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ت ش س - -ر ف أل - -ه - -ي - -ئ- -ة أ ل- -ع - -ل - -ي- -ا
أ Ÿسس - - - -ت - - - -ق- - - -ل - - - -ة Ÿر أ ق- - - -ب - - - -ة
أ لإن -ت -خ -اب -ات ،ع -ل -ى ع-م-ل -ي -ة
أل -ق-رع -ة أ Ÿت-ع -ل -ق -ة ب -ا ل Îقيم
أل - -وط - -ن- -ي أ Ÿوح - -د ل - -ف- -ائ- -دة
ق- -وأ ئ- -م أ Î Ÿشس -ح Úب -ح ضس -و ر
ق -ا د ة أ لأ ح -ز أب أل س س -ي-اس س-ي-ة،
أأ و من  Áثله م  ،وذلك أل ي و م،
ع لى ألس س اع ة 11 : 00ص سب ا حا،
 Ãق - -ر أ  Ÿدأ وم - -ة أل - -و ل ئ - -ي- -ة
ل -ل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي -ا أ Ÿس س -ت -ق -ل-ة
 Ÿرأ ق-ب-ة أ لإن -ت-خ-اب -ا ت أل-ك ائ ن
ب ش س-ا رع ب-ا ل-ع -ر ب-ي ب -ن م -ه يد ي
بالعاصسمة.

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

17293

عيسسـ ـ ـ ـ ـ ـى ضسيـ ـ ـ ـ ـ ـف منتـ ـ ـ ـ ـ ـدى إإلذإعـ ـ ـ ـ ـ ـة
لوقاف ﬁمد عيسسى،
لذأعة ،وزير ألشسؤوون ألدينية وأ أ
يسستضسيف فوروم أ إ
Ÿناقشسة قضسايا مرتبطة بالقطاع سسيما ألأمن ألفكري ،مكافحة ألتطرف
ألديني ،وذلك يوم ألإثن 27 Úمارسس أ÷اري ،أبتدأء من ألسساعة 11 : 00
صسباحا أإ ¤غاية  12 : 30زوأل.

ميهوبي ‘ زيارة عمل إ ¤إألغوإط

إإحياء ذكرى إسستشسهاد إلعقيد
لطفي وإلرإئد فرإج

ي- -ح- -ل وزي -ر أل -ث -ق -اف -ة ع -ز
أل- -دي -ن م -ي -ه -وب -ي ،ب -ولي -ة
لغ- -وأط ،ي- -وم -ي  25و26
أ أ
م- - - - -ارسس أ÷اري ‘ ،إأط - - - -ار
زي-ارة ع-م-ل وت-ف-قد ،يعاين
خÓ-ل-ه-ا م-دى ت-ق-دم أشس-غال
ع -دد م-ن أŸشس-اري-ع أل-ت-اب-ع-ة
ل-ق-ط-اع أل-ث-ق-اف-ة ،خاصسة ‘
›ال ألÎأث ،ح- -يث ي- -زور
أل- -قصس- -ر أل- -ق -د Ëب -ب -ل -دي -ة
تاويال ،ويطلع على مدى
مطابقة عملية درأسسات ألقصسور مع ﬂطط أ◊ماية.

يشس -رف وزي -ر أÛاه -دي -ن أل -ط -يب زي-ت-و ،Êع-ل-ى إأح-ي-اء
ألذكرى 57لسستشسهاد ألعقيد لطفي وألرأئد فرأج ،وذلك
يوم  27مارسس أ÷اري ،بولية بشسار.

سساحلي
يلتقي إإطارإت إلتحالف
إ÷مهوري بسسطيف

إلعاصسمة –يي
تظاهرة ““سساعة
لم Úأل -ع -ام ل -ل -ت-ح-ال-ف
يÎأسس أ أ
لألرضس ““2017
أل- -وط- -ن- -ي أ÷م- -ه- -وري ب- -ل- -ق -اسس -م

لطارأت
سساحلي ،ألندوة ألولئية إ
أ◊زب ،ألتي تنظم يوم ألسسبت 25
مارسس أ÷اري ،أبتدأء من ألسساعة
 9:30صس-ب-اح-ا ،ب-ق-اعة أÙاضسرأت
بفندق ألهضساب Ãدينة سسطيف.
أل - -ن - -دوة ت - -خصسصس ل - -ت- -وع- -ي- -ة
و–سس - - - - - -يسس أŸن- - - - - -اضس- - - - - -لÚ
وأŸوأط- -ن Úح- -ول أه- -م- -ي -ة
ألسستحاقات ألنتخابية
أŸق - -ب - -ل - -ة ،وك- -ذأ ع- -رضس أÙاور
أل -كÈى ل -لÈن -ام -ج
لح -ت -ف -اء ب -ال -ت -ظ-اه-رة أل-ب-ي-ئ-ي-ة
‘ إأط -ار أ إ
Óرضس  ،““2017و–ت رعاية
ألعاŸية ““سساعة ل أ
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
وب - -إاشس - -رأف وأ‹ أ÷زأئ - -ر وج - -م - -ع- -ي- -ة
““سس -ي -درأ““ ،ي -ن -ظ -م أل -ي -وم ح -ف -ل ف -ن -ي
وتقدم عروضس مسسرحية ÷معيات
ونوأدي شسبانية بقاعة أبن خلدون،
وذلك أب- -ت -دأء م -ن ألسس -اع -ة 18:00
مسس -اء ،ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا أل-ت-وج-ه ن-ح-و ت -خ -ت -ت -م أشس -غ -ال إأج -ت -م -اع
ألÈيد أŸركزي ،حيث سسيتم رمزيا أÛلسس أل - -وط - -ن - -ي أ÷ام - -ع
لط- -ارأت ح- -زب أل- -ع- -م -ال،
لن -ارة أل-ع-م-وم-ي-ة ب-ب-عضس إ
إأط -ف -اء أ إ
ب-زرأل-دة ،أل-ي-وم ،وسس-ت-قدم
ألشسوأرع ألرئيسسية للعاصسمة.
لم -ي -ن -ة أل-ع-ام-ة ل-ل-ح-زب
أ أ
أل-ت-ق-ري-ر أÿت-ام-ي ،على
ألسساعة  10:30صسباحا،
ب- - - -دي- - - -وأن ق - - -ري - - -ة
ألفنان.Ú

دورة تكويني ـ ـ ـ ـ ـ ـة وطني ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لمية
لسساتذة ﬁو إ أ
أ
ت - - - -ن - - - -ظ- - - -م أÙاف- - - -ظ
Óم-ازي-غية
ألسس-ام-ي-ة ل -أ
ب-ال-ت-نسسيق مع ألديوأن
لم -ي -ة وت -ع -ل -ي -م
أل- -وط -ن -ي Ùو أ أ
أل -ك -ب-ار ،دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة وط-ن-ي-ة
لمية
لسساتذة فصسول ﬁو أ أ
أ
لم- -ازي- -غ- -ي -ة
وت- -ع- -ل- -ي- -م أ أ
للكبار ،بإاكمالية بشسÒ
ب -ن ن -اصس -ر ب -بسس-ك-رة،
ي - - -وم- - -ي  28و29
مارسس أ÷اري.

إإجتماع إÛلسس إلوطني
إ÷امع إلطارإت حزب إلعمال

إإحياء إليوم إلعاŸي
Ÿكافحة مرضس إلسسل

–ي- - -ي و ز أر ة أ لص س - -ح - -ة وأ لس س - -ك - -ا ن وأإ صس  Ó- -ح
أŸسستشسفيات ،أليوم ألعاŸي Ÿكافحة مرضس ألسسل،
و ذ لك ي و م ألأ ح د  2 6م ا ر سس أ÷ا ر ي ،و ذ لك ب اإط Óق تس سم ي ة بيار
شس -و‹  ،ع -ل -ى ع-ي -اد ة أ ◊ر وق  ،ب-ا ÷ زأ ئ-ر أ ل-وس س-ط-ى ،وت -د شس  Úأل -ي-و م
ألعلمي أÿاصس بهذه ألتظاهرة على مسستوى مدرج معهد باسستور
بدأ‹ أبرأهيم.
يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
ألقتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها ألجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

..ويÎأإسس أإشسغال ندوة إطارإت
إإلذإعة إ÷زإئرية بسسطيف
يÎأسس ح- -م- -ي- -د ڤ- -ري -ن ،ي -وم 30
م - -ارسس ،أشس - -غ - -ال ن- -دوة إأط- -ارأت
لذأع -ة أ÷زأئ -ري -ة بسس -ط -ي-ف.
أ إ
وه- -ي ن- -دوة Œري –ت رع- -اي -ة
وزأرة ألتصسال وŒمع أŸديرين
لذأع- -ات
أŸرك - -زي Úوم - -دي- -ري أ إ
أ÷هوية حول موضسوع ألتغطية
لذأعية لتشسريعيات .2017
أ إ
ك -م -ا ت -ت -ن -ا و ل أ ل -ن -د و ة أ ل -ت -ع -ب -ئ ة
و أ ل -ت -ح س س -ي س س ل ت و س س ي ع م ش س ا ر ك ة
أ  Ÿو أ ط - -ن  ‘ Úأ ل س س - -ت - -ح - -ق - -ا ق -ا ت
و أ ل - -ت - -ع - -ا ب  Òأ ◊ ر ة أإ  ¤ج - -ا ن ب
أ ◊ م - -ل - -ة أ ل ن - -ت - -خ - -ا ب - -ي -ة أ ل -ت -ي
ي ش س ر ع ف ي ه ا ب د ء أ م ن  6أأ ف ر ي ل
أ ل - - - -د أ خ - - - -ل و أ  Ÿو أ ض س - - - -ي - - - -ع ذ أ ت
ألعÓقة Ãوعد  4ماي.

قرإءة
كتب موطأا قافلة –سسيسسية Ÿسستعملي إلطريق باألبيار
لمام بن ي- -ن- -ظ- -م أŸرك- -ز أل -وط -ن -ي
إإ
لم - -ن عÈ
ل - -ل - -وق - -اي - -ة وأ أ
أإنسس وصسحيح أل - - -ط - - -رقÃ ،سس- - -اه- - -م- - -ة
م -ؤوسسسس -ة ف -ن-ون وث-ق-اف-ة،
ت - -ظ - -اه - -رة –سس - -يسس- -ي- -ة
إلبخاري
وت - - -وع- - -وي- - -ة ل- - -ف- - -ائ- - -دة

ت- -ن- -ط- -ق ع- -م- -ل -ي -ة
ق - -رأءة ك - -تب ألسس - -ن - -ة م - -وط- -اأ
ألإم - -ام م- -الك ب- -ن أنسس وصس- -ح- -ي- -ح
أل-ب-خ-اري ،ي-وم ألأرب-عاء  29مارسس
 ،2017با÷امع ألكب Òبالعاصسمة،
بعد صسÓة ألعصسر مباشسرة.

أإمينة دباشس

يÎأسس وزي- -ر ألتصس- -ال ح- -م- -ي- -د
ڤ -ري -ن ،ي-وم  26م-ارسس ،ب-النادي
أل-وط-ن-ي ل-ل-ج-يشس ‘ بني مسسوسس،
ي -وم -ا درأسس-ي-ا ح-ول رق-م-ن-ة أل-بث
لذأع -ي وأل -ت -ل -ف -زي أŸن -ظ -م م-ن
أ إ
لذأع- -ي
ق - -ب - -ل م - -ؤوسسسس - -ة أل- -بث أ إ
وألتلفزي للجزأئر.
ويسس - -م - -ح أل - -ل- -ق- -اء أŸن- -ظ- -م –ت
رعاية وزأرة ألتصسال بالتنسسيق
ب ÚأŸت- -ع -ام -ل أل -وط -ن -ي Ÿؤوسسسس -ة
لذأع - -ي وأل- -ت- -ل- -ف- -زي- -وÊ
أل - -بث أ إ
وق -ن -وأت أل -ت -ل -ف -زي -ون وم -ن-ت-ج-ي
أل-وسس-ائ-ل ألصس-ن-اع-ي Úب-خلق إأطار
تشساور حول مسسار تعميم ألتلفزة
لرضس-ي-ة أل-رق-م-ي-ة .ك-م-ا يسس-م-ح
أ أ
أل- -ل -ق -اء م -ن خ Ó-ل ه -ذه أل -دورة
ب -ال -ت -وصس -ل إأ ¤ت -وأف-ق وأنسس-ج-ام
وت- -ك -ام -ل ‘ أل -ع -م -ل أل -ذي “ث -ل
لرضسية أو¤
أل-ت-ل-ف-زة أل-رق-مية أ أ
لرضسية
لذأعة أ أ
ﬁطاته تتبع با إ
ألرقمية.

مسستعملي ألطريق خاصسة
لط - -ف - -ال أŸت- -م- -درسس،Ú
أ أ
لح- - - - -د 26
وذلك ي- - - - -وم أ أ
مارسس أ÷اري ،أبتدأء من
ألسس -اع -ة  10:00صسباحا،
لبيار.
بسساحة كينيدي با أ

إلع ـلناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

السسبت  25مارسس  201٧م
المؤافق لـ  26جمادى الثانية  1438هـ

’رهابي بلندن
رئيسس ا÷مهورية يدين بششدة ا’عتداء ا إ

الفعل الهمجي يسستدعي اسستجابة عاŸية منسسقة Ûابهة اآ’فة
أادان رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أاول أامسس ،بششدة ا’عتداء «الهمجي و اŸقيت» الذي ضشرب لندن
’ربعاء وخلف العديد من القتلى وا÷رحى.
يوم ا أ
قال الرئيسس بؤتفليقة ‘ برقية تعزية
بعث بها إا ¤الؤزيرة اأ’و ¤الÈيطانية
تÒيزا ماي»،تلقيت ببالغ اأ’ثر وا’سستنكار
نبأا ا’عتداء اŸقيت الذي حدث ‘ لندن
وال-ذي أاف-ج-ع ب-ل-دك-م وخ-ل-ف ال-ع-دي-د م-ن
القتلى وا÷رحى».
وأاضساف رئيسس ا÷مهؤرية أانه «‘ هذا
الظرف اأ’ليم ،أاع Èباسسم ا÷زائر شسعبا
وحكؤمة وأاصسالة عن نفسسي عن أاخلصس
التعازي لك وللشسعب الÈيطا Êالصسديق
وأاسس -ر الضس -ح -اي -ا ،م -ؤؤك -دا ل-ك-م تضس-ام-ن-ي
وتعاطفي».
وخ- -ت- -م رئ- -يسس ا÷م- -ه -ؤري -ة ب -رق -ي -ت -ه
ب -ال -ت-أاك-ي-د أان «ا÷زائ-ر ت-دي-ن بشس-دة ه-ذا
الفعل الهمجي الذي ’ يرمي إا ¤زرع
اŸؤت والدمار فحسسب ،بل يسسعى كذلك
إا ¤إاح - -داث شس - -رخ حضس - -اري ‘ ال- -ع- -ا⁄
وداخ -ل ال -ب -ل-دان .م-ن ث-م-ة إان-ه يسس-ت-دع-ي
اسستجابة عاŸية منسسقة– ،ت إاشسراف
منظمة اأ’· اŸتحدةÛ ،ابهة اإ’رهاب
ال -ذي ي -ع -د آاف -ة ت -ه -دد اÛت -م-ع ال-دو‹
برمته».

..يهنئ نظÒه الباكسستا Êبذكرى
إاعÓن ا÷مهورية اإ’سسÓمية

ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه-ؤري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -ؤت -ف -ل -ي -ق -ة ،بÈق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤ن-ظÒه
ال- -ب- -اكسس- -ت- -ا‡ Êن- -ؤن حسسÃ ،Úن -اسس -ب -ة
ا’حتفال بالذكرى  61إ’عÓن جمهؤرية
باكسستان اإ’سسÓمية ،مؤؤكدا له اسستعداده
ل -ل -ع -م -ل م -ع -ه ع -ل-ى ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون بÚ
البلدين ‘ سسائر اÛا’ت.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهؤرية قؤله:
«يسسعد Êوبلدكم يحتفل بالذكرى الؤاحدة
والسس- -ت Úإ’عÓ- -ن ج -م -ه -ؤري -ة ب -اكسس -ت -ان
اإ’سسÓمية أان أاتقدم إاليكم باسسم ا÷زائر
شسعبا وحكؤمة وأاصسالة عن نفسسي بأاحر
ال -ت -ه -ا Êم -ق -رون -ة ب-أاط-يب “ن-ي-ات-ي ل-ك-م
Ãؤف -ؤر الصس-ح-ة والسس-ع-ادة وب-اŸزي-د م-ن
ا’زده -ار وال -رق -ي ل -لشس -عب ال -ب -اكسس -ت -اÊ

الشسقيق».
وأاضساف رئيسس الدولة قائ« :Óوأاغتنمها
مناسسبة أ’ؤوكد لكم “ام اسستعدادي للعمل
معكم على مؤاصسلة تؤطيد الصسداقة التي
Œمع ا÷زائر وباكسستان وتعزيز التعاون
بينهما ‘ سسائر اÛا’ت».

..و الوزير اأ’ول الباكسستاÊ

ب -عث رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بؤتفليقة ،بÈقية تهنئة إا ¤الؤزير اأ’ول
ال -ب -اكسس -ت-ا ،Êم-ي-ان ﬁم-د ن-ؤاز شس-ري-ف،
Ãن -اسس -ب -ة اح -ت -ف -ال ب Ó-ده ب -ال -ذك -رى 61
إ’عÓن ا÷مهؤرية اإ’سسÓمية ،جدد له
فيها اسستعداده
ل -ل -ع -م -ل سس -ؤي -ا ع -ل -ى «ت -ع -زي -ز أاواصس-ر

الصسداقة والتعاون القائمة ب Úالبلدين».
وج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس ا÷م-ه-ؤري-ة :
«يسس- -رÃ ،Êن -اسس -ب -ة اح -ت -ف -ال ب -اكسس -ت -ان
الشس -ق -ي -ق -ة ب -ال -ذك -رى ال -ؤاح -دة والسس -تÚ
إ’عÓن ا÷مهؤرية اإ’سسÓمية ،أان أاعرب
ل- -ك -م ،ب -اسس -م ا÷زائ -ر شس -ع -ب -ا وح -ك -ؤم -ة
وب- -اسس- -م- -ي اÿاصس ،ع- -ن أاح- -ر ال- -ت- -ه -اÊ
مشس -ف -ؤع -ة ب -أاخ -لصس “ن -ي -ات -ي ب -الصس-ح-ة
وال-ه-ن-اء ل-ك-م وب-اط-راد ال-ت-ق-دم وا’زدهار
للشسعب الباكسستا Êالشسقيق».
وأاضس -اف ال -رئ -يسس ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة« :ك-م-ا ’
يفؤتني ،بهذه اŸناسسبة السسعيدة ،أان أاجدد
لكم “ام اسستعدادي للعمل سسؤيا معكم
ع -ل -ى ت -ع-زي-ز أاواصس-ر الصس-داق-ة وال-ت-ع-اون
القائمة ب Úبلدينا خدمة Ÿصسلحة شسعبينا
الشسقيق.»Ú

تسشاءلت عن مغزى ا÷نوح اŸتكرر لوسشائل إاعلم

ا÷زائر تنفي طرد السسعودية Ÿواطني Úحامل÷ Úواز سسفر دبلوماسسي
ن- - -فت ا÷زائ - -ر ،أامسس ،ع - -ل - -ى لسش - -ان
ال -ن -اط -ق ال-رسش-م-ي ب-اسش-م وزارة الشش-ؤوون
اÿارج - -ي- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز ب- -ن ع- -ل- -ي
الشش -ري -ف ،م -ا ت -داول -ت -ه ب -عضس وسش -ائ -ل
’ع - -لم ب - -خصش - -وصس ال - -ط- -رد اŸزع- -وم
ا إ
Ÿواطن Úجزائري Úحامل÷ Úواز سشفر
دب- -ل- -وم- -اسش- -ي م- -ن اŸم- -ل- -ك- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
السشعودية ،معتÈة أانها أاخبار « مغلوطة
وليسس لها أادنى أاسشاسس من الصشحة».

أاوضسح الناطق الرسسمي ‘ تصسريح لؤاج أان
«اŸعلؤمات التي ” تداولها من قبل بعضس
وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م ب-خصس-ؤصس ال-ط-رد اŸزع-ؤم
Ÿؤاط- -ن Úج- -زائ- -ري Úح -ام -ل÷ Úؤاز سس -ف -ر
دب-ل-ؤم-اسس-ي م-ن اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ؤدي-ة
أاخ -ب -ار م-غ-ل-ؤط-ة ول-يسس ل-ه-ا أادن-ى أاسس-اسس م-ن
الصسحة».
وأاضساف قائ« : Óمن حقنا أان نتسساءل بشسأان
ا÷ن -ؤح اŸت -ك -رر ل-ب-عضس وسس-ائ-ل اإ’عÓ-م إا¤

نشس -ر م -ع -ل -ؤم-ات ت-ك-تسس-ي ق-درا م-ن اأ’ه-م-ي-ة
وا◊سساسسية دون أان تكلف نفسسها عناء التأاكد
اŸسس- -ب- -ق م- -ن صس -ح -ت -ه -ا ،ن -اه -يك ع -ن ع -دم
مراجعتها لدى اŸصسادر الرسسمية اıؤلة».
واغ -ت -ن -م ال -ن-اط-ق ال-رسس-م-ي ه-ذه ال-ف-رصس-ة
«ل- -ل- -ت- -ن- -ؤي- -ه واإ’شس- -ادة ب- -ن -ؤع -ي -ة ال -ع Ó-ق -ات
ا÷زائ -ري -ة-السس -ع -ؤدي -ة وال-ت-ذك Òم-ن ج-دي-د
Ãتانة أاواصسر الصسداقة واأ’خؤة التي Œمع
ب Úالبلدين والشسعب.»Ú

ششددتا على روابط الصشداقة بينهما

روسسيا وا÷زائر –ييان الذكرى  55لعÓقاتهما الدبلوماسسية
أاشش - -ادت ك- -ل م- -ن روسش- -ي- -ا وا÷زائ- -ر ،أاول
أامسس ،بعلقات الصشداقة والتعاون ا÷يدة
التي تربط البلدين Ãناسشبة إاحياء الذكرى
’قامة علقاتهما الدبلوماسشية.
 55إ
وبهذه اŸناسسبة أاشسار بيان لؤزارة الشسؤؤون
اÿارجية الروسسية إا « ¤تبادل التها »ÊبÚ
رئيسسي دبلؤماسسيتي البلدين سسÒغي ’فروف
ورمطان لعمامرة.
وحسسب ذات اŸصسدر فقد « ثمن الؤزيران
ال -ع Ó-ق -ات ال-روسس-ي-ة-ا÷زائ-ري-ة ‘ ﬂت-ل-ف
اÛا’ت ك -م -ا أاب -دي -ا اه-ت-م-ام-ه-م-ا اŸت-ب-ادل

ب -ت -ط -ؤي -ر ال -ت-ع-اون Ãا ي-ع-ؤد ب-اŸن-ف-ع-ة ع-ل-ى
البلدين» ،مضسيفا أان الطرف ÚيعمÓن على
تعزيز « التفاعل ب Úروسسيا وا÷زائر طبقا
إ’عÓن الشسراكة اإ’سسÎاتيجية الثنائية اŸؤقع
عليه ‘ مؤسسكؤ ‘ أابريل .»2001
ومن جهته ،أاكد وزير الدولة وزير الشسؤؤون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ‘
برقية بهذه اŸناسسبة على « الديناميكية التي
“ي - -ز ال - -عÓ- -ق- -ات ا÷زائ- -ري- -ة-ال- -روسس- -ي- -ة»
واسس -ت-ع-داد ا÷زائ-ر ل-ل-ع-م-ل م-ن أاج-ل ت-دع-ي-م
ال -تشس -اور السس-ي-اسس-ي ع-ل-ى ج-م-ي-ع اŸسس-ت-ؤي-ات

سشفارة فرنسشا با÷زائر تنفي:

وإاي Ó- -ء ال - -ت - -ع - -اون ا’ق - -تصس- -ادي وال- -ث- -ق- -ا‘
واŸؤؤسسسساتي مع روسسيا اهتماما ‘ مسستؤى
الصسداقة الكبÒة التي تربط البلدين».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -ط -رق ل -ع-م-ام-رة إا« ¤
التطابق الؤاسسع ‘ مؤاقف ا÷زائر وروسسيا
ح-ؤل اŸسس-ائ-ل اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ال-راه-ن-ة
طبقا أ’هداف ومبادئ ميثاق اأ’· اŸتحدة».
ويذكر أان إاقامة العÓقات الدبلؤماسسية بÚ
البلدين جاءت غداة التؤقيع على اتفاقيات
ايفيان قبل اإ’عÓن عن اسستقÓل ا÷زائر ‡ا
يدل على «متانة عÓقاتهما».

سسياسسة منح تأاشسÒات شسنغن « ⁄تتغ»Ò

أاك -دت سش -ف -ارة ف -رنسش -ا ب -ا÷زائ -ر ،أان
سشياسشتها ‘ ›ال منح تأاششÒات ششنغن
(إاقامة قصشÒة) « ⁄تتغ ،»Òموضشحة أان
ال -ط -ل -ب -ات ت -درسس وف -ق ق -واع -د ق-ان-ون
تأاششÒات ششنغن السشارية اŸفعول».
أاكدت سسفارة فرنسسا أاول أامسس ‘ ،بيان أاصسدر
عقب نشسر عدة مقا’ت ‘ بعضس الصسحف نقلت

معلؤمات غ Òصسحيحة أاو غ Òكاملة» أان «سسفارة
فرنسسا با÷زائر تؤؤكد أان سسياسستها ‘ ›ال منح
ت- -أاشسÒات شس- -ن- -غ -ن (اق -ام -ة قصسÒة)  ⁄ت -ت -غ Òوأان
الطلبات تدرسس وفق قؤاعد قانؤن تأاشسÒات شسنغن
السسارية اŸفعؤل».
وذكرت السسفارة أان «جهؤدا كبÒة ” بذلها
Ÿن- -ح ال- -ت -أاشسÒات خ Ó-ل السس -ن -ؤات اأ’خÒة»

مؤضسحة أانه ‘ سسنة  2016درسست القنصسليات
الثÓثة با÷زائر ووهران وعنابة قرابة 600
أالف ملف طلب تأاشسÒة و” تسسليم حؤا‹ 410
أالف تأاشسÒة لطالبي التأاشسÒة ا÷زائري.»Ú
وتÈز أارقام السسفارة أانه « ” تسسليم 210
أال- -ف ت- -أاشسÒة سس- -ن -ة  2012و 330أال-ف سس-ن-ة
.»2014

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسشتعراضس مسشتجدات القضشية ‘ صشدارة اللقاء

ڤرين يتحادث مع وزير ا’تصسال الصسحراوي
أاج- -رى وزي -ر ا’تصش -ال
ح -م -ي-د ق-ري-ن ،أاول أامسس،
ﬁادث- - - - -ات م- - - - -ع وزي- - - - -ر
’ع- -لم ل- -ل- -ج- -م- -ه- -وري -ة
ا إ
ال- -ع- -رب- -ي- -ة الصش- -ح -راوي -ة
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ح -م -ادة
سش- -ل- -م- -ى ال -داف ،ت -ن -اولت
ال-ع-لق-ات ال-ث-نائية وسشبل
’ع -لم
دع -م -ه -ا ‘ ›ال ا إ
واسشتعراضس
ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة اŸششÎكة
ل- -ل- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى
الوزارت.Ú
ك -م -ا ” خ Ó-ل ال -ل -ق-اء وال-ذي ج-رى Ãق-ر
وزارة ا’تصسال ا’طÓع على واقع اŸؤؤسسسسات
اإ’عÓمية الصسحراوية إا ¤جانب اسستعراضس
مسستجدات القضسية الصسحراوية.
و‘ تصس -ري -ح ل -ه ع -قب اÙادث -ات أاوضس-ح
الؤزير الصسحراوي لؤاج أان زيارته إا ¤ا÷زائر
ت- -ن- -درج «‘ إاط- -ار ال- -ت -نسس -ي -ق وال -ت -ع -اون بÚ
اŸؤؤسسسس - - -ات الصس- - -ح- - -راوي- - -ة واŸؤؤسسسس- - -ات
ا÷زائرية « ،مشسÒا إا ¤أان وزارة ا’تصسال
ا÷زائ-ري-ة راف-قت ال-قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة منذ
ب -داي -ت -ه -ا ،ح -يث ك -انت أاول ﬁط-ة إاعÓ-م-ي-ة
إاذاعية «صسؤت الصسحراء ا◊رة» من ا÷زائر.
وعليه  -يضسيف الداف -فإان «هناك تقاليد
‘ ال -ت -ع -اون ب Úال -ؤزارت ،»Úم -ع -رب -ا ‘ ال-ؤقت
نفسسه عن أامله ‘ تطؤير مسستؤى هذا التعاون .
ووصسف الؤزير الصسحراوي لقاءه مع قرين
ب»اللقاء الهام» الذي «شسكل فرصسة لÓطÓع

ع -ل -ى ا’سسÎات -ي-ج-ي-ة اŸشسÎك-ة ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى
مسستؤى الؤزارت ،»ÚمشسÒا هنا إا ¤ا’تفاقات
القائمة ب Úالبلدين ‘ هذا اÛال وا÷اري
العمل على –ديث بعضسها لÎقى لتطلعات
البلدين من خÓل تنسسيق ا÷هؤد الثنائية أاكÌ
‘ هذا اإ’طار.
و‘ هذا الصسدد ،أاوضسح الؤزير الصسحراوي
أانه ” ا’تفاق خÓل اللقاء على «إايجاد آالية
للتنسسيق اŸيدا ÊاŸشسÎك ب Úالؤزارت.»Ú
إا ¤جانب ذلك قال حمادة سسلمى الداف
«نسس-ق-ن-ا ا÷ه-ؤد ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إازالة ا◊صسار
اŸضسروب على اŸناطق الصسحراوية اÙتلة،
خاصسة ‘ هذا الظرف الذي يشسهد ﬁاكمة
أاب- -ط- -ال م- -ل- -ح- -م- -ة اك -د Ëازيك ،اÙاك -م -ة
ا÷ائرة ،التي يحاول من خÓلها ا’حتÓل
اŸغ -رب -ي أان يضس -ف-ي الشس-رع-ي-ة ع-ل-ى تصس-ف-ي-ة
مناضسل Úحقؤقي Úصسحراوي Úجاهروا من
داخل اŸغرب بحقهم ‘ تقرير اŸصس.»Ò

’وبيب
’عضشاء ‘ ا أ
’عضشاء وغ Òا أ
يضشم البلدان ا أ

بوطرفة يشسارك ‘ اجتماع الكويت Ÿتابعة تنفيذ اتفاق فيينا
يشش- -ارك وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة ن- -ور ال- -دي- -ن
’ح- -د ،ب- -ال- -ك- -ويت‘ ،
ب - -وط - -رف- -ة ،غ- -دا ا أ
ا’جتماع الوزاري الثا Êللمراقبة الذي
’عضشاء ‘ منظمة البلدان
يضشم البلدان ا أ
اŸصشدرة للبÎول (أاوبيب) والبلدان غÒ
’عضشاء ‘ اŸنظمة ،حسشبما أافاد به بيان
ا أ
للوزارة.
تتمحؤر أاشسغال هذا اللقاء خصسؤصسا حؤل «
دراسس -ة ال-ت-ق-ري-ر ال-ذي أاع-دت-ه ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
للمراقبة اŸكلفة بدراسسة مسستؤى تنفيذ ا’تفاق
اŸشسÎك ب Úال - -ب - -ل- -دان اأ’عضس- -اء ‘ اأ’وب- -يب
والبلدان غ Òاأ’عضساء ‘ اŸنظمة ‘ ›ال
خ- -فضس إان- -ت- -اج ال- -بÎول خÓ- -ل شس -ه -ري ي -ن -اي -ر
وفÈاير» حسسب ذات اŸصسدر.
كما سسيناقشس الؤزراء « تطؤر سسؤق النفط
وآافاقها على اŸدي Úالقصس ÒواŸتؤسسط».
وق- -د ” ت- -ع- -ي Úك -ل م -ن ا÷زائ -ر وال -ك -ؤيت
وف -ي-ن-زوي Ó-وروسس-ي-ا وسس-ل-ط-ن-ة ع-م-ان ،ل-تشس-ك-ي-ل
اللجنة الؤزارية اıتلطة للبلدان اأ’عضساء ‘
اأ’وب -يب وال -ب -ل -دان غ Òاأ’عضس -اء ‘ اŸن -ظ-م-ة
وتكليفها بالتأاكد من تنفيذ اتفاق فيينا الصسادر
يؤم  10ديسسم.2016 È
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان « ا÷زائر التزمت
بتطبيق اتفاق ال 10ديسسم 2016 Èوكذا بدعم
جميع اŸبادرات الرامية إا– ¤قيق اسستقرار
السسؤق وأاسسعار البÎول».
Óشس - -ارة ف - -إان ا÷زائ - -ر ال- -ت- -ي ك- -ان م- -ن
ول  - -إ
اŸفروضس أان تقلصس إانتاجها ب  50000برميل
يؤميا تضساف إا ¤إانتاج أاكتؤبر  2016قد « أاوفت

ب-ال-ت-زام-ات-ه-ا وت-ع-ت-زم احÎام ه-ذا ا’ل-تزام على
مدى الفÎة اÙددة».
وحسسب قرار اللجنة التقنية الذي أاعد ‘
ي-ن-اير  201٧ف-إان ال-ب-ل-دان اŸن-ت-ج-ة ‘ اأ’وب-يب
وخارج اأ’وبيب قد حققت مسستؤى ا’سستجابة ب
 86باŸئة.
وخ Ó-ل ا’ج -ت -م -اع ال-ذي ان-ع-ق-د ‘ ديسس-مÈ
بفيينا فإان 11بلدا منتجا للبÎول خارج اأ’وبيب
نسسق مع  13بلد عضسؤ ‘ اأ’وبيب بهدف اإ’سسراع
‘ إاعادة تؤزان سسؤق النفط العاŸية من خÓل
تقليصس اإ’نتاج ب  1,8مليؤن برميل يؤميا ابتداء
م -ن ال -ف-ا— ي-ن-اي-ر - Ÿ 201٧دة  6أاشس-ه-ر Áكن
“ديدها ل 6أاشسهر إاضسافية.
وŒدر اإ’شسارة إا ¤أان هذا ا’جتماع الثاÊ
يأاتي بعد ا’جتماع اأ’ول اŸنظم ‘  22يناير
 201٧بفيينا.

قدمت ششيكا بقيمة  26.4مليون دو’ر

ا÷زائر تسسدد مسساهمتها ‘ ميزانية
السسلطة الوطنية الفلسسطينية
ق- -دمت ا÷زائ- -ر ،اأول اأمسس ،شش- -ي- -ك -ا
ب-ق-يمة  26,4م-ل-ي-ون دو’ر ،ل-لأم-انة
العامة ÷امعة الدول العربيةÁ ،ثل
مسش -اه -م -ت -ه -ا ‘ دع -م م-وازن-ة السش-ل-ط-ة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ينية ،برسشم الششطر
ا’أول م - -ن السش - -ن - -ة اŸال - -ي - -ة ا÷اري - -ة
 ،2017حسش -ب -م -ا ج -اء ‘ ب -ي -ان لسش -ف-ارة
ا÷زائر بالقاهرة.
بذلك تؤؤكد ا÷زائر ›ددا بقيادة رئيسس
ا÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-قة ،دعمها
الدائم واŸسستمر لنضسال الشسعب الفلسسطيني
وك -ذا وق -ؤف -ه -ا ال-دائ-م اإ ¤ج-ان-ب-ه ل-ت-ح-ق-ي-ق
مطالبه اŸشسروعة ‘ اإقامة دولته اŸسستقلة
وع -اصس -م -ت -ه -ا ال -ق -دسس الشس -ري -ف وف -ق ذات
البيان.
وق -د اأك -دت ا÷ام -ع -ة ال -ع-رب-ي-ة م-رارا اأن
ا÷زائر كانت من ب Úالدول العربية القليلة
التي التزمت فع Óبدفع كل ما عليها من

التزامات لدعم نضسال الشسعب الفلسسطيني،
وذلك منذ اأن اأقرت ‘ قمتها اŸنعقدة ‘
بÒوت (مارسس  )2002القرار رقم  224الذي
نصس على دعؤة الدول العربية لدعم ميزانية
السس-ل-ط-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة Ãب-لغ 330
م -ل -ي -ؤن دو’ر Ÿدة سس -ت -ة اأشس-ه-ر اب-ت-داء م-ن
الفا— اأبريل  2002قابلة للتجديد التلقائي
Ÿدة سستة اأشسهر اأخرى.
ومنذ ذلك التاريخ قام ›لسس ا÷امعة
سسؤاء على مسستؤى القمة اأو وزراء اÿارجية،
ب -اإصس -دار ال -ق -رارات اÛددة ل -ت -ق-د Ëه-ذا
الدعم دون اإنقطاع ،و” اعتماد نفسس نظام
ت -ؤزي-ع نسسب مسس-اه-م-ات ال-دول ‘ م-ي-زان-ي-ة
ا÷امعة العربية لتحديد ا◊صسة التي يجب
على كل دولة عربية دفعها لدعم ميزانية
السس-ل-ط-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،وع-ليه حددت نسسبة
مسساهمة الدولة ا÷زائرية بـ ٪8اأي ما قيمته
 52 , 8مليؤن دو’ر سسنؤيا.
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ألسسبت  25مارسس  2017م
ألموأفق لـ  26جمادى ألثانية 1438هـ

دعا إا ¤التوجه بقوة إا ¤صصناديق ا’قÎاع ،بدوي من اŸسصيلة:

ترقية بوسسعادة إا ¤و’ية منتدبة قبل نهاية 2017
ﬁاربة ا’سصتثمار غ Òالشصرعي وتشصجيع الشصباب على إاقامة اŸشصاريع

اتخذ وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نورالدين بدوي ‘ ،اليوم الثا Êمن زيارته إا ¤اŸسصيلة عدة قرارات هامة تصصب ‘
’طار اŸعيشصي للمواطن ،من خÓل مواصصلة ا◊ركة التنموية على مسصتوى الو’ية .أاهم
إاطار –سص Úاÿدمة العمومية وا إ
قرار ،هو ترقية منطقة بوسصعادة رسصميا إا ¤و’ية منتدبة قبل نهاية السصنة.

اŸسسيلة  :عامر ناجح

أشسار بدوي خÓل لقائه باألسسرة أإلعÓمية إأ¤
أتخاذ قرأرأت على رأسسها ألقرأر ألذي بادر به
رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة أŸت-ع-ل-ق ب-اسس-ت-م-رأر أل-ت-قسس-ي-م
أإلدأري أ÷ديد أÿاصس بالهضساب ألعليا قبل نهاية
ألسسنة ،مؤوكدأ أن بوسسعادة سستكون رسسميا قبل نهاية
ألسسنة ولية منتدبة بحكم أنها تتوفر على جميع
ألشسروط حسسب تعليمات رئيسس أ÷مهورية خÓل
أÛلسس ألوزأري أŸنعقد مؤوخرأ.
أكد ألوزير تخصسيصس غÓف ما‹ معت Èعلى عاتق
ألصسندوق ألوطني للتضسامن للجماعات أÙلية بناء
على زيارة بدوي إأ ¤عدة مناطق من ترأب ألولية
وك -ذأ تسس -ط Òب -رن -ام -ج إأضس -ا‘ ي -خصس أل -ك -ه -رب-اء
أل-ري-ف-ي-ة وأل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي وف-ت-ح أŸسسالك ألريفية
وخ -ل -ق Œزئ -ات ت -رأب -ي -ة إل‚از سس -ك -ن -ات ف -ردي -ة
Ãرأفقة من ألسسلطات ألعمومية ومنح حصسصس
م- -ع- -تÈة م -ن ألسس -ك -ن أل -ري -ف -ي ل -ت -ث -ب -يت ألسس -ك -ان

Ãن-اط-ق-ه-م ب-اع-ت-ب-ار أن ه-ؤولء ألسس-ك-ان ه-م أل-ذي-ن
يجب ألعتماد عليهم .

شسدد بدوي على أن ألدولة ماضسية ‘ ﬁاربة شستى
أشسكال ألسستثمار غ Òألشسرعي على غرأر أŸرأمل
غ ÒأŸرخصس - -ة وأألوع - -ي - -ة أل - -ع - -ق - -اري - -ة وأل - -ت- -ي
سستسسÎجعها ألدولة بقوة ألقانون ،دأعيا ‘ ذأت
ألسسياق أŸسسئول ÚأÙلي Úإأ ¤أسستقطاب ألشسباب
إلنشساء مشساريع أسستثمارية ع Èألبلديات ،مؤوكدأ
على أŸرأفقة وألتوجيه ألصسحيح.
كما جدد بدوي دعوته للموأطن Úبضسرورة ألتوجه
بقوة إأ ¤صسناديق ألقÎأع لتفويت ألفرصسة على
أÎŸبصس Úب -ا÷زأئ -ر ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ألسس -ت -ق -رأر
وألسس -ل -م وأألم -ن وغ -ل -ق أألب -وأب أم-ام ألن-ت-ه-ازيÚ
ألدأع Úإأ ¤بعث ألفوضسى ،مشسÒأ ‘ كÓمه إأ ¤أن
مصس-ال-ح أل-وزأرة مسس-ت-ع-دة و›ه-زة ل-ت-ك-ون أل-عملية
ألنتخابية ‘ مسستوى تطلعات أŸوأطن.Ú
أعت Èبدوي ألهيئة أŸسستقلة Ÿرأقبة ألنتخابات
مكسسبا هاما لضسمان ألشسفافية وألرتقاء بالعمل
ألسس - -ي - -اسس - -ي ‘ أ÷زأئ - -ر م - -ن خÓ- -ل وضس- -ع ح- -د
ل-ل-ت-ج-اوزأت وب-ن-اء دول-ة م-ؤوسسسس-ات مسس-ت-ق-رة تؤودي
وظيفتها على أكمل وجه و‘ كل ألظروف.

ا◊ركة ا÷معوية بعاصصمة ا◊ضصنة

واعون باŸوعد ا’نتخابي ..ولن نتخلى عن الواج Íالوطني

«الشصعب» أكد وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
نورألدين بدوي ,على ألدور ألهام ألذي تؤوديه أ◊ركة
أ÷معوية وأÛتمع أŸد Êمن خÓل أنخرأطها ‘
عملية ألتحسسيسس ,وألتجنيد ألجل إأقناع أŸوأطنÚ
باŸشساركة ألقوية ‘ ألنتخابات ألتشسريعية.
دعا وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية خÓل
تكرÁه باŸقر أ÷ديد لدأئرة أŸسسيلة من قبل

م -ن -ت -دى أ◊رك -ة أ÷م -ع -وي -ة ,إأ ¤ضس-رورة إأق-ب-ال
أŸوأط -ن Úع -ل -ى صس -ن -ادي -ق ألقÎأع ب -ق-وة ألج-ل
أسستمرأرية وأسستقرأر أ÷زأئر .
و‘ ذأت ألسسياق طمأان ﬁمد دحما Êرئيسس
جمعية ولئية شسبانية ألوزير أن أŸوأطن‘ Ú
أŸسس-ي-ل-ة وأع-ون ب-أاه-م-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشس-ري-ع-ية
أŸقبلة وأنهم لن يتخلفوأ عن هذأ أŸوعد ألهام

بهدف ضصبط السصوق وحماية اŸنتج اÙلي تبون:

من خÓل أŸشساركة ألقوية ‘ هذه ألسستحقاقات.
وم -ن ج -ه -ة أخ -رى وق -ف رئ -يسس م-ن-ت-دى أ◊رك-ة
أ÷معوية كمال بلقاضسي عند أŸبادرة أÙلية ““
ألبدأية لنا وألسستمرأرية لكم ““ ألتي أطلقها وأ‹
ألولية وألتي أعطت دينامكية جديدة ‘ ﬂتلف
أÛالت ألتنموية بعاصسمة أ◊ضسنة وألتي تقام
بدأية كل شسهر ‘ إأحدى دوأئر ألولية.

اŸنتجات اأ’سساسسية غـ Òمعنية برخ ـصس اإ’سستÒاد

أاكد وزير السصكن والعمران واŸدينة
ووزير التجارة بالنيابة عبد اÛيد تبون،
’سصاسصية
أاول أامسس ،أان اŸنتجات ا أ
واŸدخÓت غ Òمعنية بتداب Òرخصس
ا’سصتÒاد التي تهدف ضصبط السصوق
وحماية اŸنتج اÙلي.
وأوضسح ألوزير على أموأج أإلذأعة أنه سسيتم طلب
رخصس أإلسستÒأد بالنسسبة لكل أŸنتجات أŸصسنعة
ألتي يتم بيعها على حالها ،مؤوكدأ أن أŸنتجات
أألسساسسية وأŸدخÓت غ Òمعنية بهذه ألتدأب.Ò
وأوضسح أن إأجرأء ألرخصس ل يعني منع أإلسستÒأد
بل فرضس مرأقبة صسارمة على نوعية وكمية أŸنتجات
ألتي تدخل ألبÓد ‘ ““إأطار أإلحÎأم ألتام لشسركاء
أ÷زأئر Ãوجب أإلتفاقات أŸوقعة““.
وأضس -اف أل -وزي -ر أن ه -ذأ أإلج-رأء ““ع-م-ل ح-ك-وم-ي
سسديد يندرج ‘ إأطار أÙافظة على مصسالح
ألبÓد وأسستقÓلها من خÓل إأعادة توأزن أŸيزأن
ألتجاري ألذي بلغ عجزه  17مليار دولر سسنة
.““2016
وأضساف تبون أن هذأ يندرج أيضسا ‘ إأطار سسياسسة
أل-ت-ن-م-ي-ة أل-ت-ي ت-ه-دف إأ ¤تشس-ج-ي-ع أŸن-ت-ج ألوطني
وحماية صسحة أŸوأطن متسسائ ‘ Óذأت ألسسياق
““هل يحق لبلد يسسجل عجزأ Œاريا ب  17مليار
دولر أن يسسمح ألشسخاصس باسستÒأد ألعلك بتكلفة

لسسنة  2017ولكن ألوزير أألول يأامل ‘ أن نصسل إأ¤
 15مليار دولر وسسوف نعمل أŸسستحيل من أجل
بلوغ هذأ ألهدف دون ألتسسبب ‘ أي ندرة““.
وأوضس - -ح ت - -ب - -ون ‘ ه - -ذأ ألصس - -دد أن ““أ◊ك - -وم - -ة
أ÷زأئرية بصسدد ألتعاقد مع هيئات دولية Ÿرأقبة
أألسسعار وألنوعية منذ ألبدأية للتمكن من مقارنتها
بالسسعر مع إأدرأج تكاليف ألنقل““.
وباŸوأزأة مع ذلك تعتزم أ÷زأئر وضسع نظام
م-رأق-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات سس-ت-ت-م مناقشسته يوم  6أفريل
أŸقبل خÓل ““أجتماع كب ““Òيضسم ما يقارب 1.000
مشسارك.

ضسرورة “ك ÚاŸرأاة الريفية ا’سستفادة من برامج التضسامن

’سصرة
أاكدت وزيرة التضصامن الوطني وا أ
وقضصايا اŸرأاة ،مونية مسصلم ،أاول أامسس ،أانّ
إاسصÎاتيجية الوزارة تعمل على تدعيم نشصاط
’سصرة اŸنتجة،
اŸرأاة الريفية ،ومسصاعدة ا أ
والتكفل باŸناطق الريفية اŸعزولة.

أوضسحت ألوزيرة ‘ زيارة تفقد إأ ¤ولية غليزأن ،أّن
أŸرأة ألريفية هي أ◊اضسنة للمجتمع وأŸنطقة ألتي
تسستقر بها ،وأّنها تؤودي دورأ كبÒأ ونبي ‘ Óخدمة
أل -وط -ن ،م -ن خÓ-ل ‡ارسس-ة ت-ق-ال-ي-ده-ا ،وألج-ل ذلك
سس -ط -رت أل -وزأرة أل -وصس -ي -ة ب -رأم-ج ه-ادف-ة ل-ل-ن-ه-وضس
ب -اŸرأة أل -ري -ف -ي -ة و–ق-ي-ق آأم-ال-ه-ا م-ط-ال-ب-ة م-دي-ري
ق -ط -اع -ه -ا ب -ال-ولي-ات ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى أسس-ت-ف-ادة أŸرأة
ألريفية من هذه ألÈأمج من خÓل ألتوأصسل معها،
خاصسة ‘ ألوليات ذأت ألطابع ألريفي مثل غليزأن.
وثمنت ألوزيرة ‘ تصسريح لها دمج أألشسخاصس ذوي
ألح -ت-ي-اج-ات أÿاصس-ة ‘ أ◊ي-اة ألسس-ي-اسس-ي-ة ،ب-ع-دم-ا
وصسلها خ Èترشسح عدد من هذه ألفئة ‘ ألنتخابات
ألتشسريعية أŸقررة ‘  4ماي  ،2017معتÈة أّن ذلك

أثلج صسدرها ،قائلة ““ :أنا جّد سسعيدة ،وأشسجعهم على
أ◊ياة ألسسياسسية““.
وأسستطردت مسسلم ‘ كلمتها عن ألنتخابات بدعوة
كل أألسسر أ÷زأئرية إأ ¤أŸشساركة ألقوية ‘ هذأ

أŸوعد ألتاريخي ألذي يؤوسسسس لعهد تشسريعية جديدة
لها خصسوصسيات و“يز بفعل ألتعديل ألدسستوري ،قائلة
إأن أŸرحلة تفرضس على أŸوأطن Úألتجاوب معها
وأŸشس -ارك-ة ‘ أل-ت-غ-ي Òب-اإلدلء ب-أاصس-وأت-ه-م م-ن أج-ل
“ت Úألفعل ألدÁقرأطي ‘ أÛتمع أ÷زأئري.
وكانت للوزيرة أنشسطة مكثفة بغليزأن ،حيث دشسنت
ببلدية عمي موسسى ‘ وأدي رأهيو تسسمية أŸركز
Óطفال أŸعوق Úذهنيا باسسم
ألنفسسي ألبيدغوجي ل أ
فغول رقية ،وشساركت ‘ حفل رمزي نظم باŸناسسبة
Óشس- -خ- -اصس أŸصس- -ابÚ
إأح - -ي - -اء أل - -ي - -وم أل - -ع- -اŸي ل - -أ
بالÎيزوميا.
ووزعت قرأرأت أسستفادة ل  3بلديات من حافÓت
ألنقل Ÿدرسسي ويتعلق أألمر بكل من دأر بن عبد ألله،
وأ◊اسس -ي ،وأل -و÷ة ،إأ ¤ج -انب ت -وزي -ع أج -ه-زة ع-ل-ى
أألشسخاصس أŸعاق.Ú
وب -ب -ل -دي -ة غ -ل-ي-زأن ق-امت أل-وزي-رة ب-ت-دشس Úوتسس-م-ي-ة
Óطفال أŸعاق Úباسسم
أŸركز ألنفسسي ألبيدغوجي ل أ
ع - -ب - -د أŸوÁ ¤ي - -ن - -ة ،ودأر أألشس - -خ - -اصس أŸسس - -نÚ
أŸتوأجدة ‘ عاصسمة ألولية باسسم بلحاج فاطمة.
ك -م -ا ك -ان ل -ل -وزي -رة ل-ق-اء م-ع أ◊رك-ة أ÷م-ع-وي-ة ذأت
ألطابع ألجتماعي وأإلنسسا.Ê

ع - -ق - -د م- -ك- -تب ›لسس أألم- -ة ،صس- -ب- -اح أول أمسس،
أج -ت -م -اع-ا ب-رئ-اسس-ة ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح رئ-يسس
›لسس أألمة ،خصسصس لتوزيع أŸهام ب Úأعضسائه
حسسب ما أفادت به ذأت ألهيئة ‘ بيان لها.

وتأاتي عملية توزيع أŸهام ب Úأعضساء أŸكتب طبقا
ألح -ك -ام أŸادة  14م-ن أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-لي Ûلسس
أألمة ،يوضسح أŸصسدر ذأته.
كما ” أيضسا خÓل هذأ ألجتماع درأسسة جملة من

أألسس-ئ-ل-ة ألشس-ف-وي-ة أŸوج-ه-ة ل-ع-دد م-ن أل-ق-طاعات
أل-وزأري-ة م-ث-ل أŸال-ي-ة وألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-ط-اقة
وألصس -ح -ة وغÒه -ا ت-ق-رر إأح-ال-ت-ه-ا ع-ل-ى أ◊ك-وم-ة
لسستيفائها ألشسروط أŸطلوبة ،يضسيف ألبيان.

غليزان :ع .عبد الرحيم

زيتو Êيرد على اŸشصكك Úمن باتنة :

ا÷زائر اسستعادت ا’سستقÓل الوطني بتضسحيات جسسام
^ مواصصلة السص Òعلى نهج صصناع ا◊رية
رد وزير اÛاهدين الطيب زيتو،Ê
من باتنة ،على اŸشصكك ‘ Úاسصتعادة
السصيادة الوطنية بالتضصحيات ا÷سصام
لشصعب  ⁄يسصتسصلم للمسصتعمر الفرنسصي
وظل يسصمع صصوته اŸنادي ””با÷زائر
حرة مسصتقلة”” عﬂ Èتلف ﬁطات
اŸقاومة حتى الثورة التحريرية
اÛيدة.

باتنةŸ :وشسي حمزة
وقال زيتو Êمشسرفا على أإلحتفالت أıلدة
للبطل ألرمز مصسطفى بن بولعيد ،مÈزأ مآاثر
ألشسهيد وموأقفه أن ألشسعب أ÷زأئري جابه كل
أŸظا ⁄ألتي سسلطت عليه ووأجه تلك أŸآاسسي
ألسس-ت-ع-م-اري-ة بشس-م-وخ وتضس-ح-ي-ات جسسيمة كان
قوأمها أك Ìمن مليون ونصسف مليون شسهيد
ب -فضس -ل تضس-ح-ي-ات رج-ال م-ن أم-ث-ال مصس-ط-ف-ى
بن بولعيد ألذين صسنعوأ ألتاريخ وكانوأ قدوة
للشسعوب وألعا ⁄قاطبة.
أشس -اد وزي-ر أÛاه-دي-ن ب-ال-تضس-ح-ي-ات أ÷سس-ام
ألتي قدمها ألشسهيد ألرمز مصسطفى بن بولعيد
رفقة أÛاهدين ‘ أندلع ألثورة ألتحريرية
أŸظفرة ،معتÈأ إأحياء ذكرى أسستشسهاده تاريخا
وطنيا ومناسسبة سسانحة للتأاكيد مرة أخرى أن
أسستقÓل أ÷زأئر جاء نتيجة تضسحيات كثÒة
ق -دم -ه -ا أ÷زأئ-ري-ون ‘ سس-ب-ي-ل أن-ت-زأع أ◊ري-ة
وألسس -ت -ق Ó-ل م -ن أŸسس-ت-ع-م-ر أل-ف-رنسس-ي أل-ذي
حاول طمسس كل معا ⁄ألهوية ألوطنية وأباد
أ÷زأئري Úبطرق وحشسية بشسعة.
وعاد ألوزير زيتو Êإأ ¤إأحياء ذكرى أسستشسهاد
ألبطل بن بولعيد قائ Óإأن لها خصسوصسية تتمثل
‘ تزأمنها وإأحتفال أ÷زأئر بعيد ألنصسر وألتي
أك -د بشس -أان -ه -ا رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ـ حسسب ألوزير -أنها مناسسبة للتمسسك
وألوفاء باŸبادئ وقيم ثورة نوفم ÈأÛيدة
وألسس Òع- -ل- -ى أل -ن -ه -ج أل -ذي سس -ط -ره ألشس -ه -دأء

وأÛاهدون ÷عل أ÷زأئر قوية وآأمنة.
وأضساف ألوزير ،خÓل مرأسسم إأحياء ألذكرى 61
لسستشسهاد ألبطل مصسطفى بن بولعيد ،وألتي
أح -تضس -ن -ت -ه -ا م -دي -ن-ت-ا م-ن-ع-ة وأريسس ب-ع-اصس-م-ة
أألورأسس باتنة ،أن هذه ألذكرى أÿالدة تأاتي
ع -قب أح-ت-ف-ال أ÷زأئ-ر م-ؤوخ-رأ Ãئ-وي-ة م-يÓ-د
هذأ ألرمز ألتاريخي ألذي قلما يجود ألزمن
ب -أام-ث-ال-ه وأل-ذي  ⁄ي-أاب-ه ب-رغ-د أل-ع-يشس وأخ-ت-ار
ألنضسال وأ÷هاد Ãاله ونفسسه من أجل شسعبه
ووط-ن-ه وه-ي أل-تضس-ح-ي-ات أل-ت-ي سس-ت-ب-ق-ى خالدة
خلود أ÷زأئر.
وأغتنم ألوزير زيتو Êفرصسة إأحياء ذكرى بن
ب -ول -ع -ي -د ل Ó-سس-ت-ل-ه-ام م-ن نضس-ال صس-ن-اع أل-ث-ورة
وموأصسلة ألسس Òعلى نهجهم من أجل أسستكمال
أل -ب -ن -اء أل -وط -ن -ي وإأع Ó-ء شس-أان أ÷زأئ-ر دأع-ي-ا
أ÷زأئري Úعلى أختÓف شسرأئحهم وفئاتهم
Óقبال بقوة على صسناديق ألقÎأع يوم  4ماي
ل إ
ل-ل-ت-ع-ب Òب-ك-ل ح-ري-ة وشس-ف-اف-ي-ة ع-ل-ى أصس-وأت-ه-م
لختيار ‡ثليهم ‘ ألغرفة ألسسفلى للŸÈان
للدخول يضسيف ألوزير ‘ مرحلة جديدة من
ألتنمية وألسستقرأر وألرفاه.

