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الدورة  84لجتماعات ا–اد اŸهندسس ÚالزارعيÚ

بوعزغي :أهدأف أ◊كومة أŸتعلقة بالقطاع ترتبط بتحقيق ألسسيادة ألوطنية
قال وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري عبد القادر بوعزغي ،إان أاهداف ا◊كومة بخصسوصس قطاع الفÓحة
لمن الغذائي وتلبية حاجاتنا الوطنية وتطوير القطاع ،مؤوكدا أان
ترتبط مباشسرة بالسسيادة الوطنية ،من خÓل –قيق ا أ
ا÷زائر قطعت خطوات جريئة ‘ هذا النهج.

جÓل.ب
ك -م -ا أاب -دى ب -وع-زغ-ي ارت-ي-اح-ه لÓ-ه-ت-م-ام
الكب Òالذي توليه ا◊كومة لكل النشساطات
الرامية لتحقيق األمن الغذائي الذي يرتبط
بشس -ك -ل ك -ب Òوم -ب -اشس -ر ب -السس -ي -ادة ال -وط-ن-ي-ة،
موضسحا ‘ كلمته لدى إاشسرافه على أاشسغال
ال - -دورة  84لج-ت-م-اع-ات اŸك-تب ال-ت-ن-فيذي
ل–اد اŸه- - -ن - -دسس Úال - -زراع - -ي Úب - -ف - -ن - -دق
األوراسس - -ي ب - -ال - -ع - -اصس - -م - -ة ،أاول أامسش‚ ،اح
ال -دي -ن -ام-ي-ك-ي-ة واإلصسÓ-ح-ات ال-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا
الدولة منذ سسنة  2000للنهوضش بالقطاع.
‘ هذا اإلطار ،أاشسار وزير الفÓحة إا ¤أان
ت- -زاي- -د ال- -ن -م -و ال -دÁغ -را‘ والح -ت -ي -اج -ات
ال -غ -ذائ-ي-ة –ت-م ع-ل-ى ب-ل-دن-ا ت-ط-وي-ر ال-ق-ط-اع
الفÓحي وتثم Úقدراته بشسكل دائم ،مؤوكدا
أان هذا القطاع يلبي حاليا  70باŸائة من
الح -ت-ي-اج-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر ،داع-ي-ا إا¤
ضسرورة تكثيف التعاون والشسراكة ب Úا÷زائر
والدول العربية ‘ اÛال الفÓحي ‘ ،حÚ
أاك -د أان ك -ل ال-تسس-ه-يÓ-ت اإلداري-ة وال-ق-ان-ون-ي-ة

مضس -م -ون -ة لسس -ت -ق -ط -اب اŸت -ع-ام-ل Úال-ع-رب
اŸهتم Úبالسستثمار با÷زائر.
ب- - -وع- - -زغ- - -ي أاك- - -د أان دورة اŸه - -ن - -دسسÚ
الزراعي Úمن شسأانها تعزيز التعاون الفÓحي
ب Úا÷زائر والدول العربية ،فضس Óعن كونها
ف- -رصس- -ة ل- -ت- -ب- -ادل اÈÿات ب ÚاŸه- -ن- -دسسÚ
الزراعي Úالعرب.
ب - -دوره أاك - -د رئ - -يسش ال–اد ال - -وط- -ن- -ي
للمهندسس Úالزراعي Úا÷زائري Úيحي زان

ع -ل -ى ضس -رورة ال -ن -ه-وضش ا◊ق-ي-ق-ي ب-ال-ق-ط-اع
ال-فÓ-ح-ي م-ن خÓ-ل اع-ت-م-اد ب-رام-ج ت-ن-م-وي-ة
ن-اج-ع-ة ودع-م السس-ت-ث-م-ارات ال-كÈى وت-ط-وير
آال-ي-ات اإلن-ت-اج وال-ت-خ-زي-ن وال-ت-ح-وي-ل ،م-ذك-را
ب-أاه-م-ي-ة ت-وسس-ي-ع ال-رق-ع-ة ال-فÓ-ح-ي-ة اŸسس-قية
والع -ت -م -اد ع -ل-ى ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات واألب-ح-اث
الزراعية ا◊ديثة واإلرشساد الفÓحي.
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاك -د رئ -يسش ال–اد ال-وط-ن-ي
للمهندسس Úالزراعي Úالعرب حسسن اŸنفو‹
على الهتمام الكب Òالذي توليه الدول العربية
لقطاع الفÓحة ،مشسÒا إا ¤أان انعقاد الدورة
اŸق -ب -ل -ة ل –Ó-اد سس -ي -ك-ون ال-ع-ام اŸق-ب-ل ‘
السسودان ،موضسحا أان ال–اد حريصش دائما
على تنفيذ األهداف التي سسطرها،كما يتو¤
إاعداد تقرير سسنوي عن األمن الغذائي ‘
الدول األعضساء بحيث تتم مناقشسته واعتماده
‘ الج -ت -م -اع -ات السس -ن -وي -ة ل -ل -م -ؤو“ر ال-ع-ام
ل –Ó-اد ،مضس -ي -ف -ا أان -ه ي -ق -وم أايضس -ا ب -إاع -داد
دراسسات ‘ ›ال عصسرنة وتطوير اŸنظومة
ال- -زراع- -ي- -ة ال- -ع -رب -ي -ة ورف -ع ت -وصس -ي -ات ه -ذه
الدراسسات إا ¤ا÷هات اıتصسة ‘ الدول
العربية لÓسستفادة منها.

تزامن مع إاطÓق العروضس السستثنائية للمجمع نهاية السسنة

صسيانة ألشسبكة يشسل ألوكالت ألتجارية لتصسالت أ÷زأئر بالعاصسمة
تسسببت صسيانة الشسبكة التي قام بها
›مع اتصسالت ا÷زائر خÓل اليومÚ
ال -ف -ارط ‘ ،Úشس -ل -ل ت -ام ع -ل -ى مسس -ت -وى
وك-الت-ه-ا ال-ت-ج-اري-ة با÷زائر العاصسمة
م- -ن خÓ- -ل ت- -وق- -ف ال- -ن- -ظ -ام ،م -ا وضس -ع
لع - -وان ،لسس- -ي- -م- -ا اŸوج- -ودي- -ن ع- -ل- -ى
ا أ
مسس -ت -وى الشس -ب -اب -يك ‘ ،ورط -ة ل-تÈي-ر
ال -ت -وق -ف ع-ن ال-ع-م-ل ل-ل-ق-ي-ام Ãخ-ت-ل-ف
اŸعامÓت.
خّلف توقف النظام على مسستوى الوكالت
التجارية لتصسالت ا÷زائر ،غضسبا واسستياء
لدى زبائن اÛمع ،الذين تعذر عليهم القيام

Ãخ-ت-ل-ف ال-ع-م-ل-ي-ات ،لسس-ي-م-ا م-ا ت-ع-لق بدفع
فوات ÒاألنÎنت ،التبليغ عن األعطال سسواء
اŸتعلقة بخدمة الهاتف الثابت أاو األنÎنت
م -ن ج -ه -ة ،ك -م -ا ت-ع-ذر ع-ل-ى ع-م-ال ال-وك-الت
التجارية متابعة العمليات التجارية على غرار
التصسليحات واألعطال.
أام -ام ه -ذا ال -وضس -ع ،ي -ج -د ال -زب -ون ن -فسس -ه
ﬁت -ارا ب ÚاŸغ -ادرة أاو الن -ت -ظ -ار لسس -اع-ات
طويلة على أامل أان يعود النظام «السسيسستام»،
خاصسة وأان منهم من اقتطع وقتا من سساعات
العمل من أاجل اÛيء لدفع الفوات ،Òكما أان
هذا التوقف انعكسش على مردودية الوكالت

التجارية لتصسالت ا÷زائر.
تزامن هذا النقطاع ‘ النظام ‘ الوقت
الذي يعرف عن اتصسالت ا÷زائر تخصسيصسها
لعروضش اسستثنائية مع نهاية كل سسنة ،لسسيما
خÓل شسهري نوفم Èوديسسم ،Èوالدليل على
ذلك اإلق -ب -ال ال -ك -ب Òل -ل-زب-ائ-ن ع-ل-ى ال-ع-رضش
الÎقوي اÿاصش باألنÎنت «إايدوم» ،بحيث
يسس -ت -ف-ي-د م-ن ي-دف-ع  5أاشس-ه-ر مسس-ب-ق-ا بشس-هر
سسادسش كهدية وهو العرضش الذي سسينتهي يوم
 9ديسسم Èمن السسنة ا÷اري.

لذاعة للوقاية من حرائق الغابات
حصسيلة حملة ا إ

سسعاد.ب

تسسجيل  156أتصسال تتعلق بإانذأرأت نشسوب حرأئق
الشسعب– /ت إاشسراف وزير التصسال جمال
لذاع- -ة ا÷زائ- -ري- -ة عÈ
ك - -ع - -وان ،أاط - -ل - -قت ا إ
لذاعات ا÷هوية  ‘ ،48اÿامسس
شسبكتها من ا إ
من شسهر أاوت  ،٢٠١٧حملة –سسيسسية واسسعة
ل-ل-وق-اي-ة م-ن ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات وت-ع-م-ي-ق ث-قافة
ح-م-اي-ة ال-غ-ط-اء ال-ن-ب-ات-ي والبيئة اسستمرت إا¤
نهاية شسهر أاكتوبر .٢٠١٧
جاء إاطÓق هذه اŸبادرة الوطنية بتوجيه من
وزي- -ر التصس- -ال ،ع -ن ط -ري -ق اإلذاع -ات ا÷ه -وي -ة،
اسس-ت-ج-اب-ة ◊اج-ة ط-ارئ-ة وم-ل-ح-ة ف-رضس-ه-ا التزايد
اŸلفت ألعداد حرائق الغابات ‘ ﬂتلف وليات
الوطن ،والتسساع اŸقلق لدائرة انتشسارها مع ما
تخلفه من أاضسرار وخسسائر جسسيمة كانت آاثارها
ك- -ارث -ي -ة ع -ل -ى اÙاصس -ي -ل ال -زراع -ي -ة ،األشس -ج -ار
اŸث-م-رة ،والÌوة ا◊ي-وان-ي-ة األل-ي-ف-ة (الق-تصسادية)
والÈي -ة ،وال-ع-دي-د م-ن اŸزارع ال-ع-ائ-ل-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة،
ناهيك عن الÌوة اŸسساحات الغابية ذات األهمية
القتصسادية والبيئية ،وعدد من واحات النخيل ‘
اŸناطق ا÷نوبية.
تنفيذا لهذه التوجيهات ،وبإاشسراف من اŸدير
ال -ع-ام ،أاط-ل-قت اإلذاع-ة ا÷زائ-ري-ة عﬁ Èط-ات-ه-ا
ا÷هوية 05 ‘ ،أاوت  2017هذه ا◊ملة بالتعاون مع
كل الشسركاء الفاعل ‘ ÚاŸوضسوع من جماعات
ﬁلية ،مصسالح الغابات ،الفÓحة،ا◊ماية اŸدنية،
ال- -درك واألم- -ن ال- -وط -ن -ي ،Úوا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة
واŸواطنÚ؛ حيث وإا ¤جانب تخصسيصش فضساءات
تفاعلية للنقاشش حول خطورة هذه ا◊رائق وأاهمية

مسساهمة ا÷ميع للحد منها والوقاية من أاخطارها
وآاثارها الكارثية ﬂتلفة األبعاد ” ،تخصسيصش خط
هاتفي أاحمر على مسستوى كل إاذاعة جهوية على
م -دار السس -اع -ة ،لسس -ت -ق -ب-ال اتصس-الت اŸواط-ن-ات
ÓبÓغ عن حريق أاو طلب اŸسساعدة
واŸواطن ،Úل إ
أاو ت -ق -د Ëرأاي –سس -يسس -ي ح -ول ضس-رورة ان-خ-راط
ا÷ميع ‘ هذا العمل الوقائي الوطني اŸد.Ê
وقد لقيت اŸبادرة Œاوبا واسسعا من طرف
اŸواط -ن ،Úع -كسس -ت -ه التصس-الت ال-ه-ات-ف-ي-ة؛ ح-يث
وصسلت إا 1020 ¤اتصسال ‘ السساعات األو ،¤منها
أاك Ìمن  20اتصسال خاصسا باإلنذار بنشسوب حريق،
لÒتفع هذا الرقم ‘ اليوم اŸوا‹ إا ¤أاك Ìمن 30
Óنذار.
اتصسال ل إ
وقد سسجلت أاغلب التصسالت اÿاصسة باإلنذار
بنشسوب حرائق ‘ الوليات اŸتضسررة أاك Ìوهي
ت -ي-زي وزو ،ب-ج-اي-ة ،ال-ب-وي-رة ،أام ال-ب-واق-ي ،غ-ل-ي-زان
Óذاعة بتأاكيد حسساسسية
وعنابة ،وهو ما سسمح ل إ
وأاه -م -ي -ة دوره -ا ك -وسس -ي -ط ل -ل -ت -نسس -ي-ق م-ع أاج-ه-زة
اŸكافحة واإلطفاء ‘ مصسالح الغابات وا◊ماية
اŸدن- -ي -ة ال -ت -ي ” إاشس -ع -اره -ا ‘ ا◊ Úل -ل -ت -دخ -ل
السس -ري -ع ،ك -م -ا ك -ان ل -ه -ا دور حسس -اسش ‘ م-راف-ق-ة
اŸواطن ‘ Úهذه الظروف الصسعبة ‘ اŸناطق
األك Ìتضسررا.
وا ¤ج -انب اŸت -اب -ع-ة ال-ي-وم-ي-ة ل-وزي-ر التصس-ال
Ÿسسار ونتائج هذه اŸبادرة التحسسيسسية من خÓل
ت -ل -ق -ي -ه ◊صس -ي -ل -ة ي -وم -ي -ة ح -ول ع -دد التصس-الت
ا◊صسصش اıصسصس -ة ل -ل -م -وضس -وع ،أاشس-رف ي-وم 09

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

أاوت شسخصسيا خÓل زيارة العمل التي قام بها إا¤
ولي -ة ب -وم -رداسش ،ع -ل -ى م -ت -اب-ع-ة سس Òال-فضس-اءات
اإلذاعية التفاعلية التي بر›ت لهذا الغرضش عÈ
اإلذاعات ا÷هوية خاصسة ‘ الوليات اŸتضسررة
أاك ،Ìكما سساهم ‘ العمل التحسسيسسي من خÓل
تدخل نقلته كل اإلذاعات ا÷هوية ،كما قام بزيارة
م -ي -دان -ي -ة ا ¤إاح -دى ضس -واح -ي ب -وم -رداسش حضس-ر
خ Ó-ل -ه -ا ع -م-ل-ي-ات إاط-ف-اء ◊ري-ق م-ن ط-رف ف-رق
ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،ك-م-ب-ادرة تضس-ام-ن-ي-ة وتشس-ج-ي-عية
ألعوان جهاز ا◊ماية اŸدنية.
وتشس Òا◊صس -ي -ل -ة ال -ع -ام -ة ألع -داد التصس -الت
اŸسس -ج -ل -ة خ Ó-ل ه -ذه اŸب -ادرة ال -ت-ي ت-رك-زت ‘
شسهرها األخ( Òأاكتوبر) على العمليات التحسسيسسية
اÿاصسة بحماية الغابات ،إاعادة غرسش اŸسساحات
اŸتضسررة ،ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة التي
ك- -ان ق- -د أاع- -ل- -ن ع- -ن -ه -ا م -ع -ا‹ وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية من تيزي وزو 17 ‘ ،جويلية،
ثم وزير الفÓحة والتنمية الريفية يوم  19جويلية
 ،2017ب -خصس -وصش ت -ع -ويضش ومسس -اع -دة اŸن-ك-وبÚ
واŸتضسررين من ا◊رائق 17 ‘ ،ولية ،إا ¤مسستوى
عال من تفاعل اŸواطن Úمعها ،حيث ” اسستقبال
أاك Ìمن  3420اتصسال ،ومن هذا الرقم اإلجما‹ ”
تسس -ج-ي-ل  156اتصس -ال ت -ت -ع -ل-ق ب-إان-ذارات ب-نشس-وب
حرائق ،والبقية تراوح ﬁتواها ب Úتثم ÚاŸبادرة
والتنويه بأاهميتها ،وب Úالتعليق على أاداء أاجهزة
اŸكافحة والبلديات واŸواطن والدعوة إا ¤حماية
البيئة والغابات الخ.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

العدد
17481

بطاشس يتحدث عن كتابه لـ «الشسعب»:

02

«أŸرشسد ألكب ‘ Òقانون ألعمل» إأصسدأر جديد Ãثابة ﬁامي متنقل
أاصسدر زه Òبطاشس اسستشساري قانوÊ
وم-ك-ل-ف ب-ال-دراسسات والتلخيصس بوزارة
العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي،
لول م-ن ن-وع-ه ي-ت-ع-ل-ق
ك -ت -اب -ا ق -ي -م -ا وا أ
بعا ⁄الشسغل بعنوان «اŸرشسد الكب‘ Ò
ق -ان -ون ال -ع -م -ل» ،ي -ت -ط-رق ف-ي-ه إا ¤ك-ل
اŸسسائل اŸتعلقة بهذا ا÷انب ابتداء من
نشس -أاة ع Ó-ق -ة ال -ع -م -ل ،ح -ت -ى ن -ه -اي -ت -ه
الطبيعية وهي التقاعد وكل ما يتعلق
لج -انب
ب- -ظ- -روف ال- -ع- -م -ل وتشس -غ -ي -ل ا أ
وال- -عÓ- -ق -ات ال -ف -ردي -ة وا÷م -اع -ي -ة ‘
ال-ع-م-ل وغÒه-ا م-ن اŸسس-ائ-ل ال-ق-انونية،
التي “كن من أاخذ القرارات الصسائبة
وبشس -ك -ل ق -ان -و ،Êب -ح-يث لق-ى ال-ك-ت-اب
رواجا كبÒا لدى اŸهتم Úبهذا ا÷انب
لهداء
الذين اسستفادوا أامسس من بيع با إ
بالصسالون الدو‹ للكتاب «سسي.»٢٠١٧ Ó

سسهام بوعموشسة
أاوضسـ ـ ـح زهـ ـ ـ ـ ـ Òبط ـ ـ ـ ـ ـاشش ‘ ،تصسريـ ـ ـ ـح
لـ «الشس- -عب» ،ع- -ل -ى ه -امشش ال -ب -ي -ع ب -اإله -داء
لكتابه ،أان سسبب إاصسداره لهذا الدليل القانوÊ
باعتباره مكونا ‘ عا ⁄الشسغل هو النقصش
الكب ‘ Òاإلصسدارات اŸتعلقة بعا ⁄الشسغل،
الذي يعت ÈعاŸا معقدا ومتشسعبا يتناول كل
التخصسصسات ،كما أان الكث Òمن الفاعل‘ Ú
ع -ا ⁄الشس -غ -ل ي -رح -ل -ون دون ت-رك أاي م-ؤول-ف
يتحدث عن هذا اÛال ،فقط توجد Œربة
واحدة نشسرت سسنة  1970لكن الكتاب يفتقد
ل-ل-ت-ح-ل-ي-ل وصس-اح-ب-ه-ا وضس-ع القوان Úكما هي،
عÓوة على Œربته ‘ ميدان الصسحافة التي
اسس -ت -غ-ل-ه-ا ل-ت-بسس-ي-ط ه-ذه ال-ق-وان Úل-ت-ك-ون ‘
Óنتاج:
متناول ا÷ميع وهم األطراف الثÓثة ل إ
العامل أاو ‡ثل العمال ،اŸسستخدم وا◊كومة
ول Áكن السستغناء عنهم.
وأاضساف السستشساري القانو ،Êأان أاكÌية
اŸشس -اك -ل ا◊اصس -ل-ة وال-ن-زاع-ات ال-ن-اشس-ئ-ة ‘
اŸؤوسسسسات سسببها نقصش ‘ معرفة القانون أاو
عدم اسستفاء اإلجراءات ،مشسÒا إا ¤أان هذا
ال-ك-ت-اب ي-راف-ق ك-ل األط-راف السس-اب-ق ذك-ره-ا
بالنصسح والسستدلل القانو Êكي يتمكنوا من
ات -خ -اذ ال -ق -رارات الصس -ائ-ب-ة وبشس-ك-ل ق-ان-و،Ê
ب -ح -يث ي -ت -ط -رق إا ¤ك -ل اŸسس -ائ-ل اŸت-ع-ل-ق-ة
بالعمل ابتداء من نشسأاة عÓقة العمل حتى
نهايته الطبيعية ،وهي التقاعد مرورا Ãا كل
ما يتعلق بظروف العمل ،تشسغيل األجانب،
ال -ع Ó-ق -ات ال -ف -ردي -ة وا÷م-اع-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل،

ال -وق -اي -ة وتسس -وي -ة ن -زاع -ات ال -ع-م-ل ،الصس-ح-ة
واألمن ‘ العمل وغÒها.
يحتوي الكتاب على  19فصس ،Óكل فصسل
جاء ‘ شسكل سسؤوال وجواب واŸرجع القانوÊ
‘ كل نقطة تطرق لها اŸؤولف ،وآاخر فصسل
وضسعت كل النصسوصش اŸرجعية التي اعتمد
ع-ل-ي-ه-ا وب-ال-ت-فصس-ي-ل وحسسب ال-ه-رم ال-ق-ان-و،Ê
وه -ي م -وج -ودة ‘ ا÷ري -دة ال-رسس-م-ي-ة Áك-ن
الط Ó-ع ع -ل -ي -ه -ا ،ب -ح -يث أان اŸسس-أال-ة األكÌ
أاه -م -ي -ة يضس -ع -ه -ا ال -ك -اتب ‘ إاط -ار ‘ شس-ك-ل
م Ó-ح -ظ -ة ،ك -م -ا ي -ح -ت -وي اŸل -ح-ق ع-ل-ى ك-ل
إاجراءات التشسريع للعمل با÷زائر من 1990
إا ¤غاية اليوم.
علما أان بطاشش كانت له إاصسدارات سسابقة
األول حول األجور ألنه أاول شسئ يهم العامل،
ي -ت -ن -اول ك -ل ال -تشس -ري -ع -ات اÿاصس -ة ب-األج-ور
واألجر الوطني اŸضسمون والنظم التعويضسية
التي تعد جزءا ل يتجزأا من األجور ،وهو
موجود باللغت Úالعربية والفرنسسية ،وباعتباره
ﬂتصسا ‘ اŸصسطلحات القانونية قام الكاتب
ب -إاصس -دار ك -ت -اب ق-ي-م ع-ب-ارة ع-ن م-ع-ج-م ل-ك-ل
اŸصسطلحات الواردة ‘ القانون ا÷زائري
بالشسرح والتفصسيل باللغت Úالعربية والفرنسسية
بدار الفنون اŸطبعية «إايناك» ،وإاصسدار آاخر
ق -ي -د ال -ت -حضس Òح -ول ال -ق -ان-ون الج-ت-م-اع-ي
يتطرق إا ¤كل ما يتعلق با◊ماية الجتماعية
وهو أايضسا ‘ شسكل سسؤوال وجواب.
‘ ه - -ذا السس - -ي - -اق ،ق - -ال ب- -ط- -اشش إان ك- -ل
إاصس -دارات -ه م -وج -ه -ة ل -ل -ق -ان -ون -ي Úومسس-ؤوو‹
اŸوارد ال -بشس -ري -ة ،اŸن -ظ-م-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة اإ¤
جانب األطراف الثÓثة ،منظمة أارباب العمل،
م-ف-تشس-ي ال-ع-م-ل ،األج-راء وال-ع-م-ال و‡ث-ليهم
واŸسستخدم Úورؤوسساء اŸؤوسسسسات ،كما أان
إاصسداره ا÷ديد «اŸرشسد الكب ‘ Òقانون
العمل» Ãثابة ﬁام متنقل ألن القانون ل
يحمي اŸغفل Úوينبغي على كل فرد معرفة
كل ما يتعلق بحقوقه القانونية.

Ãشساركة  ٢٠جامعة من  ١١دولة

ألنظام ألبيئي وألتنمية أŸسستدأمة ﬁور مؤو“ر دو‹ بتمÔأسست

ي -ن -اقشش ›م -وع -ة م -ن ال -ب-اح-ث Úواألسس-ات-ذة
ا÷ام -ع -ي Úب -اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي ا◊اج م-وسس-ى أاق
اخ -ام -وخ ب -ع -اصس -م -ة اله -ق -ار ،ضس -م -ن ف-ع-ال-ي-ات
اŸؤو“ر الدو‹ اÿامسش ،موضسوع النظام البيئي
وال-ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي واإلي-ك-ول-وج-ي ،وال-ت-جمعات
ا◊ي -وان -ي -ة ومسس -اه -م -ت -ه -م ‘ –ق -ي -ق ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسستدامة ،وهذا بتبادل الأراء واألفكار ونتائج
ال- -ت- -ج -ارب السس -اب -ق -ة ،ودراسس -ت -ه -ا م -ع اÙي -ط
اإليكولوجي اŸوجود ‘ ولية “Ôاسست ،ما جعل
القائم Úعليه يختارون إانعقاد طبعة هذه السسنة
‘ عاصسمة الهقار التي تبقى ﬁفزة ومسستقطبة
لدراسسات مسستقبلية تعطي دفعا كبÒا للمنطقة
‘ اŸسستقبل و‘ شستى اÛالت.
فعاليات اŸؤو“ر ،اŸنظم من طرف Èﬂ
ال- -ت- -ن -وع ال -ب -ي -ول -وج -ي ال -ت -اب -ع ÷ام -ع -ة ال -ع -ل -وم
التكنولوجية هواري بومدين ،بالتنسسيق مع اŸركز
ا÷امعي بعاصسمة الهقار ،اŸتواصسل على مدى
ثÓثة أايام ،يشسهد مشساركة  20جامعة من  11دولة
على غرار (إايران ،تونسش ،بلجيكا ،تركيا ،سسوريا،
إاسسبانيا ،لبنان ،سسوريا ،اŸغرب ،فرنسسا ).
أاكد عميد جامعة هواري بومدين بروفيسسور
ﬁمد سسعيدي لـ «الشسعب» أاهمية اŸؤو“ر الذي

ينظم مرة كل أاربع سسنوات ،من خÓله يتم الكشسف
ع- -ن ن -ت -ائ -ج Œارب م -ن ط -رف أاسس -ات -ذة دول -يÚ
وخÈاء وت - -ب - -ادل اÈÿات واألف- -ك- -ار ‘ اÛال
والتخصسصسات ،مؤوكدا أان اختيار “Ôاسست ،جاء
ألن اÙي -ط اإلي -ك -ول -وج -ي ف -ي -ه -ا م Ó-ئ-م ل-ه-ذا
اŸؤو“ر‡ ،ا سس- -ي -ؤوه -ل اŸن -ط -ق -ة ‘ السس -ن -وات
القادمة لحتضسان مشساريع ‘ خصسوصش التنمية
اŸسستدامة.
‘ ن -فسش السس -ي -اق ،أاضس -افت ب -وع -م -رة أام -ي -ن-ة
أاسستاذة إايكولوجي العشسائر ا◊يوانية «للشسعب»،
أان اŸؤو“ر ه- -و ف- -رصس- -ة إلسس- -ت -كشس -اف األه -ق -ار
والتنوع اŸتواجد فيها خاصسة وهي طبيعة ل تزال
عذراء من خÓل التنوع اŸتواجد فيها من نباتات
وحيونات وحشسرات ،وغÒها ‡ا سسيجعل مثل
هذه الفعاليات خطوة مهمة لدفع الولية ‘ شستى
اÛالت سسواء سسياحة أاو تنمية مسستدامة وهذا
من خÓل األبحاث التي سستجرى فيها مسستقب.Ó
م- -ن اŸن- -ت- -ظ -ر أان يشس -ه -د اŸؤو“ر إال -ق -اء 19
ﬁاضسرة و 30إاتصسال مباشسرا ‘ ›ال النظام
البيئي والتنوع البيولوجي والتنمية اŸسستدامة.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
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تتضضمن أتفاقيات تعاون مع عدة دول

رئيسش ا÷مهورية يوقع خمسصة مراسصيم ويتلقى تها Êملوك ورؤوسصاء دول
وق -ع رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ع -ل -ى ع-دة
مرأسضيم رئاسضية تتضضمن ألتصضديق
ع-ل-ى أت-ف-اق-ي-ات وبروتوكول أتفاق
وم- -ذك- -رة ت- -ف -اه -م م -ع ع -دة دول،
لول،
ب - -حسضب م - -ا أف- -اد ب- -ه ،أمسس أ أ
بيان للرئاسضة.
أاوضص -ح ن -فسس اŸصص -در ،أان -ه «ط -ب-ق-ا
للمادة  9-91من الدسصتور ،وقع رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
مراسصيم رئاسصية تتضصمن التصصديق على
ب - -روت - -وك - -ول الت - -ف - -اق ب Úح - -ك - -وم- -ة
ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري-ة ال-دÁق-راط-ي-ة
الشص -ع -ب -ي -ة وح -ك -وم-ة ج-م-ه-وري-ة الصصÚ
الشص-ع-ب-ي-ة اŸت-ع-ل-ق ب-إارسص-ال ب-ع-ثة خÈاء
صص -ي -ن -ي Úإا ¤ا÷زائ -ر إل‚از اŸرح-ل-ة
ال -ث -ان-ي-ة م-ن مشص-روع «–سص Úاألراضص-ي
ال -ف Ó-ح -ي -ة اŸا◊ة ب -ا÷زائ-ر» اŸوق-ع
با÷زائر بتاريخ  15سصبتم Èسصنة .2016
كما وقع رئيسس الدولة أايضصا ،على

مرسصوم يتضصمن التصصديق على اإلتفاق
ب Úح- -ك- -وم- -ة ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة الشص- -ع -ب -ي -ة وح -ك -وم -ة

ج -م -ه -وري -ة ط-اج-كسص-ت-ان ح-ول الÎق-ي-ة
وا◊ماية اŸتبادلة لÓسصتثمارات واŸوقع
با÷زائر ‘  11مارسس سصنة .2008

ألذكرى  63لندلع ألثورة ألتحريرية

‘ سص- - -ي - -اق م - -تصص - -ل ،وق - -ع رئ - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى م-رسص-وم Úي-تضص-م-نان
ال -تصص -دي -ق ع -ل -ى ات -ف-اق-ي-تŒ Úم-ع بÚ
ح - -ك - -وم - -ة ا÷م - -ه - -وري - -ة ا÷زائ - -ري- -ة
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة الشص- -ع -ب -ي -ة وح -ك -وم -ة
ج - -م - -ه - -وري - -ة إاث- -ي- -وب- -ي- -ا ال- -ف- -درال- -ي- -ة
ال -دÁق -راط -ي -ة ،األو ¤ت -ت -ع -ل-ق Ãج-ال
«ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي وال -ت-ق-ن-ي اŸوق-ع-ة
با÷زائر بتاريخ  15مارسس سصنة »2015
وال- -ث- -ان- -ي -ة «ح -ول الصص -ح -ة ا◊ي -وان -ي -ة
اŸوقعة با÷زائر ‘  15مارسس سصنة
.»2015
كما وقع رئيسس الدولة على مرسصوم
ي-تضص-م-ن ال-تصص-دي-ق ع-ل-ى م-ذك-رة تفاهم
ب Úح- -ك- -وم- -ة ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة الشص- -ع -ب -ي -ة وح -ك -وم -ة
ج - -م - -ه - -وري - -ة إاث- -ي- -وب- -ي- -ا ال- -ف- -درال- -ي- -ة
ال - -دÁق - -راط - -ي- -ة ‘ ›ال ال- -ري- -اضص- -ة
اŸوقعة بأاديسس أابابا بتاريخ  26جانفي
سصنة .2014

الرئيسش بوتفليقة يتلقى تها Êملوك ورؤوسصاء دول
ت -ل -ق -ى رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أل-ت-ها Êمن ملوك ورؤوسضاء عدة
دول ومسض - -ؤوو‹ ع- -دة م- -ن- -ظ- -م- -ات دول- -ي- -ة،
Ãن-اسض-ب-ة إأح-ي-اء ألذكرى  63لن-دلع ثورة
ألفا— نوفم.1954 È
ج - -اءت ال - -ت - -ه - -ا Êم- -ن م- -لك اŸغ- -رب ﬁم- -د
السصادسس ،والرئيسس التونسصي الباجي قايد السصبسصي،
ورئيسس دولة فلسصطﬁ Úمد عباسس ومن الرئيسس
اإليرا Êحسصن روحا.Ê
كما تقلى رئيسس ا÷مهورية ،بنفسس اŸناسصبة،
ت- -ه- -ا Êك- -ل م -ن خ -ادم ا◊رم Úالشص -ري -ف ÚاŸلك
سص -ل -م -ان ب-ن ع-ب-د ال-ع-زي-ز آال سص-ع-ود ،ورئ-يسس دول-ة
اإلمارات العربية اŸتحدة خليفة بن زايد أال نهيان،
وملكة بريطانيا وإايرلندا الشصمالية إاليزابيت.
كما تلقى التها Êمن الرئيسس الفرنسصي إاÁانويل
ماكرون والرئيسس التشصيكي ميلوسس زمان.
ووجه رؤوسصاء جمهوريات الصص Úالشصعبية شصي
جنبينغ ،والبÒو بيدرو بابلو كوزنسصكي ،والغابون
ع -ل -ي ب -ون -غ -و أاون-دÁب-ا ،وال-ك-ون-غ-و دون-يسس سص-اسص-و
نغيسصو ،التها Êللرئيسس بوتفليقة بهذه اŸناسصبة.
وت-ل-ق-ى ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة كذلك تها Êا◊اكم
العام لسصÎاليا بي Îكوسصغروف ،ومن رئيسس إايرلندا
مايكل د.هيغنسس ،ومن الرئيسس الهندي رام ناث
كوفيند ،ومن الرئيسس الفيتنامي تران داي كو„

ومن رئيسس البنغÓدشس ﬁمد عبد ا◊ميد.
كما جاءت التها Êأايضصا من الوزير األول Ÿملكة
ت -اي Ó-ن -دا ب -راي -وت شص -ان أاوشص -ا ،وم -ن و‹ ال -ع -ه -د
السصعودي نائب رئيسس ›لسس الوزراء وزير الدفاع
األمﬁ Òمد بن سصلمان بن عبد العزيز آال سصعود،
ومن نائب رئيسس دولة اإلمارات العربية اŸتحدة
ورئ -يسس دول -ة اإلم-ارات ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ورئ-يسس
›لسس ال- -وزراء ح- -اك -م دب -ي ﬁم -د ب -ن راشص -د آال
مكتوم ،ومن نائب القائد األعلى للقوات اŸسصلحة
وو‹ عهد أابوظبي ﬁمد بن زايد آال نهيان.
وتلقى رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
كذلك تها Êكل من األم Úالعام Ÿنظمة األ·
اŸت- -ح- -دة أان- -ط- -ون -ي -و غ -وتÒاسس ،واŸدي -ر ال -ع -ام
Ÿنظمة العمل العربية فايز علي اŸطÒي ومن
األم Úال- -ع- -ام ل–اد اŸغ- -رب ال- -ع- -رب- -ي ال- -ط- -يب
البكوشس.

