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ي- -ق -وم وزي -ر أÛاه -دي -ن أل -ط -يب
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’عÓن ا÷مهورية
Ãناسسبة الذكرى 69إ

رئيسس إ÷مهورية يهنئ نظÒه إلهندي
ب-عث رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رقية تهنئة
إا ¤ن- - -ظÒه ال- - -ه - -ن - -دي ،رام ن - -اث
ك-وف-ي-ن-دÃ ،ن-اسس-ب-ة اح-تفال بÓده
’عÓن ا÷مهورية،
بالذكرى  69إ
أاكد له فيها حرصسه على مواصسلة
ال- -ع -م -ل سس -وي -ا ‘ سس -ب -ي -ل ت -وط -ي -د
ع Ó- -ق- -ات ال- -ت- -ع- -اون ال- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة
وتفعيلها ‘ كافة اŸيادين.
وكتب رئيسس ا÷مهؤرية ‘ برقيته
«:يسش-ع-دÃ Êن-اسش-ب-ة اح-ت-فال جمهؤرية
الهند بالذكرى التاسشعة والسشت Úإ’عÓن
ا÷م- -ه- -ؤري- -ة ،أان أاع- -رب ل- -ك- -م ب- -اسش -م
ا÷زائ -ر شش -ع -ب-ا وح-ك-ؤم-ة وأاصش-ال-ة ع-ن
ن -فسش-ي ،ع-ن ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة مشش-ف-ؤع-ة
بتمنياتي لكم Ãؤفؤر الصشحة والعافية،
وÃزيد من التقدم وا’زدهار للششعب
الهندي الصشديق».
واسش-ت-ط-رد رئ-يسس ال-دول-ة ق-ائ »:Ó-ه-ذا وأاغ-ت-ن-م
هذه السشانحة أ’ؤوكد لكم عميق ارتياحي ÷ؤدة
عÓقات الصشداقة والتضشامن العريقة التي Œمع
ب Úا÷زائر والهند ،وحرصشي على مؤاصشلة العمل
معكم ‘ سشبيل تؤطيد عÓقات التعاون الثنائية
وت -ف -ع -ي -ل -ه -ا ‘ ك -اف-ة اŸي-ادي-ن وا’رت-ق-اء ب-ه-ا إا¤
اŸسشتؤى الذي نطمح إاليه سشؤياÃ ،ا يخدم مصشالح
بلدينا ويحقق تطلعات ششعبينا الصشديق.»Ú

..ويهنئ إلوزير إألول إلهندي
بعث رئيسس ا÷مهؤرية ،عبد العزيز بؤتفليقة،
ب -رق -ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤ال-ؤزي-ر اأ’ول ال-ه-ن-دي ،ن-ارن-درا
مؤديÃ ،ناسشبة احتفال بÓده بالذكرى  69إ’عÓن
ا÷مهؤرية ،أاكد له فيها حرصشه على تعزيز وتؤطيد
عÓقات التعاون ب Úالبلدين والششعب.Ú
وكتب رئيسس ا÷مهؤرية ‘ برقيته  «:يطيب ‹
Ãناسشبة احتفال الهند بالذكرى التاسشعة والسشتÚ
إ’عÓن ا÷مهؤرية ،أان أاتقدم إاليكم ،باسشم ا÷زائر

وجاء ‘ برقية الرئيسس بؤتفليقة قؤله:
«يسش- -ر ÊأاÁا سش- -رورÃ ،ن -اسش -ب -ة اح -ت -ف -ال
بÓدكم بعيدها الؤطني ،أان أاتؤجه إاليكم،
باسشم ا÷زائر ششعبا وحكؤمة وأاصشالة عن
ن -فسش -ي ،ب -ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة م-ق-رون-ة ب-أازك-ى
“ن -ي -ات -ي ل -ك -م Ãؤف -ؤر الصش -ح-ة وب-اط-راد
’سشÎا‹
ال- - -رق- - -ي وا’زده- - -ار ل - -لشش - -عب ا أ
الصشديق».
وأاضش -اف رئ -يسس ال -دول -ة ق -ائ « :Ó-ه-ذا،
’ؤوك-د ل-ك-م “ام
وإان -ه-ا م-ن-اسش-ب-ة أاغ-ت-ن-م-ه-ا أ
ع -زم -ي ع -ل -ى ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-دع-ي-م
وت -ؤط-ي-د أاواصش-ر الصش-داق-ة وال-ت-ع-اون ال-ت-ي
Œمع بلدينا ،خدمة Ÿصشلحة ششعبينا».

ششعبا وحكؤمة وأاصشالة عن نفسشي ،بأاحر التهاÊ
مشش-ف-ؤع-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãؤف-ؤر الصشحة والهناء،
وÃزي -د م -ن ال -ت -ق -دم وال -رخ -اء ل -لشش -عب ال -ه -ن -دي
الصشديق».
واسشتطرد رئيسس الدولة قائ »:Óوإانها لسشانحة
أاغتنمها أ’ؤوكد لكم حرصشي على مؤاصشلة العمل
م-ع-ك-م ب-غ-ي-ة ت-ع-زي-ز وت-ؤط-ي-د عÓ-قات التعاون بÚ
ا÷زائر والهند وتفعيلها ‘ ششتى اÛا’ت Ãا
يعؤد بالفائدة على بلدينا وششعبينا الصشديق.»Ú

يهنئ إ◊اكم إلعام لكومنولث أإسشÎإليا
Ãناسشبة إلعيد إلوطني لبÓده
بعث رئيسس ا÷مهؤرية ،عبد العزيز بؤتفليقة،
ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤ا◊اك -م ال -ع -ام ل -ك -ؤم -ن-ؤلث
اسشÎاليا ،بي Îكؤسشغروف ،وهذا Ãناسشبة العيد
الؤطني لبÓده أاكد له فيها عزمه على العمل معه
لتدعيم وتؤطيد أاواصشر الصشداقة والتعاون بÚ
البلدين.

...وإلوزير إألول
لكومنولث إسشÎإليا
بعث رئيسس ا÷مهؤرية ،عبد العزيز بؤتفليقة،
’ول لكؤمنؤلث اسشÎاليا،
برقية تهنئة إا ¤الؤزير ا أ
مالكؤم تؤرنبؤل ،وهذا Ãناسشبة احتفال بÓده
بعيدها الؤطني ،أاكد له فيها عزمه على العمل
سش-ؤي-ا ل-ت-ط-ؤي-ر ال-ت-ع-اون ا’ق-تصش-ادي الثنائي Ãا
يعؤد بالنفع على البلدين.
وجاء ‘ برقية الرئيسس بؤتفليقة قؤله« :إان
اح-ت-ف-ال بÓ-دك-م ب-ع-ي-ده-ا ال-ؤط-ني مناسشبة طيبة
’ت-ؤج-ه إال-ي-ك-م ،ب-اسش-م ا÷زائ-ر شش-ع-ب-ا
أاغ -ت-ن-م-ه-ا أ
وح-ك-ؤم-ة وأاصش-ال-ة ع-ن ن-فسش-ي ،ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة
مشش-ف-ؤع-ة ب-أازك-ى “ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãؤف-ؤر الصش-حة
’سشÎا‹ الصشديق».
والهناء وبالرقي للششعب ا أ
وأاضش- -اف رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة ق -ائ « :Ó-ه -ذا،
’ن-ؤه ب-ارت-ي-اح
وأان -ت -ه-ز ه-ذه السش-ان-ح-ة السش-ع-ي-دة أ
بجؤدة عÓقات الصشداقة والتضشامن التي Œمع
ا÷زائر وأاسشÎاليا ،وأاؤوكد لكم عزمي على العمل
معكم على تطؤير التعاون ا’قتصشادي الثنائي
Ãا ي-ع-ؤد ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ى ب-ل-دي-ن-ا خ-دم-ة Ÿصش-لحة
ششعبينا».

أإويحيى يحل بأاديسس أإبابا ‡ث Óللرئيسس بوتفليقة

ح -ل ال -ؤزي -ر اأ’ول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى ،ب-ع-د ظ-ه-ر أامسس
ا÷معة ،بأاديسس ابابا ،لتمثيل رئيسس ا÷مهؤرية السشيد
عبد العزيز بؤتفليقة ‘ أاششغال الدورة العادية  30لندوة
رؤوسشاء دول وحكؤمات ا’–اد ا’فريقي اŸقررة يؤمي
اأ’ح -د وا’ث -ن Úب-ال-ع-اصش-م-ة ا’ث-ي-ؤب-ي-ة .يÎأاسس أاوي-ح-ي-ى
ال- - -ؤف - -د ا÷زائ - -ري ‘ أاشش - -غ - -ال ن - -دوة رؤوسش - -اء ال - -دول
وا◊كؤمات ا’فريقية التي تنظم –ت ششعار «ا’نتصشار
‘ مكافحة الفسشاد :مسشار مسشتدام لتحؤيل أافريقيا».
وسشيكؤن للؤزير اأ’ول -على هامشس هذه القمة -أاجندة
مكثفة تتضشمن عرضس ا÷زائر لتقرير حؤل مكافحة
اإ’رهاب والتطرف العنيف ‘ إافريقيا والؤقاية منهما
وذلك ‘ إاطار اŸهمة اŸؤكلة لرئيسس ا÷مهؤرية السشيد

عبد العزيز بؤتفليقة الذي عّين من قبل نظرائه سشنة
 2017منسشقا ل–Óاد اإ’فريقي ‘ مكافحة اإ’رهاب
والتطرف العنيف ‘ إافريقيا والؤقاية منهما .سشيجري
أاوي -ح -ي -ى ك -ذلك ل -ق -اءات م -ع رؤوسش -اء ال-دول وح-ك-ؤم-ات
البلدان اإ’فريقية وسشيششارك ‘ ﬂتلف ا’جتماعات
اŸندرجة ‘ إاطار قمة ا’–اد اإ’فريقي .وفضش Óعن
دراسش -ة اŸؤضش-ؤع ال-رئ-يسش-ي اŸت-ع-ل-ق Ãك-اف-ح-ة ال-فسش-اد
سشتتناول قمة ا’–اد اإ’فريقي ›مؤعة من اŸسشائل
ا’سشÎات -ي-ج-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل–Ó-اد ’سش-ي-م-ا وضش-ع السشÓ-م
واأ’من ‘ إافريقيا وتطبيق أاجندة  2063وإاصشÓح ا’–اد
وإاصشÓ- -ح ›لسس اأ’م- -ن وك- -ذا م -ن -ط -ق -ة ال -ت -ب -ادل ا◊ر
القارية .ومؤازاة باŸسشائل اأ’خرى اŸدرجة ‘ جدول

اأ’ع-م-ال سش-ي-ق-ؤم رؤوسش-اء ال-دول وا◊ك-ؤم-ات اإ’ف-ري-ق-ي-ة
’سشيما تعي Úرئيسس جديد للمنظمة القارية وكذا كافة
مسشؤؤو‹ ÷ان اŸنظمة .يرافق أاويحيى كل من وزير
الششؤؤون اÿارجية عبد القادر مسشاهل ووزيرة التضشامن
واأ’سشرة وقضشايا اŸرأاة غنية الدالية .يتؤاجد مسشاهل
م -ن -ذ بضش -ع -ة أاي -ام ب -ال -ع-اصش-م-ة ا’ث-ي-ؤب-ي-ة لÎؤوسس ال-ؤف-د
ا÷زائ- -ري ‘ أاشش- -غ- -ال اÛلسس ال- -ت- -ن- -ف- -ي -ذي ل –Ó-اد
اإ’فريقي التحضشÒية لقمة ا’–اد اإ’فريقي ‘ ح Úأان
السشيدة الدالية سشتمثل ا÷زائر ‘ أاششغال الدورة 20
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ام-ة ال-ع-ادي-ة Ÿن-ظ-م-ة السش-ي-دات اأ’و¤
إ’فريقيا Ÿكافحة السشيدا اŸقررة من  25إا 29 ¤جانفي
ا÷اري بأاديسس أابابا (اثيؤبيا).

‘ حوار خصص به راديو فرنسسا حول مكافحة اŸتاجرة باıدرات

مسشاهل « :نعلم من يفعل ماذإ ومن خلف هذه إألمور وإ÷ميع يعرف ذلك»
أاكد وزير الششؤؤون اÿارجية ,عبد القادر مسشاهل,
امسس ا÷معة ,أانه فيما يخصس اŸتاجرة باıدرات
«نعلم من يفعل ماذا» ,مششÒا إا ¤أان ا÷زائري ليسس
Ãنتج للمخدرات .و ‘ حؤار خصس به راديؤ فرنسشا
الدولية بث انطÓقا من أاديسس أابابا و ملتقط بباريسس,
أاوضشح رئيسس الدبلؤماسشية ا÷زائرية ‘ رده على سشؤؤال
حؤل «انقطاع» ا◊ؤار ب Úا÷زائر و اŸغرب ‘ ›ال
مكافحة اŸتاجرة باıدرات ,أان ا◊ؤار ب Úالبلدين
«ي -ن -درج ‘ إاط -ار اإ’رادة السش-ي-اسش-ي-ة ل-ك Ó-ال-ط-رف,»Ú
م -ؤؤك -دا أان ا÷زائ -ر ل -يسشت ب -ب -ل -د م -ن -ت-ج ل-ل-حشش-يشس أاو
اıدرات أاو ششيء آاخر من هذا القبيل» .و قال السشيد

مسشاهل «نحن نعمل على أان يحاول كل واحد بالؤسشائل
ال -ت -ي ي-ت-ؤف-ر ع-ل-ي-ه-ا ﬁارب-ة ه-ذه ال-ظ-اه-رة م-ن اج-ل
اسشتقرار اŸنطقة .وعلى كل واحد أان يبذل جهده دون
أان تكؤن هناك جدا’ت كبÒةي و نحن نعلم من يفعل
ماذا و من خلف هذه اأ’مؤر و ا÷ميع يعرف ذلك»,
مششÒا إا ¤تقارير اأ’· اŸتحدة التي  -كما قال  -جد
واضشحة حؤل عمليات التهريب ‘ العا .»⁄و أاكد وزير
الشش -ؤؤون اÿارج -ي -ة أان ه -ذه ال -ظ -اه -رة ع -اŸي -ة ي-جب
ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا ‘ اط-ار م-ن-ظ-م-ة اأ’· اŸت-ح-دة قصش-د
«التصشدي لهذا النؤع من اآ’فات» .و ذكر السشيد مسشاهل
‘ ذات السش -ي -اق ب -أان -ه أاث -ن -اء ن -دوة ا÷زائ -ر ال-ع-اصش-م-ة

ل -ل-م-ن-ت-دى الشش-ام-ل Ÿك-اف-ح-ة اإ’ره-اب ال-ذي ت-رأاسش-ت-ه
مناصشفة ا÷زائر و كندا ” ,التأاكيد على وجؤد عÓقة
ب Úا÷رÁة اŸنظمة و ﬁاربة اإ’رهاب.بخصشؤصس
ﬁاربة الفسشاد ‘ إافريقيا ,أاكد الؤزير أان رهانات
ال -ق -ارة ت -ت -م -ث -ل ‘ مسش -أال -ة ك -ي-ف Áك-ن إ’ف-ري-ق-ي-ا أان
تسشÎج -ع أام -ؤال -ه-ا اŸؤضش-ؤع-ة ‘ ﬂت-ل-ف ا’م-اك-ن؟ و
ال -ت -ه-رب الضش-ري-ب-ي و ال-ت-ح-ؤي-ل غ Òال-ق-ان-ؤ Êل-رؤووسس
اأ’م - -ؤال» ,م - -ع - -تÈا أان اأ’م - -ر «ي - -ت- -ع- -ل- -ق Ãل- -ي- -ارات
الدو’رات» .و قال السشيد مسشاهل «قد نذهب ا ¤ابعد
من ذلك حتى تكؤن تششريعات على مسشتؤى كل بلد
متماششية مع إارادة ﬁاربة ظاهرة الفسشاد».

’فريقيا Ÿكافحة السسيدا
’و ¤إ
الدورة  ٢٠للجمعية العامة Ÿنظمة السسيدات ا أ

إلدإلية “ثل إ÷زإئر ‘ إألششغال

“ثل وزيرة التضشامن وا’سشرة وقضشايا اŸرأاة غنية
الدالية ا÷زائر ‘ أاششغال الدورة  20للجمعية العامة
ال -ع-ادي-ة Ÿن-ظ-م-ة السش-ي-دات اأ’و ¤إ’ف-ري-ق-ي-ا Ÿك-اف-ح-ة
السشيدا اŸقررة ،من  25إا 29 ¤جانفي ا÷اري ،بأاديسس
أابابا ،حسشب ما أاورده يؤم اÿميسس بيان للؤزارة.

و‘ ن- -فسس السش -ي -اق ،سش -تشش -ارك ال -ؤزي -رة ‘ أاشش -غ -ال
ا÷معية العامة للمنظمة –ت عنؤان «لنصشنع التغي‘ Ò
Óطفال واŸراهقÚ
إافريقيا من أاجل إاعطاء اأ’ولؤية ل أ
واأ’مهات ‘ مكافحة فÒوسس نقصس اŸناعة (سشيدا)’’
وه -ؤ م -ا ي -رت -ب -ط بشش -ع-ار ا’–اد اإ’ف-ري-ق-ي ل-ع-ام 2017

’’لنسشتفيد اسشتفادة كاملة من العائد الدÁغرا‘ من خÓل
ا’سشتثمار ‘ الششباب» ،كما يضشيف البيان.
وم -ن اŸق -رر أان ت -ل -ق -ي ال -دال -ي -ة ك -ل -م -ة ب-اŸن-اسش-ب-ة
سشتعرضس من خÓلها ›هؤدات الدولة ا÷زائرية ‘
›ال مكافحة السشيدا وحماية اŸرأاة وا’طفال.

مرموري يسستقبل سسفÒي اليونان وصسربيا

بحث سشبل تعزيز إلتعاون ‘ ›ال إلسشياحة

بحث وزير السشياحة والصشناعة التقليدية حسشن
م -رم -ؤري ،خ Ó-ل اسش -ت -ق -ب -ال-ه أاول أامسس ،لسش-فÒي
ال -ي -ؤن-ان وصش-رب-ي-ا ع-ل-ى ال-ت-ؤا‹ ن-ي-ك-ي إاي-ك-ات-ري-ن-ي
ك -ؤت -راك-ؤ وأال-ي-كسش-ان-در ي-ان-ك-ؤف-ي-تشس ،سش-ب-ل ت-ع-زي-ز
وتطؤير عÓقات التعاون ‘ ›ال السشياحة ،حسشب
ما أاورده بيان للؤزارة.
وأاوضش- - -ح ذات اŸصش - -در ،أان م - -رم - -ؤري والسش - -فÒة
ال -ي -ؤن -ان -ي -ة ،أاك -دا خÓ-ل ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-م-ع-ه-م-ا Ãق-ر
الؤزارة ،على «ضشرورة مؤاصشلة ا÷هؤد لتعزيز وتطؤير
العÓقات ا÷زائرية اليؤنانية ‘ ›ال السشياحة ÿدمة
مصشلحة البلدين» ،وكذا «بعث مششروع اتفاق التعاون
السش -ي -اح -ي ال -ذي ” إاع -داده ،واغ-ت-ن-ام ف-رصش-ة ان-ع-ق-اد
اللجنة اŸششÎكة خÓل السشداسشي اأ’ول للسشنة ا÷ارية

للتؤقيع عليه».
و‘ هذا الصشدد ،أاعرب وزير السشياحة ،عن «رغبته
‘ خ -ل -ق جسش -ؤر ل -ل -ت-ع-اون ب ÚاŸت-ع-ام-ل Úا÷زائ-ريÚ
واليؤناني› ‘ Úال السشياحة ‘ ،انتظار التؤقيع على
ا’تفاقية».
من جهتها ،أاعربت السشفÒة اليؤنانية عن «اسشتعداد
بÓدها Ÿؤاصشلة تطؤير العÓقات الثنائية مع ا÷زائر
‘ ›ال السشياحة وتؤسشيع ›ا’ت الششراكة والتعاون
ورفع وتÒتها» ،مششيدة بـ»اإ’مكانيات الهائلة التي تزخر
بها ا÷زائر».
وخÓ-ل اسش-ت-ق-ب-ال-ه لسش-ف Òج-م-ه-ؤري-ة صش-رب-يا ،أابدى
ال-ؤزي-ر «رغ-ب-ت-ه ‘ ت-ط-ؤي-ر وت-ؤسش-ي-ع ال-عÓ-ق-ات الثنائية
ب -غ -رضس ب -ن -اء ع Ó-ق-ات م-ت-ي-ن-ة ‘ ›ال السش-ي-اح-ة بÚ

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

البلدين من ششأانها –قيق اŸصشالح اŸششÎكة واŸنافع
اŸتبادلة» ،واتفق الطرفان على «ضشرورة إاعداد اتفاقية
إاط -ار ‘ ›ال السش -ي -اح -ة ل -ت -ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات ’سش-ي-م-ا
›ا’ت التكؤين الفندقي والÎويج والتسشؤيق السشياحي
وكذا السشياحة ا◊مؤية».
من جانبه ،أابرز السشف Òالصشربي ،أاهمية «اغتنام
ف-رصش-ة ان-ع-ق-اد ال-ل-ج-ن-ة اŸششÎك-ة ا÷زائ-ري-ة الصش-ربية
ل -لشش -روع ‘ إاع -داد ه -ذه ا’ت -ف -اق-ي-ة» ،ووج-ه دع-ؤة إا¤
ا÷زائر «للمششاركة ‘ الصشالؤن الدو‹ للسشياحة اŸزمع
تنظيمه نهاية ششهر فÈاير ببلغراد» ،كما أاعرب عن
«اع-ت-زازه ب-ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي Œمع
ال -ب -ل-دي-ن» ،م-ؤؤك-دا «اسش-ت-ع-داد بÓ-ده ل-ت-ط-ؤي-ر عÓ-ق-ات
الششراكة والتعاون مع ا÷زائر ‘ ›ال السشياحة».
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مسشاهل يششارك ‘ إلجتماع إلوزإري للجنة
إıتصشة ل–Óاد إإلفريقي
شش- -ارك وزي- -ر الشش- -ؤؤون اÿارج- -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
مسشاهل ،أامسس ا÷معة ،بأاديسس ابابا ‘ ،ا’جتماع
ال -ؤزاري ل -ل -ج-ن-ة اıتصش-ة ل–Ó-اد اإ’ف-ري-ق-ي ح-ؤل
ج -ن -ؤب السش -ؤدان ،وه -ذا ع -ل -ى ه -امشس مشش-ارك-ت-ه ‘
أاشش - -غ- -ال ال- -دورة  32ل-ل-م-ج-لسس ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل–Ó-اد
اإ’ف- -ري- -ق- -ي .وضش- -م ه- -ذا ا’ج- -ت- -م -اع وزراء الشش -ؤؤون
اÿارجية لكل من جنؤب إافريقيا ونيجÒيا ورواندا
وإاثيؤبيا .وخÓل هذا ا’جتماع الذي يعقد ‘ سشياق
متميز بانتششار الÓإاسشتقرار ‘ جنؤب السشؤدان ،قدم
اŸمثل السشامي ل–Óاد اإ’فريقي من أاجل جنؤب
السشؤدان الرئيسس اŸا‹ السشابق الفا عمر كؤناري،
عرضشا حؤل الؤضشع ‘ هذا البلد وحؤل اıططات
السش -ي -اسش -ي -ة واأ’م -ن -ي -ة وا’ج -ت -م-اع-ي-ة وا’ق-تصش-ادي-ة
واإ’نسش -ان -ي -ة .وي -ج -در ال-ت-ذك Òأان أاط-راف ال-ن-زاع ‘
جنؤب السشؤدان قد وقعت يؤم  21ديسشم ÈاŸاضشي
بأاديسس ابابا على اتفاق لؤقف إاطÓق النار .وحسشب
آالية مراقبة وقف إاطÓق النار والتعديÓت ا’نتقالية
ال -ت -ي وضش -عت ‘ إاط -ار وسش -اط-ة السش-ل-ط-ة ا◊ك-ؤم-ي-ة
اŸششÎكة من أاجل التنمية وقد عرف هذا ا’تفاق
عدة انتهاكات .وأاعرب وزراء الششؤؤون اÿارجية عن

مسش -ان-دت-ه-م ل-لسش-ل-ط-ة ا◊ك-ؤم-ي-ة اŸششÎك-ة م-ن أاج-ل
ال-ت-ن-م-ي-ة› ،ددي-ن ت-أاك-ي-د “سش-ك-هم باسشتقرار جنؤب
السشؤدان وباحÎام ا’تفاقات اŸؤقعة ب Úاأ’طراف
‘ إاطار مسشار السشلم ‘ هذا البلد .و‘ هذا الششأان
دعا الؤزراء اأ’طراف إا ¤احÎام ا’لتزامات التي
اتخذوها ‘ إاطار هذه ا’تفاقات ووضشع اŸصشلحة
ال-ع-ل-ي-ا ل-ب-ل-ده-م ف-ؤق ك-ل اع-ت-ب-ار ،م-ع ت-فضش-ي-ل ط-ريق
ا◊ؤار واŸصشا◊ة.

القمة  3٠لرؤوسساء الدول وا◊كومات

إ÷زإئر تعرضس تقريرإ حول مكافحة إإلرهاب وإلتطرف إلعنيف

أاكد وزير الششؤؤون اÿارجية عبد القادر مسشاهل ،أاول
أامسس ،باديسس ابابا ،أان ا÷زائر سشتعرضس تقريرا حؤل
الؤقاية من اإ’رهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما ‘
إاف- -ري -ق -ي -ا وذلك Ãن -اسش -ب -ة ال -ق -م -ة  30ل -رؤوسش -اء ال-دول
وا◊كؤمات اŸزمع تنظيمها باديسس ابابا يؤمي  28و29
جانفي .2018
وأاوضشح مسشاهل ‘ تصشريح للصشحافة أان « ا÷زائر
سشتعرضس هذا التقرير ‘ إاطار العهدة التي أاوكلت لرئيسس
ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة الذي عينه نظراؤوه ‘
سشنة  2017كمنسشق ل–Óاد اإ’فريقي ‘ ›ال الؤقاية من
اإ’رهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما ‘ إافريقيا».
ك -م -ا ي -ن -درج ه -ذا ال -ت -ق -ري -ر ضش -م -ن أاه-م ال-نشش-اط-ات
اŸتضشمنة ‘ أاششغال القمة  30لرؤوسشاء الدول وا◊كؤمات.
يذكر أان تعي Úرئيسس الدولة لهذه اŸهمة قد ”
عرفانا وتكرÁا له على التزامه الششخصشي واŸتجدد

‘ ›ال مكافحة اإ’رهاب الدو‹ وكذا Ÿسشاهمة
ا÷زائر اŸعتÈة والفعلية ‘ التجنيد الدو‹ حؤل
مكافحة هذه اآ’فة.
‘ ذات اإ’ط- - -ار و“ه- - -ي - -دا ل - -ق - -م - -ة رؤوسش - -اء ال - -دول
وا◊ك- -ؤم- -ات سش- -ي -ع -ق -د ›لسس السش -ل -م واأ’م -ن ل –Ó-اد
اإ’ف -ري -ق -ي اج -ت -م -اع -ه ال-ع-ادي ال-ذي سش-يÎأاسش-ه ال-رئ-يسس
اŸصش -ري ع -ب -د ال-ف-ت-اح السش-يسش-ي ل-دراسش-ة اإ’سشÎات-ي-ج-ي-ة
اإ’فريقية Ÿكافحة ظاهرة اإ’رهاب والتطرف العنيف.
كما سشيسشبق قمة رؤوسشاء الدول انعقاد اجتماع ÷نة
ال 10حؤل إاصشÓح ›لسس اأ’من وكذا مناقششة تقرير
›لسس السشلم واأ’من حؤل تسشؤية النزاعات ‘ افريقيا.
ومن اŸقرر أايضشا عقد قمة أاخرى رفيعة اŸسشتؤى
حؤل ليبيا –ت اششراف الرئيسس الكؤنغؤ‹ دنيسس سشاسشؤ-
انغيسشؤ إاضشافة إا ¤قمة ÷نة التفك Òحؤل افريقيا ‘
آافاق .2063

...و يرأإسس إجتماع إللجنة إلوزإرية حول سشلم إŸسشاهمات إŸالية

ت -رأاسس وزي-ر الشش-ؤؤون اÿارج-ي-ة
ع- -ب -د ال -ق -ادر مسش -اه -ل ،أاول أامسس،
ب- -أاديسس أاب- -اب- -ا ،اج- -ت -م -اع ال -ل -ج -ن -ة
ال -ؤزاري -ة ح -ؤل سش -ل -م اŸسش-اه-م-ات
واŸسش - -اه - -م - -ات اŸال - -ي- -ة ل- -ل- -دول
اأ’عضشاء.
وج -اء ا’ج -ت -م -اع ع -ل -ى ه -امشس
مشش - -ارك - -ة مسش- -اه- -ل ‘ ال- -دورة 32
ل- -ل- -م- -ج- -لسس ال- -ت- -ن- -ف -ي -ذي ل –Ó-اد
ا’ف -ري -ق -ي اٌŸن-ع-ق-دة ب-أاديسس أاب-اب-ا
يؤمي  25و 26جانفي.
وينظم هذا ا’جتماع ‘ إاطار
تطبيق قرارات اÛلسس التنفيذي
ل–Ó- -اد ا’ف- -ري- -ق- -ي وي- -ه- -دف إا¤
مؤاصشلة التفك Òحؤل سشبل ووسشائل
اŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ا÷ه- -د ا÷م -اع -ي
للمنظمة اŸؤجهة للحد من تبعيتها

ل- -ل- -ت- -م- -ؤيÓ- -ت اÿارج- -ي- -ة وب- -ل- -ؤغ
ا’سشتقÓلية اŸالية.
للتذك Òيندرج هذا ا’جتماع ‘
إاط -ار اإ’شش -ك -ال -ي -ة ال -ع-ام-ة ل-ت-م-ؤي-ل
ا’–اد اإ’فريقي التي تندرج ضشمن
أاه -م اŸسش -ائ -ل اŸدرج-ة ‘ ج-دول
أاعمال اŸنظمة القارية.

...و يتحادث مع نظÒه إألثيوبي
–ادث وزير الششؤؤون اÿارجية
ع- -ب -د ال -ق -ادر مسش -اه -ل ،أاول أامسس،
ب -اديسس اب -اب -ا ،م-ع ن-ظÒه ا’ث-ي-ؤب-ي
وورك-ن-ي-ه غ-ي-ب-ي-ي-ي ه-ؤ ن-ي-غ-ي-ؤو ع-لى
هامشس اجتماع اÛلسس التنفيذي
ل–Óاد اإ’فريقي.
و‘ تصش- -ري- -ح ل- -لصش- -ح- -اف -ة أاك -د

مسش - -اه - -ل أان- -ه ت- -ط- -رق م- -ع رئ- -يسس
الدبلؤماسشية اإ’ثيؤبية إا ¤العÓقات
ال- -ث- -ن- -ائ- -ي -ة ’سش -ي -م -ا ال -ت -حضشÒات
اÿاصش-ة ب-ال-دورة اŸق-ب-ل-ة ’ج-ت-ماع
ال- -ل- -ج- -ن- -ة اıت- -ل- -ط- -ة ل- -ل- -ت- -ع -اون
ا÷زائ - - -ري-اإ’ث- - -ي- - -ؤب- - -ي ‘ 2018
با÷زائر بعد ا’جتماع الذي انعقد
السشنة اŸنصشرمة باديسس ابابا.
كما أاوضشح مسشاهل أانه –ادث
مع غيبيي هؤ نيغيؤو حؤل أاجندة
ق- -م- -ة رؤوسش- -اء ال- -دول وا◊ك- -ؤم -ات
اŸقررة بالعاصشمة اأ’ثيؤبية يؤمي
 28و 29ج -ان-ف-ي وإاصشÓ-ح ا’–اد
اإ’ف- -ري- -ق- -ي إاضش- -اف -ة إا ¤اŸسش -ائ -ل
اŸتعلقة بالسشلم واأ’من ‘ إافريقيا
’سش -ي-م-ا Ãن-ط-ق-ة السش-اح-ل وال-ق-رن
اإ’فريقي.

على إŸالي Úتبني مسشار تنفيذ إتفاق إ÷زإئر

صشرح وزير الششؤؤون اÿارجية ،عبد القادر مسشاهل،
أامسس ا÷معة ،أانه يتع Úعلى اŸالي Úتبني مسشار تنفيذ
اتفاق ا÷زائر ،مÈزا أان ا÷زائر قد بذلت جهؤدا
«كبÒة» ‘ هذا اŸسشار .وأاوضشح رئيسس الدبلؤماسشية
ا÷زائرية ‘ حديث خصس به راديؤ فرنسشا الدولية
اŸلتقطة بباريسس قائ« Óبذلنا الكث ‘ ÒاŸسشار الذي
أافضشى إا ¤اتفاقات ا÷زائر .نحن نعتقد وسشنسشتمر ‘
ذلك مثلما هؤ الششأان بالنسشبة لليبيا ،أان اŸششكل يخصس
قبل كل ششيء اŸالي Úأاي كل اأ’طراف اŸؤقعة ،ويجب
على اŸالي Úتبني مسشار تنفيذ ا’لتزامات التي تعهدوا
بها» ،مششÒا إا ¤أان اŸالي« Úيسشتطيعؤن ذلك».
و‘ تصش -ري -ح أاد ¤ب -ه ع -ل -ى ه -امشس اج-ت-م-اع وزراء
ا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي ب -أاديسس اب -اب-ا ،أاع-رب مسش-اه-ل ع-ن
«قناعته» أانه ‘ حال تكفل «حقيقي» باŸسشار «دون
تدخل» سشنكؤن بذلك قد قطعنا أاششؤاطا كبÒة نحؤ
عؤدة السشلم وا’سشتقرار وا◊فاظ على وحدة وسشيادة
ه -ذا ال -ب -ل -د اÛاور ال -ذي ن -تشش -ارك م -ع-ه ال-ك-ث Òم-ن

اأ’مؤر» .وأاضشاف الؤزير يقؤل «إاذا كانت هناك إارادة
مششÎكة للمضشي باأ’مؤر قدما ،فليكن ذلك ،ونحن نعمل
على –قيق ذلك» ،مؤؤكدا أان كل ما من ششأانه تقريب
وجهات النظر فهؤ «مرحب به» .واسشÎسشل رئيسس
الدبلؤماسشية ا÷زائرية قائ« Óيؤاجه ما‹ اليؤم عدة
–دي-ات أام-ن-ي-ة وت-ن-م-ؤي-ة .ه-ن-اك اسش-تحقاقات وطنية.
أاعتقد أانه إان كان هناك أاششخاصس يسشعؤن إا ⁄ ¤الششمل
فهذا أامر جيد Ÿا‹» .وردا على سشؤؤال حؤل اإ’رهابي
اŸا‹ اياد أاغ غا‹ ،أاكد وزير الششؤؤون اÿارجية أان هذا
اأ’خ Òقد وضشع ‘ «القائمة السشؤداء» من طرف اأ’·
اŸتحدة وأان ا÷زائر التي تنفذ قرارات اŸنظمة
اأ’‡ية –ارب هؤؤ’ء اأ’ششخاصس ،مضشيفا أان إاياد
Óخرين
أاغ غا‹ هؤ حليف اإ’رهابي بلمختار ول آ
ح ” Úاخ- -ت- -ط- -اف ال -دب -ل -ؤم -اسش -ي Úا÷زائ -ريÚ
Ãنطقة غاو .و‘ السشياق ذاته أاششار الؤزير أان
«هناك الكث Òمن اأ’مؤر تقال حؤل اياد وحؤل
اŸصشالح التي تربطها عÓقات به.

سسف Òكرواتيا ‘ زيارة لو’ية سسكيكدة

بحث إإمكانية بعث مششاريع إسشتثمارية

اسش -ت -ق -ب-ل صش-ب-اح اول أامسس اÿم-يسس،
ح -ج -ري درف -ؤف وا‹ سش -ك -ي -ك-دة سش-ع-ادة
سش - - -ف Òدول - - -ة ك - - -روات - - -ي - - -ا « ،م - - -اري- - -ن
أاندرجاسشفيك « ،و“ت مراسشم ا’سشتقبال
Ãقر الؤ’ية  ،حيث تبادل الؤا‹ وسشعادة
السش - -ف Òا◊ديث ح - -ؤل اŸع - -ام Ó- -ت ‘
ﬂت- - -ل - -ف اÛا’ت ‘ إاط - -ار ت - -ع - -زي - -ز
العÓقات ا’قتصشادية و تبادل اÈÿات ،
وهي ا÷لسشة التي تلقى خÓلها الدبلؤماسشي الكرواتي
معلؤمات عن اŸؤؤهÓت الطبيعية وا’قتصشادية لؤ’ية
سشكيكدة  ،كما تلقى السشف Òالكرواتي معلؤمات حؤل
ظروف ا’سشتثمار بالؤ’ية  ،واإ’مكانات التي تؤفرها
هذه اأ’خÒة للراغب ‘ Úذلك وهؤ اأ’مر الذي لقي

اسش - - - -ت- - - -حسش- - - -ان السش- - - -فÒ
الكرواتي.
وت- - -أات- - -ي زي - -ارة سش - -فÒ
ك-روات-ي-ا ب-ع-د ال-ت-ي ق-ام ب-ها
ي- - -ؤم اأ’رب- - -ع - -اء اŸاضش - -ي،
ل- -ؤ’ي- -ة ج- -ي- -ج- -ل ‘ ن -فسس
اإ’ط - -ار ،وال- -ت- -ي “ح- -ؤرت
حؤل اŸؤؤهÓت ا’قتصشادية
والطبيعية للؤ’ية ،وآافاق وسشبل التعاون ب ÚاŸتعاملÚ
ا’ق- -تصش- -ادي ،Úخ- -اصش- -ة ‘ ›ال السش- -ي- -اح- -ة وت- -رب- -ي -ة
اŸائيات ،التبادل الثقا‘ ،التكؤين واتفاقيات التؤأامة.
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طرق فرعية لربط ألطريق شسرق -غرب بالطريق ألسسيار للهضساب ألعليا

أاويحيى :ا◊كومة تو‹ أاهمية قصشوى Ÿششاريع الطرق والبنى التحتية
لول أح -م -د أوي -ح -ي -ى ،أن
أك- -د أل- -وزي- -ر أ أ
أ◊ك -وم-ة تضس-ع مشس-اري-ع أل-ب-ن-ي أل-ت-ح-ت-ي-ة ‘
مقدمة أولوياتها و‘ صسدأرتها ألطرق لفك
ألعزلة سسيما باŸناطق ألنائية.

جÓل بوطي
أوضصح أويحيى ‘ رده على سصؤوأل شصفوي للنائب
حسصن عريبي عن أل–اد من أجل ألنهضصة وألعدألة
وألبناء ،قرأه نيابة عنه ألوزير أŸكلف بالعÓقات
Óسصئلة
مع ألŸÈان ألطاهر خاوة ‘ ،جلسصة علنية ل أ
ألشصفوية باÛلسس ألشصعبي ألوطني ،أول أمسس ،أن
ألطريق ألسصيار شصرق–غرب سصيعرف عملية ربط
مع مشصروع ألطريق ألسصيار للهضصاب ألعليا أŸمتد
على مسصافة  1030كيلوم Îوألرأبط ب Úأ◊دود
أ÷زأئرية وأŸغربية على مسصتوى بلدية ألعريشصة
بتلمسصان وأ◊دود ألتونسصية على مسصتوى بئر ألعاتر

بتبسصة ،وذلك مرورأ بوليات سصعيدة
وت -ي -ارت وسص -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس وأ÷ل-ف-ة
وأŸدية وأŸسصيلة وباتنة وخنشصلة.
و سصتتم هذه ألعملية حسصب ألوزير
أألول م- -ن خÓ- -ل وصص- -ل أŸق -ط -عÚ
ب-اسص-ت-خدأم  12ط -ري-ق-ا ف-رع-ي-ا‘ ،
خ -ط -وة ت -رم -ي إأ ¤تسص -ه-ي-ل ﬂت-ل-ف
ألتبادلت ألتجارية وتقريب ألهضصاب
ألعليا من أŸناطق ألسصاحلية ‘ إأطار
فك ألعزلة وتقريب ألوليات.
بخصصوصس ربط ولية سصوق أهرأسس –ديدأ
بالطريق ألسصيار شصرق–غرب ،فقد أشصار أويحيى
إأ ¤أن أل -ع -م -ل-ي-ة سص-ت-ت-م م-ن خÓ-ل ت-ن-ف-ي-ذ مشص-روع
أزدوأجية ألطريق ألوطني رقم  16ألرأبط بينها
وب ÚقاŸة وألذي Áثل ألشصريان ألقتصصادي لها
بالنظر إأ ¤مسصاهمته ألفعلية ‘ دفع عجلة ألتنمية

أÙلية باŸنطقة.
ق- -ال أوي- -ح- -ي- -ى إأن ألسص- -ل- -ط -ات
أıتصص -ة أب -دت م -وأف -ق -ت-ه-ا ع-ل-ى
تسص- -ج- -ي- -ل ع -م -ل -ي -ة درأسص -ة وإأ‚از
مشصروع أزدوأجية هذأ ألطريق على
مسصافة  42كلم ،مذكرأ أن مسصأالة
ت-ن-م-ي-ة أل-ه-ي-اك-ل أل-ق-اع-دي-ة ل-ل-طرق
أل ّسصيارة وألسصريعة للبÓد يعد أحد
ألهتمامات أإلسصÎأتيجية للسصياسصة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-ه-يئة أإلقليم أŸنتهجة،
ب -ح -يث ت-و‹ ألسص-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ع-ن-اي-ة خ-اصص-ة
ب-ت-ط-وي-ر وت-ه-ي-ئ-ة وإأ‚از وعصص-رن-ة أل-ب-ن-ى أل-ت-ح-تية
وألطرق ألوطنية» ،وهو ألهتمام ألذي ينعكسس من
خÓل تنفيذ أıطط ألتوجيهي للطرق (–2015
 )2025وأل -ذي ي -ع -د ج -زءأ م -ن أıط-ط أل-وط-ن-ي
لتهيئة أإلقليم.

لسسÓمي أفتى بحرمتها
قال إأن أÛلسص أ إ

عيسشى يحمل ا÷ميع مسشؤوولية الهجرة غ Òالششرعية
لوق -اف
فصس- -ل وزي -ر ألشس -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة وأ أ
ﬁمد عيسسى ،بخصسوصص ظاهرة ألهجرة غÒ
لونة
ألشسرعية ألتي عرفت تناميا كبÒأ ‘ أ آ
لخÒة ،م - - - -ؤوك - - - -دأ أن م - - - -ك - - - -اف - - - -ح- - - -ت- - - -ه- - - -ا
أ أ
«مسسؤوولية أ÷ميع» ،معتÈأ أن توعية ألشسباب
بخطورة هذه ألظاهرة تتطلب تضسافر جهود
أ÷ميع ول تنحصسر ‘ دور أئمة أŸسساجد فقط.
أوضصح عيسصى ‘ تصصريح للصصحافة على هامشس
ج -لسص-ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسس ألشص-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي خصصصصت
ل - - - -ط- - - -رح أسص- - - -ئ- - - -ل- - - -ة شص- - - -ف- - - -وي- - - -ة ،أول أمسس ،أن
أÛلسس أإلسصÓمي أألعلى وهو أعلى سصلطة إأفتاء ‘
أ÷زأئر قد أفتى بتحر Ëهذه ألظاهرة وأن أألئمة
من جهتهم يقومون بدورهم على مسصتوى أŸسصاجد
من خÓل تقد Ëدروسس توعوية إأ ¤جانب تنظيم
ألدعاة لقاءأت مع ألشصباب تنظم باÿارج لبعث أألمل
‘ أنفسصهم وحثهم على ألعودة إأ ¤ألوطن ،مضصيفا أن
م- -ن ب Úأ◊ل- -ول أل- -ت- -ي رسص -م -ت -ه -ا دأئ -رت -ه أل -وزأري -ة
ق -ي -ام صص -ن -دوق أألوق -اف ب -ت-م-وي-ل مشص-اري-ع ألشص-ب-اب،
ب -اإلضص -اف -ة إأ ¤أل -ف-رصس أŸت-اح-ة ل-ل-تشص-غ-ي-ل ‘ إأط-ار
ألشصبكة ألجتماعية وكذأ أآلليات ألتي تقÎحها وزأرة
ألعمل وألتشصغيل وألضصمان ألجتماعي.
ورفضس ألوزير بشصدة أتهام ألشصباب ألذي يلجأا إأ¤
ألهجرة غ Òألشصرعية ،معتÈأ إأياه ضصحية لعدة عوأمل
م -ن ب -ي -ن -ه -ا ح-ال-ة أإلح-ب-اط أل-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ب-ف-ع-ل
تأاث Òشصبكات ألتوأصصل ألجتماعي وبعضس ‘Îﬁ
ألسصياسصة ،قائ »Óألشصباب أ◊رأق هم أيضصا ضصحايا

عدم ألتوأصصل مع ألسصلطات أÙلية
باŸناطق ألتي يقيمون بها».
وشص -دد أل-وزي-ر ع-ل-ى ع-دم ألك-ت-ف-اء
ب -ت -ح -ر Ëأل -ظ -اه -رة ،دأع-ي-ا إأ ¤ت-ب-ن-ي
أسصلوب أ◊وأر لتوعية ألشصباب بأاهمية
ألع- -ت- -م- -اد ع- -ل -ى أل -ن -فسس م -ن خ Ó-ل
ألسص -ت-ف-ادة م-ن أŸسص-اع-دأت وأآلل-ي-ات
ألتي “نحها ألدولة لفائدة هذه ألفئة.
‘ سصياق منفصصل يتعلق باألقليات
أل- -دي -ن -ي -ة ‘ أ÷زأئ -ر أوضص -ح ع -يسص -ى
أن أ÷زأئر «ل تصصنف أبناءها على أسصاسس ألدين» وأن
«أ÷ال -ي -ات أألج -ن -ب -ي-ة أŸت-وأج-دة ‘ بÓ-دن-ا “ارسس
م- -ع -ت -ق -دأت -ه -ا ب -ك -ل ح -ري -ة وأ÷زأئ -ر –Îم ذلك ‘
إأطار ألقانون.
‘ سص - -ي - -اق آأخ- -ر ،أك- -د ﬁم- -د ع- -يسص- -ى أن ق- -رأر
ت-خصص-يصس حصص-ة ل-ل-ج-ال-ي-ة أل-وط-ن-ية أŸقيمة باÿارج
يعود للمجلسس ألوزأري أŸشصÎك ألذي سصينعقد شصهر
مارسس أŸقبل.
و ‘ رده على سصؤوأل شصفهي للنائب عن ألتجمع
ألوطني ألدÁقرأطي ،أمÒة سصليم ،حول تخصصيصس
حصصة للحج ألفرأد أ÷الية بكل من تونسس وأŸغرب،
أفاد ألوزير أن أألمر معروضس على ألسصلطات منذ
سصنوأت غ Òأن وجود عرأقيل حالت دون –قيقه
ل -غ -اي -ة أآلن ،مضص -ي -ف -ا أن ه -ذأ أل -ق -رأر ب-ي-د أÛلسس
ألوزأري أŸشصÎك ألذي سصيلتئم شصهر مارسس أŸقبل.
ي -ت -ع -ل -ق أألم-ر ب-إاع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ ب-ن-ود ألت-ف-اق-ي-ة

أÈŸم- -ة م -ع وزأرة أ◊ج ألسص -ع -ودي -ة
أل - - - -ت - - - -ي ك - - - -انت –ظ- - - -ر ع- - - -ل- - - -ى
أ÷زأئ - -ر ت - -ن - -ظ- -ي- -م م- -ن- -اسصك أ◊ج
لغÒها ،وهو أألمر ألذي ” بالفعل
من خÓل مرأجعة هذه أŸوأد.
و‘ أن- -ت -ظ -ار –ق -ي -ق ذلك ع -ل -ى
أرضس ألوأقع ،كان أÛلسس ألوزأري
ألسص - -اب- -ق أل- -ذي أن- -ع- -ق- -د Ÿن- -اقشص- -ة
–ضصÒأت موسصم أ◊ج لـ  2018قد
ف- -ت- -ح أل- -ب- -اب أم- -ام أف- -رأد أ÷ال- -ي -ة
ألوطنية للتسصجيل أإللكÎو ‘ Êألقرعة على أسصاسس
عنوأن أإلقامة أألصصلي ‘ بلدياتهم على أن توفر لهم
ألدولة حقوق ألتسصجيل وأŸرأفقة ومنح ألتأاشصÒة عن
ب -ع -د ،ع -ل -م -ا أن ه -ذأ أŸوسص -م سص -ي -ع -رف ألشص-روع ‘
ألن-طÓ-ق ‘ أل-ع-م-ل ب-ال-ت-أاشصÒة أإلل-كÎون-ي-ة ب-ال-نسصبة
للحجاج.
أم -ا ب -ال -نسص-ب-ة ل-ت-ك-ل-ف-ة أ◊ج ،ف-ق-د ط-م-أان أل-وزي-ر
ألرأغب ‘ Úأدأء مناسصكه أن ألرتفاع لن يكون كبÒأ،
حيث أكد أن «آأخر ألتقارير تبشصر أن هذه ألتكلفة لن
تكون مرتفعة بشصكل كب Òمقارنة بالسصنة أŸاضصية»،
مذكرأ ‘ هذأ ألصصدد أن أŸملكة ألعربية ألسصعودية
أدخلت ‘ تعامÓتها ألتجارية جميعا ضصريبة على
ألقيمة أŸضصافة بقيمة  5باŸائة وهو ما سصيؤوثر على
ما سصيدفعه أ◊اج.
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قضسية أسستÒأد Œهيزأت مصسنوعة ‘ إأسسرأئيل

قيطو :Êالعدالة تبحث ‘ اŸلف وسشونلغاز عا÷ت األمر باحÎافية
أع -ت Èوزي -ر أل -ط -اق -ة مصس -ط-ف-ى ق-ي-ط-و ،Êأن
قضس -ي -ة أسس -تÒأد Œه -ي -زأت صس -ن -عت ‘ إأسس -رأئ -ي -ل
ل -ف -ائ -دة شس -رك -ة سس -ون -ل -غ -از سس -اب -ق -ا أح -ي -لت ع-ل-ى
ل‚از
أل -ع -دأل -ة ،وأشس -ار إأ ¤أن -ه -ا ك-انت م-وج-ه-ة إ
ﬁطة كهربائية Ãنطقة بوتليليسص بوهرأن.
أوضصح قيطو ‘ Êرده على سصؤوأل ألنائب ÿضصر بن
خÓف عن تكتل أ÷زأئر أÿضصرأء ،خÓل جلسصة علنية
لطرح أألسصئلة ألشصفهية باÛلسس ألشصعبي ألوطني،أول
أمسس ،أن ألقضصية تدرسس على مسصتوى ألعدألة ،موضصحا
أن عملية ألسصتÒأد قامت بها شصركة ﬂتلطة فرنسصية –
أم- -ري -ك -ي -ة «سص -ي -ج -ي Ó-ك جÔأل أل -كÎيك»وأن ألشص -رك -ة
أ÷زأئرية للهندسصة وألكهرباء وألغاز ( فرع سصونلغاز)
قامت Ãعا÷ة هذأ أŸوضصوع «بكل جدية وأحÎأفية».
كما أكد ألوزير أن أ÷زأئر من ب Úألبلدأن ألقÓئل ‘
أل -ع -ا ⁄أل -ت -ي ل ت -رب -ط -ه -ا أي -ة ع Ó-ق-ة ب-إاسص-رأئ-ي-ل وه-ي
مسصاندة دوما لفلسصط ،Úموضصحا أن ألقضصية عو÷ت ‘
وقتها حسصب ألقوأن ÚأŸعمول بها ،مؤوكدأ أن ›مع
سصونلغاز من خÓل فرعه ألشصركة أ÷زأئرية للهندسصة
وألكهرباء وألغاز أŸكلفة Ãتابعة إأ‚از مشصروع ﬁطة
ك -ه -رب -ائ -ي -ة ب -ب -وت -ل -ي -ل-يسس ‘ وه-رأن ق-امت ب-ات-خ-اذ ك-ل
أإلج -رأءأت أل -ق -ان -ون -ي -ة م -ن خ Ó-ل إأي -دأع شص -ك -وى ل -دى
ألعدألة قائ« ÓلنÎك ألقضصاء يقوم بعمله».
وأوضصح أن ألشصركة أıتلطة ألفرنسصية – أألمريكية
أŸكلفة بالشصرأء و ألÎكيب أشصÎت ألعتاد من شصركة

أوروبية تقوم –حسصبه – بتخزين ألعتاد
‘ هولندأ وتوزيعه ‘ ألسصوق أألوروبية.
ق- - -ي- - -ط - -و Êأشص - -ار إأ ¤أن ألشص - -رك - -ة
أıتلطة قامت بتزويد شصركة فرنسصية
أل- -ت- -ي أوك- -لت ل- -ه -ا م -ه -ام ت -رك -يب ه -ذه
أŸع -دأت وأŸت -م -ث -ل-ة ‘ 14صص-م-ام-ا من
أصص - - - - - - -ل إأسص - - - - - - -رأئ - - - - - - -ي- - - - - - -ل- - - - - - -ي ”
أسص -تÒأده -ا ع -وضس صص-م-ام-ات م-ن أصص-ل
إأسصبا Êألتي يتم أسصتخدأمها ‘ ﬁطة
بوتليليسس.
‘ هذأ ألصصدد ،ذكر وزير ألطاقة أن ألعتاد سصلم إأ¤
أ÷زأئر ‘ أكتوبر  2015عن طريق ألنقل ألبحري و”
إأنزأله على مسصتوى بوتليلسس (وهرأن) ‘ أفريل .2017
وأضصاف أن ألشصركة أ÷زأئرية للهندسصة وألكهرباء
وألغاز تفطنت أثناء عملية أŸرأقبة بوجود عتاد وأحد
وهي عبارة عن صصمامات مضصادة للحرأئق مصصنوعة ‘
إأسص -رأئ -ي -ل وق -امت Ãع -ا÷ة ه -ذأ أŸوضص-وع ب-ك-ل ج-دي-ة
وأحÎأفية.
حسصب ألوزير فإان ألوزأرة قامت بإاجرأءأت إأخطار
مصصالح أ÷مارك يوم  14أفريل  2017بوجود ألصصمامات
أŸصصنوعة ‘ أسصرأئيل وكذأ –رير ﬁضصر معاينة ‘
 19أبريل من نفسس ألسصنة إأ ¤جانب إأيدأع شصكوى لدى
ألقضصاء على مسصتوى ›لسس قضصاء ولية وهرأن بتهمة
«تقد Ëتصصريحات كاذبة ألن ألوثيقة تنصس على أن ألعتاد

يجب أن يكون أوروبي أŸنشصأا».
كما طلب ›مع سصونلغاز بتوضصيحات
م- -ن ألشص- -رك- -ة أıت- -ل- -ط- -ة أل- -ف- -رنسص -ي -ة
أألم- -ري- -ك- -ي- -ة وأل- -ت- -ي أعÎفت رسص- -م- -ي- -ا
Ãسص -ؤوول -ي -ت-ه-ا ‘ إأدخ-ال ه-ذأ أل-ع-ت-اد إأ¤
أ÷زأئر «عن غ Òقصصد».
و حسصب أل - - -وزي - - -ر ف - - -إان ألشص - - -رك - - -ة
أıتلطة قامت فيما بعد باسصتبدأل تلك
ألصص -م -ام -ات أŸسص -ت -وردة م -ن إأسص -رأئ -ي -ل
ب- -ت- -ج- -ه- -ي- -زأت أخ -رى أوروب -ي -ة أŸنشص -أا،
مشصÒأ إأ ¤أن دف Îألشصروط ‘ مثل هذأ ألنوع من
ألصص -ف -ق -ات ي -نصس ع -ل -ى أسصÎج -اع ألسص -ل -ع-ة أŸغشص-وشص-ة
وأسصتبدألها بسصلعة أخرى.
‘ سصياق آأخر رد ألوزير على سصؤوأل آأخر لنائب ‘
أÛلسس ي -ت -ع -ل -ق ب -ت -زوي -د ب -عضس ب -ل -دي -ات ولي -ة م-ي-ل-ة
ب - -ال - -ك - -ه - -رب - -اء وأل - -غ - -از أل - -ط - -ب- -ي- -ع- -ي ،ح- -يث ق- -ال إأن
ألولية أسصتفادت من ﬂتلف ألÈأمج ألتي سصطرتها
أل - -دول - -ة ،مشصÒأ أن- -ه ب- -فضص- -ل ه- -ذه ألÈأم- -ج أن- -ت- -ق- -لت
نسصبة ألتوصصيل بالكهرباء من  90باŸائة ‘  1999إأ99 ¤
باŸئة ‘ نهاية  2017وفيما يخصس ألربط بالغاز فقد
أنتقل من  33,5باŸائة ‘  1999إأ 64,7 ¤مع نهاية
 ،2017وقال إأنه ” إأيصصال  26بلدية بكثافة عمرأنية
تصصل إأ 125 ¤ألف مسصكن وإأنه  ⁄يتبق سصوى  6بلديات
من أصصل  32بلدية سصيتم إأيصصالها بالغاز ‘ أوقات قادمة.

