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السضراج :ا÷زائر ترافق
األطراف الليبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ التسضوية السضياسضية

لقاء تششاوري حول البدائل ا◊تمية للظرف ا’قتصشادي الصشعب

تب ـ ـون يجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـع بشضركاء
العقد الوطن ـ ـي الي ـ ـوم
–ضضÒا للثÓثية

صص٠٣

^ ا◊وار حول إاجماع وطني لتسضيÒ
األزمة حفاظا على السضيادة
صص ٠٤

خÓل لقاء بإاطارات الوزارة

’مة ‘ البليدة
«الششعب» ترصشد مسشابقة ا’لتحاق Ãدرسشة أاششبال ا أ

 ٥٦٠مـ ـÎشضح للمت ـ ـ ـوسضط و ٤٧٠آاخ ـر للثـان ـ ـ ـ ـ ـ ـوي
^  ٢٨٨شضبل ـ ـ ـة منتظرة ‘  ٥أاوت ال ـ ـ ـ ـداخل
حوار

صص ٠٥

عبد الفتاح عضشو نقابة الÎبية الصشحراوية لـ ”الششعب ”:

أاك Ìمن مليون و ٦٥٠أالف طالب ،حجار:

توظيف  ٢٨٣٦أاسضتاذ
وفتح  ٥آالف منصضب تكوين
‘ الدكتوراه
صص٠٥

ا÷زائر احتضضنتنا وثورتها مرجعية ‘ التحّرر
الناخب الوطني
رابح غربي لـ«الششعب””:

ا◊ــــــــارسص خليفــــــــة غضشبــان:

صص١٣/١٢

قامتان ‘ الفن والسشينما تغادراننا

هـ ـ ـ ـ ـواري عوينـ ـ ـ ـ ـ ـات
ويوسضف بوشضوشضي
‘ ذمة الله

كنت واثقا من إامكانيات
التشضكيلة الوطنية ””

ل ـن أانسض ـ ـ ـ ـ ـى
تشضجيع جمهـ ـور
”حرشض ـة ” أابـًدا

بدوي يدعو إا ¤إاشضراك
ا÷هات اŸعنية إلثراء مشضروع
قانون األحزاب
صص٠٣

صص١٧

صشيفيات
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ا÷مهور الوهرا Êيكتششف الششخصشية التاريخية
باŸهرجان السشينمائي

توافد على الفيلم ا÷زائري  -التونسضي
””أاوغسضطينوسس ابن دموعها””
صص١٥

ششادي يÎأاسص اجتماعا لتقييم خسشائر ا◊رائق
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كيفية حماية اÛاهدين وفك
ا◊صشـ ـ ـ ـ ـار إاب ـ ـان الث ـ ـ ـورة

‘ اإط -ار ع -م-ل-ي-ة تسص-ج-ي-ل الشص-ه-ادات ا◊ي-ة م-ن اأف-واه
اÛاه- -دات واÛاه- -دي- -ن ،ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د– ،ت رع- -اي -ة وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب
زيتو ،Êاللقاء ا÷ماعي اŸوسصع  ،179اıصصصس Ÿوضصوع
«كيفية حماية اÛاهدين لظهور بعضصهم وفك ا◊صصار اŸضصروب عليهم اأثناء اŸعارك اŸطوقة اإبان
الثورة التحريرية» ،غدا ‘ ،اŸكان الذي –دده كل موؤسصسصة و‘ السصاعة اŸناسصبة.

 ٤0فرق ـ ـ ـة Ÿراقبـ ـ ـ ـ ـة ا Ùـ ـ ـÓت
التجاري ـ ـ ـ ـ ـة بالششلـ ـ ـ ـ ـ ـف

ج -ن -دت م -دي -ري -ة ال-ت-ج-ارة ب-الشص-ل-ف زه-اء الأرب-عÚ
ف -رق -ة Ÿراق -ب -ة ا÷ودة واŸم-ارسص-ات ال-ت-ج-اري-ة خ-لل
موسصم الصصطياف.
وب- -حسصب رئ- -يسس م -ك -تب ال -ن -وع -ي -ة وال -ع -لق -ات م -ع
ج -م -ع -ي -ات اŸسص-ت-ه-ل-ك Úق-وادري ب-وج-ل-ط-ي-ة ،ف-اإن-ه ”
تسصخ Òخلل موسصم الصصطياف ا÷اري اأغلب فرق
اŸراقبة والتفتيشس «اŸقدر عددها بحوا‹  40فرقة»
وه -ذا ل -لسص-ه-ر ع-ل-ى راح-ة وسص-لم-ة اŸصص-ط-اف ‘ Úه-ذه
الفÎة (الصصيفية) التي «تشصهد ارتفاعا كبÒا لدرجات
ا◊رارة ت -وازي -ا وان -ت -ه -اك -ات ال -ت -ج-ار ب-خصص-وصس شص-روط
النظافة وا◊فظ» ،كما قال.

إاحياء اليوم العاŸي
Ÿناهضشة ا’Œار باأ’ششخاصص

الÈج –تضشن اŸلتقى اأ’ول «بيبان الششعر»

‘ اإطار الÈنامج التحسصيسصي لقتصصاد اŸاء
وا◊ف- -اظ ع- -ل -ى ال -ب -ي -ئ -ة ،ت -ن -ظ -م ال -وك -ال -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-تسص-ي ÒاŸدم-ج ل-ل-م-وارد اŸال-ي-ة
اأبوابا مفتوحة ،اليوم وغدا ،موجهة بصصفة خاصصة
ل-لأط-ف-ال ،ل-غ-رسس ث-ق-اف-ة ت-رشص-ي-د اسص-ت-ع-م-ال اŸاء
وعدم تبذيره وذلك بحديقة التجارب با◊امة
من السصاعة  11 : 00صصباحا اإ 19 : 00 ¤مسصاء.

 16قتي Óو ٤1جريحا خÓل  ٤8سشاعة
لقي  16شصخصصا مصصرعهم واأصصيب  41اآخر بجروح ‘ حوادث مرور
سصجلت خلل  48سصاعة ‘ العديد من مناطق الوطن ،بحسصب ما جاء،
اأمسس ‘ ،حصصيلة Ÿصصالح ا◊ماية اŸدنية.
” تسصجيل اأثقل حصصيلة ‘ ولية البويرة بوفاة شصخصص Úوجرح
خمسصة اآخرين نتيجة اصصطدام اأربع مركبات خفيفة الوزن بشصاحنة
ذات قلب على مسصتوى الطريق الوطني رقم  18ببلدية بئر غبالو.
خ -لل ن -فسس ال -فÎة سص -ج-لت مصص-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة  5326تدخل
اسصتجابة لنداءات النجدة بسصبب حوادث اŸرور اأو ا◊وادث اŸنزلية
اأو الصصرف الصصحي اأو اإخماد ا◊رائق اأو التداب Òالأمنية.
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التحرير
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أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

يوم إارششادي حول «زراعة
الزعفران» بباتنة

ت -ن -ظ -م اŸصص-ال-ح ال-ف-لح-ي-ة
ل- -ولي- -ة ب- -ات- -ن- -ة ،ال- -ي- -وم،
ببلدية بومقر ،بالتنسصيق
ي- -ن- -ظ- -م اÛلسس
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ق
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Ãن - -اسص - -ب- -ة اإح-
ال-ن-ب-ات-ات ع Úال-ت-وت-ة ،ي-وم-ا اإرشص-ادي-ا ح-ول «زراعة
ي
Ÿ
ا
ال- - - -ي - - -وم ال - - -ع - -
الزعفران».
Ÿن - -اهضص- -ة الŒار
بالأشصخاصس،
ال - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى
السصاعة 8 : 30
صصباحا،
ي- - - -ك- - - -ون ﬁب- - - -و
باإقامة القضصاة ب Íعكنون.
الشص -ع -ر ع -ل-ى م-وع-د،

أابـ ـ ـ ـواب مفتوحـ ـ ـة على اقتصشاد
اŸاء با◊امـ ـ ـ ـة

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

يÎاأسس الأم Úالعام لوزارة الفلحة والتنمية الريفية والصصيد
ال -ب -ح -ري ك -م-ال شص-ادي ،اج-ت-م-اع-ا م-ع م-دي-ري اŸصص-ال-ح ال-ف-لح-ي-ة
وﬁافظي الغابات لـ 17ولية متضصررة من حرائق الغابات ،اليوم،
بداية من السصاعة  9 : 30صصباحا Ãقر الوزارة.
الإجتماع يخصصصس لتقييم الأضصرار الناجمة عن حرائق الغابات
و–دي -د ك -ي -ف -ي -ات اسص -ت -ئ -ن -اف الأنشص -ط -ة ال -ف -لح -ي -ة ‘ اŸن -اط -ق
اŸتضصررة من ا◊رائق.

بداية اليوم ،مع فعاليات
اŸلتقى الوطني الأول «بيبان
الشص-ع-ر» Ãدي-ن-ة ب-رج ب-وع-ري-ريج وذلك
اإ ¤غاية الفا— من اأغسصطسس اŸقبل –ت
شصعار «موعد مع ا÷مال» ،بحسصب ما علم من
اŸنظم.Ú
سص -يشص -ارك ‘ ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة،
التي يحتضصنها اŸركب الثقا‘ عائشصة حداد،
اأسصماء اأدبية وطنية واأخرى ﬁلية تركت بصصمتها ‘ عا ⁄الشصعر والإبداع ،على
غرار توفيق ومان والبشص Òقذيفة وﬁمد قسصط ورمزي نايلي وقادة دحو ،وفقا
لنفسس اŸصصدر.

“ك- - - -نت مصص- - - -ال - - -ح الشص - - -رط - - -ة
القضصائية للأمن الوطني ،خلل
شصهر جوان اŸنصصرم ،من فك لغز
العديد من القضصايا ا÷نائية مع
–دي -د ه -وي -ة م -رت-ك-ب-ي-ه-ا وذلك
بفضصل اعتماد مصصا◊ها اıتصصة
على اآخر التقنيات اŸتوصصل اإليها
‘ ›ال ال - - -ب - - -حث وال - - -ت - - -ح - - -ري
ا÷نائي ،بالإضصافة اإ ¤التحاليل
اÈıي-ة ال-دق-ي-ق-ة التي اأصصبحت
اليوم ‘ متناول مصصالح الشصرطة
وال- -ت- -ي ت- -ع- -ت- -م -د ع -ل -ي -ه -ا ‘ ح -ل
القضصايا اŸطروحة.
اأوضص-ح ب-ي-ان ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لأم-ن ال-وط-ني ،اأن «الإطارات اŸتخصصصصة باŸصصلحة
اŸركزية لتحقيق الشصخصصية ع Èاأمن الوليات“ ،كنت من معا÷ة  103قضصية تتعلق
باŸسصاسس بالأشصخاصس واŸمتلكات .

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

الششرطة تفك لغز  103قضشية جنائية ششهر جوان

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الموافق لـ  07ذي القعدة  1438هـ

رئيسس ا÷مهورية معزيا أافراد عائلة الفقيد:

رضش ـا مالـ ـك كـ ـّرسس حياتـ ـ ـه ‘ خدمـ ـ ـة إ÷زإئ ـ ـر خÓل إلث ـ ـ ـورة وبعـ ـ ـد إلسشتقÓل

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،برقية تعزية
إا ¤ع - -ائ - -ل- -ة رئ- -يسس ا◊ك- -وم- -ة
لسشبق رضشا مالك ،الذي وافته
ا أ
اŸن -ي -ة ،أامسس ،أاشش -اد م -ن خÓ-ل-ه-ا
Ãن -اقب ال -ف -ق -ي -د ال -ذي «ك -رسس
ح-ي-ات-ه ‘ خ-دم-ة ا÷زائ-ر» إاب-ان
ال- -ث- -ورة ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة وب- -ع- -د
السشتقÓل.
ج -اء ف -ي ب-رق-ي-ة ال-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
قوله« :فقدت الجزائر اليوم واحدا
من رجالتها األعÓم وأابنائها البررة،
ال -م-ن-اضش-ل ال-ك-ب-ي-ر وال-م-ج-اه-د واألخ
العزيز رفيق درب الكفاح المغفور له،
بإاذن الله تعالى ،رضشا مالك ،صشديق
الجميع ،الذي عمل في صشمت ورحل
في صشمت ولكن صشوته يبقى عاليا
م -دوي -ا ف -ي ت -اري -خ ال -ج-زائ-ر ،ع-ط-ر
ال -م-ول-ى ث-رى رمسش-ه وارت-ف-ق ب-روح-ه
وأاسشكنها منزلة مع من ارتضشاهم إالى
جواره وأاكرم وفادتهم».
وأاضشاف قائ« :Óليسص من السشهل أان
نعزي أاهل هذا الرجل في فقده ول
أان تختزل مناقبه أاو أان نلمّ بششمائله
وج Ó-ئ -ل أاع-م-ال-ه ال-ت-ي وق-ف ع-ل-ي-ه-ا
حياته في خدمة الجزائر قبل الثورة
وأاثناءها ،ثم على مدى مراحل بناء
الدولة الوطنية الحديثة».
واسش -ت -ط -رد ال -رئ -يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ف-ي
ب-رق-ي-ة ال-ت-ع-زي-ة« :ف-ق-د باششر فقيدنا
النضشال منذ كان يافعا على مقاعد
ال -دراسش -ة ،إاذ أادرك ب -ح ّسش -ه ال-وط-ن-ي
الصش -رف ورؤوي-ت-ه ال-ث-اق-ب-ة وت-حصش-ي-ل-ه
العلمي ما يجب على المواطن الحر
أان يعمل وهو يرى ششعبه يرزح تحت
نير السشتعمار ويطحن تحت كلكله.
وأابت عليه نفسشه وهمته العالية أان
يسش -ت -ك -ي -ن ل -ه -ذا ال -واق -ع ال-م-ف-روضص
ب-م-ن-ط-ق ال-ن-ار وال-ح-دي-د وال-غ-طرسشة
والحرمان ،فاختار الطريق الصشعب
وانبرى مع كوكبة من رفاقه األحرار

يذود عن حمى الوطن ويرفع الوعي
ال - -ث - -وري إال - -ى مسش - -ت- -وى ال- -ت- -ح- -دي
والمواجهة ،وراح يجد ويجتهد في
صش-ف-وف ال-ط-ل-ب-ة ،وت-م-ي-ز م-ع أاق-ران-ه
بقدرة فائقة على التوعية والتنظيم
والدعوة والتبششير للثورة ،فكان في
طليعة طلبتنا الذين غادروا المقاعد
وآاث -روا ال -ع -م -ل ف -ي ال -م -ي -دان ع -ل -ى
م -واصش -ل -ة ال -دراسش -ة ،وم -ا إان ال-ت-ح-ق
بصشفوف الثورة المباركة حتى وضشع
م-واه-ب-ه وق-درات-ه ال-ث-ق-اف-ية والعلمية
ف -ي خ -دم -ة ال -دب -ل -وم-اسش-ي-ة ال-ث-وري-ة
الناششطة في المحافل الدولية ،وكان
خير دليل لدى قيادة الثورة باختيار
رضشا مالك ليكون الباعث األول لمنبر
الثورة ولسشان حالها جريدة المجاهد
ال -غ -راء ال -ت -ي ك -انت شش -واظ-ا م-ن ن-ار
أاح -رق أاوراق السش -ت -ع -م-ار ال-دع-ائ-ي-ة
وأازاح السش - - -ت - - -ار ع - - -ن ج - - -رائ - - -م- - -ه

وم-خ-ط-ط-ات-ه الشش-ي-طانية ،فضش Óعن
ج- -ه- -ده ال- -م- -ت- -م- -ي- -ز ضش- -م -ن ال -وف -د
ال- -ج- -زائ- -ري ال -م -ف -اوضص ل -ل -م -ح -ت -ل
الفرنسشي ،عبر المراحل الصشعبة التي
انتهت باتفاقيات إايفيان الششهيرة».
وتابع يقول« :وبنفسص الروح الوطنية
وما تميز به من عمق فكري وسشعة
ث -ق -اف-ي-ة وب-ع-د ن-ظ-ر ،أاسش-ه-م ال-راح-ل
ال- -ع- -زي- -ز ف- -ي إارسش- -اء دور ال -ج -زائ -ر
المسشتقلة كقائد لحركات التحرر عن
القضشايا العادلة في العالم عبر دوره
ال -دب -ل -وم -اسش -ي ف -ي ع -واصش -م ال -دول
الكبرى.
واسشتمر بسشداد آارائه وصشÓبة مواقفه
يسشجل حضشوره المتميز في مسشيرة
ال -ج -زائ -ر ال -ح -دي -ث -ة م -ن خ Ó-ل ك-ل
المواقع التي سشمحت له بها الظروف
أان يكون في مؤوسشسشات الدولة كوزير
وكرئيسص حكومة ،أاو مسشهم فعال في

ت-نشش-ي-ط السش-اح-ة السش-ي-اسش-ي-ة ب-م-عالم
دي -م -ق -راط -ي -ة ،دي-دن-ه ف-ي-ه-ا ح-م-اي-ة
م- -ؤوسشسش- -ات ال- -دول -ة ب -ط -اب -ع م -دن -ي
وإاقامة مجتمع عصشري».
«ل يمكن ألحد من الوطنيين األحرار
 يؤوكد رئيسص الجمهورية  -إال أاني -ح -زن وي -ت -أال -م ل -ف-ق-دان-ه وأان ي-ت-أاث-ر
لخسشارته ،نظرا لما يجسشده الراحل
من رمزية متعددة الجوانب ومسشيرة
فريدة وغنية بالمآاثر والفضشائل».
وأاضش -اف« :ل -ق -د ف -ق -دت ف-ي-ه رف-ي-ق-ا
متميزا وصشديقا عزيزا وفقدت فيه
الجزائر وجيل نوفمبر مناضش Óكبيرا
ب -آارائ -ه وأاف -ك -اره ال -ت -ي سش -ج-ل-ه-ا ف-ي
مؤولفات وكتب سشتبقى تششهد له عبر
العصشور القادمة على مسشيرة نضشالية
ناصشعة تقتدي بها األجيال وتششرف
آاف-اق ب-ل-د ت-ب-ن-ي م-ج-ده ع-ق-ول ب-ن-ات-ه
وأاب - -ن - -ائ - -ه ،وتشش - -ي- -ده ع- -ل- -ى األرضص
سش- -واع- -ده- -م ب -ك -ل إاخ Ó-صص وإاي -ث -ار
ووفاء.
وخلصص إالى القول« :وإاذ أاعرب لكم
ول -ك -ل أاف -راد أاسش -رة ال -ف -ق-ي-د ال-ك-رام
ورفاق الكفاح والنضشال ،عن عزائي
األخ - -وي ودع- -ائ- -ي الصش- -ادق ،أاسش- -أال
ال-ع-ل-ي ال-ق-دي-ر أان ي-ت-غ-م-ده ب-رح-م-ت-ه
ال- -واسش- -ع- -ة وأان ي- -ج -ل -ل -ه ب -م -غ -ف -رت -ه
ورضشوانه وأان يحله مقاما يرضشاه في
جنات النعيم ،بين األبرار من عباده
والصشديقين وحسشن أاولئك رفيقا.
ك -م -ا أادع -وه ج -ل وع  Ó-أان ي-ن-زل ف-ي
قلوبكم الصشبر الجميل ويعوضشكم في
ال-ف-ق-ي-د ال-غ-ال-ي ال-خ-ير الكثير ويو ّفي
ل -ك -م أاج -ر الصش -اب -ري -ن« ،إان -م-ا ي-و ّف-ى
ال ّصش -اب -رون أاج -ره -م ب -غ -ي -ر حسش -اب»
وأاؤوكد لكم جميعا وقوفي إالى جانبكم
في هذا البتÓء العظيم».
«وبشّشر ال ّصشابرين الذين إاذا أاصشابتهم
مصشيبة قالوا إاّنا لله وإاّنا إاليه راجعون،
أاول -ئك ع -ل -ي -ه -م صش -ل -وات م -ن رّب -ه -م
ورحمة وأاولئك هم المهتدون».

يوارى الÌى اليوم ÃقÈة العالية

رئي ـ ـسس إ◊كوم ـ ـة إألسشبـ ـق رضشا مالـ ـ ـك ‘ ذمـ ـ ـة إللـ ـ ـه
ان -ت-ق-ل إا ¤رح-م-ة ال-ل-ه ،اÛاه-د ورئ-يسس
لسشبق رضشا مالك ،أامسس ،عن عمر
ا◊كومة ا أ
ناهز  86سشنة إاثر مرضس عضشال ،بحسشب علم
من أاقاربه.
ي -ت -م تشش -ي -ي -ع ج-ن-ازة ال-م-ج-اه-د ورئ-يسص ال-ح-ك-وم-ة
األسشبق رضشا مالك ،اليوم ،بمربع الششهداء بمقبرة
ال-ع-ال-ي-ة (ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة) ب-ع-د صشÓ-ة ال-ظ-هر،
بحسشب ما علم لدى أاقارب الفقيد.
كان الفقيد المولود بتاريخ  21ديسشمبر  1931بباتنة
م -ن ال -رع -ي -ل األول م -ن الشش -ب -اب ال -ذي-ن ال-ت-ح-ق-وا
بصش -ف -وف ث-ورة أاول ن-وف-م-ب-ر ال-م-ج-ي-دة ،ح-يث ك-ان
عضش -وا ف -ي ل -ج -ن -ة إادارة الت -ح -اد ال -ع -ام ل -ل -ط-ل-ب-ة
المسشلمين الجزائريين سشنة  1955إالى جانب توليه
منصشب مدير أاسشبوعية «المجاهد» لسشان حال جبهة
التحرير الوطني.
خÓل الفترة الممتدة من ماي  1961إالى مارسص

 1962ت-ق-ل-د ال-ف-ق-ي-د م-نصشب ال-ن-اطق
ال- -رسش- -م- -ي ل- -ل- -وف- -د ال- -ج -زائ -ري ف -ي
مفاوضشات «إايفيان» ،ناهيك عن كونه
أاحد محرري ميثاق مؤوتمر طرابلسص
سشنة .1962
وبعد السشتقÓل تقلد المرحوم العديد
م - -ن ال - -م - -ن - -اصشب ال - -دب- -ل- -وم- -اسش- -ي- -ة
والسش-ي-اسش-ي-ة ،ح-يث ت-م ت-ع-ي-ي-ن-ه سشفيرا
ل -ل -ج -زائ -ر ف-ي ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-واصش-م
العالمية كباريسص وواششنطن وموسشكو
ول-ن-دن ،ل-يشش-غ-ل سش-نة  1977م -نصشب وزي-ر اإلعÓ-م
والثقافة ،ثم رئيسص المجلسص السشتششاري الوطني
ف -ي أاب -ري -ل م -ن سش-ن-ة  1992ق -ب-ل أان ي-ع-ي-ن عضش-وا
خامسشا في المجلسص األعلى للدولة في جويلية من
نفسص السشنة ،فوزيرا للششؤوون الخارجية بداية من
فيفري  ،1993ليعين رئيسشا للحكومة بداية من أاوت

 ،1993وي -ت-ول-ى ن-فسص ال-م-نصشب
م -ج -ددا م -ن ي -ن-اي-ر  1994إالى
غاية أافريل من ذات السشنة.
وع Ó-وة ع -ل -ى ه -ذه ال-م-ن-اصشب
السشياسشية والدبلوماسشية أاسشسص
ال- -ف- -ق- -ي -د سش -ن -ة  1995حزب
ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ال-ج-مهوري
وترأاسشه.
ع -ل -ى الصش -ع -ي -د ال -ف -ك -ري ك-ان
ل -ل -م -رح -وم ،ال -م -ت -حصش -ل ع-ل-ى
ششهادة ليسشانسص في األداب والفلسشفة من جامعتي
الجزائر وباريسص ،العديد من اإلصشدارات من بينها
«الرهان الحقيقي رهان العصشرنة في الجزائر وفي
اإلسشÓم» وكتاب «الجزائر في إايفيان» وآاخر حول
«تاريخ المفاوضشات السشرية .»1962 / 1956

بن صشالح معزيا عائلة الفقيد

تششّرب مـ ـ ـن نب ـ ـع إ◊رك ـ ـة إلوطنيـ ـ ـة منـ ـذ مقتبـ ـ ـل إلعم ـ ـر

الششعب /عّبر عبد القادر بن صشالح رئيسص
لم--ة ،ع--ن ب--ال--غ ت--أاث--ره ل--رح--ي--ل
م---ج---لسص ا أ
المجاهد رضشا مالك ،الذي اعتبره من تلك
الصشفوة النادرة المعدن ،العميقة الوطنية،
ال--ع--ال--ي--ة ال--ه--م--ة ،تششّ-رب م-ن ن-ب-ع ال-ح-رك-ة
الوطنية منذ مقتبل العمر ،فنششأا على نهج
الرواد من الوطنيين.
وتابع بن صشالح معزيا عائلة الفقيد ،ان رضشا
م--الك ح--م-ل ُم-ث-ل ذلك ال-ج-ي-ل م-ن ال-رج-ال

ال--ع--ظ--م--اء ،ال--ذي--ن ان-ب-ث-قت م-ن نضش-الت-ه-م
المريرة ششعلة ثورتنا المجيدة ،حيث انبرى
م-ع طÓ-ئ-ع-ه-ا ب-اذًل ن-فسش-ه ل-ت-ح-ق-ي-ق غايات
لغر ،وهو الذي كان عضشًوا في
نوفمبر ا أ
لجنة إادارة التحاد العام للطلبة المسشلمين
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،وم-دي-ر أاسش-بوعية «المجاهد»
لسشان حال جبهة التحرير الوطني ،وأاحد
محرري ميثاق طرابلسص ،والناطق الرسشمي
للوفد الجزائري في مفاوضشات إايفيان.

نسشيب من تبسشة:

وواصشل بن صشالح لقد زاد المرحوم عن كل
ذلك ،بأان وهب كل جهده لخدمة الجزائر،
سش--ف--يً-را ..ووزيً-را ..ورئ-ي ًسش-ا ل-ل-ح-ك-وم-ة ف-ي
أاصشعب الظروف التي مرت بها الجزائر...
وفي مواقع ومهام وطنية سشامية ترك من
خÓ--ل--ه--ا بصش--م--ات الشش--خصش--ي--ات ال-وط-ن-ي-ة
ال--غ--ي--ورة ع-ل-ى ال-ج-زائ-ر ،ال-م-ن-اف-ح-ة ع-ن-ه-ا
بقناعة وإاخÓصص إالى أان اصشطفاه المولى
إالى جواره.

ﬁطات إلتحلية أإسشلوب ناجع لتعزيز إألمن إŸائي

اعت Èوزير اŸوارد اŸائية حسش Úنسشيب،
أامسس ،بتبسشة ،أان «–لية مياه البحر تعتÈ
لمن اŸائي للجزائر».
أاسشلوبا ناجعا لتعزيز ا أ
أاوضش -ح ال -وزي -ر ،ف -ي ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ع-ق-ده-ا ع-ل-ى
هامشص زيارة العمل والتفقد لمششاريع قطاعه بهذه
الولية الحدودية ،أان الجزائر لجأات إالى تحلية مياه
البحر التي تعد نظرة صشائبة لرئيسص الجمهورية
السشيد عبد العزيز بوتفليقة في بداية عام ،2000
عندما بدأات الجزائر تدخل في أازمة حادة في
مجال المياه ،حيث قرر وقتها عديد السشتثمارات
على غرار بناء السشدود والتحويÓت المائية.
وذكر نسشيب بأان تحلية مياه البحر التي تمثل حاليا
 ٪15م -ن مصش -ادر ال -م -ي -اه الصش -ال -ح -ة ل -لشش -رب ف -ي
الجزائر« ،سشتصشل إالى  ٪20نهاية  .»2017وصشرح
الوزير ،أان الجزائر تحصشي حاليا  75سشدا بقدرة
تخزين إاجمالية تزيد عن  8مÓيير متر مكعب و11

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

محطة لتحلية مياه البحر تضشخ مليوني
متر مكعب يوميا و 180محطة لمعالجة
ال-م-ي-اه ال-مسش-ت-ع-م-ل-ة ،سش-تضش-اف إال-ي-ه-ا 20
محطة معالجة أاخرى في طور اإلنجاز
ح -ال -ي-ا ،ح-يث سش-ت-وج-ه م-ي-اه-ه-ا ل-لسش-ق-ي
الفÓحي ،معتبرا ذلك «مؤوششرات طموحة
وإايجابية سشخرت لها الدولة الجزائرية
أاغلفة مالية معتبرة».
وأاكد نسشيب ،أان الجزائر وما تملكه من
م-نشش-آات م-ائ-ي-ة واسش-ت-ث-م-ارات ك-برى منذ
أاكثر من عششرية ،لديها تجربة «رائدة»
ب-فضش-ل ح-ج-م السش-ت-ث-م-ارات وال-ت-خ-ط-ي-ط السش-ل-يم،
حيث تم تنويع مصشادر المياه من تحلية مياه البحر،
لفتا إالى أان األمن المائي ركيزته تنويع مصشادر
المياه من منششآات وسشدود ومياه جوفية.
وأاضشاف الوزير ،أان الجزائر تنتج سشنويا  3مÓيير

و 300مليون متر مكعب من
مياه الششرب ،تضشمن السشدود
ث -ل -ث-ه-ا واألغ-ل-ب-ي-ة مصش-دره-ا
ال-م-ي-اه ال-ج-وف-ي-ة وال-دل-ي-ل -
ك -م -ا ق -ال  -أان ولي -ة ت -بسش-ة
تعتمد على أاكثر من  ٪90من
م -ي -اه الشش -رب ع -ل -ى ال -م -ي-اه
ال -ج -وف-ي-ة وال-ب-اق-ي م-ن سش-د
عين الدالية بسشوق أاهراسص
المجاورة ،مششيرا إالى أانه تم
ال-ي-وم الشش-روع ف-ي اسش-ت-غÓل
وتحويل مياه سشد الصشفصشاف (تبسشة) باتجاه بئر
العاتر ومن بكارية نحو الكويف وهناك مششروع في
األف-ق ي-تضش-م-ن دراسش-ة ل-ت-ح-وي-ل ال-م-ي-اه م-ن ق-ريقر
باتجاه كل من الششريعة وبئر مقدم ،فضش Óعن
مششاريع أاخرى جد طموحة.

العدد

17400
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مواصشلة للمششاورات حول التسشوية السشياسشية

تبون يتحادث مع رئيسس إÛلسس إلرئاسشي إلليبي

لول
أاج - -رى ال- -وزي- -ر ا أ
عبد اÛيد تبون ،أامسس،
ﬁادث- - - -ات م- - - -ع رئ - - -يسس
اÛلسس ال-رئ-اسش-ي ال-ل-ي-ب-ي
◊ك-وم-ة ال-وف-اق الوطني
فايز السشراج ،الذي يقوم
ب - - - -زي - - - -ارة ع - - - -م - - - -ل إا¤
ا÷زائ - -ر ،ب- -حسشب ب- -ي- -ان
لول.
Ÿصشالح الوزير ا أ
ت- - -م- - -ح- - -ور ال - -ل - -ق - -اء ح - -ول
«ال -ت -ط -ورات الأخ -ي -رة ع -ل-ى
الصشعيدين الأمني والسشياسشي
في ليبيا ،لسشيما الخطوات
ال -ت -ي ت-م ق-ط-ع-ه-ا ف-ي مسش-ار
تسشوية الأزمة».
واأوضش -ح ال-ب-ي-ان،
اأن السش - -ي- -د السش- -راج ع- -رضص
«السش -ت -ح -ق -اق -ات ال -ق -ادم -ة
ب -خصش -وصص ت -ع -م -ي-ق ال-ح-وار
الشش- -ام- -ل ال -ل -ي -ب -ي» .وب -ه -ذه
ال- -م- -ن -اسش -ب -ة ،اأشش -اد السش -راج
بالهتمام الذي يوليه رئيسص
ال-ج-م-ه-وري-ة ل-تسش-وي-ة الأزم-ة
ف-ي ل-ي-ب-ي-ا وال-ج-ه-ود ال-دوؤوبة
التي مافتئت تبذلها الجزائر
م -ن اأج-ل م-راف-ق-ة الأط-راف
الليبية في سشعيها من اأجل
ح- -ل سش- -ي- -اسش -ي ق -ائ -م ع -ل -ى
ال- - -ح- - -وار وال- - -مصش- - -ال- - -ح - -ة
الوطنية».

م-ن ج-ه-ت-ه ،ثّمن
السش- -ي- -د ت- -ب- -ون «ال- -ل- -ق- -اءات
الأخ - -ي- -رة ال- -ت- -ي ج- -رت م- -ع
م-خ-ت-ل-ف الأط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة،
لسش -ي -م-ا ب-ي-ن ال-رئ-يسص ف-اي-ز
السش -راج وال-م-ارشش-ال خ-ل-ي-ف-ة
حفتر والتي تعتبرها الجزائر
ت -ط -ورات اإي -ج -اب -ي-ة لإن-ج-اح
المسشار الرامي اإلى التوصشل
ح -ل سش -ي -اسش -ي شش-ام-ل ودائ-م
لÓأزمة التي يعاني منها هذا
البلد الششقيق والمجاور».
جرى هذا اللقاء بحضشور كل
م - - - - -ن وزي - - - - -ري الشش - - - - -وؤون

الخارجية للبلدين ،السشيدين
عبد القادر مسشاهل ومحمد
الطاهر سشيالة.
وك- -ان السش- -راج ،ق -د صش -رح
للصشحافة عقب وصشوله اإلى
م -ط -ار ه -واري ب-وم-دي-ن ،اأن
زيارته اإلى الجزائر «تندرج
في اإطار اللقاءات التششاورية
ال -مسش -ت -م -رة وال -ت -نسش -ي-ق م-ع
ال -ق -ي -ادة ال -ج -زائ -ري -ة ح -ول
الششاأن الليبي والأوضشاع في
ل-ي-ب-ي-ا» ،م-وؤك-دا اأن-ه-ا مناسشبة
«التطورات
لمناقششة
الأخيرة» .الداخلية.

...و يسشتقبل إŸمثل إلسشامي لدى إلرئيسس إŸا‹

اسشتقبل الوزير األول عبد المجيد تبون ،أامسص
السشبت ،الممثل السشامي لدى رئيسص جمهورية
مالي لتطبيق اتفاق الجزائر السشيد محمدو
دياغوراغا ،حام Óرسشالة من الرئيسص إابراهيم
أابوبكر كيتا إالى رئيسص الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،بحسشب بيان لمصشالح الوزير األول.
جاء في البيان ،أان هذا اللقاء الذي جرى
عقب الدورة  12للجنة الثنائية السشتراتيجية
ال -ج -زائ -ري -ة -ال-م-ال-ي-ة ،سش-م-ح ب-ال-ت-ط-رق إال-ى
«تطور الوضشع في هذا البلد الششقيق وكذا
ششروط تنفيذ أاحكام اتفاق السشلم والمصشالحة
المنبثق عن مسشار الجزائر».
وبعد أان ثمن الوزير األول التقدم المسشجل في
ه -ذا الشش -أان ،أاب -ى إال أان «ي -ط -م-ئ-ن م-ح-ادث-ي-ه
ب -خصش -وصص دع -م ال -ج -زائ -ر ال -ث -ابت م-ن أاج-ل

إارسش -اء السش -ل -م والسش -ت -ق -رار ف -ي ه -ذا ال -ب -ل-د
الششقيق والصشديق» ،معربا عن أامله في أان
«ت-فضش-ي ج-م-ي-ع ال-ج-ه-ود ال-م-ب-ذول-ة من طرف
كافة األطراف المعنية في القريب العاجل،
إالى نتيجة لصشالح جميع ششرائح الششعب المالي
وكافة المنطقة».
وأاضش -اف ال -ب -ي -ان ،أان ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-رى ب-ي-ن
ال -ط-رف-ي-ن ،ك-ان ف-رصش-ة أايضش-ا ل-ت-ن-اول «ت-ط-ور
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وال-ت-ع-اون م-ت-ع-دد األبعاد
وك-ذا ط-م-وح-ات مسش-ؤوول-ي ال-ب-ل-دي-ن ،ك-م-ا ورد
التعبير عنها بمناسشبة انعقاد اجتماع اللجنة
الثنائية السشتراتيجية».
وحضشر اللقاء وزير الششؤوون الخارجية عبد
ال -ق -ادر مسش -اه -ل ووزي -ر الشش -ؤوون ال -خ-ارج-ي-ة
المالي والتعاون الدولي عبد الÓي ديوب.

خÓل لقاء بإاطارات الوزارة

بدوي :إششرإك إ÷هات إŸعنية إلثرإء مششروع قانون إألحزإب
ششدد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي ،أامسس،
على ضشرورة إاششراك كل ا÷هات اŸعنية ‘
لح-زاب
إاث -راء مشش -روع ال -ق -ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ا أ
«بهدف الرتقاء بالعمل السشياسشي ودعمه»،
بحسشب ما جاء ‘ بيان للوزارة.
خÓل لقاء جمعه باإطارات الوزارة ،دعا بدوي اإلى
«اإششراك كل الجهات المعنية وبقوة في اإثراء اأكثر
ل-مشش-روع ال-ق-ان-ون ال-م-ت-ع-لق بالأحزاب ،بالإضشافة
اإل -ى اسش-تشش-ارة ال-ق-ان-ون-ي-ي-ن وال-م-خ-تصش-ي-ن ل-ت-ك-ون
عصش-ارة ال-ج-ه-د ذات م-ن-ف-ع-ة وف-ائ-دة ت-ع-م ج-م-ي-ع
ال -م -ع -ن -ي -ي -ن وت -ر ّق -ي ال -ع -م -ل السش-ي-اسش-ي وت-ط-وره
وتدعمه».
وبعد ذكره «للتحسشينات الملموسشة التي تصشب في
تطوير الأداء وتسشهيل عمل الششركاء السشياسشيين»،
اأك -د ال -وزي -ر ع -ل -ى اأه -م -ي -ة ال -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-م-ي-ق
الإصشÓحات للسشماح لÓأحزاب «القيام بمهامها
المخولة قانونا باأريحية من جهة وتسشهيل التعامل
وضش -ب -ط الأط -ر وال -ق -وان -ي -ن الصش -ارم -ة م-ن ج-ه-ة
اأخرى».
وطالب في هذا الطار ،بتعميق البحث اأكثر من
اأجل «مششاركة كافة الفاعلين والمختصشين فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-رق-اب-ة ال-ق-ب-ل-ي-ة م-ن-ه-ا وال-ب-ع-دي-ة ل-دعم
وتمويل الأحزاب وطرق الرقابة من خÓل ضشرورة
تقيد الدعم بالهدف والمغزى في السشتفادة من
المصشاريف ونطاقها».
وق -دمت ل -ل -وزي -ر ،خ Ó-ل ه -ذا الج -ت -م -اع اأيضش-ا،
المقترحات الجديدة ،سشيما المتعلقة بتسشهيÓت
العتماد ،تقليصص وثائق الحالة المدنية ،ضشوابط
النخراط والنسشحاب التحالفات وكيفية تقنيين
مششاركة وعضشوية المراأة.
ك -م -ا اط -ل -ع اأيضش -ا ع -ل-ى ال-م-ق-ت-رح-ات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
بالهيئات المكونة لÓأحزاب وكيفية اسشتفادتها من
الفضشاءات والتغطيات الإعÓمية الأطر القانونية
لتمويلها وكيفية رقابتها.
وبعد تنصشيب لجنة قراءة تتابع هذا الملف وتقوم
بمراجعة كل ما تم التطرق له ،بالإضشافة اإلى
مÓحظات الطارات والمختصشين من القطاعات

الأخرى كالعدالة والمالية ،اأعطى وزير الداخلية
تعليمات لإيداع «الصشيغة النهائية لمششروع قانون
الأحزاب في اأجل اأقصشاه اأسشبوعين».
ف -ي ن -فسص الج -ت -م-اع ،اسش-ت-م-ع ب-دوي اإل-ى ع-رضص
مششروع نصص القانون العضشوي المتعلق بالجمعيات
وال-م-ق-ت-رح-ات ال-م-ق-دم-ة ،سش-واء م-ا ت-ع-ل-ق بكيفية
انششائها وما يجب اأن يتضشمنه مششروع القانون
الجديد من حقوق وواجبات بالنسشبة للصشيغتين
المركزية والمحلية.
وتم اقتراح في هذا الإطار «العديد من النقاط
الجديدة مرتبطة اأسشاسشا بالتسشميات ،الأهداف،
م-ب-داأ ال-ت-واأم-ة ب-ي-ن ال-ج-م-ع-ي-ات ،مسش-األ-ة ال-ت-مويل
وال -دع -م وال -ه -ب -ات ،ت -ح -دي-د الأن-ظ-م-ة ال-خ-اصش-ة
ب -ال -ج -م -ع -ي -ات ال -دي -ن -ي-ة وال-ري-اضش-ي-ة والشش-ب-ان-ي-ة
واإجراءات الرقابة المالية».
ون - -وه ال- -وزي- -ر ب- -ال- -م- -ن- -اسش- -ب- -ة« ،بضش- -رورة وضش- -ع
ال-م-ي-ك-ان-ي-زم-ات الÓ-زم-ة ل-م-راق-ب-ة ع-ملية وفعالة
ل- -نشش -اط ه -ذه ال -ج -م -ع -ي -ات م -ع ت -ق -دي -م ال -دع -م
وال -تسش -ه -ي Ó-ت ل -ل-ت-ي ت-نشش-ط وف-ق ال-ق-ان-ون وذلك
تكريسشا لثقافة المواطنة الحقيقية» ،داعيا اإلى
م -راع -اة ك -ي -ف -ي-ة ضش-ب-ط ال-ت-ق-اري-ر ال-م-ال-ي-ة ل-ه-ذه
الجمعيات والعانات المقدمة لها.
كما نوه بضشرورة احترام الجمعيات للمبادئ التي
تضش -م -ن-ه-ا ال-دسش-ت-ور ب-خصش-وصص ت-ك-ريسص ال-ث-وابت
الوطنية والتمثيل النسشوي والششباب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لقاء تشساوري حول ألبدأئل أ◊تمية للظرف ألقتصسادي ألصسعب

لول عبد
يجتمع ألوزير أ أ
أÛي- - - -د ت- - - -ب- - - -ون ،ب - - -قصس - - -ر
أ◊ك -وم -ة ،أل -ي -وم ،بشس -رك -اء
أل -ع-ق-د أل-وط-ن-ي ألق-تصس-ادي
وألج- -ت- -م -اع -ي ل -ل -ت -ن -م -ي -ة،
‡ث- - - -ل ‘ Úأل–اد أل - - -ع - - -ام
ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ري Úوتسس-ع
م - -ن- -ظ- -م- -ات أرب- -اب أل- -ع- -م- -ل
«أل -ب -ات -رون -ا» وذلك ل-درأسس-ة
أل -ن -ق -اط أŸت -ع -ل-ق-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م
أج -ت -م -اع أل -ث Ó-ث -ي-ة أŸق-ب-ل،
أŸزم-ع أن-ع-ق-اده شس-ه-ر سسبتمÈ
أل - -ق - -ادم ،ب- -اع- -ت- -م- -اد أ◊وأر
وألتشساور.