يع Úبن صصالح لتمثيله
‘ منتدى شصباب العاÃ ⁄صصر

ع Úرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
رئيسس ›لسس األمة عبد القادر بن صصالح ،لتمثيله
‘ منتدى شصباب العا ⁄اŸزمع انعقاده ‘ مصصر

من  4إا 9 ¤نوفم ،Èبحسصب ما جاء ،أامسس ‘ ،بيان
لرئاسصة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان ،أانه «اسصتجابة للدعوة التي تلقاها
من رئيسس جمهورية مصصر عبد الفتاح السصيسصي،
ع Úرئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة رئيسس
›لسس األم -ة ع -ب -د ال-ق-ادر ب-ن صص-ال-ح ل-ت-م-ث-ي-ل-ه ‘
منتدى شصباب العا ⁄اŸزمع انعقاده من  4إا9 ¤
نوفم 2017 Èبشصرم الشصيخ (مصصر)».
وسص -ي -ك -ون رئ -يسس ›لسس األم -ة م -رف-ق-ا ب-وزي-ر
الشصباب والرياضصة وبوفد من الشصباب.

ويسصمح هذا الÈنامج على تقدير
‚اعة األنظمة الÎبوية ‘ البلدان
األعضصاء وغ Òاألعضصاء ‘ منظمة
التعاون والتنمية القتصصادية.

توسصيع التعاون ا÷زائري التونسصي
‘ قطاع الÎبية

–ادثت وزي -رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ،بباريسس ،مع نظÒتها اإلسصتونية مايليسس
ريبسس ،لسصيما حول Œربة هذا البلد من حيث
منظومته الÎبوية اŸمتازة.
جرى اللقاء على هامشس الدورة  39للندوة
العامة Ÿنظمة اليونسصكو ،بحضصور أاعضصاء من
الوفدين.
عقب هذا اللقاء ،صصرحت وزيرة الÎبية أان
«الهدف من لقائي مع وزيرة الÎبية الإسصتونية
هو الطÓع على الوسصائل والتداب ÒاŸتخذة من
ط -رف ه -ذه ال -دول -ة ح -ت -ى أاصص -ب -حت اŸدرسص -ة
السص- -ت- -ون- -ي- -ة ال- -ي- -وم ‘ اŸراتب األو ¤ضص- -م -ن
الÈنامج الدو‹ Ÿتابعة مكتسصبات التÓميذ».
وب-حسصب –ق-ي-ق Ÿن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون وال-ت-نمية
الق -تصص-ادي-ة ح-ول ه-ذا الÈن-ام-ج ،ف-إان تÓ-م-ي-ذ
سص -ن -غ -اف -ورة وال -ي-اب-ان وإاسص-ت-ون-ي-ا ه-م األ‚ح ‘
العلوم وفهم الكتابة والرياضصيات.

أاكدت وزيرة الÎبية الوطنية نورية
بن غÈيت ،أامسس األول ،بباريسس ،أان
ا÷زائ - -ر وت- -ونسس ق- -ررت- -ا ت- -وسص- -ي- -ع
تعاونهما ‘ قطاع الÎبية ،مضصيفة
أان ال -ب-ل-دي-ن ي-ت-وف-ران ع-ل-ى «ع-دي-د»
النقاط اŸشصÎكة.
صص -رحت ب -ن غÈيت ع-قب ل-ق-ائ-ه-ا ب-ن-ظÒه-ا
التونسصي حا” بن سصا ،⁄على هامشس الدورة 39
للمؤو“ر العام للمنظمة األ‡ية للÎبية والعلوم
والثقافة (اليونسصكو)« ،أانه كان لنا نقاشس ثري
ومكثف وقررنا توسصيع تعاوننا القائم من قبل مع
شصركائنا التونسصي.»Ú
ك -م -ا ذك -رت أان -ه ت -وج -د ب Úال -ب -ل-دي-ن ورشص-ة
إلنشص -اء ﬂت -ارات أادب -ي -ة م -درسص -ي -ة م -غ -ارب -ي -ة،
موضصحة أان اŸلتقى التكويني األول قد جرى
بتيبازة ،أاما اŸقبل فسصيجري ‘ تونسس.
وت-اب-عت ال-وزي-رة ق-ول-ه-ا« ،ل-ق-د ق-ررن-ا ت-وسصيع
حقل التعاون ،ألن هناك عديد النقاط اŸشصÎكة
مع أاصصدقائنا التونسصي Úونحن على قناعة بأان
هذا التبادل سصيكون مفيدا لك Óالبلدين».
من جانبه أاشصار وزير الÎبية التونسصي ،إا ¤أانه
أاجرى ﬁادثات مع الوزيرة ا÷زائرية «حول
مسصائل جد هامة وأاسصاسصية لبلدينا ألن هناك
إامكانات كبÒة للشصراكة».

تعي Úنور الدين عÓق مديرا عاما بالنيابة
” تعي Úنور الدين عÓق ،مدير اŸركز الوطني لÓإعÓم
الآ‹ والإحصصائيات التابع للجمارك ،مديرا عاما للجمارك
بالنيابة خلفا للسصيد قدور بن طاهر ،حسصب ما علمته «واج»،

الفريق قايد صصالح يشصرف على حفل الذكرى  63للثورة التحريرية بنادي ا÷يشش

–ت الرعاية السصامية لفخامة رئيسس ا÷مهورية
القائد األعلى للقوات اŸسصلحة ،وزير الدفاع الوطني،
أاشصرف الفريق أاحمد قايد صصالح نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي ،ليلة أاول
أامسس ب-ال-ن-ادي ال-وط-ن-ي ل-ل-ج-يشس -ب-ب-ن-ي مسص-وسس ،ع-لى
ح -ف -ل أاُق -ي -م ع -ل -ى شص -رف إاط -ارات سص -ام-ي-ة ‘ ا÷يشس
الوطني الشصعبي من العامل ÚواŸتقاعدين وبحضصور
عدد من اŸسصؤوول Úالسصام ‘ Úالدولة.
يندرج هذا ا◊فل ،الذي أاقيم ‘ إاطار الحتفالت
اıلدة للذكرى  63لندلع ثورة أاول نوفم ÈاÛيدة،
‘ إاط-ار ال-ت-ق-ال-ي-د ال-ع-ري-ق-ة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-عبي

اŸث -م -ن -ة ıت-ل-ف اÙط-ات ال-وط-ن-ي-ة اÿال-دة ،وق-د
حضص- -ره ك- -ل م -ن السص -ادة رئ -يسس ›لسس األم -ة ورئ -يسس
اÛلسس الشصعبي الوطني ،الوزير األول وأاعضصاء من
ا◊ك - -وم - -ة ،إا ¤ج - -انب ع - -دة شص - -خصص - -ي- -ات وط- -ن- -ي- -ة
و›اهدين.
خ Ó-ل ه -ذا ا◊ف -ل ،اسص -ت -م -ع ا◊ضص-ور إا ¤ال-نشص-ي-د
ال -وط -ن -ي م -ن ت -أادي -ة ال -ف -رق -ة اŸوسص -ي -ق -ي -ة ل -ل -ح -رسس
ا÷مهوري ،كما ” تنظيم معرضس للصصور يسصرد ﬂتلف
اŸراحل التي قطعتها الثورة التحريرية اÛيدة منذ
اندلعها إا ¤غاية السصتقÓل .اختتم ا◊فل بعروضس
Óلعاب النارية تخليدا للمناسصبة.
شصيقة ل أ

وزير ألتصضال يزور جناح «ألشضعب»

«أانا أانتمي إا ¤عائلة عميدة ال ّصصحافة الوطنية»

ع Úرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
ال-دك-ت-ور ج-م-ال ول-د ع-ب-اسس ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ م-ن-تدى
روسصيا  12الذي سصتجري أاشصغاله ،اليومÃ ،وسصكو،
بحسصب بيان لرئاسصة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان« ،ع Úعبد العزيز بوتفليقة رئيسس
ا÷مهورية الدكتور جمال ولد عباسس للمشصاركة ‘
الطبعة Ÿ 12نتدى روسصيا الذي سصتجري أاشصغاله،
اليوم السصبت  4نوفمÃ ،Èوسصكو».

ا÷زائر مسصتعدة لتقد ËخÈتها ‘ مكافحة التطرف

تطلع على التجربة ا’سصتونية ‘ الÎبية

بحضضور بن صضالح ،بوحجة ،أويحيى وإأطارأت سضامية ‘ ألدولة

..وجمال ولد عباسش للمشصاركة
‘ منتدى روسصيا 12

بن غÈيت عقب لقائها مع أودري أزولي:

أك -دت وزي -رة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
نورية بن غÈيت Ÿنظمة أليونسضكو،
لول ،ب- - -ب- - -اريسس أسض - -ت - -ع - -دأد
أمسس أ أ
أ÷زأئ-ر Ÿك-اف-ح-ة أل-ت-ط-رف وتقدË
خÈتها.
‘ تصص -ري -ح ع -قب ل -ق -ائ -ه-ا م-ع أاودري
أازولي ،ال -ت -ي سص -ت -تسص-ل-م م-ه-ام-ه-ا ي-وم 10
نوفم ÈاŸقبل ،قالت بن غÈيت «‘ إاطار
م-ن-اقشص-ات-ن-ا م-ع اŸدي-رة ال-عامة اŸنتخبة
Ÿنظمة اليونسصكو أاودري أازولي ،تبادلنا
اآلراء ح- -ول ع- -دد م- -ن ال- -ن- -ق -اط ،م -ن -ه -ا
اسص- -ت -ع -داد ا÷زائ -ر ل -ت -ق -دŒ Ëرب -ت -ه -ا،
لسصيما ‘ ›ال مكافحة التطرف».
ك- -م- -ا أاضص- -افت وزي- -ر الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،أان
«ا÷زائ -ر مسص -ت -ع-دة أايضص-ا ل-ب-ذل ج-م-ي-ع ا÷ه-ود
الضص -روري -ة ح -ت -ى ت-ك-ون ال-ق-ي-م ال-ت-ي ت-دع-و ل-ه-ا
منظمة اليونسصكو ‘ مسصتوى برا›نا الÎبوية»،
مشصÒة إا ¤أان «ثقافة السصلم ومكافحة العنف
والنفتاح على اآلخر تعت Èأاهم اŸبادئ التي
أادخلناها نحن أايضصا ضصمن برا›نا».
وترى بن غÈيت ،أان اليونسصكو تبقى منظمة
دول- -ي- -ة ت- -ع- -ت Èاإلنصص- -اف والن- -دم -اج ق -ي -م -تÚ
أاسص-اسص-ي-ت Úوه-م-ا ق-ي-م-ت-ان م-تضص-م-ن-تان أايضصا ‘
ثقافتنا.
وأاردفت« ،شص -ك -ل ال -ت -ب -ادل وال -ت -ع -اون ووضص-ع
خÈت- -ن- -ا –ت تصص- -رف اآلخ- -ري- -ن ك -ج -زائ -ريÚ
موضصوع ﬁادثاتنا».
ع -ل -م -ا أان رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة إالتزم بذلك من خÓل دعم اŸنظمة
Ãسصاعدة مالية إاضصافية عندما عرفت اŸنظمة
مشصاكل مالية ‘ سصنة  ،2012على حد قولها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأمسس ا÷م-ع-ة ،م-ن مصص-در ج-م-رك-ي .وسص-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م م-راسص-ي-م
تنصصيب السصيد عÓق اليوم السصبت Ãقر وزارة اŸالية حسصب
ذات اŸصصدر.

ثّمن وزير ألتصضال جمال كعوأن ،أول
أمسس ،مشضاركة جريدة «ألشضعب» عميدة
ألصضحافة أ÷زأئرية ‘ فعاليات ألطبعة ألـ
 22من ألصضالون ألدو‹ للكتاب ،ألذي
يحتضضنه قصضر أŸعارضس ألصضنوبر ألبحري
لحد.
إأ ¤غاية يوم غد أ أ

ÖjôZ áÑ«ÑM
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أاشصار الوزير لدى زيارته جناح ا÷ريدة ،خÓل
ا÷ولة التي قام بها ‘ اŸعرضس ،إا ¤أاّنه ينتمي إا¤
ع -ائ -ل -ة أاّم ا÷رائ -د ،ال -ت -ي ت -ع -ت Èمشص -ارك -ت -ه -ا ‘
الصصالون حرصصا من القائم Úعليها للتواصصل الدائم
مع القّراء واŸواطن ،Úوكذا مواكبة كل األحداث

ال -ه -ام -ة خ -اصص -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة م-ن-ه-ا وت-أادي-ة واج-ب-ه-ا
العÓ- -م- -ي وال- -ت- -ن- -وي- -ري ب- -ك- -ل ن- -زاه- -ة وال -ت -زام
ومصصداقية.
‘ سصياق آاخر ،اعت Èكعوان أاّن الوكالة الوطنية
للنشصر والشصهار التي كانت له أايضصا وقفة بجناحها
ول- -ق- -اء م -ط ّ-ول م -ع إاط -ارات -ه -ا ،ه -ي شص -ريك دائ -م
للمعرضس الدو‹ Ÿا تقّدمه دائما من إاصصدارات
ج -دي -دة ونشص -اط -ات ف -ك -ري -ة وث -ق -اف-ي-ة م-ن خÓ-ل
ال -ن-دوات وال-ت-ك-رÁات واŸسص-اب-ق-ات األدب-ي-ة ال-ت-ي
تشصرف عليها.
وكشص - -ف وزي- -ر التصص- -ال أاّن الصص- -ال- -ون ال- -دو‹
ل -ل -ك-ت-اب ي-ع-ت Èث-ا Êأاه-م ح-دث وط-ن-ي يسص-ت-ق-طب
اهتمام ا÷مهور ا÷زائري بعد مباريات الفريق
ال -وط -ن -ي ل -ك -رة ال -ق -دم ،األم -ر ال -ذي ي -ع-كسس حب
ا÷زائري للكتاب واهتمامه بالقراءة والثقافة.

لمة
‘ بيان Ûلسس أ أ

ا÷زائر وروسصيا تؤوكدان إارادتهما ‘ توسصيع ›ا’ت التعاون
لول ،عن
أعربت أ÷زأئر وروسضيا ،أمسس أ أ
إأرأدتهما أŸشضÎكة من أجل تطوير وتوسضيع
›الت ألتعاون ،ترجمة لتفاق ألشضرأكة
ألسضÎأت- -ي -ج -ي -ة ،ب -حسضب م -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان
لمة.
Ûلسس أ أ
جاء ‘ البيان ،أان هذه اإلرادة ” التعب Òعنها
خÓل اسصتقبال خ ّصس به رئيسس ›لسس األمة عبد
القادر بن صصالح ،سصف Òفيدرالية روسصيا با÷زائر
إاغور بيلياف ،حيث ” كذلك خÓل هذا اللقاء
ال-ت-ط-رق ل-ل-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ا÷ي-دة وللدورة 137

ل–Ó- -اد الŸÈا Êال- -دو‹ ال -ذي ان -ع -ق -د م -ؤوخ -را
Ãدينة سصانت بطرسصبورغ الروسصية ،يضصيف ذات
اŸصصدر.
بهذا اÿصصوصس ،أاشصاد بن صصالح بالنجاح الذي
حققته هذه الدورة ‘ .ح Úذكر السصف Òالروسصي
بأاهمية و‚اح الزيارة األخÒة التي قام بها الوزير
األول دميÎي ميدفيدف للجزائر ،مبديا حرصس
بÓده على تكثيف التواصصل وتبادل الزيارات مع
ا÷زائر ،باعتبارها «شصريكا ‘ اŸنظمة العربية
وإافريقيا».

ا÷زائر تدين بشصدة ا’عتداء اإ’رهابي Ãانهاتن
أك- -د أل- -ن- -اط -ق ب -اسض -م وزأرة ألشض -ؤوون
أÿارجية عبد ألعزيز بن علي شضريف،
لول ،أن أ÷زأئر تدين «بشضدة»
أمسس أ أ
لره - -اب - -ي أل - -ذي خ- -ل- -ف،
ألع - -ت - -دأء أ إ
أل- -ثÓ- -ث- -اء أŸاضض- -ي ،ع- -دي- -د ألضض- -ح- -اي -ا
Ãقاطعة مانهاتن بنيويورك.
‘ تصصريح له ،أاوضصح بن علي شصريف أان
«ا÷زائ- -ر ت -دي -ن بشص -دة الع -ت -داء اإلره -اب -ي
ا÷بان الذي خلف يوم  31أاكتوبر اŸاضصي
Ãق-اط-ع-ة م-ان-ه-ات-ن ب-ن-ي-وي-ورك ع-دة ضصحايا،
›ددا تضصامن ا÷زائر مع ا◊كومة والشصعب

األمريكي Úومع عائÓت الضصحايا».
كما أاضصاف يقول« :وبهذه اŸناسصبة األليمة
نقدم تعازينا اÿالصصة لعائÓت الضصحايا ،كما
ن -ع -رب ع -ن تضص -ام-ن-ن-ا م-ع ا◊ك-وم-ة والشص-عب
األمريكي.»Ú
واخ- -ت- -ت- -م ال- -ن- -اط -ق ب -اسص -م وزارة الشص -ؤوون
Óرهاب
اÿارجية‚« ،دد إادانتنا الشصديدة ل إ
ب -ك -ل أاشص -ك -ال -ه ون -دع -و اÛت -م-ع ال-دو‹ اإ¤
مواصصلة ا÷هود من أاجل التوصصل إا ¤التعاون
الضص-روري وت-دع-ي-م وسص-ائ-ل م-ك-اف-ح-ة ظاهرة
اإلرهاب بصصفته –ديا شصام.»Ó

»æWh
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زعÓن وحجار يفتتحان إلتكوين ‘ إدإرة إلنقل إلبحري

تقليصس كلفة النقل البحري للبضسائع وإاعداد مورد بشسري مؤوهل
لشسغال إلعمومية عبد إلغني زعÓن ووزير إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي إلطاهر
لول ،وزير إلنقل وإ أ
إفتتح ،أإمسص إ أ
حجار ،إلتكوين إŸتخصسصص ‘ إدإرة إلنقل إلبحري وإÿدمات إللوجيسستية وإÈÿة إلبحرية وإلقانون إلبحري باŸدرسسة إلعليا
للتجارة إلكائنة بالقطب إ÷امعي للقليعة.

القليعة :عÓء ملزي

ك - -ان وزي - -ر أل - -ن - -ق- -ل وأألشض- -غ- -ال
ألعمومية عبد ألغني زعÓن قد كشضف
على هامشش ألحتفالية عن أ◊اجة
أŸاسض- - - -ة ل- - - -ل - - -دول - - -ة Ÿث - - -ل ه - - -ذه
أل- -ت -خصضصض -ات أل -ه -ام -ة لرت -ب -اط -ه -ا
Ãج -الت ح -ي -وي-ة ت-ع-ن-ى ب-الق-تصض-اد
ألوطني ،دأعيا ألهيئات وأŸؤوسضسضات
أıتصضة ‘ هذأ أÛال إأ ¤بذل
جهود أك Èمن أجل أŸسضاهمة ‘
Œدي -د وت -ط -وي -ر ك -ل م -ا ل -ه عÓ-ق-ة
بالنشضاط ألبحري وأŸرفئي.
كشضف ألوزير زعÓن عن أسضتعدأد
دأئرته ألوزأرية للمسضاهمة ألفعالة ‘
تطوير هذأ أÛال ‘ بادرة تهدف
أسضاسضا إأ ¤ألتقليل من حجم أŸبالغ
أŸالية ألضضخمة ألتي تنفقها ألدولة
ب -ال -ع -م -ل -ة ألصض -ع -ب-ة ‘ ›ال أل-ن-ق-ل
ألبحري للبضضائع ،وذلك يتأاتى بتأاهيل
أŸورد ألبشضري أŸؤوّهل ألقادر على
ألتكفل بهذه أŸهمة ،معتÈأ ألشضرأكة
ألقائمة ب Úألشضركة ألعامة للخدمات
أل -ب-ح-ري-ة ““ج-ي-م-ا““ وأŸدرسض-ة أل-ع-ل-ي-ا
ل -ل -ت -ج -ارة وم -ع -ه-د أ◊ق-وق ÷ام-ع-ة
أ÷زأئ -ر Œسض -ي-دأ م-ي-دأن-ي-ا لÈن-ام-ج

رئيسش أ÷مهورية ألقاضضي بتأاسضيسش
عÓقات تعاون متينة ب ÚأŸؤوسضسضة
ألقتصضادية وأ÷امعة وهي أÿطوة
أل -ت -ي ب -وسض -ع -ه -ا ضض-م-ان ت-أاه-ي-ل أكÈ
ل-ل-ع-نصض-ر أل-بشض-ري أŸع-ن-ي ه-و أآلخر
بإاعطاء دفع قوي للتنمية ألقتصضادية
بالبÓد.
‘ ذأت ألسضياق ،أعلن زعÓن عن
ت-ن-ظ-يم  3دورأت ت -ك -وي-ن-ي-ة Ÿا ب-ع-د
أل- -ت- -درج خÓ- -ل أŸوسض- -م أ÷ام- -ع- -ي
أ◊ا‹ ‘ كل من إأدأرة ألنقل ألبحري
وأÿدم- -ات أل- -ل- -وج -يسض -ت -ي -ة وأÈÿة
أل-ب-ح-ري-ة وأل-ق-ان-ون أل-ب-ح-ري سض-ت-توج

بشض -ه -ادأت ت -ق -دم -ه -ا وزأرة أل -ت-ع-ل-ي-م
ألعا‹ وألبحث ألعلمي ‡ثلة ‘ كل
من أŸدرسضة ألعليا للتجارة ومعهد
أ◊قوق ÷امعة أ÷زأئر دأعيا جميع
أŸؤوسضسض- -ات أل- -ع -ل -م -ي -ة أألخ -رى إأ¤
أن- -ت- -ه- -اج ن -فسش أŸسض -لك م -ن خ Ó-ل
ت-ك-ث-ي-ف م-ب-ادرأت أل-ت-ع-اون وت-ك-ريسش
مبدأ أنفتاح أ÷امعة على أŸؤوسضسضة
ألقتصضادية.
من جهته ،أّكد وزير ألتعليم ألعا‹
وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي أل-ط-اه-ر ح-جار أّن
ألتفاقيات أŸوقعة ب ÚأŸؤوسضسضات
أ÷ام-ع-ي-ة وأŸؤوسضسض-ات ألق-تصض-ادي-ة

ه-ي ت-ك-ريسش Ÿب-دأ أن-ف-ت-اح أ÷ام-ع-ة
على ﬁيطها ألقتصضادي من خÓل
خ- -روج -ه -ا م -ن ﬁي -ط -ه -ا أل -ع -اج -ي
ونزولها إأ ¤ألوأقع كاشضفا عن وجود
ع ّ-دة م -ب-ادرأت ‡اث-ل-ة عﬂ Èت-ل-ف
أŸؤوسضسض -ات أ÷ام -ع -ي -ة ع Èأل -وط -ن
وأل -ت-ي ع-ق-دت أت-ف-اق-ي-ات ت-ع-اون م-ع
م-ؤوسضسض-ات ع-م-وم-ي-ة وخ-اصضة ،مؤوكدأ
أّن ألتجربة أŸيدأنية أثبتت Ãا ل
ي -دع ›ال ل -لشضك ب -أاّن-ه كّ-ل-م-ا حصض-ل
أل- -ت- -ق- -ارب ب Úأ÷ام- -ع- -ة وأÙي -ط
ألق-تصض-ادي كّ-ل-م-ا ّ” –صض-ي-ل ن-ت-ائج
أحسضن.
ك -م -ا –ّدث ح -ج -ار م -ط -ول ع -ن
مشض - -روع أŸؤوسضسض - -ة أل - -ذي شض- -رع ‘
ألعمل به بدأية من أŸوسضم أ÷امعي
أ◊ا‹ وهو يقتضضي تقّرب أŸؤوسضسضة
أ÷ام -ع -ي -ة م -ن ألسض -ل -ط-ات أÙل-ي-ة
ل Ó-ط Ó-ع ع -ن ق-رب ع-ل-ى أıط-ط
ألولئي أو أÙلي للتهيئة ألعمرأنية
ورب- -ط صضÓ- -ت ب› Úم- -ل ه- -ي -اك -ل
أ÷ام- -ع- -ة وﬂت- -ل- -ف أل- -ق- -ط- -اع- -ات
ب- -اÙي- -ط أÿارج- -ي ،ك -اشض -ف -ا ع -ن
–ضض Òقوأن Úخاصضة بهذه ألعملية
سضتصضدر قريبا و“كن كل جامعة من
عقد أتفاقيات تعاون مع قطاعات
أخرى دون ألرجوع للوصضاية.

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

ألعدد

17481
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قيطو Êيسستقبل سسفÒي السسويد والÔويج
إسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر إل -ط -اق -ة،
مصس - -ط - -ف - -ى ق- -ي- -ط- -و ،Êأإمسص
لول ،سس - - - -فÒة إلسس - - - -وي - - - -د
إ أ
ب -ا÷زإئ-ر ،م-اري كÓ-ر سس-وإرد
وسس- -ف ÒإلÔوي- -ج ب- -ا÷زإئ- -ر،
آإرن جرموندسسن ،حسسب بيان
للوزإرة.
جاء ‘ ألبيان ،أنه خÓل أللقاء
م -ع ألسض -فÒة ألسض -وي -دي -ة ،ت -ط -رق
أل- -ط- -رف- -ان إأ ¤ف- -رصش أألع- -م -ال
وألسضتثمار ‘ ›ال ألطاقة.
أسض -ت -ع -رضش ق -ي -ط -و Êوسض-وأرد
أل-عÓ-ق-ات أل-ت-ج-اري-ة ب Úأ÷زأئ-ر
وألسض - -وي- -د ‘ ›ال أÙروق- -ات
وأŸشضاريع أ÷ارية وأŸرتقبة ‘ ›الت ألكهرباء
وألطاقات أŸتجددة وتطوير ألشضبكات ألكهربائية

ألذكية (سضمارت غريدسش) وصضانعة
ع -ت -اد ن -ق -ل أل-غ-از ‘ أ÷زأئ-ر وك-ذأ
ألتكوين.
م -ن ج -ه-ة أخ-رى“ ،ح-ور أل-ل-ق-اء
أل- - -ذي خصش ب- - -ه أل- - -وزي - -ر ألسض - -فÒ
ألÔوي- -ج- -ي ح- -ول ف- -رصش أألع- -م -ال
وألسضتثمار إأضضافة إأ ¤سضبل ووسضائل
تقاسضم أÈÿأت ب Úألبلدين لسضيما
من خÓل مشضاريع ألشضرأكة أ÷ارية
وألقادمة ب Úسضوناطرأك وسضتاتويل.
وقدم ألوزير بهذه أŸناسضبة Ùة
ح-ول ألسض-ي-اسض-ة أل-ط-اق-وي-ة أ÷زأئ-ري-ة
وأل- -ف- -رصش أŸت- -اح- -ة ‘ أل- -نشض -اط -ات
ألقبلية ‘ ›ا‹ ألبÎول وألغاز وكذأ
ف- -ي- -م- -ا ي- -خصش ›ال أل- -بÎوك- -ي -م -ي -اء وألصض -ن -اع -ات
ألتحويلية ،يضضيف ألبيان.

إلÈيد إلفلسسطيني ضسيف شسرف

سسف Òفلسسط Úيزور بريد ا÷زائر ويدعو لتثم ÚالعÓقات

إجتماع تنسسيقي ب Úوزإرتي إŸوإرد إŸائية وإلطاقة

تنصسيب ÷نة تشسرف إا‚از ﬁطت Úلتحلية مياه البحر بالعاصسمة والطارف

لول ،ب - - -ا÷زإئ - - -ر
” ،أإمسص إ أ
إلعاصسمة ،تنصسيب ÷نة إشسرإف
تضس- -م إط -ارإت م -ن وزإرة إŸوإرد
إŸائ -ي -ة ووزإرة إل -ط -اق -ة ب-ه-دف
ل‚از
–ديد إŸرإحل إıتلفة إ
ﬁط -ت Úج -دي -دت Úل -ت -ح -ل -ي-ة
م -ي -اه إل -ب -ح -ر ب-ولي-ت-ي إ÷زإئ-ر
وإل -ط -ارف ،حسسب ب -ي -ان ل-وزإرة
إŸوإرد إŸائية.
أوضضح نفسش أŸصضدر ،أن تنصضيب
÷ن - -ة أإلشض - -رأف ه - -ذه ج- -اء خÓ- -ل
أجتماع تنسضيقي ب Úوزأرتي أŸوأرد
أŸائ -ي-ة وأل-ط-اق-ة ع-ق-د Ãق-ر أألو¤
لدرأسضة كيفيات إأ‚از ﬁطتي –لية
م- -ي- -اه أل- -ب- -ح- -ر Œسض- -ي- -دأ ل -ق -رأرأت
أÛلسش ألوزأري أŸشضÎك أŸنعقد
‘  24أكتوبر  2017أŸنصضرم.
يندرج هذأ ألجتماع ألذي ترأسضه
مناصضفة وزير أŸوأرد أŸائية ،حسضÚ
نسض- -يب ،ووزي- -ر أل -ط -اق -ة مصض -ط -ف -ى
قيطو ‘ Êإأطار تنفيذ ﬂطط عمل
أ◊ك -وم -ة أل -ت -ي أع -طت م -وأف -ق-ت-ه-ا
إل‚از ه- - -ات ÚأÙط- - -ت Úبسض- - -ع- - -ة

 300.000م Îمكعب/أليوم للوأحدة
Ãن- -ط- -ق- -ة ألشض- -ط ب -ولي -ة أل -ط -ارف
وزرألدة بولية أ÷زأئر.
لهذأ ألغرضش وقصضد إأ‚از هذين
أŸشض -روع ،Úق -رر نسض -يب وق -ي-ط-وÊ
ت -نصض -يب ÷ن -ة إأشض -رأف ت -ت -ك -ون م -ن
إأطارأت ألدأئرت Úألوزأريت Úمكلفة
بإاعدأد خارطة طريق –دد أŸرأحل

أıت- -ل- -ف- -ة لإ‚از أŸشض -روع Úم -ع
رزنامة ألتنفيذ.
ب -ه -ذه أŸن -اسض-ب-ة ،شض-دد أل-وزي-رأن
ع -ل-ى ضض-رورة ألسض-ت-ف-ادة م-ن أÈÿة
أŸكتسضبة ‘ هذأ أÛال من خÓل
أÙط - -ات  11أل- -ت- -ي ” إأ‚ازه- -ا
وتشضغيلها من قبل .كما حثا إأطارأت
أل - - -دأئ - - -رت Úأل - - -وزأري - - -ت Úع - - -ل- - -ى

قامت بها مفارز إ÷يشص وإلدرك ‘ عدة وليات

““أسضتخÓصش ألدروسش ألضضرورية““.
سضيتم إأ‚از أÙطت Úوفق منهج
““ ““BOTأي أل- -ب- -ن- -اء وألسض- -ت- -غÓ- -ل
وأل- -ت- -ح- -وي -ل –ت إأشض -رأف ألشض -رك -ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ط -اق -ة ف -رع ›م -ع-ي
سضوناطرأك وسضونلغاز.
وسض- -يسض- -م- -ح ه- -ذأن أŸشض -روع -ان
بتدعيم وتأام Úتزويد ألسضكان باŸاء
ألشض - -روب لسض - -ي- -م- -ا بشض- -رق أل- -بÓ- -د
وبا÷زأئر ألكÈى.
ي -ذك -ر أن ب-رن-ام-ج أل-ت-ح-ل-ي-ة دخ-ل
ح -ي-ز أل-ت-ن-ف-ي-ذ سض-ن-ة  2003ويتضضمن
إأ‚از ﬁ 13طة –لية بسضعة إأسضمية
إأج -م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ  2,31م-ل-يون مÎ
م -ك -عب/ي -وم-ي م-ا Áث-ل ح-وأ‹ 850
م-ل-ي-ون م Îم-ك-عب/ألسض-ن-ة ل-ت-زويد 8
مÓي Úنسضمة باŸياه.
ول -غ-اي-ة أل-ي-وم ” ،إأ‚از وتشض-غ-ي-ل
إأحدى عشضرة (ﬁ )11طة بسضعة 2,1
م -ل-ي-ون م Îم-ك-عب/أل-ي-وم-ي أي 770
م -ل -ي -ون م Îم-ك-عب/ألسض-ن-ة م-ا Áث-ل
نسضبة  17باŸائة من أإلنتاج ألوطني
للماء ألشضروب.