 19مليار دينار لتغطية تكاليف صسيانة وتطه Òألشسبكات

نسشيب :ا÷زائرية للمياه سشتضشمن تسشي Òكافة البلديات نهاية 2019
ق - - -ال وزي - - -ر أŸوأرد أŸائ - - -ي - - -ة ،حسص Úنسص - - -يب إأن
«أ÷زأئرية للمياه سصتضصمن تسصي Òمياه كافة ألبلديات مع
نهاية  ،« 2019موضصحا أنه «” تخصصيصس غÓف ما‹
قدره  19مليار دينار لتغطية تكاليف صصيانة وتطهÒ
شصبكات أŸياه ألصصا◊ة للشصرب وقنوأت ألتحويل وألتوزيع
ع Èكل ولية».
وأوضصح نسصيب ،أول أمسس ‘ ،رده عن سصؤوأل شصفوي
خÓل جلسصة علنية باÛلسس ألشصعبي ألوطني أن «ألدولة
سص -خ -رت إأم -ك -ان -ي -ات م -ال-ي-ة م-ع-تÈة م-ن خÓ-ل ألÈأم-ج
ألتنموية أŸتتالية ألتي أقرها ألرئيسس بوتفليقة وأ÷هود
أŸبذولة لتوف Òموأرد مائية تغطي كافة ألحتياجات
ع ÈألÎأب ألوطني».
وأفاد ألوزير أنه «” تخصصيصس غÓف ما‹ قدره 200
مليون دينار لتجسصيد برنامج أسصتعجا‹ يتضصمن عمليتÚ

أألو ¤تتعلق بحفر ثÓث آأبار ‘ «حقل
قرباز» ونقل مياهها نحو أŸرسصى عÈ
ق -ن -اة ط -ول -ه-ا  10ك -ل -م وذلك ل-ت-غ-ط-ي-ة
حاجيات مدينة أŸرسصى من ماء ألشصرب
أل- -ت- -ي ت- -ت -زأي -د خ Ó-ل ألصص -ي -ف وشص -ه -ر
رمضصان بينما تتعلق ألعملية ألثانية –
حسصبه – بإا‚از ﬁطة –لية مياه ألبحر
باŸرسصى وألتي سصتنتج يوميا  1000مÎ
مكعب وهذأ قبل ألصصائفة أŸقبلة».
وأشص- -ار نسص -يب أن -ه «وب -فضص -ل ه -اتÚ
ألعمليت Úسصيتم –سص Úوبشصكل ملحوظ عملية ألتزويد
ب- -اŸاء ألشص- -روب ب -ه -ذه أŸن -اط -ق» ،مÈزأ أن «ق -ط -اع -ه
أسصتفاد من عملية ترميم وأعادة تأاهيل ﬁ 7طات لتحلية
مياه ألبحر منها وأحدة ‘ بلدية ألعربي بن مهيدي

بقدرة  5000م Îمكعب يوميا « ،قائÓ
إأن -ه «سص -ي-ع-زز ‘ أŸسص-ت-ق-ب-ل وف-رة م-ي-اه
ألشصرب على مسصتوى هذه ألبلدية».
كما ذكر ألوزير أن «أ◊ل ألنهائي
ل -ت -غ-ط-ي-ة أل-ط-لب ع-ل-ى م-ي-اه ألشص-رب ‘
ب -ل -دي -ات أŸرسص -ى وب -ن ع -زوز وب-ك-وشس
أألخضصر يتمثل ‘ حصصة بـ  20ألف مÎ
مكعب يوميا أıصصصصة للمنطقة يتم
–ويلها من أÙطة ألكÈى لتحلية مياه
أل - -ب - -ح - -ر أ›ÈŸة ‘ ألشص- -ط ل- -ولي- -ة
ألطارف بقدرة إأنتاج  300ألف م Îمكعب يوميا وألتي
هي ‘ مرحلة إأجرأءأت أإلعÓن عن أŸناقصصة».
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ألعدد
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أعلن عن تنظيم أŸسسابقة هذه ألسسنة بعد توقف دأم  11سسنة

لوح 2000 :منصشب للمحضشرين القضشائي ÚواŸوثقÚ

أعلن وزير ألعدل حافظ
لختام ألطيب لوح ،أول أمسص ،عن
أ أ
تنظيم مسسابقة تخصص أŸوثقÚ
وأÙضسرين
ألقضسائي ÚخÓل ألسسنة أ÷ارية
وذلك بعد موأفقة أ◊كومة على
مشسروعي أŸرسسومÚ
أ÷ديدين أŸتعلق ÚبهاتÚ
أŸهنت.Ú
أوضص- - -ح ل- - -وح ‘ رده ع - -ن سص - -ؤوأل
أل- -ن- -ائب ح- -ك- -ي- -م ب- -ري ع- -ن أل- -ت- -ج- -م -ع أل -وط -ن -ي
أل -دÁق -رأط -ي ب-اÛلسس ألشص-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي خÓ-ل
جلسصة علنية لطرح أألسصئلة ألشصفوية ،أول أمسس ،أنه
سصيتم خÓل ألسصنة أ÷ارية تنظيم مسصابقة تخصس
م -ه -ن -ت -ي أÙضص -ر أل -قضص-ائ-ي وأŸوث-ق ،ح-يث م-ن
أŸقرر أن يلتحق ما ب 700 Úوألف ﬁضصر قضصائي
ونفسس ألعدد بالنسصبة Ÿهنة أŸوثق وذلك لبلوغ
حوأ‹ ألف Úب Úموثق وﬁضصر قضصائي بعد توقف
دأم  11سصنة ألسصباب أعتÈها لوح تنظيمية.
وي- -أات- -ي ت- -ن- -ظ -ي -م أŸسص -اب -ق -ة حسصب ل -وح ب -ع -د
Ãصص -ادق -ة أ◊ك -وم -ة ع -ل -ى مشص -روع-ي م-رسص-ومÚ
جديدين يتعلقان بهات ÚأŸهنت Úوذلك من أجل
Œسص - -ي - -د أإلج - -رأءأت أŸقÎح - -ة وأل- -ت- -ي ت- -خصس
ب -ال -درج -ة أألو ¤ت-ق-ل-يصس م-دة أل-ت-ك-وي-ن أل-ن-ظ-ري
وأŸيدأ Êأÿاصصة بهات ÚأŸهنت Úإأ ¤سصنة وأحدة
بدل من سصنت ،Úحيث سصيتم تخصصيصس مدة شصهرين
Ÿزأولة ألÎبصس ألنظري ألذي يÈمج على مسصتوى
م -ؤوسصسص-ات أل-ت-ك-وي-ن أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع وم-ؤوسصسص-ات

أخ- - - -رى أو ع- - - -ن ب - - -ع - - -د وذلك
باسصتخدأم تكنولوجيات أإلعÓم
وألتصص- - - -ال ‘ ح Úت- - - -خصصصس
فÎة  10أشصهر للÎبصس أŸيدأÊ
ألذي يجرى Ãكاتب أŸوثقÚ
وأÙضصرين ألقضصائي.Ú
من أŸنتظر أن تعرضس وزأرة
ألعدل حسصب لوح مشصروع هذين
أŸرسص- - -وم Úق- - -ري- - -ب- - -ا ع - -ل - -ى
أ◊ك -وم -ة ،م-ع-رب-ا ع-ن أم-ل-ه ‘
م - -وأف - -ق - -ة ه - -ذه أألخÒة ع- -ل- -ى ه- -ذي- -ن أل- -نصصÚ
ألتنظيم.Ú
وذكر حافظ أألختام أن تنظيم مسصابقات تخصس
م- -ه- -ن أŸوث- -ق وأÙضص -ر أل -قضص -ائ -ي وأÙام -اة
ت -رت -ب -ط ب -الح -ت -ي -اج -ات أل -وط-ن-ي-ة وت-خ-ت-ل-ف ع-ن
ألتوظيف على مسصتوى ألوظيف ألعمومي ،موضصحا
أنه ” تسصجيل عجز خاصصة ‘ مهنتي أÙضصر
ألقضصائي بسصب fأسصتحدأث جهات قضصائية ،وكذأ
شصغور بعضس أŸكاتب بسصبب ألوفاة وألسصتقالة.
فيما يتعلق Ãسصابقة ألكفاءة أŸهنية قال لوح
إأنه ” تنظيم خÓل سصنة  2015مسصابقة للتحاق
أزيد من ألفي ﬁامي هم حاليا على وشصك ألنتهاء
من مرحلة ألتكوين ،مؤوكدأ مسصاعي ألقطاع ألرأمية
إأ ¤إأعادة ألنظر ‘ شصروط أللتحاق بتخصصصس
أ◊قوق ،إأ ¤جانب أهمية إأنشصاء أقطاب وطنية
تخصس طلبة أ◊قوق.
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لنشساء مسساحتها  ٥٨٥هكتار ،بوعزغي:
قال إأن ﬁ ٨يطات بصسدد أ إ

اسشتغÓل األراضشي الغابية حلقة مهمة ‘ التنمية القتصشادية
ق-ال وزي-ر أل-فÓ-ح-ة وأل-تنمية
أل-ري-ف-ي-ة وألصس-ي-د أل-ب-ح-ري ع-ب-د
أل- -ق -ادر ب -وع -زغ -ي ،إأن -ه ب -ات م -ن
لرأضس - - -ي
ألضس - - -روري ت - - -ث - - -م Úأ أ
أل - - -غ - - -اب - - -ي - - -ة وإأع - - -ط- - -اء رخصص
لسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا قصس-د أŸسس-اه-م-ة ‘
ألتنمية ألقتصسادية ألشساملة.
حسصب أل- -وزي- -ر ‘ رد ع -ل -ى سص -ؤوأل
ن-ائب ولي-ة ج-ي-ج-ل ب-ال-غ-رف-ة ألسص-ف-لى
ل- - - - - - - - - - -لŸÈان ،أول أمسس ،ف - - - - - - - - - -إان
ألسصÎأتيجية ألتي تبنتها ألوزأرة تتمثل ‘ جعل
ألÌوة ألغابية ‘ قلب ألتنمية مثلها مثل ألتنمية
ألفÓحية وتربية أŸائيات و ألصصيد ألبحري «ألن
هناك أقتناعا بأان إأمكانيات أ÷زأئر ألغابية كبÒة،
مشصÒأ إأ ¤أن ألÌوة ألنباتية ‘ أ÷زأئر تقدر بـ
 3165ن -وع ن -ب -ات -ي وأك Ìم-ن  400ن -وع م -ن ألÌوة
أ◊يوأنية.
أوضص -ح ب -وع -زغ -ي أن ع -ودة أ◊ي -وي-ة وأل-نشص-اط

ألق-تصص-ادي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة أل-ريفية هو
ب-فضص-ل ب-رن-ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-ورية
ألذي أخذ بع Úألعتبار كل أألبعاد
أل-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ال-ت-ن-م-ية ألريفية
وألفÓحية وأ÷بلية وألغابية.
ب - -خصص- -وصس إأنشص- -اء ﬁي- -ط- -ات
أخرى بالولية ،قال ألوزير إأن 8
ﬁيطات هي بصصدد أإلنشصاء وتقدر
مسص -اح-ت-ه-ا بـ  585ه-ك-تار ،مضصيفا
أن إأنشصاء أÙيطات سصيتم Ãوجب

قرأر وزأري.
كما أوضصح أنه ” أختيار أŸسصتفيدين من هذه
أÙي -ط -ات ب-ولي-ة ج-ي-ج-ل وأن م-دي-ري-ة أل-غ-اب-ات
وأللجنة أÙلية أıتصصة ‘ تشصاور مع رؤوسصاء
أل - -ب - -ل - -دي - -ات قصص - -د أŸصص- -ادق- -ة ع- -ل- -ى ق- -ائ- -م- -ة
أŸسصتفيدين.

جÓل بوطي

قالت إأن أŸعلم كاف لتدريسسها للتÓميذ

بن غÈيت :ل توجد مناصشب لتدريسس الرياضشة بالطور البتدائي
أكدت وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية
ب- -ن غÈيت ،أن أل- -ط- -ور ألب -ت -دأئ -ي ل
يتطلب توظيف أسصاتذة متخصصصص‘ Ú
ألÎبية ألبدنية وألرياضصية ،وأوضصحت
أن أŸع-ل-م ك-اف ل-ت-دريسص-ه-ا ل-ل-تÓ-ميذ،
وأوضص- -حت ب -ن غÈيت ‘ رده -ا ع -ل -ى
سصؤوأل لنائب باÛلسس ألشصعبي ألوطني
Óسصئلة ألشصفوية،
خÓل جلسصة علنية ل أ
أول أمسس ،أن ع -دم ت -وظ -ي -ف أسص -ات-ذة
م- -ت -خصصصص Úل -ت -دريسس م -ادة ألÎب -ي -ة
أل -ب -دن -ي -ة وأل -ري -اضص -ي-ة ‘ أل-ط-ور ألب-ت-دأئ-ي ي-رت-ب-ط
بجوأنب بيدأغوجية ﬁضصة تتعلق أسصاسصا بطبيعة هذأ
أŸسصتوى ألتعليمي ،حيث يتو ¤أŸعلم تدريسس كل
أألنشصطة ما عدأ أللغة ألفرنسصية.
وأشصارت إأ ¤أن هذأ ألنظام ألذي تبنته أ÷زأئر
معمول به ‘ عدة بلدأن متقدمة ،مؤوكدة أن ألهدف
م- -ن ‡ارسص- -ة نشص- -اط ألÎب- -ي -ة أل -ب -دن -ي -ة ‘ أل -ط -ور
ألب -ت -دأئ-ي ي-ت-م-ث-ل ‘ ت-ط-وي-ر ألسص-ل-وك-ات أ◊ضص-اري-ة

وأل-ع-ق-ل-ي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ من
خÓل أ◊ركة وألتحكم ‘ أ÷سصم.
وب -ه -دف أل -رف -ع م -ن مسص -ت -وى أدأء
أسص -ات -ذة أل-ت-ع-ل-ي-م ألب-ت-دأئ-ي ‘ ›ال
ألÎبية ألبدنية ،أعلنت بن غÈيت عن
أتخاذ جملة من أإلجرأءأت منها زيادة
أ◊ج - -م ألسص - -اع - -ي أıصصصس ل - -ه- -ذأ
أل- -نشص- -اط أل- -ب -د ÊلÒت -ف -ع إأ ¤سص -اع -ة
وأحدة ‘ أألسصبوع بدل من  45دقيقة،
إأ ¤ج - -انب إأع- -دأد دل- -ي- -ل يضص- -م ع- -دة
ت -وج -ي -ه -ات وي-قÎح “ري-ن-ات تسص-اع-د أألسص-ت-اذ ع-ل-ى
تأاط Òحصصة ألÎبية ألبدنية.
حسصب ألوزيرة فإان مسصاعي ألقطاع منصصبة لتنظيم
تربصصات تكوينية لفائدة أسصاتذة ألتعليم ألبتدأئي من
قبل ﬂتصص ‘ ÚأÛال على مسصتوى كل ولية فضصÓ
Óنشص -ط -ة أل -ري -اضص -ي -ة ي -تÓ-ءم م-ع
ع -ن إأع -دأد دف Îل  -أ
ألÈنامج ألرسصمي لهذأ ألنشصاط.

حسسبÓوي أقر بالعجز أŸسسجل ‘ تخصسصص ألقابÓت

ا◊كومة ترفع التجميد عن اŸششاريع ا›ÈŸة لقطاع الصشحة
أك - -د وزي - -ر ألصص - -ح- -ة وألسص- -ك- -ان
وإأصص Ó- -ح أŸسص - -تشص - -ف - -ي - -ات ﬂت- -ار
حسصبÓوي ،أن ألوزأرة بصصدد وضصع
خارطة وطنية صصحية جديدة –دد
وفق أحتياجات ألسصكان وأŸؤوشصرأت
أل - -وط - -ن - -ي- -ة وأ÷ه- -وي- -ة وط- -ب- -ي- -ع- -ة
وخصصوصصيات كل منطقة ،مؤوكدأ أن
أ◊ك-وم-ة ق-ررت رف-ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ن
مشص- -اري -ع أل -ق -ط -اع أ›ÈŸة حسصب
أولويات كل منطقة.
أفاد حسصبÓوي ،أول أمسس ‘ ،رده على سصؤوأل
شصفوي خÓل جلسصة علنية خصصصصت للرد على أألسصئلة
ألشصفوية باÛلسس ألشصعبي ألوطني أن «رفع ألتجميد
ع -ن ب -عضس مشص -اري -ع أل -ق -ط -اع أ›ÈŸة سص-ي-ت-م وف-ق
أحتياجات ومتطلبات كل منطقة من ألوطن ،مشصÒأ
إأ ¤أن «أŸؤوسصسصات أÛهزة ◊د أآلن تلبي Ãا فيه
أل -ك-ف-اي-ة أح-ت-ي-اج-ات سص-ك-ان ه-ذه أŸن-ط-ق-ة وأل-وزأرة
بصص- -دد إأع- -ادة أل- -ن- -ظ -ر ‘ أŸشص -اري -ع أ›ÈŸة عÈ

أل - -وط- -ن إلع- -ادة ب- -ع- -ث- -ه- -ا حسصب
أحتياجات كل منطقة.
ك- - -م - -ا أشص - -ار حسص - -ب Ó- -وي أن
أل- -وزأرة ت -و‹ ‘ أل -وقت أل -رأه -ن
أه-ت-م-ام-ا ك-بÒأ ل-ت-كوين ألكفاءأت
ألبشصرية لتغطية ألعجز أŸسصجل
‘ هذأ أÛال ‘ ،سصياق منفصصل
‘ رده ع- -ن سص- -ؤوأل آأخ- -ر ي -ت -ع -ل -ق
ب - -ال - -ع - -ج - -ز أŸسص- -ج- -ل ‘ ›ال
ألقابÓت ،قال ألوزير إأنه «يوجد
نقصس ‘ هذأ ألتخصصصس « ،وأضصاف أن «ألقطاع يعاÊ
م -ن Œم -ي -د أل -ت -ك -وي-ن ‘ ألسص-لك شص-ب-ه أل-ط-ب-ي ل-ع-دة
سص -ن -وأت» ،م -رج -ع -ا «أل -ع-ج-ز أŸسص-ج-ل إأ ¤م-دة ه-ذأ
أل -ت -ك -وي -ن أŸت-وج بشص-ه-ادة ل-يسص-انسس وأل-ذي أصص-ب-حت
تتكفل به وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي Ãعاهد
وطنية عليا».
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الموافق لـ  09جمادى األولى  1439هـ

أك Ìمن  290ألف منصصب جديد ‘ فيفري  ،2018مباركي:

تدريسس إللغة إألمازيغية Ãرإكز إلتكؤين وفتح  20مؤؤسشسشة جديدة
ل‚از
مشصروع مدونة ألتخصصصصات أÙينة قيد أ إ

إأقÎح قطاع ألتكوين وألتعليم أŸهني Úأك Ìمن  290ألف منصصب جديد ‘ دورة فيفري ﬂ ‘ ،2018تلف أ‰اط وأجهزة
ألتكوين ،بحيث “ت بر›ت  370تخصصصس يغطي  22شصعبة مهنية متوجة بشصهادة دولة ،و 80تخصصصصا ‘ ألتكوين ألتأاهيلي
لمازيغية ،هذأ
للزأمي ،وجديد هذه ألسصنة هو تدريسس أللغة أ أ
موجهة لفائدة ألشصباب ألذين  ⁄يسصتكملوأ ألطور ألدرأسصي أ إ
ما أعلن عنه وزير ألتكوين وألتعليم أŸهنيﬁ Úمد مباركي.

سشهام بوعموششة

كشس -ف م-ب-ارك-ي ع-ل-ى ه-امشص اج-ت-م-اع-ه م-ع
م -دي-ري ال-ق-ط-اع ب-ال-ولي-ات ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
للتكوين والتعليم اŸهني ،Úاأمسص الأول ،عن فتح
 20موؤسسسسة تكوينية جديدة للمرة الأو‘ ¤
ف-ي-ف-ري  ‘ ،2018ح Úي - - -وج - - -د  2000موؤطر
وم -ك -ون ق -ي -د ال -ت -وظ-ي-ف ،ل-ت-اأط ÒاŸوؤسسسس-ات
ا÷ديدة والتخصسصسات ا÷ديدة على مسستوى
الوليات.
زي -ادة ع -ل -ى ت -ك -وي -ن  30م -ك -ون-ا ‘ ال-ب-ن-اء
والأشس -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة› ‘ ،ال اإع-ادة ت-اأه-ي-ل
ال- -ب- -ن- -اي- -ات ال -ق -دÁة ،وت -ك -وي -ن الأسس -ات -ذة ‘
ال- -تصس- -دي- -ق ع -ل -ى الشس -ه -ادة ال -دول -ي -ة ل -ق -ي -ادة
ا◊اسس- -وب ،م- -ع ت- -وسس -ي -ع ›ال ال -ت -خصسصس -ات
الهامة بالنسسبة للتطور القتصسادي للبÓد ‘
كث Òمن اŸيادين ذات الأهمية ‘ السسياحة
والفÓحة والصسناعة والرقمنة ،موؤكدا اأن كل
الأم -ور م -ه -ي-اأة م-ن ال-ن-اح-ي-ة اŸادي-ة وال-ت-اأطÒ
والتخصسصسات.
واأضساف الوزير اأن جديد هذه الدورة هو
ت -دريسص ال -ل -غ -ة الأم -ازي -غ -ي -ة والأول -وي -ة ت -ك-ون
بالتعليم اŸهني ،وذلك ع Èتسسهيل واسستخدام
كل الوسسائل والطرق كي يكون اÙيط مÓئما
‘ ال-ق-ط-اع ل-ت-دريسص ه-ذه ال-ل-غ-ة ،م-ع م-واصس-ل-ة
سس -ي -اسس -ة واسسÎات -ي -ج-ي-ة ال-ت-ع-اون م-ع اÙي-ط
القتصسادي والجتماعي ،مشسÒا اإ ¤اأن هناك
اŸدون-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لشس-عب وال-ت-خصسصس-ات ال-تي
تتناول موضسوع اإدماج خريجي القطاع ،هي قيد
ال‚از والتي لبد اأن تصسدر هذه السسنة.
وقال اأيضسا اإن هناك الكث Òمن اŸشساريع
سس -ت-درسص ه-ن-اك م-ع-ه-د ام-ت-ي-از ‘ اŸي-ك-ان-يك
الذي لبد من فتحه ‘ قسسنطينة ،وتخصسصسات
ام- -ت- -ي- -از م- -ع م- -وؤسسسس -ة شس -ن -اي -در ‘ ال -ط -اق -ة
والإل- - -كÎون- - -يك ،وه- - -ي م›Èة وك - -انت ﬁل
اتفاقية اأبرمت ‘ ديسسم 2017 Èبباريسص كي
ي-ت-م ف-ت-ح ه-ذه ال-ت-خصسصس-ات ب-ب-ج-اي-ة وب-لعباسص
وتيزي وزو ،و‘ اأماكن اأخرى ،ومعهد امتياز مع
شسركة بيجو الذي كان ﬁل اتفاقية اأمضسيت مع
وزارة الطاقة الفرنسسية ،وكل هذه اŸشساريع من
اأجل تعزيز اسسÎاتيجية التعاون مع اŸوؤسسسسات
القتصسادية ،كي نتعرف على الحتياجات ‘
اŸوارد البشسرية والعمل على توسسيع وتشسجيع
‰ط التكوين عن طريق التمه ،Úوالبحث عن
اÓŸءمة ب Úالتكوين اŸفتوح وسسوق التشسغيل
واÓŸءم- -ة ،ب Úال -ت -خصسصس -ات واح -ت -ج -اج -ات
اŸوؤسسسسات القتصسادية من اŸوارد البشسرية.
وحسس - -ب - -ه ف- -اإن ال- -ت- -ط- -ورات الق- -تصس- -ادي- -ة
والجتماعية ،اŸسسجلة على اŸسستوى الوطني
ت-ف-رضص مسس-وؤول-ي-ات اإضس-اف-ي-ة ع-ل-ى ال-ق-ط-اع ‘
›ال تكوين اŸوارد البشسرية اŸوؤهلة ،ويتعÚ
مواصسلة ا÷هود لسسيما ‘ ›ال تنويع عروضص
التكوين و–سس Úنوعيته والسستعمال العقÊÓ
ل -ل -وسس -ائ -ل اŸت -وف -رة وت-ط-وي-ر ﬂت-ل-ف اأ‰اط
التكوين وباÿصسوصص ‰ط التكوين عن طريق
التمه ،Úالذي كان مشسروع قانون عرضص اأمام
اللجنة اıتصسة للمجلسص الشسعبي الوطني يوم
 16جانفي ا÷اري.
وفيما يخصص التكفل بذوي مسستوى السسنة
الثالثة ثانوي ،قال مباركي اإن عروضص التكوين
ارت -ف -عت اإ 24 ¤األ -ف م-نصسب ب-ي-داغ-وج-ي اأي
بزيادة  7اآلف منصسب تكوين مقارنة بدخول
فيفري  ،2017بحيث “ت بر›ت  51فرعا
منتدبا ‘ اŸسستوى اÿامسص Ãراكز التكوين
اŸهني والتمهŸ Úواجهة الطلبات اŸتزايدة
ع -ل -ى ال-ت-ك-وي-ن ‘ مسس-ت-وى ت-ق-ن-ي سس-ام-ي ،ك-م-ا
سس -ج -لت ال -ف -ئ -ات اÿاصس -ة ت -ط -ورا ‘ ع-روضص
ال -ت -ك -وي -ن ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،غ Òاأن-ه -
اأضساف الوزير  -يسستوجب على بعضص الوليات
ب -ذل اŸزي -د م -ن اÛه -ودات ب -ه-دف ال-ت-ك-ف-ل
بالأشسخاصص ذوي الإعاقة ا÷سسدية ،لسسيما من
خÓ- -ل ت- -ه -ي -ئ -ة اŸوؤسسسس -ات حسسب اŸق -اي -يسص
اŸسسهلة للولوج اإليها.

إإطÓق تخصشصس مسشتششار
إلهاتف لذوي إلفئات إÿاصشة
اأم -ا ب -ال -نسس -ب-ة Ÿوؤسسسس-ات ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
اÿاصسة ،فاإن عروضص التكوين تقدر بـ 14 . 400
منصسب تكوين من بينها  8 . 400منصسب تكوين
م -ت -وج بشس-ه-ادة و 6اآلف م -نصسب ‘ ال -ت -ك -وي-ن
ال -ت -اأه -ي -ل -ي ،ب -ح -يث تشس -ه -د ه -ذه ال -دورة ف-ت-ح
تخصسصص جديد ‘ الرقمنة وهو تخصسصص تقني
سسامي ‘ تنصسيب شسبكات التصسالت السسلكية،
وي- -ت- -م ب- -ر›ت- -ه -ا لأول م -رة Ãرك -ز الم -ت -ي -از
ب -ب -وسس -م -اع -ي -ل ولي -ة ت -ي-ب-ازة ،ك-م-ا اأن ال-ف-ئ-ات
اÿاصس -ة ح -ظ -يت ب -اإطÓ-ق ت-خصسصص لأول م-رة
يتمثل ‘ مسستشسار الهاتف.
على اŸسستوى اÙلي بر›ت تخصسصسات

ج -دي -دة لأول م -رة ب -ع-دة
وليات ،وهي تخصسصسات
تسس -ت -ج-يب لÓ-ح-ت-ي-اج-ات
اŸع Èع -ن -ه -ا م -ن ط-رف
اŸت-ع-ام-ل Úالق-تصساديÚ
ك- -ت- -ح- -وي -ل ال -ب Ó-سس -ت -يك
واŸراق- - -ب- - -ة وت - -وضس - -يب
منتوجات ا◊ليب بولية
ال- -ب- -وي- -رة ،ع- -ون اإصس Ó-ح
وصس- - -ي- - -ان- - -ة Œه- - -ي - -زات
التصس -الت ال Ó-سس -ل -ك -ي -ة
ب -ولي -ة ت-ي-زي وزو ،اإن-ت-اج
اأغ- -ذي- -ة الأن- -ع- -ام بسس -وق اأه -راسص ،اإدارة واأم -ن
الشس -ب -ك -ات ب -غ -رداي -ة ،سس -ائ -ق ال-ن-اق-ل-ة ب-ب-ج-اي-ة
وم -ي -ك -ان -يك تصس -ل -ي -ح سس -ف -ن الصس -ي -د وال-ن-زه-ة
بالشسلف.
وب -ه-دف اŸسس-اه-م-ة ‘ ال-ن-م-و الق-تصس-ادي،
توجه عروضص التكوين نحو الفروع ذات الأولوية
والسسÎات -ي -ج -ي -ة ك -ال -ف-روع الصس-ن-اع-ي-ة بـ 22.7
باŸائة ،فروع الفÓحة والصسناعات الغذائية بـ
 7 . 6باŸائة ،فروع الفندقة والسسياحة بـ 10 . 3
باŸائة ،من العرضص الإجما‹ ،مع انخفاضص
ﬁسس- -وسص ‘ ع- -روضص ال- -ت- -ك- -وي -ن اŸرت -ب -ط -ة
بتقنيات الإدارة والتسسي Òبنسسبة “ثل حاليا
 12 . 3باŸائة من العرضص الإجما‹ اأين كانت
النسسبة تتجاوز  20باŸائة ‘ السسنوات السسابقة
ويتعلق الأمر بالتكيف مع حقيقة سسوق الشسغل.
موازاة مع ذلك ،ركز القطاع ‘ سسياسسته
ع -ل -ى اإل -زام -ي -ة اإدخ -ال ك -ل ط -لب تسس -ج -ي -ل ‘
الأرضس-ي-ة ال-رق-م-ي-ة ب-اسس-ت-ع-مال الرقم التعريفي
الذي سسيمنح لطالبي التكوين والتعليم ،الذي
ي -ع -ت Èضس -روري -ا ع-ن-د م-ن-ح الشس-ه-ادات ،واإدراج
التكوين ‘ اŸقاولتية ‘ جميع اŸسسارات ‘
اأق -رب الآج -ال ،خصس -وصس -ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مسس-ت-وى
اÿامسص ت- -ق- -ن- -ي سس -ام -ي لضس -م -ان ت -ع -ل -م ه -ذا
اŸقياسص.
‘ هذا الإطار ،اأشسار الوزير اإ ¤التكوين عن
ب- -ع -د ‘ ال -وقت ا◊ا‹ ي -ب -ق -ى الأق -ل ت -ط -ورا،

بالنظر لÓأفاق التي يعد بها هذا
ال -ن-م-ط ،داع-ي-ا اإط-ارات الإدارة
اŸرك -زي -ة ل -ل -ع-م-ل م-ع مسس-وؤو‹
مركز التكوين عن بعد لضسبط
ب-رن-ام-ج نشس-اط يسس-م-ح بتحسسÚ
اأداء ه - -ذا ال - -ن - -م - -ط ،وسس- -ي- -ت- -م
مواصسلة سسياسسة الشسراكة Ãعية
اÙي -ط الق -تصس -ادي لسس -ي -م -ا
– د ي -د ا ح -ت -ي -ا ج -ا ت ا  Ÿو ؤ س س س س -ا ت
القتصسادية من اŸوارد البشسرية
واسس- - - - -ت - - - -ق - - - -ب - - - -ال اÎŸبصسÚ
واŸتمهن.Ú
باŸقابل ،قال مباركي اإن التكفل بالظروف
الجتماعية للعمال يحظى باأهمية بالغة لتسسوية
غ -ال -ب -ي -ة ال-وضس-ع-ي-ات الإداري-ة واŸال-ي-ة ل-ع-م-ال
ال -ق-ط-اع ،مضس-ي-ف-ا اأن-ه ي-ن-ب-غ-ي م-واصس-ل-ة واإن-ه-اء
ع-م-ل-ي-ة تسس-وي-ة وضس-ع-ي-ة السس-ك-ن-ات ذات ال-طابع
الجتماعي اıصسصسة لقطاع التكوين والتعليم
اŸه-ن-ي Úوال-ت-اب-ع-ة ل-دواوي-ن الÎق-ي-ة وال-تسس-يÒ
العقارية بالوليات.
واأشسار اإ ¤اأن ما ل يقل عن  50باŸائة من
اŸتخرج Úعن طريق التمه ،Úيتم توظيفهم
دون طلب اÈÿة لأن اÎŸبصص يتلقى تكوينا،
خÓ- -ل فÎة الÎبصص ‘ م -وؤسسسس -ة اق -تصس -ادي -ة،
وحسسبه فاإن مشسروع القانون اŸتعلق بالتمه،Ú
الذي سسيعرضص قريبا على الŸÈان ،ينصص على
السس -م -اح ل -ل -م -وؤسسسس -ات الق-تصس-ادي-ة ب-ت-وظ-ي-ف
اŸتخرج Úالذين شساركت ‘ تكوينهم بدون
خÈة ودون اŸرور ع Èميكانيزمات التشسغيل
التي وضسعتها الدولة لتسسهيل الإدماج اŸهني
للشسباب.
علما اأن الدخول للتكوين اŸهني ‘ سسبتمÈ
 ،2017سس -ج -ل اسس -ت -ق -ب-ال م-ا ي-ق-ارب  300األف
مÎبصص ومتمهن جديد ،من بينهم  352من فئة
ذوي الإعاقة ا÷سسدية و 320األف مÎبصص كان
قيد التكوين .بحيث يوجد اأك Ìمن  620األف
شس-اب ي-ت-اب-ع-ون ت-ك-وي-ن-ه-م ع-ل-ى مسس-ت-وى م-راكز
التكوين اŸهني.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حجار ‘ أجتماعه مع ‡ثلي ألباحث Úألدأئم:Ú

معظم إلنششغالت ” إلتكفل بها وإŸناصشب إآليلة للزوإل قليلة
أكد وزير ألتعليم ألعا‹
وأل -ب -حث أل -ع -ل-م-ي أل-ط-اه-ر
حجار ،أول أمسس ،با÷زأئر
ألعاصصمة ،أن أŸشصاكل ألتي
رف-ع-ت-ه-ا أل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ية
ل-ل-ب-اح-ث Úأل-دأئ-م Úقد ”
ألتكفل ببعضصها ‘ ح Úأن
لخ - - - - - -ر ‘ ط- - - - - -ور
أ÷زء أ آ
ألتسصوية.
أاوضس -ح ال-وزي-ر ع-ل-ى ه-امشص
ل- -ق -ائ -ه م -ع ‡ث -ل -ي ال -ب -اح -ثÚ
ال - -دائ - -مÃ Úق - -ر ال - -وزارة ،اأن
«بعضص النشسغالت التي قدمت من طرف األمÚ
ال-ع-ام ل-ل-ن-ق-اب-ة سس-م-ات-ي زغ-ب-ي ،ق-د ” ال-ت-ك-فل بها
وبعضسها ‘ طريق التسسوية» ،إال أانه ” عرضص،
وألول مرة خÓل هذا اللقاء ،نقاط أاخرى كما قال
«ال -ت -ي سس -ت-ن-اقشص ب-ع-م-ق وسس-ي-ت-م ات-خ-اذ ال-ق-رارات
اŸناسسبة».
ومن ب ÚاŸشساكل التي طرحت والتي هي ‘
طور التسسوية ،أاشسار حجار إا ¤مسسأالة الرتب اآليلة
للزوال والتي يعت« Èعددها قلي Óجدا والناŒة عن
النظام القد.»Ë
كما أاوضسح ذات اŸسسؤوول أان ملف السسكن يعد
أايضسا من ب ÚاŸشساكل التي ” طرحها ،مÈزا

وجود دائما «حلول جزئية» وأانه
سسيتم التكفل بهذا اŸلف «شسيئا
فشس-ي-ئ-ا م-ع ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة عÈ
قطر الوطن».
أام-ا ب-ال-نسس-ب-ة Ÿشس-ك-ل ال-تأاهيل
ا÷ام - - -ع - - -ي وا◊صس- - -ول ع- - -ل- - -ى
ال-دك-ت-وراه ،ط-م-أان ال-وزي-ر النقابة
ع- -ل- -ى أان ه -ذه ال -قضس -ي -ة «ل -يسست
بعامة بل هي ﬁدودة ‘ اŸكان
والزمان Áكن التكفل بها وإايجاد
ا◊ل -ول ال Ó-ئ -ق -ة م -ع ا÷ام -ع-ات
اŸعنية مباشسرة ،مذكرا أان هذا
اللقاء يندرج ضسمن اللقاءات الدورية التي تعقد كل
ثÓ- -ث -ة أاشس -ه -ر م -ع ﬂت -ل -ف الشس -رك -اء ا÷ام -ع -يÚ
واŸنظمات الطÓبية بهدف التعرف على مشساكلهم
وتقييم ما ” إا‚ازه.
من جهته ،أاوضسح األم Úالعام للنقابة الوطنية
للباحث Úالدائم ،Úسسماتي زغبي ،أان أاهم انشسغال
ل -ل -ب -اح -ث Úال -دائ -م Úوال -ذي ي -ع-ت« Èمصس-در ع-دم
اسستقرار» والسسبب الرئيسسي لهجرة األدمغة على
ح -د ق -ول -ه ه -و قضس-ي-ة السس-ك-ن ،ح-يث «ل يسس-ت-ط-ي-ع
الباحث الدائم أان يسسجل ضسمن الصسيغ السسكنية
اŸوجودة حاليا» بسسبب راتبه الذي ل يدخل ‘
إاطار تلك الصسيغ.

زروأطي تسصتقبل ألسصف Òألفرنسصي

ضشرورة تعزيز إلتعاون ‘ ›ال إلبيئة وإلطاقات إŸتجددة
اسس- -ت- -ق- -ب- -لت وزي- -رة ال -ب -ي -ئ -ة
وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ف-اط-م-ة
ال - -زه - -راء زرواط- -ي ،أاول أامسص،
ب- -ا÷زائ- -ر ،السس- -ف Òال- -ف -رنسس -ي
ب -ا÷زائ -ري ك-زاف-ي-ي-ه دري-ان-ك-ور
تطرقت معه إا ¤سسبل الشسراكة
‘ ›الت ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق-ات
اŸتجددة حسسبما أافاد به بيان
للوزارة.
وشس - -دد ال - -ط- -رف- -ان ‘ ه- -ذا
ال -ل -ق -اء ع-ل-ى «ضس-رورة م-واصس-ل-ة
ا÷هود» قصسد تعزيز التعاون ‘
›الت البيئة والطاقات اŸتجددة ،داعي Úإا¤
إاعطاء «بعد جديد لÓتفاقيات اŸوقعة ب Úالبلدين
منذ  »2003حسسب نفسص اŸصسدر.
واعتÈت ‘ هذا السسياق زرواطي أان لقاءها مع

السس - -ف Òال- -ف- -رنسس- -ي شس- -ك- -ل
«فرصسة لتقييم ما ” إا‚ازه
‘ إاطار الشسراكة الثنائية بÚ
البلدين».
ك -م-ا أاك-دت ال-وزي-رة ع-ل-ى
أاه- -م -ي -ة إاق -ام -ة شس -راك -ة بÚ
ال -ط-رف« Úل-ت-ق-وي-ة ال-ق-درات
اŸوج- - -ودة ح- - -ال - -ي - -ا م - -ث - -ل
نشس -اط -ات تسس -ي Òال-ن-ف-اي-ات،
ال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ت-ل-وث الغابي
وت -رق -ي -ة وت -ث -م Úال -ط -اق-ات
اŸتجددة» يضسيف البيان.
وذكرت أايضسا أان ا÷زائر كانت من ب Úأاول
الدول اŸوقعة على اتفاقية اŸناخ ‡ا يضسعها على
سس -ك -ة ال -ت -ن -م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة وم-ك-اف-ح-ة ال-ت-غÒات
اŸناخية.

مدير ألصصناعة ألعسصكرية بوزأرة ألدفاع ألوطني أللوأء رشصيد شصوأقي:

إلقاعدة إلصشناعية إ÷زإئرية حققت طفرة نؤعية Ãؤجب برنامج رئيسس إ÷مهؤرية 2014 /2009
أكد مدير ألصصناعة ألعسصكرية بوزأرة
ألدفاع ألوطني أللوأء رشصيد شصوأقي ،أن
«ألقاعدة ألصصناعية عرفت تطورأ كبÒأ
Ãوجب ألÈن- -ام- -ج رئ- -يسس أ÷م- -ه -وري -ة
أÿماسصي أŸمتد ب 2009 Úو  ، 2014ألذي
ح-دد ﬁاور رئ-يسص-ي-ة ل-ت-ط-وير ألصصناعة
لمر ببعثها وتطويرها
ألوطنية ويتعلق أ أ
وإأع- -ادة ت- -أاه- -ي- -ل -ه -ا ،ب -ه -دف “وق -ع -ه -ا ‘
أŸسص -ت -وى أل -ذي ي -جب أن ت -ك-ون ع-ل-ي-ه ‘
بÓدنا» ،و «ألصصناعة ألعسصكرية جزء ل
يتجزأ منها» ،مشصÒأ إأ ¤مشصروع إأطÓق
لن-ت-اج أŸروح-ي-ات ب-ع Úأرن-ات
م -ؤوسصسص-ة إ
بسص -ط -ي -ف ،وذلك ب -الشص -رأك -ة م-ع شص-رك-ة
«ل- -ي- -ون- -اردو» أل -ت -ي ك -انت –م -ل سص -اب -ق -ا
تسص -م -ي -ة «أغ -وسص-ت-ا وأسس لن-د» أŸع-روف-ة
على ألصصعيد ألعاŸي.

