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إلعدد

يشس- -رف وزي- -ر إل- -ع- -م- -ل وإل- -تشس- -غ- -ي -ل
وإلضس- -م- -ان إلج- -ت- -م- -اع- -ي م -رإد زم -ا‹،
إليوم ،على إفتتاح ملتقى حول تسسيÒ
ومعا÷ة إلعرإئضس من خÓل تطبيق «+
إسس-ت-م-ع»– ،ت ع-ن-وإن «–ديث خ-دم-ات
لصس -غ-اء» ،وذلك
إل -رد ع -ل -ى إل -ه -ات -ف وإ إ
على إلسساعة إلتاسسعة وإلنصسف صسباحا
Ãقر إŸدرسسة إلعليا للضسمان إلجتماعي
ب Íعكنون.

١7٥7٠

زيتو ‘ Êزيارة عمل
إاÔ“ ¤اسست

نسسيب ‘ بجاية
ي- -ق- -وم وزي- -ر إÛاه- -دي- -ن إل- -ط- -يب
زي -ت -و ،Êإل -ي -وم وغ -دإ ،ب -زي-ارة ع-م-ل
وت- -فّ- -ق- -د إ ¤ولي- -ة “Ôإسست ،ح- -يث
سس -يشس -رف ع -ل -ى إلح -ت -ف -الت ب-ال-ي-وم
إلوطني للشّسهيد –ت شسعار« :إلشّسهيد
رسسالة إلعّزة وإلكرإمة وإلوفاء».

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر إŸوإرد إŸائ - -ي - -ة حسسÚ
نسسيب ،يومي  ١8و ١٩فيفري بزيارة عمل
وتفقد إ ¤ولية بجاية ،حيث سسيعاين
مشساريع قطاعية.

ولد علي ‘ زيارة عمل
إا ¤ا÷لفة

ﬁمد عيسسى ‘ الوادي

لشس- -غ- -ال إل- -ع -م -وم -ي -ة
ي- -ق- -وم وزي- -ر إ أ
وإلنقل ،عبد إلغني زعÓن بزيارة عمل
لغوإط إليوم وغدإ.
وتفّقد لولية إ أ

لوق-اف
ي -ق -وم وزي-ر إلشس-ؤوون إل-دي-ن-ي-ة وإ أ
ﬁمد عيسسى يومي  ١8و ١٩فيفري إ÷اري
ب- -زي- -ارة ع- -م -ل وت -ف ّ-ق -د إ ¤ولي -ة إل -وإدي،
Óشس -رإف ع -ل -ى إف -ت -ت -اح ف -ع -ال-ي-ات إŸل-ت-ق-ى
ل -إ
إل -وط -ن -ي ح-ول دور أإعÓ-م سس-وف ‘ إ◊ف-اظ
ع-ل-ى إŸرج-ع-ي-ة إل-دي-ن-ي-ة إل-وطنية ،بجامعة
حمة ÿضسر.
كما سسيشسرف على توقيع إّتفاقية نشساط
مشسÎك ب Úم- -دي- -ري- -ة إلّشس- -ؤوون إل -دي -ن -ي -ة
لوق -اف وم -دي-ري-ة إÛاه-دي-ن ب-ال-ولي-ة،
وإ أ
وذلك باŸتحف إلبلدي وكذإ زيارة ومعاينة
وتدشس Úبعضس مرإفق إلقطاع بالولية.

الدالية تشسرف على الحتفال
بيوم الّطفل اŸغاربي

ميهوبي ‘ زيارة عمل
إا ¤وهران
ي-ق-وم وزي-ر إلّ-ث-ق-اف-ة ع-زإل-دين ميهوبي،
غ- -دإ ،ب- -زي- -ارة إ ¤ولي- -ة وه -رإن ‘ ،إط -ار
إلحتفال باليوم إلوطني للشسهيد .وسسيتم
تسس-م-ي-ة إŸع-ه-د إ÷ه-وي ل-لموسسيقى بوهرإن
ب - -اسس - -م إÛاه - -د إل- -ف- -ن- -ان
إلرإحل بÓوي إلهوإري،
وي - - - - - -حضس- - - - - -ر أإوبÒإت
زبانة.

ولية ا÷زائر –يي اليوم الوطني للشسهيد

–ت شسعار «إلشّسهيد رسسال
ة إلعّزة وإلكرإمة وإلوفاء» و–ت
رعاية رئيسس إ÷مهورية،
–يي ولية إ÷زإئر ،ذكرى إليوم
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سساحة
إŸقاومة ببلدية إ÷زإئر إلوسسطى.

إح -ي -اًء ل -ل -ي -
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شس-ه-ي-د؟» ،وذلك ع-ل-ى
إلسساعة إ
لعاشسرة صسباحا بجريدة «إÛاهد».

ت-نّ-ظ-م ب-ل-دي-ة سس-ي-دي أإﬁ
م-د ،إل-ي-وم ،إح-تفائية خاصسة بيوم
إلشس -ه-ي-د ،وذلك ب-ق-اع-ة سسÒإ
م-ايسسÎإ بشس-ارع ف-رح-ات ب-وسس-ع-د،
سسيدي إﬁمد ،إبتدإًء من ٠٠
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يومية وطنية إخبارية تصسدر عن إŸؤوسسسسة إلعمومية
إلقتصسادية(شسركة ذإت أإسسهم)
رأإسس مالها إلجتماعي 2٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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لدإرة وإلمالية
إ إ

افتت
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ولي-ة ت-ل-مسس-ان
Ãت -ح -ف إÛاه -د لل -ة سس -ت -
ي ب -ال -ولي -ة ،وذلك ع -ل -ى إلسس -اع-ة
إلعاشسرة صسباحا.

تنظّم إŸديرية إلعامة للبحث إلعلمي وإلتطوير إلتكنولوجي ،إليوم ،إللقاء إلوطني حول Œفيف
إÿضسر وإلفوإكه ،إŸندرج ‘ إطار إللقاءإت إلوطنية إلتي بادر بها قطاع إلتعليم إلعا‹ وإلبحث
إلعلمي ،قصسد تعزيز ربط نشساطات إلبحث وإلتطوير بالتنمية إلقتصسادية وإلجتماعية وإلثقافية
لجهزة إلشّسمسسية ببوسسماعيل تيبازة.
وإلتكنولوجية للجزإئر ،وذلك Ãقر وحدة تنمية إ أ
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أإمانة إلمديرية إلعامة
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حول حقوق اإلنسسان
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قدرإت
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حفل تكر Ëشسهداء ولية تلمسسان

اللّقاء الوطني حول Œفيف اÿضسر والفواكه

إلتحرير

نسس-ي-ق م-ع
ي ل -ل -م-ج-اه-د ،ب-الّ-ت -ل ملحقاتهانة من خÓ
ّظ -م إŸت -ح -ف إل -وط ف إ÷هويين وإŸتاح
ي -ن
Ûاهد
ي إ÷اري.
مديريات إ م  ١٩فيفر
قاء  2٣6يو
إلل

جمعية مشسعل الشّسهيد –يي اليوم الوطني للشّسهيد

بلدية سسيدي اﬁمد –يي يوم الشّسهيد

يقوم وزير إلشسباب وإلرياضسة إلهادي
ولد علي ،إليوم ،بزيارة عمل إ ¤ولية
إ÷ل-ف-ة ،ح-يث سس-ي-دشس-ن ع-دي-د إŸشساريع
إلرياضسية إلشسبانية.
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مدير إلتحرير

فنيدسص بن بلة

زرواطي ‘ وليتي
الطارف وعنابة

ول «اŸرأاة ‘ ﬁنة»

س-اي-ا إŸرأإة،
وقض
ط -ن-ي وإ أ
لسس-رة ات إدإرية
ضس -ام -ن إل -و
ة بيان
ت -ط -ل -ق وزإرة إل -ت Ÿتحدة نسساء ،قاعد ن» ،وذلك
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ببا

ع اّتفاقية بّ› Úمع «كوندور»
وقي
ت والهÓل األحمر ا÷زائري

إلرئيسسة إŸديرة إلعامة
مسسؤوولة إلنشسر

Ãن- -اسس- -ب -ة إلح -ت -ف -ال ب -ي -وم إل ّ-ط -ف -ل
إŸغاربي إŸوإفق لـ ١7فيفري من كل سسنة،
لسسرة
تشسرف وزيرة إلتضسامن إلوطني وإ أ
وقضسايا إŸرأإة غنية إلدإلية ،إليوم ،على
إف -ت-ت-اح إ◊ف-ل إŸن-ظ-م –ت شس-ع-ار« :م-عً-ا
ن-ح-و ط-ف-ول-ة آإم-ن-ة» ،وذلك ع-لى إلسساعة
إل -ث -ان -ي -ة ب -ع -د إل -زوإل ب -اŸرك -ز إل-وط-ن-ي
لتكوين إŸو ّ
صسصسÃ Úشساركة
ظف ÚإŸتخ ّ
‡ث -ل -ي إل -ق -ط -اع -ات إل -وزإري -ة إŸع-ن-ي-ة،
وسس-ف-ارإت دول إŸغ-رب إل-ع-رب-ي إŸع-ت-م-دة
ل· إŸتحدة
با÷زإئر و‡ثل صسندوق إ أ
لضسافة إ‡ ¤ثلي
للطفولة با÷زإئر ،با إ
لم- -ن وإل- -درك إل- -وط -ن -ي Úوإل -كشس -اف -ة
إ أ
لسسÓمية وإÛتمع إŸد.Ê
إ إ

ت- -ق- -وم وزي- -رة إل- -ب- -ي- -ئ- -ة وإلّ- -ط- -اق- -ات
إŸت- -جّ- -ددة ف- -اط -م -ة إل -زه -رإء زروإط -ي،
بزيارة عمل وتفقد إ ¤وليتي إلطارف
وعنابة ،يومي  ١٩و 2٠فيفري إ÷اري.

يوم دراسسي ّ ﬂصسصص للطب ا÷واري

ت -ن ّ-ظ -م إ÷م -ع -ي -ة إ÷زإئ-ري-ة ل-ل-طب إل-ع-ام ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع إÛلسس
إلشسعبي لولية إ÷زإئر– ،ت إشسرإف وزير إلصسحة وإلسسكان وإصسÓح
إŸسس -تشس-ف-ي-ات ﬂت-ار حسس-بÓ-وي ،ي-وم-ا ع-ل-م-ي-ا درإسس-ي-ا ﬂصسصس-ا ل-ل-طب
إ÷وإري «ط -ب -يب إل-ع-ائ-ل-ة ع Èإل-عصس-ور وإ◊دود» ،إل-ي-وم ،إب-ت-دإًء م-ن
إلسساعة  ٠٩ : ٠٠صسباحا بقاعة إŸدإولت لولية إ÷زإئر.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أإوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصسحابها نشسرت أإو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لشسهار
إŸؤوسسسسة إلوطنية للنشسر وإ إ
 ١شسارع باسستور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات إلتالية:إلوسسط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شسركة إلطباعة  S.I.Oإلشسرق :شسركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رئيسص ا÷مهورية يهنئ رؤوسساء الدول األعضساء

يؤوكد لنظÒه إلتونسسي “سسك إ÷زإئر بال–اد باعتباره خيارإ إسسÎإتيجيا
ب-عث رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د إل-ع-زيز بوتفليقة ،برقية
تهنئة إ ¤نظÒه إلتونسسي إلباجي قايد إلسسبسسيÃ ،ناسسبة
حلول إلذكرى  29لتأاسسيسس إ–اد إŸغرب إلعربي ،أإكد له
ف -ي -ه -ا “سسك إ÷زإئ -ر «إل -ث-ابت» ب-ه-ذه إŸن-ظ-م-ة إŸغاربية
باعتبارها «خيارإ إسسÎإتيجيا ومطلبا شسعبيا».
وكتب رئيسس ا÷مهورية ‘ برقيته «يسسعدÃ ،Êناسسبة حلول
الذكرى التاسسعة والعشسرين لتأاسسيسس ا–اد اŸغرب العربي أان
أازف إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،أاحر
التها Êمقرونة بأاطيب التمنيات ،سسائ Óالله عز وجل أان Áتعكم
Ãوفور الصسحة والسسعادة ،ويحقق للشسعب التونسسي الشسقيق اطراد
الرقي وا’زدهار –ت قيادتكم ا◊كيمة».
واعت Èرئيسس الدولة هذه الذكرى التاريخية «سسانحة نسستذكر
فيها ما يجمع شسعوبنا اŸغاربية من وشسائج اأ’خوة والتضسامن
وحسسن ا÷وار» ،مضسيفا أانها «ﬁطة تسستدعي التمعن ‘ مسسÒة
ا’–اد وتقييمها Ãا يتيح مراجعة شساملة وموضسوعية Ÿنظومة
العمل القائمة وتكييفها مع اŸسستجدات حتى يصسبح ا’–اد
اŸغاربي تكت Óفاع ‘ Óالسساحة الدولية».
وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب-ة ،أاك-د ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «“سسك ا÷زائ-ر
الثابت با–اد اŸغرب العربي باعتباره خيارا اسسÎاتيجيا ومطلبا
شسعبيا وحرصسها على النهوضس Ãؤوسسسساته وتنشسيط هياكله Ãا
Áك- -ن دول- -ن- -ا م -ن ال -ذود ع -ن مصس -ا◊ه -ا اŸشسÎك -ة وم -واج -ه -ة
ال-ت-ح-دي-ات اŸت-ن-ام-ي-ة ،وا’سس-ت-ج-اب-ة ل-ط-م-وح-ات وت-ط-ل-ع-ات ك-ل
الشسعوب اŸغاربية إا ¤اŸزيد من الوحدة والتكامل وا’ندماج».

...و يهنئ فائز السسراج رئيسص اÛلسص
الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا¤
رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا فائز
مصسطفى السسراجÃ ،ناسسبة الذكرى  29لتأاسسيسس ا–اد اŸغرب
العربي ،أاكد له فيها حرصس ا÷زائر على تنشسيط هياكلهÃ ،ا من
شسأانه ا’سستجابة لطموحات الشسعوب اŸغاربية إا ¤اŸزيد من
الوحدة والتكامل وا’ندماج.
و ج -اء ‘ ب -رق-ي-ة ال-ت-ه-ن-ئ-ة «يسس-رÃ ،Êن-اسس-ب-ة ح-ل-ول ال-ذك-رى
التاسسعة والعشسرين لتأاسسيسس ا–اد اŸغرب العربي أان أازف إاليكم
باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي أاحر التهاÊ
وأاطيب التمنيات ،سسائ ÓاŸو ¤تبارك وتعا ¤أان Áن عليكم
Ãوفور الصسحة والسسعادة ،ويحقق للشسعب الليبي الشسقيق موصسول
النماء وا’زدهار ‘ كنف اأ’من وا’سستقرار».

واسسÎسسل الرئيسس بوتفليقة يقول «إان ا’حتفاء بهذه الذكرى
التاريخية سسانحة نسستحضسر فيها ما يجمع الشسعوب اŸغاربية من
أاواصس -ر اأ’خ -وة وال-تضس-ام-ن وحسس-ن ا÷وار» ،ك-م-ا أان-ه-ا «م-ن-اسس-ب-ة
تسس-ت-دع-ي ال-ت-م-ع-ن ‘ مسسÒة ا’–اد وت-ق-ي-ي-م-ه-ا ب-غ-ي-ة م-راج-ع-ة
منظومة العمل القائمة وتطويرها حتى يصسبح ا’–اد اŸغاربي
Œمعا وازنا وفاعﬁ ‘ Óيطه ا’قليمي والدو‹».
كما أاردف ﬂاطبا السسراج «أاغتنم هذه السسانحة أ’ؤوكد لكم
“سسك ا÷زائر الثابت با–اد اŸغرب العربي باعتباره خيارا
اسسÎاتيجيا ومطلبا شسعبيا ،وحرصسها على النهوضس Ãؤوسسسساته
وت -نشس -ي -ط ه -ي -اك -ل -هÃ ،ا Áك -ن دول -ن-ا م-ن ال-ذود ع-ن مصس-ا◊ه-ا
اŸشسÎكة ومغالبة الرهانات اŸتنامية ،وا’سستجابة لطموحات
وآامال كل الشسعوب اŸغاربية إا ¤اŸزيد من الوحدة والتكامل
وا’ندماج».

...و يؤوكد لنظÒه اŸوريتا Êأان الذكرى
ﬁطة لتقييم مسسÒته Ãوضسوعية
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا¤
الرئيسس اŸوريتاﬁ Êمد ولد عبد العزيزÃ ،ناسسبة الذكرى 29
ل -ت-أاسس-يسس ا–اد اŸغ-رب ال-ع-رب-ي ال-ت-ي اع-تÈه-ا ﬁط-ة ل-ت-ق-ي-ي-م
مسسÒت -ه «Ãوضس-وع-ي-ة» ب-غ-ي-ة ت-ط-وي-ر م-ن-ظ-وم-ة ال-ع-م-ل ال-ق-ائ-م-ة
Ÿواكبة اŸسستجدات الراهنة.
وكتب رئيسس ا÷مهورية« :يطيب ‹Ã ،ناسسبة حلول الذكرى
التاسسعة والعشسرين لتأاسسيسس اŸغرب العربي ،أان أاتوجه إاليكم،
باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بخالصس التهاÊ
وصسادق التمنيات ،سسائ ÓاŸو ¤تبارك وتعا ¤أان يسسبغ عليكم
موفور الصسحة والهناء ،ويحقق للشسعب اŸوريتا Êالشسقيق اطراد
التقدم وا’زدهار –ت قيادتكم ا◊كيمة».
ويرى الرئيسس بوتفليقة ‘ هذه الذكرى التاريخية «سسانحة
نسستحضسر فيها ما يجمع الشسعوب اŸغاربية من وشسائج القربى
وأاواصسر اأ’خوة والتضسامن وحسسن ا÷وار ،وما يوحدها من ثوابت
حضسارية عمادها اللغة والدين واŸصس ÒاŸشسÎك» ،فضس Óعن
كونها «ﬁطة تسستدعي الوقوف على مسسÒة ا’–اد وتقييمها
بصسفة شساملة وموضسوعية ،بغية مراجعة منظومة العمل القائمة
وتطويرها Ÿواكبة اŸسستجدات الراهنة ،حتى يصسبح ا’–اد
اŸغاربي Œمعا فاعﬁ ‘ Óيطه اإ’قليمي والدو‹».
وتابع رئيسس الدولة ﬂاطبا نظÒه اŸوريتا ’« Êيفوتني أان
أاجدد لكم “سسك ا÷زائر الثابت با–اد اŸغرب العربي باعتباره
خ -ي -ارا اسسÎات -ي -ج-ي-ا وم-ط-ل-ب-ا شس-ع-ب-ي-ا وح-رصس-ه-ا ع-ل-ى ال-ن-ه-وضس

Ãؤوسسسس -ات -ه وت -نشس -ي -ط ه -ي-اك-ل-هÃ ،ا Áك-ن دول-ن-ا م-ن ال-ذود ع-ن
مصسا◊ها اŸشسÎكة ومغالبة التحديات ،وا’سستجابة لطموحات
وتطلعات كل الشسعوب اŸغاربية التواقة إا ¤اŸزيد من الوحدة
والتكامل وا’ندماج».

...ويؤوكد للعاهل اŸغربي حرصص ا÷زائر
على النهوضص Ãؤوسسسسات ال–اد
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا¤
العاهل اŸغربي ﬁمد السسادسسÃ ،ناسسبة حلول الذكرى 29
لتأاسسيسس ا–اد اŸغرب العربي ،أاكده له فيها حرصس ا÷زائر على
النهوضس Ãؤوسسسسات ا’–اد وتنشسيط هياكلهÃ ،ا Áكن من الذود
عن اŸصسالح اŸشسÎكة لبلدانه.
وجاء ‘ الÈقية «جÓلة اŸلك وأاخي اŸبجل ،يسسعد ،Êعشسية
ا’حتفال بالذكرى التاسسعة والعشسرين لتأاسسيسس ا–اد اŸغرب
العربي أان أازف إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن
نفسسي ،خالصس التها Êمقرونة بأاطيب التمنيات ،سسائ ÓاŸو¤
سسبحانه وتعا ¤أان يكرمكم وكافة اأ’سسرة اŸلكية الشسريفة بدوام
الصسحة والهناء ،ويحقق للشسعب اŸغربي الشسقيق اطراد التقدم
وا’زدهار ‘ كنف قيادتكم الرشسيدة».
وت -اب-ع رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ق-ائ Ó-إان ه-ذه ال-ذك-رى ال-ت-اري-خ-ي-ة
«سسانحة نسستذكر فيها ما يربط الشسعوب اŸغاربية من أاواصسر
اأ’خ -وة وال -تضس -ام-ن وحسس-ن ا÷وار ،وم-ا ت-ت-ق-اسس-م-ه م-ن ال-ث-وابت
ا◊ضس -اري -ة السس -ام -ي -ة واŸصس ÒاŸشسÎك ،وه-ي ﬁط-ة ت-ف-رضس
علينا تقييم مسسÒة ا’–اد اŸغاربي وتطوير منظومة العمل
القائمة وتكييفها وفقا Ÿقتضسيات الظروف الراهنةÃ ،ا يسسهم
‘ تعزيز صسرح ا’–اد ودعمه».
وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب-ة ،أاك-د ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «“سسك ا÷زائ-ر
الثابت با–اد اŸغرب العربي باعتباره خيارا اسسÎاتيجيا ومطلبا
شسعبيا ،وحرصسها على النهوضس Ãؤوسسسساته وتنشسيط هياكلهÃ ،ا
Áكن دولنا من الذود عن مصسا◊ها اŸشسÎكة ومغالبة التحديات
اŸتنامية وا’سستجابة لطموحات وتطلعات كل الشسعوب اŸغاربية
إا ¤اŸزيد من الوحدة والتكامل وا’ندماج».

...ويهنئ نظÒه الصسربي بالعيد الوطني لبلده
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة
ل-ن-ظÒه الصس-رب-ي ،أال-كسس-ن-در ف-وشس-ي-تشسÃ ،ن-اسس-ب-ة اح-ت-فال بÓده
بعيدها الوطني ،أاكد له من خÓلها عزمه على العمل رفقته على

لم Òإلد‰اركي هÔيك
إثر وفاة إ أ

بن صسالح يوقع على سسجل التعازي بسسفارة الد‰ارك با÷زائر
وقع رئيسس ›لسس اأ’مة ،عبد القادر بن صسالح،
أاول أامسس ،بسسفارة الد‰ارك با÷زائر ،على سسجل
ال -ت -ع -ازي ب -اسس -م رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،إاثر وفاة اأ’م Òالد‰اركي هÔيك زوج
اŸلكة مارغريث الثانية.
جاء ‘ نصس رسسالة التعزية أانه «تلقيت ببالغ
ا◊زن واأ’سسى نبأا وفاة بعل جÓلة ملكة الد‰ارك،
مارغاريث الثانية ،اأ’م ÒهÔيك والذي عرف عنه
شسغفة بالثقافة واأ’دب والفنون ،عÓوة عن تواضسعه
وقربه من عامة اŸواطن.»Ú

و كتب بن صسالح أايضسا ‘ رسسالته« :و على إاثر
ه -ذا اŸصس -اب ا÷ل -ل ال-ذي أا ⁄ب-ال-ع-ائ-ل-ة اŸل-ك-ي-ة
وبالشسعب الد‰اركي الصسديق ،أاتقدم بتكليف من
ف -خ -ام -ة رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ،السسّ-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،وباسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة
عن نفسسي ،بخالصس التعازي لكافة أاعضساء العائلة
اŸلكية الكرÁة وللشسعب وا◊كومة الد‰اركي.»Ú
وكتب ‘ اÿتام« :وأاّود كذلك أان أاع Èبشسكل
خ -اصس ع -ن ع -م -ي -ق ال -ت -ع-اط-ف م-ع جÓ-ل-ة اŸل-ك-ة
والعائلة اŸلكية ‘ هذا الظرف اأ’ليم».

حول إمكانيات تعزيز إلتعاون ‘ ›ال إلتكوين إ÷امعي وإلبحث إلعلمي

حجار يتباحث مع سسف ÒاŸملكة اŸتحدة

ت-ب-احث وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-علمي،
الطاهر حجار ،أاول أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،مع
سسف ÒاŸملكة اŸتحدة لÈيطانيا العظمى وايرلندا
الشسمالية لدى ا÷زائر باري لوين حول إامكانيات
تعزيز أاك Ìللتعاون ‘ عدة ›ا’ت ’سسيما تلك
اŸرت -ب -ط -ة ب-ال-ت-ك-وي-ن ا÷ام-ع-ي وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
والتقني.
وÃناسسبة هذا اللقاء ،أاعرب ا÷انب ا÷زائري
عن «اهتمامه بتجديد اتفاقية التعاون ‘ ›ال
التعليم والتكوين ‘ اللغة اإ’‚ليزية والتي توشسك

على انتهاء مدة صسÓحيتها» ،حسسب بيان لوزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي.
وأاعرب الطرفان ‘ هذا السسياق عن رغبتهما
«‘ تعميق هذه العÓقة من خÓل التوقيع على
معاهدات واتفاقيات أاخرى» بﬂ Úتلف جامعات
ال- -ب- -ل- -دي- -ن ’ سس -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل تشس -ج -ي -ع رؤوسس -اء
اŸؤوسسسس -ات ا÷ام -ع-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-واصس-ل أاك Ìوع-ل-ى
تبادل زيارات الوفود واÈÿات خصسوصسا ‘ ›ال
البحث العلمي والتكنولوجي.
كما اتفق الطرفان على «حركة أاك Èللطلبة»

اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ية
والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ،أاول أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،سس -ف ÒاŸم -ل -ك -ة اŸت-ح-دة
با÷زائر باري لوان الذي بحث معه سسبل تدعيم
الشسراكة ب Úالبلدين حسسب ما أاورده بيان لوزارة
الداخلية.
وأاوضسح البيان أانه «‘ إاطار اسسÎاتيجية شساملة
للتعاون ،اتفق الطرفان على تدعيم شسراكتهما ‘
اŸيادين اŸتعلقة بوزارتي الداخلية للبلدين».