سسعاد بوعبوشش
الج -ت -م -اع ال -ت-حضصÒي ل-ل-ق-اء
الثÓثية وإان كان تشصاوريا ،إال أانه
يأاتي ‘ ظروف اقتصصادية صصعبة
تسص - -ت - -دع - -ي ت - -ك - -ات - -ف ا÷ه- -ود
وتوجيهها حسصب األولويات .وهو
ما سصيتحدد وتتضصح معاŸه من
خ Ó-ل ال -ن -ق-اط ال-ت-ي سص-ت-درج ‘
ج-دول أاع-م-ال ال-ثÓ-ث-ي-ة و–دي-د
ت -اري-خ وم-ك-ان ان-ع-ق-اد الج-ت-م-اع
اŸرت -قب ت -ن -ظ -ي -م -ه ‘ ال -ق-ريب
ال-ع-اج-ل ،اسص-ت-ج-اب-ة ل-لمسصتجدات
التي تفرضس نفسصها وترفضس أاي
ت- -قصص ،Òب- -ه -دف ا◊ف -اظ ع -ل -ى

اŸك- -اسصب الج -ت -م -اع -ي -ة وب -ن -اء
اق -تصص -اد وط -ن -ي ن -اشص -ئ ،م -ت-ن-وع
وخ Óّ-ق ل -لÌوة وم -ن-اصصب ال-ع-م-ل
اŸسصتدÁة.
ويكّرسس هذا الجتماع ،الذي
هو امتداد لثÓثية مارسس بعنابة،
إارادة ا◊ك -وم -ة ‘ ب -ن -اء إاج -م -اع
وطني لتسصي Òاألزمة القتصصادية
ل -ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى اسص-ت-قÓ-ل ال-بÓ-د
وسص- -ي- -ادة ق- -راره- -ا الق- -تصص- -ادي
وال - -ت - -زام- -ه- -ا ب- -إا‚از األه- -داف
اŸسص- -ط -رة ‘ ﬂط -ط ع -م -ل -ه -ا
تطبيقا لÈنامج رئيسس ا÷مهورية
ب- - -ه- - -دف تسص- - -ري- - -ع الن- - -ت - -ق - -ال

الق- - -تصص- - -ادي اŸنشص- - -ود وع - -دم
الت -ك -ال ع -ل -ى م-داخ-ي-ل ال-بÎول
وت- -رشص- -ي- -د اإلن- -ف- -اق ال- -ع -م -وم -ي
واسص -ت -ه -داف م -ن -اف -ذ ال -ت -ب -ذي -ر،
وت- -ع- -زي- -ز الشص -راك -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
اÿاصص -ة والإن-ت-اج ال-وط-ن-ي وف-ق-ا
ل - -ن- -م- -وذج ال- -ن- -م- -و الق- -تصص- -ادي
اŸصصادق عليه ‘ جويلية .2016
ي -ب -دو أان الج -ت -م -اع سص -ي -ك-ون
فرصصة للتطرق للقضصايا الوطنية
ذات األه-م-ي-ة ،لسص-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق
ب -اŸشص -اري -ع ال -ت -ي ي -ع -ول ع-ل-ي-ه-ا
إاح- -داث ق- -ف -زة ل -ت -ج -اوز األزم -ة
وأاسص - -ب - -اب ت - -أاخ - -ره- -ا وإاع- -ط- -اء

تشصخيصس دقيق لواقع القتصصاد
ال -وط -ن -ي واألسص -ب -اب ال-ت-ي –ول
دون إاقÓعه كما يجب .إا ¤جانب
ب - -عضس ال - -قضص - -اي - -ا اŸرت - -ب- -ط- -ة
ب-ال-دخ-ول الج-تماعي واÿطوط
العريضصة Ÿشصروع قانون اŸالية
لسصنة  ،2018التي من شصأانها أان
Œسص - -د ذلك األث- -ر الق- -تصص- -ادي
اŸرجو ،خاصصة ما تعلق بالقدرة
الشصرائية.
ي- -ت- -زام- -ن ال- -ت- -حضص Òل- -ل- -ق- -اء
ال-ثÓ-ث-ي-ة م-ع ح-دث آاخ-ر سص-ي-ع-ل-ن
عنه هو اآلخر قريبا واŸتمثل ‘
ج -لسص -ات ال -تشص -اور م -ع األح -زاب
اŸمثلة ‘ الŸÈان ،إاضصافة إا¤
الفاعل ‘ ÚاÛتمع اŸد ،Êمن
أاج- - -ل وضص - -ع أارضص - -ي - -ة مشصÎك - -ة
Ÿواجهة الصصعوبات القتصصادية
واŸالية ،لتؤوكد ا◊كومة برئاسصة
ت -ب -ون ع -زم-ه-ا ع-ل-ى ف-ت-ح ق-ن-وات
ا◊وار وال - -تشص - -اور م - -ع ج- -م- -ي- -ع
م - -ك- -ون- -ات ال- -نسص- -ي- -ج ال- -وط- -ن- -ي
السص-ي-اسص-ي-ة وال-ن-ق-اب-ي-ة واÛت-م-ع
اŸد Êوحتى األكادÁي.
يندرج هذا التحرك ‘ ،إاطار
ما ” تبنيه ‘ سصنة  2014بعد
توقيع العقد الوطني القتصصادي
والجتماعي للتنمية الذي يهدف
إا ¤تسص- -ري -ع مسص -ار اإلصص Ó-ح -ات
الق-تصص-ادي-ة وال-ت-ط-ور الصص-ن-اع-ي
و–سص Úمناخ األعمال.

أعلن عن دعمه بوسسائل مادية وبشسرية إأضسافية ،شسرفة:

تسشليم مششروع جامع ا÷زائر جزئيا قبل نهاية 2017

جمال أأوكيلي
موعد اقتصصادي واجتماعي حاسصم ،اليوم ،ألطراف الثÓثية :ا◊كومة ،اŸركزية النقابية
وأارباب العمل ،لضصبط نقاط جدول أاعمال اللجتماع القادم ،وفق منهجية جديدة تعتمد على
التقييم الدوري Ÿا يعرف بالتزامات عقد النمو ،الذي هو عبارة عن ﬁاور كÈى ،وقع كل
شصريك عليها ‘ شصكل وثيقة ،أاهدافها ﬁددة بدقة ‘ الزمن ،زيادة على مسصؤوولية كل واحد
Œاه تلك اŸسصتويات القطاعية التي لها صصلة مباشصرة Ãؤوشصرات التنمية الوطنية.
منطلقات التصصور ا÷ديد ا◊الية مبنية على أاسصسس صصارمة ،تخضصع إا ¤مبدإا جوهري أال
وهو تكييف الوضصع اŸا‹ الراهن مع مسصارات حركية القتصصاد الوطني ،وكذلك نقل رسصالة
واضصحة اŸعا ⁄إا ¤هؤولء الشصركاء بأان يراعوا كل هذه ا◊قائق وأان يكونوا ‘ مسصتوى
التحديات الراهنة ،من خÓل إابراز نوايا حسصنة وإارادة جادة ‘ مسصاعدة السصلطات العمومية
من أاجل التحكم ‘ اŸلفات ا÷ديرة بذلك ،وŒاوز اŸرحلة اŸطلبية التي لطاŸا ميزت
وهيمنت على أارباب العمل.
وما على اŸركزية النقابية وأارباب العمل إال التفك ‘ Òرؤوية ﬂالفةŸ ،ا كانت عليه ‘
السصابق ،بناًء على ما أاعدته ‘ مضصمون وثائقها التي سصتعرضصها خÓل هذا اللقاء ،وهي
›موعة من اإلقÎاحات تسصلم للحكومة.
صصحيح أانه من الناحية التقنية مسصموح بذلك ،لكن اŸقاربة اŸطروحة أان يأاتي الشصركاء
إا ¤هذا اللقاء بذهنية غ Òالتي ميزتهم دائما وهي أان العائدات البÎولية لبÓدنا إانهارت
بالنصصف وهذا وحده كفيل بأان يشصحذ همم ا÷ميع ويذكي فيهم روح العمل من أاجل الذهاب
إا ¤البحث عن مصصادر “ويل أاخرى ،كما أاكد عليه رئيسس ا÷مهورية خÓل ›لسس الوزراء،
زيادة على ترشصيد النفقات وعقلنة اŸصصاريف باŒاه األهداف التنموية اŸقررة.
لبد وأان يدرك ا÷ميع الوقائع القتصصادية والجتماعية الراهنة التي تعيشصها ا÷زائر،
إانطÓقا من الوصصف الذي صصدر عن الوزير األول تبون ،بأان وضصعنا اŸا‹ «مقبول» خÓل
عرضصه ﬂطط عمل ا◊كومة على نواب اÛلسس الشصعبي الوطني .وعليه ،فإان ذلك له
تداعيات وآاثار ‘ إادارة الشصأان التنموي العام .ول شصك أان اŸطلوب من ا÷ميع اإلنضصواء
–ت هذه الراية أال وهي التحلي بروح اŸسصؤوولية ‘ مثل هذه الظروف.
هذا ليسس كÓما دÁاغوجيا وإا‰ا األرقام واإلحصصاءات وا◊سصابات والبيانات أاصصبحت ل
تكفي ‘ ﬂاطبة اآلخر ،والبيداغوجية ا◊ديثة للحكومة هو التواصصل وا◊وار والتشصاور
مباشصرة مع هؤولء الشصركاء وهذا من خÓل –سصيسصهم بإافرازات الظرف الراهن إان اسصتمر
العمل على هذا النحو ،كل واحد متمسصك بزاويته ،وهذا ل يؤودي إا ¤أاي نتيجة تذكر.
ما يسصمى بالعقد القتصصادي والجتماعي للنمو ليسس قرآانا منزل ،بل Áكن تعديله
ومراجعته وفق ا◊الة القتصصادية للبلد ،وهذا بشصطب الكث Òمن األشصياء التي ل تصصلح
والتي تعت Èتعجيزية من حيث التطبيق ،كونها تفتقر إا ¤آاليات التجسصيد اŸيدا Êوعبارة
عن كÓم عام يتطلب التدقيق ‘ التطبيق وهذا ما ترمي إاليه السصلطات العمومية عند القيام
بالتشصخيصس والتقييم.

أبرز أهمية ميناء أ◊مدأنية وطمأان بتسسليم مطاري ألعاصسمة ووهرأن ‘ 201٨

زعÓن ٥2 :إاعذارا Ÿؤوسشسشات وطنية وأاجنبية بسشبب تأاخر اإل‚از
لشس- - - -غ - - -ال
أك- - - -د وزي- - - -ر أ أ
ألعمومية وألنقل عبد ألغني
لع - - - - -ذأرأت
زعÓ- - - - - -ن ،أن أ إ
أÿاصس- -ة ب -ال -ت -أاخ -ر أو ع -دم
ألنطÓق ‘ عديد ألورشسات
وأŸشس- - - -اري- - - -ع ،وج- - - -هت لـ52
م-ؤوسسسس-ة ،ع-م-وم-ية ،أجنبية
وخ-اصس-ة ،م-ف-ن-دأ بصسفة غÒ
م- -ب- -اشس- -رة ع- -دم أسس- -ت -ه -دأف
›مع حدأد ،مثلما –دثت
ع - - -ن- - -ه ﬂت- - -ل- - -ف وسس- - -ائ- - -ل
لعÓم.
أ إ

حكيم بوغرأرة

أع- -ل- -ن وزي- -ر ألسس- -ك- -ن وأل -ع -م -رأن
وأŸدي - -ن - -ة ي - -وسس - -ف شس - -رف- -ة ،أمسس،
با÷زأئر ،أن مشسروع جامع أ÷زأئر
سس -ي -ت -دع -م ق -ري -ب -ا ب -وسس -ائ-ل بشس-ري-ة
وم -ادي -ة إأضس-اف-ي-ة قصس-د أل-ت-م-ك-ن م-ن
تسس -ل -ي -م -ه ج -زئ-ي-ا ق-ب-ل ن-ه-اي-ة أل-ع-ام
أ÷اري .2017
أاوضص-ح شص-رف-ة ‘ تصص-ري-ح-ات صص-ح-ف-ي-ة
ل -وأاج ،خ Ó-ل زي-ارة ت-ف-ق-د Ÿشص-روع ج-ام-ع
ا÷زائ- -ر ،أان- -ه «” الت -ف -اق م -ع م -ؤوسصسص -ة
اإل‚از الصص -ي -ن -ي -ة «سص-ي.اي.اسس.او.سص-ي»
ع -ل -ى ت -ع-زي-ز ال-ورشص-ة م-ن ح-يث ال-وسص-ائ-ل
البشصرية والتموين وأانه سصيتم منح جميع
الÎخ-يصص-ات الÓ-زم-ة ل-ه-ذا ال-غ-رضس ح-تى
نكون ‘ اŸوعد».
ت -ن -درج ه-ذه ال-زي-ارة ‘ ،إاط-ار م-ت-اب-ع-ة
اŸشصروع ،لسصيما بعد زيارة الوزير األول
ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون ،م -ن -تصص -ف ج -وي-ل-ي-ة
ا÷اري ،وال -ت -ي أاصص -ر ف -ي-ه-ا ع-ل-ى ضص-رورة
اسصتÓم جامع ا÷زائر جزئيا خÓل العام
ا÷اري ،لسص -ي-م-ا ق-اع-ة الصصÓ-ة والسص-اح-ة
واŸنارة والواجهات.
وأاوضص -ح شص -رف -ة ب -ه -ذا اÿصص -وصس ،أان-ه
على «الرغم من أاننا نÓحظ احÎاما غÒ
ك- -ل- -ي ل Ó-ل -ت -زام -ات م -ن ط -رف م -ؤوسصسص -ة
اإل‚از ،إال أاننا نبقى دائما مع إامكانية
تسصليم اŸشصروع خÓل  ،»2017مضصيفا ‘
هذا اإلطار أان «كل األعذار التي كانت
ت- -ت- -ح- -ج- -ج ب- -ه- -ا اŸؤوسصسص- -ة واŸت- -ع- -ل -ق -ة
بالدراسصات  ⁄تعد قائمة».

وأاوصص -ى ال -وزي -ر خ Ó-ل زي-ارت-ه ،ج-م-ي-ع
األط- -راف اŸت- -دخ- -ل- -ة ،لسص- -ي -م -ا م -ك -تب
الدراسصات ومؤوسصسصة اإل‚از ،بالرفع من
مسصتوى التنسصيق وذلك بعدما ” تنصصيب
ب -درال -دي -ن دف -وسس م -دي -را ع -ام-ا ج-دي-دا
ل -ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة إل‚از ج-ام-ع ا÷زائ-ر،
والذي كلف Ãتابعة ورقة طريق جديدة
ت -تضص -م -ن أاسص -اسص -ا اسص -ت -دراك ال -ت -أاخ -ر ‘
اإل‚از واŸقدر بأاك Ìمن أاربعة أاشصهر.

إاطÓق مششروع جسشرين يصشÓن
الواجهة البحرية ‘ سشبتمÈ
من جهة أاخرى ،كشصف شصرفة أانه سصيتم
إاطÓ- -ق أاشص- -غ- -ال إا‚از جسص- -ري -ن ك -بÒي -ن
يصصÓن ا÷امع بالواجهة البحرية بغضصون
شصهر سصبتم ÈاŸقبل من طرف اÛمع
العمومي «كوسصيدار» وذلك بعد اسصتكمال
إاجراءات الصصفقة واŸصصادقة عليها من
طرف ا◊كومة.
سصÎاعي مؤوسصسصة اإل‚از ضصرورة أان
يكون هذان ا÷سصران اŸمتدان نحو منتزه
«الصص -ابÓ-ت» واŸرك-ز ال-ت-ج-اري اÙاذي
ع- -ل -ى ال -ت -وا‹ ،م -ت -ن -اغ -م Úم -ع ال -ط -اب -ع
الهندسصي للجامع وأال يحجبا الرؤوية عن
اŸن -ارة وق -اع -ة الصص Ó-ة ،يضص-ي-ف ال-وزي-ر.
بحيث «سصيكون ا÷سصران فضصاء تنزه يزيد
اŸشص- -روع ت- -أال- -ق- -ا» ،ب -حسصب تصص -ري -ح -ات
شصرفة.

وح -ول ت -رم -ي -م وإاع -ادة ت -أاه -ي -ل ج-ام-ع
كتشصاوة بالعاصصمة ،أاكد الوزير أان اŸشصروع
ي- -ع- -رف ح -ال -ي -ا آاخ -ر م -راح -ل -ه ،ح -يث ”
الن- -ت -ه -اء ع -م -ل -ي -ا م -ن ج -م -ي -ع األشص -غ -ال
الداخلية .ويجري العمل حاليا على آاخر
ال-ل-مسص-ات ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق بالزرابي والÌيات
وأاجهزة الصصوت.
غ Òأان تسصليمه يبقى مرتبطا بأاشصغال
تهيئة اÙيط اÿارجي ،لسصيما األرصصفة
واإلنارة ،فضص Óعن اŸنارة الثانية التي تتم
األشصغال بها حاليا على مسصتوى الطوابق
األخÒة قبل وضصع القبة.
وصصرح الوزير بالقول« :نطمح إلقامة
صصÓة عيد األضصحى ‘ هذا ا÷امع...
هذا هو هدفنا األسصاسصي و‘ كل األحوال
سصيكون جاهزا قبل نهاية سصبتم ÈاŸقبل»،
مضصيفا ”« :ترميم ا÷امع بطريقة جيدة
وأان -ا ع -ل -ى ي -ق Úب -أان-ه سص-ي-ح-ظ-ى ب-ت-ق-دي-ر
اŸواطن.»Ú
وتشص -رف ع -ل-ى أاشص-غ-ال الÎم-ي-م وإاع-ادة
ت -أاه -ي -ل ه -ذا اŸع -ل -م ا◊ضص-اري ،ال-وك-ال-ة
الÎكية للتنسصيق والتعاون «تيكا» منذ سصنة
 2014وذلك دون مقابل مادي.
وي-ن-ت-ظ-ر أان Áت-د ال-ت-ع-اون ا÷زائ-ري-
الÎكي ‘ هذا اÛال إا ¤معا ⁄ثقافية
وتاريخية أاخرى ،حسصب شصرفة ،الذي قدم
شص-ك-ره ب-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة «ل-ل-حكومة الÎكية
ع -ل-ى اله-ت-م-ام ال-ذي ح-ظ-ي ب-ه اŸشص-روع
وك -ذا وزارت -ي ال -ث-ق-اف-ة والشص-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
اللت Úرافقتا اŸشصروع من الناحية الفنية».
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قال نفسس اŸصصدر ،أامسس‘ ،
ندوة صصحفية عقدها Ãقر وزارة
ال- -ن -ق -ل ،إان ت -وج -ي -ه اإلع -ذارات
يخضصع للقانون وينطبق على كل
اŸؤوسصسصات وبالتا‹ ل يوجد ما
يسصتحق التأاويل أاو الÎكيز عليه
إاعÓميا.
ووج-د وزي-ر األشص-غ-ال وال-ن-ق-ل
ن- -فسص- -ه ›Èا ع -ل -ى ال -رد ع -ل -ى
عشصرات األسصئلة التي تناولت ما
أاث Òمؤوخرا حول رئيسس ›مع
«أا.تي.آار.اشس.بي».
شص- -دد ال- -وزي- -ر أام -ام إاط -ارات
ال-ق-ط-اع ،ع-ل-ى ضص-رورة ال-ت-واصصل
بﬂ Úتلف القطاعات والتعاون
وت -ب -ادل اŸع-ل-وم-ات ح-ت-ى ي-ك-ون
اŸي- -دان ه- -و ال- -ف- -اصص- -ل .وب -عث
ب-رسص-ال-ة ب-أان-ه ل ي-ح-ب-ذ ال-ت-ق-ارير
واŸراسصÓت ،بقدر ما يتأاكد من
Œسص - -ي - -د ب - -رن - -ام - -ج ال - -رئ - -يسس
وا◊كومة ‘ اŸيدانو خاصصة ‘
ظ- -ل ال- -ظ- -روف ال- -ت- -ي “ر ب- -ه -ا
ا÷زائر.

تسشليم مطاري ا÷زائر ووهران
‘ 2018
كشص- - -ف اŸسص - -ؤوول األول ع - -ن
ق - -ط - -اع- -ي ال- -ن- -ق- -ل واألشص- -غ- -ال
ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ن تسص-ل-يم مشصروعي
ت-وسص-ي-ع م-ط-اري ه-واري بومدين
ووه -ران ‘ ن -ه -اي-ة  ،2018ح -يث
سص- -ي- -م- -ك -ن م -ط -ار ا÷زائ -ر م -ن

اسص -ت-ق-ب-ال  10م Ó-ي Úمسص -اف-ر
سص -ن -وي -اÃ ،ن ف-ي-ه-م اŸسص-اف-رون
الذين يسصتعملون ا÷زائر لتغيÒ
الوجهة أاو العبور ،كما يصصطلح
عليه.
أام - -ا م - -ط - -ار وه - -ران وب- -ع- -د
التخلصس من مشصكل صصعود اŸياه
ال- -ت- -ي ت -ط -ل -بت إاج -راء دراسص -ات
م- -ع- -م- -ق- -ة ووضص -ع أاسصسس صص -ل -ب -ة
وم- -ت- -ي- -ن -ة ل -ت -ج -نب أاي -ة ت -ب -ع -ات
مسص -ت -ق -ب -ل -ي -ة سص -ل -ب -ي-ة ق-د ت-ع-ي-ق
اسصتعمال مدارج اŸطار.

 7بواخر جديدة لتعزيز قدرات
النقل البحري والÎخيصص
Ÿراكب النزهة
ت- -ع- -ززت ق -درات ا÷زائ -ر ‘
ال- -ن- -ق- -ل ال -ب -ح -ري بـ 07بواخر
ج-دي-دة ،م-ن-ه-ا اıصصصص-ة ل-نقل
البضصائع ،وهي البواخر التي من
شص-أان-ه-ا ت-ع-زي-ز ق-درات األسصطول
ا÷زائ- - -ري وت- - -دارك ال - -ع - -ج - -ز
والتأاخر ‘ هذا اÛال ،حيث
تعمل بÓدنا على السصتثمار ‘
هذا ا÷انب والبحث عن أارباح
ج- -دي -دة ت -ك -ون ق -ي -م -ة مضص -اف -ة
لسص - -ت - -ث - -م- -ارات ت- -خ- -ل- -ق الÌوة
ومناصصب العمل.
وف - -ازت م- -ؤوسصسص- -ة صص- -ي- -ن- -ي- -ة

Ãن -اقصص -ة إا‚از سص -ف -ي -ن -ة ل-ن-ق-ل
اŸسص -اف-ري-ن سص-ت-دع-م األسص-ط-ول
ا◊ا‹ ال- -ذي ي- -ت- -وف- -ر ع- -ل -ى 03
سصفن ،وسصتدخل حيز اÿدمة ‘
.2019
وقامت السصلطات Ãنح أاو¤
رخصس السص- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ق- -وارب
ال -ن -زه -ة ع -ل -ى مسص-ت-وى اŸوان-ئ
السص -ي-اح-ي-ة واÿاصص-ة ب-ال-تسص-ل-ي-ة،
ح -يث ب -ات ه -ذا األم -ر م -ط -ل -ب -ا
ج -م-اهÒي-ا ،ل-ك-ن ال-وزارة ت-ري-ثت
قلي Óحتى تضصع التشصريع الÓزم
ب -ذلك وم -ب -اشص -رة ال -ت -ح -ق -ي-ق-ات
األم -ن -ي -ة ح-ول ه-وي-ات أاصص-ح-اب
اŸرك- -ب- -ات ح- -ت -ى نضص -م -ن ‚اح
اŸشص -روع ون -ح-م-ي اŸواط-ن م-ن
أاية مشصاكل مسصتقبلية.
و–دث زعÓ- -ن ع- -ن م- -ي- -ن -اء
ا◊مدانية بشصرشصال ،الذي يوجد
ضص -م-ن اŸشص-اري-ع اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة
ذات األبعاد الوطنية واإلقليمية،
م- -وضص -ح -ا إان اŸشص -روع ‘ ط -ور
ال -ت -حضص Òق -ب -ل إامضص -اء ال -ع-ق-ود
ال- -ت- -ج- -اري -ة .وأاك -د أان اŸشص -روع
سص-ي-ك-ون ق-ي-م-ة مضص-اف-ة ل-ل-جزائر
وك- -ل ال- -ق -ارة السص -م -راء وح -وضس
Ÿت-وسص-ط ح-يث سص-ي-ك-ون اŸي-ن-اء
ع -ل -ى ب -ع -د  16م -ي  Ó-ع -ل -ى 21
باŸائة من التجارة الدولية التي
“ر ع ÈاŸت - -وسص - -ط ،وسصÒب- -ط
بالطريق السصيار والطريق العابر
للصصحراء.
وك -ان ال -ل -ق-اء ف-رصص-ة ل-ت-ق-دË
حصص -ي -ل-ة نشص-اط ق-ط-اع-ي ال-ن-ق-ل
واألشص- -غ- -ال ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ،ح -يث
تقاطعت معظم اŸداخÓت ‘
تطوير شصبكة الطرق التي فاقت
 126أال- -ف ك- -ل- -م وإا‚از ح- -وا‹
 6000كلم من السصكك ا◊ديدية
وت- -ط- -وي- -ر اŸوان- -ئ واŸط -ارات
وصصيانة عدد كب Òمن الطرق.
وتضص -م-نت اإلحصص-ائ-ي-ات ن-ق-ل
ا- -Ÿي Î-و  210م-ل-ي-ون مسص-اف-ر،
ووجود حوا‹  800أالف شصاحنة
وزن ث -ق -ي -ل ل-ل-بضص-ائ-ع ،و 66أالف
م -ت-ع-ام-ل ‘ ق-ط-اع ال-ن-ق-ل الÈي
وه - -ي أارق- -ام ضص- -خ- -م- -ة ج- -دا ل
ت- - -ع- - -كسس مسص- - -ت- - -وى اÿدم - -ات
اŸقدمة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاك Ìمن مليون و 650أالف طالب ،حجار:

توظيف  2٨٣6أاسضتاذ وفتح  ٥آالف منصضب تكوين ‘ الدكتوراه
 1٥تخصضصضا جديدا منها اإللكÎونيك وهندسضة السضيارات واإلدارة الرقمية

كشش- -ف وزي- -ر ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ال- -ع -ا‹
والبحث العلمي الطاهر حجار ،أامسش،
عن اسشتÓم  80أالف مقعد بداغوجي
و 49أالف سشرير جديد –سشبا للسشنة
ا÷ام - -ع- -ي- -ة ا÷دي- -دة ،ل- -ت- -غ- -ط- -ي- -ة
حاجيات القطاع ،بعد أان Œاوز عدد
الطلبة مليونا و 650أالف.
ك-م-ا سش-ي-ف-ت-ح ال-ت-وظيف اÿارجي
لتعبئة  2836أاسشتاذ .من جهة أاخرى،
سش-ي-ت-م ف-ت-ح  3آالف م-نصشب ل-ت-ع-زي-ز
لق -ام -ي ‘ ت -خصشصش طب
ال -ت -ك -وي -ن ا إ
لسشنان.
وصشيدلة وطب ا أ

سس -تشس-رع  3م-ن-ه-ا ‘ ت-ن-ظ-ي-م ت-ك-وي-نات
ج -دي -دة خ -اصس -ة ب -ال -ط -ور ال -ث -ان-وي ‘
ت - -خصسصس- -ات اإ’عÓ- -م اآ’‹ وه- -ن- -دي- -ة
العمليات والهندسسة اŸدنية ،والهندسسة
الكهربائية واŸيكانيكية.

فتح  1٥تخصضصضا جديدا منها هندسضة السضيارات

فريال بوشسوية
وأ’ن ال -دخ -ول ا÷ام -ع -ي أاه -م ح -دث ب -ال-نسس-ب-ة
للوزارة التي أاسسندت له ›ددا Ãوجب التعديل
ا◊كومي اأ’خ ،Òتوقف حجار ،أامسص ‘ ،كلمة
أالقاها لدى إاشسرافه على افتتاح الندوة الوطنية
للجامعات بكلية الطب بن عكنون ،عند أاهميته،
’سس -ي -م-ا وأان ال-ت-دف-ق ال-طÓ-ب-ي اŸرت-قب ي-ت-ج-اوز
تعداده مليونا و 650أالف طالب.
–سسبا ’رتفاع عدد الطلبة سسيتم اسستÓم أاكÌ
من  80أالف مقعد بداغوجي جديد ،وكذا  49أالف
سسرير لÒتفع العدد اإ’جما‹ اŸتوفر إا ¤مليون
و 400أالف مقعد و 700أالف سسرير ،وسسيتم –ويل
الفائضص إا ¤اŸدن ا÷امعية اÛاورة ‘ النقاط
التي يسسجل فيها اكتظاظ.
بخصسوصص التأاط ،Òأاعلن حجار عن فتح  5آا’ف
منصسب تكوين ‘ الدكتوراه ‘ جميع التخصسصسات،
مشسÒا إا ¤لقاء تكويني ينظم لهم ‘ الفا— أاوت
ب-ب-ج-اي-ة ،ب-اŸوازاة م-ع ت-ع-زي-ز ال-ت-ك-وي-ن التقا‘ Ê
فروع الطب والصسيدلة وطب اأ’سسنان بفتح  3آا’ف
منصسب تكوين.
وÁ ⁄نع تقليصص النفقات العمومية من بر›ة
تعبئة  2836منصسب ما‹ شساغر لفائدة التوظيف
Óسساتذة ،منهم  1927أاسساتذة مسساعدين
اÿارجي ل أ
Óسس -ات-ذة ا÷ام-ع-يÚ
صس -ن -ف»ب» و 909م -نصسب ل  -أ
ا’سستشسفائي ،Úليصسل عددهم اإ’جما‹ إا ¤حدود
 60أال - -ف أاسس- -ت- -اذ 20 ،م- -ن اŸائ- -ة م- -ن -ه -م م -ن
ذوي اŸصسف العا‹.
‘ سس-ي-اق ح-دي-ث-ه ع-ن ال-تسس-ج-يÓ-ت ا÷ام-ع-ي-ة،
ت -وق -ف ح -ج-ار ع-ن-د اŸنشس-ور رق-م  02ا- Ÿؤورخ ‘
الرابع جويلية ا÷اري ،اŸتضسمن تعديل رزنامة
التسسجيÓت اأ’ولية وإاعادة التحويÓت اŸسسموح

بها ،والتسسجيÓت النهائية ،إاذ Œري التسسجيÓت
اأ’ولية ‘ الفÎة ب 01 Úو 03أاوت الداخل ،يتم
تأاكيدها ‘ اليوم ÚاŸوالي ،Úعلى أان تعالج بطاقة
الرغبات التي تتضسمن  4خيارات فقط ب 6 Úو11
م- -ن ن- -فسص الشس- -ه- -ر ،وي- -ت- -م اإ’عÓ- -ن ع- -ن ن- -ت -ائ -ج
ال-ت-وج-ي-ه-ات يوم  11أاوت مسس - -اء ،وح - -دد ي- -وم 17
سسبتم Èللدخول ا÷امعي بالنسسبة للطلبة ا÷دد.

نحو توسضيع إاقرار معدلت ثابتة لÓلتحاق
بتخصضصضات أاخرى
لعل أاهم ما جاء ‘ اŸنشسور ،إاقرار معد’ت
ثابتة لÓلتحاق بعدد من ›ا’ت التكوين ،على
غ-رار ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وآاداب-ه-ا ،وال-علوم ا’قتصسادية
والتجارية ،وعلوم التسسي Òوا◊قوق ،الذي عالج
إاشس-ك-ال-ي-ة ت-ف-اوت م-ع-د’ت ا’ل-ت-ح-اق ،وح-ق-ق مبدأا
ت-ك-اف-ؤو ال-ف-رصص؛ إاج-راء سس-ي-ت-وج-ه ت-دريجيا ليشسمل
تخصسصسات أاخرى.
 ⁄يفوت الوزير اŸناسسبة ليذكر أان اإ’صسÓحات
“ح -ورت أاسس -اسس -ا ح-ول اسس-ت-ك-م-ال ت-ط-ه Òم-دون-ة
ع- -روضص ال- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ ال -ط -وري -ن اأ’ول وال -ث -ا،Ê
وت-ق-ل-يصص ن-ق-اط ال-ت-ك-وي-ن م-ن-ه-ا ال-ع-لوم السسياسسية،
إ’ضسفاء ا’نسسجام على هذا النمط من التكوين
وت- -ع- -زي- -ز ح -ظ -وظ اÿري -ج ‘ Úا◊صس -ول ع -ل -ى
مناصسب شسغل ،وإا ¤ذلك “ت مراجعة الÈامج ‘
عديد التخصسصسات منها العلوم الطبية والبيطرة.
ويسس-ت-ع-د ال-ق-ط-اع ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزارة الÎب-ية
الوطنية ،إ’عادة بناء اŸناهج الدراسسية والÈامج
Óسساتذة ،موازاة مع
التعليمية ‘ اŸدارسص العليا ل أ
مراجعة شسروط ا’لتحاق بها .و‘ غضسون ذلك

ابتداء من السسنة ا÷امعية ا÷ديدة،
سسيتم دعم عروضص التكوين ذات الطابع
اŸه - -ن - -ي ،ب - -ال - -ت- -ع- -اون م- -ع الشس- -رك- -اء
ا’ج-ت-م-اع-ي Úوا’ق-تصس-ادي ،Úب-ف-تح 15
ت- -خصسصس- -ا ‘ اإ’ل- -كÎون -يك وه -ن -دسس -ة
السسيارات واأ’جهزة الطبية والطاقات
اŸتجددة ،إا ¤جانب إاثراء فروع ذات
ال-تسس-ج-ي-ل ال-وط-ن-ي ب-ت-خصسصس-ات ج-دي-دة ‘ ف-روع
اإ’دارة الرقمية واإ’دارة العمومية واأ’من الغذائي
واإ’عÓم اآ’‹ والÎجمة والÎجمة الفورية .وأاقر
ال -وزي -ر ل -دى ح -دي -ث -ه ع -ن ال -ع Ó-ق -ة ب Úا÷ام-ع-ة
واŸؤوسسسس -ة ،ب -أان أاشس -ك -ال الÎدد وال -ف -ت -ور م-ازالت
تطبع طر‘ العÓقة.
وأاكد اŸسسؤوول اأ’ول على قطاع التعليم العا‹،
أان اŸؤوسسسس- -ات ا÷ام- -ع- -ي- -ة م- -دع -وة إا ¤ت -ع -م -ي -م
اسستعمال تطبيقات النظام اإ’لكÎو› ‘ Êا’ت
ال -تسس -ي Òا÷ام -ع -ي ،ع -ل -ى غ -رار م -ت -اب-ع-ة اŸسس-ار
Óسس-ت-اذ ال-ب-احث،
ال -دراسس -ي ل -ل -ط -الب ،واŸه -ن -ي ل -أ
وآاليات التسسي Òاإ’داري واŸا‹ للمؤوسسسسة.
وأاعلن حجار عن الشسروع ‘ مراجعة التنظيم
ا◊ا‹ للديوان الوطني للخدمات ا÷امعية ،بهدف
تزويد اŸديريات بإاطار قانو Êيضسفي عليها طابع
اŸؤوسسسسة العمومية ذات الطابع اإ’داري ،ويزودها
بالشسخصسية اŸعنوية وا’سستقÓلية اŸالية ،وذلك
موازاة مع التحضس Òلندوة وطنية تسسلط الضسوء
على اŸلف ،مقررة ‘ غضسون ديسسم ÈاŸقبل.

إايداع  6دفاتر شضروط لفتح جامعات خاصضة
قال حجار ‘ ،معرضص رده على سسؤوال يخصص
ا÷امعات اÿاصسة ،لدى تنشسيطه ندوة صسحفية،
على هامشص أاشسغال الندوة الوطنية للجامعات ،إانه
” سسحب  30دف Îشسروط ،و” إايداع  6فقط .و⁄
يسستبعد ‘ السسياق منح اŸوافقة بتحفظات لثÓث
منها’ ،فتا إا ¤أان نسسبة الطلبة فيها سسيكون قليل
ج -دا ،إاذ ل -ن ي -ت -ج -اوز ع -دده -م أال-ف ط-الب ،ف-ي-م-ا
يتجاوز عدد الطلبة ‘ ا÷امعات ا÷زائرية مليونا
ونصسف اŸليون طالب.

لمراضش
تغيﬁ Òتوى التخصشصشات “ششيا وتطور ا أ

مراجعة نظام تدريسس العلوم الطبية ‘ ا÷زائر

ب -ع-د سش-ن-ت Úك-ام-ل-ت-ي-ن-و ع-ك-فت خÓ-ل-ه-م-ا
÷ان ﬂتصش - - -ة وأاب- - -رز أاسش- - -ات- - -ذة ال- - -طب ‘
ا÷زائر ،على مراجعة نظام تدريسش العلوم
لعادة
الطبية ‘ ا÷زائر ،الذي  ⁄يخضشع إ
ال-ن-ظ-ر م-ن-ذ ال-ع-ام  1971وف -ق م -ا أاك -د وزي-ر
ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع-ل-م-ي ،ت-ق-رر
لصشÓ-ح-ات اŸت-وج-ة ل-ه-ا ،بدءًا من
ت-ط-ب-ي-ق ا إ
الدخول ا÷امعي .2019 / 2018

فريال بوشسوية
عرضص ،أامسص ،اأ’م Úالعام لوزارة التعليم العا‹
والبحث العلمي ﬁمد صسالح الدين صسديقي ،نتائج
دراسس -ة ت -خصص إاصس Ó-ح ه-ي-ك-ل-ة ال-ت-ك-وي-ن ‘ ال-طب
وﬁتوى برا›ه ،التي اسستغرقت سسنت Úكاملت،Ú
وم -ن اŸرت -قب ت -ط -ب -ي -ق -ه -ا ‘ السس -ن -ة ا÷ام -ع -ي-ة
 ،2018/2019ع -ل -ى أان ت -خصسصص السس -ن-ة ا÷ام-ع-ي-ة
ا÷ديدة لتهيئة اأ’رضسية والظروف إ’‚احها.
لعل أاهم النقائصص التي وقفت عليها الدراسسة،
ال -ن-قصص اŸرت-ب-ط ب-ال-ت-ك-وي-ن ال-ب-ي-داغ-وج-ي ،أاو م-ا
يخصص عوامل مرتبطة باحتياجات قطاع الصسحة
بعد التحول ‘ نوع اأ’مراضص اŸنتشسرة.
إا ¤ذلك ” ،تسسجيل نقصص ‘ اŸؤوسسسسات التي
ي-ق-ي-م ب-ه-ا ال-ط-ل-ب-ة ت-ربصس-ات-ه-م اŸي-دانية ،ما أافقد
التكوين اŸيدا Êقيمته .كما أاشسار إا ¤أان نوعية
التكوين وكذا التخصسصص  ⁄يعد يلبي ا’حتياجات؛

ذلك أان النظام اŸعتمد منذ قرابة  5عقود ⁄ ،يعد
يتمشسى مع اأ’مراضص اŸنتشسرة’ ،سسيما وأان نوع
اأ’خÒة اختلف “اماً عن السسابق.
واسس- -ت -ن -د ذات اŸسس -ؤوول ،إا ¤أارق -ام ق -دم -ت -ه -ا
اŸنظمة العاŸية للصسحة ‘ العام  ،2015تشس Òإا¤
أان  14.2من اŸائة من ا÷زائري Úيعانون من
أامراضص مزمنة ،وإا ¤تسسجيل ما ’ يقل عن  54أالف
حالة سسرطان سسنويا ،إا ¤جانب تطور معدل العمر،
ال- -ذي سس- -اه -م ب -دوره ‘ ب -روز أان -واع ج -دي -دة م -ن
اأ’م -راضص م -رت -ب -ط-ة ب-الشس-ي-خ-وخ-ة ،ك-ل-ه-ا أام-راضص
تختلف عن تلك التي كانت منتشسرة ‘ آاخر مراجعة
ل-ن-ظ-ام ال-ت-ك-وي-ن ال-ط-ب-ي وال-ت-ي ت-ك-اد تختفي ،على
غرار السسل واأ’مراضص اŸعدية.
ووفق ما أاكد اأ’م Úالعام لوزارة التعليم العا‹
والبحث العلمي ،فقد ارتأات اللجنة اإ’بقاء على
اŸكاسسب اÙققة وكذلك تراكم التجربة ،مفضسلة
م -راج -ع-ة ال-ن-ظ-ام ب-دل اإ’صسÓ-ح ال-ذي ي-ق-وم ع-ل-ى
ال -ق -ط-ي-ع-ة م-ع ال-ن-ظ-ام السس-اب-ق؛ م-راج-ع-ة سس-ت-ك-ون
تدريجية وتقوم على اŸقاربة عن طريق الكفاءات
وت -ع -زي-ز ال-ل-غ-ات ،أ’ن ال-ط-ل-ب-ة ي-ع-ان-ون م-ن مشس-ك-ل
ح -ق -ي -ق -يŸ ،زاول -ت -ه -م ال-دراسس-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ه-ذه
التخصسصسات بلغة أاجنبية ’ يتحكمون فيها أاسساسسا.
من جهته ،ذهب وزير التعليم العا‹ والبحث
العلمي ‘ نفسص ا’Œاه ،مؤوكدا أان العلوم الطبية
تغÒت تغÒا مثÒا ‘ ﬁتواها وتعليمها ،موازاة
مع التغ Òالكب ‘ ÒاÛتمع ا÷زائري ،ما يفرضص
مراجعتها Ÿواءمتها مع اŸسستجدات والتغÒات،

أاجمع اŸتدخلون على هامشش افتتاح اıيم الوطني
لط-ارات ج-م-ع-ي-ة ك-اف-ل ال-ي-ت-ي-م ب-اŸع-ه-د ال-وطني
لو ل إ
ا أ
ل -ل -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي ب-ح-ج-وط ،ولي-ة ت-ي-ب-ازة ،ع-ل-ى ب-روز
منافسشة قوية تعنى بالتكفل باليتامى ،فيما كانت هذه
ال-ف-ئ-ة م-هّ-م-شش-ة وغ Òم-ع-ن-ي-ة ب-الÎق-ي-ة الج-ت-ماعية ‘
مراحل سشابقة .وطالب هؤولء بضشرورة توسشيع النتششار
لفقي لدعم وتÒة اŸنافسشة ا◊اصشلة ‘ هذا اÛال.
ا أ

حجوط :عÓء ملزي
‘ ذات السسياق ،أاشسار رئيسص اŸكتب الوطني للجمعية رابح
عرباوي ،إا ¤أاّن اŸدعوين من إاطارات ا÷معية من كّل و’يات
الوطن ،سسيتلقون تكوينا متعدد اأ’وجه فيما يتعلق Ãسسأالة التكفل

مقرا بأانه كل ما ” القيام به منذ عدة أاعوام ’
يعدو أان يكون ›رد –سسينات فقط ⁄ ،تعد تفي
بالغرضص.

Œاوز عددهم  70ششخصشا

مرضضى القصضور الكلوي بعÚ
ا◊جل يطالبون التكفل بهم

على مدار أازيد من  10سسنوات وأاك ،Ìمازالت
الفئة التي تعا Êمن الفشسل الكلوي بدائرة عÚ
ا◊جل Œد صسعوبة قائمة ‘ مسسأالة التنقل نحو
عاصسمة الو’ية (اŸسسيلة) واŸقدرة بـ 90كلم وذلك
أ’جل إاجراء الفحوصسات وتصسفية الدم ’ ...لشسيء
سسوى لعدم وجود أاجهزة طبية خاصسة بذلك.
ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ال-ط-ل-ب-ات ورسس-ائ-ل رئ-يسس-ي
البلدية والدائرة ،إا’ أان ذلك  ⁄يشسفع لهذه الفئة
أاال- -ت -خ -لصص م -ن م -غ -ب -ة اŸت -اعب واŸصس -اري -ف
الباهظة التي تتطلبها العملية اŸذكورة آانفا...
فقد ظل ا◊ال على حاله مثلما قال سسويب بن
ع -ل -ي -ة ،أاح -د اŸتضس-رري-ن ال-ذي  ⁄ي-ج-د مÓ-ذا
سسوى اŸصسالح الفوقية اŸتمثلة ‘ وزير الصسحة
ووا‹ اŸسسيلة كي ينقل لهما هذه الصسرخة عÈ
ج- -ري -دة «الشس -عب» ،ف -ه -ل م -ن ›يب ‘ أاق -رب
اآ’جال ◊ل هذا اŸشسكل وتوف Òأاجهزة قريبة
من سسكناهم؟ا.

