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أاويحيــى فـــــــــي زيـــــارة عمـــــل إالـــــى رقــــان اليــــوم

طمار:

ينتف ـ ـ ـ ـضس ‘ وجـ ـ ـ ـه
السسلطات التنفيذية
بوه ـ ـ ـ ـ ـران ويقي ـ ـ ـ ـ ـل
مديـ ـ ـ ـ ـ ـر السسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

ت ـ ـدشس Úع ـ ـدة مشساري ـ ـع طاقويـ ـ ـ ـ ـة وصسناعي ـ ـ ـ ـ ـة
^ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوف 400 Òمنصس ـ ـ ـ ـب شسغـ ـ ـ ـل ثابـ ـ ـ ـ ـت و 700أاخـ ـ ـ ـ ـرى م ـ ـ ـؤوق ـ ـ ـ ـ ـتة
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كعــــــوان يسصتقبـــــــل
لمريكــــي
السصفـير ا أ

دعوة إا ¤بعث التعاون
‘ التكويـن ‘ اŸهـ ـن
ا÷دي ـ ـدة للصسحاف ـ ـة
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ولد علي :

اŸطالبة بتطوير اللغة
األمازيغيـ ـ ـ ـة شسرع ـ ـ ـ ـي
لك ـ ـن ب ـ ـ ـ ـدون عنـ ـ ـ ـ ـ ـف
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في الذكرى الرابعة لوفاته

زيتـ ـو Êيشسيـد Ãسسار
وإا‚ـ ـازات اŸـ ـ ـ ـؤورخ
أابوالقاسسم سسعد الله
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زعÓن:

خط ميÎو الÈيد اŸركزي -
سساحـ ـ ـة الشسه ـ ـداء يـدخـ ـل
اÿدم ـ ـ ـ ـة نهايـ ـ ـ ـة جانف ـ ـ ـي
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–ديات تنظيمية كــــبÒة
تنتظر الكـرة ا÷زائريــــة

إاع ـ ـ ـادة النظـر
‘ النمـ ـ ـ ـط ا◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا‹
لÓح ـÎاف ومراجع ـ ـ ـة
آاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات التكويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
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لنابيب الزجاجيـــة باŸسصيلـــة
شصركـــــة «مغـــرب بايـــب» لصصناعــــة ا أ

‰وذج لÓعتماد على اŸواد اÙلية وتوف Òفرصس عمل للشسباب
^ منت ـ ـ ـوج Ãقـ ـ ـاييسس عاŸيـ ـ ـة واقتحـ ـ ـام السسـ ـوق األŸـ ـ ـا Êقريبـ ـا
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السسبت  ١٦ديسسمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٧ربيع الأول  ١٤٣٩هـ

بن عيسسى يفتتح أاسسبوع
القرآان الكر Ëبعنابة

ولد علي ‘ زيارة إا¤
“Ôاسست ،ع Úصسالح
وع Úقزام

02

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

يشس - -رف وزي - -ر الشس - -ؤوون ال - -دي - -ن- -ي- -ة
’وق - - -اف ﬁم - - -د ع - - -يسس- - -ى ،ي- - -وم 18
وا أ
’سس-ب-وع ال-وطني
ديسس-م Èع-ل-ى اف-ت-ت-اح ا أ
 19للقرآان الكر– Ëت شسعار« :الÎبية
ال- -روح- -ي- -ة ‘ ال- -ق- -رآان ال- -ك -ر ،»Ëوذلك
ب - -اŸسس- -رح ا÷ه- -وي ع- -زال- -دي- -ن ›وب- -ي
بو’ية عنابة ،ابتداء من السساعة 09:00
صسباحا.

الدورة العادية للمجلسس الوطني
للحركة الشسعبية ا÷زائرية
ت-ع-ق-د ا◊رك-ة الشس-ع-ب-ي-ة ا÷زائ-رية،
اليوم ،الدورة العادية للمجلسس الوطني
والتي سستجرى فعالياتــها Ãركب اŸنتزه
ب-و’ي-ة مسس-ت-غ-ا Âع-ل-ى السس-اعة التاسسعة
صسباحا .09:00

الطبعة  10لوسسام
العا ⁄ا÷زائري
ت - -ن - -ظ - -م م - -ؤوسسسس - -ة وسس - -ام ال - -ع - -ا⁄
ا÷زائ-ري ،ال-ي-وم ،ال-ط-ب-ع-ة Ÿ 10راسسم
ال-ت-ك-ر Ëب-ال-وسس-ام ب-حضس-ور ك-وك-ب-ة م-ن
الشس-خصس-ي-ات ال-ع-ل-مية
وال-ث-قافية ،وذلك
ب - -أاوب- -را ا÷زائ- -ر
ب -وع Ó-م بسس -اي-ح
اب- - - -ت- - - -داء م- - - -ن
السس-اع-ة 09:00
صسباحا.

17517

بوعزغي ‘ زيارة عمل لع Úالدفلى

سسفارة قطر با÷زائر
تهنئ أاّم ا÷رائد

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -فÓ- -ح- -ة وال- -ت -ن -م -ي -ة
ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-ق-ادر
بوعزغي ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
و’ية ع Úالدفلى ،حيث سسيشسرف على
اخ -ت -ت -ام الصس -ال -ون ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ع-دات
واŸن -ت -ج -ات ال -فÓ-ح-ي-ة وت-رب-ي-ة اŸواشس-ي
والصسناعة الغذائية والتÈيد.
ك -م -ا سس -ي-زور اŸسس-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة
واŸواشس -ي وت -رب -ي-ة اŸائ-ي-ات ،ن-اه-يك ع-ن
اج -ت -م -اع -ه م -ع ف Ó-ح -ي ،م -رب-ي صس-ي-ادي
ومتعاملي الصسناعات الغذائية.

يسس -رÃ Êن-اسس-ب-ة إاح-ت-ف-ال
ج- - -ري - -دة «الشس - -عب»Ã ،رور
( )55عاما على تأاسسيسسها ‘ 11
ديسس -م ،19٦2 Èأان أاه -دي-ك-م
أاط- - -يب ال- - -ت- - -ه - -ا Êوأاخ - -لصس
’م - -ن- -ي- -ات ب- -دوام ال- -ت- -أال- -ق
ا أ
وال- -ن- -ج- -اح .ك- -م- -ا يسس -ر Êأان
أاعّبر من خÓلكم إا ¤جميع
طاقم التحرير وكل العاملÚ
ب - -الصس - -ح - -ي- -ف- -ة ،ع- -ن ف- -ائ- -ق
’عÓ-م-ي
ت -ق-دي-ري ل-ل-ج-ه-د ا إ
اŸب - - -ذول م- - -ن أاج- - -ل ب- - -ق- - -اء
صس -ح -ي -ف -ة «الشس -عب» صس -رح-ا
إاعÓميا حمل من قبل مشسعل
إاعÓم ثورة التحرير وواكب
م -راح -ل ال -ت -ن -م-ي-ة وال-ب-ن-اء.
ويطيب ‹ أان أاشسيد باÿط
ال- -ت- -ح -ري -ري اŸت -م -ي -ز ال -ذي
ي - - - -ت - - - -وخ - - - -ى ال- - - -ن- - - -زاه- - - -ة
واŸوضسوعية ‘ ظل اŸنافسسة
’ع Ó- -م - -ي - -ة ،ب - -ع - -د إاق - -رار
ا إ
ال - - -ت - - -ع - - -ددي - - -ة ‘ ا÷زائ- - -ر
الشسقيقة.
وت- -فضس- -ل- -وا ب -ق -ب -ول ف -ائ -ق
’حÎام ووافر التقدير
ا إ

ا’حتفال بعيد الشسرطة
العربية
Óمن الوطني عبد
يشسرف اŸدير العام ل أ
الغني هامل ،اليوم ،على مراسسم ا’حتفال
ب-ع-ي-د الشس-رط-ة ال-ع-رب-ي-ة ،وذلك باŸدرسسة
ال-ع-رب-ي-ة ل-لشس-رط-ة ع-ل-ي ت-ونسس-ي ،ب-حضسور
أاعضس-اء م-ن ا◊ك-وم-ة وشس-خصس-ي-ات وط-ن-ي-ة
ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.

اجت
م
ا
ع
›
ل
س
س
ا
ل
هيئة
ا
ل
ع
ل
ي
ا
ا
Ÿ
س
س
ت
قلة
Ÿراق
ب
ة
ا
’
ن
ت
خ
ا
ب
ا
ت

مسساهمة منطقة الطاسسلي
‘ اŸقاومة والثورة

ي
جتمع ›ل
ا÷اري ،ب-غ -سس الهيئ
ة
ا
ل
ع
ل
ي
ا
اŸسس
رضس ا
حول ا
تقلة Ÿرا
Ÿصس-ادق-ة
صسبا ’نتخابات اÙلية ع-ل-ى ال-ت-ق-ري-ر ال -قبة ا’نت
خ
ا
ب
ا
ت
ي
ح
ا
و
ا
ذ
.
م
أ
’
ي
خ
8
س
س
1
Ò
ة ،وذلك بفندق Òف-ع إا ¤رئ-يسس ا ديسسمÈ
ا
÷
أ
’
م
و
ه
ر
ا
و
س
سي
رية
على السسا
عة 09:00

ند

وة و
ط
ن
ي
ة
ح
و
ل
ا
Ÿ
ؤوسس
واŸقاو’تي سسة اŸصسغرة
ة

ي
نظم فري
ح-ول اŸؤوسس ق مقاول
ي
و
م
ي
8
س
س-ة اŸ
 1و19
ديسسمÈ
اللطيف رحال .صس-غ-رة وا
Ÿق-او’ت-ي-ة ،وذل ا÷اري،
ا
ل
ن
د
و
ة
الو
ك ب-
اŸرك-ز ال-دو‹ ل-ل -طنية ا أ
’و¤
م-ؤو
“
ر
ا
ت
ع-ب-د

اŸه
ر
ج
ا
ن
ا
ل
ث
ق
ا
‘ الد
و
‹
ل
ل
م
و
س
س
ي
قى
اأ’ند
ل
س
س
ي
ة
و
ا
ل
ع
ت
ي
قة

ت-ن-ظ-م
الطبعة ﬁ12اف-ظ-ة اŸ
ه
ر
ج
ا
ن
ال-ث-
خÓ
ق-ا‘ ال-دو
ب-وع-
ل الفÎة
جر Óم بسس-اي-ح .وتسس-ب -اŸمتدة ب 20 Úو ‹ ل-ل-م-وسسي
ق
ى
ا
أ
’
ن
ي
د
5
ق
ل
د
2
ا
س
ة
س
ل
د
ي
ا
ت
ي
ة
س
ظ
Û10:00اهد لتقد Ëا- ÿاه-رة ن-دوة صس-ح -سم Èا÷اري ،بأاوب والعتيقة
ف
ط
ر
ص
ي
ا
و
س
ا
ب
ة
ا
ط
حا.
العري
÷زائر
يوم 18
ضسة حول
ديسس-مÈ
اŸهرجان ابتداء م Ãن-تدى
ن السساعة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

ت-ن-ظ-م مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د وج-ري-دة اÛاه-د ،يوم  19ديسس-م Èا÷اري،
م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة إاح-ي-اء Ÿئ-وي-ة الشس-ي-خ أام-ود ﬂ Õت-ار زع-ي-م اŸق-اومة ‘
ال-ط-اسس-ي-ل-ي ن-اج-ر ،ومسس-اه-م-ة سس-ك-ان اŸن-طقة ‘ الثورة التحريرية ،وذلك
Ãدينة جانت على السساعة  09:30صسباحا.

أايام ا÷نوب الثقافية بعاصسمة اأ’هقار
’عÓم ،بالتعاون مع جمعية
يشسرف الديوان الوطني للثقافة وا إ
’م-زاد» أاي-ام ا÷ن-وب ال-ث-ق-اف-ي-ةÃ ،شس-ارك-ة ف-نانÚ
«أان-ق-ذوا ا أ
وفرق من ا÷زائر ما‹ والنيجر ،سسهرة كل يوم ابتداء
م-ن  27ا ¤غ -اي-ة  31ديسس -م Èا÷اري ،ب-دار
«إامزاد» بتمÔاسست.

انقطاع الغاز عن أاحياء أاو’د فايت والشسراقة
تعلن شسركة توزيع الكهرباء والغاز لبولوغ ،Úزبائنها عن انقطاع مÈمج ‘
’حياء بحي  1500مسسكن عدل ،وحي 100 ،200
خدمة التزود بالغاز بعدد من ا أ
و 170مسسكن بالرياح الكÈى ،إاقامة الصسنوبر بأاو’د فايت.
’براج ،عليوة
’ق-ام-ة ال-عصس-ري-ة ا أ
وب-الشس-راق-ة ب-ك-ل م-ن ق-طعة عمارة 1و 2ا إ
فضسيل ،منطقة النشساط عمارة و 31في ،Óحيث سسيبدأا القطع ابتداء من السساعة
’شسغال ...وتعتذر اŸديرية لزبائنها عن كل إازعاج.
 22:00لي Óحتى نهاية ا أ

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يقوم وزير الشسباب والرياضسة الهادي
ول - -د ع - -ل- -ي ،ي- -وم- -ي  17و 18ديسسمÈ
ا÷اري ،إا ¤و’ي -ة “Ôاسست وال -و’ي -ة
اŸنتدبة لع Úصسالح وع Úقزام.

دور اŸنافسسة
‘ حماية القدرة
الشسرائية
ي- - -ن- - -ظ- - -م ›لسس اŸن- - -افسس- - -ة ي - -وم 19
ديسسم ،2017 Èلقاء دراسسيا حول «دور
اŸن -افسس -ة ‘ ح -م -اي-ة ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة،
اÙاف-ظ-ة وخ-ل-ق م-ن-اصسب الشس-غ-ل» وذلك
’شسغال خÈاء
بفندق سسوفيتال .ينشسط ا أ
وطنيون وأاجانب.

اللقاء ا÷ماعي
اŸوسسع رقم 219
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ني للمجاهد يوم
 18ديسس- -م Èا÷اري- -و ب- -ال- -ت -نسس -ي -ق م -ع
م- - -دي- - -ري- - -ات اÛاه- - -دي- - -ن واŸت- - -اح- - -ف
ا÷ه -وي -ةو ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع رق-م
 ،219ح- - - -ول م - - -وضس - - -وع «ك - - -ي - - -ف ك - - -ان
اÛاه -دون خ Ó-ل ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة
ي -قضس-ون أاوق-ات ف-راغ-ه-م والÎف-ي-ه ع-ل-ى
أان - -فسس - -ه - -م» ،و ذلك Ãق - -ره اب- -ت- -داء م- -ن
السساعة  14:00بعد الزوال.

جمعية «‰اء» –تفي
باليوم العاŸي
للمعوقÚ
ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ية
اÙل-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة «‰اء» ،ال-ي-وم ،ح-فÓ
ت -ك -رÁي -ا Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ذوي
ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة ،ب-ق-اع-ة الندوات
Ÿديرية الشسؤوون ا’جتماعية والثقافية
ب-ب-ل-دي-ة ال-ك-ال-ي-توسس ،ابتداء من السساعة
 14:00بعد الزوال.

Œمع شسعبي تضسامني
للمجتمع اŸدÊ
مع فلسسطÚ
ينظم اÛتمع اŸد Êلو’ية ا÷زائر،
Œم -ع -ا شس -ع -ب-ي-ا تضس-ام-ن-ي-ا م-ع مسس-ت-ج-دات
ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-نية والتأاكيد على أان
القدسس عاصسمة أابدية لفلسسط ،Úوذلك
ب -ال -ق -اع -ة ال -ب -يضس-وي-ة ﬁم-د ب-وضس-ي-اف،
ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

»æWh

ألسضبت  16ديسضمبر  2017م
ألموأفق لـ  27ربيع أأ’ول  1439هـ

بن صشالح يلتقي رؤوسشاء الŸÈانات العربية بالرباط

مسشتجدات القضشية الفلسشطينية ﬁؤر اÙادثات
شش -ك -لت ال -قضش -ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
لم-ري-ك-ي-ة،
لدارة ا أ
وت -ب-ع-ات ق-رار ا إ
ال -ق -اضش -ي ب -ن -ق -ل سش -ف -ارة ال -ولي -ات
لم -ري -ك -ي -ة إا ¤ال -ق -دسس
اŸت- -ح -دة ا أ
الشش- -ري- -فﬁ ،ور اÙادث- -ات ال- -ت -ي
لم-ة ع-ب-د
أاج -راه -ا رئ -يسس ›لسس ا أ
ال -ق -ادر ب -ن صش -ال -ح ،م-ع ال-ع-دي-د م-ن
رؤوسش-اء اÛالسس الŸÈان-ي-ة ال-ع-ربية
ب -ال -رب -اط ،ب -حسشب م -ا أاورده ،أامسس،
بيان للمجلسس.
أأوضض -ح أل -ب -ي-ان ،أأن ب-ن صض-ال-ح أأج-رى،
أأمسش أأ’ول ،ع -ل -ى ه -امشش مشض -ارك -ت-ه ‘
قمة رؤوسضاء أÛالسش ألŸÈانية ألعربية
وأل -دورة أ’سض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل–Ó-اد ألŸÈاÊ
ألعربي ،عدة لقاءأت مع رؤوسضاء أÛالسش
ألŸÈانية ألعربية ‘ هذه ألدورة ألتي
أحتضضنتها ألعاصضمة أŸغربية ألرباط.
‘ هذأ ألصضدد ،ألتقى رئيسش ›لسش
أأ’مة مع رئيسش ›لسش ألشضورى ألقطري
أأحمد بن عبد ألله بن زيد آأل ﬁمود.
وسضمح أللقاء بتبادل وجهات ألنظر حول
مسضتجدأت ألقضضية ألفلسضطينية وتبعات
ق-رأر أإ’دأرة أأ’م-ري-ك-ي-ة ،أل-ق-اضض-ي ب-ن-قل
سضفارة ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية إأ¤
ألقدسش ألشضريف وحول ضضرورة توحيد
أŸوق -ف إأزأء ه -ذأ أل -ق -رأر .ك -م -ا ت-ط-رق
ألطرفان للعÓقات ألثنائية’ ،سضيما ‘

أÛال ألŸÈا.Ê
ك- -م- -ا –ادث ب- -ن صض- -ال -ح م -ع رئ -يسش
›لسش ألنوأب أŸصضري علي عبد ألعا‹.
وكانت أÙادثات فرصضة لتبادل وجهات
ألنظر حول ألرأهن ألعربي وألتطورأت
أأ’خÒة ألتي تعرفها ألقضضية لفلسضطينية.
وأأك -د أل -ط -رف -ان ع -ل -ى ضض -رورة ت -نسض -ي -ق
أŸوأقف ‘ أÙافل ألŸÈانية ألدولية
وأإ’قليمية وأ÷هوية من أأجل ألدفاع عن
حقوق ألشضعب ألفلسضطيني .وعلى ألصضعيد
ألثنائي نوه ألطرفان بجودة ألعÓقات بÚ
ألبلدين.
وشض-ك-لت أل-قضض-ي-ة أل-ف-لسض-ط-ي-نية أأيضضا
ﬁور أÙادث -ات أل -ت -ي أأج -رأه -ا رئ-يسش
›لسش أأ’مة مع رئيسش ›لسش ألنوأب

أل -ع -رأق -ي سض -ا ⁄أ÷ب -وري .وك -ان أل-ل-ق-اء
ف- -رصض- -ة ه- -ن- -أا ف -ي -ه -ا ب -ن صض -ال -ح ن -ظÒه
أل-ع-رأق-ي ،ب-ان-تصض-ار بÓ-ده ع-ل-ى أل-ت-ن-ظيم
أإ’رهابي «دأعشش» ،مسضتعرضضا ألتجربة
أ÷زأئرية ‘ مكافحة أإ’رهاب وسضياسضة
ألسضلم وأŸصضا◊ة ألوطنية ألتي بادر بها
رئيسش أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
وألتي سضمحت بعودة أ’سضتقرأر وأأ’من.

...ويصشف قرار –ؤيل السشفارة األمريكية
إا ¤القدسس باŸؤؤسشف واÿطÒ
شضارك عبد ألقادر بن صضالح رئيسش
›لسش أأ’م -ة ،أأمسش أأ’ول ،ب -ال -ع -اصض -م -ة

بدوي يتحادث مع نظÒه األŸا ÊبÈلÚ

–ادث وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
لق-ل-ي-م ن-ورال-دي-ن ب-دوي ،بÈل ،Úم-ع
وت -ه -ي -ئ -ة ا إ
لŸا Êتوماسس دي ميزي ،Òوذلك ‘ إاطار
نظÒه ا أ
زي-ارة ال-ع-م-ل ال-ت-ي ي-ج-ري-ه-ا إا ¤ج-مهورية أاŸانيا
لول ‘ ،بيان
الفيديرالية ،بحسشب ما جاء ،أامسس ا أ
لوزارة الداخلية.
أأوضضح ذأت أŸصضدر ،أأن بدوي ،ألذي يرأفقه أŸدير
Óمن ألوطني أللوأء عبد ألغني هامل ،قد أأجرى
ألعام ل أ
زيارة إأ ¤مركز ألعمليات بوزأرة ألدأخلية ألفيدرألية
أأ’Ÿانية« ،ألذي تتمركز وُترأقب فيه كل أŸعلومات ذأت
أل-ط-اب-ع أأ’م-ن-ي ÷م-ه-وري-ة أأŸان-ي-ا أل-ف-ي-درأل-ي-ة ،ب-هدف
تسضي Òأأ’زمات ألدأخلية ‘ حال وقوعها (هجومات
إأره -اب -ي -ة ،ك -وأرث ط -ب -ي-ع-ي-ة ،ح-وأدث خ-طÒة ،أح-ت-ج-از
رهائن ،)...كما تلقى ألوزير عرضضا حول هذأ أŸركز ‘

Óزمات».
قاعة أ’جتماعات ألعملياتية ل أ
‘ ختام هذه ألزيارة– ،ادث ألوفدأن أ÷زأئري
وأأ’Ÿا Êح-ول «أŸسض-ائ-ل أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي،
خاصضة ‘ أÛال أأ’مني وألنظام ألعام وألشضرطة وكذأ
عصضرنة أإ’دأرة».
من جهة أأخرى« ،قام ألطرفان بتقييم وضضع ألتعاون
‘ ›ال ألهجرة غ Òألشضرعية ألذي وصضفاه با÷يد
جدأ ،مسضجل Úتطورأ ‘ هذأ أÛال ،بفضضل تبادل
أŸعلومات ب Úأأ’جهزة أأ’منية للبلدين» ،يضضيف ألبيان.
و‘ أÿتام ،نشضط ألوزيرأن لقاء صضحفيا ،حيث ثمنا
مسضتوى ألتعاون ب Úأ÷زأئر وأأŸانيا ،مؤوكدين عزمهما
ع -ل -ى ت -رق -ي -ت -ه ،خ -اصض -ة ع Èت -ع -زي -ز أل-ت-نسض-ي-ق وت-ب-ادل
أŸعلومات ،بحسضب ذأت أŸصضدر.

بن مرادي يسشتقبل سشفÒي كندا والÈتغال

تباحث سشبل تطؤير التعاون والششراكة

أاجرى وزير التجارة ﬁمد بن مرادي ،أامسس
لول ،ب- -ا÷زائ- -رﬁ ،ادث- -ات م- -ع ك- -ل م -ن سش -فÒ
ا أ
الÈت -غ -ال ب -ا÷زائ -ر ك-ارل-وسس أاول-ي-فÒا وسش-فÒة
كندا با÷زائر باتريسشيا مكيÓغ ،بحسشب ما أافاد
به بيان للوزارة.
لدى تطرقه إأ ¤ألعÓقات أ÷زأئرية ألكندية ،أأكد
ألوزير على ‚اعة ألشضرأكة ألتي Œمع ألبلدين ،مشضÒأ
‘ هذأ ألسضياق إأ ¤حجم أŸباد’ت ألتجارية ألبينية
وألتي قاربت ‘  2016ملياري دو’ري“ ،ثل ألصضادرأت
أ÷زأئرية فيها ما قيمته  1,327مليار دو’ر مقابل 519
مليون دو’ر من ألوأردأت لتحتل بذلك كندأ أŸرتبة
ألسضادسضة عاŸيا ‘ قائمة زبائن أ÷زأئر وأŸرتبة ‘ 19
قائمة أŸمون.Ú
من جهتها نوهت مكيÓغ باÛهودأت ألتي تبذلها
قيادة ألبلدين ‘ سضبيل تطوير ألعÓقات ألثنائية’ ،سضيما
أ’ق -تصض-ادي-ة م-ن-ه-ا ،م-ع-رب-ة ع-ن أأم-ل-ه-ا ‘ ت-ط-وي-ر سض-ب-ل

ألشضرأكة ،بالنظر للفرصش ألتي يتيحها مناخ أ’سضتثمار
ب-ا÷زأئ-ر ‘ ظ-ل أأ’م-ن وأ’سض-ت-ق-رأر أل-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ه-ما
ألبÓد ،بحسضب نفسش أŸصضدر.
أأما ألسضف ÒألÈتغا‹ فقد أأعرب عن حرصش بÓده
على تطوير آأفاق ألشضرأكة مع أ÷زأئر’ ،سضيما وأأنها تعد
سضوقا وأعدة للشضركات ألÈتغالية وباأ’خصش ألتي تنشضط
‘ ›ال أأ’شضغال ألعمومية وأÿزف.
وأأكد بن مرأدي ‘ هذأ أللقاء ،أأن دأئرته ألوزأرية
«على أأ” أ’سضتعدأد» Ÿوأصضلة أ’طار ألتشضاوري من
أج -ل خ -ل -ق ف -رصش أأق -وى ل -ل -ت-ع-اون وإأع-ادة ب-عث روأب-ط
أل -ت -وأصض -ل ب Úرج -ال أأ’ع -م -ال أ÷زأئ -ري Úون-ظ-رأئ-ه-م
ألكندي ÚوألÈتغالي ،Úمعربا عن حرصضه ألكامل على
ألعمل لرفع حجم أŸباد’ت ألتجارية ألبينية وخلق آأليات
لشضرأكات جديدة ‘ عدة ميادين ،خاصضة ما يتعلق بنقل
أÈÿأت وأل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا وأ’سض -ت -ث -م -ار ‘ أل -ك -ف -اءأت
أ÷زأئرية أŸهاجرة ،بحسضب نفسش أŸصضدر.

أŸغربية ألرباط ‘ ،أأشضغال قمة رؤوسضاء
ألŸÈان-ات أل-ع-رب-ي-ة ،أل-دورة أ’سض-تثنائية
ل–Ó- - -اد ألŸÈا Êأل- - -ع - -رب - -ي ،ل - -ب - -حث
أل- -ت- -ط -ورأت أأ’خÒة أŸرت -ب -ط -ة ب -وضض -ع
ألقدسش ألشضريف ،وذلك من أأجل أتخاذ
أŸوقف ألذي يرقى إأ ¤مسضتوى أللحظة
ألصض - -ع- -ب- -ة أل- -ت- -ي Œت- -اح- -ه- -ا أل- -قضض- -ي- -ة
ألفلسضطينية.
بهذه أŸناسضبة ،أألقى عبد ألقادر بن
صضالح كلمة أأوضضح فيها موقف أ÷زأئر
من قرأر ألو’يات أŸتحدة بنقل سضفارتها
إأ ¤أل - -ق - -دسش ألشض - -ري - -ف ،وأصض- -ف- -ا إأي- -اه
باŸؤوسضف وأÿطﬁ ،Òذرأ من تدأعياته
على ألسضلم وأأ’من ألدولي.Ú
ألسض -ي -د ع -ب -د أل -ق -ادر ب-ن صض-ال-ح ذك-ر
Ãوق-ف أ÷زأئ-ر ،ب-ق-ي-ادة ف-خ-ام-ة رئيسش
أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة،
أل-دأع-م وأل-ث-ابت ل-ل-قضض-ي-ة أل-ف-لسض-ط-ي-نية،
دأع -ي -ا إأ ¤دع -م ق -رأر م -ن -ظ-م-ة أŸؤو“ر
أإ’سضÓ- -م- -ي أÛت- -م- -ع- -ة ب- -إاسض- -ط- -ن -ب -ول
وأل-ق-اضض-ي ب-ا’عÎأف ب-ال-قدسش ألشضرقية
عاصضمة لدولة فلسضط.Ú
للتذك ،Òفإان أأشضغال ألقمة حضضرها
رؤوسض- -اء ب- -رŸان- -ات أل- -دول أل- -ع- -رب -ي -ة،
وترأأسش جلسضة أ’فتتاح ألسضيد حبيب
أŸال - -ك - -ي رئ - -يسش أل - -ت- -ح- -اد ألŸÈاÊ
ألعربي.

لمريكي
كعوان يسشتقبل السشف Òا أ

دعؤة إا ¤بعث التعاون ‘ التكؤين
‘ اŸهن ا÷ديدة للصشحافة

أسض- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر أ’تصض -ال ج -م -ال ك -ع -وأن ،ي -وم
أÿم -يسشÃ ،ق -ر دأئ -رت -ه أل -وزأري -ة ،سض-ف Òأل-و’ي-ات
أŸتحدة أ’أمريكية با÷زأئر ،جون .ب .ديروشضر،
ألذي أسضتعرضش معه وضضع ألصضحافة ‘ ألو’يات
أŸتحدة وأ÷زأئر ،بحسضب بيان للوزأرة.
أأوضض -ح أل -ب -ي -ان ،أأن «أÙادث -ات شض -ك -لت ف-رصض-ة
’سض- -ت -ع -رأضش وضض -ع ألصض -ح -اف -ة ‘ أل -ع -ا ⁄ع -م -وم -ا
وأل -و’ي -ات أŸت -ح -دة أ’أم -ري -ك -ي -ة وأ÷زأئ -ر بصض-ف-ة
خ -اصض -ة ،وأإج -رأء م -ق -ارن -ات قصض -د –دي -د أل-ن-ق-اط
أŸشضÎكة وخصضوصضيات كل منهما».
وأأكد ألدبلوماسضي أ’أمريكي ،ألذي «تناول وضضع
ألصضحافة ‘ ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية ‘ ،ظل
ألتقدم أŸذهل لكÈى أ’أرضضيات ،أأن وسضائل أ’إعÓم
أ’ل -كÎون -ي -ة ب -دأأت ت-ت-اأث-ر ب-دوره-ا م-ن أآث-ار أن-تشض-ار
شضبكات ألتوأصضل أ’جتماعي».
‘ نفسش ألسضياق ،أأكد جمال كعوأن «ضضرورة –ول
ألصض -ح -اف -ة أ÷زأئ-ري-ة م-ن أأج-ل م-وأك-ب-ة أل-ت-ط-ورأت
أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة وأ’ق -تصض -ادي-ة وأل-ت-ك-ي-ف م-ع عصض-ر
أ’أنÎنت وشض-ب-ك-ات أل-ت-وأصض-ل أ’ج-ت-م-اع-ي» ،ب-حسضب
ذأت ألبيان.
وذكر ألوزير من جهة أأخرى« ،كل هذه ألتطورأت
أنطلقت من ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية» ،دأعيا ‘
هذأ ألصضدد «أإ ¤بعث ألتعاون ب Úألبلدين ‘ ›ال
أل -ت -ك -وي -ن ‘ أŸه -ن أ÷دي -دة ل -لصض -ح-اف-ة ‘ عصض-ر
أ’أنÎنت وشضبكات ألتوأصضل أ’جتماعي».
‘ أ’أخ Òحرصش كعوأن على تقد« Ëأ’إشضادة
بصض-ف-ة خ-اصض-ة» ب-ال-رئ-يسش أل-رأح-ل ج-ون ف-ي-تزجرألد
كندي «ألذي نوه غدأة أ’سضتقÓل با÷زأئري ÚنظÒ
تضض- -ح -ي -ات -ه -م أ’سض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ‘ سض -ب -ي -ل ح -ري -ت -ه -م
وأسضتقÓلهم».

لمريكية
تقديرا ÷هوده ‘ ترقية العÓقات ا÷زائرية  -ا أ

تعي Úالدبلؤماسشي ›يد بؤقرة سشف Òالسشنة من قبل غرفة التجارة األمريكية  -العربية
ع- -ي- -نت غ- -رف- -ة ال- -ت- -ج- -ارة الأم -ري -ك -ي -ة-
العربية ،اأمسس الأول ،بواششنطن ،الدبلوماسشي
›ي -د ب -وق -رة سش -ف Òالسش-ن-ة ( )2017ت-ق-ديرا
÷ه- - -وده ‘ سش- - -ب - -ي - -ل ت - -رق - -ي - -ة ال - -ع Ó- -ق - -ات
ا÷زائرية-الأمريكية.
ج- -رى ح- -ف- -ل أل -ت -ع -ي Úب -حضض -ور مسض -وؤو‹ ع -دة
شضركات أمريكية كÈى تنشضط ‘ أ÷زأئر وأأعضضاء
غ ر ف ة أ ل ت ج ا ر ة أ ’أ م ر ي ك ي ة  -أ لع ر ب ي ة و› ل س ش أ ’أ ع م ا ل
أ÷زأئ -ري-أ’أم -ري -ك -ي ،فضض Ó-ع-ن ألسض-فÒة ج-وأن
ب و ’ ش ض ي ك أ Ÿس ض ا ع د ة أ ل ر ئ ي س ض ي ة لنا ئب ك ا ت ب أل د و ل ة
أ ’ م ر ي ك ي ل ل ش ض ر ق أ ’أ و س ض ط و ج و ش ش ب و ب ع مد ة م د ي ن ة
أ ل ق ا د ر با أ يو أ و بر أ يا ن ت و ه ي أ ل نا ئ ب أ لر ئي سض ي ل ر ئ ي س ش
أ÷معية أ’أمريكية ıابر ألبحث ألصضيد’Ph Ê
 RMA.وصضرح دأيفيد هامود رئيسش غرفة ألتجارة
أ’أم-ري-ك-ي-ة-أل-ع-رب-ي-ة ق-ائ« :Ó-بتكر Ëألسضف Òبوقرة
ن ك ر م أ ÷ ز أ ئ ر (  ) . . .أ ل ب ل د أ ل ذي ي ت م ت ع ب ق د ر أ ت ه ا ئل ة
و أ ل ش ض ري ك أ ل ط بي ع ي ل لو ’ يا ت أ  Ÿت ح د ة » م ض ض ي ف ا أ أ ن
أل- -ت- -ك- -ر Ëي- -ع -كسش «ث -رأء أل -ع Ó-ق -ات أ÷زأئ -ري -ة-
أ ’أ م ري ك ي ة أ ل ت ي م ا ف ت ئ ت ت ت عز ز » .
م ن ج ه ت ه أ أش ض ار أ إ س ض م ا ع ي ل ش ض ي خ و ن رئ ي س ش › ل س ش
أ ’أ ع م ا ل أ ÷ز أ ئ ر ي  -أ ’أ م ر ي ك ي أ إ  ¤أ أ ن ه ذ أ أ ل ت ع ي Ú
أعÎأف ب- -ا÷ه- -ود أل- -ت- -ي ي -ب -ذل -ه -ا أل -دب -ل -وم -اسض -ي
أ÷زأئ -ري ‘ سض -ب -ي -ل «ت -ع -زي -ز أل-عÓ-ق-ات وت-وسض-ي-ع
أل -ت -ع -اون ‘ ›ال أل -ت -ج-ارة وأ’سض-ت-ث-م-ار وت-ك-ث-ي-ف
أل- -عÓ- -ق- -ات ألسض- -ي- -اسض- -ي- -ة ب Úأ÷زأئ- -ر وأل -و’ي -ات
أŸتحدة».

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

م ن ج ه ت ه ا ص ضر ح ت أ ل س ض ي د ة ب و ’ ش ض ي ك أ أ ن أ ÷ ز أ ئ ر
« ب ر ز ت ك ش ض ر ي ك ه ام ل ل و ’ يا ت أ  Ÿت ح د ة أ ’ م ر ي ك ي ة ‘
م ك ا ف ح ة أ ’ ر ه ا ب »  ،م ن و ه ة  Ãخ تل ف ج و أ ن ب أ ل ت ع ا ون
أ’أم- -ن- -ي ب Úأل- -ب -ل -دي -ن .وأأشض -ارت أل -دب -ل -وم -اسض -ي -ة
أ’أم -ري -ك -ي -ة أإ ¤أأن أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة تسض-ع-ى م-ع
أ÷زأئر أإ ¤ترقية عÓقتهما أ’قتصضادية من أأجل
ت- -ع- -زي- -ز ف- -رصش أ’سض -ت -ث -م -ار أŸت -اح -ة ل -لشض -رك -ات
أ’أم- -ري- -ك- -ي -ة ،مÈزة دور ك -ل م -ن سض -ف -ارة أ÷زأئ -ر
ب-وأشض-ن-ط-ن و›لسش أ’أع-م-ال أ÷زأئ-ري-أ’أم-ريكي
‘ ت ر ق ي ة ه ذ ه أ ل ع  Óقا ت .وذ ك ر ت ‘ ه ذ أ أ ل ص ض د د
با ل ت ع ا و ن أ ل ق د  Ëب  Úأل و ’ يا ت أ  Ÿت ح د ة أ ’أ م ر ي ك ي ة
وأ÷زأئر ‘ ›ال ألطاقة.
م -ن ج -ه -ت -ه صض -رح ألسض -ف Òب-وق-رة خÓ-ل أ◊ف-ل
ق ا ئ  « ، Óه ذ أ أ ’ ع  Îأ ف ش ض ه ا د ة عن ن و ع ية أ لع  Óق ا ت
أ ل ث نا ئ ي ة ‘ أ ل و قت أ ل ذ ي ي عك ف ب ل د أ نا ب ع ز م ع ل ى
ت-رق-ي-ة شض-رأك-ت-ه-م-ا» .وأأوضض-ح ألسض-ف Òأأن أŸب-اد’ت
أل -ت -ج -اري-ة أل-ت-ي ت-رت-ك-ز أأسض-اسض-ا ع-ل-ى أÙروق-ات،
س ض ج ل ت ت ر أج ع ا ك ب  Òأ م ن ذ  2 0 1 4م ن  2 2م ل ي ا ر د و ’ ر
أإ 7 ¤م Ó- -ي Òدو’ر ج - -رأء ت - -رأج- -ع ألصض- -ادرأت
أ÷زأئرية من ألبÎول وألغاز وأنهيار أأسضعار ألبÎول،
م ش ض  Òأ أ إ  ¤أ أن رو أ ج أ ل غ ا ز أ ل ص ض خ ر ي ج ع ل أ ل و ’ يا ت
أ  Ÿت ح د ة م ص ض د ر أ ص ض ا ف ي ا ل لغ ا ز أ ل ط بي ع ي  .لك ن ر غ م
ذ ل ك أ ن خ ف ا ض ش أ أ س ضع ا ر أ ل ن ف ط « ’ ي ن ب غ ي أ أ ن ي ش ض ك ل
م ع ض ض ل ة  ،ب ل أ أن ي ع ت  Ã Èث اب ة ف ر ص ض ة ’إ ع ا د ة ت و ج ي ه
أ ل و ط ن ن ح و أ قت ص ض ا د أ أ ك  Ìت ن و ع ا»  .و أ أ ك د أ أ ن ت ر أ ج ع
أ أ س ض ع ا ر أ ل ن ف ط س ض مح ل ل ب ل د ي ن با س ض ت غ  Óل ف ر ص ش أأ خ ر ى

لÎق-ي-ة عÓ-ق-ات-ه-م-ا أ’ق-تصض-ادي-ة وأل-ت-جارية ،بدليل
م -ه -ام أ’أع -م -ال أل -ع -دي -دة أل -ت-ي ج-رت ‘ أ÷زأئ-ر
وﬂت -ل -ف ج-و’ت أل-ع-روضش أŸن-ظ-م-ة ‘ أل-و’ي-ات
أ  Ÿت ح د ة أ ’أ م ر ي ك ي ة  .و أ أ و ض ض ح أ ل س ض ي د ب و ق ر ة أ أ ن ه ب ت ا ر ي خ
أ ل ي و م  ،ه نا ك أ أ ك  Ìم ن  1 2 0ش ض ر ك ة أ أ م ري ك ي ة ت ن ش ضط ‘
أ ÷ ز أ ئ ر ‘  ﬂت ل ف أ لق ط اع ا ت أ ’ ق ت ص ض ا د ي ة  ،م ش ض  Òأ
أ إ  ‚ ¤ا ح أ ’ س ض تث م ا ر أ ت أ  Ùق ق ة مو ؤ خ ر أ ‘ › ال
أ ل ف  Óح ة و أ ل ص ض ح ة و أ ل ص ض نا ع ة أ ل ص ض ي د ’ ن ي ة  .و أ أ ض ض ا ف ،
أأن «أ’ه -ت -م -ام أŸت -ن -ام-ي أل-ذي أأب-دت-ه أŸوؤسضسض-ات
أ ’أ م ر ي ك ي ة ل  Óس ض تث م ا ر ‘ أ ÷ ز أ ئ ر ‘ أ ل قط ا ع ا ت غ Ò
أ ل ت ق ل ي د ي ة ه ي ث م ر ة أ ل ع د ي د م ن أ  Ÿز أ يا أ لت ي “ يز
أ’ق - -تصض - -اد وألسض - -وق أ÷زأئ - -ري- -ة» .وذك- -ر ‘ ذأت
أ ل س ض ي ا ق  ،ب د ي و ن أ ل د و ل ة ش ض ب ه أ  Ÿن ع د م ة وأ ح ت ي ا ط ا ت
ألصضرف ألتي تبقى ‘ مسضتوى معقول يضضاهي 100
م -ل -ي -ار دو’ر‡ ،ا Áك -ن أل -ب -ل -د م-ن ت-خ-ف-ي-ف أآث-ار
أ ل ص ض د م ة أ لن ف ط ي ة  .ك م ا ت ط ر ق أ لس ض ف Òل و ض ض ع  ‰و ذ ج
ج د ي د ل ل ن م و أ ’ ق ت ص ض ا دي – س ض ب ا ل ب ل و غ أ ل ت ن م ي ة ‘
ح - -دود  ،2030م -وؤك -دأ ع -ل -ى أأه -م -ي -ة أ’صض Ó-ح-ات
أ ل ه ي ك ل ي ة أ ل ت ي “ ت م ب ا ش ض ر ت ه ا أ إ  ¤أ ل ي و م ل ت ح س ض  Úم نا خ
أ ’أ ع م ا ل  .و أ أ ر د ف ي ق و ل « أ ÷ ز أ ئ ر ت ب د ي أ س ض ت ق ر أ ر أ
م-ل-ح-وظ-ا ‘ ،ح Úت-ع-يشش أŸن-ط-ق-ة م-رح-ل-ة ت-وت-ر.
ع ق ب س ض ن و أ ت م ن أ ’ض ض ط ر أ با ت و أ  Ÿش ض ا ك ل أ ل س ض ي ا س ض ي ة
و أ ’أ م ن ي ة و ج د ت أ ÷ ز أ ئ ر ب ق ي ا د ة ر ئ ي س ش أ ÷ م ه و ر ي ة
ع ب د أ ل ع ز ي ز ب و ت ف لي ق ة م ك ان ته ا أ ◊ ق ي ق ي ة ‘ م ص ض ا ف
أ ل د و ل »  .و خ ل ص ش أ إ ¤أ لق ول أإ ن أ ل ب ل د « ي ع ي ش ش أ ل ي وم
ح ا ل ة أس ض ت ق ر أ ر و ي ت و ج ه ن ح و أ Ÿس ض ت ق ب ل ب ه د و ء » .

ألعدد
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كان ‘ اسشتقباله الوزير ا أ

03

تؤقف تقني للرئيسس الفنزويلي با÷زائر العاصشمة
أأجرى ألرئيسش ألفنزويلي نيكو’سش مادورو موروسش،
أأمسش أأ’ول ،توقفا تقنيا با÷زأئر ألعاصضمة.
وكان ‘ أسضتقبال ألرئيسش ألفنزويلي لدى وصضوله إأ¤

م -ط -ار ه -وأري ب -وم -دي -ن أل -دو‹ ،أل -وزي -ر أأ’ول أأح -م-د
أأويحيى مرفوقا بوزير ألشضؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسضاهل ووزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت.

أاويحيى ‘ زيارة عمل إا ¤رقان اليوم

تدشش Úعدة مششاريع طاقؤية وصشناعية
لول أاح -م -د
ي- -ت -ن -ق -ل ال -وزي -ر ا أ
أاوي-ح-ي-ى ،ال-ي-وم ،إا ¤رق-ان (ولي-ة
أادرار) ،ح- - -يث ي- - -دشش- - -ن مشش - -اري - -ع
طاقوية وصشناعية ،بحسشب ما ورد
لول.
‘ بيان Ÿصشالح الوزير ا أ
أأوضضح ألبيان ،أأن أأويحيى سضيدشضن
حق Óغازيا جديدأ يسضمى بـ «رقان
ألشضمال» ،كما يقوم ألوزير أأ’ول خÓل
هذه ألزيارة بتدشض Úمصضنعا جديدأ
Óسضمنت ‘ بلدية تيمكتان ،علما أأنه
ل إ
سضيكون مرفوقا بوفد وزأري.

اÛمع الغازي ...قيمة مضشافة لÓقتصشاد الؤطني
يكتسضي أÛمع ألغازي برقان بجنوب و’ية أأدرأر،
أأهمية أقتصضادية معتÈةŸ ،ا يشضكله من قيمة مضضافة
Óقتصضاد ألوطني من حيث أŸنتجات ألطاقوية وأأيضضا
ل إ
مسضاهمته ‘ دفع ألتنمية أÙلية ،بحسضب ما أأفادت
مصضالح مديرية ألطاقة.
يندرج هذأ أŸشضروع ألطاقوي ألهام ،أŸنتظر دخوله
ح -ي -ز أإ’سض -ت -غ Ó-ل أل -ت -ج -ري-ب-ي «ق-ري-ب-ا» ،ضض-م-ن شض-رأك-ة
ج -زأئ -ري -ة أأج -ن -ب -ي -ة ب› Úم -ع سض -ون -اط -رأك وك -ل م -ن
«ريبسضول» و»أأر.دي.أأو» و»إأديسضون».
وقد أنطلقت عملية Œسضيد هذأ أŸشضروع ألغازي
م -ن -ذ  ،2012ب - -ع - -د أأن أأوك - -لت م - -ه- -م- -ة إأ‚ازه Ûم- -ع
بيÎوفاك ،بحسضب ألبطاقة ألتقنية للمشضروع.
وسضتصضل قدرة إأنتاج هذأ أÛمع ألغازي إأ ¤أأك Ìمن
 8مÓي Úم Îمكعب من ألغاز يوميا و 148برميل من
أŸكثفات يوميا ‘ ،ح Úيتوقع ﬂطط تطوير أ◊قل
ألوصضول إأ ¤أأك Ìمن ( )2ملياري م Îمكعب من ألغاز
سضنويا على مدأر  12سضنة ،بحسضب ما أأشض Òإأليه.
وسضينطلق ألتشضغيل أأ’و‹ لهذأ أÛمع ،ألذي أأ‚ز
بغÓف ما‹ قارب  3مÓي Òدو’ر ،من خÓل أسضتغÓل
 10آأب -ار غ -ازي -ة م -ن أأصض-ل  104ب-ئ-رأ م-ت-وأجدة با◊قل
ألغازي Ÿنطقة رقان.
وقد شضملت ألشضرأكة لتجسضيد هذأ أÛمع ألغازي،
إأ‚از كل من شضبكة ألنقل وجمع ألغاز وخط قناة لضضخ
ألغاز أŸوجه للتسضويق “تد على مسضافة  74كلم.
وتوزع أآ’بار ألتابعة للمجمع ،ألذي تقدر أحتياطاته
بأاك Ìمن  88مليار م Îمكعب ،منها  55مليار م Îمكعب
مسضÎجعة ،على كل من مناطق رقان شضمال وأأزرأفيل
ج -ن -وب  -شض -رق وك -ح -ل -وشش وك -ح -ل -وشش ج -ن -وب وسض -ا‹
وتيلول.Ú
وسض -ي -ن -ع -كسش ه -ذأ أŸشض -روع أل -ه -ام بشض -ك-ل إأي-ج-اب-ي
وم -ب -اشض -ر ع -ل -ى أل -وأق -ع أل -ت -ن -م-وي أÙل-ي وم-ن خÓ-ل
أŸسض -اه -م -ة أأيضض-ا ‘ أم-تصض-اصش أل-ب-ط-ال-ة وذلك ب-ت-وفÒ
م -ئ -ات م -ن -اصضب ألشض -غ -ل ‘ ﬂت -ل-ف أŸه-ن وأÿدم-ات
أللوجيسضتية ألتي تتطلبها مثل هذه أŸشضاريع ألطاقوية

مثلما “ت أإ’شضارة إأليه.

مصشنع اإلسشمنت بتيمقطن مفخرة
السشتثمار اŸنتج
ي-ع-د مصض-ن-ع إأن-ت-اج أإ’سض-م-نت ب-ب-ل-دية
تيمقطن ( 270كلم شضرق أأدرأر) بطاقة
إأنتاج  1,5مليون طن سضنويا كمرحلة أأو¤
أسض -ت -ث -م -ارأ صض-ن-اع-ي-ا وأع-دأ ‘ أ÷ن-وب
ألكب.Ò
تبلغ طاقة هذأ أŸصضنع ،ألذي يشضرف على تدشضينه،
أليوم ،ألوزير أأ’ول أأحمد أأويحيى  1,5مليون طن سضنويا
من ﬂتلف أأصضناف أإ’سضمنت ‘ أŸرحلة أأ’و ¤من
بدأية أ’سضتغÓل ،لتصضل إأ 3 ¤مÓي Úطن سضنويا بعد
Óنتاج مسضتقب ‘ ÓأŸدى أŸنظور،
إأ‚از خط ثاٍن ل إ
ب- -حسضب م- -ا أأوضض- -ح -ه لـ «وأأج» أل -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى تسض -يÒ
أŸصضنع.
يسضاهم هذأ أŸشضروع ألصضناعي ،ألذي جرى إأ‚ازه
بشضرأكة جزأئرية ـ صضينية ‘ ظرف قياسضي  ⁄يتعد سضنة،
بغÓف ما‹ ناهز  21مليار دج ‘ ،دفع وإأنعاشش أ◊ركية
أ’ق -تصض -ادي -ة ب -ال -و’ي -ة وأ÷ن-وب أل-ك-ب Òوت-ع-زي-ز مسض-ار
ألتنمية أÙلية بالو’ية ،من خÓل توف Òهذه أŸادة
أأ’ولية ألضضرورية ألتي لطاŸا شضكلت هاجسضا لوسضائل
أإ’‚از جرأء جلبها من خارج ألو’ية على مسضافات
بعيدة.
وسضيمكن هذأ أŸصضنع ،ألذي يÎبع على مسضاحة 32
ه -ك -ت-ارأ ،م-ن أŸسض-اه-م-ة ‘ ت-ق-ل-يصش ف-ات-ورة أ’سض-تÒأد
أل -وط -ن -ي Ÿادة أإ’سض -م -نت ،خ -اصض -ة وأأن -ه يضض -م-ن إأن-ت-اج
ﬂتلف أأصضناف أإ’سضمنت Ãا فيها أإ’سضمنت ألبÎولية
ألذي سضيقدر إأنتاجها بـ 300.000طن سضنويا‡ ،ا سضيعمل
ع- -ل- -ى ت- -ل- -ب- -ي- -ة ط- -لب ورشض -ات أإ’‚از م -ن ه -ذه أŸادة
ألضضرورية ‘ أŸنشضآات ألبÎولية ألعاملة باإ’قليم.
ك -م -ا سض -ي -ن -ع -كسش ه-ذأ أل-نشض-اط أ’ق-تصض-ادي ،أل-ت-اب-ع
Ûموعة ألهامل سضيدي موسضى ،بأادرأر ،بشضكل إأيجابي
ومباشضر على وأقع ألشضغل باŸنطقة ،من خÓل ألعمل
على أمتصضاصش ألبطالة بتوف 400 Òمنصضب شضغل ثابت
و 700منصضب مؤوقت.
ويعد أŸصضنع من ب Úألوحدأت أإ’نتاجية ألقليلة ألتي
تشضتغل با’عتماد على مصضدر ذأتي للطاقة ،من خÓل
توفرها على ﬁطة توليد كهرباء بقوة  32ميغاوأط‡ ،ا
يضض -م -ن أسض -ت -م -رأر نشض -اط-ه دون ألضض-غ-ط ع-ل-ى ألشض-ب-ك-ة
ألعمومية للكهرباء أŸوجهة للموأطن.Ú
ويتطلع ألقائمون على تسضي Òهذه ألوحدة بشضغف
كب ،Òإأ– ¤قيق أ’كتفاء للمنطقة وخوضش غمار تصضدير
أإ’سض -م -نت ن -ح -و أÿارج ،خ -اصض -ة دول أ÷وأر وألسض-اح-ل
أإ’فريقي ،سضيما ‘ ظل توجهات ألسضلطات ألعليا للبÓد
ألرأمية لÎقية ألصضادرأت خارج أÙروقات وتقليصش
فاتورة أ’سضتÒأد لهذه أŸادة.