فريال بوششوية
اسستنادا إا ¤توضسيحات اللواء رشسيد شسواقي
فإان قاعدة التكنولوجيا والدفاع لبÓدنا تتموقع
‘ ه - -ذا السس- -ي- -اق ،وذهب إا ¤أاب- -ع- -د م- -ن ذلك
بتأاكيده أانها «جزء مهم من الصسناعة الوطنية»،
وقال ‘ هذا الشسأان «منذ العام  ، 2009قمنا
بتطويرها وعصسرنتها كما ونوعا» ،وبخصسوصص
ال -ق -ط -اع -ات –دث ع-ن «ف-رع ال-ط-اق-ة ‡ث-ل-ة
للكÎونيك ،وفرع
اŸفجرات والذخÒة ،وفرع ا إ
اŸي -ك -ان -يك ال -ذي يضس -م صس -ن -اع -ة السس -ي-ارات،
والصسناعات التحويلية منها النسسيج ،وكذا فرع
البحث والتطوير الذي يرافق كل هذه الفروع».
و‘ معرضص رده على كيفية تطوير الصسناعة،
لخ -ذ ب-ع Úالع-ت-ب-ار ت-وج-ي-ه-ات
أاك -د أان -ه «” ا أ
الدولة و‘ مقدمتها تهيئة اŸواقع الصسناعية
لمكان ـ
التي كانت ‘ طريق الغلق» ،و‘ قدر ا إ
أاضساف يقول مدير الصسناعة العسسكرية ـ حاولنا
«أاخذ مواقع ‘ الهضساب العليا منطقة معنية ‘
لسساسص بتعزيز الصسناعة بها من شسرقها إا¤
ا أ
غربها ،إا ¤جانب تعزيز التطوير من خÓل
لجنبي اŸباشسر ‘ ا÷زائر،
تثم Úالسستثمار ا أ
وكذا التكوين اŸكثف للحفاظ على التطور ‘
لهداف اŸسسطرة».
إاطار ا أ
ولدى تطرقه إا ¤صسناعة السسيارات ،حرصص
ع- -ل- -ى ال -ت -وضس -ي -ح أان -ه -ا «ج -زء م -ن الصس -ن -اع -ة
اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ،م-وج-ه-ة أاسس-اسس-ا وف-ق ت-ع-ل-ي-مات

القيادة إا ¤تلبية حاجيات الدفاع وكذا السسوق
الوطنية ،وعم Óبتعليمات الدولة ” العتماد
على نظام الشسراكة» ،لفتا إا ¤أان «الشسراكة
وسسيلة للتطور تقوم على التعاون مع مؤوسسسسات
لن-ت-اج ب-ا÷زائ-ر م-ن-ت-وج-ا ذا ن-وع-ي-ة
أاج -ن -ب -ي-ة ،إ
Ãعاي Òل تقل عن تلك اŸعتمدة لدى الشسريك،
لم».
أاي نفسص اŸنتوج الذي ينتجه Ãصسانعه ا أ
و‘ سسياق موصسول ،أاشسار إا ¤ا◊رصص «على
لج-ن-ب-ي-ة واŸب-اشس-رة ‘
ت -ث-م Úالسس-ت-ث-م-ارات ا أ
ا÷زائ -ر ،م -ن خ Ó-ل م-راف-ق-ة شس-رك-اء أاج-انب،
لخذ بع Úالعتبار مصسداقية وكذا
قبلوا بعد ا أ
توفر كل الشسروط اÙفزة ‘ بÓدنا» ،وخلصص
إا ¤القول إان «الشسراكة تضسم  3متعامل Úعلى
لقل ،متعامل جزائري وقد أانشسأانا ‘ ا÷زائر
ا أ
م - -ؤوسسسس - -ات ذات ط - -اب - -ع صس- -ن- -اع- -ي وŒاري،
ومتعامل أاجنبي تقني Áكن أان يكون مسستثمرا،
وك-ذا مسس-ت-ث-م-ري-ن ي-ق-وم-ون ع-ادة ب-اسس-تثمارات
م -ب -اشس -رة» ،م -ع -تÈا أان -ه -ا ع Ó-م -ة مصس -داق -ي -ة
للجزائر ،لسسيما وأان عÓمات كبÒة على غرار
«مرسسيدسص» قبلت اÛيء والسستثمار ،وكذا
لماراتي Úالذي يعد بدوره
لشسقاء ا إ
اسستثمار ا أ
عÓمة ثقة ومصسداقية لبÓدنا وقيادتها» ،وأاكد
التوجه نحو إا‚از ›مع يضسم كل الشسركات
لدم-اج ،وال-ذي ي-ت-م م-ن
–سس -ب -ا ل -رف -ع نسس -ب-ة ا إ
خÓ- -ل اŸن- -اول -ة ال -ت -ي ت -ت -م Ãصس -ان -ع صس -غÒة
ت -ك -رسس -ه -ا اŸؤوسسسس -ات الصس-غÒة واŸت-وسس-ط-ة،
وسس -ي-ت-م تشس-ج-ي-ع اÿواصص ع-ل-ى إان-ت-اج-ه-ا ل-ي-ت-م
اسستغÓلها وذلك على أاسساسص دف Îشسروط.
لطار ” إانشساء عدة شسركات ذات
و‘ هذا ا إ
أاسس -ه -م ،م -ن-ه-ا شس-رك-ة ب-ال-روي-ب-ة م-ت-خصسصس-ة ‘
صسناعة الشساحنات ذات حمولة  14طنا إا35 ¤
ط -ن -ا م -ن ن -وع «م -رسس -ي -دسص» ،وأاق -م-ن-ا شس-راك-ة
لنتاج سسيارات رباعية الدفع من نفسص
بتيارت إ
لن-ت-اج
ال -ن -وع ،تضس -اف إا ¤شس -رك-ة ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة إ
معدات خاصسة ،وبواد حميم ” Úإاقامة شسراكة
لنتاج ﬁركات ذات نوعية
مع شسركات عاŸية إ
موجهة للشساحنات التي يتم إانتاجها بالرويبة،
وكذا احتياجات مصسنع تيارت ،وتلبية ◊اجيات
أاخ- -رى ع -ل -ى غ -رار ا÷رارات وآالت ا◊صس -اد،
لشسغال العمومية ،إا ¤جانب شسراكات
وعتاد ا أ
للكÎونية.
‘ الصسناعة ا إ
وب- - -خصس - -وصص اŸروح - -ي - -ات ،أاشس - -ار إا ¤أان
اÙادث- - -ات بشس- - -أان اŸشس- - -روع تسس ‘ ÒاŒاه
إاي-ج-اب-ي وسس-ت-ن-ت-ه-ي ق-ري-ب-ا ،م-ع-ل-ن-ا ع-ن إاطÓ-ق

مششروع إإطÓق مؤؤسشسشة إلنتاج
إŸروحيات بع Úأإرنات بسشطيف
يتقدم بششكل إإيجابي
لن- -ت- -اج اŸروح- -ي- -ات ب- -ع Úأارن- -ات
م - -ؤوسسسس- -ة إ
بسسطيف ،وذلك مع شسركة «ليوناردو» التي كانت
–م -ل سس -اب -ق -ا تسس -م -ي -ة «أاغ -وسس-ت-ا واسص لن-د»
اŸع- -روف- -ة ع- -ل- -ى الصس- -ع -ي -د ال -ع -اŸي ،وج -دد
باŸناسسبة حرصص ا÷زائر على إاقامة شسراكات
ذات ن -وع -ي -ة ج -ي -دة ذات ضس -م -ان -ة ،وم -ن ه -ذا
اŸنطلق تأاتي الشسراكات مع أاŸانيا وايطاليا
والصس ،Úواسس -ت-دل ب-الشس-اح-ن-ات اŸن-ت-ج-ة ال-ت-ي
لنه أا‚ز وفق
Áكنها التنقل ‘ كل العا ⁄أ
معاي Òدولية.
وإا ¤ذلك ،تطرق إا ¤شسراكات مع متعامل
صسيني تخصص اŸفجرات اŸوجهة لسستعمال
لŸانية
مد ،Êوكذا العمل مع شسركة «أانزولد» ا أ
للكÎونيك اŸوجهة للتطبيق
تخصص أانظمة ا إ
لمارات
العسسكري واŸد ،Êوكذا العمل مع ا إ
لنتاج «النمر» ،وكشسف ‘ السسياق عن التفاوضص
إ
ا÷اري بخصسوصص عدة مشساريع شسراكة ،تخصص
إانتاج العجÓت والبطاريات.
وردا ع-ل-ى سس-ؤوال ال-ت-ح-ك-م ‘ ت-ك-ن-ول-وج-يات
لعÓم والتصسال ،ذكر بأاخذ جزء من شسركة
ا إ
«اي -ن -ي» بسس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسص ،وب-إانشس-اء الشس-رك-ة
لن - -ظ - -م - -ة
لن - -ت - -اج ا أ
اŸشسÎك- - -ة ا÷زائ - -ري - -ة إ
لنتاج قبل قرابة
اللكÎونية ،التي انطلقت ‘ ا إ
 3أاع -وامﬂ ،تصس -ة ‘ إان -ت -اج أاج -ه-زة التصس-ال
لوبÎون - - -يك» أاي اسس - - -ت- - -ع- - -م- - -ال
ال - - -رادار و»ا أ

لمر ل
للكÎونيك ‘ اŸيدان العسسكري ،وا أ
ا إ
يتوقف هنا ـ حسسبه ـ وإا‰ا يخصص اسستعمال هذا
العتاد ‘ ا÷انب التطبيقي ،ويتم العمل على
تطوير «الهارد» و»السسوفت» ا÷زائري.
وتضس -اف إال -ي -ه -ا م -ؤوسسسس -ة ل ت -ق -ل أاه -م -ي-ة،
وت -خصص إا‚از أان -ظ -م -ة اŸراق -ب -ة ع -ن ط -ري -ق
ال-ك-امÒا ،ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل ال-ق-ط-اع العمومي
لماكن التي
منها اŸدن والطرق السسريعة وا أ
تسسجل إاقبال كبÒا للمواطن ،Úوالتي تكتسسي
لمن
أاهمية بالغة ولها دور كب ‘ Òضسمان ا أ
العمومي ،التي تعمل بدورها منذ أاك Ìمن 3
سسنوات ،وبخصسوصص التكوين –دث عن توفÒ
اŸنشس- -آات الضس- -روري- -ة وت- -وق- -ف ع -ن -د مسس -أال -ة
التوظيف.
وذك -ر ‘ السس -ي -اق ب -ت -وج -ي -ه -ات ن-ائب وزي-ر
الدفاع الوطني وقائد أاركان ا÷يشص الوطني
الشسعبي الفريق قايد صسالح ،الذي شسدد على
لبناء اŸنطقة أاين يوجد موقع
لولوية أ
منح ا أ
لن -ت -اج ،أاي ب -ب -ل -ع-ب-اسص وخ-نشس-ل-ة وقسس-ن-ط-ي-ن-ة
ا إ
لن-ه يسس-م-ح ب-خ-ل-ق ال-ق-ي-م-ة اŸضس-افة،
وروي-ب-ة ،أ
والتحصسل على تكوين قاعدي إاضسا‘ Ãراكز
لولئك الذين تخرجوا من معاهد
متخصسصسة ،أ
ال-ت-ك-وي-ن– ،سس-ب-ا ل-ت-ك-وي-ن م-ت-خصسصص ،وتشسمل
ل‹،
لعÓ-م ا آ
ال -ل -غ -ات و–دي-دا ال‚ل-ي-زي-ة وا إ
ويسستغرق حوا‹  10أاشسهر قبل متابعة تكوين
ثان Áكنهم من شسغل اŸنصسب.
وأاشسار إا ¤أان إاعادة تأاهيل وتشسغيل مصسانع
” غلقها على غرار ا÷زء من مصسنع «ايني»،
لحذية ،وكذا مصسنعÚ
لنتاج ا أ
ومصسنع بوسسعادة إ
لنتاج اÿشسب ،كلها تندرج ‘
بخنشسلة أاحدهما إ
إاطار تعليمات الفريق قايد صسالح ،على اعتبار
أان إاعادة البعث سساهم ‘ خلق نشساط صسناعي
واقتصسادي بها ،وميزتها توظيف عمال مدني.Ú
‘ سس - - -ي- - -اق آاخ- - -ر ،أاشس- - -ار إا ¤أان مÓ- - -بسص
لم -ن -ي -ة م-ن-ت-ج-ة
لسس Ó-ك ا أ
ال -عسس -ك -ري Úوك -ل ا أ
لقمشسة
لنتاج ا أ
با÷زائر ،بعد اسستعادة مصسانع إ
لن-ت-اج-ه-ا ،وسس-م-ح ب-عصس-رنة مصسانع
الضس-روري-ة إ
ع Èكل الÎاب الوطني منها بذراع بن خدة
وسسبدو وباتنة ،وردا على سسؤوال حول التصسدير
أاك -د أان ال -ع -م -ل ج -ار و“ك -ن الت -ف -اق -ي-ات م-ع
الشس -رك -اء م -ن اسس -ت -ع-م-ال شس-ب-ك-ة ال-ت-وزي-ع ال-ت-ي
يعتمدونها ،مبديا أامله ‘ أان يتم ذلك قريبا
لسسيما ‘ ظل توفر المكانيات وخاصسة عÓمة
النوعية.
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طمار من باتنة:

الÎقوي اŸدعم لن يكون بدي Óلصسيغة البيع باإليجار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسستئناف الرحÓت بعد تعليق إاضسراب مسستخدمي اÓŸحة ا÷وية

نراهن على تسسليم أاحياء سسكنية وليسس سسكنات

فصش-ل ،ع-ب-د ال-وح-ي-د ط-م-ار وزي-ر
السشكن والعمران واŸدينة ‘ ،فحوى
لج - - - -راءات ا÷دي- - - -دة اÿاصش- - - -ة
ا إ
ب-اŸرسش-وم ال-ت-ن-فيذي اŸتعلق بتنظيم
ب- -رن -ام -ج سش -ك -ن -ات الÎق -وي اŸدع -م
لل-ب-ي-ا““ ،ب-ال-ت-أاك-ي-د على
اŸع-روف بـ«ا أ
ح- -رصس ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري -ة ع -ل -ى
ت- -ن- -وي- -ع صش- -ي- -غ السش- -ك- -ن ل- -ل- -ت- -ك -ف -ل
ب- - -انشش - -غ - -الت ا÷زائ - -ري ‘ Úه - -ذا
ال-ق-ط-اع ا◊سش-اسس ت-ن-فيذا لتعليمات
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة.
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وأاكد طمار ،خÓل جلسسة عمل Ÿناقشسة
واقع قطاع السسكن ،على هامشس زيارة عمل
وتفقد قادته ،إا ¤عاصسمة اأ’وراسس باتنة ،أان
صس -ي -غ -ة الÎق -وي اŸدع-م ا÷دي-دة ل-ن ت-ك-ون
ب -دي -ل -ة لصس-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار ،م-وضس-ح-ا أان
ال -ت -م -وي -ل اŸا‹ ف-ي-ه-ا سس-ي-ك-ون م-تسس-اوي م-ع
التطور ‘ اŸشسروع ،مضسيفا أان ‰طا جديدا
جاء لتنويع الصسيغ السسكنية وتطبيق ﬂطط
عمل ا◊كومة ا÷ديد.
وكشسف طمار باÿصسوصس عن قرار الوزارة
ب -إا‚از  70أال -ف وح -دة م -ن صس-ي-غ-ة الÎق-وي
اŸدعم ،على الوطني ،مشسÒا إا ¤أانه سسيتم
ن-ه-اي-ة ه-ذا اأ’سس-ب-وع ا÷اري ال-ت-وق-ي-ع رسس-ميا
على تعليمت Úوزاريت ÚمشسÎكت Úاأ’و ¤بÚ
قطاعه ووزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية يتحدد Ãوجبها دور كل من
الوا‹ ورئيسس الدائرة وكذا رئيسس اÛلسس
الشس -ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ‘ إاع-داد ال-ق-وائ-م اÿاصس-ة
ب -ه -ذه الصس -ي -غ -ة السس -ك -ن-ي-ة ا÷دي-دة واخ-ت-ي-ار
مواقعها ومسستحقيها ومتابعتها من البداية،
وذلك ل -ل -ح -د م -ن ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي ي-رت-ك-ب-ه-ا
اŸرق-ون ب-ع-د تسس-ل-م-ه-م ل-ل-مشس-اري-ع السس-ك-ن-ية،
بعدم إا“ام عمليات اإ’‚از وتسسجيل تأاخر
كب ‘ Òالتسسليم وكذا عدم احÎام مقاييسس
اإ’‚از.

“ويل األلبيا من الصسندوق الوطني للسسكن
أاما التعليمة الثانية يضسيف طمار فسستكون

واŸسسؤوول ÚاÙلي.Ú

ألول مرة بطاقية وطنية للمقاولÚ
ومكاتب الدراسسات

ب Úوزارة السسكن واŸالية لتنظم بدورها أاطر
السسكن الÎقوي اŸدعم ‘ صسيغته ا÷ديدة
من ا÷انب اŸا‹ ومدى مسساهمة كل طرف
‘ ال- -ع- -ق -د ،اÿاصس ب -ت -م -وي -ل السس -ك -ن وذلك
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ح-ق اŸواط-ن وك-ذا ح-قوق
ال -دول -ة واŸرق Úال -ع -ق -اري ،Úوسس-ي-ت-م حسسب
طمار Ãوجب هذه التعليمة ””الهامة”” مرور كل
اأ’م- - -وال اŸرصس - -ودة إ’‚از  70أال -ف وح-دة
سسكنية ترقوية مدعمة على الصسندوق الوطني
للسسكن بهدف مراقبتها وا◊فاظ عليها.
وخÓل تفقده لعدد من اŸشساريع بكل من
بلديات وادي الشسعبة ،بريكة ،وباتنة ،انتقد
طمار بطء اأ’شسغال ‘ عدد من اŸشساريع
خ -اصس -ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضس-ري-ة ورب-ط
التجمعات السسكنية ا÷دية Ãختلف شسبكات
التطه Òوالصسرف الصسحي والكهرباء والغاز،
وشسدد على وجوب إاعداد برنامج عمل صسارم
’سس -ت -دراك ال -ت-أاخ-ر اŸسس-ج-ل ‘ ب-عضس ه-ذه
اŸشساريع.
وبحي باركا فوراج Ãدينة باتنة ،أاكد طار
خÓل وضسع حجر اأ’سساسس إ’‚از مشسروع بناء
 2000وحدة سسكنية من ذات صسيغة العمومي
اإ’ي- -ج- -اري ،أان ال- -ت- -وج- -ه ا÷دي- -د ◊ك- -وم- -ة
ا÷زائرية يقوم على إاسسÎاتيجية تسسليم أاحياء
و›م- -ع -ات سس -ك -ن -ي -ة ول -يسس ›رد سس -ك -ن -ات
ج -م -اع -ي -ة م -ن -ت -ق -دا بشس-دة تسس-ل-ي-م اŸف-ات-ي-ح
أ’صس -ح -اب السس -ك -ن-ات دون اسس-ت-ك-م-ال أاشس-غ-ال
التهيئة اÿارجية وربطها Ãختلف الشسبكات
ﬁم Ó- - -اŸسس - -ؤوول - -ي - -ة Ÿدي - -ري ال - -ق - -ط - -اع

وخÓل لقائه بعدد من اŸرق ÚواŸقاولÚ
ومكاتب الدراسسات أاشسار طمار إا ¤اسستحداث
دائرته الوزارية للبطاقية الوطنية للمقاولÚ
ومكاتب الدراسسات ،والتي من شسأانها إاعطاء
تصسور واضسح لكل الشسركاء ‘ قطاع السسكن
حول توجه الدولة ‘ هذا اÛال ،داعيا كل
اŸسسؤوول ÚاŸكلف Úبقطاع السسكن با’عتماد
عليها مسستقب Óقبل منح اŸشساريع لوضسع حد
نهائي Ÿشساكل احتكار إا‚از اŸشساريع لفئة
معينة من اŸقاول ÚواŸرق ،Úوهو ما يؤودي
إا ¤حدوث مشساكل ‘ اإ’‚از ونزاعات بÚ
اŸواطن Úالذين حسسب طمار كانوا سسببا ‘
تعطل العديد منها بسسبب عجزهم عن تسسديد
اŸسس-ت-ح-ق-ات اŸال-ي-ة ال-ع-ال-ق-ة ل-دي-ه-م لفائدة
أاصسحاب اŸشساريع ،كاشسفا ‘ هذا الصسدد عن
إاحصساء الوزارة أ’ك Ìمن  16أالف حالة نزاع
ب Úمرق Úعقاري Úومواطن.Ú
وأاشس-رف ط-م-ار خÓ-ل زي-ارت-ه ل-ب-ات-ن-ة ع-ل-ى
وضسع حجر اأ’سساسس إ’‚از مشسروع سسكني
ضسخم يتمثل ‘  2500سسكن ضسمن صسيغة البيع
باإ’يجار بكل من دائرتي باتنة وبريكة ،ملحا
ع- -ل -ى ضس -رورة إاع -ط -اء اأ’ول -وي -ة ‘ ا‚ازه -ا
Ÿؤوسسسسات البناء اÙلية لتشسجيعها.
وببلدية وادي الشسعبة وضسع وزير السسكن
حجر اأ’سساسس لبناء عدة مرافق عمومية تابعة
ل-ق-ط-اع ل-ل-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ع-د معاينته
Ÿوق- -ع 1650وح-دة سس-ك-ن-ي-ة م-ن صس-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع
ب-اإ’ي-ج-ار Œري أاشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا اÿارج-ي-ة،
ليختتم زيارته بتسسليم اŸفاتيح للمسستفيدين
بـ 9بلديات من حصسة  2186سسكن من صسيغتي
السسكن العمومي اإ’يجاري والÎقوي اŸدعم
وك -ذا م -ق -ررات ا’سس -ت -ف-ادة م-ن  1600إاعانة
ل-لسس-ك-ن ال-ري-ف-ي ال-ت-ي اسس-ت-ف-ادت م-نها الو’ية
نهاية  ،2017وسسلم طمار للوا‹ إاعانة مالية
تقدر بـ 1مليار دج موجهة ’سستكمال أاشسغال
التهيئة اÿارجية بعدد من اŸشساريع السسكنية
بالو’ية.

ا÷لسشات الوطنية لرسشكلة النفايات الصشلبة بسشكيكدة

اسش - - - -ت- - - -أان- - - -فت اÿط- - - -وط ا÷وي- - - -ة
ا÷زائ -ري -ة رح Ó-ت-ه-ا ،سش-ه-رة اÿم-يسس
إا ¤ا÷م-ع-ة ،بشش-ك-ل ع-ادي ب-ع-د ت-ع-ل-يق
لضشرابهم،
مسشتخدمي اÓŸحة ا÷وية إ
حسش - -ب - -م - -ا ع - -ل- -مت واج ل- -دى اŸك- -ل- -ف- -ة
لع Ó-م بشش -رك-ة ال-طÒان ال-وط-ن-ي-ة،
ب -ا إ
منية برطوشس.
وأاوضس- -حت ب -رط -وشس أان ””اإ’ضس -راب ال -ذي
شسنه مسستخدمو اÓŸحة ا÷وية ،أامسس اأ’ول،
قد ” تعليقه على السساعة  1:30صسباحا””،
م -ؤوك -دة أان ””ال -رح Ó-ت ان -ط Ó-ق -ا م -ن م-ط-ار
ا÷زائر العاصسمة قد اسستوؤنفت بشسكل عادي””.
و ب -خصس -وصس اضس -ط -راب -ات ال -ن -ق-ل ا÷وي
الذي تسسبب فيه اإ’ضسراب على الصسعيدين
الوطني والدو‹ ،طمأانت ذات اŸسسؤوولة أان
اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية ””سستسسعى جاهدة
ل -ت -دارك ال -ت -أاخÒات والسس -م -اح ل -ل-مسس-اف-ري-ن
با’لتحاق بوجهاتهم اأ’صسلية””.
ج - -اءت ح- -رك- -ة اإ’ضس- -راب ال- -ت- -ي شس- -ن- -ه- -ا
مسس- -ت- -خ- -دم- -و اÓŸح- -ة ال- -ت -ج -اري -ة لشس -رك -ة
اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية ظهÒة أاول أامسس
اÿميسس بعد تلك التي بادروا بها يوم ا’ثنÚ
ال -ف -ارط ،تضس -ام -ن -ا م -ع زم Ó-ئ -ه -م اŸع -ن -يÚ
بالعقوبات اŸتخذة من قبل اŸديرية العامة
للشسركة بسسبب ””التحريضس على تنظيم إاضسراب
غ Òقانو.””Ê
وكانت شسركة اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية
قد أاعلنت أاو’ عن اتخاذها ””إاجراءات إادارية””
ضسد سسبعة أاشسخاصس قاموا بـ ””التحريضس”” على
إاضسراب مسستخدمي اÓŸحة التجارية ا’ثنÚ

جمع ما يقارب  22مليون طن سسنة 2017

خسسارة  328مليار دينار بسسبب رمي  16.5مليون من النفايات الصسلبة
كشش- -ف أاون- -يسس ب- -ن م- -ه -ن -ي -ة ،رئ -يسس
دائرة بالوكالة الوطنية للنفايات خÓل
أاشش - -غ - -ال ا÷لسش - -ات ال - -وط - -ن - -ي - -ة ح- -ول
““اسشÎج -اع ورسش-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات الصش-ل-ب-ة
وتثمينها““ التي احتضشنها قصشر الثقافة
والفنون بسشكيكدة ،عن جمع ما يقارب
 22م -ل -ي -ون ط -ن م-ن ال-ن-ف-اي-ات ب-ج-م-ي-ع
أان- -واع -ه -ا خ Ó-ل السش -ن -ة اŸاضش -ي -ة ع -ل -ى
اŸسشتوى الوطني““ ،مششÒا إا ““¤تضشاعف
حجم النفايات اŸنزلية والتي قدرت ب
 3باŸائة ‘ ظرف سشنة ،معتÈا أان هذه
النسشبة كبÒة ومن الضشروري ““–سشيسس
اŸواط-ن Úبضش-رورة ال-ف-رز اŸن-ز‹ ح-ت-ى
تتمكن مؤوسشسشات الرسشكلة من اسشÎجاع
ال-ن-ف-اي-ات ب-ط-ري-ق-ة سش-ه-لة““ ،مضشيفا أان ““
ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ن -ف -اي -ات ت -ق -وم
Ãرافقة اŸؤوسشسشات وا÷ماعات اÙلية
‘ ه -ذا اÛال ل -تسش -ه -ي-ل ع-م-ل-ي-ة ا÷م-ع
والرسشكلة ‘ نفسس الوقت““.
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قدم علي حليمي ،رئيسس ا÷معية الوطنية
◊ماية البيئة ومكافحة التلوث ،رقم  16مليون
و 500ط -ن م -ن ال -ن -ف -اي-ات ال-ت-ي ت-رم-ى ع-ل-ى
اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،وف-ق إاحصس-ائ-ي-ات لدراسسة
أاخÒة Èÿاء ،وأاوضسح أان قيمة هذه النفايات
الصس-ل-ب-ة ت-ق-ارب  328م-ل-ي-ار دي-ن-ار ،تخسسرها
اÿزينة ‘ السسنة”” ،لهذا يرى رئيسس ا÷معية
الوطنية ◊ماية البيئة ومكافحة التلوّث ،من
ضس -رورة ع -ادة ه -ذه الÌوة وج -ع -ل -ه -ا ل -ف -ائ-دة
اÛتمع با’سستثمار ‘ هذا اÛال من قبل
اŸؤوسسسس -ات ،ال -ت -ي سس -ت -خ -ل -ق ث -روة ك -بÒة ‘
ا÷زائر وتقضسي على البطالة ،وكذلك أاضساف
حليمي”” رسسكلة هذه النفايات وإاعادة تدويرها
واسستغÓلها ‘ تسسويق منتوجات يجنب البيئة
التلوث””.
وأاوضسح حليمي ””أان جمعيته تعمل بالتنسسيق

مع وزارة البيئة وخاصسة مديريات البيئة على
اŸسستوى الو’يات ،وهذه ا÷لسسات الوطنية
لرسسكلة النفايات الصسلبة التي ” الشسروع فيها
خÓل السسادسس والعشسرين من الشسهر اŸاضسي
بعنابة ،واليوم بو’ية سسكيكدة ،بهدف توعية
و–سس- -يسس اŸواط- -ن ب -ا’سس -ت -ث -م -ار ‘ ›ال
اسسÎجاع ورسسكلة النفايات الصسلبة””.
وأاضس -اف ذات اŸت -ح -دث”” ،ه -ذا اŸشس -روع
ال -واع -د ال -ذي ان -ط -ل -ق Ãع -ي -ة وزارة ال-ب-ي-ئ-ة،
منذ ،2001اصسطدم Ãعوقات كثÒة ‘ طريق
Œسسيده ،ومازال  ⁄يحقق النتائج اŸرجوة
منه ،لهذا نعمل على إاعادة إاحيائه بالتوعية
وال -ت -حسس -يسس ،أ’ن رسس-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات مشس-روع
واع -د ،اق -تصس-ادي-ا وب-ي-ئ-ي-ا ،خ-اصس-ة وأان اŸواد
الصس -ل-ب-ة Ãخ-ت-ل-ف اأ’ن-واع ت-رم-ى ‘ اÙي-ط
ومصسÒه- -ا ت- -ل -ويث ال -ب -ي -ئ -ة ،وب -ال -ت -ا‹ تضس -ر
بالصسحة العمومية””.
وتبقى عملية اسسÎجاع النفايات ،بحسسب
رئيسس ا÷معية الوطنية ◊ماية البيئة ،ضسعيفة
ل -ع -دم إاق-ب-ال اŸسس-ت-ث-م-ري-ن ال-ك-ب-ار ع-ل-ى ه-ذا
ال -نشس -اط ،وع -دم ت -وف -ر مصس -ان -ع ك -بÒة ع -ل -ى
اŸسس- -ت- -وى ال -وط -ن -ي ت -ع -م -ل ع -ل -ى اسسÎج -اع

النفايات خصسوصسا فيما تعلق بالورق والزجاج
والبÓسستيك التي سستعود بفائدة كبÒة على
ا’قتصساد الوطني ‘ حال اسسÎجاعها ،حيث
أان نسس -ب -ة اسسÎج -اع ال -ن -ف -اي-ات الصس-ل-ب-ة ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني تصسل إا 5 ¤باŸائة فقط””.
من جهتها ،أاكدت سسمÒة بÒيريشس ،مديرة
البيئة بسسكيكدة أان اإ’سسÎاتيجية التي وضسعتها
هذه اأ’خÒة ،بغرضس تسسي Òأامثل للنفايات
الصسلبة والسسائلة مكنت من اسسÎجاع  500أالف
ل Îمن الزيوت اŸسستعملة خÓل سسنتي 2016
و ،2017حيث تقوم  85باŸائة من اŸؤوسسسسات
ال- -ت- -ي ت -ف -رز ه -ذه ال -زي -وت ب -ت -وج -ي -ه -ه -ا إا¤
ا’سسÎجاع والتثم Úبدل رميها ‘ الطبيعة،
وبالتا‹ تلويث البيئة””.
وأاشسارت مسسؤوولة قطاع البيئة بالو’ية أانه
توجد مؤوسسسست ÚصسغÒت ‘ Úإاطار الوكالة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ’سسÎج- -اع ورسس -ك -ل -ة ال -ن -ف -اي -ات
البÓسستيكية بقدرة اسسÎجاع  6طن شسهريا من
ال -ن -ف -اي -ات”” ،م -ؤوك -دة ع -ل-ى نسس-ب-ة ا’سسÎج-اع
ب- -ال -و’ي -ة ج -د ضس -ئ -ي -ل -ة ح -يث ت -ق -در بـ 0.65
ب - -اŸائ - -ة ،ل - -غ - -ي - -اب ا’سس - -ت- -ث- -م- -ار ‘ ›ال
ا’سسÎج -اع ،اأ’م -ر ال -ذي ج-ع-ل م-راك-ز ال-ردم

بالو’ية مشسبعة””.
كما صسرحت سسهيلة زاهي طموزة مديرة
اŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-ردم ال-ت-ق-ن-ي
بسس-ك-ي-ك-دة  -ك-ل-ي-نسس-ك-ي ،-ال-ت-ي ت-عد مؤوسسسسة
رائدة ‘ اسسÎجاع ورسسكلة النفايات بالو’ية،
أان مؤوسسسستها سسطرت خÓل السسنة اŸاضسية،
برنا›ا طموحا ،من أاهدافه توسسعة النشساط
وإا‚از ورشس- -ات أاخ -رى ıت -ل -ف ال -ن -ف -اي -ات
الصس -ل -ب -ة ،وه -ذه اأ’خÒة ح -ال-ي-ا ت-ق-دم ن-ت-ائ-ج
‡تازة.
وأاوضسحت العامل الواحد بورشسة اسسÎجاع
اŸوادي البÓسستيكية يجني يوميا ما ب400 Ú
و 600كلغ من هذه اŸواد ،ويوجد بالورشسة 14
عام ،Óأاي بعملية حسسابية بسسيطة Áكن لهذه
الورشسة اسسÎجاع أاك Ìمن  8آا’ف كلغ من
اŸواد ال -ب Ó-سس -ت -ي -ك -ي -ة اŸسسÎج -ع-ة ي-وم-ي-ا””،
وب -خصس -وصس ق -ل -ة اŸت -ع-ام-ل Úم-ع اŸؤوسسسس-ة،
أاوضسحت مديرة كلينسسكي ،أان هذا اأ’مر ⁄
يعد مطروحا ‘ الوقت ا◊ا‹ ،واŸؤوسسسسة
ق -د أاب-رمت ات-ف-اق-ي-ات م-ع م-ت-ع-ام-ل ‘ Úه-ذا
اÛال ،وهذه الشسراكة تعطي ثمارها خÓل
السس -ت -ة أاشس -ه -ر اŸق -ب -ل -ة ،وسس-ت-ق-وم اŸؤوسسسس-ة
حينها ،بإاقامة أابواب مفتوحة للتعريف بهده
اإ’‚ازات الهامة””.
ا÷لسسات الوطنية حول اسسÎجاع ورسسكلة
النفايات الصسلبة وتثمينها ،اŸنظمة من طرف
م -دي -ري -ة ال-ب-ي-ئ-ة ل-و’ي-ة سس-ك-ي-ك-دة وا÷م-ع-ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة وم-ك-اف-ح-ة ال-ت-ل-وث،
تهدف حسسب القائم Úعليها ،إا– ¤سسيسس
اŸسستثمرين والشسباب لÓهتمام بهذا اÛال
وكذا تثم Úإامكانات الو’ية ‘ هذا اÛال
ال - -ت- -ي تضس- -م  7م -ؤوسسسس -ات ÷م -ع ورسس -ك-ل-ة
النفايات ،وعرف بهو قصسر الثقافة والفنون
مشساركة كبÒة ،من قبل ا÷معيات التي تهتم
بالبيئة ومكافحة التلوث بالو’ية ،والعديد من
اŸؤوسسسس- -ات ال- -ت- -ي ت- -نشس -ط Ãج -ال رسس -ك -ل -ة
النفايات الصسلبة Ãختلف اأنواعها.

اŸاضس - -ي وال - -ذي قضست ال - -ع - -دال- -ة ب- -ح- -ك- -م
اسس- -ت- -ع- -ج- -ا‹ ي- -وم ا’ث- -ن Úال- -ف- -ارط ””ب -ع -دم
شسرعيته””.
وك- -ان مسس- -ت- -خ- -دم -و اÓŸح -ة ال -ت -ج -اري -ة
ب- -اÿط- -وط ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة ق -د أاع -ل -ن -وا
دخ- -ل- -وه- -م ‘ إاضس- -راب دون إاشس- -ع- -ار راف -عÚ
العديد من اŸطالب من بينها مراجعة شسبكة
اأ’ج- -ور وه- -و اأ’م- -ر ال- -ذي ك- -ان وراء ت- -أاخÒ
العديد من الرحÓت ا÷وية الدولية والوطنية
للخطوط ا÷وية ا÷زائرية.
ك- -م- -ا أاع- -ل- -نت شس- -رك- -ة اÿط- -وط ا÷وي- -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ،أامسس اÿم- -يسس ،ع -ن ””ت -أاج -ي -ل””
رحÓتها انطÓقا من مطار ا÷زائر بسسبب
إاضسراب مسستخدمي اÓŸحة التجارية.

الششروع ‘ تهيئة الطريق الرابط
ب Úالششلف وع Úالدفلى

سسكان وادي الفضسة وكوان
والزمول يتنفسسون الصسعداء

ثمن سسكان بلدية وادي الفضسة Ãا فيهم
م -ن -ط -ق -ت-ي ال-زم-ول وك-وان ،ان-طÓ-ق مشس-روع
ت -ه -ي -ئ -ة ال -ط -ري -ق ال -راب-ط ب Úالشس-ل-ف وعÚ
ال-دف-ل-ى وال-ذي م-ن شس-أان-ه ف-ت-ح أاف-اق ت-ن-م-وية
واسستثمارية واعدة وتنشسيط حركة التشسغيل.
الشسلف /و.ي .أاعرايبي
اŸشس- -روع ال- -ذي ان- -ت -ظ -ره السس -ك -ان م -ن -ذ
سسنوات ،أاعطيت إاشسارة انطÓق أاشسغاله من
ط -رف السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ل-ت-جسس-ي-د ت-ه-ي-ئ-ة
ال-ط-ري-ق ال-راب-ط ب Úوادي ال-فضس-ة وم-ن-ط-ق-ة
أاو’د بن السسعيد ببلدية العبادية بع Úالدفلى
م- -رورا ب- -ب -ق -ع -ت -ي ك -وان اŸع -روف -ة ب -الشس -ط
والزمول على مسسافة أاك Ìمن  5كيلومÎات،
وه- -و اŸسس- -لك ال- -ذي اشس- -ت -ك -ى م -ن -ه سس -ك -ان
ال-ن-اح-ي-ت Úوأاب-ن-اء ب-ل-دي-ة وادي ال-فضس-ة م-ركز
بالنظر إا ¤أاهميته ا’إقتصسادية والتنموية.
وبحسسب رئيسس الدائرة لزرق برحمة فإان
اŸشسروع جاء بحرصس من الوا‹ عبد الله بن
منصسور على اسستغÓل كل اإ’مكانيات اŸادية
وال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-يها هذه اŸنطقة
خ- -دم- -ة ل- -لسس- -ك- -ان وتشس- -ج- -ي- -ع ال- -نشس- -اط -ات
اإ’سس-ت-ث-م-اري-ة وت-رسس-ي-م السس-كان واسستقرارهم
بأاماكنهم.
ويسسمح الطريق بتشسجيع التبادل التجاري
ب ÚاŸناطق التابعة لوادي الفضسة كالزمول
وال -ق-واب-ع وك-وان وم-رك-ز ال-ب-ل-دي-ة وال-ب-ل-دي-ات
اÛاورة ل -ه -ا ك -ح -رشس -ون وال -ك-رÁي-ة وأاو’د
عباسس وبني راشسد من جهة ومناطق العبابسسة
والشس -رف -ة وأاو’د ب -ن السس-ع-ي-د وسس-دي سس-اع-د
ببلدية العبادية واŸناطق اÛاورة لها كعÚ
بويحي وتاشستة والعامرة وغÒها من بلديات
ع Úالدفلى التي تلتقي ‘ شسبكة طرقات
متعددة اإ’Œاهات.
وحسسب السس- -ك- -ان يسس- -م- -ح ه- -ذا اŸشس -روع
ب -اسس -ت -ح -داث ي -د ع -ام -ل-ة نشس-ي-ط-ة ب-ال-ق-ط-اع
الفÓحي الذي تزخر به دائرة وادي الفضسة
ب-الشس-ل-ف وال-ع-ب-ادي-ة ب-ع Úال-دف-ل-ى ،ح-يث م-ن
اŸنتظر أان تنطلق اŸشساريع الفÓحية على
مسستوى أاك Ìمن  3آا’ف هكتار كلها مسساحات
خصسبة بإامتياز حسسب مسسؤوول الدائرة ورئيسس
الغرفة الفÓحية عبد القادر حجوطي الذي
اع-ت ÈاÛه-ودات اŸب-ذول-ة م-كسس-ب-ا ت-ن-م-وي-ا
يفيد القطاع وسسكان الو’ية بالنظر إا ¤جودة
أاراضسيه وموقعها على ضسفاف وادي الشسلف
ال- -ذي ي- -ع- -رف إا‚از جسس- -ر ب -اŒاه Úوادي
الفضسة بالعبادية يقول بلزرق برحمة الذي
كشسف عن مشساريع هامة تضساف Ÿا –قق
م- -ن إا‚ازات ب- -ب- -ل -دي -ات ب -ن -ي راشس -د ووادي
ال -فضس -ة وأاو’د ع -ب -اسس سس -ن -ع -ود ل -ه -ا ضس -م -ن
–ق -ي -ق-ات كÈى لÓ-أف-اق ال-ت-ن-م-وي-ة ب-الشس-ل-ف
اأ’وسسط.
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دعا إا ¤اŸزيد من ا÷هود ومواكبة التطورات ‘ اليوم العاŸي للجمارك

اŸدير العام للجمارك بالنيابة بشسرف على ا’حتفا’ت الرسسمية من وهران
نصسوصص القانون لقانون ا÷ديد جاهزة قبل نهاية السسداسسي اأ’ول

أاّكد اŸدير العام للجمارك بالنيابة ،نور
الدين عÓق ،أاول أامسس اÿميسس من وهران
ن قانون ا÷مارك ا÷ديد سصيكون جاهزا
أا ّ
ب -ع -د ا’ن -ت -ه -اء م -ن نصص -وصص -ه ال -ت -ط -ب-ي-ق-ي-ة
اŸت-ب-ق-ي-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السصنة ا÷ارية ،مÈزا
’داء
حرصس قطاعه على الرفع من مسصتوى ا أ
ا÷مركي لدفع عجلة التنمية ا’قتصصادية
والتجارية وإانعاشس ا’سصتثمار.

وهران :براهمية مسسعودة

قال عÓق ‘ تصصريح للصصحافة عقب إاشصرافه
ع-ل-ى م-راسص-م ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي للجمارك
ع -ل -ى مسص -ت-وى اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-م-ارك Ãع-ي-ة
اأ’م Úال -ع -ام ل -وزارة اŸال -ي -ة أان ق -ان-ون ا÷م-ارك
ال -ذي “ت اŸصص -ادق -ة ع -ل -ي-ه م-ؤوخ-را ب-ح-اج-ة إا¤
نصصوصس تطبيقية نحن حاليا بصصدد إاعدادها ،وهي
العملية التي من اŸنتظر أان يتم ا’نتهاء منها قبل
نهاية السصداسصي اأ’ول من السصنة ا÷ارية““.
وأاوضصح اŸدير العام للجمارك أان  4أافواج عمل
ق- -د شص- -ك- -لت ع- -ل- -ى شص- -ك- -ل ورشص- -ات إ’ع -داد ه -ذه
النصصوصس التطبيقية ،معلنا عن ا’نتهاء من إاعداد
 40نصصا من ›موع  50نصصا تطبيقيا ينظم عمل
أاعوان ا÷مارك واŸتعامل Úا’قتصصادي Úيتوزع
ع -ل -ى م -راسص -ي -م ت -ن -ف-ي-ذي-ة وم-ق-ررات وغÒه-ا م-ن
ال -ق -وان Úال -ت-ي تشص-م-ل ع-ل-ى ع-دة مسص-ائ-ل خ-اصص-ة
بنظام عمل جهاز ا÷مارك كاإ’جراءات ا÷مركية
والبيع باŸزايدة والعبور.
وأاشص - - -ار أان ال- - -ه- - -دف اأ’سص- - -اسص- - -ي م- - -ن ه- - -ذه
اإ’صصÓحات ا÷مركية ينحصصر أاسصاسصا ‘ –سصÚ
اŸناخ التجاري خدمة لÓقتصصاد الوطني ،معÈا ‘
ال -وقت ن -فسص -ه ع -ن ح -رصس ق -ط -اع-ه ع-ل-ى –ق-ي-ق
مسص -اع -ي ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ت-ع-زي-ز ع-م-ل-ي-ة
مكافحة الغشس من خÓل تأام Úالعمليات التجارية
وتقوية الشصراكة مع اŸؤوسصسصات وتطوير التعاون
وتبادل اŸعلومات مع جمارك دول أاخرى.

تعميم الرقمنة على كل اŸصسالح
ا÷مركية خÓل العام ا÷اري
ك- -م- -ا ذ ّك- -ر ب- -اŸه- -ام اأ’م -ن -ي -ة ا÷دي -دة إ’دارة
ا÷م -ارك ال -ت -ي ت -ب ّ -ن -ت ‘ إاصص Ó-ح -ات-ه-ا ا÷دي-دة
تكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصصال من أاجل القيام
باŸهام اŸوكلة إاليها على أاحسصن وجه ،مشصددا ‘
ه -ذا الصص -دد ع -ل-ى ضص-رورة ال-ت-نسص-ي-ق ““ال-دائ-م““ بÚ
مصصالح ا÷مارك وﬂتلف اأ’سصÓك اأ’منية من
أاج-ل ت-ع-زي-ز اŸراق-ب-ة ،مضص-ي-ف-ا ب-أان-ه سص-ي-ت-م تنظيم
دورات تكوينية لفائدة ا÷مركي Úوذلك ‘ إاطار
اŸسص- -اع- -ي ال- -رام- -ي- -ة إا ¤عصص- -رن- -ة ه -ذا السص -لك
النظامي.
وأاشص - -ار ‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار إا ¤أان ال - -نشص - -اط - -ات
ا÷مركية سصتنتقل رسصميا خÓل العام ا÷اري إا¤
ن-ظ-ام م-ع-ل-وم-ات-ي ج-دي-د ي-رسص-م م-رح-ل-ة ال-رق-منة،
م -ب ّ-ي -ن -ا أان -ه ““” إاي -ج-اد صص-ع-وب-ة ك-بÒة ‘ ﬂط-ط
التمويل خÓل العام اŸاضصي‡ ،ا اضصطرهم إا¤
Œميد كل التمويÓت ،وقد ” خÓل هذه السصنة
عرضس مناقصصة من اجل اختيار مكتب دراسصات
يتو ¤إانشصاء نظام اŸعلومات““.
كما تطّرق إا ¤أاهمية الرقمنة خاصصة فيما
يتعلق بالتصصاريح ا÷مركية ومنح مزيد من الدقة

على معطيات القيمة وا◊جم ıتلف اŸنتجات
سصيما منها الطاقوية واÙروقات ،مؤوّكدا أاّن هذه
العملية التي سصيتم تعميمها خÓل العام ا÷اري
سصتسصاهم ‘ تدعيم مصصاحبة ا’سصتثمار اŸنتج،
فضص Óعن دعم فعالية ا÷هاز ا÷مركي خدمة
Ÿصصلحة ا’قتصصاد الوطني وحمايته.

نظام التصسريح ا’لكÎو ÊاŸباشسر حيز اÿدمة
خÓل السسداسسي اأ’ول لهذا العام
ه- -ذا وسص- -ي -دخ -ل ن -ظ -ام ال -تصص -ري -ح ا’ل -كÎوÊ
اŸب -اشص -ر اÿاصس ب -ال -تصص-ري-ح ب-ال-ع-م-ل-ة واأ’شص-ي-اء
الثمينة حيز اÿدمة خÓل السصداسصي اأ’ول من
العام ا÷اري ،وهذا ‘ إاطار تفعيل اıطط
ا’سصÎاتيجي للجمارك ،فيما سصيمّكن هذا النظام
م -ن تسص -ه -ي -ل اإ’ج -راءات ا÷م -رك-ي-ة ورب-ح ال-وقت
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -مسص -اف -ري -ن وب -ال-ت-ا‹ ال-ت-ق-ل-يصس م-ن
اإ’جراءات ا÷مركية ،حسصبما صصرح به اŸدير
العام للجمارك خÓل نفسس اŸناسصبة.
«ومن شصأان التصصريح ع Èاإ’نÎنت عن العملة
واأ’شصياء الثمينة اأ’خرى أان ّÁكن أاك Ìمن ضصمان
الراحة و السصÓسصة بالنسصبة للمسصافرين من جهة،
ومن مكافحة ظاهرة تبييضس اأ’موال الناجمة عن
بطرق غ Òشصرعية من جهة أاخرى““ يضصيف نفسس
اŸسص- -ؤوول م- -ع- -تÈا ه- -ذا اإ’ج- -راء ا÷دي -د ““دل -ي -ل
ملموسس““ عن –ديث هذه اŸؤوسصسصة التابعة للدولة.

–ويل 21مليار دج بطريقة غ Òقانونية

وب -ل-غ-ة اأ’رق-ام ،أاشص-ار إا ¤اŸن-ح-ى ال-تصص-اع-دي
ال- -ذي ع -رف -ت -ه ﬂال -ف -ات الصص -رف خ Ó-ل ال -ع -ام
اŸاضصي ،من خÓل إاحصصاء  11400قضصية ،تتعلق
Ãخالفة قانون الصصرف ،ليتضصاعف عدد القضصايا
خÓل شصهر جانفي ا÷اري إا 11600 ¤قضصية ،أاي
بزيادة تقدر بـ 200قضصية تخصس معظمها عمليات
تهريب العملة الصصعبة وتبييضس اأ’موال ،تورطت
فيها مؤوسصسصات اقتصصادية ومسصتوردون جزائريون
وأاجانب ،إاضصافة إا– ¤ويل  21مليار دج بطريقة
غ Òقانونية ،لÒتفع هذا اŸبلغ إا 13 ¤مليار ‘
ظ -رف  9أاشص -ه -ر ف -ق -ط حسص -ب -م-ا صص-رح ب-ه ن-فسس
اŸسص -ؤوول .وب -خصص-وصس –صص-ي-ل اŸداخ-ي-ل ،أاع-ل-ن
اŸتحدث عن –صصيل واسصÎجاع نحو  45مليار
دج و  595م -ل-ي-ون سص-ن-ت-ي-م خÓ-ل ال-ع-ام اŸنصص-رم،
م- -رج- -ع- -ا ذلك إا– ¤ق- -ي- -ق -ات مصص -ال -ح ال -رق -اب -ة
ومكافحة الغشس التي كشصفت عن تورط عدد من
الشصركات الوهمية والتجار واŸسصتثمرين ‘ تهريب

صصندوق الضصمان ا’جتماعي

حملة توعية Ÿسسؤوو‹ اŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية بسسطيف

ن -ظ-مت ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة
ل-لصص-ن-دوق الوطني للتأامينات
ا’ج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة ل - -ل- -ع- -م- -ال
’ج -راء ،بسص -ط -ي -ف ،ن -ه -اي -ة
ا أ
’سص- -ب- -وع ،ي- -وم- -ا –سص -يسص -ي -ا
ا أ
ل- -ف- -ائ -دة مسص -ؤوو‹ اŸؤوسصسص -ات
’ع Ó-م -ه -م
ا’سص- -تشص -ف -ائ -ي -ة ،إ
ب- -أاه- -م اŸسص -ت -ج -دات اÿاصص -ة
ب-ال-دف-ع ا’ل-كÎو Êوالتصصريح
عن بعد ،بحضصور عدد هام من
‡ثلي قطاع الصصحة.
الصص -ن -دوق اŸذك-ور سص-خ-ر ك-ل
التسصهيÓت لهذه العملية التي تتم
ع Èا’نÎنت باŸوقع ا’لكÎوÊ
ل- -لصص- -ن- -دوق ،ع- -ن ط- -ري- -ق ب- -واب -ة
ال -تصص-ري-ح ع-ن ب-ع-د بصص-ف-ة ف-وري-ة
وب - -ك- -ل آام- -ان 24سصا24/سص -ا ع -ل-ى
مدار اأ’سصبوع ،دون عناء التنقل
إا ¤مصصالح الصصندوق ودون تقدË
أاي وثيقة.
وق -د وضص -ع -ة ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة
بسص - -ط- -ي- -ف –ت تصص- -رف أارب- -اب
العمل  6مراكز أاسصاسصية Ÿن ⁄
يتمكن من الولوج للبوابة أ’ي سصبب
ك -ان ،وه -ي م -رك -ز اŸق -ر ودوائ -ر
العلمة وع ÚوŸان وع ÚالكبÒة
وبوقاعة وع Úأازال.
وحسصب قسصوم ،اŸكلفة بخلية
اإ’صصغاء بالوكالة فقد أاتت العملية
بثمارها اŸرجوة ،حيث ” دفع
ال - -تصص - -ري - -ح - -ات أ’ك Ìم- -ن 7050
مسصتخدم من صصال  ،15073وتبقى
ال -ع -م -ل -ي -ة مسص -ت-م-رة إا ¤غ-اي-ة 31

جانفي ا÷اري كآاخر اجل إ’يداع
التصصريحات.
وي- -واصص- -ل الصص- -ن -دوق ان -ت -ه -اج
سص -ي -اسص -ة ال -ت -حسص -يسس وال -ت -وع -ي -ة
ب-ك-ث-اف-ة وب-اسص-ت-ع-م-ال ك-ل ال-قنوات
اŸت- -اح -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -و’ي -ة
’سصتقطاب اك Èعدد ‡كن من
أارب - -اب ال - -ع - -م - -ل ب - -غ - -رضس دف - -ع
ال- -تصص- -ري- -ح- -ات السص -ن -وي -ة أ’ج -ور
ع- -م- -ال- -ه -م ،وه -ذا م -ا ي -ع -ت Èم -ن
التزاماتهم القانونية ،أ’ن التأاخر
‘ دفع هذه التصصريحات يسصبب
غ -رام -ات ت -أاخ ،Òك-م-ا ان-ه ي-ع-ط-ل
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل اأ’‚ع باŸؤومنÚ
اجتماعيا.

