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قـــأل إان رخــصس ا’سصتÒاد قريبــــأ ‘ اŸزاد العلنـــي ،بن مرادي:

÷نة ﬂتلطـة لتعزيـز ثقافـة اإ’شصهـار ومـواد أاولية قابلـة للتحـيÚ
^ ا◊كومـ ـة تـ ـدعم ا’قتصصـ ـاد الوطن ـ ـي وتشصج ـ ـع الصص ـادرات خـارج اÙروق ـ ـات

الشصركــــــأء ا’جتمأعيــــون أاكــــدوا أان إاضصــــــراب «كنأبأسصت» غـــــ ÒمـــــÈر

بن غÈيت تؤوكد ا’سصتجابة للمطالب اŸرفوعة اŸهنية والبيداغوجية
كـــــــــــــــأأسس ا÷مهوريــــــــــــــــة

مواجهـ ـ ـات مفتوح ـ ـة
ومفاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـآات متوّقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ منافسصة ’ –Îم اŸنطق
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أإوريدو ُيكافئ شسركاءه إلفائزين ‘ –ّدي منطقة إلغرب
ل وزي- -رة الÎب- -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
– ّ
ن -وري -ة ب -ن غÈيت ،ب -ولي -ة ت -ي -زي
وزو ،ال - -ي- -وم وغ- -دا ‘ ،إاط- -ار زي- -ارة
ع-م-ل وت-فّ-ق-د ،ت-ع-ط-ي خÓلها إاشصارة
ان-طÓ-ق ا÷ائ-زة ال-وط-ن-ي-ة ل-لقراءة
لب -داع -ي -ة ‘ ال -وسص -ط
وال- -ك- -ت- -اب- -ة ا إ
اŸدرسص -ي ،ال -ت -ي ت -ن ّ-ظ -م –ت شص -ع-ار
«أاق Ó- -م ب Ó- -دي» ،م - -ن ب- -ل- -دي- -ة عÚ
ا◊مام.

نسسيب ‘ زيارة عمل
إإ ¤إألغوإط

يشص -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب
زي -ت -و ،Êال -ي -وم وغ-دا ،ع-ل-ى إاح-ي-اء
الذكرى  56لسصتشصهاد البطل الرمز
عمار شصطايبي بولية عنابة.

زروإطي ‘ إ÷لفة وإŸسسيلة
ن ّ
ظم أاوريدو ُمؤوخرا ،بوهران ،حف Óعلى شصرف نقاط البيع وشصركائه Ÿنطقة الغرب
ا÷زائري ،الفائزين ‘ التحديات التي ُنظمت لفائدتهم وذلك بحضصور إاطارات
ُمسصÒة لـ «أاوريدو».
خÓل هذا التحدي الثالث ،الذي يأاتي بعد التحدي Úاللّذين أاُطلقا
Œاه ن -ق -اط ال-ب-ي-ع والشص-رك-اء Ÿن-ط-ق-ت-ي ال-وسص-ط والشص-رق ،ك-اف-أا أاوري-دو
شصركاءه الفائزين الذين تأاّلقوا من خÓل إا‚ازاتهم
والنتائج اŸتميزة التي حققوها فيما يخصس تشصغيل الشصرائح ()SIM
والتعبئات اللكÎونية «سصÎوم» ع Èمنطقة الغرب ا÷زائري.
“ت م-ك-اف-أاة ال-ع-دي-د م-ن ن-ق-اط ال-ب-ي-ع والشص-رك-اء ،ح-يث اسص-تلموا
ﬁيي الدين
ّ
دراجات نارية من نوع (سصكوتر) بأالوان أاوريدو وهدايا قيّمة أاخرى.
الوطني ا÷زائري ي ات-ف-اق-ية
رح
ار
ُتعد هذه اŸبادرات اعÎافا من أاوريدو باÛهودات التي يبذلها
يوّقع اŸسص -وم  ٠5ف-ي-ف-ري ا÷ ن ال -وط -ن -ي
ط -ارزي ،ي
م -ع ال -دي -وا
ا
شص-رك-اءه ،ح-يث ي-ط-م-ح إا ¤ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات-ه م-ع-هم ،كما ُتمثل أايضص
بشص
ز ال-وط-ن-ي
ة
ل- -ت -ع -اون والشص -راك - -ي-ة واŸرك-
ل
لفضص
فرصصة لتشصجيعهم من أاجل –سص Úنوعية خدماتهم ومنح ا أ
ع
ا
م-ا
ري ،وذلك
ل-ل-خ-دم-ات الج-ت -م-ع-ي ال-بصص-
لزبائنه أاينما كانوا ‘ ا÷زائر.
لسص
ن السصاعة
ل -لسص -ي -ن -م -ا وا  ،ابتداءً م
قر اŸسصرح
Ã
 ١٠صصباحا.
: ٣٠

توقيع إّتفاقية
تعاون وشسرإكة

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي-ة حسصÚ
نسص -يب ،ال -ي -وم وغ -دا ،ب -زي -ارة ع-م-ل
لغ -واط ،ح -يث
وت -ف ّ-ق -د إا ¤ولي -ة ا أ
ي -ع -اي -ن خ Ó-ل-ه-ا ج-م-ل-ة م-ن اŸشص-اري-ع
التابعة للقطاع.

زوخ يجتمع برؤوسساء
إلبلديات بالعاصسمة

لقاء جهوي Ÿنتخبي
إألفÓن بع“ Úوشسنت

صصصس لسصتعراضس حصصيلة نشصاطات
للمكاتب الولئية ،تخ ّ
ا◊زب لسص- -ن -ة  2٠١7وب-رن-ام-ج سص-ن-ة  ،2٠١٨وك -ذا م -واق-ف
ا◊زب من اŸسصتجدات الوطنية والدولية ،وذلك ابتداء من
السصاعة  ١٠ : ٠٠صصباحا ،باŸقر اŸركزي للحزب بالعاصصمة.

لم Úال - - -ع - - -ام ÷ب- - -ه- - -ة
يشص - - -رف ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ني جمال ولد عباسس،
ال -ي -وم ،ع -ل -ى ل -ق -اء ج -ه -وي Ÿن-ت-خ-ب-ي
اÛالسس الشصعبية البلدية والولئية لكل من ع“ Úوشصنت،
تلمسصان ،سصعيدة ،سصيدي بلعباسس ،مسصتغا Âووهران ،على
السصاعة  ١٠ : ٣٠صصباحا ،بالقاعة متعددة الرياضصات بحمام
بوحجر ،ولية ع“ Úوشصنت.

إجتماع إلّلجنة إŸركزية
◊زب إلعمال

ت -واصص -ل ال ّ-ل -ج -ن-ة اŸرك-زي-ة ◊زب
ال -ع -م -ال اج -ت -م-اع-ه-ا ،ال-ي-وم ‘ ،دورة
عادية ،وذلك بديوان قرية الفنانÚ
بزرالدة.
يعقد وا‹ ا÷زائر العاصصمة
ع- - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر زوخ ،ال- - -ي- - -وم،
إاج- -ت- -م- -اع- -ا م- -ع رؤوسص -اء اÛالسس
الشص- -ع- -ب- -ي- -ة ال- -ب- -ل- -دي -ة ل -ولي -ة
ا÷زائر ،وذلك على السصاعة ٣٠
 ٠٩ :صصباحا ،بقاعة اÙاضصرات
اŸلحقة لولية ا÷زائر.

سساحلي يÎأإّسس
ندوة ولئية
لم Úال- - - - -ع- - - - -ام ◊زب
يشص- - - - -رف ا أ
التحالف الوطني ا÷مهوري بلقاسصم
سصاحلي ،اليوم ،على الندوة الوطنية

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 2٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠2١)6٠.7٠.٣5:

(021) 60.70.40

ت -ق -وم وزي -رة ال -ب -ي -ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
يومي  ٠4و 5فيفري ا÷اري ،بزيارة
عمل وتفقد إا ¤ولية ا÷لفة .كما
تقوم يوم  ٠6فيفري ا÷اري بزيارة
عمل وتفقد إا ¤ولية اŸسصيلة.

مؤو“ر وطني أإول ÷بهة إلعدإلة
ت-ع-ق-د ج-ب-ه-ة ال-عدالة والتنمية،
لول ،ال -ي -وم،
م- -ؤو“ره- -ا ال -وط -ن -ي ا أ
ع- -ل -ى السص -اع -ة  ٠٩ : ٣٠صصباحا،
ب-اŸرك-ز ال-ع-ائ-ل-ي ل-ع-م-ال مواد البناء
بزرالدة ،ا÷زائر العاصصمة.

ي-ل-ت-ق-ي رئ-يسس ا◊رك-ة الشص-ع-بية
ا÷زائ - -ري - -ة ع - -م - -ارة ب - -ن ي - -ونسس،
م -ن -ت -خ -ب -ي ولي -ة ت -ي -ب -ازة ،ال -ي-وم،
ل- -ت- -ق -د Ëالشص -ك -ر وال -ع -رف -ان وك -ذا
ت-ك-رÁه-م ع-ل-ى ال-ع-مل الكب Òالذي
ق-ام-وا ب-ه أاث-ن-اء ا◊م-ل-ة الن-تخابية
ال - -ت - -ي سص- -ب- -قت اÙل- -ي- -ات اŸاضص- -ي- -ة
وحصصولهم على  ٠5مقاعد باÛلسس
الشصعبي الولئي وأازيد من  6٠منتخبا ‘ بلديات الولية،
وذلك بفندق نسصيب ،ببلدية شصرشصال ،ولية تيبازة.

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت -ن ّ-ظ -م وزارة الّصص -ح -ة والّسص -ك -ان
وإاصصÓح اŸسصتشصفيات ‘ ،إاطار إاحياء
ال -ي -وم ال -ع -اŸي Ÿك -اف -ح-ة الّسص-رط-ان،
غ - -دا ،ي - -وم - -ا وط- -ن- -ي- -ا –ت شص- -ع- -ار:
«أاسص-ت-ط-ي-ع ،نسص-ت-ط-يع التغلب عليه»،
وذلك ب -داي -ة م -ن السص -اع-ة٠٨ : ٣٠
صصباحا ،بفندق اŸارك.Ò

بن يونسس يكّرم منتخبي ولية تيبازة

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

إحياء إليوم إلعاŸي
Ÿكافحة إل ّسسرطان

حرب إلعصسابات ‘
إسسÎإتيجية إلّثورة
إلتحريرية
ظم اŸتحف الوطني للمجاهد،
ين ّ
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ريات اÛاهدين
واŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء ا÷ماعي
اŸوسص- - -ع رق- - -م  2٣2ح -ول م -وضص-وع:
«ح -رب ال -عصص -اب -ات ‘ إاسصÎات -ي-ج-ي-ة
الثورة التحريرية» ،يوم  ٠5فيفري
ا÷اري ،ع - -ل - -ى السص- -اع- -ة ١٠ : ٠٠
صص- -ب -اح -اÃ ،ق -ر قسص -م -ة اÛاه -دي -ن
تسصالة اŸرجة.

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 ١شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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اÛلسس الوزاري ا’سستثنائي حول القدسس الشسريف بالقاهرة

مسشاهل يجدد موقف ا÷زائر الثابت الداعم للقضشية الفلسشطينية
شس- -ارك وزي- -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د
ال- -ق- -ادر مسس- -اه -ل ،أاول أامسس ،ب -ال -ق -اه -رة‘ ،
أاشس- -غ- -ال اج- -ت- -م- -اع ›لسس ج- -ام- -ع- -ة ال -دول
العربية على اŸسستوى الوزاري الذي خصسصس
ل - -ب - -حث آاخ - -ر ال - -ت - -ط - -ورات واŸسس - -ت- -ج- -دات
’م-ري-ك-ي
السس -ي -اسس-ي-ة ال-ت-ي أاع-ق-بت ال-ق-رار ا أ
بشس -أان ال -ق -دسس ،ول -ل -ق -ي -ام ب -ت -ق -ي-ي-م ال-وضس-ع
ودراسسة اÿطوات الÓزمة Ÿواصسلة التحرك
’مريكية والتوجهات
’دارة ا أ
Ÿواجهة قرار ا إ
اŸم-اث-ل-ة اıال-ف-ة ل-ق-واع-د ال-ق-ان-ون ال-دو‹
والشسرعية الدولية.
خ Ó-ل ك -ل -م -ة أال-ق-اه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة ذك-ر مسس-اه-ل
باŸوقف «السسريع وا◊ازم» الذي اتخذه اÛلسض
الوزاري للجامعة الذي سساهم ‘ خلق «تضسامن
ودعم دو‹ واسسع» ضسد هذا القرار والذي Œسسد
 ·ÓاŸتحدة اŸنعقدة
‘ قرار ا÷معية العامة ل أ
‘ دورت -ه -ا السس -ت -ث -ن-ائ-ي-ة ي-وم  21ديسس- -م2017 È
«ال-رافضض» ل-ل-ق-رار األم-ري-ك-ي ب-اع-ت-ب-اره «م-ن-اقضس-ا
ل -لشس -رع -ي -ة ال-دول-ي-ة واŸؤوك-د ع-ل-ى ب-طÓ-ن-ه وع-دم
ت -رت -ي -ب-ه ألي أاث-ار ق-ان-ون-ي-ة ت-غ Òم-ن ط-اب-ع م-دي-ن-ة
ال -ق-دسض وم-رك-زه-ا ال-ق-ان-و Êوت-رك-ي-ب-تـه-ا ال-بشس-ري-ة
وال -ث-ق-اف-ي-ة وال-داع-ي لÓ-م-ت-ن-اع ع-ن ن-ق-ل ال-ب-ع-ث-ات
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة إا ¤م-دي-ن-ة ال-ق-دسض الشس-ري-ف عمÓ
بقرار ›لسض األمن رقم  478لعام .»1980
وأاضساف وزير الشسؤوون اÿارجية أان «ا÷زائر
Œدد موقفها الثابت الداعم للقضسية الفلسسطينية
و◊قوق الشسعب الفلسسطيني غ Òالقابلة للتصسرف
وت -واصس -ل مسس-ان-دت-ه-ا ل-ه ‘ نضس-ال-ه ال-ب-اسس-ل وح-ق-ه
اŸشس -روع إلق -ام -ة دول -ت -ه الـمـسس-ت-ق-ل-ة وع-اصس-م-ت-ه-ا
ال -ق -دسض الشس-ري-ف ع-ل-ى ح-دود  1967وذلك ط-ب-قا
للشسرعية الدولية ذات الصسلة».

واخ -ت -ت-م مسس-اه-ل ك-ل-م-ت-ه ب-ال-ت-ذك Òب-أان «‚اح»
الـمسس-ع-ى ا÷م-اع-ي ل-نصس-رة ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-نية
مرهون Ãواصسلة ا÷هود لتعبئة اÛتمع الدو‹
لحÎام ا◊ق -وق ال -وط -ن -ي -ة ل -لشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي
والوضسع الدو‹ Ÿدينة القدسض ،وباسستمرار صسمود
الشسعب الفلسسطيني الشسقيق وقدرته على اسستعادة
وحدته وانسسجامه من خÓل Œسسيد فعلي وسسريع
للمصسا◊ة الفلسسطينية ب Úاألشسقاء الفلسسطينيÚ
‘ صسالح قضسيتهم العادلة.

...ويششارك ‘ الجتماع الوزاري
للجنة مبادرة السشÓم العربية
شس -ارك وزي -ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسس- -اه- -ل أاول أامسض ‘ ،ال- -ق- -اه- -رة ‘ الج- -ت- -م -اع
ال-وزاري ل-ل-ج-ن-ة م-ب-ادرة السسÓ-م ال-ع-رب-ي-ة اŸن-ع-قد

لتعزيز التعاون الطاقوي

“هيدا للدورة السستثنائية Ûلسض جامعة الدول
العربية حول متابعة الوضسعية السسائدة ‘ القدسض
عقب القرار األمريكي القاضسي بالعÎاف بهذه
اŸدينة كعاصسمة إلسسرائيل.
ك- -م- -ا شس- -ارك ‘ ه -ذا الج -ت -م -اع وزراء شس -ؤوون
خارجية الدول الـ  15األعضساء ‘ اللجنة واألمÚ
العام ÷امعة الدول العربية أاحمد أابو الغيط.
و“ح -ورت ال -ن -ق -اشس-ات ال-ت-ي دارت ب Úال-وزراء
حول «تقييم الوضسع السسائد ‘ فلسسط Úعلى ضسوء
ال -ق -رارات ال -ت -ي ات -خ -ذه -ا ›لسض ج -ام-ع-ة ال-دول
العربية والتجنيد الذي تبع ذلك من أاجل القضسية
الفلسسطينية سسيما فيما يتعلق با◊فاظ على وضسع
القدسض الشسريف».
كما ” التطرق إا« ¤التداعيات اÙتملة» لقرار
اإلدارة األمريكية حول مسسار السسÓم والسستقرار
باŸنطقة.
‘ هذا الصسدد جدد الوزراء «دعمهم» لكفاح
الشس- -عب ال- -ف -لسس -ط -ي -ن -ي م -ن أاج -ل إاق -ام -ة «دول -ت -ه
اŸسس -ت-ق-ل-ة» ع-ل-ى أاسس-اسض ح-دود  1967وعاصسمتها
ال-ق-دسض ط-ب-ق-ا ل-لشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة وال-قرارات ذات
الصسلة.
وق -د ذك -ر مسس -اه -ل Ãوق-ف ا÷زائ-ر «ال-داع-م»
للقضسية الفلسسطينية مؤوكدا على «ضسرورة –رك
يكون ‘ مسستوى التحديات التي تفرضسها التطورات
Óوضساع ‘ فلسسط Úعلى مسسار السسÓم
األخÒة ل أ
برمته».
يجدر التذك Òأان ÷نة مبادرة السسÓم العربية
قد أانشسئت ‘ سسنة Ã 2002ناسسبة القمة العربية
التي انعقدت ‘ نفسض السسنة بهدف –قيق تقدم
‘ مسسار السسÓم باŸنطقة وحشسد الدعم للقضسية
الفلسسطينية.

قيطو Êيزور قطر الثÓثاء اŸقبل
يقوم وزير الطاقة مصسطفى قيطو،Ê
ب -زي -ارة رسس -م -ي -ة إا ¤دول -ة ق -ط -ر ي -وم 6
ف- -ي- -ف- -ري اŸق- -ب- -ل ،ب -دع -وة م -ن ن -ظÒه
القطري ،وزير الطاقة والصسناعةﬁ ،مد
ب- -ن صس- -ال- -ح السس- -ادة ،حسسب ب -ي -ان وزارة
الطاقة.
وقال اŸصسدر نفسسه إان هذه الزيارة
سستكرسض لدراسسة واقع عÓقات التعاون
ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ ›ال ال -ط -اق -ة وآاف -اق
دعمها وتطويرها.
ك -م -ا سس -ي -ت -ط-رق ال-ط-رف-ان أايضس-ا إا¤
ف- - -رصض السس- - -ت - -ث - -م - -ار والشس - -راك - -ة بÚ

مؤوسسسسات البلدين يضسيف ذات البيان.
وسسÒافق قيطو ÊخÓل هذه الزيارة
الرئيسض اŸدير العام Ûمع سسوناطراك
وكذا عدد من اŸسسؤوول ‘ Úالوزارة.
خÓل هذه الزيارة ،سسيجتمع قيطوÊ
م- -ع ن- -ظÒه ال- -ق- -ط- -ري وك- -ذا مسس -ؤوولÚ
قطري Úسسام.Ú
وي -ذك -ر أان ا÷زائ -ر وق -ط -ر ي -ع-تÈان
عضس -وي -ن ‘ م -ن -ظ -م -ة ال -دول اŸصس-درة
للنفط « أاوبك» وكذا ‘ منتدى الدول
اŸصسدرة للغاز.
ويعت Èمنتدى الدول اŸصسدرة للغاز

منظمة دولية مشسÎكة ما ب Úا◊كومات،
أانشس-ئت خÓ-ل ال-دورة ال-ث-ام-ن-ة ل-ل-م-ن-تدى
غ Òالرسسمي للبلدان نفسسها التي عقدت
‘ موسسكو ‘ ديسسم.2008 È
وتتأالف حاليا من  12بلدا عضسوا وهي
ا÷زائ -ر وب -ول -ي-ف-ي-ا وغ-ي-ن-ي-ا السس-ت-وائ-ي-ة
ومصس -ر وإاي -ران ول-ي-ب-ي-ا ون-ي-جÒي-ا وق-ط-ر
وروسس-ي-ا وت-ري-ن-ي-داد وت-وب-اغ-و واإلمارات
العربية اŸتحدة وفنزوي Óفضس Óعن 7
بلدان مراقبة وهي العراق وكزاخسستان
والÔوي - -ج وع - -م - -ان وه- -ول- -ن- -دا وال- -بÒو
وأاذربيجان.

اسستعرضس معهم واقع وآافاق التعاون ا’قتصسادي واŸا‹

راوية يتحادث مع عدد من سشفراء دول أامريكا الÓتينية
اسستقبل وزير اŸالية عبد الرحمان
راوية ،أاول أامسض ،با÷زائر ،عددا من
سس-ف-راء ب-ل-دان أام-ري-ك-ا الÓ-ت-ي-ن-ية ،حيث
–ادث معهم حول واقع وآافاق التعاون
الق - -تصس - -ادي واŸا‹ وسس - -ب - -ل دع - -م- -ه
وت - -ط - -وي- -ره ،حسسب م- -ا ج- -اء ‘ ب- -ي- -ان
للوزارة.
وحسسب نفسض اŸصسدر ،فقد اسستقبل
ال - -وزي- -ر سس- -ف- -راء ك- -ل م- -ن األرج- -ن- -تÚ
والÈازي -ل وك -وب -ا والشس -ي -ل-ي وك-ول-وم-ب-ي-ا
والك - - - -وادور وال- - - -بÒو وف- - - -ن- - - -زويÓ- - - -

واŸكسسيك.
وقد حرصض الوزير خÓل هذا اللقاء
الذي جرى ‘ جو «ودي ورحب» ،على
ت- -ق- -د Ëإايضس- -اح- -ات وشس -روح -ات ح -ول
ال -وضس -ع الق -تصس -ادي واŸا‹ ب-ا÷زائ-ر
على ضسوء التطورات األخÒة اŸسسجلة
خصسوصسا ‘ ما يتعلق بالسسوق النفطية
ال -ع -اŸي-ة وآاف-اق ال-ن-م-و اŸرت-قب خÓ-ل
 ،2018حسسب نصض البيان.
وأابرز الوزير خÓل هذا اللقاء أاهم
اŸؤوشسرات القتصسادية وأاداء القتصساد

ا÷زائري اŸسسجل خÓل  2017وكذلك
األه -داف اŸسس -ط -رة ‘ ق-ان-ون اŸال-ي-ة
لسسنة .2018
وخÓل ﬁادثاته مع السسفراء بحث
راوية بشسكل موسسع وعميق واقع التعاون
القتصسادي واŸا‹ ب Úا÷زائر وهذه
البلدان وكذا آافاق تطويرها.
ك - -م - -ا ” اسس - -ت - -ع - -راضض اŸب- -ادرات
واÿطوات التي سستتخذ لتقوية عÓقات
ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úا÷زائ-ر وه-ذه
البلدان.

زما‹ يتباحث مع سسفÒة الدا‰ارك

تعزيز التعاون ‘ ›ال التششغيل والضشمان الجتماعي
ت- -ب- -احث وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل وال -تشس -غ -ي -ل
والضسمان الجتماعي ،مراد زما‹ ،أاول
أامسض ،مع سسفÒة الدا‰ارك با÷زائر،
جو‹ إاليزابيت بروزان جورجنسسن ،حول
سس -ب -ل ووسس-ائ-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي
وتبادل التجارب واÈÿات ب Úالبلدين،
ل سس -ي -م -ا ‘ ›ال ال -تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان
الجتماعي.
وأاوضسح بيان للوزارة أان اللقاء «كان
م- -ن -اسس -ب -ة لسس -ت -ع -راضض ال -ع Ó-ق -ات بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ‘ ›ال ال -ع -م -ل وال -تشس -غ -ي-ل

والضسمان الجتماعي وكذا فرصسة لتبادل
وج - -ه - -ات ال - -ن- -ظ- -ر ‘ اŸواضس- -ي- -ع ذات
الهتمام اŸشسÎك».
وب-اŸن-اسس-ب-ة ،ع-رضض ال-وزي-ر «سسياسسة
ا÷زائ -ر ‘ ›الت ال -ع -م -ل وال-تشس-غ-ي-ل
والضس -م -ان الج -ت -م-اع-ي وال-ت-داب Òالّ-ت-ي
أاق -رت -ه-ا السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن أاج-ل
تشسجيع اŸقاولتية وإادماج الشسباب ‘
سسوق العمل».
ك-م-ا ” خÓ-ل الّ-ل-ق-اء شس-رح ال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائ - - - - -ري- - - - -ة ‘ ›ال الضس- - - - -م- - - - -ان

الجتماعي.
من جهتها ،نوهت سسفÒة الدا‰ارك
 حسسب نفسض اŸصسدر  -بـ»اإلجراءاتاŸت- -خّ- -ذة م- -ن ق- -ب- -ل ا÷زائ- -ر ل- -دع- -م
التشسغيل وبالتطور الّذي عرفته منظومة
الضسمان الجتماعي ‘ ا÷زائر».
واتفق ا÷انبان على «تقريب ا◊وار
ال- -ث -ن -ائ -ي وال -تشس -اور م -ن أاج -ل ت -ع -زي -ز
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة وم -ن-اقشس-ة سس-ب-ل
ووسسائل تطوير هذا التعاون ،ل سسيما
من خÓل تبادل اÈÿات والتجارب».

بهدف تبادل التجارب واÈÿات وأانسسنة ظروف ا’حتباسس

برتوكول تعاون ب Úمدرسشة موظفي إادارة السشجون ونظÒتها البوركينابية
” ،أاول أامسض ،بالقليعة (ولية تيبازة) ،التوقيع على
ب -رت-وك-ول ت-ع-اون م-ا ب ÚاŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿوظ-ف-ي
إادارة السس-ج-ون ون-ظÒت-ه-ا ال-ب-ورك-ي-ن-اب-ي-ة ب-هدف تبادل
التجارب واÈÿات ما ب Úالدولت› ‘ Úال تكوين
ح -راسض السس -ج -ون وج -م -ي -ع اŸوظ -ف Úال-ت-اب-ع Úل-ه-ذا
السسلك.
وقد ” التوقيع على هذا الÈتوكول من ا÷انب
ا÷زائري من قبل مدير اŸدرسسة الوطنية Ÿوظفي
إادارة السسجون بالقليعة عبد ا◊ق بلعماري ومن جانب
ال-ب-ورك-ي-ن-اب-ي م-ن ق-ب-ل اŸدي-ر ال-ع-ام ال-وط-ني ◊راسض

السسجون لدولة بوركينا فاسسو بسسكال دابÒي بحضسور
األم Úال-ع-ام ل-دى وزارة ال-ع-دل ال-ب-ورك-ي-ن-اب-ي-ة ت-ي-وفيل
صساوادوغو ونظÒه ا÷زائري زواوي لعج.Ú
و‘ تصس -ري -ح ل-لصس-ح-اف-ة ع-قب ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ه-ذا
الÈت - -وك - -ول ق - -ال األم Úال - -ع - -ام ل- -دى وزارة ال- -ع- -دل
البوركينابية إان «بروتوكول تعاون اŸوقع مع جمهورية
ا÷زائ-ر سس-يسس-م-ح Ÿوظ-ف-ي السس-ج-ون ب-دول-ة ب-ورك-ي-ن-ا
فاسسو من السستفادة من تكوين جيد ‘ ›ال إادارة
السسجون وفقا للمعاي Òالدولية وذلك بهدف انسسنة
ظروف الحتباسض».

وشس -ك -ر ال-دول-ة ا÷زائ-ر ع-ل-ى «م-واف-ق-ت-ه-ا Ÿب-ادرة
بوركينا فاسسو من أاجل التوقيع على هذا الÈتوكول
وقبول هذا التعاون جنوب  -جنوب» الذي سسيكون -
كما يقول « -مثال» لكل القارة الفريقية.
وقال األم Úالعام لدى وزارة العدل زواوي لعجÚ
ب- -دوره إان «ه -ذا الÈت -وك -ول سس -يسس -م -ح ب -وضس -ع األط -ر
ال -ق -ان -ون-ي-ة ل-ت-ع-اون م-ث-م-ر م-ا ب ÚاŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة
Ÿوظ -ف -ي إادارة السس-ج-ون ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة وم-درسس-ة ح-راسض
السسجون لدولة بوركينا فاسسو» بهدف تبادل التجارب
واÈÿات ‘ هذا اÛال.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التفاق على دعم وتعزيز عÓقات التعاون
اسس -ت -ع-رضس وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل -ي -ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،ن-ور ال-دي-ن
بدوي ،مع سسف ÒاŸملكة العربية السسعودية
با÷زائر ،سسامي بن عبد الله الصسالح ،سسبل
تعزيز عÓقات التعاون الثنائي ب Úالبلدين
وتكثيف اللقاءات «طبقا لتوجيهات قائدي
البلدين» ،حسسب ما أافاد به أاول أامسس بيان
للوزارة.
وأاوضسح البيان أان الطرف Úأاشسادا خÓل هذا
اللقاء بـ»نوعية العÓقات الثنائية وكذا أاهمية القيم
التي يتقاسسمها ك Óالبلدان».
ك -م -ا ” «الت -ف -اق ع -ل -ى ضس -رورة دع-م وت-ع-زي-ز
عÓقات التعاون ب Úا÷انب ‘ ÚاÛالت ذات
اله -ت -م-ام اŸشسÎك ،ل سس-ي-م-ا م-ن خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف
اللقاءات ،وذلك طبقا لتوجيهات رئيسض ا÷مهورية،
عبد العزيز بوتفليقة ،وخادم ا◊رم ÚالشسريفÚ
اŸلك سسلمان بن عبد العزيز آال سسعود».

...يتباحث مع سشف Òاليابان
شسكلت سسبل تعزيز التعاون الثنائي ب Úا÷زائر
وال -ي -اب -ان ،خ -اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-تسس-ي Òال-ك-وارث
الطبيعيةﬁ ،ور اللقاء الذي جمع يوم اÿميسض
وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية نور الدين بدوي وسسف Òاليابان با÷زائر
ماسسايا فيجوارا ،حسسب ما أافادت به الوزارة ‘
بيان لها.
وأاوضسح البيان أان بدوي اسستقبل السسف ÒالياباÊ
ال- -ذي أادى ل- -ه زي- -ارة Ãن- -اسس -ب -ة ان -ت -ه -اء م -ه -م -ت -ه
ال -دب -ل -وم -اسس-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،ح-يث «أاشس-اد ال-ط-رف-ان
Ãسستوى التعاون ب Úالبلدين وعÈا عن إارادتهما ‘
تعزيزه ،ل سسيما ‘ ›ال تسسي Òالكوارث الطبيعية
والوقاية من اıاطر الكÈى».
وع -ل -ى ه -امشض ال-زي-ارةّ ،ث-م-ن ف-ي-ج-وارا ن-وع-ي-ة
العÓقات الثنائية التي Œمع ب Úا÷زائر واليابان،

م -ؤوك -دا «ح -رصض ب Ó-ده ع -ل -ى ا◊ف -اظ ع -ل -ى ه -ذا
اŸن-ح-ى ال-تصس-اع-دي ل-ل-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي م-ن ط-رف
خلفه» ،يضسيف اŸصسدر ذاته.

...و يسشتقبل سشفÒة كندا
عÈت ا÷زائر وكندا عن رغبتهما اŸشسÎكة ‘
تعزيز العÓقات الثنائية سسيما ‘ ›ال التعاون
الÓمركزي على غرار مشسروع التوأامة اÈŸم السسنة
اŸاضسية ب Úمدينتي ا÷زائر ومونÎيال ،حسسب ما
ج- - -اء أاول أامسض ‘ ،ب- - -ي - -ان ل - -وزارة ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية.
وأاوضس- -ح اŸصس- -در أان- -ه ل- -دى اسس- -ت- -ق -ب -ال وزي -ر
الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية،
نور الدين بدوي لسسفÒة كندا با÷زائر ،باتريسسيا
ماكÓغ ،عّبر الطرفان عن رضساهما بÈامج التعاون
اŸط -ورة ب Úال -ب -ل -دي -ن ،وع -ن إارادت -ه -م -ا ل -ت-ع-زي-ز
العÓقات الثنائية ب Úالبلدين ،ل سسيما ‘ ›ال
ال -ت -ع-اون الÓ-م-رك-زي ع-ل-ى غ-رار مشس-روع ال-ت-وأام-ة
اÈŸم  2017ب Úمدينتي ا÷زائر ومونÎيال».
كما تناول الطرفان سسبل «تدعيم التبادل ‘
ﬂت -ل -ف اÛالت ك -تسس-ي Òال-ن-ف-اي-ات واسس-ت-غÓ-ل
ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ع -ل -ى اŸسس -ت -وى اÙل-ي»،
يضسيف بيان وزارة الداخلية.

لوح يسستقبل السسف Òالسسعودي

تطوير التعاون القانو Êوالقضشائي ﬁور اللقاء
شس-ك-لت ا÷وانب اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ط-وي-ر ال-تعاون
الثنائي ب Úا÷زائر والعربية السسعودية ،خاصسة
‘ شسقيه القانو Êوالقضسائيﬁ ،ور اللقاء الذي
جمع أاول أامسض ،ب Úوزير العدل ،حافظ األختام
الطيب لوح والسسف Òالسسعودي با÷زائر سسامي
عبد الله عثمان الصسالح.
وأاوضس -ح ب -ي -ان ل -وزارة ال -ع -دل أان السس-ي-د ل-وح
اسس -ت -ق -ب -ل السس -ف Òالسس -ع -ودي ب -ا÷زائ -ر ،ح-يث
“حورت اÙادثات حول «دراسسة سسبل تعزيز
›الت ال -ت -ع -اون ب Úال -ب -ل -دي -ن» .ك -م -ا ت -ن -اول
الطرفان ا÷انب اŸتعلق بتطوير التعاون بينهما،

خاصسة ما تعلق منه بالشسق Úالقانو Êوالقضسائي،
يضسيف اŸصسدر ذاته.

اللواء هامل يسستقبل وفدا من خÈاء أاوروماد

اسشتعراضص سشبل تعزيز التعاون ب Úال–اد األوروبي والششرطة ا÷زائرية
اسس -ت-ق-ب-ل اŸدي-ر ال-ع-ام
Óمن الوطني اللواء عبد
ل أ
ال -غ -ن -ي ه -ام-ل ،أاول أامسض،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-مة ،وفدا
رفيع اŸسستوى من خÈاء
مشسروع «أاوروماد شسرطة»
‘ طبعته الرابعة واÿاصض
Ãج -ال ال-ت-ع-اون الشس-رط-ي
ب Úال–اد األوروب- - - - - - - - -ي
والدول الشسركاء من الضسفة
ا÷ن -وب -ي -ة ◊وضض ال -ب -ح-ر
األب -يضض اŸت -وسس-ط حسسب
م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان ل -ذات
اŸديرية.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه ” خÓل هذا اللقاء
«اسس -ت -ع -راضض سس -ب -ل ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ب Úال–اد
األوروب -ي والشس -رط -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ إاط -ار مشس-روع
التعاون ب Úدول اإل–اد والضسفة ا÷نوبية ◊وضض
البحر األبيضض اŸتوسسط وذلك ‘ ميدان» التدريب
وال -ت -ك -وي -ن والشس -رط -ة ال-ع-ل-م-ي-ة وت-ب-ادل ال-ت-ج-ارب
واÈÿات وتطوير األداء العملياتي Ÿواجهة كل
أاشسكال ا÷رÁة Ãا فيها العابرة للحدود وا÷رÁة
السسÈانية».
وأاكد اللواء هامل باŸناسسبة على أان «الشسرطة

ا÷زائرية تسسعى لتعزيز التعاون وتبادل اÈÿات
مع ﬂتلف أاجهزة الشسرطة على الصسعيد اإلقليمي
وال- -دو‹» وذلك إادراك- -ا م- -ن- -ه- -ا بضس -رورة تضس -اف -ر
ا÷هود وتوحيد الرؤوى للتصسدي ıتلف التحديات
األمنية التي من شسأانها أان «تهدد أامن وسسÓمة
اÛتمعات واألفراد».
وأاشس- -اد ب- -دوره -م ‡ث -ل -و مشس -روع األوروم -اد -
شسرطة « باŸسستوى اŸتميز الذي بلغته الشسرطة
ا÷زائرية وباحÎافيتها ومهنيتها ودورها ‘ تعزيز
ال -ت -ع -اون الشس -رط -ي ع -ل -ى اŸسس -ت -وي Úاإلق -ل -ي -م-ي
والدو‹».

الهبÒي يسستقبل سسف Òفرنسسا

إابراز جوانب التعاون الثنائي ‘ تأام Úاألششخاصص وتسشي Òالأخطار
اسس - -ت - -ع - -رضض اŸدي - -ر ال- -ع- -ام
ل -ل -ح -م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،مصس -ط -ف -ى
ال- - -ه- - -بÒي م - -ع سس - -ف Òف - -رنسس - -ا
ب- -ا÷زائ -ر ،ك -زاف -ي -ي دري -ون -ك -ور
ﬂت - -ل - -ف ا÷وانب اŸت - -ع - -ل - -ق- -ة
ب -ت -ط -وي -ر ال-ت-ع-اون ‘ ›ال أام-ن
األشس-خ-اصض واŸم-ت-ل-ك-ات وتسس-يÒ
األخ-ط-ار ال-كÈى وال-ع-ادي-ة سس-يما
‘ ›ال التكوين وتبادل اÈÿة،
حسس -ب -م -ا ج -اء ‘ ب-ي-ان ل-ل-ح-م-اي-ة
اŸدنية.
وأاضساف نفسض اŸصسدر أان دريونكور أاشساد خÓل

ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ذي ي -ن-درج ‘ إاط-ار
«إاعادة بعث العÓقات ا÷زائرية -
الفرنسسية»« ،بالعÓقات اŸمتازة بÚ
ا÷زائ- -ر وف- -رنسس- -ا ‘ ›ال األم- -ن
اŸد Êوب-ال-ت-ط-ور اŸب-ه-ر ل-ل-ح-م-اي-ة
اŸدن- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ‘ السس -ن -وات
األخÒة والذي توج بنيل شسارة هيئة
«اينسساراغ» ( )INSARAGوالنضسمام
إال- -ي- -ه- -ا (اÛم- -وع- -ة السس -تشس -اري -ة
ال -دول -ي -ة ل-ل-ب-حث واإلن-ق-اذ) ال-ت-اب-ع-ة
Ÿن -ظ -م-ة األ· اŸت-ح-دة» ،حسس-ب-م-ا
أاكد ذات اŸصسدر.
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رغم الصشعوبات اŸالية ،أاويحيى يؤوكد:

إلسصلطات ملتزمة بإانشصاء شصبكة طرق عصصرية
لول أاحمد أاويحيى ،أاول أامسس،
أاكد الوزير ا أ
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،أان السش -ل -ط -ات ال-ع-م-وم-ي-ة
«م-ت-مسش-ك-ة ب-ال-ت-زام-ها اŸتعلق بإانششاء ششبكة طرق
وط -ن -ي -ة عصش -ري -ة و›ه -زة ب -أافضش -ل ال -ت -ق -ن-ي-ات
ال-ف-ن-ي-ة» ،وذلك رغ-م «ت-أاث-ر ال-وضش-ع اŸا‹ ل-ل-بÓد
بتدهور أاسشعار البÎول على اŸسشتوى الدو‹».
خÓل جلسسة عامة Ãجلسض األمة ﬂصسصسة لطرح
األسسئلة الشسفوية ،قال أاويحيى ‘ رده على سسؤوال لعضسو
اÛلسض ﬁم -د ب -وط -ي -م -ة ح-ول ت-رم-ي-م وإاع-ادة ت-أاه-ي-ل
الطرق الوطنية ‘ ولية غرداية ،قرأاه نيابة عنه وزير
ال- -عÓ- -ق- -ات م- -ع الŸÈان ال- -ط -اه -ر خ -اوة ،أان «ا÷ه -ود
اŸعتÈة اŸبذولة من طرف السسلطات العمومية من أاجل
تهيئة وصسيانة وإا‚از الطرق ‘ كامل ربوع الوطن من
الشس- -م- -ال إا ¤ا÷ن- -وب ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى ن -ت -ائ -ج ال -دراسس -ات
ا÷يوتقنية اŸعدة من طرف اÈÿاء واألخصسائي‘ Ú
اÛال ،دل-ي-ل ق-اط-ع ع-ل-ى “سس-ك-ه-ا ب-ال-ت-زام-ه-ا اŸت-علق
ب-إانشس-اء شس-ب-ك-ة طرق وط-ن-ي-ة عصس-ري-ة و›ه-زة ب-أافضس-ل
التقنيات الفنية تسستجيب للديناميكية اŸتسسارعة التي
تعرفها حركة التنقل ع Èالطرق الوطنية».
وأاضساف الوزير األول ،أان «العناية اÿاصسة التي توليها
السسلطات العمومية بتنفيذ اıطط التوجيهي للطرق
والطرق السسيارة  2025-2005مواكبة ومرافقة لÈنامج
ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصس-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة “اشس-يا مع برنامج
رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ةﬂ ‘ ،ت-ل-ف
مناطق الوطن ل سسيما مناطق ا÷نوب الكب Òو–سسÚ
ظ -روف ن -ق -ل وت-ن-ق-ل األشس-خ-اصض وال-بضس-ائ-ع ع Èالطرق

الوطنية ،جعلت من كل عملية تهدف
إا ¤صس-ي-ان-ت-ه-ا وت-رم-يمها وعصسرنتها
ﬁورا م -ن اÙاور اإلسسÎات -ي -ج-ي-ة
لÈن- -ام- -ج ع- -م- -ل ق- -ط- -اع األشس- -غ -ال
العمومية والنقل».
و‘ هذا الصسدد ،شسدد أاويحيى
أانه «رغم تأاثر الوضسع اŸا‹ للبÓد
ب - -ت - -ده - -ور أاسس- -ع- -ار ال- -بÎول ع- -ل- -ى
اŸسس- -ت- -وى ال- -دو‹ ال -ذي ح -ال دون
تسس -ج -ي -ل ع -م -ل -ي -ة ت -رم-ي-م ال-ط-ري-ق
الوطني رقم  ‘ 49شسطره الرابط
ب Úغ- -رداي -ة وح -اسس -ي مسس -ع -ود‘ ،
الوقت ا◊ا‹ وتفضسيل تأاجيلها إا¤
غ-اي-ة –سس-ن ال-ظ-روف الق-تصس-ادي-ة
ل- -ل- -ب Ó-د ،إال أان ج -م -ي -ع اإلج -راءات
اŸتعلق بصسيانة هذا الطريق وŒهيزه و–سس Úظروف
التنقل عÈه قد ” الشسروع فيها من طرف ا÷هات
اıتصسة».
وأاوضسح الوزير األول أان «ا÷هات اıتصسة بادرت
بÎميم هذا الطريق ‘ شسطره الرابط ب Úولية غرداية
وحاسسي مسسعود مرورا بولية ورقلة انطÓقا من مفÎق
الطرق مع الطريق الوطني رقم  1والطريق الجتنابي
لسسهل وادي ميزاب وصسول إا ¤حدود ولية غرداية ،من
خÓل عملية تتعلق بدراسسة ازدواجية ا÷زء اŸتواجد
على مسستوى إاقليم ولية غرداية واŸمتد على مسسافة 70
كلم» ،مضسيفا أانه «” تكليف الشسركة الوطنية للدراسسات

التقنية بولية وهران بتنفيذ العملية
بعد أان خصسصض لها غÓف ما‹ قدر
بحوا‹  20مليون دج».
وبخصسوصض الطريق الوطني رقم
 51ال- -راب- -ط ب Úولي -ت -ي غ -رداي -ة
وأادرار لسسيما الشسطر العابر لولية
غرداية واŸمتد على مسسافة 136
ك -ل-م ،أاك-د أاوي-ح-ي-ى أان-ه «” ال-ت-ك-ف-ل
بعملية تدعيمه وتوسسعته على أاشسطر
متواصسلة ،على ضسوء نتائج الدراسسة
ا÷يوتقنية اŸنفذة من طرف Èﬂ
األشسغال العمومية للجنوب» ،وهو ما
سسمح «بإاعادة تأاهيل ا÷زء اŸمتد
على مسسافة  36كلم ‘ إاطار تنفيذ
الÈنامج اŸركزي لقطاع األشسغال
العمومية والنقل لسسنة  2015الذي ” بشسأانه تخصسيصض
غÓف ما‹ يقدر بحوا‹  955 200 000دج» ،مضسيفا أان
األشسغال هي حاليا «قيد اإل‚از».
كما ” تسسجيل «إاعادة تأاهيل مقطع آاخر Áتد على
مسسافة  10كلم من النقطة الكيلومÎية  116إا ¤النقطة
 ،126حيث سستنطلق األشسغال ،بعد أان ” اختيار اŸقاول،
Ãجرد اسستكمال اإلجراءات اإلدارية اŸتعلقة بها».
و‘ إاطار تنفيذ الÈنامج اŸركزي لصسيانة الطرق
الوطنية ” ،تسسجيل عملية إاعادة تهيئة مقطع Úآاخرين
Áت -دان ع -ل-ى مسس-اف-ة  30ك -ل -م ،إا ¤غ -اي -ة ح-دود ولي-ة
أادرار».

