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ي -ق -وم وزي-ر ا’تصش-ال ج-م-ال ك-ع-وان،
ي-وم-ي  12و 13ن -وف-م Èا÷اري ب-زي-ارة
ع -م -ل وت-ف-ق-د إا ¤بشش-ار ،ح-يث سش-ي-ع-اي-ن
بعضس الهيئات القطاعية’ ،سشيما وحدة
اŸطبعة بالو’ية.

بوعزغي ‘ وهرأن

17487

أ◊كم باإلعدأم إأبان
ألثورة ألتحريرية
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل -ل -م-ج-اه-د ،ي-وم 13
ن - -وف - -م Èا÷اري ،ب- -ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م- -ع م- -دي- -ري- -ات
اÛاه-دي-ن واŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي
اŸوسشع رقم  ‘ ،209إاطار جمع ششهادات اÛاهدين،
ح -ول م-وضش-وع «م-ف-ه-وم ك-ل-م-ت-ي اŸن-اضش-ل واŸسش-ب-ل
وم -دل -ول -ه -م -ا أاث -ن-اء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة» ،وذلك
ب- -داي- -ة م- -ن السش -اع -ة  14:00ب -ع -د ال -زوال Ãق -ر
اŸتحف.

أأجنـ ـ ـ ـدة
أÙليات

Œم -ع-ا شش-ع-ب-ي-ا ب-ق-اع-ة اŸسش-رح ا÷ه-وي ع-زال-دي-ن ›وب-ي ب-ع-ن-اب-ة
بداية من السشاعة .14:00

ندوة جهوية حول
أإلبدأع ،ألشسغل
وتنمية ألقتصساد
‘ جنوب أŸتوسسط

’م Úالعام للتحالف الوطني
ينششط ا أ
ا÷مهوري بلقاسشم سشاحلي ،اليومŒ ،معا
شش-ع-ب-ي-ا ب-ق-اع-ة ال-ف-تح ،ابتداء من السشاعة
العاششرة صشباحا.

ي -نشش -ط رئ-يسس ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ع-ب-د
العزيز بلعيد ،اليومŒ ،معا ششعبيا بو’ية
ب- -ات- -ن- -ة وذلك ع- -ل- -ى السش- -اع- -ة ال -ع -اشش -رة
صش- -ب -اح -ا ‘ ،إاط -ار ا◊م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة
Ùليات  23نوفم Èا÷اري.

بن يونسس ‘ معسسكر

أويحيى ‘ سسيدي بلعباسس ووهرأن

ي - -نشش - -ط رئ- -يسس ا◊رك- -ة الشش- -ع- -ب- -ي- -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ع- -م- -ارة ب- -ن ي -ونسس ،ال -ي -وم،
Œم -ع -ا شش -ع -ب -ي -ا Ãعسش -ك -ر ،ع -ل-ى السش-اع-ة
 15:00مسشاء.

يÎأاسس وزي -ر الشش -ب-اب وال-ري-اضش-ة
ال - -ه - -دي ول - -د ع- -ل- -ي ،ال- -ي- -وم ،ل- -ق- -اء
Ãن- - -اسش - -ب - -ة إاح - -ي - -اء ي - -وم الشش - -ب - -اب
’فريقي ،باŸدرسشة العليا للفندقة
ا إ
’ط-ع-ام ب-ع Úال-ب-ن-ي-ان ،اب-ت-داء من
وا إ
السشاعة  09:00صشباحا.

’م-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ◊زب العمال
ت-نشش-ط ا أ
ل- -وي- -زة ح- -ن- -ون ،ال -ي -ومŒ ،م -ع -ا شش -ع -ب -ي -ا
ب-ال-ق-اع-ة م-ت-ع-ددة ال-ري-اضشات «قاعة كرة
السشلة اŸقابلة Ùطة القطار ببلدية الدار
ال- -ب- -يضش- -اء» وذلك ع- -ل- -ى السش- -اع -ة 13:30
زوا’.

أŸؤو“ر ألوطني 25
للجرأحة

حنون ‘ أ÷زأئر

’م Úال-ع-ام ل-ل-ت-ج-م-ع ال-وطني
يشش-رف ا أ
الدÁقراطي أاحمد أاويحيى ،اليوم ،على
Œم -ع شش -ع -ب -ي ب -و’ي -ت-ي سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
ووهران.

ولد عباسس ‘ تيزي وزو
’م Úال- -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه- -ة
ي- -نشش- -ط ا أ
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ج -م -ال ول-د ع-ب-اسس،
ال-ي-وم ،ب-و’ي-ة ت-ي-زي وزوŒ ،م-ع-ا شش-ع-ب-يا
بدار الثقافة مولود معمري على السشاعة
 10:00صشباحا.

ت-ن-ظ-م وزارة الصش-ن-اع-ة واŸن-اجم،
’· اŸتحدة
بالتنسشيق مع منظمة ا أ
ل -ل-ت-ط-وي-ر الصش-ن-اع-ي ،و–ت رع-اي-ة
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ن-دوة ج-ه-وي-ة
’ب-داع ،الشش-غ-ل وال-ت-نمية
ب-ع-ن-وان «ا إ
ا’ق -تصش -ادي -ة ‘ ج -ن -وب اŸت -وسش -ط»،
ي-ومي  14و 15ن-وف-م Èا÷اري ع-لى
السش -اع -ة ال-ث-ام-ن-ة وال-نصش-ف صش-ب-اح-ا
بفندق الششÒاطون.

غول ينشسط Œمعا شسعبيا
بتلمسسان
ينششط رئيسس حزب Œمع أامل ا÷زائر
«ت -اج» ع -م -ر غ -ول ،ال-ي-ومŒ ،م-ع-ا شش-ع-ب-ي-ا
ب- -و’ي -ة ت -ل -مسش -ان ،اب -ت -داء م -ن السش -اع -ة
 13:00زوا’.

بن عبد ألسسÓم
‘ أألغوأط

حدأد ‘ عنابة

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

’دارة والمالية
ا إ

ينششط رئيسس جبهة ا÷زائر ا÷ديد
ج -م -ال ب -ن ع -ب -د السش Ó-م ،ال-ي-ومŒ ،م-ع-ا
’غ -واط وذلك ب -ق -اع -ة آاف -ل -و
شش- -ع -ب -ي -ا ب -ا أ
ابتداء من السشاعة  10:00صشباحا.

’م Úال- -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه -ة
ي- -ع- -ق- -د ا أ
النضشال الوطني عبد الله حداد ،اليوم،

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

بن سسا ‘ ⁄لقاء
بسسكيكدة
’م Úال-ع-ام ◊زب ال-ت-ج-ديد
ي-نشش-ط ا أ
ا÷زائري كمال بن سشا ،⁄اليومŒ ،معا
شش-ع-ب-ي-ا ب-و’ي-ة سش-ك-ي-ك-دة بقاعة عيسشات
إاي -دي -ر اب -ت -داء م -ن السش -اع-ة  14:00بعد
الزوال.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

ولد علي يÎأأسس لقاء
ألشسباب أإلفريقي

سساحلي ‘ وهرأن

بلعيد ‘ باتنة
يشش- -رف وزي- -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
ال -ري-ف-ي-ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-ق-ادر
ب-وع-زغ-ي ،ال-ي-وم ،ب-وه-ران ،ع-ل-ى افتتاح
ال -دورة ال -ت -دري -ب -ي-ة ل-ف-ائ-دة خÈاء م-ن
ال - -دول ال - -ع - -رب - -ي - -ة ح- -ول ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ات
’سشاليب ا◊ديثة للصشيد البحري.
وا أ

ي- -ق- -وم وزي- -ر السش -ي -اح -ة والصش -ن -اع -ة
التقليدية حسشن مرموري ،غدا ،بزيارة
ع-م-ل وت-ف-ق-د إا ¤و’ي-ة اŸسش-ي-ل-ة ،ح-يث
يÎأاسس ال-ل-ق-اء ال-ت-ق-ي-يمي اŸنظم باŸعهد
ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-دقة والسشياحة لبوسشعادة
ح - -ول ال - -ت - -ك - -وي- -ن ‘ ›ال السش- -ي- -اح- -ة
والفندقة.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت - -ن - -ظ- -م ا÷م- -ع- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل-ل-ج-راح-ة ،غ-دا ،اŸؤو“ر ال-وطني 25
ل- - -ل- - -ج - -راح - -ة ،ب - -اŸوازاة م - -ع اŸؤو“ر
اŸغ-رب-ي  21ل-ل-ج-راح-ة ،وذلك ب-نزل
’وراسشي ابتداء من السشاعة 17:30
ا أ
مسشاء.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أإويحيى يسشتقبل إŸبعوث إÿاصض لرئيسشة إلوزرإء إلÈيطانية

Ãناسشبة ألعيد ألوطني لبÓده

رئيسض إ÷مهورية يهنئ ملك كمبوديا

ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة السض -ي-د ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ية تهنئة اإ ¤ملك
ك -م -ب-ودي-ا ن-ورودوم سض-ي-ه-ام-وÃ ،Êن-اسض-ب-ة

ال -ع -ي -د ال -وط -ن -ي ل-بÓ-ده ،اأك-د ف-ي-ه-ا ع-ل-ى
اله -ت -م -ام ال -ذي ي-ول-ي-ه ال-ب-ل-دان ل-ت-ط-وي-ر
العÓقات الثنائية Ãا يعود بالنفع على

الشضعب Úا÷زائري والكمبودي.
وج- -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة:
«ي -روق -ن -ي والشض -عب ال -ك -م-ب-ودي الصض-دي-ق
يحتفل بعيده الوطني ،اأن اأتقدم اإليكم،
باسضم ا÷زائر شضعبا وحكومة واأصضالة عن
ن-فسض-ي ،ب-اأح-ر ال-ت-ه-ا Êواأخ-لصس ال-ت-منيات
وÃوف- -ور الصض -ح -ة والسض -ع -ادة ÷Óل -ت -ك -م
وÃزي- -د م- -ن ال- -ت- -ق- -دم وال- -رف -اه ل -لشض -عب
الكمبودي الصضديق».
واأضضاف الرئيسس بوتفليقة قائ« :Óاإن
ه -ذه اŸن -اسض -ب -ة السض -ع -ي -دة ف-رصض-ة ط-ي-ب-ة
اأغتنمها للتنويه بجودة عÓقات الصضداقة
والتعاون القائمة ب Úبلدينا».
وخلصس رئيسس ا÷مهورية اإ ¤القول:
«هذا ،واأعÓ÷ Èلتكم عن بالغ الهتمام
ال -ذي ن-ول-ي-ه ل-ت-ط-وي-ر ه-ذه ال-عÓ-ق-ات Ãا
يعود بالنفع على شضعبينا الصضديق.»Ú

ألدورة  4للجنة ألقتصشادية أ÷زأئرية  -ألفرنسشية غدأ

إسشتكمال مششاريع إلتعاون إلصشناعي وترقية إلصشادرإت
ت- -ع- -ق -د أل -دورة  4للجنة
ألق- - -تصش - -ادي - -ة أıت - -ل - -ط - -ة
أ÷زأئ - -ري - -ة  -أل - -ف - -رنسش- -ي- -ة
«ك-وم-ي-ف-ا» وألدورة  3للحوأر
ألسشÎأت- -ي- -ج- -ي أ÷زأئ- -ري -
أل -ف -رنسش -ي ،غ -دأ ،ب -ا÷زأئ -ر،
ب - -حسشب م- -ا أف- -ادت ب- -ه وزأرة
ألششؤوون أÿارجية.
يÎأاسس الج -ت -م -اع األول وزي-ر
الشض -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال-ق-ادر
مسض- -اه- -ل م -ن -اصض -ف -ة م -ع ال -وزي -ر
ال - -ف - -رنسض - -ي اŸك - -ل- -ف ب- -أاوروب- -ا
والشضؤوون اÿارجية جون إايف لو دريان ،بحضضور
وزي -ر الصض -ن -اع -ة واŸن -اج -م ي -وسض -ف ي -وسض -ف-ي ع-ن
ا÷انب ا÷زائري ،ووزير القتصضاد واŸالية برونو
لوم Òعن ا÷انب الفرنسضي.

سضيعكف الطرفان «أاسضاسضا على
دراسضة وضضعية التعاون القتصضادي
الثنائي وآافاق توسضيعه وتكثيفه».
ومن اŸنتظر أايضضا ،أان يتم خÓل
ه -ذه ال -دورة اسض -ت -ك -م -ال اŸشض -اري-ع
الواعدة ‘ ›ال التعاون الصضناعي
وت - -رق - -ي - -ة صض- -ادرات اŸن- -ت- -وج- -ات
ا÷زائ- -ري- -ة ،لسض- -ي- -م- -ا ال -ف Ó-ح -ي -ة
ومناقشضة اŸسضائل اŸتعلقة بالتعاون
متعدد القطاعات .كما سضيتم بهذه
اŸناسضبة التوقيع على اتفاقات.
سض-ي-ت-ط-رق ال-وف-دان إا ¤اŸسضائل
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ع Ó-ق -ات ا÷زائ -ري -ة -ال -ف -رنسض -ي-ة
وال -قضض -اي -ا اإلق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي -ة ذات اله-ت-م-ام
اŸشضÎك.

–ت ششعار« :نحو ثروة بيئية مسشتدأمة»

...و 3للحوإر إ’سشÎإتيجي
إ÷زإئري  -إلفرنسشي
من جهة أاخرى ،سضيÎأاسس مسضاهل ولودريان،
ظ- -هÒة ن- -فسس ال- -ي- -وم ،أاشض- -غ- -ال ال -دورة  3للحوار
السضÎات -ي -ج -ي ا÷زائ -ري -ال -ف -رنسض -ي ال-ذي ي-ع-د
إاط -ارا «ل -ل -تشض -اور غ Òال -رسض -م-ي يسض-م-ح ل-ل-ج-ان-بÚ
ب -ع-رضس –ال-ي-ل-ه-م-ا وت-ب-ادل اŸع-ل-وم-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
ب-ال-ت-ح-دي-ات واإلشض-ك-ال-ي-ات األم-ن-ي-ة ،لسضيما تزايد
التهديد اإلرهابي».
وسض-يشض-ارك ‡ث-ل-و ه-ي-ئ-ات ال-ب-ل-دي-ن اŸك-ل-ف-تÚ
Ãك -اف -ح -ة اإلره -اب وا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة ‘ ه-ذا
الج-ت-م-اع ال-ذي سض-يسض-م-ح بـ»ت-ق-ي-ي-م آال-يات التشضاور
اŸوضض -وع -ة وب -حث وضض -ع -ي -ة ال -ت -ع -اون ‘ اÛال
األمني وبحث الوسضائل الكفيلة بتدعيم إامكانيات
مواجهة ،سضويا ،التهديدات األمنية اŸتعددة».

إ’نطÓق إلرسشمي إ’حياء إليوم إلعاŸي للبيئة
لول ،وزيرة ألبيئة
أعطت ،أمسس أ أ
وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ف-اطمة ألزهرأء
زروأط -ي ،إأشش -ارة ألن -طÓ-ق أل-رسش-م-ي
ل-ل-ب-دء ‘ إأح-ي-اء أل-ي-وم أل-ع-اŸي ل-لبيئة
أŸصشادف لـ 5جوأن – 2018ت ششعار:
«نحو ثروة بيئية مسشتدأمة» ،بحسشب
ما أفاد به بيان للوزأرة.
قالت الوزيرة بهذه اŸناسضبة ،إان
إاحياء اليوم العاŸي للبيئة ،سضيكون ‘
إاطار تشضاركي من خÓل إاشضراك كل
األف- -راد وك- -ل اŸؤوسضسض- -ات اŸع -ن -ي -ة
واÛت -م -ع اŸد◊ Êم -اي -ة ال -ب -ي -ئ -ة
و–سض Úال - - -ظ - - -روف اŸع- - -يشض- - -ي- - -ة

للمواطن.
ك- -م- -ا أاك -دت أان ال -ع -م -ل ا÷واري
سضيكون له نتائج مهمة ومباشضرة على
اŸسض - - -ت - - -وى اÙل - - -ي م- - -ن خÓ- - -ل
النشضاطات اıتلفة ا›ÈŸة ‘ 14
ولية من ﬂتلف ا÷هات والبداية
سض -ت -ك -ون م -ن ولي-ة ت-ل-مسض-ان ي-وم 11
ديسضم ÈاŸقبل.
وأاشض - - -ارت زرواط - - -ي إا ¤أان ك - - -ل
الحتفالت والعمل ا÷واري سضيكون
‘ اŸيدان ،مؤوكدة أان كل اÛتمع
م-ع-ن-ي ب-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئة وأان
السض -ت -دام-ة ‘ ال-ق-ط-اع ال-ب-ي-ئ-ي ه-ي

اسضتدامة ‘ األفكار والعمل.
ف -ي -م -ا ي -خصس ف -ع -ال -ي -ات ال -ق -م-ة
ال-ع-اŸي-ة ل-ل-م-ن-اخ «كوب ،»23-ق- -الت
زرواط - -ي إان- -ه- -ا سض- -تÎأاسس ال- -ب- -ع- -ث- -ة
ا÷زائرية ،مشضÒة إا ¤أانها سضتجري
عدة لقاءات ثنائية مع ‡ثل Úمن
عدة بلدان ،يضضيف اŸصضدر ذاته.
وأاضض - -افت زرواط - -ي ،أان م- -وق- -ف
ا÷زائر واضضح وÁكن تطويره ،من
خ Ó-ل ال -دع -م اŸت -واصض -ل م -ن أاج -ل
ال- -ت- -أاق- -ل -م م -ع ال -ت -غÒات اŸن -اخ -ي -ة
وال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ان -ب -ع -اث-ات ال-غ-ازات
اŸضضرة.

وأاكدت الوزيرة ‘ هذا الصضدد،
أانه ‘ حال –صضلت ا÷زائر على
ال- -دع- -م واŸسض- -ان- -دة م -ن اÛت -م -ع
الدو‹ تسضتطيع الوصضول إا ٪22 ¤من
نسضبة انبعاث الغازات اŸضضرة.

بحسشب –قيق لـ«أوكسشفورد بزنسس غروب»
مسض -ت -وى الشض -ف -اف -ي -ة «غ Òك-اف» ‘ تسض-ي Òالأع-م-ال ‘
ا÷زائر وأاك Ìمن  ٪10يعتÈونه «غ Òكاف بتاتا»‘ ،
ح ÚيعتÈه « ٪20مرتفعا».
وبخصضوصس السضتفادة من التمويل يعتÈها  ٪35من
اŸسضتجوب« Úصضعبة» و« ٪24جد صضعبة» و« ٪23سضهلة».
وتؤوكد أاك Ìمن ربع اŸؤوسضسضات اŸسضتجوبة ( )٪27أان
أاك Ìم - - -ن  ٪60م -ن رق -م أاع -م -ال-ه-ا ن-اب-ع م-ن ال-ط-ل-ب-ي-ات
العمومية .واسضتنادا إا ¤التقرير ،فإان «القطاع اÿاصس
قد ترسضخ بشضكل نهائي ‘ ا÷زائر خÓل العشضريتÚ
اŸاضضيت ،Úرغم كونه لزال يواجه بعضس العراقيل على
غرار القيود اŸفروضضة على الواردات التي أاثرت بشضكل
واضضح على ‚اعتها».
بشض- -أان ت- -أاث Òال -ع -وام -ل اÿارج -ي -ة ع -ل -ى الق -تصض -اد
ال- -وط- -ن- -ي ،ف -إان األغ -ل -ب -ي -ة السض -اح -ق -ة ( )٪66ل- -رؤوسض- -اء
اŸؤوسضسض-ات اŸسض-ت-ج-وب-ة ت-ع-ت Èأان ارت-ف-اع سض-ع-ر ال-ن-ف-ط
سض- -ي- -ك- -ون ل -ه أاك Èت -أاث Òع -ل -ى اŸدى اŸت -وسض -ط ت -ل -ي -ه
«ا◊مائية» (.)٪18
وم -ن ح -يث ال -ك -ف -اءات صض -رح رؤوسض-اء اŸؤوسضسض-ات أان
ا÷زائ- -ر ‘ ح -اج -ة ل -ك -ف -اءات ‘ ›ال ال -ري -ادة ()٪38
وإادارة األع - - -م- - -ال ( )٪31وال- -ه- -ن- -دسض -ة ( )٪18وخ- -دم -ة
اŸواطن.)٪5( Ú
‘ م -داخ -ل -ت -ه خ Ó-ل ال -ن -ق -اشض -ات ال-ت-ي ت-لت ت-ق-دË

لول أح- -م- -د
أسش - -ت - -ق - -ب- -ل أل- -وزي- -ر أ أ
لول ،أللورد ريتششارد
أويحيى ،أمسس أ أ
ريسش- -ب- -ي ،أŸب- -ع- -وث أÿاصس ل- -رئ -يسش -ة
ألوزرأء ألÈيطانية من أجل ألششرأكة
ألق-تصش-ادي-ة م-ع أ÷زأئ-ر أل-ذي ي-ج-ري
زيارة إأ ¤أ÷زأئر ،بحسشب ما جاء ‘
لول.
بيان Ÿصشالح ألوزير أ أ
ج- -رى ال- -ل- -ق- -اء ب- -حضض- -ور وزي -ر الشض -ؤوون
اÿارجية عبد القادر مسضاهل.
وكان اللورد ريتشضارد ريسضبي قد –ادث
م -ع ع -ب -د ال -ق -ادر مسض -اه-ل ووزي-ر الصض-ن-اع-ة
واŸناجم يوسضف يوسضفي.
و“ح - -ورت اÙادث - -ات خ - -اصض - -ة ح- -ول
ضضرورة تطوير العÓقات القتصضادية خارج
›ال اÙروق- -ات م- -ن خÓ- -ل –ف- -ي- -ز اسض- -ت- -ث- -م -ارات
اŸؤوسضسضات الÈيطانية با÷زائر“ ،شضيا مع اإلمكانات
الكبÒة التي توفرها السضوق ا÷زائرية.
ك- -م- -ا ت -ط -رق ال -ط -رف -ان إا ¤أاف -ق ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون

القتصضادي اŸوجود مسضبقا ‘ عديد اÛالت.
ويجري اللورد ريتشضارد ريسضبي زيارة إا ¤ا÷زائر ‘
إاطار إاحياء الذكرى  75لعملية إانزال ا◊لفاء بشضمال
إافريقيا.

يوسشفي يتحادث مع رئيسس بعثة صشندوق ألنقد ألدو‹

إسشتعرإضض إسشÎإتيجية إ◊كومة ‘ ترقية إإ’نتاج إلوطني
أسش - -ت - -ق - -ب - -ل وزي - -ر أل - -ط- -اق- -ة
وأŸن -اج -م ي -وسش-ف ي-وسش-ف-ي ،أمسس
لول ،ب- -ع- -ث- -ة صش- -ن -دوق أل -ن -ق -د
أ أ
أل-دو‹ ب-رئ-اسش-ة أŸسش-تشش-ار بقسشم
لوسش-ط وآأسش-ي-ا أل-وسش-ط-ى
ألشش-رق أ أ
بصش- -ن -دوق أل -ن -ق -د أل -دو‹ ج -ون
فرونسشوأ دوفيني ،بحسشب ما أفاد
بيان لوزأرة ألطاقة وأŸناجم.
ذكر يوسضفي خÓل هذا اللقاء ،بـ
«اÿط-وط ال-ع-ريضض-ة ال-ت-ي تضض-م-ن-ت-ه-ا
اسضÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ا◊ك- -وم- -ة ل- -ت -ط -وي -ر
الصض-ن-اع-ة وت-رق-ي-ة اإلن-ت-اج ال-وطني ‘
إاطار اسضÎاتيجية التنويع القتصضادي».

ك- -م- -ا ع- -دد وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة ب -عضس
ال -ق -ط -اع-ات ال-ت-ي “ث-ل ف-رصض-ا واع-دة
لتلبية حاجيات السضوق الوطنية وتوجيه
الفائضس نحو التصضدير.
من جهته أاشضار ‡ثل صضندوق النقد
ال- -دو‹ ،إا ¤أان م- -ؤوسضسض -ت -ه ت -دع -م ك -ل
ال- -ت- -داب Òال- -ت- -ي ات -خ -ذت -ه -ا ا◊ك -وم -ة
ا÷زائرية فيما يتعلق بÎشضيد النفقات
العمومية وكذا اإلصضÓحات القتصضادية
الكلية اŸنتهجة بغية مواجهة تداعيات
انهيار أاسضعار اÙروقات ،من خÓل
–سض Úم - -ن - -اخ األع - -م- -ال ‘ ا÷زائ- -ر
واسضتقطاب السضتثمارات األجنبية اŸباشضرة.

لمارأت ألعربية
رأوية يسشتقبل سشفÒي سشويسشرأ وأ إ

بحث تعزيز إلتعاون إŸا‹ خدمة للمصشلحة إŸششÎكة

أسش- -ت- -ق- -ب -ل وزي -ر أŸال -ي -ة ع -ب -د
ألرحمن رأوية سشفÒة كنفدرألية
سش -ويسش -رأ م -وري -ال ب -ارسش-ي ك-وهÚ
لم -ارأت أل -ع -رب -ي -ة
وسش -ف Òدول -ة أ إ
أŸت- -ح- -دة ي -وسش -ف سش -ي -ف خ -م -يسس
سشباع آأل علي حيث تطرق معهما
إأ ¤م- -وضش- -وع أل -ت -ع -اون أل -ث -ن -ائ -ي،
بحسشب ما أفاد به بيان للوزأرة.
أاوضضح ذات اŸصضدر ،أان اللقاءين
قد سضمحا باسضتعراضس وضضعية التعاون
الثنائي واألعمال الواجب القيام بها
معا ،من أاجل تعزيزه وتنويعه خدمة
للمصضلحة اŸشضÎكة.
و” التفاق ‘ هذا اإلطار ،بحسضب ذات البيان ،على
ضضرورة وضضع اسضÎاتيجية تسضمح لرجال أاعمال البلدين
ب -ال -ت -ع -ارف أاك Ìم-ن أاج-ل إاق-ام-ة شض-راك-ات ذات م-ن-ف-ع-ة
متبادلة.
ك -م -ا ج -اء ‘ ال -ب -ي -ان ،أان ال -وزي -ر ق-د اسض-ت-ق-ب-ل ،ي-وم
ال- -ثÓ- -ث- -اء‡ ،ث- -ل ال- -وزي- -ر األول الÈي- -ط -ا Êل -لشض -راك -ة
القتصضادية مع ا÷زائر اللورد ريتشضارد ريسضبي.

و” التأاكيد من ذات اŸصضدر ،أان
ا÷انب Úقد تطرقا بهذه اŸناسضبة إا¤
النتائج اليجابية للزيارة األخÒة لوزير
اŸال - -ي - -ة إا ¤ل - -ن - -دن ع- -ل- -ى رأاسس وف- -د
ج -زائ -ري ه -ام ،م -ن أاج-ل اŸشض-ارك-ة ‘
الندوة حول التعاون القتصضادي واŸا‹
ا÷زائ- -ري  -الÈي- -ط -ا Êوال -ت -ي ج -رت
Ãانسضيون هاوسس ‘  26أاكتوبر األخ.Ò
ك -م -ا ت -ب -ادل وج -ه -ات ال -ن -ظ-ر ح-ول
اŸراحل الÓحقة ‘ Œسضيد ›الت
التعاون التي ” –ديدها خÓل تلك
الندوة ‘ ،قطاعات البورصضة والبنوك
وا÷ب -اي -ة وت -رق -ي -ة اŸؤوسضسض -ات اŸصض -غ-رة ‘ ا÷زائ-ر.
وأاضضاف البيان ذاته ،أان ا÷انب Úقد تناول أايضضا موضضوع
التعاون ‘ إاطار الدراسضة السضتشضرافية «رؤوية »2035
التي توجد قيد اإلعداد.
وخ -لصس اŸصض -در ‘ األخ ،Òإا ¤ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أان
ال- -ل- -ورد ريسض -ب -ي ،ال -ذي ي -زور ا÷زائ -ر ‘ إاط -ار إاح -ي -اء
الذكرى  75لعملية «الشضعلة» ،قد أاشضاد بتضضحيات ا÷نود
ا÷زائري ÚخÓل ا◊رب العاŸية الثانية.

لضشمان عÓج ذي نوعية لفائدة أŸوأطن

÷نة وزإرية مششÎكة ب Úإلصشحة وإلضشمان إ’جتماعي

أإك Ìمن نصشف رؤوسشاء إŸؤوسشسشات إ÷زإئرية متفائلون
أكد أك Ìمن نصشف رؤوسشاء أŸؤوسشسشات أ÷زأئرية
لعمال ‘ أ÷زأئر سشيكون «إأيجابيا»
أن تطور مناخ أ أ
خÓل  12ششهرأ أŸقبلة ‘ .ح Úيتوقع أك Ìمن ثلثي
هؤولء أŸتعامل Úأسشتثمارأ هاما خÓل نفسس ألفÎة،
ب - -حسشب م - -ا م - -ا كشش - -ف - -ه –ق- -ي- -ق ل- -دي- -وأن أل- -ب- -حث
ألقتصشادي «أوكسشفورد بزنسس غروب».
أاُجري هذا التحقيق للمرة األو ¤با÷زائر من قبل
دي- -وان ال- -ب- -حث الق- -تصض- -ادي ،ب- -الشض -راك -ة م -ع ال -غ -رف -ة
ا÷زائرية للتجارة ومنتدى رؤوسضاء اŸؤوسضسضات ‘ ،الفÎة
اŸمتدة من ماي إا ¤أاكتوبر  2017لدى نحو  100من
مسضÒي ورؤوسضاء اŸؤوسضسضات العمومية ( )٪30واÿاصضة
( )٪70من ﬂتلف األنواع ذات الطابع الدو‹ ()٪55
واÙلي ( )٪38واإلقليمي (.)٪7
أاعد هذا التحقيق ،الذي سضينشضر بالكامل ‘ ديسضمÈ
اŸقبل ،لحتسضاب مؤوشضر ثقة مسضÒي اŸؤوسضسضات ‘
الوضضع القتصضادي وآافاق التطوير خÓل السضنة اŸقبلة.
جاء ‘ التقرير ،الذي قدمه أالكسضيسس رينو ،مسضؤوول
التحرير لدى «أاوكسضفورد بزنسس غروب» ،أان «نتائج هذا
التحقيق تكشضف إا ¤حد بعيد أان مسضÒي اŸؤوسضسضات
يقيمون وضضع القتصضاد ا÷زائري بشضكل إايجابي».
‘ هذا الصضدد يرى ( )٪55من رؤوسضاء اŸؤوسضسضات
اŸسضتجوب ،Úأان تطور مناخ األعمال ‘ ا÷زائر سضيكون
«إايجابيا» خÓل  12شضهرا اŸقبلة ‘ .ح Úيرى  ٪6منهم
أانه سضيكون «جد إايجابي».
وأاشضار أاك Ìمن ثلثي رؤوسضاء اŸؤوسضسضات ( ،)٪70أانهم
«مسضتعدون» أاو «جد مسضتعدين» إلجراء اسضتثمار «هام»
خÓل السضنة اŸقبلة.
بحسضب التقرير ،فإان هذه النتائج «تب Úمؤوشضر ثقة
مرتفع ونأامل أايضضا ‘ رفع –دي تنويع أاك ÈلÓقتصضاد».
بشضأان مسضتوى التنافسس ‘ البيئة ا÷بائية الوطنية
على الصضعيد العاŸي ،يرى  ٪41من رؤوسضاء اŸؤوسضسضات،
أانها «تنافسضية» ،ح ÚيعتÈها « ٪4جد تنافسضية» بينما
يرى  ٪34أانها «ضضعيفة التنافسس».
يرى نحو  ٪50من رؤوسضاء اŸؤوسضسضات اŸسضتجوب Úأان
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التحقيق ،نوه ‡ثل البنك العاŸي ‘ ا÷زائر دمبا دا،
ب-ا÷ه-ود ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ل-تحسض Úمناخ
األعمال وتشضجيع اسضتحداث اŸؤوسضسضات من خÓل عدة
آاليات ،معربا عن «تفاؤوله» بشضأان –سضن ترتيب ا÷زائر
على الصضعيد العاŸي ‘ التقارير اŸقبلة للبنك العاŸي،
بفضضل «اŸؤوشضرات اإليجابية لقتصضادها واإلصضÓحات
ال-ت-ي ب-اشض-رت-ه-ا ال-دول-ة» .م-ن ج-ه-ت-ه ذك-ر رئ-يسس ج-م-ع-ية
ال- -ب- -ن- -وك واŸؤوسضسض -ات اŸال -ي -ة ب -وع Ó-م ج -ب -ار ،ب -أاه -م
اإلصضÓحات التي باشضرتها الدولة ‘ اÛال اŸا‹،
مؤوكدا أانه رغم تراجع مداخيل الدولة جراء انخفاضس
سضعر النفط ارتفعت القروضس اŸمنوحة من قبل البنوك
لفائدة السضتثمار.
‘ ذات السضياق أاوضضح أان هذه القروضس بلغت 8400
م -ل -ي-ار دج ،م-ن-ه-ا  ٪64خصضت اسض -ت -ث -م-ارات اŸؤوسضسض-ات
القتصضادية التي تعرف زيادة بـ 2014 ‘ ٪26و‘ ٪16
 2015و.2016 ‘ ٪7
وحضضر هذه اŸراسضم وزير التصضال جمال كعوان
ووزير الشضباب والرياضضة الهادي ولد علي ووا‹ ا÷زائر
عبد القادر زوخ ورئيسس منتدى رؤوسضاء اŸؤوسضسضات علي
ح- - -داد ،ب- - -اإلضض- - -اف - -ة إا ¤رؤوسض - -اء اŸؤوسضسض - -ات وخÈاء
اق -تصض -ادي Úو‡ث-ل Úع-ن م-ؤوسضسض-ات وه-ي-ئ-ات ع-م-وم-ي-ة
وخاصضة.

أشش - - - -رف وزي - - - -رأ أل- - - -ع- - - -م- - - -ل
وألتششغيل وألضشمان ألجتماعي
م -رأد زم -ا‹ وألصش -ح -ة وألسش -ك-ان
وإأصشÓ- -ح أŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات ﬂت -ار
لول،
حسش - - - - - - - -بÓ- - - - - - - -وي ،أمسس أ أ
با÷زأئر ألعاصشمة ،على تنصشيب
÷ن- - - -ة وزأري- - - -ة مششÎك- - - -ة بÚ
أل- -ق -ط -اع Úل -ت -ع -زي -ز أل -ت -ك -ام -ل
وأل- - -ت - -نسش - -ي - -ق ب Úألسش - -ي - -اسش - -ات
ألعمومية ‘ أÛال Úبغية ضشمان
عÓج ذي نوعية لفائدة أŸوأطن.
أاوضضح زما‹ ‘ كلمة له ،أان هذه
ال -ل -ج -ن -ة ت -ع-د Ãث-اب-ة «إاط-ار ل-ل-ت-نسض-ي-ق وال-تشض-اور» ح-ول
اŸسضائل ذات الهتمام اŸشضÎك ب Úالوزارت Úوترمي
إا–« ¤سض Úالتكامل» ‘ تنفيذ السضياسضات العمومية ‘
›ا‹ الصض-ح-ة وا◊م-اي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة وت-ع-زي-ز ف-ع-ال-ية
وكفاءة هذه السضياسضات لفائدة اŸواطن Úوذلك ‘ إاطار
ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ال -ذي ي -ن-درج ضض-م-ن Œسض-ي-د
برنامج رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ت -تشض -ك -ل ال -ل-ج-ن-ة م-ن إاط-ارات م-ن اإلدارة اŸرك-زي-ة
للدائرت Úالوزاريت ،Úإا ¤جانب اŸدير العام للصضندوق
الوطني للتأامينات الجتماعية للعمال األجراء واŸدير
العام للصضندوق الوطني للضضمان الجتماعي لغ Òاألجراء

وك -ذا اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل-دي-وان ال-وط-ن-ي
Óعضضاء الصضطناعية ولواحقها ،اإ¤
لأ
جانب أاخصضائي Úمن القطاع.Ú
وأاب- -رز ال- -وزي- -ر أان ه- -ذه ال- -ل- -ج- -ن- -ة
سضتعكف على «إاثراء وتطوير العديد من
اŸسضائل التي تخصس القطاع ،Úسضيما
ملف األدوية وإاعادة بعث ملف مسضار
ال -ت-ع-اق-د وت-ق-ي-ي-م ال-ت-ك-ام-ل ب Úه-ي-اك-ل
الصض-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصض-ة وسض-ت-عمل
على تطوير العÓج الطبي بغية –سضÚ
نوعيته وترشضيد نفقات الصضحة وضضمان
‚اع-ت-ه-ا م-ع ضض-م-ان ت-ك-ام-ل نشض-اط-ات
اŸراق - -ب - -ة ‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ك- -ل أاشض- -ك- -ال الح- -ت- -ي- -ال
والتجاوزات ‘ ›الت الصضحة والتأام Úعلى اŸرضس».
وأاكد زما‹ ،أانه سضيسضهر رفقة وزير الصضحة على
«م-ت-اب-ع-ة ع-م-ل ال-ل-ج-ن-ة» وأاع-ط-ائ-ه-ا ك-ام-ل الصضÓ-ح-يات
لÓ-سض-ت-ع-ان-ة ب-ذوي ال-ك-ف-اءات ب-غ-ي-ة اÿروج ب-ال-ت-وصضيات
الÓزمة حول ﬂتلف اŸواضضيع اŸطروحة.
من جهته أاكد حسضبÓوي ،أان هذه اللجنة مهمتها
األسضاسضية ‘ توحيد الرؤوى ب Úالقطاع Úوتسضط Òورقة
الطريق Ÿعا÷ة بعضس النشضغالت التي يواجهها مهنيو
الصض-ح-ة واŸؤوم-ن-ون الج-ت-م-اع-ي-ون ‘ اŸي-دان وضض-م-ان
عÓج ذي نوعية لفائدة اŸواطن بالدرجة األو.¤

ل· أŸتحدة للنسشاء با÷زأئر
‡ثلة منظمة أ أ
ل· أŸتحدة للنسشاء با÷زأئر إأÁان
أششادت ‡ثلة منظمة أ أ
ح -اي -ف ،ل -دى أسش -ت -ق -ب -ال -ه -ا م -ن ط-رف وزي-رة أل-تضش-ام-ن أل-وط-ن-ي
لول ،ب-ا÷زأئ-ر
لسش -رة وقضش -اي -ا أŸرأة ،غ -ن -ي -ة أل-دأل-ي-ة ،أمسس أ أ
وأ أ
أل -ع -اصش -م -ة« ،ب -عÓ-ق-ات أل-ت-ع-اون أŸت-م-ي-زة ب Úأل-وزأرة وأŸن-ظ-م-ة
ل‡ية للنسشاء» ،بحسشب ما أفاد به بيان للوزأرة.
أ أ
خÓل اللقاء ،يوضضح اŸصضدر ،أاشضادت حايف بعÓقات التعاون اŸتميزة

إششادة بعÓقات إلتعاون إŸتميزة

ب Úال -وزارة واŸن -ظ -م -ة األ‡ي-ة ل-ل-نسض-اء ،م-ثّ-م-ن-ة ‘ ن-فسس ال-وقت مسض-ت-وى
التنسضيق العا‹ ‘ Œسضيد ﬂتلف النشضاطات اÙددة ضضمن الÈنامج
اŸمتد للفÎة ما ب ،2018 - 2015 Úلسضيما منها النشضاطات اŸندرجة
ضض -م-ن مسض-ع-ى –ق-ي-ق ال-ه-دف اÿامسس م-ن أاه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسض-ت-دام-ة
اŸتعلق بتمك ÚاŸرأاة .من جهتها ،نوهت الدالية Ãجهودات الهيئة األ‡ية
للنسضاء با÷زائر ،خاصضة من خÓل النشضاطات النوعية اŸنجزة ‘ إاطار

برنامج التعاون اŸشضÎك ب ÚاŸنظمة وا÷زائر.
‘ نفسس السضياق ،ثمنت الوزيرة «السضتعداد التام» Ÿمثلة هيئة األ·
اŸتحدة من أاجل «دعم العمل اŸسضتقبلي ‘ إاطار برنامج التعاون اŸشضÎك
وعلى اÿصضوصس ‘ ›ال “ك ÚاŸرأاة وترقيتها» ،مشضÒة ‘ ذات الصضدد
إا ¤أان أاهداف هذا التعاون تتمحور حول نفسس الهتمامات ،لسضيما منها
اŸكرسضة ‘ دسضتور سضنة .2016
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السسبت  11نوفمبر  2017م
الموافق لـ  22صسفر  1439هـ

مكسشب هام للجزأئر وبّوأبة للتّصشدير نحو إأفريقيا

توقيع عقد إ’نششاء ششركة جزائرية  -أامريكية لصشناعة اŸعّدات البÎولية
لو¤
 45مليون دولر قيمة ألسشتثمار ‘ أŸرحلة أ أ
لنششاء ششركة ﬂتلطة ﬂتصشة ‘ صشناعة أŸعدأت
لول ،على مرأسشم توقيع عقد إ
أششرف وزير ألطاقة مصشطفى قيتو ،Êأمسس أ أ
ألبÎولية وألغازية Ãنطقة أرزيو بوهرأن ،ب Úمؤوسشسشة «سشوناطرأك» وششركة بيكر هيوز ألعاŸية ألتابعة لششركة جÔأل
ألكÎيك بقيمة  45مليون دولر ،حيث سشÎتفع قيمة ألسشتثمارأت ‘ مصشنع أŸعدأت ألنفطية ‘ أŸرحلة أŸقبلة لتصشل إأ200 ¤
لنتاج ‘ ديسشم.2019 È
مليون دولر ،وتششمل توف Òأÿدمات وألتكوين ‘ ›ال ألنفط ،ومن أŸنتظر أن يششرع أŸصشنع ‘ أ إ

سسهام بوعموشسة
اع - -ت Èق - -ي - -ت - -و Êإا‚أز ه- -ذا
اŸصس -ن -ع ا÷دي -د م -كسس -ب-أ ه-أم-أ
ل-ل-ج-زائ-ر ،وي-ع-ود ع-ل-يهأ بألفأئدة
كمأ أانه أاول مصسنع بألقأرة ،وبّوابة
للتصسدير نحو إافريقيأ من خÓل
فأئضس اإلنتأج ،حيث سسينجز ‘
إاط - -أر ق- -أع- -دة  49 / 51بÚ
سس - -ون - -أط - -راك وشس - -رك - -ة ج - -ي - -و
األم-ري-ك-ي-ة ،إلن-ت-أج م-ع-دات حفر
اآلبأر ،وقطع الغيأر مع الصسيأنة
وال- -ذي ك -أن يشس -ك -ل م -عضس -ل -ة ‘
السسأبق ،ح Úتتعطّل اآللة تبقى
سس-ون-أط-راك ت-ن-ت-ظ-ر ق-دومهأ من
اÿأرج سس - -ت - -ة أاشس - -ه - -ر أاو سس - -ن- -ة
لتغيÒهأ ‘ اآلبأر.
أاوضس- -ح ق- -ي- -ت- -و Êأاّن اŸصس -ن -ع
ا÷دي - -د ال - -ذي ي - -ت - -وف - -ر ع- -ل- -ى
ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -أت ع -أل -ي -ة إلن -ت -أج
اÿدمأت وفق اŸعأي Òالدولية،
سس- -يسس- -م- -ح لسس- -ون -أط -راك ب -رف -ع
ق- - - - -درات اإلن- - - - -ت- - - - -أج وزي - - - -أدة
الح -ت -ي -أط -ي ،آام ‘ Ó-أان –Îم
آاجأل تسسليم اŸصسنع الذي يÎبع
على  20أالف م Îمربع وفق مأ ”
تسس- -طÒه ،م- -ذّك- -را ب- -أّن- -ه سس- -ب- -ق
Ûموعة إالكÎيك األمريكية أان
وّق -عت ع -دة صس-ف-ق-أت ب-أ÷زائ-ر،
أاهّمهأ صسفقة مع شسركة سسونلغأز
ل -ب -ي -ع ت -ورب -ي-ن-أت ال-غ-أز وال-ب-خ-أر
ومولدات الكهربأء ،وهي معروفة
ب -خÈت -ه -أ ،ك -م -أ أاّن -ه -أ م-ت-واج-دة
بأ÷زائر منذ  35سسنة ،وÁكنهأ
نقل اÈÿة والتكنولوجيأ للعمأل
ا÷زائري.Ú
وب - -حسسب ال - -وزي - -ر ،ف- -إأّن م- -ن
اŸتوّقع أان يكون  90بأŸأئة من
ع -م -أل اŸصس -ن-ع ج-زائ-رّي ،Ú-و30
ب- -أŸأئ- -ة م- -ن نسس- -ب- -ة الن- -دم- -أج
واŸواد اŸتوفرة ﬁليأ ،بحيث
ب -ل -غت ق -ي -م -ة السس -ت -ث -م-أرات ‘
اŸرحلة األو 45 ¤مليون دولر
أام -ري-ك-ي ،ل-تصس-ل إا 200 ¤مليون

دولر ،ك - - -م - - -أ سس - - -يسس - - -أه - - -م ‘
اسستحداث  172منصسب شسغل ‘
اŸرحلة األو ¤و 365منصسب ‘
اŸرحلة الثأنية.
‘ سس -ؤوال ح -ول آاج -أل تسس -ل-ي-م
مشس- -أري- -ع اŸصس- -ف- -أة ،ق -أل وزي -ر
الطأقة إان أاشسغأل التجديد على
مسس -ت -وى مصس-ف-أة ا÷زائ-ر Œري
بأنتظأم والوتÒة ارتفعت ،بحيث
سس -ي -ت -م تسس-ل-ي-م-ه-أ ‘  .2018أام- -أ
مصسفأتأ حأسسي مسسعود وتيأرت
ف-أل-دراسس-أت ان-ت-هت وسس-ي-علن عن
ط -ل -ب -أت اŸن -أقصس -ة خ Ó-ل سس-ت-ة
أاشسهر ،أاضسأف قيتو.Ê
م- -ن ج -ه -ت -ه ،ق -أل ال -رئ -يسس
اŸدي -ر ال-ع-أم لسس-ون-أط-راك ع-ب-د
اŸومن ولد قدور ،إانّ إانشسأء هذه
الشسركة اıتلطة “ثّل تقدمأ ‘
سس- -لسس- -ل- -ة ان -دم -أج سس -ون -أط -راك
ل- -ت- -حسس Úم- -راق- -ب -ة ال -ت -ك -أل -ي -ف
واŸواعيد النهأئية وضسمأن نقل
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-أت ،ك-م-أ تسس-أه-م ‘
تقوية النسسيج الصسنأعي الوطني
وإانشس-أء شس-ب-ك-ة اŸن-أول-ة ال-وط-ن-ية
وفق اŸعأي Òالدولية.
ق-أل ال-رئ-يسس ال-ت-ن-ف-يذي لبيكر
ه-ي-وز ل-وري-ن-زو سس-ي-م-ون-ل-ل-ي« :م-ع
سس -ون -أط-راك ن-ح-ن ق-أدرون ع-ل-ى
تأسسيسس قطب قوي للتصسنيع ورفع
ال - - -ق - - -درات اÙل- - -ي- - -ة وزي- - -أدة

الصس - -أدرات» ،مضس- -ي- -ف- -أ أاّن ه- -ذه
الشّس -راك -ة ت -ع ّ-ب -ر ع -ن ال -ت -زام -ه-م
ل -ل -مسس -أه -م -ة ‘ –سس Úال -ق-درة
ال -ت -ن-أفسس-ي-ة الق-تصس-أدي-ة ،وج-ع-ل
ا÷زائ- - - - - - -ر تصس- - - - - - -در ‘ ›أل
اŸع -دات الصس -ن -أع -ي -ة اŸوج -ه -ة
للنفط والغأز.