حاكم الشسارقة””:أاحÎم ا÷زائر وحديثي فهم
بشسكل خاطئ بسسبب ا’ختصسار””

توفر اŸنتجات مضسمون

مسصلم من غليزان:
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اعتذر بعد حملة تنديد واسصعة بسصبب
تصصريحاته عن الثورة ا÷زائرية

 18مليون دولر سسنويا““.
وقد بلغت فاتورة إأيرأدأت أŸنتجات أإلضسافية سسنة
 2016م-ب-ل-غ  7,8م- -ل- -ي- -ار دولر ،حسسب أألرق -ام
أŸقدمة من قبل ألوزير ،وأكد تبون أنه يجب على
أ◊ك -وم -ة أن –دد أÿم -يسس حصسصس أŸن -ت -ج -ات
أŸع-ن-ي-ة ب-رخصس ألسس-تÒأد ،مضس-ي-ف-ا ““سس-ي-ت-م أليوم
عقد أجتماع بالوزأرة من أجل ضسبط أ◊صسصس
ألنهائية لكل منتج““.

من جهة أخرى ،طمأان تبون قائ Óإأن أŸنتجات
سستكون متوفرة ‘ ألسسوق ولن يتم تسسجيل أي ندرة.
وف-ي-م-ا ي-خصس أل-ت-ع-ل-ي-م-ة أألخÒة أŸوج-ه-ة للبنوك
أوضسح ألوزير أن ““رخصس سسنة  2016قد حل تاريخ
أنقضسائها حيث لن يتم أسستÒأد أŸنتجات إأل بعد
إأصسدأر ألرخصس أ÷ديدة ولكن أŸنتجات أألولية
وأŸدخ Ó-ت سس -ت -ت -وأصس -ل ‘ أل -دخ -ول ب -ال-رخصس
ألقدÁة.
وذكر تبون بأان أ◊كومة تسسعى بشسكل عام إأ¤
خفضس فاتورة ألسستÒأد ب  15مليار دولر سسنة
 ،2017لسسيما من خÓل مرأقبة كميات أŸنتجات
أŸسستوردة وسسعرها ومصسدرها.
وأكد ألوزير ““نحن نتوقع تخفيضس ب  10مليار دولر
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اعتذر حاكم الشصارقة سصلطان بن
ﬁمد القاسصمي عن تصصريحاته حول
الثورة ا÷زائرية ،وأاكد أانها فهمت
بشصكل خاطئ بسصبب ا’ختصصار،
قائ ””Óإاذا كان إاخوتنا ‘ ا÷زائر
اعتÈوا ذلك إاجحافا بحقهم ،فأانا
أاعتذر عن ذلك ولهم كل الود
وا’حÎام”” ،مشصÒا إا ¤أان فرنسصا
تلقت هزÁة نكراء من الشصعب
ا÷زائري.

جÓل بوطي

أع-رب ح-اك-م ألشس-ارق-ة ع-ن ع-م-ي-ق ت-ق-ديره
وأحÎأم- -ه ووده ل- -لشس -عب أ÷زأئ -ري ،ب -ع -د
تصس-ري-ح-ات-ه ح-ول ت-اري-خ أ÷زأئ-ر و«ف-همت
بشسكل خاطئ““ على حد تعبÒه ،موضسحا أنه
يكن للجزأئر ودأ عميقا ،نافيا أن يكون
أŸوضس -وع أل -ذي ت-ط-رق إأل-ي-ه ي-خصس ج-ب-ه-ة
ألتحرير ألوطني.
وأك -د ‘ تصس -ري -ح ل -ه ن -ق -ل -ت -ه وك -ال -ة أن -ب-اء
أإلمارأت أول أمسس““ ،أن ثورة أ÷زأئر ألتي
قامت سسنة  1954وأسستمرت حتى سسنة 1962
على يد جبهة ألتحرير ألشسعبية أ÷زأئرية
سسببت أزمات حادة ‘ فرنسسا““ ،مشسÒأ إأ¤
““أن - -ه- -ا ك- -انت ورأء سس- -ق- -وط أ÷م- -ه- -وري- -ة
أل -ف -رنسس -ي -ة أل -رأب-ع-ة ورج-وع شس-ارل دي-غ-ول
ل-ل-ح-ك-م وأإلط-اح-ة ب-ا◊ك-وم-ات أل-ف-رنسس-ي-ة
أŸتتالية““.
وأوضس -ح سس -ل -ط-ان ب-ن ﬁم-د أل-ق-اسس-م-ي ‘
تصس-ري-ح-ه ب-ع-د تصس-اع-د ح-دة أل-ت-ن-دي-د م-ن
طرف منظمات أÛتمع أŸد““ Êإأن رئيسس
أ÷مهورية ألفرنسسية كلف أ÷Ôأل شسارل
ديغول برئاسسة أ◊كومة ‘ شسهر مايو 1958
وق -ام ب -زي -ارة أ÷زأئ -ر ‘ شس-ه-ر ي-ون-ي-و م-ن
أل-ع-ام ن-فسس-ه ،وع-ن-د رج-وع-ه م-ن-ه-ا ل-فرنسسا
ح- -دثت ﬁاول- -ة أن -ق Ó-ب ع -ل -ى ي -د ب -عضس
ألضسباط أŸتمسسك Úبفرنسسة أ÷زأئر وعلى
إأثرها سسلم رئيسس أ÷مهورية ألفرنسسية كل
سس -ل -ط -ات -ه ل-رئ-يسس أ◊ك-وم-ة شس-ارل دي-غ-ول
وك -انت ه -ذه أ◊ك -وم -ة ه -ي أل-رأب-ع-ة وذأت
ألدسستور ألفرنسسي أ÷ديد..
وأضس -اف ح -اك -م ألشس -ارق -ة وِف-ي ألسس-ت-ف-ت-اء

ألذي أجرى ‘  28سسبتم Èمن ألعام 1958
طلبت أŸوأفقة على ألدسستور أ÷ديد ألذي
وضس- -ع أسسسس أ÷م- -ه- -وري- -ة أÿامسس -ة وِف -ي
أكتوبر من ألعام نفسسه كان ديغول يرأهن
على إأمكانية ألعيشس ب Úأ÷زأئر وفرنسسا
‘ نظام مرجعية وأحدة.
وقال ألقاسسمي““ إأنني لسست جاه ‘ Óتاريخ
أ÷زأئ- -ر  ..ف -ف -ي  16م -ارسس  1986قمت
ب-زي-ارة رسس-م-ي-ة ÷م-ه-وري-ة أ÷زأئ-ر أل-قيت
خ Ó-ل-ه-ا ﬁاضس-رة أشس-دت ف-ي-ه-ا ب-ب-ط-ولت
جبهة ألتحرير أ÷زأئرية ووصسفت أ÷هاد
ألذي كان قائما ‘ منطقة أ÷بال وألذي
رأفق صسيحات ““ ألله أك ““Èألتي عمت أرجاء
أŸن-ط-ق-ة ك-ل-ه-ا ،وك-انت ألصس-ح-ف أل-رسسمية
وألشسعبية أ÷زأئرية تنشسر تلك أÙاضسرة
ألتي وصسفت أ÷هاد ‘ جبال أ÷زأئر““ .
وأك- -د ح- -اك- -م ألشس- -ارق- -ة ““لسست ج -اه ‘ Ó-
أل -ت -اري -خ وأع -رف ت-اري-خ أ÷زأئ-ر ج-ي-دأ ““،
قائ ““Óديغول كان أشسرسس إأنسسان ‘ تعامله
م -ع إأخ -وت -ن -ا ‘ أ÷زأئ -ر م -ن أÛاه -دي-ن
وأŸقاوم Úحتى وصسفته بأانه كالعود من
ÿشسب به شسوك كث ،Òمؤوكدأ أن تصسريحه
أ َ
ل يتعلق بجبهة ألتحرير““.
منظمة أÛاهدين تسستنكر
وي-أات-ي أع-ت-ذأر ح-اك-م ألشس-ارق-ة ب-ع-د ح-م-ل-ة
ألتنديد ألوأسسعة عرفها ألشسارع أ÷زأئري
وم - -ن - -ظ - -م - -ات أÛت - -م - -ع أŸد ،Êح - -يث
أسس-ت-ن-ك-رت بشس-دة أŸن-ظ-م-ة أل-وط-نية ألبناء
أÛاه- -دي- -ن،أمسس ‘ ،ب- -ي- -ان ل- -ه -ا ت -ل -قت
““ألشسعب““ نسسخة منه تصسريحات أŸسسؤوول
أإلمارأتي ،وأرجعت ذلك إأ““ ¤أ÷هل بتاريخ
أرضس أأل›اد وأŸف -اخ -ر وم-رج-ع أل-ت-اري-خ
وألثورة ألتي كانت عÈة وموعظة وقدوة
لكل أحرأر ألعا.⁄
و أ س س -ت -ن -ك -ر ت أ  Ÿن -ظ -م -ة ت ص س -ر ي -ح ح -ا ك -م
أ ل ش س - - - -ا ر ق - - - -ة  ،م - - - -وؤ ك - - - -د ة أ ن أ ÷ ز أ ئ - - -ر
أ س س  Îج -ع ت أ س س -ت -ق  Ó-ل -ه -ا ب -ع -د ن -ا ر ظ -ل ت
تسستعر ولهيبها Áتد طيلة قرن وربع
من ألزمن ،وألقتل وألتشسريد وتدنيسس
أ ◊ ر م ا ت أإ ل أ ن أ ل ش س ع ب أ ÷ ز أ ئ ر ي ظ ل
صسامدأ ›اهدأ ﬁافظا على أنتمائه
أ ل ع ر ب ي أ لإ س س  Óم ي أ لأ م ا ز ي غ ي .
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بن غÈيت ُتطمئن من تيبازة:

أشسرف رفقة تقابو على صسالون ألصسناعة ألتقليدية

نوري :مرسصوم تنفيذي لنشصاء الوكالت السصياحية قريبًا
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ما تبقى من الÈامج الدراسصية Áكن اسصتكماله ‘ الفصصل الثالث

تسسهيÓت ‘ منح تأاشسÒأت للسسياحة ألصسحرأوية

جدد وزير ألتهيئة ألعمرأنية وألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية ،عبد ألوهاب نوري ،تأاكيده على أن ألقطاع يعرف
لخÒة ،بفضسل ﬂتلف ألÈأمج ألتنموية ألتي تعكف ألوزأرة على Œسسيدها
حركية كبÒة ،خÓل ألسسنوأت أ أ
ميدأنيا لÓرتقاء بالصسناعة ألتقليدية وألسسياحة ،على حد سسوأء ،لÓسستجابة ◊اجات ألسسياح ألوطنيÚ
لسسفار قريبا ،وإأجرأءأت لتسسهيل منح
لجانب ،كاشسفا عن مرسسوم تنفيذي لنشساء ألوكالت ألسسياحية وأ أ
وأ أ
ألتأاشسÒة لزيارة ألصسحرأء.

سسهام بوعموشسة
قال نوري على هامشس إاشسرافه على افتتاح
الصس- -ال- -ون ال -دو‹ الـ 21ل-لصس-ن-اع-ة التقليدية
ب -قصس -ر اŸع -ارضس الصس -ن -وب -ر ال-ب-ح-ري ،أامسس
اأ’ول ،ب -رف -ق -ة ال -وزي -رة اŸن -ت -دب -ة اŸك -ل -ف-ة
ب-الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ائشس-ة ت-ق-اب-و وط-اقم
ح-ك-وم-ي ووزي-رة ال-ث-ق-اف-ة ل-لجمهورية العربية
الصس -ح -راوي -ة وه-ي ضس-ي-ف-ة شس-رف ،أان ال-وزارة
سس- -اع- -ي- -ة إ’صسÓ- -ح اŸن- -ظ- -وم- -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة
وال-تشس-ري-ع-ي-ة لÎق-ي-ة السس-ي-اح-ة وج-علها موردا
ماليا بدي.Ó
أاضساف نوري ان هناك اجراءات اتخذت
ب -ه -دف تسس -ه-ي-ل ا’ج-راءات ل-ك-ل اŸت-ع-ام-لÚ
لÓسستثمار ‘ القطاع ،مضسيفا أانه مؤوخرا ”
“ري- -ر م- -رسس- -وم ت- -ن- -ف- -ي- -ذي ح- -ول تسس- -ه- -ي -ل
ا’ج-راءات خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-خ-ل-ق ال-وك-ا’ت
السس- -ي -اح -ي -ة واأ’سس -ف -ار ،ع -ل -ى ال -وزارة اأ’و¤
وقريبا سسيتم توقيعه من طرف عبد اŸالك
سسÓل.
اع -ت Èن -وري اŸرسس -وم ل-ب-ن-ة ل-ت-ط-وي-ره-ا
و–سس Úاأ’داء السسياحي بحيث أاولت الوزارة
ع -ن -اي -ة خ -اصس -ة Ÿن -اط -ق ا÷ن -وب ل -ل-ن-ه-وضس
بالسسياحة الصسحراوية ،بحكم توفر اŸنطقة
على تراث عاŸي ومناظر خÓبة ،مشسÒا إا¤
أان الصسالون الدو‹ للصسناعة التقليدية يعد
ح -دث -ا ه -ام -ا ل -لÎوي -ج ل-لصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ا÷زائ -ري -ة ،وال -ن -ه -وضس ب-ال-ق-ط-اع ن-ح-و آاف-اق
واعدة ،وحسسب ما يتمناه اŸواطن ا÷زائري
والزبون ا’جنبي.
بحسسب الوزير فإان ،القطاع بذل ›هودات
لÓ-رت-ق-اء ب-الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ال-تي تعرف
رواجا كبÒا ‘ اÛتمعات ’سسيما اÛتمع
ا÷زائري اŸعروف بتاريخه وماضسيه العريق،
مذكرا بالÈامج الطموحة وا’‚ازات قائÓ
ان هناك أاك Ìمن  584مشسروع فندقي ‘
ط- - -ور ا’‚از م- - -ن ›م- - -وع أاك Ìم- - -ن 1600
مشسروع اعتمد ،كما يعمل القطاع على تأاهيل
وعصس-رن-ة ه-ي-اك-ل-ه ل-ي-ت-ج-اوب م-ع م-ا ت-ق-تضس-يه
السس -ي -اح -ة ال -ع -اŸي-ة م-ن خ-دم-ات راق-ي-ة وم-ا
يحتاجه السسائح.
أاب -دى ن -وري إاع -ج -اب -ه Ãخ -ت -ل -ف أاج -ن-ح-ة
ا◊رف- -ي Úال- -ت- -ي زاره- -ا ق -ائ « :Ó-م -ن خ Ó-ل
ت-ف-ق-دن-ا ıت-ل-ف ا’ج-ن-ح-ة ي-تضس-ح جليا تلك
اŸه- -ارات ال- -ت- -ي ي- -ت- -م- -ي- -ز ب- -ه- -ا ا◊رف- -ي- -ون
واŸه -ن -ي -ون ،أاشس -ي -د Ãج -ه -ودات -ه -م م-ن أاج-ل
النهوضس بالقطاع».
ح - -ول اإ’ج - -راءات ل - -لÎوي - -ج ل- -لسس- -ي- -اح- -ة
الصسحراوية ،أاوضسح نوري أانه ’ Áكن تطوير
هذه السسياحة إا’ بإاعداد برنامج عمل يتعلق
بفتح اŸسسالك وهو ضسرورة ملحة من طرف
السسياح الذين يقصسدون مناطق ا÷نوب ،مع
إانشساء مؤوسسسسات سسياحية جديدة ،مشسÒا إا¤
أان -ه خ Ó-ل زي -ارت -ه اأ’خÒة ل -و’ي -ة “Ôاسست
اسستمع ’نشسغا’ت متعاملي القطاع وسسيعمل

أّك-دت وزي-رة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة
ب- - -ن غÈيت ،أول أمسس ،م- - -ن ت- - -ي- - -ب- - -ازة أّن
أل-دروسس أŸت-ب-ق-ي-ة م-ن ألÈأم-ج أل-ت-ع-ل-يمية
ıت- -ل -ف أŸوأد Áك -ن أسس -ت -ك -م -ال -ه -ا ،خ Ó-ل
ألفصسل ألثالث ‘ ،ظروف مريحة ،مسستندة
أ ¤شس- -ه- -ادة أسس- -ات- -ذة أŸوأد أل -ذي -ن ب -اشس -روأ
لول م-ن
ع-م-ل-ي-ة أل-دع-م ،خÓ-ل ألأسس-ب-وع أ أ
أل-ع-ط-ل-ة أل-رب-ي-ع-ي-ة .ج-اء هذأ على هامشس
تفقد ألوزيرة لبعضس أŸؤوسسسسات ألÎبوية
لقسس- -ام
أل- -ت- -ي أح- -تضس- -نت دروسس أل- -دع- -م أ
ألم -ت -ح -ان -ات ب -ك -ل م -ن أل -ق -ل-ي-ع-ة وف-وك-ة،
بحسسب ما رصسدته «ألشسعب» بع ÚأŸكان.

ع -ل -ى تسس-وي-ت-ه-ا و–ديث ال-ه-ي-اك-ل ال-ف-ن-دق-ي-ة
با÷نوب.
أاضس- - -اف أان الصس- - -ح - -راء ب - -ح - -اج - -ة إا¤
اسس -ت -ث -م -ارات ل -ت -ن -م -ي -ة اŸقصس -د السس -ي -اح -ي
الصس -ح -راوي ،ك -اشس-ف-ا ع-ن ت-ذل-ي-ل الصس-ع-وب-ات
اŸتعلقة بتسسليم التأاشسÒة قائ:Ó
«ن - -ح - -ن بصس - -دد دراسس - -ة ووضس- -ع
إاجراءات لتسسهيل منح التأاشسÒة
‘ وقت وجيز».
 ⁄يخف الوزير واقع السسياحة
ا÷زائ- -ري- -ة واÿدم -ات ال -ت -ي ’
ت- -رق- -ى ل- -ل- -مسس- -ت -وى اŸط -ل -وب،
وحسسبه فإان اÛهود يجب أان
يكون جماعي ،مضسيفا أان العمل
ج- -اري ع- -ل- -ى ت- -غ -ي Òال -ذه -ن -ي -ات ل Ó-رت -ق -اء
ب - -اÿدم - -ات ،وم - -واصس- -ل- -ة ا‚از اŸشس- -اري- -ع
وعصسرنة وإاعادة تأاهيل الفنادق التابعة للقطاع
ال- -ع- -م -وم -ي ،م -ن ّ-وه -ا ب -اسسÎات -ي -ج -ي -ة رئ -يسس
ا÷مهورية ‘ النهوضس بالقطاع.

بذلتها الدولة إ’عادة بعضس قطاع الصسناعة
التقليدية والتي مسست هياكل القطاع والتكوين
لصسالح ا◊رفي ،Úمناصسب الشسغل ووكا’ت
الدعم مثل أاونسساج.
ح -ول مشس -ك -ل ال -تسس -وي -ق ال -ذي ي-ع-ا Êم-ن-ه
أاغلبية ا◊رفي ،Úقالت تقابو أانه
رغم اÛهودات اŸبذولة لتوفÒ
فضساءات العرضس والبيع واسستفادة
أاك Ìمن  50باŸائة من ا◊رفيÚ
من Óﬁت رئيسس ا÷مهورية ،إا’
أان اŸشس- -ك- -ل ي- -ك- -م- -ن ‘ ا◊ر‘
الذي يجهل كيفية تغليف وتسسويق
منتوجه.
أاوضسحت أان ا◊ر‘ يبقى ‘
ﬁله ينتظر الزبون ،عليه التوجه نحو الفنادق
واŸؤوسسسسات لعرضس منتوجه وتسسويقه ،مشسÒة
إا ¤أان الوزارة الوصسية تقوم بدورات تكوينية
‘ اŸق -او’ت -ي-ة وال-تسس-وي-ق ل-ف-ائ-دة ا◊رف-يÚ
Ÿسساعدتهم على بيع منتوجهم.
ل -ل -ع -ل -م ،ف -إان ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-ي ح-م-لت شس-ع-ار
«الصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ‘ ق-لب ا’ق-تصس-اد»،
شسهدت مشساركة  419عارضس منهم  273حر‘
جزائري ‘ ›ال اللباسس والطرز التقليدي،
نشس -اط ا◊ل -ي ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ف-خ-ار واÿزف
ال -ف -ن-ي ،اÿشسب ،ا÷ل-ود ،ال-زراب-ي وال-نسس-ي-ج،
ال- -زج- -اج ،ا◊دادة ال- -ف- -ن -ي -ة ،ال -ن -ح -اسس -ي -ات،
السسÓلة ،الطبخ.
‘ ح Úبلغ عدد ا◊رفي Úاأ’جانب 61
حرفيا Áثلون ا÷مهورية العربية الصسحراوية
ضسيف شسرف بـ  12حرفيا ،تونسس بـ  23حرفيا،
مصس-ر وال-ه-ن-د وب-اكسس-ت-ان ب-ح-رف-ي ،ÚفلسسطÚ
بسست حرفي Úوالسسنغال بأاربع حرفي ،Úسسوريا
بتسسع حرفي ،Úما‹ بثÓث حرفي.Ú
كما تشسارك  14جمعية وطنية ‡ثلة بـ 29
ح - -رف - -ي - -ا Áارسس- -ون ﬂت- -ل- -ف ال- -نشس- -اط- -ات
وي -نشس -ط -ون ورشس -ات ح -ي -ة ط -ي -ل -ة ف -ع -ال -ي-ات
الصسالون ،مع تنظيم ثÓث ندوات أايام  26و،27
و 28مارسس ا÷اري.

 ٥٨٤فندق قيد
الإ‚از وعصصرنة
الهياكل ضصرورة
حتمية

تقابوŸ :سصت تطورا ونوعية عالية
‘ منتوجات الصصناعة التقليدية
نفسس ا’نطباع عÈت عنه عائشسة تقابو،
الوزيرة اŸنتدبة اŸكلفة بالصسناعة التقليدية،
قائلة أانها ’حظت تطورا كبÒا ونوعية عالية
ف-ي-م-ا ي-خصس م-ن-ت-وج-ات الصس-ن-اع-ة ال-تقليدية،
بفضسل اإ’رادة القوية للحرفي ،Úمضسيفة أان
ه -ذا الصس -ال -ون ه -و ف -رصس -ة ل -ت -ب -ادل اأ’ف -ك-ار
واÈÿات وإايجاد بعضس الصسفقات التي تخدم
ا◊رف -ي Úوال -ت -ع -رف ع -ل-ى م-ن-ت-وج الصس-ن-اع-ة
ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ال-وط-ن-ي-ة وت-ع-زي-ز تسس-وي-ق-ه وك-ذا
تشس- -ج- -ي- -ع ا◊رف- -ي Úا÷زائ -ري Úع -ل -ى ب -ذل
›هودات ‘ ›ال اإ’بداع وا’بتكار ÷عل
اŸنتجات الوطنية أاك Ìتنافسسية.
ذكرت ‘ هذا اإ’طار باÛهودات التي

نصسوصس تنظيمية قيد ألتحضس ،Òطلعي لـ»ألشسعب»:

اجتماع مع وزارة الداخلية حول ‰وذج رخصصة السصياقة بالتنقيط
أاكد بوجمعة طلعي وزير النقل واأ’شسغال
العمومية ‘ ،تصسريح خاصس بجريدة «الشسعب»
ع -ل -ى ه -امشس اف -ت -ت -اح الصس-ال-ون ال-دو‹ الـ21
ل -لصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ،أامسس اأ’ول ،أان نصس
قانون اŸرور ا÷ديد اŸتضسمن إاجبارية وضسع
ح-زام اأ’م-ن ‘ اŸق-اع-د اÿل-ف-ي-ة ل-ل-م-رك-ب-ة،
صس -در ‘ ا÷ري -دة ال -رسس -م -ي -ة ،ي -وم اأ’رب -ع-اء
اŸنصس -رم ،وسس -ي -ط -ب -ق م-ب-اشس-رة ،م-وضس-ح-ا أان

اŸسس -ائ -ل ال -ت -ي ’ ت -ط -ب -ق م -ب -اشس-رة ي-ل-زم-ه-ا
نصسوصس تنظيمية أاو مرسسوم تنفيذي .قال
طلعي« :مرسسوم تنفيذي نحن بصسدد إاعداده
بهذا الشسأان و‘ كل أاسسبوع نعرضس نصس على
ا◊كومة» ،مضسيفا أان ا◊كومة Œتمع مرة ‘
اأ’سسبوع ،لدراسسة بعضس النقاط.
بالنسسبة لرخصسة السسياقة بالتنقيط ،قال
طلعي أان القطاع بصسدد التحضس Òإ’جتماع مع

وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ب-ع-د
عشس -رة أاي -ام ،ل -ل-م-واف-ق-ة ع-ل-ى ‰وذج رخصس-ة
السسياقة بالتنقيط عن قريب ،وحسسبه فإان كل
اŸل -ف-ات م-ت-وف-رة ل-دى ال-داخ-ل-ي-ة ال-ت-ي “لك
صسÓحية إاصسدار هذه البطاقة ،كما أان وزارة
النقل مسستعدة لذلك.

سسهام  -ب.

وزأرة ألتعليم ألعا‹

تنصصيب اللجنة البيداغوجية الوطنية لشصعبة الصصيدلة
ق -امت وزارة ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
م-ؤوخ-را ب-ت-نصس-يب ال-ل-ج-ن-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-وط-ن-ية
لشس -ع -ب -ة الصس -ي -دل -ة ب -ه-دف اقÎاح ودراسس-ة ب-رام-ج
التعليم والتكوين اŸوجهة للشسعبة .تهدف هذه
اللجنة بحسسب قرار وزاري نشسر ،يوم اÿميسس،
على اŸوقع الرسسمي للوزارة إا« ¤اقÎاح ودراسسة
برامج التعليم والتكوين اŸوجهة لشسعبة الصسيدلة،

سسيما ما تعلق بتحي Úمضسام Úهذه الÈامج من
خ Ó-ل ال -تشس -اور م -ع ال -ق -ط -اع -ات اŸع -ن -ي -ة ب -ه -ذا
ال -ت -خصسصس ال -ع -ل -م -ي ،فضس  Ó-ع -ن إاع-داد ﬂط-ط
تكوين اŸكون Úبالتنسسيق مع الهيئات اŸعنية».
كما تقÎح هذه اللجنة التي تتشسكل من أاسساتذة
ينتمون إاﬂ ¤تلف كليات الطب اŸتواجدة عÈ
الوطن «إادراج تخصسصسات علمية جديدة ‘ ›ال

الصسيدلة»،باإ’ضسافة إا« ¤إاعداد دف Îأاعباء متعلق
بتوف Òالتجهيزات والوسسائل البيداغوجية اÿاصسة
بشسعبة الصسيدلة».
من جهة أاخرى ،تسسهر هذه اللجنة التي يÎأاسسها
اأ’سستاذ رضسا جيجيق من جامعة ا÷زائر ،1على
«ت -ث -م Úاإ’ن -ت -اج ال -ع -ل-م-ي ل-ه-ذه الشس-ع-ب-ة وت-نشس-ي-ط
التعاون بﬂ Úتلف القطاعات ذات الصسلة».

تيبازة :عÓء ملزي
’سس - -ات- -ذة
–دثت ب - -ن غÈيت م - -ط - -و’ م - -ع ا أ
والتÓميذ عن الصسعوبات اŸسسجلة ‘ اŸيدان
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ف-ي-ذ ﬁت-وى الÈام-ج ال-دراسس-ية
وط -ب -ي -ع -ة ال -ن -ت -ائ-ج اŸدرسس-ي-ة اÙصس-ل-ة ،خÓ-ل
اŸوسسم ا◊ا‹ ،مؤوّكدة أانّ إاقدام تÓميذ أاقسسام
’سسبوع
ا’متحانات على دروسس الدعم ،خÓل ا أ
’ول ،من العطلة الربيعية يÎجم الرغبة اŸلحة
ا أ
للنجاح Ãعد’ت عالية آاخر السسنة.
دعت الوزيرة إا ¤تغي‰ Òط تقد Ëدروسس
الدعم بتفويج التÓميذ مع ا◊رصس على إادراج
مسس -ت -وي -ات م-ع-رف-ي-ة م-ت-ف-اوت-ة ب-ك-ل ف-وج وإات-اح-ة
الفرصسة لهم لتبادل اŸعلومات واŸعارف بتوجيه
مباشسر من أاسساتذة اŸواد ‘ بادرة تهدف إا¤
كسس -ر ال -روت ÚاŸع -ت -م -د م -ل -ح -ة ع -ل -ى تسس -ج-ي-ل
’قسسام النهائية ،خÓل الفصسل
الغيابات لتÓميذ ا أ
الثالث واسستغÓل ذلك ‘ مسسأالة منح فرصس إاعادة
السسنة باŸؤوسسسسة ‘ حال ما إاذا فشسل التلميذ ‘
ا◊صسول على البكالوريا.
عن كيفية التصسدي لظاهرة تسسّرب اŸواضسيع
ال-ت-ي ع-ان-ى م-ن-ه-ا مÎشس-ح-و ال-ب-ك-ال-وري-ا ل-ل-م-وسس-م
اŸنصس- - -رم ،أاشس- - -ارت ب- - -ن غÈيت إا ¤أاّن ال - -وزارة
أاضسحت –ضسر ا’متحان اŸوا‹ ،عقب انتهاء
›م -ل ال-ع-م-ل-ي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا’م-ت-ح-ان السس-اب-ق
مباشسرة.
قالت حاسسمة »:شسرعنا ‘ –ضس Òامتحانات
نهاية السسنة ا÷ارية منذ جويلية  2016وكسسب
الديوان الوطني لÓمتحانات واŸسسابقات بفعل

هذه الديناميكية احÎافية كبÒة يتم –سسينها من
’خر ،وكذلك ا’أمر بالنسسبة للجان الوزارية
موسسم آ
التقنية اŸعنية بهذه اŸواعيد الهامة».
كشسفت الوزيرة بهذا الصسدد عن تشسكيل ÷ان
مشسÎكة مع قطاعات أاخرى شسرعت ‘ –ضسÒ
’جواء اÓŸئمة ’جتياز هذه ا’متحانات ،منذ
ا أ
شس -ه -ر سس -ب -ت-م ÈاŸاضس-ي ،مشسÒة إا ¤ك-ون قضس-ي-ة
تأام Úا’متحانات –ظى بدعم قوي ومباشسر من
طرف ا◊كومة.
أاما فيما يتعلق بإامتحانات البكالوريا الرياضسية
’سسبوع اŸنصسرم ،فقد
التي ”ّ تنظيمها ،خÓل ا أ
أاحصست وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة  686388تلميذ
معني بامتحان البكالوريا لهذه السسنة من بينهم
قرابة  475أالف متمدرسس و 210460تلميذ من فئة
’حرار.
ا أ
’شسارة ،إا ¤ان  54,69باŸائة من هؤو’ء
مع ا إ
’ناث وكون اŸتمدرسس Úغ ÒمعنيÚ
من فئة ا إ
ب-ام-ت-ح-ان-ات الÎب-ي-ة ال-ري-اضس-ي-ة ويسس-ت-فيدون منذ
العام الفارط من تقو ËاŸراقبة اŸسستمرة ‘
’حرار على اŸثول
هذه اŸادة ‘ ح Úيج Èا أ
لÓمتحان ‘ حال عدم تقدÁهم لوثيقة طبية
’سسباب صسحية.
تعفيهم منه أ
أاشسارت وزيرة الÎبية بهذا الشسأان إا ¤أانّ ما
’ح-رار اŸق-ب-ل Úع-ل-ى
م-ع-دله  78ب -اŸائ -ة م -ن ا أ
ا’م -ت -ح -ان ل -ه -ذا اŸوسس -م م -ع-ن-ي-ون ب-ال-ب-ك-ال-وري-ا
ال-ري-اضس-ي-ة م-ق-ابل  97ب -اŸائ-ة م-ن اŸت-م-درسسÚ
ال- -ذي -ن Áارسس -ون ال -ري -اضس -ة ع -ل -ى م -دار السس -ن -ة
ويسستفيدون من التقو ËاŸسستمر ‘ اŸادة.
كشسفت الوزيرة بن غÈيت عن رقم  171مركز
إاجراء للبكالوريا الرياضسية على اŸسستوى الوطني
من بينها مركزان بو’ية تيبازة سسجل بهما 2137
’ح -رار
مÎشس -ح م -ن ب -ي-ن-ه-م  1581مÎشس -ح م -ن ا أ
ال- -ع- -ادي Úوال- -ب- -اق- -ي ‡ن ي- -زاول- -ون دراسس- -ت- -ه- -م
باŸراسسلة.
’شسارة إا ¤كون وزيرة الÎبية الوطنية
Œدر ا إ
كانت قد وقفت ،أاول اأمسس ،على ظروف اجتياز
’وŸبي للقليعة قبل
البكالوريا الرياضسية باŸلعب ا أ
’قسسام
ا’طÓع على ظروف تقد Ëدروسس الدعم أ
’طوار الدراسسية بكل من
ا’متحانات ıتلف ا أ
اب-ت-دائ-ي-ة ﬁف-وظ ع-اشس-ور وم-ت-وسسطة ا◊مدانية
بالقليعة ،إاضسافة إا ¤ثانوية سسيدي علي امبارك
بالقليعة وثانوية سسي بن يوسسف قدور بفوكة.

لشسخاصس وأŸمتلكات
بهدف حماية أ أ

ديوان األرصصاد ا÷وية يطلق خارطة اليقظة على موقعه اإللكÎوÊ
أاشسرف وزير اأ’شسغال العمومية والنقل بوجمعة
طلعي ،أاول أامسس ،با÷زائر العاصسمة على اإ’طÓق
ال-رسس-م-ي ÿارط-ة ال-ي-ق-ظ-ة ا÷وي-ة ال-ت-ي سس-ت-خلف
ت-دري-ج-ي-ا ال-نشس-ري-ات ا÷وي-ة اÿاصس-ة ،ب-حسسب م-ا
Óرصساد ا÷وية.
أافاد به بيان للديوان الوطني ل أ
جرى حفل إاطÓق اأ’رضسية ا÷ديدة التي Áكن
Óرصساد
تفحصسها على موقع الديوان الوطني ل أ
ا÷وي- -ة (Ã )www.meteo.dzن-اسس-ب-ة اإ’حتفال،
Óرصساد ا÷وية ( 23مارسس).
باليوم العاŸي ل أ
يعد إاجراء اليقظة ا÷وية ،بحسسب البيان نظام
ل -ل-ي-ق-ظ-ة ا÷وي-ة ي-ه-دف إا« ¤ح-م-اي-ة اأ’شس-خ-اصس
واŸمتلكات ‘ حال وقوع ظواهر جوية خطÒة ‘
ا÷زائر».
بحسسب ذات اŸصسدر «سسيخلف هذا اŸنتوج
ا÷ديد تدريجيا النشسريات ا÷وية اÿاصسة التي
ينشسرها اŸركز الوطني للتوقعات ا÷وية ‘ حال
ما إاذا Œاوزت ظاهرة خطÒة بعضس العتبات».
عكسس النشسريات ا÷وية اÿاصسة التي ’ تغطي
بالتفصسيل حجم وخطورة ونطاق وتطور الظاهرة
زمنيا ،فإان ا÷ديد ‘ هذا النظام هو تغطيته
لسس -ب -ع -ة م -ع -اي Òخ -طÒة ع-وضس-ا م-ن خ-مسس-ة‡ ،ا
يسس -م -ح Ãواج -ه -ة ه -ذا ال -وضس-ع ب-ح-يث ” حسس-اب
عتبات جديدة ،مع اأ’خذ بع Úاإ’عتبار الهشساشسة
إازاء اŸعاي Òا÷وية واŸتمثلة ‘ اأ’مطار الغزيرة
والرياح القوية والثلوج وا÷ليد وا◊رارة اŸرتفعة
والÈودة الشسديدة والزوابع الرملية.
كما تسسمح هذه اأ’رضسية ا÷ديدة للمواطنÚ
ب -اإ’سس -ت -ف -ادة م -ن اŸع -ل-وم-ات ‘ ال-وقت اÙدد
و“نح للسسلطات العمومية اأداة مسساعدة ’تخاذ
القرار بهدف Œنيد الوسسائل بشسكل مسسبق تبعا
إ’ع Ó-ن مسس-ب-ق أ’زم-ة ه-ام-ة وم-ت-اب-ع-ة ال-وضس-ع م-ن
خÓ- -ل نشس- -ري -ة واضس -ح -ة .ب -فضس -ل ه -ذه اأ’رضس -ي -ة
ا÷ديدة سسيكون من اŸمكن بث اŸعلومات على

نطاق أاوسسع ع Èوسسائل اإ’عÓم وتزويد اŸواطنÚ
ب-إارشس-ادات ح-ول ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-أاق-ل-م م-ع ال-وضس-ع وهذا
بالتعاون مع اŸصسالح اŸعنية.
تتكون الدعامة من «خارطة يقظة» يتم نشسرها
Óرصساد ا÷وية Ÿدة
يوميا من قبل الديوان الوطني ل أ
أاقصساها 24سسا .ويتم –ي Úاÿارطة مرت ‘ Úاليوم
صسباحا ومسساء .وÁكن تفحصس اÿارطة على اŸوقع
 www.meteo.dz, rubrique : carte vigilanceويتم
–يينها يوميا ‘ حال حدوث ظواهر خطÒة.
يتم تقد Ëمسستوى اليقظة اŸمثلة للظروف
ا÷وية اŸرتقبة ‘ تدرج أاربعة أالوان مع وصسف
ال-ي-ق-ظ-ة واإ’رشس-ادات ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي ات-ب-اعها .سسمح
Óرصس-اد ا÷وي-ة ال-ذي
اإ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل -أ
شس -ه -د مشس -ارك -ة ال -ع -دي -د م -ن ‡ث -ل -ي م -ؤوسسسس -ات
ومتعامل Úاقتصسادي Úبالتأاكيد على «أاهمية هذا
اإ’ختصساصس ‘ مواجهة التحديات الهامة ا◊الية
واŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة ‘ ›ال ال -رصس -د ا÷وي واŸن-اخ
’سسيما ‘ سسياق التغÒات اŸناخية اŸؤوكدة.
” اختيار هذه السسنة موضسوع «–ليل حركة
السس- -حب» ودوره- -ا ال- -ه- -ام ‘ ال- -ت -وق -ع -ات ا÷وي -ة
ومسساهمتها ‘ حركة اŸاء والنظام اŸناخي.
Óرصساد
اعت Èاıتصسون بالديوان الوطني ل أ
ا÷وية أان –ليل حركة السسحب أاضسحى ضسرورة
«حيوية» لتوقع حالة الطقسس وتوقع آاثار التغÒات
ا÷وي- -ة اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة وت -ق -ي -ي -م اŸوارد اŸائ -ي -ة
اŸتوفرة.
Óرصساد ا÷وية ،براهيم
ذّكر اŸدير العام ل أ
ايحادادن ‘ ،كلمته اإ’فتتاحية بهذه اŸناسسبة
ب -أاه -م اÙاور لÈن -ام -ج ال -عصس -رن-ة ال-ذي ب-ادر ب-ه
ال- -دي- -وان ب- -خصس- -وصس ت- -ط- -وي -ر ق -درات -ه ‘ ›ال
التوقعات الرقمية للطقسس وتعزيز قدرات اŸصسالح
ا÷هوية وكذا تأام Úسس Òاÿدمة ا÷وية الوطنية
واأ’نظمة القاعدية لليقظة ا÷وية.
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السسبت  ٢٥مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

مششيدا من وهران بإانششاء ششبكة للمجتمع اŸد ،Êوا‹:

لدينا مسسؤوولية جماعية ‘ أ◊فاظ على ألبيئة
تغي Òسشلوكنا اليومي للحد من اŸمارسشات اŸضشـّرة باÙيط

ششّدد وزير اŸوارد اŸائية والبيئة ،عبد القادر وا‹ ،أاول أامسس ،خÓل زيارة عمل ا ¤وهران على
ضشرورة إانششاء ششبكة للمجتمع اŸد Êتعمل بالششراكة واŸرصشد الوطني للبيئة ،مششيدا باŸوقع ا’لكÎوÊ
Óنذار للبيئة كأاداة ” اسشتحداثها حديثا ‘ هذا اÛال.
الوطني ل إ

وهران :براهمية مسشعودة
رأاى وا‹ بأان هذا النظام
ي -ع-د ع-نصس-را أاسس-اسس-ي-ا إ’ع-ادة
تشس - -ك - -ي - -ل اÛت - -م- -ع اŸدÊ
اŸرت- -ب- -ط ب- -ق- -ط- -اع ال- -ب -ي -ئ -ة
Ÿك-اف-ح-ة بشس-ك-ل ف-عال إاخفاء
اŸع-ل-وم-ة’ ،سس-ي-م-ا م-ن خÓل
خلية اليقظة واŸتابعة التابعة
لهذا اŸوقع اإ’لكÎو Êوالتي
تشسكل أايضسا قاعدة للمعطيات
إ’ط Ó-ق اإ’ن -ذار وال-ت-دخ-ل ‘
ح- -ال -ة وق -وع ﬂال -ف -ات “سس
البيئة.
خÓل زيارته تلقى الوزير
ع -رضس-ا ح-ول ﬂط-ط ت-ط-هÒ
ع -دة م -ن -اط -ق ل -ل-ج-م-ع ون-ظ-م
ال-تصس-ف-ي-ة ل-ل-مشس-روع ا◊ضسري
ال -ك -ب Òل -وه -ران ال-ذي يشس-م-ل
ب -ل -دي -ات وه -ران و ب-ئ-ر ا÷Ò
وسسيدي الشسحمي والسسانية.
ك - -م - -ا ت - -وج - -ه إاﬁ ¤ط - -ة
اŸع- - - -ا÷ة وال- - - -تصس- - - -ف - - -ي - - -ة
للكرمة تعالج حاليا (١٠٠.٠٠٠
م ٣يوميا) ،حيث أاشسرف على
ت -دشسﬁ Úط -ة ل -لضس -خ ل -دف-ع
اŸي -اه اŸصس -ف-اة ن-ح-و ﬁط-ة
›اورة لسسقي ﬁيط فÓحي
يÎب- -ع ع- -ل- -ى مسس- -اح -ة ٦.٢٨٦
ه -ك -ت -ار ضس -م-ن مشس-روع سس-ه-ل
«مÓتة».
بنفسس اŸوقع ،تلقى وا‹
شسروحات حول أاشسغال إاعادة

تأاهيل مفرغة الكرمة اŸغلقة
بسس- -بب درج- -ة ت -أاثÒه -ا ع -ل -ى
البيئة ،حيث أاعطى تعليمات
Ÿدير البيئة للو’ية من أاجل
إاطÓ- - - -ق ‘ أاق - - -رب اآ’ج - - -ال
أاشسغال –ويل هذا الفضساء إا¤
ح -دي -ق -ة حضس -ري -ة ل -ل -تسس -ل -ي -ة
والÎف -ي -ه ع -ل -ى شس -اك-ل-ة وادي
سسمار.
كما إاطلع على مدى تقدم
أاشس -غ -ال ال -رب-ط ل-ت-زوي-د وادي
ت - -ل- -يÓ- -ت ب- -اŸي- -اه الصس- -ا◊ة
ل - -لشس - -رب Ãن - -ط- -ق- -ة ق- -رانÚ
(ب-ط-ي-وة) ال-ت-ي ت-ع-رف ت-وسّس-ع-ا
ك -بÒا بسس -بب ع -م -ل-ي-ات إاع-ادة
اإ’سسكان.
ك -م -ا ع -اي -ن ال-وزي-ر ﬁط-ة
التصسفية لع ÚالÎك ،مسستمعا
ا ¤شسروح حول سسقي ﬁيطي

ب- -وسس- -ف- -ر وال- -ع -نصس -ر ب -اŸي -اه
اŸعا÷ة.
ت- -رأاّسس وا‹ ب- -ال -ب -اه -ي -ة
مراسسم التوقيع على اتفاقيات
للتعاون مع عدة منظمات غÒ
حكومية وهيئات تابعة لقطاع
اŸوارد اŸائ - -ي - -ة وال- -ب- -ي- -ئ- -ة.
ويتعّلق اأ’مر باتفاقية جمعية
«ب-رب-روسس» اÿاصس-ة Ãح-م-ي-ة
جزيرة بÓن.
ك -م -ا ّ” ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى
ات -ف -اق -ي-ة ب Úم-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة
وج-ام-ع-ة وه-ران وأاخ-رى ع-لى
أاسساسس التدقيق للمنظمة «أار
 ٢٠م -ي -د» وت -رب-ط ب Úوك-ال-ة
اأ’ح -واضس ال -كÈى وج -م -ع -ي -ة
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ل-ب-ل-دي-ة ا◊م-ي-ز وبÚ
اŸرك- -ز ال- -وط- -ن -ي ل -ل -ت -ك -وي -ن
والÎبية والكشسافة اإ’سسÓمية

ولد عباسس من ع“ Úوششنت:

ا÷زائ- - -ري- - -ة وب Úال- - -وك - -ال - -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-ن-ف-اي-ات وراب-ط-ة
ا÷م -ع -ي -ات ل -ت -ي -زي وزو وبÚ
اŸرصس -د ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ن -م-ي-ة
اŸسس-ت-دام-ة وج-م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة
البيئة Ÿسستغا Âوب ÚاŸركز
ال - - - -وط - - - -ن- - - -ي ل- - - -ل- - - -م- - - -وارد
ال- -ب- -ي- -ول- -وج- -ي- -ة واÙاف -ظ -ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-لسس-اح-ل التي وقّعت
ع -ل -ى ات-ف-اق-ي-ة أاخ-رى ل-ه-ا م-ع
ج -م -ع -ي -ة ف-ي-نسس-ي-ا ل-وه-ران ‘
ال - -وقت ال - -ذي أاب - -رمت ف - -ي - -ه
ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-ت-غÒات
اŸن-اخ-ي-ة ات-ف-اق-ي-ة مع جمعية
«أام -دول» ل-غ-رداي-ة ال-ت-ي سس-ب-ق
لها أان –صسلت على ا÷ائزة
ال- -ع- -اŸي -ة Ÿؤو“ر «ك -وب »٢٢
Ãراكشس.
‘ كلمة مقتضسبة ،قال وا‹
«ل -دي -ن -ا مسس -ؤوول -ي -ة ج -م -اع-ي-ة
للحفاظ على البيئة ويتع Úأان
ت-ت-غ Òسس-ل-وك-ي-اتنا يوميا لوضسع
ح-د ل-ب-عضس اŸم-ارسس-ات ال-ت-ي
تضس- -ر ب- -ه- -ا» ،مشسÒا ‘ ن -فسس
ال- -وقت إا ¤م- -ي -ث -اق الشس -راك -ة
ال- -ذي يشس -ك -ل جسس -را ي -ك -رسس
التزام قطاع البيئة واÛتمع
اŸد Êع- - - -ل- - - -ى اŸسس - - -ت - - -وى
اÙل- - - -ي ،وك- - - -ذا اŸرصس- - - -د
الوطني للبيئة «كوسسيلة قانونية
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ م -ي-ث-اق ﬁل-ي
ل -ل -ب -ي -ئ -ة ي -رب-ط ب ÚاÛت-م-ع
اŸد ÊواŸؤوسسسس -ات وي -رت -ك-ز
على الشسراكة».

 ٪ 70مـ ـ ـن متصسّدري ق ـ ـوأئمن ـا ج ـ ـامعي ـ ـ ـون
’م Úال -ع -ام ◊زب ج -ب -ه -ة
أاك- -د ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ال-دك-ت-ور جمال
ولد عباسس ،يوم اÿميسس من عÚ
“وشش -نت ع -ل -ى ان -ه  ⁄ي -ت-م ال-فصش-ل
ب -ع -د ‘ ق-رار Œم-ي-د عضش-وي-ة عضش-و
اŸك -تب السش -ي -اسش -ي سش -ل -ي-م-ة ع-ث-م-اÊ
وقال انه ◊د السشاعة ’ يوجد أاي
قرار للتجميد.
قال ولد عباسس ،خÓل لقاء جمعه مع
متصسدري قوائم حزبه للتشسريعات اŸقبلة
لـ  ١٤و’ية غربية ،إان حزب اأ’فÓن هو
ا◊زب ا◊اكم ‘ البÓد وهو من سسيفصسل
‘ مرشسح الرئاسسيات ،مضسيفا أان حزبه
يرشسح الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة
خامسسة وسسادسسة وإا ¤اأ’بد  -يقول ولد
ع -ب -اسس -مضس -ي -ف-ا ان-ه ” –ق-ي-ق ،خÓ-ل

ال -ع -ه -دات اأ’رب -ع -ة ا‚ازات ك -بÒة ع -ل-ى
جميع اأ’صسعدة.
ول -د ع -ب -اسس أاك -د أان م -تصس-دري ق-وائ-م

حزبه للتشسريعيات اŸقبلة  ‘ ٧٠اŸائة
منهم جامعيون ،داعيا إاياهم إا ¤ضسرورة
احتÓل اŸيدان من خÓل التقرب أاكÌ
إاﬂ ¤ت -ل -ف شس -رائ -ح اÛت-م-ع وال-ت-ذكÒ
با’‚ازات التي حققها رئيسس ا÷مهورية
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-اع-ت-ب-اره رئ-يسس
ا◊زب .وف- -ي- -م- -ا ي -خصس “وي -ل ا◊م -ل -ة
ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة ،ق-ال ول-د ع-ب-اسس أان ال-وزي-ر
السسابق ﬁمد جÓب ورئيسس ÷نة اŸالية
ب- -ا◊زب سس -ي -ق -وم ب -ا’تصس -ال Ãتصس -دري
ال - -ق - -وائ- -م م- -ن اج- -ل ت- -وزي- -ع الصس- -ك- -وك
ل -ل -مصس -اري -ف اأ’ول -ي -ة ،أام -ا ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
باŸصساريف اŸتتالية ،يقول ولد عباسس
Óمكانيات
إاننا مسستعدون لتمويلكم وفقا ل إ
اÙلية.

ع“ Úوششنت :ب.م .األمÚ

تتنافسس  19قائمة على  10مقاعد ببومرداسس

إأجرأء عملية ألقرعة للتجمعات وألرقم ألتعريفي ‘ أجوأء دÁقرأطية
ج - - -رت ،أاول أامسس ،ع - - -م - - -ل- - -ي- - -ة
ال -ق -رع-ة لضش-ب-ط ا÷دول ال-زم-ن-ي
ل-ت-دخÓ-ت اÎŸشش-ح ÚلÓنتخابات
ال -تشش -ري-ع-ي-ة ال-ق-ادم-ة ع-ل-ى أام-واج
إاذاع - - -ة ب - - -وم - - -رداسس ا÷ه - - -وي- - -ة،
ورزن -ام -ة ال -ل -ق -اءات وال -ت-ج-م-ع-ات
’وراق
الششعبية ،طريقة ترتيب ا أ
ا’نتخابية داخل مراكز ا’قÎاع
وكذا –ديد الرقم التعريفي لكل
قائمة أاي من  1إا 19 ¤وهذا –ت
إاشش -راف رئ -يسس اŸداوم -ة ال-و’ئ-ي-ة
مد Êحمادي.
عملية القرعة جرت ،بحسسب رئيسس
اŸداومة الو’ئية Ÿراقبة ا’نتخابات،

م -دا Êح -م -ادي ‘ ،ظ -روف ط -ب -ي -ع -ي -ة
م-ي-زت-ه-ا الشس-ف-اف-ي-ة وال-ت-ن-اغ-م ف-ي-ما بÚ
اÎŸشسح ،Úوهو نفسس الشسعور عّبر عنه
‡ث-ل ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل ح-م-ي-د شساوشس
الذي أاكد لـ «الشسعب»« :أان العملية جرت
‘ أاجواء من الدÁقراطية ب‡ Úثلي
’ح- -زاب وال- -ق- -وائ- -م ا◊رة اŸنشس -ط -ة
اأ
للحملة ا’نتخابية ‘ الفÎة من  ٩إا¤
 ٣٠أافريل القادم التي رضسيت برزنامة
’ذاع -ي-ة اÙددة ب-حصس-ة
ال -ت -دخ Ó-ت ا إ
’ضسافة إا¤
واحدة يوميا لكل قائمة با إ
ال-ق-اع-ات وم-راك-ز ال-ت-ج-م-ع-ات الشس-ع-بية
اŸسسطرة ،بحسسب الÈنامج ا’نتخابي
’ع Ó-ن -ات
ل- -ك- -ل تشس- -ك- -ي- -ل- -ة وم- -واق- -ع ا إ

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

واŸلصسقات بالسساحات العمومية.
يذكر أان و’ية بومرداسس وبعد إاجراء
ع-م-ل-ي-ة ال-دراسس-ة وال-ت-م-ح-يصس ال-ن-ه-ائ-ي
للقوائم اŸودعة على مسستوى مديرية
التنظيم والشسؤوون العامة ” ،تزكية ١٩
قائمة نهائية من أاصسل  ٢٣قائمة حظيت
ب -اŸواف -ق -ة اŸب -دئ -ي -ة ،م-ن-ه-ا ق-ائ-م-تÚ
ح- -رت Úسس -ت -ت -ن -افسس ع -ل -ى  ١٠مقاعد
انتخابية ﬂصسصسة للو’ية ‘ ،ح Úقدر
ال -وع -اء ا’ن -ت -خ-اب-ي بـ ٤٨٥٣٨٧مسسجل
يؤوطرهم  ٨٢٥٩عون ،منهم  ٧٠٨٤مؤوطر
ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ك -اتب ا’قÎاع و١١٧٥
مؤوطر باŸراكز ا’نتخابية.