قال إان رخصس السشتÒاد قريبا ‘ اŸزاد العلني ،بن مرادي:

تناقضض ب Úقرإر Œميد بعضض إŸوإد ورإهن إ’قتصصاد إلوطني
لششهار واŸواد قابلة للتحيÚ
^ ÷نة ﬂتلطة لتعزيز ثقافة ا إ
^ ا◊كومة تدعم القتصشاد الوطني وتششجيع الصشادرات خارج اÙروقات
ق- -ال وزي- -ر ال- -ت- -ج -ارة ﬁم -د ب -ن م -رادي ،أاول أامسس
اÿميسس ،بوهران ،إاّن هناك «تناقضشا» ب Úقرار Œميد
لول- -ي- -ة وال- -واق- -ع الق- -تصش- -ادي
اسش - -تÒاد ب - -عضس اŸواد ا أ
ال - -راه - -ن ،مششÒا إا ¤أان ت - -لك اÿط - -وة ت- -أات- -ي ‘ إاط- -ار
مسشاعي ا◊كومة الرامية إا ¤دعم القتصشاد الوطني
وتششجيع الصشادرات خارج اÙروقات.
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أابرز بن مرادي خÓل زيارة عمل وتفقد قادته إا¤
بعضض الهياكل واŸؤوسسسسات التابعة لقطاعه بوهران أاّن
الهدف الرئيسسي من هذه الزيارة يكمن ‘ تفعيل برنامج
م -ت -اب -ع -ة وم-ع-اي-ن-ة اŸصس-ال-ح اÿارج-ي-ة ل-وزارة ال-ت-ج-ارة
ال -ه -ادف أاسس -اسس -ا إا ¤تشس -ج -ي-ع ه-ذه الشس-رك-ات ل-تصس-دي-ر
منتجاتها نحو اÿارج و–قيق السستثمار اŸنتج ،مع
وضس-ع ال-ق-واع-د ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة واألطر التشسريعية اÓŸئمة
ل -ت -ن -ظ -ي -م ال -ق -ط -اع و–ق -ي-ق ا÷ودة وال-ن-وع-ي-ة واŸي-زة
التنافسسية.
وق- -د تضس- -م- -ن ب- -رن- -ام- -ج ال- -زي- -ارة ب -عضض الشس -رك -ات
اŸتخصسصسة ‘ التصسدير ،على غرار اŸصسنع ا÷زائري
األŸا Êلصسفائح ا÷بسض ‘‘كنوف بÓتر فلوريسض‘‘ ببلدية
بن فريحة ،وكذا مصسنع مسستحضسرات التجميل الواقع
بحاسسي عامر وشسركة الشسكولطة وا◊لويات «بريجو»
ال -ت -اب -ع -ة Ûم -ع صس -ول ،ال -ت -ي ت -ط -رق م -دي -ره -ا ال-ع-ام
ب-اŸن-اسس-ب-ة إا ¤ال-ت-أاث Òالسس-ل-ب-ي ل-ت-ج-م-ي-د اسستÒاد بعضض
اŸواد األولية التي تدخل ‘ إانتاجها بنسسبة تفوق 80
باŸائة.
وعاد وزير التجارة ليؤوّكد ‘ رده على سسؤوال صسحفي
ب -خصس -وصض ه-ذه ال-ن-ق-ط-ة ع-ل-ى أاه-مّ-ي-ة ّŒن-ب الع-ت-م-اد
اŸطلق على اÿارج ‘ اŸواد األولية والتي تشسمل حتى
األغلفة اÿاصسة با◊لوى والشسكولطة ،قبل أان يعÎف
قائ« Óصسحيح يوجد تناقضض ب Úقرار Œميد اسستÒاد
بعضض اŸواد والواقع القتصسادي الراهن» ،إال أاّنه أاّكد أاّن
«القائمة مؤوقتة وقابلة للتحي.»Ú
ثم اسستطرد :قد تÎاوح هذه اإلجراءات ما ب ÚسسنتÚ
أاو ثÓث سسنوات ،تقوم خÓلها خلية متابعة بتقييم شسامل
كل ثÓثة أاشسهر ،ورÃا تدخل بضسائع أاخرى ‘ القائمة
وبعضسها يخرج ،مسستدل ‘ هذا اإلطار بقانون اŸالية
الذي ن ّصض على عديد اإلجراءات اŸسستحدثة إا ¤غاية
إاعادة توازن ميزان اŸدفوعات.
وبخصسوصض الواردات اŸعفاة من ا◊قوق ا÷مركية

اÿاصسة باإل–اد األوروبي ،أاوضسح أانّ
بعضض اŸنتوجات تدخل معفاة ‘ إاطار
ن -ظ -ام رخصض السس -تÒاد اŸط-ب-ق م-ن-ذ
 ،2016مردفا «وألول مرة سسيتم اإلعÓن
ع -ن ق -ائ -م -ة اŸن-ت-وج-ات ال-ت-ي ت-خضس-ع
ل -ن-ظ-ام ا◊صسصض ،وسس-ن-ع-ل-ن ق-ري-ب-ا ع-ن
ال -ت -اري -خ واإلج -راءات ال -ت -ي سس -ت-خضس-ع
ل-ل-م-زاد ال-ع-ل-ن-ي ب-ه-دف إاضس-فاء شسفافية
أاك Èعلى العملية».
وب -خصس -وصض اŸن -اول -ة ‘ صس -ن -اع -ة
السسيارات ،قال الوزير إانه سسيكون عمÓ
شس - -اق - -ا ول- -يسض سس- -ه ،Ó- -مÈزا أاّن دفÎ
الشسروط الذي صسادقت عليها ا◊كومة أاعطت مهملة
للمؤوسسسسات بهدف رفع من نسسبة الندماج الصسناعي إا¤
 30و 40و 50باŸائة وخاصسة بعاصسمة الغرب ا÷زائري
وهران التي تدّعمت مؤوخرا Ãؤوسسسسات ناشسئة من شسأانها
أان تسساهم ‘ الندماج القتصسادي.
كما “كنت مصسالح الوزارة بتشسكيل خÓيا ﬁلية
Œت - -م - -ع م - -رت ‘ Úاألسس - -ب - -وع م - -ع ﬂت - -ل- -ف ال- -ف- -روع
واŸؤوسسسسات اإلنتاجية ،سسعيا منها لتعزيز ثقافة اإلشسهار
والتعريف باŸنتوج وكذا زيادة اإلحتكاك بﬂ Úتلف
اŸت -ع -ام -ل Úاإلق -تصس -ادي ،Úوذلك ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع وزارة
الصسناعة ووزارة الفÓحة ،وفق نفسض اŸسسؤوول.

إلتفك ‘ Òصصيغة جديدة لتنظيم
إلسصوق إلفÓحية
‘ سسياق آاخر ،كشسف الوزير أانّ نسسبة كبÒة من اإلنتاج
ال -ف Ó-ح -ي تسس -وق خ-ارج األط-ر ال-ق-ان-ون-ي-ة ،لسس-ي-م-ا وأان
اŸنتوجات الفÓحية معفاة من الضسرائب ،قبل أان يؤوّكد
ع -ل -ى اه -ت-م-ام ال-وزارة ب-أام-ر ال-ت-ج-ارة اŸوازي-ة وح-م-اي-ة
اŸسستهلك من خÓل ﬁاولتهم ا÷ادة لتعديل النظام
القانو ،Êبهدف اإلعداد لوثيقة مصسدق عليها ،معّدة
وفق صسيغة معيّنة تخدم الفÓح من جهة وتسسّهل عملية
التتبع والرقابة ع Èسسلسسلة اإلنتاج وكذا اŸسساهمة ‘
تعزيز عمل مصسالح الضسرائب.
قال بن مرادي :األسسواق تدخل ضسمن أاهم صسÓحيات
واه -ت -م-ام-ات وزارة ال-ت-ج-ارة ،ول ب-د ع-ل-ي-ن-ا م-ن ت-ن-ظ-ي-م
اŸسساحات اıصسصسة للتعامÓت التجارية ،موضسحا أان

الوزارة تعمل على رفع اŸسساحات
اıصسصس -ة ل-ل-ت-ع-امÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة
وف-ق ب-رن-ام-ج وط-ن-ي خ-اصض يشس-م-ل
أاسسواق ا÷ملة ،األسسواق ا÷وارية،
إاضس- - -اف- - -ة إا ¤اÓÙت واŸراك- - -ز
التجارية Ãختلف أاصسنفها وغÒها
من الفضساءات األخرى الرامية إا¤
حماية اŸسستهلك من حيث النوعية
وا÷ودة إا ¤جانب تعزيز الشسفافية
‘ التعامل مع إادارة الضسرائب.

إلتجارة إŸوإزية
تفرضض منطقها ووكÓء إ÷ملة
يسصتنجدون
وقد ثّمن الوزير خÓل تفقده سسوق ا÷ملة للخضسر
وال -ف -واك -ه ال -واق -ع ب -ال-ك-رم-ة ›ه-ودات اŸدي-ر ا÷دي-د
للمؤوسسسسة العمومية لتسسي Òسسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه
وسسوق اŸواشسي وسسوق السسيارات ،عبد ا◊ق بوسسعادة
قدور ،كما اسستمع إا ¤انشسغالت الوكÓء الذين طرحوا
بشسّدة مشسكل التجارة اŸوازية ،إاضسافة إا ¤تراجع عدد
زبائن السسوق ،بسسبب عدم احÎام سسوق ا÷ملة ÃسستغاÂ
لسساعات العمل القانونية وفتح أابوابه إا ¤غاية سساعات
م -ت -أاخ -رة وب -دون ف -ات -ورة ،وه -و م-ا ي-ع-رضض وكÓ-ء سس-وق
الكرمة إا ¤خسسائر كبÒة.
وق -د اسس -ت -غ -ل ع -ب -د ا◊ق ب -وسس -ع-ادة ق-دور ال-ف-رصس-ة
Óع Ó-ن ع-ن ع-دي-د اŸشس-اري-ع ال-ت-ي ت-دع-م ب-ه-ا السس-وق
ل -إ
م -ؤوخ -را وأاخ-رى ق-ي-د اإل‚از ،أاب-رزه-ا ال-رب-ط ب-ال-ط-اق-ة
الشسمسسية الذي دخل مرحلته التجريبية على مسستوى
بعضض هياكل السسوق ،على غرار اإلدارة والبنك ومركز
الشسرطة واŸرشسات.
كما عّبر عن مسساعيهم ا÷ادة لÓسستثمار ‘ الطاقة
الشس -مسس -ي -ة م -ن خ Ó-ل اسس -ت -غ Ó-ل اŸسس-اح-ات الشس-اغ-رة
وŒه -ي -زه -ا ب-األرواح الشس-مسس-ي-ة ،ب-ه-دف ت-ع-زي-ز ق-درات
السسوق من هذه الطاقة وتسسويقها مسستقبÃ ،Óا يسسمح
لهذه اŸؤوسسسسة بالتقليصض من فاتورة الكهرباء التقليدية
بنسسبة  45باŸائة ،بعدما قّدر تكلفتها اإلجمالية بـ26
مليون شسهريا.

لمريكي
حجار يسشتقبل السشف Òا أ

إإرإدة ‘ تعميق إلتعاون ‘ إلبحث إلعلمي
أاعربت ا÷زائر عن إارادتها ‘ تعميق وŒسشيد
لم-ري-ك-ي-ة ‘ ›ال
ال-ت-ع-اون م-ع ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ا أ
التعليم ا÷امعي والبحث العلمي والتقني من خÓل
التوقيع على اتفاقيات أاخرى واتفاقات بﬂ Úتلف
ج-ام-ع-ات ال-ب-ل-دي-ن ،حسش-ب-م-ا أاف-اد ب-ه أاول أامسس ،بيان
لوزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي.
و” التعب Òعن هذه اإلرادة خÓل اللقاء الذي
جمع وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي ،الطاهر
حجار ،بسسف Òالوليات اŸتحدة األمريكية با÷زائر،
جون دي سسروشسر.
و“ح -ور ال -ل -ق -اء ح -ول سس -ب-ل وإام-ك-ان-ي-ات ت-دع-ي-م
التعاون ب Úالبلدين ‘ عديد اÛالت سسيما تلك
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ك-وي-ن ا÷ام-ع-ي وك-ذا ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
والتقني.
كما ذكرت الوزارة أانه  ⁄يتم التوقيع حتى اآلن إال
على  22اتفاقا ،مؤوكدة أانه رقم يبقى «دون مسستوى

كثافة» التعاون القائم ب Úا÷انب Úمقارنة بالدول
األخرى.
وأاوضسح ذات البيان أانه سسيتم التوقيع «قريبا»
ع -ل -ى ات -ف -اق ‘ ›ال ال -ت-ع-اون ال-ع-ل-م-ي ب Úوزي-ر
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وسس-ف Òالوليات
اŸتحدة األمريكية.
وق -د ات -ف-ق ال-ط-رف-ان خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ،ع-ل-ى
إاعطاء دفع جديد لهذا التعاون من خÓل تشسجيع
أاك Èلتنقل الطلبة سسيما طلبة ما بعد التدرج وتبادل
اÈÿات البيداغوجية خاصسة ‘ ›ال التكوين ‘
اللغة حيث سسجلت العديد من ا÷امعات ا÷زائرية
ن- -قصس -ا ‘ ال -ت -أاط Òسس -ي -م -ا ‘ ›ال ت -ع -ل -ي -م ال -ل -غ -ة
ال‚ليزية.
وأاضساف البيان أان معادلة الشسهادات كانت من بÚ
اŸلفات التي ” التطرق لها خÓل هذا اللقاء ،حيث
أاب -دى ا÷انب األم -ري -ك -ي «اه -ت -م-ام-ا ك-بÒا» ب-ت-دخ-ل

ال -وزي -ر ال -ذي ق -دم ع -رضس -ا «مسس -ت -ف -يضس -ا» ع -ن ه-ذه
العملية.
كما شسكل اللقاء -حسسب ذات اŸصسدر -فرصسة
ل -ل -ج -ان -ب Úل -دراسس -ة مسس -ائ -ل أاخ-رى ع-ل-ى غ-رار ت-لك
اŸتعلقة Ãجال نشسر اŸقالت وأاطروحات الباحثÚ
ا÷زائ- -ري ‘ ÚاÓÛت األم- -ري- -ك -ي -ة ،ح -يث ات -ف -ق
ا÷انبان على تعزيز تعاونهما ‘ هذا الشسأان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاعلنت عن توظيف % 57من العمال اŸتعاقدين بÈيد ا÷زائر

فرعون :إ‚از أإزيد من  400أإلف خط جديد من إأ’لياف إلبصصرية

كشش- - - -فت وزي - - -رة الÈي - - -د
والتصش - - -الت السش - - -ل - - -ك - - -ي- - -ة
والÓ-سش-ل-ك-ية والتكنولوجيات
وال- - -رق- - -م- - -ن- - -ة ،إاÁان ه- - -دى
فرعون  ،أاول أامسس ،با÷زائر
ال- - -ع- - -اصش- - -م- - -ة ،أان م- - -ؤوسشسش - -ة
اتصشالت ا÷زائر “كنت من
بسشط أازيد من  400أالف خط
لل-ي-اف البصشرية
ج-دي-د م-ن ا أ
خÓل السشنة اŸنصشرمة.
وأاوضسحت فرعون ‘ ردها عن
سسؤوال شسفوي لعضسو Ãجلسض الأمة
خÓل جلسسة علنية ترأاسسها رئيسض
اÛلسض عبد القادر بن صسالح ،أان مؤوسسسسة اتصسالت
ا÷زائر “كنت من بسسط أازيد من  400أالف خط
جديد من األلياف البصسرية ›هز بالتقنيات ا◊ديثة
خÓل السسنة اŸاضسية ،إا ¤جانب عملية إاعادة تهيئة
Óلياف البصسرية.
 200أالف خط ل أ
وبعد أان توقعت إامكانية اإعادة تهيئة كل شسبكة
اإلنÎنت ع -ل -ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،م-ع ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
ا÷ارية ،أارجعت الوزيرة –قيق هذا «التقدم» ‘
بسس -ط خ -ط -وط األل -ي -اف ال -بصس-ري-ة إا ¤ع-دة ع-وام-ل
أاه- -م -ه -ا «ت -ك -وي -ن  3368م -ه -ن -دسض وت -ق -ن-ي ع-ام-ل
بالتصسالت ا÷زائر» ،مشسÒة ‘ نفسض الوقت إا ¤أان
ذات اŸؤوسسسسة كانت تنجز خÓل السسنوات اŸاضسية
أاقل من  30أالف خط من األلياف البصسرية سسنويا.
و‘ شس -أان م -تصس -ل ،ق -دمت ال -وزي -رة ع -رضس-ا ح-ول
اإل‚ازات اÙققة ‘ ›ال –سس Úخدمة اإلنÎنت
وتوف Òالتدفق العا‹ لهذه اÿدمة ،مÈزة «العناية
«التي يوليها رئيسض ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
ل -ه -ذا اÛال وك -ذا «ح -رصس -ه الشس -دي -د» ع -ل-ى ت-وفÒ
خدمة عمومية ذات مسستوى و‘ ﬂتلف ربوع الوطن.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاشس -ارت ف -رع -ون إا ¤أان ب -عضض
ال -تصس -ن -ي -ف -ات ال -ت -ي ت -خصض مسس -ت -وى ت -ق-د Ëخ-دم-ة
اإلنÎنت ‘ ا÷زائر والتي تنشسر على مواقع اإلنÎنت
تتضسمن «الكث Òمن اŸغالطات ألنها ل تعتمد على
م-ع-اي Òع-ل-م-ي-ة ول ت-راع-ي اÿصس-وصس-ي-ات ا÷غرافية
للوطن».
و‘ ذات الصس - -دد ،ذك - -رت ف - -رع - -ون أان ا÷زائ - -ر
ت -ت -مسسك Ãب -دأا سس -ي -ادة ال -دول -ة ع-ل-ى ›ال ت-وصس-ي-ل
خطوط األلياف البصسرية وانطÓقا من ذلك تبقى
اŸؤوسسسس -ة ال -ع -م-وم-ي-ة «اتصس-الت ا÷زائ-ر» ال-وح-ي-دة
اŸكلفة بتوصسيل شسبكة األلياف البصسرية وذلك بالنظر
إا ¤القيمة القتصسادية لهذه العملية.
كشس - -فت وزي - -رة الÈي- -د والتصس- -الت السس- -ل- -ك- -ي- -ة
والÓ-سس-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-يات والرقمنة ،إاÁان هدى
ف- -رع- -ون ،ع- -ن ت- -وظ -ي -ف  57ب -اŸائ -ة م -ن ال -ع-م-ال
اŸتعاقدين Ãؤوسسسسة بريد ا÷زائر ،مؤوكدة ‘ نفسض
الوقت على مواصسلة العملية لتشسمل كافة اŸتعاقدين
مع نهاية السسنة ا÷ارية.
وأاوضس -حت ف -رع -ون أان م -ؤوسسسس -ة ب -ري -د ا÷زائ -ر،
“كنت من توظيف  57باŸائة من العمال اŸتعاقدين

وهو ما يعادل توظيف  3268عامل
ضسمن صسيغة جهاز اŸسساعدة على
اإلدم- -اج اŸه- -ن -ي( )DAIPو 2600
ضس-م-ن صس-ي-غ-ة ع-ق-د ال-ع-م-ل اŸدع-م
(.)CTA
كما أاكدت الوزيرة على مواصسلة
توظيف العمال اŸتعاقدين اŸتبقÚ
ب-اŸؤوسسسس-ة «بشس-ك-ل ت-دري-ج-ي خÓل
الشسهر اŸقبلة»  ،حيث من اŸنتظر
«اسستكمال العملية مع نهاية السسنة
ا÷اري -ة» ،وذلك ل -ت -غ -ط -ي -ة ال -ع -ج -ز
اŸسس -ج -ل ‘ اŸورد ال -بشس -ري ع-ل-ى
مسس -ت -وى ه-ذه اŸؤوسسسس-ة خ-اصس-ة م-ا
ت-ع-ل-ق ب-ع-م-ال ال-ف-رز وت-وزي-ع ال-ط-رود وال-رسس-ائل وكذا
سسعاة الÈيد.

صصفقات ’قتناء Œهيزإت تخصض
مهنة سصاعي إلÈيد
من جهة أاخرى ،أابرزت فرعون أان مسستوى اÿدمة
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-وصس-ي-ل ال-ط-رود وال-رسس-ائ-ل وتوف Òسسعاة
الÈيد ،عرفت «قفز نوعية» وذلك بعد «تسسجيل عدة
اختÓلت خاصسة خÓل سسنوات  2012و 2013و،2014
ح- -يث ك- -انت م- -ؤوسسسس- -ة ب- -ري- -د ا÷زائ- -ر ع -ل -ى وشسك
اإلفÓسض».
وأاضسافت أانه منذ سسنة “ ، 2015كنت مؤوسسسسة
بريد ا÷زائر من –سس Úوضسعيتها اŸالية و–قيق
سسنويا أارباحا متزايدة ،األمر الذي سسمح بتوظيف
ع -دد ك -اف م -ن سس -ع -اة الÈي -د وت -وف Òال -ت -ج -ه -ي-زات
ا◊دي -ث -ة ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق أاسس-اسس-ا ب-ع-م-ل-ي-ة ف-رز ال-ط-رود
والرسسائل.
و‘ هذا الصسدد ،قالت الوزيرة إان مؤوسسسسة بريد
ا÷زائر –صسلت مع نهاية سسنة  2017على أاك Ìمن 19
مليار دينار جزائري من الصسندوق الوطني لÓسستثمار،
خصسصض منها  3مليار دينار جزائري من أاجل إانشساء
مراكز آالية للفرز تعتمد التكنولوجيات ا◊ديثة.
وب- -اŸوازاة م -ع ذلك ،أاع -ل -نت ف -رع -ون ع -ن إاب -رام
م-ؤوسسسس-ة ب-ري-د ا÷زائ-ر لصس-ف-ق-ات لق-ت-ن-اء Œه-يزات
تخصض مهنة سساعي الÈيد ،على غرار اقتناء 700
دراجة منها  300ذات ﬁرك و 300هوائية من شسركة
عمومية ،إا ¤جانب صسفقة تتضسمن اقتناء  250شساحنة
صسغÒة و 20شساحنة كبÒة.
و‘ شسأان متصسل ،أاشسارت السسيدة فرعون إا ¤أان
ق -ط -اع -ه -ا ي -ع -م -ل ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع وزارة ال -داخ -ل-ي-ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة م-ن أاج-ل
إاعادة تسسمية الشسوارع ورقمنة خريطة اŸدن لتسسهيل
م -ه -ام سس -اع-ي الÈي-د خ-اصس-ة ‘ ظ-ل ت-زاي-د ال-ك-ث-اف-ة
السسكانية وبروز أاحياء سسكنية جديدة.
وفيما يتعلق ببذلة سسعاة الÈيد ،أاوضسحت فرعون
بأان مؤوسسسسة بريد ا÷زائر –ضسر لدف Îشسروط من
أاجل اقتناء هذه البذلة.

لجراءات السشتثمارية
لتبسشيط ا إ

تنصصيب ÷نة عمل إ’عادة إلنظر ‘ قوإن Úقطاع إلسصياحة
أاك- - - -د وزي- - - -ر السش- - - -ي - - -اح - - -ة
والصش -ن -اع -ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسش-ن
م -رم -وري ،أاول أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
ال - -ع - -اصش- -م- -ة ،أان- -ه ” ت- -نصش- -يب
›م -وع -ة ع -م -ل ع-ل-ى مسش-ت-وى
لع - -ادة ال - -ن - -ظ- -ر ‘
ال - -ق - -ط - -اع إ
ال- - -ت- - -ن- - -ظ - -ي - -م - -ات وال - -ق - -وانÚ
ال -تشش -ري -ع -ي -ة اŸسشÒة م-ن أاج-ل
تكييفها و–يينها مع اŸتطلبات
السش -ي-اح-ي-ة ال-راه-ن-ة وت-بسش-ي-ط
لج- -راءات السش- -ت- -ث -م -اري -ة ‘
ا إ
›ال السشياحة.
وأاوضس -ح ال -وزي -ر ‘ رده ع -ل -ى سس -ؤوال Úط -رح -ه -م-ا
عضسوان من ›لسض األمة حول التنمية السسياحية ‘
ولية بومرداسض وجعل القطاع اأيضسا يسساهم ‘ التنمية
القتصسادية اŸسستدامة أانه ” «تنصسيب ›موعة عمل
م -ن شس -أان -ه-ا إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات وال-ق-وانÚ
ال-تشس-ري-ع-ي-ة اŸسسÒة ل-ل-ق-ط-اع و–ي-ي-ن-ه-ا وت-كييفها مع
اŸت-ط-ل-ب-ات السس-ي-اح-ي-ة ال-راه-ن-ة ل-ل-ت-وصسل إا ¤تبسسيط
اإلجراءات السستثمارية والتوجه أايضسا نحو لمركزية
ال -تسس -يÃ Òن -ح صس Ó-ح -ي -ات أاك Ìل -ل -ولة واŸسس -ؤوولÚ
اÙلي Úللتكفل ا÷يد Ãشساريع السستثمار».
وذكر مرموري ‘ هذا اإلطار بـ «اإلسسÎاتيجية
الوطنية للنهوضض بالقطاع التي سسطرت لتجسسيد ما
نصض عليه اıطط التوجيهي للتهيئة السسياحية ألفاق
 2030والذي يركز أاسساسسا على تنمية السستثمار من
خ Ó-ل ت -وف Òال -وع-اء ال-ع-ق-اري ب-ك-ل م-ن-اط-ق ال-وط-ن،
مشسÒا إا ¤وجود  225موقع Ÿنطقة التوسسع السسياحي
Ãسس-اح-ة إاج-م-ال-ي-ة ت-ف-وق  56األ-ف ه-ك-ت-ار ﬂصسصس-ة
لحتضسان مشساريع سسياحية ذات جودة عالية وتنافسسية
ق -ادرة ع -ل -ى السس -ت-ج-اب-ة ل-ط-ل-ب-ات السس-ي-اح م-ن داخ-ل
وخارج الوطن «.
كما أاشسار إا »¤تقد 184 Ëدراسسة لتهيئة مناطق
ال -ت -وسس -ع السس -ي -اح -ي أا‚ز م -ن -ه -ا  74دراسس - -ة و“ت
اŸصسادقة على  40دراسسة منها و 34أاخرى هي ‘ طور
اŸصسادقة».
و‘ إاطار حق المتياز داخل التوسسع السسياحي ذكر
الوزير باسستفادة حوا‹  125مسستثمر من وعاء عقاري
داخ- -ل ه- -ذه اŸن- -اط- -ق اŸذك- -ورة ت- -ق- -در مسس- -اح -ت -ه

اإلج-م-ال-ي-ة بحوا‹  312ه-ك-تار من
أاج -ل إا‚از مشس -اري -ع سس -ي -اح -ي-ة م-ن
شسانها توف Òحوا‹  26أالف سسرير
جديد».
ولدى تطرقه إا ¤اŸكانة التي
–تلها ولية بومرداسض ‘ اÛال
السسياحي ذكر مرموري ب «ا÷اذبية
السس-ي-اح-ي-ة م-ت-م-ي-زة ال-ت-ي ت-ت-متع بها
ه- -ذه ال- -ولي- -ة ال- -ت- -ي ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
11منطقة للتوسسع السسياحي Ãسساحة
اجمالية تقدر ب ب  4800هكتار «
مشسÒا إا« ¤أانه ” ◊د اآلن إا‚از 5
دراسسات للتهيئة السسياحية لهذه اŸناطق ” اŸصسادقة
على اثن Úمنها.
واعت Èهذه الدراسسات بـ «اŸهمة جدا لتحقيق
السس-ت-غÓ-ل األم-ث-ل وال-ع-ق ÊÓ-ل-ل-ع-ق-ار» ،مÈزا أاهمية
تبسسيط إاجراءات Œسسيد اŸشساريع السسياحية للنهوضض
بالقطاع ،مشسÒا أانه ” إابرام اتفاقيات مع  11مؤوسسسسة
مصسرفية ومالية لتسسهيل ا◊صسول على قروضض لفائدة
اŸسستثمرين.
وفيما يتعلق بتحسس Úاÿدمات السسياحية اسستجابة
لرغبات الزبائن ذكر الوزير بكل اŸشساريع السسياحية
اŸعتمدة واŸقدرة بـ  1946مشسروع سسياحي بطاقة
إايواء تفوق  258أالف من ضسمنها  764مشسروع سسياحي
‘ طور اإل‚از حاليا.
ك- -م- -ا ذك- -ر م -رم -وري ب -ك -ل اإلج -راءات اŸت -خ -ذة
ل -ت -حسس Úمسس -ت -وى اÿدم -ات م -ن خ Ó-ل ت -وف ÒاŸاء
الشسروب واألمن ودعم النظافة بكل اŸناطق السسياحية
والشسواطئ اŸسسموحة للسسباحة ودعم التكوين.
أاكد الوزير على دور اللجنة الوطنية لتحضس Òموسسم
الصسطياف الذي يسساهم كل سسنة ‘ تثم Úالوجهة
السسياحية ا÷زائرية ،مشسÒا إا ¤أان قطاع السسياحة
يتابع «باهتمام بالغ هذه التحضسÒات على مسستوى 14
ولية سساحلية التي تتوفر ◊د اآلن على  713مؤوسسسسة
سسياحية بطاقة اسستيعاب تقدر بـ  66أالف سسرير.
وع -رفت ه -ذه ال -ولي-ات السس-اح-ل-ي-ة ‘ سس-ن-ة 2017
توافد  600أالف سسائح على الشسواطئ ،مشسÒا إا ¤أان
بلديات هذه اŸناطق حققت مداخيل مالية تقدر بـ
 643مليون دج.
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الششركاء ا’جتماعيون أاكدوا أان إاضشراب ““كناباسشت““ غ ÒمÈر

بن غÈيت تؤوكد ا’سستجابة للمطالب اŸرفوعة اŸهنية والبيداغوجية
إاسشتجابت وزيرة الÎبية الوطنية
نورية بن غÈيت للمطالب اŸهنية
وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة اŸرف-وع-ة م-ن ق-بل
الشش- -رك- -اء ا’ج- -ت- -م -اع -ي ،Úال -ذي -ن
رفضشوا إاضشراب ““كناباسشت““ ووصشفوه
بغ ÒاÈŸر وقالوا إانه ينعكسس سشلبا
ع-ل-ى سش-م-ع-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ال-نقابية،
م- -ث -م -ن ‘ Úن -فسس ال -وقت إاج -راءات
ال -وزارة ال-وصش-ي-ة لصش-ال-ح ال-تÓ-م-ي-ذ
’سشاتذة بهدف –قيق ا’سشتقرار
وا أ
الضشروري.

جÓل بوطي

أبدت بن غÈيت أسستعدأدها ألكامل للعمل
مع كل ألشسركاء أ’جتماعي Úللحفاظ على
أسستقرأر ألقطاع وعلى مسستقبل ألتÓميذ ‘
أŸقام أأ’ول ،مؤوكدة أنه ” ألتكفل بالقضسايا
أŸطروحة على أإ’دأرة ألÎبوية بانتهاج آأليات
عديدة ومرنة ‘ إأطار سسياسسة أ◊وأر وخدمة
أŸرفق ألعمومي.
وأوضسحت بن غÈيت ‘ بيان نشسرته وزأرة
ألÎبية على موقعها ألرسسمي ،أمسس أأ’ول ،أن
مصسالح ألوزأرة لن تّدخر أي جهد Ÿرأفقة
ألشس-رك-اء أ’ج-ت-م-اع-ي ‘ Úع-م-ل-ه-م وم-ن-اقشسة
أ’نشس -غ -ا’ت أŸط -روح -ة ،سس -وأء ت-ع-ل-ق أأ’م-ر
با÷انب ألبيدأغوجي أو أ’جتماعي -أŸهني
ألذي يخضس أأ’سساتذة وأŸوظف.Ú
وب -ه -دف أل -وصس -ول إأ– ¤ق -ي -ق م -ن -اخ م -ن
أ’سستقرأر ألضسروري أ’جل ألرفع من مسستوى
أأ’دأء أل -ب -ي -دأغ -وج -ي ،أك -دت وزي -رة ألÎب -ي -ة
ألوطنية أنه “ت تسسوية كل أŸطالب ألتي
رف -ع-ت-ه-ا ن-ق-اب-ة أÛلسس أل-وط-ن-ي أŸسس-ت-ق-ب-ل
Ÿسس -ت -خ -دم -ي أل -ت -دريسس ل -ل -ق -ط -اع أل -ثÓ-ث-ي
““ك -ن -اب -اسست““ ،سس -وأء أŸط-الب أ’ج-ت-م-اع-ي-ة-

عاين مششاريع القطاع بالعاصشمة

زعÓن يحث على تسسليم
خط السسكة بالتزامن مع
تدشس ÚاŸطار ا÷ديد

شسدد وزير أأ’شسغال ألعمومية وألنقل
ع -ب -د أل -غ -ن -ي زع Ó-ن ،أمسس أأ’ول ،ع-ل-ى
ضس -رورة تسس -ل -ي -م خ -ط ألسس-ك-ة أ◊دي-دي-ة
ألرأبط بﬁ Úطة باب ألزوأر ومطار
أ÷زأئ -ر ه -وأري ب -وم-دي-ن ووضس-ع-ه ح-ي-ز
أÿدمة ‘ نفسس موعد تدشس Úألتوسسعة
أ÷ديدة للمطار ،بحسسب ما علم ‘ بيان
للوزأرة.
ب - -حسسب ذأت أŸصس- -در ،ق- -ام أل- -وزي- -ر
بزيارة عمل وتفقد Ÿشسروع ربط شسبكة
ألسسكة أ◊ديدية Ãطار أ÷زأئر هوأري
ب -وم -دي -ن ‘ ،إأط -ار أŸت -اب-ع-ة أŸي-دأن-ي-ة
وألدورية ıتلف مشساريع ألقطاع ،حيث
““أكد بحزم على ضسرورة أن يتم تسسليم
هذأ أÿط للسسكة أ◊ديدية ووضسعه حيز
أÿدمة ‘ نفسس موعد تدشس Úألتوسسعة
أ÷ديدة للمطار““.
ك -م -ا أع -ط -ى زع Ó-ن ت -ع -ل -ي -م-ات ل-ك-ل
أأ’ط - -رأف أŸع- -ن- -ي- -ة ب- -اŸشس- -روع ع- -ل- -ى
““ضسرورة تكثيف أ÷هود وتدعيم ألورشسة
بكل ألوسسائل أŸادية وألبشسرية““ ،لكي يتم
تسسليم أŸشسروع كامÃ Óا فيها ألتهيئة
أÿارجية Ùيطه ،أي أ÷انب أ÷ما‹
وألبيئي.
ويحتوي هذأ أŸشسروع ،ألذي يربط
شسبكة ألسسكة أ◊ديدية من ﬁطة باب
ألزوأر إأ ¤غاية مطار أ÷زأئر هوأري
بومدين على مسسافة  2,8كم ،على نفق
أرضسي بطول  1,4كلم وﬁطة أرضسية
ذأت طابق Úعلى مسستوى ﬁول أŸطار
وأل -ط -ري -ق ألسس -ري-ع أل-دأر أل-ب-يضس-اء  -ب-ن
عكنون ،بحسسب ذأت أŸصسدر.

أŸهنية ألتي تتعلق باأ’سساتذة أو ألعمال ،أو
ألبيدأغوجية ألتي تخصس ألتÓميذ.
وبحسسب بن غÈيت فإان أسستجابة وزأرتها
ل -ل -م -ط -الب ي -أات -ي ب -ع -د رف -ع ب -عضس ألشس -رك-اء
أ’ج -ت-م-اع-ي Úل-ن-فسس أŸط-الب .وذك-رت أن-ه،
و‘ إأطار حكمة تسسي Òقطاع ألÎبية ألوطنية
وب-ع-د ت-ق-ي-ي-م أل-ل-ق-اءأت أŸت-وأل-ية مع ألشسريك
أ’جتماعي منذ سسنة  ” ،2014ألتكفل Ãلف
ألÎقية أآ’لية ‘ ألرتب أŸسستحدثة لتسسوية
أ’خ-ت’Ó-ت أل-ن-اج-م-ة ع-ن ت-ط-ب-يقات ألقانون
أÿاصس بÎقية أأ’سساتذة ‘ أأ’طوأر ألتعليمية
ألثÓثة إأ ¤ألرتب أŸسستحدثة ‘ حدود 135
ألف منصسب ما‹ بتخصسيصس  45ألف منصسب
سسنويا أبتدأء من سسنة  2015إأ ¤غاية سسنة
 2017عن طريق ألتسسجيل على قوأئم ألتأاهيل
وأ’م -ت -ح -ان أŸه -ن-ي م-ع أل-ت-ح-وي-ل أل-ت-ل-ق-ائ-ي
للمناصسب أŸالية.
كما أشسار نفسس ألبيان ،أن ألوزأرة بادرت
م -ن ت -ل -ق -اء ن -فسس -ه -ا ب -تسس -وي -ة وضس-ع-ي-ة ب-عضس
أŸوظف ÚأŸنتم Úأ’سسÓك ألتعليم ‘ طوري
أل -ت -ع -ل -ي -م أ’ب -ت-دأئ-ي وأŸت-وسس-ط ع-ن ط-ري-ق
إأدماجهم ‘ رتبة أسستاذ مكون بعد موأفقة
أل - -وزي - -ر أأ’ول Ãوجب إأرسس - -ال - -ي- -ة رق- -م 375
أŸؤورخ - - -ة ‘  31أوت  ،2017ي -ت-ع-ل-ق أأ’م-ر
Ãوظفي ألتعليم أ’بتدأئي وأŸتوسسط ألذين
“ت ترقيتهم ب Úسسنتي  2008وÃ 2014علمي
أŸدرسس -ة أ’ب-ت-دأئ-ي-ة أل-ذي-ن ” إأدم-اج-ه-م ‘
رتبة أسستاذ أŸدرسسة أ’بتدأئية.