قيتو :Êرفع قدرات تخزين
الوقود إا ¤مليو Êم3
آافاق2021
ي -ن -ت -ظ -ر اأن ت -رت-ف-ع ال-ق-درات
الوطنية لتخزين الوقود من 600
أالف م Îمكعب (م )3حأليأ إا¤
( )2م- -ل- -ي- -و Êم 3ب -غضس-ون ع-أم
 ،2021بحسسب مأ كشسفه ،أامسس
لول ،وزي -ر ال -ط -أق-ة مصس-ط-ف-ى
اأ
قيطو.Ê
أاوضس -ح ق -ي -ط-و ‘ Êرده ع-ل-ى
لمة ،بأن
سسؤوال شسفوي Ãجلسس ا أ
هذا الÈنأمج «الطموح» سسيسسمح
ب-ت-ح-ق-ي-ق الك-ت-فأء والسستقÓلية
‘ ›أل تخزين الوقود Ÿدة 30
يوم مقأبل  11يومأ حأليأ.
ويشسمل هذا الÈنأمج ا‚أز
عدة مراكز تخزين جهوية من
ب -ي -ن -ه -أ م-رك-ز ال-وسس-ط Ãن-ط-ق-ة

اÿشس- -م ب- -ع Úوسس -أرة (ا÷ل -ف -ة)
بقدرة تخزين تقدر بـ 40أالف م.3
وسس - -ي - -غ - -ط - -ي ه - -ذا اŸرك - -ز
ح - -أج - -ي - -أت ا÷ل - -ف - -ة واŸدي- -ة
والوليأت اÛأورة لهمأ ،بحيث
Áك- - -ن- - -ه ضس- - -م- - -أن الك- - -ت - -ف - -أء
والسس -ت -ق Ó-ل -ي-ة Ÿن-ط-ق-ة وسس-ط
البÓد Ÿدة  30يومأ.
” اخ - -ت- -ي- -أر اŸوق- -ع ال- -ذي
و ّ
سسينجز عليه اŸركز من ب Úسستة
مواقع (موقع Úبأ÷لفة واربعة
مواقع بأŸدية) بألنظر Ÿسسأحته
ال-واسس-عة ( 10ه-ك-تأرات) وقربه
م -ن مصس -ف-أة ت-ي-أرت ال-ت-ي سس-ي-ت-م
قريبأ الشسروع ‘ إا‚أزهأ ،وكذا
خ-ط ال-ن-ق-ل ب-ألسس-كك ا◊دي-دي-ة
والطريق الوطني رقم .1
وب - - -أŸوازاة م- - -ع ت- - -دع- - -ي- - -م
ال-ق-درات ال-ت-خ-زي-نية ،سسيتم رفع
طأقأت إانتأج الوقود مع إا‚أز
ت -وسس -ع -ة وإاع -أدة ت-ه-ي-ئ-ة مصس-ف-أة
ب- -راق- -ي (ا÷زائ -ر ال -ع -أصس -م -ة)،
وال -ت -ي ي -ن -ت -ظ -ر دخ -ول -ه -أ ح -ي -ز
اÿدم- -ة ‘ أاك- -ت- -وب -ر  2018مع
ا‚أز مصسفأت Úجديدت ‘ Úكل
م- -ن ح- -أسس- -ي مسس- -ع -ود (ورق -ل -ة)
وتيأرت ،والّلتأن سسيتم تشسغيلهمأ
ابتداًء من .2021

لمن ألغذأئي وألطّاقوي للموأطن
تهتم با أ

التّوقيع على اّتفاقيات “ويل أاك Ìمن  50مششروعا بحثيا
لولÃ ،رك- -ز
” أل - -ت - -وق - -ي - -ع ،أمسس أ أ
ّ
ألبحث ‘ ألتكنولوجيات ألصشناعية على
أتفاقيات لتمويل أك Ìمن  50مششروعا
ح -ول أل -ت -ط -ور أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي ل-ف-ائ-دة
ب-اح-ث Úدأئ-م Úب-حضش-ور وزي-ر أل-ت-ع-ل-يم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي طاهر حجار.
‘ هذا الصسدد ،صسّرح مدير البحث العلمي
بوزارة التعليم العأ‹ والبحث العلمي حفيظ
أاوراغ ،أان ه - -ذه الت - -ف- -أق- -ي- -أت ت- -تضس- -م- -ن 57
مشس-روع-أ ل-ب-عضس اŸؤوسسسس-أت ال-ع-م-وم-ي-ة ذات
ط -أب -ع ع -ل-م-ي وت-ك-ن-ول-وج-ي ،مضس-ي-ف-أ أاّن ه-ذه
اŸشسأريع شسكلت موضسع دعوة لقÎاح مشسأريع
ذات أاثر اجتمأعي واقتصسأدي.
وتهدف هذه اŸشسأريع التي تخصسصس لهأ
الدولة “وي ‘« Óمسستوى األهداف اÙددة»
إا»¤إان -ت -أج وت -ط -وي -ر اŸع -أرف والسس -ت -ج -أب-ة
◊أج -ي -أت وانشس -غ -ألت اÛت -م -ع ،وب -أل -ت -أ‹
–سس Úن- -وع- -ي- -ة اÿدم- -أت ‘ ال- -ع -دي -د م -ن
اÛألت لسس- -ي- -م- -أ ال- -ط- -أق- -أت اŸت- -ج- -ددة
وم -ك -أف -ح-ة ال-تصس-ح-ر وا◊ف-أظ ع-ل-ى اŸوارد
اŸأئ -ي -ة وت-ط-وي-ر ال-زراع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة» ،حسسب
نفسس اŸسسؤوول.
ب- -ه- -ذه اŸن- -أسس -ب -ة ،أاّك -د أاوراغ أاّن ا÷زائ -ر
ت-ت-وف-ر ع-ل-ى م-وارد بشس-ري-ة تسس-م-ح ل-ه-أ ب-ب-ل-وغ
مسستوى « المتيأز» ‘ ميدان البحث العلمي،
وانتقلت ‘ الÎتيب العأŸي من اŸرتبة 62
سسنة  2000ا ¤اŸرتبة  52سسنة .2016
كمأ ذكر أاوراغ أاّن عدد اŸنشسورات العلمية
ب-ل-غ  6544سس-ن-ة  2016م-ق-أبل  ‘ 524سس-ن-ة
.2000

و‘ تصسريح لل ّصسحأفة ،أاّكد األم Úالعأم
بوزارة التعليم العأ‹ والبحث العلمي صسألح
صسديقي ،أاّن التفأقيأت اÈŸمة تندرج ‘
إاط- -أر ب- -رن -أم -ج ا◊ك -وم -ة ال -ذي شس ّ-دد ع -ل -ى
«ضس-رورة اله-ت-م-أم ب-ح-أج-ي-أت اŸواط-ن منهأ

األمن الغذائي والطأقوي».
وأاضسأف يقول إاّنه رغم «ال ّصسعوبأت اŸألية
ال -ت-ي مّسس-ت ج-م-ي-ع ال-ق-ط-أع-أت ،ف-إأّن ال-ب-حث
العلمي يبقى يكتسسي أاولوية بألنظر إا ¤التأثÒ
اŸبأشسر Ÿنتوجأته على القطأع القتصسأدي».

مششروع قانون اŸالية غدا أامام اÛلسس الشّشعبي الوطني
يسستأنف اÛلسس الشسعبي الوطني أاشسغأله ،غدا ‘ ،جلسسة علنية تخصسصس لتقد Ëمشسروع
قأنون اŸألية لسسنة  2018ومنأقشسته ،بحسسب مأ أاورده ،أامسس األول ،بيأن للمجلسس.
سسيشسرع نواب اÛلسس ‘ منأقشسة مشسروع هذا القأنون بعد عرضسه إا ¤غأية يوم الثÓثأء
 14نوفم ،Èبحسسب نفسس اŸصسدر.
وبحسسب ذات البيأن ،سسيكون رد وزير اŸألية عبد الرحمأن راوية على مأ سسيطرحه النواب
من انشسغألت مبأشسرة بعد اختتأم اŸنأقشسأت.

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

العدد
17487

زعÓن يدأفع عن أ÷وية أ÷زأئرية
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معّدل ا’لتزام Ãواعيد الّرحÓت بلغ 2017 ‘ ٪67

لششغال ألعمومية وألنقل
أّكد وزير أ أ
لول ،ع-ن
ع -ب -د أل -غ -ن -ي زعÓ-ن ،أمسس أ أ
أرتفاع معدل تغطية ششركة أÿطوط
أ÷وي -ة أ÷زأئ -ري -ة Ÿوأع-ي-د أل-رحÓ-ت
وأل -ت -زأم -ه -ا ب-ه-ا إأ ٪67 ¤خ Ó-ل ألسش -ن -ة
أ÷ارية مقابل  ٪53سشنة .2015
أاوضسح الوزير خÓل جلسسة لطرح األسسئلة
الشسفوية من طرف أاعضسأء ›لسس األمة ،أان
ارتفأع عدد الطأئرات التي تشسكل األسسطول
ا÷وي الوطني عمومأ «سسيمّكن الشسركة من
الل -ت -زام أاكÃ Ìواع -ي -د ال-رحÓ-ت ال-داخ-ل-ي-ة
والدولية ،حيث ارتفع معدل التغطية اÿأصس
بشسركة اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية إا٪67 ¤
خÓل  2017مقأبل .»2015 ‘ ٪53
وارت -ف -ع ت -ع -داد أاسس -ط-ول شس-رك-ة اÿط-وط
ا÷وية ا÷زائرية من  43طأئرة نهأية 2014
إا 56 ¤طأئرة نهأية .2016
وبعد دراسسة معطيأت السسوق ومتطلبأته،
” اقتنأء طأئرت Úإاضسأفيت Úخصسصستأ للشسحن
ّ
ا÷وي ونقل اŸسسأفرين عند ا◊أجة وهمأ
ق-ي-د السس-ت-غÓ-ل ،وط-أئ-رة ث-أل-ث-ة ل-ن-ق-ل السس-لع
وال -بضس -أئ -ع ف-ق-ط ،م-أ ي-رف-ع ع-دد ال-ط-أئ-رات
اŸشس -ك -ل -ة ألسس -ط -ول الشس-رك-ة إا 59 ¤وحدة،
حسسب زعÓن.
كمأ تدّعم األسسطول ا÷وي الوطني بعد
دخ- -ول شس- -رك- -ة ط- -أسس -ي -ل -ي ل -ل -طÒان السس -وق
بأسسطول مكون من  12طأئرة  -يتأبع الوزير -
‘ انتظأر «اقتنأءهأ  6طأئرات أاخرى جديدة
لتدعيم تعزيز حصستهأ السسوقية على مسستوى
الشسبكت Úالداخلية والدولية».
وب -ن -أء ع -ل -ى ك-ل ه-ذه اŸع-ط-ي-أت  -ي-ت-أب-ع
ال- - -وزي- - -ر -ف- - -إأن حصس- - -ة األسس- - -ط - -ول ا÷وي
ا÷زائري ارتفعت ‘ السسوق الدولية.
و‘ ›أل نقل البضسأئع وتسسهيل عمليأت
تصس -دي -ر اŸن-ت-وج ال-وط-ن-ي ن-ح-و اÿأرج ،ق-أل
الوزير إاّن ا÷وية ا÷زائرية تلعب دورا هأمأ
‘ تشسجيع الصسأدرات ،حيث قأمت ‘ إاطأر
ﬂطط اعأدة هيكلتهأ بأإنشسأء فرع الشسحن
ا÷وي خأصس بنقل البضسأئع والسسلع بأعتبأر
هذا النمط ذو مردودية عألية.
ك -م -أ ّ” ت-خصس-يصس ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ط-أري
بسس-ك-رة وال-وادي م-راك-ز م-ك-ي-ف-ة ب-أع-ت-ب-أرهمأ
قطب Úهأم Úإلنتأج اŸواد الفÓحية ،حيث
ت -ق ّ-ررإاث-ر ذلك إانشس-أء ﬁط-ت Úل-لشس-ح-ن ع-ل-ى
مسستوى هذين اŸطأرين ،أاين سستجّهز ﬁطة
الوادي ‘ ينأير  ،2018فيمأ سستجّهز ﬁطة
بسسكرة قبل نهأية السسنة ا÷أرية ،مأ يشسّكل
ف -رصس -ة ّﬁف -زة Ÿن -ت-ج-ي ال-ولي-ت Úم-ن أاج-ل
الشّسروع ‘ التصسدير.
‘ ›أل ال -ن -ق -ل ال -ب-ح-ري ل-ل-بضس-أئ-ع ،ق-أل
الوزير إاّن القطأع اسستفأد من مشسروع لتدعيم
األسس- -ط- -ول ال -ب -ح -ري ال -وط -ن -ي بـ  18بأخرة
جديدة ،مأ سسمح برفع حصسته السسوقية التي
كأنت تسسيطر عليهأ الشسركأت األجنبية لنقل
البضسأئع.
كمأ أاّكد الوزير على تعزيز النقل البحري
للمحروقأت وا◊بوب والسسيأرات ،وذلك من

خÓل قروضس منحت ‘ إاطأر دعم الدولة
بنسسبة فأئدة  ‘ 1اŸأئة ،وÃدة تسسديد تصسل
إا 30 ¤سسنة اسستفأدت منهأ مؤوسسسسأت «كنأن -
ج -ن-وب» و»ك-ن-أن  -شس-م-أل» لق-ت-ن-أء ال-ب-واخ-ر،
حيث ”ّ حأليأ  -يتأبع زعÓن « -اقتنأء 7
بواخر جديدة».
كمأ تعمل الشسركة على تطوير فرع الشسحن
ون -ق-ل ال-بضس-أئ-ع م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ه-أ ع-ل-ى ف-ت-ح
قطأعي النقل البحري وا÷وي وشسحن السسلع
لÓسستثمأر ،سسيمأ وأاّن البÓد تسستعد للشسروع
‘ تصس -دي -ر السس -م -نت وا◊دي-د اع-ت-ب-أرا م-ن
 ،2018وال - -ت - -ي ت - -ع- -د مصس- -أدر ل- -لÌوة خ- -أرج
اÙروقأت.
‘ النقل بألسسكك ا◊ديدية ،أافأد الوزير
أان طول خطوط النقل ع Èالقطأرات انتقل
إا 4000 ¤ك-ل-م مسس-ت-ل-م-ة ،و 2300ك-ل-م ج-أر
إا‚أزهأ ميدانيأ خÓل  2017مقأبل مسسأفة ل
تتعدى  1900كلم خÓل سسنة .1999
وي -رت -قب أايضس -أ ،وف -ق ال -وزي -ر ،اق -ت-ن-أء 17
قطأرا جديدا من نوع «كوراديأ» ابتداًء من
شسهر ينأير اŸقبلÃ ،عدل قطأرين كل شسهر،
حيث سستدخل حيز اÿدمة تدريجيأ انطÓقأ
من شسهر مأرسس اŸقبل.

...ويسشتقبل سشفÒة جمهورية الّنمسشا
اسستقبل وزير الأشسغأل العمومية والنقل
ع- -ب- -د ال- -غ- -ن- -ي زعÓ- -ن ،أامسس األول ،سس- -فÒة
ج - -م- -ه- -وري- -ة ال- -ن- -مسس- -أ ب- -أ÷زائ- -ر السس- -ي- -دة
ف - -رانسس - -يسس - -ك - -أ ه- -ون- -زوي ،Îوذلك ‘ إاط- -أر
مشسأورات التعأون ا÷زائري النمسسأوي.
وقد “حورت اÙأدثأت حول «›ألت
التعأون والشسراكة ب Úا÷زائر والنمسسأ وسسبل
تطويرهأ».
وقد اسستعرضس الطرفأن خÓل ذات اللقأء
العديد من النقأط ذات الهتمأم اŸشسÎك
لسسيمأ مأ ارتبط منهأ بقطأعي النقل ا÷وي
والسسكك ا◊ديدية.
وحسسب ذات اŸصسدر ،فإأن هذه اÛألت
مأ تزال ﬁل متأبعة متواصسلة ب Úالطرف.Ú
ك- -م- -أ أاشس- -أد ال- -وزي- -ر والسس- -فÒة Ãسس- -ت -وى
«العÓقأت ا÷يدة» التي تربط البلدين ،حسسب
بيأن الوزارة.

ميهوبي:

«الغورغون» ‘ متحف اآ’ثار القدÁة بالعاصشمة مؤوّقتا
قال وزير ألّثقافة عز ألدين ميهوبي،
ن ق - - -ن- - -اع «أل- - -غ- - -ورغ- - -ون»
أمسس أ أ
لول ،إأ ّ
لثري متوأجد حاليا باŸتحف ألوطني
أ أ
Óث-ار أل-ق-دÁة ب-ال-ع-اصش-م-ة
أل -ع -م -وم -ي ل  -آ
بصش -ف-ة م-ؤوّق-ت-ة ‘ أن-ت-ظ-ار إأنشش-اء م-ت-ح-ف
ج-دي-د ب-ع-ن-اب-ة وف-ق أŸق-اي-يسس أ◊دي-ثة
لنقله إأليه.
قأل وزير الثقأفة ‘ ،جلسسة عأمة Ãجلسس
األمة خصسصست لطرح أاسسئلة شسفوية على عدد
م -ن أاعضس -أء ا◊ك -وم -ة ،إاّن ب -ق -أء ه -ذا ال -ق -ن-أع
بألعأصسمة ،منذ اسستعأدته من تونسس ‘ ،2014
يعود ألسسبأب «أامنية بحتة» ،حيث يتوفر متحف
اآلثأر القدÁة بألعأصسمة على «كأفة الشسروط
الكفيلة بتأمينه من أاي ﬁأولة سسرقة أاخرى».
وأاضس -أف ال -وزي -ر ‘ رده ع -ل -ى سس -ؤوال عضس-و
اÛلسس ﬁمد الطيب العسسكري ،أان متحف
«هيبون» بعنأبة ،الذي يعود تأريخ بنأئه لعأم
« ،1868ل ي -وف -ر ب -ع -د ك -أف-ة الشس-روط األم-ن-ي-ة
الضس- -روري -ة» ،ل سس -ي -م -أ وأان -ه ي -ت -واج -د Ãوق -ع
«ه- -ي- -ب- -ون» األث- -ري الشس -أسس -ع ،ال -ذي ي -ق -تضس -ي
ﬂط-ط-أ ﬁك-م-أ ل-ت-أم-ي-ن-ه ،وه-ذا ب-ع-د «إازال-ة»
البنأءات الفوضسوية و»نقل» نشسأطأته التجأرية
غ ÒاŸنأسسبة إا ¤مكأن آاخر.
وشس ّ- -دد ع - -ل - -ى أاّن غ- -ي- -أب ك- -أف- -ة الشس- -روط
الضس -روري-ة ل-ت-أم Úرصس-ي-د ه-ذا اŸت-ح-ف ،دف-ع
ب -وزارت -ه إا« ¤تسس -ج -ي -ل ع -م-ل-ي-ة ب-غ-رضس إا‚أز
متحف جديد بألÎتيبأت األمنية الÓزمة ووفق

اŸق -أي -يسس ا◊دي -ث -ة» ،ح -يث سس -ي -ك -ون ب-ج-وار
اŸتحف ا◊أ‹.
وكأن قنأع «الغورغون»  -وهو عبأرة عن
رأاسس رخأمية ضسخمة من العهد الرومأ - Êقد
” نهبه عأم  1996من موقع «هيبون» قبل أان
ّ
يتم العثور عليه بتونسس ‘ أاعقأب األحداث
السسيأسسية واألمنية التي جرت هنأك ‘ .2011
وردا على سسؤوال لعضسو اÛلسس علي جربأع
حول عدم إا‚أز اŸسسرح ا÷هوي للمدية ،الذي
” تسس- -ج- -ي- -ل مشس- -روع -ه ‘  ،2012وك - -أن م- -ن
اŸفÎضس ان - -طÓ- -ق أاشس- -غ- -أل- -ه ‘  ،2013ق - -أل
م -ي -ه -وب-ي إاّن الّ-دراسس-ة ح-ول-ه «ق-د ّ“ت» ول-ك-ن
جل إا ¤تأريخ لحق بسسبب الظروف
ال‚أز «تأ ّ
القتصسأدية» التي “ر بهأ ا÷زائر.

»æWh

السسبت  11نوفمبر  2017م
الموافق لـ  22صسفر  1439هـ

مرموري ‘ إاحياء اليوم الوطني للحر‘:

إاعادة النظر و–ي Úالقوان ÚاŸنظمة للقطاع قريبا
أاعلن وزير السشياحة والصشناعة التقليدية حسشن مرموري ،أاول أامسس ،أانه سشيتم قريبا فتح ورششة تضشم خÈاء وﬂتصشÚ
’عادة النظر و–ي Úكل النصشوصس القانونية اŸنظمة للقطاع بهدف تطوير وترقية وعصشرنة كل اŸؤوسشسشات والهيئات
إ
اıتصشة ‘ هذا اÛال.
أاكد الوزير ‘ كلمة أالقاها خÓل إاشسرافه على
مراسسم حفل نظم Ãناسسبة اليوم الوطني للحر‘
«أانه بالنظر لضسرورة اŸرحلة الراهنة سسيتم قريبا
ف - - -ت - - -ح ورشس - - -ة تضس- - -م خÈاء وﬂتصس› ‘ Úال
السسياحة والصسناعة التقليدية قصسد إاعادة النظر ‘
ك-ل ال-نصس-وصس ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸن-ظ-م-ة ل-لقطاع بهدف
تطوير وترقية وعصسرنة كل اŸؤوسسسسات والهيئات
اıتصسة ÷علها تتأاقلم مع اŸعطيات ا÷ديدة».
’طار على ضسرورة
وشسدد مرموري ‘ هذا ا إ
«–ي Úوإاعادة النظر ‘ النصس التشسريعي الذي
يحكم ويسس Òقطاع الصسناعة التقليدية وا◊رف
’مر  01 - 96اŸؤورخ
منذ  21سسنة واŸتمثل ‘ ا أ
‘  ،1996ملحا على أاهمية ا’حتفال كل سسنة
ب -ه -ذا ال -ي -وم ال -ذي ي-ع-د «ف-رصس-ة لÓ-عÎاف Ãا
ق- -دم- -ه ا◊رف- -ي- -ون م -ن إاب -داع -ات واب -ت -ك -ارات
ومسس-اه-م-ات م-ت-م-ي-زة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-تنمية اÙلية
والوطنية» كما قال.
وباŸناسسبة وجه الوزير»أاسسمى عبارات الشسكر
وا’متنان» لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
Óه-م-ي-ة ال-ت-ي أاو’ه-ا Ûال الصس-ن-اع-ة
ب -ال -ن -ظ -ر ل  -أ
التقليدية وا◊رف خاصسة أان هذا النشساط يع Èعن
أاصسالة وحضسارة وتاريخ ثقافة اأ’مة.
ك - -م - -ا دع - -ا م- -رم- -وري ا◊رف- -ي Úإا ¤ضس- -رورة
«اŸشس -ارك-ة ‘ ت-ن-وي-ع ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي و–ق-ي-ق
الرقي وا’زدهار والنهوضس بكل اÿدمات وا◊رف
التقليدية والفنية من خÓل دعم اإ’بداع وا’بتكار
والتمكن من توف Òكل ما يحتاجه اŸواطن ‘
حياته اليومية وجعل القطاع فاع Óأاسساسسيا وحيويا
‘ التنمية ا’قتصسادية خارج إاطار اÙروقات».
وب -ع-د أان ذك-ر ب-ك-ل م-ا ح-ق-ق-ه ق-ط-اع الصس-ن-اع-ة
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة م-ن ‰و وت-ط-ور م-ل-ح-وظ Úم-ن خÓ-ل
اŸسساهمة ‘ اسستحداث مناصسب شسغل وخلق ثروة
مسس -ت -دام-ة و–سس Úن-وع-ي-ة اŸن-ت-وج-ات وﬂت-ل-ف
اÿدم- - -ات ،أاشس- - -ار ال- - -وزي- - -ر أان ع - -دد ا◊رف - -يÚ

اŸسسجل◊ Úد اآ’ن يقدر بـ 340أالف حر‘ وعدد
مناصسب شسغل اŸسستحدثة بلغ  890أالف منصسب.
وأالح الوزير على ضسرورة «دعم التكوين لتحسسÚ
مسستوى ا◊رفي ،»ÚمشسÒا إا ¤أان حوا‹ «30 666
ح -ر‘ اسس -ت-ف-ادوا م-ن ت-ك-وي-ن ت-ق-ن-ي وت-ط-ب-ي-ق-ي ‘
ﬂتلف فروع الصسناعة التقليدية و‘ ›ال إاحداث
وتسس- -ي Òم- -ؤوسسسس -ات ح -رف -ي -ة مصس -غ -رة إا ¤ج -انب
ا’سستفادة من تكوين عن طريق التمه ،»ÚمشسÒا
إا ¤أان القطاع سساهم أايضسا ‘ تكوين حوا‹ 4651
ﬁبوسس ‘ مراكز إاعادة الÎبية.
و‘ ›ال الÎقية والتسسويق شسدد الوزير على
«أاه- -م- -ي- -ة اŸشس- -ارك -ة ‘ الصس -ال -ون -ات واŸع -ارضس
ال -وط -ن -ي -ة وال -دول -ي -ة» ال -ت -ي ت -ع -د ك -م -ا ق -ال «أاداة
اسسÎات -ي -ج -ي -ة ب-ام-ت-ي-از ‘ ›ال تسس-وي-ق وت-ق-ريب
ا◊رفي ÚواŸسستهلك Úفيما بينهم» ،ملحا ‘ نفسس
الوقت على وجوب «اسستغÓل مواسسم ا’صسطياف

والسس -ي -اح -ة الصس -ح -راوي -ة وا◊م -وي-ة ل-ع-رضس وب-ي-ع
ﬂتلف منتوجات الصسناعة التقليدية».
كما أاشساد من جهة أاخرى «بالشسراكة القائمة بÚ
ق -ط -اع -ه وﬂت -ل-ف ال-ق-ط-اع-ات اأ’خ-رى ال-ت-ي ل-ه-ا
عÓقة وأاهداف وبرامج تتوافق مع نشساط الصسناعة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة» ،داع -ي -ا ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي-ة وغ-رف
الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة إا« ¤ا’ب-ت-ع-اد ع-ن ا’ت-ك-ال-ي-ة
باقÎاح برامج تتماشسى واŸرحلة الراهنة وذلك
ب-ت-ف-ع-ي-ل أانشس-ط-ت-ه-ا وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-وي-ع مداخيلها
وتعزيز دور ‡ثلي ا◊رفي ÚاŸنتخب.»Ú
م-ن ن-اح-ي-ت-ه-ا ،رك-زت وزي-رة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ني
واأ’سسرة وقضسايا اŸرأاة غنية الدالية على أاهمية
«دع -م ال -تضس -ام -ن ال-وط-ن-ي اŸشسÎك قصس-د إاي-ج-اد
السسبل الكفيلة بالتكفل بطموحات شسرائح هامة من
اÛتمع» ،مشسÒة إا ¤أان ا◊كومة تسسعى «جاهدة
إ’ي -ج -اد ب -دائ -ل اق -تصس -ادي -ة ف-ع-ال-ة ب-اسس-ت-غÓ-ل ك-ل
القدرات الذاتية للموارد اŸتوفرة لتحقيق تنمية
اقتصسادية مسستدامة حقيقية تراعي فيها اŸطالب
ا’جتماعية للمواطن’ Úسسيما من ضسعيفي الدخل
أاو الذين يعانون من الهشساشسة».
وأاشس -ادت ب -ت -وج -ي-ه-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة وذلك بـ «إا◊احه ‘ كل مناسسبة
ع-ل-ى اسس-ت-م-رار ال-دع-م ا’ج-ت-م-اع-ي وت-ق-وية العمل
التضسامني واسستغÓل كل اŸوارد اŸتاحة لعقÓنية
التضسامن الوطني بتمك ÚاŸواطن من اŸسساهمة
ب -ف -ع -ال -ي -ة ‘ ال -ب -ن -اء ال -وط -ن -ي اŸت-ج-دد» خ-اصس-ة
وا÷زائ -ر “ر ك -ب -اق -ي دول ال -ع -ا- ⁄ك -م-ا ق-الت -
بظروف اقتصسادية صسعبة».
و” باŸناسسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بÚ
الوكالة الوطنية لتسس Òالقرضس اŸصسغر والغرفة
الوطنية للصسناعة التقليدية وا◊رف وذلك لتعزيز
ال-ع-م-ل ال-ق-ط-اع-ي اŸشسÎك ل-ل-ن-ه-وضس ب-ا’ق-تصس-اد
الوطني و–قيق التنمية وخلق مناصسب شسغل لفائدة
الشسباب كما ” تكر Ëخمسسة حرفي.Ú

بسشبب أاعباء الضشرائب وضشغوطات وكالة«كاسشنوسس»

نزيف حاد يصصيب ا◊رفي Úببومرداسس
ششطب  1615حر‘ من غرفة الصشناعة التقليدية

أاحيا حرفيو و’ية بومرداسس يومهم الوطني
اŸصشادف لـ  9نوفم Èمن كل سشنة وسشط نزيف
ح -اد ب Úه -ذه ال -ف -ئ -ة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة اŸن -ت-ج-ة
ل-ل-ق-ي-م-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة وا’ق-تصش-ادية،
’رقام اŸقدمة خلل التظاهرة
حيث كششفت ا أ
ال -ت-ي اح-تضش-ن-ت-ه-ا دار ال-ث-ق-اف-ة ع-ن انسش-ح-اب أاو
ششطب  1615حر‘ من أاصشل  6130مسشجل بغرفة
الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة بسش-بب ارت-ف-اع الضشرائب
وضش- -غ- -وط- -ات صش- -ن- -دوق ك -اسش -ن -وسس ب -إال -زام -ي -ة
ا’ششÎاك م -ب -اشش -رة ب-ع-د ال-تسش-ج-ي-ل وا◊صش-ول
على بطاقة ا◊ر‘.

بومرداسس :ز /كمال
كل اŸؤوشسرات التي اقتفتها الشسعب كانت توحي
أان التظاهرة ا’حتفائية التي احتضسنتها دار الثقافة
أاول أامسس اÿميسس Ãناسسبة اليوم الوطني للحر‘
جاءت بطريقة متسسرعة وفقط من باب تسسجيل
ا◊ضسور بالنظر إا ¤العدد القليل من ا◊رفيÚ
اŸشسارك Úالذين ’ يتجاوزون ثÓث Úحرفيا من
أاصسل  4516ناشسط ‘ اŸيدان إاذا حسسبنا عدد
اŸنسس -ح -ب Úم-ن ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ن-ت-ي-ج-ة
ال-ظ-روف اŸه-ن-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة الصس-عبة ،وبعبارة
أاخرى حضسور نفسس الوجوه اŸأالوفة تقريبا من
الناشسط ÚاŸشساركﬂ ‘ Úتلف التظاهرات ،كما
تسساءل البعضس عن سسر غياب ‡ثلي أاجهزة الدعم
اÙل - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - -ة ع- - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - -ى غ- - - - - - - - - -رار
«او‚ام»»،اونسس-اج»»،أان-ام»وك-ن-اك و‡ث-ل-ي ال-ب-ن-وك
ك -ف -اع-ل Úوشس-رك-اء أاسس-اسس-ي Úل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ال-ت-ي ”
الرهان عليها كثÒا لدعم قطاع السسياحة كرافد
م -ه -م ÿل -ق الÌوة وت -ن -م -ي -ة ال -نشس-اط ا’ق-تصس-ادي
اÙلي ،وأاك Ìمن هذا ” تسسجيل امتعاضس بÚ
العارضس Úلغياب وا‹ الو’ية عن حضسور الفعالية
ح - -يث ن- -اب ع- -ن- -ه اأ’م Úال- -ع- -ام م- -ن أاج- -ل ط- -رح
ا’نشس -غ -ا’ت ال -ف -ع -ل -ي -ة ل -ل -ح -رف -ي Úال -ذي -ن ت-زداد
وضسعيتهم تراجعا ‘ اŸيدان أاقلها مثلما أاسسرت
مصسادر من الغرفة للشسعب تقد Ëوجبات إافطار
للمشسارك ‘ Úيومهم الوطني والتكفل بعملية النقل
خاصسة وأان اأ’غلبية من كبار السسن ومنهن حرفيات
قدمن من مناطق نائية من الو’ية.

تÓعبات ‘ مشصروع دار الصصناعة التقليدية
ندد رئيسس غرفة الصسناعة التقليدية وا◊رف
ل -و’ي-ة ب-وم-رداسس Áا Êرضس-وان م-ت-ح-دث-ا ل-لشس-عب
«بالظروف الصسعبة التي يعا Êمنها موظفو الغرفة
الذين ينشسطون بقبو مقر مديرية السسياحة ا÷ديد
الذي يفتقد للشسروط اŸهنية من تهوئة وغÒها مع
تعرضس العديد منهم إا ¤أامراضس ا◊سساسسية ،بسسبب
تأاخر تسسليم دار الصسناعة التقليدية التي تشسهد
ت- -وق -ف -ا ‘ اأ’شس -غ -ال وت Ó-ع -ب -ات ك -بÒة م -ن ق -ب -ل
اŸقاولة التي عينها مدير السسياحة السسابق منذ

انطÓق اŸشسروع سسنة  ،2009ما اسستدعى إارسسال
÷ن -ة وزاري -ة ل-ت-قصس-ي ا◊ق-ائ-ق» ،ك-م-ا دع-ا رئ-يسس
ال -غ -رف -ة ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة «إا ¤ضس-رورة ا’ه-ت-م-ام
با’نشسغا’ت الفعلية للحرفي Úعلى مسستوى و’ية
بومرداسس أابرزها اŸشساكل اŸهنية وا’جتماعية
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ارت-ف-اع ك-ل-ف-ة اŸواد اأ’ول-ي-ة ،إاشس-ك-ال-ي-ة
ال -تسس-وي-ق بسس-بب غ-ي-اب فضس-اءات ال-ع-رضس وال-ب-ي-ع،
توف Òالدعم اŸا‹ الÓزم لهذه الفئة من قروضس
بنكية وتسسهيÓت إادارية خاصسة ‘ ›ال تخفيضس
الضس -رائب وط -رق ا’شسÎاك ‘ صس -ن -دوق الضس -م-ان
ا’جتماعي للعمال غ Òاأ’جراء التي –ولت إا¤
ه -واجسس ف -ع-ل-ي-ة وأاع-ب-اء م-ت-زاي-دة ع-ل-ى ا◊رف-يÚ
اأ’م -ر ال -ذي أادى ب -ال -ك -ث Òم -ن -ه -م إا ¤ا’نسس -ح-اب
وشسطب أاسسمائهم من السسجل الذي وضسعته الغرفة
إ’حصساء العدد الفعلي للناشسط ‘ ÚاŸيدان من
أاجل التدخل Ÿسساعدتهم والتكفل بكل مشساكلهم
اŸطروحة لÎقية هذا القطاع الهام..
كما دعا باŸناسسبة إا ¤دعم ا◊رفيÃ Úقرات
دائمة للعمل وورشسات تسساعد الناشسط ‘ Úترقية
اŸهنة وتطويرها مقÎحا «تسسليم عدد من Óﬁت
رئيسس ا÷مهورية اŸتواجدة ع Èبلديات الو’ية
ل -ل -ح-رف-ي Úب-د’ م-ن ت-رك-ه-ا ع-رضس-ة ل-ل-ن-هب وع-دم
ا’سستغÓل الفعلي».

مدير السصياحة:نسصعى للتكفل
با’نشصغا’ت وŒسصيد اŸشصاريع اŸسصجلة
كشسف مدير السسياحة والصسناعة التقليدية لو’ية
بومرداسس وردي عبيدي متحدثا للشسعب»أان الو’ية
اسستفادت ‘ إاطار اıطط اÿماسسي من جملة
من اŸشساريع لدعم ›ال الصسناعة التقليدية و⁄
شس -م -ل ع -ائ -ل-ة ا◊رف-ي Úوخ-ل-ق فضس-اءات ل-ل-ع-رضس
وال -ت -ك-وي-ن شس-م-لت ك-ل م-ن م-رك-ز ا◊رف-ي Úل-دلسس
ال-ذي ان-ت-هت ب-ه اأ’شس-غ-ال ت-ق-ري-ب-ا وسس-يسس-ل-م ن-ه-اي-ة
السس -ن -ة ،م -رك-ز ب-رج م-ن-اي-ل ال-ذي وصس-لت ب-ه نسس-ب-ة
اأ’شسغال حوا‹  ٪30فقط بسسبب بعضس اŸشساكل
التي طرأات مع اŸقاولة واأ’رضسية ،ثم مشسروع مقر
دار الصسناعة التقليدية الذي ينتظره ا÷ميع وهو

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

اآ’ن يعرف جملة من اŸشساكل بعد توقف
اأ’شسغال وتغي ÒاŸقاولة..
‘ رده على سسؤوال حول طبيعة اŸشساكل
ال- -ت- -ي ي- -ع- -ا Êم- -ن -ه اŸشس -روع أاك -د م -دي -ر
السسياحة»أان القضسية –مل جانبا قانونيا
ي-رج-ع إا ¤ان-ت-ه-اء ع-ق-د اŸق-اول-ة وب-ال-تا‹
تدخل القضسية ‘ تبعات الفسسخ وما يتطلبه
من إاجراءات قانونية لتعي Úمقاولة جديدة
’سستكمال اأ’شسغال ،وإاشسكالية مالية أايضسا
تتطلب دعم الغÓف اıصسصس للمشسروع
وعليه طلبنا إاعانة إاضسافية من طرف وزارة
اŸالية وبالتا‹ فإان اŸسسالة مركزية ’
Áكن تسسويتها ﬁليا..
وع -ن ت-ظ-اه-رة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-ر‘
اعت Èوردي عبيدي «أان اŸناسسبة فرصسة للتعريف
ب-ال-نشس-اط-ات اŸه-ن-ي-ة واŸن-ت-ج-ات ال-ت-ي ت-زخ-ر بها
ﬂت -ل -ف الصس -ن -اع -ات ا◊رف -ي-ة ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس
باعتبارها حلقة أاسساسسية ‘ دعم قطاع السسياحة
وا◊فاظ على الÎاث واŸوروث الثقا‘ والتاريخي
اÙلي ومسساهمتها الفعالة ‘ خلق مناصسب شسغل
وق -ي -م -ة مضس-اف-ة لÓ-ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي ،».ب-اŸق-اب-ل
طمأان ذات اŸسسؤوول كافة اŸهني Úعلى اŸسستوى
الو’ئي»أان الوصساية أاعدت برنا›ا شسام Óللتكفل
ب -ا’نشس -غ -ا’ت اŸه -ن-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ع-ن ط-ري-ق
ب -رن -ام -ج شس -ام -ل Ÿع -ا÷ة م -ث -ل ه-ذه ا’نشس-غ-ا’ت
اŸشسÎكة وليسست مرتبطة فقط بو’ية بومرداسس
‘ رد غ Òمباشسر على ا’نزعاج والشسكاوى الكثÒة
التي –دث عنها معظم اŸشسارك ‘ Úالتظاهرة
وهي تقريبا مطالب تتجدد ‘ كل مناسسبة.
‘ اأ’خÁ Òك- -ن ال- -ق- -ول أان ق -ط -اع الصس -ن -اع -ة
ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة وا◊رف ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس ي-ع-ت Èم-ن
أانشسط القطاعات ﬁليا وحتى وطنيا بالنظر إا¤
ق -ي -م -ة م -ا ي -ن -ت -ج م -ن إاب -داع-ات ف-ن-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف
اÛا’ت كصس- -ن- -اع -ات ا÷ل -ود ،ال -ف -خ -ار ،ال -ط -رز
والنسسيج منتشسرة ع Èمناطق الو’ية ،كما سساهمت
هذه ا◊رف ‘ حماية وإانقاذ عدد من اŸهن كانت
م -ه -ددة ب -ا’ن -دث -ار ع -ل -ى غ -رار صس -ن -اع -ة السسÓ-ل
واŸظÓت التي ’ تزال حرفة نشسطة لدى الكثÒ
م-ن ال-ع-ائÓ-ت ال-ق-اط-ن-ة ب-اŸن-اط-ق ال-ن-ائية دون أان
تصسل إاليها يد اإ’حصساء ،كما تبقى اأ’رقام اŸقدمة
م -ن ط -رف ال -غ -رف -ة ح -ول ع -دد ال -ن-اشس-ط Úوال-ي-د
العاŸة ‘ القطاع اŸقدرة بأازيد من  10آا’ف
منصسب شسغل بعيدة عن حقيقة هذا النشساط ‘
اŸي -دان ب -ال -ن -ظ-ر إا ¤ت-فضس-ي-ل عشس-رات ا◊رف-يÚ
خ -اصس -ة ل -دى اŸرأاة ال -ري -ف-ي-ة ال-نشس-اط ب-ع-ي-دا ع-ن
اأ’ضسواء وتبعات الرسسوم والضسرائب أاغلبها “ارسس
‘ البيوت وتصسرف ‘ اأ’سسواق اأ’سسبوعية لبغلية
وبودواو ،حيث سساهمت مداخيل هذه ا◊رف ‘
تأاط ÒعائÓت وإاعالة عشسرات اأ’نفسس ‘ صسمت
ي-غ-م-ره ال-ت-ح-ف-ظ وال-ق-ن-اع-ة Ãا Œود ب-ه أان-ام-ل-ه-ن
الذهبية.
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لتمك ÚاÎŸششح ÚاŸتأاخرين من إا“ام العملية

وزارة الÎبية “دد فÎة تسصجيÓت البكالوريا إا 16 ¤نوفمÈ
اأع-ل-نت وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ية،
نورية بن غÈيت ،عن “ديد فÎة
التسشجيلت ÎŸششحي امتحان ششهادة
ال -ب -ك -ال -وري -ا دورة ج -وان  2018اإ¤
غ- - -اي- - -ة ي - -وم اÿم - -يسس  16نوفمÈ
ا÷اري ،ل- - - - - -ت- - - - - -م - - - - -ك ÚاÎŸحششÚ
اŸت -اأخ -ري -ن م -ن تسش -ج-ي-ل اأن-فسش-ه-م ‘
اأقرب وقت.

جÓل بوطي
اأوضسحت بن غÈيت ‘ منشسور لها عÈ
صس-ف-ح-ت-ه-ا ال-رسس-م-ي-ة ع-ل-ى شسبكة التواصسل
ا’جتماعي «فيسسبوك» ،اأول اأمسس ،اأنه ”
“دي - -د فÎة ال - -تسس- -ج- -يÓ- -ت ÎŸشس- -ح- -ي
ام -ت -ح-ان شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ل-دورة ج-وان
 2018اإ ¤غاية يوم  16نوفم Èا÷اري،
ب -غ -رضس “ك Úال -تÓ-م-ي-ذ اŸت-اأخ-ري-ن م-ن
اإ“ام عملية التسسجيل ع Èا’أنÎنت.
وحسسب اŸنشس -ور ف -اإن -ه ” اإع -ادة ف -ت -ح
م -وق -ع ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل Ó-م -ت -ح -ان -ات
واŸسس- -اب -ق -ات ‘ وقت سس -اب -ق ‘ ،ال -فÎة
اŸمتدة من  9اأكتوبر اإ ¤غاية  9نوفمÈ
 2017وذلك لتاأكيد التسسجيل والتاأكد ثانية
من صسحة اŸعلومات اŸسسجلة ،لضسمان
كل اŸعلومات الضسرورية.
ك- -م- -ا اأشس- -ار ذات اŸصس- -در اأن ع -م -ل -ي -ة
ال -تسس -ج -ي -ل سس -ت -ك -ون ع -ل -ى ن -فسس اŸوق -ع
اÙدد سسلفا ،اأي على اŸوقع ا’إلكÎوÊ
للديوان الوطني لÓمتحانات واŸسسابقات
 ،bac.onec.dzواأن ح-ق-وق ال-تسس-ج-ي-ل تدفع
ل-ل-م-ت-م-درسس Úبقيمة  1500دج و  3اآ’ف
دينار لÓأحرار ،غ Òا◊اصسل Úعلى شسهادة
البكالوريا و 5اآ’ف دج لÓأحرار ا◊اصسلÚ
على شسهادة البكالوريا ‘ دورات سسابقة
ع- -ن ط- -ري- -ق ا◊وال- -ة الÈي- -دي -ة ال -ت -ي ”
سسحبها من موؤسسسسات التمدرسس اأو مديرية

الÎبية ،كما يرفق اÎŸشسح شسهادة اإصسدار
ا◊والة الÈيدية مع ملف التسسجيل بعد
ختمها من طرف قابضس مكتب الÈيد.
‘ حال وجود خطاأ ‘ اŸعلومات على
اÎŸشسح اإبÓغ اŸوؤسسسسة الÎبوية بالنسسبة
للمتمدرسس Úاأو مديرية الÎبية والتي تقوم
ب -اإرسس -ال ال -تصس-ح-ي-ح-ات الÓ-زم-ة اإ ¤ف-رع
ال -دي -وان ال-ذي ت-ت-ب-ع-ه ،وŒرى اخ-ت-ب-ارات
الÎب-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ة بالو’ية التي
ي- -ق- -ي- -م ب- -ه- -ا اÎŸشس- -ح ا◊ر اب- -ت -داء م -ن
16مارسس  2018اإ ¤غاية  1اأفريل ‘ ،حÚ
يسسحب ا’سستدعاء اÿاصس با’متحان من
اŸوقع ‘ حدود  20ماي .2018
وجدير بالذكر اأن التسسجيل ا’إلكÎوÊ
سسهل كثÒا على اÎŸشسح Úالذين باتوا
يفضسلون هذه الطريقة ،حيث ياأتي ضسمن
ا’إصسÓحات التي تقوم بها وزارة الÎبية
ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-ب-ي-داغ-وجي اأو
الÎب-وي ب-ه-دف ب-ل-وغ ت-ع-ل-ي-م م-ت-ط-ور وه-و
ضسمن اأجندة الوزارة ‘ اŸرحلة الراهنة.

’عتماد على أاياد جزائرية ومواد بناء ﬁلية الصشنع  100باŸائة
با إ

«’فارج هولسصيم » تعرضس تقنية متطورة إ’عادة
إاصصÓح الطرق اŸهÎئة

ق- -امت شش- -رك- -ة ’ف- -ارج ه- -ولسش -ي -م
ا÷زائ- -ر ب- -ا’ششÎاك م- -ع م- -دي- -ري- -ة
ا’أششغال العمومية لو’ية ا÷زائر،
وشش - -رك - -ة « ا سس اأن سش - -ي م- -ي- -زوغ- -ي»
اŸوؤسشسش - -ة ال - -ع - -م - -وم - -ي- -ة ل- -لأشش- -غ- -ال
العمومية ،وا ÈıاŸركزي للأششغال
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ب-اإ‚از ل-وح-ة Œري-ب-ي-ة
’إع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-ب-ق-ات السش-طحية
ل-ل-ط-رق اŸت-ده-ورة بتقنية متطورة،
‘ الطريق الرابط ب Úمقطع خÒة
وتسشالة اŸرجة.