تعزيز الشسراكة ب Úالبلدين -حسسب بيان للوزارة.
وأاوضسح البيان أان هذا اللقاء «فرصسة للتنويه
بالشسراكة التي Œمع البلدين» ،مضسيفا أان ا÷انبÚ
اتفقا على العمل سسويا من أاجل تعزيزها وتنويعها،
خاصسة ‘ اÛا’ت ذات ا’هتمام اŸشسÎك».

على غرار طلبة ما بعد التدرج حيث يتلقى أازيد من
 300ط -الب ‘ ال -دك -ت -وراه ت -ك -وي-ن-ا ‘ ا÷ام-ع-ات
الÈيطانية.
وأاضساف ذات اŸصسدر أان الطرف Úاتفقا على
«وضس -ع شس -راك -ة ع -ل-ى أاسس-اسس ق-اع-دة «راب-ح-راب-ح»
ومشساريع تعاون قائمة على التوأامة ب Úا÷امعات
واإ’نتاج العلمي اŸشسÎك وكذا تبادل اÙاضسرين
رفيعي اŸسستوى.

بدوي يتباحث مع سسف ÒاŸملكة اŸتحدة سسبل تدعيم الشسراكة ب Úالبلدين

ويتباحث مع السسف Òاإلسسبا Êسسبل
تعزيز الشسراكة ب Úالبلدين
اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ية
والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ،أاول أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،سس -ف Òإاسس -ب -ان -ي-ا ب-ا÷زائ-ر
سسانتياغو كاباناز انسسورينا ،الذي بحث معه سسبل

وقد ع Èالطرفان عن «خصسوصسية العÓقات
ال-ت-اري-خ-ي-ة ب Úا÷زائ-ر وإاسس-ب-ان-ي-ا وط-ب-ي-ع-ة ال-ق-ي-م
اŸشسÎك -ة ال -ت -ي Œم -ع -ه-م-ا ،ك-م-ا أاشس-ادا Ãسس-ت-وى
التعاون اŸميز ب Úالبلدين» ،يضسيف اŸصسدر ذاته.

ميهوبي وسسف Òفلسسط Úبا÷زائر يتفقان
على تعزيز التبادل الثقا‘
اتفق وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وسسف Òفلسسط Úبا÷زائر لؤوي ﬁمود طه عيسسى ،أاول أامسس،
با÷زائر ،على تعزيز التبادل الثقا‘ ب Úالبلدين وفق بيان لوزارة الثقافة.
وأاوضسح البيان أانه ” ا’تفاق على «تكثيف» النشساطات الثقافية والفنية من خÓل إاقامة ندوات
وﬁاضسرات فكرية وأادبية منتظمة خÓل السسنة ا÷ارية وكذا حضسور فرق فنية فلكلورية ومسسرحية
فلسسطينية ‘ اŸهرجانات الدولية التي تقام با÷زائر.
كما أاكد الطرفان على إاقامة معرضس للكتاب الفلسسطيني Ãناسسبة اليوم الوطني الفلسسطيني
باإ’ضسافة إا ¤تنقل فرقة «العاشسق »Úالفلسسطينية إا ¤ا÷زائر Ãناسسبة ا’حتفال بيوم اأ’رضس.

تعزيز روابط الصسداقة العريقة التي تربط البلدين.
وجاء ‘ الÈقية «يطيب ‹ ،وجمهورية صسربيا –تفل بعيدها
الوطني ،أان أاتقدم إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة
عن نفسسي ،بتهانينا ا◊ارة ،مقرونة بتمنياتي لكم Ãوفور الصسحة
والهناء وباطراد الرقي وا’زدهار للشسعب الصسربي الصسديق».
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية ﬂاطبا نظÒه الصسربي «‘ هذه
اŸناسسبة السسعيدة ،أاؤوكد لكم عزمي على العمل معكم على توطيد
أاواصسر الصسداقة العريقة التي تربط بلدينا وعلى تعزيز التعاون
الثنائي خدمة Ÿصسلحة شسعبينا الصسديق.»Ú

...ويهنئ رئيسسة جمهورية ليتوانيا
Ãناسسبة احتفال بلدها بعيدها الوطني
أاع-رب رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة عن صسادق
التها Êلرئيسسة جمهورية ليتوانيا داليا غريباوسسكايتي Ãناسسبة
احتفال بÓدها بعيدها الوطني ،مؤوكدا لها حرصسه على «تعزيز
التشساور السسياسسي والتعاون الثنائي خدمة Ÿصسلحة الشسعب.»Ú
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية «Ãناسسبة احتفال بÓدك
ب -ع -ي-ده-ا ال-وط-ن-ي أات-وج-ه ال-يك ،ب-اسس-م ا÷زائ-ر شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة
وأاصسالة عن نفسسي ،بصسادق التها Êمشسفوعة بتمنياتي بالسسعادة
والتوفيق وا’زدهار للشسعب الليتوا.»Ê
وأاضساف الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته «هذا ويطيب ‹ أان أاغتنم
هذه اŸناسسبة أ’ؤوكد لك حرصسي وحرصس ا◊كومة ا÷زائرية
على العمل معك على “ت ÚعÓقات الصسداقة التي Œمع بلدينا،
وت-ع-زي-ز ال-تشس-اور السس-ي-اسس-ي وال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي خ-دم-ة Ÿصس-ل-حة
شسعبينا».

مسساهل يوقع على الÈوتوكول اإلضسا‘ Ÿعاهدة عدم انتشسار األسسلحة النووية بفيينا
وق -ع وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ،ع -ب -د ال-ق-ادر
مسساهل  ......بفيينا (النمسسا) Ãقر الوكالة الدولية
للطاقة الذرية على الÈوتوكول اإ’ضسا‘ Ÿعاهدة
عدم انتشسار اأ’سسلحة النووية.
وع -ل -ى ه -امشس ح -ف -ل ال-ت-وق-ي-ع ،ج-ري مسس-اه-ل
ﬁادثات مع اŸدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية السسيد أامانو يوكيا.

ويتحادث بÈل Úمع اŸبعوث
اÿاصص لألم Úالعام األ‡ي
اŸكلف بالصسحراء الغربية
–ادث وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل ،أاول أامسس ،بÈل Úمع اŸبعوث اÿاصس
 ·ÓاŸتحدة اŸكلف بالصسحراء
Óم Úالعام ل أ
ل أ
الغربية هورسست كوهل.Ò
وتندرج هذه اÙادثات ‘ إاطار اŸشساورات
التي يجريها السسيد كوهل Òمع الطرف ÚاŸغرب
وال- -ب- -ول -ي -زاري -و وك -ذا م -ع دول -ت -ي ا÷وار ا÷زائ -ر
وموريتانيا ‘ اطار اŸهمة التي كلفه بها ›لسس
اأ’من.
وق -د ع -رضس ك -وه -ل Òن -ت -ائ-ج اŸشس-اورات ال-ت-ي
أاجراها مع ﬂتلف اŸسسؤوول Úالسسام Úمن بينهم
الرئيسس الرواندي بول كاغامي ،الرئيسس ا◊ا‹
ل –Ó-اد اإ’ف -ري -ق -ي ومسس -ؤوو‹ م -ف -وضس-ي-ة ا’–اد
اإ’فريقي وكذا مع ا’–اد اأ’وروبي.
وخÓل هذه اÙادثات ،ذكر مسساهل أان قضسية
الصسحراء الغربية ،اإ’قليم اŸدرج منذ  1963على
قائمة اأ’قاليم غ ÒاŸسستقلة« ،هي قضسية تصسفية
اسستعمار يجب أان يرتكز حلها على ‡ارسسة الشسعب
الصسحراوي ◊قه الثابت ‘ تقرير اŸصس Òطبقا
Ÿق - -ارب - -ة و‡ارسس - -ات اأ’· اŸت - -ح - -دة ‘ ه- -ذا
اÛال».
ك -م -ا ذك -ر رئ -يسس ال -دي -ب -ل -وم -اسس -ي -ة ا÷زائ-ري-ة
ب -اأ’ه -م -ي -ة ال -ت -ي ي -ك -تسس-ي-ه-ا م-ب-دأا ع-دم اŸسس-اسس
با◊دود اŸوروثة عند ا’سستقÓل ÷ميع الدول
اإ’فريقية.

...ويقوم بزيارة رسسمية إا ¤كل من
روسسيا وروسسيا البيضساء وتركيا
سس -ي -ق -وم وزي -ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل بزيارة رسسمية إا ¤كل من فيدرالية روسسيا
وجمهورية روسسيا البيضساء وجمهورية تركيا من 18
إا 23 ¤فÈاير ،حسسبما أافاد بيان لوزارة الشسؤوون

اÿارجية ،أامسس.
وسس -تشس -ك -ل «ال -زي -ارة ال -ت -ي سس-ي-ق-وم ب-ه-ا رئ-يسس
الدبلوماسسية ا÷زائرية إا ¤روسسيا يومي  18و19
فÈاي - -ر  2018ف -رصس -ة ج-دي-دة ل-ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات
الشس -راك -ة ا’سسÎات -ي-ج-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ال-ت-ي ب-ل-غت
مسستوى نضسج كب Òمثلما تؤوكده الزيارات العديدة
رفيعة اŸسستوى ب Úالبلدين التي اجريت خÓل
السسنت Úا’خÒت ،Úحسسبما اكد ذات اŸصسدر.
و“ت ا’شسارة ‘ ذات السسياق إا ¤أان «الشسراكة
ا÷زائرية-الروسسية قد دخلت ‘ مرحلة ملموسسة
م -ن خ Ó-ل ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ا’ت-ف-اق-ي-ات ‘
›ا’ت النشساطات ا’قتصسادية والتجارية والعلمية
والتقنية».
و‘ هذا السسياق سسيقوم مسساهل مع «نظÒه
ال -روسس -ي سسÒغ -اي ’ف -روف وك -ذا م-ع اŸسس-ؤوولÚ
الروسس اآ’خرين بتقييم شسامل للتعاون الثنائي وكذا
ب- -اسس -ت -ع -راضس اآ’ف -اق اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ع -م -ي -ق ه -ذه
الشسراكة» .و“ت اإ’شسارة إا ¤أان «هذه اÙادثات
سستكون أايضسا فرصسة لك Óالطرف Úللتطرق إا¤
جميع اŸسسائل ا’قليمية والدولية ذات ا’هتمام
اŸشسÎك ’ سسيما مسسأالة الصسحراء الغربية والنزاع
السسوري والقضسية الفلسسطينية ومكافحة اإ’رهاب
والتطرف».
وسس -ي -ق-وم مسس-اه-ل اأيضس-ا ي-وم  20فÈاي -ر 2018
بزيارة رسسمية إا ¤روسسيا البيضساء وهي أاول زيارة
يقوم بها رئيسس دبلوماسسية جزائري إا ¤هذا البلد
منذ إاقامة العÓقات الدبلوماسسية ب Úالبلدين سسنة
 ،»1995حسسبما أاوضسح ذات البيان ،مضسيفا أان «هذه
ال-زي-ارة سس-ت-م-ك-ن م-ن إاع-ط-اء ه-ب-ة ج-دي-دة ل-ل-حوار
السس -ي -اسس -ي ال -ث -ن -ائ -ي ووضس -ع اآ’ل -ي -ات ال -ق -ان -ون-ي-ة
واŸؤوسسسساتية للعÓقات الثنائية مع هذا الشسريك».
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ت-م اسس-ت-ق-ب-ال ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل من طرف رئيسس روسسيا البيضساء الكسسندر
لوكاشسونكو».

...و يتحادث بفيينا مع اŸدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية
–ادث وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
مسس -اه -ل ،أامسس ا÷م-ع-ة ب-ف-ي-ي-ن-ا م-ع اŸدي-ر ال-ع-ام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أامانو يوكيا .وجرى
ال -ل-ق-اء ع-قب م-راسس-م ت-وق-ي-ع الÈوت-وك-ول اإ’ضس-ا‘
Ÿع -اه -دة ع -دم ان -تشس -ار اأ’سس -ل -ح -ة ال -ن-ووي-ة أامسس
ا÷معة بالعاصسمة النمسساوية.وأاشساد أامانو بتوقيع
ا÷زائر على الÈوتوكول اإ’ضسا‘ وكذا بـ»التزامها
ودورها النشسيط ‘ سسبيل نزع السسÓح وعدم انتشسار
اأ’سسلحة النووية».

»æWh
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المؤافق لـ  01جمادى الثانية  1439هـ

بعد أسستÓم توسسعة مطار أ÷زأئر ألدو‹ ،زعÓن يكشسف:

فتح خطوط جديدة للجوية ا÷زائرية نحو عواصصم إافريقية قريبا
سس -ي-ت-م ف-ت-ح خ-ط-وط ج-وي-ة ج-دي-دة
ت-دري-ج-ي-ا ن-ح-و ع-وأصس-م أفريقية خÓل
ألسس -دأسس -ي أل -ث -ا Êم-ن ألسس-ن-ة أ÷اري-ة،
حسسب ما أعلن عنه عبد ألغني زعÓن ‘
رده ع -ل -ى أنشس -غ -ال أح-د أعضس-اء ›لسص
’م - -ة ،مشسÒأ إأ ¤أن نشس - -اط « أ÷وي- -ة
أ أ
أ÷زأئرية « نحو إأفريقيا ﬁدود جدأ.

حياة كبياشش
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-خ-ط-ؤط ا÷دي-دة ال-ت-ي سستفتح
نحؤ عؤاصسم افريقية قال الؤزير أان األمر
ي- -ت- -ع- -ل- -ق بÈازاف- -ي- -ل ول- -يÈوف- -ي -ل وي -اون -دي
واديسسابيبا وكؤناكري ،باإلضسافة إا ¤اÿطؤط
ا÷ؤي-ة اŸسس-ت-غ-ل-ة ح-ال-ي-ا وه-ي داك-ار ون-يامي

وواغ - - -ادوغ - - -ؤ ون - - -ؤاكشس - - -ؤط
وأابيجان.
أاوضس- -ح زع Ó-ن ‘ م -ع -رضس
ح - -دي - -ث - -ه أان نشس - -اط ا÷ؤي - -ة
ا÷زائرية داخل إافريقيا جد
ﬁدود ح -يث ي -رت -ك -ز أاسس -اسس-ا
على العبؤر من وإا ¤إافريقيا
م-ع أاوروب-ا وأام-ري-ك-ا الشس-م-ال-ي-ة
وأاسس- -ي -ا والشس -رق األوسس -ط أام -ا
النقل ع Èخطؤط مباشسرة مع
دول إاف -ري -ق -ي -ا» ف-ه-ي ق-ل-ي-ل-ة»،
وه- - - -ذا راج- - - -ع إا ¤ضس - - -ع - - -ف
العÓقات القتصسادية والسسياحية البينية ولهذه
األسس- -ب -اب  -ق -ال ال -ؤزي -ر  -فضس -لت ا÷زائ -ر
ت-ط-ب-ي-ق أاح-ك-ام إاعÓ-ن «Áؤسس-ك-رو» اŸت-ع-لقة

بفتح اÛال ا÷ؤي‘ ،
إاط-ار الت-ف-اق-ي-ات ال-ثنائية
حتى تتحكم بشسكل ناجع
‘ هذا النشساط.
أاما عن الصسعؤبات التي
ت -عÎضس ت -ط-ب-ي-ق إاعÓ-ن «
Áؤسسكرو» قال زعÓن أانه
يعؤد أاسساسسا إا ¤عدم تؤفر
شس- -رك -ة اÿط -ؤط ا÷ؤي -ة
ا÷زائ - - -ري - - -ة ‘ ال - - -ؤقت
ا◊ا‹ ع -ل -ى اإلم-ك-ان-ي-ات
الÓ-زم-ة ال-ت-ي “ك-ن-ه-ا من
م-ؤاج-ه-ة اŸن-افسس-ة الشس-دي-دة اŸف-روضس-ة من
ط - -رف كÈي - -ات الشس - -رك - -ات ال - -ن- -ق- -ل ا÷ؤي
اإلفريقية.

حسصبÓويÁ ’ :كن بر›ة مشصاريع جديدة إا’ وفق اÿريطة الصصحية ..واحتياجات اŸواطنÚ
«لن تكون هناك بر›ة ‘ ألوقت أ◊ا‹ ’‚از
مسس- - -تشس- - -ف- - -ى ج- - -دي- - -د ب - -ال - -ب - -يضص’ ،ن أŸؤوسسسس - -ة
أ’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة أل -ع -م -وم-ي-ة ل-ه-ذه أل-و’ي-ة ع-رفت
ع -م -ل -ي -ة ت -وسس -ع -ة وأع -ادة ت -أاه -ي-ل ،ت-قÎب ن-ه-اي-ة
’شسغال بها ،إأذ تصسل حاليا إأ 99 ¤باŸائة « حسسب ما
أ أ
أع - -ل - -ن ع - -ن- -ه وزي- -ر ألصس- -ح- -ة وألسس- -ك- -ان وإأصسÓ- -ح
أŸسستشسفيات ﬂتار حسسبÓوي.

حياة  /ك
‘ رد حسسبÓوي ،أاول أامسس ،على انشسغال عضسؤ
Ãجلسس األمة لؤلية البيضس ،الذي طلب من الؤزير
ا‚از مسستشسفى ثان ببؤقطب ،قال إان إانشساء مؤؤسسسسة

اسستشسفائية جديدة بهذه اŸنطقة «غ Òوارد ‘ الؤقت
الراهن « خاصسة وأان اŸؤؤسسسسة السستشسفائية العمؤمية
بها خضسعت لتؤسسعة بلغت نسسبة الأشسغال بها  99باŸائة.
وأاضساف ‘ هذا الصسدد أان اŸؤؤسسسسة التي هي
بصسدد التؤسسعة « ⁄تتعد نسسبة شسغل األسسّرة بها 33
باŸائة» ،وبالتا‹ ل Áكن بر›ة مشساريع جديدة،
إال وفق اÿريطة الصسحية لكل منطقة واحتياجات
اŸؤاطن ،Úمذكرا أان ولية البيضس –تؤي على 88
مؤؤسسسسة صسحية  3منها مؤؤسسسسة صسحية عمؤمية 4
م -ؤؤسسسس -ات ع -م -ؤم -ي -ة ل -لصس -ح -ة ا÷ؤاري -ة و13عيادة
متعددة اÿدمات و 67قاعة عÓج يسسهر عليها 108
‡ارسس ﬂتصس.

’جرأمية سساهمت ‘ تنامي ألظاهرة ،بدوي:
قال إأنه ” تفكيك عدد من ألشسبكات أ إ

«الهجرة غ Òالشصرعية ‘ تراجع وﬁاربتها مسصأالة تعني ا÷ميع »

أك-د وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اعات أÙلية
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأنية ،نور ألدين بدوي عن
ترأجع ظاهرة ألهجرة غ Òألشسرعية ،بعد
’ج -رأم -ي -ة
ت- -ف- -ك- -يك ع -دد م -ن ألشس -ب -ك -ات أ إ
أŸتخصسصسة ‘ تنظيم «أ◊رقة» ،معتÈأ أن
ﬁاربتها «قضسية تعني أ÷ميع «.

حياة  /ك
قال بدوي ‘ ،رده على سسؤؤال لعضسؤ Ãجلسس
األم -ة خ Ó-ل ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي -ة خصسصست ،أاول أامسس
لطرح األسسئلة الشسفؤية أان للسسلطات العمؤمية دور
أاسساسسي ‘ ﬁاربة الظاهرة ،لكنها ليسست الؤحيدة
Óسسرة دور ﬁؤري وللجامعة
اŸعنية بذلك« ،لن ل أ
واŸسسجد واŸدرسسة ،مسسؤؤولية ‘ –صس Úأابناء

اÛتمع وحفظه من الؤقؤع ‘
هذه اÛازفة اÿطÒة».
وب - - -ع - - -د أان ل- - -فت إا ¤وج- - -ؤد
«شس -ب -ك -ات إاج -رام -ي-ة ت-نشس-ط عÈ
مؤاقع التؤاصسل الجتماعي للدفع
ب- - - -الشس- - - -ب- - - -اب إا ¤اŸغ- - - -ام- - - -رة
ومسس-اع-دت-ه-م ع-ل-ى مغادرة البÓد
مقابل مبالغ مالية كبÒة بتنظيم
الرحÓت وتؤف Òالقؤارب» ،أاكد
أان «مصس- -ال- -ح األم- -ن “ك- -نت م -ن
تؤقيف العديد من اŸتؤرط‘ Ú
ه- -ذه ال- -قضس- -ي- -ة وت- -ق- -دÁه -م إا¤
ال -ع -دال-ة ب-ت-ه-م-ة اŸسس-اع-دة ع-ل-ى
تنظيم رحÓت Ÿغادرة أارضس الؤطن بطرق غÒ
قانؤنية» ،كما ” ‘ نفسس اإلطار «تشسديد الرقابة

على Óﬁت بيع عتاد ووسسائل
اإلبحار وورشسات صسنع السسفن
والقؤارب».
ك- - -م- - -ا ي- - -ع - -ت Èال - -ؤزي - -ر أان
ا◊م Ó-ت ال -ت -حسس -يسس-ي-ة ه-ام-ة
ج- -دا ،لن ال -ت -ؤع -ي -ة Ãخ -اط -ر
ال - -ظ - -اه - -رة م- -ن خÓ- -ل إاب- -راز
ﬂت- - -ل- - -ف الج- - -راءات ال - -ت - -ي
اتخذتها الدولة ،لفائدة الشسباب
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غالتهم ،سسؤاء ما
تعلق بالشسغل من خÓل ﬂتلف
أاج-ه-زة ال-تشس-غ-ي-ل وال-ت-ح-ف-يزات
التي ترافقها ،التي تسساعدهم
ع -ل -ى إانشس -اء م -ن -اصسب شس -غ -ل ذات -ي -ة ،أاو م -ا ت -ع -ل-ق
بالسسكن.

إأنتاج مادة ألزفت سسÎتفع بحوأ‹  180ألف طن إأضسافية ‘ آأفاق  ،2022قيطو:Ê

إانتاج وتسصويق نوع جديد من الزفت اŸكثف واŸعدل ذي جودة عالية

كشسف وزير ألطاقة مصسطفى قيطو Êعن
دخول أŸصسفات Úأ÷ديدت Úحيز أÿدمة
ب - -ح - -اسس - -ي مسس - -ع - -ود وت - -ي - -ارت‡ ،ا سسÒف- -ع
’ن -ت -اج م -ادة أل -زفت
أل- -ق- -درأت أل- -وط- -ن -ي -ة إ
أŸسستخدمة خصسوصسا ‘ إأ‚از ألطرق بحوأ‹
 180ألف طن إأضسافية ‘ آأفاق .2022

حياة  /ك
قال الؤزير ‘ رده على انشسغال احد أاعضساء
الغرفة العليا للŸÈان ،أاول أامسس ‘ ،جلسسة علنية
ت -رأاسس -ه -ا ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس-ال-ح ،أان ط-اق-ة ك-ل-ت-ا
اŸصسفات› ‘ Úال التكرير تقدر ب 5مÓي Úطن
سسيسسمح بتؤف Òكمية إاضسافية من الزفت ‘ السسؤق

ال -ؤط -ن -ي -ة ،مشسÒا إا ¤أان ح-ج-م
الطلب الؤطني على مادة الزفت
‘ السسنؤات األخÒة يÎاوح بÚ
 500و 800أالف طن سسنؤيا ،وذلك
ب-ال-ن-ظ-ر ل-لÈن-ام-ج ال-ؤاسسع للبنى
التحتية واŸشساريع الكÈى التي
” إاطÓقها.
و لفت ‘ سسياق ذي صسلة إا¤
أان حجم اإلنتاج الفعلي اÙلي
Ÿصس -ف -ات -ي سس -ك-ي-ك-دة وأارزي-ؤ ل
يتعدى 190أال -ف ط -ن‡ ،ا دف -ع
بالسسلطات العمؤمية إا ¤اللجؤء
إا ¤السس - -تÒاد ،لسس - -د ال - -ع- -ج- -ز
وتغطية ا◊اجيات الؤطنية من مادة الزفت ،مشسÒا

إا ¤انه ” ‘  2017اسستÒاد 239
أالف طن من طرف شسركة نفطال
(ف - - -رع ›م - - -ع سس - - -ؤن - - -اط- - -راك)
واŸؤزع Úاÿؤاصس ال -ذي -ن ي -ب -ل -غ
عددهم  16مؤزعا.
و ذكر قيطؤ Êأان « نفطال» قد
شسرعت مؤؤخرا ‘ إانتاج وتسسؤيق
ن- -ؤع ج -دي -د م -ن ال -زفت اŸك -ث -ف
واŸعدل ذي جؤدة عالية2.800 ( ،
طن سسنؤيا ) ما يسسمح بتمديد فÎة
اسس-ت-ع-م-ال ال-ط-رق وب-ال-تا‹ خفضس
ال -ط -لب ع -ل -ى م-ادة ال-زفت بشس-ك-ل
ﬁسسؤسس مع ضسمان صسيانة أافضسل
لهياكل الطرق ا÷ديدة.