لفريقية للنسشاء
لول للششبكة ا إ
اختتام الجتماع ا أ

اÿروج بتؤصشيات تعزز دور اŸرأاة ‘ حل النزاعات

أاشش- -رفت وزي- -رة ال- -تضش- -ام- -ن ال- -وط- -ن -ي واŸرأاة
لول ،على
لسشرة غنية الدالية ،أامسس ا أ
وقضشايا ا أ
لول ل -لشش -ب -ك -ة
اخ -ت -ت -ام ف -ع -ال -ي -ات الج -ت -م -اع ا أ
لف-ري-ق-ي-ة ل-ل-نسش-اء ،اŸن-ع-ق-د ب-ولية قسشنطينة،
ا إ
ال-ذي ت-وج ب-ت-وصش-ي-ات ح-ثت ع-ل-ى ت-رقية وإاعÓء
لفريقية ودعم وتعزيز دورها ‘
مكانة اŸرأاة ا إ
الوقاية من النزاعات وتسشويتها.
‘ كلمة لها باŸناسضبة ،جددت ألدألية ألتأاكيد على
ألدعم ألكلي وأŸطلق لرئيسش أ÷مهورية عبد ألعزيز
–Óاد أإ’فريقي وأهتمامه بانشضغا’ت ألقارة
بوتفليقة ل إ
أإ’فريقية وقضضايا ألسضلم وأأ’من بها ،فضض Óعن عنايته
أÿاصض- -ة ب- -قضض- -اي- -ا أŸرأأة وت- -رق- -ي -ة دوره -ا ‘ ج -م -ي -ع
أÛا’ت.
كما نوهت ألوزيرة بدور مفوضضية أإ’–اد أإ’فريقي،
م -ن خ Ó-ل ألسض -ف Òإأسض-م-اع-ي-ل شض-رق-ي ،م-ف-وضش أإ’–اد
أإ’فريقي للسضلم وأأ’من ،على تعاونه أŸسضتمر مع قطاع
وزأرة أل -تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي ،ب-ع-ق-د ه-ذه أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
أأ’و ¤ل-لشض-ب-ك-ة أإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ل-نسض-اء أل-وسض-ي-ط-ات ،ل-ت-ق-دم
ب-ع-ده-ا ع-رضض-ا أ’ه-م أل-ت-وصض-ي-ات أŸن-ب-ث-قة عن أ÷معية

أأ’و ¤ل -ل -نسض -اء أإ’ف -ري-ق-ي-ات ،ح-يث ج-اء ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا،
ضضرورة إأطÓق مسضار أعتماد ألعضضوية ‘ أ÷معية Ÿا
يقارب  500أمرأأة وسضيطة نهاية سضنة  ،2018أŸصضادقة
على برنامج عمل شضبكة  femme wiseللفÎة أŸمتدة ما
ب 2018 ÚوÃ ،2020ا ‘ ذلك كيفيات إأرسضال مÓحظات
خÓل أ’سضتحقاقات أ’نتخابية ألرئاسضية وألŸÈانية ‘
ألدول أأ’عضضاء ،لتليها عملية بحث ألسضبل ألكفيلة بÎقية
دور أŸرأأة ‘ مسضاعي ألتعاون ألعابر للحدود من أأجل
دÁوم -ة أ’سض -ت -ق -رأر وألسض -ل -م ،م -ؤوك -دة ‘ ذأت ألسض -ي -اق
أ◊اجة إأ– ¤ويل حدود دولنا إأ ¤فضضاءأت للتعاون
وألتبادل ،سضيما ع Èخلق مشضاريع صضغÒة ذأت أأثر وبعث
ثقافة أ◊وأر وترسضيخها.
ك -م -ا ذك -رت أل -وزي -رة أأّن أ÷زأئ -ر ت -ؤوك-د ع-ل-ى أل-دور
أÙوري ألذي ت ّ
طلع به ،وألذي يبقى على أسضتعدأد دأئم
إ’‚اح أأي حدث قاري أأو جهوي يندرج ‘ إأطار أ÷هود
ألرأمية إأ ¤ترقية ألسضلم وأأ’من ‘ إأفريقيا ،خاصضة تلك
أŸت -ع -ل-ق-ة ب-دور أŸرأأة وت-رق-ي-ت-ه-ا وت-ع-زي-ز م-ك-ان-ت-ه-ا ‘
مناصضب صضنع ألقرأر.
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لبحث حصشة ا÷زائر ‘ موسشم حج 2018

لقاء مرتقب ب Úوزير الششؤؤون الدينية ونظÒه السشعؤدي
كشش - -ف سش - -ف Òال - -ع - -رب - -ي- -ة السش- -ع- -ودي- -ة
ب- -ا÷زائ- -ر سش- -ام -ي ب -ن ع -ب -د ال -ل -ه الصش -ال -ح،
اÿم -يسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م-ة ،ع-ن ل-ق-اء
م- -رت- -قب ‘ السش- -ع -ودي -ة ب Úوزي -ر الشش -وؤون
ال-دي-ن-ي-ة والأوق-اف ﬁم-د ع-يسش-ى ونظÒه
السشعودي لبحث موضشوع حصشة ا÷زائر من
ا◊ج Ÿوسشم .2018
وأأوضض- -ح ألسض- -ف Òع- -ل- -ى ه- -امشش ي -وم درأسض -ي،
Ãناسضبة أ’حتفاء باليوم ألعاŸي للغة ألعربية ،عن
لقاء قريب سضيعقد بالسضعودية ،سضيجمع ب Úألسضيد
عيسضى ونظÒه ألسضعودي يخصضصش «لبحث موضضوع
حصضة أ÷زأئر لضضيوف ألرحمان ‘ موسضم أ◊ج

 ،»2018مضضيفا بان «أ◊ديث حاليا ’يزأل مبكرأ
بخصضوصش حصضة أ÷زأئر من أ◊جاج».
أ÷دير بالذكر ،أأن حصضة أ÷زأئر حاليا تقدر
بنحو  36أألف حاج ويتوقع رفعها أإ 40 ¤أألف بعد
أأعمال توسضعة أ◊رم.
ف -ي -م -ا ي -خصش م -وضض -وع أل -وك -ا’ت ألسض -ي -اح-ي-ة
ووك -ا’ت أ’أسض-ف-ار أŸن-ظ-م-ة ل-ل-ع-م-رة وأ◊ج ،ذك-ر
ب- -اأن -ه ك -ان ق -د ط -لب ،أل -ع -ام أŸاضض -ي ،م -ن وزأرة
ألشضوؤون ألدينية وأ’أوقاف وألديوأن ألوطني للحج
باأن ’ تقل حصضة ألوكالة ألوأحدة عن  500معتمر
وذلك م- -ن أأج- -ل –ق -ي -ق أ’نضض -ب -اط ‘ أ’أم -اك -ن
أŸقدسضة.

»æWh

السسبت  16ديسسمبر  2017م
الموافق لـ  27ربيع األول  1439هـ

لتحسش Úأÿدمات وتلبية أحتياجات أŸوأطنÚ

حسشبÓوي :خارطة صشحية جديدة وتغي Òتدريجي للحوكمة ‘ اŸنظومة
كششف وزير ألصشحة وألسشكان وإأصشÓح أŸسشتششفيات حسشبÓوي ،عن إأعدأد خارطة صشحية جديدة يرأهن عليها ‘ حل
أŸششاكل ألتي تعا Êمنها بعضس و’يات ألوطن من حيث ألتغطية ألصشحية.

حياة .ك
أاوضس- -ح حسس- -بÓ- -وي ‘ رده ،أامسس األول ،ع- -ل -ى
سسؤوال ألحد نواب الغرفة السسفلى للŸÈان ،أان هذه
اÿارط -ة سس -تسس -اه -م ‘ –سس Úاÿدم-ات وت-ل-ب-ي-ة
احتياجات اŸواطن Úحسسب خصسوصسية كل منطقة،
مع األخذ بع Úالعتبار إامكانات القطاع ،وتضسمن
التغطية الصسحية للسسكان ‘ ﬂتلف الوليات.
‘ رده ع-ل-ى انشس-غ-الت ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ج-م-ي-د ب-عضس
اŸشساريع ‘ وليتي ملية واŸسسيلة ،أاكد حسسبÓوي
أان ال -ق -ط -اع ي -ق -وم ب -ال -ت -غ-ي Òال-ت-دري-ج-ي ◊وك-م-ة
اŸنظومة الصسحية ،بهدف –سس ÚاŸردودية مع
توف Òمسستخدم Úذوي مؤوهÓت عالية.
ب -خصس -وصس ولي -ة اŸسس -ي -ل -ة ،ق -ال ال -وزي-ر إان-ه-ا
تتوافر على هياكل صسحية تتمثل ‘  06مؤوسسسسات
عمومية اسستشسفائية ومؤوسسسسة واحدة متخصسصسة ‘

صسحة األم والطفل بعاصسمة الولية و 53عيادة،
بينها  12تتوفر على مصسلحة التوليد ،باإلضسافة 153

قاعة عÓج توفر كلها خدمات تدل على «ضسمان
تغطية صسحية مقبولة».
وبالنسسبة لولية ميلة أاكد الوزير أان هذه األخÒة
تتوافر هي األخرى على عدة منشسآات ،بينها 05
مؤوسسسسات عمومية اسستشسفائية ومؤوسسسسة عمومية
متخصسصسة ‘ صسحة األم والطفل و 40عيادة ،بينها
 12تتوفر على مصسلحة توليد ،باإلضسافة إا156 ¤
ق -اع -ة ع Ó-ج وك -ل ه -ذه ال -ه -ي -اك -ل ت -وف-ر خ-دم-ات
«مقبولة».
كما ذكر وزير الصسحة ‘ هذا اإلطار ،أانه ”
رفع التجميد عن عدد من اŸشساريع تخصس إا‚از
عدد من العيادات متعددة اÿدمات ،مشسÒا فيما
يتعلق باŸسستخدم Úإا ¤توفر الولية على 212
طبيب ﬂتصس ‘ القطاع العمومي وفتح  50منصسب
شسغل جديد سسنة  ،2017موزع Úع Èتراب الولية
ال -ت -ي سس -ي -ت -م ت -دع -ي -م -ه -ا Ãم-ارسس Úم-ت-خصسصسÚ
Ãناسسبة تخرج الدفعات اŸقبلة.

ألقبول ‘ تخصشصس ألطب يخضشع لعدة ششروط ،حجار:

تقليصس عدد الرغبات اسشتجابة للطلبة ا÷دد با÷امعة

بعد أن ” تقليصس عدد ألرغبات من 10
إأ 4 ¤رغ-ب-ات ٪80 ،م -ن أل -ط -ل-ب-ة أ÷دد ”
’و ¤أل-تي أختاروها
أ’سش-ت-ج-اب-ة ل-ل-رغ-ب-ة أ أ
خÓ- -ل أل -تسش -ج -ي Ó-ت أ÷ام -ع -ي -ة ل -ل -م -وسش -م
أ◊ا‹ ،بحسشب ما أعلن عنه وزير ألتعليم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي ألطاهر حجار.

حياة .ك
أاكد الوزير حجار ،أامسس األول ‘ ،رده على
سس -ؤوال ألح -د ن -واب ال -غ -رف-ة السس-ف-ل-ى ل-لŸÈان ،أان
ت- -ق- -ل- -يصس ع- -دد ال -رغ -ب -ات إا 4 ¤رغ-ب-ات ه-دف-ه
السستجابة للرغبة ا◊قيقية للطÓب ا÷دد ،مÈزا
انه كلما ” تقليصس عدد الرغبات ،كلما كان توجيه
ال -ط -الب إا ¤ال -ت -خصسصس ال -ذي ي-رغب ف-ي-ه وي-ري-د
مواصسلة الدراسسة ا÷امعية فيه.
وأاف- -اد ‘ م- -ع- -رضس رده ع- -ل- -ى السس -ؤوال ،أان -ه ”
إاحصساء ما ل يقل عن  19أالف طلب –ويل خÓل
اŸوسس -م ا÷ام -ع -ي ا◊ا‹ ،م -ق -اب-ل  120أال -ف ‘

اŸوسس -م ا÷ام -ع -ي اŸاضس -ي ،و 150أال-ف ب-النسسبة
للسسنة ا÷امعية الفارطة ،وهذا ما يؤوكد ـ بحسسبه -
أاهمية تقليصس الرغبات ،حتى ل يحتار الطالب أاي
رغ -ب -ة ي -خ -ت -ار وح-ت-ى ل يضس-ط-ر إا ¤ال-ت-ح-وي-ل إا¤

تخصسصسات أاخرى.
وأاشس -ار ‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،أان -ه م-ن-ذ  ،1992ك -ل
ا◊اصسل Úا÷دد على شسهادة البكالوريا  ⁄يسستجب
لرغبتهم األو ،¤إال إاذا توفرت الشسروط واŸعدل
اŸطلوب للتخصسصس اŸع Èعنه.
فيما يتعلق بشسعبة الطب ،ذكر ‘ هذا الصسدد
من ضسمن  9563طلب –ويل ” قبول  358منها،
يتعلق األمر من كلية إا ¤أاخرى بنفسس ا÷امعة
و 147إا ¤تخصسصس الصسيدلة و 2199طلب –ويل ما
ب Úالوليات.
وأابرز حجار ،أان القبول ‘ تخصسصسات الطب
ي -خضس -ع ل -ل -م -ع -دل اŸط -ل -وب ،ال -ع -ام -ل ا÷غ -را‘
وإامكانات اŸسستشسفياتÃ ،ا أان الطالب ‘ الطب
ي - -زاول ب - -دءا م- -ن السس- -ن- -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة دراسس- -ت- -ه ‘
اŸسستشسفيات ا÷امعية.
وفيما يخصس فيما يخصس باŸدارسس العليا ،فان
عدد اŸقاعد البيداغوجية يتم –ديدها مسسبقا
ب-الت-ف-اق م-ع وزارة الÎب-ي-ة ،أاضس-اف وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م
العا‹ والبحث العلمي.

’–اد ألوطني لتطوير وتنظيم ألعائÓت أ÷زأئرية
ملتقى أ إ

نششاط ذكرى  11ديسشم 1960 Èيتحول إا ¤وقفة تضشامنية مع فلسشطÚ
’–اد أل -وط -ن -ي ل -ت -ط-وي-ر
–ول نشش -اط أ إ
وت-ن-ظ-ي-م أل-ع-ائÓ-ت أ÷زأئ-ري-ة ،أل-ذي ن-ظ-م
Ãناسشبة إأحياء ذكرى  11ديسشم ،1960 Èإأ¤
وق- - -ف- - -ة تضش- - -ام- - -ن- - -ي - -ة م - -ع نضش - -ال ألشش - -عب
أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي وح-ق-وقه ألعادلة ،ندد خÓلها
أŸشش -ارك-ون ب-ق-رأر رئ-يسس أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة
’م -ري -ك -ي -ة دون -ال -د ت -رأمب أل -ذي ي-عÎف
أ أ
’سشرأئيلي
Ãدينة ألقدسس عاصشمة للكيان أ إ
’م -ري -ك -ي -ة إأ ¤أل -ق -دسس
ون- -ق- -ل ألسش- -ف- -ارة أ أ
ألششريف.

صصونيا طبة
اسس -ت -ن -ك -رت رئ -يسس -ة اإل–اد ال -وط-ن-ي ل-ت-ط-وي-ر
وتنظيم العائÓت ا÷زائرية مسسعي البايضسة قرار
ال- -رئ -يسس األم -ري -ك -ي اıال -ف ل -ك -اف -ة اŸواث -ي -ق
واألعراف الدولية ،مؤوكدة أان موقف ا÷زائر شسعبا
وح -ك-وم-ة واضس-ح ول-ن ي-ت-غ Òف-ي-م-ا ي-خصس ال-قضس-ي-ة
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ب-ل سس-يسس-ت-م-ر ‘ مسس-ان-دة ف-لسس-طÚ
وشسعبها إا ¤غاية اسستقÓلها التام مذكرة بان إاعÓن
قيام دولة فلسسط Úكان من ا÷زائر سسنة .1988

وأاضسافت ‘ ذات السسياق قائلة« :كفاح ا÷زائر ودين مؤوكدا على أاهمية العنصسر النسسائي ‘ بناء
وفلسسط Úل يختلف ألن الهدف واحد ومثلما نال اÛت -م -ع خ -اصس -ة اŸرأاة ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي ل-ول
الشس - -عب ا÷زائ - -ري ا◊ري - -ة والسس - -ت - -ق Ó- -ل م - -ن شسهامتها وغÒتها على الوطن لضساعت الكث Òمن
السستعمار الفرنسسي الغاشسم سسيأاتي اليوم تكون فيه حقوق فلسسط.Ú
وأاضساف ‡ثل السسفارة الفلسسطينية انه مهما
فلسسط Úحرة مسستقلة بفضسل رجالها اŸناضسلÚ
كانت اŸعاناة والصسعاب سسيواصسل النضسال إا ¤آاخر
الغيورين على وطنهم ودينهم وهويتهم».
◊ظة وسسيأاخذ الفلسسطينيون العÈة
وÃن- - -اسس- - -ب- - -ة إاح- - -ي- - -اء ذك - -رى
م-ن م-ظ-اه-رات  11ديسس -م1960 È
رمئ - -ظياسهس- -راة اتل–11اديدسبس- -متÈ- -ك0- -ر1Ë96ب- -قاعمضست مششاركون يسشتنكرون
عندما قرر الشسعب ا÷زائري بكل
اÛاهدات من بينهم اÛاهدة قرار ا إ
لعÎاف بالقدسس شس- -ج- -اع- -ة ت- -ق -ري -ر مصسÒه ب -دم -اء
ف-ت-ي-ح-ة ب-وسس-م-اح-ة ال-ت-ي ه-ي رم-ز عاصشمة للكيان الصشهيو Êالشسهداء وتضسحيات جسسام ،مشسÒا
إا ¤ان- -ه ب- -ك- -ف- -اح ونضس- -ال ا÷زائ -ر
للمرأاة اŸكافحة واŸناضسلة حكم
–ررت ال - - -ك- - -ث Òم- - -ن الشس- - -ع- - -وب
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ب- -اإلع- -دام إاب- -ان ال -ث -ورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة وشس -اءت األق -دار أان ت -ن-ج-و وت-واصس-ل اإلفريقية من السستعمار.
ودعا جميع الدول العربية إا ¤ال–اد من اجل
مسسÒت -ه-ا ال-نضس-ال-ي-ة ب-ع-د السس-ت-قÓ-ل ،صس-وره-ا ‘
السس- -ج- -ون ل ت- -زال شس- -اه- -دة ع- -ل- -ى شس- -ج- -اع- -ت -ه -ا ال -قضس -ي -ة ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وال-تضس-ام-ن ودع-م الشس-عب
ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق الن-تصس-ار وا◊ف-اظ ع-ل-ى
وتضسحياتها ‘ سسبيل الوطن.
من جهته أاوضسح ‡ثل سسفارة فلسسط Úبا÷زائر القدسس التي تعود إا 5 ¤آالف سسنة ،مشسيدا Ãوقف
هيثم عمايري أان النتصسار الذي حققه اÛاهدين ا÷زائر الثابت والعÓقات اŸتينة ب Úالبلدين ألن
‘ ا÷زائر لنيل ا◊رية سسينتقل إا ¤فلسسط Úألن ل ا÷زائ-ر ل-ط-اŸا ك-انت ح-اضس-ن-ة ل-ل-ه-م ال-ف-لسس-طيني
قيمة للشسعب الفلسسطيني بدون هوية وتاريخ وثقافة وأاعلنت تأاسسيسسها داخل ديارها.

’يطا‹ من سشعيدة:
ألسشف Òأ إ

ا÷زائر سشوق كب Òمفتوح لÓسشتثمار
’يطا‹ فÒأرأ باسشكال،
حل ألسشف Òأ إ
Ãحطة ألقطار لنقل أŸسشافرين بسشعيدة
’ي -ط-ال-ي-ة
أŸن -ج -زة م -ن ط -رف ألشش -رك -ة أ إ
«أسش- -ت -ال -دي» أل -رأب -ط ب Úب -ل -دي -ة م -و’ي
سشليسشن وبلدية سشعيدة ،بعد دخوله حيز
’يطالية
أÿدم-ة ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى ألشش-ركة أ إ
ت- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى أسش- -ت- -ك- -م- -ال خ -ط ألسش -ك -ة
أ◊دي- -دة أل -رأب -ط ب Úو’ي -ت -ي سش -ع -ي -دة
’‚از ب -ه
وت- -ي- -ارت أل -ذي ف -اقت نسش -ب -ة أ إ
.٪90
أاوضسح السسف Òاإليطا‹ ‘ ندوة صسحفية،
‚اح Œربة الشسراكة ا÷زائرية  -اإليطالية ‘
السستثمار بقطاع النقل وإا‚از مشساريع يتبادل
م -ن خ Ó-ل -ه -ا اŸوظ -ف ÚاÈÿة ‘ ال-تسس-ي Òوال-ي-د
العاملة اŸنجزة للمشساريع الكÈى وهو ما يوطد
العÓقات القتصسادية ب Úالبلدين مسستقب ،Óمعلنا
عن توظيف  4500ماب Úموظف ومهندسس إاطار
ج -زائ -ري ‘ شس -رك -ة «أاسس -ت -ال -دي» اإلي -ط -ال-ي-ة عÈ
ورشسات العمل اŸقدر عددها  2600ورشسة ‡ا
سساهم ‘ تكوينهم من الناحية التقنية والنظرية Ãا
‘ ذلك التطبيق اŸيدا Êع Èالوليات اŸعنية
ب -خ -ط السس -ك -ة ا◊دي -دة م -ن -ه -ا ت -ل -مسس-ان ،سس-ي-دي

بلعباسس ،سسعيدة ،تيارت.
وأاضساف السسف ،Òأان بÓده هي الشسريك األول
للجزائر ،باعتبارها سسوقا كبÒا مفتوحا لÓسستثمار
وه- - -ي أاك Èسس- - -وق Œاري ‘ ال- - -ب- - -ح- - -ر األب- - -يضس
اŸت - -وسس- -ط‡ ،ا يسس- -اه- -م ‘ ت- -ب- -ادل اÈÿات ‘
ﬂتلف اÛالت ،أابرزها الصسناعية التي تبدي
وزارة الصسناعة Œاوبها حاليا ‘ انتظار التجسسيد.
كما أاكد أان هناك مشساريع وعقود “تد حتى أافاق
سسنة  ،2030ما يتيح تعامل بÓده بقوة مسستقب Óمع

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

ا÷زائر ،مشسÒا إا ¤ا÷دية ‘ العمل من طرف
اŸؤوسسسس -ات اإلي -ط -ال -ي-ة ،ع-كسس اŸشس-اك-ل ال-ت-ي
تواجهها ا÷زائر مع مؤوسسسسات بعضس الشسركاء
األج- - -انب اŸك - -ل - -ف Úب - -إا‚از مشس - -اري - -ع كÈى
با÷زائر.
‘ الشسأان الÎبوي ،كشسف السسف Òاإليطا‹
أانه يعمل بالتنسسيق مع وزارتي التعليم العا‹
والبحث العلمي والÎبية الوطنية لتعميم اللغة
اإليطالية ع Èالوليات التي تدرسس بها اللغة
اإلي-ط-ال-ي-ة ك-ج-ام-ع-ات ع-نابة ،البليدة ،وا÷زائر
العاصسمة ،حيث يرتقب فتح قسسم للغة اإليطالية
بجامعة وهران ،موضسحا أانه يدرسس حاليا حوا‹
 13000ماب Úطالب جامعي وتلميذ ثانوي ،مع
Óسس-ات-ذة ح-ت-ى
ا◊رصس ع -ل -ى ا÷انب ال-ت-ك-وي-ن-ي ل -أ
تفتح أاقسسام لتعليم اللغة اإليطالية من طرف دكاترة
Óشسراف على تلق Úآاليات
وبروفسسورات إايطالي Úل إ
ال- -ت- -دريسس الصس- -ح- -ي -ح -ة لضس -ب -ط ﬂارج ا◊روف
أاكادÁيا ع Èوليات الوطن وهو ما يزيد الÎابط
ال -ت -نسس -ي -ق -ي ‘ اŸع -ام Ó-ت ب Úال -ب -ل-دي-ن وت-ب-ادل
الثقافات.

سصعيدة :ج.علي
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زعÓن :خط ميÎو الÈيد اŸركزي  -سشاحة الششهداء يدخل اÿدمة نهاية جانفي

’شش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وألنقل
كشش-ف وزي-ر أ أ
عبد ألغني زعÓن ،عن عملية توسشعة خط
م- - -يÎو أ÷زأئ - -ر م - -ن ألÈي - -د أŸرك - -زي إأ¤
سش -اح -ة ألشش -ه -دأء ،وم-ن ح-ي أل-ب-در إأ ¤عÚ
أل -ن -ع -ج-ة ،وأل-ت-ي سش-ي-دخ-ل ح-ي-ز أÿدم-ة ‘
نهاية جانفي  2018بعد أسشتكمال ألتجارب
ألتقنية على بياضس خÓل ألششهر أ◊ا‹.

حياة .ك
هذا ما جاء ‘ تصسريح الوزير زعÓن للصسحافة،
أامسس األول ،على هامشس جلسسة علنية باÛلسس
الشسعبي الوطني خصسصست لطرح األسسئلة الشسفوية
للنواب مؤوكدا انه قد شسرع ‘ التجارب التقنية
«على بياضس» وسسيتم اسستكمالها قبل نهاية السسنة،
لتدخل هات Úالتوسسعيت Úحيز اÿدمة شسهرا من
بعد».
أابرز أان هات Úالتوسسعت ،Úسستسسمحان Ãضساعفة
ع -دد مسس -ت -ع -م-ل-ي م-يÎو ال-ع-اصس-م-ة م-ن  100أالف
مسس-ت-ع-م-ل ح-ال-ي-ا إا 200 ¤أال-ف مسس-ت-ع-م-ل وه-و م-ا
يسسمح ـ حسسبه  -بتخفيف الضسغط اŸروري على
العاصسمة ‘ هذه الطرق التي “ر ع Èاألحياء
الشسعبية.
كما أاكد على أاهمية ﬁطة سساحة الشسهداء،
خاصسة بعد اكتشساف حفريات وبقايا أاثار Ÿدينة
قدÁة بهذه اŸنطقة وهو ما سسيجعل منها «ﬁطة
ميÎو -متحف» كما توقع أان يسستقطب ذلك اهتمام
الركاب بفضسل هذا الطابع الثقا‘ والÎاثي الذي
تتمتع به ،موضسحا أان اسستغÓل هذا الÎاث سسيتم
بالتنسسيق مع وزارة الثقافة.

‘ سس -ي -اق م -غ -اي -ر ،كشس -ف زع Ó-ن ‘ رده ع-ل-ى
سس- -ؤوال ألح- -د ن- -واب اÛلسس ،أان ق- -ان -ون اŸال -ي -ة
لـ 2018خصسصس غÓفا ماليا قدره  1.5مليار دج
لسس -ت -ك -م -ال صس -ي -ان-ة ب-عضس األج-زاء اŸهÎئ-ة م-ن
اÿط ع Úصس -ال -ح  -ع Úق -زام ،ال -ت -اب -ع ل -ل-ط-ري-ق
ال-وط-ني رقم 1ال -راب -ط ب Úال-ع-اصس-م-ة و“Ôاسست
وصسول إا ¤ا◊دود ا÷زائرية -اإلفريقية ،مشسÒا
إا ¤أان األزمة القتصسادية التي تشسهدها ا÷زائر
أالقت بظÓلها على مشساريع القطاع ‡ا تسسبب ‘
إالغاء البعضس منها.
وذكر الوزير ‘ نفسس السسياق ،باهتمام الدولة
البالغ بأاشسغال صسيانة الطرق ،نظرا ألثرها الهام
على تخفيضس حوادث اŸرور ،لكنه أاشسار من جهة
أاخرى إا ¤أان ا◊اجيات الكثÒة ‘ هذا اÛال
تصسطدم أاحيانا مع موارد مالية ﬁدودة.

للوقوف على حالة ألتزود Ãياه ألششرب بعنابة وألطارف

نسشيب مرتاح لتقدم اıطط السشتعجا‹

ت -رأسس وزي-ر أŸوأرد أŸائ-ي-ة
حسش Úنسش- - -يب ،أج- - -ت - -م - -اع - -ا
ت - -ق- -ي- -ي- -م- -ي- -اÃ ،ق- -ر دأئ- -رت- -ه
أل- -وزأري- -ة ‘ ،إأط -ار م -ت -اب -ع -ة
إأم -دأدأت م -ي -اه ألشش -رب ‘ ك-ل
من و’يتي عنابة وألطارف،
وهو ألثا Êمن نوعه ،للوقوف
ع -ل -ى م-دى ت-ن-ف-ي-ذ أل-ق-رأرأت
أŸت- -خ- -ذة ك- -ج- -زء م- -ن خ -ط -ة
أل -ط -وأرئ ل -ت -حسش Úإأم-دأدأت
أŸي- - - -اه ‘ ه- - - -ات Úأل - - -و’ت،Ú
’مÚ
بحضشور وأ‹ عنابة ﬁمد سشلما Êوأ أ
أل - -ع- -ام ل- -ل- -وزأرة أ◊اج ب- -ل- -ك- -اتب وج- -م- -ي- -ع
أŸتدخل ‘ ÚألÈنامج أ’سشتعجا‹.

سصعاد بوعبوشش
أاك -د ال -ت -ق -ي -ي -م اسس-ت-ع-راضس ال-ت-ق-دم اÙرز ‘
اإلج - -راءات اŸوصس - -ى ب- -ه- -ا ‘ الÈن- -ام- -ج ب- -وتÒة
متسسارعة بأاكمله والذي سسيكتمل ‘ اإلطار الزمني
اŸت -وق -ع م -ع ن -ه -اي -ة م-ارسس  ،2018وحث ال- -وزي- -ر
مديري اŸشساريع اŸفوضس Úومؤوسسسسات اإل‚از
الوفاء بالتزاماتهم.
ذك -ر نسس -يب ب-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس ال-وزراء ل-ت-ع-زي-ز
اسستخدام وسسائل الدراسسات الوطنية وتنفيذها ‘
الÈن-ام-ج السس-ت-ع-ج-ا‹ ،ب-ق-در اŸسس-ت-طاع ،لسسيما
اŸؤوسسسس - -ات الصس - -غÒة ،مشس - -ددا ع - -ل- -ى الل- -ت- -زام
ب -اسس -ت -خ -دام اإلن -ت -اج ال -وط -ن -ي ‘ ع-م-ل-ي-ة اق-ت-ن-اء
اŸعدات واللوازم الضسرورية.
تضسمن الÈنامج السستعجا‹ الذي تقرر خÓل
زيارة الوزير لولية عنابة والطارف سسبتم Èالفارط

بعد الوضسع ا◊رج الذي سسجلته الوليت ÚخÓل
م -وسس -م الصس -ي-ف اŸاضس-ي› ،م-وع-ة م-ن ال-ت-دابÒ
لتحسس Úإامدادات مياه الشسرب ‘ هات ÚالوليتÚ
‘ شسرق البÓد قبل موسسم الصسيف اŸقبل ،ويتعلق
األم -ر ب -إاع -ادة ت -أاه -ي -ل ﬁط -ات م -ع -ا÷ة شس -اي -ب-ا
وم -كسس -ا ،ح -ق-ل ب-وت-ل-دج-ا اŸت-ك-ون  32ب -ئ-را و64
ك- -ي- -ل- -ومÎا م -ن شس -ب -ك -ات ج -م -ع وإاصس Ó-ح شس -ب -ك -ة
ال-ك-ه-رب-اء،و إاع-ادة ت-أاه-ي-ل وازدواج-ي-ة خ-ط أانابيب
مكسسا  -حنيشست على مسسافة  22كم ،تأاهيل 12
بئرا ،وﬁ 09طات ضسخ ،أانبوب التفريغ عنابة -
سسÒايدي ،إاعادة تأاهيل حقل التقاط اŸلح ،حقل
رصسد جسسر بوشست ،حقل غوربيسس وتريت ،ناهيك
ع -ن إاصس Ó-ح ال-تسس-ري-ب-اتŒ ،زئ-ة الشس-ب-ك-ة ،وت-أامÚ
جميع الÎكيبات الكهربائية.
‘ اŸقابل رحب نسسيب بقرار ا◊كومة بإانشساء
ﬁطة لتحلية مياه البحر ‘ ولية الطارف التي
سستعمل على تأام Úالوليت Úبشسكل نهائي ،والتي
سسيكون لها ‘ نهاية اŸطاف تأاث Òإايجابي على
عدة وليات ‘ شسرق البÓد من حيث إامدادات مياه
الشسرب.

دعا إأ ¤عدم أ’نسشياق ورأء أعمال ألتخريب ،ولد علي من ألبويرة:

اŸطالبة بتطوير اللغة األمازيغية ششرعي لكن بدون عنف

أك -د وزي -ر ألشش -ب-اب وأل-ري-اضش-ة أل-ه-ادي
ول -د ع -ل -ي ،أمسس ‘ ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ع-ل-ى
ه -امشس أل -زي -ارة أل -ت -ي ق-ام ب-ه-ا إأ ¤و’ي-ة
’مازيغية هي مكسشب
ألبويرة ،أن أللغة أ أ
لكل أ÷زأئري ،Úعكسس ما يروج له من
’ط -رأف أل -ذي -ن ي -ري -دون
ط- -رف ب -عضس أ أ
حصشر أللغة ‘ منطقة ألقبائل.
ك- -م- -ا –دث ع- -ن م- -ك- -تسس- -ب- -ات ال- -ل- -غ- -ة
لم -ازي -غ -ي -ة ‘ م-ي-دان الÎب-ي-ة ،أاي-ن ك-انت
اأ
تدرسس ‘ بعضس الوليات سسنة  ،1995بينما
لن على مسستوي  30ولية ،إا¤
أاصسبحت ا آ
جانب العدد الهائل من خريجي ا÷امعة
لتأاطÒها ‘ .نفسس السسياق ،دعا إا ¤عدم
النسس -ي -اق وراء أاع -م -ال ال -ع-ن-ف ،م-ذك-را أان
اŸنطقة عرفت أاحداثا مؤوسسفة سسنتي 1980
و 2011راح ضسحيتها العديد من الشسباب،
لمازيغية
مؤوكدا أان اŸطالبة بتطوير اللغة ا أ
شسرعي ،لكن بدون عنف.
خ Ó-ل ه-ذه ال-زي-ارة ،ت-ف-ق-د ال-وزي-ر ع-دة
مشساريع تابعة للقطاع على مسستوى ولية
لوŸب-ي،
ال -ب -وي -رة ،م -ن -ه -ا اŸسس-ب-ح نصس-ف ا أ
لوŸبي ،الذي يعرف تأاخر كب‘ Ò
اŸعلب ا أ
إاعادة التأاهيل وأاعمال التوسسيع ،حيث قرر
ت-ن-ظ-ي-م اج-ت-م-اع ت-ق-ي-يمي Ÿعرفة النقائصس

ل-ت-دارك-ه-ا ،ك-م-ا أاع-ل-ن ع-ن ت-خصس-يصس م-ب-ل-غ
لنهاء أاشسغال ملعب كرة القدم
ما‹ معت Èإ
بتكجدة.
‘ نفسس السسياق ،أاكد أان الدولة عازمة
لمكانات لتطوير منطقة
على إاعطاء كل ا إ
ت -ك -ج -دة ل -ت-ك-ون ق-ط-ب-ا سس-ي-اح-ي-ا وري-اضس-ي-ا
بامتياز .كما زار ديوان مؤوسسسسات الشسباب
الذي سسطر برنا›ا ثريا لصسالح الشسباب
خÓل العطلة الشستوية وذلك بتنظيم رحÓت
إا ¤عدة مناطق يسستفيد منها ما ل يقل عن
 22400شساب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’شسغال بها منذ 201٦
أازيد من 18أالف وحدة سسكنية توقفت ا أ

طمار ينتفضص ‘ وجه إلسضلطات إلتنفيذية بوهرإن ويقيل مدير إلسضكن
إسضقاط  ٢٥أإلف مكتتب عدل و÷نة ﬂتلطة Ùاربة إلسضكنات إلفوضضوية

أاع- - -ل - -ن وزي - -ر السس - -ك - -ن
وال -ع -م-ران واŸدي-ن-ة ع-ب-د
ال- - -وح- - -ي - -د ط - -م - -ار ،أامسس
’ول ،م - - - -ن وه - - - -ران ،أان
ا أ
دائ-رت-ه ال-وزاري-ة تسس-ت-عد
’طÓ- -ق ب -رن -ام -ج وط -ن -ي
إ
ج -دي -د بصس -ي-غ-ة الÎق-وي
اŸدع- -م ““أال- -ب- -ي- -ا““ ،م- -ط- -ل- -ع
السس-ن-ة اŸق-ب-ل-ة ،إا ¤جانب
 2000وح- -دة سس -ك -ن -ي -ة
ري -ف-ي-ة و 5آا’ف وح - -دة
’ي-ج-ار
بصس -ي -غ -ة ال -ب -ي-ع ب-ا إ
““ع -دل““ ،ب -ي -ن -م -ا ت -ت-واج-د
أازي- -د م -ن  48أال-ف وح-دة
سس-ك-ن-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف الصسيغ
’‚از.
قيد ا إ

وهران :براهمية
مسسعودة
‘ كلمته له طمأان طمار جميع
اŸك -ت -ت-ب Úال-ذي-ن –صس-ل-وا ع-ل-ى
أاوام -ر ال -دف-ع ،أاّن-ه-م سس-ي-حصس-ل-ون
على سسكناتهم ،بحسسب ما أاقره
برنامج رئيسس ا÷مهورية ،مشسÒا
إا ¤إاسس - -ق - -اط أاك Ìم - -ن  25أالف
م- -ك -ت -تب بصس -ي -غ -ة ع -دل ،أاث -ب -تت
ال- -ب- -ط -اق -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لسس -ك -ن
اسس-ت-ف-ادت-ه-م مسس-ب-ق-ا م-ن سسكنات
اجتماعية وإاعانات مالية ‘ صسيغ
سسكنية ﬂتلفة.
وخلل العرضس الذي قدم له
حول قطاع السسكن بالو’ية ،أابدى
الوزير غضسبه الشسديد إازاء التأاخر
الفادح ‘ إا‚از  18.548وحدة
سسكنية اجتماعية ⁄ ،تنطلق بها
اأ’شسغال منذ سسنة  2006إا ¤غاية
 ،2013ح Úق- - - - - - -ال :م - - - - - -ن غÒ
اŸعقول أان يكون هناك تأاخر ‘
Œسس - -ي - -د اŸشس - -اري- -ع ون- -ط- -الب
ب-حصسصس سس-ك-ن-ية أاخرى...وتأاخر
 18أالف سسكن يعني أان  18أالف
ع -ائ -ل-ة “ ⁄ن-ح السس-ك-ن““ ،م-ب-دي-ا
– ّسسره على اإ’مكانيات اŸالية
الهاّمة التي منحتها الدولة ،غÒ
أاّن الواقع اŸرير كما وصسفه ’
يعكسس هذه اÛهودات.
وه- -و اأ’م- -ر ال- -ذي دف- -ع -ه إا¤
إاق- -ال- -ة اŸسس- -ؤوول اÙل- -ي ع -ل -ى
ال- -ق- -ط -اع ب -ح -ار ﬁم -د وت -ع -يÚ
اإ’طار جÈي فÒوز بدله ،مطالبا
إاي-اه-ا Ãواف-ات-ه ب-ك-اف-ة ال-ت-ق-ارير
واŸسستجدات اليومية عن القطاع
وسس Òأاشسغال اŸشساريع السسكنية
Ãخ-ت-ل-ف الصس-ي-غ م-ع رف-ع ج-م-ي-ع
العقبات أامام اŸقاو’ت.
ك -م -ا ات -ه -م اŸسس -ؤوول Úال-ذي-ن
ق-دم-وا ع-رضس-ا شس-ام-ل ب-ال-ت-واطؤو
وﬁاول - -ة –سس Úالصس - -ورة ب- -دل
م- -ع- -ا÷ة ال- -ن- -ق -ائصس م -ن خ -لل
إاحصس - - -اء  3798وح -دة سس-ك-ن-ي-ة
بصسيغة ا’جتماعي مسسجلة منذ
 2006دون أان تعرف تقدما ‘
ا’‚از ،إا ¤ج- - -انب إاحصس - -اء 40
سسكن أاخرى مسسجلة مند 2007
و 876سس -ك -ن م -ن -ذ  2009و620
وح -دة م -ن -ذ سس -ن -ة  2010و6181
وحدة سسكنية منذ  2011و5111
وحدة مسسجلة منذ  2012و1796
وحدة مسسجلة منذ سسنة .2013
ك -م -ا ت -ط ّ-رق ال -وزي -ر إا ¤عّ-دة
ن -ق -اط أاسس -اسس -ي -ة ،وع -ل-ى رأاسس-ه-ا
معضسلة السسكن الفوضسوي مشسّددا
ع- - -ل- - -ى ضس- - -رورة ﬁارب - -ة ه - -ذه
الظاهرة التي سسمحت للكث Òمن
ا’نتهازي Úبتحقيق أاهدافهم من
ج- - -ه - -ة وتشس - -وي - -ه صس - -ورة اŸدن
ال -كÈىÃ ،ا ف -ي -ه -ا و’ي-ة وه-ران
ال -ت -ي تسس -ت -ع -د ’ح -تضس-ان أال-ع-اب
ال- -ب- -ح- -ر اأ’ب- -يضس اŸت -وسس -ط ‘
.2012
واع - -ت Èأان ا◊ل ي - -ك - -م - -ن ‘
إانشساء فرق أامنية مشسÎكة و÷ان
خاصّسة “نح لها كافة اإ’مكانيات
Ùاربة البناءات الفوضسوي ،كما

شس ّ-دد ع -ل -ى ضس -رورة إاع -ادة ب -عث
مشساريع ’ تزال حبيسسة اأ’دراج
من اأ’رشسيف ،وعلى رأاسسها تهيئة
لحياء
اأ’ن-ه-ج وإاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل -أ
ال- -ع- -ت -ي -ق -ة ،ع -ل -ى غ -رار سس -ي -دي
ال- -ه- -واري وح- -ي ا◊م- -ري وك- -ذا
مشسروع ترميم العمارات.
وف- -ي- -م- -ا ي- -ت -ع -ل -ق ب -ال -ت -ه -ي -ئ -ة
ا◊ضس- -ري- -ة ،أاّك- -د وزي- -ر السس- -ك- -ن
وال -ع -م -ران واŸدي -ن-ة ،أاّن وه-ران
اسستفادت هذه السسنة من 1.076
م - -ل - -ي - -ار دج و 2.25م -ل -ي -ار دج
لشسغال الثانوية ،مع تخصسيصس
ل أ
غ- -لف م- -ا‹ آاخ -ر ب -رسس -م 2018
يتجاوز  2.6مليار دج ،مÈزا أاّنه
““سس- -ي- -ت -م م -راق -ب -ة ه -ذه اŸب -ال -غ
اŸال- -ي- -ة م- -ع م -راع -اة ا÷ودة ‘
اأ’شسغال““.
و‘ سسياق مّتصسل ،حث طمار
اŸدير الو’ئي للتعم Òوالهندسسة
والبناء على –ضس Òملف خاصس
بالتعم ،Òيشسمل مشسروع اŸدينة
ا÷ديدة ““ الشسهيد أاحمد زبانة““
Ãسس - -رغ Úال - -ذي سس - -ي- -ح- -تضس- -ن
مسستقبل  50أالف وحدة سسكنية ‘
ﬂت -ل -ف الصس -ي-غ ،م-ن-ه-ا  20أالف
وح -دة بصس -ي -غ -ة ال -ب -ي -ع ب-اإ’ي-ج-ار
““ع- -دل““ ،ه -ذا فضس -ل ع -ن إانشس -اء
›م- -ع- -ات ت- -رب- -وي- -ة ،م- -ن -ه -ا 15
م -درسس -ة اب -ت -دائ -ي -ة وم -ت -وسس-ط-ة
وثانوية ،مطالبا ‘ نفسس الوقت
بإادراج صسيغ سسكنية أاخرى ‘ هذا
ال - -ق- -طب ا÷دي- -د ،ع- -ل- -ى غ- -رار
ليجار.
السسكن الÎقوي اŸوجه ل إ
ك- -م- -ا ي- -تضس- -م- -ن ه- -ذا اŸل -ف
ال -ن -ظ -رة اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ل-مشس-روع
ا◊ضس - - - - - - - -ري ا÷دي - - - - - - - -د ◊ي
““الصسديقية““ اŸمتد إا ¤غاية نهج
العقيد لطفي ببلدية بئر ا÷،Ò
وذلك بعد ترحيل القاطن Úمن
السس-ك-ن-ات اŸع-روف-ة ب«ع-مارات
ال -ط -ال -ي -ا““ ،ن -اه -يك ع -ن مشس-روع
ال- - -غ- - -اب - -ات ا◊ضس - -ري– ،ضسÒا
أ’لعاب البحر اأ’بيضس اŸتوسسط.
ويشسمل أايضسا إاعادة النظر ‘
ت-وسس-ي-ع اأ’ن-ه-ج ““ 69ن-ه-ج““ بو’ية
وهران ،اŸمتدة على مسسافة 47
كلم Ãسساهمة البلدية ،من بينها
نهج سسيدي البشس Òمقابل اŸركب
اأ’وŸب -ي ا÷دي-د ب-ب-ل-ق-اي-د وك-ذا
مشس- -روع ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ا◊ضس- -اري -ة
اÿاصس ب -ا◊ي ال -ع -ت -ي-ق لسس-ي-دي
الهواري اŸسسجل منذ سسنة 2008
بغلف ما‹ يقدر ب 1.4مليار
دج وتهيئة البنايات القدÁة ◊ي
ا◊مري بÎكيبة إاجمالية تناهز1
م -ل -ي -ار دج ،وغÒه -ا م-ن الÈام-ج
اأ’خرى.
كما قام وزير السسكن والعمران
خ- - -لل ه- - -ذه ال- - -زي- - -ارة رف - -ق - -ة
السسلطات الو’ئية بتوزيع مفاتيح
 612سس -ك -ن بصس -ي -غ-ة ال-ع-م-وم-ي
ا’ي-ج-اري ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ق-طب
ال-ع-م-را Êا÷دي-د ““ج-م-ع-ي علي““
ب -ب-ل-ق-اي-د و 729سس -ك-ن بصس-ي-غ-ة
الÎقوي اŸدعم ““أالبيا““ للمرقÚ
اÿواصس بنفسس ا◊ي ،وذلك من
›م - -وع  5435سس-ك-ن Ãخ-ت-لف
الصسيغ التي ” توزيعها تدريجيا،
بو’ية وهران والتي تعا Êتأاخرا

ف- -ادح- -ا ‘ الÈام- -ج السس- -ك- -ن- -ي- -ة
اŸسس- -ج- -ل- -ة م- -ن ط- -رف ال- -دول -ة
لصسا◊ها ،ومع ذلك أاعطى الوزير
فرصسة للمقاول Úمن أاجل تقدË
تقارير مفصسلة عن اأ’سسباب إان
وج- - -دت ،رام- - -ي - -ا اŸسس - -ؤوول - -ي - -ة
الرئيسسية على اإ’دارة.

...ويعلن من ع“ Úوشضنت:
تخصضيصص  4آإلف وحدة
سضكنية ‘ أإ‰اط ﬂتلفة
أاع-ل-ن وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران
واŸدي -ن -ة ع -ب -د ال -وح-ي-د ط-م-ار،
أامسس اأ’ول ،بع“ Úوشسنت ،عن
تخصسيصس حصسة سسكنية إاجمالية
ل -ل -و’ي-ة ت-ق-در ب ـ 4آا’ف وح- -دة
سسكنية ‘ أا‰اط السسكن الريفي
وال-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار (ع-دل) والسسكن
العمومي اŸدعم.
وذك- -ر ال- -وزي- -ر ع- -ل- -ى ه -امشس
العرضس الذي قدم له بخصسوصس
وضس -ع -ي -ة ق-ط-اع السس-ك-ن ب-ال-و’ي-ة
Ãن -اسس -ب -ة زي-ارت-ه ال-ت-ف-ق-دي-ة ،أان
““ا◊ك -وم -ة ج -اءت بÈن-ام-ج ث-ري
خ- -لل سس -ن -ة  2018وو’ي- -ة عÚ
“وشس -نت سس -تسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه ،ع-ل-ى
غرار باقي و’يات الوطن ،حيث
تقرر إاضسافة  1.000وحدة سسكنية
ريفية جديدة ،إاضسافية إا ¤حصسة
 500وح-دة ” ت-وج-ي-ه-ه-ا م-ؤوخرا
ل- -ف -ائ -دة ال -و’ي -ة ،م -ع إام -ك -ان -ي -ة
إاضسافة حصسة أاخرى إان أاقتضسى
اأ’مر ذلك““.
وأابرز طمار أان دائرته الوزارية
““تشس -ج -ع أايضس -ا السس -ك -ن ال -ري -ف -ي
اÛم- -ع وه- -و ع- -ام- -ل أاسس- -اسس- -ي
ل -ت -جسس -ي -د اإ’سس-ت-ق-رار ‘ ال-ع-ا⁄
الريفي““ مشسÒا ‘ نفسس السسياق
إا ¤أانه ““’ بد للسسلطات الو’ئية
أان تسس -اه -م ‘ الÎك -ي -ب -ة اŸال-ي-ة
لÈنامج السسكن الريفي اÛمع
ف- -لب- -د م- -ن شس- -راك -ة ل -ت -جسس -ي -د
مشس-اري-ع ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿاصس-ة ب-ذات
الÈنامج ““.

ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق بصس-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع
ب -اإ’ي -ج-ار (ع-دل) كشس-ف ال-وزي-ر،
أانه ““بقرار من رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة الذي تعمل
ب -ه ا◊ك -وم -ة ل -ت -ل -ب -ي -ة ال-ط-ل-ب-ات
اŸودع- -ة ب- -ذات الشس- -أان وع- -ل -ي -ه
سس -تسس -ت -ف -ي-د و’ي-ة ع“ Úوشس-نت
ب- -رسس -م سس -ن -ة  2018م -ن حصس -ة
سسكنية إاضسافية ‘ هذه الصسيغة
تقدر ب ـ  1.500وحدة إاضسافة إا¤
تخصسيصس  1.000مسسكن عمومي
مدعم شسريطة –ضس Òاأ’رضسية
وإاختيار اŸرق Úا◊قيقي Úوإان
” التماسس تقدم اأ’شسغال Áكن
إاضس -اف -ة حصس -ة أاخ-رى م-ن ضس-م-ن
الÈن -ام -ج ال -وط -ن -ي اŸق -در بـ70
أالف مسسكن عمومي مدعم خلل
سسنة .““2018
وأاوضس- - -ح ب- - -خصس- - -وصس ن - -فسس
الصس- -ي- -غ -ة السس -ك -ن -ي -ة ،أان ه -ن -اك
م-ع-ط-ي-ات ج-دي-دة واف-قت ع-ل-يها
ا◊ك- -وم- -ة ب- -اقÎاح م- -ن دائ -رت -ه
الوزارية ““تضسم شسققا من غرفتÚ
و 3غ -رف تسس -اي -ر م -ت -ط -ل -ب-ات
اŸواط-ن اıت-ل-ف-ة وت-ت-مشسى مع
الÎكيبة السسوسسيولوجية للمواطن
والعائلة““.
ك -م -ا ““خصسصست وزارة السس -ك -ن
وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة غ-لف-ا ماليا
بـ 175م-ل-ي-ون دج ل-ف-ائ-دة ال-تهيئة
بو’ية ع“ Úوشسنت ،إاضسافة إا¤
رصس - -د غ - -لف م- -ا‹ آاخ- -ر بـ340
مليون دج خلل اأ’يام اŸقبلة،
يضساف إاليه غلف ما‹ ثان مع
بداية السسنة القادمة ضسمن قانون
اŸال - -ي - -ة ا÷دي- -د بـ 340مليون
موجهة أ’شسغال التهيئة اŸتعلقة
Ãخ-ت-ل-ف اح-ت-ي-اج-ات ال-و’ي-ة ‘
ه- -ذا الشس -أان““ ،ب -حسسب م -ا أاب -رزه
الوزير.
وأاكد طمار أانه ““رغم اأ’زمة
اŸالية إا’ أان رئيسس ا÷مهورية
يضسع السسكن ضسمن أاولوياته‡ ،ا
ي -ؤوك -د أان ال -دول -ة  ⁄ت -ت -خ -ل ع -ن
ال -ت -زام -ات -ه -ا و ⁄ي -ب-ق ع-ل-ي-ن-ا إا’
العمل““.

العدد
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زيتو Êيشضيد Ãسضار وإ‚ازإت إŸؤورخ أإبوإلقاسضم سضعد إلله

أاشس - -اد وزي - -ر اÛاه- -دي- -ن
’ول،
ال -ط -يب زي-ت-و ،Êأامسس ا أ
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ةÃ ،سس-ار
وإا‚ازات اŸؤورخ واŸف- - - - - -ك - - - - -ر
أاب - -وال - -ق - -اسس - -م سس - -ع- -د ال- -ل- -ه ‘
الذكرى الرابعة لوفاته.
قال الوزير خلل ندوة خصسصست
ل-ت-ك-ر ËاŸؤورخ أاب-و ال-ق-اسس-م سس-ع-د
ال-ل-ه ،ب-حضس-ور أاسس-ات-ذة ‘ ال-ت-اري-خ
و›اهدين وأاسسرة الفقيد ،إان هذا
““اÛاه- - -د واŸن- - -اضس - -ل خ - -ري - -ج
اŸدرسس -ة ا÷زائ -ري-ة اأ’صس-ي-ل-ة ،ت-رك أاع-م-ا’
وإا‚ازات أادب-ي-ة وع-ل-م-ي-ة وت-اري-خ-ي-ة ’ ي-تسسع
اŸقام لذكرها““ ،واصسفا إاياه بـ ““اأ’ديب البارع
واÎŸجم الكب Òواأ’سستاذ اŸكون واŸوجه
والباحث““.
وأاضساف زيتو ،Êأان أابو القاسسم سسعد الله
““أاو ¤ع -ن -اي -ة ك -بÒة ل -ل -ت-اري-خ ال-وط-ن-ي ع-ام-ة
ول -ل -ت -اري-خ ال-ث-ق-ا‘ بصس-ف-ة خ-اصس-ة ،ب-إاصس-داره
Ûم- -وع- -ت- -ه اŸوسس -وع -ي -ة «ت -اري -خ ا÷زائ -ر
ال -ث -ق -ا‘» ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤أاب -ح-اث ‘ ت-اري-خ
ا÷زائ-ر وأاط-روح-ت-ه ل-ل-دك-ت-وراه ح-ول ا◊ركة
الوطنية ا÷زائرية““.
وأاوضسح زيتو ،Êأان الراحل أابو القاسسم سسعد
ال- - -ل- - -ه ب- - -ذل ““ج - -ه - -ودا ك - -بÒة““ ‘ –ق - -ي - -ق
اıطوطات من الÎاث ا÷زائري وترجمة
العديد من اŸؤولفات اأ’جنبية ،مشسÒا إا ¤أان
وزارة اÛاهدين ““بوأاته اŸكانة التي تليق
بفكره من خلل طبع كل أاعماله وتوزيعها
على كل اŸؤوسسسسات ا÷امعية ومراكز البحث
واŸكتبات عﬂ Èتلف ربوع الوطن““.