حياة  /ك
“ت ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي اأط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا
اسسم «اأردية  « 600التي غطتها اأول اأمسس
«الشسعب» ،اأجريت على مسسافة ب Úبلديتي
مقطع خÒة وتسسالة اŸرجة على الطريق
ال -وط -ن -ي رق -م  ،67ال- -ذي ي- -ج- -ري اإع- -ادة
اإصسÓ-ح-ه ،ب-اسس-ت-ع-م-ال ›م-وع-ة م-ن مواد
ال-ب-ن-اء ” ت-ط-وي-ره-ا واإن-ت-اج-ه-ا م-ن طرف
شسركة ’فارج هولسسيم ا÷زائر.
ت-ت-م-ث-ل ه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة ك-م-ا اأوضس-ح عمار
‡ث- -ل ’ف- -ارج ه- -ولسس- -ي -م ا÷زائ -ر خ Ó-ل
م -داخ -ل -ت -ه ال -ت -ي ق -دم -ه-ا ‘ فضس-اء ج-ه-ز
خصس -يصس -ا ل -ه -ذا ا◊دث ع-ل-ى م-ق-رب-ة م-ن
الطريق الذي “ت عليه هذه التجربة‘ ،
اإزالة التعبيد اŸوجود الذي اأصسبح ‘ حالة
م -ت -ده -ورة بسس -مك ي -ق -در م-ا ب 20 Úو30
سسنتيم ،Îمن اأجل Œديده.
واأفاد اŸتحدث اأن هذه التقنية التي ”
Œرب-ت-ه-ا ب-و’ي-ة سس-ط-ي-ف ،تسس-ت-ع-م-ل ف-يها
اآ’ت خاصسة اأصسبحت “تلكها العديد من
اŸوؤسسسس- - -ات ا÷زائ- - -ري- - -ة ‘ السس - -ن - -وات
ا’أخÒة ،وق -د شس -اه -دت الصس -ح -اف -ة ال -ت-ي
غطت ا◊دث بالتفصسيل كيفية تطبيق هذه
ال -ت -ق -ن -ي -ة ع -ل -ى ج -زء م -ن ال -ط-ري-ق ،وق-د
اسستغرق ذلك عشسرات من الدقائق ،و⁄
ي -ت-ب-ق حسسب الشس-روح-ات ال-ت-ي ق-دمت ل-ن-ا
سسوى وضسع الطبقات ا’أخÒة اŸغلفة من
مادة ا’إسسفلت وفتح الطريق.
وت -وف -ر ت-ق-ن-ي-ة اإع-ادة اإصسÓ-ح اهÎاءات
الطرق وا’أرصسفة بتقنية «اŸعا÷ة على
ال- -ب- -ارد» ب- -اسس- -ت- -ع- -م- -ال اŸادة ال- -راب- -ط -ة
ال- -ه- -ي- -درول -ي -ك -ي -ة ،م -زاي -ا ك -بÒة اأب -رزه -ا

اŸتحدث ‘ مداخلته ،من حيث الصسحة
والسسÓ- -م- -ة وال- -ت -ك -ال -ي -ف ،وم -دة ا’إ‚از،
وتضسمن حماية للبيئة.

تخفيضس نسصب ـة التكـ ـ ـ ـاليف
من  10اإ 15 ¤باŸائة
واأكد ‡ثل ’فارج هولسسيم ا÷زائر اأن
اŸواد التي تسستعمل ‘ هذه التقنية ﬁلية
 100باŸائة ،ويتحكم فيها ا÷زائريون من
م- -ه- -ن -دسس Úوم -ه -ن -دسس Úم -ع -م -اري ،Úو’
ت-ت-ج-اوز اآج-ال ت-ط-ب-ي-ق ه-ذه ال-ل-وح-ة ع-ل-ى
الطرق اŸهÎئة سسوى اأيام قÓئل ،ليعاد
فتحها لÓسستعمال ،كما تخفضس من نسسبة
التكاليف من  10اإ 15 ¤باŸائة ،مÈزا اأن
ه -ذا ا◊ل ق -د اأث -بت ف -ع -ال -ي -ت-ه ‘ ال-ع-ا⁄
باأسسره’ ،أنه يوفر اأداء تقنيا طويل ا’أمد،
ما يجعله اأفضسل من التقنيات التقليدية.
غ Òاأن ا’إشس- - - -ك- - - -ال اŸط- - - -روح حسسب
اŸتحدث والذي يجعل الكث Òمن اأصسحاب
م-وؤسسسس-ات ا’أشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،يتخوفون
من اعتمادها ،داعيا ‘ هذا الصسدد اإ¤
اإدراج - -ه- -ا ‘ دف Îا’أع- -ب- -اء ،ل- -ك- -ي ي- -ت- -م
تطبيقها ،نظرا Ÿا توفره من مزايا خاصسة
م - -ن ا÷انب اŸا‹ ،وذلك ب - -ال- -ن- -ظ- -ر اإ¤
ال -وضس -ع ا’ق -تصس -ادي ا◊ا‹ ل-ل-بÓ-د ال-ذي
يتطلب عقلنة ‘ تسسي ÒاŸوارد اŸالية.
و من جهته اأو ¤رحما Êمدير ا’أشسغال
ال -ع -م -وم -ي -ة ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر اأه-م-ي-ة ل-ه-ذه
ال -ل -وح -ات ال-ت-ي ت-ع-ال-ج ت-ده-ور ال-ط-رق-ات
بالتقنية ا◊ديثة ،واعتÈها ح Óلوضسعية
العديد منها ،مفيدا اأن  900كلم من الطرق
متدهورة ،وسسيتم اإعادة اإصسÓح  308منها،
مÈزا ا◊م -اي -ة ل -ل -ب -ي -ئ -ة واÙي -ط ال -ت -ي
ت-وف-ره-ا ال-ت-ق-ن-ي-ة ،ال-ت-ي ’ ت-زي-ل الطبقات
اŸهÎئ -ة ،واإ‰ا ت -ع -ا÷ه -ا ب -اإضس-اف-ة م-واد
خاصسة مطورة فوقها (تقويتها بدل اإعادة
اإ‚ازه -ا) ف -ت -ج -ع-ل-ه-ا اأك ÌصسÓ-ب-ة وت-وف-ر
السسÓمة Ÿسستعمليها.
ويذكر اأن هذا ا◊ل «اأردية « 600ياأخذ
ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار اŸوق-ع ،ت-ط-ل-ع-ات الزبائن،
اŸع- -اي( Òال- -وصس- -ف ،ال- -ع- -رضس ال- -ت- -ق- -ن -ي
وا’قتصسادي) خÓل عملية التنفيذ ،كما اأن
اسستÓم ا’أشسغال يتم من قبل فريق ﬂتصس
ومن قبل  Èﬂالبناء اÿاصس.

ألسصبت  11نؤفمبر  201٧م
ألمؤأفق لـ  22صصفر  143٩هـ
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فيما ّÁيز الفتؤر ا◊ملة النتخابية بعنابة

تشصكيÓت سصياسصية تكّثف لقاءاتها
ا÷وارية وأاخرى ’ حدث
لحزاب السسياسسية ول خرجات ميدانية للمرشسحÚ
“ّيزت ا◊ملة النتحابية بؤلية عنابة بنؤع من الفتؤر ،حيث  ⁄تعرف اجتماعات مكثّفة لرؤوسساء ا أ
لخ Òعلى زيارة عدد ﬁتشسم لرؤوسساء
بالظفر Ãقاعد البلديات واÛلسس الشسعبي الؤلئي ،حيث اقتصسرت ا◊ملة النتحابية وهي تدخل أاسسبؤعها ا أ
لحزاب على غرار لؤيزة حنؤن ،عبد اÛيد مناصسرة ،في ‹Óغؤيني ،وعمار غؤل الذي افتتح ا◊ملة النتخابية بعنابة.
ا أ
م-ك-ث-ف-ة أيضص-ا ب-ؤسص-ط أل-م-دي-ن-ة ،وشصعارهم تحسصين بدوره خرجاته ألميدأنية ،حيث كان تركيزهم على
معيشصة ألمؤأطن وألمسصاهمة في إأنتاج ألثروأت في ضصرورة تضصافر جهؤد جميع أأ’حزأب وألمرشصحين
بدورها ألعديد من ألقؤأئم أ’نتخابية لؤ’ية عنابة ظ -ل أأ’زم-ة أ’ق-تصص-ادي-ة أل-ت-ي ت-م-ر ب-ه-ا أل-ج-زأئ-ر ،أأ’كفاء إ’خرأج عنابة من ألمشصاكل ألتي يعيشصها
لم تكن لها خرجات ميدأنية مكثفة ،حيث أقتصصرت فضص Óعن مؤأصصلة برنامج رئيسش ألجمهؤرية عبد سص-ك-ان-ه-ا وأل-ؤأق-ع أل-م-ع-اشش أل-ذي ي-ح-ت-اج إأل-ى ب-ذل
ألمزيد من ألجهد ’سصتعادة عنابة مكانتها ،وقد
على بعضش ألتشصكيÓت ألسصياسصية ،على غرأر حزب ألعزيز بؤتفليقة.
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-ؤط-ن-ي أل-ذي يصص-ن-ع أل-حدث في ب- -دوره- -م م- -رّشص- -ح- -ؤ ح- -زب أل- -ت- -ج- -م -ع أل -ؤط -ن -ي شصّ-ددوأ ع-ل-ى ضص-رورة أل-ت-ؤج-ه ب-ق-ؤة ن-ح-ؤ صص-ن-ادي-ق
مختلف بلديات ألؤ’ية ،بتنظيم نشصاطات جؤأرية ألديمقرأطي يعملؤن بؤ’ية عنابة على ألتكثيف من أ’قترأع لمنح أصصؤأتهم لصصالح من يرونه أأ’نسصب
’سصتمالة وأسصتقطاب ألهيئة ألناخبة للتؤجه نحؤ أللقاءأت ألجؤأرية وألتقرب من ألمؤأطن ،وشصرح ل -ت -ح -م -ل أل -مسص -ؤؤول -ي -ة وخ -دم-ة أل-ؤ’ي-ة وسص-ك-ان-ه-ا
صص -ن -ادي -ق أ’ق -ت-رأع’ ،خ-ت-ي-ار م-رشص-ح-ي-ه-م ي-ؤم  23برنامجهم لكسصب وّده وأسصتمالته للتقرب بقؤة نحؤ وألنهؤضش بها ،وحمايتها من ألؤأقع ألذي تعيشصه،
نؤفمبر ألجاري ،وذلك من خÓل تقديم برأمجهم صص -ن -ادي-ق أ’ق-ت-رأع ،وم-خ-اط-ب-ة ألشص-ب-اب ب-ال-درج-ة على غرأر ألفسصاد ألذي بات ينخرها.
ألمختلفة ومحاولة إأقناعهم بهدف ألظفر بمقاعد أأ’ول -ى وأل -ذي ي -ع -ت -ب -ره ع -نصص-رأ ف-ع-ا’ ف-ي أل-ب-ن-اء وشصّ- -دد أ’ت- -ح- -اد ع- -ل -ى أل -ت -ؤأصص -ل أل -م -ب -اشص -ر م -ع
في ألبلديات وألؤ’ية.
ألمؤأطنين وألتفاني في خدمة سصكان عنابة ،وتغيير
ألمؤؤسصسصاتي ،ويرأهن علية في ألتنمية.
وت -ع -رف ل-ق-اءأت أل-ح-زب إأق-ب-ا’ م-ن ط-رف سص-ك-ان ممّثلؤ «أأ’رندي» كانت لهم خرجات لبلديات عدة ،وجه ألؤ’ية ،فضص Óعن تحريك عجلة ألتنمية في
أل -ؤ’ي -ة ،ح -يث ي -رك-ز «أآ’فÓ-ن» حسصب ت-ؤج-ي-ه-ات على غرأر وأد ألعنب ،ألشصرفة ،سصيدي سصالم..فضص Óمختلف ألمجا’ت ،وتحقيق نهضصة ألبÓد ،حاملين
أم -ي -ن -ه أل -ع-ام ج-م-ال ول-د ع-ب-اسش ع-ل-ى أل-خ-رج-ات عن لقاءأت جؤأرية بالمقاهي وأأ’سصؤأق وتقديم شصعار «خدمتكم وأجبنا وعهدنا».
ألجؤأرية ،وشصرح برأمجهم ألتي تدغدغ فئة ألشصباب برنامجهم ألذي يقؤم على تعزيز أمن هذأ ألؤطن ،وف -ي أل -ؤقت أل-ذي ت-ع-رف ف-ي-ه ب-عضش أل-تشص-ك-يÓ-ت
على وجه ألخصصؤصش ،على أعتبار أن ألمسصتقبل وضص -م -ان أ’سص -ت -م -رأري-ة م-ن خÓ-ل أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ألسصياسصية نشصاطات ولقاءأت جؤأرية مكثّفة ،تعرف
ل-لشص-ب-اب ،م-رك-زي-ن ف-ي خ-ط-اب-ات-ه-م ع-ل-ى أل-تشصغيل دي-م-ؤم-ة أل-ع-دأل-ة أ’ج-ت-م-اع-ية وألتضصامن ألؤطني ،تشص -ك -ي Ó-ت أخ -رى شص -ب -ه سص -ب -ات ،ح -يث أق-تصص-رت
وألسصكن وألذين يعتبرأن على رأسش ألمشصاكل ألتي وأكد ممثلؤ «أأ’رندي» على أن ألقؤأئم أ’نتحابية ل -ق-اءأت-ه-ا ع-ل-ى ب-عضش أأ’ح-ي-اء م-ق-اب-ل حضص-ؤر ج-د
يتخبط فيها أغلب سصكان ألمدينة.
تضص -م م -رشص -ح -ي -ن ذو ك -ف -اءة ي -ت -ح -ل -ؤن ب -ال -ن-زأه-ة م -ح -تشص -م لسص -ك -ان أل -ؤ’ي-ة ،وأل-ذي-ن ع-ل-ى م-ا ي-ب-دو
كما لم يسصتثن مرشّصحؤ ألمجلسش ألؤ’ئي وألبلدي وشصعارهم ألؤفاء للمؤأطنين وألصصدق في تعاملهم حسصمؤأ أأ’مر منذ ألبدأية ’ختيار ممثليهم في
ألمجالسش ألبلدية وألؤ’ئية.
م -ن خ -رج -ات -ه -م أل -ت -ؤج -ه ن-ح-ؤ أل-م-ن-اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة معهم.
وألجبلية ،ألبيؤت وألمقاهي ،وكانت لهم خرجات أما أ’تحاد من أجل ألنهضصة وألعدألة وألبناء فكثّف

عنابة :هدى بوعطيح

أاويحيى من الشسلف:

الذهاب إا ¤ا’نتخابات بقوة صصفعة للمشصككÚ

لم Úال - -ع - -ام ل - -ل - -ت - -ج - -م- -ع ال- -ؤط- -ن- -ي
ث - -م - -ن ا أ
الدÁقراطي أاحمد أاويحيى اÙطات التاريخية
لج- -راءات ال- -ت- -ي ق -ط -ع -ه -ا ح -زب -ه ‘ مسس -ان -دة
وا إ
برنامج رئيسس ا÷مهؤرية وما حققه من مكاسسب
ج- -ع- -لت ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -دÁق- -راط- -ي ي -راف -ق ه -ذه
اÿط -ؤات بÈن -ام -ج ل -دع -م ال -ن -م -ؤ واŸشس -ارك-ة ‘
لصسÓحات لتحقيق الرفاهية لكل فئات اÛتمع
ا إ
التي –اول بعضس أاطراف من اŸعارضسة التشسكيك
لم Úالعام.
لم Úا أ
فيها حسسب ا أ

الششلف :و.ي.أاعرايبي

حسصب أويحيى فإان أإ’جرأءأت ألتي أقرها رئيسش
ألجمهؤرية إ’عادة إأنعاشش ألخزينة ألعمؤمية مكنت
من تجاوز أأ’زمة بسصÓم وتؤفير  100مليار دينار
جزأئري دون أللجؤء إألى أ’سصتدأنة ألخارجية ألتي
يرفضصها ألشصعب ألجزأئري ألسصيد في قرأرأته يقؤل
Óرن-دي ،أل-ذي رد ع-ل-ى أأ’ح-زأب
أأ’م -ي -ن أل -ع -ام ل  -أ
ألمشصككة من ألمعارضصة ألتي تسصاءلت على مصصير
 100مليار ألمجسصدة كمشصاريع تعرفها ألمجالسش
ألشص -ع-ب-ي-ة أل-ب-ل-دي-ة وأل-م-ج-السش أل-ؤ’ئ-ي-ة كسص-ل-ط-ات
محلية منتخبة ،وهؤ ما مكن من تحريك عجلة
ألتنمية وتحقيق إأنجازأت هامة.
وبخصصؤصش أإ’سصتمرأر في تحقيق ألمكاسصب أشصار
زع- -ي- -م أأ’رن- -دي أن أإ’م -ك -ان -ي -ات أل -ح -ال -ي -ة ب -ع -د
أل-مصص-ادق-ة ع-ل-ى م-ي-زأن-ية  2018سص-ت-مكن ألخزينة
ألعمؤمية على ألمسصتؤى ألؤطني من تؤفير  150ألف

سصكن ريفي آأخر لفائدة قاطني ألريف مع ضصخ
أمؤأل لبناء  300ألف سصكن إأجتماعي ،باإ’ضصافة
تخصصيصش 100مليار د.ج لتفعيل برأمج عدل ألتي
سص -ت -ن -ط-ل-ق ب-ق-ؤة حسصب ذأت أأ’م-ي-ن أل-ع-ام ل-ح-زب
أأ’رأن- -دي ،ن- -اه -يك ع -ن دف -ع أل -ق -روضش ل -لشص -ب -اب
أل-مسص-ت-ث-م-ر ضص-م-ن أإ’صصÓ-ح-ات أل-ت-ي يشصارك فيها
ح -زب -ه رف -ق -ة ألشص -رك -اء ألسص -ي -اسص -ي -ي -ن يشص -ي-ر ذأت
ألمتحدث أمام مناضصليه من  35بلدية.
ومن جانب آأخر رأهن ألرقم وأحد في أأ’رندي
على إأعتماد جملة أإ’صصÓحات ألقادمة ألخاصصة
ب -ال Ó-م -رك-زي-ة ف-ي ت-ن-ف-ي-ذ أل-مشص-اري-ع خ-اصص-ة ت-لك
ألمتعلقة با’سصتثمار.
معتبرأ دور ألمجالسش ألشصعبية ألبلدية وألمجلسش
ألشصعبي ألؤ’ئي ألذي قال عنه إأنه برلمان محلي
م -ع أإ’دأرة أل -ت -ن -ف-ي-ذي-ة ي-خ-ؤل ل-ه-ا ت-ؤزي-ع وصص-رف
أل-م-ب-ال-غ أل-م-ال-ي-ة أل-ت-ي ت-م-ن-ح-ه-ا أل-دول-ة وأل-ت-ي من
ألمتؤقع أن تصصل ما بين  35و  100مليار للؤ’ية
أل-ؤأح-دة ،ل-ذأ ب-ات حسص-ب-ه م-ن أخ-ت-ي-ار أل-م-ن-ت-خبين
أل-م-ح-ل-ي-ي-ن ل-تسص-ي-ي-ر شص-ؤؤون منتخبيهم وألسصهر على
أل -م-ج-ال أل-ت-ن-م-ؤي ل-ت-حسص-ي-ن ظ-روف أل-ع-يشش أل-ت-ي
ي -ت -ط -ل -ع إأل-ي-ه-ا ح-زب-ه ب-ع-دم-ا رف-ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ل-ى
أل -مشص -اري -ع ،م -ذك -رأ أن ح-زب-ه صص-احب أل-م-ه-ام-ات
ألصص-ع-ب-ة م-ن-ذ نشص-أات-ه ف-ي خضص-م أأ’زم-ة وأل-عشص-ري-ة
ألسصؤدأء ألتي خرج منها ألشصعب ألجزأئري منتصصرأ
بفضصل ألمصصالح أأ’منية وألجيشش وألمخلصصين يقؤل
أوي -ح -ي -ى .ل-ذأ ح-ذرأل-رق-م وأح-د ف-ي أأ’رن-دي م-ن

...ويؤؤكد من تيارت :

شصدد أأ’مين ألعام للتجمع ألؤطني ألديمقرأطي أحمد
أويحيى ،أمسش ،من ألقاعة متعددة ألرياضصات بلعربي
عبد ألله بتيارت ،على ضصرورة أختيار من يترأسش
ألمجلسش ألبلدي أو ألؤ’ئي ،لكؤن ألمرحلة ألقادمة
حسص -اسص -ة وت -ح -ت -اج إأل -ى رج -ال ي -ع -ت -رف -ؤن ب -ؤط -ن-ه-م
وإأنجازأته أو’ ويقفؤن معه في وقت ألشصدة.
وأضصاف أن منتخبي أأ’رندي أظهروأ قدرأتهم في
تسصيير ألمجالسش ألبلدية في ألعهدأت ألمتعاقبة ،و’
يزألؤن يخدمؤن وطنهم ،مشصيرأ إألى أن قؤأئم ألحزب
ب -ؤ’ي -ة ت -ي -ارت تضص -م أك -ث -ر م -ن إأط-ار ج-ام-ع-ي درسش
بالجزأئر.أويحيى قال إأن قانؤن ألمالية لسصنة 2018
جاء بعدة مزأيا منها تجديد برنامج ألدعم ألفÓحي،
ودعم أأ’عÓف للمؤألين ،ودفع متسصحقات ألمقاولين،

مشسددا على ضسرورة إادراك الناخب حقؤقه وواجباته

أثنى متصصدر قائمة لؤؤلؤؤة ألجزأئر للجزأئر ألؤسصطى
حكيم بطاشش خÓل لقاء جمعه بمؤأطني ومؤأطنات
حي ألسصحانين «تاقارأ» ،على ألثقة وألرعاية أللتين
ح-ظ-يت ب-ه-م-ا ق-ائ-م-ت-ه ع-ن-د سص-ك-ان أل-ح-ي أل-ع-ت-يق،
م -ع -ت -ب -رأ أن ه -ذأ أل-ح-رصش م-ن ألسص-ك-ان أسص-ت-ج-اب-ة
طؤعية في حل بعضش ألمشصاكل ألعالقة وتؤفير بعضش
أ’نشصغا’ت ألتي تم تحقيق ألجزء أأ’كبر منها خÓل
ألعهدة ألماضصية.

نور الدين لعراجي

في حضصؤر مرشصحي ألقائمة ألحرة لؤؤلؤؤة ألجزأئر
أك -د ب -ط-اشش ،أن سص-ك-ان ب-ل-دي-ة أل-ج-زأئ-ر أل-ؤسص-ط-ى
مدعؤون يؤم  23نؤفمبر ألتاريخ ألحاسصم وألمؤعد
أل- -ف- -اصص -ل ’خ -ت -ي -ار رئ -يسش ب -ل -دي -ت -ه -م م -ن خ Ó-ل
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توسصيع صصÓحيات اŸنتخب ÚاÙلّي Úلتحقيق تنمية أافضصل

دعا رئيسس ا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية
عمارة بن يؤنسس ،أامسس الأول ،بتيزي وزو،
ل -ت -دع -ي -م صس Ó-ح -ي -ات اŸن -ت -خ -ب ÚاÙل -يÚ
لتحقيق تنمية أافضسل للجماعات اÙلية.

قال بن يؤنسش خÓل تجّمع شصعبي ،في أإطار
ألحملة أ’نتخابية لمحليات  23نؤفمبر ،نشّصطه
ب -دأر أل -ث -ق -اف -ة «م -ؤل -ؤد م -ع -م -ري» ،أإن ق -ان-ؤن
أل -م -ن -ت -خب أل -م -ح -ل-ي ي-جب أن ي-ت-غ-ي-ر ل-م-ن-ح-ه
صصÓ-ح-ي-ات أك-ب-ر ،خصص-ؤصص-ا أ’ق-تصص-ادي-ة م-ن-ها
أل-ت-ي سص-تسص-م-ح ل-ه ب-ال-ت-ك-ف-ل أفضص-ل ب-انشص-غ-ا’ت
ألمؤأطن وجماعته ألمحلية.
وألّ- -ح ذأت أل- -م- -ت- -ح- -دث ،ع- -ل- -ى ضص- -رورة م -ن -ح
صصÓحيات لرئيسش ألبلدية لتسصيير ألعقار في
بلدياته ،حتى يتمكن من أقترأح أرأضش عقارية
ل-ل-مسص-ت-ث-م-ري-ن ،أل-ذي-ن ي-رغ-ب-ؤن في أ’سصتقرأر،
بد’ من أن يتؤجهؤأ لÓإدأرة ’إيجاد حل لهذأ
ألملف.
وترى ألحركة ألشصعبية ألجزأئرية ،ألتي تدأفع
عن أولؤية ألمنتخب على ألمؤظف ،مع أحترأم
تؤأزن ألسصلطة وألتنسصيق مع أ’إدأرة ،أن رئيسش

أل -م -ج -لسش ألشص-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي وأل-ؤ’ئ-ي ي-جب أن
يكؤن ألقاضصي أ’أول في بلديته حتى يتمكن من
تسصيير ألعقار وتكييفه مع ألمشصاريع ألعمرأنية
ألتي تتماشصى مع خصصؤصصيات بلديته.
كما طالب بن يؤنسش بتطبيق ألÓمركزية في بلد
كبير مثل ألجزأئر ،دأعيا أيضصا ’إنشصاء شصرطة
جؤأرية في كل بلدية لتحسصين ألؤضصع أ’أمني

غؤيني من برج بؤعريريج:

التّصصويت بكثافة لدعم شصرعية اŸنتخب ‘ ا’قÎاع اŸقبل

لصسÓح الؤطني في¤Ó
دعا رئيسس حركة ا إ
لول ،ب-ب-ل-دي-ة ا◊م-ادي-ة
غ -ؤي -ن -ي ،مسس -اء أامسس ا أ
(ج-ن-ؤب ب-رج ب-ؤع-ري-ري-ج) ،إا ¤ضس-رورة «ال-تؤجه
ب -ك -ث -اف-ة ن-ح-ؤ صس-ن-ادي-ق القÎاع ‘ السس-ت-ح-ق-اق
الن -ت-خ-اب-ي اŸق-ب-ل» ،و»ﬁارب-ة ظ-اه-رة ال-ع-زوف
لعطاء شسرعية أاكŸ Èمثلي الشسعب ‘ اÛالسس
إ
اÙلية».

أإلى صصناديق أ’قترأع باأعدأد غفيرة ،وذلك
م -ن أج-ل «دع-م شص-رع-ي-ة أل-م-ن-ت-خب أل-م-ح-ل-ي
وألسصماح له بالتمثيل ألفعال في ألمجالسش
ألشصعبية ألمنتخبة».
ورأف - -ع غ- -ؤي- -ن- -ي أيضص- -ا م- -ن أج- -ل ت- -ؤسص- -ي- -ع
صصÓ-ح-ي-ات أل-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ألمحليين وتعزيزها
لتمكينهم  -كما قال -

مناصسرة من معسسكر:

أأ’ب -ؤأق وصص -ان-ع-ي أل-ب-ؤؤسش وم-روج-ي أإ’شص-ع-ات أ’ن
ألمؤأطن وبالخصصؤصش ألشصباب عرف كيف يفؤت
ألفرصصة على أعدأء أأ’مة بعدما أسصتخلصش ألدرسش
مما يعانيه أأ’شصقاء في ليبيا وأليمن وغيرها من
ألبلدأن ألعربية بفعل تدخل قؤى غربية وحتى دول
عربية من خÓل سصعيها لتقسصيم وضصرب وحدة هذه
أل -دول أل -غ -ارق -ة حسصب أوي -ح -ي-ى ف-ي أل-دم-ار .ل-ذأ
فالذهاب يؤم أإ’نتخابات بقؤة صصفعة أخرى أ’لئك
أل-م-ت-ربصص-ي-ن وأل-مشص-ك-ك-ين وأعدأء ألجزأئري يقؤل
زعيم أأ’رندي.

وت -رك -يب ألسص -ي -ارأت ب -ع -ي -ن ب-ؤشص-ق-ي-ف ومصص-ن-ع رج-ل
أأ’عمال طحكؤت ألذي رغم أ’نتقادأت ألتي تعرضش
لها إأ’ أنه أسصتثمر في ألؤ’ية وأسصتطاع تشصغيل أكثر
من 400ع -ام-ل م-ن ت-ي-ارت.وع-م-ا ي-ت-ردد ي-ؤم-ي-ا ع-ب-ر
وسصائل أإ’عÓم حؤل مصصير  1000مليار؟ رد أويحيى
ع -ل -ى ه -ؤؤ’ء أسص -أال-ؤأ ع-ن-ه-ا أل-دوأوي-ر وأل-ب-ل-دي-ات ف-ي
ألكهرباء وألمسصتشصفيات وألمÓعب وألمؤؤسصسصات ولم
ي -نسش أل-ح-رسش أل-ب-ل-دي وأل-م-ت-ط-ؤع-ي-ن إأب-ان أل-عشص-ري-ة
ألسص- -ؤدأء.ف- -ي أأ’خ -ي -ر دع -ا أوي -ح -ي -ى أل -حضص -ؤر إأل -ى
ألتصصؤيت بقؤة على منتخبي أأ’رندي كؤنهم أثبتؤأ
حسصب قؤله جدأرتهم في تسصيير مصصالح ألشصعب عبر
ألمجالسش ألمنتخبة.

تيارت :ع.عمارة

بطاشش ‘ زيارة له إا ¤حي السصحان« Úتاقارا» بالعاصصمة
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-م-ح-ل-ي-ة إأل-ى ت-جسص-ي-د أل-دي-م-ق-رأطية
وألخروج بقؤة للتصصؤيت لصصالح ألقائمة ألحرة لؤؤلؤؤة
ألجزأئر ،مشصددأ في ألسصياق ذأته على ضصرورة أن
يكؤن ألناخب وأعيا بحقؤقه ووأجباته.
مؤؤكدأ أن بلدية ألجزأئر ألؤسصطى بحاجة ماسصة إألى
رجال ونسصاء أكفاء لمؤأصصلة مسصيرة ألبناء ،دأعيا
أل-م-ؤأط-ن-ي-ن إأل-ى أل-تصص-ؤيت لصص-ال-ح ب-رنامج ألقائمة
ألحرة «ج» لؤؤلؤؤة ألجزأئر ألذي يتضصمن أقترأحات
ع -دي -دة م -ن شص -أان -ه -ا أن ت -ق -دم ح -ل -ؤ’ ل -ل -مشص -اك -ل
ألرئيسصية.
أوضصح بطاشش أن برنامج قائمته يؤلي أهتماما كبيرأ
لفئة ألشصباب باعتباره أبن أأ’حياء ألشصعبية ،وبالتالي
هؤ في أتصصال دأئم كما تطرق إألى ترقية ألشصباب
وألتكفل بهم ،من خÓل إأشصرأكهم في عملية ألتنمية

بن يؤنسس من تيزي وزو:

أوضصح غؤيني في تجمع شصعبي نشصطه بدأر
ألشص-ب-اب ف-رح-ات م-ح-م-د ب-ب-ل-دي-ة أل-ح-م-ادي-ة
ب- -حضص- -ؤر م- -رشص- -ح- -ي أل- -ح- -رك- -ة وج -م -ع م -ن
أل-م-ن-اضص-ل-ي-ن ،ف-ي أإط-ار أل-ح-م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ية
لمحليات  23نؤفمبر ألجاري ،أنه «’بد أن
يتحلى ألمؤأطن بروح ألمسصؤؤولية من خÓل
أل-مشص-ارك-ة ب-ك-ث-اف-ة» ف-ي أ’ن-ت-خابات ألمقبلة
ل-ت-ج-دي-د أعضص-اء أل-م-ج-السش ألشص-عبية ألبلدية
وألؤ’ئية.
ودع -ا ف -ي ذأت ألسص -ي -اق م-ن-اضص-ل-ي تشص-ك-ي-ل-ت-ه
ألسص -ي -اسص -ي -ة أإل-ى أل-ت-ع-ب-ئ-ة أك-ث-ر خÓ-ل أ’أي-ام
ألمتبقية من عمر ألحملة أ’نتخابية ’إقناع
ألمؤأطنين ،خاصصة منهم فئة ألشصباب للتؤجه

من يجحد إا‚ازات وطنه ’ يسصتحق أان يÎأاسش ›لسصا منتخبا
منتقدأ ألذين يروجؤن أن ألجزأئر لم تمر باأزمة رغم
أن أل- -ع -ال -م ب -ك -ام -ل -ه شص -ه -د و’ ي -زأل ي -ع -يشش أأ’زم -ة
أ’قتصصادية ،مضصيفا أن قانؤن ألمالية أقر تؤفير 600
ألف منصصب عمل لفائدة ألشصباب.
وع -ن أل -دي -ؤن ،ق -ال أم -ي-ن ع-ام أأ’رن-دي إأن أل-ج-زأئ-ر
سصددت جميع ديؤنها في عهدة ألرئيسش بؤتفليقة ولن
تسصتدين كما يشصهر له ألبعضش ،ولن نرهن مسصتقبل
أبنائنا كما قال .وأضصاف أن ألذي يجحد إأنجازأت
ألبلد في وقت ألرئيسش عبد ألعزيز بؤتفليقة هؤ جاحد
للنعمة ،ففي  18سصنة أسصتتب أأ’من وشصهدت ألجزأئر
قفزة نؤعية في جميع ألمجا’ت.
محليا أثنى أويحيى على ما حققته و’ية تيارت من
إأن -ج -ازأت ’سص -ي-م-ا ف-ي أل-م-ج-ال ألصص-ن-اع-ي كصص-ن-اع-ة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’نتخابات –صص ÚللبÓد من اŸؤوامرة والّتهديدات

ان -ت -ق -د ع -ب -د اÛي -د م -ن -اصس-رة ،رئ-يسس
ح-رك-ة ›ت-م-ع السس-ل-م ،غ-ي-اب ب-عضس وسس-ائل
لع Ó-م ال-ع-م-ؤم-ي-ة واÿاصس-ة ع-ن ت-غ-ط-ي-ة
ا إ
نشس -اط -ات ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة ل -ل -ح -رك -ة
وت-رك-ي-زه-ا ع-ل-ى السس-ل-بيات يعت ،Èعلى حد
تعبÒه ،تشسؤيها لÓنتخابات ونؤعا من زرع
اليأاسس ‘ نفؤسس ا÷زائري.Ú

معسشكر :أام ا .Òÿسس

ك -ان م -ن -اصص -رة ق -د نّشص -ط ،أمسش ،ت -جّ-م -ع-ا
شص -ع -ب -ي -ا ف -ي أإط -ار أل -ح -م -ل -ة أ’ن -ت -خ-اب-ي-ة
ب -م -عسص -ك -ر ،دع -ا ف -ي -ه أل -ج -زأئ -ري -ي -ن أإل -ى
أل-مشص-ارك-ة ب-ق-ؤة ف-ي أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-محلية
ك -ؤن -ه -ا ت -جسص -ي -د ل -م-ف-ه-ؤم أل-دي-م-ق-رأط-ي-ة
أل-ح-ق-ي-ق-ي-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-م-ح-ل-ي-ة وت-حصص-ي-ن
للبÓد من ألمؤؤأمرأت وألتهديدأت ،مؤؤكدأ
ف - -ي سص- -ي- -اق خ- -ط- -اب- -ه أن- -ه ’ ب- -دي- -ل ع- -ن
أ’نتخابات ’إحدأث أي تغيير باعتبارها
ألطريقة أ’أكثر ر أفة بالشصعب عن دعؤأت
ألعنف وألخروج للشصارع.
و أّكد أنّ ألحركة سصتضصم جهؤدها لكل من
يعيد أ’أمل للجزأئريين و أن مشصاركتها في
أ’نتخابات ياأتي عن قناعتها أن تحصصين
ألدولة يكؤن على أسصسش صصحيحة قؤأمها
ألديمقرأطية ،ألؤحدة ألؤطنية وألمرجعية
ألدينية ،وألمطلؤب ،بحسصب عبد ألمجيد
م-ن-اصص-رة ،أن ت-ك-ؤن أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-م-ح-ل-ية
ألمقررة في  23نؤفمبر ،بدأية صصحيحة
ل -ت-م-ك-ي-ن ألشص-عب م-ن أخ-ت-ي-ار م-م-ث-ل-ي-ه ف-ي
ألمجالسش ألمحلية بؤعي ومسصؤؤولية .وعليه

دعا رئيسش حركة مجتمع ألسصلم أإلى ألتزأم
أ’إدأرة م -ب -د أ أل -ح -ي-اد وع-دم أل-ت-دخ-ل ف-ي
تعيين روؤسصاء ألبلديات أو «تزييف ألنتائج».
ك -م-ا أّك -د م-ن-اصص-رة ح-رصش ح-رك-ة م-ج-ت-م-ع
ألسص -ل -م ع -ل -ى أل -دف -اع ع -ن م -ج -م -ؤع-ة م-ن
أ’إصص Ó-ح -ات يسص -ت -دع -ي -ه -ا ق-ان-ؤن أل-ؤ’ي-ة
وألبلدية ،أهمها تحرير ألمجالسش ألبلدية
من وصصاية رئيسش ألدأئرة وألؤألي ،وتؤسصيع
صصÓحيات روؤسصاء ألبلديات بالشصكل ألذي
ي-م-ك-ن-ه-م م-ن ت-ح-م-ل أل-مسص-ؤؤول-ي-ة وت-ح-ؤي-ل
حاجيات ألمؤأطنين أإلى برأمج تنمؤية ،ثم
أإصصÓح ألجباية ألمحلية وتمكين ألمجالسش
أل- -ب- -ل- -دي- -ة م- -ن سص- -ل- -ط- -ة وم -رون -ة أل -ق -رأر
ب -ت -ح -ري -ره -ا م -ن أل -م -رك -زي -ة ح -ت -ى ي -ع-ؤد
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-م-ح-ل-ي-ة م-ع-ن-اها ألحقيقي،
وتسص- - -ت- - -رج- - -ع ب - -ذلك ث - -ق - -ة ألشص - -عب ف - -ي
ألمنتخبين ،بحسصب عبد ألمجيد مناصصرة.

...ويؤؤّكد من ع Úالدفلى:

ا’نتخابات وسصيلة وحيدة لتحقيق الّتغي ÒاŸنتظر

وف -ت -ح ك -ل أل -م-ج-ا’ت أم-ام-ه-م وم-ن-ح-ه-م أل-ف-رصص-ة
لتجسصيد أفكارهم وإأبدأعاتهم في شصتى ألمجا’ت
Óشصارة يؤأصصل بطاشش خÓل أأ’سصبؤع ألثالث من
ل إ
ألحملة أ’نتخابية لقاءأته ألجؤأرية بهدف شصرح
برنامج حملته أ’نتخابية.

أاّكد رئيسس حركة ›تمع السسلمي عبد
اÛيد مناصسرة ،أامسس الأول ،بع Úالدفلى،
أان الن-ت-خ-اب-ات تشسّ-ك-ل «ال-ؤسس-ي-ل-ة ال-ؤح-ي-دة
لتحقيق التغي ÒاŸنتظر».

في تجّمع شصعبي نشّصطه بقاعة عبد ألحميد بن
باديسش بمركز مدينة عين ألدفلى ،في إأطار
أ’نتخابات ألمحلية في  23نؤفمبر ألمقبل،
أوضصح مناصصرة أنه «دأخل حركتنا نؤؤمن كثيرأ
ب -أان -ه ’ ي-م-ك-ن إأح-دأث ت-غ-ي-ي-ر إأ’ ع-ن ط-ري-ق

أ’نتخابات».
وأكد أنه بالرغم من ألسصياق «غير ألمؤأتي
ألمتميز ’سصيما بالنقائصش فيما يخصش تسصيير
آأ’ف ألبلديات على ألصصعيد ألؤطني بسصبب
أأ’زمة ألمالية ألتي تمسش ألبÓد أتخذت حركة
مجتمع ألسصلم قرأر ألمشصاركة في هذأ ألمؤعد
أ’نتخابي قصصد زرع أأ’مل وألطمأانينة لدى
ألمؤأطنين».

إلسشبت  11نوفمبر  201٧م
إلموإفق لـ  22صشفر  1٤39هـ

»æWh

–ت ششعار «مسشتقبلنا ‘ أختيارنا»

قافلة –سصيسصية للمشصاركة إلقوّية ‘
إنتخابات  23نوفم Èبتيبازة
’ول ،من عاصشمة و’ية تيبازة ،قافلة –سشيسشية Œوب ﬂتلف بلديات ألو’ية لتوعية أŸوأطن Úبأاهمية
أنطلقت ،صشبيحة أمسس أ أ
أŸششاركة ألقوية ‘ أŸوعد أ’نتخابي ألقادم– ،ت ششعار« :مسشتقبلنا ‘ أختيارنا» وهي ألقافلة ألتي ضشّمت ‡ثل Úعن  10جمعيات رياضشية
وثقافية.

تيبازة :عÓء ملزي

كان أإعضشاء إلقافلة قد إنقسشموإ إلى دفعتين
إتجهت أإولهما نحو إلبلديات إلششرقية على
م-ت-ن ح-اف-ل-ت-ي-ن ،ف-ي-م-ا إت-ج-هت إلدفعة إلثانية
ن-ح-و إل-ب-ل-دي-ات إل-غ-رب-ي-ة ع-ل-ى م-ت-ن ح-اف-ل-تين
أإيضشا ،وهي إلدفعة إلتي توقفت مطول ببلدية
إل -دإم -وسس ب -ال-ن-اح-ي-ة إل-غ-رب-ي-ة ،أإي-ن تّ-م دع-وة
إلموإطنين من كّل إلفئات وإألعمار للمششاركة
إل -ق -وي -ة ف -ي إلسش -ت-ح-ق-اق إل-ق-ادم ،م-ع ت-وزي-ع
قصشاصشات تحث على ذلك وتذّكر بالوطنية
وعÓقة إلنتخاب بقوة مؤوسشسشات إلدولة .كما
تّمت إإلششارة أإيضشا إلى مسشاهمة إلمجالسس
إل-م-ن-ت-خ-ب-ة ف-ي ت-رق-ي-ة إل-ت-ن-م-ي-ة إلمحلية .كما
تنقلت ذإت إلقافلة أإيضشا إلى بلدية بني ميلك
إل -ن-ائ-ي-ة وب-ل-دي-ة إألره-اط إل-م-ج-اورة ،ونّشش-ط
إعضش -اؤوه -ا ل -ق -اءإت ج -وإري-ة م-ع إل-م-وإط-ن-ي-ن
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-وظ-ف-ي إل-ب-ل-دي-ات إل-م-ك-ل-فين
بملف إلنتخابات.
ف -ي سش -ي -اق ذي صش -ل -ة ،ح ّ-ل -ت إل -دف-ع-ة إألول-ى
للقافلة ببلدية فوكة ششرقا أإين أإقدم ممثلو
إل -ج-م-ع-ي-ات إل-مشش-ارك-ة ع-ل-ى ت-وزي-ع ع-دد م-ن
إل- -قصش- -اصش- -ات وإل- -م -ط -وي -ات ع -ل -ى إلشش -ب -اب
ب -م -خ -ت -ل -ف إل -فضش -اءإت إل -ع -م -وم -ي-ة ودع-وت-ه

للمششاركة في إلموعد إلنتخابي من منطلق
تعزيز دور إلمجالسس إلمنتخبة وتوفير قدر
كبير من إلمصشدإقية لها ،لسشيما وأإّنها تسشاهم
بشش -ك -ل م -ب -اشش -ر وف -ع -ال ف -ي ت -رق -ي-ة إل-ن-م-ط
إلمعيششي للموإطن.
ومن إلمرتقب أإن يتوإصشل دور إلقافلة إلى
غاية موعد إنتخابات  23نوفمبر ،بحسشب ما

ع-ل-م-ن-اه م-ن إل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ي-ه-ا ،ب-ح-يث سش-ي-تم
إل-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى إلن-ع-ك-اسش-ات إإلي-ج-اب-ية للفعل
إلنتخابي على ترقية إلوإقع إلمعيششي ،دون
إإلشش-ارة إل-ى ق-وإئ-م إسش-م-ي-ة ب-ع-ي-ن-ها للتصشويت
عليها ،ألنّ أإهم ما في إألمر إلتصشويت ل غير،
على أإن يكون إلمصشّوت حرإ في تقديم صشوته
لمن يششاء.

«إل-وضش-ع إلصش-عب إل-ذي ت-ع-يشش-ه إل-بÓ-د ي-ح-ت-م تضش-اف-ر
إلجهود وإلتعبئة» من أإجل إنجاح هذإ إلموعد إلهام،
إذ أإن إلوسشيلة إلوحيدة إلحدإث إلتغيير إلسشلمي -
بحسشبه « -تكمن في إلنتخابات وسشيادة إلششعب».
وقال بن بعيبشس« :يتحّتم إلنجاح هذإ إلموعد توفر
ششرطين أإسشاسشيين هما مششاركة ششعبية قوية وإحترإم
نتائج إلصشندوق من أإجل مجالسس محلية بلدية وولئية
تمثيلية إلرإدة ورغبات إلششعب».

توأتي من تلمسشان:

بناء دولة دÁقرإطية يكون فيها بيان أإول نوفم Èمرجعا
وششّدد إأّنه من إلوإجب على إلشّشعب إأن «يدإفع
بغيرة عن وطنه كما فعل ذلك من قبل إلششهدإء
وإلمجاهدون ،وذلك من إأجل إأبنائنا وإأحفادنا».
وإأضش-اف رئ-يسس إل-ج-ب-ه-ة إل-وط-ن-ي-ة إل-ج-زإئرية إأّنه
«يتوجّب على إلحاكم إأن ينظر إلى إلششعب ككل،
ولب -د ل -ه م -ن إسش -تشش -ارة إلشش -عب م -ن إأج -ل صش-ن-ع
إل- -ق- -رإر إل -م -ن -اسشب ،ول ي -جب ت -ح -م -ي -ل إلشش -عب
إلأخطاء ول يجب إأن نسشلبه سشلطته لأنها سشلطة
دسشتورية».

إلناخبين بمنح إلمرششحين أإصشوإتهم ليكونوإ منتخبي
إلمسشتقبل حال حصشلوهم على ثقة إلناخب.
هذإ إلطرح يفسشر إلى حد كبير إلتركيز خÓل نهاية
إألسش- -ب -وع ،إل -ت -ي ت -زإم -نت وم -رور ث -ل -ث -ي إل -ح -م -ل -ة
إلنتخابية إلتي تدخل بذلك منعرجها إألخير ،على
إسش-ت-م-ال-ة إل-م-وإط-ن-ي-ن ب-ال-تشش-دي-د ع-لى ضشرورة أإدإء
إلفعل إلنتخابي إلذي من ششأانه وضشع حد للعزوف
م -ن ج -ه -ة ،ك -م -ا ي -م-ن-ح إألح-زإب ف-رصش-ة ل-ت-جسش-ي-د
إلبرإمج وإلوعود إلمقدمة خÓل إلحملة إلنتخابية،
وإلمسشاهمة في تحريك عجلة إلتنمية إلمحلية إلتي
يعول عليها لموإجهة إلوضشع إلقتصشادي إلصشعب.
غير أإن إسشترجاع ثقة إلموإطنين وإلناخبين لن تكون
مسشأالة هينة ،وإللقاءإت إلجوإرية وتبادل إلحديث مع
إلمرششحين سشيكون إلفيصشل ،ويوم إلقترإع سشيوضشح
مدى نجاحهم في مهمة إإلقناع إلكفيلة بمعالجة
إل -ع -زوف إلن -ت -خ-اب-ي ،إل-ذي ج-اء ك-ن-ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة
إلغفال وإهمال إنششغالت إلموإطنين بششكل عام،
ورغم أإن نسشب إلمششاركة في إلنتخابات إلمحلية
تكون عادة مرتفعة مقارنة بالنتخابات إلتششريعية،
إل أإن إل -ط -ب -ق -ة إلسش -ي -اسش -ي -ة سش-ت-ك-ون م-ج-ددإ أإم-ام
إمتحان عسشير ،على إعتبار أإن نتائجه تعكسس مدى
إنتششارها في إلميدإن ،ومدى نجاحها في إلتوغل
في إلجزإئر إلعميقة.