توزيع  2390وحدة قريبا
اشص - -رف ،أاول أامسس اÿم - -يسس،
وا‹ سص -ط -ي -ف ن -اصص-ر م-عسص-ك-ري،
ب-ب-ل-دي-ة ع Úا◊ج-ر ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
تسصليم مفاتيح  50مسصكنا ترقويا
م -دع -م -ا أ’صص -ح-اب-ه-ا ب-ع-د ان-ت-ه-اء
جميع اأ’شصغال والربط Ãختلف
الشص- - -ب - -ك - -ات الضص - -روري - -ة ،وه - -ي
السص -ك -ن -ات ال -ت-ي أا‚زه-ا اŸرق-ي
العقاري شصركة التضصامن سصعيدي.
“ت العملية وسصط ارتياح كبÒ
للمسصتفيدين من هذه العملية التي
تدخل ‘ إاطار توزيع السصكن بكل
أاصص- -ن- -اف- -ه ،وال- -ذي شص- -رعت ف -ي -ه
السص -ل -ط -ات ال -و’ئ-ي-ة ،م-ن-ذ ب-داي-ة
السص -ن -ة ا÷اري -ة ،ح -يث سص -ب-ق ل-ه-ا

توزيع ‘ اأ’يام اأ’خÒة حصصة من
 450مسصكنا ببلدية سصطيف ،وكذا
 490وحدة سصكنية بكل من بلديتي
ال -ع -ل -م -ة وال -ق -ل-ت-ة ال-زرق-اء ،شص-رق
ال -و’ي -ة ،م-ن-ه-ا  450ل-ل-ع-لمة و40
بالقلتة الزرقاء ،وقد أا‚زها كل
م - -ن دي - -وان الÎق - -ي - -ة وال- -تسص- -يÒ
العقاري ومرقيان عقاريان.
وم - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ت- -ع- -ت- -زم
السص- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ت -وزي -ع 400
وحدة سصكنية أاخرى جاهزة على
مسص-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،خÓ-ل شص-ه-ر م-ارسس
اŸقبل ،فيما ذكر مصصدر من إادارة
ال - -و’ي- -ة ان  2390وح-دة سص-ك-نية
سص -ي -ت -م ت-وزي-ع-ه-ا ‘ ع-دة ب-ل-دي-ات
خÓل اأ’شصهر القليلة اŸقبلة عÈ
عدة بلديات.
نشص Òإا ¤أان السصنة اŸنصصرمة
 2017شصهدت توزيع  4029مسصكن
ع- -م- -وم- -ي إاي- -ج -اري ،ف -ي -م -ا “ت
ب- -ر›ة ت -وزي -ع  2297وح -دة م-ن
نفسس النمط خÓل السصنة ا÷ارية،
أاما عن صصيغة البيع باإ’يجار ،فقد
” ت - -وزي - -ع  2136وح-دة سص-ك-ن-ية
خÓ- -ل سص- -ن -ة  ،2017م - -ع ب - -ر›ة
ت-وزي-ع  1600وح -دة خÓ-ل السص-ن-ة
ا÷اري -ة ،و ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ب-ن-اء
الريفي ،فقد ” توزيع  3567إاعانة
أ’صص -ح -اب-ه-ا ع Èت-راب ال-و’ي-ة ‘
ال -ع -ام اŸاضص -ي ،وت-ت-وق-ع ا÷ه-ات
اŸع-ن-ي-ة ت-وزي-ع  2339إاع-ان-ة على
مسصتحقيها خÓل العام ا÷اري.

سسطيف :نور الدين بوطغان

اŸبلغ سصالف الذكر‡ ،ا يدعو حسصبه إا ¤ضصرورة
العمل على بذل اŸزيد من ا÷هود و–ي Úخطة
العمل للتصصدي لعصصابات تهريب اأ’موال.
وأارجع اŸدير العام أاسصباب ارتفاع ﬂالفات
الصص -رف إا÷ ¤وء ه -ؤو’ء إا ¤ط -رق اح -ت -ي -ال -ي -ة ‘
تهريب العملة والتي كشصفت عن تورط فيها حتى
مواطنون من خÓل تقييم تصصاريح كاذبة ،من خÓل
التزوير ‘ التصصاريح بفوارق مالية أاو فوارق ‘ وزن
السص -ل -ع-ة ب-اŸق-ارن-ة م-ع اأ’رق-ام اŸب-ي-ن-ة ‘ رخصس
ا’سصتÒاد.
وب -خصص -وصس اŸل -ف -ات اÙال -ة ع -ل-ى ال-ع-دال-ة،
كشصف عن إاحصصاء ما يزيد عن  3000ملف على
العدالة ،متعلقة بشصركات اسصتÒاد وطنية وأاخرى
أاجنبيةŒ ،اوزت الغرامات اŸفروضصة عليها 27
م-ل-ي-ار دي-ن-ار ،وع-ن ط-ب-ي-ع-ة اıال-ف-ات اŸسص-جلة،
أاشصار إا ¤أان معظمها ،تتمثل ‘ تصصريحات كاذبة
وم-غشص-وشص-ة ب-ال-نسص-ب-ة إا ¤م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-ي-م-ة السص-ل-ع
اŸسص -ت -وردة وصص -ن -ف-ه-ا وم-نشص-ئ-ه-ا ،إا ¤ج-انب سص-ل-ع
أاخرى ›مركة بفوات Òمزورة ،زيادة على –ويل
اŸزايا ا÷بائية اŸمنوحة للمتعامل Úا’قتصصاديÚ
عن مقصصدها اأ’صصلي ‘ إاطار اŸشصاريع.
وحسصب اŸدير العام للجمارك فسصتكون سصنة
 2018سص -ن-ة ““ل-ل-ح-د م-ن ﬂال-ف-ات صص-رف ال-ع-م-ل-ة
الصصعبة وتبييضس اأ’موال إا ¤جانب فرضس الرقابة
ع -ل -ى اŸواد اŸم -ن -وع -ة م -ن ا’سص-تÒاد  ،ل-ي-خ-ت-ت-م
ا’سصتعراضس بتشصكيل زهرة مكونة من أالوان العلم
ال -وط -ن -ي ،ك-م-ا ك-ان ا◊ف-ل ف-رصص-ة ل-ت-ق-ل-ي-د ال-رتب
شصملت مراقب عام رئيسصي ،مراقب عام ،مفتشس
رئ -يسس ،ضص -اب -ط رق -اب -ة ،ع-ري-ف ،و” أايضص-ا ت-وزي-ع
وتسصليم اŸيداليات للفائزين Ãسصابقة نهائي الرمي
باŸسصدسس.

اŸدير ا÷هوي للجمارك
لناحية البليدة من تيبازة:

تشسغيل نظام معلوماتي ◊ماية
النشساطات ا’قتصسادية قريبا

كشصف اŸدير ا÷هوي
ل-ل-ج-م-ارك ل-ن-احية البليدة
ع -ب -د ال-ك-ر Ëال-ع-ايب أاول
أامسس ،ع- - - -ل- - - -ى ه- - - -امشس
اح -ت-ف-ال-ي-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي
ل- -ل- -ج- -م- -ارك ب- -اŸك- -ت -ب -ة
ال- -رئ -يسص -ي -ة ل -ل -م -ط -ال -ع -ة
ال -ع -م -وم -ي-ة ب-ت-ي-ب-ازة ،ع-ن
انخفاضس ﬁسصوسس لقيمة
اŸداخيل اŸالية للتصصاريح ا÷مركية خÓل العام
اŸنصصرم مقارنة مع سصنة .2016
قال اŸدير ا÷هوي للجمارك بهذا الشصأان بأاّن
العام اŸنصصرم شصهد تسصجيل أازيد من  26أالف تصصريح
بقيمة مالية بلغت  200مليار دج فيما بلغت القيمة
اŸالية اŸسصجلة خÓل سصنة  2016حدود  300مليار
دج Ÿا يعادل  31أالف تصصريح جمركي ،وأارجع عبد
ال- -ك- -ر Ëال -ع -ايب ه -ذا ا’ن -خ -ف -اضس اÙسص -وسس إا¤
انعكاسس مباشصر لواقع ا’قتصصاد الوطني الذي يشصهد
تراجعا ملحوظا ‘ نسصبة الواردات ıتلف السصلع
مقابل تنويع ملحوظ للصصادرات ،كما أاشصار اŸدير
ا÷هوي للجمارك إا ¤تسصجيل  241جنحة تهريب
خÓل العام الفارط.
و‘ معرضس حديثه عن اإ’سصÎاتيجية ا÷ديدة
اŸع- -ت- -م- -دة م- -ن ط- -رف ال- -ق- -ط -اع لÎق -ي -ة ال -نشص -اط
ا’قتصصادي بشصكل عام قال اŸدير ا÷هوي للجمارك
ب -أان ال -ق -ط -اع سص -ي -ع-م-ل مسص-ت-ق-ب Ó-ع-ل-ى إادراج ب-عضس
الرسصوم وا◊قوق ‘ بعضس التعامÓت ‘ ا÷وانب
اŸتعلقة با’سصتÒاد ’سصتدراك النقصس ا◊اصصل ‘
ا÷ب -اي -ة ال -ع-م-وم-ي-ة إاضص-اف-ة إا ¤ت-بسص-ي-ط اإ’ج-راءات
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ت- -ن- -وي- -ع الصص- -ادرات م -ن ح -يث “كÚ
اŸت -ع -ام -ل Úا’ق -تصص -ادي Úم -ن رب -ح ال -وقت وخ-فضس
تكاليف ا÷مركة مع اإ’شصارة إا– ¤ضص ÒاŸديرية
ال-ع-ام-ة ل-ل-ق-ط-اع ل-ن-ظ-ام م-ع-ل-وم-ات-ي ج-دي-د سص-ي-دخ-ل
اÿدم-ة ق-ري-ب-ا ◊م-اي-ة ال-نشص-اط-ات ا’ق-تصص-ادية عÈ
كافة الÎاب الوطني.
Œدر اإ’شص -ارة إا ¤أاّن اح -ت -ف -ال -ي -ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي
للجمارك بتيبازة أاول أامسس كانت قد شصهدت تكرË
 24متقاعدا مع ترقية  20منتسصبا للقطاع إا ¤رتب
أاعلى ﬂتلفة كما حظي وا‹ الو’ية موسصى غÓي
ب- -ت- -ك- -رّ‡ Ëي- -ز م- -ن إادارة ا÷م -ارك ن -ظ Òا÷ه -ود
اŸيدانية اŸبذولة من أاجل ترقية ا’قتصصاد الوطني
ﬁليا.

تيبازة :عÓء ملزي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جهود حثيثة للنهوضص با’قتصساد الوطني
أاح - -يت ،أاول أامسس ،اŸدي - -ري- -ة ا÷ه- -وي- -ة
ل -ل -ج -م -ارك ع -ل -ى مسص -ت-وى م-ف-تشص-ي-ة أاقسص-ام
ا÷م -ارك ب -ب -ج -اي -ة ،ع -ل -ى غ-رار ب-اق-ي دول
ال-ع-ا ⁄ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-جمارك ،حيث يأاتي
ا’حتفال بهذه اŸناسصبة مع تواصصل ا÷هود
اŸب -ذول -ة ،ل -ت -ط-وي-ر وعصص-رن-ة ال-ق-ط-اع ‡ا
يسصمح با◊فاظ على ا’قتصصاد الوطني ،من
خ Ó-ل ع -دة م -زاي -ا وتسص -ه -ي Ó-ت ج -م -رك-ي-ة
لفائدة اŸتعامل Úا’قتصصادي.Ú
وبحسصب اŸدير ا÷هوي دحماﬁ Êمد ،فقد
أاحصصت اŸدي -ري -ة ا÷ه -وي -ة ل -ل-ج-م-ارك بسص-ط-ي-ف
والتي تضصّم أاقسصام ا÷مارك أ’ربع و’يات ،وهي
سصطيف وبجاية وبرج بوعريريج واŸسصيلة ،تصصدير
250مليون دينار خÓل سصنة  2017وهو ما يعادل 25
م-ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م ،وم-ق-ارن-ة بسص-ن-ة  2016ف-إان ال-رق-م
اÙقق ‘ ›ال التصصدير بلغ 90مليون دينار،
بفارق قارب 80باŸئة ،وهو ما يؤوكد اÛهودات
اŸقدمة لفائدة اŸتعامل Úا’قتصصادي Úمن خÓل
التسصهيÓت اŸقدمة لهم.
ومن جهتهم نّوه اŸتعاملون ا’قتصصاديون ،ومن
ب-ي-ن-ه-م أايت ع-ب-د ال-وه-اب ،ب-اإ’ج-راءات ال-تحفيزية
وال -ق -رارات اŸع -ت -م-دة ل-ت-ط-وي-ر ح-ج-م الصص-ادرات
خارج قطاع اÙروقات ،وا’نفتاح على اأ’سصواق
اÿارج -ي -ة ،ح -يث أاث-م-رت ب-ارت-ف-اع الصص-ادرات إا¤
ﬂتلف دول العا ،⁄ومنها حصصولهم على شصهادة
اŸنشصأا لتصصدير سصلعهم ،فضص Óعن الصصادرات نحو

دول ا’–اد اأ’وروبي التي ’ يحتاج فيها اŸصصدر
لشصهادة اŸنشصأا.
ويتوقع أان يرتفع حجم الصصادرات خÓل العام
ا÷اري  ،2018حسصب ذات اŸتحدث ،بالنظر إا¤
جملة اإ’جراءات التحفيزية والتسصهيÓت ا÷مركية
اŸعتمدة لفائدة اŸتعامل Úا’قتصصادي ،Úالرامية
إا ¤تسصهيل عمليات التصصدير بدخول موانئ جافة
حيز اÿدمة ،وا‚از مناطق للتوسصع اللوجسصتيكي
ت -اب -ع -ة Ÿي-ن-اء ب-ج-اي-ة ،وه-و م-ا يسص-اه-م ‘ خ-فضس
السصعر اللوجيسصتيكي للمصصدرين.
Óشصارة ،فقد تصصدرت شصركة «كوندور» قائمة
ول إ
اŸؤوسصسصات اŸصصدرة خÓل سصنة  ،2017بغÓف
”
ما‹ قدر بـ 11مليون و470أالف دو’ر ،بحيث ّ
تصص - -دي - -ر ﬂت- -ل- -ف اŸن- -ت- -وج- -ات م- -ن اأ’ج- -ه- -زة
ا’لكÎونية والكهرومنزلية والهواتف النقالة ،نحو
خ -مسس دول إاف -ري -ق -ي -ة ،وخ -مسس دول ع -رب -ي-ة ،إا¤
ج -انب دول ،ف -رنسص -ا ،إاي -ط -ال-ي-ا وب-ل-ج-ي-ك-ا ‘ ،حÚ
ظ- -ف- -رت م- -ؤوسصسص- -ة «اكسصÎا وج -ي -ب -ات» لصص -ن -اع -ة
العجائن التابعة Ûمع بن حمادي اŸرتبة الثانية،
حيث بلغت قيمة الصصادرات 153أالف دو’ر نحو
دول ،ف -رنسص -ا ،أاŸان -ي -ا ،واإ’م -ارات ال -ع-رب-ي-ة ،ك-م-ا
سص -ج -لت شص -رك -ة «ب -ه -ل-و‹ أان-دسصÎي» رق-م-ا ق-ارب
116أالف دو’ر ،وشصركة “مشصري جيومومÈان“ بقيمة
ت -ق -ارب  25أال - -ف دو’ر ،وك- -ذا م- -ؤوسصسص- -ة “صص- -اË
للبطانيات“ بقيمة بلغت 20أالف دو’ر.

بجاية :بن النوي توهامي

وا‹ ورقلة ‘ زيارة معاينة ◊اسصي مسصعود

دعوة لÓسستثمار ‘ اŸدينة ا÷ديدة

أاك- - -د ال - -وا‹ ع - -ب - -د ال - -ق - -ادر
جÓوي خÓل زيارة قادته إا¤
اŸدينة ا÷ديدة حاسصي مسصعود
’سص -ب -وع ،ع -ل -ى أاه-م-ي-ة
ن -ه -اي -ة ا أ
’نظارهم
ت-وج-ي-ه اŸسص-ت-ث-مرين أ
ن-ح-و اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة ،م-وضصحا
أان ك- -ل ال- -تسص- -ه- -يÓ- -ت م- -ت- -اح- -ة
’ب-واب م-ف-ت-وح-ة ’سص-ت-ق-طاب
وا أ
وج- - -ذب ا’سص- - -ت- - -ث - -م - -ارات ذات
ال- -ق- -ي -م -ة ال -ن -وع -ي -ة وال -ف -ائ -دة
ا’ج- -ت- -م- -اع -ي -ة وا’ق -تصص -ادي -ة
والبيئية معا ،كما شصدد اŸسصؤوول
’ول ب- -ال- -و’ي- -ة ع- -ل- -ى ضص- -رورة ا’ل- -ت- -زام
ا أ
’جال اÙددة ‘ تسصليم اŸشصاريع واحÎام
با آ
اŸقاييسس النوعية ‘ ا‚ازها.

ورقلة :إاÁان كا‘
ح -ق -قت أاشص -غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة ‘ اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة
ح -اسص -ي مسص -ع-ود ال-ب-ع-ي-دة بـ  80ك-ل-م ع-ن ع-اصص-مة
الو’ية ورقلة والواقعة ب Úمدينتي ورقلة وتقرت
تقدما ملحوظا ،إاذ شصكلت ورشصات إا‚از اŸشصاريع
فيها نسصبا متفاوتة ومن أابرزها إا‚از  2.000وحدة
بصصيغة السصكن العمومي اإ’يجاري ،منشصآات تربوية،
م -رك -ز ل -ل-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،م-رك-ز ل-لÈي-د ،م-ن-ط-ق-ة
نشصاطات لوجسصتية تÎبع على حوا‹  900هكتار
وقد ” ا’نطÓق ‘ اŸرحلة اأ’و ¤منها على
مسصاحة  200هكتار ومركب هيدروليكي وﬁطة

Ÿع -ا÷ة اŸي -اه اŸسص -ت-ع-م-ل-ة
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤م -رك -ز ل-ل-ردم
ال- -ت- -ق- -ن- -ي وع -ي -ادة م -ت -ع -ددة
اÿدمات ينتظر ا’نطÓق ‘
أاشصغالها قريبا.
وحسصب اŸؤوسصسص - - - - - - - - - - - - -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-دي-نة ا÷ديدة
ح -اسص -ي مسص -ع -ود ف -إان نسص -ب -ة
إا‚از أاشصغال التهيئة والربط
ب- -الشص- -ب- -ك- -ات اıت- -ل- -ف -ة ‘
مرحلتها اأ’و ¤بلغت حوا‹
 ‘ 46اŸائة ،بينما سصجلت
 ‘ 40اŸائة ‘ منطقة النشصاط اللوجيسصتية.
وتقدر اŸسصاحة اإ’جمالية للمدينة ا÷ديدة بـ
 4.467هكتار تتوزع على ﬁيط ﬂصصصس للبناء
 1.721ه -ك -ت-ار وﬁي-ط ل-ل-ت-وسص-ع-ة  1.152هكتار
وﬁي -ط غ Òق -اب -ل ل -ل-ب-ن-اء  1.594ه-ك-تار ،وتضصم
اŸدي -ن -ة شص -ري -ط -ا أاخضص -را أاو مسص -اح -ات خضص-راء
بغرضس إاضصفاء ا◊ماية اŸناخية من الرياح ا◊ارة
وال -زواب -ع ال -رم -ل -ي-ة ،وت-ب-ع-ا ل-دراسص-ات ت-ه-ي-ئ-ة ه-ذا
ال -ق -طب ا◊ضص -ري ف -إان -ه سص -ي -ت -م ه-ي-ك-ل-ة اŸدي-ن-ة
ا÷ديدة من أاربعة أاحياء سصكنية يضصم كل حي منها
 20.000نسصمة من إاجما‹  80أالف نسصمة من شصأان
اŸدينة ا÷ديدة اسصتيعابها مسصتقب ،ÓعÓوة على
م -راف -ق Œاري -ة وث -ق -اف -ي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة ‘ وسص-ط
اŸدينة الذي يشصمل هو اآ’خر عدة هياكل من
بينها جامع كب Òومركز للÎفيه وÓﬁت ومرافق
عمومية.

حادث مرور مروع بقرية سصفيد بسصعيدة

 17قتي Óو 20جريحا بالطريق الوطني رقم 6

ي- -واصص -ل إاره -اب ال -ط -رق حصص -د ضص -ح -اي -ا
ج- -دد ،ح -يث وق -ع ح -ادث م -رور أال -ي -م ع -ل -ى
الطريق الوطني رقم  6أاول أامسسÃ ،نطقة
ت -ي -م -ط Ó-سس سص -ف -ي -د ال -ت -اب -ع -ة ل-دائ-رة عÚ
ا◊ج -ر بسص -ع-ي-دة ،إاث-ر اصص-ط-دام م-ب-اشص-ر بÚ
حافلة ““كواسص ““ Îلنقل اŸسصافرين تعمل على
خط البيضس -سصعيدة ،وسصيارة أاجرة بشصار،
خلف ‘ حصصيلة أاولية  17قتي Óو 20جريحا
بع ÚاŸكان ،مصصالح ا◊ماية اŸدنية لبلدية
ع Úا◊جر تدخلت فور وقوع ا◊ادث لنقل
ا÷ثث إا ¤مصصلحة حفظ ا÷ثث واŸصصابÚ
إا ¤مسص- -تشص- -ف -ى أاح -م -د م -دغ -ري ب -ع -اصص -م -ة
الو’ية سصعيدة .
واث -ر ه -ذا ا◊ادث اأ’ل -ي -م ت -ن -ق -ل ال-وا‹ رف-ق-ة
السصلطات العسصكرية واأ’منية إا ¤ع ÚاŸكان -
ومن ثمة إا ¤مسصتشصفى ويسس ÿضصر ببلدية عÚ
ا◊ج -ر ومسص -تشص -ف -ى أاح -م -د م -دغ -ري  -مصص-ل-ح-ة
ا’سص-ت-ع-ج-ا’ت ب-ب-ل-دي-ة سص-ع-ي-دة ،ح-يث وق-ف على
حالة اŸصصاب ،Úكما أاعطى تعليمات بإانشصاء خلية
أازم -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ال-و’ي-ة أاخ-رى ع-ل-ى مسص-ت-وى
اŸسصتشصفى تضصم أاطباء ونفسصاني’ Úسصتقبال أاها‹

سسعيدة :ج .علي

شص -ي -عت ع -قب صص Ó-ة ا÷م-ع-ة م-ن ن-ه-ار امسس
ببلدية بوقطب بالبيضس جنازة خمسصة أاشصخاصس من
ضصحايا حادث اŸرور الذي وقع عشصية اول امسس
اÿم-يسس ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ن-ط-ق-ة ““سص-ف-ي-د““ ال-ت-ابعة
ل -و’ي -ة سص -ع -ي -دة واÙاذي -ة ل -ل-ب-يضس .وق-د ع-رفت
ا÷نازة حضصور اŸئات من اŸشصيع Úمن داخل
وخ- -ارج ال- -و’ي -ة وب -حضص -ور السص -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
واأ’منية لتشصييع جنازة هؤو’ء القتلى ويتعلق اأ’مر
بكل من امرأات 21 - 55( Úسصنة) وطفلة تبلغ من
العمر  6سصنوات ،ورجل Úإاثن 28 - 30( Úسصنة) علما

أان و’ي -ة ال -ب -يضس أاحصصت وف -اة ث -م-ان-ي-ة أاشص-خ-اصس
ا◊ادث وتعلق اأ’مر بخمسصة أاشصخاصس يقطنون
ببلدية بوقطب ,باإ’ضصافة إا ¤وفاة امرأاة وابنتها
تنحدران من بلدية اÿي Ìوكذا شصاب يقطن بقرية
مصصباح .هذا وقد عرفت اجواء ا÷نازة مطالب
اŸشص-ي-ي-ع Úم-ن السص-ل-ط-ات ال-ت-دخ-ل وا‚از ط-ريق
مزدوج يربط و’يتي سصعيدة بالبيضس على اعتبار ان
الطريق ا◊ا‹ بات يشصكل خطرا على مسصتعمليه
بسصبب كÌة حوادث اŸرور الذي يشصهدها يوميا
وفقا لتصصرييحات من حضصر ا÷نازة.

ا÷رحى والتعرف على هوية اŸتوف Úوا÷رحى
ك -م -ا ” إاخ -ط -ار السص -ل -ط -ات ال -قضص -ائ-ي-ة ل-تسص-ه-ي-ل
اإ’جراءات وكذا التكفل بنقل ا÷ثام Úإا ¤ذويهم
بينما فتحت مصصالح الدرك الوطني –قيقا ‘
تداعيات ا◊ادث.

جنازة مهيبة ÿمسسة اشسخاصص ينحدرون من بوقطب

السشبت  27جانفي  2018م
الموافق لـ  0٩جمادى اأ’ولى  143٩هـ

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

من مراسسلينا

مصشّنفة ‘ آاخر الÎتيب وطنيا

وا‹ باتنة يحّذر عمال الضسرائب من التقاعسس ‘ –صسيلها

العدد

17552

‘ ذكرى إاضشراب  ٨أايام

09

شسهادات تاريخية لصسانعي ا◊دث

’وراسس باتنة ،تلÎتيب الوطني ‘ –صشيل
كششف وا‹ باتنة ،عبد اÿالق صشيودة ،عن تذّيل عاصشمة ا أ
الضشرائب ،متهما عمال وموظفي القطاع بالتقاعسس ‘ –صشيلها ،متّوعدا Ãحاسشبتهم كل ثÓثي للوقوف على
مدى التحصشيل الذي وصشفه بالسشلبي ‘ و’ية مليونية وغنية كباتنة.

^  ٪ 8.17فقط نسسبة ما اسسÎجع سسنة 2017

باتنةŸ :وشسي حمزة

وعّبر صشيودة عن عدم رضشاه عن النسشبة
اÙققة ‘ –صشيل الضشرائب واŸقّدرة
بـ 8,17ب -اŸائ -ة ،خ Ó-ل ال -ع-ام اŸنصش-رم
 ،2017م -ؤوك -دا ح -رصش -ه الشش -خصش -ي ع -ل-ى
متابعة كل الوضشعيات اÿاصشة بالتحصشيل
خ- -اصش- -ة ت- -لك اŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -رج -ال اŸال
واأ’عمال واŸسشتثمرين الكبار الذين عادة
م- -ا ي- -ت- -ه- -رب- -ون م- -ن تسش- -دي- -د الضش- -رائب
ويفضشلون جدولتها لسشنوات عدة ،اأ’مر
الذي يعيق ا‚از العديد من اŸششاريع
التنموية بالو’ية حسشب صشيودة.
ورغ- -م أان مصش- -ال- -ح الضش- -رائب اع -تÈت
النسشبة باŸرضشية واŸقبولة والتي ششهدت
تطورا مقارنة بسشنوات خلت ،حيث قدرت

خ Ó-ل السش-ن-ة اŸن-قضش-ي-ة بـ 25م-ل-يار دج،
مقابل  23مليار دج ‘ سشنة  ،2016إا’ّ أانّ
الوا‹ وبحضشور اŸدير ا÷هوي للضشرائب
وموظفي القطاع وإاطاراته بباتنة ،خÓل
تدششينه مركزين جديدين للضشرائب بباتنة
وحملة  ،03رفضس تÈيرات اŸدير الو’ئي
بخصشوصس التحصشيل ،مؤوكدا على ضشرورة
رفع هذا اŸبلغ و–صشيل ضشعفه ‘ حال
ت -وف-رت اإ’رادة والصش-رام-ة ل-دى م-وظ-ف-ي
قطاع الضشرائب ،أ’ن اŸبلغ ـ حسشبه ’ -
ي -ع -كسس م -ط -ل -ق -ا ح -ق -ي -ق -ة ووزن ال -وع-اء
الضشريبي الكب ÒواŸتنوع اŸوزع ع Èكل
إاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة ب-ات-ن-ة وال-ت-ي تشش-ه-د ي-وم-ي-ا
حركية Œارية كبÒة ووطنية و‘ ﬂتلف
اÛا’ت الغذائية والصشناعية والتحويلية
وغÒها.

و‘ إاطار معاينة وتفّقد تسشي Òمششاريع
ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة ا÷واري -ة ‘ ق -ط -اع الصش -ح -ة
العمومية بباتنة ،قام الوا‹ ،رفقة مديري
الصش-ح-ة والسش-ك-ان واŸرك-ز ا’سش-تشش-ف-ائ-ي
ا÷ام-ع-ي ب-زي-ارة ت-ف-ق-دي-ة Ÿع-اي-نة مسشار
ت -ق -دم إا‚از مشش -اري -ع ال -ق-ط-اع ب-ال-ق-طب
العمرا Êحملة ،للوقوف على نسشبة تقدم
أاششغال إا‚از معهد التكوين ششبه الطبي
بحملة ،حيث أاششاد بأاهمية اŸؤوسشسشة ‘
تكوين اŸوارد البششرية ذات كفاءة عالية
وت -ع -زي-ز م-ك-تسش-ب-ات ق-ط-اع الصش-ح-ة وك-ذا
ت -زوي -د اŸؤوسشسش -ات وال -ه -ي -اك -ل الصش-ح-ي-ة
بالو’ية بطاقم طبي يضشمن اسشتمرارية
ت- -ق- -د Ëخ- -دم- -ة ع- -م- -وم- -ي- -ة ذات ج -ودة
للمواطن.
وعلى هامشس الزيارة التفقدية إا ¤معهد
باسشتور بحملة الذي  ⁄يتمّ Œهيزه بعد
باŸوارد البششرية واŸادية ،قّرر صشيودة
–وي - -ل اŸع - -ه - -د إا ¤ع- -ي- -ادة م- -ت- -عّ- -ددة
اÿدم-ات ن-ظ-را ’ف-ت-ق-ار اŸن-ط-ق-ة ل-ه-ذا
ال-ه-ي-ك-ل ا◊ي-وي ول-ت-خ-ف-يف الضشغط على
اŸرك-ز ا’سش-تشش-ف-ائ-ي ا÷ام-ع-ي وﬂتلف
اŸؤوسشسش -ات ال -ع -م -وم -ي -ة اإ’سش -تشش -ف -ائ -ي-ة
بالو’ية ،تقّرر الششروع ‘ اسشتغÓله لهذا
الغرضس ابتداء من اأ’سشبوع اŸقبل وذلك
ب -ع -د ال -ت -نسش -ي-ق م-ع السش-ل-ط-ات اŸرك-زي-ة
واÙلية اŸعنية.
وكششف صشيودة عن قرب تدشش ÚاŸركز
الو’ئي ◊قن الدم ‘ بداية ششهر مارسس
اŸقبل ‘ ،إاطار تدعيم الهياكل الصشحية
بو’ية باتنة وذلك بعد معاينة تقدم أاششغال
إا‚از اŸركز الو’ئي ◊قن الدم الذي
يشش- -رف ع- -ل- -ي- -ه اŸرك- -ز ا’سش- -تشش- -ف- -ائ -ي
ا÷امعي ،نظرا أ’همية اŸركز باعتباره
بنك لتخزين الدم بالو’ية.

›مع مدرسشي جديد ببلدية مزغنة بتابÓط
ّ

اŸدية:ع  .علياÊ

ضسمان ظروف ’ئقة للتمدرسس بيداغوجيا وإاداريا

” ف- -ت- -ح اÛم- -ع اŸدرسش -ي
ّ
ا÷دي -د ب -ب -ل -دي-ة م-زغ-ن-ة ب-دائ-رة
ت-ابÓ-ط ب-ا÷ه-ة الشش-رق-ي-ة ل-و’ي-ة
اŸدية وسشط ارتياح كب Òمن قبل
ال -ق -اط -ن Úب -السش -ك -ن -ات اÿاصش -ة
بالقطب ا◊ضشري ا÷ديد بهذه
اŸن- - -ط - -ق - -ة م - -ن ب ÚاŸرح - -لÚ
ح-دي-ث-ا ،وأاشش-رفت م-دي-رة الÎب-ي-ة
أاسش -م -اء ب -و◊ب -ال شش -خصش-ي-ا ع-ل-ى
اسشتكمال وتوف Òجميع الظروف
وك -اف-ة اإ’ج-راءات الÓ-زم-ة ل-ف-ت-ح
ال - -ه - -ي - -ك - -ل ا÷دي- -د ع Èإاع- -داد
اÿري - -ط - -ة الÎب- -وي- -ة واإ’داري- -ة وت- -وفÒ
ال- -ت -أاط Òوال -ت -ج -ه -ي -ز ال Ó-زم Úلضش -م -ان
السشÒورة ال- -ع- -ادي- -ة ل -ل -م -درسش -ة م -ث ّ-م -ن -ة
ب -اŸن -اسش -ب -ة ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة م -ن ق-ب-ل
السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة وع -ل -ى رأاسش-ه-ا وا‹
الو’ية وكذا ا’هتمام البالغ الذي توليه
وزي -رة الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة لضش-م-ان ا’‚از
السشريع للهياكل الÎبوية ،مششÒة ‘ ذات

السش - -ي- -اق ،إا ¤ف- -ت- -ح اÛم- -ع اŸدرسش- -ي
ا÷دي -د م -ن شش -أان -ه رف -ع ا’ك -ت -ظ-اظ ع-ن
اŸدارسس اÛاورة ع -ل -ى غ -رار م -درسش-ة
سشي اﬁمد بن جعيدة  ،إا ¤جانب كونه
ي- -ن- -درج ‘ إاط- -ار اسشÎات -ي -ج -ي -ة ت -ق -ريب
اŸؤوسشسشة الÎبوية ،كما اعتÈتها ببادرة
خ Òللسشكان القاطن Úبجوار اŸؤوسشسشة
وأابنائهم ومؤوششرا ايجابيا لنتائج مدرسشية
أافضشل ،داعية الطاقم الÎبوي وا’داري

للمؤوسشسشة إا ¤ضشرورة العمل على
–قيق ا’ندماج السشريع وا◊رصس
على “درسس جيد للتÓميذ بعد
ت - -وف ÒاŸن - -اخ الÎب - -وي اÓŸئ- -م
سشيما وقد ”ّ تخصشيصس الطاقم
الÎبوي واإ’داري الÓزم ÚلسشÒ
العملية الÎبوية.
Óششارة ،فإان قرار إانششاء هذا
ل إ
اÛم- -ع اŸدرسش -ي ا÷دي -د ج -اء
بناًء على التعليمات الصشارمة التي
أاسشداها وا‹ الو’ية خÓل زيارته
ال-ت-ف-ق-دي-ة ل-دائ-رة ت-ابÓ-ط ول-قائه
ب-اŸواط-ن Úب-اŸن-ط-ق-ة ح-يث أامر
وق -ت -ه -ا ب-تشش-ك-ي-ل ع-اج-ل ل-ل-ج-ن-ة
ت -ك ّ-ونت م -ن عضش -وي -ة م -دي-ري-ة الÎب-ي-ة
ومديرية التجهيزات إا ¤جانب مصشالح
ال- -دائ -رة أاوك -لت إال -ي -ه -ا م -ه -م -ة دراسش -ة
وت -ط -ب-ي-ق م-قÎح اق-ت-ط-اع  08حجرات
دراسش -ي-ة م-ن م-ت-وسش-ط-ة م-زغ-ن-ة وإاع-ادة
هيكلتها كمجمع مدرسشي مع فصشلها عن
اŸتوسشطة ،وهو ا أ
’مر الذي كان ﬁلّ
’ول
متابعة ششخصشية من قبل اŸسشؤوول ا أ
عن الو’ية.

تيسشمسشيلت على موعد مع توزيع  ٣آا’ف سشكن

 12بلدية سستسستفيد من العملية خÓل هذا السسداسسي

تيسسمسسيلت :ع.عمارة

أاكد وا‹ تيسشمسشيلت السشيد عبد
ال- -ق- -ادر ب- -ن مسش- -ع- -ود أان ال- -و’ي -ة
سش -تشش -ه -د ت-وزي-ع أاك Ìم-ن  3آا’ف
سشكن خÓل السشداسشي اأ’ول من
السشنة ا÷ارية من صشيغة السشكن
ال-ع-م-وم-ي اإ’ي-ج-اري ،وه-ذا خÓل
م- -ن- -اقشش -ة م -ل -ف السش -ك -ن ‘ دورة
اÛلسس الشش - - -ع - - -ب - - -ي ال - - -و’ئ- - -ي
وسشيسشتفيد من هذه ا◊صشة قرابة
 12ب-ل-دي-ة ،وحسشب مصش-در م-ط-لع
فإان  4آا’ف وحدة سشكنية أاخرى
م -ن صش -ي -غ ا’ي -ج -اري وال -ع-م-وم-ي
سش -تسش -خ -ر ل -ل -قضش -اء ع -ل -ى السش -ك -ن ال -ه ّشس
وسش -تشش -ه -د ا’ن -طÓ-ق-ة خÓ-ل ه-ذا ال-ع-ام،
ونشش Òأان و’ية تيسشمسشيلت ششهدت خÓل
السشنوات اŸنصشرمة مششكل العقار ،وعن
الصش -ي -غ -ة ا÷اه -زة م -ن السش -ك-ن-ات أاع-ط-ى
السش-ي-د ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسش-ع-ود ت-ع-ل-ي-مات

صش-ارم-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رام-ج ال-ت-ه-ي-ئ-ة ب-ال-ن-مط
اŸسشجل ‘ دف Îالششروط و‘ أاسشرع وقت
بششرط ا’لتزام باإ’تقان وا÷دية ،كما دعا
إا ¤ضشرورة تسشوية مششكل اŸلكية بالنسشبة
Ÿالكي السشكنات الذين تتوفر فيهم ششروط
التسشوية ،كذلك ا‚از حصشة  1500وحدة
سشكنية بصشيغة البيع باإ’يجار ضشمن برنامج

عدل  2الذي اسشتفادت منه و’ية
تيسشمسشيلت ،ويبقى اŸششكل حسشب
اŸت -ت -ب-ع Úه -و ت -أاخ -ر ‘ ال -ت -ه -ي -ئ-ة
ا◊ضش- -ري- -ة اÿارج -ي -ة‡ ،ا أادى إا¤
ال -ت -أاخ -ر ‘ ال-ت-وزي-ع وه-ي ت-راك-م-ات
سش- - -اب- - -ق- - -ة يسش- - -ع- - -ى وا‹ ال- - -و’ي - -ة
Óشش - -ارة و’ي - -ة
’سش- - -ت - -دراك - -ه - -ا ،ل  - -إ
تيسشمسشيلت ششهدت منذ سشنة انتعاششا
تنمويا واقتصشاديا  ⁄تششهده من قبل،
و’ سشيما ‘ جانب التهيئة وترميم
اŸؤوسشسشات الÎبوية والسشكن الريفي.
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ت-وزي-ع السش-ك-ن-ات ع-لى
م-ن-اط-ق ال-و’ي-ة ،ف-إان  1530وحدة
سشتوزع بعاصشمة الو’ية منها 350
Ãن-ط-ق-ة الصش-ف-اح و 270ب- -ع Úل -ورة و100
وحدة بسشيدي خليفةÃ 700 ،نطقة التوسشع
ا◊ضشري طريق بوقارة ،وبلدية خميسشتي بـ
 585وح -دة سش-ك-ن-ي-ة ،أام-ا ب-ق-ي-ة ال-ب-ل-دي-ات
اŸعنية بالتوزيع فهي العيون ،برج اأ’م،Ò
سشيدي العنÎي وبلدية اŸلعب وتامÓحت
وعماري وسشيدي سشليمان.

جمال أاوكيلي
يسشتضشيف اليوم مقر نادي اÛاهدين الكائن قبالة حديقة بورسشعيد رموزا ثورية من
Óد’ء بششهاداتهم التاريخية عن أاحداث إاضشراب الـ  8أايام بالعاصشمة ،والذي
›اهدين ل إ
اسشتغرق من  28جانفي إا 4 ¤فيفري  ،1٩57كانوا من صشانعيه وعايششوا ◊ظاته الصشعبة
جّراء الوحششية التي أاظهرها مظليو ماسشو ضشد ا÷زائري Úإ’جبارهم عن فتح Óﬁتهم.
هذا اليوم يبقى راسشخا ‘ ذاكرة كل اأ’حرار ‘ هذا البلد ..كونه ﬁطة مفصشلية ‘
مسشÒة الثورة ا÷زائرية ‘ مقارعة ا’حتÓل وضشربة ‘ الصشميم إ’عادة حسشاباتهŒ ،اه
ما كان يعتقد بأانه يحوز على زمام اŸبادرة ‘ اŸيدان ،وهذا غ Òصشحيح وإا‰ا يندرج
ذلك ضشمن دعايته النفسشية للتأاث Òعلى ا÷زائري Úالصشامدين ‘ وجه ا’سشتعمار رغم كل
ما اقÎفه من جرائم ’ إانسشانية ضشد هذا الششعب.
و‘ قراءة لتفاصشيل ›ريات هذا اإ’ضشراب تبّيـن أانه حلقة متينة من حلقات كفاح
ا÷زائري ،Úالرافضس لÓسشتعمار ليعانق نضشال اÛاهدين ‘ ا÷بال ويزيدهم عنفوانا
وإارادة ‘ مواصشلة العهد لتحرير الوطن اÙتل مهما كانت التضشحيات ..وهذا كله –ت
قيادة حكيمة ورششيدة كانت جنبا إا ¤جنب أافراد هذا الششعب الذين وقفوا الند للند آ’لة
القتل اإ’سشتعمارية التي أارادت وأاد هذه الوثبة الثورية ‘ اŸهد.
وحرصشا على التداعيات غ ÒاŸتوقعة الناجمة عن اŸناورات اÿفية للمصشالح النفسشية
الفرنسشية ‘ إا◊اق الضشرر با÷زائريّ– Úفظ مسشؤوولو ÷نة التنسشيق والتنفيذ الذين
كانوا بالعاصشمة على اŸطالب التي كانت تريد أان يكون اإ’ضشراب ششهرا أاو أاقل من ذلك.
وهذا خوفا من أان يسشبب ذلك متاعب إاضشافية للجزائري ،Úوهذا ما يÎجم النداءات
الصشادرة عن اŸسشؤوول ÚاŸباششرين على قرار اإ’ضشراب اŸتوجهة إا ¤الششعب ا÷زائري
والقاضشية باتخاذ كل اإ’حتياطات الÓزمة Ÿواجهة أاي طارئ ،خاصشة نفاد اŸواد
الغذائية اّıزنة ،والنقصس ا◊اد ‘ اŸصشاريف ..باإ’ضشافة إا ¤القمع اŸتزايد لعصشابة
من اÛرم Úوالقتلة أامثال ماسشو ،ترانكيسشي ،قودار ،أاوسشاريسس ،وبيجار ،الذين صشّعدوا
من مÓحقة اŸضشرب ،Úسشواء بتخريب Óﬁتهم أاو اعتقالهم والزّج بهم ‘ السشجن.
أاسشبوع ،كان كافيا بأان يصشل صشدى صشوت ا÷زائر إا ¤كامل أاصشقاع العا ،⁄عششية طرح
القضشية ا÷زائرية العادلة على من Èاأ’· اŸتحدة ،وبتحقيق هذه اأ’هداف الداخلية
واÿارجية سشجلت الثورة نقاطا إاضشافية على اإ’سشتعمار.
هذا اإ’ضشراب ،أاخلط أاوراق جÔا’ت فرنسشا إا ¤درجة الهذيان والهيسشتÒيا والدليل
على ذلك ششروعهم ‘ ﬁاولة كسشر اإ’ضشراب مهما كان اأ’مر ،وهذا باقتحام اّ Ù
Óت
جار ،لكنهم فششلوا ‘ ذلك فشش Óذريعا ،خاصشة عندما أارادوا إالقاء
وإالقاء القبضس على الت ّ
القبضس على العقول اŸدبّرة من قيادات عليا ‘ ÷نة التنسشيق والتنفيذ ،الذين فوتوا
الفرصشة على هؤو’ء ،وغادروا العاصشمة إا ¤اŒاهات أاخرى ..أامام حÒة وقلق سشلطات
ا’حتÓل ..التي ÷أات إا ¤كل الوسشائل ا÷هنمية Ùاولة إافششال اإ’ضشراب إا’ّ أانها
أادركت بأان إادارة هذا الششعب ’ تقهر.

لكبح الهجرة غ Òالششرعية

إاعتماد ﬂطط مشسÎك بالو’يات الغربية السساحلية
ب -اشش -رت ع-ن-اصش-ر ح-راسس السش-واح-ل
بالتعاون مع الدرك الوطني بالو’يات
السش -اح -ل -ي -ة ت -خصش -يصس ف-رق مششÎك-ة
Ÿك- -اف- -ح- -ة ال- -ه -ج -رة غ Òالشش -رع -ي -ة
بسشواحل و’يات الغرب خاصشة وهران
ع“ Úوشش -نت وت -ل -مسش-ان ب-ف-ع-ل ع-ودة
ال- -ه- -ج- -رة غ Òالشش- -رع- -ي -ة ع Èزوارق
اŸوت إا ¤ال- -ظ- -ه- -ور ب- -ق- -وة ،ب -ع -دم -ا
تقّلصشت جّراء القوان Úالردعية التي
ط-ب-ق-ت-ه-ا السش-ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة خÓ-ل
سش -ن -ة  2008وال -ت -ي أادخ -لت ال-ه-ج-رة
السش -ري -ة وت -ن -ظ -ي -م-ه-ا ضش-م-ن ا÷رائ-م
’مر
اÿطÒة وأانزلت عقوبات بـ 05سشنوات على ا◊راقة ومنظمو الرحÓت البحرية ،ا أ
الذي كبح العملية التي عرفت تطورا ملحوظا خÓل سشنة .2007
هذا ،وكششف ﬂتصشون ‘ اÛال أان الهجرة غ Òالششرعية قد تطّورت بعدما عادت إا¤
’صشÓحات التي عرفتها رزنامة القوان ،Úخاصشة قانون
الظهور هذه السشنة على خلفية ا إ
اإ’جراءات ا÷زائية ،حيث –ّولت الهجرة من مششروع فردي إا ¤اسشتثمار أاسشري ،بدليل ما
“كنت عناصشر حراسس السشواحل من توقيف 23
” معا÷ته خÓل اأ’ششهر ا أ
ّ
’خÒة ،حيث ّ
’خÒين ضشمن قوائم ا◊راقة منها 05
عائلة بأاطفالهم بسشواحل الغرب خÓل الششهرين ا أ
” توقيف أارملة ضشمن فوج حراقة
نسشاء وطفÓن مع غرق طفلة خÓل نهاية ا أ
’سشبوع ،كما ّ
بع“ Úوششنت ‘ ،ح Úتشش Òبعضس اŸعطيات ا ¤وصشول  06عائÓت بأاطفالها ا¤
السشواحل ا’سشبانية بعدما أاقلعت من سشواحل وهران وع“ Úوششنت وتلمسشان ،ما يعتÈ
’من على مباششرة
مؤوششرا خطÒا أارغم عناصشر حراسس السشواحل بالتعاون مع مصشالح ا أ
” تفكيك 04
ﬂطط انتهى بتوقيف أاك Ìمن  200حراق خÓل ا أ
’سشبوع اŸاضشي .كما ّ
ششبكات لتنظيم رحÓت الهجرة غ Òالششرعية بكل من ع“ Úوششنت والغزوات ويجري
التحقيق مع ششبكة أاخرى بوهران بناء على معطيات قدمها بعضس اŸوقوف Úمن ناحية
’سشبوع اŸاضشي من
أاخرى ’يزال البحث جاريا عن حراقة مفقودين بعدما أاقلعوا خÓل ا أ
سشواحل الو’يات الغربية.
هذا وكششف اıتصشون أانه على الدولة التحرك من أاجل كبح الظاهرة التي أاصشبحت
تدفع بعضس اأ’سشر إا ¤اÛازفة بفلذات أاكبادهن ‘ البحر من أاجل حلم زائف واحÓم
واهية ينسشجها منظمو رحÓت اŸوت ‘ قصشصس ‚اح وهمية لتحقيق الربح على حسشاب
اأ’ب -ري -اء ال -ذي -ن سش -رع -ان م-ا يسش-ت-ي-ق-ظ-ون ع-ل-ى سش-راب ال-قصشصس ‘ ع-رضس ال-ب-ح-ر ال-ذي
التهم جثث عششرات ا◊راقة الذي طفت على سشطح البحر حيث رمى بها ا ¤السشواحل
خÓل اأ’سشابيع اŸاضشية ،من جانب آاخر دعا رجال القانون بوهران و“وششنت وتلمسشان
بعد فاجعة غرق الطفلة حليمة بوهران ا ¤تفعيل الÎسشانة القانونية Ãواد تدخل الهجرة
’طفال فيها ضشمن ا÷نايات بغية ردع هذا العمل اÿطÒ
السشرية وتنظيمها واقحام ا أ
والدخيل على اأ’سشرة ا÷زائرية بفعل أاطرافا زرعت اليأاسس ‘ نفوسس ا÷زائري Úو‘
اŸقابل زينت لهم العيشس ‘ أاوروبا من أاجل –قيق الربح ’ غ Òخاصشة وان العديد من
دف -ع -وا أام -وال -ه-م ل-ع-ب-ور ال-ب-ح-ر و‚ح-وا ‘ Œاوز أاه-وال اŸت-وسش-ط ي-ج-دون أان-فسش-ه-م ‘
السشجون.

