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رابطـ ـ ـ ـ ـة األبطـ ـال الفريقي ـ ـ ـ ـة

«النسضـ ـ ـر األسض ـ ـود»
و «العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد» يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودان
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الّلقاء ا÷ماعي رقم ÷ 234مع ششهادات اÛاهدين

ي- - - -ق- - - -وم وزي - - -ر الشش - - -ب - - -اب
وال-ري-اضش-ة ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي،
اليوم ،بزيارة عمل وتفّقد إا¤
و’ي- -ة سش- -ع- -ي- -دة ،وسش- -يشش -رف
ب-اŸن-اسش-ب-ة ع-ل-ى اف-تتاح أاششغال
ن- - -دوة ج- - -ه- - -وي- - -ة ب - -ال - -غ - -رب
ا÷زائ - - - -ري –سش - - - -يسش - - - -ي - - - -ة
وت -وع -وي-ة ح-ول اŸنّشش-ط-ات ‘
ال - -وسش - -ط ال - -ري - -اضش - -ي ،ال- -ت- -ي
ي- -ح- -تضش- -ن -ه -ا اŸسش -رح ا÷ه -وي
صشراط بومدين.

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسش Úنسش - - - - - -يب ،ا’ث- - - - - -ن،Ú
ب- -زي- -ارة ع -م -ل ت -دوم ي -وم،Ú
ت - -ق - -وده إا ¤و’ي- -ة ا÷ل- -ف- -ة،
’ول ع-ل-ى
وسش-ي-ق-ف اŸسش-ؤوول ا أ
قطاع اŸوارد اŸائية باŸناسشبة،
على مدى تقّدم اŸششاريع.

جبهة اŸسشتقبل
–تفي بعيد تأاسشيسشها
ال ّسشادسش

...ويتفّقد مششاريع
القطاع بتيارت غدا

وي- -ت- -نّ- -ق- -ل غ- -دا إا ¤و’ي- -ة
ت- -ي- -ارت ‘ إاط- -ار زي -ارة ع -م -ل
وت - -فّ- -ق- -د ،ح- -يث سش- -ي- -ت- -فّ- -ق- -د
مشش -اري -ع ال -ق -ط -اع اŸت -واج -دة
بالو’ية ،وبع Úالذهب التي
سش - -ت - -ك - -ون ن - -ق- -ط- -ة ان- -طÓ- -ق
الزيارة ،وكذا الرحوية.
ين ّ
ظم اŸتحف الوطني للمجاهد هذا ا’ثن ‘ ،Úإاطار عملية تسشجيل الششهادات ا◊ية من
اÛاه- -دي -ن ،ال -ل -ق -اء ا÷م -اع -ي اŸوسّش -ع رق -م  ،234ال- -ذي ي -ت -ن -اول م -وضش -وع «ن -ظ -ام دف -ع
ا’ششÎاكات والزكاة والتÈعات ،وطريقة جمعها أاثناء الثورة التحريرية» ،وذلك
على السشاعة العاششرة صشباحاÃ ،قر قسشمة اÛاهدين بباشض جراح.

يوم علمي خاصش
بسشرطان الغدة با◊امة

جامعة هواري بومدين –يي اليوم العاŸي للمرأاة والفتاة

–يي اليوم ،جبهة اŸسشتقبل
ال ّ-ذك -رى الّسش -ادسش -ة ل -ت-أاسش-يسض
ا◊زب– ،ت إاشش- - -راف رئ - -يسض
ا◊زب ال-دك-ت-ور ع-ب-د ال-ع-زيز
’طلسض
ب-ل-ع-ي-د ،وذلك ب-قاعة ا أ
ب- - -ب- - -اب ال- - -وادي اب- - -ت - -داًء م - -ن
السشاعة  0٩ : 30صشباحا.

–يي
غدا جامعة هواري بومدين للع
لوم والتكنولوجيا ،اليوم العاŸي
ل-ل-م-رأاة
و
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ف
ت
ا
ة
ل
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و
م
،
و
ي-نشش-ط ال-ل-ق-اء
ب-اح-ث-ات ب-ق-اع-ة اÙاضشرات لدر
العلوم Ãقر ا÷امعة ،ابت
داًء من السشاعة  0٩ : 00صشباحا.

نقاشش حول الّنزاع
ندوة ي ‘ قطاع الّتربية
اŸهني وا’جتماع

.ي.-نّ.-ظو-م ا–Ÿتت-ضشح-نفنال-دووط-ةن-تياريخية هذا الثÓثاء
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فيفري ،ندوة تاريخية
علمية –ت عنوان «ضشحايا
وك -وارث ب -ي -ئ -ي -ة ن -ت -ي
ج -ة ال ّ-ت -ف -جÒات ال ّ-ن-ووي-ةاŸسشمومة»Ãسشمع ا
سشع
÷امعة– ،ت ششعار «حتى ’
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ذ
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إاحياء
مبادرة صشناعة الغد ‘ قطاع الÎبية :ا عة  10الذكرى ال  58للتّ
ف
ج
Ò
ا
ت
ّ
ا
ل
ن
و
و
ي
ة
ا
ل
ف
ر
ن
اعي
س
ش
ي
ة
ك على السشا
م،
تن ّ
‘ ال ّ
ظم ،اليو لنزاع اŸهني ا’جتم قطاع ،وذل
صشحراء ا÷زائرية.
«ا
فعاليات ال
حول موضشوع ركة جميع
شا
د ي-ع-يشض -
وا◊لول»Ã ،ش ◊رف أاو’
اح -ا ب-دار ا
صش -ب -
شش - -ارك ‘
البليدة.
 -ظ - -ر أان يوم - -ن اŸن - -ت
م -ن وزارة
ل
أاشش- -غ- -ال ال- -ن -دوة ك  -وجمعيات
ت
ي-خ-ت-ت-م ،ال-ي-وم ،اج-ت-م-اع اÙاف-ظ Úال-و’ئّ-ي ،Ú-اŸنّ-ظ-م م-ن ق-ب-ل ال-قيادة العامة
الÎبية ،النقابا Óم- -ي- -ذ إا¤
’سشÎاتيجية التي
’سشÓمية ا÷زائرية ،و“يّز اللقاء أاسشاسشا بعرضض ا إ
للكششافة ا إ
أاول - -ي - -اء ال- -ت -صش- -ائّ- -يÚ- -
ج- -انب أاخ
سش -ي -ت -م اع -ت -م -اده -ا ‘ ال -فÎة اŸم -ت -دة ب 2020 Úو ،2030ك- -م -ا ّ” ال -وق -وف ع -ل -ى
تربوّي.Ú
التحضشÒات – ّسشبا للمخّيم الكششفي العربي ‘ طبعته  32التي سشتحتضشنها ا÷زائر.

صشصشة بيار
تنظّم ،اليوم ،اŸؤوسّشسشة ا’سشتششفائية اŸتخ ّ
Óم-راضض
’سش-ت-اذ ‡و Êزرق-ن-ي ل -أ
م -اري ك -وري ،مصش -ل -ح -ة ا أ
ا’سشتقÓبية– ،ت رعاية وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسشتششفيات ﬂتار زرقيني ،يوما علميا خاصشا بسشرطان الغدة،
وذلك ب -اŸك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة ا◊ام-ة اب-ت-داًء م-ن السش-اع-ة 08 : 30
صشباحا.

تطلق مكتبة ششايب دزاير التابعة للمؤوسشسشة الوطنية لÓتصشال
’ششهار ،قافلة أادبية Œوب ﬂتلف و’يات الوطن ،وذلك
النششر وا إ
عن قريب.
وت -ن -درج م -ب -ادرة ال -ق -اف-ل-ة ‘ سش-ي-اق سش-ي-اسش-ة اŸؤوسشسش-ة «ث-ق-اف-ة
للجميع» ،وتهدف إا ¤إارسشاء اتصشال مباششر مع القّراء والكتاب،
من خÓل نششاطات ثقافية وندوات متبوعة ببيع بالتوقيع.

اختتام اجتماع اÙافظ Úالو’ئّي Úللكشّشافة اليوم

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

مكتبة ششايب دزاير تطلق قافلة أادبية قريبا

آايت ﬂتار يوّقع مؤوّلفه «حرب ا÷زائر بفرنسشا»

يوّقع اليوم جيز’ غوث Ôآايت ﬂتار كتابه «حرب
ا÷زائر بفرنسشا ب 1٩56 Úو 1٩62ذكرى وكفاح»،
وذلك Ãقر مكتبة قورايا للثقافة الكائنة بـ 37
ششارع ا◊رية ببجاية.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh
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تخليدا للذكرى Û 60ازر سصاقية سصيدي يوسصف
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أاويحيى يبلغ تعازي رئيسس ا÷مهورية وا◊كومة لعائلة الفقيد

لول أاحمد أاويحيى رفقة نظÒه التونسصي يوسصف الشصاهد ،أاول أامسس ،بالÎحم على أارواح الشصهداء بالنصصب
قام الوزير ا أ
التذكاري ÃقÈة الشصهداء بسصاقية سصيدي يوسصف (تونسس)Ã ،ناسصبة إاحياء الذكرى السصت Úللمجازر الدامية التي عرفتها
هذه اŸدينة ‘  8فÈاير .1958
بعث مشسروع إانشساء منطقة اقتصسادية مشسÎكة
جزائرية تونسسية حرة.
وأاك-د أاوي-ح-ي-ى خÓ-ل ال-ك-ل-م-ة ال-ت-ي أال-ق-اها
ب-دار الضس-ي-اف-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-اق-ي-ة سسيدي يوسسف
Ãن -اسس -ب -ة اإلح -ت -ف-ال ب-ال-ذك-رى  60للقصسف
اإلسستعماري Ÿنطقة سساقية سسيدي يوسسف أان
هذه اŸبادرة تأاتي لتعزيز ›الت التعاون
والشسراكة اإلقتصسادية ب Úالبلدين ‘ اÛال
اإلقتصسادي واإلسستثمار.
وأاوضسح أاويحيى أان ا◊كومت Úا÷زائرية
وال -ت -ونسس -ي -ة ت-ع-مÓ-ن ع-ل-ى ف-ت-ح ورشس-ة ل-ب-عث
مشس -روع ه -ذه اŸن -ط -ق -ة اإلق-تصس-ادي-ة ب-ه-دف
ت -وسس -ي-ع ›الت ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن وف-ت-ح
ف -رصس أاك Èل -ل -م -ب-ادلت ال-ت-ج-اري-ة ‘ ج-م-ي-ع
اÛالت Ãا ‘ ذلك ب Úالوليات ا◊دودية
ا÷زائرية والتونسسية.
فبعد اسستعراضس قدمته فرقة تابعة للجوق
ال -رئ -اسس -ي ال -ت -ونسس -ي ع -ل-ى أان-غ-ام ال-نشس-ي-دي-ن
ال -وط -ن -ي Úل -ل -ب-ل-دي-ن ،وضس-ع ال-وزي-ران األولن
ا÷زائري والتونسسي باقة ورود أامام النصسب
التذكاري قبل قراءة فا–ة الكتاب على أارواح
الشسهداء .
إاث- -ره -ا أاج -رى أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى وي -وسس -ف
الشس-اه-د ﬁادث-ات ع-ل-ى ان-ف-راد Ãق-ر ب-ل-دي-ة
سس -اق -ي -ة سس -ي -دي ي-وسس-ف ق-ب-ل ان-ع-ق-اد ج-لسس-ة
موسسعة ب Úوفدي البلدين.
وضس -م ال -وف -د ا÷زائ -ري اŸراف -ق ل -ل-وزي-ر
األول أاحمد أاويحيى وزير الشسؤوون اÿارجية
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر مسس- -اه- -ل و وزي- -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نور
الدين بدوي ووزير اÛاهدين طيب زيتوÊ
باإلضسافة إا ¤األم Úالعام للمنظمة الوطنية
للمجاهدين السسعيد عبادو.
وراف - -ق ال - -وزي - -ر األول ال - -ت - -ونسس - -ي وزي - -ر
اÿارجية خميسس ا÷هيناوي والداخلية لطفي
براهم والدفاع عبد الكر Ëالزبيدي.

...ويؤوكد :تخليد الذكرى صشون
و تعزيز للعÓقات ا’سشتثنائية
التي Œمع البلدين

جانب النشساطات القتصسادية و الجتماعية
ال -ت-ي ن-ظ-م-ه-ا ب-ل-دان-ا Ãن-اسس-ب-ة ه-ذه ال-ذك-رى
السست Úفرصسة لÓسستلهام ومناسسبة لتقدير كل
ما ينبغي أان نقوم به معا ‘ اŸسستقبل لصسون و
تعزيز هذه العÓقات السستثنائية التي Œمع
شس- -ع- -ب- -ي- -ن- -ا و ب- -ل -دي -ن -ا ع -ل -ى أاسس -اسس األخ -وة
والتضسامن».
وأاضساف أاويحيى أان العÓقات ا÷زائرية
التونسسية «قد ارتقت خÓل السسنوات األخÒة
إا ¤مسس- -ت -وى الم -ت -ي -از –ت ق -ي -ادة رئ -يسس -ي
ال -دول -ت Úالسس -ي -دي -ن ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
والباجي قايد السسبسسي».
وأاكد الوزير األول أان التحديات العديدة
ال -ت -ي ت-واج-ه-ه-ا ا÷زائ-ر وت-ونسس «ق-د ع-ززت
أاواصسر التضسامن والتعاون ب Úبلدينا ‘ شستى
اŸي- -ادي -ن» ،مشسÒا إا ¤أان «ق -وات -ن -ا األم -ن -ي -ة
تتعاون بشسكل وثيق Ÿواجهة –ديات اإلرهاب
الوحشسي الذي ل يعرف ا◊دود».
وق -ال أاوي -ح -ي -ى إان ا◊ك-وم-ت Úا÷زائ-ري-ة
والتونسسية تعمÓن سسويا على «توسسيع ›الت
التعاون واŸبادلت ‘ جميع القطاعات Ãا
‘ ذلك ع -ل -ى مسس -ت -وى ولي-ات-ن-ا وﬁاف-ظ-ت-ن-ا
ا◊دودية».
وذكر الوزير األول أانه قد ” التعب Òبقوة
عن اŸشساعر التي تكنها ا÷زائر لتونسس وذلك
‘ ال -رسس-ال-ة ال-ت-ي وج-ه-ه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
السسيد عبد العزيز بوتفليقة لنظÒه التونسسي
الباجي قايد السسبسسي Ãناسسبة إاحياء الذكرى
السس- -ت Úألح- -داث سس- -اق- -ي- -ة سس- -ي- -دي ي -وسس -ف
الدامية.

اع -ت Èال -وزي -ر األول أاح -م -د أاوي-ح-ي-ى ،أاول
أامسس ،بسس -اق -ي -ة سس -ي -دي ي -وسس -ف ب -ت-ونسس ،أان
تخليد ذكرى شسهداء البلدين الذين سسقطوا ‘
القصسف القاتل ‘  8فÈاير  1958يعد «صسونا
وت-ع-زي-زا ل-ل-عÓ-ق-ات السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-تي Œمع
شسعبينا وبلدينا».
وقال أاويحيى ‘ كلمة أالقاها بدار الضسيافة
ب -ب -ل -دي -ة سس -اق-ي-ة سس-ي-دي ي-وسس-ف أام-ام ال-وف-د
ال -ت -ونسس -ي وع -ل-ى رأاسس-ه ال-وزي-ر األول ي-وسس-ف
الشساهد إان «إاحياء ذكرى شسهداء بلدينا الذي
يجمعنا اليوم ‘ سساقية سسيدي يوسسف يعد إا¤

صس -رح ال -وزي -ر األول أاح -م -د أاوي -ح-ي-ى ،أاول
أامسس ،بسس -اق -ي -ة سس -ي -دي ي -وسس-ف (ت-ونسس) ،أان
ال-ط-رف Úا÷زائ-ري وال-ت-ونسس-ي ي-ع-مÓ-ن على

ثمن الوزير األول التونسسي يوسسف الشساهد ،أاول
أامسس ،بسس -اق -ي-ة سس-ي-دي ي-وسس-ف (ت-ونسس) ،م-ن-اقشس-ة
مسسأالة تنمية اŸناطق ا◊دودية ب Úبلده وا÷زائر
وذلك Ãن -اسس -ب -ة إاح -ي -اء ال -ذك -رى السس-ت Úألح-داث
سساقية سسيدي يوسسف.
واعت Èالوزير األول التونسسي ‘ كلمة أالقاها
بدار الضسيافة Ãقر بلدية سساقية سسيدي يوسسف
Ãن -اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ذك-رى السس-ت Úألح-داث سس-اق-ي-ة

سس -ي-دي ي-وسس-ف ال-دام-ي-ة ،مسس-أال-ة ت-ن-م-ي-ة اŸن-اط-ق
ا◊دودية ب Úالبلدين خيارا مشسÎكا  -كما قال -
م-ذك-را ك-ذلك ب-ت-ك-ث-ي-ف اإلج-ت-م-اع-ات ال-ث-نائية بÚ
البلدين ‘ ›ال األمن والتنمية على اÿصسوصس.
وإاعت Èيوسسف الشساهد هذا ا◊دث رمزا للكفاح
اŸشسÎك أاث -ن -اء فÎة دح -ر اإلسس -ت-ع-م-ار ول-تضس-ام-ن
الشسعب التونسسي مع شسقيقه ا÷زائري ‡ا Áثل -
ك -م-ا أاضس-اف  -اسس-ت-حضس-ارا ل-ل-م-ح-ط-ة اÿال-دة م-ن

...ويكششف العمل على بعث
مششروع إانششاء منطقة حرة

 ...ويعلن عن تزويد تونسس
بالغاز الطبيعي ا÷زائري قريبا
صس -رح ال -وزي -ر األول أاح -م -د أاوي -ح-ي-ى ،أاول
أامسس ،بسس -اق -ي -ة سس-ي-دي ي-وسس-ف (ت-ونسس) ،أان-ه
سس -ي -ت -م «ع -م -ا ق -ريب» ت -زوي -د ت -ونسس ب -ال-غ-از
ال- -ط- -ب- -ي -ع -ي ا÷زائ -ري ،م -وضس -ح -ا أان ال -غ -از
الطبيعي ا÷زائري قد يصسل إا 4 ¤مناطق
حدودية تونسسية Ãا ‘ ذلك سساقية سسيدي
يوسسف وقد يكون ذلك  -كما قال  ‘ -نهاية
.2018
وبعد أان أاشسار إا ¤أان التبادل التجاري بÚ
البلدين الشسقيق Úوصسل إا 2 ¤مليار دولر من
السسلع سسنويا ،إاعت Èأانه يتع Úانتظار مزيد من
الوقت لتكون ورشسات التعاون ب Úالبلدين ‘
شس - -ت - -ى اÛالت «ج - -ادة أاك Ìو‘ مسس - -ت- -وى
تطلعات الشسعب.»Ú
م -ن ج -ه -ت -ه ،ذك -ر ال -وزي -ر األول ال -ت-ونسس-ي
ي -وسس -ف الشس -اه -د أان أاح -داث سس -اق-ي-ة سس-ي-دي
يوسسف وحدت الشسعب Úوهي اŸناسسبة التي ”
إاغتنامها اليوم للتحدث على مواضسيع مهمة
منها التعاون اإلقتصسادي ب Úالبلدين الذي ⁄
ي -رت -ق ب -ع -د  -حسس-ب-ه  -إا ¤مسس-ت-وى ال-ت-ع-اون
السسياسسي ب Úالدولت.Ú
وب -ع -د أان شس-دد ع-ل-ى أاه-م-ي-ة الÎك-ي-ز ع-ل-ى
تنمية اŸناطق ا◊دودية ب Úالبلدين ،صسرح
يوسسف الشساهد أان هناك تفك Òإلنشساء ÷ان
Œت -م -ع ب -ال -ولي -ات ا◊دودي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ن ال-ت-ي
“تلك قدرات فÓحية وسسياحية و‘ ›الت
ﬂتلفة.
وأاضس-اف ال-وزي-ر األول ال-ت-ونسس-ي «ت-ب-اح-ث-ن-ا
اليوم بحضسور وزير الدفاع التونسسي ووزيري
الداخلية ا÷زائري والتونسسي سسبل التنسسيق
األمني Ÿكافحة اإلرهاب الذي يعت– Èديا
مشسÎك- -ا ب Úال- -ب -ل -دي -ن» ،م -ؤوك -دا أان -ه «ي -جب
اإلرتقاء بالعÓقات ب Úالبلدين والتفك‘ Ò
إانشساء مناطق حرة.

الوزير اأ’ول التونسشي يثمن مناقششة مسشأالة تنمية اŸناطق ا◊دودية ب Úا÷زائر وتونسس

تاريخ البلدين اŸشسÎك وتعميق الروح الوطنية لدى
األجيال الصساعدة ‡ا يعكسس األخوة وإارادة قيادتي
البلدين.
وأاكد كذلك أان مكافحة اإلرهاب «عمل مشسÎك
وتنسسيقي ب Úالبلدين» ،مذكرا ‘ هذا السسياق على
اÿصسوصس بوقوف ا÷زائر إا ¤جانب تونسس عقب
األعمال اإلرهابية التي عاشستها تونسس خÓل سسنة
.2015

بن مرادي يششارك ‘ أاششغال اÛلسس ا’قتصشادي وا’جتماعي
÷امعة الدول العربية بالقاهرة
يشص- -ارك وزي- -ر ال- -ت- -ج -ارة ﬁم -د ب -ن
مرادي على رأاسس وفد هام يضصم ‡ثلي
ال - -وزارات اŸع- -ن- -ي- -ة ‘ أاشص- -غ- -ال ال- -دورة
ال- -ع -ادي -ة  101ل -ل-م-ج-لسس الق-تصص-ادي
والج-ت-م-اع-ي ÷ام-ع-ة الدول العربية،
اŸنعقدة بالقاهرة من  3إا 8 ¤فÈاير
ا÷اري ،حسص- -ب- -م- -ا أاف- -اد ب- -ه ،أاول أامسس،
بيان لسصفارة ا÷زائر بالقاهرة.
وتسستعرضس هذه الدورة العديد من القضسايا
القتصسادية والجتماعية العربية من ضسمنها
عملية إاصسÓح وتطوير منظمة العمل العربي

اŸشسÎك ‘ اÛال الق- -تصس -ادي وم -ت -اب -ع -ة
تنفيذ قرارات القمم العربية السسابقة ،يضسيف
ذات البيان.
فضس Óعن ذلك سسيتم التطرق إا ¤العديد
م- -ن اŸشس- -اري- -ع ل -ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ال -ع -رب -ي
القتصسادي ومتابعة تطورات منطقة التجارة
ال- -ع- -رب- -ي- -ة ا◊رة وم- -وضس- -وع السس -ت -ث -م -ارات
اŸشسÎكة ‘ العا ⁄العربي.
وسسيتم خÓل هذا الجتماع تناول العديد
من البنود بالدراسسة والتحليل وفق ما يقتضسيه
النظام الداخلي للمجلسس.

لول أاح -م -د أاوي-ح-ي-ى،
ت -وج -ه ال -وزي -ر ا أ
ظهÒة أاول أامسس ،إا ¤عنابة قاصصدا منزل
ال- -ف- -ق -ي -د ع -م -ار ب -ن ع -ودة ،أاح -د ال -رم -وز
ال-ب-ارزي-ن ل-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ني وأاحد
أاعضص -اء ›م -وع-ة  22ال-ت-اريخية اŸتوفى
بÈوكسصل.
وبهذا الصسدد بلغ الوزير األول تعازي رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة وا◊كومة لعائلة
الفقيد.
وك- -ان أاوي- -ح- -ي- -ى م- -رف- -وق- -ا ب- -وزي -ر الشس -ؤوون
اÿارجية عبد القادر مسساهل ووزير الداخلية
وا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور
الدين بدوي ووزير اÛاهدين الطيب زيتوÊ
وكذا األم Úالعام للمنظمة الوطنية للمجاهدين
السسعيد عبادو.
ووري اŸرح - -وم ب - -ن ع - -ودة الÌى اÿم - -يسس
ÃقÈة زغوان وسسط مدينة عنابة بحضسور وزير
اÛاهدين وكذا جمع غف Òمن اŸواطن.Ú
تو‘ العقيد بن مصسطفى بن عودة اŸدعو
ع -م -ار ي -وم الث -ن Úال-ف-ارط ب-أاح-د مسس-تشس-ف-ي-ات

بروكسسل (بلجيكا) عن عمر يناهز  93سسنة إاثر
من مواليد سسنة 1925
مرضس عضسال.
بعنابة كان الراحل  -الذي ناضسل ‘ صسفوف
ا◊رك- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة  -عضس- -وا ‘ ›م -وع -ة 22
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي حضس-رت لن-دلع ث-ورة ال-تحرير
الوطني.
كما يعد الراحل بن عودة أاحد أاعضساء الوفد
ا÷زائ- -ري ال -ذي أادار م -ف -اوضس -ات إاي -ف -ي -ان م -ع
اŸسس -ت -ع -م -ر ال -ف -رنسس -ي وشس -ارك ‘ ه -ج -وم-ات
الشسمال القسسنطيني ‘  20أاوت  ،1955وبرحيل
ع -م -ار ب -ن ع -ودة عضس-و ›م-وع-ة  22التاريخية
ي -ب -ق -ى اث -ن -ان م -ن -ه -ا ع -ل -ى ق -ي -د ا◊ي -اة وه -م -ا
اÛاه- -دان ع- -ث- -م- -ان ب- -ل- -وزداد وع -ب -د ال -ق -ادر
لعمودي.
وكان رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
قد بعث برقية تعزية لعائلة اŸرحوم أاشساد فيها
بنضسال الفقيد خÓل ا◊ركة الوطنية وتضسحياته
إابان الثورة التحريرية ودفاعه عن ثوابت األمة
«‘ فÎة صسعبة مريرة التحم فيها الشسعب لنصسرة
قضسيته».

بوحجة يششارك ‘ اŸؤو“ر الثالث للŸÈان العربي
ورؤوسشاء اÛالسس والŸÈانات العربية

يشس- -ارك اÛلسس الشس- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي،
ب -وف -د ب -رئ -اسس -ة السس -ع-ي-د ب-وح-ج-ة رئ-يسس
اÛلسس ‘ ،اأشس- - -غ- - -ال اŸوؤ“ر ال- - -ث - -الث
ل- - -لŸÈان ال- - -ع - -رب - -ي وروؤسس - -اء اÛالسس
والŸÈانات العربية ،الذي سسيعقد Ãقر

الأمانة العامة ÷امعة الدول العربية ‘
القاهرة ،اليوم ،حسسب ما اأفاد به بيان
للمجلسس ،اأول اأمسس.
واأوضس - -ح ذات ال - -ب - -ي- -ان اأن اŸشس- -اركÚ
سسيناقشسون ‘ هذا اŸوؤ“ر وثيقة عربية
شساملة Ÿكافحة الإرهاب ،ومشسروع بيان
بشساأن تطورات الأوضساع ‘ مدينة القدسس
والأراضس -ي ال -ع -رب -ي -ة اÙت -ل -ة ،ع-ل-م-ا اأن
الوفد الŸÈا Êا÷زائري سسيشسارك اأيضسا
‘ اأشسغال ا÷لسسة الثالثة للŸÈان العربي
خÓ- -ل ال- -فÎة اŸم- -ت -دة م -ن  11اإ13 ¤
فيفري .2018
ولÓإشسارة ،فاإن وفد الŸÈان ا÷زائري
يضس -م ال-ن-ائ-ب Úي-وسس-ف رح-م-ان-ي-ة وﬁم-د
العيد بيبي ،وكذا عضسوي ›لسس الأمة
عبد الكر Ëقريشسي وعزيز بزاز ،وذلك
بصسفتهم اأعضساء الŸÈان العربي.

...ويتباحث و رئيسس الŸÈان العربي مششعل بن فهد السشلمي

شس -ك-لت ال-ت-ح-دي-ات ال-راه-ن-ة ال-ت-ي ت-واج-ه
العا ⁄العربي وسسبل ترقية العمل اŸشسÎك
ب Úبلدان اŸنطقة ،صسلب اÙادثات التي
ج -م -عت ،أامسس ا÷م -ع -ة ،ب -ال -ق-اه-رة ،رئ-يسس
اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي السس-ع-ي-د ب-وح-جة
ب -رئ -يسس الŸÈان ال -ع -رب -ي ،مشس-ع-ل ب-ن ف-ه-د
السس -ل -م -ي .وأاوضس-ح ب-ي-ان ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي
الوطني أان هذه اÙادثات التي جرت ‘
إاطار أاشسغال اŸؤو“ر الثالث للŸÈان العربي
ورؤوسس- -اء اÛالسس والŸÈان- -ات ال- -ع- -رب- -ي -ة،
ت -ن -اولت ال -ت -ح -دي -ات ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا ال-ع-ا⁄
ال -ع -رب-ي ،لسس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-ال-قضس-ي-ة

ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ،فضس Ó-ع-ن ت-لك اŸرت-ب-ط-ة
لرهاب والتطرف العنيف» .كما دارت هذه
با إ
اÙادثات الثنائية أايضسا حول «سسبل ترقية
العمل العربي اŸشسÎك Ãا يحقق السستقرار
والرفاه للشسعوب العربية» ،يضسيف اŸصسدر
ذاته .وأاشسار البيان إا ¤أان رئيسس الŸÈان
العربي أاشساد باŸناسسبة بالدور «البناء الذي
تقوم به ا÷زائر من أاجل ترقية التضسامن
ال - -ع- -رب- -ي ونشس- -ر ف- -ك- -ر ا◊وار واŸصس- -ا◊ة
واحÎام سس- -ي- -ادة ال -دول وع -دم ال -ت -دخ -ل ‘
شس - -ؤوون ال - -غ Òوح - -ل اÓÿف - -ات ب - -ال- -ط- -رق
السسلمية.

منظمة التعاون والتنمية القتصصاديÚ

›لسس اأ’مة يششارك ‘ اجتماع الششبكة الŸÈانية العاŸية
لمة ‘ اجتماع
يشسارك وفد عن ›لسس ا أ
الشسبكة الŸÈانية العاŸية Ÿنظمة التعاون
وال -ت -ن -م -ي -ة الق-تصس-ادي ،Úاب-ت-داء م-ن أامسس،
بباريسسŸ ،ناقشسة السسبل الكفيلة بـ»تكييف
التعاون الدو‹ من أاجل اقتصساد عاŸي أاكÌ
شسمول» ،حسسب بيان للمجلسس.
وأاك - -د ذات ال - -ب - -ي - -ان أان ج - -دول أاع- -م- -ال

الج -ت -م -اع ال-ذي ي-دوم ي-وم Úي-تضس-م-ن ع-دة
م-واضس-ي-ع ي-ت-م خÓ-ل-ه-ا ب-حث السس-ب-ل ال-ك-فيلة
بـ»تكييف التعاون الدو‹ من أاجل اقتصساد
عاŸي أاك Ìشسمول ودور التجارة ‘ التنمية
الشس -ام -ل -ة والسس -ت-ث-م-ار ‘ اŸن-اخ إا ¤ج-انب
التطرق إا ¤التحديات الضسريبية لÓقتصساد
الرقمي.

السسبت  10فيفري  2018م
الموافق لـ  23جمادى األولى  1439هـ

»æWh

لتسشهيل عملية النقل وفك العزلة عن البلديات البعيدة ،زعÓن :

فتح مسسار يربط و’ية ميلة بالطريق السسيار شسرق – غرب
’ششغال العمومية عن اقÎاح فتح مسشار يربط و’ية ميلة بالطريق السشّيار ششرق –
أاعلن عبد الغني زعÓن وزير النقل وا أ
غرب ،مباششرة دون اŸرور بو’ية سشطيف ،مششÒا إا ¤أان اŸسشار الذي Áر من ميناء «جنجن» الذي ” فتحه مؤوخرا سشاهم ‘ فك
العزلة عن  7بلديات ›اورة .

حياة كبياشش

جاء إاعÓن الوزير‘ رده ،أاول أامسس ،على
سسؤوال شسفهي للنائب نورة لبيضس عن حزب
التجمع الوطني الدÁقراطي «ارندي»  ،التي
طرحت من خÓله إاشسكالية النقل التي تعاÊ
م -ن -ه -ا ولي -ة م -ي -ل-ة ،ح-يث أاصس-ب-حت اÙط-ة
ا◊ضسرية ل تسستوعب كل الناقل ،Úو قد أافاد
زعÓن ‘ هذا اإلطار أانه أاعطى ترخيصسا
لفتح ﬁطت Úواحدة سستسسلم سسبتم،2018 È
واألخرى سسنة  ،2019كما سستحول اÙطة
الÈية ا◊الية إاﬁ ¤طة حضسرية ،يتم تهيئتها
بتمويل من ميزانية البلدية ،مشسÒا إا ¤أان
ﬁطات الولية تنقصسها التهيئة.
وفيما يتعلق بقرار التجميد أاوضسح زعÓن
‘ سسياق متصسل ،أانه ” اتخاذ هذا القرار ‘
بعضس اÿطوط ،لتفادي رفع األسسعار بولية
م -ي-ل-ة« ،ل-ك-ن Áك-ن ال-ل-ج-وء إا ¤ف-ت-ح خ-ط-وط
ج - -دي - -دة إاذا اسس - -ت - -دع - -ى األم - -ر ،ك - -إاج - -راء
اسستثنائي».

سسحب ا◊افÓت القدÁة ذات
 18مقعدا واسستبدالها بأاخرى
–وي  35مقعدا

وأاكد ‘ سسياق متصسل أانه ” سسنة 2017
سس- -حب ا◊افÓ- -ت ال- -ق -دÁة ذات  18مقعدا
واسس -ت -ب -دال -ه -ا ب -ت -لك ال -ت-ي –وي  35مقعدا
تسستجيب Ÿعاي ÒالسستغÓل ،باإلضسافة إا¤
ا‚از مؤوسسسسة حضسرية للنقل .
أاما النائب خالد بورياح من حزب جبهة
التحرير الوطني «أافÓن»  ،فقد طرح انشسغال
يتعلق Ãطار تيارت ،الذي Áتلك مواصسفات
دولية ،لكنه يوجد ‘ وضسعية مزرية ،وجاء ‘
رد الوزير تأاكيد على هذه ا◊الة اÎŸدية
التي يوجد عليها هذا اŸطار ،فهناك تذبذب
‘ الرحÓت رحلة واحدة ‘ األسسبوع ‘ اŒاه
العاصسمة.
وذكر الوزير أان هذا اŸطار قد توقف عن
النشساط سسنة  ( 2004كان مسستغ Óمن طرف
اÿل- -ي- -ف- -ة ل- -ل -طÒان آان -ذاك) ،ح -ت -ى ا÷وي -ة
ا÷زائرية  ⁄تنقل رحÓت جوية منه ،وأافاد
بأانه أاعيد فتحه سسنة  ،2016وقد شسرع ‘

أاكد على تطوير الصشناعة اŸنجمية ‘ “Ôاسشت ،يوسشفي :

توقع –سسن إانتاج الذهب ليصسل إا 286 ¤كلغ سسنة 2018

أاك -د وزي -ر الصش -ن-اع-ة واŸن-اج-م ي-وسش-ف
يوسشفي أانه سشيتحسشن إانتاج الذهب خÓل
السش -ن -وات ال -ق -ادم -ة ،ح-يث م-ن اŸت-وق-ع أان
–قق سشنة  2018إانتاج ما ’ يقل عن 286
’ن-ت-اج
ك -ل -غ ،م -ف -ي -دا أان شش -رك -ة «ل -ي-ن-ور» إ
اŸعدن تعا Êمن عجز ما‹ يقدر بـ 400
مليون دج.

حياة  /ك

إاع -ادة ت-أاه-ي-ل-ه أاك-ت-وب-ر  ،2017وأاصس -ب-ح ي-ن-ظ-م
رح -ل -ت ‘ Úاألسس -ب-وع ،ل-ك-ن اإلق-ب-ال «ضس-ع-ي-ف
ج- -دا» ،ل ي- -ت -ج -اوز  20ب-اŸائ-ة م-ن م-ق-اع-د
ال- -ط- -ائ- -رات ،ب- -اإلضس -اف -ة إا ¤وضس -ع الشس -رك -ة
«الصسعب»‡ ،ا أادى إا ¤تعليق الرحÓت ‘
الوقت ا◊ا‹.

حول فرصص التعاون

لقاء ب Úإاطارات وزارة اأ’شسغال العمومية والنقل ووفد ميداف
شش -ك -لت ف -رصص ال -ت -ع -اون ‘ ق -ط -اع
ا’أشش -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ﬁور
اللقاء الذي جمع اÿميسص با÷زائر
اإط -ارات وزارة ا’أشش -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة
وال -ن-ق-ل ووف-د م-ن ح-رك-ة م-وؤسشسش-ات
فرنسشا (ميداف).
‘ هذا الإطار اأكد الأم Úالعام للوزارة
علي حامي اأن فرصس الشسراكة عديدة ‘
ا÷زائ -ر وب -الأخصس ‘ ›الت صس -ن -اع -ة
السسكك ا◊ديدية والنقل البحري وا÷وي
واللوجسستيك وكذا تكوين الكفاءات.
وب -ال -رغ -م م -ن ال -ظ-رف اŸا‹ الصس-عب
ل -ل -ب Ó-د يضس -ي -ف الأم Úال -ع-ام سس-ت-ح-اف-ظ
ا◊كومة على نفسس ا◊ركية ‘ تطوير
ال -ب -ن -ى ال -ت -ح -ت -ي-ة م-ن خÓ-ل اإطÓ-ق ع-دة
مشساريع من بينها ميناء ا÷زائر للوسسط
با◊مدانية (شسرشسال) الذي سسيشسرع ‘
اإ‚ازه قريبا مدعوما Ãناطق لوجسستيكية
ع -ل -ى ب -ع -د ح -وا‹ م -ائ -ة ك -ي -ل -وم Îغ-رب
ا÷زائر العاصسمة.
ومن شساأن هذا اŸركب تطوير مناطق
صس -ن -اع -ي -ة ح -ول -ه واŸسس-اه-م-ة ‘ –ف-ي-ز
اإع -ادة ال -ه -ي-ك-ل-ة الصس-ن-اع-ي-ة ل-ل-بÓ-د ن-فسس
اŸسسوؤول الذي اأشسار اأيضسا اإ ¤مواصسلة
اŸشساريع اŸهيكلة ‘ ›ال تطوير شسبكة
ال- - -ط - -رق وال - -ط - -رق السس - -ي - -ارة والسس - -كك
ا◊دي - -دي - -ة ‡ا ي - -ف - -ت - -ح اÛال لإب- -رام
شسراكات ب Úموؤسسسسات جزائرية واجنبية.
وينبغي اأن يرتكز التعاون الذي تصسبو
اإليه ا÷زائر حول نقل اÈÿات وتكوين
اŸوارد ال -بشس -ري -ة ا÷زائ-ري-ة واسس-ت-خ-دام

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

أابدى الوزير يوسسفي ‘ رده ،أاول أامسس ،على
انشس -غ -ال ال -ن -ائب ب -اب -ا ﬁم -د ع -ل -ي م -ن ح-زب
ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي «أارن-دي» ،حول
مشساريع إانتاج الذهب بولية “Ôاسست ،حيث
Áكن حسسب توقع –قيق نتائج إايجابية -2019
 ،2020بالنظر إا ¤اŸشساريع التي سستعرفها هذه
اŸنطقة الشساسسعة من ا÷نوب الكب.Ò
وأاف- -اد أان ه- -ن- -اك ب -حث مشس -روع اسس -ت -غ Ó-ل
الذهب يقام ‘ «تÒنÃ « Úنطقة “Ôاسست،
«ننتظر نتائجه» ،والتي Áكن من خÓلها معرفة
إان كان اŸكان يسسمح بإاقامة منجم إلنتاج هذا
اŸع- -دن ال -ث -م ،Úوق -دم ‘ م -ع -رضس رده ب -عضس
األرقام اŸتعلقة بإانتاج الذهب حيث بلغ 137
كلغ سسنة  ،2016ويتوقع أان ترتفع الكمية إا286 ¤
كلغ سسنة  ،2018مع –قيق نتائج أاحسسن خÓل
السسنوات القليلة القادمة .
وأاضس- -اف ‘ ه- -ذا الصس -دد « أان -ه زي -ادة ع -ل -ى
وح -دات إان -ت -اج ا◊صس -ى وال -رم -ال ،ن-ع-م-ل ع-ل-ى
تطوير الصسناعة اŸنجمية ‘ جميع اŸناطق
م -ن -ه -ا “Ôاسست» ،وه -ن -اك مشس -اري -ع م-ن-ج-م-ي-ة
لسستغÓل الذهب ،مشسÒا إا ¤أان شسركة «لينور»
التي تأاسسسست سسنة  1992و شسرعت ‘ عملية
اإلنتاج منذ – ⁄ ،2001قق النتائج اŸرجوة
بعد.

مشسروع إانتاج اأ’سسمنت بطاقة تصسل إا 3 ¤طن
باإلضسافة إا ¤اŸشساريع اŸتعلقة بالذهب،
ه -ن -اك مشس -اري -ع أاخ -رى إلن -ت-اج السس-م-نت ‘
اŸنطقة منح لشسركة «جيكا» ،وينتظر نتائج
ال-ب-حث ا÷ي-ول-وج-ي-ة ،وه-ن-اك مشس-اريع أاخرى
م-ن-حت ل-ل-خ-واصس إلن-ت-اج ال-رخ-ام وال-غ-رانيت،
يخصسصس جزء منه لÓسستهÓك اÙلي.
وأاشسار أانه أاعطى تعليمات لتحسس Úعملية
ال -ب -حث ع -ن األم -اك -ن اŸن -ج -م -ي -ة لصس -ن -اع-ة
األسسمنت ،مفيدا أان هناك مصسنع ‘ أادرار
ألح- -د اÿواصس ،تصس- -ل ط- -اق- -ت -ه اإلن -ت -اج -ي -ة
ا◊الية إا 1.5 ¤طن ‘ السسنة ،وÁكن أان
تتضساعف ‘ اŸرحلة القادمة لتصسل إا3 ¤
طن‡ ،ا يغطي احتياجات اŸنطقة وÁكن
أان يصسدر نصسف إانتاجه إا ¤الدول اÛاورة.

للتكفل بالفئات الهششة

الدالية تدعو اÛتمع اŸد Êوا◊ركة ا÷معوية للمسساهمة ‘ دعم القطاع

ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات الع Ó-م والتصس -ال وك-ذا
تطوير وسسائل نقل فعالة وصسديقة للبيئة
يوؤكد نفسس اŸتحدث.
ك- - -م- - -ا ذك- - -ر ح- - -ام- - -ي اأن ع- - -ددا م- - -ن
اŸوؤسسسسات الفرنسسية بعضسها يشسارك ‘
وفد ميداف سساهم بقوة ‘ اإ‚از عدة
مشس-اري-ع ‘ ال-ن-ق-ل والشس-غ-ال وال-ع-م-وم-ية
ضسمن الÈامج اÿماسسية اŸقررة ابتداء
من .1999
م -ن ج -ه -ت-ه ،اأك-د اŸدي-ر ال-ع-ام Ûم-ع
سسويز ورئيسس ›لسس روؤسساء اŸوؤسسسسات
ا÷زائري-الفرنسسي جون لوي شسوسسادي
اأن حضسور وفد هام من ميداف مكون من
حوا‹ خمسس Úموؤسسسسة وسست‡ Úث Óيدل
ع -ل -ى الأه-م-ي-ة اŸولة ل-ل-ج-زائ-ر ول-لسس-وق
ا÷زائرية.

ووصس -ف ل -ق-اء وف-د م-ي-داف م-ع ال-وزي-ر
الأول اأحمد اأويحيى الأربعاء بـ « البناء»،
مضس -ي -ف -ا اأن ›لسس الأع-م-ال ا÷زائ-ري-
الفرنسسي سسيسسمح للموؤسسسسات الفرنسسية
الناشسطة ‘ ا÷زائر وكذا تلك الراغبة ‘
اÛيء ب -الن-دم-اج ‘ الÈام-ج ال-ت-ن-م-وي-ة
التي تنجز ‘ البÓد.
واأب -دى ع -دة روؤسس -اء م -وؤسسسس -ات خÓ-ل
هذا الجتماع اإرادتهم لتعزيز اأنشسطتهم
‘ ا÷زائر والشسروع ‘ مشساريع جديدة.
واأبرز نائب رئيسس األسستوم فيليب ديلور
اأهمية السسوق ا÷زائرية لسسكك ا◊ديد،
م -وؤك -دا اأن اÛم -ع ال-ف-رنسس-ي ال-ذي ي-ع-د
شسريكا ‘ عدة مشساريع با÷زائر يرغب
‘ تعزيز تواجده.

’سشرة وقضشايا
دعت وزيرة التضشامن وا أ
اŸرأاة ،غنية الدالية ،أامسص ،من البليدة،
اÛت- - -م - -ع اŸد Êوا◊رك - -ة ا÷م - -ع - -وي - -ة
ل -ل -مسش -اه -م -ة ‘ دع -م ال -ق -ط -اع وال -ت-ك-ف-ل
بالفئات الهششة.
وأاوضسحت الدالية ‘ تصسريح للصسحافة على
هامشس زيارة عمل وتفقد قادتها إا ¤الولية ،أان
دائ- -رت- -ه- -ا ال -وزاري -ة «تشس -ج -ع اÛت -م -ع اŸدÊ
وا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ دع-م ق-ط-اع
التضسامن والتكفل بالفئات الهشسة» ألن عدد هذه
الفئات كما قالت «‘ تزايد مسستمر بالتوازي
مع ارتفاع الكثافة السسكانية» ،معتÈة أانه «من
اŸسستحيل أان تتكفل الدولة وحدها بها على
مسس -ت -وى اŸراك -ز اŸوج -ودة أاو ال -ت -ي سس -ت -ن-ج-ز
مسستقب.»Ó
وق- -الت ال- -وزي- -رة إان دع- -م اÛت- -م -ع اŸدÊ
وا◊ركة ا÷معوية «جد هام» بالنسسبة لقطاع
التضسامن وأان هناك قانون «يشسجع وينصس على
ذلك» ،مضسيفة أان عدد اإلعاقات واإلضسطرابات
النفسسية «‘ تزايد مسستمر وهناك مراكز مÈمج
إا‚ازه- -ا مسس- -ت- -ق- -ب Ó- -وأاخ -رى ›م -دة ن -ظ -را
للظروف الراهنة وسسيتم بعثها فور –سسن هذه
الظروف».
وأاشسادت الوزيرة باŸسساعدات التي يقدمها
ولة ا÷م- -ه- -وري- -ة ع Èال- -وط- -ن Ÿراف -ق -ة ه -ذه
ا÷معيات ‘ التكفل بهذه الفئات ،مشسÒة إا ¤أان

بحضشور متعامل Úاقتصشادي ÚجزائريÚ

ان -ع -ق -د بÈل Úم -ن -ت -دى اق-تصش-ادي
ح -ول ا’سش -ت -ث -م -ار ‘ شش -م-ال إاف-ري-ق-ي-ا
ب - -حضش - -ور م - -ت - -ع - -ام - -ل Úاق- -تصش- -اديÚ
ج -زائ -ري Úوم -ن دول اŸن -ط -ق-ة وك-ذا
‡ث- -ل Úل- -ع- -دة ه- -ي- -ئ -ات اق -تصش -ادي -ة
أاŸانية.
وق-ام ب-ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ا÷م-عية
لوروب -ي-ة اŸت-وسس-ط-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون
ال -ع -رب -ي -ة ا أ
الق -تصس -ادي ب -ال-ت-ع-اون م-ع غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة
والصسناعة لÈل– Úت شسعار «الشسراكة من
أاجل التنمية».
وضس- -م اŸن -ت -دى رؤوسس -اء م -ؤوسسسس -ات م -ن
ا÷زائر وتونسس واŸغرب وموريتانيا ومصسر
لŸان و‡ث-ل-ي
والسس -ودان م -ع ن -ظ -رائ -ه -م ا أ
لŸان- -ي- -ة ل- -لشس- -ؤوون اÿارج- -ي -ة
ال- -وزارات ا أ
القتصساد والطاقة وكذا التعاون القتصسادي
والتطوير.
وخÓ- - -ل ت - -دخ - -ل - -ه ‘ ه - -ذا اŸن - -ت - -دى
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منتدى لÎقية ا’سستثمار ‘ شسمال إافريقيا بÈلÚ

اسستعرضس سسف Òا÷زائر بأاŸانيا نور الدين
عوام جهود ا÷زائر اŸبذولة لدعم التنمية
لع-م-ال ‘
الق -تصس -ادي -ة وت -ط -وي -ر م -ن -اخ ا أ
البÓد.
ك-م-ا ت-ط-رق إا ¤ال-ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة ف-يما
يتعلق بتحسس“ Úوقع اŸتعامل Úالجانب
لم -ك -ان -ي -ات ‘ ج -م-ي-ع
‘ سس -وق ت -زخ -ر ب -ا إ
قطاعات النشساط القتصسادي لسسيما تلك
لولوية كالصسناعة والسسياحة
التي –ظى با أ
والفÓحة والطاقات اŸتجددة واŸناولة.
و‘ ن - -فسس السس - -ي - -اق أاشس- -ار السس- -ف Òإا¤
اÓŸءة اŸالية للجزائر التي “كنت من
ال -ت -خ -لصس م -ن اŸدي -ون -ي-ة اÿارج-ي-ة وإا¤
ق -درة ال -ب Ó-د ال -ت -ي اعÎفت ب -ه-ا ال-ه-ي-ئ-ات
لزمة اŸالية
اŸالية الدولية على مواجهة ا أ
الراهنة وهي عوامل أاسساسسية لقياسس صسحة
الق - -تصس - -اد ال- -وط- -ن- -ي وج- -اذب- -ي- -ة السس- -وق
ا÷زائري بالنسسبة للمسستثمرين.