فريال بوششوية

...ويدعو من ع“ Úوشصنت إ ¤عدم
إلعزوف عن إلتّصصويت

دعا رئيسس إلجبهة إلوطنية إلجزإئرية موسشى
توإتي ،مسشاء إأمسس إلأول ،بمدينة عين تموششنت
إلى عدم إلعزوف عن إلتصشويت في إلنتخابات
إلمحلية إلمقبلة.

خنششلة

خÓل هذإ إلجتماع ،عرضس مسشؤوولو إلقطاعات
إلمذكورة تقارير حول طبيعة إلعتاد إلمادي من
مركبات وآإليات مسشخرة لمجابهة أإي طارئ ناجم
عن تقلب في إألحوإل إلجوية كتسشاقط إلثلوج أإو
Óم-ط-ار ،م-ع ضشرورة
إل-ج-ل-ي-د أإو تسش-اق-ط م-ع-ت-ب-ر ل -أ
إل -ت -نسش -ي -ق إل -مسش -ت -م-ر ب-ي-ن إل-ق-ط-اع-ات إل-م-ذك-ورة
وإدإرإت أإخرى من إجل ضشمان إلسشير إلحسشن لهذإ
إل-م-وع-د إلن-ت-خ-اب-ي.وتّ-م ضش-م-ن ه-ذإ إإلطار ،جرد
إلمركبات وإلعتاد إلمسشخر عبر دوإئر ولية خنششلة

وح ّ-ذر ت -وإت -ي خ Ó-ل ت-جّ-م-ع شش-ع-ب-ي نّشش-ط-ه ب-دإر
إل -ث -ق -اف-ة م-ن م-غ-ب-ة «إل-وق-وع ف-ي ف-خ إل-م-ق-اط-ع-ة
وإلعزوف» ،مبرزإ إأنّ ذلك «يخدم دعاة إلمرحلة
إلإن -ت -ق-ال-ي-ة وسش-ب-ق ل-ل-ج-زإئ-ر إأن ع-ايششت م-رح-ل-ة
إنتقالية خÓل إلتسشعينيات».

إل-ث-م-ان-ي ،وم-ن-اقشش-ة م-خ-ط-ط إل-ت-دخ-ل إل-م-تضش-من
كذلك في ششقه إلمتعلق بالموإرد إلبششرية ،إللتزإم
ب-ال-م-دإوم-ة إل-مسش-ت-م-رة ألع-وإن وإط-ارإت إل-ه-ي-ئات
إل -م -ذك -ورة ،خ -اصش-ة م-ن-ه-ا رؤوسش-اء أإقسش-ام إألشش-غ-ال
إلعمومية عبر إلدوإئر للتصشدي ألي طارئ محتمل
في حينه.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

بن فليسس يدعو إإ ¤تقوية إ÷بهة إلّدإخلية

إلدإخلية للبÓد».
ج -ه ن-فسس إل-م-ت-حّ-دث ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة «ت-ح-ي-ة إك-ب-ار
وو ّ
وتقدير ألفرإد إلجيشس إلوطني إلششعبي إلمرإبطين
على إلحدود ومختلف إألسشÓك إألمنية إلسشاهرة
على أإمن وإسشتقرإر إلبÓد ومحاربة إلجريمة» ،وهو
أإمر  -كما قال « -يجب دعمه من خÓل تقوية
إلجبهة إلدإخلية».
وذك -ر ع -ل-ي ب-ن ف-ل-يسس ب-أاه-م-ي-ة ب-ي-ان أإول ن-وف-م-ب-ر
«كوثيقة مرجعية لتأاسشيسس إلدولة إلجزإئرية ببعدها

ل إسصتقرإر أإمني بدون تأاط Òتنموي

رب- -ط رئ- -يسس ح- -زب Œم- -ع أم -ل أ÷زأئ -ر
’ول ،أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
ع - -م - -ار غ - -ول ،أمسس أ أ
’م-ن-ي ب-ت-فعيل ألتنمية أÙلية
أ’سش-ت-ق-رأر أ أ
وب -ن-اء أق-تصش-اد وط-ن-ي ق-وي ،وت-وسش-ي-ع ›ال
ألتششغيل كهدف للتغي Òوتوسشيع صشÓحية
أŸنتخب ÚأÙلي.Ú

مرإفعات غول لصشالح إلتنمية إلمحلية إلتي دإفع عليها
بحماسس في تجمع ششعبي بالمركز إلثقافي إإلسشÓمي،
قال إنها أإولوية ضشمن برنامج حزبه إلنتخابي ،وإلذي
إعتبر قاعدته إلبلدية وإلمجلسس إلششعبي إلولئي ،إللذإن
أإصش -ب -ح -ا ب -ح -اج -ة إل -ى ت-غ-ي-ي-ر ه-ادئ ضش-م-ن إصشÓ-ح-ات
موضشوعية ووإقعية تتماششى وإلمتغيرإت إلجديدة إلتي
ي-ع-رف-ه-ا إل-م-ج-ت-م-ع وإل-تسش-ي-ي-ر إل-ح-ديث إلذي يركز على
إل -ك -ف -اءإت إل -م -ن-ت-خ-ب-ة وإل-ط-اق-ات إلشش-ب-ان-ي-ة وخ-ري-ج-ي
إلجامعات «فرسشان إلتنمية إلمحلية» ،إلذين يعّول عليهم
«تاج» في إلمرحلة إلقادمة إلتي لن تكون فيها إلمعارضشة
شش -ي -ط -ان -ا ك -م -ا ت-روج ل-ه ب-عضس إألط-رإف ،ب-ل م-ع-ارضش-ة
تششاركية يجتمع فيها إلجميع قوة إقترإح لصشالح إلبناء
Óسشتقرإر إألمني إلذي أإصشبح
وتفعيل إلتنمية ضشمانا ل إ
بحاجة إلى هذه إلدعائم إلثÓث إلمسشتمدة من إلنظرة
إل-وإق-ع-ي-ة وإل-م-وضش-وع-ي-ة إل-ت-ي ت-م-ي-ز وضشعية وإلبÓد من
إل-ن-اح-ي-ة إإلق-تصش-ادي-ة وإلج-ت-م-اع-ي-ة إل-ناتجة عن إنهيار
سشوق إلمحروقات ،وإرتفاع حدة إلطلب على إلتششغيل
بين أإوسشاط إلششباب وخريجي إلجامعات ،يقول عمار
غول.
وت -ح -ق -ي -ق ه -ذإ إل -ب -رن -ام-ج ل-ن ي-ك-ون ،ب-حسشب غ-ول ،إل
باعتماد عدة بدإئل يرإها كفيلة بإاخرإج إلبÓد إلى بّر
إألمان وتحصشينها من كل إلهزإت إلخارجية وإلدإخلية

إلتي تتربصس بهذه إألمة إلتي حققت نجاحات ومكاسشب
حان إألوإن ،بحسشب غول ،لتدعيمها وإلمضشي بها إلى
مصش- -اف إألم- -م ذإت إلق- -تصش- -ادي- -ات إل- -م -ت -ط -ورة ول -ن -ا
إإلمكانات إذإ أإطرنا إلتنمية إلمحلية وأإحسشنا إختيار
إلمنتخبين ومنحناهم إلفرصشة لتفجير طاقاتهم إلفكرية
ف- -ي ق -وة إل -تسش -ي -ي -ر إل -ن -اج -ع ب -ع -ي -دإ ع -ن إلضش -غ -وط -ات
وإإلمÓءإت وأإصشحاب إلنفوذ وإلمصشالح إلضشيقة ،يششير
ذإت إلمتحدث.
ب-خصش-وصس ت-ح-ق-ي-ق ه-ذه إآلم-ال إل-ت-ن-م-وي-ة وإل-خروج من
إلوضشعية إلحالية ،إششترط غول تحديد إألولويات إصشÓح
وت-وج-ي-ه-ه ف-ي-م-ا ي-خ-دم إل-م-ج-ال إل-ت-ن-م-وي وإلق-تصش-ادي
وتسش -ه -ي -ل ق -ان -ون إلسش -ك -ن ،إذ ل ي -ع-ق-ل أإن ي-ب-ق-ى شش-رط
إلحصشول على مسشكن مرتبط بمبلغ إألجر إلمحدد رغم
أإن ما تم إنجازه ضشمن برنامج رئيسس إلجمهورية يفوق 3
مÓيين و 200أإلف وحدة سشكنية ،وهذإ باقترإح صشيغ
جديدة يكون فيه إلمنتخبون إلمحليون في طليعة من
يقرر إلبرمجة وإلدرإسشة وإلتوزيع ،باإلضشافة إلى إصشÓح
قانون إلسشتثمار إلذي يكون فيه إلمنتخبون إلمحليون
دعامة قوية.

إعادة نسصج إلّروإبط ب Úقوى إÛتمع

‘ ّŒمع ششعبي بع“ Úوششنت

دعا رئيسس حزب طÓئع إلحريات علي بن فليسس،
أإمسس إألول ،ب-م-دي-ن-ة ع-ي-ن ت-م-وشش-نت ،إل-ى «ت-ق-وي-ة
إل -ج -ب -ه-ة إل-دإخ-ل-ي-ة ب-ن-ظ-ام سش-ي-اسش-ي ي-ت-مّ-ت-ع ب-ث-ق-ة
إلشّشعب».
أإّكد بن فليسس خÓل تجّمع ششعبي نشّشطه بمكتبة
إلمطالعة إلرئيسشية ،في إطار إليوم إلثاني عششر من
إلحملة إلنتخابية للمحليات إلمقبلة ،أإن «إلشّشرعية
وإحترإم سشيادة إلششعب وإيجاد إلحلول إلقتصشادية
وإلجتماعية تششكل مخرجا حقيقيا لتقوية إلجبهة

إذإ كان قادة إلتششكيÓت إلسشياسشية ،وكذإ مرششحوها
إلى جانب إلمترششحين في قوإئم حرة لÓنتخابات
إلمحلية إلتي تجري يوم  23نوفمبر إلجاري ،قد
رك -زوإ خ Ó-ل إألسش-ب-وع-ي-ن إل-م-اضش-ي-ي-ن م-ن إل-ح-م-ل-ة
إلنتخابية ،على إلوضشع إلقتصشادي وإلسشتماع إلى
إنششغالت إلموإطنين إلتي تختلف من بلدية إلى
أإخرى ،فإانهم سشيركزون في إأليام إلمتبقية منها
على دعوة إلناخبين إلى إإلقبال بقوة على مرإكز
إلقترإع ،لمنحهم تأاششيرة تسشيير إلمجالسس إلمنتخبة
على مدى إألعوإم إلخمسشة إلمقبلة.
 13يوما فقط تفصشلنا عن يوم إلقترإع ،وأإسشبوع
فقط عن إنتهاء إلحملة إلنتخابية إلخطوة ما قبل
إألخيرة إلتي تفسشح إلمجال أإمام إلطبقة إلسشياسشية،
ل -ت -وسش -ي -ع وع -ائ-ه-ا إلن-ت-خ-اب-ي ،لسش-ي-م-ا وأإن-ه-ا ت-ع-د
إلمحطة ما قبل إألخيرة قبل يوم إلمتحان ،وعلى
إألرج -ح ف -إان إل -خ -ط-اب سش-ي-م-ر إل-ى م-رح-ل-ة أإخ-رى
ي -ح -رصس م -ن خ Ó-ل -ه -ا زع -م -اء وق -ادة إل-تشش-ك-يÓ-ت
إلسشياسشية إلتي تخوضس سشباق إلمحليات ،على إقناع
إلناخبين بأادإء حقهم ووإجبهم إلنتخابي.
م- -ه -م -ا ح -م -لت ب -رإم -ج إألح -زإب إلسش -ي -اسش -ي -ة م -ن
طموحات ،ومهما جاءت إلوعود إلتي قطعوها على
أإنفسشهم طيلة إلحملة إلنتخابية وخÓل إللقاءإت
إل -ج -وإري -ة وإل -ت -ج -م -ع-ات إلشش-ع-ب-ي-ة ،م-ت-ق-اط-ع-ة م-ع
إنششغالت إلموإطنين وتسشتجيب آلمالهم ،إل أإنه ل
سشبيل لتجسشيدها سشوى إلمرور عبر إلصشندوق بإاقناع

جي ÊÓمن ميلة:

ّﬂطط تدخل Ûابهة إلثّلوج وإألمطار يوم  23نوفمÈ
‘ إأط - -ار أل - -ت - -حضش Òأ÷ي - -د ل Ó- -سش - -ت - -ح - -ق- -اق
أ’ن-ت-خ-ابي Ùليات  23ن-وف-م Èأ÷اري ،وت-وفÒ
’‚احه،
’مكانات أŸادية وأŸوأرد ألبششرية إ
كل أ إ
ع- -ق -د رئ -يسس دي -وأن وأ‹ و’ي -ة خ -نشش -ل -ة ع -ل -ي
بوكريشس ،بحسشب تقرير رسشمي ،جلسشة عمل مع
’شش-غ-ال
مسش -ؤوو‹ ق -ط -اع -ات أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة ،أ أ
’خÒة
ألعمومية وأŸوأرد أŸائية لوضشع أللمسشات أ أ
ع -ل -ى ﬂط -ط أل -ت -دخ -ل ‘ ح -ال وق-وع أي ط-ارئ
’ح-وأل أ÷وي-ة خÓ-ل ه-ذأ
ن -اج -م ع-ن ت-ق-ل-ب-ات أ أ
أŸوعد أ’نتخابي ألهام.

إإلقناع بالتصصويت إلرهان إألك Èللطبقة إلسصياسصية

الششلف :و.ي.أاعرايبي

دعوة إإ ¤تعبئة وإسصعة إل‚اح إلنتخابات إŸقبلة

دعا رئيسس أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية
موسشى توأتي ،أمسس أ’أول ،من تلمسشان ،أإ¤
«ب-ن-اء دول-ة دÁق-رأط-ي-ة ي-ك-ون ف-ي-ه-ا ب-ي-ان
أول نوفم Èمرجعا كل أ÷زأئري.»Ú
قال توإتي خÓل تجمع ششعبي نششطه بدإر إلثقافة
عبد إلقادر علولة ،في إطار إلحملة إلنتخابية
ل -ل -م -ح -ل -ي -ات إل -ق -ادم -ة ،إّن-ه «م-ن إل-وإجب إع-ادة
إلسش- -ل- -ط- -ة إل- -ى إلشش- -عب ع- -ن ط- -ري- -ق ب -ن -اء دول -ة
ديمقرإطية وإأن تكون إلرسشالة إلوإردة في بيان
إأول نوفمبر مرجعية كل إلجزإئريين ،وإأن تكون
هذه إلمبادئ عم Óوفع Óوليسس ششعارإ فقط ،لأن
إل -ج -زإئ -ر دول -ة إج -ت -م -اع -ي -ة ت -ب -ن -ى ع -ل -ى ن-ظ-ام
ديمقرإطي ششعبي».
ث ت -وإت -ي إلّشش -عب إل-ج-زإئ-ري ع-ل-ى «إل-ت-مسشك
وح ّ
بسش -ي -ادت -ه وسش-ل-ط-ت-ه وإأن ل يسش-ت-ق-ي-ل ب-م-ق-اط-ع-ت-ه
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات وي -ت -رك إأصش -ح -اب إل -م -ال إل -وسش-خ
يترّبعون على عرشس إلمجالسس إلششعبية إلبلدية
وإلولئية».

1٧٤٨٧

غول من ألششلف:

بن بعيبشس من ميلة:

دعا رئيسس حزب ألفجر أ÷ديد ألطاهر
’ول ،ب -وأدي
ب- -ن ب- -ع- -ي -بشس ،ب -ع -د ظ -ه -ر أمسس أ أ
ألعثمانية ( 35كلم جنوب ميلة) ،إأ« ¤تعبئة
شش - -ع - -ب - -ي - -ة وأسش- -ع- -ة» م- -ن أج- -ل إأ‚اح م- -وع- -د
أ’نتخابات أÙلية أŸقبلة.
أإّك-د ن-فسس إل-مسش-ؤوول إل-ح-زب-ي ل-دى ت-نشش-ي-ط-ه ت-جّ-م-ع-ا
ششعبيا بدإر إلششباب «منششار فرحي» بوإدي إلعثمانية،
في إطار إلحملة إلنتخابية لمحليات  23نوفمبر ،أإن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إل-دي-م-ق-رإط-ي إلج-ت-م-اع-ي ق-ائ-مة على قيم إلدين
إإلسشÓمي ،وهي إلمبادئ إلتي يتبناها حزب طÓئع
إل -ح -ري -ات ل -ب -ن -اء دول-ة ق-وي-ة ت-ك-ون ك-م-ا ح-ل-م ب-ه-ا
إلنوفمبريون» ،على حد تعبيره.

’م Úألوطني أ’أول ÷بهة ألقوى
دعا أ أ
أ’ششÎأك - -ي - -ة ﬁم- -د ح- -اج ج- -ي ،ÊÓ- -أمسس
’ول ،بالتÓغمة ( 58كلم جنوب ميلة) ،إأ¤
أ أ
أل -ع -م -ل م -ن أج-ل «إأع-ادة نسش-ج أل-روأب-ط بÚ
ﬂتلف ألقوى أ◊ية وألفاعلة ‘ أÛتمع ‘
’جماع ألوطني».
سشبيل بناء أ إ
أإّكد ذإت إلمسشؤوول إلحزبي لدى تنششيطه تجمعا ششعبيا
ب- -دإر إلشش- -ب- -اب « 11ديسش -م-ب-ر  »1960ب -رسش -م إل -ح-م-ل-ة
إلنتخابية لمحليات  23نوفمبر إلجاري ،أإن مششاركة
جبهة إلقوى إلششترإكية في هذإ إلسشتحقاق إلنتخابي
«ل ي-ه-دف ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى م-ق-اع-د ب-ال-م-ج-السس إلمحلية
إلقادمة ،بقدر ما يندرج ضشمن مسشار نضشالت إلحزب
م -ن أإج -ل ت -جسش-ي-د إل-دول-ة إل-دي-م-ق-رإط-ي-ة إلج-ت-م-اع-ي-ة
وت -ك -ريسس إل -دي -م -ق -رإط-ي-ة إل-م-ح-ل-ي-ة» .وأإضش-اف إألم-ي-ن
إل -وط-ن-ي إألول ل-ج-ب-ه-ة إل-ق-وى إلشش-ت-رإك-ي-ة ،أإن ت-جسش-ي-د
إلدولة إلديمقرإطية إلجتماعية «يقتضشي كذلك مششاركة
إلششعب في إختيار ممثليه بكل حرية وتنظيم متضشامن

ل -ل -ح-ي-اة إل-ب-ل-دي-ة وإل-م-ح-ل-ي-ة» ،وك-ذإ «ت-ع-دد إل-ت-ف-اعÓ-ت
إإليجابية بين إلمنتخبين إلمحليين وإلمجتمع إلمدني»،
إلى جانب «إسشتغÓل أإمثل للموإرد إلمحلية وإلبحث عن
م -وإرد ج -دي -دة» .ول -م ي-غ-ف-ل ح-اج ج-يÓ-ن-ي ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة
إإلششارة إلى ضشرورة إلربط بين وإجب إلتضشامن إلمحلي
للقدرإت إلمتاحة على مسشتوى إلولية وإلبلدية وهدف
إعادة بناء إإلجماع إلوطني لحل  -ما إعتبره  -أإزمة
سش -ي -اسش -ي -ة ت -ع -يشش -ه-ا إل-بÓ-د ب-ال-درج-ة إألول-ى ،وت-ت-ط-لب
«معالجة سشياسشية تجمع بين مختلف إلقوى وإألحزإب
إلسشياسشية وإلمجتمع إلمدني».

بلعيد من سشوق أهرأسس:

أإزمة إ÷زإئر ‘ إلّتسصي Òقبل أإن تكون مالية

إعتبر رئيسس حزب جبهة إلمسشتقبل عبد إلعزيز بلعيد،
مسشاء أإمسس إألول ،بسشوق أإهرإسس ،أإن «أإزمة إلجزإئر
أإزمة تسشيير وحوكمة وليسشت أإزمة مالية».
أإوضشح رئيسس ذإت إلتششكيلة إلسشياسشية خÓل تنششيطه
تجمعا ششعبيا بقاعة إلمحاضشرإت ميلود طاهري بوسشط
إل-م-دي-ن-ة ،ف-ي إط-ار إل-ح-م-ل-ة إلن-ت-خ-اب-ي-ة ل-م-ح-ل-ي-ات 23
نوفمبر إلجاري ،بحضشور جمع غفير من مناضشلي إلحزب
وإلمتعاطفين معه ،أإن جبهة إلمسشتقبل «إلفتية» جاءت
ب -ب -رن -ام -ج وإع -د وب -خ -ط -اب سش-ي-اسش-ي «صش-ادق وب-أاف-ك-ار
جديدة» وكذإ بـ «رجال ونسشاء من صشلب إلششعب» قصشد
«إحدإث إلتسشيير إلناجع وإلحوكمة إلفعالة لحل مششاكل
إلبÓد».
وأإضشاف بلعيد ،أإّن حزبه يريد إلتغيير لكن ليسس تغيير
إلششخصس بششخصس آإخر ،وإنما «تغيير إلمفاهيم وأإسشاليب

إلحكم وإلتسشيير وإلممارسشات» ،ألنّ إلجزإئر تعاني إليوم
 بحسشبه  -من «أإزمة متعددة يعتقد إلكثير بأانها أإزمةإقتصشادية لكن هي «أإزمة أإخÓقية وأإزمة تسشيير ليسس إل».

السسبت  11نوفمبر  2017م
الموافق لـ  22صسفر  143٩هـ

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
17487 www.ech-chaab.com
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إاشسادة دولية بدعم ا◊كؤمة ا÷زائرية اŸقدم للمسستثمرين الشسباب
^ تسسابق ب Úالدول الغربية للتمؤقع ‘ السسؤق ا÷زائرية
تتؤاصسل Ãركز التفاقيات لؤهران الطبعة السسابعة للصسالؤن الدو‹ للصسيد البحري وتربية اŸائيات (سسيبا  ،)2017التي أاشسرف على افتتاحها وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري عبد القادر بؤعزغي Ãعية اŸدير العا ⁄للمنظمة
لضسافة إا 9 ¤منظمات دولية وإاقليمية والعشسرات من اŸعاهد العمؤمية ،واعتÈ
العربية للتنمية الزراعية وعديد الهيئات الدبلؤماسسية والسسفراء اŸعتمدين با÷زائرÃ ،شساركة  140عارضس ،بينهم  35أاجنبيا من  17دولة أاوربية عربية إافريقية با إ
لخصسائي ‘ Úالقطاع إا ¤جانب اŸتعامل Úالقتصسادي Úدليل على ‚اح الصسالؤن من جانب وأاهمية ومكانة الصسيد البحري وتربية اŸائيات ‘ أاولؤيات السسلطات العليا للبÓد».
الؤزير أان «اŸشساركة القؤية للهيئات وا أ

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh

أاك -د ال -وزي -ر ب -وع -زغ -ي ب -ال -م -ن-اسس-ب-ة أان ه-ذا
الصسالون يشسكل فرصسة للتعرف على التجربة
ال -ج -زائ -ري-ة ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال وال-ذي ي-ع-رف
دينامكية كبيرة بفضسل البرنامج الواسسع لرئيسص
الجمهورية منذ سسنة  ،2000حيث أاعطى دعما
كبيرا لهذا القطاع من خÓل تسسخير إامكانيات
م-ادي-ة وم-ال-ي-ة وم-ع-ن-وي-ة ع-ل-ى غ-رار م-خ-ت-لف
النشساطات التي تمارسص في قطاع الفÓحة».
وأاشسار بوعزغي خÓل زيارته لجناح المنظمة
العربية للتنمية الزراعية إالى أان هذا المعرضص
ي-ع-د ف-رصس-ة ل-ذات ال-م-ن-ظ-م-ة لÓ-سس-ت-ف-ادة من
العارضسين المشساركين في الصسالون من داخل
وخ -ارج ال -وط -ن ،مضس -ي -ف -ا أان ه -ن -اك ت-ج-ارب
ونماذج ناجحة في هذه التظاهرة سسواء في
مجال الصسيد البحري أاو القاري ،مبرزا أان
هذا الصسالون فرصسة لتخزين كل المعلومات
وط -رح -ه -ا ع -ل -ى م -ائ -دة مسس -ت-دي-رة تضس-م ك-ل
البلدان العربية لمناقشسة وإاثراء وتسسويق هذا
الختصساصص للبلدان األخرى.
وق - -د سس ّ- -ج - -لت «الشس - -عب» خ Ó- -ل زي - -ارت- -ه- -ا
السستطÓعية التي قادتها إالى مختلف أاجنحة
الصسالون تهافتا كبيرا من المؤوسسسسات العالمية
الرائدة في المجال والتي أاعربت عن رغبتها
في توسسيع اسستثماراتها في الجزائر ،بعد جسص
نبضص واقع القطاع وطموحاته ومسستوى الطلب
األقصسى المحتمل.

مؤؤسسسسة إافري الرائدة ‘ ا÷زائر
تسسعى لتجسسيد ثÓثة مشساريع
من بين المؤوسسسسات التي سساهمت بقّوة في
ه -ذا ال -م -ج -ال ،م -ك -تب «ج -ذور» ل -ل -دراسس -ات
الفÓحية وتربية المائيات بالجزائر ،والذي
أاع-ل-ن م-دي-ره ع-ن ان-طÓ-ق ال-دراسس-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة
إلن-ج-از ثÓ-ث-ة مشس-اري-ع ك-ب-رى ت-اب-ع-ة ل-لشس-رك-ة
ال- -ج- -زائ- -ري- -ة «إاي- -ف- -ري» ال- -رائ- -دة ف -ي سس -وق
المشسروبات على المسستوى المحلي.
وحسسب ت-وضس-ي-ح-ات سس-ح-ن-ون م-ح-مد الهبري،
يتعلق المشسروع األول والثاني بدراسسة مواقع
تربية أاسسماك القاروصص والدوراد بقدرة إانتاج
 600ط -ن ف-ي السس-ن-ة ،ف-ي-م-ا ت-ت-ع-ل-ق ال-دراسس-ة
الثالثة بإانشساء مزرعة لتسسمين التونة.
ول -ت -جسس -ي -د ه -ذا ال -مشس -روع ،ك -ل-فت م-ؤوسسسس-ة
إايفري مكتب الدراسسات «جذور» الكائن مقره
ف -ي ح -ي -درة ب -ال -ج -زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة ل-دراسس-ة
ومتابعة هذه المشساريع الكبرى التي يجري
تنفيذها بمدينة بجاية ،باعتباره واحدا من
أاه-م م-ك-اتب ال-دراسس-ات ب-ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة

ل-ت-ك-ف-ل-ه ال-ت-ام ب-ج-م-ي-ع م-راح-ل ال-مشسروع منذ
ب -داي -ت -ه إال -ى ن -ه -اي -ت -ه ،ان -ط Ó-ق -ا م-ن دراسس-ة
ال- -ج- -دوى وإاق- -رار ال -مشس -روع ودراسس -ة خ -ط -ة
ال-ت-ن-ف-ي-ذ وم-ت-اب-ع-ت-ه وق-ي-ادت-ه ،مرورا بعمليات
التجهيزات الخاصسة بمختلف مراحل العملية
اإلنتاجية.

اŸكتب ا÷زائري «جذور» ينّفذ
 12دراسسة خاصسة بÎبية اŸائية

وقد تمكن المكتب منذ دخوله حّيز الخدمة
في سسنة  2016من التكفل بـ 12دراسسة خاصسة
ب -ت -رب -ي -ة ال -م -ائ -ي-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى األق-ف-اصص
العائمة ،منها مشسروع بطاقة  12قفصسا دخل
اإلنتاج الفعلي في ولية الشسلف ،إاضسافة إالى 5
مشساريع سستدخل اإلنتاج قريبا ،معظمها في
ت -ي -ب -ازة ،ن -اه -يك ع -ن ال-مشس-روع ال-مشس-ار إال-ي-ه
سسابقا ،حسسب توضسيحات سسحنون الذي أاشسار
إالى اسستقبال ملفات  10اسستثمارات أاخرى لم
تتعاقد معها بعد.
كما نجح هذا المكتب في تحقيق الترابط
والتنسسيق والتكامل بين كافة المراحل التي
ي -م -ر ب -ه -ا ال-مشس-روع ،ب-فضس-ل الشس-راك-ات ال-ت-ي
أاقامها مع عديد المؤوسسسسات العالمية الكبرى
في هذا المجال ،على غرار مؤوسسسسة «ديباك»
اإلسس - -ب - -ان- -ي- -ة لصس- -ن- -اع- -ة األعÓ- -ف وشس- -رك- -ة
«ك-ازل-ي-ان-ي» اإلي-ط-ال-ي-ة إلن-تاج األفراخ وصسغار
األسس- -م- -اك ،ن- -اه- -يك ع- -ن مصس- -ن- -ع «م- -ي -رال»
اإلزلن- -دي إلن- -ت- -اج م- -ع -دات تصس -ن -ي -ف وف -رز
األسس-م-اك حسسب ح-ج-م-ه-ا والشس-رك-ة ال-يونانية
«ه-ي-ل-ن-ات»  35سس -ن -ة ف -ي صس -ن -اع-ة شس-ب-اب-يك
األقفاصص العائمة.
وأاّك- -د م- -حّ- -دث- -ن- -ا ف- -ي ال -خ -ت -ام أان  ٪80م - -ن
الدراسسات التي قاموا بها كانت على مسستوى
مياه البحر و ٪20بالمياه العذبة ،مشسيرا إالى أاّن
ال -ه -دف ال-رئ-يسس-ي م-ن إاق-ام-ة ه-ذه الشس-رك-ات
يكمن في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات،
سس-ع-ي-ا م-ن-ه-م ل-ل-ت-خ-لصص م-ن م-ختلف العراقيل
القتصسادية التي تواجه القطاع ،مشسيدا في
الوقت بجهود المديرية العامة للصسيد البحري
وتربية المائيات ،وعلى رأاسسها مسسؤوولها األول
ط -ه ح -م -وشص ،ن -ظ -ي-ر ال-تسس-ه-يÓ-ت ال-م-ق-دم-ة
وتسس- -خ- -ي- -ر ج -م -ي -ع اإلم -ك -ان -ي -ات ل -دع -م -ه -م
وتشسجيعهم.

«أاوناب» ..نحؤ فتح مصسنع جديد إلنتاج أاعÓف األسسماك
ك-م-ا ت-ع-ت-زم ال-م-ؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ج-زائرية
«أاون-اب» ل-ل-ت-غ-ذي-ة ت-وسس-ي-ع نشس-اط-ها من خÓل
إاطÓق مصسنع ثاني إلنتاج غذاء األسسماك ،إالى
جانب المصسنع القديم المتخصسصص في تغذية

األنعام والدواجن.
وتوّقع الرئيسص المدير العام لهذه المؤوسسسسة
التابعة للقطاع الفÓحي بودوحان عدلن أان
يدخل هذا السستثمار الهام حيّز اإلنتاج في 30
سسبتمبر المقبل ،بقدرة إانتاجية قدرها 6000
طن سسنويا ،لترتفع الكميّة إالى  10.000طن
خÓل السسداسسي الذي بعده.
وي-ن-ت-ظ-ر أان ت-ت-ح ّصس-ل ال-م-خ-اب-ر ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ذا
ال -مصس -ن -ع ع -ل -ى شس-ه-ادة شس-ه-ادة األي-زو ،1725
لضس- -م- -ان ج- -ودة ال- -م -ن -ت -وج ال -ج -دي -د ،وم -دى
مطابقته وتواؤومه مع المعايير العلمية ،وذلك
خÓل الثÓث أاشسهر القادمة ،حسسب ما أاّكده
محّدثنا في إاشسارة منه إالى المخبر المركزي
ف -ي ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة وم-خ-ب-ري-ن ف-رع-ي-ي-ن
بالغرب والشسرق.
وأاوضسح تفسص المسسؤوول أان هذا السستثمار
الهام ،سسيسسمح بتغطية كل احتياجات السسوق
الوطنية ،وبالتالي سسيعطي دفعا جديدا لقطاع
ت-رب-ي-ة ال-ح-ي-وان-ات ال-م-ائ-ي-ة ب-ال-ج-زائ-ر ،ال-ذي
ي -ن -درج حسس -ب -ه ضس -م -ن م -ن -ه-ج-ه-م أاو رؤوي-ت-ه-م
اإلقتصسادية الهادفة لضسمان النوعية والكميّة
التي من شسأانها تقليصص فاتورة اسستيراد الغذاء
التي وصسفها بـ»الباهظة».
وكانت المؤوسسسسة تطحن سسنويا مليون طن من
مختلف مواد تغذية األنعام ،وذلك بنسسبة ٪25
م-ن السس-وق ال-وط-ن-ي-ة ،وه-ي ال-ك-وط-ة ال-خ-اصسة
بحصسة اسستيراد المادة األولية التي تدخل في
ت-رك-ي-ب-ة ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-ع-ل-ف ،وع-ل-ى رأاسسها

مسساع حثيثة لفتح فرع Ÿؤؤسسسسة « »DEBAGإلنتاج األعÓف با÷زائر

وأاعلن طارق عمارة مسسؤوول العÓقات بمنطقة العالم العربي لدى الشسركة اإلسسبانية «  »DEBAGإلنتاج أاعÓف «األسسماك  -الدواجن  -المواشسي
والحيوانات األليفة» عن مسساعيهم الجادة لفتح فرع لهم بالجزائر.
أاّكد عمارة في لقاء جمعه بـ»الشسعب» على هامشص فعاليات الصسالون الدولي السسابع للصسيد البحري وتربية المائيات بوهران ،أانّ «العلف» من
الشسروط األسساسسية الواجب توفرها لنجاح مشساريع تربية األسسماك ،معتبرا أانه يمّثل  ٪70من مشساريع تربية األحياء المائية.
كما أاوضسح أاّن نوعية الغذاء ،قد تؤودي إالى تغيير الخواصص الطبيعية لمياه األحواضص وتجعلها غير مناسسبة لنمو وصسحة األسسماك ،وبذلك يكون لها
تأاثير مباشسر على مدى نجاح أاو فشسل المشسروع ،مؤوّكدا على ضسرورة اختيار األعÓف الصسناعية المتوازنة فى عناصسرها الغذائية الÓزمة لنمو
وصسحة األسسماك وحماية بيئة األحواضص.
وقال إان شسركة ديباج «تسسعى دوما إلنتاج أافضسل األعÓف باسستخدام أاحدث التقنيات المتاحة ،لضسمان الجودة والنوعية» ،مشسيرا إالى أانها تحتوي
على ماكنتين األولى تصسّنع أاعÓفا ممزوجة بالدم المسسفوح وأاخرى إلنتاج المكونات والتركيبات التي تتناسسب مع البيئة اإلسسÓمية التي تحرم
الميتة والدم.
وأاشسار إالى أان اإلنتاج الحالي للمؤوسسسسة من أاعÓف السسمك يناهز  85أالف طن ،فيما يتجاوز اإلنتاج الكلي  150أالف طن في السسنة ،تصسّدر منه ٪60
إالى القارات األربعة ،لتحتل بذلك المرتبة األولى بإاسسبانيا والثالثة على المسستوى العالمي ،فيما يوجد فروع لها بإايطاليا وكرواتيا ،كما تشستغل حاليا
بتونسص وعبر بعضص الزبائن بالجزائر ،مؤوكدا أان األسسعار وعلى غرار باقي المواد األخرى تخضسع لقانون العرضص والطلب.

الشسركة العاŸية  Valle Ca’ Zulianiتسستهدف مكانة ‘ السسؤق الؤطنية

كما تسسعى الشسركة اإليطالية إلنتاج وتسسويق صسغار األسسماك » alle Ca’ Zulianiإالى توسسيع سسوقها بالجزائر ،لمواكبة الحركية الكبيرة التي
يشسهدها قطاع تربية المائيات.
وقال متحدث باسسم المؤوسسسسة لوين دي كرسسيزون إان مزرعة الشسركة تعتبر الوحيدة في مجال تقفيصص األسسماك من نوع الدورادو والقاروصص على
مسستوى البحر األبيضص المتوسسط والمحيط األطلسسي ،فيما تحتل الشسركة التي تأاسسسست في سسنوات الثمانينات المراتب األولى عالميا بإانتاج يفوق
 30مليون طن في العام من صسغار السسمك ٪80 ،منها يصسدر إالى إاسسبانيا وإايطاليا وكرواتيا والبرتغال وفرنسسا وتونسص وبكمية قليلة إالى الجزائر.
وأاّكد لـ»الشسعب» أانهم يطمحون من خÓل مشساركتهم بالتظاهرة اإلقتصسادية (سسيبا  )2017إالى دراسسة السسوق الجزائرية وتحديد أاولويات القطاع
بالجزائر ،من أاجل الوصسول إالى أافضسل المعلومات التقديرية عن الطلب المتوقع ،معتبرا أاّن الجزائر قد اتخذت منحى آاخر ،منذ أان شسارك في هذا
الصسالون قبل  5سسنوات ،حيث كانت الجزائر حسسبه ترّكز على تربية المائيات بالمياه العذبة قبل أان تتّجه إالى السستزراع السسمكي في األقفاصص
العائمة.
وعاد محّدثنا ليؤوّكد بأاّنهم يطمحون أان يكونوا األوائل بالسسوق الجزائرية ،ل سسيما في ظل المناخ السستثماري الجديد لÓقتصساد الجزائري
واإلمكانيات الهامة في مجال تربية المائيات التي تؤوهلها للتموقع جيدا في سسوق البحر األبيضص المتوسسط.

ال- -ذرة والصس- -وج- -ا وال -ف -وسس -ف -اد وك -ل ال -م -واد
ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة األخ-رى وال-ت-ي ي-ت-م شس-راؤوه-ا من
أاورب -ا وخ-اصس-ة أام-ري-ك-ا الÓ-ت-ي-ن-ي-ة ع-ن ط-ري-ق
بورصسة القيم المنقولة ،وفقما أاشسير إاليه.

تأاكيدات على ضسرورة تؤجيه
السستثمار وتفعيل اŸتابعة
وقال المهندسص التونسسي وليد مثلوثي12 ،
سسنة خبرة في الميدان «من الواجب اأن يكون
ال- -مسس- -ت -ث -م -ر ال -ج -زائ -ري واع -ي -ا وي -ت -ح -م -ل
المسسوؤولية المناطة بعهدته كاملة» ،معتبرا اأن
الدولة الجزائرية الوحيدة على مسستوى العالم
ب -اأسس -ره ال -ت -ي ت -ق ّ-دم ق -روضس -ا ودع -م -ا م-ال-ي-ا
ل -ل -مشس -اري -ع الصس -غ-ي-رة ال-ح-ج-م وال-م-ت-وسس-ط-ة
وتسس -ه -ي Ó-ت م -ن -ق -ط -ع -ة ال -ن -ظ-ي-ر ل-لشس-رك-ات
الكبرى.
واأع-رب ول-ي-د م-ث-ل-وث-ي ال-م-دي-ر ال-فني لمكتب
دراسس- -ات «ج- -ذور» واإط- -ار سس- -اب- -ق ب- -ال -وزارة
ال- -ت -ونسس -ي -ة ل -لصس -ي -د ال -ب -ح -ري ف -ي تصس -ري -ح
لـ»الشسعب» عن تقديره للسسياسسات والمواقف
التي تنتهجها الحكومة الجزائرية في مرافقة
شس-ب-اب-ه-ا وم-ت-ع-ام-ل-ي-ه-ا الق-تصس-اديين لتجسسيد
الطموحات وتذليل اأي عقبات تعترضص سسبيل
الأهداف المسسطرة ،لفتا اإلى اأن مزرعة من
 8اأقفاصص بقدرة ل تقل عن  400طن سسنويا
تتطلب من  20مليار سسنتيم فما فوق.

قال ذلك ليوؤّكد اأّنه «السستثمار رقم واحد
ال-ق-ادر ع-ل-ى اإدخ-ال ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-بة وتغطية
النقصص الكبير لÓسستهÓك الوطني للشسخصص
ال-واح-د م-ن السس-مك» ،داع-ي-ا ال-ن-اشس-ط-ي-ن في
ه -ذا ال -م -ج -ال اإل -ى اع -ت -م -اد دراسس -ات ف-ن-ي-ة
اق - - -تصس - - -ادي - - -ة صس - - -ح - - -ي - - -ح - - -ة وت - - -ب - - -ن - - -ي
المشساريع الناجحة ذات الثقل القتصسادي ،ل
سسيما في اإطار تخفيف فاتورة السستيراد
وفتح مناصسب الشسغل.
ك -م -ا اأ ّك-د ع-ل-ى ضس-رورة «ت-وج-ي-ه السس-ت-ث-م-ار»
و»ت -ح -دي -د دف -ت -ر شس -روط» خ -اصص ب -م -ك-اتب
ال -دراسس -ات ال -م-ت-خصسصس-ة ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال،
ن -اه -يك ع -ن ت -ف -ع -ي -ل «ال -رق -اب -ة وال -م -ت-اب-ع-ة
الصس- -ارم- -ة» ل- -نشس -اط ه -وؤلء ال -مسس -ت -ف -ي -دي -ن
من مختلف اأجهزة صسيغ دعم التشسغيل ،حتى
ل ت - - - -ذهب اأم - - - -وال ال- - - -دول- - - -ة والأراضس- - - -ي
السس -ت -ث -م -اري -ة اإل -ى وج -ه-ات اأخ-رى ،ف-ت-ك-ون
الخسسارة اأكبر للبÓد والعباد.
قال خاتما «الإمكانيات الهامة التي تتمتع بها
الجزائر في هذا المجال توؤهلها لإنتاج اأكثر
م - -ن  200األ -ف ط -ن سس -ن -وي -ا م -ن م -خ -ت -ل-ف
المنتوجات البحرية واأكثر من  50األف طن
سس -ن -وي -ا م -ن الأسس-م-اك ال-مسس-ت-زرع-ة ب-ال-م-ي-اه
ال -ع -ذب -ة وال -م -وارد ال -م -ائ -ي -ة ف -ي الصس -ح -راء
وال -ف Ó-ح -ة ال -م -دم -ج-ة م-ع ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات
وغيرها من الأوسساط ،ول يتحقق ذلك اإل اإذا
كان المسستثمرون واعين بالمسسوؤولية الملقاة
على عاتقهم».

لقفاصس العائمة
رئيسس اŸؤؤسسسسة اليؤنانية  Helnet SAلصسناعة شسبابيك ا أ

جهؤد ا÷زائر ينبغي أان تسس Òبنفسس ا÷دية واإليجابية

ف- - -ي وقت ت - -تسس - -اب - -ق ف - -ي - -ه
ال - -م - -ؤوسسسس - -ات األج - -ن - -ب- -ي- -ة
Óسستثمار في الجزائر ،أاّكد
ل إ
الرئيسص المدير العام للشسركة
ال-ي-ون-انية Helnet SA -
 Hellenic Netloftsعلى
أاهمّية الموقع اإلسستراتيجي
ل - -ل - -ج- -زائ- -ر وغ- -ي- -ره- -ا م- -ن
اإلم - -ك - -ان - -ي - -ات وال - -م - -زاي- -ا
القتصسادية التي تجعل منها
ن- -ق- -ط -ة ج -ذب اسس -ت -ث -م -اري
وسس-وق-ا م-رب-ح-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن
المؤوسسسسات العالمية.
وق - -ال ج - -ي - -ورج ك - -وم- -ب- -يسص
لـ»الشسعب» إان شسركتهم تواكب
آاخ-ر ال-ت-ط-ورات ف-ي ال-م-جال
وتسس -ع -ى ج-اه-دة ل-مضس-اع-ف-ة
إانتاجها المقدر حاليا بـ 3000
شس- -ب- -اك ف- -ي السس -ن -ة ،ت -وج -ه
أاسس - -اسس - -ا إال - -ى دول ال- -ب- -ح- -ر
األبيضص المتوسسط على غرار
ت -ونسص ل -ل -ت -واج -د وإاي -ط -ال-ي-ا
وإاسس- -ب- -ان- -ي- -ا وك -ذا ال -ع -رب -ي -ة
السس - -ع - -ودي- -ة وب- -عضص ال- -دول
األخرى كإايران.
وأاّك -د أاّن-ه-م «ل ي-ن-ظ-رون إال-ى

ال- -ج -زائ -ر ع -ل -ى أان -ه -ا سس -وق
فقط ،وإاّنما على أاسساسص أانها
ب - - -واب - - -ة ل - - -ول - - -وج ال- - -ق- - -ارة
اإلف- -ري- -ق- -ي- -ة» ،م- -ب -ي -ن -ا ب -أاّن
مشساركتهم في صسالون وهران
ل- -لصس- -ي- -د ال -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة
المائيات ،تهدف أاسساسسا إالى
تقصسي واقع السسوق ومعرفة
ح -ج -م ال -ط -لب ،م -ع -رب -ا ف-ي
ال - - -وقت ذات - - -ه ع - - -ن ب- - -ال- - -غ
اه-ت-م-ام-ه-م ب-ف-ت-ح مصسنع لهم
في الجزائر.
كما أاشساد محّدثنا في ثاني

مشساركة له بالتطور الملحوظ
ال -ذي يشس-ه-ده م-ج-ال الصس-ي-د
ال -ب-ح-ري و ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات
ب- -ال- -ج- -زائ- -ر ،خ- -اصس- -ة ب -ع -د
السس- - -ي- - -اسس- - -ات ال- - -ج - -دي - -دة
ال -م-ن-ت-ه-ج-ة ل-ت-ن-م-ي-ة ال-ق-ط-اع
وسس- - - -ي- - - -اسس- - - -ة اإلن- - - -ع- - - -اشص
الق -تصس -ادي ال-م-ن-ت-ه-ج-ة ف-ي
الجزائر ،مردفا بالقول «ومع
ذلك ،ف- -إان ج -ه -ود ال -ج -زائ -ر
ينبغي أان تسسير بنفسص الجدية
واإليجابية».

