسمنتها مذكرة أ’تفاق ألتي سسيوقع عليها
قريبا ألبلدأن ‘ ›ال ألشسباب وألرياضسة،
حسسب ن- -فسس أŸصس -در .وÁسس ه -ذأ أ’ت -ف -اق
ع -دة ري -اضس -ات م -ث -ل أل -ف -ن أل -ق -ت-ا‹ ب-نشس-ات
سسيÓت تباك سسيك وكرة ألريشسة باإ’ضسافة أ¤
أل-ت-ك-وي-ن ،ت-ط-وي-ر أŸسس-ت-وى أل-ف-ن-ي لرياضسيي
ألنخبة وأŸؤوطرين ،ألتكفل باŸوأهب ألشسابة
وألÎبصسات أŸشسÎكة للمنتخبات ألوطنية.

لقاء شس .السساورة ـ انغو رينجرز

–ضسÒات مكثفة ببشسار

” تنصسيب –ت إأشسرأف وأ‹ بشسار خلية
ّ
ل -ل -ت -نسس -ي -ق وم -ت -اب -ع -ة أل-ل-ق-اء أŸرت-قب أل-ذي
سس -ي -ج -م -ع شس-ب-ي-ب-ة ألسس-اورة (أ÷زأئ-ر) ب-ن-ادي
إأن- -وغ- -و ري- -ن- -ج -رز (ن -ي -جÒي -ا) ب -رسس -م أل -دور
أل-ت-م-ه-ي-دي (ذه-اب) ل-رأب-ط-ة أأب-ط-ال إأف-ري-قيا
لكرة ألقدم ،حسسب ما علم من إأدأرة ألنادي
ألناشسط بالرأبطة أأ’و ¤موبيليسس .ويشسكل
ه- -ذأ أل -ل -ق -اء أŸق -رر ‘  17فÈأي -ر أ÷اري
Ãلعب  20أأوت ببشسار ﬁل –ضسÒأت مكثفة
سسوأء على مسستوى نادي ألسساورة أأو بالنسسبة
ل -لسس -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ل -ي -ك -ون Ãث -اب-ة ع-رسس
حقيقي لكرة ألقدم أإ’فريقية مثلما أأشسÒ
إأليه .ويتم حاليا ألتكفل وبشسكل كبÃ Òختلف
أŸرأف -ق أل -ت -اب -ع -ة Ÿل -عب  20أأوت لضس -م -ان
أسس -ت-ج-اب-ت-ه ل-ل-م-ق-اي-يسس أ’إف-ري-ق-ي-ة وأل-دول-ي-ة
ب -خصس -وصس أل-ل-ق-اءأت أل-ري-اضس-ي-ة ك-م-ا ذك-رت
أŸدي -ري-ة أÙل-ي-ة ل-لشس-ب-اب وأل-ري-اضس-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى ب -ل-دي-ة بشس-ار .وبشس-أان مسس-أال-ة إأق-ام-ة

ألنادي ألزأئر فقد أختÒت ثÓثة فنادق كÈى
ببشسار ،إأضسافة إأ ¤فندق آأخر بتاغيت ‘ حالة
م- -ا إأذأ وق- -ع أخ -ت -ي -ار مسس -ؤوو‹ ن -ادي إأن -وغ -و
رينجرز وضسيوف أŸنطقة على ألفندق أأ’خÒ
ألفخم ،علما أأن ألفنادق ألثÓثة أأ’خرى تتمثل
‘ كل من أŸدأ Êوأ÷زأئرية وعن Îببشسار.
ك -م-ا ج-رى ت-خصس-يصس ح-افÓ-ت ل-ن-ق-ل ’ع-ب-ي
وأأنصسار نادي إأنوغو رينجرز مثلما ذكرت خلية
ألتنسسيق ومتابعة هذأ أللقاء .و–سسبا لهذأ
أŸوعد ألرياضسي فإان شسبيبة ألسساورة قامت
بتدعيم صسفوفها بخمسسة ’عب Úجدد خÓل
فÎة أإ’نتقا’ت ألشستوية وهم كل من أŸدأفع
طÓح فتاح (شسباب باتنة) وصسالح نور أإ’سسÓم
(مدأفع شسبيبة ألقبائل) ووسسط أŸيدأن بن
عا ⁄جمال (جمعية وهرأن) وأŸهاجم سسعيد
عبد أ÷ليل ألتي ” أسستقدأمه من مولودية
سسعيدة وغزأ‹ يوسسف من إأ–اد بلعباسس كما
ذكر رئيسس ألنادي مامون حمليلي.

بطولة افريقيا  ٢٠١٧بتونسس

ا’–ادية ا÷زائرية للتنسس تسستفيد من بطاقتي دعوة

أسستفادت أ’–ادية أ÷زأئرية للتنسس من بطاقتي دعوة للبطولة أإ’فريقية للتنسس 2017
Óوأسسط ،أŸقررة من  6أإ 11 ¤فÈأير أ÷اري باŸركب ألرياضسي باŸنزه (تونسس) لصسالح كل
ل أ
من توفيق سسحطا‹ لدى ألذكور وحورية بوخودة لدى ألفتيات حسسب ما علم لدى ألهيئة
أ’–ادية أليوم أÿميسس .ويضساف أللÓعبان أŸذكورأن لÓعب Úأ’ربعة أŸتأاهل Úمباشسرة
للجدول ألنهائي وهم :يوسسف ريحان و كر Ëبن جمعة لدى ألذكور ،ونسسرين طروبيا وليندة بن
قدور لدى أإ’ناث .وحّدد سسفر ألوفد أ÷زأئري إأ ¤تونسس يوم  5فÈأير أأي  24سساعة قبل
أنطÓق أŸنافسسة ،على أأن تكون ألعودة يوم  12فÈأير ،أأي غدأة تنظيم حفل أ’ختتام.

بعد مسسÒة ذهبية
لندية ومنتخب
‘ا أ
ا‚لÎا

’ مبارد يعلن اعتزاله
اÓŸعب

أأمرأ حاسسما ‘ عÓقتنا ‘ أŸسستقبل .رغم كل
شسيء أأثق ‘ –سسن أأ’مور أ’نني ‘ أ◊قيقة أأعلن ألÓعب أ’‚ليزي ألدو‹ ألسسابق فرأنك ’مبارد
Œم-ع-ن-ي عÓ-ق-ات ط-ي-ب-ة م-ع ج-ي-ا Êإأن-ف-ان-ت-ي-ن-و أليوم أÿميسس أعتزأله كرة ألقدم عن عمر  38سسنة ،بعد
(رئيسس ألفيفا)» .وتنتهي مدة أ’تفاق ب Úرأبطة رفضسه «عددأ من ألعروضس أŸغرية» Ÿوأصسلة أللعب.
أأ’ندية أأ’وروبية وألفيفا حول تنازل ألفرق عن وق -ال أل -ن-ج-م ألسس-اب-ق ل-ن-ادي تشس-ي-لسس-ي أ’‚ل-ي-زي عÈ
’عبيها لصسالح أŸنتخبات ألوطنية ‘ ‡ ،2022ا حسسابه على موقع «فايسسبوك»:
يعني أنقضساء أ’تفاقية قبل مونديال  2026ألذي «بعد  21سسنة مذهلة قررت أأن أآ’ن هو ألوقت
يشسهد أ’ول مرة مشساركة  48دولة .وتوجد أأربع فÎأت أŸن - -اسسب أ’ن- -ه- -ي مسسÒت- -ي كÓ- -عب ك- -رة ق- -دم
‘ م- -وسس- -م  2017 - 2016ل-ت-ج-م-ع أŸن-ت-خبات ألوطنية Îﬁف» مضسيفا« :أأنا فخور للغاية باأ’لقاب
ÿوضس أŸباريات ألدولية ‡ا يسستوجب على أأ’ندية ألتخلي ألتي أحرزتها بتمثيل بÓدي أك Ìمن 100
مرة وتسسجيل أك Ìمن  300هدف
عن ’عبيها ‘ هذه ألفÎأت :نهاية أأغسسطسس و‘ أأكتوبر و‘
خÓل مسسÒتي».
نوفم Èو‘ مارسس.

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

ثقافة

إلسشبت  ٠4فيفري  ٢٠١٧م
إلموإفق لـ  ٠٧جمادى إألولى  ١43٨هـ

إلعدد

١٧٢5١

15

لعÓمي والسصينمائي نبيل حاجي ضصمن ÷نة التحكيم
ا إ

لدبي بجامعة ورقلة
‘ جلسصات دأاب عليها  Èﬂالنقد ا أ

ندوة حول منهجية البحث العلمي أاشسرف عليها الÈوفيسسور بودربالة مركز السسينما العربية ُيطلق «جوائز النقاد» ‘ «كان»
‚اح البحث بالنقطاع الكلي واعتزال الناسس

لسصتاذ الدكتور
لداب و اللغات ،اسصتضصاف فيها ا أ
نظم  Èﬂالنقد و مصصطلحاته ،ندوة علمية ،موجهة لطلبة الدكتوراه بكلية ا آ
لدب العربي ،و كذا طلبة الدكتوراه.
الطيب بودربالة ،من جامعة باتنة ،بحضصور عدد كب Òمن أاسصاتذة قسصم اللغة و ا أ

ورڤلة :مبعوث «الشسعب»
نور الدين لعراجي

إ÷لسشة إألو ¤من إلندوة ترأإسشها إألسشتاذ عبد
إ◊ميد هيمة ” ،فيها إلسشتماع لكلمات ترحيبية
من مدير إ Èıإألسشتاذ إلعيد جلو‹ ،ثم رئيسس
إلقسشم إلدكتور بلخ Òششن ،Úأإششادإ فيها بصشفات
إلرجل و Ãكانته إلعلمية و دوره ‘ خدمة ،و تطوير
إل -ب -حث إل -ع-ل-م-ي ‘ ،إ÷ام-ع-ة إ÷زإئ-ري-ة ع-ام-ة و
جامعة ورقلة خاصشة.
يعت Èإلطيب بودربالة أإحد إلقامات إألدبية ‘
إ÷زإئر أإسشتاذإ وأإكادÁيا ومششرفا ومنظرإÁ ،لك
رصشيدإ وفيضشا من إلدرإسشات وإلتجارب ذإت إلصشلة
بحقل إألدب وإلنقد ،وقد كان من إلطلبة إلذين
أإحدثوإ طفرة ‘ إلبحث بجامعة إلسشوربون بفرنسشا
أإث-ن-اء م-ن-اقشش-ت-ه ل-رسش-ال-ة إل-دك-ت-ورإة إل-ت-ي إعتÈتها
إل -ه -ي-ئ-ة إŸشش-رف-ة أإك Èأإط-روح-ة م-ن ح-يث إل-زخ-م
إŸعر‘ وإلعلمي إلذي تناوله إلطالب آإنذإك ،ورغم
ه- -ذإ إل- -ع- -م- -ر إل- -ط- -وي- -ل م -ن إإلن -ت -اج وإل -ت -دريسس
وإإلششرإف مازإل إلطيب بودربالة يجد كما عرفه
إلكث‡ Òن رإفقوه وتتلمذو على يده ودرسشوإ عنده
بجامعة باتنة .
كما يعت Èإلرجل من إألسشاتذة إألوإئل إلذين
أإسشهموإ ‘ إنطلقة إلقسشم و إلكلية ،وقد حضشي
بتكر Ëمن قبل  Èﬂإلنقد و مصشطلحاته و بقية
إıاب -ر إل -ت -اب -ع -ة ل -ل -قسش -م و ك -ذإ م -ن ق-ب-ل ط-ل-ب-ة
إلدكتورإه ‘ تخصشصشي إلنقد إألدبي إ◊ديث ‘
إ÷زإئر و إلنقد إألدبي و إلدرإسشات إلثقافية.
إن -ط-ل-قت أإشش-غ-ال إل-ن-دوة Ãدإخ-ل-ة م-ط-ول-ة م-ن
إلطيب بودربالة إسشتعرضس فيها ﬂتلف إششكالت

أاسسامة إافراح

إŸناهج إلنقدية و أإهم قضشايا إŸنهج كما –دث
بإاسشهاب عن Œربته ‘ إلبحث خاصشة عند إعدإده
ألطروحة دكتورإه إلدولة إلتي أإ‚زها ‘ جامعة
إلسشوربون بباريسس ،عام  ‘ ١99٨تخصشصس إألدب
إŸقارن و إلتي Œاوز عدد صشفحاتها إأللف و مأاتي
صشفحة (.)١٢٠٠
تدإول على إŸنصشة نخبة من أإسشاتذة إلقسشم ‘
مدإخلت حول أإهم قضشايا إŸنهج إلعلمي برئاسشة
إألسش -ت -اذ م -ال -ك -ي -ة ب-ل-ق-اسش-م ،م-ن إŸدرسش-ة إل-ع-ل-ي-ا
لسش- -ات- -ذة ب- -ورق -ل -ة ،وك -ل م -ن إل -دك -ات -رة حسشÚ
ل - -أ
دحو،عبدإلقادر ،كمال علوشس ،من جامعة قاصشدي
م -رب -اح ورق -ل -ة ،م -ع-تÈي-ن أإن إألسش-اسس ل-ل-ن-ج-اح ‘

إلبحث هو أإن ينقطع إلباحث لبحثه بششكل كلي ،و
يعتكف و ينعزل عن إلناسس بحيث ل يششغله إل
إلبحث .أإما إلفÎة إŸسشائية فخصشصشت Ÿدإخلت
إلطلبة ،حيث تدإول على إŸنصشة نخبة من طلبة
إل -دك -ت -ورإه ت -خصشصس إل -ن -ق -د إألدب -ي و إل-درإسش-ات
إلثقافية ،و إلنقد إألدبي إ◊ديث ‘ إ÷زإئر إلذين
ق -دم-وإ ب-دوره-م أإورإق-ا ب-ح-ث-ي-ة ك-انت ‘ ›م-ل-ه-ا
جيدة ،و عÈت عن ﬂتلف هموم إلطالب إلباحث
و إنششغالته إليومية مع بحثه  ..و ختمت إلندوة
ب -ن -ق-اشش-ات ع-ل-م-ي-ة م-وسش-ع-ة ‘ إل-فÎة إŸسش-ائ-ي-ة و
ت -ق -د Ëب -عضس إل-ت-وصش-ي-ات ل-ل-ط-ل-ب-ة إŸق-ب-ل Úع-ل-ى
إلبحث.

مشصاركا بإاصصداره ‘ معرضس القاهرة الدو‹ للكتاب

مصسر –تفي بالناقد ا÷زائري عيسسى ماروك

يشش-ارك إلشش-اع-ر وإل-ن-اق-د إألسش-ت-اذ ع-يسش-ى
ماروك ‘ معرضس إلقاهرة إلدو‹  ،4٨حيث
يقدم كتابه إلنقدي إلصشادر عن دإر أإروقة
ل -ل -درإسش -ات وإلÎج -م -ة Ãصش -رم -ط -ل -ع إل -ع-ام
إ÷اري ،وقد إسشتهل مششاركته بأامسشية ششعرية
نششطها رفقة نخبة من إلششعرإء إŸصشريÚ
وإلعرب ،على هامشس فعاليات إŸعرضس كما
أإقامت دإر إلنششر جلسشة توقيع على ششرف
إل- -ك- -اتب ،إضش- -اف- -ة إ ¤مشش- -ارك- -ت -ه ‘ حصش -ة
ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة م-ب-اشش-رة م-ن ق-ن-اة إل-ن-يل إلثقافية
إŸصشرية تناولت إ ¤جانب إلكتاب وﬁتوإه
سشÒة إلكاتب إإلبدإعية بوصشفه ششاعرإ حدإثيا
له بصشمته ‘ إŸششهد إلششعري إلعربي كما ”

أاعلن مركز السصينما العربية إاطÓق «جوائز
النقاد السصنوية »،The Annual Critics’ Awards
التي سصتوزع ضصمن مهرجان «كان» السصينمائي
ال - -دو‹ شص - -ه - -ر م- -اي اŸق- -ب- -ل .وضصّ- -م- -ت ÷ن- -ة
ال -ت -ح -ك-ي-م ا إ
لعÓ-م-ي والسص-ي-ن-م-ائ-ي ا÷زائ-ري
نبيل حاجي ،الذي كشصف بدوره عن ترشصيح
فيلم «البئر» للطفي بشصوشصي لتمثيل ا÷زائر ‘
هذه التظاهرة.

إل -ت -ط -رق ل -ل -ع -لق -ات إل -ث -ق -اف -ي -ة إ÷زإئ-ري-ة
إŸصشرية ومعرضس إلقاهرة إلدو‹ ‘ طبعته
إلثامنة وإألربع.Ú
و‘ إط -ار إلح -ت -ف -اء ب -ال -ب -احث وإلشش -اع-ر
إ÷زإئري عيسشى ماروك برمج إ–اد كتاب
مصش- -ر ن- -دوة ‘ إŸق- -ر إل- -رئ- -يسس ب -ال -زم -الك
ي -حضش -ره -ا أإسش -ات -ذة ون -ق -اد وأإدب-اء مصش-ري-ون
وعرب Ÿناقششة إلكتاب وإلتعرف عن قرب
ع -ل -ى إل -ك -اتب ول-ظ-روف إلسش-ف-ر أإل-غ-يت ن-دوة
‡اث -ل -ة ك -انت م›Èة ب -ن -ق -اب -ة إلصش -ح-ف-يÚ
إŸصشرين.