ج.ن
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ناقششت قضشايا تششغل بال الرأاي العام بجامعتها الصشيفية

رابطة الطلبة ا÷زائري Úتدعو إا ¤فتح –قيق
‘ التحويÓت اإللكÎونية واŸنح

إاعادة تنظيم ديوان اÿدمات ا÷امعية وتطبيق سضياسضة الدعم اŸباشضر
مراسسلة خاصسة
سش -ل -طت ا÷ام -ع -ة الصش -ي -ف -ي -ة ل -ل -راب -ط -ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري Úب-بومرداسش،
ع- -ل -ى قضش -اي -ا السش -اع -ة ال -ت -ي ت -ه -م ال -ط -الب
وال -وط -ن ،م -ط -ال -ب -ة ب -ف-ت-ح –ق-ي-ق ‘ ب-عضش
للكÎونية وما
اŸلفات ،كنظام التحويÓت ا إ
ت- -ع- -ل- -ق Ãن -ح ال -دراسش -ة ‘ اÿارج ،وت -وفÒ
تأاط Òذي مسشتوى وكفاءة عالية للنهوضش
ب -اŸسش -ت -وى ال -ت -ع -ل -ي -م -ي ‘ ج -ام-ع-ات ال-وط-ن
وم -واك -ب -ة ال -دول ال -رائ -دة ‘ ›ال ال -ب-حث
العلمي.
جددت الرابطة التي اختتمت أاشسغال جامعتها،
يوم اÿميسص ،التأاكيد على مطلبها بإاعادة تنظيم
ديوان اÿدمات ا÷امعية وتطبيق سسياسسة الدعم
اŸب -اشس -ر .ك -م-ا ط-الب ا◊ضس-ور ب-ال-وف-اء وال-ت-ك-ف-ل
بالطلبة على جميع اŸسستويات وتطبيق اŸعايÒ
القانونية الÓزمة ◊فظ كرامة الطالب ،سسعيا إا¤
–سس Úظروف معيشسته من حيث تقد Ëالوجبات
مع مراعاة ا÷ودة ومدى صسحية الوجبة اŸقدمة.
ك -م -ا ن -اشس -دت ‘ ب -ي -ان -ه-ا اÿت-ام-ي السس-ل-ط-ات
بالسسهر على ضسمان الراحة فيما تعلق بإايواء الطلبة
دون اللجوء إا ¤خلق اكتظاظ من شسأانه التأاث Òعلى
كرامة الطالب.
بهذا اÿصسوصص حدد اŸكتب التنفيذي الوطني
شسهر أاكتوبر من هذه السسنة ،لتنظيم لقاء لرؤوسساء
اŸك -اتب ال -و’ئ -ي -ة ل -رصس -د ج -م-ل-ة اŸشس-اك-ل ال-ت-ي
سسجلت هذه السسنة واÿروج بتوصسيات ومقÎحات
قاعدية من أاجل إا‚اح الدخول ا÷امعي.
كما دعا ا◊ضسور إا ¤ا’لتفاف بقوة وأاك Ìمن
أاي وقت مضسى ،على ما جاء ‘ بيان أاول نوفمÈ
للحفاظ على ثوابت اأ’مة من اإ’سسÓم والعربية
واأ’مازيغية والتي ينصص عليها دسستورنا ،و’ Áكن
ي حال أان تكون ﬁل نقاشص إايديولوجي ،فهي
بأا ّ

خ -ط أاح -م -ر و’ Áك -ن اŸسس-اسص ب-ه-ا م-ه-م-ا ك-انت
الظروف إ’“ام رسسالة الشسهداء.
كما أاكد ا◊ضسور دعمهم اŸباشسر والÓمشسروط
لÈن -ام -ج ال -وزي -ر اأ’ول وم -ا ج -اء م-ن ق-رارات م-ن
شس-أان-ه-ا ال-ن-ه-وضص ب-اإ’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي وخ-ل-ق سس-بل
ج -دي -دة إ’ي -ج -اد ال -ب-دي-ل اإ’‰ائ-ي ،م-ثّ-م-ن Úق-رار
ا◊كومة الرامي إا ¤فصسل اŸال عن السسياسسة.
كما حّيا اŸشساركون ا÷يشص الوطني الشسعبي
سسليل جيشص التحرير ،على حرصسه الدائم ◊ماية
وصس -ون السس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة وت-ف-ط-ن-ه اŸت-م-ي-ز ع-ل-ى
حدودنا مع جميع الدول ،وﬁاربته دون هوادة
Óره-اب واإ’ره-اب-ي Úوح-رصس-ه ع-ل-ى ح-م-اي-ة أامن
ل -إ
الوطن واŸواطن ،مع التزامه باŸهام الدسستورية
اŸنوطة به ،رغم ﬁاولة بعضص اأ’طراف الدفع به
للتدخل ‘ الشسؤوون السسياسسية للبلد.
وك -ان ب -وع -ب -د ال -ل-ه غÓ-م ال-ل-ه رئ-يسص اÛلسص
اإ’سسÓ- -م- -ي اأ’ع- -ل- -ى ،ق- -د دع- -ا خÓ- -ل ا÷ام- -ع -ة
الصسيفية ‘ ،معا÷ته Ÿوضسوع اŸرجعية الدينية
Óنحراف اŸذهبي والتطرف
الوطنية والتصسدي ل إ
الديني ‘ ا÷زائر ،جميع الطلبة للثبات ،حماية
وصسونا Ÿعتقداتنا اإ’سسÓمية وا’بتعاد عن اأ’فكار
ال -ت -ك -فÒي-ة ال-ت-ي ي-راد م-ن خÓ-ل-ه-ا تشس-ت-يت وح-دة
الشسعب ا÷زائري.
على الصسعيد الدو‹ أاكد الرئيسص رضسوان سسيد
أاحمد مرة أاخرى ،وفاء الرابطة لنصسرة القضسايا
ال -ع -ادل-ة ‘ ال-ع-ا ⁄واع-ت-زازه-ا ب-اŸوق-ف ال-وط-ن-ي
اŸع ّ-ب-ر ع-ن-ه ع-م-ل-ي-ا Ãخ-ت-ل-ف صس-ي-غ ال-دع-م ال-ذي
ق -دم -ت -ه ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة أ’ه -ل -ن -ا ‘ ف-لسس-طÚ
والصسحراء الغربية وتثمن اŸوقف الرسسمي للدولة
ا÷زائرية.
من جهته أاشساد سسف Òدولة فلسسط Úعيسسى لؤوي،
Ãجهودات ا÷زائر ‘ نصسرة القضسية الفلسسطينية،
كما تقدم بالتحية اÿالصسة للسساهرين على اأ’من
وا’سستقرار ‘ بÓدنا.

جامعة فرحات عباسش بسشطيف

توقع تسضجيل  12أالف طالب جديد
تتوقع مصشالح اŸديرية اŸكلفة بالبيداغوجيا،
ع-ل-ى مسش-ت-وى ج-ام-ع-ة ف-رح-ات ع-باسش سشطيف1-
اسش -ت -ق -ب-ال ح-وا‹  12000ط -الب ج -دي -د خ Ó-ل
للموسشم ا÷امعي .2018 / 2017

سسطيف :نورالدين بوطغان
ب -حسسب مصس -در مسس -ؤوول م -ن اŸدي -ري -ة ،ف -إان -ه
ورغم عدم بر›ة اسستقبال اأي هياكل بيداغوجية
جديدة للجامعة ،خÓل اŸوسسم ا÷امعي اŸقبل،
إا’ أان انتقال طلبة ا◊قوق ‘ السسداسسي الثاÊ
ل -لسس -ن-ة ا÷ام-ع-ي-ة ال-ف-ارط-ة إا ¤ال-ه-ي-اك-ل ا÷دي-دة
بجامعة ﬁمد اأ’م Úدباغ Úسسطيف ،2-مكن من
اسستغÓل الهياكل السسابقة من كلية العلوم الزراعية
ذات التسسجيل الوطني بـ 4تخصسصسات علمية ‘
اÛال.
ويتوقع تخرج  6850طالب هذا العام من جامعة
سسطيف ‘ 1-ج -م -ي -ع ال-ت-خصسصس-ات ،م-ن-ه-م 4030
طالب ‘ شسهادة الليسسانسص ،و 2130طالب حاملÚ
لشس- -ه- -ادة اŸاسس ،Îو 690م -ت-خ-رج ‘ ت-خصسصس-ات
العلوم الطبية ا÷امعة من ا’سستقبال ا÷يد للطلبة
ا÷دد ،والتكفل بالعدد اŸتوقع للتسسجيل خÓل
اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة واŸق-در ب-حوا‹  12أالف
طالب جديد.

تخرج  97طالبا من اŸعهد الوطني لشضبه الطبي
أاشسرف ،أامسص ،مدير الصسحة والسسكان لو’ية
سسطيف عبد القادر بغدوسص ،على اختتام السسنة
البيداغوجية  2017/2016لطلبة شسبه الطبي ،حيث
تخرج  97طالبا تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا Ÿدة
 3سسنوات ‘  5تخصسصسات ﬂتلفة موزع Úكما
يلي‡ :رضسو الصسحة العمومية  29طالبا ،مشسغلو
أاجهزة التصسوير الطبي للصسحة العمومية 23 :طالبا
وال- -ق- -ابÓ- -ت ‘ الصس -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة 15 :قابلة
وﬂتصسون ‘ العÓج الطبيعي والفيزيائي للصسحة
العمومية 09 :طÓب ،وأاخÒا اÈıيون للصسحة
العمومية 21 :طالبا.

لطارات جمعية «كافل اليتيم»
لول إ
اıيّم الوطني ا أ

إاجماع على دعم وتÒة اŸنافسضة ‘ التكفل باليتيم
ب -ال -ي-ت-ام-ى ،ب-ح-يث ّ” تسس-ط Òعّ-دة م-داخÓ-ت ي-ق-دم-ه-ا دك-ات-رة
متخصسصسون وأاسساتذة متمرسسون ،اأ’مر الذي بوسسعه تقد Ëدفع
قوي لزيادة وتÒة اŸنافسسة اŸشسروعة ‘ التكفل بهذه الفئة التي
كانت مهّمشسة إا ¤حّد ’ يطاق ‘ مراحل سسابقة ،مشسÒا إا ¤أاّن
التكوين يعنى باŸمارسسة العلمية ا◊ديثة التي توّلد مؤوسسسسة
خÒية Îﬁفة .وأاشسار اŸتحدث إا ¤سسعي جمعيته ÷عل العمل
اÒÿي مكم Óلنضسال الشسهداء واÛاهدين خÓل الثورة ،من
حيث بناء الفرد وسسّد الثغرات والتكفل بالعمليات التضسامنية التي
’ تتمكن السسلطات العمومية من Œسسيدها على أارضص الواقع،
مؤوكدا أاّن التمويل ‘ ا÷معية ’يزال ذاتيا وداخليا أاو رÃا ’

العدد
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ي -ت -ع -دى ح -دود مسس -اه -م -ة اÙسس -ن Úو ⁄تسس ّ-ج -ل سس -وى ب -عضص
اŸسساهمات من طرف ا÷هات العمومية ببعضص البلديات النائية،
متمنيا أان تكون جمعية كافل اليتيم مسستقب Óأاه Óلثقة السسلطات
العمومية ،من حيث كونها تعمل من أاجل اŸنفعة العامة.
كما أاعرب رئيسص اŸكتب الو’ئي لتيبازة كمال مÒازي ،عن
أامله ‘ توف 100 Òأاضسحية هذه السسنة لفائدة عائÓت اليتامى،
وهي خطوة يراها ﬁدثنا قابلة للتجسسيد على أارضص الواقع عقب
تشسكيل مكاتب بلدية جديدة تابعة للجمعية ،مشسÒا اإاى كون
ا÷معية وفرت  38أاضسحية العام اŸنصسرم على مسستوى الو’ية،
بالرغم من ﬁدودية انتشسارها .وتعتزم إاطاراتها توزيع أاك Ìمن

أاّك-د م-دي-ر الصس-ح-ة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن شس-به
ال-ط-ب-ي ع-ل-ى اŸسس-ت-وي ÚاÙل-ي وال-وط-ن-ي ،وهذا
نظرا للنقصص الكب Òالذي سسجله قطاع الصسحة ‘
اŸوارد ال -بشس -ري -ة شس -ب -ه ال -ط -ب -ي -ة ،ه -ذا م -ا ج -ع-ل
ال -ق -ائ-م Úع-ل-ى ال-ق-ط-اع ع-ل-ى اŸسس-ت-وى اŸرك-زي
الÎكيز على التكوين وإاعادة بعث الروح فيه من
خÓل نوعية الÈامج وإاعطاء اأ’همية الكبÒة له،
خاصسة من قبل وزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسستشسفيات.
وأاضساف اŸدير ،أان الدولة تو‹ أاهمية كبÒة
ل-ل-ت-ك-وي-ن م-ن خÓ-ل اإ’م-ك-ان-ات اŸادي-ة وال-بشسرية
لضس -م-ان ت-ك-وي-ن ن-وع-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة ،خ-اصس-ة ب-ع-د ب-ن-اء
مسستشسفيات ،قاعات عÓج وعدة مؤوسسسسات صسحية،
هذا ما أادى إا ¤نقصص ‘ التغطية الصسحية ‘ شسبه
الطبي على اŸسستوى الوطني‡ ،ا أاوجب تكثيف
التكوين ‘ هذا الفرع Ÿضساعفة عدد اŸتكونÚ
ال-ذي سس-ي-ل-ت-ح-ق-ون Ãخ-ت-لف اŸؤوسسسسات الصسحية،
وإادراج تقنيات جديدة ‘ التكوين من أاجل –سسÚ
اŸسس -ت -وى ،خ -اصس -ة ب -ع-د دخ-ول وسس-ائ-ل وت-ق-ن-ي-ات
ج-دي-دة ت-ف-رضص ت-ك-وي-ن-ا ع-ال-ي-ا ل-ل-ط-ل-ب-ة “شس-يا مع
التطورات ا◊اصسلة.
وأاكد اŸدير ،أان اŸعهد الوطني للتكوين العا‹
لشس-ب-ه ال-ط-ب-ي بسس-ط-ي-ف ،اسس-ت-ق-ب-ل خÓ-ل السس-نوات
ال- -ثÓ- -ث اأ’خÒة ع- -ددا ك -بÒا ج -دا م -ن ال -ط -ل -ب -ة
ا◊اصسل Úعلى شسهادة البكالوريا Ãعد’ت مرتفعة
فاقت  14من  20من أاجل التسسجيل والدراسسة به.
وهذا إان دل على شسيء ،فإا‰ا يدل على التحاق
أا‚ب ال-ط-ل-ب-ة ا◊اصس-ل Úع-ل-ى شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا
باŸعهد .وأاضساف ،أان اŸعهد يسسهر على ضسمان
تكوين جيد للطلبة الذين اختاروا ›ال الصسحة
للعمل.
كما ” خÓل ا◊فل تكر ËاŸتفوق ÚالثÓثة
اأ’وائ- -ل م- -ن ك- -ل ت- -خصسصص ،ب- -ع- -ده- -ا ” ت -وج -ي -ه
اŸت -خ -رج Úإا ¤أام -اك -ن ع-م-ل-ه-م ب-ع-د أان اخ-ت-اروا
اŸؤوسسسسات الصسحية التي يعملون بها بكل شسفافية
وفقا للمعدل الذي –صسل عليه كل طالب خÓل
سسنوات التكوين الثÓث ،على أان يباشسروا عملهم ‘
اأ’يام القليلة القادمة.

 400ح-ق-ي-ب-ة م-درسس-ي-ة م-ن ال-ن-وع ال-رف-ي-ع ل-ف-ائ-دة اليتامى عشسية
الدخول اŸدرسسي اŸقبل ،مع اإ’شسارة اإا ¤كون ا÷معية توفر
حاليا  360قفة شسهرية لفائدة عائÓت اليتامى.
Œدر اإ’شسارة ،إا ¤أاّن ا÷معية الوطنية لكافل اليتيم –صسي
ضسمن صسفوفها أاك Ìمن  16أالف منخرط حاليا ع 800 Èبلدية
و 48و’ي -ة ،ت-ت-م-ث-ل أاه-م نشس-اط-ات-ه-ا ‘ ت-وف Òال-ق-ف-ف الشس-ه-ري-ة
لعائÓت اليتامى Ãعية أاضساحي العيد ،إاضسافة إا ¤تدب Òكسسوة
ال -ع -ي-د وا◊ق-ائب اŸدرسس-ي-ة ل-ل-م-ت-م-درسس Úم-ن ال-ي-ت-ام-ى ال-ذي-ن
يسستفيدون أايضسا من خرجات ترفيهية ومسساعدات مالية وتقنية
تعنى بدروسص الدعم .ودعت بعضسا من خÒة إاطاراتها لتعسسكر
على مدار ثÓثة أايام بحجوط ‘ بادرة هي اأ’و ¤من نوعها
لغرضص التكوين ‘ طرق توسسيع العمل التضسامني اÿاصص بفئة
ب
اليتامى ،بحيث أادرجت ضسمن اıيم عّدة مداخÓت قيمة تصس ّ
‘ هذا اŸنحى ،مع عرضص عّدة Œارب ناجحة ‘ هذا اÛال
وتبادل اŸعارف التجارب اŸكتسسبة.

»æWh

أألحد  30جؤيلية  ٢017م
ألمؤأفق لـ  07ذي ألقعدة  1٤3٨هـ

لرندي» بسشوق أاهراسس
اÛلسس الولئي لـ «ا أ

Œند لنتزإع أإك Ìإألصسؤإت ‘ ﬁليات ٢٠1٧

ع Èأاعضش- - - -اء اÛلسس ال- - - -ولئ- - - -ي
ل -ل -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي ال -دÁق -راط-ي،
بسش - -وق أاه - -راسس ،ع - -ن ارت- -ي- -اح- -ه- -م
ل- -ل -ن -ت -ائ -ج ال -ت -ي ح -ق -ق -ه -ا ا◊زب ‘
لخÒة بعد غياب دام
النتخابات ا أ
عهدت Úكاملت“ ‘ Úثيل الولية
وال- -ت- -ي ت- -ت- -ج -ل -ى أاسش -اسش -ا ‘ حصش -ول
ا◊زب ع- -ل- -ى م- -ق- -ع- -دي- -ن ب- -اÛلسس
الشش -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي وتصش-دره اŸرت-ب-ة
لو 10 ‘ ¤ب -ل-دي-ات ون-ي-ل ث-اÊ
ا أ
مرتبة ‘  4بلديات.

سسوق أاهراسس :صسحراوي  -ح.
Óرندي ‘
كما أشساد أÛلسس ألؤلئي ل أ
بيانه أÿتامي عقب أشسغال ألدورة ألثالثة،
بقؤأعد أ◊زب من مناضسل Úعلى تعبئتهم
ألتي مكنت من إأحرأز ألنتائج مهنئا نؤأب
ألتجمع ألؤطني ألدÁقرأطي جبار ياسسÚ
وع -ل -ؤي سس -ل-ؤى ودع-اه-م بشس-ك-ل ج-اد إأ¤

تنفيذ ألتؤجيهات ألتي تلقؤها من ألقيادة
ألؤطنية من خÓل مسساهمتهما ألفعالة ‘
أشسغال ألŸÈان وكذأ أ◊ضسؤر ألدأئم ‘
أŸي- -دأن ب- -ج- -انب أŸؤأط- -ن Úل- -ل -ت -ك -ف -ل
بانشسغالتهم لدى ألسسلطات أÙلية.
كما أشساد أÛلسس أيضسا بالروح ألعالية
وألعمل ألدؤووب وأŸثمر وتغليب مصسلحة
أ◊زب على أŸصسلحة ألشسخصسية لشسخصس
أألم Úألؤلئي للحزب وهبي روأيبية.
ب-خصس-ؤصس أ÷انب أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي أب-دى
أÛلسس أرت -ي -اح -ا لسس -ت -ك -م -ال ه -ي -ك -ل -ة
وتصسحيح وتدعيم بعضس مكاتب أ◊زب،
كما هنأا أمناء أŸكاتب وأعضساء أŸكاتب
أل -ب -ل -دي-ة أ÷دد دأع-ي-ا أي-اه-م إأ ¤ت-ع-زي-ز
صس- -ف -ؤف أ◊زب ب -الن -خ -رأط ولسس -ي -م -ا
وسسط فئتي ألشسباب وألنسساء ودعا أيضسا
كل أمناء أŸكاتب ألبلدية وأعضسائها إأ¤
ضسرورة فتح مقرأت قارة ‘ كل بلدية قبل
 15أوت  ٢017كآاخر أجل.
بشسأان أŸشساركة ‘ ألنتخابات أÙلية

 ،٢017ثّمن ألقرأرأت أŸتخذة ‘ دورة
أÛلسس أل- -ؤط- -ن -ي وذلك ‘ ل م -رك -زي -ة
إأعدأد ألقؤأئم ،كما أشساد بإاسسناد مهمة
إأع - -دأد أل - -ق - -ؤأئ- -م أÛلسس ل- -ل- -م- -ك- -اتب
وأÛالسس ألبلدية ،وكذأ قائمة أÛلسس
ألشس-ع-ب-ي أل-ؤلئ-ي ل-ل-م-ك-اتب أل-ؤلئ-ية ألتي
تعرضس ألقائمة لتخاذ قرأر تؤأفقي ‘
شسأانها.
أخÒأ دع - - -ا ›لسس ألرن - - -دي لسس- - -ؤق
أهرأسس إأ ¤ضسرورة ألسستعدأد وألتحضسÒ
أ÷يد للمحليات أŸقبلة حيث حدد ‘
هذأ ألسسياق تاريخ  10سسبتم ٢017 Èكآاخر
أجل إليدأع ألقؤأئم ألبلدية لدى أŸكتب
ألؤلئي ،و‘ هذأ ألسسياق فؤضس أألمÚ
أل-ؤلئ-ي ل-ل-ح-زب ل-ت-ؤج-ي-ه كافة ألتعليمات
أل- -دق- -ي- -ق- -ة ل- -ه- -ي- -اك- -ل أ◊زب ل- -ت -حضسÒ
أŸشساركة ألفعالة ‘ ألنتخابات أÙلية
‘ ظل أحÎأم ألقانؤن أألسساسسي وألنظام
ألدأخلي.

تذمر وسشط اŸواطن Úوالتجار بسشبب النقطاع اŸتكرر

مديرية تؤزيع إلكهرباء لبؤمردإسس –اول إحتؤإء إلؤضسعية

تششهد عديد بلديات بومرداسس ،منذ بداية فصشل الصشيف ،انقطاعات متكررة ‘ الكهرباء تصشل أاحيانا إا¤
سشاعات ،مثلما تعيششه دائرتا دلسس وخميسس اÿششنة يوميا ،وهي ا◊الة التي تركت تذمرا كبÒا ب ÚاŸواطنÚ
لنÎنت ،بسشبب التذبذب وخطر إاتÓف
وأاصشحاب اÓÙت التجارية وغرف التÈيد اÿاصشة بالفÓح Úومقاهي ا أ
أاجهزتهم الكهربائية ‘ ظل غياب سشياسشة التعويضس عن الضشرر.

بومرداسس :ز  -كمال
تسساءل أŸؤأطنؤن عن بقاء ألؤضسعية
ع- - -ل - -ى ح - -ال - -ه - -ا ،ق - -ائ - -ل Úأن عشس - -رأت
أıط-ط-ات ألسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ي-ت-م أإلعÓ-ن
عنها مع أقÎأب فصسل ألصسيف من طرف
مديرية تؤزيع ألكهرباء وألغاز لدعم شسبكة
ألتؤزيع بؤلية بؤمردأسس سسؤأء باÙؤلت
أو خطؤط ألربط وأإلمدأد ذأت ألضسغط
أŸت-ؤسس-ط وأŸرت-ف-ع وط-م-أان-ة أŸؤأط-نÚ
وأل- - -زب- - -ائ- - -ن أن مشس- - -اك- - -ل أل- - -ت- - -ذب - -ذب
وألنقطاعات قد ” ألتحكم فيها بفضسل

هذه ألÈأمج ألتي خصسصس لها أÓŸي،Ò
لكن ألؤضسعية هي على حالها.
بحسسب شسكاوي أŸؤأطن ‘ Úبعضس
أŸناطق وباألخصس ألشسرقية منها تؤأجه
ن- -فسس أŸشس- -اك- -ل ل- -يسس ف- -ق- -ط ‘ فصس -ل
ألصس -ي -ف أح -ي -ان -ا ب -ذري -ع -ة أرت-ف-اع نسس-ب-ة
ألسس -ت -ه Ó-ك وأح -ي -ان -ا ب -اسس -م أل -ظ -روف
ألطبيعية.
أمام هذه ألؤضسعية ألتي تركت أسستياًء
لدى أŸؤأطن Úبدأئرة خميسس أÿشسنة
وب- -األخصس ب- -ل- -دي -ة أألرب -ع -ط -اشس بسس -بب
ألنقطاع أليؤمي للكهرباء ،أعلنت مديرية

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

تؤزيع ألكهرباء عن برنامج خاصس لدعم
ألشس- -ب- -ك- -ة ب- -ه -ذه أل -دأئ -رة ب -ت -خصس -يصس 7
ﬁؤلت جديدة من أصسل ﬁ 39ؤل” ،
أإلعÓن عنه سسابقا كالعادة تسستفيد منها
ك -ل م -ن ب-ل-دي-ة ألرب-ع-ط-اشس ،أولد ه-دأج
وأولد مؤسسى ،مع أ‚از خط Úجديدين
ل -لضس -غ -ط أŸت-ؤسس-ط Ãن-ط-ق-ة ألشس-ب-اشسب
وأولد إأب -رأه -ي -م م-ن أŸن-ت-ظ-ر دخ-ؤل-ه-م-ا
أÿدم- -ة ن- -ه- -اي- -ة ألشس -ه -ر ،ب -حسسب ب -ي -ان
أŸدي- -ري- -ة ‘ ،ح Úي -ب -ق -ى مصس Òب -اق -ي
أŸناطق متعلقا باŸشساريع ألعالقة أو ألتي
عرفت تأاخرأ ‘ أإل‚از.

16غريقا منذ بدإية مؤسسم إلصسطياف ببجاية
أاحصشت مصشالح ا◊ماية اŸدنية
لولية بجاية ،منذ انطÓق موسشم
الصش- -ط- -ي -اف 16غ -ري-ق-ا ،أاغ-ل-ب-ه-م
ب -الشش -واط -ئ غ ÒاÙروسش-ة ،وك-ان
آاخ -ر ه -ؤولء الضش -ح -اي -ا شش -اب ي -ب-ل-غ
عمره  26سشنة ،ينحدر من ا÷لفة
لقي حتفه ،يوم ا÷معة ،بششاطئ ،
«ت - -اسش - -اب - -ونت» ،ب - -ب - -ل - -دي- -ة سش- -وق
الث- -ن ،Úغ ÒاÙروسس واŸم- -ن -وع
من السشباحة.
أرج -عت مصس -ال -ح أ◊م -اي -ة أŸدن-ي-ة،
ب -حسسب ل -ط-رشس ع-ب-د أ◊ك-ي-م ،أسس-ب-اب
ح -الت أل -غ -رق إأŒ ¤اه -ل أل -ك -ث Òم-ن
أŸصس-ط-اف Úل-ت-ع-ل-ي-م-ات أع-ؤأن-ه-ا ع-ل-ى
ألشس -ؤأط-ئ ،خصس-ؤصس-ا ع-دم أل-ت-ؤّج-ه إأ¤
ألشس- -ؤأط- -ئ أŸم- -ن -ؤع -ة م -ن ألسس -ب -اح -ة
وأحÎأم ألرأية أ◊مرأء.
أضساف لطرشس أن مصسا◊ه أطلقت
ع Èكافة وحدأتها ،قافلة –سسيسسية من

ت-دع-م ق-ط-اع ال-ب-ي-ئ-ة ب-ولي-ة سش-يدي
ب -ل -ع -ب-اسس Ãؤوسشسش-ة ج-دي-دة ﬂتصش-ة ‘
لن -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة ،تسش-ي ÒاŸسش-اح-ات
ا إ
اÿضش - -راء وت - -ن- -ظ- -ي- -ف اŸق- -اب- -ر ،وه- -ي
اŸؤوسشسش -ة ال -ت -ي ” إاسش -ت -ح-داث-ه-ا م-ؤوخ-را
لط - -ار اŸع - -يشش- -ي وضش- -م- -ان
ل - -ت - -حسش Úا إ
خدمات حضشرية راقية للمواطن.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
أفادت مليكة بن عبد ألقادر ،مديرة
أŸؤؤسسسسة بالنيابة أن هذأ أŸرفق ألبيئي
سسيدخل حيز أÿدمة Ãجرد إأسستكمال
ألتحضس Òألنهائي للؤثائق أإلدأرية بعد أن
” ضس- -ب- -ط ج- -م- -ي -ع أإلج -رأءأت أÿاصس -ة
ÃيÓ- -د ه- -ذه أŸؤؤسسسس- -ة م- -ن أل- -ن- -اح- -ي -ة
ألقانؤنية كالسسجل ألتجاري ،ألقؤأن Úألتي
تضسبط ألنظام ألدأخلي للمؤؤسسسسة وكذأ
تهيئة مقر أŸؤؤسسسسة ،حيث سستعمل هذه
أŸؤؤسسسسة ألبيئية وبعد إأنطÓقها ألفعلي
ع -ل -ى Œسس -ي -د  3مشس-اري-ع ه-ام-ة ت-ت-ع-ل-ق

أج -ل أل -ت-حسس-يسس وأل-ؤق-اي-ة م-ن أخ-ط-ار
أل- -غ- -رق ‘ أل- -ب -ح -ر ،ح -يث ّ” Œسس -ي -د
برنامج –سسيسسي يهدف إأ ¤ألؤقاية من
ه -ذه أألخ -ط -ار أو أل -ت -ق -ل -ي-ل م-ن أآلث-ار
ألناجمة عنها ،وذلك من خÓل إأرسساء
ث -ق -اف -ة وق -ائ -ي -ة –Îم ف-ي-ه-ا أل-ق-ؤأع-د
وأŸق-اي-يسس أألم-ن-ي-ة أل-ؤأجب إأت-ب-اع-ه-ا،
وأل- -ت- -ي “ّسس ك -اف -ة شس -رأئ -ح أÛت -م -ع
◊مايتهم من أخطار ألغرق ‘ ألبحر.
” ‘ هذأ ألشسأان تنظيم ندوأت
حيث ّ
وﬁاضسرأت ،تتضسمن نصسائح ألسسÓمة
أل -ؤأجب إأت -ب -اع -ه -ا وت -ؤضس -ي-ح أألخ-ط-ار
أل - -ن - -اج - -م- -ة ع- -ن ب- -عضس أل- -تصس- -رف- -ات
أل Óّ-مسس -ؤؤول-ة ،ك-م-ا ّ” ت-ؤزي-ع م-ط-ؤي-ات
وم-لصس-ق-ات ت-ت-ع-ل-ق ب-السسÓ-مة ،للتعريف
ب-اÿط-ر وك-ي-ف-ي-ة أإسس-ع-اف ألضس-ح-ايا مع
إأبرأز أ÷ؤأنب ألؤقائية.

بجاية :بن النوي توهامي

ثمنوا قرار تكفل ا÷زائرية للمياه بتسشي Òششبكات البلديات

سسكان مدينة شسشسار يطالبؤن Ãاء إلشسرب

ط - -الب سش - -ك - -ان م - -دي - -ن - -ة شششش - -ار
ال -واق -ع -ة ع -ل -ى ب -ع-د  50كيلومÎا،
جنوب عاصشمة خنششلة ،من رئيسشي
ال -ب-ل-دي-ة وال-دائ-رة ال-ع-م-ل م-ن اج-ل
زي- -ادة ك -م -ي -ة ضش -خ اŸي -اه الصش -ا◊ة
للششرب Ÿنازلهم كون تزويدهم مرة
ك -ل سش -ت-ة أاي-ام ي-ع-د غ Òك-اٍف ب-ت-ات-ا
لسش -د رم -ق -ه-م لسش-ي-م-ا م-ع ح-اج-ت-ه-م
اÙل -ة ل -ه -ذه اŸادة ا◊ي -وي -ة خÓ-ل
الفصشل ا÷اري.
أوضس - - -ح« ،سسﬁ .م- - -د»‡ ،ث- - -ل ع- - -ن
ألسس -ك -ان لـ «ألشس -عب» أن م -ع -ان-اة ألسس-ك-ان
أزدأدت منذ حلؤل فصسل أ◊ر وأشستدأده
جرأء عدم كفاية ألكمية أŸضسخة ألحياء
أŸدي -ن -ة ب -ال -ت -ن -اوب م -رة ك -ل سس-ت-ة أي-ام،
مطالبا سسلطات ألبلدية وألدأئرة ألعمل
على ضسخ أŸياه بحنفياتهم مرة كل أربعة
أيام أو مرت ‘ Úأألسسبؤع على أقل تقدير
ح -ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ه-م أل-ت-زود ب-ك-م-ي-ة ك-اف-ي-ة
وتخزين ما يكفيهم من أŸاء.
أضساف ‡ثل ألسسكان ،أنهم يلجأاون إأ¤
شسرأء ألصسهاريج بأاثمان تتجاوز ألـ 1000
دينار لـ  3000ل Îسسعة ألصسهريج أŸتنقل
ع Èأ÷رأر لسس -د ح -اج -ي-ات-ه-م م-ت-ك-ب-دي-ن
مصساريف أخرى أعتادوأ عليها مع حلؤل
كل فصسل حر ،فيما يفضسل آأخرون ‡ن
Áل -ك -ؤن م -رك -ب -ات أل -ت-ن-ق-ل أإ ¤أل-ي-ن-اب-ي-ع
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة خ-ارج أŸدي-ن-ة ل-ل-ت-زود باŸياه
وألنزهة ‘ ذأت ألؤقت.
معلؤم أن بلدية شسشسار هي ألتي تشسرف
على تسسي Òمرفق أŸياه معتمدة ‘ ذلك
ع -ل -ى أآلب -ار ألرت-ؤأزي-ة ‘ أن-ت-ظ-ار إأ“ام
مشس -روع رب -ط أل -ب -ل-دي-ات أ÷ن-ؤب-ي-ة بسس-د

إإسستحدإث مؤؤسسسسة عمؤمية لتسسي ÒإŸسساحات إÿضسرإء وإإلنارة
باإلنارة ألعمؤمية بكل من بلديات تÓغ،
سسيدي ◊سسن وسسفيزف ،حيث سستتكفل
أŸؤؤسسسس -ة ب -السس-ه-ر ع-ل-ى إأع-ادة أإلع-ت-ب-ار
Óنارة ألعمؤمية كمرحلة أولية ليتم لحقا
ل إ
تؤسسعة نشساطها من خÓل خلق ألعديد من
أŸسس- -اح- -ات أÿضس- -رأء ع- -ل- -ى أن ت- -ك- -ؤن
ألبدأية بعاصسمة ألؤلية لتعمم على باقي
ألدوأئر ألكÈى من أجل تؤف ÒأŸسساحات
أÿضس- -رأء وبشس- -ك- -ل م- -ت- -ؤأزن ب- -الأح- -ي- -اء
أ÷ؤأرية.
أضسافت ذأت أŸسسؤؤولة أنه وباŸؤأزأة
م -ع أل -ت -حضس Òإلط Ó-ق نشس -اط أŸؤؤسسسس-ة
سسيتم تكؤين ألعمال ‘ ›ال ألتحكم ‘
تقنيات ألكهرباء بالتنسسيق مع شسركة تؤزيع
أل -ك -ه -رب-اء وأل-غ-از ل-ل-غ-رب ،ع-ل-ى أن “سس
عملية ألتؤظيف مبدئيا ألعمال ألتابعÚ
ل - -ل - -ب - -ل - -دي- -ة م- -ن أıتصس› ‘ Úالت
أل-ك-ه-رب-اء ،أإلن-ارة أل-ع-م-ؤمية وأŸسساحات
أÿضسرأء.
Óشس -ارة ،ف -إان أŸؤؤسسسس -ة ه -ذه وأل-ت-ي
ل -إ

17٤00
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إاطÓق  3مششاريع خاصشة كمرحلة أاو ¤بسشيدي بلعباسس

–م -ل أل -ط -اب -ع ألصس-ن-اع-ي وأل-ت-ج-اري ”
إأنشساؤوها وأŸصسادقة على قرأر تأاسسيسسها
من قبل أعضساء أÛلسس ألشسعبي ألؤلئي،
ب-ع-د تسس-ج-ي-ل ج-م-ل-ة أل-ن-قائصس بخصسؤصس
ألتسسي Òأ◊ضسري للمدينة عاصسمة ألؤلية
وباقي ألبلديات،أألمر ألذي تطلب خلق
آألية جديدة تتؤفر على كافة أإلمكانيات
أŸادي-ة وأل-بشس-ري-ة ت-ت-ك-ف-ل ب-تسس-ي ÒأŸدن
خاصسة تلك ألتي تضسم كثافة سسكانية عالية
وتسساهم بشسكل أوسسع ‘ ضسمان خدمات
حضسرية رأقية للمؤأطن .تسسند للمؤؤسسسسة
م -ه -ام ع -دي -دة أه-م-ه-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-اإلن-ارة
ألعمؤمية من خÓل درأسسة وإأ‚از شسبكات
أإلنارة على مسستؤى ألتجمعات ألسسكنية،
ألسس-ه-ر ع-ل-ى صس-ي-ان-ت-ه-ا وت-ه-ي-ئ-تها ،درأسسة
ووضسع إأشسارأت تنظيم أŸرور ع Èألطرق
ألتابعة إلختصساصس ألبلدية ،إأ‚از إأشسارأت
أŸرور خاصسة تلك أŸتؤأجدة Ãحاذأة
أŸؤؤسسسسات ألÎبؤية.
هذأ وتؤكل للمؤؤسسسسة أيضسا مهام تسسيÒ

ألعدد
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أŸسساحات أÿضسرأء حيث تقؤم بإانشساء،
تهيئة وإأعادة تأاهيل أŸسساحات أÿضسرأء
وأ◊دأئ -ق أل -ع -م -ؤم -ي -ة وأŸن -ت -زه-ات م-ع
ضس-م-ان ح-رأسس-ت-ه-ا .إأع-دأد ج-رد ل-لحدأئق
وأŸسس -اح -ات أÿضس -رأء ،أل -ق -ي -ام ب -غ-رسس
أل -ن -ب -ات -ات أل -ت-زي-ي-ن-ي-ة لسس-ي-م-ا ب-الشس-ؤأرع
ألرئيسسية وعلى حؤأف ألطرق ،فضس Óعن
ت- -ه- -ي- -ئ- -ة أل- -فضس -اءأت أ÷ؤأري -ة ل -ل -رأح -ة
وألÎف -ي -ه وŒه-ي-زه-ا ب-ال-ع-ت-اد أ◊ضس-ري،
ألقيام بعمليات تنظيف وتهيئة ألشسبكات
وق -ن -ؤأت ألسس -ق -ي وأح-ؤأضس أŸي-اه دأخ-ل
هذه أŸسساحات أÿضسرأء ،كما سستسسند
لهذه أŸؤؤسسسسة أŸهام أŸتعلقة بصسيانة
أل - -ط - -رق أ◊ضس - -ري - -ة ،وإأع - -ادة ت - -أاه- -ي- -ل
أŸسس-اح-ات أل-ع-م-ؤم-ي-ة وŒه-ي-زه-ا،فضسÓ
ع-ن م-ه-ام أخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-تسس-ي ÒأŸق-اب-ر
وت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ب-ل-ديات ألؤلية،
تنظيم أŸسساحات أŸهيئة لدفن أŸؤتى
وعصسرنة تسسي Òهذه أŸقابر بإاسستعمال
أإلعÓم أآل‹.

بابار ،وهؤ أŸشسروع أ÷ارية أألشسغال به
منذ سسنؤأت إليصسال مياه ألسسقي وألشسرب
لبلديات شسشسار خÒأن وجÓل.
ثمن سسكان مدينة شسشسار ‘ هذأ
ألسسياق لـ «ألشسعب» ،قرأر وزير أŸؤأرد
أŸائية حسس Úنسسيب أŸتخذ بالتفاق مع
وزأرة أل- -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة
وت-ه-ي-ئ-ة أإلق-ل-ي-م وأل-ق-اضسي بدمج شسبكات
أŸي - -اه ألصس - -ا◊ة ل- -لشس- -رب أŸسسÒة م- -ن
طرف ألبلديات ضسمن ألشسبكات أŸسسÒة
من طرف أ÷زأئرية للمياه بغرضس –قيق
أحÎأفية ‘ أألدأء بتؤحيد نظم ألتسسيÒ
وطنيا لهذأ أŸرفق.
ي -ذك -ر أن أل-ق-رأر أŸت-خ-ذ ‘ أل-ث-ام-ن
جؤيلية أ÷اري ،يشسمل  567بلدية عÈ
أل -ؤط -ن م -ن ب -ي -ن -ه -ا أل-ب-ل-دي-ات أŸذك-ؤرة
سستضساف أإ ٨51 ¤بلدية مسسÒة من طرف
ذأت ألشس -رك -ة ب -ح -يث سس -ت -ن -ف -ذ أل -ع-م-ل-ي-ة
بطريقة تدريجية ‘ غضسؤن سسنت.Ú

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

لسشباب
فتح –قيق Ÿعرفة ا أ

مقتل طفل Úوخمسسة
جرحى ‘ إنفجار ببؤسسعادة
أسس-ت-ي-ق-ظ سس-ك-ان شسارع أÿميسسن
بحي مفدي زكريا ببؤسسعادة ،صسباح
أمسس ،ع - -ل- -ى خ Èوف- -اة ط- -ف- -ل⁄ Ú
يتجاوزأ ألعاشسرة من ألعمر وإأصسابة
خمسسة أطفال أآخرين  ⁄يتجاوزوأ
ألثانية عشسرة من ألعمر أثر أنفجار
›ه -ؤل وق -ع ب -ال -ق-رب م-ن م-درسس-ة
بغدأدي.
ب - - -حسسب ب - - -عضس أŸصس - - -ادر لـ
«ألشسعب» ،فإان ألنفجار سسمع دويه
ع -ل -ى ألسس -اع -ة أل -ع -اشس -رة وعشس -ري-ن
دقيقة صسباحا بعد أن كان أألطفال
ي -ل -ع -ب -ؤن ك -ال -ع-ادة ‘ سس-اح-ة أ◊ي،
وخلف قتيل Úويتعلق أألمر بكل من
أل- -ط- -ف- -ل- -ة ( ل - .صس 10 ).سسنؤأت
وأل - - -ط - - -ف- - -ل ( ل- .ع 10 ).سسنؤأت
وإأصسابة خمسسة آأخرين ويتعلق أألمر
بلؤأضسح غزلن  05سسنؤأت وبلؤأضسح
أنسس وسسماحي ضسياء ألدين ولقؤي
ﬁمد وحميدي بÓل ألبعضس منهم
‘ حالة جد خطÒة ” نقلهم من
ق -ب -ل مصس -ال-ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة إأ¤
ألسس -ت -ع-ج-الت أل-ط-ب-ي-ة Ÿسس-تشس-ف-ى
رزي -ق أل -بشس Òل -ت -ل -ق -ي أإلسس -ع -اف -ات
أألولؤية و‘ ح Úفتحت أŸصسالح
أألم -ن -ي -ة –ق -ي-ق-ا ل-ت-ح-دي-د أسس-ب-اب
ألنفجار ألذي رجح أن يكؤن أنفجار
قارورة غاز أو أنفجار للبارود.