كما أكدت وزأرة ألÎبية ألوطنية ،أنه ”
تنصسيب ÷نة تقنية لدرأسسة و–ديد أŸعايÒ
أل -ب -ي -دأغ -وج-ي-ة أŸع-م-ول ب-ه-ا وك-ذأ م-رأج-ع-ة
أŸه- -ام أŸسس- -ن- -دة ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس أأ’نصس- -ب- -ة
ألبيدأغوجية للÎقية ‘ رتبتي أسستاذ رئيسسي
وأسس -ت -اذ م -ك -ون ‘ ،ح Úأن أل-ل-ج-ن-ة أŸع-ن-ي-ة
سستقدم نتائج أعمالها إأ ¤ألشسريك أ’جتماعي
قبل نهاية هذأ ألثÓثي.
‘ ه- -ذأ ألصس- -دد ،ذك -ر أل -ب -ي -ان أن أل -وزأرة
قامت بتسسوية وضسعية ألرتب أآ’يلة للزوأل،
ليسس فقط بتمكينهم من ألÎقية إأ ¤ألرتب
ألقاعدية ‘ أأ’طوأر ألتعليمية ألثÓثة ،ولكن
ب- -ت- -م -ك -ي -ن -ه -م م -ن ألÎق -ي -ة أيضس -ا إأ ¤أل -رتب
أŸسستحدثة ،أسستاذ رئيسسي أو أسستاذ مكون،
تلقائيا دون أمتحان مهني أو تسسجيل على
ق -وأئ -م أل -ت -أاه -ي -ل ،م -ع أل -ت -ح -وي -ل أل -ت -ل -ق-ائ-ي
Ÿناصسبهم أŸالية““.
كما ” ترقية معلمي أŸدرسسة أ’بتدأئية
وأسس -ات -ذة أل -ت -ع -ل -ي -م أأ’سس -اسس -ي أل -ذي-ن أن-ه-وأ
ت -ك-وي-ن-ه-م ب-ع-د  3ج - -وأن  2012إأ ¤أل - -رتب
أŸسستحدثة عن طريق أ÷مع ب Úأأ’قدمية
أŸكتسسبة ‘ ألرتبة أأ’صسلية وألرتبة أ÷ديدة
وفق ألشسروط وألكيفية ألقانونية مع ألتحويل
ألتلقائي Ÿناصسبهم.
‘ سسياق متصسل ،ذكر ألبيان أنه ” أيضسا
تسس -وي -ة أأ’ث -ر أŸا‹ أل -رج -ع -ي أل -ن -اج -م ع -ن
ع -م -ل-ي-ات أإ’دم-اج أب-ت-دأء م-ن  3ي-وي-نو 2012
وتسسديد ﬂلفات كل أأ’سساتذة أŸعنيÃ ،Úن
فيهم ألذين أحيلوأ على ألتقاعد قبل تطبيق
ه- -ذه أأ’ح- -ك -ام ،فضس  Ó-ع -ن ت -ن -ظ -ي -م دورتÚ
ت-ك-وي-ن-ي-ت Úأسس-ت-ث-ن-ائ-يت Úأسستدرأكيت Úبعنوأن
سس -ن -ت -ي  2015وŸ 2016ع -ل -م-ي أŸدرسس-ة
أ’ب-ت-دأئ-ي-ة وأسس-ات-ذة أل-ت-ع-ل-يم أأ’سساسسي قصسد
ألÎق -ي -ة إأ ¤أل -رتب أل -ق-اع-دي-ة ث-م إأ ¤أل-رتب
أŸسستحدثة ،ألتي بادرت بها ألوزأرة من تلقاء
ن -فسس -ه -اŒ ،سس -ي -دأ Ÿب -دإأ إأنصس -اف وأنسس-ج-ام
تطبيق أأ’حكام ألتنظيمية على كل أأ’سساتذة
أŸعني.Ú

 ...الشسركاء ا’جتماعيون يثمنون

وت -زأم -ن -ا م-ع م-وأصس-ل-ة ن-ق-اب-ة ““ك-ن-اب-اسست““
أإ’ضس - - -رأب أŸف - - -ت - - -وح وصس- - -ف ،ألشس- - -رك- - -اء
أ’جتماعيون أإ’ضسرأب بغ ÒأÈŸر ،رأفضسÚ
أŸسس-اسس بسس-م-ع-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات أل-ن-ق-ابية على
مسس -ت -وى أل -رأي أل-ع-ام أل-وط-ن-ي ،ق-ائ-ل““ :Úإأن-ه
ينعكسس سسلبا على أ◊ركة ألنقابية““.
وأوضسح ألشسركاء ‘ ،بيان لهم ،نشسر على
أŸوقع ألرسسمي لوزأرة ألÎبية ،عقب أللقاء
ألذي جمعهم ،يوم أأ’ربعاء ،بالوزيرة نورية بن
غÈيت ،أنهم يثمنون أ◊سس ألوطني دأخل
أ÷ماعة ألÎبوية وﬁافظتهم على أسستقرأر
ألقطاع وهو ما Áثل ،بحسسبهم ،وعيا بعدم
وجود أÈŸرأت ألقوية وألÓزمة Ÿثل هذه
أ◊ركات.
كما أشسار ألشسركاء أŸوقعون على أŸيثاق
أأ’خ Ó- -ق- -ي م- -ع أل- -وزأرة ،إأ ¤أن م- -ث- -ل ه- -ذه
أل-تصس-رف-ات ت-ع-د تشس-ويشس-ا ع-ل-ى ع-م-ل أل-لجان
ألوطنية أŸنصسبة ‘ قطاع ألÎبية ’ ،سسيما ما
ت -ع -ل -ق ب -ل -ج -ن -ة أل -ق -ان -ون أأ’سس -اسس -ي أÿاصس
وأÿدم -ات أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وﬂت-ل-ف أل-ل-ج-ان
أŸشسÎكة مع وزأرة ألÎبية ألوطنية.
وث ّ-م -ن ألشس -رك -اء أŸوق -ع -ون ع-ل-ى أŸي-ث-اق
أأ’خÓقي ،أسستقبالهم من طرف وزيرة ألÎبية
وأإ’جرأءأت أŸتخذة بصسفة فعلية من مصسالح

أŸوظ- -ف Úوأل- -ع- -م -ال ‘ ق -ط -اع -ن -ا و–سس -ن
وضسعيتهم ،منوه Úبسسياسسة بن غÈيت بإابقاء
أب -وأب أ◊وأر م -ف -ت -وح-ة ،فضس Ó-ع-ن وع-ده-ا
ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل م-ط-ال-ب-ه-م وأل-تي ’ تتنافى مع
قوأن Úأ÷مهورية وفقا لصسÓحياتها.
ك -م -ا ع ّ-ب -ر ألشس -رك -اء أ’ج -ت -م -اع -ي -ون ع -ن
خشسيتهم وهم ‘ منتصسف ألفصسل ألثا Êمن
ألسس -ن -ة أل -درأسس -ي -ة ع-ن أل-ت-أاث Òألسس-ل-ب-ي ع-ل-ى
أبنائناو خاصسة أŸقبل Úعلى أمتحانات نهاية
ألطور ،مؤوكدين أن ميثاق أخÓقيات قطاع
ألÎبية ألوطنية ينصس ‘ مبادئه ألعامةو أن
‡ارسسة مهنة ألتعليم ’ تقتصسر على تبليغ
أŸعارف ألتعليمية فحسسبو بل تتضسمن أيضسا
ب -ع -دأ أخ Ó-ق -ي-ا ي-فÎضس ‘ أŸع-ل-م أن ي-ك-ون
مثابرأ ‘ عمله وقدوة ‘ أإ’نصساف وألتسسامح
وأŸوأطنة وأإ’خÓصس وألشسعور باŸسسؤوولية.

ششاششوة ،رئيسس فدرالية أاولياء التÓميذ بالبويرة:

اإ’ضسراب خرق للقانون و’ يخدم مصسلحة التÓميذ
أكد ﬁمد شساشسوة رئيسس فيدرألية أولياء
أل -ت Ó-م -ي -ذ ل -و’ي -ة أل -ب -وي -رة ون -ائب رئ -يسس
ألفيدرألية ألوطنية لـ ““ألشسعب““ أن أإ’ضسرأب
أŸف -ت -وح أل-ذي دعت إأل-ي-ه ن-ق-اب أأ’سس-ات-ذة
““ك- -ن- -ابسست““ غ Òق- -ان- -و ،Êك- -م- -ا أن- -ه Áسس
Ãصس -ل -ح-ة أل-ت-ل-م-ي-ذ ،م-تسس-ائ :Ó-ك-ي-ف ن-ل-وم
أب- -ن- -اءن- -ا ع- -ن أل- -ن- -ت -ائ -ج وت -د ÊأŸسس -ت -وى
وأŸدرسسة دأئما ‘ إأضسرأب ،دأعيا من جهة
أخرى أولياء ألتÓميذ إأ– ¤مل مسسوؤوليتهم
وذلك Ãرأف- -ق -ة أب -ن -ائ -ه -م إأ ¤أŸؤوسسسس -ات
ألÎب -وي -ة؛ ذلك أن ه -ن -اك ب-عضس أŸدي-ري-ن
وأأ’سس- -ات- -ذة أل- -ذي -ن ي -ت -ح -ج -ج -ون ب -غ -ي -اب
ألتÓميذ.
بالنسسبة للمطالب ألتي رفعتها ألنقابة،
ق -ال إأن -ه ه -ن -اك ق -ن -وأت ح -وأر ل -ل-م-ط-ال-ب-ة
با◊قوق ألشسرعية ،لكن ’ يجب أسستعمال
أل -ت Ó-م -ي-ذ ك-ره-ائ-ن ل-لضس-غ-ط ع-ل-ى أل-وزأرة
ألوصسية.

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

‘ سسياف متصسل ،ندد بتصسرفات بعضس
أŸضس -رب Úأل-ذي-ن يسس-ت-ع-م-ل-ون أ◊ي-ل وذلك
ب-ال-ق-ي-ام ب-اإ’ضس-رأب أي-ام أل-ثÓ-ثاء وأأ’ربعاء
وألعمل أيام أÿميسس لكي ’ تخصسم من
أج -وره-م أي-ام ن-ه-اي-ة أأ’سس-ب-وع .ك-م-ا أن-ت-ق-د
أسس- -ات- -ذة و’ي- -ة أل- -ب -وي -رة بسس -بب أل -ن -ت -ائ -ج
أÙصسل عليها ‘ أمتحانات نهاية ألسسنة،
خ -اصس -ة ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ق-ب-ل Úع-ل-ى أم-ت-ح-ان
شس -ه -ادة أل -ب -ك -ال -وري -ا ،ح -يث –ت -ل أل-و’ي-ة
أŸرأتب أأ’خÒة ع -ل -ى أŸسس-ت-وى أل-وط-ن-ي،
لذأ وجب تضسافر أ÷هود.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،عّ- -ب- -ر أل -ع -دي -د م -ن
Óضس-رأب أŸف-ت-وح
أأ’سس-ات-ذة ع-ن رفضس-ه-م ل -إ
ألذي أعتÈوه ’ يخدم مصسلحة أأ’سستاذ و’
ألتÓميذ وقد Œلى ذلك ‘ أŸيدأن ،حيث
Óضسرأب  ⁄تتعد %8
أن نسسبة أ’سستجابة ل إ
يوم أÿميسس ،بحسسب مديرية ألÎبية لو’ية
ألبويرة.

طمار من تلمسشان:

ألعدد

17558
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فتح ا’كتتاب للمغÎب ÚلÓسستفادة من سسكنات تسساهمية
شش- - -دد وزي - -ر السش - -ك - -ن
وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة عبد
ال - -وح - -ي - -د ط- -م- -ار ،أامسس
’ول ،ع - - -ل - - -ى ضش - - -رورة
ا أ
’شش -غ -ال
تسش -ري -ع وتÒة ا أ
م -ن أاج-ل إا“ام السش-ك-ن-ات
وت - -وزي - -ع- -ه- -ا ‘ آاج- -ال- -ه- -ا
وب -ال -ت -ا‹ ال -قضش -اء ع -ل-ى
أازم-ة السش-ك-ن .ك-ما طالب
الوزير باحÎام اŸقاييسس
وإارف - - - -اق السش - - - -ك- - - -ن- - - -ات
Ãشش -اري -ع ت-رب-وي-ة ب-غ-ي-ة
ال-ت-ك-ف-ل ال-ت-ام ب-السش-ك-ان،
م -ؤوك -دا اه -ت -م-ام ق-ط-اع-ه
باŸنششآات الÎبوية كأاداة
ف-ع-ال-ة تسش-اه-م ‘ ت-ث-بيت
السشكان ‘ أاحيائهم.
أعلن طمار ‘ ،زيارة عمل
وتفقد إأ ¤و’ية تلمسسان ،عن
ب- - -ر›ة  190أل -ف مسس -ك-ن
ج -دي -د ل -ل -ن -ه-وضس ب-ال-ق-ط-اع
خÓل سسنة  ،2018منها 120
ألف سسكن أجتماعي و 70ألف
سس -ك -ن تسس-اه-م-ي ،ب-اإ’ضس-اف-ة
إأ ¤آأ’ف ألسسكنات ألريفية.
ك -م -ا سس -ي -ت -م إأنشس -اء Œزئ-ات
إ’ق- -ام- -ة Œم -ع -ات سس -ك -ن -ي -ة
ب-ال-و’ي-ات أ÷ن-وبية ومناطق

ألهضساب ألعليا وألتي يجري
أإ’سسرأع ‘ Œسسيدها ..كما
كشس- -ف ع- -ن ف -ت -ح أ’ك -ت -ت -اب
ل -ل -م -غÎب Úل Ó-سس -ت-ف-ادة م-ن
سسكنات أجتماعية تسساهمية،
حيث ” ألبدء بـ 2000سسكن
‘ أنتظار تسسجيل ألطلبات،
ألتي Œري عملية Œسسيدها
ب- - -ال- - -ت- - -ع - -اون م - -ا ب Úوزأرة
أÿارج- - - -ي- - - -ة م- - - -ن خ Ó- - -ل
أل -ق -نصس -ل -ي -ات أ÷زأئ-ري-ة ‘
أÿارج لتسسريع وتÒة ألعملية
و–دي - - -د م- - -وأق- - -ع “رك- - -ز
أŸغÎب Úل- -ت -وزي -ع أل -ك -وط -ة

ع- - -ل - -ى أل - -و’ي - -ات ،ب - -حسسب
ألطلب.
وخ Ó-ل زي -ارت -ه ل -ل -و’ي -ة،
تلقى طمار عرضسا من مديرة
ألسس - - - -ك- - - -ن ح- - - -ول أ◊ظÒة
ألسسكنية ألتي  ⁄يرضس عن
مسس - -ت - -وى أدأئ- -ه- -ا ،خ- -اصس- -ة
ب - -ال - -نسس- -ب- -ة لسس Òأأ’شس- -غ- -ال
أŸتاأخرة وترأجع نسسبة شسغل
ألسس -ك -ن ،وأع-ل-ن ع-ن دع-م-ه-ا
بـ 1000سس-ك-ن ت-رق-وي مدعم
و 2671سسكن من صسيغة عدل
و 5000مسسكن ريفي.

تلمسسانﬁ :مد.ب

مباركي يعاين ورششات إاعادة Œديد وترميم اŸبا Êبالعاصشمة

اسستحداث فرع مهني مرتبط بالÎاث وتأاهيل البّنائ Úقريبا

أاك- -د وزي- -ر ال- -ت- -ك- -وي -ن
وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-نيﬁ Úمد
’ول،
م- - -ب- - -ارك - -ي ،أامسس ا أ
ب- -ال -ع -اصش -م -ة ،أان -ه خ Ó-ل
ف Î-ة ” ،2017 - 2015
ت-ك-وي-ن م-ا ي-زي-د عن 100
أال- - - - -ف مÎبصس ع- - - - -ل- - - - -ى
اŸسش- - -ت- - -وى ال- - -وط- - -ن - -ي ‘
ﬂت - -ل - -ف ال - -ت- -خصشصش- -ات
اŸرت -ب -ط -ة Ãج -ال إاع -ادة
ت- -أاه- -ي- -ل وŒدي -د اŸب -اÊ
وترميم البناءات القدÁة.
أوضس -ح أل -وزي -ر خ Ó-ل زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
لقطاعه ع Èو’ية أ÷زأئر رفقة ألوأ‹ عبد
أل -ق -ادر زوخ ،أن ق -ط -اع أل -ت -ك -وي -ن وأل -ت -ع-ل-ي-م
أŸهني Úعازم على موأصسلة ““دعم وتطوير““
ألتكوينات أŸرتبطة بÈنامج ترميم وإأعادة
ت -أاه -ي -ل وŒدي -د أŸب -ا Êوت -رم -ي-م أل-ب-ن-اي-ات
ألقدÁة ،حيث ““وصسل عدد أÎŸبصس Úإأ¤
 100ألف مÎبصس منذ  2015إأ ¤غاية ،2017
ناهيك عن ““تكوين  ‘ -نفسس ألفÎة  -أكÌ
من  6.000عامل ‘ إأطار ألتكوين ألتعاقدي““.
كما أشسار إأ ¤أن قطاعه قام خÓل سسنة
 2017بوضسع قيد ألتكوين ما يزيد عن ““ 18ألف
مÎبصس ،م -ن -ه-م  8.000مÎبصس ‘ أل -ت-ك-وي-ن
أإ’ق- -ام -ي و 10.500م -ت -م -ه-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى
أŸؤوسسسسات ألتكوينية أŸوزعة ع Èألوطن““.
وخ Ó-ل ج-ول-ت-ه أŸي-دأن-ي-ة أل-ت-ي ق-ادت-ه إأ¤
ب- -عضس أŸرأك- -ز أŸه- -ن- -ي- -ة ،ثّ- -م- -ن م- -ب- -ارك- -ي
أ’تفاقيات أÈŸمة ما ب Úمديرية ألتكوين
أŸهني لو’ية أ÷زأئر وألشسركاء أ’قتصساديÚ

أŸك - -ل - -ف Úب- -إاع- -ادة ت- -أاه- -ي- -ل
أل-ب-ن-اي-ات أل-ق-دÁة ،وق-ال إأنها
““ألطريقة أŸثلى لتحديد دور
كل طرف““ ،كما أبرز مسساهمة
ق-ط-اع-ه ‘ ““ت-وف Òي-د ع-ام-ل-ة
م -ؤوه -ل -ة ت -وضس -ع –ت تصس-رف
ألقطاعات أŸعنية““.
‘ سس- -ي- -اق ذي صس- -ل- -ة ،أك -د
أل -وزي -ر أن أŸدون -ة أل -وط -ن-ي-ة
ل-لشس-عب وأل-ت-خصسصسات سسجلت
أرتفاعا ‘ عدد ألتخصسصسات
أŸدرجة من  20إأ 30 ¤تخصسصسا ‘ أŸدونة
أأ’خÒة لسس- -ن -ة  ،2012ع -ل -ى غ -رأر أŸسس-اك-ة،
أÿزف وأل- -فسس- -ي -فسس -اء ،أل -ق -ف -ال -ة ،وأ◊دأدة
ألفنية ألتي ” إأدرأجها ‘ قطاع ألتكوين منذ
 1995و” إأثرأؤوها Ãهن جديدة ذأت صسلة
باÛال.
تنتشسر هذه أ’ختصساصسات أŸهنية ،يضسيف
أŸسسؤوول ،ع 11 Èو’ية ويعول عليها لـ ““توفÒ
ألكفاءأت ألÓزمة لقطاع ألسسكن وأŸدينة““،
ك -م -ا ت -كشس -ف أه -م -ي -ة ه -ذه أŸه -ن ‘ ت -وفÒ
مناصسب شسغل وخلق ألÌوة.
ب -ال -نسس -ب -ة ل-و’ي-ة أ÷زأئ-ر ،أك-د أل-وزي-ر أن
ق -ط -اع أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي““ Úأك-تسسب
Œرب- -ة ك- -بÒة““ ،وذلك م -ن -ذ  ،2003ح- - -يث ”
أط Ó-ق ت -ك -وي -ن -ات ع -ل -ى أŸسس -ت-وى أÿامسس
(ت -ق -ن -ي سس -ام -ي) وع -م-ال م-ؤوه-ل ‘ Úت-رم-ي-م
وإأعادة تأاهيل أŸبا ÊألقدÁة وذلك Ãركز
وريدة مدأد بالعاصسمة ،ناهيك عن ““تشسكيل
فروع منتدبة ‘ أŸعهد ألوطني أŸتخصسصس
‘ ألتكوين أŸهني بالقبة““.

الف ّ
Óحون احتّجوا أامام مقر البلدية وطالبوا بالتّحقيق ‘ وجهة اŸششروع

مسسار الكهرباء الفÓحية تشسعل نار الفتنة ببلدية
الدويسس ‘ ا÷لفة

طالب فÓحو وموالو بلدية الدويسس
ج- -ن- -وب غ- -رب و’ي- -ة ا÷ل- -ف -ة ،خ Ó-ل
تنظيمهم وقفة احتجاجية سشلمية أامام
م -ق -ر ال -ب -ل -دي -ة ،ب -إاي -ف -اد ÷ن -ة –ق-ي-ق
ل -ل -وق -وف ع -ل -ى خ -ب -اي-ا –وي-ل مشش-روع
ال -ك -ه-رب-اء ال-فÓ-ح-ي-ة ،ال-ذي ” –وي-ل
مسش- -اره Ÿن- -اط- -ق أاخ- -رى ،وه- -و اŸشش -روع
’ن -ه -اء
ال- -ذي ان -ت -ظ -روه ب -ف -ارغ الصش Èإ
معاناتهم مع مادة ““اŸازوت““.
أّك -د أل -ف Ó-ح-ون أÙت-ج-ون أن أÛلسس
ألبلدي ألسسابق لبلدية ألدويسس ،قام Ãغالطة
أŸصسالح ألفÓحية على مسستوى و’ية أ÷لفة،
من أجل –ويل مشسروعهم إأ ¤مناطق قالوأ
أنها ‘ أ◊قيقة دأخل ألنسسيج ألعمرأ ،Êبينما
” ت -ه -م -يشس -ه -م وإأقصس -ائ -ه -م م -ن ه-ذه أŸادة
أ◊يوية ،كاشسف ‘ Úألسسياق ذأته ،بأان بلديتهم
تعت Èمن أفقر بلديات ألو’ية ،وتعتمد ‘
م -ع -يشس-ت-ه-ا ع-ل-ى أل-فÓ-ح-ة وت-رب-ي-ة أŸوأشس-ي،
خاصسة ما تعلق باŸنطقة أ÷نوبية ما بÚ

بلديتي ألدويسس وع Úألشسهدأء ،ألتي قالوأ أن
لها أأ’ولوية ‘ أ’سستفادة من هذأ أŸشسروع،
خاصسة أنهم أكدوأ ’ وجود Ÿسستثمرأت ‘
أŸناطق ألتي ”ّ –ويل بها ألكهرباء كمنطقة
““أ◊ُم- -ول““ ،مشسÒي- -ن ب- -أان- -ه ” ت- -خ- -ي -ي -ط -ه -ا
وتوجيهها على مقاسس أحباب وأقارب أÒŸ
ألسسابق.
و‘ رّده على هذأ أإ’نشسغال ،أّكد رئيسس
أÛلسس ألشس -ع -ب -ي أل -ب -ل -دي ل -ب-ل-دي أل-دويسس
““طاهري كر ،““Ëبأانه ”ّ عقد أجتماعا مع
فÓحي
وم ّ-وأ‹ أŸن -ط -ق -ة ب -حضس -ور رئ-يسس أل-ف-رع
أل -ف Ó-ح -ي ل -دأئ -رة أ’إدريسس -ي -ة ح -ول م -ط-لب
ألكهرباء ألفÓحية ،وألتي قال بأان مسسؤوو‹
ألفÓحة توّعدوأ بإايفاد ÷نة من مصسا◊هم،
من أجل ألقيام Ãعاينة ميدأنية وألنظر ‘
م -ط -ال -ب -ه -م ،أل -ت -ي أع -تÈه -ا رئ -يسس أل-ب-ل-دي-ة
مشسروعة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

طÓع

اسست

السسبت  03فيفري  2018م
الموافق لـ  16جمادى األولى  1439هـ

»æWh

””ألششعب”” تسشتطلع أŸناطق ألّرطبة بوهرأن

تراجع ‘ عدد الطّيور اŸهاجرة و–ذير من انقراضض بعضض األنواع ا◊ّية

الكائنات ا◊ية بأام الغÓز مهّددة باإلنقراضض والبنايات الفوضسوية تخنق ضساية سسيدي الشسحمي

حّ- -ذر ح- -م- -اة أل- -ط- -ب -ي -ع -ة م -ن
ألÎأج - - -ع أŸسش- - -ت- - -م- - -ر ‘ أع- - -دأد
أل -ط -ي -ور أŸائ -ي -ة بشش -ك -ل خ -اصس،
بسش - - - -بب أل - - - -ت - - - -ده- - - -ور أÿطÒ
ل - -وضش- -ع- -ي- -ة أŸن- -اط- -ق أل- -رط- -ب- -ة
وت -ن -وع -ه -ا أل -ب -ي -ول-وج-ي ب-و’ي-ة
وه-رأن ،ب-اع-ت-ب-اره-ا م-رك-ز عبور
ل -ل -ط -ي -ور أŸه -اج -رة أل -ت-ي ت-ق-ط-ع
مسشافات ششاسشعة تصشل أحيانا إأ¤
’’ف من ألكيلومÎأت
عششرأت أ آ
‘ مسشارأت هجرة خاصشة بها من
ألشش - - - -م- - - -ال إأ ¤أ÷ن- - - -وب وم- - - -ن
أ÷ن -وب إأ ¤شش -رق أوروب -ا ،ت -عÈ
خÓلها موأقع ومعابر تهبط فيها
ل -ل -رأح -ة وأل -ت -غ-ذي-ة وأل-ت-ك-اث-ر،
بحثا على أŸناخ أÓŸئم لها قبل أن
ت -ك -م -ل مشش -وأره -ا ،ف -ي -م -ا ت-ع-تÈ
ب - -ح- -ري- -ة ت- -يÓ- -م Úوألسش- -ب- -خ- -ة
أل -ك -بÒة م-ن أه-م رك-ائ-زه-ا ع-ل-ى
مسشتوى ألغرب أ÷زأئري.

أسستطÓع :برأهمية
مسسعودة
لح -ظ م -ك -تب اŸن -اط -ق ال -رط -ب-ة
التابع للمحافظة الولئية للغابات هذا
ال -ت -ن -اقصس ضس -م -ن ع -م -ل -ي -ة اإلحصس-اء
الشستوي ألصسناف الطيور الوافدة على
اŸن -اط -ق ال -رط -ب -ة ب -وه-ران ،وال-ب-ال-غ
ع -دده -ا عشس -رة  10م -ن -اط-ق ،أاي م-ا
ي-ع-ادل 22 .60ب-اŸائ-ة م-ن اŸسس-اح-ة
ال-ك-ل-ي-ة ل-ل-ولي-ة ،أارب-ع-ة م-ن-ه-ا مصسّ-ن-فة
ضس -م-ن الت-ف-اق-ي-ة ال-دول-ي-ة ””رامسس-ار””،
–ت اسسم السسبخة الكÈى التي تّÎبع
ع - - -ل - - -ى مسس- - -اح- - -ة  56870هكتار
ومسستنقعات اŸقطع اŸمتدة ب3 Ú
وليات وهران مسستغا Âومعسسكر على
مسس -اح -ة  23000ه -ك -ت -ار ،ال-ذي-ن ّ”
تصسنيفها ‘  02فيفري  2001وكذا
مÓحة آارزيو التابعة لدائرة بطيوة بـ
 5778هكتار وبحرية تيÓم ÚاŸمتدة
على مسساحة  2399هكتار بقديل وبن
فريحة ،واللت Úصسّنفتا ‘  12فيفري
من نفسس السسنة ،ناهيك عن أاربعة 04
ذات أاهمية وطنية ،تتمثل ‘ ضساية أام
غÓز  300هكتار وضساية البقارات 200
ه -ك -ت -ار ال -واق -ع -ت Úب -وادي ت -ل -يÓ-ت،
ناهيك عن ضساية مرسسلي التي تقّدر
مسساحتها بـ  150هكتار ،إاضسافة إا¤
اثن 02 Úذات أاهمية ﬁلية ،تتمثل ‘
سس -ب -خ -ة سس -ي-دي اﬁم-د بـ  50هكتار
وضساية غدير لكحل بـ  4هكتار.

إاحصساء  52990من الّطيور
اŸهاجرة

–صسي ﬁافظة الغابات لوهران
ما معّدله  50أالف إا 120 ¤أالف طائر
مائي سسنويا ،فيما بلغ عدد األصسناف
التي حطت بها ب 30 Úو 50صسنفا،
مسس -ج -ل -ة ت -راج -ع -ا مسس-ت-م-را ‘ ع-دد
الطيور اŸائية الذي انخفضس خÓل
سسنة  2018إا 52 .990 ¤طائر Áثّل 34
صسنفا ،فيما قّدر العدد الكلي للطيور
اŸائية اŸصسطادة بـ  8878طائر ّÁثل
 17صسنفا ،وعدد الطيور اÙمية بـ
 44112أاي بنسسبة  83باŸائة موزعة

ع  17 È- -ن -وع -ا ،أاغ -ل-ب-ه-ا م-ن ع-ائ-ل-ة
””ال -ن -ح -ام ال -وردي”” ال -ذي ب-ل-غ ت-ع-داده
 33772طائر ،حسسب اإلحصساء الشستوي
الدو‹ اŸمتد من 2018 / 01 / 08
إا ¤غاية  ،2018 / 01 / 23وذلك
مقابل  55039طائر من  42نوعا ”
جرده ‘ شستاء  2017و 79082طائر
Áثل  44صسنفا خÓل  ،2016لÒتفع
ه -ذا ال -ع -دد إاÃ 83864 ¤ج-م-وع 48
نوعا ‘  ،2015بعدما كان ‘ حدود
 65663طائر من  45نوعا خÓل السسنة
التي سسبقتها ،مع العلم أان العدد الكلي
للطيور اŸهاجرة بلغ  ‘ 103704سسنة
.2012
وق- -د ت- -نّ- -وعت ال -ط -ي -ور اÙم -ي -ة
اŸل -ح -وظ -ة خ Ó-ل شس -ت -اء  2018بÚ
ال -ب Ó-رج األب -يضس ،ال-قسس-ق-اط ال-ك-ب،Ò
نسس -ر ال -ب -ح -ر ،أاب -و م -ل -ع -ق -ة ،ال-ف-رخ-ة
السس- -ل -ط -ان -ي -ة ،ا◊دف ا÷م -ي -ل ،أاب -و
ف -روة ،شس -ه -رم -ان ،ال -ب -لشس-ون األب-يضس
الصسغ ،ÒالبÓرج األبيضس ،القسسطاسس
الكب ،Òنسسر البحر ،أابو ملعقة ،الفرخة
السسلطانية ،أابو سساق األبيضس ،نكات
أاسسود الذيل ،النحام الوردي ،الكركي
الرمادي ،أابو منجل الصسقري ،غراؤوب
اŸاء الكب ،Òعقيب القصسب والقر‹
الصس -ي -اد ،ف-ي-م-ا شس-م-لت ال-ط-ي-ور ال-غÒ
ﬁم- -ي- -ة م- -ا ي- -ع- -رف ب- -اسس- -م ا◊دف
الشس-ت-وي ،اÿضس-اري ،سس-ق-د الشس-م-ا‹،
الشس- -ن- -قب الشس- -ائ- -ع ،ب- -لشس -ون ال -ب -ق -ر،
البلوشسون الرمادي ،أابو ›رف ،الغرة
السس-وداء ،ال-غ-ط-اسس الصس-غ ،Òقسس-قاط
أاسسكندري وقسسقاط كب ،Òدجاج اŸاء،
ط- -ي- -ط- -وي أاح -م -ر السس -اق األرق -ط -ل،
ط- -ي- -ط- -وي أاخضس- -ر السس -اق وال -ن -ورسس
أاصس - -ف - -ر السس- -اق وال- -ن- -ورسس ال- -فضس- -ي
والنورسس ذو الرأاسس األسسود.

تيÓم Úتتحّول إا ¤مصسبّ
للمياه القذرة
بّرر شسامي ﬁمد مسسؤوول اإلحصساء
الشس- -ت- -وي ورئ- -يسس م- -ك- -تب اŸن -اط -ق
ال- -رط- -ب -ة ل -دى اÙاف -ظ -ة ال -ولئ -ي -ة
للغابات ‘ لقاء جمعه بـ ””الشسعب””،
الÎاجع الكب ‘ Òعدد وأاصسناف هذا
النوع من الكائنات ا◊ية إا ¤عديد
اÿروقات البيئية التي تطال اŸناطق
ال -رط -ب -ة ب-وه-ران ج-راء ت-واصس-ل صسب
نفايات اŸصسانع بها ،إاضسافة إا ¤أاكوام
ا◊ج -ارة وال -ن -ف -اي -ات ال -ه-ام-دة وك-ذا
اıلفات اŸنزلية الصسلبة ‘ ،غياب
أادنى اŸشساريع البيئية والتنموية ””من
أاجل مسستقبل خضسري مسستدام”” ،وهو
Óح-ت-ف-ال
شس -ع-ار الÈن-ام-ج اŸسس-ط-ر ل -إ
ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل-ل-م-ن-اط-ق ال-رط-ب-ة،
اŸصسادف لـ  2فيفري من كل سسنة،
يضسيف ّﬁدثنا مسستدل على كÓمه
ب -ع ّ-دة Œاوزات سسّ-ج-ل-ت-ه-ا اÙاف-ظ-ة
ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى ب- -حÒة ””ت- -يÓ- -م””Ú
ومعانتها الطويلة من تدفق القذارة،
بعد –ولها إا ¤مصسب Ÿياه الصسرف
الصسحي ،رغم اإلعÓن منذ أاك Ìمن
ث Ó- -ث - -ة سس - -ن- -وات ع- -ن مشس- -روع ه- -ام
لتزويدها Ãحطة للتصسفية والتطه.Ò
مع العلم أاّن هذه البحÒة ،احتلت
اŸرتبة األو ¤حسسب نتائج اإلحصساء
الشس -ت -وي ا÷دي -د م -ن خ Ó-ل إاحصس -اء

 30174من الطيور اŸائية اŸهاجرة
التي ح ّ
طت بهذه اŸنطقة لوحدها،
 99 .69باŸائة منها طيورا ﬁمية،
أاي Ãجموع  ،30056أاغلبها من النحام
الوردي والذي قّدر عدده بـ  30أالف
ط -ائ-ر ،م-ق-اب-ل  979ط -ائ -ر م-ن ع-دة
أاصسناف ” إاحصساؤوها ‘ شستاء 2017
و ‘ 22031شستاء  2016و‘ 12359
 2015و.2014 ‘ 10940
تسس - -اءل السس - -ي- -د شس- -ام- -ي ‘ حÒة
‡زوج -ة ب -السس -ت -ن-ك-ار :إاذا ك-ان ه-ذا
ح-ال اÙم-ي-ات ال-ع-اŸي-ة ،ف-م-ا ب-الك
ب -اŸن -اط -ق ذات األه -م -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة
واÙل -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ضس-اي-ة سس-ي-دي
الشسحمي ذات األهمية الوطنية والتي
تعا Êهي األخرى من ظاهرة التوسسع
اŸت- -واصس- -ل ل- -لسس -ك -ن -ات ال -ف -وضس -وي -ة
وﬂتلف أانواع النفايات؟ كما أانّ عدد
الطيور اŸائية اŸهاجرة التي –ط
ب -ه -ا ‘ ت-ن-اقصس مسس-ت-م-ر ،ع-ل-ى غ-رار
ط - -ائ - -ر ””أاب- -و م- -ن- -ق- -ار األزرق”” ال- -ذي
عشس- - -عشس ب- - -ه- - -ا اŸوسس- - -م الشس - -ت - -وي
اŸنصس - - -رم ،إال أان إاحصس- - -اء ⁄ 2018
يسس ّ-ج -ل -ه إاط Ó-ق -ا ل-ع-دم ت-وف-ر ال-ب-ي-ئ-ة
اÓŸئمة واŸناسسبة له ،يضسيف نفسس
اŸصسدر ،مشسÒا ‘ الوقت نفسسه إا¤
الظاهرة الغريبة التي شسهدتها بحÒة
””أام الغÓز”” بوادي تليÓت ( 300هآا)
ب- -ع- -د اك- -تشس- -اف ك -م -ي -ات ه -ام -ة م -ن
األسس -م -اك ن -ت -ن-ة م-ي-ت-ة ق-ب-ل ح-وا‹ 4
سس - -ن - -وات ،وح- -ال- -ي- -ا ت- -واج- -ه شس- -ج- -ر
””ال -ط -رف -اء”” ال -ع -روف -ة ع -ل -م-ي-ا ب-اسس-م
””“اري-كسس أاوشسÒان-ا”” ع-ل-ى مسس-ت-واها
دائ -م -ا خ -ط -ر ال -ف -ن -اء ،بسس -بب اŸي -اه
اŸلوثة واألمراضس التي بدأات تفتك
ب -ال-ن-ب-ات-ات وﬂت-ل-ف أان-واع ال-ك-ائ-ن-ات
ال-ظ-اه-رة وال-دق-ي-ق-ة وŒت-اح-ه-ا عاما
بعد عام.
كما تطّرق إا ¤مشسكلة أاخرى ل تقل
خطورة ،تتعلق بÎاجع منسسوب مياه
البحÒات واألنهار ،بفعل تغ ÒاŸناخ
وا÷ف -اف ،م -ؤوك -دا أان نسس -ب -ة ام -ت Ó-ء
اŸناطق الرطبة ‘ وهران ل تتعدى
ح-ال-ي-ا  30ب-اŸائ-ة ،وه-ك-ذا ت-راج-عت
ع- -ل- -ى سس- -ب -ي -ل اŸث -ال نسس -ب -ة ام -ت Ó-ء
السسبخة على مسستوى بلدية مسسرغÚ
التابعة لدائرة بوتليليسس إا ¤أاقل من
 30باŸائة وبحÒة اŸقطع اŸمتدة
من بلدة بطيوة ببلدية وهران والسسيق
وسس -ت -ي -دي -ة Ãعسس -ك-ر إا ¤أاق-ل م-ن 20
باŸائةّﬁ ،ذرا ‘ الوقت نفسسه من
تصسريف مياه بعضس األوسسط الرطبة
ل-ت-وسس-ي-ع ورب-ح مسس-اح-ات ج-دي-دة م-ن
األراضسي الزراعية ،ناهيك عن الري
ال Óّ- -ع - -ق  ÊÓ- -وغ ÒاŸراقب ،وك - -ذا
ال- -ت- -وسس- -ع ال- -ع- -م- -را Êع- -ل- -ى حسس -اب
األوسساط اŸائية.