توقيف  3عناصسر دعم للجماعات اإلرهابية وحجز أاجهزة ومعادن

لره -اب
‘ إط- -ار م- -ك- -اف -ح -ة إ إ
وب - -فضس - -ل إلسس - -ت - -غÓ- -ل إ÷ي- -د
ل- -ل- -م- -ع -ل -وم -ات ،أإوق -فت م -ف -رزة
ل-ل-ج-يشص إل-وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي ،يوم
 02ن-وف-م ،2017 Èث Ó-ث -ة ()03
ع - -ن - -اصس - -ر دع- -م ل- -ل- -ج- -م- -اع- -ات
لرهابية بتيارت/ن.ع.2.
إ إ
و‘ إأط- - -ار ﬁارب- - -ة أل - -ت - -ه - -ريب
وأ÷رÁة أŸن -ظ -م-ة ،أوق-فت م-ف-ارز
للجيشش ألوطني ألشضعبي بكل من عÚ
قزأم و“Ôأسضت/ن.ع )14( ،6.مهربا
وضضبطت ( )04مركبات رباعية ألدفع
و( )3,6ط- -ن م- -ن أŸوأد أل- -غ- -ذأئ- -ي -ة
و( )2286قرصش مهلوسش و( )04أجهزة
كشض- -ف ع- -ن أŸع -ادن وج -ه -ازي ()02
أتصضال ع Èأألقمار ألصضناعية ،كما

حجز عناصضر ألدرك ألوطني ثÓثة
( )03كيلوغرأمات من ألكيف أŸعالج

ب- - - - - -ك- - - - - -ل م- - - - - -ن وه - - - - -رأن/ن.ع2.
وغردأية/ن.ع ،4.فيما ” ضضبط ()23

إŸدير إلعام للديوإن إلوطني للمخدرإت:

ق -ن -ط -ارأ م -ن م -ادة أل -ت -ب -غ ب -ك -ل م-ن
ألوأدي/ن.ع 4.وع Úصضالح/ن.ع.6.
من جهة أخرى ،ضضبطت وحدأت
◊رسش أ◊دود بكل من سضوق أهرأسش
وت -بسض -ة وأل -ط-ارف/ن.ع ،5.ك- -م -ي -ات
ك -بÒة م -ن أل-وق-ود أŸوج-ه ل-ل-ت-ه-ريب
ت -ق -در بـ ( )16868ل ،Îف -ي -م-ا أح-ب-ط
ح- -رسش ألسض -وأح -ل Ãسض -ت -غ -ا ÂوعÚ
“وشضنت/ن.ع ،2.وأل - - - - - -ق - - - - - -ال - - - - - -ة
وعنابة/ن.عﬁ ،5.اولت هجرة غÒ
شض -رع-ي-ة لـ ( )49شض -خصض-ا ك-ان-وأ ع-ل-ى
م Ïقوأرب تقليدية ألصضنع ‘ ،حÚ
” توقيف ( )23مهاجرأ غ Òشضرعي
م- -ن ج- -نسض- -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن
ت-ل-مسض-ان وغ-ل-ي-زأن وأل-ن-عامة وسضيدي
بلعباسش وأدرأر.

إاعـ ـ ـ ـ ـداد اسسÎاتيجي ـ ـة وطني ـ ـة Ÿكافح ـ ـ ـة ا ıـ ـ ـدرات
كشس -ف إŸدي-ر إل-ع-ام ل-ل-دي-وإن
إل -وط -ن -ي ل -ل -م-خ-درإت وإدم-ان-ه-ا
لول،
ﬁم - -د ب - -ن ح- -ل- -ة ،أإمسص إ أ
با÷زإئر إلعاصسمة ،عن مشسروع
إع- -دإد إسسÎإت- -ي -ج -ي -ة وط -ن -ي -ة
Ÿك- - -اف- - -ح- - -ة إıدرإت ل- - -ل - -فÎة
إŸم- -ت- -دة م- -ن  2018إ2022 ¤
ترتكز على إلوقاية وإلتحسسيسص
حول ﬂاطر إıدرإت وإلعÓج
وت-ق-ل-يصص إل-عرضص وإلطلب على
إıدرإت.
أوضض- - -ح ب - -ن ح - -ل - -ة ‘ تصض - -ري - -ح
ل -لصض -ح -اف -ة ع-ل-ى ه-امشش ل-ق-اء ح-ول

أه -م -ي -ة أسض -ت -غ Ó-ل ن -ت -ائ-ج أل-درأسض-ة
أŸيدأنية حول أıدرأت ‘ ألوسضط
أŸدرسض - -ي أل - -ت - -ي ” أإلع Ó- -ن ع- -ن
ن -ت -ائ -ج -ه -ا ‘ أك -ت-وب-ر  2016ضضمن
ﬁاور ه -ذه أإلسضÎأت -ي -ج-ي-ة أن ه-ذه
““ألعملية Œري Ãسضاهمة ‡ثل Úعن
ألدوأئر ألوزأرية وﬂتلف ألقطاعات
أŸعنية قصضد إأشضرأك أك Èعدد من
أل - -ف- -اع- -ل ÚوأÈÿأء ‘ ألصض- -ي- -اغ- -ة
وألتنفيذ““.
أشضار أŸدير ألعام للديوأن ،إأ ¤أن
هذه أإلسضÎأتيجية تهدف إأ ¤ضضمان
Óشض-خ-اصش أل-ذي-ن
رع -اي -ة صض -ح -ي -ة ل  -أ

يعانون من تبعية للمخدرأت بصضفة
عامة مع ألسضهر على تخفيضش أنتشضار
نسض- -ب- -ة ألسض -ت -ه Ó-ك وأل -ع -م -ل ع -ل -ى
أل-ت-ق-ل-يصش م-ن أألخ-ط-ار ألج-تماعية
وأألضض-رأر ألصض-ح-ي-ة أل-ن-اج-م-ة ب-حيث
يتم ألعتماد على عدة معطيات ‘
إأع-دأده-ا م-ن ب-ي-ن-ه-ا ن-ت-ائ-ج أل-درأسضة
أŸيدأنية حول أıدرأت ‘ ألوسضط
أŸدرسض- -ي ب- -غ- -ي- -ة ضض -م -ان أل -وق -اي -ة
لشضريحة أŸتمدرسض Úمن هذه أآلفة.
بنفسش أŸناسضبة ،أعلن بن حلة عن
مشض- -روع إأطÓ- -ق درأسض- -ة م- -ي- -دأن- -ي -ة
‡اثلة ‘ ألوسضط أ÷امعي أبتدأء

من شضهر يناير سضنة .2018
Óشض -ارة ف -ان أل-درأسض-ة أŸي-دأن-ي-ة
ل -إ
حول أıدرأت ‘ ألوسضط أŸدرسضي
(أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسض-ط وأل-ثانوي) أ‚زت
م -ن ق -ب -ل أŸرك -ز أل-وط-ن-ي ل-ل-درأسض-ات
وأل-ت-ح-ال-ي-ل أÿاصض-ة ب-السضكان وألتنمية
‘ أف- -ري -ل  2016ع-ل-ى شض-ك-ل أسض-تبيان
يتكون من  119سضؤوأل.
جدير بالذكر ،أن هذه ألدرأسضة
أŸيدأنية ‘ ألوسضط أŸدرسضي تأاتي
بعد ألدرأسضة ألوبائية ألوطنية ألتي
” إأ‚ازها سضنة  2010حول أنتشضار
أسضتهÓك أıدرأت.

إلشس-عب /ق-ام سس-ف Òإل-دول-ة إل-ف-لسسطينية
لول ،بزيارة
إلشسقيقة لؤوي عيسسى ،أإمسص إ أ
إ ¤م -ق -ر إŸدي -ري -ة إل-ع-ام-ة لÈي-د إ÷زإئ-ر،
م-رف-وق-ا ب-اŸدي-ر إل-ع-ام ل-لÈي-د إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي
فتحي شسباك ،حيث كان ‘ إسستقبالهم إŸدير
إلعام لÈيد إ÷زإئر عبد إلكر Ëدحما،Ê
مصس -ح -وب -ا ب -اŸدي -ري -ن إŸرك -زي Úب -اŸؤوسسسس -ة
لطارإت.
وعدد من إ إ
كان مركز أŸرأقبة ألتقنية وألرصضد وأإلشضرأف
على ألشضبكة ألÈيدية ،أول ﬁطة وقف عندها
ألضضيفان خÓل زيارتهما ،ليتعرفا بعد ذلك على
مركز ألتصضالت ألتابع لÈيد أ÷زأئر ،حيث حظيا
ب-ج-م-ل-ة م-ن أŸع-ل-وم-ات وألشض-روح-ات ح-ول ك-ي-فية

أشضتغال ﬂتلف أŸصضالح ألتابعة لهذين ألهيكل،Ú
خصضوصضا مصضلحة أÿدمة ألنقدية وخدمة تسضÒ
ألسضيولة أŸالية.
م-ن ج-ه-ت-ه-م ،أب-دى أل-زأئ-رأن إأع-ج-اب-ه-م-ا ب-ال-ت-ج-رب-ة
ألناجحة ألتي خاضضتها مؤوسضسضة بريد أ÷زأئر› ‘ ،ال
أسضتعمال تكنولوجيات ألتصضال أŸتطورة ،ما سضاعد على
تقد Ëوتوف Òأجود أنوأع أÿدمات للموأطن.Ú
وع ÈأŸدي -ر أل -ع -ام ل -لÈي-د أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ،ع-ن
رغبته ‘ توثيق ألعÓقات أ÷زأئرية ألفلسضطينية،
‘ ›ال ألÈيد وتكنولوجيات أإلعÓم وألتصضال،
من خÓل إأبرأم عقود شضرأكة وتعاون ب Úألطرف،Ú
تسض -م -ح ب -ت -ب -ادل أÈÿأت ‘ ›ال ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات
أإلعÓم وألتصضال.

بخصسوصص سسحب 350دج ،بريد إ÷زإئر يوضسح:

اŸبلغ اŸقتطع Áثل اشسÎاك الزبائن ‘ خدمة ““الذهبية““

إلشس -عب /ف ّ-ن-دت إŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة لÈي-د
إ÷زإئر ما ” تدإوله بخصسوصص سسحبها Ÿبلغ
 350دج ،من كل إ◊سسابات إ÷ارية لزبائنها
وإل -ت -ي ” تصس -ن -ي -ف-ه-ا ك-ع-م-ل-ي-ة سس-رق-ة ،عÈ
صس -ف -ح -ات م -وإق -ع إل -ت -وإصس -ل إلج -ت -م -اع-ي،
لعÓم.
وبعضص وسسائل إ إ
أوضض- -حت أŸدي- -ري -ة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا ،أن أŸب -ل -غ
أŸسض -ح -وب م -ن حسض-اب-ات زب-ائ-ن-ه-ا أل-ك-رأم ي-ن-درج
ضض-م-ن أل-ت-ع-ري-ف-ة أل-ت-ي ي-ت-م أق-ت-ط-اعها من أرصضدة
أل -زب -ائ -ن ك -ل سض-ن-ت Úن-ت-ي-ج-ة أشضÎأك-ه-م ‘ خ-دم-ة
ألبطاقة ألنقدية أإللكÎونية (ألذهبية).
أشض -ار أل -ب -ي -ان أن ه-ذه أل-ت-ع-ري-ف-ة ج-اءت ضض-م-ن
أŸرسضوم ألتنفيذي رقم  27 ،299-14ذو أ◊جة،

م-ن شض-ه-ر أك-ت-وبر 2014أل -ذي أق-ر أسض-ع-ار ج-دي-دة
للخدمات ألÈيدية ‘ نظام ألتخصضيصش وأÿدمة
ألشضمولية ،وكانت مؤوسضسضة بريد أ÷زأئر قد وضضعت عÈ
موقعها أإللكÎو ،ÊوأŸكاتب ألÈيدية كل أŸعلومات
حول شضروط ألشضÎأك ‘ خدمة ألبطاقة.
دعت مؤوسضسضة بريد أ÷زأئر زبائنها أŸتأاخرين
Óسضرأع إأ¤
‘ تسضجيل طلبات ألبطاقة أ÷ديدة ل إ
ط -ل -ب-ه-ا وه-ذأ ع-ن ط-ري-ق أل-تسض-ج-ي-ل ع Èم-وق-ع-ه-ا
أإللكÎو ،www.poste.dz Êحيث سضيتم إأنهاء
ألعمل بالبطاقة ألقدÁة فور ألنتهاء من عمليات
ت -وزي -ع أل -ب -ط-اق-ات أل-ذه-ب-ي-ة وإأع-ادة ت-أاه-ي-ل ك-اف-ة
أŸوزعات أآللية وفق أŸنظومة ألنقدية أ÷ديدة
أÿاصضة بالبطاقة ألذهبية مع نهاية ألعام.

تعزز قدرإت مرإفقة إŸؤوسسسسات إلصسغÒة وإŸتوسسطة

اتفاقية ب““ Úلفقار““ وبنك «ناتيكسسيسس» حول تأام Úالقروضس
وقع صسندوق ضسمان إلقروضص للمؤوسسسسات
إلصس -غÒة وإŸت -وسس -ط -ة وب -نك ن-ات-ي-كسس-يسص-
لول ،على إتفاقية تعاون
إ÷زإئر ،أإمسص إ أ
تسس -م -ح ل -ل -م -ؤوسسسس -ات إلصس -غÒة وإŸت-وسس-ط-ة
ب - -ا◊صس - -ول ع - -ل - -ى ت - -أام Úل - -ل - -ت - -م - -وي Ó- -ت
إلسستثمارية إŸقدمة من طرف هذإ إلبنك،
حسسب بيان مشسÎك للهيئت.Ú
” ألتوقيع على هذه ألتفاقية من قبل صضندوق
ضضمان ألقروضش للمؤوسضسضات ألصضغÒة وأŸتوسضطة
‡ث Ã Ó-دي -ره أل -ع -ام ع -ب-د أل-رؤووف خ-ال-ف وب-نك
ناتيكسضيسش -أ÷زأئر ‡ثÃ Óديره ألعام جوزيف
بوريسش ،يضضيف ألبيان.
–دد ه -ذه ألت -ف-اق-ي-ة شض-روط وإأج-رأءأت م-ن-ح
ألضضمان ،وذلك لتأام ÚألتمويÓت ألسضتثمارية ألتي
Áن- -ح- -ه- -ا ب- -نك ن- -ات -ي -كسض -يسش -أ÷زأئ -ر ل -ف -ائ -دة
أŸؤوسضسضات ألصضغÒة وأŸتوسضطة ألتي ينطبق عليها
تعريف أŸؤوسضسضات ألصضغÒة وأŸتوسضطة ،حسضب
نفسش أŸصضدر.
للعلم ،فإان صضندوق ضضمان ألقروضش للمؤوسضسضات
ألصض-غÒة وأŸت-وسض-ط-ة ي-ت-دخ-ل بصض-ف-ت-ه شض-ري-ك-ا ‘
–م -ل ﬂاط -ر ع -دم سض -دأد أŸؤوسضسض -ات ألصض-غÒة
وأŸت-وسض-ط-ة أل-ت-ي ت-ت-ط-لب أ◊صض-ول ع-ل-ى ق-روضش
أسض -ت -ث -م -اري -ة ب -ه-دف إأنشض-اء م-ؤوسضسض-ات ج-دي-دة أو
ت - -وسض - -ي - -ع نشض - -اط أŸؤوسضسض- -ة أو Œدي- -د و–ديث
ألتجهيزأت.
على هذأ أألسضاسش فإان صضندوق ضضمان ألقروضش
ل-ل-م-ؤوسضسض-ات ألصض-غÒة وأŸت-وسض-ط-ة ي-أاتي ليسضتكمل
ألضضمانات ألعينية ألتي يطلبها بنك ناتيكسضيسش-

أ÷زأئر من متعامليه ‘ إأطار ألتمويل أŸمنوح..
يصض -ل م -ع-دل أل-ت-غ-ط-ي-ة أل-ت-ي Áن-ح-ه-ا صض-ن-دوق
ضضمان ألقروضش للمؤوسضسضات ألصضغÒة وأŸتوسضطة
بالنسضبة للضضمانات أŸمنوحة إأ 80 ¤باŸائة من
أصض -ل أل -ت -م -وي -ل أل -ذي Áن -ح-ه ب-نك ن-ات-ي-كسض-يسش-
أ÷زأئر ‘ حدود سضقف  100مليون دينار ،أما
بالنسضبة للضضمان أŸمنوح من قبل صضندوق ضضمان
ألقروضش للمؤوسضسضات ألصضغÒة وأŸتوسضطة برأسضمال
صضندوق ““ميدأ““ فإان تغطيته تصضل إأ 60 ¤باŸائة من
أصضل ألتمويل ألذي Áنحه بنك ناتيكسضيسش -أ÷زأئر
‘ حدود سضقف  250مليون دينار.
ب -اŸن -اسض -ب-ة ،أك-د خ-ال-ف أن أل-ه-دف أألسض-اسض-ي
ل -لصض -ن -دوق ه -و ““تسض-ه-ي-ل أ◊صض-ول ع-ل-ى أل-ق-روضش
أŸتوسضطة أŸدى لدعم بدأية نشضاط أŸؤوسضسضات
ألصض -غÒة وأŸت -وسض-ط-ة وك-ذأ ت-وسض-ي-ع نشض-اط-ه-ا م-ن
خÓل منح ضضمانات قروضش للبنوك ألتجارية وذلك
م- -ن أج- -ل أسض- -ت- -ك- -م -ال ألÎك -يب أŸا‹ Ÿشض -اري -ع
م- -ؤوسضسض- -ات ن- -اج- -ع -ة وم -وج -ه -ة إلنشض -اء وت -ط -وي -ر
أŸؤوسضسض -ات ألصض -غÒة وأŸت -وسض -ط -ة وأل-ت-ي تسض-م-ح
بخلق مناصضب ألشضغل و–قيق قيمة مضضافة““.
من جانبه ،أشضار بوريسش إأ ¤أن هذه ألتفاقية
““جاءت لتعزز قدرأت بنكه على مرأفقة أŸؤوسضسضات
ألصضغÒة وأŸتوسضطة أ÷زأئرية ‘ إأ‚از وتنفيذ
مشضاريعها ألسضتثمارية““ ،مضضيفا أن ناتيكسضيسش-
أ÷زأئ -ر ““ت -وأصض -ل أل -ت -زأم -ه -ا ب -دع -م أŸؤوسضسض -ات
ألصض- -غÒة وأŸت- -وسض -ط -ة وأŸسض -اه -م -ة ‘ ت -ط -وي -ر
ألصضناعة ألوطنية ‘ مرحلة جديدة من ألتنمية
ألقتصضادية ‘ أ÷زأئر““.

»æWh

السصبت  0٤أاكتؤبر  2017م
المؤافق لـ  15صصفر  1٤3٩هـ

فتور ملحوظ ‘ تفاعل اŸواطن Úمعها

اŸسصاجد ومشصروع ﬁ 100ل ‘ حمÓت الدعاية النتخابية بوهران

تتواصصل ببلدية الكرمة وهران ا◊مÓت النتخابية اÿاصصة Ãحليّات  23نوفم ،2017 Èوسصط فتور ملحوظ ‘ تفاعل اŸواطن Úمعها،
حسصبما وقفت عليه «الشصعب» ‘ جولة قامت بها يومي اÿميسس وا÷معة ع Èشصوارع وأاحياء اŸنطقة ،التابعة إاداريا للسصانية.
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أاّول ما لفت انتباهنا الغياب شصبه التام للملصصقات التي تحمل صصؤر ممثلي
األحزاب  11المترشصحّين على مسصتؤى هذه البلدية ،رغم الدور الكبير الذي
تلعبه هذه الملصصقات اإلشصهارية في صصناعة قرار الناخب وبلؤرة مؤقفه تجاه
المشصهد السصياسصي الراهن.
كما وقفنا على ظاهرة تتكّرر في كل مناسصبة انتخابية ،تتعّلق بانتشصار صصؤر
المترشصحين على الجدران واألعمدة الكهربائية ومداخل العمارات بطريقة
عشصؤائية ،في حين تبقى المسصاحات المخصصصصة لها فارغة أاو يتم إالصصاق صصؤرة
مرشصح واحد على المسصاحات الخاصصة بباقي األحزاب.
وق-د أاب-دى ال-ع-دي-د م-م-ن ال-ت-قت ب-ه-م «الشص-عب» ع-دم انشص-غ-ال-ه-م ب-الن-ت-خ-ابات
المحليّة ،مؤؤكدين أان المشصهد السصياسصي بالكرمة ل يغري بالمتابعة ،نتيجة عدة
ع-ؤام-ل أاب-رزه-ا ع-دم اه-ت-م-ام ال-ف-ائ-زي-ن ف-ي السص-ت-ح-ق-اق-ات السص-اب-ق-ة ب-ه-م-ؤم
ال-م-ؤاط-ن وت-ط-ل-ع-ات-ه ال-مسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة وع-دم ث-ق-ة ال-م-ؤاطن الكرماوي عمؤما في
المنتخبين ،بسصبب تؤرط أاغلبهم في الفسصاد والنهب وإابرام صصفقات مخالفة
للتشصريع وسصؤء التسصيير وغيرها من القضصايا.
أاما فيما يخصص سصير التجمعات النتخابية ،فقد أاّكد محّدثينا من سصكان
المنطقة أان أاغلب المترشّصحين من أاعضصاء المجلسص الشصعبي البلدي سصابقا لجأاو
إالى اسصتعمال «محÓت الرئيسص» إلدارة حملتهم اإلنتخابية والتسصؤيق لها عبر
األسصؤاق والمحÓت وحتى المؤؤسصسصات المسصجدية ،رغم أانّ القانؤن يحظر
اسصتعمال رمؤز الدولة ،على اعتبار أانها ملك لكل المؤاطنين.
كما اسصتغل التجار والحرفيين منهم فرصصة تؤاجدنا وطرحؤا الضصغؤط النفسصية
التي تؤاجههم ،جراء تماطل السصلطات المحلية في تؤزيع هذه المحÓت،
مطالبين في الؤقت ذاته بإايفاد لجنة تحقيق في قضصية الحال ،ولسصيما وأاّن
البلدية لم تبادر بتسصليم أاي محل ،رغم مرور أاكثر من  17سصنة على انتهاء
األشصغال بها.
«الشصعب» تنقلت إالى مقر البلدية لÓسصتفسصار عن المسصأالة ،حيث أاّكدت لنا
مصصادر عليمة أانّ محÓت الرئيسص سصتسصلم ألصصحابها مباشصرة بعد تنصصيب
ال-م-ج-لسص ال-م-ن-ت-خب ال-ج-دي-د ،وق-د ط-الت السص-ت-ف-ادة حسص-ب-ه-م وج-ؤه-ا مؤؤّثرة
بالكرمة وعدد من النسصاء والشصباب الذين لهم عÓقات صصداقة أاو عائلية
بأاعضصاء المجلسص الشصعبي البلدي سصابقا ،فيما حاولنا التأاكد من صصحة هذا
الخبر من األمين العام لكننا لم نجده بمكتبه.
وعلى ضصؤء ذلك تنقلنا إالى المحÓت الكائنة بالقرب من مركز الشصرطة البلدية،
ح-يث ان-ط-ل-قت أاشص-غ-ال ال-ت-رم-ي-م وال-ت-ه-ي-ئ-ة ب-ال-مؤازاة والحملة اإلنتخابية ،بعد
اإلسصتهانة والخراب الكبير الذي طالها ،وهؤ وضصع بات يطرح أاكثر من عÓمة
اسصتفهام.
كما أاثارت مصصادرنا ظاهرة الصصراع السصياسصي حؤل الكراسصي والتركيز على
القذف والسصب واإلهانة والتحريضص على مراقبة التشصكيÓت الغريمة وكسصر
شصؤكتها ،على حسصاب الجتهاد في تقديم برنامج انتخابي متؤازن ،حتى يكؤن
محفزا لكسصب أاصصؤات الناخبين.

مداومات األحزاب خاوية على عروشصها

وعّبر الكثير منهم عن مدى تذّمرهم واسصتيائهم من متصصدري التشصكيÓت
السصياسصية ببلديتهم وبعضص المترشصحين بسصبب الغياب الذي اعتبروه غير المبرر
عن مقراتهم ودوام المكاتب ،متسصائلين عن أاهميّة اسصتعمال األجراسص والطبؤل
ومؤاكب السصيارات التي عادة ما يتم فيها إاحضصار العÓمات الفخمة وباهظة
ال -ث -م -ن ف -ي ال-مسص-ي-رات ك-ؤسص-ي-ل-ة ل-ج-ذب الشص-ب-اب واسص-ت-ع-م-ال-ه-م ف-ي ال-دع-اي-ة
لتشصكيÓتهم السصياسصية مقابل مبلغ مالي محّدد ،ومن يدفع أاكثر يجلب أاكبر
عدد ممكن من األنصصار.
وهؤ ما سصجلته «الشصعب» خÓل زيارتها اإلسصتطÓعية إالى مكاتب المداومة

تكتل «فتح» يدخل النتخابات
بÈنامج مسصتوحى من واقع اŸواطن

ودع -ا ع -ب -د ال -ل -ه ح -داد ب -ال -م -ن -اسص-ب-ة إال-ى ت-ؤسص-ي-ع
صصÓ-ح-ي-ات ال-م-ج-السص ال-م-ن-ت-خ-ب-ة وال-تضص-ي-ي-ق مما
وصصفه بـ»الفجؤة بين السصلطة والمؤاطن» لسصتعادة
الثقة  -كما قال  ،-مضصيفا أان «السصلطة تسصتمد
قؤتها من الشصعب» .كما اعتبر المؤعد لنتخابي
المقبل «فرصصة لبلؤغ ذلك».
ورافع رئيسص حزب جبهة النضصال الؤطني من أاجل
«إاح-داث ال-ت-غ-ي-ي-ر» ح-اث-ا ال-ن-اخ-ب-ي-ن ع-ل-ى ال-ذه-اب
ب-ك-ث-اف-ة ي-ؤم  23ن-ؤف-م-ب-ر ال-ج-اري صص-ؤب صصناديق
القتراع.

لغواط :
سصاحلي من ا أ

لعديد التشصكيÓت السصياسصية بنفسص البلدية وعلى رأاسصها الحزبان الغريمان
جبهة التحرير الؤطني والتجمع الؤطني الديمقراطي ،إال أاّنها لم تسصتطع
التؤصّصل إالى متصصدري القائمتين أاو على األقل المترشصحين اآلخرين ،وذلك
ع-ل-ى م-دار ثÓ-ث-ة أاي-ام م-ت-ت-اب-ع-ة ،بسص-بب غ-ي-اب-ه-م لنشص-غ-ال-ه-م بترتيبات أاخرى،
حسصبما أاكده لنا بعضص الشصباب الذين وجدناهم على مسصتؤى هذه المكاتب،
مؤؤّكدين جهلهم التام ببرامج األحزاب التي عّبروا عن الؤلء والنتماء لها أاو
حتى نؤع النتخابات المزمعة في  23نؤفمبر المقبل.
واعتبر مراقبؤن أان برامج األحزاب السصياسصية المتنافسصة بالبلدية تتقاطع في
العديد من المحاور وتتشصابه في تقديم البرامج التي وعدوا بها سصابقا ،رغم
حرصص بعضصها على التمايز في بعضص من النقاط.
وأاكد محّدثؤنا أان أاغلب اللتزامات الحزبية التي وردت في البرامج النتخابية
Óحزاب متشصابهة إالى حد التطابق ،وأان هذه البرامج تبقى غير واقعية
ل أ
وخ-ط-اب-ات شص-ع-ب-ؤي-ة ت-خ-اطب أاح-اسص-يسص ال-م-ؤاط-ن ب-ال-ؤع-ؤد ال-ؤه-مية ،بتغييب
مجمؤعة من العتبارات والمتمثلة أاسصاسصا في تحقيق التنمية الشصاملة وتشصغيل
الشصباب ومحاربة الفسصاد والبيروقراطية وتؤفير العيشص الكريم وغيرها من
ال-قضص-اي-ا واألول-ؤي-ات ال-م-رت-ب-ط-ة ب-السص-ت-رات-ي-ج-ي-ات الكبرى للدولة ،باعتبارها
شص-رط-ا ضص-روري-ا م-ن أاج-ل ت-ط-ؤي-ر ف-ع-ال ل-ل-مشص-ارك-ة السص-ي-اسص-ي-ة وإارسص-اء دعائم
الديمقراطية.

مرشصحو األفانا يدعون إا ¤إاحداث القطعية مع ‡ارسصات اŸاضصي

وفي خطؤة لكسصب أاكبر عدد من األصصؤات ،أاّكد مرشصحؤ الجبهة الؤطنية
الجزائرية تحت رئاسصة بؤشصيخي ،أانهم اعتمدوا على اإلطارات الشصابة خاصصة
إلن -ج -اح ح -م -ل -ت -ه -م الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ب-ع-د ال-تشص-خ-يصص ال-دق-ي-ق ل-ل-ؤاق-ع السص-ي-اسص-ي
والجتماعي ببلدية الكرمة.
وأاّكد هؤؤلء أان الحزب سصيدافع عن سصكان المنطقة وسصيعمل جاهدا على
تحقيق أافكاره وتصصؤراته كخطؤة صصؤب تحقيق التنمية الشصاملة وغيرها من
الشصؤؤون المحلّية التي وردت في برنامجهم النتخابي وجعلها هدفا من أاهداف
البلدية.
كما دعؤا إالى أاخلقة العمل السصياسصي وإالى التركيز على التنافسص المبني على
البرنامج والبتعاد عن القذف والذم وسصب األعراضص ،كما أاّكدوا على ضصرورة
تؤعية الهيئة الناخبة بضصرورة المشصاركة بقؤة إلحداث مع ممارسصات الماضصي
وتفؤيت الفرصصة على المتربصصين بالبلدية والمغامرين بها.

دع ـ ـوة إاŒ ¤سصيـ ـ ـد اإلصصÓحـ ـ ـات اÙليـ ـ ـة

الÓمركزية في التسصيير التي هي مبداأ دسصتؤري
لتقريب الإدارة من المؤاطن وهؤ مسصعى يعمل
الحزب على اإنجاحه لإنجاح تسصيير البÓد في كل
الميادين ،اإضصافة اإلى تحسصين مسصاهمة البلدية،
م -ؤؤك -دا اأن دور ال -م -ج -لسص الشص -ع -ب -ي ال-ؤلئ-ي ف-ي
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ،ولب-د م-ن م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ن-زهاء،
واأكفاء ومتشصبعين بالروح الؤطنية ،مشصددا على اأن
الإصص Ó-ح -ات ال -ح -ق -ي -ق -ي -ة ت -ك -ؤن ع -ل -ى مسص-ت-ؤى
ال -ب -ل -دي -ات لأن -ه -ا ال -رك -ي -زة الأسص -اسص -ي-ة ل-ت-ط-ؤي-ر

بن عبد السصÓم من البويرة :

السصياحة ،داعيا اإلى التصصؤيت على قؤائم تشصكيلته
السصياسصية التي تتؤفر على هذه المؤاصصفات.
كما بشصر اأويحيى سصكان بلدية واد الزهؤر ،بقرب
اسص-ت-غÓ-ل م-ي-ن-اء الصص-ي-د وال-ت-رف-ي-ه ال-ذي سص-ي-ع-ؤد
بالفائدة على سصكان المنطقة النائية ،وفي نفسص
السصياق اأثنى على مسصيري الحزب محليا ،الذين
حافظؤا على المال العام مثلما قال ،وهذا الأمر
الذي يعبد الطريق للمرحلة القادمة لأن قؤائم
الحزب يغلب عليها عنصصر الشصباب اإذ تضصم ٪63
م -ن الإط -ارات ال -ج-ام-ع-ي-ة ،ك-م-ا اأك-د اأوي-ح-ي-ى اأن
تشصكيلته السصياسصية ،ل تسصتهدف اأحدا ،والحزب
ليسص في المعارضصة ،بل مسصاند لبرنامج رئيسص
الجمهؤرية منذ الحملة النتخابية للعهدة الأولى،
كما اعتبر من يطعن في مؤؤسصسصات الدولة يطعن
ف -ي اخ -ت -ي -ار الشص -عب ف-ي الأسص-اسص ،واأن ال-ت-ج-م-ع
الؤطني الديمقراطي ،حزب ليسص له ثقافة الؤعؤد
خÓ-ل ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة وه-ؤ ع-ائ-ل-ة ال-ؤاجب،
لتغليب الجزائر على الحزب في كل الظروف.
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أاشصاد جمال بن عبد السصÓم رئيسس حزب جبهة ا÷زائر ا÷ديدة خÓل التجمع الذي نشصطه ،أاول
أامسس ،ببلدية أاهل القصصر بولية البويرة ،بالدور الذي لعبه الشصباب ‘ تفج Òالثورة ضصد اŸسصتعمر
الفرنسصي وقيادة البÓد إا ¤السصتقÓل وبعد ذلك خوضس معركة البناء والتشصييد.