اŸسسيلة :عامر ناجح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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للتزأمات وألوعود
ملف ألسسكن ألقنبلة بسسكيكدة ..ب Úأ إ
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مششساريـ ـ ـ ـع جاهـ ـ ـ ـزة تنتظـ ـ ـ ـر التوزيـ ـ ـ ـع والتأاخـ ـ ـ ـ Òيؤوجـ ـ ـ ـل فرحـ ـ ـ ـة اŸسشستفيدي ـ ـ ـ ـن
لخÒة،
لطار ،أك Ìمن  26ألف سسكن قصسديري ،تنامت كالفطريات ‘ ،ألسسنوأت أ أ
لحياء ألقصسديرية من كل جانب ،بشسكل لفت لÓنتباه ،حيث أحصست أŸصسالح أıتصسة ‘ ،هذأ أ إ
–اصسر مدينة سسكيكدة أ أ
سسيما ،بحي أŸقÈة أŸسسيحية ،حي لوزأط حسس ،ÚأŸاتشش ،بوعباز ،بن حورية وسسط أŸدينة ،لسسيسسال ،ألزفزأف ،وغÒها بكÈيات دوأئر ألولية كتمالوسش ،أ◊روشش ،ألقل ،عزأبة ومعظم ألعائÓت ألشساغلة لهذه
لحياء ألتي تعود إأ ¤عهد ألسستعمار كحي لوزأط حسس.Ú
لمن ،ومن أ أ
لحياء نازحة ،خÓل سسنوأت أ÷مر ،لكنها رفضست ألعودة رغم أسستثباب أ أ
أ أ

سشكيكدة :خالد العيفة

م -ن ب -ي -ن اإ’ل -ت-زام-ات ال-رسش-م-ي-ة الصش-ادرة ع-ن
الجهات المكلفة بملف السشكن ا’جتماعي ،أانه
سش -ي -ت -م الشش -روع ف -ي ت-وزي-ع  3آا’ف سش -ك -ن ف -ي
ال- -زف- -زاف م -ن ق -ب -ل مصش -ال -ح دي -وان ال -ت -رق -ي -ة
والتسشيير العقاري كحصشة أاولية تقدر بأالف سشكن
توششك أاششغالها على ا’نتهاء ،في حي الزفزاف
ف -ي الضش -اح -ي -ة ال -ج -ن-وب-ي-ة ،ويسش-ت-ف-ي-د م-ن ه-ذه
الحصشة سشكان البيوت القصشديرية المنتششرة في
حي «الماتشص» وفي بحيرة الطيور وعدد من
سش -ك -ان ال-م-دي-ن-ة ال-ق-دي-م-ة ،ا’ ان ه-ذا ا’ل-ت-زام
ذهب أادراج الرياح ،واعتبرت هذه الحصشة اأ’ولي
م -ن ن -وع -ه -ا ال -ت -ي سش -يشش -رع ف -ي ت -وزي-ع-ه-ا م-ن-ذ
عشش-ري-ت-ي-ن وت-ت-زام-ن م-ع ح-ي-وي-ة ك-ب-ي-رة ت-ع-رف-ها
ال -و’ي -ة ف -ي م -ج -ال السش -ك -ن ب -أان -واع -ه ال -ثÓ-ث-ة
وال-م-وج-ه-ة ’م-تصش-اصص ال-ع-ج-ز ال-ه-ائ-ل ال-م-زمن
للو’ية في هذا القطاع ،الذي تحّول على مدار
 30سش-ن-ة ال-م-اضش-ي-ة إال-ى مشش-ك-ل اج-ت-ماعي يلقي
بظÓله على مسشار التنمية المحلية.
وتوجد بالو’ية مششاريع  63أالف سشكن مدرجة
ضشمن المخطط الخماسشي اأ’خير مقابل طلبات
ت -ف -وق م-ائ-ة وثÓ-ث-ي-ن أال-ف سش-ك-ن مسش-ج-ل-ة ع-ل-ى
مسشتوى دوائر الو’ية ،ما يمثل عجزا يقدر 50
في المائة وتفاقمت أازمة السشكن خÓل اأ’عوام
اأ’خيرة ،جراء تزايد الطلب وقلة العرضص وششّح
ال-ب-رام-ج ال-م-خصشصش-ة ل-ل-و’ي-ة خÓ-ل ال-ف-ترة بين
 1991إالى  ،2011وتزايد النزوح الريفي نحو مدن
الو’ية الكبرى إابان العششرية اأ’خيرة.
وحّدد تاريخ قبل نهاية مارسص من السشنة الجارية
ل-ت-وزي-ع  4750سش -ك-ن ع-م-وم-ي إاي-ج-اري ب-دائ-رة
سشكيكدة ببلديتي عاصشمة الو’ية وفلفلة ،حسشب
ما أاعلن عنه الوالي اأ’سشبق ،الذي أاوضشح حينها
خ Ó-ل زي -ارة ت -ف -ق -د خصش -ه -ا ل-م-واق-ع ال-زف-زاف
ومسش-ي-ون ب-ب-ل-دي-ة سش-ك-ي-ك-دة وب-وزع-رورة ب-ب-ل-دي-ة
فلفلة أان التوزيع سشيتم قريبا بالنظر على أانه لم
يبق سشوى بعضص أاششغال التهيئة عبر هذه المواقع،
مضش -ي -ف -ا ب -أان ه -ذه السش -ك -ن -ات م -وج-ه-ة ل-ف-ائ-دة
القاطنين حاليا باأ’حياء القصشديرية والسشكنات
ال-هّشش-ة اآ’ي-ل-ة ل-لسش-ق-وط ب-وسش-ط م-دي-نة سشكيكدة
مبرزا بأانه سشيتم التوفيق بين هاتين الفئتين،
واك -د ع -ل -ى ان-ه سش-ي-ت-م ف-ي ه-ذا اإ’ط-ار اسش-تÓ-م
 2250سشكن قبل نهاية جانفي من السشنة الجارية
من المجموع اإ’جمالي للسشكنات عبر منطقة
مسشيون التي من المنتظر أان تكون قطبا عمرانيا
ج- -دي- -دا حسشب م- -ا ع- -ل -م خ Ó-ل ه -ذه ال -ج -ول -ة
الميدانية للوالي الذي ششّدد بهذا الموقع على
المؤوسشسشة الصشينية المكلفة باإ’نجاز على احترام
اآ’جال التعاقدية لتسشليم المششروع مؤوكدا أانه لن
ي -تسش -ام -ح ف-ي ح-ال تسش-ج-ي-ل أاي ت-أاخ-ر ،ك-م-ا ان-ه
وب -م -وق -ع ال-زف-زاف م-ن ال-م-ت-وق-ع اسش-تÓ-م 1500
سش -ك -ن وذلك ق -ب -ل ن -ه -اي -ة ن -فسص الشش -ه -ر ،ف-ي-م-ا
سش -يسش -ت -ل-م  1000سش -ك -ن ب -ال -م-دي-ن-ة ال-ج-دي-دة
ب -وزع -رورة ب-ب-ل-دي-ة ف-ل-ف-ل-ة خÓ-ل ن-فسص ال-ف-ت-رة،
بحيث لم يبق سشوى أاششغال التهيئة حسشب ما ورد
في الششروح التي قدمت بعين المكان ،ا’ ان كل
ذلك لم يتم وبقيت مششاريع التحسشين الحضشري
الششماعة التي عّلقت عليها عملية توزيع السشكن،
مسشتمرة واسشتغرقت على ما يبدو مدة أاطول من
انجاز المششاريع السشكنية في حّد ذاتها.

إاج ـ ـ ـ ـÎار التصسريحـ ـ ـات
ال -ق -ط -رة ال-ت-ي اف-اضشت ال-ك-اسص ك-م-ا ي-ق-ال ،ه-ي
الهالة اإ’عÓمية التي صشاحبت المكلف بملف
السشكن ا’جتماعي على مسشتوى دائرة سشكيكدة،
والذي منذ السشنة الماضشية ،وهو يصشرح ويقدم
تواريخ مختلفة لتوزيع السشكن ،حيث صشّرح رئيسص
الدائرة خÓلها ،بأان السشلطات المحلية برمجت
عملية ترحيل وإاعادة إاسشكان كبرى لفائدة سشكان
المدينة القديمة واأ’حياء القصشديرية ،تنطلق
خÓل تلك السشنة التي مضشت ،وتسشتمر تدريجيا
على مدى ثÓث سشنوات ،معتبرا العملية بالهامة
في تاريخ المدينة سشتبدأا بترحيل سشكان أاكبر حي
قصشديري بالمدينة «الماتشص» على مراحل وفق
العدد المتوفر ،وبالتوازي مع ذلك سشيتم القيام
بعملية مماثلة لفائدة سشكان المدينة القديمة،
ال -ذي -ن ي -ع -يشش -ون ظ -روف إاق -ام -ة م -زري-ة داخ-ل
سشكنات هششة آايلة للسشقوط في أاية لحظة على
غ-رار ح-وم-ة ال-ط-ل-ي-ان ،اأ’ق-واسص وال-ن-اب-ول-ي-ت-ان،
م -وضش -ح -ا ان م -ل -ف -ات السش-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي ب-ل-غ
ع-دده-ا  25أال -ف م -ل-ف ،م-ؤوك-دا ب-أان السش-ل-ط-ات
الو’ئية أاولت اهتماما بالغا لقطاع السشكن من
خ Ó-ل ال -ب -رام -ج وال -مشش -اري -ع ال -ه -ام -ة ال -ج-اري
إانجازها بمناطق التوسشع الجديدة مثل مسشيون
ب-وزع-رورة ،ال-زف-زاف ،مشش-ي-را أان-ه ب-ن-ه-اي-ة سش-ن-ة
 2018سش-ي-ت-م اسش-ت-ك-م-ال ج-م-يع البرامج السشكنية
المقدر عددها بحوالي  23أالف وحدة سشكنية،
وم-ن ثّ-م-ة ال-ت-خ-لصص ن-ه-ائ-ي-ا م-ن ال-ب-نايات الهّششة

واأ’كواخ القصشديرية التي طالما ششّوهت المنظر
ال -ع -ال-م ل-ل-م-دي-ن-ة ،وال-م-ؤوك-د ان-ن-ا ف-ي السش-داسش-ي
ال -ث -ان -ي م -ن سش-ن-ة  ،2017ول -م ت -وزع السش -ك -ن -ات،
واأ’كيد حسشب وتيرة اأ’ششغال والغموضص حتى
في اأ’رقام التي تقدم في كل مناسشبة ،ان مدينة
القصشدير ،ان يطرأا عليها تغيير.
كان بن حسشين اجرأا الو’ة الذين تعاقبوا على
الو’ية بقيامه بتوزيع حصشة  600سشكن بمنطقة
ب-وع-ب-از اسش-ت-ف-اد م-ن-ه-ا ج-زء م-ن سش-ك-ان بوعباز،
وب -رج ح -م -ام ال -ت -ي ك -انت ت -ن -تشش -ر ب -ه -ا ال-ب-ي-وت
القصشديرية ،ورغم الصشعوبة في تحقيق ذلك كان
له ذلك ،وحول تلك اأ’راضشي المسشترجعة الى
مشش -اري -ع أاخ -رى سش -ك -ن -ي -ة ،ح-ال-ي-ا ت-ق-ت-رب ع-ل-ى
ا’نتهاء ،واكد حينها على أان تلك السشنة جعلت
«سشنة السشكن واإ’سشكان» ،في تحّد ورهان يلوح
بإانهاء أازمة السشكن بالو’ية ،سشيما وأان البرامج
التي تضشمها الحظيرة السشكنية كفيلة بالقضشاء
على السشكن الهشص والفوضشوي ،ولهذا كان سشعيه
متواصشل من أاجل التكفل بملف السشكن ،بعد أان
ج-ع-ل السش-ن-ة ال-ت-ي سش-ب-ق-ت-ه-ا مخصشصشة للمششاريع
ال -ك -ب -رى ل -ل -ط -رق ،وف -ي ه -ذا ا’ط-ار ط-لب م-ن
ال-مسش-ؤوول-ي-ن وال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ق-طاع السشكن إالى
ب اهتمامهم بوضشعية المششاريع السشكنية التي
صش ّ
كانت من أاهم النقاط الدائمة التي يقف عندها
في خرجاته الميدانية.
من جانبه قال محمد حجار والي الو’ية السشابق
والذي حّول الى و’ية النعامة في إاطار الحركة
اأ’خيرة التي اجراها رئيسص الجمهورية في سشلك
الو’ة ،بأانه سشيحرصص ششخصشيا على متابعة ملف
توزيع السشكن ا’جتماعي معتبرا القضشية قبل كل
ششيء قضشية مصشداقية أامام المواطن مثلما قال،
وأاضشاف «سشنبذل قصشارى جهدنا لتكون عملية
التوزيع في ششفافية ونزاهة ،وسشنسشهر ونتابع كل
ك -ب -ي -رة وصش -غ-ي-رة م-ن أاج-ل أان ت-ذهب السش-ك-ن-ات
لمسشتحقيها الحقيقيين».
كما اكد محمد حجار خÓل تصشريح على هامشص
اأ’بواب المفتوحة على البلديات بالنزل البلدي
بأان الموعد المحدد سشالفا «أاي في ششهر فيفري
وب -داي -ة م -ارسص م -ن السش-ن-ة ال-ج-اري-ة» سش-ي-ح-ت-رم
ل-ت-وزي-ع السش-ك-ن-ات ل-ي-ط-م-ئ-ن ال-م-واطنين وخاصشة
وموجة اأ’خبار التي تداولت في الششارع حينها
ان عملية التوزيع سشتجمد أاو تؤوجل» ،مضشيفا
تأاكيده على احترامه لÓلتزامات تجاه المواطن،
«وه -ي قضش -ي -ة ق-ب-ل ك-ل شش-يء قضش-ي-ة مصش-داق-ي-ة
مؤوسشسشات الدولة وينبغي الوفاء بها وكل ما في
اأ’مر ـ حسشب ذات المسشؤوول ـ هو الحرصص على
أان تكون السشكنات الموزعة تتوفر على جميع
المتطلبات الضشرورية و’ يمكن توزيعها بدون
تهيئة خارجية» ،مجددا تأاكيده «بأانه يحرصص
ششخصشيا منذ مجيئه على متابعة هذا الملف
الذي اعتبره بالح ّسشاسص أانه وسشيسشهر على أان
تجري عملية التوزيع في ششفافية ونزاهة واراد
من خÓل هذه المناسشبة أان يطمئن المواطنين
وان- -ه سش- -ي- -ع -م -ل ك -ل م -ا ف -ي وسش -ع -ه أ’ن ت -ذهب
السشكنات لمسشتحقيها وتفادي الوقوع في أاكبر
قدر ممكن في اأ’خطاء».
وسشبق وأان صشرح محمد حجار ،أاّن عملية توزيع
ما يقارب  4400سشكن اجتماعي سشتتم مباششرة
بعد عيد الفطر المبارك ،في ثاني أاكبر عملية
سشتعرفها الو’ية ،منها أاكثر من  3آا’ف وحدة
ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ،ال-ت-ي ت-وج-د ب-ه-ا أاك-ب-ر حصشة،
حيث سشتم ّسص كمرحلة أاولى ،حي صشالح بوالكروة
ال-م-ع-روف ب-ح-ي»ال-م-اطشص» ال-ذي ي-عّ-د م-ن ب-ي-ن
أاق-دم اأ’ح-ي-اء ال-قصش-دي-ري-ة بسش-ك-ي-ك-دة ،ع-ل-ى أان
تمتد العملية إالى باقي اأ’حياء اأ’خرى ،ويبقى
ما أاعلن عنه الوالي السشابق والواقع ششيء آاخر،
وأاك-ث-ر م-ن ذلك ف-رغ-م ت-ع-ل-ي-م-ة وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
جهة
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إالى  14و’ية منها سشكيكدة ،التي ششّددت على
ضش -رورة تسش -ل -ي -م ك ّ-ل السش -ك -ن -ات ال -ج -اه -زة إال -ى
أاصشحابها في الفترة المحددة ما بين  03و05
جويلية الجاري ،إاّ’ أاّن ’ ششيء ّتم لحّد اآ’ن،
لتبقى فرحة المسشتفيدين من السشكن بسشكيكدة
مؤوجّلة إالى حين.

 ..عل ـ ـ ـى اأ’عصسـ ـ ـاب
بعد تحويل محمد حجار والي الو’ية الى و’ية
النعامة في إاطار الحركة اأ’خيرة للو’ة التي
اجراها رئيسص الجمهورية ،ومرور  04و’ة في
ظرف  10أاششهر ،والتصشاريح المتناقضشة ،والوعود
المؤوجلة ،لرئيسص الدائرة بخصشوصص موعد توزيع
السش -ك-ن ،شش-ه-د ح-ي صش-ال-ح ب-وال-ك-روة ال-م-ع-روف
ب -اسش -م ح -ي «ال -م -اتشص» ال-قصش-دي-ري ب-ال-م-دي-ن-ة،
احتجاج قام بهم العششرات من الششباب ،حيث
أاقدموا على قطع الطريق الذي يربط الحي بكّل
المحاور المؤودية إالى باقي أاحياء سشكيكدة.
وق- -د أارج- -ع ال- -ع -دي -د م -ن سش -ك -ان ال -ح -ي سش -بب
ا’ح-ت-ج-اج ،إال-ى ت-م-اط-ل ال-مسش-ؤوول-ي-ن ال-م-ك-ل-فين

بملف السشكن ،في برمجة عمليات الترحيل إالى
سشكنات جديدة ،وحسشب عدد من المحتجين،
فإان الوعود التي تطلق كل حين ،التي ما فتئوا
يتلقونها من قبل المسشؤوولين فيما يخصص تاريخ
ترحيلهم إالى سشكنات جديدة ،هي القطرة التي
أافاضشت الكأاسص ،بعد أان ملوا ا’نتظار وحياة
اأ’كواخ منذ أاكثر من  50سشنة ،حيث يعيششون
داخ -ل سش -ك-ن-ات ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا أابسش-ط ضش-روري-ات
الحياة الكريمة.
Óششارة ،يقّدر البرنامج السشكني بسشكيكدة إالى
ل إ
غ -اي -ة ب -داي -ة السش -ن-ة ال-ج-اري-ة ،بـ 71.341وحدة
سشكنية من مختلف الصشيغ ،منها  29.921سشكن
ضشمن صشيغة السشكن العمومي اإ’يجاري ،و5553
سش -ك -ن -ا ف -ي إاط -ار صش -ي -غ -ة السش -ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي

التسشاهمي الترقوي ،و 6200وحدة سشكنية ضشمن
صشيغة السشكن بصشيغة البيع اإ’يجار ،و 590سشكن
ضش-م-ن صش-ي-غ-ة السش-ك-ن ال-ت-رق-وي ال-عمومي ،بينما
يقدر العدد اإ’جمالي للسشكن الريفي إالى غاية
ن- -فسص ال- -ف -ت -رة بـ 29.079وح -دة سش -ك -ن -ي-ة ،أام-ا
السشكنات المنتهية من نفسص الفترة ،حسشب ما
ج-اء ف-ي ال-حصش-ي-ل-ة السش-ن-وي-ة ل-نشش-اط-ات مصشالح
ال -دول -ة ال -ت -ي ّت -م ع -رضش-ا خÓ-ل دورة ال-م-ج-لسص
الششعبي الو’ئي اأ’خيرة ،فتقّدر بـ 6314وحدة
سشكنية ،مع توّقع بلوغ  8246وحدة من مختلف
الصش- -ي- -غ ،أاّم- -ا ت- -لك ال- -م -ن -ط -ل -ق -ة ،حسشب ن -فسص
ال -مصش-در ،ف-ت-قّ-در بـ 8359مسش-ك-ن-ا ،م-ن-ه-ا 2180
ضشمن صشيغة السشكن العمومي اإ’يجاري ،و270
وحدة سشكنية ضشمن صشيغة السشكن ا’جتماعي

‘ أول لقائه برؤوسساء ألدوأئر

التسشاهمي والترقوي المدعم ،إاضشافة إالى 3172
وحدة سشكنية ضشمن السشكن الترقوي ،و 36وحدة
في إاطار صشيغة السشكن اإ’لزامي ،وفيما يخ ّصص
السشكن الريفي توجد  2701وحدة منطلقة.
كما يوجد على مسشتوى دوائر و’ية سشكيكدة،
أاكثر من  130أالف طلب سشكن ،منها أاكثر من 20
أالف طلب الحصشول على السشكن بعاصشمة الو’ية
لوحدها ،التي تبقى تعاني من أازمة سشكن خانقة،
خاصشة وأاّن المدينة القديمة أاصشبحت تسشتوعب
أاك -ث -ر م -م -ا ت -ت -ح ّ-م-ل ،ح-يث مّ-ل سش-ك-ان اأ’ح-ي-اء
ال -قصش -دي -ري -ة ك-ال-م-اتشص وب-ح-ي-رة ال-ط-ي-ور وب-رج
أاح -م -ام وب -وع-ب-از وال-زف-زاف ،وح-ي ب-ن ح-وري-ة،
ا’نتظار داخل سشكنات وأاكواخ تنعدم فيها أابسشط
ضشروريات الحياة الكريمة.

وا‹ اŸدية يدعو إا ¤ا’هتمام أاك Ìبالنظافة واÙيط
دعا والي و’ية المدية «محمد
بوششّمة» في اجتماعه اأ’ول مع
رؤوسش -اء ال -دوائ -ر ،خ Ó-ل ت -ق -ي -ي -م
ال -وضش -ع -ي -ة ال -ع -ام-ة ح-ول ب-رام-ج
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ال-تي تششهدها
الدوائر إالى ضشرورة إايÓء اأ’همية
ال -قصش -وى إال -ى ن-ظ-اف-ة ال-م-ح-ي-ط
والتحسشين الحضشري وذلك أ’جل
ال -ح -ف -اظ ع-ل-ى صش-ح-ة ال-م-واط-ن
ورون -ق ال -م -ك -ان ،م -ن ّ-ب -ه-ا رؤوسش-اء
ال -دوائ -ر إال -ى ال-ع-م-ل ب-ال-م-داوم-ة
وال -ق -ي-ام ب-ال-خ-رج-ات ال-م-ي-دان-ي-ة
ل-تشش-خ-يصص ال-ع-راق-ي-ل ال-تي تحول
دون بلوغ المششاريع نعايتها ،وذلك
’قتراح الحلول العملية لتسشريع
وضشع اسشتغÓل البرامج التنموية
في آاجالها المحّددة.
ناقشص المجتمعون عديد النقاط

ال-م-راف-ق-ة ك-اإ’ج-راءات ال-خ-اصشة
ب- -ال- -ت- -حضش- -ي -رات ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
ال-م-ح-ل-ي-ة القادمة  ،2017وت-وزي-ع
ومَنح اإ’عانات الموجهة للسشكن
الريفي ووضشعية البرامج السشكنية
في مختلف الصشيغ ،وحول تزويد

ال -م -واط -ن -ي -ن ب -ال-م-ي-اه الصش-ال-ح-ة
للششرب وباقي الششبكات في ظلّ
ششح الحنفيات الذي بات حديث
ال -ع -ام وال -خ-اصص ب-م-ق-ر ع-اصش-م-ة
الو’ية.
وع -ل -ى صش -ع -ي -د ذي صش -ل -ة ي -ب-دي

سشكان القرية الفÓحية بن حدو
بوحجر الواقعة على بعد  3.5كلم
ع -ن م -ق -ر ب -ل-دي-ة وزرة ح-ال-ة م-ن
القلق حيال تراكم عدة مششاكل
عكرت صشفوحياتهم ،ولعلّ أاهمها
مشش -ك -ل ال -م -اء ال -ذي صش-ار أاشش-ب-ه
ب - -الصش - -داع ال - -ذي ب- -ات ي- -ن- -غصص
يوميات المواطنين ،إاذ أان التزود
بهذه المادة صشار مقتصشرا على
مرة كل عششرة أايام ولمدة زمنية
’ ت -ك -ف-ي ح-ت-ى ل-ل-ت-ن-ظ-ي-ف ،م-م-ا
يسش- -ت- -دع- -ي حسشب ال -م -واط -ن -ي -ن
الجري يوميا وراء الماء إاما عن
طريق ششراء صشهاريج التي ’ يقل
ثمنها عن 1500دج أاو التوجه إالى
ال-م-ن-اب-ع ال-م-ائ-ي-ة ال-م-ت-واجدة في
المنطقة.

بسسبب نزأع حول عقود أŸلكية با◊جايرة بالشسلف

اŸدية :م.أام Úعباسس

مسساح ـ ـ ـ ـ ـات الزيتـ ـ ـ ـ ـون مه ـ ـ ـ ـّددة بالتل ـ ـ ـ ـ ـف

تناشسد ألعائÓت أŸسستفيدة من مشسروع
غ- -رسش أل- -زي -ت -ون أل -ذي م -ن -ح -ت -ه ﬁاف -ط -ة
ألغابات بالشسلف وأ‚از ألسسكن ألريفي فوق
أرأضس -ي -ه -م أل -ت -ي ي -ح-وزون-ه-ا ب-ع-ق-ود م-ل-ك-ي-ة
أŸصس-ال-ح أŸع-ن-ي-ة ب-اŸن-ط-قة أŸسسماة بأاولد بن
ع -رب-ي-ة (أ◊ج-اي-ري-ة ح-ال-ي-ا) ب-وأدي أل-فضس-ة
ب -ف-ت-ح –ق-ي-ق ع-ل-ى مسس-ت-وى م-دي-ري-ة مسس-ح
لرأضس- - -ي ب - -خصس - -وصش أل - -دف Îأل - -ع - -ق - -اري
أ أ
وأل- -ت -ج -ازوأت م -ن ط -رف ب -عضش أŸعÎضس،Ú
وهذأ قبل حدوث أنزلقات خطÒة.

الششلف /و.ي .أاعرايبي

ال-مشش-روع ال-فÓ-ح-ي ال-ذي م-ن-ح-ت-ه م-ح-اف-ظ-ة
الغابات الخاصص بغرسص الزيتون حسشب الوثيقة
ال -م -وج -ودة ب -ح -وزت-ن-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى مسش-اح-ة
إاجمالية تقدر بهكتارين معرضص للتلف بسشبب
غ -ل-ق ال-ط-ري-ق م-ن ط-رف ال-م-ع-ارضش-ي-ن وم-ن-ع
أاصش- -ح- -اب ال -مشش -روع م -ن ع -م -ل -ي -ات السش -ق -ي

والوصشول إالى السشكن الريفي الذي تمّ تششييده
حسشب قرار اإ’سشتفادة رقم  3159المؤورخ في
 06ماي ،2012والذي بموجبه تّم منح رخصشة
بناء رقم  269المؤورخة في .2012 /05/ 06
وب -حسشب ال -مسش -ت -ف -ي -دي-ن م-ن اإ’ع-ان-ات ،ف-إان
المششاريع السشالفة الذكر والمششّيدة كاملة فوق
مسشاحة العقد اأ’صشلي المؤورخ في  20مارسص
 1940بمجلد  2308والحامل لششهادة المطابقة
للعقد ،تعترضشه تجاوزات خطيرة من طرف
السش-ك-ان ال-ذي-ن اسش-ت-ف-ادوا م-ن ع-م-ل-ية يقولون
عنها أانها مششبوهة م ّسشت اسشتخراج دفتر
عقاري تحت رقم  227/ 01بتاريخ 02/ 05
 ،2012/عن طريق تقديم تصشريحات لهؤو’ء
أام- -ام م- -وظ- -ف- -ي مسش- -ح ا’راضش- -ي دون ع- -ل- -م
ال- -ع- -ارضص ب- -ق- -دوم- -ه حسشب نصص ال- -ع- -ريضش -ة
ال-م-وج-ه-ة ل-ق-اضش-ي ال-ت-حقيق بمحكمة الششلف
والشش-ك-وى ال-م-رسش-ل-ة ل-م-دي-ر اأ’قسش-ام ال-مدنية
بوزارة العدل الموجودة بحوزتنا.

وخشش- -ي -ة ت -ده -ور وضش -ع -ي -ة ح -ق -ول ال -زي -ت -ون
وإاتÓ-ف-ه-ا بسش-بب غ-ل-ق ال-ط-ري-ق ال-م-ؤودي إاليها
وح -دوث ان -ز’ق -ات خ -ط -ي -رة ،ك -م -ن -ع سش-ك-ان
اإ’ع-ان-ات ال-ري-ف-ي-ة م-ن اإ’ل-ت-ح-اق ب-مسش-اكنهم،
يناششد هؤو’ء المصشالح المعنية بفتح تحقيق
اسش -ت -ع -ج -ال -ي ف-ي م-ل-ف ال-قضش-ي-ة ال-ت-ي ي-ح-وز
مÓكها على عقد ملكية والتي مّكنت بموجبها
غرسص أاششجار الزيتون على مسشاحة هكتارين
حسشب الوثيقة المسشلمة من طرف محافظة
ال- -ع- -اب- -ات ب- -الشش -ل -ف وق -رار اإ’سش -ت -ف -ادة م -ن
اإ’عانات الريفية التي ’ تمنح إا’ بتوفر عقود
الملكية حسشب التنظيم القانوني لوزارة السشكن
ـ ي -ق -ول م -ح -دث -ون -ا ـ ب -م -وق-ع أاراضش-ي-ه-م ال-ت-ي
اسش-ت-ف-ادت م-ن ب-رام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة التي
سش -خ -رت -ه -ا ال -دول -ة ل -ف -ائ -دة ق -ط-اع ال-فÓ-ح-ة
والتنمية المحلية .هذا وقد حولنا اإ’تصشال
ب -ال -م -ع-ت-رضش-ي-ن ل-م-ع-رف-ة ردوده-م ل-ك-ن ب-دون
جدوى.

‹hO
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اŸغرب أاضشاف منطقة الريف للخطوط ا◊مراء

منظمات مغربية ودولية تنّدد بعرقلة عمل الصصحفيÚ

انتقدت العديد من اŸنظمات ا◊قوقية
اÙل- -ي- -ة وال -دول -ي -ة الضش -غ -وط السش -ي -اسش -ي -ة
وا’قتصشادية التي تتبعها السشلطات اŸغربية
’جانب
لعرقلة عمل الصشحفي ÚاÙلي Úوا أ
ال -راغ-ب ‘ Úت-غ-ط-ي-ة أاح-داث ا◊راك ال-ذي
ت -ع -يشش -ه م -ن -ط -ق -ة ال -ري -ف واŸت-واصش-ل م-ن-ذ
أاك-ت-وبر ﬁ ‘ 2016اول -ة م -ن -ه -ا Ÿن -ع إايصش-ال
صشوت اÙتج Úا ¤العا.⁄
أافاد موقع «حسسيمة سسيتي» على موقعه على
ا’نÎنت أان م- -ن- -ط- -ق- -ة ال- -ري -ف ق -د «انضس -مت إا¤
اÿط - -وط ا◊م- -راء ال- -ت- -ي ’ Áك- -ن Œاوزه- -ا و’
ا◊ديث عنها و’ اÿوضض ‘ مشساكلها من قبل
اإ’عÓ-م-ي Úإا ¤ج-انب اأ’م-ور اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸل-ك-ية
واأ’وضس -اع ‘ الصس -ح -راء وال -ع -دي -د م-ن اŸواضس-ي-ع
ا◊سساسسة اأ’خرى وكل من تخول له نفسسه Œاوزها
تعرضض Ÿا ’ يحمد عقباه».
إاسس -تشس -ه -د م -وق -ع ا◊سس-ي-م-ة ب-ب-ي-ان Ÿن-ظ-م-ة
مراسسلون ب Óحدود التي كشسفت أان اŸغرب يواصسل
‡ارسس -ة الضس -غ -ط السس -ي -اسس -ي وا’ق -تصس -ادي ع-ل-ى
وسس -ائ -ل اإ’عÓ-م اŸغ-رب-ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة ل-ث-ن-ي-ه-ا ع-ن
معا÷ة القضسايا ا◊سساسسة وذكرت أان حا’ت طرد
الصسحافي Úاأ’جانب ازدادت عام .2016
ذكرت اŸنظمة اإ’ثن ÚاŸاضسي ،إانها وثقت
العديد من ا’نتهاكات ضسد حرية اإ’عÓم ‘ شسمال
اŸغرب ع Èعرقلة عملها ‘ تغطية احتجاجات
ا◊سس -ي -م -ة و‘ ه -ذا الصس -دد ق-الت ي-اسس-م Úك-اشس-ا
مسسؤوولة مكتب شسمال إافريقيا ‘ منظمة مراسسلون
ب Óحدود ،إان وضسع الصسحفي ÚاŸغاربة واأ’جانب
الذين يغطون اأ’حداث ا÷ارية ‘ شسمال اŸغرب

«’ يزال يشسهد تدهورا مسستمرا فمن خÓل ﬁاولة
منع التغطية اإ’عÓمية Ÿظاهرات الريف Œعل
السس-ل-ط-ات اŸغ-رب-ي-ة ت-دري-ج-ي-ا م-ن ه-ذه اŸن-ط-قة
م -ن -ط-ق-ة ف-وضس-ى يسس-ت-عصس-ى ع-ل-ى وسس-ائ-ل اإ’عÓ-م
اŸسستقلة الوصسول إاليها.

اŸرتبة 133
‘ تصسنيفها السسنوي اأ’خ◊ Òرية الصسحافة
صس -ن -فت م -ن -ظ -م -ة م -راسس-ل-ون ب Ó-ح-دود اŸم-ل-ك-ة
اŸغربية ‘ «اŸرتبة الـ  133على جدول التصسنيف
م -ن أاصس -ل  180وأادرج-ت-ه-ا ضس-م-ن ف-ئ-ة ال-بÓ-د ذات
الوضسع الصسعب التي تلي مباشسرة القائمة السسوداء
أ’سسوأا البلدان ‘ العاŸ ⁄مارسسة الصسحافة متأاخرا
عن السسنة السسابقة التي احتل فيها الرتبة .»131
إا ¤جانب مراسسلون ب Óحدود صسنفت منظمة
«فريدم هاوسض» اŸغرب ‘ خانة الدول غ Òا◊رة
‘ ت -ق -ري -ره -ا اأ’خ› ‘ Òال ح -ري -ة الصس -ح -اف -ة
ﬁت ÓاŸرتبة الـ  143عاŸيا من أاصسل  199دولة
وحصسل على  65نقطة من  ‘ 100تقييم مسستوى
ا◊رية ‘ ‡ارسسة الصسحافة.
ك -م -ا ط -ال -بت اŸن -ظ -م -ة ‘ ب -ي-ان-ه-ا السس-ل-ط-ات
اŸغربية بإاطÓق سسراح الصسحفي ÚاŸغاربة الذين
ما زالوا قيد ا’عتقال وإادانة جميع ا’عتداءات
ا÷سسدية ضسد اإ’عÓمي Úالذين يقومون بعملهم
من خÓل تغطية هذه اأ’حداث وتزامن إاصسدار
ه -ذا ال -ب -ي -ان م -ع إاصس-دار اÙك-م-ة ا’ب-ت-دائ-ي-ة ‘
م -دي -ن -ة ا◊سس -ي -م -ة ح-ك-م-ا ضس-د الصس-ح-ف-ي ح-م-ي-د
اŸهدوي مدير نشسر موقع «بديل» با◊بسض النافذ

غداة إاقالته على خلفية قضشايا فسشاد

باكسصتان تبحث عن خليفة لنواز شصريف
قالت تقارير إاعÓمية ،أامسس السشبت ،إان
’سشÓ-م-ي-ة ال-ب-اكسش-ت-انية-
ح-زب «ال-راب-ط-ة ا إ
ج -ن-اح ن-واز شش-ري-ف» ا◊اك-م ي-ع-ت-زم ت-ع-يÚ
ششهباز ششريف ششقيق رئيسس الوزراء اŸعزول
ن -واز شش -ري -ف خ-ل-ف-ا ل-ه ÿوضس ا’ن-ت-خ-اب-ات
العامة ‘ .2018
لكن ا◊زب مطالب بتعي Úرئيسض وزراء انتقا‹
بعدما أاعلن نواز شسريف ا÷معة اسستقالته عقب
ق -رار اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا ب-إاب-ع-اده ع-ن م-نصس-ب-ه ع-ل-ى
خلفية قضسايا فسساد ،عرفت إاعÓميا باسسم «وثائق
بنما».
كانت اÙكمة الباكسستانية العليا قررت ،أامسض،
باإ’جماع إابعاد نواز شسريف عن منصسبه بعد ادعاء
÷نة –قيق بأان ثروة عائلته تفوق بكث Òإايراداتها.
أاوضسحت اÙكمة ‘ بيان لها أان «نواز شسريف
ليسض مؤوه Óأ’ن يكون عضسوا نزيها ‘ الŸÈان،
وبالتا‹ فهو  ⁄يعد يشسغل منصسب رئيسض الوزراء».
سسيتع Úعلى شسقيق نواز شسريف ،شسهباز شسريف
رئيسض وزراء إاقليم البنجاب -الذي يسسكنه أاك Ìمن
نصسف سسكان باكسستان ،البالغ عددهم  190مليون
نسسمة -أان ينتخب أاو’ ‘ ا÷معية الوطنية قبل أان
يتمكن من قيادة البÓد.
كانت مصسادر قالت ،إان التطورات السسياسسية ‘

ع Èالعا⁄

«بوكو حرام» تنشصر صصورا ıطوفÚ
باوتششي :نشسر ارهابيون من جماعة بوكو
حرام ‘ نيجÒيا تسسجي Óمصسورا ،أامسض ،يظهر
فيه ثÓثة أاعضساء ﬂطوف Úمن فريق للتنقيب عن
النفط ‘ شسمال شسرق البÓد وطلب أاحدهم من
ا◊كومة ا◊د من اسستخدام القوة ضسد الدموي.Ú

باكسستان وضسعت حزب الرابطة اإ’سسÓمية ا◊اكم
أامام –دي ا’سستمرار ‘ السسلطة برئيسض وزراء
جديد حتى العام اŸقبل أاو الدعوة إا ¤انتخابات
مبكرة.
أادخل قرار اÙكمة العليا بعزل نواز شسريف
ق -ب -ل ع-ام م-ن ان-ت-ه-اء و’ي-ت-ه ب-اكسس-ت-ان ‘ م-رح-ل-ة
جديدة من ا’ضسطراب والغموضض السسياسسي.
يشسار إا ¤أانها اŸرة الثالثة التي يطاح فيها بنواز
شسريف من رئاسسة الوزراء بتهم الفسساد والكسسب
غ ÒاŸشسروع ،كانت اأ’و ¤عام  ،1993والثانية
بانقÓب عسسكري قاده برويز مشسرف عام .1999
كما أاطيح برؤوسساء وزراء آاخرين إاما بتدخل من
ا÷يشض أاو بقرار من اÙكمة العليا أاو عن طريق
أاحزابهم ‘ ،ح Úأارغم البعضض على ا’سستقالة أاو
جرى اغتيالهم ،حيث  ⁄يكمل أاي رئيسض ◊كومة
باكسستان و’يته منذ اسستقÓل البÓد عام .1947
ي -ذك -ر أان قضس -ي -ة ات -ه-ام ن-واز شس-ري-ف ب-ال-فسس-اد
تفجرت العام اŸاضسي بعد ظهور سسلسسلة تسسريبات
ما سسمي بـ «أاوراق بنما» ،حيث كشسف ›موعة من
الصسحفي Úحول العا ⁄مÓذات لسسياسسي Úللتهرب
من الضسرائب ،ونشسرت  11.5مليون وثيقة سسرية من
شسركة ﬁاماة «موسساك فونسسيكا».

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

ثÓثة أاشسهر وغرامة مالية قدرها  20أالف درهم.
‘  26من ماي اŸاضسي أالقت السسلطات اŸغربية
القبضض على  7صسحفي Úومعاون ÚإاعÓمي‘ Ú
مدينة ا◊سسيمة وضسواحيها بسسبب تغطيتهم أانشسطة
حراك الريف.

العفو اŸلكي؟
‘ اŸقابل ،توجه اأ’نظار اليوم ،إا ¤خطاب
اŸلك اŸغ -رب -ي ﬁم -د السس -ادسضÃ ،ن-اسس-ب-ة ع-ي-د
العرشض ،واحتمال إاصسداره عفوا ملكيا على معتقلي
حراك الريف ،والبالغ عدده حوا‹  180معتق.Ó
سس -ب -ق وأان خ -اب ظ -ن اŸن -ظ -م -ات ا◊ق -وق -ي-ة‘ ،
إاصسدار عفوا ملكيا عن اŸعتقلÃ Úناسسبة عيد
الفطر اŸاضسي ،وبدل ذلك تدخلت قوات اأ’من
بشسكل عنيف لتفريق مظاهرات سسلمية.

بعد اعتداء هامبورغ

ا÷دل حول الÓجئ‘ Ú
أاŸانيا يعود إا ¤الواجهة
ع- -اد ا÷دل ح- -ول اسس -ت -ق -ب -ال ال Ó-ج -ئ‘ Ú
أاŸان -ي -ا ا ¤ال -واج -ه -ة ب-ع-د ه-ج-وم ب-السس-ك‘ Ú
شسارع Œاري من مدينة هامبورغ ا÷معة ارتكبه
ط -الب ÷وء ُرفضض ط -ل-ب-ه ،ووصس-ف-ت-ه السس-ل-ط-ات
اÙلية بأانه اعتداء .أاسسفر الهجوم عن سسقوط
قتيل هو رجل بعمر اÿمسس Úتعرضض للطعن
داخل سسوبرماركت ،وسستة جرحى هم خمسسة
رجال وامرأاة ،اصسابات بعضسهم خطÒة.
كشسف رئيسض بلدية هامبورغ او’ف شسولتسض
ان منفذ «ا’عتداء اŸشس »Úطالب ÷وء رفضض
طلبه ،وتعذر ترحيله لعدم توافر وثائق قانونية
لديه.
سسياسسيا ،يعت Èهذا ا’مر شسديد ا◊سساسسية
ب-ال-نسس-ب-ة ل-لسس-ل-ط-ات ا’Ÿان-ي-ة ،ف-قد يسسهم هذا
الهجوم ا÷ديد ‘ عودة ا÷دل حول الÓجئÚ
ا ¤الواجهة بعد ان ظنت اŸسستشسارة ا’Ÿانية
ان -غ -ي  Ó-مÒك-ل ،ال-ت-ي ق-ررت ف-ت-ح ا◊دود أام-ام
موجة الÓجئ ،2015 ‘ Úانها طوت صسفحته
عشسية انتخابات تشسريعية مقررة ‘  24سسبتم.È
تشس ÒاسستطÓعات الرأاي إا ¤تقدم كبÒ
ÒŸك - -ل ‘ ا’شس- -ه- -ر ا’خÒةÃ ،وازاة ت- -راج- -ع
مسسأالة الÓجئ Úمن ا’هتمامات اليومية للرأاي
العام ،بعد وصسول اك Ìمن مليون طالب ÷وء ‘
 2015و .2016أاشسار آاخر اسستطÓع للرأاي نشسره
معهد فورسسا على حصسول حزبها اÙافظ على
 %40من نوايا ا’صسوات مقابل ÿ %22صسمه
ا◊زب ا’شسÎاكي الدÁقراطي الذي قد يجد
نفسسه ‘ صسفوف اŸعارضسة بعد ا’نتخابات ‘
ح Úانه شسريك اقلي ‘ ا’ئتÓف ا◊اكم.
هذا وجاء ‘ بيان نشسرته شسرطة هامبورغ
على حسسابها الرسسمي ‘ موقع «توي ،»Îمسساء
امسض ،إان «اŸشستبه به ‘ تنفيذ هذه ا÷رÁة،
رجل ‘ الـ  26من عمره ومولود ‘ اإ’مارات
العربية اŸتحدة ويجري اآ’ن –ديد جنسسيته».

كان فريق التنقيب عن النفط ‘ شسمال شسرق
نيجÒيا يضسم موظف ‘ Úشسركة النفط الوطنية
وباحث Úجامعي Úوخطفهم ارهابيون من جماعة
بوكو حرام الدموية ‘ اŸنطقة ،يوم الثÓثاء.

ع -اŸي -ة» ،ك -م-ا وصس-ف-ه-ا م-دي-رو م-ن-ظ-م-ة الصس-ح-ة
ال -ع -اŸي -ة وم -ن -ظ -م -ة اأ’· اŸت -ح -دة ل -ل -ط -ف -ول-ة
(ي -ون-يسس-ي-ف) وب-رن-ام-ج اأ’غ-ذي-ة ال-ع-اŸي ‘ ب-ي-ان
مشسÎك.