السسبت  ١١نوفم٢٠١٧ È
الموافق لـ ٢٢صسفر  ١٤٣٩هـ

´Ó````£à°SG
«الشسعب» تسسلّط الضسوء على واقع التنمية بو’ية تيبازة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رفع التجميد عن  23مششروعا ‘ قطاعات الÎبية ،الصشحة واŸوارد اŸائية
مّرت سسنة كاملة على تعي Úموسسى غÓي واليا على تيبازة ‘ أاول شسغل له لهذا اŸنصسب النوعي الذي يقتضسي تزكية ‡يزة
ل مواطني الو’ية
من رئيسس ا÷مهورية ورغم قصسر الفÎة وا◊جم اŸعتŸ Èشساكلها ،إا’ أانّ الوا‹ غÓي “ّكن من نيل رضسى ج ّ
الذين طالبوا ع Èعّدة منابر إاعÓمية بتشسجيعه ودعمه ‘ حربه الضسروسس ضسّد رؤووسس اŸافيا وعقبات التنمية.

تيبازة :عÓء ملزي
وت -رج -ع خ -ل -ف-ي-ات ه-ذا ال-واق-ع حسسب ال-ع-دي-د م-ن
اŸتتبع Úإا ¤كون الوا‹ غÓي وضسع يده على ا÷رح
مباشسرة منذ توليه زمام األمور على رأاسس الولية من
خÓل الشسروع اŸباشسر ‘ معا÷ة اŸلفات التي تعنى
با◊ياة اليومية للمواطن كالسسكن ونظافة اÙيط
والشسغل من خÓل دعم السستثمار ،إاضسافة إا ¤عّدة
م -ل -ف -ات أاخ -رى ح -ظ -يت ب -ق -در واسس -ع م -ن ال -ع -ن-اي-ة
والهتمام كاŸوارد اŸائية والÎبية والصسحة وتنظيم
موسسم الصسطياف وتعنى معظمها باŸهام الرئيسسية
لرؤوسساء البلديات الذين كثÒا ما يهملون التزاماتهم
Œاه مرؤووسسهم.

 13671سشكن اجتماعي مÈمج للتوزيع قريبا
م -ن اŸف -ارق -ات ال -ت -ي ت -راك -مت ب-ولي-ة ت-ي-ب-ازة ‘
السسنوات القليلة اŸاضسية إا“ام ا‚از أاك Ìمن ١٧
أالف سسكن من ‰ط الجتماعي اليجاري ،إال أاّن
تأاخر أاشسغال التهيئة اÿارجية حال دون توزيعها على
مسستحقيها ومن ثمّ كان لزاما اتخاذ قرارات شسجاعة
وفورية تعنى Ãباشسرة تلك األشسغال لتلبية حاجيات
اŸتضسررين من أازمة السسكن من جهة وŒنب حدوث
اهÎائية كبÒة ‘ السسكنات ا÷اهزة ،وأاسسفرت متابعة
هذا اŸلف عن توزيع قرابة  ٣أالف وحدة سسكنية خÓل
األشس -ه-ر اŸنصس-رم-ة ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى  ١٣6٧١وح-دة ت-نتظر
التوزيع لحقا وتبلغ معظمها درجات متقدمة ‘ نسسبة
إا‚از أاشس -غ -ال ال -ت -ه -ي -ئ -ة اÿارج-ي-ة ك-م-ا سس-عت ا÷ه-ات
اŸعنية بهذا اŸلف إلقناع اŸواطن بكون السسكن ا÷اهز
‘ هيكله يحتاج إا ¤مرفقات خارجية تعنى بشسبكات
الكهرباء والغاز واŸاء والطرقات واŸسساحات اÿضسراء
‘ ب- -ادرة ت- -ه- -دف إا ¤تسس- -ي Òأاك Ìشس- -ف- -اف- -ي -ة ل -ل -م -ل -ف
وام -تصس -اصس غضسب اŸواط -ن ال -ذي غ-ال-ب-ا م-ا ي-ل-ج-أا إا¤
الحتجاج من منطلق ضسعف قنوات التصسال وا◊وار مع
اإلشسارة إا ¤كون  ١٤٢٣٠وحدة ”ّ التبليغ بها من طرف
اŸؤوسسسسات اŸعنية باعتبارها منتهية ال‚از أاو توشسك
األشسغال بها على اإلنتهاء ،كما توجد  6٢٤٧وحدة أاخرى
قيد ال‚از حاليا ‘ النمط نفسسه من بينها  ١٧٢٩وحدة
متوقفة ألسسباب ﬂتلفة ومن اŸرتقب مباشسرة أاشسغال
ال‚از بها قريبا عقب اسستكمال عملية رفع التحفظات
اŸسسجلة بشسأانها.

طي ملف عدل 1وتصشفية ثÓثة ملفات
لÈنامج عدل2
أاّكد الوا‹ موسسى غÓي ‘ تصسريح إاعÓمي له ،أاّن
ملف عدل يشس Òحاليا وفق اŸنهج الصسحيح عقب الغلق
النهائي Ÿلف عدل ١وتسسوية العديد من اŸشساكل العالقة
Ãلف عدل ،٢مشسÒا إا ¤أان األرضسيات اıصسصسة لهذا
اŸلف ”ّ –ديدها كلية بفعل جهود مضساعفة بذلتها
” انتقاء
مصسالح أامÓك الدولة ومصسالح الفÓحة بحيث ّ
›مل اŸؤوسسسسات اŸعنية با‚از مشساريع هذا الÈنامج
و سسبق لـ ٤مؤوسسسسات ،منها تقد Ëملفاتها لدى مديرية
التعم Òللحصسول على رخصسة البناء و”ّ قبول ثÓثة منها
شسرعت فعليا ‘ العمل ،فيما ”ّ إارجاء اŸصسادقة على
اŸلف الرابع ألسسباب تتعلق بضسرورة إاعطاء جمالية أاكÈ
و‰ط عمرا Êأاك Ìجاذبية Ÿدخل مدينة تيبازة ومن
اŸرتقب أان تتم اŸصسادقة على هذا اŸلف قريبا عقب
رفع التحفظات اŸشسار إاليها ،و‘ انتظار بروز معطيات
ايجابية أاخرى تعنى بهذا اŸلف الذي أاسسال ا◊ ÈالكثÒ
وأاثار العديد من الحتجاجات فقد رّكزت السسلطات
ال-ولئ-ي-ة م-ن ل-ق-اءات-ه-ا اŸب-اشس-رة م-ن ‡ث-ل-ي اŸك-ت-ت-بÚ
لتقدÁهم اŸعلومة اŸناسسبة ‘ حينها.

لÎت -ف -ع ب -ذلك نسس -ب-ة ال-ت-غ-ط-ي-ة ب-ال-غ-از إا ¤درج-ة جّ-د
متقّدمة مقارنة مع النسسبة الوطنية اŸقّدرة بـ 5١باŸائة
حاليا.

نظافة اÙيط :هاجسس يقلّل من ششأان الوجهة
السشياحية لتيبازة
ألّن ولية تيبازة ذات طابع سسياحي يقتضسي اهتماما
متمّيزا بالطابع ا÷ما‹ اŸرفق بنظافة اÙيط ،فقد
عقد وا‹ الوا‹ عّدة جلسسات عمل مع رؤوسساء الدوائر
والبلديات ‘ إاطار لقاءات اÛلسس التنفيذي للحديث
عن هذا اإلشسكال الذي تراكمت سسلبياته على مدار عّدة
سسنوات خلت إال أاّن البلديات برمتّها كشسفت صسراحة عن
عجزها عن تسسي Òهذا اŸلف الذي أاضسحى يثقل كاهلها
ل -ي -ت -م ال -ل -ج -وء إا ¤ع ّ-دة ح-مÓ-ت ت-ط-وع-ي-ة م-ن ت-ن-ظ-ي-م
السسلطات الولئية وÃسساهمة مباشسرة من عّدة قطاعات
عمومية فاعلة كانت آاخرها تلك التي انطلقت شسهر
” إاسسناد مهمة
سسبتم ÈاŸاضسي وتواصسلت لعّدة أاسسابيع و ّ
اŸت- -اب- -ع- -ة ل- -دى كّ- -ل دائ- -رة إاداري- -ة Ÿدي- -ر ولئ- -ي م- -ن
ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي –وز ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ات م-ادية
تؤوهلها للعب دور بارز ‘ هذه العملية ،غ Òأان هذه
اŸبادرة  ⁄تكن لتحلّ اŸشسكل الذي ل
ي- - -زال ي - -رت - -ب - -ط

السسابقة
وال-ت-ي اسس-ت-غ-ل-ه-ا أاح-د أاعضس-اء اÛلسس ال-ب-ل-دي ل-ت-حقيق
مآارب شسخصسية مؤوخرا قبل أان يتدخل الوا‹ شسخصسيا
وي-كّ-ل-ف م-ؤوسسسس-ة ن-ظ-اف-ة ولي-ة ت-ي-ب-ازة ب-تسس-يÒه-ا مؤوقتا
باسستقبال النفايات الهامدة قبل ردمها وغلقها نهائيا ‘
وجه ›مل أانواع النفايات .ول تزال معركة وا‹ الولية
مع نظافة اÙيط متواصسلة وبحّدة إا ¤إاشسعار آاخر.

اŸيناء اŸتوسشطي بششرششال 1,5 ..مليار دج
لتجسشيد إاجراءات نزع اŸلكية
ق -ال وا‹ ت -ي-ب-ازة م-وسس-ى غÓ-ي ،ب-أاّن ال-ه-ي-ئ-ة اŸع-ن-ي-ة
با‚از وŒسسيد مشسروع اŸيناء اŸتوسسطي بشسرق مدينة
شس-رشس-ال ت-تشسّ-ك-ل م-ن ثÓ-ث م-ؤوسسسس-ات ج-زائ-ري-ة Ãع-ي-ة
مؤوسسسسة صسينية شسهÒة ويتم تسسي Òالعملية بشسكل مركزي
فيما تتوقف مهمة الولية أاسساسسا ‘ –ديد األراضسي
اŸعنية باŸشسروع Ãا ‘ ذلك تلك التي تعنى باŸيناء
ا÷اف والطريق السسيار اŸوصسل للطريق شسرق  -غرب،
” تكليف خبÒين
وكذا مسسلك السسكة ا◊ديدية بحيث ّ
ل-ت-ح-دي-د اŸل-ك-ي-ة وت-ق-ي-ي-م ال-ت-ع-ويضسات اŸالية وحصسلت
الولية على مبلغ  ١,5مليار دج كشسطر أاول موجه لهذه
العملية ،كما أاّكد وا‹ الولية على أاّن Œهيزات عديدة
ﬂصسصسة إل‚از هذا النمط من اŸشساريع ”ّ شسحنها
من الصس Úمؤوخرا على أان تصسل إا ¤بÓدنا قريبا كما ”ّ
–ديد مسساحة  ١٢هكتار ﬁاذية Ÿوقع اŸيناء إليداع
ال-ت-ج-ه-ي-زات اŸوج-ودة ب-ا÷زائ-ر
حاليا

 7آا’ف بيت بالعمارات القدÁة يسشتفيدون
من الغاز قريبا
أاسسال مشسكل عدم احتواء بعضس العمارات القدÁة
على قنوات صساعدة تسستغلّ لتوصسيل البيوت بالغاز الكثÒ
من ا◊ Èعلى مدار عقد خلى من الزمن ،إال أاّنه ⁄
تتج ّسسد على ارضس الواقع حلول ›دية “ّكن من وضسع
حد لهذا العائق الذي دام طوي Óفجاء القرار صسائبا
وجريئا مؤوخرا من طرف وا‹ الولية بتكليف مديرية
اإلدارة اÙل -ي -ة ب -ال -ت -ك -ف -ل Ãشس -روع ت -ه -ي -ئ -ة ال-ق-ن-وات
الصساعدة بالعمارات اŸعنية ‘ انتظار توصسيل الغاز لـ٧
آالف بيت بهذه الصسفة ،كما يشسهد برنامج إاحياء ٤١
مشسروعا جواريا ›ّمدا لفائدة  ٤٤٠٠مسستفيد من خÓل
اقÎاح تركيبة مالية ثÓثية يسساهم فيها اŸسستفيدون من
خÓل دفع مسساهماتهم ع Èالفوات Òالتي ترسسل لهم على
مدار  ٣6شسهرا مرحلة متقدمة و‘ حال عدم Œسسيده،
فإاّن الولية تكون قد حصسلت على وعود شسفوية برفع
التجميد عنها قريبا عقب بروز بوادر صسحوة مالية

اŸشسروع
ح -ال -ي -ا ‘ م -رح -ل -ة إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ال-دراسس-ة األول-ي-ة
اŸنجزة بشسأانه غ Òأاّن التحضسÒات التي بلغت درجة جّد
متقّدمة توحي بأانّ السسلطات العليا بالبÓد ماضسية قدما
‘ سسبيل Œسسيده ‘ آاجاله اّÙددة.

الطريق ا’جتنابي لششرششال ..فتح  12كلم
قبل موسشم ا’صشطياف
اسس-ت-ف-ادت اŸؤوسسسس-ة الصس-ي-ن-ي-ة اŸن-ج-زة ل-لمشسروع من
إاعادة تقييم ما‹ مؤوخرا “اشسيا والصسعوبات والعوائق
” الصسطدام بها ،حيث أاشسار وا‹ تيبازة إا ¤أاّن
التي ّ
التقييم اŸا‹ ا÷ديد بلغ  ١5مليار دج ،وبذلك يرتقب
بأان تنتهي اŸؤوسسسسة من عمليات ال‚از مع نهاية العام
القادم على امتداد  ١٧كلم ،غ Òأاّن الوا‹ تعّهد يفتح
مسس - -لك  ١٢ك -ل -م م -ن اŸشس -روع ق -ب -ل ح -ل -ول م -وسس -م
ك اÿناق عن
الصسطياف القادم ‘ بادرة تهدف إا ¤ف ّ
مدينة شسرشسال التي تشسهد مع كلّ موسسم اصسطياف
ازدح -ام -ا م -روري -ا م -ثÒا شس-ه-د ت-قّ-ل-صس-ا نسس-ب-ي-ا خÓ-ل
الصس -ائ -ف -ة اŸاضس -ي-ة ت-زام-ن-ا وف-ت-ح اŸسس-لك األول م-ن
اŸشسروع واŸقدر بـ ٨كلم بالرغم من كونه مسسلكا
صسعب اŸرور ،بالنظر إا ¤عدم اكتمال مشسروع جسسر
واد أاومازر وكون الطريق اسستغّل ‘ مرحلة أاو ¤من
جانب واحد فقط.
وتبعا لقرار رئيسس ا÷مهورية القاضسي برفع التجميد
ع -ن مشس -اري -ع ق -ط -اع -ات الÎب -ي -ة والصس -ح -ة واŸوارد
” اإلعÓن عن اسستفادة  ٢٣مشسروعا من
اŸائية ،فقد ّ
القطاعات الثÓث من رفع التجميد عنها بولية
تيبازة من بينها  ٩مشساريع تعنى بقطاع اŸوارد
اŸائ -ي -ة وت -ت -ع ّ-ل -ق م -ع -ظ-م-ه-ا Ãشس-اري-ع ا‚از
ﬁطات لتصسفية اŸياه و ٧مشساريع بكل من
قطاعي الÎبية والصسحة ،وهي اŸشساريع التي
تتضسمن إا‚از  6وحدات للكشسف واŸتابعة و5
م - -ط - -اع - -م م- -درسس- -ي- -ة و›م- -ع- -ات م- -درسس- -ي- -ة
وم -ت -وسس -ط -ات إاضس -اف -ة إا ¤مسس-تشس-ف-ى 6٠سسرير
ببوسسماعيل وإاعادة تهيئة مسستشسفى حجود وكذا
مركزي التصسوير باألشسعة بكل من القليعة وحجوط
ومسس-تشس-ف-ى األم وال-ط-ف-ل ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ومركز
القصسور الكلوي Ãسستشسفى القليعة Ãعية اقتناء عّدة
Œهيزات طبية تليق باŸسستوى الرفيع الذي بلغه
القطاع ‘ ﬂتلف اÛالت.

اŸصشادقة على ﬂ 4ططات لتهيئة مناطق
التوسّشع السشياحي
بذهنيات
اŸسس - -ئ- -ول ÚاÙل- -ي Úم- -ن ج- -ه- -ة
وعادات اŸواطن Úمن جهة أاخرى فلجأات السسلطات
ال -ولئ -ي -ة إا ¤إانشس -اء م-ؤوسسسس-ة ولئ-ي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة واإلن-ارة
العمومية واŸسساحات اÿضسراء شسرعت ‘ مهامها منذ
شسهر أافريل الفارط بعاصسمة الولية ،قبل أان تنتقل شسهر
سسبتم Èإا ¤كل من بلديتي فوكة والدواودة على أان تلتحق
قريبا بكل من حجوط وشسرشسال وبوسسماعيل لتتم بذلك
ﬁاصسرة مشسكل النفايات اÎŸاكمة التي عّمرت طويÓ
بشس -وارع وأاح -ي-اء ﬂت-ل-ف اŸدن مشس-ك-ل-ة ه-ن-اك دي-ك-ورا
أاسسودا يندى له ا÷ب ،Úوقد بدا ذلك جليا من خÓل ما
حصسل Ãفرغة بوسسماعيل

بالتوازي مع
إاحصس -اء السس -ك-ان اŸق-ي-م Úب-ج-وار
اŸشسروع والذين يرتقب ترحيلهم ‘ غضسون  ٣سسنوات أاو
أاربع ضسمن برنامج سسكني خاصس بهم.
Œدر اإلشسارة إا ¤أاّن مشسروع اŸيناء الذي يÎبع على
مسساحة  ٢٠٠هكتار خصسصس له غÓف ما‹ من ٣,6
مليار دولر وهو مرفق Ãنطقة صسناعية تÎبع على
مسساحة  ٢٠٠٠هكتار طريق سسيار يوصسله بالطريق
شسرق ـ غرب ،على مسساحة  ٢5٠هكتار ،ويوجد

إاعÎف الوا‹ غÓي بأاّنه من ب Úاألسسباب اŸباشسرة
ال -ت -ي أاّث-رت سس-ل-ب-ا ع-ل-ى سسÒورة السس-ت-ث-م-ار ‘ ق-ط-اع
السسياحة ،تأاخر إاعداد ﬂططات التهيئة السسياحية
لـ ٢٢م -ن -ط-ق-ة ت-وسس-ع سس-ي-اح-ي ب-ال-ولي-ة غ Òأاّن ب-وادر
اÿروج من النفق بدأات تلوح ‘ األفق عقب اŸصسادقة
على ﬂ ٤ططات للتهيئة وإارسسالها للوزارة الوصسية
التي أاودعتها لدى األمانة العامة للحكومة لسستصسدار
مراسسيم تنفيذية تتعلق بها قبل الشسروع ‘ Œسسيد
مضسامينها على أارضس الواقع ،كما انتهت الدراسسات
اŸيدانية بـ 6مناطق ومن اŸرتقب اŸصسادقة عليها
قريبا قبل إارسسالها للوزارة الوصسية على السسياحة ،فيما
توجد ١١منطقة أاخرى قيد الدراسسة بشسكل متفاوت
بحيث “ّر الدراسسة بـ ٣مراحل ﬂتلفة وتبقى منطقة
واحدة فقط خارج ›ال التغطية باعتبارها  ⁄تنطلق
بها الدراسسة بعد.

الرياضسي
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اشسراف :حامد حمؤر

السسبت  ١١نؤفمبر  ٢٠١٧م المؤافق لـ  ٢٢صسفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٨٧

التغيÒات
اŸتكــــررة
للمـــدربÚ

زمــــــــان...

يا زمـــان
جمال كدو

وفـ ـ ـ ـاء كب ـ ـÒ
’– ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد
الـعـ ـ ـ ـ ـ ـاصصمـ ـ ـة

مشصكلة حقيقية تعيق مسصار اأ’ندية ا÷زائرية

غياب إاسسÎاتيجية بعيدة اŸدى يؤؤثر على عمل التقنيÚ

كلمة العدد

بارادو ..
واأ’ندية اأ’خرى
ي -ب -ق-ى ن-ادي ب-ارادو م-ن
ضض- -م- -ن الأم- -ث- -ل- -ة ال -ت -ي
يقتدى بها ‘ اختيارات
م س ض  Òي - - - -ه م - - - -ن خ  Ó- - -ل
اع-ت-مادهم لإسضÎاتيجية
ط -وي -ل -ة اŸدى ب -ظ -ه -ور
«ث- -م- -ار» واضض -ح -ة ح -ول
«مشض -روع ال -ل -عب» ال -ذي
ي -طّ-ب -ق-ه ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
ا◊ا‹ للفريق الأول.
^ حامد حمؤر
وعكسس ما نÓحظه ‘
الفرق الأخرى التي تنتمي اإ ¤قسضم النخبة ،فاإن
نادي بارادو يعمل منذ سضنوات عديدة بهدف ّﬁدد
هو اإرسضاء طريقة لعب فريدة من نوعها بÓعبÚ
ت- -ك- -ون- -وا ‘ الأك- -ادÁي- -ة ال- -ت- -ي اأضض -حت «اŸم ّ-و ن»
الرئيسضي للفريق الذي يبدع ‘ كل خرجاته هذا
اŸوسضم.
وق -د اعÎف م-ع-ظ-م م-درب-ي الأن-دي-ة ال-ت-ي واج-ه-ه-ا
نادي بارادو على وضضوح الروؤية بالنسضبة لهذا الفريق
فوق اŸيدان من الناحية التكتيكية ،حيث وجدت
الفرق اŸنافسضة صضعوبة كبÒة مع هذا النادي الذي
باإمكانه الوصضول اإ ¤مسضتويات كبÒة ‘ اŸسضتقبل.
كما اأن عددا من لعبي بارادو “كنوا من الوصضول
اإ ¤اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ب-فضض-ل اإم-ك-ان-ي-ات-ه-م ال-كبÒة
وت -ك -وي -ن-ه-م اŸمّ-ي -ز ،ع-ل-ى غ-رار ع-ط-ال ال-ذي اأب-ه-ر
ا÷ميع Ãهاراته الكبÒة و“وقعه ا÷يد ‘ منصضبه
ك- -ظ- -ه ÒاأÁن  ..ح- -يث ف- -ت- -ح ه -ذا ال Ó-عب ال -ب -اب
لإم-ك-ان-ي-ة ظ-ه-ور لع-ب Úاآخ-ري-ن خ-ري-ج-ي اأك-ادÁية
بارادو لÓلتحاق بصضفوف «اÿضضر» ،لسضيما واأن بن
سض-ب-ع-ي-ن-ي ال-ذي ت-كّ-و ن ‘ ن-فسس الأك-ادÁي-ة واأل-ت-ح-ق
باأندية ‘ اأوروبا  ..ويعت Èمن ضضمن الÓعب Úالذين
سضيكون لهم مسضتقبل كب ‘ ÒاŸنتخب الوطني.
وبالتا‹ ،فاإن ا◊لول بالنسضبة لأنديتنا ،التي تسضÒ
منذ عدة سضنوات ‘ نظام الحÎاف ،واضضحة اإذا
اأرادت اأن –ّقق نتائج كبÒة وتسضاهم ‘ ترقية
مسض -ت -وى ال -ك -رة ا÷زائ -ري-ة ..وه-ذا ب-اخ-ت-ي-ار
اإسضÎاتيجية «النظرة اŸسضتقبلية» بالسضتثمار
‘ ال -ف-ئ-ات الصض-غ-رى واع-ت-م-اد مشض-روع ل-عب
سضيعطي الثمار بعد سضنوات معدودة.
فقد يجنب هذا التوجه ما نراه حاليا من
خÓل البحث بصضفة مركزة على ضضرورة
تسض-ج-ي-ل ال-ن-ت-ائ-ج ال-ك-بÒة بصض-ف-ة ع-اج-ل-ة،
باإجراء تغيÒات مسضتمرة على التشضكيلة
واسضتقدام عدد معت Èمن الÓعب ‘ Úكل
«مÒك- - -ات - -و»  ..ف - -الأم - -ور –ت - -اج ا ¤وقت
«م -ن-ط-ق-ي» Áك-ن ل-ل-مسضÒي-ن اع-ت-م-اده اب-ت-داء
ال -ف -ئ -ات الصض -غ -رى واإرسض-اء اأه-داف ف-ن-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة
تدريجية اإ ¤غاية الوصضول اإ ¤فريق الأكابر ...

لو:¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

الرائد ‘ مهمة صصعبة
أامام ا– ـاد العاصصمـ ـ ـة

مهداوي :

الثمار تظه ـ ـر
بعد سصنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مـ ـ ـ ـن العمـ ـ ـ ـ ـل
لعروم :

ظ ـ ـاهرة تغي ـ ـ ـ ـÒ
اŸدرب ÚعاŸية
و’ نسصتطيـ ــ ــع
القضصاء عليه ـ ـ ـ ـا
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’ندية ا÷زائرية
مشسكلة حقيقية تعيق مسسار ا أ

زمــــــــان...

@«ظاهرة تغي ÒاŸدربÚ
عاŸية و’ نسستطيع
القضساء عليها»
@«يجب اأن يكون تشسخيصص
جذري للوضسع للوصسول
إا ¤نتيجة إايجابية»

عبد الرحمن مهداوي (مدرب
وطني سشابق) لـ«الششعب»:

الثمار تظهر
بعد سسنة
من العمـ ـ ـ ـ ـل

لسش-ب-ق «ع-ب-د ال-رح-م-ن
كشش -ف اŸدرب ال -وط-ن-ي ا أ
مهداوي» أان مششكلة إاقالة اŸدرب Úتعود إا ¤عدم
تطبيق القانون ،موضشحا على ضشرورة سش ّ
ن قوانÚ
–م -ي اŸدرب ،ك-م-ا –دث ع-ن أاصش-ح-اب م-ه-ن-ت-ه ـ
الذين حسشبه ـ داسشوا على جميع أاخÓقيات اŸهنة
وحولوا أانفسشهم إا ¤سشلعة تعرضض هنا وهناك،
موضشحا بأانهم يسشاهمون ‘ هذه الظاهرة بنسشبة
كبÒة ‘ ،هذا ا◊وار :
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصض
«الششعب» :ظاهرة إاقالة اŸدرب Úكانت ول تزال
لول؟
تصشنع ا◊دث ‘ اÎÙف ا أ
ع -ب -د ال-رح-م-ن م-ه-داوي :ا◊ل ي -ك -م -ن ‘ ت -ط -ب -ي-ق
لسسف ’ يعار له أاي اهتمام رغم أاننا ‘
القانون الذي ل أ
عا ⁄ا’حÎاف ،وأامور مثل هذه تضسر بسسمعة الفريق
وب -اŸدرب ال -ذي ي -ك -ون ‘ ك -ل م -رة ه -و الضس-ح-ي-ة رق-م
واحد ،أاعتقد بأانه ’ بد من وضسع قانون يحمي نوعا ما
اŸدرب الذي يقال أاحيانا برسسالة قصسÒة ع Èالهاتف أاو
يقرأا ذلك ع Èوسسائل اإ’علم ،وهذه قلّة احÎام لهذه
اŸهنة النبيلة ،وعندما نتحدث عن هذه اأ’مور يجب
العودة إا ¤ا◊ديث كذلك عن تصسرفات بعضض الزملء
الذين أاحيانا هم يسساعدون على اإ’قالة أاو ‘ قبول
القرار أ’نه إاما  ⁄يحم نفسسه ‘ العقد أاو أانه Á ⁄ضض
عليه أاصسل ،اأ’مر الثالث هو رؤوسساء اأ’ندية يقومون
ب-ه-ذا اأ’م-ر ل-ت-ه-دئ-ة ا÷م-ه-ور م-ؤوق-ت-ا ،وه-و ح-ل بسس-يط
لشسكال الذي Áر به النادي ،وما هي إا’ مرات قليلة
ل إ
التي يتم فيها إاقالة اŸدرب أ’سسباب فنية أ’ن النتائج
ا’يجابية ’ تتبع العمل اŸنجز من اŸدرب ،أ’ن النتائج
هي مفتاح بقاء أاي مدرب على رأاسض أاي عارضسة فنية

أ’ي فريق أاو منتخب ‘ العا ،⁄لكن  ⁄نفهم هذا اأ’مر
جيدا ،أ’ن النتائج التي يحققها أاي فريق هي خلصسة
عمل و›هود مبذول من قبل الطاقم الفني والطبي
واإ’دارة واللعب ÚواÙيط واأ’نصسار.
ششاهدنا بأان بعضض اŸدرب Úيحبذون هذا النوع
لقالة بعد أاخذهم
من الفرق ويبحثون هم عن ا إ
لشش-ط-ر أاو شش-ط-ري-ن م-ن مسش-ت-ح-ق-ات-ه-م اŸالية ،كي
لمر مع فريق آاخر ؟
يجددوا ا أ
@@ هذه التصسرفات تقام أ’ن هناك الكث Òمن اŸال ‘
كرة القدم والفائدة الفردية لكل واحد تتغلب على الكثÒ
م -ن اأ’م -ور ،واأ’م -وال ال -ت -ي ت -وزع Áي-ن-ا وشس-م-ا’ –ت-م
لسسف ليسست هناك مراقبة،
القيام بهذه التصسرفات ،ل أ
اŸدرب الذي يقول بأانه قبل كل شسيء هو عامل وهو
Îﬁف و’ يهمه أان يعمل هنا واأ’سسبوع اŸقبل ‘
ف -ري -ق آاخ -ر أاع-ت-ق-د ب-أان-ه داسض ع-ل-ى ج-م-ي-ع أاخ-لق-ي-ات
اŸهنة ،اأ’مر غ Òمعقول أان تدافع على قيم وتقاليد
نادي ما وبعد أاسسبوع تقوم بنفسض الشسيء مع نادي آاخر
وتواجه ناديك القد ،Ëوهذه اأ’مور تدخل ‘ شسخصسية
اŸدرب أ’ن اŸدرب يجب أان يكون Îﬁما أاينما حل
لسس -ف ب -عضض اŸدرب Úح -ول -وا أان -فسس-ه-م إا ¤سس-ل-ع-ة،
ول  -أ
والذي يقوم بهذه اأ’مور تخلى عن حبه Ÿهنة التدريب
ومسستحيل أان ينجح ‘ أاي فريق كان ،لكن هذا اŸوسسم
أاشس -ك -ر ال-ف-رق ال-ت-ي ح-اف-ظت ع-ل-ى م-درب-ي-ه-ا وت-رك-ت-ه-م
ي-واصس-ل-ون ع-م-ل-ه-م سس-واء ال-ذي-ن ي-ل-ع-ب-ون م-ق-دمة ترتيب
اÎÙف اأ’ول أاو الذين يتواجدون ‘ وسسط وأاسسفل
الÎت- -يب ،أ’ Êأاع- -ت- -ق- -د ب- -أان ه -ذه ال -ف -رق ف -ه -مت ب -أان
ا’سستقرار ومتابعة العمل هو أاسساسض النجاح ،والعمل
ا◊قيقي ‘ قواعد الكرة تبدأا ثماره تظهر بعد مرور

يا زمان

جمال كدو

وفاء كب–’ Òاد العاصسمة

غياب إاسشÎاتيجية بعيدة اŸدى يؤوثر على عمل التقنيÚ

لخر،
لمور ‘ منحنى تصشاعدي من موسشم آ
لو ¤من خÓل التغيÒات اŸسشتمرة وبوتÒة سشريعة للمدرب ،Úحيث أان ا أ
لندية الرابطة اÎÙفة ا أ
لنية وفقط ،السشمة اŸميّزة أ
أاضشحت مسشأالة البحث عن النتائج ا آ
لو ،¤إان  ⁄تسشقط إا ¤الدرجة الثانية.
لدوار ا أ
لندية التي تنتهج هذا اŸسشار كثÒا ما ضشيعت كل حظوظها ‘ لعب ا أ
بالرغم من أان التجارب السشابقة ‘ هذا اŸيدان أاثبتت أان ا أ
حامد حمور
بلعطوي يعرف جيدا مسستوى الرابطة اأ’و ¤بتجربته
الكبÒة ‘ عدة أاندية ،لكن اأ’مور  ⁄تسسر كما أاراده
انصسار الفريق وكذا اŸسسÒين الذين « ⁄يصسÈوا» على
الغريب ‘ اأ’مر أان اŸوسسم ا◊ا‹ وقطار البطولة وصسل
مثل هذه الوضسعية وكان الطلق بالÎاضسي ب ÚالطرفÚ
إا ¤اÙطة رقم ‚ 11د بعضض الفرق «اسستهلكت» أاكÌ
 ..وسسيكون اŸدرب بن شسوية خليفة بلعطوي ‘ ا–اد
من  5مدرب ،ÚورÃا عند نهاية اŸوسسم قد تصسل إا10 ¤
بسسكرة.
مدرب ‘ Úطريقة غ Òمنهجية ‘ تسسي Òالشسؤوون الفنية
للنادي.
شسبيبة القبائل  ..البحث عن ا’سستقرار
وÁكن القول إان افتقار بعضض اŸسسÒين لرؤوية واضسحة
كما أان فريق شسبيبة القبائل يبقى من ب Úاأ’ندية التي
بالنسسبة أ’هداف الفريق وراء مثل هذه الوضسعيات التي
ع- -اشست وضس -ع -ي -ة ت -غ -ي ÒاŸدرب ‘ Úالسس -ن -وات اأ’خÒة
ة
تؤوثر على النادي مباشسرة وكرة القدم ا÷زائرية بصسف
ّ
بصسفة كبÒة ،وهو اأ’مر الذي أاثر كثÒا على مسستوى
عامة ،حيث أان منذ بداية البطولة يتمّ إاعطاء وعود
ال -ف -ري -ق ال -ذي أاصس -ب -ح ي -ع -ا Êوي -ل -عب م -ن أاج -ل ت -ف-ادي
لنصس -ار ب -ل -عب اأ’دوار اأ’و ¤ب -اسس -ت -ق -دام -ات ع -دي-دة
ل -أ
السسقوط ‘ ،الوقت الذي يبقى أانصساره ينتظرون العودة
وا’ع -ت -م -اد ع -ل-ى أاح-د اŸدرب ÚاŸع-روف ‘ Úالسس-اح-ة
ا ¤أاجواء اŸنافسسة على اأ’لقاب.
الكروية ..لكن Ãجرد تسسجيل تع Ìواحد ‘ العديد من
وبالرغم من –قيق البقاء من طرف رحمو Êوموسسو،Ê
اŸرات يبدأا الضسغط على اŸسسÒين الذين «يصسّبون» كل
إا’ أان -ه -م -ا ع-رف-ا ضس-غ-ط-ا ك-بÒا ع-ن-د ﬁاول-ة اŸسسÒي-ن
الثقل على اŸدرب الذي يجد نفسسه Ãثابة اŸسسؤوول
” ا’تصسال باŸدرب ا’يطا‹ فابرو ..
تغيÒهما ،حيث ّ
اأ’ول عن «الوضسعية».
لكن الثنائي اŸذكور صسمد و واصسل عمله  ..وعند حدوث
” التخلي عن الثنائي
ضسغط اأ’نصسار يؤوثر على أاداء الفريق
التغي Òعلى مسستوى إادارة النادي ّ
رح -م -و Êـ م -وسس -و .. Êوأاشس -رف بشس -ك -ل م -ؤوقت اŸدرب
ا
‡
ت
ا
Ì
فقد يفقد اŸدرب الÎكيز ‘ حالة توا‹ التع
يتمكن لعدم تأاقلم الفريق مع وتÒة الرابطة اأ’و .. ¤و⁄
خروبي على شسؤوون الفريق قبل أان يتم تعي ÚاŸدرب
يدفعه للسستقالة أاو يتمّ إاقالته لتفادي ازدياد الضسغط ،يعّمر طويل لكي ينسسحب من الفريق للسسماح للمسسÒين
الفرنسسي جون ايف شساي  ..هذا اأ’خ Òوبعد –سسن
ب -ال -رغ -م م -ن أان ال -ت-ق-ن-ي ي-ك-ون ‘ م-ع-ظ-م اأ’ح-ي-ان غ Òاي -ج-اد ت-ق-ن-ي آاخ-ر ب-إام-ك-ان-ه ت-دريب ال-ن-ادي ،ح-يث عّ-رج
طفيف غادر النادي بعد التغي Òالذي طرأا مرة أاخرى
مسس -ؤوول ب -ط -ري-ق-ة م-ب-اشس-رة ع-ل-ى ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج ك-ون-ه  ⁄مسسؤوولو النادي على «ابن الفريق» كمال زان الذي أاشسرف
على ادارة الشسبيبة ،حيث أان اŸدرب أايت جودي يعتÈ
يشسارك ‘ عملية جلب اللعب.Ú
على الفريق Ÿدة قصسÒة قبل تعي Úمصسطفى سسبع الذي
لشس -راف ع -ل-ى ال-ع-ارضس-ة
م -ن اŸرشس -ح Úال -رئ -يسس -ي Úل  -إ
وبالرغم من أان ظاهرة تغي ÒاŸدرب Úارتكزت منذ عدة ق -دم ب -ط -م -وح -ات ك -بÒة ’م -ك -ان-ي-ة إاخ-راج ال-ف-ري-ق م-ن
الفنية ،بالرغم من مهامه ‘ اإ’دارة ا◊الية لـ»الكناري».
سسنوات ‘ الرابطة اÎÙفة اأ’و ،¤إا’ أان «مشسكلة» الوضسعية التي يتواجد فيها.
ومن جهة أاخرى ،غّير ا–اد ا◊راشض مدربه بعد بداية
هذا اŸوسسم تكمن ‘ العد الكب Òمن اŸدرب Úالذين لكن النتائج  ⁄تتحسسن و بقي ا’–اد يضسيع النقاط ،رغم
م -ت -عÌة ل -ل -ت -ق-ن-ي ي-ونسض اف-ت-يسس-ان ح-يث ّ” ا’سس-ت-ن-ج-اد
دربوا بعضض الفرق بنتائج متواضسعة جدا ،كون أان أاغلب التحسسن الطفيف من الناحية التقنية والتكتيكية ..لكن
باŸدرب التونسسي أالدو الذي يحاول إاعادة القطار إا¤
هذه اأ’ندية تتواجد ‘ مراتب غ Òمريحة ‘ الÎتيب مرة أاخرى يغادر اŸدرب النادي الذي يبحث عن ﬂرج
السسكة ،رغم اŸشساكل اŸالية التي تؤوثر بشسكل كب Òعلى
العام.
” ا’تصسال باŸدرب كمال
لهذه الوضسعية الصسعبة حيث ّ
الفريق.
ا–اد البليدة ( )6مدرب◊ Úد اأ’ن ...؟
مواسسة الذي أاعطى موافقته ‘ أاول اأ’مر قبل أان يÎاجع
وبالتا‹ ،فإان أاندية النخبة  ⁄تعد لديها اسسÎاتيجية
فالصساعد ا÷ديد ا–اد البليدة  ⁄يجد ضسالته ويقبع ‘ عن قبول اŸهمة ويضسع اŸسسÒين ‘ موقع غ Òملئم ..
مبنية على أاهداف ﬁددة على اŸدى اŸتوسسط و’
” ا’تصسال باŸدرب سسبع الذي عاد إا¤
اŸرك -ز اأ’خ Òم-ن ج-راء ال-ت-غ-يÒات ال-ع-دي-دة ل-ل-ت-ق-ن-ي Úو مرة أاخرى ّ
نتحدث على اŸدى الطويل ،حيث أان النتائج الفورية
والذين وصسل عددهم ا ¤سستة ( .. )6نعم سستة ‘  11الفريق حسسب ما أاكدته بعضض اŸصسادر ...؟
أاصسبحت ‘ مقدمة اهتمامات اŸسسÒين الذين كثÒا ما
جولة ،بنتائج ّﬂيبة ،كون اللعب ÚيغÒون طريقة لعبهم
دفاع تاجنانت  ..بلعطوي خامسص مدرب؟
«ي -ق -دم -ون ا◊ل» ب -ت -غ -ي ÒاŸدرب ،Úك -ون ال -ع -دي -د م -ن
‘ كل مرة Ùاولة ايجاد ا◊لول التي  ⁄يتم الوصسول دفاع تاجنانت يبقى من اأ’ندية التي اسستهلكت ◊د اآ’ن براتشسي الذي كان يريد اعطاء اسستقرار فني للتشسكيلة ..
التقني Úالذين حافظوا على مناصسبهم يعرفون أان التعÌ
إاليها.
عدة فرق ‘ وقت قصس Òبحثا عن النتائج الفورية حيث ولكن كان براتشسي أاول مدرب يتم اقالته هذا اŸوسسم..
غ Òمسسموح عند حد مع‡ ،Úا يؤوثر على اŸسستوى
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” واسستنجد اŸسسÒون باŸدرب مواسسة الذي سسّير الفريق
إان الوتÒة التي عرفتها التغيÒات كانت عالية ..فقد ّ
ال -ع -ام ل -ل -ب -ط-ول-ة ،وك-ذا ت-رق-ي-ة ق-درات ال-لع-ب Úبشس-ك-ل
الكبار مع اŸدرب زميتي الذي أاجرى التحضسÒات قبل Œديد الثقة قبل انطلق اŸوسسم Ãزيان ايغيل الذي لبعضض اŸقابلت ،لكن التعÌات «سساهمت» بشسكل كبÒ
تدريجي أ’ن الضسغط يزداد كلما سسارت ا÷و’ت.
أان ي -رم -ي اŸنشس-ف-ة أ’سس-ب-اب إاداري-ة وم-ال-ي-ة ،ب-ع-د ع-ج-ز ح ّ-ق -ق ال -ب -ق-اء م-ع ال-ن-ادي ،ل-ك-ن-ه غ-ادر ال-ف-ري-ق وعّ-وضس-ه ‘ ازدياد الضسغط عليه ،ليغادر النادي قبل نهاية مرحلة
و ‘ اŸقابل يؤوكد العديد من اŸسسÒين أان اŸدرب‘ Ú
” تعي Úعمر بلعطوي ‘ مكانه.
اإ’دارة عن تقد ËاŸسستحقات للعب Úأ’ن ذلك أاثر على مهداوي خلل تربصض الفريق بتونسض  ..ومرة أاخرى الذهاب  ..وقد ّ
العديد من اأ’حيان هم الذين يطلبون اŸغادرة ،وليسض
وا◊ديث عن بلعطوي يقودنا إا ¤فريق ا–اد بسسكرة
ا÷و العام للفريق ،الذي اسستنجد باŸدرب بوجعران ،ينسسحب من النادي ‘ مدة قصسÒة جدا.
اإ’دارة هي التي تقدم على هذا اأ’مر أ’ن البعضض منهم ’
هذا ا Òÿالذي حاول تسسجيل نتائج ايجابية لكنه  ⁄وانطلق دفاع تاجنانت ‘ البطولة مع اŸدرب الفرنسسي ال -ذي صس -ع -د ه -ذا اŸوسس -م ب-ط-م-وح-ات ك-بÒة ،ح-يث أان
يتحّمل الضسغط ويف ّضسل ا’نفصسال على الفريق.
ورئيسض النادي يتدخل بصسفة مباشسرة وهذا جزء من
اÿلل الكب Òالذي تعيشسه كرة القدم ا÷زائرية ،ما يعني
أانه ’ توجد معادلة كرة القدم ‘ الدوري ا÷زائري
وتبقى ظاهرة تغي ÒاŸدرب Úتتواصسل واأ’مور معقدة
أارجع اŸدير الفني الوطني السشابق بوعÓم لعروم
أاك Ìنظرا لغياب إاسسÎاتيجية عمل مثلما سسبق ‹ القول
ظاهرة تغي ÒاŸدرب Úالتي أاصشبحت أامرا عاديا ‘
‘ بداية ا◊ديث.
لخÒة ،إا ¤عدم
البطولة الوطنية ‘ السشنوات ا أ
أاين يكمن دور اŸناجÒ؟
وضش -ع إاسشÎات -ي -ج -ي -ة واضش -ح -ة م -ن ط -رف رؤوسش-اء
‘ بداية كل موسسم يجب أان –ّدد اأ’هداف اÿاصسة بكل
ال -ن-وادي وع-دم –دي-د ال-ه-دف اŸب-اشش-ر ل-ه-م م-ن-ذ
نادي وفقا للقدرات اŸادية والبشسرية وما يرغب فيه كل
بداية اŸوسشم الرياضشي ،إاضشافة إا ¤غياب قوانÚ
رئيسض سسواء اأ’دوار اأ’و ،¤أاو غ Òذلك وهذه اŸهمة
لمور بطريقة عششوائية ما
احÎافية وتسشي Òا أ
يقوم بها اŸناج Òوليسض الرئيسض أاو اŸدرب أ’نه مسسؤوول
خلق خل ÓكبÒا ‘ معادلة كرة القدم ا÷زائرية
عن اختيار اŸدرب اŸناسسب بعد دراسسة اأ’مور و’ يكون
وكان ذلك خÓل ا◊وار الذي خصّض به جريدة
انتقاء عشسوائي مثلما هو حاصسل حاليا وبعدها يكون
«الششعب».
ا’نفصسال بعدما تكون النتائج السسلبية ووقفا للمعطيات
اŸت -وف -رة وال -ط -م-وح-ات اŸسس-ط-رة وه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة غÒ
حاورته :نبيلة بوقرين
موجودة عند غالبية اأ’ندية ا÷زائرية ،مثلما هو عليه
ا◊ال ‘ أارسسنال أ’ن فانغ ‘ Òاأ’صسل مناج Òوهذا ما
«الشش- -عب» :ك- -ي- -ف ت- -عّ- -ل -ق ع -ل -ى ظ -اه -رة ت -غ -يÒ
جعله ينجح ‘ مهمته ‘ النادي.
اŸدرب ‘ Úالنوادي ا÷زائرية؟
حسشب رأايك ما هي ا◊لول اŸناسشبة؟
«لعروم» :ظاهرة تغي ÒاŸدرب ÚعاŸية و’ تقتصسر ل -يسست ل -دي -ن -ا م -ب-ادئ وق-وان Úودائ-م-ا ن-ل-ج-أا إا ¤ال-ع-لج تفششي الظاهرة؟
ع-ل-ي-ن-ا أان ن-ع-رف اأ’سس-ب-اب وب-ع-ده-ا ن-ذهب ل-تشس-خيصض
اأ’ندية ا÷زائرية تعا Êمن غياب ا’سستقرار ورؤوسساء
ع -ل -ى اأ’ن -دي -ة ا÷زائ -ري -ة ف -ق-ط و’ يسس-ت-ط-ي-ع أاي أاح-د البسسيط للتخفيف من الظاهرة فقط وهذا ’ ينفع ‘
ال-قضس-اء ع-ل-ي-ه-ا ول-ك-ن يسس-ت-ط-ي-ع اŸسس-ؤوول– Úديدها أاو إاي -ج -اد ا◊ل -ول ال -لزم -ة ال -ت -ي ت -ك -ون ‘ إاط-ار ال-ق-ان-ون النوادي  ⁄يحددوا منهجية عمل وإاسسÎاتيجية ﬁكمة اأ’مور من أاجل إايجاد ا◊لول خطوة تلوى اأ’خرى حتى
وف -ق -ا ل -ق -وان ÚاحÎاف -ي -ة وه -م اآ’ن ي -ع-م-ل-ون ب-ط-ري-ق-ة تسس -ه -ل اŸه -م -ة م -ن خ -لل وضس -ع إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ﬁك-م-ة
التقليل منها أ’نه من غ ÒاŸمكن القضساء عليها نهائيا اŸدروسض وقوي للزمان اŸكان وفقط.
عشسوائية وغ Òعقلنية ’ تخدم فرقهم أ’نهم ’ يعرفون وتسس -ط Òاأ’ه -داف اŸرغ -وب ف-ي-ه-ا م-ن ط-رف ال-ن-وادي
وذلك راجع لعدة أاسسباب سستعرقل اŸهمة ولهذا يجب أان من هو اŸتسشبب ‘ هذا اŸششكل حسشب رأايك؟
خخ ‘ الوقت الراهن ومن الصسعب أان حتى مصسالح فرقهم التي يشسرفون على إادارتها بدليل وال- -ع -م -ل ان -ت -ق -اء اŸدرب اأ’نسسب ح -ت -ى ت -ك -ون ه -ن -اك
ت-ك-ون دراسس-ة شس-ام-ل-ة ل-ه-ذا ال-وضس-ع ل-ل-وصس-ول إا ¤ن-ت-ي-ج-ة ** اŸيدان مف ّ
إايجابية ‘ اŸسستقبل بحول الله من خلل وضسع القوان Úيكون هناك تغي Òوكل الناشسط› ‘ Úال كرة القدم أانهم Ÿا يتعاقدون مع اŸدرب ‘ Úحالة فسسخ العقد ت -ن -اقضس -ات ،ف -ي -م -ا ب -ع -د أ’ن اŸدرب أاك -ي -د أان-ه سس-ي-أات-ي
م -ع -ن -ي Úب -ه -ذا ال -وضس -ع وم-ا زاد م-ن صس-ع-وب-ة اŸأام-وري-ة تكون تعويضسات كاملة وهذه النقطة غ Òمدروسسة وهم بإاسسÎاتيجية خاصسة به ما يجعله يختار بعضض اللعبÚ
اŸناسسبة التي –د من هذه الظاهرة.
لسش -ب -اب ال -ت -ي “ن -ع ال -قضش-اء ع-ل-ى ه-ذه القوان Úا◊الية أ’نها غ Òكافية ’حتواء ما يحدث ‘ اŸتضسرر اŸباشسر من هذه التصسرفات أ’ن الرؤوسساء هم وغÒها من هذه اأ’مور التي تعد عادية ،إاضسافة إا¤
م -ا ه -ي ا أ
الÎكيز على عمل اŸناج Òالعام الذي يكون كفء وابن
الظاهرة؟
الوسسط الكروي والصسعب الوصسول إا ¤نتائج وحلول وكل جزء من تفشسي الظاهرة.
اŸيدان لكي يكون على دراية بكل ما يدور حوله ولهذا
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من اأ’ندية وا’–ادية مسسؤوول Úعلى الوضسع ويجب أان ما هو دور رؤوسشاء النوادي للقضشاء على اŸششكل؟
لسس-ف
عليهم بتحديد مناج Òللفريق ،أ’ن هذا اأ’خ Òله دور ف -إان ال -ع -لج ي -ك -ون ع Èم -راح-ل ع-دي-دة ول-ك-ن ل -أ
الظاهرة من رأاسض الهرم  ..ولكن ا◊ل اأ’نسسب يكمن ‘ يكون عمل جماعي للقضساء عليه هذه الظاهرة السسلبية
التشسخيصض وبعدها العمل على وضسع القوان ÚاŸناسسبة أ’نها عدÁة اأ’صسل ،ولكن ا◊ل اأ’نسسب ’ يكمن ‘ رأاسض ك- -ب Òوه- -و اŸسس- -ؤوول ع- -ن اأ’ه- -داف اŸسس- -ط -رة خ -لل الوضسع متأازم وأاصسبحنا ‘ حلقة مفرغة كل طرف يتهم
حتى يقضسي عليها بطريقة قانونية أ’ن القضسية ’ تتعلّق الهرم وإا‰ا يجب أان يكون ‘ ا÷ذر حتى نتحكم ‘ اŸوسسم الرياضسي ،أ’نه يحدد كل اأ’مور الضسرورية سسواء اآ’خ - -ر م - -ن ال - -رئ- -يسض إا ¤اŸدرب ،اŸن- -اج ،Òا◊ك- -م،
ّ
فيما تعلّق باŸدرب أاو اللعب ÚاŸسستقدم Úإا’ أاننا  ⁄اللعب واŸتضسرر اŸباشسرة كرة القدم ا÷زائرية أاو
بالقوة من خلل وضسع اŸصسلحة العامة لكرة القدم من اأ’مور من اأ’سساسض وتكون طريقة العلج أاسسهل بكث.Ò
ه -ل ن -ف -ه -م م-ن كÓ-مك أان رؤوسش-اء ال-ن-وادي وراء ‰نح هذا اŸنصسب اأ’همية اللزمة رغم وزنه الكب Òباأ’حرى خطوط متوازية ’ تلتقي أابدا.
لسسف
اأ’ولويات ونبني عليها اŸصسالح اأ’خرى ،ولكن ل أ