بومرداسس :ز.كمال

العدد
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تفّقد ا◊الة الصشحية ÷رحى ا◊ادث اŸروري اŸودي بحياة  8أاششخاصس

بوضسياف يبدي أرتياحه لتحسسن أÿدمات ألصسحية بتيارت
صشّرح وزير الصشحة
والسشكان وإاصشÓح
اŸسشتششفيات ،عبد
اŸالك بوضشياف ،أاول
أامسس ،بتيارت اإن
القطاع بالو’ية
يسشجل «فقزة
نوعية» ،منذ سشنة
 ،2015بفضشل
الÈنامج اŸسشطر الذي
يسشتهدف –سشÚ
اÿدمة العمومية
والتكفل باŸواطن
اŸريضس بع ÚاŸكان
دون تركه يعا‘ Ê
تنقل دائم خارج
الو’ية بحثا عن
عÓج أانسشب.
أاضساف الوزير الذي قام
بزيارة للو’ية لÓطمئنان
على صسحة جرحى حادث
اŸرور الذي وقع ،أامسس،
بتيارت وخلّف  ٨قتلى و٢٤
ج- - -ري - -ح - -ا أان ت - -ط - -ور
ال- - -ق- - -ط- - -اع الصس - -ح - -ي
«يعكسسه عدد العمليات
ا÷راح- -ي- -ة ال -ت -ي “ت
عﬂ Èت -ل-ف اŸصس-ال-ح
ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة وال -ت-ي
بلغت  ١٦٣٠٥عملية ،منذ
ب -داي -ة السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة،
منها  ٥٠٠عملية ‘ إاطار
التوأامة مع اŸسستشسفيات
ا÷امعية».
أاب- -رز أان ع- -م- -ل -ي -ات
ال-ت-وأام-ة ب Úمسس-تشس-ف-ي-ات
ت - - - -ي - - - -ارت وﬂت - - - -ل- - - -ف
اŸسس -تشس-ف-ي-ات ا÷ام-ع-ي-ة
’خرى تهدف إا ¤تفادي
اأ
–وي- -ل اŸرضس -ى ،مشسÒا
‘ ه - - -ذا الصس - - -دد إا ¤أان

الوفد الطبي الذي قّدم،
أامسس ،م- - - - - - -ن اŸرك - - - - - -ز
ا’سس -تشس -ف -ائ -ي ا÷ام -ع-ي
لوهران أاجرى حوا‹ ٥٠
عملية جراحية Ãسستشسفى
فرندة ،من بينها  ٤تخصس
ضسحايا حادث اŸرور.
من جهة أاخرى ،ذكر

ك -م -ا أاع-ل-ن ال-وزي-ر ع-ن
إاع- -ادة تسس- -ج -ي -ل مشس -روع
م-رك-ز Ÿع-ا÷ة السس-رطان
ال -ذي ك -ان ›م -دا ’ف -ت-ا
إا ¤انه سسيتم «قريبا» فتح
م -راك -ز ب-ك-ل م-ن و’ي-ات:
سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس والشس-لف
وتيزي وزو وتلمسسان.
Óشسارة،
ل إ
اطلع الوزير بعد
ا’ط-م-ئ-ن-ان على
صس- -ح -ة ج -رح -ى
ح - - - -ادث اŸرور
ب- - - - -ك- - - - -ل م- - - - -ن
مسستشسفى فرندة
وت - -ي - -ارت ع- -ل- -ى مشس- -روع
رق-م-ن-ة مصس-ل-ح-ة ال-ت-ول-ي-د
وأامراضس النسساء بعاصسمة
ال -و’ي -ة وال -ت -ي ت -ع-د ث-اÊ
مصسلحة بعد مصسلحة طب
’نف وا◊نجرة.
العيون وا أ
حضسر عملية –اضسر
ع- -ن ب- -ع- -د ب Úال- -ط- -اق- -م
ال- -ط- -ب- -ي Ãصس -ل -ح -ة طب
النسساء والتوليد مع نظÒه
ب- -اŸرك- -ز ا’سس -تشس -ف -ائ -ي
ا÷امعي بوهران.

 16أألف عملية جرأحية
ناجحة 500 ،منها ‘ إأطار
ألتوأأمة مع أŸسستشسفيات
بوضسياف أان الوزارة تعمل
م- -ا ب- -وسس- -ع- -ه -ا ل -ت -ط -وي -ر
ال -ق-ط-اع ب-ت-ي-ارت ،مشسÒا
إا ¤انه ” إايفاد وفد طبي
صس -ي -ن-ي ل-ت-غ-ط-ي-ة ال-ن-قصس
اŸسس - - - -ج - - - -ل ‘ ب - - - -عضس
التخصسصسات.
يشس-ك-ل ال-وف-د ال-ط-بي
الصسيني من  ٤أاطباء ‘
طب ال -نسس-اء وال-ت-ول-ي-د و٢
‘ ا’إن -ع -اشس وال -ت -خ -دي -ر
وطبيب عيون.

ﬂتصشون ‘ –سش Úأاداء اŸسشامك ‘ زيارة ŸسشتغاÂ

ألبحث عن إأمكانية رفع ألإنتاج وتطوير
ألتسسويق وتقوية ألقدرأت

ي- - - -ق- - - -وم وف- - - -د م- - - -ن
اÈÿاء م- - - -ن ا÷زائ - - -ر
وا’–اد ا’أوروب - - - - - - - -ي
ب-زي-ارة اإ ¤مسش-ت-غ-ا‘ Â
اط -ار ت -ن -ف -ي -ذ ب -رن -ام -ج
ت- -ن -وي -ع ا’ق -تصش -اد عÈ
ق-ط-اع الصش-ي-د ال-ب-ح-ري
وت - - -رب - - -ي - - -ة اŸائ - - -ي- - -ات
(دي-ف-ي-كو  )2ب- -حسشب م- -ا
اأسش- -ت- -ف- -ي- -د ل -دى اŸدي -ر
الو’ئي للصشيد البحري
واŸوارد الصشيدية.
اأبرز توفيق رحماÊ
اأن ه- - - - - - - - - - - -وؤ’ء اÈÿاء
 - - - ﬂت  - - -ص س - - › ‘ Ú - -ا ل
–سس Úاأداء مسس - - - - - -امك
ا÷م- - -ل- - -ة اŸت- - -واج- - -دة
ب- - - -اŸوان- - - -ئ واشس- - - -راك
اŸه - -ن - -ي ‘ Úال - -تسس- -يÒ
اÙك - - -م وال- - -تسس- - -وي- - -ق
الناجع Ÿنتوجات الصسيد
ال -ب -ح-ري .ق-ام اÈÿاء،
خÓل هذه الزيارة بتفقد
مسس -م-ك-ة ا÷م-ل-ة Ãي-ن-اء
الصسيد البحري والÎفيه
بصسÓ- -م- -ن -در وا’ل -ت -ق -اء
ب - -ا  Ÿه - -ن - -ي  Úم - -ن و ك  Ó- -ء
و›ه- - - - -زي السس - - - -ف - - - -ن
ومسس- -وق- -ي م- -ن- -ت- -وج -ات
الصسيد البحري ومناقشسة
بعضس ا÷وانب اŸتعلقة
ب-تسس-ي Òمسس-امك ا÷م-لة
لÓرتقاء باأداءها ،يضسيف
نفسس اŸسسوؤول.

اأشسار الدكتور زوبÒ
سس - - -اح - - -ل - - -ي ،خ- - -ب‘ Ò
ا’قتصساد الغذائي ،الذي
يشسÎك ‘ ال- - -زي- - -ارة اأن
الÈنامج يشسمل ﬂتلف
اÛا’ت اŸت- - -ع- - -ل - -ق - -ة
ب-ق-ط-اع الصس-ي-د ال-ب-ح-ري
وت -رب -ي-ة اŸائ-ي-ات ع-ل-ى
غرار التكوين ‘ ميدان
ال- - -ت- - -ح- - -ك - -م الصس - -ح - -ي
Ÿنتجات الصسيد البحري
وت - - -رب - - -ي- - -ة اŸائ- - -ي- - -ات
واŸسس -اع-دة ال-ت-ق-ن-ي-ة ‘
م- -ي- -دان ا’حصس- -ائ- -ي- -ات
وت-وف Òوتسس-ل-ي-م م-ع-دات
ا’عÓ- - - - - - - - - - - - - - - - - -م ا’آ‹
وŒه- - -ي- - -زات ت- - -رب- - -ي- - -ة
اŸائ - - -ي- - -ات وم- - -ع- - -دات
اıابر.
من جهته ،اأبرز ،لوري
ج -ون م -يشس -ال ،خ -ب‘ Ò
تسس -وي -ق ا’أسس -م -اك ل-دى
ا’–اد ا’أوروب- -ي ،ب- -ع -د
زيارة مسسمكة صسÓمندر
ع- -ل- -ى اأه -م -ي -ة عصس -رن -ة
و–سس Úاأداء ه- - - - - - - - - - -ذه
اŸسسامك وتنظيم عملية
ال-تسس-وي-ق ل-ت-وف Òم-ن-ت-وج
ذي ن -وع -ي -ة و‘ ظ -روف
صسحية جيدة.
اأضس - - - - -اف اأن و’ي - - - - -ة
مسس -ت -غ -ا Âت -ت -وف-ر ع-ل-ى
منشساآت ومرافق صسيدية
منظمة ،وفق اŸقاييسس

اŸعمول بها ،من شساأنها
اŸسس -اه -م -ة ‘ ت -ط -وي -ر
ه -ذا ال -ق -ط -اع وتسس -وي -ق
اŸن-ت-وج-ات الصس-ح-ية ‘
اأحسسن الظروف.
اأوضسح مدير للقطاع
ب-ال-و’ي-ة السس-ي-د رح-ماÊ
اأن ال- - -ه- - -دف م - -ن ه - -ذا
الÈن -ام-ج ي-ك-م-ن ‘ رف-ع
نسسبة التنويع ا’قتصسادي
للبÓد من خÓل التنمية
اŸسس- - - -ت- - - -دÁة و–سسÚ
ا’أداء ا’قتصسادي لقطاع
الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
اŸائ- - -ي- - -ات ،وه - -ذا م - -ا
يتضسمنه اأيضسا اıطط
ال- - -وط - -ن - -ي (اأك - -واب - -اشس
.)٢٠٢٠
كما سسيسسمح الÈنامج
بتقوية امكانات التاأطÒ
وال - - -تسس - - -ي Òال Ó- - -زم- - -ة
لÎسس- -ي- -خ اسسÎات- -ي -ج -ي -ة
ال-ق-ط-اع وت-رق-ي-ة وت-ثمÚ
شس -عب الصس -ي -د ال -ب -ح-ري
وت- -رب- -ي- -ة اŸائ -ي -ات م -ن
ا’إنتاج اإ ¤التسسويق وكذا
تقوية قدرات التنظيمات
اŸه - -ن - -ي- -ة ع- -ل- -ى غ- -رار
ال-غ-رف ال-و’ئ-ي-ة ل-لصس-ي-د
البحري وتربية اŸائيات
وا÷م -ع -ي -ات اŸرت -ب-ط-ة
ب-ال-ق-ط-اع ،وف-ق اŸصسدر
نفسسه.

السشبت  25مارسس  2017م
الموافق لـ  26جمادى الثانية 143٨هـ
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جرت –ت إاشسراف منسسق و’ية ا÷زائر وﬁضسر قضسائي:

توزيع أارقام الÎتيب ‘ اللوحات اإ’شسهارية
وأاوراق التصسويت Ãكاتب ا’قÎاع
^ قرعــــة للرقــــم الوطنــــي اليــــوم ...وأاخــرى لتوزيـــع
’ثنـــــÚ
القاعــات –سسبـــــا للحملــــة ا’نتخابيـــــة ا إ
توجت عملية القرعة التي جرت –ت إاشسراف منسسق مداومة و’ية ا÷زائر بتوزيع أارقام تخصس ترتيب القوائم الـ
’شسهارية وعددها  ،1480وترتيب أاوراق
 17بالعاصسمة اŸشساركة ‘ ا’نتخابات التشسريعية للرابع ماي ‘ ،اللوحات ا إ
التصسويت Ãكاتب ا’قÎاع ،على أان يتم اليوم ‘ عملية قرعة ثانية– ،ديد الرقم الوطني لكل تشسكيلة سسياسسية،
فيما بر›ت عملية قرعة ثالثة تخصسصس لتوزيع القاعات وعددها  4583هذا ا’ثن– ،Úسسبا للحملة ا’نتخابية التي
Œري ‘ الفÎة اŸمتدة ب 9 Úو  30أافريل الداخل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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172٩3

‡ثلو ا أ
’حزاب لـ ““الشسعب““:

07

العملية جرت ‘ شسفافية تامة...والهيئة العليا
Ÿراقبة ا’نتخابات أاثبتت احÎافيتها
ال-ع-م-ل-ي-ة ج-رت ‘ شس-ف-اف-ي-ة ت-ام-ة...وال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-ابات أاثبتت
’حزاب السسياسسية اŸشسارك ‘ Úا’نتخابات التشسريعية
احÎافيتهاوصسف ‡ثلو ا أ
ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ال-ت-ي ت-فصس-ل-ن-ا ع-ن-ه-ا أاسس-اب-يع معدودة ‘ ،تصسريح خصسوا به ““الشسعب““،
’شسهارية التي
’حزاب والقوائم ا◊رة ‘ اللوحات ا إ
عملية ا’قÎاع لÎتيب ا أ
’ول ،بـ ““الشس -ف -اف -ة““ و«ال -ن -اج-ح-ة““ ،مشس-ي-دي-ن ب-ع-م-ل ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
ج -رت أامسس ا أ
اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات ،كما أابدوا أاملهم ‘ ا’سستمرار ‘ نفسس النهج.

رصسدتهــــــــا :ف/بوشسويــــــــة

صسالح منصسور عن ””اأ’فافاسس””:

@أاف -اد اŸم -ث -ل ال -ذي أاوف -ده ح -زب ج -ب -ه-ة ال-ق-وى الششÎاك-ي-ة
““األفافاسس““ صشالح منصشور◊ ،ضشور القرعة أان ““العملية تقنية““،
إال أانها “يزت بالششفافية ،لفتا إا ¤أان القرعة اختارت لـ
““األفافاسس““ اŸرتبة  ‘ 11اللوحات اإلششهارية وأاوراق القÎاع ‘
إاطار ا◊ملة النتخابية.
Óحزاب ⁄ ،يخف صشالح ايدير أان
وبخصشوصس القرعة اŸقررة اليوم لتحديد رقم وطني ل أ
التششكيلة السشياسشية التي Áثلها كانت تفضشل أان يكون الرقم موحدا مع الÎتيب ‘ اللوحات
اإلششهارية وأاوراق القÎاع ،لتسشهيل العملية على الناخب.Ú

شسابخ فرحات عن ””اأ’رندي””:

@م -ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د ‡ث-ل ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي شش-اب-خ
فرحات ،أان عملية القرعة جرت ‘ ظروف ““‡تازة““ ،واإلدارة
والهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات ،أادت دورها على
أاحسشن وجه ،مبديا ارتياحه للعملية عموما.
وأاكد بأان ““األرندي““ الذي عادت له اŸرتبة الثانية ‘ اللوحات
اإلششهارية ،وترتيب أاوراق التصشويت ‘ مكاتب القÎاع ،سشيحÎم
Óششهار كما جرت
قوان Úا÷مهورية ،باحÎام ا◊يز اıصشصس ل إ
العادة.

ايدير بن يونسس عن ا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية:

إسستطÓع :فريال بوشسوية

خرج جميع األطراف اŸششارك ‘ Úعملية
توزيع أارقام الÎتيب ‘ اللوحات اإلششهارية،
م -ن ‡ث-ل-ي األح-زاب السش-ي-اسش-ي-ة وال-ق-ائ-م-تÚ
ا◊رت ،Úوكذا أاعضشاء الهيئة العليا اŸسشتقلة
Ÿراق -ب -ة الن -ت -خ-اب-ات ،واألوراق الن-ت-خ-اب-ي-ة
داخل مكاتب القÎاع ،راضش Úعلى ششفافية
عملية القرعة لولية ا÷زائر ،التي “ت –ت
رئ- -اسش- -ة م- -نسش- -ق اŸداوم -ة إاي -دي -ر حسش -اي -ن،
وب -إاشش -راف ﬁضش -ر قضش -ائ -ي ،واصش-ف Úإاي-اه-ا
بالششفافة والناجحة.
وع- - -ادت اŸرت - -ب - -ة األو ‘ ¤ت - -رت - -يب أاوراق
الن- -ت- -خ- -اب داخ- -ل م- -ك- -اتب القÎاع ،خ Ó-ل
القرعة التي ” إاجراؤوها صشباح أامسس األول
Ãق -ر م -داوم-ة ولي-ة ا÷زائ-ر ال-ك-ائ-ن بشش-ارع
العربي بن مهيدي ،و‘ اللوحات اإلششهارية
Óح- - -زاب وال - -ق - -وائ - -م ا◊رة
اıصشصش- - -ة ل - - -أ
اŸشش-ارك-ة ‘ الن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة للرابع
ماي ،إا ¤حزب ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية،
متبوعا بحزب التجمع الوطني الدÁقراطي،
فالقائمة ا◊رة ““الرفاه““.
وحصش-ل ح-زب ال-ع-م-ال ع-ل-ى اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ثة،
فيما احتل حزب األغلبية ‘ الŸÈان ا◊ا‹
‡ث ‘ Óحزب جبهة التحرير الوطني اŸرتبة
الثامنة ،متبوعا بحزب Œمع أامل ا÷زائر ـ
ت -اج ،وج -اء ح -زب -ا اŸع -ارضش -ة وي-ت-ع-ل-ق األم-ر

بجبهة القوى الششÎاكية والتجمع من أاجل
الثقافة والدÁقراطية ‘ اŸرتبت 11 Úو17
على التوا‹.
وبالنسشبة لتحالف حركة ›تمع السشلم ،بعد
التئامها مع جبهة التغي Òبقيادة عبد اÛيد
مناصشرة متصشدر قائمة العاصشمة ،فإان ترتيبها
جاء ‘ اÿانة  ،12أاما التحالف الثا Êالذي
ضش- -م ب- -دوره أاح- -زاب م- -ن- -ت- -م- -ي- -ة إا ¤ال -ت -ي -ار
اإلسشÓمي‡ ،ث ‘ Óال–اد من أاجل النهضشة
وال -ع -دال -ة وال -ب-ن-اء ،ف-إان-ه ‘ اŸرت-ب-ة م-ا ق-ب-ل
األخÒة أاي  ،16فيما جاءت تششكيÓت أاخرى
عن نفسس التيار ،على غرار حركة اإلصشÓح
الوطني ‘ اŸرتبة السشادسشة ،وجبهة ا÷زائر
ا÷ديدة ‘ اŸرتبة العاششرة.
وج- -اء ح- -زب ا◊ري- -ة وال- -ع -دال -ة ‘ اŸرت -ب -ة
اÿامسش -ة ،وج -ب -ه -ة اŸسش -ت -ق -ب -ل ‘ اŸرت -ب -ة
السشابعة ،وحزب الفجر ا÷ديد ‘ اŸرتبة
ال -راب -ع -ة عشش -رة ،م -ت-ب-وع-ا م-ب-اشش-رة ب-ا◊رك-ة
الششعبية ا÷زائرية أاي  ،15مع العلم أان العدد
اإلجما‹ للقوائم ‘ العاصشمة ناهز  17بينها،
ق -ائ -م-ت Úح-رت““ Úال-رف-اه““ ال-ت-ي ت-رتب ث-ال-ث-ة،
وكذا ““موجة ا ““Òÿالتي جاءت ‘ اŸرتبة
.13
وحرصس منسشق مداومة ولية ا÷زائر على
اسش- -تشش- -ارة ‡ث -ل -ي األح -زاب ‘ ك -ل خ -ط -وة،
التزاما Ãا جاء ‘ القانون الذي يضشع أامام

بحسسب برنا›ه ا’نتخابي

اŸعني Úبالعملية خيارين ‡ثل ‘ Úالقرعة
أاو الت -ف -اق ،و” الت-ف-اق ع-ل-ى اع-ت-م-اد خ-ي-ار
ال-ق-رع-ة ب-اع-ت-ب-اره م-نصش-ف-ا ل-ل-ج-م-ي-ع ،وي-جنب
ال - -ف - -وضش - -ى ،وق - -د رفضس ‡ث - -ل - -و األح - -زاب
ا◊اضشرين أان Áثلهم أاحد عنهم ‘ عملية
ال- -ق- -رع- -ة ،ب- -ع- -دم -ا اقÎح ‡ث -ل Œم -ع أام -ل
ا÷زائر تاج نفسشه ،إال أان ‡ثل حزب ا◊رية
وال -ع-دال-ة اعÎضس ل-ي-ت-ب-ع-ه ب-ق-ي-ة ا◊اضش-ري-ن،
مؤوكدين ـ على لسشان ‡ثل ““األفافاسس““ صشالح
منصشور ـ ثقتهم الكاملة ‘ اŸنسشق واÙضشر
القضشائي ،الذي سشجل كل تفاصشيل العملية من
بديتها إا ¤نهايتها.
و–سشبا لعملية القرعة ،قدم منسشق اŸداومة
ايدير حسشاين مقÎح Úيخصس األول ترقيم
األظرفة ،أاما الثا Êوالذي ” اعتماده فإانه
يتم الÎقيم حسشب السشحب ،أاي الظرف األول
ي -ح -م -ل رق-م  01وت -ت-وا ¤ال-ع-م-ل-ي-ة ،ال-ت-ي ”
سشحبها من قبل أاعضشاء اŸداومة من قضشاة
و‡ثلي اÛتمع اŸد Êبينهم ﬁرز لعماري
ونادية دريدي ،على أان يتم الÎتيب من اليمÚ
إا ¤اليسشار ‘ اللوحات اإلششهارية ومكاتب
القÎاع.
و ⁄يخف ايدير حسشاين ارتياحه للعملية ،التي
م ّ-ي -زه -ا ال -ه -دوء و ⁄ت -عÎضش -ه -ا أاي مشش-ك-ل-ة،
والتحلي بروح عالية من اŸسشؤوولية ،لسشيما
وأان خيار القرعة كان مرضشيا بالنسشبة للجميع.

””اأ’رنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي”” :ا’إبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى الدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم العمومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي لÓسستثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

دع- - -ا ح- - -زب ال- - -ت - -ج - -م - -ع ال - -وط - -ن - -ي
ال- - - -دÁق - - -راط - - -ي ،أامسس ،إا ¤ضس - - -رورة
’ب-ق-اء ع-ل-ى دع-م ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-ومية
ا إ
اŸوجهة لÓسستثمار وتكييفه ،مؤوكدا انه
’ ي- -ن- -ب- -غ- -ي أان ي- -ؤودي ت -راج -ع إاي -رادات
اÿزي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،إا ¤ت-خلي الدولة
عن دورها ‘ ترقية التنمية البشسرية
وت -ط -وي -ر اŸنشس -آات ال -ق -اع -دي -ة ‘ إاط -ار
–سس ÚاŸسستوى اŸعيشسي.

جÓل بوطي

يواصشل ““األرندي““ عرضس برنا›ه النتخابي
اÿاصس ب -تشش -ري -ع -ات م -اي ال-ق-ادم م-ن خÓ-ل
ت- - -رك- - -ي- - -زه ع- - -ل- - -ى ا÷ان- - -ب Úالق- - -تصش - -ادي
والجتماعي ،داعيا ‘ بيان تلقت ““الششعب““
نسش- -خ- -ة م- -ن- -ه ،أامسس ،إا ¤أاه- -م- -ي- -ة ت- -رشش -ي -د
اŸسش-اه-م-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وت-ك-ي-يفها بدل التخلي
عنها،مؤوكدا أان نواب ا◊زب سشيعملون على
–سش Úالوضشع القتصشادي.
ت-أات-ي دع-وة ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راطي

إلبقاء النفقات العمومية اŸوجهة لÓسشتثمار
‘ إاط -ار شش -رح-ه ل-ت-ف-اصش-ي-ل ب-رن-ام-ج ا◊زب،
ضش-م-ن خ-ط-وة تسش-ري-ع الن-ت-ق-ال ال-دÁقراطي
الذي يطرحه ““الرندي““ ،حيث سشيعمل على
شش -رح -ه ل -ل -م-واط-ن Úوال-دع-وة إا ¤ت-ب-ن-ي ه-ذا
ال -ت -وج -ه ال -ذي يسش -م -ح ب-إاي-ج-اد ب-دائ-ل ل-دع-م
الق -تصش -اد ال -وط -ن -ي ،ب -ع -د ت -راج -ع ع -ائ-دات
اÙروقات.
أاوضش- -ح ال- -ب -ي -ان أان ن -واب ح -زب ““الرن -دي““
سشيعملون على تخصشيصس النفقات العمومية
اŸوجهة لÓسشتثمار ،لسشتكمال الÈامج التي
سش -ب -ق ت -ق -ري-ره-ا ،لسش-ي-م-ا ‘ ›ال ال-ت-ن-م-ي-ة
ال -بشش -ري -ة ،إاضش -اف -ة إا ¤ت -خصش -يصس ال -ن-ف-ق-ات
ا÷ديدة لصشيانة اŸنششآات التي سشبق ا‚ازها
ولتحسش ÚتسشيÒها.
أاك -د اŸصش -در أان ال -ن-واب سش-ي-ب-ذل-ون ج-ه-ودا
ل -ت -ن -م -ي -ة ال -ق -رى واألح -ي -اء م -ن خÓ-ل إا‚از
ال- -ط- -رق- -ات وشش- -ب- -ك- -ات اŸي- -اه وال- -ت- -ط- -ه،Ò
واŸنششآات الصشحية وصشيانتها ‘ ،ح Úتكلف
شش - -رك- -ات ج- -زائ- -ري- -ة ب- -إا‚از ه- -ذه الÈام- -ج

ال- -ت- -ي ت- -ه- -دف إا– ¤سش Úظ -روف السش -ك -ان
اŸعيششية بالدرجة األو.¤
أاعلن ““األرندي““ ‘ وقت سشابق اÿطوة األو¤
لتسشريع النتقال القتصشادي الذي يتمثل ‘
ت - -وف ÒاŸن - -اخ الÓ- -زم ‘ ا÷انب اŸت- -ع- -ل- -ق
بتحسش Úا◊كامة.
اŸقÎح ي ّصش- -ب ب- -حسشب ب- -رن- -ام -ج ا◊زب ‘
إاصشÓح النظام ÚاŸصشر‘ واŸا‹ Ÿرافقة
األع -وان الق-تصش-ادي Úبشش-ك-ل أافضش-ل ،إاضش-اف-ة
إا ¤اقÎاح مكافحة الفسشاد ومناورات التهرب
ا÷ب -ائ -ي وال -غشس ا÷م -رك-ي وال-ت-ج-اري ال-ت-ي
–ول دون تطوير اقتصشاد نزيه وقوي.
م -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ع -ل -ن ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
الدÁقراطي نهائيا عن برنا›ه النتخابي
ÿوضس معÎك تششريعيات الـ  04ماي ،والذي
يتمحور بششكل أاسشاسشي ‘ ششقيه القتصشادي
والج -ت -م -اع -ي ،وه -و م-ا ي-ع-م-ل ا◊زب ع-ل-ي-ه
لسشتمالة اŸواطن Úوتبني مقÎحاته والعمل
على إا‚احه ‘ اŸوعد النتخابي ،اŸقرر
يوم الرابع ماي الداخل.

@وبالنسشبة Ÿتصشدر قائمة ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية
بالعاصشمة ايدير بن يونسس ،فإان عملية القرعة جرت
‘ ظروف جيدة ،ميزتها الششفافية التامة ‘ حضشور
‡ثلي التششكيÓت السشياسشية ،القائمت Úا◊رت ،Úوكذا
‡ثلي وسشائل اإلعÓم ،معتÈا إاياها Ãثابة ““بششرى
خ.““Ò
وتنتظر اآلن األحزاب ـ أاضشاف يقول ايدير بن يونسس ـ القرعة اŸقررة الثن Úلتوزيع
القاعات ،إلجراء التجمعات الششعبية ،اŸندرجة ‘ إاطار ا◊ملة النتخابية التي تنطلق يوم ٩
أافريل اŸقبل وتنتهي يوم  30من نفسس الششهر.
وتفاءل متصشدر قائمة ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية برقم ترتيب ا◊زب ‘ ،اللوحات الششهارية
وأاوراق القÎاع ‘ اŸرتبة  ،15بحصشد  15مقعدا.

مراح مصسطفى عن حركة اإ’صسÓح الوطني:

@اعت Èمتصشدر قائمة حركة اإلصشÓح الوطني بالعاصشمة الدكتور
مراح مصشطفى ““الظروف التي جرت خÓلها عملية القرعة ،دليÓ
على احÎافية الهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات ،وكذا
أاعوان الدولة واإلدارة““ ،مؤوكدا ارتياحه ““ لنجاح العملية ونباركها،
ونتمنى السشتمرارية ‘ نفسس النهج““.
أافاد ‘ السشياق ““لدينا ثقة تامة ‘ الهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة
النتخابات ،لتسشاهم ‘ اإعادة العتبار للعملية النتخابية ،وتضشع
حدا للعزوف الذي يÎبصس بالعملية““.
حركة اإلصشÓح الوطني التي عادت لها اŸرتبة السشادسشة‘ ،
ترتيب اللوحات اإلششهارية وأاوراق التصشويت داخل مكاتب القÎاع ،ترفع ششعار ““التوافق من
أاجل السشتقرار وتنمية ا÷زائر““ ،وسشتكون ‘ الصشف األول دائما للدفاع عن ا÷زائر.

رئيسس بلدية ا÷زائر الوسسطى لـ ““الشسعب““:

مكونة الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات
تضسمن الشسفافية التامة لÓقÎاع

حرصس رئيسس بلدية ا÷زائر
ال - -وسس - -ط - -ى ع - -ب - -د ا◊ك- -ي- -م
ب -ط -اشس ،ع -ل -ى ال -ت -وضس-ي-ح أان
اج - -ت - -م - -اع م - -داوم- -ة و’ي- -ة
ا÷زائ- -ر ،لÎت- -يب ال- -ق -وائ -م
اŸشس - -ارك - -ة ‘ ا’ن - -ت- -خ- -اب- -ات
التشسريعية عن العاصسمة‘ ،
’شس-ه-اري-ة وأاوراق
ال-ل-وح-ات ا إ
التصسويت Ãكاتب ا’قÎاع،
ي -خ -ت -ل -ف ع -ن سس -اب -ق-ي-ه ب-ع-د
دسسÎة ال -ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
ا’نتخابات ،وإاقرار طريقة عمل مغايرة
عن ا’سستحقاقات ا’نتخابية اŸاضسية.
وي -ك -م-ن ال-ت-م-ي-ز حسشب م-ا أاوضش-ح رئ-يسس ب-ل-دي-ة
ا÷زائر الوسشطى ‘ تصشريح خصس به ““الششعب““
على هامشس القرعة اıصشصشة لÎتيب القوائم
اŸشش- -ارك- -ة ‘ الن -ت -خ -اب -ات ال -تشش -ري -ع -ي -ة ع -ن
ال- -ع- -اصش- -م -ة ‘ ،ال -ل -وح -ات اإلشش -ه -اري -ة وأاوراق
التصشويت Ãكاتب القÎاع ،أان اŸداومة وهي

تابعة لهيئة عليا مسشتقلة Ÿراقبة
الن- -ت- -خ- -اب- -ات ع- -ل -ى اŸسش -ت -وى
ال -وط -ن -ي يشش -رف ع -ل -ي -ه -ا ع -ب -د
الوهاب دربال‡ ،ثلة فقط من
القضشاة واÛتمع اŸد ÊمعينÚ
Ãرسشوم رئاسشي ،أاي حيادية 100
باŸائة ،على عكسس السشابق حيث
كان ‡ثلو األحزاب أاعضشاء ‘
÷ن-ة م-راق-ب-ة الن-ت-خ-ابات ،على
أان يرفع اŸششاركون من أاحزاب
وأاحرار Œاوزات ـ إان سشجلت ـ إاليها للفصشل فيها،
وفق ما يخوله لهم القانون.
وأافاد عبد ا◊كيم بطاشس ،أان مداومة العاصشمة
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي-ا اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
الن-ت-خ-اب-ات ،اسش-ت-دعت ك-ل ‡ث-ل-ي ال-ق-وائم من
أاحرار وأاحزاب ،على أان يحضشر رئيسس القائمة
إا ¤جانب ‡ثل ا◊زب ،أاو األخ Òوحده وفق
اختيار التششكيلة.

فريال/ب

السسبت  ٢٥مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

»æWh

يششجع الششراكة ‘ ›الت التهيئة العمرانية والنقل

اتفاق تعاون ب Úولية ا÷زائر ومنطقة ايل دو فرانسش
” التوقيع ،أاول أامسس ،بباريسس ،على اتفاق تعاون يششجع الششراكة و لتنمية اŸششÎكة ب Úولية
ا÷زائر واÛلسس ا÷هوي Ÿنطقة ايل دو فرانسس.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الضضابط اŸغشضوشش ‘ قبضضة الدرك
“كنت فرقة الأبحاث التابعة
ل -ك -ت -ي -ب -ة ال-درك ال-وط-ن-ي ل-ب-ئ-ر
م-راد رايسس ،م-وؤخ-را م-ن ت-وق-ي-ف
شش- -خصس ي- -ن -ت -ح -ل ه -وي -ة ضش -اب -ط
سش-ام-ي ب-ا÷يشس ال-وط-ن-ي الششعبي
وك - -ذا ح - -ج - -ز األ - -بسش - -ة ووث- -ائ- -ق
عسش -ك -ري -ة واأج-ه-زة اإل-كÎون-ي-ة،
حسشب بيان لذات اŸصشالح.
اأوضس -ح ال -ب -ي -ان اأن ف -رق -ة الأب-ح-اث
ال-ت-اب-ع-ة ل-ك-ت-ي-ب-ة ال-درك ال-وط-ن-ي لبئر
م- - -راد رايسس“ ،ك - -نت م - -وؤخ - -را م - -ن
الإيقاع باأحد الأشسخاصس انتحل هوية
ضس- -اب- -ط سس- -ام -ي ‘ صس -ف -وف ا÷يشس
الوطني الشسعبي وبالنصسب والإحتيال
واإيهام ضسحاياه باأنه اإطار سسامي ‘
الدولة وباإمكانه التدخل لهم ‘ قضساء
ح-اج-ي-ات-ه-م ب-ال-وسس-اط-ة م-ق-اب-ل م-بالغ
مالية.
واأفاد اŸصسدر اأن العملية اأسسفرت
ع-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن الأل-بسس-ة
ووث -ائ -ق عسس -ك -ري -ة ك-انت ب-ح-وزت-ه ‘

م -ن -زل -ه اأث -ن-اء ت-ف-ت-يشس-ه ك-م-ا ” ح-ج-ز
سس -ي -ارت Úرب -اع -ي -ت-ي ال-دف-ع م-زودت-ان
Ãن - -ب - -ه - -ات واأضس - -واء الشس- -رط- -ة ك- -ان
يسستعملهما اŸشستبه فيه ‘ ﬂتلف
تنقÓته حتى ل يكون موضسع شسبهة
و” اتخاذ اإجراءات ا◊جز القضسائي
بشساأن هات ÚاŸركبت.Ú
واأشسار البيان اأن العملية “ت بناء
ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات م-وؤك-دة –صس-ل عليها
ع -ن -اصس -ر ف -رق-ة الأب-ح-اث ب-ب-ئ-ر م-راد
رايسس مفادها وجود شسخصس منتحل
صس -ف-ة ضس-اب-ط سس-ام-ي وي-ت-ن-ق-ل ب-ال-زي
ال-رسس-م-ي ل-ل-ج-يشس وبسس-ي-ارات فاخرة،
حيث ” رصسد –ركاته خطوة بخطوة
اإ ¤ح Úتوقيفه .
واأب -رز ال -ب -ي -ان اأن اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه ”
ت -ق -دÁه ب -ت-اري-خ  ١٩/٠٣/٢٠١٧اأمام
السسيد وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
بئر مراد رايسس و” اإيداعه ا◊بسس
اŸوؤقت Ãوؤسسسس - - -ة اإع- - -ادة الÎب- - -ي- - -ة
والتاأهيل با◊راشس.

متابعة لعصشابات ا÷رÁة القتصشادية

األمن الوطني يحجز  685غرام من اŸرجان
و 200غرام من الذهب
وق -ع ع -ل -ى الت -ف-اق ال-ذي ي-ه-دف إا¤
إا‚از نشساطات مشسÎكة من أاجل تطوير
وتعزيز العÓقات ب Úالهيئت ÚاÙليتÚ
كل من وا‹ ا÷زائر عبد القادر زوخ
ورئيسسة اÛلسس ا÷هوي Ÿنطقة ايل
دو فرانسس فالÒي بيكريسس.
كما يهدف إا ¤تعميق العÓقات بÚ
ال-ه-ي-ئ-ت ‘ Úخ-دم-ة السس-ك-ان وم-نظمات
اÛت- - - - -م- - - - -ع اŸد Êوم- - - - -ؤوسسسس- - - - -ات
اŸقاطعت.Ú
وي -تضس -م -ن الت-ف-اق ال-ذي ي-دوم عشس-ر
سسنوات مع إامكانية Œديده تنظيم تبادل
اŸع- - -ل - -وم - -ات وال - -ت - -ج - -ارب واÈÿات
وال -تشس -اور اŸت -ب-ادل إا ¤ج-انب ت-ط-ب-ي-ق
اŸشساريع التنموية اŸشسÎكة.
لطار قرر الطرفان ترقية
‘ ذات ا إ
النشساطات النفعية اŸتبادلة من خÓل
تركيزها على التهيئة ا◊ضسرية والتنمية
اŸسس -ت -دام -ة ووسس -ائ-ل ال-ن-ق-ل .وي-ت-ع-ل-ق
لم -ر ب -دع -م م -ن -ط -ق -ة إاي-ل دو ف-رانسس
اأ
وه -ي -ئ -ات -ه اŸع-ن-ي-ة ب-ت-ط-ب-ي-ق اıط-ط
لق-ل-ي-م-ي-ة وا◊ضس-رية
اŸدي-ر ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة ا إ
لولية ا÷زائر.
‘ ›ال الب- -ت- -ك- -ار واŸق -اول -ة ق -رر
ال -ط -رف -ان وضس-ع ﬁضس-ن-ت Úم-ن اي-ل دو
ف- -رانسس م- -ع ع- -دة ﬁاضس- -ن م -ن ولي -ة

ا÷زائر ‘ إاطار شسبكة وتشسجيع تطوير
العÓقة ب ÚاŸقاول Úمن ذات اŸنطقة
الفرنسسية والعاصسمي ،Úسسيما ‘ ›ال
اŸدينة اŸسستدامة.
‘ اÛال ا÷امعي سسيتم اسستقبال
طلبة جزائري( Úمسستوى ماسس II Îأاو
بصسدد التحضس Òلشسهادة دكتوراه) ضسمن
إايل دو فرانسس با◊ي ا÷امعي الدو‹
وم -ن ث -م ف -إان ولي -ة ا÷زائ -ر سس -ت -ط-ل-ق
مشس - - -روع دار ا÷زائ- - -ر ضس- - -م- - -ن ا◊ي
ا÷امعي الدو‹.
وسس- -ت- -ق -وم م -ن -ط -ق -ة إاي -ل دو ف -رانسس
لتفاق بدعم إاعادة تأاهيل
Ãوجب هذا ا إ
الÎاث اŸعماري لولية ا÷زائر بحيث
سسيشسرف الطرفان على تنظيم أاحداث
مشسÎكة ‘ اÛال الثقا‘ خاصسة ‘
السس- -ي- -ن- -م- -ا إا ¤ج- -انب إام -ك -ان -ي -ة ب -عث
نشساطات ‘ ›الت تدخل أاخرى ذات
لهتمام اŸشسÎك.
اإ
وب -ه -ذا سس -ي -ت-م إانشس-اء ÷ن-ة ﬂت-ل-ط-ة
للتعاون برئاسسة وا‹ ا÷زائر ورئيسسة
لعداد برنامج عمل
اÛلسس ا÷هوي إ
Áت-د ع-ل-ى سس-ن-وات إاضس-اف-ة إا ¤م-ت-اب-ع-ة
تقييم التعاون ب ÚاŸؤوسسسسات اÙلية.
وسستتكون اللجنة التي سستقوم بتحديد
وت- -ق -ي -ي -م ال -وسس -ائ -ل الضس -روري -ة ل -دع -م

ﬂتلف اŸشساريع من ‡ثل ÚسسياسسيÚ
وإاداري Úمن ك Óالطرف Úسستجتمع مرة
لقل .كما تسسهر
كل ثÓث سسنوات على ا أ
اللجنة على توف Òالظروف الضسرورية
لعمال ا›ÈŸة.
ل‚از ا أ
إ
لضس- -اف -ة إا ¤ه -ذا ت -ت -ك -ف -ل ولي -ة
ب- -ا إ
ا÷زائر واÛلسس ا÷هوي Ÿنطقة إايل
دو ف -رانسس ب -ت -ع -زي-ز الÈن-ام-ج اŸت-ع-دد
السسنوات تدريجيا وعقÓنيا إاضسافة إا¤
ال -ت -نسس -ي -ق ف -ي -م -ا ب -ي -ن -ه -ا ف -ي-م-ا ي-خصس
لعانات والدراسسات أاو
اŸسساعدات وا إ
لعمال.
اأ
وفيما يتعلق بتمويل اŸشساريع يرتقب
لت- -ف- -اق أان ي- -ت- -م ذلك ب- -ال- -تسس -اوي بÚ
اإ
ال- -ط -رف Úإا ¤ج -انب Œن -ي -د “وي Ó-ت
مشسÎكة أاخرى.
لط-راف
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -عÓ-ق-ات م-ع ا أ
لط -راف اŸوق -ع -ة
لخ- -رى ب- -إام- -ك- -ان ا أ
اأ
إاشسراك ‘ أاعمالها شسبكات مؤوسسسساتية
ت-رب-وي-ة واق-تصس-ادي-ة واج-تماعية ومهنية
وجمعوية.
لت-ف-اق
وك -ان ح -ف -ل ال -ت -وق -ي -ع ع -ل-ى ا إ
مسس -ب -وق -ا Ãح -ادث -ات ب Úالسس -ي -د ع-ب-د
ال -ق -ادر زوخ والسس-ي-دة ف-الÒي ب-ي-ك-ريسس
لع -م -ال بسس -ف -ارة
ب -حضس -ور اŸك -ل -ف ب -ا أ
ا÷زائر بفرنسسا سسعيد موسسى.

“ك - - -نت مصش- - -ال- - -ح اأم- - -ن ولي- - -ة
ا÷زائر موؤخرا من معا÷ة قضشايا
ﬂت- - -ل - -ف - -ة ت - -ت - -ع - -ل - -ق ب - -اıدرات
والأق- - -راصس اŸه - -ل - -وسش - -ة وال - -نصشب
والإح-ت-ي-ال وت-زوي-ر الأموال حيث
” توقيف  17مششتبه فيهم وحجز
 11هاتف نقال و  52مليون سشنيتم
و  3000دولر و 550اأورو وكذا 87
ق-رصس م-ه-ل-وسس وق-راب-ة  400غرام
م- -ن ال- -ق- -نب ال- -ه -ن -دي حسشب ب -ي -ان
لذات اŸصشالح .
ال- -قضس- -ي- -ة الأو ¤حسس -ب -م -ا ج -اء ‘
البيان مكنت من ضسبط  ٧اشسخاصس
مشس -ت -ب -ه ف -ي-ه-م ب-ا÷رم اŸشس-ه-ود و”
حجز  ١١هاتف نقال ،قطع ﬂدرات
وزن- -ه- -ا  ٩٩ , ٦٣غ - - -رام  ٨اأقراصس
م -ه-ل-وسس-ة ،م-ب-ل-غ م-ا‹ ق-دره  ٩مليون
سسنتيم ،دف Îشسيكات به مبلغ  ١٨مليون
سسنتيم اإ ¤جانب سسجائر ﬂدرات
ملفوفة واأسسلحة بيضساء.
واأوضسح البيان اأن العملية جاءت اإثر
م-ع-ل-وم-ة م-وؤك-دة ت-ل-ق-ت-ه-ا مصس-الح اأمن
اŸق-اط-ع-ة الإداري-ة ب-ب-وزريعة مفادها

–ويل اأحد اŸشستبه فيهم منزله اإ¤
م- - -ك - -ان ل - -ل - -م - -ت - -اج - -رة ب - -اıدرات
واŸوؤثرات العقلية ،حيث قامت ذات
اŸصس-ال-ح ب-ت-ك-ث-ي-ف ج-ه-وده-ا لÓ-إي-قاع
باŸشستبه فيه و” ا◊صسول على اإذن
ب- -ت- -ف -ت -يشس اŸن -زل صس -ادر ع -ن وك -ي -ل
ا÷مهورية اıتصس اإقليميا.
اأم-ا ال-قضس-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-تي عا÷تها
مصس- -ال- -ح اŸق- -اط -ع -ة الإداري -ة ل -ل -دار
ال- -ب -يضس -اء ف -اأسس -ف -رت ع -ن ت -وق -ي -ف ٧
اأشس- -خ -اصس مشس -ت -ب -ه ف -ي -ه -م ٤ ،منهم
ضس-ب-ط-وا اإث-ر م-ع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا قيام
بعضس الأشسخاصس بالÎويج للمخدرات
من نوع القنب الهندي وكذا الأقراصس
اŸهلوسسة ،حيث ضسبط بحوزتهم ٧٩
قرصس مهلوسس ٢٨٨ ،غرام من القنب
الهندي ومبلغ  ١٧ , ٥مليون سسنتيم.
و” خÓل نفسس العملية توقيف ٣
اأشس-خ-اصس اآخ-ري-ن اإث-ن-ان م-ن-ه-م رع-اي-ا
اأفارقة وذلك باأحد اŸراكز التجارية
وبعد رصسد –ركاتهم اŸشسبوهة عÌ
بحوزتهم على  ٥٥٠اأورو ووصسل دفع
ووصس-ف-ة –وي-ل اأم-وال ورسس-ال-ة ت-ب-ل-ي-غ

ب -وصس -ول اأم -وال وب-ع-د ال-ت-ح-ق-ي-ق ت-بÚ
اأنهم يحوزون على صسندوق فولذي
ي- -ح- -ت- -وي ع- -ل- -ى ح -زم اأوراق خضس -راء
مصس -ن -وع -ة ع -ل-ى شس-ك-ل اأوراق ن-ق-دي-ة
وقارورة بها مادة سسائلة تسستعمل ‘
تزوير الأموال.
القضسية الثالثة حسسب ذات البيان
تتعلق Ãعا÷ة مصسالح اأمن اŸقاطعة
الإداري- -ة ل- -ل- -دراري- -ة لشس- -ك -وى اإح -دى
اŸواطنات مفادها تعرضسها للسسرقة
وب -اÿط -ف م -ن ق-ب-ل ›ه-ول ،Úح-يث
اسس-ت-ول-ي-ا ع-ل-ى ح-ق-ي-ب-ت-ها اليدوية التي
كانت –توي على مبلغ ما‹ بالعملة
الصس- -ع- -ب -ة ق -دره  ٣٠٠٠دولر وم -ب -ل-غ
بالعملة الوطنية قدره  ٢٥مليون سسنتيم
ووثائق اإدارية وصسكوك بنكية وجهاز
هاتف نقال وبعد التحريات اŸكثفة
” توقيف اŸشستبه فيهما.
واأشسار البيان اأنه ” تقد ËاŸشستبه
فيهم ال  ‘ ١٧القضسايا الثÓث على
وكÓء ا÷مهورية اıتصس Úاإقليميا
حيث صسدر الأمر باإيداعهم ا◊بسس
اŸوؤقت.

أامن ولية ا÷زائر  :توقيف  17شضخصضا وحجز ﬂدرات ومبالغ مالية

الشش- -عب ‘ /ع- -م- -ل- -ت Úن -وع -ي -تÚ
لمن الوطني بكل
قامت بهما قوات ا أ
من وليتي جيجل وعنابة“ ،كنت
م -ن ح-ج-ز  200غ -رام م -ن ال -ذهب و
 685غرام من اŸرجان ،مع توقيف
شش-خصش Úمشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا ي-ب-لغان من
العمر  31سشنة و  53سشنة.
العملية األو“ ¤ت من طرف عناصسر
شسرطة ا◊دود Ãطار جيجل ،حيث ”
توقيف اŸشستبه فيه أاثناء تفتيشس األمتعة
اÿاصسة به ،حيث ” حجز  ٠٤صسفائح
صسغÒة من الذهب يقدر وزنها  ٢٠٠غرام،
واتضس -ح أان -ه  ⁄ي-ق-م ب-ال-تصس-ري-ح ب-ه-ا ل-دى
ا÷هات اıتصسة.
‘ ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة وضس -عت ق -وات
الشسرطة بعنابة حدا لنشساط أاحد مهربي
اŸرجان الذي يشسكل ثروة نفيسسة ونادرة
وم -وردا ه -ام -ا وع -ام  Ó-م -ه-م-ا ‘ ح-ف-ظ
ال -ت -وازن ال -ب -ي -ئ -ي ال-ب-ح-ري ،وال-ت-ي ك-ل-لت
بالنجاح بعد عملية تفتيشس Ÿرآاب تصسليح
السسيارات للمشستبه فيه ،والذي كان يتخذه
كمكان لتخزين هذه البضساعة اÙضسورة،
ح -يث “ك -نت م -ن ح -ج-ز  ٦٨٥غ-رام م-ن
اŸرجان مع توقيف اŸشستبه فيه.

 ..يجهضش  ﬁـ ـ ـاول ـ ـ ـة
تداوألوراق نقدية مزورة
من جهة أاخرى“ ،كنت قوات الشسرطة
ب -أام-ن ولي-ة ب-ات-ن-ة ،م-ن إاج-ه-اضس ع-م-ل-ي-ة
ت -داول أاوراق ن -ق -دي -ة ذات سس -ع -ر ق -ان-وÊ
ب- -إاق -ل -ي -م ال -ولي -ة ،وت -وق -ي -ف شس -خصس ‘
األربعينيات من العمر ،بحوزته مبلغ ما‹
مزور يقدر بـ  ٧٨٠٠٠دج من فئة  ٢٠٠٠دج.
ح -ي -ث -ي -ات ال -قضس -ي -ة ت -ع -ود إا ¤ت -ل -ق -ي
م -ع -ل-وم-ات م-ف-اده-ا ت-داول أاوراق ن-ق-دي-ة
مزورة بإاقليم مدينة تيمقاد بولية باتنة،

من خÓل القيام ÃعامÓت Œارية ‘
اÛال ال- -فÓ- -ح- -ي ب -غ -ي -ة ال -ت -ه -رب م -ن
اكتشساف اıالفة ،وعليه باشسرت قوات
الشس -رط -ة ع-م-ل-ي-ات ب-حث و–ري واسس-ع-ة
النطاق أاسسفرت عن توقيف اŸشستبه فيه
‘ ح -ال -ة ت -ل -بسس وب-ح-وزت-ه  ٧٨٠٠٠دينار
جزائري مزورة ،كان بصسدد –ويلها إا¤
اأحد الفÓح Úمقابل تقد Ëخدمة.
وع -ل -ي -ه ” ف -ت -ح –ق -ي-ق ‘ اŸوضس-وع
Ÿع - -رف- -ة مصس- -در ت- -لك األم- -وال اŸزورة
وتوقيف باقي أافراد الشسبكة الجرامية
ال -ت -ي ت-نشس-ط ‘ ه-ذه ال-ت-ج-ارة اıال-ف-ة
للقانون.

 ..يحجز  1136وحدة
من اŸشضروبات الكحولية
‘ اإط- -ار مسس- -اع -ي مصس -ال -ح الشس -رط -ة
للتصسدي لكل أاشسكال البيع غ ÒالقانوÊ
خ-اصس-ة اŸشس-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة ،أاسس-ف-رت
Óمن الوطني بكل من
عمليات متفرقة ل أ
ولي- -ة ال -ن -ع -ام -ة ،ورق -ل -ة ،سس -وق أاه -راسس
وم -عسس -ك -ر ،ع-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
اŸشسروبات الكحولية بدون فوات Òبلغت
 ١١٣٦ق - -ارورة م - -ن ﬂت - -ل - -ف األن - -واع
واألحجام ،كانت موجهة للبيع بطرق غÒ
شسرعية.
ال-ع-م-ل-ي-ات “ت ب-ع-د ح-م-ل-ة مداهمات
قامت بها قوات الشسرطة والتي مكنت من
ت-وق-ي-ف  ٠٤اأشس -خ-اصس وح-ج-ز م-ب-ل-غ م-ن
اŸال قدر بـ  ٢٥٠٠٠دج يرجح أانها من
عائدات هذه التجارة اıالفة للقانون.
وعليه قامت عناصسر الشسرطة Ãصسادرة
اÙج- -وزات وتسس- -ل- -ي- -م- -ه -ا إا ¤ا÷ه -ات
اıتصسة مع –رير ملف جزائي ‘ حق
اıالف Úللقانون.

السشبت  25مارسس  2017م
الموافق لـ  26جمادى الثانية  143٨هـ

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

من مراسسلينا

تعطيل كب ‘ Òإاعادة ترميم مكتب الÈيد با◊راشص

الزبائـ ـن يطالبـون بفتح ـه ‘ أاقرب وقت لتخفيف الضسغط عن اŸراكز اأ’خرى

’سضراع ‘ عملية إاعادة فتح اŸكتب الÈيدي الذي طال غلق أابوابه نتيجة
جدد سضكان بلدية ا◊راشص مطالبهم اŸتمثلة ‘ ا إ
’حوال ا÷وية ،مؤوكدين بأان أاشضغال إاعادة تهيئته قد طال أامدها.
تصضدع أاسضقفه التي تضضررت جراء ا أ

العدد

17293

تضضرروا من نفايات بورومي ووادي الشضفة

10

السسكان يحّذرون من مفرغة وادي العÓيڤ
رف -ع سض -ك -ان Ãزرع -ة
ﬂت - -يشص ع - -ب - -د ال - -ق - -ادر و
ح- - -وشص ل - -وشض - -و ‘ م - -وزاي - -ة
الواقعة إا ¤الغرب من مقر
ال -و’ي -ة ال -ب -ل-ي-دة– ،ذي-را
ل -ل -مصض-ال-ح اŸسض-ؤوول-ة ،ن-ب-ه-وا
ف -ي -ه إا ¤خ -ط -ورة اŸف-رغ-ة
التقنية اŸنجزة على ضضفاف
وادي الشض -ف -ة ،خ -اصض -ة ب-ع-د
فيضضانها مؤوخرا.

البليدة  :لينة ياسشمÚ

ال -م -ف -رغ -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة حسشب
م -م -ث -ل -ي -ن ع -ن السش -ك -ان ف-ي
توضشيح لـ « الششعب « ،أاكدوا
ب- -أان- -ه- -م ي- -خشش- -ون ت- -ج- -رب- -ة
المفرغة العمومية بضشواحي
ب - -وروم - -ي ف- -ي ال- -ع- -ف- -رون و
مفرغة وادي الششفة  ،اللتان
تسشببتا على مدار عقود في
احتجاجات السشكان  ،جراء
التلوث السشام الذي أاحدثتاه
بشش-ك-ل شش-ب-ه ي-وم-ي ،ب-ان-تششار
دخانهما و الروائح المقرفة

وال -م -ل -وث -ة ،ك -ل -فت إاصش -اب-ات
م -رضش -ي -ة خ-ط-ي-رة ب-ي-ن ع-دد
ك -ب -ي -ر م -ن السش -ك -ان ،ن-ت-ي-ج-ة
اسشتنششاق هواء تلك اأ’بخرة
السش -ام -ة ،خ -اصش -ة إاصش -اب-ت-ه-م
ب - -اأ’م - -راضس ال - -ت - -ن - -فسش - -ي- -ة
وال- - -حسش- - -اسش - -ي - -ة وأام - -راضس
العيون ،وهم ’ يريدوزن أان
تصش-اب ت-ج-م-ع-ات-ه-م السش-ك-نية
اآ’هلة بما يزيد عن الـ 2000
نسشمة بمثل تلك اأ’مراضس،
خصشوصشا وأان الكميات التي
تسش-اق-طت أاغ-رقت ال-م-ف-رغة
ال- - - -ج- - - -دي - - -دة ،وأاج - - -ب - - -رت
ال-مسش-ي-ري-ن ع-ل-ى ضش-خ ال-مياه
ال-م-ت-ج-معة داخلها لتفريغها،
و هو ما يؤوكد كÓم خبراء
سشابقا من خطورة إانجاز تلك
ال -م -ف -رغ -ة ب -ق -لب ال-وادي ،و
خ-ط-ر سش-م-وم-ه-ا ع-ل-ى ال-مياه
ال -ب -اط -ن -ي -ة والسش -ط-ح-ي-ة م-ن
ج-ه-ة ،وأايضش-ا ل-خ-ط-ر ج-رفها
من قبل مياه وادي الششفة في

أاوق- -ات ف- -يضش- -ان- -ه ،ن- -اه- -يك
عن خطورتها على الفÓحين
ب- -ال- -ج- -وار وم- -رب- -ي ال -ن -ح -ل
والسشكان أايضشا ،و هو ما أادى
ب-م-م-ث-ل-ي السش-ك-ان إال-ى رفضس
ال -م -ف -رغ -ة وال -ت -ي حسش -ب -ه -م
سش -ت -ل -وث ج -وه-م م-ن ج-ه-ة و
تسش-م-م م-ح-ي-ط-ه-م ال-فÓ-حي،
خاصشة وأان عنوانها يقع بقلب
ال- -بسش- -ات- -ي- -ن و ال- -مسش- -اح -ات
الخضشراء لزراعة الحمضشيات
وأان -واع م -ن ال-ف-اك-ه-ة  .وأام-ام
ه - -ذه ال- -م- -خ- -اوف اسش- -ت- -غ- -ل
م -م -ث-ل-ون ع-ن السش-ك-ان زي-ارة
ال -وال -ي ل -ت -دشش -ي-ن ال-م-ف-رغ-ة
اأ’سش -ب -وع ال -م -اضش-ي ،وذك-روه
ب- -ال- -خ- -ط- -ر ال- -م -ح -دق ب -ه -م
مسش -ت-ق-ب ،Ó-ح-يث شش-دد وال-ي
البليدة على تلك المسشأالة ،و
ط-لب م-ن مسش-ي-ري ال-م-ف-رغة
ال-ت-ق-ن-ي-ة ا’ه-ت-م-ام ب-انشش-غ-ال
ال -م-واط-ن-ي-ن وال-ح-رصس ع-ل-ى
حماية المحيط من التلوث.