الكل مسسؤوول أامام ““رامسسار““
واإلسسÎاتيجية الوطنية ◊ماية
اŸناطق الّرطبة

ق- - -ال ن- - -فسس اŸسس - -ؤوول أاّن ””ذلك
ي -ح -دث رغ -م األه -م -ي -ة اإلق -تصس-ادي-ة
Óوسس-اط اŸائ-ي-ة ب-اخ-تÓ-ف
ال-ك-بÒة ل -أ
أانواعها ،باعتبارها من أاهم الÌوات
الطبيعية اŸنتجة ،كما لها مهام أاخرى
ت-ت-م-ث-ل حسس-ب-ه ن-فسس ال-ت-وضس-ي-حات ‘

ا◊ف- -اظ ع -ل -ى ال -ت -وازن -ات ال -ب -ي -ئ -ي -ة
ك -م-راق-ب-ة ال-ف-يضس-ان-ات وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
ﬂاط - -ره - -ا وال - -ت - -ح- -ك- -م ‘ ال- -دورة
الهيدرولوجية والتجديد الدائم للمياه
ا÷وفية ،ناهيك عن حجز الرواسسب
واŸواد السسامة والكيماوية وتصسنيفها
وإازالتها طبيعيا أاو بيولوجيا ،إاضسافة
إا ¤دوره- -ا الج- -ت- -م- -اع -ي وال -ث -ق -ا‘
وال -ع -ل -م -ي والÎف -ي-ه-ي السس-ي-اح-ي ،م-ا
ج- -ع- -ل- -ه- -ا ﬁل اه- -ت- -م- -ام ال- -ب -اح -ثÚ
وال-ط-ل-ب-ة”” ،مسس-ت-غ Óّ-ال-ف-رصسة للتذكÒ
بأاهمية التفك Òا÷دي ‘ إادارج هذه
اŸسس -ط -ح -ات اŸائ -ي -ة ضس -م-ن أال-ع-اب
ال- -ب- -ح -ر األب -يضس اŸت -وسس -ط ‘ دورة
 2021بوهران ،من خÓل تخصسيصسها
Óلعاب اŸائية ،لسسيما وأان جمعية
ل أ
””الكاياك”” بوهران اسستفادت من عديد
الÎاخيصس من قبل ﬁافظة الغابات
Ÿزاول -ة نشس-اط-ه-ا ب-ه-ذه اŸن-اط-ق ،إال
أاّنها وقفت عاجزة أاما حجم التلوث
واإلهمال الكب Òالذي طالها.
وأاصسّر ّﬁدث ””الشسعب”” على وصسف
ما يحدث باŸناطق الرطبة بالكارثة
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ،م -ع -تÈا أاّن-ه-ا مسس-ؤوول-ي-ة
جماعية أامام اتفاقية ””رامسسار”” التي
انضسمت ا÷زائر إاليها رسسميا ‘ سسنة
 1982حسسب اŸرسسوم رقم 439 / 82
اŸؤورخ ‘  11ديسسم ،1982 Èوعملت
على تطبيقها فعليا بتاريخ  04مارسس
 1984بتصسنيف منطقت Úرطبت Úذات
أاه -م -ي -ة دول -ي -ة ه -م -ا :ب-حÒة ط-ون-ق-ة
وأاوبÒة بولية الطارف ،موضسحا أاّن
هذه اŸعاهدة الدولية ا◊كومية التي
دخ -لت ح -ي -ز ال -ت -ن-ف-ي-ذ ‘ سس-ن-ة 1957
ت- -تضس -م -ن أاسس -اسس -ا ق -وان Úل -ل -ح -ف -اظ
والسس -ت -خ -دام اŸسس -ت -دام ل -ل -م -ن-اط-ق
ال - -رط - -ب- -ة م- -ن أاج- -ل وق- -ف ال- -زي- -ادة
ال-ت-دري-ج-ي-ة ل-ف-قدان األراضسي الرطبة
‘ ا◊اضس- -ر واŸسس- -ت- -ق- -ب- -ل وت- -دارك
اŸه-ام اإلي-ك-ول-وج-ي-ة األسس-اسس-ي-ة لهذه
األراضسي القتصسادي الثقا‘ العلمي
وق -ي -م -ت -ه -ا الÎف -ي-ه-ي-ة ،ف-ي-م-ا ت-ت-مّ-ث-ل
اŸن -اط -ق ال -رط -ب-ة (les zones
 )humidesحسسب نفسس اإلتفاقية
‘ كل مسساحة يغمرها اŸاء بصسفة
دائ -م -ة أاو م -ؤوق -ت -ة ،م-وسس-م-ي-ا أاو ط-ول
السس- -ن- -ة ،ج- -اري -ا ك -ان اŸاء أاو راك -دا،
عذبا أاو ما◊ا أاو شسديد اŸلوحة مثل:
السس - -ب - -اخ واŸسس - -ت - -ن - -ق- -ع- -ات والÈك
واŸسس - -ط - -ح - -ات اŸائ - -ي- -ة والسس- -دود
والعيون والغدران واألنهار والبحÒات
ال -ع -ذب -ة وال -ودي -ان وا÷زر ال -ب -ح -ري-ة
وحتى الÈك الصسناعية وما حولها.
وهو ما جعله يؤوّكد ‘ اÿتام على
ضس -رورة إاشس -راك ج -م -ي -ع ال-ه-ي-ئ-ات ‘
ÓسسÎاŒي -ة
ال- -ت- -جسس- -ي- -د ال -ف -ع -ل -ي ل  -إ
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى اŸن-اط-ق
ال -رط -ب -ة ،وال -ت -ي ت -دع -و حشس -د سس -ب-ل
ال -ت -ع-اون ع-ل-ى ك-اف-ة األصس-ع-دة ،وه-ذا
بتضسافر جهود كل الهيئات اıتصسة
ل-ت-جسس-ي-د ع-دي-د األه-داف ،ول-عّ-ل م-ن
أابرزها توسسيع عدد مسساحة اŸناطق
ضسمن اتفاقية ””رامسسار”” ‘ ا÷زائر
وت -ث -م ÚاŸن -اط -ق ال -رط -ب -ة ب -إاصس-دار
ق-وان Úخ-اصس-ة ب-ه-ا وإادم-اج-ه-ا ضس-م-ن
اıط-ط ال-وط-ن-ي ا÷واري ل-ل-ت-ن-م-ية
الريفية اŸند›ة ،ناهيك عن إادماج
سس -ك -ان اŸن-اط-ق ال-رط-ب-ة ‘ ال-تسس-يÒ
اŸسستدام لهذه الÌوة وكذا –سسيسس
وتوعية اŸواطن Úوالسسلطات اÙلية
واŸرك- -زي- -ة ح- -ول ف- -ائ- -دة اŸن- -اط -ق
ال -رط -ب -ة ‘ الق -تصس -اد ال -وط-ن-ي ،م-ع
الÎكيز على ﬁاربة التلوث بأانواعه
وŒسس-ي-د ع-دي-د اŸشس-اري-ع اŸي-دان-ية
◊م- -اي -ة ه -ذه اŸن -اط -ق ع -ل -ى غ -رار
ال - - -تشس - - -ج Òوم - - -ع- - -ا÷ة األح- - -واضس
اŸنحدرة وتصسحيح اÛاري اŸائية
للحد من ا‚راف الÎبة إاليها.
Œدر اإلشس - -ارة إا ¤ذلك ال - -ع - -ج - -ز
ال- -ك- -ب ÒاŸسسّ- -ج- -ل ‘ ع- -دد األع -وان
ال-ت-ق-ن-يÙ Úاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ال-ت-ابعة
إلق -ل -ي -م وه -ران ،وال -ذي -ن ل ي -ت -ج-اوز
عددهم  60عون ﬂتصس ‘ اŸراقبة
واŸتابعة ،مقابل  43أالف هكتار من
اŸسساحة الغابية و 22 .60باŸائة من
اŸناطق الرطبة بالولية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–ت ششعار أŸناطق ألرطبة من أجل مسشتقبل
حضشري مسشتدأم

بوعزغي :اÙافظة عليها واسستغÓلها
كنظم إايكولوجية حيوية

أشش- - - - - - -رف أول أمسس وزي- - - - - - -ر
أل -ف Ó-ح -ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة
وألصش -ي -د أل -ب -ح -ري ع -ب -د أل-ق-ار
بوعزغي ‘ زيارة عمل وتفقد
أ ¤و’ي- - - - -ة بشش- - - - -ار ،ع- - - - -ل- - - - -ى
’ح- -ت- -ف- -ا’ت ب -ال -ي -وم أل -ع -اŸي
أ إ
للمناطق ألرطبة أŸصشادف ليوم
 2ف- -ي- -ف- -ري م -ن ك -ل ع -ام –ت
ششعار”” أŸناطق ألرطبة من أجل
مسشتقبل حضشري مسشتدأم ””.
وب- - -ب- - -ل- - -دي - -ة اŸري - -ج - -ة بسس - -د
جرف الÎبة ،أاكد ‘ كلمته على
أاهمية هذه اŸناطق الرطبة ‘ خلق
توازن ايكولوجي بيئي مهم ،قائ Óإان
ال- - -ي- - -وم ال- - -ع- - -اŸي ل- - -ل- - -م- - -ن - -اط - -ق
الرطبة الذي يحتفل به يهدف إا¤
ال -ت -حسس -يسس وزي -ادة ال-وع-ي ب-أاه-م-ي-ة
اŸن - -اط - -ق ال - -رط - -ب - -ة ل - -ل - -بشس- -ري- -ة
واألرضس ،كما يحتفل بهذا ا◊دث
الدو‹ أايضسا إلحياء توقيع اتفاقية
Óراضسي الرطبة ‘ 02
””رامسسار”” ل أ
ف -ي -ف -ري م-ن سس-ن-ة  ‘ 1971م-دي-نة
””رامسس -ار”” اإلي -ران -ي -ة ويسس -م -ح ه-ذا
ا◊دث ل -ل -م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات
والسسلطات اإلدارية اŸسسؤوولة عن
تنفيذ التفاقية ‘ ا÷زائر بإاثراء
وعي ا÷مهور وجعله يكتشسف ثراء
وتنوع اŸناطق الرطبة وضسرورة
ا◊ف -اظ ع -ل -ي-ه-ا وح-م-اي-ت-ه-ا ك-ن-ظ-م
إاي -ك -ول -وج -ي-ة ح-ي-وي-ة ،ح-يث ضس-ع-فت
اآلن بسسبب الحتباسس ا◊راري.
إان اختيار ”” شسعار اŸناطق الرطبة

ج- -اء م- -ن أاج- -ل مسس- -ت -ق -ب -ل حضس -ري
مسس- -ت -دام و ل -تسس -ل -ي -ط الضس -وء ع -ل -ى
العديد من اŸزايا التي توفرها
اŸن- -اط- -ق ال- -رط- -ب- -ة ل- -ل- -ت -ج -م -ع -ات
ا◊ضسرية بكونها أاماكن ﬂصسصسة
للÎفيه والسسÎخاء Ãا ‘ ذلك
اŸن -اظ -ر ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة اÓÿب-ة ال-ت-ي
ت -زخ -ر ب -ه -ا ا÷زائ -ر ،ح-يث أاضس-اف
بوعزغي أان اŸناطق الرطبة تلعب
دورا ه - - - - -ام - - - - -ا ج - - - - -دا ع - - - - -ل - - - - -ى
اŸسس - - - -ت - - - -وى اإلي - - - -ك - - - -ول- - - -وج- - - -ي
والقتصسادي والجتماعي ،مضسيفا
أان األراضسي الرطبة مصسدر حيوي
◊ي -اة ال -بشس -ر وال -ت -ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي
ال- - - -ذي Áي- - - -ز ه- - - -ذه ال- - - -ن - - -ظ - - -م
الي- -ك- -ول -وج -ي -ة م -ن ال -ب -حÒات إا¤
اŸسس- -ت- -ن- -ق- -ع- -ات ،اŸروج ال- -رط- -ب- -ة
األشس- -ج- -ار ،األن- -ه- -ار وغÒه -ا وه -ي
م Ó- -ج - -ئ ل - -ع - -دد ك - -ب Òم- -ن أان- -واع
ا◊ي -وان -ات وال -ن-ب-ات-ات ح-يث ت-ل-عب
ه -ذه ال -ب -ي -ئ -ات دورا ه -ام -ا ‘ ح-ي-اة
البشسرية وأان  50باŸائة من أانواع
ال -ط -ي -ور ا◊ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ت-ع-ت-م-د
بشسدة على هذه البيئات وأاك Ìمن 30
باŸائة من األنواع النباتية البارزة
ت -اب -ع -ة ل -ه -ا ،ك -م -ا أان ه-ذه اŸن-اط-ق
ﬁورية للتنمية القتصسادية ،أاين ”
م - - -وق- - -ع- - -ا ‘
50
ادراج
ق-ائ-م-ة ””رامسس-ار”” ل-ل-م-ن-اط-ق الرطبة
ذات األهمية الدولية وهي تغطي
مسساحة  3مÓي Úهكتار.

Óمطار Ãعسشكر وأرتياح لغياب
تسشاقط معت Èل أ
مششاهد ألسشيول

امتÓء سسدود الولية بنسسبة  34باŸائة

سشّ-ج-لت و’ي-ة م-عسش-كر تسشاقطا
Óمطار بلغت نحو  63ملم
معتÈأ ل أ
بسش- -بب أ’ضش- -ط -رأب أ÷وي أل -ذي
’سشبوع
مسس إأقليم ألو’ية بدأية أ أ
أŸاضش- -ي ،ع- -ل- -ى أن تسش -م -ح أم -ط -ار
أ Òÿألتي تششهدها ربوع ألو’ية
‘ ه- -ذه أل -فÎة م -ن إأن -ق -اذ أŸوسش -م
أل-فÓ-ح-ي م-ن أ÷ف-اف،و“كن من
رف- - -ع م- - -نسش- - -وب م- - -ي- - -اه ألسش- - -دود
وأŸسش - -ط - -ح- -ات أŸائ- -ي- -ة ألصش- -ا◊ة
للسشقي ألفÓحي.

معسسكر :أم أ Òÿــ سس

وذك -رت رئ -يسس مصس -ل -ح -ة اŸوارد
اŸائية عوا‹ ولد يرو لـ ””الشسعب””،
أامسس ،أانّ كمية التسساقط بلغت 63
م -ل -م ف -ي -م-ا مّ-ك-ن ال-تسس-اق-ط اŸع-تÈ
Óم-ط-ار ب-رف-ع ﬂزون م-ي-اه سس-دود
ل -أ
ال -ولي -ة األرب -ع -ة إا 70 ¤م-ل-يون م،3
ويتوقع أان تزيد كمية اŸوارد اŸائية
اÙصس -ل ع -ن -ه -ا ن -ت -ي -ج-ة ال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وية عن  2 ،70مليون م ،3وهي
Óت بها
ال-ك-م-ي-ة اإلضس-اف-ي-ة ال-ت-ي ام-ت أ
السس- -دود األرب- -ع -ة ل -ل -ولي -ة م -ؤوخ -را،
م -وضس -ح -ة أان نسس -ب -ة ام-تÓ-ء السس-دود
ب -ل-غت  34ب -اŸئ -ة م-ق-ارن-ة م-ع ت-دÊ
مسس - -ت - -وى اŸي - -اه اıزن - -ة ب- -ف- -ع- -ل

ا÷ف -اف ال -ذي ضس -رب اŸن -ط -ق-ة ‘
الفÎات األخÒة.
من جانب آاخر ،سسجلت ””الشسعب””
ارت -ي -اح-ا وسس-ط اŸواط-نÃ Úعسس-ك-ر
وضس-واح-ي-ه-ا ،خ-اصس-ة ب-ال-نسسبة لسسكان
اŸناطق الذين اعتادوا على مشساهد
السسيول ا÷ارفة وهي تغمر سسكناتهم
اÙاذي- - -ة Ûاري األودي- - -ة ،وك - -ذا
وسسط مدينة معسسكر وأاحيائها التي
كانت تتحول إا ¤برك للمياه ‘ كل
موسسم شستاء ،مرجع Úالفضسل ‘ ذلك
إا ¤ع -م -ل -ي -ة ت -ن -ق -ي-ة ›اري األودي-ة
وصسرف بالوعات اŸياه التي سسبقت
فصس-ل الشس-ت-اء وال-فÎات ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز
ب-األم-ط-ار ال-رعدية والضسطرابات
ا÷وية اŸفاجئة مهما كانت شسدتها،
ع -ل -ى غ -رار سس -ك-ان م-ن-اط-ق غ-ريسس،
فروحة ،السسنايسسة ،والقرية الفÓحية
ب -خصس -ي -ب -ي-ة ال-ت-ي سس-ل-م سس-ك-ان-ه-ا م-ن
الفيضسانات رغم الكمية اŸعتÈة من
األمطار اŸتسساقطة ،األمر الذي ل
ينفي وجود مناطق ‘ قلب اÿطر
على غرار سسكان اŸناطق اŸنخفضسة
‘ اÙم -دي -ة ب -ال -ت -ج -م -ع السس -ك -ن-ي
اإلخ- -وة ب- -ن شس- -ن Úال- -ذي- -ن ي- -ع -ان -ون
األمّرين بسسبب السسيول ‘ كل موسسم
شستاء.

الرياضصي
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زمــــــــان...

يا زمـــان

مهدي سسرباح:
الثّقة والّذكاء
‘ حراسسة اŸرمى

اشصراف :حامد حمور

السشبت  0٣فيفري  ٢018م اŸوافق لـ  1٦جمادى األو 1٤٣٩ ¤هـ العدد 17٥٥8

كأاسس ا÷مهورية

مواجهات مفتوحة ومفاجآات متوّقعة ‘ منافسسة ’ –Îم اŸنطق

«العميد» يزيح حامل اللقب  ..ويؤوكد قدرته على الذهاب بعيدا

شصعيب عليم

«اŸعنويات العالية
لÓعب ÚسسÎفع من
حظوظنا ‘ التأاهل»

رشصيد الطاوسصي

« سسجلنا خسسارة وإاقصساء
لكننا كسسبنا ›موعة
سستقول كلمتها ‘ البطولة »

صصالح حمÓوي:

«’ سسقف لطموحاتنا
وهدفنا بلوغ اŸرّبع
الّذهبي لتشسريف و’ية
قاŸة»

برنارد كازوÊ

«تأاهلنا عن جدارة
وأاظهرنا بأان الفريق
Áلك شسخصسية قوية»
كلمة العدد

ﬁرز
وليسس...Î؟
ت- -ل ّ-ق -ى ري -اضس ﬁرز
صشدمة معنوية إاضشافية
‘ ن -ه -اي -ة «اÒŸك -ات -و»
الششتوي ببقائه ‘ نادي
ل- -يسش Îرغ- -م ال -ع -روضس
الكبÒة التي وصشلته ،ل
^ حامد حمور
سشيما عرضس مانششيسشÎ
سشيتي الذي يفوق  70مليون أاورو.
األم - -ور ت- -عّ- -ق- -دت ع- -ل- -ى ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري ال- -ذي

تصصوير  :ايت قاسصي
«سشيضشطر» للبقاء ‘ ناديه ا◊ا‹ ،و»يكبح» طموحاته
باللعب لفريق كب Òالذي بإامكانه حتى التتويج برابطة
األبطال األوروبية ،بالنظر للمسشتوى الذي يقّدمه.
فقد «حرم» مسشّيرو نادي ليسشﬁ Îرز من امكانية
التتويج للمرة الثانية بلقب البطولة ال‚ليزية كون
أاششبال غوارديول يسشÒون بخطى ثابتة ÿطف اللقب.
وبعيدا عن األمور اŸادية ‘ هذه اŸسشأالة ،فإانّ
ﬁرز قد ل يجد «القوة اŸعنوية» ال ّضشرورية للحفاظ
على مسشتواه وتقد Ëالعروضس اŸناسشبة ‘ ظل هذا
«اإلخفاق الثالث» ‘ مرحلة التحويÓت ،خاصشة وأاّن
اŸه- -اج- -م ا÷زائ- -ري م ّ-ر ب -فÎة صش -ع -ب -ة ‘ الصش -ي -ف
اŸاضش- -ي أاّث- -رت ع- -ل -ى م -ردوده بشش -ك -ل ك -ب Òق -ب -ل أان
«يسشتعيد توازنه» بعد فÎة ،ويسشاهم ‘ التحسشن الكبÒ
ألداء فريقه ‘ البطولة.
وخ Òدليل على «ا◊الة اŸعنوية» اŸتدنية Ùرز،
فإاّنه  ⁄يتمّكن من اŸششاركة ‘ تدريبات ناديه ،هذا
األخ Òيكون قد أاصشدر عقوبة قاسشية Ùرز الذي ⁄

يكن ينتظر هذا «السشيناريو» ا÷ديد – القد‘ ،Ë
ال- -وقت ال -ذي ي -ت -ح ّ-دث ك -ل ال -ع -ارف Úبشش -ؤوون ال -ك -رة
العاŸية أاّن مهاجم «اÿضشر» لديه المكانيات التي
Œعله ضشمن تششكيلة أاحسشن األندية األوروبية.
كما أاّن عدم انتقال ﬁرز إا« ¤السشيتي» صشنع ا◊دث
ع Èكل وسشائل العÓم اŸتخ ّصشصشة لتصشبح مسشأالة
«مغادرة» ﬁرز لليسش Îتدخل ‘ «خانة» مسشلسشÓت
فÎة التحويÓت ،خاصشة وأانّ غوارديول أاضشاف «حلقة
أاخرى» من خÓل تصشريحه« :سشنسشعى ÷لب ﬁرز ‘
اÒŸك - -ات - -و الصش - -ي- -ف- -ي» ،أاي أاّن ك- -ل عّشش- -اق الÓّ- -عب
ا÷زائري على موعد مع مرحلة قادمة سشاخنة ‘
مسش -ار ال Ó-عب..ل -ك -ن ال -تسش -اؤول ال -ذي ي-ط-رح ‘ ه-ذا
اŸق -ام ه -و« :ه -ل Áك -ن Ùرز Œاوز ه -ذه ال -ع -ق -ب -ة
وتقد Ëالعروضس التي أالفناها ‘ ناديه وكذا ضشمن
صشفوف اŸنتخب الوطني الذي سشيكون على موعدين
بداية من ششهر مارسس القادم؟

حامد حمور

شش .السساورة و شش .القبائل يتأاهÓن
إا ¤الدور ربع النهائي
“كن فريقا ششبيبة السشاورة و ششبيبة القبائل من حجز مكانهما ‘
الدور ربع النهائي لكأاسس ا÷مهورية بعد فوزهما مسشاء أامسس على
حسشاب كل من ا–اد العاصشمة و ششباب الدار البيضشاء على التوا‹
بنتيجة .0 – 1
ششبيبة السشاورة “كنت من تسشجيل الهدف الوحيد ‘ اŸباراة عن
طريق يحي ششريف ‘ الدقيقة  81من اŸباراة التي عرفت تنافسشا
كبÒا ب Úفريقي الرابطة اÎÙفة األو .. ¤ويواصشل زمÓء
جاليت مسشÒتهم ‘ منافسشات الكأاسس بطموحات كبÒة  ..بينما
سشÒكز ال–اد على البطولة الوطنية و الكاأسس القارية .
ومن جهته حقق فريق ششبيبة القبائل األهم أامام ششباب الدار
البيضشاء بعد هدف الÓعب يطو الذي كان كافيا Ÿنح التأاهل
ألششبال اŸدرب سشعدي الذين سشيسشتفيدون من الناحية اŸعنوية
‘ البطولة  ‘ ..ح Úلعب شس.الدار البيضشاء مباراة Îﬁمة تؤوكد
إامكانياته الفنية اŸعتÈة .
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كأاسس ا÷مهورية

مواجهات مفتوحة ومفاجآات متوّقعة ‘ منافسسة ’ –Îم اŸنطق
«العميد» يزيح حامل اللقب  ..ويؤوكد قدرته على الذهاب بعيدا
ت - -ع - -ط - -ي م - -ن - -افسش - -ة ك - -أاسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ن- -ك -ه -ة خ -اصش -ة
ل -ل -م -ق -اب Ó-ت ك -ون-ه-ا اŸسش-اب-ق-ة
الششعبية رقم واحد ،حيث أان
أانصش- -ار ال- -ف- -رق ال- -ت- -ي ت -نشش -ط
الدور ثمن النهائي ينتظرون
لفضش -ل م -ن ال Ó-ع -بÚ
دائ -م -ا ا أ
م-ه-م-ا ك-ان ال-قسش-م ال-ذي ي-ل-عب
لمر الذي
فيه النادي  ..وهو ا أ
ي- -ف- -ت- -ح ب- -اب اŸف- -اج- -آات ع- -ل -ى
مصشراعيه.

ششباب بلوزداد يخرج مرفوع الرأاسس
وÁكن ألقول ،إأن أŸبارأة عرفت توقيع
هدف Úمن مسستوى كب ،Òأألول من طرف

زمــــــــان...يا زمان

’ سسقف لطموحاتنا وهدفنا بلوغ اŸرّبع
الّذهبي لتشسريف و’ية قاŸة

مهدي سسرباح:

الثّقة والّذكاء ‘ حراسسة اŸرمى

بقلم  :حامد حمور

أاّكد صشالح حمÓوي رئيسس ا–اد بلخ ‘ Òحوار لـ «الششعب» ،أانّ هدف فريقه هو الوصشول إا ¤نصشف نهائي كأاسس
ا÷مهورية ،متمنيا أان يكون ا◊ظ إا ¤جانب فريقه لتحقيق هذا الهدف اŸششروع حسشبه.

و ⁄يفّوت حمÓوي ألفرصسة ليؤوّكد أنّ ألسستقبال
Ãلعب سسويدأ Êبوجمعة فرصسة مهمة من أجل بلوغ
ربع ألنهائي من خÓل ألفوز على شسباب ألزأوية ،حيث
أث -ن-ى ع-ل-ى أل-ع-م-ل أل-ذي ي-ق-وم ب-ه ألÓ-ع-ب-ون وأ÷ه-از
ألفني.
ورصسدت إأدأرة ألفريق حسسب حمÓوي منحة مغرية
لÓعب Úمن أجل ألتاهل رغم أنه أكد أن ألÓعبÚ
م-ط-ال-ب Úب-ت-ح-ق-ي-ق أل-ه-دف أŸنشس-ود م-ن أج-ل دخول
ألتاريخ من أوسسع أبوأبه.

حامد حمور
م -ق-ابÓ-ت أل-ك-أاسس ت-ت-وأصس-ل أل-ي-وم وي-ت-م
ألتعرف على ألفرق ألـ  8ألتي سستوأصسل
ألسسباق نحو أألدوأر أŸتقدمة من هذه
أŸن -افسس-ة ،ب-ع-د أن ك-ن-ا ق-د ت-ع-رف-ن-ا ع-ل-ى
ألفريق أألول ألذي حجز مكانه ‘ ألدور
ألقادم ،وهو نادي مولودية أ÷زأئر ألذي
عرف كيف يوظف أمكانيات لعبيه لكسسب
أل -ره -ان وإأزأح -ة شس -ب -اب ب-ل-وزدأد (ح-ام-ل
أللقب) من ألسسباق.
وعكسس مبارأة ألبطولة ألتي جرت قبل
أيام قليلة ب Úألفريق Úوألتي  ⁄تكن ‘
أŸسس- -ت- -وى ،ف- -إان م- -ب- -ارأة أل- -ك -أاسس ك -انت
حماسسية وشسيّقة  ..فبالرغم من ألفارق
أŸوجود ب Úألعميد وألشسباب ‘ ترتيب
أل -ب -ط -ول -ة ،إأل أن ›ري-ات ق-دمت صس-ورة
متكافئة ب Úألتشسكيلت .. Úوحسسم أشسبال
أŸدرب ك - - - -ازو ÊأŸوق - - - -ف ‘ أل- - - -وقت
أإلضس- -ا‘ ب- -فضس- -ل ضس- -رب -ة ج -زأء ح -ول -ه -ا
درأرجة إأ ¤هدف ثان حّرر به أ÷مهور
أل- -غ -ف Òل -ل -م -ول -ودي -ة أل -ذي ت -وأف -د ع -ل -ى
مدرجات أŸلعب.

لولى  1٤39هـ ألعدد 1٧558
ألسسبت  ٠3فيفري  ٢٠18م ألموأفق لـ  1٦جمادى أ أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

صشالح حمÓوي (رئيسس ا–اد بلخ )Òلـ «الششعب»:

حاوره :عمار حميسشي

سسيديبي لصسالح شسباب بلوزدأد ،قبل أن
يعدل درأرجة تقريبا بنفسس ألكيفية أي
بقذفة من خارج منطقة ألعمليات.
وبالرغم من تضسييعه لورقة ألتأاهل أثبت
ف- -ري -ق شس -ب -اب ب -ل -وزدأد ب -ق -ي -ادة أŸدرب
تاوسسي أنه يسس ‘ Òألطريق ألصسحيح من
خÓل ألتحسسن ألكب Òألذي أظهره وسسيعود
بدون شسك بقوة ‘ منافسسات ألبطولة.
وسستصسوب أألنظار أليوم أﬁ 5 ¤طات
ه -ام -ة ل -ل-غ-اي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ذأ أل-دور ث-م-ن
ألنهائي من ألكأاسس وألذي سسوف ينتهي
بخروج فريق Úأثن Úعلى أألقل ينتميان
أ ¤قسس -م أل -ن -خ -ب -ة م-ن ألسس-ب-اق ،ح-يث أن
ألÈن -ام -ج ي -قÎح ع -ل -ي-ن-ا م-ق-اب-ل-ت-ي أ–اد
بلعباسس ـ أ–اد بسسكرة وأ–اد ألبليدة ـ
دفاع تاجنانت.

ا–اد بلعباسس ‘ مباراة صشعبة
أامام ا–اد بسشكرة
ف- -ا–اد ب -ل -ع -ب -اسس أل -ذي ّÁر ب -ظ -روف
صسعبة بعد قرأر ألفيفا بخصسم  ٦نقاط من
رصس -ي -ده ‘ أل -ب -ط -ول-ة «أحّسس ب-الضس-غ-ط»،
ف-ي-م-ا ي-خّصس ح-ظ-وظ أل-ب-ق-اء ‘ أل-رأب-طة

برنارد كازوÊ
مدرب (مولودية ا÷زائر)
لـ»الششعب»:

أألو ،¤ح -يث ي -ت -ع Úع -ل -ي -ه ع-دم تضس-ي-ي-ع
نقاط إأضسافية ألتي Œعله يلعب من أجل
ألبقاء ،خاصسة بعد ألهزÁة أألخÒة أمام
أل-رأئ-د شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ..وبالتا‹ ،فإان
موعد ألكأاسس قد يأاتي ‘ ألوقت أŸناسسب
ل -ل -رف -ع م-ن م-ع-ن-وي-ات ألÓ-ع-ب ‘ Úح-ال-ة
ألتأاهل أ ¤ألدور ألقادم ..
ويعّد أل–اد من ألفرق ألتي نشسطت
أŸربع ألذهبي ‘ ألسسنوأت أألخÒة.
وأŸهمة أليوم لن تكون سسهلة بالنسسبة
لفريق « أŸكرة « ألذي يجد أمامه فريق
أ–اد بسسكرة ألذي أسستعاد قوأه وحّقق
نتائج باهرة ‘ ألبطولة وألفوز أ Òÿعلى
وفاق سسطيف لدليل على عودته ألقوية.
‘ ح Úأن أŸبارأة ألثانية Œمع بÚ
ف -ري -ق Úي -ل -ع -ب -ان م -ن أج-ل أل-ب-ق-اء أ–اد
ألبليدة ودفاع تاجنانت ،حيث إأن أل–اد
قد يسستثمر ‘ مشساكل ألدفاع ،هذأ أألخÒ
أل- - -ذي خسس- - -ر ‘ م - -ي - -دأن - -ه أم - -ام أ–اد
أل -ع -اصس -م -ة وّ” إأق -ال -ة أŸدرب ب -ل-ع-ط-وي
وعوضسه أŸدرب ألتونسسي حمادي أدو ..
فالوضسعية سستكون أنسسب بالنسسبة ل–اد
ألبليدة ألذي يتوأجد ‘ منحى تصساعدي
وقد ينتهز ألفرصسة للعب ‘ ميدأنه لكسسب

Ÿن يبتسشم ا◊ظ Ÿواصشلة
اŸغامرة؟
وسس-ي-ت-اب-ع أ÷م-ه-ور أل-ري-اضس-ي ب-اه-ت-مام
«أل -ق -م -ة» ب« Úألصس -غÒي -ن» أ–اد ب -ل -خÒ
وشس -ب -اب أل -زأوي -ة أل -ت-ي تسس-م-ح ألح-ده-م-ا
دخول تاريخ هذه أŸنافسسة ألشسعبية من
خ Ó-ل أل -ت -أاه -ل أ ¤أل-دور رب-ع أل-ن-ه-ائ-ي..
ف -اŸسسÒة أل -ن -اج -ح -ة ل-ك-ل م-ن-ه-م-ا Œع-ل
أألمور مفتوحة ..بالرغم من أن أل–اد
Áلك أك Èحظوظ كونه يسستقبل باŸيدأن
ألذي “كن فيه من إأزأحة نادي أوŸبي
أŸدية بقاŸة.
أما جمعية ع Úمليلة ألتي تلعب أألدوأر
أألو ‘ ¤ألرأبطة ألثانية وحظوظها كبÒة
لتحقيق ألصسعود أ ¤قسسم ألنخبة تسستقبل
أحد ألفرق ألتي صسنعت أ◊دث ‘ ألدور
أŸاضسي أي مولودية ألبيضس ‘ مبارأة تعد
ب-ال-ك-ث Òب-ال-ن-ظ-ر ل-ط-م-وح-ات ك-ل فريق ..

بطريقة عادية

وك -ل أل Ó-ع -ب Úوأع -ون ب -اŸسس -ؤوول -ي-ة أŸل-ق-اة ع-ل-ى
عاتقهم ،حيث إأّنهم أمام فرصسة لدخول ألتاريخ من
أوسسع أبوأبه ‘ حال ألتأاهل إأ ¤ربع ألنهائي ،وهو
ألهدف ألذي نطمح لتحقيقه من خÓل هذه أŸبارأة،
وأعتقد أن أ◊ظ كان إأ ¤جانبنا خÓل عملية ألقرعة

أÈÿة ‘ مثل هذه أŸباريات ويتقبلون كل ألوضسعيات
وهو ما جعلنا نذهب نحو أألمام ونبحث عن تعديل
ألنتيجة قبل نهاية ألشسوط أألول ،ألفرق كلها ﬁفزة
تلقائيا عندما توأجه فريق مولودية أ÷زأئر وهذأ
شس -رف ب -ال -نسس -ب -ة ل -ن -ا ،وأآلن ع -ل-ي-ن-ا أن ن-ت-ج-اوز ه-ذه
أللقاءأت بذكاء ونعرف كيفية تسسيÒها وتخطي كل
ألصسعوبات ألتي توأجهننا ‘ أللقاءأت ،لكن ما أنا
متأاكد منه هو أننا ‘ كل لقاء نتطور ونصسعد بدرجة
ع -ن ب -ق-ي-ة أŸن-افسس Úوه-ذأ م-ا ي-بشس-ر ب-ا Òÿل-ب-اق-ي
مشسوأر أŸوسسم.

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس
تصشوير ﬁ :مد آايت قاسشي

❊ ف - -وز ج - -اء رغ - -م أان- -ك- -م ق- -م- -ت- -م
بتغيÒات عديدة على التششكيلة؟
❊❊ لدينا  18لعبا ‘ أŸسستوى Áلكهم ألفريق قبل

«الشش -عب» :ب-ع-د  120دق-ي-قة حققتم
الفوز وتأاهلتم إا ¤الدور ربع النهائي
من منافسشة كأاسس ا÷مهورية؟
«برنارد كازو :»Êتأاهل أليوم جاء عن جدأرة

مسستقب Óألننا بحاجة إأ ¤خدمات جميع ألÓعب،Ú
سسنشسركهم جميعا ونقوم بتدوير ألتعدأد ،خصسوصسا كما
ق -لت لك ب -كÌة أŸب -اري -ات أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رن-ا ‘ أآلون-ة
أألخÒة ..

أللقاء مثل ألتي حدثت لنا ونعود بعدها ‘ أللقاء
ونتمكن من ألتعديل وإأضسافة ألهدف ألثا Êل Áكن
لفرق كثÒة ألقيام به وهذأ دليل على أننا ‰لك فريقا
قويا وشسخصسية ‡يزة فوق أŸيدأن وفعلناها للمرة
أل -ث -ان -ي -ة ب -ع -دم -ا ع -دن -ا أم-ام وف-اق سس-ط-ي-ف ،أشس-ك-ر
ألÓ- -ع- -ب Úع- -ل- -ى م -ا ق -دم -وه ف -وق أرضس -ي -ة أŸي -دأن
وأألنصسار ألذين تنقلوأ بقوة إأ ¤أŸدرجات وكانوأ
سسندأ مهما بالنسسبة لنا.

بسس -ه -ول-ة ب-ع-د تضس-ي-ي-ع ضس-رب-ة أ÷زأء وألضس-غ-ط أل-ذي

لعب سسيجلب لنا ألكث Òمن أإلضسافة ،كما أشسركنا
«تبي» ألذي جلب هو أآلخر أإلضسافة ،و»سسويبع» قبلهم

❊ أا ⁄ي -دخ-ل-ك-م الششك ب-ع-د تضش-ي-ي-ع
ضشربة ا÷زاء وافتتاح باب التهديف
❊ الÓعب»ديانغ» أابهر ا÷ميع بقوته
من قبل «سشيديبي»؟
❊❊ ألشسك  ⁄ي -دخ -ل أل Ó-ع -ب Úألن -ن -ا ب -ق-ي-ن-ا جّ-د وحضشوره فوق اŸيدان؟
❊❊ «ديانغ» أظهر كامل قدرأته وإأمكانياته وهو
مركزين ،رغم أن بعضس ألÓعب ⁄ Úيجدوأ معاŸهم

ألسسيناريو ألصسعب ألذي حدث لنا ‘ ألبدأية وضسغط
أل-ل-ق-اء وط-اب-ع-ه أÙل-ي ،ول-يسس ألن-ن-ا ل-ع-ب-ن-ا مباريات
أفضسل من ألناحية ألفنية مقارنة بهذأ أللقاء.

❊ ال -ع -م -ي -د ‘ رب -ع ن -ه -ائ -ي السش -ي-دة
لن باتت
الكأاسس ،هل Áكن القول أانها ا آ
هدفا للفريق؟
❊❊ ألكأاسس عند بدأيتها تكون هدفا بالنسسبة لفريق

❊ ه -ل ال -وضش-ع-ي-ة اŸال-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق
جّيدة وسشمحت لكم برصشد مكافأاة
معّينة لÓعبÚ؟

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس

(د  )95ونفذت إأل ‘ (د  )98هناك  3دقائق ذهبت قبل
تنفيذ ركلة أ÷زأء لكن أ◊كم رفع دقيقة وأحدة بÚ
ألشس -وط ،Úث -ان -ي -ة أألورأق ألصس -ف -رأء  ⁄ت -ع -ط ل -ف -ري-ق
مولودية أ÷زأئر رغم عنف لعبيهم ‘ ألتدخÓت وكم
من لعب من شسباب بلوزدأد سسقط ‘ أألرضس خÓل
أللقاء ،بينهم ألÓعب «تريكات» ألذي خرج مصسابا،
وألÓعب «ديانغ» تدخÓته كلها كانت خشسنة ولو منحه
أ◊كم ألبطاقة ألصسفرأء ‘ أŸرحلة أألو ¤كان Áكن
أن يخرج بالبطاقة أ◊مرأء ‘ أŸرحلة ألثانية ،وآأنذأك
كانت سستكون معطيات أخرى ،أآلن ألتسساؤولت تطرح
ونÎك لكم أإلجابة.

ألÎج -ي -ح أل -ت -ي م -ن-حت خÓ-ل أط-وأر أل-ل-ق-اء ،صس-ح-ي-ح
خسسرنا أللقاء وأقصسينا من هذأ ألدور لكننا كسسبا فريقا
ورج- -ال وروح ق- -ت -ال -ي -ة ع -ال -ي -ة ف -وق أرضس -ي -ة أŸي -دأن
و›م-وع-ة سس-ت-ق-ول ك-ل-م-ت-ه-ا ‘ ب-اق-ي مشس-وأر ألبطولة،
وقفنا ألند للنّد مع مولودية أ÷زأئر بنينا أللعب و‘
بعضس فÎأت أللقاء أدخلنا ألشسك للفريق أÿصسم ،علما
أنهم مسساندين من جمهور أك Ìمن جمهورنا ‘ أŸلعب
ألذي يسستقبلون فيه منافسسيهم ،وأك Ìمن هذأ كانت
هناك بعضس أألخطاء ألتحكيمية رغم أن أ◊كم كان ‘
أŸسستوى ،لكن هناك بعضس أألمور تدفعك للتسساؤول،
Ÿاذأ منحت لÓعبينا ألبطاقات ألصسفرأء و“ ⁄نح

«الششعب» :هزÁة وخروج ششباب
❊ إاذا ت- -ع- -تÈون ب- -أان ا◊ك- -م ك -ان
ب -ل -وزداد ح -ام -ل ال-ل-قب م-ن السش-ي-دة
منحازا للفريق اŸنافسس؟
❊ شش -ك -ل -ت -م م -ن -افسش -ة ‘ اÛم -وع -ة الكأاسس؟
وكÌة اÿي- - -ارات أال- - -ن ت - -ؤوث - -ر ع - -ل - -ى
❊❊  ⁄أقل هذه ألكلمة و ⁄تخرج من فمي ،قدمت
«رشش-ي-د ال-طاوسشي» :أن-ه-زم-ا وأسس-ت-حقينا
أل -ت-ق-دي-ر ‘ ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ذي خ-رج-ن-ا م-ن-ه بضس-رب-ات مÓحظة تقنية وأضسيف عليها ضسربة أ÷زأء كانت ‘
قراراتكم؟
❊❊ ل -يسس ل -دي مشس -ك -ل ول -ن ي -ك -ون ل -دي مشس -ك -ل

أنطÓق كل مبارأة وألذين نختارهم بعد أسسبوع من
❊ ه-ل Áك-ن اع-ت-ب-ار م-واج-ه-ة ال-يوم
ألعمل ،هناك لعب Úلديهم نفسس أŸسستوى ولعبÚ
آأخرين يكونون دأئما فوق أ÷ميع من ألناحية ألبدنية معيارا للمولودية؟
❊❊ نعم ألننا عرفنا كيف نعود ‘ أŸبارأة رغم
وأل -ت -ك -ت -ي-ك-ي-ة ،أل-ي-وم أق-ح-مت أل-وأف-د أ÷دي-د أŸا‹
«ديانغ» وأعدت «ميبارأكو» إأ ¤ألتشسكيلة أألسساسسية
بعدما غاب ‘ مبارأة ألبطولة بسسبب ألعقوبة ،وأعدنا
«بدبودة» ألذي أبعدناه Ÿدة  3مباريات كاملة وكذأ
«درأرجة» ألذي عاد للتشسكيلة أألسساسسية ،كما أقحمنا
ألÓعب «تبي» خÓل أطوأر أللقاء ألذي جلب أإلضسافة
بدليل أرتكب عليه أÿطأا ‘ ركلة أ÷زأء ألثانية،
وهذه هي أÛموعة ‘ ألفريق يجب أن يكون كل
ألÓعب ‘ Úنفسس أŸسستوى ويجب ألقيام بالتغÒأت
حتى نقوم بتدوير ألتعدأد خصسوصسا أننا مقبلون على
أŸنافسسة ألقارية ولزلنا نصسارع على لقب ألبطولة
وسسنجابه كذلك على لقب كأاسس أ÷مهورية ،وبالتا‹
يجب أن يكون كل ألتعدأد جاهزأ ألخذ مكانته.