وذكر عوام أايضسا بتصسدر ا÷زائر لÎتيب
الدول العربية ‘ مؤوشسر التنمية اŸسستدامة
وال -ذي أاع -دت -ه ه-ي-ئ-ة ب-رت-لسس-م-ان ‘ ي-ن-اي-ر
 ،2018مÈزا ا◊ركية التنموية التي عرفتها
ال -ب Ó-د خ Ó-ل ال -ع-ق-دي-ن اŸاضس-ي Úب-فضس-ل
ﬂت-ل-ف الÈام-ج اÿم-اسس-ي-ة وك-ذا سس-ي-اسس-ة
ت -ن -وي -ع الق -تصس-اد ال-وط-ن-ي ال-ت-ي ت-وج-د ‘
صسميم النموذج ا÷ديد للنمو القائم على
شسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصس.
و‘ م- -ع- -رضس ح- -دي- -ث- -ه ع- -ن م -ق -وم -ات
السستثمار ‘ ا÷زائري تطرق السسف Òإا¤
ج -م -ل -ة اŸزاي -ا وال -تسس -ه -ي Ó-ت اŸم -ن-وح-ة
لجانب من خÓل
للمتعامل Úالوطني Úوا أ
قانون السستثمار والتنظيم ا÷مركي.
وحول العÓقات القتصسادية ا÷زائرية-
لŸان -ي -ة أاك -د اŸت -ح -دث نشس-اط الشس-رك-اء
ا أ
لŸان ‘ السسوق الوطني وحجم التبادلت
ا أ
ال -ت-ج-اري-ة ال-ذي ت-زاي-د بشس-ك-ل م-ل-ح-وظ ‘

السسنوات الخÒة مبديا أامله ‘ أان تنخرط
لŸان- -ي -ة ‘ مسس -ار ال -ت -ب -ادل
اŸؤوسسسس- -ات ا أ
اŸسس-ت-دام م-ع م-ؤوسسسس-ات ج-زائ-ري-ة خÓ-قة
ل-لشس-غ-ل ول-ل-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة واŸسس-اهمة ‘
تكوين نوعي.
لŸان Ÿواصس-ل-ة
ك -م -ا دع -ا اŸت-ع-ام-ل Úا أ
السس-ت-ث-م-ار م-ع ن-ظ-رائ-ه-م ا÷زائ-ري Úعلى
ط -ري -ق ت -ع -زي -ز اŸك -تسس -ب -ات الق -تصس-ادي-ة
ال -ث -ن -ائ -ي -ة م -ؤوك -دا ‘ ه -ذا الصس -دد ال-دع-م
الكامل للسسلطات ا÷زائرية.
و” Ãناسسبة هذا اŸنتدى تقد Ëعرضس
حول Œمع الشسركات الناشسطة ‘ صسناعة
السس- -ي- -ارات ‘ ا÷زائ- -ر م- -ن ط- -رف إاط- -ار
بوزارة الصسناعة واŸناجم.
وقام خÓل التظاهرة رؤوسساء اŸؤوسسسسات
لŸان -ي -ة ب -ع -رضس Œارب -ه -م
اŸغ- -ارب- -ي -ة وا أ
الناجحة وتقدÙ Ëة حول تطور تدفق
لعمال ب Úالبلدين.
ا أ

دائرتها الوزارية تدعم أايضسا هذه ا÷معيات
ماديا و‘ ›ال التكوين.
كما أاكدت أان دعم ا◊كومة للفئات الهشسة
«ينصس عليه الدسستور ،كما أان رئيسس ا÷مهورية
السسيد عبد العزيز بوتفليقة يصسر دائما على
ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا وت-رق-ي-ت-ه-ا وحمايتها ومنحها نفسس
الفرصسة التي يتمتع بها األشسخاصس العاديون».
من جهة أاخرى ،لفتت الدالية إا ¤أان الدولة
«تفرضس و–سسسس دائما اŸؤوسسسسات العمومية
واÿاصسة بادماج ذوي الحتياجات اÿاصسة ‘
سسوق الشسغل حسسب درجة اإلعاقة وحتى ‘ حالة
عدم إادماجهم تقوم كل موؤسسسسة بدفع نوع من
الغرامات اŸالية للصسندوق الوطني للتضسامن،
وال-ت-ي ت-ع-ود بصس-ف-ة غ Òم-ب-اشس-رة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-هذه
ال -ف -ئ -ات ط -ب -ق -ا Ÿا ت-نصس ع-ل-ي-ه اŸادة  27من
القانون .»0902
وب-خصس-وصس اإلدم-اج وال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
لهذه الفئات بولية البليدة ،كشسفت الوزيرة عن
تخصسيصس حصسصس إاضسافية تقدر بـ 1081منصسب
شسغل  396منها لÈنامج إادماج حاملي الشسهادات
Óدم-اج الج-ت-م-اع-ي .ك-م-ا خصسصست
وال -ب -اق -ي ل -إ
الوزارة  9000منحة تضسامن جزافية للبليدة اإ¤
جانب  800منحة إاضسافية خÓل السسنة ا÷ارية،
حسسب ما ذكرته الدالية.
وب-ال-نسس-ب-ة إل‚از ب-ط-اق-ي-ة وط-ن-ي-ة ل-لمعوزين
ل-ت-ق-د Ëإاع-ان-ات Ùت-اج-ي-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ي Úق-الت
وزيرة التضسامن إان هذا العمل مشسÎك ب Úعدة
ق- -ط- -اع- -ات وزاري -ة وج -اري إا‚ازه وم -ت -واصس -ل
Óسسراع ‘ النتهاء منه و–ديد هذه البطاقية
ل إ
الوطنية.
وكانت الوزيرة قد وقفت خÓل هذه الزيارة
على عدة مراكز تابعة ‘ قطاعها على غرار
Óطفال اŸعاقÚ
اŸركز النفسسي البيداغوجي ل أ
ذهنيا لكل من موزاية وبوينان ومدرسسة األطفال
اŸك -ف -وف Úب -أاولد ي -ع -يشس وا÷م -ع-ي-ة ال-ولئ-ي-ة
إلدماج اŸصساب ÚبالÎيزوميا ببني مراد.

السسبت  10فيفري  2018م
الموافق لـ  23جمادى األولى  1439هـ

»æWh

عقد ‘ ›ال البÎوكيمياء قبل نهاية  ،2018ولد قدور:

انتهينا من ﬂطط التنمية Ã 2022 / 2018بلغ  56مليار دو’ر من ا’سستثمارات
سصوناطراك ملك للدولة ا÷زائرية وعلى الصصحافة ا’لتزام باŸوضصوعية

كشص -ف ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام لشص -رك -ة
سص -ون -اط -راك ع-ب-د اŸوم-ن ول-د ق-دور ،ع-ن
ت-وق-ي-ع اÛم-ع ال-ن-ف-ط-ي-ال-غ-ازي العمومي
لسصوناطراك عقدا ‘ ›ال البÎوكيمياء
ق- -ب- -ل ن- -ه- -اي -ة السص -ن -ة ا÷اري -ة ،و–دي -د
ﬂطط التنمية  2022 / 2018للمؤوسصسصة
واŸت -ع -ل-ق ب-اسص-ت-ث-م-ارات ت-ق-در ب-ح-وا‹ 56
مليار دو’ر ،مؤوكدا أان سصوناطراك “كنت
من تلبية احتياجات زبائنها.

سسهام بوعموشسة
أاكد ولد قدور على هامشس زيارته ıتلف
منشسآات الشسركة بحاسسي الرمل أاين أاشسرف على
تدشس Úخط أانبوب الغاز  / 48جي أار  »5الرابط
ب Úرقان وحاسسي الرمل ،أان سسوناطراك ملك
للدولة ا÷زائرية وهي ليسست للبيع كما تدعي
لعÓم ،مبديا أاسسفه الشسديد على
بعضس وسسائل ا إ
نشسر معلومات مغلوطة دون التحقق من صسحتها،
‡ا يضس -ر بسس -ون -اط -راك ويشس-وه صس-ورة ا÷زائ-ر
ب- -اÿارج ،م- -ط- -ال- -ب- -ا ب -عضس الصس -ح -ف الل -ت -زام
باŸوضسوعية واŸهنية.
‘ هذا الشسأان ،قال الرئيسس اŸدير العام إان
ع-م-ال ال-ق-ط-اع سس-ي-واصس-ل-ون نشس-اط-ه-م ل-ت-ح-ق-ي-ق
له- -داف واسس- -ت- -ك- -م -ال اŸشس -اري -ع ‘ آاج -ال -ه -ا
اأ
اÙددة ،مضسيفا أان اŸشسروع الذي ” التفاوضس
بشسأانه مع شسركة «توتال» يكلف  5مليار دولر
أام- -ري -ك -ي ،وحسس -ب -ه ف -إان الشس -رك -ة ل -ن ت -خ -اط -ر
ب -اسس -ت -ث-م-ار اŸب-ل-غ ‘ مشس-روع ك-ه-ذا ،ب-ل –اول
لخطار ،والسستفادة
البحث عن شسريك لتقاسسم ا أ
من التكنولوجيا.
ب -اŸق -اب -ل ،كشس -ف ع -ن الن -ت -ه-اء م-ن –دي-د
ﬂط -ط ال-ت-ن-م-ي-ة  2022 / 2018ل-لشس-رك-ة ‘
اÿمسس سسنوات اŸقبلة Ãبلغ  56مليار دولر
من السستثمارات ،بحيث  ⁄يحدد التاريخ بعد،
ق -ائ  :Ó-سس -ن -ع -ل -م الصس -ح -اف -ة ع-ن ت-اري-خ ت-ق-دË
اŸشس -اري -ع اŸرت -قب إا‚ازه -ا وال -ت -غÒات ال-ت-ي
سستطرأا على نشساط اÛمع ‘ إاطار ﬂطط
ال -ت -ن -م -ي -ة» .مÈزا أاه -م-ي-ة ت-ط-وي-ر ›ال ال-بÎو
كيمياء الذي يعد أاحد ركائز التنمية القتصسادية،
ب -ح -يث ح -ق -ق اÛم -ع ت -ق-دم-ا ‘ ه-ذا اÛال
Ãشسروع Úأاو ثÓثة مشساريع.
و‘ هذا السسياق ،كشسف أايضسا عن توقيع عقد

للبÎوكيمياء قبل نهاية السسنة ا÷ارية ،قائ:Ó
«إاذا توصسلنا للقيام بهذه اŸشساريع يجب أان يكون
ا÷زائ-ري-ون ف-خ-ورون ،وه-ك-ذا نسس-ت-ط-ي-ع إاعطاء
قيمة مضسافة ‘ اŸوارد الطبيعية».
و‘ رد على سسؤوال حول حصسة اŸؤوسسسسات
العمومية ‘ تطبيق ﬂطط التنمية قال ولد
قدور إان ا◊صسة معتÈة ،وحسسبه فإان كل دينار
ينفق ‘ ا÷زائر ل يحول إا ¤اÿارج وبهذا
نحافظ على العملة الصسعبة ،ونسساهم ‘ تطوير
اقتصسادنا .مذكرا Ãشسروع ربط  50بئرا منتجا
م- -ن أاصس- -ل  154ب -ئ -ر ،م-وج-ود ب-ا◊ق-ل ال-غ-ازي
لتنهرت بإاليزي من خÓل شسبكة Œميع بطول
ل‚از Ÿؤوسسسسات عمومية
 330كم ،بحيث منح ا إ
وطنية.
وعن زيارته ıتلف اŸنشسآات بحاسسي رمل،
رف -ق -ة إاط -ارات م -ن سس -ون -اط -راك و‡ث -ل Úع -ن
السسلطات اÙلية والعسسكرية أاشساد ولد قدور
ب- -ال- -ت- -ط- -ور ال- -ه- -ائ- -ل ال- -ذي يسس- -ج- -ل- -ه اÛم -ع
واŸؤوسسسسات ا÷زائرية التابعة للقطاع بالنسسبة
لبلد فتي كا÷زائر ،داعيا العمال Ÿواصسلة العمل
وا◊فاظ على مكاسسب اŸؤوسسسسة من أاجل فائدة
اŸؤوسسسسة والبÓد.
ل‚از ومن
ﬁطة الضسغط «جي.أار »5.قيد ا إ
اŸرتقب تسسليمها ‘ جوان 2018
بالنسسبة ÿط نقل أانبوب الغاز «جي أار ،»5
أاوضسح أانه سسيسسمح ببلوغ  135مليار م Îمكعب
سسنويا من إانتاج الغاز وطنيا ،بحيث تقدر قدرات
ال-ن-ق-ل ح-ال-يا بـ 95م-ل-ي-ار سس-ن-وي-ا‡ ،ا سس-يسس-مح
بالسستجابة لÓسستهÓك اÙلي بـ 45مليار مÎ
مكعب ‘ السسنة ،والباقي ” تصسديره ،مؤوكدا أان

سسوناطراك “كنت من السستجابة لحتياجات
لجانب.
الشسركاء ا أ
‘ ه- - -ذا الصس - -دد ،أاشس - -ار ول - -د ق - -دور إا ¤أان
مشسروع «جي أار  »5أا‚ز بسسواعد جزائرية ،التي
حققت تطورا كبÒا ‘ اÛال الصسناعي بالنظر
إا ¤ا÷زائ -ر ك -ب -ل -د ف -ت -ي ،ق -ائ  Ó-إان ك-ل خ-ط-وة
ن -ن -ج -زه -ا ه-ي أاسس-اسس-ي-ة وق-اع-دي-ة ‘ ال-ت-ط-وي-ر
الصسناعي.
للعلم فإان ،أانبوب «جي.أار »5.ينقل الغاز من
رقان نحو ﬁطة الضسغط «جي.أار »5.حاسسي
ال -رم -ل م-رورا ب-خ-رشس-ب-ة ع-ل-ى مسس-اف-ة  765كلم
بسسعة  8,8مليار م Îمكعب/سسنويا ،كما ينقل
ال-غ-از م-ن ح-ق-ول ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي ل-ل-بÓ-د ،ع-ل-ى
غرار رقان شسمال وكذا تيميمون و توات التي
ليام اŸقبلة.
لنتاج ‘ ا أ
سستدخل ا إ
وأاسس -ن -د إا‚از اŸشس -روع ال -ذي اسس -ت -غ -رق 36
شسهرا للمؤوسسسسات الوطنية ،عن طريق الÎاضسي
وه -ي ك-وسس-ي-دار ل-ل-ق-ن-وات واŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-ق-ن-وات ،والشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-ندسسة اŸدنية
Óشس-غال البÎولية
وال-ب-ن-اء واŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
ب-ح-يث قسس-م ه-ذا اŸشس-روع ال-ذي ت-ب-ل-غ ت-ك-ل-ف-ت-ه
لو¤
 87,69مليار دج إا ¤حصست ،Úتضسمنت ا أ
إا‚از أانبوب الغاز الرابط ب Úرقان وخرشسبة،
والثانية أانبوب الغاز الرابط ب Úخرشسبة وحاسسي
الرمل وصسول إاﬁ ¤طة الضسغط جي.أار .5.كما
سسيسسمح اŸشسروع برفع ضسغط الغاز اÛمع ‘
ا◊ق- - -ول إا 70 ¤ب -ار قصس -د ن -ق-ل-ه ن-ح-و اŸرك-ز
الوطني لتوزيع الغاز.
من جهة أاخرى ،قام الرئيسس اŸدير العام
لسسوناطراك ،بزيارة ﬁطة الضسغط جي.أار5.
ل‚از التي يرتقب تسسليمها ‘ جوان
قيد ا إ
لشسغال بها حاليا
 2018والتي تبلغ نسسبة تقدم ا أ
 ٪97كما زار موقع ﬁطة الدعم اŸرحلة الثالثة
ب -ح -اسس -ي ال -رم -ل اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ،ت-نصس-يب أاج-ه-زة
ضسغط قصسد إابقاء ضسغط ا◊قل ‘ مسستوى معÚ
ومرافقة السستنفاذ الطبيعي للحقل.
لمر يتعلقÃ ،شسروع ضسخم Ãبلغ
وأاضساف أان ا أ
يصسل إا 2 ¤مليار دولر وهو اسستثمار كب Òتقوم
ب -ه ا÷زائ -ر ،ق -ائ « :Ó-م -ا ع -ل -ي -ن -ا إال إا‚ازه ‘
لجال اÙددة لتفادي عرقلة إانتاج حقول
اآ
حاسسي مسسعود ،سسنقوم بزيارات لÓطÓع على
لن- -ه م- -ه- -م› ‘ ،ال
م - -دى ت - -ق - -دم اŸشس- -روع أ
لنتاج».
اإ

على هامشس افتتاحه مركزا جديدا Ÿعا÷ة التأاشصÒات ‘ العاصصمة

سسف Òإاسسبانيا يكشسف عن منح التأاشسÒة لـ  100أالف جزائري
كشصف سصف Òإاسصبانيا ‘ ا÷زائر سصانتياغو
ك- -اب- -ان -اسس أانسص -وري -ن -ا ،ع -ن م -ن -ح  100أالف
Óراضص-ي
ت -أاشصÒة ل -ل -ج -زائ -ري Úل -ل -دخ -ول ل  -أ
’سص -ب -ان -ي -ة خ Ó-ل السص-ن-ة اŸاضص-ي-ة ، 2017
ا إ
مشصÒا إا ¤أان ذلك سصاهم ‘ تقوية الروابط
والعÓقات ب Úالبلدين ‘ ﬂتلف اÛا’ت.

صسونيا طبة
أاك -د سس -ف Òإاسس -ب -ان -ي -ا ب -ا÷زائ -ر ع -ل -ى ه -امشس
افتتاحه مركزا جديدا Ÿعا÷ة ملفات التأاشسÒة
باألبيار با÷زائر العاصسمة أان نسسبة رفضس ملفات
الفيزا بلغت  15إا ‘ ٪20 ¤ح ” Úقبول  50أالف
طلب تأاشسÒة ‘ ا÷زائر العاصسمة و 50أالف طلب

‘ وهران.
وأاوضس-ح سس-ان-ت-ي-اغ-و ك-اب-ان-اسس أان اف-ت-ت-اح م-رك-ز
تقد Ëطلبات ا◊صسول على التأاشسÒة إا ¤اسسبانيا
م -ع اŸت-ع-ام-ل  BLSاŸع -ت-م-د م-ن ط-رف السس-ف-ارة
اإلسسبانية ل يهدف لتغي Òسسياسسة منح التأاشسÒة
ل- -ل- -ج- -زائ- -ري Úوإا‰ا سس- -يسس- -اه- -م ‘ م- -ن -ح أافضس -ل
اÿدمات للجزائري Úالراغب ‘ Úزيارة إاسسبانيا.
‘ ذات السسياق ،أاضساف أان مركز ب.أال.أاسس
سس-ي-ق-وم Ãع-ا÷ة ال-ط-ل-ب-ات اŸت-ع-ل-قة بجميع أانواع
ال- -ت- -أاشسÒات Ãا ‘ ذلك السس- -ي -اح -ي -ة وال -ت -ج -اري -ة
والعائلية للتنقل إا ¤إاسسبانيا بشسكل يسسمح بتنظيم
طلبات ا◊صسول على التأاشسÒة إا ¤اسسبانيا و–سسÚ
العملية.
من جهته ،أاكد اŸسسؤوول عن اŸركز اأن شسركة

«بي .أال .أاسس» لديها خÈة طويلة ‘ معا÷ة طلبات
ا◊صسول على التأاشسÒة ،حيث تتواجد ‘  61دولة
وتقدم خدمات ع 2325 Èمكتب ‘ جميع أانحاء
العا ،⁄وهو ما جعلها تسستقبل  20مليون طلب إا¤
حد اآلن.
وفيما يخصس افتتاح اŸركز ا÷ديد ‘ ا÷زائر
العاصسمة قال إانه سسيتم تقد Ëأافضسل اÿدمات
للجزائري Úبفضسل الطاقم من العمال الذين ”
ت-ك-وي-ن-ه-م ب-ام-ت-ي-از ‘ م-ع-ا÷ة ال-ط-ل-ب-ات اŸق-دمة
بغرضس تسسهيل وتبسسيط إاجراءات الفيزا وضسمان
السس -رع -ة ‘ م -ع -ا÷ت -ه-ا ب-اإلضس-اف-ة إا ¤أان-ه ›ه-ز
Ãرافق فائقة ا◊داثة ولديها قدرة على خدمة
ب-ل-دان شس-ن-غ-ن أاخ-رى Ãواف-ق-ة مسس-ب-ق-ة م-ن ال-ب-ع-ثة
اإلسسبانية.

القنصصل العام الفرنسصي يطلع ميدانيا على مناخ ا’سصتثمار بأام البواقي

اجتماع الغرفة التجارية ا÷زائرية ـ الفرنسسية يكون بعنابة قريبا
أاجرى ،أاول أامسس ،القنصصل العام لفرنسصا
ب -و’ي-ة ع-ن-اب-ة« ،ب-ات-ريك ب-وانسص-وت» زي-ارة
عمل إا ¤و’ية أام البواقي اطلع من خÓلها
ع-ل-ى م-ن-اخ ا’سص-ت-ث-م-ار وزار ع-دة م-ؤوسصسص-ات
اق -تصص -ادي -ة ووق -ف م -ي -دان -ي -ا ع -ل -ى ظ-روف
’ع-م-ال ب-غ-ي-ة إانشص-اء شص-رك-ات
ا’سص-ت-ث-م-ار وا أ
ف -رنسص -ي -ة وخ -ل -ق شص -راك -ة اق-تصص-ادي-ة ب-ه-ذه
الو’ية.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي
اخ -ت-ار ب-وانسس-وت زي-ارة وح-دة إان-ت-اج ال-ق-ف-ازات
الطبية الكائنة ببلدية أاولد قاسسم دائرة ع Úمليلة،
والتي يصسدر منتجوها إا ¤عدة دول منها تونسس
وإاسسبانيا ،كما وقف القنصسل العام رفقة السسلطات
اÙلية ميدانيا على كيفية تسسي Òمزرعة جبل
سسيدي رغيسس بعاصسمة الولية ،حيث قدمت له كل
الشس -روح -ات اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اإلن -ت -اج وال-تسس-ي Òب-ه-ذه
اŸنشس -اة ‘ إاط -ار تشس -ج -ي-ع ال-دول-ة لÓ-سس-ت-ث-م-ار ‘
القطاع الفÓحي.
كشس -ف ال -ق -نصس -ل ال -ع -م ال-ف-رنسس-ي خÓ-ل ل-ق-ائ-ه
Ãج -م -وع -ة م -ن اŸسس -ت -ث -م -ري -ن ب -أام ال -ب-واق-ي ،أان
الج -ت -م -اع اŸق -ب -ل ل -غ -رف -ة الصس -ن -اع -ة وال -ت -ج-ارة
ا÷زائرية  -الفرنسسية سسيكون بولية عنابة بعد أان
جرت العادة على عقده با÷زائر العاصسمة ،وذلك
م -ن أاج -ل السس-م-اح ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن ورج-ال األع-م-ال
ب -ولي -ات الشس -رق ا÷زائ-ري ب-ا◊ضس-ور واŸشس-ارك-ة

والتقاء شسركاء فرنسسيÃ Úا ّÁكنهم من خلق ودعم
التعامÓت واŸبادرات ب Úالطرف.Ú
أاضس -اف ب -وانسس -وت أان -ه يسس -ع-ى ‘ ه-ذا اإلط-ار،
÷لب وخلق اسستثمارات جديدة فرنسسية بولية أام
البواقي خاصسة ‘ اÛال الفÓحي والزراعي كون
الولية فÓحية بامتياز.
وت -ل -ق-ى ذات اŸسس-ؤوول خÓ-ل ل-ق-اء ب-السس-ل-ط-ات
اÙلية ،عرضسا عاما حول اŸؤوهÓت واإلمكانيات
التي “تلكها ولية أام البواقي ‘ ›ال السستثمار
واألعمال ،قدمه وا‹ الولية جمال الدين برÁي،

حيث اقÎح هذا األخ Òإانشساء توأامة ب Úإاحدى
بلديات الولية مع إاحدى البلديات الفرنسسية يكون
ب -ي -ن -ه -م -ا أاوج-ه تشس-اب-ه ‘ نشس-اط م-ع Úخ-اصس-ة ‘
اÛال ال-فÓ-ح-ي وال-زراع-ي ،ي-ك-ون ال-ه-دف م-ن-ه-ا
تشسجيع التبادل ب Úالطرف Úفيما يخصس اÈÿات
وال-ك-ف-اءات ن-ظ-را ل-ع-دة ع-وام-ل م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ق-رب
ا÷غرا‘ وكذا التحكم ‘ اللغة ،كما هو ا◊ال ‘
بعضس وليات الوطن األخرى ،وأايضسا كما هو ا◊ال
مع جامعة العربي بن مهيدي التي لها  15اتفاقية
مع جامعات فرنسسية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’سصاسصي وملف التقاعد
” عرضس جملة من ا’نشصغا’ت أاهمها القانون ا أ

حجار يلتقي أاعضساء مكتب النقابة الوطنية لأÓسساتذة الباحث Úا’سستشسفائيÚ
عقد وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي
ال -ط -اه -ر ح -ج -ار ،أاول أامسسÃ ،ق -ر ال -وزارة،
ج- -لسص -ة ع -م -ل م -ع أاعضص -اء اŸك -تب ال -وط -ن -ي
Óسص -ات-ذة ال-ب-اح-ثÚ
ل -ل -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة ل  -أ
ا’سص- -تشص- -ف- -ائ- -ي ،Úحسصب م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب -ي -ان
للوزارة.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه ” خÓل هذه ا÷لسسة
اŸنظمة ‘ إاطار سسلسسلة اللقاءات الدورية التي
تعقدها الوصساية مع النقابات اŸعتمدة بالقطاع،
التطرق إا ¤جملة من النشسغالت التي عرضسها
اŸك-تب م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ق-ان-ون األسس-اسس-ي وك-ذا م-ل-ف
التقاعد.
ك-م-ا شس-ك-لت قضس-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م مسس-اب-ق-ة الل-ت-ح-اق
برتبة أاسستاذ مسساعد والÎقية لرتبة أاسستاذ ﬁاضسر
وأاسس-ت-اذ وال-ل-ج-ان ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ‘ مرحلة التدرج
Óسساتذة ‘
وملف اآلفاق اŸهنية السستشسفائية ل أ
العلوم األسساسسيةﬁ ،اور هذه ا÷لسسة.
Óسس-اتذة
ج-دي-ر ب-ال-ذك-ر أان ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
الباحث Úالسستشسفائي Úترافع من أاجل «إاعادة
ال -ن -ظ -ر ‘ ن -ظ-ام ال-ت-ق-اع-د اÿاصس ب-ه-ذا السس-لك،

خاصسة ما تعلق برفع نسسبة منحة التقاعد إا٪80 ¤
م- -ن ال- -راتب الشس- -ه- -ري ب -دل م -ن نسس -ب -ة  ٪55م- -ن
الراتب» .كما تدعو ذات النقابة إا–« ¤سسÚ
ظروف عمل األسساتذة الباحث Úوكذا وضسع معايÒ
ل -تسس -وي -ة مشس -واره -م اŸه-ن-ي ،ع-ل-ى غ-رار ال-ب-ل-دان
اÛاورة وت- -ك- -اف- -ؤو ال- -ف- -رصس ‘ ا◊صس- -ول ع- -ل- -ى
اŸناصسب العليا ونزاهة اŸسسابقات’.

‘ إاطار ا◊وار «الدائم» مع جميع الشصركاء ا’جتماعيÚ

حسسبÓوي يسستقبل رئيسس نقابة اŸمارسس Úا’خصسائي Úللصسحة العمومية
اسص - -ت - -ق - -ب- -ل وزي- -ر الصص- -ح- -ة والسص- -ك- -ان
وإاصصÓح اŸسصتشصفياتﬂ ،تار حسصبÓوي،
عشصية أاول أامسس ،رئيسس النقابة الوطنية
ل - -ل - -م - -م - -ارسص Úا’خصص - -ائ - -ي Úل - -لصص - -ح- -ة
العموميةﬁ ،مد يوسصفي ‘ ،اطار ا◊وار
«ال- - - -دائ- - - -م» م- - - -ع ج - - -م - - -ي - - -ع الشص - - -رك - - -اء
ا’جتماعي ،Úحسصب ما أافاد به أاول أامسس،
بيان للوزارة.
وأاوضسح اŸصسدر أان هذا اللقاء سسمح بتسسجيل
«تطابق ‘ وجهات النظر» ل سسيما حول ضسرورة
اسس -ت -ع -ادة ال -ط -ب -يب «Ÿك -ان -ت -ه ا◊ق -ي -ق -ي -ة» ‘
اÛتمع ‘ إاطار «مقاربة موحدة» تأاخذ بعÚ
العتبار حاجيات السسكان.
كما تطرق الطرفان إا ¤ضسرورة «توحيد و
ترتيب هرم» العÓجات بهدف –سس Úالتكفل
ب- -اŸرضس- -ى ‘ إاط- -ار «ال- -ت- -وج -ي -ه -ات» اÿاصس -ة
ب -عصس -رن -ة ق -ط -اع الصس -ح -ة يضس -ي -ف ب -ي -ان وزارة
الصسحة.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاب -رز رئ -يسس ال -ن -ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة
لخصسائي Úللصسحة العمومية عمل
للممارسس Úا أ

الشسراكة «الفعال والبناء» الذي طبع ‘ السسنوات
اŸاضس-ي-ة ال-عÓ-ق-ات ب Úن-ق-اب-ت-ه ووزارة الصس-ح-ة
وه- -ذا ع- -ل- -ى أاسس- -اسس «ح- -وار صس- -ري- -ح و صس -ادق
وشسفاف» ،يشس ÒاŸصسدر ذاته.
واختتم بيان وزارة الصسحة أان الطرف Úتطرقا
خÓل اللقاء إا ¤عدة نقاط مرتبطة بالظروف
لخصس-ائ-ي
اŸه -ن -ي -ة والج -ت-م-اع-ي-ة ل-ل-م-م-ارسس ا أ
للصسحة العمومية وÃسساره اŸهني.

اŸفتشس العام بوزارة الÎبية الوطنية‚ ،ادي مسصقم:

آا’ف اأ’سساتذة يلتحقون يوميا Ãناصسب عملهم

أاع- -ل- -ن اŸف -تشس ال -ع -ام ب -وزارة الÎب -ي -ة
ال- - -وط- - -ن - -ي - -ة ‚ادي مسص - -ق - -م ،أاول أامسس،
’سص -ات -ذة ال -ذي -ن
ب- -ال- -ع -اصص -م -ة ،أان آا’ف ا أ
دخ -ل-وا ‘ إاضص-راب م-ن-ذ  26ن-وفم ÈاŸاضصي
ال -ت -ح -ق -وا Ãن-اصصب ع-م-ل-ه-م ب-ع-د ت-ل-ق-ي-ه-م
إاع-ذارات أارسص-ل-ت-ه-ا ال-وزارة ،مضص-ي-فا أانه ما
ب 500 Úو  600أاسصتاذ بو’ية البليدة قد
يتعرضصون للشصطب.
Óذاعة
و‘ مداخلة له على أامواج القناة الثالثة ل إ
الوطنية ،صسرح مسسقم «شسرعنا ‘ إارسسال إاعذارات
Óسساتذة اŸضسرب Úمن أاجل اسستئناف الدروسس
ل أ
وÁكنني القول أان اآللف يلتحقون يوميا Ãناصسب
عملهم» ،مشسÒا ‘ هذا السسياق إا« ¤التحاق أاكÌ
من  2000أاسستاذ بعملهم األربعاء اŸاضسي».
وأاك-د اŸت-ح-دث ال-ذي اسس-ت-ب-ع-د ف-رضس-ي-ة السس-نة
ال -ب -يضس -اء ،أان ح-وا‹  500إا 600 ¤أاسس-ت-اذ بولية
البليدة قد يتعرضسون للشسطب».
وحسسب نفسس اŸسسؤوول فإان الوزارة لها ا◊ق ‘
اسستخدام هذه األداة القانونية لوضسع حد للحركة
الح- -ت- -ج- -اج- -ي- -ة ال- -ت- -ي فصس- -لت ال -ع -دال -ة بـ»ع -دم
شس-رع-ي-ت-ه-ا» ،داع-ي-ا «األسس-ات-ذة إا ¤ال-ت-ع-قل لتفادي
الشس -طب» حسسب ق -ول -ه ،ك -م -ا ط -م-أان مسس-ق-م ال-ذي
اع -ت Èأان ال -ت Ó-م -ي -ذ ه -م ضس -ح -اي -ا و ره-ائ-ن ه-ذه
ا◊رك-ة الح-ت-ج-اج-ي-ة ،ق-ائ Ó-إان «ال-وزارة سس-ت-ع-مل
ع-ل-ى ت-ف-ادي السس-ن-ة ال-ب-يضس-اء وإان ه-ؤولء ال-تÓ-م-ي-ذ
سس -ي -ق -وم -ون ب -الم -ت -ح -ان -ات ال-دراسس-ي-ة ‘ أاحسس-ن
الظروف».
وأاكد اŸتدخل أان «الديوان الوطني لÓمتحانات
واŸسسابقات يحضسر المتحانات اŸدرسسية بهدوء
م- -وضس- -ح- -ا أان ÷ان اŸف -تشس Úواألسس -ات -ذة بصس -دد
–ضس ÒاŸواضسيع».
كما أاوضسح اŸفتشس العام بالوزارة أان «الوصساية
اسس -ت -دعت اŸسس -ت -خ -ل-ف Úل-ت-ق-د Ëال-دروسس قصس-د
اسستدراك التأاخر اŸسسجل على غرار ولية البليدة
حيث ” توظيف  426أاسستاذ مسستخلف» ،مضسيفا أان
األسس- - -ات- - -ذة اŸضس- - -رب Úب- - -ولي- - -ة ت - -ي - -زي وزو ”
اسس- -ت- -خÓ- -ف -ه -م أايضس -ا ،مشسÒا إا ¤أان -ه ” تسس -خÒ
مفتشسŸ Úتابعة عمل هؤولء اŸسستخلف Úمن خÓل
ال- -ق- -ي- -ام ب- -زي- -ارات إا ¤األقسس- -ام وت- -ن- -ظ- -ي- -م أاي -ام
بيداغوجية.
و»ب- -خصس- -وصس ال- -ولي- -ات األخ- -رى ح- -يث شس -رع
األسس -ات -ذة ‘ اإلضس -راب م -ن -ذ  30ي-ن-اير اŸنصسرم
تضسامنا مع أاسساتذة بجاية والبليدة فإان األمر ل
يقلقنا Ãا أان وقف الدروسس  ⁄يتجاوز األسسبوع»
مشسÒا إا« ¤إات -خ -اذ اج -راءات ‘ ح -ال -ة اسس -ت -م-رار
الوضسع» ،متأاسسفا لوجود نقائصس ‘ النصس اŸسسÒ

لقانون اإلضسراب مقÎحا مراجعته».
وصسرح اŸفتشس العام بوزارة الÎبية الوطنية أان
«ا◊ق ‘ الضسراب دسستوري غ Òأاننا نأامل ‘ أان
ي -ت -م ت -ن -ظ -ي-م-ه بشس-ك-ل أافضس-ل ألن-ن-ا ن-رى أان ال-نصس
اŸسس Òلهذا ا◊ق يتضسمن حاليا نقائصس» مضسيفا
أان -ه ‘ ال -ع -دي -د م -ن ال -ب-ل-دان اإلضس-راب ‡ن-وع ‘
قطاع الÎبية.

ضسرورة اسستغÓل
إامكانيات السسياحة
الشستوية
ت -ع -رف ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق ال-وط-ن ه-ذه األي-ام
تسس -اق -ط ل-ل-ث-ل-وج خ-اصس-ة ا÷ب-ل-ي-ة وه-و م-ا م-ن-ح
الطبيعة حلة جميلة كان Áكن أان تكون فرصسة
لتعزيز التنمية من خÓل السستثمار ‘ السسياحة
الشستوية على غرار السسياحة الصسحراوية مثل
ع-دي-د ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ك-ل-ب-ن-ان والدول األجنبية
على غرار سسويسسرا وفرنسسا وايطاليا.
ا÷زائر التي “لك إامكانيات طبيعية مهمة
تتمثل ‘ تنوع التضساريسس واŸناخ مازالت بعيدة
ع -ن اسس -ت -غ Ó-ل ال -ق -درات السس -ي -اح -ي-ة ف-ال-زائ-ر
Ÿن-اط-ق الشس-ري-ع-ة ب-ال-ب-ل-ي-دة وج-رجرة وسسطيف
وت -ي-ارت وسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس واŸدي-ة ي-ق-ف ع-ل-ى
كميات الثلوج اŸتسساقطة والتي تسسمح بالقيام
بأانشسطة رياضسية وثقافية قد Œلب اآللف من
ال -زائ -ري -ن ،وتشس -ج-ي-ع ال-ن-وادي ال-ري-اضس-ي-ة ال-ت-ي
“ارسس ال- -ري- -اضس- -ات الشس -ت -وي -ة ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م
ت -ظ -اه -رات تسس -م -ح ل -وسس-ائ-ل ال-ن-ق-ل وال-ف-ن-دق-ة
واإلط -ع -ام ب -ال-نشس-اط وتسس-م-ح لسس-ك-ان اŸن-اط-ق
ا÷بلية بتحسس Úأاوضساعهم اŸعيشسية من خÓل
اŸسساهمة ‘ التكفل بالسسياح.
إان اق -تصس -ادي -ات ال -دول وخ -اصس -ة ‘ أاوق -ات
األزم -ات تسس -ت -غ -ل ك -ل شس -يء ل-ت-حسس Úع-ائ-دات
البÓد واŸسساهمة ‘ –سس Úالنا œالداخلي
اÿام ،وهو ما دعا إاليه الكث Òمن اÈÿاء من
خ Ó-ل خ -ل -ق الÌوة ب -اسس -ت -ث -م -ارات غ Òم -ل-وث-ة
وناجعة وÁكن ّأان توظف الكث Òمن الشسباب
العاطل.

حكيم بوغرارة

السضبت  10فيفري  2018م
الموافق لـ  23جمادى اأ’ولى  1439هـ
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’حداث سساقية سسيدي يوسسف
‘ سسيمفونية ﬂلدة أ

«غنائية اÙبة”” تسستعرضس معاناة امتزجت بدماء الشسعب Úا÷زائري والتونسسي
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’حداث
ت -خ -ل -ي -دا ل -ل-ذك-رى  60أ
سساقية سسيدي يوسسف ،شسارك حوا‹
‡ 100ث- -ل و‡ث- -ل -ة وم -وسس -ي -ق -ي
وراقصض وتقني Úوعدد من الشسعراء
م- - - -ن ا÷زائ- - - -ر وت- - - -ونسض ‘ ع - - -زف
سس-ي-م-ف-ون-ي-ة غنائية “ثيلية رائعة،
“جد أاحداث سساقية سسيدي يوسسف
إاب- -ان ال- -فÎة ا’سس- -ت- -ع- -م- -اري- -ة أاي- -ن
ام- - -ت- - -زجت ال- - -دم- - -اء ا÷زائ- - -ري- - -ة
والتونسسية .

سسوق أاهراسس  :صسحراوي .ح .

العمل اŸلحمي اسضتغرق عرضضه سضاعة
و 45دق - -ي- -ق- -ة وسض- -ط دي- -ك- -ور Áزج بÚ
التقليدي واأ’صضالة وا’نتماء إا ¤ا÷زائر
وت- - - - -ونسش ‘ ح- - - - -وا‹  20ل -وح-ة ف-ن-ي-ة
ك -وري -غ -راف -ي -ة ،أاشض -رف ع -ل -ى تصض-م-ي-م-ه-ا
اŸبدع ا÷زائري ‚يب خوالدية.
تصض -ور ال -ل -وح-ات ال-ك-وري-غ-راف-ي-ة ل-ه-ذه
اŸلحمة التعاطف والتضضامن ب ÚالشضعبÚ
ا÷زائ - - -ري وال - - -ت - - -ونسض - - -ي  ،حسضب ذات
اıرج ،مضض- - -ي- - -ف- - -ا أان ه - -ذا ال - -ع - -رضش
اŸلحمي يشضرف عليه اŸوسضيقار جمال
يعÓوي.
شض- -ارك ‘ ه- -ذا ال- -ع- -رضش اŸل- -ح -م -ي
العديد من اأ’سضماء الفنية اŸعروفة على

السضاحت Úا÷زائرية والتونسضية على غرار
ال -ق -ام -ة اŸسض -رح -ي -ة ال -ت -ونسض -ي-ة ل-ط-ي-ف-ة
ال -ق -فصض -ي وري -ان ال -قÒوا Êم -ن اŸع -ه-د
ال -وط -ن -ي ل-ل-ف-ن-ون ال-رك-ح-ي-ة واŸسض-رح-ي-ة
بو’ية الكاف (تونسش) ،فضض Óعن اأصضوات
غ-ن-ائ-ي-ة م-ث-ل ال-ف-ن-ان-ة ا÷زائ-ري-ة صض-ورية
زبÒي من قسضنطينة .
أاكد اıرج فؤواد روايسضية أان ““غنائية
اÙبة ““ هي عمل إالتزمنا فيه بدرجة
عالية من ا÷دية وسضعينا جاهدين من
أاج- -ل تصض -وي -ر ه -ذا ال -ت Ó-ح -م ا÷زائ -ري
ال-ت-ونسض-ي ،والسض-ع-ي ل-ت-ق-د Ëوصض-ف-ة ف-ن-ية
ل -ل -ج -م -ه -ور ال -ذي Œاوب م -ع -ن -ا بصض -ورة
مدهشضة ،خاصضة وقد كشضفنا النقاب عن
فÎة ع -زي -زة ع -ل -ى ق -ل-وب-ن-ا م-ن ت-اري-خ-ن-ا
اÛي- -د ،ك- -م- -ا ن- -وج- -ه ع- -م- -ي- -ق الشض -ك -ر
وا’متنان إا ¤كل من سضاعدنا من سضلطات
الو’ية اŸدنية والعسضكرية باإ’ضضافة إا¤
و’ة عدد من الو’يات ا◊دودية بشضرق
البÓد الذين شضرفونا بحضضور هذا العمل
الفني الثوري .

‘ ذات السضياق نظمت رعاية ا’–ادية
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ري-اضض-ة وال-ع-م-ل Ãشض-ارك-ة

إاجراء قرعة ا◊ج اليوم
باŸسسرح ا÷هوي صسراط بومدين

ماراطون رياضسي جزائري
تونسسي ودورات تكوينية

طالبوا بحقهم ‘ الدراسسة

التÓميذ ‘ مسسÒة سسلمية ببجاية
ن-ظ-م تÓ-م-ي-ذ ال-ث-ان-وي-ات ب-و’ي-ة
بجاية ،مسسÒة سسلمية للتعب Òعن
’ضس -راب ال -ذي
رفضس- -ه- -م Ÿواصس- -ل -ة ا إ
شسّ-ن-ت-ه ن-ق-اب-ة ‘ال-ك-ن-ابسست‘ ،م-طالبÚ
بضسرورة وضسع حّد للوضسع الÎبوي
اŸت -أازم م -ن -ذ شس -ه -ور ،وال -ذي ي -ره -ن
مسس -ت -ق -ب-ل آا’ف ال-تÓ-م-ي-ذ وي-ح-ب-ط
ع - -زÁت - -ه - -م Ÿواصس - -ل - -ة مشس- -واره- -م
الدراسسي.