ال -تسص -ي -ي -ر اإل -ى الشص-ب-اب ال-ذي ت-زخ-ر ب-ه ال-بÓ-د ،ت-لك
ال-ط-اق-ة ال-ك-ب-ي-رة وال-ت-ي ل-ه-ا ك-ف-اءات ب-اإم-ك-ان-ه-ا صصنع
المعجزات وتمكين الجزائر من الؤصصؤل اإلى مصصف
البلدان المتقدمة .كما دعا المؤاطنين اإلى الذهاب
بقؤة يؤم القتراع والتصصؤيت للكفاءات والبتعاد عن
ال-عصص-ب-ي-ة وال-م-حسص-ؤب-ي-ة ال-ت-ي ت-رت-ك-ز ع-ل-ي ال-ج-ه-ؤي-ة
والعروشصية وذلك خدمة للجزائر والمؤاطن .كما قام
ب -ع -دة نشص -اط -ات ج -ؤاري -ة ،اأمسص ال -ج -م -ع-ة ،ف-ي ع-دة
ب- -ل -دي -ات ت -اب -ع -ة ل -دائ -رة الأخضص -ري -ة ،ح -يث ال -ت -ق -ى
بالمؤاطنين والمناضصلين والمترشصحين شصرح تفاصصيل
ب -رن -ام -ج -ه الن -ت -خ-اب-ي ،ك-م-ا دع-ا ال-م-ت-رشص-ح-ي-ن اإل-ى

اŸشصاركة القوية و النوعية ‘ اإلنتخابات اÙلية
لم Úال- -ع- -ام ◊زب ال- -ت- -ح -ال -ف
حث ا أ
ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ب-ل-ق-اسصم سصاحلي ،مسصاء
لغ-واط) ،ع-ل-ى ضص-رورة
أاول أامسس ،ب -آاف -ل-و (ا أ
اŸشص - -ارك - -ة « ال - -ق - -وي - -ة» و»ال - -ن - -وع- -ي- -ة « ‘
لنتخابات اÙلية اŸقبلة.
ا إ
وأاوضصح سصاحلي خÓل تنشصيطه تجمعا شصعبيا بمكتبة
الشصهيد شصريط محمد بآافلؤ في إاطار يؤم الخامسص
من الحملة اإلنتخابية لمحليات  23نؤفمبر الجاري أان
ال -مشص -ارك -ة «ال -ق -ؤي -ة» ت-ع-ن-ي حسص-ب-ه «رفضص خ-ي-ارات
المقاطعة « ،فيما ذكر أان المشصاركة النؤعية تتمثل في
اخ -ت-ي-ار م-ن ه-ؤ «ق-ادر ع-ل-ى ت-جسص-ي-د ال-دي-م-ق-راط-ي-ة
التشصاركية وعلى تحريك اإلقتصصاد المحلي» حتى «ل
نرهن مسصتقبل التنمية المحلية» .وخاطب الحضصؤر
من المناضصلين والمتعاطفين مع تشصكيلته السصياسصية
بالقؤل «لبد من ممارسصة سصيادتنا في اختيار من
يخدم مصصالحنا ل من يخدم مصصالحه الشصخصصية»،
مضصيفا بأان المؤاطن يحتاج إالى من يقف معه ويتكفل
ب -انشص -غ -الت -ه .وراف -ع سص-اح-ل-ي ف-ي ك-ل-م-ت-ه ع-ن ب-عضص
ت-ؤج-ه-ات ح-زب-ه السص-ي-اسص-ي ال-ت-ي ت-ق-ؤم ع-ل-ى «ت-ث-م-ي-ن
ال -م -ك -اسصب» و»ال -ت -ذك-ي-ر ب-ال-ن-ق-ائصص» وي-ط-الب أايضص-ا
بتحقيق «التؤازن» في التنمية الإقتصصادية اإلجتماعية

حنون من برج بوعريريج:

الب -ت -ع -اد ع -ن الشص -ت -م وال -ك Ó-م ال -ذي ي-مسص ب-ك-رام-ة
المترشصحين الآخرين .لأن العبرة في البرنامج ليسص
في السصب والشصتم.
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بين مختلف المناطق.
كما عرج األمين العام للتحالف الؤطني الجمهؤري
ع -ل -ى ب -عضص م -ح -اور ب-رن-ام-ج ح-زب-ه وم-ن-ه-ا ‘‘ح-م-اي-ة
ال -م -ن -ت -خب ال-م-ح-ل-ي وت-ك-ؤي-ن-ه وم-ن-ح-ه الصصÓ-ح-ي-ات
الÓ-زم-ة وت-م-ك-ي-ن-ه م-ن أاداء دوره م-ن ن-اح-ي-ة تشص-ج-ي-ع
اإلسص-ت-ث-م-ار ال-م-ح-ل-ي وت-خ-ف-ي-ف ال-ع-راق-ي-ل وت-ف-عيل ل
مركزية القرار‘‘.
وفي ختام هذا التجمع الشصعبي دعا سصاحلي إالى تزكية
م -رشص -ح -ي -ه ل -ل-م-ج-السص ال-م-ح-ل-ي-ة ل-ك-ؤن-ه-م ي-ت-م-ت-ع-ؤن
«بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد».

من أاجل صصÓحيات أاوسصع للمنتخب ÚاÙليÚ
لمينة العامة ◊زب العمال لويزة
رافعت ا أ
ح -ن -ون ،أاول أامسس ،بÈج ب-وع-ري-ري-ج ،م-ن أاج-ل
م -ن -ح صصÓ-ح-ي-ات «أاوسص-ع» ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚاÙل-يÚ
“كنهم من الدفاع عن حقوق اŸواطن.Ú
وأابرزت حنؤن خÓل تنشصيطها تجمعا شصعبيا بالقاعة
المتعددة الرياضصات سصاعد بؤباعية بعاصصمة الؤلية
ت-ن-درج ف-ي إاط-ار ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-م-ح-ل-ي-ات 23
نؤفمبر  ،2017أانه «لبد أان تكؤن للمنتخب المحلي
صص Ó-ح -ي -ات أاك -ث -ر تسص -م -ح ل -ه ب -ال -دف -اع ع -ن ح -ق-ؤق
المؤاطنين والتصصدي لسصلطة اإلدارة» كؤن المنتخب
المحلي-كما قالت -األقرب من همؤم الشصعب واألكثر
دراية بها من اإلداري.
وأاكدت األمينة العامة لحزب العمال أان حزبها يناضصل
م -ن أاج -ل «ح-ل-ؤل ج-زائ-ري-ة ل-ل-مشص-اك-ل ال-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا
البÓد» ،معتبرة أان هذه المشصاكل «نتاج ألزمة نظام
ليسصت أازمة اقتصصادية» وأان حزبها هؤ «الؤحيد الذي

غويني من سصوق أاهراسس:

يمكن له تغيير ميزان القؤى من أاجل منح السصيادة
ل- -لشص -عب ».ودعت ح -ن -ؤن إال -ى ال -مشص -ارك -ة ب -ق -ؤة ف -ي
السصتحقاق المحلي المقبل وانتخاب ممثلي حزبها
كؤن الهدف من مشصاركة تشصكيلتها السصياسصية  -كما قالت
 في النتخابات المحلية المقبلة هؤ من أاجل «الفؤزبأاكبر عدد من المقاعد للتأاثير في المجالسص المحلية»
و»ال -دف -اع ع -ن ال -م -ك -اسصب الج -ت -م -اع-ي-ة والق-تصص-ادي-ة
والثقافية وتكريسص التضصامن الؤطني الحقيقي».

اÙليات فرصصة لÓلتفاف
حول الوطن

لصصÓح الوطني في‹Ó
دعا رئيسس حركة ا إ
غ- -وي- -ن -ي ،أامسس ،م -ن سص -وق أاه -راسس ،إا ¤ضص -رورة
ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات ه-ادئ-ة ب-خ-ط-اب ن-ظ-يف يقوم
على الÈامج والقÎاحات التي تسصاهم ‘ عملية
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،م-ع-تÈا أان ا◊ملة النتخابية
ف- -رصص- -ة ل -ل -ت -ح -دث م -ع اŸواط -ن Úوﬂاط -ب -ت -ه -م
بصص -دق ،م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة تشص-خ-يصس ال-واق-ع م-ن
أاج-ل ت-ق-د Ëا◊ل-ول اŸم-ك-ن-ة Ãا يضص-م-ن ل-لشص-عب
ا÷زائري تنمية شصاملة –قق اكتفاء ذاتيا ﬁليا
ووطنيا.
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تسصليم مشصعل البناء للشصباب
اعترف بن عبد السصÓم بالإنجازات التي حققت خÓل
 63سصنة من السصتقÓل ،لكن اعتبر اأن ما اأنجز خÓل
ه -ذه ال -ف-ت-رة ب-اإم-ك-ان-ه اأن ي-ك-ؤن اأك-ث-ر واأحسص-ن ن-ظ-را
لÓإمكانات التي تزخر بها البÓد .وعلى سصبيل المثال
ذكر اأن الدولة الجزائرية رصصدت  100 . 000مليؤن
دولر منذ سصنة  2003اإلى يؤمنا هذا لنجاز مشصاريع
عديدة.
وفيما يخصص الأزمة المالية الحالية رافع رئيسص حزب
ال-ج-زائ-ر ال-ج-دي-دة ل-ل-رج-ؤع اإل-ى ال-ح-ؤك-م-ة ال-رشص-ي-دة
وت -رشص -ي -د ال -ن -ف -ق-ات ل-ك-ن ل-يسص ع-ل-ى حسص-اب الشص-عب
ال -بسص -ي -ط .وف-ي ن-فسص السص-ي-اق ط-لب ب-تسص-ل-ي-م مشص-ع-ل

عبد الله حداد من بسصكرة:

أاكد رئيسس حزب جبهة النضصال الوطني
عبد الله حداد ‡ث Óلتحالف تكتل «فتح»،
أامسس ا÷معة ،ببسصكرة ،أان هذا التكتل يدخل
الن -ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة بÈن-ام-ج «مسص-ت-وح-ى م-ن
واقع الذي يعيشصه اŸواطن».
وأاوضصح عبد الله حداد لدى تنشصيطه تجمعا شصعبيا
ب-ق-اع-ة «األط-لسص» ب-ع-اصص-م-ة ال-ؤلي-ة ف-ي إاط-ار ح-م-لة
النتخاب المحلية المقررة ليؤم  23نؤفمبر الجاري أان
ت -ك -ت -ل «ف -ت -ح» ال -ذي يضص -م ب-الإضص-اف-ة إال-ى تشص-ك-ي-ل-ت-ه
السصياسصية كل من الحزب الؤطني الجزائري والحزب
ال-ؤط-ن-ي ال-ح-ر وح-رك-ة ال-ؤط-ن-ي-ي-ن األح-رار وال-ج-ب-ه-ة
الؤطنية للعدالة الجتماعية قد «اعتمد على قؤائم
تضصم مرشصحين شصباب قادرين على تنفيذ برنامجه
المبني على الؤاقع المعيشص للمؤاطن».

أاويحيى من سصكيكدة :

ثمن الأمين العام للتجمع الؤطني الديمقراطي
اأحمد اأويحيى ،من القاعة المتعددة الرياضصات
بسص- -ك- -ي- -ك- -دة ،اأم- -ام حشص- -د ك- -ب- -ي -ر م -ن اأنصص -اره،
الإج -راءات ال -ت -ي ات -خ -ذه -ا رئ -يسص ال-ج-م-ه-ؤري-ة
وال-م-ت-ع-ل-ق-ة بسص-لسص-ل-ة الإصصÓ-ح-ات ال-م-ت-م-ثلة في
تعديل قانؤن النقد والقرضص الذي مكن من فتح
صصفحات جديدة لتجاوز الأزمة القتصصادية ،اإثر
ان -خ -ف-اضص ال-م-ي-زان-ي-ة ب-م-ا ي-ع-ادل  ،٪50وح-ك-م-ة
رئيسص الجمهؤرية تجلت في هذا المسصعى ،بعد
اأن قام بتسصديد الديؤن الخارجية منذ  11سصنة،
مؤضصحا اأن قانؤن المالية للسصنة القادمة لم ياأت
بسصياسصة التقشصف ،بل جاء لصصالح البلديات وهذا
بعد اأن كانت الميزانية المخصصصصة لها ل تزيد
عن  35مليار دينار ارتفعت اإلى  100مليار دينار،
وه- -ذه الإج -راءات ج -اءت ل -لسص -م -اح ب -اسص -ت -م -رار
التنمية ،ورفع التجميد عن مشصاريع القطاعات
الحسصاسصة من قطاعات التربية والصصحة ،وذلك
ب-مضص-اع-ف-ة م-ي-زان-ي-ة ال-ب-ل-دي-ات ع-ما كانت عليها
للتسصيير الجيد ،وتجسصيد التنمية.
ورافع اأويحيى من سصكيكدة من اأجل الإصصÓحات
محليا ،والتي ترتكز على عنصصرين اأسصاسصيين من

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كما ذهب في هذا اللقاء ليؤؤكد أان حركة اإلصصÓح
الؤطني وفية لمشصروع الشصهداء من أاجل بناء الدولة
الجزائرية الديمقراطية الشصعبية في إاطار المبادئ
الدسصتؤرية التي نصص عليها بيان أاول نؤفمبر ،في
ظل القيم الدينية اإلسصÓمية .و أاكد غؤيني أان
قانؤن السصلم والمصصالحة الؤطنية ،هؤ القانؤن الذي
زكاه الشصعب الجزائري باإلجماع ،مؤؤكدا أان الحركة
في مقدمة المتمسصكين بإانجاز واسصتكمال قانؤن
السص -ل-م ل-ت-ب-ل-غ ال-مصص-ال-ح-ة ال-ؤط-ن-ي-ة م-داه-ا وت-رف-ع
المظالم على جميع ضصحايا المأاسصاة الؤطنية.وقال
غؤيني إان الجزائر تعيشص اليؤم ظروفا إاقتصصادية
صصعبة ،داعيا جميع الفاعلين إالى ضصرورة اإلتحاد
والتضصامن من أاجل تجاوز هذه المرحلة الصصعبة
بأاقل األضصرار ،كما دعا إالى أان تكؤن هناك إارادات
وطنية راسصخة في سصبيل حماية الؤطن ومقؤماته.

في ذات السصياق رافع رئيسص حركة اإلصصÓح لفتح
نقاشص واسصع ووضصع خطة اقتصصادية بديلة قابلة
للتجسصيد ،وتنمية البÓد وتحقيق عدالة اجتماعية
م -ت -ؤازن-ة فضص Ó-ع-ن ب-ن-اء م-ج-السص شص-ع-ب-ي-ة ب-ل-دي-ة
وولئية تمثل المجتمع أاحسصن تمثيل ،معتبرا أان
التمثيل الشصعبي ليسص صصكا على بياضص بل هؤ ثقة
وت-زك-ي-ة ي-ت-ح-م-ل-ه-ا ال-م-ن-ت-خب ال-ذي ي-م-ر ب-ه-ا ع-لى
المحك في ظل إامكانيات البلدية وواقعها التنمؤي،
والعمل على الرتقاء بالتسصيير للمصصالح الخاصصة
بالشصأان العام بما يضصمن الحكامة في تسصيير مؤارد
البÓد.كما دعا إالى ضصرورة الهتمام أاكثر بالتنمية
ال-م-ح-ل-ي-ة ف-ي ال-ؤلي-ات ال-ح-دودي-ة ل-ل-بÓد وخصصها
ب -ب -رام -ج ت -ن -م -ؤي -ة اسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ف-ي إاط-ار ال-ت-م-ي-ي-ز
اليجابي لÓرتقاء بالمسصتؤى المعيشصي للمؤاطنين،
وت-ك-ف-ل أافضص-ل ب-الشص-ب-اب وج-ع-ل-ه يسص-ت-غ-ن-ى ع-ن كل
م-ظ-اه-ر ال-ت-ه-ريب ال-ت-ي تضص-ر ب-الق-تصص-اد ال-ؤط-ني
والجريمة المنظمة خاصصة في ظل األوضصاع األمنية
المتردية لدول الجؤار ما يحتم علينا أان نتحد من
أاج -ل ح -م-اي-ة شص-ب-اب-ن-ا ب-ب-رام-ج تشص-رك-ه ف-ي ت-ن-م-ي-ة
وتسصيير الجماعات المحلية.

»æWh

ألسضبت  ٠4نوفمبر  2٠1٧م
ألموأفق لـ  15صضفر 1439هـ

مناصصــــرة مــــن أم ألبوأقــــي:

اŸقاطعـ ـ ـ ـ ـة ’ تفعـ ـ ـ ـ ـ ـل شسيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

’ول ،ببلدية مسصكيانة (أم ألبوأقي) أŸوأطن Úإأ ¤ألتوجه
دعا رئيسس حركة ›تمع ألسصلم عبد أÛيد مناصصرة ،أمسس أ أ
بكثافة إأ ¤مرأكز أ’قÎأع ‘ أنتخابات أÛالسس ألشصعبية ألبلدية وألو’ئية أŸقررة ‘  23نوفم Èأ÷اري ’ختيار
’نسصب ،مشصÒأ أنه «من يقول أن أ’نتخابات ’ تفعل شصيئا فنحن نقول له أن أŸقاطعة أيضصا ’ تفعل شصيئا».
أŸرشصح أ أ
أك -د م -ن -اصض -رة خÓ-ل Œم-ع شض-ع-ب-ي نشض-ط-ه ب-اŸركب
ألرياضضي أ÷وأري ببلدية مسضكيانة ‘ إأطار أ◊ملة
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة –سض-ب-ا ’ن-ت-خ-اب-ات أÛالسس أÙل-ي-ة
أŸق-ب-ل-ة أن-ه ع-ل-ى أŸوأط-ن Úأن ي-ن-ت-خ-ب-وأ م-ن ي-رون-ه
«أصضلح وأنسضب ◊ل مشضاكلهم» ،وأن ’ يفقدوأ ألثقة
‘ أ’ن -ت -خ -اب -ات مضض -ي -ف -ا أن «ألسضب وألشض -ت -م وغ -ل-ق
ألطريق لن يأاتي بشضيء لكن من شضأان أ’نتخاب أن
يغ.»Ò
ودعا رئيسس حركة ›تمع ألسضلم أŸرشضح Úضضمن
قوأئم تشضكيلته ألسضياسضية للتقرب من أŸوأطن Úوعدم
أنتظار أن يأاتوأ إأليهم وأ’سضتماع ’نشضغا’تهم ونشضر
أأ’مل ‘ قلوبهم ،وأن يعطوأ ألشضعب أأ’مل ‘ بÓده
و‘ جزأئر ألغد.
ق -ب -ل ذلك ذك -ر م -ن -اصض -رة ب -أان ح-رك-ة ›ت-م-ع ألسض-ل-م
مسضتعدة للتعاون مع كل ألطاقات وأإ’طارأت ‘ كل
بلدية وكل و’ية من أجل حل أŸشضاكل أŸطروحة من
خ Ó-ل إأع -ط -اء ح -ري-ة أل-تسض-ي Òل-ل-ب-ل-دي-ات ،دأع-ي-ا إأ¤
تقاسضم ألسضلطة ب Úأ◊كومة أŸركزية وأ÷ماعات
أÙلية من خÓل ترك أÛالسس ألشضعبية ألبلدية
أŸنتخبة «تعمل دون وصضاية».
و‘ أأ’خ Òدع -ا رئ -يسس ح -رك -ة ›ت -م -ع ألسض -ل -م أم-ام
حضضور متوسضط أŸوأطن Úإأ ¤ألتوجه نحو مرأكز
أ’ن -ت-خ-اب مسض-تشض-ه-دأ ب-الشض-ع-ار أل-ذي أط-ل-ق-ت-ه وزأرة
ألدأخلية «مسضتقبلنا ‘ أختيارنا».

...ويدعو من ميلة إأ ¤أنتخابات ﬁليّة
نزيهة
دعا رئيسس حركة ›تمع ألسضلم عبد أÛيد مناصضرة
بعد ظهر أمسس أأ’ول ،بتاجنانت ( ٧٠كلم جنوب ميلة)
إأ ¤أهمية تنظيم أنتخابات ﬁلية «نزيهة وحرة» يوم
 23نوفم Èأ÷اري حتى «‰نح بلدنا ›السس ﬁلية
بلدية وو’ئية مسضؤوولة تقدر حجم مهامها ‘ خدمة
ألشضعب».
مناصضرة خÓل Œمع شضعبي نشضطه بدأر ألشضباب

ألطيب عباسس بذأت أŸدينة إأ« ¤ترك أ◊رية للشضعب
صضاحب ألسضيادة أ◊قيقية Ÿنح أصضوأته Ÿن يريد» من
أج - -ل «–ري - -ر إأرأدة أÛالسس أÙل- -ي- -ة أل- -ب- -ل- -دي- -ة
وألو’ئية».
وأضضاف رئيسس حركة ›تمع ألسضلم أن من شضأان تنظيم
أن -ت -خ -اب -ات ن -زي -ه -ة أن ي -جسض -د» أŸع -ن -ى أ◊ق -ي -ق-ي
للدÁوقرأطية ألتشضاركية» ألتي تكون فيها ألبلدية أدأة
تخفف من أأ’عباء ألتي تتحملها ألدولة وليسس لزيادة
أعباء إأضضافية عليها.
ودعا مناصضرة باŸناسضبة مرشضحي ومناضضلي حزبه،
وك -ذأ ع -م -وم أŸوأط -ن Úإأ « ¤ع -دم أ’سض -ت -ه -ان -ة ب-أاي
صضوت»ﬁ ،ذرأ من أأ’ضضرأر ألتي قد تنجم عن أليأاسس
وأإ’حباط أ’ن ذلك يحول  -كما قال  -دون –قيق
ألتغي Òأ◊قيقي أŸنشضود.
ونّوه رئيسس حركة ›تمع ألسضلم كذلك Ãا قدمته قوأئم
حركة ›تمع ألسضلم من كفاءأت ،مشضÒأ باÿصضوصس إأ¤
سضابقة إأيجابية بو’ية ميلة ،حيث ” ترشضيح أمرأة على
رأسس قائمة بلدية Ãنطقة شضيغارة ألريفية ،وهو ما يعني
حسضبه -أŸكانة ألتي –ظى بها أŸرأة ‘ أŸشضاركة
ألسضياسضية ضضمن تشضكيلته ألسضياسضية.
وعّبر مناصضرة ‘ كلمته عن يقينه بانتصضار ألشضعب
أ÷زأئري ‘ طريق ألدÁقرأطية ،وتكريسس أ◊ريات
ك -م -ا أن -تصض -ر سض -اب -ق -ا ‘ م -ع -ارك -ه ضض -د أ’سض -ت -ع -م -ار
وأإ’رهاب.

 ...ويـ ـدعؤ م ـن قسسنطي ـنة :ا ¤احتضسـ ـ ـان ا’سستحقاقـ ـ ـات إ’حـ ـ ـداث التغ ـ ـ ـيÒ

أكد «عبد أÛيد مناصصرة» رئيسس حركة ›تمع
ألسصلم على ألناخب Úألذهاب وبقوة إأ ¤صصناديق
أ’قÎأع ،على أعتبار أن أ’سصتحقاقات ألو’ئية و
ألبلدية فرصصة من أجل ألتغي Òأ’يجابي ودفع
عجلة ألتنمية .

قسسنطينة  /احمد دبيلي

وأضضاف «مناصضرة» خÓل ألتجمع ألشضعبي ألذي أحتضضنه
صضبيحة أمسس مسضرح قسضنطينة أ÷هوي أن ألبلديات يجب

أن تكون صضانعة للتنمية ،وأدأة فاعلة وفعالة ‘ خلق ألÌوة
وألتقليصس من أعباء أŸيزأنية ألعامة للدولة دأعيا ‘ ذأت
ألسض -ي -اق أ ¤م-ن-ح أل-ب-ل-دي-ات صضÓ-ح-ي-ات وأسض-ع-ة ÿدم-ة
أŸوأطن Úمن بناء ألسضكن أ’جتماعي وغÒه وهذأ قصضد
–ييد أإ’دأرة وألتي تبقى ـ كما قال ـ “ارسس أŸهام ألتي
خولها لها ألقانون .
وتسض -ال «م -ن -اصض -رة» ع -م-ا إأذأ ك-ان ه-ن-اك ب-دي-ل ع-ن
أ’نتخابات Áكن أن يقدم شضيئا للجزأئر  ،دأعيا أ¤
أŸشض-ارك-ة أل-ت-ي سض-ت-ح-دث أل-ت-غ-ي Òوم-ه-م-ا ك-ان صضعبا
فالذي ـ كما قال ـ نحققه أليوم وحققناه باأ’مسس

سضيكتمل ‘ أŸسضتقبل،ف Óبديل حسضب قوله عن
أ’نتخابات ألتي يجب أن تخدم أ÷زأئر ومؤوكدأ أيضضا
أن أŸقاطعة آأو ألعزوف ’ يغ Òشضيئا من ألوأقع  ،و
ل -ه -ذأ ي -جب أل-ذأهب أ ¤أ’ن-ت-خ-اب-ات ل-ت-ح-ق-ي-ق ه-ذه
أŸعادلة .
و أعت ‘ Èأأ’خ Òرئيسس أ◊ركة بأان ألدÁقرأطية و
أ’نتخابات إأذأ  ⁄يحتضضنها ألشضعب وبكل مصضدأقية
ووف -اء ل -ن ت -ن -تصض -ر ،م -ع-ط-ي-ا ب-ذلك م-ث-ا’ ع-ن أل-ث-ورة
أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ي أح -تضض -ن -ه -ا ألشض -عب ف -ك -ان أل-نصض-ر
وأ◊رية حليف من تبناها وناضضل من أجلها.

بلعيد ‘ ّŒمع شصعبي Ãعسصكر:

يسستحيـل بناء دولـة قؤي ـ ـة ومتؤازن ـ ـة دون ا’سستثم ـار ‘ اإ’نسسـ ـان
’ولÃ ،عسصكر ‘ إأطار أ◊ملة أ’نتخابية Ùليات نوفم ،2017 Èمن أجل
رأفع رئيسس حزب جبهة أŸسصتقبل عبد ألعزيز بلعيد ‘ Œمع شصعبي نشصطه أمسس أ أ
بناء مسصاحة سصياسصية نظيفة تسصمح بتجديد ثقة أ÷زأئري ‘ ÚأŸمارسصة ألسصياسصية ألتي ’ بد أن تكون مبنية على أفكار نظيفة ونوأيا صصادقة حسصب عبد
’نسصان.
ألعزيز بلعيد ،ألذي أكد أنه يسصتحيل بناء دولة قوية ومتوأزنة دون أ’سصتثمار ‘ أ إ
أسضتعرضس بلعيد أÙاور ألرئيسضية للÈنامج أ’نتخابي ألفÓحي وأŸزأرع ألنموذجية ألتي تعتزم أ◊كومة منحها
للحزب أمام مرشضحيه ومناضضليه Ãعسضكر ،موضضحا أنه Ÿسضتثمرين أجانب عوضس أıتصض ‘ ÚأÛال من
ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ق-اع-دة سض-ي-اسض-ي-ة ه-رم-ي-ة أسض-اسض-ه-ا أأ’خÓق خريجي أ÷امعات وأŸعاهد أ÷زأئرية ‘ ألتخصضصس
ألسضياسضية وأحÎأم أإ’نسضان إأ ¤حلول قدمها أ◊زب ‘ ألفÓحي.
برنا›ه إ’خرأج ألبÓد من أأ’زمة ،وأ’بتعاد عن سضياسضة ‘ جانب آأخر ،أنتقد بلعيد –ّكم أإ’دأرة ‘ مهام ألهيئة
أل -ري -ع ‘ ألشض -ق أ’ق-تصض-ادي ،م-ع-تÈأ أل-ع-ن-اي-ة ب-ق-ط-اع-ي أŸسضتقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات بعديد ألو’يات ،وألتي ‚م
أل-فÓ-ح-ة وألسض-ي-اح-ة وحشض-د ج-م-ي-ع أإ’م-ك-ان-يات أŸتاحة عن ‡ارسضاتها غ ÒألعقÓنية إأقصضاء ألعديد من أأ’سضماء
للنهوضس بهما هي أهم أ◊لول للخروج من ألوضضع أ◊ا‹ وأل -ق -وأئ -م أŸنضض -وي-ة –ت غ-ط-اء ﬂت-ل-ف أل-تشض-ك-يÓ-ت
للبÓد ألذي تعد ألسضياسضة «ألبليدة وألقدÁة» من أسضبابه أ◊زبية من أŸشضاركة ‘ ﬁليات  23نوفمّ› ،Èددأ
وخلفياته ألرئيسضية.
حديثه عن أهمية  ⁄شضمل أ÷زأئري Úونبذ مثل هذه
وأشضار إأ ¤أّنه ’ Áكن إأنكار أ’‚ازأت ألتي حققت تطور ألتصضرفات حتى تبنى ألدولة ألقوية وأŸتوأزنة ألتي يتغنى
ألقطاع ألفÓحي مث Óلكن ’ بد من أإ’قرأر  -حسضبه  -بها أŸسضؤوولون ألسضياسضيون ‘ خطاباتهم.
أنها أ‚ازأت ’ تعكسس حقيقة أأ’موأل ألتي أسضتهلكها
ألقطاع ومنحت لغ ÒألفÓح ،Úمعرجا على مسضأالة ألعقار

معسسكر :أام ا .Òÿسس

 ...ويؤؤّك ـد من تيارت :اŸؤاطـ ـ ـن مسسـ ـ ـؤؤول على صسؤت ـ ـ ـ ـ ـ ـه
قال رئيسس حركة أŸسصتقبل عبد ألعزيز بلعيد من دأر ألشصباب علي معاشصي بتيارت ،إأّنه حان ألوقت لتغي Òألذهنيات وألذهاب إأ¤
صصناديق أ’قÎأع ،معتÈأ إأّياها ألطريق ألوحيد للوصصول إأ ¤أŸسصؤووليات ’سصيما أÛالسس أŸنتخبة ،وألتي من خÓلها يحدث ألتغيÒ
وألقضصاء على أŸمارسصات ألÓأخÓقية.
وطالب رئيسس جبهة أŸسضتقبل مناضضلي حزبه بالوقوف ألتي وجهتها ألدولة أ’غرأضس فÓحية ذهبت إأ ¤مسضارأت وأ◊جة حتى يكون للجزأئر إأطارأت من شضأانها أن تكون
ع-ل-ى ح-ق-وق-ه-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن خÓ-ل م-رأق-ب-ة صض-ناديق أخ -رى وأ’ق -تصض -اد ’ ي -ع -ت -م -د ع -ل -ى م -ورد دون آأخ-ر ب-ل ذخÒة أŸسضتقبل.
وعن أÛالسس أŸنتخبة ،قال بلعيد أن أ÷زأئري Úأكتسضبوأ
أإ’قÎأع أثناء ألعملية أ’نتخابية.
ألصضناعة أصضبحت مصضدرأ أقتصضاديا عاŸيا.
أ÷زأئر ألقارة كما سضماها عبد ألعزيز بلعيد يجب أن و ⁄يفّوت بلعيد ألفرصضة دون ألÎحم على أروأح ألشضهدأء خÈة ‘ تسضي ÒأÛالسس أÙلية لكن على ألشضباب أن
يشضارك ‘ بنائها أ÷ميع ،وبناء ألوطن كما قال ليسس حكرأ ألذين تركوأ لنا إأرثا وأمانة كما قال يجب أ◊فاظ على يحملوأ» أŸشضعل» ،وشضكرأ للذين حملوه Ÿدة طوي.Ó
على شضخصس دون آأخر ،وعرج على أŸلف أ’قتصضادي أأ’مانة أو إأرجاعها إأ ¤أصضحابها ،وحث ألشضباب على بلعيد دعا أ◊ضضور إأ ¤ألتوجه إأ ¤ألصضناديق وتفويت
حيث أعت Èأن أ÷زأئر ’ تعيشس أزمة أقتصضادية بل أزمة أŸثابرة وأÙافظة على أ÷زأئر ألغالية ،كما حّذر من ألفرصضة على أŸغرضض ÚوأÙرضض ،Úو ⁄ألشضمل هو أدأة
تسض -ي ،Òي -جب أل -تشض-م Òع-ل-ى ألسض-وأع-د وإأع-ادة أ’ع-ت-ب-ار ألتÓعب بأاصضوأت ألشضعب ،وترك ألشضعب يقرر ،كما طالب م -ن أدوأت أل -دÁق -رأط -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -ت Èأل -ت -ك -ت -ل ع-مÓ-
Óطارأت ألتي لها كفاءة .وعن و’ية تيارت قال بلعيد إأنها بلعيد ألشضباب بالبقاء ببلدهم وعدم ألهجرة ‡ا سضماه دÁقرأطيا وأŸعارضضة يجب أن تتكتل لÎتقي.
لإ
قطب فÓحي ورعوي بامتياز ،غ Òأّن أأ’موأل ألطائلة هروبا من أŸسضؤوولية ،بل يجب ›ابهة ألوضضع بالعلم

بن يونسس من برج بوعريريج:

تيارت:ع .عمارة

تك ـ ـ ـريسس ’مركزيـ ـ ـة القـ ـ ـرار ‘ اÛـ ـ ـالسس اÙلّي ـ ـ ـ ـ ـة

دعا رئيسس أ◊ركة ألشصعبية أ÷زأئرية عمارة بن
’ول ،بÈج بوعريريج إأ ¤ضصرورة
يونسس ،أمسس أ أ
«تكريسس ألÓمركزية ‘ ألقرأر ‘ أÛالسس ألشصعبية
أÙلية أŸنتخبة».
خÓ- -ل ت- -نشض- -ي- -ط -ه Œم -ع -ا شض -ع -ب -ي -ا ب -ق -اع -ة أل -بشضÒ
أإ’برأهيمي بذأت أŸدينة ‘ إأطار حملة أ’نتخابات
أÙلية لـ  23نوفم Èأ÷اريو ،أعت Èبن يونسس أن
Óزمة أ’قتصضادية ألتي تعيشضها ألبÓد
أ◊ل بالنسضبة ل أ
يأاتي من خÓل إأعطاء «حرية أك ‘ Ìأتخاذ ألقرأر
على مسضتوى أÛالسس ألشضعبية أÙلية أŸنتخبة» ‘
تسض -ي Òشض -ؤوون أŸوأط -ن Úوأ’سض-ت-ج-اب-ة ’نشض-غ-ا’ت-ه-م
خصضوصضا فيما يتعلق -حسضبه  -با÷انب أ’قتصضادي
لتمكينهم  -كما قال -من دفع عجلة ألتنمية أÙلية،
معتÈأ ‘ هذأ ألسضياق أن مركزية ألقرأر «قد أثبتت

فشضلها ‘ ألتسضي.»Ò
وأعت Èرئيسس أ◊ركة ألشضعبية أ÷زأئرية كذلك أن
«أل-ت-غ-ي ’ Òي-أات-ي إأ’ ع-ن ط-ري-ق أ’ن-ت-خ-اب-ات» ك-ون-ه-ا
«أ◊ل ألوحيد» ‘ أأ’نظمة ألدÁقرأطية ألتي تكرسس
ألنقاشس دأخل أŸؤوسضسضات وليسس أÿروج إأ ¤ألشضارع
منتقدأ أأ’حزأب ألتي تنادي Ãثل هذه أŸمارسضات
غ ÒألدÁقرأطية كما قال.
ودعا بن يونسس ‘ ختام Œمعه مناضضلي تشضكيلته
ألسض -ي -اسض-ي-ة وم-رشض-ح-ي-ه-ا ضض-م-ن أل-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة
للمحليات أŸقبلة إأ ¤ألسضعي من أجل ألتعبئة ألشضعبية
لتحقيق نسضبة مشضاركة كبÒة تسضمح للمرشضح Úبأان
تكون لهم «شضرعية ومصضدأقية كبÒة» ،وكذأ تأاكيد
حركته مرة أخرى على أّنها «ألقوة ألسضياسضية ألثالثة ‘
ألبÓد من حيث ألشضعبية ونسضبة ألتمثيل».