❊ هل هناك سشقف لطموحاتكم؟

❊❊ ل يوجد سسقف لطموحاتنا ‘ منافسسة ألكأاسس،
وقد أفاجئك عندما أقول أنّ هدفنا هو بلوغ أŸربع
ألذهبي من هذه أŸنافسسة من أجل دخول ألتاريخ من
أوسسع أبوأبه،
ولكن هذأ ل يكون من خÓل ألكÓم فقط بل بالعمل

❊ ال - -وصش - -ول إا ¤ه- -ذا الّ- -دور م- -ن
منافسشة الكأاسس فرصشة لششد اهتمام
ال ّسش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،م-ا ه-ي اŸشش-اكل
التي تعانون منها؟

❊❊ أهم مطلب نبقى نطالب به هو توف Òملعب
يسستو‘ ألشسروط ‘ ظل تدهور أŸلعب ألذي نسستقبل
به ،وهو ألنشسغال ألذي طرحناه ‘ أك Ìمن مناسسبة
ع -ل -ى ألسس -ل -ط-ات أÙل-ي-ة وأل-ولئ-ي-ة ،ل-ك-ن أألم-ور ⁄
تتحرك ◊د ألن وأعتقد أّنه بوصسول ألفريق Ÿرأحل
م -ت -ق -دم -ة م-ن م-ن-افسس-ة أل-ك-أاسس أألم-ور سس-ت-ك-ون أكÌ
سسهولة Ãا أنّ ألفريق سسيحظى دون شسك باهتمام
أŸسسؤوول.Ú

«سسجلنا خسسارة وإاقصساء لكننا كسسبنا ›موعة سستقول كلمتها ‘ البطولة »

خرج حامل لقب الطبعة اŸاضشية
‘ كأاسس ا÷مهورية من الدور ثمن
النهائي على يّد مولودية ا÷زائر،
وب- -ع -د ن -ه -اي -ة ال -ل -ق -اء اقÎب -ن -ا م -ن
اŸدرب اŸغ - -رب - -ي ل - -ف - -ري - -ق شش - -ب- -اب
بلوزداد «رششيد الطاوسشي» الذي أاكد
الÈنامج
جمعية ع Úمليلة – مولودية ألبيضس
ل-ن-ا ب-أان ف-ري-ق ان-ه-زم ل-ك-ن-ه يسشتحق
أ–اد ألبليدة – دفاع تاجنانت
التقدير ،موضشحا بأان الششباب ‘ هذا
أ–اد بلخ – Òشسباب ألزأوية
ال- -ل -ق -اء كسشب ال -رج -ال و›م -وع -ة
مولودية بجاية – مولوديو وهرأن
قوية سشتقول كلمتها ‘ باقي مششوار
أ–اد بلعباسس – أ–اد بسسكرة
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ية ،كما –دث عن
ال -ت -ح -ك -ي -م واŸب -اراة اŸق -ب -ل -ة ال -ت-ي
ت-ن-ت-ظ-ر ال-ف-ري-ق أامام إا–اد بسشكرة،
والنضشباط الذي يعمل على فرضشه
‘ اÛم- -وع- -ة ،وع -ن أام -ور أاخ -رى ‘
تضساعف ‘ ،كل لقاء نتحسسن لدي لعبÁ Úلكون “ك -ن م -ن تسس -ج -ي -ل أه-دأف ج-م-ي-ل-ة وح-اسس-م-ة م-ن-ذ هذا ا◊وار:
قدومه ،وكل هذه أألمور ‘ صسالح ألفريق وهو ما
يجعلنا نقول بأان أÒŸكاتو ألشستوي كان مثمرأ بالنسسبة
لنا ،ونحن رأضسون ◊د أآلن عن أألدأء ألذي يقدمونه
ونطلب منهم أŸزيد.

بعد أن منحتنا فرصسة ألسستقبال على ملعبنا سسويدأÊ
بوجمعة ،وهو أألمر ألذي كان ‘ صسالح ألفريق Ãا أن
ألدعم أ÷ماهÒي كان مهما ولعب دورأ رئيسسيا ‘
ألنتائج أÙققة ‘ منافسسة ألكأاسس ،وما هو مؤوكد أن
أ÷ميع على درأية باŸسسؤوولية أŸلقاة على عاتقهم
أنطÓقا من ألÓعب Úوألطاقم ألفني ،ألذين يبقى
تركيزهم منصسبا على ألعمل أŸيدأ Êمرورأ باŸكتب
أŸسس Òألذي يسسعى لتوف Òكافة ألظروف ألتي من
شس-أان-ه-ا أن تسس-اع-د أل-تشس-ك-ي-ل-ة ع-ل-ى أل-ت-حضس Òب-ج-دية
وصسول إأ ¤أألنصسار ،ألذين يبقى دورهم كبÒأ ‘ مثل
ه- -ذه أŸوأع -ي -د ،وق -د ح -اول -ن -ا ت -رت -يب أألم -ور ق -در
أŸسس -ت -ط -اع ألن -ن -ا ل ‰ث -ل ب-ل-دي-ة ب-ل-خ Òف-حسسب ب-ل
أصسبحنا نحمل رأية ألكرة ألقاŸية ،وهذه مرحلة ليسس
من ألسسهل تسسيÒها وتتطلب إألتفاف كل أألطرأف
حول ألفريق.

على أŸيدأن ،وهو أألمر ألذي نقوم به من خÓل عدم
أسس- -تصس- -غ- -ار أŸن- -افسس وأل- -ل- -عب ب- -ك -ل ق -وة ل -ت -ف -ادي
أŸفاجآات ،خاصسة أن أ÷مهور سسيكون معنا وسساهم
‘ أل -ن -ت -ائ-ج أل-ت-ي ح-ق-ق-ن-اه-ا ‘ أل-ك-أاسس .وأŸؤوّك-د أن
أ◊ظ يقف إأ ¤جانبنا ‘ عملية ألقرعة ألّننا سسنلعب
للمرة ألثالثة على ألتوأ‹ دأخل ألديار ،وعليه فإاّننا
سسنسستفيد من عاملي أألرضس وأ÷مهور ،وهو أمر جد
م -ه -م ‘ م -ث -ل ه -ذه أŸوأع -ي -د ،خ-اصس-ة ب-ع-د أل-ت-أاه-ل
ألتاريخي ألذي حّققناه ‘ ألدور ألسسابق على حسساب
أوŸبي أŸدية ،وألذي مكننا من كسسب ثقة كبÒة من
أ÷ماه ،Òوبالتا‹ فإان أآلمال معّلقة على ألÓعبÚ
لرفع ألتحدي ضسد شسباب ألزأوية مادأمت ألقرعة قد
أنصس -ف -ت -ن -ا م-رة أخ-رى ب-ال-ل-عب دأخ-ل أل-دي-ار ‘ ح-ال
ألتأاهل إأ ¤ربع ألنهائي ،ومن حقنا أن نتفاءل بالتأاهل
إأ ¤أŸربع ألذهبي كون أŸنافسسة ل تعÎف Ãعياري
ألن -ت -م-اء وأإلم-ك-ان-ي-ات ،وسس-نسس-ع-ى ل-ت-وظ-ي-ف ورق-ت-ي
أألرضس وأ÷مهور لكسسب ألرهان.

❊❊ صسحيح أنّ ألوضسعية أŸالية للفريق ليسست على
م -ا ي -رأم ل -ك -ن ك -ل م-ا أسس-ت-ط-ي-ع ق-ول-ه أّن-ن-ا سس-ن-ف-اج-ئ
ألÓعب ،Úوما عليهم أل رفع ألتحدي وألظفر بتأاشسÒة
ألتأاهل إأ ¤ألدور أŸقبل ،حيث نرأهن أك Ìعلى دعم
بعضس أŸقاول Úوألسسلطات أÙلية وألولئية ،لكن
كما قلت لقد –دثنا مع ألÓعب ،Úوأّكدنا لهم أّن
ألدأرة سستقوم برصسد منحة مغرية من أجل ألتأاهل،
وهو ما سسيحدث.

رششيد الطاوسشي (مدرب ششباب بلوزداد) لـ «الششعب»:

«تأاهلنا عن جدارة وأاظهرنا بأان الفريق Áلك شسخصسية قوية»

ب -ع -د ن -ه-اي-ة ال-دارب-ي ال-ع-اصش-م-ي بÚ
اŸولودية والششباب ،بفوز العميد ‘ الـ
 120دقيقة من اŸواجهة وتأاهله للدور
رب - -ع ال - -ن - -ه - -ائ- -ي م- -ن م- -ن- -افسش- -ة ك- -أاسس
ا÷مهورية ،اقÎبنا من مدرب الفريق
«برنارد كازو »Êالذي أاكد بأان التأاهل
مسش -ت -ح -ق وأان ف -ري -ق-ه أاك-د ب-أان-ه Áلك
ششخصشية قوية ‘ ،هذا ا◊وار:

وأسستحقاق أمام منافسس قوي وأختصساصسي هو أآلخر
‘ منافسسة كأاسس أ÷مهورية ،وÁكننا أن نتذوق حÓوة
ألفوز وألتأاهل ‘ هذأ ألدأربي ،خصسوصسا أننا أنطلقنا
‘ أŸبارأة Ãركب نقصس بعد تضسييعنا لضسربة أ÷زأء
وتلقينا هدف ألسسبق مباشسرة بعد ذلك عن طريق
قذفة أألو ¤لهم ‘ أللقاء ،وذلك جاء عكسس ›ريات
أŸوأجهة بعدما سسيطرنا على بدأية أŸبارأة وخلقنا
فرصسا عدة ،ما Áكنني ألحتفاظ به هو أن فريقي
بقي منتشسرأ بطريقة جيدة فوق أرضسية أŸيدأن وكان
مركزأ على أطوأر أŸبارأة و ⁄يتسسرع ويبحث عن
أل-ت-ع-دي-ل ب-ط-ري-ق-ة عشس-وأئ-ي-ة ،وب-العكسس “اما بعدما
ت-ل-ق-ي-ن-ا أل-ه-دف وضس-ع-ن-ا أل-ك-رة وب-ادرن-ا ل-ل-ه-جوم أمام
ترأجع لعبي ألشسباب و“كنا من تعديل ألنتيجة ‘
وقت م -ه-م ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ،ب-ع-ده-ا ب-ق-يت ألسس-ي-ط-رة ‘
أŸرحلة ألثانية دون Œسسيد لنتمّكن من –قيق ألفوز
‘ ألوقت بدل ألضسائع– ،قيق أنطÓقة سسيئة ‘

ورقة ألتأاهل ..لكن أألمور قد تكون صسعبة
أم-ام أل-ن-زع-ة أل-ه-ج-وم-ي-ة ل-ف-ريق تاجنانت
ألذي قد يسستفيد من «ألطفرة» أŸعنوية
بقدوم مدرب جديد.

وبالرغم من أن أ÷معية “لك حظوظا
ك - -بÒة ،إأل أن أŸع - -ن - -وي - -ات أŸرت - -ف- -ع- -ة
Ÿول -ودي -ة أل -ب -يضس ق-د ت-ع-ط-ي-ه-ا ق-وة أكÌ
Ùاولة –قيق أ‚از أخر بعد ذلك ألذي
–قق أمام نادي بارأدو.
أما ‘ بجاية ،فإان أŸوأجهة سستكون ‘
أل -ق -م -ة ب ÚأŸول-ودي-ة أÙل-ي-ة وألضس-ي-ف
مولودية وهرأن حيث أن «أŸوب» ألذي
ي -ن -افسس م -ن أج -ل ألصس -ع -ود أ ¤أل -رأب-ط-ة
أألو ¤يهتم كذلك Ãنافسسة ألكأاسس ألتي
تعطي دأئما دأفعا معنويا للفريق  ،سسيعمل
على ألطاحة Ãولودية وهرأن  ..و لو أن
«أ◊م -رأوة» –سس -ن -وأ ك -ثÒأ ه-ذأ أŸوسس-م
ب -ق -ي -ادة أŸدرب ب -وع -ك -از وي -ل -ع-ب-ون ك-رة
ج- -م -ي -ل -ة خ -ارج أل -دي -ار ‡ ..ا ي -ع -ن -ي أن
ألتنافسس سسيكون على أشسده أمسسية أليوم
بالنسسبة للفريق.Ú

❊ الشش- - - - - - -عب :ك- - - - - - -ي - - - - - -ف تسشÒ
التّحضشÒات Ÿباراة ششباب الزاوية؟
❊❊ صشالح حمÓوي :ألّتحضسÒأت تسسÒ
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للمولودية إأل ‘ أألشسوأط أإلضسافية.

لقصشاء ،لعبو
❊ بعد الهزÁة وا إ
الشش-ب-اب ت-أاث-روا ك-ثÒا م-ن ال-ن-اح-ية
اŸعنوية ،أال تظن بأان هذه الهزÁة
سشتؤوثر على مششوار الفريق ‘ باقي
مششوار البطولة؟

❊❊ ل أعتقد ذلك أنا هنا لهذأ أألمر بالذأت ،مباشسرة
بعد نهاية أŸوأجهة –دثت إأ ¤ألÓعب ‘ Úغرف
حفظ أÓŸبسس وشسكرتهم على ما قدموه فوق أرضسية
أŸيدأن ،وقلتها لهم با◊رف ألوأحد بأا Êفزت برجال
بعد موأجهة أŸولودية وهذه ألروح هي ألتي سستعيدنا
‘ م -ب -اري -ات أل -ب -ط -ول -ة ،ل -دي -ن-ا ف-ري-ق ‡ي-ز وسسÒف-ع
ألتحدي من أجل إأنقاذ ألفريق من شسبح ألسسقوط ،و‘
غ -رف أÓŸبسس ب -دأ أل -ت -ف -ك ‘ Òم -ب -ارأة بسس -ك-رة ي-وم
ألثÓثاء أŸقبل إأن شساء ألله ،ولهذأ ألسسبب بر›ة حصسة
تدريبية على ألسساعة ألعاشسرة صسباحا أ÷معة وسسنشسرع
‘ ألعمل للموأجهة أŸقبلة حتى ننسسى نهائيا ألهزÁة
أمام أŸولودية ونفكر Ÿا هو قادم.

ششعيب عليم (رئيسس ا–اد البليدة ) لـ «الششعب»:

«اŸعنويات العالية لÓعبÚ
سسÎفع من حظوظنا ‘ التأاهل»
عّ-ب-ر رئ-يسس إا–اد ال-ب-ل-ي-دة شش-ع-يب ع-ل-ي-م ‘ ح-وار خاصس
ن فريقه جاهز من أاجل خوضس غمار
÷ريدة «الششعب» ،أا ّ
م-واج-ه-ة ال-دور ث-م-ن ن-ه-ائ-ي السش-ي-دة ال-ك-أاسس ال-تي سشتجرى
اليوم ضشد نادي دفاع تاجنانت Ãلعب براكني ،خاصشة بعد
التحفيزات التي تلقاها كل الÓعب Úعقب نيلهم قسشطا من
مسشتحقاتهم واŸنحة التي وعدهم بها قبل مباراة السشاورة
م -ن ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي-ة ،وه-ذا م-ا ي-ع-ن-ي أان-ه-م وّف-روا ك-ل
ال -ظ -روف ال Ó-زم -ة م -ن أاج -ل ال -ف -وز وال -ت -أاه -ل ل -ل-دور رب-ع
النهائي.

م -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر أل-ذي ي-ع-ت Èأخ-تصس-اصس-ي ‘ ه-ذه
أŸنافسسة ،عندما قدمت للمولودية طالبو Êباأللقاب
 ‘ ..ألبطولة نحن دأئما ‘ ألسسباق وعدنا بقوة ‘
حاورته :نبيلة بوقرين
أÿمسس جولت أألخÒة وهدفنا تقليصس ألفارق على
رأئد ألÎتيب فريق شسباب قسسنطينة وسسنصسارع إأ¤
أ÷ولت أألخÒة Ùاول - -ة تضس- -ي- -ي- -ق أÿن- -اق ع- -ل- -ى ❊ الششعب :هل أانتم مسشتعّدون Ÿواجهة الدور
ألشسباب وخطف أŸركز أألول ولقب ألبطولة منه ،ثمن النهائي ‘ أاحسشن الظروف ؟
❊❊ ششعيب عليم :أكيد نحن جاهزون من أجل –قيق نتيجة
وعن كأاسس أ÷مهورية نحن ‘ ربع ألنهائي ومازأل
هناك موأجهت Úمن أجل بلوغ ألدور ألنهائي ،علينا أإيجابية خÓل أŸوأجهة ألتي سستجمعنا مع نادي دفاع تاجنانت ضسمن
ألدور ثمن ألنهائي من منافسسة كأاسس أ÷مهورية ،وعيننا على ألتأاهل
موأصسلة ألعمل حتى نبلغ أهدأفنا.

❊ ال- -ي- -وم ك- -ن- -ت- -م م -ن -ق -وصش Úم -ن
الناحية الهجومية لكنكم رغم ذلك
 ⁄ت- -ق- -وم- -وا ب- -اسش- -ت- -دع -اء اŸه -اج -م
«عريبي»Ÿ ،اذا يعود ذلك؟

❊❊ أنا بالنسسبة ‹ أألمور ألتقنية وأألمور ألتي –دث
بيني وب ÚألÓعب Úتبقى دأخل غرف حفظ أÓŸبسس،
هذه أختيارأتي وأ–مل مسسؤووليتها كاملة ،أظن بأان
ألتجربة ألتي عشستها خÓل مسسÒتي ألتدريبية خرجت
ف-ي-ه-ا ب-ن-ت-ي-ج-ة وح-ي-دة ب-أان ع-نصس-ر ألنضس-باط وأحÎأم
قرأرأت أŸدرب هو ما يجعل من أÛموعة أن تكون
متكاملة وهو سسّر ألنجاح ،أŸدرب هو ألوحيد ألذي
ي- -ق- -رر م -ن يشس -رك ‘ أل -ل -ق -اء م -ن ع -دم -ه وي -ت -ح -م -ل
مسسؤوولياته كاملة  ،أŸدرب هو ألذي يجب أن يفرضس
‘ منطقه على ألÓعب Úحتى يكون هناك جو مÓئم
ل -ل -ع -م -ل و–ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج إأي -ج-اب-ي-ة ،أشس-ج-ع ألÓ-ع-بÚ
وأع -اق -ب -ه -م ح Úي -ل -زم وه -ذأ أألم -ر ل -يسس إأقصس -اء ت-ام
سس -أاع -ال -ج أŸوضس -وع م -ع -ه ‘ غ -رف ح -ف -ظ أÓŸبسس،
ألÓعب ألذي يحب أن يكون ‘ قائمة  18لعبا وأن
يكون حاضسرأ ‘ ألتشسكيلة أألسساسسية يجب أن يتوفر فيه
جانب من ألنضسباط وأ◊ضسور ‘ ألتدريبات بصسفة
مسسÎسس -ل -ة وأن-ع-دأم أل-ت-أاخ-ر ،وح-ت-ى ن-نصس-ف ألÓ-ع-بÚ
أŸنضسبط Úتتم بهذه أÿطوأت وهي فرصسة بالنسسبة
لهم من أجل ألÈوز وألظهور ،ومهما كان أسسم ألÓعب
يجب أن يفرضس ألنضسباط ‘ ،كرة ألقدم أ◊ديثة ل
وجود للنجوم ،ألنجم ألوحيد هو ألفريق وأÛموعة
ألتي تكّونه.

بأاهمية أللقاء ،وهم مشسكورين على ذلك.

لضش- -اف- -ة ال- -ت- -ي ج- -اء ب- -ه- -ا اŸدّرب
❊ م - -ا ه - -ي ا إ
ا÷ديد؟

❊❊ أŸدّرب قّدم إأضسافة كبÒة للفريق منذ توليه أŸهمة بدليل أننا ⁄
ننهزم لثÓث جولت متتالية ،وهذأ رأجع إأ ¤ألدور ألكب Òألذي يقوم به
خاصسة من ناحية فرضس ألنضسباط وألنسسجام ب Úعناصسر ألتشسكيلة ،كما
أّنه عرف كيف يسس Òأإلمكانيات أŸوجودة ‘ أÛموعة ،وهذأ ما جعله
ينجح إأ ¤حد أآلن ،حيث فزنا على نادي ألسساورة ثا ÊألÎتيب ‘
ألبطولة ،إأضسافة إأ ¤ألتعادل ألثم Úضسد شسبيبة ألقبائل وأقصسينا جمعية
وهرأن من ألكأاسس ،وهذأ ما يعني أن معنويات ألÓعب Úمرتفعة من أجل
أŸوأصسلة ‘ نفسس أŸسستوى ◊صسد نتائج إأيجابية أخرى تخرج ألفريق
من ألوضسع ألصسعب ألذي مرة ‘ بدأية أŸوسسم ألكروي.

❊ م -ا ه -و ال -ه -دف اŸسش ّ-ط -ر م -ن م -ن -افسش -ة ك -أاسس
ا÷مهورية؟

للدور ربع ألنهائي بالنظر إأ ¤طعم أإلنتصسار ضسمن هذه أŸنافسسة Ÿا لها
من ‡يزأت من كل ألنوأحي ،ولهذأ فإان ألÓعب Úعلى أ” أإلسستعدأد
للمبارأة بحول ألله.

❊ كيف ح ّ
ضشر” لهذه اŸواجهة اŸهّمة؟

❊❊ ألّتحضسÒأت كانت عادية ،أÛموعة تتدّرب Ãعدل حصسة ‘ أليوم
بدأية من ألسساعة ألعاشسرة صسباحا باسستثناء عشسية أŸوأجهة برمج ألطاقم
ألفني حصسة تدريبية خفيفة ‘ أŸسساء ،وأألمور كلها تسس ‘ Òألطريق
ألصسحيح إأ ¤حد أآلن من أجل ألفوز بهذه أŸوأجهة وألÓعب Úقدموأ
أإلضسافة ألÓزمة من خÓل ألعمل بكل جدية ألنهم على درأية تامة

❊❊ لقد حّفزنا ألÓعب Úمن خÓل دفع قسسط من مسستحقاتهم ،وبعد
أجتماع صسبيحة أÿميسس قدمنا لهم أŸنحة ألتي وعدناهم بها قبل
موأجهة شسبيبة ألسساورة ،كما أنهم سسيسستفيدون من منحة خاصسة إأذأ
“كنوأ من –قيق ألفوز ‘ ألدور ثمن ألنهائي ،وهذأ رأجع إأ ¤أهمية
منافسسة كأاسس أ÷زأئر ،ومن دون شسك نطمح إأ ¤ألذهاب بعيدأ ‘ هذه
ألسسنة ،ولهذأ وّفرنا كل ألظروف وأألجوأء أÓŸئمة حتى نتمّكن من
ألوصسول إأ ¤هدفنا ،وÃا أن كرة ألقدم ل تعرف أŸسستحيل نريد ألوصسول
إأ ¤ألنهائي ،وهذأ حافز من نوع آأخر لÓعب Úحتى يقدموأ أألفضسل فيما
تبقى من مباريات ألبطولة ألوطنية.

لزم -ة اŸال -ي-ة ال-ت-ي ط-ال-ت-ك-م
❊ ه -ل Œاوز” ا أ
خÓل اŸوسشم ا◊ا‹؟

ت - - - -زخ - - - -ر أل - - - -ك- - - -رة
أ÷زأئرية بأاسسماء كبÒة
‘ م - - -رك - - -ز ح- - -رأسس- - -ة
أŸرم - - - - -ى ،ح - - - - -يث أّن
أل- -ع- -دي- -د م- -ن أ◊رأسس
سس -اه -م -وأ ك-ثÒأ ‘ ف-وز
أألندية باأللقاب
وت - - -أاّل- - -ق- - -وأ ضس- - -م- - -ن
أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ،م-ن
ب -ي -ن -ه-م أ◊ارسس أل-ب-ارع
م- -ه -دي سس -رب -اح ،أل -ذي
عرف بصسرأمته ألكبÒة
وح - -ن - -ك - -ت- -ه ‘ أصس- -عب
أل- - - - - - -ظ - - - - - -روف ،وذلك
ب-ت-دخÓ-ت ‘ أŸسس-توى
إلع -ط -اء أل-ث-ق-ة أل-ك-بÒة
لبقية ألÓعب.Ú
وكل أ÷مهور أ÷زأئري ألذي تابع أول مشساركة جزأئرية ‘
كأاسس ألعا ⁄باسسبانيا عام  198٢يتذّكر ألدور ألكب Òألذي قام به
سسرباح ‘ ألفوز ألتاريخي للمنتخب ألوطني أمام نظÒه أألŸاÊ
‘ خيخون.
لكن مسسÒة أ◊ارسس رقم وأحد لـ «أÿضسر» منذ سسنوأت عديدة
ل تقتصسر على هذه أÙطة ،وإأ‰ا صسنع لنفسسه أسسم سسطع ‘
سسماء ألكرة أ÷زأئرية بإامكانياته ألكبÒة وتفانيه ‘ ألعمل.
مهدي سسرباح من موأليد  3جانفي  1953با÷زأئر ألعاصسمة،
بدأ مشسوأره ألرياضسي ضسمن أصساغر نادي «ألرأما» ‘ عام 19٦٤
قبل أن ينتقل أ ¤أحد أألندية ألعاصسمية ألكبÒة ،وهو أ–اد
أ÷زأئر ألذي لعب ضسمنه ‘ أألصسناف ألصسغرى ليتحول أ ¤فريق
شسبيبة ألقبائل عام  19٧٢لتبدأ مسسÒة غنية باأللقاب ضسمن هذأ
ألفريق ،وألذي تّوج معه بـ  ٤ألقاب للبطولة ألوطنية (،19٧٤ ،19٧3
 ،19٧٧و )198٠كما نال كأاسس أ÷مهورية عام .19٧٧
و–ّول سسرباح بعد ذلك ‘ عام  198٠إأ ¤نادي رأئد ألقبة ألذي
كان يضسم عدة لعب Úدولي Úعلى غرأر عصساد ،قاسسي سسعيد ،أيت
شسقو...وتأالق هذأ ألفريق بشسكل كب Òوتوج بلقب ألبطولة ألوطنية
عام  .1981وبعد مونديال أسسبانيا  198٢خاضس سسرباح Œربة
أحÎأفية بنادي مانيسس مونريال ألكندي Ÿوسسم وأحد ،قبل أن
يعود أ ¤نادي رأئد ألقبة ويلعب ضسمن صسفوفه إأ ¤غاية .198٦
وباŸوأزأة مع مسسÒته مع أألندية ،فإان سسرباح خاضس ّ ﬁ
طات
«لمعة» مع أŸنتخب ألوطني ‘ «أŸرحلة ألذهبية» كونه يعتÈ
من ب Úركائز «أ÷يل ألذهبي للثمانينات من ألقرن أŸاضسي،
حيث أن مسسÒته مع «أÿضسر» بدأت بنجاح كب ،Òحيث كان
أ◊ارسس أألسس -اسس -ي ل -ل -م -ن -ت -خب أل-وط-ن-ي أل-ذي تّ-وج ب-اŸي-دأل-ي-ة
ألذهبية أللعاب ألبحر أألبيضس أŸتوسسط عام  19٧5با÷زأئر،
وه -ذأ ب -ق -ي-ادة أŸدرب رشس-ي-د ﬂل-و‘ ،وتّ-وج ك-ذلك ب-اŸي-دأل-ي-ة
Óلعاب ألفريقية عام  19٧8با÷زأئر.
ألذهبية ل أ
كما نال أŸيدألية ألÈونزية ‘ ألعاب ألبحر أŸتوسسط بسسبليت
عام  ،19٧9ونشسط مع أŸنتخب ألوطني أŸبارأة ألنهائية لكأاسس
 ·Óعام  198٠بنيجÒيا ،ولعب مونديال إأسسبانيا عام
أفريقيا ل أ
.198٢
وألشسيء ألذي طبع مسسÒته مع ألفريق ألوطني هو بقاءه Ÿدة
 11سسنة كاملة ‘ صسفوف «أÿضسر» من  19٧5أ ¤غاية ،198٦
حيث لعب  ٦٢مبارأة دولية.
وكل أŸدأفع Úألذين لعبوأ مع سسرباح كانوأ يلعبون بارتياح
بالنظر للعزÁة وألثقة وألذكاء لهذأ أ◊ارسس ألبارع ،سسوأء ألثنائي
‡ا يؤوكد أإلمكانيات ألكبÒة
كدو – معزيز أو قندوز – قريشسي ّ
لهذأ أ◊ارسس ألذي –ّول بعد أعتزأله أللعب أ ¤عا ⁄ألتدريب
Ÿنصسب حارسس أŸرمى لتقد Ëمعارفه للحرأسس ألشسبان ،حيث
عمل بنادي أ–اد ألبليدة ،شسباب بلوزدأد ،شسبيبة بجاية ونادي
ألسسد ألقطري ،كما أّنه شسغل منصسب مسساعد أŸدرب لبعضس
ألأندية.
❊❊ أألمور بدأت تتح ّسسن ‘ هذه ألفÎة بعدما تلقينا مسساعدة من
ألسسلطات أÙلية وألرجال ألذين سساندونا ،وهم مشسكورين على ذلك
حيث قمنا بدفع قسسط من مسستحقات ألÓعب Úخاصسة أنهم قدموأ كل ما
عليهم رغم ألظروف ألصسعبة ألتي مر بها ألنادي ‘ بدأية أŸوسسم ،وحاليا
سسنكون عند وعدنا وشسرعنا ‘ دفع أألجور ،وسستكون ألدفعات ألقادمة ‘
ألقريب بحول ألله ،وكل هذأ سسÒفع أك Ìمن معنويات أÛموعة من أجل
ألÎك -ي -ز ع -ل -ى أل -ع -م-ل ‘ أŸي-دأن ،وأن-ا شس-خصس-ي-ا ت-ك-ل-مت م-ع ألÓ-ع-بÚ
ووعدتهم أنهم سسينالون منحة خاصسة إأذأ فازوأ أمام تاجنانت.

❊ ك-ي-ف ت-ن-ظ-رون ل-ب-اق-ي م-واج-ه-ات ال-ب-ط-ول-ة
صشعبة للفريق؟
بالنظر للوضشعية ال ّ

❊❊ أكيد أّن قادم أŸوأجهات لن تكون سسهلة وكلّها مباريات كأاسس ألنّ
نقاطها مهمة بالنسسبة لنا للخروج من ألوضسع ألصسعب ألذي نحن فيه،
خاصسة عندما نلعب ‘ ميدأننا سسنعمل على إأبقاء ألنقاط ‘ ألديار
وألÎكيز أك Ìخارج ملعبنا ÷مع أك Èعدد من ألنقاط لتفادي ألسسقوط
رغم صسعوبة أŸأامورية ،إأل أنه من ألناحية أ◊سسابية  ⁄تنتهي أŸنافسسة
وسسنلعب إأ ¤غاية آأخر جولة من خÓل تسسي Òأللقاءأت ألوأحد تلو أآلخر
ل -ت -ف -ادي ألضس-غ-ط وه-ذه ه-ي أإلسسÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-ي سس-ن-ت-ب-ع-ه-ا إأضس-اف-ة إأ¤
إأسستغÓل أŸشساكل ألتي تعا Êأغلب ألفرق ألتي سسنسستقبلها مسستقب Óعلى
غرأر إأ–اد أ◊رأشس ،إأ–اد بسسكرة ودفاع تاجنانت.

❊ ماذا تقول لÓعب Úوا÷مهور البليدي؟

❊❊ عناصسر ألفريق مشسكورون على تفهم ألوضسع ألذي مر به ألفريق ‘
ألبدأية ،أما أ÷مهور فهو رأئع وحافز قوي لنا ألنه دأئما يسساند ألنادي
ويشس -ج -ع -ه ح -ت -ى ‘ أألوق -ات ألصس -ع -ب -ة ب -ق-ي م-ع-ن-ا ورف-ع م-ن م-ع-ن-وي-ات
أÛم-وع-ة ،ون-ح-ن ن-ع-ده أن أألم-ور سس-ت-ك-ون أفضس-ل وأل-ن-ت-ائ-ج أإلي-ج-اب-ي-ة
سستتوأصسل بعدما عادت ألثقة لÓعب ‘ ÚألفÎة أألخÒة ،و‘ كرة ألقدم ل
يوجد مسستحيل.
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ع Èعن طموحه ‘ قيادة الفريق لضسمان البقاء

سشليمأ« :Êسشعيد بأنضشمأمي إا ¤نيوكأسشتل وأا“نى أان أاقدم اإلضشأفة»
أاب-دى إاسسÓ-م سس-ل-ي-م-ا Êسس-عادته
ب -ا’نضس -م -ام ل -ف -ري-ق ن-ي-وك-اسس-ت-ل
ا’‚ل -ي-زي ع-ل-ى سس-ب-ي-ل ا’ع-ارة
ا ¤غ -اي -ة ن -ه -اي -ة اŸوسس -م ،ح -يث
“نى ان يسساهم ‘ –قيق الفريق
لنتائج جيدة ‘ اŸباريات اŸقبلة
التي وصسفها بالصسعبة.
عمار حميسسي
 ⁄يفوت سسليما Êالفرصسة ليؤوكد ان تواجد
اŸدرب ا’سس-ب-ا Êب-ي-ن-ي-ت-ي-ز ح-ف-زه ع-ل-ى قبول
ع -رضص ن -ي -وك-اسس-ت-ل خ-اصس-ة ان-ه م-ن اŸدربÚ
اŸعروف Úعلى اŸسستوى العاŸي من خÓل
ت -دري -ب-ه ان-دي-ة ل-ي-ف-رب-ول ،ان Îم-يÓ-ن-و وري-ال
مدريد.
و“نى الÓعب السسابق لفريق ليسس Îسسيتي
ان يكون عند حسسن ظن انصسار فريقه ا÷ديد
ن-ي-وك-اسس-ت-ل م-ؤوك-دا ان-ه ي-ع-رف ج-ي-دا شس-غ-ف-هم
بالفريق ورغبتهم الكبÒة ‘ رؤويته يتواجد ‘
مرتبة افضسل من التي يتواجد فيها.
عبّر سسليما Êعن سسعادته با’نضسمام لفريق

ن -ي -وك -اسس -ت -ل ح -يث ق -ال «ان -ا سس -ع -ي -د ل-ل-غ-اي-ة
بإانضسمامي لفريق كب Òمثل نيوكاسست الذي
Áلك ت- -اري- -خ- -ا ك- -بÒا ه- -ن- -ا ‘ ا‚لÎا ب -ع -د
اأ’لقاب التي فاز بها من قبل رغم الوضسعية
الصس -ع -ب -ة ال -ت -ي ي -ت -واج -د ف -ي -ه -ا واع -ت -ق-د ان
انضسمامي للفريق على سسبيل ا’عارة فرصسة
مهمة ‹ من اجل اثبات قدراتي ومسساعدة
ال -ن -ادي ع -ل -ى –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج افضس -ل خ Ó-ل
اŸباريات اŸقبلة التي سستكون صسعبة Ãا ان

اŸنافسسة مفتوحة امام جميع اأ’ندية خاصسة
اŸتواجدة ‘ اسسفل الÎتيب».
ولعب مدرب الفريق دورا ‘ اقناع سسليماÊ
ب- -ا’نضس -م -ام ل -ن -ي -وك -اسس -ل ح -يث ق -ال ه -داف
«اÿضسر» ‘ هذا اÿصسوصص « بينيتيز مدرب
كب Òومعروف على اŸسستوى العاŸي ،خاصسة
ان -ه اشس -رف م -ن ق -ب-ل ع-ل-ى ان-دي-ة ك-بÒة م-ث-ل
ليفربول وان ÎميÓنو اضسافة ا ¤ريال مدريد
و ت -واج -ده ‘ ن-ي-وك-اسس-ت-ل اضس-اف-ة ك-بÒة ل-ه-ذا
الفريق و’ اخفي عليكم انه اقنعني بالتواجد
‘ الفريق رغم العروضص الكثÒة التي تلقيتها
ل -ك-ن-ه ل-عب دورا ك-بÒا ‘ اق-ت-ن-اع-ي ب-ال-ع-رضص
اŸق- -دم وا“ن- -ى ان اك -ون ع -ن -د حسس -ن ظ -ن -ه
خاصسة انه يراهن على كثÒا من اجل انعاشص
هجوم الفريق من خÓل تسسجيل ا’هداف».
و“نى سسليما Êان يكون عند حسسن ظّن
ا’نصس -ار ح -يث ق -ال «ل -ق-د ال-ت-ق-يت ع-ددا م-ن
انصسار نيوكاسستل قبل اجراء الفحصص الطبي
واك -دوا ت-ف-اؤول-ه-م ب-ن-ج-اح-ي ‘ ال-ف-ري-ق وه-ذا
اأ’مر يحفز ÊكثÒا على العمل وا’جتهاد ‘
التدريبات من اجل بلوغ مسستوى افضسل واأ’هم
ان اكون عند حسسن ظنهم خاصسة انني اعرف
جيدا شسغفهم بحب الفريق».

–ويÓت:

كأاسس العا ⁄للمبارزة إاناث

اŸنأفسشة Œري ‘ أاجواء تنظيمية ‡يّزة

ان-ط-ل-قت ،أامسس ،م-ن-افسسة كأاسس
ال -ع -ا ⁄ل -ل -م -ب -ارزة (شس-يشس) إان-اث
كÈي -ات ب -ق -اع -ة ح -رشس -ة حسس-ان
والتي سستجري على مدار  ٣أايام،
تسس -ع-ى خÓ-ل-ه-ا اŸب-ارزات الÓ-ئ-ي
Áث-لن  25دول-ة ،ب-ي-نها ا÷زائر،
إا– ¤ق- -ي- -ق ن- -ت- -ائ- -ج إاي- -ج- -اب- -ي- -ة
للصسعود إا ¤منصسة التتويج.
نبيلة بوقرين
شس -ه -د ال -ي -وم اأ’ول م -ن اŸن -افسس -ة م-رح-ل-ة
التصسفيات التي جمعت ب 140 Úمبارزة وكانت
اأ’جواء رائعة خاصسة ‘ ا÷انب التنظيمي
بشسهادة كل الوفود اŸتواجدة با÷زائر.
ف -ي -م -ا Œري ال -ي -وم اŸواج -ه -ات ال-ن-ه-ائ-ي-ة
بالنسسبة للفردي والتي سستعرف منافسسة قوية
ب Úب- -طÓ- -ت ال- -ع- -ا ⁄وأاوŸب- -ي- -ة ع -ل -ى غ -رار
التونسسية إاناسص بوبكر بالنظر إا ¤أاهمية هذه
اÙطة ÷مع أاك Èعدد من النقاط لرفع

’كادÁية تتويج
برناوي :ا أ
لعمل طويل
وبهذا الصسدد أاكد الرجل اأ’ول على الهيئة
ا÷زائرية للمبارزة عبد الرؤووف برناوي ل
الشس -عب أان -ه -م ج-د ف-خ-وري-ن ل-ه-ذه اإ’‚ازات

قائ« ÓاŸنافسسة إانطلقت ‘ ظروف مواتية
ال- -تصس -ف -ي -ات ال -ت -ي ج -رت ال -ي -وم ‘ اأ’وق -ات
اŸضسبوطة و ⁄يكن أاي تأاخ Òوا◊مد لله
ا÷ميع إاسستحسسن ا÷انب التنظيمي وهذا ما
يؤوكد ‚اح ا÷زائر ‘ إاحتضسان هذا العرسص
العاŸي الكب Òلرياضسة اŸبارزة ،بداية من
وصس- -ول ال- -وف- -ود وإا ¤غ- -اي -ة ب -داي -ة ع -م -ل -ي -ة
التصسفيات».
أاضس -اف ﬁدث -ن -ا ‘ ذات السس -ي -اق «إاف -ت -ت-اح
اأ’كادÁية الدولية لتكوين خÈاء ‘ اŸبارزة
با÷زائر حدث مهم ‘ العا ⁄بالنسسبة للعبة
وسسيحضسر مراسسيم اإ’فتتاح باسسكال تاشص وهو
–Óاد ال-دو‹،
عضس -و اŸك -تب ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل  -إ
خ -اصس -ة ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر وأاف-ري-ق-ي-ا وال-ت-ي
أاع -تÈه -ا ث -م -ار سس -ن -وات ع -دي -دة م-ن ال-ع-م-ل
اŸسستمر ‘ اŸيدان على كل اأ’صسعدة كلل ‘
اأ’خ Òبهذه اأ’كادÁية التي سسيكون لها دور
هام مسستقبÿ Óدمة هذه الرياضسة ونحن جد
فخورين Ÿا حققناه إا ¤حد اآ’ن أ’ن ا÷زائر
سستكون قبلة Èÿاء كبار سسيدرسسون هنا وهذا
مفخرة وتتويج لنا».