بجاية :النوي

اŸسضÒة انطلقت من دار الثقافة ،جاب
خ Ó-ل -ه -ا اÙت -ج -ون الشض -ارع ال -رئ -يسض -ي
اŸم -ت -د ع -ل -ى غ -اي-ة م-ق-ر ال-و’ي-ة ،ح-يث
رف -عت خ Ó-ل -ه -ا شض -ع -ارات“ ،ن -ع -م ◊ق-وق
اأ’سض- -ات- -ذة““ ،ن- -ع- -م ◊ق- -وق ال- -ت -م -درسش“،
“التلميذ ليسش رهينة التعفن والتشضّدد ‘
اŸواقف ب Úالنقابة واŸديرية الوصضية.
‘ هذا الصضدد أاكد ‡ثلو التÓميذ لـ
“الشض - - - - - - -عب“ ،أان اŸسضÒة ت - - - - - - -ه- - - - - - -دف
إا ¤إاسضماع صضوت التÓميذ للمسضؤوول،Ú
وم -ط -ال -ب -ت -ه -م ب-إاي-ج-اد حّ-ل ن-ه-ائ-ي ل-ه-ذه
اŸعضضلة التي ’زمتهم طوي Óوحطّمت
معنوياتهم ،كما تسضاءلوا عن السضبب وراء
م -واصض -ل -ة اإ’ضض-راب ،خ-اصض-ة ان م-دي-ري-ة
الÎبية أاكدت أان جلّ اŸطالب اŸرفوعة
م- -ن ط -رف ال -ن -ق -اب -ة ق -د ع -رفت ح -ل -و’
ناجعة“.
من جهتها ،نّددت الفيدرالية الو’ئية

أ’ولياء التÓميذ ببجاية ،باإ’ضضراب الذي
شضنته نقابة “الكنابسضت“ والذي أاضضّر كثÒا
باŸردود الدراسضي للتÓميذ ،ودعت على
لسض -ان رئ -يسض -ه -ا إا ¤ضض -رورة ال -ب -حث ع-ن
حلول اسضتعجالية إ’نقاذ مسضتقبل أابنائهم،
وتدارك ما فات من التأاخر الكب‘ Ò
الÈامج الدراسضية ،من خÓل العودة إا¤
مقاعد الدراسضة وتفادي السضنة البيضضاء.
بدوره أاكد مدير الÎبية لو’ية بجاية
بدر براهيم ،خÓل ندوة صضحفية عقدها
على مسضتوى اŸديرية ،أان وزارة الÎبية
قد أاوفدت ÷نت Úللنظر ‘ الوضضع الذي
يشض-ه-ده ال-ق-ط-اع ،وق-د ب-اشض-رت-ا ع-م-ل-ه-ما،
مضض - -ي- -ف- -ا أان مصض- -ا◊ه ق- -امت ب- -إارسض- -ال
Óسض-ات-ذة اŸضض-رب Úت-ن-ف-ي-ذا
إاشض -ع -ارات ل  -أ
ل -ق -رار ال -وزارة ال -وصض -ي -ة ،ب -ع -د أان رفضش
اŸضضربون مواصضلة الدراسضة ،بالرغم من
–قيق أاغلب اŸطالب.
كشض -ف اب -راه -ي-م أان م-ط-الب اأ’سض-ات-ذة
ك- -ان م- -ن ضض- -م -ن -ه -ا فصض -ل ب -عضش رؤوسض -اء
اŸصض -ال -ح ،وق -د قّ-دم ه-ؤو’ء اسض-ت-ق-ال-ت-ه-م
Ãحضش إارادتهم بالرغم من أان النقابة
ت-دخ-لت ‘ صضÓ-ح-ي-ات م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة،
ل -ك -ن ّ” ا’سض -ت -ج -اب -ة م-ن أاج-ل مصض-ل-ح-ة
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،وف -ي-م-ا ي-خصش تسض-وي-ة ب-عضش
Óسض-ات-ذة ،أاك-د ذات
ال-وضض-ع-ي-ات اŸال-ي-ة ل -أ
اŸتحدث أان كل اŸلفات ” إارسضالها إا¤
ا÷هات اŸعنية ،ومنها اŸراقب اŸا‹
ومسضؤوول اŸالية وسضيتم تسضويتها بداية من
شضهر مارسش القادم على أاقصضى تقدير.

بلدية سسعيدة –صسي
 4416مسسجل

أاحصضت ب -ل -دي-ة سض-ع-ي-دة  4416مسضجل
ضضمن قرعة ا◊ج لسضنة  2018منهم 1989
امرأاة و 78حالة سضجلت أاك Ìمن  10مرات
بينما بلغ عدد اŸسضجل Úالبالغ 70 Úسضنة
 527منهم  16حالة مسضجلة أاك Ìمن 10
مرات.
أاوضض- -ح ج- -ه- -اد ﬁم- -د اأ’م Úم- -دي- -ر
التنظيم والشضؤوون العامة لبلدية سضعيدة
÷ري - -دة ““الشض- -عب““ ‘ إاط- -ار ال- -ت- -حضضÒ
لقرعة ا◊ج سضنة  2018واŸقرر إاجراؤوها
اليوم  10فÈاير  ،2018العدد اإ’جما‹
بلغ  4416مسضجل منهم  2427رجل و1989
ام-رأاة ف-اإ’ج-راءات ” ات-خ-اذه-ا وج-م-ي-ع
اإ’مكانيات البشضرية واŸادية ” توفÒها
حسضب اŸتحدث من أاجل إا‚اح العملية،
داعيا جميع اŸعني Úمن اŸواطن Úمن
أاجل ا◊ضضور لقرعة ا◊ج اŸقررة لنهار
ال- -ي -وم ع -ل -ى مسض -ت -وى اŸسض -رح ا÷ه -وي
صضراط بو مدين الفتح سضابقا.
من جهة أاخرى ،أاعلنت الو’ية أان كافة
اŸواط- -ن ÚاŸسض- -ج -ل ‘ Úأاداء م -ن -اسضك
ا◊ج Ÿوسض- - -م  2018أان ع-م-ل-ي-ة ال-قرعة
سض -ت-ج-ري ي-وم  10ف-ي-ف-ري ،أام-ا ب-النسضبة
ل-ل-م-واط-ن Úال-ب-الغ 70 Úسض -ن-ة ف-م-ا ف-وق
واŸسضجل 10 Úمرات فأاك Ìوالذين ⁄
يسضعفهم ا◊ظ ‘ الفوز بالقرعة العادية
حددت يوم السضبت  24فÈاير  2018تاريخ إاجراء
القرعة النهائية لهذه الفئة Ãقر الو’ية.

سسعيدة :ج.علي
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اŸؤو“ر الثا Êللجبهة الوطنية للعدالة ا’جتماعية

إاعادة تزكية خالد بو‚مة على رأاسس ا◊زب لعهدة جديدة

” ،أاول أامسض ،بتعاضسدية عمال
ّ
الÎب -ي -ة ب -ت -ي -ب -ازة ،إاع -ادة ت -زك -ي-ة
خ - -ال - -د ب - -و‚م - -ة ك - -رئ- -يسض ◊زب
ا÷ب - -ه - -ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة ل - -ل - -ع - -دال- -ة
’ج -م -اع ل -ع -ه -دة
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ب -ا إ
’ي -دي
ج- -دي- -دة ع -ن ط -ري -ق رف -ع ا أ
ضسمن فعاليات اŸؤو“ر الثا Êللجبهة
وال -ذي أاف -رز إاع -ادة تشس -ك-ي-ل ال-ب-يت
ال -داخ-ل-ي م-ن خÓ-ل إاع-ادة ان-ت-خ-اب
أاعضس- - -اء ج- - -دد ل - -عضس - -وي - -ة اŸك - -تب
الوطني.

تيبازة :عÓء ملزي

الشض -ق-ي-ق-ة ت-ونسش Ãت-ق-ن ج-اب-ر ب-ن ح-ي-ان
بو’ية سضوق أاهراسش ،دورة ‘ الشضطر„،
إا ¤جانب ماراطون للسضباق من تنظيم
ذات اŸديرية ،أاين ” اسضتقبال الوفود
باŸركب الرياضضي باجي ﬂتار ،لتعطى
إاشضارة انطÓق السضباق من دائرة ا◊دادة
من طرف معا‹ الوزير ووا‹ و’ية سضوق
أاه - -راسش ورئ- -يسش ا’–ادي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
للرياضضة والعمل ،أاين ” توزيع ا÷وائز
ع -ل -ى ال -ف -ائ -زي -ن م -ن ا÷انب ا÷زائ -ري
والتونسضي.
ك -م -ا ن -ظ -م ال-هÓ-ل اأ’ح-م-ر ا÷زائ-ري
دورة تكوينية ‘ اإ’سضعافات اأ’ولية من
أاجل إانشضاء ““فريق تدخل ‘ اإ’سضعافات
اأ’ول- -ي- -ة ““ ب Úك- -ل م- -ن ال -ه Ó-ل اأ’ح -م -ر
ا÷زائ -ري وال -ه Ó-ل اأ’ح -م -ر ال -ت -ونسض-ي،
فعاليات اللقاء جرت Ãقر الهÓل اأ’حمر
ا÷زائري بو’ية سضوق أاهراسش ،أاين ”
تأاط Òالدورة التكوينية من طرف العديد
م- -ن اŸك- -ون Úم- -ن ال- -ط- -رف ا÷زائ- -ري
ونظÒه التونسضي ،لتمنح شضهادات وجوائز
ل-ل-وف-ود ال-ت-ي حضض-رت ال-دورة ال-ت-ك-وي-نية،
ع -ل -ى أام -ل أان ت -ع -اد ه -ذه ال-دورات ÿل-ق
Óغاثة ب Úالدولت Úالشضقيقت. Ú
فئات ل إ

العدد
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ان- -ت- -خب اŸؤو“رون رئ- -يسض- -ه- -م ع- -قب
اŸصضادقة على تقرير النشضاطات للعهدة
اŸنقضضية مباشضرة خÓل اليوم اأ’ول من
اŸؤو“ر ب- -ح- -يث أاشض- -ار اŸقّ- -رر اإ ¤ك -ون
العهدة شضهدت نشضاطا مكثفا من حيث
هيكلة ا◊زب على اŸسضتوى الوطني و
ا◊ضض- - -ور اŸم- - -ي- - -ز خÓ- - -ل اŸواع - -ي - -د
ا’نتخابية ،كما ”ّ رفع تشضكيلة اŸكتب
الوطني إا 9 ¤أاعضضاء بد’ من  7أاعضضاء
خÓل العهدة اŸنقضضية ‘ بادرة تهدف
ا ¤إاعطاء دفع أاقوى للنشضاط السضياسضي
ل -ل -ح -زب ‘ اŸرح -ل -ة اŸق -ب -ل -ة ،ك-م-ا ّ”
انتخاب  120مناضضل كأاعضضاء ‘ اÛلسش
الوطني دون إاحداث أاي تغي Òعما كان

عليه اأ’مر ‘ العهدة السضابقة.
وعن الرئاسضيات اŸرتقبة خÓل العام
اŸق- -ب- -ل ق -ال خ -ال -د ب -و‚م -ة إاّن ح -زب -ه
سضيدخل غمارها بقوة ،مشضÒا إا ¤كون
هذه التشضكيلة السضياسضية –وي عددا ’
يسض -ت -ه -ان ب-ه م-ن ا’إط-ارات ال-ك-ف-ؤوة ال-ت-ي
بوسضعها إاحداث طفرة نوعية ‘ العملية
السضياسضية ومؤوكدا على أاّن حزبه قادر على
اقÎاح حلول واقعية Ÿشضاكل البÓد بحيث
 ⁄يسض- -ت- -ب- -ع- -د ب- -و‚م- -ة ت- -ق- -د Ëا◊زب
Ÿرشض - -ح - -ه ل - -ه- -ذا اŸنصضب خÓ- -ل ه- -ذا
اŸوعد ا’نتحابي الهام مشضÒا إا ¤كون
اÛلسش ال- -وط- -ن -ي ه -و اŸؤوه -ل ق -ان -ون -ا
للفصضل ‘ هذا اŸسضأالة.
وع- -ن ا’نشض- -غ -ا’ت اŸط -روح -ة ع -ل -ى
السضاحة حاليا أاشضار رئيسش ا◊زب خالد
ب -و‚م -ة ا ¤ك -ون تشض -ك -ي -ل -ت-ه السض-ي-اسض-ي-ة
تسض -ان -د ج ّ-ل اŸط -الب اŸرف -وع -ة خÓ-ل
ا◊ركات ا’حتجاجية ا’ أاّن ذلك يجب
أان ي -ت -م وف -ق-ا ل-ل-ق-ان-ون و‘ إاط-ار م-ن-ظ-م
وحضض- - -اري ب- - -ع- - -ي- - -دا ع- - -ن ال- - -ف - -وضض - -ى
وال -ت -ج -اوزات ،ف -ي -م -ا إاع -ت Èال -ت -ط -ورات
ا◊اصضلة بشضأان القضضية اأ’مازيغية بأاّنها
Óم-ة وال-وط-ن،
اأضض-افت م-كسض-ب-ا ج-دي-دا ل -أ
مشضÒا إا ¤كون اŸرحلة تقتضضي مزيدا
من بذل ا÷هود من أاجل ترسضيم حلول
واقعية للراهن ا’قتصضادي والسضياسضي ‘
خ- -ط- -وة ’ب- -د م- -ن- -ه- -ا لضض- -م- -ان دÁوم- -ة
ا’سضتقرار لوطن.

’من يحقق ‘ احتمال وجود بارونات تهريب وراء
ا أ
احتجاجات ا◊دود

سسكان قرية البطيم يغلقون الطريق الوطني
رقم  07ويطالبون بحقهم ‘ التنمية

’سسبوع ،سسكان قرية
أاقدم نهاية ا أ
ال- -ب- -ط- -ي- -م اŸع- -روف- -ة ﬁل- -ي -ا ب -اسس -م
‘‘تÒيبال‘‘  08كلم غرب مغنية على
ق -ط -ع ال -ط -ري -ق ال -وط-ن-ي رق-م 07أا
ال -راب -ط م -ا ب Úم -غ-ن-ي-ة وم-رسس-ى ب-ن
م -ه -ي -دي وشس -ل شس -ري -ان ا◊رك -ة ب -ه
مطالبÃ Úشساريع تنموية للنهوضض
بهذه القرية ا◊دودية.
ا’حتجاج الذي جاء بعد سضاعات من
احتجاج سضكان السضوا Êحرك –قيقات
أام-ن-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ،ح-يث يشض-ت-ب-ه أان تكون
بعضش اأ’طراف تسضعى اإ ¤اإشضعال فتيل
الفتنة با◊دود الغربية خصضوصضا من قبل
ب- -ارون- -ات ال -ت -ه -ريب ال -ذي -ن ” Œف -ي -ف
منابعهم.
كشضف مصضدر أامني مقرب أانه ” رصضد
دع -وات ل -ل -ت -م -رد ع -ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصض-ل
ا’ج - - - -ت - - - -م - - - -اع - - - -ي م - - - -ع ان - - - -طÓ- - - -ق
ا’حتجاجات بالسضوا Êمنتصضف اأ’سضبوع

اŸاضضي ‘ ،ح Úكشضف العارفون باŸلف
اأن سض- -ك- -ان ال- -ب- -ط- -ي- -م ب -دع -م م -ن ب -عضش
ا÷معيات اÙلية يقطعون الطريق كل
 05سض-ن-وات ب-ع-د ا’ن-ت-خ-اب-ات وي-ط-البون
ب- -ن- -فسش اŸط- -الب ،وق- -د ت- -دخ- -ل رئ -يسش
البلدية وفتح ا◊وار مع اÙتج Úواعدا
ب-ال-ن-ظ-ر ‘ م-ط-ال-ب-ه-م و–ق-ي-ق اŸشضروع
منها ‘ حدود اإمكانات البلدية.

فيما يسستمر تسساقط الثلوج وﬁاصسرة السسكان بأاعا‹ تلمسسان

السسلطات الو’ئية تدعم القرى اÙاصسرة
باأ’غطية واŸدافئ والغاز

أاقدمت السسلطات الو’ئية Ãعية
مصس -ال -ح ب -ل -دي -ة ت ÊÒوا÷م-ع-ي-ات
’سسبوع على حملة
الفاعلة نهاية ا أ
ت - - -وزي- - -ع ال- - -عشس- - -رات م- - -ن اŸداف- - -ئ
وا’غ-ط-ي-ة ع-ل-ى سس-ك-ان ق-رى تÊÒ
بني هديل اÙاصسرة بالثلوج ،بغية
ت-خ-ف-ي-ف م-ع-ان-ات-ه-م مع موجة الÈد
والصس- -ق- -ي- -ع ال- -ت- -ي Œت -اح اŸن -ط -ق -ة
وانخفاضض درجة ا◊رارة.

تلمسسانﬁ:مد بن ترار

جاءت العملية بعد الزيارة التي قام بها
وا‹ الو’ية علي بن يعيشش خÓل اليومÚ
اŸاضض -ي Úووق -ف ع -ل-ى اŸع-ان-اة ال-ك-بÒة
ال -ت -ي ي-ع-ان-ي-ه-ا سض-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ،خ-اصض-ة
خÓل فصضل الشضتاء ،حيث يزداد تسضاقط
الثلوج بكثافة كبÒة ويقطع سضبل ا’تصضال
ب-ه-ذه ال-ق-رى واŸداشض-ر ال-ن-ائ-ي-ة ،وشضملت
العملية قرى دار معمر ،تل ت ،ÊÒخشضاب

روح -و ،م -رشض -يشش ،وغ -ار ب -وم -ع-زة ،ح-يث
أادخلت هذه اŸبادرة السضرور ‘ أانفسضهم.
م- -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،شض -دد ال -وا‹ ع -ل -ى
مسضؤوو‹ ﬁطة تعبئة غاز البوتان بشضتوان
على رفع نسضبة اإ’نتاج والتوزيع لقارورات
الغاوز بالقرى التي اجتاحها الثلج لوقف
اŸضض-ارب-ة وضض-م-ان ال-ت-دف-ئ-ة ل-ل-جميع‘ ،
ال-وقت ال-ذي اسض-ت-م-ر ت-ه-اط-ل ال-ث-ل-ج ع-ل-ى
مرتفعات تلمسضان ما أادى إا ¤شضل ا◊ركة
بالعشضرات من الطرق على غرار الطرق
ال-وط-ن-ي-ة رقم  ،99 ،22وال-ط-رق ال-و’ئ-ية
رقم .107 ،43
ك -م -ا ح -اصض -رت ال -ث -ل-وج ال-عشض-رات م-ن
مداشضر البويهي ،سضيدي ا÷ي، ‹Óسضبدو،
القور ،بني صضميل ،ع Úتالوت ،ع Úفزة،
الواد ÿضضر ،ت ،ÊÒبني مسضتار ،صضÈة،
بوحلو والزوية ،ما جعل مصضالح اأ’شضغال
ال -ع -م -وم-ي-ة وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة اŸدع-م-ة
ب-أاف-راد ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ت-ب-اشض-ر
حملة واسضعة لÓنقاذ وفك العزلة والدعم.

ألسشبت  10فيفري  2018م
ألموأفق لـ  23جمادى أأ’ولى  1439هـ
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طالب باسسÎجاع غابة ع ÚصسÈة ،وترميم وإآعمار مدرسسة وسسار

وأ‹ تلمسضان يعد بتوزيع أأك Ìمن  600مسضكن

شس-دد وآ‹ و’ي-ة ت-ل-مسس-ان آلسس-ي-د
ع- -ل- -ي ب- -ن ي- -ع- -يشس خÓ- -ل آل- -زي- -ارة
آل -ت-ف-ق-دي-ة آل-ت-ي ق-ادت-ه إآ ¤ك-ل م-ن
ب-ل-دي-ة صسÈة وب-وح-ل-و ع-لى ضسرورة
آل - - - - - -ت - - - - - -ك- - - - - -ف- - - - - -ل ب- - - - - -اŸنشس- - - - - -آات
آ’ج -ت -م -اع -ي -ة وت -وفÒه -ا ‘ أآوآن-ه-ا
ودع -م ب -رن -ام -ج رئ-يسس آ÷م-ه-وري-ة
آلرآمي إآ– ¤سس ÚآŸسستوى آŸعيشسي
للموآطن ،حيث طالب برد آ’عتبار
إآ ¤غ - - - - - - - - - - - - - -اب- - - - - - - - - - - - - -ة ع ÚصسÈة
آŸهملة وآسسÎجاعها كمكان سسياحي
ه- -ام وآ“ام آŸشس- -اري -ع آلسس -ك -ن -ي -ة ‘
أآوآن - -ه - -ا ب - -غ - -ي - -ة ت- -وزي- -ع- -ه- -ا خÓ- -ل
آ’ح-ت-ف-ا’ت ب-ع-ي-د آ’سس-ت-قÓ-ل يوم
 05جويلية آŸقبل.

تلمسسان ﬁمد بن ترار
ف -ف -ي صشÈة ب -اشش -ر أل -وأ‹ زي -ارت-ه م-ن
قرية وأدي ألزيتون ششرق أŸدينة ،حيث
وق -ف ع -ل -ى مشش -روع ح -م-اي-ة أل-ق-ري-ة م-ن
فيضشانات أ’مطار ألذي  ⁄يكتمل رغم
أسشتهÓكه غÓف  12مليار سشنتيم ،حيث
أضش - -اف م - -ب - -ل - -غ  08م Ó- -ي Òإ’“ام - -ه
مششددأ على ضشرورة تسشليمه خÓل ششهر
أفريل أŸقبل ،كما وعد ألسشكان Ãششروع
ألغاز ألطبيعي ‘ أجل أقصشاه  04أششهر.
وبصشÈة وق- -ف أل- -وأ‹ ع- -ل- -ى أŸن- -ت- -زه
أÿاصس بغابة ع ÚصشÈة ،حيث تفاجأا
ب- -اإ’ه -م -ال أل -ذي ي -ع -ان -ي -ه ه -ذأ أŸرف -ق
ألسش -ي -اح -ي أل -ه -ام ،وط -الب ب -اسشÎج -اع-ه
و–وي-ل-ه إأ ¤م-ن-ت-زه سش-ي-اح-ي ب-ع-د ع-مليه
تهيئته ما من ششأانه أن يسشاهم ‘ مدأخيل
ألبلدية.

وخÓل معاينته لثÓثة مششاريع سشكنية
ﬂت-ل-ف-ة ع-ل-ى رأسش-ها  100مسش-ك-ن إأيجار
أجتماعي بكل من غار أ÷Óبة ،و 50سشكنا
تابعا لصشندوق أ’حتياط وألتوف ،Òو450
سشكن عمومي إأيجاري بجنوب صشÈة ششدد
ألوأ‹ على ضشرورة إأ“ام أŸششاريع ‘
أوأن-ه-ا ل-ت-وزي-ع-ه-ا خÓ-ل أ’حتفا’ت بعيد
أ’سشتقÓل.
م -ن ج -انب آأخ -ر ع -اي-ن أل-وأ‹ مشش-روع
ألعيادة أŸتعددة أÿدمات وكذأ أŸسشبح
أ÷وأري أل -ذي ي -ع-رف ن-وع-ا م-ن أل-ت-أاخ-ر
ن- -ت- -ي- -ج- -ة ع- -دم ت- -وف- -ر أل- -ب Ó-ط أÿاصس
باŸسشابح بفعل توقف عملية أسشتÒأده،
ح -يث شش -دد ع -ل -ى إأ“ام أŸشش -روع خÓ-ل
نهاية جويلية على أك Ìتقدير بغية فتحه
Ãناسشبة يوم  20أوت على أك Ìتقدير،
وببلدية بوحلو عاين ألوأ‹ قسشم Úمن
م-درسش-ة م-ه-م-ل-ة ب-ق-ري-ة وسش-ار أي-ن ط-الب
ب-إاع-ادة ت-رم-ي-م-ه-ا وف-ت-ح-ه-ا أم-ام تÓ-م-ي-ذ

أŸنطقة لضشمان إأعادة ألسشكان إأ ¤هذه
ألقرية ألتي هجرها أهلها بفعل أإ’رهاب.
كما زأر مششروع  50مسشكنا ألذي أبدى
أمتعاضشه منه وأكد أن أŸوقع غ Òمناسشب
وأŸنطقة –تاج إأ ¤ألدعم ألريفي أكÌ
م-ن-ه-ا أ ¤ألسش-ك-ن أ’ج-ت-م-اع-ي ك-م-ا عاين
إأ‚از مقر أمن حضشري ،وأسشتجاب ألوأ‹
إأ ¤دعوة سشكان “كسشالت وزأر ألقرية
ألتي  ⁄تكن م›Èة وأسشتمع إأ ¤مششاكل
سشكانها خاصشة ‘ ›ال ألسشكن ،حيث
طالب من مديري ألفÓحة ومدير أمÓك
أل -دول -ة أق -ت -ط -اع ق -ط-ع-ة أرضش-ي-ة إ’ق-ام-ة
›مع سشكنات ريفية.
وÃح -ط-ة أل-تصش-ف-ي-ة وق-ف أل-وأ‹ ع-ل-ى
ألعملية ألتي تعمل بالطرق ألقدÁة بحكم
أن - -ه- -ا أ‚زت سش- -ن- -ة  1952ح -يث شش-ك-ر
أل-ق-ائ-م Úع-ل-ي-ه-ا ب-ح-ك-م أÙاف-ظ-ة على
عتادها ومعدأتها ألتي ما تزأل تششتغل
بصشفة عادية.

فيما آرتفع عدد آلسسوآح بالو’ية خÓل آلسسنة آŸاضسية بـ  11باŸائة ،عبابسسة:

 41فندقا جديدأ لتعزيز ألسضياحة بتلمسضان

دعم ﬁطتي سضيدي ألعبد‹ و ألشضيقر بـ  111مليار للتهيئة

كشس -ف م -دي -ر آلسس -ي -اح -ة ل -و’ي-ة
ت- -ل- -مسس- -ان ي -اسس Úع -ب -ابسس -ة ،خ Ó-ل
ن -دوة صس -ح -ف -ي-ة Ãق-ر آŸدي-ري-ة ،أآن
و’ية تلمسسان قد شسهدت دفعا قويا
م - -ن آج - -ل آل - -ن - -ه - -وضس ب - -ال - -ق - -ط - -اع
آلسسياحي ودعمه من أآجل أآن يكون
ق-ط-اع-ا م-ن-ت-جا خÓل آŸوآسسم آŸقبلة
ويسس - -اه - -م بشس - -ك - -ل ف - -ع - -ال ‘ دع - -م
آ’ق -تصس -اد آل -ن -اشس -ئ آل -ذي ت-ن-ت-ه-ج-ه
آل-دول-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق آل-نمو آ’قتصسادي
خارج آÙروقات .

تلمسسان ﬁمد بن ترار
ف-ف-ي ›ال ألسش-ي-اح-ة ألشش-اط-ئ-ي-ة ف-ق-د
تقرر دعم ألو’ية خÓل أŸوسشم أŸقبل بـ
 04ششوأطئ جديدة على رأسشها ششاطئ
أıل- -د ب- -ب- -ن- -ي خÓ- -د وشش- -اط- -ئ ب- -ي- -در
ألشش -رق وسش -ي -دي م -ع -روف وأل -ب ÒأŸال -ح
ÃسشÒدة ‘ أن -ت -ظ -ار مصش -ادق -ة أل -ل -ج -ن-ة
لÒتفع عدد ششوأطئ ألو’ية إأ 14 ¤ششاطئا
‘ ح Úت -ب -ق -ى أ÷ه -ود م -ب-ذول-ة لضش-م-ان
أسش -ت-غÓ-ل  10شش -وأط -ئ غ Òمسش -م -وح-ة
للسشباحة وذلك من خÓل ششق ألطرقات
وتهيئة موأقع ألتوسشع مع فتح أ’سشتغÓل

أمام أÿوأصس من أجل ضشمان أ’سشتغÓل
أأ’مثل للمنتجعات ألسشياحية .
أششار ذأت أŸسشؤوول أن ألقطاع عرف
قفزة نوعية ‘ ›ال أإ’يوأء ألذي أرتفع
إأ 4121¤سشرير ‘ ألوقت ألذي ما تزأل
 07مششاريع فندقية جاهزة تنتظر ألتسشليم
بطاقة  258سشرير ‘ ح Úما يزأل 33
مششروعا بـ  5727سشرير قيد أإ’‚از ،كما
” تخصشصس أغلفة مالية لتهيئة أÙطتÚ
أŸع-دت Úح-م-ام سش-ي-دي أل-ع-ب-د‹ وح-م-ام
ألشش- -ي -ق -ر ب -ع -د إأ“ام أل -درأسش -ات وŒري
عملية إأ◊اقهما بديوأن ألتسشي Òألسشياحي
بعدما كانوأ تابع Úلقطاع ألبلديات.
وق- -د ” ت- -خصش- -يصس  34م-ل-ي-ار سشنتيم
لصشالح ﬁطة حمام ألششيقر و 77مليار

ل -ف -ائ -دة ح-م-ام سش-ي-دي أل-ع-ب-د‹ ‘ ،حÚ
سش-ي-ت-م إأن-ه-اء أشش-غ-ال ت-رم-ي-م ف-ن-دق ت-اف-نة
Ãغ -ن-ي-ة ‘ أل-ق-ريب أل-ع-اج-ل ،ك-م-ا سش-ي-ت-م
إأج -رأء ع -م -ل-ي-ة أل-ت-ه-ي-ئ-ة ◊م-ام ب-وغ-رأرة
ل -يصش -ب-ح أك Ìف-اع-ل-ي-ة ورف-ع ع-دد ألسش-وأح
ألوأفدين على ألو’ية ألتي تعت Èموقع
سشياحي بامتياز أ’نه يضشم ﬂتلف أنوأع
ألسشياحة.
ششهد ألقطاع أرتفاعا ‘ ألسشوأح ولو
بصش-ف-ة نسش-ب-ي-ة ت-ق-ارب  11ب-اŸائ-ة خÓل
ألسشنة أŸاضشية ،حيث توأفد على و’ية
تلمسشان حوأ‹  5مÓي Úو 100ألف سشائح
خÓل سشنة  2017بارتفاع مهم مقارنة مع
سشنة  ،2016حيث ” تسشجيل حوأ‹ 04
م Ó- -ي Úو 500أل- -ف ف- -ق -ط ،وم -ن شش -أان
توسشيع مرأكز أ’سشتقبال وألفنادق وكذأ
–سش Úأÿدم- - -ات وت- - -رم- - -ي - -م أŸوأق - -ع
ألسشياحية أن يرفع عدد ألسشوأح ويحول
ألقطاع إأ ¤مسشاهم فعال ‘ أ’قتصشاد
أل- -وط- -ن- -ي خصش -وصش -ا وأن م -وأرد أل -و’ي -ة
ألسشياحية تتنوع ما ب Úألسشياحة ألششاطئية
وأ◊م -وي -ة وأل -دي -ن-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة أ’ث-ري-ة
وح - -ت - -ى أ÷ب - -ل - -ي - -ة أل - -ت - -ي أط - -ل - -قت ‘
أآ’ون- -ة أأ’خÒة ب- -ال- -ت- -ع- -اون م -ع مصش -ال -ح
ألغابات.

رغم توفرها على آبار وأآكﬂ Èزون مائي ،منتخبو آÛلسس آلو’ئي با÷لفة:

أأغلفة مالية ضضخّمة وأأزمة ألعطشش متوأصضلة وألسضبب سضوء ألتسضيÒ

م- -ا ي- -زآل آل- -ت- -ح- -ك- -م ‘ أآزم- -ة آŸي- -اه
’هدآف
ب-و’ي-ة آ÷ل-ف-ة ،ب-ع-يً-دآ ع-ن آ أ
آŸسس -ط -رة ،خ -اصس-ة ب-ا÷ه-ة آ÷ن-وب-ي-ة
للو’ية ،بسسبب آعتمادها على مياه
’بار ذآت آلكميات آÙدودة ،وهو ما
آ آ
خلق أآزمة حقيقية تتكرر كل صسائفة
وتتكرر معها معاناة آŸوآطن.Ú
كشش- - -ف ،أعضش - -اء أÛلسس ألشش - -ع - -ب - -ي
أل -و’ئ -ي ب -ا÷ل-ف-ة ،خÓ-ل أن-ع-ق-اد أل-دورة
ألعادية ،أن مششاريع تزويد سشكان عدد من
ب -ل-دي-ات أل-و’ي-ة ،ت-أاخ-رت بسش-بب مشش-اك-ل
م-ت-ن-وع-ة ،ي-ت-ع-ل-ق ب-عضش-ه-ا ،ب-ت-ع-ط-ل ب-عضس
مضش -خ -ات أل -ري وك -ذأ أل-ت-أاخ-ر أل-ك-ب‘ Ò
Œديد ششبكات أŸاء ،ما أدى إأ ¤ضشعف حصشة

أŸوأط- -ن م- -ن أŸاء م- -ق -ارن -ة ب -اإ’م -ك -ان -ي -ات
أŸتوفرة من آأبار وخزأنات ماء.
أعرب أŸنتخبون عن تذمرهم ،لضشياع
كميات هائلة من أŸاء ألصشالح للششرب
جّرأء ألتسشربات وألكسشور أŸسشجّلة على
مسشتوى قنوأت ألتوزيع Ãختلف بلديات
ألو’ية ،وألتي سشجلت أنعدأما كليا للماء
ألشش- -روب ب- -ب -عضس أل -ق -رى وأل -ت -ج -م -ع -ات
ألريفية على غرأر ““أإ’دريسشية وأم ألعظام
وسشيدي لعجال““ ،حيث أفاد تقرير أعدته
÷ن- -ة أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة أÙل -ي -ة وأل -ت -ج -ه -ي -ز
وأإ’سش-ت-ث-م-ار ،أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسس ألشش-ع-بي
ألو’ئي ،تسشلمت ““ألششعب““ نسشخة منه ،أن
قِدم ششبكة توزيع أŸياه سشوأءً ألنقل من

أآ’بار إأ ¤أÿزأنات أو ألربط وأŸصشنوعة
من أأ’ميونت وأ◊ديد ،سشّبب ‘ كث Òمن
أأ’حيان تسشرب أŸياه أوأختÓطها باŸياه
ألقذرة ،أو تذبذبا ‘ ألتوزيع.
أعت ÈأŸنتخبون عملية تسشي Òتوزيع
أŸاء ألصشالح للششرب ،سشيئة وقليلة جدأ
تصش- - -ل ‘ ب- - -عضس أأ’ح - -ي - -ان إأ 4 ¤أيام،
وط- -ال- -ب- -وأ أن ي- -ك- -ون أل- -ت- -وزي -ع ‘ ن -فسس
أŸسشتوى مع كافة بلديات ألو’ية ‘ ،حÚ
أسشتهجنوأ قلة خزأنات أŸاء ،ع Èبعضس
أحياء بلديات ألو’ية ،وعدم كفاية ألبعضس
م -ن -ه -ا ◊ج-م ألسش-ك-ان ،دأع ‘ Úألسش-ي-اق
ذأته إأ ¤إأيجاد حلول للتزود باŸاء أثناء
أإ’نقطاعات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كشسف عن حصسة إآضسافية من آلسسكن آلريفي ،وآ‹ معسسكر:

 1500وحدة سضكنية من ألÎقوي أŸدعم و
جلسضات عمل للنهوضش بالفÓحة

ق- -دم ﬁم- -د ل- -ب- -ق- -ى وآ‹ و’ي -ة
’ول ‘ ،ن - - -دوة
م - - -عسس - - -ك - - -ر ،أآمسس آ أ
صسحفية  ،حصسيلة نشساطه لـ  6أآشسهر
آŸاضس -ي -ة -آل -فÎة آل -ت -ي ب -اشس-ر ف-ي-ه-ا
م-ه-ام-ه ع-ل-ى رأآسس آ÷ه-از آل-تنفيذي
للو’ية ،وكشسف لبقى عن آ◊صسة
آŸن- -ت- -ظ- -رة م -ن آلÈن -ام -ج آلسس -ك -ن -ي
آ÷دي- - -د ‘ ‰ط آلÎق- - -وي آŸدع - -م
وآŸق - -درة رسس - -م - -ي- -ا بـ  1500وحدة
سس -ك -ن -ي -ة ‘ ه -ذآ آل-ن-م-ط ” آخ-ت-ي-ار
أآرضس -ي -ات -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ب -ل-دي-ات
آلو’ية فيما تعكف مصسالح آلدوآئر
ع-ل-ى إآع-دآد ق-وآئ-م آŸسس-ت-ف-ي-دي-ن من
’ف-رآج ع-ن-ه-ا ‘
ه -ذه آ◊صس -ة ق-ب-ل آ إ
وقت ’حق.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
وأوضشح وأ‹ معسشكر ‘ ألششق أŸرتبط
Ãلف ألسشكن أن عمليات إأعادة أإ’سشكان ‘
إأطار ألقضشاء على ألسشكن ألهشس عرفت عدة
Œاوزأت سش -ي -ع -اد أل-ن-ظ-ر ف-ي-ه-ا م-ع ضش-م-ان
ألشش- -ف- -اف- -ي- -ة و–ق- -ي -ق أل -ع -دأل -ة ‘ إأع -ادة
أإ’سش- -ك- -ان م -ن خ Ó-ل أل -ت -ح -ق -ي -ق أŸوسش -ع
وأŸعمق ‘ ملفات أŸسشتفيدين ،مفيدأ أن
معسشكر قد أسشتفادت قبل أيام من حصشة
إأضش -اف -ي -ة م -ن أل-ف إأع-ان-ة ري-ف-ي-ة سش-ت-ع-ط-ى
أأ’ولوية ‘ توزيعها على سشكان أŸناطق
أل-ري-ف-ي-ة وأ÷ب-ل-ي-ة أŸع-زول-ة ب-ه-دف ت-عمÒ
ه -ذه أŸن -اط -ق و–ق-ي-ق أل-ت-وأزن أل-ت-ن-م-وي
وت- -ك- -اف- -ؤو أل- -ف- -رصس ب Úسش- -ك- -ان أŸن -اط -ق
أ◊ضشرية وششبه أ◊ضشرية وألريفية على أن

ي -ك -ون تشش -ج -ي -ع أل-فÓ-ح-ة أ÷ب-ل-ي-ة م-ن بÚ
أأ’هدأف أŸرجوة من هذأ ألقرأر.
قال ﬁمد لبقى «:إأنه من غ ÒأŸعقول
أن –قيق ما سشطرته ألدولة من أهدأف
ل -ت -ح-ق-ي-ق أل-ق-طب أل-فÓ-ح-ي Ÿعسش-ك-ر دون
أ’هتمام بسشكان أŸناطق ألريفية وتششجيع
أل -ف Ó-ح -ة أ÷ب -ل -ي -ة ““ ،زي -ادة ع -ل -ى ألسش-ع-ي
ل -ت -وسش-ي-ع ن-ط-اق أأ’رأضش-ي أŸسش-ق-ي-ة إأ80 ¤
ألف هكتار على أأ’قل من أصشل  300ألف
هكتار من أأ’رأضشي ألفÓحية بالو’ية .
وذك - - -ر أŸسش- - -ؤوول ‘ ذأت ألسش- - -ي- - -اق أن
مصشا◊ه –ضشر لعقد جلسشات عمل حول
قطاع ألفÓحة ترفع فيها أŸششاكل و تطرح
خÓلها أ◊لول ألتي تضشمن إأنعاشس وتطوير
أل-ق-ط-اع وك-ح-ل-ول أسش-ت-ب-اق-ي-ة ل-ذلك ،أوضش-ح
ﬁمد لبقى أنه سشيحرصس على توزيع 4
آأ’ف هكتار من ألعقار ألفÓحي أŸسشÎجع
ع -ل -ى أŸسش -ت -ث -م -ري -ن أ÷ادي -ن وأل-فÓ-حÚ
أ◊قيقي Úبعد أن أسشتكملت عملية تطهÒ
ألعقار ألفÓحي.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ق -ال ل-ب-ق-ى ﬁم-د إأن
مصش -ا◊ه سش-ت-ت-ب-ن-ى إأ‚از مشش-اري-ع ت-ن-م-وي-ة
ضش -م-ن  23ع-م-ل-ي-ة ب-ن-اًء ع-ل-ى أ’نشش-غ-ا’ت
أ÷م -اع -ي-ة ل-ل-م-وأط-ن Úوخ-ارج ﬂط-ط-ات
أل -ت -ن-م-ي-ة أل-ب-ل-دي-ة م-ن-ه-ا مشش-اري-ع ل-ت-ج-دي-د
شش -ب -ك -ات ألصش -رف ألصش -ح -ي وم-ي-اه ألشش-رب
ومشش -اري -ع ط -اق -وي -ة م -ن -ه-ا مشش-اري-ع ل-رب-ط
بلديات دأئرة وأد أأ’بطال بالغاز ألطبيعي
Ãبلغ يزيد عن  34مليار سشنتيم إأضشافة إأ¤
تعميم أسشتغÓل ألطاقة ألششمسشية على عاتق
ميزأنية ألو’ية ضشمن برنامج هام يششمل
تدعيم  500عائلة بالطاقة ألششمسشية.

دعا إآ– ¤سس Úظروف آ◊ياة آ’جتماعية

وأ‹ أ÷لفة يحذر رؤوسضاء ألبلديات من ‡ارسضاتهم ألشضخصضية
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،كشس- -ف وآ‹ و’ي -ة
آ÷ل -ف -ة ،ع -ن آه -ت -م-ام-ه ب-ت-ع-ه-دآت-ه
جهة للموآطن ‘ –سس Úظروف
آŸو ّ
آ◊ي -اة وآلÎك -ي -ز ع -ل -ى م -ت-ط-ل-ب-ات
آلسس-ك-ان ‘ ،م-ق-دم-ت-ه-ا م-ي-اه آلشسرب،
حيث وضسع ‘ ذلك ،رؤوسساء آلبلديات
’م - -ر آل- -وآق- -ع ،ودع- -اه- -م إآ¤
أآم - -ام آ أ
ت- -وخ- -ي آ◊ذر وآ◊ك -م -ة ‘ صس -رف
آŸال آلعام ،بعد أآن أآبدى غضسبه من
‡ارسسات آŸنتخب Úآلذين يخدمون
مصسا◊هم آلشسخصسية وآلضسيقة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

أشش -ار أل -وأ‹ إأ ¤أن أل-ق-ان-ون سش-ي-ط-ب-ق
ع -ل -ى ك -ل م -ن ي -خ -ال -ف ق -رأر ألسش-ل-ط-ات
ألو’ئية ‘ حالة وجود فسشاد ،خاصشة وأن
ه -ن -اك أل -ك -ث Òم -ن أŸؤوسشسش-ات ’ ،ت-ق-وم
بإايصشال فوأت ÒأŸاء لكث Òمن أأ’حياء،
‡ا ي- -ج -ع -ل دي -ون أŸؤوسشسش -ات أŸع -ن -ي -ة
ّ
تÎأك- -م ،وأŸوأط- -ن ي- -ت -ذم -ر و’ ي -كÎث،
مشش -ددأ ع -ل -ى ضش -رورة أل-ت-ن-ظ-ي-م وأل-ع-م-ل

وأÿروج أŸيدأ Êرفقة رؤوسشاء ألدوأئر
إ’عدأد توأزن ب ÚأŸعطيات وألوأقع ،من
أجل تفعيل أŸلف نظرأ أ’هميته للسشاكنة.
وأك -د أل -وأ‹ أن -ه ل -ن ي -تسش -ام -ح م-ع أّي
مسش -ؤوول أو م-ن-ت-خب ،وسش-ي-ت-خ-ذ إأج-رأءأت
ردع -ي -ة ل -تصش -ح -ي-ح أأ’وضش-اع أŸت-ذب-ذب-ة،
›ددأ ‘ ن -فسس ألسش -ي -اق ،ح -رصش -ه ع-ل-ى
وجوب توفر أŸاء با◊نفيات ،مششÒأ ‘
ذلك ،أن رؤوسشاء ألبلديات ينتظرهم عمل
ك -ب ،Òم -ع ضش -رورة وضش -ع رزن -ام -ة ي-وم-ي-ة
Ÿت -اب -ع -ة م -دى ت -ق-دم أأ’شش-غ-ال ‘ ،ح-ال
حدوث خلل لتدأرك ألوضشع.
و‘ ن -فسس أ÷ه -ة م -ن أل -و’ي -ة ،ت-ت-وّق-ع
م- -دي- -ري -ة أل -ري ل -و’ي -ة أ÷ل -ف -ة ،ت -ث -مÚ
ع-م-ل-ي-ات Œدي-د شش-ب-ك-ات أل-ت-وزيع وإألزأم
ألبلديات بحفر أ’آبار ،فضش Óعن تعميم
ألعدأدأت أŸائية وتوسشيعها على كل أحياء
بلديات ألو’ية ،لتفادي ألربط ألعششوأئي
ل -ل -م -اء وأل -ف-وت-رة أ÷زأف-ي-ة ،وذلك قصش-د
ف- -وت- -رة ع- -ادل -ة حسشب أإ’سش -ت -ه Ó-ك ،إأ¤
Óبار
جانب تعويضس ألتجهيزأت أŸعطلة ل آ
وأÿزأنات وتدعيمها بآا’ت أ÷وفلة.

‘ يوم درآسسي حول تربية آŸائيات بع Úآلدفلى

وزأرة ألصضيد ألبحري تتوقع تصضدير  100ألف طن من أŸنتوج

شس-دد آŸدي-ر آل-ع-ام ل-لصس-ي-د آل-ب-ح-ري
وت -رب -ي -ة آŸائ-ي-ات ط-ه ح-م-وشس خÓ-ل
يوم درآسسي نظمته آŸديرية آلو’ئية
للصسيد آلبحري بالتنسسيق مع آلغرفة
آŸشسÎك - -ة ل- -لصس- -ي- -د آل- -ب- -ح- -ري ب- -عÚ
آلدفلى على إآمكانية تصسدير ما يفوق
 100أآلف طن من منتوج تربية آŸئيات
ن - -ح - -و أآوروب - -ا وت - -ونسس خ Ó- -ل ه - -ذه
آلسسنة.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

وبنظر ذأت أŸدير ألعام فإان ألتقديرأت
أŸسشجلة لدى إأدأرته مكنت من إأنتاج 25
ألف طن من تربية أŸائيات تتعلق بـ 25
مشش - -روع - -ا دخ - -ل أإ’سش - -ت - -غ Ó- -ل ،ف - -ي - -م - -ا
ي-ت-وق-ع إأع-ت-م-اد  250مشش -روع ج -دي-د ه-ذه
ألسشنة ،وألذي من ششأانه –قيق إأنتاج ’بأاسس
به سشيمكننا من توجيه أزيد من  100ألف
طن نحو ألتصشدير بإاŒاه أوروبا وألششقيقة

تونسس حسشب ذأت أŸسشؤوول ألوطني ألذي
شش -دد ع -ل -ى ت -ك -ث -ي -ف ع -م-ل-ي-ات أإ’ن-ت-اج ‘
أأ’حوأضس أŸائية باŸياه ألعذبة أÿاصشة
بالفÓح Úألذين ناب عنهم رئيسس ألغرفة
أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة أ◊اج ج- -ع ÊÓ- -أل -ذي إأل -ت -زم
ب-تسش-خ Òه-ذه أÛم-ع-ات لÎب-ي-ة أŸائ-يات
حسشب م -ا أق -رت -ه أل-وزأرة خÓ-ل م-ع-اي-ن-ت-ه-ا
للقطاع أثناء معاينة عبد ألقادر بوعزقي
للو’ية.
ومن جانب آأخر ،أوضشح رئيسس مصشلحة
ألصش -ي -د أل -ب -ح -ري ب -اŸدي-ري-ة أل-ف-رع-ي-ة أن
أسشتغÓل  400طن من نتاج تربية أŸائيات
م -ؤوشش-ر م-ن-ح أل-و’ي-ة  400ط -ن ” تصش -دي-ر
ب- -عضش- -ه- -ا ل -ب -عضس أل -دول وه -ذأ م -ن خ Ó-ل
أسشتغÓل  6سشدود و› 3معات من أ◊وأجز
أŸائية ‘ أنتظار إأعتماد 10مششاريع خاصشة
تدخل ضشمن أ’سشتثمار أÙلي ألذي جعل
من ألو’ية ‰وذجا ‘ تربية أŸائيات رفقة
ب-عضس أŸن-اط-ق ألصش-ح-رأوي-ة ك-ورق-ل-ة ي-قول
نائب أŸدير بالغرفة أŸششÎكة.