تطالـــب ا’هتمـــام باÙيــــط

ا÷زائر  :سشارة بوسشنة

وفي هذا الصشدد قال زبائن المكتب في
ح -دي -ث -ه-م م-ع الشش-عب ب-أان أاشش-غ-ال إاع-ادة
ترميم المكتب قد اسشتغرقت وقتا كبيرا
و’زال هذا اأ’خير مغلقا في وجه زبائنه
الذين اعتادوا ا’سشتفادة من خدمات هذا
المكتب لقربه من مقرات سشكناهم ،غير
أان الوضشعية الكارثية التي وصشل إاليها بعد
أان اه - -ت - -رأا سش - -ق - -ف- -ه وسش- -ق- -وط- -ه ج- -راء

اإ’ضش-ط-راب-ات ال-ج-وي-ة واأ’مطار الغزيرة
ال -ت -ي شش -ه -دت-ه-ا ال-ع-اصش-م-ة ف-ي ال-ف-ت-رات
السش-اب-ق-ة ،وت-ح-وي-ل-ه-م ل-م-خ-ت-لف المكاتب
ال -ب -ري -دي -ة ال -م -ج -اورة ع -ل -ى غ -رار ت -لك
المتوفرة بحي المنظر الجميل بالجارة
ال-م-ح-م-دي-ة وب-ل-ف-ور وال-ت-ي ت-عرف توافدا
واكتظاظا كبيرين.
وأاك -د ه -ؤو’ء ب -أان أاشش -غ -ال إاع -ادة ت -ه -ي -ئ-ة
المكتب قد اسشتغرقت مدة طويلة أاكثر
مما تسشتلزمه اأ’ششغال مششيرين إالى أانهم

يضش-ط-رون ل-ل-وق-وف لسش-اع-ات ط-وي-ل-ة في
ط - -واب - -ي - -ر م- -ن أاج- -ل السش- -حب وال- -دف- -ع
وخ -دم -ات أاخ -رى وسش -ط ضش -غ -ط ك -ب -ي -ر،
’سش -ي -م -ا ب -ال -نسش -ب -ة ل -ف -ئ-ة ال-مسش-ن-ي-ن م-ن
ال -م -ت-ق-اع-دي-ن ال-ذي-ن غ-ال-ب-ا م-ا ي-ت-ع-رضس
البعضس منهم إالى وعكة صشحية.
وعليه يناششد زبائن هذا المكتب الجهات
المعنية اإ’سشراع في وتيرة أاششغال ترميمه
وتهيئته من أاجل إاعادة فتحه في أاقرب
اآ’جال.

ﬂطط أامني وقائي للعطلة الربيعية ببجاية

تقد Ëكـ ـ ـ ـ ـل التسسهي ـ ـ ـ ـÓت للعائـ ـ ـ ـ ـÓت

’من والسضكينة العامة للمواطن ÚخÓل
وضضعت مصضالح أامن و’ية بجاية ،تزامنا مع العطلة الربيعية ﬂططا أامنيا اسضتثنائيا ،لضضمان ا أ
’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشض-ري-ة ع Èك-اف-ة ق-ط-اع ا’خ-تصض-اصص ،ب-ه-دف ضض-م-ان أام-ن اŸواط-ن
ه-ذه ال-ع-ط-ل-ة ال-رب-ي-ع-ي-ة ،ح-يث ” تسض-خ Òك-اف-ة ا إ
واŸمتلكات وتوف ÒاŸرونة وا’نسضيابية اŸرورية ‘ سض ÒاŸركبات،ع Èكافة اÙاور ومفÎقات الطرقات الكÈى خاصضة منها التي تشضهد
’ماكن ،التي تشضهد توافدا كبÒا للمواطنÚ
حركة كبÒة للمواطن Úوتنقل هام للسضيارات واŸسضافرين ،مع توف Òتغطية أامنية شضاملة لكافة ا أ
’ماكن التي تقصضدها العائÓت قصضد الراحة وا’سضتجمام والسضياحة والÎفيه.
خاصضة با أ
وال-م-ت-ن-ق-ل-ة ع-ل-ى ال-ط-رق ال-رئ-يسش-ي-ة ،وي-ه-دف ه-ذا ك -م -ا ت -م ب-رم-ج-ة م-ع-رضس خ-اصس ب-ال-ع-ت-اد والصش-ور
المخطط اأ’مني إالى تفعيل دور الششرطة ميدانيا واإ’حصشائيات ،الخاصشة بنششاطات مختلف مصشالح
وي -ن -درج ه -ذا ال -م -خ -ط -ط اأ’م-ن-ي ،حسشب مصش-در لحماية المواطنين ،وتمكينهم من التحرك بحرية أامن الو’ية ،إاضشافة إالى حظيرة مرورية لفائدة
مسش-ؤوول ،ف-ي إاط-ار ضش-م-ان ت-غ-ط-ي-ة أام-ن-ي-ة شش-ام-ل-ة ،خÓل أايام العطلة الربيعية ،مع العمل على تكثيف اأ’طفال وهذا على مسشتوى سشاحة نسشيم البحر
ل -ق -ط -اع ا’خ -تصش -اصس ع -ل -ى مسش -ت-وى ك-ام-ل ت-راب البرامج التوعوية والتحسشيسشية للحد من مختلف ببجاية ،فضش Óعن إاطÓق حملة توعوية تحسشيسشية
الو’ية ،من خÓل تكثيف تواجد قوات الششرطة اأ’فات ا’جتماعية ،والحوادث المرورية التي من واسشعة النطاق للحد من الحوادث المرورية ،تششمل
عدة نقاط ومحاور بإاقليم ا’ختصشاصس بعاصشمة
ب-اأ’م-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي سش-تشش-ه-د ت-واف-دا ك-ب-يرا ششأانها أان تخلف عديد الضشحايا.
للمواطنين بمناسشبة العطلة الربيعية ،على غرار كما تم في نفسس اإ’طار برمجة عديد النششاطات ال -و’ي -ة،ب -الشش -راك -ة م -ع ج -م -ع-ي-ة ط-ري-ق السشÓ-م-ة
محطات نقل المسشافرين البرية ،السشكك الحديدية ال -ت -وع -وي -ة ال -ت -حسش -يسش -ي -ة ،ل -ل -وق -اي -ة م -ن اآ’ف -ات المحلية لو’ية بجاية ،المحافظة الو’ئية للكششافة
ومواقف سشيارات اأ’جرة .
ا’ج -ت -م -اع-ي-ة ،ح-يث ت-م ب-رم-ج-ة ح-ظ-ي-رة م-روري-ة اإ’سش Ó-م -ي -ة ل -و’ي -ة ب -ج -اي -ة ،وب -عضس ال -ج -م-ع-ي-ات
وفي هذا اإ’طار جندت مصشالح أامن و’ية بجاية ،لفائدة الفئات الصشغرى ،وهذا على حي سشيد على الناششطة في مجال حماية الطفولة ،وسشيتواصشل
عددا من أافراد الششرطة لتأامين السشاحات واأ’ماكن ل-ب-ح-ر ،ب-ه-دف غ-رسس ث-ق-اف-ة م-روري-ة ل-دى ال-فئات هذا البرنامج التوعوي التحسشيسشي إالى غاية نهاية
العطلة الربيعية.
العمومية ،كما سشيتم تكثيف الدوريات عبر قطاع الناششئة.
ا’خ -تصش -اصس ،ومضش-اع-ف-ة ع-دد ال-ح-واج-ز ال-ث-اب-ت-ة

بجاية :بن النوي توهامي

حمل ـ ـ ـة للتشسجـ ـ ـ ـ ـ ـ ÒواÙافظ ـ ـ ـ ـة عل ـ ـ ـ ـى البيئ ـ ـ ـ ـة

أاط -ل -قت مصض -ال -ح أام -ن و’ي-ة ب-ج-اي-ة،
‡ثلة بفرقة شضرطة العمران وحماية
ال -ب -ي -ئ -ة ،وخ -ل-ي-ة ا’تصض-ال وال-عÓ-ق-ات
ال - -ع - -ام - -ة ،أامسص ،ح - -م - -ل - -ة ل - -ل- -تشض- -جÒ
ب - -الشض- -راك- -ة م- -ع اÙاف- -ظ- -ة ال- -و’ئ- -ي- -ة
ل - -ل - -غ - -اب - -ات ،وك- -ذا ب- -عضص ا÷م- -ع- -ي- -ات
ال-ن-اشض-ط-ة ‘ ›ال ح-م-اي-ة ال-بيئة –ت
شضعار « معا ◊ماية البيئة «.

ال-وط-ن-ي-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ال-م-ديرية العامة للغابات،
واليوم العالمي للششجرة للموافق لـ  21مارسس من كل
سشنة.
العملية ششارك فيها عدد كبير من اأ’طفال رفقة
أاول -ي -ائ -ه -م ،وه-ذا ب-ه-دف ت-دع-ي-م م-ب-ادئ الشش-رط-ة
الجوارية وغرسس روح المحافظة على البيئة لدى
ال -ف -ئ -ات ال-ن-اشش-ئ-ة ،ح-يث ت-م غ-رسس شش-ج-ي-رات م-ن
م-خ-ت-ل-ف اأ’صش-ن-اف ،ب-ك-ل م-ن م-ق-ر ك-ت-ي-ب-ة التدخل
السشريع ومقر اأ’من الحضشري الثامن بأامن و’ية
ب - -ج - -اي - -ة ،وه - -ذه ال - -م- -ب- -ادرة ال- -ج- -واري- -ة ل- -ق- -يت
اسش -ت -حسش -ان -ا ك -ب -ي -را م-ن ط-رف ك-اف-ة ال-مشش-ارك-ي-ن
فيها ،خاصشة اأ’طفال لما لها من دور كبير في
غرسس ثقافة المحافظة على البيئة لدى الفئات
الصشغرى.

’ول ،ح-م-ل-ة
شضّ-ن أام-ن ب-ج-اي-ة ،أامسص ا أ
م -راق -ب -ة وت -ف -ت -يشص واسض-ع-ة Ÿسض-ت-ع-م-ل-ي
ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة ،ال-ذي-ن ’ يحوزون
على وثائق اŸلكية ووثائق التأام ،Úأاو
’م-ن م-ع
ع -دم وضض -ع أاصض -ح -اب -ه-ا ÿوذة ا أ
–سض -يسص اŸواط -ن اŸسض-ت-ع-م-ل ل-ل-دراج-ة
النارية ،من ﬂاطر حوادث اŸرور.
ح -يث ت -م-ك-نت ق-وات الشش-رط-ة ال-ن-اشش-ط-ة ف-ي
الميدان ،بعد عدة خرجات ميدانية عبر عدة
نقاط ومحاور بعاصشمة الو’ية ،من توقيف
ومراقبة  237دراجة نارية ،تحرير 74مخالفة

مرورية متعلقة بعدم اسشتعمال خوذة اأ’مان،
مع توقيف واتخاذ اإ’جراءات القانونية ضشد
أاصش -ح-اب  09دراج -ات ن -اري -ة ،ل -ع-دم ح-ي-ازة
أاصشحابها على ششهادة التأامين ،فيما تم تحويل
 22دراجة نارية نحو مقرات اأ’من ’نعدام
التام للوثائق.
كما تم في نفسس اإ’طار تحويل  05دراجات
نارية من الحجم الكبير ،إالى مقر أامن الو’ية
ل -ع -دم ا’م -ت -ث -ال وت -خ-ريب م-لك ال-دول-ة ،وت-م
اتخاذ اإ’جراءات القانونية ضشدهم ،كما تم
سشحب  74رخصشة سشياقة أ’صشحاب الدراجات

حيث ششملت هذه الحملة كافة أامن الدوائر التابعة
أ’م -ن ال -و’ي -ة ،ب -مشش -ارك -ة ع-دد م-ع-ت-ب-ر م-ن ق-وات
الشش-رط-ة م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-رتب ،ب-م-ا ف-ي-ه-م ع-ن-اصش-ر
الشش -رط -ة إان -اث ،وت -أات-ي ه-ذه ال-م-ب-ادرة ت-زام-ن-ا م-ع
الحملة الوطنية للتششجير ،والتي أاطلقتها اإ’ذاعة

وفي هذا الصشدد قالت الطالبة مليسشة ،لـ ‘الششعب‘،
«ت -رم -ي ه -ذه ال -ح -م -ل-ة إال-ى ت-حسش-يسس ك-اف-ة ف-ئ-ات
المجتمع بأاهمية الحفاظ على البيئة ،من خÓل
إاششراكهم في عملية التششجير وتكريسس ثقافة بيئية،
خاصشة أان القرآان الكريـم دعا إالى التششجير ،حيث
ذكرت كلمة ‘الششجر‘ 26 ،مرة في كتاب الله ،وذكر
رسشول الله ‘صشلى الله عليه وسشلم‘ في الحديث‘ ،ما
من مسشلم يغرسس غرسشا أاو يزرع زرعا فيأاكل منه
طير أاو إانسشان أاو بهيمة إا’ كان له به صشدقة ،وقال
في حديث آاخر‘ ،إاذا قامت القيامة وفي يد أاحدكم
فسشيلة فليغرسشها فإان له بها صشدقة‘ ،وعليه فإاننا
سشجلنا إاقبا’ كبيرا للمواطنين من مختلف الفئات
العمرية».

مراقبـ ـ ـة وتفتي ـ ـشش واسسعـ ـة Ÿسستعمل ـ ـي الدراج ـ ـات

النارية ’رتكابهم مخالفات مرورية ،تسشتوجب
السشحب الفوري لرخصشة السشياقة.
وعملية التحسشيسس والردع متواصشلة من طرف
مصشالح أامن و’ية بجاية ،للحد من ظاهرة
ح-وادث ال-م-رور ال-ت-ي ي-تسش-بب ف-ي-ه-ا أاصش-ح-اب
هذه الدراجات النارية من جهة ،وكذا القضشاء
على ظاهرة إازعاج والمسشاسس براحة المواطن
بصشفة عامة ومسشتعملي الطريق بصشفة خاصشة
من جهة أاخرى.

بجاية :بن النوي توهامي

÷نة حـ ـ ـي سسي ـ ـدي الكب Òتدعـ ـ ـو إا ¤ا’هتمـ ـ ـام
بحّيه ـ ـم تنمويـ ـ ـا
دعا القائمون على ÷نة حي سضيدي الكب ‘ Òالبليدة ،منتخبيهم ا’هتمام
بحيهم و بانشضغا’تهم البسضيطة وا◊يوية واŸسضتعجلة ،مثل تعبيد الطرقات
’رصضفة.
وتهيئة ملعب جواري ،وتهيئة ا أ

وفصشل اأصشحاب الطلب ،باأنهم ياأملون
م-ن م-ن-ت-خ-ب-ي-ه-م ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ع-ه-دت-ه-م
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ال-ت-ح-رك ت-ع-ب-ي-د طرقات
ح---ي---ه---م وم---ن---ط---ق--ة سش--ي--دي شش--ارف،
وال--ط--ري--ق ال--راب-ط ب-ح-ي ت-ي-م-ي-زارت،
ورب--ط سش--ك--ان--ه بشش-ب-ك-ة م-ي-اه الشش-رب،
منبهين اإلى اأن التقلبات الجوية تحول
تلك المسشالك اإلى سشيول تجرف اإليها
ا’أتربة والحجارة ،وتمنع السشكان من
سشلكها ،كما طالبوا بتهيئة ا’أرصشفة،
خ---اصش---ة ب---ع--د رب--ط--ه--م بشش--ب--ك--ة غ--از
المدينة ،ودعوا اأيضشا اإلى التعجيل في
ق----ط----ع اأغصش---ان اأشش---ج---ار ع---مÓ---ق---ة،
ل--ع--رق-ل-ت-ه-ا ح-رك-ة سش-ي-ر ال-م-رك-ب-ات ،و
شش-ددوا ع-ل-ى ا’ه-ت-م-ام ب-ف-ئ-ة الشش-ب-اب
واإن--ق--اذه--م م--ن ال--ب--ط-ال-ة وال-ت-ه-م-يشس
والعزلة التي عانوا منها وعاششوها منذ
عقود.

نشسطاء ينبهون اإ ¤خطر البناء فوق
اأنابيب نقل الغاز

ن -ب -ه نشش -ط -اء م -ه -ت -م-ون ب-ال-ب-ي-ئ-ة و ح-ي-اة
السشكان ،اإ ¤خطر اإ‚از البعضس سشكنات
وح -ت -ى م -وؤسشسش -ات ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ت-رب-وي-ة ،ع-ل-ى
مقربة من ﬁيط اأنابيب نقل الغاز ذات
الضش - -غ- -ط ال- -ع- -ا‹ ،و–ت اأع- -م- -دة ا’إن- -ارة
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ذات الضش -غ -ط ال -ع-ا‹ اأيضش-ا،
ب- -ا’أح- -ي- -اء السش -ك -ن -ي -ة و م -ن -اط -ق ال -نشش -اط
الصش -ن -اع -ي ،و ه -و م -ا ي -ع-رضس ح-ي-ات-ه-م اإ¤
اأخطار غ Òمتوقعة ‘ حال وقوع حوادث
غﬁ Òسشوبة.

وكششف المتخوفون من ممثلي السشكان
وج -م -ع -ي -ات ب -ي -ئ -ي-ة نشش-ط-ة ،ب-اأن خ-ط-ر
ح -وادث ا’ن -ف -ج -ارات غ -ي -ر مسش -ت -ب-ع-د،
خاصشة واأنه من الناحية العلمية والتقنية
وارد ،واأضش -اف -وا ب -ال-ت-وضش-ي-ح اأن غ-ال-ب-ي-ة
ال -ب -ن -اءات شش -ب -ه ال -ف -وضش-وي-ة ،وال-ت-ي ل-م
ي-ح-ت-رم اأصش-ح-اب-ه-ا ال-مسشافات القانونية
وا’أم-ن-ي-ة ،ت-م تشش-ي-ي-ده-ا اأسش-فل مباششرة
من خطوط الكهرباء ،وقريبا من اأنابيب
ن -ق -ل م -ادة ال -غ -از ال-م-م-ي-ع ،وال-ت-ي م-ت-ى
تعرضشت للحرارة مثل حرارة الششمسس
فاإن تفاعÓت تحدث ،و توؤدي حتما اإلى
وقوع تمدد في تلك المادة المتفجرة ،
تنتهي في الغالب بانفجار يتوسشع اإلى
مسشاحة قطرية كبيرة تصشل اإلى نحو 10
ك -ي -ل -وم-ت-رات ،ودع-وا ف-ي خضش-م ال-واق-ع
ال-خ-ط-ي-ر ،اإل-ى ضش-رورة ت-ح-رك ال-جهات
الرسشمية ،لوضشع حد لمثل هذه البناءات
وع-دم م-ن-ح ال-ت-رخ-يصس ل-ب-ن-اء موؤسشسشات
ت -رب -وي -ة ف -وق ت-لك ال-ق-ن-اب-ل ال-م-وق-وت-ة،
فضش Óعن طلب منع عمليات الحفر غير
ال -م -دروسش -ة ،ل -م ت -ح-ت-رم ف-ي-ه-ا م-ع-اي-ي-ر
السشÓ-م-ة وال-مسش-اف-ة ا’أم-ن-ي-ة المحددة،
والتي في الغالب تحدد بنحو  200متر
عن جانبي ا’أنبوب الغازي ،و يضشاف
اإلى هذا الخطر اأيضشا ،مششكل البناءات
ت -حت خ -ط -وط ال-ك-ه-رب-اء ذات الضش-غ-ط
العالي في بني مراد مث Óوموزاية.

لي

مدير الوكالة الو’ئية للتشضغيل بباتنة لـ «الشضعب»

سسجلنا  ٢٨أالف طلب عمل وحاملوا الشسهادات ‘ اŸقدمة

’وراسص ب -ات-ن-ة ،ت-ق-دم-ا
سض -ج -لت ،ع -اصض -م -ة ا أ
ملحوظا ‘ التكفل بطالبي الشضغل خاصضة حاملي
الشض -ه -ادات ا÷ام -ع -ي -ة ،وا◊ام -ل Úلشض-ه-ادات م-ن
مراكز التكوين اŸهني والتمه ‘ Úإاطار –سضÚ
اÿدم- -ة ال- -ع- -م -وم -ي -ة ،حسضب م -ا أاك -ده ÷ري -دة
«الشضعب» السضيد بن مزهودة جمال مدير الوكالة
ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-تشض-غ-ي-ل ،وال-ذي أاك-د ‘ ل-ق-اء معنا أان
ع -دد اŸسض -ج -ل Úب-ال-وك-ال-ة خÓ-ل سض-ن-ة  2016بلغ
عددهم  28913مسضجل ع Èالـ  8وكا’ت اŸوزعة
ع Èإاقليم الو’ية منها.

Ÿوششي حمزة

وقابل هذا العدد الكبير من المسشجلين في
وك -ا’ت ب -ات -ن-ة ،أاريسس ،ع-ي-ن ال-ت-وت-ة ،ب-ري-ك-ة،
نقاوسس ورأاسس لعيون ،مروانة وعين جاسشر
 12372عرضس عمل في الجانب الكÓسشيكي،
وصشيغة العمل بالعقد المدعم المعروفة بـسشتيا
بـ 971عرضس ،فيما بلغ عدد عروضس العمل في
جهاز اإ’دماج المهني خÓل السشنة المنصشرمة
 4247ع -رضس ،وق -د ت -م-ك-نت ال-وك-ال-ة ب-فضش-ل
م -ج -ه -ودات-ه-ا م-ن ت-نصش-يب أازي-د م-ن  13أالف
عامل في مناصشب قارة موزعين عبر النظام

الكÓسشيكي بـ 9236منصشب و 3606منصشب في
إاطار صشيغة إادماج حاملي الششهادات و676
منصشب في إاطار السشتيا.
ه -ذا وأاشش -ار السش -ي -د ب -ن م -زه-ودة ج-م-ال إال-ى
حرصس مصشالحه على إاعÓم كل طالبي الششغل
ب-ح-ق-وق-ه-م وواج-ب-ات-ه-م وك-ذا نوعية العروضس
ال -م-وج-ودة ل-ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن اخ-ت-ي-ار م-ا ي-تÓ-ءم
ومؤوهÓتهم من خÓل اأ’يام اإ’عÓمية التي
تنظمها الوكالة للتعريف بخدماتها ومختلف
صشيغ التوظيف لديها على غرار عقد العمل
ال -م -دع -م وع -ق -د ال -ت -ك -وي -ن ب-ال-تشش-غ-ي-ل وك-ذا
الصشالون الو’ئي للتششغيل الذي حضشرته 50
ششركة وسشجل أازيد من  3700زائر.
وب-خصش-وصس عصش-رن-ة ال-ق-ط-اع وضش-عت ال-وكالة
الو’ئية للتششغيل بباتنة تحت تصشرف طالبي
العمل نظام الوسشيط الذي تم إاطÓقه فعليا
ف -ي سش-ن-ة  2015وال-ذي ي-ت-ي-ح تسش-ج-ي-ل طالب
العمل إالكترونيا في الوكالة التابع لها وهو
نظام موحد وطنيا ،موازاة مع وضشع نظام
«أاون ’ي- -ن» وال- -ذي يسش- -م- -ح ل -ط -الب ال -ع -م -ل
بالتسشجيل عن بعد حتى من منزله.

الرياضشي
اششراف :حامد حمور
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الرابطة اÎÙفة الثانية

نادي بارادو يضضمن الصضعود رسضميا
ضضمن فريق نادي بارادو رسضميا صضعوده البطولة الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة القدم ،بعد فوزه ،أامسس
ا÷معة ،على مضضيفه جمعية اÿروب بنتيجة ( )0-2ضضمن ا÷ولة الـ 26من بطولة الرابطة الثانية «موبيليسس».
سضجل هد‘ اللقاء الÓعب مزيا ‘ Êالدقيقة  78و . 2+90وكان نادي بارادو بحاجة ا ¤نقطة واحدة
ليضضمن صضعوده.
بهذا الفوز يرفع التليتيك رصضيده ا 56 ¤نقطة مبتعدا عن صضاحب اŸركز الرابع ا–اد بسضكرة (39ن) بـ 17
نقطة كاملة قبل اربع جولت عن نهاية البطولة مع مباراة منقوصضة امام مولودية العلمة.
سضيطر «الباك» الذي يرأاسضه خ Òالدين زطشضي الرئيسس ا÷ديد ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم على
اŸنافسضة منذ جولتها الو ¤حيث  ⁄يÎك الريادة منذ ا÷ولة الثالثة.
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أاولويات عمل زطشضي  ..وآافاق الكرة ا÷زائرية

نور الدين زكري :

ضضرورة تكوين مديرية فنية
قوية قادرة على اتخاذ القرارات
الفنية
مراد ◊لو :

زطشضي كان منتظرا..
وهو الرجل اŸناسضب ألنه
«ابن الوسضط الكروي»

كلمة العدد

أاهداف متباينة ..

^ حامد حمور

ي -ع -ود «ك Ó-سض -ي -ك -و» ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة،
عشضية اليوم ،ا ¤الواجهة ب Úمولودية
ا÷زائر وشضبيبة القبائل ،الذي ينتظره
اآللف من األنصضار الذين تعودوا منذ
سضنوات طويلة حضضور اŸسضتوى الكبÒ
ال -ذي ي -ط -ب -ع اŸواج -ه-ات ب Úف-ري-قÚ
ق-دم-ا ال-ك-ث Òع-ل-ى اŸسض-ت-وي ÚاÙل-ي
وال -ق -اري  ..ب -اع -ت -ب-ار أان ال-ع-م-ي-د ي-ع-د

الفريق ا÷زائري األول الذي توج بلقب افريقي ،والكناري يعتÈ
الفريق األك Ìتتويجا على اŸسضتوى القاري.
بالرغم من ذلك ،فإان اŸعادلة اليوم سضتكون ﬂتلفة ألهداف كل
فريق ‘ اŸباراة بالنظر لوضضعية كل واحد منهما ..
فمولودية ا÷زائر تنافسس من أاجل اللقب وتسض ‘ Òرواق «Îﬁم «
هذا اŸوسضم بالعتماد على تشضكيلة متوازنة قدمت مسضتوى جيدا ..
عكسس الشضبيبة التي تصضارع من أاجل البقاء بعدما ضضيع الفريق الكثÒ
من بريقه.
عشضاق النادي القبائلي يتسضاءلون عن امكانيات الفريق لتجنب
السضقوط ا ¤الدرجة الثانية ،وهو النادي ا÷زائري الوحيد الذي ⁄
يغادر النخبة منذ صضعوده ا ¤القسضم األول  ..بالرغم من أان حناشضي
يصض -رح دائ -م -ا أان -ه ل-ن يسض-ق-ط ا ¤ال-راب-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اŸن - -اسض- -ب- -ات  ‘ ..ال- -وقت ال- -ذي “ن- -ى األنصض- -ار ان ت- -ك- -ون ه- -ذه

التصضريحات ت ّصضب ‘ منحى اللعب على األلقاب ،كما كان ‘
اŸاضضي القريب بأاجيال من الÓعب Úالذين كتبوا صضفحات مشضرقة
بهذا النادي على غرار فرقا ،Êبلحسضن ،بويشس ،باريسس ،مناد ،مدان
..
عاد شضيء من األمل بالنسضبة ألنصضار «الكناري» بعد التأاهل والعزÁة
التي لعب بها زمÓء بولعويدات ‘ اŸنافسضة القارية ،والتي قد تقدم
لهم الشضحنة اŸناسضبة ‘ مباراة ،اليوم ،أامام العميد  ..ل سضيما وان
الطاقم التدريبي اŸشضكل من رحو Êو موسضو Êقد يجد الكلمات
اŸن-اسض-ب-ة ل-ت-ح-ف-ي-ز الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن «ت-أاث-روا» بالتغيÒات اŸسضتمرة
للمدرب Úوالتي – ⁄دم الفريق من كل النواحي.
مهما تكون وضضعية الفريق ‘ ÚالÎتيب ،فإان «كÓسضيكو» هذا
اŸوسضم يعت « Èهاما للغاية « بالنسضبة لك Óالفريق‡ .. Úا يعني أان
كل «التوابل» سضتكون حاضضرة بـ «ملعب  5جويلية» .
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أإولويات عمل زطشسي  ..وآإفاق إلكرة إ÷زإئرية
يعقد إŸكتب إلفيدرإ‹ ل–Óادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم إ÷ديد برئاسسة خ Òإلدين
زطشس -ي أإول إج -ت-م-اع ل-ه ،ي-وم  28م-ارسس إ÷اري ،ب-ع-د إ÷م-ع-ي-ة إل-ع-امة إلنتخابية،
لعضساء
بحسسب ما علم من مصسدر مقرب من إلفاف ،حيث سسيÎكز على –ديد مهام إ أ
إلـ  12إلذين يشسكلون إŸكتب وإلعمل على إŸيدإن بخصسوصس كل إلنقاط إلتي تخصس
إلكرة إ÷زإئرية.
حامد حمور
يريدها رئيسض الفاف ا÷ديد ،وبالرغم من أان
زطششي أاكد أان لديه بعضض السش Òالذاتية ،إال أان
منذ انتخاب زطششي على رأاسض الفاف تصشب كل ذلك سشيتحدد بصشفة جماعية ،خÓل اجتماع
ال-ت-ح-ال-ي-ل ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-ت-ت-ب-ع ÚواÙلل Úعلى اŸك -تب ال -ف -ي -درا‹ لسش-م-اع أاراء ك-ل اŸشش-ك-لÚ
اŸرحلة ا÷ديدة التي تعيششها هذه الهيئة ‘ للمكتب للنظر ‘ كل النقاط اŸتعلقة باŸدرب.
انتششرت أاسشماء عدة مدرب Úمن بينهم فران
ن -ظ -رة مسش-ؤوول-ي-ه-ا ا÷دد ال-ذي-ن ج-اؤووا ب-ن-ظ-رة
تقدم بعضض ا◊لول التي نراها منطقية للرفع اسشكريبا ،مدرب نادي فياريال السشبا ،Êبالنظر
Óندية لقÎاب طريقة لعب النادي السشبا Êمع نوعية
من مسشتوى األداء ،ل سشيما بالنسشبة ل أ
ا÷زائ- -ري -ة ،وب -ال -ت -ا‹ ال Ó-عب اÙل -ي ال -ذي اللعب ا÷زائري ا ¤جانب العÓقة التي تربط
بإامكانه ،ان وجد الظروف اŸواتية منذ مرحلة زطششي بهذا النادي  ..ولو ان أاسشماء أاخرى
م- -رشش- -ح- -ة ل -ه -ذا اŸنصشب ع -ل -ى غ -رار ج -م -ال
التكوين ،اللتحاق بالفريق الوطني األول .
اŸهم أان ورششات كثÒة تنتظر زطششي الذي بلماضشي أاو رولن كوربيسض.
حدد أاولويات ‘ عمله ،وتعد النقطة األو ¤و اŸهم ان اŸدرب القادم لـ «اÿضشر» لن يكون
ال -ت-ي ت-دخ-ل ‘ خ-ان-ة « اŸسش-ت-ع-ج-ل « م-ت-ع-ل-ق-ة من مدربي البطولة اÙلية ،كون زطششي أاكد
بالفريق الوطني الذي تنتظره مواجهات رسشمية ‘ تصشريحاته أان على اŸدرب أان يششÎط على
 ، 2019 ·ÓاŸدرب أان يكون باسشتمرار ‘ ا÷زائر من أاجل
‘ اطار تصشفيات كأاسض افريقيا ل أ
أاين سشيواجه نظÒه الطوغو‹ ‘ جوان القادم متابعة الÓعب ÚاÙلي Úأايضشا  ..ومن جهة
 ..ا ¤ج - -انب اقÎاب ع - -ودت - -ه ا ¤تصش- -ف- -ي- -ات أاخ-رى ق-دم رئ-يسض ال-ف-اف ت-وضش-ي-ح-ات ب-ال-نسشبة
مونديال  2018التي تعد مهمة «اÿضشر» فيها لÓعبي اŸنتخب الوطني مششÒا:
جد معقدة ،بعد النطÓقة اÙتششمة بتسشجيل «ان الفريق الوطني يتششكل من خÒة الÓعبÚ
ا÷زائري ،Úأاينما كانوا و الختيار يكون على
تعادل وخسشارة .
عاتق الناخب الوطني القادم».

الورشصة األو.. ¤
تعي Úالناخب الوطني

الشش -غ -ل الشش-اغ-ل ه-و ت-ع-ي Úال-ن-اخب ال-وط-ن-ي
القادم الذي بامكانه الدخول ‘ النظرة التي

حسسب مصسادر إعÓمية

البارصصا تسصعى ÷لب ﬁرز ›دًدا

مديرية فنية وطنية قوية للعمل على
اŸدى البعيد

بعد اختيار الناخب الوطني سشتكون اŸهمة
مصش ّ-وب -ة ن -ح -و ال -ع -م -ل ع -ل-ى اŸدى اŸت-وسش-ط

والبعيد بتحديد مديرية فنية وطنية قوية تعتمد
ع -ل -ى ك -ف-اءات ب-إام-ك-ان-ه-ا ت-ق-د Ëال-ك-ث Òل-ل-ك-رة
ا÷زائ -ري -ة ،وه -ذا ب -إارسش -اء خ -ط -ة ع-م-ل ت-ق-وم
ب-ه-ي-ك-ل-ة ف-ع-ل-ي-ة ل-ف-لسش-ف-ة ال-ل-عب ب-ال-نسش-ب-ة للكرة
ا÷زائ -ري -ة ،م -ن-ذ م-راح-ل ال-ت-ك-وي-ن وصش-ول ا¤
األكابر  ..وهو األمر الذي سشÒتسشم على أاداء
الÓ-ع-ب ‘ Úأان-دي-ت-ه-م ل-ت-ك-ون اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ية
Ãثابة القلب النابضض للكرة ا÷زائرية ،خاصشة
وأان التقني Úموجودين أامثال ماجر ،سشعدان،
بوعراطة  ...الذين بامكانهم اعطاء الضشافة
اŸع -تÈة ب -فضش -ل اÈÿة ال -ك-بÒة والم-ك-ان-ي-ات
التي يتمتع بها كل واحد منهم.
األمر الذي سشيششجع على الذهاب ‘ منحى
«ارسشاء قاعدة صشلبة للجانب التقني» هو توفر
الم -ك -ان -ي -ات اŸال -ي -ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال–ادي-ة
واŸق ّ- - -درة بـ  730م-ل-ي-ار سش-ن-ت-يم التي بحسشب
بعضض اŸصشادر القريبة من الفاف سشتخصشصض
نسشبة منها لنششاء مراكز تكوين على مسشتوى
ع -دة م -ن-اط-ق م-ن ال-وط-ن ل-ت-وف Òك-ل ال-ظ-روف
لÓعب ÚواŸؤوطرين  ..كون مركز سشيدي موسشى
ي-ع-د Œرب-ة ن-اج-ح-ة ع-ل-ى أاع-ل-ى مسش-ت-وى ف-ي-م-ا
يخصض هذه النقطة.

التحكيم  ..نقطة جوهرية

من جهة أاخرى ،فإان قائمة اŸكتب الفيدرا‹
التي ” ضشم أاعضشاء لهم تخصشصض واضشح يفتح
ال- -ب- -اب ل- -زطشش- -ي لع- -ط- -ائ- -ه- -ا م- -ه -ام ﬁددة
وبامكانها النجاح و تقد Ëالضشافة اŸرجوة ،ل
سشيما بتواجد مسشعود كوسشة ،هذا ا◊كم الذي
صشال و جال ‘ اÓŸعب ﬁليا و دوليا Áكلك
الكفاءة والمكانيات لششغل منصشب رئيسض اللجنة
اŸركزية للتحكيم التي سشتكون إاحدى الركائز

نور إلدين زكري :

ضصرورة تكوين مديرية
فنية قوية قادرة على
اتخاذ القرارات الفنية

بالنسشبة للكرة على مسشتوى اŸنافسشات اÙلية.
بدون ششك سشتحدد اسشÎاتيجية فيما يخصض
ملف تكوين ا◊كام وتششجيع ا◊كام الششباب
لÓرتقاء ا ¤اŸسشتوى الدو‹ ،ا ¤جانب التمّعن
‘ م -ل -ف ت -ع -ي Úا◊ك -ام ب -ال -نسش -ب -ة Ÿق -ابÓ-ت
الرابطت Úاألو ¤والثانية التي كانت دائما ‘
الواجهة ،ل سشيما ‘ اŸقابÓت التي تكون ‘
القمة و مصشÒية بالنسشبة لعدة فرق  ..كالتي
نراها ‘ نهاية اŸوسشم ‘ الوقت ا◊ا‹.
‘ ح Úأان كل األراء ت ّصشب ‘ أان «اŸناج»Ò
القادم للمنتخب الوطني األول سشيكون حكيم
م -دان ،ب -ال -ن -ظ -ر ŸسشÒت-ه كÓ-عب دو‹ سش-اب-ق

وسشبق له وان ششغل نفسض اŸنصشب على مسشتوى
عدة أاندية على اŸسشتوى اÙلي.
كما أان اŸنتخب الوطني قد يصشبح يلعب ‘
ع- -دة مÓ- -عب ع- -ل- -ى اŸسش- -ت- -وى ال- -وط- -ن- -ي ‘
اŸسش -ت -ق -ب -ل ال -ق -ريب م -ن خÓ-ل ق-رب اسش-تÓ-م
اÓŸعب ا÷دي- -دة ال- -ت -ي ت -وف -ر ك -ل ال -ظ -روف
اŸناسشبة Ãقاييسض دولية  ..وتسشمح ألك Èعدد
‡كن من اŸتفرج ‘ ÚاŸدرجات ◊ضشور
اŸقابÓت مقارنة مع ملعب مصشطفى تششاكر،
الذي بالرغم من األرضشية ا÷يدة التي يفضشلها
أاغلب الÓعب ،Úإال أان اللعب ‘ ملعب كبÒ
يعت Èأافضشل بكث Òبالنسشبة Ÿنتخبنا الوطني.

مرإد ◊لو لـ «إلشسعب»:

زطشصي كان منتظرا ..وهو الرجل اŸناسصب ألنه َ«ابن الوسصط الكروي»

«السصتمرارية أاسصاسس النجاح وأا“نى له التوفيق»

كشس- -ف رئ- -يسس إل- -ن- -ادي إل- -ه- -اوي ل- -نصس -ر
حسس Úدإي مرإد◊ ،لو ‘ ،حوإر خاصس لـ
«إلشسعب» أإنهم ينتظرون إلكث Òمن خÒ
إل -دي -ن زطشس -ي ،م -ن خ Ó-ل إع -ادة ف -ت -ح
لب- -وإب أإم- -ام إ÷م- -ي- -ع وإل- -ع- -م- -ل ع -ل -ى
إ أ
–سس Úوإق- -ع ك- -رة إل- -ق- -دم إ÷زإئ -ري -ة،
بالÎكيز على إلبطولة إلوطنية ،وأإكد
أإن إلسس -ت -م -رإري -ة ع -ام -ل م -ه-م م-ن أإج-ل
لب-ق-اء ع-ل-ى إل-نقاط
إل-ن-ج-اح م-ن خÓ-ل إ إ
لي -ج -اب -ي -ة وتصس-ح-ي-ح إلسس-ل-ب-ي-ات ح-ت-ى
إ إ
ي- -رب- -ح إل- -وقت ،إضس- -اف- -ة إ ¤ع- -دة أإم- -ور
سستعرفونها معنا.
حاورته :نبيلة بوقرين

ع -اد ا◊ديث ›ددا ‘ ﬁي -ط ن -ادي ب -رشش -ل -ون -ة
اإلسش -ب -ا Êع -ن ان -ت -داب ال -دو‹ ا÷زائ -ري ري -اضض
ﬁرز خÓل الصشائفة اŸقبلة ،حيث ينوي الفريق
الكتالو Êتقد Ëعرضض مادي ما ب 35 Úو  40مليون
أاورو لنظÒه ال‚ليزي ليسش Îسشيتي لششراء عقد
أافضش- -ل لعب ‘ ال- -ب- -ط- -ول -ة ال‚ل -ي -زي -ة اŸوسش -م
ال -ف -ارط ،حسشب م -ا نشش -رت -ه صش -ح -ي -ف -ة ‘‘سش -ب-ورت‘‘
الكتالونية .أاوضشح ذات اŸصشدر ،الذي أارفق اÈÿ
بصش -ورة م -كÈة ل Ó-عب ‘ صش -در الصش -ف -ح -ة األو¤
للجريدة ،بأان ﬁرز مرششح بقوة Ÿزاملة النجم
العاŸي ليونيل ميسشي ورفاقه ،مذكرا ‘ الوقت
ذاته بالهتمام اÿاصض الذي أاوله أابطال إاسشبانيا
‘ وقت سش- -اب- -ق م- -ن ال- -ع- -ام اŸاضش- -ي ل -ل -م -ه -اج -م
ا÷زائري.
عاد ﬁرز ( 26سشنة) بقوة ‘ الفÎة األخÒة بعدما
مّر بفÎة فراغ ،منذ انطÓق اŸوسشم ا÷اري،
مثلما كان األمر أايضشا لفريقه الذي بدأا يتنفسض
الصشعداء ،منذ رحيل اŸدرب اإليطا‹ كÓوديو
رانيÒي.

«إلشس -عب» :ه -ل ك -نت ت -ن -ت-ظ-ر أإن ي-ت-و¤
زطشسي رئاسسة إلفاف؟
«◊ل-و» ‘ :ا◊ق -ي -ق -ة ك -نت أات-وق-ع ذلك ألن-ه
ليسض أامر جديد علينا Ãا أاننا كنا ننتظره ‘
العهدة اŸاضشية ،ولكن بسشبب عدم انسشحاب
ال -رئ -يسض السش -اب-ق  ⁄ي-ت-م-ك-ن م-ن ت-و‹ اŸه-ام
ولهذا ل توجد أاي مفاجأاة بالنسشبة لنا ،ألن
اŸؤوششرات كلها كانت تؤوكد ذلك وبقي الباب
مفتوحا على التغي ،Òوهذا ما حصشل بالفعل
“ك -ن خ Òال -دي -ن زطشش -ي م -ن ت -رأاسض ال-ف-اف
خÓل العهدة األوŸبية ا÷ديدة.
م - -اذإ ت- -ن- -ت- -ظ- -رون م- -ن زطشس- -ي ،خÓ- -ل
إلعهدة إ÷ديدة؟
@@ زطششي لديه أاششياء كثÒة سشيضشيفها لكرة
ال -ق -دم ال -وط -ن -ي -ة ،ألن -ه ي -ع -رف اب -ن اÙي-ط
ويعرف جيدا كل اŸششاكل التي تعا Êمنها ،ما
يعني أانه Áلك ا◊لول الÓزمة لتششخيصض الداء
وم -ع -ا÷ت -ه ب -ك -ل سش -ه -ول -ة م -ن خ Ó-ل ال -ع -م-ل
ا÷ماعي بطبيعة ا◊ال مع كل اŸوجودين ‘
اÙي -ط ،ول -ك -ن األم -ر الصش -عب دائ -م -ا ي-ب-ق-ى
التطبيق على أارضض الواقع ،ولكن يجب أان تكون
اسشتمرارية للنجاح ‘ هذه اŸأامورية.

هل تعتقد أإن زطشسي لديه كل إ◊لول
للمشساكل إŸوجودة ‘ ظل إلضسغط؟
@@ ل يوجد ضشغط ألن ا÷ميع مرتاح لتوليه
مهام الفيدرالية وعليه تفادي األقاويل التي
ت-أات-ي م-ن ه-ن-ا وه-ن-اك وع-ل-ي-ه Ãب-اشش-رة ع-م-له
بششكل عادي ،من خÓل التجربة التي Áلكها
Ãا أانه ابن الوسشط ويعرف ما ينتظره ،وعليه
أان ل يغلق األبواب أامام ا÷ميع ،إاضشافة إا¤
اإلبقاء على بعضض النقاط التي أاصشاب فيها
اŸكتب السشابق ويتجنب األخطاء اŸرتكبة ألن
السشتمرارية هي أاسشاسض النجاح ،مثلما سشبق ‹
القول من خÓل الÎكيز على كل األمور التي
تتعلق بالكرة اÙلية.
لمور إلتي يجب إلنطÓق منها
ما هي إ أ
للنجاح مسستقب ً
Ó؟
@@هناك عدة نقاط يجب الÎكيز عليها ‘
مقدمتها جانب التحكيم ألنه من الضشروري أان
يكون تكوين للحكام لتفادي األخطاء اŸتكررة
والتي تعد السشبب اŸباششر ‘ تراجع مسشتوى
ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري -ة ول -ه -ذا ع-ل-ى ال-رئ-يسض
ا÷ديد إاعادة النظر ‘ هذه النقطة ،إاضشافة
إا ¤ال -ت -ك -وي -ن ع -ن -د ال -ري-اضش-ي Úح-ت-ى ي-رت-ف-ع
اŸسشتوى من خÓل إانششاء مراكز خاصشة لذلك
وتهيئة اÓŸعب من كل ا÷وانب خاصشة من
خ Ó-ل ت -وف ÒاŸراف -ق الضش -روري -ة ب -ه -ا ح -ت-ى
ي -تسش-ن-ى ل-ل-ج-م-ه-ور السش-ت-م-ت-اع خÓ-ل م-ت-اب-ع-ة
اŸباريات وهناك نقطة مهمة يجب التطرق
لها.
ما هي؟
@@ لدينا اإلمكانيات التي تسشمح لنا بالنجاح
‘ Œسشيد النقاط التي سشبق ‹ ا◊ديث عنها
ويبقى فقط التسشي Òا÷يد والعمل ا÷ماعي
حتى تكون البطولة الوطنية ‘ مسشتوى عاٍل
وي-تسش-ن-ى ل-ل-ج-م-ه-ور السش-ت-م-ت-اع ‘ ك-ل أاسش-ب-وع
ع-ن-دم-ا ي-ت-ن-ق-ل Ÿت-اب-ع-ة اŸب-اري-ات ،بعيدا عن
ظ -اه -رة ال-ع-ن-ف ال-ت-ي نÓ-ح-ظ-ه-ا ‘ السش-ن-وات
األخÒة ‘ مÓعبنا ،وذلك يتحقق من خÓل

تغلب الروح الرياضشية والذهنية السشليمة على
أاششباه اŸناصشرين الذين يعكرون األجواء ‘ كل
مرة ول نÎك لهم الفرصشة أابدا وعليهم أان
يعودوا إا ¤الطريق الصشحيح من جديد ،وهذا
أامر مهم أايضشا يجب التطرق له من طرف
رئيسض الفاف و مكتبه الفيدرا‹ ،وكذا ضشبط
مواعيد الرزنامة بششكل واضشح.
م-اذإ ع-ن إŸن-ت-خب إل-وط-ن-ي إŸق-ب-ل ع-لى
–ديات صسعبة ومهمة؟
@@ اŸنتخب الوطني حاليا يوجد ‘ وضشع
صشعب من أاجل التأاهل Ÿونديال روسشيا 2018
بعدما رهن حظوظه ‘ السشابق ورغم أانه ⁄
يقصض حسشابيا ،إال أان اŸنطق يقول أان اŸهمة
صشعبة Ãا أان األمور ليسض ‘ أايدينا وسشننتظر
م -ا سش -ت -كشش -ف -ه ل -ن -ا اŸب -اري -ات اŸت -ب-ق-ي-ة م-ن
التصشفيات ،ولكن خ Òالدين زطششي ل يتحمل
اŸسشؤوولية وهو اآلن أامام مهمة أاخرى تتمثل
‘ التحضش Òلكأاسض العا 2022 ⁄التي سشتجري
بقطر ،وهذا هو الواقع ،ما يسشتوجب بداية
العمل للمسشتقبل.
وماذإ عن إلÓعب إÙلي؟
@@ لدينا لعب Úينششطون ‘ البطولة الوطنية

Áل -ك -ون إام-ك-ان-ي-ات ك-بÒة وب-إام-ك-ان-ه-م ت-ق-دË
اإلضشافة للفريق الوطني ،خاصشة أان الرئيسض
ا÷دي- -د كشش- -ف ‘ تصش- -ري- -ح ل -ه أان -ه سش -ي -ك -ون
م -نصش -ف م -ن خ Ó-ل م -ن -ح ال-ف-رصض ب-نسش-ب-ة 50
باŸائة ب ÚاÎÙف ÚواÙلي Úما يجعل
الÓعب Úيقدمون أاك Ìحتى يكسشبون مكانة ‘
اŸنتخب ،ألننا ‰لك اإلمكانيات وسشبق للعديد
منهم أان برهنوا على ذلك على غرار عسشلة،
بزاز ،سشليما ،Êسشودا Êوأاسشماء أاخرى ششابة
ب- -إام- -ك- -ان- -ه- -ا أان ت- -ع- -ط- -ي اإلضش -اف -ة ال Ó-زم -ة
للمجموعة مسشتقب.Ó
م- -اذإ ع- -ن م -ع -ان -اة ب -عضس إل -ف -رق بسس -بب
إŸشساكل إŸالية؟
@@ صشحيح هناك عدة فرق تعا Êمن مششاكل
م -ال -ي -ة ول -ك -ن األم -ر اıت -ل-ف ه-و أان-ه ب-عضض
ال -ن -وادي ي -ظ -ه -ر ع -ل -ي -ه -ا بسش-رع-ة م-ث-ل إا–اد
ا◊راشض وهناك العكسض مثل ششبيبة القبائل
التي صشمدت ،ولكن ‘ األخ Òهي تتخبط ‘
جملة من اŸششاكل ،ولهذا يجب أان تكون نظرة
شش -ام -ل -ة ح -ول ال-وضش-ع ح-ت-ى ن-دخ-ل الحÎاف
باŸعنى الصشحيح ألن النوادي يجب أان تقدم
اŸبلغ الصشحيح حتى ل تكون هناك مششاكل
مسشتقب Óتتمثل ‘ غالب األحيان ‘ عدم دفع
أاجور الÓعب ،Úمثلما حدث مع سشريع غليزان
وفرق أاخرى وتبدأا الرابطة ‘ خصشم النقاط.
ه- -ل ل- -ديك ك- -ل -م -ة ت -ري -د أإن تضس -ي -ف -ه -ا
لزطشسي؟
@@ أا“نى له كل التوفيق ‘ مششواره القادم،
ألنه يسشتحق التواجد ‘ هذا اŸنصشب ويبقى
عليه فقط تفادي الكÓم الذي ل ينفعه ‘
عمله حتى يتجنب الضشغط ويتمكن من إاعادة
اإلث- -ارة ل- -ل- -م Ó-عب ويصش -ب -ح ك -ل ف -ري -ق Áت -ع
جمهوره بالششكل اŸطلوب ،كما يتوجب عليه
اإلبقاء على األمور اإليجابية وتفادي السشلبيات
ألن اÈÿة والتجربة ليسشت بالضشرورة ويجب
أان تكون ا◊نكة والذكاء وكل ششيء يأاتي مع
مرور الوقت