وب -ن-فسس اŸن-اسس-ب-ة ،دع-ا زي-ت-و Êاأ’سس-ات-ذة
والباحث Úإا ¤أان ““يبادروا بكل ما من شسأانه
ت -دع-ي-م ›ا’ت ال-ب-حث ال-ت-اري-خ-ي وإاح-داث
الوثبة النوعية بالعمل اŸنظم واŸتواصسل““.
‘ ذات السس- -ي -اق ،ذك -ر وزي -ر اÛاه -دي -ن
ب-اإ’صس-لح-ات ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ت-ي ب-ادر بها رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ح-ول
الذاكرة الوطنية والتاريخ‡ ،ا جعل اÛتمع
““يعيشس اليوم ‘ أامان اطمئنان““.
وأاضساف ،أانه بفضسل هذه اإ’صسلحات ،فإان
ا÷زائر تعرف ““صسحوة تاريخية أاكيدة اŸعنى
وثابتة البيان““ ،وهذا يعت ‘ Èحد ذاته -
مثلما قال ““ -إاخلصسا ووفاء لبيان أاول نوفمÈ
 1954ولتضسحيات الشسهداء اأ’›اد““.
وأاب -رز ال -وزي -ر ،أان ه -ذه ال -ن -دوة ت-ن-درج ‘
إاطار اأ’بواب اŸفتوحة على اŸركز الوطني
للدراسسات والبحث ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة
أاول نوفم 1954 Èوهذا ‘ سسياق ““اÙافظة
على الذاكرة الوطنية و“ك Úأاجيال الشسباب
من معرفة تاريخ الثورة التحريرية اÛيدة““.

اŸؤوسسسسات الوطنية بحاجة إا ¤دعم أاك Èلتلبية الطلب

قطاع إلسضكن مرهون بشضركات إلبناء إألجنبية

’–اد ال- - -وط - -ن - -ي
ق- - -ال رئ- - -يسس ا إ
للمسستثمرين ‘ البناء الباي ﬁمد
ع -ب -د ال -واح -د ،إان م-وؤسسسس-ات ال-ب-ن-اء
ال- -وط- -ن -ي -ة ب -ح -اج -ة إا ¤م -زي -د م -ن
الدعم من طرف الدولة ،موضسحا أان
’جنبية له
ا’عتماد على نظÒتها ا أ
تداعيات سسلبية على القطاع ،سسيما
السسكن الذي يعرف تأاخرا كبÒا.

جÓل بوطي
دع- -ا ع -ب -د ال -واح -د إا ¤ضس -رورة ال -ت -ك -ف -ل
Ãؤوسسسس -ات ال-ب-ن-اء ا÷زائ-ري-ة ودع-م-ه-ا ل-ب-ن-اء
م- -ؤوسسسس -ات ذات م -ع -اي Òدول -ي -ة ق -ادرة ع -ل -ى
ت-ع-ويضس الشس-رك-ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ال-عاملة بالبلد،
سسيما مع توجه الدولة إا ¤تسسريع وتÒة ا‚از
السس -ك -ن-ات ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بÈن-ام-ج ع-دل ال-ذي
يعرف تأاخرا كبÒا.
وقال الباي ﬁمد لدى نزوله على برنامج
““ضسيف الصسباح““ للقناة اإ’ذاعية اأ’و ،¤أامسس
لسس -ف ا÷زائ -ر م-رت Ãرح-ل-ة
اأ’ول ،إان -ه ““ل  -أ
كانت تتمتع فيها بقدرات مالية كبÒة لكنها ⁄
تسستفد منها ‘ بناء مؤوسسسسات البناء ،وتوجهنا
ل- -ل- -ح- -ل -ول السس -ه -ل -ة م -ن خ -لل ا’سس -ت -ن -ج -اد
باŸؤوسسسسات اأ’جنبية““.
وأاضساف اŸتحدث““ ،كنا قادرين اسستعمالها
‘ أام -ري -ن :ت -ل -ب -ي -ة ال -ط -ل -ب -ات ع -ل -ى السس-ك-ن
وباŸوازاة معها بناء مؤوسسسسات قوية تسستفيد
من اÈÿة اأ’جنبية ،لكنه تأاسسف وقال⁄““ :
نسس -ت -ف -د م -ن ه -ذه ال-ت-ج-رب-ة ب-ح-يث ل-و ت-ق-رر

رئيسس ا–ادية مسستخدمي السسكن من اŸدية:

اŸؤوسسسس-ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة م-غ-ادرة ا÷زائ-ر ف-إاننا
سس- -نشس- -ه- -د ع -ج -زا ك -بÒا ‘ إا“ام اŸشس -اري -ع
السسكنية اŸتبقية من الÈنامج الذي أاعلن عنه
مؤوخرا وزير القطاع ،وهو  120أالف وحدة
م›Èة ‘  ،2018فضسل عن  38أالف أاو 40
أالف وحدة التي تشسهد تأاخرا ‘ إا‚ازها ‘
 20و’ية ،خصسوصسا ‘ الشسلف وبومرداسس““.
وأاوضس - - - -ح رئ - - - -يسس اإ’–اد ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي
للمسستثمرين ‘ البناء وهي منظمة تضسم ما
ب 300 Úو 400مؤوسسسسة ،أان دعم اŸؤوسسسسات
ا÷زائرية وحده كفيل ببناء مؤوسسسسات بناء
ق -وي -ة ذات م -ع -اي Òدول -ي -ة ‘ غضس-ون خ-مسس
سس -ن-وات ،مÈزا ال-دع-م ‘ ال-ت-ك-وي-ن وم-ن-ح-ه-ا
اŸشساريع وتسسليم مسستحقاتها ‘ الوقت.
اإ’–اد ق - -ام ب- -إا‚از دراسس- -ة خ- -اصس- -ة Ÿا
أاسسماه بالبناء الصسحراوي ،بحسسب ﬁمد عبد
الواحد ،مؤوكدا أانه يسستهدف إا‚از مشساريع
سس -ك -ن -ي -ة ‘ و’ي -ة ال -وادي– ،ت -وي ع -ل-ى ك-ل
الشسروط العصسرية ،خصسوصسا ما تعلق بالعزل
من ا◊رارة والÈودة ،مؤوكدا ‘ السسياق أان
هذه الدراسسة تسستهدف اŸسساهمة ‘ التقليل
م-ن ا’سس-ت-ه-لك اŸف-رط ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي
باŸنطقة بسسبب ا’سستعمال اŸفرط أ’جهزة
التÈيد.
وأاضس- -اف ،أان- -ه ” ع- -رضس ال -دراسس -ة ع -ل -ى
م -ؤوسسسس -ة ““سس -ون -ل -غ -از““ وي -ت -م دراسس -ت -ه-ا ع-ل-ى
مسستواها وبقية القطاعات قبل تنفيذها على
ح -د ت -ع -بÒه ،ل-ك-ن ا’ه-ت-م-ام ال-ك-ب ÒاŸنصسب
ح -ال -ي -ا ه -و اŸشس -ارك -ة ‘ ك -ل مشس -اري -ع ب-ن-اء
السسكنات على اŸسستوى الوطني.

ضضرورة إدماج إليد إلعاملة إلوطنية ضضمن ورشضات إŸشضاريع إلكÈى

دعت ا’–ادية الوطنية Ÿسستخدمي قطاع
السسكن ،اŸنضسوية –ت لواء النقابة الوطنية
’ول ،الوزارة الوصسية
““سسناباب““ ،عشسية أامسس ا أ
إا ¤تشس -ك-ي-ل ÷ن-ة وط-ن-ي-ة ل-ل-ح-وار وال-تشس-اور،
تضس-م اŸصس-ال-ح اŸرك-زي-ة وا’–ادي-ة ال-وطنية،
على أان يتم تقد Ëمشسروع مسسودة إا ¤الوزارة
’يام القادمة.
‘ا أ

اŸدية :ع.علياÊ
ط -الب رئ -يسس ا–ادي-ة مسس-ت-خ-دم-ي ق-ط-اع السس-ك-ن
مو ¤اÿلوة بلقاسسم ‘ ،أاول ﬁطة عقدت بو’ية
اŸدية ،ضسمن برنامج مسسطر يسستهدف  48و’ية ،من
وزارة السس -ك -ن ،ت -ف-ع-ي-ل ا◊وار وال-تشس-اور م-ع الشس-ريك
لبقاء
ا’جتماعي Ãراسسلة القطاع ع Èكل الو’يات ل إ
على قنوات ا◊وار قائمة ،وقد ” خلل ا’جتماع
تشسكيل ÷ 04ان تقنية ،منها ÷نة خاصسة بدراسسة
تعديل القانون اأ’سساسسي واأ’نظمة التعويضسية لعمال
ومسستخدمي القطاع أ’جل إاصسلح كل ا’ختل’ت التي
تشسوب هذا القانون ،إا ¤جانب ÷نة تتكفل بدراسسة

ملف مفتشس التعم Òعقب قيام وزير القطاع بفتح
ورشسة ،خاصسة بهذا اŸلف ع 48 Èو’ية قصسد إاعادة
ال -ن -ظ -ر وم -ن -ح ه -ذا اŸوظ-ف صس-لح-ي-ات-ه اŸن-زوع-ة
Ùاربة فوضسى العمران التي ما فتئت تعيشسها البلد،
إاذ يجب حسسبه ‘ هذا اŸقام تثم Úقرار فتح هذه
الورشسة ،مبديا اسستعداده للمسساهمة ‘ اإثرائها عن
قرب.
ك- -م- -ا ” تشس- -ك- -ي- -ل أايضس -ا ÷ن -ة خ -اصس -ة ب -الشس -ؤوون
ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ب-ه-دف ت-خصس-يصس حصس-ة م-ن السس-ك-ن-ات
ب-ج-م-ي-ع الصس-ي-غ ل-ف-ائ-دة ال-ع-م-ال ومسستخدمي القطاع،
فضس -ل ع -ل -ى ت -خصس-يصس ق-ط-ع أارضس-ي-ة ل-ل-ب-ن-اء ال-ذات-ي
بو’يات ا÷نوب مع تفعيل طب العمل Ãا ‘ ذلك كل
اŸسسائل اŸرتبطة با◊ياة اليومية للعمال واŸوظف،Ú
كما ” تشسكيل ÷نة خاصسة باŸنازعات تعنى بدراسسة
كل اÿلفات التي قد تقع على اŸسستوى الوطني بÚ
اإ’دارة والشس -ريك ا’ج -ت -م -اع -ي أاو اŸن-خ-رط Úب-ه-ذه
ا’–ادية بقصسد العمل كوسسطاء لفك هذه النزاعات
بطرق ا◊وار والتشساور الودية.
ورغم هذه اÿطة اإ’سستشسرافية ،إا’ أان ا–ادية

مسستخدمي قطاع السسكن نددت ببعضس اŸمارسسات
التي وصسفتها بغ Òاأ’خلقية يقوم بها على حد قول
رئيسسها بعضس اŸديرين ‘ حق العمال والعاملت
على اŸسستوى الوطني ،مبديا اسستعداده لفضسح هؤو’ء
Ãلفات ،مشسÒا إا ¤أان ا’–ادية تسسعى لصسون كرامة
اŸوظ - -ف ب - -ه- -دف –سس Úأادائ- -ه ‘ ه- -ذا ال- -ق- -ط- -اع
ا◊سس -اسس ال-ذي راه-ن ع-ل-ي-ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة ‘ ﬂتلف الÈامج اإ’‰ائية.
ودع -ا إا ¤ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل واŸسس-ت-م-ر ل-ل-ع-م-ال
واŸوظف ،Úكما اقÎحت بإادماج اليد العاملة الوطنية
غ ÒاŸؤوهلة ضسمن الورشسات اŸكلفة بإا‚از ﬂتلف
اŸشساريع الكÈى من طرف الشسركات اأ’جنبية ،حاثا
‘ هذه السسانحة بأان يكون هذا اإ’دماج فرصسة لنقل
اŸع- -رف- -ة واÈÿة اŸي- -دان- -ي -ة ل -ل -ع -م -ال واŸوظ -فÚ
واإ’طارات وبخاصسة اÎŸبصس Úلدى هياكل التكوين
اŸهني ،داعيا من جهة أاخرى إا ¤ضسرورة رسسكلة
ع-ام-ة ل-ك-ل ه-ؤو’ء ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن م-واك-ب-ة م-ت-ط-ل-ب-ات
التكنولوجيا ،شساكرا بهذه اŸناسسبة نقابة السسناباب
بهذه الو’ية التي علمت على إا‚اح هذه اÙطة.
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زرواطي من برج بوعريريج

إ÷زإئر أإنفقت ملياري دو’ر للحفاظ على إلبيئة
كشس-فت وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت- - -ج- - -ددة ،ف- - -اط- - -م- - -ة ال- - -زه - -راء
زرواط - -ي ،أان ا÷زائ - -ر أان - -ف - -قت م - -ا
ق- -ي- -م- -ت- -ه م- -ل- -ي -اري دو’ر م -ن اج -ل
ا◊فاظ على البيئة ،مؤوكدة بإامكان
–صس- - -ي - -ل ه - -ذا اŸب - -ل - -غ م - -ن خ Ó- -ل
اسسÎجاع وتثم Úالنفايات.

برج بوعريريج :بلقاسشم جبار
جاء هذا خÓل زيارتها إا ¤ولية برج بوعريريج
ل -ت -ف -ق -د وضض -ع ال -ق -ط -اع ،ح -يث أاك -دت ال-وزي-رة أان
ا÷زائ -ر م -ل -زم -ة ب-إان-ت-اج  22أال -ف م -ي-غ-اوات م-ن
الطاقات اŸتجددة أافاق  ،2030هذا من خÓل
سضياسضة القطاع ‘ هذا اŸشضروع ،هذه السضياسضة
سضتأاخذ وتÒة سضريعة بإانتاج  5000ميغاوات.
بهدف –سض Úنوعية اÿدمات البيئية اŸقدمة
ل -ل -م-واط-ن ،وجب ع-ل-ى رؤوسض-اء اÛالسض الشض-ع-ب-ي-ة
البلدية –صضيل الضضرائب الناŒة عن رفع النفايات
ومسضاهمة اŸواطن ‘ تطوير وترقية قطاع البيئة،
تقول الوزيرة بالنسضبة لتحصضيل ا÷باية ،أاول شضيء
على ا÷ماعات اÙلية رفع النفايات اŸنزلية من

واجب ال- -ب -ل -دي -ة وم -ن صض Ó-ح -ي -ات ال -ولي -ة ورف -ع
النفايات الصضلبة واÿطÒة من صضÓحيات الوزارة،
وب- - - - -ال- - - - -ت- - - - -ا‹ ا÷ب- - - - -اي - - - -ة تÎاوح ب1000 Úا¤
1500دينارجزائري.
ه -ذا و‘ إاط -ار ه -ذه ال-زي-ارة Ÿع-اي-ن-ة مشض-اري-ع
القطاع ،تفقدت مشضروع الردم التقني للنفايات
اŸنزلية ببلدية اŸنصضورة ‘ ،ح ” Úالتوجه إا¤
بلدية الÈج ،أاين ” زيارة وحدة األلواح الشضمسضية

باŸنطقة الصضناعية إا ¤جانب زيارة وحدة صضناعية
م- -ادة ال -ب Ó-سض -ت -يك ال -ع -ازل ،وك -ذا زي -ارة اŸف -رزة
الصضناعية Ãنطقة بئر الصضنب ،باإلضضافة إا ¤زيارة
حي عدل  114مسضكن اÛهز با◊اويات نصضف
اŸغ -روسض -ة وح -اوي -ات ال -ف -رز الن -ت -ق -ائ -ي ب-وسض-ط
اŸدينة واختتمت الزيارة بلقاء ا÷معيات الناشضطة
‘ اŸيدان البيئي بقاعة الجتماعات Ãقر الولية
ببلدية برج بوعريريج.

لربط اŸناطق اŸعزولة بشسبكة ا’تصسا’ت

فرعون تطلق مششروع وصشلة أإلياف بصشرية با÷لفة

أاع- - -طت وزي- - -رة الÈي- - -د واŸواصسÓ- - -ت
السس -ل -ك -ي -ة وال Ó-سس -ل -ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
وال -رق -م-ن-ة ه-دى إاÁان ف-رع-ون ،أاول أامسض،
با÷لفة إاشسارة انطÓق مشسروع وصسلة أالياف
بصسرية التي تربط ا÷لفة بع Úوسسارة من
جهة وا÷لفة بع Úا◊جل (و’ية اŸسسيلة)،
من جهة أاخرى.
ق -امت ال -وزي-رة ،خÓ-ل ه-ذه ال-زي-ارة ب-إاع-ط-اء
إاشض- -ارة الن -ط Ó-ق م -ن إا‚از ه -ذي -ن اŸشض -روعÚ
اŸتعلق Úبنشضر األلياف البصضرية على مسضافة تزيد
عن  270كيلومÎا بغÓف ما‹ قدر بـ  291مليون
دج .سضيسضاهم هذان اŸشضروعان ‘ تأام Úالشضبكة
ع -ل -ى مسض -ت-وى اŸن-ط-ق-ة ،ك-م-ا سض-يسض-م-ح-ان ب-رب-ط
اŸناطق اŸعزولة بشضبكة التصضالت وكذا الرفع
م - -ن ال- -ن- -ط- -اق الÎددي وب- -ال- -ت- -ا‹ –سض Úج- -ودة
اÿدمات على مسضتوى الولية.
كما أاشضرفت هدى إاÁان فرعون كذلك على
تدشض ÚاŸركز ا÷ديد Ÿراقبة الطيف الÎددي
للوكالة الوطنية للذبذبات با÷لفة الذي من شضأانه
ضضمان مراقبة دائمة لÓسضتخدام ا◊قيقي والفعال
ل -ل -ط -ي -ف ب -اإلضض -اف -ة إا ¤األداء ا÷ي-د ل-ل-خ-دم-ات
وم -ع -دات ال -رادي -و ك -ه -رب -ائ -ي -ة ع -ن ط-ري-ق Œنب
التداخÓت التي تضضر بها .كما يسضمح هذا اŸركز
بتحديد وكشضف السضتخدامات غ Òالشضرعية التي
تضضر باقتصضاد البÓد.

كما قامت الوزيرة ضضمن برنامج زيارتها التي
شض -م -لت ع -اصض -م -ة ال -ولي -ة ب-ت-دشض Úم-ق-ر ل-لÈي-د
ب- -ال- -ق- -طب ا◊ضض- -ري ا÷دي -د ““ب -رب -ي -ح““ وت -دشضÚ
جدارية بذات ا◊ي –مل عنوان ““ 11ديسضمÈ
 .““ 1960كما عاينت قاعة رقمية بابتدائية ““كاكي
بوزكري““ حيث دشضنت على مسضتواها قاعة إاعÓم
متعدد الوسضائط ›هزة بأاجهزة كمبيوتر باإلضضافة
إا ¤الربط بشضبكة اإلنÎنت وذلك لفائدة التÓميذ.
اختتمت وزيرة الÈيد واŸواصضÓت السضلكية
والÓ-سض-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وال-رق-م-ن-ة زي-ارتها

لولية ا÷لفة بالوقوف على نشضاط مكتب بريدي
ببلدية زكار ( 35كيلومÎا ،جنوب الولية) والذي
كان قد عرف مؤوخرا عملية تهيئة ‘ إاطار –سضÚ
اÿدم -ة و اله -ت -م -ام ب -اŸرف-ق ال-ع-ام .ك-م-ا ق-امت
بتدشض Úمكتب بريدي جديد على مسضتوى القطب
ا◊ضضري ا÷ديد لÈبيح.
ا÷دير بالذكر ،أاكدت الوزيرة ‘ رد صضحفي
على هامشض زيارة العمل والتفقد التي قادتها لولية
ا÷لفة بأان ““ لعبة ا◊وت األزرق  -التي ل تعتÈ
لوحدها من األلعاب اÿطÒة ،بل حتى ل يجوز
وصض-ف-ه-ا ب-ال-ل-ع-ب-ة -ف-ه-ي م-ن ال-ت-ط-ب-يقات اÿطÒة
جدا ⁄ .أاقل بخصضوصضها ،أاننا نطلب غلق مواقع
التواصضل الجتماعي حيث كان التفسض Òخاطئا ‘
هذا اŸوضضوع““.
أاكدت ‘ ذات الصضدد““ :قلنا أان ا◊ل التقني
الوحيد Ãا أانه يجري تداول هذه األلعاب ‘
مواقع التواصضل الجتماعي وحتى نصضل إا ¤صضفر
باŸائة من اÿطر لبد أان تتوقف وسضائط التواصضل
الجتماعي واتبعت بقو‹ ‘ نفسض ا÷ملة أان هذا
أامر غ Òوارد أابدا““.
أاضضافت الوزيرة ‘ نفسض اŸوضضوع““ :أانه ل
Áكن أان نسضتغني عن العنصضر البشضري““ ،مشضÒة إا¤
السض-ب-ل ال-ت-وع-وي-ة وال-ت-حسض-يسض بخصضوصض اسضتعمال
األط- -ف -ال واŸراه -ق Úوح -ت -ى ‘ ب -عضض األح -ي -ان
الكبار Ÿثل هذه التطبيقات اÿطÒة.

’نتاج الوطني
’‚از اÿدمات ‘ إاطار ترقية أاداة ا إ
إ

«سشوناطرإك”” تّوقع على إتفاقيات إإطار مع › 3معات عمومية

وقع ›مع سسوناطراك ،أاول أامسض ،على 3
ات -ف -اق -ي -ات إاط -ار م -ع ك-ل م-ن اÛم-ع ا÷زائ-ري
للتخصسصسات الكيميائية ( )ACSوديفيندوسض
(ıت -ل -ف الصس -ن -اع -ات) و ل-وج-يÎانسض ت-ت-ع-ل-ق
’ن-ت-اج
ب -إا‚از خ -دم -ات ‘ إاط -ار ت -رق-ي-ة أاداة ا إ
الوطني ،بحسسب بيان للمجمع.
أاوضض- -ح ال -ب -ي -ان أان م -راسض -م ال -ت -وق -ي -ع ج -رت
باŸديرية العامة لـ ““سضوناطراك““ بحضضور الرئيسض
اŸدير العام للمجمع ورؤوسضاء اÛمعات العمومية
ال -ث Ó-ث -ة ،ال -ت -اب -ع -ة ل -وزارة الصض -ن -اع -ة واألشض -غ -ال
العمومية والنقل.

سضتسض Òاتفاقيات اإلطار هذه كيفيات إا‚از
اÿدم -ات م -ن ق -ب -ل شض -رك -ات اÛم -ع-ات ‘ 3
ﬂت-ل-ف اÛالت ع-ل-ى غ-رار اŸواد ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة
والصض -ي -دلن -ي -ة وال -ن -ق-ل والشض-ح-ن و–وي-ل اÿشضب
وا◊ديد لفائدة ““سضوناطراك““ وفروعها.
من جهة أاخرى ،وقع ›مع سضوناطراك ‘
نفسض اليوم ،اتفاقية إاطار رابعة مع مؤوسضسضة إا‚از
أان-ظ-م-ة اŸراق-ب-ة ب-واسض-ط-ة ال-ف-ي-ديو التابعة لوزارة
الدفاع الوطني تتعلق باإل‚از الكامل Ÿشضاريع ‘
›ال اŸراق -ب -ة ب -ال -ف -ي -دي -و وال-تصض-دي ل-ل-ت-وغ-ل و
مراقبة الدخول و –ي Úأانظمة التصضال و كذا

‘ ملتقى دو‹ ببجاية

بحث تسشوية نزإعات إ’سشتثمار أإمام إŸركز إلدو‹
ن - -ظ- -مت ك- -ل- -ي- -ة ا◊ق- -وق وال- -ع- -ل- -وم
السس-ي-اسس-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ب-ج-اي-ة ،على مدار
ي -وم ،ÚاŸل -ت -ق -ى ال -دو‹ ح-ول تسس-وي-ة
نزاعات ا’سستثمار أامام اŸركز الدو‹،
ح- -يث انصسب اه -ت -م -ام اŸشس -ارك Úح -ول
ك - -ي - -ف - -ي- -ة تسس- -وي- -ة ه- -ذه ال- -ن- -زاع- -ات،
وال -ت -ع -ري-ف ب-ه-ذا اŸرك-ز ال-دو‹ ◊ّل-ه-ا
بحسسب ما جاء من قوان.Ú

بجاية :بن النوي توهامي

اŸشض -ارك -ون ت-ط-رق-وا إا ¤ت-ع-ري-ف ه-ذا اŸرك-ز
ال -ذي أانشض -أاه ال -ب -نك ال -ع -اŸي إلع -ط -اء ضض -م -ان-ات
للمسضتثمرين ،حيث أانشضأا Ãوجب معاهدة واشضنطن
ع- -ام  ،1965وي -ق -وم ب -ح -ل ال -ن -زاع-ات ب Úالشض-رك-ة
األج -ن -ب -ي-ة وال-دول-ة اŸسض-ت-ق-ب-ل-ة لÓ-سض-ت-ث-م-ار ،وق-د
صضادقت ا÷زائر على هذه اŸعاهدة عام 1995
ب -ع-د أان عّ-دلت ق-وان-ي-ن-ه-ا الق-تصض-ادي-ة ،وأاصض-ب-حت
مسضÒة لÓقتصضاد ا◊ر وتعاملها مع العديد من
الشضركات األجنبية.
ف ّسضر األسضاتذة اÙاضضرون هذا التأاخر‘ ،
اŸصض -ادق -ة ع -ل-ى اŸع-اه-دة ب-ت-خ-وف ا÷زائ-ر م-ن

اŸسضاسض بسضيادتها ،وهو النهج الذي اتبعته عّدة
دول نامية ،وللجزائر خمسض قضضايا ‘ هذا اŸركز،
وأاولها عام  2005على أاسضاسض خÓف ب› Úموعة
م -ن شض -رك -ات إاي -ط -ال -ي -ة ،ق-امت ب-إا‚از سض-د ك-دي-ة
أاسضردون بالبويرة ،وا◊كومة ا÷زائرية ،وآاخرها
سضجلت ‘ جانفي من السضنة ا÷ارية ب Úشضركة
إاسضبانية للبناء وا◊كومة ا÷زائرية.
بحسضب األسضتاذ تاعونت كر ،Ëفإان خصضوصضية
السضتثمار ،تطرح مسضأالة وجود الدولة كطرف مع
مسضتثمر أاجنبي ،وهذه العÓقة غ Òمتكافئة أاثارت
عّدة مسضائل من بينها ،هل Áكننا أان نتحدث عن
اŸسضاواة ‘ العقدية فيما يخصض عقود السضتثمار،
ألن الدولة Ãا لديها من سضيادة Áكن أان تعّدل
تشض -ري -ع -ات ،أاو ت -ع -دل ال -ع -ق -ود وف -ق الم -ت -ي -ازات
اÿاصضة بالسضلطة العامة ،وهو ما Áكن أان يؤوثر
على مصضالح اŸسضتثمرين األجانب ،وعليه طالبوا
بالذهاب إا ¤التحكيم بدل القضضاء الوطني ،ألن
ال -قضض -اء ال-وط-ن-ي سض-ي-ن-ح-از ب-ن-ظ-ره-م إا ¤مصض-ال-ح
الدولة ،ما أادى إا ¤البحث لوصضول إا ¤إايجاد صضيغة
ت -واف -ق -ي -ة ع -ن ط -ري -ق إانشض-اء ه-ذا اŸرك-ز ال-دو‹
اŸتخصضصض ‘ ›ال السضتثمارات.

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

تأاهيل اŸنشضآات اŸتواجدة.
كما ” التوقيع على اتفاقية إاطار خامسضة بÚ
سضوناطراك و اŸؤوسضسضة الوطنية إلنتاج الزهور
واŸسض -اح -ات اÿضض -راء ال -ت -اب -ع-ة ل-وزارة ال-فÓ-ح-ة
والتنمية الريفية و الصضيد البحري.
أاشضار البيان إا ¤أان هذه التفاقيات تندرج ‘
إاطار تدعيم سضياسضة ›مع سضوناطراك الرامية إا¤
Óنتاج وŒسضيد األهداف
ترقية األداة الوطنية ل إ
التي سضطرتها الدولة ‘ ›ال تقليصض الواردات
و–ويل العملة الصضعبة.
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مرموري من بسسكرة:

نزع ملكية إلعقار إلسشياحي من إŸتقاعسش ‘ Úإ‚از إŸششاريع
أاك- -د وزي- -ر السس- -ي -اح -ة
والصسناعة التقليدية حسسن
م - - - - - - -رم- - - - - - -وري ،أاول أامسض،
ب -بسس-ك-رة أان-ه سس-ي-ت-م ““ات-خ-اذ
إاج - -راءات صس - -ارم - -ة ل- -ن- -زع
اŸلكية مباشسرة من أاصسحاب
اŸشس- - -اري- - -ع ال- - -ف- - -ن- - -دق- - -ي - -ة
’‚از““ .
اŸتقاعسس ‘ Úا إ
أاوضض -ح ال -وزي -ر ،خÓ-ل زي-ارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤بسض -ك-رة ،أان-ه
سضتتم معا÷ة وضضعية اŸشضاريع
اŸت- -أاخ- -رة وات -خ -اذ اإلج -راءات
الÓ- -زم- -ة ل- -تسض- -ه- -ي- -ل ان- -طÓ- -ق
اŸت - -أاخ - -رة م - -ن - -ه - -ا ألسض- -ب- -اب
م-وضض-وع-ي-ة م-ث-ل تأاخر ا◊صضول
ع -ل -ى رخصض ال -ب-ن-اء ،مشضÒا اإ¤
أانه سضيتم ““نزع اŸلكية من الذين
اسض -ت -ح -وذوا ع -ل -ى ال-ع-ق-ار ل-ع-دة
سض - - - - -ن- - - - -وات دون Œسض- - - - -ي- - - - -د
مشضاريعهم““.
صضرح مرموري أان هناك
 1844مشضروعا سضياحيا معتمدا
ل - -دى وزارة السض - -ي - -اح - -ة ع - -ل- -ى
اŸسض -ت -وى ال -وط -ن -ي ،م-ن-ه-ا 936
مشضروع متوقف ،ويوجد بولية
بسض -ك -رة  24مشض -روع -ا  ⁄ي -ت -م
Œسض - -ي - -ده ب- -ع- -د م- -ن أاصض- -ل 65
مشضروعا معتمدا سضيتم معا÷ته
وات - -خ- -اذ اإلج- -راءات الÓ- -زم- -ة
بشضأانه ،وفقا Ÿا أاكده الوزير.
‘ ح -دي -ث -ه ع -ن السض -ي-اح-ة
ببسضكرة ذكر مرموري بأان هذه
الولية ذات ““الطابع السضياحي
بامتياز““ تضضم كل أانواع السضياحة
على غرار السضياحة الصضحراوية

و ا◊م -وي -ة وال -ع Ó-ج -ي -ة ،ح-يث
اسض -ت -ق -ب -لت ،م-ن-ذ م-ط-ل-ع السض-ن-ة
ا÷ارية ““ 46أالف سضائح ﬁلي
و 7آالف سضائح أاجنبي““ ،مÈزا
بأان دائرته الوزارية تسضعى إا¤
تعزيز قدرة السضتيعاب ا◊الية
بهذه الولية من ““  1800سضرير
حاليا إا ¤حدود  8آالف سضرير
واŸشض- - -اري- - -ع ا÷دي - -دة ال - -ت - -ي
سضتنجز سضÎفع طاقة السضتيعاب
إا 3700 ¤سضرير““.
على هامشض معاينته لفندق
““الزيبان““ ،أافاد الوزير بأان هناك
““ط -ل-ب-ا م-ت-زاي-دا ع-ل-ى السض-ي-اح-ة
ا◊موية وهي ل تتطلب الكثÒ
من اإلمكانيات““ ،مشضÒا إا ¤أانه
سضيتم ““متابعة ا◊ركة السضياحية
على اŸسضتوى الوطني ولسضيما
الصضحراوية والشضتوية منها ،من
خÓل تنصضيب خلية على مسضتوى
دائرته الوزارية““ .
أاكد الوزير أان هناك ““عجزا

‘ اŸنشض- - - - - -آات وط- - - - - -اق- - - - - -ات
السضتيعاب““ ،لفتا إا ¤أانه سضيتم
““ال- -ت- -ك- -ف -ل ب -ه -ذا ا÷انب ع -ل -ى
اŸدى اŸت -وسض -ط ،لسض-ي-م-ا وأان
ال -دول -ة ت-ت-ط-ل-ع -ك-م-ا ق-ال -إا¤
رف-ع ق-درة السض-ت-ي-ع-اب ال-وط-نية
من  120أالف سضرير حاليا ،إا¤
 240أالف سضرير ‘ حدود العام
. ““ 2025
ف- -ي- -م- -ا ي- -خصض ال- -ع Ó-ج
ال -ت -ق-ل-ي-دي ولسض-ي-م-ا ال-ت-داوي
ب -ال -رم -ال ،أاك -د ال -وزي-ر أان-ه ”
ت -وق -ي -ف -ه ب -ن -اء ع -ل -ى أاسض-ب-اب
وجيهة ،مشضددا ‘ هذا السضياق
ع-ل-ى وج-وب ال-ق-ي-ام ب-دراسضات
حول مدى فاعلية هذا العÓج
لضض - - -رار
وك- - - -ذلك نسض- - - -ب- - - -ة ا أ
وسض-ت-ت-خ-ذ السض-ل-ط-ات ق-راراتها
بناء على التقنيات والدراسضات
ا÷دي - - -دة ح - - -ول ال - - -ت - - -داوي
بالرمال““.

الندوة الوطنية حول ““العنف ضسد اŸرأاة““ بتيارت

إجماع على تفعيل إلقوإن Úوإلتششريعات إلتي أإقرتها إلدولة
 7600إمرأإة تعرضشت للعنف من طرف إلرجال

دعت رئ -يسس -ة ال -ل-ج-ن-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-مرأاة العاملة
‘ ا’–اد ال -ع -ام ل-ل-ع-م-ال
ا÷زائ - - -ري ،Úسس - - -م- - -ي- - -ة
صس- - - -ا◊ي ،أاول أامسض ،إا¤
ضس -رورة ال -ت -ك -ف -ل ب-اŸرأاة
و’سس- - -ي- - -م- - -ا ال- - -ع - -ام - -ل - -ة
وحمايتها من جميع أانواع
العنف اŸسسلط عليها.

تيارت :ع .عمارة

قالت صضا◊ي ‘ ندوة وطنية حول العنف ضضد
اŸرأاة ،ن -ظ -مت ب -ولي -ة ت -ي-ارت ،أان اŸرأاة ح-ق-قت
مكاسضب كبÒة ‘ ›ال التشضريع و تطبيق القوانÚ
و يبقى العمل على كسضب ا÷انب الجتماعي.
عن عدد النسضاء اŸعنفات ‘ ا÷زائر ،قالت
صضا◊ي أان عددهن يتجاوز  7600امرأاة تعرضضت
ل- -ل- -ع -ن -ف م -ن ط -رف ال -رج -ل ،داع -ي -ة ال -رج -ل إا¤
اŸشضاركة ‘ مثل هذه اŸلتقيات التحسضيسضية ،كونه
رق- -م- -ا م- -ه- -م -ا ‘ اŸع -ادل -ة ،وح -ثت اŸرأاة ع -ل -ى
اŸشضاركة بقوة ‘ الدفاع عن نفسضها عن طريق
ال-ت-ع-رف ب-ث-ق-اف-ة ال-ق-وان Úوال-تشض-ريعات التي تردع
اŸع -ت -دي-ن ع-ل-ي-ه-ا ،وأاضض-افت أان ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
شض-رعت م-ن-ذ شض-ه-ري-ن ‘ ع-ق-د م-ل-ت-ق-ي-ات ون-دوات
لتحسضيسض اŸرأاة .
اŸل -ت -ق -ى ال -ذي حضض -رت -ه ال -ك -ث Òم -ن ال -وج-وه
النسضائية اÙلية كان فرصضة لتبادل اآلراء حول
كيفية تطبيق القوان ،Úوسضبل الدفاع الشضرعي عن

اŸياه..السسكن والنظافة ..من مطالب السسكان

إنششاء ÷نة تنفيذية للمتابعة وإلتسشي Òإلتنموي
اسس-ت-بشس-ر م-واط-ن-و عاصسمة و’ية خنشسلة
خÒا ،ب-إانشس-اء ÷ن-ة ت-ق-ن-ي-ة و’ئ-ي-ة Ÿت-ابعة
ﬂتلف الÈامج التنموية اŸسسجلة واŸهيكلة
ضس -م-ن ﬂت-ل-ف ب-رام-ج ال-ت-ج-ه-ي-ز ال-ع-م-وم-ي،
ب-غ-رضض ال-ت-نسس-ي-ق ا÷ي-د واŸسس-ت-م-ر ل-ت-ن-فيذ
وا‚از ورف- - - -ع وتÒة سس Òأاشس- - - -غ- - - -ال ه - - -ذه
’طار اŸعيشسي لسسكان
اŸشساريع Ãا يحسسن ا إ
بلدية خنشسلة الذين علقوا أامالهم على هذه
اللجنة ا÷ديدة للتكفل Ãشساكلهم Ãختلف
القطاعات ،كونها تتكون من أاعضساء الهيئة
التنفيذية التي “لك سسلطة اتخاذ القرار.
” ضضمن هذا اإلطار ،اإلعÓن نهاية األسضبوع
اŸاضضي ،عن قرار إانشضاء هذه اللجنة اŸمضضي من
طرف وا‹ الولية حيث تتكون من ›موعة من
اŸدراء ال-ت-ن-ف-ي-ذي Úل-ل-ق-ط-اع-ات اŸهمة كالسضكن،
ال-ت-ع-م Òوال-ب-ن-اء ،اŸوارد اŸائ-ي-ة ،ال-ط-اق-ة ال-بيئة،
ورئيسضي دائرة وبلدية خنشضلة ومدراء مؤوسضسضات
اŸي -اه ،ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از ،دي-وان الÎق-ي-ة
والتسضي Òالعقاري وغÒهم.
تضض- -م -ن ق -رار اإلنشض -اء اŸذك -ور ،أان اŸه -م -ة
الرئيسضية لهذه الهيئة اإلدارية التنفيذية ا÷ديدة
والتي Œتمع وجوبا مرة كل شضهر ،تتمحور حول
م -ت -اب -ع -ة ﬂت -ل -ف اŸشض -اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة Ãخ-ت-ل-ف
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القطاعات بغرضض ا‚ازها ‘ وقتها اÙدد مع
ال-ت-نسض-ي-ق ا÷ي-د ب Úك-ل ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ةÃ ،ا
يرفع اŸسضتوى اŸعيشضي للمواطن ،Úمع اقÎاح كل
مشضروع تراه اللجنة مهم لصضالح السضكان ‘ ﬂتلف
اÛالت.
تعيشض عاصضمة الولية خنشضلة ،مشضاكل متنوعة
وعلى عÓقة مباشضرة با◊ياة اليومية للسضكان سضبق
لـ ““الشض -عب““ وان ت -ط-رقت ل-ل-ع-دي-د م-ن-ه-ا ،ك-ت-ده-ور
الوضضع البيئي لشضوارع اŸدينة وسضوء تسضي Òمرفق
النظافة من طرف بلدية خنشضلة ألسضباب تتعلق
بسضوء التسضي ،Òوكذا تعطل ا‚از الÈامج السضكنية
الجتماعية اŸوزعة على أاصضحابها والتي  ⁄تسضلم
◊د السضاعة ،منذ سضنة .2014
هذا إاضضافة إا ¤النقصض ا◊اد ‘ التزود باŸياه
الشضروب وتدهور حالة الطرقات وسضط وع Èأاحياء
اŸدينة وغÒها من اŸشضاكل اليومية التي يأامل
بشضأانها السضكان ضضرورة التعامل ا÷دي معها من
طرف الهيئة التنفيذية للولية واÛلسض البلدي
اŸن -ت -خب ح-دي-ث-ا ح-ت-ى ت-رق-ى ب-ل-دي-ة خ-نشض-ل-ة إا¤
مصضاف بلديات عواصضم الوليات األخرى بضضمان
حد أادنى من شضروط اŸدينة.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

اŸرأاة ،و‘ هذا السضياق قالت رئيسضة
ج-م-ع-ي-ة ال-وئ-ام ل-ل-دف-اع ع-ن الشضباب
نصضÒة ب-ل-م-خ-ط-ار ،أان اإلحصض-ائ-يات
ت -ع -د ك-ل  10سض-ن-وات وق-د ضض-ب-طت
اإلحصضائيات رفقة الطبيبة الشضرعية
السض-ي-دة ن-ه-ار ب-اŸسض-تشض-ف-ى اÙل-ي
يوسضف دامرجي ،حيث ” تسضجيل
 638ح-ال-ة سض-ن-ة  1993و 1184سضنة
 2000وارتفعت إا 80 ¤باŸائة سضنة
 2010بعدد  2071حالة عنف ،أاما ‘
سضنتي  2015/ 2014فلم تسضجل أاي
حالة تعٍد بسضبب القوان Úا÷ديدة
التي سضنت ضضد العنف على اŸرأاة ،أاما ‘ سضنة
 2017فقد ” تسضجيل  7حالت جلها أادت إا ¤قتل
اŸرأاة بآالت حادة.
أاما اولد بن سضعيد حورية ،مديرة إاذاعة تيارت
فقد رافعت لصضالح اŸرأاة بشضكل عام ،وقالت انها
يجب أان –مي نفسضها بنفسضها من خÓل التسضلح
باإلرادة و القوان Úو التشضريعات التي أاقرتها الدولة
ا÷زائرية ،والتكتل داخل تنظيمات نسضوية ،وعدم
التكتم والتسضامح مع ما تتعرضض له من اهانات
واعتداءات لكونها أاصضبحت رقما ‘ معادلة تركيبة
اŸواط -ن -ة وال -ف -رد ا÷زائ -ري ،وأاضض -افت ي-جب ان
–ل لغة ا◊وار ﬁل لغة العنف ،وأانه على جميع
مكونات اÛتمع من ﬂتصض Úاجتماعي Úو أاطباء
و›تمع مد ‘ ،Êالنقل ‘ ،األسضواق و‘ األماكن
العمومية مرافقة اŸرأاة اŸعنفة.
حياة خلفي رئيسضة بلدية حمادية ،خÓل تدخلها
ق -الت ك -ون -ه -ا ام -رأاة وح-ي-دة ت-رأاسض ›لسض-ا ب-ل-دي-ا
بولية تيارت ،تعت Èنفسضها ‘ مركز قرار ﬁلي
Áك -ن أان ي -داف -ع ع -ن اŸرأاة وك -ي -ان-ه-ا ع-ل-ى األق-ل
ببلديتي إليجاد حلول لنشضغالتها ،موجهة كÓمها
ل -ل -ج-م-ي-ع ““ ارف-ع-وا أاي-دي-ك-م ع-ن اŸرأاة و ات-رك-وه-ا
تشضارككم ‘ بناء األسضرة أاول و ‘ الوطن ثانيا““.
خ-اط-بت ال-نسض-اء ““ارف-ع-ن اÿوف وال-ت-خ-وف ع-ن-كم
سضتنجحن““.
خرج اŸلتقى بتوصضيات سضÎفع إا ¤القيادة
العامة ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري ،Úمن بينها
ال -ت -حسض-يسض وال-ت-ث-ق-ي-ف ح-ول ال-تشض-ري-ع واسض-ت-غÓ-ل
ال -ق -ان -ون ،ودع -م ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -غ-ي ÒاŸوروث-ات
الجتماعية اŸهمشضة للمرأاة والتضضامن إلبعاد كل
التهديدات التي –اك ضضد اŸرأاة و“سض كرامتها.
كما حثت التوصضيات على جمع إاحصضائيات حول
حالت العنف ضضد اŸرأاة لبناء مرافعات فعلية،
وكذا إانشضاء مراكز إليواء النسضاء اŸعنفات والتكفل
بهن.
الم Úالولئي ل–Óاد العام للعمال ا÷زائريÚ
خالدي عبد القادر الذي قام بتكر Ëبن زعمة
فتيحة تثمينا Ûهوداتها قال ‘ كلمته مازحا
يجب النظر إا ¤الرجل الذي يعنف هو اآلخر وأانه
منذ انتخابه على رأاسض ال–اد وهو يناضضل رفقة
النسضاء من اجل الرفع من قيمة اŸرأاة العاملة و
يثمن ›هوداتها.
أاما رئيسض بلدية تيارت بوثلجة رابح فقد ثمن
دور اŸرأاة و لسضيما ‘ اÛلسض البلدي الذي يضضم
العديد من النسضاء ‡ا يسضهل التعامل مع اŸرأاة.

السسبت  16ديسسمبر  2017م
الموافق لـ  27ربيع اأ’ول  1439هـ
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’نابيب إلزجاجية باŸسصيلة
شصركة مغرب بايب لصصناعة إ أ

‰وذج للعتماد على إŸوإد إÙلية وتوف Òفرصس عمل للشسباب
خطت شصركة مغرب بايب إندسصÎي
’ل-ي-اف إل-زج-اج-ي-ة
لصص -ن -اع -ة ق -ن -وإت إ أ
باŸسصيلة ،خطوإت جد إيجابية ‘ ›ال
’ن -ت-اج إÙل-ي م-ن-ذ ت-أاسص-يسص-ه-ا
ت -ط -وي -ر إ إ
’سصوإق إلوطنية
سصنة  2004وغزت به إ أ
وإلدولية ،إعتمادإ على تقنيات حديثة
ج -ع -ل -ت-ه ي-ن-افسس إل-ع-دي-د م-ن إŸن-ت-ج-ات
’وروب-ي-ة وإل-ع-اŸي-ة Ãميزإت ومعايÒ
إ أ
“زج ب ÚإŸوإصص - -ف - -ات إŸي- -ك- -ان- -ي- -ك- -ي- -ة
وإل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات إ◊دي-ث-ة ،سص-اه-مت
بشص-ك-ل ف-ع-ال ‘ ب-ن-اء إ’ق-تصص-اد إل-وطني
وإÙلي على إلسصوإء.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاكد مسس Òشسركة مغرب بأيب اندسسÎي لصسنأعة
ق -ن -وات اأ’ل-ي-أف ال-زج-أج-ي-ة ب-ع-ل-ي ا ‘ Òÿك-ل-م-ة
أالقأهأ ‘ اليوم اŸفتوح على اإ’عÓم ،نظم Ãقر
الشس-رك-ة ب-أŸن-ط-ق-ة الصس-ن-أع-ي-ة ب-حضس-ور السسلطأت
ال-و’ئ-ي-ة وال-ع-دي-د م-ن ‡ث-ل-ي الصس-ح-أف-ة اŸك-توبة
واŸرئ -ي-ة واŸسس-م-وع-ة ،أان ت-ن-ظ-ي-م ال-ن-دوة ي-ه-دف
بألدرجة اأ’و ¤إا ¤الوقوف عن قرب على اآ’لة
اإ’نتأجية الوطنية بهدف دعم ﬂطط ا◊كومة
الرامي إا ¤تطوير ا’قتصسأد الوطني ع Èترقية
ا’سستثمأر ودعم اŸنتج اÙلي الذي يندرج ‘
إاطأر Œسسيد برنأمج رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،وكذا التعرف على مأ تقدمه اŸؤوسسسسة
ا÷زائ- -ري- -ة ،إاذا م- -أ أاع -ط -يت ل -ه -أ ال -ف -رصس -ة وي -د
اŸسسأعدة بأ’عتمأد على اŸواد اأ’صسلية اÙلية
ومأ –تويه من خصسأئصش صسنأعة أانأبيب اأ’ليأف
ال -زج -أج -ي -ة خ -أصس -ة وأان -ه -أ ح -م-لت ع-ل-ى ع-أت-ق-ه-أ
مسسؤوولية التطور والبقأء ‘ ظروف صسعبة ومنأخ
أاصسعب ،إا’ أانهأ أاصسبحت قطب عأŸي إ’نتأج هذا
النوع من اأ’نأبيب.

طاقة إنتاجية كبÒة وموإصسفات إنتاج وفق
إŸعاي Òإلدولية
“ك-نت شس-رك-ة م-غ-رب ب-أيب م-ن-ذ نشس-أت-ه-أ سس-ن-ة
 2004من تطوير نفسسهأ بأ’عتمأد على البحوث
العلمية وخÈة عمألهأ وإاطأراتهأ من خÓل –قيق
قفزة نوعية ‘ ›أل الصسنأعة وتقلد مراتب أاو¤
‘ ›أل الطأقة اإ’نتأجية وخلق فرصسة عمل كبÒة
للشسبأب رغم صسعوبة اŸهمة ،حيث “كنت الشسركة
بحسسب بعلي ا Òÿمن الوصسول إا ¤طأقة إانتأجية
تقدر بـ  600كلم ‘ السسنة ‘ أاو ¤بداية نشسأطهأ
سسنة Ã 2001رافقة البنك اÿأرجي.
أاشسأر اŸتحدث إا ¤أان الشسركة قأمت بتوسسعة
كبÒة وتÎبع على مسسأحة تقدر بـ  04هكتأرات
و“ -ل-ك  05خ-ط-وط إان-ت-أج وورشس-ت Úل-ل-م-ل-ح-ق-أت
والÎك -يب ،وتصس -ن -ع اأ’ن -أب -يب ال -زج -أج -ي-ة ب-حسسب
اŸتحدث بأ’عتمأد على عملية اللف اÙوري
اŸتواصسل واŸنقطع بأسستخدام اأ’ليأف الزجأجية

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

تصسدير إألنابيب إ ¤أإŸانيا قريًبا

دعوة إ ¤إ◊فاظ على إألمانة وإلقتدإء بجيل إلثورة
إح - - -تضص - - -نت ج - - -ام- - -ع- - -ة
““إل-دك-ت-ور م-و’ي إل-ط-اهر““،
صص- - - -ب - - -اح أإول أإمسس ،ن - - -دوة
ت-اري-خ-ي-ة إح-ي-اء Ÿظ-اهرإت
 11ديسص - - - -م 1962 Èمن
ت -ن-ظ-ي-م إŸن-ظ-م-ة إل-وط-ن-ي-ة
للتضصامن إلطÓبي وبحضصور
‡ي-ز ل-ل-م-جاهدين وإلطلبة
’عÓم
إ÷امعي Úووسصائل إ إ
وإÛاه - -د شص - -ن- -اف- -ة إح- -م- -د
رفيق درب إلرئيسس إلرإحل
هوإري بومدين إلذي خصس
بتكر Ëخاصس.

سسعيدة :ج .علي
وم -أدة ال-رات-ن-ج ب-ول-يسس Îورم-ل السس-ي-ل-ي-ك-أ ب-أق-ط-أر
تÎاوح مأب 80 Úإا 2600 ¤ملم بطول مقيأسسي
12مÎا وضسغط من  01إا 40 ¤بأر ،بحسسب الطلب،
خ -أصس -ة وان ت-ق-ن-ي-ة اإ’ن-ت-أج اŸت-ب-ع-ة تضس-م-ن ج-ودة
اأ’نأبيب غ ÒاŸعدنية ،طبقأ للمعأي Òالصسنأعية
العأŸية ،يضسأف إا ¤هذا يوجد بألشسركة Èﬂ
مدعم بأحدث التجهيزات واأ’هم من هذا أانهأ
تشسغل قرابة  400عأمل وكلهم جزائري ،Úوتصسنع
منتوجأ ذكيأ يتأقلم مع كل الظروف الطبيعية ويغزو
 05قأرات ÷ودته واسستعمأ’ته الكثÒة على غرار
خ - -ط - -وط الصس - -رف الصس - -ح - -ي وخ - -ط- -وط اŸي- -أه
ومنظومأت الري وإاطفأء ا◊رائق ومعأ÷ة اŸيأه
وﬂأرج تصس- -ري- -ف م- -ي- -أه ال- -ب- -ح- -ر ،يضس- -أف إال- -ي -ه
اسستعمأ’ته ‘ نقل السسوائل ا’كألة ومنظومأت نوع
الكÈيت ،كمأ يسستعمل بحسسب اŸتحدث ‘ –لية
ميأه البحر و›أري اŸيأه الصسنأعية نأهيك عن
اسس -ت -ع -م -أ’ت -ه -أ ‘ ›أري اŸي -أه الصس -ن-أع-ي-ة و‘
مشس -أري -ع ال -تÈي -د اŸرك-زي-ة وال-ت-ح-ويÓ-ت ال-كÈى
للميأه.
نّوه بعلى ‘ حديثه إا ¤أان الطلب على اأ’نأبيب
اأ’ل -ي -أف ‘ ت-زاي-د مسس-ت-م-ر ح-ت-ى م-ن ال-ع-دي-د م-ن
الدول اŸتقدمة على غرار دول أاوروبأ وأاŸأنيأ
التي تسسعى الشسركة خÓل اأ’يأم القليلة القأدمة إا¤
تصس-دي-ر أان-أب-يب اأ’ل-ي-أف ال-زج-أج-ي-ة إال-ي-هأ ،وارجع
مسس Òالشسركة سسبب تزايد الطلب على اŸنتوج إا¤
اŸميزات التي ينفرد بهأ من بينهأ انه مقأوم للتآأكل
وا◊م-وضس-ة وي-ح-م-ل فÎة ط-وي-ل-ة ل-ل-تشس-غ-يل الفعأل
م- -ق -درة بـ  50ع-أم-أ وك-ذا اŸق-أوم-ة اŸي-ك-أن-يكية
العألية وعدم ا◊أجة إا ¤الطÓء والعزل وا◊مأية
الكهربأئية والكيمأوية وا◊مأية حتى من أاشسكأل
ال- -ت- -آأك- -ل اأ’خ- -رى يضس -أف إا ¤ه -ذا ب -حسسب ن -فسش
اŸت-ح-دث ال-ت-ك-ل-ف-ة اŸن-خ-فضس-ة ل-ل-تشس-غيل وميزات
ع -ل -م -ي -ة دائ -م -ة وخ -ف -ة وزن -ه -أ م -ق -أرن -ة بـأن -أب-يب
اÿرسسأنة وتكلفة نقل منخفضسة و’ يتطلب معدات
ت-رك-يب ب-أه-ظ-ة ال-ث-م-ن لÎك-ي-ب-ه-أ ون-ع-ومة سسطحهأ
الداخلي.