من مراسسلينا

السصبت  10فيفري  2018م
الموافق لـ  23جمادى اأ’ولى  1439هـ

رفع الّتجميد عن  ٩٢مشسروعا بتيسسمسسيلت

آافاق واعدة لقطاع التّربية بالو’ية

اسستفاد قطاع الÎبية بولية تيسسمسسيلت من قيمة مالية قّدرت بـ  700مليار سسنتيم ،بعد
رفع التجميد عن  ٩٢مشسروعا .وحسسب مديرة الÎبية لولية تيسسمسسيلت سستوتي تتمثل ‘ 6
ثانويات 7 ،متوسسطات و 18مدرسسة ابتدائية ،و 75قاعة تدريسس بجميع الطوار ،كما تشسمل
 ٢7مطعما و 6داخليات بالطورين اŸتوسسط والثانوي ،و 10أانصساف داخليات و ٢٢ملعبا Ÿمارسسة
الرياضسة ،منها  ٩لتÓميذ البتدائي 13 ،للمتوسسط و 18قاعة رياضسية بقيمة إاجمالية قّدرت بـ 700
مليار سسنتيم.
أام -ا ال -ت -ج -ه -ي-ز اŸدرسص-ي والÎم-ي-م-ات
وت- -ه- -ي- -ئ- -ة اŸؤوسّص- -سص- -ات ،ف- -إاّن ال- -ق- -ط- -اع
سصيسصتفيد من  20مليار سصنتيم خÓل 2018
ا÷اري ،وتشص -م -ل ال -ط -او’ت ،ال-ك-راسص-ي،
اŸكاتب ،اÿزانات وأاجهزة إاعÓم آا‹.
وف -ي -م -ا ي -خصض ت -ع -اضص -دي -ة اŸسص -اع-دة
اŸدرسص- -ي -ة Ÿن -ط -ق -ة ال -غ -رب ،أاوضص -حت
م -دي -رة الÎب -ي -ة أان ال -ت -ع-اضص-دي-ة ع-ق-دت
مؤوخرا بو’ية تيسصمسصيلت أاياما دراسصية
ح -ول ا◊وادث اŸدرسص -ي -ة وطب ال -ع-ي-ون
لفائدة أاطباء وحدات الكشصف واŸتابعة
الصص-ح-ي-ة وم-دي-ري اŸؤوسصسص-ات الÎب-وي-ة،
وتّوج هذا اللقاء باتفاقية تتضصمن إاخضصاع
كل شصهر  150تلميذا للفحصض ‘ ›ال
طب العيون وإاجراء عمليات جراحية على
مسص - -ت - -وى دائ - -رت - -ي ب- -رج
بونعامة وتيسصمسصيلت.
وإا ¤غ- - -اي - -ة ال - -ي - -وم ّ”
ت -ك-وي-ن  687أاسص -ت -اذا ‘
ج - -م - -ي- -ع اأ’ط- -وار خÓ- -ل
اŸوسص- - -م Úال- - -دراسص - -يÚ
السص - -اب - -ق وا◊ا‹ ،ح- -يث
’ت-زال ال-ع-م-ل-ي-ة مسص-ت-مرة
وتكوين  146إاداريا ومفتشصا .أاما ‘ ›ال
ال -رق -م -ن -ة ف -ق -د سص ّ-خ -رت اŸدي -ري -ة ك -ل
اإ’م- -ك- -ان- -ات اŸادي- -ة وال -بشص -ري -ة إ’“ام
عملية –ي Úقاعدة البيانات لكل الفئات
التي شصرع فيها ،حيث نصصبت خلية على
مسصتوى اŸديرية تتكون من  10تقني‘ Ú

اسص -ت -خ -راج ال -وث -ائ -ق ا’داري-ة وغÒه-ا،
حيث سصيتم إادراج ثÓث فئات ‘ العملية
فئة اŸتمدرسص Úالبالغ عددهم بالو’ية
 71668م -ن -ه-م  ‘ 36713ا’ب -ت -دائ-ي
و ‘ 24626اŸتوسصط وفئة اŸوظفÚ
وفئة الهياكل القاعدية.
كما ن ّ
ظمت مديرية الÎبية جلسصات
وورشص -ات ع -م -ل م -ع مسصÒي ال -رق -م -ن -ة
ب -اŸؤوسصسص -ات الÎب -وي -ة ال -ب -ال-غ ع-دده-ا
ب -ال -و’ي -ة  314م- -ؤوسصسص- -ة ،م -ن -ه -ا 219
اب-ت-دائ-ية و 66م-ت-وسص-ط-ة ،وق-د ق-طعت
العملية نسصبة كبÒة جدا ،حيث بلغت ‘
ال -ث -ان-وي  98ب- -اŸائ- -ة ،اŸت -وسص -ط 97
باŸائة و‘ ا’بتدائي  88باŸائة و‘
اŸديرية  88باŸائة .و‘ ﬁور اللغة
اأ’م-ازي-غ-ي-ة قالت
إان القطاع يتوفر
ه -ذه السص-ن-ة ع-ل-ى
 34فوجا تربويا،
م -ن -ه-ا  13فوجا
ل- -لسص -ن -ة ال -راب -ع -ة
اب - - -ت- - -دائ- - -ي و21
ل -لسص -ن-ة اÿامسص-ة
ابتدائي من ›موع  644تلميذا ع7 È
بلديات تيسصمسصيلت ،خميسصتي ،ثنية ا◊د،
ب- -رج اأ’م ،Òب- -رج ب- -ون- -ع -ام -ة ،ا’زه -ري -ة
ولرجام يؤوطرهم  7أاسصاتذة.

مؤوسّسسسات جديدةŒ ،هيز
لقسسام وترميمات
ا أ
ا’عÓ- -م ا’‹ Ÿت- -اب- -ع -ة ال -ع -م -ل -ي -ة وفك
الضصغط عن اŸؤوسصسصات واŸدارسض التي
ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا خ-دم-ة ا’نÎنت ،وسص-تسص-مح
هذه العملية ‘ التسصي Òا◊سصن والشصفاف
للموارد البشصرية والهياكل ،والتحكم أايضصا
‘ وضصعية اŸتمدرسص Úوتسصهيل عملية

سسطيف

فتح  3نقاط مناوبة
جديدة لتخفيف
ال ّضضغط على
اŸسضتشضفيات
فتحت مديرية الصصحة والسصكان لو’ية سصطيف
ثÓث نقاط مناوبة جديدة تعمل بنظام  24على 24
سصاعة ،وهذا من أاجل ضصمان تقد Ëخدمة جيدة
تليق باŸريضض .نقاط اŸناوبة أاشصرفت على مراسصم
افتتاحها مديرة الصصحة والسصكان لو’ية سصطيف
ا◊كيمة بن ا ÒŸدليلة بكل من ع ÚالكبÒة ،عÚ
وŸان و بوقاعة ،على أان يتم فتح نقطتي مناوبة
أاخري Úبكل من بني موحلي وبني ورثيÓن نهاية
شصهر فيفري من السصنة ا÷ارية ،وتدخل اŸبادرة
‘ إاطار تقريب الصصحة من اŸواطن ،ومن أاجل
ت-ق-د Ëخ-دم-ات صص-ح-ي-ة ت-ل-ي-ق ب-اŸريضض ،وضص-م-ان
تكفل أاحسصن Ãرضصى اŸناطق النائية.
نشص Òإا ¤أانّ فتح هذه اŸناوبات جاء أايضصا لوضصع
حد Ÿعاناة السصكان من غياب اŸناوبة الليلية لعدة
سصنوات ‘ اŸناطق اŸذكورة ،وقد اسصتبشصر السصكان
خÒا لهذه اŸناوبات التي تعمل طوال اليوم ،وعلى
مدار اأ’سصبوع  24سصا  24 /سصا ،من أاجل التكفل
باحتياجات اŸواطن Úالصصحية ‘ كل اأ’وقات.
وحسصب اŸكلفة با’تصصال والعÓقات العامة
ب -اŸدي -ري -ة ،ف -إاّن ف -ت -ح ن -ق -اط اŸن-اوب-ة م-ن شص-أان-ه
ت -خ -ف -ي-ف الضص-غ-ط ع-ل-ى ع-دة م-ؤوسصسص-ات ع-م-وم-ي-ة
ل -لصص -ح -ة ا÷واري -ة ،وك -ذا اŸؤوسصسص -ات ال -ع -م -وم-ي-ة
اإ’سصشص-ف-ائ-ي-ة ال-ت-ي ي-قصص-ده-ا اŸواط-ن-ون ،وهذا ما
سص -ي -حّسص -ن م -ن ن -وع -ي-ة ت-ق-د Ëاÿدم-ات الصص-ح-ي-ة
للمريضض والتكفل به بأاحسصن طريقة وعلى اŸسصتوى
اŸطلوب ،خاصصة وأان اŸسصؤوولة اأ’و ¤عن القطاع
الصصحي شص ـّددت على اŸسصؤوول Úبضصرورة الÎكيز
على نوعية التأاط Òالطبي ،لضصمان توف Òخدمات
ط -ب -ي -ة ع -ال -ي -ة ،ح -ت -ى ت -ك-ون ‘ مسص-ت-وى ت-ط-ل-ع-ات
اŸواطن Úداخل وخارج الو’ية ،إاضصافة إا ¤التأاكيد
ع -ل -ى ضص -رورة الÎك -ي -ز ال-ط-ب-ي و–سص Úاÿدم-ات
الصصحية للمواطن ،خاصصة على مسصتوى اŸناطق
ال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي يشص-ت-ك-ي سص-ك-ان-ه-ا م-ن تد Êاÿدمات
الصصحية.

تيارت :ع ــ عمارة

جل تأاّخرا ‘ ال‚از
سس ّ

وا‹ باتنة يهّدد بفسضخ
عقود اŸقاو’ت غÒ
اŸلتزمة برأاسس العيون
ه ّ-دد وا‹ ب -ات -ن -ة ع-ب-د اÿال-ق صص-ي-ودة ب-فسص-خ ع-ق-ود
مقاو’ت متأاخرة ‘ إا‚از عدد من اŸشصاريع التنموية
اŸسصندة إاليها ،وذلك على هامشض زيارة عمل وتفّقد
قادته لبلديات دائرة رأاسض العيون ‘ ،إاطار مراقبة
ال -تسص-ي Òال-ع-م-وم-ي ل-ل-م-ال ال-ع-ام ،وال-وق-وف ع-ل-ى مسص-ار إا‚از مشص-اري-ع ال-ت-ن-م-ي-ة
ا÷وارية خاصصة بقطاعات السصكن ،الصصحة ،الشصباب والرياضصة ،اŸياه ،الغاز
الطبيعي والكهرباء الريفية.
وشصّدد صصيودة خÓل وقوفه على مشصاريع إا‚از  530مسصكن ‘ ﬂتلف الصصيغ،
 100سصكن عمومي ترقوي مدعم 230 ،سصكن عمومي إايجاري و 200مسصكن ‘
إاط -ار وك -ال -ة ع -دل ب-ب-ل-دي-ة رأاسض ال-ع-ي-ون ،ع-ل-ى اŸدي-ري-ات اŸع-ن-ي-ة وم-ؤوسصسص-ات
اإ’‚از على ضصرورة اسصتكمال إا‚ازها ‘ أاقرب اآ’جال اŸمكنة ،وذلك وفقا Ÿا
ي -تضص -م -ن -ه دف Îالشص -روط ،و‘ ح -ال -ة ع-دم ال-ت-زام م-ؤوسصسص-ات اإ’‚از ب-الشص-روط
اŸقررة واآ’جال اÙددة ،فإاّنه سصيتم فسصخ عقد الصصفقة وإادراجهم ضصمن
القائمة ال ّسصوداء.
ومن أاجل ضصمان تسصريع وتÒة اأ’شصغال لتسصليم السصكنات إا ¤اŸسصتفيدين منها،
” تنظيم لقاء مع مدير اŸؤوسصسصة اŸكلفة بإا‚از سصكنات صصيغة عدل للبحث ‘
ّ
أاسصباب تأاخر اأ’شصغال ،كما ”ّ اإ’قرار Ãنح عقود السصكن الÎقوي العمومي
اŸدعم ،وذلك بالتنسصيق مع مدير أامÓك الدولة واÙافظ العقاري.
و‘ قطاع ال ّصصحة ،قّرر صصيودة –ويل روضصة أاطفال إا ¤قاعة عÓج نظرا
أ’همية هذا الهيكل ا◊يوي لسصكان اŸنطقة ‘ –قيق أاهداف الصصحة ا÷وارية،
كما تعّهد بفتح اŸؤوسصسصة العمومية ا’سصتشصفائية ببلدية رأاسض العيون ‘ أاقرب
اآ’جال اŸمكنة.
ومن أاجل ضصمان التغطية الكاملة إ’قليم و’ية باتنة بالغاز الطبيعي والكهرباء
الريفية ّ” ،منح إاشصارة بدء اأ’شصغال Ÿشصروعي ربط «كندة» واŸشصاتي اÛاورة
لها بشصبكة الغاز الطبيعي لفائدة  2021عائلة بقيمة مالية تقارب  25مليار سصنتيم
خÓل مدة إا‚از حّددت بـ  12شصهرا ،وتزويد سصكان مشصتى «ع Úتاسصة» بالكهرباء
الريفية بتكلفة مالية تتجاوز  800مليون سصنتيم من ميزانية الو’ية.

 1600وحدة سسكنية ريفية جديدة

اسصتفادت و’ية باتنة من  1600إاعانة لبناء وحدات سصكنية ريفية جديدة ،تدخل
حسصب ما أافاد به اŸسصؤوول اأ’ول عن الهيئة التنفيذية ‘ إاطار تشصجيع اإ’قامة ‘
اŸناطق الريفية ،وتقليل التمركز حول اŸدينة واŸناطق ا◊ضصرية ،وذلك بهدف
تكثيف النشصاط واإ’نتاج الفÓحي ،مضصيفا بأانّ عملية تقسصيم هذه ا◊صصة وإاعداد
القوائم جارية بعد دراسصة ملفات اŸعني Úعﬂ Èتلف البلديات.
وقد تعّهد وا‹ باتنة عبد اÿالق صصيودة بتسصليم ا◊صصة Ÿسصتحقيها ‘ بلديات
سسطيف :نور الدين بوطغان باتنة الـ  ،61حيث سصتوزع حسصب احتياجات كل بلدية ووفق معاي Òا’سصتفادة من

info@ech-chaab..com
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اأ’ولوية ÿدمة
اŸواطن
ومتابعة
انشضغا’ته
كشصف رئيسض اÛلسض الشصعبي الو’ئي للبليدة سصواŸي عبد الرحمان لـ «الشصعب»،
أانّ انتخابه على رأاسض ›لسض و’ية البليدة مسصؤوولية غ Òهّينة ،ويتطّلع أان يÎك
بصصمة يبقى أاثرها وتزيد ‘ تلميع و–سص Úصصورة عاصصمة اŸتيجّي ،Úولن يسصعد إا’
وهو يرى اŸواطن راضصيا ومرتاحا.
وأاضصاف اŸتحدث أاّنه واÛلسض اŸنتخب –ت تصصرف اŸواطن ،و›ّندون أ’جل
التكفل بانشصغا’ته اليومية ،ومنذ انتخابهم على راأسض اÛلسض وهم يسصتقبلون
اŸواطن Úوينظرون ‘ قضصاياهم واهتماماتهم .ورغم التباين ‘ التوجه ا◊زبي ،إا’
أاّنهم يشصعرون بأاّنهم مطالبون بتأادية رسصالة Œاه اŸواطن وفقط ،أاما ا’ختÓف
اأ’يدلوجي فلم يؤوّثر على اأ’داء.
وشصّدد على أانّ اÛلسض ا÷ديد سصيعرف تغيÒات ‘ التعامل والنظر ‘ شصؤوون
الناسض ،و‘ هذا الصصدد سصيقومون Ãتابعة وتقييم ا’نشصغا’ت التي تصصلهم من
اŸواطن وبسصلوك حضصاري ووعي باŸسصؤوولية ،أ’ن الناسض ‘ طرحهم Ÿشصاكلهم
وانشصغا’تهم ينتظرون ويتطلعون إا ¤النتائج التي –ققت ،ليوضّصح بأان اÛلسض
وأ’ول مرة ،توّفر نظام ‘ تسصيﬁ Òكم ،ينظر ‘ انشصغا’ت الناسض ويصصنفها ،ثم يتابع
سصÒورة العمل من خÓل التوصصيات وما –ّقق منها.
و ⁄يخف بأانّ طموح اŸنتخب ÚباÛلسض الشصعبي الو’ئي ،والذي تباين ‘ فئاته
ب Úشصباب وﬂضصرم Úمن ا÷نسص ،Úومن مسصتويات جمعت ب Úالعلم واŸسصتوى
اأ’كادÁي ،والتشصبع بالتجربة وحب العمل والصصقل السصياسصي والتأالق ،أانهم يريدون
إاعطاء هيبة أاقوى من حيث ا’نتماء Ÿؤوسصسصات الدولة ،ومن خÓل التنظيم اإ’داري
وحسصن التسصي Òوالتصصرف ،وغايتهم من وراء كل ذلك خدمة و’يتهم.
وكشصف سصواŸي عبد الرحمان أاّنهم “ّكنوا من تسصوية اÓÿف الواقع ب Úمنتخبي
›لسض بلدية قرواو وتعي Úالهيئة التنفيذية ،وإانقاذ البلدية بذلك من ا’نسصداد ،وهم
يسصعون أايضصا لتسصوية اÓÿفات مع اÛالسض اأ’خرى.

البليدة :لينة ياسسمÚ

هذه الصصيغة السصكنية ،أابرزها
ت- - -وف- - -ر ال - -ق - -ط - -ع اأ’رضص - -ي - -ة
وت - -واج- -ده- -ا خ- -ارج اÙي- -ط
العمرا.Ê
كما سصيتم توزيع ا◊صصصض
واإعداد قوائم اŸسصتفيدين بعد
ان- - -ت- - -ه- - -اء دراسص - -ة اŸل - -ف - -ات
اŸودع - -ة ،خ - -اصص - -ة وأان ه- -ذه
الصص -ي-غ-ة السص-ك-ن-ي-ة Œد إاق-ب-ا’
واسص -ع -ا م -ن اŸواط -ن Úن -ظ -را
ل -ط -ب -ي -ع -ة ال -و’ي-ة ال-ت-ي ت-ع-تÈ
أاغ- -لب ب- -ل -دي -ات -ه -ا ذات ط -اب -ع
ريفي ،وتأاتي ا◊صصة ا÷ديدة
ال-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ر أان ت-ل-ب-ي ط-ل-ب-ات
كثÒة بعد –ديد ا’حتياجات
من طرف السصلطات اÙلية التي كانت قد تقدمت بها إا ¤الوزارة الوصصية.
وتندرج صصيغة السصكن الريفي ضصمن إاسصÎاتيجية الدولة الرامية إا ¤إاعمار الريف
وتشصجيع السصكان على ا’سصتقرار ،موضصحا اأن ا’سصتفادة من هذه الصصيغة اŸتمثلة
‘ إاعانة مالية تقدر بـ  70مليون سصنتيم يخضصع لشصروط ،اأهمها توفر اأ’رضض التي
سصينجز عليها السصكن وعدم اسصتفادة صصاحب اŸلف مسصبقا من إاعانة للسصكن.
وكانت باتنة قد اسصتفادت خÓل الÈنا› Úاÿماسصي ÚاŸاضصي Úمن حصصصض
معتÈة قّدرت إاجما’ بـ  47496اإعانة ،وتأاتي ا◊صصة اإ’ضصافية من أاجل تلبية
الطلب ،خاصصة بعد ‚اح هذه الصصيغة السصكنية بالو’ية ذات الطابع الريفي التي
عرفت طلبات متزايدة من طرف اŸواطن ÚلÓسصتفادة من السصكن الريفي.
يذكر أانّ و’ية باتنة كانت قد اسصتفادت خÓل الÈنامج اÿماسصي 2014 - 2010
من  39أالف وحدة سصكنيةÃ ،بلغ ما‹ اإجما‹ يقّدر بـ  4 ، 77مليار دج من ب18 Ú
أالف وحدة سصكنية ريفية.
كما تدّعم قطاع الطاقة بو’ية باتنة ،خاصصة ببعضض اŸناطق النائية على غرار
بلديتي عيون العصصاف Òوتيمقاد ،حيث دخل حيز اÿدمة ربط  392منز’ بشصبكة
الغاز الطبيعي بكل من قريتي مريال وأاوعايد ببلدية عيون العصصاف 174 Òبأاوعايد
وÃ 139ريال وتوديع معاناتهم مع قارورات غاز البوتان واŸازوت ،خاصصة ‘
فصصل الشصتاء حيث يصصعب ا◊صصول على هاته الطاقة.
وتدخل هاته العملية التنموية ضصمن الÈنامج اÿماسصي  2010 - 2014بغÓف
ما‹ إاجما‹ يقدر بحوا‹  250مليون دج ،وبلغت تكلفة اإيصصال الغاز لكل منزل
بهذه اŸنطقة الشصديدة الÈودة  800األف دج تكّفلت بدفعها الدولة عن اŸواطنÚ
الذين سصاهموا Ãبلغ رمزي جدا.
وببلدية تيمقاد ”ّ تشصغيل الربط بشصبكة الغاز الطبيعي لفائدة  79عائلة بغÓف
ما‹ قّدر بـ  21مليون دج تكّفلت به الو’ية من ميزانيتها ،وأاشصار وا‹ باتنة عبد
اÿالق صصيودة إا ¤أانه سصيتم قبل نهاية السصنة ا÷ارية تشصغيل الربط بشصبكة الغاز
الطبيعي لفائدة حوا‹  7700عائلة Ãختلف بلديات الو’ية ،و–قيق نسصبة تغطية
تفوق الـ  85باŸائة.
كما ”ّ Ãناسصبة زيارة الوا‹ للمنطقة وضصع حيز ا’سصتغÓل Ÿشصروع تدعيم
عيون العصصاف ÒباŸياه الصصا◊ة للشصرب لفائدة  8300نسصمة ،بعد تشصغيل منقب
بقدرة ضصخ  18لÎا ‘ الثانية خصصصض له غÓف ما‹ هام يفوق  61مليون دج،
حسصبما أاكده عبد الكر ËشصÈي مدير الري واŸوارد اŸائية بباتنة ،إاضصافة إا¤
إا‚از قناة نقل اŸياه من اŸنقب اإ ¤مقر البلدية على مسصافة  11كلم ،من شصانه
وضصع حد Ÿعاناة ال ّسصاكنة مع التزود بهاته اŸادة ا◊يوية.

باتنةŸ :وشسي حمزة
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’سصÎاتيجي ’سصتقرار حوضس البحر ا’أبيضس اŸتوسصط وإافريقيا
ا÷زائر ،ذات الدور ا إ
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‘ مواجهة الثورة اإلقتصسادية العاŸية الرابعة
 -2030/2025/2018بقلم الّدكت ـ ـور :عب ـد الّرحمـ ـ ـان مبت ـ ـ ـول
خبي ـ ـ ـر دول ـ ـ ـي
يجب أان تأاخذ السصياسصة
ا’قتصصادية وا’جتماعية
اŸسصتقبلية لفÎة 2025/ 2018 :
 2030/بع Úا’عتبار ،التغÒات
الكونية من أاجل التأاقلم والتكيف
مع هذا العا ⁄اŸتداخل ‘ حركية
دائمة ،ويتطلب الدخول إا¤
الفضصاءات ا’قتصصادية الكÈى
«بآاسصيا وأامريكا وأاوروبا «‘ إاطار
’ورو متوسصطية
اÿريطة ا أ
اŸسصتقبلية ،إاقامة مركز ثقا‘
وجامعة أاورو متوسصطية التي تعد
مكانا لتشصجيع حوار ا◊ضصارات
وتÓقح الثقافات وإاقامة بنك
وبورصصة أاورو متوسصطية من أاجل
Óشصخاصس
تشصجيع التنقل ل أ
’مÓك وا’سصتثمار ‘
وا أ
هذا الفضصاء.

مسصــ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
م اإ
قا
’ اأصصحـ ’ت
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إان مصسطلح «شسمولية ا’قتصساد» ،والذي يسسميه البعضص
«ع-وŸة» ،ي-ت-ن-اسسب م-ع ح-ال-ة ت-اري-خ-ي-ة ل-ن-م-و الرأاسسمالية
الذي  ⁄ينته بعد ،وتخصص مرحلة معينة من ‰و تباد’ت
اأ’مÓ- -ك واÿدم -ات ،وا’ن -دم -اج ‘ اأ’سس -واق اŸال -ي -ة،
وت -وسس -ع الشس -رك -ات اŸت -ع -ددة ا÷نسس -ي -ات وإادخ -ال-ه-ا ‘
اأ’جهزة اŸنتجة ،ونشسر وتوزيع اŸعارف التكنولوجية
والسسلوكات اإ’سستهÓكية ودور اŸصسالح التي تلعب أادوارا
متنامية خاصسة ‘ القرن الواحد والعشسرين.
ب -ال -ف -ع-ل ،ف-إان ال-دÁوق-راط-ي-ة وإاق-ام-ة إاق-تصس-اد سس-وق
ت -ن -افسس -ي ذات اأ’ه -داف ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ،ي-ع-تÈان ث-ق-اف-ة
ج-دي-دة وي-ت-ط-ل-ب-ان ت-ع-ل-م-ا وت-دري-يا طويل اŸدى ،ونظرا
لتطلع ا÷زائري Úإا ¤غد أافضسل ،فإان الطموحات كبÒة
وكثÒة والتحديات أاك‡ ،Èا يسستلزم خطوات جريئة من
أاجل تقو Ëإاقتصسادي وطني.
ولهذا ’ ،بد من التوفيق ب Úمتطلبات التنمية الوطنية،
وقواعد العوŸة‡ ،ا يشسكل عÓقة اجتماعية معقدة
على إاعتبار أان النجاعة اإ’قتصسادية وضسرورة اإ’ندماج
اإ’جتماعي يأاخذ بع Úاإ’عتبار :حماية البيئة ،والعصسرنة
واÙافظة على اأ’صسالة.
وتتمحور هذه التنمية حول ثÓثة أاجزاء هي:

@ اŸظاهر األسساسسية للتغÒات العاŸية
@ اÙاور الكÈى  2025/ 2018للسسياسسة
اإلقتصسادية واإلجتماعية
السس- -ي- -اسس- -ة ال- -ط- -اق- -وي- -ة ال- -داخ- -ل -ي -ة م -ن أاج -ل ت -ن -م -ي -ة
مسستدامة للقطاعات الزراعية ،الصسناعية ،التجارية ،البنكية
’ن الشسركات الكÈى التي تعتمد ‘
واÿدمات ،ونظرا أ
تنظيمها على التنظيم العسسكري ،قد أاصسبحت تنفجر ‘
العا ‘ ⁄شسكل شسبكات معقدة وتعتمد ‘ منهجيتها على
Óح -ت -ي -اج -ات
’سس- -ت- -هÓ- -ك ا÷م- -اهÒي ،وال -ب -ي -ع ت -ب -ع -ا ل  -إ
اإ
’سس- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ‡ا يسس- -م- -ح بÈوز اŸؤوسسسس- -ات الصس -غÒة
اإ
واŸتوسسطة.
فالشسركات الكÈى  ⁄تعد تصسدر اŸواد واŸنتجات فقط،
ولكن مناهجها وطرقها ‘ التسسويق واŸاركتينغ وخÈتهم ‘

التسسي Òعلى شسكل مصسانع ونقاط البيع ،وكذا اإ’شسهار .إان
تطوير ا÷وانب القانونية واŸالية تتزايد باطراد مع شسكل
اإ’ن -ت-اج وال-تسس-وي-ق ا÷دي-دي-ن‡ ،ا ي-ع-ط-ي شس-ك Ó-م-ت-ج-ددا
للتوظيف اŸتميز بنظام تكوين وتعليم أاك‚ Ìاعة وتطورا،
يضساف إا ¤هذه الشسروط ا÷ديدة ÷لب اإ’سستثمار اأ’جنبي
اŸباشسر الذي كان ‘ السسابق يسستند على مسستوى ضسعيف من
التأاهل.
Óن -ظ -م-ة والسس-ل-ط-ات
ف -بسس -ق -وط ال -ن -ق -اب -ات ال -ت -اب -ع -ة ل  -أ
ال- - - -بÒوق- - - -راط- - - -ي- - - -ة ،ظ- - - -ه- - - -رت أاع- - - -دادا م - - -ت - - -زاي - - -دة
من اإ’تفاقات ا÷ماعية ،وكما بدأات الوظائف ‘ ›ال
اإ’نتاج ‘ اإ’ختفاء ‡ا يتطلب حركية للعمال واإ’Œاه نحو
تعميم العمل اŸؤوقت ‡ا يسسمح مرونة دائمة لسسوق العمل.
كما يسسمح اإ’نخفاضص ‘ تكاليف النقل نظرا للثورة التي
ع -رف -ت -ه -ا اإ’دارة واإ’تصس -ا’ت وم -رك -زي -ة ال -ب -ن -وك ب -فضس -ل
اŸعطيات اŸعلوماتية ،ومنتجات اإ’عÓم اآ’‹ ،وقد سسمح
بتخفيضص هامشص الربح بسسبب غياب حواجز الدخول.
كما أانه بفضسل العوŸة ،فإان أاسساسص النجاح هو› ،موعة
التكوين والتمه ،Úوليسص اŸنافسسة الفردية ،كما يتغ Òدور
الدولة اŸنظمة يتجه إا ¤اإ’نسسجام اإ’جتماعي ،وﬁاربة
اإ’قصس -اء وال -ف -ق -ر ،وت -ن -م -ي-ة ب-عضص اإ’سس-ت-ث-م-ارات ك-اإ’دارة،
وال -ه -ي -اك -ل ال -ق -اع-دي-ة ،والÎب-ي-ة والصس-ح-ة وال-ن-ق-ل ،وآال-ي-ات
إاعادة التوزيع لصسالح اŸناطق والفئات اÙرومة.
وهكذا تتشسكل الروابط الوثيقة خÓل مرحلة التقوË
Óقتصساد العاŸي ب Úالنمو واŸسساواة.
والهيكلي ل إ
إان أاوروبا ا÷نوبية ،اŸغرب العربي وإافريقيا ’ Áكنها
الفرار من هذا التكّيف،أ’نه يجب Œاوز مشساعر الوطنية
الشس -وف -ي-ن-ي-ة الضس-ي-ق-ة ،ع-ل-ى إاع-ت-ب-ار أان ال-وط-ن-ي-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة
مسستقب ،Óتعرف أانها القدرة على أان ننمي جميعا مسستوى
ا◊ياة للجماهÃ Òسساهمتنا ‘ القيمة اŸضسافة العاŸية.
فالعا ⁄يتميز حاليا بتداخل وتفاعل الدول ‡ا ’ يعني
نهاية دور الدولة ،ولكن ،الفصسل ب Úالدورين :اإ’قتصسادي
والسسياسسي ،وتعت Èهنا ،الروابط القوية ب ÚالدÁوقراطية
السس-ي-اسس-ي-ة واإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-إادم-اج اÛت-م-ع اŸد ،Êمؤوشسرا
ك- -بÒا ع- -ل- -ى ح- -ي- -وي- -ة اÛت- -م- -ع ك- -ل- -ه .ه- -ذه إاضس- -اف -ة اإ¤
الدÁوقراطية اإ’قتصسادية ،أاي ،إاقتصساد السسوق التنافسسي،
بعيدا عن كل إاحتكار ‘ فضساء جغرا‘.
وأ’نه ’ ›ال هناك للخلط ب ÚاŸناهضس ÚللعوŸة
الذين ’ يعارضسون إاقتصساد سسوق تنافسسي يراعي ا÷وانب

اإ’نسسانية وتدين الشسمولية التابعة للدولة.ولهذا ،فاŸطلوب
اليوم ،تأاط Òجيد لÓسسواق بواسسطة تنظيم دسستوري جديد
إاجتماعي وسسياسسي على اŸسستوى العاŸي ،لتأاكيد أاهمية
الدولة اŸنظمة أاو الدولة اإ’سسÎاتيجية كعصسب للتنظيم دون
القضساء على الطاقات اŸنتجة ،اŸبدعة.
إان إاحÓل الدÁوقراطية كنهاية الديكتاتوريات والرشسوة
والفسساد على مسستوى العا ⁄الثالث ،هو ترشسيد التسسي ،Òكما
أان ال- -ت- -ع- -ايشص وال- -ت- -ب- -اد’ت ب Úالشس- -رق وال- -غ- -رب ،وح- -وار
ا◊ضسارات ،والتسسامح تعد فضساءات لÓإسستكشساف لتفادي
اإ’زدواجية ب Úالشسمال وا÷نوب التي تفرز أاحكاما مسسبقة
’خÒة ال-ت-ي
’ح-داث ا أ
ع -ل-ى حسس-اب مسس-ت-ق-ب-ل ال-بشس-ري-ة ،ف-ا أ
ع - -رف - -ه - -ا ال- -ع- -ا ،⁄ي- -جب أان Œع- -ل- -ن- -ا ن- -ف- -ك- -ر ل- -ت- -ج- -نب
’سس Ó-م،
’ن ك -ل م -ن ا إ
ال- -تصس- -ادم واŸواج- -ه- -ة ب Úاأ’دي -ان ،أ
اŸسسيحية واليهودية قد سساهموا بقوة ‘ تفتح ا◊ضسارات
وإازدهارها بروح التسسامح والتآاخي.
Óنسس -ان-ي-ة شس-رط أان ت-تضس-م-ن
إان ال -ع -وŸة ه -ي م -ف -ي -دة ل  -إ
ال -ع Ó-ق -ات اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة وع -دم ا’إك -ت -ف-اء ف-ق-ط ب-ا÷انب
ال -ت -ج -اري واإ’ق -تصس -ادي ،ب-ال-ت-وف-ي-ق ب Úا◊ل-ق-ة ال-واق-ع-ي-ة،
وا◊ل-ق-ة ال-ن-ق-دي-ة ،وال-دي-ن-اميكية ا’إقتصسادية ،والديناميكية
اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة.وسس -ت -ك -ون ل-ه-ذا ال-ع-م-ل غ-اي-ات م-ه-م-ة ه-ي:
’قتصسادية،
التنسسيق ‘ السسياسسات :اإ’جتماعية،الÎبوية ،ا إ
’ع-ت-ب-ار
’خ-ذ ب-ع Úا إ
ا÷ب -ائ -ي -ة ،ا÷م -رك -ي -ة واŸال -ي -ة م -ع ا أ
اإ’متيازات اÿاصسة بكل منطقة.
و‘ خ -ت -ام مسس -اه -م -ت -ي اŸت -واضس-ع-ة ’ ،ب-د أان أاذك-ر ب-أان
ا÷زائ -ر “لك ق-درات ط-ب-ي-ع-ي-ة وبشس-ري-ة ق-وي-ة “ك-ن-ه-ا م-ن
تخطي اأ’زمة الراهنة بكل ثقة ،إاذا ما أاحسسنت اسستغÓلها
ب -ال -ط -ري -ق -ة اأ’‚ع .ا◊ك -م ال -راشس -د وال -تسس -ي Òال -ع -ق ÊÓ-
مطلوبان اليوم أاك Ìمن أاي وقت مضسى  ..أا“نى كل التوفيق
وكل ا’زدهار لوطننا الغا‹.
voir nos différentes contributions en
( NBمرجع) anglais et français sur ce sujet
dans www.google.com et site Mena
Forum ( Bruxelles-Londres) et notamment
notre interview à l’American Herald
Tribune(USA) 28/12/2016: « l’Algérie
facteur de stabilité
de a région
méditerranéenne et du continent Afrique ».

انÎبولوجيـــــــــــة القلــــــــــب ‘ قصصيــــــــــد ““وتعلــــــــــم كــــــــــم أانــــــــــت عنــــــــــدي““

تداخ Óب Úمسسّميات اŸعا Êوحقيقة افعال القصص داخل السسياق العام

م
لقلب فنجان رخا ْ
وال----ق----ه----وة أان----ث----ى ’ ت----ق---ب---ل
م
ا’زدحا ْ
وأانا صصاحب ا’ثنÚ
أاع------ف------ا Êال------ي------أاسس م-----ن رأاب
الصصدوع وتبييضس السصواد
م
من طعنات اللئا ْ
أاق----ول ل----ل----ذي ’زال ي----ه----واÊ
عطفا
على حز ÊالقدْË
ِاتئْد
فأانت تعلم كم أانت أانت
وتعلم كم أانت عندي
وت---ع---ل---م ك--م ه--و صص--عب ع--ل--ى
الروح ابتذال ا◊ياة
كما هوصصعب على العÚ
ابتذال الدموع
والقلب يأالف جرحا بعد جرج
م
سصهام الكْ Ó
 ⁄ينفطر و ⁄يدكر

ولكنه ح Úاشصتهى موته راح
ينحت قÈا
ك---ف---وه---ة ح Èع--ل--ى ورق م--ن
م
ظْ Ó
وت--لك ا◊روب ال--ت--ي خ-اضص-ه-ا
عد’ وظلما
مضص ْ
ت
ك-أان  ⁄ت-ك-ن...ت-لك ا◊روب
التي
ومضص ْ
ت
م
بذكراه مثل منا ْ
وك--ل--م--ا ح-ان م-وت ط-غ-ى ع-ل-ى
الع Úحن Úغريب
وع----ل----ى ال---ن---بضس حشص---رج---ات
الفراق اŸوزع
ء
حÈا وما ْ
ت--عّ-ددت م-وت-اتك ي-ا صص-دي-ق-ي
و’ “ل
اقÎاف ا◊ياة و’
ء
تنحني للبكا ْ
وك-----نت ت-----ودع ن-----فسصك دوم-----ا
وداعا أاخÒا
ك---ب---ح--ار ي--خ--وضس ب--ن--فسص--ه م--ا
يشصتهي خوضصه
النبÓءْ
فكيف يصص Òموتك معÈا نحو
ا÷نون
ء
ونافذة نحو السصما ْ
وكيف تعود ا◊ياة من القÈ
للح Èع Èموت جميل
’ْف--ق شص--ف--ق--ا
وك--ي--ف أاراك ‘ ا أ
’يزولْ
م.
إا ¤يوم القيا ْ

د  -حمام ﬁمد زهÒ

اسس -ت -ع-م-ل الشس-اع-ر أارب-ع مسس-م-ي-ات
(ال -ق -لب ،ال -ف -ن -ج -ان ال -رخ -ام-ي ،ال-ق-ه-وة،
الشساعر) النظرة ارسستقراطية واŸعشسوقة
نبيلة كلها مÎابطة أادت إا ¤شسفائه من
‡ا
الصسداع والطعنات وا◊زن اŸقيدّ ،
يجعلنا نؤوّيد طرح أان اŸعشسوق (القلب)
م- -غ- -يب ت -أاثÒه ،و ⁄ي -ق -م ب -أاي شس -يء م -ن
ال -عشس -ق ،وم-ب-ل-غ ال-ع-ل-م وق-ي-م-ت-ه وصس-ع-وب-ة
الروح ‘ ابتذال ا◊ياة أاو الدموع هي من
اŸهمات الصسعبة التي ’ يعلمها القلب،
’ن أالفة القلب وسسهام الكÓم وا’نفطار
أ
واشستهاء اŸوت كلها نواغصص ‘ طريق
القلب أادت به ا ¤خوضص حروب قائمة ‘
م-ت-ت-ال-ي-ات-ه-ا ك-اŸن-ام ،ف-ه-و ط-وع-ا أاراد أان
يفضسي عن تعدد موتى صسديقه القلب،
ف -ل -يت ال -ت-م-ن-ي ي-درك-ه م-ه-م-ا ك-ان اŸوت
م -عÈا ون -اف -ذة ف-ه-و ح-ت-م-ا م-وت ج-م-ي-ل،
وشس- - -ف- - -ق ’ب - -زول ه - -ذا م - -ا اراد ق - -ول - -ه
انÎبولوجيا راود( Êحن Úالكتابة النقدية
ا’نÎبولوجية) على ما يكتبه أادباؤونا من
ج- -داري- -ات شس -ع -ري -ة قصس -ي -ة ،ه -ي أاشس -ب -ه
(Ãقيل) يقال حتما واضسطراريا ‘ بعضص
’خر تخرج هكذا،
ا◊ا’ت ،و‘ البعضص ا آ
دون واسس -ع ان -ت -ظ -ار ،ووج-دت-ن-ي ‘ ه-ات-ه
العجالة أا’مسص مفهوم ““ااŸربع ا÷ميل““
عند الشساعر اسسماعيل عريف.
انطلق الشساعر ““اسسماعيل عريف““ من
القلب ‘ ﬁاولة جادة أاراد من خÓلها
اسس -ت -ن -ط -اق ““م -ا ق -ي -ل ال -ق-لب““ ،ب-أاسس-ل-وب
ﬂتلف  ⁄يأالفه العامة من الناسص الذين
نظروا إا ¤القلوب من زوايا ﬂتلفة⁄ ،
يتوقف عندها الشساعر اسسماعيل إا’ ‘

بعضص من ““التعرجات التخيلية له““ ،أاهمها
رب -ط ال -ق -لب ب -ال -ق -ه -وة ،ود’ئ -ل ال -ط-ع-ن
والقيمة النفسسية ،للذات الشساعرة ومنطق
ا◊ي -اة وان -ه-م-ار ال-دم-وع ،م-ن أاج-ل ه-تك
ا◊ياة وانحصسارها داخل حفرة القلب.
نعود إا ¤بداية الÎكيب ،بدأا الشساعر
قصس -ت -ه ““ب -ع Ó-ق -ة م -ت -ب -اع -دة““ ب Úال-ق-ل-ق
والقهوة ،وهي عÓقة ›ازية تقام إانسسيا
على أاسساسص اطمئنان القلب Ÿا يتخاطر
القلب ‘ ◊ظة تركيز يحيلها““ فنجان
القهوة““ إا ¤نوع من الراحة اŸصسطنعة ‘
عا ⁄اÛاز هذا ،الذي تعافى من كل
البÓءات إا’ من مÎاسص القهوة الذي يظل
ي-داع-ب-ه ح-ي-ن-ا واط-وارا وك-أان-ه ي-ن-في على
رأاسسه كل الصسدوع ،رغم أان القهوة التي
قال فيها أانها (هي هو) ،مزيلة للصسدوع.
ف-ق-د أاب-ل-غ-ن-ا م-ب-ل-غ ال-ع-ل-م ب-أان-ه م-ع-فى من
الصسدوع ،وهو ما يجعلنا نتحدث عند
ال -بسس -اط -ة ب -أان صس -احب اŸق -ه-ى وال-ذات
العالقة ‘ الكافي ÚاŸسستوي على الراحة
وال- -ب- -ال ا◊سس- -ن ،ج- -م- -ي- -ع- -ه- -م إاحسس -اسص
’سس -ت -ق -رار ،ف -إان ك -ان ال-ق-لب (ف-ن-ج-ان
ب -ا إ
رخامي) فهو ملك للشساعر.

ا◊ياة هي اسستمرار وتوليد
من ا◊فر إا ¤الورق
أاراد إاسسماعيل عريف من خÓل هذا
الطرح أان يب““ Úطبعه الرخامي العا‹““،
وم -ق -ام أان -ث -اه ال -ت -ي ت -ع -يشص م -ن-ف-ردة بÓ-
ازدح- -ام ت- -ع- -ت Èه- -ذا اŸدخ- -ل ج- -م- -ي- -ل
ل- -ل -ت -ع -ري -ف Ãك -ان -ة ال -ق -لب وال -ف -ن -ج -ان
ال-رخ-ام-ي ،وك-ي-ف أاّن-ه-م-ا أاب-ع-داه ع-ن-ه ك-ل
ط- -ق- -وسص اŸع- -ان- -اة ال- -ت- -ي تسس -بب ف -ي -ه -ا

(اŸعاتبون والسساكنون ‘ بقيعة الظÓم)،
ينهي الشساعر ““قضسية التهويل““ وعدد أاثام
اللئام العابثون معه ،ثم يتوجه إاﬁ ¤بوبه
الذي تأاŸ ⁄اضسيه وحزنه موجها له كÓم
‘ شس- -ك- -ل ح- -وار ق- -ائ- -م ع- -ل- -ى صس- -راح -ة
’ي- -لÚ
““خÈات - -ي - -ة ﬂت- -ل- -ط- -ة““ ب- -نصس- -ح ا آ
اŸتسساوين معه ‘ العلم والÓعلم ،قامت
ع -ل -ى ب -عضص اŸق -اسس -ات م -ن -ه-ا““ صس-ع-وب-ة
اب -ت-ذال ا◊ي-اة““ م-ن ق-ب-ل ال-روح وصس-ع-وب-ة
اب -ت -ذال ال -دم -وع م -ن ال-ع-ي-ون ،وك-ل ه-ات-ه
اŸق -روئ -ي -ة ا‰ا ل -ي -ح-دد م-ن خÓ-ل-ه-ا أان
القلب الذي يحمله هو قلب كب Òيحوي
كل صسنوف القهر وا’نفطار ،وحتى وهو
‘ مرحلة متقدمة اسستدعى أان يشستهي
’نه قاسسى
قÈا يلفه الظÓم بكل أاريحية ،أ
وعانى حسسبه من ويÓت سسماها حروب،
’ن الزميل كفيل من مقت ا◊روب فقد
وأ
أاراد الشساعر أان يتناسسى أاو يهرب إا ¤قفر
آاخ- -ر ،ف- -ل- -م ي- -ج- -د إا ¤ذلك سس- -ب- -ي- -ل ب- -ل
يسستحضسره موج من اŸداد ليكبت الفراغ
وال -دم -وع ه -ط -ي-ل-ة ،ول-ك-ون-ه م-وه-وب-ا م-ن
عطاءات الشسعر فهو قد أاوصسى نفسسه بأان
’ تنقطع أان تغوير مسسافاتها للحفر ‘
’بد،
الذات باحثا عن شسيء يحيا فيه إا ¤ا أ
كلما حلت مرحلة أاخÒة من اليأاسص الفاقد
’ن ا◊ياة هي اسستمرار وتوليد
للوعي ،أ
م -ن ا◊ف -ر إا ¤ال -ورق ،ف -ال -قصس-ي-دة ع-ل-ى
غ -راب -ت-ه-ا ال-ل-ف-ظ-ي-ة سس-ج-ل-ن-ا ت-داخ Ó-بÚ
مسسميات اŸعا Êتارة وتارة أاخرى بÚ
حقيقة أافعال القصص داخل السسياق العام
له ،ورغم أاّننا أادركنا أانّ الشّساعر أاراد اأن
ي -ق -ول ام -ن -ه م-ن ال-ق Èق-د ت-ن-ط-ل-ق ح-ي-اة
أاخ -رى ،تسس-ت-ع-رضص ال-زم-ن ا÷م-ي-ل وب-ك-ل
ت -ف -اصس -ي -ل -ه ال -ت-ي ت-ب-ق-ى ح-ب-يسس-ة ا÷م-ال
’خاد.
اأ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لرهاب يسستهدف مسساجد اŸدينة الليبية
ا إ

طوارئ ‘ سسÒت
وأع -ل -نت م -ن ج-ه-ات-ه-ا ق-وأت ع-م-ل-ي-ة ““
أل -ب -ن -ي -ان أŸرصض-وصس““ أŸوأل-ي-ة ◊ك-وم-ة
ألوفاق ألليبية أŸعÎف بها دوليا حالة
ألسض -ت -ن -ف -ار ‘ صض -ف-وف-ه-ا Ãدي-ن-ة سض-رت
شضمال ألبÓد بعد رصضد –ركات قوأت
معادية ‘ ﬁيطها
وذك- -ر أŸرك- -ز أإلعÓ- -م -ي لـ«أل -ب -ن -ي -ان
أŸرصضوصس““ على حسضابه ‘ ““فيسضبوك““
أمسس ألول أن قوة تأام Úسضرت أقامت
ح- -وأج- -ز أم -ن -ي -ة ع -ن -د م -دأخ -ل وﬂارج
أŸدينة وسضيّرت عدة دوريات شضرقها.
وشض - -نت ق - -وأت ع - -م - -ل- -ي- -ة ““أل- -ب- -ن- -ي- -ان
أŸرصض - - - -وصس““ ‘ م- - - -اي  2016هجوما
“كنت خÓله من طرد مسضلحي ““دأعشس““
من سضرت بعد ثمانية أشضهر من أنطÓق
ألعملية.
من جانب آأخر وجه أÛلسس ألرئاسضي
◊كومة ألوفاق ألوطني ،ندأًء عاج Óإأ¤
أل- -ع- -قÓ- -ء وأ◊ك- -م- -اء ‘ مصض -رأت -ة ،ب -أان

ا÷يشش اŸصسري يباشسر عملية واسسعة للقضساء على اإلرهاب

ي -ب -ادروأ ب -ت -وف Òأ◊م-اي-ة أله-ل ت-اورغ-اء
ألذين يفÎشضون ألعرأء ‘ مناخ ‡طر،
ب -ع -د أن م -ن -ع -وأ م -ن أل -ع -ودة أŸشض -روع-ة
وأŸتفق عليها إأ ¤مدينتهم.
ك -م -ا دع -ا أل -رئ-اسض-ي ‘ ،ب-ي-ان ح-ك-م-اء
مصضرأتة بأان يدفعوأ أŸعرقل Úللعودة أ¤
جادة ألصضوأب ،وأن يعملوأ على “كينهم
من ألعودة إأ ¤ديارهم.
وقال أÛلسس ألرئاسضي ‘ بيانه““ ،إأنها
فرصضة متاحة لÒجعوأ عن غيهم ويثبتوأ
أم-تÓ-ك-ه-م ل-ل-مشض-اع-ر أإلنسض-انية وإأÁانهم
ب -ت -ع -ال -ي -م أل -دي-ن وأخÓ-ق-ي-ات ›ت-م-ع-ن-ا
وأحÎأمهم لتاريخ مدينة““.
وك -ان رئ -يسس أÛلسس أل -رئ-اسض-ي ف-ائ-ز
ألسضرأج ،دعا حكماء وأعيان تاورغاء إأ¤
ألتدخل أإليجابي إلنهاء أألزمة ألطارئة
سضلميا ،مطالًبا ÷نة متابعة تنفيذ ألتفاق
بالسضتمرأر ‘ عملها ،وألوزأرأت أŸعنية
ب -ت -ق -د Ëأل -دع -م أل Ó-زم ل -ل-ن-ازح Úع-ل-ى
مشض -ارف م -دي -ن -ة ت -اورغ -اء ح -ت-ى ت-ن-ت-ه-ي
أألزمة أ◊الية.