13

بقلم  :حامد حمور

سسنة كاملة.
أال ت -ع -تÈون أان -ن -ا ن -ع Òاه -ت-م-ام أاك Ìل-ل-م-درب
لجنبي؟
ا أ
لسسف يجب أان نقولها ’ زالت عندنا العقدة اŒاه
@@ ل أ
اŸدرب اأ’جنبي ،وهذا ما اسسميه أانا ظلما ‘ حقّ
اŸدرب ا÷زائري◊ ،د اآ’ن  ⁄يجلبوا لنا مدربÚ
أاجانب Áكننا ا’سستفادة منهم ‘ التكوين و‘ تطوير
ك- -رة ال- -ق- -دم ا÷زائ- -ري- -ة وال- -لعب ا÷زائ- -ري وك- -ب- -ار
اŸدرب ‘ Úال- -ع -ا ⁄ل -ن ي -ف -ك -روا أاب -دا ‘ ال -ت -دريب ‘
ا÷زائر أ’نهم تعودوا على العمل ‘ ا’حÎاف ا◊قيقي
أاين كل شسيء يسس Òعلى ما يرام ،رؤوسساء اأ’ندية جلبوا لنا
مدرب Úتنقصسهم الكفاءة وقليل منهم من كانوا فعال‘ Ú
لسس-ف اŸدرب Úاأ’ج-انب ‚ل-ب-ه-م إ’ب-ه-ار
ب -ط -ول -ت -ن-ا ،ل -أ
اأ’نصس -ار وكسسب ث -ق-ت-ه-م ‘ فÎة م-ع-ي-ن-ة ،و‰ن-ح-ه-م ك-ل
الظروف اŸواتية للعمل ونصس Èعليهم عكسض اŸدرب
ا÷زائري.
لجنبي ل يتم التدخل ‘ عمله  ،أاليسض
اŸدرب ا أ
كذلك؟
@@ اŸدرب القوي سسواء اأ’جنبي أاو ا÷زائري نعرف
كلنا بأانه ’ أاحد Áكنه التدخل ‘ قراراته أاو فرضض أامور
عليه أ’نه مباشسرة سسيسستقيل من تدريب ذلك النادي،
والذين كنت تتحدث عنهم منذ قليل ح Úقلت ‹ بأانهم
يعملون هنا وهناك ويشسرفون على تدريب  3أاو  4فرق ‘
اŸوسسم الواحد ،هم مدرب“ Úلى عليهم قرارات فوقية
لسسف ،وأاغلبيتهم يطبقون قرارات
’ يتم مناقشستها ل أ
رئيسض النادي أ’نه هو اآ’مر الناهي وتعود على هذه
لسسف صساحب اŸال هو الذي
اأ’مور و‘ ا’حÎاف ل أ
يقرر.
أال تعتقدون بأانه على ال–ادية والرابطة سَش ّ
ن
ق -وان Úل تسش -م -ح ل -ل -ف-رق Œاوز ع-ت-ب-ة م-دربÚ
اث- -ن ‘ ÚاŸوسش- -م ال- -واح- -د ،ل -ل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ه -ذه
الظاهرة؟
@@ هذا اأ’مر من الصسعب أان يطبق ،أ’نه عندما تدخل
‘ عا ⁄ا’حÎاف بشسركات ذات أاسسهم ،كما قلت لك
منذ قليل صساحب اŸال هو صساحب القرار أ’نه Áلك
حرية التسسي ،Òوعندما يكون هناك ›لسض يقول لك
الرئيسض أانا حّر ‘ تصسرفاتي ،هناك أاندية من يسسÒها
إا’ الرئيسض وعندما تكون اأ’مور ضسده يقول لك أانا أاسسÒ
الفريق وحيدا هذا اأ’مر شساهدته إا’ ‘ ا÷زائر ،وإاذا
كانت اأ’مور ‘ صسا◊ه يقولك لك ›لسض اإ’دارة هو
ال-ذي سس-ي-ق-رر ،أان-ا أاتسس-اءل ع-ن غ-ي-اب ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون
وŸاذا ◊ّد اآ’ن دف Îشس- - -روط اأ’ن- - -دي - -ة اÎÙف - -ة ’
يطبق وأاتسساءل أاين هي ÷نة تسسي Òالفرق اÎÙفة،
هناك نادي Úأاو ثلثة يصسنعون ا’سستثناء وبقية اأ’ندية
تسس Òبالرئيسض وفقط.

يبقى اŸرحوم جمال كدو من ضسمن اللعب ÚاŸوهوب Úالذين طبعوا مسسÒتهم
بأاحرف من ذهب حيث عرف بطريقته الفريدة ‘ اللعب كقلب دفاع ‘ فريقه ا–اد
العاصسمة ،الذي حمل أالوانه طيلة الفÎة التي قضساها كلعب ‘ اŸيادين.
وكدو من مواليد  30جانفي  ،1952حيث أان كل عشساق اللون« Úاأ’حمر و اأ’سسود»
يتذكرون خرجات هذا اŸدافع اأ’نيق الذي كان يقدم أاداء ‡ّيزا ‘ مقابلت أابناء
سسوسسطارة  ..وأانصسار الفريق يرتاحون لوجوده’ ،
سسيما وأانه أاعطى طابعا خاصسا للخط اÿلفي
ل- -ل–اد ال -ذي ك -ان يشس -غ -ل -ه م -ع رضس -ا ع -ب -دوشض
Ãه -ارات -ه ‘ إاخ -راج ال -ك -رة وق-ذف-ات-ه ال-ق-وي-ة ‘
تنفيذ اıالفات.
والشسئ الذي كان ‡ّيزا ‘ مسسÒة هذا اللعب
الكب Òهو الوفاء لفريق ا’–اد الذي لعب بأالوانه
طيلة مشسواره الرياضسي ،حيث انطلق ‘ صسنف
اأ’واسسط قبل أان ينتقل إا ¤اأ’كابر عام 1971
ليدشسن مشسوارا طويل معه الذي اسستمر إا ¤غاية
.1983
وقد حافظ جمال كدو على نسسق فريد من نوعه
‘ مشسواره ‘ ا’–اد  ..هذا الفريق الذي عرف
ب -تضس -ي -ي -ع -ه ل -ك -أاسض ا÷زائ-ر ‘ ال-ن-ه-ائ-ي-ات ال-ت-ي
أاج -راه-ا خ-اصس-ة ‘ سس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن اŸاضس-ي،
حيث لعب كدو نهائي عام  1972كأاسساسسي رفقة كل من برانسسي ،لعلة ،عليق ،بروجي
حيث خسسر الفريق أامام حمراء عنابة بنتيجة  .. 0 - 2واسستمرت اÿيبة ‘ نهائيات
كأاسض ا÷زائر بالنسسبة لهذا الفريق الذي كان يلعب كرة جميلة ويسس Òبخطى ثابتة إا¤
غاية النهائي حيث ضسيع كدو وا’–اد نهائيات  1978 ،1973و ..1980وكم كانت
الفرحة عارمة ‘ شسوارع سسوسسطارة ،باب الوادي وغÒها ‘ عام  1981عندما تّوج
ا’–اد بأاول كأاسض ا÷زائر ‘ تاريخه عندما فاز ‘ النهائي على جمعية وهران Ãلعب
 24فيفري ببلعباسض بفريق كان يضسم ا ¤جانب كدو ،كل من طالبي ،قديورة ،بÎو،Ê
سسومعطية ...الذين دشسنوا مسسÒة تتواصسل بعد ذلك بنجاح كب .Òوبفضسل امكانياته
الكبÒة ‘ الدفاع طرق كدو أابواب اŸنتخب الوطني بقوة ،رغم اŸنافسسة الشسديدة
أانذاك بوجود ’عب‡ Úيّزين ‘ هذا اŸركز ،حيث كان اسستدعاءه اأ’ول ‘ صسفوف
«اÿضسر» عام  1973ليصسعد بشسكل جدي الذي أاوصسله ا ¤مسستوى معت Èوسساهم بشسكل
كب ‘ Òا’‚از التاريخي الذي حّققه اŸنتخب الوطني –ت قيادة اŸدرب رشسيد
ﬂلو‘ عندما نال اŸيدالية الذهبية ‘ أالعاب البحر اŸتوسسط  1975بعد فوزه ‘
النهائي على نظÒه الفرنسسي بـ  3ـ . 2
ولعب كدو  25مرة مع اŸنتخب الوطني ا ¤غاية  ،، 1978وبقي يواصسل مشسواره بناديه
ا–اد العاصسمة الذي سسار معه إا ¤غاية  1983ليضسع حدا Ÿشسواره كلعب و يتحول ا¤
عا ⁄التدريب عند فريقه اŸفضسل من عام  1986ا ¤غاية  ،1989حيث عرف بصسرامته
الكبÒة ‘ العمل وذكائه ‘ اسستغلل امكانيات اللعب Úاأ’مر الذي جعله يوفق ‘
حصسول ا’–اد على لقب كأاسض ا÷زائر عام  ‘ 1988النهائي أامام شسباب بلوزداد.
وبقي يتابع «فريق القلب» بشسكل مسستمر حتى بعد مغادرته له حيث التقيته ‘ بعضض
اŸناسسبات التي لعب فيها ا’–اد ’ ،سسيما ‘ نهائي كأاسض ا÷زائر ،أاين قدم ‹ –ليل
منطقي على طريقة لعب «أابناء سسوسسطارة».
ثم واصسل كدو مسساره كمدرب ‘ عدة فرق على غرار شسباب اأ’بيار ،وداد ع Úالبنيان،
وداد الرويبة ،شسبيبة الشسراقة‚ ،م بن عكنون  ..أاين سساهم بعمل كب ‘ Òبروز العديد
من اللعب .Úوتو‘ جمال كدو يوم  16نوفم Èعام  2011و عمره  59سسنة.

لو:¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

الرائد ‘ مهمة صسعبة أامام ا–اد العاصسمة
تتواصسل ا÷ولة ا◊ادية عشسر من بطولة الرابطة
اÎÙفة اأ’و ¤لكرة القدم اليوم وهي التي انطلقت
يوم اÿميسض «بصسراع اأ’قوياء» الذي سسيجمع بÚ
متصسدر البطولة شسباب قسسنطينة وبطل ا÷زائر موسسم
 ،2016 - 2015ا–اد ا÷زائر Ãلعب عمر حمادي
ببولوغ( Úا÷زائر).
وسس- -ت- -خ- -ط- -ف ه- -ذه اŸواج- -ه- -ة اأ’ضس -واء ع -ن ب -اق -ي
اŸباريات ،من بينها لقاء ‘‘الكلسسيكو‘‘ ب Úشسبيبة
القبائل  -شسباب بلوزداد الذي يتابعه عديد من ﬁبي
الكرة اŸسستديرة .وتتجه جميع اأ’نظار غداة اختتام
حملة التصسفيات اŸؤوهلة إا ¤اŸونديال الروسسي إا¤
م -ل-عب ع-م-ر ح-م-ادي ب-ال-ع-اصس-م-ةŸ ،ت-اب-ع-ة اŸواج-ه-ة
اŸثÒة ب Úالشسباب القسسنطيني اŸتصسدر بـ  21نقطة
وال-ط-ام-ح Ÿواصس-ل-ة سس-لسس-ة ن-ت-ائ-ج-ه ا’ي-ج-اب-ية بقيادة
هدافه ﬁمد عبيد ( 7أاهداف)ﬁ ‘ ،اولة Ÿباغتة
ق -ائ -د وح -ارسض ال -تشس -ك -ي -ل -ة ال -ع -اصس -م-ي-ة ﬁم-د ÚŸ
زÁامومشض.
واأ’كيد أان أاصسحاب اللون Úاأ’حمر واأ’سسود (الصسف
 11بـ  12نقطة) ،غ Òمسستعدين للتفريط ‘ النقاط
الثلثŸ ،واصسلة صسعودهم اإ’يجابي ‘ سسلم الÎتيب
عقب إاقصسائهم ‘ الدور نصسف النهائي من منافسسة
راب -ط -ة أاب -ط -ال إاف -ري -ق -ي -ا ع-ل-ى ي-د ال-وداد ال-ب-يضس-اوي
اŸغربي اŸتوج باللقب القاري ،حيث يسسعى زملء
الهداف أاسسامة درفلو ( 5أاهداف) لتحقيق ا’نتصسار
وا’قÎاب أاك Ìمن كوكبة اŸقدمة.
كما أان هذه اŸواجهة تهم كذلك أاحد اŸطاردين وفاق
سسطيف (اŸركز الثالث بـ  16نقطة) ،الذي سسيقوم

بتنقل يبدو ‘ متناوله إا« ¤مدينة الورود» Ÿواجهة
ا–اد البليدة الذي يتخبط ‘ أاسسفل الÎتيب بنقطتÚ
فقط ،مع تتبع اأ’صسداء من ملعب بولوغ ‘ Úمهمة
البقاء ‘ اŸلحقة ‘ ،انتظار خوضض لقائه اŸتأاخر
ضسد ا–اد ا÷زائر .من جانبهم يأامل زملء القائد
ع -ب -د ال -ق -ادر ال -ع -ي-ف-اوي ‘ اإ’ط-اح-ة ب-ح-ام-ل ال-ل-قب
و–قيق أاول فوز لهم منذ عودتهم إا ¤قسسم اأ’ضسواء،
بقيادة مدربهم مصسطفى سسبع الذي تراجع عن قرار
اسستقالته.
و‘ ملعب أاول نوفمÃ 1954 Èدينة تيزي وزو– ،اول
Ÿنتشسية
شسبيبة القبائل (الصسف  8بـ  13نقطة) ا ُ
بالنقطة الثمينة التي عادت بها من سسطيف ‘ ا÷ولة
اŸاضس-ي-ة ،ل-ت-ك-م-ل-ة «مسس-اره-ا ال-تصس-ح-ي-حي» ‘ ترتيب
البطولة ،عندما تسستقبل شسباب بلوزداد (الرابع بـ 15
نقطة) ،والذي ضسيع بوصسلة ا’نتصسارات منذ ا÷ولة
الثالثة ،لكنه يرغب ‘ –قيق «ا’نتفاضسة» وا’قلع
ُم -ج -ددا ،سس -ي-م-ا ب-ع-د خسس-ارت-ه ل-ن-ه-ائ-ي ك-أاسض السس-وب-ر
ا÷زائرية أامام فريق أابناء «ع Úالفوارة»n .من
جانبها ،تسسعى تشسكيلة «نسسور السساورة» ،إا ¤التصسالح
م -ع أانصس -اره -ا ع -قب خسس -ارت-ه-م ال-ق-اسس-ي-ة ‘ ا÷ول-ة
اŸاضسية ‘ قسسنطينة ضسد الشسباب اÙلي (،)2-4
عندما تسستضسيف ا–اد بلعباسض (الثامن بـ  13نقطة)
والذي ضسيع نقاط عديدة مؤوخرا .وليحافظ زملء
ال-ق-ائ-د ي-ح-ي شس-ري-ف ع-ل-ى ع-ذري-ت-ه-م Ãي-دان-ه-م م-نذ
 .2015وتسستقبل اŸولودية الوهرانية (السسادسسة بـ 14
نقطة) التي سسجلت سسلسسة من التعاد’ت ‘ اŸباريات
اأ’خÒة ،فريق أاوŸبي اŸدية (العاشسرة بـ  12نقطة)،

الذي يتفاوضض جيدا مع الفرق الكبÒة.
و‘ صسراع اŸؤوخرة يحاول دفاع تاجنانت (الصسف 12
بـ  10نقاط) ،ا’سستثمار ‘ الوضسعية السسيئة التي يعيشض
فيها ضسيفه ا–اد ا◊راشض الذي يوجد ‘ اŸركز ما
قبل اأ’خ Òبـ  8نقاط فقط.
وŒدر اإ’شسارة ،أانه ‘ افتتاح هذه ا÷ولة ا◊ادية
عشسر يوم اÿميسض ،أاحرز نصسر حسس Úداي فوزه الثاÊ
هذا اŸوسسم على حسساب مولودية ا÷زائر (،)0-1
بفضسل هدف بولعوديات ‘ الرمق اأ’خ Òمن اللقاء ،ما
يسسمح للنصسرية بالصسعود إا ¤اŸركز الثامن برصسيد 13
ن-ق-ط-ة رف-ق-ة شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل وا–اد ب-ل-ع-ب-اسض ،ب-ينما
تراجعت اŸولودية إا ¤اŸركز اÿامسض Ãعية شسباب
بلوزداد Ãجموع  15نقطة وللفريق Úمباراة ناقصسة.
كما انتصسر نادي بارادو على ا–اد بسسكرة بنتيجة
(Ã ،)0-1ل -عب ع -م -ر ح -م -ادي ب -ب-ول-وغ( Úا÷زائ-ر)،
وبفضسل هذ الفوز يصسعد نادي بارادو مؤوقتا إا ¤اŸركز
الثا Êبرصسيد  17نقطة رفقة شسبيبة السساورة ،بينما
يقبع «ا–اد بسسكرة» ‘ اŸركز الـ  14بتسسع نقاط
ومباراة متأاخرة ضسد ا–اد ا÷زائر.

الÈنامج

ا–اد البليدة  -وفاق سشطيف
دفاع تاجنانت  -ا–اد ا◊راشض
ششبيبة القبائل  -ششباب بلوزداد
مولودية وهران -أاوŸبي اŸدية
ا–اد ا÷زائر  -ششباب قسشنطينة
ششبيبة السشاورة  -ا–اد بلعباسض
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مولودية وهران

لفريقية لكرة القدم
نهائي كأاسس الكونفدرالية ا إ

إاسشتفادة النادي من تسشي Òملعب أاحمد زبانة

تعي Úا÷زائري عبيد ششارف إلدارة لقاء الذهاب

يسشتفيد نادي مولودية وهران من تسشي Òملعب «أاحمد زبانة» بوهران أايام مقابÓته التي
يخوضشها مسشتقب Óبرسشم بطولة الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤لكرة القدم ،حسشب ما علم من ديوان
اŸركب اأ’وŸبي الو’ئي لعاصشمة الغرب ا÷زائري ،مالك اŸلعب.
وأافاد بومدين ◊مر،مدير الديوان ،بأان اتفاقية ‘ هذا اإ’طار قد ” التوقيع عليها أامسص
اأ’ربعاء ب Úإادارته ونظÒتها ‘ اŸولودية بقيمة مالية قدرها  500أالف دج خالية من الضشريبة
عن كل مقابلة تدفعها خزينة ‘‘ا◊مراوة‘‘ لديوان اŸركب اأ’وŸبي الو’ئي.
ومن ب Úما تن ّصص عليه ا’تفاقية ،التي تدخل حيز التنفيذ يوم السشبت اŸقبل Ãناسشبة اŸباراة
أامام أاوŸبي اŸدية ◊سشاب ا÷ولة الـ 11للبطولة ،أان تششرف إادارة اŸولودية على عملية طبع
وبيع التذاكر وكذا مراقبة دخول اŸتفرج Úإا ¤اŸلعب.
وقد طالب مؤوخرا رئيسص مولودية وهران أاحمد بلحاج Ãنحه حقّ تسشي Òملعب «أاحمد زبانة»
خÓل مباريات فريقه على ميدانه بعدما ’حظ ششحا كبÒا ‘ مداخيل اŸلعب بسشبب دخول
معظم اŸتفرج Úبطرق ملتوية ،على حّد قوله.

هازارد يآامل ‘ اللعب
بالريال وبقيادة زيدان
اعÎف النجم البلجيكي إادين هازارد
ب- -أان ال- -ل- -عب ‘ ن- -ادي ري -ال م -دري -د
اإ’سش -ب -ا Êل -ك -رة ال -ق -دم و–ت ق-ي-ادة
اŸدرب زين الدين زيدان يعد Ãثابة
حلم بالنسشبة له.
وق - -ال م - -ه - -اج - -م ن - -ادي تشش - -ي- -لسش- -ي
اأ’‚ل -ي -زي ‘ ،تصش -ري -ح -ات ن -ق -ل-ت-ه-ا
ششبكة (سشكاي سشبورتسص) الÈيطانية
إان «ا÷ميع يعلم بأانني أاحÎم زيدان
ك Ó-عب وك -ذلك أايضش-ا ك-م-درب ،ف-ه-و
مثلي اأ’على».
وأاضش- - -اف ه- - -ازارد ’« :أاع- - -ل- - -م م- - -ا
سشيحدث ‘ مششواري الكروي ‘
اŸسشتقبل ،غ Òأانه بالتأاكيد يعد
حلما أان أالعب –ت قيادة زيدان.
وح -ال -ي -ا أاسش -ت -م -ت -ع ب -ال -ل-عب ‘
تشش -ي -لسش -ي ،و’ ي -زال أام -ام -ي
ال- -ك- -ث Òم- -ن اأ’شش -ي -اء ل -ك -ي
أاحققها معهم ،لذلك فإان
ت - - - -رك - - - -ي - - - -زي اآ’ن م- - - -ع
تشش -ي -لسش -ي» .ك -م -ا أاك -د أان
ال - - -ع - - -م - - -ل م - - -ع اŸدرب
الÈت-غ-ا‹ ج-وزي-ه م-وري-ن-يو
›ددا أامر يسشعده أايضشا.
يذكر أانه بحسشب تقارير إاخبارية،
ف-إان م-ه-اج-م ال-ب-ل-وز ي-ع-د ه-دف-ا لريال
مدريد ،ومن ششأان هذه التصشريحات أان Œعل
أابطال أاوروبا وإاسشبانيا على أاهبة ا’سشتعداد من
أاجل التعاقد مع الدو‹ البلجيكي ،خاصشة بعد
اŸششاكل التي يواجهها الفريق ‘ النتائج هذا
اŸوسشم.

فرنسسا

مونديال روسسيا ٢٠١٨

الكششف عن الكرة الرسشمية للمنافسشة
” يوم اÿميسص Ãوسشكو كششف النقاب عن الكرة
ال -رسش -م-ي-ة ل-ك-أاسص ال-ع-ا ،2018 ⁄ال -ت-ي سش-ت-ج-ري
بروسشيا.
وقد حضشر مراسشم تقد Ëالكرة الرسشمية العديد
من ‚وم كرة القادم على الصشعيد العاŸي.
وقد قام النجم اŸنتخب اأ’رجنتيني وفريق «إاف
سشي برششلونة» ليونيل ميسشي ‘ اŸراسشم باختبار
ك -رة اŸون -دي -ال ا÷دي -دة وم -رت -دي -ا ال -ق -م-يصص
الرسشمي Ÿنتخب التانغو الذي سشيحمله خÓل
نهائيات كأاسص العا.⁄
وسشميت الكرة ا÷ديدة بـ»تيليسشتار »18وهي من
صشنع ششركة اديداسص وتتميز هذه الكرة بلونÚ
تقليدي Úياأ’بيضص واأ’سشود يباسشتثناء الكلمات
والششعارات التي ترسشم باللون الذهبي.

وعّبر الدو‹ اأ’رجينتيني ليونيل
م -يسش -ى ب -اŸن -اسش-ب-ة ع-ن إاع-ج-اب-ه
بالكرة ا÷ديدة وبأالوانها.
ون -ق -لت وك -ال-ة ا’ن-ب-اء ا’سش-ب-ان-ي-ة ع-ن
مصش- -ادر م -ن ا’–اد ال -روسش -ي ل -ك -رة
ال -ق -دم إان ال -ك -رة ا÷دي -دة سش -ت-ك-ون
م-ت-اح-ة ل-ل-ب-ي-ع اع-ت-ب-ارا ب-ح-وا‹
 150يورو.
وششارك ‘ مراسشم تقد Ëكرة
م-ون-ديال  ،2018م -درب ف -ري-ق ري-ال
م- -دري- -د ال- -ف -رنسش -ي زي -ن
الدين زيدان
والنجم
الÈازيلي

برشسلونة

دÁبلي يعود إا ¤التدريبات
عاد اŸهاجم الدو‹ الفرنسشي عثمان دÁبلي اليوم
اÿم -يسص ،إا ¤ت -دري -ب -ات ف -ري -ق -ه ب -رشش-ل-ون-ة اإ’سش-ب-اÊ
الفردية أ’ول مرة بعد إاصشابته ‘ مباراة خيتا‘ ‘
البطولة ا’سشبانية لكرة القدم ‘ ،سشبتم ÈاŸاضشي.
ونشش-ر ال-ن-ادي اإ’سش-ب-ا Êف-ي-دي-و لÓ-ع-ب-ه ال-ف-رنسشي وهو
يجري التدريبات منفردا ،حيث عاد مواصش ً
 Óمرحلة
التعا‘ .وكان برششلونة قد أاعلن عن غياب دÁبلي Ÿدة
 4أاششهر بعد إاصشابته بتمزق ‘ وتر الفخذ اأ’يسشر أامام
خ -ي -ت -ا‘ .وت -ع -اق-د ب-رشش-ل-ون-ة م-ع دÁب-ل-ي ق-ادًم-ا م-ن
ب -وروسش -ي -ا دور“ون -د اأ’Ÿا Êخ Ó-ل فÎة ا’ن -ت -ق-ا’ت
الصشيفية اŸاضشية مقابل  105مÓي Úيورو ،لتعويضص رحيل الÈازيلي نيمار دا سشيلفا إا ¤باريسص سشان
جÒمان الفرنسشي .يششار إا ¤أان برششلونة يسشتعد للكÓسشيكو اأ’سشبا Êأامام ريال مدريد ‘ الثالث
والعششرين من نوفم ÈاŸقبل.

جوردي أالبا

ذهاب نيمار منحني مسشاحة أاك ‘ Èاللعب الهجومي

بـ ـ ـ ـاريسس سشـ ـ ـ ـان جرم ـ ـ ـان
يخطّط للتعـ ـ ـاقد مع كونت ـي
ذكرت صشحيفة « لو باريزيان « الفرنسشية
أامسص ا÷معة ،أانه ‘ حالة ما فششل
نادي باريسص سشان جÒمان ‘ الوصشول
إا ¤ال -دور ال-نصش-ف ال-ن-ه-ائ-ي م-ن راب-ط-ة
ا’ب -ط -ال اأ’وروب -ي -ة ل -ك -رة ال -ق-دم ف-إان-ه
سش -ي -ق -رر إاق -ال -ة م -دي -ره ال -ف -ن -ي ي -ون-اي
إاÁري-ي والسش-ع-ي ل-ل-ت-ع-اق-د م-ع اإ’يطا‹
أان -ط -ون-ي-و ك-ون-ت-ي اŸدي-ر ال-ف-ن-ي ل-ن-ادى
تششيلسشي اإ’‚ليزى.
ويواجه اŸدرب اإ’يطا‹ موقفا صشعبا
‘ تامفورد بريدج ‘ ظلّ عدم تلبية
مطالبه بششأان التعاقدات مع الÓعب‘ Ú
ا’نتقا’ت الصشيفية وابتعاده عن مقدمة
الدوري التي يحتلها مانششيسش Îسشيتي
منفردا بفارق ثما Êنقاط عن مانششسشÎ
يونايتد وتوتنهام.
وينتهى عقد إاÁرى مع نادى العاصشمة
ال -ف -رنسش -ي-ة ‘ الصش-ي-ف اŸق-ب-ل وم-ازال
يعا Êمن الضشغوط اŸتزايدة من جانب
اإ’دارة وا÷م-اه Òل-ت-ح-ق-ي-ق طموحاتها
ال -ق -اري -ة خ -اصش -ة ‘ ظ ّ-ل ال-ت-دع-ي-م-ات
القوية لصشفوف وعلى رأاسشها الÈازيلي
نيمار القادم من برششلونة اأ’سشبا‘ Ê
صشفقة قياسشية بلغت قيمتها  222مليون
يورو.
و‘ الوقت نفسشه ترى إادارة باريسص سشان
جÒم -ان أان ه -ن -اك إام -ك -ان -ي -ة ‘ ح-ال-ة
إاخفاق إاÁري للتعاقد مع كونتي ‘ ظّل
ما يواجهه ‘ تششيلسشي رغم أان عقده
ا◊ا‹ مع البلوز ‡تد حتى عام .2019

سشيدير ا◊كم الدو‹ ا÷زائري مهدي عبيد
ششارف ،مقابلة ذهاب نهائي كأاسص الكنفدرالية
ا’فريقية التي سشتجمع ب« Úتي بي مازÁبي»
من جمهورية الكونغو الدÁوقراطية وسشوبر
سشبورت من جنوب افريقيا ،اŸقررة يوم 19
ن-وف-م30( Èر15سش-ا) ب-ل-وب-وم-ب-اششي ،حسشب ما
افادت به الكنفدرالية ا’فريقية لكرة القدم.
وسشيدير ا◊كم الرئيسشي عبيد ششارف اللقاء
Ãسشاعدة موطنه عبد ا◊ق ايتششعلي والغاÊ
ابو بكر دومبيا.
ويعت Èعبيد ششارف كأاحد احسشن ا◊كام ‘

أاعرب ظه Òنادي برششلونة ،الدو‹ اإ’سشبا Êجوردي
أال -ب -ا ،ع -ن سش -ع-ادت-ه ب-ان-ت-ق-ال زم-ي-ل-ه السش-اب-ق ب-ال-ف-ري-ق
الكتالو ،ÊالÈازيلي نيمار ،الصشيف اŸاضشي لصشفوف
ب -اريسص سش -ان جÒم -ان ال -ف -رنسش-ي ،أ’ن-ه اصش-ب-ح ي-ت-م-ت-ع
Ãسشاحة أاك Èللتقدم ‘ اأ’مام والقيام بدور هجومى
أاك ‘ Èالفريق».
وأاوضشح أالبا ‘ مقابلة مع صشحيفة (موندو ديبورتيفو)
نششرتها أامسص ا÷معة« :نيمار ’عب كب Òقّرر الرحيل
لظروفه وأافكاره ومششاعره ،و‘ النهاية هناك أاك Ìمن
’عب آاخر هنا بإامكانهم أان يبلوا بÓء حسشنا وأانا
سشعيد بزمÓئي ا◊الي ‘ Úالفريق».
وبخصشوصص زيادة التفاهم هذا اŸوسشم بينه والنجم اأ’رجنتيني ليونيل ميسشي ،وقال« :التفاهم مع أافضشل
’عبي العا ⁄أامر سشهل للغاية».
وأاضشاف أالبا« :أاسشلوب لعبه بالقدم اليسشرى يتناسشب جيدا معي ،منذ وصشو‹ ونحن دائما ما نبحث عن
بعضشنا البعضص داخل اŸلعب ،أاتششرف باللعب إا ¤جانبه وأا“نى أان تزداد عÓقتنا داخل اŸلعب».

ريال مدريد

راموسس يرحب بقدوم نيمار
ب ’عب ريال مدريد ومنتخب إاسشبانيا
رح ّ
سشÒج- -ي- -و رام -وسص ب -ف -ك -رة ان -ت -ق -ال ال -ن -ج -م
الÈازيلي نيمار دا سشيلفا إا ¤النادي اŸلكي
قادما من نادي باريسص سشان جÒمان الذي
انضشم له مطلع العام ا◊ا‹ من برششلونة ‘
صشفقة قياسشية بلغت  222مليون يورو.
وج -اء ذلك ‘ تصش -ري -ح -ات ل Ó-عب ا’سش-ب-اÊ
ع -ل -ى ه -امشص اسش -ت -ع -داد م -ن -ت -خب ‘‘’روخ -ا‘‘
Ãب -اراة ودي -ة أام -ام ك -وسش -ت -اري -ك -ا اسش -ت-ع-دادا
لنهائيات كأاسص العا ⁄روسشيا .2018
وقال راموسص« :أارغب ‘ أان يتعاقد الريال مع
أافضشل ’عبي العا ⁄ونيمار واحد من أافضشل
الÓعب Úحاليا وإاذا كان يرغب ‘ ا’نتقال

افريقيا ،وسشبق له وأان ششارك ‘ إادارة نهائي
كأاسص العا ⁄لفئة اقل من  17سشنة كحكم رابع،
وه -ي اŸق -اب -ل -ة ال -ت -ي ع -ادت ف -ي -ه -ا ال-ك-ل-م-ة
ل -ل -م -ن -ت -خب ا’‚ل -ي -زي ع-ل-ى حسش-اب ن-ظÒه
” اختياره ‘ القائمة
ا’سشبا ،)2-5( Êكما ّ
ا’ولية إ’دارة مقابÓت مونديال روسشيا .2018
ال -ع -ودة ب Úن -ادي سش -وب -ر سش -ب -ورت و «ت-ي ب-ي
مازÁبي» يوم  25نوفم Èابتداء من السشاعة
15ر 20بÈيتوريا ،بإادارة طاقم –كيم سشنغا‹
مكون من كل من ما’„ دييدهيو وجÈيل
كامارا وحاج ماليك سشامبا.

للريال فأانا أافتح اأ’بواب أامامه».
وأاضشاف ‘« :السشابق كنت أارى انتقاله من
برششلونة إا ¤الريال أامرا معقدا ،لكن انتقاله
م -ن ب -اريسص سش -ان جÒم -ان إا ¤ال -ري -ال ي-ب-دو
منطقيا و‡كنا».
ُي- -ذك- -ر أان ت- -ق- -اري- -ر إاع Ó-م -ي -ة أاك -دت رغ -ب -ة
‘‘اÒŸينغي‘‘ ‘ تقد Ëعرضص ‘ ا’نتقا’ت
الصش -ي -ف -ي -ة ل -ل -حصش -ول ع -ل -ى خ-دم-ات ال-ن-ج-م
الÈازيلي ‘ ظّل اŸششاكل واأ’جواء اŸتوترة
ال- -ت- -ي تسش- -ود ‘ ال- -ن- -ادي ال- -ب -اريسش -ي بسش -بب
اÓÿفات ب Úنيمار ومدربه يوناي إاÁري
واÓÿف- -ات السش- -اب- -ق- -ة ب Úن- -ي -م -ار وزم -ي -ل -ه
أادينسشون كافا.Ê

السش -اب -ق ري -ك -اردو ك-اك-ا واإ’سش-ب-ا Êتشش-ا‘
أال - -ونسش - -و واأ’Ÿا Êل- -وك- -اسص ب- -ودولسش- -ك- -ي
واإ’يطا‹ أاليسشاندرو ديل بيÒو.
وسشتنظم نهائيات كأاسص العا ⁄بروسشيا من 14
جوان وإا ¤غاية  15من جويلية .2018

بعد فوزها الكبÒ
على اليونان

كرواتيا تضشع قدما
‘ نهائيات
كأاسس العا⁄

وضشعت كرواتيا قدما ‘ نهائيات كاسص
ال -ع -ا ‘ ،2018 ⁄روسش- -ي- -ا ب- -ع- -دم -ا ح -ق -ق
م-ن-ت-خ-ب-ه-ا ف-وزا ك-بÒا ع-ل-ى ضش-يفه اليوناÊ
بأاربعة أاهداف لواحد ( )1-4يوم اÿميسص
على ملعب (ماكسشيم )Òبالعاصشمة زغرب،
‘ ذه- - -اب اŸل- - -ح- - -ق اأ’وروب - -ي اŸؤوه - -ل
للمونديال.
وت- -ق- -دم ’عب وسش- -ط ري -ال م -دري -د ل -وك -ا
مودريتشص بهدف لكرواتيا من ركلة جزاء ‘
الدقيقة ( ،)13ثم ضشاعف مهاجم «ميÓن»
نيكو’ كالينيتشص النتيجة ‘ الدقيقة (،)19
فيما قلصص مدافع «بروسشيا دور“وند»
سش -ق -راط -يسص ب -اب -اسش -ت -اث-وب-ول-وسص ال-ف-ارق
ل-ل-ي-ون-ان ‘ ال-دق-ي-ق-ة ( ،)30إا’ أان ’ع - - - -ب
وسشط إان ÎميÓن إايفان بÒيسشيتشص أاحرز
ثالث أاهداف كرواتيا ‘ الدقيقة (.)33
وم -ع ب -داي -ة الشش -وط ال -ث -ا ، Êوق -ع أان -دري
كراماريتشص على الهدف الرابع أ’صشحاب
اأ’رضص ‘ ال -دق -ي -ق -ة ( ،)49ل-ي-ن-ت-ه-ي اللقاء
بفوز كرواتيا على اليونان بنتيجة (.)1 - 4
يذكر أان لقاء العودة سشيكون يوم غد اأ’حد
‘ ملعب (كارايسشكاكيسص) Ãدينة بÒايوسص
اليونانية.

السسد القطري

تششابي يقÎب
من اعتزال اللعب
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øøكøر ‘ الøتøحøول Ûال
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øøي
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ويلعب تششابي البالغ عمره  37عاما الفائز
بلقب البطولة اإ’سشبانية ثما Êمرات ورابطة
øة ‘
øون
øل
øرشش
øع ب
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وقال قائد السشد الششه Òبقدرته على التحكم
øøالøكøرة ‘ وسشøط اŸلøعب إان قøدرتøه عøلøى
ب
التعا‘ عقب اŸباريات تراجعت.
ونقلت صشحيفة سشبورت ا’سشبانية عنه قوله
øد أان
øق
øت
øة واع
øاب
øدم اإ’صش
øع
øا ب
«كøنت ﬁظøوظ
øøن نøهøايøتøهøا .تøراجøعت
øøقÎب م
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øøاإ’رهøاق ومøن
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øøع
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øøفسش
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أاج
øøا‘ جøراء تøوا‹ اŸبøاريøات.
øøع
øøت
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الصش
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øي
سشøيøكøون الøعøام ا◊ا‹ بøالøتøأاك
كÓعب« .أافكر ‘ ا◊صشول على ترخيصص
‡ارسشة التدريب العام اŸقبل وبدء مسشÒتي
كمدرب».
øخب
øت
øن
øع م
øøابøي  133مøبøاراة م
øøاضص تشش
وخ
اسشبانيا خÓل  14عاما وفاز بكأاسص العا⁄
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السسبت  11بوفمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٢صسفر 1٤٣٩هـ

للسشنــ
علــ ة إلرإبعـة
ى إلتــــوإ‹

قال باحثون إنهم إكتششفوإ هيكÓ
دإخ -ل-ي-ا ك-بÒإ وصش-ف-وه ب-ال-غ-امضس ‘
ه -رم «خ -وف -و» ،وه -و أإك Èأإه -رإم-ات
إ÷يزة ‘ مصشر ،ويعود تاريخ بنائه
إ ¤إل- - - - -ع - - - -ام  2650ق -ب -ل م -ي Ó-د
إŸسش - -ي - -ح.و“ك- -ن إل- -ب- -اح- -ث- -ون م- -ن
إك-تشش-اف م-ا أإط-ل-ق-وإ ع-ل-ي-ه ف-رإغ-ا أإو
Œوي -ف -ا ب-اسش-ت-خ-دإم ط-ري-ق-ة مسش-ل-ح
لششعة إلكونية ،لكنهم
تعتمد على إ أ
 ⁄يتوصشلوإ إ ¤معرفة إلغرضس من
إل- -ه- -ي- -ك- -ل ،وف- -ق م -ا ج -اء ‘ درإسش -ة
نشش- -رت ح- -دي- -ث- -ا.ويسش- -م -ى أإسش -ل -وب
إلتصشوير إلذي مّكن من إلتوصشل إ¤
ه-ذإ إلك-تشش-اف إل-تصش-وي-ر إŸق-ط-ع-ي
للميونات ،وهو أإسشلوب مسشح يقتفي
آإث - -ار إ÷سش- -ي- -م- -ات إل- -ت- -ي ت- -قصش- -ف
لرضس بسشرعة تقÎب من سشرعة
إ أ
لجسش- -ام
إلضش - -وء وت - -خÎق ع- -م- -ق إ أ
إلصشلبة.
وي -ق -ارب ط -ول إل-ه-ي-ك-ل إل-دإخ-ل-ي
إŸك- -تشش -ف ح -دي -ث -ا إل -ث Ó-ث ÚمÎإ،
ويقع فوق روإق يبلغ طوله  47مÎإ
يسشمى إلبهو إلكب ،Òوهو وإحد من
‡رإت وغرف موجودة دإخل إلهرم
إلضش -خ -م إل -ذي ي -ع -د آإخ -ر أإع -ج -وب-ة
ب -اق -ي -ة م -ن ع -ج-ائب إل-دن-ي-ا إلسش-ب-ع،
وي -ب -ل -غ إرت -ف-اع-ه  146مÎإ ،ع- -ل -ى
قاعدة يبلغ طول كل ضشلع منها 230
مÎإ.
وق -ال إل -ب -اح -ث-ون إل-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
إلدرإسشة إن إلهيكل إلدإخلي إلكبÒ
‘ ه -رم خ -وف -و ه -و أإول ه -ي-ك-ل ي-ت-م
لكÈ
إل - -ع - -ث - -ور ع - -ل- -ي- -ه ‘ إل- -ه- -رم إ أ
ب - -ا÷ي - -زة م - -ن - -ذ إل - -ق - -رن إل- -ت- -اسش- -ع
عشش -ر.وق -ال رئ -يسس م-ع-ه-د إ◊ف-اظ
ع- -ل- -ى إلÎإث وإلب -ت -ك -ار ‘ ف -رنسش -ا
م -ه -دي ط-ي-وب-ي وه-و أإح-د إل-ق-ائ-مÚ
ع -ل -ى إل -درإسش-ة «م-ا ن-ح-ن م-ت-أاك-دون
م- -ن- -ه أإن ه- -ذإ إل- -ت- -ج- -وي- -ف إل -ك -بÒ
م -وج -ود وأإن -ه م -ث Òل -ل-دهشش-ة ،وأإي
نظرية من أإي نوع  ⁄تتوقع وجوده
‘ حدود ما أإعلم».
‘ إŸق- - -اب- - -ل ،ق - -ال رئ - -يسس إÛلسس
Óث -ار ‘ مصش -ر مصش -ط -ف -ى
لع -ل -ى ل  -آ
إ أ
لث -ار
وزي- -ري  ‘-ب- -ي -ان -إن وزإرة إ آ
ترى أإنه ما كان على فريق إلباحثÚ
إلسش-ت-ع-ج-ال وﬂاط-ب-ة إل-رأإي إلعام
ح- -ال- -ي- -ا وإسش- -ت- -خ- -دإم مصش- -ط -ل -ح -ات
دع-ائ-ي-ة وت-روي-ج-ي-ة للمششروع مثل
«إكتششاف» و»إلعثور على حجرة أإو
لك Èب-ح-جم
Œوي-ف دإخ-ل إل-ه-رم إ أ
إلطائرة» ،مؤوكدإ أإن إŸششروع ما زإل
ي- - -ح- - -ت- - -اج إ ¤أإب- - -ح - -اث إضش - -اف - -ي - -ة
ويسشتدعى وقتا أإطول.