دعم إŸنتج إÙلي للنهوضس بالقتصساد إلوطني
دعأ مسس Òشسركة مغرب بأيب اندسسÎي لصسنأعة

ق -ن -وات اأ’ل -ي -أف ال -زج -أج-ي-ة إا ¤إاع-ط-أء اأ’ول-وي-ة
للمنتج اÙلي من خÓل دعمه للنهوضش بأ’قتصسأد
الوطني والتخلي عن ا’سستÒاد اŸفرط أ’نه يهدم
اŸؤوسسسس -أت وا’ق -تصس -أد ك -ك -ل ،ل -ذا وجب ب -حسسب
اŸتحدث أان يخصش ا’سستÒاد من قبل اŸنتجÚ
ل-ل-م-واد اŸك-م-ل-ة ل-لسس-وق اÙل-ي-ة م-ع ال-ع-م-ل ع-ل-ى
إاي -ج -أد ب -دي -ل وح -ل -ول ل -ه -أ م -ع ال-وقت ،م-ؤوك-دا أان
اŸؤوسسسسة تهدف إا ¤ترقية اŸنتج اÙلي وخÒ
دليل هو حصسول الشسركة على شسهأدة ““ازو 9000
سسنة  2008وعلى شسهأدة اŸطأبقة سسنة  ،2012من
خÓل إانتأج منتجأت مطأبقة وفق طلبأت الزبأئن
وا’سس-ت-م-أع إال-ي-ه-م وال-ت-حسس Úال-داخ-ل-ي وا’ع-ت-مأد
على معدل اندمأج يقدر بـ  100بأŸأئة من اليد
العأملة و 65بأŸأئة من اŸواد اأ’ولية اÙلية،
وتهدف الشسركة بحسسب مأ أاد ¤به اŸتحدث إا¤
توسسعة اإ’نتأج وخلق فرصش عمل أاخرى وتعزيز
ال-ث-ق-ة ل-دى اŸسس-ت-ث-م-ري-ن وال-ع-م-ل ع-لى زرع ثقأفة
ال -وع -ي ا÷ب -أئ -ي ل-دى اŸؤوسسسس-أت اأ’خ-رى ل-دع-م
خ -زي -ن -ة ال -دول -ة ،مشسÒا ‘ ف-ح-وى ح-دي-ث-ه إا ¤أان
ا÷زائ -ر ب -ح -أج -ة إا ¤ب-ن-أء  01م-ل-يون و 500أالف
م -ؤوسسسس -ة ل -ل -ن -ه -وضش ال-ف-ع-ل-ي ب-أ’ق-تصس-أد ال-وط-ن-ي
وتطويره.

إإعطاء إإشسارة إ‚از ›مع سسياحي
وترفيهي لأللعاب إŸائية
وضسع وا‹ و’ية اŸسسيلة ،نهأية اأ’سسبوع ،برواق
ب -ل -دي -ة او’د م -نصس -ور ب -أŸسس -ي -ل -ة ح-ج-ر اأ’سس-أسش
Óلعأب اŸأئية
Ÿشسروع ›مع سسيأحي وترفيهي ل أ
Ãسسأحة إاجمألية تقدر بـ  100412م Îمربع Ÿألكه
بن يحي اŸهدي الذي أاكد ‘ كلمة أان اŸشسروع
›مع سسيأحي وترفيهي يحتوي على  10هكتأرات
ي -وج -د ب -ه اك Èب -ح -ر اصس -ط-ن-أع-ي ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
الوطني يÎبع على مسسأحة  14000م Îمربع من 35
مسسبح ،منهأ  20مسسبحأ عأئليأ ويحتوى اŸشسروع
على مركز Œأري و 35مطعمأ وكل واحد منهأ
خأصش بدولة ،وأاشسأر إا ¤انه سسوف يفتح أابوابه
خÓل الصسيف القأدم ويوظف  480عأمل منهأ 280
م -نصسب دائ -م ،ك-م-أ ي-خ-ل-ق ح-رك-ي-ة ونشس-أط Œأري
واسسع.

–ت شسعأر ““آاخر مسسمأر ‘
ن- -عشش ا’سس- -ت- -ع- -م- -أر““ ،ن- -ظ- -مت
اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-تضس-أم-ن
الطÓبي Ãدرج مألك بن نبي
ندوة تأريخية نشسطهأ أاسسأتذة ‘
ال- - -ت- - -أري- - -خ وب- - -حضس- - -ور ‡ي - -ز
ل -لشس -خصس -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ب-أرزة
اÛأه-د شس-ن-أف-ة اح-م-د ،رف-ي-ق
ال - -رئ - -يسش ““ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن““
والقأدم من و’ية “وشسنت.
ق- -أل رضس- -أ ب -رب -وشس -أ ،اأ’مÚ
ال-و’ئ-ي ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أان-ه ‘ إاط-أر
إاحيأء الذكرى Ÿ 57ظأهرات 11
ديسسم 1960 Èنظمت اŸنظمة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -تضس-أم-ن ال-طÓ-ب-ي
اأ’م -أن -ة ال-و’ئ-ي-ة بسس-ع-ي-دة ه-ذه
ال-ت-ظ-أه-رة ب-أل-ت-نسس-ي-ق م-ع بعضش
اŸدي - -ري - -أت ،وق- -د ال- -ت- -ق- -ي- -ن- -أ
اÛأه -د ،الشس -خصس -ي-ة ال-ن-أدرة،
اح -م-د شس-ن-أف-ة ،ال-ذي سس-ب-ق وأان
ق -أل ع -ل -ي -ه ال-رئ-يسش ““ب-وم-دي-ن““
رحمه الله ““ :كأن يهز الشسكأرة
من وادي الشسلف إا ¤مغنية مأ
يخصسشش منهأ فلسش واحد““.
اسس- -ت- -ذك -ر اÛأه -د اح -م -د
شس -ن -أف -ة ب -ط -و’ت ج -ي -ل ال-ث-ورة
ورح -ل -ة ك -ف -أح-ه م-ع رف-أق درب-ه
ق -أئ  ““ :Ó-ك -م أان -أ مسس -رور ب -ه-ذه
ال- -و’ي- -ة وأان- -أ ب Úأاف -راد ا÷ي -ل
القد Ëالثوري وا÷يل ا÷ديد،
ع- -ل- -م- -أ أان ب- -وم- -دي -ن سس -ل -م -ن -ي
الشس- -ك -أرة شس -خصس -ي -أ واع -تÈه -أ
أامأنة ‘ ذلك اليوم  11ديسسمÈ
 1960وسس -ل -كت اŸسس -ألك –ت
غ- -ط- -أء ا◊ل -ف -أء إا ¤أان وصس -لت
اأ’مأنة ،بعدهأ أابلغته بوصسولهأ
‘ أام - - - -أن““ ،اأ’م Úال- - - -و’ئ- - - -ي
ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-نية للمجأهدين
““ح -م-ل-ي-ل-ي ب-ل-ق-أسس-م““ اسس-ت-حسس-ن
اŸب -أدرة داع -ي-أ ج-ي-ل ال-ي-وم إا¤
ا’قتداء Ãآأثر جيل الثورة ،وقد
ع Èه- -ذا اأ’خ Òع- -ل -ى ه -أمشش
ه -ذه ال -ن -دوة ال-ت-أري-خ-ي-ة ب-و’ي-ة

سس -ع -ي -دة Ãث-أب-ة صس-رح ت-أري-خ-ي
يسس - - -ت - - -وعب ك- - -ل ال- - -ب- - -أح- - -ثÚ
وال -دارسس Úل -ل -ت -أري -خ ال -وط-ن-ي،
معتÈا إايأه اŸكسسب الذي من
شس -أن -ه ن -فضش ال-غ-ب-أر ع-ن ت-أري-خ
ا÷زائ- -ر  -ج -زائ -ر الشس -ه -داء -
مؤوكدا ‘ الوقت نفسسه أان البأب
سسيكون مفتوحأ لكل البأحث‘ Ú
›أل ال -ت -أري-خ قصس-د اسس-ت-غÓ-ل
معلومأتهم ‘ رفع هذه اŸعأ⁄
حيث جأءت هذه الندوة لغرسش
وزرع وق- -ف -ة ت -ذك -أري -ة ت -زرع ‘
اأ’ج -ي -أل حب ال -وط-ن وت-أري-خ-ه
وتضسحيأت أابطأله الذين قدموا
ال - -ن- -فسش وال- -ن- -ف- -يسش م- -ن أاج- -ل
اسسÎجأع حرية وسسيأدة الوطن.

يوم –سسيسسي حول ﬂاطر
إألنÎنت وإıدرإت
‘ إاط- - -أر ج- - -ه- - -ود ال - -دول - -ة
اŸت- -واصس -ل -ة Ùأرب -ة ﬂت -ل -ف
أاشس - - - -ك- - - -أل وأان- - - -واع اıدرات
وال - -ت - -دخ Úوأاخ- -ط- -أر ا’نÎنت
سس -ط -ر ال -ف-وج ال-كشس-ف-ي ““ﬁم-د
ب- - -وراسش““ ي- - -وم- - -أ –سس - -يسس - -ي - -أ
ب -أل-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ت-وسس-ط-ة ج-ب-أر
ا◊أج ب- -ب- -ل- -دي- -ة سس- -ي -دي ع -م -ر
Ùأربة هذه اأ’شسكأل وا◊فأظ
على السسكينة العمومية وتزويد
الشس- -رائ- -ح اŸت- -ع- -ل- -م -ة ب -ك -أم -ل
التوجيهأت حول كيفية التعأون
مع كل ا÷هأت وخأصسة ا÷هأت
اأ’م -ن -ي-ة وا◊رصش ع-ل-ى احÎام
القأنون.
اح- -تضس -نت ق -أع -ة اأ’سس -أت -ذة
Ãتوسسطة ““جبأر ا◊أج““ ،اليوم
ال -ت-حسس-يسس-ي ،ال-ذي شس-أرك ف-ي-ه
أاف-واج م-ن ال-تÓ-م-ي-ذ واأ’سس-أت-ذة
واأ’م -ن ال -وط -ن -ي ،وق -أل رئ -يسش
ال -ف -وج ال -كشس -ف -ي ث-أب-ت-ي ﬁم-د

’نتاج وتوزيع
تتجه شصركة ““مغرب بايب““ إ
’لياف إلزجاجية بتكنولوجيا عالية
أإنابيب إ أ
ذإت جودة Ãعاي ÒعاŸية وصصديقة للبيئة،
’سصوإق إÿارجية ،ولن يقتصصر
نحو إقتحام إ أ
ذلك ع -ل -ى إف -ري -ق -ي -ا وح -ده-ا ك-ون-ه-ا تسص-ت-ع-د
’Ÿانية ،بالرغم من إدرإكها
’قتحام إلسصوق إ أ
أإن عملية إلتصصدير ليسصت بالسصهلة ،و–مل
ه-ذه إلشص-رك-ة إÿاصص-ة إل-وإع-دة إل-ع-دي-د م-ن
إŸشص -اري -ع ‘ إط -ار ت -وسص -ي -ع إسص -ت -ث-م-ارإت-ه-ا ،أإي
’ن-اب-يب إل-ن-ف-ط-ية حتى ’
ل-تشص-م-ل صص-ن-اع-ة إ أ
ي -ق -تصص -ر إن -ت -اج -ه-ا ع-ل-ى ق-ط-اع إŸوإرد إŸائ-ي-ة
وحدها ،على إعتبار أإنها تطرح أإنابيب غÒ
ق -اب -ل -ة ل -لصص-دأإ وب-نسص-ب-ة إن-دم-اج  100باŸائة،
’ول -ي -ة ،ف -نسص -ب -ة
ب- -ي- -ن- -م- -ا ب- -خصص -وصس إŸوإد إ أ
’ن-اب-يب إŸن-ت-ج-ة ﬁل-ي-ا وإŸت-وف-رة ‘ إلسص-وق
إ أ
إلوطنية تقدر بـ 65باŸائة.

خÓل مرافقة اŸشسأريع ومكأتب الدراسسأت ،ويسسهر
““ Èﬂمغرب بأيب““ على –سس ÚالعÓمة التجأرية
الوطنية بشسكل مسستمر.
 ⁄يخف بعلي اŸسس Òصسعوبة –دي التصسدير،
وبألرغم من ذلك فإأن اŸؤوسسسسة عأزمة على اقتحأم
أابعد اأ’سسواق ‘ أاوروبأ أاو إافريقيأ ،والبداية مرتقبة
ق -ري -ب-أ ،ان-طÓ-ق-أ م-ن السس-وق اأ’Ÿأن-ي-ة ب-أل-ن-ظ-ر إا¤
القدرات التي تزخر بهأ هذه الشسركة ،ويعتقد بعلي
أانه ’ يكفي توف Òمنتوج جيد لتصسديره ،وإا‰أ ينبغي
إارسسأء ثقأفة حقيقية للتصسدير تبدأا من العÓقأت
ا÷يدة إا ¤التحكم ‘ تقنيأت التسسويق ““اŸأركتينغ““.

إلتطلع لتزويد قطاع إلنفط Ãنتوج جيد

ومهندسش و ﬂتلف الكفأءات الوطنية على الرفع من
ت-ع-داد ال-ع-م-أل مسس-ت-ق-ب ،Ó-ع-ل-ى اع-ت-ب-أر أان ط-أق-ت-هأ
اإ’ن -ت-أج-ي-ة تصس-ل إا 500 ¤ك-ل-م م-ن اأ’ن-أب-يب سس-نويأ
وÁكنهأ أان تنتج كميأت أاك ،Èعلمأ أانهأ تعكف على
إانتأج أانأبيب اأ’ليأف الزجأجية وفق تقنيأت Œمع
م -أ ب ÚاŸواصس -ف -أت اŸي-ك-أن-ك-ي-ة ا◊دي-ث-ة أ’ن-أب-يب
ا◊دي-د ل-ل-ت-آأك-ل ،وال-ت-ي ت-ع-د ح Ó-ج-ي-دا ل-ل-ك-ث Òم-ن
ا’سستعمأ’ت ،ويذكر أان مواصسفأت أانأبيب اأ’ليأف
ال -زج -أج -ي -ة ت -خضس -ع Ÿع -أي Òا÷م -ع-ي-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة
’ختبأر اŸواد واŸنظمة الدولية للمعأي ÒواŸعأيÒ
الÈيطأنية.

رإئدة إفريقيا بجودتها
ا÷دي -ر ب -أإ’شس -أرة ،ف -إأن ه -ذه الشس -رك -ة ال-واع-دة
وطنيأ وكذا على الصسعيد اإ’فريقي ،على اعتبأر أان

أاف-أرق-ة م-ه-ت-مÃ Úن-ت-وج-ه-أ ال-ت-ق-وا ب-ه-أ ‘ معأرضش
ب- -أÿأرج ،ك- -أن -وا ي -ع -ت -ق -دون أان -ه -أ م -ؤوسسسس -ة ل -يسست
جزائرية وإا‰أ أاوروبية بألنظر إا ¤النوعية الرفيعة
لÓنأبيب التي تطرحهأ ع Èاأ’سسواق التي –رصش ان
تكون مواكبة أ’حدث التكنولوجيأت ،وفوق ذلك فإأن
هذا اŸنتوج من اأ’نأبيب مقأوم للحموضسة والتآأكل
وغ Òقأبل للصسدأا ،وكذا عدم حأجته كذلك أ’ي
طÓء ،وبأإ’ضسأفة إا ¤أانه سسهل للنقل وا’سستعمأل،
وتسستعمل هذه اأ’نأبيب للمأء الشسروب و–ويÓت
ا÷ر وك -ذا ال -ت -وزي -ع وال -ت -خ -زي -ن أاي ي-غ-ط-ي ج-م-ي-ع
النواحي اŸتعلقة بقطأع اŸوارد اŸأئية ،وتتواجد
هذه الشسركة ع 32 Èو’ية ،أاي على مسستوى نقل
اŸيأه وﬁطأت التطه Òو–لية اŸيأه والكهربأء
ومأ إا ¤غ Òذلك.
أابدى اŸسسؤوول اأ’ول عن الشسركة ا Òÿبعلي
اسستعداد إاطأرات شسركته تقد ËخÈة اŸؤوسسسسة من

قأئد فوج ﬁمد بوراسش لبلدية
سس - -ي - -دي ع- -م- -ر لـ«الشس- -عب““ ،إان
تنظيم هذا اليوم التوعوي جأء
ل -ت -حسس -يسش ال -ت Ó-م-ي-ذ ب-أخ-ط-أر
ال -ت -دخ Úواıدرات وع-واق-ب-ه
اÿطÒة خأصسة اأ’نÎنت ولعبة
ا◊وت اأ’زرق ◊م- -أي- -ة أاو’دن -أ
من هذا الضسرر وا◊رصش الدائم
ع- - -ل- - -ى Œنب ه- - -ذه اآ’ف- - -ة أ’ن
عواقبهأ خطÒة ووخيمة وأا“نى
‘ اأ’يأم القأدمة أان تعمم إان
شسأء الله ‘ جميع اŸؤوسسسسأت““.
ع- -رفت ت -دخ Ó-ت ك -ل م -ن
م -دي -رة اŸت -وسس-ط-ة ““ع-ط-أ ال-ل-ه
زهراء““ ومعظم اأ’سسأتذة الذين
أاجمعوا أان حبوب ““اإ’كسستأزي““
ال - - -ت - - -ي تسس - - -م- - -ى ‘ ا÷زائ- - -ر
““ا◊ل- -وى““ وه- -ي أاخ- -ط- -ر أان- -واع
اıدرات اŸنتشسرة ‘ العأ⁄
والذي عأدة مأ يتم تعأطيه على
شسكل كبسسو’ت أاو حبوب ،وقد
ع ّ-رف اأ’سس -أت -ذة ه-ذه ال-ن-وع-ي-ة
اÿطÒة ال -ت -ي تسس -بب ان -ف -ج -أر
خ Ó- -ي- -أ اŸخ وتسس- -بب ج- -ل- -ط- -ة
دمأغية قأتلة إا ¤جأنب الضسعف
ا÷نسسي.
اأ’سس-ت-أذة ““ي-ح-ي-أوي““ مدرسسة
ال- -ع- -ل- -وم ال- -ف- -ي- -زي- -أئ- -ي- -ة ق -ألت
لـ«الشسعب“““ «:أشسيت مع أاجيأل
ﬂت- -ل- -ف -ة وم Ó-ح -ظ -ت -ي خ Ó-ل
ا÷يل ا◊أ‹ أاي منذ  2010إا¤
ي- - -وم- - -ن- - -أ ه- - -ذا وم- - -ع ت- - -ط - -ور
ال- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي -أ غ -زى اŸن -أزل
واŸدارسش والشس - - -وارع و‘ ك- - -ل
مكأن أاطلب من اأ’وليأء الوقوف
جنبأ إا ¤جنب للقضسأء على هذه
اآ’ف -ة اÿطÒة ال -ط -أغ -ي-ة ع-ل-ى
اأ’سس-رة وأان-ب-ه-ه-م ب-أخ-ذ ا◊يطة
وا◊ذر على أابنأئهم لنتمكن من
م- -ع- -أ÷ة ه -ذا اŸرضش ق -ب -ل أان
يصسبح مرضش مزمن ‘ اÛتمع
وخأصسة فلذات أاكبأدنأ.

إدماج ذوي إ’حتياجات
إÿاصصة ‘ إلÎبية إلوطنية

منتوج Ãقاييسس عاŸية وإقتحام إلسسوق إألŸا Êقريبا

قّدم ا Òÿبعلي ،الرئيسش اŸدير العأم ،خÓل
اأ’ب-واب اŸف-ت-وح-ة ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-أ شس-رك-ت-ه Ãق-ره-أ
الكأئن بو’ية اŸسسيلة ،عرضسأ مسستفيضسأ عن مسسأر
اŸؤوسسسسة اإ’نتأجية والتحديأت التي تواجههأ ‘ ظل
ط -رح -ه -أ Ÿن -ت-وج Ãع-أي Òج-ودة وت-ن-أفسس-ي-ة ع-أل-ي-ة،
ويتمثل ‘ أانأبيب اأ’ليأف الزجأجية الصسديقة للبيئة
والتي دعت إاليهأ منظمة الصسحة العأŸية ،و–دث
اŸسس Òبعلي عن اŸشسأريع الواعدة التي –ملهأ
ه- -ذه الشس- -رك- -ة اŸت- -واج- -دة ‘ ع- -م -ق ا÷زائ -ر‘ ،
صسدارتهأ التصسدير إا ¤اأ’سسواق اÿأرجية إا ¤جأنب
توسسيع اإ’نتأج ليشسمل اأ’نأبيب النفطية ،و–رصش
الشس -رك -ة ال -ت -ي تشس -غ -ل م -أ ’ ي -ق -ل ع -ن  400عأمل
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بألفعل تتطلع هذه الشسركة الوطنية اÿأصسة التي
أاثبتت ‚أعة منتوجهأ ،من أاجل توسسيع تواجدهأ ‘
السسوق ،ولن يقتصسر مسستقب ÓتوفÒهأ للمنتوج لقطأع
اŸوارد اŸأئية ،كونهأ تتطلع من أاجل توف Òمنتجأت
ذات جودة عألية للقطأع النفطي ،وتنوي التواجد
شس- -ه -ر أاف -ري -ل اŸق -ب -ل ‘ صس -أل -ون وه -ران ال -دو‹،
ب-أع-ت-ب-أره أاضس-خ-م صس-أل-ون ل-ق-ط-أع ال-ط-أقة ،من أاجل
ع -رضش أاح -دث م -أ ت-ط-رح-ه ““م-غ-رب ب-أيب““ ،وكشس-ف
بعلي بأنهم ‘ اتصسأل مع ›مع سسونطراك وكذلك
مع نفطأل ،من أاجل إايداع ملفهم التقنيÿ ،وضش
Œربة جديدة من –ديأت اإ’نتأج والتي ’ شسك أانهأ
سسوف تعزز حظوظهم كذلك ‘ التواجد ع Èأاسسواق
خ-أرج-ي-ة وب-أل-ت-أ‹ ت-وسس-ي-ع اسس-ت-ثمأرات هذه الشسركة
وفتح فروع لهأ ‘ ا÷زائر واÿأرج كذلك.
ÓعÓمي Úإا ¤اŸصسنع
نظمت زيأرة ميدانية ل إ
وتأبعوا جأنبأ من سس Òعمليأت ا’نتأج ،وكأن وا‹
اŸسسيلة حأضسرا خÓل اأ’بواب اŸفتوحة وع Èعن
حرصسه على تطه Òالعقأر الصسنأعي وتوسسيع منأطق
صسنأعية صسغÒة للمسستثمرين ا÷أدين.

فتح  15قسسًما
لتدريسسهم بسسطيف

أإك -د مصص -در م-وث-وق م-ن إŸدي-ري-ة
إل- -و’ئ- -ي- -ة ل- -ل- -نشص- -اط إ’ج -ت -م -اع -ي
وإل- -تضص- -ام- -ن ل- -و’ي- -ة سص- -ط- -ي- -ف ،أإن
إŸدي-ري-ة ت-ع-م-ل ب-ال-ت-نسص-ي-ق إلتام مع
مديرية إلÎبية إلوطنية ،من إجل
إدم- - - - - - - -اج إك Èع - - - - - - -دد م - - - - - - -ن ذوي
إ’ح -ت -ي -اج-ات إÿاصص-ة ‘ إŸن-ظ-وم-ة
إلÎب -وي -ة ،وه -ذإ ت -ن -ف -ي-ذإ لسص-ي-اسص-ة
وزإرة إلÎب - -ي- -ة إل- -وط- -ن- -ي- -ة ‘ ه- -ذإ
إÛال.
بحسسب ذات اŸصسدر ،فقد أانشسأت
اŸديرية  15قسسمأ مد›أ ‘ العديد
من اŸدن الكÈى للو’ية ،يتلقى فيهأ
اŸع -وق -ون ب -رام -ج ت-رب-وي-ة م-ن مصس-أل-ح
م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ،وان ال-ن-ت-أئج اÙصسل
ع -ل -ي -ه -أ ك -أنت ‡ت -أزة ،إاذ ” إادم-أج م-أ
نسس-ب-ته  90ب-أŸأئ-ة ت-ق-ري-ب-أ ‘ اأ’قسس-أم
الÎبوية العأدية ،وان السسلطأت الو’ئية
سسأهرة على إا‚أح هذه العملية ،حيث
من اÙتمل فتح اŸزيد من اأ’قسسأم
’سستيعأب اك Èعدد ‡كن من اŸعوقÚ
الذين Áكنهم التحصسيل العلمي ،خأصسة
وان الو’ية تسسجل عددا يفوق  40أالف
من ذوي ا’حتيأجأت اÿأصسة بإأعأقأت
ﬂتلفة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

إلسسبت  16ديسسم 2017 Èم
إلموإفق لـ 27ربيع إألول  143٩هـ

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

من مراسسلينا

اŸرافق ا÷وارية ببلدية سسيدي اﬁمد

أاخبار سسكيكدة

ا◊ديقة ا÷ديدة متنّفسس لل ّسسكان

ت‘
لرخغم
ﬁم
–وادرياية
Òةماإا ت‚صاسزحبمهراافمقن ج
ت اد ،أ
عرفت بلدية سسيدي اﬁمد خÓل ال ّسسإنوا
ف،
ﬂكتالنها
ت سس
دةطم ّسفسيها
Úش،ساكهيلا إكلتليعيدتيخب
جاءت اسستجابة لحتياجات وانشسغالت اŸوظالط إنŸ
طس- -ن،ل
ي -الءل بم- -وافض
ج - -جي -ت-مداإعج -
Ùايط -
 Úناشس - -
– -سرسف
ططات ترمي إا¤ت - -ع -
اÛالت ،بعد اعتماد ّ ﬂ
ط-اال
Îبلخدايءة
Ûخلسضسصرلا-ل-ن-هاه-مواضلصسبس-ال-
إ
ة
ي
ج
ي
ت
إ
Î
تّوجت مؤوّخرا بتدشس Úسساحة الوئام ،حي إ
ثسستشسّكل فضساء أا
وذلك من خÓل متابعة ﬂتلف إŸشساريع
اŸواطن ÚوالÎفيه عن النفسس.

ا÷زائر :آاسسيا مني
سسكان بلدية سسيدي إﬁمد إسستحسسنوإ
‘ تصسريح لـ «إلشسعب» إلتفاتة إلسسلطات ‘
تخصسيصص فضساء أإخضسر Ãسساحة شساسسعة
مزّينة Ãختلف إلنباتات وﬁاطة بكرإسص
÷ل - -وسص إŸارةÃ ،ح - -اذإة إŸسس - -تشس- -ف- -ى
إ÷امعي مصسطفى باشسا ،حيث بات Ãثابة
متنفسسا للÎفيه عن إلنفسص خاصسة لفئة
إŸسسن Úمنهم وكذإ ıتلف إŸوإطنÚ
إل- -ذي- -ن ي- -قصس- -دون إŸسس- -تشس- -ف -ى ل -زي -ارة
أإق-رب-ائ-ه-م ،وه-ذإ ‘ ظ-ل إف-ت-ق-ار إل-ب-ل-دي-ة
ل -ل -ع -ق -ار إل -ك -ف -ي -ل ب -ت -جسس -ي -د م -ث -ل ه -ذه
إلفضساءإت على مسستوإها.
وع- -ن إ◊رك- -ة إل -ت -ي تشس -ه -ده -ا سس -ي -دي

إلتي تعني إŸوإطن بصسفة مباشسرة على
غ-رإر إل-ن-ق-ل ،ت-ه-ي-ئ-ة إل-ط-رق-ات ،إلشس-ب-ي-ب-ة
وإل -ري -اضس -ة وإل -ث -ق -اف -ة وت-ه-ي-ئ-ة إÙي-ط،
وغÒها من إلنشساطات إلتي تعرف حركة
غ Òمسس -ب -وق -ة ،وإل -ت -ي ت -رم-ي إ– ¤سسÚ
إإلط- -ار إŸع -يشس -ي ل -ل -م -وإط -ن م -ن خ Ó-ل
إŸنشسآات إلتي أإ‚زت أإو تلك إلتي ل تزإل
ق -ي -د إل‚از ،وإل -ت -ي رصس -دت ل -ه -ا أإم-وإل
معتÈة.
وقد إنصسبت إ÷هود على –ديث شسبكة
إلطرقات ،وإلتي عرفت تطورإ ملحوظا
خاصسة بعد تخصسيصص ميزإنية معتÈة لها
ب- -غ- -ي- -ة إل- -ت- -خ -ف -ي -ف م -ن أإزم -ة إلزدح -ام
إŸروري ،وذلك بفضسل إلÈنامج إلطموح
إلذي سسمح بإاعادة تهيئة كل طرقاتها ،كما

إلعدد

” Œسس- -ي- -د مشس- -روع ح- -ظÒة إلسس -ي -ارإت
إل-ذك-ي-ة ذإت إل-ط-وإب-ق ،وإل-ت-ي ج-اءت ب-ع-د
ت- -ف- -ك Òإلسس- -ل- -ط- -ات ‘ ح- -ل- -ول ك- -ف- -ي- -ل- -ة
بامتصساصص ظاهرة إلركن إلعشسوإئي ،وذلك
‘ ظ -ل غ -ي -اب مسس-اح-ات ع-ق-اري-ة ك-ف-ي-ل-ة
ب-اسس-ت-ي-ع-اب إل-ك-م إل-ه-ائ-ل ل-ل-م-رك-ب-ات إل-تي
تعرفها إŸنطقة باعتبار أإنها –تضسن أإكÈ
مسس- -تشس- -ف- -ى ب -ال -وط -ن ،ح -يث يسس -ت -ق -طب
إŸوإطن Úمن كل إلوليات.
كما تعرف إلبلدية بحكم موقعها إلهام
بالعاصسمة تفاع Óوتكام Óمع إŸشساريع
إل -كÈى إل -ت -ي ت -ط-ل-ق-ه-ا إلّسس-ل-ط-ات ،ح-يث
إسستفادت من إ‚از إلعديد من إŸشساريع
إلتنموية إلتي سساعدت على توف Òمناصسب
شسغل لشسبابها ،حيث لعبت إلسسلطات دور
إل -وسس -ي -ط ‘ ت -وج -ي -ه إلشس -ب -اب ل -ل-ج-ه-ات
إŸع- -ن- -ي -ة إلدم -اج -ه -م Ãخ -ت -ل -ف ب -رإم -ج
إل ّ-ت -شس -غ -ي -ل ،وق -د “ّك -نت م-ن خÓ-ل ه-ذه
إلسسÎإت-ي-ج-ي-ة إŸن-ت-ه-ج-ة ب-ت-وظ-يف عدد
كب Òمنهم بالفروع إلتابعة لها.
وق- -د ع -م -ل إÛلسص ج -اه -دإ م -ن أإج -ل
إلتكفل بالعائÓت إلتي تعرف أإزمة إلسسكن
إلضسيق منها ،وإŸهّددة بالنهيار ‘ ،إطار
ق -رإر إ◊ك -وم -ة إل -ق-اضس-ي ب-إازإل-ة ﬂت-ل-ف
” ‘ هذإ إلصسدد
إلبنايات إلهشّسة ،حيث ّ
ت -رح -ي -ل إل -ع -دي -د م-ن إل-ع-ائÓ-ت ‘ إط-ار
صسيغتي إل ّسسكنات إلجتماعية وإلتسساهمية،
على غرإر ترحيل سسكان حي إلزعاطشسة
وإلشسعبة ،كما إسستفادت إلبلدية من حصسة
م -ع -تÈة م -ن إلسس -ك -ن -ات ‘ إط -ار إلسس -ك -ن
إلجتماعي.
أإما فيما تعلّق بالسسكن إلتسساهمي ،فقد
” تفعيل ملفات إŸسستفيدين ما يؤودي ل
ّ
ﬁالة إ ¤إلتقليل من أإزمة إلسسكن إلتي
أإصسبحت مشسك Óحقيقيا تعا Êمنه إلكثÒ
م- -ن إل- -ع- -ائÓ- -ت عﬂ Èت- -ل- -ف ب- -ل- -دي -ات
إل -ع -اصس -م -ة إن  ⁄ن -ق -ل ب -ل -دي -ات ﬂت-ل-ف
وليات إلوطن.

بسسبب تراجع ميزانية التسسي Òببومرداسس

اŸقتصسدون يسسّجلون عجزا ‘ تسسديد الفواتÒ

لولياء إŸسساهمة أإيضسا ‘ تنظيم بعضص
إأ
إلتظاهرإت إŸدرسسية على غرإر ذكرى
ي - -وم إل- -ع- -ل- -م ،وه- -و م- -ا ي- -وح- -ي ف- -عÓ- -
بالصسعوبات إŸالية إلتي تعا Êمنها هذه
إŸؤوسسسس- -ات ‘ ،ح Úت- -ب- -ق -ى ع -دد م -ن
إلبتدإئيات إŸتوإجدة باŸناطق إلنائية
تعا Êمن غياب إلتدفئة ،وتذبذب عملية
إل - -ت - -م - -وي - -ن Ãادة إŸازوت م - -ن ق - -ب- -ل
إل -ب -ل -دي -ات ،ن -اه -يك ع-ن مشس-ك-ل إل-ن-ق-ل
إŸدرسسي إŸطروح كل سسنة.
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مشساريع هاّمة للّربط بالغاز والكهرباء
باŸناطق اŸعزولة
سسكيكدة :خالد العيفة
جلت شسركة سسونلغاز بسسكيكدة عدة مشساريع وبرإمج هامة
سس ّ
لتدعيم شسبكتي إلكهرباء وإلغاز ببلديات عديدة ينتظر أإن تنطلق
بها إألشسغال قريبا ،ومن شسأانها تخليصص سسكان إŸناطق إÙرومة
ل سسيما بالبلديات وإŸناطق إŸعزولة ،بعد أإن قامت إلشسركة
بتحصسيل  10مÓي Òسسنتيم من ميزإنية إلولية سسيتم تخصسيصسها
إل‚از مشساريع إلغاز Ãناطق ناحية إلقل ،إلزإوية ب Íعزوز ،رأإسص
إŸاء ،منزل إألبطال بعزإبة ومشساريع إأخرى تتعلق بالغاز بكل من
ب -ل-دي-ة ب-ن-ي وإل-ب-ان ،وق-ري-ة سس-ي-وإن ب-أاولد أإع-ط-ي-ة ،ب-اإلضس-اف-ة إ¤
مشساريع أإخرى Ãيزإنية قدرها  20مليار سسنتيم ينتظر إ◊صسول
على إلتأاشسÒة من إŸصسالح إŸعنية للشسروع ‘ إألشسغال ،علما أإن
هذه إŸشساريع سستمسص إلعديد من إŸناطق وبلديات إلولية إلتي
تفتقد للغاز وإلكهرباء.

إاعادة فتح مصسلحة األمراضس اŸعدية باŸسستشسفى القدË
إف -ت -ت -حت مصس -ل -ح -ة إألم -رإضص إŸع -دي-ة ب-اŸؤوسسسس-ة إل-ع-م-وم-ي-ة
سسكيكدة بعد ›هودإت قامت بها مصسالح قطاع إلصسحة بالولية،
وضسعت –ت تصسرف موإطني سسكيكدة وهي إألو ¤من نوعها على
ترإب إلولية بعد إن ” غلقها Ÿدة فاقت إلثمانية عشسر سسنة،
وهذه إلخÒة ذإت طاقة إسستيعاب تقدر بخمسسة عشسر سسرير
إضسافة إ ¤غرفة للعزل إلطبي بسسريرين يؤوطرها طاقم طبي يتكون
م- -ن خ- -مسس -ة أإخصس -ائ -ي ‘ Úإألم -رإضص إŸع -دي -ة و›م -وع -ة م -ن
إإلطارإت إلشسبه إلطبية يعملون على خدمة إŸريضص  7/7أإيام
و 24/24سساعة.

اŸطالبة بالّتدفئة وإانهاء أاشسغال الّتهيئة Ãدرسسة جعفري
طالب أإولياء تÓميذ إبتدإئية إلشسهيد جعفري عبد إلله بقرية
أإقنة ببلدية بني زيد إ÷هات إلوصسية إلتدخل إلعاجل من أإجل
إنهاء مشسروع إلتهيئة وتوف Òإلظروف إÓŸئمة Ÿزإولة إلدرإسسة،
حيث  ⁄يكتمل إŸشسروع إلذي خ ّصسصص لإعادة تهيئتها وترك
زج -اج ن -وإف -ذ إ◊ج -رإت إل -درإسس -ي -ة دون ت -رك-يب م-ن-ذ إل-دخ-ول
إŸدرسسي للسسنة إلدرإسسية إ◊الية ،ما حّولها إ ¤ما يشسبه غرف
لم-ر إل-ذي ج-ع-ل
إل -تÈي -د ،خ -اصس-ة ‘ غ-ي-اب وسس-ائ-ل إل-ت-دف-ئ-ة ،إ أ
أإسساتذة إŸدرسسة إلبتدإئية يتوّقفون عن إلدرإسسة ،حتى يتم إلزإم
إŸق -اول إŸك -ل -ف Ãشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة إ◊ج-رإت إل-درإسس-ي-ة ب-إان-ه-اء
إألشسغال ‘ أإقرب وقت.
لسساتذة إŸتوقف Úعن
من جانبهم ،تضسامن أإولياء إلتÓميذ مع إ أ
إلدرإسسة ،ونقلوإ إحتجاجهم إ ¤مقر بلدية بني زيد ،ورفعوإ
جملة من إŸطالب من بينها تهيئة إ◊جرإت كما طالبوإ بتوفÒ
وسس-ائ-ل إل-ت-دف-ئ-ة ،وإل-ن-ق-ل إŸدرسس-ي ب-ال-نسس-ب-ة ل-تÓ-ميذ إلطورين
إŸتوسسط وإلثانوي من أإبناء قرية أإقنة إŸتمدرسس ÚباŸؤوسسسسات
إلوإقعة Ãقر بلدية بني زيد على مسسافة نحو  12كلم .وحسسب
أإول -ي-اء إل-تÓ-م-ي-ذ ،ف-إان إل-ب-ل-دي-ة ت-ع-اق-دت م-ع  5ح-افÓ-ت للنقل
إŸدرسسي ،لكن أإصسحابها يشستغلون بحافلت Úفقط ،وهو ما أإثّر
سسلبا على نقل إلتÓميذ ‘ إلوقت إÙدد للدرإسسة ،لسسيما
وأإنهم ‘ فÎة إلمتحانات إلفصسلية.

برج الغدير

مقر جديد لـ «كاسسنوسس» وفرع بنكي قريبا
برج بوعريريج :بلقاسسم جبار
تعا Êالكث Òمن اŸؤوسسسسات
التعليمية على مسستوى ولية
بومرداسس من صسعوبات مالية حادة
نتيجة تراجع ميزانية التسسيÒ
لهذه السسنة بنسسبة Œاوزت 60
باŸائة حسسب مصسادر مطلعة –ّدثت
لـ «الشسعب» ،وهو ما انعكسس سسلبا
لداء والتسسي Òوتغطية
على ا أ
تكاليف الهاتف والكهرباء وصسيانة
العتاد وإاصسÓحه ،مع نقصس كب‘ Ò
وسسائل العمل.

بومرداسس :ز ــ كمال
كشسف عدد من إŸقتصسدين إŸشسرفÚ
على عملية تسسي ÒإŸؤوسسسسات إلÎبوية
بولية بومردإسص« ،أإنّ إŸيزإنية إلسسنوية
لقطاع إلÎبية إŸتعلق Ãجال إلتسسيÒ
‘ إلباب إلـ  24عرفت ترإجعا كبÒإ ‘
ب -عضص إŸت-وسس-ط-ات وإل-ث-ان-وي-ات ت-ع-دت

أإحيانا  60باŸائة هذه إلسسنة مقارنة مع
إلسس -ن -ة إŸاضس -ي -ة ،وب -ال-ت-ا‹ ت-ع-ا Êه-ذه
إŸؤوسسسسات من عجز ملحوظ ‘ تغطية
وتسس-دي-د إل-ن-ف-ق-ات إŸشسÎك-ة ك-الهاتف،
إل- -ك- -ه- -رب -اء ،إل -غ -از وإŸاء وغÒه -ا م -ن
لخرى إلضسرورية لتسسيÒ
إŸسستلزمات إ أ
إŸؤوسسسسة» ،كما كشسفت مصسادرنا أإيضسا
«أإنّ بعضص إŸدإرسص ÷أات إ ¤تقليصص
فÎإت إل -ت -ن -ظ -ي -ف ن-ت-ي-ج-ة ن-درة إŸوإد
لسس - -اسس - -ي - -ة ،وه- -ي مسس- -ائ- -ل ل Áك- -ن
إأ
إلتغاضسي عنها Œنبا لكل إلنعكاسسات
إلسسلبية للتÓميذ ،على حد وصسفهم.
هذإ وك Ìإ◊ديث مؤوّخرإ ب ÚإلتÓميذ
وأإولياءهم خاصسة ‘ إلثانوي عن ÷وء
بعضص إŸدرإء إ ¤إلسستنجاد بالتÓميذ
لورإق إلبيضساء لنسسخ
من أإجل إحضسار إ أ
إŸوإضس -ي -ع وإل -دروسص ب -ح -ج -ة إف -ت -ق -اد
Óم -ك -ان -ي-ات أإو نسس-خ-ه-ا ‘
إŸؤوسسسس -ة ل  -إ
لنÎنت بأاسسعار مضساعفة ‘
مقاهي إ أ
سس- -ل -وك ﬂال -ف لسس Òإل -ع -م -ل إلÎب -وي
حسسب تصس- -ري- -ح -ات -ه -م ،وق -د ط -لب م -ن

‘ إط- - -ار ت- - -ق- - -ريب إإلدإرة م- - -ن
إŸوإط- -ن ،إسس- -ت- -ف- -ادت دإئ -رة ب -رج
إلغدير إلوإقعة على بعد 30كلم من
مقر ولية برج بوعريريج من شسباك
ج- -دي -د ل -لصس -ن -دوق إل -وط -ن -ي ل -غÒ
إألجرإء ‘ ظل إŸعاناة إلتي كان
ي -ت -ك ّ-ب-ده-ا إŸوإط-ن-ون ل-ل-ت-ن-ق-ل إ¤
عاصسمة إلولية من أإجل دفع وصسفة
إل-ط-ب-يب وإج-رإء ف-ح-وصس-ات ،حيث
إسستفادت إلدإئرة من شسباك جديد
خاصص بالصسندوق إلوطني للتأامينات
إلج -ت -م -اع-ي-ة ل-غ Òإألج-رإء ،ح-يث
أإع -رب إل-ت-ج-ار ع-ن إرت-ي-اح-ه-م إزإء
هذإ إل‚از.
وه- -ك- -ذإ أإشس- -رف إلسس- -ي- -د رئ- -يسص
إل -دإئ -رة إلسس -ي -د ب -ن إلشس -ي -خ رف-ق-ة
رئ -يسص إل -ب-ل-دي-ة إلسس-ي-د دغ-ي-ة ب-ن-ور
وإلوفد إŸرإفق لهما على تدشسÚ
إلشسباك إ÷ديد ،حيث أإّكد رئيسص
إلدإئرة إ◊رصص على تقريب مثل
ه -ذه إل -ه -ي -اك -ل إ ¤إŸوإط -ن Úم-ن
أإج-ل إلسس-ه-ر ع-ل-ى خ-دم-ت-ه-م .وم-ن
ج - -ه - -ة أإخ - -رى ،أإوضس - -ح رئ - -يسص

إلبلدية ‘ كلمته على إأّنه عازم على
Œسسيد جل إلÈإمج إلكÈى إلتي
وع -د ب -ه-ا ‘ ظ-ل إلصس-ع-وب-ات إل-ت-ي
ت -وإج -ه -ه -م م -ن ن-قصص ‘ إل-ه-ي-اك-ل
بالبلدية ،حيث يتكّبد إŸوإطن عناء
إلتنقل إ ¤مقر عاصسمة إلولية إأو
إ ¤دإئ- -رة رأإسص إل- -وإدي م- -ن أإج- -ل
إج -رإء ف -ح -وصس-ات ط-ب-ي-ة أإو قضس-اء
أإمورهم إلتجارية .كما إأشسار ذإت
إŸتحدث إ ¤أإّن إلبلدية سستسستفيد
م- -ن ف- -رع ب -ن -ك -ي ،وق -د ّ” إمضس -اء

إتفاقية ‘ هذإ إلشسأان إ ¤جانب
ع -دة مشس -اري -ع أإخ -رى سس -ت -ع -رف -ه -ا
إل -ب -ل -دي -ة .و‘ ن -فسص إلسس-ي-اق ،ذك-ر
م- -دي- -ر إلصس- -ن- -دوق أإل- -ولئ- -ي ل- -غÒ
إإلجرإء أإّن إسستفادة Œار وحرفيو
دإئرة برج إلغدير من شسباك جوإري
جاء نتيجة إنتظار صس ÈإŸوإطنÚ
م-دة ط-وي-ل-ة وÃسس-اع-دة إلسس-ل-طات
إÙلية ،وكذإ و‘ إطار عصسرنة
إل- -ق- -ط- -اع وإأنسس -ن -ة إل -ع Ó-ق -ات بÚ
إلصسندوق وإŸؤومن له إجتماعيا.

الرياضشي
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يا زمـــان

عمر بÎو.. Ê

«رجل الدقيقة
لخيـــــــرة»
ا أ

اششراف :حامد حمور

لول ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥١٧
السشبت  ١٦ديسشمبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٧ربيع ا أ

–ديات تنظيمية كبÒة تنتظر الكرة ا÷زائرية

إاعادة النظر ‘ النمط ا◊ا‹
لÓحÎاف ومراجعة آاليات التكوين

تصشوير  :عباسس تيليوة

كلمة العدد

األندية ..
وندوة الفاف
ت -ع -ط -ى أه -م -ي -ة ك-بÒة
لن -دي -ة أÎÙف-ة ‘
ل -أ
خ - -ارط - -ة ك- -رة أل- -ق- -دم
أ÷زأئ- -ري- -ة ب- -ال- -ن- -ظ -ر
ل-دوره-ا أŸع-ت Èك-ون-ه-ا
أل- - -ن- - -وأة أألو ¤ل - -ه - -ذه
أŸن-ظ-وم-ة ،ل-ك-ن غياب
مسس -ؤوو‹ ه -ذه أألن -دي-ة
‘ ﬁطة هامة إلعادة
تنظيم ألكرة ‘ بلدنا
يطرح عدة تسساؤولت ..
^ حامد حمور
وت -ط ّ-رق رئ -يسس أل-ف-اف
خ Òألدين زطشسي لهذه ألنقطة باسستفهام كب ،ÒحÚ
قال أمام جمع كب Òمن ألعلمي Úألذين حضسروأ
أل-ن-دوة ألصس-ح-ف-ي-ة أل-ت-ي نشس-ط-ه-ا م-ب-اشس-رة ب-ع-د ن-ه-اي-ة
أشسغال ندوة ألفاف حول Œديد كرة ألقدم أ÷زأئرية،
«أنا مندهشس حقا ‘ أمر غياب رؤوسساء أألندية ‘ هذه
ألندوة».
وقد لحظنا أن عدد قليل من رؤوسساء أألندية حضسروأ

أألشسغال ،بالرغم من أن نسسبة كبÒة من ألتوصسيات
ألتي خرجت بها ألندوة تخ ّصس أألندية بالذأت  ..وألتي
عجزت ‘ أيجاد حلول لوضسعيتها ألتنظيمية وأŸالية.
وÁكن ألقول إأن ألتفك ‘ Òعودة بعضس أألندية إأ¤
«ألهوأة» قد يكون أ◊ل ألذي قد Áكنها من أيجاد
حلول للوضسعية أŸالية ألصسعبة ،خاصسة أمام ألرتفاع
ألكب Òألجور أللعب Úوعمل أŸسسÒين على ألÎكيز
بشسكل كب Òعلى «أÒŸكاتو» ألصسيفي وألشستوي دون
رسسم خطة على أŸدي ÚأŸتوسسط و ألطويل للوصسول
أ ¤أهدأفها.
ف- -وضس- -ع- -ي- -ة أل- -ف- -رق أÎÙف- -ة ﬂت -ل -ف -ة ك -ل حسسب
إأمكانياته‡ ،ا يتطلب حسسب أŸشسارك ‘ Úورشسة
«ألحÎأف» إأ ¤ضسرورة إأرسساء نظام جديد يسسمح لكل
نادي أيجاد أ◊لول ،وأŸتعلق بقانون يتوفر على 3
لن-دي-ة أŸشس-ارك-ة ‘ قسس-م أل-ن-خ-ب-ة ،وه-ي:
أصس -ن -اف ل -أ
أÎÙفة ،نصسف Îﬁفة ،ألهاوية ..حيث إأن ذلك
لندية ألوصسول بشسكل تدريجي
يعطي ألوقت ألكا‘ ل أ
إأ ¤ألحÎأف من حيث ألتنظيم ألدأري وأ◊صسول
على أŸوأرد أŸالية أللزمة عند ألرتقاء إأ ¤صسنف
ألحÎأف دون أŸعاناة من غياب هذه أŸوأرد ألتي
يتطلبها ألحÎأف.
وبالتا‹ ،فإان أألندية تصسرف أمول كبÒة دون نتائج
معتÈة حسسب زطشسي ألذي يرى أنه من ألضسروري
أيجاد أ◊لول ألعملية ألتي تعطينا فعالية أك Èعلى
مسس- -ت- -وى أألن -دي -ة ،ه -ذه أألخÒة ق -د Œد أŸرأف -ق -ة
” أإلعلن
ألتنظيمية أŸناسسبة حسسب نقاط منطقية ّ
عنها ‘ توصسيات ندوة ألفاف.