رحبت بقرار شسركتي ““كوسسموسس““ و«كابريكورن““

جمعية مراقبة الÌوات الصسحراوية –ذر من التنقيب ‘ قاع اÙيط
رح-بت ج-م-ع-ي-ة م-راق-بة الÌوات
وحماية البيئة بالصسحراء الغربية,
بقرار شسركتي ““كوسسموسس إايÔجي““
و«كابريكورن إاكسسبلوريشسن““ وقف
ال- -ت- -ن- -ق- -يب والنسس- -ح- -اب م- -ن اŸي -اه
لق -ل -ي -م -ي -ة ل -لصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة,
ا إ
لن- -ب- -اء
حسس - -ب - -م - -ا ذك - -رت وك- -ال- -ة ا أ
الصسحراوية (واصس).
ون -ق -لت أل -وك -ال -ة ع -ن ب-ي-ان صض-ادر ع-ن
أ÷م- -ع- -ي- -ة ,وصض- -فت ف- -ي- -ه ه -ذأ أل -ق -رأر
ب«ألشض- - - - -ج- - - - -اع وأل- - - - -ذي يضض - - - -اف إأ¤
ألن -تصض -ارأت أŸت Ó-ح -ق -ة أل -ت -ي –ق-قت
ب - - -فضض - - -ل إأرأدة ألشض - - -عب ألصض - - -ح - - -رأوي
وصضموده““.
وطالبت أ÷معية باŸناسضبة ,ألشضركة
أألمريكية ““كوسضموسس إأيÔجي““ ب«ضضرورة
ألع -ت -ذأر ل -لشض-عب ألصض-ح-رأوي وأإلعÓ-ن
ألصض-ري-ح ع-ن م-غ-ادرت-ه-ا أل-ن-ه-ائ-ية منطقة
ألصضحرأء ألغربية وعدم ألعودة ›ددأ
دون أسض- - -تشض- - -ارة ألشض- - -عب ألصض- - -ح- - -رأوي
وموأفقة ‡ثله ألشضرعي وألوحيد جبهة
ألبوليسضاريو““.
كما حذرت من عمليات ألتنقيب ‘ قاع
أÙي- -ط ,أل- -ت- -ي م -ن شض -أان -ه -ا أن –دث
أضض- -رأرأ م -دم -رة ع -ل -ى أŸدى أل -ط -وي -ل
للحياة ألبحرية ,مناشضدة أÛتمع ألدو‹
وع- -ل- -ى رأسض- -ه أأل· أŸت- -ح- -دة و›لسس
أألمن ““ألتدخل ألعاجل من أجل منع هذأ
ألنوع من أألعمال ألعدوأنية ألتي تطال
ثروأت ألصضحرأء ألغربية وألعمل على خلق
آألية أ‡ية –مي هذه ألÌوأت من ألنهب
وألسضتنزأف““.
وك -انت شض -رك -ت -ا ““ك -وسض-م-وسس إأنÒج-ي““
و«ك-اب-ري-ك-ورن إأكسض-ب-لوريشضن ديفلوÃينت““
على أرتباط بعقود موقعة مع ألحتÓل
أŸغربي للتنقيب عن ألبÎول وألغاز ‘
أŸي -اه أإلق -ل -ي -م -ي -ة ألصض-ح-رأوي-ة ب-ق-ط-اع
بوجدور ألبحري لعدة سضنوأت.
و‘ ذأت ألسض- - -ي - -اق ,ك - -انت ألشض - -رك - -ة

ألكندية ““نوتريان““ قد قررت مؤوخرأ وضضع
حد لنشضاطاتها ألتجارية غ ÒأŸشضروعة
‘ ألصض -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة أÙت-ل-ة م-ن ق-ب-ل
أŸغرب.وأكدت ألشضركة  -ألتي تعت ÈأكÈ
مسضتورد Ÿعدن ألفوسضفات من ألصضحرأء
ألغربية  -أن عملية تصضديرها للمÓيÚ
من ألدولرأت لفانكوفر (كندأ) من هذأ
أŸعدن سضتتوقف.
Óشضارة فإان أ◊كومة ألصضحرأوية قد
ول إ
ب- - - -اشض- - - -رت ‘  2017أول ألج- - - -رأءأت
أل -قضض -ائ -ي-ة ضض-د مسض-ت-وردي أل-ف-وسض-ف-ات
أŸسض -ت -خ-رج ب-ط-ري-ق-ة غ Òمشض-روع-ة م-ن
أرأضضيها ألتي يحتلها أŸغرب.

دراسسة شسرعية أاي اتفاق
أك- -دت أل- -وزي -رة أل -د‰ارك -ي -ة ل -لصض -ي -د
ألبحري و تكافؤو ألفرصس ,كارين أŸان,
أن أنضضمام بلدها ألي أتفاق جديد بÚ
أل–اد ألوروبي وأŸغرب  ⁄يتم أ◊سضم
فيه بعد وأن حكومة بلدها سضتدرسس أي
شضرأكة قبل أŸوأفقة عليها للتأاكد من
شض-رع-ي-ت-ه-ا و خصض-وصض-ا ب-ع-د أسض-ت-ن-ت-اجات
أŸدعي ألعام Ùكمة ألعدل ألأوروبية
ألذي أعت Èأن أتفاق ألصضيد ب Úأل–اد
أألوروبي وأŸغرب ““باطل““ بسضبب تطبيقه
على ألصضحرأء ألغربية.
وجاء ‘ رد ألوزيرة على سضؤوأل تقدمت
به أللجنة ألوروبية بالŸÈان ألد‰اركي
(أل-ف-ول-ك-ت-ي-ن-غ) م-ؤوخ-رأ أن أ◊كومة ““تتابع
ع - -ن ك - -ثب أŸف - -اوضض- -ات ب ÚأŸغ- -رب و
أل–اد ألوروب- - -ي ,و ع - -ن - -دم - -ا ي - -حÚ
ألوقت ,سضتدرسس ما إأذأ كانت ألد‰ارك
Ãقدورها ألنضضمام للÈوتوكول أ÷ديد
للصضيد ألبحري أم ل““.
وأضضافت أن حكومة بÓدها قد أطلعت
ع-ل-ى م-قÎح-ات أŸدع-ي أل-ع-ام Ùك-م-ة
ألعدل ل–Óاد ألوروبي ألتي صضدرت يوم
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قتيل وعشسرات ا÷رحى ‘ تفج Òببنغازي

ق-ت-ل شس-خصس وأاصس-يب ال-عشس-رات ‘
ت -ف -ج Òإاره -اب -ي ،اسس -ت -ه -دف ،أامسس،
مسس- -ج- -دا Ãدي- -ن- -ة ب- -ن غ -ازي شس -رق
ليبيا ،ورجحت مصسادر أامنية بزرع
حقائب ملغمة ” تفجÒها عن بعد
بواسسطة هاتف نقال.
وأسض-ت-ق-ب-ل مسض-تشض-ف-ى أ÷Óء ل-ل-جرأحة
وأ◊وأدث ق- -ت- -ي  Ó-وأح -دأ ي -دع -ى خ -ال -د
أل- -ق -ذأ‘ و 62ج -ري -ح -ا ،ج -رأء ت -ف-جÒ
أŸسض- -ج -د أل -ق -ريب م -ن سض -ان -ي -ة أÿل -ي -ل
أŸقصضبي ألوأقع ب Úمنطقة أŸاجوري
وشض -ارع سض -ي -دي ع -ب -دأ ÷ل -ي -ل ‘ م-دي-ن-ة
بنغازي ،شضرق ألبÓد.
وق- - -الت مسض- - -ؤوول- - -ة م - -ك - -تب أإلع Ó- -م
ب -اŸسض-تشض-ف-ى ف-ادي-ا ألÈغ-ث-ي ‘ تصض-ري-ح
ل - -ب - -وأب - -ة أل- -وسض- -ط أل- -ل- -ي- -ب- -ي- -ة أمسس ،إأن
أŸسضتشضفى تسضلم جثمان قتيل وأحد ،و62
حا إأصضاباتهم متفاوتة ب Úألبسضيطة
جري ً
وأŸتوسضطة وأ◊رجة.
وأعلن ألناطق ألرسضمي باسضم مديرية
أمن بنغازي معتز ألعقوري ،أن ““حقيبتÚ
تسضببتا ‘ ألنفجار ألذي وقع ظهر أليوم
أ÷معة ‘ مسضجد أبو هريرة““.
وقال ألعقوري ‘ ،تصضريحات إأعÓمية
إأن ““أ◊ق- - -ي - -ب - -ت Úوضض - -عت إأح - -دأه - -ا ‘
أ◊م -ام-ات أÿاصض-ة ب-اŸسض-ج-د وأألخ-رى
‘ أÿلوة باŸسضجد““.
ون -ق -ل ع -ن أح-د أ÷رح-ى إأن أل-ت-ف-جÒ
وقع دأخل أŸسضجد ،مرجحا بأان يكون
ألتفج Òبوأسضطة عبوة ناسضفة (حقيبة).
وشض - -ه - -دت ب - -ن - -غ- -ازي ‘  23جانفي
أŸاضض -ي ،ه -ج -وم -ا إأره -اب -ي -ا ي -ع-د أألكÌ
دموية وبشضاعة خÓل ألسضنوأت أŸاضضية
حيث أنفجرت سضيارتان ملغمتان ،ما أدى
إأ ¤مقتل  41على أألقل ،وإأصضابة أك Ìمن
 80بينهم قيادأت أمنية وعسضكرية كبÒة
وعناصضر من ألشضرطة.

ألعدد
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 10جانفي ألفارط وألذي خلصس إأ ¤أن
أت - -ف - -اق ألصض- -ي- -د أل- -ب- -ح- -ري ب Úأل–اد
أألوروب- -ي وأŸغ- -رب لغ- -ي -ا ألن -ه يشض -م -ل
ألصضحرأء ألغربية و مياهها ألقليمية.
وأوضضحت ‘ هذأ ألشضأان أن أ◊كومة
ألد‰اركية تنتظر صضدور أ◊كم ‘ هذه
أل- -قضض- -ي- -ة م- -ن ط- -رف ﬁك- -م -ة أل -ع -دل
أألوروبية.
كما أكدت ألوزيرة ألد‰اركية بأان توجه
ح- -ك- -وم -ة ب Ó-ده -ا ب -خصض -وصس أألنشض -ط -ة
ألتجارية يتوأفق مع ألÓئحة ألŸÈانية
ألتي ” تبنيها باإلجماع وألتي –ث على
““تشض -ج -ي -ع ألشض -رك -ات أل -د‰ارك -ي -ة ع -ل-ى
ألهتمام بشضكل خاصس قبل ألشضروع ‘
ألعمل ‘ أŸناطق ألتي  ⁄يحسضم ‘
سض -ي -ادت -ه -ا ب -ع -د ,لضض -م -ان أن أنشض -ط-ت-ه-ا
أل- -ت- -ج- -اري- -ة ل تضض- -ر Ãصض- -ال -ح ألسض -ك -ان
أÙلي.““Ú

أاعلن ا÷يشس اŸصسري ,أامسس ،عن بدء
ت -ن -ف -ي -ذ خ -ط -ة شس -ام -ل -ة ل -ل-قضس-اء ع-ل-ى
لره-اب-ي-ة““ ‘ شس-م-ال ووسسط
ال-ع-ن-اصس-ر ““ا إ
سس -ي-ن-اء وم-ن-اط-ق ب-دل-ت-ا مصس-ر وال-ظ-هÒ
الصس-ح-راوي غ-رب وادي ال-ن-ي-ل ,حسس-بما
لوسس -ط
ذك- -رت وك- -ال -ة أان -ب -اء الشس -رق ا أ
اŸصسرية .
ون- -ق- -لت أل -وك -ال -ة ع -ن ب -ي -ان ل -ل -م -ت -ح -دث
ألعسضكري باسضم ألقوأت أŸسضلحة أŸصضرية,
ألعقيد ثامر ألرفاعي - ,أطلق عليه أ÷يشس
(أل-ب-ي-ان رقم - )1أوضض- -ح ف -ي -ه أن ““أل -ع -م -ل -ي -ة
ألشضاملة سضيناء  ““2018تأاتي ‘ إأطار ““ألتكليف
ألصضادر من رئيسس أ÷مهورية ألقائد أألعلى
للقوأت أŸسضلحة ووزأرة ألدأخلية للمجابهة
Óره -اب وأل -ع-م-ل-ي-ات أإلج-رأم-ي-ة
ألشض -ام -ل -ة ل  -إ
أألخرى بالتعاون ألوثيق مع كافة مؤوسضسضات
ألدولة““.
وأضضاف أن ““هذه ألعملية أألمنية تتضضمن
أيضض- -ا ““ت -ن -ف -ي -ذ م -ه -ام وم -ن -اورأت ت -دري -ب -ي -ة
وع -م -ل -ي -ات -ي -ة أخ -رى ع -ل -ى ك-اف-ة ألŒاه-ات
ألسضÎأت-ي-ج-ي-ة ب-ه-دف إأح-ك-ام ألسض-ي-طرة على
أŸنافذ أÿارجية للدولة أŸصضرية وضضمان
–قيق أألهدأف أıططة لتطه ÒأŸناطق
أل- -ت -ي ت -ت -وأج -د ب -ه -ا ب -ؤور إأره -اب -ي -ة و–صضÚ
أÛت - -م - -ع أŸصض - -ري م - -ن شض - -رور أإلره- -اب
وأل -ت -ط -رف ب -ال -ت -وأزي م-ع ›اب-ه-ة أ÷رأئ-م
أألخرى ذأت ألتأاث Òعلى أألمن وألسضتقرأر
ألدأخلي““.
وناشضد أŸصضري Úألتعاون مع أ÷يشس قائÓ
““ت -ه -يب أل -ق -ي -ادة أل -ع -ام -ة ل-ل-ق-وأت أŸسض-ل-ح-ة
ب-الشض-عب أŸصض-ري ب-ك-اف-ة أن-ح-اء أ÷م-ه-وري-ة
ب -ال -ت -ع -اون أل -وث -ي-ق م-ع ق-وأت إأن-ف-اذ أل-ق-ان-ون
Ûاب -ه -ة أإلره-اب وأق-تÓ-ع ج-ذوره وأإلبÓ-غ
ألفوري عن أي عناصضر تهدد أمن وأسضتقرأر
ألوطن““.
و‘ أل -ب -ي -ان أل -ث -ا Êأل -ذي أذي -ع ب -ع-د ن-ح-و
سض -اع -ت Úم -ن أل -ب -ي -ان أألول ،ق -ال أŸت -ح-دث
أل -عسض -ك -ري إأن أل -ق -وأت أ÷وي-ة أŸشض-ارك-ة ‘

أÿط -ة أسض -ت -ه -دفت ““ب -ؤورأ وأوك -ارأ إأره-اب-ي-ة““
بشضمال سضيناء.
وقال أŸتحدث إأن ألقوأت ألبحرية وقوأت
ح - -رسس أ◊دود تشض - -ارك أيضض - -ا ‘ ت- -ن- -ف- -ي- -ذ
أÿط -ة،وأضض -اف ““ق-امت ع-ن-اصض-ر م-ن ق-وأت-ن-ا
أ÷وي- -ة ب- -اسض -ت -ه -دأف ب -عضس أل -ب -ؤور وأألوك -ار
وﬂازن أألسضلحة وألذخائر ألتي تسضتخدمها
ألعناصضر أإلرهابية كقاعدة لسضتهدأف قوأت
إأنفاذ ألقانون وأألهدأف أŸدنية ‘ شضمال
ووسضط سضيناء““.
وت -اب -ع ““ك -م -ا ت -ق -وم ع -ن -اصض -ر م-ن أل-ق-وأت
أل -ب -ح -ري -ة ب -تشض -دي -د إأج -رأءأت أل-ت-أام Úع-ل-ى
أŸسضرح ألبحري بهدف قطع خطوط أإلمدأد
عن ألعناصضر أإلرهابية ،وتشضدد قوأت حرسس
أ◊دود وألشض - -رط- -ة أŸدن- -ي- -ة م- -ن إأج- -رأءأت
ألتأام Úعلى أŸنافذ أ◊دودية وكذأ إأجرأءأت
أل-ت-أام Úل-ل-م-ج-رى أÓŸح-ي (ل-ق-ناة ألسضويسس)
وتقوم عناصضر مشضÎكة من ألقوأت أŸسضلحة
وألشض -رط -ة ب -ت -ك -ث-ي-ف إأج-رأءأت أل-ت-أام Úع-ل-ى
أأله -دأف وأŸن -اط -ق أ◊ي -وي -ة بشض -ت-ى أن-ح-اء
أ÷مهورية““.
وقال سضكان ‘ مدينة أإلسضماعيلية ألقريبة
م-ن مسض-رح أل-ع-م-ل-ي-ة Ãح-اف-ظ-ة شض-مال سضيناء
إأن -ه -م شض -اه -دوأ ط -ائ -رأت ح-رب-ي-ة –ل-ق ف-وق
أŸنطقة وسضمعوأ دوي –ليقها ،وقال سضكان
‘ غزة إأنهم سضمعوأ دوي قصضف جوي ‘
مناطق بسضيناء قريبة من ألقطاع.

لمن
عباسس سسيلقي خطابا امام ›لسس ا أ

اŸندوب الفلسسطيني يقÎح صسيغة جديدة إلحياء عملية السسÓم
ل·
قال اŸندوب الفلسسطيني لدى ا أ
اŸت - -ح- -دة ري- -اضس م- -نصس- -ور ,إان إاح- -ي- -اء
ع - - -م - - -ل - - -ي - - -ة السس Ó- - -م ب Úال - - -ط- - -رفÚ
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي والسس -رائ -ي -ل-ي Áك-ن أان
لم-ن ال-دو‹ أاو
ي -ك -ون ب-ق-ي-ادة ›لسس ا أ
÷ن-ة رب-اع-ي-ة ,م-وسس-ع-ة تشس-م-ل الصسÚ
ودول عربية.
وأضض -اف م -نصض -ور ‘ تصض -ري-ح-ات أوردت-ه-ا
قناة ““أ◊رة““ أألمريكية أمسس ““ ،أن أعتماد
نهج جماعي يضضم عدة أطرأف على أألقل
سض -ي -ك -ون ل -ه ف-رصض-ة أفضض-ل ل-ل-ن-ج-اح م-ن ن-ه-ج
يعتمد على وسضاطة دولة وأحدة مقربة بشضدة
م- - -ن إأسض - -رأئ - -ي - -ل““ ‘ أشض - -ارة أ ¤أل - -ولي - -ات
أŸتحدة.
وأوضضح أن عملية ألسضÓم متعددة ألوسضطاء
ي- -ن -ب -غ -ي أن ““ ت -تسض -ق م -ع أط -ر ›لسس أألم -ن
 ·ÓأŸتحدة) وهذأ أمر سضنبحث
(ألتابع ل أ
فيه جديا““.
و كان ألرئيسس ألفلسضطيني ﬁمود عباسس
صضرح ألثÓثاء أŸاضضي أنه ل Áكن ألي طرف
ت -وق -ي-ع أت-ف-اق سضÓ-م م-ع إأسض-رأئ-ي-ل ن-ي-اب-ة ع-ن
ألفلسضطيني““ Úأصضحاب ألقضضية““.
وك -رر أل -رئ -يسس ع -ب-اسس ‘ ك-ل-م-ة ل-ه خÓ-ل
أحتفالية ““ألقدسس عاصضمة ألشضباب أإلسضÓمي

 ‘ ““2018مدينة رأم ألله أعتباره أن أإلدأرة
أألمريكية ““  ⁄تعد تصضلح أن تكون وسضيطا
نزيها““ ‘ رعاية عملية ألسضÓم ألفلسضطينية
أإلسض-رأئ-ي-ل-ي-ة ع-قب ق-رأره-ا أع-ت-ب-ار أل-ق-دسس
عاصضمة لدولة ألحتÓل.
وأضضاف ““نحن أصضحاب ألقرأر وهذأ ألقلم
فقط هو ألذي يوقع ول أحد يوقع بالنيابة
عنا““.
وم- -ن أŸق -رر أن ي -ل -ق -ي أل -رئ -يسس ع -ب -اسس
خ- -ط- -اب- -ا أم- -ام ›لسس أألم- -ن أل -دو‹ ‘ 20
ف -ي -ف -ري أ÷اري أث -ن -اء ألج -ت -م -اع ألشض-ه-ري
أıصضصس للشضرق ألأوسضط.
‘ أŸق- -اب- -ل كشض- -ف أألم Úأل -ع -ام ÷ب -ه -ة
ألتحرير ألفلسضطينية وأصضل أبو يوسضف ,عضضو
أل- -ل- -ج -ن -ة أل -ت -ن -ف -ي -ذي -ة Ÿن -ظ -م -ة أل -ت -ح -ري -ر
ألفلسضطينية إأن شضهر فيفري أ÷اري سضيشضهد
““حرأكا مهًما““ باŒاه ›لسس أألمن وأأل·
أŸتحدة بهدف تفعيل طلب أ◊ماية ألدولية
ل-لشض-عب أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ون-ي-ل أل-عضض-وية ألكاملة
لدولة فلسضط ‘ ÚأŸنظمة ألدولية ,مشضÒأ
إأ ¤أن ه- -ذأ أ◊رأك ي- -ت- -زأم- -ن م -ع أÿط -اب
أŸقرر للرئيسس ﬁمود عباسس أمام ›لسس
أألمن ‘ ألعشضرين من ألشضهر أ÷اري.

ل· اŸتحدة
ا أ

تنظيم ““داعشش““ اإلرهابي ما زال يشسكل تهديدا للعا⁄
ل· اŸتحدة ,أامسس،
أاكدت منظمة ا أ
لره -اب -ي م -ا زال
أان ت -ن -ظ -ي -م ““داعشس““ ا إ
يشس-ك-ل ت-ه-دي-دا ك-بÒا وم-تناميا للعا,⁄
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن اÿسس-ائ-ر ال-عسس-ك-ري-ة
ال- - -كÈى ال- - -ت- - -ي ◊قت ب - -ه ‘ ال - -ع - -راق
وسس- -وري- -ا وج- -ن- -وب ال- -ف- -ل- -ب ‘ Úال- -ع -ام
اŸاضسي.
جاء ذلك ‘ ألتقرير ألسضادسس ألذي قدمه
 ·ÓأŸت- -ح- -دة أن- -ط- -ون- -ي- -و
أألم Úأل - -ع- -ام ل - -أ
غ - -وتÒيشس إأ› ¤لسس أألم - -ن أل - -دو‹ ح- -ول
ألتهديد ألذي Áثله تنظيم دأعشس أإلرهابي
على ألسضلم وأألمن ألدولي ,Úوجهود أأل·
أŸت -ح -دة ل -دع -م أل-دول أألعضض-اء ‘ ﬁارب-ة
هذأ ألتهديد.
وقد قدم فÓد ÒÁفورونكوف وكيل أألمÚ
 ·ÓأŸتحدة لشضؤوون ﬁاربة أإلرهاب
ألعام ل أ
إأح -اط -ة Ûلسس أألم -ن ح -ول أل-ت-ق-ري-ر ,ق-ال

فيها إأن تنظيم ““دأعشس““  ⁄يعد يركز على
غزو أألرأضضي وألسضيطرة عليها ,وإأنه أجÈ
على ألتكيف مع ألتطورأت أألخÒة لÒكز
بشضكل أسضاسضي أآلن على ›موعة أصضغر وأكÌ
حماسضا من أألفرأد أŸلتزم Úبإالهام غÒهم
و“كينهم وتنفيذ ألهجمات ..مشضÒأ إأ ¤أن
تقدير عدد أŸقاتل Úأألجانب أŸتبق‘ Ú
ألعرأق وسضوريا أمر صضعب ,رغم أن تدفق
أŸقاتل Úإأ ¤ألبلدين قد توقف تقريبا.
وأوضضح فورونكوف أن أإلرهابي Úألعائدين
إأ ¤دولهم أألصضلية ,أو من أنتقلوأ إأ ¤بلدأن
Óمن
أخرى ,ما زألوأ يشضكلون تهديدأ كبÒأ ل أ
ألدو‹ ..مشضÒأ أن قدرة ““دأعشس أإلرهابي
ع -ل-ى ت-ول-ي-د أإلي-رأدأت ق-د ت-رأج-عت ,وي-ع-ود
ذلك بشضكل كب Òإأ ¤فقدأنه ألسضيطرة على
حقول ألنفط وألغاز ‘ سضوريا ,حيث ترأجعت
إأي -رأدأت أل -ت -ن-ظ-ي-م ب-أاك Ìم-ن  %90م -ن -ذ ع-ام
 ,2015مع أنه مازأل قادرأ على توليد ألدخل

من خÓل عمليات ألبتزأز وألسضيطرة على
نقاط ألتفتيشس.
وق -ال وك -ي -ل أألم Úأل -ع -ام لشض-ؤوون ﬁارب-ة
أإلره -اب إأن أل -ت -ه -دي -د أŸت -ن -ام-ي ل«دأعشس““
أإلرهابي Áثل –ديا صضعبا للدول أألعضضاء
ب - -األ· أŸت- -ح- -دة وأÛت- -م- -ع أل- -دو‹ ,وإأن
م -وأج -ه -ة ه -ذأ أل -ت -ه -دي -د ت -ت -ط -لب م-ع-ا÷ة
ألظروف ألكامنة ألتي Œعل من ألسضهل إأغرأء
ألشضباب وألشضابات باللتحاق بالتنظيم ,حيث
تÎأوح أع -م -ار م -ع -ظ-م أÛن-دي-ن ح-دي-ث-ا ‘
ألتنظيم ب 17 Úو 27عاما.
وأك -د ف -ورون -ك -وف أه-م-ي-ة “ك Úألشض-ب-اب
وتشضجيعهم على أŸشضاركة للمسضاعدة ‘ منع
ألتطرف ألعنيف ,دأعيا جميع ألدول أألعضضاء
باأل· أŸتحدة إأ ¤مضضاعفة جهودها لتعزيز
Óرهاب وألتطرف
ألتعاون ألدو‹ للتصضدي ل إ
ألعنيف ,وتقد ËأŸسضؤوول Úعن ألهجمات
أإلرهابية أŸروعة إأ ¤ألعدألة.

الرياضسي
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اشسراف :حامد حمور

السسبت  10فيفري  ٢01٨م اŸوافق لـ  ٢3جمادى األو 1٤3٩ ¤هـ العدد 1٧٥٦٤

ا
ي
رابـ ـ ـح قم ـ ـ ـ ـ ـوح

زمـان ز مـ ـ ـان
 ..صصاح ـب «القـدم اليسصرى السصحرية»

لبطـــــــــال الفريقيـــــــــــة
رابطــــــــــــة ا أ

«النسصـر األسصود» و «العميد» يعودان إا ¤واجهة اŸغامـرة القاري ـة بطموح ـات كـبÒة
زيدان ميباراكو

العـ ـودة بنتيج ـة إايجـ ـابي ـ ـ ـة
مـ ـن الكونغو Œعلنـ ـا نسصّي ـ ـر
اŸشصوار Ãعنويات مرتفعـة
سسم Òعيبود

«اŸنافسصـ ـة األفريقي ـ ـة
هدفن ـ ـ ـ ـ ـ ـا الرئيسص ـ ـ ـ ـ ـي
‘ ه ـ ـ ـ ـذا اŸوسص ـ ـ ـ ـ ـم»
حــــــوحــــو

«األندية ا÷زائرية سصتج ـ ـد
صصعوبة كبÒة للذهاب بعيدا
ف ـ ـ ـي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأاسس اإفريقيـ ـ ـ ـ ـ ـا»

كلمة العدد

شصبيب ـ ـ ـة القبائ ـ ـ ـ ـل..
خط ـ ـ ـوة إا ¤األمـ ـام

^ حامد حمور

لمام ‘
خطى نادي شسبيبة القبائل خطوة نحو ا أ
الشس-ؤوون ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة م-ن خÓ-ل ان-ت-خ-اب شسريف
لدارة ،ح-يث سس-ي-ت-مّ-ك-ن من
مÓ-ل م-دي-را Ûلسس ا إ
ت -ط -ب -ي -ق مشس -روع -ه بشس -ك -ل ف -ع-ل-ي ع-ل-ى اŸي-دان،
خ -اصس -ة وأاّن -ه ج-اء ب-ن-ق-اط م-هّ-م-ة ت-خصس ال-ف-ري-ق
ال -ذي ي -ن -ت -ظ -ر م -ن-ذ م-دة اÿروج م-ن الّ-ن-ف-ق م-ن
نواحي عديدة.
لجراء يجّنب النادي من التسسيÒ
ن هذا ا إ
اŸهم أا ّ
لح- - -ي - -ان ل ي - -ع - -ط - -ي
اŸؤوّق- - -ت ال- - -ذي ‘ غ- - -الب ا أ
له -داف
«ال- -ف- -ع- -ال- -ي -ة» ال Ó-زم -ة ل -ل -وصس -ول إا ¤ا أ
التنظيمية لفريق كب Òمثل شسبيبة القبائل ،إال
أان ال-ط-ري-ق ل-ل-وصس-ول إا ¤ن-ت-ائ-ج ملموسسة سسيكون
ط -وي  Ó-وشس -اّق -ا ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-مشس-اك-ل ال-ك-بÒة ال-ت-ي
جله
عاشسها هذا النادي ،والÎاجع الكب Òالذي سس ّ
‘ النتائج الفنية.

ففي وقت مضسى كانت شسبيبة القبائل توضسع ‘
لل-ق-اب ب-فضسل
«خ-ان-ة» ال-ف-رق ال-ت-ي ت-ل-عب ع-ل-ى ا أ
تنظيمها اÙكم واسستقرارها اŸعت ‘ Èا÷انبÚ
لم -ور وتصس -ب -ح
الداري وال- -ت- -ق- -ن -ي..ل -ت -ت -غ ّ-ي -ر ا أ
الوضسعية غ Òمريحة “اما وتتكرر تصسريحات
مسسؤووليها ولعبيها على أان «الشسبيبة لن تسسقط
ا ¤الدرجة الثانية».
وبالتا‹ ،فإانّ أاولوية اŸسسؤوول ا÷ديد للشسبيبة
ه -ي ضس -رورة اع -ط -اء اسس -ت -ق -رار ل-ل-ف-ري-ق ب-ت-وفÒ
ال- -وسس- -ائ- -ل اŸادي- -ة وال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي -ة وف -ق رؤوي -ة
مسس- -ت -ق -ب -ل -ي -ة Œع -ل ال -ن -ادي يسس Òوف -ق أاه -داف
لقل.
واضسحة على اŸدى اŸتوسسط على ا أ
ول -ن ت -ك -ون اŸه ّ-م -ة سس -ه -ل -ة ب -دون أادن -ى شسك ‘ ظ -ل
الÎاج-ع ال-ت-ق-ن-ي ال-ك-ب Òال-ذي ع-رف-ه ال-ف-ري-ق الذي
يجد صسعوبة كبÒة لفرضس «منطقه» حتى ‘ عقر

داره Ãلعب أاول نوفم Èبتيزي وزو ،وكل العارفÚ
بخبايا الكرة يؤوّكدون أان اسستقرار أاي فريق مرتبط
بتحسسن النتائج الفنية على اŸيدان.
لذلك قد تكون هذه اÿطوة التنظيمية بقدوم
مÓل Ãثابة «جرعة أاوكسسج »Úمعنوية بالنسسبة
لÓ-ع-ب Úال-ذي-ن ب-إام-ك-ان-ه-م ت-قد ËاŸردود ا÷يد
ف -وق اŸي -دان واŸسس -اه -م -ة ‘ –سس Úأام-ور ال-ن-ادي
لخÒة من
لشسهر ا أ
الذي تبقى لديه –ديات ‘ ا أ
اŸوسسم ا◊ا‹ ،أاولها البتعاد عن منطقة اÿطر
وال - -ث - -ان- -ي- -ة ﬁاول- -ة ال- -ذه- -اب ب- -ع- -ي- -دا ‘ ك- -أاسس
ا÷مهورية.
ف- -ال- -ك- -رة ح- -ال- -ي- -ا ‘ م- -رم- -ى ال Ó-ع -ب ÚواŸدرب
«اÙنّك» نور الدين سسعدي Ùاولة «دفع الفريق»
لم-ام ب-ع-د أان ت-راج-ع ‘ اŸواسس-م
ت -دري -ج -ي -ا ن-ح-و ا أ
لخÒة بخطوات «عمÓقة» إا ¤الوراء...
ا أ
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رابط ـ ـ ـ ـ ـ ـة األبطـ ـ ـ ـ ـال األفريقيـ ـ ـ ـ ـ ـة

الري ـ ـ ـاضسي

«النسس ـ ـر األسسـ ـ ـود» و «العميـ ـد» يع ـودان إا ¤واجهة
اŸغام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة القاريـ ـ ـ ـ ـ ـة بطموحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات كـ ـ ـ ـ ـبÒة
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زمـان ز مـ ـ ـان
العـ ـ ـ ـودة بنتيج ـ ـة اإيجابي ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـن الكونغ ـ ـو Œعلنـ ـ ـ ـ ـا
زيدان ميباراكو (مدافع مولودية ا÷زائر) لـ«الشسعب»:

نسسّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اŸشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار Ãعنوي ـ ـ ـ ـ ـات مرتفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

لحد من الكونغو أامام فريق «أاتوهو» Ãناسسبة مباراة الدور التمهيدي ‘ منافسسة
سسيعود فريق مولودية ا÷زائر إا ¤أاجواء اŸنافسسة القارية هذا ا أ
لفريقية ،اتصسلنا بصسخرة دفاع اŸولودية «زيدان ميباراكو» الذي أاكد لنا بأان اŸولودية سستتّنقل إا ¤الكونغو من أاجل العودة بنتيجة
لبطال ا إ
رابطة ا أ
لوŸبي ،موضسحا بأان الفريق اŸنافسس ل يعرف
ايجابية تسسمح للفريق من دخول اŸنافسسة بقوة ولعب مواجهة العودة بأاقل ضسغط Ãلعب  5جويلية ا أ
لخÒة أامام أاوŸبي اŸدية لن تؤوثر على الفريق ‘ مباراة «أاتوهو»،
العميد وÁلك بعضس اŸعلومات التي تؤوكد بأانه منافسس قوي ،كما قال بأان الهزÁة ا أ
لمور ‘ هذا ا◊وار:
و–دث عن الكث Òمن ا أ

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس

يدخل ‡ث Óالكرة
لبطال
ا÷زائرية ‘ رابطة ا أ
الفريقية وفاق سسطيف ومولودية
ا÷زائر الدور التمهيدي للمنافسسة يوم غد
لحد بطموحات كبÒة من أاجل الذهاب
ا أ
بعيدا ‘ هذه اŸغامرة القارية التي تبقى
منافسسة ينتظرها عشساق الفريق Úبشسغف كبÒ
بالنسسبة لك Óالفريق Úاللذان سسبق لهما الفوز
باللقب ..سسواء العميد الذي كان أاول فريق
جزائري يفوز بكأاسس افريقيا عام  1976أاو
وفاق سسطيف الذي كسسب اللقب
Óندية ‘ مرت Úعامي
القاري ل أ
 1988و.2014

حامد حمور

ح ـ ـوح ـو:

الوفاق يدشّسن اأرضسية ملعب 8
ماي  45بحلتها ا÷ديدة
وسص -ي -ق -دم اŸدرب ب -ن شص -ي -خ -ة Œرب -ت-ه
الكبÒة لÓعب Úالذين سصيحاولون كسصب
هذه اŸرحلة الأو ¤من الدور التمهيدي
ب-ت-وق-ي-ع ال-ف-وز ب-الأداء وال-ن-ت-يجة ،خاصصة
ع -ل-ى اأرضص-ي-ة م-ل-عب  8م -اي  1945التي
عرفت عملية تهيئة وتغي Òالبسصاط من
اأخر جيل للعشصب الصصطناعي وتوسصيع
الأرضص -ي -ة ال -ت -ي اأصص -ب-حت وف-ق اŸق-ايÚ
الدولية ،والتي سصتسصمح لÓعب ÚتقدË
اŸسص -ت-وى ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ره عشص-اق «ال-نسص-ر
الأسصود».
وسص-ي-عّ-ول ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ع-ل-ى الÓ-عبÚ

اŸولودية ..مباغتة اŸنافسس
‘ عقر داره..؟
‘ ح Úاأن م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ت -ت -واج -د
ح-ال-ي-ا ب-ال-ك-ون-غ-و Ÿواج-ه-ة نادي اأوتوهو
يوم غد الأحد ،حيث اأن العميد يرّكز
بشصكل كب Òعلى اŸنافسصة القارية بعودته

«األندية ا÷زائرية سستجد صسعوبة كبÒة للذهاب بعيدا ‘ اŸنافسسة القارية»

اعÎف الÓعب الدو‹ السسابق سسم Òحوحو ‘ حوار مع «الشسعب» بصسعوبة مأامورية مولودية
ا÷زائر ووفاق سسطيف ‘ اŸنافسسة القارية هذا اŸوسسم بسسبب الÎاجع الكب ‘ Òمسستوى الكرة
ا÷زائرية.

حاوره :عمار حميسسي
و ⁄يفّوت حوحو الفرصصة ليؤوكد أان العودة القوية ألندية مصصر ،تونسس واŸغرب سصتقلّل كثÒا من حظوظ األندية ا÷زائرية
‘ تكرار سصيناريو الوفاق والتتويج بلقب رابطة ابطال افريقيا.
ويبقى تأالق األندية على اŸسصتوى القاري انعكاسس Ÿسصتوى الكرة ‘ هذا البلد حسصب حوحو الذي ضصرب مث Óبتأالق
اŸنتخبات اŸغاربية ‘ صصورة تونسس واŸغرب ،اضصافة ا ¤مصصر التي تأاهلت ا ¤اŸونديال.
«الشسعب» :كيف ترى حظوظ مولودية ا÷زائر ووفاق سسطيف ‘ اŸنافسسة القارية؟
حوحو :ل اعتقد ان مولودية ا÷زائر ووفاق سصطيف سصيجدان صصعوبة ‘ اŸرور من هذا الدور،
لكن األهم حسصب اعتقادي هو بلوغ مراحل متقدمة من اŸنافسصة القارية وهو األمر الذي سصيكون
صصعبا للغاية ‘ ظلّ العودة القوية ألندية تونسس،مصصر واŸغرب وهو األمر الذي لحظناه خÓل
النسصخة اŸاضصية Ÿنافسصة رابطة ابطال افريقيا ،والمور سصتكون اك Ìصصعوبة هذا اŸوسصم ‘
ظّل السصتعداد ا÷يد ألندية شصمال افريقيا عكسس الندية ا÷زائرية التي مازالت تعا Êمن سصوء
التسصي Òوهو األمر الذي انعكسس على مسصتواها القاري ،فالبلدان اÛاورة لنا تعيشس صصحوة
كروية عكسصها تأاهلها ا ¤اŸونديال ‘ ح ÚيÎاجع مسصتوى الكرة عندنا من فÎة ألخرى والنتائج
التي –ّققها الندية هو انعكاسس Ÿسصتوى اŸنتخب والدليل ما حدث اŸوسصم اŸاضصي.
@ هل أانت متشسائم بتكرار سسيناريو الوفاق؟
@@ من الصصعب اآلن على اي فريق جزائري التتويج برابطة ابطال افريقيا
وحتى كأاسس الكاف األمور الن اصصبحت صصعبة جدا ،ومعقدة على اŸسصتوى
القاري بسصبب التطور الذي تعرفه معظم األندية ‘ ح ÚنÓحظ الÎاجع
الرهيب ‘ مسصتوى األندية ا÷زائرية،لكن هذا ليسس معناه باسصتحالة
تكرار سصيناريو الوفاق والتتويج باللقب القاري ،بالعكسس انا ا“نى ذلك
لكن على ارضس الواقع سصيكون من الصصعب تكرار هذا األمر مرة اخرى
بسصبب الصصراعات اŸوجودة على مسصتوى األندية وايضصا على مسصتوى
الهيئات الرياضصية وهو األمر الذي يؤوكد حالة الÓاسصتقرار التي تعرفها
الكرة ا÷زائرية التي تأالقت خÓل فÎة السصتقرار وعندما تّوج الوفاق

كانت المور مهيكلة ومنظمة و ⁄نكن نسصمع باŸشصاكل اإلدارية والتنظيمية التي –دث اآلن.
@ كيف ترى حظوظ الوفاق هذا اŸوسسم؟
@@ وفاق سصطيف حاليا ّÁر بفÎة فراغ ،فالفريق فشصل ‘ –قيق النتصصار خÓل سصت مباريات على التوا‹ ،منها اقصصاء ‘
منافسصة الكأاسس ،وهذه النتائج تؤوكد ان الفريق مازال  ⁄يجد ضصالته رغم التعاقد مع اŸدرب القدير عبد ا◊ق بن شصيخة
الذي  ⁄يسصتطع ◊د اآلن وضصع بصصمته على الفريق وشصخصصيا شصاهدت الوفاق خÓل اŸباريات اŸاضصية واكتشصفت الÎاجع
الرهيب ‘ مسصتوى التشصكيلة وهو ما يؤوكد أانه سصيجد صصعوبة ‘ اŸنافسصة القارية،
ه - -ذا اŸوسص - -م رغ- -م أان- -ه Áت- -لك اÈÿة ل- -ه- -ذا ف- -ال- -وصص- -ول ا ¤دور
اÛموعات هو الهدف الول للفريق ثم تتضصح المور لكن
مباراة ودية:
حتى ‘ حال –قيق هذا الهدف سصيكون من الصصعب عليه
مقارعة الندية الكبÒة ‘ صصورة الهلي ،الÎجي
وحامل اللقب الوداد البيضصاوي.
@ ماذا عن مولودية ا÷زائر؟
@@ وضصعية مولودية ا÷زائر حسصب رأايي
افضصل من الوفاق رغم ان الفريق ينقصصه
سسيتقابل اŸنتخب ا÷زائري لكرة القدم مع نظÒه التانزا Êيوم
شص -يء ل ادري م -اه -و ،ل -ك -ن الم -ور ك-ل-ه-ا
لوŸبي  5جويلية (ا÷زائر) ‘ مباراة ودية
مضصبوطة ما عدا بعضس اÿلل يسصتطيع  22مارسس اŸقبل باŸلعب ا أ
اŸدرب حّ- -ل- -ه وب- -ا◊ديث ع -ن اŸدرب –ضسÒي -ة ل Ó-سس -ت -ح -ق -اق -ات ال -رسس-م-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،حسسب م-ا ع-ل-م ل-دى
اع -ت -ق -د ان ك -ازو Êف -رضس م -ن -ط-ق-ه ‘ الناخب الوطني رابح ماجر.
الفريق واصصبح Áتلك الثقة الغائبة عن وحسسب نفسس اŸصسدر ،سسيلعب الفريق الوطني ا÷زائري الذي فشسل
بن شصيخة وما لحظته انه رغم الهزÁة ‘ ال -ت -أاه -ل Ÿون -دي -ال روسس -ي -ا ال -ق -ادم ،م -ب -ارات Úأاخ-ري Úضس-د إاي-ران
‘ اŸدية ال انه بدا واثقا من فريقه والÈتغال على التوا‹ ‘ شسهري مارسس وجوان ‘ ،انتظار بر›ة
وحتى العÓقة مع الÓعب ⁄ Úتهتز وهو مباراة ودية أاخرى ضسد منافسس  ⁄يتحّدد بعد ‘ شسهر جوان أايضسا.
ويسستعد اÿضسر Ÿباراة ا÷ولة الثانية لتصسفيات كأاسس إافريقيا -
م -ا ي -ؤوك -د ال -ع-م-ل ال-ق-اع-دي ال-ذي ق-ام ب-ه
 2019اŸقررة ضسد غامبيا ‘ شسهر سسبتم ÈاŸقبل ببا‚ول.
بالنسصبة ‹ مسصتوى الفريق سصيكون افضصل
أام-ا م-ن-ت-خ-ب-ا إاي-ران والÈت-غ-ال ،ف-يسس-ت-ع-دان ل-لمرحلة النهائية
بكث ÒاŸوسصم اŸقبل لو اسصتطاع ضصم لعب او
Ÿونديال  2018 -بروسسيا.
اث- -ن Úا ¤وسص- -ط اŸي- -دان ،خ- -اصص -ة ان ت -واج -د
لي -راÊ
‘ م - - -ون - - -دي- - -ال  ،2018 -ي- -ت -واج -د اŸن -ت -خ -ب -ان ا إ
ك-ازو Êاضص-اف ال-ك-ث Òل-ل-ف-ري-ق م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-نية
والÈتغا‹ ضسمن اÛموعة الثانية التي تضسمّ أايضسا
واع -ت -ق -د ان اŸوسص -م اŸق -ب -ل سص -ي -ك -ون م-ه-م ب-ال-نسص-ب-ة
إاسسبانيا و Ÿغرب.
ل -ل -م -ول -ودي -ة ‘ ح -ال اسص -ت -ث -م -ر ج -ي -دا ‘ فÎة الن-ت-ق-الت
الصصيفية.