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

مرباح من فرندة:

ألعدد
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علـ ـ ـى الشّسب ـ ـ ـاب رد جميـ ـ ـل الؤطـ ـ ـ ـ ـ ـن
نشصط عبد ألقادر مرباح رئيسس حزب ألتجمع ألوطني أ÷مهوري و‡ثل عن –الف «تاج» ،أمسس
’ولŒ ،معا شصعبيا بالقاعة أŸتعددة ألرياضصات ألعقيد خليل أ◊بيب Ãدينة فرندة بو’ية تيارت،
أ أ
رفعت فيها ’فتات علقت عليها شصعارأت «جزأئرّيون بدون بÎول».

أسضتهل مرباح كلمته بالÎحم على شضهدأء ألثورة
وأإ’ع Ó-م ،م -ذّك -رأ ألشض -ب -اب ب-تضض-ح-ي-ات شض-ب-اب
م -ث -ل -ه -م ‘ م-ق-ت-ب-ل أل-ع-م-ر ع-ن-د أن-د’ع أل-ث-ورة،
ودعاهم إأ ¤رد أ÷ميل لوطن منحهم ألكث،Ò
وذلك ب -ب -ن -اء وط -ن عصض -ري ي -ت -م-اشض-ى وأل-ت-ق-دم
ألعلمي وألتكنولوجي ألذي يشضهده ألعا ،⁄وقال
م -رب -اح إأن أ÷ام -ع -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ح -اج -ة إأ¤
ط -اق -ات شض -ب -ان -ي-ة ﬁل-ي-ة ل-ك-ون أ÷زأئ-ر ك-ونت
إأطارأت تسضتغلهم دول أخرى.
وأصضّر ‡ثل Œمع «تاج» على نبذ عبارة «تخطي
رأسضي» ألتي أسضتفحلت منذ سضنوأت ،وهي كلمة
Óطارأت ،دأعيا إأŒ ¤ديد أإ’طارأت
تثبيط ل إ
ألتي تسض ÒأÛالسس أŸنتخبة أÙلية ،وأكد أن
–الف حزبه مع تاج هو إأظهار قوة سضياسضية
منسضجمة ’ غ ،Òمضضيفا أن برنامج حزبه يتفق
مع توجهات حزب «تاج».
وطالب مرباح من مناضضلي –الف تاج ألتوجه
ب -ق -وة إأ ¤صض-ن-ادي-ق أ’قÎأع ،وت-ف-ويت أل-ف-رصض-ة
على أŸشضكك ‘ Úكيان دولة قائمة وقوية ،كما
شض -دد ع -ل -ى ﬁاسض -ب -ة أŸن-ت-خ-ب Úق-ب-ي-ل أن-ت-ه-اء
ألعهدة أ’نتخابية.
ﬁليا قال مرباح إأن مدينة فرندة ألعريقة ’

تزأل –تاج إأ ¤مرأفق حيوية كمسضتشضفى كبÒ
ي -ل -ي -ق وب -ه -ا وم-رأف-ق شض-ب-ان-ي-ة ومسض-ب-ح وأسض-وأق
جوأرية،
وأعاب على أŸنتخب Úألسضابق Úعدم أ’عتناء
بالشضباب ،وحث أŸنتخب Úأ÷دد على ألعمل
على تدأرك ألنقائصس أŸوروثة سضابقا.

تيارت :ع .عمارة

ربـــــاع Úمـــن “Ôأسصت:

اإ’نتخـ ـ ـ ـابات اÙلي ـ ـ ـة خارطـ ـ ـة طريق
لتحقيـ ـ ـ ـ ـ ـق أاه ـ ـ ـ ـداف نؤفم ـ ـ ـ ـ ـÈ
’هقار ،خÓل أللقاء ألذي
أّكد علي فوزي رباع Úرئيسس حزب عهد  54من عاصصمة أ أ
’نتخابات أÙلية أŸقبلة عبارة عن خارطة طريق
جمعه Ãناضصلي ومسصاندي حزبه ،أن أ إ
’هدأف أŸسصطرة من طرف
للموأطن أÙلي ‘ “Ôأسصت ،و‘ كل ربوع ألوطن لتحقيق أ أ
زعماء أول نوفم ،Èخاصصة منها تلك غ ÒأÙصصل عليها ،وألتي سصيتم –قيقها بالشصبيبة
ألتي رفعت لوأء أ◊زب ‘ معÎك أ◊دث أŸقبل.

ط -الب رب -اع ‘ Úك -ل -م -ت-ه ب-اŸسض-رح أل-ب-ل-دي
ب -ع -اصض -م -ة أل-و’ي-ة ،ب-ع-د ت-ذكÒه ب-ذك-رى ي-وم
تفج Òألثورة أŸباركة وأŸكاسضب أÙققة
وأÙاف- -ظ- -ة ع -ل -ي -ه -ا ،مشض -ددأ ع -ل -ى أإع -ادة
أرشض- -ي- -ف أ÷زأئ -ر وج -م -اج -م ألشض -ه -دأء م -ن
ف - -رنسض - -ا ،ع - -ل- -ى ضض- -رورة أإع- -ادة أ’ع- -ت- -ب- -ار
ل-ل-م-ج-السس أŸن-ت-خ-ب-ة ،وأإع-ط-ائها صضÓحيات
“كنها من ألعمل على –سض Úأ◊ياة أليومية
ل -ل -م -وأط-ن ‡ّ ،ا ّÁك -ن رئ-يسس أل-ب-ل-دي-ة ت-غ-يÒ
ألعÓقة ب Úأ◊اكم وأÙكوم ،وهذأ بتذليل
كل ألعقبات ألتي تعÎضس أŸوأطن ،موؤكدأ
على خصضوصضيات كل بلدية عن غÒها ،ما
يقتضضي تطبيق ألÓمركزية ‘ ألتسضي‘ ،Ò
ن -فسس ألسض -ي -اق أسض -ت -ع-رضس رب-اع Úأÿط-وط
ألعريضضة لÈنامج حزبه ‘ شضتى أÛا’ت.
ك - -م - -ا شض ّ- -د د رئ- -يسس ح- -زب ع- -ه- -د  54أمام
أ◊اضضرين على ضضرورة ألتوجه يوم  23من
ألشض -ه -ر أ÷اري ب -ق -وة أإ ¤صض-ن-ادي-ق أ’إقÎأع
وأل- -تصض- -ويت ع -ل -ى ف -رسض -ان أ◊زب ’إح -دأث

ألتغي ÒأŸنشضود’ ،إيصضال صضوتهم و‡ثليهم
أإ ¤صض -ن -اع -ة أل -ق -رأر ،وم -ن -ه أŸسض -اه -م-ة ‘
–قيق أ’أهدأف أŸسض ّ
طرة.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

توأتي من قاŸة وألطارف:

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـزوف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن العملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ا’نتخابي ـ ـ ـ ـة ’ يخـ ـ ـ ـدم أاح ـ ـ ـ ـ ـدا
دعا رئيسس أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية موسصى
’ول ،بقاŸة ألشصعب أ÷زأئري إأ¤
توأتي ،أمسس أ أ
’نتخابية» من خÓل ألتوجه
أسصÎجاع «سصلطته أ إ
بقوة إأ ¤صصناديق أ’قÎأع ‘ أ’نتخابات أÙلية
أŸقبلة.
وقال توأتي خÓل تنشضيطه لتجمع شضعبي بقاعة ‡لوءة
ع -ل -ى آأخ -ره-ا ب-اŸسض-رح أ÷ه-وي ﬁم-ود ت-ري-ك-ي وسض-ط
أŸدينة ‘ إأطار أ◊ملة أإ’نتخابية Ùليات ألـ  23من
ن -وف -م Èأ÷اري ،ب -أان «أسض -ت -ق -ال -ة ألشض -عب ع -ن أل-ع-م-ل-ي-ة
أإ’نتخابية وموأصضلة هروبه وعزوفه عن أŸشضاركة فيها ’
تخدمه’’.
وأضضاف رئيسس أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية بأان أÙليات
ألقادمة يجب أن تكون فرصضة للشضعب أ÷زأئري من أجل
ألقيام ’’بثورة إأنتخابية وفك ألعقدة ألتي غرسضت فيه» بشضأان
عدم أŸشضاركة ‘ أ’نتخابات ،مشضددأ على أن ألعزوف
عن أ’نتخابات له نتائج عكسضية وهو  -حسضبه ’’ -يفتح
ألباب أمام ألرأغب ‘ ÚألتÓعب بالصضناديق لصضالح جهة
معينة أو أخرى’’.
كما رأفع توأتي من أجل «سضلطة حقيقية أنتخابية غÒ
م -ن -ق -وصض -ة» ،وذلك ’’م-ن خÓ-ل ع-دم أل-رضض-وخ وأÿضض-وع
ل -ب -عضس أأ’ط -رأف ألسض -ي -اسض -ي -ة أل -ت -ي ت -ري-د شض-رأء أل-ذ·
وأسض -ت -ع -م -ال أأ’م -وأل لشض -رأء أأ’صض -وأت ‘ ك -ل م -ن -اسض -ب-ة
إأنتخابية’’ .وبعدما أكد على أن ألشضعب ألذي هو مصضدر
لكل ألسضلطات وأسضاسس بناء ألوطن ،شضدد على أنه ’ يجب
«أن يسضلم ألشضعب إأرأدته أو يسضتسضلم للنكسضات ألسضياسضية
ألسضابقة» .وأشضار رئيسس «أأ’فانا» بأان أ÷زأئري ’« Úوطن
آأخر لهم يعيشضون ويتناقشضون ويعÈون فيه عن آأرأئهم إأ’
أ÷زأئر».
وط -الب رئ -يسس أ÷ب -ه-ة أل-وط-ن-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة أ◊اضض-ري-ن
بالتصضويت لصضالح قوأئم تشضكيلته ألسضياسضية ألتي تريد جعل

أŸنتخب أÙلي «خادما Ÿن أنتخبوه».
ألتوجه بكثافة إأ ¤صصناديق أ’قÎأع للّتعبÒ
عن سصيادة ألشّصعب
دعا رئيسس أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية موسضى توأتي ،أمسس
أأ’ول ،بالطارف أŸوأطن Úللتوجه بكثافة إأ ¤صضناديق
أ’قÎأع للتعب Òعن سضيادة ألشضعب.
و‘ كلمته خÓل خرجة جوأرية بغرب و’ية ألطارف
Ãنطقة ع ÚعÓم وبلديات ألذرعان وزريزر وبوثلجة
–سض -ب-ا Ùل-ي-ات  23ن -وف -م Èأ÷اري ،أك -د ت -وأت-ي ب-أان
أ’قÎأع أŸقبل سضيسضمح بتأاكيد «قدرة ألشضعب على ألقيام
بخيار يسضتجيب لتطلعاته».
وأضض- -اف ذأت أŸسض- -ؤوول ،أن ح- -زب أ÷ب- -ه- -ة أل- -وط- -ن -ي -ة
أ÷زأئرية يعمل منذ إأنشضائه منذ ما يقارب  19سضنة على
«م -ن -ح أل -ك -ل-م-ة ل-لشض-عب» ،م-ؤوك-دأ ب-أان-ه م-ن ألضض-روري «أن
Áارسس ألشضعب حقه ‘ ألتصضويت ويشضارك ‘ تسضيÒ
بلديته».

الرياضضي
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قد يغيب عن اÓŸعب
لـ  ٦أاشضهر:

إإصصابة غو’م تسصتحوذ
على إهتمامات
إلصصحف إ’يطالية

اشضراف :حامد حمور

السضبت  ٠٤نوفمبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٥صضفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٨١

لوŸ ¤اجر
قراءة ‘ العمق لقائمة « اÿضضر» ا أ

إعطاء إلفرصصة لÓعب ÚإÙلي..Ú
و إ’حتف ـ ـاظ Ãعظم إلرك ـ ـائز

@ ماجر:

إأبوإب إŸنتخب سصتبقى
مفتوحة أإمـ ـام مبو◊ي
@ زوبــــا :

’ يجب إلتسصرع ‘ إ◊كم على خيارإت
مـاجر قبل إŸوعدين إلقادمÚ
@ هــدان :

موإجهتا نيجÒيا وإفريقيا إلوسصطى
ﬁطة مهمة للتحضص Òلـ «كان» 2019
@ مربـاح :

مبارإة نيجÒيا فرصصة للناخب إلوطني
من أإجل إلرّد على إ’نتقادإت
كلمة العدد

شصبيبة إلقبائل..
تغيÒإت مسصتمّرة؟

^ حامد حمور

ي-ن-ت-ظ-ر أنصص-ار شص-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائل بشصغف كبÒ
عودة فريقهم أ ¤ألوأجهة من ألناحية ألفنية
بعد أن تدنى مسصتوأه منذ فÎة طويلة ،حيث
أثّرت أŸشصاكل أإلدأرية بشصكل كب Òعلى

مسصتوى أللعب وكذأ ألنتائج أŸسصجلة من طرف «ألكناري».
يّتفق أ÷ميع أّن شش  -ألقبائل  ⁄تعد تقدم مسصتويات كبÒة حتى أضصحت
تلعب ‘ كل موسصم على «هدف» ألنجاة من ألسصقوط إأ ¤ألدرجة ألثانية،
هذأ أألمر ألذي  ⁄يخطر ببال كل عشصاق ألنادي و هم ألذين أعتادوأ على
أأللقاب سصوأء ألوطنية أو ألقارية ،كما أّن فريق شش  -ألقبائل يبقى ألوحيد
ألذي  ⁄يذق طعم ألسصقوط إأ ¤ألقسصم ألثا Êمنذ صصعوده أ ¤حظÒة
ألنخبة.
ألنادي ‘ ألسصنوأت أألخÒة بالتغيÒأت ألعديدة لطوأقمه ألفنية ،أألمر
ألذي أّثر على أدأء ألÓعب Úوترأجعت ألنتائج بشصكل كب ،Òو‘ أŸوسصم
أ◊ا‹ ب -دأت أل -ت -حضصÒأت ب -ال -ث-ن-ائ-ي رح-م-و - Êم-وسص-و ،Êألّ-ل-ذي-ن أرأدأ
موأصصلة أŸشصوأر بعد أن سصاهما بشصكل معت‚ ‘ Èاة ألفريق من ألسصقوط
أŸوسصم أŸاضصي.

” تغي Òألطاقم ألفني بعد ›يىء صصادمي على رأسش أإلدأرة ،أين
‘ حّ Ú
عاد أŸدرب ألفرنسصي جون إأيف شصاي إأ ¤شصبيبة ألقبائل ‘ ﬁاولة إأعادة
أألمور ألفنية إأ ¤مسصتوى جيد ،لكن أألمور تغّيرت مرة أخرى بذهاب
صصادمي وقدوم مسصيّرين أخرين من بينهم أŸدرب ألسصابق للشصبيبة عز
ألدين أيت جودي ،ألذي يبدو أنه متحّمسش إلعادة موسصى صصايب إأ ¤ألنادي
Óشصرأف على ألعارضصة ألفنية.
ل إ
ويتمنّى ّﬁبو «ألكناري» أن يتم إأيجاد أ◊لول ‘ أقرب وقت لÒكز ألطاقم
ألفني ،وكذأ كل ألÓعب Úعلى أألمور ألتقنية لتحسص Úأدأء ألتشصكيلة ألتي ⁄
Œد ضصالتها وضصيعت ألكث Òمن ألنقاط Ãلعب أول نوفم Èبتيزي وزو
ألسصباب متعلقة بالتحضص Òألبسصيكولوجي لهؤولء ألÓعب ،Úألذين بالرغم
من مسصتوأهم ألتقني أÎÙم ،إأل أن نقصش ألÎكيز لديهم  ،جّرأء ما
يحدث للفريق  ،يؤوّثر بشصكل كب Òعلى مسصÒتهم.
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’وŸ ¤اجر
قرإءة ‘ إلعمق لقائمة « إÿضضر» إ أ

إأعطاء ألفرصسة لÓعب ÚأÙلي ..Úو أ’حتفاظ Ãعظم ألركائز

شضّهدت قائمة إŸنتخب إلوطني إلتي حّددها إŸدرب رإبح ماجر –سضبا Ÿقابلتي نيجÒيا وإفريقيا إلوسضطى،
تغيÒإت عديدة  ..بالرغم من أإن إلناخب إلوطني حافظ على نسضبة كبÒة من إلتعدإد إلذي لعب معظم
’ضضافة تكمن ‘ وجود عدد من إلÓعب ÚإÙلي Úإلذين
’خÒة ،حيث إن إ إ
مقابÓت «إÿضضر» ‘ إلسضنوإت إ أ
بإامكانهم إلتموقع بشضكل تدريجي ‘ روإق مناسضب ‘ إختيارإت إلطاقم إلفني خÓل إŸقابÓت إلقادمة.
حامد حمور
كان ا÷مهور الرياضسي ا÷زائري ينتظر بشسغف كب Òرؤوية
القائمة اأ’و ¤لرابح ماجر ،بعد النقاط التي تناولها ‘
الندوة الصسحفية التي نشسطها ‘ اأ’يام اŸاضسية حيث سسار
اŸع -ن -ي ‘ اÿط ال -ذي رسس-م-ه م-ن-ذ ت-ول-ي-ه م-ه-م-ة ت-دريب
اŸنتخب الوطني  ..واŸتمثل ‘ إاعطاء الفرصسة لÓعبي
البطولة الوطنية ،واسستدعاء الÓعب Úا÷زائري Úاأ’حسسن
‘ الوقت ا◊ا‹ أاينما كانوا.

عودة شساوشسي  ..وغياب مبو◊ي

والشسيء الذي أاكد ذلك هو عدم اسستدعاء ا◊ارسس مبو◊ي
الذي يتواجد ضسمن التشسكيلة باسستمرار منذ  ،2010حتى
عندما كان بدون نادي ،كون خرجاته مع الفريق الوطني
كانت مقنعة ‘ كل مرة ..لكن بدا واضسحا أان مسستوى
مبو◊ي تضساءل نوعا ما ،خاصسة وأانه أاصسبح ا’ختيار الثالث
‘ نادي ران الفرنسسي من جهة ،ومن جهة أاخرى ظهور
حراسس قادرين على تقد Ëالكث Òأامثال حارسس شسباب
بلوزداد صسا◊ي الذي يعد بالكث .. Òكما أان إاعادة اسستدعاء
شس- -اوشس- -ي ق- -د ي -ك -ون ا◊ل اأ’م -ث -ل ‘ ›ال اÈÿة ال -ت -ي
يتطلبها هذا اŸنصسب ،خاصسة وأان حارسس مولودية ا÷زائر
أاثبت حنكته ‘ –فيز زمÓئه ‘ اŸنافسسة القارية ،واختÒ
اأ’ربعاء اŸاضسي من طرف الكونفدرالية ا’فريقية ضسمن
الÓعب Úالذين يتنافسسون على جائزة أاحسسن ’عب افريقي
ينشسط ‘ القارة السسمراء ،بالنظر لدوره الكب ‘ Òمشسوار
العميد ‘ كأاسس «الكاف».
وصسنع اسستدعاء شساوشسي «ا◊دث» كونه غاب منذ مدة عن
صسفوف «اÿضسر» حيث أان أاغلب اŸتتبع ⁄ Úينتظروا
عودته ولو أانه يبقى من ضسمن أاحسسن ا◊راسس ‘ ا÷زائر
ولعب عدد كب Òمن اŸقابÓت مع العميد ‘ السسنوات
اأ’خÒة.

ألÎكيز على ’عبي أŸنتخب أأ’وŸبي

وشساءت الصسدف أان يزداد عدد الÓعب Úالذين ينشسطون ‘
الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤بعد إاصسابة كل من عطال وغو’م،
حيث أان اأ’ول أاصسيب مع ناديه كورتري البلجيكي ،والثاÊ
م -ع ن -ادي ن -اب -و‹ ‘ راب -ط-ة اأ’ب-ط-ال اأ’وروب-ي-ة ..وحسسب
مصسادر مقربة من النادي اإ’يطا‹ ،فإان غو’م سسيغيب
Ÿدة قد تصسل إا 6 ¤أاشسهر كاملة.
” اسستدعاء كل نسساخ من وفاق سسطيف واسسÓم عروسس
و ّ
م- -ن ن -ادي ب -ارادو ل -ت -ع -ويضس ال Ó-ع -ب ÚاŸصس -اب .. Úوم -ن
اŸمكن جدا أان يأاخذ نسساخ مكان غو’م بالنظر للياقة
ا÷يدة التي يتواجد فيها الÓعب الذي تّوج مع ناديه بكأاسس
ا÷زائر اŸمتازة.

وعودة جابو اسستحسسنها جميع عشساق اللعب ا÷ميل  ..وتعّد
منطقية إا ¤أابعد درجة كون «ابن مدينة ع Úالفوارة» أاثبت
وجوده ويعّد «الدينامو» ا◊قيقي ‘ اÿرجات اŸوفقة
لوفاق سسطيف ..واسستفاد كثÒا من مسسÒته الطويلة ‘
اŸيدان على اŸسستوى اÙلي والقاري  ..والكل يتذكر
اŸسستوى الذي ظهر به ‘ مونديال الÈازيل.
وقد يكون جابو من ضسمن ا◊لول التي يجربها الطاقم
الفني بداية من مباراة نيجÒيا لصسنع اللعب ،وا’سستفادة من
الوضسعية الرياضسية واŸعنوية ÷ابو ‘ الوقت ا◊ا‹.
كما أان اسستدعاء عدد هائل من الÓعب Úالذين ينشسطون ‘
البطولة اÙلية سسيعطي Ÿاجر حلو’ بصسفة مسستمرة من
خÓل بر›ته لÎبصسات شسهرية مع هؤو’ء الÓعب ،Úمع
اŸتابعة اŸسستمرة لÓعب Úآاخرين  ..اأ’مر الذي يدخل
منافسسة كبÒة ‘ صسفوف «اÿضسر» وبالتا‹ رفع مسستوى
اأ’داء بـ «ديناميكية» مسستمرة التي تفيد كثÒا اŸنتخب
الوطني ‘ أاهدافه اŸسستقبلية ،و‘ مقدمتها كأاسس افريقيا
.2019

وباŸقابل ،فإان عدد معت Èمن الÓعب Úالذين شساركوا ‘
تربصسات الفريق الوطني ‘ اŸاضسي القريب غابوا ‘ هذه
القائمة ،أامثال غزال ،بن زية ،فارسس ،فغو‹،
ت -اي -دار ،ب -ل -ف -وضس-ي-ل ،ده-ام ..وب-دون شسك
سس -ي -ق -دم راب -ح م -اج -ر ال -ت-ف-اصس-ي-ل ح-ول
اختياراته بالنسسبة لÓعب Úالذين  ⁄يتم
اسس -ت-دع-اءه-م وك-ذا ال-ع-ن-اصس-ر ا÷دي-دة
ال- -ت -ي دخ -لت ال -ق -ائ -م -ة خ Ó-ل ال -ن -دوة
الصس -ح-ف-ي-ة ال-ت-ي سس-ي-نشس-ط-ه-ا ‘ ه-ذا
اأ’سس - -ب - -وع ق - -ب - -ل ان - -ط Ó- -ق ت- -ربصس
اŸنتخب الوطني.

مرباح قاية حارسص «إلنصضرية» :لـ «إلشضعب»:

«مبارأة نيجÒيا فرصسة للناخب ألوطني
للرّد على أ’نتقادأت»
ع ّ-ب-ر ح-ارسص م-رم-ى ف-ري-ق نصض-ر حسض Úدإي م-رب-اح
ق-اي-ة ع-ن ت-ف-اؤول-ه إل-ك-ب Òب-إام-ك-ان-ي-ة ع-ودة إل-فريق
إل-وط-ن-ي إ ¤إل-وإج-ه-ة م-ن ج-دي-د ع-ل-ى إلصض-عيدين
إلقاري وإلعاŸي رغم مرحلة إلفرإغ إلتي ّÁر بها
مؤوخرإ ،كما “نى حظا موفقا للطاقم إلفني إلذي
يشضرف على إŸنتخب بقيادة رإبح ماجر ومسضاعديه
’ن-ه-م ي-ع-رف-ون ج-يدإ
م-زي-ان إي-غ-ي-ل وج-م-ال م-ن-اد أ
خبايا إلكرة إ÷زإئرية ،ما يعني أإنهم إ◊ل إŸناسضب
’ع -ادة إل -ك -رة إ÷زإئ -ري-ة إ ¤إŸسض-ت-وى إ◊ق-ي-ق-ي
إ
’خÒة بشضكل كب.Ò
بعدما ترإجعت ‘ إلسضنوإت إ أ
حاورته :نبيلة بوقرين
«إلشضعب» :كيف تعّلق على إلقائمة إلتي إسضتدعاها
ماجر Ÿوإجهة نيجريا؟
«م-رب-اح قاية» :ب-ك-ل صس-راح-ة ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي اختارها
اŸدرب ا÷ديد على رأاسس اÿضسر رابح ماجر رفقة كل من
إاي -غ -ي -ل وم -ن -اد ف -ي -ه -ا ع -ن -اصس -ر تسس -ت -ح-ق ال-ت-واج-د ضس-م-ن
” اسستدعاؤوها بحكم العاطفة
اÛموعة ،وهناك أاسسماء ّ
” إاقصساء بعضس الÓعب Úلهم اÈÿة
حسسب رأاي  ..فيما ّ
والتجربة التي تسسمح لهم بتقد Ëاإ’ضسافة للفريق الوطني
‘ مثل هذا الظرف الصسعب للعودة إا ¤الواجهة من جديد،
إا’ أان الطاقم الفني أادرى بأاسسباب هذه ا’ختيارات و’
نسستطيع أان ننتقدهم.
هل نفهم من كÓمك أإنك غ Òرإضص عن إلقائمة
إŸسضتدعاة؟
@@الطاقم الفني يبقى سسيد القرار ‘ اختياراته وكلنا
نرغب ‘ أان تكون النتيجة القادمة أامام نيجريا إايجابية

حتى تعود الثقة لÓعب ،Úلكن هذه القائمة تنقصس من
خدمات ا◊ارسس مبو◊ي الذي أاعتقد أانه من غ ÒالÓئق
إاقصساؤوه بهذه الطريقة بعد كل الذي قدمه للفريق و’
نسستطيع أان ننكر ذلك ومازال قادرا على تقد Ëاأ’فضسل،
أ’نه Áلك إامكانيات كبÒة ،نفسس اأ’مر بالنسسبة للثنائي
تايدر ،فغو‹ الذي يتمتّع باÈÿة والتجربة التي تسسمح له
بتقد Ëاإ’ضسافة مثلما سسبق ‹ القول ‘ البداية أ’نهما
شس -ارك -ا ‘ ك -أاسس ال -ع -ا ⁄وع -دد ك -ب Òم-ن اŸب-اري-ات ع-ل-ى
الصسعيد القاري.
أإ’ تعتقد أإن هذه إÿيارإت جاءت من أإجل منح
إلفرصضة لÓعب Úشضباب؟
** مواجهة نيجريا غ Òمهمة من ناحية النتيجة وتعّد
شسكلية فقط Ãا أان اأ’مور حسسمت واŸنتخب أاقصسى بصسفة
رسسمية من اللعب على ورقة التأاهل Ÿونديال روسسيا ،2018
إا’ أانها مهمة بالنسسبة للمدرب حتى تكون انطÓقة جيدة
و‘ نفسس الوقت اغتنم اŸباراة من أاجل منح الفرصسة
ل -ب -عضس ال -ع-ن-اصس-ر الشس-اب-ة م-ن أاج-ل الÈوز وال-وق-وف ع-ل-ى
مسستواها حتى تكون له نظرة مسستقبلية ما جعله يريح
أاسسماء أاخرى ،كما ’حظنا عودة شساوشسي إا ¤التشسكيلة وهو
ّÁر بفÎة فراغ و’ يتواجد ‘ وضسعية معنوية جيدة إا’ أاننا
’ ننكر أايضسا ما قدمه ‘ ملحمة أام درمان ودوره الكب‘ Ò
–قيق التأاهل Ÿونديال .2010
ماذإ تقصضد ،وضضح لنا إلفكرة أإكÌ؟
@@الفريق الوطني يتواجد ‘ وضسع صسعب خاصسة بعدما
خرج من اŸونديال لكن هذا ’ يعني نهاية العا ⁄بل علينا
أان نراجع أاوراقنا ونعيد النظر ‘ بعضس اأ’مور التي جعلتنا
نخفق حتى نعود بقوة ‘ اŸسستقبل ،وأاردت القول أان
الطاقم ا÷ديد بعدما قّرر منح الفرصسة لÓعب Úشسباب

’ يجب ألتسسرع ‘ أ◊كم على خيارأت مـاجر قبل أŸوعدين ألقادمÚ

أأبوأب أŸنتخب سستبقى
مفتوحة أأمـ ـام مبو◊ـ ـي

جابو ‘ أحسسن أحوأله ...