البطولة الو’ئية للرمي باŸسسدسس ب Úمصسالح الشسرطة بأامن ميلة

تألق Ÿهششهشش نعمأن لدى الرجأل وبوختألة سشأمية عند اإلنأث
عادت اŸرتبة اأ’و ‘ ¤فئة الرجال ‘ البطولة الو’ئية للرمي
باŸسسدسص ب Úمصسالح أامن ميلة Ãدرسسة الشسرطة Ãيلة ،التي نظمت
مؤوخرا ،إا ¤حافظ أاول للشسرطة Ÿهشسهشص نعمان ب ـ 160من  200نقطة،
أاما اŸرتبة الثانية فعادت إا ¤حافظ أاول للشسرطة راشسدي سسفيان ب ـ
 155نقطة ،فيما عادت اŸرتبة الثالثة Ÿفتشص الشسرطة دربال كمال ب ـ
 152نقطة.
أاما ‘ فئة اإ’ناث فاحتلت اŸرتبة اأ’و ¤حافظ الشسرطة بوختالة
سسامية ب ـ  133من  200نقطة ،وجاءت حافظ الشسرطة عاقب صسÈينة ‘
اŸرتبة الثانية ب ـ  123نقطة ،فيما حلّت عون الشسرطة غوا‹ أامينة
باŸرتبة الثالثة ب ـ  86نقطة.
يذكر ،أان البطولة الو’ئية للرمي باŸسسدسص ب Úمصسالح الشسرطة تعّد

أاعرب الدو‹ ا÷زائري سسفيان
ه- -ن- -ي ع- -ن «سس- -ع -ادت -ه ال -ك -بÒة»
ب-ت-وق-ي-ع-ه ع-ل-ى ع-ق-د Áت-د ل-ثÓث
سسنوات ونصسف مع نادي سسبارتاك
م -وسس -ك -و ال -روسس -ي ق -ادم-ا ل-ه م-ن
نادي اندرÿت البلجيكي.
وأاختار سسفيان هني الذي كان
ك- -ذلك ﬁط اه- -ت- -م- -ام ال- -ف -ري -ق
ا’‚ل- -ي- -زي ب- -رن -ل -ي ‘ ،ن -ه -اي -ة
اŸطاف ا’لتحاق بالفريق الروسسي الذي قدم
عرضص أاحسسن على حّد تقدير الÓعب.
وبهذا اÿصسوصص أاوضسح هني« :كان هناك
عدة امور وجب ضسبطها قبل التوقيع على
العقد  )...لكن اŸهم ‘ اأ’مر أانني سسعيد
جدا بالتحاقي بالفريق الروسسي مضسيفا« :كل
’عب يحلم باللعب ‘ البطولة ا’‚ليزية،
لكنني شسعرت ‘ هذه الفÎة انّ سسبارتاك
م -وسس-ك-و ب-ج-اج-ة ÿدم-ات-ي أاك Ìم-ن ب-رن-ل-ي.
العرضص الدي قدمه سسبارتاك موسسكو كان
اأ’حسسن بالنسسبة ‹ «كما حرصص سسفيان هني
ع-ل-ى ت-وضس-ي-ح-ه ل-لصس-ح-ي-ف-ة ال-ب-ل-ج-يكية «آاخر
سساعة «.
وكا النادي الروسسي قد اعلن يوم اأ’ربعاء:
«ان -ه وق -ع م -ع ن -ادي ان -در’خت ع -ل -ى ع -ق-د

ان- -ت- -ق- -ال الÓ- -عب ال -دو‹
ا÷زائ -ري سس -ف -ي -ان ه-ن-ي.
و”ّ ا’تفاق على انضسمام
الÓ- -عب صس -احب  27سسنة
بعقد مدته ثÓث سسنوات
ونصس- - - -ف» ،غ Òأان ن - - -ادي
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ال -روسس -ي -ة ⁄
يكشسف عن قيمة الصسفقة.
م - -ن ج - -ه- -ت- -ه- -ا ،ق- -درت
الصس -ح -اف -ة ال -ب -ل-ج-ي-ك-ي-ة ق-ي-م-ة ان-ت-ق-ال ’عب
ان- -درÿت ا ¤ن- -ادي ال -ع -اصس -م -ة ال -روسس -ي -ة،
صساحب اŸركز الثالث ،ب 8مÓي Úأاورو ،فيما
سسيتقاضسى هني على مبلغ مليون ونصسف أاورو
‘ السسنة.
و‘ رّده عن سسؤوال حول سسعيه الهروب من
ا’ن-ت-ق-ادات ال-ك-ثÒة وصس-ف-ارات ا’سس-ت-ه-ج-ان
التي كان يتعرضص لها من قبل مناصسري فريق
اندرÿت أاّكد هني» :انا ’ اعŸ Òثل هاته
التصسرفات اي اهمية ،وكل ما ‘ ا’مر انني
تلقيت عرضسا جيدا ’ Áكن رفضسه».
وتعود البطولة الروسسية ا ¤عجلة الدوران
يوم  4مارسص اŸقبل ،حيث يتوجه زمÓء هني
إا ¤ا÷ار لوكوموتيف موسسكو اŸتصسدر بفارق
 8نقاط على مÓحقيه زينيت وسسبارتاك.

اŸنتخب الوطني يواجه نظÒه اŸأ‹ ‘ مقأبلت ÚوديتÚ

وم- - - -ع- - - -ل- - - -وم أاّن الÓ- - - -عب
ا÷زائ- -ري ،ك -ان ق -د ال -ت -ح -ق
شس -ه -ر ج -ان-ف-ي  ،2017ب -ن -ادي
م- -ي- -دلسسÈورغ ب- -ع- -ق- -د Áت- -د
لسس - -ن- -ت Úونصس- -ف ،ل- -ك- -ن- -ه ⁄
يتمكن من فرضص وجوده ‘
ال -تشس -ك-ي-ل-ة اأ’سس-اسس-ي-ة ب-دل-ي-ل
مشس -ارك -ت -ه م -ع ال -ف -ري -ق م ّ-رة
واحدة طيلة سسنة كاملة .
وي-ذك-ر اّن ن-ادي ن-وت-ي-ن-غ-هام
فورسست ،يحتل اŸركز الـ ‘ 15البطولة ا’‚ليزية (القسسم الثا)Ê
Ãجموع  35نقطة ،بعد مرور  29جولة من اŸنافسسة ،رفقة نادي
ميلوال ،وبفارق شساسسع عن اŸتصسدر والفÒهامبتون Ãجموع  65نقطة.

Óل-ع-اب
رصس-ي-ده-ن م-ن أاج-ل ضس-م-ان ال-ت-أاه-ل ل -أ
اأ’وŸب-ي-ة ب-ط-وك-يو  2020أ’ن دورة ا÷زائ- - -ر
مصسنفة من طرف اإ’–اد الدو‹ للمبارزة.
ك -م -ا سس -نشس -ه -د ال -ي -وم اإ’ن -ط Ó-ق ال-رسس-م-ي
Óك-ادÁي-ة ال-دول-ي-ة ل-ت-ك-وي-ن خÈاء اŸب-ارزة
ل -أ
وه -ي ال -وح -ي -دة ‘ ال -ق -ارة اأ’ف -ري -ق -ي -ة وك -ل
ال -ت -ك -ال-ي-ف ك-انت ع-ل-ى ع-ات-ق اإ’–اد ال-دو‹
وذلك راجع إا ¤الدور الكب Òالذي تقوم به
اإ’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة م -ن أاج -ل خ -دم-ة ه-ذه
الرياضسة بدليل أان اإ’–اد الدو‹ منحنا شسارة
تنظيم ثÓث بطو’ت كÈى وهي كأاسص العا⁄
شس -يشص إان -اث كÈي -ات ،ب -ط -ول-ة ال-ع-ا ⁄لسس-ي-ف
ا◊سس- -ام رج- -ال أاك -اب -ر وإان -اث أاواسس -ط ،ك -م -ا
سسنشسهد اليوم مواجهة ودية مثÒة Œمع بÚ
أابطال دولي Úوأابطال أافارقة.

«ششعرت أان سشبأرتأك موسشكو بحأجة ÿدمأتي أاك Ìمن برنلي»

 ·Óلكرة القدم النسسوية:
–سسبا لتصسفيات كأاسس أا· افريقيا ل أ

قديورة يعود إا ¤نأدي نوتينغهأم فوريسشت
عاد الدو‹ ا÷زائري عد’ن قديورة ›ددا ا ¤نادي نوتينغهام
فورسست الذي ينشسط ‘ البطولة ا’‚ليزية (القسسم الثا ،)Êبعقد Áتد
ا ¤سسنت Úونصسف ،قادما له من نادي ميدلسسÈوغ ا’‚ليزي ،حسسب ما
أاعلن عنه الفريق ع Èموقعه الرسسمي على شسبكة ا’نÎنت.
وبانتقاله هذا ،يكون اŸدافع الدو‹ ا÷زائري ( 32سسنة) ،قد سسجل
عودته ا ¤الفريق الذي أامضسى فيه فÎات جيدة ما ب 2012( Úا¤
 ،)2013باعتبار أان هذا الفريق هو الوحيد الذي قضسى فيه الÓعب
موسسما كام Óدون انقطاع منذ بداية مشسواره الكروي.
و‘ Œربته السسابقة مع الفريق ا’‚ليزي ،سسجل الÓعب السسابق ‘
نادي واتفورد اربعة اهداف ‘  61مشساركة (‘ جميع اŸنافسسات).
و‘ ه -ذه ال -ت -ج -رب -ة ا÷دي -د سس -ي -ل-عب ق-دي-روة –ت ق-ي-ادة اŸدرب
ا’سسبا Êايتور كارانكا الذي كان يشسرف عليه عندما التحق بصسفوف
ميدلسسÈوغ ‘ سسنة .2017

سسفيان هني:

تصسفوية مؤوهلة للبطولة ا÷هوية التي سستقام نهاية فيفري ا÷اري
بو’ية تبسسة ،شسارك ‘ هذه ا’خّÒة 45 ،شسرطيا منهم 13من العنصسر
النسسوي.
Óمن الوطني  -حسسب خلية ا’عÓم
وتهدف اŸديرية العامة ل أ
وا’تصس -ال ب -أام -ن م -ي -ل -ة  ،-م -ن خ Ó-ل ه -ذه ال -ت-ظ-اه-رات إا ¤ت-رسس-ي-خ
اŸم -ارسس -ة ال -ري -اضس -ي -ة ‘ صس -ف -وف الشس -رط -ة سس -ي -م -ا ري -اضس-ة ال-رم-ي
باŸسسدسص لكونها من صسميم العمل الشسرطي ،كما تعت Èهذه البطولة
فرصسة ’لتقاء شسرطي Úمن ﬂتلف اŸصسالح وﬂتلف الرتب لتبادل
اÈÿات ‘ ›ال الرمي باŸسسدسص.

ميلة :خالد .ع

سس- -ي -واج -ه اŸن -ت -خب
ال-وط-ن-ي ال-نسس-وي ل-ك-رة
القدم (أا) ،نظÒه اŸا‹
‘ م- -ق -اب -ل -ت Úودي -ت،Ú
خ Ó- - - - - - - - - - - - - -ل الÎبصص
ا’عدادي الذي Œريه
ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-وط-نية ا¤
غ -اي -ة  11فÈاي- -ر ا÷اري ب -اŸرك -ز ال -ف -ن -ي
ال -وط -ن-ي بسس-ي-دي م-وسس-ى (ا÷زائ-ر)– ،سس-ب-ا
لتصسفيات كأاسص أا· افريقيا سسيدات اŸقررة
بغانا ( ،)2018حسسب ما افادت به ا’–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم (الفاف) ع Èموقعها
الرسسمي.
وأاوضسحت ا’–ادية انّ اŸنتخب الوطني
النسسوي ا÷زائري الذي سسيواجه فيه منتخب
السسنيغال ذهابا شسهر افريل اŸقبل ،سسيلعب
مقابلت Úوديت Úامام تشسكيلة ما‹ خÓل هذه
اÙطة ا’عدادية.
وأاضساف نفسص اŸصسدر ،أانّ اŸدرب الوطني
ع -زال -دي-ن شس-ي-خ ق-د وج-ه ال-دع-وة لـ’ 27عبة
للمشساركة ‘ هذه الÎبصص ا’عدادي.

قائمة الÓعبات
اŸدعوات للÎبصس:
ح -ب -ي -ب -ة سس -ع -دو ،زي-نب
ق- -ن- -دوسس- -ي ،اسس- -م -اء اوداح،
زه- -ور ب -وسس -بسس -ي ،ف -اط -م -ة
ب- -ارة ،ك- -ه -ي -ت -ة ت -اك -ن -ي -ن -يت
(جمعية اأ’من الوطني)ﬁ ،بوبة بكوشص ،ريان
براهيمي ،اÁات مÒوشص ،نعيمة بوها Êبن
زي -ان ،ف -ط -ي -م -ة سس -ك -وان‚ ،اة ف-دول ،امÒة
حيمور (نادي قسسنطينة) ،كلتوم عربي عودة،
خ-دي-ج-ة ب-ل-ق-اضس-ي (اف-اق غ-ل-ي-زان) ،خ-دي-ج-ة
ن -ف -ي -دسس -ة ،ج -م -ي -ل -ة م -ارك (ج -م-ع-ي-ة ب-ل-دي-ة
ا÷زائ -ر) ،سس -ع -ي -دة آايت م -ه -دي ،ج-م-ي-ل-ة ب-ن
عيسسى ،آاسسيا ربحي (نادي اÿروب) ،اسسماء
شس -ايب ع -دة ،رح-م-ة ب-ن ع-يشس-وشس-و (م-ول-ودي-ة
بسسكرة) ،صسارة عمريوي (شسباب اÿروب)،
مÒيام ياسسميت بن ’زيا ،جينان ها( Êجميعة
بريد البي  /فرنسسا) ،ليندة بلقاسسيمي (ملعب
بريسستوار / 29فرنسسا) ،آاسسيا سسيدهوم (نادي
اوكام /كندا).

Ãبلغ  ١٣١ ، ٨مليون أاورو:

البأرصشأ أاك Ìاألندية إانفأقأ ‘ اÒŸكأتو الششتوي
ت -ف-وق ن-ادي ب-رشس-ل-ون-ة ا’إسس-ب-ا Êع-ل-ى ف-رق
البطو’ت اÿمسسة اأ’وروبية الكÈى والبطولة
الصسينية ‘ قيمة اإ’نفاق اŸا‹ على اسستقدام
الÓعب ÚخÓل فÎة ا’نتقا’ت الشستوية التي
أاغلقت يوم اأ’ربعاء ‘ منتصسف الليل ،حسسب
ما كشسفت عنه عديد التقارير الصسحفية.
وضس ّ-م الÈصس -ا ك -ل م -ن الÓ-عب الÈازي-ل-ي
كوتينيو من ليفربول مقابل  120مليون أاورو
(إاضس -اف -ة إا ¤اŸك -اف -آات ال -ت-ي Áك-ن أان ت-ب-ل-غ
ثÓ-ث Úم-ل-ي-ون-ا) ،وال-ك-ول-وم-ب-ي يÒي م-ي-نا من
باÒŸاسص الÈازيلي مقابل نحو  12مليونا.
واحتل ليفربول اإ’‚ليزي اŸركز الثاÊ
من حيث قيمة اإ’نفاق ،حيث تعاقد مع أاغلى
مدافع ‘ العا ⁄وهو الهولندي فÒجيل فان
ديك مقابل  78.8مليون أاورو من سساوثمبتون
اإ’‚ل -ي -زي ،ن-فسص اأ’م-ر ب-ال-نسس-ب-ة ŸانشسسسÎ
سس-ي-ت-ي ب-إان-فاقه  71.5م -ل-ي-ون أاورو ب-ي-ن-ه-ا 65
م -ل -ي -ون -ا ل -ل -ت -ع-اق-د م-ع م-داف-ع أات-ل-ت-يك ب-ل-ب-او
اإ’سسبا ÊأاÒÁك ’بورتي.
ق -ائ-م-ة ال-ن-وادي ال-عشس-رة اأ’ك Ìإان-ف-اق-ا ‘
اÒŸكاتو الشستوي:

 -1برشسلونة  131.8مليون أاورو
 -2ليفربول  78.8مليون أاورو
 -3مانشسسس Îسسيتي  71.5مليون أاورو
 -4أاتلتيكو مدريد  66مليون أاورو
 -5أارسسنال  65.8مليون أاورو
 -6تشسلسسي  53.9مليون أاورو
 -7إايفرتون  44.5مليون أاورو
 -8بيك Úغوهان  40مليون أاورو
 -9أاتلتيك بلباو  32مليون أاورو
 -10توتنهام  28.4مليون أاورو
الÓعبون اÿمسسة اأ’غلى ‘ اÒŸكاتو الشستوي:
 -1برشسلونة :الÈازيلي فيليبي كوتينيو 120
مليون أاورو
 - 2ليفربول :الهولندي فÒجيل فان ديك
 78.8مليون أاورو
 -3أاتلتيكو مدريد :اإ’سسبا Êدييغو كوسستا
 66مليون أاورو
 -4م -انشسسس Îي -ون -اي-ت-د :اإ’سس-ب-ا ÊأاÒÁيك
’بورتي  65مليون أاورو
 -5أارسس - -ن- -ال  :ال- -غ- -اب- -و Êب- -ي - ÒإاÒÁيك
أاوباميانغ  63.8مليون أاورو

بطولة العا ⁄لنصسف اŸاراطون :2٠١٨

أاربعة عدائ Úجزائري Úيحققون ا◊د األدنى للمششأركة
حّقق العداؤوون ا÷زائريون ،فريد ترفية ،عبد العزيز قرزيز ،معمر بن قريبة والهادي
لعمشص ،ا◊د اأ’دنى اŸطلوب للمشساركة ‘ للنسسخة الـ 23لبطولة العا ⁄لنصسف اŸاراطون
اŸقررة يوم  24مارسص بفالنسسيا (إاسسبانيا) ،حسسب ما أاعلنت عنه اŸديرية الفنية الوطنية
ل–Óادية ا÷زائرية أ’لعاب القوى.
‚ح العداؤوون اأ’ربعة ‘ –قيق ا◊د اأ’دنى اŸطلوب ،خÓل السسباق الدو‹ لنصسف
اŸارطون الذي جرى Ãدينة مراكشص اŸغربية

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

‹hO

إلسصبت  03فيفري  2018م
إلموإفق لـ  16جمادى إأ’ولى  1439هـ

لوروبية
سصيداتي يندد باŸناورات اŸؤوذية للمفوضصية ا أ

ندد الوزير اŸنتدب اŸكلف بأاوروبا ،عضصو
لم -ان -ة ال -وط -ن -ي -ة السص-ي-د ﬁم-د سص-ي-دات-ي
ا أ
الرب - -ع- -اء بÈوكسص- -ل بـ«اŸن- -اورات اŸؤوذي- -ة””
ال -ت -ي ت -ق-وم ب-ه-ا اŸف-وضص-ي-ة الوروب-ي-ة ال-ت-ي
ت- -ري- -د اقصص- -اء ج- -ب- -ه- -ة ال- -ب -ول -يسص -اري -و م -ن
اŸفاوضصات حول اسصتغÓل اŸوارد الطبيعية
للصصحراء الغربية واللتفاف حول قرارات
لوروبية.
ﬁكمة العدل ا أ
وأإشصار سصيدإتي إ ¤وجود ““ﬁاولة سصطو وإسصعة
إلنطاق :على إŸسصتوى إأ’وروبي وإلصصعيد إلدو‹
ف -ي-م-ا ي-خصض إŸوإرد إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ووضص-ع إلصص-ح-رإء
إلغربية““.
كما جدد دعوته إ ¤إ’–اد إأ’وروبي من أإجل
إ’حÎإم وإل -ت -ن -ف -ي -ذ إل -ت -ام ل -ق-رإر ﬁك-م-ة إل-ع-دل
إأ’وروب -ي-ة ( 21ديسص- -م )2016 Èوإل - -ذي ““ ت- -ع- -زز““
ب -اسص -ت-ن-ت-اج-ات إل-ن-ائب إل-ع-ام ح-ول م-وضص-وع إت-ف-اق
إلصص - -ي - -د إل - -ب- -ح- -ري إÈŸم ب Úإ’–اد إأ’وروب- -ي
وإŸغرب من خÓل ““إعتبار هذإ إ’تفاق باطÓ
وﬂالفا للشصرعية إلدولية““.
كما أإبدى ﬁمد سصيدإتي قلقه خاصصة من نتائج
‡ارسص- -ات إ’–اد إأ’وروب- -ي ع -ل -ى ““ج -ه -ود إأ’·
إŸتحدة““ و«تنفيذ إللوإئح سصيما إŸتعلقة بتقرير
مصص Òإلصصحرإوي.Ú

إŸغرب ““معنويا وسشياسشيا““ خارج إ’–اد إ’فريقي
صصرح ‡ثل جبهة إلبوليزإريو ‘ فرنسصا إوبي
بوشصرإيا ،إÿميسض ،أإن إŸغرب ““بالرغم من أإنه
عضصو ‘ إ’–اد إ’فريقي من إلناحية إلتقنية““ إ’
أإن- -ه ي- -وج -د ““م -ع -ن -وي -ا وسص -ي -اسص -ي -ا““ خ -ارج إ’–اد
إ’فريقي جرإء إحتÓله للصصحرإء إلغربية.
وأإشصار إلسصيد بوشصرإيا إ ¤أإن ““إلقمة إ’فريقية
إل 30ت -ؤوك -د إل-ت-زإم إف-ري-ق-ي-ا لصص-ال-ح ““م-ف-اوضص-ات
مباشصرة وجدية““ تسصمح بتنظيم إسصتفتاء حول تقرير
إŸصص Òطبقا للقرإرإت إلسصديدة ل–Óاد إ’فريقي
وإأ’· إŸتحدة““.
وأإك -د ‡ث -ل ج -ب -ه -ة إل-ب-ول-ي-زإري-و ‘ ف-رنسص-ا أإن
إ’–اد إ’فريقي ““يتبنى““ أإيضصا إلندإء إلذي وجهه
مرإرإ ›لسض إأ’من إأ’‡ي للمغرب ’ سصيما قرإره
( 2351أإف- -ري- -ل  )2017إŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ط- -لب ع- -ودة
إÓŸحظ Úإ’فارقة إ ¤بعثة إŸينورسصو مذكرإ
بأان ““80عضصوإ مدنيا من إلبعثة تعرضصوإ للطرد من
قتل ،اÿميسس ،مغربي داخل منجم غÒ
ق -ان -و Êلسص -ت-خ-راج ال-ف-ح-م Ãدي-ن-ة ج-رادة
ال-واق-ع-ة شص-م-ال شص-رق-ي اŸغ-رب وال-ت-ي تشص-هد
م-ظ-اه-رات م-ت-واصص-ل-ة م-ن-ذ م-قتل شصقيق‘ Ú
منجم فحم مهجور ‘ ديسصم.2017 È
ون -ق -لت مصص -ادر إع Ó-م -ي -ة ع -ن ن -اشص -ط ﬁل-ي
بجرإدة ،أإن حادث إلوفاة وقع قبل ظهر إÿميسض،
كما أإصصيب شصخصض آإخر بجروح خطÒة .وأإوردت
وك -ال -ة إأ’ن -ب -اء إŸغ -رب -ي -ة إل-رسص-م-ي-ة أإن إلسص-ل-ط-ات
إÙلية تتحدث عن وفاة رجل ( 36عاما) جرإء
إنهيار منجم مهجور ‘ جرإدة ،وإلتي كانت مدينة
منجمية قبل إغÓق منجم كب Òللفحم عام .1998
وكان وزير إلطاقة وإŸعادن قال قبل أإيام إن 14
شص -خصص -ا ق -ت -ل-وإ ‘ م-ن-اج-م إل-ف-ح-م ب-ج-رإدة خÓ-ل
إلسصنوإت إلـ  14إŸاضصية.
وج -اء ح -ادث إل -وف -اة ب -ع -د أإسص -اب -ي-ع م-ن م-ق-ت-ل
شصقيق Úدإخل منجم فحم مهجور ‘ جرإدة ،وهو
ما أإثار و’ زإل غضصب سصكان إŸنطقة ،ونظموإ
إلعديد من إ’حتجاجات ‘ إلفÎة إأ’خÒة تنديدإ
بتهميشض إإ’قليم وغياب فرصض إلتوظيف وإلتنمية
ب- -اŸن- -ط -ق -ة ،وه -و م -ا ي -دف -ع م -ئ -ات إل -ع -م -ال إ¤
إıاطرة بحياتهم ،وإسصتخرإج إلفحم بطريقة غÒ
ق -ان -ون -ي -ة ‘ م -ن -اج-م م-ه-ج-ورة دون ت-وف-ر ظ-روف
إلسصÓمة.
وأإثارت حادثة أإمسض إ’ول موجة غضصب جديدة،
وأإظهرت مقاطع فيديو على فيسصبوك حشصدإ من
مئات إأ’شصخاصض يحتجون عقب مقتل إلعامل.
هذإ ورددت حناجر إÙتج Úشصعارإت مؤويدة
Ÿعتقلي حرإك إلريف إŸتوإجدين دإخل سصجون

قبل إŸغرب ‘ ﬁاولة لتحدي إÛتمع إلدو‹““.
و إعت Èأإن إŸغرب بعدما رإهن منذ سصنة على
““ه -ز إسص -ت -ق -رإر““ إŸن -ظ -م-ة إ’ف-ري-ق-ي-ة Ãا’ب-و ‘
نوفم 2016 Èودإكار ‘ مارسض  2017ومابوتو ‘
أإوت  2017وأإبيجان ‘ نوفم““ 2017 Èمدعو من
إآ’ن فصصاعدإ من خÓل هذإ إلقرإر إ ¤إحÎإم
إل -ق-ي-م إلسص-ي-اسص-ي-ة وإأ’خÓ-ق-ي-ة ل–Ó-اد إ’ف-ري-ق-ي
خ -اصص -ة ب -ع -د مصص -ادق -ت-ه ع-ل-ى إ’نضص-م-ام ل–Ó-اد
إ’فريقي ‘ جانفي ““2017

نهب مفضشوح لÌوإت إلصشحرإويÚ

أإعلن مرصصد إŸوإرد إلطبيعية للصصحرإء إلغربية
أإن إلشص -رك -ة إل -ك-ن-دي-ة ““ن-وت-ري-ان““ ق-ررت وضص-ع ح-د
لنشصاطاتها إلتجارية غ ÒإŸشصروعة ‘ إŸناطق
إÙتلة من إلصصحرإء إلغربية إÙتلة
وكانت شصركة ““نوتريان““ إلتي تعت Èأإك Èمسصتورد
Ÿعدن إلفوسصفات من إلصصحرإء إلغربية قد أإكدت
إأ’سص -ب -وع إŸاضص -ي أإن ع -م -ل -ي -ة تصص-دي-ره-ا ل-ع-دي-د
إÓŸي Úمن إلدو’رإت لفانكوفر (كندإ) من هذإ
إŸعدن سصتتوقف ،مضصيفة أإنها إ’ن بصصدد درإسصة
إ◊لول إŸمكنة لتعويضض إلفوسصفات إلذي تشصÎيه
شصركة ““بوتاسض كور““ من إلصصحرإء إلغربية وتصصدره
للو’يات إŸتحدة إأ’مريكية.
ويأاتي قرإر ““نوتريان““ هذإ أإياما قليلة بعد أإن
أإع -ل-نت أإك Èشص-رك-ة أإج-ن-ب-ي-ة م-ت-وإج-دة ب-الصص-ح-رإء
إل -غ -رب-ي-ة م-ن-ذ  ،2013وه -ي إلشص -رك -ة إلسص -ويسص -ري -ة
متعددة إ÷نسصيات ““غلينكور““ عن وضصع حًد لكل
نشصاطاتها غ ÒإŸشصروعة من صصادرإت بÎولية ‘
إŸياه إ’قليمية للصصحرإء إلغربية.
يذكر أإن إ◊كومة إلصصحرإوية ،باشصرت ‘ 2017
أإول إإ’ج - -رإءإت إل - -قضص - -ائ - -ي - -ة ضص - -د مسص - -ت- -وردي
إلفوسصفات إŸسصتخرج بطريقة غ Òمشصروعة من
إŸناطق إÙتلة.

جددت رئيسصة دإئرة إلتعاون إ’‰ائي بحكومة
ك -اسص -ت -ي -ال -ي -ون إإ’سص -ب-ان-ي-ة ،إي-ب-ا م-اري-ا دوم-ي-ن-ك-ي-ز
سصانتشصيز إÿميسض ،عن إلتزإم حكومة مقاطعتها
Ãوإصص - -ل - -ة إل- -دع- -م إإ’نسص- -ا ÊإŸوج- -ه لÓ- -ج- -ئÚ
إلصصحرإوي.Ú
جاء ذلك على هامشض إللقاء إلذي جمعها Ãمثل
ج -ب-ه-ة إل-ب-ول-يسص-اري-و ب-ك-اسص-ت-ي-ا ل-ي-ونﬁ ،م-د ل-ب-ات
مصص -ط -ف -ى ح -يث إط -ل -ع -ه-ا ه-ذإ إأ’خ Òع-ل-ى آإخ-ر
إلتطورإت إلتي تعرفها إلقضصية إلصصحرإوية على
ضصوء نتائج إلقمة إلـ 30لرؤوسصاء إلدول وإ◊كومات
ل–Óاد إ’فريقي.

آإلية Ÿرإقبة حقوق إإ’نسشان

وج-هت م-ن-ظ-م-ة ع-دإل-ة إلÈي-ط-ان-ي-ة دعوة إ¤
›لسض إأ’م- -ن إل -دو‹ ن -ب -هت ف -ي -ه -ا م -ن خ -ط -ورة
إأ’وضص -اع ب -ا’رإضص -ي إلصص -ح -رإوي -ة إÙت-ل-ة ج-رإء
إŸمارسصات إŸغربية مشصددة على ضصرورة إدرإج
إÛلسض ’لية مرإقبة حقوق إإ’نسصان ‘ إلصصحرإء
إلغربية لكبح جماح إلشصرطة وقوإت إ’من إŸغربية
وضص -م -ان إÙاسص -ب -ة إل -ك -ام -ل-ة ع-ن أإف-ع-ال-ه-ا ب-ح-ق
إلصصحرإوي.Ú
ك -م -ا ذك -رت رسص -ال -ة إŸن -ظ -م -ة إلÈي-ط-ان-ي-ة أإن
““سص -ل -ط -ات إ’ح -ت Ó-ل إŸغ -رب-ي-ة أإث-ب-تت أإن-ه-ا ع-ل-ى
إسص -ت -ع -دإد دإئ -م لضص -رب إŸت -ظ -اه -ري-ن إلسص-ل-م-يÚ
إŸطالب Úبتقرير إŸصص Òآإو إعتقالهم من أإجل
م -وإصص-ل-ت-ه-ا إح-تÓ-ل إلصص-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة““ مÈزة أإن
إŸنظمة سصجلت ‘ ميادين
إŸظاهرإت إلسصلمية ‘ إŸناطق إÙتلة من
إلصصحرإء إلغربية خÓل عام  2017قمع ما يزيد عن
أإك Ìمن  67مظاهرة وأإك Ìمن  465ضصحية متفاوتة
إÿطورة نقل إلبعضض منها إ ¤إŸسصتشصفيات لتلقي
إلعÓج.
و‘ إلسص -ي -اق ،أإدإن مصص -در ح -ق-وق-ي صص-ح-رإوي
إسصتمرإر إ’حتÓل إŸغربي ‘ سصياسصة إلÓمبا’ة
وتعريضض حياة إŸعتقل Úإلصصحرإوي Úإ ¤إÿطر
ك -م -ا ج -رى م -ع إŸع-ت-ق-ل ضص-م-ن ›م-وع-ة ““إك-دË
إزيك““ ﬁم -د إل -ت -ه -ل -ي -ل إل -ذي وب -ع -د أإن ن -ق-ل إ¤
مسصتشصفى بجنوب إŸغرب إثر إلتدهور إ◊اد ‘
حالته إلصصحية بسصبب تعرضصه للتعذيب وإلضصرب
رفضصت سصلطات إŸشصفى تقد ËإلعÓج له.

بعدما خطفت مناجم اŸوت ضصحية جديدة

موجة غضشب تهّز جرإدة إŸغربية

إŸم-ل-ك-ة بصص-ف-ة ت-عسص-ف-ي-ة ،وإل-ذي-ن يحاكمون فقط
أ’نهم خرجوإ إ ¤إلشصارع للتنديد بسصياسصة إلتهميشض
إلتي جعلت أإوضصاعهم إ’جتماعية كارثية.

إŸغرب للمونديال  ⁄يكن هنالك ترخيصض ..ونحن
Ÿا خرجنا لرفع مطالب إجتماعية تقوإون لنا أإين
إلÎخيصض؟““.

‘ أإطوإر إÙاكمة إلتعسصفية Ÿعتقلي إلريف،،
إسصتعرضض إŸعتقل ﬁسصن أإثاري أإمام أإنظار إلهيئة
إŸوكل إليها إلبث ‘ ملف ““حرإك إلريف““ ظروف
إع -ت -ق -ال -ه ،م-ؤوك-دإ أإن-ه ““ت-ل-ق-ى م-ع-ام-ل-ة ح-اط-ة م-ن
إل -ك -رإم -ة““ ،م -ن ق -ب -ل إل -ف -رق -ة إل -وط -ن -ي -ة Ãدي-ن-ة
إ◊سصيمة ،شصملت إلسصب وإلشصتم.
وإسصتفاضض ﬁسصن أإثÒي إŸتابع بجنح من قبيل
إل -ت -ظ -اه -ر غ ÒإŸرخصض وإه -ان -ة رج -ال إل -ق -وإت
إلعمومية ‘ سصرد إأ’حدإث وقال ““إن رجال إلفرقة
إلوطنية إسصتفزو ،Êووجهو Êإ ¤توريط إلزفزإ‘
وحثو Êعلى تقد Ëشصهادة مفادها أإن إلزفزإ‘ كان
يسصب م -ؤوسصسص -ات إل -دول -ة““ ،م -ف -ي-دإ ب-أان-ه رفضض م-ا
أإسصماها ب ““شصهادة إلزور““.
وعن سصؤوإل وجهه إليه رئيسض إ÷لسصة بخصصوصض
إŸشصاركة ‘ مسصÒإت إحتجاجية غ Òمرخصصة،
كشصف ﬁسصن أإثاري أإنه  ⁄يجري منع أإي وإحدة
م- -ن إŸظ- -اه- -رإت إل- -ت -ي شص -ارك ف -ي -ه -ا م -ن ق -ب -ل
إلسصلطات ،وبالتا‹ فإانها مرخصصة ،وفق تعبÒه،
مضصيفاŸ““ :ا خرج إلناسض للشصارع إحتفا’ بتأاهل

 ⁄ي -ك -تب ÷لسص -ة إ’سص -ت -م -اع Ÿع -ت-ق-ل-ي ح-رإك
إل-ري-ف إل-ت-ي تشص-ه-د أإط-وإره-ا ﬁك-م-ة إ’سص-ت-ئناف
ب -ال -دإر إل-ب-يضص-اء أإن تسص-ت-م-ر ،ب-ع-د أإن ت-وت-رت ع-ل-ى
خ-ل-ف-ي-ة ت-وج-ي-ه إل-ق-اضص-ي ع-ل-ي إل-ط-رشص-ي ل-ل-معتقل
ﬁم - -د إÙدإ Êسص - -ؤوإ’ مسص - -ت - -ف- -زإ ب- -خصص- -وصض
““مغربيته““.
وبعد مثوله أإمام هيئة إ◊كم ،موإجها باأ’سصئلة
إŸنسص- -وب- -ة إل -ي -ه ،سص -أال إل -ق -اضص -ي إŸت -ه -م ﬁم -د
إÙدإ› Êموعة من إأ’سصئلة بشصأان مشصاركته ‘
إح -ت -ج -اج -ات ““ح -رإك إل-ري-ف““ وبشص-أان رف-ع إل-ع-ل-م
إلريفي بدل إلعلم إلوطني ،قال إن سصياق خروجه
لÓ-ح-ت-ج-اج ي-ت-ع-ل-ق ب-اأ’وضص-اع إ’ج-تماعية إŸزرية
إلتي تعرفها مدينة إ◊سصيمة وبعد إصصابة أإفرإد من
عائلته Ãرضض إلسصرطان ‘ غياب للمسصتشصفيات،
مؤوكدإ أإن إŸطالب إلتي رفعت إجتماعية صصرفة
وليسصت سصياسصية.
هذإ وأإعقب ذلك ،توجيه إلقاضصي لذإت إŸتهم
سصؤوإ’ مضصمونه““ :دإبا إنت مغربي ؟« لتهتز عقب
ذلك ه- -ي- -ئ- -ة إل- -دف- -اع م- -ن- -ددة ب- -السص -ؤوإل إŸذك -ور

ﬁاكمة تعسشفية

لنهاء الصصراع اŸتواصصل
إ

وإششنطن سشتفرضض حظر إلسشÓح
على دولة جنوب إلسشودإن
قالت ثÓثة مصصادر إن إلو’يات إŸتحدة قررت فرضض
حظر إلسصÓح على دولة جنوب إلسصودإن لتكثيف إلضصغوط
ع -ل -ي -ه -ا م -ن أإج-ل إن-ه-اء إ◊رب إأ’ه-ل-ي-ة وإأ’زم-ة إإ’نسص-ان-ي-ة
بالبÓد.
وتشص Òهذه إÿطوة ‘ حال إتخاذها إ ¤نفاد صص Èإدإرة
إل -رئ -يسض دون -ال -د ت -رإمب م-ن إأ’ط-رإف إŸت-ح-ارب-ة ‘ دول-ة
جنوب إلسصودإن بعد إنتهاك وقف إطÓق إلنار مرإرإ.
و‘ ديسصم 2016 Èحاولت إدإرة إلرئيسض إلسصابق بارإك
أإوباما إقناع إأ’· إŸتحدة بدعم فرضض حظر أإسصلحة على
دولة جنوب إلسصودإن.
وفرضصت إلو’يات إŸتحدة بالفعل عقوبات على بعضض
كبار إŸسصؤوول ÚإŸقرب Úمن ك Òومن بينهم قائد إ÷يشض
بول مالو„ إلذي ” عزله بعد ذلك وأإج Èعلى إلرحيل عن
إلبÓد عندما إختلف مع إلرئيسض.
ومن إŸرجح أإن يلقى أإي –رك أإمريكي دإخل ›لسض
إأ’من إلدو‹ ’تخاذ مزيد من إإ’جرإءإت ضصد دولة جنوب
إلسصودإن مقاومة من روسصيا إلتي تتمتع بحق إلنقضض (فيتو).

إنسشحاب جماعي للمعتقل ÚوعائÓتهم
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لعÓم الفلسصطيني:
وزير ا إ

لن نخضشع للضشغوط إŸنتقصشة ◊قوق ششعبنا

ششركة كندية تنهي نششاطاتها غ ÒإŸششروعة ‘ إأ’رإضشي إلصشحرإوية
إإلتزإم بدعم إلÓجئÚ

إلعدد

11

زيارتي للجزإئر ناجحة بكل إŸقاييسض

لعÓ-م ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي أاح-مد
أاك-د وزي-ر ا إ
‚يب ﬁمد عسصاف ،أامسس ،رفضس كل ما
ينتقصس من حقوق الشصعب الفلسصطيني ‘
عملية السصÓم ،وشصدد على عدم اÿضصوع
لدارة
ل - -لضص - -غ- -وط اŸم- -ارسص- -ة م- -ن ق- -ب- -ل ا إ
لم-ري-ك-ي-ة ،داع-ي-ا ‘ ال-وقت ذات-ه ح-رك-ة
ا أ
ح-م-اسس إا ¤إاعÓ-ء اŸصص-ال-ح ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-وطن
على حسصاب اŸصصالح ا◊زبية.