قريششي:

‚ ـ ـ ـ ـ ـاح نـ ـ ـدوة
النهوضض بالكرة
ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مرهون بتطبيق
توصسياتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
‘ اŸـ ـ ـ ـ ـيدان

◊لو:

ضسرورة تنصسيب
اللجان الدائمة
لو ¤موبيليسس
الرابطة ا أ
لضسمان اŸتابعة «السسنـ ـ ـ ـ ـافر» لتعزيز
والرقابة بصسرامة مركزهـ ـ ـم الري ـ ـادي

من بوابة نـ ـ ـ ـادي «بارادو»
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إاعإدة النظر ‘ النمط ا◊إ‹ لÓحÎاف ومراجعة آاليإت التكوين
تطّرق أŸشضاركون ‘ ندوة «ألفاف» حول Œديد كرة ألقدم أ÷زأئرية
أ ¤عدة نقاط تصضبّ ‘ منحى قد يعطي حلو’ تنظيمية ألتي ترتسضم
على أŸسضتوى ألعام لهذه ألرياضضة ‘ ألسضنوأت ألقليلة ألقادمة.
حامد حمور
أŸدرسضية وأ÷امعية قد يعطي أرضضية
صضلبة ’ختيار أأ’ندية للعب Úألشضبان.
لندية
وأتفق كل أ◊ضضؤر تقريبا أن ألكرة ‘ ك-م-ا أن أŸشض-اك-ل أل-ت-ن-ظ-ي-م-ية ل أ
بلدنا «مريضضة» و“ّر بفÎة صضعبة بعد ت -ع ّ-د م-ن ضض-م-ن أل-ن-ق-اط أل-ت-ي سضÎك-ز
ت- - -د Êمسض- - -ت - -ؤى أŸم - -ارسض - -ة ،وك - -ذأ ع -ل -ي -ه -ا أ’ج -رأءأت أل -ت -ي ق -د ت -ت-خ-ذ
ألصض-ع-ؤب-ات أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أل-ك-بÒة أل-ت-ي ’حقا’ ،سضيما وأن ألعديد منها يعاÊ
تعرفها أأ’ندية بصضفة خاصضة  ..حتى من صضعؤبات مالية كبÒة أثرت على
أن رئيسض أ’–ادية أعلنها صضرأحة :ألسض Òأ◊سضن لكل أأ’صضناف ‡ ..ا
«أننا فشضلنا ‘ أ’حÎأف وعلينا تغي Òج -ع -ل أقÎأح م -رأج -ع -ة دف Îأأ’ع -ب-اء
أل-ع-دي-د م-ن أأ’شض-ي-اء أل-ت-ن-ظ-ي-م-ية ألتي يلقى ترحيبا كبÒأ لدى أŸشضارك.Ú
تسضمح لنا بإاعادة أأ’مؤر أ ¤نصضابها» تسضعى «ألفاف» إأ ¤أ◊صضؤل على أكÈ
 ..وب -ال -رغ -م م -ن أن أأ’ضض -ؤأء سض-ل-طت عدد من أŸقÎحات حتى بعد أنعقاد
بشضكل مركز على أ’حÎأف ،إأ’ أن ه -ذه أل -ن -دوة م -ن خ-لل أع-لن-ه-ا عÈ
” مؤقعها ألرسضمي أنها مسضتعدة لتلقي
ألتنظيم ألعام للكرة أ÷زأئرية قد ّ
” تشضخيصض مقÎحات أخرى إأ ¤غاية ألـ  20من
«تشضريحه» بشضكل مفصضل و ّ
ك - -ل أل- -ن- -ق- -ائصض أل- -ت- -ي أدت إأ ¤ه- -ذأ شضهر ديسضم Èأ◊ا‹  ..رÃا ŸعنيÚ
«أل -ت -ده -ؤر» أل -ك -ب Òل -ل-م-م-ارسض-ة ع-ل-ى بالشضأان ألكروي  ⁄تسضمح لهم ألظروف
ل -ل -مشض -ارك -ة ‘ أل -ؤرشض -ات أıت -ل -ف -ة
مسضتؤيات عديدة.
ب-إاع-ط-اء ب-عضض أأ’ف-ك-ار أل-ت-ي سض-ت-ك-ؤن
قّيمة خدمة للكرة أ÷زأئرية ألتي أكد
الطريق سسيكون طوي Óوشسإقإ
بشض - -أان - -ه - -ا رئ- -يسض أل- -ف- -اف« :أن ه- -ذه
ومن خلل ألتؤصضيات ألتي خرج بها أ’سضÎأتيجية –تاج لعمل أ÷ميع من
أŸشض -ارك -ؤن ‘ أل -ؤرشض -ات أıت -ل -ف-ة أج- - - - -ل أل- - - - -ؤصض- - - - -ؤل أ ¤أأ’ه - - - -دأف
يظهر جليا أن ألطريق سضتكؤن شضاقة أŸسضطرة».
لشضارة ،فإان كل أŸعني Úوأ÷مهؤر
للعؤدة إأ ¤ألؤأجهة ،خاصضة وأن أŸدير ول إ
أل -ت -ق -ن -ي أل-ؤط-ن-ي رأب-ح سض-ع-دأن أشض-ار ألرياضضي ينتظرون أن تتجسضد كل هذه
قائل« :نضضع كل ألتدأب Òحاليا ونسضعى أ’قÎأح- -ات ع- -ل- -ى أرضض- -ي- -ة أŸي -دأن
إأ ¤ألتنسضيق ب Úكل أŸعني Úوتسضط Òللعؤدة إأ ¤ألؤأجهة من حيث مسضتؤى
أهدأف متعددة وألتي ’ تأاتي بالثمار أأ’دأء أو ألنتائج على أŸسضتؤى ألدو‹.
أ’ بعد  4أو  5سضنؤأت على أأ’قل».
وأل-ت-ؤصض-ي-ات إأ ”ّ ¤أع-ت-م-اده-ا ت-ظهر
أن-ه-ا ع-م-ل-ي-ة ك-ؤن-ه-ا درسضت م-ن ط-رف
ﬂتصض Úومتابع Úبشضكل مركز للشضأان
أل - -ك- -روي أ÷زأئ- -ري ،وم- -ن ب Úه- -ذه
أل -ت -ؤصض -ي -ات م-ا سض-ي-ك-ؤن –ت ع-ن-ؤأن
«أŸسض -ت -ع -ج -ل» أل -ذي ي -ت -ط-لب أت-خ-اذ
أج- -رأءأت ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ‘ وقت قصضÒ
أك- -د ت -وف -ي -ق ق -ريشض -ي ‘ ح -وأر
وهذأ ألشضّق متعلق مباشضرة با’–ادية
أ÷زأئ -ري -ة ل -ك -رة أل -ق -دم أل -ت-ي ت-ع-ه-د لـ»ألشض - - - -عب» أن ‚اح أل - - - -ن- - - -دوة
رئ -يسض -ه -ا أن -ه سض -ي -درسض -ه-ا ‘ أŸك-تب أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ه-وضس ب-ك-رة أل-ق-دم
أل- - -ف- - -ي - -درأ‹ أل - -ق - -ادم  ..أ ¤ج - -انب أل -ت -ي ن -ظ -م -ت -ه -ا «أل-ف-اف» م-ؤوخ-رأ
ت -ؤصض -ي -ات ي -ت -م ت -ق -دÁه -ا ل-لسض-ل-ط-ات م-ره-ون ب-ت-ط-ب-ي-ق ق-رأرأت-ه-ا ع-ل-ى
أل-ع-م-ؤم-ي-ة ’ت-خ-اذ إأج-رأءأت وإأح-دأث أرضض -ي -ة أŸي -دأن وه -و م -ا سض-ي-ؤوك-د
أإ’قلع ألذي يتمناه أ÷ميع بالنسضبة ‚احها أو فشضلها.
للرياة ألشضعبية رقم وأحد ‘ بلدنا.
حاوره :عمار حميسضي

اجتمإعإت تنسسيقية
من أاجل إاعداد «مشسروع لعب»

وأخذ ملف ألتكؤين حيزأ كبÒأ ضضمن
أه-ت-م-ام-ات ك-ل أŸع-ن-ي Úب-ه-ذأ أللقاء،
ك- -ؤن «ألضض- -ع- -ف» ب- -ارز ب -ق -ؤة ‘ ه -ذأ
أÛال ،حيث أن مسضتؤى أدأء أأ’ندية
ي -ع -د ن -ت -ي -ج -ة م-ب-اشض-رة لـ»م-ن-ت-ؤج» ك-ل
أŸعني Úبالتكؤين ‘ كرة ألقدم ،حتى
أن أنديتنا عجزت لفÎأت طؤيلة من
“ؤي- -ن أŸن -ت -خب أل -ؤط -ن -ي ب -لع -بÚ
دولي Úمن مسضتؤى مقبؤل.
ولعّل ألقرأرأت أŸتخذة على مسضتؤى
ألفاف بتعي Úمديرية فنية وطنية قؤية
قد تعطي وجها مغايرأ Ÿلف ألتكؤين،
خاصضة وأن أ’جتماعات ألتنسضيقية مع
أŸدرأء أل -ت -ق -ن -ي Úأ÷ه -ؤي -ن ورؤوسض -اء
ألرأبطات أ÷هؤية قد بدأت منذ يؤم
أول أمسض أÿم - - - - - - - - -يسض إ’ع- - - - - - - - -دأد
ب ‘ منحى «مشضروع
إأسضÎأتيجية تصض ّ
أللعب» من خلل أكتشضاف أŸؤأهب
ومتبعتها بشضكل «علمي» وألذي يفتح
لها أفاقا وأسضعة ‘ أŸسضتقبل.
ومن ضضمن أŸقÎحات ألتي ’قت
إأشضادة Áكننا ذكر على سضبيل أŸثال،
إأع -ادة مسض -اب -ق -ة أحسض -ن ’عب شض -اب،
وألتي كانت Œربة ناجحة ‘ أŸاضضي
م -ن خ -لل تشض -ج-ي-ع أل-لع-ب Úألشض-ب-ان
على إأظهار مهارأتهم من جهة ،وكانت
ه -ذه أŸسض -اب -ق -ة ق-د أع-طت أل-ف-رصض-ة
لبعضض أللعب Úألذين أصضبحؤأ ‚ؤما
ب -ع -د سض-ن-ؤأت ف-ق-ط  ..ك-م-ا أن أل-ع-م-ل
ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع أ–ادي -ت -ي أل -ري-اضض-ة

’خÒة»
«رجل ألدقيقة أ أ

الندوة فكرة جيدة ولكن ا◊كم عليهإ سسيكون لحق ـ ـإ

ضضرورة تنصضيب أللجان ألدأئمة لضضمان أŸتابعة وألرقابة بصضرأمة
’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم بضضرورة تعي Úأللجان ألدأئمة
طالب رئيسس ألنادي ألهاوي لفريق نصضر حسض Úدأي أŸسضؤوول Úعلى رأسس أ إ
على مسضتوى ألهيئة أو بوزأرة ألشضباب وألرياضضة ،من أجل ألسضهر على Œسضيد ألتوصضيات ألتي خرجوأ بها من أŸلتقى ألذي نظم مؤوخرأ
’نها
بهدف إأعادة كرة ألقدم أ÷زأئرية إأ ¤ألوأجهة وتفادي ألتÓعب من طرف كل ألفاعل ‘ ÚأÛال مسضتقب ،Óوثّمن بعضس ألقرأرأت أ
’ضضافة ألÓزمة ‘ أŸسضتقبل ،كما أكده على ضضرورة عقد ملتقى آأخر ‘ ألعام أŸقبل من أجل تقييم مدى ‚اح
مهمة وبإامكانها أن تأاتي با إ
’ول.
ألعدد أ أ
حاورته :نبيلة بوقرين

قريشضي لـ«ألشضعب»

‚إح ندوة النهوضض بإلكرة ا÷زائرية
مرهون بتطبيق توصسيإتهإ ‘ اŸيدان

وتبقى أ’رأدة ألسضياسضية هي ألكفيلة
ب -ن -ج -اح أل -ن -دوة ،خ -اصض -ة أن ت -ط -ب -ي-ق
أل -ت-ؤصض-ي-ات ي-ت-ط-لب أ◊زم وألصض-رأم-ة
وهؤ ما ’ تسضتطيع أ’–ادية فعله دون
وجؤد أرأدة سضياسضية للدولة أ÷زأئرية
من أجل تطبيق هذه أإ’صضلحات.
وأبدى أŸدير ألرياضضي لفريق نصضر
حسض Úدأي أسض - -ت- -غ- -رأب- -ه م- -ن غ- -ي- -اب
أل- -ف- -ع- -ال Úأأ’سض -اسض -ي› ‘ Úال ك -رة
ألقدم عن ألندوة وهم رؤوسضاء أأ’ندية
أ’نهم ـ حسضبه ـ متؤأجدون ‘ أŸيدأن
ويعرفؤن جيدأ أين يكمن مكمن ألدأء.
«ألشض- -عب» :ك -ي -ف ت -ق ّ-ي -م أشض -غ -ال
أل-ن-دوة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-هوضس بكرة
ألقدم أ÷زأئرية؟
قريشضي :أو’ يجب ألتأاكيد أن مشضكلة
أل -ك -رة أ÷زأئ-ري-ة ت-ت-خ-ط-ى م-ث-ل ه-ذه
ألندوأت ألتي ورغم أنها تبقى مبادرة
حسضنة لكنها غ Òكافية ،أ’ن أأ’هم هؤ
تطبيق قرأرأت هذه ألندوة من جهة
أخرى ألعامل ألنظري يبقى مهما لكن
كان Áكن أسضتشضارة ألبعضض ‡ن لهم
أÈÿة ‘ أÛال وهؤ يعلمؤن جيدأ
أي- -ن ي- -ك- -م -ن أÿل -ل ،وم -اه -ي أ◊ل -ؤل
أل -ؤأجب ت -ط -ب -ي -ق-ه-ا م-ن أج-ل أÿروج
بنتائج أفضضل لهذأ أعتقد أن ألندوة
جرت ‘ ظروف حسضنة رغم أن ألبعضض
أشضتكى من نقصض ألتنظيم ،لكن على
ألعمؤم أعتقد أنها مبادرة جيدة لكنها
حسضب رأي غ Òكافية.
هل تعتقد أن ألندوة ناجحة أم
فاشضلة؟

عمر بÎو.. Ê

مرأد ◊لو لـ«ألشضعب»:

@@ من ألسضهل ألقؤل أنها ناجحة كما
أنه من ألسضهل ألقؤل أيضضا أنها فاشضلة،
أ◊كم أŸسضبق صضعب لكن على أŸدى
أل -ق -ريب أأ’م-ؤر حسضب رأي-ي سض-ت-تضض-ح
أك Ìأ’ن- -ه أل -ن -دوة ت -ت -ب -ع -ه -ا خ -ط -ؤأت
وأشض -ارأت ت -ؤؤك -د أن -ن -ا نسض ‘ Òط-ري-ق
أ’صضلح أو ألعكسض ،فإان كانت هناك
خطؤأت عملية للصضلح فهذأ معناه
أن ألندوة ناجحة ،لكن أن بقيت أ’مؤر
ع -ل -ى ح -ال-ه-ا وت-ؤألت أل-فضض-ائ-ح وأ’م-ؤر
ألسضلبية ،فأاعتقد أننا نÎأجع أ ¤ألؤرأء
و’ جدوى من تنظيم مثل هذه ألندوأت
مسضتقبل رغم أن هذأ أأ’مر مؤجؤد ‘
ألبلدأن أ’خرى أ’ أن أŸديرية ألفنية
هي من تقؤم به بتكليف من أ’–ادية
ف -ت-ق-ؤم ب-ا’ج-ت-م-اع ب-ال-ف-اع-ل› ‘ Úال
أل- -ك- -رة م- -ن م -درب Úوت -ق -ن -ي Úو’ع -بÚ
سض- -اب- -ق Úورؤوسض- -اء أن- -دي- -ة وب- -ع- -د ه- -ذه
أ÷لسض - -ات ي - -ت - -م ت - -ل- -خ- -يصض أŸشض- -اك- -ل
أŸؤجؤدة وأ◊لؤل ويتم بعدها ألتطبيق
م-ب-اشض-رة ع-ل-ى أŸي-دأن ف-ي-ل-مسض أ÷م-يع
أل -ف -رق ،ل -ك -ن ع -ن -دن -ا أ’–ادي -ة ق-ررت
أشض- -رأك أل -ف -اع -ل Úم -ب -اشض -رة وه -ؤ أم -ر
أي-ج-اب-ي ل-ك-ن ه-ن-اك صض-ي-غ ك-ثÒة ل-ل-ع-مل
وأ’–ادي -ة فضض -لت ه -ذه ألصض -ي -غ-ة وه-ي
ح -رة ‘ ذلك ل -ك -ن أل -ن -ج -اح وأل -فشض -ل ’

يظهر أآ’ن لكن بعد مدة.
ه -ن -اك م -ن رب -ط ‚اح أل -ن -دوة
’رأدة ألسضياسضية؟
بتوفر أ إ
@@ أنا أشضاطر هذه ألفكرة أ’ن غياب
أإ’رأدة ألسض -ي -اسض -ي -ة ي -ق-ل-ل م-ن ه-امشض
أŸناورة لدى أ’–ادية لكن ‘ حال
ت- -ؤف- -رت إأرأدة أل- -دول -ة ف -ه -ن -اك ع -دة
ع -ؤأم-ل Áك-ن أل-ل-ج-ؤء أل-ي-ه-ا م-ن أج-ل
ت-ط-ب-ي-ق أل-ت-ؤصض-ي-ات أل-ت-ي خ-رجت ب-ه-ا
ألندوة على أرضضية أŸيدأن ،أ’ن هذه
ألتؤصضيات ‘ ظل ألسضياسضة أŸتبعة ‘
أÛال أل-ك-روي أع-ت-ق-د أن-ه-ا سض-ت-زعج
ألكث Òوهؤ ما يجعل أ’–ادية عاجزة
عن تطبيقها ،لكن ‘ حال تؤفر أ’رأدة
ألسض -ي-اسض-ي-ة أل-ك-ل ي-نÈي ل-ه-ا و’ ي-ك-ؤن
هناك مكان Ÿن يقؤل ألعكسض لهذأ أنا
أشض -اط -ر ف -ك -رة ضض -رورة ت -ؤف -ر أ’رأدة
ألسضياسضية من أجل تطبيق ألتؤصضيات
أل -ت -ي خ -رجت ب -ه -ا أل -ن -دوة أل -ؤط -ن -ي-ة
للنهؤضض بكرة ألقدم أ÷زأئرية.
ك-ي-ف ت-فّسض-ر غ-ي-اب عدة رؤوسضاء
أندية و’عب ÚسضابقÚ؟
@@ تفسضÒي أنها ’ مبا’ة منهم وعدم
جدية وأÁان بأان هذه ألندوة ’ تسضمن
و’ تغني من جؤع وهؤ ما يؤؤكد ألشضرخ
أل - - -ك- - -ب ÒأŸؤج- - -ؤد ب ÚأŸؤؤسضسض- - -ات
ألرياضضية وأأ’ندية ،فا÷ميع يعلم أن
رؤوسضاء أ’ندية فاعل مهم على أŸيدأن
وحضضؤرهم كان سضيÌي ألنقاشض كثÒأ
أ’نهم متؤأجدون ‘ أŸيدأن ويدركؤن
ما هي ألصضعؤبات أŸؤجؤدة للرتقاء
Ãسض -ت-ؤى أل-ك-رة أ÷زأئ-ري-ة م-ن ج-ه-ة،
ومن جهة أخرى هناك ألبعضض من ’
ي -ري -د أ’صض -لح وي -فضض-ل ب-ق-اء أ’م-ؤر
على حالها وهنا يطرح أك Ìمن علمة
أسضتفهام حؤل كيفية ألتعامل مع هذأ
ألنؤع من أŸسضؤؤول Úو كان أأ’مر ’
ي -ع -ن -ي -ه -م ‘ ح Úأن-ه-م ه-م م-ن ي-جب
تؤأجدهم وحسضب رأي كان يجب أيضضا
أشضرأك أللعب Úمن خلل قيام كل
فريق باختيار ’عبان أثن Úللمشضاركة
‘ ألندوة أ’ن أللعب هؤ أيضضا فاعل
مهم ويجب سضماع رأيه.

قرباج:

بإإمكإننإ بر›ة مقإبلتÚ
‘ األسسبوع Ãلعب  ٥جويلية

«ألشض- -عب» :م- -ا ه- -و ت- -ع- -ل -ي -قك ع -ل -ى
أل -ق -رأرأت أل -ت -ي خ -رج ب -ه -ا أŸل -ت -ق-ى
أÿاصس بكرة ألقدم؟
«مرأد ◊لو» :ألقرأرأت ألتي خرج بها أŸلتقى
” Œسضيدها
أÿاصض بكرة ألقدم جيدة ولكن إأذأ ّ
على أرضض ألؤأقع وهذه هي ألنقطة ألتي يجب أن
نركز عليها مسضتقبل حتى ’ تبقى ›رد ح Èعلى
ورق ،أ’نه من أ÷يد ألتفك ‘ Òمصض Òكرة ألقدم
أ÷زأئرية وألنؤأدي أÎÙفة وألهاوية ،ولكن ‘
ن -فسض أل -ؤقت ي -جب أن ت -ك -ؤن م-ت-اب-ع-ة م-ن ن-اح-ي-ة
أل-ق-ؤأن Úو–سض Úط-ري-ق-ة أل-ت-ع-ام-ل ع-ل-ى مسض-ت-ؤى
أإ’دأرة لضضمان وجؤد تؤأصضل دأئم ب Úكل أأ’طرأف
أل -ف -اع -ل Úوضض-رورة أل-ع-ؤدة إأ ¤أل-ت-ك-ؤي-ن م-ن أج-ل
ألنجاح ‘ أŸسضتقبل.
أل -يسضت أل -ن -وأدي ه -ي أŸسض-ؤوول-ة ع-ن
جانب ألتكوين؟
@@ بالطبع ألنؤأدي هي أŸسضؤؤولة عن ألتكؤين
ولكننا ’حظنا إأهمال هذأ أ÷انب و ⁄يعد من
أولؤياتها ولهذأ على ألفيدرألية وألؤزأرة أن تسضهر
على مرأقبة مدى Œسضيد ألقؤأن ÚأŸتعلقة بهذأ
أ÷انب حتى يصضبح لدينا ’عبÃ Úهارأت عالية،
أ’ننا ‰لك أŸادة أÿام وعلينا متابعتها وألؤقؤف
على صضقلها أ’نها ‘ ألنهاية هي Ãثابة خزأن
للفرق ألؤطنية مسضتقبل وعلى أ÷هات ألؤصضية عن
ألقطاع وهذه أللعبة متابعة أأ’مر عن قرب وتؤفÒ
ك -ل م -ا ي -ح-ت-اج إأل-ي-ه أأ’ن-دي-ة ل-ل-ؤصض-ؤل إأ ¤ن-ت-ي-ج-ة
إأيجابية ما يعني أن أŸهمة مشضÎكة ب Úجميع
أأ’طرأف مثلما سضبق ‹ ألقؤل.
’–ادية ‘ ›ال
أين يكمن دور أ إ
ألتكوين حسضب رأيكم؟
@@ ‘ ألبدأية يجب تعي Úأللجان ألدأئمة على
مسض- -ت -ؤى وزأرة ألشض -ب -اب وأل -ري -اضض -ة أو ب -ال -ه -ي -ئ -ة
ألكروية ،ما يجعلهم Áلكؤن مكتب خاصض بهم من
ألعمل على تنمية وتطؤير كل ألفرق من خلل
أإ’تصضا’ت أŸباشضرة وألدأئمة مع كل من رؤوسضاء

ألنؤأدي ورؤوسضاء ألبلديات أ’نهم أŸسضؤؤولؤن عن
أŸلعب وبعضض أŸنشضآات ألرياضضية وكذأ أ÷انب
أأ’م- -ن- -ي ،و‘ ن -فسض أل -ؤقت ه -ن -اك ب -عضض أأ’م -ؤر
ل–ادية ‘ ›ال تكؤين ألشضباب ،أ◊كام
ألتابعة ل إ
وأŸدرب Úمن خلل ألعمل أ÷ماعي مع ألنؤأدي
إ’لزأمهم ومتابعتهم رفقة ألؤزأرة بتؤف ÒأŸرأكز
أÿاصضة بالتكؤين وأ÷انب أŸادي لضضمان أنتدأب
لشضرأف على ألفئات ألصضغرى،
مدرب Úلهم كفاءة ل إ
وهذأ هؤ أ◊ل أأ’مثل لتطبيق ألقؤأن Úوألقرأرأت
ألتي خرج بها هذأ أللقاء ألهام.
م- - -ا رأيك ح- - -ول تصض - -ري - -ح زطشض - -ي
’حÎأف؟
ألقاضضي بفشضل مشضروع أ إ
@@ هذأ ألتصضريح عادي ومشضÎك أ’نه كان رئيسض
ن -ادي م -ن ق -ب -ل وي -ع -رف ج-ي-دأ شض-ؤؤون ك-رة أل-ق-دم
أ÷زأئ- -ري -ة ،وك -ل -ن -ا ن -ع -ل -م أن أإ’حÎأف فشض -ل ‘
أ÷زأئر بعدما دخلنا إأليه ›Èين رغم أننا  ⁄نكن
مسضتعدين له فكان ألؤأقع أننا ركبنا ألقطار من دون
تذأكر ،أي Ãعنى آأخر من دون عدة و’ عتاد وهذأ
ما جعلنا نصضل إأ ¤ما هؤ عليه أ◊ال أآ’ن ،حيث
أصض -ط -دم -ن -ا ب -ؤأق -ع آأخ-ر ي-ت-ط-لب أأ’م-ؤأل وحسض-ن
ألتسضي ÒوأŸنشضآات وغÒها من أأ’مؤر أأ’خرى ألتي
’ تتؤفر عند ألفرق أ÷زأئرية .ورغم ذلك دخل 32

ن -ادي -ا ل -ه-ذأ أÛال وأع-ت-ق-د أن أل-ت-ؤصض-ي-ات أل-ت-ي
خلصض إأليها أŸلتقى فيها عدة أمؤر إأيجابية خاصضة
‘ هذأ أ÷انب.
’ي- -ج- -اب- -ي- -ات أل- -ت- -ي
م - -ا ه- -ي ه- -ذه أ إ
–دثت عنها؟
@@ ‘ ÷نة أإ’حÎأف هناك تؤصضيات ’بأاسض بها
أ’نها تفكر ‘ ألفرق أÎÙفة من أجل مسضاعدتها
ماديا وكل أأ’مؤر ألتي Œعلها تسض ‘ Òألطريق
ألصضحيح مسضتقبل ،إأضضافة إأ ¤وجؤد حؤأ‹ 20
تؤصضية هامة جدأ وألباقي كله تكرأر Ÿا –دثنا
عنه ‘ ألسضابق ولهذأ أنا ألح على أن تكؤن أللجان
ألدأئمة إأذأ كنا نريد ألنجاح بالفعل أ’نها سضتكؤن
قريبة من كل ألفرق و’ تÎك ›ال للتلعب أو
عدم تطبيق ألقؤأن ،Úوهناك نقطة أخرى مهمة
وأأ’مر يتعلّق بضضرورة إأنشضاء  Èﬂخاصض من أجل
مرأقبة ألشضركات ألتي تضضع ألعشضب أإ’صضطناعي
وألطبيعي حتى يحدد أŸعاي Òألتي يجب أن تقام
ع-ل-ي-ه-ا أأ’رضض-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أه-م-ي-ة هذه أأ’خÒة
ويرأعي كل أ÷ؤأنب أأ’خرى ،خاصضة أن رئيسض
أ’–ادي- - -ة –دث ع - -ن وج - -ؤد  700م-ل-ي-ار ،عليه
أسضتغلل هذه أأ’مؤأل لفائدة ألنؤأدي وما يخدم
كرة ألقدم بصضفة عامة.
هل كان أŸلتقى ناجحا؟
@@ ’ نسضتطيع أن نحكم على أŸلتقى أآ’ن بل
علينا أن ننتظر إأ ¤غاية ألعام ألقادم أي ‘ ملتقى
آأخر حتى نقيم مدى Œسضيد ألتؤصضيات وألقؤأنÚ
ألتي خرج بها أإ’جتماع أأ’خ Òعن ألطريق أللجان
أل-ت-ي ت-ع-د Ãث-اب-ة أل-ؤسض-ي-ل-ة ل-كشض-ف ع-ي-ؤب أ÷ميع
مسضتقبل عن طريق ألعمل بكل شضفافية ومؤضضؤعية
تلزم كل أأ’طرأف بعدم Œاوز أ◊دود أıؤل لها،
ولهذأ أعتقد أن أŸلتقى كان فكرة رأئعة وأ“نى أن
ي -ك -ؤن بصض -ف-ة دوري-ة ول-ك-ن أ◊ك-م سض-ي-ك-ؤن ’ح-ق-ا
وأطالب أن يتم أسضتدعاء أ÷ميع أ’ن ألفرق هي
ألتي تعرف أŸشضاكل وبإامكانها أن Œد أ◊لؤل
وه- -ن- -اك ن- -ق -ط -ة م -ه -م -ة ت -ت -ع -ل -ق بضض -رورة وضض -ع
ألكامÒأت ‘ أŸلعب وتغر Ëكل أأ’نصضار ألذين
ي -ق -ؤم -ؤن ب -ت-كسض Òأل-ك-رأسض-ي ح-ت-ى ’ ت-ت-ك-رر ت-لك
أŸشضاهد ‘ ألسضنؤأت ألقادمة بحؤل ألله.

’و ¤موبيليسس
ألرأبطة أ أ

أعطت إأدأرة أŸركب أ’وŸبيﬁ ،مد
بوضضياف ،ألضضوء أ’خضضر من أجل
ب- -ر›ة م- -ق- -اب- -ل- -ت Úأث -ن -ت ،Úخ Ó-ل
أ’سضبوع ألوأحدÃ ،لعب  5جويلية
(أ÷زأئر) ،خÓل مرحلة ألعودة من
ب- -ط- -ول- -ة أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أ’و¤
ل -ك -رة أل -ق-دم (م-وب-ي-ل-يسس) ،حسضب م-ا
صض- - -رح ب - -ه ،أمسس أ÷م - -ع - -ة ،رئ - -يسس
ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم ألسضيد
ﬁفوظ قرباج.
أوضضح ألقائم أ’ول على شضؤؤون ألرأبطة
أÎÙفة لكرة ألقدم ‘ ،تصضريح أد ¤به
لذأعة ألؤطنية« :أن إأدأرة ديؤأن أŸركب
ل إ
أ’وŸبي قد ترأجعت عن قرأرها ألسضابق
أل -ق -اضض -ي ب›Èة م -ق -اب -ل -ة وأح -دة ف-ق-ط
Ãلعب  5جؤيلية ،خلل أسضبؤع ،وأعطت
‘ ألنهاية مؤأفقتها على بر›ة مقابلتÚ
أثنت ‘ Úأأ’سضبؤع ،خلل أŸرحلة ألثانية
من ألبطؤلة».
قال قرباج أيضضا إأنّ «هيئته كانت قد تلقت
‘ وقت سضابق ،مرأسضلة من إأدأرة أŸركب
أ’وŸب -ي ﬁم -د ب -ؤضض -ي-اف ت-ط-الب ف-ي-ه-ا
ألرأبطة ب›Èة مقابلة وأحدة فقط كل
أسضبؤع باŸلعب أ’وŸبي من أجل أ◊فاظ
على أرضضيته قدر أ’مكان».
ومعلؤم أّن أرضضية ملعب  5جؤيلية كانت
قد تضضررت بشضكل كب ‘ Òبدأية أŸؤسضم,

أ’مر ألذي دفع بالؤزأرة ألؤصضية أ ¤أتخاذ
قرأر غلق أŸلعب بعد أحتضضانه لبعضض
م -ق -اب-لت ف-ق-ط م-ن-ه-ا ت-لك أل-ت-ي أج-ره-ا
فريقا مؤلؤدية أ÷زأئر وأ–اد أ÷زأئر ‘
أطار كأاسض أفريقيا ما ب Úأ’ندية.
ب- -ع- -د خضض- -ؤع- -ه أ’شض- -غ- -ال أع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة
أ’رضض- -ي- -ة ،أع- -ي -د ف -ت -ح أŸل -عب ،ي -ؤم 14
نؤفم ÈأŸاضضيÃ ،ناسضبة أقامة أŸقابلة
أل -ؤدي -ة أل -ت -ي ج -م -عت أŸن-ت-خب أل-ؤط-ن-ي
أ÷زأئ-ري ب-ن-ظÒه م-ن ج-م-ه-ؤري-ة إأف-ري-قيا
ألؤسضطى (.)0-3
بهذأ أÿصضؤصض ،أعرب قرباج عن أسضفه
لعدم تّؤفر أ÷زأئر ألعاصضمة على ملعب
’ئ- -ق- -ة ق -ادرة ع -ل -ى أح -تضض -ان م -ق -اب -لت
«أل-دأرب-ي» أل-ت-ي ت-ل-ع-ب-ه-ا أ’ندية ألعاصضمية
ألسض -ت -ة أل -ت -ي ت -نشض -ط ‘ ب -ط-ؤل-ة أل-رأب-ط-ة
أÎÙفة أ’و.¤
أضضاف قرباج « :باسضتثناء ملعب  5جؤيلية،
أل -ع -اصض -م -ة ت-ف-ت-ق-ر بشض-ك-ل ره-يب Ÿلعب
’ئ -ق -ة ق -ادرة ع -ل -ى أح -تضض -ان م -ؤأج -ه -ات
«أل -دأرب -ي» ب Úأ’ن -دي -ة أل -ع -اصض -م-ي-ة ()...
وباŸناسضبة أوجه ندأئي للسضلطات أÙلية
م -ن أج -ل أع -ادة ت -ه-ي-ئ-ة م-ل-ع-ب-ي أل-روي-ب-ة و
ألقليعة أللذين أحتضضانا مقابلت ﬁلية
جميلة ‘ أŸاضضي ،وهما قادرأن على أن
يكؤنا حاليا بديل مناسضبا لتخفيف ألضضغط
على ملعب  5جؤيلية».

يا زمان
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بقلم  :حامد حمور
لقب بـ»رجل ألدقيقة أأ’خÒة» كؤنه أبدع ‘ ◊ظات حاسضمة Ÿنح أأ’لقاب
للمنتخب ألؤطني ومؤلؤدية أ÷زأئر ‘ ◊ظات حاسضمة  ..أنه أللعب عمر
بÎو Êأل -ذي سض -ط -ع ‚م -ه ‘ سض-م-اء أل-ك-رة أ÷زأئ-ري-ة ‘ سض-ب-ع-ي-ن-ي-ات أل-ق-رن
أŸاضضي بشضكل كب Òبفضضل أمكانياته
أل -ك -بÒة ك -م-ه-اج-م ‘ أل-روأق أأ’Áن،
أين كانت ألسضرعة وأŸرأوغة وألذكاء
‘ أن -ت -ه -از أل -ف-رصض-ة ألسض-ان-ح-ة ل-ق-لب
ألطاولة على ألعديد من ألفرق.
شض - -ارك بشض - -ك - -ل ف - -ع - -ال ‘ أŸسضÒة
ألذهبية لـ»ألعميد ‘ ألسضبعينات ونال
ألعديد من أ’ألقاب ألؤطنية وألدولية
مع أصضحاب ألزي أأ’حمر وأأ’خضضر
رف- -ق- -ة ’ع -بّ‡ Úي -زي -ن ع -ل -ى غ -رأر
باشضي ،بن شضيخ ،درأوي ،زن ،Òعزوز،
باشضتا...
وصضنع أبهى صضؤر ألكرة أ÷زأئرية مع
ألفريق ألؤطني عندما “كن ‘ نهائي
ألعاب ألبحر أأ’بيضض أŸتؤسضط 1٩75
م- -ن تسض- -ج -ي -ل ه -دف أل -ت -ع -ادل أم -ام
أŸنتخب ألفرنسضي ‘ ألدقيقة أأ’خÒة قبل أن يضضيف منقلتي ‘ ألؤقت
أإ’ضضا‘ هدف فؤز ألفريق أ÷زأئري باŸيدألية ألذهبية ..وعادت تقريبا نفسض
ألصضؤر بعد سضنة بنفسض أŸلعب ( 5جؤيلية) عندما “كن بÎو ‘ Êألدقيقة
أأ’خÒة مع مؤلؤدية أ÷زأئر أمام حافيا كؤناكري ألغيني من تؤقيع ألهدف
لندية ألبطلة ألذي يسضمح للمؤلؤدية تعديل
ألثالث ‘ نهائي كأاسض أفريقيا ل أ
أل -ك -ف -ة م -ق-ارن-ة ب-ل-ق-اء أل-ذه-اب ،وأب-تسض-م أ◊ظ ‘ ضض-رب-ات ألÎج-ي-ح ل-ل-ن-ادي
أ÷زأئري ألذي أهدى ألكرة أ÷زأئرية أول لقب قاري.
◊ظات تاريخية حقا كتبها عمر بÎو ،Êهذأ أللعب (ألظاهرة) ..وهؤ من
مؤأليد  03نؤفم 1٩4٩ Èبا÷زأئر ألعاصضمة ،حيث بدأ مشضؤأره ألكروي بفريق
مؤلؤدية أ÷زأئر عام  1٩68وعمره ’ يتجاوز ألـ  ،1٩حيث خاضض ألعديد من
أŸقابلت ‘ مؤسضمه أأ’ول وسضجل  6أهدأف ..وكان ضضمن ألتشضكيلة ألتي
سض -ي -ط -رت ع-ل-ى أل-ك-رة أ÷زأئ-ري-ة م-ن خ-لل ت-ت-ؤي-ج أŸؤل-ؤدي-ة وبÎو Êب-ل-قب
ألبطؤلة سضنؤأت ( ،)1٩7٩ ،1٩78 ،1٩76 ،1٩75 ،1٩72وتؤج «رجل ألدقيقة
أأ’خÒة بكأاسض أ÷زأئر مع ألعميد سضنؤأت ( ،)1٩76 ،1٩73 ،1٩71وألكأاسض
لندية ألبطلة .1٩76
أŸغاربية ( ،)1٩74 ،1٩72كأاسض أفريقيا ل أ
وعلى مسضتؤى أŸنتخب ألؤطني لعب بÎو 67 Êمبارأة مع «أÿضضر» “كن
خ-لل-ه-ا م-ن ت-ؤق-يع  10أه - -دأف ‘ أل - -فÎة م- -ا ب 1٩70 Úو ،1٩78ح -يث ف -از
باŸيدألية ألذهبية أ’لعاب ألبحر أأ’بيضض أŸتؤسضط  1٩75وأŸيدألية ألذهبية
للعاب أ’فريقية .1٩78
ل أ
وبعد مسضÒة ذهبية ‘ فريق أŸؤلؤدية أنتقل بÎو Êأ« ¤ألغر Ëألتقليدي»
أ–اد ألعاصضمة عام  ،1٩80حيث أنهى مشضؤأره ألكروي أ◊افل بقميصض أللؤنÚ
«أأ’حمر وأأ’سضؤد» بعد أن قدم أإ’ضضافة لهذأ ألفريق ‘ ألهجؤم وكان ضضمن
ألعناصضر أأ’سضاسضية ألتي أهدت لل–اد أول لقب لكأاسض أ÷مهؤرية عام 1٩81
بعد أن كان ألفريق قبل ذلك قد خسضر  7نهائيات ‘ تاريخه ضضمن أŸنافسضة
ألشضعبية.
وقدم بÎو Êمشضؤأرأ ‡ّيزأ ويعد من ب ÚخÒة أللعب Úألذين أ‚بتهم ألكرة
أ÷زأئرية و‘  2006وضضعته ألكؤنفدرألية أ’فريقية لكرة ألقدم ‘ ترتيب
أحسضن ’ 200عب ألذين تأالقؤأ ‘ ألكرة أ’فريقية ‘ ألـ  50سضنة أأ’خÒة.
لشضبال
وخاضض بÎو Êبعضض ألتجارب كمدرب وأشضرف على أŸنتخب ألؤطني ل أ
أين سضاهم بتجربته ألكبÒة على أكتشضاف أŸؤأهب ومنح ألفرصضة للعديد من
ألشضبان.

«السسنإفر» لتعزيز مركزهم الريإدي من بوابة نإدي «بإرادو»
’خÒة
’و ¤م-وب-ي-ل-يسس وأ أ
تسض -ت -ك-م-ل أل-ي-وم م-ب-اري-ات أ÷ول-ة ألـ 15ل -ل-رأب-ط-ة أ أ
Ÿرحلة ألذهاب ،حيث يحل أŸتصضدر شضباب قسضنطينة ضضيفا على نادي بارأدو فيما
يوأجه أ–اد أ◊رأشس نظÒه أ–اد بسضكرة.
م -رت -ب -ة م -ري -ح-ة خ-اصض-ة ب-ع-د ت-رأج-ع ن-ت-ائ-ج
عمار حميسضي
أل- -ف- -ري- -ق خ- -لل أ÷ؤ’ت أŸاضض- -ي -ة وأل -ت -ي
يسض -ع -ى شض -ب -اب قسض -ن -ط -ي-ن-ة ل-ت-ع-زي-ز م-ؤق-ع-ه ع-كسض-ت-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة م-ب-ارأة أ–اد بسض-ك-رة أل-تي
ألريادي من خلل –قيق ألفؤز على نادي أنتهت لصضالح أصضحاب أأ’رضض.
ب- -ارأدو أو أل -ع -ؤدة ب -ن -ق -ط -ة ع -ل -ى أ’ق -ل أ ¤كما سضتكؤن مبارأة أ–اد بلعباسض أأ’خÒة
قسض-ن-ط-ي-ن-ة وه-ؤ م-ا سض-ي-ج-ع-ل أشضبال أŸدرب للمدرب خ Òألدين ماضضؤي ألذي قرر بصضفة
عمرأ Êمطالب Úبتقد Ëمسضتؤى أفضضل من نهائية ألرحيل من ألفريق ،خاصضة بعد تهجم
أ’نصض- -ار ع -ل -ي -ه ع -قب أÿسض -ارة أم -ام أ–اد
ألذي ظهروأ به أمام أ–اد ألبليدة.
وي -غ -يب ع -ن صض-ف-ؤف أل-ف-ري-ق أل-لعب رب-ي-ح ألعاصضمة ‘ مبارأة متأاخرة.
ل-لصض-اب-ة وب-ل-ع-مÒي أل-ذي أصض-ب-ح ’ ي-ح-ظى ويعيشض ألفريق على وقع أإ’شضاعات ألكثÒة،
ب -ث -ق -ة أ÷ه -از أل -ف -ن -ي أل -ذي ي -ب -دو أن-ه قّ-رر خاصضة أمكانية رحيل جابؤ و هؤ ما قد يؤؤثر
تسض -ري -ح -ه خ -لل فÎة أ’ن -ت -ق-ا’ت ألشض-ت-ؤي-ة كثÒأ على معنؤيات أللعب Úخلل مؤأجهة
أ–اد بلعباسض .
بسضبب غياباته ألعديدة بدون مÈر.
م -ن ج -ه -ت -ه يسض -ع -ى ن-ادي ب-ارأدو ’سض-ت-غ-لل ويسض -ع -ى أ–اد أل -ع -اصض -م -ة ’ن -ه -اء م -رح -ل -ة
ع -ام -ل-ي أ’رضض وأ÷م-ه-ؤر م-ن أج-ل –ق-ي-ق ألذهاب بقؤة من خلل ألعؤدة بكامل ألزأد
أ’ن -تصض-ار ع-ل-ى شض-ب-اب قسض-ن-ط-ي-ن-ة وت-ع-ؤيضض من ألبليدة عندما يحل ضضيفا على أ’–اد
أÿسض -ارة أل -ت -ي ت -ع -رضض ل -ه -ا أل -ف-ري-ق خ-لل أÙل -ي أل -ذي يسض -ع -ى ه -ؤ أآ’خ -ر ل -ت -ح-ق-ي-ق
أ÷ؤلة أŸاضضية ،وهؤ ما سضيجعل ألضضغط أ’ن- -تصض -ار م -ن أج -ل أÿروج م -ن أŸن -ط -ق -ة
أ◊مرأء.
يزدأد على ألفريق.
ويسضتقبل أ–اد بلعباسض نظÒه وفاق سضطيف و سضتعرف صضفؤف أ’–اد عؤدة أللعب بن
وعينه على ألنقاط ألثلث من أجل ألبقاء ‘ غ -يث وه -ؤ م -ا سض -يشض -ك-ل دف-ع-ة ق-ؤي-ا ل-ؤسض-ط

لتحقيق ثان أنتصضار له ‘ ألرأبطة أأ’و ¤هذأ
أŸؤسضم بعد ذلك ألذي حققه على حسضاب
أوŸب -ي أŸدي -ة ك -م -ا أن أ’نصض -ار ي -ت-ط-ل-ع-ؤن
ل -كسضب أŸزي-د م-ن أل-ن-ق-اط ل-ت-حسض Úرصض-ي-د
ألفريق.
ويبقى أ’نتصضار هدف كل من نصضر حسضÚ
دأي وأ–اد أ◊رأشض أل- -ل- -ذأن سض- -ي- -ؤأج- -ه -ان
أوŸبي أŸدية وأ–اد بسضكرة على ألتؤأ‹،
خ -اصض -ة أن -ه -م -ا ب -ح -اج-ة م-اسض-ة أ ¤أل-ن-ق-اط
بالنظر أ ¤أŸرتبة ألتي يتؤأجدأن فيها.
ويتؤأجد أوŸبي أŸدية وأ–اد بسضكرة ‘
م -رت -ب -ة غ Òم -ري -ح -ة وه -ؤ م -ا سض-ي-ج-ع-ل-ه-م-ا
يحاو’ن ألعؤدة بنقطة على أ’قل وتفادي
ألهزÁة ألتي سضتعقد كثÒأ من مهمتهما ‘
ضضمان ألبقاء بالنظر أ ¤أŸباريات ألصضعبة
ألتي تنتظرهما خلل مرحلة ألعؤدة.

الÈنإمج
أŸيدأن ألذي عانى كثÒأ من غيابه خلل
م -ؤأج -ه -ة أل -ؤف -اق ،ف -ي -م -ا سض -ي -غ-يب أل-لعب

سضيديبي للصضابة ألتي تعرضض لها مؤؤخرأ.
وسض-ي-ك-ؤن أ–اد أل-ب-ل-ي-دة أم-ام ف-رصض-ة م-ه-مة

أ–اد ألبليدة  -أ–اد ألعاصضمة 15:00
أ–اد أ◊رأشض  -أ–اد بسضكرة 15:00
نصضر حسض Úدأي  -أوŸبي أŸدية 16:00
أ–اد بلعباسض  -وفاق سضطيف 16:00
نادي بارأدو  -شضباب قسضنطينة 17:00
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لخÎاق الضشاحية
الطبعة الثامنة لبطولة الششرطة العربية إ

ا÷زائر –تل اŸركز األول حسسب الفرق

هامل سسلم ا÷وائز وأاكد ‚اح اŸوعد

ج -رت ،صش -ب -اح أامسس ،ال -ط -ب -ع-ة ال-ث-ام-ن-ة
لخÎاق
ل -ب -ط -ول -ة الشش -رط -ة ال -ع -رب -ي-ة إ
الضش-اح-ي-ة خÓ-ل سش-ب-اق نصش-ف اŸاراط-ون
ال -ذي أاشش -رف ع -ل -ى ان-طÓ-ق-ه واخ-ت-ت-ام-ه
Óمن الوطني السشيد
اللواء اŸدير العام ل أ
ع- -ب- -د ال- -غ -ن -ي ه -ام -ل ب -حضش -ور ع -دد م -ن
الشش -خصش -ي -ات ال -ب -ارزة و‡ث -ل Úع -ن ك-ل
ال-دول ال-ع-رب-ي-ة اŸشش-ارك-ة ‘ ه-ذا اŸوع-د
الكب.Ò
نبيلة بوقرين
ان -ط-ل-ق السس-ب-اق م-ن سس-اح-ة أاول م-اي ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ل -رج-ال وم-ن م-ي-دان اÿروب-ة ع-ن-د السس-ي-دات
وصس -و’ إا ¤م -درسس -ة الشس-رط-ة ب-ال-دار ال-ب-يضس-اء
وبالضسبط ‘ اŸلعب التابع لها «عياد بوسسعد»
Ãشساركة حوا‹  700عداء وعداءة مثلوا 14
دولة عربية ‘ أاجواء تنافسسية رائعة طبعت
النسسخة نتيجة التنظيم اÙكم من طرف كل
اŸعني Úوخاصسة أاعوان الشسرطة الذين وفروا
ك -ل اإ’م -ك-ان-ي-ات الÓ-زم-ة ل-لضس-ي-وف وال-ع-دائÚ
بصس- -ف- -ة ع- -ام- -ة وتسس- -ه -ي Ó-ت ك -بÒة ب -ال -نسس -ب -ة
للصسحفي.Ú
سسجلنا منافسسة كبÒة ب Úالعدائ Úمن أاجل
إاحتÓل اŸراكز اأ’و ‘ ¤نهاية السسباق الذي
ع- -اد ف- -ي- -ه ال- -ل- -قب ب- -حسسب ال -ف -رق رج -ال إا¤
ا÷زائر ،متقدمة على ليبيا وتونسس ‘ اŸركز
الثا Êوالثالث على التوا‹ ،فيما إافتكت تونسس

اŸرك- -ز اأ’ول ‘ ال- -ف- -ردي ال- -ذي ع -اد لـ ع -ب -د
الرؤووف بوبكر ،متبوعة با÷زائر ‘ اŸرتبة
الثانية والثالثة عن طريق كل من صسÈي بوعلي
ومفتاح فتحي تباعا ،بينما سسيطرت سسيدات
قرطاج على السساحة بانتزاعهن اŸراكز الثÓثة
اأ’و ¤بفضسل ﬁبوبة بلقاسسم ،مروق نصسري
وهيفاء طرشسون.

أاشس-رف ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل ع-ل-ى تسس-ل-يم
ا÷وائز على الفائزين وهنأاهم على اÛهود
الكب Òالذي قدموه من أاجل إا‚اح هذا اŸوعد
‘ إاطار التنافسس النزيه والشسريف الذي يليق
ب -الشس-رط-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ك-م-ا –دث إا ¤ال-ع-ن-اصس-ر
الوطنية وشسكرهم على تشسريف الوطن ‘ هذا
اŸوع - -د و“ن - -ى ل - -ه - -م اŸزي - -د م- -ن ال- -ت- -أال- -ق
وال-ن-ج-اح-ات مسس-ت-ق-ب Ó-وال-ه-دف ب-ع-د اŸردود
اŸقدم من طرفهم رغم قوة اŸنافسسة بتواجد
ع -دد ك -ب Òم -ن ال -ع -دائ Úم -ن ﬂت -ل -ف ال -دول
العربية.
Óمن
‘ ختام اŸنافسسة أاد ¤اŸدير العام ل أ
الوطني بتصسريح لوسسائل اإ’عÓم ا◊اضسرة أاكد
خÓله ‚اح ا÷زائر ‘ احتضسان هذا اŸوعد
Óمن الوطني
قائ« :Óنظمت اŸديرية العامة ل أ
ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-لشس-رطة ’خÎاق الضساحية،
ال -ن -ت -ائ -ج ك -انت مشس -رف -ة ل -ل -ج -م-ي-ع خ-اصس-ة أان
اŸشساركة ‘ اŸوعد كانت جيدة بتواجد 14
Óم-ن
دول -ة ،أام -ا ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال -وط -ن -ي أاصس -ب -حت شس -ري -ك -ا ف-ع-ا’ ‘ اإ’–اد
العربي للرياضسة وشسكرا للجميع».
Óشسارة ،فإان هذه الطبعة عرفت ا÷ديد من
لإ
خ Ó-ل إاسس -ت-ح-داث ج-ائ-زة الشس-رط-ي ال-ري-اضس-ي
العربي على مسستوى كل الدول العربية التي هي
عضسو ‘ اإ’–اد العربي للرياضسة وسستسسلم من
جديد ‘ اŸسستقبل..

خÓل ندوة صشحفية Ÿراقب الششرطة أابو احمد ابو بكر والأم Úالعام ل–Óاد العربي للششرطة:

نصسف اŸاراطون فرصسة لتقوية أاواصسر الأخوة ب Úاألشسقاء العرب

أاجمع مراقب الششرطة ابو احمد ،بو بكر مدير الصشحة و النششاط الجتماعي و
الرياضشات ،نائب رئيسس ال–اد الرياضشي للششرطة العربي و احمد رجائي ،المÚ
ال-ع-ام ل–Ó-اد ال-ري-اضش-ي ال-ع-رب-ي ل-لشش-رط-ة ان نصش-ف اŸاراط-ون اخÎاق الضش-اح-ي-ة
لششقاء العرب.
لخوة ب Úا أ
فرصشة لتقوية أاواصشر ا أ
ا’رب-ع-اء ،ب-ال-ق-اع-ة ال-ب-يضس-اوي-ة ،و ق-ب-ل اجراء
عمار حميسشي
سس -ب -اق اخÎاق الضس -اح -ي -ة (نصس-ف م-اراط-ون)
إاح -تضس -ن م -ن -ت-دى اأ’م-ن ال-وط-ن-ي ب-اŸدرسس-ة صسبيحة ا÷معة ( أامسس ) وفق مسسار ُمعÚ
العليا للشسرطة علي تونسسي ،أاول أامسس ،ندوة ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ع -ل-ى مسس-اف-ة  10كلم
صس -ح -ف -ي -ة نشس -ط -ه -ا ك -ل م -ن م -دي -ر الصس -ح -ة للذكور ،انطÓقا من سساحة أاول ماي إا ¤غاية
وال -نشس -اط ا’ج -ت -م -اع-ي وال-ري-اضس-ي-ات ،ن-ائب م -درسس -ة الشس-رط-ة ب-ال-دار ال-ب-يضس-اء و  5كلم
Óن -اث ،ان-طÓ-ق-ا م-ن م-ي-دان سس-ب-اق اÿي-ول
رئ -يسس ا’–اد ال -ري -اضس -ي ال -ع -رب-ي ل-لشس-رط-ة ل  -إ
واأ’م Úال- -ع- -ام ل –Ó-اد ال -ري -اضس -ي ال -ع -رب -ي باÿروبة وصسو’ إا ¤مدرسسة الشسرطة بالدار
ل -لشس -رط -ة ح -ول ف -ع -ال-ي-ات نصس-ف اŸاراط-ون ال - -ب- -يضس- -اء ،ب- -حسسب ق- -وان Úا’–اد ال- -دو‹
’خÎاق الضساحية ودور الرياضسة ‘ أاجهزة أ’لعاب القوى وتتميز هذه النسسخة Ãشساركة
الشس -رط -ة ال -ع-رب-ي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤دور الشس-رط-ة م-وري-ت-ان-ي-ا وج-ي-ب-وت-ي أ’ول م-رة ح-يث ت-ه-دف
ا÷زائرية ‘ دعم الرياضسة الشسرطية العربية Ÿشساركة أاك Èعدد من الدول ‘ اŸنافسسات
ب- -حضس- -ور إاط- -ارات ا’م- -ن ال -وط -ن -ي و‡ث -ل -و الرياضسية التي ننظمها».
ك -م -ا أاشس -اد ال -ل -واء رج -ائ -ي Ãك -ان-ة الشس-رط-ة
اÛتمع اŸد.Ê
نوه احمد رجائي بالظروف التي جرى فيها ا÷زائ -ري -ة ضس -م -ن ه -ي -ئ -ة ا’–اد ال -ري-اضس-ي
حفل ا’فتتاح ،قائ« : Óجرى حفل ا’فتتاح العربي للشسرطة قائ« : Óا÷زائر عّودتنا أان
الرسسمي لهذه البطولة ‘ ظروف رائعة ،يوم تنظم سسنويا حدثا رياضسيا و بطو’ت عربية

للعاب القوى
ال–اد الدو‹ أ

إايقاف العداءة سسعاد آايت سسا ) 18( ⁄شسهرا
أاوق - -ف ا’–اد ال - -دو‹ أ’ل - -ع- -اب ال- -ق- -وى
العداءة ا÷زائرية سسعاد آايت سساŸ ⁄دة
 18شس -ه -را ب-ع-د سس-ق-وط-ه-ا ‘ ف-خ ت-ع-اط-ي
اŸنشس -ط -ات خ Ó-ل ال -ب -ط -ول -ة ا÷زائ-ري-ة
للعدو الريفي التي جرت وقائعها ‘ شسهر
مارسس  2017بسسيدي بلعباسس.
حسسب الهيئة الدولية فإان قرار إايقاف آايت
سس -ا 38( ⁄رب -ي -ع-ا) سس-اري اŸف-ع-ول م-ن 9
أافريل الفارط إا ¤غاية  8أاكتوبر .2018
خÓل الطبعة الـ  55للبطولة ا÷زائرية
للعدو الريفي ،انهت آايت سسا( ⁄أاوŸبي برج
بوعريريج) السسباق ‘ اŸرتبة الثانية خلف
كنزة دحما( Êنادي برج بوعريريج).