اتفاقية تعاون ب ÚاŸدرسسة العليا لألسساتذة بقسسنطينة وجامعة بالسسويد

ﬁاو’ت اسستقراء لد’’ت النصص والصسورة

لسص -ب-وع ال-ع-دد  26م-ن «›ل-ة
صص -در ه -ذا ا أ
لدب -ي-ة وال-ف-ك-ري-ة» ،ح-م-ل
ج -ي -ل ال -دراسص -ات ا أ
لدب والفكر من تونسس والعراق
مشصاركات ‘ ا أ
وم -ال -ي -زي -ا ،إاضص -اف -ة إا ¤م -ق -الت م -ن ﬂت-ل-ف
لق- -ط- -اب ا÷ام- -ع- -ي- -ة ب- -ا÷زائ- -ر .وت- -ن- -وعت
ا أ
اŸواضص - -ي- -ع ب Úشص- -ع- -ر اŸق- -اوم- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ‘
ا÷زائ -ر ،وال -دراسص -ة ال -نسص-ق-ي-ة لشص-ع-ر ﬁم-ود
درويشس ،ودلل -ة اŸك-ان ‘ م-ق-دم-ات اŸع-ل-ق-ات،
ودللت ا÷سص- - - - - -د والصص- - - - - -ورة ‘ اÿط - - - - -اب
لع .ÊÓ-وأاف-ردت اÛل-ة ح-ي-زا ه-ام-ا ل-لراحل
ا إ
عبد الوهاب اŸسصÒي.

أاسسامة إافراح

‘ إطار إلششرإكات إلتي تسشهر
ع- -ل- -ي- -ه- -ا إ÷ام- -ع -ات إ÷زإئ -ري -ة
ون-ظÒإت-ه-ا م-ن إŸع-اه-د إألخ-رى
إلج-ن-ب-ي-ة ت-ع-ق-د إŸدرسش-ة إل-ع-ل-ي-ا
لسش -ات -ذة ب -قسش-ن-ط-ي-ن-ة إت-ف-اق-ي-ة
ل -أ
ت- - -ع - -اون  Erasmus+للطلبة
وإألسش- -ات -ذة م -ع ج -ام -ع -ة ج -ي -ف -ل
 Gävleبالسشويد ،يتم Ãوجبها،
تبادل إÈÿإت ‘ ›ال إلتعليم
وإل- -ت- -ع- -ل- -م ،وه- -و م -وضش -وع ب -حث
مششÎك ب ÚإŸدرسش - -ة إل - -ع - -ل- -ي- -ا
لسش-ات-ذة وك-ل-ي-ة إلÎب-ي-ة بجامعة
ل -أ
جيفل إلسشويدية.
‘ ه -ذإ إإلط -ار ي -ن -ت-ق-ل ث-لث
ط -ل -ب -ة م -اجسش -ت Òم -ن ت-خصشصش-ي
إللغة إل‚ليزية وإلرياضشيات من
إŸدرسش -ة إل -ع -ل -ي -ا شش -ه -ر ج-ان-ف-ي
إ◊ا‹ إ ¤جامعة جيفل ليمكثوإ

بها  3أإششهر Ÿتابعة دروسس بها
وت- -ط- -ب- -ي- -ق م- -ع -ارف -ه -م ‘ ›ال
إلتعليميات وتقنيات إلتعلم .
لتششمل إ◊ركة أإيضشا أإربعة من

تÎاوح من الـ 3إا 6 ¤أاشسهر
لطلبة اŸاجسستÒ
والدكتوراه
ط -ل -ب -ة إل -دك -ت -ورإه م -ن إŸدرسش -ة
إل- -ع -ل -ي -ا ي -ن -ت -ق -ل -ون إ ¤إ÷ام -ع -ة
إŸسش-ت-ق-ب-ل-ة ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى بحوثهم
على إمتدإد فÎة تÎإوح ب 4 Úو 5
أإششهر ،كما سشيلقي أإربعة أإسشاتذة
م- -ن ك- -ل ج- -ام- -ع- -ة ﬁاضش- -رإت و
يعقدوإ ندوإت با÷امعة إلششريكة،

تتمحور حول موضشوعات مرتبطة
بالتعليم و إلتعلم بكل من إلبلدين.
وحسشب إŸكلفة باإلعلم دوما
إل -دك -ت -ورة م -ن -ى بشش -ل -م ف-إان ه-ذه
إلتجارب من ششأانها فتح إلنقاشس
ب Úباحث Úمن إ÷امعت Úحول
إلتعليم إلرقمي ،وإلتعليم من أإجل
إلتنمية إŸسشتدإمة .وتششارك كل
لسش-ات-ذة
م -ن إŸدرسش -ة إل -ع -ل -ي -ا ل -أ
وج -ام -ع -ة ج -ي-ف-ل ‘ إل-ع-م-ل ع-ل-ى
مشش- - - - -روع  Erasmus +جديد
حوله ،ونظرإ ألن ميدإن إلبحث
إل -ي -وم أإخ -ذ فضش -اءإت أإخ -رى م -ن
إلتجريب وإŸعرفة ،فإان مثل هذه
إل -ت -ج -ارب ي-ن-ب-غ-ي أإن ت-ث-م-ن ف-ه-ي
إضشافة معرفية وفكرية للطلبة.

ن.لعراجي

سشينمائياً
ح -ول إل -ع -ا ⁄ب -ال -ت -ع-اون م-ع  3٢شش-ري-كً-ا من
ﬂتلف إلدول إلعربية.
وسشلّط إŸركز ،وهو مؤوسشسشة غ Òربحية،
إلضشوء على إلسشينما إلعربية من خلل حلقات
نقاششية ُعقدت ‘ موإقع ﬂتلفة حول إلعا،⁄
وحضشرها خÈإء ‘ صشناعة إلسشينما ،ناقششوإ
ح -ال -ة إل -ن-م-و إŸسش-ت-م-ر ‘ صش-ن-اع-ة إلسش-ي-ن-م-ا
إلعربية وإŸوإهب إلكامنة فيها .كما سشاعدت
جلسشات إلتعارف صشانعي إألفلم ‘ إلعا⁄
إل-ع-رب-ي ع-ل-ى إلرت-ب-اط م-ع ح-رك-ات إلسش-ي-نما
إŸع- - -اصش- - -رة ‘ إلسش- - -اح- - -ة إل- - -دول - -ي - -ة ،عÈ
مهرجانات ‘ جميع أإنحاء إلعا.⁄
ومن ب ÚإŸبادرإت إلتي أإطلقها إŸركز
أإسشبوع ﬂصشصس للحتفال بالسشينما إلعربية
م- -ع ع -رضس  ١4ف-ي-ل-مً-ا ،وح-ل-ق-ات نقاششية ‘
نيويورك ،وكذإ منتدى إإلنتاج إلعربي إللتيني
إŸششÎك إلذي ُعقد على هامشس مهرجان
«م -اردي -ل ب -لت -ا» إلسش -ي -ن -م -ائ-ي إل-دو‹ شش-ه-ر
نوفم ÈإŸاضشي .وقّدم إŸركز خلل إلدورة
إألخÒة Ÿهرجان إلقاهرة إلسشينمائي جائزة
Ÿن -ت -ج مشش -روع إل -ف -ي-ل-م إل-ف-ائ-ز ه-ي ت-ق-دÁه
ل -ل -مشش -ارك -ة ‘ «روت -ردإم لب» ‘ م -ه -رج -ان
روتردإم للسشينما إلعربية .٢٠١٧
كما أإطلق إŸركز ›لة «إلسشينما إلعربية»
إلتي جاء إلعدد إألول منها ‘ مهرجان كان
إلسشينمائي» ،لتكون أإول ›لة مطبوعة باللغة
إإلن -ك -ل -ي-زي-ة ت-ت-خصشصس ‘ صش-ن-اع-ة إلسش-ي-ن-م-ا
إل-ع-رب-ي-ة و“ث-ل-ه-ا ﬁل-يً-ا وإق-ل-ي-م-يً-ا وع-اŸيً-ا.
وأإطلق إلعدد إلثا Êمن إÛلة ‘ مهرجان
فينيسشيا إلسشينمائي إلدو‹ ،وإلعدد إلثالث ‘

لدبية والفكرية
‘ عدد جديد من ›لة جيل الدراسصات ا أ

نورالدين لعراجي

تبادل اÈÿات ‘ ›ال التعليم و التعلم

ق- -ال إŸرك- -ز ،وه- -و م- -نصش- -ة دول -ي -ة ت -روج
للسشينما إلعربية ‘ ،بيان نششره على موقعه،
وعلى موقع ماد سشولوششنز إŸؤوسشسشة إŸششرفة
على تنظيم أإنششطة إŸركز ،إن ÷نة –كيم
إ÷وإئز «تضشم  ٢6من أإبرز إلنقاد ،ينتمون إ¤
 ١5دول-ة ع-رب-ي-ة وأإج-ن-ب-ي-ة» ،يÎأإسش-ه-ا إل-ن-اقد
إŸصشري أإحمد ششوقي .وتقّدم إ÷وإئز سشنويا
‘ فئات أإفضشل فيلم وأإفضشل ﬂرج وأإفضشل
مؤولف وأإفضشل ‡ثل وأإفضشل ‡ثلة.
ويششÎط ‘ إألفلم إŸرششحة للجوإئز أإن
ت- - -ك- - -ون ق - -د ع - -رضشت ألول م - -رة دول - -ي - -ا ‘
م -ه -رج -ان-ات سش-ي-ن-م-ائ-ي-ة دول-ي-ة خ-ارج إل-ع-ا⁄
إلعربي خلل  ٢٠١6وأإن تكون إحدى جهات
إإلنتاج عربية مهما كانت نسشبة إŸششاركة.
وعادت ح ّصشة إألسشد ‘ ÷نة إلتحكيم إ¤
لبنان بـ 5أإسشماء ،ومصشر وإلعرإق بـ 4أإسشماء
ل -ك ّ-ل م -ن -ه -م -ا ،ك -م -ا ‚د “ث -ي -ل ل -ف-لسش-طÚ
وإŸغرب وتونسس وإلكويت ،وإ÷زإئر ‡ثلة ‘
نبيل حاجي ،وكذإ دول أإجنبية هي إلوليات
إŸتحدة إألمريكية ،فرنسشا ،إلسشويد ،إيطاليا،
كروإتيا وإŸملكة إŸتحدة .وتعالت تسشاؤولت
حول عدد أإعضشاء ÷نة إلتحكيم ،إلذي بلغ ٢6
عضشوإ ،وخلفيات إلتحصشيصس على أإسشاسس هذإ
إل-ت-وزي-ع إ÷غ-رإ‘ ،وب-ال-ت-ا‹ مصش-دإق-ي-ة ه-ذه
إللجنة.
ل -إ
لشش -ارة ف -ق -د ت -أاسشسس «م -رك -ز إلسش -ي -ن-م-ا
إل- -ع- -رب- -ي- -ة» ع- -ل- -ى ه -امشس م -ه -رج -ان ب -رلÚ
إلسش- -ي- -ن- -م -ائ -ي إل -دو‹ ،ب -ه -دف ف -ت -ح ن -اف -ذة
إحÎإفية لصشناع إألفلم إلعرب للتوإصشل مع
صش -ن-اع-ة إلسش-ي-ن-م-ا ‘ أإن-ح-اء إل-ع-ا ،⁄وت-ك-وي-ن
شش - -ب - -ك- -ات أإع- -م- -ال م- -ع ‡ث- -ل- -ي إلشش- -رك- -ات
وإŸؤوسشسش - -ات ‘ ›الت إإلن- -ت- -اج إŸششÎك
وإلتوزيع إÿارجي.
وإح -ت -ف-ل إŸرك-ز إلشش-ه-ر إŸاضش-ي ب-ذك-رى
تأاسشيسشه ،تزإمناً مع إلسشتعدإد للحضشور ‘
ف-ع-ال-ي-ات م-ه-رج-ا Êب-رل Úإلسش-ينمائي إلدو‹
وروت -ردإم ،ل -ي -وإصش -ل وج-وده ‘  ١٧مهرجاناً

«›لة جيل إلدرإسشات إألدبية وإلفكرية» هي
›لة علمية دولية ﬁكمة ،تصشدر ششهريا عن مركز
ج-ي-ل إل-ب-حث إل-ع-ل-م-ي ،وت-ع-ن-ى ب-ال-درإسش-ات إألدبية
وإلفكرية بإاششرإف أإسشاتذة وباحث Úمن عدة دول.
وت- -ه- -دف إÛل- -ة إ« ¤ت- -ع- -زي- -ز إ◊وإر إل- -ع- -ل -م -ي
إل-ع-ق-ل »Êو»ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ات إل-ب-احث Úوطلبة إلعلم
سشوإء من ناحية إلكتفاء إŸعر‘ أإم من ناحية
إلنششر وتششجيع إلبحوث إلرصشينة وإŸبتكرة».
وت -قÎح إÛل -ة ‘ ه -ذإ إل -ع -دد ث -لث -ة ب-ح-وث
خ -اصش -ة ب -اŸف-ك-ر إŸصش-ري إل-رإح-ل ع-ب-د إل-وه-اب
إŸسشÒي ،إلذي كان يرإد أإن يخصشصس له عدد كامل
إحتفاءً Ãجهودإته إلفلسشفية وإألدبية« ،إل أإن قلة
إŸوإد إلوإردة إلينا حول أإعماله جعلت من أإمر
إإلف-رإد مسش-ت-ح-ي-ل إل-ت-ح-ق-ق آإن-ي-ا ،ل-ذلك فضش-ل-نا أإن
ندرج أإعماله وفق ﬁور أإول ‘ عدد عام يضشم
إضشافة إ ¤ما تناول فكره (من نقد للحدإثة إلغربية
وتفكÒه إلنقدي ككل إ ¤إÛازإت إإلدرإكية ‘
مشش-روع-ه إل-ف-ك-ري) قضش-اي-ا أإدب-ي-ة ول-غ-وي-ة وف-كرية
م -ت -ن -وع -ة» ،ت-ق-ول رئ-يسش-ة –ري-ر إÛل-ة أإ.غ-زلن
هاششمي ‘ إفتتاحية إلعدد.
تضشّمن إلعدد إلسشادسس وإلعششرون مقال ألسشامة
أإح -م -د ج -اسش-م م-ن ك-ل-ي-ة إإلم-ام إألع-ظ-م إ÷ام-ع-ة
(إلعرإق)– ،ت عنوإن «إلتفك Òإلsنقدي (إلثقا‘-
إ◊ضش- -اري -إألدب -ي) ‘ أإط -روح -ة ع -ب -د إل -وه -اب
إŸسشÒي» ،ومقال «نقد إ◊دإثة إلغربية ‘ فكر
إŸسشÒي» ،وّق- -ع- -ت- -ه أإ.ل -ن -دة وإضش -ح م -ن ج -ام -ع -ة

إ÷زإئ -ر ،وط -رحت ف -ي-ه إشش-ك-ال-ي-ة« :ه-ل ك-ان ن-ق-د
إŸسشÒي للحدإثة إلغربية مؤوسشسشا وفق منهج ورؤوية
م- -ع- -رفّ- -ي ،Ú- -أإم ك- -ان ن- -ق- -دإ مصش- -ب- -وغ- -ا ب- -ط- -اب- -ع
إإلي-دي-ول-وج-ي-ا؟» .ف-ي-م-ا ك-تب د.ع-ث-م-ا Êعّ-م-ار من
إŸرك- -ز إ÷ام- -ع- -ي أإح -م -د زب -ان -ة (غ -ل -ي -زإن) ع -ن
«إÛازإت إإلدرإكية ودورها ‘ –ليل إÿطابات
ونقدها قرإءة ‘ مششروع عبد إلوهاب إŸسشÒي».
م- -ن ج- -ه -ت -ه– ،دث د .ع -وإط -ف م -نصش -ور م -ن
إŸعهد إلعا‹ للفنون وإ◊رف بجامعة إلقÒوإن
(ت - - -ونسس) ع- - -ن «إ÷سش- - -د/إلّصش- - -ورة ‘ إÿط- - -اب
إإلعل ،Êدرإسشة سشيميائيّة (رولن بارت)» ،وما ‘
إإلشش -ه -ار ك -ف ّ-ن إع -ل Êم-ن إسش-ت-ن-اد إ ¤م-ؤوشش-رإت
مرئية تؤوسشسس لعلقة إŸتلقي وإŸسشتهلك ،وكيف
أإصشبح إ÷سشد عاّمة ‘ إإلششهار سشمة فاعلة ‘
إلتأاث Òعلى إŸتلقي.
فيما تطرق كّل من مرتضشى عبد إلنبي علي
إلششاوي وها Êنعمة حمزة من كلية إلÎبية ( إلقرنة
) وجامعة إلبصشرة (إلعرإق) إ ¤درإسشة سشيميائية ‘
«إلs-ت-عُ-دد إََŸك-اِن-ي ‘ إَُŸقّ-دم-ة إلs-طَ-لَ-لs-ي-ة للُمًعsلقات
إل sسش ْ-ب -ع» .وي-ت-ن-اول ه-ذإ إل-ب-حث إل-زخ-م إŸك-ا‘ Ê
إŸقّ- -دم- -ات إل -ط -ل -ل -ي -ة ،وأإث -ر إŸك -ان ‘ ن -فسش -ي -ة