‹hO

السسبت  27جانفي  2018م
المؤافق لـ  09جمادى األولى 1439هـ

’من والتنمية ومكافحة الفسشاد
تبحث ا أ

ا’– ـ ـ ـاد اإ’فريقي يعقـ ـ ـد قمتـ ـ ـه الـ 30غدا بـ ـ ـأاديسس أابابـ ـ ـا

’جل
’ثن ‘ ،Úالعاصشمة ا’ثيوبية ،أاديسس أابابا ،أ
’حد وبعد غد ا أ
يجتمع رؤوسشاء دول ا’–اد ا’فريقي وحكوماته ‘ قمة ُتعقد ،غدا ا أ
’من والتنمية ومكافحة الفسشاد ،الذي ُيعّد ظاهرة تنخر
التطرق إا ¤مواضشيع عديدة تهم اŸنظمة ا’فريقية ،وعلى رأاسشها موضشوع ا أ
اقتصشادات السشمراء.
و يشسمل جدول اعمال قمة ال–اد
األفريقي هذا العام اجتماعات عديدة
أاه -م-ه-ا اج-ت-م-اع ›لسص السس-ل-م واألم-ن
ال-ذي سس-ي-ت-م ت-خصس-يصس-ه Ÿن-اقشس-ة حالة
السس- -ل- -م واألم- -ن ‘ ال- -ق -ارة وع -دد م -ن
اŸبادرات اŸطروحة ‘ هذا الشسأان،
ك-م-ا سس-ت-ت-ن-اول ال-ق-م-ة ت-ق-ري-ر اإلصسÓ-ح
اŸؤؤسسسسي ل–Óاد األفريقي ،وتقريًرا
ح -ؤل ج -ه -ؤد ال–اد األف -ري-ق-ي ل-دع-م
السس -ل -م والسس-ت-ق-رار ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،وت-ق-ري-ر
م-نسس-ق ال-ط-اق-ة اŸت-ج-ددة ‘ أاف-ريقيا،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ت- -ق -ري -ر الشس -راك -ة بÚ
ال–اد األف - -ري- -ق- -ي واأل· اŸت- -ح- -دة
ل -ت -ع -زي -ز ال-ق-درات ‘ ع-م-ل-ي-ات ح-ف-ظ
السسÓم.
و ي-أات-ي م-ؤضس-ؤع ال-ق-م-ة الف-ري-ق-ي-ة ،30
التي انطلقت أاشسغال ›لسسها التنفيذي
ال- -ؤزاري ي -ؤم اÿم -يسص– ،ت ع -ن -ؤان:
«هزم الفسساد :خيار مسستد Ëللتحؤل ‘
افريقيا».
وُتعّد مكافحة الفسساد من ب ÚاŸسسائل
الرئيسص ا◊ا‹ ،وقد أاكد رئيسص رواندا،
ال -ت -ي -ي -لّ-ح ع-ل-ي-ه-ا ال-ق-ادة ،ف-ه-ي ظ-اه-رة وخ Ó-ل ال-ق-م-ة السس-اب-ق-ة ،ت-ن-اول رؤوسس-اء وا÷رÁة اŸنظمة.
وتشسهد عدة مناطق بإافريقيا أازمات ب-ؤل ك-اغ-ام-ي ،ال-ذي سس-ي-ت-ؤ ¤ال-رئ-اسس-ة
أاع-اقت مسس-اع-ي ال-ت-ن-م-ي-ة ع-لى مسستؤى الدول حالة التقدم ‘ أاجندة 2063م
ال - -ق- -ارة ون- -خ- -رت اق- -تصس- -ادات ال- -دول ل–Óاد الفريقي .وقد كان من ب Úسسياسسية على غرار جمهؤرية الكؤنغؤ الدورية ل–Óاد ،أان «التغيÒات ا÷ارية
األعضس -اء ال -ذي -ن -ورغ-م م-ا ات-خ-ذ م-ن اŸؤاضسيع التي شسكلت اهتماما خاصسا ،ال -دÁق -راط -ي -ة وج -م -ه -ؤري -ة أاف -ري-ق-ي-ا ت -ع -ت Èح -اسس -م -ة ب -ال -نسس -ب -ة Ÿسس -ت -ق-ب-ل
اجراءات ⁄ -يتمكنؤا من القضساء على م -ؤضس -ؤع إانشس -اء م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ب-ادل ا◊ر ال -ؤسس -ط-ى ‘ ال-ؤقت ال-ذي ت-ع-رف ف-ي-ه افريقيا» ،مضسيفا أان «إاحدى نتائج هذا
هذه اآلفة.
القارية (زلك) ،التي ُتعّد ورشسة تسسمح م - -ن- -اط- -ق أاخ- -رى اسس- -ت- -م- -رار ان- -ع- -دام اإلصس Ó-ح ت -ت -م -ث -ل ‘ إام -ك -ان -ي-ة إاق-ام-ة
ومن أاجل مكافحة هذا الضسرر الذي هؤ ب -ؤضس -ع سس -ؤق ف -ري-دة –ؤي  1.3مليار السستقرار األمني مثل الصسؤمال ودولة شسراكات قؤية ومنتجة أاك Ìب Úافريقيا
Ãث - -اب- -ة ع- -اه- -ة ع- -ل- -ى اÛت- -م- -ع- -ات مسس -ت -ه -لك ،ت-ع-رف ف-ي-ه-ا السس-ل-ع ح-رك-ة ج- -ن -ؤب السس -ؤدان وم -ن -ط -ق -ة السس -اح -ل والقارات األخرى».
‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق ،أاوضس- -ح ال- -رئ- -يسص
الف -ري -ق-ي-ة ،اع-ت-م-دت ال-دول األعضس-اء وتبادل حرا.
وليبيا.
ع- -دة ق -ؤان Úضس -د ال -فسس -اد م -ن خ Ó-ل وق- -د ك- -ل -ف رئ -يسص ال -ن -ي -ج -رﬁ ،م -دو و من ب ÚاŸؤاضسيع الشسائكة اشسكالية الرواندي أان بلده سسيجعل من التكامل
اŸصس -ادق-ة ع-ل-ى الت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة ،إايسسؤفؤ ،من طرف نظرائه باإلشسراف الهجرة السسرية التي “سص أاول بلدان الفريقي أاولؤيته خÓل رئاسسته الدورية
ضسفة اŸتؤسسط بالرغم من ا÷هؤد التي ل–Óاد.
وك -ذا انشس -اء ه-ي-ئ-ات Ÿك-اف-ح-ت-ه ُت-رف-ق على هذه الؤرشسة باسسم اŸنظمة.
بإاجراءات اكراهية وعقابية.
وسس- -يسس -م -ح ه -ذا ال -ت -ب -ادل ا◊ر حسسب تبذلها الدول الفريقية من اجل تسسؤية
القضشية الفلسشطينية حاضشرة
وت -ري -د ال -ب -ل-دان الف-ري-ق-ي-ة م-ن خÓ-ل تقديرات ال–اد الفريقيÃ ،ضساعفة اŸشس- -ك- -ل ‡ا ي -ت -ط -لب تشس -اورا رف -ي -ع
تعزيز التعاون متعدد األطراف تؤف Òحصسصص التجارة ب Úالدول اإلفريقية اŸسستؤى لتحديد آاليات مكافحة هذه ولن تغيب القضسية الفلسسطينية عن
وسسائل مكافحة هذه الظاهرة باتخاذ م -ن  14إا ‘ 28 ¤اŸائ -ة ح -ت -ى ع-ام ال - -ظ - -اه - -رة ‘ اط - -ار احÎام ح- -ق- -ؤق القمة الأفريقية ،اإذ يشسارك الرئيسص
ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ﬁم-ؤد ع-ب-اسص ف-ي-ه-ا
اجراءات عديدة ،لسسيما با◊رصص على  ،2021وهؤ ما Áثل معدل أارباح سسنؤية النسسان.
و“ث- -ل الصس Ó-ح -ات اŸؤؤسسسس -ات -ي -ة ويلقي كلمة لطلب دعم هذه الدول
أان تتؤفر آاليات اŸراقبة ،ومنها الطار قدره  35مليار دولر لفائدة القارة ‘
اŸؤؤسسسس - -ات - -ي Ÿك - -اف - -ح - -ة ال - -فسس- -اد ،ح Úأانه و◊د السساعة ل “ثل التجارة واŸال -ي -ة ل–Ó-اد الف-ري-ق-ي اŸؤضس-ؤع وت-اأي-ي-ده-ا ل-ل-حقؤق الفلسسطينية‘ ،
وال - -ق - -ؤان ÚاŸشس- -رع- -ة ،واŸؤؤسسسس- -ات الف -ري -ق -ي -ة ب Úدول ال -ق-ارة إاّل  ‘ 10اآلخ -ر ال -ذي سس -ت -ت -م م -ن -اقشس -ت-ه خÓ-ل وقت ت -ؤاج -ه ف -ي -ه ال -قضس -ي -ة –دًي -ا
خ- - -طًÒا ب- - -ع- - -د اإعÓ- - -ن ال - -رئ - -يسص
ال-ف-ع-ال-ة ،ام-ك-ان-ي-ة ال-ع-م-ل م-ي-دانيا بكل اŸائة من مبادلتها.
القمة.
وب -ل -غ «ع -دد اŸه -اج -ري -ن األف-ارق-ة ‘ الأمÒك -ي دون -ال -د ت -رامب ال -ق -دسص
شسفافية وعدم انحياز.
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العا 36 ⁄مليؤن مهاجر ،من إاجما‹ ع -اصس -م -ة لإسس -رائ -ي -ل وع -زم -ه ن-ق-ل
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عدد اŸهاجرين الذي يبلغ  258مليؤن ،سسفارة بÓده اإليها.
كما يتطرق رؤوسساء دول وحكؤمات
ي- -ت- -م خÓ- -ل ك- -ل ق -م -ة ل -رؤوسس -اء دول أاي أان نسسبة اŸهاجرين األفارقة “ثل ومن اŸتؤقع اأيضًسا اأن يكؤن Ÿلف
ال–اد الف -ري -ق -ي أايضس-ا إا ¤م-ؤاضس-ي-ع وح-ك-ؤم-ات ال–اد الف-ري-ق-ي ال-ت-طرق  ‘ 14اŸائة على اŸسستؤى الدو‹» .الإرهاب حضسؤر بارز خÓل القمة،
أاخ- -رى ت- -خصص الق -تصس -اد وال -ت -ن -م -ي -ة ،ا ¤اŸسسائل اŸتعلقة بالسسلم والمن ،وتأاتي اÿطة األفريقية من منطلق أان خصس- - -ؤًصس - -ا م - -ع فشس - -ل ا÷ه - -ؤد ‘
م-رك-زي-ن ع-ل-ى اŸشس-اري-ع الج-ت-م-اع-ي-ة وتتصسدر هذه اŸؤاضسيع ذات الهمية أازمة الهجرة مسسؤؤولية الدول األفريقية ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ي- -ه ‘ دول السس- -اح- -ل
والقتصسادية للمنظمة ،خاصسة ‘ اطار ال -ب -ال -غ -ة ب -ال -نسس -ب -ة Ÿسس -ت-ق-ب-ل ال-ق-ارة ،ب- -ال- -درج -ة األو ،¤ب -ال -ت -ع -اون م -ع دول الأف - -ري - -ق- -ي ،ب- -اسس- -ت- -م- -رار نشس- -اط
أاجندة .2063
انشسغالت اŸنظمة الفريقية أامام هذه اإلقليم والعا ،⁄وهدفها األسساسص إايجاد «ال -ق -اع-دة» و»ب-ؤك-ؤ ح-رام» وغÒه-ا
كما وضسع األفارقة نصسب أاعينهم هدف اŸسس -ائ -ل وال -ت -ه -دي -د الره -اب -ي ال-ذي حلؤل تنمؤية تبقي اŸؤاطن Úاألفارقة من ا÷ماعات ،على الرغم من اأن
تعزيز التعاون ‘ القارة ُبغية التشسجيع
اŸل -ف ي -ح -ظ -ى ب -اه -ت -م -ام اأوروب-ي
يشس - - -ه- - -د تصس- - -اع- - -دا أام- - -ام األوضس- - -اع ‘ أارضسهم.
ع-ل-ى ادم-اج ال-دول الف-ري-ق-ي-ة ،لسس-يما الجتماعية الهشسة وغياب التنمية.
ي - -ت - -ج - -ل - -ى –دي ً- -دا ‘ ال- -ت- -ح- -رك
رئيسس جديد ل–Óاد القاري
ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل ال-ت-ن-ق-ل ا◊ر ل -أ
Óف-راد كما سسيتم البحث عن الطرق اŸناسسبة
ال -عسس -ك -ري ال -ف -رنسس -ي ع Èع-م-ل-ي-ة
والسس -ل -ع ب -ه -دف ب -عث ح -رك-ي-ة ج-دي-دة وال-ف-ع-ال-ة ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ح-م-اي-ة ال-ق-ارة من وتشس -ه -د ال -ق -م-ة ت-رشس-ي-ح رئ-يسص ج-دي-د برخان Ÿكافحة هذه الظاهرة ‘
للمبادلت ب Úالدول.
ت -ه -دي -د اسس -ت -ق-راره-ا خ-اصس-ة الره-اب ل–Ó-اد األف-ري-ق-ي خ-لً-ف-ا ألل-ف-ا كؤندي تلك اŸنطقة.

’عدامات اŸيدانية ‘ بنغازي
تنديد واسشع با إ

خطة أا‡ية بـ 313مليون دو’ر للمسضاعدات اإ’نسضانية بليبيا

’· اŸتحدة خطة
أاطلقت ا أ
’نسشانية لعام
ا’سشتجابة ا إ
 ٢0١٨التي تتطلب  ٣١٣مليون
دو’ر لتوف ÒاŸسشاعدة اŸنقذة
للحياة لتسشعمائة وأاربع Úأالف
ششخصس ‘ ليبيا.
ت -ه -دف اÿط -ة ال -ت -ي اط -ل-ق-ت-ه-ا م-اري-ا
ريبÒو منسسقة األ· اŸتحدة للشسؤؤون
اإلنسس -ان -ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا إا ¤ت-ؤسس-ي-ع ن-ط-اق
حماية اŸدنيÃ ،Úا يتؤافق مع القانؤن
ال- - -دو‹ لضس- - -م- - -ان ت - -ؤف - -ر اÿدم - -ات
األسساسسية للمشسردين داخليا والعائدين
وأاضس-ع-ف ال-ف-ئ-ات ال-ل-ي-ب-ي-ة واŸه-اجرين
والÓجئ Úوطالبي اللجؤء.
وسسيعزز التمؤيل أايضسا قدرة األسسر على
ال- -ت- -ك- -ي- -ف م -ع الضس -غ -ؤط اŸت -ؤاصس -ل -ة
الناجمة عن انعدام السستقرار والÎاجع
القتصسادي.
وق -ال غسس -ان سس Ó-م -ة اŸم -ث-ل اÿاصص
Óم Úال- -ع- -ام ‘ ل- -ي- -ب- -ي -ا ،إان اÿط -ة
ل - -أ
اإلنسس -ان -ي -ة ه -ي ل -ت -ل -ب-ي-ة الح-ت-ي-اج-ات
ال Ó-زم -ة ول -يسست ب -دي -ل -ة ع -ن ح-اج-ات

التنمية معربا عن األمل ‘ أان تتمكن
ا◊ك -ؤم -ة م -ن وضس-ع م-ي-زان-ي-ة ت-تضس-م-ن
بنؤدا مهمة ‘ ›ال الصسيانة والتنمية.
وسس -تسس -اع -د اÿط -ة ال -ت -ي ت -ع-د ال-ن-داء
اإلنسس -ا Êال-ث-الث ل-ل-ي-ب-ي-ا ‘ ت-ط-ب-ي-ق 71
مشسروعا تنفذه  22منظمة Ãا ‘ ذلك
وك- -الت األ· اŸت -ح -دة واŸن -ظ -م -ات
الؤطنية والدولية غ Òا◊كؤمية.
وتعا Êليبيا من أاثر األزمة السسياسسية
اŸط-ؤل-ة وال-ع-ن-ف-ي وال-ن-زوح-ي وت-دهؤر
األوضساع اŸعيشسية ،ويحتاج  1.1مليؤن
شس-خصص ب-أان-ح-اء ل-ي-ب-ي-ا إا ¤اŸسس-اعدات
اإلنسسانية.
واسس -ت -ف-اد ح-ؤا‹ م-ل-ي-ؤن م-ؤاط-ن ل-ي-ب-ي
يعيشسؤن ‘ مدن بنغازي وككلة وأاوباري
وسسبها وسسرت من اŸشساريع التي نفذها
صسندوق –قيق السستقرار ‘ ليبيا سسنة
.2017
Óعدامات اŸيدانية
إادانة ل إ
 ·ÓاŸت- -ح- -دة،
أادان األم Úال - -ع - -ام ل - -أ
أان - -ط - -ؤن - -ي - -ؤ غ- -ؤتÒيشص ،اإلع- -دام- -ات
اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي نسس-بت ل-ل-رائ-د ﬁم-ؤد

تعزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

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

ال -ؤرف -ل -يÃ ،دي -ن -ة ب -ن -غ -ازي األسس -ب -ؤع
اŸنقضسي ،وأاعرب ‘ بيان ع Èمؤقع
اŸنظمة األ‡ية ،أامسص ،عن قلقه من
ت -ن -ف -ي -ذ «إاع -دام-ات ف-ؤري-ة ب-ب-ن-غ-ازي»،
مؤؤكدا «أانه ل Áكن أان يكؤن هناك حل
Óزمة الليبية».
عسسكري ل أ
كانت اŸدعية العامة Ùكمة ا÷نائية

بقلب خاششع ونفسس راضشية بقضشاء الله وقدره ،تلقى معا‹ وزير اÛاهدين السشيد الطيب زيتو Êنبأا انتقال روح اŸغفور لها اÛاهدة،
اŸرحومة أاوزقان فاطمة ،أارملة الششهيد عبد الرحمان رباع ،Úإا ¤رحمة بارئها ،أاسشدل الله عليها ششآابيب اŸغفرة والثواب.
الفقيدة من مواليد  ٢٤جانفي  ١٩٢٨با÷زائر ،التحقت سشنة  ١٩٥٦بصشوف ثورة التحرير الوطني اÛيدة إا ¤جانب زوجها
الششهيد عبد الرحمان رباع ،Úوذاقت ‘ سشبيل اسشتعادة السشيادة الوطنية مرارة السشجون ،أاين ” إالقاء القبضس عليها وزج بها ‘
السشجن بتاريخ  ٣١جانفي  ١٩٥٨إا ¤ديسشم ،١٩٥٩ Èلتواصشل العمل الثوري كسشبلة إا ¤غاية –قيق ا’سشتقÓل.
وأامام هذا الرزء ا÷لل ،الذي ’ راد لقضشاء الله فيه ،يتقدم معاليه إا ¤كل أافراد عائلة اÛاهدة وفقائها ‘ ا÷هاد ،بتعزيه
’ليمة ،سشائ Óالله جلت قدرته أان
القلبية اÿالصشة اŸششفوعة بأاصشدق مششاعر اŸواسشاة والتعاطف ‘ مواجهة هذه اÙنة ا أ
يدخلها مع إامام الله الصشا◊ات جنات اÿلد والرضشوان ،رافعا أاكف الضشراعة إا ¤الله سشبحانه وتعا ¤أان يحسشن عزاءهم ويجÈ
مصشيبتهم ويغفر للفقيدة ويتغمدها بواسشع رحمته وششامل غفرانه وعميم رضشوانه ،وأان يرزقهم ‘ فقدها جميل الصش Èووافر
السشلوان.
«وبششر الصشابرين الذين أاصشابتهم مصشيبة قالوا إانا لله وإانا إاليه راجعون»

الدولية ،فاتؤ بنسسؤدا ،طالبت ‘ نؤفمÈ
من العام اŸاضسي ‘ ،كلمة لها أامام
›لسص األم -ن ،ال -ق -ائ -د ال-ع-ام ل-ل-ج-يشص
ال -ل -ي-ب-ي اŸشس Òخ-ل-ي-ف-ة ح-ف Îب-تسس-ل-ي-م
الضس- -اب- -ط ﬁم- -ؤد ال- -ؤرف- -ل -ي اŸت -ه -م
ب-تصس-ف-ي-ة أاشس-خ-اصص خ-ارج ال-ق-انؤن ،إا¤
«السس -ل -ط-ات ال-ل-ي-ب-ي-ة» ل-ت-ق-ؤم ب-تسس-ل-ي-م-ه
للمحكمة الدولية.
وأاصس- -درت ال- -ق- -ي -ادة ال -ع -ام -ة ل -ل -ق -ؤات
اŸسسلحة الليبية بياناً ‘ أاوت من العام
اŸاضسي ،أاكدت فيه متابعتها بـ»اهتمام
بالغ» ما صسدر عن اÙكمة ا÷نائية
ال -دول -ي -ة بشس -أان «ات-ه-ام ال-رائ-د ﬁم-ؤد
الؤرفلي بارتكاب جرائم حرب» ،مشسÒة
إا« ¤أان الرائد ﬁمؤد الؤرفلي جرى
تؤقيفه عن العمل وإايداعه على ذمة
القضسية».
ون -ددت ع -دي -د اŸن -ظ -م -ات ال -دول -ي -ة،
بالصسؤر التي أاظهرت عملية إاعدامات
مباشسرة ،لـ 10أاشسخاصص ،بأاحد شسؤارع
مدينة بنغازي.
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’فريقي
’من ا إ
إاثر انضشمام اŸغرب إا› ¤لسس السشلم وا أ

ا◊كومة الصضحراوية :فرصضة Ùاكمته على جرائمه

اعتÈت حكومة ا÷مهورية العربية الدÁقراطية الصشحراوية ،انضشمام اŸغرب Ûلسس
’فريقي ،فرصشة Ùاكمته على جرائمه بحق الششعب الصشحراوي ،وأاكدت أان
السشلم ا إ
ا’حتÓل اŸغربي يحاول تغطيته فششله الدبلوماسشي على الصشعيد القاري منذ انضشمامه
’فريقي.
ل–Óاد ا إ
ن -ق -لت وك -ال -ة الن -ب -اء الصس -ح-راوي-ة،
أامسص ،تصسريحا Ùمد سسا ⁄ولد
السس- -الك وزي- -ر الشس- -ؤون اÿارج- -ي- -ة
الصس- -ح -راوي ،ب -أان حصس -ؤل اŸغ -رب
ع- -ل- -ى عضس- -ؤي- -ة ‘ ›لسص السس- -ل- -م
واألم -ن اإلف -ري -ق-ي« ،يشس-ك-ل ف-رصس-ة
م- -ت- -اح- -ة ام- -ام ال–اد الف- -ري -ق -ي
Ùاكمة اŸغرب على جرائمه ضسد
شسعب وارضص ا÷مهؤرية الصسحراوية
ال- -ب- -ل- -د ال- -عضس- -ؤ اŸؤسسسص ل –Ó-اد
الفريقي».
وال - -ق - -رارات األ‡ي - -ة ذات الصس- -ل- -ة
صسدارة اهتمام ال–اد الفريقي.
ورأاى مÓحظؤن ان انضسام اŸغرب وك- -ت- -بت «واصص» أان «اŸغ -رب ال -ذي بالقضسية الصسحراوية.
تصسريح النائب بالŸÈان الفرنسسي
ا ¤هذه الهيئة القارية ،سسيضسعه امام وج -د ن-فسس-ه مÎشس-ح-ا وح-ي-دا ل-ع-دم
حقيقة احتÓله غ Òالشسرعي ألجزاء رغبة اي بلد من بلدان القليم بتؤ‹ ج -اء خ Ó-ل ح -ف -ل ت -ق -د Ëال -ت-ه-اÊ
ك- - -بÒة م- - -ن ت- - -راب ا÷م - -ه - -ؤري - -ة ه -ذه اŸه -م -ة ال -ت -ي ت-ت-ؤله-ا ال-دول اÿاصص به الذي نظمه أامسص األول،
الصس- -ح -راوي -ة لسس -ي -م -ا ان اÛلسص العضس -اء ب-ن-ظ-ام النصس-ب-ة وال-ت-داول ‘ مدينة لؤهاڤر الؤاقعة Ãنطقة
الفريقي قد اتخذ قرارات سسابقة لعهدة مدتها سسنت ،»Úوأاضسافت أانه « ن -ؤرم -ان-دي ،ع-دد م-ن الشس-خصس-ي-ات
واصس- -در ب- -ي -ان -ات ت -ؤك -د مسس -ؤول -ي -ة يروج هذا للحدث على انه انتصسار ‘ السس -ي -اسس -ي -ة وا◊ق -ؤق -ي-ة وال-ن-ق-اب-ي-ة
ال–اد الف -ري -ق-ي كضس-ام-ن إلي-ج-اد مسسعاه الرامي ا ¤اضسعاف اŸؤقف ال -ف -رنسس -ي -ة وك -ذا وف-ؤد أاج-ن-ب-ي-ة إا¤
ا◊ل ‘ الصسحراء الغربية ولتنفيذ الف- -ري -ق -ي ال -داع -م ◊ل ال -قضس -ي -ة جانب وفد رسسمي صسحراوي ضسم كل
ﬂطط التسسؤية ال‡ي الفريقي الصس-ح-راوي-ة ضس-م-ن م-قررات ولؤائح من عضسؤ اÛلسص الؤطني واإل–اد
ومقررات اŸنظمت Úذات الصسلة.
ال–اد الفريقي وال· اŸتحدة» .ال-ؤط-ن-ي ل-ل-م-رأاة الصس-ح-راوي-ة الشسابة
و–اول ال -دب -ل -ؤم -اسس -ي -ة اŸغ -رب -ي -ة
سس -ي -ن -ي و‡ث-ل ج-ب-ه-ة ال-ب-ؤل-يسس-اري-ؤ
برŸا Êفرنسشي يدعم
تسسؤيق انضسمام اŸغرب ا› ¤لسص
بفرنسسا أابي بشسراي البشس Òوعضسؤ
القضشية
السس -ل -م والم -ن الف -ري-ق-ي ع-ل-ى ان-ه
“ث-ي-ل-ي-ة ج-ب-ه-ة ال-ب-ؤل-يسساريؤ بفرنسسا
ا‚ازا ت -اري -خ -ي-ا ،لم-تصس-اصص ح-ال-ة أاك- -د ال- -ن- -ائب ال -ف -رنسس -ي ج -ان ب -ؤل الكنتي ب Óإاضسافة إا ¤وفد جزائري
ال- - -غضسب ا ¤تسس - -ؤد ال - -رأاي ال - -ع - -ام ل- -زك -ؤك م -ؤاصس -ل -ة دع -م -ه ل -لشس -عب ي- -ق- -ؤده سس- -ي ع -ف -ي -ف رئ -يسص ÷ن -ة
اŸغربي منذ مؤقعة ابيدجان ،وبعد الصس-ح-راوي وقضس-ي-ت-ه ال-ع-ادل-ة ح-ت-ى ال- -عÓ- -ق- -ات اÿارج- -ي- -ة ب- -الŸÈان
ال- -فشس -ل ال -ذري -ع ال -ذي م -ن -ي ب -ه ‘ –قيق حريته وتقرير مصسÒه ،وفقا ا÷زائري.
زح -زح -ة ال -قضس -ي-ة الصس-ح-راوي-ة م-ن Ÿا ت -نصص ع -ل -ي -ه الشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة

’نسشان ‘ اŸغرب
تزايد ا’نتقادات بششأان حقوق ا إ

مظاه ـ ـرات ضضـ ـ ـد قمع الصضحافـ ـ ـة بالرباط

هتف ،اÿميسس،
متظاهرون أامام ﬁكمة ‘
’عÓم مع
الرباط بحرية ا إ
بداية جلسشة ﬁاكمة
صشحافي ÚمÓحق Úقضشائيا
لنششرهم مقاطع من
مناقششات ÷نة –قيق
برŸانية حول العجز الهائل
‘ صشندوق التقاعد
اŸغربي.
ه-ت-ف اÙت-ج-ؤن «ح-ري-ة الصسحافة
خط أاحمر» وذلك مع بداية جلسسة
ﬁاك -م -ة الصس -ح -اف -ي ÚاÓŸح-قÚ
ل-نشس-ره-م ن-ه-اي-ة  2016م-ق-اط-ع من
م -ن -اقشس -ات ÷ن -ة –ق-ي-ق ب-رŸان-ي-ة
ح -ؤل ال -ع -ج -ز ال -ه -ائ -ل ‘ صس -ن-دوق
التقاعد اŸغربي.
إاضسافة إا ¤الصسحافي ،Úمثل نائب
عضسؤ ‘ الكؤنفدرالية الدÁقراطية
للعمل (مركزية نقابية) متهم بتؤفÒ
تلك اŸعلؤمات للصسحافي.Ú
وباŸناسسبة قال عبد ا◊ق بلشسكر
وهؤ من صسحيفة «أاخبار اليؤم» وأاحد
الصس - -ح - -اف - -ي ÚاÓŸح - -ق« Úه - -ذه
اŸت -اب -ع -ة ف -ري -دة م -ن ن-ؤع-ه-ا ألن-ن-ا
متابعؤن لنشسر أاخبار صسحيحة».
وأاضساف أان اÓŸحقة تتم Ãؤجب
«م- -ق- -تضس- -ي- -ات ال- -ق- -ان -ؤن ا÷ن -ائ -ي
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -السس -ر اŸه -ن -ي (ول -يسص
Ãؤجب ق- -ان- -ؤن الصس- -ح- -اف- -ة) ه -ذا
تهديد ◊رية الصسحافة».
ودخ -ل ق -ان -ؤن الصس -ح -اف-ة اŸغ-رب-ي
ا÷دي- -د ال- -ذي ل يشس- -م- -ل ع- -ق -ؤب -ة
السسجن ،حيز التنفيذ ‘ أاوت ،2016
ل- - -ك - -ن ل ت - -زال Œري م Ó- -ح - -ق - -ة
الصس - -ح - -اف- -ي ‘ ÚاŸم- -ل- -ك- -ة وف- -ق
مقتضسيات القانؤن ا÷نائي ،وفق ما
أاوضسح تقرير حديث Ÿنظمة هيؤمن
رايتسص ووتشص.
و‘ آاخ - -ر ت - -رت- -يب سس- -ن- -ؤي ◊ري- -ة
الصسحافة صسنفت منظمة مراسسلؤن

ب Óحدود اŸغرب ‘ اŸرتبة 133
من  180دولة.
وتندد منظمات غ Òحكؤمية دولية
ب -ان -ت -ظ -ام بـ»ﬁاك -م -ات سس -ي-اسس-ي-ة»
ت- -ه- -دف إا« ¤إاسس- -ك -ات الصس -ح -اف -ة»
اŸغربية ،على غرار ﬁاكمة سسبعة
صسحافي Úوحقؤقي Úبينهم اŸؤرخ
معاطي منجب.
وك -انت م -ن -ظ -م -ة «ه -ي -ؤم -ن راي-تسص
ووتشص» ان- -ت- -ق- -دت ق- -ب -ل أاسس -ب -ؤع ‘
تقريرها العاŸي لسسنة  2018وضسع
ح- - - -ق- - - -ؤق النسس- - - -ان ‘ اŸغ - - -رب
والن- -ت- -ه- -اك- -ات اŸرت -ك -ب -ة ‘ ه -ذا
اÛال ،خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ل -ه ع Ó-ق -ة
ب -أاح -داث ا◊سس-ي-م-ة ،ح-يث إاع-تÈت
ﬁاكمة معتقلي حراك الريف بغÒ
ال -ع -ادل -ة ،وت -غ-يب ع-ن-ه-ا الضس-م-ان-ات
ال-دسس-ت-ؤري-ة وال-ق-ان-ؤن-ي-ة ،ك-ما نددت
Ãحاكمة اŸتهم Úبأاحداث (ﬂيم)
أاكد Ëإازيك ،والعنف الذي تؤاجه به
السس-ل-ط-ات ال-ع-م-ؤم-ي-ة الح-تجاجات
وال -ت -ج -م-ع-ات السس-ل-م-ي-ة وخ-اصس-ة ‘
األقاليم ا÷نؤبية.
وقالت اŸنظمة باŸناسسبة« ،كثÒا ما
تسس-اﬁت السس-ل-ط-ات م-ع اح-ت-ج-اجات
جرت أامام الŸÈان ‘ الرباط وأاماكن
أاخرى؛ لكنها غالبا ما  ⁄تفعل ذلك ‘
الصسحراء الغربية التي ُيسسيطر عليها

اŸغرب ،حيث خرجت الشسرطة من
أاج -ل اسس -ت -ب-اق أاي Œم-ع ُي-ع-تُ Èم-ؤي-دا
◊ق تقرير اŸصس ‘ Òتلك اŸنطقة
اŸتنازع عليها».
و–دث ال- -ت- -ق- -ري- -ر ع- -ن ﬁاك- -م- -ة
م-ع-ت-ق-ل-ي «أاك-د Ëإازيك» ب-اع-ت-ب-اره-ا
«اÙاكمة التي تلقت أاك Èقدر من
اله - -ت- -م- -ام خÓ- -ل  ،2017أاع - - -ادت
ﬁك- -م- -ة م -دن -ي -ة ﬁاك -م -ة وإادان -ة
›مؤعة من  24صسحراويا ،بعضسهم
نشس - -ط- -اء ح- -ق- -ؤق- -ي ،»Úم- -ؤك- -دا أان
األحكام التي صسدرت ‘ حقهم والتي
تراوحت ب 20 Úعاما واŸؤبد قد
ج -اءت ع -ل -ى «أاسس -اسص أادل -ة ضس -ئ -ي-ل-ة
وم -ط -ع -ؤن ف -ي -ه -ا ،م -ن-ه-ا اعÎاف-ات
أانكروها أامام اÙكمة».
كما أاكد التقرير أان «تسسامح اŸغرب
م -ع ح -ري -ة ال -ت -ع -ب Òوح -ق ال-ت-ج-م-ع
السسلمي ﬁدود» ،مضسيفا أانه «على
اŸغ- - -رب اإلف- - -راج ع- - -ن ج- - -م - -ي - -ع
اŸت-ظ-اه-ري-ن السس-ل-م-ي ÚاُŸع-تقل،Ú
وإالغاء أاحكام القانؤن ا÷نائي التي
تسس-م-ح ل-ل-ح-ك-ؤم-ة بسس-ج-ن أاشس-خ-اصص
بسسبب التعب Òعن آارائهم».
وق -د ح -اول اŸغ -رب ن-ف-ي ا◊ق-ائ-ق
التي تضسمنها تقرير هيؤمن رايتسص
ووتشص ،لكن مزاعمه تبقى بدون أادلة
‘ الؤاقع.

’لغام لزرع الرعب
’رهابيون يسشتخدمون ا أ
ا إ

مقتـ ـ ـ ـ ـل  26شضخصض ـ ـ ـ ـا وسض ـ ـ ـ ـط م ـ ـ ـ ـا‹

قتل  ٢٦ششخصشا بينهم نسشاء
وأاطفال ،اÿميسس ،عندما
مرت عربة كانت تقلهم
على لغم أارضشي ‘ وسشط
ما‹ ،حسشب مسشؤوولÚ
ﬁلي.Ú
وكانت حصسيلة سسابقة تشس Òإا ¤مقتل
 13شسخصسا ‘ هذا ا◊ادث الذي
وقع على بعد  9كلم من منطقة بؤ،Ê
حيث كان الضسحايا ‘ طريقهم من
ب -ؤرك -ي -ن-ا ف-اسس-ؤ اÛاورة إا ¤سس-ؤق
أاسس- - -ب- - -ؤع- - -ي- - -ة ،حسسب اŸسس- - -ؤولÚ
اÙلي.Ú
ق -ال مصس -در أام -ن -ي ،إان «الره-اب-يÚ
يسس -ت -خ-دم-ؤن الل-غ-ام ل-زرع ال-رعب»
مضسيفا ان الضسحايا قتلؤا على الفؤر.
يذكر أان جماعات ارهابية مرتبطة

ب-ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-اع-دة الدمؤي سسيطرت
على شسمال ما‹ ‘ ربيع قبل ان يتم
طرد معظمها إاثر تدخل عسسكري
دو‹ ‘ ج- -ان- -ف- -ي  ،2013وم - - -ا زال
التدخل مسستمرا.
وم- -ا زالت ه -ن -اك م -ن -اط -ق ك -ام -ل -ة
ت-ت-ع-رضص ب-اسس-ت-م-رار ل-ه-ج-م-ات رغم

التؤقيع ‘ ماي وجؤان  2015على
اتفاق سسÓم يقضسي بعزل الرهابيÚ
ن -ه -ائ-ي-ا .وه-ؤ الت-ف-اق ال-ذي ي-ع-رف
تأاخرا ‘ تنفيذه.
ومنذ سسنة  2015امتدت الهجمات
ا ¤وسسط ما‹ وجنؤبه وكذلك دول
ا÷ؤار خصسؤصسا بؤركينا فاسسؤ.

الرياضشي
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زمــــــــان...

اششراف :حامد حمور

لولى  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٥٢
السشبت  ٢٧جانفي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٩جمادى ا أ

يا زمـــان

اŸرحوم له ‹Óعكاك..
إاسشم طبع «العصشر
الّذهبي» للنّصشرية

«اŸعجزة» – ⁄دث ‘ الغابون..
وخيبة كبÒة للكرة الصشغÒة ا÷زائرية

غياب إاسضÎاتيجية ﬁكمة والتأاخر
’خف ـ ـ ـاق
‘ التحضضÒات وراء ا إ

كلمة العدد

تراجع مقلق
«للنسضر اأ’سضود»...؟

^ حامد حمور

يتسساءل أنصسار «ألنسسر
أألسس- -ود» ع -ن ت -رأج -ع
ن- - -ت- - -ائ - -ج - -ه ‘ أŸدة
أألخÒة و ⁄يعد يقدم
أŸسس -ت-وى أل-ذي أب-ان-ه
أŸوسس- - - - -م أŸاضس - - - -ي
ع- -ن- -دم- -ا ف- -از ب- -ل -قب
أل- -رأب- -ط- -ة أÎÙف -ة
أألو ¤ونشس -ط ن -ه-ائ-ي
ك - -أاسس أ÷م - -ه - -وري- -ة،

ف -ال -وف-اق ألسس-ط-اي-ف-ي ه-و «ف-ري-ق أألل-ق-اب»‡ ،ا
«ي -ف-رضس» ع-ل-ي-ه أل-وصس-ول أ ¤أل-ت-ت-وي-ج-ات ‘ ك-ل
م- -وسس- -م ب -ال -ن -ظ -ر ل -ت -اري -خ -ه أ◊اف -ل ب -األل -ق -اب
وأإلم-ك-ان-ي-ات أل-ف-ن-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ية أŸعتÈة ألتي
يزخر بها.
لكن أألمور ل تسس ‘ Òألوقت أ◊ا‹ على ألنحو
ألذي أرأده مسسÒوه من خÓل ترأجعه ألكب‘ Ò
ألبطولة وأبتعاده عن ألرأئد بـ 10نقاط كاملة (قبل
أجرأء شسباب قسسنطينة Ÿبارأته ‘ أطار أ÷ولة
ألـ ،)18وه -و م -ا ي -ؤوك -د م -دى صس -ع -وب-ة أŸأام-وري-ة
ل -زم Ó-ء ج -اب -و ‘ أŸن -افسس -ة ع -ل -ى أل -ل -قب ه -ذأ
أŸوسسم ،خاصسة وأن أنهزأم وفاق سسطيف ‘ عقر
دأره أمام أŸولودية ألعاصسمية أثر على ألÓعبÚ
من ألناحية أŸعنوية و ⁄يقدموأ مسستوى كبÒأ ‘
مبارأة يوم أÿميسس أŸاضسي أمام أ–اد بسسكرة
لتدأرك أŸوقف وسسجل أشسبال أŸدرب بن شسيخة
هزÁة أخرى  ..وهي ألثالثة للمدرب أ÷ديد
للفريق.

كل متتبعي ألرأبطة أÎÙفة أألو ⁄ ¤يتعودوأ
على هذه ألخفاقات بالنسسبة للوفاق ألذي ضسيّع
حتى ورقة كأاسس أ÷مهورية عندما أقصسي أمام
شسبيبة ألسساورة ‘ بشسار ،علما أنه ألختصساصسي
رقم وأحد ‘ أŸنافسسة وألتي «يعشسقها» أنصسار
«ألكحلة وألبيضساء» أك Ìمن ألبطولة.
وب -ال -ت -ا‹ ،ف -ق-د أصس-ب-ح م-ن ألضس-روري أسس-ت-غÓ-ل
ألم-ك-ان-ي-ات أل-ف-ن-ي-ة أل-كبÒة للتشسكيلة ألسسطايفية
إلع- -ادة أألم- -ور إأ ¤نصس- -اب- -ه- -ا ق -ب -ل أل -دخ -ول ‘
أŸن -افسس -ة أل -ق-اري-ة أل-ت-ي ت-ب-ق-ى أل-ه-دف أل-وح-ي-د
تقريبا بالنسسبة للوفاق هذأ أŸوسسم ،بالرغم من
أن كل شسئ ‡كن ‘ كرة ألقدم ،حيث أن بعضس
أألنصسار ما زألوأ متفائل Úبعودة زمÓء زيتي ‘
ألبطولة ..ويؤوكدون على «ألنفسس ألثا Êللوفاق
«أل -ذي ق -د ي -ح-دث أل-ف-ارق لسس-ي-م-ا وأن-ه ي-ن-ت-ظ-ر
ألكث Òمن ألتدعيمات ألتي سسجلها ‘ أÒŸكاتو
ألشستوي.

هششام بودرا‹ :

«نقصص التّحضض Òوغياب ’عبÚ
مهّم Úأاثّرا على مسضتوى اŸنتخب »
ﬁمود بوعنيق :

«كرة اليد ا÷زائرية تعيشص أازمة
حقيقيـ ـ ـة ‘ السضن ـ ـوات اأ’خÒة»
سشفيان خلف الله :

خروج اŸنتخب مبك ّرا كان منتظرا
بعد غيابه  20شضهرا عن الواجهة
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«اŸعجزة» – ⁄دث ‘ الغأبون ..وخيبة كبÒة للكرة الصصغÒة ا÷زائرية

زمــــــــأن...

اŸرحوم له ‹Óعكاك..

لخفاق
غي ـ ـاب إاسشÎاتيجية ﬁكمة والت ـ ـ ـأاخر ‘ التحضشÒات وراء ا إ
عندمأ  ⁄يتم رسصم إاسصÎاتيجية اÿروج من هذه الوضصعية بعد
عدم وجود «اÿضصر» ‘ الثلثي القأري الذي يشصأرك ‘
اŸونديأل ،أاك Ìمن ذلك ،فإأن الفريق الوطني  ⁄يتدرب منذ
مدة طويلة ا ¤غأية دورة تونسس وجأء بعدهأ تعي ÚحيواÊ
وﬁمد الصصغ.Ò

ضشرورة اإلسشراع ‘ إايجاد ا◊لول....

أاح- -دث إاقصص- -أء اŸن- -ت -خب
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ك -رة ال -ي -د ‘ ال -دور رب -ع ال -ن -ه -أئ -ي
للبطولة الفريقية لكرة اليد اŸتواصصلة ‘ الغأبون خيبة كبÒة لدى
Óلقأب العديدة التي كأنت قد
عشصأق ومتتبعي هذه الريأضصة رقم  ‘ 2ا÷زائر ،بألنظر ل أ
سصجلتهأ ‘ اŸأضصي والتأريخ ا◊أفل بأل‚أزات الذي أاعطى لهأ شصعبية كبÒة...
حأمد حمور

وطني لفÎة طويلة.

لكن اأ’مور سصأرت هذه اŸرة ‘ الرواق اŸؤودي إا ¤اإ’خفأق
الذي  ⁄يكن مفأجأة كبÒة بألنسصبة للعأرف Úبشصؤوون الكرة
الصصغÒة ا÷زائرية ،بألنظر للظروف التي سصبقت مشصأركة
«اÿضصر» ‘ موعد ليÈوفيل ،حيث إان النتيجة اıيبة كأنت
متوقعة نوعأ مأ بألرغم من العزÁة الكبÒة التي عمل فيهأ
الطأقم الفني اŸكون من حيوا Êوﬁمد الصصغ ،Òا ¤جأنب
العمل الكب Òالذي قأم به كل ’عبي اŸنتخب الوطني منذ
«العودة ا ¤العمل».
فألسصؤوال الذي طرحه كل التقني Úيتمحور حول كيفية –قيق
نتيجة ايجأبية ‘ اŸوعد القأري لدى منتخب غأب عن
التحضصÒات Ÿدة تقأرب السصنت ،Úحيث  ⁄يتم تعي Úمدرب

إاخفاق رغم عزÁة الطاقم الفني والÓعب... Ú

ففي الوقت الذي كأنت اŸنتخبأت اأ’خرى تخطط بشصكل
منهجي للوصصول إا ¤اأ’هداف اŸسصطرة ‘ اŸنأفسصة القأرية
بقي اŸنتخب الوطني بدون طأقم فني و ⁄يشصأرك ‘ أاية
دورة دولية منذ مدة طويلة ..وكأن النأخب الوطني قد أاكد
ذلك خلل الندوة الصصحفية التي نشصطهأ قبل –ّول «اÿضصر»
إا ¤الغأبون عندمأ أاشصأر« :لقد كأن غيأبنأ طويل عن منظمي
الدورات الدولية ،وبألتأ‹ عملنأ خلل الÎبصصأت القليلة التي
قمنأ بهأ من أاجل تدعيم بعضس النقأط التي قد تسصمح لنأ
بإأجراء بطولة افريقية Îﬁمة ..وبقدر مأ أاقول أاننأ بإأمكأننأ
الوصصول إا ¤الهدف اŸسصطر وهو التأهل ا ¤اŸونديأل،
ب -ق -در م -أ Áك -ن -ن -أ اÿروج م -ن اŸن -أفسص-ة واح-ت-لل اŸرك-ز

الثأمن ،أ’ن نقصس التحضص ’ Òيعطينأ
معيأرا Áكن أان نقيسس به نسصبة النجأح التي سصتكون لصصأ◊نأ
‘ الغأبون».
إانهأ ا◊قيقة اّŸرة بألنسصبة للمنتخب الوطني الذي اسصتعّد
للبطولة اإ’فريقية Ÿدة شصهرين فقط ،وخأضس تربصصأ واحدا
‘ صصربيأ قبل أان يشصأرك ‘ دورة قطر الدولية ..وهذا طبعأ
 ⁄يكن كأفيأ للوصصول ا ¤اŸنأفسصة بكل اإ’مكأنيأت التي
تسصمح Ãنأفسصة منتخبأت قوية و‘ تطور م ّ
طرد على غرار
م -ن -ت -خب أان -غ -و’ ال -ذي ح -رم -ن -أ ل -ل -م-رة ال-ث-أن-ي-ة م-ن خ-وضس
اŸونديأل  ..ففي الدورة اŸأضصي عأم  2016غأبت ا÷زائر
ع -ن م -ون -دي -أل ف -رنسص -أ ب -ع-د إاقصص-أئ-ه-أ م-ن ط-رف أان-غ-و’ ‘
اŸبأراة الÎتيبية ..هذه اÿيبة التي أاثرت كثÒا على الكرة
الصصغÒة ا÷زائرية  ⁄يتم «إاصصلحهأ» و زادت اأ’مور سصوءا

ﬁمود بوعنيق لـ«الشصعب»:

«كرة اليد ا÷زائرية تعيشش أازمة
حقيقية ‘ السشنوات األخÒة»
عّبر الدو‹ ا÷زائري السصأبق ﬁمود بوعنيق ‘ حوار خأصس ÷ريدة «الشصعب» عن أاسصفه
لهمأل
لخÒة بسصبب ا إ
الكب Òللوضصع الذي وصصلت إاليه كرة اليد ا÷زائرية ‘ السصنوات ا أ
الكب Òمن طرف القأئم Úعليهأ ..وخ Òدليل خروج الفريق الوطني من الدور ربع نهأئي
لفريقية مؤوخرا والذي  ⁄يكن مفأجأأة ،بل –صصيل حأصصل للمشصأكل التي تعصصف
للبطولة ا أ
بكرة اليد ا÷زائرية ،إاضصأفة إا ¤عدة أامور أاخرى سصتكتشصفونهأ ‘ هذا ا◊وار.
حأورته :نبيلة بوقرين
«الشصعب» :مأ هو تعليقك على خروج الفريق
الوطني من الدور ربع النهأئي؟
«ﬁم-ود بوعنيق» :ال-لع-ب-ون واŸدرب ق-دم-وا
أاك‡ Ìأ كأن متوقعأ منهم ‘ هذه البطولة بسصبب
الوضصع الصصعب الذي مرت به الفريق قبل التنقل إا¤
م - -ك - -أن ا◊دث ،ح - -يث ب - -ق- -ي م- -ن دون م- -درب أاو
بأأ’حرى  ⁄يح ّضصر أابدا ومع ذلك لعبوا بكل حرارة
وشص-ج-أع-ة وع-م-ل-وا ع-ل-ى تشص-ري-ف اأ’ل-وان ال-وط-ن-ي-ة
خلل هذا اŸوعد الكب ،Òإا’ أان غيأب ا÷أهزية
البدنية كأن لهأ أاثر واضصح أامأم أانغو’ مأ جعلنأ ’
نسصتطيع Œأوز الدور ربع النهأئي.
لول؟
كيف تقّيم مسصتوى الفريق ‘ الدور ا أ
❊❊ الفوز أامأم الكأمÒون عأدي وهو أامر جيد من
ال -ن -أح -ي -ة اŸع-ن-وي-ة ،ل-ك-ن ك-ن-أ ق-أدري-ن ع-ل-ى Œأوز
الهزÁة ضصد الغأبون أ’ن هذه اŸواجهة صصنعت
الفأرق ،فيمأ بعد وكأن لهأ أاثر وا÷زائر بلد له
ت -ق -أل -ي -د ‘ ك -رة ال -ي-د ول-ك-ن حسصب إاع-ت-ق-أدي ف-إأن
اللعب Úكأنوا متخفوين و ⁄يدخلوا ‘ اŸبأراة كمأ
يجب ،وهذا مأ انعكسس عليهم وجعلهم يضصيعون
الفوز ،ولكن دائمأ نعود إا ¤غيأب التحضص Òقبل
لخ-ف-أق أ’ن-ن-أ ‘
اŸن-أفسص-ة ه-و ال-ع-أم-ل اŸب-أشص-ر ل -إ
السصأبق كنأ نح ّضصر عن طريق اŸشصأركة ‘ ثلث
دورات كÈى على اأ’قل بدليل أاننأ –صصلنأ على
عدة ميداليأت ذهبية مثل البحر اŸتوسصط ،البطولة
اأ’فريقية ،مشصأركتنأ ‘ البطولة العأŸية واأ’لعأب

اأ’وŸبية.
هل كنت تنتظر نتيجة أافضصل من الفريق؟
❊❊ خروج الفريق الوطني من الدور ربع النهأئي ⁄
يكن مفأجآأة أ’ننأ ’ نسصتطيع أان نحمل اللعبÚ
واŸدرب أاك Ìمن طأقتهم ،ولهذا فإأن خروجهم كأن
أامر عأدي أ’ن الفرق اŸشصأركة حضصرت جيدا ،مأ
جعل ا÷أنب البد Êيصصنع الفأرق بدليل تعرضس
لصصأبأت والتي أا“نى أان ’ تكون
أاغلب العنأصصر ل إ
خطÒة لكي يعودوا إا ¤اŸنأفسصة مع نواديهم ‘
لشص -أرة ،ف -إأن
أاق -رب وقت ،ول  -إ
ك -رة ال -ي -د ا◊دي -ث -ة أاصص-ب-حت
ت -ع -ت -م -د ع-ل-ى ا÷أنب ال-ب-دÊ
بشص - -ك- -ل م- -ب- -أشص- -ر ،وه- -و اآ’ن
ي- - -درسس ‘ اıأب- - -ر وأاري- - -د
إاضصأفة نقطة أاخرى.
مأ هي ،تفضصل؟
❊❊ الثقة بألنفسس لهأ دور كبÒ
من أاجل –قيق نتأئج إايجأبية
خ -لل ال -ب -ط-ول-ة اأ’ف-ري-ق-ي-ة ،ول-ه-ذا ف-إأن ال-ت-حضصÒ
النفسصي مهم ويسصأعد اŸدرب على ربح الوقت أاكÌ
خلل العمل البد Êمن خلل تصصحيح اأ’خطأء
أاثنأء اŸبأريأت الرسصمية ولكن عدم اسصتعداد الفريق
كمأ يجب قبل اŸوعد القأري كأن له اأ’ثر الواضصح
وهنأ Áكن أان نتطرق إا ¤اإ’سصÎاتيجية اÙكمة
للمدرب حيوا Êالذي إاسصتغل مواجهأت الدور اأ’ول
كمأ بدليل –سصن مسصتوى اÛموعة من لقأء آ’خر
وهنأ Áكننأ القول ،إان اŸنتخب لو حضصر كمأ يجب

لسصف هذا هو
لكأنت النتيجة مغأيرة “أمأ ولكن ل أ
الواقع.
ل -ك -ن شص -أه -دن -أ مسص -ت -وى رائ -ع ل -ل -ف-ري-ق أام-أم
تونسس ،أاليسس كذلك؟
❊❊ الفريق الوطني كأن ‡تأزا أامأم نظÒه التونسصي
أ’نه عكسس كل التوقعأت و“كن من الدخول بقوة
خلق صصعوبة Ÿنأفسصه بعدمأ كأن يعتقد ا÷ميع أاننأ
سص- -ن- -ه- -زم ب -ف -أرق
كب ،Òولهذا أاحيي
اللعبÚ
واŸدرب على كل
م- -أ ق- -دم -وه ف -وق
ال - -بسص- -أط واأ’كÌ
م - - - - - - - - - -ن ذلك أان
التونسصيÚ
تفأجأوا للمسصتوى
الذي شصأهدوه من طرف العنأصصر الوطنية وهنأ
Áكننأ القول ،أانه لو حضصرنأ كمأ يجب مأذا كمأ
سصنفعل ،أامأ فيمأ يتعّلق بأنغو’ هذا الفريق دائمأ
يخلق لنأ مشصأكل ،حيث كنأ نفوز عليه بصصعوبة وهو
اآ’ن تطور كثÒا ‘ السصنوات اأ’خÒة حأل كل الفرق
اأ’فريقية اأ’خرى أ’نهم يعملون عكسصنأ نحن مأ
جعلنأ نÎاجع بشصكل رهيب.
م -ن اŸسص -ؤوول ع -ل -ى م -أ ي -ح -دث ل -ك -رة ال -ي-د
ا÷زائرية؟

«اŸدرب أاخذ قرارا
شصجأعأ وأاشصكر الÓعبÚ
على أادائهم رغم
الظروف الصصعبة»

وهذه اŸرة  ⁄يتمّكن الفريق الوطني حتى الوصصول ا¤
اŸربع الذهبي لنسصجل تراجعأ تأريخيأ ‘ البطولة ا’فريقية،
بعد كنأ ‘ اŸأضصي ضصمن اŸراتب اأ’و ¤بتتويجأت عديدة
‘ الثمنينأت والتسصعينأت بفضصل العمل اŸنهجي والتكوين
على مسصتوى اأ’ندية ،حيث إان جيل ﬂنأشس ،حميشس ،بن
جميل  ...سصجلوا اأ’لقأب القأرية اأ’و ¤التي كأنت Ãثأبة
انطلقة التتويجأت التي سصأر عليهأ كل من بوشصكريو ،عقأب،
ﬁمد الصصغ ،Òبن مغسصولة ..وحمل بعد ذلك كل اللعبÚ
ال -ذي -ن ب -رزوا ‘ ال -تسص -ع -ي -ن -أت أام -ث -أل ع -واشص-ري-ة ،ب-ودرا‹،
اŸوهب ،بوعنيق ...ووصصو’ ا ¤جيل كل من بركوسس ،هشصأم
بودرا‹ ،سصلحجي..
وبألتأ‹Á ،كن القول أان ا÷زائر كتبت مسصأر الكرة الصصغÒة
ا’فريقية بأحرف من ذهب لسصنوات طويلة بفضصل العمل
اŸتواصصل ،قبل أان نصصل ا ¤هذه اÿيبة التي  ⁄تكن لهأ
أاسصبأب تقنية مبأشصرة بقدر مأ هي نتيجة أاسصبأب تنظيمية
بحتة حيث إان الفريق الوطني اŸشصأرك ‘ البطولة ا’فريقية
بألغأبون ورغم نقصس التحضص ،Òإا’ أانه وقف الند للند أامأم
منتخبأت ح ّضصرت أاحسصن بكث .. Òوالنتأئج الفنية اŸسصجلة
كأنت إامأ الفوز أاو ا’نهزام بفأرق ضصئيل جدا.
وبدون شصك ،فإأن اŸسصؤوول Úعلى كرة اليد ا÷زائرية سصوف
ي-درسص-ون بشص-ك-ل م-ع-م-ق أاسص-ب-أب ه-ذا ا’خ-ف-أق م-ع ال-ت-ق-ن-يÚ
Ùأولة رسصم خطة مسصتقبلية بإأمكأنهأ اعأدة هذه الريأضصة
ا ¤الواجهة ،كون ا’مكأنيأت الفنية والعمل لدى اأ’ندية
متوفر بألنظر ا ¤اŸوجة ا÷ديدة التي أابدعت ‘ البطولة
لمأل التي احتضصنتهأ ا÷زائر ‘ جويلية اŸأضصي
العأŸية ل أ
 ..مع ا’بقأء على الطأقم الفني ا◊أ‹ الذي كأن موفقأ ‘
عمله ا ¤أابعد حدود  ..كون اŸهمة كأنت جد صصعبة من حيث
التوقيت الذي  ⁄يكن يسصمح لعمل «اŸعجزات» ..ومع ذلك،
فإأن الثنأئي حيوا Êـ ﬁمد الصصغ Òسصأر بأŸنتخب الوطني
بشصكل منطقي و « صصنع « الفأرق ‘ مدة التحضص Òفقط ،أ’ن
ا÷وانب ال-ف-ن-ي-ة وال-ب-دن-ي-ة وال-ع-زÁة ك-أنت ح-أضص-رة ب-أل-نسصبة
ل -زم -لء شص -ه -ب -ور  ..وال -ت -ع -أدل ال -ذي ي -ج -ل-ه «اÿضص-ر» أام-أم
اŸنتخب التونسصي يعد مقيأسصأ ’مكأنيأت هؤو’ء اللعبÚ
لسصبأب التنظيمية التي  ⁄تسصر ‘ نفسس رواق
الذين تأثروا ل أ
الرصصيد الفني والبد Êالكب Òللعبينأ.