غزأل ،بن زية ،فارسس ،فغو‹
بلفوضسيل  ..خارج ألتعدأد

حميد زوبا لـ«إلشضعب»:

مـــاجر:

وي-ب-دو أان اسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ت-ت-حّ-دد ب-ان-طÓ-ق-ة
جديدة با’عتماد على ’عب Úيتمّ بهم تشسكيل تعداد متوازن
Áكنه تطبيق اÿطة التي سسيتم رسسمها تدريجيا ،خاصسة
وأان ماجر أاعاد الثÓثي ﬁرز ،سسليما ،Êبن طالب الذين
غابوا عن الÎبصس اŸاضسي حيث أان دورهم سسيكون كبÒا ‘
تأاط ÒالÓعب Úالشسبان خÓل مقابÓت الفريق الوطني كون
اÿط الهجومي يحتاج ÿدمات الÓعبﬁ Úرز وسسليماÊ
 ..ويكون بن طالب قد اسسÎجع امكانياته لشسغل منصسب ‘
وسسط اŸيدان ،خاصسة بتواجد ’عب‡ Úيّزين ‘ هذه
اŸنطقة على غرار بن غيث وبراهيمي.

وبالنسسبة Ÿباراة ا÷زائر ـ نيجÒيا اŸقررة يوم  10نوفمÈ
يرى أاغلب اŸتتبع Úأان الطاقم الفني لن يقوم بتغيÒات
جذرية على التشسكيلة ،حيث إان ا÷انب التنظيمي فوق
اŸيدان هو العنصسر الذي سسوف يتمّ الÎكيز عليه من
خÓل «–صس »Úوسسط الدفاع الذي يبقى من ضسمن
«الورشسات» الكبÒة Ÿاجر ،ايغيل ومناد.
وم -ن اŸم -ك -ن ج -دا أان ي -ت -م اخ -ت-ي-ار شس-اوشس-ي ‘
حراسسة اŸرمى بالنظر لتجربته الكبÒة حيث إان
ذلك سسيعي ثقة للمدافع Úالذين قد يتشسكلون من
فرحات على ا÷هة اليمنى ونسساخ على اليسسار ..
بينما وسسط الدفاع سسيعرف حضسور ماندي ،بن
سسبعيني.

إلتحضضـــــــــــــÒ
إلبسضيكولوجي
وإ’سضتقــــــــرإر
أإسضاسص إلنجـــاح

لقول كلمتهم ضسد نيجريا كان من اŸفروضس أان يسستدعي
أاك Èعدد من اأ’سسماء التي “لك إامكانيات حتى تسستغل
الفرصسة وهذا ’ يقتصسر على الÓعب Úفقط حتى حراسس
اŸرمى أ’ننا ‰لك حراسس شسباب ‘ البطولة الوطنية على
غ -رار ك -ل م -ن رح -م-ا ،Êن-ات-اشس ل-ك-ي ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن Œاوز
الضسغط ويكتسسبون اÈÿة فيما بعد ،أ’ن هذا اŸنصسب
حسساسس وÁثل  70من اŸائة من الفريق.
م -ا ه -و ت -ع -ل -ي-قك ع-ل-ى فÎة إل-ف-رإغ إل-ت-ي ّÁر ب-ه-ا
إŸنتخب إلوطني ‘ إلفÎة إ◊الية؟
** الفريق الوطني مّر بفÎة فراغ كبÒة بعد مونديال
 ،2014وذلك راجع إا ¤اŸدرب Úالذين تداولوا عليه على
غرار كل من ليكانسس ،رايفاتسس ،أالكاراز أ’نهم ’ Áلكون
ال -ك -ف -اءة و’ شس -خصس -ي -ة ق -وي -ة تسس -م -ح ل -ه -م ب -ال -ت-ح-ك-م ‘
اإ’مكانيات مثلما فعل هاليلوزتشس من قبل ،حيث فرضس
منطقه على اÛموعة من خÓل الصسرامة التي يتمتع بها
بدليل أانه خرج من الدور اأ’ول ‘ كأاسس أا· أافريقيا ،إا’ أانه
ب -ن -ى ف -ري -ق م -ت-ك-ام-ل وق-وي ت-أاه-ل م-ع-ه ل-ل-دور ال-ث-ا Êم-ن
اŸونديال وهذه نتيجة العمل ا÷اد وا’سستقرار الذي يعّد
عامل أاسساسسي عكسس ما حدث مؤوخرا بتغي ÒاŸدرب.Ú
ل إلوضضع إلصضعب؟
ماذإ تنتظر من ماجر ‘ ظ ّ
@@رابح ماجر سسبق له أان شسرف اأ’لوان الوطنية كÓعب
سسواء رفقة اŸنتخب الوطني أاو ‘ ﬂتلف الدوريات التي
ل -عب ف -ي -ه -ا وي -ظّ-ل اسس-م ك-ب Òع-ل-ى ‘ أاوروب-ا ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
ا’‚ازات التي حققها رفقة ناديه بورتو ،وأا“نى له كل
التوفيق على رأاسس اÿضسر ‘ قادم اŸباريات ولهذا يعتÈ
الفوز أامام نيجÒيا مهم بالنسسبة له حتى يتجاوز الضسغط،
أ’ن ا’نطÓقة دائما تكون صسعبة ..و‘ نفسس الوقت يعد
ردا صس -ري -ح -ا ل -ك -ل ال-ذي ان-ت-ق-دوه وت-ه-ج-م-وا ع-ل-ي-ه بشسّ-دة

موأصسلة ›ا Êمشسوأره مع «أÿضسر»

‘ ح Úأان ›ا Êسسيلعب ‘ الوسسط Ãهمة تغطية وسسط
الدفاع ‘ مهمة شسغلها من قبل بنجاح كب .. Òومن اÙتمل
جدا أان يواصسل ›ا ÊمسسÒته مع «اÿضسر» بالرغم من
اعÓنه قبل ذلك اعتزاله اللعب دوليا حسسب آاخر اأ’صسداء
اŸتداولة  ..وخط الوسسط يعرف كذلك تواجد كل من بن
طالب ،بن غيث وبراهيمي  ..هذا اأ’خ Òالذي سسيلعب دور
صسانع اأ’لعاب لتقد Ëالكرات لثنائي الهجوم الذي سسيتشسكل
من ثنائي نادي ليسس Îا’‚ليزي سسليما Êوﬁرز.
وينتظر أان تكون التغيÒات بشسكل كب ‘ Òمباراة افريقيا
الوسسطى أاين يسسعى الطاقم الفني إاŒ ¤ريب عدد معتÈ
من الÓعب Úللوقوف على مردودهم بشسكل أاوضسح.
و–قيق نتيجة إايجابية با÷زائر وأامام اأ’نصسار يعد رّد
صسريح وأافضسل جواب وهذا ما أا“ناه أانا شسخصسيا أ’ننا
نريد أان تعود كرة القدم ا÷زائرية إا ¤اŸسستوى العا‹ بعد
الÎاجع الكب Òالذي نسسجله حاليا.
هل تعتقد أإن ماجر قادر على إخرإج إŸنتخب من
إلنفق؟
@@ صسحيح الفريق الوطني مرة بفÎة فراغ ،لكن هذا أامر
عادي و’ يعني أانه غ Òقادر على العودة إا ¤الواجهة من
جديد بل تنتظره مواجهات خاصسة بالتصسفيات اŸؤوهلة
 ،2019 ·Óونحن متفائلون بتقد Ëمسستوى
كأاسس أافريقيا ل أ
كبÒا و–قيق التأاهل بحول الله ولكن على الطاقم الفني
ا÷ديد أان يفرضس كلمته أ’ن ماجر هو اسسم كب Òوكل
الÓعب ÚيعتÈونه قدوتهم ما سسيسسهل من مهمته ‘ إالقاء
اÿط -اب وال -ت -واصس-ل م-ع-ه-م ب-ك-ل سس-ه-ول-ة ع-كسس اŸدربÚ
الذين سسبقوه أ’ن التواصسل يعّد جزءا مهما من معادلة كرة
القدم ،خاصسة بتواجد كل من إايغيل ومناد وهذا الثنائي له
خÈة وسس -يسس -اع -د م -اج -ر ع -ل -ى ال -ع-م-ل ا÷م-اع-ي وإاع-ادة
اŸنتخب إا ¤اŸسستوى ا◊قيقي من جديد وتكون انطÓقة
موفقة بحول الله.
كيف ترى توإجد إلÓعب ÚإÙلي ‘ Úإلقائمة؟
@@ تواجد الÓعب ÚاÙلي ‘ Úالقائمة ا◊الية يعّد
أامرا إايجابيا وهو عدد كب Òما يعني أان الÓعب اÙلي
’لوان
له مكانة ‘ الفريق الوطني وبإامكانه “ثيل ا أ
ال -وط -ن -ي -ة وه -ذا سس -يشس -ج -ع -ه -م أاك Ìل-ب-ذل ›ه-ود أاكÈ
مسس -ت -ق-ب Ó-م-ع ن-وادي-ه-م ،م-ا سس-يسس-اه-م ‘ رف-ع مسس-ت-وى
البطولة الوطنية من جديد ..لكن يجب أان ‰نح الطاقم
’ن ال-ه-دف ه-و ال-ت-أاه-ل
ا÷دي -د ال -وقت ال-ك-ا‘ ل-ل-ع-م-ل أ
لكأاسس أافريقيا  ،2019وإاعادة روح اÛموعة للفريق
ال -ت -ي غ -ابت م -ن -ذ سس-ن-ة  2014والÎك -ي -ز ع-ل-ى ا÷انب
’نه أاسساسس النجاح وبالتا‹ ’ يجب أان
البسسيكولوجي أ
’و ¤و‘ نفسس الوقت على الÓعبÚ
نحكم من اŸباراة ا أ
تقد Ëكل ما لديهم أامام نيجÒيا حتى يثبتوا جدارتهم
‘ ال -تشس -ك -ي -ل -ة ل-كسسب ث-ق-ة اŸدرب Úوإارضس-اء ا÷م-ه-ور
’خ Òيعد طرفا أاسساسسيا ‘ اŸعادلة..
ا÷زائري وهذا ا أ
ولكن عليه أان يكون حاضسر بقوة ‘ اŸدرجات لتشسجيع
الفريق.

برر مدرب اŸنتخب الوطني ا÷زائري لكرة القدم رابح ماجر
ق- -رار اسس- -ت- -ب -ع -اده ◊ارسس اŸرم -ى رايسس وه -اب م -ب -و◊ي ‘
اŸقابلت ÚاŸقبلت« Úللخضسر» ضسّد كل من نيجÒيا وجمهورية
اف-ري-ق-ي-ا ال-وسس-ط-ى ،ب-ح-رصس-ه ع-ل-ى اع-ط-اء ال-ف-رصس-ة ل-ل-حراسس
اآ’خرين ،مشسÒا إا ¤أان «أابواب اŸنتخب سستكون دائما مفتوحة
أامامه».
Óذاعة الوطنية
وأاوضسح الناخب الوطني ا÷ديد ‘ حديث ل إ
أامسس قائ« :Óأانا  ⁄أاسستبعد مبو◊ي بشسكل نهائي ( )...كل ما
‘ ا’مر انني قمت بخيار آاخر بالتنسسيق مع الطاقم الفني .و⁄
يكن بوسسعي إابقائه على دكة البد’ء وهو قائد الفريق وهذا
اأ’مر سسيكون اهانة بالنسسبة له .لقد قررنا منح الفرصسة لبقية
ا◊راسس مثل شساوشسي ورحما Êوالتعرف بشسكل فعلي على
إامكانياتهم وقدرتهم على إاعطاء ا’ضسافة للمنتخب».
وقال ماجر« :خÓفا Ÿا ”ّ تداولته ا’طراف ’ ،يوجد اي
مشسكل بيني و ب Úفغو‹ .أانا لسست من نوع اŸدرب Úالذين
يقومون باسستبعاد ’عب بسسبب تصسريحاته لوسسائل ا’عÓم ()...
ف -غ-و‹ ي-ت-م-ت-ع ب-إام-ك-ان-ي-ات ه-ائ-ل-ة و’ ي-زال ق-ادر ع-ل-ى اع-ط-اء
ا’ضسافة للمنتخب وأابواب اŸنتخب تبقى مفتوحة للجميع».
و‘ رّده ع -ن ا’ن -ت -ق -ادات ال -ت -ي وج -هت ل -ه بسس -بب اخ -ت -ي-ارات-ه
Ÿواج-ه-ة ن-ي-جÒي-ا وج-م-ه-وري-ة اف-ري-ق-ي-ا ال-وسس-ط-ى اكّ-د ال-ن-جم
جه الدعوة أ’حسسن العناصسر اŸوجودة
السسابق للمنتخب انه« :و ّ
حاليا».
وأاضساف ماجر« :الوقت قصس Òجدا ،فبعد تعييننا على رأاسس
اŸن-ت-خب ك-ان ي-ت-ع Úع-ل-ي-ن-ا ت-وج-ي-ه ال-دع-وة أ’حسس-ن ال-ع-ن-اصسر
اŸوجودة من اجل تشسكيل قائمة الـ )...( 2٣وقد وجهت الدعوة
لعناصسر أاتّوسسم فيها القدرة على تقد Ëا’ضسافة اŸرجوة مثل
كل من نسساخ وفرحا Êوزيتي وكداموروالذي يتسسم Ãيزة
القدرة على اللعب ‘ كلّ اŸناصسب .باإ’ضسافة إا ¤عبد اŸؤومن
جابو الذي يسستحق منحه فرصسة اخرى بالنظر ا ¤موهبته
الكبÒة واÿدمات ا÷ليلة التي يقدمها لفريقه وفاق سسطيف.
و‘ ذات السسياق ،اسستطرد اŸتحدث قائ« :Óمواجهة نيجÒيا
ليسس لها أاي رهان ،باعتبار انّ منتخب النسسور متأاهل إا¤
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طالب حميد زوبا إلناخب إلوطني إلسضابق ‘ حوإر لـ «إلشضعب» بضضرورة إلÎيث قبل إ◊كم على خيارإت
إŸدرب رإبح ماجر خاصضة أإن هذإ إ’خ ⁄ Òيسضبق له خوضص إي مبارإة مع إŸنتخب وسضتكون إلفرصضة
موإتية للجميع للحكم عليه بعد موإجهة نيجÒيا.
حاوره :عمار حميسضي

اŸونديال ونحن مقصسون منه ( .)...لكن هذه اŸقابلة وكذلك
اŸواج-ه-ة ال-ودي-ة أام-ام ج-م-ه-وري-ة اف-ري-ق-ي-ا ال-وسسطى تكتسسيان
اهمية خاصسة بالنسسبة لنا ،فاأ’مر يتعلق بحفظ ماء وجه وهو ما
يحتم علينا توظيف كل جهودنا من اجل الفوز الذي سسيكون له
انعكاسسه اŸعنوي على الفريق والطاقم الفني».
وباŸناسسبة ،أاّكد رابح ماجر الذي تو ¤شسؤوون العارضسة الفنية
للمنتخب خلفا للمدرب ا’سسبا Êلوكاسس الكاراز ،اŸقال من
منصسبه بسسبب سسوء النتائج أانّ «الكتيبة الوطنية –تاج ا ¤عمل
بسسيكولوجي كب Òمن أاجل اسستعادة الثقة ‘ النفسس».
وخل ّصس إا ¤القول« :اعتقد اّن اŸشسكل ا◊قيقي والكب‘ Ò
اŸنتخب الوطني هو مشسكل بسسيكولوجي قبل أاي شسيء آاخر،
ومن اجل هذا يتع Úعلينا التكلم مع الÓعب Úبقلب مفتوح
واعطائهم التحفيز الÓزم قبل مواجهة نيجÒيا التي يجب ان
يخوضسها وهم ‘ كامل قواهم الذهنية ( )...سستكون الفرصسة
سسانحة أامامنا للتأاكيد اّن سسلسسلة النتائج السسلبية اأ’خÒة ما
هي اّ’ كبوة عابرة وÁكننا العودة بقوة».

إأقناع ›ا Êبالعدول عن قرأر أ’عتزأل دوليا

وأاّكد من جهة أاخرى رابح ماجر أانه أاقنع اŸدافع كارل ›اÊ
بالعدول عن قراره بوضسع حّد Ÿشسواره الدو‹ »،مشسÒا» أاّن
’عب سسيفاسسبور الÎكي سسيواصسل مشسواره مع اÿضسر  -على
اأ’قل  -لغاية نهائيات كأاسس أا· إافريقيا  2019بالكامرون.
وبهذا اÿصسوصس أاوضسح ماجر« :لقد اتصسلت شسخصسيا ÃجاÊ
وأابلغته بشسكل صسريح أانّ اŸنتخب ’ يزال بحاجة إا ¤خدماته
( )...فخÈته وقوته الذهنية سسيكونان مهمان جدا للمنتخب
الوطني .وعليه سسيواصسل ›ا Êمشسواره مع اÿضسر إا ¤غاية
نهائيات كاسس أا· إافريقيا ،على أاقل تقدير.
وباŸوازاة مع هذا سسنقوم بإاعداد عناصسر أاخرى على غرار
عبد الÓوي (ا–اد ا÷زائر) من أاجل أاخذ اŸشسعل».

من جهة اخرى اكد زوبا ان ماجر ⁄
ي- -ك -ن ل -دي -ه ال -وقت ال -ك -ا‘ م -ن اج -ل
متابعة كل الÓعب ،Úلهذا  ⁄تعرف
القائمة تغيÒات كبÒة مقارنة بتلك
ال- -ت- -ي ت- -واج -دت خ Ó-ل اŸواج -ه -تÚ
السسابقت.Ú
ورفضس زوب - -ا اسس- -تصس- -غ- -ار م- -واج- -ه- -ة
اف-ري-ق-ي-ا ال-وسس-ط-ى ال-ودي-ة ،ح-يث اكد
انها خيار مهم للمنتخب ،خاصسة ان
اŸنافسس ليسس قويا وبالتا‹ –قيق
ا’ن -تصس -ار ع -ل -ي -ه سس -ي -م -ن -ح ال Ó-ع-بÚ
واŸدرب ثقة هم ‘ أامسس ا◊اجة
اليها خÓل الفÎة اŸقبلة.
م -اه -ي ق -رإءتك ل -ل -ق -ائ -م -ة إل-ت-ي
أإفرج عنها إلناخب إلوطني رإبح
ماجر؟
زوبا :القائمة كانت منتظرة ،حيث ⁄
تكن هناك تغيÒات كثÒة وهذا اأ’مر
كان ماجر قد صسّرح به خÓل الندوة
الصسحفية التي عقدها مؤوخرا Ãركز
سس- -ي- -دي م -وسس -ى ،وب -ال -ت -ا‹ ك -ان م -ن
الصسعب عليه اجراء تغيÒات كثÒة من
الوهلة اأ’و ¤وكان عليه اسستدعاء كل
الÓ- -ع- -ب Úم- -ن أاج- -ل ال- -وق- -وف ع- -ل -ة
ام -ك -ان -ي -ات -ه -م ق -ب-ل ال-فصس-ل ‘ ه-وي-ة
ال-ع-ن-اصس-ر ال-ت-ي سسÒاه-ن ع-ل-يها خÓل
الفÎة اŸقبلة والشسيء اÓŸحظ هو
م -واصس -ل -ة ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى ال Ó-ع-بÚ
اÎÙف ‘ Úاوروبا وهو امر منطقي
خ Ó-ل ال -فÎة ا◊ال -ي -ة ‘ ظ ّ-ل غ-ي-اب
م -ن-ت-خب ﬁل-ي وأاع-ت-ق-د ان-ه ب-ت-واج-د

منتخب ﬁلي قوي ،اأ’مور سستتغÒ
خ Ó- -ل ال- -فÎة اŸق- -ب- -ل- -ة خ- -اصس- -ة ان
Óفضس -ل ،خ -اصس-ة
اŸك -ان -ة سس -ت -ك -ون ل  -أ
ع- -ن- -دم- -ا ي- -ت- -ع ّ-ل -ق اأ’م -ر ب -ال Ó-ع -بÚ
اÎÙف ‘ Úاوروبا.
ماذإ عن إسضتبعاد عناصضر مهمة
ك -م -ب -و◊ي وف -غ -و‹ وإسض-ت-دع-اء
شضاوشضي؟
اأ’مر بالنسسبة ‹ عادي جدا و’ ادري
خم البعضس اأ’مور بخصسوصس
Ÿاذا ضس ّ
غ -ي -اب ال -ث -ن -ائ -ي م -ب -و◊ي او ف -غ-و‹
أ’ن- -ه -م،ا حسسب رأاي -ي ف -ه -م -ا ’ع -ب -ان
ع -ادي -ان وم -ن السس-ه-ل اي-ج-اد ال-ب-دائ-ل
اŸناسسبة من البطولة او ‘ اوروبا وهو
اأ’م -ر ال -ذي اع -ت -م -د ع-ل-ي-ه م-اج-ر ‘
خ -ي-ارات-ه ،ك-م-ا ان-ه ك-م-درب م-ن حّ-ق-ه
اسستدعاء العناصسر التي يراها مناسسبة
وج- -اه- -زة م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ري -اضس -ي -ة

مصضطفى هدإن لـ «إلشضعب» :

موأجهتا نيجÒيا وإأفريقيا ألوسسطى ﬁطتان مهمتان للتحضس Òلـ «كان» 2019

’سضبق «مصضطفى هدإن»
بعد إعÓن إلناخب إلوطني «رإبح ماجر» عن قائمة إلـ ’ 23عبا إŸدعوين إ ¤تربصص إÿضضر Ÿوإجهتي نيجÒيا وإفريقيا إلوسضطى ،إتصضلنا باŸدرب إلوطني إŸسضاعد إ أ
إلذي أإكد لنا أإن إلقائمة ماجر فيها إلكث Òمن إ’يجابيات لكنها ’ تخلو من إلسضلبيات ،موضضحا أإن إسضتدعاء «شضاوشضي» وإبعاد «مبو◊ي» يعد خطأا ،كما أإكد بأان عودة إلثÓثي إŸبعد ‘ إلÎبصص
’ول مرة وعن إŸوإجهت ÚإŸقبلت ‘ ،Úهذإ إ◊وإر:
’نهم ركائز ’ Áكن إ’سضتغناء عنهم ،كما –دث عن إسضتدعاء «عبد إلÓوي» أ
’خ Òمنطقية أ
إ أ
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
على خلفية ما صسّرح به الÓعب ‘ وقت من الطاقم الفني ،أ’ن «›ا »Êقائد
ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤ذلك ف -إان -ه أاث -بت ب -أان -ه
ما حول ا÷يل ا◊ا‹ ،كما أانه خÓل اÿضسر وأامر جيد تواجده ‘ الظرف
مدافع ‡يز مع اŸنتخب اأ’وŸبي ‘
إلشضعب :أإو’ ،ما رأإيك ‘ قائمة إلـ تصس -ري -ح -ات -ه اأ’خÒة داف -ع ع-ن م-درب-ه ا◊ا‹ ،بالنظر إا ¤خÈته ،لكنه ’زال
منافسسة كأاسس أا· إافريقيا لكرة القدم
’ 23عبا إلتي أإعلن عليها إلناخب السسابق ،أاما «تايدر» فأاعتقد بأان إابعاده ق-ادرا ع-ل-ى ال-ع-ط-اء ومسس-اع-دة ال-ف-ري-ق
للشسباب بالسسنغال و‘ اأ’لعاب اأ’وŸبية
خ -ط -أا آاخ -ر أ’ن «ت -اي -در» ’عب م-ه-اري ل- -ل- -ع- -ب- -ور إا ¤ك- -ان  ،2019ب -ال -ك-امÒون
بريو ديجانÒو وهو ’عب يتميز بخÈة
إلوطني «رإبح ماجر» ؟
مصض-ط-ف-ى ه-دإن :أاع-ت-ق-د أان ال-ق-ائمة وذكي« ،تايدر» يدربه «دونادو »Êالذي خصس -وصس -ا ‘ ظ ّ-ل إاب -ع -اد ق -ائ -دي -ن م-ن
واسسعة رغم صسغر سسنه وأانصسح ماجر
حّملت الكث Òمن اإ’يجابيات لكنها ’ يعت Èاسسما كبÒا ‘ عا ⁄كرة القدم ،ال -تشس -ك-ي-ل-ة وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر بـ «م-ب-و◊ي»
باسستعدائه ‘ كل مناسسبة حتى يصسبح
ت-خ-ل-و م-ن السس-ل-ب-ي-ات ،اسس-تدعاء حارسس وع-ن-دم-ا ي-ك-ون «ت-اي-در» مصس-اب-ا يتحسسر و»ف- - -غ- - -و‹» ،أام- - -ا «ك - -ادام - -ورو» رغ - -م
ركيزة أاسساسسية ‘ دفاع اŸنتخب رفقة
مولودية ا÷زائر «فوزي شساوشسي» بعد على غيابه ،وا÷ميع يتذكر ح Úكان ا’نتقادات التي تطاله ‘ كل مرة إا’ أانه
ا÷يل ا÷ديد الذي يدعم ‘ كل مرة
غياب طويل ،أاعتقد أانه غ Òمناسسب غ -ائ -ب -ا ‘ ك -أاسس أا· إاف -ري -ق-ي-ا اأ’خÒة ’عب متعّدد اŸناصسب و‘ حالة ما إاذا
اÿضسر.
أ’ن- -ه أاو’ م- -ن- -ذ ث Ó-ث م -ب -اري -ات ل -يسس بداعي اإ’صسابة غيابه كان واضسحا ‘  ⁄ي -ج -د ال -ط -اق -م ال-ف-ن-ي ا◊ل-ول ف-إان-ه
«م- -اج- -ر» سض -ي -ك -ون أإم -ام ف -رصض -ة
ا◊ارسس اأ’سساسسي للمولودية بعد تأاّلق ال- -تشس- -ك- -ي- -ل -ة وأاث -ر ك -ثÒا ع -ل -ى م -ردود Áكنه ا’سستنجاد به ،خصسوصسا أانه منذ
للتعرف على تعدإده ‘ إŸوإجهتÚ
ا◊ارسس «شس -ع -ال» ‘ اŸب -اري -ات ال -ت -ي اŸنتخب ‘ الغابون.
سسنت Úيلعب بانتظام ،اŸوسسم اŸاضسي
ضض-د ن-ي-جÒي-ا وإف-ري-ق-ي-ا إلوسضطى،
إل -ق -ائ -م -ة ك -ذلك شض -ه -دت ع-ودة ‘ ال -درج -ة ال -ث-ان-ي-ة السس-ويسس-ري-ة وه-ذا
قبل إلعودة إ ¤أإجوإء إلتصضفيات
لعبها ،كما أانه كان سسببا ‘ تلقي العميد
العديد من اأ’هداف وذلك ليسس وليد إل-ثÓ-ث-ي إل-ذي أإث-ار ضض-ج-ة بإابعاده اŸوسسم رفقة نادي نيم الفرنسسي.
’· إفريقيا؟
إŸؤوهلة أ
ال-ي-وم ب-ل م-ن-ذ ت-ق-مصس-ه أ’ل-وان ال-ع-م-يد ،وي- -ت- -عّ- -ل -ق إ أ
’م -ر ب -ك -ل م -ن «ﬁرز إŸسضتجدإت تؤوكد غياب «عطال»
@@ متأاكد من أان «ماجر» سسيقحم أاقوى
يقال عنه بأانه أافضسل ’عب ‘ العا‘ ⁄
«شس -اوشس-ي»  ،2017ل- -يسس «شس- -اوشس- -ي» أام وسضليما Êوبن طالب»؟
و»غ-و’م» ع-ن م-وإج-ه-ت-ي ن-يجÒيا
ال Ó- -ع - -ب Úوأافضس - -ل- -ه- -م –ضسÒا أام- -ام
منصسب الظه Òاأ’يسسر بعد ’عب ريال
درم -ان ول -ه -ذا أاع -ت Èاسس -ت -دع-ائ-ه أام-را @@ ﬁرز وسسليما Êوبن طالب ،من غ Òوإف -ري -ق -ي -ا إل -وسض -ط -ى ت -ع -رضض -ه -م-ا
اŸن-ت-خب ال-ن-ي-جÒي Ùاول-ة اإ’ط-احة
مدريد «مارسسيلو» ،لكنها سستكون فرصسة
Óصضابة؟
خاطئ ،أاما بالنسسبة إا ¤إابعاد «مبو◊ي» اŸع- -ق- -ول اب- -ع- -اده -م وه -و خ -ط -أا ك -ب Òل إ
بهم وإاسسكات اŸنتقدين الذين انهالوا
م -ن أاج -ل اك -تشس -اف ال -ع -ائ -د «ف-رح-ا»Ê
قائد اŸنتخب الوطني وأاحسسن حارسس للمدرب السسابق «لوكاسس أالكاراز» ،الذي @@ «عطال» أادى ثÓث مباريات قوية
عليه با’نتقادات منذ تنصسيبه على رأاسس
وŒريبه.
مرمى منذ سسنوات ‘ اŸنتخب ،يعت Èأاب -ع -د خÒة ’ع -ب -ي اŸن-ت-خب ،وم-درب م-ؤوخ-را م-ع ف-ري-ق-ه ك-ورت-ري ال-ب-ل-ج-يكي
ال -ع -ارضس -ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي،
ب - -غضص إل - -ن - -ظ- -ر ع- -ن إل- -ع- -ائ- -دي- -ن
كذلك أامرا خاطئ بالنسسبة ‹ رغم أانه آاخر من اŸسستحيل أان يقوم Ãثل ذلك وأابهر أانصسار الفريق واإ’عÓم البلجيكي
خصسوصسا أان الطاقم الفني سسيبحث عن
وإŸب -ع-دي-ن ه-ن-اك ’عب وإح-د ّ”
’ يلعب ‘ فريقه إا’ أانه ‘ كل مرة اأ’م- -ر وق- -راره زاد م- -ن ح -دة اŸت -اعب وم -ؤوسس-ف غ-ي-اب-ه ع-ن ه-ذا ال-ل-ق-اء ،ل-ك-ن
فوز الشسرف الذي ينقصس اÿضسر خÓل
’ول م -رة ه -و م-دإف-ع
إسض -ت -دع -اءه أ
ي -ظ -ه -ر ام -ك-ان-ي-ات ك-بÒة وي-ن-ق-ذن-ا م-ن واŸشس -اك -ل ال -ت -ي ك -ان ي -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه-ا ع -ودت-ه ب-ال-نسس-ب-ة ‹ ج-د م-ن-ط-ق-ي-ة أ’ن-ه
ه-ذه ال-تصس-ف-ي-ات اŸؤوه-ل-ة ل-كأاسس العا⁄
إ–اد إلعاصضمة «عبد إلÓوي»؟
هزائم عريضسة خصسوصسا عندما يكون اŸن- -ت- -خب ال- -وط -ن -ي ،وه -و م -ا أاضس -اف أاثبت بأانه ’عب يتمتع Ãميزات كبÒة
ب -روسس -ي -ا  ،2018ب- -اŸق- -اب- -ل سس -يشس -رك
@@ «ع- -ب- -د الÓ- -وي» ’عب ج- -ي- -د ،أاثب
ال -دف -اع ي -ع -ا ،Êوأاع -ت -ق -د أان -ه ك -ان م-ن مشساكل داخلية ‘ اÛموعة وزاد من دف- -اع- -ي- -ا وه -ج -وم -ي -ا وه -و مسس -ت -ق -ب -ل
’عب Úجدد ويجرب آاخرين ‘ مباراة
م -ه -ارات -ه ال -دف -اع -ي-ة ‘ م-نصسب ظ-هÒ
اأ’جدر اإ’بقاء عليه ومرافقته بالشسباب ت - -راج - -ع مسس - -ت- -وى وأاداء الÓ- -ع- -ب ‘ ÚاŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ‘ م-نصسب ال-ظ-هÒ
إاف -ري -ق -ي -ا ال-وسس-ط-ى ك-ي ت-ك-ون ل-ه رؤوي-ة
أايسس- - -ر و‘ ﬁور ال- - -دف- - -اع م- - -ع إا–اد
على غرار ما قام «ماجر» باسستدعاء اÿرج -ات اأ’خÒة ،ع -ودت-ه-م م-ن-ط-ق-ي-ة اأ’Áن ،ومع مرور السسنوات سسيكون أاكÌ
شساملة عن تعداده عن قرب ولو أانه أاكد
العاصسمة ﬁليا وقاريا ،بدليل أانه وضسع
«صس-ا◊ي» و»رح-م-ا »Êل-ت-حضس Òخ-ل-يفة وكنت متأاكدا بأان «ماجر» سسيقوم بذلك .ق- - -وة ب- - -كسس - -ب - -ه ل - -ل - -خÈة ‘ اÓŸعب
بأانه يعرف كل صسغÒة وكبÒة من خÓل
‘ ع -دي -د اŸن -اسس -ب -ات ‘ ال -تشس -ك -ي -ل -ة
«›ا »Êمتوإجد ‘ إلقائمة رفقة اأ’وروبية مع الفرق التي سسيلعب لها و‘
–ل- -ي- -ل- -ه ل- -ل- -م- -ب -اري -ات .اŸواج -ه -ت -ان
«مبو◊ي».
اŸثالية اإ’فريقية مع إا–اد العاصسمة
وب -خصض -وصص إل -ث -ن -ائ -ي «ف-غ-و‹» «كادإمورو»؟
أادغ -ال إاف -ري-ق-ي-ا م-ع اŸن-ت-خب ،ك-م-ا أان
اŸق-ب-ل-ت-ان سس-ت-ك-ون-ان ‘ صس-ال-ح الطاقم
‘ راب -ط -ة اأ’ب -ط -ال اإ’ف -ري -ق -ي -ة ،وه-و
@@ «›ا »Êصسّرح بأانه يريد ا’عتزال غ -ي -اب «غ -و’م» أام -ر م -ؤوسس -ف ل -ل -غ -اي -ة
ال - -ف - -ن - -ي ا÷دي - -د ال - -ذي سس- -يشس- -رع ‘
و»تايدر» إŸبعدين ،ما تعليقكم؟
مرشسح للفوز بجائزة أافضسل ’عب ‘
@@اتضسح اأ’مر بأان ابعاد «فغو‹» يأاتي دوليا ،فإاذا –دثوا معه وطالبوه بالعودة خصسوصسا أانه ‘ العشسر مباريات اأ’خÒة
التحضس Òلتصسفيات أا· إافريقيا 2019
ال- -ق- -ارة اإ’ف -ري -ق -ي -ة وه -ذا أام -ر ج -ي -د،
وتأاجيل ا’عتزال فأارى ذلك أامرا ذكيا أاب -ه -ر ا÷م-ي-ع ‘ إاي-ط-ال-ي-ا ح-ت-ى أاصس-ب-ح
بداية من مباراة نيجÒيا.