ا÷وع والكولÒا يقتÓن  %80من أاطفال اليمن

 10اسصتقا’ت منذ تو‹ ترامب ا◊كم

نيويورك :حذرت اأ’· اŸتحدة من أان
اأ’طفال هم الذين يتحملون وطأاة النزاع ‘ اليمن
مع وجود  ‘ %80حاجة ماسسة للمعونة ومليونÚ
يعانون من سسوء التغذية ا◊اد .أاشسارت إا ¤أان
ت -أاث Òا◊رب وا÷وع ع -ل -ى شس -ب -اب ال -ب -ل -د ال-ب-ال-غ
عددهم  12.5مليونا تضساعف بسسبب «أاسسوأا تفشض
لوباء الكولÒا ‘ العا ⁄وسسط أاك Èأازمة إانسسانية

واششنطن :سس-ج-ل ال-ب-يت اأ’ب-يضض اأ’م-ريكي
عشسر اسستقا’ت وإاقا’ت على اأ’قل منذ اعتÓء
دونالد ترامب كرسسي ا◊كم ‘ جانفي اŸاضسي.
ف -ق -د أاق -ال رئ -يسض أاق -وى دول-ة ‘ ال-ع-ا ⁄ا÷م-ع-ة
راي- -نسض ب- -ري- -بسض ك- -ب Òم- -وظ- -ف -ي إادارت -ه ،وع -زل
مسسؤوول Úكبارا عيّنهم بنفسسه ،كما اسستقال آاخرون
أابرزهم مسستشسار اأ’من القومي مايكل فل.Ú
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تواصشل الÎحيب الدو‹ بلقاء السشراج وحفÎ

واشصنطن :على الشصعب الليبي قيادة عملية اŸصصا◊ة السصياسصية

رح-بت وزارة اÿارج-ي-ة
’م -ري -ك -ي -ة ،ب -ن-ت-ائ-ج ل-ق-اء
ا أ
ب- -اريسس ال- -ذي ج- -م- -ع ف- -ائ -ز
السش - - - - -راج رئ - - - - -يسس اÛلسس
ال -رئ -اسش -ي ◊ك -وم -ة ال-وف-اق
واŸشش Òخليفة حف Îالقائد
ال- -ع- -ام ل- -ل- -ق -وات اŸسش -ل -ح -ة،
م -ؤوك -دة ان اÛت -م-ع ال-دو‹
ي- -ل- -عب دورا م- -ه- -م- -ا ‘ دع -م
ج- -ه- -ود الشش- -ع- -ب- -ي ال- -ل -ي -ب -ي
ل - - -ت - - -ح - - -ق - - -ي - - -ق اŸصش- - -ا◊ة
السشياسشية.
أاكد بيان صسحفي نشسر عÈ
اŸوق - -ع ال - -رسس- -م- -ي ل- -لسس- -ف- -ارة
اأ’مريكية لدى طرابلسض ،أامسض
اأ’ول ،ب -أان -ه «’ ت -زال ال -و’ي -ات
اŸتحدة ملتزمة بالعمل مع ليبيا
وشس-رك-ائ-ه-ا ال-دول-ي Úل-ل-مسساعدة
‘ حل الصسراع السسياسسي وتعزيز
السسÓم وا’سستقرار طويل اأ’مد
‘ ل -ي -ب -ي -ا ‘ ح Úي -ت -ع Úع -ل -ى
الشس -عب ال -ل -ي -ب -ي ق -ي-ادة ع-م-ل-ي-ة
–قيق اŸصسا◊ة السسياسسية ‘
بلده فإان اÛتمع الدو‹ يلعب
دورا م - - -ه - - -م- - -ا ‘ دع- - -م ت- - -لك
ا÷هود».
‘ ه - -ذا الصس - -دد ،ت - -رحب
واشس- -ن -ط -ن ب -اإ’ع Ó-ن اŸشسÎك
الصس -ادر ع -ن ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-م-ع
ب Úرئيسض الوزراء الليبي فايز
السس -راج واŸشس Òخ -ل -ي-ف-ة ح-فÎ
برعاية الرئيسض الفرنسسي وتدعو
جميع الليبي Úإا ¤دعم ا◊وار
السس- -ي- -اسس- -ي وا’ل- -ت- -زام ب- -وق- -ف
إاط Ó-ق ال -ن -ار ال -ذي نصض ع -ل -ي-ه
اإ’عÓن اŸشسÎك.
كما رحبت الو’يات اŸتحدة

أايضسا باŸمثل اÿاصض ا÷ديد
 ·ÓاŸت -ح -دة
Óم Úال -ع -ام ل  -أ
ل -أ
غسسان سسÓم كرئيسض لبعثة اأ’·
اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا والتي
قالت أانها «تلعب دورا حاسسما»
‘ ت -ع -زي -ز السسÓ-م وا’سس-ت-ق-رار
الدائم.Ú
ك- -ان ال -رئ -يسض ال -ف -رنسس -ي
اÁان -وي -ل م -اك -رون ق -د ت -وسس-ط
ل-ع-ق-د اج-ت-م-اع ‘ ب-اريسض ج-م-ع
ف- -ائ- -ز السس- -راج رئ -يسض اÛلسض
ال - -رئ - -اسس- -ي ◊ك- -وم- -ة ال- -وف- -اق
واŸشس Òخ -ل -ي -ف-ة ح-ف Îال-ق-ائ-د
العام للقوات اŸسسلحة ،اأ’سسبوع
اŸاضسي‚ ،ح من خÓله إاعÓن
ات - -ف- -اق مشسÎك م- -ن  10نقاط
رئ -يسس -ي -ة ي-قضس-ي ب-وق-ف إاطÓ-ق
ال -ن -ار ‘ ك -ام -ل ل -ي -ب-ي-ا والسس-ع-ي
ل -ت -ن -ظ -ي -م ان -ت-خ-اب-ات ب-رŸان-ي-ة
ورئاسسية ‘ مارسض .2018
يأاتي اجتماع السسراج وحفÎ
‘ فرنسسا عقب مرور أاك Ìمن
شس-ه-ري-ن ع-ل-ى اج-ت-م-اع أاب-وظ-ب-ي
بينهما ،حيث ” ا’تفاق حينها
على وضسع اسسÎاتيجية لتطوير
وب -ن -اء ا÷يشض ال -ل -ي -ب -ي اŸوح-د
وانضس -واء اŸؤوسسسس -ة ال -عسس-ك-ري-ة

–ت السسلطة اŸدنية باإ’ضسافة
إا ¤ت -وح -ي -د ك -اف -ة اإ’م-ك-ان-ي-ات
Ÿكافحة اإ’رهاب.

تونسس :التعاون اأ’مني
والقضصائي مع ليبيا قائم
أاكد وزير اÿارجية التونسسي
خ-م-يسض ا÷ه-ي-ن-اوي أان ال-ت-ع-اون
اأ’مني والقضسائي ب Úالسسلطات
ال -ت -ونسس -ي -ة وال -ل-ي-ب-ي-ة ،ق-ائ-م و⁄
ي- -ن -ق -ط -ع .ك -ان ال -ق -ائ -د ال -ع -ام
للجيشض الليبي خليفة حف Îقال
لـ»ف- -رانسض « ،»24إان- -ه ’ ي- -وج- -د
ت-ع-اون أام-ن-ي ب Úت-ونسض ول-ي-ب-ي-ا،
وأان العناصسر اإ’رهابية التي يتم
ضس-ب-ط-ه-ا ُي-ط-ل-ق سسراحها أاحياًنا
على ا◊دود التونسسية».
ق- - -ال ا÷ه- - -ي - -ن - -اوي‘ ،
تصس- -ري- -ح -ات ل -ه ،ع -ل -ى ه -امشض
انعقاد الدورة  35للندوة السسنوية
ل-رؤوسس-اء ال-ب-ع-ث-ات ال-دب-ل-وم-اسسية
وال -ق -نصس -ل -ي -ة ،إان ال -زي -ارة ال-ت-ي
يؤوديها حالًيا إا ¤تونسض النائب
ال -ع -ام ال -ل-ي-ب-ي الصس-دي-ق الصس-ور،
تندرج ‘ سسياق التعاون القائم
ب Úالبلدين.

بعد توّتر دام أاسشبوع Úوخلّف  15ششهيدا

اسصرائيل ترضصخ لÓرادة الفلسصطينية وتفتح أابواب ا’قصصى

عاد الهدوء ا◊ذر ليسسود ﬂتلف أانحاء مدينة
القدسض اÙتلة Ãا فيها البلدة القدÁة وﬁيط
اŸسس -ج -د اأ’قصس -ى اŸب -ارك ،وذلك ب -ع-د أاي-ام م-ن
اŸواج -ه -ات ب Úق -وات ا’ح-تÓ-ل وال-ف-لسس-ط-ي-ن-يÚ
الرافضس Úلتغي Òالوضسع القائم با◊رم القدسسي
الشسريف.
كانت سسلطات ا’حتÓل ا’إسسرائيلي قد فتحت،
أامسض ا’ول ،ج- -م- -ي- -ع أاب- -واب اŸسس -ج -د وسس -م -حت
بدخول الفلسسطيني Úإا ¤باحاته دون –ديد أاعمار
أاو قيود.
يعد فتح أابواب اأ’قصسى أامام الفلسسطيني Úمن
دون قيود أاول خطوة من نوعها من قبل سسلطات
ا’حتÓل ،منذ اند’ع اأ’زمة ‘ ا◊رم القدسسي
الشس -ري -ف ق -ب -ل أاسس -ب-وع .Úك-انت م-دي-ن-ة ال-ق-دسض
اÙت -ل -ة وضس-واح-ي-ه-ا شس-ه-دت ا÷م-ع-ة م-واج-ه-ات
متفرقة ب Úالشسبان الفلسسطيني Úوقوات الشسرطة
اإ’سسرائيلية.
وقعت مواجهات عصسر ا÷معة ‘ منطقة باب
اأ’سسباط ،حيث حاول اŸئات من الشسبان اŸرور
أ’داء صسÓة العصسر ‘ اŸسسجد اأ’قصسى.
ك-ذلك ق-م-عت سس-ل-ط-ات ا’ح-تÓ-ل م-ظ-اهرات
خرجت بالضسفة الغربية –ت شسعار «جمعة الثبات»

رفضسا أ’ي تغي Òعلى بوابات اŸسسجد اأ’قصسى
اŸبارك.
أاع-ل-نت وزارة الصس-ح-ة ال-ف-لسس-ط-ي-نية اسستشسهاد
فلسسطيني Úأاحدهما أاعدم جنوب بيت ◊م بزعم
ﬁاولته تنفيذ عملية طعن ،واآ’خر بعد إاصسابته
بجروح خطÒة شسرق قطاع غزة.

 15شصهيدا و 1400جريح ‘ أاسصبوعÚ
بذلك يرتفع عدد الشسهداء الفلسسطيني Úمنذ
بداية أاحداث القدسض قبل أاسسبوع Úإا 15 ¤شسهيدا،
ب- -ي- -ن- -ه- -م خ -مسس -ة م -ن م -دي -ن -ة ال -ق -دسض اÙت -ل -ة
وضسواحيها ،كما سسقط أاك Ìمن  1400جريح .يذكر
أان سسلطات ا’حتÓل نصسبت ‘ الرابع عشسر من
جويلية ا÷اري ‡رات وجسسورا حديدية ‘ .قت
’حق أازالتها ونصسبت كامÒات ذكية بد’ منها.
أاث -ارت اÿط -وة غضس -ب-ا شس-ع-ب-ي-ا ع-ارم-ا ‘ ال-ق-دسض
اÙتلة ،وباقي اأ’راضسي الفلسسطينية والعديد من
اŸدن العربية واإ’سسÓمية‡ ،ا أاج Èإاسسرائيل على
الÎاجع ورفع القيود ا÷ديدة على دخول اŸسسجد
اأ’قصسى اŸبارك.

العبادي يكششف عن خطة لتحرير تلعفر

مدارسس اŸوصصل تعيد فتح أابوابها بعد انقطاع دام سصنوات
أاك -د رئ -يسس ال -وزراء ال -ق-ائ-د ال-ع-ام ل-ل-ق-وات
اŸسشلحة العراقية حيدر العبادي وضشع خطة
ل-ت-ح-ري-ر م-دينة تلعفر ( 70ك-م) غ-رب م-دينة
اŸوصشل مركز ﬁافظة نينوى ششمال بغداد من
سش-ي-ط-رة ت-ن-ظ-ي-م م-ا ي-عرف بالدولة ’سشÓمية
’ج-هزة
(داعشس) ا’ره-اب-ي Ãشش-ارك-ة ج-م-ي-ع ا أ
’منية وا◊ششد الششعبي والعششائري».
ا أ
يذكر أان تنظيم (داعشض) ما زال يسسيطر على
مدينة تلعفر غرب اŸوصسل ومنطقتي اÙلبية
وال-ع-ي-اضس-ي-ة اÛاورت Úل-ه-ا ف-ي-م-ا ت-واصسل القوات
العراقية اسستعداداتها لتحريرها.
من ناحية ثانية ،قال مسسؤوولون عراقيون إان نحو
سسبعة آا’ف ارهابي من تنظيم الدولة اإ’سسÓمية ’

قتل العرب بطولة
القدسس :اعت Èالكاتب ‘ صسحيفة «هآارتسض»
ج- -دع- -ون ل- -ي -ف -ي أان -ه م -ن ال -ط -ب -ي -ع -ي أان ي -رحب
اإ’سسرائيليون بحارسض اأ’من الذي قتل اŸواطنÚ
اأ’ردن- -ي ‘ Úالسس- -ف- -ارة ب- -ع -م -ان ،أ’ن ال -ب -ط -ل ‘
إاسسرائيل هو من يقتل العرب بدون “ييزÃ ،ن
فيهم أابرياء ’ يسستحقون اŸوت.
أاضساف ليفي أان ا◊ارسض اسستمد هذه اŸفاهيم
م - -ن خ Ó- -ل خ - -دم - -ت - -ه ال - -عسس- -ك- -ري- -ة ‘ ا÷يشض
اإ’سسرائيلي داخل اأ’راضسي الفلسسطينية اÙتلة
حيث تعلم الÓإانسسانية ‘ لواء غفعاتي ،وكيفية
قتل الفلسسطيني ‘ Úحرب غزة اأ’خÒة 2014

يزالون ‘ العراق وذلك بعد أاسسابيع من إاعÓن
اسس -ت -ع -ادة السس -ي -ط -رة ع -ل-ى اŸوصس-ل أاب-رز م-ع-اق-ل
التنظيم الدموي .أاعلنت وزارة الدفاع اأ’مريكية ‘
وقت سسابق أان اŸعارك ‘ العراق وسسوريا قلصست
عدد ارهابيي تنظيم الدولة إا ¤نحو  15أالف بعدما
كان عددهم يقدر بنحو  31أالفا ‘ .2014
على صسعيد آاخر ،بدأا أاطفال اŸوصسل بالعودة
إا ¤م -ق -اع-د ال-دراسس-ة ،ب-ع-د ان-ق-ط-اع دام سس-ن-وات،
بسسبب سسيطرة تنظيم «الدولة اإ’سسÓمية» ا’رهابي
ع -ل -ى اŸدي -ن -ة ال -ع -راق -ي-ة ،ف-ي-م-ا اضس-ط-رت ب-عضض
اŸدارسض ل -ف -ت -ح أاب -واب -ه -ا ‘ الصس -ي-ف خÓ-ل فÎة
ال-ع-ط-ل-ة ح-ت-ى ت-ل-ت-ح-ق ب-الÈن-ام-ج اŸدرسسي لباقي
اŸؤوسسسسات الÎبوية.
اŸسسماة ا÷رف الصسامد.

نحو نشصر درع صصاروخية
سشيول :أاع -ل-نت ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة ،أامسض ،أان-ه-ا
ت- -ع -ت -زم نشس -ر أارب -ع وح -دات إاضس -اف -ي -ة م -ن ال -درع
الصس -اروخ -ي -ة اأ’م -ري -ك -ي -ة رغ -م م -ع -ارضس-ة الصسÚ
الشس -دي -دة ،وذلك ب-ع-د أان أاج-رت ك-وري-ا الشس-م-ال-ي-ة
Œرب -ة ج -دي -دة إ’ط Ó-ق صس -اروخ ب -السس -ت -ي ع -اب-ر
للقارات.
قال وزير الدفاع الكوري ا÷نوبي سسونغ يونغ
مو للصسحافي ،Úإان ا÷يشض اأ’مريكي سسينشسر أايضسا
‘ شس -ب -ه ا÷زي-رة ال-ك-وري-ة وﬁي-ط-ه-ا «Œه-ي-زات
إاسسÎاتيجية»  ⁄يورد بشسأانها أاي توضسيحات.
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مأادبة عشساء على شسرف ضسيوف ا÷زائر
Ãناسسبة مونديال كرة اليد

اŸنتخب اŸقدو Êيسسحق نظÒه الروسسي

مبادرة اسستحسسنها ا÷ميع
وجرت ‘ جو بهيج

’قت هذه اŸبإدرة اسستحسسإن ا÷ميع خإصسة ضسيوف ا÷زائر الذين
اسس-ت-م-ت-ع-وا ك-ثÒا ب-إل-وصسÓ-ت ال-غ-ن-إئ-ي-ة اأ’ن-دلسس-ي-ة على غرار الوفد
اأ’رجنتيني ،نإئب رئيسس ا’–إد الدو‹ ،واÈÿاء الدولي Úوصسنعوا
أاج -واء رائ -ع -ة رف -ق -ة ك -ل ال -ذي -ن حضس-روا م-ن خÓ-ل ت-ب-إدل أاط-راف
ا◊ديث بعيدا عن ضسغط اŸنإفسسة بعد عدة أايإم من العمل والÎكيز
على اŸبإريإت لتحقيق نتإئج إايجإبية.

ولد علي”” :ا÷زائر ‚حت ‘ احتضسان اŸوعد العاŸي””
رحب وزير الشسبإب والريإضسة الهإدي ولد علي بكل ضسيوف ا÷زائر
من خÓل كلمة افتتإحية تضسمنت‘‘ :أاه Óوسسه Óبكل ضسيوف ا÷زائر
م -ن ‡ث -ل -ي ع -ن ا’–إد ال -دو‹ ،خÈاء ،ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ،ال-وف-ود
اŸشسإركة ‘ بطولة العإ ⁄لكرة اليد أاقل من  21سسنة التي نظمت ‘
ا÷زائر –ت الرعإية السسإمية لفخإمة رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
العزيز بوتفليقة والتي تزامنت مع ا’حتفإ’ت اıلدة للذكرى الـ
 55لعيدي ا’سستقÓل والشسبإب ،بتواجد شسخصسيإت ريإضسية عديدة
واأ’سسرة اإ’عÓمية وكل ا◊إضسرين ‘ هذا ا◊فل الذي نظم على
شسرفكم جميعإ بعد عدة أايإم من التنإفسس الشسريف للوصسول إا¤
اأ’دوار اأ’و.‘‘¤
أاضس -إف ال -وزي -ر ق -إئ  ‘ Ó-ذات السس -ي-إق‘‘ :ن-ح-ن ج-د سس-ع-داء ب-ن-ج-إح
ا÷زائر ‘ احتضسإن هذا العرسس العإŸي الكب Òاÿإصس بكرة اليد
بعدمإ وفرت الدولة ا÷زائرية كل اإ’مكإنيإت اŸإدية والبشسرية
وج -ن -دت ك -ل ال -ق -ط -إع-إت Ãإ ف-ي-ه-إ وزارة الشس-ب-إب وال-ري-إضس-ة ،ك-ل
اأ’سسÓك اأ’منية ،ا◊مإية اŸدنية ،دون نسسيإن اŸتطوع Úوجميع

من سسإهم من قريب أاو بعيد ‘ التحضس Òلهذا اŸوعد وبهذه
اŸنإسسبة أارحب بجميع الضسيوف اŸتواجدين ‘ ا÷زائر ،وأاشسكر
الفريق الوطني وأاهنئه على النتيجة اإ’يجإبية التي قدمهإ أ’ن هؤو’ء
الÓعب Úهم خ Òخلف  Òÿسسلف‘‘.

””أاشسكر الوا‹ على هذه اŸبادرة الرائعة””
ع Èالرجل اأ’ول على رأاسس قطإع الشسبإب والريإضسة عن فرحته
الكبÒة لهذه اŸبإدرة التي قإم بهإ الوا‹ ‘‘الشسكر موصسول لوا‹
العإصسمة عبد القإدر زوخ على هذه اŸبإدرة لكي نؤوكد عإدات
وتقإليد ا÷زائر ‘ حسسن الضسيإفة والكل كإن ›ند من أاجل إا‚إح
ه -ذا ال -ع-رسس ال-ري-إضس-ي ال-ك-ب Òاÿإصس ب-إل-ك-رة الصس-غÒة ال-ع-إŸي-ة،
إاضسإفة إا ¤العمل ا÷بإر والتنسسيق الكب Òب Úا’–إدية والوزارة
واللجنة الوطنية لتنظيم و–ضس ÒاŸنإفسسإت الدولية و’ يفوتني أان
أاشس -ك -ر ك -ل الصس -ح -إف -ة ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ي غ-طت ا◊دث وسس-إه-مت ‘
إا‚إحه‘‘.

إاشسادة كبÒة بتغطية جريدة ””الشسعب”” للحدث العاŸي
Óشسإرة ،فإن جميع ا◊ضسور أاشسإدوا بإلتغطية التي قإمت بهإ جريدة
ل إ
‘‘الشس -عب‘‘ م -ن -ذ ان -ط Ó-ق ب-ط-ول-ة ال-ع-إ ⁄ل-ك-رة ال-ي-د أ’ن-ه-إ مسست ك-ل
ا÷وانب وكإنت شسإملة وبطريقة احÎافية من طرف كل طإقم
ال -قسس -م ال -ري -إضس -ي ‘ ك -ل م -ن ق -إع -ت -ي ح -رشس-ة و ال-ب-يضس-وي-ة سس-واء
الريإضسي ،ÚاŸسسؤوول Úوحتى اإ’عÓمي Úمن مؤوسسسسإت أاخرى وهذا
شسرف كب Òلنإ ويعت Èتشسجيع من أاجل اŸواصسلة ‘ نفسس اŸسستوى
واŸنهإج مسستقب.Ó

كنت واثقا من إامكانيات التشسكيلة الوطنية
ا’رتياح كان باديا على مدرب اŸنتخب الوطني ’أقل من  21سسنة رابح غربي عندما التقينا به باŸدرسسة
الوطنية للفندقة وا’طعام بع Úالبنيان بعد اŸسسÒة الذهبية لـ«اÿضسر““ ‘ بطولة العا ،⁄وا’أمال الكبÒة
التي فتحها هذا الفريق للكرة الصسغÒة ا÷زائرية.

حاوره :حامد حمور
تصصوير :م .آأيت قاسصي

نظمت ،مسساء أاول ،مأادبة عشساء من طرف وا‹ العاصسمة عبد القادر زوخ على شسرف كل الوفود
اŸشساركة ‘ بطولة العا ⁄لكرة اليد أاقل من  21سسنة باŸدرسسة الوطنية للفندقة بع Úالبنيان،
حضسرها كل من وزير الشسباب والرياضسة ولد علي ،رئيسض ا’–ادية ا÷زائرية حبيب لبان ،نائب
رئيسض ا’–اد الدو‹ ،رؤوسساء بعضض ا’–اديات ا÷زائرية ،مدير الشسباب والرياضسة طارق كراشض،
’عÓمية التي غطت ا◊دث اŸتعلق بالكرة الصسغÒة.
’سسرة ا إ
ا أ

نبيلة بوقرين

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

الناخب الوطني رابح غربي لـ«الشسعب““:

فــــــــــي مبــــــــــاراة ترتيبيــــــــة

ف -از اŸن -ت -خب اŸق -دو Êع -ل-ى ن-ظÒه
الروسسي ،أامسض ‘ ،اطار مباريات الدورة
الÎت -ي -ب -ي-ة ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄ل-ك-رة ال-ي-د
’ق- -ل م- -ن  21سس -ن-ة ال-ت-ي ج-رت ب-ق-اع-ة
أ
حرشسة حسسان بالعاصسمة.

عمار حميسصي

عرف الشسوط اأ’ول سسيطرة مطلقة من طرف
منتخب مقدونيإ الذي قدم ’عبوه مسستوى أاكÌ
م -ن رائ -ع ح-يث ع-رف ’ع-ب-وه ك-ي-ف ي-ح-ك-م-ون
سسيطرتهم على أاطوار اŸواجهة من البداية
وهو مإ كإن لهم .قإم ’عبو منتخب مقدونيإ
بإلضسغط على اŸنتخب الروسسي من البداية
حيث كإنت اأ’فضسلية لهم و اسستطإعوا فرضس
نسس- -ق- -ه -م م -ن خ Ó-ل تسس -ج -ي -ل اك Èع -دد م -ن
اأ’هداف مقإرنة بإŸنإفسس الذي  ⁄يسستطع
’عبوه ›إراة النسسق اŸفروضس عليهم خÓل
الشسوط اأ’ول من اŸبإراة .عرفت البداية تقدم

ا◊ــــــــارسض ا÷زائــــــــري خليفــــــــة غضسبــــــــان لـــــــــ ““الشسعــــــــب ““:

لـ ــ ـ ــن أانسس ـ ــ ـ ـى تشسجيعــ ـ ــ ـات جمهـ ــ ـ ــور ””حرشســ ـ ـ ــة”” أابـ ــ ـ ــًدا
أاسسعى لÓحÎاف من أاجل تطوير إامكانياتي  ..وإافادة اŸنتخب الوطني

منتخب مقدونيإ بفإرق ثÓثة أاهداف ليتسسع
الفإرق فيمإ بعد ليصسل إا ¤خمسسة أاهداف و هو
اأ’م -ر ال -ذي ج -ع -ل الÎك -ي-ز ي-غ-يب ع-ن ’ع-ب-ي
روسسيإ فيمإ تبقى من أاطوار هذا الشسوط.
ظهر نقصس الÎكيز جليإ من خÓل الفرصس
ال -ك -ثÒة الضس -إئ -ع-ة م-ن ط-رف ه-ج-وم م-ن-ت-خب
روسسيإ الذي فشسل ‘ التسسجيل ‘ أاك Ìمن
م -ن -إسس -ب -ة خ Ó-ل ه -ذا الشس -وط و ه -و م-إ ج-ع-ل
منتخب مقدونيإ يسستغل الوضسع من اجل توسسيع
الفإرق الذي وصسل عند نهإيته ا ¤عشسر نقإط
كإملة حيث انتهى الشسوط ا’ول بنتيجة 21
مقإبل . 11
 ⁄تتغ› Òريإت اŸبإراة خÓل الشسوط الثإ Êحيث
واصس-ل م-ن-ت-خب م-ق-دون-ي-إ ت-أإل-ق-ه وفعإليته الهجومية
التي  ⁄يسستطع الدفإع الروسسي الوقوف أامإمهإ و هو
مإ جعل الفإرق يواصسل ‘ ا’تسسإع.
÷أإ ’عبو منتخب روسسيإ ا ¤ا’ندفإع البدÊ
خÓل الشسوط الثإ Êوهو ا’مر الذي كلفهم

غإليإ من خÓل اقصسإء ا◊كم لعدد من ’عبيهم
ع -ل -ى ال -ت -وا‹ Ÿدة دق -ي -ق -ت Úو ه -و م-إ سس-م-ح
Ÿنتخب مقدونيإ من تسسجيل أاهداف أاخرى.
بقي الفإرق على مإ هو عليه عشسر نقإط
كإملة بعد مرور ربع سسإعة عن بداية الشسوط
الثإ Êبعد أان وصسلت النتيجة إا 29 ¤مقإبل 19
و ه- -و م- -إ ع- -كسس ع- -دم ال- -ت- -وازن اŸوج -ود ‘
اŸب- -إراة ب ÚاŸن- -ت -خ -ب .Úب -ع -د ت -أإك -ده م -ن
اسس -ت -ح -إل -ة ال -ع -ودة ‘ ال -ن -ت -ي-ج-ة ط-لب م-درب
م -ن -ت -خب روسس -ي-إ م-ن ’ع-ب-ي-ه ب-ت-ف-إدي ت-وسس-ي-ع
الفإرق إا ¤أاك‡ ،Ìإ هو عليه و هو مإ جعلهم
يلعبون بÎكيز أاك ‘ Èالدفإع من أاجل تفإدي
تلقي أاهداف أاخرى.
ان -ت -هت اŸواج-ه-ة ب-ف-وز اŸن-ت-خب اŸق-دوÊ
بنتيجة  36مقإبل  27بعد أان فإز على نظÒه
ال-روسس-ي ح-يث سس-ي-ك-ون ال-ي-وم ع-ل-ى م-وع-د م-ع
اŸنإفسسة على اŸرتبة اÿإمسسة فيمإ سسينإفسس
اŸنتخب الروسسي على اŸرتبة السسإبعة.

سسيدورشسوك سستيبان (مدرب منتخب روسسيا) لـ ““الشسعب““:

«نطمح إلنهاء اŸنافسسة ‘ اŸركز السسابع
واŸسستوى الفني للبطولة جّيد””

ان التجربة الكبÒة لهذا اŸدرب على اŸسستوى
عإل ارتسسمت على طريقة لعب زمÓء الÓعب
حإج صسدوق الذين أامتعوا جمهور قإعة حرشسة
بلقطإت و فنيإت جعلت اŸنتخب ا÷زائري يعود
ا ¤واجهة كرة اليد العإŸية  ..و كإنت الفرصسة
م -وات -ي-ة ل-ل-ح-ديث م-ع الÓ-عب ال-ذي ت-وج ب-ك-أإسس
رابطة اأ’بطإل اأ’وروبية ‘ السسنوات اŸإضسية
قبل أان يصسبح مدربإ .
ه - -ل لك أان ت- -ق- -ي- -م ل- -ن- -ا مسسÒة ال- -ف- -ري- -ق
ا÷زائري ‘ هذه الدورة ؟
عندمإ أا–دث عن التقييم أاود أان أاتكلم عند
بداية الطريق بإلنسسبة لهذا الفريق حيث انطلقنإ
‘ اŸشسروع مع رئيسس ا’–إدية السسإبق رفقة
اŸدرب الوطني السسإبق بوشسكريو  ..واأ’هداف
التي رسسمت تتعلق بإلبطولة ا’فريقية و بطولة
العإ ⁄حيث كإن الفريق أانذاك ضسعيف جدا ..
ضسف ا ¤ذلك فإن تغّير القوان Úعلى مسستوى
ا’–إد الدو‹ لكرة اليد زادت صسعوبة ويصسعب
الّلعب بدفإع  . 3 - 3ضسمن اإ’سسÎاتيجية التي
اتفقنإ على بنإئهإ ،قلنإ أانه ’بد ان نصسل بإلفريق
للعب مونديإل كب ‘ Òا÷زائر.
بإلتإ‹ فقد اخÎنإ التحضس Òبدفإع  1 - 5الذي
أات -ق -ن -ه بشس -ك -ل ج-ي-د ع-ن-دم-إ ك-نت ’ع-ب-إ ه-ن-إ ‘
مونبلييه الفرنسسي  ..إا ¤جإنب أانني كنت أا“تع
بثقإفة تكتيكية هنإ بإ÷زائر  ..وبدأانإ الطريق
الطويل بإختيإر  40إا’ 50 ¤عبإ  ..و عملنإ على
ﬁو النقإئصس ‘ الدفإع و الهجوم و تطوير أاداء
الÓ- -ع -ب Úك -و Êاسس -ت -ق -دمت أاحسس -ن ال -ع -ن -إصس -ر
اŸوجودة على اŸسستوى اÙلي.
’هداف التي سسطّرت ؟
وماهي ا أ
الهدف اأ’ول الذي ” تسسطÒه متعلق بإلبطولة
ا’فريقية ،وهو الصسعود فوق منصسة التتويج وهو
مإ حدث حيث –قق هذا الهدف ولعب الفريق
مقإبÓت مشسجعة للغإية  ..أامإ الهدف الثإ Êكإن

أاكد
سسيدورشسوك سستيبان ،مدرب منتخب
روسسيا لكرة اليد أ
’قل من  21سسنة ‘
حوار لـ ““الشسعب““ ،ان الهدف ا أ
’سساسسي
من اŸشساركة ‘ اŸونديال هو –ضسÒ
هذا ا÷يل ،ليكون جاهزا للمواعيد
اŸقبلة.

حاوره :عمار حميسصي

يعد ‚م الدورة بدون منازع Ãهاراته الكبÒة و
مسساهمته الفعالة ‘ اŸشسوار اŸمّيز للفريق الوطني ‘
م-ون-دي-ال ك-رة ال-ي-د  ..إان-ه ا◊ارسض ا÷زائ-ري خ-ل-ي-فة
غضسبان الذي أاصسبح ““ ﬁبوب ““ جماه Òقاعة حرشسة ‘
فÎة قصسÒة بعد تأالقه اÿارق للعادة .

حاوره  :حامد حمور -تصصوير  :م .أيت قاسصي
البنية اŸورفولوجية وقإمته الطويلة و تركيزه الكب ‘ Òاللقإت
الصس -ع -ب -ة ي -ؤوه Ó-ن -ه أ’ن يصس -ب -ح م -ن ب Úأافضس -ل ا◊راسس ع-ل-ى
اŸسستوى العإŸي  .اقÎبنإ من ‘‘ اŸوهبة غضسبإن ‘‘ الذي بكل
تواضسع رحب بنإ ‘ دردشسة عن مواضسيع تخصسه و مشسواره
ا◊إ‹ مع اŸنتخب الوطني ‘ ظل النجإح الكب Òالذي عرفه و
اŸسستقبل الزاهر الذي ينتظره بحسسب كل الذين –دثنإ معهم
منذ انطÓق البطولة العإŸية .

كيف تعيشض ◊ظات بروزك الكب Òعلى مسستوى البطولة العاŸية؟
بكل صسراحة  ⁄أاتعود على هذه اأ’جواء  ،فكل النإسس مهتمÚ
ب -ي ‘ ال -وقت ا◊إ‹ ب -إ’Œإه ا’ي -ج -إب -ي ب-ع-دم-إ شس-إركت م-ع
اŸنتخب الوطني ‘ بطولة العإ .. ⁄فلم أاعشس من قبل أان
اسسمي على كل اأ’لسسنة  ..لكن ذلك ’ يعني أانني سسأإكون مغرورا
و أاقول أانني وصسلت ا ¤مسستوى كب .. Òو إا‰إ هذه اللحظإت

سستكون Ãثإبة تشسجيع ‹ لبذل ›هودات مضسإعفة للوصسول ا¤
مسستوى أافضسل و أاعمل بعزÁة كبÒة للمواعيد القإدمة أ’ن
اŸسستقبل أامإمي ‘ النإدي أاو اŸنتخب الوطني.

بعد تأالقك ‘ ا◊دث العاŸي ،ماهي طموحات خليفة غضسبان ؟
طموحي كأإي ريإضسي شسإب يسسعى لتطوير مسستواه و اللعب ‘
مسستويإت كبÒة ،لذلك أاطمح أ’ن أالعب ‘ نإدي كب Òو Ÿإ ’
ا’حÎاف ‘ أاحد اأ’ندية اأ’وروبية  ..فقد قدمت وجهإ طيبإ ‘
بطولة العإ ⁄قد يفتح ‹ أابواب ا’حÎاف لتطوير امكإنيإتي أاك. Ì

سسمعنا أان لديك العديد من العروضض؟
نعم أاؤوكد لك ذلك ،لكنه يبقى ›رد كÓم  ،وانتظر أان يتجسسد
ه -ذا ا’ه -ت -م -إم بشس -يء م -ل -م -وسس أ’ل -ت-ح-ق ب-إح-دى ال-ب-ط-و’ت
اأ’وروبية الكبÒة ‘ أاŸإنيإ أاو فرنسسإ  ..لكي أاطور قدراتي
ويكون ذلك ‘ صسإلح اŸنتخب الوطني.

ماذا تقول عن مردودك والنتائج اÙققة من طرف اŸنتخب الوطني؟
طموحنإ قبل بداية الدورة كإن يÎكز على ضسرورة التأإهل ا¤
الدور الثإ Êللمونديإل  ..ا◊مد لله فقد حققنإ هذا الهدف ..
Óسسف ضسيعنإ مبإراة مقدونيإ أ’ن اŸنإفسس كإن أاحسسن منإ
ول أ

 ..بإلرغم من أانه كإن بإمكإننإ التفوق ‘ بعضس الفÎات خإصسة
بتشسجيعإت جمهور قإعة حرشسة الذي أالعب أامإمه ‘ هذه
اأ’جواء أ’ول مرة ‘ مشسواري الريإضسي  ..بهذه اŸنإسسبة
أاتوجه بإلشسكر لكل ا÷مهور الذي سسإند الفريق الوطني ،وكإن
يهتف بإسسمي ،انهإ ◊ظإت ’تنسسى وسسأإتذكرهإ طوال حيإتي .
ف- -إذا ع- -دن- -إ سس- -ن- -ت Úا ¤ال- -وراء ك- -نت م- -ع ه -ذا ا÷م -ه -ور ‘
اŸدرجإت أاشسجع حإرسس اŸنتخب الوطني سسÓحجي خÓل
البطولة ا’فريقية  ..و حإليإ أاصسبحت ‘ اŸيدان و‘ بطولة
عإŸية يإ له من شسرف ..

كان للمدرب رابح غربي دور ‘ ‚اح اŸنتخب الوطني ؟
رابح غربي قبل أان يكون مدربإ ،لعب على أاعلى مسستوى حيث
نحن الÓعبون سسمعنإ عن مشسواره اŸمّيز كÓعب هنإ بإ÷زائر
وعندمإ احÎف بنإدي مونبلييه الفرنسسي ،أاين نإل كأإسس رابطة
اأ’بطإل اأ’وروبية وتوج بإلعديد من اأ’لقإب.
ان اÈÿة التي اكتسسبهإ كإنت مفيدة لنإ كثÒا و قدم أاشسيإء
جيدة للفريق الوطني من النإحية اŸعنوية و كذا التكتيكية ،أ’ن
العديد من اŸتتبع Úيتحدثون عن اÿطة الدفإعية ، 3 - 3
لكننإ ’ Áكننإ اللعب بهذا التكتيك حيث اختإر خطة  1 - 5التي
سسإعدتنإ كثÒا و وقمت بتصسديإت عديدة بفضسل هذه اÿطة،
كون اŸدرب أاعطإ Êالثقة ‘ امكإنيإتي بفضسل هذا ا’ختيإر .

اأبدى اŸدرب الروسسي ،اأسسفه على الهزÁة
الثقيلة التي مني بهإ اŸنتخب ،اأمسس ،أامإم
نظÒه اŸقدو Êوهو ا’مر الذي سسيجعله
م- -ط- -إل- -ب- -إ ب- -إع -إدة اŸن -ت -خب ا ¤السس -ك -ة
الصسحيحة واŸنإفسسة على اŸركز السسإبع.
وعد التقني الروسسي بإصسÓح مكإمن اÿلل
قبل اŸواجهة التي سسيلعبهإ اŸنتخب من
أاجل انهإء اŸنإفسسة ‘ اŸركز السسإبع بعد
ضسيإع فرصسة نيل اŸركز اÿإمسس ،عقب
اÿسسإرة أامإم مقدونيإ.
(الشس- -عب) ك- -ي- -ف ت- -فسس- -ر ه- -زÁت -ك -م
الثقيلة اأمام مقدونيا؟
سسيدورشسوك سستيبإن  ⁄ -ندخل اŸواجهة
ب-ق-وة ح-يث م-ن-ح-ن-إ ال-ف-رصس-ة ل-لمنإفسس من
اجل السسيطرة وأاخذ اŸبإدرة وهو ا’مر
الذي فّوت علينإ فرصسة –قيق ا’نطÓقة
اŸنتظرة وكنإ نعلم من قبل ان اŸنتخب
اŸقدو Êقوي وÁتلك ›موعة ‡يزة من
الÓ-ع-ب Úال-ق-إدري-ن ع-ل-ى صس-ن-ع اŸف-آإج-إت
وهو مإ حدث حيث انهينإ اŸبإراة بخسسإرة
ك-بÒة  ⁄ت-ك-ن م-ت-وق-ع-ة ب-إل-نسس-ب-ة إال-ي-ن-إ لكن
علينإ اسستخÓصس الع Èمن هذه الهزÁة
خإصسة اننإ اأمإم فرصسة انهإء اŸنإفسسة ‘
اŸركز السسإبع وهو الطموح الذي نطمح
ل -ت-ح-ق-ي-ق-ه خÓ-ل اŸواج-ه-ة اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي
سسنلعبهإ.

يخصس أالعإب التضسإمن ا’سسÓمي التي  ⁄تكن
م›Èة ‘ خطتنإ ‘ أاول اأ’مر ،وهذا بإللعب
مع فرق اأ’كإبر  ..لكنني قلت نعم لهذا التحدي و
أا–مل اŸسسؤوولية ،وكإنت النتإئج بإهرة وربحنإ
منإفسسة رسسمية بإلنسسبة لتحضسÒات الÓعب.Ú
‘ اŸونديإل كإن البعضس يؤوكد على أان الفريق
ا÷زائري لن يحقق نتإئج ايجإبية ،إا’ أانني كنت
متيقنإ من امكإنيإت هذا الفريق وثقتي كإنت
كبÒة ‘ قدرات الÓعب.Ú
أاقولهإ لك بكل صسراحة ،الشسيء الذي أاغضسبني
وتأإثرت له كثÒا هو سسمإعي بأإننإ ’ نلعب مع
منتخبإت أاقل من  21سسنة خÓل التحضسÒات
عندمإ كنإ نحقق نتإئج جيدة ،ففي كل مرة كإن
علينإ تÈير هذه اأ’مور ،و هذا شسيء مؤوسسف
للغإية  .لكن ‘ بطولة العإ ⁄برهنإ عن امكإنيإتنإ
ورأاينإ أان هذا الفريق Áلك قدرات عجيبة ،و
‘‘الوقت أاعطإنإ ا◊ق‘‘ ،كمإ يقإل .
ل -ق -د ق -دمت ال -ك -ث Òل-ه-ذا ال-ف-ري-ق ب-فضس-ل
خÈتك؟
أان -إ ك -م -درب ق -دمت خÈت -ي ،ل -ك -ن ال -ن-ج-وم ه-م
ال Ó-ع -ب -ون ال -ذي -ن ق-دم-وا ال-وج-ه اŸشس-رف ف-وق
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اŸي- - -دان  ..مسسÒت- - -ي ‘ اŸي- - -دان ك Ó- -عب ‘
اŸإضسي ،لكن مسستقبل كرة اليد ا÷زائرية بÚ
أايدي هؤو’ء الÓعب .. Úفقد ” تسسط Òبرنإ›إ
طموحإ مع هذا الفريق بلعب  6دورات للبطولة
ا’فريقية على اأ’قل  ..و لقد تأإلق كل الÓعبÚ
‘ هذه البطولة بإلفوز ‘ مقإبلت Úو –قيق
تعإدل ‘ Úمسستوى كبÒا أانهينإه ‘ اŸركز الثإلث
للمجموعة الرابعة  ..و هو مإ حّمسس ا÷مهور
بإلتوافد ا ¤قإعة حرشسة بأإعداد غفÒة.
إان - -ه م - -ن - -ع- -رج ح- -اسس- -م ل- -ل- -ك- -رة الصس- -غÒة
ا÷زائرية ،أاليسض كذلك؟
بإلفعل ،إانهإ انطÓقة جديدة بهذا ا÷يل من
الÓعب Úحيث قمنإ بإعداد خطة دفإع جديدة
وكنإ ‘ الÎتيب الثإلث من حيث الدفإع ،كوننإ
أابقينإ اŸهإجم Úمن الفرق اŸنإفسسة خإرج الـ9
أامتإر و  ⁄نتلق أاك Ìمن  25هدف ‘ اŸبإراة هذا
شسيء ‡ّيز  .أاكررهإ لك ،فإذا عمل هذا الفريق
بشسكل جيد سسيتحسسن كثÒا ‘ اŸسستقبل .
 ..وع -ن مسس -ت -ق -ب -ل اŸدرب غ-رب-ي م-ع ه-ذا
الفريق ؟
لدي عقد مع ا’–إدية ينتهي ‘  30جويلية
Óدارة و اŸديرية
(اليوم) ،وهذه اأ’مور تعود ل إ
الفنية  ‘ ..ح Úأانإ مإزلت مدربإ للفريق ..
 ..وعن ’عبي التشسكيلة الوطنية ،من هم
’ول؟
اŸؤوهلون للعب مع الفريق الوطني ا أ
هنإك العديد من ’عبي اŸنتخب الوطني أاقل
من  21سسنة بإمكإنهم اللعب مع الفريق اأ’ول على
غرار جديد ،جغإبة ،،كوري ،،نعيم ،،هÓل  ..ا¤
جإنب ا◊إرسس غضسبإن وعبدي اŸوجودان ‘
ال -ف -ري -ق اأ’ول  ..ف -ي -م-ك-ن-ن-ي ال-ق-ول أان ه-ن-إك 7
’ع -ب Úع -ل -ى اأ’ق -ل ال -ذي -ن ب -إم -ك -إن-ه-م تشس-ك-ي-ل
اŸنتخب الوطني لÓكإبر ،بإ’ضسإفة ا ¤الÓعبÚ
اŸوجودين حإليإ.
 ..وماهو تقييمك Ÿسستوى الدورة ككل؟
ال -رب-إع-ي ال-ذي ت-أإه-ل ا ¤ال-دور نصس-ف ال-ن-ه-إئ-ي
Áلك امكإنيإت كبÒة و ليسست مفإجأإة بإلنسسبة
Ÿت -ت -ب -ع -ي ال -ك -رة الصس -غÒة ال -ع -إŸي -ة ⁄ ..ت -ك-ن
مفإجأإت ‘ هذه الدورة العإŸية.

اŸنتخب اÛري يكسسب الرهان ويصسارع اليوم على اŸرتبة اÿامسسة ضسد مقدونيا
فاز اŸنتخب اÛري بواقع  34اإصسابة ،مقابل  30اأمام نظÒه التونسسي ‘ اŸباراة الÎتيبية لكاأسض الرئيسض
التي ينظمها ا’–اد الدو‹ لكرة اليد على هامشض البطولة العاŸية التي تتواصسل فعالياتها اإ ¤غاية اليوم،
باإقامة النهائي الذي ينتظره عشساق الكرة الصسغÒة.