القتصسادي الذي “ر به البÓد»
ج -م -ي -ع اŸت -ع -ام-ل Úالق-تصس-اديÚ
ال- -ذي- -ن يشس- -ت- -ك- -ؤن م- -ن م -ن -افسس -ة
اŸن -ت -ج -ات اŸسس -ت -ؤردة إا ¤إاي-داع
ط -لب ا◊م-اي-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ه-ذه
ال -ل -ج -ن -ة اıتصس -ة Ãت -اب-ع-ة ه-ذا
اŸل- - - -ف ،لت- - - -خ - - -اذ الج - - -راءات
الضس- - - -روري- - - -ة وف- - - -ق ال - - -ق - - -ؤانÚ
وال -ت -ن-ظ-ي-م-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-م-اي-ة
اŸنتؤج الؤطني.
وذك- - -ر ‘ سس - -ي - -اق م - -تصس - -ل أان
ا÷زائ -ر اق -تصس -دت ب -فضس -ل ن-ظ-ام
ال -رخصس م -ب -ل -غ -ا إاج -م -ال-ي-ا ف-اق 3
م Ó- - - - -ي Òدولر ‘  ،2016ك- -م- -ا م -ك -ن م -ن ت -ؤفÒ
2.4م -ل -ي -ار دولر ‘  ،2017مشسÒا إا ¤ان- - - - - -ه ( أاي
النظام ) ،اقتصسر تطبيقه على اŸؤاد التي لها تأاثÒ
ع -ل -ى اŸي -زان ال-ت-ج-اري ،واŸت-م-ث-ل-ة ‘ السس-م-نت
وحديد اÿرسسانة والسسيارات قبل أان يتم تؤسسيعه
تدريجيا إا ¤بعضس اŸؤاد األخرى Ãا فيها الزجاج

واŸؤاد السستهÓكية الكمالية.

بن مرادي :توف 5.4 Òمليار دو’ر بفضصل تطبيق نظام رخصض ا’سصتÒاد
أع - -ل - -ن وزي - -ر أل- -ت- -ج- -ارة
ﬁم -د ب -ن م -رأدي أن ن -ظ-ام
رخصص أ’سس- - - - -تÒأد أل - - - -ذي
أع -ت -م -دت -ه أ◊ك -وم -ة م -ن-ذ
 ‘ 2015إأط- -ار مسس- -اع- -ي -ه -ا
لضس-ب-ط أل-ت-ج-ارة أÿارج-ية
سسمح بتوف Òما قيمته 5.4
م- -ل- -ي- -ار دو’ر ،م -ذك -رأ ب -ان
أل- -ن- -ظ- -ام أ÷دي- -د ل- -ت -أاطÒ
أل -ت -ج -ارة أÿارج -ي -ة أل-ذي
دخ -ل ح-ي-ز أل-ت-ن-ف-ي-ذ م-ط-ل-ع
 ،2018ي- - -تضس- - -م- - -ن ق- - -ي- - -ودأ
إأضس -اف -ي-ة ل-ت-ق-ل-يصص ف-ات-ورة
أ’سستÒأد.

حياة  /ك
دعا بن مرادي خÓل رده على سسؤؤال شسفهي
ل -عضس -ؤ Ãج -لسس األم -ة ح -ؤل « م -ؤاصس -ل -ة اسس -تÒاد
ال- - -زج- - -اج اŸزخ- - -رف م- - -ن اÿارج ‘ ال- - -ظ - -رف

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

قصصر اŸعارضض سصيسصتفيد
من مشصروع عصصرنته
و‘ سس -ي -اق م -غ -اي -ر و‘ رده ع -ل -ى سس -ؤؤال ح -ؤل
إامكانية نقل قصسر اŸعارضس بالصسنؤبر البحري إا¤
م -ك -ان آاخ -ري أاك -د ال -ؤزي -ر ب-أان ه-ذا اŸل-ف «ل-يسس
م- -ط -روح -ا ‘ ال -ؤقت ا◊ا‹» ب -ال -ن -ظ -ر ل -ل -م -ؤق -ع
«السسÎاتيجي» الذي يشسغله حاليا حيث يتؤاجد
بالقرب من النسسيج العمرا Êومن مرافق النقل
الضسرورية التي تسسمح باسستقطاب الزائرين بصسفة
منتظمة.
و أاف - -اد ‘ ه - -ذا الصس - -دد أان قصس - -ر اŸع - -ارضس
سس -يسس -ت -ف -ي -د ق -ري -ب -ا م -ن مشس-روع «ك-ب »Òل-عصس-رن-ة
وŒدي-د ك-ل األج-ن-ح-ة وال-ه-ي-اك-ل وال-ب-ن-اي-ات قصس-د
تكييفها وجعلها متماشسية مع ما هؤ معمؤل به
حاليا ‘ ﬂتلف الدول.

العدد
17570

04

ألسسعيد مقدم لـ «لشسعب» Ãناسسبة ألذكرى  29لتأاسسيسسه:

رسصالة رئيسض ا÷مهورية تؤوكد “سصك ا÷زائر با’–اد اŸغاربي
 10مليار دو’ر تخسصرها دول اŸنطقة بسصبب تعّطل هذا اŸسصار
أم Úبلعمري

–ل ال- -ي- -ؤم ال- -ذك -رى 29
لتاأسسيسس ا–اد دول اŸغرب
العربي ،ففي مثل هذا اليؤم
م -ن سس -ن -ة  1989وّق -ع ق-ادة
ال - -دول اŸغ - -ارب - -ي - -ة ع- -ل- -ى
اتفاقية مراكشس التاأسسيسسية
لهذا الفضساء اإل اأنه وبعد
مرور اأك Ìمن ربع قرن على
ه -ذه الت-ف-اق-ي-ة  ⁄يسس-ت-ط-ع
ه -ذا اŸسس-ار السس-ت-ج-اب-ة ب-ع-د ل-ت-ط-ل-ع-ات
ح- -ؤا‹  100م -ل -ي-ؤن نسس-م-ة م-ن السس-ك-ان
اŸغاربي Úوالذين يتسساءلؤن ا ¤اأين وصسل
ح - -ل - -م - -ه- -م ‘ روؤي- -ة ا–اد دول اŸغ- -رب
ال-ع-رب-ي ح-ق-ي-ق-ة م-ل-م-ؤسس-ة ؟ وه-ؤ تسس-اوؤل
ضس- -م- -ن اأخ -رى ك -ثÒة ط -رح -ت -ه -ا ج -ري -دة
الشسعب على الدكتؤر سسعيد مقدم ،الأمÚ
العام Ûلسس الشسؤرى اŸغاربي Ãناسسبة
ال -ذك-رى  29لت-ف-اق-ي-ة م-راكشس وق-راءت-ه
للرسسالة التي بعث بها رئيسس ا÷مهؤرية،
السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-يقة ا ¤القادة
اŸغاربيÃ Úناسسبة هذه الذكرى.
‘ ق- -راءة Ÿضس- -م- -ؤن ال- -رسس- -ال -ة ،ح ّ-ي -ا
السس-ع-ي-د م-ق-دم رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة السسيد
عبد العزيز بؤتفليقة على هذه الرسسالة
ال -ت -ي ق -ال اأن -ه-ا عÈت ع-ن م-دى “سس-ك-ه
ببناء ال–اد اŸغاربي وبّين من خÓلها
ان ا÷زائ- - -ر ت- - -ع - -تÈه اأك Èم - -ن مشس - -روع
ان- - -دم - -اج ول - -ك - -ن مشس - -روع - -ا حضس - -اري - -ا
واسسÎات -ي -ج-ي-ا واأضس-اف م-ق-دم اأن ت-ؤج-ي-ه
الرسسالة ا ¤كل القادة اŸغاربي– Úمل
دللت مهمة مفادها اأن هذا الصسرح يبنيه
ا÷ميع ،كما اشسار الم Úالعام Ûلسس
الشس - -ؤرى اŸغ - -ارب- -ي ان ه- -ذه ال- -رسس- -ال- -ة
ب -اŸن -اسس -ب-ة اأصس-ب-حت ت-ق-ل-ي-دا راسس-خ-ا ‘
السسياسسة اÿارجية ا÷زائرية مضسيفا اأن
ه -ذا ال-ت-ق-ل-ي-د يسس-ت-م-د ج-ذوره م-ن ت-اري-خ
ا◊ركة الؤطنية ا÷زائرية فحزب شسمال
اف -ري -ق -ي -ا وك -ل اح -زاب ا◊رك-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
ا÷زائ- -ري -ة ك -انت م -ؤؤم -ن -ة ب -ه -ذا ال -ب -ع -د
واأضساف اأن اجتماع طنجة سسنة  1958اأكد
اأن حلم ال–اد اŸغاربي حلم راود قادة
وشسعؤب اŸنطقة وهم ‘ خضسم الؤطاأة
السستعمارية وكفاحهم اŸشسÎك ضسّدها
و‘ هذا الصسدد قال السسعيد مقدم اأن
رسسالة رئيسس ا÷مهؤرية Ãناسسبة الذكرى
 29لتاأسسيسس ال–اد اŸغاربي تؤؤّكد اأن
ه - -ذا ال - -ب - -ع- -د م- -ن اŸب- -ادئ ال- -راسس- -خ- -ة
واله -داف ال -ث -اب -ت-ة مضس-ي-ف-ا ان ال-رسس-ال-ة
حملت ردا واضسحا على بعضس الراء التي

تتهم ا÷زائر بالتخلي عن
ه -ذا ا◊ل -م ب -ي -ن -م-ا ج-اءت
الرسسالة لتؤؤكد ان ا÷زائر
متمسسكة بهذا اÿيار.
ام- -ا ع- -ن ال -ؤضس -ع ال -ذي
ي- -ع- -يشس- -ه ه -ذا اŸسس -ار⁄ ،
ي -خ -ف السس -ع -ي -د م -ق-دم اأن
اŸشس - -روع ي- -راوح م- -ك- -ان- -ه
واضساف انه ورغم قيام كل
اŸؤؤسسسس- -ات ال–ادي- -ة اإل
انها بقيت عاجزة عن اأداء
مهامها السسامية ورّد ذلك
ا ¤ع- -دم ق- -درت- -ه- -ا ع- -ل- -ى ال -ت -ك -ي -ف م -ع
التطؤرات التي طراأت منذ  29عاما على
تاأسسيسسها و‘ هذا الصسدد قال مقدم اأن
اŸسس -ار ي-ح-ت-اج ا ¤وق-ف-ة ت-ق-ي-ي-م م-ت-اأّن -ي-ة
ولكن ليسست بطيئة لأن الؤضسع  -حسسبه-
 ⁄يعد يحتمل اŸزيد من التاأخ Òوهنا
ذّكر اأن ›لسس وزراء خارجية دول ا–اد
اŸغرب العربي  ⁄يلتئم منذ .2014
اأما عن اÿطؤات الكفيلة بتفعيل هذا
اŸشس- -روع الن -دم -اج -ي ،اع -ت Èال -دك -ت -ؤر
م -ق -دم ان ال -ب -داي -ة ت -ك -ؤن ب -ا÷ل-ؤسس ا¤
ط -اول -ة ا◊ؤار وال-تشس-اور لإي-ج-اد الآل-ي-ات
الكفيلة بدفع وتÒة ال–اد ومن اأهمها -
حسس- -ب- -ه  -ضس- -رورة م- -راج- -ع- -ة ال- -ؤث -ي -ق -ة
التاأسسيسسية ل–Óاد التي ناهز عمرها 29
ع -ام -ا وه -ي اح-دى ال-ق-رارات ال-ع-قÓ-ن-ي-ة
ÿدم- -ة الشس- -ع- -ؤب اŸغ- -ارب -ي -ة و›اب -ه -ة
التحديات التي تعÎضس اŸنطقة ومنها
ال- - -ه- - -ج - -رة غ Òالشس - -رع - -ي - -ة ،الره - -اب،
اıدرات وكذا عؤدة الرهابي Úمن بؤؤر
ا◊روب والنزاعات ..الخ كما دعا مقدم
ا ¤اعادة النظر ‘ اآليات التصسؤيت ‘
هياكل ال–اد التي ل تزال تخضسع Ÿبداأ
الج- -م- -اع ،ك -م -ا دع -ا ا ¤ت -رق -ي -ة ›لسس
الشسؤرى ا ¤برŸان مغاربي.
اأم-ا ع-ن ال-ت-ك-ل-ف-ة الق-تصس-ادي-ة ل-ت-ع-ط-ل
اŸشسروع اŸغاربي قال مقدم اأنه يكفي
ان هذا الفضساء يخسسر سسنؤيا  10مليار
دولر بسس- -بب م- -ا اأسس -م -اه ب -ت -ك -ل -ف -ة (ال Ó-
م- - -غ- - -رب) وه- - -ذا ن- - -اه - -يك ع - -ن ا÷انب
اليكؤلؤجي مذكرا اأن  80من اŸائة من
اراضس - -ي ال - -فضس- -اء اŸغ- -ارب- -ي م- -ع- -رضس- -ة
للتصسحر.
‘ الأخ Òدعا السسعيد مقدم ،المÚ
العام ل–اد ›لسس الشسؤرى اŸغاربي ا¤
تفضسيل اŸقاربة التنمؤية القتصسادية ‘
هذا اŸسسار والعمل على انشساء مناطق
ل -ل -ت -ب-ادل ا◊ر وك-ذا ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ق-ريب
الق -تصس -ادات اŸغ -رب -ي -ة م -ن ب-عضس-ه-ا م-ع
العمل على تشسجيع تنافسسيتها.

‘ ألذكرى  29لتأاسسيسص أ’–اد أŸغاربي

دول اŸغرب العربي أامام –ديات تسصتدعي سصياسصة مشصÎكة
ت-ع-د ذك-رى ت-اأسس-يسص أ–اد أŸغ-رب
أل- -ع- -رب- -ي ﬁط- -ة ب- -ارزة ل- -ت -ح -ق -ي -ق
أل-وح-دة وأل-ت-ك-ام-ل أŸغ-ارب-ي ،وخ-ل-ق
عÓقات متينة ب Úألبلدأن أŸغاربية
‘ ﬂت - -ل - -ف أŸي - -ادي - -ن ب- -ع- -ي- -دأ ع- -ن
أÓÿف -ات وأل -ت -ج -اذب-ات ألسس-ي-اسس-ي-ة
ألتي ’ تسسمح لهذأ ألتكتل أŸغاربي
أن ي- -ك- -ون ف- -اعŸ Ó- -وأج- -ه- -ة ج -م -ي -ع
ألتحديات ألرأهنة.

صصونيا طبة
وتضسمن ا–اد اŸغرب العربي الذي ”
ت- -اأسس -يسس -ه ‘  17ف-ي-ف-ري Ã 1989دينة
م- - -راكشس اŸغ- - -رب - -ي - -ة ع - -دة اأه - -داف ‘
مقدمتها تؤثيق اأواصسر الأخؤة التي تربط
الأعضس- - -اء األ  5وه -م ا÷زائ -ر واŸغ-رب
وت -ؤنسس ول -ي -ب -ي -ا وم -ؤري -ت -ان-ي-ا وشس-ع-ؤب-ه-م
ب- -عضس- -ه- -م ب- -ب -عضس ،وك -ذا –ق -ي -ق ت -ق -دم
ورف- -اه- -ي- -ة ›ت- -م- -ع -ات -ه -م وال -دف -اع ع -ن
حقؤقها.
و‘ ظ- -ل ال- -ت- -ح- -دي- -ات اÿطÒة ال -ت -ي
ت- -ؤاج -ه دول اŸغ -رب ال -ع -رب -ي ‘ ال -ؤقت
ال - -راه- -ن يسس- -اه- -م ال–اد اŸغ- -ارب- -ي ‘
ان- -ت- -ه- -اج سس- -ي- -اسس -ة مشسÎك -ة ‘ ﬂت -ل -ف
اŸي -ادي -ن ل -ل -تصس-دي وم-ؤاج-ه-ة اıاط-ر
اÙدقة بالدول ع Èا◊دود ،بالإضسافة
اإ ¤ال -ع-م-ل ت-دري-ج-ي-ا ع-ل-ى –ق-ي-ق الأم-ن
والسسلم ‘ شسمال غرب اإفريقيا و–قيق
الؤحدة اŸغاربية على جميع اŸسستؤيات

والأصسعدة.
وع -ل -ى الصس -ع -ي -د ال -دو‹ ل -عب ال-ت-ك-ت-ل
اŸغاربي دورا هاما ‘ –قيق الؤفاق بÚ
الدول الأعضساء واإقامة تعاون دبلؤماسسي
وث -ي -ق ب -ي -ن -ه-ا ي-ق-ؤم ع-ل-ى اأسس-اسس ا◊ؤار،
زي -ادة ع -ل -ى اك -تسس-اب وزن-ا ن-ؤع-ي-ا يسس-م-ح
ل–Ó-اد ب-اŸسس-اه-م-ة ال-ف-ع-ال-ة ‘ ال-تؤازن
العاŸي وتثبيت العÓقات السسلمية داخل
اÛت - -م - -ع ال - -دو‹ واسس - -ت- -ت- -ب- -اب الأم- -ن
والسستقرار ‘ العا.⁄
ويتطلب اإنشساء ا–اد اŸغرب العربي
–قيق اإ‚ازات ملمؤسسة ووضسع قؤاعد
مشسÎك -ة Œسس -د ال -تضس -ام -ن ال -ف -ع -ل-ي بÚ
اأق -ط -اره وت -ؤؤم -ن ت -ن -م -ي -ت -ه-ا الق-تصس-ادي-ة
والج -ت -م -اع-ي-ة ،م-ن اأج-ل اأن ي-ك-ؤن ا–اد
اŸغ -رب ال -ع -رب -ي سس -ب -ي  Ó-ل -ب-ن-اء ال-ؤح-دة
ال -ع -رب-ي-ة الشس-ام-ل-ة وم-ن-ط-ل-ق-ا ن-ح-ؤ ا–اد
اأوسسع يشسمل دول اأخرى عربية واإفريقية.
ورغم ا÷ذور التاريخية لفكرة الؤحدة
اŸغ- -ارب- -ي- -ة ب- -اŸق- -ارن- -ة م- -ع ن- -ظÒت- -ه- -ا
الأوروب -ي -ة ،ظ-ل ه-ذا اŸشس-روع ال-ؤح-دوي
ح-ب-يسس ال-ق-رارات وال-ت-ؤصس-ي-ات اÎŸاكمة
واŸؤؤسسسسات والهياكل اÛمدة ،وكذلك
ره Úالتجاذبات والتباينات السسياسسية بÚ
النخب ا◊اكمة ،و ⁄تسستطع دول اŸغرب
ال-ع-رب-ي السس-ت-ف-ادة م-ن م-ق-ؤم-ات الؤحدة
ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة وا÷غ -راف -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة
اŸشسÎك -ة ،وه -ي اŸع -ؤق -ات ال -ت-ي ح-الت
دون –قيق ال–اد لأهدافه اŸرجؤة.

السشبت  17فيفري  2018م
الموافق لـ  01جمادى الثانية  1439هـ
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اتفاقية ب Úوكالة عدل ،القرضس الشضعبي ا÷زائري وصضندوق السضكن ،طمار:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الشسروع ‘ اسستخراج األوامر بالدفع عن بعد Ÿكتتبي «عدل »2غدا اإلضسراب حق يكفله القانون لكن ليسس إاضسرارا باŸواطن وأامن البلد
لعباء بالبطاقة البنكية
لقسضاط وا أ
نهاية الطواب Òالطويلة...تسضديد ا أ
يشض - -رع غ - -دا اŸك - -ت - -ت- -ب- -ون ‘
صض - -ي - -غ - -ة السض- -ك- -ن ع- -ن ط- -ري- -ق
لي-ج-ار «ع-دل ‘ ،»2اسض -ت -خ -راج
ا إ
لوام- -ر ب- -ال -دف -ع ع -ن ب -ع -د عÈ
ا أ
لنÎنت» أاي-ن-م-ا وج-دوا ،سض-واء
«ا أ
‘ م -ن-ازل-ه-م أاو م-ق-ر ال-ع-م-ل أاو أاي
منطقة ،وذلك Ãوجب التفاق
اŸوق -ع اÿم -يسس ـ ب -حضض -ور وزي-ر
السض-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدينة عبد
ال - -وح - -ي - -د ط - -م - -ار ـ ب Úوك- -ال- -ة
«ع- -دل» ،والصض- -ن- -دوق ال -وط -ن -ي
ل-لسض-ك-ن ،وك-ذا ال-ق-رضس الشض-ع-بي
ا÷زائري ،على أان توضضع –ت
تصض-رف-ه-م ق-ائ-م-ة ال-وك-الت التي
لقسضاط،
ي-ت-ق-دم-ون إال-يها لدفع ا أ
ف -ي -م -ا ت -ن -ط -ل -ق ‘ م-رح-ل-ة ث-ان-ي-ة ع-م-ل-ي-ة ال-دف-ع
اللكÎوÃ Êوجب اتفاقية سضتوقع نهاية أافريل
اŸقبل.

فريال بوشسوية
–سش- -ب- -ا ل -ت -ف -ع -ي -ل ال -دف -ع ا’ل -كÎو Êل -ل -م -ك -ت -ت -بÚ
اŸسش -ت-ف-ي-دي-ن م-ن سش-ك-ن-ات ‘ ،إاط-ار «ع-دل »2ال -ت -ي ”
إاطÓقها ‘ العام  ،2013وقع أاول أامسض اŸدير العام
للوكالة سشعيد روبة ،وكذا الرئيسض اŸدير العام للقرضض
الشش -ع -ب -ي ا÷زائ -ري ع -م-ر ب-ودي-اب ،وك-ذا اŸدي-ر ال-ع-ام
للصشندوق الوطني للسشكن أاحمد بلعياط ،اتفاقية تسشمح
‘ مرحلة أاو ¤باسشتخراج اأ’وامر بالدفع عن طريق
«اأ’نÎنت» بعد إادخال الرقم السشري ،على أان يتوجه
اŸك- -ت- -تب إا ¤وك- -ا’ت ال- -ق- -رضض الشش- -ع- -ب- -ي ا÷زائ- -ري
اŸوج -ودة ‘ ال -ق -ائ -م -ة ال -ت -ي ي-ج-ده-ا م-رف-ق-ة ب-اأ’م-ر،
لتسشديد القسشط الثا Êالذي يتزامن واختيار اŸوقع.
وأاكد اŸسشؤوول اأ’ول على قطاع السشكن ‘ السشياق،
بأان اÿطوة تندرج ‘ إاطار توصشيات رئيسض ا÷مهورية
وب -رن -ام -ج ع -م -ل ا◊ك-وم-ة ،ال-ه-ادف-ة إا ¤ت-خ-ف-ي-ف عبء

اإ’ج- - - -راءات اإ’داري- - - -ة ع - - -ل - - -ى
اŸواطن ا÷زائري’ ،فتا إا ¤أان
–ميل اأ’وامر بالدفع ع Èموقع
الكÎو ،Êسشيضشع حدا للطوابÒ
ال -ط -وي -ل -ة ال -ت -ي ك -انت تصش -ط-ف
Ãل - - - -عب  05ج -وي -ل-ي-ة –سش-ب-ا
’سشتخرجها ،للتمكن من تسشديد
القسشط.
واسش- -ت- -ن -ادا إا ¤ت -وضش -ي -ح -ات
ال- -وزي -ر ،ف -ان اسش -ت -خ -راج اأ’م -ر
ب -ال -دف -ع ال -ذي ي -ت -م ب-ع-د إادخ-ال
ال-رق-م السش-ري ل-ل-م-ك-ت-تب ،سش-يتبع
’ح -ق -ا ب -ال -تسش -دي -د ع -ن ط -ري -ق
«اأ’نÎنت» ‘ مرحلة ثانية ،وهو
م -ا أاك -ده ال -رئ -يسض اŸدي-ر ال-ع-ام
للقرضض الششعبي ا÷زائري عمر بودياب ،الذي أاششار إا¤
أان اŸرحلة اأ’و ¤سشتتبع بتوقيع اتفاق ثان ‘ غضشون
ششهر أافريل اŸقبل ،ويتم Ãوجبه اŸرور إا ¤مرحلة
تسش -دي -د ال -دف -ع -ات ع -ن ط-ري-ق «اأ’نÎنت» ،ب-اسش-ت-خ-دام
البطاقة ا’لكÎونية «سشي.اي.بي» ،ولعل ميزتها أانها تتيح
التعامل بﬂ Úتلف البنوك ،أاما اŸرحلة الثالثة فتخصض
دفع اأ’عباء الششهرية واإ’يجار على أان يتم اقتطاعها آاليا
من حسشاب اŸكتتب ،بعد أان منح اŸعني باأ’مر ترخيصض
لوكالة «عدل» ،ويتم إاعÓمه برسشالة الكÎونية.