ب-ام-ت-ي-از ب-فضس-ل ق-درات-ه-ا ال-ت-ن-ظ-ي-مية الكبÒة
ح -سس -ن تسس -يÒه -ا ،ل -ه-ذا ف-ه-ي ت-ت-ب-وأا م-ك-ان-ة
وُ
أاسساسسية و بارزة ‘ الشسرطة العربية ،ا÷زائر
تدعم كل نشساطات ا’–اد الرياضسي العربي
للشسرطة ،هذه اŸنافسسات “ثل فرصسة ’لتقاء
أاجهزة الشسرطة العربية وتبادل وجهات النظر
وتفعيل أاواصسر اأ’خوة فيما بينها».
من جهته ،أاكد مراقب الشسرطة ابو احمد
بوبكر على أاهمية ا◊دث قائ « :Óاحتضسان
ا÷زائ -ر ل -ه -ذا ا◊دث اŸه-م ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
العربي يؤوكد رغبتنا ‘ ا÷مع ب Úا’شسقاء
العرب على أارضس ا÷زائر ،كما نسسعى لنكون
دائما ‘ اŸوعد ،من خÓل هذه التظاهرات
ذات الهدف النبيل ،خاصسة بتواجد عدد كبÒ
م -ن ال -ري -اضس -ي ،Úح -يث سس -يشس-ارك  79عداًء
Áثلون  14دولة عربية «.
 ⁄ي -ف ّ-وت م-راقب الشس-رط-ة ال-ف-رصس-ة ل-ي-نّ-وه
ب -دع -م ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة أ’ل-ع-اب ال-ق-وى،
ح -يث ق -ال« :اأ’م -ور ال-ت-ق-ن-ي-ة م-ن اخ-تصس-اصس
ا’–ادية ا÷زائرية أ’لعاب القوى  ..كل ما
أاّود ،ق -ول -ه :ان اأ’م -ور ك -ل -ه -ا ضس-ب-طت إ’‚اح
ا◊- -دث»  .أاك -د م -راقب الشس -رط -ة ون-ائب
ا’–اد العربي للشسرطة ابو احمد أابو بكر أان
Óمن الوطني تسسعى إ’‚اح
اŸديرية العامة ل أ
ه -ذا ا◊دث ال -ري -اضس -ي ل -لشس -رط -ة ال -ع-رب-ي-ة،
خ -اصس -ة ب -ع -د ت -ن -ظ-ي-م-ه-ا ل-ع-دي-د اŸن-افسس-ات
اŸماثلة ،قائ« : Óتعد هذه البطولة الثامنة
للرياضسة الشسرطية العربية حيث نظمنا على
سسبيل اŸثال بطولة الشسرطة العربية للجيدو
 2014وال-ك-اراتي  ،2015أاي -ن اك -تسس -ب-ن-ا خÈة
واسسعة ‘ ›ال التنظيم ،لذلك نسسعى إ’‚اح
سسباق اخÎاق الضساحية بالعاصسمة من ناحية
ا◊ضس- -ور اُŸك- -ث- -ف ،ا’نضس -ب -اط وال -ت -ن -ظ -ي -م
اÙكم ÷ميع التفاصسيل « .
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ولد علي يششرف على حفل تسشليم ا÷وائز
للفائزين برا‹ –دي صشحاري ا÷زائر الدو‹

تتويج كل من بونيل وتشسيتشسي وصسايب

أاشش -رف وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة «ال -ه -ادي ول -د ع -ل-ي» ،سش-ه-رة اÿم-يسس ،ب-ف-ن-دق
لندلسشيات بوهران على تسشليم ا÷وائز للفائزين بالطبعة الثالثة من را‹ –دي
ا أ
صش-ح-اري ا÷زائ-ر ال-دو‹ ‘ ح-ف-ل ب-ه-ي-ج ،ع-رف ت-ت-وي-ج اŸتسش-اب-ق ال-ف-رنسش-ي «تÒي
بونيل» بالطبعة بعد اختتام التحدي ‘ نفسس اليوم بإاجراء اŸرحلة الثامنة من
مدينة «تيوت» ،وصشول بـ «بني ونيف» ا◊دودية مع اŸغرب على مسشافة 107.30
كلم من التنافسس.
’حباب بعد نهاية كل
وا’لتقاء با’صسدقاء وا أ
مبعوث «الششعب» إا ¤وهران:
مرحلة ،تعرفت على أاناسس ‡يزين وشساهدت
ﬁمد فوزي بقاصس
أانا وزوجتي مناظر رائعة وخÓبة ،وخÓل كل
تصشويرﬁ :مد آايت قاسشي
مسسÒتي  ⁄أاشساهد كثبانا رملية بتلك النوعية
تّ- -وج اŸتسس- -اب- -ق ال- -ف- -رنسس- -ي «تÒي ب -ون -ي -ل» وا÷م- -ال ،ك- -ل شس- -يء ‡ي- -ز ‘ ه- -ذا ال -را‹،
ب -ال -ط -ب -ع -ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن ال-را‹ ‘ اخ-تصس-اصس وه -ن -اك ب -عضس ال -ن-ق-ائصس خصس-وصس-ا ‘ دل-ي-ل
السس- -ي- -ارات ،ف -ي -م -ا  ⁄ي -ت -م -ك -ن ا÷زائ -ري -ان الطريق الذي يجب أان يصسبح أاك Ìتقني»،
«سس -راي» و» ﬁم -دي» م -ن اسس -ق -اط ال -ب -ط -ل وأاضساف «غدا أاعود إا ¤فرنسسا لكني لن أاطيل
’ Êسس-أاب-دأا ج-ول-ت-ي ‘ ب-عضس
ال- -ع- -اŸي ‘ ا’خ -تصس -اصس ا’ي -ط -ا‹ «ب -اول -و ال -ب -ق -اء ه -ن-اك أ
تشس -ي -تشس -ي» ال -ذي ت -وج ب -ط  ‘ Ó-اخ -تصس-اصس ال- -ق -رى ا÷زائ -ري -ة وال -و’ي -ات ب -ع -دم -ا “ت
الدراجات النارية لفئة  450م Îمكعب ،ونال دعوتي من طرف ا÷زائري Úلقضساء بعضس
’يام» .أاما ا’يطا‹ «باولو تشسيتشسي» عÈ
’ول ‘ فئة أاك Ìمن ا أ
«جعفر سسراي» اŸركز ا أ
 450م Îم -ك -عب ،م -ت -ف -وق-ا ع-ل-ى «شس-وي-رب» عن سسعادته بالتتويج بهذا الرا‹ ،وقال «اأنا
و»شسيوسسي» ‘ ،ح“ Úكن ا÷زائري «ﬁمد سسعيد باŸشساركة ‘ هذا الرا‹ الذي عرفت
’ول ‘ ف -ي -ه م -ن -افسس -ة شس -دي -دة خصس -وصس -ا م -ن ق -ب-ل
صس- - -ايب» م- - -ن اف- - -ت - -ك - -اك اŸرك - -ز ا أ
ال -دراج-ات ال-ن-اري-ة رب-اع-ي-ة ال-دف-ع «ال-ك-واد» ،ا÷زائ- -ري ،Úوسس- -م- -ح ‹ ب- -ال -ت -حضس Òج -ي -دا
’خ- -وة «وزان» ال- -ل- -قب ‘ اخ -تصس -اصس للراليات اŸقبلة التي قررت ا’نخراط فيها،
ون- -ال ا إ
«أاسس .أاسس .»‘ .كرمت ا’–ادية ا÷زائرية لديكم شسعب رائع ومضسياف وبلد جميل للغاية،
’م -ور ا’ي -ج -اب -ي-ة ال-ت-ي
للرياضسات اŸيكانيكية التي يرأاسسها «شسهاب ه -ن -اك ال -ك -ث Òم -ن ا أ
ب -ه -ل -ول» ب -ه -ذه اŸن-اسس-ب-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة عشس -ن -اه -ا ‘ ه-ذا ال-ت-ح-دي ،ول-ن أات-وان-ى ول-و
السس-ي-د «ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ..ك-ما قامت ◊ظة ‘ العودة إا ¤ا÷زائر بعدما شساهدته
ب -ت -ق -د Ëه -داي -ا رم -زي -ة ل -ك -ل اŸتسس -اب -ق .Úمن رمال ‘ ا÷زائر التي أاعشسقها كثÒا وكنا
«الهادي ولد علي» أاعرب عن سسعادته ‘ حفل نبحث عنها منذ سسنوات».
ا’خ- -ت- -ت- -ام ل- -را‹ –دي صس- -ح -اري ا÷زائ -ر ا÷زائري «ﬁمد صسايب» ،أاعرب بأان هذا
الدو‹ الذي جرى ‘ ظروف ‡يزة ،و–دث الرا‹ كان –ديا كبÒا بالنسسبة إاليه ‘ ظل
’ج-انب ال-ذي-ن
قائ« :Óسسعيد بنجاح هذه الطبعة الثالثة من ن-قصس ا’م-ك-ان-ي-ات م-ق-ارن-ة ب-ا أ
را‹ –دي صسحاري ا÷زائر الدو‹ بعدما تنقلوا بأافضسل اŸعدات إا ¤ا÷زائر« ،هذا
ج- -رى ‘ ظ -روف ‡ي -زة ،ه -ذا ال -را‹ ال -ذي الرا‹ كان –ديا كبÒا بالنسسبة ‹ ولزمÓئي
ن -ظ -م -ت -ه ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ري -اضس-ات ‘ الفريق ،نظرا لنقصس ا’مكانيات والتدعيم
اŸيكانيكية و–ت الرعاية السسامية لفخامة من قبل اŸمّول ،Úهذا النجاح يعود للتنظيم
رئيسس ا÷مهورية ،وهذا دليل على اهتمامه ا÷يد الذي يسسود داخل الفريق الذي أانتمي
’غواط» الذي يسسهر فيه
الشسخصسي بكل الرياضسات دون اسستثناء» ،وتابع إاليه «راسسينغ تيم ا أ
«أاشسكر كل من سساهموا ‘ ا‚اح هذا العرسس الرئيسس «حمزة» على توف Òكل ا’مكانيات
م - - -ن مسس - - -ؤوو‹ ا’–ادي - - -ة واŸتسس - - -اب - - -ق Úوالدعم ،خÓل التدريبات و‘ هذه اŸنافسسة،
’من وا◊مد لله هو ما مكننا من –قيق نتائج
’جانب وكل الو’ة وقوات ا أ
ا÷زائري Úوا أ
مشسرفة جماعيا وفرديا ،أانا توجت باŸركز
وللصسحافة الوطنية».
’ول ‘ صس- -ن- -ف ال- -ك- -واد واح -ت -ل -يت اŸرك -ز
من جانبه« ،تÒي بونيل» الفائز بالطبعة أاكد ا أ
ب -أان -ه م -ن-دهشس م-ن ح-ف-اوة ا’سس-ت-ق-ب-ال ال-ذي اÿامسس للÎتيب العام بـ  3سساعات  44دقيقة
خصسصسه ا÷زائريون لهم ‘ كل اŸدن التي وخمسس ثوا .»Êهذا وأاعطى وزير الشسباب
حل بها الرا‹ وقال بهذا الصسدد« ،متأاسسف وال -ري-اضس-ة ،سس-ه-رة اÿم-يسس ،م-واف-ق-ت-ه ع-ل-ى
لنهاية هذا الرا‹ ،حفل اليوم هو أاسسوأا ذكرى ت -ن -ظ-ي-م را‹ دو‹ ج-دي-د ‘ م-ن-تصس-ف شس-ه-ر
بالنسسبة ‹ ‘ هذا التحدي رغم أا Êتوجت أافريل أاو ماي  ،2018ما جعل كل اŸشساركÚ
ب -ال -ط -ب -ع -ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن را‹ –دي صس-ح-اري يسسعدون للخ Èالذي أاكده رئيسس ا’–ادية
’نني تذكرت هنا كل الصسور ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ري-اضس-ات اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة «شس-هاب
ا÷زائر الدو‹ ،أ
ال -رائ -ع -ة ال -ت -ي ك -ن -ا نسس -ت-م-ت-ع ب-ه-ا ب-اÓŸح-ة بهلول» ،خÓل حفل تسسليم ا÷وائز.

خÓل زيارته لولية معسشكر

الهادي ولد علي يشسيد بأاهمية اŸرافق الرياضسية

أابدى وزير الششبيبة والرياضشة الهادي ولد علي ،خÓل زيارة العمل والتفقد للقطاع بولية معسشكر ،ارتياحه
ل -ت -جسش -ي-د الÈام-ج و ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي اسش-ت-ف-اد م-ن-ه-ا ال-ق-ط-اع ﬁل-ي-ا ضش-م-ن ب-رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
واıططات القطاعية التي كلفت مبلغ  8,5مليار دينار ل‚از  239مششروع ،منها  10مششاريع تبقى طور ال‚از،
لفريقي بعد
لول على اŸسشتوى الوطني و الثا Êعلى اŸسشتوى ا إ
أاهمها مششروع اŸضشمار الدو‹ للدراجات الهوائية ا أ
مضشمار دولة جنوب إافريقيا:
سسنوات ب Úاسستكماله أاو إالغائه نهائيا
ح- -يث أاك- -د ول- -د ع- -ل- -ي ‘ شس -أان ه -ذا الÓزم إ’“امه».
اŸشسروع الذي بلغ نسسبة  50باŸئة من
أاعلن الوزير ولد علي ‘ هذا السسياق رغم اŸنفعة التي Áكن أان تنتج عن
اأ’شسغال واسستهلك نحو  90مليون دينار  ،عن بر›ة جلسسة عمل لدراسسة كيفية اŸشسروع باعتباره أاحد اŸشساريع التي
أانه «رغم الغÓف اŸا‹ الذي يحتاجه التكفل بإا“ام أاشسغال مشسروع اŸضسمار ت-در م-داخ-ي-ل ط-ائ-ل-ة ل-و’ي-ة م-عسس-كر،
اŸشسروع إا’ أانه يعد مكسسبا للجزائر و ال -دو‹ ل -ل -دراج-ات ال-ه-وائ-ي-ة و إاع-ادة فضس Óعن أاثرها اŸباشسر على قطاع
و’ية معسسكر زيادة على اعتباره قيمة تقييم تكلفة ا‚ازه و اŸقدرة بنحو  1الرياضسة و باقي القطاعات التنموية
مضس -اف -ة ل -ق -ط -اع الشس -ب-اب وال-ري-اضس-ة» ،مليار دج  ،حيث يكون ذلك أاهم قرار اأ’خرى.
كما تفقد الهادي ولد علي خÓل زيارته
مضس -ي -ف -ا أان «أاه -م -ي-ة اŸشس-روع ت-ت-ط-لب ي -ت -خ-ذه وزي-ر الشس-ب-ي-ب-ة و ال-ري-اضس-ة ‘
إاي -ج -اد ط -ري -ق -ة ل-ت-وف Òال-غÓ-ف اŸا‹ شسأان هذا اŸشسروع بعد ان ظل منذ Ÿعسس- - - -ك- - - -ر ،أامسس اأ’ول ،ع - - -ددا م - - -ن

اŸشساريع التي اسستفاد منها القطاع على
غ -رار م-ل-عب ل-ك-رة ال-ق-دم Ãدي-ن-ة سس-ي-ق
بسس-ع-ة  20أال-ف م-ت-ف-رج ي-ت-وقع اسستÓمه
مطلع السسنة اŸقبلة ،إاضسافة إا ¤تدشسينه
لبيت الشسباب باŸركب الرياضسي ا÷اري
ا‚ازه ب -ن -فسس اŸن -ط -ق -ة ح -يث يشس -م-ل
ا‚از قاعة متعددة الرياضسات و مضسمار
أ’لعاب القوى ومسسبح أاوŸبي ،واختتم
الهادي ولد علي زيارته لو’ية معسسكر
ب -ل -ق -اء م -ع ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة ب-اŸركب
ال- -ري- -اضس- -ي ج- -ب- -ار ﬁم- -د ،أاي- -ن أاشس- -اد
ب -ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة ل -ت -ط -وي -ر ال -ق -ط-اع
وŒسس -ي -د مشس -اري-ع-ه ك-ل Ÿا ي-خ-دم ف-ئ-ة
الشس - -ب - -اب و ال - -ري - -اضس - -ي ،Úداع- -ي- -ا ا¤
ا’سس - -ت- -غÓ- -ل اأ’م- -ث- -ل ل- -ه- -ذه اŸراف- -ق
الرياضسية واÙافظة عليها.
أام ا - Òÿسس.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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م ‘ اŸشصهد الروائي
ل من أاسصبوع يفصصلنا عن ا◊دث ا أ
أاق ّ
له ّ
ا÷زائري ..أايام قليلة متبقية ويتعرف الشصارع اŸثقف الوطني على
أاسصماء الفائزين بالطبعة الثالثة «للجائزة الكÈى آاسصيا جبار
للرواية» ،التي سصيقام حفل توزيع جوائزها ،هذا اÿميسض 21
ديسصم ،ÈباŸركز الدو‹ للمؤو“رات بنادي الصصنوبر .وتتنافسض 71
لمازيغية
رواية على ا÷وائز باللغات الثلث ،العربية وا أ
والفرنسصية.

أسشامة إأفرأح

‘ إاطار ا÷ائزة الكÈى «آاسصيا جبار» ،التي تشصرف عليها وزارتا التصصال
والثقافة ،تسصلمت ÷نة التحكيم  71رواية مÎشصحة ،من ضصمنها  24رواية
لمازيغية ،والبقية ،أاي  42رواية ،هي باللغة
باللغة العربية ،و 5روايات با أ
الفرنسصية.
لعمال اŸشصاركة باللغة العربية نذكر «اŸطر يكتب سصÒته» Ÿرزاق
من ب Úا أ
بقطاشض ومن إاصصدار «لناب» ،و»وادي ا◊ناء» ÷ميلة طلباوي عن دار «ميم»
لعرج من إاصصدار «إايناغ» ،و»طيور
للنشصر ،و»ليا‹ إازيسض كوبيا» لواسصيني ا أ
الكوشض متى تعود» لعبد ا◊ميد مغيشض ودار النشصر «ا÷زائر تقرأا».
لمازيغية فنذكر منها «ذواغي إاي ذاسصÒاميو» Ÿصصطفى
لعمال باللغة ا أ
أاما ا أ
لمل»« ،إايحولفان» لقايسصة خالفي ،و»آاصصباغ» ◊سصÚ
زعروري عن دار «ا أ
لعمال اŸشصاركة بالفرنسصية فنذكر روايت Úرشصحتها دار
لو .Êبالنسصبة ل أ
لم Úزاوي ،و»شصارع الهاوية» للفقيد نور الدين
الÈزخ ،وهما «ابن البيضصة» أ
سصعدي الذي غادرنا ،أاول أامسض اÿميسض.
لكادÁية ‚اة خدة ،من 6
تتكون ÷نة التحكيم ،التي تÎأاسصها الكاتبة وا أ
لدب اŸق -ارن ع -ب -د ال -ق -ادر
لك -ادÁي اŸت -خصصصض ‘ ا أ
أاعضص- -اء آاخ- -ري -ن ،ه -م ا أ
لكادÁي اŸتخصصصض ‘
لكادÁي واÎŸجم إابراهيم صصحراوي ،وا أ
بوزيدة ،وا أ
لم-ازي-غ-ي-ة ح-م-ي-د ب-وح-ب-يب،
لنÌوب -ول -وج -ي -ا وال -ل -غ-ة ا أ
لدب الشص -ع -ب -ي وا أ
ا أ

بحضصــــــور أاصصـــــوات أادبيـــــة
أاينعت ا◊ضصــــور بأاهازيجهــــا

نادي اŸواهب الدبي Ÿديرية
الثقافـ ـة بجيجـ ـ ـل يحتفـ ـ ـ ـل
باإطف ـ ـاء شسمعتـ ـ ـه الرابـ ـ ـ ـ ـعة
عاشصت مؤوخرا ،قاعة العروضض Ÿتحف كتامة
لبداع والفن Ãناسصبة
اŸركزي بجيجل أاجواء ا إ
تنظيم ا÷لسصة التاسصعة والحتفالية لـ « نادي
لدبي الشصهري» Ÿديرية الثقافة
اŸواهب ا أ
للولية ‘ ،عامه الرابع على التوا‹ بحضصور
قياسصي للجمهور وللعائلت وعشصاق الكلمة
وبحضصور قامات ادبية ومواهب صصاعدة ،أاين
لصصيل
امتزجت الكلمة الطيبة بالفن ا أ
لنشصاد اŸتميز على وقع أانغام راقية وعزف
وبا إ
لسصتاذ عبد
دافئ على آالة العود للفنان ا أ
الوهاب بورغود ‘ أاجواء ‡يزة وإابداعية‘ ،
أاجواء ابداعية وعائلية ‡يزة احتضصنت
قاعة العروضض Ÿتحف كتامة اŸركزي ،وسصط
مدينة جيجل ،مسصاء هذا اليوم السصبت،
ا÷لسصة الحتفالية لـ «نادي اŸواهب الدبي
الشصهري» Ÿديرية الثقافة لولية جيجل.

جيجل :خالد ألعيفة
حيث صصعدت على اŸنصصة ›موعة من
اŸواهب الذين تغنوا بإابداعاتهم ،كما صصعدت
إا ¤اŸنصصة أايضصا أاسصماء معروفة والذين تأالقوا
بأاشصعارهم ونصصوصصهم ،كما كانت اŸناسصبة
لضصيف شصرف هذه ا÷لسصة الكاتبة والفنانة
÷ Úعزالدين للبوح وا◊كي ولقراءة
نصصوصصها بعد أان قدمتها الدكتورة والكاتبة
اسصماء عيسصى ،فيما سصلمت شصهادات شصرفية على
اŸشصارك Úواحتفالت ‡يزة ب Úكل
ا◊ضصور.
كما كانت هذه اŸناسصبة التي نشصطتها أامينة بن
فكيمة Ãعية الطفلت Úخديجة زرÁي
ونارÁان بوسصطوة فرصصة لتقد Ëأاناشصيد
وطنية ودينية Ûموعت Úصصوتي ÏتابعتÚ
÷معية جوهرة السصاحل الثقافية للولية
لم للطفلة رانيا بوالكور إا¤
وانشصودة عن ا أ
جانب أاغنية بالÎكية للطفلة رحمة بوريو،
إاضصافة ا ¤أاغنية باللغة الكورية من آاداء
الطفلة خديجة زرÁي ليكون ختام هذه
ا÷لسصة الحتفالية مع توزيع شصهادات شصرفية
على مسصتحقيها ،وتكر Ëمديرة الثقافة
للولية من طرف ÷نة –كيم نادي اŸواهب
الدبي الشصهري Ÿديرية الثقافة ،وبعضض
اŸنتم Úللنادي ،عرفانا وتقديرا لها ÿدمة
الثقافة بكل تنوعاتها بالولية.
حسصب القائم Úعلى هذا اŸوعد الدبي فإان
لدبي الشصهري»
هذا الخ« Òنادي اŸواهب ا أ
Ÿديرية الثقافة مفتوح ÷ميع اŸواهب
لدبية والفنية ع Èولية جيجل وهو موعد
ا أ
ثابت زمانيا ومكانيا ،بتخصصيصض يوم السصبت
الخ Òمن كل شصهر Ãتحف كتامة ‘ الفÎة
اŸسصائية ،وهو علمة خاصصة Ãديرية الثقافة
لولية جيجل وبدعم من مديرة القطاع،
وبتشصحيع أايضصا وتوجيه من معا‹ وزير
الثقافة عزالدين ميهوبي الذي دعا إا¤
لدبية
مواصصلة هذا النادي رعاية اŸواهب ا أ
لخÒة
ع Èالولية ،وذلك أاثناء زيارته ا أ
لصصوات من النادي.
للولية واسصتماعا لبعضض ا أ

لدب
لدب اŸق- -ارن وا أ
لك - -ادÁي الشص - -اع - -ر ع- -اشص- -ور ف- -ن- -ي ،واıتصص- -ة ‘ ا أ
وا أ
لف-ري-ق-ي أام-ي-ن-ة ع-زة ب-ك-ات ،وال-ك-اتب وأاسص-ت-اذ ع-ل-م الج-ت-م-اع ع-ب-د اÛيد
ا أ
مرداسصي.
ل -ل -ت -ذك Òفـ»ا÷ائ -زة ال -كÈى آاسص -ي -ا ج -ب -ار ل -ل -رواي -ة» “ن -ح سص-ن-وي-ا ،وت-ق-وم
لشص-هار
ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ‘ إاط-ار مشصÎك اŸؤوسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لتصص-ال وال-نشص-ر وا إ
واŸؤوسصسص -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون اŸط-ب-ع-ي-ة .وتسص-ع-ى ه-ذه ا÷ائ-زة إا ¤اخ-ت-ي-ار
لم-ازي-غ-ي-ة وكذا
أاحسص-ن رواي-ة ج-زائ-ري-ة ب-ال-ل-غ-ت Úال-وط-ن-ي-ت Úال-ع-رب-ي-ة وا أ
باللغة الفرنسصية .وللمشصاركة ‘ ا÷ائزة الكÈى آاسصيا جبار للرواية ،يجب
لعمال جديدة وصصدرت ب Úطبعتي ا÷ائزة الكÈى آاسصيا جبار
أان تكون ا أ
للرواية .واسصتثنائياُ ،تقبل اŸشصاركة ‘ حالة ما إاذا ُنشصر الكتاب على حسصاب
ال -ك -اتب وه -ذا ب -ع -د م -واف -ق -ة رئ -يسض ال-ل-ج-ن-ة .وي-ت-ق-دم ال-ن-اشص-رون ب-ال-ك-تب
اŸقÎحة للفوز با÷ائزة بعد إاخطار الُكتاب ،كما Áكن لكل دار نشصر اقÎاح
ما تريد من العناوين اŸنشصورة.
لديبة آاسصيا
لدب ا÷زائري اŸعاصصر ،ا أ
–مل ا÷ائزة اسصم واحدة من أاعلم ا أ
ج-ب-ار ،واسص-م-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ي ف-اط-م-ة ال-زه-راء ام-لي-ن ،التي ولدت ‘  30جوان
لو ‘ ¤مدرسصة قرآانية ،ثم
 1936بشصرشصال ولية تيبازة .بدأات دراسصتها ا أ
التحقت باŸدرسصة الفرنسصية ،ثم بعدها بثانوية بيجو بالعاصصمة ،و‘ فرنسصا
كانت أاول امرأاة مسصلمة تدمج ‘ اŸدرسصة العليا للبنات بسصافر ،قسصم تاريخ،
لضصراب اŸنظم من
ولكنها طُردت منها ‘ سصنة  1956بسصبب مشصاركتها ‘ ا إ
طرف ال–اد العام للطلبة اŸسصلم Úا÷زائري.Ú
كتبت آاسصيا جبار أاول روايتها سصنة  1957التي –مل عنوان« :العطشض» ،تليها
ب -ع -ده -ا رواي -ة «ن-اف-ذي الصص »Èسص-ن-ة  .1958و‘ رب - -ي- -ع ع- -ام  1962أاصصدرت
روايتها الثالثة ‘ باريسض بعنوان« :أاطفال العا ⁄ا÷ديد» .و‘  ،1978قامت
ب -إاخ -راج ف -ي -ل -م وث -ائ-ق-ي م-دت-ه سص-اع-ت-ان ب-ع-ن-وان« :ن-وب-ة نسص-اء ج-ب-ل شص-ن-وة»
باللغت Úالعربية والفرنسصية ،يتناول شصهادات النسصاء الريفيات حول حرب
التحرير ،وقد –صصل سصنة  1979على جائزة النقد العاŸي التي تقام كل
سص-ن-ت Úب-ف-ي-ن-يسص-ي-ا (ال-ب-ن-دق-ي-ة) ب-إاي-ط-اليا .كما حاز فيلمها «الزردة أاو أاناشصيد
ال-نسص-ي-ان» ع-ل-ى ج-ائ-زة Ãه-رج-ان ب-رل Úسصنة  .1983وحصص-لت رواي-ت-ه-ا «ظ-ل

السصلطانة» على جائزة ليبÒاتور بفرانكفورت سصنة  .1989و‘ سصنة 2001
قامت بتأاليف وإاخراج الدراما اŸوسصيقية «بنات إاسصماعيل ‘ الريح والعاصصفة»
بروما (إايطاليا) و»عائشصة ونسصاء اŸدينة» بروتردام.
لكادÁية اŸلكية للغة والثقافة
سصنة  1999انتخبت آاسصيا جبار كعضصو ‘ ا أ
الفرنسصية ‘ بلجيكا .ثم ‘  16جوان  2005كعضصو ‘ الكادÁية الفرنسصية
لكادÁية .توفيت أاسصيا جبار ‘
لتصصبح أاول كاتبة من شصمال إافريقيا تدخل ا أ
 6فيفري  2015بباريسض ودفنت ‘ شصرشصال مسصقط رأاسصها ،نزول عند رغبتها.

Ãشصاركة كوكبة من الشصاعرات ‘ الطبعة 9

انط ـــــ Óق فعالي ـــــ ات اŸهرج ــــــــ ان الثق ـــــ ا‘
الوطن ــــــ ي للشسع ـــــــــ ر النسس ــــ وي بقسسنطين ـــــ ة

–ت شصعار» انحتي الشصعر والتحفي
ا◊ياة» ،تنطلق ،عشصية اليوم
بقسصنطينة،فعاليات اŸهرجان الثقا‘
الوطني للشصعر النسصوي ‘ طبعته
التاسصعة Ãشصاركة كوكبة من شصعراء
ا÷زائر ،تونسض ولبنان.

«عويشصة وا◊راز»
يفتتح Ãسصرح قسصنطينة ا÷هوي» ﬁمد
ال -ط -اه -ر ال-ف-رق-ا ،»Êه-ذا اŸه-رج-ان ب-ع-رضض
ت -رك -ي -ب -ي مسص -رح -ي م -وسص -ي -ق-ي ،ي-روي ف-ي-ه
ح-ك-اي-ة الشص-اع-رة وال-ف-نانة وأاسصطورة ا◊ب
لز‹ «عويشصة» ،وهو عمل فني كتب نصصه
ا أ

باتنةŸ :وششي حمزة

ال-ك-اتب» سص-ع-ي-د ب-واŸرق-ة» وأاخ-رج-ه» الياسض
عطاشض» ويتوج هذا العرضض ‘ رحاب خيمة
لصصالة « التقليدية بقراءات شصعرية –ت
«ا أ
شصعار»حواء ‘ ضصيافة ادم» يقدمها كل من
الشص -ع -راء « :ت -ق -ي ال-دي-ن مصص-عب ب-ن ع-م-ار،
لمرأاة
شصوقي ريغي ورضصا بورابعة» ،كهدية إ
شصاعرة ومبدعة وروحا تهب ا◊ياة.
لول ب-ت-ك-رË
ت -خ -ت -ت -م ف -ع -ال -ي -ات ال-ي-وم ا أ
لديبة والوزيرة «
ضصيفات شصرف اŸهرجان :ا أ
لدي-ب-ت « Úرب-ي-ع-ة جلطي
زه-ور ون-يسص-ي» وا أ
وج -م -ي-ل-ة زن »Òوالشص-اع-رات« :ح-ن Úع-م-ر»
م -ن ا÷زائ -ر و» م -ر Ëمشص -ت -اوي» م -ن ل -ب-ن-ان

و»سصنية مدوري» من تونسض ،هذا مع قراءة
شصرفية لبعضض قصصائدهن الشصعرية.
لشص -ارة ،أان ب -ه -و مسص -رح قسص -ن -ط-ي-ن-ة
Œدر ا إ
ا÷ه-وي ،سص-ي-ح-تضص-ن خ-لل ه-ذه ال-ت-ظ-اهرة
ال -ت-ي ت-دوم ح-ت-ى  19م -ن ديسص -م Èا÷اري،
م- - - -ع- - - -رضص- - - -ا خ - - -اصص - - -ا ب - - -الÎاث غ ÒاŸادي
ال-قسص-ن-ط-ي-ن-ي ،ك-م-ا ي-ح-تضص-ن قصصر الثقافة «
ﬁم -د ال-ع-ي-د آال خ-ل-ي-ف-ة « م-ع-رضص-ا ل-ل-ف-ن-ون
ال-تشص-ك-ي-ل-ي-ة يسصاهم فيه فنانون بإابداعاتهم
‘ ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ت- -راث اŸدي -ن -ة وت -خ -ل -ي -د
لدب-ي م-ع
م-ع-اŸه-ا ،وأاخÒا م-ع-رضص-ا ل-ل-ك-ت-اب ا أ
لهداء.
تنظيم جلسصات بيع با إ

لمازيغي
 10وليات تشصارك ‘ إاحياء الÎاث ا أ

الطبعة الـ  9للمهرجان الوطني للمسسرح األمازيغي تصسنع الفرجة بباتنة
تتواصصل فعاليات الطبعة الـ 9من اŸهرجان
لمازيغي بباتنة ،حيث
الوطني للمسصرح ا أ
صصنعت مسصرحيات «تاوسصر»« ،امث اهي»،
«ان نسصرف ارن تو» الفرجة ‘ اŸدرجات
لت عن أاخرها بعشصاق أاب الفنون،
التي امت أ
خاصصة وأانها عا÷ت قضصايا اجتماعية
معاشصة –كي راهن ا÷زائري ÚاŸتعلق
بالتطورات اŸتسصارعة للمجتمع.

باتنةŸ :وششي حمزة

اسص-ت-م-ت-ع عشص-اق ال-ف-ن ال-راب-ع ب-ال-عرضض اŸسصرحي
ا◊امل لعنوان« :تاوسصر» للجمعية الثقافية تافات
اث عباسض قرية قندور بجاية والتي حكى ‚وم
مسص -رح -ي -ت -ه -ا ف -وق ال -رك -ح رسص -ال -ة ال -تصص -ال-ح م-ع
لباء ،عكسض ما
لنفسض ،والتوصصية برد ا÷ميل ل آ
ا أ
لباء برميهم ‘ دار
نشصهده اليوم من ظلم اŒاه ا آ
اŸسص -ن ،Úوي-ع-ت Èال-ع-م-ل ب-حسصب اıرج خ-لصص-ة
واقع يعيشصه ا÷زائريون ،وهو  ⁄يتناول مسصبقا
‘ أاي مسصرحية وبذلك يكون السصباق ‘ طرح هذا
اŸوضص- - -وع ا◊سص- - -اسض وال- - -ذي اع- - -تÈه ن- - -وع م - -ن
لباء ‘ ،طابع بسصيكو درامي.
العتذار ل آ

الفن ـان اŸسسرح ـ ـي شسبـ ـ ـ ـاح
ا Ÿـكي موضسـ ـوع ي ـ ـ ـوم دراسسي
Ãسس ـ ـ ـ ـرح باتنـ ـ ـة ا÷هـ ـ ـوي
احتضصن مسصرح باتنة ا÷هوي ،يوما دراسصيا
حول سصÒة الفنان اŸسصرحي الراحل شصباح
لسصتاذ ﬁمد مرداسصي ،اıتصض
اŸكي ،نشصطه ا أ
لمازيغية وتاريخها Ãشصاركة
‘ الثقافة ا أ
لسصاتذة واıتصص ‘ ÚاŸسصرح
عدد من ا أ
لمازيغي ،حيث نظمت التظاهرة على
ا أ
هامشض اŸهرجان الثقا‘ الوطني للمسصرح
لمازيغي ‘ طبعته التاسصعة.
ا أ

قسشنطينة :أحمد دبيلي

ق- -الت السص- -ي- -دة «أامÒة دل- -ي- -و» ﬁاف- -ظ -ة
اŸه-رج-ان ‘ ،ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة اح-تضص-نها ،أاول
أامسض ،ن -زل» ب-روت-ي-ا م-اري-وت» ،أان اŸه-رج-ان
ي -ع -ود ه -ذه السص -ن -ة وه -و م -ت -ف -ت -ح ع-ل-ى ك-ل
اÛالت م- -ن م- -ع- -ارضض ﬂت- -ل- -ف -ة وورشص -ات
تكوينية وﬁاضصرات ومسصابقات شصعرية ثم
التكرÁات ،وايضصا Ãشصاركة ‡يزة لثلثÚ
شص -اع -را وشص -اع-رة م-ن اغ-لب ولي-ات ال-وط-ن،
إاضص- -اف -ة ا ¤حضص -ور ع -رب -ي لشص -اع -رت Úم -ن
تونسض ولبنان ،وهذا قصصد خلق لوحة من
ال-فسص-ي-فسص-اء الشص-ع-رية وجعل هذه الطبعة،
فسصحة متفتحة على ا◊ياة.

على هامشض فعاليات اŸسصرح
لمازيغي ‘ طبعته التاسصعة
ا أ

حيث دارت اŸسصرحية حول ›موعة من العجائز
والشص -ي -وخ ،ج -م -ع -ت -ه -م دار اŸسص -ن Úول -ك -ل م -ن-ه-م
لعمال اŸتقاعد
حكايته ،فمنهم الفنان ورجل ا أ
وامرأاة مسصنة ،وأاثناء رحلة العلج اÿاصصة بهم
يعرف ا÷مهور بحكاية كل واحد منهم وذلك ‘
قالب كوميدي موسصيقي ،العمل من اخرج عقباوي
الشص- -ي- -خ وال- -ذي يسص- -ج- -ل اŸشص- -ارك- -ة السص -ادسص -ة ‘
ف -ع -ال -ي -ات اŸه -رج -ان ال -ث -ق -ا‘ ال -وط-ن-ي ل-ل-مسص-رح
لمازيغي.
ا أ
أام - -ا ب - -خصص- -وصض ال- -ع- -رضض «امث اه- -ي» فصص- -ن- -عت
ال -ف -رج -ة ،وه -ي م -ن اخ -رج م -اسص -ي -ن-يسص-ا ح-ادب-ي،
وت -دور أاح -داث اŸسص-رح-ي-ة ح-ول ك-اتب  ⁄ي-ح-ظ
بفرصصة لنشصر كتاباته ليعمل ‘ مهنة حفر القبور
وح- -ارسض ل- -ل- -م- -قÈة ،وال- -ذي ي- -ت- -ع- -رضض ي- -وم- -ي -ا
للمضصايقة من قبل مسصؤووله اŸباشصر اŸتك ÈالعدË
الرحمة وأاثناء تشصييعه للجنائز يتمنى أان Áوت
ب-دل الشص-خصض اŸت-وف-ى وال-ذي ق-د ي-ك-ون م-تشص-ب-ث-ا
با◊ياة الدنيا.
بعد ان غلقت كل السصبل ‘ وجه «سصي فوتي» أاتته
رسصالة من رئيسض ديوان دار النشصر ورد فيها قبوله
نهائيا لنشصر كتاباته إال أان فرحته بهذا ا⁄ Èÿ
ت-دم ط-وي-ل ح-يث ق-ت-ل ب-ط-ل-ق-ة ن-اري-ة صص-وب-ه بها

مسصؤووله اŸباشصر لتتحقق أامنيته اŸتمثلة ‘ الوفاة،
لوان.
لكن بعد فوات ا أ
أاما عرضض «ان نسصرف ار ن تو» Ãعنى «نسصمح ول
ن -نسص -ى» ،ت -ن -اول قصص -ة ط -ف -ل -ة ع -انت م-ط-ول م-ن
لطفال الذين
ويلت العشصرية السصوداء كمعظم ا أ
لره -اب آاب-اءه-م ‘ ري-ع-ان شص-ب-اب-ه-م
سص -رق م -ن -ه -م ا إ
واح-تضص-ن-ه-م ال-ي-ت-م ب Úي-دي-ه فعاشصوا حياة مليئة
بالبؤوسض واليأاسض ،حيث حكت قصصة طفل تنتظر
ع -ودة وال -ده -ا اŸت -و‘ ال -ذي ل -ن ي -ع -ود ،م -ت-ع-ل-ق-ة
ب-دم-ي-ت-ه-ا ال-ت-ي أاصص-ب-حت صص-دي-ق-ت-ه-ا وم-عا ترويان
أاحداث دامت عشصرية كاملة من بينها أاحداث بن
طلحة.
‘ ح Úك - -ان ال- -ع- -رضض اŸسص- -رح- -ي «سص- -ي- -ن- -ي- -ن- -ي»
ل-ل-ت-ع-اون-ي-ة اŸسص-رح-ي-ة مشصاهو بتيزي وزو فرصصة
للجمهور لكتشصاف خلل سصاعة من الزمن عدة
قضص-اي-ا اج-ت-م-اع-ي-ة م-ع-اشص-ة ‘ ك-ل بيت ،حيث نال
إاعجاب ا÷مهور الذي  ⁄يتوقف عن التصصفيق
له منذ بداية العرضض
لخ ÒاŸشصارك ‘ اŸنافسصة من
ونشص Òأان العرضض ا أ
إان -ت -اج ج -م -ع -ي-ة أاوال ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-م-رك-ز ال-ث-ق-ا‘
بوعنداسض بعنوان «العربي».

ت- -خ- -ل- -ل ال- -ل- -ق -اء ت -ق -د Ëع -دة ﬁاضص -رات
وم -داخ -لت م -ن ط -رف اŸشص -ارك Úع -ل-ى غ-رار
اÙاضص-رة ال-ت-ي أال-ق-اه-ا ال-دك-ت-ور م-ع-لم السصبتي
والذي تطرق فيها إا ¤مسصÒة اŸرحوم ونضصاله
ال- -ث- -وري واÿدم- -ات ال -ت -ي ق -دم -ه -ا ل -ل -مسص -رح
وأاعماله اŸسصرحية واŸقدر عددها بحسصبه 20
ع- -م- -ل وا÷م -ع -ي -ات ال -ت -ي أاسصسص -ه -ا سص -واء ت -لك
اŸت - - -واج - - -دة ‘ ا÷زائ- - -ر أاو ف- - -رنسص- - -ا ،م- - -رورا
Ãذك -رات -ه وال -ت -ي –صص -ل ع -ل -ي-ه-ا ع-ن ط-ري-ق
أاولده وأابناء أاعمامه.
لشصكال
كما قد ” تقدﬁ Ëاضصرة بعنوان :ا أ
لم -ازي -غ واŸق-دسض
م -ا ق -ب -ل اŸسص -رح -ي -ة ع -ن -د ا أ
«أام -غ -ارن ع-اشص-وراء» ،م-ن ق-ب-ل ال-دك-ت-ور م-ع-ت-ز
ب-ال-ل-ه ب-ن غ-ال-ي-ة ،وه-و ب-احث ب-اŸرك-ز ال-وط-ن-ي
ل- - -ل- - -ب - -ح - -وث ‘ عصص - -ور م - -ا ق - -ب - -ل ال - -ت - -اري - -خ
لنÌوب -ول -وج -ي -ا ،ت -ط -رق خ-لل-ه-ا Ÿرك-زي-ة
وا إ
لخر اıتلف ،والطقوسض
اÿطاب وغموضض ا آ
الح -ت -ف -ال -ي -ة ال -ت -ي ات -خ -ذت شص -ك -ل ف-رج-ة ‘
ا◊ضصارات القدÁة ،وا◊ديث عن ›موعة
م- -ن ال- -ط- -ق- -وسض م- -ن- -ه- -ا السص- -تسص- -ق- -اء وا◊زن
ا÷م -اع -ي وغÒه -ا وك -ذا ا◊ديث ع -ن ب -عضض
الرمزيات اıتلفة.
أاثري اليوم الدراسصي بفتح باب النقاشض أامام
لسص- -ئ -ل -ة
ا◊ضص- -ور وت- -ق- -د› Ëم- -وع- -ة م- -ن ا أ
اıت -ل -ف -ة وق -د ل -ق -يت الل -ت -ف -ات -ة اسص-ت-حسص-ان
اŸهتم Úبالشصأان الثقا‘ بالولية حيث طالبوا
لي-ام ال-دراسص-ي-ة م-ن حÚ
ب -ت -ك -رار م -ث-ل ه-ذه ا أ
لخر وهو مطلب اخذ بع Úالعتبار من قبل
أ
ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات ال-ت-ظاهرة ،بحسصب ما
لعلم Ãحافظة اŸهرجان.
أاكدته خلية ا إ
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ماذإ ح ـ ـ ـ ـ ـل باإلرهابيـ ـ ـ ‘ Úسسوري ـ ـ ـا وإلع ـ ـرإق؟

نشص -رت إل -دي -ل -ي ت -ل -ي -غ -رإف م -وضص -وع -ا Ÿرإسص -ل -ة
إلصص -ح-ي-ف-ة ‘ بÒوت ج-وزي إي-ن-زور ب-ع-ن-وإن «ث-لث
’سصÓمية إ’رهابي صصنع ‘
أإسصلحة تنظيم إلدولة إ إ
’وروبي».
إ’–اد إ أ

ب Úحوإ ٤٠ ¤أإلف إرهابي أإو ما يطلق عليهم «مقاتلون
أإج -انب» إنضص -م -وإ إ ¤صص -ف -وف ت -ن -ظ -ي -م إل -دول -ة إ’سص Ó-م -ي-ة
إلدموي ‘ سصوريا وإلعرإق ،ما زإل إŸئات Áارسصون إرهابهم ‘
’خرين؟
آإخر –صصيناتهم ،لكن ماذإ عن إ آ
لميركيون على أانهم لم يقضسوا جميعا في المعارك،
يجمع الخبراء ا أ
رغم مقتل عدد كبير منهم في حمÓت القصسف الجوي المكثفة ،مع
لشسهر والسسنوات المقبلة.
احتمال أان يشسكلوا خطرا كبيرا في ا أ
Óمن والدفاع في مجموعة راند
وتسساءل مدير المركز الدولي ل أ
كوربوريشسن للبحوث سسيث جونز« ،السسؤوال هو كم عدد قتÓهم؟ كم
لرهاب؟» ،مضسيفا
منهم مازال على قيد الحياة ،مسستعدا لمواصسلة ا إ
لرهابية او ذهبوا لمواصسلتها في مكان
لعمال ا إ
«كم منهم تخلوا عن ا أ
آاخر؟ لسست على علم بتقديرات جديرة بالثقة».
لكثر
وتحاول اجهزة مكافحة الرهاب الدولية اجراء الحسسابات ا أ
دقة لعدد المتطوعين في تنظيم «داعشض» وتحركاتهم لكن المهمة
شساقة نظرا لصسعوبة الحصسول على التقديرات والتحقق منها.
لكن مصسدرا رسسميا فرنسسيا اشسار الى انه بين  1700ارهابي فرنسسي
توجهوا الى سسوريا والعراق منذ  2013قتل  ٤00الى  ٤50وعاد حوالى
 250الى فرنسسا .وفي  8ديسسمبر قدر وزير الداخلية جان ايف
لودريان ان حوالى  500منهم ما زالوا في الميدان العراقي السسوري
و»سسيجدون صسعوبة في العودة الى فرنسسا من هناك».
يبقى بعد ذلك حوالى  500ارهابي فرنسسي ،بعضسهم تلقى التدريب
وازداد قسسوة وتدرب على التعامل مع السسلحة والمتفجرات في
الطبيعة.

اعتبر الباحث بروسض هوفمان المتخصسصض في الرهاب في جامعة
جورجتاون ،اثناء موؤتمر في واشسنطن انه «رغم مقتل عدد منهم
نجا الآلف وتمكنوا من مغادرة سسوريا .اليوم من الموؤكد ان عددا
منهم اصسبح في البلقان حيث يمكثون بعيدا عن الضسواء للعثور على
فرصسة للتسسلل الى اوروبا».
وسسبق ان لوحظ وصسول هوؤلءالرهابيين الذين زادتهم ثÓث او اربع
سسنوات من ممارسسة الرهاب الشسرسض في العراق وسسوريا قسسوة،
على عدة جبهات على ما اكد مدير مشسروع المخاطر العابرة للدول
ف-ي م-ج-م-وع-ة ال-ب-ح-وث م-رك-ز ال-دراسس-ات السس-ت-رات-ي-جية والدولية
توكاسض سساندرسسم.
وقال «في ماي قاتل اقل من  80ارهابي الجيشض الفيليبيني في
م -راوي ع -ل -ى ج -زي -رة م -ي -ن -دان -او ال -ى ج -انب ج-م-اع-ة اب-و سس-ي-اف
الجهادية».
وموؤخرا وردت معلومات عن وصسول ارهابيين سسابقين في سسوريا
ناطقين بالفرنسسية فرنسسيين او مغاربة الى ولية جوزان في شسمال
اف -غ -انسس -ت -ان ح -يث اق -ام -وا م -عسس -ك -را ،ب -حسسب م -ا كشس -ف شس -ه -ود
ومسسوؤولون محليون.
واسستغل عدد من الرهابيين المتطوعين الذين انضسموا الى صسفوف
تنظيم الدولة السسÓمية الدموي ظروف الفوضسى السسائدة في
سسوريا ،وفي بعضض المناطق اتفاقات الجÓء التي تم التفاوضض

تقول الصسحيفة ،اإن اأحدث التحقيقات التي تجرى
حاليا في معرفة كيفية حصسول تنظيم الدولة على
الأسسلحة التي اسستخدمها في المعارك التي خاضسها
ف- -ي ال- -ع- -راق وسس- -وري -ا ،اأوضس -حت اأن ن -ح -و ث -لث ه -ذه
الأسسلحة والذخائر صسنعت في دول التحاد الوروبي.
واأوضس-حت الصس-ح-ي-ف-ة ،اأن اإره-اب-ي-ي ال-ت-ن-ظيم اعتمدوا
بشسكل كبير على بنادق اآلية وقاذفات ذخيرة وذخائر
صسنعت في دول باأوروبا الشسرقية سسابقا وذلك ،بحسسب

إيطاليا ترسسل قوإت عسسكرية إ ¤إلنيجر

قال مسصؤوول بوزإرة إلدفاع إ’يطالية ،أإن بÓده
سصÎسص -ل إل -ع -ام إŸق -ب -ل بضص -ع م -ئ -ات م -ن ق-وإت-ه-ا إ¤
إلنيجر ،وهي من دول إلسصاحل إŸشصاركة ‘ إلقوة،
’رهاب
للمسصاعدة ‘ تدريب إلقوإت إلتي –ارب إ إ
‘ إŸنطقة.

عليها مع الفصسائل الكردية ،لإلقاء اسسلحتهم والندماج مع حشسود
الÓ-ج-ئ-ي-ن ال-م-دن-ي-ي-ن ال-ذي-ن ي-ت-ج-م-ع-ون ب-ك-ث-اف-ة ف-ي م-خيمات في
مختلف انحاء المنطقة.

وجهتهم سستكون إŸناطق إلرمادية

وأاشسارت شسهادات مهربين على الحدود السسورية  -التركية الى
لرهابي على تركيا يدفعون مبالغ
توافد عناصسر من التنظيم ا إ
كبرى للمهربين.
ومع عودة البعضض أاو محاولتهم العودة إالى بلدان أاصسلهم حيث
غالبا ما تنتظرهم محاكمات وعقوبات سسجن شسديدة ،فلن يكون
هذا وضسع الجميع.
وقال« :كانت المسسأالة قضسية لكثيرين ذهابا ب Óإاياب .فقد أارادوا
النضسمام الى «داعشض والمكوث فيها» ،مضسيفا «لذلك ل اعتقد ان
ع--دد السس--اع--ي--ن ال--ى ال--ع--ودة سس--ي--ك-ون ك-ب-ي-را .ف-ال-ب-عضض ي-ت-وارى
وينتظر».
ويقدر الخبراء ان تكون ليبيا ودول السساحل وأافغانسستان والمناطق
القبلية الباكسستانية والصسومال واليمن ،او بشسكل عام الدول التي
يعتبرها الدبلوماسسيون والعسسكريون «مناطق رمادية» في العالم،
لسسÓ-م-ي-ة
ال--م--واق--ع ال--ت--ي ق--د ي--ن--ت--ه--ي ال--ي-ه-ا إاره-اب-ي-و ال-دول-ة ا إ
المفقودون.

إإعÓن عن طلب عروضض وطنية مفتوحة
رقم / ٢٠١٧ / ١٣٧ :د / ٤ت /ن ع ٥

تعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب عروضض وطنية مفتوحة من أاجل :أإشصغال إ‚از  ٤٠مسصكن «ب» لفائدة وحدة عسصكرية
ببجاية  /ن ع ٥
Áكن للمؤوسسسسات اŸهتمة باإلعÓن عن طلب العروضض هذا التقدم إا ¤العنوان اآلتي:
إلناحية إلعسصكرية إÿامسصة  /إلشصهيد زيغوت يوسصف
إŸديرية إ÷هوية للمالية  /مكتب إدإرة دفاتر إلشصروط
سصطح إŸنصصورة ،قسصنطينة
لسسحب دف Îالشسروط مقابل دفع مبلغ  5 000خمسسة آالف دينار بالنسسبة للشسركات اÿاضسعة للقانون ا÷زائري ‘ ،ا◊سساب رقم:
008 - 25001 - 5250000288 / 93
اŸفتوح لدى اÿزينة العمومية لولية قسسنطينة،
يتع Úعلى األشسخاصض اŸنتدب Úلسسحب دف Îالشسروط أان يحملوا معهم الوثائق اآلتية:
نسسخة من بطاقة الهوية سسارية اŸفعول
رسسالة اعتماد صسادرة عن اŸرشسح للتعهد
نسسخة من السسجل التجاري للشسركة
نسسخة من شسهادة التصسنيف والكفاءة النهنية الدرجة  01فما فوق بكل ا◊رف.
النسسخة األصسلية من وصسل دفع اŸبلغ اŸسستحق.
يتع Úتقسسيم العروضض اŸتضسمنة اŸسستندات والوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط إا ¤ثÓثة ( )03أاقسسام:
ملف الÎشسح متضسمن الوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط،
عرضض تقني يتضسمن الوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط،
عرضض ما‹ يتضسمن الوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط،
ـ يوضسع ملف الÎشسح ‘ ظرف مغلق منفصسل عن تلك اÿاصسة بالعروضض التقنية واŸالية ويحمل من اÿارج عبارة:
«ملف الÎشسح  -طلب عروضض وطنية مفتوحة رقم .....متضسمن :أاشسغال إا‚از  ٤0مسسكن «ب» لفائدة وحدة عسسكرية ببجاية
/نع5
توضسع العروضض التقنية واŸالية ‘ ظرف Úمنفصسل ،Úمغلق Úومغفل Úويب ‘ Úكل ظرف من اÿارج:
«عرضض تقني ل يفتح  -طلب عروضض وطنية مفتوحة رقم .....متضسمن:أاشسغال إا‚از  ٤0مسسكن «ب» لفائدة وحدة عسسكرية
ببجاية  /ن ع .5
«عرضض ما‹ ل يفتح  -طلب عروضض وطنية مفتوحة رقم .....متضسمن :أاشسغال إا‚از  ٤0مسسكن «ب» لفائدة وحدة عسسكرية
ببجاية  /ن ع .5
يتع Úأان ترد األظرف اŸتضسمنة ملف الÎشسح والعروضض التقنية واŸالية ‘ ظرف مغلق إا ¤العنوان اآلتي:
إŸديرية إ÷هوية للمالية  /إلناحية إلعسصكرية إÿامسصة  /إلشصهيد زيغوت يوسصف
÷نة إسصتÓم إلتعهدإت وفتح أإظرف إÎŸشصحÚ
صص.ب رقم  ٧٣سصطح إŸنصصورة ،قسصنطينة ()٢٥٠٠٠
ينبغي أان يكون الظرف اÿارجي مغف“ Óاما ل يحمل إال عبارة:
«تعهد» ’ يفتح
إعÓن عن طلب عروضص وطنية مفتوحة
رقم / ٢٠١٧ / ١٣٧ :د / ٤ت  /ن ع٥
يتع Úأان ترسسل العروضض أاو أان تودع بالعنوان اŸذكور أاعÓه قبل (التاريخ النهائي إليداع العروضض) اŸقدر بـ  30يوما ابتداء من أاول
تاريخ للنشسر– .دد تواريخ فتح أاظرف الÎشسح والعروضض التقنية ‘ الدعوة اŸسسلمة رفقة دف Îالشسروط .على السساعة 09 : 30
يبقى اŸتعهدون ملتزم Úبعروضسهم خÓل مدة ( )120يوما.
إلشصعب ٢٠١٧/١٢/١6

التقرير الذي صسدر موؤخرا ،عن مركز بحوث «تسسليح
الصسراعات».
وتضس-ي-ف الصس-ح-ي-ف-ة ،اأن ال-ب-حث اع-ت-م-د ع-ل-ى ت-ح-ل-ي-ل
مصس -در اأك -ث-ر م-ن  ٤0األ -ف ق-ط-ع-ة سسÓ-ح وذخ-ي-رة ت-م
اسس -ت -ع -ادت -ه -ا م -ن اإره -اب -ي-ي ال-ت-ن-ظ-ي-م خÓ-ل الأشس-ه-ر
الماضسية ليخلصض اإلى اأن اأغلب هذه الأسسلحة حصسل
ع-ل-ي-ه-ا ال-ت-ن-ظ-ي-م ب-ع-دم-ا سس-م-حت ل-ه فصس-ائل معارضسة
اأخرى كانت تحصسل على دعم دولي.
ونقلت الصسحيفة عن المركز تاأكيده اأن شسحنات اأسسلحة
كانت موجهة اإلى فصسائل المعارضسة انتهت بشسكل غير
مباشسر اإلى اأيدي مقاتلي التنظيم.