«اÿضسر» يواجهون تانزانيا يوم
 ٢٢مارسس با÷زائر

«الشس -عب» :ل -ل -م -وسس -م ال -ث -الث ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ال-ع-م-ي-د
لفريقية ،لكن هذه اŸرة اŸوعد
يشسارك ‘ اŸنافسسة ا إ
لفريقية؟
لبطال ا إ
سسيكون مع العودة لرابطة ا أ
زيدان ميباراكو  :صصحيح اŸوعد هذه اŸرة مع أاكÈ
منافسصة إافريقية ‘ كرة القدم وهي رابطة األبطال ،منافسصة
كبÒة وعريقة ويشصارك فيها كÈى فرق القارة السصمراء ،نحن
اآلن مطالبون بالدخول بقوة ‘ هذه اŸنافسصة والتأاهل على
األقل إا ¤دور اÛموعات وبعدها سصيتّم –ديد أاهداف
أاخرى بالنسصبة لنا ‘ باقي مشصوارها مثلما فعلناه اŸوسصم
اŸنقضصي ‘ كأاسس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم ،كما
قلت هذا اŸوسصم الثالث على التوا‹ الذي تشصارك فيه
اŸولودية ‘ اŸنافسصة القارية ‘ ،اŸوسصم األول ”ّ إاقصصاء
الفريق من الدور التمهيدي ،واŸوسصم اŸاضصي بلغنا الدور
ربع النهائي وا÷ميع يعرف كيف ”ّ إابعادنا من اŸنافسصة،
وهذا اŸوسصم نحن نعّول على الذهاب إا ¤أابعد نقطة ‡كنة
وŸا ل التتويج بالكأاسس الغالية التي ينتظرها األنصصار منذ 42
سصنة.
لن كسسبتم الكث Òمن اÈÿة القارية خصسوصسا
@ا آ
أان غ-ال-ب-ي-ة ال-ت-ع-داد  ⁄ي-ت-غّ-ي-ر وّ” ت-دع-ي-م ال-فريق
لسسماء فقط؟
ببعضس ا أ
@@ بطبيعة ا◊ال ،الفريق اآلن Áلك الكث Òمن اÈÿة
القارية سصواء مع الفرق أاو اŸنتخبات الوطنية ،و‘ تعداد
اŸولودية هناك إال الثÓثي (بوÿوة ،اŸؤوذن ،وبالغ) الذين ل
Áل -ك -ون اÈÿة ال -ق -اري -ة وال-ب-ق-ي-ة ك-ل-ه-م ل-ع-ب-وا ال-ع-دي-د م-ن
اŸب -اري-ات ع-ل-ى الصص-ع-ي-د ال-ق-اري ،وال-ث-ن-ائ-ي (أام-ادا ودي-ن-غ)
قدموا من إافريقيا ويعرفون ظروفها جيدا ،كما أان «أامادا»
ي-ل-عب دائ-م-ا ب-أال-وان اŸن-ت-خب اŸل-غ-اشص-ي ول-دي-ه ال-ك-ث Òم-ن
اÈÿة مع شصبيبة القبائل ووفاق سصطيف و‘ هذا اللقاء
بنسصبة كبÒة لن يكون حاضصرا ‘ اللقاء بسصبب اإلصصابة التي
تلقاها ،و»دينغ» رغم صصغر سصنه إال أانه لعب أابان بأانه يتمتع
Óسصف سصنفتقد ÿدماته ‘ هذا الدور
بإامكانيات كبÒة ول أ
األول كونه غ Òمؤوهل لكنه سصيكون معنا بداية من الدور
اŸق -ب-ل ،ا÷م-ي-ع ي-ع-رف ال-ظ-روف ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ال-ف-ري-ق ‘
إافريقيا ويعرفون تعب السصفريات ،وظروف اإلقامة وغÒها
من األمور التي سصتكون ‘ صصا◊نا هذا اŸوسصم بإاذن الله من
أاجل –قيق نتائج أاك Èمن التي حققناها اŸوسصم اŸاضصي،
الظروف ‘ مولودية ا÷زائر أافضصل من فرق أاخرى ألننا
نتنقل ‘ طائرة خاصصة ذهابا وإايابا ،ويتم توف Òلنا كل
أاسصاليب النجاح اآلن نتمنى أان نكون ‘ يومنا أامام فريق
«أاتوهو».

سسم Òعيبود لـ «الشسعب»:

وفاق سصطيف الذي تّوج اŸوسصم اŸاضصي
ب -ل -قب ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ي-دخ-ل راب-ط-ة
الأبطال الفريقية Ãباراة الذهاب اأمام
نادي ريال بانغي من افريقيا الوسصطى
ب-ه-دف –ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة ك-بÒة ‘ م-ي-دان-ه
ال -ت -ي تسص -م -ح ل -ه تسص -ي Òل -ق-اء ال-ع-ودة ‘
ظروف مريحة ،خاصصة واأن المكانيات
ال -ك -بÒة ل -ل -وف -اق وال -ت -ع-داد الÌي ال-ذي
يزخر به قد يعطيه نقاطا اإضصافية على
اŸيدان للوصصول ا ¤الهدف اŸسصطر من
هذه اŸواجهة الأو.¤
ورغم ذلك ،فاإن ظروف دخول الوفاق
لهذه اŸنافسصة ليسصت سصهلة هذا اŸوسصم
‘ ظّل الصصعوبات التقنية التي وجدها
الفريق منذ عدة اأسصابيع والتي اأثّرت على
ت -رت -ي-ب-ه ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن ج-ه-ة
واأقصصي من منافسصة كاأسس ا÷مهورية.
وق -د ت -ك -ون اŸن -افسص -ة ال -ق -اري-ة ف-رصص-ة
لسصتعادة الثقة و–قيق نتيجة مرضصية
ت -ك -ون Ãث -اب -ة «ال -ط -ف -رة» ال -ت -ي تسص -م-ح
لÓعب Úوالطاقم الفني العمل ‘ ظروف

اأحسصن من الناحية اŸعنوية ،ل سصيما واأن
التعادل الذي عاد به الوفاق من بشصار
اأم - -ام شص - -ب- -ي- -ب- -ة السص- -اورة ‘ ال- -راب- -ط- -ة
اÎÙفة الأو ¤كان له اأثرا اإيجابيا على
الفريق الذي اسصتطاع اأن يوّقف النزيف
بعد  3انهزامات متتالية.

الذين تاألقوا ‘ اŸدة الأخÒة ،ولو اأن
التشصكيلة سصتعرف بعضس التغيÒات بسصبب
م- -ع -ان -اة ب -عضس ال Ó-ع -ب Úم -ن اإصص -اب -ات
ﬂت- -ل- -ف- -ة حسصب الأصص- -داء ال- -واردة م -ن
سصطيف  ..كما اأن الوفاق سصيلعب مباراة
الغد بدون حضصور ا÷مهور‡ ،ا قد يوؤثر
على ا÷و العام للمباراة ،لأن ا÷مهور
ي- -ع- -د ع -نصص -را اأسص -اسص -ي -ا ‘ اŸق -اب Ó-ت
ويعطي نكهة خاصصة للمنافسصة ،ل سصيما
‘ اŸواعيد القارية.
اŸه -م اأن ال -وف -اق سص -ي -ع -م -ل ع-ل-ى كسصب
اأحسصن نتيجة ‡كنة Ÿواصصلة اŸغامرة
ال -ق -اري -ة ال -ت-ي ت-ب-ق-ى ال-ه-دف الأسص-اسص-ي
للفريق هذا اŸوسصم.

ا ¤راب- -ط- -ة الأب- -ط- -ال ،ب- -ع- -د اأن خ- -اضس
اŸوسصم اŸاضصي منافسصات كاأسس الكاف.
اأنصصار الفريق العاصصمي ينتظرون الكثÒ
م -ن زم Ó-ء حشص -ود ،ب -ال -رغ -م م-ن ال-ت-عÌ
الأخ ‘ Òالرابطة اÎÙفة الأو ¤اأمام
اأوŸبي اŸدية والذي اأّثر على حظوظ
الفريق ‘ اللعب على لقب البطولة ولو
اأن اŸنافسصة ما زالت طويلة.
وبالنسصبة Ÿباراة يوم الغد سصيعول كازوÊ
على تشصكيلة متوازنة اأثبتت قوتها على
مسصتوى كل اÿطوط بداية من حراسصة
اŸرم- -ى اأي -ن سص -ت -ك -ون Œرب -ة شص -اوشص -ي
اأسص -اسص -ي -ة Ÿن-ح ال-ث-ق-ة الÓ-زم-ة لÓ-ع-بÚ
الأخرين..
وقد ل يكتفي الطاقم الفني للمولودية
بـ «–صص »Úخ -ط -ي ال -دف -اع وال-وسص-ط،
واإ‰ا ﬁاول- -ة ال- -ذه- -اب ا ¤ال- -ه -ج -وم
ومباغتة اŸنافسس كون «العميد» Áلك
لع -ب Úم -ه -اري Úع -ل -ى غ -رار ن -ق-اشس،
سصويبع ،تبي  ‘ ...ح Úسصيغيب كل من
بوهنة ،بدبودة وديانغ عن اŸباراة.
واعتمد كازو Êعلى بعضس اŸعلومات

Ÿع -رف -ة مسص -ت -وى وط -ري-ق-ة اأداء ن-ادي
اأوت- -وه- -و ال- -ذي ي- -ح -ت -ل ري -ادة ت -رت -يب
ال-ب-ط-ول-ة ال-ك-ون-غ-ول-ية ويضصم  5لعبÚ
دول -ي Úشص -ارك -وا م -وؤخ -را ‘ ال -ب -ط-ول-ة
الفريقية لÓعب ÚاÙلي‡ ،Úا يعني
اأن هذا الفريق Áلك اإمكانيات كبÒة.
ك- -م- -ا اأن ال- -ن -ادي ال -ك -ون -غ -و‹ «درسس»
اŸول - -ودي - -ة بشص- -ك- -ل ك- -ب Òم- -ن خÓ- -ل
اŸعلومات التي دّونها مدربه الفرنسصي
«جوليان ميتي» الذي تنقل شصخصصيا اإ¤
ملعب  5جويلية وتابع اإحدى مقابÓت
ال -ع -م -ي-د ،الأم-ر ال-ذي اأع-ط-ى ل-ه روؤي-ة
اأحسصن Ÿنافسصه ،حسصب ما صصّرح به
لوسصائل العÓم.
وÁك -ن ال -ق-ول ،اإن اŸول-ودي-ة –سص-نت
ك -ثÒا م -ق -ارن -ة ب-اŸوسص-م اŸاضص-ي م-ن
خÓ- -ل مشص- -روع ال- -ل- -عب ال- -ذي ق- -دم -ه
اŸدرب ك -ازو Êال -ذي اأع -ط -ى ت -وازن -ا
حقيقيا للتشصكيلة التي باإمكانها خوضس
غمار اŸنافسصة بشصكل اأفضصل  ..وهذا
ال-ه-دف ّÁر ح-ت-م-ا ب-ت-ح-ق-ي-ق ان-طÓ-قة
موفقة ‘ هذه اŸنافسصة.

يا

13

@ با◊ديث عن فريق «أاتوهو» هل “لكون معلومات
عنه؟
@@ فريق «أاتوهو» منافسس ‚هله ول نعرف عليه الكث Òمن
األمور ،كل ما نعرفه هو أان البطولة الكونغولية تتواجد ‘
بداية اŸوسصم ،وفريق «أاتوهو» ◊ّد اآلن لعب  3مباريات وفاز
بها كلها ،وسصجل  10أاهداف كاملة و ⁄يتلَق أاهداف كثÒة،
كما أان اŸعلومات التي قدمتها لنا اإلدارة تقول بأان لديهم
خ -ط دف-اع ق-وي وم-ه-اج-م-ون ي-ت-م-ي-زون ب-السص-رع-ة ،ك-ل ه-ذه
اŸعطيات تؤوكد بأان الفريق اŸنافسس قوي وÁلك لعبÚ
‡يزين كما أانه حاليا لديه معنويات مرتفعة وسصيخوضس
اŸواجهة أامامنا بكل قوة ،لكننا ﬁضصرون كما ينبغي لهذه
اŸواج-ه-ة وسص-ن-ت-ن-ق-ل إا ¤ال-ك-ون-غ-و م-ن أاج-ل ال-ع-ودة ب-ن-ت-يجة
اي -ج -اب -ي -ة م-ن أاج-ل ل-عب م-واج-ه-ة ال-ع-ودة Ãل-عب  5جويلية

األوŸبي بأاقل ضصغط من أاجل ضصمان ورقة التأاهل إا ¤الدور
اŸقبل ،ما Áكنني قوله هو أان كل التعداد يفكر ‘ رابطة
األبطال اإلفريقية منذ بداية اŸوسصم وبإاذن الله سصندخلها
بقوة.
لخÒة انهزمتم أامام أاوŸبي اŸدية،
@ ‘ اŸواجهة ا أ
أالن تؤوثر عليكم هذه الهزÁة؟
@@ ل أابدا ،اŸباريات تختلف واŸنافسس يختلف وا◊افز
يختلف أايضصا ،كما أان اŸنافسصت Úل عÓقة لهما ببعضصهما
البعضس ،الهزÁة أامام أاوŸبي اŸدية جاءت ‘ وقتها ألنها
جاءت بعد سصلسصلة  8مباريات دون هزÁة ،وصصفعة اŸدية
سصتوقظنا لكي نضصع األرجل على األرضس ونواصصل العمل من
أاجل حصصد ثمار ذلك ‘ نهاية اŸوسصم الكروي ،اآلن ما
Áكنني أان أاقوله لك سصنصصارع بقوة على لقب البطولة إا¤
آاخر جولة ،وإاذا  ⁄نتمكن من التتويج باللقب سصنعمل على
إانهاء اŸوسصم على األقل ‘ اŸركز الثا Êالذي سصيضصمن لنا
مشصاركة ‘ منافسصة رابطة األبطال اإلفريقية ،ألنه كما قلت
‹ منذ قليل اŸولودية تشصارك للموسصم الثالث على التوا‹ ‘
اŸنافسصة القارية ،واألمر الوحيد الذي يضصمن األلقاب ألي
فريق كان هو الحتكاك الدائم بهذه اŸنافسصات واŸشصاركة
الدورية لكسصب أاك ÌخÈة ومباريات ‘ األرجل ،مثلما قام به
فريق وفاق سصطيف إا ¤أان تّوج برابطة األبطال اإلفريقية ‘
السصنوات األخÒة ،وللعودة إا ¤سصؤوالك الهزÁة أامام اŸدية
لن تؤوثر ‘ الفريق أابدا وسصنلعب مواجهة «أاتوهو» بكل قوة.
@ رجعت إا ¤مسستواك السسابق هذا اŸوسسم بدليل أان
اŸدرب «كازو »Êاعتمد عليك كثÒا؟
@@ اŸوسصم اŸنقضصي عانيت األمرين وكنت ‘ الكث Òمن
األحيان خارج حسصابات الطاقم الفني و‘ بداية اŸوسصم
ا◊ا‹ كذلك ،والفرصس التي منحها ‹ الطاقم الفني بقيادة
اŸدرب «كازو ⁄ »Êتكن مقنعة كثÒا وهو ما جعله يجّرب
الكث Òمن الÓعبﬁ ‘ Úور الدفاع إا ¤أان اسصتقر على
وضص -ع-ي أاسص-اسص-ي-ا وا◊م-د ل-ل-ه ب-ع-ودت-ي إا ¤أاج-واء اŸن-افسص-ة
عدت إا ¤مسصتواي ا◊قيقي ولعبت مباريات قوية وسصاهمت
مع زمÓئي ‘ كل النتائج التي حققناها ،وهو ما رفع من
معنوياتي كثÒا خصصوصصا أان اŸدرب اآلن يعتمد علّي كثÒا
مقارنة باŸوسصم اŸنقضصي الذي كنت أافكر فيه بطلب ورقة
تسصريحي من الفريق لتغي Òاألجواء والتعاقد مع فريق آاخر
Áنح ‹ فرصصة اللعب أاك ،Ìلكن ا◊مد لله الذي صصÈت
وواصص -لت ال -ع -م -ل ب-ق-وة وك-م-ا ي-ق-ال ع-ن-دم-ا ب-اŸث-ل ال-ع-ام-ي
«الصصابر ينال» وا◊مد لله نلت اآلن ثقة اŸدرب وا÷مهور
ولن أاتوقف هنا سصأاواصصل العمل لكي أاحافظ على مكانتي
األسصاسصية خصصوصصا أان ‘ الفريق لعب‡ Úيزين وÁلكون
الكث Òمن اÈÿة.

«اŸنافسسـة األفريقيـة هدفن ـا الرئيسس ـي ‘ هذا اŸوسس ـم»
حاورته :نبيلة بوقرين
أاكد صسانع أالعاب فريق
«الشس - -عب» :ه - -ل أان - -ت - -م
وفاق سسطيف سسمÒ
ج- -اه- -زون م- -ن أاج -ل
صس به
عيبود ‘ حوار خ ّ
ب - -داي - -ة اŸغ - -ام- -رة
جريدة «الشسعب» أانهم
لفريقية؟
جاهزون من أاجل –قيق ا أ
نتيجة إايجابية ‘ اŸواجهة سس -م Òع -ي-ب-ود:
اŸهمة التي سستجمعهم غدا مع أاك - - -ي- - -د ن- - -ح- - -ن
نادي أاوŸبيك بانغي ‡ثل جاهزون
أافريقيا الوسسطى ‘ الدور ون-واصص-ل ال-ع-م-ل
التمهيدي ضسمن منافسسة رابطة ب -ك-ل ج-دي-ة م-ن
أابطال أافريقيا خاصسة ‘ لقاء الذهاب أاج- - -ل ضص- - -م- - -ان
الذي سسيكون بعاصسمة الهضساب قبل شسّد أافضص -ل إاسص -ت-ع-داد
الرحال إا ¤أادغال القارة لضسمان Ÿواج - -ه- -ة ال- -دور
ال- -ت -م -ه -ي -دي ال -ت -ي
لنهم يعرفون
اللعب دون ضسغط أ
حجم اŸسسؤوولية لتدارك مرحلة
سصتجعمنا هذا األحد
الفراغ التي ّÁر بها النسسر
مع نادي ريال بانغي من
لسسود ‘ هذه الفÎة.
ا أ
أافريقيا الوسصطى رغم أاننا ل
نعرف عن منافسصنا أاشصياء كثÒة،
إال أان -ن-ا سص-ن-دخ-ل م-ب-اراة ال-ذه-اب ب-ك-ل
عزÁة وإارادة للفوز بنتيجة مريحة قبل التنقل إا¤
أافريقيا الوسصطى إاضصافة إا ¤أاننا سصنسصتغل اÈÿة التي Áلكها
الÓعبون على الصصعيد القاري لصصنع الفارق.
لمور التي تركزون عليها ‘ التحضسÒات؟
@ ما هي ا أ
@@ الفريق يعمل بشصكل عادي ونرّكز على كل ا÷وانب من
أاجل ضصمان أافضصل إاسصتعداد للمباراة بعدما إاسصتفدنا من يومي
راحة إاسصÎجعنا خÓلها األنفاسس ثم عدنا إا ¤التحضصÒات من
جديد Ãلعبنا ول يوجد برنامج خاصس ،ولكن هناك عزÁة
وإارادة كبÒة –ذوا الÓعب Úمن أاجل الفوز باللقاء للعودة إا¤
سصكة اإلنتصصارات من جديد لتدوين مرحلة جديدة ألننا فريق
التتويج واأللقاب.
@ ما هو هدفكم من اŸنافسسة القارية ‘ هذا اŸوسسم؟
@@ اÛموعة تركز كثÒا على اŸنافسصة األفريقية ألنها
هدفنا ‘ هذا اŸوسصم وسصنقدم كل ما علينا من أاجل الذهاب
بعيدا و–قيق اللقب بعدما فعلها الوفاق ‘ ،2014ولهذا نريد اإلنتصصار
‘ لقاء الذهاب ألن اŸباراة األو ¤جّد مهمة على معنويات الفريق

لكسصب الثقة ألننا نعرف جيدا أاننا نواجه صصعوبات عندما نتنقل إا ¤أادغال
أافريقيا ولهذا نريد حسصم األمور ‘ الديار بحول الله كما أانني أاملك Œربة
على الصصعيد األفريقي وسصأاعمل على مسصاعدة زمÓئي.
@ لكن الوفاق يتقن التعامل مع اŸباريات خارج الديار؟
@@ سصنتعرف على منافسصنا ‘ لقاء الذهاب وهذا أامر جد مهم من أاجل
تسصي Òمباراة العودة بطريقة أافضصل و معنويات عالية ،وهناك نقطة جّد
” توسصيعه وسصيسصاعدنا كثÒا على
مهمة ‘ هذه اŸرة ألن ملعب  8ماي ّ
تقد Ëلقاء ‘ اŸسصتوى العا‹ عكسس ما كان عليه ا◊ال ‘ السصابق عندما
كان صصغ Òا◊جم ،إاضصافة إاŒ ¤ديد األرضصية والتي سصتسصمح لنا باللعب
بأاك Ìراحة وكل هذه النقاط لها تأاث Òعلى طريقة اللعب وعندما يكون
اŸلعب Ãقاييسس عاŸية أاكيد أانه سصيشصجع الÓعب Úعلى تقد Ëاألفضصل،
ولهذا فإان الوفاق ‘ اŸوسصم ا◊ا‹ سصيكون ‘ اŸوعد من أاجل الذهاب
بعيدا قاريا.
لخÒة التي سسجلها الوفاق؟
@ كيف تعلق على النتائج ا أ
@@ صصحيح الوفاق ّÁر ‘ هذه الفÎة Ãرحلة فراغ وهذا أامر عادي
ويحدث بالنسصبة لكل الفرق بالرغم من اإلنطÓقة ا÷يدة لنا ‘ البطولة إال
أاننا تراجعنا قلي ‘ ÓالÎتيب العام ‘ العودة ،ولكن األمور حسصابيا ⁄
–سصم ‘ هذا ا÷انب وبإامكاننا العودة ‘ قادم ا÷ولت ،أاما بالنسصبة
لكأاسس ا÷همورية ا÷ميع شصاهد كيف خرجنا ،ولهذا سصÎكز على اŸنافسصة
األف -ري -ق -ي -ة م -ن أاج -ل ال -ت -دارك وال-ع-ودة إا ¤ال-ط-ري-ق الصص-ح-ي-ح ‘ ق-ادم
اŸباريات.
لضسافة التي جاء بها بن شسيخة؟
@ ما هي ا إ
@@ اŸدرب بن شصيخة تو ¤قيادة الفريق ‘ مرحلة صصعبة جدا ولكننا
واثقون من قدراته ألنه Áلك اÈÿة والتجربة التي سصتسصاعده ‘ إاعادة
األمور إا ¤الطريق الصصحيح ‘ اŸباريات القادمة ،ونحن الÓعبون نعمل
معه بكل جدية وسصنسصاعده على –قيق نتائج إايجابية مسصتقب ،Óحيث
ركزنا كثÒا على العمل التكتيكي وقوة الفريق تكمن ‘ اللعب ا÷ماعي
وسصنكون يّد واحدة مسصتقب Óحتى نعود إا ¤منصصة التتويج من جديد ألن
النادي دائما ينهي اŸوسصم بلقب وهذه أاصصبحت عادة بالنسصبة لنا.
@ ما هو تعليقك على غياب ا÷مهور عن لقاء الذهاب؟
Óسصف ا÷مهور لن يتمّكن من التواجد ‘ اŸدرجات مثلما تعودنا
@@ ل أ
بسصبب العقوبة اŸسصطلة عليه من اإل–اد األفريقي للعبة ما يعني أاننا
سصنلعب من دون دعم الÓعب  ،12ولكن نعده أاننا سصنحقق نتيجة إايجابية
إلسصعاده ألننا ‰لك جمهورا من ذهب ودائما يقف إا ¤جانبنا ويسصاندنا ‘
كل األوقات وسصيكون حاضصرا ‘ اŸباريات القادمة.

رابح قمـ ـ ـ ـ ـوح  ..صساح ـ ـ ـب
«القدم اليسسرى السسحريـ ـة»

بقلم  :حامد حمور

راب -ح ق -م -وح ،صس-احب ال-يسس-رى السس-ح-ري-ة ي-ع-د م-ن
ضسمن اŸهاجم ÚاŸمّيزين الذين تركوا بصسماتهم ‘
مسسÒت -ه -م ال -ك -روي -ة ،ح -يث ق -دم ف -ن -ي-ات م-ع-تÈة
كمهاجم أايسسر ووسسط ميدان من خÓل امكانياته
وذك-ائ-ه ‘ ت-ق-د Ëال-ك-رات «السس-اخ-ن-ة» للمهاجم،Ú
ا ¤ج -انب ام-تÓ-ك-ه لـ»ا◊سس ال-ت-ه-دي-ف-ي»  ..وخÒ
دليل على ذلك أانه تّوج بلقب أاحسسن هداف للقسسم
لول والثا ‘ Êسسبعينيات القرن اŸاضسي.
ا أ
ول -ع ّ-ل عشس -اق ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة وف-ري-ق م-ول-ودي-ة
قسس -ن -ط -ي -ن -ة بصس -ف -ة خ -اصس-ة ي-ت-ذك-رون ال-ل-ح-ظ-ات
ال-ك-بÒة ال-ت-ي «صس-ن-ع-ه-ا» ق-م-وح ال-ذي سس-اه-م بشس-كل
ك - -ب ‘ Òال - -ن - -ت - -ائ - -ج اŸم ّ- -ي - -زة ل - -ن - -ادي اŸول - -ودي - -ة
القسسنطينية رفقة لعب Úأاخرين أامثال كروكرو،
فندي ،عدل Êحيث نشّسط الفريق اŸذكور نهائيÚ
ل-ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ( 1975و  )1976أام- -ام ك- -ل م -ن
مولودية وهران ومولودية ا÷زائر على التوا‹ ..
Óسس-ف الشس-دي-د  ⁄ي-ب-تسس-م ا◊ظ ل-ل-ف-ريق الذي
ول -أ
ك -ان ي-ل-عب ك-رة ج-م-ي-ل-ة سس-م-حت ل-ه ب-ال-ت-م-وق-ع بÚ
لندية الكبÒة ‘ ا÷زائر .
ا أ
راب -ح ق-م-وح م-ن م-وال-ي-د  21ج-ان-في Ã 1952دينة
لصس-اغ-ر
ع -ن -اب -ة ،ب -دأا مشس -واره ال -ك -روي ‘ صس -ن-ف ا أ
بفريق «ريد سستار» عنابة ‘ عام  1966حيث مكث
معه ا ¤غاية  1969أاين انتقل ا ¤فريق مولودية
قسسنطينة لتبدأا اŸغامرة اŸمّيزة ،حيث أاصسبح يقدم
مسس-ت-وي-ات ك-بÒة ج-ع-ل-ت-ه ي-ل-تحق بالفريق الوطني
لواسس-ط  ..ق-ب-ل أان ي-ت-م اسس-ت-دع-اؤوه
Óشس -ب -ال ث-م ا أ
ل -أ
Óك-اب-ر ع-ام  .. 1972وه- -و
ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
اŸوسس -م ال -ذي ت ّ-وج ب -ل -قب أاحسس -ن ه -داف ل-ل-ب-ط-ول-ة
بحصسيلة بلغت  24هدفا ،كون فريق «اŸوك» كان
يلعب كرة هجومية جميلة.
حّقق قموح نتائج باهرة مع ناديه قبل أان يختار
ال-ت-ج-رب-ة الحÎاف-ي-ة ،ح-يث ان-ت-ق-ل ا ¤ن-ادي ن-يم
الفرنسسي ‘ موسسم  1976ـ  ،1977حيث أاصسبح لعبا
أاسساسسيا لهذا النادي وسسجل أاهدافا عديدة  ..وبقي
‘ ه -ذا ال -ف -ري-ق ا ¤غ-اي-ة  1982ل-ي-ن-تقل ا ¤نادي
غ -رون -وب -ل ال -ف-رنسس-ي ال-ذي ل-عب ‘ صس-ف-وف-ه Ÿوسس-م
واحد قبل –وله ا ¤نادي غانغامب  ..كما لعب
ق -م -وح ل -ن -ادي اي -و Êوأاوسس-ي-ز ،ح-يث أان-ه-ى مشس-واره
الرياضسي بهذا النادي عام .1986
لن-دي-ة ،ف-إان
وب -اŸوازاة م-ع مشس-واره ع-ل-ى مسس-ت-وى ا أ
قموح لعب للفريق الوطني حوا‹  50مباراة وكان
لسساسسية التي حّققت أاول تأاهل
ضسمن التشسكيلة ا أ
ل -ل -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي Ÿون -دي -ال اسس-ب-ان-ي-ا ‘ اŸب-اراتÚ
لخÒت Úأام - -ام ن - -ي - -جÒي - -ا ع - -ام  1981و ح- -ق -ق
ا أ
«اÿضس -ر» ت -أاشسÒة حضس -ور م-ون-دي-ال  .. 1982و⁄
يكن رابح قموح ‘ قائمة الÓعب Úالذين شساركوا ‘
لول للمنخب ا÷زائري.
اŸونديال ا أ
Óشس-ارة ،ف-إان ق-م-وح سس-ج-ل  7أاه-داف م-ع ال-فريق
ول -أ
ال -وط -ن -ي ‘ مشس -واره ال -ذي اع-ت-م-د ع-ل-ي-ه خÓ-ل-ه ج-ل
اŸدرب Úالذين تعاقبوا على «اÿضسر» لتنشسيط ا÷هة
اليسسرى للهجوم بفضسل فنياته وسسرعته الفائقة أاين
ك- -ان يصس -عب م -ن م -ه -م -ة اŸداف -ع ÚاŸن -افسس Úب -ل -ع -ب -ه
السسريع وفتحاته الدقيقة نحو منطقة ا÷زاء.
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للّرابطـ ـ ـ ـ ـة األو ¤م ـ ـ ـ ـ ـ ـوبيليسس
ا÷ولـ ـ ـ ـ ـة
«ألكناري» أأمام حتمية ألفوز على «ألنصضرية» لتفادي أأ’سضوأأ
تسستكمل اليوم

»°ù«ªM QÉªY

مباريات ا÷ولة ال ١9
يتطّلع فريق شسبيبة القبائل ◊ل عقدة ملعب أاول نوفم Èمن خÓل
’و ¤موبيليسس ،حيث الفوز على نصسر حسس Úداي ‘ اŸباراة التي سستحدد بنسسبة كبÒة
للرابطة ا أ
يواجه شسبيبة القبائل فريق نصسر مسستقبل اŸدرب سسعدي الذي أاصسبح ل يلقى الجماع لدى أانصسار
الفريق.
حسس Úداي ،فيما يحل دفاع
و ⁄يحّقق اŸدرب اıضسرم نتائج جيدة مع الفريق ،وهو ما
تاجنانت ضسيفا على مولودية
جعل األنصسار يتشساءمون حول مسستقبل الفريق ،خاصسة أاّنه مقبل
وهران ‘ مباراة ’ تقبل
على مواجهة صسعبة أامام نصسر حسس Úداي الطامح هو اآلخر للعودة
بنتيجة إايجابية.
القسسمة على اثن.Ú
ويراهن اŸدّرب سسعدي على حيوية الÓعب Úمن أاجل صسنع الفارق وقيادة
الفريق إا ¤بّر المان بسسبب تعّقد وضسعيته على مسستوى جدول الÎتيب ،حيث
أاصسبح مطالبا بالفوز من أاجل ا◊فاظ على حظوظه ‘ ضسمان البقاء.
وسستعرف مواجهة النصسرية بنسسبة كبÒة مشساركة اŸدافع بلكالم الذي بدا جاهزا
ÿوضس غمار اŸنافسسة الرسسمية ،وهو ما قد يزيد من قوة الفريق خاصسة ‘ اÿط
اÿلفي الذي تعرضس للعديد من النتقادات.
باŸقابل سسيكون مدرب نصسر حسس Úداي بÓل دزيري أامام فرصسة للتأاكيد من جديد
من خÓل العودة بنتيجة ايجابية من تيزي وزو يعقد بها أاك Ìوضسعية «الكناري»،
خاصسة أان الفريق تعود على –قيق نتائج إايجابية هناك.
واسستطاع دزيري –قيق نتائج إايجابية مع النصسرية ،وهو ما جعل ا÷ميه يرشسحه
لتحقيق الفوز على شسبيبة القبائل Ãا أان لعبيه سسيسستغلون الضسغط اŸفروضس على
اŸنافسس لتحقيق الفوز.
ويسستقبل مولودية وهران فريق دفاع تاجنانت وهدفه الفوز من أاجل القÎاب أاكÌ
من فرق اŸقدمة ،خاصسة أان النتائج األخÒة سساهمت ‘ ارتقائه على مسستوى سسلم
الÎتيب ،وهو المر الذي أاراح األنصسار.
ويراهن «ا◊مراوة» على مواجهة دفاع تاجنانت من أاجل –قيق النقاط الثÓث
ومواصسلة النتائج ا÷يدة رغم خيبة القصساء من منافسسة كأاسس ا÷مهورية أامام
مولودية بجاية ،وهو ما أاحبط معنويات الÓعب.Ú
ول Áتلك دفاع تاجنانت خيارا آاخر غ– Òقيق الفوز من أاجل –سس ÚاŸرتبة التي
يتواجد فيها بعد أان سساهمت النتائج السسلبية األخÒة ‘ تراجعه واقÎابه من الفرق
اŸهددة بالسسقوط إا ¤الرابطة الثانية.
الÈنامج
شسبيبة القبائل  -نصسر حسس Úداي ١٦ : ٠٠ .......................
مولودية وهران  -دفاع تاجنانت ١٦ : ٠٠ .......................

البطولـــــــــة ا’فريقيــــة للمصسارعـــــة

أŸنتخ ـ ـ ـب ألوطنـ ـ ـ ـ ـي يضضيـ ـ ـ ـ ـ ـف  6ميدأليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات لرصضي ـ ـ ـ ـده
اأثرى اŸنتخب الوطني ا÷زائري للمصسارعة
اŸشسÎكة (اأشسبال  -ذكور/مصسارعة حرة)،
مسساء اÿميسس ،رصسيده بسست ميداليات
جديدة ،منها ذهبيت ÚوفضسيتÚ
وبرونزيت ‘ Úمنافسسات اليوم الثا Êمن
بطولة افريقيا اŸصسارعة اŸتواصسلة
فعالياتها Ãديتة بورت هاكورت (نيجÒيا).
وكان ك Óمن اسسامة لعريبي ‘ وزن ( ٥٥كلغ) وبن
فرج الله فا— ‘ وزن ( ٨٠كلغ) ،صساحبا الذهبي
فيما اأضساف نور السسÓم بوراسس(  ١١٠كلغ) واأشسرف

ريال مدريــد

ك- -ل- -غ) فضس- -ي- -ت .Úاأم- -ا اŸي -دال -ي -تÚ
ج ز ا ر (٦ ٠
الÈونزيت Úفكانتا من نصسيب ﬁمد بن Òﬁيز
( ٤٨كلغ) وشسعيب عبد الرحمان صسحراوي ( ٦٥كلغ).
واإث -ر م-ن-افسس-ات ال-ي-وم ال-ث-ا Êاıصسصس-ة ل-ف-ئ-ت-ي
الأشسبال والشسبÓت ،بلغ ›موع رصسيد ا÷زائر ١3
ميدالية ( ٥ذهبيات و ٤فضسيات و ٤برونزيات).
وكان اليوم الول الذي خصسصس يوم الربعاء لفئتي
الشسبال والشسبÓت (اغريقية -رومانية) .قد مّكن
العناصسر ا÷زائرية بحصسد سسبع ( )٧ميداليات منها
اثنت Úمن اŸهد النفيسس واثنت Úمن الÈونز.
وت ّ-و ج اŸصس -ارع -ون ا÷زائ-ري-ون ‘ ف-ئ-ة الأشس-ب-ال

(مصسارعة اإغريقية -رومانية) بخمسس ميداليات
(ذهبيتان وفضسيتان وبرونزية واحدة) ،حيث عادت
ال -ذه -ب -ي-ت-ان Ùم-د يسس Úري-دي ( ٤٨ك-ل-غ) وفادي
روباح ( ٨٠كلغ) ،وفاز من جهتهما عمران شسراد (٤٥
ك- -ل- -غ) واح- -م -د ع -ب -د ا◊ك -ي -م م -ري -خ -ي ( ٦٠كلغ)
Ãي- -دال- -ي- -ت Úفضس- -ي- -ت ,Úف- -ي -م -ا ع -ادت الÈون -زي -ة
للمصسارع بسسيم سسبع ( ٧١كلغ).
كما برزت شسبÓت ا÷زائر ‘ اأول يوم من هذه
اŸنافسسة القارية بنيلهن Ÿيداليت Úواحدة ذهبية و
اخرى برونزية من اإ‚از على التوا‹ كل من سسعاد
مالك بوكسس ٥3( Òكلغ) وشسيماء قدور ( ٥٧كلغ).

الري ــ ــاضضي
وزارة الشسباب والرياضسة

مطالب ـ ـة رئيـ ـ ـ ـسص إأ–اديـ ـ ـ ـة ألتايكوأن ـ ـدو
بعق ـ ـ ـ ـ ـ ـد جمعي ـ ـ ـة عامـ ـ ـ ـة أسضتثنائي ـ ـ ـ ـ ـة
طالبت وزارة الشسباب والرياضسة
رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية
للتايكواندو بعقد جمعية عامة
اسستثنائية ،بناء على طلب ثلثي
أاعضسائها ،حسسبما علم من العضسو
الفيديرا‹ ﬁمد عبدو بولعراف.
وأاوضس -ح ن -فسس اŸصس -در ،أان ال–ادي -ة ت-لّ-ق-ت
رسسالة من الوزارة الوصسية اطلعت «واج» على
نسسخة منها ،تدعو فيها رئيسس ال–ادية عبد
ا◊ق طيابي إا ¤ضسرورة تنظيم جمعية عامة
اسستثنائية بناء على طلب ثلثي أاعضسائها.
كما طالبت الوزارة أايضسا من رئيسس ال–ادية
موافاتها ‘ اقرب اآلجال بتاريخ عقد ا÷معية
ال -ع-ام-ة السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،اسس-ت-ن-ادا ل-ل-م-ادة  ٠٨من
ال- -ق- -ان- -ون األسس- -اسس- -ي ل–Ó- -ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
للتايكواندو.

وك -ان  ٤٥عضس-وا م-ن ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-لهيئة
الفدراليةÁ ،ثلون رؤوسساء  ٢١رابطة ،باإلضسافة
إا ¤األندية العشسرة الوﬂ ‘ ¤تلف البطولت
ال-وط-نية و ١٠أاعضس -اء م -ن اŸك-تب ال-ف-ي-درا‹،
أاجمعوا على سسحب الثقة من رئيسس ال–ادية
ا◊ا‹ بسسبب «سسوء التسسي Òوالنفراد ‘ تسسيÒ
شس -ؤوون ال–ادي -ة ك -ال -ق -رار األح -ادي ‘ ت -ع-يÚ
مدرب اŸنتخب الوطني واŸصسارع ÚاŸمثلÚ
للجزائر ‘ ﬂتلف الÎبصسات التحضسÒية وسسوء
ال -ن -ت -ائ -ج ع-ل-ى الصس-ع-ي-دي-ن الف-ري-ق-ي وال-دو‹،
وغÒها من األمور األخرى».
وسسبق لرئيسس ال–ادية ا÷زائرية للتايكواندو،
طيابي ،أان مثل أامام ﬁكمة التحكيم الرياضسي
ب Íعكنون بتاريخ  ٢3أاكتوبر اŸاضسي للنظر ‘
قضس -ي -ت -ه م -ع أاعضس -اء اŸك-تب ال-ف-درا‹ ،ال-ذي-ن
ط -ال-ب-وا ب-إاب-ط-ال ق-رار ت-ول-ي-ه ال-رئ-اسس-ة ال-ذي ّ”
بصسفة «غ Òقانونية».

كأاسس العا ⁄للمبارزة (وسسطيات)

مشضاركـ ـ ـ ـ ـ ـة  ٣٣مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارزة مـ ـ ـ ـ ـ ـن  ٩دول
ف ـ ـ ـي مـ ـ ـوعـ ـ ـ ـ ـد أ÷زأئـ ـ ـ ـ ـ ـر
تشسارك  33مبارزة من بينهن تسسع
’عبات جزائرياتّÁ ،ثلن  9دول ‘
مرحلة ا÷زائر لكأاسس العا⁄
للمبارزة ‘ اختصساصس ا◊سسام لفئة
ا’واسسط (إاناث) يومي السسبت
’حد بقاعة حرشسة حسسان،
وا أ
حسسب ما علم من ا’–ادية
ا÷زائرية للرياضسة.

و“ثل هذه اŸبارزات ‘ ،الفردي ،كل من بلدان
ا÷زائ-ر ،ب-ل-ج-ي-ك-ا ،ب-ورك-ي-ن-اف-اسسو ،كندا ،مصسر،
أاŸانيا ،إايطاليا ،اŸكسسيك وتونسس.
أاما بالنسسبة Ÿنافسسات حسسب الفرق فيقتصسر
األمر على  ٦منتخبات ،وهي ا÷زائر ،بلجيكا،
مصسر ،أاŸانيا ،إايطاليا وتونسس.
وتشس- -ارك ا÷زائ- -ر ب- -تسس- -ع -ة ع -ن -اصس -ر ‘ ه -ذا
اŸونديال ،ويتعلق المر بكل من سسارة عÎوز،
أافنان بلكحلة ،شسيماء بن عدودة ،نايلة بن شسقور،
عبيق بونقاب ،هدى إايزام ،سسارة معارم ،حليمة

مد Êوكوثر ﬁمد بلكب Òبقيادة اŸدرب نسسيم
برناوي ومسساعدة ﬁمد زرف.
وت- -ه- -دف ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل ه -ذه ال -دورة إا¤
«إاق-ح-ام ال-ع-ن-اصس-ر الشس-اب-ة قصس-د الح-ت-ك-اك مع
اŸن -ت -خ -ب -ات ال-ك-بÒة م-ن أاج-ل –سس Úمسس-ت-وى
الرياضسيات»،
و»م -ن -ح ال -ف -رصس -ة ألك Èع -دد م-ن ال-ع-ن-اصس-ر ‘
الفردي» ،حسسب اŸدير الفني الوطني ،لطفي
دا‹.
وحسسب الÈنامج اŸسسطر فسسيتم تخصسيصس
اليوم الول Ÿباريات الفردي ،أاما اليوم الثاÊ
فسستجرى فيه منافسسات حسسب الفرق.
وك- -ان اŸن- -ت- -خب ا÷زائ -ري لسس Ó-ح الشس -يشس
(سسيدات) قد أانهى مرحلة ا÷زائر لكأاسس العا⁄
لهذا الختصساصس ‘ اŸركز  ١٦والخ Òيوم
الحد الفارط بقاعة حرشسة أايضسا بعد خسسارته
ل -ك -ل م -ب-اري-ات-ه ،وشس-ه-دت ت-ت-وي-ج روسس-ي-ا حسسب
ال -ف -رق ،و–صس-ل الي-ط-ال-ي-ة أال-يسس ف-ول-ب-ي ع-ل-ى
اللقب عند الفردي.