إلششعرإء ،كونه إŸنفذ إلوحيد للذكريات إلسشعيدة
وما تبثه من هوإجسس أإليمة.
وإختار دﬁ.مد أإحمد عزب من كلية إلعلوم
إإلسش-لم-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة إŸدي-ن-ة إل-ع-اŸي-ة (م-ال-ي-زي-ا)
درإسش- -ة «قضش -ي -ة إإلÁان ب -ال -غ -يب ب ÚإŸت -ك -ل -مÚ
وإلصش -وف -ي -ة» .ح -يث ي -ت -ط -رق إ– ¤ول إل-ن-اسس ‘
إل -عصش -ر إ◊ديث إ ¤إŸادي -ات إÙسش -وسش -ة ع -ل-ى
حسش -اب إل -روح -ان -ي -ة إل -غ -ائ -ب -ة ‘ ج -وإنب إ◊ي-اة،
وتناقصس إلرقابة إلدإخلية ،بحيث أإصشبحت رقابة
إŸرء ل تنبعث من نفسشه.
فيما يقÎح علينا د.بن قويدر ﬂتار من جامعة
مصش -ط -ف -ى إسش -ط-م-ب-و‹ (م-عسش-ك-ر) م-ق-ال ع-ن-وإن-ه
«م-ف-ات-ي-ح ت-ل-ق-ي إÿط-اب :ع-لق-ة إل-ع-تبات بالنصس
إŸرك-زي إل-روإي-ة إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة :شش-م-عة ل تنطفئ
Ùمود إلزهار أإ‰وذجاً» ،وقد إختار إلدإرسس هذه
إل- -روإي -ة م -ن ضش -م -ن ›م -وع -ة أإع -م -ال ل -ل -روإئ -ي
إل -ف -لسش -ط -ي-ن-ي ﬁم-ود إل-زه-ار ،ن-ذك-ر م-ن-ه-ا روإي-ة
«إلرصشيف» ،روإية «إألبيضس وإألسشود» ،وروإية «‘
أإعماق صشخرة».
أإما أإ.يوسشف بكوشس من جامعة إ÷يل‹ إليابسس
(سش- -ي- -دي ب- -ل -ع -ب -اسس) ف -ق ّ-دم درإسش -ة ح -ول «شش -ع -ر
إŸق -اوم -ة إل -وط -ن-ي-ة ت-ي-ارت-ه وم-ؤوث-رإت-ه وخ-ل-ف-ي-ات-ه
إلفكرية» .وهي قرإءة ‘ جانب من جوإنب إألدب
إ÷زإئري باعتباره صشفحة هامة من إألدب إلعربي،
وتبيان Ùاولت إلسشتعمار سشلب أإفكار إلششعب
وتزوير تاريخه و–طيم كيانه وإسشتغلل ثروته،
وهو ما تأاثر به إألدب بطريقة أإو بأاخرى.
كما نقرأإ مقال عن «فاعليّة إلنّسشق إلثلثي ‘
قصش -ي -دة (لعب إل ّ-ن -رد) ل -لّشش -اع-ر إلّ-رإح-ل ﬁم-ود
درويشس» ،بقلم دولت سشروري بن عودة من جامعة
وه -رإن ،ح -يث ‚د ت -ط ّ-رق -ا إ ¤م -ق -درة إألنسش -اق
إللغوية على تفعيل عملية إلقرإءة وتعزيز إلتلقي من
خ- -لل خ -رق ت -وق -ع -ات إل -ق -ارئ و–ق -ي -ق ع -نصش -ر
إŸف- -اج- -أاة .وع- -ن «إÿط -اب إلصش -و‘ وإشش -ك -ال -ي -ة
إل-ت-ل-ق-ي» ك-ت-بت ب-ل-غ-ول م-نصش-وري-ة م-ن ج-ام-عة عبد
إ◊ميد بن باديسس (مسشتغا ،)Âقائلة إن إلتصشوف
يحمل حلقة مفرغة يحتاج فيها إŸتلقي إ ¤آإليات
لفهمها وتأاويلها ،ويحاول إŸقال إسشتكششاف هذه
إŸسشتويات إŸتعلقة بالتلقي وإقحامها ‘ إÿطاب
إلصشو‘.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لفريقي درب من إŸسستحيل
إŸرإهنة على طرد إلصسحرإء إلغربية من إل–اد إ إ

فضسائح مالية تطال مارين لؤبان

معاناة فيون تشصتّد وشصعبيته ‘ انحدار

إابراهيم غا‹ :ماضصون ‘ معركتنا من أاجل السصتقÓل

الصصفوف اليمينية “يل لنتخاب آالن جوبي
إزدإدت معاناة مرشسح إليم Úإلفرنسسي
ل - -ل- -رئ- -اسس- -ة ف- -رإنسس- -ؤإ ف- -ي- -ؤن ب- -ع- -د نشس- -ر
تصس- -ري- -ح- -ات ق- -دÁة ل- -زوج- -ت- -ه ت- -دع- -م
إلت -ه -ام -ات إŸؤج -ه -ة ل -ه ب-اÙاب-اة ،ب-ي-ن-م-ا
إرتفع عدد إŸطالب Úبانسسحابه من سسباق
إلرئاسسة إ ¤نسسبة غ Òمسسبؤقة.
فقد أاوردت قناة «فرنسسا  ‘ »2أاحد برا›ها
الشس-هÒة م-ق-ت-ط-ف-ا م-ن ح-وار أادلت ب-ه ب-ي-ن-ي-ل-وب
فيون خÓل عام  2007لصسحيفة بريطانية قالت
ف -ي -ه إان -ه -ا «‘ ال -واق -ع  ⁄ت -ك -ن ي -وم-ا مسس-اع-دة
لزوجها أاو أاي شسيء من هذا القبيل».
وأاضسافت زوجة فيون خÓل هذا ا◊ديث أانها
’ ت - -ت - -و ¤اإ’شس - -راف ع - -ل- -ى ا÷انب ا’تصس- -ا‹
لزوجها الذي ” تعيينه ‘ تلك الفÎة رئيسسا
للوزراء.
وي-واج-ه م-رشس-ح ال-ي-م Úمصس-اعب ج-م-ة ع-ل-ى
خ-ل-ف-ي-ة ات-ه-ام-ات ي-واج-ه-ه-ا Ãنح زوجته وظيفة
وهمية بالŸÈان بلغت مداخيلها تسسعمئة أالف
يورو ،وهو ما يرفضسه فيون ويرى فيه «انقÓبا
مؤوسسسسيا يقوده اليسسار» من أاجل القضساء على
ترشسيحه.
ورد ﬁامي زوجة فيون بأان التصسريحات هي
عبارة عن جمل «اقتطعت من سسياقها» ،مضسيفا
أان موكلته مدت اÙقق Úبكل الوثائق الÓزمة
التي تثبت أان عملها ‘ الŸÈان كان فعليا وليسس
وهميا.
وأاثرت ا’تهامات بشسكل جدي على صسورة
مرشسح اليم ،Úإاذ أاظهر اسستطÓع جديد للرأاي
أان سسبعة فرنسسي Úمن كل عشسرة يرغبون ‘
انسسحاب فيون من سسباق الرئاسسة بسسبب اتهامه
Ãنح وظيفة وهمية لزوجته.
وكانت اسستطÓعات سسابقة كشسفت أان فيون
سس -ي -ح -ل ث -ال -ث -ا ب -ال -دورة اأ’و ¤م -ن ان -ت-خ-اب-ات
الرئاسسة ‘ أافريل القادم ،بعد كل من مرشسحة
أاقصسى اليم Úمارين لوبان والوزير ا’شسÎاكي
السس -اب -ق إاÁان -وي -ل م -اك -رون اÎŸشس -ح بصس -ف -ت-ه
مسستق.Ó
ُيذكر أان الشسرطة قامت ‘ إاطار التحقيق
القضسائي اŸفتوح ضسد فيون Ãداهمة مكتبه
بالŸÈان ،ولكنها  ⁄تع Ìأاثناء اŸداهمة على
ما يفيد بأان زوجة مرشسح اليم Úكانت لها وظيفة
مسساعدة برŸانية لزوجها ،فليسس هناك عقد
عمل أاو شسارة دخول أاو بريد إالكÎو Êوظيفي
للزوجة.

جوبي اŸنقذ الوحيد

وبينما يتمسسك فيون بÎشسحه على اأ’قل إا¤
غاية ظهور نتائج التحقيقات ‘ القضسية التي
تطارده ،بدأا التشسديد على ضسرورة البحث عن

بديل له Áثل اليم Úالوسسط قبل فوات اآ’وان .
وأاشسار اإ’عÓم الفرنسسي ‘ ،هذا السسياق ،إا¤
أان الصسفوف اليمينية “يل ’نتخاب آا’ن جوبي،
عمدة مدينة بوردو ،خليفة لفيون ،حال أاعلن
اأ’خ Òع - -دول - -ه ع - -ن اŸشس - -ارك - -ة ‘ السس - -ب - -اق
ال -رئ -اسس -ي ،وذلك رغ -م خسس -ارت -ه أام-ام اŸرشس-ح
اليميني ا◊ا‹ فيون ‘ ا’نتخابات التمهيدية
وإاعÓ- -ن- -ه أان- -ه ل- -ن يÎشس- -ح م -رة أاخ -رى Ÿنصسب
الرئيسس.
ويأامل اŸعسسكر اليميني ‘ أان يغ Òجوبي-
الذي يعت Èسسياسسيا ذا خÈة كبÒة ’ سسيما أانه
تو ¤مثل فيون ‘ وقت سسابق منصسب رئيسس
الوزراء الفرنسسي -قراره من هذه اŸسسأالة.
و‘ حديث لصسحيفة «الباريزي» ،قال أاحد
أاعضس -اء ح -زب ا÷م -ه-وري ،Úال-ذي ي-ن-ت-م-ي إال-ي-ه
فيون ويعد أاك Èقوى سسياسسة معارضسة ‘ فرنسسا:
Óنقاذ
«أاعتقد أان اŸعني الوحيد بخطة «ب» ل إ
ه- -و ج- -وب- -ي ،أ’ن- -ه ’ Áلك أاح -د سس -واه ق -درات
كافية».
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاشس -ار وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ف-رنسس-ي
السس -اب -ق ،ل -وك فÒي ‘ ،ت -غ-ري-دة نشس-ره-ا ع-ل-ى
حسسابه ‘ موقع «توي ،»Îإا ¤أان «اليميني Úلن
ي -ت -أاه -ل -وا دون ج -وب -ي إا ¤ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة م-ن
ا’نتخابات».

لوبان ‘ ع Úالعصصار
ومثلما يعيشس فيون الكابوسس ا◊قيقي الذي
يهدد ليسس فقط ترشسحه للرئاسسة بل مشسواره
السس -ي -اسس -ي و سس -م -ع -ت -ه  ،ت -واج -ه م -اري -ن ل -وب-ان
تهديدات بخسسارة مكانتها كزعيمة حزب ا÷بهة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ي-م-ي-ن-ي اŸت-ط-رف ،وم-رشس-ح-ة بارزة
ل- -ل- -رئ -اسس -ة ال -ف -رنسس -ي -ة ،ب -ع -دم -ا كشس -ف م -وق -ع
ال-تسس-ري-ب-ات اأ’شس-ه-ر «وي-ك-ي-ل-ي-كسس» ع-ن امتÓكه

بينما دعت مÒكل إ ¤إلؤحدة ضسده

هولند يرفضض ضصغوط ترامب على ال–اد األوروبي
إع - -ت Èإل - -رئ - -يسس إل - -ف - -رنسس - -ي ف- -رنسس- -ؤإ
هؤلند ،أإمسس ‘ ،مالطا ،أإن إلضسغؤط إلتي
لمÒك-ي دون-ال-د ترإمب
Áارسس-ه-ا إل-رئ-يسس إ أ
لوروبي غ Òمقبؤلة.
على إل–اد إ أ
وقال هو’ند لدى وصسوله إا ¤القمة اأ’وروبية
‘ فاليتا إانه «’ Áكن القبول بأان يكون هناك ‘
تصس -ري -ح -ات رئ-يسس ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ،ضس-غ-ط
بشسأان ما ينبغي أان تكون عليه أاوروبا أاو ما ’
تكون عليه».
وح- -ذر ه -و’ن -د ال -دول خصس -وصس ً-ا ‘ أاوروب -ا
الوسسطى من إاقامة عÓقات ثنائية مع الرئيسس
اأ’مÒكي ا÷ديد.
وشسّدد على أانه «لن تكون عÓقات مسستقبلية

لعا⁄

ع Èا

مع ترامب ما  ⁄يتم –ديد إاطار مشسÎك لها»
من قبل اأ’وروبي ،Úمضسيفاً أان «مصس Òا’–اد
اأ’وروبي نفسسه على اÙك».
ومضس -ى ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي ي-ق-ول «م-ن ي-ع-ل-م
ماذا يريده الرئيسس اأ’مÒكي فع ًÓخصسوصسًا ‘
ما يتعلق با◊لف اأ’طلسسي».
من جهتها ،دعت اŸسستشسارة اأ’Ÿانية أانغيÓ
مÒكل إا ¤الوحدة إازاء الرئيسس اأ’مÒكي.
ودع- -ا ه- -و’ن- -د السس- -بت أاوروب -ا إا ¤ال -وح -دة
وتقد Ëرد «حازم» إا ¤نظÒه اأ’مÒكي الذي
رحب بشس- -دة ب- -خ- -روج ب- -ري -ط -ان -ي -ا م -ن ا’–اد
اأ’وروبي وقال إانه «أامر رائع».

الرئيسض التشصادي يرجىء
التشصريعيات

@ ‚ام -ي -ن -ا :أاع - -ل - -ن ال - -رئ - -يسس
ال- - -تشس- - -ادي إادريسس دي- - -ب- - -ي أان- - -ه أارج- - -أا
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة اŸق-ررة منذ ،2015
حتى إاشسعار آاخر بسسبب نقصس اŸوارد الÓزمة
لتنظيمها ،وأاكد من جهة ثانية أان جماعة بوكو حرام
اإ’رهابية «انتهت».
وتشسهد تشساد التي تأاثرت بÎاجع أاسسعار النفط وتخوضس قتا’
على عدة جبهات ضسد إارهاب جماعة بوكو حرام ،أازمة خطÒة
ÈŒها على العودة إا ¤الوسسائل البدائية.

دوسض سصانتوسض لن يÎشصح ›ددا
@ لؤإندإ :أاكد الرئيسس ا’نغو‹ جوزيه ادواردو دوسس سسانتوسس،
ا◊اكم منذ  37عاما ،أانه لن يÎشسح للرئاسسة خÓل انتخابات أاوت
ليتيح بذلك ÿليفته اÙتمل جواو لورنسسو الÎشسح للمنصسب.

 1100وثيقة تقريبا ضسدها ‘ أارشسيف تسسريباته.
وف- -ج- -ر «وي -ك -ي -ل -ي -كسس» أازم -ة م -ن ن -وع آاخ -ر
ت-واج-ه-ه-ا ل-وب-ان ب-كشس-ف ات-ه-ام-ات وج-ه-ها إاليها
الŸÈان اأ’وروب -ي ب -اخ -ت Ó-سس أام -وال خصسصست
لدفع مسستحقات مسساعديها «الوهمي.»Ú
وكانت سسلطات الŸÈان اأ’وروبي قد أاشسارت
إا ¤أان اثن Úمن مسساعدي اŸرشسحة اليمينية
ك -ان -ا ي -ع -م Ó-ن لصس -ال -ح ح -زب -ه-ا ،ح-زب ا÷ب-ه-ة
الوطنية ‘ فرنسسا ،بينما كان من اŸفÎضس أان
يعملوا لصسا◊ها ‘ الŸÈان اأ’وروبي.
ويطالب الŸÈان اأ’وروبي لوبان بإاعادة مبلغ
يزيد عن  300أالف يورو باعتبار أان اŸرشسحة
ال -ف -رنسس -ي -ة أان -ف -ق-ت-ه-ا بشس-ك-ل غ Òق-ان-و .Êل-ك-ن
«ا÷بهة الوطنية» تنفي كافة ا’تهامات ،وتعتÈ
أان ه -ذه ال -فضس -ي -ح-ة مصس-ط-ن-ع-ة وج-اءت ن-ت-ي-ج-ة
خ Ó-ف ب Úل -وب -ان وال -رئ -يسس السس -اب -ق ل-لŸÈان
اأ’وروبي مارت Úشسولتسس الذي ترشسح مؤوخرا
Ÿنصسب اŸسستشسار اأ’Ÿا.Ê

اتهامات Ÿاكرون

بعد حملته التي تسسببت بفضسيحة للمرشسحة
الدÁقراطية اأ’مريكية هيÓري كلينتون ،أاعلن
موقع «ويكيليكسس» عن وجود ارتباط ب Úفضسائح
ك -ل -ي -ن -ت -ون وفضس -ائ -ح ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة
الفرنسسية.
و‘ هذا السسياق قال مؤوسسسس «ويكيليكسس»
ج -ول-ي-ان أاسس-ا„ ‘ تصس-ري-ح ،نشس-رت-ه الصس-ح-ي-ف-ة،
أامسس ،إان موقعه حصسل على معلومات حسساسسة
حول اŸرشسح اŸسستقل ‘ ا’نتخابات الفرنسسية
إاÁانول ماكرون.
وأاوضسح أاسسا„ أان اŸسستمسسكات على ماكرون
ت -رت -ب -ط Ãضس -م -ون م -راسس Ó-ت -ه م -ع اŸرشس -ح-ة
الدÁقراطية ‘ ا’نتخابات اأ’مريكية هيÓري
كلينتون.