لدعم ›موعة  ٥سصاحل

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلشصعبية
وزإرة إلدفاع إلوطني
أإركان إ÷يشص إلوطني إلشصعبي
إلناحية إلعسصكرية إÿامسصة  /إلشصهيد زيغوت يوسصف
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’نظار
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وأاشس-ار رئ-يسض ال-وزراء ب-اول-و ج-ن-ت-ي-ل-ون-ي ،خÓ-ل ق-م-ة
مجموعة  5سساحل التي احتضسنتها فرنسسا قبل يومين،
«إان إايطاليا سستنقل جزءا من قواتها في العراق إالى
النيجر».
وقال المسسؤوول بوزارة الدفاع رافضسا الكشسف عن
هويته «طلبت النيجر المسساعدة في تدريب رجال
مكلفين بالسسيطرة على الحدود وبالتأاكيد سسنرسسل
بعثة لنا هناك».
وامتنع المسسؤوول عن تأاكيد تقرير نشسرته صسحيفة
لري -ب -وب -ل -ي -ك-ا ذك-ر أان ن-ح-و  ٤70ف -ردا م -ن ل -ق-وات
اإلي-ط-ال-ي-ة ،سس-ي-ت-وج-ه-ون إال-ى ال-ن-ي-ج-ر للمسساعدة في
التدريب والمراقبة ،وقال إانه لم يتم النتهاء بعد من
تفاصسيل العملية كاملة.
وحشسدت فرنسسا الدعم الدولي لقوة  5سساحل حديثة
النشسأاة ،وعملت على إاقناع بعضض الدول والهيئات

الرسسمية بتقديم إاعانات مالية تقدر بـ  250مليون
ي -ورو ل -ل-م-رح-ل-ة األول-ى ،وأاع-ل-نت ال-م-م-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة
السسعودية على تقديم مسساهمة بـ  100مليون يورو
بينما التزمت اإلمارات العربية المتحدة بـ 30مليون
يورو.
وقالت فرنسسا التي لها  ٤500جندي في المنطقة
ت -ق -ول إان اإلره -اب -ي -ي -ن ح-ق-ق-وا ن-ج-اح-ات عسس-ك-ري-ة
ورمزية في غرب أافريقيا في الوقت الذي تواجه فيه
قوة جي 5صسعوبة في توفير التمويل الÓزم وفي بدء
العمل.
وبعد اجتماعهما في باريسض يوم األربعاء قال زعيما
فرنسسا ومالي إانهما يأامÓن أان تحقق قوة (جي )5أاول
ان-تصس-ارات-ه-ا ب-ح-ل-ول منتصسف  2018ل-ت-ثبت جدارتها
وتضس -م -ن م -زي -دا م -ن ال -دع -م ال -م -ل-م-وسض م-ن األم-م
المتحدة.
وق -ال ال -ج -ب-ي-ر «ألن-ن-ا م-ل-ت-زم-ون ب-م-ح-ارب-ة اإلره-اب
والتطرف فقد تعهدنا بتقديم  100مليون يورو لهذه
القوات ثم تعهدنا أايضسا بتقديم الدعم اللوجيسستي
وال -ت -دريب وال-م-ع-ل-وم-ات وال-دع-م ال-ج-وي م-ن خÓ-ل
التحالف العسسكري اإلسسÓمي».

إلصصحرإء إلغربية

إلرئيـسض إلزÁبابـوي يج ـدد تضسام ـ ـن بÓده إŸطلق مع إلقضسية إلعادلة

ج-دد إل-رئ-يسص إل-زÁب-اب-وي إم-رسص-ون م-ن-ان-غ-اغ-وإ
إل -تضص -ام -ن إŸط -ل -ق وإل Ó-مشص -روط ل-بÓ-ده م-ع شص-عب
إ÷مهورية إلصصحرإوية ‘ كفاحه إلعادل من أإجل
إ’سص-ت-قÓ-ل وإسص-ت-ك-م-ال إلسص-ي-ادة إلصص-ح-رإوية على
كامل ترإبها إلوطني ،ملحا على “ت ÚإلعÓقات بÚ
إلبلدين وكذلك ب Úحركتي إلتحرير زإنو -زإبوإ
وجبهة إلبوليسصاريو.
جاء ذلك خÓل اسستقباله لعضسو الأمانة الوطنية لجبهة
ال -ب-ول-يسس-اري-و وال-ي ولي-ة ال-ع-ي-ون م-ح-م-د يسس-ل-م ب-يسس-ط،
المبعوث الخاصض لرئيسض الجمهورية الصسحراوية ابراهيم
غالي ،بحسسب ما اأفادت به مصسادر اإعÓمية صسحراوية،
اأمسض.
وخÓل اللقاء ،سسلم مبعوث رئيسض الجمهورية الصسحراوية

الأم -ي -ن ال -ع -ام ل-ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و رسس-ال-ة ال-ى ن-ظ-ي-ره
الزيمبابوي «تتعلق بالعÓقات الأخوية التقليدية الممتازة
التي تربط البلدين والشسعبين الشسقيقين».
وج- -رى ال- -ل- -ق- -اء ب- -حضس- -ور ع- -ن ال -ج -انب ال -زي -م -ب -اب -وي
سس -ي -ب -وسس-يسس-و م-وي-و وزي-ر الشس-وؤون ال-خ-ارج-ي-ة وال-ت-ج-ارة
الدولية ،وسسيمباراشسي نومبينكيكي وزير الدولة لشسوؤون
الرئاسسة ومتابعة برامج الحكومة ،وكذا السسفير جوناثان
وات-اوون-اشس-ي ال-م-دي-ر ال-ع-ام لإف-ري-ق-ي-ا بوزارة الخارجية.
وع-ن ال-ج-انب الصس-ح-راوي ،ح-م-دي سس-ي-د اأح-م-د ال-ق-ائ-م
بالأعمال بالسسفارة الصسحراوية في هراري.

نحو “ديد صصÓحيته إ ¤غاية تنظيم إ’نتخابات

›لسض إألمن :إلتفاق إلسسياسسي إإلطار إلوحيد للحل ‘ ليبيا

’· إŸتحدة إلتأاكيد على إبقاء
جددت إ أ
’رضصية
إ’تفاق إلسصياسصي إŸوقع سصنة  ،٢٠١٥إ أ
’ي ح-ل ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،مسص-ت-ب-ق-ة ب-ذلك
إل -وح -ي -دة أ
’طرإف إلليبية ‘ إتخاذ خطوإت
رغبة بعضص إ أ
بديلة بحجة نهاية إŸهلة إلقانونية لÓتفاق،
م -ا ي-ع-ن-ي “دي-د إل-ع-م-ل ب-ه إ ¤غ-اي-ة ت-ن-ظ-ي-م
إ’نتخابات إلعامة.

اأكد مجلسض الأمن الدولي اأن التفاق
السسياسسي يبقى الإطار الوحيد للحل
ف -ي ل -ي -ب -ي -ا ،ودع -ا اإل -ى الإسس-راع ف-ي
العملية السسياسسية حتى تخرج البÓد
م -ن اأزم -ت -ه -ا ال -مسس -ت -م-رة م-ن-ذ سس-ن-ة
.2011
وجاء في بيان صسدر باتفاق الدول 15
الأعضس -اء ف -ي ال-م-ج-لسض ،اأن ت-ط-ب-ي-ق
الت -ف -اق ي -ب -ق -ى ال -م -ف -ت -اح ل -ت -ن-ظ-ي-م
انتخابات واإنهاء النتقال السسياسسي،
ورفضض ال- -ب- -ي -ان ت -ح -دي -د اآج -ال م -ن
شساأنها اأن تعرقل العملية السسياسسية
التي ترعاها الأمم المتحدة.
واأك- -د ال- -م -ج -لسض اأن -ه ل ي -وج -د ح -ل
عسسكري لÓأزمة في ليبيا ،داعيا كل
الأط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة اإل-ى اح-ت-رام وقف
اإط Ó-ق ال -ن -ار ال -ذي تضس -م -ن-ه اإعÓ-ن
صسدر في ختام لقاء عقد في اأواخر
ج -وي -ل -ي -ة ال -م -اضس-ي ف-ي ب-اريسض ب-ي-ن
رئيسض حكومة الوفاق الوطني فائز
السس -راج وال -ل -واء ال -م-ت-ق-اع-د خ-ل-ي-ف-ة
ح -ف -ت -ر ال -ذي يسس -ي -ط-ر ع-ل-ى م-ع-ظ-م
شسرقي ليبيا واأجزاء من وسسط البÓد
وجنوبها.
ك -م -ا حث ال-ب-ي-ان ك-ل ال-ل-ي-ب-ي-ي-ن ع-ل-ى
الن -خ -راط ف -ي ال-تسس-وي-ة السس-ي-اسس-ي-ة
والإسسراع فيها ،محذرا من اأن اأي
تاأخير جديد من شساأنه اإطالة معاناة
الشس -عب ال -ل -ي -ب -ي ،وط -الب ال -ل -ي-ب-ي-ي-ن
باسستكمال اإنجاز الدسستور الجديد،
م -وؤك -دا ف -ي الأث -ن -اء اأه -م-ي-ة ت-وح-ي-د
ال-ق-وات ال-مسس-ل-ح-ة ال-ل-يبية وتعزيزها

تحت اإشسراف مدني.

مسستقبل إÛلسض إلرئاسسي
وم -ع اق -ت -راب ال -ذك -رى ال -ث -ان -ي -ة لÓ-ت-ف-اق
السسياسسي المصسادفة لـ 17ديسسمبر ،طرحت
بعضض األوسساط السسياسسية في ليبيا مسستقبل
ال- -م- -ج- -لسض ال -رئ -اسس -ي وح -ك -وم -ة ال -وف -اق
الوطني ،باعتبارها منبثقتين عن التفاق
ال-ذي ح-ددت صسÓ-ح-ي-ت-ه بسس-ن-ت-ين كمرحلة
انتقالية.
وفي الوقت الذي رأاى فيه رئيسض مجلسض
ال -ن -واب ع -ق-ي-ل-ة صس-ال-ح أان ال-ت-اري-خ «ي-م-ث-ل
انتهاء تاريخ المجلسض الرئاسسي وحكومة
الوفاق» ،ترى أاطراف فاعلة أاخرى بأانه
يجب أان يكون مجرد ذكرى».
وق-ال رئ-يسض ال-م-ج-لسض ال-رئ-اسس-ي ل-ح-كومة
ال- -وف -اق ال -وط -ن -ي ف -ائ -ز السس -راج ،وق -ال «
المجلسض سسوف يبقى مباشسرا لعمله حتى
يتم إاجراء انتخابات نزيهة وشسفافة» .منبهاً
إالى أان «أاي اإجراء أاو تصسرف سسلبي مبني
على هذا التاريخ سسوف يسساهم في إارباك
المشسهد ،ويدخلنا في نفق مظلم وعبث
سسياسسي».
وأاجرى أامسض ،مبعوث الجامعة العربية إالى
ليبيا صسالح الجمالي جولة إالى شسرق وغرب

البÓد أاين التقى المسسؤوولين الفاعلين في
األزمة قصسد دعم العملية السسياسسية.

تعاون روسسي  -أإمريكي
ق -ال سس -ف -ي -ر روسس -ي -ا ل -دى ل -ي -ب -ي -ا ,إاي-ف-ان
مولوتكوف ,إان بÓده منفتحة على التعاون
م -ع ال -ولي -ات ال -م -ت-ح-دة ل-ح-ل األزم-ة ف-ي
ليبيا ,مشسيرا الى أان الشسرط الرئيسسي لهذا
التعاون ان تكون الرغبة متبادلة.
وأاضس -اف م -ول-ت-ك-وف ف-ي تصس-ري-ح إاعÓ-م-ي
أامسض « ،إان روسسيا منفتحة على التعاون مع
جميع الدول من أاجل ايجاد حلول مشستركة
Óزمة الليبية ,بما فى ذلك مع الوليات
ل أ
المتحدة» .مشسيرا إالى أان األمر الرئيسسي
ه -و أان ي -ك -ون السس -ت -ع -داد ل -ه -ذا ال -ت-ع-اون
م -ت -ب -ادل وب -ع -ي -دا ع -ن ال -وضس -ع السس-ي-اسس-ي
الحالي.
ونفي مولوتكوف دعم روسسيا لقائد الجيشض
الوطني الليبي المشسير خليفة حفتر ,الذي
يسس-ي-ط-ر ع-ل-ى ال-ج-زء الشس-رق-ي م-ن ال-بÓد،
وقال »:إان الحديث عن دعمنا لحفتر غير
صسحيح ألننا أاعلنا مرارا أان روسسيا ل توؤيد
أاي -ا م -ن ال -ج -ان -ب -ي-ن ع-ل-ى حسس-اب مصس-ال-ح
المشساركين اآلخرين في النزاع الحالي في
ليبيا ».
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مواجهات مع ا’حتÓل بالضشفة ومسشÒات بغزة نصشرة للقدسس

ثلثة آالف جريح فلسسطيني واعتقال ثلثمئة خلل أاسسبوع
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لعراب عن احتجاجهم على إاعلن الرئيسس
خرج العديد من المتظاهرين في العاصشمة اليابانية طوكيو ،أامسس ،ل إ
اأ’مريكي دونالد ترامب ،ا’عتراف بمدينة القدسس المحتلة عاصشمة إ’سشرائيل.
وذكرت هيئة اإ’ذاعة اليابانية أان المتظاهرين احتششدوا خارج السشفارة اأ’مريكي بالعاصشمة طوكيو ،حيث حملوا
’فتات ورددوا ششهارات مناهضشة لهذا القرار.
يششار إالى أان تراكب كان قد أاعلن أاوائل الششهر الجاري اعتراف واششنطن رسشميا بمدينة القدسس عاصشمة
’سشرائيل ،ونقل السشفارة إالى القدسس المحتلة ،في خطوة قال إانها تأاخرت كثيرا ،إا’ أان قراره أاثار ردود فعل
غاضشبة في مختلف أانحاء العالم.

مسسÒات حاشسدة ‘ األردن لألسسبوع الثاÊ

عمت المظاهرات ا’حتجاجية الششارع ا’أردني امسشالجمعة ,للأسشبوع الثاني على التوالي,
على خلفية قرار الرئيسس ا’أمريكي دونالد ترامب ,ا’عتراف بالقدسس المحتلة عاصشمة
’إسشرائيل.
وششهدت العاصشمة عمان مظاهرات ومسشيرات حاششدة خرجت مباششرة بعد صشلة الجمعة
م-ن ال-مسش-ج-د ال-حسش-ي-ن-ي وسش-ط ال-ب-لد ,شش-ارك ف-ي-ه-ا ا’آ’ف م-ط-ال-ب-ي-ن «ال-ع-ال-م-ين العربي
وا’إسشلمي بالتوحد في مواجهة هذا الوعد» ,موؤكدين اأن «القدسس عربية وسشتبقى عاصشمة
اأبدية لفلسشطين».
وعبر ا’ردنيون الذين رفعوا ا’علم ا’ردنية والفلسشطينية ,عن الغضشب الششعبي ا’أردني
العارم اتجاه القرار الذي «جاء منحاًزا للحتلل ا’سشرائيلي ,ما اأفقد الو’يات المتحدة
ا’مريكية حياديتها ودورها كوسشيط وراع لعملية السشلم في المنطقة».
كما رفع المششاركون في المسشيرات ششعارات توؤكد «عروبة القدسس ,ورفضشها المسشاسس بها»,
وسشط حضشور اأمني مششدد خاصشة في محيط السشفارة ا’مريكية التي يدخل اعتصشام
ا’ردنيين هناك يومه التاسشع.
ولم يهداأ الششارع ا’ردني منذ اعلن ترامب القدسس عاصشمة لدولة ا’حتلل وتوالت
الوقفات ا’حتجاجية والمسشيرات الششعبية والحزبية تنديدها بالقرار الباطل.
اندلعت مواجهات ‘ أاك Ìمن عششرين موقعا ‘ الضشفة الغربية أامسس ‘ اليوم التاسشع من ا’حتجاجات والغضشب الفلسشطيني على اعÎاف أامÒكا بالقدسس
’سشرائيل ،وقالت مصشادر فلسشطينية إان اŸواجهات اندلعت عقب صشÓة ا÷معة عند خطوط التماسس مع ا’حتÓل ‘ ختام مسشÒات انطلقت ‘
عاصشمة إ
’مÒكي.
العديد من اŸدن والبلدات بالضشفة ،فضش Óعن تنظيم مظاهرات ‘  14نقطة ‘ قطاع غزة تنديدا بالقرار ا أ
ورششق الششبان الفلسشطينيون بالحجارة قوات ا’حتلل على الحواجز وبسشبب الظروف الحالية ،تقرر اإلغاء ا’حتفا’ت باأعياد الميلد في بيت
التي تقطع الطرق وتسشد مداخل المدن والبلدات ،في حين قصشفتهم لحم ،التي تنطلق في ليلة  23ديسشمبر الحالي.
قوات ا’حتلل بقنابل الغ از المدمع و ا’أعيرة المطا ط ي ة  .وكانت قوات و ت -ق -ول مصش -ا د ر ف -لسش-ط-ي-ن-ي-ة وا ل-ه-ل ل ا’أ ح-م-ر اإن-ه م-ن-ذ ق-رار واشش-ن-ط-ن
ا’حتلل دف ع ت بت عزيزات عسشكرية و ششرط ي ة اإلى مد ينة الق د سس المح تلة ا’ع -ت -راف ب -ا ل -ق -دسس ع -اصش -م-ة ’إسش-را ئ-ي-ل ،سش-ج-لت ث-لث-ة اآ’ ف اإصش-اب-ة
مختلفة في صشفوف الفلسشطينيين ،واعتقال ثلثمئة فلسشطيني ،اأغلبهم
ومداخل مدن الضشفة الغربية.
واأفادت مصشادر الهلل ا’أحمر الفلسشطيني باأن العششرات اأصشيبوا بجروح في القدسس والخليل.
وبحا’ت اإغماء جراء اسشتنششاقهم الغاز الذي اسشتخدمته قوات ا’حتلل كما اأندلعت مواجهات عند حاجز قلنديا العسشكري الفاصشل بين رام الله
والقدسس بين الششبان الفلسشطينيين وقوات ا’حتلل التي تواجدت بقوات
لقمع المحتجين الفلسشطينيين.
كبيرة ،واأطلقت قنابل الغاز والقنابل الصشوتية لتفريق المحتجين ،ونقلت
سشيارات ا’إسشعاف عددا من المصشابين باختناقات.
وعبر المحتجون عن رفضشهم القرار ا’أميركي بششاأن القدسس ،وبعثوا
و ق الت جمع ي ة الهلل ا’أحمر الفلسشطيني ،في بي ا ن صشح في ،اإن ط واقمه ا رسشالة ت ح دٍ في ا ل ي و م ا لتاسشع من ا ل م واجهات وا’ حتجاجات ل ل م طالب ة
ق د م ت ا ل ع ل ج ل ـ  2 3م ص ش ا بً ا  ،ب ي ن ه م ج ر ي ح ب ا ل ر ص ش ا ص س ا ل ح ي  ،و  9ب ا ل ر ص ش ا ص س ب ا إ ل غ ا ء ق ر ا ر ت ر م ب .
المطاطي ،و 13با’ختناق.
و اأ و ضش -ح ال -ب -ي -ا ن ،اأن ا’إ صش -اب -ات و ق -ع ت خ -لل م -واج -ه -ات م -ع ال -ج -يشس
ا’إسشرائيلي ،على مدخل مدينتي رام الله والبيرة (وسشط) ،وبلدة قطنة وفي مدينة القدسس المحتلة ،انطلقت مسشيرة داخل الحرم القدسشي عقب
ششمال ششرق القدسس.
صشلة الجمعة بالمسشجد ا’أقصشى التي اأداها  30األف مقدسشي.
وفي هذه ا’أثناء ،اأصشيب ششرطي اإسشرائيلي بجراح طفيفة بعد طعنه في وانتششرت قوات ا’حتلل بكثافة في سشاحة باب العامود ،ونششرت سشواتر
م -ن -ط -ق -ة ب-ي ت اإي-ل ،ف-ي-م-ا اأ ط-ل-ق ال-ج-يشس ا’إسش-رائ-ي-ل-ي ال-ن-ار ع-ل-ى شش-اب حد ي د ية لل ح ي لو ل ة د و ن اعت ص شام ا لفلسشط ي ن ي ين في اأ د را ج باب ا لعم و د كما
فلسشطيني بششكل مباششر ،بعد محاولته تنفيذ عملية طعن.
حدث في ا’أيام الماضشية .وقال مراسشون اإن مواجهات اندلعت بين
و ا َأ ض ش ا ف ا ل ش ش ه و د  ،ا أ ن ا ل ش ش ا ب ن ق ل ل م ج م ع ف ل س ش ط ي ن ا ل ط ب ي ف ي ر ا م ا ل ل ه  .ا ’ ح ت ل ل و ف ل س ش ط ي ن ي ي ن د ا خ ل ا ل ب ل د ة ا ل ق د ي م ة ل ل ق د س س .
ولم يتسشن التاأكد من طبيعة اإصشابة الششاب الفلسشطيني.
وفي غزة ،اأقيمت مظاهرات دعت اإليها كافة الفصشائل الفلسشطينية
ال-و ط-ن-ي-ة و ا’إسش-لم-ي-ة ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن رفضس ا ل-ق-رار ا’أم-ي-رك-ي ب-خ ص ش-وصس
القدسس ،وانطلق الفلسشطينيون من كافة مسشاجد القطاع وتجمعوا في 14
نقطة للمششاركة في المظاهرات على امتداد ششارع صشلح الدين ،الذي
وقال مراسشلون اإن مواجهات اندلعت قرب بيت لحم بين عششرات الششبان يربط ششمال القطاع وجنوبه.
الفلسشطيني ي ن وعسشاكر ا’حتلل الذ ين اأ ط لقوا قنابل الغ از و الرصشا صس وم -ن ب -ي -ن ال-مسش-ي-رات ا ل-م-ن-ظ-م-ة مسش-ي-ر ة ف-ي ح-ي ا لشش-ج-اع-ي-ة (شش-م-ال-ي
المطا طي لت فريق المسشيرات ،في المقابل اأششعل المح ت ج ون ا’إ ط ارات ال -ق -ط -اع) ،و ا أ ل -قت ف-ي ا ل-مسش-ي-ر ة ق-ي-اد ات ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ك-ل-م-ات ،وان-ط-ل-ق
المطاطية واألقوا الحجارة على قوات ا’حتلل التي انتششرت بششكل المششاركون في المسشيرة بعد انتهائها اإلى المناطق الحدودية لمواجهة
قوات ا’حتلل ،وذكر مراسشلونة بغزة اأن منظمي ا’حتجاجات في غزة
مكثف ،واأصشيب العديد من الفلسشطينيين باختناقات في المواجهات.
و اأدخل ا’حتلل وحد ة المسشت عربي ن لقمع المح ت ج ي ن ’إحد اث بلبلة داخل اأرادو ا ب -عث رسش -ال -ة م -ف -اد ه -ا ت -و ح -د م -واق -ف ا ل-فص ش-ائ-ل بشش-اأ ن ا ل-ق-دسس
بوصشفها عاصشمة الدولة الفلسشطينية.
الفلسشطينيين وهو ما يوؤششر على اسشتنفاد ه الوسشائل ا’أولية للقمع.

اإصسابات بالرصساصس ا◊ي واŸطاطي وبالختناق

 30األفا اأدوا صسلة ا÷معة بالأقصسى

اإلغاء الحتفالت باأعياد اŸيلد ‘ بيت ◊م

ﬁامية تكششف الفظائع التي تعرضس لها معتقلو ا◊راك

وال ـ ـد الزف ـ ـزا‘ :إابني  ⁄يعتقـ ـل فقـ ـط ب ـ ـل عـ ـذب ع ـ ـذابا شسدي ـ ـدا
تسشتمر جولة ،أاحمد الزفزافي ،والد قائد حراك
ال -ري -ف ،ن -اصش -ر ال-زف-زاف-ي ،ف-ي أاوروب-ا ،ف-ي إاط-ار
سشعيه إالى تدويل قضشية ابنه وطلب المسشاعدة من
أاجل اإ’فراج عن معتقلي الحراك.
وبعد هولندا وبلجيكا ،وصشل الزفزافي إالى فرنسشا،
ح -يث ت -ح -دث ،ف -ي ل -ق -اء ب -ب -اريسس ،اأ’رب-ع-اء ،ع-ن
مطالب حراك الريف وظروف اعتقال نششطائه وما
يعيششه أافراد عائلتهم في رحلت التنقل التي
يقومون بها من الحسشيمة إالى الدار البيضشاء ،حيث
ي -ق -ب -ع -ون ف -ي سش -ج -ن «ع -ك -اشش -ة» وت -م -ر ج -لسش -ات
محاكمتهم بمحكمة ا’سشتئناف بهذه المدينة.
والد الزفزافي قال إان النششطاء «اعُتقلوا أ’نهم
كانوا ينظمون مظاهرات بالششموع والورود بششكل
حضشاري» ،مضشيفا أانهم «’ يطالبون ’ با’نفصشال
و’ بحكم ذاتي».
وتابع الزفزافي اأ’ب مؤوكدا أان ما يتضشمنه الملف
المطلبي لحراك الريف «من المعيب أان ُيطلب في
 ، 2017م- -ب -رزا أان ن -اشش -ط -ي ال -ح -راك «ي -ط -ال -ب -ون
ب-ج-ام-ع-ة ومسش-تشش-ف-ى ل-م-ع-ال-ج-ة م-رضس السش-رطان،
ومعامل ومصشانع يعمل فيها ششباب المنطقة» ،قبل
أان يردف أان «من أاجل هذه المطالب ا’جتماعية
اعتقل هؤو’ء».
وتحدث أاحمد الزفزافي عن تعذيب تعرضس له ابنه
رفقة باقي المعتقلين ،إاذ قال« :هؤو’ء لم ُيعتقلوا
فحسشب ،بل عذبوا لدرجة أان ناصشر كان ُيضشرب
بالحائط» ،مضشيفا ،في السشياق نفسشه ،أان جارا له
«سش-ق-طت أاسش-ن-ان-ه ب-ف-ع-ل ال-ت-ع-ذيب» ،باإ’ضشافة إالى
معتقلين آاخرين قال إانهم «عانوا عذابا ’ يمكن
حتى أان ُيتصشور».
هذا وتتقاطع تصشريحات الزفزافي ا’ب مع ما
أاوردته محامية إاحدى معتقلي الريف مؤوخرا ،حيث
ق-الت أان ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن ت-ع-رضش-وا ل-ل-تعنيف ،والتهديد

ب -ا’غ -تصش -اب ،واسش -ت-ع-م-ال «ال-ق-رع-ة» وال-رم-ي م-ن
طائرة حربية ،ثم الضشرب والسشب والششتم ،وانتزاع
اع -ت -راف -ات ب-ال-ق-وة وت-حت ال-ت-ه-دي-د ،سش-واء ب-م-ق-ر
الششرطة القضشائية بالحسشيمة أاو داخل مقر الفرقة
الوطنية للششرطة القضشائية بالدار البيضشاء.
وحسشب م- -ا ج -اء ع -ل -ى لسش -ان ال -م -ح -ام -ي -ة بشش -رى
ال -رويسش -ي ،عضش -و ه -ي -ئ-ة ال-دف-اع ع-ن ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن،
بمحكمة ا’سشتئناف بالدار البيضشاء ،في مرافعة
دامت سش-اع-ت-ي-ن ،ف-إان ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن تعرضشوا «أ’بششع
أان -واع ال -ت -ع -ذيب وال -ت -ع-ن-ي-ف ال-ن-فسش-ي وال-جسش-دي،
وب-ط-ري-ق-ة اح-ت-راف-ي-ة خ-لل اع-ت-ق-ال-ه-م وك-ذا أاثناء
التحقيق معهم».
واسشتعرضشت المحامية ،في مرافعتها ،تصشريحات
ت-ف-ي-د ب-ت-ع-رضس ه-ؤو’ء ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن ل-ل-تعنيف ،حيث
أاكدت الرويسشي أان «ضشابط ششرطة بالحسشيمة ،قام
بصشفع المتهم جواد بلعالي ،وخاطبه حينها بأانه
سشيعمل على إارسشاله إالى مكان يوجد به المجرمون
’غتصشابه بششكل جماعي».
ول- -م ي- -ق- -ف ال- -ح- -ال ع -ن -د ه -ذا ال -ح -د ،ف -ب -حسشب
تصشريحات المحامية ،فإان الضشابط المذكور قام
بصشفع المعتقل جمال مونة ،حين تحدث عن كون
الدسشتور يمنح الحق للمواطن المغربي؛ وهو ما
يعني ،حسشب المصشدر ذاته ،أان «الدسشتور بالنسشبة
إاليه صشفعة ،مهددا إاياه بنقله إالى البيضشاء ،وكأان
ه -ذه ال -م -دي -ن -ة أاضش -حت غ -وان -ت -ن -ام -و ال-م-غ-رب أاو
تزمامارت».
وأاشش-ارت ال-م-ح-ام-ي-ة ،وه-ي تسش-ت-ع-رضس م-ا اع-تبرته
ت -ع-ذي-ب-ا م-م-ن-ه-ج-ا ت-ع-رضس ل-ه ال-م-ع-ت-ق-ل-ون ،إال-ى أان
الضش -اب -ط ب -ال -حسش -ي -م -ة «اسش -ت -ق -ب -ل ال-م-ع-ت-ق-ل ب-در
بولحجول بسشمفونيته المعهودة وهدده باغتصشاب
أامه وخطيبته» ،مششيرة إالى أان «معظم المعتقلين
هم عرسشان وكانوا يهيئون لعقد القران في الصشيف،

وكانوا يتوصشلون بمبالغ عبر وكا’ت تحويل اأ’موال
لعداد للعرسس».
من أاقاربهم في الخارج ل إ
وأاوردت المتحدثة نفسشها ،في المرافعة التي طالت
كثيرا ،أان المعتقلين الذين نقلوا من الحسشيمة إالى
الدار البيضشاء في طائرة «كانوا يتعرضشون للتهديد،
ح -يث أاخ -ب-روا ب-أان-ه-م سش-ي-ت-م رم-ي-ه-م ف-ي ال-ب-ح-ر أاو
الصشحراء ،ومورسس عليهم إارهاب نفسشي كبير».
واأ’خطر في ذلك ،بحسشب المحامية دائما ،هو أان
المعتقل محمد بوهنوشس تعرضس إ’رهاب نفسشي،
ح -يث أازي -لت ل -ح -ي -ت-ه وه-دد ب-ا’غ-تصش-اب ،ك-م-ا ت-م
ت -ه-دي-ده ب-ال-ح-رق ب-واسش-ط-ة «الشش-ال-ي-م-و» ف-ي ح-ال-ة
رفضشه التوقيع على المحضشر ،ناهيك عن كونهم
هددوه بعرضشه على السشجناء ’غتصشابه».
وب-خصش-وصس ال-م-ت-ه-م-ي-ن ال-ذي-ن اع-ت-قلوا رفقة قائد
الحراك ناصشر الزفزافي من داخل المنزل الذي
كانوا يوجد به ،تضشيف المحامية الرويسشي« ،كانوا
يضشعون عصشيا على مؤوخرات المعتقلين».
وتضشيف« :بالنظر للتعنيف الذي تعرضس له المعتقل
محمد حاكي ،فقد حاول رمي نفسشه من الطابق
الثاني بمقر الفرقة الوطنية؛ وهو ما دفعهم إالى
ال-ت-خ-ف-ي-ف ع-ن-ه».وأاشش-ارت ال-رويسش-ي إال-ى أان ناصشر
ال -زف-زاف-ي ،ق-ائ-د ح-راك ال-ري-ف« ،أاصش-يب ب-ج-روح
على مسشتوى الرأاسس واليدين ،وُقuدمت له ملبسس
جديدة بمقر الفرقة بعد تلطيخ ملبسشه بالدماء،
ك- -م- -ا ت- -م ت- -ه- -دي- -ده ب- -ا’غ- -تصش- -اب وإاحضش- -ار أام -ه
واغتصشابها أامامه» ،مضشيفة أانه وّقع على المحضشر
دون ا’طلع عليه.
وتابعت المحامية الرويسشي بأان أاحد الضشباط كان
يضشع يوميا طوال فترة اعتقال الزفزافي مرهما
على وجه قائد الحراك حتى ’ تظهر آاثار التعنيف
عليه.

قادة أاوروبا متمسسكون Ãوقفهم من وضسع القدسس

’وروبي موقف
أاكد قادة دول ا’–اد ا أ
ا’–اد ال-ث-ابت م-ن وضش-ع ال-ق-دسس ب-ع-د ق-رار
’سشبوع
’مÒك-ي دون-ال-د ت-رامب ا أ
ال-رئ-يسس ا أ
اŸاضش- -ي ال- -ذي اعÎف ب- -اŸدي- -ن- -ة اŸق- -دسش- -ة
’سشرائيل.
عاصشمة إ

وكتب رئيسس المجلسس اأ’وروبي دونالد توسشك
ف -ي حسش -اب -ه ع -ل -ى م -وق -ع ت-وي-ت-ر خ-لل ق-م-ة
ا’ت- -ح -اد ف -ي ب -روكسش -ل ال -خ -م -يسس أان «ق -ادة
ا’تحاد اأ’وروبي يكررون التزامهم الراسشخ
بحل الدولتين (إاسشرائيلية وفلسشطينية) ،وفي
هذا اإ’طار فإان موقف ا’تحاد اأ’وروبي حول
القدسس يبقى ثابتا».
وج- -دد ا’ت- -ح -اد ف -ي ب -ي -ان صش -ادر ع -ن ق -ادة
ورؤوسش -اء ح -ك -وم-ات دول ا’ت-ح-اد ا’ن-ت-ق-ادات
ال -م-وج-ه-ة ل-ق-رار ت-رامب ال-ذي خ-ال-ف سش-ب-ع-ة

عقود من السشياسشة الخارجية اأ’ميركية تجاه
هذا الملف الحسشاسس ،وطالبه با’بتعاد عن
اتخاذ خطوات أاحادية الجانب.
ك -م -ا ج -دد ال -ب -ي -ان ال-ت-زام ا’ت-ح-اد اأ’وروب-ي
ب -م -وق -ف -ه م -ن أان ال -ط -ري -ق ال -وح-ي-د ل-لسش-لم
بالششرق اأ’وسشط هو إاقامة الدولتين ،مع كون
القدسس عاصشمة لهما ضشمن حدود .1967
وك -ان رئ -يسس ال -وزراء اإ’سش -رائ -ي -ل -ي ب-ن-ي-ام-ي-ن
ن -ت -ن -ي -اه-و ت-ل-ق-ى رفضش-ا صش-ارم-ا م-ن مسش-ؤوول-ة
السش- -ي -اسش -ة ال -خ -ارج -ي -ة ب -ا’ت -ح -اد اأ’وروب -ي
ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغ-ي-ري-ن-ي ح-ي-ن اقترح أان تحذو
أاوروبا حذو واششنطن بششأان القدسس ،وحذرت
المسشؤوولة اأ’وروبية اأ’سشبوع الماضشي من أان
ق -رار ت -رامب ي -م-ك-ن أان ي-ع-ي-د ال-م-ن-ط-ق-ة إال-ى
«أاوقات أاكثر ظلمة».

عب ـ ـ ـر العالـ ـ ـ ـ ـم

قتلى ا◊افلة اŸدرسسية
يرتفع

^ ب- -اريسس ارت -ف-عت حصش-ي-ل-ة ضش-ح-اي-ا
حادث اصشطدام حافلة مدرسشية بقطار
ج -ن -وب غ -رب ف -رنسش-ا اإل-ى  6ق-ت-لى4 ،
منهم اأطفال على ا’أقل.
وسش - -ب - -ق اأن اأع - -ل - -ن رئ- -يسس ال- -وزراء
الفرنسشي اإدوار فيليب الذي وصشل فورا
اإلى موقع الحادث اأن  11من  20مصشابا
ج -راء ا’صش -ط -دام ف -ي ح -ال -ة خ -ط-رة،
موؤكدا اأن معظم من كانوا على متن
ال -ح -اف -ل -ة ال-م-ن-ك-وب-ة ،ت-لم-ي-ذ ت-ت-راوح
اأعمارهم ما بين  13و 17عاما.

زعيم جديد للحزب

ثمينة من رجال اأعمال اإسشرائيليين ،و
بالتفاوضس مع ناششر صشحيفة « يديعوت
اح - -رون - -وت» ا’إسش - -رائ- -ي- -ل- -ي- -ة ،اأرن- -ون
موزيسس ،للحصشول على تغطية اإخبارية
تفضشيلية مقابل التضشييق على صشحيفة
« اإسشرائيل اليوم» المنافسشة.

روسسيا –دد موعد الرئاسسيات
^ م-وسش-ك-و ح -دد م -ج -لسس ا’ت -ح -اد
الروسشي في جلسشته ،امسس  18مارسس
ال -م -ق -ب -ل م -وعً-د ا ’إج-راء ا’ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسشية في البلد..
وق-د اأع-ل-ن ال-رئ-يسس ال-ح-ال-ي ف-لديمير
ب-وت-ي-ن ،والصش-ح-ف-ي-ة وال-م-قدمة كسشينيا
سش-وب-تشش-اك ،وال-ع-ال-م السش-ياسشي اأندريه
ب -وغ -دان -وف ،واأح -د م -وؤسشسش -ي ح -رك -ة
«ن -اشش -ي» ب -وريسس ي -اك-ي-م-ي-ن-ك-و ،ن-ي-ت-ه-م
الترششح لمنصشب الرئاسشة الروسشية.

^ ج-وهانسشبرج ق-ال م-ت-ح-دث باسشم
ح -زب ال -م -وؤت -م -ر ال -وط -ن -ي ا’أف -ري-ق-ي
الحاكم في جنوب اأفريقيا اإن الحزب
سش -ي -ع-ل-ن ،غ-دا ا’أح-د ،ع-م-ن سش-ي-خ-ل-ف
الرئيسس جاكوب زوما في زعامته ،فيما
ي -ت -ط -ل -ع ’إن -ه -اء م -ع -رك-ة ح-ام-ي-ة ع-ل-ى
الزعامة ليركز على المششهد السشياسشي
في البلد.
وق -ال زي -زي ك -ودوا ال -م -ت -ح -دث ب-اسش-م
ال -ح -زب ’إذاع -ة  ،702اأمسس« ،ب -ح -ل -ول
صش -ب -اح ا’أح -د ي -ف -ت -رضس اأن نسش -ت -ط-ي-ع
اإعلن اأسشماء اأبرز سشتة مرششحين...
نحتاج اإلى اإنجاز هذا البند من جدول
اأع - -م- -ال ال- -م- -وؤت- -م- -ر ف- -ي اأسش- -رع وقت
ممكن».

^ ت- -ونسس دعت اأح- -زاب ا’ئ- -ت- -لف
ال -ح -اك -م ف -ي ت -ونسس ،ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل-ي-ا
ال-مسش-ت-ق-ل-ة ل-لن-ت-خ-اب-ات ،اإل-ى ت-ح-دي-د
م -وع -د ن -ه -ائ-ي ل-لن-ت-خ-اب-ات ال-ب-ل-دي-ة،
مششترطة اأ’ يتجاوز التاريخ الجديد
حدود ششهر رمضشان الذي يحل في 20
ماي .2018
ويعني ذلك اإقرار ا’أحزاب التخلي عن
موعد  25مارسس  ،2018الذي كانت قد
ح -ددت -ه ه -ي-ئ-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ت-ونسش-ي-ة
سشابًقا.

الفسساد يلحق نتنياهو

دعوة ◊صسر السسلح

خضش- -ع رئ- -يسس ال- -وزراء ا’إسش- -رائ- -ي- -ل- -ي
بنيامين نتنياهو ،اأمسس الجمعة ،للمرة
السش-اب-ع-ة ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ن ق-ب-ل الشش-رط-ة
ا’إسشرائيلية بششبهة الفسشاد.
ويششتبه بنتنياهو بالحصشول على هدايا

^ ك -رب Ó-ء ق - -ال اآي - -ة ال- -ل- -ه ع- -ل- -ي
السشيسشتاني ،اإنه يجب اإدماج المقاتلين،
الذين ششاركوا في الحرب على تنظيم
داعشس ا’رهابي ،في الهيئات ا’أمنية
التابعة للدولة في العراق.

الئتلف يطالب بتاأجيل
النتخابات

السسبت  ١٦ديسسمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٢٧ربيع األول  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس Ãسشجد البشش Òاإ’براهيمي
ششـارع الششهـداء

هام جدا

اإلعجاب لغة هو السسرور والسستحسسان
كما قال تعاøe ÒN áæeƒDe álo e’Cnh{ :¤
( ،}º˘µ˘à˘Ñ˘é˘YGC ƒ˘dh á˘cô˘°ûeسس- - - - -ورة
ال -ب -ق -رة) ،وك-ق-ول-ه ت-ع-ا ¤أايضس-ا’ π˘b{ :
∂ÑéYGC ƒ˘dh Ö˘«q˘£˘dGh å«˘ÑÿG …ƒ˘à˘°ùj
( ،}å«ÑÿG IÌcسسورة األنفال).
أام -ا م -ن ال-ن-اح-ي-ة الصس-طÓ-ح-ي-ة ،ف-إان
اإلع -ج -اب ه -و السس-رور وال-ف-رح ب-ال-ن-فسس
وÃا يصسدر عنها من أاقوال أاو أاعمال من
غ Òت- - -ع - -د أاو Œاوز إا ¤اآلخÒي - -ن ،ألن
األمر إاذا Œاوز ا◊د كان ذلك تكÈا.
والع-ج-اب ب-ال-ن-فسس م-ن ن-اح-ي-ة Œاوز
ا◊د يعت Èآافة خطÒة على النفسس يودي
بها إا ¤السسقوط ‘ بحر الغرور والكÈ
وال -ب -وار واÿسس -ران ف -ي -ك -ون صس -اح -ب -ه -ا
معتقدا فيها الكمال والسسداد ف Óيقبل
نصس- -ح- -ا ول مÓ- -ح -ظ -ة “ ّسس ب -كÈي -ائ -ه
الزائف ،فيصسنع منه ذلك إانسسانا مسستبدا
طماعا فيما ليسس حقا له معتديا على
حقوق اآلخرين.
واذا أاردنا أان نتعرف على دواعي هذه
ال-تصس-رف-ات م-ن ال-ن-فسس اŸن-ك-رة وج-دن-ا
أاسس -ب -اب -ا ك -ثÒة سس -اع -دت ‘ صس -ن -ع ه -ذه
الشسخصسية ولعّل من أاهمها اآلتي.
 ١ـ ال- -نشس- -أاة األو :¤وي- -ك- -ون ذلك ‘
جد أافرادها وتزكيهم من
األسسرة التي “ ّ
غ Òحّد با◊ق أاو بالباطل ،فيكون الطفل
ي -حب اÙم -دة وي -ك-ره ال-نصس-ي-ح-ة ب-ل ل
يحب إال أان يقال له أانت جيد دائما،
وهذا ينشسأا معهإا ¤الك ،Èوالصسحيح ‘
الÎبية أان يكون اŸربي وسسطا للولد ‘
اÙم- - -دة واŸذم- - -ة ،ف Ó- - -ي - -ف - -رط ‘
أاحدهما حتى ل يتحّول ذلك العمل إا¤
ضس- -ده والسسÓ- -م ي -دع -و إا ¤ه -ذا ‘ ك -ل
شسيء {،}É£°Sh áeGC ºcÉæ∏©L ∂dòch
ف-ال-وسس-ط-ي-ة والع-ت-دال أاسس-ل-وب ناجع ‘

ع -م -ل -ي-ة ال-ت-نشس-ئ-ة ع-ل-ى ت-وازن شس-خصس-ي-ة
ااإلنسسان ‘ جميع مراحل ا◊ياة.
 ٢ـ اŸدح واإلط- - -راء ‘ ال- - -وج - -ه دون
م- -راع- -اة اآلداب الشس- -رع -ي -ة :وه -ذا أام -ر
خط Òعلى النفسس إاذا  ⁄يراَع ‘ ذلك
شسرع الله تعا ،¤ألنه يوجد من الناسس
الذين إاذا مدحوا من غ Òمراعاة ذلك
سساورهم خاطر أانهم أاهل لذلك بل هم
كذلك ،فصساحب ا◊مد الزائف يتصسور
ب- -أان- -ه Áلك م- -ن اŸواهب م- -ا ل Áك -ل -ه
غÒه ،فيؤودي ذلك إا ¤قتل كل موهبة
يراها ‘ اآلخرين ،ولهذا ذم النبي ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ اŸدح ‘ الوجه فقال:
«ل تطرو Êكما أاطرت النصسارى اŸسسيح
بن مر.»Ë
وعن ›اهد عن أابي معمر أانه قال:
ق -ام رج -ل ي -ث -ن -ي ع-ل-ى أام Òم-ن األم-راء
ف -ج -ع -ل اŸق -داد ب -ن األسس -ود ي -ح -ث-ي ‘
وجهه الÎاب ،وقال «أامرنا رسسول الله ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ أان نحثي ‘ وجه
اّŸداح ÚالÎاب».

‘ خطورة الرششوة
ل -ق -د ح ّ-رم اإلسسÓ-م الضس-رر ال-ذي ي-ل-ح-ق
باألفراد وا÷ماعات واألوطان مهما كان،
وحارب اآلفات اÿطÒة واعتÈها ظلما ‘
حّ- -ق ال -ل -ه وال -ف -رد واÛت -م -ع ،وم -ن ه -ذه
اآلف -ات ال -رشس -وة وال-ت-ي ت-ع-ن-ي إاع-ط-اء م-ال
مقابل خدمة واجبة على غÒك بغ Òوجه
حق ،ألنه األصسل ‘ العمل اŸوكل لÓنسسان
هو أامانة عليه أان يؤوديها على أاحسسن وجه
م -ن غ Òان -ت -ظ -ار ال -ه -داي -ا أاو الم -ت-ي-ازات
اÿاصسة من قبل الغ ،Òألن هذا أاكل ألموال
الناسس بالباطل يقول تعاGƒ∏cÉCJ’h{ :¤
É¡H GƒdóJh πWÉÑdÉH ºµæ«H ºµdGƒeGC
∫GƒeGC øe É≤˘jô˘a Gƒ˘∏˘cÉC˘à˘d ΩÉ˘µ◊G ¤GE
،}¿ƒ˘ª˘∏˘©˘J º˘˘à˘˘fGCh º˘˘K’EÉ˘˘H ¢SÉ˘˘æ˘˘dG
(البقرة).
ولقد لعن رسسول الله ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ الراشسي واŸرتشسي والوسسيط بينهما
وهو الرائشس ‘ قوله ‡ا روي عن ابن عمر
رضسي الله عنه مرفوعا أان النبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ« :لعن الله الراشسي واŸرتشسي».
وعن أابي هريرة رضسي الله عنه عن النبي
ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أانه قال« :لعن رسسول
ال -ل -ه ـ صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل-م ـ ال-راشس-ي
واŸرتشسي ‘ ا◊كم» ،وزاد المام أاحمد
‘ رواية له و«الرائشس» وهو الواسسطة كما
ذكرنا .وعن ابن عباسس مرفوعا أان النبي ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ قال« :من و‹ عشسرة

حكمة العدد

فحكم بينهم Ãا أاحبوا أاو
Ãا ك - -ره - -وا ج- -يء ب- -ه
مغلولة يده فإان عدل
و ⁄يرتشس و ⁄يحف
فك الله عنه وإان حكم
حكما بغ Òما أانزل الله
وارتشس- -ى وح- -اب -ى ف -ي -ه شس ّ-دت
يسساره إاÁ ¤ينه ثم ُرمي به ‘ قعر جهنم،
فلم يبلغها خمسسمائة عام».
و‘ ه -ذا دل -ي -ل ع -ل -ى خ -ط -ورة ال-ت-ع-ام-ل
بالرشسوة واÙاباة ودليل على أانها حرام
ب -إاج -م -اع أاه -ل ال -ع -ل-م ،ووج-وب ﬁارب-ت-ه-ا
والقضساء على منابعها حتى نتمكن من بناء
اقتصساد وطني قوي.
وإان واقع الناسس يتحدث على انتشسار هذه
اآلفة ،ولقد تكّرسس أامرها ‘ دوائر كثÒة
واك -تسس -حت م -ي -ادي -ن ﬂت -ل -ف -ة ‘ ال -ع -م-ل
والسسكن حتى أاصسبح األمر أاصسعب على من
ي- -ري- -د ا◊صس- -ول ع -ل -ى شس -يء م -ن ه -ذا إال
Ãق- -اب- -ل ،م- -ع أان- -ه ‘ ا◊ق- -ي -ق -ة ه -و ح -ق
افÎضسه الله والقانون لصساحبه ،اŸفروضس
أان يحصسل عليه تلقائيا وهذا هو الذي جعل
ا◊ق -وق تضس -ي-ع وتسسّ-ب-ب ‘ ت-ق-ه-ق-ر ال-بÓ-د
وت -خ -ل -ف -ه -ا ،وال -ذي ي -ق -تضس-ى م-ن-ا ج-م-ي-ع-ا
ﬁارب -ت -ه وال -ع -م -ل ع -ل-ى ت-وضس-ي-ح ح-رم-ت-ه
وضسرورة العتماد على أاكل اŸال ا◊Óل
وŒنب اŸال ا◊رام.

ما من قلب يسسامح إا’ عاشش مرتاحا
ومامن نفسش ترضسى بالقدر إا’ باتت
سسعيدة.

وجاء عن عبد الرحمان بن أابي بكر عن
أابيه قال :مدح رجل رج Óعند النبي ـ
صس -ل -ى ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ ف-ق-ال «وي-حك
قطعت عنق صساحبك» ثم قال« :إاذا كان
أاحدكم مادحا صساحبه ل ﬁاله فليقل،
احسسب فÓنا والله حسسبه ول أازكي على
الله أاحدا».
 ٣ـ الوقوف عند النعمة ونسسيان اŸنعم:
ومن اأسسباب اإلعجاب بالنفسس أان يعتقد
النسسان أان ما هو فيه وما حباه الله به
من مال أاو علم أاو قوة أاو جاه ،هو أامر
م-ت-ع-ل-ق ب-اŸواهب ال-ت-ي ف-ي-ه ،وه-ن-ا يجد
نفسسه واقفة عند النعمة وناسسية اŸنعم،
و–ت تأاث Òبريق النعمة وسسلطانها يقع
‘ فّخ قارون حينما قال¬à«JhGC É‰GE{ :
( ،}…óæY º∏˘Y ≈˘∏˘Yسس - -ورة ال - -قصسصس).
ف - -ك - -ان مصسÒه خسس- -ف األرضس ب- -ه وم- -ا
Áلك ،ولي - -زال ه- -ذا األم- -ر –دث- -ه ب- -ه
نفسسه ملحا عليه حتى يرى أانه بلغ الغاية
واŸنتهى وهذا أامر خط ،Òوالصسواب أان
اŸسسلم يجب عليه أان يرى أاثر اŸنعم

وهو الله تعا ¤الذي أاسسدى له تلك النعم
{وما بكم من نعمة فمن الله}.
 ٤ـ الغفلة أاو ا÷هل بحقيقة النفسس:
وه -ذا ن -ت -ي -ج -ة ل Ó-إع -ج -اب وال-غ-رور ألن
اإلنسسان إاذا نسسي أاو جهل حقيقة نفسسه
ب -أان -ه -ا م -ن م -اء م -ه Úوخ-رج م-ن ﬂرج
البول مرت Úوأان مرده إا ¤الÎاب فيصسÒ
جيفة نتنة إاذا نسسي هذا ظن بنفسسه.
كما قال فرعون أانا ربكم األعلى ،ولهذا
يذكرنا القرآان بهذا األمر فيقول…òdG{ :
¿É°ùf’EG ≥∏N GCóHh ¬≤∏N A»°T πc ø°ùMGC
،}Ú¡e AÉe øe ¬∏°ùf π©L ºK ÚW øe
(سسورة سسبأا).
إان العجاب بالنفسس أامر مشس Úيعرضس
صس -اح -ب -ه إا ¤أاخ -ط-ار ع-دي-دة ت-ت-م-ث-ل ‘
الوقوع ‘ شسراك الغرور والعجب والكÈ
واح - -ت - -ق- -ار اآلخ- -ري- -ن ،ك- -م- -ا ي- -ؤودي إا¤
ا◊رمان من التوفيق اإللهي ألنه يقف
عند ذاته والله إا‰ا يوفق اŸتجردين عن
ذواتهم حيث قال {Éæ«a GhógÉL øjòdGh
.}Éæ∏Ñ°S º¡qæjó¡æd
كما أان اŸعجب بنفسسه يقع ‘ وحل
النهيار ‘ أاوقات الشسدائد واÙن فÓ
يثبت على أامر فيه شسّدة ،ثم إان الله تعا¤
يلحق به عقابه آاج Óأاو عاج Óوهذا يعد
ان-ت-ق-ام-ا ل-ع-دم م-ع-رف-ة اŸن-ع-م وال-وقوف
ع -ن -د ال -ن -ع -م -ة ب -اع-ت-ب-اره-ا م-ن م-واه-ب-ه
وقدراته الشسخصسية.
فلنحذر إاعجابنا بأانفسسنا وعلينا أان
ن -ن -ظ -ر إا ¤ح -ق -ي -ق -ت-ه-ا ف-ه-ي أاح-ق-ر ‡ا
تتصسور تكÈا وÈŒا على اآلخرين.