حمزة ﬁصصول

إختتم إلوزير عسصاف زيارته للجزإئر ،بندوة
صص-ح-ف-ي-ة Ãق-ر إلسص-ف-ارة إل-ف-لسصطينية با÷زإئر،
–دث فيها عن خطة إلسصلطة إلفلسصطينية للرد
على قرإر إلرئيسض إ’مريكي دونالد إ’عÎإف
’سص-رإئ-يلي ونقل
ب-ال-ق-دسض ع-اصص-م-ة لÓ-ح-تÓ-ل إ إ
سصفارة بÓده إ ¤إŸدينة إŸقدسصة ،وعن تبعات
Œميد وإشصنطن ÷زء من إŸسصاعدإت إŸالية
’ون- -وروإ وك- -ذإ م- -ل- -ف إŸصص- -ا◊ة
Ÿن - -ظ - -م- -ة إ أ
إلفلسصطينية.
وقال إلوزير ،أإن زيارته للجزإئر تعد من أإهم
إل -زي -ارإت إ ¤خ-ارج ف-لسص-ط ،Úوسص-ي-ن-ج-م ع-ن-ه-ا
’همية مسصتقب ،ÓمشصÒإ إ¤
تبعات ‘ غاية إ أ
’عÓم.
توقيع  4إتفاقيات مشصÎكة ‘ قطاع إ إ
وبشصأان مسصتجدإت إلقضصية إلفلسصطينية منذ
 06ديسصم ،2017 Èتاريخ إعÓن ترإمب بشصأان
إلقدسض ،أإكد إلوزير أإن ما يثار إعÓميا بشصأان ما
أإصصطلح عليه صصفقة إلقرن ’ ““ ،وجود له بشصكل
رسص -م -ي““ ،وت -اب-ع ““ ⁄ت-ع-رضض ع-ل-ي-ن-ا رسص-م-ي-ا أإي-ة
صصفقة ،لكن موقفنا وإضصح ونحن نرفضض أإي
عرضض ينتقصض من حقوق إلشصعب إلفلسصطيني
إŸشصروعة““.
وأإضص- -اف عسص- -اف ““إل- -رئ -يسض إل -رإح -ل ي -اسص -ر
عرفات دفع حياته كثمن لرفضصه إلتنازل عن
إلقدسض““.
’م -ري -ك -ي -ة ل -ع -ودة إ÷انب
وع- -ن إلضص -غ -وط إ أ
إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ل-ط-اول-ة إŸف-اوضصات مع إ’حتÓل
’سصرإئيلي ،قال إلوزير أإن إŸفاوضصات متوقفة
إإ
’رضض،
’نها – ⁄قق شصيئا على إ أ
منذ سصنوإت أ
مؤوكدإ أإن ““أإية مفاوضصات مسصتقبلية لن تكون على
إلقاعدة إلسصابقة““ ‘ ،أإشصارة إ ¤عدم إلقبول
ومعÎضصة على طرحه ‘ ،إلوقت إلذي إنتفضض فيه
ناصصر إلزفزإ‘ من دإخل قفصصه إلزحاجي قائÓ
““سصيدي إلقاضصي ..نحن وطنيون و’ نقبل أإن Áسض
أإحد بوطنيتنا ،على ﬁكمتم إŸوقرة سصحب هذإ
إلسصؤوإل““.

إلزفزإ‘ يتهم إلنيابة إلعامة بجر إلبÓد للهاوية

إن -ت -فضض ن -اصص-ر إل-زف-زإ‘ مسص-اء إÿم-يسض ،م-ن
ق -فصص -ه إل -زج -اج -ي Ãح -ك -م-ة إ’سص-ت-ئ-ن-اف ب-ال-دإر
إل-ي-يضص-اء ،م-وج-ه-ا سص-ي Ó-م-ن إ’ن-ت-ق-ادإت ل-ل-قاضصي
رئ- -يسض إ÷لسص- -ة ع- -ل- -ي إل- -ط- -رشص -ي وم -ت -ه -م -ا إي -اه
بـ«إلتناقضض““.
«أإيقونة حرإك إلريف““ ،قال ‘ معرضض كلمته
وه -و ي -وج -ه ح -دي -ث -ه ل-ل-ق-اضص-ي ““أإنت ت-ت-ن-اقضض م-ع
ك -ل -م -اتك ،سص -ب-ق وأإخÈت-ن-ا أإن ه-ذه إÙاك-م-ة ه-ي
ﬁاكمة عادلة وعادية وإليوم تأاكد أإنها ﬁاكمة
سصياسصية““ ،مضصيفا ““إليوم تب Úأإن إلشصعب إŸغربي
مهدد ،وحرية إلتعب ÒبالبÓد أإيضصا مهددة““.
و ⁄يكتف ذإت إŸتحدث بهذإ فحسصب ،بل زإد
مصصعدإ ““إلنيابة إلعامة Œر إلبÓد إ ¤إلهاوية..
نحن مؤوهلŸ Úناقشصة إŸلف؛ وأ’نهم  ⁄يسصتطيعوإ
إثبات أإننا ›رم Úفحاسصبونا على حرية إلتعب،Ò
لكن نحن أإبطال وسصنظل كذلك ولن نسصاوم““ .و‘
مشصهد غ Òمسصبوق ،إهتزت إلقاعة  7على وقع
ترديد شصعارإت مدوية من لدن عائÓت إŸعتقلÚ
فضص  Ó-ع -ن زغ -اري -د أإم -ه -ات -ه -م ،ت -زإم -ن -ا م -ع أإدإء
إŸت - -ه - -م Úل- -قسص- -م إ◊رإك م- -ن دإخ- -ل إل- -ق- -فصض
إل- -زح- -اج- -ي ،وذلك ع -قب إع Ó-ن إل -ق -اضص -ي ع -ل -ي
إلطرشصي رفع إ÷لسصة.

AVIS DE DECES

بأامريكا كوسصيط دو‹ عقب قرإر ترإمب.
وإسصتطرد ذإت إŸصصدر قائ““ Óقبل  20سصنة
تفاوضصنا و ⁄نحقق شصيئا فما بالك ‘ إلوقت
إ◊ا‹ و‘ ظ -ل إ’ن -ح -ي -از إ’م-ري-ك-ي إل-رسص-م-ي
لÓحتÓل““.
و–دث ‘ إلسصياق ،عن ﬁاور ÿطة إلرد
إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ،وإل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز إŸق-اومة
إلشص -ع-ب-ي-ة ،خ-ل-ق آإل-ي-ة إ‡ي-ة تشص-رف ع-ل-ى مسص-ار
إلسص Ó-م ،وط -لب إل -عضص -وي -ة إل -ك -ام-ل-ة ‘ ›لسض
’من إلدو‹.
إأ

أإمريكا تلعب بالنار

’ع Ó-م إل -ف -لسص -ط -ي-ن-ي ،رأإى ‘ سص-ي-اق
وزي -ر إ إ
’مريكية ÷زأإ معتÈ
’دإرة إ أ
متصصل ،أإن Œميد إ إ
’نوروإ ،إلتي
من إŸسصاعدإت إŸالية Ÿنظمة إ أ
تعنى بالÓجئ Úإلفلسصطيني ‘ Úإلضصفة إلغربية،
’ردن وسصوريا ،يعد ““لعبا بالنار““.
غزة ،لبنان ،إ أ
وأإوضص -ح أإن ت -ف -اصص -ي -ل إل -ق -رإر“ ،سض بشص -ك-ل
’دنى لÓجئ Úإلفلسصطيني ،بحيث
مباشصر إ◊ق إ أ
سصتحرمه من إلعمل وإلسصفر وإلتمدرسض وإلعيشض
إلكر““ ،Ëوهذإ ما سصيدفعهم إ ¤إلتوجه نحو
مكان آإخر““.
وق -ال عسص -اف إل -ه -دف إ◊ق -ي -ق -ي م-ن وق-ف
’ن-وروإ ،ه-و ““تصص-ف-ي-ة قضصية
وإشص-ن-ط-ن ل-ت-م-وي-ل إ أ
إلÓ-ج-ئ Úب-اع-ت-ب-اره-ا ج-وه-ر إلصص-رإع ،وإلقضصاء
ن -ه -ائ -ي -ا ع -ل -ى ح -ل -م إل -ع -ودة““ .وي-خشص-ى إل-ك-ي-ان
إلصصهيو Êمن إلتفوق إلدÁغرإ‘ للفسصلطينيÚ
’رضض ،ح -يث ي -ق -در ع -دده-م ‘ إلضص-ف-ة
ع -ل -ى إ أ
إل -غ-رب-ي-ة وغ-زة بـ7م Ó-ي Úنسص -م -ة ،إضص-اف-ة ع-دد
إلÓجئ Úإلذي يفوق إلـ5مÓي Úنسصمة.
’ع Ó-م إل -ف -لسص -ط-ي-ن-ي إل-رق-م
ووصص -ف وزي -ر إ إ
Óرضض.
““باŸرعب““ للطرف إŸغتصصب ل أ

مصشالح إلوطن

وع-ل-ى صص-ع-ي-د إŸصص-ا◊ة إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ية ،دعا
إل- -وزي- -ر أإح- -م- -د ‚يب ﬁم -د عسص -اف ،ح -رك -ة
حماسض إ ¤إعÓء إŸصصالح إلعليا للوطن على
حسص -اب إŸصص -ال -ح إ◊زب -ي -ة ،ل -ل-مضص-ي ق-دم-ا ‘
تنفيذ مقررإت إتفاق إلوحدة إلوطنية.
وق- -ال أإن إ÷ان- -ب Úق- -ط- -ع- -ا شص- -وط -ا ط -وي Ó-
وخطوإت فعلية لطي إ’نقسصام و–قيق إلوحدة،
ﬁم Óحماسض مسصؤوولية إلعرقلة إ◊اصصلة بسصبب
“سص -ك -ه -ا ب -قضص -ي -ة م-وظ-ف-ي-ه-ا ‘ غ-زة ومسص-أال-ة
إلكهرباء.
وأإشص- -ار إ ¤أإن إل- -رئ -يسض ﬁم -ود ع -ب -اسض⁄ ،
ي -ع -اقب ق -ط -اع غ -زة ،وإ‰ا ““ف -ع -ل م -ا ت-ق-تضص-ي-ه
إŸصصلحة إلعليا للدولة وإŸشصروع إلوطني““’ ،فتا
إ ¤إلقبول إلشصعبي ◊كومة إلوفاق لدى سصكان
غزة.
وأإفاد بأان عباسض وجه إلدعوة ◊ماسض من
أإجل حضصور إجتماع إÛلسض إŸركزي منتصصف
جانفي إŸنصصرم لكنها رفضصت إ◊ضصور ،وقال
““إذإ  ⁄ن- -ت- -وح -د ‘ إل -ظ -رف إ◊ا‹ ضص -د ق -رإر
ترإمب فمتى سصنفعل ذلك؟““.

إإششهار

ذكرى
م- - - - - -رت أإمسض  02ف -ي -ف-ري 2018
إل -ذك -ري إأ’و ¤ع -ل-ى رح-ي-لك ،أإي-ه-ا
إأ’ب إ◊نون خباز ﬁمد رحمك
إلله ،لكن ذكرياتك إلطيبة ’زإلت رإسصخة
‘ قلوبنا وصصورتك ’ تغادر أإذهاننا.
زوجتك ،بناتك ،أإو’دك ،أإحفادك،
وك -ل م -ن ع -رفك ي-دع-دون إل-ل-ه ع-ز
وجل أإن يرحمك ويكرم نزلك وأإن
ي- -ج- -ع- -ل قÈك روضص- -ة م -ن ري -اضض
إ÷ن- - -ة وأإن يسص- - -ك- - -نك إل - -ف - -ردوسض
إأ
’على.
الشصعب 201٨/02/03

 La famille Guerache d’El HammaSétif - et d’Alger, parents et alliés ont
la douleur de faire part du décès de leur
; cher regretté père, grand père et oncle
Guerache Amar
Ancien photographe à l’APS
Décédé le 25 / 01 / 2018 à l’âge de 89 ans:
’L’enterrement a eu lieu au cimetière d
EL Alia.
Sa famille et proches, demandent a
tous ceux qui l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu, le tout puissant, accorder
au défunt sa sainte miséricorde et
l’acueillir en son vaste paradis.
A Dieu nous Appartenons et à Lui nous
Retournons
الشصعب 201٨/02/03

الشصعب PUB

تعزي ـة
ت -ل -ق -ى ع -م-ال أإسص-رة ج-ري-دة «الشصعب»
وعلى رأإسصهم إلسصيدة إلرئيسصة إŸديرة
إل -ع-ام-ة أام-ي-ن-ة دباشس ،ب- -ب- -ال- -غ إ◊زن
وإأ’سص -ى ،ن -ب -أا وف -اة خ -ال إل -زم-ي-ل عبد
اŸالك العلوي.
وبهذه إŸناسصبة إأ’ليمة ،فإانهم يتقدمون
ل -ه ول -ك -اف -ة أإف -رإد ع -ائ -ل-ت-ه ،ب-ت-ع-ازي-ه-م
إÿالصصة ،متضصرع Úللمو ¤عز وجل أإن
ي-ت-غ-م-د روح إل-ف-ق-ي-د ب-رح-م-ت-ه إل-وإسص-عة
ويسص-ك-ن-ه فسص-ي-ح ج-ن-ان-ه ،وأإن ي-ل-ه-م أإهله
وذويه جميل إلصص Èوإلسصلوإن.
إانا لله وإانا إاليه راجعون
الشصعب 201٨/02/03

ثقافة

السسبت  ٠٣فيفري  ٢٠1٨م
الموافق لـ  1٦جمادى األولى 1٤٣٩هـ
–ّقق حلمها ورأات الفكرة التي
طاŸا راودت الفنانة سسعاد عسسلة
النور ،وكّللت جهودها وجهود
نسسوة اللمة وعلى رأاسسهم الفنانة
القديرة حسسنة البشسارية بالنجاح،
لÒى أاول أالبوم النور الذي يحمل
 16غنوة من تراث السساورة
Ãناطق ا÷نوب الغربي من البÓد،
يجمع ب Úطابع «الفردة «
و»ا◊ضسرة « و»ا◊يدوسس» أاغاÊ
ا÷باريات ،والذي سسيقّدم رسسميا
للفنان Úوا÷مهور العريضس اليوم
وغدا بقاعة ابن زيدون بديوان
رياضس الفتح بالعاصسمة.

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

’سسواق
’ول لفرقة اللّمة البشسارية اليوم ‘ ا أ
’لبوم ا أ
ا أ

ال ع د د

1٧٥٥٨
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حلم يتحّقق وتدوين لفن «الفردة» و«ا◊ضضرة» Ÿنطقة السضاورة

ÖjôZ áÑ«ÑM
’لبوم ،حسسبما كشسفت
جاءت فكرة ا أ
سسعاد عسسلة ،خÓل الندوة الصسحفية
ال -ت -ي نّشس -ط -ت -ه -ا ي -وم ا’رب -ع-اء اŸاضس-ي،
ب -ق -اع -ة ف -رانسس ف-ان-ون ب-دي-وان ري-اضس
ال -ف-ت-ح ،ج-راء ال-ل-ق-اءات اŸت-ع-ددة ال-ت-ي
ج-م-ع-ت-ه-ا ب-ال-نسسوة ‘ تاغيت والقنادسسة
ببشسار وه ّ
ن يقمن حلقات ا◊ضسرة ،وقد
’حظت كل مرة تقلّصس عدد اŸشساركات
وع -دم اه -ت -م -ام الشس -اب -ات ب -ه-ذا ال-ط-اب-ع
’صسيل ،فكانت اÿطوة
الفني الÎاثي ا أ
’و ¤إانشس -اء ف -رق -ة «ال -ل-م-ة» ال-ت-ي ذاع
ا أ
صسيتها ‘ كل أارجاء الوطن ،واسستطاعت
ابنة بشسار أان تك ّسسر العديد من ا◊واجز
ال- -ت- -ي ي- -ف- -رضس- -ه -ا اÛت -م -ع الصس -ح -راوي
اÙاف- - -ظ ،وت- - -خ- - -رج أاصس- - -وات ال - -نسس - -اء
واه -ازي -ج اŸن -ط -ق -ة ال -رائ -ع-ة م-ن خ-ل-ف
أاسسوار السساورة وقصسورها إا ¤النجومية
وال- -ع- -اŸي -ة م -ن خ Ó-ل ال -ع -رضس ال -ف -ن -ي
«اللمة البشسارية».
وم -ن ال -ل -م -ة وال -ع-رضس ال-ف-ن-ي ال-ذي
تخطى حدود ا÷زائر ،للبلدان اÛاورة
وح- -ت- -ى أاورب- -ا ،ه- -اه- -ي تضس- -ي- -ف سس -ع -اد
’غ -اÊ
عسس- -ل- -ة ،ف- -ك- -رة ت- -دوي -ن ه -ذه ا أ
الشس -ع-ب-ي-ة الÎاث-ي-ة ال-رائ-ع-ة م-ن خÓ-ل

أال-ب-وم غ-ن-ائ-ي ،سس-اه-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
◊ق- - -وق اŸؤول- - -ف وا◊ق- - -وق اÛاورة ‘
’سس -ت-ودي-و ،ل-ك-ن
“وي -ل تسس -ج -ي -ل -ه -ا ‘ ا أ
يبقى اŸشسروع ‘ حاجة إا ¤دعم قوي
من قبل وزارة الثقافة وكل الغيورين
على تراث ا÷زائر ،فهذا النوع من الفن
‘ حاجة ماسسة اليوم إا ¤ا◊فاظ عليه
م - -ن ال - -زوال والسس- -ه- -ر ع- -ل- -ى ت- -وري- -ث- -ه
Óجيال الصساعدة.
ل أ
وت-رى سس-ع-اد عسس-ل-ة «أان ال-ع-رضس ال-ف-ني
لفرقة اللمة البشسارية  ⁄يكتمل حتى
’ول الذي يحمل
’لبوم ا أ
بإاصسدار هذا ا أ

نفسس العنوان ،ويجمع  16مقطوعة من
أاصس -ل  50أاغ-ن-ي-ة ” تسس-ج-ي-ل  25منها»،
واح- -دة –ت ع- -ن- -وان «Ÿت- -ي» وه- -ي م -ن
تأاليفها وأا◊انها ،وقد اعتÈتها «كهدية
ل-عضس-وات ال-ف-ق-رة» ،ح-يث ت-قول« :بذلنا
’غ -ا‘ Ê
›ه- -ودا ك- -بÒا ‘ تسس- -ج- -ي- -ل ا أ
فÎة قياسسية  10أايام فقط ،وتأاقلمنا مع
’سستوديو ا÷ديد عليهن».
عا ⁄ا أ
كما أاضسافت سسعاد عسسلة ‘ ،سسياق آاخر
«أانّ الفكرة بحاجة إا ¤دعم ومسساندة
حتى يكون لهذا النوع من الفن الشسعبي
اÿاصس Ãن - -ط- -ق- -ة ا÷ن- -وب ال- -غ- -رب- -ي،

’ل -ب -وم -ات م-ع ك-ت-ي-ب-ات
›م -وع -ة م -ن ا أ
تعّرف بكل طابع على حدا ،والسسهر على
أان تكون للحضسرة والفردة وا◊يدوسس
واŸل -ح -ون م -دارسس خ -اصس -ة ،وتشس -ج -ي-ع-ا
مسستمرا أاقله أان يكون ‘ منطقة بشسار
م-ع-ه-د ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى وأاسس-توديو للتسسجيل
Ÿسس -اع-دة اŸواهب الشس-اب-ة ع-ل-ى ال-ظ-ه-ور
وع -ل -ى رأاسس -ه -م ال-ف-ن-ان-ة «م-ا »Êوأاخ-ت-ه-ا
«ف -اخ -ي -ت -ة» ال -ل -ت“ Úت -ل -ك -ان -ا م -وه -ب-ة
’ن ‘ ف -رق -ة
خ- -ارق- -ة ل- -ل- -ع- -ادة وه- -م -ا ا آ
اللمة».
وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،كشس-فت سس-ع-اد عسس-لة

ترعاهــــا مؤوسّسسســـة عبــــد العزيــــز سسعـــود البـــابط Úالّثقافيـــــة

ع- -ل- -ى إاع- -داد وتسس- -ج- -ي- -ل Ãع -ي -ة ب -ادي
صس- -ح -راوي لـ  4ف-ي-دي-و ك-ل-يبات مرافقة
Óل- -ب- -وم ،وه -ي ح -ول أاغ -ن -ي -ة «Ÿت -ي»،
ل - -أ
صس Ó-ة ال -ف -ج -ر ،سس -ي -دي م -و’ن -ا وواح -د
’ول مرة ◊سسنة البشسارية،
ﬂصسصس أ
ك-م-ا سس-ت-ق-وم ال-ف-رق-ة شسهر مارسس بجولة
بفرنسسا ،حيث سستقدم  8حفÓت منها 4
ب- -ب- -اريسس ال -ع -اصس -م -ة ،وأايضس -ا ت -نشس -ي -ط
ورشسات عن فن الفردة وا◊ضسرة لفائدة
الشسباب» ،إا ¤جانب القيام بجولة فنية
’ل -ب -وم
داخ- -ل ال- -وط- -ن ل- -ل- -ت- -ع -ري -ف ب -ا أ
ا÷ديد.

اّتفاقية مع اŸركز األوروبي اŸشصÎك ب Úا÷امعات ◊قوق اإلنسصان والدÁقراطية
^ الّثقافــــة واجهـــة العÓقــــات ا’نسسانيـــــــة

عقدت مؤوسّسسسة عبد العزيز سسعود
البابط Úالثقافية اتفاقية تعاون مع «اŸركز
’وروبي اŸشسÎك ب Úا÷امعات ◊قوق
ا أ
’نسسان والدÁقراطية» ،وذلك من أاجل
ا إ
’شسراف على كرسسي عبد العزيز سسعود البابطÚ
ا إ
للسسÓم ،وإاعداد دروسس عن ثقافة السسÓم ضسمن
اŸشسروع الذي كان عبدالعزيز سسعود البابطÚ
’·
قد اقÎحه ‘ سسبتم ÈاŸاضسي على ا أ
اŸتحدة ،بعنوان «ثقافة السسÓم من أاجل
أامن أاجيال أامن اŸسستقبل».
«ق  -ث»
وحسسب ب -ي -ان اŸوؤسسسس -ة –وز «الشس -عب» ع -ل -ى
نسس -خ -ة م -ن-ه ،ف-ق-د تضسّ-م -نت ا’ت-ف-اق-ي-ة سس-ب-ل
م - -ن - -اه - -ج ت- -دريسس م- -ادة ث- -ق- -اف- -ة السسÓ- -م ‘
اŸوؤسسسس-ات ا÷ام-ع-ي-ة ا’أوروب-ي-ة ،ووّق -ع-ها كل
م- -ن رئ- -يسس اŸوؤسسسس- -ة ع- -ب- -دال- -ع- -زي- -ز سس- -ع- -ود
ال- -ب -اب -ط Úوا’أم Úال -ع -ام ل -ل -م -رك -ز ا’أورب -ي
جورج اأورليتشس ،حيث سستقوم ÷نة خاصسة
باإعداد برنامج دروسس ثقافة السسÓم.
وحضس -ر ت -وق -ي -ع ا’ت -ف -اق -ي-ة رئ-يسس الŸÈان
اŸال - -ط - -ي السس - -اب - -ق م - -اي - -ك - -ل ف- -ران- -د ووزي- -ر
اÿارجية البلجيكي ا’أسسبق شسارل فرديناند

نوتومب رئيسس موؤسسسسة ا◊وار شسمال جنوب،
وتÒي رود’رسس - -ن ،رئ - -يسس اŸع - -ه - -د ال- -دو‹
ل - -لسس Ó- -م وم- -نسس- -ق ا’أ· اŸت- -ح- -دة السس- -اب- -ق،
وم- -يشس- -ال ك- -اب -اسس -و ،رئ -يسس م -وؤسسسس -ة ال -ب -ح -ر
ا’أب- -يضس اŸت- -وسس -ط ،وج -ورج اأول -ري -تشس اأمÚ
عام اŸركز ا’أوروبي اŸشسÎك ب Úا÷امعات
◊ق - -وق ا’إنسس - -ان وال - -دÁق- -راط- -ي- -ة ،و’ورا
تروزي اأم Úعام ا’أكادÁية العاŸية للشسعر،
ولويجي موشسيا ،رئيسس مركز األتيÒوسسبينا‹
واŸدير العام للموؤسسسسة د.تهامي العبدو‹.
وق -ال ال -ب -اب -ط Úع -ن ه-ذه ا’ت-ف-اق-ي-ة« :ل-ق-د
ب-داأن-ا ب-ت-ط-ب-ي-ق اÿط-وات ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ل-مقÎح
الذي تقدمتُ به اإ ¤ا÷معية العامة لÓأ·
اŸتحدة ‘ السسابع من سسبتم Èالعام الفائت،
وحظي بقبول اأ‡ي ،واŸندرج –ت مشسروع
تبنته اŸوؤسسسسة بعنوان ثقافة السسÓم من اأجل
امن اأجيال اŸسستقبل ،ا’أمر الذي شسجّعنا على
اŸضسي ‘ وضسع اÿطوات العملية بالتعاون مع
دعاة السسÓم حول العا ⁄واŸوؤسسسسات اŸعنية
بحقوق ا’إنسسان وا÷امعات».
واأّك - -د ال- -ب- -اب- -ط Úع -ل -ى اأن ل -ق -اءه م -ع ج -ورج
اأورل-ي-تشس وك-اف-ة اأعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة ك-ان مثمرًا
وﬁف-زًا ح-يث ت-ط-اب-قت وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول
نشسر ثقافة السسÓم ‘ العا ‘ ⁄ظل ما تعيشسه
الشس -ع -وب ال -ي -وم م-ن ك-وارث اإنسس-ان-ي-ة ،واأشس-ار

ال -ب -اب -ط Úاإ ¤اأن اأورل -ي -تشس م -درك ل-رسس-ال-ة
السسÓم العادل التي تسسعى اإليها اŸوؤسسسسة من
خÓل مشسروعها الÎبوي والتعليمي ا÷ديد،
وق- -د اأب- -دى ت- -ع -اون ً-ا ‘ ه -ذا اÛال م -ن خ Ó-ل
موقعه اأمينًا عاماً للمركز ا’أوروبي اŸشسÎك
ب Úا÷ام- - - - - - - -ع - - - - - - -ات ◊ق - - - - - - -وق ا’إنسس - - - - - - -ان
والدÁقراطية.
ك -م-ا اأشس-ار ال-ب-اب-ط Úاإ ¤اأن ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة

التي ” اختيارها لوضسع مناهج عن السسÓم،
ق- -د ب -داأت اج -ت -م -اع -ات -ه -ا ووضس -عت اÿط -وط
ال-رئ-يسس-ي-ة ’سس-ت-ك-م-ال اŸشسروع الذي اأطلقته
اŸوؤسسسس -ة ح -ول «اأم -ن اأج -ي -ال اŸسس -ت -ق-ب-ل» م-ن
منطلق تربوي يبداأ ‘ الطفولة ويسستمر حتى
ي-ت-ه-ي-اأ ل-ل-ع-ا ⁄اأج-ي-ال م-تشس-ب-ع-ة بثقافة تقبل
ا’آخ- -ر واحÎام ت- -اري- -خ- -ه وح -اضس -ره ،ل -ي -ع -م
السسÓم ب Úالشسعوب على اأسسسس عادلة.

‘ سست لوحات عّوضست فيها لغة ا÷سسد ا◊وار

تقد Ëعرضض «ملحمة تينهينان..ملكة ال ّصصحراء» با÷زائر العاصصمة

قّ-د مت ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة «الهواء
الطلق» لبودواو بومرداسس اأول اأمسس
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ع-رضسا للرقصس
ال-ك-وري-غ-را‘ –ت ع-ن-وان «م-ل-ح-م-ة
ت -ي-ن-ه-ي-ن-ان..م-ل-ك-ة الصس-ح-راء» اأم-ام
ا÷م - -ه - -ور ،ح - -يث جسس - -د ال- -ع- -رضس
م -رح -ل -ة م-ن ح-ي-اة ه-ذه اŸل-ك-ة .و‘
م -دة  90دق-ي-ق-ة روى ه-ذا ال-ع-رضس
ال -ذي ق -دم ب -قصس -ر ال -ث-ق-اف-ة م-ف-دي
زك- -ري- -اء رح -ل -ة ت -ي -ن -ه -ي -ن -ان ال -ت -ي

اأجÈت على مغادرة ‡لكة والدها
‘ منطقة «تافيÓلت» (جنوب شسرق
اŸغرب حاليا) بعد اأن هاجمها جيشس
ا’مÈاطور الروما Êقسسطنط‘ Ú
ال -ق -رن السس -اب -ع ،و‘ ع -رضس ج -م-ا‹
ق- -دم ‘ سست ل -وح -ات ع -وضست ف -ي -ه -ا
ل - - -غ - - -ة ا÷سس - - -د ا◊وار ،جسس - - -د 22
راقصس - -ا م - -ن - -ه- -م  6راقصس - -ات ب- -ا‹
الشس-خصس-ي-ة ال-ب-ط-ول-ي-ة لتينهينان ‘
م-ل-ح-م-ت-ه-ا ال-ت-ي ق-ادت-ه-ا اإ ¤اأب-ال-يسسا

ب- - -ا’أه- - -ق- - -ار ‘ ا÷زائ- - -ر م - -رف - -ق - -ة
بخادمتها «تاكامت».
ك-م-ا ت-خّ-ل -ل ه-ذا ال-ع-رضس ا’إب-داع-ي
ال -ع -دي -د م -ن اŸشس-اه-د ال-ت-ي ت-ع-كسس
مرحلة ما قبل التاريخ والعبودية،
وق- -ت- -ال قّ- -ط - -اع ال- -ط -رق .واخ -ت -ت -م
ع-رضس ت-ي-ن-ه-ي-ن-ان باأغنية من النوع
ال- -ت- -ارق -ي ت -روي ال -ت -اري -خ ال -ق -دË
ل - -ب - -ط - -ل- -ة سس- -ط- -ع ‚م- -ه- -ا ‘ سس- -م- -اء
عصسرها.

السسبت  ٠٣فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٦جمادى األولى  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسس Ãسصجد البشص Òاإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء

هام جدا

ر س ص ا ل ة ا  Ÿس ص ل م ‘ ا ◊ ي ا ة و اأ ب ع ا د ه ا

ي -ق-ول ال-ل-ه سس-ب-ح-ان-ه ‘ خ-ت-ام سس-ورة
ا◊جGƒ©cQG GƒæeGB øjòdG É¡jÉCj{ :
Gƒ∏©aGh º˘µ˘HqQ Ghó˘Ñ˘YGh Ghó˘é˘°SGh
‘ GhógÉLh ¿ƒë∏˘Ø˘J º˘µ˘∏q˘©˘d ÒÿG
 }√OÉ¡L ≥qM ¬∏dGسسورة ا◊ج.
‘ هات Úاآليت ÚالكرÁت ،Úيخاطب
ا◊ّق سس-ب-ح-ان-ه ا÷م-اع-ة اŸؤوم-ن-ة أاّم-ة
األÁان بـ ““يأايها الذين آامنو““ا وهو نداء
لطيف رقيق فيه من الشسفقة والرحمة
وا◊ب مافيه من الله اللطيف الرحيم،
وهو نداء يطلب فيه منهم السستماع
والسس -ت -ج -اب -ة Ÿا ج -اء ‘ ه-ذا ال-ن-داء
وكما يقول ابن مسسعود «رضسي الله عنه““
إاذا سسمعت الله يقول يأايها الذين آامنوا
فافتح لها سسمعك فإاما خ Òتؤومر به
ف عنه.
وإاما شسر ُتصسر ُ
نعم إان هذا النداء اإللهي ا÷ليل هو
Óنسس - -ان اŸؤوم- -ن ،واŸؤوم- -ن ف- -ق- -ط
ل --إ
اخ -تصس -ه ال -ل -ه ب -ه ف -ه-و ي-ق-ول ل-ه :أاي-ه-ا
اŸؤوم -ن اسس -ت -م -ع Ÿا ي-ل-ق-ى ع-ل-يك م-ن
أاوامر ونواهي ،فاعلم Ãا أامرتك به
واجتنب ما نهيتك عنه.
والسس -ت -ج -اب -ة ألم -ر ال-ل-ه واج-ب-ة ،ول
ت - -ت - -حّ - -ق- -ق إال ب- -وج- -ود اإلÁان ا◊ّق،
اإلÁان الذي يشسكوه الكث Òمنا ‘ هذا
الزمان والذي ربّى عليه الرسسول ـ صسلى
ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسس-ل-م ـ صس-ح-اب-ت-ه .إان-ن-ا ‘
حاجة إا ¤تهيئة النفوسس باإلÁان ،فإاذا
آامنا حّقا وإاذا أايقنا صسدقا ،وإاذا عرفنا
رّبنا وعرفنا مصسÒنا أاصسحبت نفوسسنا
مسستعدة ألن تتلقى األوامر والنواهي،
فإاذا أامرت أاو نهيت كان قولها سسمعنا
وأاطعنا غفرانك ربّنا وإاليك اŸصس.Ò
إان القرآان الكر ‘ Ëهذه العبارات
اŸوج -زة ‘ اآلي -ت Úال -ك -رÁت ،Úحّ-دد
رسسالة اŸسسلم ‘ هذه ا◊ياة ومهمة
اŸؤومن ،إانها رسسالة ذات شسعب ثÓث:
 - ١شس - -ع - -ب - -ة –ّدد ال - -عÓ- -ق- -ة
’سساسسية ب Úالعبد ورّبه.
ا أ

 - ٢شس -ع -ب -ة –ّدد ال -ع Ó-ق-ة بÚ
العبد واÛتمع الذي يعيشض فيه.
 - ٣شس - -ع - -ب - -ة –ّدد ال - -عÓ- -ق- -ة
’سس -اسس -ي -ة ب-ي-ن-ه وب Úق-وى الشس-ر
ا أ
اŸعادية له ولدينه.
 :¤h’CG áÑ©°ûdG ÉeÉCaفهي التي عبّر
عنها ‘ قوله تعاøjòdG É¡jÉCj{ :¤
Ghó˘Ñ˘YGh Ghó˘é˘°SGh Gƒ˘©˘cQG Gƒ˘æ˘eGB
∂HQم}.
إان- -ه- -ا الشس- -ع- -ب -ة ال -ت -ي –ّدد ع Ó-ق -ة
اإلنسس -ان اŸؤوم -ن ب -رّب -ه وه -ي ال -ع -ب-ادة
ا◊ّق -ة وال -غ -اي -ة األو ¤ال -ت-ي خ-ل-ق م-ن
أاج -ل -ه -ا اإلنسس -ان ،ق-ال ت-ع-ا ¤ب-أاسس-ل-وب
ا◊صسر وهو يب Úهذه الغاية من خلقنا:
{’q GE ¢ùf’EGh øq÷G â≤˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘N É˘˘˘˘˘˘eh
 ،}¿phó©«dسس -ورة ال -ذاري -ات .ن -ع -م إان
الله  ⁄يخلقنا من أاجل العبث والَعْيث
‘ األرضس فسسادا وإا‰ا من أاجل العبادة
Ãفهومها الواسسع والذي يعني كل عمل
ي -ق -وم ب -ه اŸؤوم -ن ي -ري -د ب -ه وج-ه ال-ل-ه
تعا ،¤فالعمل عبادة والتجارة عبادة،
والنوم عبادة والزواج عبادة والسسعي من
أاجل الرزق عبادة وكل حركة أاو سسكون

وقفة مع النفسس وبحث ما خالط القلوب

اليوم نريد أان نقف مع أانفسسنا وقفة
ن-ق-دي-ة ل-ذوات-ن-ا ألن-فسس-ن-ا ،ن-ن-ق-ده-ا نقدا
م -وضس -وع -ي -ا ،وأان ن-ق-ف ب-الضس-رورة ع-ل-ى
ح -ق -ي -ق -ة واق -ع-ه-ا اŸر ،وأان ن-ن-ظ-ر م-اذا
خ - -ال - -ط ق- -ل- -وب- -ن- -ا م- -ن أاج- -ل اإلصسÓ- -ح
وال -ت -ج -دي -د وال -ت -ن -اصس -ح وال -ت -غ -ي ،Òألن
نفوسسنا زاغت عن السسبيل وقلوبنا صسدأات
كما يصسدأا ا◊ديد فأاصسبحت ل تؤوثر فينا
اŸوعظة ،ول اŸوت حتى ونحن نراهم
ُيصسرعون أامامنا ورÃا غ ّسسلناهم بأايدينا
وكّ -ف-ن-اه-م ك-ذلك ورددن-ا ع-ل-ي-ه-م الÎاب،
ونقرأا القرآان ونسسمعه طوال النهار ولكن
أاصس -ب -ح -ن-ا ك-ال-ذي ق-ال ال-ل-ه ف-ي-هGPGEh{ :
¿ÉCc GÈµà°ùe ≈qdh ÉæJÉjGB ¬«∏Y ≈∏àJ
،}Gôbh ¬«˘fPGC ‘ ¿É˘c É˘¡˘©˘ª˘°ùj ⁄
سسورة لقمان.
أاو كالذين قال فيهم على لسسان نوح
ع- -ل -ي -ه السس Ó-مº¡Jƒ˘YO É˘ª˘∏q˘c ÊGE{ :
‘ º˘¡˘©˘HÉ˘°UGC Gƒ˘∏˘©˘L º˘¡˘d ô˘Ø˘¨˘à˘˘d
Ghôq°UGCh º¡HÉ«K Gƒ°û¨˘à˘°SGh º˘¡˘fGPGB
 ،}GQÉÑµà°SG GhÈµà°SGhسسورة نوح.
نعم أاصسبح الكث Òمنا كذلك ول حول
ول ق- -وة إال ب -ال -ل -ه إان -ن -ا ‘ ه -ذا اŸق -ام
Áكننا القول إاننا ابتعدنا عن منهج الله
ك -ثÒا وأاسس-رف-ن-ا ‘ اŸع-اصس-ي وال-ذن-وب،
وأاصس -ب -حت ن -ف -وسس -ن -ا ه -ي ال-ت-ي تسسّ-ي-رن-ا
وت-ت-حّ -ك-م ف-ي-ن-ا وأاصس-ب-ح ال-ه-وى ه-و إال-ه-ن-ا
اŸعبود ،واختفى عندنا اÿوف من الله
ونسسينا لقاءه ومن ثّم نسسينا أانفسسنا ولقد
حّذرنا الله من ذلك فقالGƒfƒµJ ’h{ :
º¡°ùØfGC ºgÉ°ùfÉCa ¬∏dG Gƒ°ùf øjòdÉc
 ،}¿ƒ≤°SÉØdG ºg ∂F’hGCسسورة ا◊شسر.
ح-ق-ي-ق-ة نسس-ي-ن-ا ال-ل-ه ب-اقÎاف-ن-ا ا◊رام

ج -ه-رة ف-أاك-ل-ن-ا ال-رب-ا
وتعاطيناه وتعاملنا
ب- -ال -رشس -وة وأاك -ل -ن -ا
بذلك أاموال الناسس
ب -ال-ب-اط-ل وه-ل ج-ه-ل-ن-ا
هذا؟
ك ّ
 Óكلنا على علم بذلك ،وما من واحد
منا ،كبÒا أاو صسغÒا عاŸا أاو جاه Óإال
وÁي - - - -ز ب Úا◊Óل وا◊رام وا◊سس- - - -ن
والقبيح ،وب Úا Òÿوالشسر ،ولكن نحن
ن ّصس -ر ع-ل-ى ارت-ك-اب اŸع-اصس-ي ،ون-ت-عّ-م-د
األخطاء والزلت.
إانه لبد أان نعلم أان الله سسبحانه أاقام
جة ‘ هذا ،حيث أارسسل إالينا
علينا ا◊ ّ
الرسسل وأانزل إالينا القرآان فÁ Óكن أان
نقول يوم القيامة ما أارسسلت إالينا من
نبيء ول رسسول»JÉjGB ∂JAÉL ób ≈∏H{ ،
øe âæch äÈµà°SGh É˘¡˘H âHòq ˘µ˘a
 ،}øjôaÉµdGسس- -ورة ه- -ود .إان ال- -ذن -وب
Óنسسان “يت قلبه
واŸعاصسي مكبÓت ل إ
وت - -ورث- -ه ال- -ذل وي- -ت- -حّ- -ول إا ¤ن- -وع م- -ن
ا◊يوانات ب Óفكر ول عقل.
رأايت الذنوب “يت القلوب
وقد يورث الذل إادمانها
وترك الذنوب حياة القلوب
وخ Òلنفسصك عصصيانهـا
إان الواجب علينا أان نخالف أانفنسسا وأان
نتّبع منهج ربّنا ونعمل بكتابه وسسنّة نبيه
وع -ل-ي-ن-ا ب-ال-رج-وع إا ¤رشس-دن-ا وﬁاسس-ب-ة
ن- -ف- -وسس- -ن -ا ،وط -رد ال -غ -ف -ل -ة والن -ت -ظ -ار
والسستعداد للقاء رّب العا ،ÚŸونسسأاله
الثبات ‘ القول والعمل.