❊❊‘ ال- -ب- -داي- -ة ي- -جب أان نشص- -ك -ر ف -ري -ق اÛم -ع
ال- -بÎو‹ ال- -ذي حضص- -ر ل- -ن- -أ ال- -لع -ب Úم -ن خ -لل
مشصأركته ‘ البطولة العربية والبطولة اأ’فريقية
وإا’ لكأنت الكأرثة من دون شصك أ’ننأ ’ نسصتطيع أان
ننكر الواقع أ’ن ا÷أنب البد Êعأمل النجأح ومثلمأ
شصأهد ا÷ميع ،فإأن كل من بركوسس ،شصهبور ،بريأح
هم الذين صصنعوا الفأرق ‘ هذه الطبعة ،خأصصة
هذا اأ’خ Òالذي كأن له دور كب– ‘ Òرير بركوسس
م -ن ال -رق -أب -ة وج -ع -ل -ه ي-ت-حّ-رك أاك Ìبسص-بب ال-ع-م-ل
ا÷مأعي والتنأسصق الذي كأن موجود أ’ن اŸنتخب
 ⁄يحضصر للمنأفسصة مثلمأ سصبق لنأ ا◊ديث ومن
ه -ن -أ ي -جب أان ت-ت-دخ-ل ال-وزارة إ’ن-ق-أذ ال-وضص-ع ق-ب-ل
فوات اأ’وان.
وضصح لنأ الفكرة أاكÌ؟
❊❊ اŸنتخب عأشس وضصع صصعب قبل التنقل إا¤
الغأبون أ’نه بقي بعيد عن اŸنأفسصة لفÎة طويلة
أ’سصبأب يعرفهأ العأم واÿأصس ،كمأ أان اŸدرب أاكد
أانهم سصيتنقلون من دون هدف أ’ن اإ’–أدية ⁄
–دد إان كأن سصيلعب على اأ’دوار اأ’و ¤أاو اأ’خÒة
كمأ أاننأ  ⁄نسصجل تواجد أاي واحد من الهيئة اأ’و¤
لهذه الريأضصة خلل الندوة الصصحفية التي نشصطهأ
اŸدرب حيوا ،Êوهذا اأ’خ Òقبل اŸهمة ‘ ظرف
أاك Ìمن الصصعب  ..وغأمر وهو مشصكور على ذلك مع
اللعب Úالذ Ëقدموا كل مأ عليهم وللتوضصيح أاك،Ì
فإأن الذين يسصÒون كرة اليد ا÷زائرية ليسصوا من
أابنأء الدار.
م -أ ه -ي ا◊ل -ول اŸم -ك -ن -ة ل-ل-خ-روج م-ن ه-ذا
الوضصع؟
❊❊ ضص -رورة إات -خ -أذ اج -راءات إ’ن -ق-أذ ال-وضص-ع ق-ب-ل
فوات اأ’وان أ’ن اŸسصؤوولي Úالذين يشصرفون على
اإ’–أدية أاغلبهم ليسصت لهم أاي علقة مع كرة اليد،
مأ جعل اأ’وضصأع متعفنة بسصبب التوتر اŸوجود
داخل اإ’–أدية ب Úالرئيسس واŸكتب الفيدرا‹ ،مأ
جعلنأ نغيب عن حفل اإ’فتتأح رغم أاننأ دفعنأ 2000
ل–أد اأ’ف -ري -ق -ي ،م -أ ي -ع -ن -ي أان ك -رة ال -ي-د
أاورو ل  -إ
ا÷زائرية تعيشس أازمة حقيقية والعلج يجب أان
ي -ك -ون م -ن ا÷ذور م -ن خ -لل وضص -ع ق -أع-دة ع-م-ل
ﬁكمة من خلل اإ’عتمأد على أاهل اإ’ختصصأصس
واإ’عتنأء بكل الفئأت حتى يكون لدينأ خزان للفرق
الوطنية.

تختتم البطولة
الفريقية اليوم

نهائي كبÒ
ب Úتونسش
ومصشر

تأّهل اŸنتخب اŸصصري إا¤
اŸبأراة النهأئية لكأسس أا·
إافريقيأ (رجأل) ،عقب تغلبه
عشصية اÿميسس بليÈوفيل على
نظÒه اŸغربي بنتيجة
(◊ ،)19-31سصأب الدور نصصف
النهأئي للمنأفسصة.
وبألتأ‹ سصيخوضس فريق
«الفراعنة» حأمل اللقب ،اللقأء
النهأئي اŸقرر اليوم على
السصأعة  19 : 00ضصد تونسس،
التي تأهلت ‘ وقت سصأبق من
نهأر اليوم إاثر فوزهأ على
انغو’ (◊ ،)14-34سصأب مقأبلة
الدور نصصف النهأئي اأ’و.¤
وسصينشصط السصبأعي التونسصي
اليوم السصبت ضصد مصصر مبأراته
النهأئية الثأمنة على التوا‹،
حيث يسصعى «نسصور قرطأج» إا¤
التتويج بأللقب العأشصر ‘
تأريخهم ،حيث سصبق لهم أان
ل·
توجوا بكأسس إافريقيأ ل أ
تسصع مرات ،متقدم Úعلى
ا÷زائر ( 7أالقأب) ومصصر (6
أالقأب).
وتختتم الطبعة الـ  23للمنأفسصة
القأرية بإأجراء اŸبأراة النهأئية
والÎتيبية من أاجل اŸركز
الثألث.

يأ زمأن
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إاسصم طبع «العصصر الّذهبي» للنّصصرية

هشصأم بودرا‹ لـ «الشصعب»:

«نقصش الّتحضش Òوغياب لعب Úمهّم Úأاثّرا على مسشتوى اŸنتخب »

أاّك - -د الÓ- -عب ال- -دو‹ السص- -أب- -ق
هشص - - - - -أم ب - - - - -ودرا‹ أاّن ن - - - - -قصس
ال- - - -ت- - - -حضص Òوغ - - -ي - - -أب ب - - -عضس
الÓ- - -ع- - -ب ÚاŸه- - -م Úسص- - -ب- - -ب- - -أن
رئ - -يسص- -ي- -أن ‘ خ- -روج اŸن- -ت- -خب
الوطني لكرة اليد من ربع نهأئي
ك -أأسس أا· إاف -ري -ق -ي -أ ل -ك-رة ال-ي-د
.2018
حأوره :عمأر حميسصي

واعت Èبودرا‹ بقأء اŸنتخب بدون
مدّرب لفÎة طويلة أاثّر على عملية
ال- -ت- -حضص ،Òح- -يث حّ- -م -ل ا’–أدي -ة
اŸسصؤوولية خأصصة ‘ عملية ا’ختيأر
ال - -ت - -ي ك - -أنت خ- -أط- -ئ- -ة م- -ن خ- -لل
اŸراهنة على أافنديتشس.
و ⁄ي -ف ّ-وت ب-ودرا‹ ال-ف-رصص-ة ل-ي-ؤوّك-د
على ضصرورة Œديد الّثقة ‘ اŸدرب
حيوا ،Êالذي Áلك اŸؤوّهلت التي
تسصمح له بتحقيق نتأئج أافضصل خلل
ال -فÎة اŸق-ب-ل-ة خ-أصص-ة أان اŸن-ت-خب
مقبل على اŸشصأركة ‘ أالعأب البحر
اأ’بيضس اŸتوسصط.
❊ الشصعب :كيف تقيّم مشصأركة
اŸن- - -ت- - -خب ال- - -وط- - -ن- - -ي ‘ ك - -أسس
إافريقيأ؟
❊❊ اللعب هشصأم بوردا‹ :مشصأركة
ﬂيّ -ب -ة ب -ك -ل اŸق -أي -يسس خ -أصص-ة أاّن
اإ’خفأق عكسس مرة أاخرى الوضصعية
ال ّصص- -ع- -ب- -ة ال -ت -ي “ر ب -ه -أ ك -رة ال -ي -د
ا÷زائرية ،حيث أاصصبحت مشصأركأتنأ
‘ ب -ط -ول -ة إاف -ري -ق-ي-أ ه-أمشص-ي-ة وغÒ
م- -ؤوث- -رة ب- -دل -ي -ل خ -روج -ن -أ م -ن رب -ع
النهأئي ،وهو اأ’مر الذي أافقد هيبة
ك -رة ال -ي -د ا÷زائ -ري-ة ع-كسس م-أ ك-أن
ا◊أل ‘ السصأبق .واآ’ن يجب البحث
عن اآ’ليأت التي تسصمح لنأ بتطوير
مسصتوى اŸنتخب ،الذي مأزال يدور
‘ دّوامة مغلقة منذ فÎة،
جب إايجأد ا◊لول اللزمة من
ويتو ّ
أاج- -ل –ق- -ي -ق ن -ت -أئ -ج أافضص -ل خ -لل

اŸنأفسصأت اŸقبلة.
❊ مأ هي أاسصبأب الظّهور اّıيب
للمنتخب؟
❊❊ ه -ن -أك أاسص -ب -أب ف -ن-ي-ة ‡ّث-ل-ة ‘
ن -قصس ع -م -ل -ي-ة ال-ت-حضص ،Òف-م-ن غÒ
اŸعقول التحضص Òلكأسس إافريقيأ ‘
شص -ه -ر ،إاضص -أف -ة إا ¤ط -ول فÎة ب -ق -أء
اŸن -ت -خب ب-دون م-درب ،وه-و ع-أم-ل
آاخ - -ر دون نسص - -ي - -أن سص - -وء اخ - -ت - -ي- -أر
ا’–أدي- - -ة ال- - -ت- - -ي راه- - -نت ع- - -ل- - -ى
أافنديتشس ،وانتظرته لفÎة طويلة قبل
أان يتأكد أان الرجل ’ يريد العمل ‘
ا÷زائ - -ر بسص - -بب ت - -راج - -ع مسص- -ت- -وى
اŸن -ت -خب ،إاضص -أف-ة إا ¤غ-ي-أب ب-عضس
اللعب ÚاŸهم ‘ ÚاŸنتخب ،وهو
ا’م -ر ال -ذي صص ّ-ع-ب اŸأم-وري-ة ع-ل-ى
ا÷هأز الفني .وفيمأ يخصس عملية
ال -ت -حضص Òأاع -ت-ق-د أاّن-ه-أ ك-أنت سص-ي-ئ-ة
خ- -أصص- -ة أان اŸن- -ت -خب واج -ه أان -دي -ة
م -غ -م-ورة ‘ ت-رّب-صص-ه بصص-رب-ي-أ Ãأ أان
فÎة ال -ت -حضص Òت -زام -نت م -ع أاع -ي -أد
اŸيلد ،وب -أل-ت-أ‹ ك-أن م-ن الصص-عب
ا◊كم على مسصتوى اŸنتخب.
❊ م - -ن ي - -ت - -حّ- -م- -ل اŸسص- -ؤوول- -ي- -ة:
ال–أدي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة ،اŸدرب أام
الÓعبون؟
❊❊ ال ّ- -لع - -ب- -ون
قّدموا مأ عليهم
خ- - - -لل ال - - -دورة
وقبلهأ ،وأاعتقد
” وضصعهم
أانه ّ ⁄
‘ ظ -روف ج -ي -دة ل -ق ّ-دم -وا مسص-ت-وى
أافضصل من الذي ظهروا به ،خأصصة
أاّن - -ن - -أ ‰لك ›م - -وع- -ة ج- -ي- -دة م- -ن
العنأصصر التي تسصتطيع الوصصول على
اأ’قل ا ¤نصصف النهأئي .أامأ اŸدرب
ف- -ه- -و اآ’خ -ر غ Òمسص -ؤوول أ’ن -ه ل ّ-ب -ى
الّنداء عندمأ عرضصوا عليه اŸنصصب
رغم ضصيق الوقت لكنه رفع التحدي
وح ّضص- -ر ال- -لع- -ب Úب- -أ’م- -ك- -أن- -ي- -أت
اŸتوفرة ،لكن اŸسصؤوول ا’ول يبقى
ا’–أدي- -ة أ’ّن- -ه -أ أاسص -أءت ا’خ -ت -ي -أر

ب- -أŸراه -ن -ة ع -ل -ى أاف -ن -دي -تشس ال -ذي
ان -ت -ظ -رت -ه ك -ثÒا ق -ب -ل أان ي -ت -أك-د أان
ال -رج -ل ’ ي -ري -د م-واصص-ل-ة ا’شص-راف
ع -ل -ى اŸن -ت -خب ،خ -أصص-ة أان-ه ’ح-ظ
الÎاج - - -ع ال - - -ره - - -يب ‘ مسص - - -ت- - -وى
التشصكيلة ،لهذا ’ يجب إالقأء اللوم
ع- -ل- -ى ال- -لع- -ب Úأاو اŸدرب أ’ّن- -ه- -م
قّدموا مأ عليهم ،وهذا ليسس دفأعأ
ع -ن -ه-م ل-ك-ن ك-ل-م-ة ح-ق ك-أن ي-جب أان
أاقولهأ.
❊ ه- - -ل أانت م - -ع
اسصتمرار
اŸدّرب
حيواÊ؟
❊❊ ب- -أل -نسص -ب -ة ‹
بقأؤوه ضصروري ’أسصبأب عديدة أاهمهأ
أان -ه أاصص -ب-ح ي-ع-رف اÛم-وع-ة ج-ي-دا
بعد الفÎة التي قضصأهأ معهأ ،إاضصأفة
إا ¤أان اŸنتخب مقبل على اŸشصأركة
‘ أالعأب البحر اأ’بيضس اŸتوسصط،
وي- -جب م- -ن- -ح -ه ال -ف -رصص -ة م -ن أاج -ل
ال- -ت- -حضص Òح- -ت- -ى ’ ن- -ق- -ع ‘ ن- -فسس
اŸشصكل عندمأ بقي اŸنتخب بدون
مدرب لفÎة طويلة ،وحيوا Êأاعرفه
جيدا فهو ’عب سصأبق ومسصتشصأر ‘

«بقأء اŸدّرب حيواÊ
ضصروري كونه Áلك
مؤوّهÓت الّنجأح»

ال- -ري- -أضص- -ة وÁلك اŸؤوه- -لت ال -ت -ي
تسصمح له بألنجأح مع اŸنتخب.
❊ م- - -ت- - -ى ت- - -خ- - -رج ك- - -رة ال- - -ي - -د
ا÷زائرية من الّنفق؟
❊❊ قبل أان أاجيب يجب القول أان
ال -ري -أضص -ة ا÷زائ -ري -ة ك -ل-ه-أ م-أزالت
داخل النفق ،وكل الريأضصأت تعأ.Ê
وهنأ يجب فتح بأب التسصأؤول حول
اأ’سصبأب لكن للجأبة على السصؤوال
أاع-ت-ق-د أان ا’سصÎات-ي-ج-ي-ة غ-أئ-بة فل
ا’–أدية السصأبقة التي كأن يرأاسصهأ
ب -وع -م -رة ق ّ-دمت اإ’ضص-أف-ة و’ ح-ت-ى
ا◊أل-ي-ة ال-ت-ي ي-رأاسص-ه-أ ل-ع-ب-أن قّ-دمت
م -ؤوشص -رات ت -وح -ي ب -ت -ح -ق -ي -ق ن-ت-أئ-ج
أافضص- -ل ،ف- -أŸن -ت -خب ’ Áلك ق -أع -ة
خأصصة به ونحن ‘ سصنة  ،2018و‘
ال- - -دول اÛأورة ‘ ت- - -ونسس م- - -ث - -ل
الÎجي له قأعة خأصصة به و‘ مصصر
اأ’هلي كذلك ،نفسس اأ’مر ينطبق
على الزمألك و‘ أانغو’ أايضصأ هنأك
أاندية لهأ امكأنأت ضصخمة ،و‘ قطر
نفسس الشصيء ،كمأ يجب وجود منتخب
وط- -ن- -ي (ب) ل- -ك- -رة ال -ي -د ،وم -ن غÒ
اŸع -ق-ول أان Áر ال-لع-ب-ون م-ب-أشص-رة
ل-ل-م-ن-ت-خب ا’ول .وب-خصص-وصس عملية
التحضص Òمثل ‘ السصأبق كنّأ نÈمج
دورات ودية دولية بأ÷زائر Ãشصأركة
م -ن -ت -خ -ب -أت ك -بÒة ،وك-أنت ال-ف-رصص-ة
مواتية للحتكأك لكن اآ’ن اأ’مر ’
يحدث واŸنتخب ’ يواجه منتنخبأت
كبÒة وديأ ،وآاخر عأمل حسصب رأايي
هو غيأب الريأضصة اŸدرسصية ،فمن
غ ÒاŸعقول أان يدرسس التلميذ من 8
صصبأحأ إا 5 ¤مسصأًء ثم يذهب بعدهأ
◊ضص -ور دروسس ال -ت -ق -وي -ة و’ م -ك -أن
ل -ل -ري -أضص -ة ‘ ق -أم -وسص-ه ’ ⁄ ،ي-جب
اعتمأد اŸنهج ا’وروبي من  8إا2 ¤
ب -ع -د ال -زوال ،وب -ع -ده-أ ي-ك-ون ه-ن-أك
مّتسصع من الوقت Ÿمأرسصة الريأضصة
ل -ل -ت -لم -ي -ذ ،صص -ح-ي-ح أاّن ال-ب-عضس ق-د
يسصتغرب علقة هذا بكرة اليد لكن
الكل مرتبط ببعضصه البعضس.

سصفيأن خلف الله (لعب دو‹ سصأبق) لـ «الشصعب»:

خروج اŸنتخب مبّكرا كان منتظرا
بعد غيابه  20ششهرا عن الواجهة

بعد خروج اŸنتخب الوطني مبكرا من كأسس أا· إافريقيأ لكرة القدم بألغأبون ،اتصصلنأ
ب -أل Ó-عب ال -دو‹ السص -أب -ق «سص -ف -ي-أن خ-ل-ف ال-ل-ه» ،ال-ذي أاك-د ل-ن-أ ب-أن خ-روج اÿضص-ر م-ن
اŸنأفسصة كأن منتظرا بألنسصبة إاليه بألنظر إا ¤التحضص Òالسصيء الذي قأمت به العنأصصر
الوطنية ،وغيأب هذا اŸنتخب منذ  20شصهرا عن الواجهة ،كمأ –ّدث عن الكث Òمن
لخرى ‘ هذا ا◊وار.
لمور ا أ
ا أ
حأورهﬁ :مد فوزي بقأصس
❊ الشص-عب :اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ي-فشص-ل ل-لمرة
الثأنية ‘ اŸرور Ÿونديأل كرة اليد؟
❊❊ اللعب سصفيأن بن خلف الله :بألنسصبة ‹ هي
نتيجة منتظرة و’ أاخفي عليك كنت جد متفأجئأ
بعدمأ “ّكن اŸنتخب الوطني من إاخراج اللعب
الكب Òأامأم اŸنتخب التونسصي والتعأدل أامأمه،
خصص -وصص -أ ع-ن-دم-أ تشص-أه-د ن-ت-أئ-ج-ه خ-لل ال-دور
اأ’ول وي - -وم اÿم - -يسس ح“ Úك - -نت ت- -ونسس م- -ن
ال -ت -أه -ل بسص-ه-ول-ة أام-أم اŸن-ت-خب ا’ن-غ-و‹ ال-ذي
انهزمنأ معه بفأرق هدف ،Úبألنسصبة ‹ اŸنتخب
ال-وط-ن-ي ح-ق-ق م-ف-أج-أة أام-أم اŸن-ت-خب التونسصي
على حسصب التحضصÒات التي قأم بهأ ،خصصوصصأ
أان اŸن- -ت- -خب ك -أن غ -أئ -ب -أ م -ن -ذ  20شص-ه-را ع-ن
ال- -واج- -ه- -ة ،ال -لع -ب Úع -م -ل -وا ›ه -ودات ك -بÒة
وقدموا أاك Ìمأ لديهم والهزÁة أامأم اŸنتخب
اأ’ن -غ-و‹ ج-أءت رÃأ أ’ن-ه م-ن ال-ن-أح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة
ال -لع -ب Úك -أن -وا م -ن -ه -ك Úبسص -بب ن -قصس ال-ع-م-ل
والنتيجة بألنسصبة ‹ جد عأدية.
لن اŸنتخب ليسس بتلك القوة التي كأن
❊ أ
بهأ ‘ السصنوات التي كأنت كرة اليد ‘ قمة عطأئهأ؟

❊❊ بطبيعة ا◊أل ،كنأ تطرقنأ ‘ العديد من
اŸن -أسص -ب -أت ل -ل -مشص -أك-ل ال-ت-ي –دث ‘ ال-ف-ري-ق
الوطني ،منذ أازيد من  10سصنوات ونحن نعأ Êمن
نفسس اŸشصأكل ونفسس طريقة التحضص Òونفسس
التسصي ،Òنحن اليوم ننأشصد لكي تتغ Òاأ’مور ولكي
نصصل ذلك يجب أان يكون هنأك تغي Òجذري على
مسصتوى ا’–أدية ،وإاعأدة هيكلتهأ من جديد ،من
غ ÒاŸمكن أان تكون اŸنتخبأت الوطنية مهمشصة
ع -ل -ى مسص -ت-وى الشص-ب-أب و ⁄نسص-ط-ر ل-ه-م ب-رن-أم-ج
ع-م-ل ،وسص-ط غ-ي-أب اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ك-رة اليد
ومديرية اŸنتخبأت الوطنية ،من غ Òالطبيعي
أان ’ ي- -ك -ون ه -ن -أك م -ن -ت -خب أاق -ل م -ن  19سصنة
ومنتخب أاقل من  17سصنة ،وفوق هذا يكذبون ‘
تصصريحأتهم ويقولون بأننأ نصصبنأ مدربي الفئأت
الشص -أب -ة ،ح -دي -ث -أ ق -ي -ل ‘ تصص -ري -ح رسص -م -ي ب -أن
«مو’ي» نصصب مدربأ Ÿنتخب أاقل من  19سصنة
التقيت به ،لكنه أاكد ‹ بأنه سصمع التصصريح مثل
ا÷ميع لكن ليسس هنأك أاي شصيء رسصمي ،ولهذا
أاقول لك بأن اŸشصكلة ليسصت ‘ غيأب اŸدربÚ
واللعب Úبل اŸشصكل ا◊قيقي ‘ غيأب التسصيÒ
ا◊سص -ن وال -رشص -ي -د وان-ع-دام اŸأ‚م-نت ‘ ه-ذه
ا’–أدية ،وكي نعيد كرة اليد إا ¤مأ كأنت عليه

‘ السصأبق يجب أان تكون هنأك إارادة للنهوضس
ب -أل -ري -أضص -ة اأ’ك Ìج-ل-ب-أ ل-ل-ت-ت-وي-ج-أت ل-ل-ج-زائ-ر.
وأاضصيف شصيئأ.
❊ تف ّضصل...
❊❊ أاعضص - - -أء ال - - -ب - - -ع- - -ث- - -ة
اŸتنّقل Úإا ¤الغأبون ليسس
ه- -ن- -أك أاي ت -ق -ن -ي م -ع -ه -م
Ÿسصأعدة ا÷هأز الفني ‘
اآ’راء وم-راف-ق-ة اŸن-تخب،
أان - - - -أ أاتسص - - - -أءل ع - - - -ن دور
اÙأسصب ‘ ال- - -غ- - -أب- - -ون،
ومدير التنظيم الريأضصي الذي له مهمة تنظيم
اŸنأفسصأت اÙلية هنأ ‘ ا÷زائر مأذا كأن
يفعل ‘ الغأبون ومأ هي اإ’ضصأفة التي Áكنه
تقدÁهأ ،اŸكلف بأإ’علم Ÿأذا تنقل مع وفد
اŸنتخب و ⁄يقم حتى بأي بيأن أاو قدم معلومة
ع -ل -ى اŸوق -ع ال -رسص -م -ي ل-ل–أدي-ة م-ن-ذ وصص-ول
اŸنتخب إا ¤الغأبون ،رئيسس ا’–أدية ا÷زائرية

بقلم :حأمد حمور
فقدت الكرة ا÷زائرية يوم اأ’ربعأء اŸأضصي أاحد اللعب Úالذين تألّقوا بشصكل
كب..Òإاّنه الفقيد لهل‹ عكأك الذي وافته اŸنية عن عمر نأهز ال  65سصنة ،حيث
كأن من خÒة اŸدافع Úالذين أا‚بتهم مدرسصة نصصر حسص Úداي ،وسصأهم كثÒا ‘
صصعود اسصم هذا الفريق ‘ سصمأء كرة القدم ببلدنأ.
ورأايت أاّنه من اŸنطقي أان نخ ّصصصس هذه اŸسصأحة اليوم للمدافع البأرع اŸرحوم
لهل‹ عكأك ،الذي عرف بشصخصصيته القوية فوق اŸيدان من خلل طريقة لعب
‡ّيزة ،التي كأن ’ يÎك فيهأ أاّية فرصصة Ÿهأجمي اأ’ندية اŸنأفسصة ،ويعتÈ
«صصخرة حقيقية» للخط اÿلفي لنأديه ،خأصصة وأانه شصّكل ثنأئيأ من مسصتوى كبÒ
مع زميله اŸرحوم ﬁمد خديسس.
فكل اŸهأجم ‘ Úاأ’ندية اŸنأفسصة كأنوا «‘ حÒة» عندمأ يواجهون النصصرية
التي تضصم ‘ صصفوفهأ الثنأئي عكأك  -خديسس ،بألنظر للقوة الكبÒة التي كأنت
“ّيز هذا الثنأئي الذي أاعطى «صصبغة» ،خأصصة للمنظومة الدفأعية لنصصر حسصÚ
داي التي كأنت تعرف كثÒا ‘ السصبعينيأت أانهأ فريق يحسصن الدفأع.
اŸرحوم عكأك من مواليد  16جويلية  ،1952تخ ّصصصس ‘ الدفأع بفضصل إامكأنيأته
البدنية والفنية وتركيزه الكب Òطيلة أاطوار اŸبأراة ،وبقي وفّيأ لنأديه نصصر حسصÚ
داي الذي كأن دائمأ ‘ الواجهة ’ ،سصيمأ ‘ اŸقأبلت الكبÒة .كمأ أاّنه يقّدم
نصصأئح للعب Úالشصبأن فوق اŸيدان ،حيث أاّنه كأن قأئدا حقيقيأ من أاجل إاعطأء
الفعألية إ’سصÎاتيجية اŸدرب.
وكل عشّصأق الكرة ا÷زائرية مأزالوا يتذّكرون التشصكيلة
«اŸثألية» أ’صصحأب الزي اأ’حمر واأ’صصفر آانذاك التي فرضصت ا’حÎام بفضصل
’عب Úكبأر على غرار نعيم ،قنون ،أاوشصأن ،سصأحلي ،ايغيل ،خديسس،
فرقأ...Êالذين كأن أاغلبهم ضصمن اŸنتخب الوطني قبل أان يفتحوا اأ’بواب ÷يل
جديد كأن «أاحسصن خلف أ’حسصن سصلف» ،حيث كأنت اŸوجة ا÷ديدة التي تتكّون
من قندوز ،مأجر ،مرزقأن...
وبفضصل العمل الكب Òالذي قّدمه ضصمن نأديه اسصتدعي لهل‹ عكأك إا ¤اŸنتخب
الوطني ‘  4منأسصبأت ،حيث لعب أاول مبأراة دولية أامأم منتخب مألطأ يوم 15
مأرسس  ‘ ،1972ح Úأانّ آاخر مبأراة له مع الفريق الوطني كأنت يوم  14فيفري
من عأم .1973
وكأن الفقيد ﬁبوبأ ‘ حي حسص Úداي أاين ترك صصورا ’ تنسصى ‘ اŸلعب،
وكذا ‘ حيأته العأدية خأرج اŸسصتطيل اأ’خضصر.

لكرة اليد هو عضصو ‘ ا’–أدية اإ’فريقية لكرة
القدم وكأن ‘ الطأولة التقنية ’حدى اŸقأبلت
وفريقه ‘ وضصع صصعب ،هذا أامر غ Òعأدي،
واآ’ن يجب على أاعضصأء ا÷معية العأمة أان ’
Áرروا التقريرين اŸأ‹ واأ’دبي لل–أدية حتى
نتمكن من تغي Òاأ’مور ،ونعيد العمل من النقطة
الصصفر ،ويجب كذلك أان “نح اإ’مكأنيأت لهذه
ا’–أدية حتى تتمكن من النهوضس بهذه الريأضصة
›ددا ،يؤوŸني مشصأهدة اŸنتخب ‘ هذه ا◊ألة
❊ لكن Ÿأذا نفسس اŸشصكل يعود ‘ كل مرة؟
❊❊ اŸشصكل  ⁄يحدث بقدوم «لعبأن» وكأن قبل
«بوعمرة» ،كأسس أا· إافريقيأ اأ’خÒة التي فزنأ
بهأ ‘ حقبة «بوعمرة» فأز بهأ ا÷مهور الذي
كأن وراء اللعب ،Úوبعضس ’عبي اÛمع الذين
Áل- -ك- -ون م- -ؤوه- -لت ’ ب- -أسس ب- -ه- -أ ع- -ل- -ى غ- -رار
«سص -لح -ج -ي» و»ب -ودرا‹» ،ب -أإ’ضص-أف-ة إا ¤ب-عضس
اÎÙف Úمثل «رحيم» و»مقرا ،»Êو‘ الفÎة
ا◊ألية نحن ﬁظوظ Úأان هنأك فريق اسصمه
اÛمع الريأضصي البÎو‹ الذي Áلك إامكأنيأت
كبÒة ويح ّضصر بطريقة جيدة ،وهو مأ جعل ’عبو
اÛم - -ع ال - -بÎو‹ يÈزون ب - -ق - -وة ‘ ك- -أسس أا·
إاف- - -ري- - -ق - -ي - -أ ا◊أل - -ي - -ة
ب- - -أل- - -غ - -أب - -ون ،أ’ن - -ه - -م
يحضصرون جيدا ويلعبون
ال - -ك - -ث Òم - -ن ال- -دورات
الدولية آاخرهأ كأن ‘
اÛر وتونسس ويقومون
بÎبصصأت خأرج الوطن ،و’عبو اÛمع يشصأركون
مع أاندية خليجية وعربية ‘ منأفسصأت دولية
تسصمح لهم دائمأ من ا’حتكأك بأŸسصتوى العأ‹،
واŸسصتوى الذي ظهرنأ به أامأم تونسس راجع إا¤
ب -عضس ’ع -ب -ي اÛم -ع ال -بÎو‹ ال -ذي-ن Áل-ك-ون
–ضصÒا أافضصل من بقية اللعب ،Úلكن نحن منذ
مدة ونحن ‘ ا◊ضصيضس ،وإاذا “كن اŸنتخب
الوطني من التأهل إا ¤الدور نصصف النهأئي اآ’ن

اŸشصكل ليسس ‘ غيأب
اŸدّرب Úوال ّ
Óعب Úبل
‘ عدم وجود ّتسصيﬁ Òكم

لسصنأ هنأ لنتحدث عن هذا اŸوضصوع ،اÿروج من
الدور الربع نهأئي عأر بألنسصبة لهوؤ’ء اŸسصؤوول.Ú
❊ه -ل ت -ع -ت -ق-د ب-أ ّن-ن-أ ل-و واصص-ل-ن-أ ال-ع-م-ل م-ع
لقل من  21سصنة لكأنت
اŸنتخب الوطني أ
نتيجتنأ أافضصل ‘ هذه الدورة؟
❊❊ مسصتحيل ،اŸشصكل ليسس ‘ اللعب Úبل ‘
–ضصÒهم و‘ حجم العمل اŸنجز قبل التنقل
إا ¤ال- -غ- -أب- -ون ،م- -ن -ت -خب أاق -ل م -ن  19سص -ن -ة ‘
اŸونديأل لعب ‘ ا÷زائر وهي نفسس اŸعطيأت
التي كأنت متوفرة لدى اŸنتخب اأ’ول ‘ كأسس
أا· إافريقيأ التي احتضصنتهأ ا÷زائر ‘ نفسس
القأعة وبنفسس ا÷مهور ،لكن بيني وبينك لو لعبت
ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-أŸي-ة ‘ ب-ل-د آاخ-ر ن-ت-ي-جة اŸنتخب
مسص -ت -ح -ي -ل أان ت-ك-ون ن-فسص-ه-أ ،ل-ك-ن ت-ق-ول ‹ ب-أن
نحضصر ذلك اŸنتخب على اŸسصتوى القريب مع
ن -فسس اŸدرب أاق -ول لك ن -ع -م وأان ن -ع -م-ل م-ع-ه-م
سصنت Úإاضصأفيت Úمع منتخب أاقل من  23سصنة كي
ي- -ك- -ون- -وا ج- -أه- -زي -ن ÿلف -ة ا÷ي -ل ا◊أ‹ م -ن
اللعب Úبعد ثلث سصنوات من اآ’ن لتحضص Òمأ
ب-ع-د «ب-رك-وسس» و»ب-ري-أح» و»شص-ه-ب-ور» و»غضص-ب-أن»
و»عبدي» و»كعبأشس» ،وهؤو’ء اللعبÁ ’ Úكنك
ا’سص -ت -غ -ن -أء ع-ن-ه ب-أي ط-ري-ق-ة م-ن ال-ط-رق ،ل-ك-ن
منتخب أاقل من  19سصنة يجب أان يواصصل العمل
ويÎبصس لكي يكون جأهزا ‘ اŸسصتقبل أ’ننأ
بألطريقة التي نعمل بهأ لن ‚د ‘ السصنوات
اŸقبلة حتى السصبأعي الذي Áكنه حمل اأ’لوان
الوطنية« ،رابح غربي» عمل مدة زمنية قصصÒة
شص -أه -دن -أ ال -ن -ت -ي-ج-ة ول-ك-ن ح-أل اŸن-ت-خب اأ’ول
يجعلك تفقد اأ’مل ،نفرضس بأن «بركوسس» أاصصيب
خلل هذه الدورة Ãن كأن سصيعوضصه «حيوا،»Ê
ومن سصيسصجل لك  15هدفأ ‘ اŸبأراة الواحدة،
م -ق -أرن -ة ب -أŸن -ت -خب ال -ت -ونسص -ي غ -أل-ب-ي-ة ك-وادره
مصصأب Úلكن Áلكون اÿلف ‘ كل اŸنأصصب أ’ن
هنأك دÁومة ‘ العمل عكسصنأ “أمأ.
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لو ¤موبيليسس
ا÷ولة الـ ١8للرابطة ا أ

«ألعميد» يسسعى Ÿوأصسلة ألنتصسارأت من بوأبة «أأبناء ألعقيبة»

تسش-ت-ك-م-ل ال-ي-وم م-ب-اري-ات ا÷ولة الـ١8
للرابطة الو ¤موبيليسس ،حيث تتجه
الن -ظ -ار صش-وب م-ل-عب  5ج-وي-لية الذي
سشيحتضشن القمة اŸنتظرة ب Úمولودية
ا÷زائ -ر وشش -ب -اب ب -ل -وزداد ك -م -ا ي -واج-ه
ا–اد ا◊راشس نظÒه اوŸبي اŸدية.
عمار حميسشي

يسشعى مولودية ا÷زائر لتحقيق الفوز عندما
يواجه ششباب بلوزداد والرتقاء اك ‘ Ìسشلم
الÎت - -يب ح - -يث ي- -درك اŸدرب ك- -ازو Êان- -ه
مطالب باسشتغÓل الوضشعية ا÷يدة التي Áر
بها فريقه لتحقيق اك Èعدد من النتصشارات.
وبالنظر ا ¤الفوز الكب Òالذي عاد به الفريق
من سشطيف ‘ ا÷ولة اŸاضشية يبدو اششبال
التقني الفرنسشي مرششح Úلتحقيق الفوز على
ششباب بلوزداد الذي يتواجد ‘ وضشعية صشعبة
رغم تغي ÒاŸدرب.
ك -م -ا ي -ن -ت -ظ -ر حضش -ور ع -دد ك -ب Òم-ن انصش-ار
«العميد» Ãا ان النتائج حاضشرة وهو العامل
ال -ذي سش -ي -ح -ف -ز النصش-ار ع-ل-ى غ-زو م-ل-عب 5
جويلية Ãا ان اŸواجهة امام ششباب بلوزداد
غالبا ما تكون لها نكهة خاصشة.
وعرفت تدريبات الفريق تواجد كل الÓعبÚ
Ãا فيهم درارجة الذي ششفي من اإلصشابة التي
يعا Êمنها ‘ ح Úسشيتاجل ظهور الÓعب
اليو ديانغ بسشبب عدم جاهزيته البدنية.
م -ن ج -ه -ت -ه يسش -ع -ى اŸدرب اŸغ-رب-ي رشش-ي-د
الطاوسشي لتحقيق اول انتصشار له على رأاسس
ال-ف-ري-ق واع-ادة سش-ي-ن-اري-و سش-ل-ف-ه ب-ادو ال-زاكي
اŸوسشم اŸاضشي عندما فاز على «العميد»
Ãلعب  5جويلية بفضشل هدف لكروم.
وسش -ي -ق-وم اŸدرب اŸغ-رب-ي ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى
الرباعي ا÷ديد بورنان ،سشيديبي،بن قابلية
وبن واضشح الذين سشيكونون –ت تصشرفه بعد
تاهيلهم على مسشتوى الرابطة.

–ديد توأريخ ومÓعب ألدور ثمن ألنهائي
ح -ددت ÷ن -ة ك -أاسس ا÷زائ -ر ل -ك-رة ال-ق-دم،
اÓŸعب التي سشتحتضشن مباريات الدور ثمن
النهائي لكأاسس ا÷زائر ‘ كرة القدم Ÿوسشم
 ،2018 - 2017اŸقررة أايام  1و 2و 3فÈاير
اŸقبل:
@يوم اÿميسس  ١فÈاير :ملعب  5جويلية
(ا÷زائر) :مولودية ا÷زائر  -ششباب بلوزداد
(سشا 00ر)17
@ يوم ا÷معة  ٢فÈاير :الدار البيضشاء:
شش -ب -اب ال -دار ال -ب -يضش -اء  -شش -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب-ائ-ل
(سشا30ر )14بشش -ار :شش -ب -ي -ب -ة السش-اورة  -ا–اد

ا÷زائر (سشا 00ر)17
@ يوم السشبت  3فÈاير :اÿروب :جمعية
ع Úمليلة  -مولودية البيضس (سشا 30ر)14
البليدة :ا–اد البليدة  -دفاع تاجنانت (سشا
30ر)14
ق -اŸة :ا–اد ب -ل -خ - Òشش -ب -اب ال -زاوي-ة (سش-ا
30ر)14
بجاية :مولودية بجاية  -مولودية وهران (سشا
00ر)16
بلعباسس :ا–اد بلعباسس  -ا–اد بسشكرة (سشا
00ر.)16

الرابطة اÎÙفة الثانية

ج .ع Úمليلة تخسسر على ألبسساط مبارأتها أمام و .تلمسسان

ويواجه ا–اد ا◊راشس نظÒه اوŸبي اŸدية
‘ مباراة ل تقبل القسشمة على اثن ،Úحيث
يسشعى اششبال حمادي الدو لتحقيق النتصشار
الثا Êعلى التوا‹ بعد ذلك الذي حققوه على
ششباب بلوزداد.
وع -رفت ت -دري -ب -ات «الصش -ف-راء» ت-ذب-دب-ا ب-ع-د
اإلضشراب الذي ششّنه الÓعبون احتجاجا على
عدم تلقيهم مسشتحقاتهم اŸالية وهو ما أاثر
ع- -ل -ى ط -ري -ق -ة ع -م -ل اŸدرب رغ -م ان -ه اك -د
Ÿقربيه انه متفائل بتحقيق الفوز.

وسشتكون مباراة ا–اد ا◊راشس مهمة للغاية
بالنسشبة لفريق اوŸبي اŸدية لتفادي الغرق،
خاصشة بعد توا‹ النتائج السشلبية وهو ما فتح
باب التسشاؤول حول السشياسشة اŸتبعة من طرف
ادارة الفريق.

الÈنامج

دفاع تاجنانت  -ا–اد العاصشمة 15:00
ا–اد ا◊راشس  -اوŸبي اŸدية 15:00
مولودية ا÷زائر  -ششباب بلوزداد 17:00

لقل من  ٢٠و ٢١سشنة لكرة القدم
اŸنتخب الوطني أ

إأسستدعاء  ٢٣لعبا للمشساركة ‘ تربّصص –ضسÒي

ي - -ج- -رى ت- -ربصس ﬂت- -ل- -ط ،ب ÚاŸن- -ت- -خ- -بÚ
الوطني ،Úألقل من  20و 21سشنة من  27ا30 ¤
جانفي باŸركز الفني الوطني بسشيدي موسشى
(ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش -م -ة) ،حسش -ب -م -ا اف -ادت ب -ه
ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم.
واسشتدعى الطاقم الفني الوطني - ،بقيادة
بوعÓم ششارف ومسشاعدة حسش Úعبد

كأاسس ا÷مهورية

ال -ع -زي -ز ،سش -ل -ي-م سش-ب-ع ،حسش Úآاشش-ي-و وﬁم-د
حانيششاد  23 ،-لعبا لهذا الÎبصس اıتلط
الول من نوعه ،اŸندرج ‘ اطار التحضشÒات
ل- -ب -ن -اء م -ن -ت -خب اق -ل م -ن  21سش-ن-ة– ،سش-ب-ا
ل Ó-سش -ت -ح -ق -اق -ات ال -رسش -م-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،م-ن-ه-ا
اŸشش- -ارك- -ة ‘ الل- -ع- -اب اŸت -وسش -ط -ي -ة 2018
ب -ت -اراغ -ون -ا السش -ب -ان -ي -ة وتصش -ف -ي-ات الل-ع-اب

مانششيسش Îيونايتد

مورينيو ّÁدد عقده إأ ¤غاية ٢٠٢٠
وقع الÈتغا‹ جوزيه مورينيو اŸدير الفني لنادي مانششسش Îيونايتد اإل‚ليزي
لكرة القدم ،عقدا جديدا مع النادي يبقى Ãوجبه على رأاسس القيادة الفنية
للفريق حتى عام  2020كحد أادنى ،مع وجود خيار التمديد لعام إاضشا‘.
وقال رئيسس النادي إاد وودورد  ‘ -تصشريح للموقع الرسشمي Ÿانششسش Îيونايتد
«إان العمل الحÎا‘ الذي يقوم به مورينيو يعّد أامرا اسشتثنائيا ،وقد تبنى رغبة
النادي ‘ جلب لعب Úششباب على أاعلى مسشتوى إا ¤الفريق األول ،كما جلب
معه ا◊يوية للفريق ..وأانا متأاكد من أان اسشتمراره سشيجلب النتائج ا÷يدة
للنادي».
من جانبه ،قال اŸدرب الÈتغا‹ «إانني أاتششرف وأافتخر بأان أاكون مدرب
مانششسش Îيونايتد .وأاود ششكر أاصشحاب النادي لتقدير عملي ا÷اد واÛهود
الذي أابذله من أاجل الفريق» ،معربا عن ششكره للجهاز الفني والÓعب Úالذين
سشيتواصشل العمل معهم خÓل األعوام الثÓثة اŸقبلة على األقل.
يذكر أان مورينيو ،الذي أاصشبح أاول مدرب يفوز ‘ تاريخ اليونايتد ببطولة كبÒة
‘ موسشمه األول عندما حّقق لقب كأاسس الرابطة اإل‚ليزية ششهر فÈاير
اŸاضشي ،كما قاد النادي إا ¤الفوز Ãسشابقة الدوري األوروبي ‘ العاصشمة
السشويدية «سشتوكهو »⁄ششهر مايو اŸاضشي.

الوŸبية  2020بطوكيو.
ولعب اŸنتخب الوطني ألقل من  21سشنة‘ ،
الفÎة من  15ا 17 ¤جانفي،
مبارات Úوديت Úامام نظÒه التونسشي ،على
التوا‹ بسشيدي موسشى ( ،)1-0ملعب عمار
حمادي (.)1-1
قائمة الـ ٢3لعبا اŸسشتدع:Ú
رضش -ا ب -ومشش -رة ،ب Ó-ل ب -ن ح -م -ودة ،اح -م-د
بجاوي ،ياسش Úعليان (ا–اد ا÷زائر) ،فريد
ا ،‹ÓŸآادم زرق- -ان ،م- -روان زروق- -ي (ن- -ادي
بارادو) ،بومدين فريفر ،بن زيان
م -غ-راوي (م-ول-ودي-ة وه-ران) ،اح-م-د ب-وط-ق-ة،
ششهاب الدين بن حبيل (ا–اد البليدة)،
ع -ب -د ال-ع-زي-ز م-وليﬁ ،م-د الم Úب-غ-داوي
(جمعية وهران) ،اسشامة عقار ،يحيى مكرشس
(ششبيبة بجاية) ،اÁن ﬁيوز (ششباب باتنة)،
يوسشف بششو (ششباب بلوزداد) عبد القادر كيبو
(جمعية الششلف) ،رضشوان زردوم (نصشر حسشÚ
داي) ،رضشوان معاششو (ا–اد بلعباسس) ،ناصشر
ال -ل -ه ﬂل -وف (ا–اد الشش-اوي-ة) ،ع-ب-د ال-ب-اري
عيسشا( Êنادي تقرت)ﬁ ،مد مودية (نادي
الغواط)،

أاق -رت ÷ن -ة النضش -ب -اط ل-راب-ط-ة ك-رة ال-ق-دم
اÎÙفة بخسشارة فريق جمعية ع Úمليلة
أام -ام وداد ت-ل-مسش-ان ك-ع-ق-وب-ة ل-ه ب-ع-د اشش-راك-ه
لÓعب غ Òمؤوهل ،حسشب ما أاعلنت الهيئة
اŸك -ل -ف -ة ب -تسش -ي ÒاŸن -افسش -ة ع -ل-ى م-وق-ع-ه-ا
اللكÎو.Ê
وك- -ان وداد ت- -ل- -مسش- -ان ق- -د أاب- -دى –ف- -ظ -ا
بخصشوصس مششاركة الÓعب نور الدين هاششم
غ ÒاŸؤوهل للعب تلك اŸباراة والتي انتهت
بالتعادل هدف لهدف.
وكانت جمعية ع Úمليلة قد أاششركت لعبها
نور الدين هاششم ‘ مقابلتها التي خاضشتها
Ãلعب دمان دبيح بع Úمليلة برسشم ا÷ولة
الـ ‘ 16البطولة اÎÙفة

الثانية رغم –صشله على  4بطاقات صشفراء،
وه-و م-ا ي-ع-ن-ي م-ع-اق-ب-ت-ه Ãق-اب-ل-ة واحدة لكن
الÓعب  ⁄يقضشها.
وع Ó-وة ع -ل -ى ه -ذه ال -ع -ق -وب -ة قضشت ÷ن-ة
النضشباط بخصشم ثÓث نقاط أاخرى ÷معية
ع Úم -ل -ي -ل -ة م-ع م-ع-اق-ب-ة الÓ-عب ن-ور ال-دي-ن
هاششم بأاربع مباريات إاضشافة إا ¤العقوبة
Óم Úالعام
األو ¤وتعليق اŸهام الرسشمية ل أ
للنادي Ÿدة ششهر نافذة وغرامة
مالية يدفعها الفريق مقدرة بـ 300.000دينار.
وب-ه-ذا ال-ق-رار أاصش-ب-حت ج-م-ع-ي-ة ع Úم-ليلة
برصشيد ( 33نقطة) بفارق نقطة عن الوصشيف
مولودية بجاية ( 32نقطة) عششية ا÷ولة الـ18
للرابطة اÎÙفة الثانية.