إلشسعب» تسستطلع آإرإء بعضس أإعضساء إŸكتب إلفيدرإ‹ إ÷ديد

اجماع على تثم Úالنجاحات و ايجاد ا◊لول اŸناسصبة لبعضس العقبات

إجمع بعضس إعضساء إŸكتب إلفيدرإ‹ «للفاف» إلذين إسستقت «إلشسعب» إرإءهم حول إŸرحلة إŸقبلة ل–Óادية برئاسسة خ Òإلدين
زطشسي على ضسرورة تثم Úما ” إ‚ازه خÓل إلفÎة إŸاضسية و إلبحث عن مكتسسبات جديدة تÌي إلسساحة إلرياضسية و ترفع من
مسستوى كرة إلقدم إ÷زإئرية إلتي ترإجعت ‘ إلفÎة إŸاضسية.
جمعها  :عمار حميسسي
اŸسش -ؤوول ÚاŸوج -ودي -ن ع -ل-ى مسش-ت-وى ال-ف-ري-ق الوحيد زطششي بنيله األغلبية».
خاصشة أان الهيكل التنظيمي للفريق اآلن أاصشبح
م- -ن ج- -ه- -ة اخ- -رى ل- -ن ت- -ك -ون م -ه -م -ة اŸك -تب يسش Òب-ط-ري-ق-ة ج-ي-دة وال-ك-ل ي-ع-رف اخ-تصشاصض
»
الفيدرا‹ ا÷ديد سشهلة بحسشب بعضض اعضشائه عمله وصشÓحياته «.
أارجع جهيد زفزاف سشبب تواجده ضشمن قائمة
‘ ظل اŸلفات العديدة التي ينتظر الفصشل فيها
زطششي ا ¤ال◊اح الكب Òمن طرف هذا الخÒ
بالنظر لعامل الوقت و الهمية وهو ما يجعل
ورئ - -يسض «ال - -ف- -اف» السش- -اب- -ق روراوة م- -ن أاج- -ل
حجم اŸسشؤوولية كب.Ò
جّدد بشش Òولد زم ،‹Òعضشو اŸكتب الفيدرا‹ التواجد ضشمن اŸكتب ا÷ديد نظرا Èÿته
‘ تصشريح لـ «الششعب» رغبته ‘ اŸسشاهمة ‘ ال- -ك -بÒة .أاك -د زف -زاف ان -ه ي -ت -م -ن -ى ان ي -ق -دم
تطوير كرة القدم ا÷زائرية وهذا من خÓل الضشافة اŸرجوة منه خÓل فÎة تواجده كعضشو
اك- -د رب -وح ح -داد عضش -و اŸك -تب ال -ف -ي -درا‹ لـ ›م - -وع - -ة م- -ن الف- -ك- -ار واŸقÎح- -ات ال- -ت- -ي ‘ اŸكتب الفيدرا‹ رغم صشعوبة اŸأامورية
«الششعب» ان العمل ا÷ماعي مفتاح النجاح وهو سشيطرحها خÓل الجتماعات اŸقبلة للمكتب ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤ال -ت-ح-دي-ات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر
ما يسشتوجب من اعضشاء اŸكتب ا÷ديد تقسشيم الفيدرا‹.
الرئيسض ا÷ديد ،خÓل العهدة التي سشيششرف
ان -ت -ه -ز ول -د زم ‹Òال-ف-رصش-ة ل-يشش-ك-ر أاعضش-اء من خÓلها على أاك Èهيئة كروية ‘ ا÷زائر.
اŸهام و العمل كفريق من اجل –قيق الهداف
اŸكتب الفيدرا‹ السشابق Úورئيسض ال–ادية
 ⁄يوافق زفزاف الفكرة القائلة ان زطششي ل
اŸرجوة.
كشش-ف رب-وح ح-داد ان-ه سش-ي-ت-ف-رغ بصش-ف-ة ن-ه-ائ-ية روراوة ع -ل -ى ك -ل م -ا ف -ع -ل -وه ÿدم -ة ال -ري -اضش-ة Áلك اÈÿة اŸناسشبة التي تسشمح له بتطوير
Ÿه -م -ت -ه ك -عضش -و ‘ اŸك -تب ال -ف -ي -درا‹ ح-يث ا÷زائ -ري -ة بصش -ف -ة ع -ام -ة وك -رة ال -ق -دم بصش-ف-ة هذا الهيكل اŸهم ،إاضشافة ا ¤نقصض خÈته على
سشيتخلى عن رئاسشة ا–اد العاصشمة لصشالح احد خاصشة.
اŸسشتوى الفريقي ،فيما يخصض لعبة الكواليسض
اŸسش- -ؤوول Úع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ال- -ف- -ري- -ق و اث- -ن -ى من جهة أاخرى ،أاكد ولد زم ‹Òان النتخابات التي تبقى عام Óمهما من أاجل النجاح ‘ بعضض
جرت ‘ ظروف جيدة رغم اŸششادات الكÓمية التحديات.
باŸناسشبة على الهيكل التنظيمي للفريق .
اسشتغل رئيسض ال–اد الفرصشة ليجدد رغبته ‘ التي عرفتها ا÷معية العامة والتي  ⁄تخرج عن ع -اد زف -زاف خ Ó-ل تصش -ري -ح -ه لـ «الشش-عب» ا¤
اŸسش -اه -م -ة ‘ ت -ط -وي -ر ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-ري-ة اط -اره -ا ال -ري -اضش -ي وه -و م -ا زاد م -ن شش-ف-اف-ي-ة كيفية تواجده ضشمن اŸكتب ا÷ديد حيث قال:
انطÓقا من منصشبه ا÷ديد و ذلك من خÓل العملية النتخابية.
«لقد كنت ‘ اتصشال مع زطششي لفÎة واقÎح
ي -ب -ق -ى ت -ط -وي -ر ك -رة ال -ق-دم ا÷زائ-ري-ة الشش-غ-ل علي مرارا وتكرارا ان أاكون ضشمن قائمة مكتبه
مسشاعدة زطششي ‘ مهمته كرئيسض «للفاف» .
رسشم ربوح حداد خريطة طريق الفÎة اŸقبلة الششاغل ألعضشاء اŸكتب الفيدرا‹ بحسشب ولد الفيدرا‹ وبعد إا◊اح كب Òمنه قبلت اŸهمة
حيث قال « بعد بداية عملنا كمكتب فيدرا‹ زم ‹Òال -ذي ق -ال« :م -ه -م -ت -ن -ا السش -اسش-ي-ة ه-ي خاصشة بعد التششجيعات التي وصشلتني من طرف
يبقى العامل اŸهم الذي سشيسشمح لنا بالنجاح هو اŸسشاهمة ‘ تطوير كرة القدم ا÷زائرية من ال -رئ -يسض السش -اب -ق روراوة ال -ذي ط -لب م-ن-ي ه-و
العمل ا÷ماعي من خÓل تقسشيم العمل على ج-م-ي-ع ال-ن-واح-ي سش-واء ال-ت-ن-ظ-ي-مية أاو الرياضشية اآلخ -ر اŸواف -ق -ة ع -ل -ى ط -لب زطشش -ي لضش -م -ان
اعضشاء اŸكتب الفيدرا‹ و السشماح لهم بالتعب Òوهذا من خÓل مناقششة ›موعة من الفكار السشتمرارية ،خاصشة أانني أاعرف جيدا خبايا
ع -ن اف -ك -اره -م ب -ك -ل ح -ري -ة م -ن اج-ل الرت-ق-اء ا÷دي- -دة ال- -ت -ي سش -ي -ط -رح -ه -ا أاعضش -اء اŸك -تب ال–ادية وماهي التحديات التي تنتظر الرئيسض
Ãسش -ت -وى ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري-ة ال-ذي ت-راج-ع الفيدرا‹ و أانا واحد منهم خÓل الجتماعات ا÷ديد للحفاظ على هذا اŸكتسشب وتثمينه
خÓ- -ل ال- -فÎة اŸاضش- -ي- -ة بسش- -بب ع -دة ع -وام -ل اŸق-ب-ل-ة ل-ه-ذا ف-ه-دف-ن-ا الول ه-و اي-ج-اد السش-ب-ل ليصشبح أاك ÌصشÓبة وقوة».
ي-ت-ط-ل-ع زف-زاف ل-ت-ق-د Ëالضش-اف-ة ح-يث ق-ال:
الكفيلة بالنجاح من خÓل وضشع خريطة عمل
يتوجب تفاديها ،خÓل الفÎة اŸقبلة « .
«ليسض من السشهل ا◊صشول على ثقة الششخاصض
Áتلك زطششي فرصض النجاح بحسشب حداد الذي واضشحة تسشمح لنا بالعمل ‘ اطار احÎا‘».
قال « بالنسشبة لزطششي فهو Áتلك خÈة جيدة جّدد ولد زم ‹Òششكره Ÿن سشبقه ‘ ال–ادية مهما كانوا فما بالك عندما يتعلق المر برئيسض
على مسشتوى التسشي Òالرياضشي من خÓل عمله ح -يث ق -ال« :ي -جب ت -وج -ي-ه الشش-ك-ر ا÷زي-ل ا ¤ال–ادية لهذا ا“نى ان أاكون عند حسشن ظنه
‘ فريق بارادو والذي حقق من خÓله عدة الرئيسض روراوة الذي قدم الكث Òلكرة القدم وأات-ط-ل-ع ل-ت-ق-د Ëالضش-اف-ة اŸرج-وة م-ن-ه خÓ-ل
‚احات لهذا فاŸأامورية سشتكون صشعبة بالنسشبة ا÷زائرية وأاعضشاء اŸكتب الفيدرا‹ السشابق فÎة تواجدي ضشمن مكتبه الفيدرا‹ Ãا أانني
له لكنه يسشتطيع النجاح بتظافر جهود ا÷ميع» .الذين حققوا عدة ‚احات وجب اÙافظة أاعرف جيدا ،كيف وصشلت ال–ادية ا ¤هذا
يبقى الهم هو تثم Úما ” ا‚ازه و–ويل عليها وأاخفقوا ‘ بعضض المور التي يتوجب اŸسش -ت -وى ال -رائ -ع م -ن ح -يث ال -تسش -ي Òوه -و م-ا
الخفاقات ا‚ ¤احات بحسشب حداد الذي قال ع-ل-ي-ن-ا ك-م-ك-تب ف-ي-درا‹ ج-دي-د Œاوزه-ا ،ل-ك-ن يتّوجب ا◊فاظ عليه».
«خÓل الفÎة اŸاضشية كانت هناك ‚احات اŸأامورية لن تكون سشهلة إال اننا نطمح للنجاح من جهة أاخرى ⁄ ،يوافق زفزاف على الفكرة
وجب تثمينها و اخفاقات وجب تفاديها وهو ما فيها».
السشائدة حول نقصض خÈة زطششي على اŸسشتوى
ثمن ولد زم ‹Òالظروف التي جرت فيها الفريقي ،حيث قال« :هذا المر خاطئ وبحكم
سشÔتكز عليه خÓل الفÎة اŸقبلة وهذا يخصض
ج -م -ي -ع الم -ور اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا÷انب ال-تسش-يÒي ا÷معية العامة النتخابية حيث قال ‘ هذا خÈتي لعبة الكواليسض –كمها القوة فإان كنت
اÿصشوصض« ،كما ششاهد” فالعملية النتخابية ق-وي-ا تسش-ت-ط-ي-ع ال-ت-غ-لب ع-ل-ى م-نافسشك و–قيق
والتنظيمي و حتى الرياضشي « .
ب -ال -نسش -ب -ة Ÿسش -ت -ق -ب -ل ح -داد ع -ل-ى رأاسض ا–اد جرت ‘ ظروف جيدة وما حدث من بعضض هدفك أاما إاذا كنت ضشعيفا فلن تسشتطيع الوقوف
العاصشمة كششف قائ« :Óسشأاتفرغ بصشفة نهائية العضشاء كان تعبÒا عن الرأاي ،وهو أامر مششروع ‘ وجه خصشومك لهذا من وجهة نظري الرئيسض
لعملي كعضشو ‘ اŸكتب الفيدرا‹ ل–Óادية بالنسشبة لهم فمن حقهم اŸوافقة أاو الرفضض ،ا÷ديد لديه الفرصشة والوقت الكا‘ من أاجل
وهذا بالتخلي عن رئاسشة ا–اد العاصشمة ألحد لكن ‘ النهاية الكلمة الو ¤واألخÒة عادت ا ¤ف-رضض ق-وت-ه ع-ل-ى اŸسش-ت-وى الف-ري-ق-ي ◊م-اية
الصشندوق ،وهو ما حسشم المور لصشالح اŸرششح اŸصشالح الكروية للجزائر».

ربوح حداد« :العمل ا÷ماعي مفتاح
النجاح»

بشص Òولد زم« :‹Òتطوير كرة القدم
غايتنا ورهاننا»

جهيد زفزاف« :أا“نى أان أاقدم الضصافة
اŸرجوة

أإك- -د إل- -ت- -ق -ن -ي إ÷زإئ -ري «ن -ور إل -دي -ن
زك - - -ري» أإن - - -ه ي- - -ب- - -ارك إل- - -ط- - -ري- - -ق- - -ة
إلدÁوقرإطية إلتي إنتخب بها إلرئيسس
إ÷دي -د ل –Ó-ادي -ة إ÷زإئ -ري -ة ل -ك-رة
إل -ق -دم ،م -وضس -ح -ا ب -أان إل-رئ-يسس إلسس-اب-ق
لنادي بارإدو إبن إلكرة يعرف خباياها
ج -ي -دإ ب -ع -دم -ا ل -عب ف-ري-ق-ه ‘ غ-ال-ب-ي-ة
لقسس- - -ام ،ك- - -م- - -ا –دث ع - -ن ع - -ودت - -ه
إ أ
لشس-رإف ع-ل-ى
ل-ل-ت-دريب وع-ن ح-ل-م-ه ب-ا إ
لول ،وعن
إلعارضسة إلفنية للمنتخب إ أ
لخرى إŸهمة ‘ هذإ
لمور إ أ
إلكث Òمن إ أ
إ◊وإر :
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس
«إلشس-عب» :أإول م-ا ت-ع-ل-ي-قك ع-ل-ى ق-دوم
زطشسي خلفا لرورإوة؟
نور إلدين زكري :اأبارك هذا األمر ،كنا ‘
حاجة إا ¤تغي Òواألمر حدث ..من جانبي
األمر اليجابي األول الذي حدث ‘ ا÷معية
العامة النتخابية هو أانه ألول مرة الختيار
” ع- -ن ط- -ري- -ق الصش- -ن- -دوق رغ- -م أان ه- -ن -اك
معارضشة وحدثت بعضض التجاوزات ‘ بداية
ا÷م- -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ،إال أا Êأازك -ي ال -ط -ري -ق -ة
ا◊ضش -اري-ة وال-دÁق-راط-ي-ة ال-ت-ي ان-ت-خب ب-ه-ا
الرئيسض ا÷ديد «خ Òالدين زطششي» ،وهذا
ع- -كسض اŸاضش -ي ،ح Úك -ان ال -تصش -ويت ب -رف -ع
األيدي وبالغلبية السشاحقة.
وه- -ل ت -ع -ت -ق -د أإن «زطشس -ي» سس -ي -دف -ع
ب- -ال- -ك- -رة إÙل- -ي- -ة وب- -اŸن- -ت -خب ل -ب -ل -وغ
له -دإف إل -ت -ي ي -ن -ت -ظ -ره-ا عشس-اق-ه-ا ‘
إ أ
بÓدنا ؟
@@ «زطششي» ابن الكرة ويعرفها جيدا ،يعمل
منذ سشنة  1994وكون فريقه بنفسشه ،كما أان
فريقه نافسض ‘ غالبية األقسشام وكل هذه
السشن Úأاكسشبته خÈة كبÒة ‘ اŸيدان‘ ،
حواري السشابق معكم كنت قد أاكدت لكم بأانه
يجب علينا أان نششخصض الداء الذي تتخبط
فيه كرة القدم ا÷زائرية لنجد الدواء الششا‘
والكا‘ ونصشلح كرتنا ونرتقي بها إا ¤ما بلغته
األ· الكبÒة ‘ كرة القدم العاŸية ،وأاعتقد
خصض الداء خÓل الـ  23سشنة
أان «زطششي» شش ّ
التي عمل فيها مع فريقه بارادو ،وسشيعمل
على إايجاد الدواء اŸناسشب ،لكن ل Áكن لـ
«زطششي» النجاح وحيدا ويجب عليه أان يكون
مدعما بقرارات وقوان Úردعية ترافقه طيلة
عهدته األوŸبية ليعمل على نزع األمراضض
التي تنخر جسشم كرتنا.
لكن إلبعضس يقول بأانه رئيسس شساب ول
Áلك إÈÿة إل-ك-اف-ي-ة ل-ي-ك-ون إŸسس-ؤوول
لول عن كرة إلقدم إ÷زإئرية؟
إ أ
@@ صشدقني عند ›يء «روراوة» إا ¤عا⁄
كرة القدم  ⁄يكن يعرف ششيء ل من ا÷انب
اإلداري ول من ا÷انب الفني و ⁄يلعب كرة
القدم يوما ،لكنه بقي على رأاسض ال–ادية
طيلة  4عهدات كاملة ،لكن عندما نقارن بـ
«زطشش -ي» ف -األخ Òع -م-ل ل-ع-دة سش-ن-وات ع-ل-ى
رأاسض الفريق الذي أاسشسشه بأامواله اÿاصشة،
ضشف إا ¤ذلك خÈته الكبÒة والواسشعة ‘
ال -ت -ك -وي -ن ك -ل-ه-ا ع-وام-ل سش-ت-ك-ون ‘ صش-ا◊ه،
ويجب أان يكون مدعوما كما قلت لك منذ
قليل بقوة من قبل مكتبه الفيدرا‹ ليحقق ما
هو منتظر منه من قبل الششعب ا÷زائري،
ل -دي -ه م -ل-ف Úه-ام Úع-ل-ى ط-اول-ت-ه ل-ل-ن-ه-وضض
ب -ك -رت -ن -ا ‘ ،م -ق -دم -ة ه -ذه األم -ور ت -نصش -يب
مديرية فنية قوية قادرة على اتخاذ القرارات
الÓ-زم-ة ،وث-ان-ي-ا ح-ل مشش-ك-ل-ة ال-ت-ح-ك-يم الذي
بلغناه ‘ السشنوات الأخÒة الذي بات سشلكا
ي -ت -ع -ف -ن م -ن م -وسش -م آلخ-ر ،ل-ذا ي-جب ع-ل-ي-ن-ا
اإلسشراع ‘ إاصشÓح سشلك التحكيم وكل ما هو
ف -اسش -د ‘ م -ن -ظ -وم -ت-ن-ا ال-ك-روي-ة ،وإاب-ع-اد ك-ل

ا◊كام الفاسشدين الذين بات يعرفهن العام
واÿاصض ،ك- -م- -ا أان -ه ي -ت -وجب ع -ل -ى ال -رئ -يسض
ا÷ديد أان Áنح هذه الهيئة اسشتقÓلية ‘
ال -ق -رار ،ل-ك-ن ب-اŸق-اب-ل ع-ل-ي-ه م-راق-ب-ت-ه-ا ك-ي
ننهضض بكرتنا ،وبعد القضشاء على الفاسشدين
‘ عا ⁄التحكيم كل رؤوسشاء األندية الذين
Œذروا ‘ ف- -رق- -ه- -م سش- -ي- -ق ّ-ررون Ãف -رده -م
الرحيل.
ه - -ن - -اك ح - -ديث ع - -ن ت- -نصس- -يب «رإب- -ح
سس -ع -دإن» ع -ل -ى رأإسس إŸدي -ري -ة إل-ف-ن-ي-ة
للمنتخب ،ما تعليقك؟
@@ اŸدرب «رابح سشعدان» ششخصشية رياضشية
وط -ن -ي -ة ك -بÒة ،أاع-ت-ق-د أان وضش-ع-ه ع-ل-ى رأاسض
اŸديرية الفنية أامر جيد لكن اŸديرية الفنية
ل يجب أان تكون مكونة من ششخصض واحد ،بل
من ›موعة معتÈة من الفني ÚاÎÙمÚ
ا÷زائري Úكي يعملوا على جانب Úمهم‘ Ú
ال- -ظ- -رف ا◊ا‹ ،وي- -ت- -ع- -ل- -ق األم- -ر ب -ات -خ -اذ
القرارات الصشائبة ‘ اختيار الطواقم الفنية
ل -ك -ل ال -ف -ئ -ات ال -ع -م-ري-ة ،وم-ه-م-ت-ه-م ال-ث-ان-ي-ة
النهوضض بكرة القدم اÙلية ،ألن زطششي اآلن
م -ه -م-ت-ه ب-عث ال-ك-رة اÙل-ي-ة وإاي-ج-اد م-درب
كفء على رأاسض اŸنتخب الوطني األول ،كما
أان هناك أامر مهم أاريد أان أاتطرق إاليه.
تفضسل.
@@ ‘ ك - -ل ال–ادي- -ات ع Èال- -ع- -ا ⁄رئ- -يسض
ال–ادية لديه وظيفة إادارية وليسشت فنية مثل
ما كان معمول به ‘ اŸاضشي ،رئيسض ال–اد
هو اŸراقب اإلداري وعندما يرى بأان األمور
التقنية ل تسش Òعلى ما يرام يتدخل مع مكتبه
إلي-ج-اد ا◊ل-ول ل-ل-مشش-اك-ل ال-ت-ي ي-ت-خبط فيها
اŸنتخب األول أاو منظومته ‘ تلك الفÎة،
و‘ حالة ما إاذا تصشرف الرئيسض ا◊ا‹ ‘
األم -ور ال -ف-ن-ي-ة وات-خ-ذ ق-رارات م-ن-ف-ردة ه-ن-ا
سش-ن-ي-أاسض م-ن إاي-ج-اد ا◊ل-ول وسش-ت-ب-ق-ى األمور
على حالها ولن يتغ Òششيء.
بكل صسرإحة ،هل أإنت مهتم بتدريب
إŸنتخب إلوطني أإم ل ؟
@@‘ السشابق كان عندي رد فعل عنيف وقلت
بأا Êقادر على تدريب اŸنتخب الوطني ألن
‘ ذلك الوقت قال «روراوة» بأانه ليسض هناك
أاي مدرب جزائري Áكنه تدريب اŸنتخب
األول وكان ردي بتلك الطريقة ألن مؤوهÓتي
وششهاداتي كبÒة وضشمÒي  ⁄يكن يسشمح ‹
بالسشكوت وقتها ،لكن اآلن أاقول لك أانا مسشتعد
‘ أاي ◊ظة أان أادرب اŸنتخب الوطني ومن
ال -غ -د ،ألن اإلشش -راف ع -ل -ى ال-ع-ارضش-ة ال-ف-ن-ي-ة
Ÿن -ت -خب ب -ل -دي م-ن اه-ت-م-ام-ات-ي ،وه-و أاح-د
أاحÓمي الششخصشية سشواء كان ذلك ‘ اآلجل
أام ‘ العاجل ولسشت مسشتعج Óألبلغ ذلك.
ل- -ب- -عضس ي- -ق- -ول ب- -أان رورإوة ك- -ان ورإء
إختفائك عن إلتدريب ﬁليا ودوليا؟
@@الكث Òمن الناسض أاكدوا ‹ هذا األمر و‘
السش -اب -ق ال -ف -رق ا÷زائ -ري -ة ك-انت “ت-ن-ع م-ن
التصش -ال ب -ي ل Ó-سش -ت-ف-ادة م-ن خ-دم-ات-ي ،ألن
رؤوسش -اء األن-دي-ة ك-ان-وا ي-ت-خ-وف-ون م-ن ع-واقب
ذلك على فرقهم ،كما أا Êكنت أاتلقى الكثÒ
من العروضض خارج ا÷زائر ،لكن ل أادري ما
الذي كان يقال عني لهم وكانوا ينصشرفون دون
رجعة ،اŸهم اآلن هو أانه Áكنني اسشتئناف
العمل على األقل Ÿدة موسشم Úمع األندية
ا÷زائ -ري-ة وب-ع-ده-ا م-ت-أاك-د م-ن أا Êسش-أاصش-ب-ح
مطلبا ششعبيا لتدريب اÿضشر.
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شسهاب بهلول (رئيسس ا–ادية الرياضسات اŸيكانيكية ) يصسرح :

وا‹ تيسضمسضيلت منحنا قطعة أارضض لبناء أاول مركز تكوين
سس- -ل- -م ،صس- -ب- -ي- -ح- -ة اÿم- -يسس ،ب- -ف -ن -دق
ا÷زائ- -ر ب- -ال -ع -اصس -م -ة ،م -دي -ر الشس -ب -اب
وال -ري -اضس-ة ل-ولي-ة ت-يسس-مسس-ي-لت «ع-ل-ي
بودربالة»ﬁ ،ضسر اختيار أارضسية بناء
م-رك-ز ت-ك-وي-ن ل-ل-ري-اضس-ات اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة
بالولية لرئيسس ال–ادية ا÷زائرية
ل -ه -ذه ال -ري -اضس-ة «شس-ه-اب ب-ه-ل-ول» ،ع-ل-ى
ه-امشس ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي نشسطها
لخ Òرفقة مكتبه الفدرا‹ ا÷ديد
ا أ
لوŸب -ي -ة
ل- -ع -رضس ب -رن -ا›ه ل -ل -ع -ه -دة ا أ
ليام
ا÷ديدة ،بعدما أاعيد انتخابه ‘ ا أ
القليلة اŸاضسية.
ﬁمد فوزي بقاصس
«ب -ه -ل -ول» أك -د خ Ó-ل أل -ن -دوة ألصس-ح-ف-ي-ة أن-ه
م-ب-اشس-رة ب-ع-د إأع-ادة أن-ت-خ-اب-ه ل-ع-ه-دة أوŸب-ية
ج- -دي- -دة ع- -ل- -ى رأسس أل–ادي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة
ل -ل -ري -اضس -ات أŸي -ك -ان -ي -ك-ي-ة ،ت-ن-ق-ل إأ ¤ولي-ة
تيسسمسسيلت وألتقى ألوأ‹ لدرأسسة فرضسية بناء
مركز تكوين للرياضسة أŸيكانيكية ‘ أŸنطقة
وهو ما رد عليه ألسسيد ألوأ‹ باإليجاب هو
ألذي يعتمد ‘ سسياسسته على تطوير قطاع
ألشس -ب -اب وأل -ري -اضس-ة ‘ أل-ولي-ة وي-ع-م-ل ع-ل-ى
ج-ع-ل-ه-ا ق-ط-ب-ا ري-اضس-ي-ا ب-ام-ت-ي-از ‘ ألسس-ن-وأت
أŸقبلة.
رئ - -يسس أل–ادي - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ل- -ل- -ري- -اضس- -ة
أŸيكانيكية أوضسح بأان أŸركز يقع ‘ موقع
أسسÎأتيجي وعلل «ولية تيسسمسسيلت هي ولية
تتميز باŸناخ وبالتضساريسس ألتي نحتاجها من
أج -ل ت-ن-ظ-ي-م أل-ع-دي-د م-ن ألسس-ب-اق-ات ‘ ه-ذه
ألولية ألتي سسÔقي فيها ألرياضسة أŸيكانيكية
ونعطيها دفعة قوية لتصسبح من أحد ألوليات
أل -كÈى أŸه -ت -م -ة ب -ه -ذه أل -ري -اضس-ة» وأضس-اف
«أتفقنا مع ألسسيد ألوأ‹ أن Áنحنا قطعة
أرضس تبلغ مسساحتها  75هكتارأ لتشسييد مركز
ت -ك -وي -ن ضس -خ-م ،ي-ح-ت-وي ع-ل-ى ع-دة مضس-امÒ
يتقدمهم مضسمار لسسباقات درأجات ألسسرعة
وآأخ-ر ل-ل-ك-ارت-ي-ن-غ وث-الث ل-لسس-ي-ارأت أل-رب-اع-ية
أل- - -دف - -ع ،وسس - -ت - -ك - -ون ك - -ل ه - -ذه أŸضس - -امÒ
Ãوأصس-ف-ات ع-اŸي-ة ح-ت-ى يسس-م-ح ل-ن-ا ب-تنظيم
كÈى ألتظاهرأت ألدولية بها على غرأر سسباق
 24سساعة للبحر أألبيضس أŸتوسسط» ،بهلول
أكد أن أختيار أŸكان كان مدروسسا وأن ألوأ‹
سسهل أŸأامورية وقال« ،أختيار موقع أŸركز
كان مدروسسا إأذ هو على بعد  180كلم من
أل-ع-اصس-م-ة ف-ق-ط وم-ع أسس-ت-ف-ادة أŸن-ط-ق-ة من
طريق مزدوج جديد ب Úمدينة خميسس مليانة
وولية تيارت سستقلصس أŸسسافة إأ 150 ¤كلم
ف- -ق- -ط ،ضس- -ف إأ ¤ذلك ف- -إان م- -وق- -ع أŸرك- -ز
سسيكون بالقرب من أŸنطقة ألصسناعية لولية
تيارت أين يحتوي أŸوقع حاليا على  3مصسانع
ك -بÒة وه -ن-اك  4آأخ -ري -ن ‘ ط -ري -ق أإل‚از
ومنها ما سستكون ﬂتصسة ‘ إأنتاج أŸعدأت

أŸيدأنية وألتقنية وأإلرأدة إلعادة بعث هذه
ألرياضسة ‘ أ÷زأئر ومنح صسورة جيدة عن
ب Ó-دن -ا ،ك -م -ا ‰لك م -ع -ن -وي -ات ك -بÒة ل -ب-ل-وغ
أه - -دأف- -ن- -ا ،ول- -ن ي- -ك- -ون ذلك إأل Ãسس- -اع- -دة
أŸمول.»Ú

«سضباق الونشضريسض بتيسضمسضيلت
سضيصضبح تقليدا سضنويا»

أŸي -ك -ان -ي -ك -ي -ة ،وه -و م -ا سس -يسس -اع -دن -ا ك-ثÒأ
وÁنحنا يد ألعون لتطوير هذه ألرياضسة ‘
أ÷زأئر» ،رئيسس أل–ادية ذهب إأ ¤أبعد من
ذلك ح Úقال «بعد تسسلمنا رسسميا ﬁضسر
أخ -ت-ي-ار أألرضس-ي-ة ل-ب-ن-اء م-رك-ز ت-ك-وي-ن خ-اصس
بالرياضسات أŸيكانيكيةÁ ،كننا أ◊ديث أآلن
بكل رأحة عن تطوير ألرياضسة وألذهاب بها
ب -ع -ي -دأ ،م -وضس -ح -ا ب-أان م-دة إأ‚از أŸرك-ز ⁄
–دد ب- -ع- -د وذلك سس -ي -ك -ون ع -ل -ى حسسب م -ن
سسيقوم بهذأ أإل‚از» ،حيث أوضسح بأان قيمة
إأ‚از مركز باŸوأصسفات ألدولية تبلغ حوأ‹
 400مليار سسنتيم وهي قيمة بناء ملعب كرة
ق -دم ،م -ؤوك-دأ ب-أان-ه سس-ي-ن-ظ-ر ‘ أآلل-ي-ات أل-ت-ي
سس -تسس -م -ح ب -إا‚از ه -ذأ أŸشس -روع ‘ أل-ق-ريب
ألعاجل  ..وإأذأ ” أألمر فإان أŸركز قد يسسلم
‘ وقت ل يتعدى ألسسنت.Ú

«تطوير الرياضضات اŸيكانيكية ‘
كل العا ⁄يكون على عاتق
اŸؤوسضسضات الضضخمة

«شسهاب بهلول» أكد ‘ مدأخلته بأانه ل توجد
دولة ‘ ألعا“ ⁄نح مسساحة  75هكتارأ لتشسيد
مركز بهذه أŸوأصسفات و‘ كل أرجاء ألعا⁄
أل–ادأت هي ألتي تقتني بأاموألها أÿاصسة
هذه ألقطع ،كما أكد بأانه ‘ ألسسابق أل–ادية
ك -انت ت -ع-ت-م-د ع-ل-ى إأع-ان-ات أل-دول-ة م-ن أج-ل
تنظيم ألتظاهرأت ألرياضسية ،وبعد تنصسيب
رأ‹ –دي صس- - -ح - -اري أ÷زأئ - -ر أل - -دو‹ ‘
ألعهدة أŸاضسية ،و“ويل هذأ أŸشسروع من
قبل كل أŸرأفق ÚوأŸمول ،Úأعيد بعث هذه
ألرياضسة من جديد ‘ أ÷زأئر بعد سسنوأت
عجاف ضسربت أل–ادية ،موضسحا بأانه ‘ كل
ب- -ل- -دأن أل- -ع- -ا ⁄أŸم- -ول- -ون ه- -م م- -ن ط- -وروأ
ألرياضسات أŸيكانيكية ،وقال» للمشساركة ‘
رأ‹ (باريسس -دأكار) ،يجب عليك أن “لك
سسيارة يقدر ثمنها بـ  300ألف أورو رفقة كل
م -ع -دأت -ه -ا ل-ل-ت-ب-اري ‘ ألصس-ح-اري ،وك-ل ه-ذأ
تأاخذه على عاتقها كÈى أŸؤوسسسسات ألعاŸية
أŸمولة ،هنا ‘ أ÷زأئر بدأت ثقافة “ويل
ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رأت أل-ري-اضس-ي-ة أل-ك-بÒة تغرسس،
ونحن أعضساء أ÷معية ألعامة ‰لك أÈÿة

رئ- - -يسس أل–اد أ÷زأئ- - -ري ل- - -ل- - -ري- - -اضس - -ات
أŸيكانيكية –دث عن سسباق ألسسرعة أÿاصس
ب -ال -درأج -ات وألسس -ي -ارأت وأل -ك -ارت -ي -ن-غ أل-ذي
سسينظم بولية تيسسمسسيلت أيام  7 ،6و  8أفريل
أŸقبل ،وألذي سسيعرف مشساركة  50درأجة
نارية وب 40 Úو  50سسيارة وسستعرف أيضسا
مشساركة ألعديد من أŸتسسابق ‘ Úأختصساصس
أل-ك-ارت-ي-ن-غ ل-ل-م-حÎف Úولشس-ب-اب أل-ولية ،وهو
ألسسباق ألذي سسيتم ألحتفاظ به ‘ أجندة
أل–ادية بعد طلب مدير ألشسباب وألرياضسة
لÎسسيمه سسنويا ‘ نفسس ألسسنة ليصسبح تقليدأ.
«بهلول» أوضسح كذلك أنه سسيتم تنظيم سسباق
ألسسرعة بكورنيشس وهرأن« ،توصسلنا إأ ¤أتفاق
مع وأ‹ ولية وهرأن لتنظيم سسباق ألسسرعة
ب- -ك- -ورن- -يشس وه- -رأن أل- -رأئ -ع وأل -ذي ي -ت -م -ي -ز
Ãوأصسفات عاŸية Ÿمارسسة هذه ألرياضسة،
‘ أŸدي -ن-ة أل-ت-ي “لك ت-ق-ال-ي-د ع-ري-ق-ة وم-ن
أŸهم إأعادة بعث ألرياضسات أŸيكانيكية ‘
أل -ب -اه -ي -ة» ،ك -م -ا أك-د ب-أان أÙادث-ات ج-اري-ة
لتنظيم سسباق بولية عنابة يسسمح باإلشسهار
ل-ه-ذه أل-ري-اضس-ة أŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة لشس-ب-اب أل-ولي-ة
وإأع-ط-اء دف-ع-ة ن-وع-ي-ة ل-ل-ن-ادي ÚأŸت-وأج-دي-ن
بالولية .كما أكد بأانه منذ  ” 2010ترقية
أل-ري-اضس-ة أŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ‘ أ÷نوب أ÷زأئري
ع- -ن ط- -ري- -ق إأنشس- -اء م- -ه- -رج- -ان أل -ري -اضس -ات
أŸيكانيكية ‘ ولية إأيليزي وتأاسسيسس ناديÚ
هناك ،موضسحا بأان أل–ادية بلغت أقصسى
ألصسحرأء بتنظيم منافسسات ‘ أدرأر وبشسار
و“Ôأسست ‘ أنتظار بلوغ ولية تندوف ‘
ألعهدة أألوŸبية أ◊الية« ،

الطبعة الثالثة لتحدي صضحاري
ا÷زائر الدو‹ با÷نوب الغربي

وعن ألطبعة ألثالثة لسسباق –دي صسحاري
أ÷زأئر ألدو‹ قال «‘ سسنة  ” 2015أختيار
أل- -تسس- -اب- -ق ‘ وسس- -ط أ÷ن- -وب م -ن أألغ -وأط
أŸن-ي-ع-ة وصس-ول إأ ¤ت-ي-م-ي-م-ون ،و‘ أل-ط-بعةأل -ث -ان -ي-ة ” أخ-ت-ي-ار أ÷ن-وب ألشس-رق-ي ،وه-ذه
ألسسنة سسيتم بر›ة هذه ألتظاهرة ‘ أ÷نوب
ألغربي ،أين سسينطلق أŸتسسابقون من ولية
وهرأن ويتسسابقون ‘ مرأحل عدة Ãنطقة
ألسساورة وسسنقبع لعدة أيام ‘ مدينة تاغيت
وأل- -ع- -ودة إأ ¤أل- -ونشس- -ريسس و–دي- -دأ ب- -ولي -ة
ت -يسس -مسس -ي -لت أل -ت -ي دع -م -ت -ن-ا ك-ثÒأ ل-ت-ط-وي-ر
أل -ري -اضس -ة أŸي -ك-ان-ي-ك-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر Ãن-ح-ن-ا
قطعة أرضس ضسخمة لبناء مركز تكوين خاصس
بنا».

إاياب الدورة التأاهيلية لكأاسس إافريقيا لكرة السسلة

»°VÉ`` `` jôdG
أاشسرف على تنصسيب اللجنة الوطنية التنفيذية
للوقاية ومكافحة العنف ‘ اŸنشسآات الرياضسية

ولد علي « شضرعنا ‘ وضضع كامÒات اŸراقبة
وعملية البيع اإللكÎو Êللتذاكر «

أاشسرف الهادي ولد علي وزير الشسباب و
ال- -ري- -اضس- -ة ،أاول أامسس ،ع- -ل- -ى ت- -نصس -يب
ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة للوقاية
ومكافحة العنف ‘ اŸنشسآات الرياضسية،
ح- -يث ي- -ب -ق -ى ه -دف ال -ل -ج -ن -ة ت -رق -ي -ة
لخÓق الرياضسية .
ا أ
عمار حميسسي

وصسرح ألوزير ولد علي أن هدف هذه أللجنة
هي ترقية أألخÓق ألرياضسية وترقية ألقيم
أألوŸبية وأحÎأم أللعبة مع –سسيسس أألنصسار
بخطورة ألعنف ‘ أŸنشسآات ألرياضسية قائÓ
« تختصس أللجنة ‘ ألعمل ألتشساوري وألتنسسيق
م- -ع ك- -ل أل- -ق -ط -اع -ات أŸع -ن -ي -ة ب -اŸوضس -وع.
وألوزأرة مسستعدة Ÿرأفقة ودعمها على جميع
أŸسستويات  ،كما يجب ألإسسرأع ‘ تنصسيب
أل- -ل- -ج -ان أل -ولئ -ي -ة وت -نصس -يب ÷ان أألنصس -ار
للشسروع ‘ ألعمل و سستجري ألوصساية أجتماعا
م- -ع ك- -ل أل–ادي- -ات وأل- -رأب- -ط -ات أÙل -ي -ة
وﬂت -ل -ف أألن -دي -ة أŸع -ن-ي-ة Ãك-اف-ح-ة ه-ذه
ألظاهرة «.
وŒتمع هذه أللجنة ألتي يرأسسها رضسا دومي
وهو إأطار سسامي ‘ وزأرة ألشسباب وألرياضسة
بصسفة دورية Ÿناقشسة ﬂتلف أŸسستجدأت
ودرأسس - -ة أŸقÎح - -ات أل - -ت - -ي ي- -ت- -ق- -دم ب- -ه- -ا
أعضساؤوها.
وتضس -م ه -ذه أل -ل -ج -ن -ة أل-ت-ي ت-أاسسسست Ãوجب
أŸرسسوم ألتنفيذي رقم  352-14أŸؤورخ ‘ 8
ديسسم 2014 Èعدة أعضساء Áثلون ﬂتلف
أألطرأف أŸعنية وألفاعلة ‘ ﬁاربة ألعنف
‘ أÓŸعب.
و” تعي‡ Úثل Úعن بعضس ألوزأرأت على
غرأر ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية ووزأرة
ألعدل وألÎبية ألوطنية وألتصسال و ‡ثلÚ
ع -ن أج -ه-زة أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة وب-عضس رؤوسس-اء
أل–ادأت أل - -ري - -اضس - -ات وك- -ذأ ‡ث- -ل Úع- -ن
أألن - - - -دي - - - -ة أÎÙف - - - -ة وآأخ - - - -ري- - - -ن ع- - - -ن
أألندية ألهاوية.
أكد وزير ألشسباب وألرياضسة أنطÓق عملية
وضسع كامÒأت أŸرأقبة على مسستوى بعضس
مÓعب ألوطن ،حيث قال ‘ هذأ أÿصسوصس
« هناك ÷ان ﬂتصسة تقوم بعملها ‘ ›ال
ت - -أاه - -ي - -ل أÓŸعب و Œه - -ي - -زه - -ا ب- -أاح- -دث
ألتجهيزأت للوقاية من ألعنف ‘ أÓŸعب
على غرأر كامÒأت أŸرأقبة و عملية ألبيع
أإللكÎو Êللتذأكر و هو ما من شسأانه تقليل
ألظاهرة خÓل ألفÎة أŸقبلة « .
وتسس ÒوتÒة وضسع كامÒأت أŸرأقبة بوتÒة
جيدة حسسب ولد علي ألذي قال « بالفعل
أل-ع-م-ل-ي-ة تسس Òب-وتÒة ج-ي-دة م-ق-ارن-ة ب-الفÎة
ألسسابقة ،حيث قطعنا أشسوأطا مهمة ‘ هذأ

الفريق الوطني مطالب بالفوز أامام اŸغرب اليوم
ي- -ل- -ت- -ق- -ي ،مسس -اء ال -ي -وم ،اŸن -ت -خب
ال- -وط -ن -ي ل -ك -رة السس -ل -ة رج -ال م -ع
نظÒه اŸغربي ،بداية من السساعة
الـ  ،17.00بتوقيت ا÷زائر بقاعة
رادسس من أاجل رسسم وقائع مواجهة
لي-اب ال-ت-ي ت-دخ-ل ضس-م-ن الدورة
ا إ
اŸؤوهلة لكأاسس إافريقيا التي Œري
وق-ائ-ع-ه-ا ب-ت-ونسس م-ن الـ  24إا26 ¤
مارسس ا÷اري.
نبيلة بوقرين
تعد موأجهة ،أليوم ،هامة ول بدليل عن
ألعناصسر ألوطنية سسوى ألفوز بـ  6أهدأف
ع -ل -ى أألق -ل ل-ل-ظ-ف-ر ب-ال-ت-أاشسÒة أل-ث-ان-ي-ة
أŸؤوهلة للموعد ألقاري أŸقبل ،ولهذأ
فإان أÛموعة مطالبة بالتدأرك بعدما
ضسيعوأ ألفرصسة ،خÓل مرحلة ألذهاب
ألتي ‘ أأليام ألقليلة أŸاضسية با÷زأئر،
بعدما أنهزموأ أمام أŸغرب بفارق 5
إأصس -اب -ات وب-ع-ده-ا م-ع ت-ونسس ب-ف-ارق 10
أهدأف كاملة ،وهذأ ما عّقد من مهمة
ألفريق وقلصس من حظوظه ‘ إأمكانية
ألتأاهل للموعد ألقاري.
لهذأ فإان أشسبال أŸدرب لوباشسرية أمام
مهمة ألتدأرك من أجل ألتأاهل من خÓل
أل - -ف - -وز ‘ أول ل- -ق- -اء ألن أŸغ- -رب ه- -و

ألفريق أألقرب Ÿسستوأنا وألفارق ليسس
ك-ب Òج-دأ وي-ب-ق-ى ع-ل-ى ألÓ-ع-ب Úف-ق-ط
ألتعامل أ÷يد مع معطيات أللقاء خاصسة
أث-ن-اء أل-تسس-دي-د ل-تسس-ج-ي-ل أك Èع-دد م-ن
أل-ن-ق-اط وع-دم تضس-ي-ي-ع أل-ف-رصس ،م-ث-ل-ما
حدث ‘ أŸرة أŸاضسية ،حيث كانت

أل- -ف- -رصس- -ة م -وأت -ي -ة إأل أن أل Ó-ع -ب⁄ Ú
يسستغلوأ ذلك وأنهزموأ ‘ ك Óأللقاءين.

الÎكيز ضضروري للنجاح
‘ هذه اŸهمة

من جهة أخرى ،فإان عناصسر ألفريق

ألوطني تعودوأ على أللعب مع بعضسهم
وأسس -ت-ف-ادوأ ك-ثÒأ م-ن أل-دورة أŸاضس-ي-ة،
ولهذأ سسيتفادون أألخطاء ألسسابقة مع
لن أŸهمة
ليجابية ،أ
لمور أ إ
أسستغÓل أ أ
صسعبة ولكنها ليسست مسستحيلة وألذي
يكون جاهزأ نفسسيا يسستطيع ألÎكيز
ف -وق أل -بسس -اط ،ه-ذأ م-ا سس-ب-ق ل-ل-رج-ل
لول ع- -ل- -ى رأسس أل -ع -ارضس -ة أل -ف -ن -ي -ة
أأ
للخضسر تأاكيده ‘ تصسريح لـ «ألشسعب»
ق- -ب- -ل شسّ- -د أل- -رح- -ال ن- -ح- -و ت -ونسس ‘
لسسبوع أŸاضسي».
منتصسف أ أ
ل-ه-ذأ ف-إان ألÓ-ع-ب Úم-ط-ال-ب Úب-الفوز،
أليوم ،ألن هذأ أللقاء هو مفتاح ألتأاهل
ب-ع-دم-ا أصس-ب-حت أŸوأج-ه-ة م-ب-اشسرة مع
أŸغربÃ ،ا أن أŸنتخب ألتونسسي حسسم
أألم - -ور ‘ أ÷زأئ- -ر ،م- -ن خÓ- -ل ف- -وزه
بلقاءين ومن ألصسعب أن يهزم على أرضسه
وأمام جمهوره خاصسة أنه حضسر جيدأ
ل- -ه- -ذأ أŸوع- -د ع- -كسس أÿضس- -ر أل -ذي -ن
ت- -وق- -ف- -وأ ع -ن أŸن -افسس -ة Ÿدة ط -وي -ل -ة
وع -ادوأ م -ت-أاخ-ري-ن إأ ¤ج-و أل-ت-دري-ب-ات،
إأضسافة إأ ¤عدم مشساركة بعضس ألÓعبÚ
أÎÙف‡ Úا أث- - -ر ع- - -ل- - -ى مسس- - -ت - -وى
أÛموعة من دون شسك ،ألن ألعناصسر
أ◊الية أغلبهم شسباب ول Áلكون أÈÿة
وأل -ت -ج -رب -ة أل Ó-زم -ة ل-تسس-ي Òم-ث-ل ه-ذه
أŸوأجهات أŸصسÒية.

أÛال و أعتقد أننا سسننتهي منها ‘ وقت
أقل ‡ا كنا نتوقع و هو أمر إأيجابي» .
« مشساريع ملعبي برأقي و وهرأن تسس ÒبوتÒة
جيدة «
أبدى ولد علي تفاوؤله بإامكانية ألنتهاء من
إأ‚از ملعبي برأقي و وهرأن ‘ ألقريب رغم
ألتأاخر أŸسسجل ‘ عملية أإل‚از ،حيث قال
« رغم أن وتÒة أإل‚از تأاخرت نوعا ما لكن
ملعب وهرأن سسيكون جاهزأ قبل نهاية ألسسنة
أو ألثÓثي أألول للسسنة أŸقبلة على أقصسى
ت-ق-دي-ر أم-ا م-ل-عب ب-رأق-ي ف-ه-و أآلخ-ر ت-ع-رف
وتÒة أألشس- -غ- -ال ف -ي -ه تسس -ارع -ا خ -اصس -ة ب -ع -د
ألج -ت -م -اع أل -ذي ع -ق -ده وأ‹ أل -ع -اصس-م-ة م-ع
ألشسركة أŸكلفة باإل‚از و هو ما منح دفعا
للمشسروع « .
ومن أŸنتظر أن تكون كل أÓŸعب –ت
أÿدمة قبل  2019حسسب ولد علي ألذي قال
«هناك سسقف مع Úمن أŸسستحيل Œاوزه و
هو سسنة  ،2019حيث سستكون كل أÓŸعب
ألتي تعرف أشسغال ألآن –ت أÿدمة وأقصسد
مÓعب وهرأن ،برأقي و تيزي وزو «.
«ك -ل م Ó-عب أل -وط-ن –ت خ-دم-ة أŸن-ت-خب
ألوطني «
كشسف وزير ألشسباب وألرياضسة عن أمنيته أن
يقوم أŸنتخب ألوطني بإاجرأء بعضس مبارياته
خارج ألعاصسمة ،حيث قال « أŸنتخب ألوطني
م- -لك ل -ك -ل أ÷زأئ -ري Úوب -ع -د ألن -ت -ه -اء م -ن
أألشسغال أ÷ارية على مسستوى بعضس أÓŸعب
أعتقد أن ألفرصسة سستكون موأتية من أجل
لعب بعضس أŸباريات خارج ألعاصسمة « .
وي -ب -ق -ى أأله -م ه -و Œه -ي -ز ب -ن-ي-ة –ت-ي-ة م-ن
مسس -ت -وى ع -ال حسسب ول -د ع -ل -ي أل -ذي ق -ال «
ع -ن -دم -ا ت -ك -ون ه -ن -اك ع-دة مÓ-عب ج-اه-زة
فالفرصسة تكون موأتية للمنتخب من أجل لعب
بعضس أŸباريات بها خاصسة ألودية ألتي “تاز
بالفرجة «.

سسطيف

تسضريح اإلعانات اŸالية لـ110
جمعية رياضضية و ثقافية
عقد ،مسساء أول أمسس أÿميسسÃ ،قر دأئرة سسطيف ،لقاء أشسرف
عليه رئيسس ألدأئرة ،و‡ثلون عن أÛلسس ألشسعبي ألبلدي لسسطيف،
و عدد من رؤوسساء أ÷معيات و ألنوأدي ألرياضسية ،لتبليغهم بحصسة
أإلعانة أŸالية أŸمنوحة Ãسساهمة من أÛلسس ألشسعبي ألبلدي
لبلدية سسطيف ‘ إأطار أŸيزأنية أألولية لسسنة  ،2017وهذأ تطبيقا
لتعليمات وأ‹ ولية سسطيف ناصسر معسسكري ،أŸتعلقة بضسرورة
أإلسسرأع بتسسريح أإلعانات أŸالية أıصسصسة للنوأدي وأ÷معيات
ألرياضسية وألثقافية ببلدية سسطيفŸ ،مارسسة نشساطاتها ‘ ظروف
حسسنة ،وتشسجيعا للممارسسة ألرياضسية وألثقافية لتكفل أ‚ع بفئة
ألشسباب .رئيسس ألدأئرة ذكر أ÷ميع بأان ألدولة لن تدخر جهدأ إلعانة
ج -م -ي -ع أل-ن-وأدي وأ÷م-ع-ي-ات أل-ري-اضس-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة ،م-ا دأمت ه-ذه
أألخÒة ملتزمة بالقوأن Úو“ارسس نشساطاتها على ألدوأم ،وألدليل
على ذلك أŸرأفقة ألدأئمة وأŸسستمرة للمجلسس ألشسعبي ألبلدي
لبلدية سسطيف ألذي دعم وسسيبقى يدعم أ÷معيات على مسستوى
بلدية سسطيف و وقوفه دأئما مع ألرياضسي ÚوأŸثقف ،Úكما طالب
بعضس أ÷معيات بضسرورة أإلسسرأع بتقد ËأŸلف أÿاصس بطلب
أإلعانة ،وتسسوية وضسعيتها أŸالية وأإلدأرية .كما ” ألكشسف عن
أل -ق -ي -م -ة أŸال -ي -ة أıصسصس -ة ل-ك-ل ن-ادي وج-م-ع-ي-ة ،أي-ن وصس-ل ع-دد
أ÷معيات ألرياضسية وألثقافية أŸعنية باإلعانة إأ 110 ¤جمعية،
وبتخصسيصس مبلغ إأجما‹ قدر بـ  83.816.550.96دج .للعلم فان أللقاء
شسمل أ÷معيات ألرياضسية ،على أن تتوأصسل ألعملية مع أ÷معيات
ألثقافية بدأية أألسسبوع ألقادم .وع Èعديد رؤوسساء أ÷معيات عن
سسعادتهم وأرتياحهم لهذه أللتفاتة ألتي سستمنحهم جرعة كبÒة من
أألوكسسج ،Úوسستمنحهم ألثقة وألقوة Ÿوأصسلة نشساطاتهم ‘ أريحية
تامة ،و–قيق نتائج أفضسل سسوأء ﬁليا ،وطنيا أو دوليا.
سسطيف :نورالدين بوطغان
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لو¤
تسصوية رزنامة ألرأبطة أÎÙفة أ أ

كÓسصيكو وإعد با’ثارة ب ÚإŸولودية وإلشصبيبة
يلتقي ،عشصية أليوم ،فريقا مولودية أ÷زأئر و شصبيبة ألقبائل Ãلعب  5جويلية
ب -دأي -ة م-ن ألسص-اع-ة (  ‘ ) 16.00م-ب-ارأة ه-ام-ة ل-ل-غ-اي-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-فريق ‘ Úأطار
لو ¤بأاهدأف متباينة ،حيث أن ألعميد ألذي
تسصوية رزنامة ألرأبطة أÎÙفة أ أ
يلعب Ãيدأنه سصوف يرمي بكل ثقله لكسصب ألنقاط ألـ  ،3كونه ينافسس من أجل
لول ومنافسصة ألرأئد أ◊ا‹ وفاق سصطيف.
ألعودة أ ¤أŸركز أ أ
حامد حمور
بينما يلعب فريق شصبيبة ألقبائل بهدف كسصب
أك Èع- -دد ‡ك- -ن ‘ أŸق- -ابÓ- -ت أŸت- -أاخ -رة
ل -ت -ف-ادي ألسص-ق-وط أ ¤أل-درج-ة أل-ث-ان-ي-ة ،ب-ع-د
ألفÎة ألصصعبة ألتي مر بها وألتي أثرت على
ترتيبه وأصصبح مهددأ Ÿغادرة قسصم ألنخبة ‘
حالة عدم –سص Úنتائجه.
ففي هذأ أ÷و سصيحضصر أأللف من أنصصار
أل-ف-ري-ق Úه-ذأ أل-كÓ-سص-ي-ك-و أل-وأع-د ب-الثارة،
خاصصة وأن كÓهما يزخر بخزأن فني Îﬁم
بعدما تأاه Óأ ¤أألدوأر أŸتقدمة ‘ منافسصة
كأاسس ألكونفدرألية ألفريقية لكرة ألقدم.
م -درب أŸول -ودي -ة ك -م -ال م -وأسص-ة أك-د أل-وزن
ألكبŸ Òسصار فريقه ‘ حالة ألفوز باŸبارأة
ألتي سصوف تعطي ألضصافة أŸعنوية ألشصباله،
وب -الت -ا‹ سص -ي -وظ -ف أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي أألورأق
أل -رأب -ح -ة ‘ أل -ه -ج -وم أل -ذي م-ن أŸت-وق-ع أن
ي -ع -رف حضص -ور م -نصص -وري ون -ق -اشس لع -ط -اء
ألسص -رع -ة ألضص -اف -ي -ة لم -ك -ان-ي-ة أل-وصص-ول أ¤
مرمى عسصلة.
كما أن خط ألوسصط ألذي سصيكون له عمل
كب Òبوجود قرأوي وقاسصم مهدي ◊مل ألكرة
أ ¤أألمام وإأتاحة ألفرصصة للمهاجم.Ú
من جهة ألشصبيبة ،فإان عمل ألثنائي رحموÊ
 م -وسص -و Êأنصصب ‘ أألي -ام أŸاضص -ي -ة ع -ل -ىألسصÎجاع وألعمل ألبسصيكولوجي ألذي Áكن
ألفريق من ألسصتفادة من ألفوز أÙقق ‘
كأاسس ألكاف.
سصيكون بولعويدأت ضصمن أıطط ألرئيسصي

للفريق ‘ أسصÎأتيجية ألطاقم ألفني بالنظر
للخÈة وألفعالية ألتي Áلكها ألÓعب ووزنه
‘ ألفريق ،خاصصة وأن ألشصبيبة سصوف تعتمد
ع -ل -ى ب -ن -اء أل -ه -ج -وم -ات لم -ك-ان-ي-ة ﬂادع-ة
ألعميد.
ل -ذلك ،ف -إان أŸب -ارأة ت -ع -د ب-ال-ك-ث Òوسص-ت-ك-ون
مفتوحة ب Úألفريق Úأللذأن يحتاجان للنقاط
ألـ  ،3كل وأحد بحسصب هدفه أŸسصطر.
أما ‘ ملعب  20أوت  55بالعاصصمة ،فإانه
سصيعرف أسصتقبال شصباب بلوزدأد للرأئد وفاق
سصطيف ‘ قمة حقيقية ب Úألفريق ،Úذلك أن
ألشص -ب -اب يسص -ع -ى ل Ó-ط -اح-ة ب-أاشص-ب-ال أŸدرب
م -اضص -وي ل -كسصب ره -ان أل -ب -ق -اء ضص -م -ن قسص-م
ألنخبة وألرتقاء ‘ سصلم ألÎتيب  ‘ ..حÚ
أن ألوفاق ألذي كثÒأ ما عاد بنتائج جيدة من
ألعاصصمة قادر على موأصصلة سصلسصلة نتائجه
أليجابية.
‘ غليزأن يسصتقبل ألسصريع أÙلي نظÒه
أ–اد ألعاصصمة ‘ مبارأة صصعبة للفريق،Ú
كون أشصبال أŸدرب بوعكاز يحتاجون لنقاط
أŸبارأة بشصكل كب Òو سصيلعبون ورقة ألهجوم
للفوز باŸبارأة أمام أل–اد ألذي أسصÎجع
مسصتوأه وبامكانه ألعودة بنتيجة مرضصية.
ألÈنامج:
أليوم:
مولودية أ÷زأئر  -شصبيبة ألقبائل
شصباب بلوزدأد  -وفاق سصطيف
سصريع غليزأن  -إأ–اد ألعاصصمة

ألبطولة أ÷هوية للعدو ب Úمصصالح ألشصرطة بسصكيكدة

إإناث أإمن بجاية وذكور
أإمن باتنة يتوجان بالبطولة

بعد أحدأث مبارأته أمام أ–اد ألعاصصمة

هدأف ألبطولة
ألقطرية

بو‚اح ‘ روإق مناسصب
للظفر باللقب

أعلنت إأدأرة نادي ÿويا ألقطري لكرة ألقدم
عن غياب لعبها أŸغربي يوسصف ألعربي عن
بقية أطوأر ألبطولة أÙلية بدأعي أإلصصابة،
ما Áنح ألفرصصة أمام ألدو‹ أ÷زأئري لنادي
ألسصد بغدأد بو‚اح لتدأرك تأاخره عنه ‘
سصباق ألظفر بلقب أفضصل هدأف ‘ أŸسصابقة
هذأ أŸوسصم.
يتصصدر ألعربي ،ألذي أنضصم إأÿ ¤ويا
ألصصائفة أŸاضصية قادما من نادي غرناطة
أإلسصبا ،Êترتيب أحسصن ألهدأف ‘ Úألبطولة
ألقطرية برصصيد  2٤هدفا ،متقدما بثÓثة
أهدأف عن منافسصه أ÷زأئري ألذي أحرز
◊د أآلن  21هدفا ،وذلك قبل ثÓث جولت
عن إأسصدأل ألسصتار عن أŸنافسصة ألتي يحتل
فيها ÿويا ،بقيادة مدربه أ÷زأئري جمال
بلماضصي ،أŸرتبة أألو ¤متبوعا بنادي ألسصد.
فشصل بو‚اح ( 25سصنة) ،هدأف ألبطولة
ألتونسصية ‘ موسصم  ‘ ،2015-201٤ألتسصجيل
خÓل أ÷ولت Úألسصابقت ،Úبعدما كان قد
أمضصى قبل ذلك خمسصة أهدأف كاملة ‘
أŸبارأة ألتي فاز بها فريقه ضصد ألعربي
بنتيجة (.)0-٧

إقصصاء كاديوغو إلبوركينابي من كأاسس إلكاف

أع-ل-نت أل-ك-ن-ف-درأل-ي-ة أإلف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ألقدم
(ألكاف) ،ع Èموقعها أإللكÎو ،Êعن إأقصصاء
نادي كاديوغو ألبوركينابي من منافسصة كأاسس
ألكنفدرألية على خلفية أألحدأث ألتي ميزت
لقاءه أمام أ–اد أ÷زأئر ،بوأغادوغو ‘
إأياب ألدور ألـ  16لكأاسس رأبطة أألبطال.
عرفت أŸبارأة أجتياح أنصصار ألفريق أŸيدأن
ح -يث ق -ام -وأ ب -الع -ت-دأء ع-ل-ى أعضص-اء ب-ع-ث-ة
ألنادي أ÷زأئري ﬂلف Úبعضس أإلصصابات ‘
صصفوفها .فاز كاديوغو أمام أل–اد بهدف

تصصفيات مونديال 2018

ن -ظ -م ،أمسس ،أم -ن سص -ك -ي -ك-دة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
مديرية ألشصباب وألرياضصة وألرأبطة ألولئية
ألل -ع -اب أل-ق-وى« ،أل-ب-ط-ول-ة أ÷ه-وي-ة ل-ري-اضص-ة
ألعدو على ألطريق ما ب Úمصصالح ألشصرطة»،
وألتي تعد كمرحلة –ضصÒية للبطولة ألوطنية
‘ ألختصصاصس.
ألسصباق جرى ‘ أجوأء رياضصية عالية سصادها
ألتنظيم أÙكم و ألروح ألرياضصية ألعالية بÚ
أŸتسصابق Úشصهد تتبع موأطني أŸدينة على
مسصتوى ﬂتلف تلك أألحياء ،لتتوج ألرياضصية
ف- -اط- -م -ي ف -اط -م -ة أل -زه -رأء م -ن أم -ن سص -وق
أهرأسس ،باŸرتبة أألو ‘ ¤صصنف إأناث ،تلتها
ألرياضصيتان مباركي ياسصمينة من أمن بجاية،
وبكاركرية سصارة من أمن قاŸة ‘ أŸرتبة
ألثانية وألثالثة على ألتوأ‹ .
هذأ كما توج ألرياضصي نزأر ألعربي ألقادم
م -ن أم -ن ب -ات -ن -ة ب -اŸرت -ب -ة أألو ‘ ¤صص -ن -ف
ألذكور ،تÓه كل من ألشصريف رجوح من أمن
باتنة و عبد ألناصصر إأدريسصي من أمن بجاية،
‘ ح Úتوج باŸرأتب أألو ¤حسصب ألفرق ‘
صصنف ألذكور فريق أمن باتنة وأŸرتبة ألثانية
أمن قسصنطينة وألثالثة أمن جيجل و ‘ صصنف
أإلناث حصصل فريق أمن بجاية على أŸرتبة

أألو ¤وأم -ن أل -ط -ارف ع-ل-ى أŸرت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة
وأŸرتبة ألثالثة عادت ألمن تبسصة.
هذأ أ◊دث ألرياضصي أ÷هوي عرف مشصاركة
أزي- -د م -ن  300ع -دأء م -ن ب-ي-ن-ه-م  90عدأءة
يتبعون لـ  15أمن ولية على مسصتوى ألشصرق
أ÷زأئ -ري ،ب -اإلضص-اف-ة إأ ¤أل-ولي-ة أŸضص-ي-ف-ة
سصكيكدة.
ألن -ط Ó-ق -ة ك -انت م -ن م -ق-ر دأئ-رة أ◊دأئ-ق
مرورأ بالطريق ألوطني رقم  ،03أحياء عيسصى
ب-وك-رم-ة 20 ،أوت - - - ‡ ،1955رأت  20أوت
 ،1955شصارع ديدوشس مرأد إأ ¤غاية ألوصصول
إأ ¤مقر بلدية سصكيكدة.
وق- -د ن- -وه ع -م -ي -د أول ل -لشص -رط -ة ع -ب -د أ◊ق
ل -ع -وأم -ري ‡ث -ل أŸف-تشس أ÷ه-وي ل-لشص-رط-ة
بالشصرق بسصعي جهاز ألشصرطة أ÷زأئرية إأ¤
تكريسس ألرياضصة لدى مسصتخدميها ،مشصيدأ
با÷هود أŸبذولة من طرف ﬂتلف مصصالح
أألمن إأضصافة إأ ¤مديرية ألشصباب وألرياضصة
وأل -رأب -ط -ة أل -ولئ -ي -ة ألل -ع -اب أل -ق -وى ل -ولي-ة
سصكيكدة ،بلدية سصكيكدة ،إلسصهامهم ‘ إأ‚اح
هاته ألتظاهرة ألتي عرفت تنظيما ﬁكما
وروحا رياضصية عالية.
سصكيكدة :خالد ألعيفة

نظيف ،ولكن هذه ألنتيجة  ⁄تكن كافية له
ل -ل -ت -أاه-ل إأ ¤دور أÛم-وع-ات ب-ع-د خسص-ارت-ه
ذه- -اب -ا ‘ أ÷زأئ -ر أل -ع -اصص -م -ة ( ،)0-2ل-ي-ت-م
بذلك –ويله إأ ¤مسصابقة كأاسس ألكنفدرألية.
ك- - -ان م - -ن أŸف - -روضس أن ي - -وأج - -ه ‡ث - -ل
ب- -ورك- -ي- -ن- -اف- -اسص- -و ن -ظÒه أل -ت -ونسص -ي أل -ن -ادي
ألصص- -ف- -اقسص- -ي ‘ أل- -دور ألـ  16م-ك-رر ل-كأاسس
ألكنفدرألية ،لكن ‘‘ألكاف‘‘  ⁄توضصح إأن كان
إأقصصاء كاديوغو سصيسصمح أم ل للصصفاقسصي
بالتأاهل مباشصرة إأ ¤دور أÛموعات.