إطÓق إلنار على مهاجم
قرب «إللؤفر»

كازينوف يصصفه بالعمل اإلرهابي
رجح رئيسس إ◊كؤمة إلفرنسسي برنار
كازينؤف أإن تكؤن ﬁاولة طعن جنؤد،
صسباح أإمسس ،قرب متحف إللؤفر ‘ قلب
باريسس عم Óإرهابيا ،بينما تعهد إلقضساء
لرهاب
إلفرنسسي إŸتخصسصس ‘ مكافحة إ إ
بالتحقيق ‘ إلقضسية.
من جهته ،قال ﬁافظ شسرطة باريسس ميشسال
كادو إان الشسخصس الذي أاصسيب برصساصس ا÷يشس
ه- -دد ا÷ن -ود وح -اول ط -ع -ن أاح -ده -م م -ا أادى إا¤
إاصسابة أاحدهم ‘ رأاسسه وهو ما دفعهم إا ¤إاصسابته
بخمسس رصساصسات ،وأافاد بأان الشسرطة  ⁄تع Ìعلى
أاي متفجرات ‘ حقيبة اŸهاجم.
وأاضساف كادو أان اŸشستبه به هتف «الله أاك،»È
وأان الشسرطة تعتقد أانه كان يريد تنفيذ هجوم
إارهابي.
و ” القبضس على شسخصس آاخر لÓشستباه به
أايضسًا إاثر «سسلوك مريب».
ك- -م- -ا ق -الت الشس -رط -ة أايضس -ا إان -ه ج -رى إاخ Ó-ء
اŸنطقة وتطويق متحف اللوفر ،ووصسفت وزارة
ال - -داخ - -ل- -ي- -ة ‘ حسس- -اب- -ه- -ا ع- -ل- -ى ت- -وي Îا◊ادث
بالـ»خط.»Ò
وط -وق ع -دد ك -ب Òم -ن رج -ال الشس -رط -ة ال-ذي-ن
ارت- -دوا سسÎات واق -ي -ة م -ن ال -رصس -اصس ،م -ن -ط -ق -ة
اŸتحف ،كما ” إاجÓء العشسرات من السسياح الذين
كانوا داخل «اللوفر» أاو قريب Úمنه.
وأاغلقت السسلطات الفرنسسية ﬁطات اÎŸو
‘ اŸنطقة اÙيطة Ãتحف «اللوفر».

أإك -د رئ -يسس إ÷م-ه-ؤري-ة إلصس-ح-رإوي-ة،
لم Úإلعام ÷بهة إلبؤليسساريؤ إبرإهيم
إ أ
لول ،أإن -ه لشس -يء سس -ي -ث -ن -ي
غ -ا‹ ،أإمسس إ أ
إلشسعب إلصسحرإوي عن إŸضسي ‘ معركته
إŸقدسسة إلعادلة من أإجل إنتزإع حقؤقه
إŸشس- - -روع- - -ة ‘ إ◊ري- - -ة وإلسس- - -ت- - -ق Ó- -ل
وإسستكمال سسيادة إ÷مهؤرية إلصسحرإوية
على كامل ترإبها إلؤطني ،وهي إلنتيجة
إلطبيعية وإ◊تمية لكل مسسارإت تصسفية
إلسستعمار وقضسايا إلتحرر ع Èإلتاريخ».
وأاشساد غا‹ ،بالدور البطو‹ Ÿقاتلي جيشس
ال -ت-ح-ري-ر الشس-ع-ب-ي الصس-ح-راوي ،ال-ذي-ن ب-ره-ن-وا
دائماً على قدرتهم على التصسدي لكل التطورات
ومواجهة كل ا’حتما’ت ‘ ،مواجهة سسياسسات
التصسعيد اŸغربية ،كما أاشساد بصسمود جماهÒ
اأ’رضس اÙتلة خاصسة معتقلي «اكد Ëايزيك»
‘ وج -ه اŸم -ارسس -ات ال -ق-م-ع-ي-ة الشس-ن-ي-ع-ة ال-ت-ي
ي -ت -ع -رضس -ون ل-ه-ا م-ن ط-رف سس-ل-ط-ات ا’ح-تÓ-ل
اŸغربية.
من ناحية ثانية ،أاكد ‡ثل جبهة البوليسساريو
بلندن ﬁمد ليمام ﬁمد أان القادة اأ’فارقة
مطالبون اآ’ن وأاك Ìمن أاي وقت مضسى بفرضس
قراراتهم بخصسوصس إايجاد تسسوية نهائية للقضسية
الصس-ح-راوي-ة وه-ي ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-م قضس-ي-ة تصس-فية

اسستعمار يجب أان –ل من خÓل اسستفتاء لتقرير
اŸصس.Ò
واع-ت‡ Èث-ل ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ب-اŸم-ل-كة
اŸت - -ح - -دة ،أان انضس - -م - -ام اŸغ - -رب إا ¤ا’–اد
اإ’فريقي و تنازله عن شسروط وضسعها سسابقا
لذلك و التي كانت وراء انسسحابه سسنة  1984من
ال -وح -دة اإ’ف -ري -ق -ي -ة ي -ع -د «ان -تصس -ارا ل -ل-قضس-ي-ة
الصسحراوية».
وأاشسار إا ¤أان اŸراهنة على طرد الصسحراء
الغربية من ا’–اد درب من دروب اŸسستحيل ،و
أاضساف أان اŸغرب «بدأا يسسوق بأانه بإامكانه ا’آن
أان يعمل على تعديل اŸيثاق التأاسسيسسي ل–Óاد
اإ’ف -ري -ق -ي م -ن أاج -ل ط -رد أاو Œم -ي -د عضس-وي-ة
ا÷مهورية الصسحراوية» ،مشسددا أان هذا «أامر
لن يحققه أ’ن الدول التي قبلت بعضسوية اŸغرب
أاوضس- - -حت أان ذلك ل - -ن ي - -ك - -ون ع - -ل - -ى حسس - -اب
ا÷مهورية الصسحراوية».
و اعت Èأانه ‘ حالة ﬁاولة اŸغرب التنصسل
م -ن ال -ت -زام -ات -ه ف-إان ال-ب-ن-د ال 32م-ن اŸي-ثاق
التأاسسيسسي ل–Óاد اŸتعلق بتقد ËاقÎاحات
تعديل أاو مراجعة ينصس على أان إاقرار ذلك يكون
بتصسديق من جميع الدول اأ’عضساء ،و هذا كاف
أ’ن يكون ضسمان لفشسل أاي ﬁاو’ت جديدة ضسد
عضسوية الصسحراء الغربية.

وسسط ﬂاوف من عؤدة إسستخدإم إلتعذيب

تعي Úامرأاة أاشصرفت على معتقÓت سصرية نائبة
Ÿدير «السصي أاي إايه»
لمÒكي دونالد
عينت إدإرة إلرئيسس إ أ
ت -رإمب مسس -ؤؤول -ة سس -اب -ق -ة ع-ن م-ع-ت-قÓ-ت
سس-ري-ة ج-رت ف-ي-ه-ا ع-م-ليات تعذيب عقب
ه-ج-م-ات  11سس-ب-ت-م 2001 Èن-ائ-ب-ة Ÿدير
وك -ال -ة إلسس -ت -خ -ب -ارإت إŸرك -زي -ة ،وسس -ط
ﬂاوف م- -ن ع- -ؤدة إسس- -ت -خ -دإم ‡ارسس -ات
إلؤكالة إلقاسسية.
وعينت جينا هاسسبل ،اÿميسس ،نائبة Ÿدير
وكالة ا’سستخبارات ا÷ديد مايك بومبيو ،بعدما
كانت اŸرأاة اأ’و ¤التي ترأاسست قسسم العمليات
السسرية ‘ الـ»سسي آاي ايه».
وقد انضسمت هاسسبل اıضسرمة ‘ عمليات
التجسسسس السسرية إا ¤وكالة ا’سستخبارات عام
 1985وعملت ‘ عدة مواقع حول العا ،⁄بينها
سسفارة واشسنطن ‘ لندن.
وعينت عام  2013مديرة للخدمة الوطنية
السسرية ،والتي تعد Ãثابة الذراع السسري لوكالة
ا’سستخبارات .إا’ أانه ” اسستبدالها بعد عدة
أاسسابيع نتيجة ا÷دل بشسأان دورها ‘ عمليات
ال-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ي اع-ت-م-دت ب-عد هجمات سسبتمÈ
وال -ت-ي اسس-ت-خ-دمت ف-ي-ه-ا ت-ق-ن-ي-ات ت-ع-ذيب م-ث-ل
اإ’يهام بالغرق ،وفقًا لتقارير صسحافية صسدرت

وحكم دوسس سسانتوسس خÓل  37عاما انغو’ أاك Èمنتجي النفط ‘
إافريقيا جنوب الصسحراء ،مع نيجÒيا ،والبلد الذي يبقى مع ذلك أاحد
أافقر دول العا.⁄

مفاوضصات أاسصتانا اإلثنÚ

@ أإسستانا :أاعلنت كزاخسستان أان عاصسمتها أاسستانا سستشسهد ،بعد غد
ا’ث-ن ،Úاسس-ت-ئ-ن-اف اŸف-اوضس-ات السس-وري-ة Ãشس-ارك-ة روسس-ي-ة وإايرانية
وتركية ،بينما يعقد وفد للمعارضسة السسورية اŸسسلحة اجتماعا مع
مسسؤوول Úأاتراك وروسس بأانقرة بشسأان ملف الهدنة.
وقالت وزارة اÿارجية الكزاخية ‘ بيان إان روسسيا وإايران وتركيا
سستجري مفاوضسات بشسأان كيفية تطبيق وقف إ’طÓق النار ‘ سسوريا،
وذلك ‘ جولة جديدة من اŸفاوضسات ‘ أاسستانا يوم السسادسس من
فيفري ا◊ا‹.

السصتيطان وفرصض السصÓم
@ وإشس-نطن :اع -ت Èال -ب -يت اأ’ب-يضس أان ب-ن-اء إاسس-رائ-ي-ل ل-وح-دات

حينها.
وأاوردت صسحيفة «واشسنطن بوسست» ‘ تلك
السسنة أانها «أادارت سسجنًا سسريًا ‘ تايÓند حيث
Óيهام بالغرق وتقنيات أاخرى
تعرضس معتقÓن ل إ
قاسسية».
وت -أات-ي تسس-م-ي-ة ه-اسس-ب-ل وسس-ط ت-خ-وف-ات م-ن
عودة أاجهزة ا’سستخبارات اأ’مÒكية ‘ عهد
ترامب إا ¤اأ’سساليب القاسسية واıالفة أاحيانًا
للقانون من ا’عتقا’ت السسرية والتعذيب.
وكان ترامب كرر ‘ أاك Ìمن مناسسبة أانه يؤويد
اسستخدام التعذيب ‘ التحقيقات.
ه - - -ذا ووق - - -ع ال - - -رئ- - -يسس ا’مÒك- - -ي ،أامسس،
م-رسس-وم Úل-ت-ع-دي-ل إاصسÓ-ح-ات رئ-يسس-ي-ة أادخلت
ع-ل-ى ق-واع-د ا’سس-ت-ث-م-ارات اŸال-ي-ة ب-عد اأ’زمة
اŸال -ي -ة ‘ ال -ع -ام  ،2008حسس -ب -م -ا أاف-اد مصس-در
حكومي.
وسسيطلب ترامب من وزارتي اÿزانة والعمل
ال -ن -ظ -ر ‘ سس -ب -ل ت -ع-دي-ل ق-ان-ون «دود-ف-رانك»
و»قاعدة فولكر» اللذين يضسبطان عمل القطاع
اŸا‹ ◊ماية اŸسستهلك Úويحو’ن دون حصسول
فائضس ‘ اأ’سسواق.

اسس -ت-ي-ط-ان-ي-ة ج-دي-دة أاو ت-وسس-ي-ع-ه-ا ل-ل-مسس-ت-وط-ن-ات ال-ق-ائ-م-ة ‘
اأ’راضسي الفلسسطينية «قد ’ يكون مفيدا» ‘ سسبيل –قيق السسÓم
مع الفلسسطيني.Ú
وذكر بيان للبيت اأ’بيضس ،اأن اإدارة الرئيسس ترامب « ⁄تتخذ موقفا
رسسميا من النشساط ا’سستيطا Êوتتطلع إ’جراء مناقشسات عندما
يلتقي رئيسس الوزراء اإ’سسرائيلي بنيام Úنتنياهو بÎامب ‘ وقت
’حق هذا الشسهر».

تلويح بالعصصا ضصد إايران
@ وإشسنطن :قال مسسؤوولون أامريكيون ،إان إادارة الرئيسس اأ’مريكي
دون -ال -د ت -رامب– ،ضس -ر ل -ف-رضس ع-ق-وب-ات ج-دي-دة ع-ل-ى إاي-ران ب-ع-د
Œرب -ت -ه -ا إ’ط Ó-ق صس -اروخ ب-ال-يسس-ت-ي ،حسس-ب-م-ا اأف-ادت ›ل-ة «ت-ا»Ë
اأ’مريكية.
لكن وزير اÿارجية اإ’يراﬁ Êمد جواد ظريف رّد على حسسابه
‘ توي« Îاإيران ’ تعبأا بالتهديدات اأ’مÒكية ولن تبادر بإاشسعال
حرب».

السشبت  04فيفري  201٧م
الموافق لـ  0٧جمادى األولى  143٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسرقة سسلوك له حلول
ألسصرقة هي إأحدى مشصكÓت ألطفولة ألتي يجب ألتعامل معها بحذر .ل كما يفعل بعضش
ألناسش عندما يسصرق طفلهم يقومون Ãعاقبته وتهديده ،وألتشصه Òبه ب Úإأخوته وأصصدقائه،
وأل-ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه وألضص-غ-ط ع-ل-ي-ه لÓ-عÎأف ب-ذن-ب-ه ،ون-ع-ت-ه ب-أال-ف-اظ سص-ي-ئة قد تهدد صصحته
ألنفسصية طوأل حياته مثل :يا لصش ،يا سصّرأق … ،دون معرفة ألسصبب ألذي دفعه إأ ¤ألقيام
لط-ف-ال ب-اخ-تÓ-ف أسص-ب-ابها ،وأيًضصا
ب-ه-ك-ذأ سص-ل-وك .إأذ ي-خ-ت-ل-ف عÓ-ج مشص-ك-ل-ة ألسص-رق-ة ع-ن-د أ أ
لو ¤ألتي يسصرق بها أو أنه قد قام بهذأ ألسصلوك ‘
باختÓف عمره ،وفيما إأذأ كانت أŸرة أ أ
مرأت سصابقة.
بالنسشبة للطفل ‘ أاعمار صشغÒة ( 4-3سشنوات) ،يقوم ‘
بعضس األحيان بأاخذ األششياء التي يريدها علنية دون
فهم أان هذه األششياء لها قيمة مالية وأانه من اÿطأا
أاخذها بدون دفع ثمنها ،وحتى عند قيام الوالدين بعقابه
بذلك السشن على أانه سشلوك خطأا ،نراه يعاود القيام به،
ألنه يعت Èأان ما يقوم به ششيء طبيعي.
أاما األطفال ‘ سشن اŸدرسشة فإانهم عادًة يعرفون أانه
ليسس من اŸفÎضس أان يأاخذوا أاششياء دون دفع ثمنها،
ولكنهم يقومون بأاخذها بسشبب قلة القدرة على ضشبط
أان -فسش -ه -م ،واŸراه -ق -ون أايًضش -ا ي -ع -رف -ون ذلك ،ول -ك-ن-ه-م
يقومون بذلك ألنهم يششعرون باإلثارة عند قيامهم بهذا
السشلوك ،أاو رÃا تقليًدا ألصشدقائهم لكي يكونوا أاكÌ
قبوًل لديهم ،خاصشة أاصشدقاء السشوء ،فبعضشهم يعتقدون
أان بإامكانهم الفرار بفعلتهم ،كما يعطيهم سشلوك السشرقة
الشش-ع-ور ب-أان-ه-م ق-ادري-ن ع-ل-ى ضش-ب-ط ح-ي-ات-هم بطريقتهم
بسشبب السشتقللية التي قد يششعرون بها ،فهم ل يريدون
العتماد على أاي ششخصس ،أايضًشا هناك مراهقون يقومون

ب -ه-ذا السش-ل-وك ك-وسش-ي-ل-ة ل-ل-ت-م-رد ع-ل-ى ك-ل شش-يء ،ول-ل-فت
النتباه وإاثبات الذات.
هناك أاسشباب أاخرى معقدة لهذه الظاهرة ،فقد يكون
دافع السشرقة التنفيسس عن الغضشب الذي يسشتو‹ على
الطفل نتيجة انصشراف والديه عنه للفت انتباههما له،
وقد يسشرق طفل من آاخر يغار منه ،والغÒة من مولود
ج -دي -د ق -د ت -ؤودي إا ¤السش -رق -ة أايًضش -ا ،وق -د ي -ك-ون ه-ذا
التصشرف نتيجة البيئة التي يعيشس بها الصشغ ،Òفيتعلم من
أابيه الذي يسشرق أاو أامه التي تششجعه على السشرقة ول
ترى ‘ ذلك ششيًئا سشيًئا ،بل تششعر بالسشعادة لقيامه بذلك ،أاو
بسشبب ا◊رمان وعدم إاششباع ا◊اجات األسشاسشية لديه.
وأاحياًنا قد يلجأا الطفل إا ¤مثل هذا التصشرف Œنًبا
للعقاب الذي قد يتلقاه من والده ،مثل الذي يفقد علبة
أالوانه فيقوم والداه بتهديده بالعقاب إاذا  ⁄يحضشرها،
فيضشطر إا ¤سشرقة علبة أالوان زميله ،وبذلك يكون الوالد
قد دفع طفله إا ¤ارتكاب سشلوك مشش Úآاخر وهو الكذب،
كما أان الصشغ Òالذي اعتاد ا◊صشول على كل ششيء يريده،