ع -ب -ادة .ع -ب-ادة بشس-رط أان ي-ري-د ب-ذلك
وجه الله تعا ¤ول يشسرك ‘ عبادته
أاحدا.
وال-ع-ب-ادة ت-ق-وم ع-ل-ى ال-ع-لم واŸعرفة
ف Óيعبد الله حّق العبادة إال من عرفه
حّق اŸعرفة ،ومن عبد الله عن غÒ
ع -ل -م ك -ان م -ا ي -فسس -د أاك‡ Ìا يصس-ل-ح،
ول -ه -ذا ي -ق-ع ال-ن-اسس ‘ الشس-رك وفسس-اد
ال -ع -ب -ادة بسس -بب ا÷ه -ل وظ ّ-ن -ه -م أان-ه-م
يقومون بهذه العبادة مزية منهم لله
تعا ،¤لكن الله غني عن العا ÚŸقال
سسبحانه ‘ ا◊ديث القدسسي““ :عبادي
إا Êم -ا خ -ل -ق -ت -ك -م ألسس -ت-أانسس ب-ك-م م-ن
وحشسة ول ألسستك Ìبكم من قلة ول
ألسستع Úبكم على أامر عجزت عنه ول
÷لب منفعة ول لدفع مضسرة ،وإا‰ا
خ -ل-ق-ت-ك-م ل-ت-ع-ب-دو Êط-وي Ó-وت-ذك-روÊ
كثÒا وتسسبحو Êبكرة وأاصسي.““Ó
أاما الشسعبة الثانية :من شسعب رسسالة
اŸسس- -ل- -م ‘ ا◊ي -اة ف -ه -ي ال -ت -ي –ّدد
العÓقة بينه وب ÚاÛتمع الذي يعيشس
فيه.
وال -ت -ي ع ّ-ب-ر ع-ن-ه-ا ال-ق-رآان ب-ق-ول-ه:

ورد هذا السسم تسسع مرات ‘
ال -ق -رآان ال-ك-ر Ëوم-ن ذلك ق-ول-ه
ت-ع-اƒgh Éª¡¶˘Ø˘M √OƒD˘j ’h{ :¤
 ،}º«¶©dG »∏©dGالبقرة.
وال -ع -ظ -ي -م ‘ ال -ل -غ -ة صس-ف-ة مشس-ب-ه-ة Ÿن
اتصس-ف ب-ال-ع-ظ-م-ة وال-ع-ظ-م-ة م-ع-ن-اه-ا ال-ك Èواإلتسساع وعلو
الشسأان واإلرتفاع.
أاما معناه ‘ حّق الله تعا :¤فالعظيم هو الذي بعظمة
خلقه يهابونه ويتقونه وهو الكب ÒاŸتعال الذي ل تهتدي
العقول لوصسف عظمته ،ول شسيء أاعظم منه سسبحانه ،ليسس
لعظمته بداية ،ول ُيكنْهِ جÓله نهاية.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال لقمان ا◊كيم لبنه :يا بني أاول شسيء تكسسبه بعد
اإلÁان بالله أاخا صسادقا ،فإا‰ا مثله كمثل شسجرة ،إان
ج- -لسست ‘ ظ ّ-ل -ه -ا أاظ -ل -تك ،وإان أاخ -ذت م -ن -ه -ا
أاطعمتك ،وإان  ⁄تنفعك  ⁄تضسرك.

جوابك

حكمة العدد

سسلوك ‘ اŸيزان

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

العمل وقت صصÓة
ا÷معة حرام

الف ÏاŸتÓحقة ب Úيدي السصاعة

ما ندم عبد على طاعة الله و’
خسسر من وقف عند حدوده و’
هان من أاكرم نفسسه بالتقوى.

١٧٥٥٨

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
العظيم

خ Òالهدى

’شسعري رضسي الله عنه ،أان رسسول
عن أابي موسسى ا أ
الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ قال““ :إان ب Úيدي السساعة فتنا
ك-ق-ط-ع ال-ل-ي-ل اŸظ-ل-م ،يصس-ب-ح ال-رجل مؤومنا وÁسسي كافرا،
وÁسسي مؤومنا ويصسبح كافرا ،يبيع دينه بعرضض من
الدنيا قليل““ ،رواه الÎمذي.

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

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

{.}¿ƒë∏ØJ ºµ∏q©d ÒÿG Gƒ∏©aGh
إان ط- -رق ا Òÿك -ثÒة واŸسس -ل -م م -ن
طبيعته فّعال للخ Òدّفاع للشسر ،والناسس
ل يرون منه إال خÒا ،فهو يفعل اÒÿ
مع نفسسه ومع أاهله ومع جÒانه ،فيعÚ
ه -ذا وذاك وي -ع -ط -ي م -ن غ Òم -ق -اب -ل
““ولسس -ان ح -ال -ه ي -ق -ول““ :إا‰ا ن-ط-ع-مكم
ل -وج -ه ال -ل -ه ل ن -ري -د م -ن -ك -م ج-زاًء ول
شسكورا““.
Óذى
واŸسسلم ا◊ّق ليسس مصسدرا ل أ
ألي أاحد من الناسس ألن النبي ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ قال““ :اŸسسلم من سسلم
ال -ن -اسس م -ن لسس -ان-ه وي-ده““ ،ف-ه-و ي-ف-ع-ل
ا Òÿفإان  ⁄يسستطع يدل عليه ألن
ال- -دال ع- -ل -ى ا Òÿك -ف -اع -ل -ه ،ف -إان ⁄
يسستطع أان يقدم شسيئا فهو على األقل
يكفي الناسس شسّره.
وأام -ا الشس -ع -ب-ة ال-ث-ال-ث-ة :واألخÒة
فهي التي –ّدد العÓقة ب ÚاŸسسلم
وقوى الشسر اŸعادية لدينه وما أاكÌها،
فاŸسسلم يجاهد ‘ الله حّق ا÷هاد.
وا÷هاد ا◊ّق هو جهاد النفسس التي
ه -ي أاع -دى األع-داء وال-ت-ي ب Úج-ن-ب-ي-ه
فإاذا اسستطاع جهادها فعلى جهاد غÒه
كان أاقدر وأاجدر وأاعظم ا÷هاد هو
تفّوق اŸسسلم ‘ ›ال حياته العملية
والعلمية وأان يكون ماهرا ‘ ميدانه
متفوقا فيه حتى يخرج هذه األمة من
دائ -رة ال -ت-خّ-ل-ف وال-ت-ب-ع-ي-ة إا ¤ال-ت-ط-ور
والرقي واألسستاذية.
إان هذه الشُسعب جديرة بأان تغّير حال
ال- -ف- -رد وا÷م- -اع- -ة إاذا وع -ى اإلنسس -ان
ال -رسس -ال -ة ال -ت -ي ك ّ-ل -ف -ه ال -ل -ه ب-ه-ا وه-ي
عبادته ،والعلم من أاجل إاقامة شسرعه
‘ األنفسس واآلفاق.
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سض :ماحكم العمل يوم ا÷معة و‘ وقت صسÓتها؟
ج :العمل يوم ا÷معة قبل صسÓتها مباح ،وإا‰ا اÙرم هو
العمل بعد نداء ا÷معة ح Úيقعد اإلمام على اŸن Èلقوله
تعاôcP ¤GE Gƒ©°SÉa á©ª÷G Ωƒj øe IÓ°ü∏d …Oƒf GPGE{ :¤
 ،}™«ÑdG hQPh ¬˘∏˘dGا÷م -ع-ة .ويسس-ت-ث-ن-ى م-ن ه-ذا أاصس-ح-اب
األع -ذار ال -ذي -ن ي -ب -اح ل -ه -م ال -ت -خ ّ-ل -ف ع -ن صس Ó-ة ا÷م -اع-ة
كاŸسسافرين أاومن ل Œب ‘ حّقهم أاصس.Ó
فالعمل أاثناء تأادية صسÓة ا÷معة طواعية ب Óشسك فهو
حرام ف Óيجوز إاجبار العامل يوم ا÷معة و‘ وقت أادائها من
خلف عن صسÓتها.
العمل والت ّ

إاحÎام قوان ÚاŸرور
واللتزم به واجب شصرعي

من السسلوكات السسيئة والتي أاصسبحت متجّذرة ‘ الناسس عدم
احÎام قوان ÚاŸرور ،والسسياقة ا÷نونية وهذا سسواء تعلّق بوسسط
البÓد ‘ الطرق الضسيقة أاو الطرق السسريعة والواسسعة ،فكل السسائقÚ
ت -ق -ري -ب -ا ل ي -ل -ت -زم -ون ب -ق-ان-ون السسÓ-م-ة اŸروري-ة ،ح-يث ال-ت-ج-اوز ‘
اŸنحدرات اÿطÒة ومن جهة اليمنى للسسائق و‘ الشسريط اّ ıصسصس
للحالت السستعجالية ،وكل هذا يؤودي إا ¤حوادث خطÒة جدا تكون
سسببا ‘ إازهاق األرواح الÈيئة ،وبذلك يكون السسائق قات Óمتعمدا مع
سسبق اإلصسرار والتعّمد ،وجزاؤوه ‘ النهاية النار والعياد بالله ألن الله
قال ،}¬æ©dh ¬«∏Y ¬∏dG Ö°†Zh É¡«a GódÉN ºæq¡L √hDGõéa Góªq©àe ÉæeƒDe πà≤j øeh{ :سسورة النسساء.
وهذا السسائق Ÿا كان عاŸا بقانون اŸرور وقد اجتاز اختبارات الفحصس والتأاهيل فإانه يعد متعمدا ‘ حالة وقوع موتى
جراء اıالفة اŸرورية التي ارتكبها ،وبالتا‹ فهو متحّمل لتبعات اŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتقه كما أان السسرعة اŸفرطة
تؤودي إا ¤الضسرر اÿاصس والعام الذي يلحق بالشسخصس نفسسه واÛتمع الذي يعيشس فيه ،وهذا أامر حّرمه الله تعا ¤ف Óيجوز
Óنسسان أان يقتل نفسسه.}Éª«MQ ºµH ¿Éc ¬∏dG ¿GE ºµ°ùØfGC Gƒ∏à≤J ’h{ ،
ل إ
فالواجب علينا جميعا اللتزام بقانون اŸرور حتى ‚ّنب أانفسسنا األخطار اÙدثة اŸنجزة عن ذلك.

info@ech-aab.com
لو ١٤٣٩ ¤هـ
السسبت  ٠٣فيفري  ٢٠١٨م اŸوافق لـ  ١٦جمادى ا أ
www.ech-chaab.com
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انسس -رسش ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسش ن-السس-بث اغ-م-يسش ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسش ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

اخام اقذر ذثمر
يل ثمرث ثسسع اسسوشش اثفز غر اثمر ،ثسسع ذشش اقتسسجن امذنن
اتقسسذن اوكن اذمرحن اذقسش وذولن أاين ايسش اثفز اخلف أاين انضسن،
اذغ أانف اكن ثمرث انتمزغ اتسسمركنتث أام ذق Úيع ثونط اند أانف
اطسش امكن ابسسثعف أام ذين يع ثغوسسون ثقذرن.

البويرة :ع نايت رمضشان
اذغ ادنسس - -ك - -ف - -ل اسس - -ق اخ - -ام ان- -د
اسس -عشس -نت اث-وشس-ل-ن ذزك ن-زم-ن .أان-ف
اكن اخام امقرن نغ اخم نلوشسل أاذون
وسس- -ع- -ن اسس- -وطسس ،اخ- -ام ي -بضس غ -ف
يحرشسن اسسخذمن ذثلث أان،اذغ أانف
ادي اند اقرن لهور نغ ثغلن .ادي أاذون
يسس- -ع- -ن أازل م -ق -ر ام يسس -ب -ك -ن -د ث -مت
انتوشسلت غر ثيضس سسثمسسعوث انتغلن
اذلهور .سسفل ادي ثتسسلد ثسس ،ذمكن

اند ثمغرث ابخم ثتسسفر لقرر امكن
اتسسخذمن اثغن ميل يرثن اضسم.
اسس Úأانف ثقعتسس ابخام اقتسسون
أامر مقرن ايذغ ادتسسملل يك اعقلن
ان -ت -وشس -لت ،ذث -ل -مسسث أان -ف ال -ك اي-ذغ
ادسسوجذن القث نغ اسسحم Úاذغسس
ذشس -ث -و ،ام -ك -ن أان-ف ث-ر ك-نت اسس-رسس-ن
اذغسس اج -ق -ذرن اسس -خ -ذم-ن ي-ل آاسس.
امكن يل لكذر اسسرسس Úفلسس ثغوسسون
بخم.
سس-دو ل-ك-ذر اتسس-ل-ن-ت-د ث-حنيت،يل

ام- - -ك- - -ن يسس ذشس ث- - -تسس - -ف - -ر اذغسس
اث -م-طث م-ل-ث-ف-رسس اخ-ام ،م-ي-ل ان-ب-د
غف ثز بسس اأنف اكن اخام انتمزغ
اأذون يسس - -ع - -ن ام - -ك - -ن ذث- -م- -ر م- -ي- -ل

لعواي ـ ـ ـل انلوراسس أامقـ ـ ـ ـ ـ ـران ذي دواويـ ـ ـ ـ ـ ـر
إاقم ـ ـ ـÒا سسذفايـ ـ ـن سس ـ ـ ـي إايسسغـ ـ ـ ـ ـارن
ورعان لباسس نتمورا ذي ا÷زاير اهنتخلظشس الغاز ،سسÒتو ذي الدواور امزيان واق Óبعذن وذي إاقذورار قطان
ثغاوسسوين انسسن سسÒتو ثيا اق Óا“وقان سسلعافيث اﬁماي انيغ انيني نتغاوسسيون املماكت فلوح  Êسسيطا اق Óتبينت
سسÒتو ثجرين اق Óاموثنت وقورنت،خاطر اتبينهنت قلي قلي وجملنهنت واتشسعالن ذيسسنت العافيث واسسرغاين.
إاقمÒا ورعان لباسس انلعوايل ذي لوراسس أامقران ذي باثنت أاذخنشسلة اذ أام البواقي ،وحتى ذي قاŸة ،أاي ق Óأاتعاشسن
ذي الدواور بعذن لباسس فاŸدين أاسسثفاين أاÁاننسسن ذي اŸشستياي سسي إايسسغارن انتجرين ،أامرباع ذي باثنت ،سسÒتو
ما Êإاقوثا أاذفل لباسس و النّوث ،وقفلن إابريذن او ذتقوانشس أاذروحن وادواين ثقرعاث Úنالغاز.
إاب ÚاŸشستا نسسقاسس أاق Óيوسسد يسسمط لباسس ذي الدواور أانباثنت بلي لباسس أانلعوايل أاسسحمايت غماننسست سسي
إايسسغارن ،ما Êإاغننانت قلي أانلعوايل بلي لعوام إاقعدان أا’نت أاسسرغاينت سستقرعاث Úنالغاز بصسح أاسسقاسس كيعاد قفل
إايÈيذن و’نت اتعاشسنت أامزيك وتراقن قلعند إايسسغارن امبعد سسعداينت ثدار وأاشسعلنت العافيث بشسام أاذطبخن
واذحمان،واŸشسكÓي ي Óخاطر ورعان الغاز أاهنتخليظشس سسÒتو ما Êإاتيلنت ذي إاقمكان أاهوان لباسس انيغ عÓن
لباسس الشسياي يصسعب بشسام أاسسخلدن ثقصسب Úنالغاز غرسسنت.
وكيعاد حتى إايسسطا يبزق انيغ يسسمط أاثتشسعالشس ذيسس العافيث لهيه ليه’ ،زم أاثسسعدان زيك وأاثغطان مليح بشسام
أاسسموكسس اسسميط واذيقار مليح بشسام بغ Òأاثشسعل أاذيرغ ليه ليه ،لعوايل آاي طلبنت سسي اŸسسؤوول Úبشسام آاوصسلناسسن
الغاز بشسام أاذثهنانت سسغ أازقوم آاي يخسس ذيغ آانبذو أانيغ ذي اŸشستا أاق Óأاتسسوفرانت بوها.

باتنة Ÿ:وششي حمزة

ي- -تسس -ن -ف -كسس وم -ك -نسس ،ان -اف اخ -ام ثسس -مضس .اوي -ف -ن اك -ن اق -ذ اق -ذشس -ن
اإم- -زغ- -ن اأذون اخ- -ل- -ف- -ن غ -ف اأث -م -ر ذق -ح -رشس ام -رح ادرن -ن ال -ول-ه انسس-ن
انضسن .ذخام يب اسسوكل ذشسثو اثنف سسغرج ادجن ÷ذذ اوكن اذيغل مشسع
غر ذخل يطف ا◊من ذقنبذ يسسمدد غر اثمر.

احـ ـ ـ ـرشس نوسسع ـ ـزم اغ ـ ـزر انوغ ـ ـ ـÓن
اغÓن اتوسسان
سسبكري اسسوعزام
ادوŸاد دوسسلماد
سسوفوسش ننعزمان
احرصسان فالدين
دالصسول
نالشسريعة الن
ابنان غفسش
“دورتنسسان
‚مان اطفان
ادعمران اغÓن
دلن غال اماروا .
اشسرى امزوار ابدان
اسسسس ام - -زوار اغ Ó- -ن دي - -ن اسس- -ت- -ف
انÎونسس -ان سس -م -زي اغ-رب-ازن ان-ت-وات
اوحفاظ نالقران ادوعزام نالشسريعة
ا’ن اسس- -يسس ب- -ن- -ان اب- -ن -ادم دالسس -اسس
ن-ت-م-دورت ب-اشس ادسس-ن-ان ا’صس-ل-نسس-ان
دال -دي -ن -نسس -ان.ب -ع-د وم-ن-ي ات-نسس-ت-ف-ان
اغربازن نالبايليك باشس ادرن Úاعزام
دŸور نالدنت.
اغ-رب-ازن ان-وغÓ-ن اسس-وف-غ-ند يغلب
ن -ن -ع -زم -ان دم-ق-ران-ان دق-اع اح-رشس-ان
ع- -اون- -ان ي- -غ- -لب ت- -دشس- -ل -وي -ن ددب -اب
ان-وع-زام ان-ت-دشس Ó-ال-ع-ل-م-اء ‰سس-لمان
اوري -ن ي -غ -لب ن -اŸق -ا’ت ادا÷ورن-ال
ات-وغ-ان ت-ف-غ-ن-د اسسقسسان نالعشسرينات
ادزير ادجار تونسس ادمصسر.
ات اغرسسان حرصسان باشس ادسسلفان

اغربازن انغ اŸدارسس ا◊رة اغÓن
ادم -ن -او ام -وشس -ان اضسضس -ن Úاغ -رم-ان
ن -دزي -ر اسس -وي -نسس -ان اسس -ول -غ ن -ال -دي -ن
دم -زروي ان -غ ال -ت -اري -خ ن-ات اغ-رسس-ان
داŸذهب ‚م- - - - -ان غ- - - - -ال ام- - - - -اروا
ادسسوفغان للوف نا’طارات دنعزمان
دسسلمادان سسونشساننسسان.
سسغربازان ازعÓك ادول Úسسوفوسس
ن -دب-اب ن-اÒÿاŸع-ه-د ن-ا÷اب-ري-ة ات
ازجن اŸعهد نا◊ياة لقرارة داŸعهد
نامي سسعيد دا’صسÓح تغردايت ا’ن
ندهان
غ- -ال ام- -اروا ع- -زم- -ان دسس ي- -غ- -لب
‰ق - -ران - -ان ا’ن اط - -ف - -ان ام - -وشس - -ان
دزعÓك ا’دارة اد’قتصساد ندزير.

آوآل دونزروب:
^ يقار آاكعب ثاي ثوجراي ثاي اوجرخت
^ تاومات تيكثي غر توات
^ ث -وث Ó-يث ن -ي -غ ّ-راضس -ن ام-ث-ل-خ-وخث
ن- - -ول- - -وضش اوث - -يت غ - -روفصس - -ي - -ل
اتندضش
^ أام- - -ت- - -ازارث ن ع- - -ط - -وشش
ث -ت-واغ-رسش اسس-ڤ-اسش ذي-ن
ثورو اسسڤاسش دين

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

ألفجر0٦.20................:
موأقيت ألظهر1٣.02.................:
ألعصسر15.5٤................:
ألصسÓة ألمغرب1٨.1٩...............:
ألعشسـاء1٩.٣٩..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  0٣ف-ي-فري  :1٩12ألدأرة أل-ف-رنسس-ي-ة ،تصس-در
لج-ب-اري ل-لشس-ب-اب
م -رسس -وم -ا ي -قضس -ي ب -ال -ت-ج-ن-ي-د أ إ
أ÷زأئري.
^  0٣فيفري  :1٩5٦جبهة ألتحرير ألوطني،
تقÎح على سسلطات ألحتÓل من خÓل جريدة
«ل-وم-وند»  le mondeت-وق-ي-ف أل-ق-ت-ال ،وت-ؤوكد مطلق
سسلطتها على وحدأت جيشش ألتحرير ألوطني.

ألطقــسش أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

عنابة
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إأحياء ألذكرى  50لسسÎجاع قاعدة أŸرسسى ألكبÒ

إأ‚أزأت كبÒة على مسصتوى ألقوأت ألبحرية ‘ ظرف وجيز
أح -يت أل -ق -وأت أل -ب -ح-ري-ة
أ÷زأئ - - -ري- - -ة أل- - -ذك- - -رى 50
لسسÎج- -اع ق- -اع- -دة أŸرسس -ى
إ
أل -ك -ب ÒأŸصس-ادف لـ  2فيفري
من عام  ،1٩٦٨تاريخ يشسهد
ع- -ل- -ى أن- -تصس- -ار آأخ- -ر ل -ث -ورة
ن- - -وف- - -م Èأل- - -ت - -ح - -ري - -ري - -ة،
وأسسÎج- - - -اع أك Èق- - - -اع - - -دة
إأسسÎأŒي -ة أصس -ب -حت أل -ي -وم
له-م-ي-ة أل-تي أولتها
ب-فضس-ل أ أ
ل -ه -ا ق -ي -ادة أ÷يشش أل -وط-ن-ي
ألشس -ع -ب-ي م-ن أو ¤أل-ق-وأت ‘
لب- - -يضش
ح- - -وضش أل- - -ب- - -ح- - -ر أ أ
أŸت -وسس -ط Ãا ي-ك-ف-ل ح-م-اي-ة
سسوأحلنا وحدودنا ألبحرية.

العاصسمة :آاسسيا مني
«إفتخارنا ،إعتزإزنا Ãا –قق
◊د إآلن من إ‚ازإت على مسشتوى
إلقوإت إلبحرية ‘ ظرف وجيز،
إلقوإت إلبحرية إليوم لها رجال““،
كان هذإ مقطع من كلمة إلفريق
أإح- -م- -د ڤ- -اي -د صش -ال -ح ن -ائب وزي -ر

قامت بها مفارز أ÷يشش وألدرك ‘ عدة وليات

–ديد هوية أإلرهأبي ““مسصلم ألسصو‘““
إأثر عملية خنشصلة أألخÒة

””ألشسعب”” ‘ إطار مكافحة إإلرهاب وتبعا للعملية إلنوعية إلتي أإفضشت إ¤
إلقضشاء على ثمانية ( )08إرهابي Úيوم  26جانفي إلفارط بخنششلة/ن.ع” ،5.
إلتعرف على هوية إÛرم إلثامن ،ويتعلق إألمر باŸسشمى ““ح .مبارك““ إŸدعو
““مسشلم إلسشو‘““ إلذي إلتحق با÷ماعات إإلرهابية سشنة .2013

توقيف  3عنأصصر دعم وتدم ÒذخÒة

و‘ نفسش إلسشياق ،أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ( )03عناصشر دعم
للجماعات إإلرهابية بتلمسشان وع“ Úوششنت/ن.ع ‘ ،2.ح Úكششفت ودمرت
مفرزة أإخرى بجيجل/ن.عﬂ ،5.بأا يحوي قنبلة تقليدية إلصشنع وكمية من
إلذخÒة وأإغرإضش أإخرى.

...توقيف  ٥١مهربأ وضصبط مركبأت ومعدأت ﬂتلفة وحبوب مهلوسصة

““عرإقة ،تطوير وجاهزية““ ،عرضش
ﬂتلف إŸرإحل إلتي عرفها هذإ
إألسشطول إلبحري على مر  50سشنة
م- -ن إسشÎج -اع -ه م -ن إŸسش -ت -ع -م -ر
إلفرنسشي ،ليكون تاريخ  2فيفري
آإخ- -ر ي- -وم ي- -ت- -وإج- -د ف- -ي- -ه ج- -ن -ود
إŸسش -ت -ع -م -ر ،مÈزإ أإه -م م -رإح -ل
إلعصشرنة إلتي مسشت هذإ إ÷هاز
ل- -يصش- -ب- -ح ق -وة ضش -ارب -ة سش -ط -ح -ي -ة
وأإخرى –ت إŸائية بعد أإن بات
يتميز بقدرإت فنية عالية ومسشتوى
رإق ‘ ›ال إل- -ت- -حضش Òإل -ق -ت -ا‹
سشمح له بأادإء إŸهام إŸنوطة له
بكل جدإرة وإقتدإر.
وتخليدإ للذكرى أإكد إلعقيد بن
مت Òمن Òرئيسش مصشلحة إلتصشال
ل- -ل- -ق -وإت إل -ب -ح -ري -ة ‘ ك -ل -م -ة ل -ه
ب -اŸن -اسش -ب-ة أإن إسشÎج-اع إŸرسش-ى
إلكب ،Òيعد إ‚ازإ كبÒإ يضشاف
إ ¤قصشة كفاح إلششعب إ÷زإئري
‘ إسشÎجاع إألرإضشي إلوطنية من
طرف إŸسشتعمر إلغاششم ،حيث ⁄
يكن باإلمكان إلسشتمتاع بالسشيادة
إلوطنية دون أإن نعيد كل شش Èمن
أإرضش-ن-ا إل-ط-اه-رة ي-ؤوك-د إل-ع-ق-يد بن
مت.Ò
ك- -م- -ا ي -زخ -ر ت -اري -خ إل -ب -ح -ري -ة
إ÷زإئ- - -ري - -ة ب - -ب - -ط - -ولت وأإ›اد
صشنعها رجال ضشربوإ أإروع إألمثلة
‘ إلشش- -ج- -اع -ة إل -وط -ن -ي -ة ،ق -ه -روإ
خÓ- -ل- -ه- -ا إألع -دإء بصش -ده -م ع -دة
ه -ج -وم -ات ك -انت تÎبصش ب -بÓ-دن-ا
وبسش -ط -وإ ن -ف -وذه -م ع -ل -ى إل -ب -ح -ر
إŸت -وسش-ط ب-فضش-ل أإسش-ط-ول ب-ح-ري
ك- -ان Ãث- -اب- -ة درع وإق ل- -لسش- -وإح- -ل
إ÷زإئرية ودعامة أإسشاسشية قامت
عليها إلدولة إ÷زإئرية بدإية من

إلقرن .16
وتسش- -اه- -م إل- -ق- -وإت إل- -ب- -ح -ري -ة
إ÷زإئ- - -ري- - -ة م - -ن خ Ó- -ل إŸه - -ام
إŸسشندة إليها إلدفاع وإلذود عن
إÛال إل -ب -ح -ري ،ل سش -ي-م-ا ف-ي-م-ا
ي-ت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة وت-أام ÚإŸشش-ارف
إل- -ب- -ح- -ري- -ة ،إل- -دف- -اع ع -ن إÛال
إلبحري إلوطني ،حماية إŸصشالح
إل -وط -ن -ي -ة ‘ إل -ب-ح-ر وإل-دف-اع ع-ن
إلسشاحل وحماية إلششوإطئ.
بدوره أإكد إلعقيد ششوششان مرإد
مدير إŸتحف إلوطني للجيشش ‘
مدإخلة له باŸناسشبة ،أإنه وتطبيقا
ل -ت -ع -ل -ي -م -ات إل -ق -ي-ادة ي-ق-ف رج-ال
إ÷يشش إل- -وط -ن -ي إلشش -ع -ب -ي وق -ف -ة
إجÓ- -ل وع- -رف- -ان ل -ت -خ -ل -ي -د أإح -د
صش -ف -ح -ات ت -اري -خ-ن-ا إÛي-د ‡ن
كتبها أإبناء وأإبطال إ÷زإئر وقعوإ
عليها بدمائهم إلزكية.
إل -ع -ق -ي -د ب -ن شش -وشش -ان أإب -رز ‘
كلمته إلدور إÙوري وإلهام إلذي
لعبته إ÷زإئر على مدإر  15سشنة
من إلسشتقÓل من أإجل إسشÎجاع
إŸرسش -ى إل -ك -ب Òل -ت-ح-ق-ي-ق إل-نصش-ر
ك- -ام ،Ó- -ح -يث وب -ع -د م -ف -اوضش -ات
عسشÒة م - -ك - -نت إ÷زإئ- -ر ب- -فضش- -ل
دب- -ل- -وم- -اسش- -ي- -ت- -ه- -ا م- -ن إسشÎج- -اع
أإسشطولنا إلبحري إلذي بات إليوم
مسش -ت -ع -دإ ل -رد وردع أإي خ -ط-ر ق-د
Áسش حدودنا إلبحرية.
للقاء
ليفسشح إÛال بعدها إ
مدإخلة من طرف إلرإئد مهدي
ب-وك-ل-ث-وم إط-ار ب-ال-ق-وإت إل-بحرية
لسشطول قبل
تعرضش فيها لتاريخ إ أ
إلسش -ت-قÓ-ل وب-ع-ده م-ع-رج-ا ع-ل-ى
أإه- - -م م- - -رإح - -ل ت - -ط - -وره غ - -دإة
إلسشتقÓل.

لسسبانية
ع Èرحلة بحرية قادمة من مدينة أليكانت أ إ

وصصول جثمأن ““أ◊رأق““ ﬁمد
بودربألة أليوم إأ ¤مينأء وهرأن

و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفارز للجيشش
إلوطني إلششعبي بكل من “Ôإسشت وع Úڤزإم وع Úصشالح/ن.ع)51( ،6.
مهربا وضشبطت ششاحنة و( )03مركبات رباعية إلدفع و ( )18مولدإ كهربائيا و
( )17مطرقة ضشغط و ( )07أإجهزة كششف عن إŸعادن ،فيما أإوقفت مفارز
أإخرى ثÓثة (Œ )03ار ﬂدرإت وضشبطت ( )25كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج
بالوإدي/ن.ع ،4.و ( )2016وحدة من إأللعاب إلنارية بورڤلة .كما أإوقف
ع -ن -اصش -ر إل -درك إل-وط-ن-ي شش-خصش )02( Úب -ح -وزت-ه-م ( )249ق-رصش-ا م-ه-ل-وسش-ا
بوهرإن/ن.ع.2.
من جهة أإخرى ،أإحبط حرإسش إلسشوإحل بعنابة/ن.عﬁ 5.اولة هجرة غÒ
ششرعية لـ( )22ششخصشا كانوإ على م Ïقوإرب تقليدية إلصشنع ‘ ،ح” Ú
توقيف ( )06مهاجرين غ Òششرعي Úمن جنسشيات ﬂتلفة بأادرإر وغردإية.

...وتدمﬂ 23 Òبأ لإلرهأبي Úوأربع قنأبل تقليدية ألصصنع

‘ إطار مكافحة إإلرهاب وعلى إثر عملية بحث و“ششيط Ãنطقة وسشتيلي
بباتنة/ن.ع ،5.كششفت ودمرت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ،إليوم  01فيفري
Óرهابي Úوأإربع ( )04قنابل تقليدية إلصشنع،
 ،2018ثÓثة وعششرين (ﬂ )23بأا ل إ
إضشافة إ ¤كمية معتÈة من إŸوإد إلغذإئية .هذه إلعمليات إŸتوإصشلة لوحدإت
إ÷يشش إلوطني إلششعبي ،تهدف إ ¤تضشييق إÿناق على هؤولء إÛرمÚ
وقطع عنهم جميع مسشببات إلبقاء أإينما ُوجدوإ.

 20°أ÷زأئر

عنابة

لولى  1٤٣٩هـ ألموأفق لـ  0٣فيفري  201٨م
ألسسبت  1٦جمادى أ أ

إل -دف -اع إل-وط-ن-ي ،تضش-م-ن-ه شش-ري-ط
وثاقي ” عرضشه ضشمن إلÈنامج
إıل- -د لح- -ت -ف -الت إل -ذك -رى 50
لسشÎجاع قاعدة إŸرسشي إلكبÒ
باŸتحف إلوطني للجيشش إلششاد‹
بن جديد.
إلششريط إلوثائقي –ت عنوإن،

 23°أ÷زأئر

صشرح مصشدر من عائلة ““إ◊رإق““
ﬁمد بودربالة لـ ““إلششعب““ أإنهم تلقوإ
إشش -ع -ارإ م -ن أإج -ل إسش-ت-ق-ب-ال ج-ث-م-ان
إبنهم إليوم إلسشبت ع Èرحلة بحرية
قادمة من مدينة أإليكانت إإلسشبانية
ع Èباخرة إلطاسشيلي ،بعدما تكفلت
وزإرة إÿارجية بتكاليف نقل جثمانه
ب- -أام- -ر م- -ن إلسش- -ل- -ط- -ات إل- -ع- -ل- -ي -ا ‘
إلبÓد .ومن إŸنتظر أإن تصشل جثة
إŸرحوم إ ¤ميناء وهرإن ‘ حدود

إلسشاعة إلسشادسشة مسشاء ،من أإجل نقل
ج -ث -م -ان -ه Ÿسش -ق -ط رأإسش -ه Ãن -ط -ق-ة
سشيدي ÿضشر بولية مسشتغا ،Âحيث
سش -تشش -ي -ع ج -ن -ازت -ه ب -ع-د أإسش-اب-ي-ع م-ن
وج -وده م -ت -وف -ي-ا ‘ ظ-روف غ-امضش-ة
بسش -ج -ن خ-اصش لـ«إ◊رإڤ-ة““ إŸسش-م-ى
ب-أارشش-ي-دون-ي-ا مÓ-ڤ-ا إإلسش-ب-ان-ية ،إلتي
وصش- -ل إل- -ي- -ه- -ا ع -ن ط -ري -ق إل -ه -ج -رة
إلسشرية.

وهران :براهمية مسسعودة

مركز ألهزة حدد على بعد  2كلم جنوب منطقة ع Úبوزيان

هزة أرضصية بقوة  3,١درجأت على سصلم ريشصÎبسصكيكدة
سشجلت ،بعد ظهر أإمسش إ÷معة ،على إلسشاعة إلثالثة و 33دقيقة ،هزة أإرضشية
بلغت ششدتها  3,1درجات على سشلم ريشش Îبولية سشكيكدة ،حسشب ما أإفاد به
بيان Ÿركز إلبحث ‘ علم إلفلك وإلفيزياء إلفلكية وإ÷يوفيزياء .وأإوضشح نفسش
إŸصشدر أإن مركز إلهزة حدد على بعد  2كلم جنوب منطقة ع Úبوزيان بنفسش
إلولية.

 13 °وهرأن
 11°وهرأن

ألثمن  10دج

08 °

12°

france prix 1

ضسبط متلبسسا بالنصسب وألحتيال على موأطنÚ

ألفرقة أ÷نأئية ألمن معسصكر توقف مشصعوذأ
“ك - -ن ع - -ن - -اصش- -ر إل- -ف- -رق- -ة
إ÷ن -ائ -ي -ة ب-اŸصش-ل-ح-ة إل-ولئ-ي-ة
ل-لشش-رط-ة إل-قضش-ائ-ي-ة ب-أامن ولية
معسشكر من توقيف ششخصش ‘
إلسش -ب -ع -ي -ن -ات م -ن إل -ع -م-ر ،ب-ع-د
ت- - -ورط - -ه ‘ ج - -رÁة ت - -دن - -يسش
إŸصش- -ح- -ف إلشش -ري -ف وإل -نصشب
وإلح -ت -ي -ال ع -ل -ى م-وإط-ن Úم-ع
إم- -ت- -ه- -ان إل- -ع- -رإف- -ة و‡ارسش- -ة
إلشش - -ع - -وذة ،ب - -ع - -د إسش - -ت - -غ Ó- -ل
معلومات تلقاها عناصشر إلفرقة
ح -ول نشش -اط إŸشش -ت -ب -ه ف -ي-ه ‘
إل- - -نصشب وإلح- - -ت- - -ي- - -ال ع- - -ل - -ى
م-وإط-ن ،Úن-ف-ذ ع-ن-اصش-ر إل-فرقة
عملية تفتيشش Ÿسشكنه إلعائلي،
مكنت من حجز وسشائل ومعدإت
ك -ان يسش -ت -ع -م -ل -ه -ا ‘ إلشش-ع-وذة،
إضش -اف -ة إ ¤مصش -اح -ف م -دنسش-ة
و›م- - - -وع - - -ة م - - -ن إألعشش - - -اب
وإألتربة ومبلغ ما‹ من عائدإت
ه -ذإ إل -نشش-اط ،ك-م-ا ” تسش-ج-ي-ل
ششكاوى ›موعة من إŸوإطنÚ
ضش-ح-اي-ا إل-نصشب وإلح-ت-ي-ال م-ن
طرف إŸششتبه فيه ليتم توقيفه

وإقتياده Ÿقر إلفرقة ومباششرة
إلتحقيق معه بعد إلسشتماع إ¤
أإق -وإل ضش -ح-اي-اه ،ث-م إسش-ت-ك-م-لت
إجرإءإت إلتحقيق معه وأإ‚ز ‘

حقه إجرإء قضشائي وقدم أإمام
إلعدإلة Ùاكمته.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

لمن ألوطني خÓل شسهر ديسسم2017 È
عا÷تها مصسالح أ أ

توقيف  ١٥متورطأ ‘  2١قضصية جنأئية

Óم -ن
””ألشس - -عب”” “ك- -نت إل- -ف -رق إ÷ن -ائ -ي -ة ل  -أ
إلوطني إŸوزعة ع ÈإلÎإب إلوطني ،خÓل ششهر
ديسشم ،2017Èمن فك لغز  12قضشية جنائية متعلقة
بجرإئم إلقتل إلعمدي ،إرتكبت أإغلبها باسشتعمال
أإسشلحة بيضشاء ،حيث سشمحت –ريات إŸباششرة
م -ن إي -ق-اف  15م-ت-ورط-ا أإم-ام إ÷ه-ات إل-قضش-ائية
إıتصشة .بالنسشبة ÷رإئم إلقتل إلعمدي ،مكنت
–ري -ات إلشش -رط-ة إل-قضش-ائ-ي-ة إŸن-ج-زة Ãسش-اع-دة
فرق إلششرطة إلعلمية وإلتقنية من معا÷ة وفك
خيوط  12جرÁة ،أإسشفرت نتائجها عن إيقاف 15
ششخصشا متورطا ،من بينهم  12فاع Óرئيسشيا و03
شش -رك -اء ،ق-دم-وإ ج-م-ي-ع-ا أإم-ام إ÷ه-ات إل-قضش-ائ-ي-ة
إıتصش- -ة إق- -ل- -ي -م -ي -اÃ ،وجب م -ل -ف -ات ج -زإئ -ي -ة
مششفوعة باألدلة إلقاطعة ‘ .هذإ إلسشياق ،تضشيف
Óمن
خلية إإلتصشال وإلصشحافة للمديرية إلعامة ل أ
إلوطني أإن دوإفع قضشايا إلقتل إلعمدي ،إŸسشجلة
خÓل ششهر ديسشم ،2017Èتعود بالدرجة إألو ¤إ¤
إلشش -ج-ارإت وإلسش-ت-ف-زإزإت ” ،م-ع-ا÷ت-ه-ا ب-فضش-ل
جهود مصشالح إلششرطة إلتي إعتمدت على إألدلة
إلعلمية وفحصش ﬂتلف إلعينات وإلبصشمات ،وكذإ
على إلتحكم إلعا‹ ‘ عملية حفظ ورفع إألدلة

...أسصÎجأع سصيأرة مسصروقة وتوقيف ألفأعل Úبأألغوأط
Œسشيدإ للمخطط إلعملياتي إŸيدإ Êإلهادف
إ ¤مكافحة إ÷رÁة إ◊ضشرية Ãختلف أإششكالها

وضش -م -ان إألم -ن وإلسش -ك-ي-ن-ة ل-ل-م-وإط-ن Úوم-وإصش-ل-ة
ل-ع-م-ل-ي-ات-ه-ا إل-ن-اج-ح-ة إل-ت-ي أإثمرت باإلطاحة بعدة
›رم ÚخÓ- -ل ه- -ذإ إلشش- -ه- -ر ،ل سش -ي -م -ا ‘Îﬁ
عمليات إلسشطو“ ،كنت عناصشر إلفرقة إ÷نائية
للمصشلحة إلولئية للششرطة إلقضشائية بأامن ولية
إألغوإط من إسشÎجاع سشيارة كانت ﬁل سشرقة من
قطاع إإلختصشاصش ،مع توقف  03أإششخاصش مششتبه
فيهم.
–رك مصش -ال -ح أإم -ن ولي -ة إلغ -وإط ج -اء م -ن
خÓل إلفرقة إ÷نائية باŸصشلحة إلولئية للششرطة
إلقضشائية ،إلتي تلقت ششكوى من إلضشحية حول
سشرقة سشيارته من قبل ›هول Úوذلك ‘ ششهر أإوت
من سشنة  ،2017وبفضشل إŸتابعة إ÷يدة وإلتحريات
إŸك - -ث - -ف- -ة ” –دي- -د م- -ك- -ان ت- -وإج- -د إلسش- -ي- -ارة
وإسشÎجاعها من ولية بسشكرة بعد إ◊صشول على
إذن ب -ت -م -دي -د إلخ -تصش -اصش ،وه-ذإ ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
مصشالح كل من أإمن وليتي بسشكرة وخنششلة ،مع
توقيف ثÓث ( )03أإششخاصش متورط ‘ Úإلقضشية
تÎإوح أإعمارهم ماب 27 Úو 43سشنة .وعليه بعد
إسش-ت-ك-م-ال ك-اف-ة إإلج-رإءإت إل-ق-ان-ون-ي-ة– ” ،رير
ملف إجرإءإت قضشائية ضشد إŸعني Úألجل قضشية
““ت -ك -وي -ن ج -م -ع-ي-ة أإشش-رإر ل-غ-رضش إإلع-دإد ÷ن-اي-ة
إلسشرقة إŸقÎنة بظرف إلليل وإلتعدد وباسشتعمال
م -ف -ات -ي -ح مصش -ط -ن-ع-ة““““ ،إخ-ف-اء أإشش-ي-اء مسش-روق-ة““،
““إلوششاية إلكاذبة وإŸششاركة““ ،قدموإ Ãوجبها أإمام
إ÷هات إلقضشائية إıتصشة.

كأريكأت /Òلعروسصي حميد