إلÈإزيل يقÎب من إلتأاهل
وأصصلت ألÈأزيل أنتفاضصتها ألتي
بدأتها منذ قدوم أŸدرب ‘‘تيتي‘‘
ع- -ل- -ى رأسس أل- -ع- -ارضص- -ة أل -ف -ن -ي -ة
وسص- -ج- -لت ف -وزه -ا ألسص -اب -ع ع -ل -ى
ألتوأ‹ عندما أكتسصحت أورغوأي
(« ‘ )1-٤م- -ون- -ت- -ي- -ف- -ي -دي -و» ‘
تصصفيات أمريكا أ÷نوبية لكأاسس
أل -ع-ا ⁄ل-ك-رة أل-ق-دم  ،201٨ح -يث
سص-ج-ل «ب-اول-ي-ن-ي-و» ثÓ-ث-ة أه-دأف
ل -ت -قÎب ب Ó-ده أك Ìم -ن أل -ت -أاه-ل
ل -ل -ن -ه -ائ -ي -ات أل -ت-ي سص-ت-ح-تضص-ن-ه-ا
روسصيا.
وأرت -ف -ع رصص -ي -د ألÈأزي -ل إأ30 ¤
نقطة ‘ ألصصدأرة وهو ›موع
ك -ان ك -اف -ي -ا ل -ت -أاه -ل صص-اح-ب-ه إأ¤
أل-ن-ه-ائ-ي-ات م-ب-اشص-رة ‘ تصص-فيات
سصابقة.
و ⁄يقدم ألنجم ألÈأزيلي نيمار
ألكث ،Òلكنه أحرز ألهدف ألثالث
للÈأزيل قبل  16دقيقة من ألنهاية
عندما سصيطر على “ريرة عالية
ل -ي -ت-ج-اوز «سص-ي-ب-اسص-ت-ي-ان ك-وأتسس»
وسصدد من فوق أ◊ارسس «سصيلفا».

وأنتصصرت كولومبيا -1صصفر على
بوليفيا بفضصل هدف من «خيمسس
رودري- -غ- -ز» ل -ت -ت -ق -دم إأ ¤أŸرك -ز
ألرأبع برصصيد  21نقطة.
وتصص -دى ح -ارسس ب-ول-ي-ف-ي-ا ل-رك-ل-ة
أ÷زأء ألتي سصددها «رودريغيز»
ل -ك -ن أل -ك -رة أرت-دت لÓ-عب ري-ال
م- -دري- -د أل- -ذي ه- -ز ألشص- -ب -اك ‘
ألدقيقة .٨3
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق-اد ل-ي-ون-ي-ل م-يسص-ي
م -ن -ت-خب بÓ-ده أألرج-ن-ت Úل-ل-ف-وز
-1صص-ف-ر ع-ل-ى ألشص-ي-ل-ي ،ل-ي-ع-يدها
إأ ¤أŸرأكز أŸؤوهلة مباشصرة أإ¤
ألنهائيات.
وف- - -ازت ب - -ارأغ - -وأي  1-2على
ألكوأدور لÎفع رصصيدها إأ1٨ ¤
ن -ق -ط-ة ‘ أŸرك-ز ألسص-اب-ع ،ف-ي-م-ا
تعادلت فنزوي 2-2 Óمع «بÒو».
ويتأاهل أصصحاب أŸرأكز أألربعة
أألو ¤إأ ¤أل -ن -ه -ائ-ي-ات ‘ روسص-ي-ا
ب- -ي- -ن- -م- -ا ي -ل -عب صص -احب أŸرك -ز
أÿامسس ضصد بطل أوقيانوسصيا.
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ثقافة

لعÓم أاسشامة جعيل ل «الششعب» :
الناطق باسشم جمعية تواصشل للثقافة وا إ

–ضشÒا للدورة Ÿ 50هرجان
مسشتغا Âالوطني Ÿسشرح الهواة

طبنة تشسهد أأك Èمشسروع حفرية با÷زأئر أŸسستقلة

أنطÓق أأليام أŸسسرحية ألتصسفوية
لوليات ألوسسط ببودوأو

لسشراع ‘ ا◊فريات
إارث إانسشا Êو عاŸي ينتظر النور وا÷معية تطالب الوزارة با إ

لعÓ-م
ت -ع -ك -ف ج -م -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف -ة وا إ
◊م-اي-ة ط-ب-ن-ة ال-ت-اري-خ-ية من الزوال،
ع -ل-ى الÎوي-ج ل-ه-ذا اŸوروث ال-ت-اري-خ-ي
لرضس م-ن-ذ ق-رون
لث -ري ال -غ -اب -ر ‘ ا أ
وا أ
خلت وتناششد وزارة الثقافة لكي تعجل
باŸوافقة ‘ “ك Úالباحث Úمن العمل
اŸي- -دا Êون- -فضس ال- -غ- -ب- -ار ع- -ن- -ه- -ا ،أام -ام
ال- -نسش- -ي -ان وح -ال -ة الصش -مت ال -ت -ي دامت
قرونا طويلة ‘ ،السشياق ذاته «الششعب»
التقت الباحث وأاسشتاذ التاريخ بجامعة
باتنة 1اسش -ام -ة ج-ع-ي-ل وك-انت ل-ه-ا م-ع-ه
ه -ذه ال -ت-ف-اصش-ي-ل ح-ول ط-ب-ن-ة ال-ت-اري-خ
واŸدي- - -ن- - -ة وأاي- - -ن وصش- - -لت ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة
ا◊فريات.
حوار  :نورالدين لعراجي
لن ؟
الششعب  :أاين وصشل مششروع طبنة ا آ
أاسشامة جعيل  :بعد جهد جهيد و تضضافر
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øق
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øط
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øة نسض
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øور
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øدث
øح
Óøل و أŸت
أ÷مøعøيøة أألثøريøة ألولد ج

‡ث Óعن جمعية توأصضل للثقافة وأإلعÓم،
وتøقøرر حøلøول ÷نøة أثøريøة بøرئøاسضøة رئøيسس
øة
øري
Óøق أ◊ف
øط
øة أن
øي
øد أرضض
øدي
øح
øت
øروع ل
أŸشض
وألقيام بعملية أŸسضح للمنطقة أألثرية ما بÚ
 10و  15أفريل ألقادم قبل ألشضروع ‘ أ◊فرية
‘ ألقريب ألعاجل .
أاي- -ن “ت رع- -اي -ة ال -وصش -اي -ة ‡ث -ل -ة ‘
وزارة الثقافة حول ا◊فرية ؟
øøن
øøح
@@ أŸشضøøروع أول وزأري و حøøالøøيøøا ن
øالح
øرف أŸصض
øن ط
øه م
øي
øل
øاء ع
øار أإلمضض
øظ
øت
øان
ب
أŸعنية باألمر ‘ قادم
أأليام حسضب ما علمنا
øøيøكøون ذلك Ãثøابøة
وسض
ورقة ميÓد هذأ أإلرث
øøري
øøي وأألث
ألøøتøøاريøøخ
Ÿدينة مازألت تغرق ‘
øøøم
بøøøاطøøøن أألرضس رغ
øوأسضع ودورها
øا أل
øه
øت
øي
صض
‘ ألعهود ألتي خلت ب ÚألمÈأطوريات ألتي
حكمت أŸنطقة .
ماهي مدة ا◊فرية ؟
@@ حسضب ما أتفقنا به مع رئيسس أ◊فرية
øدة
øون م
øك
øت
Óøح سض
øي
øى ف
ألÈوفøيسضøور مصضøطøف
أ◊فرية  05سضنوأت قابلة للزيادة حسضب ما
تتطلبه ألعملية من بحث وتنقيب وألتعامل مع
أآلثار ألتي Áكن أن ‚دها –ت أألنقاضس
سضوأء ‘ حالة جيدة أو تلك ألتي يجب ألتعامل
øية
øع
øا وضض
øه
øب
øل
øط
øت
øة ت
øن
øي
øع
øروط م
øق شض
øا وف
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øع
م
أ◊فر.

من هم اŸششاركون ‘ العملية ؟
@@ سضتكون أ◊فرية أك Èمشضروع با÷زأئر
øة ﬁددة
øارك
øون أŸشض
øك
øت
øذلك سض
øة ،ل
øل
øق
أŸسضøت
أول من طريق رئيسس أŸشضروع ،و بالتأاكيد
øن
øار م
øم أآلث
øل
سضøتøكøون أŸشضøاركøة لøطøلøبøة ع
ﬂتلف جامعات ألوطن و خاصضة من جامعة
أ÷زأئر  ، 02و جامعة باتنة  ، 01ورÃا جامعة
سضطيف وقاŸة ،هذأ دون نسضيان رعاية كامل
أŸصضالح أŸعنية من مديرية ألثقافة لولية
Óøل
øغ
øت
øي Òوأسض
øتسض
øي ل
øن
øوط
øوأن أل
بøاتøنøة ،ألøدي
أŸمتلكات ألثقافية – تيمقاد – تازولت ،ولية
باتنة ،بلدية و دأئرة بريكة ........
كيف سشيتم “ويل ا◊فرية ؟
@@ أ◊قيقة تقال أن جمعية توأصضل للثقافة و
أإلعÓم حاليا من دون مدخول و ل مورد ما‹
 ،لذلك –ركنا ‘ ﬂتلف ألŒاهات لضضمان
دعم أ◊ملة ماديا و لوجيسضتيكيا و كان أول
أتفاق مع مؤوسضسضة بيÎوجال  petrogelلولية
øøن نشضøكøرهøم عøلøى دعøمøهøم
øøذي
øøة و أل
øøن
øøات
ب
ألÓمتناهي  ،و رÃا ‘ قادم أأليام سضنمضضي
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ألبلدية و ألدأئرة و ألولية  ،فهذأ إأرث إأنسضاÊ
و عاŸي.
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Óثار
أما هدفنا أ◊ا‹ أŸطالبة Ãتحف ل آ
Ÿدينة بريكة ◊ماية ما سضيتم إأخرأجه من
بøاطøن أألرضس عøلøمøا أن مøتøحøف أ÷مøعøيøة
øمد بن
øد أح
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øه
øا‘ ألشض
øق
øث
øز أل
øاŸرك
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øائ
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وأل
øات
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ل
سضيكون بالتنسضيق مع أŸركز أ÷امعي – بريكة
–.

نطالب Ãتحف لآÓثار
بÈيكة ◊ماية ما سسيتم
إأخرأجه من باطن أألرضض

الفنانة التششكيلية التونسشية ‚اة بامري لـ « الششعب « :

لي - -ام
لح - -د ،ا أ
ت- - -ن- - -ط - -ل - -ق ،غ - -دا ا أ
اŸسشرحية التصشفوية لوليات الوسشط
اŸؤوه-ل-ة ل-ل-دورة اÿمسش Úل-لمهرجان
الوطني Ÿسشرح الهواة مسشتغا .Âهذه
ال -ت -ظ -اه -رة ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ج-م-ع-ي-ة
اŸسش- -رح ال- -ب- -ودواوي ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع
ﬁافظة اŸهرجان ومديرية الثقافة
ل-ولي-ة ب-وم-رداسس ،و–تضش-ن-ه-ا ق-اعة
اŸسشرح باŸركز الثقا‘ البلدي ببودواو
من  26إا 29 ¤مارسس ا÷اري ،تعرف
مشش-ارك-ة  13ف-رق-ة مسش-رح-ية هاوية
“ثل وليات بومرداسس ،تيزي وزو،
ال -ب-وي-رة ،ال-ب-ل-ي-دة ،ت-ي-ب-ازة ،اŸسش-ي-ل-ة
وع Úالدفلى.
أاسشامة إافراح
تشض- -ه -د أألي -ام أŸسض -رح -ي -ة أل -تصض -ف -وي -ة
ل - -ولي- -ات أل- -وسض- -ط أŸؤوه- -ل- -ة ل- -ل- -دورة 50
للمهرجان ألوطني Ÿسضرح ألهوأة مسضتغاÂ
تنافسس  13فرقة مسضرحية ،بأاعمال منها ما
سضبق له ألفوز بجوأئز ‘ ﬂتلف تظاهرأت
ومهرجانات ألفن ألرأبع.
وسض-ي-ت-دأول ع-ل-ى أل-رك-ح كّ-ل م-ن ج-م-ع-ية
نشض -اط -ات أل -ه -وأء أل -ط -ل -ق لÎف -ي-ه وت-ب-ادل
ألشض -ب -اب ب -ب -ودوأو ولي -ة ب -وم -ردأسس ،أل-ت-ي
تتنافسس Ãسضرحية «نون» ،وتعاونية مسضرح
ألسض -ن -ج -اب م -ن ب -رج م -ن -اي -ل (ب -وم-ردأسس)

أأ–دى إأعاقتي بالرسسم وأأعما‹ مسستوحاة من ألوأقع

كششفت السشيدة ‚اة بامري فنانة
تشش- -ك- -ي- -ل- -ي- -ة م- -ن اŸنسش- -ت Òب- -ت- -ونسس
لسشبوع على هامشس
الششقيقة ،نهاية ا أ
م -ع -رضش -ه -ا ال -ف -ن -ي –ت شش-ع-ار « رغ-م
إاع -اق-ت-ي أاب-دع « ب-دار ال-ث-ق-اف-ة حسش-ن
ا◊سش -ن -ي ب -اŸدي -ة ،ب-أان مشش-ارك-ت-ه-ا ‘
هذه الرحلة الفنية بدعوة من طرف
ج -م -ع -ي -ة « Ÿن ك -ان ل-ه ق-لب « بÈي-ان
لرادة
ب -غ-رداي-ة ت-أات-ي ل-ل-ت-أاك-ي-د ب-أان ا إ
لبداع والعبقرية .
هي من تصشنع ا إ
اŸدية  :م.أام Úعباسس

أوضض -حت ضض -ي -ف -ة ع -اصض -م -ة أل -ت -ي -ط-ري
صض -اح -ب -ة أل -ل -مسض -ة أ÷م -ي-ل-ة وأل-ت-ي –رك
ريشضتها بفمها منذ  04سضنوأت إأ ¤غاية
ي -وم -ن -ا ه -ذأ ،أن ه -ذه أÿرج-ة ت-ه-دف إأ¤
تعريف أ÷مهور أللمدأ Êوأ÷زأئري Ãا
تقوم من أعمال زيتية وأكوأريل ،بإاعتبارها
ألوحيدة ‘ تونسس من ذوأت أإلحتياجات
أÿاصض -ة م -ن ت -خ -تصس ‘ أل-رسض-م ب-ال-ريشض-ة
بفمها كونها معاقة حركية
صضرحت ‚اة  ،ألفنانة ألعصضامية بأانه ‘
أل -وقت أل -ذي ي-ب-ق-ى ف-ي-ه أل-ف-ن-ان أل-ت-ونسض-ي
ألهادي تريكي مرجعا لها ،قامت ‘ هذه
أÙطة بعرضس قرأبة  80لوحة فنية ،كما
أنها  ⁄تتأاخر ‘ Œسضيد تظاهرة قرأءة ‘
أحتفال بعمل متوأضضع ،موضضحة ‘ هذأ
ألصض -دد ب -أان -ه -ا ت -ه -ت -م ‘ ع-م-ل-ه-ا وت-ط-وي-ر
م-وه-ب-ت-ه-ا ب-اŸوأضض-يع ألتاريخية وأ÷مالية
ألتي تظهر خصضائصس وكنور أألوطان من
أل -وأق -ع ،م -ع -تÈة أيضض -ا ب -أان أ÷زأئ -ر ت -ع-د

أÙطة أألو‹ ‘ مشضوأرها ألعاŸي ألجل
تسض -وي -ق أف -ك -اره-ا وإأب-دأع-ه-ا ،م-ع-ددة أي-ام
سضفريتها هذه بنحو  20يوم لكتشضاف سضحر
أ÷زأئر وزخمها ألثقا‘ وألسضياحي ،مؤوكدة
بأانها حضضيت ومنذ حلولها Ãدينة أ÷سضور
أŸع -ل-ق-ة أي-ام  07و  09ب-وأجب ألضض-يافة
وألكرم كما خصضت بعدة تكرÁات بولية
أŸدية ،توحي Ãسضتوى ألعÓقات أ÷يدة
ألتي تربط ألشضعب Úألتونسضي وأ÷زأئري .
أع- -تÈت ه- -ذه أŸب- -دع- -ة ب- -أان أل- -ف- -ن
أل -تشض -ك -ي -ل -ي ي -ع -د ب -ال -نسض -ب-ة ل-ه-ا Ãث-اب-ة
أŸت -ن -فسس أل-ك-ب Òل-ه-ا ،وف-رصض-ة إلع-ط-اء
Óخ- -ري- -ن ،إأ ¤ج- -انب ذلك ه -و
أألم- -ل ل - -آ
وسضيلة لتبيان أ◊قيقة ألتي يجب أن يكون
ع -ل -ي -ه-ا أŸع-اق ،مشض-ددة ‘ ه-ذأ أŸق-ام

ع - -ل - -ى رفضس ك- -ل أإلت- -ك- -ال- -ي- -ة ‘ إأ‚از
أعمالها ،على أن من خصضوصضيتها هي
قيامها بتصضميم لوحاتها و رسضمها من
طرفها بإاسضتقÓلية تامةﬁ ،بذة ‘ هذأ
أÛال ت -لك أÓŸح -ظ -ات وأآلرأء أل -ت -ي
تقÎح عليها ‘ إأ‚از أعمالها ألفنية،
رأفضض- -ة أن ت -ل -مسس ه -ذه أألع -م -ال ق -ب -ل
إأعدأدها بصضفة نهائية .
أشضادت ضضيفة أŸدية قبل توجهها رفقة
وألدتها وألسضيد أبرأهيم بن عيشضار رئيسس
جمعية Ÿن له قلب أإلجتماعية إأ ¤كل من
وليات سضيدي بلعباسس ،غردأية وجيجل،
ع Èهذه ألرحلة ألفنية بحسضن أإلسضتقبال
أل- -ذي خصضت ب- -ه م- -ن ط- -رف ألسض- -ل- -ط- -ات
أÙلية وأÛلسس ألشضعبي ألولئي باŸدية
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وأصض-ف-ة إأي-اه ب-ال-رأئ-ع ،م-وضض-ح-ة أيضض-ا ب-أانه
ك -ل -م -ا خ -طت ق -دم -اه -ا ولي -ة م-ن ولي-ات
أ÷زأئ- -ر إأل وت- -وج- -ه ل- -ه- -ا دع- -وة ل -ل -ب -ق -اء
وأ÷ل- -وسس أك ،Ìمسض- -ت- -ط- -ردة ق -ول -ه -ا ب -أان
ألشضعب ألتونسضي يحب نظÒه أ÷زأئري،
كما أن ألتونسضي Úيعرفون جيدأ أ÷زأئريÚ
عن قرب بوأسضطة عÓقات أÛاورة خÓل
أل- -رح Ó-ت ألسض -ي -اح -ي -ة ألسض -ن -وي -ة› ،ددة
ت -ذكÒه -ا ب -أان -ه -ا ح -اولت ت -ع -ري -ف أل -ع -ا⁄
أÿارج -ي ب -أاع -م-ال-ه-ا أل-ف-ن-ي-ة م-ن أ÷زأئ-ر
وألتي تأامل بأان تكون بالنسضبة لها فأال خ،Ò
باعثة بهذه أŸناسضبة برسضالة لعشضاق هذأ
أل- -ف- -ن وب- -خ- -اصض -ة ف -ئ -ة ذوي أإلح -ت -اج -ات
أÿاصض-ة ب-أان ي-ق-ب-ل-و ب-إاع-اق-ات-ه-م ك-ون-ها من
قضضاء ألله وقدره ،كما أنهم ›Èون على
ت -وظ -ي -ف وأسض -ت -غ Ó-ل ق-درأت-ه-م أل-دأخ-ل-ي-ة
ب -اع -ت -ب -ار أن أل -رضض -ى ه-و أح-د أسض-اسض-ي-ات
ألنجاح ‘ أ◊ياة دأعية إأ ¤وجوب –لي
أإلنسضان Ãدى قدرته على تخطي ألعقبات
ألدنيوية لطرق باب أألمل ،شضاكرة ‘ هذأ
ألصضدد رئيسس أ÷معية « أبرأهيم بن عيشضار
« وك - -ل م - -ن سض - -اع - -ده - -ا ‘ ه- -ذه أ÷ول- -ة
وأح-ت-نضض-ن-ه-ا ب-ع-ط-ف-ه ب-ه-ذه أل-ولي-ة وب-ه-ذه
أŸؤوسضسضة ألثقافيةﬂ ،تتمة حديثها بقولها
بأانه « لول هذه ألتشضجيع Ÿا وجدت
نفسضي با÷زأئر» .
على صضعيد آأخر ،قال بن عيشضار بأان
هذه أ÷ولة ألفنية جاءت عقب تنظيم أول
رح- -ل- -ة ل -ذوي أإلح -ت -ي -اج -ات أÿاصض -ة إأ¤
ت -ونسس ،ح-يث ت-ع-رفت ج-م-ع-ي-ت-ه ع-ل-ى ه-ذه
ألفنانة ومن ثم ” –قيق أمنيتها بأان تكون
أنطÓقتها ألفنية من أ÷زأئر بفضضل ألله .

Ãسضرحية «بوزيان فحل» ،وجمعية أتفاق
أل -ق -ل -وب أل -ث -ق -اف -ي -ة (أŸسض -ي-ل-ة) ب-ال-ع-رضس
أŸسضرحي «ألعب لعبك» ،وجمعية أحباب
أŸسض -رح م-ن أل-ق-ل-ي-ع-ة (ت-ي-ب-ازة) Ãسض-رح-ي-ة
«ألتمرد» ،وأ÷معية ألثقافية إأبتورن (تيزي
وزو) Ãسضرحية «ماحمالن ÷وأرح» ،وفرقة
إأخولف ألتابعة للقاعة متعددة ألنشضاطات
ب -ال -ب -وي -رة مشض -ارك -ة ب -ال -ع-رضس أŸسض-رح-ي
«زج -اج -ت -ي» ،وج -م -ع -ي -ة أل -ك -ل -م -ة ل-ل-ف-ن-ون
(أŸسض-ي-ل-ة) Ãسض-رح-ي-ة «أل-ع-ائ-ل-ة» ،وج-م-عية
بصضمة ألوئام (ع Úألدفلى) بعرضس «رحلة
صضيد» ،وأ÷معية ألثقافية إأثرأن آأيت ◊سضن
(تيزي وزو) ،بعرضس «أŸسضرحية أألخÒة»،
وج-م-ع-ي-ة ت-رف-ي-ه وت-نشض-ي-ط ألشض-ب-اب بإايلولة
(تيزي وزو) بعرضس «طاعة أألولياء» ،وفرقة
قادمون للجمعية ألثقافية أإلبدأع بجليدة
(ع Úألدفلى) بـ»كلمات متقاطعة ،ومن ذأت
أل-ولي-ة تشض-ارك ج-م-ع-ي-ة أل-ف-ن-ون أل-درأم-ي-ة
ﬁف -وظ ط-وأه-ري ب-ع-رضس «سض-ق-وط حّ-ر»،
ل- -ت -خ -ت -ت -م ج -م -ع -ي -ة ن -ادي أإلب -دأع أألدب -ي
وأل -ف -ك -ري م -ن أل -ب-ل-ي-دة ب-رن-ام-ج أل-ع-روضس
Ãسضرحية «أıاضس (جورأسس)».
وع - -ل - -ى ه- -امشس ألف- -ت- -ت- -اح أل- -رسض- -م- -ي
ل -ل-ت-ظ-اه-رة ،سض-ي-تّ-م ت-ك-ر Ëكّ-ل م-ن أل-ك-اتب
أŸسضرحي وألسضينمائي تايب ﬁمد ناصضر،
وأıرج وأŸم-ث-ل أŸسض-رح-ي وأل-ت-ل-فزيوÊ
أحسض- - - -ن ع- - - -زأز ،Êوأل- - - -ك- - - -اتب وأıرج
أŸسضرحي يوسضف تعوينت.
وي - -ق - -ول أŸن - -ظ - -م - -ون إأن ه - -ذه أألي- -ام
أل-تصض-ف-وي-ة ه-ي م-ل-ت-ق-ى وط-ن-ي ل-ل-ج-م-عيات
ألثقافية وألفرق أŸسضرحية وفرصضة لتبادل
أÈÿأت وأل -ت -ج -ارب ،وسض-ان-ح-ة ل-ل-ج-م-ه-ور
أÙلّي لÓسضتمتاع بآاخر ما يقÎحه ألهوأة
من أعمال مسضرحية.
وكان أŸركز ألثقا‘ Ãدينة بودوأو قد
أحتضضن أوأخر ديسضم Èمن ألسضنة ألفارطة
ملتقى جهويا حول «مسضرح ألهوأة وآأفاقه»،
‘ إأط -ار أل -ت -حضضÿ Òمسض -ي -ن -ي-ة م-ه-رج-ان
مسضرح ألهوأة Ÿسضتغا .Âوشضارك باŸلتقى
ف -رق مسض -رح-ي-ة م-ن ع Úأل-دف-ل-ى ،أŸدي-ة،
ت-ي-ب-ازة ،أŸسض-ي-ل-ة ،ب-ج-اي-ة ،ت-ي-زي وزو ،ب-رج
ب -وع -ري -ري -ج ،أل -ب-وي-رة ،أ÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة
وبومردأسس.
وسض -عت ﬁاف -ظ-ة أŸه-رج-ان م-ن خÓ-ل
هذأ أŸلتقى ،إأ– ¤ديد تطلعات وأهدأف
أل -ط -ب-ع-ات أŸق-ب-ل-ة ل-ه-ذأ أŸوع-د ألسض-ن-وي
أÿاصس Ãسضرح ألهوأة ‘ أ÷زأئر ،وكذأ
ألتشضاور حول أإلشضكاليات ألتي سضتطرح ‘
أŸهرجان ألوطني ألثقا‘ Ÿسضرح ألهوأة
وطرق تدعيم أŸسضرح ألهاوي ‘ أ÷زأئر
بأابعاده ألعملية وأألكادÁية وذلك بعد مرور
نصضف قرن من تأاسضيسس مهرجان مسضتغا.Â
وتضضمن أŸلتقى ﬁاور حول تاريخ مسضرح
أل -ه -وأة ع -اŸي -ا وت -اري -خ م -ه -رج -ان مسض-رح
أل -ه -وأة ،وألقÎأح -ات أŸت -ع -ل-ق-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م
م - -ه - -رج - -ان مسض - -رح أل - -ه- -وأة Ãسض- -ت- -غ- -اÂ
وألÎبصضات وﬁتوى أÙاضضرأت ،وعÓقة
أŸه- -رج- -ان ب- -اŸه- -رج- -ان -ات أŸسض -رح -ي -ة
أألخ -رى .ك -م -ا ك -انت ﬁاف-ظ-ة أŸه-رج-ان
ألوطني ألثقا‘ Ÿسضرح ألهوأة Ãسضتغا Âقد
ن -ظ -مت ل -ق -اءأت ج -ه -وي -ة Ÿم -ث -ل-ي أل-ف-رق
أŸسضرحية ألهاوية ‘ كل من ميلة ،ورڤلة
وم -عسض -ك -ر– ،ضضÒأ ل -ل -تصض-ف-ي-ات أ÷ه-وي-ة
أŸؤوه -ل -ة ل-ل-مشض-ارك-ة ‘ م-ه-رج-ان أŸسض-رح
ألهاوي Ãسضتغا.Â
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لول مرة من طرف اŸكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية
تنظم أ
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تظاهرة «قرإءة ‘ إحتفال» ‘ طبعتها إلثامنة تنطلق إليوم بتيبازة
ت- -ع- -ط- -ى ،أامسش- -ي- -ة ال- -ي- -ومÃ ،ق- -ر اŸك- -ت- -ب- -ة
الرئيسشية للمطالعة العمومية بتيبازة ،إاششارة
ان-طÓ-ق ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-امنة لتظاهرة «قراءة ‘
اح-ت-ف-ال» –ت شش-ع-ار «ف-ل-ن-ف-ت-ح ك-تاب» ،بحيث
ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ه-ذه السش-ن-ة بصشفة رسشمية من
ط -رف اŸك -ت -ب -ة ال-رئ-يسش-ي-ة ب-دل م-ن م-دي-ري-ة
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ال- -ت- -ي راف -قت ا◊دث ع -ل -ى م -دار
السشنوات الفارطة.
تيبازة :عÓء ملزي
أاشس -ارت م -دي -رة اŸك -ت -ب -ة ال -رئ -يسس -ي -ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة السس ّ-ي -دة سس -ع -دي-ة سس-ب-اح إا ¤أاّن ال-ف-اع-ل
الرئيسسي ‘ التظاهرة يبقى عبارة عن الكتاب الذي
تتوفر عليه اŸكتبة بكل أاصسنافه وأاطيافه و‰اذجه
Ãع -ي -ة ع ّ-دة وسس -ائ -ل ب-ي-داغ-وج-ي-ة أاخ-رى ت-ق-تضس-ي-ه-ا
التظاهرة اŸوجهة ‘ أاسساسسها لفئة اأ’طفال بنسسبة
كبÒة ،كما سستشسهد التظاهرة على مدار سسبعة أايام
متتالية عملية عرضس وبيع ﬂتلف الكتب لـ  5دور
نشسر ”ّ انتقاؤوها وفق حسسابات تقنية دقيقة تعنى
ب -ال -درج-ة اأ’و ¤ب-ال-عÓ-ق-ة اŸت-مّ-ي-زة ال-ت-ي ت-رب-ط-ه-ا
ب -اŸك -ت -ب -ة ع-ل-ى م-دار السس-ن-ة ،اأ’م-ر ال-ذي سس-يسس-م-ح

للوافدين إا ¤اŸكتبة من ﬂتلف الفئات العمرية
باقتناء كتب متنوعة بأاسسعار ﬂفضسة وفقا لÓتفاق
اÈŸم ب Úا÷هة اŸنظمة و العارضس.Ú
ك - -م - -ا ي- -تضس- -م- -ن اÙور ال- -ث- -ا Êواأ’ه- -م ‘ ذات
ال-ت-ظاهرة  7ورشس-ات م-ه-م-ة م-وج-ه-ة ل-ف-ئ-ة اأ’ط-فال
و–مل ‘ طياتها رسسائل مشسفرة لهذه الفئة تدعوها
لÓسستئناسس بالكتاب على مدار السسنة بخلفية التعلم
واكتسساب اŸعارف ،وتعنى الورشسة اأ’و ¤با◊كاية
التي تعتمد على سسرد حكايات عاŸية وأاخرى شسفهية
ترتبط ارتباطا وثيقا بحكايات اأ’مهات وا÷دات
وبالÎاث الشسفهي لبÓدنا فيما تعنى الورشسة الثانية
ب -اŸك-ت-ب-ة السس-اح-رة ال-ت-ي ت-ع-ت ‘ Èأاسس-اسس-ه-ا م-ك-ت-ب-ة
‰وذجية قائمة خارج اأ’سسوار بفضساء ثقا‘ مليئ
ب-ال-ب-ه-ج-ة م-ع ت-وج-ي-ه م-ب-اشس-ر م-ن م-ؤوط-ر متخصسصس،
وت -ع -ن-ى ورشس-ة ال-ك-ت-اب-ة ال-ت-ي تشس-رف ع-ل-ي-ه-ا ال-ف-ن-ان-ة
العريقة صسليحة إامكراز بتمك Úالطفل من التعبÒ
ع -م -ا ي -خ -ت -ل -ج ب -ذه -ن -ه وي-ج-ول ب-خ-اط-ره م-ن خÓ-ل
اسستغÓل التقنيات اŸعتمدة وتشسرف مسسؤوولة الفن
التشسكيلي باŸكتبة على ورشسة الرسسم التي سستتيح
للطفل إامكانية التعب Òعن مواهبه وقدراته ‘ الفن
ال -تشس -ك -ي -ل -ي‡ ،ا سس -ي -م -ك -ن م -ن اك -تشس-اف اŸواهب
اÙلية كما سستعرضس بورشسة اأ’شسغال اليدوية عّدة

إإبرإز أإعمال إلكاتب مولود
معمري ونششر مسشاهماته

مسشاهمة

لمازيغي ‘ طبعته 15
مهرجان الششعر ا أ

أالعاب تربوية بوسسعها توف Òفضساء مناسسب للطفل
للÎفيه والتسسلية برفقة الكتاب الذي يبقى ‘ كل
الورشسات وا◊ا’ت اŸرافق اأ’قرب واأ’نسسب للطفل
‘ هكذا تظاهرات.

إلغلبة إلثقافية
إلسشاحقة!
رابح رزيق

افتتحت ،أاول أامسس ،فعاليات الطبعة  15للمهرجان
لم-ازي-غ-ي-ة ،م-ن ت-ن-ظ-ي-م
ال -وط -ن -ي ل -لشش -ع-ر ال-ن-اط-ق ب-ا أ
ا÷معية الثقافية «أاذرار نفاد» لبلدية أايت إاسشماعيل،
لم-ازي-غية،
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع اÙاف-ظ-ة السش-ام-ي-ة ل-ل-غ-ة ا أ
وذلك Ãشش- - -ارك- - -ة أازي- - -د م - -ن  80شش -اع -ر ق -دم -وا م-ن
14ولية ،حيث سشيتنافسشون على جوائز الطبعة.
بجاية :بن النوي توهامي
هذه التظاهرة بحسسب السسيد هاجري مراد عضسو با÷معية،
‘سسيشسارك فيها نخبة من الشسعراء الذين قدموا من ﬂتلف
الو’يات ،حيث سسيلتقون على مدار ثÓثة أايام ،من أاجل تقدË
أاعمالهم الفنية بكل حرية ،والتعب Òعن اختيارهم ورؤويتهم
للواقع ‘ ،رحاب اŸنافسسة والتبادل الثقا‘ واÈÿات ‘
اÛال اللغوي ،خاصسة ما تعلق بالتعريف بالقواعد الصسحيحة
للغة اأ’مازيغية ‘ أاوسساط اÛتمع.
وسستكون Ãثابة جسسر لتبادل الرؤوى واŸفاهيم ا◊قيقية ‘
إاطارها اللغوي الصسحيح ،خاصسة وأان هذه التظاهرة فرصسة
إ’ح -داث ح -ي-وي-ة وإاع-ط-اء ن-فسس ج-دي-د ل-ه-ذا اŸه-رج-ان ،م-ن
خÓل إاعداد برنامج ثري ومتنوع يتضسمن ﬁاضسرات قيمة،
من تقد Ëوإالقاء شسخصسيات ثقافية وأاسساتذة ﬂتصس‘ Ú
›ال اللسسانيات ،و‘ اÿتام سسيتم اختيار خمسسة من بÚ
اŸشسارك‡ Úن تتوفر فيهم الشسروط اŸناسسبة لتكرÁهم‘.
هذا وكانت ا’نطÓقة بعرضس ıتلف كتب ومؤولفات ،الكاتب
ا÷زائري الراحل مولود معمري ،وتنظيم يوم دراسسي حول
تقييم مسسار اللغة اأ’مازيغية ،واÙطات التي مرت بها إ’براز
الهوية اأ’مازيغية ،فضس Óعن اŸسسابقة الشسعرية وعرضس بعضس
التحف التي لها عÓقة بالÎاث اأ’مازيغي.
و” تسسخ Òكافة اإ’مكانيات اŸادية الÓزمة قصسد إا‚اح
هذه التظاهرة ،التي تسسعى ا÷معية إ’براز أاعمال الكاتب
م -ول -ود م -ع -م -ري ونشس -ر مسس -اه-م-ات-ه ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤تشس-ج-ي-ع
اŸواهب الشس -اب -ة م -ن الشس -ع -راء والشس -اع -رات وت-ع-زي-ز الشس-ع-ر
اأ’مازيغي ‘ السساحة.

’ ي -خ -ف -ى ع -ل -ى اŸت -أام -ل ‘ السس -اح -ة ال -ث -ق-اف-ة ال-ي-وم ،أان اÛت-م-ع-ات
ا’سسÓمية والعربية  -وبصسرف النظر عن هوياتها العقدية سسنية كانت أام
شسيعية أام غ Òذلك -يطفو على سسطحها ‰وذجان عقائديان‰ ،وذج مغلق
و‰وذج منفتح ،وما يهمني ‘ النهاية هو أان أاصسل إا ¤معرفة موقع ا÷زائر
الثقا‘ ب Úا’نغÓق وا’نفتاح مقارنة مع غÒها من التجارب العربية
واإ’سسÓمية ،باعتبار أان Œربة ا÷زائر ما هي إا’ امتداد للتجارب العربية
واإ’سسÓمية وحتى Œارب اأ’· اأ’خرى التي دخلت ‘ تكوين الثقافة
ال-ع-رب-ي-ة واإ’سسÓ-م-ي-ة  -وا÷زائ-ري-ة م-ع-ه-م-ا -ب-ف-ع-ل ال-وسس-ائ-ط اإ’عÓ-م-ي-ة
اŸعاصسرة وما أاتاحته من سسهولة ‘ التواصسل وا’طÓع على منجزات اآ’خر
بكل Œلياته ا◊ضسارية وغ Òا◊ضسارية وأايضسا بفعل الهشساشسة الذاتية التي
خلقت فراغا رهيبا ” ملؤوه باسستعارات من اآ’خر وهذا ما يتجلى ‘ الولع
بالتقليد ،كما ع Èعن ذلك ابن خلدون ح Úقال« :اŸغلوب مولع بتقليد
الغالب» ،وإاضسافة إا ¤ذلك فقد لعبت اأ’حداث السسياسسية وا’جتماعية -على
اأ’قل بعد نكسسة  ‘ -1967تشسكل وعي جديد لدى شسعوب اأ’مة العربية التي
ان- -قسس- -مت ع -ل -ى ن -فسس -ه -ا ب Úا’ن -غ Ó-ق اŸذم -وم وا’ن -ف -ت -اح ال Ó-مسس -ؤوول
والعشسوائي ،وبناء عليه هنالك أاسسئلة جديرة بالطرح :أاي من النموذجÚ
(اŸغلق واŸنفتح) يشسكل الغلبة السساحقة اليوم ‘ الفضساء الثقا‘ العربي
وا÷زائ -ري؟ وم -ا ه -و شس -رط ا’ع-ت-دال ب-ي-ن-ه-م-ا؟ ‘ ا◊ق-ي-ق-ة ل-ط-اŸا ك-ان
النموذجان اŸنفتح واŸنغلق حاضسرين على مدار التاريخ ا’سسÓمي ،مع
وجود توازن واعتدال ظر‘ ‘ بعضس الوقت وغلبة سساحقة للنموذج اŸغلق
‘ أاغلب الوقت ،لكن  ⁄يكن يطرح موضسوع ا’نغÓق على الذات اإ’سسÓمية
مثلما يطرح اليوم وبهذه اÿطورة ،ولعل اŸتتبع للشسأان الثقا‘ يلحظ بجÓء
ذلك ا◊ظور القوي الذي يتمتع به النموذج اŸغلق والذي يتمثل ‘ التعصسب
الديني الذي يشسكل آافة اآ’فات الثقافية وأام اŸشساكل كلها ،ذلك أانه ’ شسيء
يؤوثر ‘ وجدان الناسس ويتجلى ‘ انفعا’تهم أاك‡ Ìا يفعل الدين الذي
يشسكل منظومة أاخÓقية باأ’سساسس قبل أان يكون عقيدة ،وهو يتوغل ‘
أاحاسسيسس الناسس ووجدانياتهم إا ¤أابسسط إانسسان ‡كن فقد Œد التدين عند
أاسستاذ جامعي مثقف ،كما Œده عند شسخصس عامي ’ يقرأا و’ يكتب ،ولكن
ا◊ضسور الديني جلي ‘ سسلوك ا’ثن Úمعا و‘ تفكÒهما ،وقد يكون
فهمهما واحدا ومتطابقا.

هل إلدين إفيون إلششعوب؟

وعليه فإان أاي عطب يصسيب هذه اŸنظومة اأ’خÓقية يؤودي إا ¤نزيف
حاد ينتج عن ا’سستاذ ا÷امعي اŸثقف كما عن العامي البسسيط مثÃ Óثل،
وقد ينقلب ا ¤فسساد عظيم وشسر مسستط Òيأاتي على ا’خضسر واليابسس
ويضسر باسستقرار أاي ›تمع ،مثلما حدث ويحدث ‘ بعضس البÓد العربية،
ذلك أان الدين «أافيون الشسعوب» مثلما ع Èعنه «كارل ماركسس» ،وأان أاي
خطاب ديني يصسدر عن عا ⁄أاو مؤوسسسسة افتائية أاو حتى عن إامام بسسيط
يكون بالنسسبة للشسخصس اŸتدين أامرا نهائيا ومفصسو’ فيه باليق ÚاŸطلق
حتى وإان كان يبدو خرافيا ،والسسبب هو أان اÿطاب الفقهي عندنا صسار قلعة
من ا◊جر واخÎاقها يعد عم Óجنونيا بل عم Óيؤودي بصساحبة ا ¤اتهمامه
بالهرطقة والزندقة والكفر البواح“ ،اما مثلما حدث مع اŸفكر اŸصسري
«نصسر حامد ابو زيد» مث Óالذي أاثارت كتاباته وبحوثه ضسجة كبÒة واتهم
با’رتداد عن ا’سسÓم والدخول ‘ ا’◊اد وبذلك لوحق قضسائيا وعانى
كثÒا من ا’ضسطهاد والقهر وانتهت ﬁاكمته بالفصسل بينه وب Úزوجته
قسسرا بحجة أانه ’ يجوز للمرأاة اŸسسلمة الزواج من غ ÒاŸسسلم ،وبرغم أان
نصسر حامد ابو زيد دافع مرارا عن نفسسه مفندا ا’تهامات اŸوجهة إاليه إا’

وت-ع-ت Èورشس-ة ا’ك-تشس-اف-ات ال-ت-ي ت-ع-رضس ب-تقنيات
السسمعي البصسري من ب Úاأهم الورشسات اŸعتمدة
بالتظاهرة ،بحيث سسيتم من خÓلها التعّرف على عّدة
م -واضس -ي-ع ه-ام-ة –م-ل ‘ ط-ي-ات-ه-ا رسس-ائ-ل ‡زوج-ة
ب -قصس -اصس -ات ت -اري -خ-ي-ة ول-ق-ط-ات ت-رب-وي-ة وعÓ-ق-ات
اجتماعية وفقرات ثقافية ،بحيث أاّنه سسيتّم التخلي
عن العروضس الروتينية بالطريقة التقليدية من خÓل
اسس-ت-غÓ-ل ت-ق-ن-ي-ات السس-م-ع-ي ال-بصس-ري وعرضس أافÓم
قصسÒة تتحّدث عن السسينما الصسماء والفنان ﬁمد
علي كÓي والÎاث اŸادي والÓمادي للجزائر واآلة
ا’مزاد اŸصسنفة من طرف منظمة اليونسسكو وآالة
العود ،إاضسافة اإ ¤الÎكيز على عنصسر اŸاء كعصسب
أاسساسسي ‘ ا◊ياة وحضسارة العرب ‘ اأ’ندلسس التي
ف -ت -ح -ه -ا ال -ق -ائ-د ط-ارق ب-ن زي-اد ،إا’ أاّن ال-ذي ي-ل-فت
ا’نتباه ‘ هذه الورشسة يكمن ‘ الغوصس ‘ أاعماق
اŸوضسوع من حيث إابراز اأ’بعاد الثقافية والتاريخية
والسسياحية وا◊ضسارية للجزائر العميقة.
ك -م -ا ب -ر›ت ﬁاف -ظ -ة اŸه-رج-ان عّ-دة ف-ق-رات
ثقافية مكملة يتم عرضسها بداية من السساعة الثانية
زوا’ وت -تضس -م -ن أال -ع -اب -ا سس -ح -ري -ة وأاخ-رى ب-ه-ل-وان-ي-ة
وعرائسس للقراقوز ومسسرحيات تربوية Ãشساركة فرق
ﬁلية ﬂتصسة.

أانه ظل مÓحقا ومنبوذا ‡ا أادى به اإ ¤الهجرة والعيشس ‘ هولندا بعيدا عن
›تمعه اين تربى ونشسأا وتعلم ،وقبل وفاته بأاسسبوع Úعاد إا ¤بلده مصسر
ليفارق ا◊ياة هناك ويدفن حيث تربي Ãدينة «طنطا» .هذه الصسورة
ال -درام -ي-ة ال-ب-ائسس-ة ت-ع-كسس ال-ب-طشس وال-ق-بضس-ة ا◊دي-دي-ة وا◊ضس-ور ال-ق-وي
للنموذج اŸغلق ونصسر حامد ابو زيد ليسس ا’ عينة بسسيطة ذلك ان اشسكال
العنف والقهر باسسم الدين ’ “سس فقط الباحث Úوالطبقة اŸثقفة ا‰ا
“سس ايضسا وبشسكل اك Ìرعبا ابسسط الناسس وهم الضسحايا اأ’ك Ìغالبا.

إلنموذج إŸغلق وإŸفتوح ‘ إلتجارب إلسشالفة وإلرإهنة

واŸشسكلة أان هذا النموذج يسسيطر على ا◊ياة العقلية وا◊ياة الشسعورية
Óنسسان اŸسسلم وبصسورة ضسمنية ’ واعية وهنا تكمن اÿطورة أ’ن هذا
ل إ
اŸتعصسب ’ يرى نفسسه اإ’ على اأنه على ا◊ق اŸب .Úلكن اÿطورة اأ’دهى
واأ’مر  -وقد تكون اأيضسا سسبي Óللخروج من ا’زمة! -تكمن ‘ تشسكل وعي
جديد وخط ⁄ Òيتم ا◊ديث بشسأانه مثلما يقع اليوم ا’ ‘ العشسرينيات من
القرن اŸاضسي ح Úقضسى «كمال اتاتورك» -وكان Áثل الوجه السسلبي
للنموذج اŸنفتح انذاك -على اخر تنظيم سسياسسي للجماعة ا’سسÓمية ،هذا
الوعي ا÷ديد اصسبح يشسكل جزء من البيئة السسياسسية العامة فيما يعرف
«با’سسÓم السسياسسي» الذي تنامي الشسعور بأاهميته بفعل كتابات العديد من
اŸنظرين للفكر ا’سسÓمي -الذين اأيقظوا همم ا’سسÓمي Úمن أاجل رصس
صسفوفهم -أامثال سسيد قطب واأبو اأ’على اŸودودي وتقي الدين النبهاÊ
وغÒهم ،و’حقا مثلت الثورة ا’يرانية « ،»1979ذروة ا’‚از السسياسسي
للحركات ا’سسÓمية .لكن يبدو ان حركات ا’سسÓم السسياسسي -وبرغم أان
بعضس منظريها كانوا من اهل العلم والثقافة ⁄ -تسستطيع ان تضسع لها قدما
‘ اÿارطة السسياسسية العربية وا’سسÓمية -باسستثناء ايران -وظلت خارج
اطار التاريخ! أ’ن الذي غلب عليها هو العاطفة والتعصسب الديني بدل
ا◊ن-ك-ة وال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي تسس-ت-وجب اŸرون-ة وط-ول النفسس،
وكانت النتائج تبعا لذلك فظيعة ،وهنا تقفز ا ¤ذهني بكث Òمن اŸرارة
وا’سس -ى Œرب -ة ا÷زائ -ر اأ’ل -ي -م -ة ال -ت -ي ع -كسست اك Ìصس -ور ال -رادي -ك -ال -ي-ة
ا’سسÓمية بشساعة .وموازاة مع هذا ا◊ضسور القوي للنموذج اŸغلق كان
حضسور النموذج اŸنفتح باهتا بعضس الشسيء خاصسة على اŸسستوى الشسعبي،
فهذا النموذج ظل يتشسكل غالبيته من الطبقة التي “تلك شسيئا من الثقافة
وا’طÓع على اآ’خر وبالذات على منجزات الغرب ا◊ضساري وهذا  ⁄يكن
مؤواتيا دائما وباأ’خصس ‘ فÎة ما بعد السستينيات وا ¤غاية انهيار ا’–اد
السسوفياتي ،وبالرغم من اأن اأغلب البلدان العربية وا’سسÓمية كانت تتبنى
ا’شسÎاكية كنموذج سسياسسي انعكسس ايضسا على
اŸسستوى ا’جتماعي ،ظل حضسور النموذج اŸغلق بها قويا ،ومع ا’نفتاح
الباهت الذي  ⁄يكن يشسكل الطريقة اŸثلى -التي كانت ينبغي أان تكون-
ظلت البÓد العربية وا’سسÓمية تعا Êالتخلف وا÷هل وا’سستبداد والدليل
أان “ك -ن ب-عضس م-ؤوي-دي ا’ن-ف-ت-اح م-ن دوال-يب السس-ل-ط-ة السس-ي-اسس-ي-ة ج-ع-ل-ه-م
يبطشسون بشسعوبهم وكأانهم  ⁄يأاخذوا من الغرب كله ا’ افكار «ميكيافيلي»
و»توماسس هوبز» وأانظمة الفكر ا’سستبدادي ،الشسيوعي والنازي والفاشسي!
ولعل Œربة «ا’خوان اŸسسلم ‘ »Úمصسر مع «جمال عبد الناصسر» دليل
على بعضس سسلبيات هذا النموذج اŸنفتح .و‘ ا÷زائر التي  ⁄تكن Œربتها
تختلف كثÒا عن Œارب بعضس البلدان العربية وا’سسÓمية كان و’زال
حضسور النموذج اŸغلق حاضسرا وبقوة والعشسرية السسوداء دليل قاطع على
هذا ،وبالرغم من ان بعضس التقارير من هنا وهناك تصسنف ا÷زائر وكأانها
دولة علمانية بالنظر ا ¤الدسستور ا÷زائري وطبيعة النظام السسياسسي القائم
بها ،غ Òأان ا◊قيقة يجب أان تؤوخذ من الشسارع حيث تتÓطم ا÷ماهÒ
ك -أام -واج ال -ب -ح -ر ال -ه -ادر ،ه -ن -اك ‘ اأ’سس -واق الشس -ع -ب-ي-ة و‘ اŸق-اه-ي و‘
اÿط -اب -ات اŸسس -ج -دي-ة نسس-ت-ط-ي-ع اأن ‰ي-ز أاي ال-ن-م-وذج Úح-اضس-ر وب-ق-وة.
وا◊قيقة أانه ’ سسبيل للخروج من اأ’زمة الثقافية للمجتمعات العربية
وا’سسÓمية ا’ بفهم وتفكيك بنية النموذج اŸغلق التي تعتمد الÎسسانة
الÎاث -ي -ة ا’سس Ó-م -ي -ة اŸث -ق -ل -ة ق -اع -دة ل-ه-ا ضس-ارب-ة ب-ذلك ق-وان Úال-ت-اري-خ
والصسÒورة عرضس ا◊ائط ،ولعل انفتاح بعضس شسبابنا اليوم على علوم الغرب
ا◊ديثة وعلوم ا’نسسان واÛتمع ومناهجهما ووجود فراغات وثغرات
تركها ‡ثلوا النموذج اŸغلق هو ما جعل بعضس الشسبيبة تشسذ عن الركب
فظهر ا’◊اد والتشسيع وطائفة اأ’حمدية التي صسارت هذه اأ’يام حديث
العام واÿاصس ‘ ا÷زائر.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألسشبت  ٢٥مارسص  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ ٢6جمادى ألثانية  ١٤٣٨هـ

أادين سصابقا ‘ اعتداءات وحيازة أاسصلحة

وزير الداخلية الفرنسصي:

بريطانيا تكشصف هوية ُمنفذ هجوم لندن

خطـ ـ ـر اإلره ـ ـاب ما زال مرتفع ـ ـا للغايـ ـ ـة

لرهاب مازال «مرتفعا للغاية» ‘ بÓده،
حذر رئيسش الوزراء الفرنسصي برنار كازنوف من أان خطر ا إ
لمن داخل البÓد ،بحسصب ما أاوردته مصصادر إاعÓمية ،أامسش.
متعهدا بحشصد كل قوى ا◊كومة لضصمان ا أ

قال كازنوف ،إأن «خطر أإلرهاب على
أألرأضشي ألفرنسشية مازأل مرتفعا ويبرر
تمديد حالة ألطوأرئ حتى  ١٥يوليوز»،
موضشحا أن «ألهجوم في لندن مثل ألذي
ت- -م ت- -ج- -ن -ب -ه ف -ي م -ط -ار أورل -ي ،ألسش -بت
ألماضشي ،كششف ألنقاب عن ألحاجة لرفع
درج -ة أل -ي -ق -ظ -ة» ،م -ؤوك-دأ أن «أل-ح-ك-وم-ة
محتششدة بالكامل حتى أللحظة أألخيرة
ل -ف -ت -رة ولي-ت-ه-ا ،وأل-ج-م-ي-ع ي-ع-م-ل ل-زي-ادة
ح- -م- -اي -ة ف -رنسش -ا» .أع -رب ك -ازن -وف ع -ن
«أل-ت-ع-اط-ف وألصش-دأق-ة وأل-تضش-امن ألثابت
م-ع ب-ري-ط-ان-ي-ا» ،إأث-ر ح-ادث ل-ن-دن أألخ-ير
أل- -ذي خ- -ل- -ف أرب- -ع- -ة ق- -ت- -ل- -ى وعشش- -رأت
ألجرحى ،من بينهم فرنسشيون.
بحسشب كازنوف ،فإان  ٢٣٠ششخصشا قتلوأ
في هجمات إأرهابية بأانحاء متفرقة من
فرنسشا ،منذ عام  ٢٠١٥في حين تم إأحباط
 ١٧محاولة هجوم في  ٢٠١6وخمسشة ،منذ
بدأية ألعام ألجاري.