العدد
١٧٥١٧

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسش .وشسكرا

ا’عجاب بالنفسس

21

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
العليم

وم- -ن أاسس- -م- -اء ال- -ل -ه ا◊سس -ن -ى
العليم ،وهو من العلم الذي هو
ن- -ق- -يضس -ه ا÷ه -ل وق -د ورد ه -ذا
السس- -م ‘ ال- -ق- -رآان ال- -ك -ر١٧٥ Ë
مرة.
فالعليم هو الذي يحيط بكل شسيء
علما ول تخفى عليه خافية وهو العاÃ ⁄اكان وما يكون ،وما⁄
يكن لو كان كيف يكون.
وحظ العبد من هذا السسم أان يؤومن بالقضساء والقدر ،فيصسدق
تصسديقا جازما بأان قدر الله سسبحانه ل يأاتي إال با Òÿوأان
يطلب العلم حتى يرث ا◊سسنة من الله فالعلماء هم أاشسّد خشسية
من الله تعا.¤

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال عمر بن اÿطاب :إان ‡ا يصسّفي وداد
أاخيك أان تبدأاه بالسسÓم اذا لقيته وأان
’سسماء اليه
تدعوه بأاحب ا أ
وأان توسسع له ‘ اÛلسش.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى

ع- -ن أانسش «رضس- -ي ال -ل -ه ع -ن -ه أان -ه
قال« :مّر النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ بإامرأاة
ع -ن -د ق Èف -ق -ال ل -ه-ا« :ات-ق-ي ال-ل-ه واصسÈي» ف-ق-الت:
إاليك عني فإانك  ⁄تصسب Ãصسيبتي و ⁄تعرفه ـ فقيل
لها :إاّنه النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ ،فأاتت باب النبي ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ فلم Œد عنده بواب Úفقالت:
 ⁄أاع- -رفك ف- -ق- -ال :إا‰ا الصس Èع- -ن -د الصس -دم -ة
’و ،»¤رواه البخاري.
ا أ

’ح- -رام ع- -ل -ى ك -ل مصس -ل؟
ه- -ل Œب ت- -ك- -بÒة ا إ
’حرام واجبة على كل مصسلّ إامام وفّذ
تكبÒة ا إ
’مام عن اŸأاموم ‘ فرضش
ومأاموم ،ف Óيتحملها ا إ
او نفل ولفظها «الله أاك.»È

سسلوك ‘ اŸيزان
من السسلوكات غ ÒاŸسستقيمة ،اعتماد بعضس اŸصسل Úقراءة القرآان
‘ حضسرة دروسس اإلمام ،أاو خطبته بحجة اŸراجعة أاو قراءة الورد،
و‘ ا◊قيقة هذا السسلوك يتم عن جهل من هؤولء وحماقة كبÒة والبعد
عن اآلداب التي –كم اÛتمع والتعامل مع الناسس ،وعدم فهم السسÓم
Óخرين فنًا ل يحسسنه إال اŸتقي الفاهم
الذي يجعل من السستماع ل آ
لقواعد السسÓم ،أاما هؤولء فهم أاجهل ما يكونون عن حقيقة الحÎام
واإلصسغاء لدروسس األمام أاو الواعظ ،ولقد علمنا عبد الله بن عباسس كيف
يكون اŸسسلم مع ﬁدثه فقال :إا Êألسستمع إا ¤الرجل وهو يحدثني
ا◊ديث وكأا ⁄ Êأاسسمعه أابدا مع أا Êأاحفظه قبل أان يولد».
فهذا دليل على أادب النسسان اŸسسلم مع الناسس جميعا ،وماذا سسيفهم
القارئ أاو يحفظ وهو –ت صسيحات اإلمام وصسوته الذي يعم اŸسسجد
طبعا ل Áكنه أان يفهم شسيئا وخسسر اÒÿين معا ‘ وقت واحد .إان هذا
السسلوك يجب على الناسس أان ينتهوا عنه وأان يعلموا كيف يسستمعون إا¤
بعضسهم بعضسا وأان يحÎموا بعضسهم بعضسا.

إعدإد:

ألسسبت  16ديسسمبر  2017م
ألموأفق لـ  27ربيع أألول  1٤39هـ

راقبوا أابناءكم...
’خÒة
شسهدنأ ‘ أل ّسسنوأت أ أ
تطّورأ كبÒأ ‘
بقلم نبيلة بوقرين
’جهزة
أ أ
’لكÎونية
أ إ
خأصسة
ألهوأتف
ألذكية ألتي
تسسمح بتعبئة
كل ألتقنيأت
أ◊ديثة ‘
›أل
’تصسأل ،وولوج أŸوأقع أıتلفة
أ إ
بحثأ عن أŸعلومأت ألتي تسسأعد
’طلع على كل مأ
’طفأل ‘ أ إ
أ أ
يهمهم ‘ أÛأل ألدرأسسي،
وإأعدأد ألبحوث بألنظر إأ¤
سسرعة إأيجأد أŸعلومأت.
كما يوجد عدد كب Òمن أألطفال
من ﬁبي أأللعاب أإللكÎونية
Ãختلف أأشسكالها وأأنوأعها سسوأء
ألتي ُتحsمل عن طريق ألدفع أأو
أÛانية ،وهذأ ما قد يخلق
خطورة كبÒة عليهم ألنهم صسغار
‘ ألسسن وقد يؤوذون أأنفسسهم عند
أسستعمال تلك أأللعاب ألتي قد
تؤوثر على نفسسيتهم ،سسلوكاتهم
وتصسرفاتهم بجعلهم مدمنÚ
عليها.
وهذأ ما قد يجعلهم يعيشسون ‘
عزلة سسوأء عن أألهل أأو أÛتمع
وأÙيط أŸدرسسي بسسبب
أإلدمان على مثل هذه أأللعاب
أإللكÎونية ،وأألك Ìمن ذلك قد
تؤودي بهم إأ ¤ألهÓك مثلما حدث
مؤوخرأ مع لعبة «–دي أ◊وت
أألزرق» ،ألتي أأثارت ضسجّة كبÒة
بعد ألّنتائج ألوخيمة ألتي خّلفتها،
وألتي رأح ضسحيتها عدد كب Òمن
أألطفال من بينهم  6جزأئريÚ
بعدما ُتفقدهم أأعصسابهم وŒعلهم
مهوسس Úباتباع وتنفيذ كل
أÿطوأت ألتي تطلب منهم إأ¤
غاية ألنتحار.
Óنتباه هو ألغياب
إألّ أأّن أŸلفت ل إ
ألتام للرقابة من ناحية أألولياء،
ألذين وفروأ ألبنائهم كل
أإلمكانيات وألتقنيات أ◊ديثة مع
ÓنÎنيت ،متناسسÚ
ألتدفق ألكب Òل أ
دورهم أŸتمثل ‘ ضسرورة ألسسهر
على أأطفالهم وسسÓمتهم من
ﬂاطر أسستعمال ألتكنولوجيا،
وعدم ألسسماح لهم بولوج بعضض
أŸوأقع أأو –ميل مثل هذه
أأللعاب أÿطÒة ألتي قد تودي
بحياتهم إأ ¤ألتهلكة.
ومن خÓل هذأ ألفضساء
أّ ıصسصض لصسغارنا أأو أ÷يل
ألصساعد وحماة أألمة مسستقب،Ó
أأردنا أأن نتطرق إأ ¤هذأ أ÷انب
من أأجل توعية أألولياء قبل
أألطفال بضسرورة مرأقبة أأبنائهم
ومتابعتهم ‘ كل أألمور ألتي
يقومون بها يوميا ،ومن دون
إأرباكهم أأو –سسيسسهم بالضسغط
فقط من أأجل حمايتهم من
أل‚رأف ورأء هذه أألمور
أÿطÒة ألنهم أŸسسؤوولون
أŸباشسرون عنهم وهم أألقرب
منهم.

أإمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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ألّطفل عبد ألرحمأن من سسطيف ،أآخر من ألسسعودية ،أك Ìمن
 ٢0فتأة من روسسيأ ومن بقية أنحأء ألعأ ⁄قّرروأ أ’نتحأر
–ميل لعبة ا◊وت األزرق هو السسبب
أإمينة جاباإلله
 ⁄نكن نعتقد أّنه سسيأأتي يوم ونسسمع
لطفأل
عن لعبة إألكÎونية موجّهة ل أ
ولفئة أŸرأهق..Úبأتت أك Ìمن أفلم
ألرعب تخويفأ...بل وتؤوّدي Ãن يشسأرك
لجأبة عن
فيهأ إأ ¤مصسﬁ Òزن .ول إ
Ÿأذأ ،كيف ومتى إأبتكرت هذه أللعبة ،مأ
عليكم إأ’ متأبعة هذه
’سسطر..لتتمّكن عزيزي ألصسغ Òأن
أ أ
تفيد بهأ غÒك ،ومن ألضسروري أن
ننصسح كل من يشسأرك ‘ لعب
إألكÎونية مأ ،أن يتحرى أهدأفهأ وقوأنينهأ كي ’ يصسبح
ضسحية خطوأت لعبة  ⁄تكن بريئة منذ ألبدأية ،إأذ جأءت
بجوهر مؤوذ ولكن بقنأع مسسلّ.
❊ سس Úسسؤوأل :متى وأأين بدأأت هذه ألّلعبة؟
❊❊ جيم جوأب :بدأأت لعبة أ◊وت أألزرق ‘ روسسيا عام  2013مع
F57
كوأحدة من أأسسماء ما يسسمى «›موعة أŸوت» من دأخل ألشسبكة
ألجتماعية فكونتاكتي،
وُيزعم أأنها تسسّببت ‘ أأول أنتحار ‘ عام .2015
جاءت لعبة أ◊وت أألزرق لسستخدأم أأوسسع ب ÚأŸرأهق Úبعد أأن جلبت
ألصسحافة ألنتباه إأليها من خÓل مقالة ربطت ألعديد من ضسحايا ألنتحار
غ Òذأت صسلة إأ ¤أ◊وت أألزرق ،وخلق موجة من ألذعر أألخÓقي ‘
روسسيا .و‘ وقت
لحق ،أأُلقي ألقبضض
على بوديك Úوأأدين بـ
«ألتحريضض ودفع ما ل
يقل عن  16فتاة
‡ا
،
»
ر
ا
مرأهقة لÓنتح
ّ
أأّدى إأ ¤ألّتشسريع
ألّروسسي للوقاية من
ألنتحار وّŒدد ألقلق
ألعاŸي بشسأان ظاهرة
أ◊وت أألزرق.
❊ سس Úسسؤوأل :من يكون بودك Úهذأ؟
❊❊ جيم جوأب :فيليب بوديك Úكان طالب علم ألنفسض ،طرد من
جامعته لبتكاره لعبة «أ◊وت أألزرق» ،حيث قال أأن هدفه هو «تنظيف»
أÛتمع من خÓل «دفع ألناسض إأ ¤ألنتحار ألذي أعت Èأأنه ليسض له
قيمة».
❊ سس Úسسؤوأل :كم حالة أنتحار سسجّلت لغاية أليوم؟
” تسسجيل حالت أنتحار با÷زأئر بالضسبط
❊❊ جيم جوأب :لقد ّ
‘  17نوفم 2017 Èلطفل يبلغ من ألعمر  11سسنة بولية سسطيف ،وقد
أأّكدت نتائج ألتحقيق أأن سسبب ألنتحار كان بسسبب لعبة أ◊وت ألزرق ألتي
كان يقضسي معظم وقته فيها Ÿدة شسهر.
و‘  8ديسسم ،Èأأقدم طالب Úعلى ألنتحار ‘ ثانوية بولية بجاية ،وذلك
” قبل يوم أأمسض إأنقاذ فتاة من ألنتحار
بعد إأسستعمال لعبة أ◊وت ،كما ّ
بسسيدي عيشض ،بالضسافة إأ ¤تسسجيل حالة أنتحار بالسسعودية.
‘  6ماي  ،2017لطفل يبلغ من ألعمر  13سسنة شسنًقا بربط عنقه بحبل
مشسدود ‘ أÿزأنة Ãسسكنه ألعائلي بجدة ،وبعد ألتحريات أكتشسفت
ألشسرطة وجود لعبة أ◊وت أألزرق على هاتفه.
❊ سس Úسسؤوأل :مادأم أأّنها أسستطاعت أأن تؤوّثر ‘ أŸرأهق Úبهذأ
ألشّسكل ،فيبدو أأّنها ليسست مثل أأي لعبة إألكÎونية عادية ألّنه من أŸعروف
أأّن كل لعبة –توي على مرأحل بصسفة متدّرجة “ّكنهم من ألنتقال من
مرحلة إأ ¤مرحلة أأكÈ؟
❊❊ جيم جوأب :بالفعل هي ليسست كباقي أأللعاب ألعادية ،ومن ألنتيجة
أÙزنة ألتي آأل إأليها فئة ل بأاسض بها من أŸرأهق Úكما سسبقت أإلشسارة

إأليهم .يّتضسح من ألنتيجة أأن ألسسر يكمن ‘ طريقة تنفيذ سسلسسلة من
أÿطوأت ألتي سسنعرضسها بكل دقة ،إأذ –توي هذه ألسسلسسلة على 50
مرحلة ،وهي عبارة عن خطوأت تكتيكية خطÒة توضّسح كيفية أسستدرأج
أألطفال وأŸرأهق Úبطريقة إأيحائية سسلبية ألتي تتغلغل نفسسيا ‘ ما
يسسمى باإلدرأك ألعقلي أŸباشسر ،ومنه يصسبح ضسحية سسهلة أŸنال.
مرأحل أللعبة من ألبدأية إأ ¤ألنهأية:
 - ١نحت عبارة ّﬁددة على يد ألشسخصض أأو ذرأعه.
 - ٢ألسستيقاظ عند ألسساعة  0٤ : 20صسباحا ومشساهدة فيديو ﬂيف.
 - 3عمل جروح طولية على ذرأع أŸتحّدي.
 - 4رسسم حوت على قطعة من ألورق.
 - 5كتابة «نعم» على سساق ألشسخصض نفسسه إأذأ كان مسستعّدأ ليكون حوتاً .وإأل،
ينبغي أأن يق ّ
طع ألشسخصض نفسسه عدة قطع.
 - 6مهّمة سسرية (مكتوبة ‘ ألتّعليمات أل›Èية).
 - 7خدشض (رسسالة) على ذرأع ألشسخصض.
 - 8كتابة حالة على ألنÎنت عن كونه حوت.
 - 9ألتغلب على أÿوف.
 - ١0ألسستيقاظ على ألسساعة  0٤ : 20فجرأ ً وألوقوف على ألسسطح.
 - ١١نحت حوت على يد شسخصض خاصض.
 - ١٢مشساهدة أأشسرطة فيديو ﬂيف كل يوم.
 - ١3ألسستماع إأ ¤موسسيقى ُيرسسلها أŸسسؤوول.
 - ١4قطع ألشسفاه.
 - ١5نكز ذرأع ألشسخصض بوأسسطة إأبرة خاصسة.
 - ١6إأيذأء ألنفسض نفسسك أأو ﬁاولة جعلها “رضض.
 - ١7ألذهاب إأ ¤أل ّسسقف وألوقوف على أ◊افة.
 - ١8ألوقوف على جسسر.
 - ١9تسسّلق رأفعة.
 ‘ - ٢0هذه أÿطوة ،يتحقق شسخصض مؤومن بطريقة أأو بأاخرى Ÿعرفة ما
إأذأ كان أŸشسارك جدير بالثقة.
 - ٢١ألتحدث مع «أ◊وت» على سسكايب.
 - ٢٢أ÷لوسض على ألسسطح مع ضسرورة ترك ألسساق Úمدلي Úمن على أ◊افة.
 - ٢3وظيفة مشسّفرة أأخرى.
 - ٢4بعثة سسرية.
 - ٢5ألجتماع مع «أ◊وت»
 - ٢6تعي ÚألّÓعب كمسسؤوول يوم وفاة ألشسخصض.
 - ٢7زيارة ألسسكك أ◊ديدية.
 - ٢8عدم ألتحدث مع أأي شسخصض طوأل أليوم.
 - ٢9إأعطاء  ÚÁحول كونه حوت.
بعد هذه أÿطوأت ،تأاتي أÿطوأت من  30إأ ٤9¤تنطوي على مشساهدة
أأفÓم ألرعب وألسستماع إأ ¤أŸوسسيقى ألتي يختارها أŸسسؤوول ،وألتحدث
إأ ¤أ◊وت.
 - 50أŸهمة أألخÒة هي ألقفز من مبنى.
أأحيانا بغرضض أŸتعة
وألÎفيه عن ألنفسض
يأاخذنا ألفضسول إأ¤
خوضض مغامرة –دي
ع Èأأللعاب
أللكÎونية من أأجل
ألتسسلية كفك أأللغاز
وترتيب قطع ألصسور
وغÒها من أأللعاب
ألتي نتشسارك فيها مع
أأصسدقاؤونا ،ولكن عندما تتحّول إأ ¤نتائج وخيمة ومرعبة أأكيد أأّننا سسنّتفق
على عدم –ويل أأذهاننا و–ميلها على حاسسوبنا أأو على هوأتفنا ألذكية
ّŒنبا ألي ضسرر قد يلحق بنا .فلو كان ألطفل عبد ألرحمان  -رحمه ألله -
مازأل بيننا لنصسحنا بتفادي هذه أللعبة وغÒها من أأللعاب ألتي ل Œلب
لنا إأل أŸزيد من ألعنف وألنتحار وألكث Òمن أ◊زن ألهلنا.
ودمتم أاحّبائي ال ّصسغار بخ Òورحمك الله يا عبد الرحمان ،وكل من كان
ضسحية لهذه الّلعبة.

لول  ١٤٣٩هـ
السسبت  ١٦ديسسم ٢٠١٧ Èم اŸوافق لـ  ٢٧ربيع ا أ

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

العدد
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

توجاذنت ذي غ نبذو شسام اثافنت ذي اŸشستا

سصÒث نلمعاون نفثال أابربوشس ذ بركوكشس ذي باثنت ورعان ثÓ
ث- - - -ت- - - -اوسس - - -ن ال - - -ولي - - -اث
ان- -ل -وراسس ام -ق -ران سس -ل -ب -اسس
نلعوايد اق Óورعان اقيمت
وحرصسنت فÓسسنت اÿالث
سسÒت - -و ث - -م - -ق - -ران Úبشس - -ام
ات-ن-ق-لت ايسس-ي-ثسسنت ،خاطر
ل - -ع - -واي - -د اح Ó- -نت ل - -ب - -اسس
وذيسس- - -نت ا Òÿذام- - -ق - -ران
ف- - - -ت- - - -خ- - - -ام Úان- - - -ل - - -وراسس،
وسس-ل-ع-واي-د ام-عاون نتخامÚ
ف-م-وق-ي ان-ل-باسس نتغاوسسوين
ام - -ل- -ع- -راسس ذقشس- -اب Úان- -ي- -غ
افثال نلعولت.

باتنة Ÿ:وشسي حمزة
قبل ما هاتبذو Ÿشستا نسسقاسص
اق Óيوسسد يسسمط سسÒتو ماÊ
اث- -ث- -يشص Ÿط- -ر ل -ب -اسص ،ب -ت -ونت
ل -ع -واي -ل ان-ب-اث-نت ف-ت-ل-نت ل-ب-اسص
ن-ل-م-واك-ل اق Ó-ج-ب-ذن-ه-ن-ت-ي-د ذي

الوقث Ò‰ا ،اأم افثال نÈبوشص
ذالعيشص ،بشسام اأثفرنت اإŸشستا
واذسسرقنتيد خاطر اذتقاوانتشص
ÿا’ث ات -ق-ي-اري-ن اأذف-ث-ل-نت ذي
اŸشس- -ت- -ا م -ا Êاإقسس -م -ط ا◊ال،
ام Úغ-غ-ت-ن-ت-ن-ا ا◊اج-ة صس-ل-ي-حة
ب-ل-ي ذسص اŸشس-ت-ا اأذت-ن-ج-ام-نتشص
اذسس- -ه- -وانت اإسس- -ي- -ارن ات- -رب -وث
واأذق - -ي - -م - -نت واذف- -ث- -ل- -نت ،ذي- -ا
ف-ف-ت-ل-نت ق-ب-ل م-اه-ت-ع-دا اŸشس-تا
ل- -ب- -اسص نÈك- -وكشص غ- -ن م Ó-مك
ق- - -ارن ذي ÷واي - -ه نسس - -ط - -ي - -ف
““ال - - -ع - - -يشص““ وام - - -ب - - -ع- - -د ب- - -غÒ
اث -ح -واج -نت اذسس -رق-نت ال-ق-يسص
مهتتشص ثخامت واسسقنت اŸرق
ب-رك واثسس-ي-ق-م-نت ،وث-غ-اوسسياي
ث -ح  Ó-ل -ب -اسص ذي ب-اث-نت خ-اط-ر
ل -ع -واي -ل او ل -ع -ب-اذ ان-ت-داه ك-ام-ل
–بان اذتشسن ثغاوسص ذي زاق
واأثحما واذتافنشص خ Òنالعيشص
سسقديد اأهنسسروا.
و“عوانت ام Úاإغنتنا ا◊اجة

صسليحة لباسص ناÓÿث ذاأقفثال
ك- - -ل اŸرث ذي ث- - -داه ان- - -ت- - -يشص
واذفثلنت ام Úاإخسسنت واأذكلنت
اأتشس- - - - -اخ- - - - -نت ات - - - -قسس - - - -ارنت،

اŸولود ذالفرصصا إاي لعوايل انلوراسس امقران اذمÓقنت

و“ع- - -اون- - -نت ،وم - -و’ت اأق - -رب
ث- -ع- -رضس -ه -ن -ت -ي -د سس -وسس -ان ق -ب -ل
واأسس-ن-ت-ق ل-فضس-ور وك-ل ث-ام-ط-وث
ثتاويد اإيذسص ثغاوسسوين نلفثيل

انسص سسي ثداه اأنسص ،وثتبكارد
زيك سسÒتو ذقسسناي يح Óا÷و
لباسص.
وبغ Òاذكملنت سسغراينت قلي
 3اأنيغ  4نوسسال واأثظرنت كل
ث- -اعشس -ويث بشس -ام اأذق -ار م -ل -ي -ح
اأوم -ب -ع -د واأت -خ -م-م-ل مÓ-ت-و ذي
ثسساشس ÚاأحÓنت واŒبذ سسيسسي
ال -وقث ذي ث-ح-واج-ن وق-ب-ل م-ه-ا
اتق شسياي كامل ’زم اتفور اسسع
وا–مصص م - -ل- -ي- -ح ذق- -اسص م- -اÊ
اإقتوفثال ،بشسام بغ Òاأذتواجبذ
اأتوفور مرث برك.
ث - -غ - -وسس- -ي- -اي ث- -و’ ذال- -ع- -اذث
سس -ي -زيك ذي ال -و’يث اأن -ل -وراسص
اأم -ق -ران ،وح -ت -ى م -ا Êاإذق-ع-م-ر
ا÷ي - - - -ل Ò‰ا ورع- - - -ان اÓÿث
انزيك ا–فاظنت فÓسص ،بشسام
ب -غ Òاأذروح -نت ن -ه -ن -ت Úات -ق-ي-م
سسÒث -اي خ -اط-ر “Óق-نت ذيسص
العوايل وا“عاوننت.

آازارث آاغ هقور سصزيث نوزمور

تفكارنت ذي سسÒث نالرسسول

تدشس Óنابي اسسحاق
نالÎاث
ﬁمد ا◊اج سسعيد
ÿبورات اقن سسودموان
انتدشس Óنابي اسسحاق
نالÎاث اغرم نتغردايت
اتوسسان سسمقرانان اندهان
احرشس نالÎاث ادوبراسس
امزروي نات اغرسسان دايولو
ابسسون اقنان اسسوغÓن
د“دورتسس .

تغردايت :الشسيخ باعلي واعمر
ت- -دشس Ó- -ن- -اب -ي اسس -ح -اق ا’ن
ف -ت -ب -ج -ن -اسص ﬁم -د ام -ن -اسس -ان

‚م- -ان ب- -اشص ادج- -روان ي- -غ -لب
انلكتوب دكبار اسسوماسص انتدار
درف - -وف ع - -اودن - -اسس - -ان سس- -قت
التقنية اوحافظ غفسسان.
اŸركز انتدشس Óنابي اسسحاق
ي -وسس -د اع -رك-وب اج-ان-ا ن-وغ-رم
ن-ت-غ-ردايت دسص ل-ل-وف ان-ل-ك-توب
دال - - -وث - - -ائ- - -ق داıط- - -وط- - -ات
اي -ال -ف -اي -دة ‰ك-ارسص دن-ل-م-ادان
دايولوا وسص غرسص اقن وبراسص
فومزروي نات اغرسسان دايولو
احرشسان.
تدشسÓيو غرسص العÓقات مع
ي- -غ- -لب ان- -ت- -دشس- -ل- -وي -ن ادزي -ر
ادوزغ- - -ار اسس- - -ويسص اق- - -اي
ن- -الÎاث ن- -ات اغ- -رسس- -ان

آوآل دونزروب:

❊ اآوال دونزروب:
❊ الشساشس ذولشس ا◊باب الثقة اأولشس
❊ ي -روح غ -ل السس -وق ن -ل -خ -الث ي ّ-و اأم -غ-ارث
اأثهّرسس
❊ اإي- -غ- -مسست هضسسس اإي غ -مسست و ي -ول ذيسس
ÿديعث
❊ ينسسى غ وامان و يّتاغاذ سسي النّوث

ادوحفاظسص سسايولو “و ندزير
ادوزغ - - -ار م- - -ع ام- - -ع- - -اوان ي- - -د
ت -دشس -ل -وي -ن ن -الÎاث ا’نت ق -اع
“و دوم - - - - - -ب- - - - - -دال ن- - - - - -اÈÿة
ب - -اÿصس - -وصص اح - -اف- -ظ غ- -فسص
سس-وسس-خ-دم ن-ال-ت-ق-ن-يات Œددين
اح -رشص ن -وح -اف -ظ ف -ا’رشس -ي-ف
اكبور .
ÿبورات دماناسسان ا’ن بدان
فتدشسÓيوا سسافران تقريب غال
يغلب نتمورا نالدنت اوربا اسسيا
اف - -ري - -ق - -ي- -ا اوب- -راسص ف- -الÎاث
ن- -ا’ب- -اضس- -ي- -ة حضس- -ران دي -غ -لب
ن - - -دمÓ- - -ق- - -ة دج- - -روان ادزي- - -ر
ادوزغار.
ت -دشس  Ó-ن-اب-ي اسس-ح-اق غ-رسص
دسس -قسس -ان ان -ت-ه-ا ات-ن-ده اح-رشص
ات- -ن- -ج -م -ب -اشص اتسس -م -ن -ع ل -ل -وف
ن -اıط -وط -ات تسس -وف -غ -د اق-ن
الÎاث غ-ال ت-ي-ف-اوت اي-ال-ف-اي-دة
ن- -ن- -ل -م -ادان دسس -ل -م -دان ن -دزي -ر
ادوزغار.

غ Òاآيدياسس اŸشستا
،سسوسسمطت نلحال اأنسس ،
اأداسسن Ÿراضس ،و سسلخصس
الزكمان و الغراجم  ،ماÊ
تولن اأوذان غل لعوايذ
اأنلجدود باشس اأداوينيت اآم
التيزاناث ،و اآوجدن اآزارث
اآغ هقور و هثÓخسسا ذي
الزيث نوزمور باشس اآسسعذان
اŸشستى ذي الرحبث.

سسعاد بوعبوشش
اآزارث اآغ هقور و اآغ هتلحسسا
ماشسي ذي اŸاكلث برك  ،باصص
ثا Êذالدوا يحلى بوها  ،ماÊ
ت- -وّ’ ن اأوذان غ- -رسص و تÓ- -ق -ان
ف Óّ- - - -سص ذي ب - - -وه - - -ا Ÿراضص ،
خ -ط -راشص ي -وثÓ-ي فÓ-سص رب-ي
ذي الكثاب اأنسص و يسسيغ اإي بو
ن- - -اذم ج - -اران  Êف - -اسس - -ن اأنسص
ت بلي الزيث نو
الدواء ،و ب Óن ّ
زم -ور ه -وسس -ي -د سس -غ سس ّ-ط -ا ث -ي
م - -ب - -اراكث م- -اك ي- -وسس- -ي- -د ذي
القران.
وي- - - -دواى اآزارث اآغ ه - - -ق - - -ور
سسزيث نو زمور بوها نلمراضص
ولوجاع  ،ما Êيحلى اإي ذمارن
و اأزك- -م- -ان ل- -غ -راج -م  ،و ح -ت -ى

اإي- -غسس- -ان ن- -ذراري ب- -اشص اأكÈن
مليح و يحلى اإي نفخ نوحدار و
اأيول و هي شسيانث خطراشص اآغ
ب -ا يشس -ي -ه -ن اآي-روى و يسس-ي-غ-اسص
بوها نلقدر باشص اآيسسعدا اآسص
اأنسص .
و تقنيت اÿا’ث من بعد ما
اأسس - -ق - -ارنت اآزارث اأغ ن - -ب - -ذو و
اأرذنيهن و اآفورنيت و من بعد
اأسس -رسس -ن -يت ذي ب  Óّ-رث هشس -ور
سس- -زيث ن -وزم -ور و ه -ه -ا ت -ق -ي -م
اأمانث باشص اأÁوصص الزيث ذين
،و من بذ اآبذان تشسنيث داÁا
‘ الفراغ غ Òما ذكرن سسوغ
تكي .

الفجر0٦.21................:
مواقيت الظهر12.44.................:
العصسر15.1٦................:
الصسÓة المغرب17.٣7...............:
العشسـاء1٩.01..................:
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^  1٦ديسس- - -م : 1٨٣0 Èاح-ت-لت القوات
الفرنسسية مدينة وهران.
^  1٦ديسس- -م : 1٩5٩ Èاج-تمع اعضساء
اÛلسص الوطني للثورة ا÷زائرية بطرابلسص
وك-ون-وا ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة ال-ث-ان-ي-ة وق-ي-ادة ع-امة
’ركان ا÷يشص.
أ

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

السسبت  27ربيع ا’ول  14٣٩هـ الموافق لـ  1٦ديسسمبر  2017م

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17517 Oó©dG

لرهابي «أأبو موسصى» يسصلم نفسصه وبحوزته رشصاشصا وذخÒة
أ إ
’ره-اب وب-فضس-ل ا÷ه-ود ال-ن-وع-ي-ة ل-ق-وات ا÷يشص ال-وط-ن-ي
«الشس-عب»  ‘ -إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا إ
الشسعبي ،سّسلم إارهابي نفسسه ،صسباح يوم  14ديسسم ،2017 Èللسسلطات العسسكرية بالناحية
’مر باŸسسمى «أا .كداو» ،اŸدعو»أابو موسسى» ،الذي
العسسكرية السسادسسة بتمÔاسست .يتعلق ا أ
’رهابية سسنة .2012
كان قد التحق با÷ماعات ا إ

إألقاء ألقبضض على أإلرهابي أÿطÒ
«ط.فتحي» أŸدعو «ياسصر»

‘ إأط-ار م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب وب-فضض-ل ألسض-ت-غ-لل
أ÷يد للمعلومات“ ،كنت ،يوم  14ديسضم،2017 È
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي ت-اب-ع-ة ل-لقطاع
ألعملياتي ألبويرة/ن.ع ،1.بالتنسضيق مع عناصضر
أل -درك أل -وط -ن -ي ،م -ن إأل -ق -اء أل -ق -بضض Ãن -ط -ق -ة
تيخريب ،Úبلدية ألقادرية ،على أإلرهابي أÿطÒ
«ط .ف- -ت- -ح- -ي» أŸدع- -و «ي- -اسض- -ر» أل -ذي إأل -ت -ح -ق
با÷ماعات أإلرهابية سضنة  .2000هذه ألعملية
م -ك -نت م -ن أسضÎج -اع مسض -دسض رشض -اشض م -ن ن -وع
ك-لشض-ن-ي-ك-وف وثلثة (- - ﬂ )03ازن ذخ Ò- -ة195 ،

طلقة ،منظار ميدأن وعشضرة ( )10كلغ من أŸوأد
أŸتفجرة.

قامت بها مفرزة للجيشص
بالتنسسيق مع الدرك

حجز  865كلغ من ألكيف أŸعالج
و 4998قرصض مهلوسض

‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸن ّ
ظمة،
حجزت مفارز للجيشض ألوطني ألشضعبي ،بالتنسضيق
مع عناصضر ألدرك ألوطني ،يوم  14ديسضم،2017 È
( )865ك -ي -ل -وغ -رأم م -ن أل -ك-ي-ف أŸع-ال-ج ب-ك-ل م-ن
ت-ل-مسض-ان ،أل-ن-ع-ام-ة وغ-ل-ي-زأن/ن.ع ،2.وأ÷زأئ- - -ر،
تيزي وزو ،ألشضلف ،ألبليدة وأŸسضيلة/ن.ع .1.كما
ضضبطت ( )4998قرصض مهلوسض بكل من أ÷زأئر
وألبليدة/ن.ع 1.وبشضار/ن.ع 3.و“Ôأسضت/
ن.ع.6.
حجز  7أأسضلحة نارية وكمية من أŸوأد أŸتفجرة
ف -ي -م -ا ضض-ب-ط ع-ن-اصض-ر أل-درك أل-وط-ن-ي ب-ك-ل م-ن
سض -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض وت -ي -ارت/ن.ع ،2.وسض- -ط- -ي -ف،
سضكيكدة ،باتنة وتبسضة /ن.ع ،5.سضبعة ( )07أأسضلحة
نارية وكمية من أŸوأد أŸتفجرة وأÿرأطيشض من

ﬂتلف ألعيارأت ومنظار ميدأن.

توقيف  3مهربÚ
وحجز شصاحنت Úوموأد ﬂتلفة

فيما ” توقيف ثلثة ( )03مهرب Úبكل من سضوق
أأه -رأسض ،ت-بسض-ة وأل-ط-ارف /ن.ع ،5.و“Ô-أسض-ت/
ن.ع 6 .وأأدرأر/ن.ع ،3.وح -ج -ز شض -اح-ن-ت)02( Ú
وثلث ( )03سضيارأت و(( 38906ل Îمن ألوقود
و( )7.5أأطنان من أŸوأد ألغذأئية و( )960ل Îمن
زيت أŸائدة ،كما ” توقيف ثلثة ( )03مهربÚ
وحجز ( )20243وحدة من ﬂتلف أŸشضروبات

‘ الذكرى  55لتأاسسيسص عميدة الصسحف الوطنية

بسضعيدة وتيارت/ن.ع.2.

...وإأحباط هجرة غ Òشصرعية
لـ 91شصخصصا

من جهة أأخرى ،أأحبط حرأسض ألسضوأحل ببني
صضاف/ن.عﬁ ،2.اولة هجرة غ Òشضرعية لـ()12
شضخصضا كانوأ على م Ïقارب تقليدي ألصضنع .كما
أأوقفت مفارز للجيشض ألوطني ألشضعبي وعناصضر
أل-درك أل-وط-ن-ي ( )81م -ه -اج -رأ غ Òشض-رع-ي م-ن
ج -نسض -ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسض-ان وأل-ط-ارف
وورڤلة وأألغوأط وبسضكرة وغردأية.

فريقا «ألشصعب» وألصصحافة ألرياضصية ينشصطان مقابلة أسصتعرأضصية

«الشسعب»  -أاقيمت مباراة ‘ كرة القدم ب Úفريق عمال جريدة «الشسعب» ونظÒه من الصسحافة الرياضسية الوطنية ،إاحياء للذكرى  55لتأاسسيسص عميدة الصسحف الوطنية اŸوافق لـ11
ديسسم Èا÷اري.
جرى أللقاء Ãلحق ملعب  5جويلية ،يوم أÿميسض
أŸاضضي ،حيث برز ألتنافسض ألرياضضي ألشضريف
ب Úأل-تشض-ك-ي-ل-ت Úل-ي-ك-ون أل-ف-ائ-ز أل-روح أل-رياضضية،
بغضض ألنظر عن ألنتيجة ألتي أنتهت بـ 5أأهدأف
م-ق-ابل  3لصض -ال -ح ف -ري-ق «ألشض-عب» ،أل-ذي أأظ-ه-ر
أنسضجاما ب Úعناصضره فأاصضروأ على بذل أ÷هود
وأŸث-اب-رة وإأت-ب-اع أل-ت-وج-ي-ه-ات أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-ت-ي كان
يقدمها قائد ألفريق ألزميل حامد حمور مدعوما
‘ ألدفاع بجمال أأوكيلي .وبالرغم من قوة ألفريق
أŸن -افسض أل -ذي ل -ع -بت تشض -ك -ي -ل -ت-ه ب-إارأدة أل-ف-وز،
مرتكزأ على عناصضر تتدرب بانتظام ومنسضجمة
وحارسض يحسضن ألتمركز ،إأل أأن زملءنا أأظهروأ
إأرأدة ل ›ال فيها ألي كبوة ،فخاضضوأ أللقاء
بعزÁة وفقا لقوأعد أللعبة ،رأفع Úألتحدي ،كما
أأظهره عاشضور Ãرأوغات فنية ،ياسض Úبصضلبة
حضضوره ‘ أŸيدأن يصضول ويجول ،سضليمان قاوم
إأ ¤آأخ -ر ◊ظ -ة ،ن -ورأل -دي -ن حضض -ور ‘ أل -ه -ج-وم
ق -ادم -ا م -ن أل -دف -اع ،ب -ن ع -ي-اد أأزع-ج ك-ثÒأ دف-اع
أŸنافسض وشضكل صضخرة ‘ ألدفاع من أ÷انب
أأليسضر ،عزيز بن عمار ألذي لعب بذكاء كبÒ
وألتزم Ãركزه.
وأأدت أل -تشض-ك-ي-ل-ة ،رغ-م ن-قصض أل-ت-درب ،أŸق-اب-ل-ة
كاملة لتنتهي بتبادل ألتحية ب Úعناصضر ألفريقÚ

وأحدأ وأحدأ ،قبل أأن يختتم أللقاء ألودي بتبادل
كلمات ألود ،حيث أأبدى رئيسض أŸنظمة ألوطنية
للصضحافي Úألرياضضي Úأ÷زأئري Úيوسضف تازير
ت -ق -دي-ره ألسض-رة ج-ري-دة ألشض-عب ،م-عÈأ ل-ل-م-دي-رة
ألعامة وكافة ألعمال عن أأجمل ألتها Êمع ألتمني
Ãوأصضلة أŸسضÒة بنجاحات أأخرى وثمن قيمة
ه -ذأ أل-ل-ق-اء أل-ري-اضض-ي أŸم-ي-ز ب-اع-ت-ب-اره م-وع-دأ
للتعارف ب‡ Úارسضي مهنة أŸتاعب وبناء روح

اخر عمل أاصسدره « بيت ا’نوار »

ألكاتب نورألدين سصعدي ‘ ذمة ألله
أنتقل أ ¤رحمة ألله ألكاتب وألروأئي وأ÷امعي
أ÷زأئري نورألدين سضعدي عن عمر ناهز 73
سض -ن -ة ،ب -حسضب م -اع -ل -م م -ن ب -عضض أŸصض -ادر م-ن
ﬁيطه بباريسض ،أين يعيشض منذ أن غادر أ÷زأئر
سضنة  ،1994بعد مرحلة ألتدريسض قضضاها بجامعة
أ÷زأئر وÃعهد أ◊قوق.
ألفقيد من موأليد  1944بقسضنطينة وكان ﬁبا
ل -لدب وك -ت -اب -ة أل -روأي -ة وأل-قصضصض ،ح-يث ب-دأت
Œربته ألدبية مع جيلي ألسضتينيات وألسضبعينيات،
وقد صضدر له ألعديد من ألعمال من بينها «ألله
وأÿيط  »Dieu et le filسضنة  1996و»ليلة

أألصضول La nuit
«des
 originesسضنة
»بيت

أألن- - - - - - - - - - - -وأر» La
maison de
 lumièreسضنة  2009وصضدرت آأخر روأياته
«شض - - -ارع أل- - -ه- - -اوي- - -ة» (Boulevard de
 ‘ )l’abîmeأأك -ت -وب -ر أŸاضض-ي،وأل-ت-ي ق-دم-ه-ا
 ،2005و

أل -ف -ق -ي-د ‘ ج-ن-اح ن-اشض-ره ب-ال-ط-ب-ع-ة  22لصضالون
أ÷زأئر ألدو‹ للكتاب.

الصسحافة الرياضسية الوطنية تفقد أاحد أاعمدتها

ألزميل أأحمد عاشصور ‘ ذمة ألله

(الشس -عب) :وّدعت أألسض- -رة أإلع- -لم- -ي- -ة ،أأمسض،
ألصض -ح -ا‘ أل-ري-اضض-ي أل-ق-دي-ر أأح-م-د ع-اشض-ور إأ¤
مثوأه أألخ Òبعد أأن وأفته أŸنية يوم أÿميسض،
Ãسضتشضفى مصضطفى باشضا عن عمر ناهز  68سضنة،
حيث يعت Èألفقيد من ضضمن «أأفضضل أألقلم»
ألتي أأ‚بتها ألصضحافة ألرياضضية ألوطنية ،بعد
مسضÒة حافلة أقÎبت من نصضف قرن.
عرف ألفقيد بتفانيه ألكب ‘ Òمهنته ،حيث صضال

وجال ‘ كل أŸلعب
ألوطنية وحضضر عديد
أŸوأع -ي -د أل -ري-اضض-ي-ة
أل- -ع- -اŸي- -ة وأل -ق -اري -ة
أل- - - -كÈى م - - -ن أأج - - -ل
تقد Ëكل ألتفاصضيل أŸتعلقة بهذه أŸنافسضات
لقرأئه.
ك -م -ا ك -ان ي -ح-رصض دأئ-م-ا ع-ل-ى حضض-ور أل-ن-دوأت

ألنسض -ج -ام Ÿسض -ار ألصض -ح -اف -ة أل -وط -ن-ي-ة.
وأأب -دى ‡ث -ل ف -ري -ق ألشض -عب م -ن ج -ان -ب-ه
ألشضكر للمنافسض ،ألذي لعب بروح رياضضية
معهودة ،مÈزأ قيمة مثل هذه أللقاءأت
أل- - - -ت- - - -ي ت- - - -وط - - -د ألحÎأم ‘ أأوسض - - -اط
ألصضحافي..Ú
‘ أألخ Òسضلم رئيسض منظمة ألصضحافة ألرياضضية
ألكأاسض إأ ¤قائد فريق «ألشضعب» ،لتلتقط صضور
ك -ان أل -ف -ق -ي -د م -ه -ت -م -ا ب -ع -ا ⁄أل -تشض -ك-ي-ل وأل-ف-ن
أ÷زأئري ،وقدم عددأ من ألكتب ألتي تناولت
فنا Êأ÷زأئر على غرأر «قريشضي ،بورتريه لفنان
بصض -وت ،1999 »Úب -اإلضض -اف -ة إأ« ¤ح-وري-ة ع-يشض-ي
سضيدة من أألورأسض» سضنة  .2013وصضدرت للرأحل
كتب ‘ علم ألجتماع مثل «ألنسضاء وألقانون ‘
أ÷زأئ- -ر»  ،1991و»ي-وم-ي-ات ح-م-ي-م-ة وسض-ي-اسض-ية،
أ÷زأئر  40سضنة من بعد»  ،2003كما صضدرت له
›موعة قصضصضية بعنوأن «ل عظم ‘ أللسضان»(Il
.)2008 n’y a pas d’os dans la langue
وقدم ألفقيد مسضاهمات وأأعمدة ‘ ألصضحافة
أ÷زأئ -ري-ة وأل-ف-رنسض-ي-ة .درسض ن-ورأل-دي-ن سض-ع-دي
أŸول - -ود سض - -ن- -ة  1944ب-قسض-ن-ط-ي-نة -با÷زأئرأل -ع -اصض -م -ة ،ح-يث ك-ان ط-ال-ب-ا ث-م أأسض-ت-اذأ ب-ك-ل-ي-ة
أ◊قوق.
ألصضحفية ‘ ﬂتلف ألرياضضات ،ليسضاهم بأاسضئلته
‘ إأث-رأء أل-ن-ق-اشض ون-ق-ل أŸع-ل-وم-ة ل-ت-وظ-ي-فها ‘
مقالته ،ملتزما وحريصضا على أأخلقيات أŸهنة.
وقدم ألرأحل ألكث Òللصضحافة ألرياضضية ألتي بدأأ
ف -ي -ه-ا مسضÒت-ه ع-ام  ،1969ب-ال-رغ-م م-ن م-زأول-ت-ه
ألدرأسضة ‘ أختصضاصض جرأحة أألسضنان ومارسضها
لفÎة قصضÒة ،إأل أأنه أختار تخصضيصض كل وقته
لع-لم أل-ري-اضض-ي ضض-م-ن ي-وم-ي-ة أÛاه-د لعدة
ل -إ
سضنوأت ،ثم أنتقل أ ¤يومية ليكسضÈيسضون قبل أأن
يلتحق بيومية «لوتون».
رحم ألله ألفقيد وأأسضكنه فسضيح جنانه وأألهم ذويه
ألصض Èوألسضلوأن.

 14°وهران

الثمن  10دج

’خر سسنة 2000
التحقا با÷ماعات اŸسسلحة سسنة  2012وا آ

أإلرهابي كان بحوزته :مسضدسض ( )01رشضاشض من
ن -وع ك -لشض -ن-ي-ك-وف وﬂزن ( )01ذخÒة ‡ل - - -وء،
قنبلتان ( )02يدويتان وثلث ( )03قذأئف هاون.
إأن ه -ذه أل -ن -ت -ائ -ج أÙق -ق -ة م-ن ط-رف وح-دأت
أ÷يشض ألوطني ألشضعبي على ألشضريط أ◊دودي
للبلد ،تؤوكد على مدى عزم وإأصضرأر قوأتنا على
أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أأم- -ن ب- -لدن- -ا وح- -م- -اي -ة أ◊دود
ألوطنية.

 16°وهران

ج -م -اع -ي -ة ت -ب -ق -ى شض -اه-دأ ع-ل-ى ق-ي-م-ة أل-ت-ن-افسض
ألشضريف وألبذل لصضالح أÛموعة لتكون ألروح
أل- -ري- -اضض -ي -ة ه -ي أأك Èث -م -رة ت -ت -ح -ق -ق ‘ ح -ق -ل
ألصضحافة ألوطنية ،خاصضة ‘ ذكرى غالية هي
عيد ميلد جريدة «ألشضعب» ألغرأء.
تشسكيلة فريق الصسحافة الرياضسية الوطنية
ب- -وي- -ف- -ر مصض -ط -ف -ى
(أل - - - -ق - - - -ن- - - -اة أألو¤
لذأع-ة أل-وط-ن-ي-ة)-
ل -إ
سض -ع -ي-دأ Êن-ورأل-دي-ن
(أل - -ق- -ن- -اة أل- -ث- -ان- -ي- -ة
لذأع-ة أل-وط-ن-ي-ة)-
ل -إ
عادل
كورجا(Êأوريزون)-
عادل زكري(أ-)Èÿ
سض-م Òصض-ي-د(ل-وسضوأر
دأ÷Òي)ﬁ -م - - - -د
ع- - -يسض- - -ا (Êوك- - -ال - -ة
أألن-ب-اء أ÷زأئ-ري-ة)-
ح -م -ي -د رب -وح(ك-ان-ال
دأ÷Òي) -م - -ه - -دي
بوخالفة(كوتيديان دأ÷Òي) -سضم Òعيمر(أأسضتاذ
Ãع -ه -د ألÎج -م -ة) أل-ب-اه-ي ي-ح-ي-ى(وك-ال-ة أألن-ب-اء
أ÷زأئرية).
تشسكيلة فريق جريدة «الشسعب»
حامد حمور -جمال أأوكيلي -ياسض Úبوشضامة-
ع -اشض -ور ب-ن ع-ودي-ة -سض-ع-ي-د ب-ن ع-ي-اد -سض-ل-ي-م-ان
بوعروج -نورألدين لعرأجي -كمال زقاي -عزيز
بن عمار.
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الفايسسبوك اÿاصص بها حدد
موقعها رفقة شساب بتلمسسان

أمن وهرأن يع Ìعلى ألطفلة
ألقاصصر أıتفية منذ
أك Ìمن أأسصبوع
أأفضضت أل -ت -ح -ري -ات أل -ت -ي ق -ام ب -ه -ا ع -ن -اصض-ر ألشض-رط-ة
لمن أ◊ضضري ألثا ،Êبأارزيو شضرق وهرأن،
ألقضضائية ل أ
حول قضضية أختطاف تلميذة بالسضنة أألو ¤من ألتعليم
أŸتوسضط ،تبلغ من ألعمر  15سضنة ،إأ ¤ألعثور عليها
رفقة شضاب ألبالغ من ألعمر  25سضنة دأخل شضقة بولية
تلمسضان ،بعدأختفائها ألغامضض عن ألنظار منذ أسضبوع
كامل  ،أألمر ألذي أأحدث ضضجة كبÒة وسضط سضكان
أŸدينة ،إأ ¤جانب شضبكات ألوأصضل ألجتماعي .
تفاصضيل ألقضضية تعود إأ ¤يوم أÿميسض أŸوأفق لـ7
ديسضم ،Èأأين تقدمت وألدة ألضضحية إأ ¤مقر أألمن
أ◊ضض -ري ب -غ -رضض ت -ق -د Ëب -لغ ح -ول ت -ع -رضض أب-ن-ت-ه-ا
لخ -ت -ط -اف .وف -ور وصض -ول أل -تصض -ري -ح -ات
أل -ق -اصض -ر ل  -إ
أÿطÒة ،شضكلت مصضالح أألمن فريقا من أÙققÚ
مكونا من ألشضرطة ألقضضائية وألعلمية وألذين شضكلوأ
خلية أأزمة للبحث وألتقصضي ،ليتب Úأن ألفتاة نزلت قبل
أختفائهاضضيفة على خالتها بنفسض أŸدينة .و‘ غفلة
م -ن-ه-اق-امت أل-ف-ت-اة أل-ق-اصض-ر بسض-رق-ة ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
أÛوه-رأت ق-درت ق-ي-م-ت-ه-ا بـ 170م-ل-ي-ون سض-نتيم ،إأ¤
جانب مبالغ مالية بالعملة أÙلية وأألجنبية قدرت بـ36
مليون سضنتيم و 1000أأورو ،ثم تسضّللت خلسضة وأنطلقت
ن -ح -و أÛه -ول.وإأث -ر ع -م -ل -ي -ة ت -ع -قب ب-ري-د أل-ت-وأصض-ل
ألجتماعي أÿاصض بها«ألفايسضبوك»“ ،كنت أŸصضالح
أŸعنية من –ديد موقع توأجدها بشضقة كائنة بولية
ت -ل -مسض -ان ،وه-و م-ادف-ع ب-ال-ف-ري-ق أÙق-ق إأ ¤أل-ت-ن-ق-ل
بسضرعة و“ديد ألختصضاصض إأ ¤ولية تلمسضان وبعد
ﬁاصض -رة وم -دأه -م -ة ألشض -ق -ة ” ضض -ب -ط أل -ف -ت-اة رف-ق-ة
عشضيقها  25سضنة وبحوزتهما ألÌوة أŸسضروقة.
وهران :براهمية مسسعودة

عقب اختفاء الطفل بويجري رمزي

مسصÒة سصلمية بالدوأودة ألبحرية

أأقدم عشضرأت ألسضكان بالدوأودة ألبحرية ،مسضاء أأمسض،
ع -ل -ى ت -ن-ظ-ي-م مسضÒة سض-ل-م-ي-ة
ب- -الشض- -ارع أل- -رئ- -يسض ل -ل -ب -ل -دة،
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ت-وف Òأ◊م-اي-ة
لطفال وذلك عقب أختفاء
ل أ
إأبن منطقتهم بويجري رمزي،
لربعاء
أŸدعو فا— ،أأمسضية أ أ
أŸنصض- -رم ،ع -قب ع -ودت -ه م -ن
ألدرأسضة.
ب-حسضب ألشض-ه-ادأت أŸسض-ت-ق-اة
من ع ÚأŸكان ،فإانّ ألطفل
بويجري رمزي ذي  8سضنوأت ،كان قد ألتحق Ãدرسضته
لربعاء أŸنصضرم ،بالقرب
خلل ألفÎة أŸسضائية ليوم أ أ
من مزرعة مرسضلي عبد ألقادر وكان يرتدي سضروأل
ومعطفا رياضضي Úرماديي أللون ،وحذأء رياضضي أأسضود
لغرضض ‡ارسضة ألرياضضة باŸدرسضة ‘ ألفÎة أŸسضائية،
لهله وأختفى عن
حسضب ما كان م›Èا ،إأل أأّنه  ⁄يعد أ
لنظار ‘ ظروف غامضضة ،قد تكون لها علقة بعملية
أ أ
أختطاف .ومن ثّم فقد باشضرت مصضالح ألدرك ألوطني
عملية بحث وأسضعة ألنطاق عن ألطفل رمزي ،مسضتعملة
ﬂتلف ألوسضائل ألتقنية وألتكنولوجية وأسضتنفرت ذأت
أŸصضالح عددأ كبÒأ من أأفرأدها ومعدأتها Ÿباشضرة ‘
عملية ألبحث ألتي ظلّت متوأصضلة إأ ¤غاية كتابة هذه
لسضطر ول تزأل ألقضضية مفتوحة على كل ألحتمالت
أ أ
إأ ¤إأشضعار آأخر.
تيبازة :عÓء ملزي