1٧٤٨٧

صُشنّفت سشنغافورة أإغلى مدينة ‘ إلعا ⁄بالنسشبة للوإفدين للسشنة
إل-رإب-ع-ة ع-ل-ى إل-ت-وإ‹ ،وف-ق-ا ل-ت-ق-ري-ر وح-دة إŸع-ل-ومات إلقتصشادية
لي-ك-ون-وم-يسشت».وسش-ج-ل إل-ت-ق-ري-ر ،إŸع-ن-ي ب-ت-ك-لفة
إل-ت-اب-ع-ة Ûل-ة «إ إ
إŸعيششة ‘ إلعا ⁄لعام  ،2017إحتÓل مدن آإسشيوية خمسشة من إŸرإكز
لو ‘ ¤إلقائمة ،وذلك بفضشل إلنتعاشس إŸسشتمر ‘ قوة
إلعششرة إ أ
إل Úإليابا Êإلذي دفع طوكيو وأإوسشاكا مرة أإخرى إ ¤إŸرإكز إلعششرة
لو ،¤جنبا إ ¤جنب مع سشنغافورة وسشول.
إ أ
لو،¤
وحلت أإربع مدن من أإوروبا إلغربية ضشمن إŸرإكز إلعششرة إ أ
حيث إحتلت زيورخ وجنيف إŸركزين إلثالث وإلسشابع على إلتوإ‹.
وجاءت باريسس ،إŸدينة إلوحيدة ‘ منطقة إليورو ‘ ،إŸركز إلثامن،
بينما جاءت إلعاصشمة إلد‰اركية كوبنهاجن ،إلتي تربط عملتها
ب-ال-ي-ورو ‘ ،إŸرك-ز إل-ع-اشش-ر.وت-رإج-عت ن-يويورك‡ ،ثلة أإمÒكا
إلششمالية إلوحيدة ‘ إلقائمة ،إ ¤إŸركز إلتاسشع بسشبب ضشعف
إل- -دولر‡ ،ا أإث- -ر أإيضش- -ا ع- -ل -ى وضش -ع م -دن أإخ -رى ‘ إل -ولي -ات
إŸتحدة.
وذكر إلتقرير أإنه على إلرغم من تصشدر سشنغافورة إلÎتيب
ف -إان -ه -ا م -ا زإلت ت -ق -دم ق -ي-م-ة نسش-ب-ي-ة ‘ ب-عضس إل-ف-ئ-ات خ-اصش-ة
لق-ل-ي-م-ية.وقال إنها ل تزإل أإرخصس
ب-اŸق-ارن-ة م-ع ن-ظÒإت-ه-ا إ إ
ب -ك -ث ‘ Òف -ئ -ات م -ث -ل إلسش -ل -ع إŸن -زل -ي -ة وم -ن -ت -ج -ات إل-ع-ن-اي-ة
إلششخصشية وإÿدمات إŸنزلية ،ولكنها ل تزإل أإغلى مكان ‘
إلعا ⁄لششرإء وتششغيل إلسشيارإت ،وعلى إلنقيضس من ذلك،
لك Ìتكلفة ‘ إلعا⁄
كانت مدن سشول وطوكيو وأإوسشاكا إ أ
لسشاسشية.
لششرإء إلسشلع إ أ
يذكر أإن هذإ إلتقرير يصشدر مرت ‘ Úإلعام ويقارن أإكÌ
من  400سشعر ◊وإ‹  160منتجا وخدمة من بينها تكاليف
ليجار وإلتنقل وإلÎفيه.
إلغذإء وإ إ

سسنغافورة أأغلى
مدين ـ ـة بالعا⁄
«هيكـ ـ ـل غامضض»
‘ هـ ـرم خوفـ ـ ـو

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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وحشض عاشض بالهند قبل
 150مليون سسنة

سسّر الألوان العجيبة للحرباء

لحياء سشر قدرة إ◊رباء على
كششفت درإسشة سشويسشرية رإئدة ‘ علم إ أ
للوإن إلعجيبة .فقد وجد إلعلماء أإن بلورإت متناهية
تغي Òلونها بهذه إ أ
إك-تشش-ف ع-ل-م-اء إ◊ف-ري-ات ب-ق-اي-ا م-ت-حجرة لوحشس
لن
إلصشغر ‘ إ÷لد تتكيف مع إنعكاسس إلضشوء وهو ما يعد مفاجأاة لهم أ
ب -ح -ري ع -اشس ‘ إل -ه-ن-د ق-ب-ل  150م-ل-ي-ون سش-نة ،حيث
لل-ي-ة
إلع -ت -ق-اد إلسش-ائ-د ك-ان أإن-ه-ا ت-غ Òل-ون-ه-ا م-ن خÓ-ل إلصش-ب-غ-ي-ات ،وإ آ
عÌوإ على بقايا إ◊يوإن إلزإحف إلذي يبلغ طوله
إ÷دي-دة إŸك-تشش-ف-ة ﬂت-ل-فة “اما وتششمل
 5.5أإم-ت-ار دإخ-ل صش-خ-ور م-ن إ◊ق-ب-ة إل-وسش-طى ،عصشر
ع-م-ل-ي-ة ف-ي-زي-ائ-ي-ة.وق-د كشش-ف –ل-ي-ل
إلزوإحف إلكÈى ‘ ،ولية جوجارإت إلغربية.وإŸثÒ
للدهششة أإنه ” إنتششال إلعينة ‘ حال سشليمة بعد 1500
جلد إ◊رباء أإن هذإ إلتغي Òتنظمه
سش -اع -ة م -ن إ◊ف -ر ،ول ت -زإل أإج -زإء م -ن ع -ظ -ام إ÷م -ج-م-ة
«ب - -ل- -ورإت ضش- -وئ- -ي- -ة شش- -ف- -اف- -ة»
وإلزعنفة وإلذيل مفقودة.
موجودة ‘ طبقة من إÓÿيا
وب -ف -حصس أإسش -ن -ان أإح -ف -ورة إ◊ي -وإن إل -زإح -ف -إل -ذي ي -ط -ل-ق ع-ل-ي-ه
،
تسش- -م- -ى «إي- -ري -دوف -وريسس»
لسشماك -قال إلعلماء إن هناك إحتمال بأانه كان يتغذى على
«إكثيوصشور إ÷ورإسشي» أإو سشحلية إ أ
م - - -وج- - -ودة أإسش- - -ف- - -ل إÓÿي- - -ا
لمونايت.
إ◊يوإنات إلبحرية إلصشدفية مثل إ أ
إلصشبغية للحرباء.
ويأامل إلباحثون ‘ أإن يسشاعد هذإ إلكششف ‘ فهم كيفية تطور إلزوإحف إلبحرية وإنتششارها
يششار إ ¤أإن إيريدوفوريسس موجودة أإيضشا ‘
لسشماك هذه تششبه إلدلف Úوإ◊يتان
‘ جميع أإنحاء إلعا.⁄و يقول إلعلماء إن سشحا‹ إ أ
إ◊ديثة ،وإنها عاششت ‘ فÎة ترجع إ ¤ما ب 250 Úو 90مليون سشنة مضشت.
زوإحف وبرمائيات أإخرى مثل إلضشفادع ،وهو ما
وأإضش -اف -وإ أإن إŸن -افسش Úإل -رئ -يسش -ي Úل -ه -ذه إل -زوإح -ف إل -ب -ح-ري-ة ه-ي إل-ب-لصش-ورإت ،وه-ي
للوإن إÿضشرإء وإلزرقاء إلتي نادرإ
يعطيها تلك إ أ
›موعة أإخرى من إلزوإحف إلبحرية وأإسشماك إلقرشس ،و‘ إلوقت إلذي كانت فيه
لخرى ،لكن ‘ حالة إ◊رباء
ما توجد ‘ إلفقاريات إ أ
لرضس ،كانت إلتÒوصشورإت ،إلزوإحف إلطائرة« ،قادة
إلديناصشورإت تهيمن على إ أ
›م- -وع -ات إل -ب -ل -ورإت ه -ذه
إلسشماء».
Áك-ن ضش-ب-ط-ه-ا ل-ت-غ-ي Òط-ري-ق-ة إن-ع-ك-اسس إلضش-وء.ف-ع-ن-دم-ا تكون إ◊رباء هادئة تنتظم
وأإششاروإ إ ¤أإن إلعينة إŸكتششفة قد تكششف ما إذإ كان هناك عÓقة
لطوإل إŸوجية إلزرقاء للضشوء إلقادم ،ولكنها عندما
إلبلورإت ‘ ششبكة كثيفة وتعكسس إ أ
بحرية ب Úإلهند وأإمÒكا إ÷نوبية قبل  150ميلون سشنة.
لحمر.
لصشفر وإ أ
ُتسشتثار تطلق هذه إلبلورإت إلدقيقة إلتي تسشمح بانعكاسس أإلوإن أإخرى مثل إ أ
وإ÷دير بالذكر أإن هذه إلعملية قاصشرة على ذكور إ◊رباء فقط وتسشتخدمها للتزإوج وتخويف
إŸنافسش Úوإرباك إ◊يوإنات إŸفÎسشة.

يÎجم اأفضسل من البشسر بحلول 2024
لمريكية أإن إلذكاء إلصشطناعي سشيتمكن من ترجمة
كششفت درإسشة لعلماء من جامعتي أإوكسشفورد إلÈيطانية «ويال» إ أ
إللغات أإفضشل من إلبششر بحلول عام  ،2024و‘ كتابة إŸقالت بحلول  ،2026و‘ قيادة إلششاحنات بعدها بعام.وجدد عا⁄
للكÎو ،Êرجح هوكنج أإن
إلفيزياء إلÈيطا ،Êسشتيفن هوكنج– ،ذيره من إلذكاء إلصشطناعي ،و‘ مقابلة مع موقع وإيرد إ إ
للت إŸزودة بالذكاء إلصشطناعي مكان إلبششر خÓل إلسشنوإت إلقليلة إŸقبلة.
–ل إ آ

اأوقفوها بتهمة قيادة
«حصسان» ‘ حالة سسكر

«جدري القردة» يهدد العا⁄

يبذل باحثون أإمريكيون ،جهودًإ حثيثة ‘ جمهورية إلكونغو إلدÁقرإطية ،من أإجل
حل لغز مرضس جلدي نادر يهدد إلعا ،⁄يعرف بـ«جدري إلقردة» يسشتششري ‘ عدد من
لم-رإضس إ÷ل-دي-ة ،وي-ن-ت-ق-ل م-ن إ◊ي-وإن إ¤
لف-ري-ق-ي-ة ،وه-و ي-ن-درج ضش-م-ن إ أ
إل -ب -ل-دإن إ إ
لمرإضس وإلوقاية منها ،إ ¤إلسشفر عÈ
لمريكي Ÿرإقبة إ أ
لنسشان،وإضشطر باحثو إŸركز إ أ
أإوق- -فت شش- -رط- -ة ولي- -ة ف- -ل- -وري- -دإ ‘ ج -ن -وب شش -رق إ إ
إل-ولي-ات إŸت-ح-دة ،إم-رأإة خ-مسش-ي-ن-ي-ة إم-ت-طت حصشانا زورق صش-غ Òإ ¤ب-ل-دة ن-ائ-ي-ة وسش-ط م-ي-اه إل-ك-ون-غ-و م-ن أإج-ل زي-ارة م-ن-ط-ق-ة إسش-ت-ف-ح-ل ف-يها
لسشاسس جرإء حصشول إتصشال بÚ
للتنقل ‘ إلششارع وهي ‘ حالة سشكر،وإقفت دونا برن إŸرضس.وينتمي إلدإء إلنادر إ ¤فئة إ÷دري ،وينتقل با أ
لنسش -ان وإ◊ي -وإن ،وح -ي -ن -ئ ٍ-ذ ،ت-ن-ت-ق-ل إل-ع-دوى بÚ
إ إ
( 53عاما) بتهمة «قيادة حصشان –ت تأاث Òإلكحول»
إلناسس.ويتسشبب إŸرضس إلنادر إلذي ظهر ‘
على ما أإوضشح مكتب ششريف منطقة بولك ‘ وسشط
لول مرة ،بارتفاع ‘ درجة
إفريقيا أ
ف -ل -وري -دإ (ج -ن-وب شش-رق إل-ولي-ات إŸت-ح-دة).وإت-ه-مت
ح- -رإرة إ÷سش -م وط -ف -ح ج -ل -دي
لنها – ⁄م إ◊صشان كما
كذلك بإاهمال إ◊يوإن أ
يتحول إ ¤بثور بارزة تششبه
يجب عندما كانت “طيه ‘ إلششارع ،وقد وإجه
أإع - -ق - -اب إلسش - -ج- -ائ- -ر ،ول
إ◊صش -ان «ت-ال-ي-ا» خ-ط-ر إل-ن-ف-وق أإو إل-ت-ع-رضس
ي -وج -د ح -ت-ى إل-ي-وم أإي
لصشابة.
إ
ل - -ق - -اح ضش- -د إŸرضس ،
وقالت إلششرطة إلتي تدخلت إثر بÓغ
كششفت درإسشة حديثة ،أإن نسشاء إلعا ⁄قد ينتظرن ما يزيد عن قرن Úكامل ،Úه - -ذإ وي - -ذك- -ر إن- -ه
من إحد إŸارة ،أإن رإئحة إلكحول كانت حتى يششهدن إŸسشاوإة إلكاملة مع إلرجال ‘ أإماكن إلعمل،وذكر تقرير Ÿنتدى إلقتصشاد Áوت وإح - -د م - -ن
ت -ف -وح م-ن إŸرأإة إÿمسش-ي-ن-ي-ة ع-ن-دم-ا إلعاŸي ،إŸعروف بلقائه إلسشنوي ‘ دإفوسس بسشويسشرإ ،أإن ﬁو فوإرق إلعمل بششكل كامل ب Úأإصش -ل ك -ل عشش-رة
لج-وإر إŸدف-وع-ة ل-ل-رج-ال وإلنسشاء مقابل مصش -ابÃ Úرضس
وضش - - - -عت ‘ إ◊بسس ع - - - -ل - - - -ى ذم- - - -ة إ÷نسش Úت-ل-زم-ه  217سشنة .وتشش-م-ل إل-ف-وإرق إ أ
لوسشاط مدإفعة «جدري
إلتحقيق.وأإوضشح إلششريف غرإيدي إلعمل ،فضش Óعن إلوظائف إŸتاحة لكل منهما ،ويعد إلتقدير إ÷ديد «مقلقا» أ
جاد « ⁄تكن إلسشيدة برن ‘ حالة عن حقوق إلنسشاء ،إذ كان تقرير للمؤوسشسشة صشدر إلعام إŸاضشي ،قد قدر مدة إلنتظار بـ 170سشنة إلقردة»،
تسشمح لها بالتوإجد ‘ إلششارع ،فهي فقط ،ويأاخذ بع Úإلعتبار إسشتفادة إلنسشاء من إلرعاية إلصشحية وإلتعليم وإŸششاركة ‘ إ◊ياة
ع -رضشت ن -فسش-ه-ا ل-ل-خ-ط-ر فضش Ó-ع-ن إلسشياسشية.
إ◊صش- -ان وك- -ل إ أ
لشش- -خ- -اصس إل -ذي -ن وششمل إلتقرير  144بلدإ من حيث إلفوإرق إلقائمة ب Úإلرجال وإلنسشاء ،وإسشتطاعت بريطانيا،
ك -ان -وإ ع -ل -ى إل -ط -ري -ق إل -ذي يشش -ه-د مث ،Óأإن تتقدم بخمسس درجات ‘ إلتصشنيف ،ويعود إلفضشل ‘ ذلك إ ¤صشعود تÒيزإ ماي
ح -رك -ة ك -بÒة ع -ادة» .ه -ذإ وق -د ” لرئاسشة إلوزرإء،ويوضشح أإن –قيق إŸسشاوإة ب Úإلرجال وإلنسشاء ‘ إلعمل ليسس ›رد
وضشع إ◊صشان ‘ ملجأا للحيوإنات تابع إنصشاف رمزي ،بل يعود بالنفع على إلقتصشاد ،إذ أإن نا œبريطانيا إÙلي من ششأانه أإن
يكسشب  250مليار دولر إضشافية إذإ –ققت إŸسشاوإة إلكاملة ب Úإ÷نسش.Ú
Ÿكتب إلششريف.

لن تتسساوى بالرجل
قبل  217عاما؟؟

سسيارة اإسسعاف

لمريكية إلقبضس على لصس قام بسشرقة سشيارة إسشعاف بدإخلها مريضس و›موعة من
أإلقت إلششرطة ‘ مدينة دإيتون إ أ
إŸسشعف ،Úأإخذها بجولة ‘ أإرجاء إŸدينة .وكان إŸسشعفون تلقوإ طلب إسشتغاثة من مريضس ‘ ضشاحية دإيتون ،وبينما كانوإ
لسشعاف،قفز جيفري برإون خلف مقود إلسشائق ،وإنطلق بالسشيارة.
يضشعون إŸريضس ‘ سشيارة إ إ

نظارات “نع النوم
اأثناء القيادة

“كنت ششركة إيسشي-هيلثي بالتعاون مع Óﬁت
أإوبتيك  2000من تصشميم نظارإت “نع إلنوم أإثناء
قيادة إلسشيارة.
وسش -ت -ك -ون ه-ذه إل-ن-ظ-ارإت إل-كÓ-سش-ي-ك-ي-ة م-ت-اح-ة
ÃحÓت أإوبتيك  2000وبأالوإن ﬂتلفة إبتدإء من
أإبريل .2018وتششتمل هذه إلنظارإت على أإجهزة
لشش-ع-ة –ت إ◊م-رإء ،وج-ه-از ل-ق-ي-اسس
إسش-تشش-ع-ار ب-ا أ
إلسش- - -رع- - -ة وج- - -ه- - -از جÒوسش- - -ك- - -وب ل- - -ت- - -ح- - -دي - -د
إلŒاه.وÁكن لهذه إŸكونات أإن تكتششف إلعÓمات
إŸبكرة للنوم مثل ومضس إ÷فون وإلتثاؤوب وطأاطأاة
إل -رأإسس.وع-ن-د إك-تشش-اف ه-ذه إل-عÓ-م-ات إل-ت-ي ت-دل
ع -ل -ى إن -خ-ف-اضس مسش-ت-وى إلÎك-ي-ز إ◊ق-ي-ق-ي ،ت-ب-دأإ
إلنظارإت ‘ إعطاء تنبيهات –ذيرية.
وÁكن لهذه إلنظارإت أإن تقوم بوظيفتها بششكل
مسش-ت-ق-ل ك-م-ا Áك-ن رب-ط-ه-ا بتطبيق يسشمح بتخزين
معلومات إلسشائق على «سشحابة» وذلك من قبيل مدد
إل- -ت- -وق -ف و–دي -د إŸوق -ع إ÷غ -رإ‘ و–دي -د م -دة
إرتدإء إلسشائق للنظارإت.
وي -تسش -بب إل -ن -ع -اسس ‘ نسش -ب -ة ك -بÒة م -ن ح -وإدث
إلطرق ،ويوصشي إÈÿإء بوقف إلسشيارة فور بدء
إلعيون ‘ إلنغÓق ،لكن لسشوء إ◊ظ فإان كثÒإ من
إلسش -ائ -ق Úل ي -أاخ -ذون ب -ه -ذه إل -نصش -ي -ح -ة.و حسشب
لحصش-ائ-ي-ات ل ت-ت-ج-اوز نسش-ب-ة إل-ف-رنسش-ي Úإل-ذين
إ إ
ي-ق-ول-ون إن-ه-م ي-أاخ-ذون قسش-ط-ا م-ن إلرإحة بانتظام
ك -ل -م -ا شش-ع-روإ ب-ال-ت-عب ‡ ،%62ا ي- -ع- -ن- -ي أإن إŸن- -ب- -ه
إÿارج -ي رÃا ي -ك -ون أإك Ìف -اع -ل -ي -ة.و ي -ذك-ر إن-ه
توجد ‘ بعضس إلسشيارإت إلفارهة أإجهزة للكششف
عن إلنعاسس لكنها ل تزإل ‘ نطاق ﬁدود جدإ.

‹hO

السسبت  11نوفمبر  ٢٠17م
الموافق لـ  ٢٢صسفر 14٣٩هـ

تسصاؤولت بشصأان مصصÒه و“ ّسصك بعودته

لغز اسستقالة ا◊ريري يدخل لبنان ‘ حالة من القلق والغموضض

حالة من القلق والغموضس يعيشصها
لبنان مند أاسصبوع ،إاثر إاعÓن رئيسس
الوزراء اللبنا Êسصعد ا◊ريري
اسصتقالته من السصعودية ،رافضصا منذ
ذلك ا◊ Úالرّد على التصصالت
لمر الذي فتح باب
التي تصصله ،ا أ
الشصكوك واسصعا وجعل كثÒين
يعتقدون بأانه قد يكون ﬁتجزا،
وبأانه قد يكون أاج Èعلى
السصتقالة.
ل تزال قضصية اسصتقالة رئيسس ا◊كومة
ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة سص-ع-د ا◊ري-ري ت-ه-ي-من على
الوضصع ‘ لبنان ،وسصط تزايد اŸطالبات
ب- -ع- -ودت- -ه وال- -تسص- -اؤولت بشص -أان مصصÒه،
بينما  ⁄يخف الرئيسس اللبنا Êميشصال
ع -ون ق -ل -ق -ه بشص -أان ال -ظ -روف اÙي -ط -ة
بوضصع ا◊ريري.
وخÓل لقاء مع سصفراء ›موعة الدعم
ال-دول-ي-ة ل-ل-ب-ن-ان ل-ب-حث م-وضصوع رئيسس
الوزراء اŸسصتقيل سصعد ا◊ريري ،أاعرب
عون عن قلقه بشصأان الظروف اÙيطة
بوضصع ا◊ريري.
وذّك- - - -ر ع- - - -ون ›م- - - -وع - - -ة ال - - -دع - - -م
ب-الت-ف-اق-ي-ات الدولية وا◊صصانات التي
ت-وف-ره-ا ال-دول ،وب-دوره-م أاك-د سص-ف-راء
ال-دول ال-داع-م-ة ل-ل-ب-ن-ان دع-م ب-ل-دان-ه-م
للخطوات التي يقوم بها عون.
وخ Ó-ل ال -ل-ق-اء ثّ-م-ن ال-رئ-يسس ال-ل-ب-ن-اÊ
وع -ي ال-ق-ي-ادات ال-وط-ن-ي-ة وتضص-ام-ن-ه-ا ‘
ه-ذه اŸرح-ل-ة ال-دق-ي-ق-ة وح-رصص-ه-ا ع-لى
الوحدة الوطنية.
من جهته ،قال ‡ثل ال· اŸتحدة ،إان
›موعة الدعم الدولية تؤويد موقف
الرئيسس عون وتدعم سصيادة واسصتقÓل
ل -ب -ن -ان ،ك -م -ا أاك -د اسص -ت -ع -داد اÛم-وع-ة
Óزم -ة
ل- -ل- -مسص -اع -دة ‘ إاي -ج -اد ح -ل -ول ل  -أ
الراهنة ‘ لبنان.
واسص-ت-ق-ب-ل ال-رئ-يسس ع-ون ت-ب-اع-ا ،القائم
ب -أاع -م -ال السص -ف -ارة ال -ب -اب -وي -ة ‘ ل -ب -ن-ان
اŸونسص -ن -ي -ور إاي -ف -ان سص -ان-ت-وسس ،وال-ق-ائ-م
ب -أاع -م -ال السص -ف -ارة السص-ع-ودي-ة ‘ ل-ب-ن-ان
لمارات ‘ لبنان
وليد بخاري ،وسصف Òا إ
ح -م -د الشص -امسص -ي ،سص -ف Òمصص-ر ‘ ل-ب-ن-ان
لردن ‘ ل-ب-ن-ان
ن -زي-ه ال-ن-ج-اري ،سص-ف Òا أ
نبيل اŸصصاروه ،سصف Òدولة قطر علي بن
حمد اŸري والسصف Òالسصوري علي عبد
الكر Ëعلي.
لع -م -ال
خ Ó-ل اسص -ت -ق -ب -ال -ه ال -ق -ائ -م ب -ا أ
السص- -ع- -ودي ول- -ي -د ب -خ -اري ،أاك -د رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ال -ل -ب -ن -ان -ي -ة أان-ه «م-ن غÒ

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

الدو‹ والبنك الدو‹ ويعقد مناقشصات
حول –سص Úجودة مياه الشصرب .وقال
لنشص-ط-ة  ⁄ت-ك-ن
ال -ك -اتب إان ك -ل ت-لك ا أ
ت -وح-ي ب-أان ال-رج-ل بصص-دد ال-ت-ن-ح-ي ع-ن
منصصبه.

مصصادر غربية ...ا◊ريري حّر

اŸق -ب -ول ال -ط -ري -ق -ة ال-ت-ي حصص-لت ف-ي-ه-ا
اسص- -ت- -ق -ال -ة ال -رئ -يسس سص -ع -د ا◊ري -ري»،
م -ط -ال-ب-ا «ب-ع-ودة ال-رئ-يسس ا◊ري-ري إا¤
لبنان».

جنبÓط :ل بديل عن سصعد

‘ وقت سص- - -اب- - -ق ت- - -والت تصص- - -ري- - -ح - -ات
اŸسص -ؤوول Úال-ل-ب-ن-ان-ي ،Úورغ-م اخ-تÓ-ف
مضص-ام-ي-ن-ه-ا ف-إان-ه-ا ات-ف-قت ع-ل-ى اŸط-ال-بة
ب -ع -ودة ا◊ري -ري ،وه -و م -ا أاك-ده زع-ي-م
ا◊زب ال- -ت- -ق- -دم- -ي الشصÎاك- -ي ول- -ي -د
ج- -ن- -بÓ- -ط أامسس ا÷م- -ع- -ة ،م- -ع -تÈا أان
ال- - -وقت ق - -د ح - -ان ل - -ع - -ودة ا◊ري - -ري،
لمر ل بديل عنه.
ومؤوكدا أان ا أ
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ط- -الب وزي- -ر اÿارج- -ي -ة
اللبنا ÊجÈان باسصيل بعودة ا◊ريري،
‘ ح Úاع- -ت Èت- -ي- -ار اŸسص- -ت- -ق -ب -ل ال -ذي
ي -رأاسص -ه ا◊ري-ري أان ع-ودت-ه إا ¤ال-بÓ-د
«ضصرورة».

اŸشصنوق :لسصنا قطيعا

أاما وزير الداخلية اللبنا Êنهاد اŸشصنوق
فأاكد أان اللبناني Úليسصوا قطيع غنم ول
قطعة أارضس تنتقل ملكيتها من شصخصس
إا ¤آاخر ،مشصÒا إا ¤أان «الرئيسس سصعد
ا◊ريري هو من يقرر طبيعة اŸرحلة
اŸقبلة عند عودته إا ¤لبنان».

وأاضص- -اف اŸشص- -ن -وق ب -ع -د ل -ق -ائ -ه م -ف -ت -ي
ا÷مهورية الشصيخ عبد اللطيف َدريان،
أان السصياسصة ‘ لبنان –كمها النتخابات
ل اŸبايعات.
جاء ذلك بينما قالت مصصادر ‘ الرئاسصة
اللبنانية إان البطريرك اŸارو Êبشصارة
ال -راع -ي ت -وج -ه إا ¤السص -ع -ودي -ة ح-امÓ-
رسص- -ال- -ة ب -أان ل -ب -ن -ان ل Áك -ن أان ي -ك -ون
سصاحة صصراع إايرا Êسصعودي.

ﬁادثات حسصاسصة

وم-ن-ذ اسص-ت-ق-ال-ة ا◊ري-ري ق-ب-ل اسص-بوع،
سص - -رت شص - -ائ - -ع- -ات ك- -ثÒة ح- -ول وج- -ود
لخ« ‘ Òإاقامة جÈية» بالرياضس أاو
ا أ
حتى توقيفه ،ل سصيما أانها ترافقت مع
ح -م -ل -ة اع -ت -ق -الت شص -م -لت شص -خصص -ي-ات
سصعودية معروفة وأامراء.
وبينما يتطلع اللبنانيون إا ¤أاي معلومة
ج - -دي - -دة ،رفضصت اŸت - -ح - -دث - -ة ب - -اسص- -م
لمÒكية هيذر ناورت الرد
اÿارجية ا أ
ع - -ل - -ى سص - -ؤوال ع - -م - -ا إاذا ك- -ان ا◊ري- -ري
ﬁتجزا ‘ السصعودية.
وقالت ناورت إان القائم بأاعمال السصفارة
لرب-عاء
لمÒك-ي-ة ‘ ال-ري-اضس ال-ت-ق-ى ا أ
ا أ
لفصصاح عن
سصعد ا◊ريري ،ورفضصت ا إ
م -ك-ان ع-ق-د الج-ت-م-اع ،إال أان-ه-ا وصص-فت
اÙادث- -ات ب- -أان- -ه- -ا «حسص- -اسص- -ة وخ -اصص -ة

ودبلوماسصية».

ماكرون بالرياضس

وخÓل زيارته للرياضس أاجرى الرئيسس
ال -ف-رنسص-ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون ﬁادث-ات
لمﬁ Òمد بن
مع و‹ العهد السصعودي ا أ
سص-ل-م-ان مسص-اء اÿم-يسس ،ت-ن-اولت قضص-ايا
ل -ب -ن -ان وال -ي -م-ن واŸن-ط-ق-ة بشص-ك-ل ع-ام،
وسص- -ب- -ل اح- -ت -واء ال -ت -وت -ر ب Úال -ري -اضس
وطهران.
وأاوضص -ح ب -ي -ان ال -رئ -اسص -ة ال -ف-رنسص-ي-ة أان
الرجل Úبحثا الوضصع ‘ لبنان ‘ أاعقاب
اسص - -ت - -ق- -ال- -ة ا◊ري- -ري ،وأان «ال- -رئ- -يسس
لهمية التي
ماكرون أاعاد التأاكيد على ا أ
ت-ول-ي-ه-ا ف-رنسص-ا لسص-ت-ق-رار ل-ب-ن-ان وأام-ن-ه
وسصيادته ووحدة أاراضصيه».

سصتار من الصصمت

وب-ي-ن-م-ا ي-ت-واصص-ل الغموضس بشصأان مصصÒ
لندبندنت
ا◊ريري ،كشصفت صصحيفة ا إ
لخ Òليسصت
الÈي-ط-ان-ي-ة أان اسص-ت-ق-الة ا أ
كما تبدو ،فهو  ⁄يكن يتوقع ما حصصل
له ‘ السصعودية.
وأافادت الصصحيفة ‘ تقرير Ÿراسصلها من
بÒوت روبرت فيسصك أان ا◊ريري كان
يعتزم العودة إا ¤بÒوت ‘ اليوم التا‹
من اسصتقالته ،حيث كان مقررا أان يلتقي
‘ عاصصمة بلده وفدا من صصندوق النقد

ا÷يشس الصصحراوي يتعّزز بوحدات جديدة

تنديد Ãشساريع الطاقة الهوائية اŸغربية ‘ األراضسي اÙتلة
لم-ن ،عضص-و
وق -د أاشص -رف ك -اتب ال -دول -ة ل -ل -ت -وث -ي-ق وا أ
لم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة السص-ي-د إاب-راه-ي-م ﬁمد ﬁمود على
ا أ
ت -خ -رج وح -دات م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال-عسص-ك-ري-ة السص-ادسص-ة،
لضص -اف-ة إا ¤وح-دة خ-اصص-ة ب-ع-د أان اسص-ت-ك-م-لت فÎة
ب -ا إ
تكوين عسصكري.
الدفعة التي –مل اسصم الشصهيد حمادة ﬁمد عبد الله
الركراكي ،تلقت فÎة تكوين وفق الÈنامج التدريبي
اŸق-رر م-ن ط-رف وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي بصص-ف-ة ك-ام-لة
حيث أاجروا “ارين ميدانية بصصرامة عالية وانضصباط
كب.Ò
لم -ن ‘ ك-ل-م-ت-ه أان
وأاك -د ك -اتب ال -دول -ة ل -ل -ت -وث -ي -ق وا أ
لج-ب-اري ال-ك-ف-ي-ل بÎق-ية
«ال-ت-ك-وي-ن ا÷ي-د ه-و اŸم-ر ا إ
ال -ق -درات ال -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة وال -ق -ت-ال-ي-ة ل-وح-دات ج-يشس
التحرير الشصعبي الصصحراوي.
واغتنم الفرصصة لدعوة اŸتخرج Úإا ¤رفع التحديات
لخÓصس ‘ خدمة الوطن كل من
من خÓل التفا Êوا إ
م-وق-ع ع-م-ل-ه ،م-ط-ل-ع-ا اŸت-خ-رج Úع-ل-ى آاخر مسصتجدات
لف-ري-ق-ي
ال -قضص -ي -ة الصص -ح -راوي -ة ع -ل -ى الصص -ع -ي -دي-ن ا إ
والدو‹.
م -ن ج -ه -ت-ه ،أاب-رز ق-ائ-د م-درسص-ة الشص-ه-ي-د ه-داد ال-ن-ان-ة
عثمان ‘ كلمة له نوعية التكوين العسصكري والعلمي
اŸت- -خصصصس ال- -ذي ت- -ل- -ق- -ت- -ه ه -ذه ال -وح -دات واŸسص -اي -ر
ل-ل-م-ت-ط-ل-ب-ات ا◊دي-ث-ة و“اشص-ي-ا وم-ت-ط-ل-ب-ات اŸرح-ل-ة،
مشصÒا إا ¤أان اŸدرسص -ة تشص -ه -د دع -م «ل-ب-ن-ة أاخ-رى» م-ن

إاطارات ا÷يشس الصصحراوي بعد فÎة تدريب «مثالية»
لط -ارات ع -ل -ى ا◊رصس ع -ل -ى ال-ع-م-ل
ح -رصصت ف -ي -ه -ا ا إ
الدؤووب واÙافظة على أامن واسصتقرار البÓد والعمل
ع -ل -ى اسصÎج -اع السص -ي -ادة ال -وط-ن-ي-ة ع-ل-ى ك-ام-ل ت-راب
ا÷مهورية الصصحراوية.
ك-م-ا شص-ه-د ح-ف-ل ال-ت-خ-رج ت-ق-د Ëج-وائ-ز ل-لمتفوق‘ Ú
الدفعة ‘ ﬂتلف الختصصاصصات ،وكذا تكر Ëعائلة
الشصهيد الذي –مل الدفعة اسصمه حمادة ﬁمد عبد
الله الركراكي.

لوروبية
انتهاك لقرار اÙكمة ا أ

ع -ل -ى صص -ع -ي -د آاخ -ر ،ن -دد م -رصص -د اŸوارد ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة
للصصحراء الغربية Ãشصاريع الطاقة الهوائية اŸغربية
لراضصي الصصحراوية اÙتلة ،مشصÒا إا ¤أان
اŸقررة با أ
مؤوسصسصات مغربية وأاجنبية متورطة ‘ هذه اŸشصاريع
«ت-ن-ت-هك ب-ط-ري-ق-ة ‡ن-ه-ج-ة» ق-رارات ﬁك-م-ة ال-ع-دل
ل· اŸتحدة.
الوروبية ومنظمة ا أ
وأاشص -ار آاخ -ر ت -ق -ري -ر ل -ل -م -رصص -د أان ا◊ظ-ائ-ر ا÷دي-دة
ل-ل-ط-اق-ة ال-ه-وائ-ي-ة اŸق-ررة ‘ بوجدور فان  % 40,3م-ن
إانتاج الطاقة اÿضصراء للمغرب ‘ آافاق  2020سصيكون
مصص-دره-ا أاراضص-ي الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة اÙت-ل-ة بطريقة
غ Òشصرعية من قبل اŸغربﬁ ،ذرا من أان «الÈنامج
اŸغ -رب -ي ل -ل -ط -اق-ة اÿضص-راء ي-ق-تضص-ي رب-ط ح-ظÒتÚ
ه-وائ-ي-ت Úت-وج-دان ‘ م-رح-ل-ة ال-ت-خ-طيط وهما مصصنع
اف-ت-يسص-ات ( 200م -ي -غ -اواط) وح -ظÒة ب -وج-دور (400
م -ي-غ-اواط) وم-ن اÙت-م-ل إا‚از اŸشص-روع Úب-الصص-ح-راء
الغربية اÙتلة».
لشص-غ-ال اÿاصص-ة Ãصص-ن-ع
ك -م-ا كشص-فت ذات ال-ه-ي-ئ-ة أان ا أ
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صصمت يخفي لغزا

تويÎ
@ باريسس :يلتزم صصÓح عبد السصÓم اŸشصتبه به الرئيسصي ‘ اعتداءات
 13نوفم ‘ 2015 Èباريسس الذي بقي على قيد ا◊ياة ويث Òاهتماما
كبÒا ،الصصمت منذ نقله إا ¤فرنسصا ‘ أافريل .2016
وتصص -درت صص -ورة صصÓ-ح ع-ب-د السصÓ-م الصص-ح-ف ال-ع-اŸي-ة خÓ-ل فÎة
ه-رب-ه ال-ت-ي اسص-ت-مرت  126ي -وم ،ق-ب-ل اع-ت-ق-ال-ه ‘  18م -ارسس ‘ 2016
مولنبيك ا◊ي الفق ‘ Òبروكسصل.

اŸالكي يدعو للحفاظ على وحدة العراق
@ ب-غ-داد :ج-دد ن-ائب ال-رئ-يسس ال-ع-راق-ي ن-وري اŸال-ك-ي ،أامسس ا÷م-ع-ة،
دع -وت -ه ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى وح-دة ال-ع-راق ورفضس ك-ل أاشص-ك-ال ال-ت-ج-زئ-ة
والتقسصيم.
لن -ب -اء ع -ن اŸال -ك -ي ق -ول -ه إان «الشص -عب ال -ع -راق -ي ال-ذي ق-دم
ون -ق -لت ا أ

افتيسصات جارية وأان الشصركة الÈيطانية ويندويسصت
م -ت -ورط-ة ‘ إا‚از  56ه-وائ-ي-ة سص-تشص-رع ‘ ال-ع-مل سصنة
.2018
وحسصب ن- - -فسس اŸصص- - -در ف- - -إان «ا÷زء م - -ن الصص - -ح - -راء
الغربية الذي سصتقوم الشصركة الÈيطانية بإا‚از هذه
اŸشص- -اري- -ع ع- -ل- -ي- -ه ي- -خضص- -ع لÓ- -ح- -تÓ- -ل اŸغ- -رب -ي غÒ
الشصرعي» ،مضصيفا أان اŸصصنع Úا÷ديدين يضصافان إا¤
لخ -ري Úال -ل -ت -ان أا‚زت -ا
ا◊ظÒت Úال- -ط- -اق -وي -ت Úا أ
ب -ط -ري -ق -ة غ Òق -ان-ون-ي-ة ب-أاراضص-ي الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
اÙت -ل -ة م -ن ق -ب-ل اŸغ-رب ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج يضص-م ب-ن-اء 5
حظائر هوائية توجد اثنتان منها بالصصحراء الغربية.
لمر بحظÒة طاقتها  100ميغاواط م›Èة
ويتعلق ا أ
Ãن -ط -ق -ة ب -وج -دور وح -ظÒة ه -وائ -ي -ة ط -اق -ت -ه-ا 300
ميغاواط Ãنطقة تيسصكراد اŸدينة الواقعة بالقرب من
العيون عاصصمة الصصحراء الغربية اÙتلة ،حسصب ذات
اŸرصصد.
وكان اŸرصصد قد نشصر ‘ نوفم 2016 Èتقريرا حول
اŸشصاريع اŸغربية اÿاصصة بالطاقات اŸتجددة اŸقررة
ب- -الصص -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ،ح -يث اع -ت Èأان أاك Ìم -ن رب -ع
لراضص -ي
ال- -ط- -اق- -ة اŸت- -ج- -ددة اŸغ- -رب- -ي- -ة سص- -ت- -ن- -ت -ج ب -ا أ
الصصحراوية اÙتلة ‘ آافاق .2020
لخ Òب-ق-رار ﬁك-م-ة ال-ع-دل
وذك -ر اŸرصص -د ‘ ب -ي-ان-ه ا أ
لوروبية الصصادر يوم  21ديسصم 2016 Èالذي أاكد أان
ا أ
الصصحراء الغربية إاقليم «منفصصل وﬂتلف» عن اŸغرب
ك -م -ا نصس ع -ل -ى أان الت -ف-اق-ات ال-ت-ج-اري-ة م-ع اŸغ-رب ل
Áكن تطبيقها بالصصحراء الغربية دون موافقة الشصعب
الصصحراوي.

لرهاب والتكف Òيقف اليوم
التضصحيات ‘ معركته اŸقدسصة ضصد قوى ا إ
صصفا واحدا من أاجل حماية حقوقه وحرياته».

لوروبي ملتزم بالتفاق النووي
ال–اد ا أ
لوروبي فيدريكا
@سصمرقند :قالت مسصؤوولة السصياسصة اÿارجية بال–اد ا أ
لوروبي سصيعمل على ضصمان مواصصلة اللتزام
موغÒين ،أامسس ،إان ال–اد ا أ
لطراف».
بالتفاق النووي مع إايران «بشصكل كامل من قبل جميع ا أ
لمريكي دونالد ترامب قد وجه ضصربة لÓتفاق ‘ 13
وكان الرئيسس ا أ
أاكتوبر ح Úرفضس التصصديق أان إايران ملتزمة به رغم أان اŸفتشصÚ
الدولي Úأاكدوا التزامها.

للغام ‘ البوكمال
إازالة ا أ
@موسصكو :أاعلن وزير الدفاع الروسصي سصÒغي شصويغو ،أامسس ا÷معة،
للغام ‘ مدينة البوكمال السصورية.
عن انطÓق عملية إازالة ا أ
و“ك -نت ال -ق -وات ا◊ك -وم -ي -ة السص -وري-ة م-ن –ري-ر آاخ-ر م-ع-ق-ل ك-بÒ
لرهابي ‘ البÓد ‘ تقدم يأاتي بالتزامن مع تضصييق اÿناق
للتنظيم ا إ
على التنظيم الدموي ‘ ا÷انب العراقي.

 1300وحدة اسصتيطانية خÓل أاكتوبر

ق - -ال م- -ك- -تب ا◊ري- -ري ،اÿم- -يسس ،إان
رئيسس الوزراء اŸسصتقيل «اسصتقبل سصفÒ
ف- -رنسص- -ا ل- -دى السص -ع -ودي -ة ‘ ال -ري -اضس،
والتقى -أاي ًضصا -دبلوماسصي Úمن ال–اد
ليام
لوروبي وبريطانيا وأامريكا ‘ ،ا أ
ا أ
لخÒة».
ا أ
من جهة أاخرى ،أاعلنت كل من فرنسصا
وأاŸان- -ي- -ا ،أامسس ا÷م- -ع- -ة ،ع- -دم صص- -ح -ة
لن- -ب- -اء ال -ت -ي ت -ت -ح -دث ع -ن اع -ت -ق -ال
ا أ
ا◊ريري ‘ اŸملكة العربية السصعودية،
بحسصب ما يتوفر لديهم من معلومات.
وق -ال وزي -ر اÿارج-ي-ة ال-ف-رنسص-ي ج-ان
إاي -ف ل -و دري -ان ،إان-ه «ي-ع-ت-ق-د أان رئ-يسس
وزراء لبنان اŸسصتقيل سصعد ا◊ريري ل
Óق-ام-ة ا÷Èي-ة ‘ السص-ع-ودية
ي-خضص-ع ل -إ
وليسصت هناك أاي قيود على حركته».
لŸان-ية بياًنا
ف-ي-م-ا أاصص-درت اÿارج-ي-ة ا أ
ق - -الت ف - -ي- -ه إان- -ه «ل- -يسس ل- -دي- -ه- -ا سص- -بب
لÓ- -ع- -ت- -ق- -اد ب- -أان ا◊ري -ري ﬁت -ج -ز ‘
السصعودية».
ه -ذا وم -ع ضص -ب -اب -ي -ة اŸوق -ف ‘ ل -ب -ن -ان،
طلبت اÿارجية السصعودية من رعاياها
ال -زائ -ري -ن واŸق -ي -م Úف -ي -ه م-غ-ادرت-ه ‘
أاقرب فرصصة ‡كنة .من جانبها طلبت
ال -ك -ويت م -ن م -واط-ن-ي-ه-ا م-غ-ادرة ل-ب-ن-ان
Óوضصاع
فورا ،وعدم السصفر إاليه نظرا ل أ
لمارات
التي Áر بها حاليا ،كما جددت ا إ
م -ط -ال -ب -ة م -واط -ن -ي -ه -ا ع -دم السص-ف-ر إا¤
لبنان.

مفتي ا÷مهورية يدعو للوحدة

قال مفتي ا÷مهورية اللبنانية الشصيخ
عبد اللطيف دريان ،أامسس ،إان اسصتقالة
سص - -ع- -د ا◊ري- -ري م- -ن رئ- -اسص- -ة ال- -وزراء
جاءت ‘ ظروف صصعبة.
ودع-ا الشص-ي-خ دري-ان ل-ل-وح-دة ال-وط-ن-ية
والÎيث ق - -ب- -ل ات- -خ- -اذ أاي م- -وق- -ف م- -ن
السص- -ت- -ق- -ال- -ة اŸف -اج -ئ -ة ال -ت -ي أاع -ل -ن -ه -ا
ا◊ري- - - -ري ‘ بث ت - - -ل - - -ف - - -زي - - -و Êم - - -ن
السصعودية ،يوم السصبت اŸاضصي.
ووصصف دريان عÓقات لبنان بالرياضس
بأانها أاخوية وتاريخية.