قاعة ““حسصان حرشصة““ﬁ :مد فوزي بقاصص

هل
“ت -لك ال -وقت ال -ك -ا‘ إ
’ع-ادة ا’م-ور
اإ ¤نصسابها؟
الوقت غ Òكإفٍ بإلنسسبة لنإ ،لكن علينإ
اسستغÓل كل الوقت اŸتإح من اجل اعإدة
–ضس ÒاŸنتخب ليظهر بوجه اأفضسل خÓل
اŸواجهة اŸقبلة من اأجل –قيق ا’نتصسإر
واإنهإء اŸنإفسسة ‘ اŸركز السسإبع واأعتقد
اننإ ‰لك ا’مكإنيإت لتحقيق ذلك لو كنإ
‘ يومنإ وعلى العموم علينإ اآ’ن الÎكيز
ع -ل -ى ع -إم-ل ا’سسÎج-إع ل-ي-ك-ون الÓ-ع-ب-ون
حإضسرين من اجل –قيق الهدف اŸنشسود
واŸتمثل ‘ نيل اŸركز السسإبع.
ه -ل أان -ت-م راضس-ون ع-ن اŸشس-ارك-ة ◊د
ا آ
’ ن؟
’ يجب طلب أاك Ìمن اŸوجود فإلÓعبون
ق -إم -وا ب -ت -ق -د Ëدورة ج -ي -دة وه-دف-ن-إ م-ن
اŸشسإركة كإن –ضس Òهذا اŸنتخب ليكون
أاك Ìحضس- -ورا خÓ- -ل اŸواع- -ي- -د اŸق- -ب -ل -ة
ف- -إ÷ي -ل ا◊إ‹ ه -و مسس -ت -ق -ب -ل ك -رة ال -ي -د
الروسسية وهدفنإ مرافقتهم من أاجل –قيق
ا’فضس- -ل وأاع- -ت- -ق -د ان ال -ب -ط -ول -ة ا◊إل -ي -ة
سسإعدتنإ كثÒا على التطور رغم النتإئج
اÙققة ،لكن نحن راضسون عليهإ ونطمح
ل -ت -حسس -ي -ن -ه -إ خ Ó-ل اŸسس -ت -ق -ب -ل ب -إل-ع-م-ل
وا’جتهإد.
كيف تقّيم مسستوى البطولة؟
اŸسس -ت -وى ال -ف -ن-ي ج-ي-د وه-و اأم-ر اي-ج-إب-ي
بإلنسسبة لبطولة العإ ⁄خإصسة ‘ ظل تواجد
كل اŸنتخبإت القوية واŸشسإركة فيهإ كإن
اأمرا جيدا بإلنسسبة لنإ أ’نه أاتإح الفرصسة لنإ
Ÿعرفة النقإئصس التي نعإ Êمنهإ والبحث
عن ا◊لول الكفيلة بإيجإد اŸسستوى الذي
نطمح للوصسول اإليه.
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بداية اŸبإراة كإنت للمنتخب التونسسي الذي
افتتح بإب التسسجيل ‘ (د  )1وضسإعف النتيجة
عن طريق ‘‘اأحمد العيإري‘‘ ‘ (د  ،)3قبل اأن
ي -ع -ود اŸن -ت -خب اÛري ‘ ال -ن -ت-ي-ج-ة وي-ع-دل
الكفة لصسإ◊ه دقيقة بعد ذلك ،لتشسهد (د )10
اأول ت - -ق - -دم ل - -رف - -ق - -إء ال - -ع - -م Ó- -ق ‘‘ب - -إت- -ريك
ل -ي -ج -ي -ت-ف-إري‘‘ ،م-ن-ذ ان-طÓ-ق اŸواج-ه-ة ال-ذي
سس -ج -ل ف -ي -ه -إ ا’إصس -إب -ة السس -إدسس-ة ،وم-ن-ذ ت-لك
الدقيقة  ⁄يتمكن نسسور قرطإج ‘ العودة ‘
النتيجة التي توسسعت ‘ (د  )13اإ 3 ¤اإصسإبإت
كإملة ،وهو مإ دفع اŸدرب التونسسي ‘‘ﬁمد
علي صسغ ‘‘Òلطلب وقتإ مسستقطعإ الذي  ⁄يإأت
ب -إل -ن -ت -ي -ج -ة ،ب -ع -دم -إ اأضس -إف اŸت -إأل -ق ‘‘م-إرك
ك -وف -إكسس‘‘ ال -ه -دف ال -ع-إشس-ر ل-ل-ف-ري-ق ،م-وسس-ع-إ
ال -ف -إرق اإ 4 ¤اإصس-إب-إت ومسس-ت-ف-ي-دا من خروج
‘‘يإسس Úبوتفإحة‘‘ بدقيقت.Ú
رغم التغÒات التي قإم بهإ اŸدرب التونسسي
بإشسراك ’عب Úجدد وتغ Òحإرسس ،Úاإ’ اأن
انهيإر اأشسبإله تواصسل وبلغ الفإرق اإ 6 ¤اأهداف
كإملة بوصسول الدقيقة الثإنية والعشسرين ،وقبل
نهإية النصسف سسإعة ا’أو ¤من اŸبإراة بخمسس

–ويÓت:

دقإئق عإد اŸنتخب التونسسي بقوة و“كن من
ت -ق -ل -يصس ال -ف -إرق اإ ¤ثÓ-ث اإصس-إب-إت ل-ي-ن-ت-ه-ي
الشسوط ا’أول بنتيجة (.)14 - 17
اŸرحلة الثإنية ،دخل فيهإ اŸنتخب اÛري
بقوة و“كن من اإضسإفة ثÓثة اأهداف كإملة،
منذ البداية ،قبل اأن ينتفضس اŸنتخب التونسسي
وي-ع-ود ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة ،ب-ع-دم-إ “ك-ن م-ن تسس-جيل
سسبإعية كإملة ليتقلصس الفإرق اإ ¤هدف واحد
بنتيجة ( ،)21 - 22ليطلب اŸدرب اÛري
‘‘جونإسس يوركإ‘‘ وقتإ مسستقطعإ ’إعإدة ا’أمور
Ûإريهإ ،لكن تعنت التونسسي Úجعلهم دائمإ
وراء اÛري Úب- -ف- -إرق ه- -دف واح -د ،ق -ب -ل اأن
يتمكنوا من العودة ‘ النتيجة وتعديل الكفة ‘
(د  )14من اŸرحلة الثإنية بـ  24اإصسإبة ‘ كل
ج -إنب ،ل -ي -م -ر اŸن -ت -خب اÛري ب -فÎة ف-راغ
رهيبة جعلت نسسور قرطإج يتقدمون من جديد
‘ النتيجة بفإرق هدف( ‘ Úد  )16وسسط تإألق
ا◊إرسس ‘‘براهم ﬁمد صسÓح‘‘ ‘ ح ” Úطرد
الÓعب ‘‘دافيد اإيبورنيإك‘‘ بإلبطإقة ا◊مراء،
ليواصسل اÛريون القيإم بإأخطإء فإدحة طيلة
اأطوار اŸبإراة دفعت ا◊كم ’إخراج ’عبْين
Ÿدة دقيقت ،Úلكن اŸنتخب التونسسي  ⁄يعرف
اسستغÓل الفرصسة وتعميق الفإرق ،وهو مإ مكن
‘‘زولتإن زيتإ‘‘ وزمÓوؤه من العودة ‘ النتيجة

واإنهإء اللقإء لصسإ◊هم بنتيجة (.)28 - 31

يوركا”” :هدفنا إانهاء اŸنافسسة ‘ اŸركز اÿامسض””
أاكد مدرب اŸنتخب اÛري ‘‘يإنوسس يوركإ‘‘ ،أان
اŸن -ت -خب ال -ت -ونسس -ي خ-ل-ق أ’شس-ب-إل-ه ال-ع-دي-د م-ن
اŸشسإكل ،لكن ’عبوه عرفوا كيف يفوزون بإللقإء
ويأإملون ‘ إانهإء البطولة ‘ اŸركز اÿإمسس،
وقإل ‘ هذا الصسدد‘‘ :لعبنإ مبإراة قوية أامإم
بطل إافريقيإ لكرة اليد لفئة أاقل من  21سسنة،
اŸنتخب التونسسي خلق لنإ العديد من اŸتإعب،
خ Ó-ل أاط -وار اŸب -إراة ،ل -ك-ن ع-رف-ن-إ ك-ي-ف ن-ف-وز
بإللقإء رغم اأ’خطإء العديدة التي قمنإ بهإ‘‘،
وأاضسإف ‘‘سسنكون غدا أامإم فرصسة كبÒة لتدارك
مإ فإتنإ ‘ الدور ربع النهإئي بعدمإ ” اقصسإئنإ
ع -ل -ى ي-د اŸن-ت-خب ا’سس-ب-إ Êب-ط-ري-ق-ة سس-إذج-ة،
ÿطف اŸركز اÿإمسس وهو هدفنإ حإليإ‘‘.
ب -ه -ذا ال -ف -وز سس -ي-خ-وضس اŸن-ت-خب اÛري،
ال -ي -وم ،ل -ق-إءه الÎت-ي-ب-ي ا’أخ Òضس-د اŸن-ت-خب
اŸقدو Êلتحديد صسإحب اŸركز اÿإمسس‘ ،
ح Úيلعب اŸنتخب التونسسي ضسد اŸنتخب
الروسسي من اأجل اŸرتبة السسإبعة اأو الثإمنة
‘ البطولة العإŸية لكرة اليد ’أقل من  21سسنة
‘ طبعتهإ الـ .21

’ندية العربية
كأاسض ا أ

خـ ـ ـ ـروج مُبك ـ ـ ـر لنصسـ ـ ـر حسسـ ـ ـ ـ ـ Úداي

فشسل نصسر حسس Úداي
‘ –قيق اŸفاجأاة
والتأاهل إا ¤الدور نصسف
النهائي من كأاسض العرب
Óندية ا÷ارية
ل أ
بالقاهرة (مصسر) بعد
خسسارته ،سسهرة ا÷معة،
’هلي اŸصسري ()1-2
أامام ا أ
◊سساب ا÷ولة الثالثة
’خÒة من الدور
وا أ
’ول (اÛموعة أا)
ا أ
للمنافسسة.
دف-عت ال-نصس-ري-ة ث-م-ن ت-أإخ-ر
بداية التحضسÒات غإليإ –سسبإ لهذه اŸنإفسسة،
إاذ شس-ه-دت اأ’شس-واط ال-ث-إن-ي-ة م-ن ل-ق-إء ال-ف-يصس-ل-ي
اأ’رد( Êخسسإرة  )0-1واأ’هلي اŸصسري ارهإقإ
وتعبإ لدى ’عبي ‡ثل ا÷زائر ،اأ’مر الذي جعل
تشسكيلة اŸدرب نبيل نغيز تخرج من الدور اأ’ول،
وهذا رغم البداية اŸوفقة ‘ البطولة بفوز (-2
 )0على حسسإب الوحدة ا’مإراتي.
كإنت النصسرية قد قدمت مردودا طيبإ خÓل
الشسوط اأ’ول من اللقإء الذي جمعهإ بإلفيصسلي
ولكن الشسوط الثإ Êشسهد ارهإقإ واضسحإ لÓعب،Ú
وه -ي ال -ف-رصس-ة ال-ت-ي اسس-ت-غ-ل-ه-إ اŸن-إفسس اأ’ردÊ
للظفر بنقإط اللقإء .نفسس السسينإريو تكرر ‘
ا÷ولة الثإلثة واأ’خÒة أامإم اأ’هلي اŸصسري ،إاذ
“كن ’عبو اŸدرب نبيل نغيز من افتتإح بإب
ال -تسس -ج -ي -ل ‘ ال -دق-ي-ق-ة الـ  62ق-ب-ل أان ي-ت-م-ك-ن
أاصسحإب الديإر من العودة ‘ النتيجة ‘ الدقيقة
الـ 74عن طريق ضسربة جزاء ،ثم تسسجيل هدف
الفوز ‘ الوقت بدل الضسإئع .2+90
كإن اŸدرب نبيل نغيز قد اعÎف قبل سسفر
التشسكيلة إا ¤القإهرة بصسعوبة اŸأإمورية نظرا
ل -ل -ت -أإخ -ر ال -واضس -ح ‘ ال -ت -حضسÒات ،ح -يث ق-إل:
‘‘اŸهمة سستكون صسعبة بإلنسسبة لنإ للذهإب بعيدا
‘ ه -ذه اŸن -إفسس -ة بسس -بب ال -ت -أإخ-ر ال-ك-ب Òال-ذي

نغيـــــــــز:

اإلرهـ ـ ـاق أاث ـ ـر كثـ ـ ـًÒا علـ ـ ـى الÓعب ـ ـ ـÚ

ثمن مدرب نصسر حسسÚ
داي ن -ب -ي -ل ن -غ -ي-ز مشس-ارك-ة
فريقه ‘ البطولة العربية
’ن-دي-ة ك-رة ال-ق-دم اŸقامة
أ
حاليا Ãصسر رغم إاقصسائه ‘
’ول بعد خسسارته،
الدور ا أ
’هلي
مسساء ا÷معة ،أامام ا أ
اŸصس - - - - - -ري (Ã )1-2ل - - - - - -عب
السسÓ- -م ب- -ال -ق -اه -رة ضس -م -ن
’خÒة
ا÷ول -ة ال -ث-ال-ث-ة وا أ
(اÛم- -وع -ة  )1م- - -ن ال- - -دور
’ول .ق- -ال ن- -غ- -ي- -ز ،ال- -ذي
ا أ
اسستلم العارضسة الفنية للنادي الناشسط ‘
’و ¤ا÷زائرية ،منذ
بطولة الرابطة ا أ
’ره-اق أاث-ر
بضس -ع -ة أاسس -اب -ي -ع ف -ق-ط ،ب-أان ا إ
ك-ثÒا ع-ل-ى ’ع-ب-ي-ه ،م-ا ي-فسس-ر سس-ق-وطهم
اŸتكرر فوق اŸيدان ‘ اللقاء ،مؤوكدا أان
اŸكسسب الذي حصسل عليه من اŸشساركة ‘
ال -ب -ط -ول-ة ه-و إاع-داد ال-ف-ري-ق ،و ⁄شس-م-ل
الفرق العربية.

شسباب بلوزداد

رفضض ليسس Îسسيتي عرضسا
ثانيا من جمعية روما
(البطولة ا’يطالية) قدر بـ 35
مليون يورو من أاجل ضسمان
خدمات الدو‹ ا÷زائري
رياضض ﬁرز ،بحسسب ما نقلته،
أامسض السسبت ،القناة ا’يطالية
سسكاي سسبور.
حسسب نفسس اŸصسدر ،فإن مونشسي
اŸدي-ر ال-ري-إضس-ي ل-ل-ف-ري-ق ا’يطإ‹
صسرح قإئ‘‘ :Óنحن ’ نعمل للتعإقد
مع اسسم واحد ،هنإلك العديد من
الÓ-ع-ب Úنّ-ود ال-ت-ع-إق-د م-ع-هم .فيمإ
ي- -خصس م- -ل- -ف ري -إضس ﬁرز ،ف -ق -د

قدمنإ عرضس Úللفريق اإ’‚ليزي،
أاعتقد أان العرضس الثإ Êكإن كإفيإ
ولقد توقفنإ عند ذلك ا◊د‘‘ .كإن
ا÷زائ -ري ال -ذي ي -رب -ط -ه ع-ق-د م-ع
النإدي ا’‚ليزي إا ¤غإية ،2020
ق -د أاع -ل -ن رغ -ب-ت-ه ‘ ال-رح-ي-ل ع-ن-د
انقضسإء موسسم .2017-2016
أاضسإف مونشسيﬁ‘‘ :رز يتواجد من
ب Úاه- -ت- -م- -إم- -إت -ن -إ ول -ك -ن ’ Áك -ن
اع -ت -ب -إره ا’سس -م ال -وح-ي-دÁ ،ك-ن أان
يكون العرضس الثإ Êآاخر مإ نقدمه
ل -ل -ف-ري-ق ا’‚ل-ي-زي‘‘ .ح-ددت إادارة
ل-يسس Îسس-ي-ت-ي م-ب-لغ  50م-ل-يون يورو
كقيمة فسسخ عقد الدو‹ ا÷زائري،

أان- -هت ال- -نصس- -ري- -ة
اŸسس- - -اب- - -ق- - -ة ‘ اŸرت- - -ب - -ة
ال-ث-ال-ث-ة بثÓث نقاط من
ف -وز واح -د أام-ام ال-وح-دة
ا’م - -ارات - -ي وخسس - -ارتÚ
’ردÊ
أام- -ام ال- -ف -يصس -ل -ي ا أ
’هلي اŸصسري.
وا أ
ت -أاه-ل ال-ف-يصس-ل-ي إا¤
اŸرب - - - -ع ال - - - -ذه - - - -ب - - - -ي ‘
الصس -دارة ،ب -ي -ن -م-ا راف-ق-ه
’ه- -ل- -ي بصس -ف -ت -ه أافضس -ل
ا أ
فريق يحوز على اŸرتبة
ال-ث-ان-ي-ة ‘ اÛم-وع-ات ال-ثÓ-ث ه-ن-أا ن-غيز
’هلي على الفوز والتأاهل للدور
النادي ا أ
نصسف النهائي ‘ مباراة وصسفها بالنهائي
’ول ،م-نّ-وه-ا ب-اŸن-افسس-ة الشس-دي-دة
ق -ب -ل ا أ
التي ميزت أاطوارها ،وعرفت تقدم اŸمثل
ا÷زائري ‘ الدقيقة الـ 62قبل أان يعدل
اÙليون النتيجة ‘ الدقيقة الـ 74ليضسيفوا
الهدف الثا ‘ Êالوقت بدل الضسائع.

سسامـ ـ ـ ـ ـر يدعـ ـ ـ ـ ـم التشسكيلـ ـ ـ ـ ـة

أامضسى وسسط ميدان شسبإب قسسنطينة ،عبد ا◊كيم
سسإمر ،عقدا Ÿدة موسسم Úمع شسبإب بلوزداد،
بحسسب مإ علم لدى نإدي الرابطة اأ’و ¤موبيليسس
ل-ك-رة ال-ق-دم .ي-ل-ت-ح-ق سس-إمر ( 26سس-ن-ة) بإلÓعبÚ
اآ’خ -ري-ن اŸسس-ت-ق-دم Úم-ن ط-رف الشس-ب-إب خÓ-ل
م-رح-ل-ة ا’ن-ت-ق-إ’ت الصس-ي-ف-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-م اŸدافع
سس -ف -ي -إن ب -وشس -إر (وف -إق سس-ط-ي-ف/سس-إب-ق-إ) ،وسس-ط
اŸيدان من Òعإيشسي (ا–إد ا◊راشس) وا÷نإح
اأ’يسسر ،سسعيد سسإيح (شسبيبة السسإورة).
‘ اŸقإبل ،عرفت التشسكيلة البلوزدادية اŸتوجة
بكأإسس ا÷زائر Ÿوسسم  ،2017رحيل عدة ’عبÚ
أاسسإسسي Úعلى غرار قإئد الفريق طإرق شسرفإوي،

ليسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ Îيرف ـ ـ ـ ـ ـ ـضض عرضس ـ ـ ـ ـ ـ ـا ثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـ ـ ـ ـن روم ـ ـ ـ ـ ـ ـا بشس ـ ـ ـ ـ ـ ـأان  ﬁـ ـ ـ ـ ـ ـرز
وه -و اŸب -ل -غ ال -ذي ج-ع-ل ع-دة ف-رق
م- -ه -ت -م -ة ب -خ -دم -إت -ه ت -نسس -حب م -ن
السسبإق .حقق الدو‹ ا÷زائري لقب
البطولة ا’‚ليزية مع ليسس Îسسيتي
موسسم .2016-2015
ح -يث سس -ج -ل م-ع-ه  17ه-دف-إ بينمإ
اكتفى بـ 6أاهداف فقط ‘ اŸوسسم
ال -ف -إرط م -ع ال -ت-أإه-ل إا ¤ال-دور رب-ع
النهإئي من رابطة أابطإل أاوروبإ ‘
أاول مشسإركة ‘ تإريخ النإدي قبل أان
ي -خ -رج ع -ل -ى ي -د أات -ل -ت -ي -ك -و م-دري-د
ا’سس -ب -إ .Êال -ت -ح -ق ﬁرز ب -ف -ري-ق
‘‘الثعإلب‘‘ ‘ جإنفي  2014قإدمإ من
لوهإفر (فرنسسإ).

ع -رف -ت -ه ال -ت -حضسÒات .م -ن-إفسس-ة م-ن ه-ذا ال-ن-وع
تتطلب عليك –ضسÒات وتربصسإت ’ تقل عن
ثÓثة أاسسإبيع‘‘ .يعود السسبب الرئيسسي ‘ تأإخر
–ضسÒات نصسر حسس Úداي إا ¤البطولة اÙلية
التي شسهدت أايضسإ تأإخرا كبÒا قبل اسسدال السستإر
عليهإ حيث جرت وقإئع آاخر جولة ‘  14من
شسهر جوان.
ك-م-إ شس-ه-دت تشس-ك-ي-ل-ة ال-نصس-ري-ة ت-غ-يÒات كبÒة
خÓل فÎة ا’نتقإ’ت إاذ سسجلت قدوم مإ ’ يقل
عن  14اسسمإ جديدا ،وهي معطيإت عقدت من
مهمة العإرضسة الفنية نظرا لضسيق الوقت وتأإخر
التحضسÒات.
اعت Èنبيل نغيز أان مردود ’عبيه كإن ‘‘طيبإ‘‘
طيلة ا÷و’ت الثÓث من الدور اأ’ول حيث قإل
‘ هذا الصسدد‘‘ :التشسكيلة  ⁄تخيب ،لقد قدمت
مردودا طيبإ ‘ الدور اأ’ول .هذه اŸنإفسسة هي
Ãثإبة –ضسÒات لنإ للموسسم القإدم‘‘ .بإإ’ضسإفة
إا ¤ال -ف -يصس -ل-ي واأ’ه-ل-ي اŸصس-ري ،ف-إن ال-ت-ذك-رة
ال -ث -إل-ث-ة ل-ل-دور نصس-ف ال-ن-ه-إئ-ي ك-إنت م-ن نصس-يب
الÎج -ي ال -ت -ونسس-ي .ج-ه-ز ا’–إد ال-ع-رب-ي ل-ك-رة
القدم جوائز مإلية جد معتÈة للمشسإرك Úحيث
سسيتحصسل على سسبيل اŸثإل ،الفإئز على 2.4
م -ل -ي -ون أاورو ،ب-ي-ن-م-إ سس-ي-ك-ت-ف-ي نصس-ر حسس Úداي
بعÓوة اŸشسإركة واŸقدرة بـ 100أالف دو’ر.

ووسسط اŸيدان فإهم بوعزة واŸهإجم سسيد علي
يحيى الشسريف .كإنت إادارة الشسبإب قد أاسسندت
ال-ع-إرضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-لصس-رب-ي إاي-ف-يكإ تودوروف خلفإ
للمغربي بإدو زاكي الذي التحق بنإدي ا–إد طنجة
(القسسم اأ’ول اŸغربي).
كإن نإدي حي ‘‘العقيبة‘‘ على وشسك التعإقد مع
اŸدرب ا÷زائري عبد ا◊ق بن شسيخة قبل أان
يÎاجع هذا اأ’خ Òعن قراره ‘ آاخر ◊ظة.
سس -يسس -ج -ل شس -ب -إب ب -ل -وزداد ع -ودت-ه ع-ل-ى السس-إح-ة
اإ’فريقية من خÓل مشسإركته ‘ النسسخة اŸقبلة
لكأإسس الكونفيديرالية اإ’فريقية وأايضسإ ‘ منإفسسة
Óندية البطلة.
اأ’ندية العربية ل أ

’لعاب القوى
البطولة الوطنية أ

رقم قياسسي جديد للعّداء زرقاوي
“كن العداء ا÷زائريﬁ ،مد مهدي زرقاوي ،من شسبيبة
السساورة (بشسار) من –طيم رقمه القياسسي الوطني ‘ سسباق
’لعاب القوى
 100م ÎخÓ-ل ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸف-ت-وحة أ
ا÷ارية با÷زائر العاصسمة.
أانهى زرقاوي السسباق بتوقيت 10ثا 56ج/م ،بينما رقمه
الشس -خصس -ي السس -اب -ق ال -ذي ك -ان  10ث- -ا 59ج/م سس -ج -ل-ه خÓ-ل
البطولة العاŸية لفئة أاقل من  18عاما والتي جرت وقائعها
بنÒوبي (كينيا) من  12إا 16 ¤جويلية  .2017كان ا÷زائري
ق -د فشس -ل ‘ ضس -م -ان ت-أاشسÒة ن-ه-ائ-ي  100م Îضس-م-ن ال-ب-طولة
’و ،¤حيث سسجل
العاŸية بعد انطÓقة سسيئة ‘ اÛموعة ا أ
م -ن خÓ-ل-ه-ا ت-أاخ-را بـ  0.225ج/م م -ن -ه-ي-ا السس-ب-اق ‘ الصس-ف
الثالث بتوقيت 10ثا و67ج/م.
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اأ’حد  ٣٠جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٠٧ذي القعدة  ١٤٣٨هـ
العدد ١٧٤٠٠

’ول مــــــــــّرة
فنانــــــــون مــــــــن  4و’يــــــــات وعــــــــرضش للفـــــــن الرقمـــــــــي أ

””لقاء الصضيف”” يصضنع أافراح شضرشضال إا ¤غاية نهاية أاوت
لوحــــــــات تشسكيليــــــــة تــــــــؤورخ ◊ضســــــــارة ا÷زائــــــــر
تتواصسل Ãكتبة ﬁمد فنجال بشسرشسال الطبعة الـ 17لتظاهرة لقاء الصسيف التي ينظمها سسنويا مكتب ا’–اد الوطني للفنون الثقافية و ÷نة ا◊فÓت
’ول مّرة ‘ ظلّ معارضسة شسرسسة من طرف اÙافظÚ
’روقة اŸعارضش أ
Ÿدينة شسرشسال Ãشساركة فنان Úمن  4و’يات مع تسسجيل دخول الفن التشسكيلي الرسسمي أ
اŸدافع Úعن النمط والطابع التقليدي للفن التشسكيلي”” .الشسعب”” زارت ””لقاء الصسيف”” وتنقل أادق التفاصسيل.

ششرششال :مرأسشلنا عÓء ملزي
ع-ن ط-ب-ي-ع-ة اŸشص-ارك-ة ب-ه-ذه ال-ط-بعة
أاّكد رئيسص اŸكتب الو’ئي ل–Óاد
ال -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن -ون ال -ث -ق -اف -ي -ة ع -ب-د
ال - -رح- -م- -ان ب- -خ- -ت- -ي لـ«الشص- -عب““ ،أاّن
اللوحات اŸعروضصة ترتبط بالنوعية
والرمزية أاك Ìما تعتمد على الكمية
” عرضص لوحات ‡ّيزة يشصÒ
بحيث ّ
العديد منها ا ¤منعطفات هامة من
ال- -ت- -ط- -ورات ا◊ضص- -اري- -ة ا◊اصص- -ل- -ة
با÷زائر وغÒها من الدول العربية
اأ’مر الذي لفت انتباه الزوار الذين
مروا باŸعرضص و’ يزالوا بالنظر ا¤
كون هؤو’ء ينحدرون من عّدة و’يات
ق- -دم -وا Ÿن -ط -ق -ة شص -رشص -ال ل -غ -رضص
ا’صصطياف وا’سصتجمام.
أاشص -ار ب -خ -ت -ي ا ¤مشص -ارك-ة ال-ف-ن-ان
ﬁم- -د سص- -م- -ارة م- -ن ع Úال- -دف- -ل- -ى
ب- -ل- -وح -ات ت -ب -حث ‘ أاصص -ول ا◊رف
العربي خÓل فÎة ما قبل ا’سصÓم.
ويّتضصح من خÓل اللوحات أاّن ذات
ا◊رف ك- -ان م -غ -اي -را “ام -ا Ÿا ه -و
عليه اآ’ن و هو أاقرب ا ¤ا◊رف الÓتيني منه
ا ¤ا◊رف العربي الذي يدركه عامة الناسص.
كما عّبر الفنان ﬁمد ﬁرز من ع Úالدفلى
أايضصا بعّدة لوحات فنية عّما يختلج يصصدره من
تصصورات للواقع بطريقة عصصرية هي أاقرب ا¤
طريقة رسصم الفنان اسصياخم من غÒه من الفنانÚ
كاشصفا عÓقة حب عنيفة تربطه باعمال الفنان
اسصياخم دون غÒه.
ومّثل البليدة الفنان عبد الÓوي الطاهر ‘

اŸدرسصة ا’نطباعية بعرضص عّدة لوحات ‘ هذا
اŸنحى .كما مّثلت و’ية ا÷زائر كل من الفنانة
اÁان ك -رÁة دب -اشص ال -ت -ي ع -رضصت ل -وح -ات م-ن
اŸدرسص -ة ا’ن -ط -ب -اع -ي -ة ول -وح -ات أاخ -رى ت-ع-ن-ى
ب -ال -رسص -م ع -ل-ى ا◊ري-ر وع-ل-ى ال-زج-اج وال-ف-ن-ان-ة
عائشصة جبار التي شصاركت بنمط جديد من الفن
ال-تشص-ك-ي-ل-ي ي-دع-ى ب-ال-ف-ن ال-رق-مي الذي يسصتعمل
ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا ا’عÓ-م وا’تصص-ال ل-ت-ب-ل-ي-غ ال-رسص-ال-ة
ال- -ف- -ن -ي -ة وا◊ديث م -ع ال -ن -ف -وسص واأ’رواح ح -ول
مواضصيع حسصاسصة ومثÒة للجدل بحيث تتّم عملية

العملية تندرج ضسمن مشسروع
’قامات التضسامنية لوزارة التضسامن
ا إ

 400طفل معوز من
ا÷لفة وخنشضلة يعسضكرون
بتيبازة على مرحلتÚ

اسستفاد  400طفل معوز من و’يتي ا÷لفة
وخنشسلة هذه الصسائفة من دورتÚ
لÓصسطياف والÎفيه با’قامات التضسامنية
بو’ية تيبازة Ãعدل  200طفل لكول دورة
مناصسفة ما ب Úالو’يت.Ú
وقال رئيسش مصسلحة ا’تصسال والعÓقات
العامة Ãديرية النشساط ا’جتماعي نبيل
” اسستقبالهم
نا أ
العيشسي بأا ّ
’طفال اŸعنيّ Ú
Ãدرسسة صسغار الصسم بحجوط ة اŸركز
البيداغوجي بالدواودة ،وكذا اŸركز
” Œهيز مل
البيداغوجي لبوسسماعيل بحيث ّ
’نشسطة
مركز إاقامة بفريق متعدد ا أ
وا’ختصساصسات لضسمان تكفل أامثل بضسيوف
الو’ية على مدار دورت Úمن  12يوم لكل
دورة شسرع ‘ او’هما يوم  16جويلية على أان
تختتم يوم  27جويلية وتقتتح الدورة
الثانية ‘  2أاوت لتختتم ‘ الـ 15منه ،وقد
ل طفل التحق بأاحد اŸراكز الثÓثة
اسستفاد ك ّ
من حقيبة خاصسة –وي على ﬂتلف
مسستلزمات ا’صسطياف .وأاّكدت مصسادرنا من
ن
مديرية النشساط ا’جتماعي بالو’ية على أا ّ
اŸصسالح اŸعنية أاقدمت على توف› Òمل
الظروف اŸواتية لضسمان إاقامة مريحة من
’نشسطة Ãا ‘
خÓل Œنيد فريق متعدد ا أ
’خصسائيون النفسسانيون مع تسسطÒ
ذلك ا أ
برنامج ترفيهي ثري يشسمل خرجات يومية
ا ¤البحر وخرجات دورية اﬂ ¤تلف
’ثرية لغرضش اكتشساف اŸوروث
اŸواقع ا أ
’طفال
الثقا‘ لو’ية تيبازة ،كما اسستفاد ا أ
اŸصسطافون من برنامج سسهرات فنية متنوعة
Ãسساهمة عّدة فرق ﬁلية ،إاضساقة ا ¤عّدة
انشسطة أاخرى مكملة بوسسعها توف Òقدر كبÒ
من الراحة والÎفيه لهؤو’ء.
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ال-رسص-م ب-اسص-ت-ع-م-ال ت-ط-ب-ي-قة اعÓمية متخصصصصة
قبل أان يتّم طبع العمل اŸنجز على الورق أاو
القماشص بطريقة حديثة لعرضصه للجمهور.
وبقدر ما لقيه هذا النمط من معارضصة شصرسصة
من الفنان ÚاÙافظ Úبقدر ما حظي بالقبول
والÎح - -اب م - -ن ال - -ب - -عضص اآ’خ - -ر وك- -ذا ال- -زوار
وا÷مهور العريضص من الضصفة اأ’خرى بالنظر
ا ¤عÓقته بالتكنولوجيا الرقمية التي أاصصبحت ’
تفارق ›مل أاوجه ا◊ياة للمجتمع.
أاما الو’ية التي احتضصنت ا◊دث فقد مثلها كل

م -ن ال -ف -ن -ان ﬁم -د ب -ن م-ق-دم
بلوحات فنية عادية وتعّبر عن
مواضصع ﬂتلفة ،والفنان أاسصامة
سصويÓماسص اŸتخّرج حديثا من
م- -ل- -ح -ق -ة اŸدرسص -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة بتيبازة والذي
عرضص لوحات فنية من النمط
ا’ن -ط-ب-اع-ي وك-ذا ال-ف-ن-ان ع-ب-د
الرحمان بختي الذي سصبق له
اŸشصاركة بعّدة معارضص وطنية
واق-ل-ي-م-ي-ة وج-ه-وي-ة وت-خّرج من
اŸدرسصة السصريالية.
ب
وقد عرضص بختي لوحات تصص ّ
‘ هذا اŸنحى وتعّبر عن عّدة
م-واضص-ي-ع اج-ت-م-اع-ي-ة Œمع بÚ
ا◊فاظ على التقاليد من جهة
وا’ن -دف -اع ن -ح-و ال-ت-حّ-رر ب-دون
قيد أاو شصرط من جهة أاخرى.
وأ’ّن التظاهرة ’ تزال متواصصلة
ا ¤غ- - -اي- - -ة ن- - -ه - -اي - -ة م - -وسص - -م
ا’صص - -ط - -ي - -اف ف - -ق- -د ع- -ل- -مت
““الشصعب““ من اŸكلف با’عÓم
ع -ل -ى مسص-ت-وى اŸك-تب ال-و’ئ-ي
ل-ل-ف-ن-ون ال-ث-ق-اف-ي-ة حسصان قبيلن
باّن عددا من الفنان Úاعطوا موافقتهم اŸبدئية
‘ اŸشصاركة باŸعرضص ’حقا عقب تخلصصهم من
التزاماتهم اıتلفة ومن هؤو’ء فنانة تشصكيلية
مقيمة بÎكيا كانت مولعة بهذا النمط الفني منذ
ن -ع-وم-ة اظ-اف-ره-ا ي-رت-قب ب-أان ت-ل-ت-ح-ق ‘ ح-دود
اأ’سص -ب -وع ال -ق -ادم ل -ت -نضص ّ-م ا ¤ق -ائ -م -ة ال -ف-ن-انÚ
الصصانع÷ Úزء من أافراح الشصرشصالي Úوضصيوف
اŸدينة اأ’ثرية التي تعيشص على أاجواء ا’فراح
‘ صصيف تريده اسصتثنائيا تشصّد اهتمام الزائر.

صسالح عبد الفتاح اŸكلف با’عÓم لنقابة الÎبية الصسحراوية لـ””الشسعب””

نقاب ـات الÎبي ـ ـة با÷زائـ ـر أا‰وذج للنضض ـال ومدرسض ـة الوطني ـة واŸواطن ـ ـ ـة
^ ا÷زائر احتضسنتنا دوما وثورتها مرجعية ‘ التحّرر وا’نعتاق

على هامشش ا÷امعة الصسيفية التي
اقامتها النقابة الوطنية لعمال الÎبية
””اسسنتيو”” ببلدية سسيدي عبد العزيز
بجيجل اسستغلينا وجود ضسيفها الشسر‘
‡ثل Úعن نقابة الÎبية للجمهورية
الصسحراوية واجرينا حوارا مع صسالح عبد
’م Úالوطني
الفتاح اŸكلف با’عÓم وا أ
با–اد عمال الÎبية والتدريسش.

أجرى أ◊وأر بجيجل :عمارة عمار

””الشسعب”” :كيف تقّيمون ا÷امعة الصسيفية
وماذا “ثل بالنسسبة للقضسية الصسحراوية؟
صسالح عبد الفتاح :نحن هنا كوفد للصصحراء
الغربية ‘ ا÷امعة الصصيفية الذي اقامتها نقابة
ا’سصنتيو بجيجل .نشصارك بناء على دعوة كرÁة
تلقيناها من قيادة النقابة الوطنية لعمال الÎبية
وردا على زيارتها ا ¤اأ’راضصي اÙررة بقيادة
اأ’م Úال-وط-ن-ي ع-ب-د ال-ك-ر Ëب-وج-ن-اح رف-ق-ة وف-د
رسصمي كاأ’م Úالوطني Ÿكلف بالتنظيم قويدر
يحياوي وكذلك اŸكلفÃ Úهمات ‘ النقابة.
‘ أاي نشس- -اط ي- -درج حضس- -ور ا–اد ع- -م- -ال
ال-ت-ع-ل-ي-م والÎب-ي-ة وال-ت-دريسش ب-الصس-ح-راء
الغربية؟
يدرج هذا ‘ إاطار توأامة أابرمت سصابقا مع قيادة
النقابة ا÷زائرية ““اسصنتيو““ ونظÒتها الصصحراوية
” من خÓلها ا’طÓع على واقع الÎبية
والتي ّ
واŸعاناة التي يعيشصها الشصعب الصصحراوي واسصرة
الÎبية والتعليم على وجه اÿصصوصص.
م- -اذا ق- -دم- -ت- -م ‘ ا÷ام- -ع- -ة الصس- -ي- -ف- -ي -ة
ل -ل -ت -حسس -يسش ب -قضس -ي-ة ال-ت-حّ-رر الصس-ح-راوي
وتقرير اŸصسÒ؟
ح ّضص -رن -ا شص -ري -ط -ا وث -ائ -ق-ي-ا ح-ول واق-ع ال-ت-ع-ل-ي-م
ب-الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وم-ع-ان-اة اŸع-لم ÚوالتÓميذ
بسصبب ا◊صصار اŸفروضص علينا من قبل السصلطات
ا’سصتعمارية اŸغربية .على إاثر الشصريط الوثائقي
ال -ذي ّ” ب -ث -ه ع -ل -ى شص -اشص -اة ك -بÒة ام -ام اعضص -اء
اÛلسص الوطني لنقابة ا’سصنتيو” التعرف على

عبد الفتاح على اليسسار مع مراسسلنا عمارة
التضصييق واŸشصاكل التي يشصهد التعلم بالصصحراء
الغربية.
م -اذا “ث -ل ا÷زائ -ر ت -رب -وي -ا ل -ك -م ‘ ه-ذه
’خر للكفاح اŸسسلح؟
اŸعركة الوجه ا آ
ا÷زائر ‰وذج بالنسصبة لنا ‘ التكوين ا÷معوي
والنقابي  .ا÷زائر يسصميها ا÷ميع قبلة للثوار
لكننا ‘ الصصحراء الغربية نسصميها قبلة للجميع،
اننا ‘ اÛال الÎبوي نسصعد بأاننا السصباق Úا¤
ابرام توأامة ب Úنقابتنا والنقابة الوطنية لعمال
الÎبية با÷زائر ،حيث اسصتطعنا مسصايرة النضصال
النقابي بفضصل ا’حتكاك بهذه النقابة التي لها
اطارات وكفاءات تنظر للعمل النقابي واسصتطاعت
ان ت -ك -ون م -رج-ع-ي-ة ل-ت-م-ث-ي-ل ا÷زائ-ر ‘ ال-نضص-ال
النقابي الوطني وحتى منخرطيها الذين احتككنا
بهم تعلمنا منهم الكث.Ò

ماذا عن اŸقصسد ا÷زائري بالنسسبة إاليكم
وأانتم هنا بلؤولؤوة اŸتوسسط جيجل وعروسش
البحر؟
طبعا ا÷زائر بلد سصياحي بامتياز و’ سصيما ا÷هة
الشصرقية التي نحن متواجدون بها حيث البحر
النقي واŸواقع السصياحية اŸتعددة جميلة وŒلب
اأ’نظار و’ سصيما اŸوجودة قرب السصواحل ورغم
اننا حضصرنا للعمل النقابي والنضصا‹ ا’ اننا ⁄
ن -ف -وت ف-رصص-ة ا’سص-ت-ج-م-ام .اع-ج-ب-ن-ا ب-السص-واح-ل
ا÷زائرية وخاصصة سصواحل جيجل اÓÿبة .نحن
نقيم ببلدية سصيدي عبد العزيز اŸضصيافة التي
يصص -عب م -غ -ادرت-ه-ا بسص-بب ط-ي-ب-ة اه-ل-ه-ا وك-رم-ه-م
للضصيوف ،وا÷زائر قبلة سصياحية بامتياز بسصبب ما
تتوفر عليه من مواقع ودعائم بشصرية تسصتطيع
اسصتقطاب السصائح بسصرعة فائقة.