اإلعÓن عن نتائج طعون «عدل ‘ »2مارسس الداخل
و ⁄يفوت الوزير طمار اŸناسشبة ،ليوضشح بأان اإ’جراء
ا÷ديد الذي سشيتبع بخطوات ’حقة سشتطبق ‘ أاجل
أاقصشاه ششهر جوان اŸقبل ،يأاتي تكريسشا للتعامل عن بعد
بهدف تخفيف عبء التنقل على اŸكتتب ،ÚوباŸوازاة
م- -ع ذلك كشش- -ف ‘ تصش -ري -ح أاد ¤ب -ه ل -لصش -ح -اف -ة ع -ل -ى
الهامشض ،عن أان عملية دراسشة الطعون اÿاصشة Ãلف
عدل  ،2002/2001أاسشفرت عن دراسشة  13912حالة،

“ت اŸوافقة على  7937ملف مقابل رفضض  ،2942فيما
سشيتم اسشتكمال ما ’ يقل عن  3033ملف ” مباششرة
–قيقات فيها بعد دراسشة الطعون.
وبخصشوصض طعون اŸكتتب ‘ Úإاطار «عدل ،»2أاششار
إا ¤أان عملية دراسشتها توششك على نهايتها ،على أان يتم
اإ’عÓن عن نتائجها بداية مارسض ،وقد ششمل التحقيق ـ
أاضشاف يقول وزير السشكن ـ  600أالف زوج ،وأافاد ‘ هذا
الششأان بأان التحقيق  ⁄يعد يقتصشر على بطاقية الوزارة
فقط ،وإا‰ا ” توسشيعه ليششمل بطاقية ا◊فظ العقاري،
وكذا رخصض البناء.

انطÓق مرحلة جديدة لدفع الشسطر
الثا Êابتداء من  18فÈاير
دعت وكالة –سش Úوتطوير السشكن (عدل) ،أامسض،
ع Èموقعها ا’لكÎو Êمكتتبي برنامج سشكنات البيع
با’يجار عدل )2013( 2الذين قاموا باختيار اŸواقع و⁄
يقوموا بعد بسشحب أاوامر بالدفع اŸتعلقة بالششطر الثاÊ
ا ¤الششروع ‘ تسشديد هذا القسشط ابتداء من  18فÈاير
ا÷اري.
وتعلم الوكالة « مكتتبي عدل 2الذين قاموا باختيار
اŸواقع و ⁄يقوموا بعد بسشحب اأ’مر بالدفع اŸتعلق
بالششطر الثا Êانهم م›Èون تدريجيا من أاجل –ميل
ا’مر بالدفع ‘ صشفحة عدل( 2الششطر.»)2
ودعت الوكالة هؤو’ء اŸكتتب Úا« ¤القيام بالدفع
لدى وكا’ت القرضض الششعبي ا÷زائري ابتداء من ا’حد
القادم ( 18فÈاير .»)2018
وأاوضشحت الوكالة أان النسشخ ا’صشلية إ’يصشا’ت ا’مر
ب - -ال - -دف- -ع ي- -جب أان –ف- -ظ وت- -ودع ل- -دى سش- -حب ق- -رار
التخصشيصض.
يذكر أان وكالة عدل كانت قد فتحت مطلع ديسشمÈ
 2017موقعها ا’لكÎو Êأامام مكتتبي برنامج عدل 2013
من أاجل اختيار اŸواقع.

خÓل يوم دراسضي حول موضضوع الشضباب والتدين ،غÓم الله:

أاغلب الشسباب يسستقون معارفهم الدينية من األنÎنت والفضسائيات
ندوة دولية با÷زائر حول Œارب الدول اإلسسÓمية ‘ تدريسس الÎبية اإلسسÓمية
لع - -ل- -ى
لسض Ó- -م - -ي ا أ
أاع - -ل - -ن رئ - -يسس اÛلسس ا إ
ال- -دك- -ت- -ور ب- -و ع -ب -د ال -ل -ه غ Ó-م ال -ل -ه ،أاول أامسس
اÿميسس ،بوهران ،عن تنظيم ندوة دولية شضهر
أاف-ري-ل اŸق-ب-ل ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-مة حول تدريسس
لسضÓ-م-ي-ة ب-اŸؤوسضسض-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة م-ن
الÎب -ي-ة ا إ
لسضÓمية.
خÓل Œارب الدول ا إ

وهران/براهمية مسسعودة
أاوضشح غÓم الله خÓل يوم دراسشي نظمه اÛلسض
اإ’سشÓ- -م -ي اأ’ع -ل -ى ب -ال -ت -ع -اون م -ع م -رك -ز ال -ب -حث ‘
اأ’نÌوب -ول -وج-ي-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ل-وه-ران ح-ول
موضشوع الششباب والتدين أان التظاهرة» اأ’و ¤من نوعها
با÷زائر» سشتعرف مششاركة جامعات ووزارات تششارك ‘
إاعداد برنامج اŸؤو“ر ،والذي سشيتناول مسشتوى تعليم
وتدريسض هذه اŸادة ‘ اŸنظومات الÎبوية ıتلف
الدول اإ’سشÓمية.
وقال إان اللقاء «سشيمكننا من ا’طÓع على مسشتوى
اŸع -ل -وم -ات ال -دي -ن -ي -ة ال-ت-ي ت-ق-دم ل-لشش-ب-اب ال-ن-اشش-ئ ‘
اÛتمعات اإ’سشÓمية على غرار ا÷زائري Úواإ’يرانيÚ
واŸصشري Úوالباكسشتاني Úوالهنود واأ’تراك وغÒهم،
وذلك م- -ن خÓ- -ل اإ’ج- -اب- -ة ع- -ل -ى اأ’سش -ئ -ل -ة اŸت -ع ّ-ل -ق -ة
باŸعلومات واŸعارف التي تقّدم حول اإ’سشÓم باعتباره
دين اأ’مة».
وتأاتي هذه التظاهرة بعد  25سشنة من إانششاء مركز

ال - - -ب - - -حث ‘ اأ’نÌوب - - -ول- - -وج- - -ي- - -ا
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وال -ث -ق-اف-ي-ة ل-وه-ران
وانشش -غ -ال-ه ب-قضش-اي-ا ال-ل-غ-ة وال-ذاك-رة
وع- -دي -د اŸواضش -ي -ع ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
م- -ت- -ع- -ددة اأ’ب- -ع- -اد ،ل- -ت- -ف- -ت -ح ه -ذه
اŸؤوسشسش -ة ال -ب-ح-ث-ي-ة اÛال واسش-ع-ا
ل-دراسش-ات ال-دي-ن وال-ت-دي-ن والششباب
وال-ظ-واه-ر ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ية
وا’قتصشادية اŸرتبطة به Ãششاركة
أاعضشاء اÛلسض اإ’سشÓمي اأ’على
وخÈاء وب- - - - - - -اح - - - - - -ث– ‘ Úو’ت
الظاهرة ا’جتماعية.
وقد ” باŸناسشبة التوقيع على
ات- - -ف- - -اق- - -ي - -ة ت - -ع - -اون ب ÚاÛلسض
اإ’سش Ó-م -ي اأ’ع -ل-ى وم-رك-ز ال-ب-حث ‘ ا’نÌوب-ول-وج-ي-ا
ا’جتماعية والثقافية أاو ما يعرف بـ»الكراسشك» ،تندرج
‘ إاطار توسشيع دائرة اŸعطيات البحثية على السشاحة
حول عدة مسشائل وا◊اجة إا ¤دراسشات علمية توضشع
–ت تصشرف اŸؤوسشسشات الرسشمية.
وأاّكد غÓم الله ‘ ندوة صشحفية على هامشض ا◊دث
أان «اÛلسض اإ’سشÓمي اأ’على جاهز للتطرق ıتلف
القضشايا واŸششاكل ا’جتماعية وا’قتصشادية والثقافية
من خÓل بحوث سشتحال إا ¤ا÷هاز التنفيذي ليأاخذ
ن -ت -ائ -ج -ه -ا ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار» ،م-ع-تÈا ‘ ال-وقت ن-فسش-ه أاّن
«التعاون هو الذي يخلق ا◊ركية».

و” ‘ هذا اإ’طار التطرق إا¤
دراسش -ة ب -ح -ث -ي -ة ح -ول اŸرج -ع-ي-ة
ال -دي -ن -ي -ة ل -ل -ف -ت-وى ل-دى الشش-ب-اب،
شش -م-لت  5077ع ّ-ي -ن-ة م-ن وه-ران
وغرداية ،وأاهم ما توصّشلت إاليه أانّ
ال -ف -ت -وى ‘ ›ال إام -ام اŸسش-ج-د
تششّكل مرجعا أ’غلب الششباب من
 18إا 35 ¤سشنة ،فيما تتجه الفئة
أاق-ل سش-ن-ا ن-ح-و م-رج-ع-ي-ات مكانها
أاسشاسشا اأ’نÎنت والفضشائيات.
ك-م-ا كشش-ف م-دي-ر «ال-ك-راسشك»
جي ‹ÓاŸسشتاري ‘ نفسض اإ’طار
أاّن أاغ -ل -ب -ي -ة الشش-ب-اب خ-اصش-ة ‡ن
ي -ح -اول-ون ال-ب-حث ع-ن ال-ف-ت-وى ‘
‡ارسشتهم الدينية يتجهون إا ¤اŸرجعيات اأ’جنبية أاكÌ
م -ن اŸرج-ع-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة ،مسش-ت-ط-ردا «وح-ت-ى وإان ك-ان
ل-ل-م-رج-ع-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة حضش-ور داخ-ل الشش-ب-اب ف-م-ك-انها
الفضشائيات ومنصشات اأ’نÎنت أاك Ìمن تلك التي تششغل
منابر اŸسشاجد».
وأاب- -رز ن- -فسض اŸسش- -ؤوول أان «اأ’ول- -وي- -ة ح- -ال- -ي- -ا ه- -ي
تششخيصض الوضشعية دون أاحكام دينية أاوإاعÓمية حيث
يتوجب على الباحث أان يفهم الظاهرة من حيث ا◊د
اÛا‹ للبحث ،أ’ّن ظاهرة العوŸة جعلت من ›ال
البحث فضشاء مفتوحا يسشتحيل ا◊ديث فيه عن التدين
‘ منطقة أاو بلد بعينه».

بالتنسضيق ب Úمديرية اÛاهدين والÎبية لولية بومرداسس

ندوة تاريخية ببلدية خميسس اÿشسنة إاحياء لليوم الوطني للشسهيد

اح-تضض-نت ث-ان-وي-ة ع-ل-ي ج-ن-ات-ي ب-ب-لدية خميسس
اÿشضنة ،أاول أامسس اÿميسس ،ندوة فكرية تاريخية
Ãناسضبة إاحياء اليوم الوطني للشضهيد اŸصضادف لـ 18
ف - -ي - -ف- -ري م- -ن ك- -ل سض- -ن- -ة وذلك Ãب- -ادرة Ÿدي- -ري- -ة
اÛاه-دي-ن وم-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ت-ت-وي-ج-ا لÓ-ت-ف-اق-ية
اÈŸم -ة ب Úا÷ان -ب Úال -ه -ادف -ة إا ¤ت-نسض-ي-ق ا÷ه-ود
لح-ي-اء ﬂت-ل-ف ال-ت-ظ-اه-رات ال-وط-ن-ي-ة ال-تاريخية
إ
اıل- -دة Ÿآاث- -ر ث- -ورة ال- -ت- -ح -ري -ر اÛي -دة وا◊رك -ة
ال-وط-ن-ي-ة ح-م-اي-ة ل-ل-ذاك-رة وغ-رسس الروح الوطنية
لجيال الصضاعدة..
لدى ا أ

بومرداسس :ز /كمال
ال -ن -دوة ال -ت -ي ح -م -لت شش -ع -ار»الشش-ه-ي-د رسش-ال-ة ال-ع-زة
وال-ك-رام-ة وال-وف-اء» ع-رفت ع-دة أانشش-ط-ة ف-ن-ي-ة وث-ق-اف-ية
وم -ع -ارضض ل -لصش -ور Ãشش -ارك -ة تÓ-م-ي-ذ اŸؤوسشسش-ة ال-ذي-ن
تفاعلوا مع ا◊دث من خÓل اŸششاركة بأاسشئلة عفوية
ع-ن رم-زي-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لشش-ه-ي-د وح-ج-م ال-تضش-ح-يات
اŸقدمة من أاجل اسشÎجاع السشيادة الوطنية ،مع تكرË
خ-اصض ل-ع-دد م-ن الشش-خصش-ي-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة واÛاه-دين
ال-ذي-ن صش-ن-ع-وا م-ل-ح-م-ة ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ب-ال-و’ي-ة ال-ث-ال-ث-ة
التاريخية ،وقبل هذا ‘ كلمتها ا’فتتاحية أاكدت مديرة

اÛاه -دي -ن ح-ب-ي-ب-ة ب-وط-رف-ة»أان ا’ح-ت-ف-ال ب-ذك-رى 18
أافريل من كل سشنة هو عرفان وتقدير Ÿا قدمه الششهداء
م -ن تضش -ح-ي-ات جسش-ي-م-ة ،ح-يث ج-اء ه-ذا ال-ي-وم Ÿع-رف-ة
ح-ق-ي-ق-ة فÎة ا’سش-ت-ع-م-ار ال-غ-اشش-م ال-ت-ي ع-اشش-ه-ا الشش-عب
ا÷زائري ‘ بؤوسض ومعاناة وهو تكر Ëأايضشا Ÿا قدمه
الششهداء وحتى ’ ننسشى مغزى الذكرى وضشريبة الدم
اŸقدمة من أاجل اسشتقÓل ا÷زائر اŸقدرة Ãليون
ونصشف مليون ششهيد.
كما اعتÈت مديرة اÛاهدين «أان اŸديرية وسشعيا
منها لتكثيف مثل هذه النششاطات اŸتعلقة بعقد سشلسشلة
من الندوات ولقاءات اÛاهدين مع تÓميذ اŸؤوسشسشات
الÎبوية يبقى الهدف منها هو إايصشال رسشالة الششهيد من
خÓ- -ل إارسش- -اء ال -رواب -ط ب Úاأ’ج -ي -ال وت -ذك Òالشش -ب -اب
بتضشحيات اأ’سشÓف من أاجل اسشتخÓصض الع Èوا’قتداء
بخطهم الششريف ،وكل هذا يدخل ‘ إاطار ›هودات
وزارة اÛاهدين وتعليمات وزير القطاع الطيب زيتوÊ
على أاهمية نششر الرسشالة التاريخية لدى أابنائنا من خÓل
وضش -ع ب -رن -ام-ج مششÎك ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة
إ’ح -ي-اء اŸن-اسش-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة ب-اŸؤوسشسش-ات
التعليمية مثلما قالت..
من جهته ،ركز اأ’سشتاذ مولود نفاري ‘ مداخلته
ع -ل -ى م -غ-زى ا’ح-ت-ف-ال ب-ي-وم الشش-ه-ي-د م-ع ت-ق-دÙ Ëة

تاريخية عن هذا ا◊دث الوطني ،مششÒا أان»إاختيار يوم
 18فيفري يوما وطنيا للششهيد هو برهان على إارادة
الوفاء وا’سشتمرار على نهج الششهداء ،وأاضشاف «أان قافلة
الشش -ه -داء ال -ذي -ن ضش -ح -وا ب-أان-فسش-ه-م م-ن أاج-ل اسشÎج-اع
ا◊رية وصشل عددهم إا ¤مليون ونصشف اŸليون ششهيد،
هؤو’ء الذين رووا بدمائهم الزكية كل شش Èمن أارضض
ا÷زائر بدمائهم الطاهرة حتى تنعم ا÷زائر با◊رية
وا’سش - -ت - -ق Ó- -ل ،داع - -ي - -ا ‘ اأ’خ Òشش - -ب- -اب ال- -ي- -وم إا¤
«ضش -رورة أاخ -ذ ال -ع Èم -ن ه -ذه ال -دروسض ال -ت -ي ق -دم-ه-ا
الششهداء ‘ الوطنية واإ’قدام والتمسشك باŸبادئ اÿالدة
التي ضشحوا من أاجلها وﬁاربة كل أاششكال النسشيان التي
تطال الذاكرة التاريخية الوطنية..
باŸوازاة مع النششاط التخليدي الذي احتضشنته بلدية
خميسض اÿششنة ،سشطرت و’ية بومرداسض برنا›ا ثريا
بالنششاطات اıلدة لذكرى اليوم الوطني للششهيد ،حيث
” اخ -ت -ي -ار م -قÈة الشش -ه-داء ب-ب-ل-دي-ة زم-وري إ’ح-تضش-ان
التظاهرة الرسشمية نهار اليوم Ãششاركة اأ’سشرة الثورية
وف -ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ،Êك-م-ا سش-ي-ت-م ع-ل-ى ال-ه-امشض
تكر› Ëاهد وأام ششهيد باŸنطقة على أان يختتم ا◊فل
‘ اŸسشاء بÎحيل  26عائلة قاطنة بالششليهات ببلدية
لقاطة إا ¤سشكنات جديدة ’ئقة تسشتجيب لششروط ا◊ياة
الكرÁة.

لم Úال - -ع- -ام
أاف - -اد ،أامسس ،ا أ
للتجمع الوطني الدÁقراطي،
أاحمد أاويحيي ،بأان ا◊وار هو
ا◊ل ال- -وح- -ي- -د ل -ل -خ -روج م -ن
ﬂتلف اŸشضاكل التي تواجهها
لضضرابات
البÓد و‘ مقدمتها ا إ
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ال- -ت- -ي تشض- -ه- -ده- -ا
ﬂتلف القطاعات على غرار
الÎب - -ي - -ة والصض - -ح - -ة ،داع- -ي- -ا
م -وظ -ف -ي وع -م -ال ال -ق -ط -اعÚ
بالتحديد إا ¤التعقل والعودة
Óم-اك-ن ال-ت-ي يشض-ت-غ-ل-ون ب-ها،
ل -أ
حفاظا على مصضلحة التÓميذ واŸرضضى ،مؤوكدا أان
Óضض-رار
لضض-راب ل-ك-ن ل-يسس ل -إ
ال -ق-ان-ون ي-ك-ف-ل ح-ق ا إ
Ãصضالح اŸواطن Úوا÷زائر.

بسسكرة :موفد «الشسعب»
Ÿوشسي حمزة
دع -ا أاوي -ح -ي ،خ Ó-ل Œم -ع شش -ع -ب -ي ح-اشش-د،إ’ح-ي-اء
الذكرى  21لتأاسشيسض حزب التجمع الوطني الدÁقراطي،
الذي احتضشنته عاصشمة الزيبان بسشكرة ،وذلك بالقاعة
متعددة الرياضشات «سشيدي عبدون» ،بخÓف ما جرت
عليه العادة خÓل السشنوات اŸاضشية التي كان يحتفل بها
‘ العاصشمة ،دعا نقابات الÎبية والصشحة إا ¤تغليب لغة
ا◊وار حفاظا على اŸصشلحة العليا للبÓد.
وكعادته Œنب أاويحيي ا◊ديث بصشفته وزيرا أاول
للحكومة خارج نششاطاتها الرسشمية ،بل اكتفى ‘ كل
خطابه الذي حضشره كل أاعضشاء اŸكتب الوطني لÓرندي
وم -ن-اضش-ل-ي ا◊زب م-ن ﬂت-ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن ،ب-ق-ع-ب-ة
اأ’م Úالعام للحزب موجها رسشائل كثÒة ‘ ﬂتلف
ال -قضش -اي -ا ال -ت -ي تشش -غ -ل ال-رأاي ال-ع-ام ال-وط-ن-ي ‘ اأ’ون-ة
اأ’خÒة.

دعوة اŸضسرب Úللتعقل وتغليب لغة ا◊وار
وذكر زعيم اأ’رندي ÃسشÒة ا◊زب ،حيث أاششار إا¤
مششاركته ‘ كل اÙطات التي عرفتها ا÷زائر منذ
ت-أاسش-يسش-ه،ح-يث وق-ف ال-ت-ج-م-ع –حسشب أاوي-ح-ي– بجانب
الرئيسض السشابق ليام Úزروال ،الذي وجه له اويحيي
–ية خاصشة ،وبعدها الرئيسض بوتفليقة ‘ جميع ورششاته
ال- -كÈى إ’صشÓ- -ح ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى غ- -رار ال -وئ -ام اŸدÊ
واŸصش -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة ،وه-م-ا اÿي-اران ال-ل-ذان سش-م-ح-ا
ل-ل-ج-زائ-ر ب-اسش-ت-ع-ادة السش-ل-م وإاع-ادة ب-عث مسش-ار ت-ن-م-يتها
يضشيف أاويحيي.
وأاششار منششط التجمع أان ا◊زب كان ‘ كل مرة
يسشاهم من خÓل مناضشليه وبرنا›ه ‘ ضشمان السشÒ
ا◊سش - -ن Ÿؤوسشسش - -ات ال - -دول - -ة ،سش - -واء ‘ ا◊ك - -وم- -ة أاو
بالŸÈان أاو حتى باÛالسض اÙلية اŸنتخبة ،التي
ح-ق-ق ف-ي-ه-ا ا’رن-دي م-ؤوخ-را م-ك-اسشب ك-بÒة مسش-تشش-هدا
Ãششاركته الفعالة ‘ التحالف الرئاسشي الذي سشاهم –
حسشبه– طيلة عششر سشنوات ‘ تعزيز اأ’غلبية السشياسشية
‘ بلدنا.
و خصشصض زع -ي -م اأ’رن -دي ج -زءا ه -ام-ا م-ن خ-ط-اب-ه
للحديث عن إاصشÓحات رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ›ددا ت -أاك -ي -ده دع -م اأ’رن-دي الﬁÓ-دود
واŸتواصشل لÈنامج الرئيسض ‘ كل اÛا’ت خاصشة ما
ت-ع-ل-ق ب-ق-ان-ون السش-ل-م واŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ذي اخ-رج
ا÷زائر من العششرية السشوداء التي عصشفت بالدولة ودفع
الششعب ا÷زائري أ’جل ذلك فاتورة غالية جدا هو اآ’ن
غ Òمسشتعد للتنازل عن اŸكاسشب التي –ققت بفضشل
اأ’من وا’سشتقرار الذي تنعم به ا÷زائر.
وعرج أاويحي الذي  ⁄يأابه لبعضض اأ’ششخاصض الذين
ح -اول -وا ال -تشش -ويشض ع -ل -ى خ-ط-اب-ه ع-ل-ى أاه-م ا’‚ازات
اÙققة من خÓل الÈامج السشكنية واŸششاريع التنموية
التي ششيدت ‘ إاطار برنامج رئيسض ا÷مهورية ،مضشيفا
أان –سش- -ن اأ’وضش- -اع اأ’م- -ن- -ي- -ة ب- -فضش- -ل ج- -ه- -ود رئ- -يسض
ا÷م -ه -وري -ة أات -اح ال -ف -رصش -ة ل -ل -قضش -اء ع -ل-ى اŸدي-ون-ي-ة
اÿارجية وبعث عديد اŸششاريع التنموية التي اسشتفاد
م -ن -ه-ا اŸواط-ن وم-ن ح-ق-ه اŸط-ال-ب-ة ب-اŸزي-د ب-ال-ط-رق
القانونية والسشلمية والهادئة ‘ رد واضشح على نقابات

الÎب -ي -ة والصش -ح -ة ال -ت -ي صش -ع -دت م-ؤوخ-را م-ن ح-رك-ت-ه-ا
ا’حتجاجية.

من يتكفل باŸرضسى ‘ اŸناطق الداخلية
‘ الوطن عند الغاء اÿدمة اŸدنية ؟
رد أاويحيى على احتجاجات اأ’طباء اŸقيم ،ÚقائÓ
أانه ’ يريد «تصشحرا طبيا با÷زائر» .مضشيفا «من السشهل
Óطباء
على الوزير أاو اŸسشؤوول إالغاء اÿدمة اŸدنية ل أ
اŸقيم Úأ’نه يسشكن با÷زائر العاصشمة لكن من سشيتكفل
Ãرضش -ى اŸن -اط -ق ال -داخ -ل -ي -ة وا÷ن -وب -ي -ة؟»ﬂ .اط-ب-ا
اأ’ط -ب -اء« :ق -ب -ل أان –م -وا ح -ق -وق-ك-م اح-م-وا وط-ن-ك-م»،
مضشيفا« :نحن ‘ التجمع الوطني الدÁقراطي نوؤيد
م- -وق- -ف الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي -ه بشش -أان اح -ت -ج -اج اأ’ط -ب -اء
اŸق- -ي -م .»Úوصش -رح أايضش -ا « :ل -ق -د ح -ان ال -وقت ب -اسش -م
ال -دÁق -راط -ي -ة وب -اسش -م ح -ري -ة ال -ت -ع -ب Òأان ن-ن-دد ب-ه-ذه
التصشرفات» و’’ يجب أان نششرح للمواطن بأان مثل هذه
اأ’مور ’ Áكنها أان تسشتمر».