وال - -ن - -فسس - -ي - -ة اضس- -اف- -ة ا ¤دور ه- -ذه
ال -ع -ن -اصس -ر داخ-ل اÛم-وع-ة ه-ل ه-و
سس -ل -ب -ي او اي -ج -اب -ي Ãا ان ال-ع-م-ل ‘
هدوء يسساعد اŸدرب كثÒا وان ’
يكون ا’ باسستبعاد العناصسر اŸعروف
عنها انها تقوم بنشسر الفوضسى داخل
اŸنتخب وفيما يخ ّصس عودة شساوشسي
ب-ال-ت-أاك-ي-د ه-و خ-ي-ار ي-تحّمل مسسؤووليته
اŸدرب ماجر و’ يجب التسسرع ‘
ا◊كم على خياراته من اآ’ن رغم ان
اأ’مور مازالت ‘ البداية والÓعبون
 ⁄ي- - -خ- - -وضس- - -وا اي م- - -ب - -اراة ،ل - -ك - -ن
ا’نتقادات تنهال على ا÷هاز الفني
من كل حدب وصسوب ،لهذا ’ يجب
التسسرع ‘ ا◊كم على هذه اÿيارات
وحتى انا ’ اسستطيع تقييم مسستوها ا’
بعد مشساهدتها امام نيجÒيا وافريقيا
الوسسطى.
وفيما يخصّص إÿيارإت إÙلية،
هل تعتقد أإنه كان موفقا فيها؟
أاك -دت ‘ أاك Ìم -ن م -ن-اسس-ب-ة ت-واج-د
›موعة ‡يزة من الÓعب Úا÷يدين
‘ البطولة لكنهم يسستحقون الثقة وأانا
م -ت -اك -د ان ال-ث-ق-ة سس-ت-ك-ون ل-ه-م خÓ-ل
الفÎة اŸقبلة ،حيث ينتظر ان يراهن
اŸدرب ع- -ل- -ى افضس- -ل ال Ó-ع -ب Úم -ن
اÎÙف Úومن ينشسطون ‘ البطولة
ال -وط -ن -ي -ة وه -ذه الÎك -ي -ب -ة ه-ي ال-ت-ي
سستسساهم ‘ –قيق النتائج ا’يجابية،
خاصسة ان الهدف اأ’سساسسي هو التأالق
ع- -ل- -ى اŸسس- -ت -وى ال -ق -اري م -ن خ Ó-ل
اŸنافسسة على لقب كأاسس افريقيا و‘
حال ‚ح ماجر ‘ خياراته اعتقد انه
Áك -ن -ن -ا ال -ق -ول ان -ه اسس-ت-ط-اع ت-ك-وي-ن
منتخب قوي.
وع-ن م-وإج-ه-ة م-ن-ت-خب إفريقيا
إلوسضطى وديا؟
انا مع فكرة مواجهة منتخبات ليسس
لها مسسار ‡يّز ،لكن ‘ الفÎة ا◊الية
أ’ن اŸنتخب يحتاج ا ¤الثقة وهذه
اأ’خÒة ،لن تأاتي إا’ من خÓل –قيق
ا’نتصسارات وبالنظر ا ¤ا◊الة التي
يتواجد عليها اŸنتخب من الصسعب
الفوز على منتخب قوي ‘ افريقيا،
وخيار مواجهة افريقيا الوسسطى مهم
حسسب رأاي- - -ي ،أ’ن ال- - -ف - -وز ان –ّق - -ق
سسيسساهم ‘ اعادة الدفء للمجموعة،
كما انه سسيمحي اي نتيجة سسلبية قد
تكون امام نيجÒيا رغم انني متفائل
ب -رد ف -ع -ل ق -وي م -ن ال Ó-ع -ب ÚخÓ-ل
مواجهة نيجÒيا التي يعد الفوز بها
امر مهم وضسروري من اجل –قيق
ا’نطÓقة اŸنتظرة.

بعد إصضابة
غو’م وعطال

أ’سستنجاد
بعروسس ونسساخ

اسستدعى الناخب الوطني رابح ماجر
مدافعي نادي بارادو إاسسÓم عروسس
ووفاق سسطيف شسمسس الدين نسساخ
ÿوضس اŸقابلة التي Œمع ا÷زائر
Ãن -ت -خب ن -ي -جÒي-ا ي-وم  10نوفمÈ
ا÷اري ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ◊سس-اب ا÷ولة
ا’خÒة من تصسفيات مونديال روسسيا
 ،2018واŸق- - -اب - -ل - -ة ال - -وّدي - -ة أام - -ام
ج-ه-وري-ة إاف-ري-ق-ي-ا ال-وسس-ط-ى ي-وم 14
ن - -وف - -م Èب - -ا÷زائ - -ر .وج - -اء ه- -ذا
ا’سس- -ت -دع -اء ،ب -ع -د إاصس -اب -ة ك -ل م -ن
ي- -وسس -ف ع -ط -ال (ك -ورت -ري) وف -وزي
غو’م (نابو‹) والتي أاكدت غيابهما
رسسميا عن اŸقابلت.Ú
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قد يغيب عن اÓŸعب لـ  6أاشضهر:

إاصسابة غولم تسستحوذ على اهتمامات الصسحف اليطالية
خ ّصصت الصصحف اإليطالية الصصادرة ،أامسس حيزا كبÒا من مسصاحاتها للحديث عن اإلصصابة التي
تعرضس لها ظه Òنابو‹ ،ا÷زائري فوزي غولم على مسصتوى الرباط الصصليبي للركبة ،خÓل
اŸواجهة التي انهزم فيها فريقه يوم األربعاء أامام مانشصيسص Îسصيتي ال‚ليزي بـ (◊ )2–4سصاب
ا÷ولة الرابعة من دور اÛموعات Ÿسصابقة رابطة األبطال األوروبية.
فقد اشصارت ﬂتلف الصصحف اليطالية ا ¤الضصربة اŸوجعة التي تلقاها نادي نابو‹
بفقدانه ÿدمات ‚مه فوزي غولم بسصبب اإلصصابة التي سصتجÈه على البتعاد عن
اÓŸعب لعدة اشصهر ،متطرقة باŸناسصبة ا ¤البدائل اŸمكنة التي سصتكون متاحة
امام الفريق لسصّد الفراغ الذي سصيÎكه غولم.
و‘ هذا السصياق ،كتبت صصحيفة «كوريري ديللو سصبورت» اإليطالية على صصفحتها
الرئيسصية« ،أاّن اصصابة غولم ...سصتدخل دي لورينتسس ‘ دائرة اÒŸكاتو» لفتة إا¤
أاّن بديل غولم وهو شصيمي فرسصاليكو ظه Òسصاسصولو السصابق وا◊ا‹ ألتلتيكو
مدريد .ومن جهتها ابرزت صصحيفة توتوسصبورت إاصصابة غولم قائلة «إاصصابة
غولم بقطع ‘ الرباط الصصليبي ...وتعادل ميÓن ‘ الدوري األوروبي،
وتأاجيل تأاهل أاطالنطا بعد التعادل ،ولتسصيو يصصعد إا ¤الدور
اŸقبل» اهم اÙطات الرياضصية التي تسصتوقفنا نهاية هذا
السصبوع .
وكان متصصدر البطولة اليطالية قد أاوضصح ‘ وقت
سصابق أانّ غولم سصيخضصع لعملية جراحية دون
أان ي -ع -ط -ي ت-وضص-ي-ح-ات ع-ن اŸد ة
ال-ت-ي سص-ي-غ-يب ف-ي-ه-ا ع-ن
اÓŸعب.

شضبيبة القبائل

جون إايف شساي يبلّغ لعبيه Ãغادرته الفريق

عيّنت إادارة نادي رائد القبة نبيل
›اه -د م -درب-ا ج-دي-دا ل-ل-ف-ري-ق
بداية من األسصبوع اŸقبل ،خلفا
ل -ل -روم -ا Êدان أا‚ل -يسص-ك-و ال-ذي
أاق -ي -ل م -ن م -نصص -ب-ه ب-ع-د خسص-ارة
الفريق ‘ ا÷ولة السصابعة داخل
ال -دي -ار أام -ام ج -م -ع -ي -ة الشص -ل-ف،
حسصب ما علم من عضصو اŸكتب
التنفيذي عبد العزيز صصفصصا‘.
و ع - -اد ال - -ت- -ق- -ن- -ي اŸغÎب ي- -وم
األربعاء من فرنسصا لتو‹ مهامه
على رأاسس العارضصة الفنية للرائد
الذى يعا Êمنذ بداية اŸوسصم.
وصص ّ-رح صص -فصص -ا‘ ق -ائ« :Ó-ل-ق-د
اتفقنا مع اŸدرب نبيل ›اهد

ل -ي-ت-و ¤شص-ؤوون ال-ع-ارضص-ة ال-ف-ن-ي-ة
ل -ل -ف -ري -ق ،م -ب -اشص-رة ب-ع-د م-ب-اراة
الكأاسس أامام فريق تيقصصراين،
على العموم اتفقنا معه على كل
التفاصصيل.
وأاكد الÓعب السصابق للرائد أان

لخÒة للجائزة الكÈى للدراجات بالعاصضمة 2017
اŸرحلة الرابعة وا أ

«القميصص األصسفر ل Íيوسسف» و«حمزة ياسس»Úيخطف قميصسÚ

لخÒة من
فاز الدراج «حمزة ياسض »Úمن نادي اÛمع الرياضضي البÎو‹ باŸرحلة الرابعة وا أ
لول
ا÷ائ-زة ال-كÈى ال-دول-ي-ة ل-ل-دراج-ات ل-ل-ج-زائر العاصضمة  ،2017ب -ع -دم -ا ح -ل ‘ اŸرك-ز ا أ
بتوقيت قدره سضاعتان متفوقا على اŸغربي»عبد الله هيدة» و»أايوب كرار» من نادي سضوفاك،
صضاحبي اŸركزين الثا Êوالثالث ‘ الÎتيب العام  ‘،اŸرحلة التي أاقيمت على مسضلك مغلق
بأاربع دورات من  22.5كلم انطÓق من وسضط مدينة الرويبة مرورا على رغاية وهراوة
وصض -ول إا ¤روي-ب-ة ع-ل-ى مسض-اف-ة  90ك-ل-م ،ب-ع-دم-ا ق-لصضت اŸرح-ل-ة ال-ت-ي ك-انت مقررة بخمسس
دورات وÃسضافة تقدر بـ  112.5كلم.
ف -ي -م -ا م -ن -حت ÷ن -ة ال -ت -ح -ك-ي-م اŸدرب– Úدث -وا إال -ي -ن -ا ورف-ع-وا
ﬁمد فوزي بقاصس
سص -ي -ط -ر ال-دراج-ون ا÷زائ-ري-ون الثنائي «حمزة مهدي» من نادي من معنوياتنا وهو ما مكننا من
ع -ل -ى ا÷ائ -زة ال -كÈى ال -دول -ي -ة اÛم - -ع ال - -ري- -اضص- -ي ال- -بÎو‹ ،ال- -دخ- -ول ب- -ق- -وة م -ن -ذ ان -ط Ó-ق
ل -ل -دراج-ات ل-ل-ج-زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة و»أاول - -ي - -كسص- -ن- -در ه- -ال- -وف- -اتشس» السصباق وحسصنا كل األرقام منذ
 ،2017بعدما خطف عبد الله بن ال -ق -م-يصس األح-م-ر ألحسص-ن دراج ال -ب-داي-ة ،ا◊م-د ل-ل-ه ال-ي-وم ف-زت
ب -ه -ذه اŸرح-ل-ة ،و–صص-لت ع-ل-ى
ي- - -وسص- - -ف م- - -ن ن- - -ادي اÛم - -ع مقاوم.
ال- -ري- -اضص- -ي ال -بÎو‹ ال -ق -م -يصس «حمزة ياسص »Úأاعرب عن رضصاه ق -م -يصص Úوت-وج-ن-ا حسصب ال-ف-رق
األصص -ف -ر ،ي -ل -ي -ه زم -ي -ل -ه «ح-م-زة التام Ãا حققه رفقة زمÓئه ‘ ك -أاحسص -ن ف -ري-ق ون-ل-ن-ا ال-ق-م-يصس
ي- -اسص »Úال- -ذي ف- -از ب- -ق- -م -يصص Úال- - -ف - -ري - -ق ‘ ا÷ائ - -زة ال - -كÈى األصص- -ف- -ر واألح -م -ر ،وه -ذا أام -ر
األخضص- -ر ألسص -رع دراج واألب -يضس ال -دول -ي -ة ل -ل -دراج -ات ل -ل -ج -زائ-ر مشص - - -ج - - -ع Ÿا ه - - -و ق- - -ادم م- - -ن
ألحسص- - - - -ن دراج آام - - - -ال ‘ ،ح Úالعاصصمة  ،2017بعدما “كن من م- -ن- -افسص- -ات ،وأاشص- -ك- -ر زم Ó-ئ -ي
خطف القميصس اŸنقط ألحسصن حصص- -د ق- -م -يصص Úوق -ال ‘ ه -ذا واŸدرب وا÷مهور الغف Òالذي
متسصلق «عبد الرؤووف بن قايو» الصصدد «بعد نهاية مرحلة األمسس اصص - - -ط- - -ف ع- - -ل- - -ى األرصص- - -ف- - -ة
من نادي أاسصود األطلسس البليدي ،كنت مسصتاء بعضس الشصيء ،لكن لتشصجيعنا».

ولد علي يفتتح اŸؤو“ر اإلفريقي
وا÷لسسات الوطنية الثالثة
اف -ت-ت-ح وزي-ر الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ال-ه-ادي ول-د
علي ،أامسس ا÷معة ،أاشصغال اŸؤو“ر اإلفريقي
وا÷لسص- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة ال- -ث -ال -ث -ة ل –Ó-ادي -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ري -اضص-ة وال-ع-م-ل Ãرك-ز Œم-ع
و–ضص Òالفرق الوطنية واŸواهب الصصاعدة
بالسصويدانية.
وصصرح الوزير ‘ كلمته قائ« :Óجئت للعمل
سص -وي-ا م-ن أاج-ل ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة ال-ري-اضص-ة ‘
وسصط العمال على اŸسصتوى الوطني وأايضصا
ال- -دو‹ .أان- -ا سص- -ع- -ي- -د ب- -ت- -ن -ظ -ي -م م -ث -ل ه -ذه
التظاهرات با÷زائر».
وحّيا وزير الشصباب والرياضصة با÷زائر ،رئيسس
اŸنظمة اإلفريقية للرياضصة والعمل إايفيلي
م -ل -يك أات -ور ،ع -ل -ى حضص -وره ومسص -اه -م -ت-ه ‘
أاشصغال اŸؤو“ر وتنظيمها ا÷يد ،حيث قال:
«أاول أاشصكر رئيسس اŸنظمة اإلفريقية ورئيسس
ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ري-اضص-ة وال-ع-م-ل ع-بد
ال -ك -ر Ëشص-وشص-اوي ع-ل-ى ال-ع-م-ل اŸن-ج-ز .إان-ه
شصرف ‹ أان أاحضصر أاشصغال اŸؤو“ر اإلفريقي
وا÷لسص -ات ال -وط -ن -ي-ة .ي-جب أان ت-ع-ل-م-وا ب-أاÊ
ج -ئت ألب -ل -غ -ك -م –ي -ات ال -وزي -ر األول ودع-م
ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -مشص -ارك ‘ Úه-اتÚ
ال -ت -ظ -اه -رت .Úأا“ن -ى أان ت -ؤوخ -ذ ال-ت-وصص-ي-ات
الناجعة اŸنبثقة عن األشصغال بع Úالعتبار
من أاجل تطوير الرياضصة والعمل».
من جهته ،ع Èرئيسس الهيئة القارية مليك
أاتور عن سصعادته باحتضصان ا÷زائر مثل هذا
ا◊دث القاري« :أان الهيئة الفيدرالية نشصطة

ك -ثÒا ،ف -ب -غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن ال-ت-حسص-ن ال-ك-ب،Ò
فإانها أا‚زت عم ÓكبÒا ،حيث تتوفر على
خÈة ثرية ‘ تنظيم نشصاطات متنوعة .وكل
السصتحقاق يعود ل–Óادية ا÷زائرية التي
بادرت بتنظيم أاشصغال هذا اŸؤو“ر» ،مضصيفا
أانه «Áثل فرصصة للمشصارك Úبتنفيذ السصياسصة
العامة للمنظمة اإلفريقية للرياضصة والعمل».
وخ -ت -م م -ل -يك أات -ور ق -ائ « :Ó-سص -ي-ك-ون م-ؤو“ر
ا÷زائر ‡يزا ألنه يشصكل منعرجا حاسصما ‘
تطبيق سصياسصتنا العامة .فمنذ  ،2016اعتمدنا
مشص -روع -ا ج -م -ع -وّي -ا ي-ح-دد رؤوي-ت-ن-ا إا ¤غ-اي-ة
 .2020ففي ا÷زائر ،سصنقوم Ãراجعة عامة
وإا“ام إاع-ادة ه-ي-ك-ل-ة اŸن-ظ-م-ة ل-ت-م-كينها من
لعب دورها ومهمتها ‘ النشصاطات اŸوكلة
لها».

العميد يحقق فوزا ثمينا أامام بارادو

رائد القبة

الفوز األول الذي حققه زمÓء
القائد حسص ÚمÎف يوم الثÓثاء
اŸاضصي على ضصيفه شصباب باتنة
( )0–2برسصم ا÷ولة التاسصعة من
البطولة ،مفيد جدا من الناحية
اŸعنوية« ،الÓعبون حققوا فوزا
م- -ه- -م- -ا ب- -ع- -دم -ا تسص -رب الشصك
لنفوسصهم ،إاثر أازمة النتائج التي
عانى منها الفريق منذ انطÓق
اŸوسصم ،حيث يسصمح لهم بكسصب
ال -ث -ق -ة Ÿواصص -ل-ة اŸشص-وار ب-أاكÌ
م- -ث- -اب -رة» .مضص -ي -ف -ا أان -ه ي -ب -ق -ى
م -ت -ف -ائ  Ó-بشص-أان مصص Òال-ف-ري-ق
ب- -ال -ن -ظ -ر إا ¤ال -ق -ي -م -ة ال -ف -ن -ي -ة
لÓعب.Ú

الرياضضة والعمل

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

أاخ ÈاŸدرب الفرنسصي لشصبيبة القبائل جون ايف شصاي ،لعبيه يوم اÿميسس Ãغادرته الفريق ،بعد شصهر
واحد فقط من توليه قيادة العارضصة الفنية للكناري خلفا Ÿراد رحمو ،Êحسصب علم من أاحد أاعضصاء اللجنة
اŸسصÒة لشصؤوون النادي «ديريكتوار».
وكشصف نسصيم عبد الرحمان أان جون ايف شصاي ،قد أاكد رحيله عن فريق مدينة تيزي وزو ،خÓل ا◊صصة
التدريبية صصبيحة اÿميسس ،لÓعب ÚوŸناج Òالفريق ،وأانها ا◊صصة التدريبية األخÒة معهم ،كما كشصف أان
اللجنة اŸسصÒة لشصؤوون الفريق  ⁄تتلق أاي اسصتقالة رسصمية من طرف التقني الفرنسصي« ،إاذا تب Úأانه يرغب
‘ الرحيل ،سصنسصعى أاول إلقناعه Ãواصصلة مهامه إا ¤غاية اŸقابلة القادمة ا›ÈŸة يوم الثÓثاء ضصد
وفاق سصطيف ‘ البطولة».

تعي Úنبيل ›اهد مدربا جديدا

»°VÉ`` `` jôdG

الرابطةالوطنية
لكرة القدم

تأاجيل الدارب ـ ـ ـي
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصسم ـ ـ ـ ـ ـي
ب ÚاŸولوديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وال–اد إا ¤وقت لحق
ت -أاج -ل م -رة اخ -رى ال -دارب -ي
العاصصمي ب Úمولودية ا÷زائر
وا–اد ا÷زائ - - -ر ،وال- - -ذي ك- - -ان
م -ق -ررا ي -وم ال -ث Ó-ث-اء  7نوفمÈ
◊سص -اب تسص -وي -ة رزن -ام-ة ا÷ول-ة
السص -ادسص -ة م -ن ب -ط -ول -ة ال-راب-ط-ة
الو ،¤ا ¤تاريخ لحق ،حسصب
ما كشصفت عنه الرابطة اÎÙفة
لكرة القدم على موقعها.
وأاوضص -حت ال -ه -ي -ئ -ة م-ا ي-ل-ي”ّ« :
تأاجيل لقاء مولودية ا÷زائر امام
ا–اد ا÷زائر ا ¤تاريخ لحق.
ويأاتي هذا القرار للحفاظ على
ارضص -ي -ة م-ي-دان م-ل-عب  5جويلية
ال -ذي سص -ي -ح -تضص-ن ال-ل-ق-اء ال-ودي
ال- -دو‹ ب ÚاŸن- -ت -خب ال -وط -ن -ي
ا÷زائري وافريقيا الوسصطى يوم
 14نوفم.»2017 È
وكان من اŸقرر ان يجرى هذا
الداربي يوم  12اكتوبر رفقة بقية
لقاءات ا÷ولة السصادسصة غ Òان
الرابطة قامت بتأاجيله ا ¤تاريخ
 7ن-وف-م Èبسص-بب ع-دم ج-اه-زي-ة
اÓŸعب ال -ك -بÒة ال -ق -ادرة ع-ل-ى
اسص- -تضص -اف -ة ه -ذه اŸب -اراة ال -ت -ي
Œلب جماه ÒغفÒة.
” غلق ملعب  5جويلية إلعادة
و ّ
تهيئة ارضصية اŸيدان ‘ الوقت
الذي يخضصع فيه ملعب تشصاكر
ب- -ال- -ب- -ل- -ي -دة ا ¤اشص -غ -ال ت -ه -ي -ئ -ة
وعصصرنة هامة.

حقق فريق مولودية ا÷زائر فوزا ثمينا ‘
الداربي العاصصمي أامام نادي بارادو بنتيجة 2
–  ،1مسصاء أامسس ،خÓل ا÷ولة  10للرابطة
اÎÙفة األو ¤وصصعد بفضصله إا ¤اŸركز
الثالث ‘ الÎتيب العام.
كما “كن فريق ا–اد بسصكرة من تسصجيل
نتيجة لها وزن معنوي كب Òبالنسصبة لÓعبيه
كونه فاز بنتيجة  0 – 2على ضصيفه ا–اد
البليدة الذي  ⁄يجد ضصالته ‘ قسصم النخبة
◊د اآلن.

وعاد ا–اد العاصصمة بتعادل من اŸدية أامام
األوŸبي اÙلي بنتيجة  .. 1 – 1وكسصب
أاصصحاب الزي األحمر واألسصود هذا التعادل
‘ الدقيقة األخÒة بعد هدف درفلو الذي رد
على هدف بعوشس.
من جهته ،فرضس دفاع تاجنانت التعادل على
مضصيفه ا–اد بلعباسس ،فبالرغم من هدف
بوقلمونة ‘ الدقيقة  ،10فإان الدفاع عاد ‘
اŸباراة وعّدل النتيجة عن طريق عطوشس ‘
الدقيقة .30

لو:¤
ا÷ولة الـ 10للرابطة ا أ

إا–اد ا◊راشص يسستقبل النصسرية ‘ ملعب أاول نوفمÈ
ب- - -ر›ت م- - -ب- - -اراة ا–اد ا◊راشس ونصص - -ر
حسص Úداي ،اŸق - -ررة ال - -ي - -وم ب - -داي- -ة م- -ن
السص - -اع- -ة الـ 00رÃ ،15ل - -عب أاول ن - -وف- -مÈ
 ،1954باÙمدية ◊سصاب ا÷ولة العاشصرة
لو ¤م-وب-ي-ل-يسس،
م -ن ال -راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
حسصب م -ا كشص -فت ع -ن -ه ال-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة
اÎÙفة لكرة القدم.
وتعد هذه اŸواجهة األو ¤هذا اŸوسصم التي
سص- -ي -خ -وضص -ه -ا ا–اد ا◊راشس ‘ «ح -دي -ق -ت -ه
اŸعتادة» ،بعدما كان يسصتقبل منافسصيه ‘
م -ل-عب  20أاوت  ،1955ب -ال -ع -ن-اصص-ر أاو ع-م-ر
حمادي ببولوغ ،Úبسصبب عدم جاهزية ملعب

 1نوفم.È
وفيما يلي بقية برنامج ا÷ولة الـ :10
السضبت  4نوفم: 2017 È
‘ ا÷زائر ( 1نوفم : )1954 Èا–اد ا◊راشس
– نصصر حسص Úداي (00ر 15سصا)
‘ قسصنطينة (حمÓوي)  :شصباب قسصنطينة –
شصبيبة السصاورة (00ر)16
الثÓثاء  7نوفم: 2017 È
‘ ا÷زائر  20( :أاوت  : )1955شصباب بلوزداد
– مولودية وهران (00ر 16سصا)
‘ سصطيف ( 8ماي  : )1945وفاق سصطيف –
شصبيبة القبائل (00ر 17سصا)

انطلقت أامسس كأاسس العا ⁄للمبارزة سضيف ا◊سضام

خروج كل اŸبارزين ا÷زائري ‘ Úاليوم األول
ان -ط -ل -قت ،أامسس ،ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة 64
Ÿن- -افسض- -ة ك- -أاسس ال- -ع- -ا ⁄ل- -ل- -م- -ب- -ارزة ‘
اخ- - -تصض - -اصس سض - -ي - -ف ا◊سض - -ام ب - -قصض - -ر
اŸع-ارضس الصض-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري ب-ال-ع-اصضمة
Ãشض - - -ارك- - -ة ع- - -دد ك- - -ب Òم- - -ن ال- - -دول
لج -ن -ب-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة وع-رفت ت-ن-افسض-ا
ا أ
ك- -بÒا ب Úك- -ل اŸشض- -ارك Úم- -ن ب- -ي -ن -ه -م
أابطال أاوŸبيون وعاŸيون.
نبيلة بوقرين
أاك- - -د رئ- - -يسس ال–ادي - -ة رؤووف ب - -رن - -اوي ‘
تصص -ري -ح خ -اصس ÷ري -دة «الشص -عب» أان ال -ي -وم
األول من اŸنافسصة جرى ‘ ظروف تنظيمية
جد عالية لقت ارتياح كل ضصيوف ا÷زائر من
كل أانحاء اŸعمورة ،كما سصجلنا توافدا كبÒا
للجمهور الذي حظر Ÿعرضس الكتاب الدو‹
و ⁄يفوت فرصصة السصتمتاع بالفنيات العالية
والتنافسس الكب Òب ÚاŸبارزين».

أاضص- -اف ال- -رج -ل األول ع -ل -ى رأاسس ال–ادي -ة
ق -ائ « Ó-ك -ل ال -ع -ن -اصص-ر ال-وط-ن-ي-ة خ-رجت م-ن
اŸن - -افسص- -ة ‘ ال- -ي- -وم األول وذلك راج- -ع إا¤
نقصس اÈÿة ‘ مثل هذه اŸواعيد إال أانها
كانت فرصصة كبÒة لهم من أاجل الحتكاك مع
أابطال عاŸي Úو أاوŸبي Úحتى تكون لهم أاكÌ
خÈة ل -ت -ح -ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج مشص -رف -ة ل -ل -ج -زائ -ر
مسصتقب.»Ó
أام -ا ع -ن الÈن -ام -ج ق -ال ب -رن -اوي «اŸن -افسص-ة
سصتنطلق صصباحا بداية من العاشصرة صصباحا
فيما يحظر وزير الشصباب والرياضصة السصيد
الهادي ولد علي ‘ اŸسصاء الذي سصيتزامن مع
إاجراء اŸنازلت النهائية وكلنا نتوقع أان تكون
اŸنافسصة شصديدة ألن اŸبارزين أاقوياء وهذا
شصرف كب Òلنا أان نحتضصن مثل هذه اŸواعيد
التي تخدم اŸبارزة ا÷زائرية والعاŸية ‘
وقت واحد».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مظاهرات بÈششلونة بعد حبسص قادة انفصشاليÚ

أاجواء ا’حتقان ا’جتماعي تتعّمق

القضس ـ ـ ـاء اإلسسبا Êيـ ـاأمر باعتق ـ ـال
زعي ـ ـم اإقليـ ـ ـم كتالؤنيـ ـ ـا اŸعـ ـ ـزول

اŸغرب يشسهد «حراك العطشش» إا ¤جانب «حراك الريف»
اŸقاربة األمنية

ك -م-ا ان-ت-ه-جت ال-حّ-ل األم-ن-ي م-ع «ح-راك ال-ري-ف»،
ان-ت-ه-جت السس-ل-ط-ات ال-م-غ-رب-ي-ة ن-فسض ال-م-قاربة مع
«ثؤرة العطشض» أايضًسا ،حيث أاقدمت قؤات األمن
على اعتقال العشسرات من المحتجين في مدينة
زاك -ؤرة ل -ل -ح ّ-د م -ن ف -ع -ال-ي-ات الح-ت-ج-اج-ات رغ-م
سس-ل-م-ي-ت-ه-ا وع-دم تسس-ج-ي-ل أاي اع-ت-داء ع-ل-ى أاملك
عامة أاو خاصسة ،حسسب ما كشسفته عديد التقارير
اإلعلمية.
وتتؤاصسل الحتجاجات في المنطقة منذ أاسسابيع
رغ-م ت-ط-م-ي-ن-ات ال-ح-ك-ؤم-ة ال-ت-ي شس-ددت ع-لى أانها
سستتخذ مجمؤعة من اإلجراءات من أاجل وضسع حد
ألزمة الماء ،إاذ ينظم سسكان زاكؤرة احتجاجات
شسبه يؤمية.

‘ الوقت الذي –اول فيه السشلطات اŸغربية ،جاهدة ،احتواء «حراك الريف»
اŸتواصشل منذ أاك Ìمن سشنة ششمال البÓد ،وا◊ّد من انتششاره ،برزت موجة جديدة
من ا’حتجاجات جنوب ششرق البÓد ،أاطلق عليها «ثورة العطشص».
الحتجاجات هذه المرة انطلقت من مدينة إالى جانب مدينة زاكؤرة ،تعيشض مدن بني
زاك -ؤرة ال -م -غ -رب -ي -ة ال -ت-ي ت-ق-ع ع-ل-ى مشس-ارف ملل وأازيلل ووزان وصسفرو نفسض المعاناة،
الصسحراء على بعد  ٧٠٠كيلؤمتر من العاصسمة ،ح-يث ي-ع-ان-ي ب-عضس-ه-ا م-ن ن-درة ال-م-ي-اه ،ف-ي-م-ا
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ؤف-ي-ر ال-م-اء الصس-الح للشسرب في تعاني مناطق أاخرى من امتزاج الماء الصسالح
المنطقة ،التي تعاني منذ فصسل الصسيف نق ًصسا للشسرب بالمياه المالحة ،وهي المعاناة التي
شس-ديً-دا ف-ي ال-م-ي-اه ،فًضس-ل ع-ن الن-ق-ط-اعات دف -عت سس -ك -ان ه -ذه ال -م-دن إال-ى ال-خ-روج ف-ي
المتكررة.
احتجاجات أاطلق عليها اسسم «ثؤرة العطشض»
وان -ط-ل-قت شس-رارة الح-ت-ج-اج-ات م-ن-ذ أاشس-ه-ر م- -ن شس- -أان- -ه- -ا أان ت- -عّ- -م- -ق أاج- -ؤاء الح- -ت -ق -ان
الصس -ي -ف ،ل-ك-ن-ه-ا ي-ؤم  ٢4م-ن شس-ه-ر سس-ب-ت-مبر الجتماعي الذي تعيشض على وقعه المملكة
ال -م -اضس -ي ،ع -رفت م -ن -ع -رًج -ا خ -ط-يً-را ،ف-ق-د المغربية.
اعتقلت قؤات األمن المغربية العشسرات بتهمة ول يتجاوز حجم المؤارد المائية بالمغرب ٢٢
«ال- -ت -ج -م -ه -ر والن -خ -راط ف -ي مسس -ي -رة غ -ي -ر مليار متر مكعب ١٨ ،مليار متر مكعب من
مرخصض لها» ،في أاثناء مسسيرة شسارك فيها المياه السسطحية ،و 4مليارات متر مكعب من
ال -م -ئ -ات م-ن سس-ك-ان أاح-ي-اء ال-ؤف-اق وب-ؤع-ب-ي-د المياه الجؤفية ،بما يمثل  ٧٠٠متر مكعب لكل
وال- -نصس- -ر وال -ح -ي اإلداري ب -م -دي -ن -ة زاك -ؤرة ،فرد سسنؤًيا ،ويتؤّقع أان تنخفضض حصسة الفرد
للحتجاج على ما اعتبروه «مماطلة السسلطات إالى  ٥٠٠متر مكعب سسنؤًيا في  ،٢٠٣٠وإالى أاقل
ال -م -خ -تصس -ة ف -ي ال -ت-دخ-ل إلي-ج-اد ح-ل ألزم-ة من  ٣٥٠في .٢٠٥٠
العطشض التي تهدد حياتهم».