العدد
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‘ قضصايا فسصاد تتجاوز مائة
مليار دولر

توقيف أازيد من 200
شسخصض بالسسعودية
أاع- -ل- -ن ال -ن -ائب ال -ع -ام السص -ع -ودي سص -ع -ود اŸع -جب،
اÿميسس ،توقيف  208شصخصس ‘ إاطار –قيقات
تتعلق بقضصايا فسصاد دامت عقودا عديدة قدرت
قيمتها بأاك Ìمن مائة مليار دولر.
لن- -ب- -اء
وق - -ال اŸع- -جب ‘ ب- -ي- -ان ب- -ث- -ت- -ه وك- -ال- -ة ا أ
لشص- -خ- -اصس ال -ذي -ن ج -رى
السص- -ع- -ودي- -ة إان «ع- -دد ا أ
توقيفهم  208فيما ” إاطÓق سصراح سصبعة لعدم
وجود أادلة كافية» دون أان يكشصف عن أاسصمائهم.
وأاضص -اف «تصص -ل ال -ق-ي-م-ة اŸال-ي-ة ل-ه-ذه اŸم-ارسص-ات
التي دامت عقودا عديدة مبالغ مالية كبÒة جدا
لم-وال ال-ع-ام-ة اıت-لسص-ة واŸسص-اء اسص-تخدامها
م-ن ا أ
وق-د ت-ك-ون ال-ق-ي-م-ة اÙت-م-ل-ة ل-ه-ذه اŸبالغ تتجاوز
 375م -ل -ي -ار ري -ال وف -ق -ا Ÿا ت-ب Úم-ن ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات
لولية».
ا أ
وأاوق-فت ÷ن-ة ع-ل-ي-ا ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ قضص-اي-ا ال-فسص-اد
برئاسصة و‹ العهد السصعودي السصبت اŸاضصي أامراء
لضصافة إا ¤عدد من
ووزراء حالي Úوسصابق Úبا إ
لع-م-ال ال-ب-ارزي-ن ورؤوسص-اء شص-رك-ات ب-ت-ه-م
رج -ال ا أ
ت -ت -ع -ل -ق بـ «ال-فسص-اد وغسص-ل أام-وال ورشص-وة واب-ت-زاز
مسصؤوول ÚواسصتغÓل اŸنصصب العام لتحقيق مكاسصب
شصخصصية».
وأاكد النائب العام السصعودي عدم وجود أاي توجه
لشص-خ-اصس اŸع-ن-ي Úوت-فاصصيل التهم
ل-ل-كشص-ف ع-ن ا أ
اŸوجهة إاليهم أاو عن أاية تفاصصيل شصخصصية ‘ هذا
الوقت لضصمان « “تع هؤولء با◊قوق القانونية
الكاملة التي Áنحها لهم النظام ‘ اŸملكة» داعيا
إا« ¤احÎام خصص- - - -وصص- - - -ي- - - -ة اŸت - - -ورط Úخ Ó- - -ل
Óجراءات القضصائية».
خضصوعهم ل إ
ك -م -ا أاك -د ال -ن -ائب ال -ع -ام السص -ع -ودي أان «ال -نشص -اط
التجاري العادي ‘ اŸملكة لن يتأاثر بالتحقيقات
ف -ق -د ” ت-ع-ل-ي-ق ا◊سص-اب-ات اŸصص-رف-ي-ة الشص-خصص-ي-ة
ف -ق -ط أام -ا الشص -رك -ات وال-ب-ن-وك ف-ل-دي-ه-ا ا◊ري-ة ‘
مواصصلة اŸعامÓت والتحويÓت كاŸعتاد».
وشصدد على أان «عمل ا◊كومة السصعودية يسصÒ
ضصمن إاطار قانو Êومؤوسصسصاتي واضصح للحفاظ على
الشصفافية والنزاهة ‘ السصوق السصعودية».
لم-ري-ك-ي-ة‘ ،
ه -ذا وكشص -فت وك -ال -ة «ب -ل-ومÈغ» ا أ
تقرير لها ،اÿميسس ،عن –رك عدد من أاثرياء
ÓفÓت من زلزال الفسصاد الذي طال
السصعودية ل إ
لمراء والوزراء ‘ اŸملكة.
عددا من ا أ
وذكرت الوكالة نق Óعن  6أاشصخاصس فضصلوا عدم
ذك- -ر أاسص- -م- -ائ- -ه- -م ،أان ع- -ددا م- -ن أاث- -ري -اء اŸم -ل -ك -ة
يتحركون ‘ اŒاه نقل أاصصولهم من اŸملكة وبيع
اسص- -ت- -ث- -م -ارات -ه -م Ãن -ط -ق -ة دول ›لسس ال -ت -ع -اون
اÿل-ي-ج-ي ل-ت-ح-وي-ل-ه-ا إا ¤أام-وال سص-ائ-ل-ة ون-ق-ل-ها إا¤
اÿارج ،خشص -ي -ة أان ت -ط -ال -ه -م ح -م Ó-ت م -ك -اف -ح-ة
الفسصاد التي تشصنها اŸملكة.
وج- -م- -دت ال- -ب- -ن- -وك السص -ع -ودي -ة أاك Ìم -ن 1200
لفراد وشصركات.
حسصاب مصصر‘ أ

اجتماع بالقاهرة ‘  21نوفم Èلسصتكمال مسصاراŸصصا◊ة

مهرجـ ـ ـ ـان رسسم ـ ـ ـي ‘ غزة اليوم
إلحياء ذكرى رحي ـ ـ ـ ـل عرفـ ـ ـات

دعت مصص -ر ال -فصص -ائ-ل ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة
اŸوقعة على اتفاق اŸصصا◊ة الوطنية ‘ 4
من ماي  2011لÓجتماع ‘ القاهرة ‘21
من نوفم Èا÷اري.
ت -أات -ي ال -دع -وة اŸصص -ري -ة ‘ أاع-ق-اب إاب-رام
ف -ت -ح وح -م -اسس 12 ‘ ،م -ن الشص-ه-ر اŸاضص-ي
اتفاق اŸصصا◊ة بصصيغته النهائية بحضصور
رئ- - -يسس ج- - -ه- - -از اıاب- - -رات اŸصص- - -ري - -ة ‘
القاهرة.
وأاعقب التفاق ،حل حماسس ÷نتها التي
تدير قطاع غزة ،وتسصليمها إادارة اŸعابر
ا◊دودي -ة م -ع مصص -ر وإاسص-رائ-ي-ل ◊ك-وم-ة
الوفاق الوطني الفلسصطينية.
و‘ تعليق على اÿطوات الÓحقة ،أاكد
ج -م -ال ﬁيسص -ن عضص -و ال -ل-ج-ن-ة اŸرك-زي-ة
لفتح ،أانه سصيتم تكريسس اجتماع الفصصائل
اŸزم -ع ‘ ال -ق -اه -رة ل -ل -وق-وف ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج
لخÒة اÈŸم -ة ‘ 21من
ال- -ت- -ف -اه -م -ات ا أ
أاك- - -ت- - -وب - -ر اŸاضص - -ي ،مشصÒا إا ¤أان م - -ل - -ف
الن- -ت- -خ- -اب- -ات واÛلسس ال -وط -ن -ي ،سص -وف
ي -تصص -در ال-قضص-اي-ا اŸط-روح-ة ل-ل-ب-حث بÚ
لطراف الفلسصطينية.
ا أ
وأاع -رب ه -ن -ي -ة ،ع -ن ت-رح-ي-ب-ه ب-ال-دع-وة
اŸصص -ري -ة ،وأاع -ل -ن أان -ه ت -ق-رر إارسص-ال وف-د

@ القدسس اÙتلة :نشصرت مؤوسصسصة القدسس الدولية تقريرها الدوري
«حصص -اد ال -ق -دسس» لشص -ه -ر أاك -ت -وب -ر اŸاضص -ي ،أاك -دت خ Ó-ل -ه أان سص -ل-ط-ات
لسصرائيلي واصصلت سصياسصاتها التهويدية Œاه مدينة القدسس
الحتÓل ا إ
لقصصى.
وأاهلها ،واسصتهداف اŸرابط ‘ ÚاŸسصجد ا أ
Óدارة اŸدن-ي-ة
لع-ل-ى ال-ت-اب-ع ل -إ
وق -ال ال -ت -ق -ري -ر إان ›لسس ال -ت-ن-ظ-ي-م ا أ
لسص -رائ -ي -ل-ي-ة صص-ادق ع-ل-ى ب-ن-اء  581وح -دة اسص-ت-ي-ط-ان-ي-ة ج-دي-دة ‘
ا إ
مسص -ت-وط-ن-ة م-ع-ال-ي-ه أادوم-ي-م شص-م-ال ال-ق-دسس اÙت-ل-ة ،و  500وح -دة ‘
لضصافة إا ‘ 200 ¤مسصتوطنة راموت.
مسصتوطنة رمات شصلومو ،با إ

لرهابيون سصيحاكمون ‘ العراق
ا إ
@ باريسس :أاكد وزير اÿارجية الفرنسصي جان إايف لودريان ،أامسس ،أان
إارهابيي تنظيم «داعشس» الفرنسصي ÚاŸسصجون ‘ Úالعراق سصيحاكمون
لطفال من بينهم كل حالة على
‘ هذا البلد ‘ ،ح Úسصتعالج حالت ا أ
حدة.
لمر بسصيط :يعود
وقال لودريان« :إاذا كان هناك سصجناء ‘ العراق ،فا أ
لرهابيات لقد
للسصلطات العراقية أان تعالج وضصع الرجال والنسصاء ا إ
كانوا يعرفون “امًا Ÿاذا توجهوا إا ¤هناك ،أاي للقتال مع داعشس .هم
إاذن أاع-داء ،ل-ق-د ح-ارب-وا ف-رنسص-ا .ل-ق-د سص-اه-م-وا ب-ط-ري-ق-ة م-ا ‘ ت-ن-ف-ي-ذ
اعتداءات ‘ هذا البلد».

رف- -ي- -ع Áث- -ل ق- -ي -ادة ح -م -اسس ‘ ال -داخ -ل
واÿارج إا ¤ال - -ق - -اه - -رة ،دع - -م - -ا ÷ه - -ود
اŸصص -ا◊ة وإاط Ó-ق ا◊وار ال -ف -لسص -ط -ي -ن-ي
الشصامل Ãا يخدم معا÷ة كافة القضصايا
التي تهم الفلسصطيني.Ú
ت-أات-ي ع-م-ل-ي-ة Œسص-ي-د اŸصصا◊ة ميدانيا،
م -ع إاح -ي -اء ال -ف -لسص-ط-ي-ن-ي ‘ Úق-ط-اع غ-زة
والضص- -ف- -ة ال -غ -رب -ي -ة ال -ذك -رى  13لوفاة
الزعيم ياسصر عرفات.
وي -ج -ري ال -ي -وم اŸه-رج-ان ال-رسص-م-ي ال-ذي
لح-ي-اء
دعت إال -ي -ه ح -رك-ة ف-ت-ح ‘ غ-زة ،إ
ذكرى رحيل عرفات.
و‘ رام الله Œمع عشصرات الفلسصطينيÚ
بالقرب من ضصريح عرفات ‘ مقر الرئاسصة
ال -ف -لسص -ط-ي-ن-ي-ة ،ح-يث ارت-دى اŸشص-ارك-ون
ال-ك-وف-ي-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ال-ت-ق-ليدية التي
اشص- -ت -ه -ر ب -ه -ا ع -رف -ات ،ورف -ع -وا صص -ورا ل -ه
لضص-اف-ة إا ¤أاعÓ-م ف-لسص-ط-ينية وأاعÓم
ب-ا إ
حركة فتح التي أاسصسصها.
وأاك -د مسص -ؤوول م -ل -ف اŸصص -ا◊ة ‘ ح-رك-ة
لح- -م -د أان اŸسصÒة السص -بت
ف- -ت- -ح ع- -زام ا أ
«تعطي مؤوشصرا إايجابيا نحو إاعادة الوحدة
واللحمة .الوحدة صصانعها ياسصر عرفات».
وت - -و‘ ع- -رف- -ات ‘  11ن -وف-م‘ 2004 È
مسصتشصفى فرنسصي بظروف غ Òمعروفة
لن ،رغ -م تشص -ك -ي -ل ÷ان –ق-ي-ق
ح -ت -ى ا آ
ﬁلية ودولية.

ألسشبت  11نوفم 201٧ Èم أŸوأفق لـ  22صشفر  1٤39هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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أنسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن أن -ك-م ك-ل أسس ن-السش-بث أغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êأت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا أسس ووأل-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن أق غ-ورن سش-ك-ل ،أشش-ن-ويث ،أم-زأب-يث ،أق-ب-اي-ل-يث ،أشش-اويث،
أترأقيث..ألششياي يÓن هيقيث"ألششعب" مانك أتيلي سشما أو أزأث أن كل نوقرأي..ألهدف أنغ نتا
أعذأل نالششي يÓن يÎأق أق جرنان "ألششعب"  ،وأأنتششني نÎحب سشاÿطوأث أنيغ لرياي Ê
قرأين نوجرنان مانك أثنحسشن.

ث Ó-ثت أسش -ت Úإأسش -قسش-ن
ل
ل
ث
د
غف أسشم ثمرث لدزير ثحل
غ سش- -اك- -ن ي- -ل- -د أتسش- -ع- -ديث ف- -لسش- -نت
أم -ب -ع -ذ سش-ب-ع أسش-قسش-ن نÎضس ذم-ن-كشش-م
سش- - -قسش- - -رذسش - -ن أرمŸ Úع - -ن ن - -ث - -نت
أفرنسشسس.أذغ أنف ذثم أنتÈتسس أنف أزل
ن-خ-مسش-طشس أن-ت-ي-م-ث-ن إأم-غ-رسش-ن م-زلثن أدرنت ،أط- - -ف - -نت ذق - -ول أنسش - -نت أم - -ك - -نت
أذغ أدن- -ب- -ذر غ- -رسش- -نت خ- -ل- -ي- -ل ع -ائشش -ة أق -ل -ل -ن أف- -ك- -نت أث- -ق- -رول ث- -دزي- -رث أي -ن
ذقسش- -قسس  1921ذث -م ÿضش-ري-ة أم-ك-ن أن-دن-ب-ذر ي -ع-ززن ف-لسش-نت أإم-ا تسش-رو أنسش-نت
خلفة مسشعودة أقللن ذقسشقسس  1923يك بشش Íأإق- -ل- -ن سش- -ذرر أل- -فشس ذق- -فسس أك -ن
أذسشفغن أعذو ،أرسس مزل أششفيث،
فاطمة وبوعÓم ألله زهرة يك بطوشس للوششة.
ث-ق-ذق ذك-ر أن-ت-ي-م-ث-ن أق-مزل أششفنت ألبطل
ل-ل-وشش-ة ثشش-ف غ-م-غ-رسش-ن أن-ت-غ-رول
يضشرن فلسشن ذلون نطرضس.
أإدسش- -ي- -تسش- -ن سش- -خ- -مسس غ- -رسش- -ن سش- -ي

اشصفياث نتيمثن امغرسصن
اÛاه ـ ـ ـ ـد سصليم ـ ـ ـ ـ ـان بوجنـ ـ ـ ـ ـ ـاح

ÿضش -ر ي -ت -وسش ،أم-ك-ن أإدي-غضش-ل أل-رهب
البويرة :ع نايت رمضشان
ذقعذو أفرنسشسس.
ث-ق-ر ذق-ولسس أشش-ف-غ أم-زن ذضش-ل أسش-م أدي-بضس
أم -ن -كشش -م Ÿع -ن أرق -زن أتسش-ل-ون ب-دن ذق-ذمسس أم-ي-ون
أÃذن ،ي -ل ي -ون يسش -م -د دأي -ن أم ي-زم-ر أم ذسش-ف-ر أب-تشس ن-غ ذشش-طضش-ن،
ثششف أثقمتسس أقلن ذزمن أنتغرول غر أمزذغ أند أثنتفضس يل يون
يتسشج أمكنسس أويضس ،أإزقرث غر وتشس ،عائششة سشلجهسس ثششف أ◊ف
أعد نغف وغذذ أدزير أند أمنكششم أتسشونت غر ◊بسس,أتسشقذنÏ
سش -ث-مسشث ،ثشش-ف غ-ف أل-ب-ط-ل أم-ن-كشش-م أن-د أتشش-ع-ل-ن ث-مسشث ذث-ذرن،
غدزمن ثزمرن أقرنسشن أإمغرسشن أنتقرول أتسشفرن ذفر أنتزمرن.
أق -رنت أك -ن أرسس م -زل أشش -وم أرح -انت أر أب -ل م ث -تسس ي -ر ل -هضش-ر أك-ن
أسشقرن غسس ÷رح جرحا حلن Ÿعن لهضشر قزن ثرن ،أششفيث أنسشنت
ذين أريزمر أثديحك يلسس يل أآسس ،يل أمكن يل أŒر ثسشع ثقصشت
ألدحك ،غسس يال أمكن يسشو سشذمن أمغرسشن ،أمغرسشن أسشبلن ثروحن
تنسشن أكن أسشنجق أدزير أذعل ذثقنوث غر أثمر ندنث.

آاوال دونزروب:
@ خسشغ باو أإينو يحجم يركاو
@ ي -ع -ديسس ي -تشش Úأإي -ب-اون
يوتف
@ أأت - - - - -اي دأد أأنك دي تك
أأور تتوكاسشد
@ أآغ ي - - - - - -ت - - - - - -ف- - - - - -ر
أأوقمّووشس
أأيسشريي
أأوغنجا

سش -ل -ي-م-ان ب-ن ي-ح-ي ب-وج-ن-اح أسش-ق-ارن
ألفرقد دقن سشمقرنان أندهان أودم
ن-ا’سش-ت-ع-م-ار أي-لولد أغرم نتغردأيت
أسش - - - - -قسس  1903ي - -ب- -دى أع- -زأمسس
أŸدرسش - -ة أن - -ب - -ه - -ون وأع- -ل- -ي Œوي- -ن
أع -رك -وب أج -ان -ا ن -وغ -رم ،دف -ر م -ن-او
أسشقسشان أنوعزأم أغÓن أسشافر غال
ت- -ونسس م- -ان ي- -ر Êأع -زأمسس أم -ب -ع -د
ي - -دوأل غ - -ال دزي - -ر أع - -اود ي - -وت - -ف
أغ -رب -از أب -ي -ج -و ي-وسش-د أم-اسس ن-دزي-ر
أ’م Òع- - -ب- - -د أل- - -ق - -ادر أم - -ارو .خÏ
أي-وضس ب-اشس أدسش-قضش-ع أل-ب-اك م-ن-عنت
أت -وم -ان ب -اشس أدسش-قضش-ع أ’م-ت-ح-ان-ات
ف- - - -ن- - - -ج - - -ال ن - - -السشÒتسس أ’ن ضش - - -د
أ’سشتعمار.
أسشقسس  1929دكانت أتومان أ◊بسس
أنÈب -روسس ب -ع -د م-ن-او أسش-قسش-ن أف-غ-د
سش -ا◊بسس ي -ر Êأن-دأهسس ي-د ت-دششÓ-
ن -ال -وف-اق أ’ن ف-ت-ب-ج-ن-اسس سش-ع-ي-د ب-ن
ب- -ك Òخ- -ال- -دي سش- -وغ- -رم ن -ات أوج -ن
أسش- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ويسس أحسشسس أ‰دأن
سش- -ا’سش- -ت- -ع- -م- -ارم- -ان أت -وم -ان أدجÚ
غ -فسش -ان ت -ي-ط أت-وط-ف –ك-م غ-فسس
“وسش- -ن- -ي ن- -ف- -رنسش -ا أزع -اك -اسس غ -ال
أوغرم نبني عباسس أسشن أسشقسشان .
بعد أددول غال وغÓن أسشقسس 1933
ع - -اودأن أت - -وم - -ان أن - -ف - -انت غ- -ال ”
ن-ادرأر دف-ر أيÎج-م م-ن-اوت أŸق-ا’ت
أشش - -ت - -انت دأ’سش- -ت- -ع- -م- -ار “دورتسس
ي -وري ي -غ -لب ن -اŸق -ا’ت أدأ÷ورن -ال
أتفغان أدزير أنغ أزغار يوري سشدزير
أدÁالسس دأÿط- -ورة ن- -ا’سش -ت -ع -م -ار
أيقم أتناضشل أل أتياوي يوشس أمقرأن

دأ’م-ان-ة أسش-قسس ،1989سش-ليمان دقن
سش - -ي - -غ - -لب أن - -ت - -وأت أخ - -دم - -ان ضش - -د
أ’سش-ت-ع-م-ار ي-غ-لب أسشسشان أولتوسشنان
غ- - - -ال أم- - - -ارو أت- - - -وغ - - -ان خ - - -دم - - -ان

بششــــــــام أ–افـــــــظ
فالبيئــــــــــــــة

ث - -ب - -ذو أ÷م - -ع - -يث ن - -بصش - -م- -ات
ألشش - -ب - -اب أل - -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ح- -م- -لث
ت- -ام -ق -رأنت ن -زأو ن -ت -ج -ري -ن ذي
أل- -و’يث أن -ب -اث -نت سش -م -ن -اسش -بث
ن -وأسس أل -وط -ن -ي ن -ت -ج -ري -ن أقÓ-
ث- -ت- -ح- -ت- -اف- -ل أيسس أ÷زأي -ر ك -ل
أسشقاسس ،ألنششاط نا÷معياث أيا
ي-حضش-ريث أل-وأ‹ أن-ب-اث-نت عبد
أÿال- -ق صش- -ي- -ودة أق Ó- -ي- -ت- -ه -ت -م
ل -ب -اسس ن -ال -نشش -اط-اث أ÷م-ع-وي-ة
أق Óتهتمنت سشالبيئة ذألنظافة
وينا أ÷معيث أنبصشمات ألششباب
ب -ل -ي ’زم أت-ك-م-ل ذي ÿذم-ت-اي
أنيو .
أل-و’يث أن-ب-اث-نت ث-حوأج لباسس
أ÷م - -ع - -ي- -اث أق Ó- -سش- -حسش- -اي- -نت
سش-اŸشش-اك-ل ن-ال-ب-ي-ئ-ة سشÒتو ماÊ
أثÎوح - - -ا بصش - - -م- - -ات ألشش- - -ب- - -اب
غنتدرسشوين نقدأششن وثتقاسشن
أŸسشابقاث بششام أذقعمرن فحبي
أن -ال -ب -ي -ئ -ة ذأل -ن -ظ-افث ن-اÙي-ط
سشÒت - - -و م - - -ا Êأث- - -و ¤ب- - -اث- - -نت
ث- -تشش -ور سش -ال -ن -ف -اي -اث أذÿم -اج

أي - -دزي - -ردت- -ل- -ل أو÷ي ب- -اشس أدوي- -ن
أششرى أنغ أدششارأن ÷يوبنسشان.

الششيخ باعلي واعمر تغردايت

لبصصماث نلغروز الثقافية ذي باثنت ثتزو ثجرين ذي كل امكان

ذأأم- - - -ق- - - -رأن تسش - - -ب - - -ب - - -ان ذيسس
سشالدرجث أللو ¤أŸوأطن Úخار
أوغ - -رسش - -نشس ط- -ول ول أل- -وع- -ي
أل -ب-ي-ئ وف-ا÷ال نشش-ي-اي أث-ن-ظ-م
أ÷م- -ع -يث أŸع -رضس ن -ال -ل -وح -اث

ن -ق -دأشش -ن أه -ن -اث أل-وأ‹ وث-رÊ
أث -ن -م أŸع -رضس ن -ت -ج -ري -ن ي -حÓ-
سشÒت - - -و م - - -ا Êأشش - - -ارك- - -ن ذيسس
ألطلبة أق Óقرأن ماسش Îحماية
ألبيئة ذي أ÷امعة أنباثنت 01

أق Ó-ث-ح-ت-اظ-ن أل-نشش-اط-اي وي-زو
أل- -وأ‹ صش- -ي- -ودة سش -اŸن -اسش -ب -ث -اي
شش- - -ج - -ريت بشش - -ام أت - -ق - -ي - -م دÁا
أذكرى نوأسشاي.
وي - - -ن- - -ا أل- - -رأيسس ن- - -ا÷م- - -ع- - -يث
ن-بصش-م-ات ألشش-ب-اب أل-ثقافية بلي
غ - -رسش - -ن ألÈن - -ام - -ج ي - -ت - -م - -وق - -ا
ذأقسشقاسس كامل ذ كل أŸناسشباث
أل- -وط- -ن -ي -ة وأل -ت -اري -خ -ي -ة م -اÊ
أت-رأق-ن غ-ن-ل-ب-اسس ‰وكان أتزور
أذورأر وتصش - - - -ف - - - -ان أب- - - -ري- - - -ذن
وتشش - -اخ - -ن أي - -ذ ن- -ي- -وذأن بشش- -ام
أه- -نسش- -ع- -ل- -م- -ن م- -امك أذح- -اف -ظ
فالبية أق Óنتاث نتعاشس ذيسس
كامل .أقدأششن ناŸاسش Îحماية
أل-ب-ي-ئ-ة ي-ع-ج-ب-اسش-ن أ◊ال ل-باسس
خ -اط -ر أخسش -ن أذخ-ذم-ن سشÒت-و
م-ا Êأث-ت-ع-ا Êأل-و’يث أن-ب-اث-نت
سش-ي ل-ب-اشس ن-اŸشش-اك-ل أق Óغرسس
أ’ضش -رأر أوع -رنت ف -اŸسش -ت -ق -ب-ل
أنلحيات أنغ ذي أ÷زأير كامل.
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قامت بها مفارز أ÷يشس ‘ عدة وليات
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Œمع أك Ìمن  100جائزة عربية

تدم 3 Òقنابل وحجز قنطار من التبغ

«أادبرايز» ..طريق اŸبدع إا« ¤منصشة» التتويج
بضسعة أيام ُقبيل أختتام صسالون أ÷زأئر ألدو‹ للكتاب ،و‘ نفسس ألوقت ألذي كان يجري فيه أفتتاح فعاليات ملتقى مئوية مولود معمري،
لدبية» ،منصسة Œمع أكÌ
كان أŸبدع ألشساب يوسسف بعلوج ‘ قاعة «ألسسيل» ،يقدم للجمهور منصسته ألرقمية أ÷ديدة «أدبرأيز  -أ÷وأئز أ أ
من  100جائزة عربية مهمة ‘ موقع إألكÎو Êوأحد ،رأفعة شسعار «طريقك إأ ¤منصسة ألتتويج».
أسسامة.إأ

«ألشسعب»  ‘ -إاطار مكافحة اإلرهاب وعلى إاثر عملية بحث و“شسيط ،كشسفت ودمرت مفرزة للجيشس
الوطني الشسعبي ،يوم  08نوفم ،2017 ÈثÓثة  03قنابل تقليدية الصسنع بع Úالدفلى/ن.ع.1.

توقيف 20ششخصشا على م Ïقارب و 43مهاجرا غ Òششرعي

و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،حجز عناصسر الدرك الوطني بكل تلمسسان/ن.ع 2.وبسسكرة/ن.ع،4.
 21,4قنطار من مادة التبغ ،فيما أاحبط حراسس السسواحل بوهران/ن.عﬁ ،2.اولة هجرة غ Òشسرعية لـ 20
شسخصسا كانوا على م Ïقارب تقليدي الصسنع ‘ ،ح ” Úتوقيف  43مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂتلفة بكل من تلمسسان وغليزان وأادرار وع Úقزام.

لمن ألوطني
سسجلتها مصسالح أŸرور ل أ

 261حادث سش Òجسشما ÊخÓل أاسشبوع

لم-ن أل-وط-ن-ي أن مصس-ال-ح أŸرور
أف -اد ب-ي-ان ل -أ
لعلم سسجلت خلل ألفÎة من
ع Èخلية أ إ
 31أكتوبر إأ 06 ¤نوفم Èأ÷اري ،مايقارب
 261ح -ادث م -رور جسس -م -ا Êع -ل -ى مسس-ت-وى
أŸناطق أ◊ضسرية ،أدى إأ ¤وفاة ثمانية 08
أشسخاصس وجرح  342آأخرين.
ن /لعرأجي

قصسد ترسسيخ ثقافة مرورية سسليمة لدى مسستعملي
الطريق العام ،فإان اإلحصسائيات حسسب البيان تكون
قد ارتفعت مقارنة مع األسسبوع اŸاضسي وقد كانت
النسسبة بـزيادة ثÓثة حوادث كما ارتفع رتفع عدد
ا÷رحى بحوا‹ ثÓث Úجريحا ،أاما عدد الوفيات
فقد سسجل فارق ضسحيت.Ú
‘ السسياق ذاته تفيد الدراسسات التي قامت بها
اŸصسالح اıتصسة ،أان العنصسر البشسري هو السسبب
الرئيسسي ‘ وقوعها بنسسبة  ،%97.70إاضسافة إا¤
العوامل األخرى اŸرتبطة باŸركبة واÙيط.
‘ ه- -ذا الصس- -دد ت- -دع- -و اŸصس- -ال- -ح اŸع- -ن -ي -ة ك -ل
اŸواطن Úوالسسائق Úلتوخي ا◊يطة وا◊ذر ،مع
احÎام قانون اŸرور والتأا ‘ Êالسسياقة وعدم
Œاوز السس -رع -ة اŸط-ل-وب-ة ،م-ع اŸراق-ب-ة ال-دوري-ة
ل -ل -م -رك -ب-ة ،لسس-ي-م-ا خÓ-ل ه-ذه األي-ام أاي-ن ت-ع-رف
معظم وليات الوطن تقلبات جّوية‡ ،ا قد يتسسبب
‘ حوادث مرور خطÒة واضسعة –ت تصسرفهم
الرقم األخضسر  15-48وخط النجدة  ،17لتلقي
البÓغات 24سسا24/سسا.

...وتلقي القبضص على عصشابة
اŸدينة باŸغ Òبالوادي

‘ عملية نوعية“ ،كنت فرقة الشسرطة القضسائية
بأامن دائرة اŸغ 150 Òكلم شسمال غرب عاصسمة
ال -ولي -ة ال -وادي ،م -ن وضس -ع ح -د ل -نشس -اط عصس -اب-ة
خطÒة بثت الذعر ‘ أاوسساط اŸواطن ،Úسسيما
أاصس-ح-اب اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة م-ن-ه-م ،وت-وق-ي-ف كل
عناصسرها .بعد تلقي مصسالح الشسرطة بأامن دائرة
اŸغ Òب -ال -وادي ،أارب -ع -ة ( )04ب Ó-غ -ات ع -ن وق -وع
عمليتي سسرقة اسستهدفتا Œ Óﬁاريا وصسيدلية،
وك -ذا السس -رق -ة ب -ال -ع -ن -ف –ت ط -ائ -ل -ة ال -ت -ه -دي -د
باألسسلحة البيضساء من قبل ملثم ‘ Úظرف وجيز
ج -دا وم -ت -ق-ارب ،أاط-ل-قت مصس-ال-ح ف-رق-ة الشس-رط-ة
القضسائيـة بأامن الدائرة ﬂططا عملياتيا ﬁكما
لرصسد وتوقيف اŸتورط ،Úومباشسرة عملية البحث
وال -ت-ح-ري ل-كشس-ف مÓ-بسس-ات ال-قضس-اي-ا اŸسس-ج-ل-ة،
والتي أاسسفرت عن التعرف عن اŸتورط Úأاين ”
رصسد –ركاتهم وضسبطهم وتوقيفهم ‘ حالة تلبسس
وهم بصسدد ارتكاب عملية سسطو جديدة بالتهديد
بواسسطة أاسسلحة بيضساء.
العصسابة اŸتكونة من ثÓثة أافراد ” نقلهم إا¤
مقر أامن الدائرة Ÿباشسرة إا“ام ›ريات التحقيق،
وبعد مواجهة أافراد العصسابة باألدلة والقرائن التي
تدينهم ‘ كل عمليات السسرقة والسسطو والعتداء
ب -السس Ó-ح األب -يضس ع -ل -ى أاح -د الضس -ح -اي-ا اعÎف-وا
باألفعال اŸنسسوبة إاليهم .أاين ” إاعداد ملفات
قضسائية ضسدهم وتقدÁهم Ãوجبها أامام ا÷هات
القضسائية عن تهمة جناية السسرقة بالتعدد –ت
طائلة التهديد بأاسسلحة بيضساء واإلعتداء.

...ويواصشل حمÓته للقضشاء
على ا◊ظائر غ Òالششرعية

بهدف القضساء على ظاهرة ا◊ظائر غ Òالشسرعية،

ب -ع -د م-نصس-ة ب-ودك-اسست آاراب-ي-ا ،ال-ت-ي
كانت األو ¤من نوعها عربيا ‘ جمع
ج-دي-د ال-ي-وت-ي-وب-رز وت-ن-ظ-يم فعاليات
ومسسابقات لهم ،يعود يوسسف بعلوج
ليطلق ثا Êمنصسة رقمية له– ،ت
مسسمى «أادبرايز  -ا÷وائز األدبية»،
ورابطها
www.adabprize.com .
وب- -ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب -ة ،وع -ل -ى ه -امشس
ف -ع -ال -ي -ات صس -ال -ون ا÷زائ -ر ال -دو‹
للكتاب ،قدم بعلوج مؤوسسسس ومدير
«أادب- -راي -ز» ،شس -رح -ا Ÿم -ي -زات ه -ذه
اŸنصس-ة ،ال-ت-ي ت-ع-ن-ى ب-ك-ل م-ا ي-ت-ع-لق
با÷وائز األدبية ،وهو ما يدلّ عليه
اسسمها اŸتكون من كلمت :Úالكلمة
ال-ع-رب-ي-ة «أادب» وال-ك-ل-م-ة اإل‚ل-ي-زية
«ب -راي -ز» وت -ع -ن -ي «ا÷ائ-زة» .وÁك-ن
اعتبار هذه اŸنصسة أايضسا األو ¤من
نوعها عربيا ،خاصسة وأانها Œمع أاكÌ
من  100جائزة عربية «مهمة» ،من
بينها أاك Ìمن  20جائزة من ا÷زائر،
وذلك ‘ موقع إالكÎو Êواحد ،سسهل
ال -تصس -ف -ح وي -ت -ي -ح ال -ب -حث ع Èع -دة
خصسائصس ،على غرار البلد ،ا÷نسس
األدبي ،وسسن الÎشسيح.
ك -م -ا تشس -م -ل اŸنصس -ة أايضس -ا م -ن-ت-دى
للنقاشس حول واقع ا÷وائز األدبية،
ولنشسر النصسوصس للكتاب اŸوهوب،Ú
إاضس -اف -ة إا ¤صس -ف -ح -ات نشس-ط-ة ع-ل-ى

شسبكات التواصسل الجتماعي ،تسسهل
اإلط Ó-ع ع -ل -ى ج -دي -د اŸسس -اب -ق -ات
األدب -ي -ة ال-ت-ي Áك-ن ل-ل-ك-ت-اب ال-ع-رب
اŸشساركة فيها سسواء الوطنية منها،
العربية أاو الدولية.
وخ Ó-ل ال -ت -ق -د ”ّ ،Ëع -رضس ن-ت-ائ-ج
اسس -ت -ب -ي -ان Úاث -ن Úأاج -راه -م-ا ف-ري-ق
«أادب- -راي- -ز  -ا÷وائ- -ز األدب- -ي- -ة» م -ع
صس- -ح- -ف- -ي Úوأادب- -اء ع- -رب م -ت -وجÚ
بجوائز كبÒة من بينها البوكر ،كتارا،
‚يب ﬁفوظ ،الطيب صسالح ،جائزة
Óبداع العربي ،جائزة قطر
الشسارقة ل إ

ألدب الطفل ،وغÒها ،وموزع Úعلى
 14دول -ة ع -رب -ي -ة :ا÷زائ-ر ،ت-ونسس،
اŸغ- -رب ،ل- -ي- -ب -ي -ا ،مصس -ر ،السس -ودان،
سس- -وري- -ا ،ال- -ع- -راق ،األردن ،ل- -ب- -ن- -ان،
فلسسط ،Úالكويت ،اليمن والسسعودية.
ومن ب Úنتائج السستبيان‚ ،Úد 97
 %من الكتاب اŸسستجوب Úقد أاكدوا
أان وج -ود م -نصس -ة ج -ام -ع -ة ل-ل-ج-وائ-ز
سس-ت-ع-زز م-ن ف-رصس-ه-م ‘ ال-ظ-ف-ر ب-ها
مسس -ت -ق -ب  ،Ó-ف -ي -م -ا أاك-د  % 71م- - -ن
الصسحفي Úأان وجود منصسة ‡اثلة
سس -تسس -ه -ل ع -ل -ي -ه -م م -ت -اب -ع -ة أاخ -ب -ار

اŸسسابقات وتغطيتها بيسسر.
واع-ت-م-ادا ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج السس-ت-ب-ي-ان،Ú
خلصس بعلوج إا ¤أان ا◊اجة الكبÒة
إلنشساء منصسة ‡اثلة لـ»أادبرايز» ،من
شس- -أان- -ه- -ا أان تسسّ- -ه- -ل ع- -ل -ى ال ُ-ك -ت -اب
ا◊صس-ول ع-ل-ى اŸع-ل-وم-ات اŸت-ع-لقة
ب -إاط Ó-ق اŸسس -اب -ق-ات ،وت-و ّضس-ح ل-ه-م
ط-رق اŸشس-ارك-ة ،وم-ل-ف-ات الÎشس-يح،
وآاجال إايداع اŸلفات.
وأاكد بعلوج أانه يهدف من إاطÓق هذا
اŸشس - -روع ،إا ¤أان تصس - -ب - -ح اŸنصس - -ة
«اŸرجع األول عربيا ‘ كل ما يتعلق
ب- -أاخ -ب -ار اŸسس -اب -ق -ات األدب -ي -ة ،وأان
يصس -ب -ح ال -ك -اتب ‘ غ -ن -ى ع -ن ب -حث
مضس -ن ع -ن اŸع -ل -وم -ة ،وي -رك-ز ع-ل-ى
إابداعه وفقط» .أاما عن تأاخر إاطÓق
اŸشسروع ،فيقول بعلوج ⁄« :يكن من
السسهل البحث عن اŸعلومة ‘ ،ظل
غياب مراجع ،بعضس ا÷وائز األدبية
العربية تفتقد حتى لصسفحة فيسسبوك
Áكن الرجوع عليها ،فما بالك Ãوقع
إالكÎو Êاأرشسيفي ،البحث كان صسعبا
وي- -ت- -ط- -لب ف- -ري -ق -ا ك -بÒا ،وت -ع -ب -ئ -ة
اŸعلومات ‘ اŸنصسة سسيتطلب وقتا
إاضس- -اف- -ي- -ا ل- -ت -ك -ون اŸنصس -ة ج -اه -زة
ÓطÓق» ..ويضسيف« :ما كان يهمنا
ل إ
هو معرفة رأاي الكتاب والصسحفيÚ
بشس- -ك -ل وت -ب -ويب اŸوق -ع ،واألصس -داء
ك-انت إاي-ج-اب-ي-ة ج-دا ،م-ا سس-يشس-ج-ع-نا
ع-ل-ى ال-ع-م-ل بسس-رع-ة أاك ÈإلطÓ-ق-ه-ا
خÓل األيام القليلة اŸقبلة».

‘ أطول جلسسة شسهدتها ﬁكمة أ÷نايات ببشسار

أاحكام باإلعدام ‘ حق قتلة الطفل درياح ﬁمد ياسشÚ
لعدأم ‘ حق قتلة ألطفل درياح ﬁمد ياسس Úألبالغ من
نطقت ﬁكمة أ÷نايات ببشسار ‘ ،سساعة مبكرة من ،صسباح أمسس أ÷معة ،بحكم أ إ
ألعمر ( )6سسنوأت من قرية مازر بدأئرة أقلي  150كلم جنوب بشسار ،ألقضسية ألتي أسستغرقت  19سساعة تعود وقائعها لتاريخ  11أكتوبر 2016
Ãناسسبة ذكرى عاشسورأء.
قامت مصسالح أامن ولية ا÷زائر مؤوخرا ،بعمليات
مداهمة Ãختلف شسوارع وأاحياء العاصسمة ،الهدف
م -ن -ه -ا ال -تصس -دي ل -ظ -اه-رة ت-نصس-يب ا◊ظ-ائ-ر غÒ
الشس -رع -ي -ة م -ن ط -رف ب -عضس األشس -خ -اصس ،وال -ت -ي
أاصس-ب-حت تشس-ك-ل ع-ائ-ق-ا لنسس-ي-اب-ي-ة ح-رك-ة اŸرور،
إاضسافة إا ¤ما ينجر عنها من Œاوزات وخروقات
قانونية.
ع- -ل- -ى إاث -ر ه -ذه ا◊م -ل -ة “ك -نت ق -وات الشس -رط -ة
اŸنتشسرة ع Èإاقليم اختصساصس األمن الوطني من
–دي- -د  03ح -ظ -ائ -ر غ Òشس -رع-ي-ة ،أاسس-ف-رت ع-ن
ت-وق-ي-ف  03أاشس -خ -اصس مشس-ت-ب-ه ب-ت-ورط-ه-م ‘ ه-ذا
ال- -نشس- -اط غ Òالشس- -رع- -ي ،أاي- -ن ” إا‚از م- -ل -ف -ات
قضسائية ضسدهم وتقدÁهم أامام ا÷هات القضسائية
اıتصسة.
Óم-ن ال-وط-ن-ي ›ن-دة
وت -ب -ق-ى اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ب -ك -اف -ة وح -دات -ه -ا األم -ن-ي-ة اŸن-تشس-رة ع ÈالÎاب
الوطني للتصسدي ألي ﬁاولة من شسأانها اŸسساسس
ب -أام -ن اŸواط -ن و‡ت -ل -ك -ات -ه ،ك -م-ا ت-ذك-ر ب-ال-رق-م
األخضس- - - - - -ر اÛا ،1548 Êورق- - -م ال - -ن - -ج - -دة 17
اŸوضسوع– Úت تصسرف اŸواطن Úللتبليغ عن أاي
شسيء ﬂالف للقانون.

..ومصشارعو األمن الوطني يهدون ا÷زائر
ميداليات ‘ األلعاب العاŸية للششرطة

شس -ه -دت األل -ع -اب ال -ع -اŸي -ة ل-لشس-رط-ة ال-ت-ي ج-رت
وقائعها بأابو ظبي ‘ ،الفÎة اŸمتدة من  03إا10 ¤
ن-وف-م ،2017 Èت- -أال- -ق اŸصس -ارع Úا÷زائ -ري‘ Ú
م- -ن- -افسس -ة ا÷ودو ،ح -يث اف -ت -ك -وا اŸراتب األو¤
بحصسولهم على  02فضسيت Úو 01برونزية.
وك -م-ا ج-رت ال-ع-ادة ،ك-ان Ÿم-ث-ل-ي األم-ن ال-وط-ن-ي،
نصس -يب أاوف -ر م-ن م-ي-دال-ي-ات ري-اضس-ة ا÷ي-دو ال-ت-ي
أاضسحت Œلب لصسفوفها خÒة الÓعب Úبإاشسراف
م- -درب Úوط- -ن- -ي Úأاك -ف -اء ل -ه -ذه ال -ري -اضس -ةŒ .در
اإلشسارة إا ¤أان الرياضسة حققت قفزة نوعية كبÒة
تؤوكد من خÓلها أاهمية الرياضسة ‘ منظومة العمل
األم-ن-ي ،م-ن خÓ-ل ال-ت-وج-ي-ه-ات ال-رشس-ي-دة ،ل-لسس-يد
Óمن الوطني ،التي كان لها
اللواء اŸدير العام ل أ
مؤوخرا األثر الكب– ‘ Òقيق نتائج إايجابية على
اŸسستوى القليمي والدو‹ ،والنهوضس بالرياضسة
الشسرطية وتطويرها حتى سسجلت اسسمها بأاحرف
من نور ‘ الكث Òمن اÙافل الرياضسية العربية
والدولية.

بشســـار  /دحمان جمال
وجهت ضسد اŸتهم Úالسستة من بينهم 4
نسساء و 2رجÓن تهمة القتل العمدي مع
سسبق اإلصسرار والÎصسد مع جنحة تشسويه
ج -ث -ة وإاخ -ف -ائ -ه -ا وط-مسس أاث-ار ا÷رÁة
وتكوين جمعية أاشسرار واختطاف قاصسر
واح - -ت - -ج - -از شس - -خصس ب - -دون أام - -ر م - -ن
السسلطات والتنكيل بجثتة.
وبعد سسماع أاقوال اŸتهم Úفيما يخصس
ال-ت-ه-م اŸنسس-وب-ة إال-ي-ه-م والسس-م-اع للدفاع
والشسهود والنيابة وبعد اŸداولت قضست
ﬁك- -م- -ة ا÷ن- -اي- -ات ب -إادان -ة اŸت -ه -مÚ
(ب.ن)وزوج -ه -ا (ع.ا) وشس-ق-ي-ق-ت-ه (ع.شس)
بإاخفاء وطمسس آاثار جرÁة مع تكوين
جمعية أاشسرار وإاعداد ÷نايات واحتجاز
شس- - -خصس ب- - -دون إاذن م- - -ن السس - -ل - -ط - -ات

باإلعدام ‘ حقهم طبقا للمواد 177 153
 291 268 256 255من قانون العقوبات
وا- - - Ÿادة  43م- -ن ق- -ان- -ون اإلج- -راءات
ا÷زائية.
كما “ت إادانة الشسقيقت( Úع.أا) و(ع.ح)
بالسسجن  10سسنوات وغرامة مالية قدرها
 500أالف دينار جزائري مع –ميلهما
اŸصساريف القضسائية ،بينما “ت تÈئة (
ب.سس) زوج (ع.شس) م- -ن ج -م -ي -ع ال -ت -ه -م
اŸنسسوبة إاليه .مع إالزام اÙكوم عليهم
ب-دف-ع األضس-رار اŸدن-ي-ة وم-ب-ل-غ ت-ع-ويضس
قدره مليونيا دينار جزائري.
وتعت Èأاطول ﬁاكمة عرفتها ﬁكمة
ا÷نايات ببشسار ،حيث دامت  19سساعة
ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى م-ت-واصس-ل-ة ل-دراسس-ة وال-ن-ظر
وا◊كم ‘ القضسايا اŸدرجة ‘ هذه
الدورة.

لسسبب تافه كهل يطلق ألنار على جاره

مقتل عششريني وإاصشابة آاخر ‘ العفرون بالبليدة

اهتز سسكان حي بني موÁن ‘ العفرون ،غرب مقر ولية
البليدة ،جمعة أامسس ،على وقع جرÁة بشسعة ،قام فيها كهل
بإاطÓق عيار ناري على عشسريني أارداه قتي Óوإاصسابة شسخصس
ث -ان ب -ج -رح خ -ط ،Òاسس-ت-ل-زم –وي-ل-ه ع-ل-ى ج-ن-اح السس-رع-ة إا¤
اŸسستشسفى ا÷امعي فرانسس فانون ‘ وسسط البليدة.
ا÷رÁة ال -ن -ك-راء ال-ت-ي خ-ل-فت ت-ن-دي-دا وصس-دم-ة ب Úالسس-ك-ان،
خصسوصسا وأان يوم الواقعة كان الناسس يتهّيأاون ألداء صسÓة
ا÷معة اŸباركة ،كشسفت بشسأانها اŸعلومات األولية أانها وقعت
ب Úجارين ⁄ ،يسستطع ا÷ار الكهل أان يكتم غيظه وغضسبه من
جاره وقام بإاحضسار سسÓح ناري وإاطÓق رصساصسة قاتلة على
جاره العشسريني مسسببا له موتا فوريا ،بينما أاصسيب ثان إاصسابة
بالغة– ” ،ويله إا ¤اŸشسفى ا÷امعي لتلقي العÓج .عن
األسسباب التي دفعت ا÷ا Êلرتكاب جرÁته ،أافادت معلومات
أاولية أان الفاعل كانت بينه وب Úالضسحية سسوابق وأاراد تصسفية
حسسابه معه‡ ،ا جعله يقدم على فعلته وهو ‘ حالة غضسب
وانفعال شسديدين.
ألبليدة :لينة ياسسمÚ

‘ ظرف أسسبوع وأحد

القيادة ا÷هوية األو ¤للدرك –جز
أاك Ìمن  55أالف قرصص ملهوسص
سسجلت القيادة ا÷هوية األو ¤للدرك الوطني ‘ البليدة ،أاثناء تنفيذ مهاّم مرتبطة
بتطبيق القانون والسسهر على أامن اŸواطن وحماية اŸمتلكات ،حجز كمية مهمة من
ا◊ب - -وب اŸه- -ل- -وسس- -ة
وت-وق-ي-ف  20مهاجرا
دخلوا الÎاب الوطني
بشسكل غ Òقانو.Ê
ج-اءت ب-ي-ان-ات القيادة
ا÷ه - - -وي- - -ة ل- - -ل- - -درك
ال - -وط - -ن - -ي م- -فصس- -ل- -ة
ل -نشس -اط -ه-ا األم-ن-ي ‘
وح -دات -ه -ا اŸشس -ك -ل -ة،
بأانها عا÷ت ‘ ظرف
أاسس -ب -وع واح -د ،األخÒ
لشس- -ه- -ر أاك- -ت -وب -ر531 ،
قضسية مشسكلة ،من أاهمها حجز ‡نوعات مهلوسسة وكمية من اıدرات اŸعا÷ة
وتوقيف  20مهاجرا غ Òشسرعي .أاما عن أامن الطرق ،فسسجلت القيادة ا÷هوية 73
حادثا مروريا ،خلفت  20قتي Óو 144جريح.
لينة ياسسمÚ