هل من كلمة ختامية تودون قولها؟
ك -ل الشص -ك -ر ÷ري -دة ““الشص -عب““ ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي
فتحت لنا اÛال للتعب Òعن ارادتنا ‘ الذهاب
ا ¤اأ’بعد من اجل ا◊رية وا’نعتاق وكسصر التعتيم
ا’ع Ó-م -ي ل -دول-ة ا’ح-تÓ-ل ومسص-ان-دي-ه-ا .نشص-ك-ر
““الشص -عب““ ال -ت -ي راف -ق -ت-ن-ا دوم-ا ‘ مسص-ار ال-ك-ف-اح
التحرري ورصصدت معاناتنا التي يع Èعنها بأامانة
واخÓصص الشصريط الوثائقي .الشصعب الصصحراوي
الذي رفضص ا’حتÓل اŸغربي و ⁄يجد سصوى
ا÷زائ -ر ال -ت -ي اح -تضص -نت ال -قضص -ي -ة الصص -ح-راوي-ة
ال-ع-ادل-ة ودع-م-ت-ه-ا “اشص-ي-ا وسص-ي-اسص-تها اÿارجية
ال -ت -ي تسص -ان -د قضص -اي -ا اŸضص -ط -ه -دي -ن والشص -ع-وب
اÙتلة .هذا اŸوقف ا÷زائري الذي نفتخر به
يشصكل مرجعية للكفاح الصصحراوي الذي سصينتصصر
اليوم اوغدا مهما كانت ا’حوال والظروف.
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الباحث ا÷زائري ،مراد وزناجي:

’ Áك ـ ـن للسسينم ـ ـائي أان يكتـ ـ ـب الت ـاري ـ ـخ

لمانة و–ّري الصسدق واŸوضسوعّية ،بعيدا عن الذاتية وغÒها
قال الباحث مراد وزناجي :ل Áكن للسسينمائي أان يكتب التاريخ ،باعتباره علما قائما بذاته له مقّومات وشسروط ،أاهمها ناصسية العلم واŸعرفة وا أ
ن العÓقة ب Úالفاعل Úالتاريخي Úوالسسينمائي Úتعرف –سسنا ملحوظا.
من الفروقات ا أ
لخرى ،معتÈا ‘ الوقت نفسسه ،أا ّ

وهران :مراسسلتنا براهمية مسسعودة

وأاوضسح وزناجي أاسستاذ بجامعة الجزائر 3
ف -ي ن -دوة ب -ع -ن -وان «السس -ي -ن -م -ا وال-ذاك-رة»
بمهرجان وهران أاّن مهّمة كتابة التاريخ
م-وك-ل-ة ل-ل-م-ؤوّرخ-ي-ن ف-ق-ط ،أاّم-ا السس-ينمائي
لبداع ويكمن
فهامشسه قليل جدا من ا إ
لنسسانية وبعضس
أاسساسسا في نقل القضسايا ا إ
لخ -رى ف -ي ال -ت -اري -خ ،إال أاّن -ه
ال- -ج- -وانب ا أ
قال أاّن العÓقة بين التاريخ والذاكرة
والسس -ي -ن-م-ا عÓ-ق-ة م-ت-ب-ادل-ة ،ق-ائ-م-ة ع-ل-ى
لخذ والعطاء ،حيث يقّدم التاريخ للفن
اأ
السس -اب -ع ال-م-ادة ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ف-ي-م-ا ت-حّ-ول
السسينما تلك المادة إالى صسور حّية.
ويرى نفسس الباحث أاّن السسينما فن قائم
بذاته ،تّتخذ عّدة أاشسكال وفروع ولها
فعالية كبيرة في التأاثير على المشساهد،
سسواء كان ذلك بطريقة مباشسرة أاو غير
م-ب-اشس-رة ،ه-ذه ال-خ-اصسّ-ي-ة مّ-ك-نت ،حسس-ب-ه،
هذا النوع من الفن من ولوج عّدة مجالت
حيوية ،من بينها المجال التاريخي.
كما أاّكد على ضسرورة إاعادة التفرقة بين
«ال- -م -اضس -ي وال -ت -اري -خ»  ،وب -ي -ن ال -ت -اري -خ
وال -ت -أاري -خ مشس -ي -را ف-ي ال-وقت ن-فسس-ه إال-ى
ال - - -ع Ó- - -ق - - -ة ال - - -م - - -ت - - -داخ - - -ل - - -ة ب - - -ي- - -ن
الذاكرة والتاريخ والتي تشسكل اليوم مع كل
الرهانات الثقافية والسسياسسية والوسسائط

المسستعملة في الهتمام بالذاكرة الوطنية
السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة بشس-ك-ل ع-ام م-وضسوع حسساسسا
جدا.
ويختلف مفهوم «الذاكرة» اختÓفا جذريا
ع -ن «ال -ت -اري -خ» حسس -ب-م-ا أاشس-ار إال-ي-ه ن-فسس
لح-ي-ان
ال -مصس -در ح -ي -ن ق -ال» ف-ي ب-عضس ا أ
نخلط بين اسستعمالنا لمصسطلحي الذاكرة
وال-ت-اري-خ ونسس-ت-ع-م-ل-ه-م-ا وك-أاّن-ه-م-ا ي-ع-ن-يان
مفهوما واحدا لكن العكسس هو الصسحيح،
لّن ال -ت -اري -خ أاشس -م-ل وأاوسس-ع م-ن ال-ذاك-رة،
أ
لشس-خ-اصس
ب -اع-ت-ب-اره ع-ل-م ي-درسس نشس-اط ا أ
لح - - -داث
وت- - - -ف- - - -اع- - - -ل - - -ه - - -م وسس - - -ي - - -ر ا أ
وتسسلسسلها ،بينما تمّثل الذاكرة ما علق في
ذهن أاولئك البشسر من ذلك التاريخ ،ليقف
ع-ن-د مصس-ط-ل-ح « ال-ت-أاري-خ» ب-وصس-ف-ه تدوين
لحداث المتشسّعبة.
وكتابة لتلك ا أ
وقال في لقاء جمعه مع «الشسعب» بأاّن
السسينما ،تتسسم بالقدرة الفائقة على إاعادة
تصس -وي -ر ال -م -اضس -ي م -ن خ Ó-ل ن -ق-ل صس-ور
قديمة وإاعادة إانتاجها من جديد أاو ما
يسسمى بإاعادة تصسوير اللحظة التاريخية،
أاضس - -اف ن - -فسس ال - -م - -ت - -ح- -دث م- -وّضس- -ح- -ا
ب -اّن ال -تشس -ك-ل ال-ن-ه-ائ-ي ل-عÓ-ق-ة السس-ي-ن-م-ا
لقل في
بالتاريخ والذاكرة محّدد على ا أ
خ -مسس -ة أان -واع ،وه -ي ال -ف -ي -ل -م ال -ت-اري-خ-ي
والسس-ي-ن-م-ا ال-م-ل-ت-زم-ة والسس-ي-ن-م-ا ال-ح-رب-ي-ة

والمناضسلة ،على حد تعبيره.
وعن دوافع اهتمامهم باسستعمال وسسائط
أاخرى لتوصسيل رسسالة التاريخ ومحاولة
الحفاظ على الذاكرة الجماعية الوطنية،
أاج -اب :ب -أاّن ال -م -ه -ت -م-ي-ن ب-ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى
ال - -ذاك - -رة ي- -ت- -اب- -ع- -ون ك- -ل شس- -اردة وواردة
لم-ر ف-إان-ه-م مضس-ط-رون
ب -خصس -وصس ه -ذا ا أ
ل -ت -وظ -ي -ف ه -ذه ال -وسس -ائ -ط ،وم-ن ب-ي-ن-ه-ا
السس -ي-ن-م-ا والصس-ورة ن-زول ع-ن-د ال-ت-ح-ولت
لخ -ي -رة ورغ -ب-ة الشس-ب-اب وق-درت-ه-م ع-ل-ى
اأ
م- -واك -ب -ة ال -عصس -ر ،ب -ع -ي -دا ع -ن ال -وسس -ائ -ل
التقليدية.
له -م ّ-ي-ة
لط -ار إال -ى ا أ
وأاشس -ار ف -ي ه -ذا ا إ
ال-ب-ال-غ-ة ال-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا ال-مسس-ت-ع-م-ر ل-لصسورة
وت-وظ-ي-ف-ه-ا ف-ي خ-دم-ة أاه-داف-ه العسسكرية
ال-ت-وسس-ع-ي-ة ،مسس-ت-دل ب-الح-تÓ-ل الفرنسسي
بالجزائر قائ« :Óأان السسينما والتلفزيون
جة
عاّمة ،عكسس الفنون ا أ
لخرى ،كانت مو ّ
خاضسعة للرقابة من طرف الجيشس لخدمة
اأه -داف عسس -ك -ري -ة ف -رنسس -ي -ة ك -ل -ون -ي-ال-ي-ة
وإاي -دي -ول -وج -ي -ة ،وسس -ط م-ح-اولت ال-دول-ة
الضسحّية بنقل صسورة حقيقية مغايرة ،وهو
م -ا ي -ت -م -اشس -ى م -ع السس -ي -ن -م -ا ال -ج-زائ-ري-ة
ومسس-اه-م-ت-ه-ا ال-ك-ب-ي-رة ف-ي ت-دوين القضسية
الجزائرية وإاقناع الرأاي العام بعدالتها «
قال «وبعد السستقÓل أاو خروج السستعمار،

الدكتور إالياسض بوخموشسة:

اŸتلق ـ ـ ـي هـ ـ ـو ا◊لق ـ ـ ـة اŸفق ـ ـ ـودة ‘ السسينمـ ـ ـا العربيـ ـ ـة
أاجرى الباحث الدكتور إالياسض
ب-وخ-م-وشس-ة دراسس-ة اسس-ت-طÓ-عية
حول «التلّقي» عن طريق توزيع
اسس- -ت- -ب- -ي- -ان ع- -ل- -ى ›م -وع -ة م -ن
ال- -ط- -ل -ب -ة ،ت -خصض اأاف Ó-م ح -ازت
على جوائز دولية.

براهمية مسسعودة

و ك ش س ف ت ا ل د ر ا س س ة ا ل ت ي اأ ج ر ي ت ف ي
ج -ام -ع -ة س س -ي -د ي ب -ل -ع -ب -ا س س  ،اأ ن
المتلقي ل يسستوعب جمالية الفن
ا ل س س ا ب ع و ل ي ت ذ و ق ه  ،و اأ ّن ن س س ب ة
ا س س -ت -ي -ع -ا ب وت -ذ و ق ا ل -م -و س س -ي -ق -ى
اأ ك - -ب - -ر  ،ف - -ي - -م - -ا ي س س- -ت -ح -و ذ ا ل -ف -ن
ا ل س س -ت -ع  -ر ا ض س  -ي ا ل  -ج -ا ه  -ز ا ل  -ذ ي ل
ي ح ت ا ج ح س س ب ه اإ ل ى ث ق ا ف ة  ،ك و ن ه
ي  - -ر ت  - -ك - -ز ع - -ل  - -ى ج  - -و ا ن ب ف  -ط  -ر ي  -ة
ف -ي -ن -ا  ،ع -ل -ى ا ل-ن س س -ب -ة ا لأ ك -ب -ر م -ن

ا ل م ش س ا ه د ة  ،ب ي ن م ا ا لأ ف  Óم ا ل ق و ي ة
ا ل - -ت - -ي ت - -ر ك - -ز ع - -ل - -ى ا ل - -ث - -ق - -ا ف - -ة
ا ل  - - - -م - - -ر ج  - - -ع  - - -ي  - - -ة  ،ل ت  - - -ل  - - -ق  - - -ى
ا لإ ع - - - - - -ج - - - - - -ا ب ،ح س س ب ن - - - - - -ف س س
ا ل س س -ت -ب -ي -ا ن ا ل -ت -ي ش س-م -ل ا ل -ث -ق -ا ف -ة
ومختلف مدارسس الفن ،بما فيها
الموسسيقى والفن التشسكيلي.
و ق ا ل ا ل د ك ت و ر ا ل ج ز ا ئ ر ي اإ ل ي ا س س
ب -و خ -م -و ش س -ة ا لأ س س -ت -ا ذ ا ل -ذ ي اأ ج -ر ى
ا ل -د ر ا سس -ة – اأّن م -ج -م -و ع -ة ه -ذ ه
العروضس لم تعجب الطلبة ،لكن
ب -ع -د ش س -ر ح -ه -ا و ت -ح -ل -ي -ل ا ل -م ش س -ا ه د
و ت  -ف -ا ص س  -ي  -ل ا ل  -ف  -ي  -ل  -م م  -ن ن  -ا ح  -ي  -ة
المحتوى ثم من الناحية الشسكلية
و ا ل - -ف - -ن - -ي - -ة و ا ل -م -د ا ر س س ا ل -ت -ي ت -م
ا ل ش س -ت -غ -ا ل ع -ل -ي -ه -ا وك -ي -ف -ي -ة اإ د ا ر ة
ا ل -م -م -ث -ل و غ -ي -ر ه -ا م-ن ا ل -ج -و ا ن ب
ا لأ خ - -ر ى  ،و ج - -د ت اأ ن ا ل - -ق - -ا ب - -ل -ي -ة

و ا لإ ع - -ج - -ا ب ب - -ا ل -ف -ي -ل -م اأ صس -ب -ح ت
مرتفعة.
و ع ا د ل ي وؤ ّك د ف ي خ ا ت م ة ح د ي ث ه
ل » ا ل ش س - - -ع ب » ب- - -اأّن « اإ ش س - -ك - -ا ل - -ي - -ة
ا ل  -م -ت -ل  -ق  -ي » م  -ن ا ل  -م ش س -ا ك  -ل ا ل  -ك -ب ي ر ة
ا ل - - -ت - - -ي ي - - -ع - - -ي ش س- - -ه - -ا ع - -ا ل - -م - -ن - -ا
ا ل -ع -ر ب -ي  ،دا ع -ي -ا اإ ل -ى اإ ح-ا ط -ت -ه-ا
بالدراسسة
والمناقشسات ،باعتبارها «الحلقة
المفقودة التي تنقصسنا»
و اأ ش س - - -ا ر ف - - -ي ه - - -ذا ا لإ ط - -ا ر اإ ل - -ى
ا ل د ر ا س س ا ت ا لأ ك ا د ي م ي ة ا ل ت ي ت ر ك ز
على المتلقي المسستقبل بالنسسبة
ل - - - -ل - - - -ر و ا ي- - - -ة و ا لأ د ب و ا لإ ع Ó- - - -م
و ا ل  -م س س -ت  -م -ع ا ل  -م ش س -ا ه  -د ب -ا ل -ن س س  -ب -ة
ل ل س س ي ن م ا و ا ل ت ل ف ز ي و ن  ،ك اأ ه م ع ن ص س ر
في نجاح المشسروع الفني ،بعد
صسانعي الفيلم.

تبقى تلك الدولة المحتلة تو ّ
ظف التاريخ
وال -ذاك -رة ع -ن ط -ري -ق السس -ي -ن -م-ا ل-خ-دم-ة
أاه -داف أاخ -رى ،ف -ي إاشس -ارة م -ن -ه إال -ى م -ا
يسس-م-ى ح-ال-ي-ا ب-ت-م-ج-ي-د السس-ت-ع-م-ار الذي
سسّنت له فرنسسا قانون  23فيفري 2005

ب- - - - -ه- - - - -دف ت- - - - -ب- - - - -ري- - - - -ر ال- - - - -ف- - - - -ع - - - -ل
السس -ت-ع-م-اري وم-ح-اولت ال-ت-ح-دث ع-ل-ى
ايجابيات السستعمار ،وهنا تبرز «حرب
ال -ذاك -رة ال-ت-اري-خ-ي-ة» ال-ذي ك-ث-ر ال-ح-ديث
لخيرة.
عنها في السسنوات ا أ
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تواف ـ ـ ـ ـد علـ ـ ـى الفيل ـ ـم ا÷زائ ـ ـري  -التونسس ـ ـي ““أاوغسسطينوسس ابن دموعها““

^ القديسض اغوسست Úسسابق زمانه بوضسع أاسسسض حوار ا◊ضسارات وŒنب تصسادمها

اıرج اللبنا Êفادي اللوند

مهرج ـ ـ ـ ـ ـان للسسينم ـ ـ ـ ـا العربيـ ـ ـ ـة بـ ـ ـÈوكسس ـ ـ ـ ـل
Ãشساركـ ـ ـ ـ ـة جزائري ـ ـ ـ ـة ‡يـ ـ ـ ـ ـزة
أاوضس- -ح ال -ل -ون -د ‘ تصس -ري -ح
ل»الشس- -عب» ،أان ال- -ت -حضسÒات
ل‚از
م -ت -واصس-ل-ة ،اسس-ت-ع-دادا إ
دورة أاو ¤م -ت -م ّ-ي-زة ،وأا ّن-ه ”
لت- - -ف- - -اق ع- - -ل- - -ى أان ي- - -ك - -ون
ا إ
م-وضس-وع-ه-ا الهجرة والندماج
لوروبي.
باÛتمع ا أ

براهمية/ح

اأكد اللوند باأن اأهداف المهرجان
ف -ي ط -ب -ع -ت-ه الأول-ى ،ت-ت-ل-خصس ف-ي
م-ع-ال-ج-ة ظ-اه-رة ال-ه-ج-رة وال-لجوء
من خÓل الندوات وورشسات العمل
ورسسائل خاصّسة اإلى الجالية العربية
واإيضس- -اح ال- -دور ال- -ذي ي- -م -ك -ن اأن
ت-ل-ع-ب-ه السس-ي-ن-ما العربية للمسساهمة
في المعركة العربية المصسيرية ضسد
الأوضساع والتحولت الراهنة ،مثلما
يعد فرصسة للتواصسل بين الفنانين
العرب وفتح النقاشس بينها.
واأشسار محّدثنا اإلى اأّن التحضسيرات

والسس-ت-ع-دادات ل-مهرجان بروكسسل
للسسينما العربية ،تتم بروح الفريق
الواحد والعمل الجماعي بتصسميم

واإصسرار على اإنجاح هذه التظاهرة
وج - - -ع- - -ل- - -ه- - -ا اأك- - -ث- - -ر ت- - -م- - -ي- - -زا ،
مضسيفا اأن وزير الثقافة عز الدين
م -ي -ه -وب -ي ،رّح -ب ب -ال -ف -ك-رة ووع-د
بالدعم اللوجسستي من خÓل سسفير
الجزائر في بروكسسل.
واأشس -ار ال -ل -ون -د ب -اأن -ه يسس-ع-ون م-ن
خ Ó-ل ه -ذا ال -مشس -روع اإل -ى اإب -راز
الوجه الإيجابي للوطن العربي بين
الأورب- -ي- -ن ،وم- -ح- -اول- -ة تصس -ح -ي -ح
م -ف -اه -ي-م خ-اط-ئ-ة ف-ي اأّن ال-ه-دف
ال -رئ -يسس -ي ل-ل-م-غ-ت-رب-ي-ن ي-ك-م-ن ف-ي
ت- - -حسس- - -ي- - -ن وضس - -ع - -ه - -م ال - -م - -ادي
والجتماعي قائ Óفي الختام باأن
م -ه -رج -ان وه -ران ال-دول-ي ل-ل-ف-ي-ل-م
العربي ،قد حقق صسفة العالمية
من حيث عدد ونوعية المشساركين
ع- - -ل- - -ى م- - -دار عشس- - -رة ط - -ب - -ع - -ات
مضست ،ليوؤكد ثبات هذا الحدث
ال- -ث- -ق- -اف- -ي ذو الأب- -ع -اد ال -وط -ن -ي -ة
والدولية.

عرف عرضض الفيلم ا÷زائري التونسسي ““أاوغسسطينوسض ابن دموعها““ ıرجه اŸصسري سسم Òسسيف ،مسساء ا÷معة ‘ ،اطار
لعادة
لفÓم الطويلة للطبعة العاشسرة Ÿهرجان وهران الدو‹ للفيلم العربي اقبال واسسعا من قبل ا÷مهور إ
منافسسة ا أ
اكتشساف هذه الشسخصسية التاريخية التي ترتبط نشسأاتها باŸنطقة النوميدية قدÁا.

سس- -ع -ى اıرج م -ن خ Ó-ل ه -ذا ال -ع -م -ل
السس -ي -ن -م -ائ -ي م-زاوج-ة قصس-ت-ان اث-ن-ت-ان ‘
أاسسلوب فني ليجعل ا÷مهور يتابع مواقف
انسسانية واجتماعية ونفسسية متشسابهة ما
ب Úحكاية الفيلسسوف أاوغسسطينوسس وقصسة
الشساب ا÷زائري الذي كان بصسدد اعداد
فيلم وثائقي عن هذه الشسخصسية التاريخية
وذلك م- -ن خÓ- -ل ك- -رون- -ول -وج -ي -ا أاح -داث
متوازية.
فبينما تدور األحداث حول هذا اıرج
ا÷زائري الذي يسسافر ا ¤قرطاج ثم روما
وم- -يÓ- -ن- -و ل -تصس -وي -ر ف -ي -ل -م وث -ائ -ق -ي ع -ن
أاوغسسطينوسس ينقل هذا العمل السسينمائي
اŸشساهد ما ب Úالفينة واألخرى طيلة 120
دقيقة من العرضس ا ¤حياة هذا الفيلسسوف
وأاحداثها ‘ اطارها وديكورها التاريخي.
ت -ت -م -ث-ل ه-ذه اŸواق-ف اŸتشس-اب-ه-ة م-ا بÚ
شس- -غ- -ف –ق- -ي -ق األح Ó-م وصس -راع ال -ق -ي -م

وتناقضسها ا ¤جانب تأاث Òالعاطفة وحب
ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ا◊ق-ي-ق-ة وﬁولت ال-ب-حث
عن منطق األشسياء .يسسلط هذا الفيلم
الضسوء بشسكل بارز على الدور الصسÓحي
للفيلسسوف أاوغسسطينوسس الذي يعت Èأايضسا
لدى الديانة اŸسسيحية ““قديسسا““ حيث ينقل
مسساره وحياته منذ ولدته وانطÓقه من
سس - -وق أاه - -راسس ““ط - -اغ - -اسست““ ق- -دÁا ا¤
قرطاج ثم ا ¤روما وميÓنو لتحصسيل العلم
وف -ن اÿط -اب -ة وال -ق -ان -ون وشس -غ -ف-ه ل-ب-ل-وغ
ا◊كمة واŸعرفة وحقيقة األديان.
يشسارك ‘ هذا العمل السسينمائي اŸنتج
سس -ن -ة  2016وال -ذي ك -تب ل -ه السس -ي -ن -اري-و
اŸؤولف عماد دبور كل من عماد الدين بن
شس -ن -ي ،أاح -م-د أام Úب-ن سس-ع-د وع-ائشس-ة ب-ن
أاحمد وبهية راشسدي وغÒهم.
كانت قاعة ““اŸغرب““ التي –تضسن عرضس
األفÓم اŸتسسابقة للظفر بجوائز ““الوهر

ال-ذه-ب-ي““ ل-ل-ط-ب-ع-ة ال-ع-اشس-رة م-ن م-ه-رجان
وهران السسينمائي التي تتواصسل ا ¤غاية
 31جويلية ا÷اري قد عرفت قبل ذلك
عرضس الفيلم اŸصسري ““أاخر أايام اŸدينة““
ıرجه تامر السسعيد والذي ” انتاجه
سسنة .2016
يتناول هذا العمل السسينمائي الذي تدوم
مدة عرضسه  118دقيقة الفÎة التي سسبقت
ق -ي -ام ال -ث -ورة Ãصس -ر ح -يث ي -ن -ق -ل ا◊ال -ة
ال-ن-فسس-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة الصس-ع-ب-ة للمجتمع
اŸصسري أانداك ‘ ظل تفكك الثقة ما بÚ
اŸواطن والسسلطة.
ي -ت -ع -رضس ال -ف-ي-ل-م ب-اŸن-اسس-ب-ة ا ¤ت-ع-ل-ق
اŸواطن اŸصسري Ãجال كرة القدم من
خÓل تركيز بعضس اŸشساهد على األحداث
التي رافقت مباريات تصسفيات كأاسس العا⁄
ل- - -دورة  ،2010وذلك أام- - - -ام اŸن- - - -ت - - -خب
ا÷زائري مع نهاية .2009

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوإنيسس» صصرحأ ضصمن صصفحتهأ إلثقأفية كل يوم أإحد لنشصر
إإبدإعأتكم ومسصأهمأتكم ‘ ﬂتلف إأ’جنأسس إلثقأفية شصعر ،قصصة وروإية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أإن تكون إإ’سصهأمأت غ Òمطولة حتى نتيح إلفرصصة للجميع.
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@ عزة بوقعدة

@ بقلم :ألعمري مرأد

@ أحسسن خرأط
أإقمط ‘ شصطحة إŸأء
أإدعيتي
أإتبتل ‘ فلك إلفجر
أإروى
يسصبحني إلشصجر إŸلكي
و ينسصج ‹ إŸأء كتأن
ظلي
وتلتف حو‹ مÓئكة
إأ’بجدية
تشصرب من نبع رؤويأ
أإنأي
وتغسصل ‘ فلقي إإ’سصتخأرة
تنتبذ إلروح عأكفة
تنفل ‘ دفء ظلي
يبيضس بعشصي إلصصبأح
ويطلع من أإفقي يت’Ó
تذثر ضصوء إلتهجد
يسصمق نحو إلتجلي
Œأوز Êوهجي نأثرإ
ظله إŸلكي
توظأأ ‘ صصحن أإلهة
إلفجر
يدمن صصقل حصصى
إلضصوء
أإسصفل جوإن د‘ء
ويطلع أإسصفل قلبي
يطل علي
فأأشصرق ‘ صصحن بأب
إلرضصي
أإتسصأيح ‘ حبق إلبتÓت
ومتكئي سصدرة إŸنتهى
أإبلل ‘ عبق إلزهروين
ر جأ ي
وإعطأف ظلي قمأط
إلنبوءإت غأبة وحي
وحنأتهأ أإرج إلروح
ي أإفق إلفجر
أإطفوإ عل ّ
يجلسس ب Úيدي إلنهأر
يفتشس ‘ جيب وجهي
و يحلج من أإلقي إإ’نبجأسس
تأبط ‘ دهشصة إلزعفرإن
نشصيدي
وإذن ‘ أإذن إلوقت
يسصنده إلقمرين
توشصح وحي إلنوإفل
يعبق من جأنبي يبخر
روحي
على حجر إأ’فق ينحتني
معبدإ من ضصيأء
تهجد ب Úزوإيأه طÚ
ومأء وظل
يعبيء من نبع روحي
موإع Úرؤوى
ويرضصع أإصصبع نبضصي
يسصيح ‘ أإفقي إŸأء صصوتي

 ⁄يبق ‘ منزله سصوى أإثأر إلغبأر وبعضس
إأ’ثأث إلقدÁة .لقد كأن هذإ إŸنزل ‘ يوم
ي -ع ّ-ج ب-ألسص-ع-أدة م-ل-يء ب-أ◊ن-أن ف-ي-ه ع-أشس زوج
◊ظأت ’ تنسصى وإليوم هو منزل خأ‹ وقد
غ -أبت م-ن-ه م-ع-أ ⁄إ◊ي-أة وك-ل ت-لك إل-ل-ح-ظ-أت
ذه -بت وم -ن دون رج -ع -ة .وع -ن -دم -أ دخ-لت إإ¤
منزله تذكرت أإيأم إŸأضصي إلسصعيدة ‘ يوم
كنت أإجلسس هنأ ‘ هذه إلغرفة إلتي إإحتسصيت
فيهأ فنجأن إلقهوة لقد كأنت مرتبة وجميلة
إŸكأن كأن مليء بأ◊يأة وكأن فيه ولد صصغÒ
يلعب وÁرح وسصعيد بسصعأدة أإبويه ولكن بعد
هجرإن إŸنزل إلذي سصلك كل وإحد طريقه
إÿأصس أإصصبح إŸنزل مهجور حتى صصأحبه كره
إŸكوث فيه و ⁄يعد يرغب ‘ إلذهأب إإليه.
وأإصص- -ب- -ح Áكث ‘ إŸق- -أه- -ي ل -ع -ل -ه ي -نسص -ى
أإوجأعه وأإحزإنه من إإ’نسصأن إلذي تسصبب ‘
إإن -فصص -أل -ه ع -ن زوج-ت-ه وأإو’ده ..أإصص-ب-ح ي-ت-م-ت-م
ويردد كلمأت ..كيف؟ ..وŸأذإ؟ ..ومتى؟ ..ومأ
إلسصبب؟.
إإن كأن إŸتسصبب ’ يخأف إلله ويريد عصصيأن
إلله فهذإ مصص Òصصأحبي إŸتضصرر من هذه
إلعÓقة إلزوجية وأإصصبح مدمن على إلكحول
فأŸغيب وبعد غروب إلشصمسس ترإوده إلكآأبة
وإلوحدة ويشصتد شصوقه أ’و’ده ترإوده إأ’فكأر..
إإ ¤أإين يلجأأ ‘ هذإ إلوقت؟ ..إإن كأن إŸنزل
مهجور وبدون أإو’ده فمأ عليه إإ’ إللجوء إإ¤
شصرب إلكحول وإلتذمر.
وأإصصبح عأشصق لقأرورة إÿمر لعلهأ تنسصيه
همومه وهي تعرف أإيضصأ حكأيته.
حكأيته إŸؤوŸة ومع ذلك مأزإل قلبه حنون
ي -ح -م -ل إل-ط-ي-ب-ة ويسص-أن-د إل-ن-أسس ‘ مشص-أك-ل-ه-م
ويشص -أرك -ه -م ك -ل ك -بÒة وصص -غÒة ول -ك -ن ’ ي-زإل
يتذكر كل دقيقة وثأنية من جرحه إلكب Òوقسصوة

شعر

إ◊يأة عليه فأأصصبحت قأرورة إÿمر Œألسصه
وتوإسصيه وهو يخأطبهأ ويحأكيهأ وإليوم خطر
‘ بأله وبعد أإن قرر أإنه سصيبني حيأته من جديد
وهو يبحث عن شصأري مأضصيه يريد دفنه ‘
ذلك إŸنزل إŸهجور وعلق عليه ’فتة وذكره
للبيع وأإخ ÊÈبأأنه إإن يبقى له إŸنزل سصتبقى
إلذكريأت كذلك ويبقى إلتشصرد دإئمأ و’ ﬁألة
من إلفرإر منه.
وج -ألسص -ن -ي وق -أل ..:إإن -ن -ي ط -ل -قت زوج -ت -ي
وسصوف أإطلق قأرورة إÿمر كذلك ..أ’نني أإريد
إل -ب-حث ع-ن إإ’نسص-أن-ة إŸث-أل-ي-ة إل-ت-ي –Îم-ن-ي
وتقدر ظرو‘ إلتي أإمر بهأ.
رÃأ إإن أإمكن لهأ إلعنأية بأأو’دي بعد أإن
أإحصصل عليهم من أإمهم.
ث- -م ق- -أل ..:أإرج- -و م -ن إل -ل -ه أإن أإك -ون إل -زوج
إلصصألح إŸثأ‹ لهأ..
وإإن-ت-هت ع-ب-أرإت-ه أ’ن-ه ي-أئسس م-ن إل-وح-دإن-ية
إلتي ’ يريد أإن يعيشصهأ مرة أإخرى فهو يريد أإن
ي- -ع- -يشس بسص- -ع -أدة وك -رإم -ة أ’ن إل -غ -م -وضس ك -أن
ه -أجسص -ه وق -د ت -خ -لصس م -ن -ه إآ’ن ب -ع -د أإن ب -أع
إŸنزل إŸهجور ووجد إلزوجة إŸثألية إلتي
وجد فيهأ كل إŸوإصصفأت وإأ’خÓق أإمأ Ãأ
ي- -خصس أإو’ده ف- -ه- -م ’ ي- -زإل- -وإ –ت حضص- -أن- -ة
وإلدتهم وسصوف يسصÎجعهم ‘ يوم من إأ’يأم.

وقالت ا÷زائر
@رياضض منصسور

حرو‘ بألuدَمأ
ج ْ
‘ ثَورتي إمتز َ
ت ُ
ت ملحمًة وشصعبي َترجمأ
فكتب ُ
ت فَرنسصأ مِثلمأ
‘ ثَورتي حأَر ْ
حأَرت بَزنطأ وإللسصأنُ َتلعَثمأ
أإsنى لهأ حرفٌ يبuي ُضس وجَههأ
وإŸدفعُ إلرشsصأشُس قألَ فَأأفحمأ
‘ ثورتي دsوى إلرصصأصُس وَلعَلعأ
ب إلعظيمُ فَأأسصمعأ
وتكsلَم إلشصع ُ
‘ َثورتي لب َسس إ÷هأَد شصبأبُنأ
ف إلثبأتُ فَأأبدعأ ..
‘ ثورتي عز َ
حُه
Ó
ص
س
‘ ثورتي حمَل إلtترإُب
َ
وتأأsب َ
ط إ÷بُل إÛأهُد مِدفعأ
ت تسصأألُني عن إ◊زِب إلذي
إإن جئ َ
ك فصصَل ِخطأبَيْه
قأَد إ÷هأد ،فهأ َ
ي جبهُة إلتحرير لي َسس كِمثلهأ
ه َ
حزٌب على مuر إلعصصوِر إÿأليَْه
ف بكuفهأ
هي جبهٌة ذإَب إُ Óÿ
وإلنأسُس صصأرت ‘ إلكفأِح سَصوإسصَيهْ
ت تسصأأُلني عِن إلبطل إلذي
أإو جئ َ
كأَنت فرنسصأ ’ ُتريُد لقأءُه
ت ذعرإ ً إإن دَنت خطوإتُه
و“و ُ
وتخأفُ حزم قرإرهِ ودهأءُه.
قلت :إ÷زإئر كلtهأ ذإك إلَفتى
وإل sسصبُع َيعرفُ ‘ إلوغى أإبنأءُه
كألنسصِر أإرنو للُع Óلَن أإنثني
ت َقرإري
إإ Êمشَصيت وَقد أإخذ ُ
لن يخرَق إلبÎولُ ظهَر سصفينتي
لن تغرَق إآ’مأُل ‘ إَأ’سصعأِر

سصأأظtل شصأًﬂة وشصعبي سصيد ٌ
عزمي سصÓحي وإلرهأُن شصعأري

طرة
خا

@ رميسساء شسرقي

القفصص

ح -دق إل -عصص -ف -ور م -ن
ح -ول -ه ...ن -ظ -ر Áي-ن-أ...
شص -م -أ’...إإ ¤إأ’ع -ل-ى...
إإ ¤إأ’سص -ف -ل ،إن-ت-فضس...
تصص-دم-ه أإع-م-دة إل-قفصس
وق- - -ع ‘ ب- - -رإث- - -ن إلشصك
وإلقلق!..
دإخ- -ل إل -ق -فصس إل -وإسص -ع
وضصعت له حبوب ملونة
شصهية تغري إلنظر ،ومأء
عذب يقطر دون توقف!،
‘ إلبدإية ظن أإنه ‘ نعمة خ ّصس
ب-ه-أ ع-ن ب-أق-ي إل-ط-ي-ور ،ف-م-ن يسص-ل-م
م -ن -ه -أ م -ن ق -ت -ل إلصص-ي-أدي-ن وب-طشس
إŸت -ن -أح -ري-ن ،ف-إأن إ÷وع وإل-ع-طشس
يقضصيأن على أإكÌهأ ‘ ،هذه إلبÓد
إل -ت -ي ي-ع-ل-و سص-م-أءه-أ دخ-أن إ◊رب،
ف -ه -زه إل -رعب ب -ع-ي-دإ...ط-أر إإ ¤م-أ
ورإء إلبحأر كمعظم بني جنسصه!،
أإن- -ق- -ذت- -ه ›م- -وع- -ة م- -ن ح -م -أة
إلطبيعة كأن على وشصك إلغرق ‘
بركة مأء تقع على إ◊دود!..
إلتف حوله إأ’طبأء تعلو وجوههم
شصفقة ورإأفة..خصصوه بفأئق إلعنأية
Ÿأ ع- -رف- -وإ أإن- -ه ط- -أئ- -ر ’ج- -ئ م -ن
إلشص - -رق !...إه- -ت- -م- -وإ ب- -ه وع- -أ÷وه
أ’يأم،..
‘ حديثهم كأنوإ يشصفقون عليه
وع -ل-ى م-وط-ن-ه إل-ذي إن-ف-ج-رت م-ن-ه
ينأبيع إلدمأء !...
منذ تلك إ◊رب إÛنونة وحلم
إلهجرة يرإود إ÷ميع آإ’ف إلطيور
إلتي شصدت إلرحأل ‘ كل إŒأه...
ت- -ب- -حث ع -ن أإرضس إلسص Ó-م ...أإرضس
إ◊رية وإأ’مأن!..
ف- -ع  Ó-ك -أن ق -رإره صص -أئ -ب -أ وك -أن
ﬁظ- -وظ- -أ ع -ن -دم -أ مضص -ى ‘ ت -لك
إلرحلة يسصأبق إŸسصأفأت.
ك- - - -أنت أإصص- - - -وإت - - -ه - - -أ ت - - -ط - - -وق
سص -م -ع-ه...أإرب-ك-ه صص-دإه-أ ...وك-أأن-ه-أ
أإصصيبت بدإء إ÷نون ⁄ !..يفهم شصيئأ
‡أ ي- -حصص- -ل م- -ع -ه -أ ...ي -ح -دق إإ¤
أإقفأصصهأ ‘ صصمت وشصرود و’ أإحد
إتأه بأ Èÿإليق ،! Úكأنت إلطيور ‘
ح -أل -ة غ -ري -ب-ة...ق-ل-ق-ة ..م-ت-وت-رة...
حÒته صصرخأتهأ إŸبحوحة ...منذ
مدة وهي على هذه إ◊أل...
إإ ¤أإن جأء ذإك إليوم ...أإبصصر
طأئرإ أإمأم قفصصه ضصعيفأ يÎنح
وك- -أأن- -ه ﬂدر  !..ن- -ظ- -ر إإل -ي -ه ب -عÚ
إلشصفقة وقد ذكره بأأيأم بأئسصة دإخل
إلوطن !..
قأل :هل أإتيت مع ريأح إلوطن!
مأذإ حصصل هنأك أإك Ìمن حرقهم
ل -وج -ه إلسص -م -أء !..وŒوي -ع ضص -ع -أف
إلنفسس ...وتقييدهم لنأ و◊ريأتنأ...
ت - - - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - - -أ وأإل- - - - - - - - - - - -ف تب!
’ تقلق يأ

إب - -ن إل - -بÓ- -د...ه- -ذه أإرضس إلسصÓ- -م
وسص-م-أؤوه-أ “ط-ر رح-م-ة ...وق-لوبهم
تشصفق على إلÓجئ ’ ،عليك سصوف
يسصأعدونك ويقدمون لك إلعÓج...
ويطعمونك أإيضصأ ...لقد ‚وت يأ
صصديقي!..
إرتسصم ‘ حدقة عينييه إŸتعبتÚ
ح- -زن ع- -م- -ي- -ق ،ع- -م- -ق إل- -ب- -ح -أر...
بصصوت أإجشس قأل :أإنأ طأئر حق...Ò
سصيء ...ن،Ï
أإن -أ ط -أئ -ر إÿي -أن -ة !..ت-ط-ل-ع إإ¤
إل -عصص -ف -ور ي -ع -ل -وه إل -ي -أأسس ،ي -ح -أول
إل- - - -ن- - - -ه- - - -وضس و’ يسص - - -ت - - -ط - - -ي - - -ع،
رأإى إلعصصفور أإنه يحأول قول شصيء
م- - - - -أ !..أإخ- - - - -ذ ي- - - - -زع - - - -زع ب - - - -أب
إل -ق -فصس...ول -ك -ن دون ج -دوى أإم -أم
قضص -ب -أن م -ن ح -دي -د...ف-ج-أأة أإط-ل-ق
إل-ط-أئ-ر م-أ يشص-ب-ه ضص-ح-ك-ة هسص-تÒية
–رك خÓلهأ ‘ جنون ،...سصأءله
إلعصصفور وإÿوف قد “لك كيأنه:
من أإنت..؟ ...مأذإ يحصصل معك؟!
ـ إلطأئر :وهل مثلي يذكر له إسصم
 !...إإن- - -ن- - -ي رق- - -م...رق- - -م ‘ ت- - -لك
إلسص - - - -ج Ó- - - -ت إل - - - -ل - - - -ع - - - -ي - - - -ن - - - -ة،
ـ إل - - - - -عصص - - - - -ف- - - - -ور :أإع- - - - -ل- - - - -م أإنك
مصصدوم...فقط إنتظر مرورهم من
هنأ و ،...حينهأ رفع إلطأئر جنأحيه
وكأنأ مبتورين بألكأمل،
ـ إلعصصفور  :يأ إإلهي!..
بصص - -وت م - -ن- -كسص- -ر ﬂن- -وق ق- -أل
إلطأئر :هذه نتيجة عبوري ◊دود
وطني !..هذإ إŸصص Òإلذي إخÎته
لنفسصي...تخليت عنه ‘ أإزمته ...
وظ -ن -نت ب -ه إل -ظ -ن -ون ...إإن-ن-أ ن-دف-ع
إل- -ث- -م- -ن ي- -أ صص -دي -ق -ي...إإن -ه أإغ -ل -ى
ثمن صصرنأ ﬁضس Œأرب ...نحن
بضصأعة ...نحن أإحجأم منسصية أإيهأ
إل-غ-ب-ي !...ل-ق-د إخÎن-أ إل-ه-رب ن-ح-و
إلغرب وإختأرونأ صصيدإ سصهل إŸنأل
Ÿ ...عت عينأه تنذر بآأخر إلدمعأت،
وق -ف ل -ث -وإ Êث -م ه -وى أإرضص -أ ،م-أت
وبقت عينأه مفتوحت Úتسصرد إ◊كأيأ
إŸدفونة ورإء إلبحأر،
صصرخ إلعصصفور ملء فيه ...قبل
أإن ي - -درك - -ه إلصص - -ب- -أح أإدُ خ- -ل ﬂتÈ
إلتجأرب.

فقط دعني وحدي

’ بأأسس يأ صصديقي،
إإنهأ
›رد وإحدة من إلليأ‹ إلتي يتحول فيهأ
إلعأ⁄
إ
إ
¤
غ
ر
ف
ة
ت
س
ص
ع
ك وحدك.
ج
د
ر
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ه
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ت
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س
س
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ل وقأحة ذنبك،
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خ
ب
أ
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أ
ذ
إ
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ك ...
س
ص
ق
ف
ه
أ
ي
ض
ص
غ
ط
ب
ق
و
ة
على ُنقصصك إلهشس إلعميق
فيزدإد إتسصأعأ!
ح
ر
كل شصيء فيهأ ي ضس مقلتيك على إلنحيب،
وينزع إلضصمأدإت من على قلبك،
يعّريه ويقشّصر جروحه بقسصوة!
إعتدت على هذإ يأ رجل،
فقط دعني وحدي ...