كأاسس فرنسشا

سسعدي يسساهم ‘ تأاهل نادي سسÎأسسبورغ

سش -اه -م اŸه -اج-م ال-دو‹ ا÷زائ-ري
إادريسس سشعدي مسشاء أامسس اÿميسس
‘ تأاهل ناديه سشÎاسشبورغ إا ¤الدور
 16من كأاسس فرنسشا لكرة القدم عقب
ال -ف -وز اّ Ùق -ق داخ -ل ال -ق -واع -د أام-ام
نادي ليل ( .)1-2وافتتح الÓعب
نينودا كوسشتا باب التسشجيل
خ Ó- -ل ›ري- -ات الشش- -وط
قبل أان يضشيف
ا÷زائ-ري ال-ه-دف ال-ث-اÊ
‘ الدقيقة  48من عمر
ال-ل-ق-اء .و“ك-ن ن-ادي ل-ي-ل
م -ن ت-ق-ل-يصس ال-ن-ت-ي-ج-ة ‘
ال-دق-يقة  54ع Èال Ó-عب
يفيسس بيسشومة.
وسشيواجه سشعدي وزمÓئه ‘ الدور القادم
ن- -ادي غ- -رون- -وب -ل ال -ذي ي -نشش -ط ‘ ال -درج -ة

الثالثة الفرنسشية .ويعد هدف سشعدي
الثا Êمن نوعه ◊سشاب اŸوسشم ا÷اري
بالنسشبة له بعد أان أاحرز هدفه األول ‘
ششهر أاوت اŸاضشي أامام نادي مونبوليي
(الرابطة األو ¤الفرنسشية).
وت -ق -مصس سش-ع-دي ( 26ربيعا)
اŸوسشم الفارط أالوان نادي
كورتري (البطولة البلجيكية)
ع -ل -ى شش -ك-ل إاع-ارة مسش-جÓ-
معه  14هدفا.
وال-ت-ح-ق سش-عدي بصشفوف
سشÎاسش - -ب - -ورغ خ Ó- -ل فÎة
الن - -ت - -ق - -الت الصش - -ي- -ف- -ي- -ة
اŸاضش -ي -ة ق -ادم -ا م -ن ن -ادي
كارديف سشيتي (الدرجة الثانية
ال‚ليزية) .و ⁄يششارك هذا اŸوسشم سشوى
‘ سشبعة لقاءات.

اŸدية

إأقتناء مقر جديد لرأبطة كرة ألقدم
” مؤوخرا اقتناء مقر جديد لرابطة كرة القدم لولية اŸدية بفضشل الدعم اŸا‹ الذي قدمته
ّ
وزارة الششباب والرياضشة ،حسشب ما علم من اŸدير اÙلي للششباب والرياضشة.
وأاوضشح كمال كاينوأان «رابطة كرة القدم لولية اŸدية هي إاحدى الرابطات الثÓثة التي
اسشتفادت إا ¤حّد اآلن من مقر جديد يقع على مسشتوى القطب ا◊ضشري للمدية ”ّ اقتناؤوه من
ديوان الÎقية والتسشي Òالعقاري».
وسشيتم ‘ األيام اŸقبلة تهيئة هذا اŸقر حتى يتمّكن الطاقم اإلداري للرابطة من النتقال
إاليه ‘ أاقرب وقت ،حسشب ذات اŸسشؤوول الذي أاكد أان اŸقر ا÷ديد سشيكون جاهزا ‘ بداية
ششهر فÈاير اŸقبل .وبهذا سشيكون للرابطة اÙلية لكرة القدم التي كانت “تلك مقرا منذ
سشنوات باŸركب األوŸبي للمدية مقرها اÿاصس بها حتى تتمكن من تكريسس نفسشها كليا
لÎقية هذه الرياضشة الششعبية على مسشتوى الولية وفقا للسشيد كاينو.

كارفاخال:

 ⁄يعد أمام ألريال سسوى رأبطة أألبطال أألوروبية

اعÎف مدافع ريال مدريد اإلسشبا Êلكرة القدم،
دا Êكاربخال ،بأانه  ⁄يعد أامام الفريق إال اŸنافسشة
على رابطة أابطال أاوروبا ،وذلك بعد اÿروج من
منافسشة كأاسس ملك على يّد فريق ليقانيسس .وصشّرح
كاربخال لصشحيفة ماركا اإلسشبانية« :علينا التعامل
ب -واق -ع-ي-ة ف-ل-يسس ه-ن-اك سش-وى راب-ط-ة األب-ط-ال .و‘
البطولة Áتلك اŸتصشدر فارقا كبÒا من النقاط
لصش -ا◊ه ،ل -ذلك ف -ال -ب-ط-ول-ة ال-ت-ي ل ي-زال يسش-ت-ط-ي-ع
ال -ف -ري-ق اŸن-افسش-ة ع-ل-ى –ق-ي-ق ل-ق-ب-ه-ا ه-ي راب-ط-ة
األبطال».
وحول الهزÁة أامام ليقانسس بنتيجة ( ‘ )2-1إاياب
الدور ربع النهائي Ÿنافسشة الكأاسس ،أاعرب الÓعب
اإلسشبا Êعن اعتقاده بأان الفريق اŸلكي حاول الفوز
ب -اŸب -اراة .وأاضش -اف ق -ائ « :Ó-إان-ن-ا ‘ م-وق-ف صش-عب
وحان وقت العمل بقوة أاك Ìمن أاي وقت مضشى
وال -ت -م -اسشك ح -ت -ى ن-ع-ود إا ¤ط-ري-ق الن-تصش-ارات ‘
اŸسشابقة الوحيدة اŸتبقية لنا».

طÓع

اسضت

ثقافة

السشبت  ٢٧جانفي  ٢٠١8م
الموافق لـ  ٠9جمادى األولى  ١٤٣9هـ

السضياحة الثقافية بتيارت

عاصضمة الرسضتمي.. Úذاكرة تبحث عن هوية

‡ 5تلكات عقارية ثقافية مصضنفة من ضضمن ﬁ 422صضاة على مسضتوى الولية
مدير السضياحة بتيارت :يجب اسضتهداف تÓميذ اŸدارسس لكونهم سضياح اŸسضتقبل

لثرية لولية
تتميز اŸواقع ا أ
ت -ي -ارت ب -أاث -ار –م -ل ‘ ط -ي -ات -ه-ا
ال -ك -ث ،Òغ Òأان -ه ل ت -زال ب-عضس
معطياتها التاريخية ›هولة إال
لث - -ري - -ة ال - -ت- -ي
أان اÿصض - -ائصس ا أ
ت -ت -م -ي -ز ب -ه -ا ت -ؤوه -ل-ه-ا لن ت-ك-ون
أاق-ط-اب-ا سض-ي-اح-ي-ة ه-ام-ة مسضتقبÓ
وقصض -د ت -ف -ع -ي -ل -ه -ا ي -جب إاشض -راك
ال -ع -دي-د م-ن ال-ف-اع-ل Úول سض-ي-م-ا
اŸدي -ري -ات ال -ولئ -ي-ة ،واŸه-ت-مÚ
بالشضأان الثقا‘ والسضياحي

IQÉªY.´: äQÉ«J

ل -تسش-ل-ي-ط الضش-وء ع-ل-ى السش-ي-اح-ة
الثقافية وكيفية وضشع آاليات للرفع
من تفعيلها ونظرة القائم Úعليها
قصش - -دن - -ا م - -دي- -ري- -ة السش- -ي- -اح- -ة
والصش -ن -اع -ات ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ،ودون
م-وع-د مسش-ب-ق اسش-ت-ق-ب-ل-ن-ا م-دي-ر
السش-ي-اح-ة ب-خشش-ي غ-وثي والذي
أاكد ‘ حديث لـ ””الششعب”” أانه
وق- - -ب- - -ل الشش- - -روع ‘ ا◊ديث
أاظ -ه -ر ل -ن -ا ك -ت-يب ه-و بصش-دد
نششره قريبا يوضشع فيه دراسشة
ح - -ول ت - -ع - -ل - -ي - -م ت Ó- -م- -ي- -ذ
اŸدارسس أاب - - - -ج - - - -دي - - - -ات
السش -ي-اح-ة وث-ق-اف-ت-ه-ا ،وق-د
أاط- -ل- -ع- -ن- -ا ع- -ل- -ى مسش- -ودة
ل- -ل- -ك- -ت- -اب ي- -ح- -وي ع -ل -ى
رسشومات ،و“ارين تطبيقية يجيب من
خÓلها التلميذ على أاسشئلة –فزه على
الط Ó-ع ع-ل-ى م-ل-ف السش-ي-اح-ة م-ث Ó-ي-وق
السش- -ي- -د غ- -وث- -ي إاذا أاردن -ا ت -زوي -د م -وق -ع
سش -ي -اح -ي ب-اŸاء ي-ت-ط-لب ت-دخ-ل م-دي-ري-ة
اŸوارد اŸائ- -ي -ة وإاذا أاردن -ا إان -ارة م -وق -ع
بالكهرباء يجب أان يكون ع Èششركة توزيع
الكهرباء والغاز وهكذا ،فقطاع السشياحة
له ثقافة خاصشة.
اك- -د غ -وث -ي ب -خشش -ي ان -ه م -ن ب٤٢٢ Ú
م -وق-ع سش-ي-اح-ي ب-ولي-ة ت-ي-ارت  ⁄يصش-ن-ف
منها سشوى ‡ ٥تلكات عقارية ثقافية،
واكد لنا هذا األخ Òانه ل Áكن فصشل
قطاع عن اخر اذا اردنا النهوضس بقطاع
السش -ي -اح -ة ف -ال -ك -ل م -تصش -ل ب-ب-عضس ،وع-ن
اŸناطق Bو اŸواقع الثرية السشياحية
اŸصشنفة ذكر غوثي ان اÿمسشة اŸصشنفة
هي اŸمتلك الثقا‘ ÷دار ببلدية فرندة
وﬁاذاة بلدي مدروسشة وهو عبارة عن
ق -اع -دة م-رب-ع-ة ي-ع-ل-وه ه-رم م-درج وط-ول
قاعدة ضشريحه قرابة  ٣٥م Îوعن ارتفاع
 ٤ام-ت-ار وب-ع-مق  ١.١٠م– Îت سش -ط -ح
الرضس وي - -ع - -ود ت - -اري - -خ - -ه ا‡ ¤ل - -ك - -ة
الونششريسس وقت امارة اŸلك ماسشتيغاسس
و” تصشنيفه ‘  ٢٣جوان .١9١٣ثا Êموقع
مصشنف هو بÓد توتة القانية وهو عبارة
عن مغارات بتاوغزوت قلعة بني سشÓمة
ب -ف -رن -دة اي -ن دون اب -ن خ-ل-دون م-ق-دم-ت-ه

ويعود تاريخها إا ٧٢ ¤سشنة قبل اŸيÓد
وي- -ق -ال إان النسش -ان ال -ق -د Ëسش -ك -ن ه -ذه
اŸغارات وجعلها الرومان قلعة حصشينة
لهم وسشكنها بنو هÓل وتاريخها عريق
وهي ملك عمومي للدولة وحسشب وثيقة
اسشتلمنا نسشخة منها صشنفت سشنة ١9١٣
حسشب ا÷ريدة الرسشمية سشنة .١9٦8
ام - -ا اŸوق - -ع اŸصش - -ن- -ف ال- -ث- -الث ه- -و
اŸمتلك الثقا‘ كولومانطة ببلدية سشيد
ا◊سش -ن-ي ب-دائ-رة م-غ-ي-ل-ة وه-و ع-ب-ارة ع-ن
ترسشيبات رملية طينية ‘ الهواء الطلق
ويضشم بقايا ◊قبة ما قبل التاريخ و
“تد على مسشافة

٣٠
م Îوت -ن -تشش -ر ف -وق -ه -ا ك-ت-ل
ح- -ج -ري -ة ك -بÒة سش -ق -طت م -ن اŸن -ح -در
ال- -ق- -ريب م- -ن -ه -ا وي -ؤورخ اŸوق -ع ب -ال -فÎة
الÈوم -غ -رب -ي -ة وي -ت -ف -ق ع -ل -ى أان النسش-ان
البدائي اŸعروف باسشنان كوŸناطة قد
ع -اشس ب-اŸن-ط-ق-ة م-ن-ذ ت-اري-خ  ٦٣٣٠قبل
اŸيÓد.

صضنف سضنة  1951حسضب ا÷ريدة الرسضمية
اŸمتلك الثقا‘ السشياحي اآلخر هو
تاقدمت ببلدية تاقدمت وهو عبارة عن
بقايا عمرانية قدÁة Ÿدينت ÚتاريخيتÚ
متقابلت Úوبقايا لسشور دفاعي ل زال باقيا
حتى اآلن ” .تعم ÒاŸوقع بـ  ٣مراحل
وقد وفد اليها عبد الرحمان بن رسشتم
مؤوسشسس الدولة الرسشتمية بتيهرت وأاقام
بها دولة عظيمة و بعد سشقوط دولته بقيت
اثارها حتى اآلن ” .تصشنيف اŸرافق
ب- -ت- -اري -خ  ٢٦ديسش - - - -م١9٧8 ÈاŸمتلك
اÿامسس اŸصش -ن -ف ه -و ا◊رسس ال-وط-ن-ي
شش -اوشش -اوة ب-ك-ارم-ان م-ه-د ت-رب-ي-ة اÿي-ول
وسش Ó-لت -ه -ا وه-و م-وج-ود Ãدي-ن-ة ت-ي-ارت
أانششا سشنة  ١8٧٤كمركز عسشكري لÎبية
اÿي- -ول ل- -غضس ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى السش Ó-ل -ة
وصشفاء ا÷واد العربي الصشيل ويقام لها

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

مهرجان سشنويا بتيارت وهو ملك عمومي
يعود تصشنيفه رسشميا لسشنة  ١999بولية
تيارت اثار لزوايا و مبا Êو اودية و مارات
و غÒه- -ا ت- -ن- -ت -ظ -ر دوره -ا م -ن ال -ع -ن -اي -ة
وال - - -دراسش - - -ة ول سش- - -ي- - -م- - -ا م- - -ن ق- - -ب- - -ل
األنÌوبولوجي.Ú
وحسشب م -دي -ر السش -ي-اح-ة ب-ت-ي-ارت ف-إان
ت -ي -ارت ت -زخ -ر Ãواق -ه ه-ام-ة وك-بÒة م-ن
شش - -أان - -ه- -ا ان Œلب السش- -ي- -اح واŸه- -ت- -مÚ
ب -دراسش -ة الÎاث وال -ب -اح -ث Úا÷ام -ع-ي،Ú
وه-ن-اك ب-رن-ام-ج Ÿدي-ري-ة السش-ي-احة يدوم
ا ٦ ¤سشنوات لدراسشة جميع اŸقÎحات
واŸواق -ع ه -و ‘ م-رح-ل-ت-ه ال-راب-ع-ة ح-يث
ي -ح-ت-وي ع-ل-ى  ٥م-راح-ل م-ه-م-ة وت-عكف
اŸدي - - - -ري- - - -ة ع- - - -ل- - - -ى
تصش- -ح- -ي- -ح -ه وت -دوي -ن -ه
ل -يصش -ب -ح م -رج -ع-ا ه-ام-ا
ل- -لسش -ي -اح -ة وسش -ي -ك -ت -م -ل
اŸشش- - - -روع خ Ó- - - -ل سشت
سشنوات.
وع-ن ال-ث-ق-اف-ة السشياحية
دائما زرنا مديرية الثقافة
ل -لسش -ؤوال ع-ن ت-ع-ري-ف دق-ي-ق
ل-ل-مصش-ط-ل-ح ح-يث اسش-ت-ق-ب-ل-ن-ا
م -وظ -ف Ãدي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة
و–ف -ظ -ن -ا ع -ل -ى ذك -ر اسش -م -ه
لكونه يسشتلزم رخصشة من مدير
الثقافة فاسشتجبنا لطلبه يقول
ه - -ذا اŸوظ - -ف إان السش - -ي - -اح- -ة
الثقافية بدأات تتجسشد من خÓل
ال -ب -ح -وث ال-ت-ي ت-ن-ج-ز م-ن ط-رف
طلبة ا÷امعات واهتمام باحثÚ
‘ اÛال ول سشيما عن اŸوروث
ال- -ث- -ق- -ا‘ اÙل -ي و ووصش -ل الم -ر
ب-اه-ت-م-ام ال-ب-عضس إا ¤ال-ت-وج-ه ا ¤م-واق-ع
غ Òمعروفة وجلب معلومات تفيد الكثÒ
من اŸواطن Úوالباحث ،Úويبقى الهتمام
ب -اŸرشش -دي -ن واŸك -ل -ف Úب -ا◊راسش-ة م-ن
الولويات ،كما يبقى دور اإلعÓم جد مهم
‘ التعريف باŸوروثات الثقافية.
السشياحة الثقافية ل –تاج إا ¤أاموال
باهظة ول ا› ¤هود فكري كث Òوان
الكث Òمن اŸناطق السشياحية تفتقر ا¤
ع -ن -اي-ة ودراسش-ة كششÓ-لت سش-ي-دي واضش-ح
التي يزورها كثÒون ويتمتعون بجمالها
ومياهها اŸتدفقة لكنها تفتقر ا ¤مرافق
رغم قربها من الطريق الوطني رقم١٣
وتفتقر حتى ا ¤مياه الششرب أاو مقهى أاو
دليل يدل السشائح ،كذلك مناطق أاخرى
Ãنطقة اŸرت ببلدية ششحيمة ،ومنطقة
ب -ن دريسس Ãدريسش -ة وم-ن-اط-ق ب-ال-رصش-ف-ة
والسشوقر وع Úالذهب ،ويبقى اÿلل ‘
ت- -ق- -رب أاه- -ل السش- -ي -اح -ة وال -ث -ق -اف -ة م -ن
›الل- -ت- -ه- -م ،والسش- -ي- -اح- -ة ل –ت- -اج ا¤
التقرب منها لكون اŸهتم Úبششأانها هم
من يجلبون لها السشياح واŸوضشوع طويل
وم -تشش -عب رÃا سش-ن-ع-ود إال-ي-ه ‘ م-راسش-ل-ة
أاخرى.

معرضس القاهرة الدو‹ للكتاب

العدد
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الروائي واسضيني األعرج Áثل الكتاب ا÷زائريÚ

«الشض -عب““ يشض -رف وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة
ع- -ز ال- -دي- -ن م- -ي- -ه- -وب- -ي ،إا ¤ج- -انب
الدكتورة إايناسس عبد الدا Ëوزيرة
ال -ث -ق -اف -ة اŸصض -ري -ة ،ع -ل -ى اف -ت -ت -اح
ف -ع -ال -ي -ات اŸشض -ارك -ة ا÷زائ -ري -ة ‘
م -ع -رضس ال -ق -اه -رة ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب
حيث سضيلقي ﬁاضضرة بهذه اŸناسضبة
ح -ول ت -اري -خ ال-عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة
اŸصضرية  ،اليوم ،بالقاهرة.
وتششارك ا÷زائر ضشمن هذا اŸعرضس
اŸزمع تنظيمه ‘ الفÎة اŸمتدة من ٢٦
ج- -ان -ف -ي إا ¤غ -اي -ة  ١٠ف-ي-فري كضشيف
شش- -رف ح- -يث ” تسش- -ط Òب -رن -ام -ج ث -ري
ومتنوع يجمع ب Úالتاريخ ،األدب والفن.
ومن ب Úاألسشماء التي سشتششارك ‘
هذه التظاهرة إا ¤جانب وزير الثقافة،
ال -روائ -ي واسش-ي-ن-ي األع-رج ال-ذي سش-ي-ق-دم
ﬁاضشرة بعنوان””التنوع الثقا‘”” ‘ ،حÚ
ي- -ح- -اضش -ر اıرج السش -ي -ن -م -ائ -ي أاح -م -د
راشش -دي ع -ن السش -ي -ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة ،وك-ذا
أامسش -ي -ات شش -ع -ري-ة ،ون-دوات ح-ول ال-نشش-ر
والكتاب.
وب - -ه - -ذه اŸن - -اسش- -ب- -ة ت- -وق- -ع ا÷زائ- -ر
حضش -وره -ا ‘ م -ع -رضس ال -ق -اه-رة ال-دو‹

ل-ل-كتاب بـ ٧٠دار نشش -ر ج-زائ-ري-ة م-وزع-ة
ك-ال-تا‹ ٢٥ :دارا ‘ ا÷ن -اح ال -رسش -م -ي
لوزارة الثقافة و ١١دارا ‡ثلة عن نقابة
الناششرين ا÷زائري Úو ٣٤عن اŸنظمة
الوطنية للناششرين.
وسشتكرم ا÷زائر بهذه اŸناسشبة عددا
م -ن ال -رم -وز ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة واألدب-ي-ة
ال- -ب- -ارزة ،ن -ظ Òج -ه -وده -ا ‘ ال -ت -واصش -ل
وال -ت -ع -اون ال -ث -ق-ا‘ ب Úمصش-ر وا÷زائ-ر،
ح- -يث ح- -لت مصش- -ر ضش -ي -ف شش -رف ع -ل -ى
معرضس ا÷زائر الدو‹ للكتاب ‘ دورته
ماقبل األخÒة.

لطلسس
حفل تضضامني مع الفنان كر Ëا÷وهرة بقاعة ا أ

مبادرة التضضامن األو‹ تأاتي دائما من الفنان Úو ا÷مهور

ي- -ن- -ظ- -م ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
لعÓ-م ،اليوم بداية
ل-ل-ث-ق-اف-ة وا إ
من السضاعة السضادسضة حف Óفنيا
تضضامنيا وتطوعيا لفائدة الفنان
““ ﬁمد بن عمران““ اŸعروف فنيا
ب - -اسض- -م ““ ك- -ر Ëج- -وه- -رة ““ ال- -ذي
يعا Êمنذ سضتة أاشضهر من توقف
وظ- -ي- -ف- -ة ك- -ل- -ي- -ت- -ي- -ه ،وت -ورم ‘
ال-ب-ن-ك-ري-اسس ج-راء م-ع-ان-ات-ه منذ
 30سض- -ن- -ة م- -ن م- -رضس السض -ك -ري
اŸزم - -ن ،وه- -و ا◊ف- -ل ال- -رسض- -م- -ي
لول الذي يقام Ÿسضاعدة كر،Ë
ا أ
بعد ذاك الذي نظمته نخبة من
الفنان Úنهاية ديسضم Èالفارط.

ÖjôZ áÑ«ÑM
ا◊فل اÒÿي الذي ينششطه نخبة من
من أاŸع ‚وم األغنية ا÷زائرية ،و هم
ب-ن غ-ا‹ ن-ور ال-دي-ن -ن-ع-ي-م-ة ال-دزي-ري-ة-
حميدو -عبد العزيز
بن زينة -مراد
جعفري-
سشم Òتومي-
نعيمة
عبابسشة-
حكيم
صشا◊ي-
سشليم
الشش -اوي -سش -ي -دع -ل-ي
ششال بال -الطاوسس -نورية -ناصشر
م -ق -داد -ال -ف-رق-ة ال-ف-ن-ي-ة م-ن األغ-واط-
ح -م-ي-د ع-اشش-وري -دلل ال-ف-ه-ام-ة -م-راد
زيرو -ÊجÓل ششندا‹ ،و –تضشنه قاعة
األطلسس بباب الوادي بالعاصشمة.
مبادرة جميلة هذه للوقوف مع فنان
آاخ -ر ‘ ﬁن -ت -ه الصش -ح -ي -ة ،ول -ت-ع-ب-ئ-ة ك-ل
ا÷هود اŸمكنة ِ
Ÿؤوازرة الفنان والتضشامن
م -ع -ه ،وق-ائ-م-ة ال-ف-ن-ان Úال-ذي-ن أان-ه-ك-ه-م
اŸرضس وا◊اجة طويلة جدا ،فمنهم من
رحل أاو لزال يعا ‘ Êصشمت ،ومن هم
م -ن سش -اه -م ال -ب -عضس ‘ ال -ت -ل -ط -ي -ف م -ن
م-ع-ان-ات-ه-م وإاع-ط-ائ-ه-م األم-ل ‘ .الشش-فاء
واسش -ت -ع -ادة م -ك -ان -ت -ه -م ب Úع -ائ -ل -ت -ه -م و
ﬁبيهم.
وه- -ي أاسش- -م- -اء ك- -ثÒة ع- -انت خ Ó-ل
السشنوات الخÒة من اŸرضس ‘ صشمت و
غابت عن األنظار وعن السشاحة الفنية و
ت -ن -اسش -اه -ا ال -ع -ام و اÿاصس إا ¤اأن ي -ب -دأا
ا◊ديث من جديد عن ﬁنتها ،و تتداول
أاخبارها ششبكات التواصشل الجتماعي ثم
العÓم  ،ب Úانداء للتضشرع لله و الدعوة

لها بالششفاء اأو
و من ب Úالسشماء التي ترد ذاكرة
الراحلة فتيحة بربار ،اŸمثل زغيمي من
قسشنطينة ،اŸطرب القبائلي أايت احياتن،
ال-ف-ن-ان-ة ال-ق-دي-رة ع-ت-ي-قة ،الفنانة الكبÒة
ششافية بودراع ،الفنان الراحل بن زويكة،
اıرج بختي  ،اŸمثل سشيد
ع - - -ل - - -ي ك- - -وي- - -رات،
الراحل عمر الزاهي
و ال-ق-ائ-م-ة ط-وي-لة....
م- -ع اŸرضس ،و ال -ذي -ن
تناقل اإلعÓم قصشصشهم
اِ
Ÿلمة أاو خ Èوفاتهم,
و ح- -ت- -ى خ Èزي -ارة وزي -ر
الثقافة لهم ن هذا بعد أان
تشش -ت -ع -ل م -واق -ع ال -ت -واصش -ل
الج -ت -م -اع -ي ب -قصشصش -ه -م و ب -ال -دع-وات
Ÿسشاعدتهم.
ل - -ك - -ن اŸب- -ادرة ‘ إاع- -ال- -ة ه- -ؤولء ‘
Óسشف الششديد أابدا
ﬁنتهم لن تأاتي ل أ
من السشلطات الوصشية ول من قبل وزارة
الثقافة ،بل هي تأاتي دائما من الفنانÚ
أانفسشهم ،الذين يضشعون أانفسشهم ‘ مكان
أاصشدقائهم وحتى من قبل اŸعجب Úو
اŸواط- -ن ،Úال- -ذي- -ن يسش- -ت- -ع -م -ل -ون دوم -ا
شش-ب-ك-ات ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي ل-ت-م-ري-ر
ال-رسش-ال-ة و ت-ق-وي-ة ال-ه-ب-ات ال-تضش-ام-ن-ية ،و
يبقى سشؤوال كب Òمطروح إا ¤متى يعاÊ
الفنان ‘ ا÷زائر و Áوت ‘ صشمت ،واإن
كانت مبادرة بطاقة الفنان و تكرÁات
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ل-ل-ك-ث Òم-ن األسش-م-اء
بإاسشدائه لهم اأوسشمة السشتحقاق الوطني
طيبة و تسشتحق الثناء ،يبقى الفنان بششرا
يحتاج اإ ¤من يكرم فنه ‘ حياته و يقف
معه ‘ ﬁنته و يأاخذ بيده إا ¤طريق
األمل و الششفاء؟

ألسضبت  ٢٧جانفي  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٠٩جمادى أأ’ولى  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس Ãسسجد البشس Òاإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

هام جدا

عن أأبي ذر  -رضضي ألله عنه  -قال:
قال رسضول ألله ـ صضلّى أللّـه عليه وسضّلم ـ
ف -ي -م -ا ي -روي-ه ع-ن رّب-ه ““ي-ا ع-ب-ادي إأّن-ي
حّرمت ألظّلم على نفسضي وجعلته بينكم
ّﬁرما ف ÓتظاŸوأ““ (روأه مسضلم).
أل ّ
ظلم مناف للعدل وأ◊ق ،وهو ذنب
ع -ظ -ي -م وإأث -م م -ب ،Úوه -و سض -بب أل-فÏ
وأŸوبقات يوقع ألعدأوة وألبغضضاء بÚ
ألّ- -ن- -اسس ،وم- -ت- -ى فشض- -ا ‘ أأّم- -ة عّ- -ج -ل
بهÓكها ودمارها ،وهو إأيذأن بخرأب
ألبنيان وألعمرأن قال تعا∂∏Jh{ :¤
Éæ∏©Lh Gƒª∏X ÉŸ ºgÉæ˘µ˘∏˘gGC iô˘≤˘dG
( }GóYƒe ºµ∏¡Ÿسضورة ألكهف).
وأل ّ
ظا ⁄إأنسضان متجّبر متسضّلط على
أل ّضض- -ع -ف -اء ،وق -د سض ّ -خ -ر ق -وت -ه وم -ال -ه
وسض -ل -ط -ان -ه ل -ل -ب -طشس ب -ه -م وأ’ع -ت-دأء
ع- -ل- -ي- -ه- -م ،وأأك- -ل أأم- -وأل -ه -م وغصض -ب -ه -ا
ومصضادرتها بغ Òوجه حق ،وهو يتدّخل
‘ جانب من جوأنب صضفات ألله تعا¤
ألذي Áلك ألقّوة وألقهر ،وبها يقهر
هذأ ألظّا ⁄ويذيقه من مّر ما أأذأقه
أآ’خرين ،ذلك أأن ألله عادل و’ يظلم
ألّناسس ‘ شضيء ،ويرجع أ◊قوق إأ¤
أأهلها عاج Óأأو آأج .Óولقد ثبت ‘
أل ّصضحيح أأنّ أŸظلوم إأذأ دعا ألله أأجابه
لقوله““ :وعّزتي وج ‹Óأ’نصضرّنك ولو
بعد ح ،““Úويقول عليه أل ّصضÓة وأل ّسضÓم
‘ أ◊ديث أل- -ذي روأه أ’إم- -ام أأح- -م -د
وألÎم -ي -ذي““ :ث Ó-ث -ة ’ ت -رد دع -وت -ه -م
أل ّصض -ائ -م ح -ت -ى ي -ف-ط-ر وأإ’م-ام أل-ع-ادل
ودعوة أŸظلوم يرفعها ألله فوق ألغمام
وي -ف -ت-ح ل-ه-ا أأب-وأب أل ّسض-م-اء وي-ق-ول ل-ه-ا
أل ّ-رب وع ّ -زت -ي وج  ‹Ó-أ’نصض-رّن-ك ول-و
بعد ح.““Ú
وأل ّ-ظ -ا ⁄ب -ظ -ل -م -ه ي-ع-ت-ق-د أأّن-ه Áلك
أل-دن-ي-ا ف-ي-نسض-ى ب-ذلك قّ-وة أل-ل-ه ت-ع-ا،¤

ويظن أأّن ألله أأهمله ونسضاه ،و’ Áكن
أأن يلحق به شضيء من أأ’ذى ،وبذلك
يتمادى ‘ ظلمه ويطغى ويتجّ Èويعيث
‘ أأ’رضس فسضادأ ،لكن ألله سضبحانه
وتعا ¤له باŸرصضاد وُيمهله و’ يهمله،
ويسضتدرجه فيتلّذذ بذلك ألشضيء ألذي
Áل -ك -ه وي -ظ -ل -م ب-ه ،ف-إاذأ أأخ-ذه أل-ل-ه ’
يفلته وذلك مصضدأقا لقوله عليه أل ّصضÓة
وأل ّسضÓم““ :إأن ألله ليملي للظّا ⁄حتى
إأذأ أأخذه  ⁄يفلته““ ،ثم قرأأ∂dòch{ :
¿GE áŸÉX »gh iô≤dG òNGC GPGE ∂HqQ òNGC
( }ójó°T º«dGC √òNGCسضورة هود).
و’ ي -حسضّ Íأل ّ-ظ -ا ⁄أأن -ه ب-ظ-ل-م-ه ق-د
أسضÎأح من مطاردة أŸظلوم بل أأّنه
رÃا ينام ،ولكن أŸظلوم ’ Áكنه ألنوم
ويكون ‘ أتصضال دأئم مع أ◊ق ألعدل،
وهو ألله سضبحانه ‘ جوف ألليل وعند
أل ّسضمر يتضضّرع إأليه بالدعاء للنيل من
هذأ ألظا ،⁄قال ألشّضاعر:
’ تظلمن إاذا ما كنت مقتدرا

معاملة اŸسسيء باإلحسسان والعفو عنه صسفة العظماء

عن أأبي هريرة  -رضضي ألله عنه  -أأن
رسضول ألله ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ قال:
ي- -ا رسض- -ول أل- -ل- -ه إأن ‹ ق- -رأب- -ة أأصض -ل -ه -م
ويقطعو Êوأأحسضن إأليهم ويسضيئون وأأحلم
عليهم ويجهلون علّي ،فقال صضلى ألله
عليه وسضلم““ :لئن كنت كما قلت فكأا‰ا
تسضّفهم أŸلّ و’ يزأل معك من ألله ظهÒ
عليهم ما دمت على ذلك““ (روأه مسضلم).
ك- -ث Òم- -ن أل- -ن- -اسس يشض -ك -و ظ -ل -م ذوي -ه
وأأق-ارب-ه ،يشض-ك-و م-ن قسض-وت-ه-م وج-ف-وتهم
حتى يكاد يقتل نفسضه هّما ،ويسضبّب له
ذلك ضضيقا وأكتئابا وعقدأ نفسضية ’ يكاد
ألطبيب أأن يجد لها دوأء ،ذلك أأن ظلم
ألقربى با’سضاءة Ÿن أأحسضن إأليهم قلة
أأدب ،وثقل على ألنفسس كب Òضضّره أأشضد
من ألنّبال وألسضيوف وألفؤووسس كما قال
ألشّضاعر:
وظلم ذوي القربى أاشسد مضساضسة
على اŸرء من وقع ا◊سسام اŸهّند
غ Òأأن أ’سض Ó- - -م وم- - -ن خÓ- - -ل ه- - -ذأ
أ◊ديث ي - -وج - -ه أŸسض - -ل - -م أ ¤م - -ك - -ارم
أأ’خÓق وأأحسضن ألتصضرفات ‘ مثل هذه
أŸوأق - -ف أ◊رج - -ة ،وه - -و ي - -دع - -وه أ¤
ألتوأزن وألتعقل Ãجانبة أ’سضاءة ،وأأن
ي- -خ- -ت- -ار ج- -نب أل- -ل- -ه ت -ع -ا ¤وم -رأف -ق -ة
ألصضا◊ ‘ Úأ÷نة ،وإأن كان أأ’مر ثقيÓ
ع -ل -ى أل -ن -فسس شض -دي -دأ أ’ن أ÷ّن-ة حّ -ف-ت
باŸكاره.
وأ’حسض -ان إأ ¤أل -ن -اسس م -ع إأسض -اءت -ه-م،
ومعاكسضة أأفعالهم ألذميمة با◊سضنى أأمر
يشض- -رف أل- -ل- -ه ب- -ه أل- -ب- -ن- -ي -ان وي -رف -ع ب -ه
أل-درج-ات ،ويشض-ع-ر ف-ي-ه أŸسض-ل-م ب-السض-عة
وأ’م- - -ت- - -دأد وأÿل- - -ود ،ح- - -يث ج - -اء ‘
أ◊ديث أن ألنبي ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ
ق- -ال““ :أأ’ أأن ّ-ب -ئ -ك -م Ãا يشض ّ-رف أل -ل -ه ب -ه
ألبنيان ويعلي به ألّدرجات؟““ ،قالوأ:

ن -ع -م ي -ا رسض -ول أل-ل-ه ،ق-ال:
““أعف عّمن ظلمك وأعط
م- -ن ح -رمك وصض -ل م -ن
قطعك““.
وه-ذه ت-عليمات
إأذأ طبقها أŸسضلم
ف-إاّن-ه-ا ت-رف-ع م-ق-امه
عند ألله تعا ¤وبه يكون
من ألعظماء من أأمثال يوسضف
عليه ألسضÓم ،ألذي ذأق مرأرة ألظلم من
أأقرب ألناسس أليه ،وما كان يتصضور أأن
يأاتيه أأ’ذى منهم أأو يفكروأ حتى ‘ رمي
حفنة ترأب على رأأسضه ،ولكنهم فكروأ
وع -زم -وأ ع -ل -ى أأسض -وأأ م -ن ذلك ف -ق -ال-وأ:
{}É˘°VQGC √ƒ˘Mô˘WG hGC ∞˘°Sƒ˘j Gƒ˘∏˘à˘˘bG
(سضورة يوسضف) ،وأ’ن يوسضف خلوق وقد
مّكن ألله له ‘ أأ’رضس ،وأأصضبح يحكم
بحكمه  ⁄يسضتغل ذلك ‘ أ’نتقام بل
أأعطى درسضا للبشضرية من بعده ‘ ألعفو
ع -ن -د أŸق -درة وألصض -ف-ح ع-ن أل-ظ-ا،ÚŸ
فقال ألله على لسضانه بعد أعÎأف أ’خوة
أأ’ع-دأء ب-ج-رم-همºµ«˘∏˘Y ÖjÌJ ’{ :
º˘MQGC ƒ˘gh º˘µ˘d ¬˘∏˘dG ô˘Ø˘¨˘j Ωƒ˘˘«˘˘dG
( }ÚªMGôqdGسضورة يوسضف).
وم -ث-ل-ه ﬁم-د صض-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م
أل- -ذي ت- -لّ - -ق- -ى أأ’ذى م- -ن ق- -وم -ه ،ح -يث
أأخ -رج -وه م -ن أأرضض -ه وصض -ادروأ أأم -وأل -ه،
وأأشض -رب -وه م -رأرة أ◊ي-اة ظ-ل-م-ا وع-دوأن-ا
لكنه Ÿا كان كبÒأ ويريد أآ’خرة فقال
ل-ظ-اŸي-ه ي-وم أل-ف-ت-ح أأ’ع-ظ-مGƒÑgPGE{ :
.}AÉ≤∏£qdG ºàfÉCa
وه -و م -وق -ف ي -ج-ع-ل أل-ك-ب Òأأك Èع-ن-د
ألّناسس وأأعظم عند ألله ،ويُقّزم أل ّ
ظا⁄
أŸسضيء ويرّده إأ ¤أأسضفل سضافل ،Úفعلينا
ب -ال-ع-ف-و وأل ّصض-ف-ح وألّ-ت-ن-ازل ع-ن ح-ظ-وظ
نفوسضنا ،ولتكن أأعرأضضنا صضدقة نلقى بها
وجه ألله تعا ¤يوم ألقيامة.

فال ّ
ظلم ترجع عقباه إا ¤الّندم
تنام عيناك واŸظلوم منتبه
يدعو عليك وع Úالله ’ تنم
ولل ّ
ظلم أأشضكال وأأنوأع عديدة ،وكّلها
شض -ن -ي -ع-ة ت-ؤوّدي بصض-اح-ب-ه-ا إأ ¤أل-هÓ-ك
وأأهّمها وأأخطرها:
❊ أاو’ :ظ -ل -م أل -ل -ه أÿال -ق :وذلك
يتمّثل ‘ ألشّضرك به وعدم توحيده ‘
ه -وي -ت-ه ورب-وب-ي-ت-ه وأأسض-م-ائ-ه وصض-ف-ات-ه،
وألتوسضل إأ ¤غÒه ‘ ألتوجه وألدعاء،
وأ’ع -ت-م-اد وأل-ت-وك-ل ع-ل-ى أıل-وق-ات
وأل- -ذب -ح ل -غÒه ،وزي -ارة أل -ق -ب -ور قصض -د
أل -ت -ع -ب -د وط -لب أل -غ -وث وأŸدد م -ن -ه-ا
وألقسضم بغÒه ،فمن كان حالفا فليحلف
بالله أأو ليصضمت ،فكل هذه أأ’نوأع هي
من ألشضرك أÙرم شضرعا ،وهو أأعظم
أل ّ-ظ -ل -م ‘ ح -ق أŸو ¤ت-ب-ارك وت-ع-ا¤
ألذي يقول¬∏dÉH ∑ô°ûJ ’ »æH Éj{ :
( }º˘«˘¶˘Y º˘∏˘¶˘d ∑ô˘˘°qûdG ¿qGEسض- - -ورة
لقمان).

وهو أأ’مر ألذي ’ يغفره ألله تعا،¤
و’ تنفع معه توبة و’ إأنابة إأ ¤ألله
سضبحانه ،فقال¿GC ôØ¨j ’ ¬∏dG ¿qGE{ :
øŸ ∂dP ¿hO Ée ôØ¨jh ¬H ∑ô°ûj
.)AÉ°ùædG IQƒ°S) }AÉ°ûj
❊ ثانيا :ظلم أإ’نسضان نفسضه :وذلك
باتباع هوأها وعدم مÓزمتها ألطاعة
وألصض Èعليها ،وإأسضدأل ألزمام لها حتى
تفسضد وتتبع خطوأت ألشضيطان ،فيكون
بذلك خليلة له سضاقطة ‘ فخه عاصضية
ل -رب -ه -ا ‘ –ذي -ره -ا م-ن شض-روره {¿qGE
√hò˘î˘JqÉ˘a Ghqó˘Y º˘µ˘˘d ¿É˘˘£˘˘«˘˘°qûdG
.}GhqóY
فالظّا ⁄نفسضه هو ألذي ’ يجتهد ‘
أل ّ-ط -اع-ات ،وي-ك Ìم-ن ف-ع-ل أŸع-اصض-ي
وألّذنوب ،وبسضبب ذلك يجد نفسضه ‘
أل -ن -ار ح -ت -ى ي -ق-ول ي-وم أل-ق-ي-ام-ةÉj{ :
( }ÉHGôJ âæc »æà«dسضورة ألنبأا).
❊ ث-الثا :ظ -ل-م أل-غ Òوألّ-ن-اسس :وه-و
أل ّ-ظ -ل -م أل ّشض -ن -ي-ع أل-ذي ُي-ط-رد أ’نسض-ان
بسضببه من رحمة ألله ،ويكون من أأحقر
أÿلق كما قال تعا¬∏dG áæ©d ’GC{ :¤
( }ÚŸÉ¶qdG ≈∏Yسضورة أأ’عرأف).
❊ راب-عا :ظ-ل-م أ◊اك-م Ùك-وم-يه:
وه -و م -ن أأشض -ن -ع أأن -وأع أل ّ-ظ -ل-م ،وأل-ذي
ي -ت -م -ث -ل ‘ ع -دم أل -ع -دل ب Úأل -رع-ي-ة،
وجعلهم له عبيدأ من أأجل أ’سضتمتاع
باŸنصضب ألذي هو فيه ،ونهاية هذأ
ألظا ⁄وخيمة ،وأنتقام ألله منه سضيكون
عظيما عاج Óأأو آأج.Ó
وعلى ألعموم تسضتطيع ألقول أأّن ألظّلم
وخيم وهو ظلمات يوم ألقيامة ،فعلى
أŸسضلم أأن يبتعد عنه وأأن يرد أŸظا⁄
ل- -لّ- -ن- -اسس و’ ي -ع -ت -دي ع -ل -ي -ه -م وع -ل -ى
أأم Ó-ك -ه -م ،وأأن ي-ع-دل م-ا أسض-ت-ط-اع إأ¤
ذلك سضبي.Ó

ألعدد
١٧٥٥٢

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

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

ا ل ظّ ل م ظ ل م ا ت ي و م ا ل ق ي ا م ة ف َ Óن ظ ل م و ل ُن ظ ل م
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
الغفور
اسسم الله الغفور معناه ‘
ح- -ق ال- -ل- -ه ت- -ع -ا ¤أان -ه ه -و
اŸبالغ ‘ السس ،Îف Óيفضسح
اŸذنب ’ ‘ ال- - - - -دن- - - - -ي - - - -ا و’ ‘
’سس- -م ي- -قÎن دائ- -م -ا ب -اسس -م -ه
’خ- -رة ،وه- -ذا ا إ
ا آ
’سسماء ا◊سسنى إا¤
الرحيم ،وهو من أاقرب ا أ
’ن اŸؤوم- -ن م- -ذنب ت- -واب وال -ل -ه غ -ف -ور
اŸؤوم- -ن أ
رحيم يحب التواب Úويحب اŸتطهرين ،والله
غفور Ÿن أاقبل غفور Ÿن تاب وغفور Ÿن أاصسلح
واسستغفر.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
‡ا يصسّفى وداد أاخيك أان تبدأاه بال ّسسÓم
إا ّ
ن ّ
’سسماء إاليه،
إاذا لقيته ،وأان تدعوه بأاحب ا أ
وأان توسسع له ‘ اÛلسس.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى

األسسلوب ا◊كيم ‘ الّتربية والتّعليم
عن معاوية بن ا◊كم ال ّسسلمي قال :بينما أانا أاصسّلي
مع رسسول الله ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ إاذ عطسس رجل من
القوم ،فقلت :يرحمك الله! فرما Êالقوم بأابصسارهم ،فقلت:
‹ ،فجعلوا يضسربون أايديهم على
واثكل أاّمياه ،ما شسأانكم تنظرون إا ّ
أافخاذهم فلما رأايتهم يصسّمتونني لكنّي سسكت ،فلما صسّلى رسسول الله،
فبأابي هو وأامي!! ما رأايت معلما قبله و’ بعده أاحسسن تعليما منه،
ن هذه
فوالله ما قهر ،Êو’ ضسربني ،و’ شستمني وإاّنما قال““ :إا ّ
ال ّصسÓة ’ يصسلح فيها شسيء من كÓم الّناسس إا‰ا هو
الّتسسبيح والّتكب Òوقراءة القرآان““ (رواه
مسسلم).

حكمة العدد

’ ت- -فّ- -رط ‘ ا◊ب وال- -ك -ره
ف -ق -د ي -ن -ق-لب الصس-دي-ق ع-دوا
والعدو صسديقا.

ضسع يدك على أانفك واخرج
❊ سس :إأذأ أأحدث ألرجل ‘ صضÓة أ÷ماعة فماذأ يفعل؟
❊❊ ج :عليه أأن يأاخذ بأانفه فيضضع يده عليه ثم يخرج حيث
جاء ‘ حديث عائشضة  -رضضي ألله عنها -قالت :قال رسضول
ألله ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ ““إأذأ أأحدث أأحدكم ‘ صضÓته
فليأاخذ بأانفه ثم يخرج““.
وأأ’خذ باأ’نف ليخيل للناسس أأنه مرعوف وليسس هذأ من
ألكذب بل من أŸعاريضس بالفعل ورخصس له ‘ ذلك مثÓ
يسضول له ألشضيطان عدم أŸضضي أسضتحياء من ألناسس.

من أل ّسضلوكات ألّذميمة وأŸنتشضرة
سسلوك ‘ اŸيزان ‘ دنيا ألناسس ألسضرقة وأ’سضتيÓء
على أأشضياء ألناسس بغ Òوجه حق،
ورÃا ألذي يحÎف هذه أŸهنة يعتقد أأنها شضطارة منه وإأدرأك
Óمور أأفضضل من أآ’خرين ،لكن أأ’مر ليسس كذلك إأذ تعد مهنة
ل أ
مشضينة يفقد عندها أŸسضلم أإ’Áان ،ولقد أأمر ألله تعا ¤بقطع
يده نظرأ لعظمة أ÷رم ألذي أرتكبه ،يقول عليه ألصضÓة وألسضÓم’““ :
يز Êألزأ Êح Úيز Êوهو مؤومن و’ يسضرق ألسضارق ح Úيسضرق وهو
مؤومن““.
وألسضرقة سضلوك قبيح يدل على أأنانية ألشضخصس ألذي يحÎفها ،وإأ’
كيف يف ّسضر أأن يحرم أأخاه من حاجياته ألتي تعب من أأجل أ◊صضول
عليها ،ثم يأاتي هو يأاخذها ليبيعها بأابخسس أأ’ثمان ويشضÎي بها
ﬂدرأت أأو خمرأ أأو أأي شضيء هالك ،وهو بذلك أرتكب عدة جنايات
وجرأئم ‘ ◊ظة وأحدة.
ولقد أمتهن بعضس ألناسس هذه أآ’فة حتى ‘ بيوت ألله تعا ،¤حيث تخصضصضوأ ‘ سضرقة أأ’حذية وأأ’غرأضس أÿاصضة
باŸصضل Úوهم ‘ بيت ألله ألذي من أŸفÎضس أأن يكون آأمنا ،وهم بذلك يرعبون أŸصضل Úوقد يكونوأ سضببا ‘ هجرهم
أŸسضاجد وحتى تركههم ألصضÓة فكيف تقابل ربك يوم ألقيامة أأّيها ألسضارق ‘ بيت ألله تعا¤؟؟!!!

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
السسبت  ٢٧جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩جمادى األولى  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٥٢ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال إÒÿ

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

إ◊مل

ن -رى م -ا ’ ن -ري -د ون -ري -د م -ا ’
ن- -رى ،ف- -ن- -ف- -ق -د ق -ي -م -ة م -ا ن -رى
ونضصيع ‘ سصرأب ما ’ نرى ،كن حريصصا أ’
تفقد قيمة ما ترى.

إلثور

ه-ن-اك أشص-ي-اء وأشص-خ-اصس وح-ت-ى
أجزأء تسص Òمعنا ‘ رحلة حياتنا لغرضس
ﬁدد ول -فÎة ﬁددة ول-يسس Ÿصص-اح-ب-ت-ن-ا
ط- - -وأل أل - -رح - -ل - -ة ،ذلك ح - -ان أل - -وقت أن
تدعهم وشصأانهم.