دعم األرندي للرئيسس بوتفليقة
مبني على قناعتنا بحكمة الرئيسس
وخاطب اويحيي ششباب ا÷زائر ع Èمناضشلي ا◊زب
بالتأاكيد على حرصض الرئيسض بوتفليقة على بعث اأ’مل
وتقويته مذكرا باŸكاسشب التي –ققت ويجب ا◊فاظ
عليها بقطاعات السشكن ،والÎبية والتعليم ووكذا بناء
اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات ،واŸسش- -اع- -دات اŸال -ي -ة ،إاضش -اف -ة اإ¤
الزيادات ‘ اأ’جور ،وخلق مناصشب الششغل Ãا ‘ ذلك
التي أانششأاها الششباب أانفسشهم ،وكذلك إا ¤دعم الفÓحة
التي تطورت بششكل أاصشبحت فيه أاسشعار منتوجاتها ‘
متناول ا÷ميع.
وب -خصش -وصض اأ’وضش -اع ا’ق -تصش -ادي -ة الصش -ع -ب -ة ال -ت -ي
تشش -ه -ده -ا ا÷زائ -ر أاك-د اأوي-ح-ي-ي م-واصش-ل-ة دع-م ال-دول-ة
للسشياسشة ا’جتماعية وللعديد من القطاعات التي لها
عÓقة مباششرة بالقدرة الششرائية للجزائري ،Úقائ Óبان
ا÷زائ -ر «ت -خ -وضض ره -ان -ا ل -ت -غ-ل-يب ل-غ-ة ا◊ق-ي-ق-ة ع-ل-ى
اŸناورات والتغليط» .غ Òأانه أاكد رغبته ‘ إاعادة النظر
‘ سش-ي-اسش-ة اإ’ع-ان-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،مشش-ي-دا ب-ال-ع-ناية التي
Óعانات لفائدة
توليها ا◊كومة إ’عداد النظام ا÷ديد ل إ
اأ’سشر .على الصشعيد اأ’مني ،وجه السشيد أاويحيى –ية
للجيشض الوطني الششعبي وقوات اأ’من على النجاحات
اÙققة ‘ اŸيدان والقضشاء على بقايا اإ’رهاب وصشد
ﬂتلف الششبكات اإ’جرامية العابرة للحدود و’سشيما
Œار السشÓ- -ح والـم- -خ- -درات ال- -ذي- -ن ي- -ري -دون زع -زع -ة
اسشتقرار ا÷زائر وجرها لنزاعات هي ‘ غنى عنها
يضشيف اŸتحدث.
Óرن -دي م -ن -اضش -ل -ي ا◊زب
وأاوصش- -ى اأ’م Úال -ع -ام ل  -أ
ب -ت -ع -زي -ز ت -واج -ده -م ‘ ال -ه -ي -ئ-ات اأ’سش-اسش-ي-ة ل-ل-ح-زب،
وا◊فاظ على الديناميكية اŸسشتدامة التي Œعل من
اأ’رندي بعد  21سشنة من الوجود ،قوة سشياسشية يحسشب
لها حسشابها على السشاحة الوطنية.
ا÷دير بالذكر أان أاحمد أاويحيى ،كان قد قرر ‘
أاخ-ر اج-ت-م-اع أ’عضش-اء اŸك-تب ال-وط-ن-ي ◊زب-ه ال-ت-ج-مع
الوطني الدÁقراطي ،تقد Ëا’حتفا’ت بذكرى تأاسشيسض
اأ’رندي ،التي يفÎضض أانها بتاريخ  26فيفري ،وذلك
لتزامنها مع ارتباطاته الرسشمية بعمل ا◊كومة ،التي
ششغل فيها منصشب الوزير اأ’ول ،وقد تخللت ا’حتفالية،
نششاطات ثقافية وجمعوية وتكرÁات لبعضض القيادات ‘
ا◊زب.

اŸدير العام للغابات يؤوكد من سضعيدة:

تثم Úالفضساءات الغابية للمسساهمة ‘ القتصساد الوطني واÙلي
ح -ل ،أاول أامسض ،ب -و’ي -ة سش -ع-ي-دة ع-ز ال-دي-ن سش-ك-ران
اŸدير العام للغابات ‘ زيارة عمل وتفقد التي باششرها
بداية من بلدية ذوي ثابت دائرة يوب ،حيث عاين ﬁيط
غ -اب -ة اŸرج -ة واسش -ت -م -ع لشش -روح -ات ح -ول ال -ت-دخÓ-ت
ا›ÈŸة من طرف اÙافظة الو’ئية للغابات على
مسش -ت -وى ذات اÙي -ط وال -ت -ي شش -م -لت  30ه-ك-تارا من
إاجما‹  350هكتار على مسشتوى الو’ية.
أاك- -د اŸدي- -ر ال- -ع -ام ع -ل -ى ت -وسش -ي -ع ›ا’ت ت -دخ -ل
اŸصشالح من خÓل تنويع ›ا’ت ا’سشتثمار واسشتغÓل
جميع اŸسشاحات الغابية قبل نهاية الثÓثي اأ’ول من
السش-ن-ةا÷اري-ة .ف-ا–ا ›ا’ واسش-ع-ا أام-ام اŸسش-ت-ث-م-رين
الراغب ‘ ÚاسشتغÓل هاته اŸسشاحات لزراعة اأ’ششجار
اŸثمرة « اللوز والقسشطل والزيتون دون إاغفال احÎام
دف Îالششروط بعدم اŸسشاسض بالÌوة الغابية.
وب -ب -ل -دي -ة سش -ع-ي-دة ع-اي-ن سش-ك-ران مشش-روع ال-ت-حسشÚ
ا◊راجي بسشيدي أاحمد الزقاي أاين قدمت له ششروحات
ح-ول ال-ع-م-ل-ي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اسش-ت-غÓ-ل اأ’خشش-اب وخ-ل-ق
مششاتل مع اÿواصض ،حرصض خÓلها على تسشهيل برامج
ا’سش -ت -ف -ادة م -ن مشش -اري -ع ت -رب -ي -ة ال -ن -ح-ل وف-ت-ح ج-م-ي-ع

اÙيطات الغابية Ÿمارسشة النششاطات ا’سشتثمارية ذات
اŸردودية بعيدا عن تغي Òالطابع الغابي للمسشاحات
اŸسشتهدفة .وبغابتي الÈج ومكيمن ببلدية سشعيدة” ،
اسشتعراضض الدراسشات اŸتعلقة بتهيئة الفضشائ.Ú
لتختتم الزيارة بلقاء خصشصشه إ’طارات القطاع ‘
مقر الو’ية بقاعة اÙاضشرات ،حيث أاكد اŸدير العام
على تثم Úالفضشاءات الغابية للمسشاهمة ‘ ا’قتصشاد
الوطني واÙلي ،من خÓل تبديل وتغي Òالنظرة حول
ال -دور ا◊ق -ي -ق -ي اŸن -وط Ãح -اف -ظ -ة ال -غ-اب-ات وال-ذي
ان -حصش -ر ل -دى ع-ام-ة ال-ن-اسض وك-ذا اŸصش-ال-ح ال-ت-اب-ع-ة ‘
اÙافظة وحراسشة الفضشاءات إا ¤اسشتغÓل واسشتثمار
اŸقدرات الغابية من خÓل فتح اÛال واسشعا أ’نششطة
زراع -ة وغ -راسش -ة اأ’شش -ج-ار اŸث-م-رة ك-ال-قسش-ط-ل وا÷وز
وعلى رأاسشها اأ’ششجار والنباتات اŸنتجة للزيوت الطبية
وال -ع Ó-ج-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر Ÿردودي-ت-ه-ا وأاه-م-ي-ة السش-وق ال-ت-ي
–تلها هذه اŸنتجات ‘ السشوق الدولية والتي تبقى
م-ه-م-ل-ة وغ Òمسش-ت-غ-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى مسش-اح-ات-نا الغابية
وا◊راجية.

سسعيدة :ج .علي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أنعدأم ألتهوية سسبب أرتفاع ألضسحايا

شسركة توزيع الكهرباء والغاز تدعو زبائنها إا ¤التقيد Ãعاي Òاأ’مان
دعت أŸديرية ألعامة للشسركة ألوطنية
لتوزيع ألكهرباء وألغاز ،ع Èبيان إأعÓمي،
زب-ائ-ن-ه-ا ع-ل-ى أŸسس-ت-وى ألوطني ،إأ ¤ضسرورة
أخذ أ◊يطة وأ◊ذر أك Ìتزأمنا وموجة
ألÈد بهذأ ألفصسل ،حيث يزدأد أسستعمال غاز
أŸدينة بغرضض ألتدفئة ،وهو ما يوجب على
كل موأطن مرأقبة أجهزة ألتدفئة وصسيانة
ألتوصسيÓت أÿاصسة بها بغرضض ألتهوئة إأ¤
ج -انب وج -وب ألسس-ه-ر ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق م-ع-ايÒ
ألسسÓمة عند تركيب أي جهاز تدفئة يعمل
بالغاز.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

كشس- -ف ب- -ي -إن الشس -رك -ة ،ع -ن ارت -ف -إع ال -وف -ي -إت
وا’ختنإقإت جراء اسستنشسإق غإز آاحإدي أاكسسيد
الكإربون سسنة  2017بإلضسعف مقإرنة بسسنة ،2016
وذلك بسسبب غيإب التهوية ،حيث تو‘  65شسخصسإ،
وتسسمم  247شسخصض آاخر حسسب حصسيلة تدخÓت
أاعوان الشسركة ع Èالوطن فأإك Èنسسبة منهإ سسجلت

‘ منإطق الهضسإب العليإ.وأالح البيإن ،على ضسرورة
احÎام مقإييسض اأ’مإن عند تركيب أاجهزة التدفئة
’سس-ي-م-إ م-ن-ه-إ ال-ت-ه-وئ-ة وإاغÓ-ق الصس-م-إمإت بشسكل
جيد وذلك بإختيإر سسبإك مؤوهل من طرف الشسركة
كونه Áلك اÈÿة ويضسمن عملية ترصسيصض وفقإ

للمعإي.Òوأاكد البيإن ،أان حمÓت –سسيسسية تقوم
بهإ الشسركة عﬂ Èتلف فروعهإ وبكل اأ’مإكن
اŸربوطة بإلغإز ،جإرية –ت شسعإر““ شستإء دافئ
وآامن““ بغية ا◊فإظ على أارواح اŸواطن Úبضسمإن
اسستعمإل آامن للغإز.

أكد أن ألهجرة ألسسرية ظاهرة دولية ُتحل بالطرق ألسسياسسية

ﬁند شسريف  :عودة اأ’من والسسكينة للبÓد أانعشست حركة السسياح باŸنطقة
أك - -د م - -رأقب شس - -رط - -ة ““ دأود ﬁن - -د
شس- - -ري - -ف ““أŸف - -تشض أ÷ه - -وي لشس - -رط - -ة
أ÷نوب ألغربي خÓل ندوة صسحفية أن
’م -ن أل -ت -اب -ع -ة ل -ه ‘ ك -ل م -ن
مصس- -ال -ح أ أ
تندوف ،بشسار وأدرأر حققت نتائج جد
إأيجابية سسنة  2017مكنت ذأت أŸصسالح
م -ن ح -ل ب -عضض أل-قضس-اي-ا ب-نسس-ب-ة .%100
وأضس - - -اف أŸف- - -تشض أ÷ه- - -وي لشس- - -رط- - -ة
أ÷ن -وب أل -غ-رب-ي أن أŸن-ط-ق-ة  ⁄تشس-ه-د
Óطفال خÓل ألسسنة
حا’ت أختطاف ل أ
’مر تعلق ببعضض
ألفارطة ،مؤوكدًأ أن أ أ
حا’ت أ’ختفاء وألتي ” حلها كلها ‘
وقت وجيز.

تندوف :عويشش علي

‘ هذا اإ’طإر أاكد اŸفتشض ا÷هوي للجنوب
ال -غ -رب -ي أان اأ’م -ن ال -وط -ن-ي ق-ط-ع أاشس-واطً-إ ه-إم-ة
معتمداً على العلم والتكنولوجيإت ا◊ديثة ،وهو مإ
مكن جهإز الشسرطة ا÷زائرية من تبوء مراكز أاو¤
إاقليميًإ وعربيإ وظهر ذلك جليإ للعيإن من خÓل
احتضسإن ا÷زائر Ÿقر اأ’فريبول ،وعلى هإمشض
Óرق -إم وا’حصس -إئ-ي-إت اŸسس-ج-ل-ة ،عّ-رج
ع -رضس -ه ل  -أ
اŸف -تشض ا÷ه -وي لشس -رط -ة ا÷ن -وب ال-غ-رب-ي ع-ل-ى
إاشسكإلية الهجرة غ Òالشسرعية بإŸنطقة مؤوكداً ‘
هذا السسيإق أان هذه الظإهرة هي ““مشسكل دو‹
ول -يسض وط-ن-ي ف-حسسب وي-ن-ب-غ-ي أان ُي-ح-ل سس-ي-إسس-يً-إ““
موضسحًإ بأإن عدد السسّيإح بإ÷نوب الغربي عرف
تزايداً ‘ سسنة  2017مقإرنة بإلسسنوات الفإرطة،
ح- - -يث زار ح - -وا‹  6807سس-إئ-ح م-ن-ط-ق-ة ا÷نوب
الغربي منهم حوا‹  400سسإئح بو’ية تندوف ،وهو
مإ أارجعه اŸتحدث إا ¤اسستقرار الوضسع اأ’مني
بإلبÓد وثقة السسيإح بإأ’جهزة اأ’منية ا÷زائرية،
وراهن اŸفتشض ا÷هوي لشسرطة ا÷نوب الغربي
على اسستمرار هذا الوضسع و–قيق نتإئج أافضسل
على وسسإئل اإ’عÓم والرأاي العإم الواعي اللذان
يعززان من قدرات الشسرطة ‘ مكإفحة ا÷رÁة
واسستتبإب اأ’من بإŸنطقة وا÷زائر ككل.

نتائج إايجابية تعكسض مدى احÎافية الشسرطة
سسجلت ﬂتلف مصسإلح اأ’من الوطني بإ÷نوب
الغربي خÓل سسنة  2017حوا‹  11جرÁة قتل،
“كنت ذات اŸصسإلح على إاثرهإ من وضسع حد
للمتورط Úوحل جميع القضسإيإ ‘ ظرف وجيز
بنسسبة إا‚إز بلغت  ،%100نفسض النتإئج ” –قيقهإ
‘ قضسإيإ التزوير بتسسجيل  18قضسية ” حلهإ كلهإ
وت-وق-ي-ف  23شس -خصس -إ م -ت -ورط -إ ،أام -إ ‘ ا÷رائ-م
ا’لكÎونية فقد سسجلت مصسإلح اأ’من بإ÷نوب
الغربي خÓل سسنة  2017حوا‹  78قضسية بلغت
نسسبة اإ’‚إز فيهإ  %85.89منهإ  06قضسإيإ بو’ية
حلت كلهإ بنسسبة  ،%100و‘ هذا السسيإق
تندوف ُ
أاكد اŸفتشض ا÷هوي لشسرطة ا÷نوب الغربي أان
مصسإلح اأ’من التإبعة له بإلو’يإت الثÓث قإمت
بإنشسإء خلية خإصسة على مسستوى كل و’ية يقتصسر
دورهإ على التصسدي للجرÁة ا’لكÎونية ومتإبعة
اŸتورط Úفيهإ ،بإإ’ضسإفة ا ¤دور جهإز اأ’من
الوطني ‘ حمإية البيئة والعمران من كل اختÓل
أاو Œإوزات ،حيث ” ‘ هذا الصسدد توقيع حوا‹
ﬂ 1396إل-ف-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-إل-بيئة والعمران Ãنطقة
ا÷نوب الغربي خÓل سسنة .2017
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،سس-ج-لت اŸف-تشس-ي-ة ا÷ه-وي-ة
لشسرطة ا÷نوب الغربي انخفإضسإ ‘ عدد القضسإيإ
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -إإ’Œإر ب -إıدرات وك -ذا ‘ ع -دد
ح -وادث اŸرور م -ق -إرن ً-ة ب -إلسس-ن-ة ال-ف-إرط-ة ،ح-يث
انخفضست جرائم ا’Œإر بإıدرات إا ¤حوا‹
 254قضسية “كنت مصسإلح اأ’من على إاثرهإ من
ح-ج-ز  790.5ك- -ل -غ م -ن اıدرات و 6832قرصض
مهلوسض منهإ  07كلغ من اıدرات بو’ية تندوف،
‘ ح Úب -ل -غت ح -وادث اŸرور ب -إ÷ن -وب ال -غ -رب-ي
حوا‹  350حإدث حصسدت كلهإ  20ضسحية و396
جريح ،وهي نسسب منخفضسة مقإرنة Ãإ ” تسسجيله
سس-ن-ة  ،2016وي -رج -ع ان-خ-ف-إضض ع-دد ال-قضس-إي-إ إا¤
السسيإسسة اÙكمة التي انتهجهإ جهإز الشسرطة من
خÓل تكثيف الدوريإت واأ’يإم التحسسيسسية التي
’قت صسدى إايجإبيإ لدى اŸواطن ،Úبإإ’ضسإفة إا¤
ت -زوي -د ع -ن -إصس-ر الشس-رط-ة ب-أإج-ه-زة رق-م-ي-ة وع-ت-إد

ضسمان “ثيل أحسسن للشtسعب

اŸصسالح الفÓحية بتيبازة تنهي تنصسيب › 7السض متعددة اŸهن
أن- -هت أŸصس- -ال- -ح أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة ،أول أمسض،
ع-م-ل-ي-ة ت-نصس-يب › 7السض م -ت -ع-ددة أŸه-ن
بحيث شسرع ‘ ذأت ألعملية ‘ ألفا— فيفري
أ÷اري بتنصسيب ›لسض ألطماطم لتتوأصسل
على مدأر أسسبوع Úويتم أول أمسض تنصسيب
›لسسي أ◊ليب وألبطاطا.

تيبازة :عÓء ملزي

أاشسإر مصسدرنإ من اŸصسإلح الفÓحية إا ¤كون
اÛلسض متعدد اŸهن يشسمل ‘ تركيبته البشسرية
‡ثل Úعن ﬂتلف الهيئإت والفئإت ذات الصسلة
بإلشسعبة بدءا بإŸنتج ÚاŸعني Úمبإشسرة بإلفرع
وان-ت-ه-إء ب-إŸصس-إل-ح ال-فÓ-ح-ي-ة وال-غ-رف-ة ال-فÓ-حية
م -رورا ب -إل -ب-ن-وك وال-ت-أإم-ي-ن-إت واŸع-إه-د ال-ت-ق-ن-ي-ة
واŸوردين وبإئعي العتإد واأ’سسمدة والبذور بحيث
يتم تشسكيل اÛلسض على شسإكلة الشسبإك اŸوحد
ال -ذي ب -وسس -ع -ه م -ن-إقشس-ة وإاي-ج-إد ا◊ل-ول ال-ت-ق-ن-ي-ة
اÓŸئ -م -ة ıت-ل-ف ا’نشس-غ-إ’ت اŸع Èع-ن-ه-إ م-ن
طرف اŸنتج Úعلى أان ترفع ا’نشسغإ’ت العويصسة
إا ¤ا÷هإت الوصسية من طرف اŸهني Úأانفسسهم
وهم اأ’درى بتفإصسيلهإ وآافإق حلحلتهإ.
ك -م -إ أاشس-إر مصس-درن-إ أايضس-إ إا ¤ك-ون ال-وظ-ي-ف-ة
الرئيسسية للمجلسض تتمثل ‘ ضسمإن “ثيل أاحسسن
للشسعبة لدى ﬂتلف ا÷هإت الرسسمية بإعتبإر ذات
اÛلسض يشسّكل واجهة الشسعبة بحيث ’ يعقل أ’حد
أان يدرك اŸشسإكل ا◊قيقية للشسعبة اŸعنية مثلمإ
ي -ع -ي -ه -إ أاعضس -إء اÛلسض ب -إع -ت-ب-إره-م ف-إع-ل‘ Ú
اŸيدان بشسكل مبإشسر.

وكشس- -ف مصس- -درن -إ أايضس -إ ع -ن وج -ود م -راسس -ل -ة
رسس -م-ي-ة ل-وزي-ر ال-ق-ط-إع ıت-ل-ف و’ة ا÷م-ه-وري-ة
تتعلق بتسسهيل عملية اعتمإد اÛإلسض اŸنشسأإة من
طرف مديريإت التنظيم والشسؤوون العإمة بإعتبإرهإ
تخضسع للقإنون  12/06اÿإصض بإ÷معيإت وبحيث
تدوم عهدتهإ فÎة  3سسنوات قبل أان يتم Œديدهإ.
وقإل مصسدرنإ أايضسإ إانّ الÎكيبة البشسرية لكل
›لسض ي -ت -م تشس -ك -ي -ل -ه -إ ب-حضس-ور ﬁضس-ر قضس-إئ-ي
وبإعتمإد إاحدى الطريقت Úاللتإن تعتمدان على
ا’قÎاع السسري بإلصسندوق أاو بإلتزكية عن طريق
رف -ع اأ’ي -دي وذلك ع -ل -ى حسسب إاج -م-إع ال-ف-إع-لÚ
ا◊إضسرين بكل شسعبة على حدة ،و”ّ إا ¤حّد اآ’ن
تشس -ك -ي -ل ›إلسض ال -ط -م -إط -م وا◊ب -وب وال -ل -ح-وم
ا◊م-راء وال-دواج-ن وال-زي-ت-ون وا◊ل-يب وال-ب-ط-إطإ
وهي الشسعب اأ’ك Ìشسيوعإ بإلو’ية من ب Úالشسعب
اإ’سسÎاتيجية اŸعتمدة من طرف وزارة الفÓحة
والصس -ي -د ال -ب -ح -ري ،م -ع اإ’شس -إرة إا ¤ك -ون اإ’ط -إر
القإنو Êللعملية يرتبط بإلقرار رقم  19الصسإدر
بإ÷ريدة الرسسمية ‘  15أافريل .2015
وتعقد اŸصسإلح الفÓحية آامإ’ كبÒة على هذه
اÛإلسض اŸه-ن-ي-ة ب-إع-ت-ب-إره-إ تشس-ك-ل ح-لقة هإمة
وم -فصس -ل -ي -ة ‘ مسس-إر –ق-ي-ق ا’ك-ت-ف-إء ال-ذات-ي ‘
القطإع الفÓحي بحيث يتمثّل دورهإ الرئيسسي ‘
تنظيم الشسعب الفÓحية وتشسخيصض ›مل العوائق
اŸسسجلة بهإ لغرضض حلحلتهإ و“ك ÚاŸنتج Úمن
–قيق قفزة نوعية ‘ اإ’نتإج بإلشسكل الذي Áكن
من –قيق ا’كتفإء الذاتي وطرق بإب التصسدير.

إالكÎو Êسسإعد ‘ الكشسف عن اÛرم ،Úو‘
ه -ذا اإ’ط -إر أاحصست اŸف -تشس -ي-ة ا÷ه-وي-ة لشس-رط-ة
ا÷ن- -وب ال- -غ- -رب- -ي ح -وا‹  119503م -رك-ب-ة “ت
مراقبتهإ ،أاسسفرت عن توقيع  1580جنحة مرورية
وﬂ 1174إل -ف -ة م -ع ال -ت -ح -ق -ق م -ن ه-وي-ة 22776
شسخصض.

تزايد ‘ حركة اÓŸحة ا÷وية با÷نوب الغربي
سس -ج -لت اŸصس -ل -ح -ة ا÷ه -وي -ة لشس-رط-ة ا◊دود
بإ÷نوب الغربي تزايداً ملحوظًإ ‘ حركة اÓŸحة
ا÷وية من وإا ¤و’يإت تندوف ،بشسإر وأادرار ،حيث
بلغ عدد الرحÓت ا÷وية من مطإرات الو’يإت
الثÓث حوا‹  247رحلة حإز فيهإ مطإر الرائد
فراج بتندوف على حصسة اأ’سسد بحوا‹  128رحلة،
بزيإدة قدرهإ  53رحلة جوية عمإ ” تسسجيله سسنة
 ،2016وتختلف طبيعة هذه الرحÓت ب ÚرحÓت
شسحن ورحÓت جوية خإصسة بإلشسركإت ورحÓت
أا‡ية Ãطإر تندوف ،كمإ شسهدت حركة اأ’جإنب
ه-ي اأ’خ-رى ارت-ف-إعً-إ ﬁسس-وسسً-إ ب-تسس-ج-ي-ل وصس-ول
 7267شسخصض ومغإدرة  8121اŸنطقة من جنسسيإت
أاجنبية ،وتعتزم شسرطة ا◊دود التإبعة أ’من و’ية
تندوف الشسروع قريبإً ‘ تسسي Òنقطة التفتيشض على
مسس - - -ت - - -وى اŸع ÈالÈي ال - - -راب- - -ط ب Úا÷زائ- - -ر
وموريتإنيإ عقب اإ’عÓن الرسسمي من حكومتي
ال -ب -ل -دي -ن ع -ل -ى اف -ت -ت -إح -ه أام -إم ح -رك -ة ال-بضس-إئ-ع
واŸسسإفرين ،وكشسف مصسدر أامني للشسعب ف ّضسل
ع- -دم ال- -كشس- -ف ع- -ن ه- -وي- -ت- -ه أان اŸع Èا◊دودي
ب-إل-ن-ق-ط-ة ال-ك-يلومÎية  75ال -راب -ط ب Úال -دول-تÚ
ا÷إرت Úسسيكون اأ’ك Èواأ’ك Ìتطوراً على مسستوى
إافريقيإ ،فإسسحإً اÛإل للتبإد’ت التجإرية بÚ
ا÷زائ -ر وم -وري -ت -إن -ي -إ وم -ن -ه-إ إا ¤غ-رب إاف-ري-ق-ي-إ
ب -إإ’ضس -إف -ة إا ¤ف -وائ-ده ع-ل-ى أام-ن اŸن-ط-ق-ة ،وه-و
مطلب شسعبي لسسكإن الو’ية ’عتبإرات Œإرية،
ثقإفية واجتمإعية كمإ تربطهم بسسكإن موريتإنيإ
عÓقإت مصسإهرة وقرابة.
و‘ معرضض ردهم على أاسسئلة الصسحفي ،Úأاكد
إاطإرات الشسرطة من الو’يإت الثÓث أان مشسروع
نصسب ك -إمÒات اŸراق -ب -ة ع -ل -ى مسس -ت-وى الشس-وارع
واŸنشس-آإت ال-ع-م-وم-ي-ة واŸن-إط-ق ا◊ي-وي-ة ب-كل من
و’يإت تندوف ،بشسإر وأادرار شسإرف على ا’نتهإء
بعد إا‚إز الدراسسة اŸتعلقة به و–ديد وضسعيإت
الكإمÒات و–ضس Òاıططإت البيإنية التي “ت
اŸصسإدقة عليهإ ،و‘ سسؤوال للشسعب حول ﬂطط
Óمن الوطني اسستحداث مراكز
اŸديرية العإمة ل أ
أام-ن حضس-ري-ة ج-دي-دة ب-و’ي-ة ت-ن-دوف ال-ت-ي تشس-ه-د
ت-وسس-عً-إ سس-ك-ن-يً-إ ،أاك-د ع-م-ي-د أاول ل-لشس-رطة ““إامرازن
سسليمإن““ رئيسض أامن و’ية تندوف أان اıطط
ا÷ديد يضسم اقÎاح إانشسإء  03مراكز أامن حضسري
جديدة بكل من أاحيإء ا◊كمة ،اŸسستقبل والنهضسة،
غ Òأان هذا اıطط دخل ‘ دائرة التجميد،
مؤوكداً على وجود مسسإعي ‘ إاطإر اللجنة اأ’منية
بإلو’ية لرفع التجميد عن هذه اŸشسإريع.