فيون يتّهم ..وهولند يّرد
أت -ه -م أل -م -رشش -ح أل-ي-م-ي-ن-ي أل-ف-رنسش-ي إأل-ى
ألن -ت -خ -اب-ات أل-رئ-اسش-ي-ة ف-رأنسش-وأ ف-ي-ون،
أمسص أألول ،أل -رئ -يسص أل -ح -ال -ي ف -رأنسش-وأ
ه -ولن -د ب -ت -رؤوسص «م -ك -تب أسش -ود» ي-ن-ظ-م
ألتسشريبات إألى وسشائل أإلعÓم.
يوأجه فيون صشعوبات جمة في حملته
ألن -ت -خ -اب -ي -ة ع -ل -ى رأسش-ه-ا مÓ-ح-ق-ة م-ن

أل -قضش-اء بسش-بب وظ-ائ-ف وه-م-ي-ة سش-ج-ل-ه-ا
لزوجته ،وباتت أسشتطÓعات ألرأي تضشعه
في مرتبة متأاخرة بين ألمرششحين.
صشدر بيان عن ألرئاسشة ألفرنسشية نّدد فيه
ه- -ولن- -د «ب- -ح- -زم ب -الدع -اءأت أل -ك -اذب -ة
ل -ف -رأنسش -وأ ف -ي -ون» ،م -ؤوك -دأ أن ألسش -ل -ط-ة
ألتنفيذية لم تتدخل منذ أنتخاب هولند
في « ،٢٠١٢بتاتا في أي مسشأالة قضشائية،
ول -ط -ال -م -ا أل-ت-زمت ب-اح-ت-رأم أسش-ت-قÓ-ل-ي-ة
ألقضشاء» .تابع ألبيان «أما بالنسشبة إألى
ألقضشايا ألخطيرة ألمتعلقة بالسشيد فيون،
فإان رئيسص ألجمهورية لم يعلم بها إأل من
أإلعÓم».
تششير أسشتطÓعات ألرأي إألى أن فيون
سشيخسشر ألسشباق إألى ألرئاسشة من ألدورة

أألولى ألمقررة في  ٢٣أفريل .ورد فيون
ع -ل -ى ه -ولن -د ع -ب -ر ب -رن-ام-ج ت-ل-ف-زي-ون-ي
أسشتضشافه ،مسشاء ألخميسص ،على محطة
«ف - -رأنسص  .»٢وق - -ال ف- -ي- -ون ف- -ي ب- -دأي- -ة
ألبرنامج «منذ ششهرين ،تغرقني ألصشحافة
بسشيل من ألوحل».
أضش -اف «إأن ه -ذأ ي -ذك-رن-ي غ-ال-ب-ا ب-ب-ي-ار
ب -ي -ري-غ-وف-وأ» ،رئ-يسص أل-وزرأء ألسش-اب-ق ف-ي
ع-ه-د ف-رأنسش-وأ م-ي-ت-رأن أل-ذي أن-ت-ح-ر في
 ١٩٩٣بعدما كششف عن تورطه في قضشية
مالية .وقال فيون «فهمت لم يمكن أن
يصشل ألمرء إألى هذأ ألمكان».
ثم أتهم هولند بترؤوسص «مكتب أسشود».
وأششار إألى كتاب سشيصشدر قريبا قال إأنه
أط -ل -ع ع -ل -ى ج-زء م-ن-ه ،وف-ي-ه أن ه-ولن-د
«ي-ط-لب ك-ل أل-تسش-ج-يÓ-ت أل-قضش-ائ-ي-ة ألتي
تهمه إألى مكتبه ،وهو أمر غير قانوني
ت -م -ام -ا» .وط -الب ب -ف -ت -ح ت -ح-ق-ي-ق «ح-ول
ألدع-اءأت أل-م-وج-ودة ف-ي أل-ك-ت-اب ،ألن-ها
تششكل فضشيحة دولة».
كان فيون يعتبر من بين أألوفر حظا
للفوز بالرئاسشة بعد حصشوله على تفويضص
أل-ي-م-ي-ن ف-ي ن-ه-اي-ة  ،٢٠١6ل -ك-ن ألصش-ح-ف
بدأت تتدأول أخبارأ عن وظائف وهمية
حصشلت عليها زوجته بينيلوب ،ثم أضشطر
لÓعتذأر لقبوله بزأت فاخرة بقيمة ١٣
أل -ف ي -ورو ق -دم -ه -ا ل -ه أل -م-ح-ام-ي روب-ي-ر
بورجي ألذي وصشفه بـ»ألصشديق».

كشصفت دائرة مكافحة
لرهاب ‘ بريطانيا عن
ا إ
اسص-م م-ن-ف-ذ ه-ج-وم لندن،
وقالت إانه بريطا Êاسصمه
لصص- -ل- -ي أادري -ان راسص -ل،
ا أ
وأاع-ل-نت ت-وق-ي-ف مشص-تبه
بهما آاخرين لي ‘ Óإاطار
ال -ت -ح -ق -ي -ق ،وق -ال ق -ائ -د
لره- -اب ‘
م - -ك - -اف - -ح - -ة ا إ
بريطانيا ،إانه ” إايقاف ٩
ع- -ل- -ى خ- -ل- -ف- -ي- -ة ه- -ج -وم
لندن.
وذك -رت ألشش -رط -ة أن م -ن -ف -ذ
ألهجوم يدعى خالد مسشعود،
وهو بريطاني ألمولد ،أعتنق
أإلسش Ó-م وأسش -ت -خ -دم أسش -م-اء
مسشتعارة كثيرة ،مضشيفة أنها
ت -ح -اول م -ع -رف -ة م-ا إأذأ ك-ان
هناك آأخرون قد وجهوأ له
تعليمات.
ف- - -ي وقت سش- - -اب - -ق ،ق - -ال
متحدث باسشم ششرطة لندن،
إأن -ه -م أج-روأ ت-ح-ق-ي-ق-ات ف-ي
ط -رد مشش -ت -ب-ه ب-ه ع-ث-ر ع-ل-ي-ه
قرب «ويسشتمنسشتر» ألمنطقة
أل -ت -ي ك -انت مسش -رح أل-ه-ج-وم
ع-ل-ى أل-ب-رل-م-ان أل-ب-ري-ط-ان-ي،
أألربعاء.
ك-انت ألشش-رط-ة أل-ب-ري-طانية
قد أعلنت أن أإلرهابي ألذي
نفذ هجوم لندن يدعى خالد
مسش- -ع -ود ،وه -و م -ن م -وأل -ي -د
مدينة كنت في جنوب ششرق

›لسس األمن الدو‹ ُيدين التجارب الباليسصتية األخÒة لبيونغ يانغ

إأن-ج-ل-ت-رأ ،وع-م-ره  ٥٢عاما.
وذك- -رت أن- -ه أدي- -ن سش- -اب- -ق- -ا
باعتدأءأت وحيازة أسشلحة.
على ألرغم من أن ألسشلطات
أل-ب-ري-ط-ان-ي-ة ت-رج-ح أن يكون
مسشعود تصشرف «دون ششركاء»
ووحده بوحي من «منظمات
إأره-اب-ي-ة» ع-ل-ى نسش-ق ألذئاب
أل- -م- -ن -ف -ردة ،إأل أن ت -ن -ظ -ي -م
دأعشص أإلره- - -اب- - -ي ت - -ب - -ن - -ى
ألعملية ،أول أمسص.
أفادت ألششرطة في بيان أن
مسش -ع -ود ك -ان ي -ع -رف «ب -ع-دة
أل-ق-اب» وي-ع-يشص ف-ي م-ن-ط-قة
«ويسشت ميدلندز» ألتي تضشم
مدينة برمنغهام ألتي نفذت

ف -ي -ه -ا ألشش -رط -ة أل -مسش -ل -ح -ة
ع - -م- -ل- -ي- -ة م- -دأه- -م- -ة ،ل- -ي- -ل
أألربعاء -ألخميسص.
ششدد ألبيان على أن مسشعود
«ل- -م ي- -ك- -ن مشش -م -ول ف -ي أي
ت-ح-ق-ي-ق-ات ج-اري-ة ،ول-م ت-كن
ه-ن-اك م-ع-ل-وم-ات مخابرأتية
من قبل عن أعتزأمه تنفيذ
ه-ج-وم إأره-اب-ي» ،مضش-ي-فا أن
ألمذكور «لم يدن من قبل في
أي ج - - -ري - - -م- - -ة ت- - -ت- - -ع- - -ل- - -ق
ب -اإلره -اب».ه -ذأ وت-ب-ي-ن م-ن
فحصص سشجÓت ششركة إأيجار
سش - - - -ي- - - -ارأت أن ألسش- - - -ي- - - -ارة
أل -مسش -ت -خ -دم -ة ف -ي أل-ه-ج-وم
أسشتؤوجرت في برمنغهام.

وصصف القرار باÿطأا

أاردوغـ ـ ـان يطال ـ ـب واشصنط ـ ـن بال ـ ـÎاجع ع ـ ـن
منـ ـ ـع األجه ـ ـ ـزة اإللكÎونيـ ـ ـة

أامريكا رصصدت اسصتعدادها لتجارب جديدة

أدأن م -ج -لسص أألم -ن أل -دول-ي «بشش-دة
أل-ت-ج-ارب أل-ب-ال-يسش-ت-ي-ة أل-تي أجرتها كوريا
ألششمالية ،يومي  ١٩و ٢١مارسص ،منددأ
ب -تصش -رف -ه-ا «أل-م-زح-زح لÓ-سش-ت-ق-رأر أك-ث-ر
فأاكثر».
ج -اء ف -ي ب -ي -ان ل -ل -م -ج -لسص «أن أعضش-اء
مجلسص ألمن ألدولي عبروأ عن قلقهم
أزأء تصش -رف ك -وري -ا ألشش-م-ال-ي-ة أل-م-زح-زح
لÓسشتقرأر أكثر فأاكثر تجاهلها ألفاضشح
وألمسشتفز لمجسص ألمن ألدولي».
جدد ألمجلسص ،أول أمسص ،دعمه لحل
سشياسشي لهذأ ألملف ،دأعيا بيونغ يانغ ألى
«أظ -ه -ار أل -ت -زأم صش -ادق ب -ن -زع ألسش -ل -ح-ة
ألنووية».
تأاتي إأدأنة مجلسص ألمن ألدولي في وقت
ذك -ر عسش -ك -ري -ون ،ي -وم أل -خ -م -يسص ،أن -ه-م
ح- -ددوأ نشش -اط ح -ول م -وأق -ع ل -ل -ت -ج -ارب
أل-ن-ووي ل-ك-وري-ا ألشش-م-ال-ي-ة ،م-ع-ت-ق-دي-ن أن
بيونغ يانغ تسشتعد للقيام بتجربة جديدة.
ف- -ي ذأت ألسش- -ي- -اق ،رصش- -دت أل -ولي -ات
أل -م -ت -ح-دة أألم-ري-ك-ي-ة نشش-اط-ا ف-ي ك-وري-ا
ألششمالية يدل على أحتمال أسشتعدأد بيونغ
ي-ان-غ لج-رأء ت-ج-رب-ة صش-اروخ-ي-ة ج-دي-دة،
ب- -حسشب م- -ا أف- -اد ب- -ه مصش- -در عسش- -ك- -ري
أمريكي.
ذكر مسشؤوول في وزأرة ألدفاع أألمريكية
بأان ألوليات ألمتحدة أألمريكية رصشدت
نشش -اط -ا ف -ي ك -وري -ا ألشش-م-ال-ي-ة ي-دل ع-ل-ى
أحتمال أسشتعدأد بيونغ يانغ لجرأء تجربة
صشاروخية جديدة ،موضشحا أن «مسشتوى
م -ن أل-نشش-اط ف-ي أل-م-وأق-ع أل-ت-ي ت-رأق-ب-ه-ا
ششبيها بما قامت به كوريا ألششمالية سشابقا
قبل أجرأء تجارب» صشاروخية.
ذكرت قناة «فوكسص نيوز» ألتلفزيونية،
أول أمسص ،أن أسشتعدأدأت كوريا ألششمالية
لجرأء تجربة صشاروخية جديدة «باتت
في ألمرأحل أألخيرة» ،مّرجحة إأجرأءها
في أأليام ألقليلة ألمقبلة.
نقلت ألقناة عن مسشؤوول أمريكي أحتمال
أن تكون كوريا ألششمالية قد حفرت أنفاقا
جديدة حول موقع بانغي-ري للتجارب
في ششمال ششرق ألبÓد .كما أفادت أن
ألقوأت ألجوية أألمريكية نششرت طائرة
أسشتطÓع خاصشة تسشتخدم ألخذ عينات
من ألهوأء بعد ألتجارب ألنووية.

ألعدد

١٧٢٩٣
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ب-ال-ط-ائ-رأت ط-الب أل-رئ-يسص أل-ت-ركي رجب
طيب أردوغان برفع ألقيود ألتي فرضشتها
ألوليات ألمتحدة على أصشطحاب ألأجهزة
ألل- -ك- -ت- -رون- -ي- -ة ف- -ي م- -قصش- -ورأت أل- -رك- -اب
بالطائرأت ألمتجه أإليها من عدة دول في
ألششرق ألأوسشط ،من بينها بÓده.
أع- -رب أردوغ -ان ف -ي تصش -ري -ح -ات خ Ó-ل
مششاركته في برنامج بثته قنوأت تلفزيونية
م -ح -ل -ي -ة ع -ن أم -ل -ه ف -ي ع -دول ألسش -ل -ط -ات
ألأمريكية «عن هذأ ألخطاأ باأسشرع وقت»..
مضشيفا «يمكن تفهم ألضشرورأت ألأمنية لكن
أعتقد أنه يجب عدم تضشخيمها» .
أكد أردوغان « أن ألقيود تمثل أإجحافا بحق

تركيا وألدول ألأخرى ألتي ششملها ألقرأر
ألأمريكي».
يشش -م -ل أل -ح -ظ -ر أل -ذي ت-م ألإعÓ-ن ع-ن-ه،
ألثÓثاء ألماضشي ،مششغÓت أسشطوأنات «دي
ف - -ي دي» وح - -وأسش - -يب ل - -وح - -ي - -ة و أج- -ه- -زة
أل -ك-م-ب-ي-وت-ر أل-م-ح-م-ول-ة وسش-يسش-م-ح ل-ل-رك-اب
ب-ح-م-ل ت-لك ألأج-ه-زة ف-ي ح-ق-ائب سش-ف-ره-م
ف -ق -ط ف -ي أل -م-ك-ان أل-م-خّصش-صص ل-ه-ا أسش-ف-ل
ألطائرة.
ذكرت وكالة أنباء ألأناضشول أن وزير ألنقل
وأل -م Ó-ح -ة أل -ب -ح -ري-ة وألتصش-الت أل-ت-رك-ي
أحمد أرصشÓن قد بعث برسشالة أإلى نظيره
ألأمريكي طلب فيها ألعدول عن ألقرأر.

مصصر

قتيل و 3مصصاب ‘ Úانفجار بضصاحية اŸعادي جنوب القاهرة

ل- -ق- -ي شش- -خصص مصش -رع -ه و أصش -يب ث Ó-ث -ة
أآخ- -رون ،أمسص ،ج -رأء أإن -ف -ج -ار ب -م -ن -ط -ق -ة
«ألمعادي» جنوب ألعاصشمة ألقاهرة ،بحسشب
ما أكدته وزأرة ألدأخلية ألمصشرية.
ذكر مركز ألإعÓم ألأمني بالوزأرة في بيان
له ،أمسص ،أإن رج Óقتل و أصشيبت زوجته
ونجÓه ،أإثر أنفجار «جسشم معدني غريب»
باإحدى ألششوأرع بمنطقة ألمعادي ،جنوب
إاشصهار

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية
الديوان العمومي للمحضصر القضصائي
لسصتاذ :صصيفية ÿضصر ﬁ -ضصر قضصائي Ãحكمة بريان
مكتب ا أ
الكائن مكتبه بشصارع بلعمري عيسصى بريان ولية غرداية
الهاتف٠٢٩ . ٢٤ . ٦٧ . ٣٢ :

إاعÓن عن بيع مناب قاصصرين ‘ عقار باŸزاد العلني

نحن أألسشتاذ :صشيفية ÿضشر ﬁ -ضشر قضشائي Ãحكمة
بريان
 لفائدة ألسشيدة :عميور باية ألولية عن ألقاصشرين :رأششديأحÓم ورأششدي ﬁمد أم ÚوأŸمثلة بوأسشطة وكيلها ألسشيد
عميور ألطاهر أŸتخذين موطنا لهم بالقرأرة ولية غردأية.
 بناء على أإلذن بالتصشرف ‘ أموأل قاصشر ألصشادر عنألسشيد قاضشي ششؤوون أألسشرة Ãحكمة ألقرأرة ألفرعية بتاريخ
 ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٥فهرسص رقم .٢٠١٣ / ٢٨٤
 وبناء على قائمة ششروط ألبيع باŸزأد ألعلني أŸودعةبأامانة ضشبط ﬁكمة غردأية بتاريخ– ٢٠١٧ / ٠٢ / ٢١ :ت
رقم ١٧ / ٥٢ :وأŸؤوششر عليها من طرف ألسشيد رئيسص ﬁكمة
غردأية
 سشيتم بيع مناب ألقاصشرين ‘ ألعقار أآلتي بيانه باŸزأدألعلني وذلك ‘ أ÷لسشة ألعلنية أŸنعقدة بقاعة أ÷لسشات
Ùكمة غردأية يوم  ٢٠١٧ / ٠٥ / ٠٢على ألسشاعة  ١١ : ٠٠سشا
صشباحا.
تعي Úألعقار :نسشبة ( )٢٤ / ٢١ششياعا ‘ مسشكن فردي كائن
بحي  ٢٠سشكن سشيدي بلخ Òألقرأرة ولية غاردأية يحمل رقم
 ١٣أŸتمثل ‘ ششقة متكونة من قاعة  ٠٢ +غرف  +مطبخ +

حمام  +مرحاضص  +بهو  ٠٣ +فناء وسشطح وألبالغة مسشاحته
ألشش -ام -ل -ة م -ائ -ت Úم Îم-رب-ع ووأح-د وسش-ت-ون سش-ن-ت-ي-م Îم-رب-ع
( ٢٠٠,6١م )٢وكذأ ›موع أألرضص أŸششيد عليه ذلك أÙل
ألشش -ام -ل -ة م -ائ -ة وأث -ن -ان وعشش-رون م Îم-رب-ع وسش-ب-ع-ة وسش-ت-ون
سشنتيم ١٢٢ ، 6١( Îم )٢يحده :ششمال :طريق ،جنوبا :ششارع،
ششرقا :طريق ،غربا :مسشكن متاسص عبد ألقادر.
ششروط ألبيع:
 تسش -ت -ق-ب-ل أŸزأي-دأت ع-ل-ى أسش-اسص ث-م-ن أسش-اسش-ي ق-دره: ٣.٣٥٣.٢٧٨,٣٢دج.
 إأضشافة إأ ¤ألششروط أŸذكورة بدف Îألششروط يجب علىألرأسشي عليه أŸزأد أن يدفع حال أنعقاد أ÷لسشة خمسص ألثمن
وأŸصشاريف وألرسشوم أŸسشتحقة ،ويدفع أŸبلغ ألباقي ‘ أجل
أقصشاه ثمانية ( )٠٨أيام بأامانة ضشبط أÙكمةŸ ،زيد من
أŸعلومات أو لسشحب دف Îششروط ألبيع يرجى ألتصشال Ãكتب
أÙضشر ألقضشائي على ألعنوأن أŸذكور أعÓه أو ألتصشال
بأامانة ضشبط أÙكمة.
الشصعب ٢٠١٧/٠٣/٢٥

ÓعÓن أÙضشر ألقضشائي
ل إ
ألششعب PUB

ألقاهرة.
أوضشح ألبيان أن «ألضشحية هو حارسص كان
يقوم بتنظيف حديقة حيث عثر على ذلك
ألجسشم ألذي أنفجر بعد ألعبث به ما أسشفر
ع- -ن وف -ات -ه» ،مشش -ي -رأ أإل -ى أن -ه ت -م ت -اأم -ي -ن
أل-م-ن-ط-ق-ة وي-ج-ري ت-مشش-ي-طها للوقوف على
خ- -ل- -ف- -ي- -ات أل- -ح- -ادث وأت- -خ- -اذ ألإج -رأءأت
ألقانونية.

لسصتاذ ا◊اج مسصعود ﬁمد
مكتب توثيق عمومي ا أ
لخوة زغنون اŸنظر ا÷ميل ا◊راشش ولية ا÷زائر
 ٠٧شصارع ا إ

إان ـ ـ ـشصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

اŸؤوسصسصة ذات الشصخصش الوحيد وذات اŸسصؤوولية
اÙدودة «إاكزاكليم»
Ãوجب ع- -ق- -د ت- -ل- -ق- -اه أŸوث- -ق أŸمضش- -ي أسش- -ف- -ل- -ه ب -ت -اري -خ
– ٢٠١٧/٠٣/١6ت رقم  ٢٠١٧ / ٠6٠وألذي سشيسشجل طبقا
للقانون ” ،تأاسشيسص مؤوسشسشة ذأت ألششخصص ألوحيد وذأت
أŸسش -ؤوول -ي -ة أÙدودة وف-ق أŸوأصش-ف-ات أل-ت-ال-ي-ة :أل-تسش-م-ي-ة:
لرضص ألعائلية قطعة رقم
إأكزأكليم - .أŸقر ألجتماعي :حي أ أ
 ٤٩٣قسشم  ٠٢غرب برج ألبحري ،بلدية برج ألبحري ،ولية
أ÷زأئ -ر ،أŸوضش -وع - :م -ؤوسشسش -ة أشش -غ -ال أل -ب -ن-اء ‘ ﬂت-ل-ف
م -رأح-ل-ه (رم-ز  - ،)١٠٩٢٠١م -ؤوسشسش -ة أشش -غ -ال مسش-اك-ة أل-ب-ن-اء
وألÎصش- -يصص (رم -ز  - .)١٠٩٢٠٣م -ؤوسشسش -ة أل -ده -ن ألصش-ن-اع-ي
ودهن أŸبا( Êرمز  - .)١٠٩٢٠٤مؤوسشسشة أششغال ألكهرباء
(رمز  - . )١٠٩٢٠6مؤوسشسشة تركيب أنظمة ألتكييف وألتÈيد
(رم - -ز  - .)١٠٩٢٠٧م- -ؤوسشسش- -ة ت- -رك- -يب ألشش- -ب -ك -ات وأŸرأك -ز
ألكهربائية وألهاتفية (رمز  - .)١٠٩٢١٤رأسص أŸال :مليون
دي -ن-ار ج-زأئ-ري ( ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دج) ﬁرر ك- -ام Ó- -وم -ودع
بحسشاب أŸكتب كما يتب Úمن خÓل ﬁاسشبته - .أŸدة٩٩ :
سشنة - .أŸسش :Òع Úألسشيد قماط طريق مسشÒأ للششركة ّŸدة
غﬁ Òدودة.
سشتودع نسشختان من هذأ ألعقد لدى أŸركز ألوطني للسشجل
ألتجاري  -ملحقة ولية أ÷زأئر.
ÓعÓن أŸوثق.
ل إ
ألششعب PUB
الشصعب ٢٠١٧/٠٣/٢٥
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’فريقية ◊ل النزاع
’· اŸتحدة بدعم ا÷هود ا إ
طالب ا أ

›لسش السسلم واألمن اإلفريقي يفّعل ÷نة الرؤوسساء اÿاصسة بالصسحراء الغربية

’فريقي إاعادة تفعيل ÷نة رؤوسساء الدول و ا◊كومات اÿاصسة بالصسحراء
’من ل–Óاد ا إ
قرر ›لسص السسلم وا أ
الغربية ،عقب اجتماعه الذي تناول الوضسع ‘ آاخر مسستعمرة إافريقية ،معلنا عن بعثة ميدانية ‘ اŸنطقة سسنة
.2017

اتخذ مجلسص السسلم واألمن قرار إاعادة تفعيل
لجنة رؤوسساء الدول والحكومات الخاصسة بالصسحراء
الغربية ،التي أانشسئت طبقا لÓئحة المصسادق عليها
أاثناء ندوة رؤوسساء دول وحكومات التحاد اإلفريقي
المنعقدة في دورتها العادية الـ  15بالخرطوم من
 1٨إالى  22جويلية  ،197٨بحسسب ما أاكده البيان
الختامي للمجلسص الذي عقد اجتماعه الـ  ، 66٨يوم
الثنين  20مارسص.
دعا أايضسا في نفسص السسياق إالى «تجنيد وتقديم
أاشسكال أاخرى لدعم السسياسسة و الدبلوماسسية قصسد
تسسهيل المحادثات المباشسرة (بين جبهة البولزاريو
وال -م-غ-رب)» ،ط-ال-ب-ا ك-ذلك م-ن م-ف-وضس-ي-ة الت-ح-اد
اإلف- -ري- -ق -ي أان ت -ت -خ -ذ «ع -ل -ى ال -ف -ور» اإلج -راءات
الضس-روري-ة إلع-ادة ف-ت-ح م-ك-تب الت-ح-اد اإلف-ري-ق-ي
بالعيون المحتلة.

تأاسسف لسستقالة روسش

تأاسسف مجلسص السسلم واألمن اإلفريقي لسستقالة
Óمين العام
كريسستوفر روسص ،المبعوث الشسخصسي ل أ
Óم-م ال-م-ت-ح-دة ل-لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،وه-ن-أاه ع-ل-ى
ل -أ
الجهود التي بذلها من أاجل تجاوز حالة النسسداد
الذي يعرقل مسسار التسسوية على «ضسرورة مضساعفة
الجهود للتوصسل إالى حل سسريع ونهائي للنزاع في
الصسحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ
أاكثر من  40سسنة».
ط -لب ال -م -ج -لسص م -ن رئ -يسص ال -م-ف-وضس-ي-ة ات-خ-اذ
اإلج -راءات ال Ó-زم -ة ل -ت -م -ك -ي -ن ال -م -م-ث-ل السس-ام-ي
Óت-ح-اد اإلف-ري-ق-ي ال-رئ-يسص ال-م-وزم-ب-ق-ي السس-اب-ق
ل -إ
جواكيم شسيسسانو من ممارسسة عهدته مباشسرة.
Óتحاد اإلفريقي
دعا مجلسص السسلم واألمن ل إ
األم -م ال -م -ت -ح -دة وال-م-ج-ت-م-ع ال-دول-ي إال-ى ت-ق-دي-م
«ال-دع-م ال-ك-ام-ل» ل-ل-ج-ه-ود اإلف-ري-ق-ي-ة ال-رامية إالى
تجاوز حالة النسسداد التي تميز مسسار السسÓم في
الصسحراء الغربية».

غياب المغرب يفضسحه

Óتحاد
أاكد أاعضساء مجلسص السسلم واألمن التابع ل إ
اإلفريقي أان غياب المغرب عن اجتماع المجلسص
الذي تم تخصسيصسه ،يوم الثنين الماضسي ،لمناقشسة
ت -ط -ورات ال -قضس -ي -ة الصس -ح-راوي-ة ،ب-ره-ان ع-ل-ى أان
السسياسسة المغربية «تتناقضص مع أاهداف ومبادئ
اإلتحاد اإلفريقي».
أاوضسح أاعضساء المجلسص  -خÓل أاول اجتماع لهم
ح -ول الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة م-ن-ذ انضس-م-ام ال-م-غ-رب
Óت -ح -اد اإلف -ري -ق -ي ف -ي ج -ان -ف -ي ال -م-اضس-ي -أان
ل -إ
«القواعد تفرضص على المغرب الحضسور إالى جانب
الجمهورية الصسحراوية للرد على أاعضسائه وغيابه
عن الجتماع شسكل أاول اختبار للنظام المغربي

على مدى تشسبثه باحترام ميثاق اإلتحاد اإلفريقي
الذي قبل به مؤوخرا» ،معتبرين أان ما حدث «يؤوكد
أان السسياسسة المغربية تتناقضص مع أاهداف ومبادئ
اإلتحاد اإلفريقي».
في هذا الصسدد ،أاكد المجلسص أان غياب المغرب
رغم الدعوة الرسسمية التي وجهت له «تتناقضص مع
تصسريحات الملك محمد السسادسص التي اأدلى بها
خÓل القمة اإلفريقية األخيرة والتي أاكد فيها نية
بÓده التعاون بشسكل بناء مع اإلتحاد اإلفريقي من
أاجل التوصسل إالى السسلم واألمن والسستقرار في
القارة اإلفريقية».
أاضساف أان غياب المغرب عن هذا الجتماع «لم
يمنع اإلتحاد اإلفريقي من الثبات على مواقفه
ال -راسس -خ -ة ت -ج -اه إان -ه -اء الح -ت Ó-ل م-ن الصس-ح-راء
الغربية» ،مشسددا بالمناسسبة على أان «األوان قد
حان لكي يلعب اإلتحاد اإلفريقي دوره أاكثر من ذي
قبل من أاجل إاعطاء الشسعب الصسحراوي الفرصسة
لتقرير مصسيره لسسيما وأان طرفي النزاع متواجدين
بنفسص المنظمة».
كان وزير الشسؤوون الخارجية السسيد محمد السسالم
ولد السسالك  -الذي حضسر الجتماع  -قد أاكد
«غياب المغرب عن هذا الجتماع الذي يشسكل أاول
اختبار لم يمنع التحاد اإلفريقي من الثبات على
م- -واق -ف -ه ال -راسس -خ -ة ت -ج -اه إان -ه -اء الح -ت Ó-ل م -ن
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة» .ي-ذك-ر أان رئ-يسص م-ف-وضس-ي-ة
الت -ح-اد اإلف-ري-ق-ي م-ح-م-د م-وسس-ى ف-ق-ي ق-د ق-دم

اسستقبلت وفدا للبوليسساريو

تقريرا مفصس Óحول األوضساع في الصسحراء الغربية
المحتلة خÓل الجتماع.

اعتصسام ضسد نهب الفوسسفات

اع- -تصس- -م ع- -دد م- -ن الشس- -ب- -ان الصس -ح -راوي -ي -ن
ال -ع -اط -ل -ي -ن ع -ن ال-ع-م-ل داخ-ل ح-اف-ل-ة ت-اب-ع-ة
لشسركات نهب «الفوسسفات» بمدينة العيون
ال -م -ح -ت-ل-ة ،ت-ن-دي-دا ب-الأوضس-اع ال-م-زري-ة ال-ت-ي
ي-ع-يشس-ون-ه-ا ج-راء سس-ي-اسس-ة الح-تÓ-ل المغربي
ل - -لصس - -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة وذلك ق- -ب- -ي- -ل زي- -ارة
«اسس -ت -ف -زازي -ة» م -رت -ق-ب-ة ل-م-لك ال-م-غ-رب اإل-ى
العيون المحتلة ،بحسسب ما اأوردته مصسادر
اإعÓمية وحقوقية ،اأمسص.
اعتصسم اأكثر من  50بطال صسحراويا داخل
ح -اف -ل -ة م-خصسصس-ة ل-ن-ق-ل ال-مسس-ت-خ-دم-ي-ن ف-ي
شس -رك -ة «ف -وسس -ب -وك -راع» ال -م -ت-ورط-ة ف-ي ن-هب
الفوسسفات من الصسحراء الغربية المحتلة «
وذلك منذ السساعة الثامنة من ليلة الخميسص
وسس -ط م -دي-ن-ة ال-ع-ي-ون ال-م-ح-ت-ل-ة» ،م-ط-ال-ب-ي-ن
بالكف عن اسستغÓل ثروات اأراضسيهم المحتلة
على حسساب مسستقبلهم.
هدد المعتصسمون بـ «اإحراق اأنفسسهم» داخل
ال -ح -اف -ل -ة ف -ي ح -ال -ة م -ا ل-م ي-ت-م السس-ت-ج-اب-ة
ل-م-ط-ال-ب-ه-م ال-م-ت-ع-ل-ق-ة بـ «ح-قهم في التشسغيل
والسستفادة من ثروات بÓدهم المحتلة».

موسسكـ ـ ـو تدع ـ ـو لتسسوية القضس ـ ـ ـية الصسح ـ ـراوية وفقا للوائح األ‡ـ ـ ـية
أاكد نائب وزير اÿارجية
الروسسي ميخائيل بوكدانوف،
Ãوسسكو ضسرورة «تكثيف ا÷هود
وتنسسيقها بغية التوصسل إا ¤حل
عادل» Ÿسسأالة الصسحراء الغربية.
اسستقبل السسيد بوكدانوف الذي
يشسغل أايضسا منصسب اŸسستشسار
اÿاصص للرئيسص الروسسي اŸكلف
’وسسط
بشسمال إافريقيا والشسرق ا أ
’ول،
’فريقية ،أامسص ا أ
والدول ا إ
وفدا عن

جبهة البوليسساريو الذي يجري زيارة اإلى
روسسيا بقيادة المنسسق الصسحراوي مع بعثة
الأمم المتحدة من اأجل تنظيم اسستفتاء
ب- -الصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب -ي -ة
(المينورسسو) السسيد
امحمد خداد.

È````Y
⁄É````©dG

خÓل اللقاء تبادل الطرفان «الروؤى حول
ال- -وضس- -ع ال- -خ- -اصص ب- -تسس- -وي -ة ال -ن -زاع ف -ي
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة ل سس-ي-م-ا ع-ل-ى ضس-وء
ال -ت -حضس -ي -رات ل -دراسس-ة ف-ي شس-ه-ر اأف-ري-ل
المقبل اأمام مجلسص الأمن الأممي مسساألة
تجديد عهدة بعثة المينورسسو» ،بحسسب ما
اأف -اد ب -ه ب-ي-ان ل-وزارة الشس-وؤون ال-خ-ارج-ي-ة
الروسسية.
بهذه المناسسبة اأبرز الطرف الروسسي
«م -وق-ف بÓ-ده ال-م-وؤي-د ل-ح-ل ع-ادل ودائ-م
على اأسساسص قرارات الأمم المتحدة من
اأج- - -ل اإحÓ- - -ل السسÓ- - -م ف - -ي الصس - -ح - -راء
الغربية» ،كما اأعرب عن اإرادة موسسكو في
«مواصسلة العمل في هذا التجاه بالتعاون
م -ع ك -ل الأط -راف ال -م -ع-ن-ي-ة ل سس-ي-م-ا م-ع
الشسركاء من مجموعة اأصسدقاء الصسحراء
الغربية».
كما تم التطرق اإلى «ضسرورة تكثيف جهود

إاطÓق سسراح حسسني مبارك

^ القاهرة :نفذت السسلطات المصسرية ،أامسص ،قرارا بإاطÓق
سسراح الرئيسص المصسري السسابق حسسني مبارك ،بعد سسجن دام سست سسنوات ،وذلك
بعد أان برأاته محكمة النقضص من تهم قتل المتظاهرين سسنة .2011

انطÓق معركة تحرير الرقة
^ باريسص :قال وزير الدفاع الفرنسسي ،جان إايف لودريان ،أامسص ،إان معركة
اسستعادة مدينة الرقة السسورية من تنظيم داعشص اإلرهابي ،سستبدأا خÓل األيام
القادمة ،مؤوكدا أان على التحالف الدولي مواصسلة الضسغط على التنظيم المتطرف في
سسوريا والعراق.

سسفير مؤويد لÓسستيطان

*واشسنطن :وافق مجلسص الشسيوخ األمريكي بغالبية  52عضسوا مقابل  46وتغيب
عضسوين ،على تعيين ديفيد فريدمان ،المحامي المؤويد لÓسستيطان اإلسسرائيلي في
الضسفة الغربية ولنقل السسفارة األمريكية من تل أابيب إالى القدسص ،سسفيرا للوليات

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

المجتمع الدولي للتوصسل اإلى حل عادل
ياأخذ بعين العتبار المصسالح الأسساسسية
لشس-ع-وب م-ن-ط-ق-ة شس-م-ال اف-ريقيا ويسساهم
ف - -ي ت- -حسس- -ي- -ن الأوضس- -اع ف- -ي ال- -م- -غ- -رب
العربي».
يضسم الوفد الصسحراوي اإلى جانب السسيد
اأم-ح-م-د خ-داد اإب-راه-ي-م م-ح-م-د م-حمود،
عضس- -و الأم- -ان- -ة ال -وط -ن -ي -ة ك -اتب ال -دول -ة
ل-ل-ت-وث-ي-ق والأم-ن وف-اط-م-ة ال-م-هدي عضسو
الأمانة الوطنية الأمينة العامة لÓتحاد
الوطني للمراأة الصسحراوية واأعلي سسالم
م-ح-م-د ف-اظ-ل ،م-م-ث-ل ج-ب-ه-ة البوليسساريو
لدى روسسيا.
خÓل فترة اإقامته بموسسكو التي سستدوم
 3اأي- -ام سس -ي -ل -ت -ق -ي ال -وف -د الصس -ح -راوي
ب- -مسس -وؤول -ي -ن سس -ي -اسس -ي -ي -ن وب -رل -م -ان -ي -ي -ن
ومنظمات نسسوية روسسية كما سستكون له
عدة ندوات صسحفية.
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يحضسرها غوتÒيسص ،دي ميسستورا و’فروف

القمة العربية باألردن تبحث ‘ تسسوية النزاعات

’عÓ-م
ق -ال وزي -ر ال-دول-ة لشس-ؤوون ا إ
ال- -ن- -اط- -ق ال- -رسس- -م- -ي ب- -اسس- -م ا◊ك- -وم- -ة
’ردن- -ي- -ة ﬁم- -د اŸوم- -ن -ي ،إان ال -ق -م -ة
ا أ
ال-ع-رب-ي-ة الـ 28سس -ت -ن-اقشص ال-ع-دي-د م-ن
’مة
التحديات والقضسايا التي تواجه ا أ
’زمة السسورية.
العربية ،منها ا أ

أافاد الوزير ،أان القمة سستشسهد حضسور كل من وزير
الخارجية الروسسي سسيرغي لفروف والمين العام
ل Ó-م -م ال -م -ت -ح -دة أان-ط-ون-ي-و غ-وت-ي-ريسص وم-ب-ع-وث-ه
الخاصص إالى سسوريا سستفان دي ميسستورا.
أاكد المومني ،في مؤوتمر صسحفي ،نشسطه عقب
اخ -ت -ت -ام اشس -غ -ال اج -ت -م -اع ال -م-ج-لسص الق-تصس-ادي
والجتماعي لجامعة الدول العربية ،أامسص األول،
بمنطقة البحر الميت بالردن ترقبا للقمة العربية
المقررة ،يوم األربعاء القادم ،ان القمة العربية
«سستعمل على حل الصسراع الدائر في سسوريا وهو
رهان ل تؤوشسر إاليه المقدمات الظاهرة».
اع -ت -ب-ر ال-م-وم-ن-ي ب-أان اسس-تضس-اف-ة م-ب-ع-وث األم-م
ال-م-ت-ح-دة إال-ى سس-وري-ا سس-ت-ي-ف-ان دي م-يسس-ت-ورا ف-ي
منطقة البحر الميت ،تعد غير مسسبوقة من حيث
الشس -ك -ل وال -مضس -م-ون ،ح-يث سس-ي-ط-ل-ع ف-ي-ه-ا ال-ق-ادة
العرب على الجهود األممية واإلقليمية التي بذلت
ل -ح-ل ه-ذا الصس-راع ع-ل-ى صس-ع-ي-د ال-م-ف-اوضس-ات ف-ي
Óمم
جنيف وأاسستانا ،ل سسيما وأان األمين العام ل أ
المتحدة أانطونيو غوتيريسص سسيكون من ضسيوف
الجلسسة الفتتاحية للقمة» .كما أاعلن بأان وزير
ال -خ -ارج -ي-ة ال-روسس-ي سس-ي-رغ-ي لف-روف « سس-ي-ك-ون
حاضسرا في القمة» ،مشسيرا الى ان مشساركته « تعد
مؤوشسرا ليسص فقط على مدى التطور النوعي في
العÓقات بين بÓده واألردن البلد المضسيف للقمة،
وإانما أايضسا على الحرصص العربي عموما على بقاء

التصس -الت م-ع روسس-ي-ا ع-ل-ى ح-رارت-ه-ا وال-عÓ-ق-ات
ع-م-وم-ا م-ع-ه-ا ع-ل-ى زخ-م-ه-ا أايضس-ا» .شس-دد ال-ن-اطق
ب-اسس-م ال-ح-ك-وم-ة الردن-ي-ة ع-ل-ى ان ال-ع-ل-م والمقعد
السس -وري ف -ي ال -ق -م -ة « م -وج -ودان وي -ؤوك -د ح-رصص
ال- -زع- -م -اء ال -ع -رب ع -ل -ى وح -دة ال -ت -راب السس -وري
وضس-رورة ن-ج-اح ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة بين األطراف
السسورية» .من جهة أاخرى قال السسيد المومني أان
ال-ب-ي-ان ال-خ-ت-ام-ي ف-ي ه-ذه ال-ق-م-ة ال-ع-رب-ية «سسوف
يحظى بأاهمية سسياسسية واسستراتيجية كبيرتين و
سس -ي -ل -خصص رؤوي -ة الم -ة ال -ع -رب -ي -ة السس -ت-رات-ي-ج-ي-ة
للتحديات التي تواجهها» ،مشسيرا إالى أان القضسية
الفلسسطينية «تتصسدر بنود القمة العربية».
نظم أاول أامسص ،في البحر الميت اجتماع كبار
ال -مسس -ؤوول-ي-ن ل-ل-م-ج-لسص الق-تصس-ادي والج-ت-م-اع-ي
ال-ت-حضس-ي-ري ل-م-ج-لسص ج-ام-ع-ة ال-دول ال-عربية على
مسس -ت-وى ال-ق-م-ة وم-ن ال-م-ق-رر أان ي-ع-ق-ب-ه-ا اج-ت-م-اع
Óع-داد لج-ت-م-اع وزراء
ال -م -ن -دوب -ي -ن ال -دائ -م-ي-ن ل -إ
الخارجية التحضسيري الذي سسيعكف على مراجعة
البيانات الختامية للقمة ومن أابرزها «بيان عمان».

’وروبي
قمة ا’–اد ا أ

األمن ومسستقبل ال–اد أابرز اŸلفات اŸطروحة للنقاشش

تحتضسن العاصسمة اإليطالية روما ،اليوم ،قمة
تاريخية تجمع قادة اإلتحاد األوروبي لبحث ملفات
جد حسساسسة ،أابرزها مسستقبل الوحدة الوروبية
والهجرة واإلرهاب .تقعد هذه القمة التي تحمل
شسعار «أاوروبا هي مسستقبلنا المشسترك» بالتزامن
م- -ع ال -ذك -رى الـ 60ع -ل -ى إاع Ó-ن روم -ا ال-م-ؤوسسسص
Óتحاد األوروبي وذلك وسسط ظرف اقليمي ودولي
ل إ
بالغ الصسعوبة تطبعه التحديات التي تواجه وحدة
ال -دول األوروب -ي -ة وع -ل-ى رأاسس-ه-ا خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا
والهجرة واإلرهاب وهي المواضسيع التي سستكون في
صسلب أاجندة القمة.
تأاتي هذه القمة بعد نحو يومين من العتداء الذي
وقع يوم األربعاء قرب مبنى البرلمان البريطاني
وسسط لندن مخلفا  4قتلى وعشسرات الجرحى األمر
الذي دفع وزارة الداخلية اإليطالية إالى تكثيف
ال -ت -داب -ي -ر األم -ن -ي -ة ،ح -يث أاك -د وزي -ر ال -خ-ارج-ي-ة
اإليطالي ماركو مينيتي أان «المزيد من رجال األمن
سسينتشسرون في المناطق التي تتجمع بها حشسود
ك- -ب- -ي- -رة خÓ- -ل الج -ت -م -اع ،فضس  Ó-ع -ن ال -م -واق -ع
السسياحية التي تزدحم عادة بالزوار».
كانت إايطاليا قد رفعت مسستوى التأاهب األمني إالى
الدرجة الثانية وهي األعلى في غياب أاي هجوم
قائم بالفعل وكان مقررا نشسر حوالي  3آالف رجل
شس-رط-ة ف-ي ال-ع-اصس-م-ة ،خÓ-ل الج-ت-م-اع ل-ك-ن هذا
العدد قد يرتفع إالى  5آالف في أاعقاب الهجوم
على لندن.
يشسار إالى أان معاهدة روما ( )1957تعد نواة التكتل
القتصسادي األوروبي ،حيث تم بموجبها تأاسسيسص
المجموعة األوروبية القتصسادية األولى التي نصست
ع -ل -ى إانشس -اء سس -وق أاوروب -ي -ة مشس -ت -رك -ة ح -ت -ى ي-ت-م
السس-ت-ف-ادة م-ن ال-م-ن-ت-ج-ات األوروب-ي-ة وخ-ل-ق ت-كتل
إاقتصسادي وسسياسسي مندمج بين الدول األوروبية
ق -ب -ل أان ت -ت -ح -ول إال -ى م -ا ي-ع-رف ح-ال-ي-ا ب-الت-ح-اد
األوروبي.

قضسايا مصسيرية

تاأتي هذه القمة في ظل تحديات جّمة يواجهها
التكتل الوروبي لسسيما منها تنامي النزاعات
الن -فصس -ال -ي -ة م -ن ط -رف ال -ح -رك -ات الشس -ع -ب -وي -ة
ال -م -ن -اهضس -ة ل Ó-إن -دم -اج الأوروب -ي ال-ك-ام-ل وه-ي

المتحدة في إاسسرائيل.

ال -ن -زاع -ات ال -ت -ي ت -اأّج -جت ف -ي ع -دد م -ن ال-دول
الأوروب -ي -ة ،م -ث -ل ه -ول -ن -دا وف -رنسس-ا خ-اصس-ة ب-ع-د
تصسويت البريطانيين لصسالح الخروج من الإتحاد.
بهذا الخصسوصص قال رئيسص المفوضسية الأوروبية
جان كلود يونكر اأنه « لم يعد من الممكن اأن
نتصسور اأننا سسنكون قادرين جميعا على اأن نفعل
الشسيء نفسسه معا «في اإشسارة اإلى اإمكانية التخلي
عن برامج العمل المشسترك في بعضص القطاعات،
نظرا للتفاوت القتصسادي بين الدول.
من المنتظر اأن تسسفر قمة روما المقبلة عن
اإعÓن مماثل لإعÓن روما الصسادر منذ  60سسنة
حيث يحمل مشسروع هذه الوثيقة التي سستخضسع
لنقاشص مسستفيضص «اإلزام الدول الأعضساء بالعمل
الجاد لكي يكون التحاد الأوروبي اأقوى واأكثر
صس Ó-ب -ة ع -ب -ر تشس -دي -د وت-م-ت-ي-ن ال-وح-دة وت-وث-ي-ق
ال- -تضس- -ام- -ن ب -ي -ن الأعضس -اء» ،ب -حسسب م -ا اأوردت -ه
مصسادر اإعÓمية.
كما يركز مشسروع الإعÓن على فكرة العمل على
قيام اأوروبا «بوتيرات متفاوتة» وهي فكرة تتيح
للدول الأوروبية التعاون في بعضص المجالت من
دون اأن تتشسارك جميع الدول فيها بشسكل اإلزامي
لسسيما في مجالت الأمن والدفاع والقتصساد
والنقد على غرار منطقة اليورو التي ل تشسمل
كافة الدول.
حول هذه السسياسسية قال زعيم حزب القانون
والعدالة القومي الحاكم في بولندا ياروسسÓف
كاتشسينسسكي ،اإن «ذلك يعني اأن المال سسيتركز في
الغرب بما يخلق حالة من عدم العدالة بين دول
القارة .حول اأزمة الهجرة التي تعاني منها اأوروبا
تعرضص بعد الدول الأوروبية فكرة غلق الحدود
اأم -ام ال -م -ه -اج -ري-ن ح-يث شس-دد وزي-ر ال-خ-ارج-ي-ة
الإيطالي انجلينو األفانو ،اإن اإغÓق حدود الإتحاد
الأوروب -ي ل -ن ي -وف-ر اأم-ان-ا اأك-ب-ر ل-دول-ه الأعضس-اء،
قائ « :Óاإن ما ينادي به اأولئك الذين يدعون
السسيادة ،من اإغÓق الحدود وخروج من التحاد
الأوروب -ي وت -رك ال-ي-ورو ،ل-ن ي-ج-ع-ل-ن-ا اأك-ث-ر اأم-ان-ا
وث -راء ،ب -ل اأع -ت -ق -د اأن م -ا سس -ي -ح-دث ه-وال-ع-كسص
تماما» ،موضسحا اأنه «اإذا اأقمنا الحواجز وفصسلنا
بين الدول الأوروبية المختلفة ،فلن نقوم باأي
تبادل للمعلومات الأمنية ،وهذا يوضسح كيف اأن
التحاد الأوروبي يعد فائدة من ناحية الأمن
ومكافحة الإرهاب.

تقوضص التقدم نحو حل الدولتين للفلسسطينيين واإلسسرائيليين.

قانون لمحاربة معاداة اإلسسÓم

األمم المتحدة تحقق في مآاسسي الروهينجا

^ كندا :أاقر مجلسص العموم الكندي بتشسجيع كبير من حكومة رئيسص الوزراء
جاسستن ترودو مشسروع قانون يمهد الطريق أامام إاجراءات مسستقبلية من أاجل محاربة
ظاهرة الخوف من السسÓموفوبيا.

^ نيويورك :وافقت أاعلى هيئة باألمم المتحدة لحقوق اإلنسسان ،أامسص ،على
إارسسال بعثة تقصسي حقائق للتحقيق في مزاعم واسسعة النطاق بتعرضص أابناء أاقلية
الروهينجا المسسلمة للقتل والغتصساب والتعذيب على يد قوات األمن في ولية
راخين بميانمار.

غلق حدود التحاد األوروبي لن يجلب األمن

أاسساليب جديدة لتحرير الموصسل

^ روما :اعتبر وزير الخارجية اإليطالي ،انجلينو أالفانو ،إان إاغÓق حدود اإلتحاد
األوروبي لن يوفر أامانا أاكبر لدوله األعضساء وقال «غلق حدودنا لن يجعلنا أاكثر أامانا
وثراء ،بل أاعتقد أان ما سسيحدث هو العكسص تماما».

^ الموصسل :قال مسسؤوولون عسسكريون ،أامسص ،أان القوات العراقية تتأاهب لهجوم
جديد على تنظيم الدولة اإلسسÓمية بالسستعانة بأاسساليب جديدة.

ميركل قلقة من اسستمرار السستيطان
^ برلين :قالت المسستشسارة األلمانية أانجي Óميركل ،أامسص ،إانها تشسعر بالقلق من
بناء الحتÓل اإلسسرائيلي للمسستوطنات في الضسفة الغربية المحتلة التي قالت إانها

الطيران الروسسي يشسارك في القصسف
^ دمشسق :قال مصسدر عسسكري سسوري ،أامسص ،إان طائرات حربية روسسية تشسارك
في ضسربات جوية ضسد مقاتلي المعارضسة للمسساعدة في صسد هجوم كبير على مناطق
خاضسعة لسسيطرة الحكومة السسورية ،قرب مدينة حماة.

السسبت  ٢٥مارسس  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٦جمادى الثانية 1٤٣٨هـ

““سسÒك عمار ““

›™ªà

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

وجهة ترفيهية للعائÓت
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““سسÒك عّمار““..

اسستطÓع :فتيحة  -ك.
أÛهول بدأ..