فإانه يأاخذ كل ما تقع عليه عينيه لعتقاده أان كل ششيء
مسشموح به بسشبب الدلل الزائد.
يجب فهم السشبب الكامن وراء هذا التصشرف قبل معاقبة
الطفل ،ألن الفهم الصشحيح للسشبب سشوف يÎتب عليه
ال -ع -ث -ور ع -ل -ى ا◊ل اŸن-اسشب ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى إازال-ة ه-ذه
األسش -ب -اب م -ا أام -ك -ن ،والÎك-ي-ز ع-ل-ى الصش-ف-ات اŸغ-اي-رة
للسشرقة وتدعيمها حتى يختفي السشلوك غ ÒاŸرغوب
ف-ي-ه ،ف-ي-جب الب-ت-ع-اد ع-ن ال-تصش-رف ب-عصش-ب-ي-ة ،وال-تفكÒ
بهدوء بكيفية تخليصس الطفل من هذا السشلوك  ،وكذا

ينتشصـــــر عــــــ Èألتوأصصـــــــل ألجتماعــــــــي

للكÎو ÊاŸمارسسة اÿفية على الÈاءة؟؟
العنف ا إ

لجهزة ألذكية وموأقع ألتوأصصل ألجتماعي أفرزت ظاهرة جديدة هي ألعنف ضصد
لنÎنت وأ أ
بات معلومًا للجميع أن ألتكنولوجيا أ◊ديثة كا أ
Óيقاع بهم ،فتبدأ أ◊كاية بطلب
لطفال وأŸرأهق ،ÚكمÓحقتهم وأسصتدرأجهم إألكÎونياً بانتحال أسصماء وشصخصصيات معروفة لهؤولء ألفتية ل إ
أ أ
صصدأقة فمحادثة فرسصائل خاصصة وتبادل للصصور ،ومن ثم ألتحرشش بهم جنسصيُا أو أبتزأزهم عن طريق ألتجسصسش ومرأقبة أجهزتهم ألذكية،
وأسصتخدأم صصورهم ومقاطع ألفيديو أÿاصصة بهم وفÈكتها وألتهديد بها ،بدأفع ألŒار بهم لÓسصتخدأمات أ÷نسصية غ ÒأŸشصروعة ،أو Ÿآارب أخرى.
ل أانكر أان وقاية األطفال من الذئاب
األنÎنت هو أامر مهم للغاية ،فالتوعية
اإلل-كÎون-ي-ة ي-ق-ع ج-زء ك-ب Òم-ن-ه-ا ع-لى
وح -م -اي -ة األط -ف -ال وم -لح -ق -ة ا÷ن -اة
ع - -ات - -ق األسش - -رة ،وك - -ل- -م- -ا ط- -رح ه- -ذا
م -رت -ك -ب -ي ه -ذه ا÷رائ -م ب -ات ضش -رورة
لسش-رة ون-بدأا
اŸوضش-وع يشش-ار ب-ال-ب-ن-ان ل -أ
قصش- -وى ،وصش- -ح- -ي- -ح أان ه -ن -اك ق -وانÚ
ب -ال -ت -ن -ظ Òوات -ه -ام األسش-رة ب-ال-ت-قصش،Ò
وع -ق -وب -ات ل -ردع م -ن تسش -ول ل -ه ن -فسش-ه
ف- -ت- -ارة ن- -ت- -ح- -دث ع- -ن دور األسش -رة ‘
لسشاءة للÈاءة لكنني ل أاراها كافية
ل إ
ال -ت-واصش-ل م-ع ال-ط-ف-ل وشش-رح ال-ط-ري-ق-ة
كما هو ا◊ال بالنسشبة لنقصس الÈامج
الصش - -ح - -ي - -ح - -ة لسش - -ت - -خ- -دام األنÎنت
لسشر ،وعلى وجه التحديد
التوعوية ل أ
اŸوافقة لعاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا
لب-لغ ع-ن أاي
ل -ل -ف -ت -ي -ات واألط -ف -ال ل  -إ
الدينية ،وغرسس مفهوم الصشراحة وعدم
ﬁاولت اب -ت -زاز ق -د ي -ت -ع -رضش-ون ل-ه-ا،
الÎدد ب- -اإلب- -لغ ع- -ن أاي مضش- -اي -ق -ة أاو
وت-وف ÒاŸدارسس Ÿادة ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة ت-ن-ب-ه
Ãخاطر بعضس اŸواقع باإلضشافة لغرسس
–رشس قد يتعرضس له الطفل.
القيم السشليمة ‘ نفوسس أاطفالنا ،األمر
وت- -ارة ن- -ت- -ط- -رق ل -ل -ت -وع -ي -ة اŸب -اشش -رة
الذي سشيعزز دور األسشرة ،ويسشهم ببناء
وا◊ديث مع الطفل أاو اŸراهق حول
جيل يعي ما يحاك ضشده ‘ الظلم.
اŸواق- - -ع ال - -ت - -ي ي - -زوره - -ا ل - -نشش - -ع - -ره
باŸسشؤوولية ،وتارة نشش Òلضشرورة تأام Úكما هو ا◊ال Ãوقع ““اليوتيوب““ ،وقد وال- -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة ع -ل -ى ح -د سش -واء ع -ن نظريًا علينا أان نتكاتف جميعًا ◊ماية
ب - -رام - -ج ب - -أاج - -ه - -زة أاط- -ف- -ال- -ن- -ا “ن- -ع ي - -ت- -ط- -رق ال- -ب- -عضس ل- -دور اŸؤوسشسش- -ات األخ -ط -ار اŸت -وق -ع ح -دوث -ه -ا ن -ت -ي -ج -ة أاطفالنا من ا÷رائم اإللكÎونية وتوفÒ
اÎıق ،Úو“نع الطفل من الوصشول ا◊كومية ومؤوسشسشات اÛتمع اŸد Êالسش-ت-خ-دام اÿاط-ئ ،وح-م-اي-ة أاطفالنا أانÎنت آامن لهم ،خصشوصشاً فيما يتعلق
ل -ل -م -واق -ع اÙت -وي -ة ع -ل -ى اŸواد غ( Òمدارسس ،وسشائل اإلعلم ،اŸسشاجد) من ﬂتلف أاششكال السشتغلل والعنف بوسشائل التواصشل الجتماعي على وجه
اÿصش -وصس ،ف -أاع -داد األط -ف -ال ال -ذي -ن
اŸرغ - -وب - -ة أاو اŸشش- -ب- -وه- -ة ،وضش- -رورة ‘ ت - -وع - -ي - -ة اÛت - -م - -ع ع - -ن ط - -ري- -ق اŸمارسس ضشدهم إالكÎونياً.
اسشتخدام التقنيات اŸتوفرة باŸواقع ،اÙاضش- - - -رات وورشش- - - -ات ال- - - -ع - - -م - - -ل صش-ح-ي-ح أان اف-ت-ت-اح أاقسش-ام ل-ل-ت-ع-امل مع يسش -ت -خ -دم -ون ه-ذه ال-وسش-ائ-ل ‘ ت-زاي-د
وتفعيل نظام األمان واŸراقبة األسشرية واŸسش- - -اب - -ق - -ات والÈام - -ج اإلذاع - -ي - -ة األط - -ف- -ال اŸسش- -ت- -غ- -ل Úج- -نسش- -يً- -ا ع Èم-ط-رد ‡ا يضش-ع ع-ل-ى ع-ات-ق-ن-ا ج-م-ي-عًا
التزامات جمة ،ولكن لنكن واقعي‘ Ú
نظرياتنا ،فضشغوطات ا◊ياة ل حصشر
ما خفي أخطر
لطفال
لها ،واŸراقبة اليومية ا◊ثيثة ل أ
من قِبل الوالدين أامر مرهق ،ناهيك
عن أانه ششبه مسشتحيل ،كما أان مؤوسشسشات
اÛتمع اŸد Êلن تسشتطيع أان تلزم
أاط-ف-ال-ن-ا ك-ظ-لهم ،فاŸسشؤوول ا◊قيقي،
الذي ل أاعلم Ÿا يتم Œاهل دوره هو
كشش -فت دراسش-ة أام-ري-ك-ي-ة أاج-رت-ه-ا ج-ام-ع-ة بÒغ-ه-ام ي-ان-غ
م- -زود خ- -دم- -ات األنÎنت ،وع- -ل- -ي -ه أان
لط-فال
األمÒك-ي-ة أان السش-ل-وك الج-ت-م-اع-ي وا÷سش-دي ل -أ
ي -ت -ح -م -ل اŸسش -ؤوول -ي -ة ا÷ن -ائ -ي -ة ،ف-ه-و
ت
ل
ش
س
أاصش -ب -ح ع -ن -ي-ف-ا بشش-ك-ل واضش-ح بسش-بب أاب-ط-ال مسش-ل
صش -احب السش-ي-ادة م-ن ن-اح-ي-ة السش-ي-ط-رة
و
“
“
ن
ا
م
الرسشوم اŸتحركة اÿارق ،Úعلى غرار ““سشبيادر
على نششر أاو منع أاو إازالة هذه اŸواد
““با“ان““ و ““سشوبرمان““ .وأاجرى الباحثون بقيادة اÿبÒة
اÙظورة ،و‘ حال غضس بصشره عن
سشارة كوين اختبارات على  240أاطفال تÎاوح أاعمارهم
هذه النتهاكات ،فيجب أان يكون عرضشة
ب Úث - -لث و سش - -ت - -ة أاع - -وام ونصش - -ف ع- -ل- -ى م- -دار ع- -ام
ل -ل -مسش -ؤوول -ي -ة ا÷ن -ائ -ي -ة ع -ن ح-ي-ازة أاو
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كامل.ودرسس اÈÿاء كل بطل كرتو Êو إا ¤أاي مدى Á
اŸسشاعدة بهذه النتهاكات ،كم أا“نى
أاو الكلم ،وتب Úأان الرغبة ‘ العنف تزداد لدى الصشغار ،كلما أاقبلوا أاك Ìعلى مششاهدة مسشلسشلت أابطال الرسشوم اŸتحركة.
ل- -و أاوج- -د ن -ظ -ام ً-ا يسش -م -ح ل -ك -ل أاسش -رة
و بينت الدراسشة أان األطفال أاجابوا عما يجعل البطل بط ً
ل ،بالقول““ :ألنه يضشرب و يدمر كل ششيء .فيما قال آاخرون  :إانه Áكن
بÎشش- - -ي- - -ح وح- - -جب م- - -ا ت- - -راه ضش- - -اراً
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أان يط Òو Áكن أان يصشطاد آاخرين بششبكته““ .من جهة أاخر
باألطفال ،وهو أاضشعف اإلÁان ،فحتى
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األبطال من الذكور ،كما أان الفتيات يهتممن أاك Ìبالقصشص
ال-ن-واف-ذ ال-دع-ائ-ية واإلعلنات اŸؤودية
‘ العلوم الجتماعية بجامعة بوتسشدام روبرت بوششينغ ذلك ،إاذ يقول ⁄““ :تفاجئني نتائج الدراسشة (األمريكية) ألن العنف كان
ل-ت-ح-ميل الأل -ع-اب ف-ي-ه-ا صش-ور ت-خ-دشس
دوما مÈرا ‘ مسشلسشلت الرسشوم اŸتحركة““ ،وحذرت كوين رئيسشة فريق البحث من أان األطفال ل يسشتطيعون حماية أانفسشهم
ا◊ي-اء بشش-ك-ل مسش-ت-ف-ز ،ف-ك-ي-ف ل-ن-ا اأن
ل
من تأاثÒهم لذلك فإانه من الضشروري على اآلباء أان يقوموا برعاية األطفال نفسشيا وﬁاولة التقليل من تأاث Òهؤولء األبطا
ن -ل -وم الأسش -رة واأب -ن -اءن -ا وه -ي ت -ظ -ه -ر
عليهم.
اأمامهم فجاءة؟!

احذروا التأاثÒات السسلبية
ألبطال الرسسوم اŸتحركة؟؟

البتعاد عن تهديده وتخويفه عند ضشياع حاجياته ،وعدم
إالزامه بإاحضشارها ،أايضشا تششجيعه بتقد Ëالهدايا له ،كي
ندفعه للتحلي باألمانة ،وقصس ا◊كايات التي تهدف إا¤
غرسس الصشفات الفاضشلة ‘ ذهنه ،وأاخÒا العمل على
إاشش -ب -اع ا◊اج-ات ال-ن-فسش-ي-ة ل-ل-ط-ف-ل ب-ن-فسس ق-در أاه-م-ي-ة
ا◊اجات اŸادية ،ألن ا◊اجة للحب وا◊نان والهتمام
م- -ث -ل ا◊اج -ة إا ¤األك -ل والشش -رب ،ف -ع -دم إاشش -ب -اع ه -ذه
ا◊اجات كفيل بخلق طفل غ Òسشوي مليء بعقد النقصس
واŸششاكل السشلوكية.

وصصفة عÓجية تقÎحها ألعلماء

فحصص سسريع لـ«صسحة» النظام الغذائي

طور علماء من كل من كلية امÈيال بلندن ،وجامعة نيوكاسشل،
وجامعة أابÒيسشتويث ،فحصشًا جديداً Áكن التعرف من خلله
إا ¤النظام الغذائي الذي يتبعه الششخصس إان كان صشحيًا أام ل.
ويجرى الفحصس للبول لقياسس العلمات ا◊يوية به ،وما ينتج
لطعمة مثل اللحوم ا◊مراء ،واللحوم البيضشاء
عن –لل ا أ
لسشماك والدجاج) ،والفواكه ،واÿضشراوات ،ويعطي مؤوششراً
(ا أ
للياف والÈوتينات التي تناولها
لكمية الدهون والسشكريات وا أ
الششخصس.
لولية؛ إال أان الباحث Úيأاملون أان
وعلى الرغم من النتائج ا أ
يششكل الفحصس  -بعد إاجراء بعضس التحديث عليه  -أاداة
Ÿتابعة النظام الغذائي للمرضشى ،وŸسشاعدة برامج خسشارة
ال-وزن ،م-ن خ-لل م-ت-اب-ع-ة ك-م-ي-ة ال-ط-ع-ام اŸت-ن-اول-ة ب-ط-ريقة
دقيقة.
وي-ق-ول ال-ب-اح-ث-ون ال-ذي-ن ق-ام-وا ب-ال-دراسش-ة إان الضش-ع-ف ال-ذي
لنظمة الغذائية ،سشببه
يظهر بالدراسشات اŸتعلقة بالتغذية وا أ
عدم وجود أاداة دقيقة لقياسس ما يتناوله الششخصس من طعام،
والعتماد فقط على التدوين اليومي الذي يششوبه اÿطأا ‘
لحيان.
كث Òا أ
وأاخضشع الباحثون  19متطوعاً للدراسشة ،واتبعوا  4أانظمة
غذائية ﬂتلفة Ÿدة  3أايام ،ششملت أانظمة صشحية ابتداءً من
النظام الغذائي الصشحي ،إا ¤نظام غذائي آاخر غ Òصشحي،
لرششادات الصشادرة عن منظمة الصشحة العاŸية .وجمع
وفقًا ل إ
الباحثون عينات البول ‘ أاوقات ﬂتلفة من اليوم (الصشبح،
الظهر ،والليل) ،وقّيموا مئات اŸركبات اŸعروفة باŸواد
ليضشية التي تنتج عند –لل مواد غذائية معينة با÷سشم،
اأ
منها اŸركبات التي تشش Òإا ¤اللحوم ا◊مراء ،والدجاج،
لسشماك ،والفواكه ،واÿضشروات ،كما تعطي صشورة عن
وا أ
للياف والسشكريات التي تناولها
كمية الÈوت Úوالدهون وا أ
الششخصس ،إاضشافة إا ¤مركبات تشش Òإا ¤تناول بعضس األطعمة
م -ث -ل ال -ف -واك -ه ا◊مضش -ي -ة ،وال -ع -نب ،واÿضش -راوات ال-ورق-ي-ة
اÿضشراء .ومن خلل اŸعلومات التي جمعت عن طريق تلك
اŸركبات“ ،كن الباحثون من وضشع تصشور يشش Òإا ¤مدى
صش -ح -ي -ة ال -ن -ظ -ام ال -غ -ذائ -ي وت -وازن-ه ،وع-م-ا إاذا ك-انت ك-م-ي-ة
اÿضش -روات وال -ف -واك-ه اŸت-ن-اول-ة ف-ي-ه ك-اف-ي-ة ،م-ا يسش-اع-د ‘
ا◊كم على معرفة ما إاذا كان النظام الغذائي الذي يتبعه
اŸريضس أاو الششخصس الذي يعمل على خسشارة الوزن صشحياً أام
ل ،وهل كمية الطعام اŸتناولة زائدة أام ل.
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ألسسبت  ٠٤فيفري ٢٠١٧
ألموأفق لـ  ٠٧جمادى أألولى  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
١

مخرج
سسينمائي
جزأئري

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٦٣نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

للنصسب
أسسم إأشسارة

للتعريف

دردشسة
لسسهم
اأ

رفقة

مدخل

خلل «م»

ملكنا «م»
وجع

يسسأام

جال
للجزم
يمشسي «م»

8

للتعريف

٦

من مشستقات
ألحليب

يسسأام
ممرن
ثلثا دقة

أقعد
متشسابهان
ل يدأع
كد

قارة صسفرأء

خيط

ممثلة
مسسرحية
جزأئرية

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمة السصهمية

مناد جمال

كلمة السصر

الطاهÒ

دردشصة ا◊روف

الكامÒا

لعبة ا◊روف

رشصيد بوشصارب
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الكلمـــــــات:

اŸلعب ،اŸلح ،اŸصصباح ،اŸصصنع ،اÛد ،اŸلهى ،اŸقهى ،اŸقصص،
اŸعمل ،اŸنشصار ،اŸركب ،اŸوقف ،اŸريضص ،اŸائدة ،اŸدنية،
اŸدرب ،اŸدرسص ،اŸمرن ،اŸنجد ،اŸيل ،اŸنافسصة ،اŸباراة،
اŸبدر ،اŸسص.
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ى

أ  -ألمعّمرون؟
ب  -ألمغتربون؟
ج  -ألمسستشسرقون؟
الحل  /كلمات متقاطعة

أفقيا:
رياضض محرز ،أسض ،جدل ،تمنرأسست ،مدأد،
أبار ،بديل ،ل.ل ،حلم ،مل ،ي.ي ،ركنية،
فدية ،لخضسر بلومي ،أيد ،يد ،لن  ،كامل،
ليل ،مليك زرقان.
❊ عموديا:
فيصسل فجر ،دأم ،يد ،يدلي ،ألمدح ،أخي،
لبد ،منة ،ك.ك ،أتم ،مل ،أز ،حمد ،لب ،مر،
رن ،أمة ،قليل ،أرز ،لي ،ود ،أبل ،نام ،لن،
أسسال ،يلي ،سستر ،سسرب ،نلد.
الحل متاهة ا أ
لرقام

٢٣ + ٨٥ + ٩٧ + ١٠٨ + ١٩ + ١٨ + ٤٧ + ٥٥
٥٠٦ = ٤٤ +
الحل  /تسصل وتثقف

المسسافة التي تفصسل بين قارة
أاوروبا عن قارة إافريقيا هي ١٤
كيلومترا.
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اختبر معلوماتك:
ما اإلسسم الذي يحملونه األوروبيون
الذي يدرسسون اللغات ،األدب
والعلوم العربية؟
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فيلم جزائري لسسيد علي فطار
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مخرج مسسرحي
جزأئري
كد

`

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

فيلم
جزأئري

دولة
أفريقية

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٧

وألدي «م»
عز

من أأللوأن
نظم

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

٣

من أأللوأن

٥

جوهر

تطور

رجاء «م»

ثلثا حطم
طرق

767

أرشسد

شسعوب

٢

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسص الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على
اسصم Ÿؤولف مسصرحي
عراقي.