إ÷وزإء
يا قمري ودي سصÓمي للغربة
Óوطان
و‹ رأه غريب مشصتاق ل أ
بلغلوأ سصÓم أرضس أÙبة
أ÷زأئر أمنا عز ألبلدأن
Ãدنها بريافها وطن ألوجبة
Óلوأن
بغيبها بشصطوطها زينة ل أ
خذ سصÓم مدونها ليك ﬁبة
كل مدينة وناسصها ‘ كل مكان
وإأذأ جيت تزورها يا مرحبا
أه Óوسصه Óبيك لبÓدك مضصمان

أأخبار

مثÒة

حّمى إلبوتوكسس تصشيب إإلبل وإŸاعز

ظ -اه -رة غ-ري-ب-ة غ-زت مسص-اب-ق-ة «أŸزأي»Ú
’بل أŸشصاركة
بالسصعودية تتمّثل ‘ حقن أ إ
بـ»أل-ب-وت-وكسس» م-ن ط-رف أصص-ح-اب-ها ÷علها
تبدو أك Ìجما’ وألفوز باللقب.
’ب -ل
وت- -ب- -ل- -غ ج- -ائ- -زة مسص- -اب- -ق- -ة ج- -م -ال أ إ
ألسص -ن -وّي -ة ح -وأ‹  57م- -ل- -ي -ون دو’ر ،و‘
’حيان تعرضس «ناقة» للبيع Ãبلغ
بعضس أ أ
خيا‹.
ل-ك-ن ظ-اه-رة أل-غشس أل-ت-ي أن-تشص-رت م-ؤوّخرأ
دف-ع م-ن-ظ-م-ي م-ه-رج-ان أŸلك ع-ب-د أل-ع-زي-ز
Óبل إأ ¤وضصع عقوبات صصارمة ،من بينها
ل إ
أ’سص- -ت -ب -ع -اد م -ن أŸسص -اب -ق -ة Ÿدة  5سصنوأت
وغرأمات مالية.
’بل قام بعّدة
ن أحد أصصحاب أ إ
وقد تبّين أ ّ
تدخÓت جرأحّية على ناقته دأخل عيادة
Œم -ي -ل بشص -ري -ة «ل -تصص -ب -ح أك Ìج -م -ا’»،
’خ -ف -اء
ح- -يث ّ” ح- -ق -ن -ه -ا ب -ال -ب -وت -وكسس إ
ألتجاعيد ،وملء بعضس أŸناطق ‘ جسصدها
’خرى.
وشصّد بعضس أŸناطق أ أ
وكان ألدكتور ذيب أŸري ،رئيسس أللجنة
أل- -ط- -ب- -ي- -ة ل- -ل- -كشص- -ف ع -ن أل -غشس وأل -ع -بث
’ب -ل
ب- -اŸه- -رج- -ان ق- -د صصّ- -رح أّن أل -ع -بث ب -ا إ
وأل - - -غّشس ب- - -ل- - -غ حّ- - -د ت- - -غ- - -ي Òأل- - -وأن- - -ه- - -ا.
ح -ق -ن «أل -ب -وت -وكسس» وع -م -ل -ي -ات ألشصّ-د ⁄
’ب-ل ف-ق-ط ب-ل شص-م-لت أيضص-ا
ت-ق-تصص-ر ع-ل-ى أ إ
’ول ل-ل-م-اع-ز
أŸاع -ز ‘ م -ه -رج -ان أÿل-ي-ج أ أ
’ب -يضس ‘ أل -ك -ويت أل -ذي ت -ب -ل -غ ج -ائ-زت-ه
أ أ
آأ’ف أل -دو’رأت ،ح-يث ي-ع-م-د أŸشص-ارك-ون
’جرأء
إأ ¤أ’سص-ت-ع-ان-ة ب-أاط-ب-اء ب-ي-ط-ري Úإ
ع-م-ل-ي-ات Œم-ي-ل ل-لماعز باسصتخدأم مادتي
«ألسص -ي -ل -ك -ون» و»أل -ف -ي -ل -ر» ل -ت -ك -ب Òح -ج -م
أÿدود وألشص- -ف -اه وت -غ -ي Òشص -ك -ل أل -وج -ه،
وت- -تّ- -م ه- -ذه أل- -ع -م -ل -ي -ات ‘ سص ّ-ري -ة دأخ -ل
إأسصطبÓت خاصّس.
وبعد إأجرأء عمليات ألتجميل يرتفع سصعر
أŸاعز من  600دو’ر إأ 15 ¤ألف دو’ر ‘
’حيان.
بعضس أ أ

ه -ن -اك أوق -ات نشص -ع -ر ف -ي-ه-ا أن-ه-ا
ألنهاية ،ثم نكتشصف أنها ألبدأية ،وهناك
أب-وأب-ا نشص-ع-ر أن-ه-ا م-غ-ل-ق-ة ث-م نكتشصف أنها
أŸدخل أ◊قيقي.

’ يجب أن يخسصر غÒك كي تفوز أنت،
حّرر نفسصك من أŸقارنة ألهدأمة فهي
تضصعف قدرأتنا وتصصيبنا بالقلق وعدم
’خر ،قارن نفسصك بأافضصل ما
ألثقة با آ
لديك.

^ ه -ل ت -ع -ل -م أّن شص -ع-ر
أل ّ-ل -ح -ي -ة ل -دى أل -رج -ل ق-وي
جدأ ويعادل ‘ قوته ومتانته
متانة سصلك من ألنحاسس ‘ نفسس
قطر شصعره؟

º°ùàHG

IÈ©∏d

’خ -ري-ن نصص-ب-ح
ع -ن -دم -ا ن -ل -وم أ آ
ضص -ح -اي -اه -م ،ونÈر تصص-رف-ات-ن-ا أŒاه-ه-م،
ون-ع-ط-ي-ه-م ج-زء م-ن ◊ظ-ات ح-ياتنا ألتي
’خÒة.
من أŸمكن أن تكون أ أ

إألسشد

^ هل تعلم أن أŸياه Áكن
أن تسص -ت -خ -دم ك -أادأة ق -ط-ع
وت - -ك - -ون أفضص - -ل م - -ن أي
سصÓح؟

❊ ألتقى كذأبان أحدهما من
’خر من
ألقطب أ÷نوبي وأ آ
ألشصما‹ ،فقال أ’ول :إأن ألÈد
عندنا كث Òلدرجة أن ألنار قد
ّŒمدت ،فقال ألثا :Êأما ألÈد
عندنا وصصل أ ¤درجة أّننا ’ نسصمع كÓم
^
أج -م -ل ع-ادة بعضصنا حتى نضصعه ‘ أŸاء ألسصاخن.
’غا Êألهندية :كلمات جميلة وأ◊ان أجمل،
’صص- -دق- -اء ❊ أ أ
Áارسص - -ه- -ا أ أ
’حزأن ولكن عندما تÎجمها سصتجد :ألسصماء صصفرأء
هي أمتصصاصس أ أ
م -ن صص-دور أصص-دق-ائ-ه-م عزيزتي أركضصي مثل ألديناصصور وتزوجيني قبل
أن تصصبحي جدتي.
ألكتوم Úجدأ.
ن جاذبية أıدة ما بÚ
❊ هل تعلم أ ّ
ألسصاعة  6صصباحا إأ 8 ¤أك Èمن جاذبية
^ لبا ت -ه -تّ-م بِ-ه،
ء’
أ أ
’رضس بعشصرة أضصعاف..رجا ً
أك ÌتقصصًÒأ .
أحد ينكر هذأ.

حكم
وأإمثال

إلسشرطان

ششغل
عقلـك

حياتنا مشصغولة بخÓفات غÒ
’ن ع -ق -ول -ن-ا ‡ل-وءة
ضص -روري -ة أ
بأافكار غ Òضصرورية ،لذلك نعيشس حياة
ب Óمعنى ،و‘ أ◊قيقة غ Òضصرورية.

إلعذرإء
^ إأذأ دخل أŸاء
 ⁄يبتل؟

ح- - - -ل إل- - - -ع - - -دد إŸيزإن
إلسشابق
^

ألصصبح.

عندك مششكلة؟ إذإ أإنت “لك حلها

أقامت إأحدى أŸدأرسس رحلة ترفيهية لطلبتها
ألصص-غ-ار ،و‘ أل-ط-ري-ق صص-ادف-ه-م ن-ف-ق أع-تاد سصائق
أل -ب -اصس أŸرور –ت -ه ،م -ك -ت -وب ع -ل -ي -ه أ’رت -ف -اع
’ن أرت-ف-اع
ث Ó-ث -ة أم -ت -ار ⁄ ،ي -ت -وق -ف ألسص -ائ-ق أ
ألباصس كان ثÓثة أمتار أي ً
ضصا ،لكن أŸفاجأاة هذه
أŸرة ك- -انت ك -بÒة ف -ق -د أح -تك أل -ب -اصس بسص -ق -ف
’م-ر أل-ذي أصص-اب
أل -ن -ف-ق وأن-حشص-ر ‘ م-ن-تصص-ف-ه ،أ أ
’طفال بحالة من أÿوف وألهلع.
أ أ
سصائق ألباصس بدأ بالتسصاؤول :كل سصنة أع Èألنفق
’ية مشصكلة فماذأ حدث ؟
دون ألتعرضس أ
رج -ل م -ن أŸت -ج -م-ه-ري-ن أج-اب :ل-ق-د ّ” ت-ع-ب-ي-د
أل -ط -ري -ق م -ن ج -دي -د وب -ال -ت -ا‹ أرت -ف -ع مسص-ت-وى
ألشصارع قليً ،Óحاول ألرجل أŸسصاعدة بأان يربط
ألباصس بسصيارته ليسصحبه للخارج ولكن ‘ كل مرة
’ح-تكاك...ألبعضس
ي-ن-ق-ط-ع أ◊ب-ل بسص-بب ق-وة أ إ
أقÎح إأحضص - -ار سص - -ي - -ارة أق- -وى لسص- -حب أل- -ب- -اصس،
وأل- - -ب- - -عضس أقÎح ح- - -ف - -ر وت - -كسص Òأل - -ط - -ب - -ق - -ة
’سصفلتية.
أ إ
’قÎأحات أıتلفة وألتي بدت
ووسصط هذه أ إ
’ط -ف -ال م -ن
صص- -ع- -ب- -ة وغ› Òدي -ة ن -زل أح -د أ أ
ألباصس ليقول :أ◊ل عندي.
ورÃا ل -ع -ج -زه -م أسص -ت -م -ع -وأ ل -ه ف -ق-ال :أع-ط-ان-ا
’سص -ت -اذ أل -ع -ام أŸاضص -ي درسص -ا وق-ال ل-ن-ا ’ :ب-د أن
أ أ
ن-ن-زع م-ن دأخ-ل-ن-ا أل-كÈي-اء وأل-غ-رور وأل-ك-رأه-ية
’نانية وألطمع ألذي يجعلنا ننتفخ بالغرور أمام
وأ أ
أل-ن-اسس ،وع-ن-ده-ا سص-ي-ع-ود ح-ج-م روح-ن-ا ونفسصنا أ¤
أ◊د أل-ط-ب-ي-ع-ي أل-ذي خ-ل-ق-ن-ا عليه ألله ،فنسصتطيع
ألعبور من ضصيق ألدنيا ،ولعلّنا إأذأ طبقنا هذأ ألكÓم
ع-ل-ى أل-ب-اصس ون-زع-ن-ا ق-ل-ي Óً-م-ن ألهوأء من إأطارأته
سصيبدأ بالنزول عن سصقف ألنفق وسصنع ÈبسصÓم.
أن-ب-ه-ر أ÷م-ي-ع م-ن ف-ك-رة أل-ط-ف-ل ألرأئعة أŸمتلئة

’ن ليسس إأ’
ما ترأه ‘ حياتك أ آ
أنعكاسصا Ÿا فعلته ‘ أŸاضصي ،وما
سص-ت-ف-ع-ل-ه ‘ أŸسص-ت-ق-ب-ل ل-يسس إأ’ أنعكاسصا Ÿا
’ن.
تفعله أ آ

’ –زن علي ما ‘ أ◊ياة فما
خ-ل-ق-ن-ا ف-ي-ه-ا أ’ ل-ن-م-ت-ح-ن ونبتلي
ح -ت -ى ي -رأن -ا أل-ل-ه ه-ل نصصÈ؟ ل-ذلك هّ-ون
عليك و’ تتكّدر ،وتأاّكد بأان ألفرج قريب
ف- -إاذأ أشص- -ت- -د سص- -وأد ألسص- -حب ف- -ع ّ-م -ا ق -ل -ي -ل
سصتمطر.

إلعقرب

وإأذأ هاجمك ألناسس وأنت على
حق أو قذعوك بالنقد ،فافرح أّنهم
ي -ق -ول -ون لك أنت ن -اج-ح وم-ؤوّث-ر ،ف-ال-ك-لب
أŸيّت ’ يركل و’ يرمي إأ’ ألشصجر أŸثمر.

إلقوسس
ح- -اول أن ت -رّك -ز ح -ي -اتك ع -ل -ى
ت- -غ- -ي‰ Òط ح -ي -اتك ،وأب -دأ ب -اسص -ت -م -دأد
أل- -ط -اق -ة أل Ó-زم -ة م -ن ﬂزون أل -ق -درأت
’ي- -ج- -اب- -ي- -ة أÿف -ي -ة أŸك ّ-دسص -ة دأخ -لك،
أ إ
’نسصان
وأسصتغل طاقتك ألكامنة لتصصبح أ إ
ألذي أردت أن تكون.

إ÷دي

ن ألشّصتاء هو بدأية ألصصيف
تذّكر أ ّ
وألظÓم هو بدأية ألنور ،وألضصغوط هي
بدأية ألرأحة ،وألفشصل هو بدأية ألنجاح.

إلدلو

إأذأ ن -ظ -رت ج-ي-دأ ح-ولك سص-وف
Œد أن أل - -ت - -ح - -دي أ◊ق- -ي- -ق- -ي ‘
أ◊ي- - -اة ه- - -و أن ت- - -غ Òن- - -فسصك وتصص - -ب - -ح
ألشصخصس ألذي تريد أن تكونه ،وتسصتغل
طاقاتك ألكامنه وتعيشس حياة أسصعد.

” خفضس ضصغط ألهوأء
بالصصدق وأ إ
’Áان ،وبالفعل ّ
من إأطارأت ألباصس حتى هبط عن مسصتوى سصقف
ألنفق وع Èأ÷ميع بسصÓم..
❊ ألعÈة ❊
مشصاكلنا فينا ’ ‘ قوة أعدأئنا ،فلننزع من دأخلنا
هوأء ألكÈياء وألغرور ،ونخفضس جناحنا لبعضس
لنمر من ألدنيا بسصÓم.

إ◊وت

’خ- -ري- -ن
م - -ن أل - -ي - -وم ق - -م Ãع- -ام- -ل- -ة أ آ
ب -ال -ط -ري -ق -ة أل -ت -ي –ب أن ي -ع-ام-ل-وك ب-ه-ا
’خ-ري-ن..أنصصت إأل-ي-ه-م،
Óخ-ري-ن..إأم-دح أ آ
إأب -تسص-م ل -آ
’ع -ل -ى
’نك ب -ه -ذه أل -ط -ري -ق -ة سص -تصص -ل أ
سص- -اع -ده -م أ
مسصتوى من ألنجاح ،وسصتكون ‘ طريقك للسصعادة بÓ
حدود.

info@ech-aab.com
’و ١٤٣٩ ¤هـ
السشبت  ٢٧جانفي  ٢٠١٨م اŸوافق لـ  ٠٩جمادى ا أ
www.ech-chaab.com
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انسش -رسض ج -ار  Êف -اسش -ن ان -ك-م ك-ل اسض ن-السش-بث اغ-م-يسض ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسض ووال-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سش-ك-ل ،اشش-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشش-اويث،
اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

ثنطشسث ذ ثمت انتوشسلت
قارن وث زك اثنطششث مر ثغنضض سشو Ùبة ادرنضض ،اذغ اأنف سشزك نزمن ثنطششث اتسشن يسشعن امكن اسشوزلسض ذثمت بقذذ امزغ .اذيوث اقسشعن امكن سشششنسض ،ثتسشلد غر
اعقلن اقون اأبرم نغ غر ا÷ران ،ثنطششث ثتسشلد غر Áذنن وتسشن يسشل Úذششن بن التسشد ي.Í

البويرة  :ع نايت رمضشان

اتسسن السسدمدن لقدر مقرن نغ
امكن اسسوزلسش غر ثسسلثن ،يل
ان- -د ث- -نضس- -ن ادزخ- -نت ي- -ل ي -وث
اثنطشسث ادبن امولن اإسش ،سسثم
انضسن اأنف اكن امبدل انتنطشسث
ثتسسلد غر ا÷ران.
اذغ اأن -ف ث -تسس -ل -د ذقسس -م-كث
تثعشسرث نغ نلعذ ثمشسطحث نغ
ث-م-ق-رنت ان-د ام-ذن-ن اتسس-مرحن
اسسوطسش،يل يون يسسمد ثنطشسث
ا÷رسش نغ ايقذ اقوث انتوشسلت.
امكن اأنف اقذ يتسسنغن ذثغلن
انسسن غر اثمرث اأتسسوند يذسسن
ث -ن -طشسث بسس -م-كث اوق-ذ ي-ع-ززن
ف- - - -لسس- - - -ن غ- - - -رسس - - -ن ام - - -غ - - -رن
ب -خ -م،اتسس -ن -طشسث اŸق-در سس-ث-م
امكن اتسسن اليفكن اشسن مقرن
اÁغ -رن ب -خ -م ن-غ ان-ت-وشس-لت اك-ن
م- -ل- -ن ذي- -ن ال- -ي- -زضس- -ن اÿر غ -ر
اعقلن اكن م ’نŸ ،عن ثر اأنف
سسم الح ازمن سسم مسسنت لعويذ
انزك.

اكن ثبغ ثل Ÿعن اتسسن ادرنن
ل -ق -در غ -ر اع -ق -ل-ن ،اأي-ن ادي-ف-رر
سس -زك اك-ن ث-ن-طشسث ث-تسس-ل-د غ-ر
اع -ق -ل-ن ن-ث-وشس-لت ،اذغ اأن-ف اك-ن
ام- -ول- -ن ان- -ت- -ولث اتسس- -رح -ن غ -ر
ي -ل -ثسس -ن اك -ن اتسس -ف-ق-ذن وذ ول-ن
اأمك ثتسسذر ،اإم ذك اأنف اكن
ام -ذن-ن خصس-ن اسس-وطسش ذث-ذرث
انسس - - -ن  ،اذغ اتسس - - -ون ي - - -ذسس- - -ن
ثنطشسث ،اأنف اكن ثيمتسش ادكر
زك مقبل ادفرر ثفث وتسسنول
ال- -قث ال- -ثب ي- -ذسس -ن اتسس -ن -طشش
اتعمر يسش ابرذسش.
م -ل -بضس -ن اسس -رسس-ن ث-ن-طشسث
ذقفسش انتمغرث بخم اإوكن ادبك
لقدر انسسن اثوشسلت اند ثسسعشش
يلثسسن ،سسلجه انضسن اأنف اكن
ي-ل-ثسس-ن سس-ل-ف-رح م-ق-رن ادسس-مقر
امولنسش ،امكن ثنطشسث اسسدبن

و’نت غرسض لعوايل اغ Óما بعذنتاسض

العيشش سسوقديد نتا اقتوتشسن القوث ذي ذي اŸشستياي ذي باثنت

اوسش- -ن- -اي م- -ا Êاث- -وث- -ا ال -ن -وث
ت -ام -ق -رانت و اآذف-ل سش-ق-ج-ن-ا ذي
ال- -و’ي- -اث ان- -ل- -وراسض ام- -ق -ران،
و’نت ل- - -ع- - -واي - -ل غ - -ن ل - -ب - -اسض
ن- -ت- -غ- -اوسش- -وي -ن ان -زيك ام -روظ
ن-ت-قشش-اب Úول-وم-اك-ل اق Ó-ات-قن
ال- -ق- -وث سشÒت- -و ذق- -وسش- -ان اق Ó-
“ج- - -ام- - -لت ذيسش- - -ن ل- - -ع- - -واي- - -ل
امسشناي نالعوطلت.

باتنةŸ :وششي حمزة
و’نت ل- -ع- -واي- -ل ن- -ل- -وراسش اأم -ق -ران
يخسش اذاثنت اأنيغ اذخنشسلة حتى اأم
ال -ب -واق-ي اأذق-اŸة غ-رل-وم-اك-ل اأن-زيك
سسÒت -و اأوزسس -ن -اي م -ال -ن -م -ي اإقسس-مت
ا◊ال ل- - -ب - -اسش ،سسÒت - -و ذي اإم - -ك - -ان

ن - -ذورار اأم اأريسش م - -روا‰ة ت - -ك- -وت،
اأو’د سس- -ي سس- -ل- -ي- -م -ان ال -قصس -ب -ات...
او’نت ل- -ب- -اسش ان -ع -واي -ل اأق  Ó-و’نت
غ -ال -ع -يشش سس -ال -ق -دي -د اإي-ذ ن-تÈوشست
ثزواروزث سستكباوزث اإيذ نشسخشسوخ،
لوماكÓي ثقار نسسقسسو Óÿث انزيك
واننتانغ فÓسسنت بلي نهنت Úاأدتعان
ال -روح ذي ل -ع -ب -اذ سسÒت -و ذاأقسس -م -يت
اأرن -ي -نت اأداونت اإم -ريضس -ن سس -ال -ه -وى
ذاأسسميظ خاطر اتوتشساينت سسمدنت.
ويتاسسد العيشش سسقديد اأق يتوفار
ذي العيذ مران اتاي ذالوث اأن بشسام
اأتسس -رق -ث -ي -د ’ اأن -وخ -ام وات-ط-خ اإيسش
العيشش سسفاسسن اأ‰سش واتي اإزد اأقلي
ماشسي اموا نالسسوق يتموقا سسلماشسن
واأذق -ي-م اأم-ن ذال-ع-ج-ن-ة ،واأذط-واط-ب-خ
سس- -اÿضش ت- -اج- -دت ي- -ذ ن- -ال- -ف- -م- -اسش
ذالفلفل ذقي انلحروراث لعذ اأمن

آوآل دونزروب:

❊ اورنفهيم اإمسّشْوقن سشڤ ايت ثمدينت
❊ يرول سشيهمقيث يوحل ذوقششرششار
❊ السشوق نوا يزنزن
❊ ثزيز اوحو‹ ثوذف ازراع
❊ جاران نووششن و ديفيسض”” ””يخسض مفذك ءاسشمام ذي
الليا‹””

ي -ح -م -ا ’ م -ه -ا اذيسس -وا ف Ó-سش ام -ان
ودصسبح يرثاح.
لعوايل نلوراسش اأمقرانت زيك اأ’نت
شس- -رط- -نت ف- -ت- -ه- -ي -ويث اأق  Ó-اأت -اوي -ن
اأتاسسليث ’زم اأتيلي ثسسن لباسش اأتق
العيشش ذ اأبربوشش ذ اأشسخشسوخ خاطر
لوماكÓي اأقÓى اتقاسسن اإيسش ثاغسش
ان -ت -ه -ي -ويث  ،بصس -ح اإمÒا ك-لشس-ي اإو’
ي- -ت- -ن- -زو  ،اأو ح- -ت -ى ثسس Ó-ث‰ Úي -ل -را
وز’نت اأذ–ان -تشش اأذق -نت وم -اكÓ-ي
سسيتو ذي امشستا اأم Úاإغنتقار Ÿياء
سسي ا÷امعة اأنباثنت ،ثتعوذانغد بلي
ثسسن اأتطخ ملح بصسح مادام كلشسي
ي- -ت -ن -وز م -اغ -ف اتسس -ت -عب اإÁال -ن -نسش
سسÒت -و اأرازنسش ذ–اشش ي -ت -ح -ا واك -ل
Ò‰ا.
ال-راي ان-ل-م-ي-اء م-اوشش م-وا ف-اط-يمة
اأ’ ث -ن -ان -غ ب-ل-ي ’زم ان-ح-اف-ظ ’ب-اسش
فالتاليد انغ وا‰تاث ثتاف ذ امشستا
اسش نالفر با اتعلم وماك نزك سسيتو
ما Êاإن او ‹ Ÿاكلت انزك تاصسحيث
و ثح Óلباسش ويوسسد الوقث ماÊ
او’نت غرسش.

ِإاْنـَزانْ انوغÓن

تغردايت :الششيخ باعلي
واعمر
“دورت ن- -ات اغ -رسس -ان
تشس -ور سس -ن-زان ان-غ ا◊ك-م
دوا’ن اب - -ه- -ان اغ- -رسس- -ان
Ÿع- - -ا Êت- - -وسس- - -ول - -وغ - -ان
سس- -وم- -ق -ران غ -ال اوب -زان
سس -ب -ك -ري ان -زان اسس-او’ن
سس - - - -وم - - - -زروي د“دورت
دالÎب- -ي- -ة اغ- -رسس -ان اق -ن
اŸعنى ايزعلك “دورت
نات اغرسسان.
ان- -زان ت- -السس -ان سس -ون
ات - -وغ - -ان ام- -زوار ت- -دران
انوشش مناو Ÿثال :اقارن
م-ان ات-ن-ق-از ت-غ-ات ات-ن-ق-ز
ت-ي-غ-ي-ظت .اŸع-ن-اسش ’زم
ف -م -زان -ان ات -ب -ع-ان تشس-ل-ي
ن-ال-وال-دن-نسس-ان .اقارن دخ
اجضس - - - -يضش ات - - - -وط - - - -اف
اسس - - -وف - - -ري - - -وسش ارج- - -از
ات - -وط - -اف سس - -ي - -لسس - -اسش.

اق -ارن دخ ِو ي -ت -وسس-واق-اسش
سسَتَلْف َسسا ايtتـ َّاـْد ُيوَزtلومْ .
ح s-د uن -ي اِإ ْل َ -سس ْ -سش
اق -ارن دخ َ
ات- -ن- -ي- -م َت -اْد َر ا ن -ال s-د اَل ْ-ت .
ف اأ َسِس -يْ -خ َ-د ْم
ِو يْ -خ َ -سس ْ-ن سُس -و ْ
حَما.
ْتُفوْي ْ
ت َت ْ
ام- -اشس- -ي ات- -وسس -دج -انت
اŸسس-رح-ي-ات ب-اÿصسوصش
وسسان انلعراسش ا’ن دقت
اŸن -اسس -ب -ة ا“Óق-ان دسش
ي- - - -غ- - - -لب ا‰دان ام- - - -وÊ
ت- - -دارت ن - -ا◊ج - -بت اضش
فيدسسن نالعرسش اسساو’ن
دسش ف -ت -مشس -راسش دبسس-ون
ا’ن ضس - - - - - - - - -ران “دورت
ا‰دان.
ان - - -زان ان - - -غ ا’م- - -ث- - -ال
ادجوران ماضسان قضسعان
ي - -د ادب - -اب- -ابسش اول- -دق- -م
يغلب غ Òمناو اعافران
ا‰ناو ادموان ا’ن ندهان
غسس - - -ان اوط - - -وف الÎاث
ا’ن تغرم دومزروي نات
اغرسسان.
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^ ٢7جانفي  :1٩66في مثل هذا اليوم من سشنة  ،1٩66اأعلن
لعÓم رششيد بومعزة إانششاء الششركة الوطنية
وزير ا إ
لسشبق للوظيف
للنششر والتوزيع مششيرا إالى أان الوزير ا أ
لداري السش-ي-د سش-ع-ي-د ع-م-ارن-ي
لصشÓ-ح ا إ
ال -ع-م-وم-ي وا إ
سشيتولى مهام إادارة هذه المؤوسشسشة.
وتسش-ه-ر ال-م-ؤوسشسش-ة ع-ل-ى نشش-ر واسش-ت-ي-راد ك-ل أانواع المنششورات
وت -وزي -ع -ه -ا ع -ب -ر ك -ام-ل ال-ت-راب ال-وط-ن-ي إاضش-اف-ة إال-ى تصش-دي-ر ك-ل
المؤولفات الجزائرية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

لولى  1٤3٩هـ الموافق لـ  ٢7جانفي  ٢٠18م
السشبت  ٠٩جمادى ا أ

القضشاء على  8إارهابي ÚواسشÎجاع أاسشلحة حربية وذخÒة بخنششلة

«الشش-عب»  ‘:إط -ار م -ك-اف-ح-ة إإ’ره-اب وإث-ر
ك -مÃ Úن -ط -ق -ة إل -رخ -وشص ب -ب -ل -دي -ة شششش-ار و’ي-ة
خنششلة/ن.ع“ ،5.كنت مفرزة للجيشص إلوطني
إلششعبي ،يوم  26جانفي  ،2018من إلقضشاء على
سشبعة ( )07إرهابي ÚخطÒين ،إلعملية مكنت من
إسشÎج -اع  5خ -مسش-ة مسش-دسش-ات رشش-اشش-ة م-ن ن-وع
كÓششنيكوف .و 1بندقية Ãنظار 1 ،بندقية نصشف
آإلية من نوع سشيمونوف 14 ،أإربعة عششر ﬂزنا
للذخÒة ‡تلئا 4 .أإربعة قنابل يدوية .هذه إلعملية
تأاتي ‘ سشياق إ÷هود إلتي تبذلها وحدإت إ÷يشص
إلوطني إلششعبي Ÿطاردة فلول هؤو’ء إÛرمÚ
وإلقضشاء عليهم أإينما وجدوإ عﬂ Èتلف أإرجاء
إلوطن .وإلعملية ’تزإل متوإصشلة.

‘ إط- -ار م- -ك -اف -ح -ة إإ’ره -اب ،دم -رت م -ف -ارز
ل- -ل- -ج- -يشص إل- -وط- -ن- -ي إلشش- -ع- -ب- -ي ب- -ك- -ل م -ن ت -بسش -ة
وإلطارف/ن.ع ،5.يوم  24جانفي  ،2018ثÓثة ()03
قنابل تقليدية إلصشنع .و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب
وإ÷رÁة إŸنظمة وبفضشل إسشتغÓل إŸعلومات،
ضشبطت مفرزة للجيشص إلوطني إلششعبي بالتنسشيق
مع مصشالح إأ’من إلوطني بجانت/ن.ع ،4.خمسشة
( )05أإسشلحة نارية ،فيما ” حجز ( )14720وحدة
م -ن ﬂت -ل -ف إŸشش-روب-ات ب-ك-ل م-ن ورق-ل-ة/ن.ع4.
وغليزإن ووهرإن/ن.ع.2.
‘ سشياق آإخر و‘ إطار ﬁاربة إلهجرة غÒ
إلششرعية“ ،كنت وحدة من حرسص إلسشوإحل تابعة

ل-ل-وإج-ه-ة إل-ب-ح-ري-ة إل-غ-رب-ي-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة إل-عسش-ك-رية
إلثانية ،من تنفيذ عملية إنقاذ بحري لتسشعة عششر
( )19م -ه -اج -رإ غ Òشش -رع-ي ،إث-ر إن-قÓ-ب إل-ق-ارب
إŸطاطي إلذي كان يقلهم ،حيث ” إجÓؤوهم إ¤
م -ي -ن -اء ب -ن -ي صش -اف ب -و’ي -ة ع“ Úوشش -نت .ف -ي-م-ا
أإحبطت وحدة أإخرى ﬁاولة هجرة غ Òششرعية
لسشبعة ( )07أإششخاصص كانوإ على م Ïقارب نزهة
بوهرإن/ن.ع .2.م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإوق-فت م-ف-ارز
للجيشص إلوطني إلششعبي وعناصشر إلدرك إلوطني
وح- - -رسص إ◊دود ( )16م -ه -اج -رإ غ Òشش -رع-ي م-ن
جنسشيات ﬂتلفة بكل من تلمسشان وع“ Úوششنت
وأإدرإر وإأ’غوإط وغردإية.

...وحجز مسشدسش Úرششاشش ،Úمركبات وأاجهزة كششف اŸعادن
‘ إط -ار م -ك -اف-ح-ة إإ’ره-اب وح-م-اي-ة إ◊دود،
وإث - - - -ر دوري - - - -ة ع - - - -ل - - - -ى إلشش - - - -ري- - - -ط إ◊دودي
بتندوف/ن.ع ،3.عÌت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشص إل-وط-ن-ي
إلششعبي يوم  26جانفي  ،2018على مسشدسش)02( Ú
رششاشش Úمن نوع كÓششنيكوف  ،وﬂزن)02( Ú
وكمية من إلذخÒة.
و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
ضشبطت مفارز للجيشص إلوطني إلششعبي بالتنسشيق
م -ع ع -ن -اصش-ر إ÷م-ارك شش-اح-ن-ت )02( Úوسش-ي-ارتÚ
( )02رباعيتي إلدفع وجهاز كششف عن إŸعادن
وكميات معتÈة من إلوقود إŸوجهة للتهريب تقدر
بـ( )41910ل Îب - -ك - -ل م- -ن “Ôإسشت وب- -رج ب- -اج- -ي

ﬂتار/ن.ع ،6.وت - - - -بسش- - - -ة وإل- - - -ط- - - -ارف وسش- - - -وق
أإهرإسص/ن.ع ،.5فيما ” حجز ( )384وحدة من
ﬂتلف إŸششروبات ببسشكرة/ن.ع 4.وضشبط ()40
كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج من طرف حرإسص
إلسشوإحل Ãسشتغا/Âن.ع.2.
من جهة أإخرى ،أإوقفت مفارز للجيشص إلوطني
إلششعبي وعناصشر إلدرك إلوطني ( )18مهاجرإ غÒ
شش -رع-ي م-ن ج-نسش-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسش-ان
وتندوف وبششار وأإدرإر وإأ’غوإط وغردإية فيما
أإح-ب-ط ح-رإسص إلسش-وإح-ل ب-ع Úت-ي-م-وششنت/ن.ع،2.
ﬁاولة هجرة غ Òششرعية لـ ( )48ششخصشا كانوإ
على م Ïقارب تقليديي إلصشنع.

أامن قسشنطينة يفكك ششبكة إاجرامية

حجز  3171قرصص مهلوسص Ãطار ﬁمد بوضشياف
أاوقفت فرقة مكافحة اıدرات باŸصشلحة
ال -ولئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة
لولÃ ،ط- -ار““ﬁم- -د
قسش - -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،أامسس ا أ
ب -وضش -ي -اف““ ال -دو‹ ،شش -خصش -ا ك-ان ق-ادم-ا م-ن
دول -ة أاج -ن-ب-ي-ة وب-ح-وزت-ه  3171ق -رصس م-ن
اŸه-ل-وسش-ات ال-ع-ق-ل-ي-ة ،وه-ذا ‘ إاط-ار مكافحة
ا÷رÁة Ãختلف أانواعها.

قسسنطينة  /أحمد.د

إŸتهم إلذي يبلغ من إلعمر  35عاما ،وبعد
تفتيشص ﬁكم من مصشالح إ÷مارك ،تب Úأإنه يحوز
على كمية معتÈة من إŸؤوثرإت إلعقلية من ﬂتلف
إأ’نوإع ،كانت ﬂبأاة بإاحكام و‡وهة وسشط علب
أإدوية تسشتعمل ‘ عÓج أإمرإضص عادية على غرإر
آإ’م إلرأإسص وإŸعدة ،كما “كنت ذإت إلفرقة و‘
نفسص إإ’طار من توقيف ششخصص يبلغ من إلعمر 29
سشنة ،كان ‘ إنتظار إŸتهم سشالف إلذكر ،حيث
حاول إلفرإر بعد تفطنه لعملية كششف ششريكه ،ليتم

–ويلهما لفرقة مكافحة إıدرإت بأامن إلو’ية،
وقد أإدى إلتحقيق إŸعمق إ ¤فك خيوط هذه
إلشش -ب -ك -ة إإ’ج -رإم -ي -ة إŸن -ظ-م-ة ،إث-ر ج-م-ع إأ’دل-ة
وبتمديد إ’ختصشاصص إ ¤و’ية ›اورة ” ،إيقاف
و‘ ظرف قياسشي إلششريك إلثالث ،إلبالغ من إلعمر
 49سشنة ،وإلذي فر هو إآ’خر من مطار ﬁمد
ب -وضش -ي -اف ب -اسش -ت -ع-م-ال م-رك-ب-ة .ع-ن-اصش-ر إلشش-ب-ك-ة
إإ’جرإمية ” تقدÁهم من قبل ذإت إŸصشالح،
أإم -ام وك -ل إ÷م -ه -وري -ة ب -ت -ه -م -ة إسش -تÒإد وح-ي-ازة
إŸؤوثرإت إلعقلية بصشورة غ Òمششروعة قصشد إلبيع
‘ إطار جماعة إجرإمية منظمة .إ÷دير بالذكر،
أإن مصشالح أإمن و’ية قسشنطينة ،كانت بدإية ششهر
ج -ان -ف -ي إ÷اري ،ق -د أإح-ب-طت ‘ ع-م-ل-ي-ة ‡اث-ل-ة
Ãطار ﬁمد بوضشياف ﬁاولة إدخال أإك Ìمن
 3100قرصص من إŸهلوسشات إلعقلية من قبل فتاة
ت-ب-ل-غ م-ن إل-ع-م-ر  25سش -ن -ة ك -انت ق-ادم-ة م-ن دول-ة
أإجنبية.

توقيف سشارقي اÓÙت التجارية بحي اŸدينة ا÷ديدة وهران

“كن عناصشر إأ’من إ◊ضشري إأ’ول باŸدينة
إ÷ديدة بوهرإن من توقيف ششخصش Úمن معتادي
إإ’جرإم ،تÎإوح أإعمارهما ما ب 29 Úو 32سشنة
ل -ت -ورط-ه-م-ا ‘ قضش-ي-ة إسش-ت-ه-دإف Óﬁت Œاري-ة
وسشرقتها باسشتعمال مقصص كب Òإ◊جم من إلنوع
إ◊ديدي .عملية توقيفهما “ت بناء على –ريات

أإسشفرت ‘ إأ’خ Òعن توقيفهما وضشبطهما ‘
ح- -ال- -ة ت- -ل- -بسص ،وأإسش- -ف -رت ع -ن إسشÎج -اع إŸقصص
إŸسشتخدم ‘ إلسشرقة مع إسشÎجاع سشيارة تسشتعمل
‘ سشرقة إŸركبات ،ليتم –رير إجرإء قضشائي
ضشدهما سشيحا’ن Ãوجبه على إلعدإلة.

وهرأن :برأهمية مسسعودة

الششرطة –جز  705قرصص مهلوسص

““الششعب““ ‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة بكافة أإششكالها ’ ،سشيما إإ’Œار غ Òإلششرعي با◊بوب إŸهلوسشة“ ،كن
عناصشر إلششرطة ‘ عمليات متفرقة بكل من و’يتي وهرإن وسشطيف ،من حجز  705قرصص مهلوسص ،مع توقيف 07
أإششخاصص مششتبه فيهم.
حيثيات إلعملية إأ’و ،¤جاءت بعد ورود معلومات مؤوكدة إ ¤عناصشر أإمن و’ية وهرإن ،مفادها قيام أإحد
إ’ششخاصص بÎويج كمية من إأ’قرإصص إŸهلوسشة ،وبفضشل إ’سشتغÓل إ÷يد للمعلومات ” إإ’طاحة باŸششتبه فيهما
وحجز  599قرصص مهلوسص .أإما إلعملية إلثانية ،فجاءت بعد ورود معلومات مؤوكدة إ ¤عناصشر أإمن و’ية سشطيف ،تفيد
بتورط إŸسشبوق Úقضشائيا ‘ ترويج إŸؤوثرإت إلعقلية.

 20°ا÷زائر

17552 Oó©dG

قامت بها مفارز ا÷يشس ‘ عدة وليات

ضشبط  5أاسشلحة نارية ،حجز مششروبات وإاحباط هجرة غ Òششرعية

 23°ا÷زائر

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

شص.قسشنطينة يعود بفوز كب Òمن
بلعباسص ويعزز مركزه ‘ الريادة
عزز فريق ششباب قسشنطينة مركزه ‘ ريادة
ترتيب إلرإبطة إÎÙفة إأ’و ¤بعد عودته بفوز
ك -ب Òم -ن ب -ل -ع-ب-اسص ع-ل-ى حسش-اب إ’–اد إÙل-ي
بنتيجة  2 - 1خÓل مقابÓت إ÷ولة  18مسشاء
أإمسص ح -يث ع -م -ق إل -ف-ارق م-ع مÓ-ح-ق-ه إŸب-اشش-ر
ششبيبة إلسشاورة إ 8 ¤نقاط كاملة.
كما إسشتفاد إلرإئد من إ’نهزإم إلذي سشجله
أإششبال إŸدرب بوعلي ‘ إلبليدة أإمام إ’–اد،
ه -ذإ إأ’خ Òإل -ذي م -ازإلت أإم -ال -ه ك -بÒة Ùاول-ة
–ق -ي -ق إل -ب -ق -اء ‘ قسش -م إل-ن-خ-ب-ة حسشب م-ا أإك-ده
إŸدرب إ÷ديد للفريق كمال بوهÓل.
وÁكن إلقول إن زمÓء عبيد ،إلذي وقع إلهدف
إل -ث -ا Êل -ف -ري-ق-ه ،يسشÒون ‘ روإق م-ن-اسشب ل-ل-ف-وز
باللقب ..بالرغم من أإن مششوإر إŸنافسشة مازإل
طوي Óوششاقا ..حيث أإن إلفوز خارج إلديار سشÒفع
من معنويات إلÓعب ÚأإكŸ Ìوإصشلة إÛهودإت
و–قيق إلهدف.
وتسشتمر معاناة ششبيبة إلقبائل إلتي سشقطت مرة
أإخرى أإمام نادي بارإدو إلذي “كن من إلفوز
باŸبارإة بنتيجة  0 - 2ليؤوكد مسشتوإه إŸعت Èمن
جهة ويعمق جرإح ””إلكناري”” من جهة أإخرى.
ويبقى أإنصشار إلششبيبة يتسشاءلون عن إلطريقة
إلتي “كن أإصشحاب إلزي إأ’خضشر وإأ’صشفر من
إÿروج من هذه إلوضشعية إلصشعبة للغاية.
‘ ح Úعاد فريق مولودية وهرإن بتعادل من
إلعاصشمة أإمام نصشر حسش Úدإي حيث قدم أإششبال
إŸدرب بوعكاز مردودإ طيبا وكانوإ متفوق‘ Ú
إلنتيجة إ ¤غاية إلدقيقة إأ’خÒة إلتي “كن فيها
زمÓء حرإق من إ◊صشول على ضشربة جزإء وقعوإ
من خÓلها هدف إلتعادل.

النتائج :

نادي بارإدو  -ششبيبة إلقبائل 0 - 2
نصشر حسش Úدإي  -مولودية وهرإن 1 - 1
إ–اد بلعباسص  -ششباب قسشنطينة 2 - 1
إ–اد إلبليدة  -ششبيبة إلسشاورة 0 - 1

–ويÓت

بÓيلي يعود إا ¤الÎجي التونسشي
إل- - - -ت- - - -ح- - - -ق إل Ó- - -عب
إ÷زإئري يوسشف بÓيلي،
أإمسص ،ب - - -ن - - -ادي إلÎج - - -ي
إل-ت-ونسش-ي ق-ادم-ا م-ن ن-ادي
أإو‚ي إل- -ف- -رنسش- -ي ،ح -يث
أإك -د إل -ن -ادي إل -ت -ونسش-ي أإن
إلÓعب إ÷زإئري أإمضشى
ع- -ل- -ى ع -ق -د Ÿدة سش -ن -تÚ
ونصشف ( أإي إ ¤غاية جوإن .) 2020
فبعد فÎة قصشÒة قضشاها ‘ نادي أإو‚ي ،عاد
بÓيلي إ ¤إلÎجي إلذي غادره ‘ عام ،2014
حيث يسشعى إلÓعب إلسشابق ’–اد إلعاصشمة إ¤
إعطاء دفع جديد ŸسشÒته إلكروية ،خاصشة وأإن
إلنادي إلتونسشي أإكد ع Èموقعه مسشاء أإمسص أإن
ب Ó-ي -ل -ي م-ؤوه-ل ل-ل-دخ-ول ‘ إŸن-افسش-ة ب-دإي-ة م-ن
إŸبارإة إلقادمة بعد حصشوله على ترخيصص إلفيفا.
وبذلك يكون ””مسشلسشل”” بÓيلي قد إنتهى ‘
هذإ إÒŸكاتو إلششتوي بعد أإن كانت أإندية إلرإبطة
إÎÙفة إأ’و ¤ومنها مولودية إ÷زإئر وإ–اد
إل -ع -اصش -م-ة ت-رغب ‘ إ’سش-ت-ف-ادة م-ن خ-دم-ات-ه ‘
إأ’سشابيع إŸاضشية.

حامد حمور

 13°وهران
 09°وهران

الثمن  1٠دج

11°

11°

france prix 1

قل أام قتل جماعي  ..؟
أم Úبلعمري
تسشتوقفنا حوإدث إŸرور هذه إŸرة من سشعيدة بحادث مأاسشاوي أإودى بـحياة أإزيد من 17
ششخصشا إثر إصشطدإم حافلة صشغÒة بطاكسشي جماعي للنقل ب Úإلو’يات ومن خÓل
إŸششاهد وإلصشور إلتي تناقلتها ﬂتلف إلقنوإت إلتلفزيونية للحالة إلتي أإصشبحت عليها
إلعربتان وحجم إÿرإب إلذي ◊ق بهما يتب Úأإن إلسشبب هو إلسشرعة إلكبÒة إلتي كانت تسشÒ
بها إحدإهما أإو كÓهما وإ’ ما كانتا لتتحو’ إ ¤كومة حديد.
إن هذإ إ◊ادث إŸأاسشاوي يسشتوقفنا جميعا إ’عادة إلنظر ‘ كيفية إلتصشدي للظاهرة -
إلتي تخلف سشنويا آإ’ف إأ’روإح و إÓŸي Òمن إÿسشائر إŸادية  -وإلبدإية تكون بوسشائل
Óسشف إ ¤وسشائل للقتل إ÷ماعي وهذإ ليسص بسشبب تهور
إلنقل إ÷ماعي إلتي –ّولت ل أ
إلسشائق Úفقط ولكن لعوإمل أإخرى كثÒة على رأإسشها غياب أإسشاليب فّعالة للرقابة وسشائل
إŸرإقبة إلتي من إŸفروضص أإن Œهز بها إجباريا كل وسشائل إلنقل إلعام للحصشول على كل
إŸعطيات إŸتعّلقة بالرحلة مثل إŸسشافة إŸقطوعة ،سشاعات عمل إلسشائق ورإحته..إلخ
يضشاف إ ¤ذلك نقاط أإخرى مثل هندإم إلسشائق وإلقابضص ونوعية إŸركبة وإلرإحة إلتي
توفرها للمسشافرين على متنها.
كل هذه إŸعاي Òإلتي تعت Èمن بديهيات إلنقل ‘ كل دول إلعا ⁄مغّيبة ‘ بÓدنا إ¤
درجة أإصشبحت معها حظÒة تششوهها حافÓت و«ميكرو -باصشات”” مهÎئة ومتسشخة تفتقد
إ ¤أإدنى ششروط إلسشÓمة و إلرإحة وبعضص إلسشائق Úوإلقابضش Úإن  ⁄نقل أإغلبهم يرتدون
مÓبسص ’ تليق بخدمة عمومية بحجم إلنقل بل منهم من تصشل به إلوقاحة إ ¤تششغيل أإغان
خادششة للحياء يج Èإلركاب على سشماعها وغÒها من إŸعاناة إليومية للموإطن Úمع وسشائل
إلنقل.
إن إسشتفحال حوإدث إŸرور بهذإ إلششكل إلÓفت يسشتدعي عقد جلسشات وطنية تششارك فيها
كل إلهيئات إلرسشمية من إأ’سشÓك إأ’منية ،وسشائل إإ’عÓم و‡ثلي إÛتمع إŸد Êلبحث حلول
جدية لهذإ إلقاتل إلذي يحصشد حياة إآ’’ف وماذإ عن إأ’رإمل ،إليتامى وإŸعوق Ú؟.

ششيعت جنازتها أامسس ÃقÈة العالية بالعاصشمة

اÛاهدة قمار ﬁجوبة ‘ ذمة الله

ان -ت -ق -لت إا ¤رح -م-ة ال-ل-ه اÛاه-دة ق-م-ار
ﬁج-وب-ة أارم-ل-ة اÛاه-د ك-ر Ëب-ل-ق-اسش-م عن
ع -م -ر ن-اه-ز  87سش- -ن- -ة حسشب م -ا ع -ل -م أامسس
ا÷معة لدى وزارة اÛاهدين .و” تششييع
ج -ن-ازة اŸرح-وم-ة أامسس ا÷م-ع-ة ب-ع-د صشÓ-ة
العصشر ÃقÈة العالية.

وأإم - - -ام ه - - -ذإ إŸصش - - -اب إ÷ل- - -ل ق- - -دم وزي- - -ر
إÛاه- -دي- -ن إل- -ط- -يب زي- -ت -و Êأ’سش -رة إل -ف -ق -ي -دة
ول -رف -ق -ائ -ه -ا ‘ إ÷ه -اد أإصش-دق إل-ت-ع-ازي وأإخ-لصص
إŸوإسشاة سشائ ÓإŸو ¤جلت قدرته أإن يتغمد روح
إل -ف -ق -ي -دة ب -وإسش -ع رح -م -ت -ه وإل -رضش-وإن ويسش-ك-ن-ه-ا
فرإديسص إ÷نان.

لول للثورة التحريرية
من الرعيل ا أ

اÛاهد الوردي قتال اŸدعو ““عراسشة ““ ‘ ذمة الله
غيب إŸوت ،صشباح أإمسص إ÷معة ،إÛاهد
””إل -وردي ب -ن ﬁم -د ب -ن ع -ب-د إل-ل-ه ق-ت-ال”” إŸدع-و
””ع -رإسش -ة”” ع-ن ع-م-ر ن-اه-ز  93ع-ام-ا ،ب-ع-د مرضص
عضشال أإلزمه إلفرإشص خÓل إأ’ششهر إأ’خÒة .يعتÈ
إŸرح -وم إل -وردي ق -ت-ال م-ن إل-رع-ي-ل إأ’ول ل-ل-ث-ورة
إلتحريرية ،ولد سشنة Ã 1925نطقة ””سشطح قنتيسص””
ب -و’ي -ة ت -بسش -ة ح -ف-ظ إل-ق-رآإن إل-ك-ر Ëع-ن مشش-اي-خ
إŸن -ط -ق -ة ،وت -ن -ق -ل إ ¤ج -ه-ة ””إ÷ري-د إل-ت-ونسش-ي””
Ãنطقة ””نفطة”” ،أإين تلقى أإصشول إلفقه وإلبÓغة
بزإوية سشيدي إبرإهيم ،ثم إلتحق Ãلحقة إلزيتونة
Ãدي-ن-ة ””ت-وزر”” إل-ت-ونسش-ي-ة وم-ن-ه-ا إل-ت-ح-ق ب-اŸع-هد
إل -ب-اديسش-ي””ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة”” ،ت-ع-رف ف-ي-ه ع-ل-ى ع-دي-د
إŸششايخ منهم عبد إلرحمان ششيبان ،أإحمد حما،Ê
م-ب-ارك إŸي-ل-ي ،إل-ع-رب-ي إل-ت-بسش-ي ،إل-طاهر سشعدي
حرإث ،إبرإهيم مزهودي ،وهناك بدأإت تتششكل
مÓ- -م- -ح إ◊رإك إلسش- -ي- -اسش- -ي –ضشÒإ ل -ث -ورة أإول
ن -وف -م ÈإÛي -دة ،ل -ي -ل -ت -ح-ق بصش-ف-وف-ه-ا ›اه-دإ

وقائدإ سشياسشيا.
سش -ت -ع-ود ““الشش-عب““ إا ¤ال-ف-ق-ي-د ‘ صش-ف-ح-ة
لحد
التاريخ غدا ا أ

سسكيكدة  /خالد ألعيفة