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

ثقافة

اأ’حد  ٣٠جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧ذي القعدة  ١4٣8هـ

بعد صشراع مع اŸرضض

وهران تّودع الفنان هواري عوينات

»LGô©d øjódG Qƒf
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ا◊ق -ي -ق -ي) ‘ ال -ف-ا— أاف-ري-ل  ١94٧بوهران،
جمع ب Úموهبتي الغناء والرقصص وحبه
و‡ارسشته ‘ ششبابه لرياضشة كرة القدم
وكرة اليد وقد تأالق كرياضشي على السشاحة
الوطنية والدولية .بعد عششريت ‘ Úالغناء
والرقصص ،برز ‚مه إاعÓميا بعد ظهوره
‘ حصش--ة «بÓ--د م--ي--وزك» ال--ت--ل-ف-زي-ون-ي-ة،

وسشجل أاول أالبوم غنائي له سشنة  ،١988تلته
’عمال الفنية
العديد من التسشجيÓت و ا أ
’ل--ب--وم--ات ق--ب-ل أان ي-غ-يب
ل--ل--ع--دي--د م--ن ا أ
وي--ن--ق-ط-ع ك-ل-ي-ا ع-ن السش-اح-ة ال-ف-ن-ي-ة .م-ن
أاغ--ان--ي-ه ال-ب-ارزة« ،أاغ-ن-ي-ة ع-يشش-ة «وأاغ-ن-ي-ة
«الزين والع Úالزرقة» و أاغنية:
«.»Pas de chichi

أاحبّ ا÷زائر وعّبر عن ذلك بالصشوت والصشورة

اıرج اÛاهد يوسسف بوشسوشسي ‘ ذّمة الله

يوارى الÌى ،اليومÃ ،قÈة سشيدي يحيى اÛاهد اıرج يوسشف بوششوششي ،الذي وافته اŸنية ،أامسض السشبت ،عن
‡ن –ّملوا مسشؤوولية
عمر ناهز  78عاما .الفقيد ،الذي التحق بصشفوف الثورة وسشنه  ⁄يتعد الـ 16عاما ،كان ّ
لفÓم ،بل عمل على نششر الثقافة
مؤوسشسشة التلفزيون بعد اسشÎجاع السشيادة عليها ،و ⁄يكتف بإاخراج ا أ
السشينمائية .وكان نظ Òخدماته ا÷ليلة أان كّرمه رئيسض ا÷مهورية سشنة  ..2003لتخسشر ا÷زائر ،أامسض ،واحدا
‡ن صشّوروا ووّثقوا مظاهر الفرحة باسشتقÓلها ذات  5جويلية ..1962
ّ

ìGôaGE áeÉ°SGC
م- -ن م- -وال- -ي- -د  ١9٣9ببجاية،
ال -ت -ح -ق ي-وسش-ف ب-وشش-وشش-ي ق-ب-ي-ل
ا’سش - -ت- -قÓ- -ل Ãؤوسشسش- -ة اإ’ذاع- -ة
وال -ت -ل -ف-زي-ون ،ال-ت-ي ع-م-ل ب-ه-ا ‘
ال- -ب- -داي- -ة ك -مسش -اع -د مصش -ور ،ث -م
مصش -ور رئ -يسش -ي ،ق -ب -ل أان أاصش -ب -ح
مراسش Óلنششرة اأ’خبار ،كما عمل
ﬂرج -ا وم -ن -ت -ج -ا ل -ع -دة أاع -م-ال
ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة .خ -اضص أاول Œرب-ة
سشينمائية سشنة  ،١96٣حينما قام
بإاخراج أاول فيلم قصش Òللتلفزيون
ا÷زائ -ري –ت ع -ن -وان« :أاع -ا‹
مناطق الثورة» ،و‘  ١96٧أاخرج
برنا›ا تلفزيونيا عنوانه« :روائع
ال -ف -ن السش -اب-ع» ت-واصش-ل إا ¤غ-اي-ة
 .١9٧٣ق ّ-دم أاف Ó-م -ا ك -ثÒة م -ن-ه-ا
«الهجرة»« ،سشليم وسشليمة» و»ثمن
ا◊رية».
سش - -ن- -ة  ،٢٠٠٣كّ- - -رم- - -ه رئ - -يسص
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
‘ وهران ،عرفانا لكل ما قدمه

للتلفزيون ا÷زائري.
التحق يوسشف بوششوششي بالثورة
ا÷زائ-ري-ة سش-ن-ة  ١956وع-م-ره ’
يتجاوز  ١6سشنة ،وكان قبل ذلك
ق -د انضش ّ-م إا ¤صش -ف-وف ال-كشش-اف-ة
ا÷زائ -ري -ة .وي -ذك -ر ال -ف-ق-ي-د‘ ،
ح -وار نشش -رت -ه ال-زم-ي-ل-ة «اŸسش-اء»
(ع - -دد ‘  ٣١أاك-ت-وبر  ،)٢٠٠9إان
م-ه-م-ت-ه ك-انت ن-ق-ل ال-ق-ن-ابل رفقة
م- -ن -اضش -ل Úع -ل -ى غ -رار ج -م -ي -ل -ة
بوباششة ،وهذا من حي مارنغو من
ﬁل بيع اأ’وا Êإا ¤ضشواحي حي
العربي بن مهيدي ‘ ﬁل بيع
الدجاج ،وكانت هذه العمليات تتم
وفق تنظيم وتخطيط ﬁكم جدا
رغم عمليات التفتيشص التي كانت
تقوم بها قوات ا’حتÓل».
أاضشاف ‘ ذات السشانحة ،إانه
 ⁄يÎدد ‘ ا’ل- -ت -ح -اق بصش -ف -وف
ال - -ث - -ورة ،وك - -ان اأ’م - -ر ف- -ط- -ري- -ا
وعفويا« :أانا من عائلة ثورية مائة
ب- - -اŸائ - -ة ،ح - -يث ك - -ان إاخ - -وت - -ي
وأاع-م-ام-ي وأاب-ن-اء أاع-م-ام-ي رجال

ثورة وإان اختلفت مهامهم ،حتى
أان هناك حيا ‘ اأ’بيار يحمل
اسش - -م ه - -ذه ال- -ع- -ائ- -ل- -ة ال- -ث- -وري- -ة
«ب -وشش -وشش -ي» ،ه-ذه ال-ع-ائ-ل-ة ال-ت-ي
عرفت سشقوط ششهداء وأاذكر من
ب -ي -ن -ه -م أاخ -ي ال -ذي ع -ذب ك -ثÒا
وب -ع -ده -ا أاخ -ذ ع -ل -ى م Ïط-ائ-رة
وأالقي به منها ،وآاخر حكم عليه
ب -اإ’ع -دام وأاخ آاخ-ر اسش-تشش-ه-د م-ع
ب- - -وق- - -رة ‘ ا◊ادث - -ة ال - -ت - -ي راح
ضشحيتها ثمانية عششر ›اهدا».
وأاضشاف« :كنا نحن أافراد العائلة
متقارب ‘ Úالسشن ،ويسشعني هنا
أان أاذكر أابي الذي كان يأاتي ‹
بقفة طعام عندما كنت ‘ سشجن
سش -رك -اج -ي ،وي -حضش -ر م -ع-ه أايضش-ا
ق -ف -ف -ا أاخ -رى Ÿسش -اج Úآاخ-ري-ن،
صشحيح أاننا  ⁄نكن أاغنياء ،ولكن
كان هناك تسشاند عظيم ب Úأابناء
الشش -عب ال -واح -د ال-ذي يصش-ب-و إا¤
هدف واحد ،أا’ وهو ا’سشتقÓل».
قبضشت سشلطات ا’حتÓل على
يوسشف بوششوششي ‘  ١6أاوت من
سش -ن-ة  ١95٧إابّ -ان ان-د’ع م-ع-رك-ة
ا÷زائ -ر ،وت -ع -رضص ل -ل -ت-ع-ذيب ‘
م -درسش -ة «ل -ي -ف -ي -ي» ب-حسش Úداي،
التي –ولت ‘ العطلة الصشيفية
إا ¤مركز للتعذيب ،ثّم ”ّ تعذيبه
‘ م -زرع -ة ق -ب-ال-ة مسش-تشش-ف-ى بÒ
طرارية ،و‘ ابن عكنون بالقرب
من ثانوية عمارة رششيد ،قبل أان
ُي-ن-ق-ل إا ¤سش-ج-ن سش-رك-اج-ي ح-يث
مكث سشنة بعد ﬁاكمته كقاصشر.
ك-م-ا ع-ذب-ه ا’سش-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسشي
ث- -ان -ي -ة ب -حسش Úداي سش -ن -ة ،١96٠
وثالثة بفي Óسشيزيني سشنة .١96١
التحق Ãؤوسشسشة التلفزيون سشنة
 ١96١ك- -مسش -اع -د مصش -ور ،ب -ع -د
ﬁاول- - -ة ا’سش- - -ت- - -ع- - -م - -ار دحضص
اتهامات العنصشرية من خÓل فتح
ب - -اب ضش ّ- -ي - -ق ل - -ل - -ج- -زائ- -ري‘ Ú
‡ن صشوروا
التلفزيون .كما كان ّ
م-ظ-اه-ر ال-ف-رح-ة ب-ا’سشتقÓل ٢4

١٧4٠٠

عوينات  ..وداًعا

شش -ي -ع ،أامسض ،ج-ث-م-ان ال-ف-ن-ان ال-راح-ل
ه-واري ع-وي-ن-ات ،ب-ع-د صش-راع م-ع م-رضض
عضش - -ال ال - -زم- -ه ال- -ب- -ق- -اء ع- -ل- -ى سش- -ري- -ر
اŸسشتششفى ،مثÒا ‘ أاواخر عمره ،ضشجة
لششاعات البائسشة عن
إاعÓمية مفادها ا إ
وف-ات-ه وال-ت-ي ت-داول-ت-ه-ا مواقع التواصشل
الج-ت-م-اع-ي شش-ه-ر جوان اŸاضشي ،وتفيد
ب - -أان - -ه خ Èرسش- -م- -ي ل- -ه- -ا ،ح- -يث زارت- -ه
ال - -ع- -دي- -د م- -ن الشش- -خصش- -ي- -ات ال- -ف- -ن- -ي- -ة
والسش- -ي- -اسش- -ي- -ة وال- -عسش- -ك- -ري -ة و‡ث -ل -ي
اÛت - - -م - - -ع اŸد Êإا ¤ج - - -انب ﬁب- - -ي- - -ه
ومششجعيه ومواطني الباهية وهران.

بعد أان ودعت الباهية وهران احد معاŸها
اأ’سش -ب -وع -اŸاضش -ي ب -رح -ي-ل ال-ف-ن-ان ال-ك-ب-يÈ
ب Ó-وي ال -ه -واري ،ه -اه -ي اŸن-ي-ة ت-وا‘ ،ل-ي-ل-ة
ا÷معة ،الفنان هواري عوينات واŸعروف
على السشاحة الفنية بأاغانيه اÿفيفة وميوله
إا ¤الطابع اŸغربي ،ورقصشاته الرائعة ،بعد
صشراع طويل مع الداء ،ومششوار فني متميز
ح -يث ع -رف ع -وي -ن -ات ع -ل-ى السش-اح-ة ال-ف-ن-ي-ة
بالغناء والرقصص واللباسص اŸغربي الذي “يزه
الششاششية ا◊مراء وا◊قيبة ا÷لدية اŸعلقة
على كتفه.
ول- -د ه -واري ع -وي -ن -ات( ،ع -وي -ن -ة ا’سش -م

العدد
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سشاعة على  ،٢4كما كان مصشور
ا÷ب-ه-ة« :صش-ورت اق-تÓ-ع ا÷ب-ه-ة
للتماثيل لي Óمثل التمثال الذي
كان ‘ حي العربي بن مهيدي،
وال - -ذي يضش - -م اآ’ن “ث- -ال اأ’مÒ
ع -ب -د ال-ق-ادر ،وك-نت أاقّ-دم ÷ب-ه-ة
التحرير اأ’فÓم التي أاصشورها».
ق- -ال ال- -ف- -ق- -ي- -د ع- -ن ا÷زائ- -ر
ونضش-ال-ه-ا وف-ات-ورة ح-ري-ت-ها« :لقد
دفع ا÷زائريون الكث’ ÒسشتقÓل
هذا البلد و ⁄يقتصشر اأ’مر فقط
ب -ع -د ان -ط Ó-ق ال -ث-ورة ،ب-ل ق-ب-ل-ه-ا
ب - -ك - -ث ،Òو‘ ال - -ك- -ث Òأايضش- -ا م- -ن
مناطق البلد» .وأاضشاف إان فيلمه
«ثمن ا◊رية» الذي تطرقت فيه
إا ¤مقاومة ا÷زائري Úمنذ سشنة
 ١8٣٠إا ¤غاية ا’سشتقÓل «موجه
إا ¤اŸواط - -ن ا÷زائ - -ري ،ل - -ك- -ي
ي - -درك أاك Ìك - -ل ال- -ع- -ذاب ال- -ذي
عاششه رجال ونسشاء لكي يسشتقل
هذا البلد».

غّيب اŸوت ششمعة أاخرى من ششموع الوطن اŸفدى،
ششمعة أافل وميضشها ..تسشلل كما ينسشل ليل اÿريف من
ضشباب الششتاء ،يرحل عوينات خلفها غ Òمبدل  ..ول
 ،Òﬂرغم اŸعاناة مع اŸرضض ،بقي يبتسشم ‘ وجوه كل
ال-ذي-ن  ⁄ي-نسش-وه ب-زي-ارات-ه-م والط-م-ئ-ن-ان ع-ليه ،وهو
ع -ل -ى ف -راشض اŸرضض ،مسش-ت-ق-ب Ó-اي-اه-م ب-ت-لك ال-بشش-اشش-ة
البادية على ﬁياه ..عوينات Á ⁄هله اŸرضض اÿبيث
طوي.. Óوظل متششبثا با◊ياة مقاوما ،يجاهد نفسشه
ع -ل -ى ال -ب -ق -اء وال -ث -ب -ات وم -واج -ه -ة ال -دن-ي-ا ب-ك-ل ارادة
وع -زÁة ،وح -يث ان اŸرضض Á ⁄ه -ل -ه ط -وي Ó-غ-ادرت
روحه الدنيا ‘ ،أاول أامسض ،والباهية التي أاحبها وفضشل
البقاء فيها  ..التي –تضشن عرسض الفيلم العربي.
ظ -ل ال -ف -ن -ان ع -وي -ن -ات وف -ي-ا ل-ط-اب-ع غ-ن-ائ-ه اŸغ-راب-ي
وه -ي -ئ-ت-ه و ⁄ي-غ Òف-ي-ه-م-ا شش-ي-ئ-ا ع-ل-ى م-دى ع-ق-ود م-ن
الزمن ،بقي ذلك «اللوك» لصشيقا به غ Òمبدل ،وهو
يقف على اŸسشارح أاو القاعات التي احتضشنت سشهراته
م -ان-ح-ا ن-ك-ه-ة ،ج-دي-دة ا ¤ج-م-ه-وره اŸت-ع-طشض لسش-م-اع
أاغانيه ‘ ،ثمانينيات القرن اŸاضشي ..جاء هذا الششاب
م-ن م-دي-ن-ة ال-ب-اه-ي-ة ل-ي-ل-ج ب-ي-وت ا÷زائ-ري Úب-قميصض
وﬁف -ظ -ة ت -ت -د ¤ع -ل -ى صش -دره ا ¤رك -ب-ت-ي-ه ،وق-ب-ع-ة
مراكششية على رأاسشه بها كومة من الششراششف اÿيطية
اللولبية ،مالت حيثما مال برأاسشه نحو ا÷هات.
ا ¤غ Òذلك  ⁄يكن اطÓقا يخفي رقصشته التي
قدمها للمششهد الفني ‘ ثمانينيات القرن اŸاضشي كنوع
جديد من حركات ا÷سشد ⁄ ،تكن مأالوفة باŸرة ،ما
جعل الششارع الفني وا÷ماهÒي يحمل تلك الرقصشات
لفراح التي
ﬁمل ا÷د ،لتصش Òتقليدا ‘ ا◊فÓت وا أ
–ضشر فيها موسشيقاه.
ا ¤أاك Ìمن نصشف قرن ظل هواري عوينات ذلك
النسشان البسشيط يصشنع الفرجة ويدخل الفرحة على
ق -ل-وب ا÷م-اه ،Òي-ح-اف-ظ ع-ل-ى ت-واضش-ع-ه وإانسش-ان-ي-ت-ه،
ي- -نصشت ÷م -ه -وره ،ي -ب -ادل -ه الحÎام وه -و ع -ل -ى ذلك
القدر الكب Òمن التؤودة والطيبة والتواضشع ⁄ ،يغÒ
م -ن ط -ب-ع-ه وه-ن-دام-ه ،ي-ت-واصش-ل م-ع ﬁب-ي-ه ‘ الف-راح
واŸهرجانات.
أاسشال الكث Òمن ا÷دل حول الطابع الغنائي الذي
يؤوديه ،إال ان أاسشكت كل الفواه بتوضشيحه أان الطابع هو
مغاربي وليسض مغربيÃ ،عنى هو امتداد Ÿنطقة الغرب
ا÷زائ- -ري م -ن وه -ران ا ¤غ -اي -ة وج -دة اŸغ -رب -ي -ة ،إاذ
تششÎك هذه اŸنطقة ‘ بعضض من مﬁÓه ووصشÓته.
م -ن -ح ع -وي -ن -ات الغ-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ن-ك-ه-ة خ-اصش-ة،
و‡ي -زة وك-ان سش-فÒا ط-رب-ي-ا و‡ث Ó-ف-ن-ي-ا ل-ل-ج-زائ-ر ‘
الضش- -ف- -ة الخ- -رى م- -ن اŸت- -وسش- -ط ،و‘ ب- -اق- -ي الق- -ط -ار
العربية ،أاين مثل ا÷زائر أاحسشن “ثيل ،فاحتضشنته
ا÷الية ا÷زائرية واŸغاربية لقÎاب الطابع الغنائي
ال -ذي أاداه م -ع ت -لك الن -واع اŸوج -ودة ب -اŸن -ط-ق-ة وك-ان
متنفسشا لهم ،يتداولون كلماته ،يسشوقونها فيما بينهم
وي -رقصش -ون ع -ل -ى ن -غ -م -ات -ه -ا ،ع-ل-ى ام-ت-داد ه-ذا ال-ع-م-ر
الطويل من العطاء الفني ،سشجل الفقيد عوينات أاهم
لخ Ó-ق
ﬁط -ات -ه اÿال -دة ك -إانسش -ان وف -ن -ان م -ف -ع -م ب -ا أ
ا◊ميدة والنبل وظل على عهده ا ¤أان غادرنا.
إاشسهار

تهنئ ـة

تهنئ ـة

إاث -ر ‚اح ا’ب -ن -ة ال -غ -ال -ي -ة
«ل -وا‘ ن -ب -ي-ل-ة» Ãع - - - - - -دل
() ١5.48ششعبة علوم طبيعية
وب -ت-ق-دي-ر ج-ي-د ج-دا ي-ت-ق-دم
اأ’ب رششيد من ع Úا◊جل
ـ اŸسشيلة لها بأاحر التهاÊ
وأاغ - -ل- -ى اأ’م- -ا Êوع- -ق- -ب- -ال
اŸاجسشت Òبحول الله تعا.¤
أالف مبــروك

Ãن -اسش -ب -ة حصش -ول اإ’ب-ن-ة
الغالية حوامدية كاميليا
ع -ل -ى شش -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري-ا
 ٢٠١٧بتقدير جيد ،تتقدم
ع-ائ-ل-ت-ه-ا م-ن دا‹ إاب-راهيم
ب- -أاح- -ر ال- -ت -ه -ا Êوع -ق -ب -ال
‚اح- - -ات أاخ - -رى إان شش - -اء
الله.
أالف مبــروك

الششعب ٢٠١٧/٠٧/٣٠:

الششعب ٢٠١٧/٠٧/٣٠:
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أأ’حد  ٣٠جويلية  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ٠٧ذي ألقعدة  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
من أخطاء
كرة ألقدم

ننطلق من ألدأئرة
ألسسودأء ‘ أعلى
ألشسبكة لنصسل إأ¤
ألدأئرة ألسسودأء
لخرى ،شسرط أن Œمع
أ أ
‘ ألنهاية  ٣٦١نقطة
وأل “ر ‘ رقم وأحد
إأل مرة وأحدة.

علو

١

دردشسة
لسسهم
اأ

للجزم
نصسف يوم

خوف

٧

٨

نروي
شسكر

٦

للتخيير
ثروة
أود

لقياسس
أŸسسافة
برأق
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الكلمـــــــات:

لنبياء ،أŸعرأج ،ألدنيا ،ألصسالح ،أليم ،Úألشسمال ،أ÷نة،
أ أ
لهل ،ألبشسر ،ألقلم ،أŸسسابقات،
ألشسجرة ،أŸشسار ،ألرجل ،أ أ
أمتحانات ،ألسسجود ،ألصسالح ،أŸقتول ،أ÷لود ،ألسساعات ،ألصسديق،
ألليل ،ألطوأف ،سسلم ،ألفيل،،،
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أ

ر

أ

ل

ج

ل

و

د

و

أ
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ل

 ) ١أحÓم مسستغانمي
ألموطاأ
لسسود يليق بك
أ أ
 ) ٢ألطاهر وطار
ألحوأت وألقصسر
 ) ٣مالك بن أنسس

ألحل  /كلمات متقاطعة

أف-ق-يا )١ :أحÓ-م مسس-ت-غ-ان-م-ي ،ت-منرأسست،
أمم ،يم ،و.و ،لين ،بر ،جسسر ،يسسير ،ألو ،وبر،
رم- -ل ،دروب ،أب -وأب ألصس -مت ،م -دأد ،ي -م -د،
بحر ،’ ،حر ،نيل ،ملكنا،
عموديا )١ :أم كلثوم ،نلم ،حي ،بÓد ،منير،
بابل ،أتم ،حدود ،أمم ،أرمي ،رم ،من ،بر،
وبر ،سسرير ،أبر ،كل ،تام ،لبان ،غسس ،جال،
أتوسسل ،أمسسح ،ورود ،تدرسس،،
ألحل متاهة أ أ
لرقام

٠٨ + ٥٨ + ٦٩ + ١٧ + ٩٣ + ١٠ + ٧٢ + ١٠
٣٨٦ = ٤٩ +
ألحل  /تسسل وتثقف

ج  /اشستهـ ـرت جمهورية
الصسي ـ ـ ـن الوطني ـ ـة باسسـ ـ ـم
«تاي ـ ـ ـوان»
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ا’سسم اأ’ول لÓعب
في فريق حسسين داي
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ينكله
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أ
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ح

أ

إأله
مسسرف

’عب دولي
سسابق
للخضسر

`

شسطب ألكلمات أŸدونة دأخل أŸربعات ‘ جميع ألŒاهات
مع أسستعمال أول وآأخر حرف للكلمة

نصسف لرقم
عبر

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٢

1

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

شسهر
ميÓدي

لفظ هاتفي
أرشسد «م»

∞≤ãJ h π°ùJ

نصسف لرقم
عبر

لحن

’عب دولي رئيسس أتحاد
في منتخب ألعاصسمة
ألخضسر

السسودان
المعاصسر
رومانيا
الهاشسمي قروابي

٤

عاين
-م-

يسساير

تمر

سس-ر ب-اŒاه أ أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف ألف
(أ) ح------ت------ى تصس-----ل إأ¤
حرف ألÓم (ل) لتجد
ألكلمة أŸفقودة.

رئيسس فريق
في ألعروق ألمÓكمة

كملت

للسسؤوأل

٨٥٥

رقــــــــــم

رجاء
قادم

سسائل حيوي

23

ثلثا قوة

بسسط
حاجز

لشسارة –توي
هذه أ إ
على دوأئر مرقمة من ١إأ¤
 ٨و‘ نفسس ألوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أن
لشسارة يتكون من
رمز أ إ
›موعة أرقام ترجمه
إأ ¤حروف ثم أجمع
هذه أ◊روف فتحصسل
على أسسم لدولة مرت
على أ÷زأئر وأسستقرت
وبعدها غادرتها.

١٧٤٠٠

رئيسس
ألفاف
أأ’سسبق
للنهي

لعبــــة الحـــروف

كلمة
ألسسر:

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

ألعدد

أافقيا

عموديا

 ) ١و )٢روأئية فرنسسية ،دولة
غربية،
 ) ٣حرف مكرر ،ظرف مكان ،حرف
ندأء ،للندبة،
 ) ٤شسعوب «م» ،أخفى،
 ) ٥للتعريف ،حرف مكرر ،للجزم،
 ) ٦فنانة ناشسئة ،متشسابهان،
 ) ٧ثلثا دلسس ،ثروة ،مربي،
 ) ٨خوف ،لقن وتÓ
 ) ٩مادة قاتلة ،علوم «م» ،بوأسسطتي،
 ) ١٠حاكم عثماني بمدينة قسسنطينة،
 ) ١١ممثل مسسرحي رأحل،

 ) ١أآ’ن مبعثرة ،وجع ،متشسابهان،
 ) ٢نهر عربي ،ألبارحة ،مشسي،
 ) ٣أحفظ ،وجع «م» ،عكسس ألجزر «م»،
 ) ٤شسهر ميÓدي «م» ،برق ،ثلثا حطم
 ) ٥للندأء ،عاين ،متشسابهان،
 ) ٦آألة طرب ،ثروة ،حرف ألجدي،
 ) ٧مرضس معدي ،سسلم ،قبيح،
 ) ٨ترجع ،مرن ،خاصستي،
 ) ٩يكاتب ،حرسس ،خاصستي
 ) ١٠ثلثا فاز ،لقياسس ألمسسافة ،ظرف
مكان،
 ) ١١أبعد وتنحى ،عاصسمة أفريقية «م»،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصشÓة

^  ٣0جويلية  :1960نفذت ألسشلطات ألسشتعمارية
لعدأم ‘ حق أ÷زأئري عبد ألرحمان
حكم أ إ
ÿليفي ‘ ليون (فرنسشا) بالرغم من وسشاطة
ل–اد ألسشوفياتي «خروتششوف».
رئيسس أ إ
^  ٣0ج-وي-ل-ي-ة  :1959ط-ال-بت أل-ك-ونفدرألية
أل-دول-ي-ة ل-ل-ن-ق-اب-ات أ◊رة إأج-رأء –ق-ي-ق ع-ن ظروف
أسشتششهاد عيسشات إأيدير.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
 23°أ÷زأئر

عنابة

 20°أ÷زأئر

عنابة

1٧400 Oó©dG

لحد  07ذو ألقعدة  14٣8هـ أŸوأفق لـ  ٣0جويلية  2017م
أ أ

إأثـــــر عمليـــة
بحث وتفتيـــشس

ا÷يـشش يكشسف
ويـ ـدمر  4قنابل
تقليدية بتيبازة
«ألششعب» ‘ إأط - - -ار
لره -اب
م- -ك- -اف- -ح- -ة أ إ
وإأث- -ر ع- -م -ل -ي -ة ب -حث
وت - -ف - -ت- -يشس ،كشش- -فت
ودم - - - -رت م - - - -ف - - - -رزة
ل - -ل- -ج- -يشس أل- -وط- -ن- -ي
ألشش- - -ع- - -ب - -ي ،ي - -وم 28
ج- - - -وي- - - -ل - - -ي - - -ة 2017
بتيبازة/ن.ع، 1 .
أرب - - - - -ع ( )04ق - -ن- -اب- -ل
ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة ألصش -ن -ع،
إأضش- -اف- -ة أ ¤م- -ع -دأت
تفج.Ò
و‘ إأط- - - -ار ﬁارب - - -ة
أل -ت -ه -ريب وأ÷رÁة
أŸن - -ظ- -م- -ة ،ح- -ج- -زت
م- - -ف- - -رزة ل- - -ل - -ج - -يشس
ألوطني ألششعبي بعÚ
،6
قزأم/ن.ع.
مركبة رباعية ألدفع
ﬁملة بـ( )09قناطÒ
من أŸوأد ألغذأئية.
م - -ن ج - -ه - -ة أخ - -رى،
أوق- - - -ف ع- - - -ن - - -اصش - - -ر
أل-درك أل-وط-ن-ي ()10
م- - - -ه - - -اج - - -ري - - -ن غÒ
شش- - - - - -رع- - - - - -ي Úم - - - - -ن
ج- -نسش -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة
بورڤلة/ن.ع.4.

اŸدرسصة الثانوية باÿصصوصص.
اأف -اد ‘ سص -ي -اق ا◊دث ال -رائ-د ع-ب-ي-د ب-رشص،
اŸك -ل -ف ب -ا’تصص -ال وا’إع Ó-م ع -ل-ى مسص-ت-وى
اŸدرسص - - - -ة ‘ تصص- - - -ري- - - -ح لـ «الشص- - - -عب» ،اأن
اÎŸشصح Úخضصعوا ،اأمسص ‘ ،اإطار اإجراءات
قبول ملفاتهم ،اإ ¤الفحصص الطبي الشصامل،
Ãا ‘ ذلك طب ا’أسصنان ،القلب والعيون،
بغرضص التاأكد من سصÓمتهم من اأمراضص غÒ
م -ت-وق-ع-ة وال-ت-ي “ك-ن-ه-م م-ن ال-ت-اأه-ل ÿوضص
غمار اŸسصابقة اŸصصÒية.
خضصع اÎŸشصحون اأيضصا اإ ¤اإجراء اختبارات
Œريبية تاأهيلية ‘ اللياقة البدنية ،على اأمل
ان تتواصصل ا’ختبارات ‘ مواد اأدبية و‘
اللغات واŸواد الرياضصية ا◊سصابية ،يوم غد،
اآخ -ر ي -وم ‘ الشص -ه -ر ا÷اري ،ه -ذا ب -ال-نسص-ب-ة

بادرت بها ششرطة بششار

زيارات تكافل Ÿسستخدمي األمن اŸتقاعدين ،اŸرضسى وذوي ا◊قوق

«ألششعب» ‘ بادرة حسصنة تدل على قيم وا’أخÓق
التي بات يتحلى بها اأفراد ا’أمن الوطني نظÒ
التوجيهات البناءة وŒسصيدا للسصياسصة التي اأقّرها
سصيادة اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام لÓأمن
ال- -وط- -ن- -ي ال- -رام- -ي- -ة لضص- -رورة ا’ه -ت -م -ام ب -ك -اف -ة
مسص-ت-خ-دم-ي ا’أم-ن ال-وط-ن-ي خ-اصص-ة اŸت-ق-اع-دين،
اŸرضصى وذوي ا◊قوق ،قامت اإطارات من اأمن
و’ية بشصار بتنظيم زيارات ميدانية على مسصتوى
م- -ن -ازل اŸرضص -ى م -ن م -ن -تسص -ب -ي ا’أم -ن ال -وط -ن -ي
اŸت -ق -اع -دي-ن وع-ائÓ-ت رج-ال الشص-رط-ة اŸت-وفÚ
اأثناء اأو Ãناسصبة اأداء واجبهم اŸهني ،مع تنظيم
زي -ارة م -ع-اي-دة Ÿريضص Úع-ل-ى مسص-ت-وى مسص-تشص-ف-ى
ترابي بوجمعة ببشصـار.
اŸبادرة هذه والتي نالت اسصتحسصانهما ،تاأتي ‘

اإطار تعزيز الروح اŸعنوية والتكافل لدى منتسصبي
اأسصرة ا’أمن الوطني وتعزيز اأواصصر التÓحم بÚ
كافة اأفرادها.

شسبيبة القبائل :إاقالة رحمو Êوموسسو Êمن العارضسة الفنية

أقيل مدرب ششبيبة ألقبائل
لو¤
(ألرأبطة أÎÙفة أ أ
موبيليسس) مرأد رحموÊ
ومسشاعده فوزي موسشو ،Êمن
منصشبيهما ،أمسس ،بحسشب ما علمته
لمر.
(وأج) من أŸعني Úبا أ

«ن- -ح -ن مصص -دوم -ون م -ن ه -ذ ال -ق -رار
ا÷بان» ‘ ،وقت خضصنا فيه الÎبصص
ال -ت-حضصÒي –سص-ب-ا ل-ل-م-وسص-م اŸق-ب-ل
بأاعا‹ تيكجدة (و’ية البويرة).
ال- -رئ- -يسص ح- -ن -اشص -ي Á ⁄ت -لك ح -ت -ى
الشص- -ج- -اع- -ة م- -ن أاج- -ل ا’تصص- -ال ب -ن -ا
وإاخ -ب -ارن -ا ب -ق -راره .م -ن ج -ه -ت -ن -ا ،ل-ن
ن-تسص-ام-ح م-ع ح-ق-وق-ن-ا ’ ،ن-ق-ب-ل فسص-خ
ع -ق -دن -ا ب -الÎاضص -ي ،إا’ ‘ ح -ال دف-ع
م -رت -ب -ات -ن-ا Ÿدة  14شص-ه-را ،حسص-ب-ما
ي-تضص-م-ن-ه ال-ع-ق-د» .وانضص-م ال-ث-نائي
رحمو Êوموسصو ،Êاللذان سصبق وأان
ع -م  Ó-سص -وي -ا ‘ م -ول -ودي -ت -ي ب -ج-اي-ة
وسص-ع-ي-دة ،إا ¤شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ع-ندما
ك- -انت تصص- -ارع م- -ن أاج- -ل ال- -ب- -ق- -اء ‘

الرابطة اأ’و .¤وتعد «الشصبيبة» النادي
ا÷زائري الوحيد الذي  ⁄يغادر قسصم
النخبة منذ صصعوده إاليه سصنة .1969
وأاضصاف موسصو ،Êالذي بدا مÔفزا من
ه -ذه اإ’ق -ال -ة غ Òال -ع-ادل-ة« ،ح-ن-اشص-ي
اتصصل بنا اŸوسصم اŸاضصي حينما كان
الفريق مهددا بالسصقوط ،لكننا قبلنا
اŸهمة دون تردد وفسصخنا عقدينا مع
م -ول -ودي -ة سص -ع -ي -دة .اسص -ت -ج-ب-ن-ا ل-ن-داء
ال -واجب آان -ذاك ،ل-ك-ن ال-ي-وم ت-ع-رضص-ن-ا
للخيانة من قبل هذا الشصخصص الذي
عليه الرحيل عن النادي» .ويتداول
اسصم التقني عادل عمروشصﬁ ‘ ،يط

ن -ادي م -دي -ن -ة ت -ي -زي وزو واŸع -روف
بخÈته ‘ أادغال إافريقيا ،بعدما درب
م-ن-ت-خ-ب-ي ك-ي-ن-ي-ا وب-ورن-دي .ودرب
ع- -م- -روشص ،ا–اد ال- -ع- -اصص -م -ة خ Ó-ل
اŸوسصم اŸاضصي ،قبل أان يغادر الفريق
ال -ع -اصص -م-ي ،ثÓ-ث-ة أاي-ام ق-ب-ل ان-طÓ-ق
البطولة ،ليتم تعويضصه بالفرنسصي جون
ميشصال كفا‹.
و“يزت شصبيبة القبائل خÓل اŸواسصم
القليلة اŸاضصية بغياب ا’سصتقرار على
مسص-ت-وى ال-ع-ارضص-ة ال-ف-ن-ي-ة ،حيث تقوم
اإ’دارة ب- -ت- -غ- -ي ÒاŸدرب Úب- -ط -ري -ق -ة
متكررة.

32°
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للجزائـ ـ ـ ـ ـ ـر إامكانـ ـ ـات احتضسـ ـ ـ ـ ـان
«كـ ـ ـ ـ ـ ـان »2٠19

^^ أرتيـــاح لتحقيـــق نسشبــــة ‚ـــاح ٪100

للمÎشصح Úمن التÓميذ بالطور اŸتوسصط.
اأما فيما تعلق بتÓميذ الطور الثانوي ،فاإن
الÈن-ام-ج ي-ق-تضص-ي اأن ي-خضص-ع-وا ل-ل-ف-ح-وصصات
ال -ط -ب -ي-ة واخ-ت-ب-ارات ال-ل-ي-اق-ة ال-ب-دي-ن-ة ‘()1
ال- -ف- -ا— اأوت ال- -داخ- -ل ،م -ع ب -ر›ة اج -ت -ي -از
ام -ت -ح -ان -ات ك -ت -اب -ي -ة ‘ م -واد ال -ري-اضص-ي-ات،
وال-ف-ي-زي-اء وال-ع-ل-وم وال-ل-غ-ة ال-عربية ،اÿميسص
اŸقبل من ا’أسصبوع ،بينما الشصبÓت سصيجتزن
اختبارات اŸسصابقة ‘  06اأوت من السصنة
ا÷ارية.
Œدر ا’إشصارة اإ ¤اأن مدرسصة اأشصبال ا’أمة
ح -ق -قت نسص -ب -ة ‚اح ك-ل-ي-ة  ‘ ٪100شص- -ه -ادة
ال -ب-ك-ال-وري-ا ل-دورة ج-وان  ،201٧م -ع تسص-ج-ي-ل
–ق -ي -ق م-ع-د’ت ج-ي-دة ج-دا ب Úال-ف-ائ-زي-ن،
وه- -ذا م- -ا ي- -دل ع- -ل- -ى اأن ن- -ظ- -ام ال- -ت -دريسص

 30°وهرأن

31°

ولد علي من ألبليدة:

 ٥٦٠م ـ ـÎشس ـ ـح للمتـ ـ ـ ـوسسط و 4٧٠آاخـ ـ ـ ـ ـر للثان ـ ـ ـ ـوي

^^  288ششبلة منتظرة ‘  5أوت ألدأخـل

 30°وهرأن

ألثمن  10دج

ةمــــة ‘ ألبليـــــــدة
ل أق أ
ل
ب»عتلريصهشـأـــلفدرميسشا
قبڤقـاـــيةد أصلشلاتلححــــبا سقشمÃألدرسئشـيـــسةسأبششوبـتـــفالي
«أألششششرعف

عرفت مدرسشة أششبال ألأمة ألتابعة
للناحية ألعسشكرية ألأو ‘ ¤ألبليدة،
ألإعÓن عن بدأية أللتحاق بصشفوفها،
حيث أسشتقبلت أولياء وتÓميذ من
ﬂتلف وليات ألوطن ،للمششاركة ‘
أŸسشابقة أŸوجهة لتÓميذ ألطورين
أŸتوسشط وألثانوي ،وألطÓع على
ششروط أللتحاق بها للموسشم ألدرأسشي
ألقادم .2018 - 2017
من اŸتوقع ،بحسصب الÈنامج اŸسصطر ،اأن
تسص -ت -م -ر فÎة ال-تسص-ج-يÓ-ت اإ ¤اآخ-ر ي-وم م-ن
ن -ه -اي -ة الشص -ه -ر ا÷اري وال -ت-ي سص-تشص-م-ل 560
مÎشصح للطور اŸتوسصط ،و 4٧0اآخر للطور
الثانوي ،مع اسصتقبال اأيضصا  288شصبلة5 ‘ ،
اأوت ال- -ق- -ادم ،سص- -ت- -ح- -تضص -ن -ه -م و–تضص -ن -ه -ن

ألفجر04.11...............:
ألظهر12.55...............:
ألعصشر16.44...............:
ألمغرب20.00..............:
ألعششـاء21.٣1................:

والكفاءات التي تتوفر لدى اÎŸشصح Úذات
ج -ودة ع-ال-ي-ة ،ون-ظ-ام ال-ت-دريسص ج-دي ،وه-ي
ا◊قيقة التي رصصدتها «الشصعب» ب Úعديد
ا’أو’ء ‘ ،اأنهم يفضصلون اأن يدرسص اأبناوؤهم
ضص- -م -ن «م -درسص -ة اأشص -ب -ال ا’أم -ة» ل Ó-أسص -ب -اب
اŸذكورة.
يذكر ‘ السصياق ،اأن البليدة حظيت بتسصجيل
معد’ت ‚اح ب Úاأبناء اŸدرسصة النظامية
العادية ،و“كنت الÈعمة بوزواوي حفيظة
اإي -ن -اسص ،اب -ن -ة م -دي -ن -ة ب-وف-اريك ،م-ن حصص-د
اŸرتبة الثالثة وطنيا ،بحصصولها على معدل
 18.8٧م -ن  ‘ 20شص-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا لدورة
جوان .201٧

البليدة :لينة ياسسمÚ

كششف وزير ألششباب
وألرياضشة ألهادي ولد
علي ،على هامشس
ألزيارة ألتي قادته،
أمسس ،أإ ¤ألبليدة،
عن أمتÓك أ÷زأئر
أ◊ظوظ لحتضشان
كاأسس أ· أإفريقيا
لكرة ألقدم ،خاصشة
و أنها تتوأفر على كل
ألإمكانات ،باأن –ظى
من جديد بفرصشة تنظيم مثل هذه ألبطولة ألقارية.

أاضصاف ولد علي ،أان فيه منشصآات وهياكل رياضصية تبنى وتهّيأا ‘ غرب
ووسصط البÓد ،على غرار تيزي وزو ووهران والقليعة وبراقي ،سصتكون
جاهزة أافاق  ،2019وقبل موعد تنظيم كأاسص أا· إافريقيا ،موضصحا أان
هذه اŸنشصآات التي –مل مواصصفات دولية ،تؤوهل ا÷زائر أان تكون
حاضصنة Ÿثل هذه البطولة القارية بشصكل عادي ،خاصصة وأان نسصبة
اأ’شصغال متقدمة جدا فيها.
‘ حديثه عن اŸنتخب الوطني ،قال ولد علي إانه ‘ حال احتضصنت
ا÷زائر مثل هذه اŸنافسصة القارية ،فإان اأ’مر يقتضصي وقتها أان
يكون لدينا فريقا ومنتخبا قوياÁ ،ثل اأ’لوان الوطنية ومسصتعد أ’ن
يتبارى وينافسص بقية الفرق واŸنتخبات اإ’فريقية ،والتي باتت اليوم
فرقا يحسصب له أالف حسصاب على مسصتوى القارة السصمراء واÙافل
الدولية ،مثل بطولة العا ،⁄وأان كل هذا يتأاتى بعمل منسصق مع كل
اأ’طراف الفاعلة ،حتى ننجح ‘ اŸهمة ونحقق الغاية والهدف.
وظهر الوزير متفائ Óجدا وبرر ذلك بحجم النجاحات واإ’‚ازات
والنتائج اإ’يجابية اÙققة ‘ بعضص الرياضصات ،وأانه منذ شصهر
جانفي “كنت ا÷زائر من حصصد  100ميدالية من معدن نفيسص
وفضصية وبرونزية ،جاءت كلها خÓل مشصاركتها ‘ ﬂتلف اŸسصابقات
الرياضصية الدولية.
و ⁄ي -خ -ف وزي -ر الشص -ب -اب وال-ري-اضص-ة ،أان ت-لك ال-ن-ت-ائ-ج وا’‚ازات
اÙق -ق -ة ج -اءت ك -ل -ه -ا ب -فضص -ل دع-م رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ل-ل-ري-اضص-ة
ا÷زائرية ،والتي حرصص ‘ تعليماته على دعم الرياضصة بتوف Òكامل
اإ’مكانات ،بغرضص حصصد اأ’لقاب قاريا ودوليا ،وهو يتوقع أان تواصصل
قاطرة الرياضصي ÚاŸتأالق‚ Úاحاتها و–ظى بأالقاب جديدة خÓل
فعاليات الدورة اأ’وŸبية الشصتوية القادمة للعام  ،2018واŸزمع أان
تنظم بدولة اأ’رجنت ،Úوأايضصا خÓل اأ’لعاب اإ’فريقية اŸقبلة من
السصنة نفسصها ،كاشصفا ‘ السصياق أان معسصكرات رياضصية ” تخصصيصصها
لفائدة  400رياضصي ورياضصية ،هم بصصدد التحضص Òللمشصاركة ‘ هذه
اŸنافسصة القادمة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

أامـ ـ ـن وليـ ـة ع ـ ـ ـ Úالدفلـ ـ ـى ي ـ ـداهم أاوك ـ ـار ا÷ر Áـ ـ ـ ـ ـ ـة
لمن دأئرة مليانة من وضشع حد لششبكة متكونة من  12إأثني عششر ششخصشاﬂ ،تصشة ‘
“كنت قوأت ألششرطة أ
لخÓق ،حيث ” حجز  456قرصس
ترويج أŸؤوثرأت ألعقلية ،وإأبعاد قاصشر و–ريضشها على ألفسشق وفسشاد أ أ
لضشافة إأ ¤بندقية صشيد وسشÓح أبيضس ﬁظور «سشيف» من
مهلوسس وكمية معتÈة من مادة ألقنب ألهندي ،با إ
لطرأف إأ ¤أ÷هات ألقضشائية أıتصشة.
لجرأءأت ألقانونية ” تقد Ëأ أ
أ◊جم ألكب ،Òبعد أسشتكمال أ إ

” هذا ‘ إاطار Œسصيد اıطط
اأ’مني اŸسصطر من طرف مصصالح
الشصرطة أ’من و’ية ع Úالدفلى،
Ãختلف فرقها وفصصائلها الهادفة
إاﬁ ¤اربة وقمع ا÷رÁة بكافة
أاشصكالها.
ك -م -ا “ك -نت ع -ن -اصص -ر اŸصص -ل -ح-ة
ال -و’ئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ،م-ن
ت -ف -ك-يك شص-ب-ك-ة ﬂتصص-ة ‘ سص-رق-ة

ال - -ك - -واب - -ل خ - -اصص - -ة ب - -اأ’ع - -م - -دة
الكهربائية.
ح-ي-ث-ي-ات ال-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت بناًء على
م- -ع- -ل- -وم- -ات م- -ؤوك -دة وردت ل -ذات
اŸصصلحة ،مفادها وجود شصخصصÚ
مشص -ت -ب -ه ف-ي-ه-م-ا بصص-دد ن-ق-ل ك-م-ي-ة
معتÈة من الكوابل على م Ïمركبة
ن -ف -ع -ي -ة ،ل -ي -ت -م م -ب -اشص -رة ت -وق -ي-ف
اŸركبة ،بعد تفتيشصها ع Ìبداخل

الصصندوق اÿلفي على  11لفة كبÒة
قدر وزنها بـ 820كلغ ،ومن خÓل
التحقيق اŸعمق ” توقيف باقي
أافراد الشصبكة ،وإا‚از ملف قضصائي
‘ ه- -ذا الشص- -أان م- -ن أاج -ل ج -ن -اي -ة
ت- -ك- -وي -ن ج -م -ع -ي -ة أاشص -رار ل -غ -رضص
ارتكاب السصرقة اŸوصصوفة بتوفر
ظروف التعدد واسصتحضصار مركبة
ذات ﬁرك.

ليسس Îيرفضش عرضسا ثانيا من روما من أاجل ﬁرز
رفضس ليسش Îسشيتي (ألبطولة أل‚ليزية لكرة ألقدم) عرضشا ثانيا
من جمعية روما (ألبطولة أليطالية) قدر بـ ٣5مليون يورو من
أجل ضشمان خدمات ألدو‹ أ÷زأئري رياضس ﬁرز ،بحسشب ما
ليطالية سشكاي سشبور.
نقلته ألقناة أ إ
بحسصب نفسص اŸصصدر ،فإان مونشصي ،اŸدير الرياضصي للفريق اإ’يطا‹ ،صصرح
قائ‘‘ :Óنحن ’ نعمل للتعاقد مع إاسصم واحد ،هنالك العديد من الÓعب Úنود
ال -ت -ع -اق -د م-ع-ه-م .ف-ي-م-ا ي-خصص م-ل-ف ري-اضص ﬁرز ،ف-ق-د ق-دم-ن-ا ع-رضص Úل-ل-ف-ري-ق
اإ’‚ليزي ،أاعتقد أان العرضص الثا Êكان كافيا ولقد توقفنا عند ذلك ا◊د‘‘.
وكان ا÷زائري ،الذي يربطه عقد مع النادي ا’‚ليزي إا ¤غاية  ،2020قد أاعلن
رغبته ‘ الرحيل عند انقضصاء موسصم .201٧ - 2016
وأاضصاف مونشصيﬁ‘‘ :رز يتواجد من ب Úاهتماماتنا ولكن ’ Áكن اعتباره اإ’سصم
الوحيدÁ ،كن أان يكون العرضص الثا Êآاخر ما نقدمه للفريق اإ’‚ليزي‘‘.
وحددت إادارة ليسص Îسصيتي مبلغ  50مليون يورو كقيمة فسصخ عقد الدو‹ ا÷زائري،
وهو اŸبلغ الذي جعل عدة فرق مهتمة بخدماته تنسصحب من السصباق.
وحقق الدو‹ ا÷زائري لقب البطولة ا’‚ليزية مع ليسص Îسصيتي موسصم - 2015
 ،2016حيث سصجل معه  1٧هدفا بينما اكتفى بـ 6أاهداف فقط ‘ اŸوسصم الفارط
مع التأاهل إا ¤الدور ربع النهائي من رابطة أابطال أاوروبا ‘ أاول مشصاركة ‘ تاريخ
النادي قبل أان يخرج على يد أاتلتيكو مدريد اإ’سصبا.Ê