١٧٢٥١

رقــــــــــم

يرقد «م»
درب

٤

ألعدد

عاصسمة
عربية

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السصر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
١و )٢فيلم كوميدي للمخرج ألفرأنكو
جزأئري رشسيد بوشسارب ،متشسابهة،
 )٣ثروة ،شسكر ،سسقي،
 )٤مرضض معدي ،ألسسهم،
 )٥ظرف مكان ،طليق ،رقد،
 )٦مدخل ،يتبع،
 )٧ثلثا مكة،
 )٨يسستمر «م» ،نصسف لرقم ،يدرك،
 )٩قصسى ،روأئي جزأئري عالمي رأحل،
 )١٠عبر ،ضسروري للطفل «م» ،أرشسد «م»،
 )١١ممثل مسسرحي ،للجوأب.

عموديا
 )١حرف مكرر ،مطرب سسعودي،
 )٢سسأام «م» ،مدينة عرأقية «م»،
 )٣ألمذنب متفرقة ،أسسم أشسارة،
 )٤يقعد ،وألدي ،أحسسان،
 )٥نظير ،ود ،حرف أبجدي «م»،
 )٦سساخن ،ألمنام،
 )٧تام ،من أأللوأن «م»
 )٨قليل ،للجزم،
 )٩للنفي ،يجمع ،يرشسد،
 )١٠وأسسع ،جميلة «م»،
 )١١شسهر ميÓدي ،سسائل حيوي ،ثلثا
جيب.

.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
إلسشبت  ٠٤فيفري ٢٠١٧
إلموإفق لـ  ٠٧جمادى إأ’ولى  ١٤٣٨هـ

إلعـ ـدد١٧٢5١ :

22
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حَمْل» ،أإو
كل ما يمكنك فعله يا» َ
تحلم بأان تفعله ،إبدأإ فيه فورإ.
فالششجاعة تحوي في دإخلها إلعبقرية وإلقوة
وإلسشحر.
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‘ ظاهرة نادرة ..قرية Áنية يغلف ألعمى
جميع سسكانها نهارأ و’ يبصسرون إأ’ ليÓ

إل -ع -ظ -م -ة ي -ا «ث -ور» ’ ت -ع -ن-ي ع-دم
إلسش -ق -وط ..إل -ع -ظ -م -ة إل -ح -ق -ي -ق -ي-ة ه-ي ف-ي
إإ’صشرإر على إلوقوف بعد كل سشقوط.

AG Rƒ ÷ G
إفعل إلصشوإب دإئما يا «جوزإء» ،
ف -ه -ذإ سش ُ-ي -غضشب ب-عضش-ه-م ،وسش-ي-ث-ي-ر إإع-ج-اب
بقيتهم.

كششف تقرير إإعÓمي ،عن ظاهرة نادرة
بإاحدى قرى إليمن ،حيث ’ يبصشر أإهلها إإ’ في
إل -ل-ي-ل ،و’ ي-ت-م-ت-ع-ون ب-ن-ع-م-ة إل-رؤوي-ة ف-ي إل-ن-ه-ار.
وأإوضشح إلتقرير وفقا لـ»إلعربية نت» ،أإن قرية
إلخزنة في منطقة «بني إلحسشن» بمديرية عبسض
إلسش -اح -ل -ي -ة ف -ي م -ح-اف-ظ-ة ح-ج-ة ،ج-ن-وب غ-رب
إل-ع-اصش-م-ة إل-ي-م-ن-ي-ة صش-ن-ع-اء ،ي-غ-ل-ف إل-عمى جميع
سش -ك -ان -ه -ا ن -ه -ارإ م-ع سش-ط-وع إلشش-مسض ،وت-ت-حسش-ن
حالتهم إلبصشرية مع غروبها .وأإششار إإلى أإن إلقرية
إلتي تعيشض حالة من إلفقر إلمدقع مع نقصض
ششديد في إلكهرباء وإلمياه ’ يوجد ششبيه لها في
’ط -ب -اء أإك -دوإ أإن سش -بب
إل- -ي -م -ن’ ،ف -ت -ا إإل -ى أإن إ أ
إلظاهرة هو إضشطرإب ورإثي .من جانبه ،أإكد
إل-ط-ب-يب إل-م-خ-تصض إل-م-ت-اب-ع ل-ح-الة سشكان إلقرية
إلدكتور حسشين إلنفيلي ،أإن سشكان إلقرية لديهم
خ-ل-ل ي-ؤوث-ر ع-ل-ى مسش-ت-ق-بÓ-ت إلضش-وء ف-ي شش-ب-ك-ية
إلعين .وأإوضشح أإن هناك نوعين من مسشتقبÓت
’خر
إلضش-وء ،أإح-ده-م-ا ’سش-ت-ق-ب-ال إلضش-وء ل-ي Óً-وإ آ
للنهار’ ،فتا إإلى أإن سشكان إلقرية ’ يتوإفر لديهم
سشوى  %5فقط من إلمسشتقبÓت إلمسشؤوولة عن
’م-ر إل-ذي ي-ج-ع-ل-ه-م ’
ت -ل -ق -ي أإشش -ع -ة إلشش -مسض ،إ أ
يبصشرون نهارإ ً .وأإششار إإلى أإن حالة سشكان إلقرية
ليسض لها عÓج ،لكن يمكن إ’سشتعانة بنظارإت
ششمسشية طبية خاصشة تسشاعدهم في إلرؤوية نهارإ.
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^ أان الجيشض العثماني قطع لمسسافة 1000كم
لمدة  128يوما ليلتقي جيشسا أاوروبيا يبلغ ضسعف
عدده ،وحسسم العثمانيون المعركة في سساعة
ونصسف فقط  -واسسم المعركة هو معركة
موهاكسض 1526م؟
لطباء
^ أانه آافادت إاحدى الروايات آان عدد ا أ
لموية بلغ واحدا
بالنسسبة للناسض أايام الدولة ا أ
لكل  5٣٤فردا وهي نسسبة لتوجد في أاي بلد
لن؟
متقدم ا آ

ومضســــــــــة
لمسض
ح -اول ت-ك-ون ال-ي-وم أافضس-ل م-ن ا أ
لجـل أان تشس- -ع- -ر ب- -ق- -ي- -م -ة إاحسس -اسض
و أ
ذاتـك
ق -رآانك ،أاذك -ارك  ،صس -ل -واتك ال-خ-مسض
هي الثـÓث التي تـزينّ حياتـك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال

‘ حبّك يا بÓدي

إل- - - -طـيـارة إلصشـفـرإ إحـبـسشـي م - - -ا
تـضش - - - -رب - - - -يشض ....إحـبـسشـي م- - - -ا
تـضشربيشض
نـسشـعـى رإسض خ ـويـا إلمـيـمـة
مـاتـظنـيـشض ..وإلمـيـمـة
مـاتـظنـيـشض
ن -ط-ل-ع ل-ل-ج-ب-ل ن-م-وت ن-م-وت وم-ا
نرديشض نموت وما نرديشض
إلله إلله ربي رحيم إلششهدإء رحيم إلششهدإء
إلجندي لي جانا و طرحنالوإ إلفرإشض وطرحنالوإ إلفرإشض
سشمع فرنسشا جات إلقهوة ما ششربهاشض إلقهوإة ما ششربهاشض
ذإك إلششيخ إلعيفة وأإنا معرفتوشض وأإنا ماعرفتوشض
إلله إلله ربي رحيم إلششهدإء رحيم إلششهدإء
طريق فرماتو وهب عليك إلريح وهب عليك إلريح
جنود إلششيخ إلعيفة موتى و مجاريح موتى ومجاريح
إل- - -ل - -ه إل - -ل - -ه رب - -ي رح - -ي - -م إلشش - -ه - -دإء رح - -ي - -م إلشش - -ه - -دإء
مقطع منقول من أاغنية شسعبية ثورية جزائرية
بعنوان «الطيارة الصسفرا».

ن عزيزإ ً وبنفسشك إفتخر يا «سشرطان» …فأانت
تكبر حينما تريد إن ت بر.

’ó°S
C G
يا «أإسشد» طالما أإن إلقادم في
غيب إلله  ،فرجاء وفضش Óوليسض
أإمرإ تصشوره جمي ، ًÓوقل دوما
يارب إإليك كل إلسشبل ومنك كل إلحلول ولك
كل إلحمد على ما كان وما سشيكون ..

AGQò©dG
لنا إلله يا»عذرإء « ،في كل حديث
نعجز عن حكايته  ،فالُهدوء نعيم ،وإل ّصشمت
ح-ي-اة ،وم-ا ب-ي-ن إ’ث-ن-ي-ن ت-ف-اصش-يٌ-ل ’ ُي-درك-ها
أإحد.
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لو تأاملت في حالك يا «ميزإن»
لوجدت أإن إلله أإعطاك أإششياًء دون
أإن تطلبها؛ فثق أإن إلله لم يمنع عنك حاجة
رغبتها ..إإ ولك ف إلمنع خيًرإ.

إلعقرب

حل ال
ع
د
د
ا
ل
س
س
ا
^ الصس بق
حن

^ بعضض الكلمات خلقت لتجعل في نفوسسنا
لم ودعواتها.
راحة وطمأانينة ،كحديث ا أ
لعتذار هو العطر الجميل الذي يحول
^ا إ
أاكثر اللحظات حماقة إالى هدية جميلة ..

^ ما هو ألسسؤوأل ألذي تختلف إأجابته دأئما؟
ك ـ ـ ـ ـي ’ نـ ـ ـرى عيـ ـ ـوب أآ’خري ـ ـ ـ ـ ـن
ت- -زوج رج- -ل م- -ن إإم- -رأإة ج- -م- -ي- -ل- -ة ج -دإ ج -دإ وأإح -ب -ه -ا
جدإ..وجاءت وقت إنتششر فيه مرضض يسشبب إلدمامل في
إلبششرة ويششوه إلمريضض تششويه كبير جدإ وفي يوم ششعرت
لزوجة إلجميلة بأاعرإضض إلمرضض وعلمت أإنها مصشابة به
وسشتفقد جمالها لكن زوجها كان خارج إلبيت لم يعلم بعد
بمرضشها ..وفي طريقه للعودة أإصشيب بحادث أإدى لفقد
بصشره وأإصشبح أإعمى وأإكمل إلزوجان حياتهما إلزوجية
يوما ورإء يوم إلزوجة تفقد جمالها وتتششوه أإكثر وأإكثر
وإلزوج أإعمى ’يعلم بالتششوه إلذي أإفقدها جمالها بل
تحول من جمال إلى قبح وأإكملوإ حياتهم ( ٤٠سشنة) بنفسض
درجة إلحب وإلوئام لهما في أإول إلزوإج ـ إلرجل يحبها
بجنون ويعاملها باحترإمهم إلسشابق وزوجته كذلك إلى أإن
جاء يوم توفت فيه زورجته (رحمها إلله) وحزن إلزوج
حزنا ششديدإ لفرإق حبيبته وحينما إنتهى إلدفن جاء
إلوقت ليذهب جميع إلرجال إلى منازلهم فقام إلزوج
وخرج من إلمكان وحده فنادإه رجل يا أإبو فÓن ..إلى
أإين أإنت ذإهب» فقال :إلى بيتي!! فرد إلرجل بحزن على
حاله :وكيف سشتذهب وحدك وأإنت أإعمى) كانت إلزوجة
’ن -ه أإع -م -ى (ف -ق -ال إل -زوج :لسشت أإع -م -ى!! إإن -م-ا
ت -ق -وده أ
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ابـتـسسـم
^ لعب حظه سسيء  ..سسجل
ه-دف-ا ..وع-ن-دم-ا أاعيدت لقطة
ال-تسس-دي-دة ب-ال-ح-رك-ة ال-ب-ط-يئة
..الكرة لم تدخل الشسباك.

ت-ظ-اه-رت ب-ال-ع-م-ي ح-ت-ى ’ أإج-رح زوج-ي ع-ن-دم-ا ع-ل-مت
باصشابتها بالمرضض ،لقد كانت نعم إلزوجة وخششيت أإن
’ربعين سشنة
تحرج من مرضشها فتظاهرت بالعمى طوإل إ أ
وتعاملت معها بنفسض حبي لها قبل مرضشها ..هل جميعنا
محتاجون للعمى كي ’ نرى عيوب إ أ
’خرين.

^ ذهب رجل إالى الطبيب وقال
له :منذ أاسسبوعين وأانا أارى في
م-ن-ام-ي ق-ط-ط ت-لعب مباراة كرة
القدم
وع-ن-دم-ا أاع-ط-اه الطبيب الدواء
وق---ال--ه ت--ن--اول--ه ال--ي--وم ق--ب--ل أان
تخلد للنوم ..قال له الرجل :ل
يمكنني
لن اليوم هو
أان أاتناوله اليوم أ
النهائي.

ِح -يْ-ن َتَ -ششْ -ت-اْق ِل-شَش-خ ْصض ُتِ-حَ-ب-ه ي-ا
ع -ق -رب َت -أاِت -ي ْك..ل -ح -ظ -ة إلصش-مت
بعدها إإما أإن تكون في كامل سشعادتك أإو
تدمع عينك.

إلقوسض
أإح -ي-ان-ا ي-ا»ق-وسض» ي-ك-ون إلصش-مت
درسشا مفيدإ لتعليم إآ’خرين أإدب إلحوإر!

إ÷دي
’ تقترب من إأ’مور إإن لم تأات
هي إإليك يا «جدي»« ،إلفضشول»
سشلوك ينفر إلناسض منك مهما كانت
نوإياك حسشنة !

إلدلو
إ’بتسشامه معديه فـعندما تبتسشم
تلقائيا يا «دلو» سشتجد إلطرف
إآ’خ -ر ي -ب -تسش -م .ي ع -دوى رق -ي-ق-ه
رإئ-ع-ه ج-م-ي-ل-ه أإت-م-ن-ى أإن يصش-اب ب-ه-ا إل-ع-الم.
فيارب يصشاب إلجميع بعدوى إ’بتسشام..

إ◊وت
أإليسض رإئعا يا «حوت» أإن َتجد
جمل َمن أإْن
َمن ُيهدي َ
ك ُدَعـاء ..أإ ّ
َتجد أإلفًا غيـرُهُ ..يهدونكَ أإشّشيـاء لها تاريخ
إإنتهـاء ؟..