العدد
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Óعضساء ألطبية بتلمسسان
من ضسمنها مصسنع للزجاج وآأخر ل أ

اŸصسادقة على  33مشسروعا اسستثماريا لفائدة اÿواصض

وأفق وأ‹ و’ية تلمسسان خÓل ترؤوسسه
÷نة ألعمل على أعتماد ملفات ألنشساطات
ألصسناعية ألتي سسيتم إأ‚ازها على مسستوى
أل -نشس -اط -ات ب -ك -ل م -ن سس -ي-دي م-ب-ارك ب-ب-ن-ي
بوسسعيد وأو’د بن دأمو Ãغنية وألعريشسة
ع- -ل -ى  33مشس -روع -ا أق -تصس -ادي -ا ه -ام-ا ب-ه-ذه
أŸن-اط-ق شس-ري-ط-ة أسس-ت-ك-مال أصسحابها أŸلفات
’دأري- -ة أل- -ع- -اج- -ل -ة لضس -م -ان دخ -ول ح -ي -ز
أ إ
’‚از ‘ أوأن -ه وذلك ب -ع -د أ’ط Ó-ع ع -ل -ى
أ إ
أل-ع-روضض أŸق-دم-ة خÓ-ل أ÷لسس-ات أŸاضس-ي-ة
م-ن ق-ب-ل م-ك-اتب أل-درأسس-ات أÿاصس-ة بهؤو’ء
أŸسس -ت -ث -م -ري -ن ،م -ن ج -ه -ة أخ-رى ” درأسس-ة
أل -ع-ق-ار أŸسسÎج-ع م-ن أŸؤوسسسس-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
ألتي ” حلها وأخرى من أŸؤوسسسسات ألتي ⁄
Œسسد ◊د أ’ن.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
” اع -ت -م -إد خ Ó-ل ه -ذه ا÷لسس -ة ال -ع -دي -د م-ن
ا⁄شسإريع اŸهمة على رأاسسهإ مشسروع مؤوسسسسة
’ن -ت -إج ال -زج-إج تÎب-ع ع-ل-ى مسس-إح-ة  30هكتإر
إ
Ãدينة العريشسة  80كلم جنوب و’ية تلمسسإن
وال -ت -ي سس -وف ت -ف-ت-ح آاف-إق ال-تشس-غ-ي-ل ب-إŸن-ط-ق-ة
ا÷ن -وب -ي-ة ل-ل-و’ي-ة ع-ن ط-ري-ق اسس-ت-ح-داث 2000
منصسب شسغل حسسب مإ حملته الدراسسة ،من جهة
أاخرى “ت اŸوافقة على مشسإريع من ﬂتلف

القطإعإت فعلى مسستوى السسيإحة “ت اŸوافقة
’ع-إده ال-ت-أإه-ي-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى
ع -ل -ى إا‚إز ن-زل أ
اÙطة اŸعدنية الشسيقر Ãغنية.
’نتإج
كمإ “ت اŸوافقة على إا‚إز وحدة إ
’عضسإء الطبية ا’صسطنإعية وقإعة للريإضسإت
اأ
ومنشسآإت تإبعة لهإ بكل من أاو’د ميمون وشستوان،
ﬁط -ة ل -غسس-ي-ل السس-ي-إرات ذات الضس-غ-ط ال-ع-إ‹
على مسستوى منطقة سسيدي ا÷ي ،‹Óكمإ “ت
Óطفإل ومذبحة
اŸوافقة على إا‚إز روضسة ل أ
على مسستوى سسيدي العبد‹ زيإدة على مشسإريع
مهمة تخصض تصسب Òوتصسدير اÿضسر والفواكه،
إا‚إز وح -دات ت -رك -يب السس -ي-إرات وإا‚إز ق-ط-ع
الغيإر.
‘ اŸقإبل ” رفضض بعضض اŸلفإت نظرا
’ح -إل -ة ال -ع -ق -إر اŸسس -ت -ه-دف م-ن ط-رف ه-ؤو’ء
إ
اŸسستثمرين على العدالة ،وبهده ا÷لسسة ترتفع
عمليإت ا’سستثمإر بإلو’ية إا 77 ¤ملفإ مصسإدقإ
عليه والذي من شسأإنه –ويل مدينة تلمسسإن إا¤
قطب صسنإعي هإم سسوف يسسإهم يفتح آا’ف
منإصسب الشسغل للشسبإب وتقليصض نسسبة البطإلة
بإلو’ية ،خإصسة وأان وا‹ الو’ية قد أامر رؤوسسإء
ال - -دوائ - -ر بضس- -رورة م- -راف- -ق- -ة ومسس- -إع- -دة ك- -ل
اŸسستثمرين اÿواصض اŸتواجدين على إاقليمهم
’داري وتسسهيل إاجراءات رخصسة البنإء والوثإئق
اإ
’دارية لضسمإن سسرعة التجسسيد ودخول العمل.
اإ

يشسدد على إا“ام مشسروع سسجن ع Úفزة اŸتأاخر بـ  06سسنوات

طإلب وا‹ و’ية تلمسسإن خÓل إاشسرافه على
الزيإرة التفقدية أ’شسغإل اŸؤوسسسسة العقإبية بعÚ
ب -ن -ي ع-إد  15ك-ل-م غ-رب ت-ل-مسس-إن ن-ه-إي-ة اأ’سس-بوع
اŸإضسي بفسسخ العقد مع اŸؤوسسسسة اŸكلفة بإ‚إز
اŸديرية العإمة للسسجن ومركز اسستقبإل اأ’هإ‹
خÓل زيإرة ذويهم اÙبوسس Úوذلك بفعل التأإخر
الكبŒ ‘ Òسسيد اŸشسروع مع حرمإنهإ من شسهإدة
التأإهيل والزج بهإ ‘ اÿإنة السسوداء ◊رمإنهإ من
أاي مشسروع على اŸسستوى الوطني.
ويعرف اŸشسروع تأإخرا كبÒا زاد عن  6سسنوات
خإصسة أان إادارة السسجن رصسدت له مبلغ  28مليإر
سسنتيم وكلفت به إاحدى اŸؤوسسسسإت اŸفلسسة التي

تسسببت ‘ عرقلة هذا اŸشسروع الذي تبلغ طإقته
 11أالف نزيل ويحوي كإفة مرافق إاعإدة اإ’دمإج
وال -قضس -إء ع -ل -ى اإ’ج -رام وال -ت -ك -ف -ل ب-إÙب-وسسÚ
أاطلقت أاشسغإله خÓل سسنة  2010ورصسد له مبلغ
مإ‹ قدر بـ  430مليإر سسنتيم على أان ينجز ‘ أاجل
أاقصسإه  22شسهرا أاي قبل نهإية  2012وهو مإ  ⁄يتم
إا ¤غإية اليوم ،يحدث هذا ‘ الوقت الذي ’يزال
سسجن درمإم بسسبدوا  ⁄تكتمل أاشسغإله بعد وكذا
سسجن مغنية ا÷ديد اŸوجود ع Èطريق صسÈة ‘
ال -وقت ال -ذي ” اسس -ت Ó-م سس -ج -ن ال -غ-زوات السس-ن-ة
اŸإضسية.

...ومديرية النقل تخضسع أاكÌمن  1890سسيارة
أاجرة للعمل بالعداد بداية مارسض

كشسف مدير لو’ية تلمسسان أن مصسا◊ه قد
’خÒة ل -وضس-ع ح-د
ب -دأت ‘ وضس -ع أل -ل -مسس -ات أ أ
لعملة أ’بتزأز ألذي Áارسسه أك Ìمن 1890
’قليم أ◊ضسري
سسائق سسيارة أجرة ناشسطة با إ
ل- -ت- -ل- -مسس- -ان (ت- -ل- -مسس- -ان ،م- -نصس- -ورة ،شس- -ت -وأن )
ويفرضسون مبالغ مالية مضساعفة على ألركاب
مسس -ت -غ -ل Úغ -ي -اب أل -رق-اب-ة م-ن ق-ب-ل م-دي-ري-ة
ألنقل خاصسة بعد –ويل أÙطة ألÈية إأ¤
أıرج ألشس-م-ا‹ ل-ل-م-دي-ن-ة م-ا ج-ع-ل أسس-ت-ع-م-ال
’ج -رة إأل -ي -ه -ا أم -رأ م -ل-ح-ا رغ-م وج-ود
سس -ي -ارة أ أ
خ -ط -وط ث-اب-ت-ة ل-ل-ن-ق-ل أ◊ضس-ري وذلك ل-رب-ح
ألوقت ،حيث Œري ألعملية على فرضض ألعمل
بالعدأد بدأية من ألشسهر أŸقبل لضسمان حماية
حقوق ألركاب وألسسائق على حد سسوأء خاصسة
‘ ظ-ل أرت-ف-اع شس-ك-اوى أل-زب-ان ح-ول أ’ب-ت-زأز،
’م- -ر أل- -ذي ي- -ح -اول أصس -ح -اب سس -ي -ارأت
وه- -و أ أ
’ج - -رة رفضس - -ه وأل- -ت- -حضس’ Òح- -ت- -ج- -اج- -ات
أ أ
وإأضسرأبات.
وأاشسإر بلعطإر أان بعضض سسإئقي سسيإرات اأ’جرة
ينصسبون على اŸواطن Úمن خÓل نقلهم Ãبإلغ
اقل مإ تكون بـ  150دج وتصسل حدود  500دج ‘
حإلة التنقل إا ¤أاحيإء ’’سستي ،بÒوانة ،بودغن
والقلعة العيإ ،وأاك Ìمن هذا ’ يكتفي صسإحب
السس -ي -إرة ب-زب-ون واح-د ب-ل ي-ح-ج-زه داخ-ل اŸرك-ب-ة
وينتظر زبونإ آاخر غ Òمبإل بحقوق اŸواطنÚ
الذين تضسإيقوا من هذه التصسرفإت ،التي صسإرت
تطبق خصسوصسإ بإÙطة ا÷ديدة وامتدت إا¤
غإية ﬁطة وسسط اŸدينة قرب اŸسسجد الكبÒ
حيث أاصسبح سسإئق سسيإرة اأ’جرة ’ يتحرك إا’ بـ 04
زبإئن منفصسل Úكمإ يرفضض نقل الزبإئن اÙملÚ
ب -أإك-ي-إسض ف-وق  05ك -ل -غ و’ ي-ن-ق-ل اŸث-ن-ى ك-إل-زوج
وزوجته أاو اأ’م وابنتهإ إا’ بدفع ثمن مضسإعف،
هذا وأاشسإر مدير النقل أان مصسإ◊ه قد –كمت ‘
›إل خطوط النقل بعد افتتإح اÙطة الÈية

’ول منها
‘ ألشسطر أ أ

توزيع  800وحدة سسكنية وربط 700عائلة بالغاز بالشسلف
أافرجت السسلطإت الو’ئية بإلشسلف عن عمليإت توزيع ◊صسة  800وحدة سسكنية بـ  5بلديإت ضسمن
فعإليإت اإ’حتفإ’ت الوطنية بيوم الشسهيد من بينهإ عمليإت الÎحيل من السسكنإت ذات الغرفة الواحدة
بوادي الفضسة.
وبنظر اŸكلف بإإ’عÓم على مسستوى الو’ية أاحمد فإطمي فإن عملية التوزيع التي اعتمدهإ الوا‹
عبد الله بن منصسور تخصض ›موع  800وحدة سسكنية بـ  5بلديإت منهإ أابو ا◊سسن بـ  80وحدة ووادي
السسلي بـ  280مسسكن واأ’بيضض ›إجة والشسلف وواد الفضسة التي تشسهد هي اأ’خرى عملية ترحيل 58
عإئلة من السسكنإت ذات الغرفة الواحدة إا ¤سسكنإت جديدة من  3غرف تطبيقإ لتعليمإت رئيسض
ا÷مهورية عبد العزيزي بوتفليقة القإضسية بإزالة هذا النوع من السسكنإت يقول مسسؤوول خلية اإ’عÓم
بإلو’ية .وبحسسب رئيسض الدائرة بلزرق برحمة فإن اأ’مر يتعلق بإلشسطر اأ’ول من عملية الÎحيل ‘
انتظإر عملية أاخرى تخصض  37عإئلة حسسب ﬁدثنإ .كمإ سستعرف هذه التظإهرة عمليإت ربط سسكإن بني
راشسد بغإر اŸدينة أ’ك Ìمن  700عإئلة حسسب مسسؤوول الدائرة.

الشسلف /و.ي .أاعرايبي

بأإبي تإشسف Úالتي تÎبع على مسسإحة  7هكتإرات
و 673م Îمربع منهإ  3902م Îمربع مبنية والتي
–ولت إا› ¤مع لكإفة اÿطوط وقلصض الفوضسى
وا’زدحإم ‘ اŸدينة رغم بعضض اŸشسإكل التي
’يزال النإقلون يشستكون منهإ على غرار فرضض
إادارة اسس -ت -غ Ó-ل اÙط -ة ع -ل -ى ن -إق -ل-ي اÿط-وط
الطويلة مبلغ  14أالف دج كحقوق الدخول شسهريإ
بإإ’ضسإفة إا 60 ¤دج تقتطع من ثمن كل تذكرة‘ ،
ح Úتفرضض على نإقلي اÿطوط القصسÒة مبلغ
 3500دج فيمإ يدفع أاصسحإب سسيإرات اأ’جرة 50
دج عند الدخول إا ¤اÙطة التي تغيب فيهإ بعضض
الضسروريإت بإإ’ضسإفة إا ¤صسعوبة مسسلك اÿروج
الذي يخنق اأ’نفإسض ويعطل الزبإئن بعد القيإم
بدورة كإملة ‘ اÙطة والرجوع إا ¤نقطة البداية
والتي أاكد بعضض اŸسستغل Úأانهإ وصسلت حدود 03
كلم ،زيإدة على قلة اإ’نإرة لي Óوانعدام حإميإت
مسستعملي سسيإرات اأ’جرة من الÈد وا◊ر والتي
سسيتم تداركهإ قريبإ.

تلمسسان ﬁمد بن ترار

وكالة أونسساج بسسطيف

نسسبة تسسديد القروضض بلغت 65
باŸائة على مسستوى الو’ية

سسجلت ألوكالة ألو’ئية لدعم تشسغيل
ألشس -ب -اب بسس -ط -ي -ف ،حصس -ي-ل-ة إأي-ج-اب-ي-ة ‘
نظرها Ÿسستوى تسسديد ألقروضض ألبنكية
وقروضسها من طرف ألشسباب أŸسستفيد من
خدماتها ،إأذ بلغت ،حسسب مصسدر مسسؤوول
‘ أل- -وك -ال -ة أŸذك -ورة ،نسس -ب -ة  65باŸائة،
م -ع -تÈأ أن Œاوز نسس -ب-ة  50ب-اŸائة يعتÈ
حصسيلة مقبولة.
وحسسب ذات اŸصس- -در ،ف- -إن وك- -إل- -ة أاونسس -إج
بسسطيف قد رافقت آا’ف الشسبإب بإلو’ية ‘
–قيق مشسإريعهم ،وإا‚إز مؤوسسسسإت مصسغرة ‘
كل القطإعإت ا’قتصسإدية ،سسواء اإ’نتإجية منهإ
أاواÿدمإتيةÃ ،إ يعإدل  12000مؤوسسسسة مصسغرة،
وهذامنذ إانشسإء الوكإلة إا ¤يومنإ هذا.
وعن التمويل لهذه اŸؤوسسسسإت ،فقد بلغ 50
م -ل -ي -إر دج ،وه -و م -ب -ل -غ م -ع -ت Èي -ت -ط -لب دع-م-ه
مسس-ت-ق-ب ‘ Ó-و’ي-ة ه-ي ال-ث-إن-ي-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
ال -وط -ن -ي م -ن ح -يث ت -ع -داد السس -ك -إن ،وم -ن أاول
الو’يإت ‘ النشسإط ا’قتصسإدي ،وهذا بغرضض
التخفيف من حدة البطإلة وسسط هذه الشسريحة
الفعإلة ‘ اÛتمع.
يذكر أان الوكإلة اŸذكورة ،كإنت قد تبنت ‘
اŸدة اأ’خÒة عدة عمليإت ‘ ›إل التحسسيسض
والتوعية واإ’عÓم لصسإلح الشسبإب بإلو’ية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

 iwnwfow@.eecchh--cchhaaaabb..c.coommا0ل7ع5د7د07 1
تدهور خط Òطرق
العاصسمة ومعايÒ
الصسيانة غائبة

»æWh

السضبت  17فيفري  2018م
الموافق لـ  01جمادى الثانية  1439هـ

بعد زيارة قادت وا‹ الولية إا ¤بني فرڤان بجيجل

إاجراءات لفك العزلة وتشسجيع السسكان بالعودة إا ¤اŸنطقة
أاعلن بشش Òفار وا‹ ولية جيجل ،عن
لج-راءات ال-ت-ن-ف-ي-ذية من أاجل
ج-م-ل-ة م-ن ا إ
فك ال-ع-زل-ة وتشش-ج-ي-ع السش-ك-ان ع-ل-ى ال-عودة
إا ¤منطقة بني فرقان ببلدية اŸيلية خاصشة
لم-ن ب-اŸن-ط-ق-ة ،وم-ط-ال-ب-ة
ب -ع -د اسش-ت-ت-ب-اب ا أ
لصش -ل -ي Úب -ت -وف Òب -عضس اŸراف -ق
سش -ك -ان -ه -ا ا أ
وب -رام-ج ال-دع-م قصش-د خ-ل-ق نشش-اط Áك-ن-ه-م
السشتقرار ،وفتح ›الت جديدة لتنمية
اŸن - -ط - -ق - -ة خ - -اصش - -ة ‘ اÛال Úال - -ف Ó- -ح- -ي
والسشياحي.

جيجل :خالد العيفة
م- -ن ب Úال- -ق- -رارات ال- -ت -ي ” اÿروج ب -ه -ا خ Ó-ل
الزيارة التي “ت صضبيحة أامسض ،بعد ا’سضتماع إا¤
انشض -غ -ا’ت السض -ك -ان ،تسض -ري -ع وتÒة ت -ه -ي-ئ-ة و ت-ع-ب-ي-د

الطريق الو’ئي رقم  132ب بغÓف ما‹ يقدر ب ـ 149
مليار سضنتيم الذي يربط منطقة مشضاط بواد الزهور
على مسضافة  25كلم و الذي بلغت نسضبة إا‚ازه 65
باŸئة مع إامكانية مده إا ¤غاية شضاطئ واد زهور
ال -ذي يشض-ه-د إاق-ب-ا’ ك-بÒا خÓ-ل م-وسض-م ا’صض-ط-ي-اف
خاصضة خÓل السضنوات اأ’خÒة مع اسضتتباب الوضضع
اأ’مني بفضضل ا÷يشض الوطني الشضعبي ،منح  15إاعانة
للبناء الريفي لفائدة سضكان بني فرقان مع إاضضافة
حصضصض أاخرى موازاة مع عودة سضكان اŸنطقة.
كما تقرر إاعادة تهيئة قاعة العÓج ببني فرقان
–سض -ب-ا ل-ف-ت-ه-ا خÓ-ل اأ’شض-ه-ر ال-ق-ادم-ة ،وذلك ضض-م-ن
الÈنامج الذي شضرع فيه لفتح جل قاعات اŸغلقة عÈ
الو’ية ،وتقد Ëإاعانات ‘ ›ال الدعم الفÓحي،
وبرنامج التنمية الريفية لفائدة سضكان اŸنطقة مع
فتح اŸسضالك اŸؤودية إا ¤اأ’راضضي الفÓحية ،إاضضافة
ا ¤خلق نشضاطات اسضتثمارية باŸنطقة خاصضة ‘
›ال تربية اŸائيات.

حكيم/ب

السشتثمارات بالولية وفرت  16206منصشب ‘ 2017

 70أالف منصسب عمل مرتقبة ‘  ٥سسنوات القادمة بÈج بوعريريج
كشضف مدير الوكالة الو’ئية للتشضغيل بو’ية برج بوعريريج ﬁمد
الصضالح سضاكري عن آافاق هامة تنتظرها الو’ية خÓل اÿمسض سضنوات
القادمة ‘ ›ال التشضغيل حيث من اŸرتقب توف 70 Òأالف منصضب
عمل بعد إاسضتكمال Œسضيد اŸشضاريع اإ’سضتثمارية بالو’ية و التي
Œري بها اأ’شضغال بعد تفعيل واقع اإ’سضتثمار ‘ العام Úاأ’خÒين
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ا◊ك-وم-ة بضض-رورة تشض-ج-يع اŸسضتثمرين و تذليل
العقبات و العراقيل التي كانت –ول دون Œسضيد بعضض اŸشضاريع و
من أاهم تلك العراقيل مشضكل العقار الصضناعي الذي عرف إانفراجا
بالو’ية بعد خلق عدد من اŸناطق الصضناعية و مناطق النشضاطات.
وأاكد مدير الوكالة إاحتÓل الو’ية اŸرتبة الثالثة وطنيا من حيث
توف Òمناصضب الشضغل بالنسضبة للكثافة السضكانية و اŸرتبة اÿامسضة
وطنيا من حيث عدد مناصضب الشضغل و هو ما سضمح بتقليصض معدل
البطالة واŸقدر حاليا ب 7.32باŸائة مقارنة باŸعدل الوطني

اŸقدر ب 12.3باŸائة  ،حيث سضجلت الوكالة خÓل السضنة اŸنتهية
 2017توف 16206 Òمنصضب عمل مع تسضجيل  40250طلب عمل و
 18250عرضض عمل من طرف اŸؤوسضسضات اıتلفة  ،و ” خÓل
العام اŸاضضي تنصضيب  14775منصضب ‘ النظام الكÓسضيكي و ‘ 840
نظام  DAIPو  ‘ 651نظام CTA .
ويرتقب حسضب مدير الوكالة أان يتم خÓل اÿمسض سضنوات القادمة
ت - - -وف 70 Òأال -ف م -نصضب ع -م -ل ب -ع-د إاسض-ت-ك-م-ال Œسض-ي-د اŸشض-اري-ع
اإ’سضتثمارية ا›ÈŸة بالو’ية خاصضة بعد دفع مشضاريع اŸناطق
الصضناعية و مناطق النشضاطات حيث ” اإ’نطÓق ‘ العديد من
اŸشض -اري -ع ب -ع -د اإ’ع-ذارات ال-ت-ي أارسض-لت ل-ل-مسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ال-ع-ق-ار
ÓنطÓق مشضاريعهم.
الصضناعي ل إ
وأاضضاف مدير الوكالة أان الهاجسض حاليا يكمن ‘ اليد العاملة
اŸؤوهلة خاصضة و ان أاك Ìمن  50باŸائة من طالبي العمل ’ Áتلكون

مؤوهÓت علمية و مهنية موجها دعوة إا ¤الشضباب بضضرورة اإ’لتحاق
Ãراكز التكوين اŸهني إ’كتسضاب شضهادات و مؤوهÓت تسضمح لهم
بالولوج إا ¤عا ⁄الشضغل ،و كشضف أان وكالة التشضغيل تسضجل حاليا
 19735طلب عمل منها 5783من خريجي ا÷امعات 3219 ،خريجي
معاهد التكوين اŸهني و  10733بدون مؤوهل.
و أاشض - -ار اŸت - -ح - -دث أان م - -ا ي- -ف- -وق  90ب -اŸائ-ة م-ن اŸن-اصضب
اŸسضتحدثة كانت ‘ القطاع اÿاصض اإ’قتصضادي مؤوكدا أان و’ية برج
بوعريريج عرفت تطورا كبÒا ‘ اإ’قبال على مناصضب الشضغل و عدم
التفريق ب Úالقطاع Úالعام و اÿاصض  ،مضضيفا أانه ‘ العشضر سضنوات
اŸاضضية بلغ عدد مناصضب الشضغل اŸرفوضضة ‘ القطاع اÿاصض 2516
‘ ح ” Úرفضض  45منصضبا بسضبب الراتب و  12منصضبا بسضبب ظروف
العمل