البطولة القطرية

بو‚اح وحمرون يقودأن ألسضد للفوز أمام ألريان

زيدأن يوأجه مشضكلة جديدة قبل موقعة باريسص سضان جÒمان

ذكرت صسحيفة «ماركا» أامسس أان
ورافاييل فاران ،ويريح ناتشسو لتجهيزه من أاجل
زين الدين زيدان ،اŸدير الفني
ال- -ل- -عب ‘ ا÷ب- -ه- -ة ال- -ي- -م- -ن- -ى ب -دل م -ن داÊ
’سسبا،Ê
لنادي ريال مدريد ا إ
ك -ارف -اخ -ال ،ال -ذي ت -أاك-د غ-ي-اب-ه ع-ن ال-ل-ق-اء
يواجه مشسكلة جديدة ،قبل
األوروب - -ي بسس - -بب اإلي - -ق- -اف» ،مشسÒة «أاّن
مواجهة باريسس سسان
الÈازي -ل -ي م -ارسس-ي-ل-و ،أاح-د م-ف-ات-ي-ح ل-عب
جÒمان الفرنسسي يوم
اŸلكي قد يجلسس احتياطيًا مع رغبة ثيو
سستوتشسكوف
’ربعاء اŸقبل ‘ ،ذهاب
ا أ
هÒنانديز ‘ ا◊صسول على فرصسة».
الدور الـ  ١٦من رابطة
وتابعت ال ّصسحيفة أانّ زيدان  ⁄يسستقر على
قاد الثنائي ا÷زائري بغداد بو‚اح وحمرون يوغرطة
’بطال ا’وروبية.
ا أ
خ -ط وسس -ط -ه سس -واء ب-ال-دف-ع ب-ال-ثÓ-ث-ي ت-وÊ
نادي السسد للفوز Ãواجهته اأمام نادي الريان بهدفÚ
وي -ج -د زي -دان صس-ع-وب-ة ‘ السس-ت-ق-رار
كروسس وكاسسيمÒو ولوكا مودريتشس ‘ الوسسط
على التشسكيلة األسساسسية لفريقه أامام ريال
أاو إاع -ط -اء ال-ث-ن-ائ-ي إايسس-ك-و وم-ارك-و أاسس-ي-نسس-ي-و
نظيف ،Úضسمن ا’أسسبوع السسادسس عشسر للبطولة
سسوسسيدادÃ ،لعب «سسانتياجو برنابيو» ،اليوم ضسمن
فرصسة من البداية.
القطرية لكرة القدم Ãلعب جاسسم بن حمد
مباريات ا÷ولة الـ  ٢3من منافسسات الليغا.
وأاوضس -حت أاّن ا◊ال ن -فسس -ه ب -ال -نسس -ب -ة ل -ث Ó-ث-ي
صسّرح البلغاري خريسستو سستويتشسكوف
بنادي السسد.
واوضسحت «ماركا» ،إان زيدان ‘ حÒة ب Úالدفع بتشسكيلة ال- - -ه- - -ج - -وم ج - -اريث ب - -ي - -ل وك - -ر Ëب - -ن زÁة
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وسسجل هد‘ السسد كل من يوغرطة حمرون ‘ د  ،٤٤وبغداد
األسساسسية ◊صسد  3نقاط من سسوسسيداد أاو إاراحة بعضس وك -ريسس -ت -ي-ان-و رون-ال-دو ،خ-اصس-ة أان زي-دان ل ليسس بوسسعه اأن يتخيل النجم الÈازيلي
بو‚اح ‘ د .٧٩
الÓعب Úقبل مواجهة باريسس سسان جÒمان.
ي- -زال ي- -درسس إاراح- -ة أاح- -ده -م ل -ل -م -وق -ع -ة ن -ي -م -ار دا سس -ي -ل -ف -ا ب -ق-م-يصس ن-ادي ري-ال
وج -اءت ب -داي -ة ال-ل-ق-اء ح-م-اسس-ي-ة م-ن ج-انب ال-ف-ري-ق ،Úو⁄
وأاضسافت الصسحيفة أان زيدان قد يبدأا بسسÒجيو راموسس األوروب -ي -ة ،م-ع إاع-ط-اء ال-ف-رصس-ة ل-ل-وك-اسس مدريد‘ اŸسستقبل القريب.
تسستمر فÎة جسس النبضس كثÒا بعدما هدد تباتا مرمى السسد
وك- -ان ن -ي -م -ار ق -د ان -ت -ق -ل م -ن ال -ن -ادي
بتصسويبة قوية من خارج منطقة ا÷زاء ‘ د  ،3والتي قابلها
ال - -ك - -ت - -ال- -و Êا ¤ب- -اريسس سس- -ان جÒم- -ان
Óسسبا Êتشسا‘ ‘ د  ،٩والذي مرر ◊مرون
توغل ناجح ل أ
البطولة ا÷هوية ا÷امعية للكرة ال ّ
طائرة وكرة اليد
الفرنسسي ‘ صسفقة قياسسية قيمتها 222
ل -ي -ط -ل -ق تصس -وي-ب-ه ق-وي-ة اصس-ط-دمت ب-دف-اع ال-ري-ان وذه-بت
مليون يورو ،وتÎدد بقوة حاليا انباء عن
للخارج.
سس -ع-ي ال-ن-ادي اŸل-ك-ي لضس-م-ه ‘ ا’ن-ت-ق-ا’ت
واسستمرت ﬁاولت الفريق Úمن أاجل أاخذ السسبق بهدف
الصسيفية.
التقدم ،ولكن كل اÙاولت كانت تفشسل أامام اÿط الدفاعي،
يشسارك أازيد من  ١5٠طالبا جامعيا ‘ البطولة ا÷هوية ا÷امعية ıتلف الرياضسات وقال البلغاري سستويتشسكوف ‘ تصسريحات
خ-اصس-ة ‘ ظ-ل ال-رق-اب-ة ال-لصس-ي-ق-ة م-ن اŸداف-ع Úع-ل-ى م-ه-اج-م-ي
نقلتها صسحيفة «ماركا» ا’إسسبانية ’« :اأعتقد
الفريق ،Úو‘ د  ٤٢أاطلق حسسن الهيدوسس تصسويبة من داخل منطقة
ا÷ماعية (الكرة الطائرة وكرة اليد) التي انطلقت فعالياتها أامسس ا÷معة بأادرار.
وتعرف التظاهرة التي تقام على مسستوى القاعة متعددة الرياضسات حميم حسس Úبحي اأن نيمار سسينتهي به ا’أمر ‘ ريال مدريد’ ،
ا÷زاء وجدت ا◊ارسس عمر باري ‘ اŸوعد ،و‘ د ‚ ٤٤ح يوغرطة
 ١4٠مسسكن مشساركة طلبة وطالبات من جامعات أادرار وبشسار وتندوف و“Ôاسست للتنافسس اأتخيله اأبًدا بقميصس الريال».
حمرون ‘ تسسجيل هدف السسد األول ،بعد “ريرة السساحر تشسا‘ خلف
واأضساف« :اأ“نى له ا’أفضسل ‘ مسسÒته ،ولكن ’ اأعتقد اأنه سسيفوز الدفاع ،والتي وضسعها حمرون من فوق ا◊ارسس مسسج Óالهدف األول ‘
’و ¤لهذه البطولة للمشساركة ‘ البطولة ا÷امعية الوطنية،
على الظفر بإاحدى اŸراتب ا أ
حسسبما أاوضسحه رئيسس اŸصسلحة الفرعية للنشساطات الثقافية والرياضسية با÷امعة باسسة عبد ›ددا بكل شسيء مثلما فعل من قبل ‘ برشسلونة».
اŸباراة.
وعن ‚م برشسلونة ليونيل ميسسي قال صساحب  52عامًا ‘ ⁄« :الشسوط الثا Êواصسل السسد سسيطرته على ›ريات اللقاء ،حيث ‚ح البديل
النبي.
ويشس -رف ع -ل -ى ت -أاط Òه -ذه اŸن-افسس-ة ال-ت-ي ت-دوم ثÓ-ث-ة أاي-ام ÷ن-ة –ك-ي-م وم-ن-ظ-م Úم-ن إاط-ارات اأر ’عبا مثل ميسسي اأبدا ،اإنه يبهر Êكل يوم باأشسياء
بو‚اح الذى عوضس مواطنه حمرون ‘ الدقيقة  ٧٤من اضسافة الهدف الثاÊ
ج - -دي - -دة ،اأع - -رف- -ه م- -ن- -ذ اأن ك- -ان صس- -غÒا ،اإ ّن - -ه
لفريقه بعد أاقل من خمسس دقائق على نزوله ارضسية اŸيدان وبالتحديد ‘ الدقيقة
مديرية الشسباب والرياضسة ،ومن مصسلحة النشساطات الرياضسية للجامعية ،حيث ”ّ اتخاذ كافة التدابÒ
متواضسع ويعمل بجد».
 ،٧٩عقب متابعته لرأاسسية اŸدافع اليرا Êمرتضسى كنجي ،والتي ارتدت من القائم اليسسر،
’مثل باŸشسارك ،Úحسسبما أاشس Òإاليه.
التنظيمية لضسمان التكفل ا أ
لتجد بغداد ‘ اŸتابعة والذي وضسع الكرة ‘ الشسباك ﬁرزا ثا Êأاهداف فريقه.
فاسسكيز أاو بورخا مايورال.
يذكر أاّن ريال مدريد فقد أامله ‘ التتويج بلقب الليغا
اŸوسسم ا◊ا‹ ،إاذ يحتل اŸركز الرابع ‘ جدول الÎتيب
برصسيد  3٩نقطة ،بفارق  ١٩نقطة عن برشسلونة اŸتصسّدر.

«’ أتخّيل نيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
بقميـ ـصص ألري ـ ـ ـال»

مشضاركة أزيد من  ١٥٠رياضضي بأادرأر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جمال فوغا‹ مدير دأئرة ألكتاب بوزأرة ألثّقافة

‚أح جليّ للمشسأركة ا÷زائرية ‘ معرضس القأهرة

ن- -زل ج- -م- -ال ف -وغ -ا‹ ،م -دي -ر
دأئ- - -رة أل- - -ك- - -ت- - -اب وأŸط- - -ال- - -ع - -ة
ألعمومية بوزأرة ألثقافة ،ضشيفا
ع -ل -ى حصش -ة ““سش -ج -الت وم -ع-ن-ى““
أل -ت -ي ي -ع ّ-ده-ا وي-قّ-دم-ه-ا أل-زم-ي-ل
لذأع-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة عبد ألرزأق
ب-ا إ
ج - -ل - -و‹ .و‘ ه - -ذه ألّسش - -ان- -ح- -ة،
تطّرق فوغا‹ إأ ¤نزول أ÷زأئر
ضش - -ي - -ف شش - -رف ع - -ل - -ى م - -ع- -رضس
ألقاهرة ألدو‹ للكتاب ،وأعطى
Ùة عن أهم ما تضشّمنه برنامج
أŸشش - -ارك - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ،أل - -ت - -ي
وصش- -ف- -ه- -ا ب- -ال -ن -اج -ح -ة إأ ¤أب -ع -د
أ◊دود.

أاسشامة ــ اإ
تصشوير :عباسس تيليوة

اعت Èجمال فوغا‹ بأاّنه كان واضسحا
وجليا ‚اح برنامج اŸشساركة ا÷زائرية،
وم- -ع -ه ‚اح اŸع -رضس ك -ك ّ-ل .وق -د م ّ-ث -ل
ا÷زائ -ر ك -وك -ب -ة م -ن ال -ف -ن-ان Úوال-ك-ت-اب
يتقدمهم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي،
ال- - - -ذي –ّدث ‘ ال - - -ن - - -دوة اأ’و ¤ع - - -ن
العÓقات التاريخية ب Úا÷زائر ومصسر.
وأاضساف فوغا‹ بأانّ ميهوبي أاّكد ‘ ،رّده
على سسؤوال Ÿدير الندوة ،بأانّ عÓقات
ال -ب -ل -دي -ن ““’ Áك-ن أان ن-ق-يسس-ه-ا Ãق-اب-ل-ة
ري -اضس -ي -ة أاصس -ب -حت ب -ال -نسس -ب -ة ل -ن -ا نسس-ي-ا
م- -نسس -ي -ا““ ،و‘ اŸق -اب -ل ف -إان م -ا ي -ج -م -ع
ال -ب -ل-دي-ن ه-و ال-ت-اري-خ وا◊ضس-ارة وال-ث-ورة
ا÷زائ -ري -ة ،م -ذّك -را بضس -ري -ح ك -ل-ي-وب-ات-را
سس -ي -ل -ي -ن -ي ‘ ت -ي -ب -ازة وغÒه-ا م-ن د’ئ-ل
ال -ت -آاخ -ي وال -ع -وام -ل اŸشسÎك-ة ،و‘ ذلك
تأاكيد على ضسرورة هذا التواصسل من أاعلى
ق-ي-ادت-ي ال-ب-ل-دي-ن ،ال-رئ-يسس Úع-ب-د العزيز
بوتفليقة وعبد الفتاح السسيسسي.

وأاضساف فوغا‹ أانّ الوفد كان يحمل
حقيبة ثقافية خصسبة وثرية وأاسسماء ‘
اأ’دب والفكر والتاريخ والسسينما ،وقد بلغ
›م -وع اŸشس -ارك ÚاŸم -ث -ل Úل -ل -ن -ق -اب -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ن -اشس -ري ال -ك -تب واŸن -ظ -م -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ن-اشس-ري ال-ك-تب م-ا ي-ع-ادل 70
ناشسرا بحوا‹  4آا’ف كتاب ‘ ﬂتلف
اÛا’ت ،كما ازدان ا÷ناح ا÷زائري
ب -ال -ع -ل -م ال -وط -ن -ي وك -ت -اب-ة اسس-م ا÷زائ-ر
ب -اÿط اŸغ -ارب -ي وب-ح-روف ال-ت-ي-ف-ي-ن-اغ،
إاضسافة إا ¤الكتب الفخمة ،وهو ما جعل
هذا ا÷ناح مزارا لرّواد اŸعرضس.
ومن الّندوات واÙاضسرات اŸرافقة
ذك- -ر ف- -وغ -ا‹ م -داخ -ل -ة اıرج اأح -م -د
راشسدي الذي –ّدث عن ثنائية الرواية
والسسينما ،و–ويل النصس اأ’دبي إا ¤عمل
سسينمائي ،ومداخلة واسسيني اأ’عرج حول
موضسوع الرواية والتاريخ .أاما سسامي بن
شسيخ مدير ديوان حقوق اŸؤولف وا◊قوق
اÛاورة فقد قام بعرضس ما وصسلت إاليه
ا÷زائر ‘ ›ال حماية ا◊قوق الفكرية

ألّذكرى  73لوفاة ألعّÓمة ألشّشيخ مبارك أŸيلي Ãيلة

عوÁر يشسيد بألكتأبأت الّتأريخية الوطنية

أششاد ألدكتور مولود عوÁر من جامعة أ÷زأئر 2
خÓل ندوة تاريخية Ãناسشبة ذكرى وفاة ألع ّ
Óمة
ألششيخ مبارك أŸيلي Ã 73يلة على ألبعد ألوطني
أل- -ت- -اري- -خ- -ي ل- -ك- -ت- -اب- -ه ““ت- -اري- -خ أ÷زأئ- -ر أل- -ق -دË
وأ◊ديث““ م -ن خ Ó-ل ت -ع -ري -ف -ه Ÿصش -ط-ل-ح أل-ت-اري-خ
ت-ع-ري-ف-ا دق-ي-ق-ا وشش-ام ،Ó-ح-يث وصش-ف-ه Ãرأة أل-غ-ابر
ل· وديوأن
ومرقاة أ◊اضشر ،وبأانه دليل وجود أ أ
ع-زه-ا ،ك-م-ا ع-رف ألشش-ي-خ أŸي-ل-ي أل-ت-اري-خ ب-أانه سشنة
لولياء
لنبياء وأ أ
ألكون وطبيعة ألعمرأن وسشÒة أ أ
لبطال وتدأب Òألسشياسشي.Ú
وأعمال أ أ

ميلةﬁ :مد بوسشبتة
أاثنى الدكتور مولود عوÁر
على نبوغ وريادة الشسيخ اŸيلي
رغ -م ع -دم دراسس -ت -ه ل -ل -ت -اري-خ
واع-ت-م-اده ع-ل-ى شس-ح اŸصس-ادر
العربية ،وصسعوبة الÎجمة من
اŸصسادر التاريخية الفرنسسية
لكتابة تاريخ ا÷زائر القدË
وا◊ديث ل - - -ع- - -دم ات- - -ق- - -ان- - -ه
ال- -ف- -رنسس- -ي -ة ،ح -يث اسس -ت -ع -ان
الشس - -ي - -خ م - -ب- -ارك ب- -ال- -ك- -اتب
اŸعروف احمد توفيق اŸدÊ
والباحث الشسيخ عبد الرحمان
ا÷ي .‹Ó- -وت- -ن- -اول اأ’سس- -ت -اد
مولود عوÁر بالتحليل كتاب
ت- - -اري- - -خ ا÷زائ- - -ر ال- - -ق- - -دË
وا◊ديث ،ودوره ‘ نشس - - - - - - - -ر
ال -وع -ي ال -ت -اري -خ -ي وت -رسس-ي-خ
ا’نتماء الوطني ،حيث وصسفه
الشسيخ عبد ا◊ميد ابن باديسس
‘ رسس -ال -ة ت-ه-ن-ئ-ة وّج-ه-ه-ا ا¤
الشسيخ اŸيلي بأانه أاول كتاب
صسور ا÷زائر ‘ لغة الضساد
صس -ورة ت -ام -ة سس -وي -ة .وه-و م-ا
م ّ- -ك - -ن حسسب شس - -ه- -ادة ‚ل- -ه
اŸرحوم ﬁمد اŸيلي فئات

ك - -بÒة م - -ن ا÷زائ - -ري Úم - -ن
ا’ط Ó-ع ع -ل -ى ال -ك -ت-اب رغ-م
ﬁدودي -ة م -ع -ارف -ه-م ‘ ذلك
الوقت.
وأاضساف الدكتور عوÁر أان
الشس -ي-خ اŸي-ل-ي ت-أاّث-ر ب-اŸن-ه-ج
العلمي ’بن خلدون اŸؤورخ
ال-ع-رب-ي ال-ك-ب ،Òال-ذي اع-ت-م-د
على تاريخ نقي من اÿرافات
وال - -ت - -دل - -يسس ،مسس - -تشس - -ه - -دا
ب - -ك- -ت- -اب- -ات الشس- -ي- -خ اŸي- -ل- -ي
التاريخية الوطنية من خÓل
كتب تاريخ ا÷زائر ‘ القدË
وا◊ديث ع- - -ام  1928وا÷زء
الثا Êعام  ،1932حيث توقف
ع -ن -د ت -اري -خ دول -ة ب -ن -ي زي-ان
م -رك -زا ع -ل -ى وج -ه -ة ال -ن -ظ -ر
ال -وط -ن -ي -ة رّدا ع -ل -ى م -ؤورخ-ي
اŸدرسسة ا’سستعمارية ،وسسعيا
ل-ل-ت-ح-رر م-ن ه-ي-م-نة اŸدرسسة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ف-رنسس-ية وتشسويه
ت- - - -اري- - - -خ ا÷زائ - - -ر وتÈي - - -ر
ا’حتÓل.
ي- -ذك- -ر أاّن ه- -ذا اŸل- -ت- -ق- -ى
التاريخي حول العÓمة مبارك
اŸي -ل -ي ال -ذي رع -ت-ه م-دي-ري-ة

شسعراء ““سسÒتأ ““ ينÒون بألقوا‘ بيت الكلمة
أحتضشنت أŸكتبة ألرئيسشية
ل-ل-م-طالعة ألعمومية مصشطفي
نطوربقسشنطينة،عششية أمسس
لول ،أمسشية ششعرية ششارك
أ أ
ف-ي-ه-ا ع-دد م-ن ألشش-ع-رأء وهذأ
بحضشور نخبة كبÒة و‡يزة
من أŸثّقف .ÚوباŸناسشبة قالت
مديرة أŸكتبة ألسشيدة وأفية
لمسش- - - -ي- - - -ة
دروأز ،إأن ه- - - -ذه أ أ
ج -اءت ل -ت -ف -ت -ح أف -ق -ا ث -ق-اف-ي-ا
ج - -دي - -دأ وفضش - -اء ي - -ك - -ون فسش - -ح- -ة
ل-ل-م-ب-دع ÚوأŸث-ق-ف Úل-ل-ت-وأصش-ل مع
أ÷م- -ه- -ور م- -ن خÓ- -ل إأب- -دأع- -ات -ه -م
وكتاباتهم أıتلفة.
و‘ كلمته ،دعا رئيسس ا÷لسسة الدكتور
ع -ب -د ال -ل -ه ح -م -ادي ا ¤ال-وق-وف دق-ي-ق-ة
حما على روح الفقيد الراحل
صسمت تر ّ
الدكتور شسريبط احمد شسريبط– ،دث
بعدها عن وضسعية الشسعر العربي وجدواه
‘ ال - -وقت ال - -راه - -ن وب - -عضس ال- -قضس- -اي- -ا
اŸتصس -ل-ة ب-ه-ذا اŸوضس-وع ،ك-م-ا نّ-وه ب-ه-ذا
ال -فضس -اء ا÷دي-د م-قÎح-ا ع-ل-ى ا◊ضس-ور
بأان يحمل اسسم ““بيت الكلمة““ عوضس ““بيت
الشسعر““ الذي أاضسحى متداو’ بكÌة ‘
العا ⁄العربي .وكان افتتاح هذه اأ’مسسية
ب -قصس -ي -دة ““سسÒت -ا““ ل-لشس-اع-ر ال-دك-ت-ورن-ور
الدين درويشس ،قال ‘ مطلعها:
سسÒتا أايا قبلة العشساق ها انذا
أاعود ،ها أانذا عدت ،ضسميني
ضسمي حبيبا أاتاك اليوم معتذرا
وذكريه بآاي العصسر ،و التÚ
وبالطيور التي غنت لنا زمننا
وبالعيون التي كانت تغذيني

«وادي الرمال““ وذاك ا÷سسر أاوحشسني
فجلسسة ‘““ جبال الوحشس““ تشسفيني
أاهواك ““سسرتا““ ،اجل أاهواك ملء دمي
’ غربة الدهر ’ ،الÎحال ينسسيني
أاهواك جهرا اأمام الناسس أاعلنها
أاهواك سسرا اأخاف الغ Òيغويني
ت -ب-ع-ه-ا الشس-اع-ر ب-ع-ده-ا ب-أاخ-ر م-ا ك-تب
وهي قصسيدة ““شسمسس ’ تغيب “اما““،
ثم تدوال على منصسة الشسعر كل من:
ﬁمد شسايطة ،الدكتورة ليلى لعوير،
والشسريف زروالة ونذير طيار ،ثم قرأا
الدكتور عبد السسÓم يخلف أاربع قصسائد:
““قيل انه ابتلعها البحر ـ اŸرأاة ا◊جرـ
ابتهال النمل ،““..ثم أاعقبه الشساعر ﬁمد
اأ’م Úح -ج -اج ب -قصس -ي -دة ال -ك -أاسس ت -ن-ف-ي
ن -فسس -ه -ا أاح -زان -ه -ا““ ،أام-ا الشس-اع-ر ﬁم-د
زتيلي فقرأا ›موعة من رؤووسس قصسائده
التي تضسمها دواوينه اıتلفة ،وختم هذه
ا÷لسس- -ة الشس- -اع -ر ع -ب -د ا÷ل -ي -ل درويشس
بقصسيدة ““عيو ‘ ““Êالشسعر اŸلحون.
Óشسارة ،فإانّ هذه اأ’مسسية اختتمت
ل إ
بالبيع بالتوقيع لكتاب ““مقاربة من الدون
كيشسوط““ الذي ترجمه الدكتور عبد الله
حمادي Ÿؤولفه مارت Úدي ريكار،
ودي -وان ““ –سس -دن -ا الّ-ن-سس-اء...واŸدن““
للشّساعر نور الدين درويشس.

تصشّنف من ألتّرأث أŸاّدي

حجز  3400قطعة نقدية أاثرية Ãيلة
“ّكنت فرقة ألبحث
وأل-ت-ح-ري ب-أام-ن ولي-ة
لسشبوع
ميلة بحر هذأ أ أ
م- -ن ت- -وق- -ي- -ف شش- -خصس
يبلغ من ألعمر  43سشنة
ي- -ن -ح -در م -ن ولي -ة أم
أل- -ب- -وأق- -ي ،م- -ت- -لّ- -ب- -سش- -ا
ب -ح -ي-ازة  3400قطعة
ن - -ق - -دي- -ة أث- -ري- -ة م- -ن
م -ع-دن ألÈون-ز ق-درت
مصش- - -ال- - -ح م- - -دي- - -ري- - -ة
أل-ث-ق-اف-ة أن-ه-ا تعود إأ¤
أل- - - -فÎة أل- - - -ق- - - -دÁة،
وت - -ك - -تسش - -ي أه - -م - -ي - -ة
وقيمة بالغت.Ú

ميلةﬁ :مد بوسشبتة

الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة واŸرك- -ز
ا’سسÓ- - -م- - -ي Ãي - -ل - -ة شس - -ه - -د
مداخÓت قيمة أاخرى تناولت
اŸسس -ار ا’صس Ó-ح -ي الÎب -وي
للشسيخ مبارك اŸيلي ،قدمها
ث -ل -ة م-ن اأ’سس-ات-دة وال-ب-اح-ثÚ
م- -ث- -ل ا’سس- -ت -اد ال -ب -احث ن -ور
ال-دي-ن ب-وع-روج وع-ب-د ال-ع-زيز
ف -ي  ‹Ó-وع -ل -ي ب -ن ال -ط-اه-ر،
وخرج اŸلتقى بعدة توصسيات
أاهّ- -م- -ه- -ا ت- -رسس- -ي- -م اŸل -ت -ق -ى
وإاعطائه بعدا دوليا ،وتدوين
اŸداخÓ- -ت وإاخ -راج أاع -م -ال
الشس- -ي- -خ م- -ب- -ارك اŸي -ل -ي إا¤
ال-ع-ل-ن ،واقÎاح تسس-م-ي-ة ب-عضس
اŸؤوسسسسات الوطنية باسسمه.
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قسشنطينة :احمد دبيلي
وحقوق اŸؤولف ،Úما جعلها رائدة عربيا
‘ هذا اÛال .و‘ هذا الصسدد ،كشسف
فوغا‹ عن زيارة إا ¤ا÷زائر سستقوم بها
نقابة الفنان ÚاŸصسري Úبرئاسسة اıرج
ال -ت -ل-ف-زي-و Êع-م-ر ع-ب-د ال-ع-زي-ز م-ن أاج-ل
ا’طÓع على ما تقّدمه ““لوندا““.
من جهته ،قّدم جمال يحياوي مدير
اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -ك -ت-اب م-داخ-ل-ة ع-ن
مسس -اه -م -ة ا÷زائ -ر ‘ ح -رك -ات ال-ت-ح-رر
ال- -ع- -رب- -ي- -ة ‘ ال- -ق- -رن Úال- -ت- -اسس- -ع عشس -ر
وال- -عشس- -ري- -ن ،واإ’سس- -ه- -ام- -ات ال- -ف- -ك -ري -ة
والسس -ي -اسس -ي -ة وال -عسس -ك -ري -ة ل -ل-م-ه-اج-ري-ن
ا÷زائ -ري.Úأام -ا ج -م -ال ف-وغ-ا‹ ف-ك-انت
مداخلته ‘ معرضس القاهرة حول سسياسسة
الكتاب ‘ ا÷زائر ،وسسلط الضسوء على
ال -ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ق-راءة
دع- -م- -ا ونشس- -را وت- -وزي- -ع- -ا ،ع Èاآ’ل- -ي -ات
ال-ق-ان-ون-ي-ة م-ن ق-ان-ون ال-ك-ت-اب واŸكتبات
العمومية اŸنتشسرة ع Èالوطن .و ⁄يخُل
الÈنامج ا÷زائري من مشساركة ثلّة من
الشسعراء واŸبدع.Ú

العدد
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اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه صس-رح ‘
م- -ع- -رضس أاق -وال -ه أان -ه عÌ
ع -ل -ي -ه -ا ع -ن -د م -ب -اشس -رت-ه
أاشس - -غ - -ا’ ’‚از مسس - -ك- -ن
ريفي ببلدية ع Úالبيضساء
و’ية أام البواقي ،واحتفظ
ب -ه -ا إا ¤غ -اي -ة إاي-ج-اد م-ن
يشسÎي-ه-ا .ف-رق-ة م-ك-اف-حة
ا÷رÁة اŸعلوماتية و‘

إاطار التحري اإ’لكÎو،Ê
رصس - -دت م - -نشس- -ورات عÈ
موقع التواصسل ا’جتماعي
““ف -ايسس -ب -وك““ ي -ع-رضس م-ن
خÓ- -ل- -ه- -ا اŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه
ال -ق -ط -ع ال-ن-ق-دي-ة اأ’ث-ري-ة
للبيع ‘ .ذات السسياق ”
–ديد هوية اŸشستبه فيه
وم-ك-ان ت-واج-ده ب-الضسبط،
وك - -ذا الشس - -خصس اŸزم - -ع
عقد الصسفقة معه ،حيث
” نصسب ن -ق -ط -ة م -راق-ب-ة
على مسستوى ﬂرج مدينة
التÓغمة باŒاه ع Úمليلة
ليتم توقيف اŸشستبه فيه
على م Ïسسيارة من نوع
““رونو إاكسسÈسس““ بداخلها

ك -يسس ي -ح-ت-وي ع-ل-ى 3400
قطعة نقدية أاثرية ،وعليه
” اقتياده إا ¤مقر فرقة
البحث والتحري ومباشسرة
ال -ت -ح -ق-ي-ق ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
النيابة حيال هذه القضسية
” ت -ق -د ËاŸشس -ت -ب -ه ف-ي-ه
اأمام ﬁكمة شسلغوم العيد
التي أامرت بإايداعه رهن
ا◊بسس اŸؤوقت عن تهمة
ح-ي-ازة ق-ط-ع ن-ق-دي-ة أاثرية
م- - -ت- - -أات- - -ي- - -ة م - -ن ا◊ف - -ر
وال-ت-ن-ق-يب ،وع-رضسها للبيع
ب -ط -ري -ق -ة غ Òمشس-روع-ة،
وع- - - - -دم ال- - - - -تصس - - - -ري - - - -ح
باŸكتشسفات الفجائية.

أ◊فاظ على ألّترأث ودعم ألّلغة وأŸنتج Úمن أهدأفها

تأسسيسس تنسسيقية للّثقأفة والهوية األمأزيغية بأأم البواقي
أع-ل-نت ،أمسس ،أرب-ع ج-م-ع-ي-ات ث-ق-افية أمازيغية
ناششطة بولية أم ألبوأقي ،عن تأاسشيسشها لتنسشيقية
لم-ازي-غ-ي-ة بعد أجتماع عقده
أل-ث-ق-اف-ة وأل-ه-وي-ة أ أ
‡ثلو هذه أ÷معيات ومناضشلو أ◊ركة ألثقافية
لم -ازي -غ -ي -ةÃ ،ق -ر ج -م -ع -ي -ة أوسش -ال -يت ل -ل -ه-وي-ة
أ أ
لم-ازي-غ-ي-ة ب-ب-ل-دية ع Úفكرون غرب
وأل-ث-ق-اف-ة أ أ
ألولية.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
وق -د ت -ق ّ-رر خ Ó-ل ه -ذا ا’ج -ت -م-اع ،ا’ت-ف-اق ع-ل-ى اأ’ه-داف
اŸرجوة من تأاسسيسس هذه التنسسيقية واŸتمثلة أاسساسسا ‘ دعم

وتطوير اللغة ا’مازيغية وا◊فاظ والتعريف بالÎاث الثقا‘
ا’مازيغي للمنطقة وتشسجيعه .وتضسّمن البيان التأاسسيسسي ‘ هذا
الصسدد ،اأ’هداف بالتفصسيل ،منها النهوضس باللغة ا’مازيغية
““اŸتغ Òالشساوي““ ،العمل على فتح قسسم اللغة ا’مازيغية بجامعة
العربي بن مهيدي بأام البواقي ،النضسال من أاجل تعميم تدريسس
اللغة اأ’مازيغية اŸتغ Òالشساوي على كل اأ’طوار التعليمية وبكل
بلديات الو’ية .كذلك تعمل هذه التنسسيقية على إايجاد دعم
لطباعة أاعمال الباحث ‘ Úهذا اÛال وتشسجيعهم على اإ’نتاج
أاك ،Ìوك- -ذا ا◊ف -اظ ع -ل -ى الÎاث اŸادي وال Ó-م -ادي الشس -اوي
بالو’ية .ا÷معيات اŸكونة للتنسسيقة اŸذكورة هي :جمعية
اوماثن اشساوين أام البواقي ،جمعية نوميديا للثقافة ا’مازيغية
ع Úكرشسة ،جمعية اوسساليت للهوية والثقافة ا’مازيغية عÚ
فكرون وا’–اد الوطني فنون الثقافة أام البواقي.

السسبت  ١٠فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٣جمادى اأ’ولى  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

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

هام جدا

جاء رجل إا ¤النبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ فقال :دلني على عمل يدخلني
ا÷ن -ة ف -ق -ال ـ صس -ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ
«امسسك ع -ل -يك ه -ذا وأاشس -ار إا ¤لسس -ان -ه»
رواه البّزار.
هذا ا◊ديث أاصسل من أاصسول اإ’سسÓم
وهو من جوامع كلمة علمه عليه الصسÓة
والسس Ó-م ،وه -و ي-رشس-د إا ¤ال-ت-ح-ذي-ر م-ن
خ -ط -ر ال -لسس -ان ،وف -ي -ه ت -ب -ي -ان أ’ه-م-ي-ت-ه
وم-ك-ان-ت-ه ال-ع-ظ-ي-م-ة ب-اع-ت-باره سسÓحا ذو
حّدين.
إان ضسبط اللسسان أامر مهم جدا وهذا
م -ا أاشس -ار إال -ي -ه ا◊ديث ول -ق -د أام -ر ال-ل-ه
سسبحانه ‘ القرآان بالقول ا◊سسن ،وعدم
›اوزة ا◊ّد ‘ ال- -ق- -ول ف- -ق -ال{ :وق -ل
لعبادي يقول التي هي أاحسسن}.
فاللسسان نعمة ونقمة ‘ آان واحد ولهذا
على العاقل أان يراعي كÓمه ،ويزنه و’
يقول إا’ خÒا وأان يعلم أاّن الله تعا¤
أاكرمه بهذا اللسسان وهو مِّنة من الله عليه
ف-ق-ال سس-ب-ح-ان-ه{ :ال-رح-مان عّلم القرآان
خ- -ل- -ق اإ’نسس -اَن ع ّ-ل -م -ه ال -ب -ي -ان} سس -ورة
الرحمان .وقال كذلك{ :أا‚ ⁄عل له
ع - -ي - -ن Úولسس - -ان - -ا وشس- -ف- -ت Úوه- -دي- -ن- -اه
النجدين} .سسورة البلد.
فهو نعمة من الله إاذا اسستغله اإ’نسسان
‘ ط -اع -ة ال-ل-ه وذك-ره وتسس-ب-ي-ح-ه واأ’م-ر
باŸعروف والنهي عن اŸنكر واإ’صسÓح
ب Úالناسس وأان يرطبه بذكر الله تعا‘ ¤
جميع ا◊ا’ت واأ’حوال.
وهو نقمة خطرة إاذا أارخى له الزمام
وطلق له العنان فإان كثÒا من الذنوب
واŸع -اصس -ي واأ’خ -ف-اق-ات وا’ن-ح-دارات
مرّدها اللسسان ولذلك قال أاحد العارف:Ú
أاّن تسسعة أاعشسار الذنوب عن اللسسان وذلك
بدليل قوله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ من

حديث أابي هريرة رضسي الله عنه عن
ال -ن -ب -ي ـ صس -ل -ى ال -ل -ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ ق-ال:
«أات -درون م -ن اŸف -لسس؟ ق -ال -وا :اŸف-لسس
ف- -ي- -ن- -ا م- -ن ’ دره -م ل -ه و’ م -ت -اع ق -ال:
اŸفلسس من أامتي من يأاتي يوم القيامة
بصسÓة وصسيام وزكاة ويأاتي قد شستم هذا
وأاكل مال هذا وسسفك دم هذا وضسرب
هذا ،فيعطي هذا من حسسناته وهذا من
حسس -ن -ات -ه ف -إان ف -ن -يت حسس -ن -ات-ه ق-ي-ل أان
ي -قضس -ى م -ا ع -ل -ي -ه أاخ -ذ م -ن خ-ط-اي-اه-م
فطرحت عليه ثم طرح ‘ النار» ،رواه
مسسلم.
ولقد بّوب أابو حامد الغزا‹ رحمه الله
‘ ا’ح -ي-اء أاب-واب ال-ذن-وب ال-ت-ي سس-ب-ب-ه-ا
اللسسان فجعلها عشسرة أابواب بعشسرين آافة
من آافاته.
ولقد تعامل ال ّسسلف الصسالح مع الّلسسان
بكل حيطة وحذر خوفا من الوقوع ‘
شسباكه فكانوا يحّذرون الناسس منه.

الشسعور بالغربة وقصسر األمل
عوامل تسساعد على السستقامة
ا’سس -ت -ق -ام-ة ع-ل-ى ط-ري-ق ا’م-ام أام-ر
صسعب اŸنال ،أ’ن اإ’نسسان خلق ضسعيفا
وك -ث Òال-زي-غ وا’ع-وج-اج ،وا’سس-ت-ق-ام-ة
أامر تشسيب عنده الرؤووسس وتهرم اأ’بدان
Ÿن يعرف قيمتها وخطرها ولذلك Ÿا
رأاى ابو بكر بكرة الشسيب ‘ رسسول الله ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ فقال له :لقد
شس -بت ي -ا رسس -ول ال -ل -ه ف -ق -ال ل-ه ـ ع-ل-ي-ه
الصسÓ- -ة والسسÓ- -م ـ« :شس- -ي- -ب- -ت- -ن -ي ه -ود
وأاخ - - -وات- - -ه- - -ا» ،أ’ن ‘ ه- - -ذه السس- - -ورة
وأاخريات مثلها اأ’مر با’سستقامة فالله
هو الذي أامر بها فقال{ :فاسستقم كما
أامرت} ،وهي الكافية عن كل سسؤوال من
أاج -ل ال -ك-م-ال والصسÓ-ح وا’Áان ،ف-ع-ن
أابي عمرو سسفيان بن عبد الله الثقفي
رضسي الله عنه قال« :قلت يا رسسول الله
قل ‹ ‘ ا’سسÓم قو’ ’ أاسسأال عنه
أاحد غÒك قال:
«قل آامنت به ثم اسستقم».
فهي إاجابة قصسÒة عن سسؤوال قصسÒ
ت-دل ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ا’سس-ت-ق-ام-ة وصسعوبة
–قيقها ،ذلك أان اإ’نسسان يزيغ ويعوج
‘ طريقه نتيجة لعوامل عديدة تدفعه
إا ¤ذلك ،ول - -ق - -د ي - -ج - -د صس - -ع- -وب- -ة ‘
ا’سس -ت -ق -ام -ة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق ف-ق-د ّŒره
الغفلة حينا ،وقد ّŒره اأ’موال واأ’و’د
حينا آاخر وقد تنسسيه الصسحة والفراغ
وتتنيه عن ذلك ،أ’جل هذا كان ’بد له
م- -ن ع -وام -ل أاو أاسس -ب -اب ت -ع -ي -ن -ه ع -ل -ى
ا’سس-ت-ق-ام-ة ،ف-م-ا ه-ي ه-ذه ال-ع-وام-ل يا
ترى؟
 ١ـ ضس -رورة الشس -ع-ور ب-ال-غ-رب-ة وقصس-ر
اأ’م - -ل ،ذلك أان ا◊ق - -ي - -ق- -ة ت- -ق- -ول إان
اإ’نسسان ‘ هذه الدنيا غريب كما قال
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :كن ‘

الدنيا كأانك غريب أاو
عابر سسبيل».
ف- -اÿل- -ود ف- -ي- -ه- -ا
مسس -ت -ح -ي -ل وال -ط -م -ع
ف- -ي- -ه -ا ح -م -ق وج -ه -ا ل -ه
سسفاله.
 ٢ـ َتذّكر اŸوت وسسكراته أ’ن اإ’نسسان
إاذا ف- -ك- -ر ‘ اŸوت ح -م -ل -ه ذلك ع -ل -ى
ا’سس -ت -ق -ام-ة وال-ط-اع-ة ،واŸوت واع-ظ
صسامت وهو كأاسس وكل الناسس شساربه،
{قل إانّ اŸوت الذي تّفرون منه فإاّنه
مÓقيكم} ،سسورة ا÷معة.
 ٣ـ توقع أاخذ الله :هو أايضسا يدفع إا¤
ا’سس -ت -ق -ام -ة ذلك أان اإ’نسس -ان ل -يسس ‘
آامان على نفسسه من انتقام الله تعا¤
كيف ’ والقرآان يقول{ :إان عذاب رّبهم
غ Òمأامون} ،سسورة اŸعارج.
ول -ق -د ضس -رب ال -ل -ه ل -ن -ا م -ث Ó-أ’ق-وام
اسستغلوا حلم الله عليهم فكانت عاقبتهم
ك -م -ا ذك -ر ع-ل-ى ق-وم ع-اد ال-ذي-ن كّ-ذب-وا
ال- - -رسس- - -ل وع- - -ات - -وا ‘ اأ’رضس فسس - -اد،
{فأارسسلنا عليهم ريحا صسرصسرا ‘ أايام
ن- - -حسس- - -ات} ،سس- - -ورة فصس- - -لت .وق- - -وم
ث -م -ودال -ذي -ن{ ،اسس-ت-ح-ب-و ال-ع-م-ى ع-ل-ى
الهدى فأاخذتهم صساعقة العذاب الهون
Ãا كانوا يكسسبون} ،فصسلت.
وه - -ك - -ذا ف - -ك - -ل م- -ن أاراد أان ي- -ك- -ون
مسستقيما على اأ’مر والنهي و’ يروغ
روغان الثعالب ،فما عليه إا’ّ أان يتّذكر
بأانه سسيموت وينظر إا ¤حال الظا.ÚŸ
فضس -ري -ب-ة ا’سس-ت-ق-ام-ة ق-اسس-ي-ة ،ول-ك-ن
ن -ت-ي-ج-ت-ه-ا وث-م-رت-ه-ا ا÷ن-ة ال-ت-ي حّ -ف-ت
باŸكاره فلنحمل أانفسسنا عليها ،فالله
هو اŸع Úوالهادي إا ¤سسواء السسبيل.

١٧٥٦٤

حظك من أاسشماء الله ا◊سشنى

ما جرح اللسسان

فهذا أابو بكر الصسديق رضسي الله عنه
ك -ان Áسسك لسس -ان -ه وي -ق -ول»:ه -ذا ال -ذي
أاورد ÊاŸهالك».
وكان ابن مسسعود رضسي الله عنه يقول:
«والله ما على اأ’رضس شسيء أاحوج إا¤
طول سسجن من لسسان».
واب -ن ع -ب-اسس رضس-ي ال-ل-ه ك-ان ي-خ-اطب
لسسانه وهو يقول« :ويحك قل خÒا تغنم
أاو اسسكت عن سسوء تسسلم وإاّ’ فاعلم أاّنك
سستندم».
وه - -ذا كّ- -ل- -ه أ’ن ال- -كÓ- -م يسس- -بب ب- -وار
ا’نسسان وتعÌه ‡ا يؤودي إا ¤موته كما
قال الشساعر:
Áوت الفتى من عÌة بلسسانه وليسس
Áوت اŸرء من عÌة الرجل
كما أانه يسسبب لغÒه جراحات عميقة ’
تندمل مهما بذل اŸرء فيها من جهد من
أاجل برئها.
جراحات السسنان لها التئام و’ يلتئم

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 التدنيسس .وشسكرا

اللسسان وعÌاته وكÌة ذنوبه سسقوط لإلنسسان

21

وقد يكون سسببا ‘ تتبّع العورات وذكر
عيوب اآ’خرين وهو بذلك ينسسى عيوبه
وق -د ي -ذك -ر ب -أاسس-وء م-ا ذك-ر ب-ه اآ’خ-ري-ن
وصسدق الشساعر ح Úيقول:
لسسانك ’ تذكر به عورة امرء فكلّك
عورات وللناسس أالسسن
كما أان إارخاء الزمام لهذا اللسسان يؤودي
إا ¤اأ’ذى وقسس - -وة ال- -ق- -لب وذلك يسس- -بب
اللغط والهدر والزلل الذي ’ فائدة منه
مرجوة.
وذكر ابن ا÷وزي عن عطاء بن رباح
قال« :يأايها الناسس اتقوا الله ‘ أالسسنكتم
و’ تتكلّوموا إاّ’ بخ Òأاو تÓوة أاو بذكر أاو
Ãعروف أاو نهى عن منكر فإان أاعمالكم
–صسى عليكم» .وصسدق الله العظيم إاذ
يقول{ :ما يلفظ من قول إا’ لديه رقيب
عتيد} ،سسورة ق.
ولقد روى اإ’مام الÎميذي من حديث
ابن عمر مرفوعا:
«’ تكÌوا الكÓم بغ Òذكر الله فإان
كÌة الكÓم بغ Òذكر الله قسسوة للقلب
وأاّن أابعد الناسس عن الله القلب القاسسي».
وي -ق -ول ع -م -ر رضس-ي ال-ل-ه ع-ن-ه م-ن كÌ
كÓمه ك Ìسسقطه ومن ك Ìسسقطه كÌت
ذنوبه ،ومن كÌت ذنوبه كانت النار أاو¤
به.
وعليه ،فإان اإ’نسسان العاقل هو الذي
يتحّكم ‘ لسسانه ف Óيذكر به إا’ خÒا
ويسس -ت -خ-دم-ه ‘ ط-اع-ة ال-ل-ه وال-ب-ع-د ع-ن
م -عصس -ي -ت -ه ف -ه -و أاسس -اسس اسس -ت -ق -ام -ت -ه أاو
اعوجاجه و’ يسستقيم إاÁان عبد حتى
يسس -ت -ق -ي-م ق-ل-ب-ه و’ يسس-ت-ق-ي-م ق-ل-ب-ه ح-ت-ى
يسستقيم لسسانه.

ثبت اسسم الله الكب‘ Ò
كتاب الله عّز وجل حيث
ورد ‘ سستة مواضسع منها
قوله تعا{ :¤عا ⁄الغيب
والشسهادة الكب ÒاŸتعال}،
ومعناه ‘ حقّ الله تعا ¤هو الكب ‘ Òذاته
وأافعاله و‘ صسفاته و‘ قدره و‘ قدرته ،وهو
الكب Òالذي ’ تهتدي العقول لوصسفه ووصسف
عظمته ،و’ ينازعه ‘ كÈيائه أاحد.
وحظ العبد منه أانه يورث ‘ نفسس العبد الثقة
بالله سسبحانه وتعا ،¤ويورثه معنى العلو الذي
يليق بالله سسبحانه فÎتقي هّمته إا ¤الله أاو يدع
مادونه من سسفاسسف اأ’رضس.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
علماء السسوء

عن أاسسامة بن زيد رضسي الله عنه قال:
سسمعت النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ يقول« :يؤوتى بالرجل
يوم القيامة فُيلقى ‘ النار فتندلق أاقتاب بطنه ،فيدور بها كما
يدور ا◊مار ‘ الرحى ،فيجتمع إاليه أاهل النار فيقولون له :مالك يا
فÓن؟ أا ⁄تكن تأامر باŸعروف وتنهى عن اŸنكر؟ فيقول :بلى ،كنت
آامر باŸعروف و’ أاتيه وأانهى عن اŸنكر وآاتيه» ،رواه مسسلم.

حكمة العدد

ا’سستقامة طريق أاولها الكرامة
وأاوسسطها السسÓمة وآاخرها ا÷نة.

سسلوك ‘ اŸيزان

سس :ما حكم الثÓثة أايام بعد اŸوت؟ وهل ينفع اجتماع الناسس
على القرآان ‘ تلك اأ’يام؟
Óنسسان أان يحزن فيها
ج :ثÓثة أايام هي اأ’يام التي يجوز ل إ
على فقيده و’ يجوز لها أاك Ìمن ذلك ،إا’ اŸرأاة التي مات
زوجها فإانها تعتّد و–زن أاربعة أاشسهر وعشسرا ،أاما ما يضسع فيها
من طعام ودعوة الناسس إاليه فهو من البدع الزائدة ،وقراءة
القرآان ،إا‰ا ينتفع بها اأ’حياء أاما اأ’موات فإانها ’ تنفعهم ،وما
يقوم به البعضس بالقراءة على اŸيت ‘ اŸقÈة أاو ‘ ثÓثة أايام
متتالية فهذا أايضسا ما أانزل الله به من سسلطان ،خاصسة إاذا علمنا
أان ال -ذي -ن ي -ق -رأاون -ه ’ ي -حسس -ن -ون أاح-ك-ام ال-تÓ-وة و’ ي-ع-رف-ون
ا◊روف و’ الوقوف ويحّرفون Ãا ’ يعرفون ،فهو’ء ارتكبوا
إاثما عظيما.

التحّرشش بالنسساء جرÁة ‘ حّق اÛتمع

سسلوك ذميم Áتهنه بعضس الناسس الذين ’ يخافون العاقبة ،أا’ وهو التحّرشس بالنسساء ومعاكسستهن ،بالرغم من أان لهنّ أازواجا
وأاو’دا لكن ّŸا كان هؤو’ء ’ يرقبون ‘ مؤومن ذمة ’ يهمهم اأ’مر و’ يفرقون ب ÚاÙصسنة وغÒها .والتحّرشس هو الزنى بحق
الذي حّرمه ا’سسÓم فقال تعا{ :¤و’ تقربو الزنى إانه كان فاحشسة وسساء سسبي ،}Óا’إسسراء.
فمجرد النظر إا ¤النسساء والكÓم إاليهنّ يعّد زنى يعاقب عليه صساحبه ،وما ينفع اŸرء إان نظر إا ¤هذه أاو هذه وربّما تكّلم إاليها
بكÓم فاحشس ،هل Áكن أان يحقق له ذلك لذة ما؟ ’ Áكن بل يزده هيجانا وشسيطنة وفوق ذلك سسيئات عظام من الله تعا¤
تنتظره يوم القيامة قد يدخل بسسببها النار.
والطامة الكÈى ‘ هؤو’ء اŸتحرشس Úبالنسساء ،هو تصسّرفهم حتى مع النسساء اللواتي يخرجن من اŸسساجد وقد خرجن من
الصسÓة أاو اŸذاكرة أاو التعليم ،فتجد هؤو’ء يتبعونهم بأاعينهم ويغلقون عليهم الطريق ،وكم من امرأاة اشستكت من هذا اأ’مر،
باإ’ضسافة إا ¤التحّرشس بالنسساء اللواتي يصسطح Íأابنائهن إا ¤اŸدارسس أاو ينتظرهن أاثناء اÿروج ،هن أايضسا يتلّق Úنفسس
التصسّرف من هؤو’ء ا◊مقى اŸتخلف ،Úا÷ائع Úجنسسيا.
إاّن هذه الظاهرة ،يجب علينا ﬁاربتها والوقوف ‘ طريقها وﬁاصسرة أاصسحابها وإانزال بهم أاقصسى العقوبات الرادعة لهم عن
هذا السسلوك اŸشس.Ú

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
السسبت  ١٠فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٣جمادى األولى  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٦٤ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال اÒÿ

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

ا◊مل

ك-م-ا ت-دور ع-ق-ارب السس-اعة
ح-ول ج-م-ي-ع أارق-ام-ه-ا ت-دور بنا
ا◊ياة حول جميع الظروف..ف Óتيأاسش يا
حمل..وترقب ا Òÿمن سساعة إا ¤سساعة!