السشبت  ٠٤فيفري  ٢٠١٧م اŸوافق لـ  ٠٧جمادى األو ١٤٣٨ ¤هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com

العدد
17251

23

انسشرسس جار  Êفاسشن انكم كل اسس نالسشبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسشنيهن اق غورن سشكل ،اششنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشش-اويث ،اتراقيث..الشش-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الششعب" م -انك ات -ي -ل-ي سش-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني
نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

بششام الأجيال ‰را اأذثعلم سشي التضشحياث  Êريازن

أر نتاقرأو’ مصصطفى بن بوألعيد هدوأل سصمانتاي ذي ذركى نتÓليت أنسس
ه ت ح ي ا اأ س س ا اأ ذ و ذ ت ش س ا ا ل و ’ ي ث ا ن ب ا ث ن ت ز د و
ال--رع--ايث ن--ال--رايسس ن--ال--ج--زاي--ر ع-ب-د ال-ع-زي-ز

ب--وت--ف--ل--ي--ق-ة اأع-ق-اب نـ  1 0 0ن-ل-ع-وام ن-تÓ-ل-يت
ن-الشس-ه-ي-د مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-وال-ع-يد اأق Óاإخطط

أأبرن ـ ـ ـ ـ ـسس أتسصرق ـ ـ ـ ـ ـز

ابرنسس ذين إادجن إامزوراقرن
وثزك ابرنسس ذ◊رم أاتسشرقز يك
ذصشÌن،انف اكن اطسس الصشنف
إابرنيسس إاسشخذمن وثزك ورثر مزل
سشخذمن Ïذقطسس أانتمون،أانف يل
أابرنسس ندرعوأابرنسس أالقطن
،أابرنسس نلملقط أابرنسس انتظط يك
أاذون ال .Èيل ثم ثسشع أاين
إاتسشميزن غف ثمنط أانضشن.أالذلسس
أاسشعن أامك اسشلسشن ،أاذغ ذثم أالقبيل
أانف أاكن أابرنسس غمششعن أاذون
يزضشن أاسشثضشط ثمللت نغ
ثششبحنت.
اأسسين اأنف اكن امخلفن ذثزرث اأنف
اأك -ن ي -ل ون ي-زضس-ن سس-ثضس-ط ي-رق-ق-ن
المن سسثرك ،اتسسفضس ثمطث غسس
اث - -ل - -ح ث - -رشس- -ق ث- -رك ذق- -قسس اث- -ل- -ح
ثتسسلم.اأبرنسس اق اسسخذمنت وثزك
اإل -م -ع -ذ ن -غ اإث -ن -ب-غث يك اتسس-م-غ-رون
زلفرح.اأرقز يزمر اأذيلسس سسن اإبرسس
اإم اأخففث.اأنف اأكن يون اأذقر اأقلمن
ويضس اأسسسسرح  ،اأسسين يتسسلد ابرنسس
ان - - -دم - - -وب- - -رنسس ي- - -زضس- - -ن سسضس- - -ط
اإزرن.اأسسخذمنت يرقزن يل اآسس.
اأن- - -ف اك- - -ن اأب- - -رنسس اأن - -تضس - -ط زرن
اأسس- -لسس- -نت ذشس- -ث -و اإوك -ن اأذدرن غ -ف
صسمضس.ثلون انزك اتسسمعنذنت غف
ثزطوث اأبرنسس,يل يوث ثسسنذ اكن
اأبرنسس بزقزسس اأذفز.يل اأزط يسسع
اسس - -ر ب- -ل- -خصسصس ثشسضسضس ان- -د اإل- -ق
اأذلنت وزننت غف ومذن اإوكن ميلح
ارثنتيجر ذثمرث.
اأمكن اأنف ضسغطسس انتمون اأين ام
قرن الملقط،اذيوث انتضسط يصسفن
اسس- - - -وطسس اأت - - -خ - - -ث - - -رنت ك - - -ن ازط
انتبرنيسس،اأذيوث نتضسط ايسس ثمطث
ثزط ثبرنيسس يرققن اأسسوطسس لمعن
اأسسعنت اأسسر مثنتيلسس ورقز،اأبرنسس
ن - -ل - -م - -ل- -ق- -ط يسس- -ع ال- -ق- -مسس ال غ- -ر

اإ ث و ر ث ن ا ل ج ز ا ي ر اأ ق  Óاإ ح ا ر ذ ي س س ا ل ع ا ل م ك ا م ل
وادوخ ا’إسس---ت---ع---م---ار ال---ف---رنسس---ي اأق Ó---ي---رق--ا

يرقزن،اسسخذمنت
اإم -ق -رن -ن اأن -ت -درث ن-غ
ن- -ل- -ع -رشس اإم اأسس -مسس
غليث.
اأمكن اأنف اأصسنف
اأنضس -ن ان -د زط-نت
اثلون اأبرنسس البر
اإدتكسسن
سسقلغمن.ذربنسس
غ- -مشس- -ع- -ن ذث- -م
نصسحر اأنتمرث
اأن- -در اأسس- -رب- -ن
اأسسوطسس
اإلغمن.
اأب- -رنسس ال -ب -ر
اإفز اأسسوطسس
غ -ف لصس -ن-ف
اأنضس- -ن اأن- -د
اأثنف
اخفف
اأسسوطسس اأمكن اأنف سسلجه اأتضسن
اأك - -ن اصس- -مضس اأرك- -تشس- -م غ- -ر وم- -ذن
ميلسسث.
ثلسس ابرنسس ثمخلف سسثمنط غر
^ وي كيعاودن عاوداسس
ث -يضس -واأن-ف اأك-ن اأب-رنسس يسس-م-لسس
غ -وك -ن اأم -ذن اأريسس -ح -ن -ج -ر ن -غ ^ راي يتا‹ غر وييتغّنان و
ارث- -يسس- -ط- -ف اأسس -مضس,اأم -ك -ن
يÎقصس م - -اشش - -ي غ - -ر ي- -تّ- -ت - -ان
يسس- -م- -لسس غ- -ر ث -ج -م -عث,ن -غ
ذثقنثن اإمعينن .سسزك اأقرن اإتاتاسس
اأرقز اأتلسس اأبرنسس,ثمطث
اأتسسلسس اأنتقندرث،اأكن يبغ ^ اآغ اأك- - - - -راز و األ - - - -غ - - - -ام
ي - - - - -ل ال - - - - -ح- - - - -ل اأب- - - - -رنسس اإيبلديث
اأتسس - -رغ- -ز,ذل- -ح- -رم اإدج- -ن ^ ششما اأوديششاراسس
ل - - -ج- - -ذذ,اإل- - -قسس اأذي- - -ل دم
ط- -يت ذ ب- -ون- -ادم
زدق,ميمسس غسس اأتسسرذضس
م - - - - - - - - - -ن كسس
لمعن الهب غنسس اأثرح.
نوششال

آأوأل دو نزروب:

البويرة :ع نايت
رمضشان

سس-ال-وح-دة ن-ج-زاي-ري-ي-ن ك-ام-ل-وف-ال-جال نشسياي
اأث-ن-ظ-م ال-و’يث ان-ب-اث-نت ت-ظ-اه-رث تامقرانت
ل----ب----اسس واأق Ó----اأه----ذيشس---رف فÓ---سس ال---وزي---ر
ن--ال--م--ج--اه--دي-ن ال-ط-يب زي-ت-ون-ي اأق Ó-ه-ذروح
ا ذ ز و ر اأ ق ب و ر ن ب ن ب و ا ل ع ي د و ث د ا ر ث اأ ق  Óي ت ي ل ي
ذيسس.
ب Ó---الشس---ي---اي ت---ون---ظ--م ال--م--ل--ت--ق--ى ذام--ق--ران
فتاقراو’ ولحياة نبن بوالعيد ذي الجامعث
ن ب ا ث ن ت اأ ق  Óه ت ت و س س م ا ا ز ق ن ا ن س س ب ا ت ث ن ت 2
س س ي س س م ا ن س س و ي م و ق ث ا ن ي ا ’إ س س ت ع ر ا ض س ذ م ق ر ا ن
ف--ت--اق--راو’ وي--وسس--د بشس--ام اذخ--ل--د ال--ت--واصس--ل
نا’جيال اق’ Óزم اذزرن لباسس نتغاوسسوين
ف-ال-ت-اري-خ ن-ال-ج-زاي-ر سس-ي-رت-و ال-ت-اريخ نالثورث
اأ ق  Óي ت ع ا و ا ن ب ش س ا م ا ج ز ا ي ر ي ن ك ا م ل ا ذ ق ي م ن
م و ح د ي ن و ت ح ب ا ن ث م و ر ا اأ ن س س .
ال--ذك--رة ن-ب-ن ب-وال-ع-ي-د ث-وسس-د م-ان-ي اث-ح-ت-اف-ل
الجزاير سسالذكر نتÓليث نالرمز بن بلة ذي
تلمسسان ماني اثتوعا الدولت انغ كل القيمت
نالرموز انسس وثتتوتشساسسن القيمت تامقرانت
سسيرتو ماني ابذونت لباسس نالجهاث تشسكاكنت
ذي التاريخ انغ.
ب ن ب و ا ل ع ي د اأ ق  Óي ز ن ز ش س ي ا ق  Óغ ر س س ك ا م ل
ذي ال--وقث ن--ال--ث--ورث ف--ل--ج--ال اديسس-غ السسÓ-ح
واذجمع المجاهدين فيشست انووال ونت ’زم
ا ل ج ز ا ي ر ا ت ن ح ر ر ن ت ش س ن ي ن و ا ن س س ر ق ا ’إ س س ت ع م ا ر
ال--ف-رنسس-ي سس-ال-ق-وث ام-ي-ن ادع-دا ن-ت-ا ب-ع-د م-ا
فشسلت كل المحاو’ث نالسسلم ايذسس.
ار ن--ل--وراسس ام--ق-ران وال-ج-زاي-ر مصس-ط-ف-ى ب-ن
ب---وال---ع---ي---د ي---غ--رسس ال--حب ن--ال--وط--ن ذاقÓ--ون
نالمجاهدين ويوشسا الخير اق Óغرسس كامل
وي---ق--ب--ل اذع--اشس ذي ال--ج--وع اذل--ع--را ف--ل--ج--ال
ن ا ل ج ز ا ي ر و ي و ث ا ا ل د ر س س ذ م ق ر ا ن ل ب ا س س اإ ل ع ا ل م
كامل فالتضسحية فلوطن.

باتنة :لموششي حمزة

أخطاط نديز ﬁمد بن سصعيد شصريفي

ون-ي دق-ن سس-م-ق-ران-ان نتم
ن -غ -زر ان -وغÓ-ن اق-ارن-اسس
محمد بن سسعيد شسريفي
ات- - -وسس- - -ان سس- - -وخ - -ط - -اط
ن -ت -م -ورت ن -دزي -ر اي-ل-ول-د
ت- -م- -ورت ان- -وغ Ó-ن اغ -رم
ان - -ل- -ق- -رارة اسس- -قسس 1935
ي- -ب- -دى اع- -زامسس ام- -زوار
اغ- -رب- -ازان ات -وات سسسس -ان
المعهد نالحياة مان يسسعى
الشس-ه-ادة ن-ال-خ-ط ن-وف-وسس
اسسقسس . 1956
دفر تمنونت ندزير يبدى
اسس -ع -زم اغ -رب -از ن-ال-ف-ن-ون
الجميلة اموني بعد ومني
يرني اعزامسس اسسافر غال
مصس- - -ر اورن - -ي ان - -وع - -زام
ادولماد ال دسسعى الشسهادة
ن-ال-دك-ت-وره ال-ت-اري-خ ن-ال-فن
ا’سسÓ- -م- -ي ت- -ي- -رى
نالقران

سس -وف -وسس ام -ون-ي اسس-قسس
.1982
ام -ح-م-د اول-ي-ب-د انشس-انسس
يرني مناو ادسسيÓن غال
دسسات مان اوضس ادسسعى
الشس -ه -ادة ن -ال-دك-ت-ورا دول-ة
ال - - -ت- - -اري- - -خ ا’سسÓ- - -م- - -ي
ت- -زداويت ن- -دزي -ر اسس -قسس
 1997اموني ا’ختصساصس
ان -ت-رى ن-ل-ك-ت-اب ن-ال-ق-ران
سسالرواية نورشس .
اسس- - - - - - - - - - - - -قسس 2002
اتوخيردقن
سسا’عضساء
نترباعت
نالمصسحف تمورت
ن-ق-ط-ر ي-ن-ع-ر دمناو
ادومÓ-ق-ة دم-ن-اوت
ت - -م - -وار ن- -ال- -دنت .
اوضس ادبراسس دمناو
اح - -رشس - -ان ات - -وك - -رم
دم -ن -اوت ال -م-ن-اسس-ب-ات
سسسسنت تفيرت نوسسلواي
ن - -ت- -ق- -دد ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز

ب-وت-ف-ل-يقة اسسقسس . 1987
ات- - -وك- - -رم دخ تسس- - -اشس- - -نت
اضس- - -ران ال- - -ع - -راق سس - -نت
ت- - - -تشس - - -ال اسس - - -قسس 1988
دوسس- - -قسس  1993اماشسي
ات - -وك- -رم دخ سس- -ال- -ح- -اك- -م
نالشسارقة الدكتور سسلطان
بن محمد القاسسمي دفر
ادي- -ف- -غ سس- -م -زوار ام -زوار
نترى نتوتÓيت انتعرابت.
ام- -اشس- -ي ي -ن -ع -رن دي -غ -لب
ن- -تسسشس- -ان- -ي- -ن ددومÓ- -ق -ة
تموار نالدنت .محمد دقن
ورج - - -از اتشس - - -رد ات- - -ورب
اغÓ- -ن ي- -ع- -زم اغ- -رب -ازان
دال- -م- -ع- -اه -د ا’ن اج -ب -ان
غ- - -فسس- - -ان ارج- - -ازان ا’ن
ضس -ح -ان ب -اشس ادسس-وف-غ-ان
امقرانان
ان- -ن -و ا’ن ي -غ -لب اسسسس -ان
تمورت ندزير ادوزغار.

تغردايت :الششيخ
باعلي واعمر

الفجر0٦.20...............:
مواقيت الظهر13.01...............:
الصسÓة العصسر15.52...............:
المغرب18.15..............:
العشسـاء19.37................:
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^ 04ف-ي-ف-ري  :1833م -ب-اي-ع-ة «الأم Òع-ب-د ال-ق-ادر»
ل -ل -م -رة ال -ث -ان -ي -ة ‘ ،مسس -ج -د «سس -ي -دي حسس -ان»
Ãعسسكر.
^  04ف-ي-ف-ري  :1934خÓ-ل ج-م-ع-ي-ة ع-امة
ل - -ل - -ن- -ج- -م شس- -رح «مصس- -ا‹ ا◊اج» ضس- -رورة إانشس- -اء
ج- -م- -ع- -ي- -ة ت- -أاسس- -يسس- -ي- -ة ‘ ا÷زائ -ر ،وشس -جب «“ث -ي -ل
ا÷زائري ‘ ÚالŸÈان الفرنسسي».

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

تبعـــا للعمليــــة النوعيـــة اŸنفـــذة مــن ا÷يـــشس بإاليـــزي

التعـ ـ ـ ـ ـرف ع ـ ـ ـ ـ ـلى هوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابيÚ
غ.الطـ ـاهر ،غ.عمـ ـر اح ـمـد وع.نصشر الديـن
الشسعب /تبعا للعملية النوعية اŸنفذة من طرف مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي Ãنطقة ا◊مراء بولية اإليزي/ن.ع،4.
أاول أامسس  01فيفري  ،2017والتي مكنت من القضساء على ثÓثة ( )03إارهابي ،Úمروجي ﬂدرات واسسÎجاع كمية من
لمر بكل من« :غ.الطاهر» و»غ.عمر احمد
لسسلحة والذخÒة ” ،التعرف على هوية اÛرم ÚاŸقضسي عليهم ،ويتعلق ا أ
ا أ
و»ع.نصسر الدين» اŸكنى «النكشسة» .

..توقيف Œار ﬂدرات ومهربÚ

‘ إاط- -ار ح -م -اي -ة ا◊دود وﬁارب -ة ا÷رÁة

األمـ ـ ـ ـن الوط ـ ـ ـ ـني
يوقف ششخصشا ﬁل
بحث من األنÎبول
الشسعب /أاسس-ف-رت ع-م-ل-ي-ة م-راقبة
جواز سسفر مسسافر قادم من اإحدى
الدول األوربية والذي يحمل جنسسية
أاجنبية ،ع Èميناء الغزوات بتلمسسان،
على توقيفه بناء على وجود مذكرة
توقيف ‘ حقه صسادرة عن األنÎبول.
اŸعني باألمر ” –ويله إا ¤مقر
أام -ن دائ -رة الخ -تصس-اصس لسس-ت-ك-م-ال
اإلجراءات القانونية.

ع - -ن اŸع- -ادن و( )03م- -ط- -ارق ضس -غ -ط و()03
مولدات كهربائية وجهاز اتصسال ع Èاألقمار
الصسطناعية.

..وإاحباط ﬁاولت هجرة غ Òشسرعية

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ضس -ب -طت وح-دات ◊راسس
ا◊دود ب - -ك - -ل م - -ن سس - -وق أاه - -راسس وت - -بسس- -ة
والطارف/ن.ع ،5.ك -م -ي -ات ك -بÒة م-ن ال-وق-ود
ُتقدر بـ ( )15600لÎا موجهة للتهريب ،فيما
أاح -ب -ط ع -ن -اصس -ر ح -رسس الشس -واط -ئ ل-ك-ل م-ن
عنابة/ن.ع ،5.وه- - -ران ومسس - -ت - -غ - -ا/Âن.ع2.
ﬁاولت هجرة غ Òشسرعية لـ( )71شسخصسا.