ترامب يطالب بإاعدام منفذه

عائÓت معتقلي الريف تندد
إاحتجت عائلت معتقلي «حراك الريف» المعتقلين
بسسجن عكاشسة بالدار البيضساء ،بشسدة على قرار منع
إادخال «القفة» إالى أابنائهم ،الذي قررته المندوبية
ال -ع -ام -ة إلدارة السس -ج -ؤن أاخ -ي -راً ،ب-ع-د أان ت-م م-ن-ع
العائلت األربعاء الفائت من إادخال القفة التي
تتضسمن المؤؤونة.
في هذا السسياق ،قاطع أاب ناصسر الزفزافي قائد
«حراك الريف» الزيارة بعد أان رفضست إادارة سسجن
عكاشسة السسماح له بإادخال «القفة» لبنه ،ليعؤد
أادراجه صسؤب مدينة طنجة التي يسستقر بها حاليًا.

قتيل ‘ إاطÓق نار Ãراكشش
قتل شسخصض وأاصسيب اثنان آاخران في إاطلق نار
بأاحد مقاهي مراكشض ،مسساء الخميسض ،ما أاثار
المخاوف من وقؤع عمل إارهابي .إال أان السسلطات
ال- -م- -غ- -رب- -ي- -ة أاك -دت ف -ي وقت لح -ق أان الشس -خصض
المتؤفى ،والذي تلقى طلقة مباشسرة في الرأاسض،
كان مسستهدفا ،ما يرجح فرضسية تصسفية حسسابات
شسخصسية .وأاعلن رئيسض الؤزراء المغربي على تؤيتر
أانه تم اعتقال مطلقي النار.

«داعشش» اإلرهابي يعلن مسسؤؤوليته عن هجؤم نيؤيؤرك

’سشÓ-م-ي-ة
أاع -ل -ن ت -ن-ظ-ي-م ال-دول-ة ا إ
’ره- -اب- -ي مسش- -ؤوول- -ي- -ت -ه ع -ن ه -ج -وم
ا إ
بششاحنة وقع ‘ مدينة نيويورك يوم
ال- -ثÓ- -ث- -اء وأاودى ب- -ح- -ي- -اة ث- -م- -ان -ي -ة
أاششخاصص.
ودع -ا ال -رئ -يسض األم -ي -رك -ي دون -ال-د ت-رامب
ال -خ -م -يسض إال -ى إاع -دام ال -م -ت -ه -م ب -اع -ت -داء

نيؤيؤرك الذي أاقدم على دهسض حشسد من
ال -م -ارة ب-ع-دم-ا أاع-ل-ن ق-ب-ل-ه-ا أان-ه ي-ف-ك-ر ف-ي
إارسس-ال ال-م-ت-ه-م ب-ع-م-ل-ي-ة ال-دهسض سسيف الله
سسايبؤف ( ٢٩عاما) إالى معتقل غؤانتانامؤ.
وأاع-ل-نت ال-ن-ي-اب-ة ال-ع-ام-ة ال-ف-درال-ي-ة ت-ؤج-يه
تهمتين إالى المتهم حتى اآلن ،هما تقديم
الدعم المادي ومؤارد إالى منظمة اإرهابية

أاج-ن-ب-ي-ة م-ح-ددة ،وم-م-ارسسة العنف وتدمير
سسيارات.
وع -ادًة م-ا ت-ك-ؤن ال-ع-ق-ؤب-ة ال-قصس-ؤى ل-ت-ه-م-ة
ت -ق -دي -م ال -دع-م ال-م-ادي ه-ي السس-ج-ن م-دى
الحياة ،لكن بإامكان النياية العامة أان تطالب
بإاعدامه ،وهؤ األمر الذي ُيعد نادًرا للغاية
في نيؤيؤرك.

حمى ا’نفصشال تنتقل إا ¤فرنسشا

جزيرة «كاليدونيا» ا÷ديدة تقرر اسستفتاء حؤل السستقÓل

اأع- -ل- -ن رئ- -يسص ال- -وزراء ال- -ف -رنسش -ي،
اإدوارد فيليب ،اأمسص ا÷معة ،موافقة
حكومته على اإجراء اسشتفتاء اسشتقÓل
ج -زي -رة ك -ال -ي -دون -ي-ا ا÷دي-دة ،ال-ع-ام
اŸقبل.
وقال اإّن «اتفاًقا سسياسسًيا تّم بين الحكؤمة
ال-ف-رنسس-ي-ة ،واأعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة ال-م-ؤق-ع-ة ع-لى
اسستقلل كاليدونيا الجديدة ،يمنح الجزيرة
ح-ق اإج-راء اسس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى السس-ت-ق-لل ب-حد
اأقصساه شسهر نؤفمبر من عام .»٢٠١٨
واأضساف فيليب في تصسريحات صسحفية ،اأنّ

«اسستفتاء السستقلل يتماشسى مع بنؤد اتفاق
كاليدونيا المؤقع في شسهر ماي  ،١٩٩٨ومن
شس -اأن -ه اإن -ه -اء السس -ت -ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي بشس-ك-ل
م -ت -ت -اب -ع ل -لأرخ -ب -ي -ل ال -ؤاق -ع ف-ى ال-م-ح-ي-ط
الهادئ».
واأوضسح قائًل« :تؤصسلنا اإلى اتفاق سسياسسي
قائم على الثقة ،ومن المهم اأنه مازال اأمامنا
قدر من العمل الذي ليخلؤ من الصسعؤبة».
يشسار اإلى اأن اللجنة المؤقعة على اسستقلل
كاليدونيا تاأسسسست بمؤجب اتفاق ماي ،١٩٩٨
بين الحكؤمة الفرنسسية وداعمي السستقلل

في الجزيرة لفترة انتقالية قدرها  ٢٠عامًا.
وب- -م- -ؤجب ات- -ف -اق  ١٩٩٨ال-م-ع-روف ب-اسس-م
«ن-ؤم-ي-ا» ،ي-ح-ق ل-ك-ال-ي-دون-يا الجديدة ،اإجراء
اسستفتاء ثاٍن بين عامي  ٢٠١4و ،٢٠١٨وهي
السسنة التي ينتهي فيها سسريان التفاق.
وت -ق -ع ك -ال -ي -دون -ي -ا ال -ج -دي -دة ج -ن-ؤب غ-رب
المحيط الهادئ ،ضسمن «قارة اأوقيانؤسسيا»
المكؤنة من نحؤ  ١٠اآلف جزيرة بركانية
وم-رج-ان-ي-ة ،ب-اسس-ت-ث-ناء اأسستراليا ،ونيؤزيلندا،
وبابؤا نيؤ غينيا.

إاعÓن
بيع باŸزاد العلني Ÿنتؤح ا◊مضسيات  ١٠هكتار

اŸزرعة النموذجية م.ذ.شص.و.و.م.م .العفرون
(مزرعة صشدوق اﬁمد)
العفرون و’ية البليدة
هاتف رقم ٠٦ ٦٤ ٦٣ ٧٣ ٥٧ :
تعلن اŸزرعة النمؤذجية م.ذ.شض.و.م.م .صسدوق اﬁمد (مزرعة العفرون) الكائن ولية البليدة
(طريق ا◊طاطبة) عن بيع باŸزاد العلني Ÿنتؤج ا◊مضسيات  ١٠هكتار وهذا يؤم  ١٢نؤفمÈ
 ٢٠١٧على السساعة  ١٠صسباحا.
❊ شسروط التعهدات وكيفية اŸشساركة مؤضسحة ‘ دف Îاألعباء اŸتؤفر ‘ مقر إادارة
اŸؤؤسسسسة.
❊ عملية سسحب دف Îاألعباء واسستقبال التعهدات تكؤن يؤميا ابتداء من  ٥نؤفم ٢٠١٧ Èإا¤
غاية  ١٠نؤفم ٢٠١٧ Èمن السساعة  ٠٨سسا إا ١٦ ¤سسا.
❊ زيارة ا◊قل مسسمؤحة يؤميا من  ٠٨سسا إا ١٦ ¤سسا خلل هذه الفÎة.
❊ آاخر أاجل لتقد Ëالعروضض ﬁدد يؤم  ١٢نؤفمر .٢٠١٧
ANEP 216880
الششعب ٢٠١٧/١٠/١١

مدة  ٦اأشسهر ،لحين اإجراء انتخابات في
الإقليم.
وب -م -ج -رد اإرسس -ال ط -لب اإل -ى ال -م -ح-ك-م-ة
البلجيكية من اأجل تسسليم هؤؤلء ،سسيكؤن
اأمام المحكمة  ٦٠يؤما لدرسض الملف،
وفي حال مؤافقة القاضسي البلجيكي على
ط- -لب اإسس- -ب- -ان- -ي- -ا تسس- -ل- -ي- -م ه- -ؤؤلء ،ف- -اإن
ب-ي-غ-دي-م-ؤنت سس-ي-ت-ق-دم ب-ط-لب اسس-تئناف،
بحسسب ما اأكد محاميه.
وم - -ن ب - -روكسس - -ل ،ن ّ- -د د ب - -ي - -غ - -دي- -م- -ؤنت
بـ»م -ح -اك -م -ة سس -ي -اسس -ي-ة» ل-ق-ادة الإق-ل-ي-م،
وعرضض في بيان تكتيكا مدبرا لتقسسيم
حكؤمته.
ّهذا وخرج اآلف الأشسخاصض المؤؤيدين
لن-فصس-ال اإق-ل-ي-م ك-ات-ال-ؤن-ي-ا ع-ن اإسس-ب-ان-ي-ا
مسس -اء ال -خ -م -يسض اإل -ى شس -ؤارع ب -رشس-ل-ؤن-ة
ع -اصس -م-ة الإق-ل-ي-م وذلك اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى
قرار قاضسية اإسسبانية بحبسض ثمانية من
ال- -ؤزراء بسس- -بب دوره- -م ف- -ي اسس- -ت- -ف- -ت -اء
السس-ت-ق-لل ال-م-ت-ن-ازع ع-ل-ي-ه ب-ي-ن كتالؤنيا
والحكؤمة المركزية في مدريد.

اأصش- -در قضش- -اء اإسش- -ب- -ان- -ي -ا م -ذك -رة
اع-ت-ق-ال اأوروب-ي-ة ب-ح-ق زعيم اإقليم
ك - - -ت - - -ال - - -ون - - -ي - - -ا اŸع - - -زول ك - - -ارلسص
ب- -ي- -غ- -دÁونت واأرب- -ع -ة م -ن اأعضش -اء
›لسص وزرائ -ه اŸق -ال وج-م-ي-ع-ه-م ‘
ب-ل-ج-ي-ك-ا ‘ ال-وقت ال-راه-ن ل-ت-غ-ي-بهم
عن حضشور جلسشة ‘ اÙكمة العليا.
وط-الب م-م-ث-ل-ؤ الدع-اء ال-ع-ام الإسس-ب-اني،
المحكمة الؤطنية في مدريد ،باحتجاز ٨
من وزراء الحكؤمة الكتالؤنية المنحلة،
اإل -ى ح -ي -ن م -ح -اك -م -ت -ه -م ب-ت-ه-م «ال-ت-م-رد
وال-عصس-ي-ان» ال-م-ؤج-ه-ة اإل-ي-ه-م على خلفية
اسستفتاء النفصسال.
وط- -الب الدع- -اء ال- -ع- -ام ،بسس -ج -ن  ٨من
ال -ؤزراء ال -م -ع-زول-ي-ن ب-ي-ن-ه-م ن-ائب رئ-يسض
الإقليم اأوريؤل خؤنكيراسض ،فيما اأوصسى
ال-ن-ائب ال-ع-ام ب-الإف-راج ع-ن سس-ان-ت-ي ب-يل
بكفالة  ٥٠األف يؤرو (نحؤ  ٥٨األف دولر)،
ك -ؤن -ه ت -ن-ح-ى م-ن عضس-ؤي-ة م-ج-لسض وزراء
الإق-ل-ي-م ق-ب-ل اإع-لن ب-رل-م-ان-ه السستقلل
م -ن ج -انب واح -د ،وك -ان ي -دع -ؤ اإل-ى ح-ل
ق- -ائ- -م ع- -ل- -ى ال- -ت -ف -اوضض م -ع
الحكؤمة المركزية.
وب -داأت ال -م -ح -ك -م-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
الإسس - -ب - -ان - -ي - -ة ف - -ي م - -دري - -د
ال - -خ- -م- -يسض ،اأول- -ى ج- -لسس- -ات
ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ع مسس-ؤؤول-ي اإقليم
ي - -ع - -رب السس - -ي - -د وزي- -ر الشس- -ؤؤون
ك-ت-ال-ؤن-ي-ا ال-م-ق-الين ،والمؤجه
اإل- - -ي- - -ه- - -م ت - -ه - -م «ال - -ت - -م - -رد ،اÿارج- -ي- -ة ،السس- -ي- -د األم Úال- -ع -ام
والعصسيان ،والختلسض».
وك - -اف - -ة م - -ؤظ- -ف- -ي وزارة الشس- -ؤؤون
وحضسر الجلسسة  ٩من الؤزراء
ف- -ي- -م- -ا ت- -غ -يب ع -ن -ه -ا رئ -يسض اÿارجية ،عن تأاثرهم البالغ على
الإق -ل -ي -م ال -م -ع -زول ك -ارل-ؤسض إاث -ر وف -اة وال -دة زم -ي -ل-ت-ه-م السس-ي-دة
بب -يل -غدجي-يم-ؤكن-ا،ت بب-اسسلإبضبس -اوف -جةؤ ادإله-ىفي 4عيواز فريدة ،يتقدمؤن لها ولكل
اآخرين من اأعضساء الحكؤمة أاف-راد ع-ائ-ل-ت-ه-ا ب-ت-ع-ازيهم اÿالصسة
الكتالؤنية المنحلة.
م- -تضس- -رع Úل- -ل -م -ؤ ¤ع -ز وج -ل أان
وت -اأت-ي ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ت-ط-ب-يً-ق -ا
ل -ل -م -ادة  ١٥٥م -ن ال -دسس-ت-ؤر ي -ت -غ -م -د روح ال -ف -ق -ي -دة ب -رح -م -ت -ه
الإسسباني ،وبمؤجبها تم منح الؤاسسعة ويسسكنها فسسيح جنانه وأان
ررائ- - -خيؤسيض ،ال-س -س -لؤزطرةاءاإقما-ل- -ةاري-ح- -كاؤن -م-ؤة يلهم ذويها جميل الصس Èوالسسلؤان.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
الإق- -ل- -ي -م ،ووضس -ع شس -رط -ت -ه -ا
وب-رل-م-ان-ه-ا ووسس-ائ-ل اإعلمها
ANEP 527689
الرسسمية تحت وصساية مدريد

تعازي

الششعب ٢٠١٧/١١/٠٤

Filale du Groupe Industriel ASMIDAL
AU CAPITAL SOCIAL DE 459.040.000 DA
Adresse : Route de l’Aéroport BP.41 B Dar E l Beida Alger
NIF : 000416096326172

العنوان  :طريق اŸطار صص ب  ٤١ب الدار البيضشاء ا÷زائر
الهاتف ٠٢١ . ٥٠ . ٧٥ . ٠٣ / ٠٢١ . ٥٠ . ٨٨ . ٠٥ :
الفاكسص ٠٢١ . ٥٠ . ٨٤ . ٩٧ / ٠٢١ . ٥٠ . ٧٥ . ١٢ :

إاعÓن عن إالغاء عن طلب عرضش وطني ودو‹ مفتؤح
رقم  / ٠٨م.ت ٢٠١٧ /
اŸؤؤسسسسة العمؤمية القتصسادية أالفيت ،تعلن جميع اŸؤؤسسسسات اŸهتمة أاو التي اسستخرجت
لعلن عن طلب عرضض وطني ودو‹ مفتؤح رقم  / ٠٨م.ت  ٢٠١٧ /من
دف Îالشسروط طبقا ل إ
أاجل اقتناء اŸؤاد التقنية ،ملحقات ومنتجات التغليف اıصسصسة ‘ صسناعة اŸؤاد الفيتؤ
صسحية والبخاخات ،اŸشسهرة بتاريخ  ‘ ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٣ا÷ريدة الؤطنية باللغة العربية
«الشسعب» و‘ ا÷ريدة الؤطنية باللغة الفرنسسية «»EL Moudjahidو‘ النشسرة الرسسمية
لصسفقات اŸتعامل العمؤمي( )BOMOPبتاريخ  ،٢٠١٧ / ١٠ / ٢٩قد ” إالغاء ا÷زء اÿاصض
Ãنتجات التغليف واŸلحقات (السسدادات) بالنسسبة للمؤؤسسسسات األجنبية.
ANEP 216885
الششعب ٢٠١٧/١٠/١١

ندوة حؤل اسستشسهاد
البطل ““بن عبد
اŸالك رمضسان““

السصبت  ٠٤نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ١٥صصفر  ١٤٣٩هـ
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ا◊كم باإلعدام إابان الثؤرة التحريرية
ي -ن -ظ -م اŸت -ح-ف ال-ؤط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
غدا ،ندوة Ãناسسبة إاحياء الذكرى 63
لسس- -تشس- -ه- -اد ال- -ب- -ط- -ل ““ب- -ن ع- -ب- -د اŸالك
رمضس- - -ان““ ،وذلك Ãق- - -ره اب- - -ت- - -داء م- - -ن
السساعة  14:00بعد الزوال.

ينظم اŸتحف الؤطني للمجاهد ،يؤم  06نؤفم Èا÷اري ،بالتنسسيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هؤية ،اللقاء ا÷ماعي
اŸؤسسع رقم  ‘ ،207إاطار جمع شسهادات اÛاهدين ،حؤل مؤضسؤع ““تضسحيات اÛاهدين بأارواحهم إابان الثؤرة التحريرية ‘ اقتحام
–صسينات خطي شسال ومؤريسض ومؤانعهما““ ،وذلك بداية من السساعة  14:00بعد الزوال Ãقر اŸتحف.

التؤقيع على اتفاقية
شسراكة لتطؤير آاليات
حماية الطفل

لسسÓمية ا÷زائرية،
تؤقع الكشسافة ا إ
اليؤم ،والهيئة الؤطنية ◊ماية وترقية
الطفؤلة ‘ ،إاطار ترقية وتطؤير آاليات
ح-م-اي-ة ال-ط-ف-ل ا÷زائ-ري وب-ه-دف وضسع
ال-ق-ؤاع-د ال-ك-ف-يلة بإاقامة تعاون وتفعيل
عمل السسلطات العمؤمية ‘ ›ال حماية
ال-ط-ف-ل ب-ا÷زائ-ر وذلك ب-اıي-م الكشسفي
ال - -دو‹ ﬁم- -د ب- -ؤراسض بسس- -ي- -دي ف- -رج،
ابتداء من السساعة  09:30صسباحا.

ندوة حؤل اıابز

ت -ن -ظ -م ا÷م -ع -ي -ة ال -ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ج-ار
ا◊رف-ي ،Úال-ي-ؤم ،ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ح-ؤل
““اıاب -ز ب Úت -ك -ل -ف-ة اÿب-ز ون-ؤع-ي-ت-ه““،
وذلك Ãق-ره-ا ال-ك-ائ-ن ب-ح-ي  444مسسكن
عمارة ب  3رقم  11سسعيد حمدين ،بئر
مراد رايسض.

أاسسابيع تؤعؤية
للؤقاية من حؤادث
اŸرور

لقاء تكرÁي للمجاهد أاحمد بن زرفة
ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د ،ال-ي-ؤم ،ل-ق-اء ت-ك-رÁي-ا ل-لمجاهد أاحمد بن زرفة
اŸدعؤ ““أاحمد حمام أالؤان““ ،مؤؤسسسض فرقة الكؤمندو بالؤلية الرابعة التاريخية،
وذلك Ãنزله ببلدية سسحاولة القدÁة على السساعة  10:00صسباحا.

تنظم الشسركة الؤطنية للنقل بالسسكك ا◊ديدة ،يؤم
Óطفال اŸتمدرسسؤن
 07نؤفم Èا÷اري ،يؤما –سسيسسيا ل أ
–ت شس -ع -ار ““ل -ن -ح-اف-ظ ع-ل-ى ق-ط-ارات-ن-ا““Ã ،ن-اسس-ب-ة دخ-ؤل
قطارات جديدة من نؤع ““كؤراديا““ حيز اÿدمة قريبا،
على مسستؤى اÿطؤط الكÈى ،وذلك على السساعة 14:00
بعد الزوال بقاعة ابن زيدون بديؤان رياضض الفتح.

التجربة األŸانية للنسساء رئيسسات اŸؤؤسسسسات ‘ يؤم إاعÓمي
تعلن ا÷معية ا÷زائرية للنسساء رئيسسات اŸؤؤسسسسات عن اطÓق برنامج ““سس ËÎراود شسؤ““ ،وذلك باŸعهد العا‹ للتسسي Òوالتخطيط
لŸانيات رئيسسات اŸؤؤسسسسات ،ويتمحؤر حؤل العديد من
بÈج الكيفان ““الليدو““ ويدخل الÈنامج ‘ إاطار الشسراكة مع نظÒاتهن ا أ
لهمية اŸشسÎكة ،اليؤم السسبت  4نؤفم،2017Èعلى السساعة  08:30صسباحا.
القطاعات ذات ا أ

أاويحيى ‘
قسسنطينة وسسطيف
ي - - -ن ش س - - -ط ا لأ م  Úا ل - - -ع - - -ا م
◊ ز ب ا ل - -ت - -ج - -م - -ع ا ل - -ؤ ط - -ن - -ي
ا ل - - - -د  Áق - - - -ر ا ط - - - -ي  Œم - - - -ع Ú
ش س -ع -ب -ي  ، Úا ل -ي -ؤ م  ،ب -ؤ ل ي -ت -ي
قسسنطينة وسسطيف.
لمن
ينظم اŸركز الؤطني للؤقاية وا أ
ع Èالطرق ،أاسسابيع تؤعؤية للؤقاية من
حؤادث اŸرور.
سس-ت-ك-ؤن ال-ب-داي-ة م-ن ولي-ة سس-طيف،
خ Ó- -ل ال - -فÎة اŸم - -دة م - -ن  05إا11 ¤
ن -ؤف -م Èا÷اري ،ح -يث سس -ت -ح -تضس -ن دار
الثقافة هؤاري بؤمدين فعاليات مراسسم
الفتتاح وذلك بداية من السساعة 10:00
صسباحا.

بلعيد ‘ وهران
وع Úالدفلى
ي - - -ح - - -ل ر ئ - - -ي س ض ج - - -ب - - -ه - - -ة
ا  Ÿس س - -ت - -ق - -ب - -ل ع - -ب - -د ا ل - -ع - -ز ي -ز
ب - -ل - -ع - -ي - -د  ،ا ل - -ي -ؤ م  ،ب -ؤ ل ي -ت -ي
و ه - - -ر ا ن و ع  Úا ل - -د ف - -ل - -ى ‘ ،
اإ ط ا ر ت ن ش س ي ط ا ◊ م ل ة ا ل ن ت خ ا ب ي ة  Ùل ي ا ت  2 3ن ؤ ف م È

اإلطاحة بشسبكة السسطؤ على اŸن ـازل
“ك -نت ف -رق -ة الشس -رط -ة ال -قضس -ائ -يــة
لطاحة
ب-أام-ن دائ-رة ق-م-ار ب-ال-ؤادي ،م-ن ا إ
ب- -أاف- -راد عصس- -اب- -ة “ت- -ه- -ن السس -ط -ؤ ع -ل -ى
اŸنازل ،واسسÎجاع عدد من اŸسسروقات ‘
ظرف وجيز ،تفاصسيل العملية تعؤد إا¤
ت -ل -ق -ي ف -رق -ة الشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ب-أام-ن
دائ -رة ق -م -ار ،ع -ددا م -ن الشس -ك -اوى ح-ؤل
سس -رق -ة ع -دد م -ن اŸسس -اك-ن ب-دائ-رة إاق-ل-ي-م
لخ- - -تصس- - -اصض ،أاي - -ن أاط - -ل - -قت مصس - -ال - -ح
ا إ
الشس- -رطــة ب- -أام- -ن دائ- -رة ق- -مــار ع -م -ل -ي -ة
البحث والتحـــري قصسد كشسف مÓبسسات
هذه القضسايا وكشسف اŸتؤرط ،Úوهؤ ما
أاسسفرت عليه التحريات ،أاين ” الشستباه
‘  04أافـــــراد وت-ؤق-ي-ف-ه-م ،ب-عد إاسستيفاء
لج-راءات ال-ق-انؤنية الضسرورية
ج-م-ي-ع ا إ
” Ãؤجب إاذن ب- -ال- -ت -ف -ت -يشض صس -ادر ع -ن
ا÷ه -ات ال -قضس -ائ -ي -ة اıتصس -ة ،ت -ف -ت-يشض
مسساكنهم أاين عÌت قؤات الشسرطة على
عدد معت Èمن اŸسسروقات “ثلت ‘ جهاز
ك -م -ب -ي-ؤتــر ﬁم-ؤل وع-دد م-ن ال-ه-ؤات-ف
ال - -ن - -ق - -الـــة ،وب- -عضض اŸصس- -ؤغ- -ات .ب- -ع- -د
إاسس-ت-ك-م-ال إاج-راءات ال-ت-ح-ق-يق ” تقدË
اŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه-م أام-ام ا÷ه-ات ال-قضس-ائ-ي-ة
اıتصسة إاقليميا.

حجز  145قنطار من أاوراق التبغ

يؤم –سسيسسي لأÓطفال للحفاظ
على القطارات

أأجنــــــدة
أÙليات

ت- -ع- -ل- -م خ -ل -ي -ة التصس -ال والصس -ح -اف -ة
Óم-ن ال-ؤط-ن-ي ،أان
ل -ل -م -دي -ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
Óمن الؤطني سسجلت ،من
مصسالح اŸرور ل أ
 24إا 30 ¤أاك-ت-ؤب-ر م-ن السسنة ا÷ارية،
 258حادث مرور جسسما Êعلى مسستؤى
اŸناطق ا◊ضسرية ،أادى إا 06 ¤وفيات ،و
لحصسائيات
جرح  312آاخرين .مقارنة با إ
لسس -ب -ؤع اŸاضس -ي ،ي-ظ-ه-ر أان
اŸسس -ج -ل -ة ‘ ا أ
حصسيلة حؤادث اŸرور عرفت انخفاضسا
ﬁسس- - -ؤسس- - -ا ،ق - -در بـ ( )21-ح- -ادث -ا ،ك -م -ا
ان- -خ- -فضض ع- -دد ا÷رح -ى بـ  22-وعدد
الؤفيات بفارق  6حالة .وتفيد الدراسسات
Óم-ن
ال -ت-ي ق-امت ب-ه-ا اŸصس-ال-ح اıتصس-ة ل -أ
ال- -ؤط- -ن -ي أان سس -بب وق -ؤع ه -ذه ا◊ؤادث
لو ¤إا ¤ال- -ع- -نصس- -ر
ي- -ع- -ؤد ب- -ال- -درج- -ة ا أ
ال -بشس -ري ب -نسس-ب-ة  ،%97.49إاضس - -اف - -ة إا¤
لخ -رى اŸرت -ب -ط -ة ب -اŸرك -ب -ة
ال- -ع -ؤام -ل ا أ
واÙيط.

القادم ،حيث ينشسط لقاء على السساعة  10 : 00صسباحا
ب ا ل ؤ ل ي ة ا لأ و  ، ¤و ع ل ى ا ل س س ا ع ة  1 6 : 0 0م س س ا ء ب ا ل ؤ ل ي ة
الثانية.

غؤل ‘ الطارف وعنابة
يلتقي رئيسض حزب Œمع
أام- -ل ا÷زائ- -ر ع -م -ار غ -ؤل،
م- - - - - -ن- - - - - -اضس - - - - -ل - - - - -ي ا◊زب
واŸت -ع -اط -ف Úم -ع-ه ،ال-ي-ؤم،
بؤليتي الطارف وعنابة ‘
إاط - -ار ت - -نشس - -ي - -ط ا◊م - -ل - -ة
الن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة Ùل -ي -ات 23
نؤفم.2017 È

حنؤن ‘ سسكيكدة وعنابة
لم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة
ت -نشس -ط ا أ
◊زب ال- - -ع- - -م- - -ال ل- - -ؤي- - -زة
حنؤن ،اليؤمŒ ،معا شسعبيا
بسسكيكدة بالقاعة متعددة
لخؤة بؤشساشض،
الرياضسات ا إ
ب -داي -ة م -ن السس -اع -ة 10:00
صس -ب -اح -ا .وع-ن-اب-ة ب-اŸسس-رح
ا÷ه -ؤي ع -زال-دي-ن ›ؤب-ي
على السساعة  14:30مسساء.

لقتصسادية
‘ إاطار ﬁاربــة ا÷رائم ا إ
واŸال -ي -ة“ ،ك -نت ق -ؤات الشس -رط -ة ب -أام -ن
دائ- -رة ال- -رق- -ي -ب -ة ،خ Ó-ل شس -ه -ر أاك -ت -ؤب -ر
اŸنصس- -رم ،م- -ن ح- -جــز م- -ا ›م- -ؤع -ه 145
ق- -ن- -ط- -ار م- -ن أاوراق ال- -ت -بــغ ي -ت -م ن -ق -ل -ه -ا
والŒــار فيها بدون أاي سسندات قانؤنية،
م - -ن خ Ó- -ل  03ع-م-ل-يـات ن-ؤع-ي-ة ،ف-ف-ي
لولــى “كن أافراد الشسرطة من
العملية ا أ
ت- -ؤق- -ي- -ف شس- -اح- -ن- -ة ك- -انت ﬁم -ل -ة بـ 49
قنطارا من مادة التبغ والعملية الثانية
وال-ث-ال-ث-ة ” ح-جز  60و 36ق-نطارا على
ال- -ت- -ؤا‹ ،ل- -يصس -ل ›م -ؤع اÙج -ؤزات ‘
ه- -ذه ال- -فÎة إا 145 ¤ق-ن-ط-ار م-ن أاوراق
ال-ت-بــغ ت-ف-ؤق ق-ي-م-ت-ه-ا اŸالية  600مليؤن
سس-ن-ت-ي-م ،أاي-ن تــم ح-ج-ز ال-كمية اŸذكؤرة
وإاح -ال -ة م -ل -ف -ات ال -قضس -اي -ا ع-ل-ى ا÷ه-ات
القضسائية اıتصسة إاقليميا للنظر فيها.

سساحلي ‘ بؤمرداسس
لم Úال - - - -ع - - - -ام
ي- - - - -نشس - - - -ط ا أ
ل-ل-ت-ح-ال-ف ال-ؤط-ن-ي ا÷م-ه-ؤري
ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي ،ال-يؤمŒ ،معا
لسسÓمي
شسعبيا باÛمع الثقا‘ ا إ
اعمر ﬂرف بداية من السساعة
 14:00بعد الزوال.

بن يؤنسس ‘ خنشسلة
ي - - -نشس - - -ط رئ- - -يسض ا◊رك- - -ة
الشسعبية ا÷زائرية عمارة بن
ي-ؤنسضŒ ،م-ع-ا شس-ع-ب-ي-ا بخنشسلة
وذلك بدار الثقافة ابتداء من
السساعة  10:00صسباحا.

Œمع شسعبي لأÓفافاسس
‘ بؤمرداسس
ي- -نشس- -ط ﬁم- -د ح- -اج ج -ي ÊÓ-
لول ،وع - -ل - -ي
لم Úال - -ؤط - -ن - -ي ا أ
ا أ
ال-عسس-ك-ري عضس-ؤ ال-ه-ي-ئة الرئاسسية
÷بهة القؤى الشسÎاكية ،اليؤم،
Œم - -ع - -ا شس - -ع- -ب- -ي- -ا ب- -دار الشس- -ب- -اب
““سسناسسي““ ببؤمرداسض ،على السساعة
 10:00صسباحا.