الثور

من يفتقد ا÷مال ‘ داخله
لخرين ،إاحرصش يا
سسيعجز عن رؤويته ‘ ا آ
ثور على أان تكون جمي Óقلبا وقالبا ،كن
روحا جميلة تنشسر ا◊ب أاينما ذهبت.

ا÷وزاء
ليام ،إاما
يا جوزاء سستصسنعك ا أ
قدوة وإاما عÈة فاخ Îمن يناسسبك.

أابادوا غـــــرور الظا ÚŸبعزمهم
ومن يرتدي ثوب العزÁة ُينصسر
مليوناا ونصسفاا قدموها هــــــــــدية
فنالوا وسساماا وا÷زائــر حرروا
فيا من رسسمتم ‘ وجوهنا بسسمة
وقــد كدنا ‘ وحل ا÷هالة ُنقÈ
لكم من صسميم القلب أالف –ية
وأالف سســÓم بالرحيق يعطر
فهذي حرو‘ والدموع مدادها
ومسسك ختام القول –يا ا÷زائر

لمور وتغّير
إاذا أاشسكلت عليك ا أ
لك وج- -ه ا÷م- -ه -ور ،ف -ارج -ع إا¤
رأاي العقÓء وافزع إا ¤اسستشسارة
العلماء ،ول تأانف من السسÎشساد
ول تسس- -ت -ن -ك -ف م -ن السس -ت -ع -داد،
Óن تسسأال وتسسلم خ Òلك من أان
ف أ
تسستبد وتندم.

السشرطان

❊ أانّ احÎاق مادة الزجاج ينتج
ط -اق -ة ت -ك-ف-ي Ÿشس-اه-دة ال-ت-ل-ف-از Ÿدة
ثÓث سساعات؟

لخرين بوابة
احÎام مشساعر ا آ
ق-ل-وب-ه-م ،ك-ل-م-ة ق-د ل ت-ع-ن-ي لك شس-يئاا يا
سسرطان..ولكن تعني لهم كل شسيء.

األسشد

❊ ه -ل ت -ع -ل -م أان ف -لسس -ط Úه-ي أاول دول-ة
ع -رب -ي -ة ل -ع -بت ال -ك -رة ضس -د إا‚لÎا ع -ام
 1929وخسسرت  ‘ 1 - 2القدسش.

ال -ب -عضش ‘ ح -ي -ات -ن-ا ي-ا أاسس-د
ي-ك-ون ك-اŸط-ر ب-ج-م-ال-ه ورائ-ح-ت-ه
وم- -ف- -اج- -آات- -ه ،ي- -زرع داخ َ-ل -ن -ا أال َ-ف زه -رة
ويُ Î
ك اب- - - - -تسس- - - - -ام- - - - -ة “Óأ اْل َ- - - -ق ْ- - - -ل - - - -ب
ب-اَ◊ي-اة..ف-ك-ن ق-ري-ب-ا م-ن-ه-م تسس-لم من كل
أاذى.

كلمات للكاتب الهاوي :باسسيدي ﬁمد

أأخبار

مثÒة

ششركة تختار رضشيعا
بـ «متÓزمة داون» متحّدثا
باسشمها

حكم
وأامثال

º°ùàHG

❊ سسأال الشساب اŸشساكسش
جّدته :كم عمرك يا جدتي؟
قالت 100 :عام يا قرة عيني،
ف -ق -ال ل -ه -ا :ب-إام-ك-انك أان ت-فصس-ل-ي
ِÓت.
الشساحن لقد إامت أ

❊ ا◊دود ب Úزام- -ب- -ي- -ا وأان- -غ- -ول..ه- -ك- -ذا:
❊ ع -ن -دم-ا ي-ن-ت-زع ال-راع-ي
لرضس- -ي- -ة ‘ زام- -ب- -ي- -ا وزازي- -ة ال -رك -ن -ي -ة ‘
ع -ن -زا م -ن ب Úب -راث -ن ذئب ،ا أ
ت- -ع- -تÈه ال- -ع -ن -ز ب -ط  ،Ó-أام -ا أان- -غ- -ول..وم- -ن- -ه يسس- -ت- -ل- -زم ا◊صس -ول ع -ل -ى
تأاشسÒة للتنفيذ الركنية..وŸزيد من التأاكد
الذئاب فتعتÈه ديكتاتورا.
أان- -ظ- -ر ÿري -ط -ة ال -ب -ل -دي -ن..وك -ن م -ن
❊ كل شسيء ‘ هذه الدنيا إاما
أانصسار الداربي ‘ النهائي.
أان يÎكك أاو أان تÎكه ،إال الله
تعا ¤جل وع ،Óإان أاقبلت إاليه
أاغناك وإان تركته ناداك.

IÈ©∏d

قالت شسركة «غربر» ،التي تنتج طعام
لط -ف -ال ال-رضس-ع ،إان-ه-ا اخ-ت-ارت رضس-ي-ع-ا
ا أ
ع -م-ره  18شس -ه -را ي -ع -ا Êم-تÓ-زم-ة داون
«متحدثا باسسمها» ‘ عام  ‘ ،2018خطوة
لصسحاب
لقت ترحيبا من جهات راعية أ
هذا اŸرضش ا÷يني.
وق -ال ب -ي -ل ب -ارت-ي-ك-ا اŸدي-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي
لربعاء ،إان
لشسركة غرير ‘ ،بيان يوم ا أ
الطفل لوكاسش وارين من دالتون بولية
لم-ري-ك-ي-ة فاز على  140أالف
ج-ورج-ي-ا ا أ
مشسارك ‘ مسسابقة الصسور السسنوية التي
ت-ن-ظ-م-ه-ا الشس-رك-ة «ب-اب-تسس-امته السساحرة
وتعبÒاته اŸرحة».
وأاضس- - -اف أان الشس - -رك - -ة ت - -ن - -ظ - -م ه - -ذه
لب- - -اء
اŸسس -اب -ق -ة م -ن -ذ  2010رغ- - -م أان ا آ
يرسسلون صسور أاطفالهم إاليها ع Èتاريخها
اŸمتد منذ  90عاما..
واشسÎت شس -رك -ة نسس -ت -ل -ه السس -ويسس-ري-ة
Óغ -ذي -ة واŸشس -روب -ات شس-رك-ة غ-رب-ر ‘
ل -أ
..2007
وسس-ت-حصس-ل ع-ائ-ل-ة واري-ن على  50أالف
دولر م-ن ج-رب-ر وسس-ي-ت-خ-ذ اب-ن-ها لوكاسش
م-وق-ع-ا ‘ الصس-دارة ع-ل-ى ق-ن-وات الشس-ركة
بوسسائل التواصسل الجتماعي.

ششغل
عقلـك

ع- -اشش رسّس- -ام ع- -ج -وز ‘
قرية صسغÒة ،وكان يرسسم
ل- -وح- -ات غ -اي -ة ‘ ا÷م -ال
وي- -ب -ي -ع -ه -م بسس -ع -ر ج ّ-ي -د.
ليام أاتاه رجل
‘ يوم من ا أ
من أاهل القرية وقال له:
Òا من
أانت تكسسب ماال كث ا
أاع- -م- -الكŸ ،اذا ل تسس- -اع -د
ال - -ف - -ق - -راء ‘ ال - -ق - -ري - -ة؟!
ان-ظ-ر ÷زار ال-ق-ري-ة الذي
ل Áلك م - -اال ك - -ثاÒا وم- -ع
ذلك ي -وّزع ك -ل ي-وم ق-ط-اع-ا
م -ن ال -ل -ح -م اّÛان -ي-ة ع-ل-ى
الفقراء..
 ⁄ي - -رّد ع - -ل - -ي - -ه ال - -رسس- -ام
واب - -تسس - -م ب - -ه- -دوء ،خ- -رج
ال-رج-ل م-ن-زع-اج-ا م-ن ع-ن-د
ال -رسّس -ام وأاشس -اع ‘ ال -ق-ري-ة
ب -أاّن ال -رسس -ام ث -ري ول -ك ّ-ن-ه
ب-خ-ي-ل ،ف-ن-ق-م-وا ع-ليه أاهل
القرية..
ب- -ع -د م ّ-دة م -رضش ال -رسّس -ام
العجوز و ⁄يعره أاحد من أابناء القرية اهتمااما ومات
وحيادا..
ن ا÷زار  ⁄يعد
مّرت ا أ
لّيام ولحظ أاهل القرية بأا ّ
ي -رسس -ل ل -ل -ف -ق -راء ◊ام -ا ّ›ان-اي-ا..وع-ن-دم-ا سس-أال-وه ع-ن
ن الرسّسام العجوز الذي كان يعطيني كل
السسبب ،قال بأا ّ
شسهر مبلغا من اŸال لرسسل ◊اما للفقراء ،مات فتوّقف

❊ م- - - - - -ا ه- - - - - -و
الشس - - - -يء ال - - - -ذي
يدور على البيت
دون أان
يتحرك؟
حل العدد
السسابق
جرح
الشّسعور.

اŸظاهر

العذراء

أاح-ي-ان-اا ن-ح-ت-اج إا ¤عبارات
ق -اسس -ي -ة ل-كــي نصس-حــُو ‡ا ن-حُ-ن ِف-يــه ي-ا
ن ال َ
لن اŸرء ل يصسحـُو م ْ
طبطَبة
عذراء أ
◊نان ،ولكنه يصسحُو َبـصسفـعة توقظـه
وا َ
م ْ
ن ُدنيا اÿيــــال.

اŸيزان

كن أانت مركز الثقل يا ميزان..الذي
إاذا وق - -ف ب - -ج- -انب اŸظ- -ل- -وم نصس- -رة وإاذا
ج- -لسش م- -ع اŸه -م -وم بشس -رة ،وإاذا م -ا م -ن -ح
السسعادة ن Ìشسيئا من عبÒها على من
ح -ول -ه..ك -ن م -رك -ز ث -ق -ل ا ‘ Òÿدن-ي-ا
يجتاحها الشسر!

العقرب

سس-ت-عّ-ل-مك ا◊ي-اة ي-ا ع-ق-رب أان
أاك Èخ-ط-أا يصس-در م-ن-ا؛ ه-و ح-ي-ن-م-ا نكون
ك- -ال- -ك- -ت -اب اŸف -ت -وح ،ف -ي -ق -رأان -ا ك -ل م -ن
اقÎب.

القوسس
عندما نختار الصسمت يا قوسش..هذا ل
يعني بالضسرورة سسذاجتنا أاو أاننا ل نعي
م -ا ي -دور م -ن ح -ول -ن-ا ،ب-ل ‘ ذلك إارضس-اء
لخر والعمق ‘
لرغبتنا ‘ اسستكشساف ا آ
لدراك خفاياها.
أاغوار شسخصسيته إ

ا÷دي

ل تتسسّرع ‘ ا◊كم على الناسش
يا جدي..فقد تظلم عزيزا وقد ترفع رخيصس ا.

الدلو

البعضش ل يراك بعينه يا
دل -و..ب -ل ي -راك ب -ع Úشس -خصش
وصسفك و–دث عنك ،فكن خ ÒسسفÒ
لنفسسك حيث تواجدت!

ذلك Ãوت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ه..
قد يسسيء بعضش الناسش بك الظن ،وقد يظنك آاخرون
أاطهر من ماء الغمام ،ولن ينفعك هؤولء ولن يضسرك
أاول- -ئك ،اŸه- -م ح- -ق- -ي- -ق- -تك وم- -ا ي- -ع -ل -م -ه ال -ل -ه ع -نك.
إاضساءة:
ل –كم على أاحد من ظاهر ما تراه منه ،فقد يكون ‘
حياته أاموارا أاخرى لو علمتها لتغّير حكمك عليه!

ا◊وت

عندما ُيغلق أامامنا باب من
لمل ،قد ُتفتح لنا أابواب
أابواب ا أ
ل ّن -ن -ا ُن -مضس -ي
أاخ -رى ول -ك ّ-ن -ن -ا ل ن -راه -ا أ
ال- -وقت ‘ ا◊سس -رة ع -ل -ى ال -ب -اب اŸغ -ل -ق،
ف -ت -ف -اءل ي -ا ح -وت..ول ت -ت -ح ّسس -ر ع -ل -ى
اŸاضسي.

السسبت  1٠فيفري  ٢٠1٨م الموافق لـ  ٢٣جمادى األولى 14٣٩

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

لعوايل فرحنت لباسس سسو أاذفل

اوثاي النوث إايفوط أاسشقاسس
أانلفÓحث ذي باثنت
ازه -ان اوسس -ان -اي ل -ب-اسس سس-ك-ان ن-ال-و’يث
ان -ب -اث -نت سسÒت -و اي -ا اق  Ó-غ -رسس -ن ث -م -ورا
وخذمن لفÓحث سسي النوث ذو اذفل اقÓ
ي -وث -ا السس -م -انث آاي ويسس -ب -ه-ا ب-اث-نت م-ل-ي-ح
ويسس- -روى ث- -م -ورا سس -وم -ان اق  Ó-شس -ت -اق -نت
غ- -رسس- -نت امÒا ك- -م ون- -ه- -ن- -ت Úت -راج -انت
ال -رح -مث ان -رب -ي بشس -ام اذسس -ونت ث -ج -ري-ن
وات -روى ث -ام-ورث وادي-رق ◊شس-يشس بشس-ام
اŸا اعقون اذياف مات هذيتشس.

باتنة Ÿ:وشسي حمزة
وينانغ عمي ﬁمد سسي الدوار انغاصسرو
ذي البلديث انطيÓطو بلي ثوثا أاوسسناي
إاقعدان  Òÿذامقران انلمطر ذي لو’ياث
ان -ل -وراسس أام -ق -ران ،سسÒت -و ب -اث -نت،ح -ت -ى
ذأاذفل يوثا قلي ذي إاقذورار ندورا انسس
اق  Ó-غ -رسس امÒا ك -م ان -ل-ع-وام اذي-وث-يشس،
وح -ت -ى ذي أاريسس م -روان -ة م -ن-ع-ة ن-ق-اوسس
ب -وزي -ن -ة ،وأارق Úإاف Ó-ح -ن ل -ب -اسس ف -رح-ن

خاطر ثامورث إامÒا ثسسوا أامان
اقÓ- -ن ث Ó- -ثÎاج -ه -ن ل -ب -اسس أاو
ال -ن -وث إاق -وث -ن أان -ف -وك أاسس -ق-اسس
ان -ل -ف Ó-حث ذي ال -و’يث سسÒت-و
ما Êإاخذم إافÓحن ثمورا انسس
وازرعن لباسس نالقمح ذالشسعÒ
ذاÿوضس- - -ر أاو ح- - -ت- - -ى الشس- - -ج- - -ر
انلمشسماشس.
واŸواط- -ن Úأاب- -اث- -نت أاق- -ن -ه -نÚ
أازه- -ان ل -ب -اسس سس -ي Ÿط -ر خ -اط -ر
أامان هاذيلن ذي باثنت وأاذتشسار
الÈاج انكدية Ÿدور ذي تيمقاد
وأاينا اŸطار ا‰صسطفى بن بلعيد
ب-ل-ي السس-د ي-ع-داث ل-ب-اسس أان-ومان
اق  Ó- -ه- -ث- -ي- -ف- -ون ب- -اث- -نت أاق- -ل- -ي
أان -لشس -ه -ار ب -غ Òأاذي -اج-ذ أاسس-لسس-ق
ن - - -الÈاج ب - - -ن - - -ي ه- - -ارون إاذن- - -وا
انتيمقاد.
الفÓح ÚإاقÎبان الشسياه أازهان اقنهن Úهثياف اŸال عقون وأاثيتشس ،وما Êإاقوثا بشسام أاذصسور إايذ نوأاذفل أاق Óإاطار لباسس
خ- -اط- -ر Ÿط- -ر ه- -تسس- -غ- -م- -ي ◊شس -يشس أاق  Ó-أاذف-ل أارق-ي-نت ل-ع-واي-ل أان-ب-اثنت أاغنذورار ‰كان ذي باثنت.

ثفرث انتمغرث ذششثو
ذين اشسثو ثبضسد غر ثذرن اذفل يقفل ث Èابرذن رغلن اردقم ثفغ .ثصسدرن نلحم صسبنت اسسمضس
يكشسم سسغسس ،اتولث خصسن إاوكن ابرذن اذلن ،ثدرث ثزمر اتقم اطسس بسسن يون اريتسسفغ  ،أاسسفر بتشس
ابذن لنقصسن ،امذبرن بخم اكشسمث اÿف غر ثم اسسمضس أانيسس ’ز.
ثمغرث ابخم ارتسسيكشسم ا◊ر إام ثعلم ثسسوجذ نتثفرث اوسسن نطق ،اسسم اثول امغر بخم ازذ اÿق
فÓسس ثنيسس اÁغر اكسس سسقلك اÿق ثل ثفرث انتمغرث ،سسقنبذ اسسم الن أاسسفر ابتشس اسسوطسس
اتسسكسسغ سسيل ثرشسث ثجم .ثمغرث ثل غر ثسس ثسسفغد أاين ثفر اوسسن نشسثو ،اسس Úثسسفهمسس اومغر
أامك الق أاسسلح الشسغل.
اذغ أانف اكن ذلون انبذ اثغدزم لبصسل ثتسسجث ايطج اذيقر اسس Úثززر فلسس اŸلح اكن ارثكتشسمنت
اثوكوون  ،ثرن اطمطشس ادتسسكسس سسثبحرث اقلن ازذث وخم ثفسسرنسس ذقطج امكن اسسÌن افلفل
ذزث بل م نتسس اطسس أاسسفر انضسن أام ذوزن ابركل نغ ÿلع يك اتسسمت.
اسس Úأاعد سسكف اقلن ذثسسغ بخم ثكسسسسد ثفثلت ينغلد اسسغسس وورن اقرذن يك ا“زن .امكن ادجبذ
سسثيلث اوزن ابركل مذشسبيل يتشسر ذزث اسسقسس يزرن اسس Úاثجبذد ثبجث ابذ ثرند اشسذلح نغ اشسرمح،
ث -ن -يسس اÁغ -ر اكسس اÿق أاسس -ف -ر اب -تشس ال -ن سس -ل -ك Ìاث-وشس-لت ام-ك-ن ا‰ق-ل ا÷Òان م-ي-ل خصس-ن انسس-ن
ارتسسقذث غسس اذفل يرغل ابرذن ثل ثفرث انتمغرث.

البويرة :ع نايت رمضسان

اغرمان اكبار انتجننت
ي - - -غ- - -لب ا‰دان
ت- -ق- -ن- -ان ام -زوري
ان - - -غ ال - - -ت- - -اري- - -خ
ان -وغ Ó-ن سس-و’ي
ن-وغ-رم ان-ت-جننت
اسس- - -قسس . 1012
اع- -م- -ر ان- -وغ Ó-ن
ادق- -ل غ -ال ق -ب -ل
ال - -ت - -اري- -خ ل- -ث- -ار
ا’ي دمناوت “و
اسسشس-ن-ان ت-كبوري
دا’صس - - -ل ا‰دان
ات- -وغ -ان ع -م -ران
اغ - -زر ان- -ل- -م- -زاب
لصسلنسسان
دم -ازغ -ان سسسس -ان
اغرمان
نتÓزضسيت
دوخ Ò-ا دو’وال
قبل اغرم انتجننت.
اغ - -رم ن - -ت Ó- -زضس- -يت ات- -وب- -ن- -ى
اسس- - -قسس  95ه - -ج - -ري و Êدق- -ن
سس -غ -رم -ان اك-ب-ار ات-وب-ن-ى غ-ال ”
ان-واداي ن-وغ-رم ان-ت-ج-ن-نت اقمند
دسس ام- - -اروا غ Òم- - -ن - -او ام - -وران
دالشس- -اه- -د ف- -ل -ع -م -ارة،ات -وسس -م -ى
ت-ل-زضس-يت ام-غ-ر دقت ” م-دن-اسس
ات -وسس -ن -ان اسس -وخ -دام ن -الضس -وفت
دوربى نالهوشس.
اغ -رم ن-وخÒا اول-دج-وج ي-غ-لب
سسوغرم انتجننت يقمد دسس غÒ
اقت ت -نضس -لت د“ج-ي-دا ات-وسس-م-ى
سسسس - - - - -م ’’ خÒة  ،اغ - - - - -رم- - - - -و
ف- -ل- -حسس- -اب ‰سس- -ان -ان ات -وخ -راب

سسوفوسس ا‰دان نتÓزضسيت .
اغ- - -رم ف - -ي - -دشس - -ار دي - -ن اغ - -رم
ن - - -و’وال ادي - - -وسس دغ - - -نت اداي
ان -ت -ج-ن-نت اق-ي-م-د دسس غ Òم-ن-او
لثار ‰وران دقن اوعسساسس اضسلى
ف -غ -زر ان -ل -م -زاب ات-وب-ن-ى اقت ”
تو‹ ضسا ¤فقاع “و ادجوجنت
اوعسس -ي ف -ل -ع -دو اي-ت-وغ داÿط-ر
ال- -وق- -ت- -ن- -ي ف- -ت -م -دورت دي -ت -ل -ي
ا‰دان،ام - -اشس - -ي ا’ن دخ ي- -غ- -لب
نغرمان امراران مع مناو الغÒان
ات-وغ-ان ع-م-ران دسس ب-ك-ري ق-ب-ل
اعمار نتم انوغÓن.

تغردايت :الشسيخ باعلي واعمر

آوآل دونزروب:
*أاورن - -ف - -ه - -ي- -م إامّسسْ- -وق- -ن سس- -ڤ ايت
ثمدينت
*ي- - -رول سس - -ي - -ه - -م - -ق - -يث ي - -وح - -ل
ذوقشسرشسار
*كل ثامورث اترفذ ابهلول
نسس
*بطو ذاسسعيف نلهنا

الفجر06.15................:
مواقيت الظهر13.03.................:
العصسر16.00................:
الصسÓة المغرب18.26...............:
العشسـاء19.46..................:
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^ 10ف -ي-ف-ري « :1943ف -رح -ات ع -ب -اسس» ي-نشس-ر ب-ي-ان
الشسعب ا÷زائري الذي وقعه  56من ا’أعيان
واŸنتخب ÚاŸسسلم.Ú
^  10فيفري  :195٧السسلطات الفرنسسية تنفذ
حكم ا’عدام ‘ حق ثÓث Úجزائريا ،تزامنا مع
·Ó
مناقشسة القضسية ا÷زائرية ‘ ا÷معية العامة ل أ
اŸتحدة.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

””ا÷يشس”” عدد فيفري 2018

بناء نهضشة صشناعية عسشكرية وطنية

ا÷يشش الوطني الشّشعبي...صشورة ناصشعة ’ تتأاّثر باŸغالطات

عادت ›لة ا÷يشس عدد فيفري  2018إا¤
اأ’حداث الّتاريخية التي اجتمعت ‘ هذا الشصهر ‘
افتتاحية بعنوان فيفري ،شصهر ““الشصهيد““ ،وعّددت
ف -ي-ه-ا أاه-م اÓŸح-م واّÙط-ات ال-ت-ي ج-ع-لت م-ن-ه
م -رج -ع -ي -ة ل -لّشص -ع -وب اŸك-اف-ح-ة م-ن أاج-ل ا◊ري-ة
واŸدافعة عن اأ’رضس
والعرضس ،كما وصصفت ““ا÷يشس““ ‘ افتتحايتها
شصهر فيفري بخّزان اإ’‚ازات ،وهو ‘ الوقت
نفسصه ذاكرة ’ “حى قيّدت ا÷رائم ا’سصتعمارية،
وﬁطة تزّودنا بوقود الوطنية للمضصي نحو آافاق
وانتصصارات جديدة.
«ا÷يشس““ توّقفت كذلك عند حدث هام يتمثّل
‘ ا’طÓق الناجح للقمر الصصناعي ““أالكوم سصات ““1
ب -نشص-ر ال-نصس ال-ك-ام-ل ل-رسص-ال-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة،
السص-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-اŸن-اسص-ب-ة ،ال-ت-ي
وصصفت ا’‚از بالضصروري لسصد حاجة بÓدنا ‘
›ال ا’تصصا’ت ع Èاأ’قمار الصصناعية ،وخدمة
ال -ق -ط -اع -ات ذات الصص -ل -ة ،ك -م -ا خّصص-صصت اÛل-ة
غÓف صصفحتها اأ’خÒة للحدث من خÓل صصورة
ت -ؤوّرخ ل -ل -ح -ظ -ة إاط Ó-ق ال-ق-م-ر الّصص-ن-اع-ي ي-ع-ل-وه-ا
مقتطف من رسصالة رئيسس ا÷مهورية.
الّنشصاطات الكثيفة لنائب وزير الدفاع الوطني
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي ،الفريق أاحمد
قايد صصالح ،تصصّدرت فقرة أاحداث الشصهر ،و‘
هذا الصصدد عادت اÛلة و–ت عنوان بالبنط
العريضس ““بناء نهضصة صصناعية عسصكرية وطنية““ إا¤
زي-ارة ال-ع-م-ل وال-ت-ف-ت-يشس ال-ت-ي ق-ادت ال-ف-ري-ق قايد

Óم-داد م-رف-وق-ا
صص -ال -ح ا ¤ال -ق -اع -دة اŸرك-زي-ة ل -إ
ب-ال-ل-واء ح-ب-يب شص-ن-ت-وف ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-رية
اأ’و ¤واللواء علي عكروم اŸدير اŸركزي للعتاد،
وه -ي ال -ق -اع -دة ال-ت-ي وصص-ف-ت-ه-ا ““ا÷يشس““ ب-الصص-رح
والقطب الهام للصصناعة العسصكرية الوطنية ،كما
عادت اÛلة إا ¤الكلمة التوجيهية التي أالقاها
الفريق قايد صصالح  -خÓل هذه الزيارة  -والتي
اسص-ت-ه-ل-ه-ا ب-ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى اع-ت-زاز ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشصعبي Ãا تقّدمة هذه القاعدة ا’سصÎاتيجية التي
قال إاّنها ج ّسصدت اŸقولة اŸأاثورة ““خطوة اأ’لف
ميل تبدأا بخطوة““ ،مؤوكدا أان ذلك ثمرة شصعار ““’
مسصتحيل أامام –قيق أاهدافنا مهما بلغت الصصعاب

قامت بها مفارز ا÷يشس ‘ عدة و’يات

مبلغها““ ،مؤوكدا ‘ ختام كلمته أاّن صصيت وسصمعة
Óم- -داد Œاوزا ا◊دود
ال - -ق - -اع - -دة اŸرك - -زي - -ة ل - -إ
الوطنية.
‘ مقال بتوقيع التحرير بعنوان ا÷يشس الوطني
الشّصعبي...صصورة ناصصعة ’ تتأاّثر باŸغالطات ،وبعد
ال -ت -ذك Òب -اŸه -ام ال-دسص-ت-وري-ة ال-ن-ب-ي-ل-ة ل-ل-م-ؤوسصسص-ة
ال- -عسص- -ك -ري -ة ،رّدت ““ا÷يشس““ ع -ل -ى ب -عضس اأ’ق Ó-م
اŸغرضصة التي ترمي  -حسصبها  -إا ¤بث الشصك
ل - -دى ال - -رأاي ال - -ع - -ام ،و–اول ي - -ائسص - -ة اŸسص - -اسس
بالتحو’ت العميقة التي يعرفها ا÷يشس ع Èبث
مغالطات وأاكاذيب من أاطراف تغذيها نوايا سصيئة
هدفها النيل من صصورته ،وذلك باسصتغÓل بعضس
متقاعديه والدفع بهم ’رتكاب حماقات تتنافى مع
قيم ثورة نوفم ÈاÛيدة خدمة أ’غراضس أابعد ما
تكون عن مصصلحة الوطن ،وحول هذه الفئة أاّكدت
““ا÷يشس““ أاّن ك - -ل ت- -داب Òال- -ت- -ك- -ف- -ل Ãت- -ق- -اع- -دي
اŸؤوسّصسصة اّتخذت منذ سصنوات من باب حرصس هذه
اأ’خÒة على هذه الفئة.
‘ اÿت- -ام ،أاّك- -د اŸق- -ال أاّن ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي
الشص -ع -ب -ي سص -ي-ظ-ل ي-ف-ت-خ-ر ب-ن-ق-اء م-ن-ب-ت-ه وت-اري-خ-ه
اÛيد ،وسصيواصصل نهج التطور والتحكم ‘ أاسصباب
النجاح والتفوق للتصصدي لكل التهديدات اÙدقة
مهما عظمت.

إا–اد العاصسمة  1إا–اد بلعباسس 2

«اŸكرة “ تقلب الطاولة على
“سشوسشطارة “ وتبعدها عن سشباق اللقب

اإ’رهابي ““أابو مالبو““ يسشلم نفسشه وبحوزته مسشدسش رششاشش وذخÒة

’ره-اب وب-فضس-ل ا÷ه-ود
‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا إ
ال-ن-وع-ي-ة ل-وح-دات ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-عبي،
سس ّ- -ل- -م إاره- -اب- -ي ن- -فسس- -ه ،صس- -ب- -ي- -ح- -ة أاول أامسس
اÿم- - - -يسس ،ل - - -لسس - - -ل - - -ط - - -ات ال - - -عسس - - -ك - - -ري - - -ة
بتمÔاسست/ن.ع ،6.وب- -ح- -وزت- -ه مسس- -دسس ()01
رشس- -اشس م- -ن ن- -وع ك Ó-شس -ن -ي -ك -وف وﬂزن ()01
’ره -اب -ي
’م -ر ب -ا إ
ذخÒة ‡ل- -وء .وي- -ت- -ع- -ل -ق ا أ
اŸسس -م -ى ””أا.م -الك ”” اŸك -ن -ى ””أاب -و م -ال -ب -و”” ،ال-ذي
التحق با÷ماعات ا’رهابية سسنة .2014
إان هذه النتائج اإ’يجابية اÙققة عﬂ Èتلف
ال-ن-واح-ي ال-عسص-ك-ري-ة تشص-ه-د ع-ل-ى م-دى –ك-م ق-واتنا
اŸسصلحة ‘ تنفيذ مهامها بكل فعالية واحÎافية
قصصد بسصط اأ’من والسصكينة ‘ كامل ربوع الوطن.

توقيف  5عناصشر دعم ا’رهاب وضشبط 3
مسشدسشا ت رششاشش وذخÒة حربية

‘ إاط -ار م -ك-اف-ح-ة ا’ره-اب وب-فضص-ل ا’سص-ت-غÓ-ل
ا÷ي-د ل-ل-م-ع-ل-وم-ات ،أاوق-فت م-ف-رزة مشصÎك-ة للجيشس
الوطني الشصعبي ،يوم  07فيفري  ،2018خمسصة ()05
عناصصر دعم للجماعات اإ’رهابية بالبويرة/ن.ع‘ ،1.
ح ” Úتدم Òقنبلت )02( Úتقليديتي الصصنع بنفسس
الو’ية .و‘ نفسس السصياق ،ضصبطت مفرزة للجيشس

ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب-ي ب-ع Úق-زام/ن.ع ،6.ث Ó- -ث - -ة ()03
مسصدسصات رشصاشصة من نوع كÓشصنيكوف وخمسصة ()05
ﬂازن ‡لوءة ‘ ،ح Úأاوقف عناصصر الدرك الوطني
شصخصصا بحوزته سصتة ( )06أاسصلحة نارية وكمية من
الذخÒة ومنظار بباتنة/ن.ع.5.

توقيف 15مهربا و14مهاجرا غ Òششرعي
وحجزﬂدرات ومواد ﬂتلفة
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوق - -فت م - -ف - -رزة ل - -ل - -ج - -يشس ال - -وط- -ن- -ي الشص- -ع- -ب- -ي،
بتمÔاسصت/ن.ع ،6.ث -م -ان-ي-ة ( )08م -ه -رب Úوضص-ب-طت
معدات التنقيب عن الذهب ‘ ،ح Úأاوقفت مفارز
أاخرى بكل من ورقلة والوادي/ن.ع ،4.سصبعة ()07
م -ه -رب Úوضص -ب-طت شص-اح-ن-ت Úو( )21068وح - -دة م- -ن
ﬂت -ل-ف اŸشص-روب-ات و( )34ق -ن -ط -ار م-ن م-ادة ال-ت-ب-غ
و( )560وحدة من اأ’لعاب النارية.
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصصر الدرك الوطني
تاجري (ﬂ )02درات بحوزتهما ( )12,319كيلوغرام
من الكيف اŸعالج ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )14مهاجرا
غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة بكل من تلمسصان
وبشصار وأادرار.

حجز سسÓح بحري دون رخصسة

فرقة ششرطة ا◊دود ا÷وية Ãطار عبان رمضشان بجاية

“ك -نت ع -ن -اصص -ر ف -رق -ة شص -رط-ة ا◊دود ا÷وي-ة،
Ãطار عبان رمضصان بجاية ،أامسس اأ’ول ،من ضصبط
وحجز سصÓح بحري دون ترخيصس ،هذه العملية جاءت
ب -ع -د ت -ف-ت-يشس أام-ت-ع-ة أاح-د اŸسص-اف-ري-ن ال-ق-ادم Úم-ن
باريسس ويتعلق اأ’مر باŸدعو /ب ع 68 ،سصنة ،مزدوج
ا÷نسصية (جزائرية  -فرنسصية) ،بعد “رير حقيبته
على جهاز «السصكانيـر» ضصبط بداخلهـا سصÓح صصيد

ب -ح -ري ي -ح -م -ل عÓ-م-ة «ب-وشص-اط» اŸع-ن-ي ،صص-رح أان
السصÓح اŸضصبوط بحقيبته ملك له ،وقد أاشصÎاه من
ف -رنسص-ا ن-اف-ي-ا ع-ل-م-ه وج-وب ا◊صص-ول ع-ل-ى ت-رخ-يصس
مسص -ب -ق إ’دخ -ال -ه إا ¤أارضس ال -وط -ن ،وّ” إا‚از م -ل -ف
ج -زائ -ي ‘ ح -ق -ه و–وي -ل -ه إا ¤السص-ل-ط-ات اıتصص-ة
’سصتكمال اإ’جراءات القانونية الÓزمة.

بجاية :بن النوي توهامي

تÎاوح أاعمارهم ما ب 36 Úو 44من بلعباسس

وفاة  4أافراد من عائلة واحدة إاختناقا بغاز أاكسشيد الكربون
ت-دخ-لت مصص-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة سص-ي-دي
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،مسص- -اء أاول أامسس ،إ’جÓ- -ء ج- -ثث أارب -ع -ة
أاشصخاصس لقوا حتفهم نتيجة اإ’ختناق بغاز أاكسصيد
الكربون بحي سصيدي ا÷ي.‹Ó
وحسصب ﬁم -د ح -اج -ي رئ -يسس مصص -ل-ح-ة ال-وق-اي-ة
Ãديرية ا◊ماية اŸدنية فإان التدخل جاء إاثر تلقي
اŸصصلحة لبÓغ من أاحد ا÷Òان ‘ حدود السصاعة
السصابعة مسصاء مفاده انبعاث روائح كريهة من شصقة
الضص -ح-اي-ا ال-ك-ائ-ن-ة ب-ح-ي  150مسص-ك-ن ،ل-ت-ت-ن-قل فرق

ا◊ماية اŸدنية إا ¤ع ÚاŸكان أاين ” العثور على
أاربعة ضصحايا ثÓثة نسصاء ورجل من نفسس العائلة
تÎاوح أاعمارهم ما ب 36 Úو 44ومباشصرة ” نقلهم
إا ¤مصصلحة حفظ ا÷ثث باŸؤوسصسصة اإ’سصتشصفائية
بسصيدي ا÷ي ،‹Óوتفيد التحقيقات اأ’ولية أان سصبب
الوفاة يكمن ‘ اإ’ختناق بغاز أاكسصيد الكربون ‘
إانتظار إاسصتكمال التحقيقات اأ’منية والقضصائية.

بلعباسس :غ ششعدو

 20°ا÷زائر
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’ولى  1439هـ الموافق لـ  10فيفري  2018م
السسبت  23جمادى ا أ

أام Úبلعمري

 23°ا÷زائر

ق-لب ف-ري-ق إا–اد ب-ل-ع-ب-اسس ال-ط-اولة على
إا–اد العاصسمة ‘ اŸباراة التي فاز بها الزوار
ب- -ه -دف Úل -واح -د ‘ إاط -ار ا÷ول -ة الـ 19من
’و ¤احتضسنها ملعب 5
الرابطة اÎÙفة ا أ
ج -وي -ل -ي -ة ا’وŸب -ي ،وب -ه -ذا ال-ف-وز اب-ت-ع-دت
اŸك -رة ع -ن دائ-رة ا◊سس-اب-ات ب-ارت-ق-ائ-ه-ا إا¤
اŸركز التاسسع برصسيد  23نقطة فيما ابتعد
أابناء سسوسسطارة عن لقب البطولة.

ﬁمد فوزي بقاصس
تصشويرﬁ :مد آايت قاسشي

بداية اŸواجهة كانت قوية للزوار ،حيث ‘
(د )1تلقى ““بوقلمونة““ كرة ‘ العمق ضصربها بقوة
ك -م -ا ج -اءت وم -رت ج -ان -ب -ي -ة ب -ق -ل-ي-ل ع-ن م-رم-ى
““زم- -ام- -وشس““ ،ضص- -غ- -ط ال -زوار ت -واصص -ل و‘ (د)13
““زواري““ ي -ت -ل -ق -ى ك -رة ي -ت-وغ-ل وي-ق-ذف ك-رة ق-وي-ة
ج -ان -بت ال -ق -ائ -م ،وع-كسس ›ري-ات ال-ل-عب اف-ت-ت-ح
““الهجهوج““ باب التهديف ‘ (د ‘ )14أاول هجمة
–Óاد بعد توزيعة ‘ العمق من ““سصعيود““ ناحية
ل إ
““درفلو““ الذي أاعاد الكرة على الطبق للهجهوج
مفتتحا باب التسصجيل.
‘ اŸرح -ل -ة ال -ث-ان-ي-ة أاشص-رك اŸدرب ““شص-ري-ف
ال -وزا ““Êال -ث -ن -ائ -ي (سص-وق-ار وث-اب-ت-ي) ال-ل-ذان ق-ل-ب-ا
اŸب - -اراة رأاسص - -ا ع- -ل- -ى ع- -قب ،وع- -كسس ›ري- -ات
اŸرحلة اأ’و ¤دخل أاشصبال ““حمدي““ بقوة ،حيث
‘ (د ““ )66م -زي -ان““ ي -راوغ دف -اع ““اŸك-رة““ ي-ق-ذف
ب -يسص -راه وك -رت -ه ج -ان -ب-ي-ة ،دق-ي-ق-ة ب-ع-د ذلك ن-فسس
الÓ- -عب يسصÎج- -ع ك -رة م -ن وسص -ط اŸي -دان Áرر
ناحية ““الهجهوج““ يÎيث ويرفع كرة بدقة ناحية
اŸرمى وكاد يضصيف الثا( ‘ ،Êد ““ )75سصوقار““
يتلقى كرة ميليميÎية ‘ العمق يتوغل ويضصع الكرة
‘ الشصباك بكل هدوء معد’ النتيجة.
‘ مباراة أاخرى ،فرضس إا–اد ا◊راشس التعادل
السصلبي على مضصيفه شصباب قسصنطينة ،ورغم التعÌ
إا’ أان أاشص- -ب- -ال اŸدرب ““ع- -ب- -د ال- -ق -ادر ع -م -را““Ê
يحتفظون بصصدارة ترتيب اÎÙف اأ’ول بفارق
ثمانية نقاط.
أام -ا ال -ل -ق -اء ال-ث-الث ال-ذي ج-م-ع إا–اد ال-ب-ل-ي-دة
وضص -ي -ف -ه ن -ادي ب -ارادو Ãل -عب اإ’خ-وة ““ب-راك-ن-ي““،
ف -ان -ت -ه -ى ب -ف -وز ال -زوار ب -ه-دف وح-ي-د م-ن ت-وق-ي-ع
““بوزوك““ ‘ (د )51لبارادو.
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 07°وهران
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12°

france prix 1

Óمن العربي
’م Òنايف ل أ
‘ اختتام أاشسغال اجتماع هيئة أامناء جائزة ا أ

اللواء هامل يؤوكد على ضشرورة تظافر ا÷هود بÚ
أاجهزة الششرطة العربية

«الشسعب”” ‘ ختام أاشسغال اجتماع هيئة
Óم-ن ال-ع-رب-ي،
’م Òن-اي-ف ل -أ
أام -ن-اء ج-ائ-زة ا أ
ب -ع -اصس -م -ة اŸم -ل -ك -ة ال -ع -رب -ي -ة السس -ع -ودي-ة،
ال -ري -اضس ،ج -دد ال -ل -واء ع -ب -د ال -غ-ن-ي ه-ام-ل
Óم-ن ال-وط-ن-ي ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
اŸدي -ر ال -ع-ام ل -أ
ضس -رورة ت -وح -ي-د ا÷ه-ود وتضس-اف-ر اŸسس-اع-ي
وتكثيف ›ا’ت تبادل اÈÿات والتجارب
اŸي -دان -ي -ة ب Úأاج -ه -زة الشس -رط -ة ال -ع -رب -ي-ة
ل -ل -وق -وف سس -دا م-ن-ي-ع-ا أام-ام ال-ت-ح-و’ت ال-ت-ي
تعرفها أانواع ا÷رÁة إاقليميا ودوليا.
وأاضص -اف ال -ل -واء ه -ام -ل ،اأن م -ك-اف-ح-ة ا÷رÁة
بكافة أاشصكالها يسصتدعي تعزيز التنسصيق والتعاون
اأ’مني العربي اŸشصÎك ،وذلك بتبادل اÈÿات
اŸهنية اŸيدانية والنظرية ب Úأاجهزة الشصرطة ‘
جميع الدول الدول ،با’سصتعانة بأاحدث الوسصائل
اŸتطورة والÈامج التكوينية اŸعاصصرة.
مؤوكدا ،أان الشصرطة ا÷زائرية ’ تدخر أاي جهد
‘ اإ’سصهام وبكل فعالية ‘ ترقية التعاون الشصرطي

العربي ،باإ’ضصافة إا ¤مواصصلة جهودها ‘ دعم
›ا’ت تكوين مسصتخدميها وفق الÈامج التدريبية
اŸعاصصرة مع –ديث الوسصائل واŸعدات ،خدمة
أ’من اŸواطن وحماية اŸمتلكات ‘ ،إاطار احÎام
مبادئ حقوق اإ’نسصان وصصون كرامته.

’و ¤موبيليسس
ا÷ولة  19للرابطة ا أ

«الصشفراء““ تعود بنقطة ثمينة من قسشنطينة

فشسل شسباب قسسنطينة ‘ –قيق ا’نتصسار
ع -ل -ى حسس -اب إا–اد ا◊راشس ب -ع-د أان ان-ت-هت
اŸواج- -ه -ة ال -ت -ي ج -م -عت ال -ف -ري -ق ،Úأامسس،
بالتعادل السسلبي ‘ إاطار مباريات ا÷ولة 19
’و ¤موبيليسس.
للرابطة ا أ

عمار حميسشي

عاد إا–اد ا◊راشس بنقطة ثمينة من قسصنطينة
ع -ن -دم -ا واج -ه أامسس اŸتصص -در ع-ل-ى أارضص-ه وأام-ام
جمهوره حيث فرضس أاشصبال اŸدرب عزيز عباسس
منطقهم وحرموا الرائد من تعزيز صصدارته .وكانت
بداية اŸباراة لصصالح صصاحب اأ’رضس الذي حاول
ال-تسص-ج-ي-ل م-ن ال-ب-داي-ة ل-ك-ن حسص-ن ان-تشص-ار ’ع-ب-ي
““الصصفراء““ حال دون ذلك و ⁄يعرف الشصوط اأ’ول
تسص-ج-ي-ل ف-رصس ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-زمÓ-ء ع-ب-ي-د .و ⁄ي-كن
الشصوط الثا Êمغايرا لسصابقه حيث حاول ’عبو
شصباب قسصنطينة فك شصفرة دفاع ا–اد ا◊راشس
دون جدوى فيما حاول زمÓء يونسس من خÓل
ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى ال -ه -ج -م -ات اŸرت -دة ه-ز شص-ب-اك
ا◊ارسس صصا◊ي لكنهم فشصلوا بسصبب براعة هذا

اأ’خ .Òوان -ت-هت اŸب-اراة ب-ال-ت-ع-ادل السص-ل-ب-ي ح-يث
حافظ شصباب قسصنطينة على فارق  8نقاط الذي
ي -فصص-ل-ه ع-ن أاق-رب مÓ-ح-ق-ي-ه ف-ي-م-ا أاضص-اف إا–اد
ا◊راشس نقطة ثمينة إا ¤رصصيده.

نادي بارادو يعّقد وضشعية ““أابناء مدينة الورود““
انهزم إا–اد البليدة أامام نادي بارادو بنتيجة
( ‘ )1-0لقاء جمع بينهما ،أامسس ا÷معة ،بالبليدة،
بدون حضصور ا÷مهور ◊سصاب ا÷ولة  19لبطولة
الرابطة اأ’و ¤اÎÙفة لكرة القدم موبيليسس.
وسص -ج -ل ال -ه-دف ال-وح-ي-د ل-ل-ف-ري-ق ال-زائ-ر الÓ-عب
بوزوق (د  )51بعد هذه النتيجة يرتقي نادي بارادو
مؤوقتا للمركز السصادسس برصصيد  28نقطة بينما
تتعقد أاوضصاع إا–اد البليدة الذي يبقى قابعا ‘
اŸرتبة  16واأ’خÒة Ãجموع  12نقطة.

النتائج:
شصباب قسصنطينة  0 - 0إا–اد ا◊راشس
إا–اد البليدة  1 - 0نادي بارادو

’وŸبية الشستوية ببيانغ تشسانغ
’لعاب ا أ
ا أ

انطÓق الدورة  23بحفل افتتاح ‡ّيز

Óلعاب
انطلقت ،يوم أامسس ،الدورة  23ل أ
’وŸب-ي-ة الشس-ت-وي-ة ب-ب-ي-ان-غ تشس-ان-غ ال-كورية
ا أ
ا÷نوبية بإاقامة حفل افتتاح اŸوعد حيث
ي- -ت -ن -افسس ‘ أاول دورة ع -اŸي -ة لسس -ن -ة 2018
أاك Ìمن  2900رياضسي على  102لقب ‘ سسبع
رياضسات و 15مسسابقة.
وأاعلن الرئيسس الكوري ا÷نوبي مون جاي إان
Óلعاب التي أاطلقت عليها
عن ا’فتتاح الرسصمي ل أ
تسص- -م- -ي- -ة ““أاوŸب- -ي- -اد السصÓ- -م““ وسص -ط ت -ق -ارب بÚ
الكوريت Úحيث سصار رياضصيو ا÷ارت Úسصويا ‘
حفل انطÓق هذه اأ’لعاب وراء علم واحد (أابيضس
وأازرق) وسص -ط ه -ت -اف -ات وح-م-اسس ك-ب Òل-ل-ج-م-ه-ور

ا◊اضصر ‘ اŸدرجات .وتعد الدورة بتنافسس كبÒ
ب ÚاŸنتخبات اŸشصاركة ‘ اŸسصابقات ا›ÈŸة
والتي سصتتواصصل إا ¤غاية  25فيفري ا÷اري.
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