لسستجابة لنداءات السستغاثة
بفضسل سسرعة التدخل وا إ

مواطنـو اŸناطـ ـق اŸعزول ـ ـة يثنـ ـون عل ـ ـى جهـ ـود الششرطـة
الشسعب /أاثنى مواطنو
اŸناطق التي شسهدت غلق
الطرقات واأصسبحت ‘
عزلة ،نتيجة تسساقط
لمن
الثلوج على جهود ا أ
الوطني ‘ اŸسساهمة ‘
فتح الطرقات ،من خÓل
تسسخ Òإامكانيات هامة.
ت- - - -داول رواد ال- - - -ت- - - -واصس- - - -ل
الجتماعي على نطاق واسسع،
على غرار فايسسبوك مقاطع
لم-ن ال-وط-ن-ي أاثناء
ل-ع-ن-اصس-ر ا أ
ت- -ق- -دÁه- -م ال- -دع- -م وال- -ع -ون

وال -تضس -ام-ن م-ع اŸواط-ن‘ Ú
ج -م -ي -ع اŸن -اط-ق اŸتضس-ررة.
وهي العمليات التي اسستعملت
ف-ي-ه-ا ك-اسس-ح-ات ال-ث-ل-وج ل-ف-ت-ح
الطرق التي تربط اÛمعات
السس -ك-ان-ي-ة ،وتسس-خ Òسس-ي-ارات
لمن الوطني قصسد
إاسسعاف ا أ
ن - -ق - -ل اŸرضس - -ى وأاصس - -ح- -اب
ا◊الت اŸسس- -ت -عصس -ي -ة ال -ت -ي
يسس-ت-دع-ي وضس-ع-ه-ا ن-ق-ل-ه-ا إا¤
اŸسس - -تشس - -ف- -ي- -ات أاو اŸراك- -ز
لضسافة إا ¤تقدË
الصسحية ،با إ
لفرشسة.
الوجبات السساخنة وا أ

لم-ن
Óشس -ارة ف -إان مصس-ال-ح ا أ
ل -إ
لو¤
ال -وط -ن -ي م -ن-ذ ال-وه-ل-ة ا أ
ل-ت-ل-ق-ي-ه-ا نشس-ري-ة خ-اصس-ة تفيد
ب- -أان ب- -عضس م- -ن -اط -ق ال -وط -ن
سس -تشس -ه -د اضس -ط-راب-ات ج-وي-ة
ح-ادة ،ج-ن-دت ك-اف-ة ال-وسس-ائ-ل
اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة Ÿواج-ه-ة
ه- - - -ذه ا◊الت ال - - -ط - - -ارئ - - -ة
وال- -وق- -وف ع -ل -ى م -دى السسÒ
ا◊سسن لعمليات تسسهيل حركة
اŸرور وت- -ق- -د ËاŸسس- -اع- -دة
الضس - -روري - -ة ع - -ل- -ى م- -دار 24
سساعة على .24

 17°وهران

الثمن  10دج

17°

france prix 1

نصسر حسس Úداي  1ـ إا–اد بلعباسس 2

اإل–اد ُيوقف انتصشارات النصشرية وينتزع اŸركز الثالث
ف- - -از إا–اد ب- - -ل- - -ع- - -ب - -اسس
لداء ع -ل -ى نصس -ر
ب- -ال -ن -ت -ي -ج -ة وا أ
حسس Úداي ب -ه -دف Úل -واح-د ‘ اŸب-اراة
التي لعبت ‘ إاطار ا÷ولة الثامنة عشسر
لو ¤ل-ك-رة ال-ق-دم
م -ن ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ا أ
Ãلعب  20أاوت بالعناصسر ،وبهذا الفوز حققت
«اŸك- -رة» ث- -الث ف- -وز ل- -ه- -ا ع- -ل- -ى ال -ت -وا‹ م -ن -ذ
اسستئناف مرحلة العودة واÿامسس باحتسساب
ل -ق -ائ -ي ك -أاسس ا÷م -ه -وري -ة خ -اط-ف-ة ب-ذلك
اŸركز الثالث مؤوقتا برصسيد  30نقطة‘ ،
ح Úت-وق-ف سس-لسس-ل-ة اŸب-اري-ات دون
ه -زÁة ل -ل-نصس-ري-ة وت-وق-فت
عند الرقم سسبعة.

ﬁمد فوزي بقاصص

م -ن األسس -ل -ح -ة ال -ت -ي اسسÎج-عت ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة
النوعية للجيشس ،مسسدسسان آاليان ( )02من نوع
كÓشسنيكوف وسستة (ﬂ )06ازن وكمية معتÈة
من الذخÒة ( 1400طلقة) وأاربعة ( )04أاجهزة
اتصسال ع Èاألقمار الصسطناعية.
أاما كمية الكيف اŸعالج اÙجوزة والتي
ك- -انت ب- -ح- -وزة اÛرمُ Úت -ق -در بسس -ت -ة ()06
قناط ،Òكانت ﬁملة على م Ïمركبة رباعية
الدفع» .

 20°ا÷زائر

17251 Oó©dG

السسبت  07جمادى الأو 1438 ¤هـ اŸوافق لـ  04فيفري 2017م

اŸن-ظ-م-ة ،ضس-ب-طت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشس - - -ع - - -ب - - -ي ،ي - - -وم  02ف - -ي - -ف - -ري 2017
بتلمسسان/ن.ع )71( ،2.كيلوغراما من الكيف
اŸعالج ،فيما أاوقف عناصسر الدرك الوطني،
ب-ك-ل م-ن ت-يسس-مسس-ي-لت ووهران/ن.ع ،2.ث Ó-ث
(Œ )03ار ﬂدرات وح- -ج -زوا ك -م -ي -ة أاخ -رى
تقدر بـ ( )33كيلوغراما وثÓث ( )03مركبات
سسياحية.
وبكل من جانت/ن.ع 4.وع Úقزام/ن.ع،6.
أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الشسعبي ()45
مهربا و( )04مهاجرين غ Òشسرعي Úوحجزت
سسيارت Úرباعيتي الدفع و( )08أاجهزة كشسف

 23°ا÷زائر

 18°وهران

17°

بداية اللقاء كانت للزوار و⁄
Áنحوا أاصسحاب األرضس سسوى
دق- - -ائ- - -ق ح - -يث جسس - -دت أاول
ف -رصس -ة خ -طÒة اف -ت -ت -ح ع -ل-ى
إاث- -ره- -ا ع -داد األه -داف ،أاي -ن
ق -ذف صس-ان-ع األل-ع-اب «ب-ون-وة»
كرة من خارج منطقة العمليات
أاب- -ع- -ده- -ا ح- -ارسس ال- -نصس- -ري -ة
«مرباح» بصسعوبة لتجد الكرة
«ب -ال -غ» ال -ذي وضس -ع -ه -ا داخ -ل
الشسباك ‘ (د )4مشسع Óبذلك
اŸواجهة من البداية ومسسجÓ
هدفه السسابع ‘ البطولة منذ
بداية اŸوسسم ،الزوار حاولوا
مضساعفة النتيجة ‘ (د )14عن
ط -ري -ق «ث -اب -ت -ي» ب-ع-دم-ا راوغ
م-داف-ع Úوج-رب ال-ق-ذف ل-كن
كرته أابعدها ا◊ارسس «مرباح»
ل -ل -رك -ي-ن-ة ال-ت-ي  ⁄ي-أات-ي م-ن-ه-ا
ا÷دي- -د ،ل- -ك- -ن- -ه- -ا ب -اŸق -اب -ل
–ولت إا ¤ه -ج -م -ة م -ع -اكسس-ة
ب- -ع -دم -ا اسسÎج -ع «ق -اسس -م -ي»
ال - -ك - -رة وح - -ول - -ه- -ا ‘ ا÷ه- -ة
اŸق -اب -ل -ة إا« ¤وراث-ن-ي» ال-ذي
ت -وغ -ل ‘ م -ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات
ووزع ل- -ك- -ن «أاوح- -دة» ي- -ت -ف ‘
وضسعها خارج اإلطار( ‘ ،د)15
ا◊ك -م ي-ع-ل-ن ع-ن ﬂال-ف-ة م-ن
ع- -ل -ى ب -ع -د  30م Îارت-ك-ب-ه-ا
«إالياسس سسيدهم» تو ¤تنفيذها
الÓعب «عرجي» بإاحكام لكن
«غول» أابعدها بقبضسة اليدين،
و‘ (د « )22ع- -رج -ي» ي -ع -بث
ب-دف-اع إا–اد ب-ل-ع-ب-اسس ويخطأا
‘ ال- -ت -م -ري -ر ل -ك -ن «وراث -ن -ي»
ي- - -ت- - -غ - -لب ع - -ل - -ى اŸداف - -عÚ
ويسسÎج-ع ال-ك-رة وي-ق-دم-ه-ا ‘
ال -ع-م-ق ÿي-اط األخ Òي-ع-رق-ل
‘ م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ليات وا◊كم
ي- -ع -ل -ن ضس -رب -ة ج -زاء ن -ف -ذه -ا
«قاسسمي» معدل الكفة.
بعدها انخفضس ر” اŸباراة
واقتصسر اللعب على أاخذ ورد
إا ¤غ - -اي - -ة (د )43أاي - -ن “ك - -ن
اŸداف- -ع اÙوري «ب- -ن ع -ب -د
الرحمن» من تسسجيل الهدف

الثا Êمن ركنية بعدما صسعد
فوق ا÷ميع وضسرب الكرة التي
حاول مدافع النصسرية إابعادها
ل- -ك- -ن م- -ن دون ج- -دوى ،وه -ي
ال -ن -ت-ي-ج-ة ال-ت-ي ان-ت-ه-ى ع-ل-ي-ه-ا
الشسوط األول.
‘ اŸرح -ل -ة ال -ث -ان-ي-ة اسس-ت-غ-ل
لع -ب -و ال -نصس -ري -ة ت -راج-ع أاداء
الزوار ،ليضسغطوا حيث حاول
ال Ó- - -عب «ل - - -ع - - -ري - - -ب - - -ي» ‘
(د )50مباغتة «غول» لكن كرته
م -رة ب-ق-ل-ي-ل ،ل-ي-ن-حصس-ر ال-ل-عب
ب -ع -ده -ا ‘ خ -ط ال -وسس-ط بÚ
لع- -ب- -ي ال- -ف- -ري- -ق -ان م -ن دون
ج- - -دي - -د ،و‘ (د« )55ث -اب-ت-ي»
وب -ع-د ه-ج-م-ة م-نسس-ق-ة وصس-لت
الكرة ألرجله يقذف من على
بعد  30مÎا لكن «مرباح» ‘
اŸكان اŸناسسب ويبعد الكرة
ل -ل-رك-ي-ن-ة( ‘ ،د )70وب- -ع- -د أان
ضس -ي -ع ال Ó-عب «ب -ال-غ» ك-رة ‘
وسسط اŸيدان وصسلت لـ «بن
دبكة» قدف وكرته اصسطدمت
لسس -وء ح-ظ-ه ب-ا◊ارسس «غ-ول»
ل-ي-ب-ع-ده-ا «ب-ن ع-ب-د ال-رح-م-ن»
بصس-ع-وب-ة ل-ل-ت-م-اسس ،و ⁄يتمكن
«قاسسمي» من وضسع الكرة ‘
م- -رم -ى «غ -ول» ‘ (د )80ب-ع-د
ع -م -ل ج -م -ي-ل م-ن زم-ي-ل-ه «ب-ن
دب- -ك- -ة» ال- -ذي ط -الب بضس -رب -ة
جزاء بعدما لمسست الكرة يد
«بن عبد الرحمن» لكن ا◊كم
ط -لب م -واصس -ل -ة ال-ل-عب ل-تصس-ل
ال -ك-رة ل-ق-اسس-م-ي ال-ذي اف-ت-ق-د

للدقة ووضسعها فوق العارضسة،
و‘ (د )90وجد «ثابتي» نفسسه
وجها لوجه بعد “ريرة رائعة
م- -ن «زواري» ل- -ي- -ت- -م- -اط- -ل ‘
تسسديد الكرة بعدما أاك Ìمن
اŸراوغ- -ات وف- -وت ال -ف -رصس -ة
ل -ق -ت-ل اŸب-اراة ،ل-ي-ع-ل-ن ا◊ك-م
ب -ع -ده -ا ن -ه -اي-ة اŸب-اراة ب-ف-وز
قلصس به اإل–اد الفارق على
الرائد مولودية ا÷زائر.

العميــــد يعـــّزز مركزه
‘ الصســــــــــدارة

‘ مباراة أاخرى“ ،كن فريق
م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر م-ن ال-ع-ودة
بفوز ثم Úمن ملعب «سسفوحي»
ب -ب -ات -ن-ة أام-ام الشس-ب-اب اÙل-ي
ب -ه -دف Úل -واح-د ،ل-ي-عّ-زز ب-ذلك
ال- -ع- -م- -ي -د رصس -ي -ده ‘ صس -دارة
ترتيب اÎÙف األول برصسيد
 33نقطة ‘ ح Úتكبد الشسباب
أاول ه- -زÁة ل- -ه ع- -ل -ى أارضس -ي -ة
م -ل -ع -ب -ه ه -ذا اŸوسس -م وŒم -د
رصسيده عند النقطة .19
وواصسل وفاق سسطيف صسحوته
بعدما “كن من الفوز بهدف
وح -ي -د ع -ل -ى ضس -ي -ف -ه ال -ث-ق-ي-ل
أاوŸب -ي اŸدي -ة ،وب -ه-ذا ال-ف-وز
ب -ق -ي ال -نسس -ر السس -ط -اي -ف -ي ‘
وصسافة ترتيب اÎÙف األول
بـ  31نقطة بفارق نقطت Úعلى
اŸول - -ودي - -ة ‘ ح Úت- -دح- -رج
األوŸبي إا ¤اŸركز اÿامسس
بـ  28نقطة.

البطاقة الفنية  :ملعب  20أاوت  ،1955جو معتدل،
جمهور متوسسط ،تنظيم ﬁكم.
@ التحكيم للثÓثي :بن براهم ،قوراري ،عÓوة
لهداف :قاسسمي (ر.ج د )24لنصسر حسس Úداي  /بالغ (د)5
@ا أ
بن عبد الرحمان (د )42إل–اد بلعباسس.
تشسكيلة الفريق:Ú
@ نصسر حسس Úداي :مرباح ،وا‹ ،لعريبي ،بن دبكة ،خياط ،
زدام ،عرجي ،اوحدة ،ورتا ،Êصساتلي ،قاسسمي
@ اŸدرب :أالن ميشسال
@ إا–اد ب-ل-عباسس :غ -ول ،ي -غ -ن -ي ،شس -ري-ف-ي ،خ-ا‹ ،ب-ن ع-ب-د
الرحمن ،سسيدهم ،ثابتي ،بونوة ،زواري ،بالغ ،بوقلمونة
@ اŸدرب :سسي طاهر شسريف الوزاÊ

ا–اد العاصسمة  – 0دفاع تاجنانت 0

تع ـ ـ ـ ـ ـ ـادل ل يخ ـ ـ ـ ـدم «أابن ـ ـ ـاء سشوسشط ـ ـ ـ ـارة»

فرضس دفاع تاجنانت،
اأمسس ،التعادل على ا–اد
العاصسمةÃ ،لعب عمر
حمادي ببولوغ‘ ،Ú
اإطار مباريات ا÷ولة 18
للرابطة الأو ¤موبيليسس
ليخفق اأشسبال البلجيكي
بوت ‘ –قيق اأول
انتصسار لهم ‘ مرحلة
العودة.

عمار حميسسي

 ⁄ي - - -ع- - -رف الشس- - -وط الأول
ف -رصس ك -ثÒة بسس-بب اÿط-ة
ال -دف -اع -ي -ة ال -ت -ي ان-ت-ه-ج-ه-ا
اŸدرب بوغرارة بعد اأن سسد
لع-ب-وه ج-م-ي-ع اŸن-افذ على

لع- - -ب- - -ي ال–اد ل- - -ت - -ك - -ون
ال- -ف- -رصس- -ة الأو ¤ل- -ل -ف -ري -ق
اŸضسيف ‘ د 25عن طريق
بن قابلية الذي ارتبك داخل
م- -ن- -ط- -ق -ة ال -ع -م -ل -ي -ات و ⁄
يسس-ت-ط-ع اسس-ت-غÓ-ل ال-ف-رصس-ة
التي اأتيحت له للتسسجيل.
وع-----رف الشس-----وط ال----ث----اÊ
سسيطرة مطلقة من لعبي
ال–اد ل--ك--ن--ه--م فشس-ل-وا ‘
اق---ت---ح---ام دف---اع اŸن--افسس
ضس------ف اإ ¤ذلك ت------واج------د
ا◊ارسس ل--ي--ت--ي--م ‘ ي--وم-ه،
حيث حرم مهاجم ال–اد
م--ن ال--تسس--ج--ي--ل ‘ د 58و
ن----فسس الأم----ر ت----ك----رر م----ع
اŸدافع بن يحي ‘ د . 67

و ⁄ت -ق -دم ال -ت-غ-يÒات ال-ت-ي
قام بها مدرب ال–اد بوت
الإضس- -اف- -ة ع- -كسس ب -وغ -رارة
ال- -ذي اسس- -ت- -ط- -اع ت- -ن- -ظ- -ي -م
صس - -ف - -وف ف - -ري - -ق - -ه خÓ- -ل
الشسوط الثا Êو هو ما سسهل
م-ن م-ه-م-ت-ه-م ل-ل-ح-فاظ على
النتيجة التي كانت تصسب ‘
مصس -ل-ح-ت-ه-م Ãا اأن ه-دف-ه-م
السساسسي هو ضسمان البقاء.
وان -ت -هت اŸب -اراة ب-ال-ت-ع-ادل
السس- -ل- -ب- -ي ل- -تصسب ج -م -اهÒ
ال–اد ج -ام غضس -ب -ه -ا ع-ل-ى
الÓعب Úو الطاقم الفني Ãا
اأن اŸسستوى كان بعيدا عن
التطلعات و ل يبشسر باÒÿ
‘ قادم اŸباريات.