كنت متحّمسسة جدا لدخول اÿيمة التي رأايتها كالعلبة السسحرية
التي سستعيد ‹ جزء من ذكريات الطفولة التي غابت عن فكري
لسسنوات طويلة ،وكانت األسسئلة عن طبيعة العروضس التي سسÔاها
مسس -ي -ط-رة ع-ل-ى ك-ل م-ن ي-ن-ت-ظ-ر دوره ل-ل-دخ-ول إال-ي-ه-ا ،ألن الصس-ورة
النمطية التي يحتفظ بها أاغلبنا عنه كانت تراكم Ÿا كانت تعرضسه
الشس -اشس -ة الصس -غÒة عشس -ي -ة ،ك -ل ي -وم اث -ن Úسس -ن -وات ال -ث-م-ان-ي-ن-ي-ات
والتسسعينيات.
ه -ذا ال -ت-داف-ع ال-ع-ن-ي-ف ل-ل-ذك-ري-ات ت-وق-ف ع-ن-دم-ا ف-ت-حت األب-واب
لسستقبال اŸتفرج Úالذين كانوا باŸئات ،جاءوا كبارا وصسغارا
وحتى رضسعا من كل الوليات اÛاورة للعاصسمة فقط لÓسستمتاع
بعروضس سسÒك عّمار ،الذي اسستقطب الكث Òمن الهتمام من
اŸواطن ،Úلذلك سسخرت له كل وسسائل األمن من أاجل إا‚اح هذه
التجربة لكل من يعيشسها ،واŸلفت أان سسيارة إاسسعاف وشساحنة تدخل
للحماية اŸدنية كانتا موجودتان أامام اÿيمة ،باإلضسافة إا ¤أاعوان
األمن الوطني ،ما جعل كل واحد منا يشسعر باألمان وأان كل شسيء
سسيكون بخ.Ò
اŸهم ،عند اÿامسسة والنصسف فتحت األبواب مررنا برواق يراقب
ف- -ي -ه شس -خصس -ان م -ن السسÒك ال -ت -ذاك -ر ،وÃج -رد أان Áسس -ك -ا ب -ه -ا
لتقطيعها تشسعر وكأانك دخلت عا ⁄آاخر ل تراه إال ‘ األحÓم ،ألن
ب -زت -ه -م -ا ال -رسس -م-ي-ة واÿط-وط ال-ذه-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-زي-ن-ه-ا ‘ الصس-در
والعمامة ا◊مراء اŸلفوفة بالطريقة الهندية ،السسمرة التي تعلو
وجههما تؤوكد على أاننا خارج الزمان واŸكان الذي تعّودناه دائما.
‘ مدخل اÿيمة وجدنا سسيدتان جميلتان ÓÃمح أاوروبية ترشسد
ال-واف-دي-ن إا ¤م-ك-ان ج-ل-وسس-ه-م داخ-ل اÿي-م-ة ب-ال-ل-غ-ة الفرنسسية..،
ذكرتني اإلنارة القليلة والسس Òعلى الرمال اŸفروشسة بظÓم النفق
الذي كان الفاصسل ب Úعا““ ⁄أاليسس““ وبÓد العجائب التي سسافرت
إال -ي -ه -ا عÈة ح -ف -رة ..،مشس-ي-ن-ا خ-ط-وات ق-ل-ي-ل-ة ث-م صس-ع-دن-ا سس⁄Ó-
معدودة ،هناك وجدنا أانفسسنا ‘ اŸدرجات التي كانت منقسسمة
إا ¤ثÓث درجات األو ¤اŸوجودة أامام مكان العرضس وتتكون من
صسف Úبكراسسي مزينة بأاشسرطة ملونة ،أاما الثانية فتتكون من ثÓث
صسفوف أاما الثالثة وهي األعلى فتتكون من أاربعة صسفوف تقريبا.
اختار كل واحد منا اŸكان اŸناسسب لتذكرته وجلسسنا مذهولÚ
Ãنظر اÿيوط واألسسÓك اŸوجودة فوقنا ،وتسساءلنا عن الكرة
ا◊ديدية الكبÒة التي كانت تعلو اÿيمة ،ووسسط هذا الذهول
سسمعنا صسوتا جمي Óيقول بلغة فرنسسية““ ،األطفال ك Ìول أاحد
منهم يركب ا◊صسان““ ،أاعادنا بلكنته اليطالية إا ¤اŸكان الذي
‚لسس فيه لنسستقر من جديد ‘ الواقع ،لنتفطن إا ¤وجود أاحصسنة
صسغÒة مكان العرضس موجودة لÒكبها األطفال ‘ انتظار دخول
ا÷ميع إا ¤أاماكنهم لبدء الفرجة.

أŸهرجون ،ألتماسسيح وأألناكوندأ أبطال أ÷زء أألول

بعد نصسف سساعة ،وعند السسادسسة وعشسر دقائق مسساء ،أاطفأات كل
األنوار لنغرق ‘ ظÓم دامسس ،ك ّسسرته األضسواء الكاشسفة معلنة
البداية ،التي انطلق مع الصسوت ““انطونيو““ صساحب اللكنة اليطالية
مرحبا بنا ‘ سسÒك عّمار و“نى لنا وقتا ‡تعا.
النطÓقة كانت مع اŸهرج Úاللذين كانا فتاة شسقراء ترتدي
فسس- - -ت - -ان - -ا أازرق قصسÒ
وكأانها دمية متحركة،
وجهها ملون

^ أالـف كلمة تختزل سساعت Úمن الفرجة
باألزرق واألحمر ،أاما اŸهرج فكان يرتدي لباسسا أازرق بخيوط
ذهبية ‘ الصسدر قصسÒا من األمام وطوي Óمن اÿلف أاما السسروال
فكان فضسفاضسا زاده ا◊ذاء األزرق العمÓق أاناقة ،أاضسحكنا كثÒا
عرضسهما الذي شسارك فيه بعضس األطفال وكانوا جزء منه ما جعله
حيا وخلق تفاعل ايجابي مع ا÷مهور.
أاما العرضس الثا Êفكان لسسيد أامريكا الذي ركب الدراجة وانطلق
بها إا ¤أاعا‹ اÿيمة على سسلك حديدي وأاسسفل الدراجة كانت
Œلسس فتاة معلقة بالدراجة ترتدي لباسسا لشسخصسية كرتونية ،وعند
بلوغ الدراجة أاعلى نقطة ‘ اÿيمة بدأات الفتاة تتأارجح ‘ الهواء،
هذه العروضس حبسست أانفاسس اŸشساهدين خاصسة عندما بدأات
ال- -دراج- -ة ‘ ال -دوران ح -ول السس -لك بسس -رع -ة ‘ األع -ل -ى ،ان -ت -هت
العروضس اıتلفة التي قدمها السسيد والسسيدة أامريكا بتصسفيقات
ا÷مهور اŸنبهر بها.
بعدها جاء دور األحصسنة القزمة التي قدمت حركات متناسسقة
ودقيقة تعكسس الوقت الطويل الذي قضساه اŸدرب ‘ تلقينهم
إاياها ،ثم جاء عرضس ا÷مال ،ثم عرضس ا◊يوانات اإلفريقية التي
تنوعت ب Úحمار وحشسي وا÷اموسس وقردة صسغÒة على ظهورها
وصسنعت الزرافة ا◊دث بتواجدها معها.
ل- -ك- -ن ك- -ان ع- -رضس ال -دراج -ات ال -ن -اري -ة م -ذه  Ó-وح -بسس أان -ف -اسس
اŸتفرج Úغ ÒاŸصسدق Úللدقة التي اتسسم بها ،فقد أانزلت الكرة
ا◊ديدية التي لفتت انتباهنا Ãجرد دخولنا إا ¤اÿيمة ،وفتحت
ليدخل دّراجان لتغلق ...لينطلقا ‘ الدوران داخلها ‘ الŒاه
اŸت -ع -اكسس دون أان يصس-ط-دم ال-واح-د م-ن-ه-م-ا ب-اآلخ-ر ،أام-ا ع-ن-دم-ا
أاصسبحوا ثÓثة يدورون بالسسرعة القصسوى داخلها فكان األمر صسعب
ال- -تصس- -دي- -ق وم- -ا زاد ‘ إاث- -ارة ال- -ع -رضس صس -وت اÙرك اŸدوي،
واألضسواء الكاشسفة من قوته.
أاما عرضس كليوباترا فكان رحلة ‘ التاريخ الفرعو Êالقد ،Ëولكن
دخول اŸومياء ‘ صسندوق صسغ Òووضسع التمسساح فوق كليوباترا
ج -ع-ل م-زي-ج مشس-اع-ر اÿوف وال-دهشس-ة تسس-ي-ط-ر ع-ل-ى اŸت-ف-رجÚ
ال -ذي -ن ت -ف-اج-أاوا ب-أارب-ع-ة ح-راسس ي-ح-م-ل-ون اŸل-ك-ة اŸصس-ري-ة ع-ل-ى
ظهورهم ملتفة بثعبان األناكوندا الضسخم ..كان لونه األصسفر الÓمع
–ت األضسواء منظرا ﬂيفا زاد من نبضسات قلوب اŸتفرج،Ú
خ -اصس -ة وأان -ه -ا سس -ارت وسس -ط -ه-م لÎي-ه-م إاي-اه ،وه-ي ‡سس-ك-ة ب-ه-ذا
اıل -وق ال -ك -ب Òدون أان ت -خ -اف ب -ع -د ان -ت -ه -اء ال -ع -رضس ،أاع-ل-م-ن-ا
““أانطونيو““ أان ا÷زء األول من العرضس انتهى وبعد ◊ظات سسيبدأا
ا÷زء الثا Êاÿاصس با◊يوانات اŸفÎسسة.
‘ تلك اللحظات بدأا أاعوان السسÒك بÎكيب القفصس ا◊ديدي،
وبكل دقة ” وضسع القطع واحدة تلو األخرى و‘ دقائق معدودة،

بدا القفصس كبÒا وعاليا حتى نسستطيع مشساهدة العرضس بكل
أامان.
كانت األسسود أاول من دخله ،عددها  ⁄يتجاوز الثÓثة لبؤوتان
وأاسسد …،منصساع Úألوامر اŸدرب ““سستيف دوغي““ دون أاي تذمر
اسستطاعوا تقد Ëعرضس مذهل ،ولعل إاعطاءهم بعضس اللحم بÚ
الفينة واألخرى سسّهل من مهمة حركتها بكل سسÓسسة ،بعد ملك
الغابة جاء دور النمور التي كان من بينها ‰ر أابيضس جميل
ونادر ،كانوا رائع Úخاصسة عندما عÈوا الدائرة النارية
دون خوف وبكل براعة.

أألرجوحة ...خفة ورشساقة أسسرتا قلوب أŸتفرجÚ

أاما العرضس األخ Òفكان مذه Óبحق ،ألنه ا÷زء
األخ -ط -ر واألق-وى ‘ ال-ع-روضس ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة ،م-ع
وضسع الشسبكة –ت ا◊بال اŸعلقة أاعلى اÿيمة
عرف ا÷ميع أان التأارجح ‘ األعلى سسيكون
خ -طÒا ع -ل -ى ف-اع-ل-ه ،وب-ع-د الن-ت-ه-اء م-ن نصسب
الشس -ب -ك -ة ع -ل -ى ارت -ف -اع م-ع Úم-ن األرضس-ي-ة ،ب-دأا
الÓعبون ‘ الصسعود إا ¤األعلى وكانوا مرتدين
ب-زات لشس-خصس-ي-ات م-ن أاب-ط-ال ال-رسس-وم اŸت-ح-رك-ة،
كـ«اي-رم-اي-ن““““ ،سس-ب-ي-درم-ان““““ ،سس-وب-رمان““ وشسخصسيات
أاخرى ،أاما ““با“ان““ فكان ‘ ا÷هة اŸقابلة يحضسر
نفسسه على األرجوحةّ “ ،سسك جيدا برجليه ‘ األرجوحة
وبدأا يتأارجح رأاسسا على عقب بسسرعة كبÒة وعندما صسفق أامسسك
““سسبيدرمان““ األرجوحة ‘ ا÷هة اŸقابلة وبدأا يتأارجح و‘ هنيهة
رمى بنفسسه ليمسسكه ““با“ان““ ثم وبسسرعة كبÒة يدور ““سسبيدرمان““
وÁسسك األرجوحة مرة أاخرى ويعود إا ¤مكانه مع زمÓئه ‘ ا÷هة
اŸق -اب -ل -ة ،ك -انت رؤووسس -ن -ا مشس -دودة إا ¤األع-ل-ى غ Òمصس-دقÚ
الÈاعة الذي “يز بها العرضس والدقة التي Œعلهم يلعبون
على ا÷زء من الثانية.
..بعد هذا العرضس اŸدهشس قدم أانطونيو كل من
شسارك ‘ العروضس الذين كانوا يدخلون الواحد تلو
اآلخر –ت تصسفيقات ا÷مهور ،ليقدموا عرضسا
راقصسا –ت أانغام جزائرية ليكون دخول العارضس
بلباسس جزائري صسحراوي حام Óالعلم ا÷زائري
ن -ق -ط -ة ال -ن-ه-اي-ة ال-ت-ي ك-انت ب-داي-ة ◊ل-م ج-م-ي-ل
فجرتها عروضس قدمها أاشسخاصس Áلكون مهارات
كبÒة جعلهم أاداءهم أاك Ìمن رائع ،وكانت تأاكيد
على ان السسÒك عا ⁄سساحر وآاسسر.

علـــــــــــاـلــهـاـمـــــــــــــــــــشــشـــــــــى

@منحت فرصسة أاخذ صسورة مع اŸهرج Úوالبطل ““سسبيدرمان““ ب Úجزئي العرضس ،ما أاعطى ا أ
لطفال فرصسة ذهبية لÎسسيخ
تلك اللحظات السسعيدة ‘ صسورة ،و
Ãجرد أاخذ الصسورة يعطى صساحبها رقما ليسستطيع أاخذها بعد نهاية العروضس ،ويذكر أان سسعر
الصسورة الواحدة  500دج.
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على الوقوف ثانية بعد عرضس ناجح ومّوفق.
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@احÎم
ت إادارة ““سسÒك عّمار““ خصسوصسية اÛتمع ا÷زائري اÙافظ ،فكان كل العارضس Úرجال ونسساء ‘
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الثالثة ،وسستس
ستمر العروضس طوال عطلة الربيع من  17مارسس إا ¤غاية  31مارسس ،يقدم السسÒك خÓلها عرضسان
ا أ
لول من السساعة الثالثة مسساء إا ¤اÿامسسة مسساء والثا Êمن السسادسسة مسساء إا ¤الثامنة لي.Ó
@
ي
ر
ج
ع
ت
ا
ر
ي
خ
“
“
س
س
Ò
ك
ع
م
ا
ر
“
“
إ
ا
¤
ب
ر
ج
ب
و
ع
ر
ي
ر
ي
ج
م
ن
ط
ق
ة
›
ا
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شسهرة دفعت به
إا ¤ت
قد Ëأاول عرضس ‘ ا‚لÎا ،وهناك تعرف على ““ماري بونفو““ التي تّزوج منها وهي فرنسسية ا أ
لصسل ليتطور السسÒك
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” بيع هذا السسم أ
لك ÈمسسÒي عروضس السسÒك بإايطاليا.
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السسبت  2٥مارسض  2٠١٧م
الموافق  2٦جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
اليوم الذي ولد
فيه الرسسول -
صسلى الله عليه
وسسلم -

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥١٨نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

عاصسمة
أامريكية

ماركة
هرب

قارة صسفراء

٣

حرسض
العب
حرف مكرر

ملكنا

شسعوب
٨

أارشسد

حرف
أابجدي

إاحسسان

غير
وجع

٤

عبر
سسلف

جوهر

اسسم جÓلة
لقياسض
الطول

وجع
كمل

يغير «م»
للنداء
كل

دردشسة
لسسهم
اأ

و’ية منتجة
للفلين

٨
السسمين
زيت

كمل
تلقب
برياضسة
الفقراء

دق

٧

إاله

١

أللغز:

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

ثلثا علة
من المعادن

نام
يلحق
فقد وعيه

صسحابي جليل
مات وهو
يتوضسأا بالشسام

بواسسطتي
«م»

إامارة عربية

١

2

٧٩٨

ننجب

بكر متفرقة

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
ıرج سصينمائي إايرا.Ê

١٧29٣

رقــــــــــم

مدرسض

٦

العدد

مريضض

شسغل
غÓم

لعبــــة الحـــروف

٣

2

٥

٤

٨ ٧

٦

أول أمرأة أسستعملت طÓء أألظافر

أالح ـ ـ ـ ــل

ألكلمة ألسسهمية
كلمة ألسسر
دردشسة ألحروف
لعبة ألحروف

∞≤ãJ h π°ùJ
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ألكلمـــــــات:

لطفال ،ا÷مال ،ا÷مال،
لمام ،ا أ
لدب ،العلم ،ا إ
للباب ،ا أ
اŸرء ،ا أ
لبصصار ،اليتيم ،الطالبون ،السصكندر ،اللغات ،اŸيل،
اŸيتة ،ا أ
الدنيا ،العمل ،الرفق ،اÿصصلة ،الصص ،Èاÿليل ،ا◊لي ،اÙاباة،
صصقر ،صصغار› ،لسس ،كيلة ،لبان.

` 5
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ي

ح
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ي
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ة

ا

ل

ل
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ع

الحل متاهة ا أ
لرقام

١٤ + 2٨ + ٣9 + ٦9 + ٨٨ + 99 + ٤١ + 9٠
٧٠٠ = 9٠ + ١٠٠ + ٤2 +
الحل  /تسصل وتثقف

ألبلد ألذي ل زأل جيشسه يعتمد
على كتيبة ألحمام ألزأجل هو
ألجيشش ألفرنسسي.
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^ أأفقيا
فوزي قليل ،رياضض محرز ،’ ،ر.ر.ر ،من،
م.م ،ند ،ميل ،سسل ،عم ،رمل ،فسسر ،م.م.م،
ري ،ايران ،توفيق بلحسسين ،بوغرارة ،سسد،
و.و ،سسد ،راسسل ،لوم ،معمل ،بن.
^ عموديا
ف - -رانسض ف - -ت - -ب- -ول ،وي ،دلسض ،و.و.و.و ،زار،
غفير ،يضسرب ،سسرير ،قمر ،عسض ،قادم ،حل،
ل -م ،اب -ر ،ي -رم -ي ،م -ي -ل-ة ،م-ن-زل ،ح-رم ،ل.ل،
سسامر ،حلم ،نسسيان ،الشسمال ،ندرب.
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الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

ا

ل

أا

ط

ف

ا

ل

ا

م

ج

ل

ا

`

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

أا  -المصسارعة؟
ب  -الريغبي؟
ج  -الطائرة؟

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

` 4 `` 3 ` 2

أأي رياضسة ألتي أألغيت في أأللعاب
أألولمبية سسنة  ،١٩٢٤ليعود إأدرأجها
في أأولمبياد  ٢٠١٦من ألرياضسات
ألتالية:

أالكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات
1

بلومي
موسسى
ألفاطميون
سسبيسستالو

الكلمــات السسريــة
كلمة
السصر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 )١بطل مسسلسسل شسعيب لخديم
 )2ممثل ومخرج مسسرحي راحل،
 )٣مدينة مغربية ،ثلثا دير ،متشسابهة،
 )٤ثلثا ليل ،حرف مكرر ،عدد «م»،
 )٥جوهر ،ثلثا دين ،احسسان،
 )٦أازهار ،يكاتب «م»،
 )٧كمال ،صسوت ا’نفجار ،مشسي،
 )٨خاصسية ،دولة افريقية،
 ) 9موسسيقار جزائري ،طريح الفراشض،
 )١٠وطن ،للتعريف،
 )١١يصسرح ،رمز جبري ،نصسف يوم.

عموديا
 )١فنان جزائري مغترب،
 )2جمع رمل ،وجهة نظر ،للجواب،
 )٣أاشسعر ،عتاب ،ننجب،
 )٤ثلثا مطر ،رقد ،يسستمر «م»،
 )٥مقابل ،مدخل،
 )٦نوع من الصسوف ،يسسأام،
 )٧حرف جر ،لقياسض المسسافة ،يقنط،
 )٨رقيق ،حرف مكرر ،زهر
 )9يفر ،قارة صسفراء «م»،
 )١٠آالة طرب ،علل،
 ) ١١شسهر ميÓدي ،مريضض.

.

info@ech-aab.com
السشبت  ٢٥مارسس  ٢٠١٧م اŸوافق لـ  ٢٦جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ
www.ech-chaab.com

العدد
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انسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السش-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سش-ك-ل ،اشش-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشش-اويث،
اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

ارح اذيلقضس يتسسلقضس

اإفرقت نـ»البسسمة» هعذل الفورجث ٌقيخامان
اإمزيانان نتيبازة ٌقهسسوحث واسسووحال نتفسسوث

تيبازة :عÓء ملزي
سسبدان سسراباسص اإمزياناننتيبازة اإكالو ييج لبÓنا ضسبعان
يزذيان لعبار داقرضسال نالفوراجث قذقيخامان اإمزيانان
Áخا’فان نالو’ية سسـ 18األعاذ  29سسٌقيور ‰ارسص  ،لبÓنو
Áوٌق اأكذ اإفرقت مي قاران «ثÓثي البسسمة» اإديوسسان
ٌقهمدينت نبوسسماعيل و يÓن هلها سسوعذال نالفيشسطاث
نطظصسا.
فوامان سسرسسان اإمدبران نسسراباسص اإمزيانان نالو’ية
اأيتي نسسان فو’يام نعيطا سسٌقذ Êيتوجردان ٌقيخامان
اإمزيانان ٌقيج وخام اإهنيوذسسان ما Êاأهيلي الفوراجث
ييشسث نتيكالت فيزيرات نتسسوحث واسسووحال اإنلماذان
ن -ت -فسس -وث  ،و واصس -ان سس -راب -اسس -و اإم -دب -ران يسس -ت-ك-ل-ف-ان
سس -ي -ي -خ-ام-ان م-ا Êاأو’شص ل-بÓ-ن ن-ال-ف-وراجث ف-وسس-ي-واظ
اإم -زي -ان -ان اأŸع -اذ اأم -ك -ان ي-وذف-ان ٌق -ل-بÓ-نﬁ ،ال م-انك
سسوجذان ◊سساباث اإمزيانان مي طاٌقان اأهناصسيوضسان
اأŸعاذ اأمكان .

ال-ف-يشس-ط-اي-و ل-يكان  12دوسس- -ان و Áوٌق - -ان ٌق - -ـ 9اإموكان
اأﬂا’فان توغيت هبذا ٌقاسص نـ 18مارسص ٌقخام اإمزيانان
’ره -اط ٌق -ال -ف -ايت اإم -زي-ان-ان ’ره-اط دال-دام-وسص دب-ن-ي
ميلك و اأتايان اهم Òاأسسان نـ 29مارسص قهزقا نتورارين
نا◊مدانية قالبلدية نشسرشسال ٌقالفايت اإمزيانان اأغÊÒ
قبل اأهيمضص فعيطا ييخامان ما Êهعذل اإرفرقت يٌقاران
ال -ف -وراجث اأخ Ó-ل دال -ف -يشس-ط-اث زيسس-انت ه-ن-ي Áوٌق -ان
اأورييضسناضص ٌقخام اإمزيانان نتمدينت نتيبازة.
اأراغ اأيتي بلي لبÓنو يوسساد اأيسسفرح دو’ اأيسسلها اأراو
ن -ال -و’ي -ة ن -ت -ي -ب -ازة ي Ó-ن ن -وم -ان Áضس -ان ع -ي-ط-ا زيسس-ان
رال - -و’ي - -اث ن - -يضس - -ان ٌق - -اÿاظ - -ر اأدواح ٌق - -ك- -ل اسس- -وحث
واسس -ووح -ال اإن -ل -م -اذان بصس -ح اإك -ال -و نسس -ل -و سس ٌ-ق -م-دب-ران
اإم -زي -ان -ان ب -ل-ي اأو’شص اإذرÁان ل-ي-ك-ف-ان اأع-ذال نÎزفÚ
رالو’ياث يٌقجان و ٌقلمداذ اأوتيغيميناشص اإمزيانان مبÓ
ل -ب Ó-ن اأسس -ل-ه-ي نسس-ان ي-ت-وج-رداسس-ان ل-بÓ-ن-و ن-ال-ف-وراجث
سسوامعاوان اأكذ اإفرقت اإزذيان اإفناان «شسارلو ،مارلو،
هارلو».

سس-زك ن-زم-ن اأن-ف ام-ذن-ن اتسس-ن-غ-ن
غ -رث -م -ر الÈن اوك -ن ادح-ل-ن ث-ل-ق-مت
اب -غ -رم اث -وشس -لت انسس-ن .ي-ل ي-ون اآن-د
يرن.قرنسص وق زكريا ير اقلمن غفر
قريسص يدم اعونسص ابدا ثمرث .يل
ي -ون اآن -د اثصس -وضس-ن اضس-رنسصŸ .ع-ن
اأنف اأكن ثقتي اقمذنن قسسذن ثمرث
نفسص .اقرنسص اأمر اد‚مع ثذرمت
ادن -غ -لŸ .ع -ن مشص اك -ن ات -ي -تسس-ك-ث-ل
وم- -ن- -ذم اي- -تسس- -ف- -غ- -ن صس- -رف .اطسص
اق -م -ذن -ن اأي -ق -ن ال-غ-رب .ف-رن يسسسص
اأمن امكن اأن ثروسص ذغجلن .اسص
يسس- -م- -ح اوي اأق- -ر ارن -د غ -ر اق -مسص
اسس - - - -قسص يسس - - - -ت - - - -ف- - - -د ويضص اطسص
اقصسوضسن غر شساب تركن اذÁنسسن.
اكن اقرن ترك اذيلقضص يتسسلقضص.
ال -ن اإذ –سس Íاآم -ن Úح -رشس -ن اأن -ن -ي
ادنبذر ثروة انسسن اتسسع يذسسن .غر
صسقر افند اآمن Úثروة صسف Úاأغسص
اركن ذلعويذ انتجدث ارغلن ذرمÚ

لعراسس اغÓن

اتوسسنان دقاع “ورت ندزير باÿصسوصص لعراسص انيغلب انغ ا÷ماعي ابدان
اسسقسص 1962اغرم انÈيان دفر “نوننت ندزير.
ت -ن -ف -وسست ن -ل -ع -راسص ان-ي-غ-لب ان-غ ا÷م-اع-ي اب-دان ب-ع-د ادوال ن-قت ت-رب-اعت
‰كراسص ننلمدان اتوغان عزمان تزداويت نالزيتونة “ورت نتونسص.
امقرانان نوغرم نÈيان مفهامان باشص ادسسملشسان امكرا سص فمارا ادجان
الفرح اقن دفر امفهام ‰قرانان نتمجيدا دتعشسرين .
العادة تقم تدجور غال اماروا بريان ادمناو اغرمان نغزر انوغÓن مان
سساعات اتاوضسان جرون دسص جار 80غال  90نسسÓن.
انÓن دوحدي العرسص انيغلب مان اقليل اولتحوسسي ا÷يبسص او÷ي اماشسي
ادمÓشص اقن وحدسص .
انÓن اتو’حظ العرسص انيغلب دين امونكز نالدور انتعشسرت تدولد “جيدا
انتها تسسجورى كل بي Óاشسرى باÿصسوصص مناو اغرمان مان تعشسÒت تبدى
ا“ونكوز الدور اماسص ناÛتمع .
الششيخ باعلي واعمر  /تغردايت

ورعان –افظن فÓسس ذي لوراسس

هاكورث نتاث ادجمل ثاومات وثرزم
الإحتفالث سسالعيذ انتافسسوث ذي منعة

اع- -داد اي -ور ن -رال -رب -ي -ع ذي ث -م -ورث
ان - -ل- -وراسص ام- -ق- -ران ،وي- -ب- -ذو ام ك- -ل
اسس -ق -اسص سس -ي ث -م -ورث ا‰ن -ع-ة اقÓ-
ث-ب-ع-ذ  85ن-ك-ي-ل-و ف-ب-اث-نت ،والبلديث
ا‰نعة غرسص امÒا كم نسسنة ونتاث
ث-ت-ح-ت-ف-ال سس-ع-دي ن-الربيع سسطريقث
انلجداد زيك ماين ورعان اÓÿث
ت-روح-انت اذورار وت-اوي-ن-ت-ي-د اذسسنت
ا◊لفا اأق Óنقراسص سستشساويث «اأري»
واأق Óيتوز’ق سسقلي نشسمع نتامنت
بشس -ام اذط -ف -واذق -نت سس-يسص ث-دوريث
ان -ي -ع «ه -اك-ورث»بشس-ام اذي-رارن ايسص
وبغ Òاذبذون تÒارن هاكورث يعني

اع -داد اي -ور ن -رب -ي -ع سس -ا Òÿاذل -ه-ن-ا
ذالفرخ ذي ثمورث انلوراسص امقران.
وما Êانسسقسسو امغارن انزيك اقÓ
ن -وف -ي -ه -ن ذي ث -م-ورث ا‰ن-ع-ة م-امك
اثتويرار اللوعبث نتاكورث اننانغ بلي
الشس- -ي -اي ي  Ó-زيك زيك ذي ال -ت -اري -خ
ن - -ت - -م- -ورث انسص ،وتÒارن  8ان -ي-غ 9
ن -ل -ع -ب -اذ ي-خسص سس-ق-رق-ازن ان-ي-غ سس-ي
اÓÿث وحتى ادريث امزيانن اقÓ
تÒارن مليح هاكورث خاطر ثتعبار
ف - -ال - -ف- -رح اق Ó- -ه- -دع- -دا ،وتÒارنت
سس -ال-نضس-ام وام-ف-اه-م ق-ب-ل م-ه-ذب-ذون
ويتطف جرثسسن امغار انيغ تامغارث

ام- -ق- -ران- -ن اق Ó- -ت- -واسس سس- -ا◊ك- -م -ة
وا’خ Ó-ق انسس -ن وت -اراو ن -ال-ف-ام-ي-لت
خ- - -اط- - -ر ه- - -اك - -ورث تÒارنت بشس - -ام
اذف -رح -ن واذصس-ف-ان او’ون واذزه-ان

ارطفن ذدن انتنسسلمت اكشسن غر اآدم
ويضص افند اآمن Úاعللفن اأقمت ا’آن
يقل ارقمن اوكسسر.غفر ثغر العمر
ان -غ -ن اق -رح -ن سس -ج -ل -ه انسس -ن اأع -ل-ن
ذم -عضس -ر اأط -ق -م اطسص اب -ن ارن -ح -ل
.تطعن ير لهلكث غف اأسسب اأمكن
اأخ -دم اآن -د ال -ن.ان -ف اأك -ن ي -ل ام-ك-ن
يسس - -ع - -ن Ÿضس - -ر غ- -ف- -ر ث- -ذرث Ãذن
اتسس - -م - -دن- -تسص اخ- -دم- -ن انت اوك- -ن
اذسس- -حÈن غ -ف -ر ث -ذرث انÎوانسس -ن.
اذغ ذثقرول اأسسقسسن اك انف اطسص
ام - -ذن - -ن ذك - -رن - -ا ال- -غ- -رب اأم اŸع- -ن
اخصسرن .الن اقذ يقف لعقل نغ اغلن
لثتسسن .السسرو انسسن نكرن Ïارثفضص
شسئ اثنشسدن ارغرسسن .اسستئناف كن
ثذرمت اأوين السسنجدن .يكر اشسول
ذيل اخم ثوشسلت ثفرق اثمثن اغلن
ذعذو ن يل يون اجبذ ارغرسص امكن
بسص نغ Áسص يسسولثن اتسسمت.
البويرة  :ع .ايت رمضشان

اغ  Ó-ن -لشس-ه-ار ن-اŸشس-ت-ا اأق Ó-اوع-رن
وتيل Úسسمط مليح سسÒتو ذي ثمورث
ا‰نعة.
وزيك ا’ن تÒارن هاكورث ذحفيانن

و سسقبالن نالقشص اأقذ ËواذتÒارن
وم - -ان- -وا ه- -ذغ- -لب اذصس- -ف- -ق فÓ- -سص
واأسس -وشس -ن ال -ك -ادواث اأمك اث-ع-رضس-ن
غ -ل -م -عشس -اث ان-ي-غ اذف-رح ايسص م-ل-ي-ح
مليح.
وث- -غ -اوسص اق  Ó-ث -ح  Ó-ذي ه -اك -ورث
ن -ت-اث ات-اسس-ن-د اعشسÒن وال-ف-ام-ي-ل-يت
وحتى ابران Úسسي ثمورا بعذنت مليح
ف- -م- -ن- -ع- -ة بشس- -ام اذي- -رارن وااأذب -ذون
ا’إح- -ت- -ف -ا’ث سس -ي -ور ن -ال -رب -ي -ع اق Ó-
اقرناسص ثافسسوث ،اأق Óيتموقا يسص
كل ا ÒÿسسÒتو الزيراوي وŸاكلنت
نشس -خشس -وخ سس -وغ -روم اق  Ó-ث -ت -واتشص
سسلبصسل ذي لفظور وŸعشساث.
ال -ع -ي -ذ ان -ت -افسس-وث ذي م-ن-ع-ة اب-ي-ن-د
اسس - -ق - -اسص ب- -ل- -ي ورع- -ان ذي ب- -اث- -نت
ال- -دواور اق– Ó- -ف- -اظ- -ن ف- -ال -ع -داث
والتقاليد انزيك وتاريخ انلجدود.
باتنة Ÿ :وششي حمزة

الفجر٠5.2٠...............:
مؤاقيت الظهر١2.55...............:
الصضÓة العصضر١٦.2٤...............:
المغرب١٩.٠٦..............:
العشضـاء2٠.25................:
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^  25م-ارسس  :١٨٧٠ب-داي-ة ت-طبيق النظام
اŸد ‘ Êا÷زائر بعد اأربع Úسضنة من
ا◊كم العسضكري اŸباشضر.
^  25م -ارسس  :١٩5٩ا÷Ôال دي-غ-ؤل
يؤؤكد ‘ ندوة صضحفية على فكرة «ا÷زائر
فرنسضية».
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بفضضل جهؤد الجيشس في مكافحة الجريمة

اطلع على نظم التكؤين في ختام زيارته

الوفد البرتغالي يبدى إاعجابه باحترافية الشضرطة الجزائرية إارهابي يسضلم نفسضه للسضلطات العسضكرية بتمنراسضت
الشضعب/م -خ -ت -ت -م -ا زي -ارت -ه إال -ى
ال- -ج- -زائ- -ر ،ن- -وه ال- -م- -دي -ر ال -ع -ام
ل- -لشس- -رط- -ة ال- -ب- -رت- -غ -ال -ي -ة ل -ويسس
ايمانويل بيسسا فارينا ،بالمسستوى
ال- -ع -ال -ي ال -ذي ب -ل -غ -ت -ه الشس -رط -ة
ال -ج -زائ -ري -ة ف -ي م -ج -ال ت -ك -وي-ن
مسس -ت -خ -دم -ي -ه-ا ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى
ال- -ب -رام -ج ال -ح -دي -ث -ة ال -م -دع -م -ة
ب - -ال - -وسس - -ائ - -ل ال- -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة
والعصسرية.
جاء ذلك خÓل زيارة الوفد إالى
Óم-ن
ال -م -درسس -ة ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ل -أ
ال-وط-ن-ي ’’ع-ب-د ال-م-ج-ي-د بوزبيد’’،
يوم الخميسس ،بحضسور اللواء عبد
Óمن
الغني هامل المدير العام ل أ
ال-وط-ن-ي وإاط-ارات م-ن ال-م-دي-ري-ة
Óم -ن ال -وط -ن -ي وك -ذا
ال- -ع- -ام- -ة ل  -أ
المكونين والمؤوطرين.
اط - -ل- -ع ف- -اري- -ن- -ا ع- -ل- -ى األقسس- -ام
ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ب-ال-م-درسس-ة التطبيقية
Óم -ن ال -وط -ن -ي ’’ع-ب-د ال-م-ج-ي-د
ل -أ
ب -وزب -ي -د’’ ،ح -يث اسس -ت-م-ع وال-وف-د
ال- -م- -راف- -ق ل -ه ل -ن -ب -ذة ت -اري -خ -ي -ة
وت -ع -ري-ف-ي-ة ح-ول نشس-أاة ال-م-درسس-ة
وال-م-راح-ل ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ال-تي مرت
ب -ه -ا ع -ل -ى م -دار أاك-ث-ر م-ن أارب-ع-ة
عقود من الوجود.

لره -اب -ي ال -مسض -م -ى (خ .ه -ارون) ،ي -ؤم ال-خ-م-يسس ،ن-فسض-ه ل-لسض-ل-ط-ات
الشض -عب /سض ّ-ل -م ا إ
ال-عسض-ك-ري-ة ب-إاق-ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة السض-ادسض-ة ،ب-ت-م-ن-راسضت ،وبحؤزته مسضدسس
رشضاشس من نؤع كÓشضنيكؤف وكمية من الذخيرة ،هذا ما أاورده بيان لؤزارة الدفاع
الؤطني.
جاء في بيان الوزارة أانه « في إاطار مكافحة وف- -ي إاط- -ار م -ح -ارب -ة ال -ت -ه -ريب وال -ج -ري -م -ة
اإلره -اب وم -واصس -ل -ة ل -ج -ه -ود ق -وات ال -ج-يشس ال -م -ن -ظ-م-ة ،أاوق-ف ح-راسس ال-ح-دود وع-ن-اصس-ر
الوطني الشسعبي ومصسالح األمن سسلم اإلرهابي ال- - -درك ال- - -وط- - -ن- - -ي ب - -ك - -ل م - -ن ت - -ل - -مسس - -ان
ال- -مسس- -م- -ى (خ.ه- -ارون) ،ن- -فسس- -ه ل- -لسس -ل -ط -ات والنعامة/ن.ع ،2.ثÓثة ( )03تجار مخدرات
العسسكرية بإاقليم الناحية العسسكرية السسادسسة وح -ج-زوا ك-م-ي-ة م-ن ال-ك-ي-ف ال-م-ع-ال-ج ت-ق-در بـ
بتمنراسست ،وكان بحوزته مسسدسس رشساشس من ( )119كيلوغرام.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ- -رى وب- -ك- -ل م- -ن ب- -رج ب- -اج- -ي
نوع كÓشسنيكوف وكمية من الذخيرة.
مختار/ن.ع 6.وجانت/ن.ع ،4.أاوقفت مفارز
للجيشس ( )06مهربين وضسبطت مركبتين ()02
رب -اع -ي -ت-ي ال-دف-ع و( )09أاج - -ه- -زة كشس- -ف ع- -ن
المعادن ومولدين ( )02كهربائيين ،فيما أاحبط
ف -ي إاط -ار م -ك-اف-ح-ة اإلره-اب ،دم-رت م-ف-رزة حراسس الحدود بكل من سسوق أاهراسس وتبسسة
للجيشس الوطني الشسعبي /ن.ع ،5.ثماني ( )08والطارف/ن.ع ،5.م -ح -اولت ت -ه-ريب ك-م-ي-ات
قنابل تقليدية الصسنع.
كبيرة من الوقود ُتقدر بـ ( )12850لتر.

 ..تدمير قنابل تقليدية
وتوقيف مهربين

كما تلقى الوفد الضسيف شسروحات
حول نظم التكوين بهذا الصسرح
التدريبي الهام بالجزائر والذي
شسهد على تكوين وتخريج اآللف
م- -ن أاف -راد الشس -رط -ة ب -م -خ -ت -ل -ف
الرتب ،إالى جانب تخرج العديد
م-ن ال-دف-ع-ات م-ن ب-ل-دان أاج-ن-ب-ي-ة
شسقيقة وصسديقة ،في إاطار تعزيز
سس -ب -ل ال -ت -ع -اون وال -ت -نسس -ي-ق ع-ل-ى
الصس - -ع - -ي - -د ال- -ج- -ه- -وي ،ال- -ق- -اري

والدولي.
وكانت لقارينا والوفد المرافق له
زي- -ارات م- -ي -دان -ي -ة إال -ى ال -ج -ن -اح
البيداغوجي ،أاين حضسر جانبا من
ال -دروسس ال -م -ق -ررة ف -ي ب -رن -ام-ج
ال -ت -ك -وي -ن ال -خ -اصس ب-ال-مÓ-زم-ي-ن
األوائل للشسرطة واألمن الحضسري
ال - -ن - -م - -وذج- -ي وك- -ذا ال- -م- -دي- -ن- -ة
ال-ن-م-وذج-ي-ة ،ال-ت-ي تسس-م-ح ل-لطلبة
المتربصسين بمحاكاة الواقع خÓل

م- -راح- -ل ال- -ت- -ك -وي -ن ف -ي ج -ان -ب -ه
ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي ،ك -م -ا حضس-ر ال-وف-د
الضسيف اسستعراضسات حول تقنيات
الدفاع الذاتي قدمتها مجموعة
م -ن ال -ط -ل -ب -ة ال -م -ت-ربصس-ي-ن وك-ذا
عرضس للدراجين وفرقة الخيالة
التابعة للمدرسسة ،إالى جانب زيارة
المسسبح شسبه األولمبي الذي تزخر
به المدرسسة.

مؤؤكدا أانه يبقى يتابع القضضية الصضحراوية باهتمام بالغ

التحاد اإلفريقي يدعو لمفاوضضات جدية دون شضروط مسضبقة

دعا مجلسس السسلم واألمن لÓتحاد اإلفريقي
إالى إاطÓق فوري لمفاوضسات مباشسرة وجدية
ودون شسروط مسسبقة وطبقا للمادة  4من العقد
التأاسسيسسي لÓتحاد اإلفريقي لتجاوز النسسداد
الحالي للنزاع في الصسحراء الغربية ،مؤوكدا أانه
يبقى يتابع المسسأالة باهتمام بالغ.
أاعلن مجلسس السسلم واألمن اإلفريقي في بيان
له عقب اإلجتماع  668المنعقد يوم الثنين 20
مارسس بأاديسس أابابا حول الوضسع في الصسحراء
الغربية الذي يعد األول من نوعه منذ انضسمام
المغرب لÓتحاد اإلفريقي عن تفعيل اللجنة
ال -خ -اصس -ة ل -رؤوسس -اء ال -دول وال-ح-ك-وم-ات ح-ول
النزاع في الصسحراء الغربية التي أانشسئت طبقا
لÓ-ئ-ح-ة ال-مصس-ادق ع-ل-ي-ه-ا خÓ-ل ال-دورة ال15
ال -ع -ادي -ة ل -ن -دوة رؤوسس -اء ال -دول وال -ح -ك -وم-ات
ل-م-ن-ظ-م-ة ال-وح-دة اإلف-ري-ق-ي-ة التي عقدت في
الخرطوم (السسودان) من  18إالى  22جويلية
 ،1978مذكرا باألحكام ذات الصسلة للمادة 4
من العقد التأاسسيسسي لÓتحاد اإلفريقي الذي
يتطرق أايضسا إالى التسسوية السسلمية للنزاعات
بين أاعضساء التحاد ،مشسيرا إالى ضسرورة إاطÓق
ف- -وري ل -م -ف -اوضس -ات م -ب -اشس -رة وج -دي -ة ودون
شس -روط مسس-ب-ق-ة وط-ب-ق-ا ل-ل-م-ادة  4م-ن ال-عقد
التأاسسيسسي.
وتأاسسف المجلسس لغياب المغرب خÓل هذا
الجتماع وذلك ما اعتبره رئيسس الدبلوماسسية
الصسحراوية بأانه «أاول امتحان فشسلت فيه «
الرباط.
وقرر مجلسس السسلم واألمن أايضسا حسسب نصس

ال -ب -ي -ان ت-دع-ي-م ع-ه-دة ال-رئ-يسس ال-م-وزم-ب-ي-ق-ي
السسابق جواكيم شسيسسانو لتعيينه ممث Óسساميا
ل Ó-ت -ح -اد اإلف -ري -ق-ي ف-ي الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
«م-ك-ل-ف-ا ب-تسس-ه-ي-ل ال-م-ف-اوضس-ات ال-م-باشسرة بين
ال -دول -ت -ي-ن ال-عضس-وي-ن وت-ع-ب-ئ-ة ج-ه-ود إاف-ري-ق-ي-ا
واألمم المتحدة لهذا الغرضس.
وطلب المجلسس من رئيسس مفوضسية التحاد
اإلف- -ري- -ق- -ي م- -وسس- -ى ف- -اك -ي م -ح -م -د ات -خ -اذ
اإلجراءات الضسرورية لتمكين الممثل السسامي
لÓتحاد اإلفريقي من مباشسرة مهامه فورا.
كما دعا المجلسس كافة الدول األعضساء في
التحاد اإلفريقي في إاطار الوحدة اإلفريقية
وط-ب-ق-ا ألح-ك-ام ال-ع-ق-د ال-ت-أاسس-يسس-ي إالى تقديم
أاشس- - -ك - -ال أاخ - -رى م - -ن ال - -دع - -م السس - -ي - -اسس - -ي
وال -دب -ل -وم -اسس -ي ل -ج-واك-ي-م شس-يسس-ان-و م-ن أاج-ل
تسسهيل المفاوضسات المباشسرة ،مطالبا من جهة
أاخ -رى م -ف -وضس-ي-ة الت-ح-اد اإلف-ري-ق-ي ب-ات-خ-اذ
اإلج- -راءات الضس- -روري- -ة إلع- -ادة ف -ت -ح م -ك -تب
الت -ح -اد اإلف -ري -ق -ي ب -ال -ع -ي -ون ف-ي الصس-ح-راء
الغربية بما في ذلك توفير اإلمكانيات البشسرية
والمالية والوسسائل اللوجسستية الضسرورية.

المجتمع الدولي مطالب بدعم الجهود
اإلفريقية

وبنفسس المناسسبة ،دعا مجلسس السسلم و األمن
الفريقي األمم المتحدة والمجتمع الدولي
ل -دع -م ال -ج -ه -ود اإلف -ري-ق-ي-ة ال-ه-ادف-ة ل-ت-ج-اوز
النسس -داد ال -ح-ال-ي ل-مسس-ار تسس-وي-ة ال-ن-زاع ف-ي
الصسحراء الغربية ،مؤوكدا أانه قرر بحث بصسفة
م-ن-ت-ظ-م-ة ال-وضس-ع ف-ي الصس-ح-راء ال-غ-رب-ية على

على إاثر النتائج السضلبية
إاقالة مدرب اتحاد بسضكرة منير زغدود
أاقالت إادارة نادي إاتحاد بسسكرة الناشسط في الرابطة المحترفة
الثانية موبيليسس لكرة القدم ،المدرب منير زغدود ،من على رأاسس
العارضسة الفنية ألبناء «الزيبان» على خلفية «سسلسسلة النتائج السسلبية»
للنادي حسسب ما أاعلن عنه رئيسس الفريق إابراهيم سساعو.
وأاوضسح ذات المتحدث في تصسريح لممثلي الصسحافة عقب اللقاء
الذي جمع اإلتحاد بمولودية سسعيدة وانتهى بنتيجة التعادل اإليجابي بهدف لمثله بأان
السستغناء عن خدمات هذا المدرب كان بسسبب تراجع نتائج الفريق في اآلونة األخيرة
Óشسراف على العارضسة الفنية
مردفا بأان إادارة النادي سستسسعى إليجاد مدرب جديد ل إ
Óشسارة فإان النتيجة التي انتهى عليها لقاء إاتحاد بسسكرة
للفريق في أاقرب اآلجال .ل إ
وم-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة ج-ع-لت ال-ن-ادي ال-م-ح-ل-ي ال-بسس-ك-ري ي-ره-ن ح-ظ-وظ-ه ف-ي الظفر بإاحدى
التأاشسيرتين المتبقيتين للصسعود إالى حظيرة الكبار .يذكر أان فريق إاتحاد بسسكرة يحتل
المركز الرابع في الترتيب العام عقب الجولة  26بعد أان تجمد رصسيده عند النقطة . . 39

أاسساسس التوصسيات التي يقدمها رئيسس مفوضسية
Óتحاد
اإلت-ح-اد اإلف-ري-ق-ي وال-م-م-ثل السسامي ل إ
اإلفريقي بالصسحراء الغربية.
كما قرر مجلسس السسلم واألمن إايفاد بعثة إالى
الصسحراء الغربية في سسنة  ،2017مشسيرا إالى
أانه ينتظر باهتمام تجديد عهدة بعثة األمم
ال -م -ت-ح-دة ل-ت-ن-ظ-ي-م السس-ت-ف-ت-اء ف-ي الصس-ح-راء
الغربية التي سستنتهي في  30أافريل  2017طبقا
لÓئحة رقم  )2016( 2285الصسادرة في 29
أافريل  .2016في هذا السسياق دعا مجلسس
السس-ل-م واألم-ن اإلف-ري-ق-ي األم-م ال-م-ت-ح-دة إالى
إاتخاذ اإلجراءات الضسرورية حتى تتمكن البعثة
مجددا من ممارسسة مهامها كاملة واإلشسراف
بفعالية على اتفاق وقف إاطÓق النار ،مطالبا
في هذا الصسدد من مجلسس األمن توسسيع مهام
بعثة المينورسسو لمراقبة حقوق اإلنسسان مع
م-راع-اة ضس-رورة ت-وف-ي-ر ل-ه-ا م-ت-اب-ع-ة مسس-ت-ق-ل-ة
وحيادية في األراضسي المحتلة.
وطلب المجلسس أايضسا من المفوضس السسامي
Óم -م ال -م -ت -ح -دة ات -خ -اذ
ل- -ح- -ق -وق اإلنسس -ان ل  -أ
اإلجراءات الضسرورية في هذا الشسأان» حسسب
الوثيقة داعيا أايضسا اللجنة اإلفريقية لحقوق
اإلنسسان والشسعوب إالى إايفاد بعثة إالى الصسحراء
ال -غ -رب -ي -ة ف -ي أاق -رب اآلج-ال م-ن أاج-ل ت-ق-ي-ي-م
وضس -ع -ي -ة ح -ق -وق اإلنسس -ان وت -ق -دي-م ت-وصس-ي-ات
للمجلسس على أاسساسس نتائج زيارتها للمنطقة
ف-ي سس-ب-ت-م-ب-ر  .2012ف- - -ي ه - -ذا الصس - -دد حث
المجلسس الدولتين العضسوين على التعاون بكل
قوة مع بعثة اللجنة.

لولى/
الرابطة المحترفة ا أ
تسضؤية الرزنامة :

دفاع تاجنانت يتعادل أامام
مولودية بجاية ()1-1

تعادل فريق دفاع تاجنانت أامام ضسيفه مولودية بجاية
بنتيجة ( ،)1-1ضسمن تسسوية رزنامة بطولة الرابطة
المحترفة األولى لكرة القدم أامسس الجمعة.
وسسجل هدف الدفاع الÓعب شسيبان في الدقيقة 19
عن طريق ضسربة جزاء ،فيما عدل مسساعدية النتيجة
لفائدة المولودية في الدقيقة (.)29
وبهذه النتيجة ينفرد تاجنانت بالمركز  11بمجموع
 26ن -ق -ط-ة ،أام-ا «ال-م-وب» ق-ت-ب-ق-ى ف-ي ذي-ل ال-ت-رت-يب
برصسيد 17نقطة وثÓث مقابÓت ناقصسة.

حدث ببلديات الكؤرنيشس وسضيدي البشضير

توقيف  12عنصضرا لدعم اإلرهاب في وهران

وهران :براهمية مسضعؤدة
ف ّ-ك -كت ،أاول أامسس ،ف -رق -ة ال -ب -حث وال-ت-ح-ري
للدرك الوطني بوهران ،شسبكة إاجرامية ،تتكّون
م- -ن  09ع -ن -اصس -ر ( 46 - 27سس-ن-ة) ب-ينهم
مسسبوقون قضسائيا وبحوزتهم أاجهزة إاعÓم آالي
وأاسسلحة محظورة ،إالى جانب محررات وكتب
Óعمال اإلرهابية.
تحريضسية ل أ
وجرى تفكيك الشسبكة الدولية التي يشستبه في
انتمائها إالى التنظيم اإلرهابي (داعشس) ،بعد 3
أاشسهر من تتبع وتعقب تحركات المشستبه فيهم
الذين كانوا ينشسطون على مسستوى الكونيشس
الوهراني .كما تمّكنت مصسالح األمن بوهران
خÓل نفسس اليوم من تفكيك شسبكة إارهابية

متكونة من  3أاشسخاصس ( 52 - 19سسنة) يشستبه
في انتمائها لجماعات إاجرامية تنشسط خارج
الوطن .وأافاد مصسدر مطلع ل «الشسعب» ،أان
عملية توقيفهم تّمت إاثر معلومات دقيقة عن
اتصسالت مشسبوهة أاجراها أافراد الشسبكة ،ما
قاد إالى مراقبتها ليتم تطويق أافرادها بحي
سسيدي البشسير بوسسط عاصسمة الولية.
وتعد هذه العملية الثانية من نوعها في ظرف
أاسسبوع ،بغرب الوطن ،بعد تلك التي نّفذتها
مصس -ال -ح األم -ن ب -ولي -ة مسس -ت -غ -ان -م ،األسس -ب-وع
الماضسي ،وتمّكنت بموجبها من توقيف تسسعة
« »09من أافراد شسبكة إاجرامية تنتمي لتنظيم
«داعشس»اإلرهابي.

رئيسس نادي اتحاد «الفنك» لـ «الشضعب»:

«التايكواندو» رياضضة تحضضى باهتمام الشضباب

اح-تضض-نت ،ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة ،الطبعة
لول - -ى ل- -ل- -دورة ال- -دول- -ي- -ة ل- -ري- -اضض- -ة
ا أ
ال-ت-اي-ك-ؤان-دو’ ال-ف-نك’ ،التي نظمها نادي
ات -ح -اد’ ال-ف-نك ’ ،م-ن  23إال-ى  25مارسس،
بمشضاركة  223رياضضي.
صضؤنيا طبة
أاك -د رئ -يسس ن -ادي ات -ح -اد «ال -ف -نك» ع-ب-د ال-ل-ه
ام -ي-ن-ي ،ف-ي تصس-ري-ح ل «الشس-عب»ع-ل-ى ه-امشس
الف-ت-ت-اح ال-رسس-م-ي ل-ل-ب-طولة بالقاعة المتعددة
الرياضسات بالشسراقة ،على أاهمية هذه المبادرة
التي يشسارك فيها  223رياضسي من األواسسط
واألكابر ،الذين يمثلون عدة منتخبات أاجنبية
من بينها تونسس.
وأاضس -اف رئ -يسس ال -ن -ادي ،أان ال -ت -حضس-ي-ر ل-ه-ذه
ال -م-ب-ادرة ال-دول-ي-ة ل-م ي-ك-ن سس-ه Ó-ن-ظ-را ل-ق-ل-ة
اإلم-ك-ان-ي-ات ،ول-ك-ن ال-دع-م ال-م-ع-ن-وي م-ن قبل
وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي كان
م -ه -م -ا ،ح -يث ل -م ي -ت -ردد ف -ي تشس -ج-ي-ع ه-ؤولء
الشس-ب-اب ل-ت-ول-ي م-ه-م-ة ت-ن-ظ-ي-م ب-ط-ول-ة دول-ي-ة،
مشسيرا إالى أانها خطوة هامة لتحقيق نجاحات
كبيرة في المجال الرياضسي.
وحسسب أاعضساء نادي اتحاد الفنك فإان رياضسة

ال- -ت- -اي- -ك- -وان- -دو م -ن ال -م -ف -روضس أان ت -ح -ظ -ى
بالهتمام األوفر على المسستوى الوطني ،ل
سسيما وأان الكثير من الشسباب الجزائري منذ
الصسغر يعشسقون ممارسستها والتفوق فيها كونها
ليسست وسسيلة للدفاع عن النفسس فقط ،وإانما
تتوفر على عديد المهارات والفنون باإلضسافة
إالى فوائدها الهامة على صسحة الشسخصس التي
تجعلها اللعبة المميزة والمفضسلة.
وشس- - -ه- - -دت ال- - -دورة ال- - -دول- - -ي- - -ة ل- - -ري- - -اضس - -ة
ال-ت-اي-ك-وان-دو’ال-ف-نك’ ،مشس-ارك-ة ف-ع-ال-ة ل-لعنصسر
ال -نسس-وي م-ن ف-ئ-ة أاب-ه-رت ال-حضس-ور ب-ف-ن-ي-ات-ه-ا
ال -راق -ي -ة ف -ي السس -ت -ع-راضس وال-م-ه-ارات ال-ت-ي
تسستعمل في المنازلة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أاشس- -اد م- -م- -ث- -ل وزارة الشس- -ب- -اب
والرياضسة ،بهذه المبادرة التي يريد أاصسحابها
إايصسال رسسالة إالى كل دول العالم ،مفادها أان
شس -ب -اب ال -ج -زائ -ر ي -م -ل -ك-ون ال-ك-ف-اءة الÓ-زم-ة
وقادرون على تحمل المسسؤوولية ،والدليل على
ذلك هذا الحدث الدولي الذي نظم بامتياز
دون نسسيان أادق التفاصسيل ..مشسيرا إالى أان
ال -وزارة مسس -ت -ع -دة ل -ت -ق -دي -م ال -دع -م ل-لشس-ب-اب
الطموح أامثال رئيسس نادي اتحاد الفنك عبد
الله أاميني الذي أاثبت جدارته وقدرته على
التميز وتحقيق النجاح.