 500مسشتثمر بقسشنطينة يكرمون رئيسس ا÷مهورية

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف

الوا‹ يكشسف عن مشساريع تنموية جديدة ويحث اŸسستثمرين على جدية العمل
اشضرف نهاية اأ’سضبوع اŸنصضرم وا‹ قسضنطينة
““عبد السضميع سضعيدون““ على فعاليات اجتماع جمعه
مع أاك Ìمن  500مسضتثمر اقتصضادي ،تأاتي على
رأاسض -ه -ا ك-ن-ف-درال-ي-ة أارب-اب ال-ع-م-ل ،م-ن-ت-دى رؤوسض-اء
اŸؤوسضسض-ات و ن-ادي اŸسض-ت-ث-م-ري-ن ،وه-و ا’ج-ت-م-اع
ال -ذي ج -اء قصض-د م-راف-ق-ة اŸسض-ت-ث-م-ري-ن م-ن اج-ل
اإ’سض -راع ‘ إا‚از مشض -اري -ع -ه -م ال -ت -ن-م-وي-ة ب-ه-دف
اŸسض -اه -م -ة ‘ ت -ن -م -ي-ة ا’ق-تصض-اد ال-وط-ن-ي وخ-ل-ق
مناصضب شضغل جديدة ،حيث قام مسضتثمرو الو’ية
باŸناسضبة بتكر Ëرمزي لرئيسض ا÷مهورية ““عبد
العزيز بوتفليقة““ نظ Òالعناية الفائقة التي يوليها
ل - -كّ- -ل ا÷ه- -ود اŸب- -ذول- -ة م- -ن ط- -رف ال- -ف- -اع- -لÚ

ا’قتصضادي.Ú
وعلى هامشض اللقاء الذي عقد بالقاعة الكÈى
Ÿقر اÛلسض الشضعبي الو’ئي أاعلن الوا‹ عن
مشضروع تنموي ضضخم يتعلق بخلق حوا‹  8مناطق
نشض -اط -ات مصض -غ-رة م-وزع-ة ع Èع-دد م-ن ب-ل-دي-ات
الو’ية على غرار ع Úسضمارة ،أاو’د رحمون ،وهي
اŸناطق التي سضتخصضصض  -حسضبه ’ -سضتقطاب
ا’سض -ت -ث -م -ارات سض -ي -م -ا ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق ب-الصض-ن-اع-ات
الصضيد’نية و كذا الصضناعات الغذائية .
وه - - -ي اŸشض- - -اري- - -ع ال- - -ت- - -ي تصضب ‘ ف- - -ائ- - -دة
اŸسضتثمرين لتمكينهم من توسضيع نشضاطهم وكذا
للمسضاهمة ‘ التنمية اÙلية وخلق آافاق جديدة

أام -ام الشض -ب -اب ب -ه -ذه اŸن -اط -ق ،أام -ا ف-ي-م-ا ي-خصض
انشضغا’ت اŸسضتثمرين الذين طرحوا العديد من
ا’نشضغا’ت والتي كانت ‘ مقدمتها ملف تهيئة
ا◊ظائر الصضناعية ا÷ديدة التي أاعلن عنها منذ
قرابة الثÓث سضنوات والواقعة بكل من سضيدي رمان
ببلدية ع Úالسضمارة ،ع Úعبيد وببلدية ديدوشض
مراد ،حيث رد وا‹ قسضنطينة أان اŸلف جاهز
وي -ح-ظ-ى Ãت-اب-ع-ت-ه الشض-خصض-ي-ة ،م-ؤوك-دا أان-ه سض-ي-ت-م
تثبيت اŸقاو’ت اŸكلفة بعملية التهيئة قريبا بعد
ربطها بشضبكات اŸياه الصضا◊ة للشضرب و التطهÒ
و الكهرباء و الغاز.
أاوضضح ““عبد السضميع سضعيدون““ أان ما يفوق عن

قامت السضلطات الو’ئية بقسضنطينة أاول أامسض،
بÎحيل  85عائلة من سضكان عمارات بن بولعيد
اŸه- -ددة ب -ا’ن -ه -ي -ار ل -ل -وح -دة ا÷واري -ة  18و20
ب -اŸدي -ن -ة ا÷دي -دة ع -ل -ي م -ن -ج -ل-ي ،ب-ع-د م-ع-ان-اة
ا’ن-ه-ي-ارات اŸب-اغ-ت-ة ال-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا مؤوخرا وبعد
عملية إاجراء اÈÿة –ققوا من خطر ا’نهيار
ال -ك -ام -ل وه -و م -ا أاك -ده رئ -يسض ال -دائ -رة ح -يث ”
تسضخ 34 Òشضاحنة تابعة Ÿصضالح البلدية و 50عون
Ÿسضاعدة اŸرحل Úلسضكناتهم ا’جتماعية ا÷ديدة .
العملية انطلقت منذ السضاعات اأ’و ¤من صضباح

يوم اÿميسض بحي بن بولعيد ،ا◊ي الذي شضهد
عدة حوادث ’نهيارات جزئية وأاسضاسضية للعمارات
سض -ي -م -ا ف -ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-م-ارة رق-م ““ ““9ا- -Ûاورة
للعمارت Úرقم ““ ““7و« ““12والتي –ركت من أاجلها
السضلطات الو’ئية وقررت بصضفة إاسضتعجالية ترحيل
السض -ك -ان ال-ق-اط-ن Úب-ال-ع-م-ارات اŸتضض-ررة ،وال-ذي
يبلغون ما نسضبته 40باŸائة من السضكان اŸتضضررين
م -ن ا’ن -ه -ي -ارات اÿطÒة م-ن إاج-م-ال  250عائلة
قاطنة بحي بن بولعيد ،و‘ حديث احد اŸرحلÚ
““ل -لشض -عب““ أان -ه-م ك-ان-وا ي-ت-خ-وف-ون م-ن اŸوت –ت

اأ’ن -ق -اضض خ-اصض-ة ب-ع-د ا’ن-ه-ي-ارات اÿطÒة ال-ت-ي
ضضربت العمارات وأادخلت السضكان ‘ حالة رعب
وت-خ-وف شض-دي-دي-ن .م-عÈي-ن ع-ن رضض-اه-م ل-ت-عجيل
عملية ترحيلهم نحو سضكنات آامنة تقيهم من خطر
ا’ن -ه -ي -ار اŸب -اغت م -وج -ه Úب -ذلك رسض -ال-ة شض-ك-ر
للسضلطات اÙلية التي اسضتجابة Ÿطالبهم وعملت
‘ ظرف قياسضي ◊ل اŸعضضلة نهائيا.

...و 8٥عائلة بحي بن بولعيد بقسسنطينة ترحل لسسكنات جديدة ‘ ظرف قياسسي

قسشنطينة  :مفيدة طريفي

الغاز و التهيئة و انعدام اŸرافق ثالوث يعزل اŸنطقة

سسكان القرية الفÓحية بدار الشسيوخ غاضسبون

اشضتكى سضكان منطقة ““القرية الفÓحية““
واŸعروفه باسضم ““العقيلة““ التابعة لدار الشضيوخ
و’ية ا÷لفة  ،من الظروف اŸعيشضية غÒ
الÓئقة التي آالت إاليها اŸنطقة ،جراء إاهمال
السضلطات اÙلية لها ،حيث إانها تعا Êمن
عزلة رهيبة جعلت السضكان يصضنفونها ضضمن
اŸن- -اط- -ق اŸنسض- -ي- -ة وغ ÒاŸدرج- -ة ضض- -م -ن
حسضابات اŸسضؤوول ÚاÙلي ÚاŸتعاقب Úعلى
تسضي Òشضؤوون البلدية ،فالطريق اŸؤودي إا¤
الو’ية ،مهÎئ وغزته ا◊فر واŸطبات التي
تتحول ‘ فصضل الشضتاء إا ¤برك مائية وأاوحال
ه- -ي سض- -ي- -دة اŸوق -ف وال -ت -ي أان -ه -كت ك -اه -ل
السضكان ،حيث يسضتحيل ‘ كث Òمن اأ’حيان
تنقل السضكان لقضضاء انشضغا’تهم وحوائجهم،
إاذ أانها  ⁄تشضهد أاي عمليات تصضليح أاو تهيئة
وذلك منذ أان سضكنوا اŸنطقة والطرق مهÎئة
دون أادنى تهيئة إاذ بقيت على حالها  ،دون أاي
تعبيد لسضنوات طويلة.
ك-م-ا يشض-ت-ك-ي السض-ك-ان م-ن ان-ع-دام اإ’ن-ارة
العمومية داخل أازقة ا◊ي الذي يتحول مع
سضاعات الليل اأ’و ¤إا ¤كابوسض مرعب بسضبب
انتشضار الكÓب الضضالة التي باتت تهددأامنهم
وخاصضة اأ’طفال .باإ’ضضافة إا ¤نقصض التموين
الغاز الطبيعي ،حيث ’ يزال يعتمدون على

قارورات غاز البوتان التي تدخل اŸزاد غÒ
العلني كلما حل فصضل الشضتاء ،و’ توجد شضبكة
الصض -رف الصض -ح -ي ‘ ال -ق -ري -ة ،م -ا سض-اه-م ‘
انتشضار الروائح الكريهة ‘ كل مكان بغضض
النظر عن السضلبيات اأ’خرى التي يفرزها هذا
اأ’مر ‘ باقي الفصضول ،كما يأامل الكث Òمن
سضكان اŸنطقة من اŸسضؤوول Úربطهم باŸاء
الشض -روب ،إاذ ’ ي -زال -وا ي -ع -ت-م-دون ع-ل-ى م-ي-اه
الينابيع .
واشض -ت -ك -ى سض -ك -ان اŸن-ط-ق-ة أايضض-ا م-ن
ان-ع-دام ال-ن-ق-ل اŸدرسض-ي وال-ع-م-وم-ي ،حيث
يضض -ط -ر ال-تÓ-م-ي-ذ اŸت-م-درسض-ون إا ¤ق-ط-ع
’ق-دام ل-يصض-ل-وا إا¤
مسض -اف -ات مشض-ي-ا ع-ل-ى ا أ
’م-ر ال-ذي أاث-ر سض-ل-با
م-دارسض-ه-م م-ن-ه-ك ،Úا أ
ع -ل -ى –صض -ي -ل-ه-م ال-ع-ل-م-ي ،ك-م-ا أان مشض-ك-ل
ال- -ن- -ظ -اف -ة م -ط -روح ب -ح -دة ،ح -يث تÎاك -م
ال- -ق- -م- -ام -ة وال -ن -ف -اي -ات ع Èك -ام -ل أارج -اء
اŸنطقة ،ما جعل السضكان يتسضاءلون عن
سض-ر إاح-ج-ام الشض-اح-ن-ة ال-ب-ل-دي-ة اıصضصض-ة
لنقل النفايات عن الوصضول إا ¤حيهم ،كما
أان السضكان اŸسضتاءون كثÒا من السضلطات
اÙل- -ي- -ة ،ط- -ال -ب -وا ب -ال -ت -ف -ات -ة ج -دي -ة إا¤
منطقتهم والنظر ‘ مطالبهم اŸتكررة من
خÓل –سض Úظروف اŸعيشضة التي تعرف

تدهورا كبÒا ،وتخصضيصض مشضاريع تنموية
‘ إاطار ﬂططات التنمية اÙلية.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

 330قطعة أارضضية بها  ⁄تسضتغل من قبل طالبيها
من اŸسضتثمرين إ’‚از عديد اŸشضاريع على غرار
فنادق أاو مشضاريع ترفيهية ،ما أاج Èمصضا◊ه على
ت- -وج -ي -ه  270اع -ذارا ل -ل -مسض -ت -ث-م-ري-ن Ÿب-اشض-رة
مشض -اري -ع -ه -م أاو إال -غ -اء ا’سض -ت-ف-ادة واسضÎج-اع ه-ذه
ال -ق -ط -ع اأ’رضض -ي-ة ،أاي-ن شض-دد ع-ل-ى ضض-رورة ال-ع-م-ل
بجدية لتفعيل هذه اŸناطق الصضناعية التي سضتلعب
دورا كبÒا ‘ –ويل الو’ية لقطب صضناعي ضضخم
.

م .طريفي

تشضهد ﬂتلف طرق العاصضمة تدهورا كبÒا
خ -اصض -ة ب -ع -د م -وج -ة اأ’م-ط-ار ال-غ-زي-رة ال-ت-ي
ع -رف -ت -ه-ا ﬂت-ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن،واŸت-ج-ول
Ãركبته ‘ ﬂتلف بلديات العاصضمة يصضطدم
بالكث Òمن ا◊فر،وتآاكل الزفت وهو ما يوؤثر
سضلبا على حالة اŸركبة.
وي -ع -تﬁ Èول وادي ال -ك-رم-ة ال-ذي ي-رب-ط
الطريق الوطني رقم  5اŸوؤدي لشضرق البÓد
بالطريق الوطني رقم  1و  4اللذين يربطان
الوسضط بالغرب وا÷نوب أاك Ìالنقاط السضوداء
خطورة من خÓل تآاكل مسضاحات كثÒة منه
و ⁄يعد الزفت صضا◊ا وهو ما قد يتسضبب ‘
ان -قÓ-ب اŸرك-ب-ات ال-ت-ي ’ ي-ع-رف سض-ائ-ق-وه-ا
حالة الطريق خاصضة ‘ الليل.
وت -ن -تشض-ر ت-لك ا◊ف-ر ع-ن-د ب-داي-ة ال-ط-ري-ق
قرب ملعب براقي ا÷ديد ا ¤غاية وسضط
مدينة براقي ،كما أان مسضتوى ا÷سضور من
م -دي -ن -ة ب-راق-ي ا ¤م-دخ-ل م-دي-ن-ة ب-اب-ا ع-ل-ي
انخفضض قلي Óعن مسضتوى الطريق ما يجعل
السض ÒخطÒا وترى اŸركبات الكبÒة تهتز
خاصضة بفعل السضرعة.
وتعا Êالطرق ب Úاÿروبة وا◊راشض من
أاخ -ط-ار ج-م-ة ج-راء ق-دم-ه-ا وع-دم صض-ي-ان-ت-ه-ا
لفÎة طويلة اأ’مر الذي يخلق حا’ت ازدحام
خانقة خاصضة Ãخرج الطريق السضريع نحو
نفق واد أاشضايح ا ¤حي ديار ا÷ماعة بباشض
جراح.
وتعا Êبلدية السضحاولة كذلك من مشضكل
تدهور حالة الطرق خاصضة ذلك الذي يربطها
ببابا حسضن حيث تآاكلت حوافه خاصضة ‘ ظل
غياب برنامج للتهيئة العمرانية ووقف حد
لفوضضى البناء.
وعانت ﬂتلف طرق العاصضمة من زحف
الÎبة واأ’وحال على مسضتوى بحÒة حيدرة ‘
الطريق اŸؤودي ا ¤اأ’بيار وهو حال الكثÒ
م -ن ال -ط -رق خ -اصض -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ال -ط -رق
السض -ري -ع -ة ال -ت -ي ” ت -زوي-ده-ا ب-أات-رب-ة ل-غ-رسض
اأ’شضجار ‘ الرواق ا’سضمنتي الفاصضل ماجعل
حركة السض Òفيها غ Òموؤمنة.
يحدث هذا ‘ ظل تذمر السضائق Úمن تدهور
حالة الطرق وعمليات الصضيانة تكون عبارة عن
ترقيع دون مراعاة أادنى اŸعاي،Òحيث تعود تلك
ا◊فر بعد أاسضبوع من ردمها.

برنامج الÎقوي اŸدعم بأام البواقي

تشسكيل ÷نة خاصسة Ÿتابعة ا‚از  1000وحدة سسكنية
قرر وا‹ ولية أام البواقي ،جمال الدين
ب -رÁي ،تشش -ك -ي -ل ÷ن -ة إاداري -ة ت -ن -ف -ي-ذي-ة
خاصشة للعمل على التنفيذ ا÷يد لÈنامج
ا‚ -از  1000وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ج-دي-دة “ث-ل
حصشة الولية من برنامج السشكن الÎقوي
اŸدع-م ““ال.ب-ي.أا““ ،وه-ي الصش-ي-غ-ة السش-ك-ن-ية
ا÷دي- -دة اŸسش- -ت -ح -دث -ة م -ؤوخ -را م -ن ط -رف
وزارة السشكن والعمران واŸدينة ،حسشب ما
أاورده مصشدر رسشمي لـ““الششعب““.
ت-ت-ك-ون ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة اإ’داري-ة اÿاصض-ة ب-السضكن
الÎقوي اŸدعم حسضب نفسض اŸصضدر ،من الوا‹
رئ-يسض-ا ،وم-دي-ري السض-ك-ن ،ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-مومية،
ال -ت -ع -م Òوال -ه -ن-دسض-ة اŸع-م-اري-ة ورؤوسض-اء ال-دوائ-ر
اإ’دارية اŸعنية أاعضضاء.
‘ هذا اإ’طار ” تسضط Òبرنامج عمل لزيارة
مواقع اأ’راضضي التي ” اختيارها ’حتضضان هذه
السضكنات ودراسضتها حالتها جيدا حتى يتم التأاكد
م -ن خ -ل -وه -ا م -ن أاي –ف -ظ -ات أاو أاي اعÎاضض-ات
–ول دون السض Òا÷يد لتشضييد الشضقق.
ومعلوم أان وزارة السضكن والعمران واŸدينة،
اسضتحدثت هذه الصضيغة من اجل تلبية حاجيات

السضوق العقاري ‘ هذا اÛال وفقا لتسضهيÓت
جديدة وخطة عمل مدروسضة لتدارك كل النقائصض
اŸسض -ج -ل -ة ‘ الÎق-وي اŸدع-م ب-الصض-ي-غ ال-ق-دÁة
وال -ت -ي شض -ه -دت ع -دة مشض -اك-ل ع Èو’ي-ات ال-وط-ن
حالت دون Œسضيد اŸشضاريع وفقا Ÿا هو مÈمج
سضابقا.

أام البواقي :اسشكندر ◊جازي

ل‚از اŸششاريع ببلدية حرششون بالششلف
‘ ظل انعدام مداخيل إ

سسكان 8مداشسر يرفعون انشسغا’ت اŸاء والصسرف الصسحي وا‚از الطرق

ما تزال ميزانية بلدية حرششون ‘ ولية
الششلف غ Òقادرة على إاحداث قفزة نوعية
‘ ال- -ت- -ك- -ف -ل ب -انشش -غ -الت السش -ك -ان و–سشÚ
ظ-روف-ه-م الج-ت-م-اع-ي-ة م-ن خÓ-ل ع-م-ليات
تنمية تتعلق بقطاع اŸاء الششروب والصشرف
الصش-ح-ي وت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق حسشب تصش-ري-ح-ات
السشكان واŸنتخب Úلذات البلدية.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

ال-وضض-ع-ي-ة سض-ج-ل-ت-ه-ا ““الششعب““ Ãداشض -ر ح -ي
اŸزاوات وب - - - - - - - -ق - - - - - - - -ع - - - - - - - -ة ال - - - - - - - -ف Ó- - - - - - - -ف
والعبادل وا◊ميات وبزاير والبÓبلية والقواشضحية
وا◊مادة  ،وأاثارت اسضتياء السضكان الذين طالبوا
السضلطات الو’ية بالتدخل Ÿنح منطقتهم مشضاريع
من شضأانهم رفع الغ Íعن عائÓتهم الذين سضئموا
ط -ي -ل -ة السض -ن -وات اŸنصض -رم -ة م -ن ه -ذه ال -ظ -روف

القاسضية اŸتعلقة باŸاء الشضروب خاصضة ‘ فصضل
الصضيف  ،حيث تنخفضض مياه اأ’بار ‘ ،وقت “كن
سض -ك -ان ب -ل-دي-ة ح-رشض-ون م-رك-ز م-ن اإ’سض-ت-ف-ادة م-ن
اÿط الرابط ب Úالشضلف وماينيسض اÿاصض Ãياه
البحر اŸعا÷ة.
من جهة أاخرى مازال مشضكل الربط بقنوات
الصضرف الصضحي يث Òقلق السضكان اŸتباعدين ‘
اŸسضكن ‡ا يكلف خزينة الدولة اÓŸي Òكما هو
ا◊ال بالعبادل الذي قدرت تكليف ا‚ازه ما يفوق
11م -ل -ي -ار  ،اأ’م -ر ال -ذي ي -ح -ول دون –ق -ي -ق ذلك
بالنظر إاﬁ ¤دودية ميزانية البلدية ،فيما يبقى
مشض -روع ال-بÓ-ب-ل-ي-ة ج-ار ال-ت-ن-ف-ي-ذ حسضب م-ع-اي-ن-ت-ن-ا
للناحية.
أام -ا ب -خصض-وصض ال-ط-رق-ات ف-اŸشض-ك-ل م-ط-روح
ببقعة العكايشض والبزاير والعبادل وحي بونعامة
وا◊ميات Ãافيه جسضر Ãدخل حرشضون مركز.

و‘ رده ع - -ن ه - -ذه ا’نشض- -غ- -ا’ت وال- -ن- -ق- -ائصض
اŸسض -ج -ل -ة أاك -د رئ -يسض ال -ب -ل-دي-ة ج-ي ‹Ó-ك-م-اد أان
ال -ت -غ-ط-ي-ة ب-اŸاء الشض-روب –سض-نت ب-اŸق-ارن-ة م-ع
السض- -ن -وات اŸنصض -رم -ة ب -نسض -ب -ة 45ب - -اŸائ- -ة  ،أام- -ا
منطقة بقعة الفÓفلة فمشضروعها سضيتم Œسضيده
خÓل  ، 2018شضأانه شضأان الشضطر الثا Êبكل من
بقعتي البزاير وا◊ميات اŸسضجل Úأاما بخصضوصض
العبادل فالدراسضة جاهزة ‘ انتظار إايجاد طريقة
لتموين اŸشضروع.Ú
ونفسض العملية تخصض الصضرف الصضحي Ãنطقة
ال -ق -واشض -ح -ي -ة ي -ق -ول ذات اŸن-ت-خب ال-ذي اعÎف
ب -ح -ال -ة ال -ت -ده -ور ال -ت -ي ت -ع -بث ب -ط-رق-ات ك-ل م-ن
ال -ف Ó-ف -ل -ي -ة وال -ع -ك-ايشض وال-ب-زاي-ر وال-ع-ب-ادل وح-ي
ب -ون-ع-ام-ة وا◊م-ي-ات وك-ذا جسض-ر م-دخ-ل اŸدي-ن-ة
وال -ت -ي اقÎاح -ه -ا اÛلسض ال -ب-ل-دي ع-ل-ى ا÷ه-ات
اŸعنية يقول م Òبلدية حرشضون.
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عطّل مششاريع القطاع وأادام حالة الّركود

ضسعف هياكل السستقبال أاثّر على الوجهة ال ّسسياحة لبومرداسس

حي «ديانسشي» بالرغاية

النّفايات ‘ كل مكان
والطّرق مهÎئة

” ترويجه عن برامج إانعاشش القطاع السشياحي بو’ية بومرداسش منذ سشنوات بتعاقب اŸدرين واŸسشؤوول ÚاÙلي⁄ Ú
كل ما ّ
’مر سشوى سشراب وتصشريحات لÓسشتهÓك ،وملء التقارير عن ›مل اŸششاريع اŸنجزة واŸقÎحة لرفع التحدي
يكن ‘ حقيقة ا أ
يعرف حي الونشسريسض (الديانسسي  -ب) ببلدية الرغاية
ا’ق-تصش-ادي وت-ق-د Ëا’سش-ت-ث-م-ار السش-ي-اح-ي ك-م-ورد ب-دي-ل ÿل-ق الÌوة وم-ن-اصشب الشش-غ-ل وال-ت-ع-ويضش ع-ن خسش-ائ-ر تراجع مداخيل
شسرق العاصسمة عدة مشساكل على غرار ا’نتشسار الرهيب
البÎول ،وهذا بعد التأاكيد أان حظÒة الو’ية من الفنادق ’ تتعدى  20مؤوسشسشة بخدمات بعيدة عن اŸسشتوى.
–صسي و’ية بومرداسض Ãوقعها ال ّسساحلي وقدراتها
السسياحية اŸتنوعة فقط  ٢٠فندقا ومشسروعا ل‚Óاز
بطاقة اسستيعاب ’ تتعدى  ٣آا’ف سسرير ،اثنان منها فقط
مصسنّفان ‘ خانة ‚ ٣وم وبخدمات ’ ترقى إا ¤مسستوى
ا÷ذب السسياحي ،وهي التصسريحات التي كشسف عنها
م -ؤوخ -را م -دي -ر ال -ق -ط -اع ال-وردي ع-ب-ي-دي ،ال-ذي اعÎف
صس- -راح- -ة «أاّن ع- -دد اŸؤوسسسس- -ات ال- -ف- -ن- -دق- -ي -ة وم -راف -ق
ا’سستقبال ’ تعكسض فع Óحجم وقدرات الو’ية ‘ ›ال
ا÷ذب السسياحي»،وهو ما يعني حسسب ذات اŸسسؤوول
ضسرورة التحرك العاجل إ’عادة بعث النشساط السسياحي،
وتفعيل اŸشساريع اŸقÎحة ل‚Óاز اŸتوقفة واŸتعÌة
أاصس Óبسسبب مشسكل العقار الصسناعي.
ال Ó- -فت ‘ اŸوضس - -وع أان اŸراف - -ق اŸذك - -ورة وع - -دد
اأ’ماكن هو نفسسه  ⁄يتغ Òمنذ سسنوات رغم التصسريحات
اŸت- -ك- -ررة ل -ل -مسس -ؤوول ÚاŸت -ع -اق -ب Úع -ن وج -ود ب -رام -ج
ومشساريع طموحة بإامكانها جعل من بومرداسض وجهة
سس-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،ل-ك-ن-ه-ا ‘ ح-ق-ي-ق-ة اأ’م-ر ظّلت ›ّرد
ﬂطّطات مشساريع والقلة القليلة منها ما ” إا‚ازه تابع
لبعضض اŸسستثمرين اÿواصض لكنها ’ ترقى إا ¤مسستوى
اŸنافسسة من حيث طبيعة اÿدمات والتصسنيف الدو‹
اŸعمول به أ’ن أافضسلها ’ يتعدى تصسنيف ‚ ٣وم ،وهنا
نعود إا ¤دعوة وا‹ الو’ية ‘ كل مناسسبة يعرضض فيها
قطاع السسياحة للمناقشسة «إا ¤عدم اÿلط ب Úموسسم
ا’صس-ط-ي-اف وال-نشس-اط السس-ي-اح-ي اŸسس-ت-دام ال-ذي ي-ع-تÈ
التحدي الفعلي إ’نعاشض ا’قتصسادي اÙلي والوطني»،
وه-ذا ط-ب-ع-ا ل-ت-فضس-ي-ل م-دراء ال-ق-ط-اع ال-ل-عب ع-ل-ى بعضض
ا’سس-ت-ث-م-ارات اŸوسس-م-ي-ة ال-بسس-ي-ط-ة اÿاصس-ة ب-اسس-ت-غÓ-ل
نشساط ا’صسطياف وا’سستجمام ‘ الشسواطئ على حسساب
النشساط الرئيسسي اأ’م الذي فقد البوصسلة ،إا ¤درجة

العجز ‘ إا‚از مشسروع سسياحي واحد ع Èأازيد من ١١
منطقة توسسع سسياحي على الشسريط السساحلي اŸمتد على
 ٨٠ . ١كلم.
كما يعود ا◊ديث مرة أاخرى إا ¤إاعادة –ي Úهذه
اŸن -اط -ق ع -ن ط -ري -ق ال -تسس -وي -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة واإ’داري -ة،
واŸصسادقة على مشسروع التوسسع السسياحي للشسروع ‘
ع -م -ل -ي -ة ا’سس -ت -ث -م -ار ،ح -يث كشس-ف م-دي-ر السس-ي-اح-ة ع-ن
«اŸصس-ادق-ة م-ؤوخ-را ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ت-ي ال-نشس-اط-ات ل-كل من
ليصسال Úوتاقدامت بدلسض على مسساحة إاجمالية تتجاوز
 ١٠٠هكتار كمرحلة أاو ¤وŒربة ‰وذجية بالو’ية‘ ،

’جال اّÙددة
حرصشا على Œديد عقودهم ‘ ا آ

متابعة ميدانية
للمسستفيدين
من جهاز
اŸسساعدة على
اإلدماج اŸهني
–رصض ال -وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل
باŸدية على أاداء اŸهام اŸوكلة لها
على أاحسسن وجه ،بحيث عمدت إا¤
م- -ت- -اب -ع -ة اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ج -ه -از
اŸسس- -اع- -دة ع- -ل- -ى اإ’دم- -اج اŸه- -ن -ي
و“ديد عقودهم ‘ اآ’جال اÙددة،
Óخطاء التي قد ترتكب من
تفاديا ل أ
طرف هؤو’ء ،إاذ حددت بالتنسسيق مع
مديرية التشسغيل لو’ية اŸدية فÎة
«شسهر» قبل انتهاء مدة العقد للقيام
ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ج-دي-د ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ك-ل
اŸسستفيدين “ديد عقودهم بسسهولة،
و‘ اآ’جال اÙددة.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد ،ق- -امت ال- -وك -ال -ة
حسسب مديرها أاحمد سسÓمي بإاعÓم
هذه الشسريحة بطرق متعددةّ“ ،ثلت
‘ وضس - -ع إاع Ó- -ن- -ات ع- -ل- -ى ل- -وح- -ات
اإ’شس - -ه- -ار اÿاصس- -ة ب- -ك- -ل ال- -وك- -ا’ت
اÙل -ي -ة ،إا ¤ج -انب نشس -ر م-ع-ط-ي-ات
ع -ل-ى صس-ف-ح-ات ال-ف-ايسس-ب-وك اÿاصس-ة
بكل الوكا’ت اÙلية بالو’ية ،إاضسافة
إا ¤القيام بوضسع قوائم للمسستفيدين
الذين يتوجب عليهم “ديد عقودهم
‘ اآ’ج - -ال اŸع - -ل - -ن ع - -ن - -ه - -ا سس - -واء
باللوحات اإ’عÓنية للوكا’ت أاو على
الفايسسبوك ،إا’ أانه رغم هذه ا◊ركية
اإ’ي -ج -اب-ي-ة ف-إان ه-ذه ال-وك-ال-ة وج-دت
صس - -ع - -وب - -ات م - -ع ب- -عضض اŸؤوسسسس- -ات

ال -ع -م -وم-ي-ة م-ن-ه-ا واÿاصس-ة ،ك-ون أان-ه
هناك نوع من اÿلط ‘ عملية تسسيÒ
عمال جهاز اŸسساعدة على اإ’دماج
اŸهني اŸوجودين على مسستوى هذه
الهيئات ،أاي أان اŸسستخدم Úليسسوا
على دراية تامة بعملية “ديد عقود
اŸسستفيدين من ا÷هاز ،وكذا حقوق
وواجبات عمال اإ’دماج اŸهني على
مسستواهم من حيث إادراجهم حسسب
تخصسصساتهم ‘ مناصسب مÓئمة ،وكذا
اسس -ت -ف -ادت -ه -م م -ن ال -ت -ك -وي -ن لÎق -ي -ة
م-ع-ارف-ه-م ال-ع-م-ل-ي-ة وت-وظ-ي-ف-ه-ا داخل
اŸؤوسسسسات ،من منطلق أانه إاذا نظرت
هذه الوكالة إا ¤عقد اإ’دماج اŸهني
اÈŸم ب ÚاŸسس- -ت- -ف -ي -د واŸؤوسسسس -ة،
‚د أان صساحب عقد اإ’دماج اŸهني
م-ث-ل-ه م-ث-ل اŸوظ-ف ال-دائ-م،ح-يث أانه
ي -خضس-ع ل-ل-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي ل-ل-م-ؤوسسسس-ة
حسسب اŸادة اÿامسس- -ة م- -ن ال -ع -ق -د،
وك - -ذا اŸادة ال- -ث- -ان- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ل- -زم
اŸؤوسسسس- -ة اŸسس- -ت- -خ- -دم- -ة ت- -وظ -ي -ف
اŸسس -ت -ف -ي -د م -ن اإ’دم -اج اŸه -ن-ي ‘
منصسب يتوافق وتخصسصسه ،باإ’ضسافة
إا ¤ذلك فإان العامل ‘ إاطار اإ’دماج
اŸه -ن -ي Áك-ن-ه ا’سس-ت-ف-ادة ك-غÒه م-ن
ال -ع -م -ال م -ن ال -ت -ك-وي-ن ال-ذي ت›Èه
اŸؤوسسسس-ة ل-ل-ع-م-ال ل-ت-ط-وي-ر م-ع-ارفهم
العملية ،وهذه وفقا للمادة الثامنة من

العقد .أاما فيما يخصض
ع-ق-ود ال-ع-م-ل اŸدعمة
فهي عقود عمل تخضسع
ل -ل -ق -ان-ون ٩٠ / ١١
واŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ع Ó-ق -ات
ال-ع-م-ل ،ح-يث يسس-ت-ف-ي-د
م -ن خ Ó-ل -ه -ا أاصس-ح-اب
اŸؤوسسسس - - - - - -ات م - - - - - -ن
مسساهمة الدولة ‘ أاجر
ال - -ع - -ام - -ل ،وك - -ذا م - -ن
ام-ت-ي-ازات ال-تخفيضسات
لدى الصسندوق الوطني
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ع-ن العمال
اأ’ج - - -راء Ÿدة ث Ó- - -ث
سسنوات ،أاما عقد العمل
اŸدع - -م ‘ ح- -د ذات- -ه
ف- -ه- -و غﬁ Òدد اŸدة و’ ي- -ن- -ت- -ه- -ي
بانتهاء مدة ا’سستفادة من ا’متيازات
السس -ال -ف -ة ال -ذك -ر ،وع -ل -ي -ه ف -إان ع -ل-ى
اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية –مل تكاليف
أاجرة العامل بعدها ،علما بأانه و‘
إاطار سسياسسة الوكالة الوطنية للتشسغيل
وت -ط -ب -ي -ق -ا ل -ت -ع-ل-ي-م-ات اŸدي-ر ال-ع-ام
للوكالة الوطنية للتشسغيل السسيد ﬁمد
ال -ط -اه -ر شس -عÓ-ل ،وال-ت-ي ت-نصض ع-ل-ى
ت -ن -ظ -ي -م ل -ق -اءات ث -ن -ائ -ي -ة ب Úق-ط-اع
التشسغيل وا÷ماعات اÙلية بهدف
إاعطاء صسورة شساملة وواضسحة حول
مهام ودور الوكالة الوطنية للتشسغيل ‘
عملية تنظيم سسوق الشسغل ،وكذا ‘
ع -م -ل -ي -ة ت -وج -ي -ه وم-راف-ق-ة وت-نصس-يب
طالبي العمل على اŸسستوى اÙلي
‘ إاط- -ار ال- -ع -م -ل اŸأاج -ور و‘ إاط -ار
ﬂتلف أاجهزة دعم التشسغيل ،تعمل
الوكالة الو’ئية للتشسغيل بهذه الو’ية
ع -ل -ى تسس-ط Òب-رن-ام-ج ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
السس-ي-د م-دي-ر ال-تشس-غ-ي-ل ل-و’ية اŸدية
ل -ت -ن -ظ -ي -م ل -ق -اءات ث -ن-ائ-ي-ة دوري-ة م-ع
ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ب -و’ي -ة اŸدي -ة
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-يمة السسيد اŸدير العام
ﬁاولة لتوضسيح اŸفاهيم واأ’خذ بيد
الشسباب اŸسستفيد من خدمات «أانام».

اŸدية :علي ملياÊ

انتظار اŸصسادقة على  ٥مشساريع توسسع أاخرى هي حاليا
ل-دى اأ’م-ان-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة» .وÁك-ن ال-ق-ول أان ه-ذه
ال -ت -ح -رك-ات السس-ري-ع-ة ‘ اŸي-دان ب-إام-ك-ان-ه-ا إان-ق-اذ ه-ذه
الفضساءات من عملية النهب اŸنظم وظاهرة البناءات
ال -ف -وضس -وي -ة خ -اصس -ة Ãن -ط -ق -ة ت-اق-دامت ،غ-اب-ة زم-وري
ال- -ب- -ح- -ري ،اŸرم- -ل- -ة Ãن- -ط -ق -ة ال -ك -رم -ة ،وغÒه -ا م -ن
اŸسساحات واأ’وعية العقارية اأ’خرى اŸهددة ‘ حالة
بقائها جرداء بدون مشساريع وهياكل قادرة على إاعادة
إانعاشض النشساط السسياحي بالو’ية.

بومرداسش :ز ــ كال

للنفايات ع Èاأ’رصسفة ‘ ظل ’ وعي اŸواطن ،Úالذين
يقومون بالرمي العشسوائي لها و‘ أاماكن غّ ﬂ Òصسصسة لها
حيث يعجز عمال النظافة الوصسول إاليها ،وكذا إاخراجها ‘
غ Òاأ’وقات اÙددة لها ،فضس Óعن اهÎاء الطرق وغياب
مسساحات خضسراء وكذا اŸرافق الÎفيهية.
وأابدى ‘ هذا اŸقام عدد من اŸواطن Úامتعاضسهم
الشس-دي-د م-ن ا◊ال-ة ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا ح-ي-ه-م ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-لق
Ãشسكل النفايات ،ما جعل أاطفالهم ‘ خطر ا’حتكاك بها
قد يÎتب عنها مشساكل صسحية هم ‘ غنى عنها.
و‘ سسياق مّتصسل ،أاعرب ّﬁدثونا عن قلقلهم للحالة التي
تشسهدها بعضض الطرق ،معÈين عن أاملهم ‘ أان تكون هناك
مشساريع خاصسة بتعبيد طرقات حيهم خاصسة بعد أان باتت
عرضسة للحفر التي تغمرها اŸياه خÓل اأ’يام اŸمطرة ،ما
يصسعب من حركة الراجل ÚواŸركبات على حد سسواء.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ط -رح ع -دد م -ن شس -ب -اب ا◊ي مشس -ك -ل
اŸرافق الÎفيهية التي سستغ Òمن ‰ط حياتهم ،خاصسة
وأان -ه -م يضس -ط -رون ل -ل-ت-ن-ق-ل ا ¤اأ’ح-ي-اء اÛاورة م-ن أاج-ل
‡ارسسة الرياضسة.
وعرج السسكان للحديث عن غياب اŸسساحات اÿضسراء
التي جعلت ا◊ي بدون روح ،وهنا أاّكد ا◊اج عمر عن
ضسرورة هذه الفضساءات خاصسة لفئة الكبار الذين يفضسلون
“ضسية وقتهم فيها باعتبار أانه يصسعب عليهم التنقل ا¤
أاماكن بعيدة.
و‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،دع -ا ع -دد م -ن السس -ك -ان ‘ تصس -ري -ح لـ
«الشس- -عب» السس- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ‘ ن -داء ع -اج -ل ،بضس -رورة
التدخل السسريع لرد ا’عتبار Ÿنطقتهم من خÓل إاعادة
ا’عتبار لشسوارعها وطرقاتها التي تغزوها ا◊فر والنفايات،
والعمل على تهيئتها بشسكل يسسمح لها باسستعادة الوجه الّÓئق
بها.

ا÷زائر  :آاسشيا مني

لضشمان وصشول ال ّ
طلبة والعمال ‘ مواعيدهم

تغي ÒاŒاه ا◊افÓت والشّساحنات بدءًا من ال ّسساعة الثّامنة صسباحا

قّرر السسيد ﬁمد بوشسمة وا‹ اŸدية تعديل القرار
ال -و’ئ -ي الصس -ادر سس-ن-ة  ،٢٠١٢واÙدد ل - -فÎات دخ - -ول
وخروج حافÓت نقل اŸسسافرين ع Èالطريق الرئيسسي
Ÿدينة اŸدية ،وهكذا سسيسسمح بدخول حافÓت نقل
اŸسسافرين بكل اÿطوط دون اسستثناء إا ¤غاية السساعة
الثامنة صسباحا ليتحول سسائقوها إا ¤الطريق ا’جتنابي
لدورة الشسيخ بن عيسسى وصسو’ للمحطة الÈية ،كما أانه
وبدءاً من السساعة السسادسسة مسساء يفتح الطريق ›ددا
أام -ام ح -اف Ó-ت ن -ق -ل اŸسس -اف -ري-ن ب-خ-ط-وط-ه-ا ال-و’ئ-ي-ة
والوطنية Ãا فيها حافÓت النقل ال ّ
طويل.
وجاء القرار اŸقÎح من طرف مديرية النقل بالو’ية
ل -ت -م -ك Úال -ط -ل -ب-ة واŸواط-ن Úوال-ع-م-ال م-ن ال-وصس-ول ‘
مواعيدهم دون مشسقة التنقل من وإا ¤اÙطة الÈية
لنقل اŸسسافرين ،و‘ ظروف مريحة وآامنة كما جاء
القرار الو’ئي للتخفيف من ا’زدحام اŸروري اÿانق،
ال -ذي ك -ان يشس -ه -ده اŸدخ-ل ا÷ن-وب-ي والشس-رق-ي Ÿدي-ن-ة
اŸدي - -ة ،ك - -م - -ا أان - -ه و‘ ان - -ت - -ظ - -ار –ّرك الّسس - -ل- -ط- -ات

الوصسية يفرضض الّناقلون ا÷ماعيون باŸدية تسسعÒات
غ Òشس -رع -ي -ة ع -ل -ى اŸسس -اف -ري-ن ،ح-يث ب-ات ال-ك-ث Òم-ن
قاصسدي مدينة اŸدية ع ÈحافÓت النقل ا÷ماعي،
وب -اأ’خصض ع Èخ -ط -وط ب -ن -ي سس-ل-ي-م-ان وسس-ي-دي ن-ع-م-ان
يشستكون من فرضض أاصسحاب ا◊افÓت لتعريفات ﬂالفة
للقانون ،وهو ما يعد ابتزاز صسريحا ÷يوبهم خاصسة وأان
التسسعÒة ع Èالكيلومﬁ Îددة بـ  ١ . ٥٥دينار للكلومÎ
الواحد ،كما أان اŸسسافة ما ب Úبني سسليمان واŸدية ’
تتعدى  ٧٠كم ،ما يعني أان التسسعÒة ’ تتعدى  ١١٠دينار،
بينما يفرضض الناقلون مبلغ  ١٢٠دينار بزيادة قدرها ١٠
دنان ،Òونفسض اأ’مر يتعلق بناقلي خط سسيدي نعمان
اŸدية الذين فرضسوا على اŸسسافر تسسعÒة بـ  ٩٠دينار.
وم -ا زاد ال -ط Úب -ل -ة ه -و ف-رضض تسس-عÒة ب-ن-ي سس-ل-ي-م-ان
اŸدية على موقف وزرة ،وهو ما رفضسه أاغلب اŸسسافرين
الذين دخول ‘ مناوشسات كÓمية مع الناقل ‘ Úكث Òمن
اأ’حيان .

اŸدية :علي ملياÊ
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قضصايا داخلية ونقصص التمويل وراء أازمة غزة

آاليـ ـ ـة مشصÎك ـ ـة للفصص ـ ـ ـل ‘ مصص Òمنب ـ ـج السصوريـ ـ ـة

لنسضانية اŸزرية ‘ قطاع غزة إا ¤إاغلق اŸعابر وأازمة
لوضضاع ا إ
ل· اŸتحدة ا أ
أارجعت ا أ
نقصض “ويل وكالة غوث وتشضغيل اللجئ( Úأاونروا) ،وغياب «اŸصضا◊ة الفلسضطينية».

لن كل
أاكد وزير اÿارجية المÒكي ريكسض تيلرسضون ،أامسض ‘ ،انقرة أان تركيا والوليات اŸتحدة «لن تتحركا بعد ا آ
لزمة ا◊الية.
Ãفرده» ‘ سضوريا وتريدان «اŸضضي قدما ‘ العمل معا» لتجاوز ا أ

ألإرهابي.Ú
وق-ال ت-ي-ل-رسض-ون أإن م-ن-ب-ج سض-ت-ك-ون
«م -وضض -ع م -ب -اح -ث -ات» م -ع ت -رك -ي -ا
لضضمان أن أŸدينة سضتبقى –ت
سض -ي -ط -رة أل -ق -وأت أŸت-ح-ال-ف-ة م-ع
ألوليات أŸتحدة.
م -ن ج -ان -ب-ه ،ق-ال وزي-ر أÿارج-ي-ة
ألÎكي مولود تشضاووشس أوغلو ،أإنه
سض -ي -ك -ون ب -وسض -ع أن -ق -رة أن ت -ت-خ-ذ
خ- -ط- -وأت مشضÎك- -ة م -ع أل -ولي -ات
أŸت - -ح- -دة ‘ سض- -وري- -ا Ãج- -رد أن
ت- -غ- -ادر وح- -دأت ح- -م -اي -ة ألشض -عب
ألكردية مدينة منبج ألسضورية.
وأضض- -اف ‘ م -وؤ“ر صض -ح -ف -ي م -ع

نظÒه ألأمريكي ريكسس تيلرسضون
أن زي- - -ارة ألأخ“ Òث - -ل ن - -ق - -ط - -ة
حاسضمة ‘ مسضتقبل ألعÓقات بÚ
ألبلدين.
وقال مسضؤوول تركي ،أمسس ،إأن بÓده
أقÎحت ع- -ل- -ى أل- -ولي -ات أŸت -ح -دة
أنسض -ح -اب وح -دأت ح -م -اي -ة ألشض -عب
أل -ك -ردي -ة ألسض -وري -ة إأ ¤شض -رق-ي ن-ه-ر
ألفرأت ‘ سضوريا وأن تتمركز قوأت
تركية وأمريكية ‘ منطقة منبج.
وأجرى وزير أÿارجية أألمريكي
ريكسس تيلرسضون ﬁادثات مطولة
م- -ع أل- -رئ- -يسس ألÎك -ي رجب ط -يب
أردوغان مسضاء أÿميسس ‘ أنقرة،

‘ ﬁاول- -ة ل- -ت- -ه- -دئ- -ة أل -ع Ó-ق -ات
أŸت -وت -رة ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة أل-ع-م-ل-ي-ة
أل -عسض-ك-ري-ة أل-ت-ي تشض-ن-ه-ا ت-رك-ي-ا ‘
شض- - -م- - -ال سض- - -وري- - -ا ضض - -د أألك - -رأد
أŸتحالف Úمع وأشضنطن.
وأف- - -اد مسض- - -ؤوول- - -ون أت- - -رأك ب- - -أان
أردوغان ع ÈخÓل لقائه تيلرسضون
«بشضكل وأضضح» عما «تريده «تركيا،
وخصضوصضا ‘ شضأان سضوريا وألعرأق،
و‘ م -ا ي -ت -ع -ل -ق أيضض -ا ب -ال Ó-ئ -ح -ة
ألطويلة من أŸسضائل أÓÿفية ألتي
تسض- -م -م أل -ع Ó-ق -ات ب Úوأشض -ن -ط -ن
وتركيا أ◊ليفت ‘ Úحلف شضمال
أألطلسضي.

عقب انتخابه رئيسضا جديدا للبلد

وضضع الرئيسض ا÷ديد ÷نوب إافريقيا ،سضÒيل رامافوزا ،مكافحة الفسضاد والتنمية القتصضادية على رأاسض أاولوياته ،كما سضيكون أامام
لخÒة
لفريقي ا◊اكم منذ  ،1994والذي فقد الكث Òمن تأاثÒه ‘ النتخابات اÙلية ا أ
مهمة إاعادة تلميع صضورة حزب اŸؤو“ر الوطني ا إ
لصضالح اŸعارضضة.

من هو الرئيسض ا÷ديد؟

سض -ي -اسض-ي ورج-ل أع-م-ال ون-ق-اب-ي،
شض -غ -ل ‘ ب -دأي -ة ح -ي-ات-ه أŸه-ن-ي-ة
م- - -نصضب مسض- - -تشض - -ار ق - -ان - -و‘ Ê
›لسس ن-ق-اب-ات ج-ن-وب أف-ري-ق-يا،
و‘ عام  1982أصضبح أمينا عاما
ل–اد عمال أŸناجم ،وهو من
م- -وأل- -ي- -د  17ن- - -وف - -م،1952 È
بجوهانسضبورغ.
تعرضس رأمافوزأ لÓعتقال بسضبب
أنشض- -ط- -ت- -ه أŸن- -اهضض- -ة ل- -ل -فصض -ل
ألعنصضري مرة عام  ،1974وظل ‘
ألسضجن Ÿدة  11شضهرأ ،ثم أعتقل
مرة أخرى عام  1976بعد أعمال

هلــــك  404منهــــم
‘ عـــــرضض البحــــر

شضغب شضهدتها سضويتو.
وعقب أول أنتخابات دÁقرأطية
م -ت -ع-ددة ألأع-رأق ي-وم  27أفريل
 ،1994عّين رأمافوزأ نائبا ورئيسضا
للجمعية ألدسضتورية.
وبعد أن فشضل ‘ أن يصضبح خليفة
م - -ان - -دي  ‘ Ó- -ألسض - -ل- -ط- -ة ،غ- -اب
رأمافوزأ عن ألسضاحة ألسضياسضية
وأل -ت -ح -ق ب-ع-ا ⁄أŸال وألأع-م-ال،
وصضار من أغنى رجال ألأعمال ‘
جنوب أفريقيا.
و‘ ع- - - - -ام  2012ع-اد ل-ي-م-ارسس
ألسض- -ي -اسض -ة م -ن ج -دي -د وي -ع‘ Ú
منصضب نائب ألرئيسس ،وأسضتطاع

جاء ذلك على لسضان أŸتحدث باسضم ألأمÚ
ألعام لÓأ· أŸتحدة ،أسضتيفان دوغريك‘ ،
م- -وؤ“ر صض- -ح -ف -ي ع -ق -ده أمسس ألأول ،ب -اŸق -ر
ألدأئم للمنظمة ألدولية ‘ نيويورك.
وق - -ال دوغ - -ريك« :م- -ن أل- -وأضض- -ح أن ألأوضض- -اع
ألإنسض- -ان- -ي- -ة أŸزري- -ة ‘ غ- -زة ت- -اأث- -رت ب -اأزم -ة
أن -خ -ف -اضس “وي-ل (أون-روأ) ،وأيضض-ا أإ ¤قضض-اي-ا
دأخلية مرتبطة Ãلف أŸصضا◊ة ألفلسضطينية».
ج -اءت ت -ع -ل -ي -ق -ات أŸت -ح-دث ردأ ع-ل-ى أسض-ئ-ل-ة
ألصض -ح-ف-ي Úبشض-اأن ج-لسض-ة أŸشض-اورأت أŸغ-ل-ق-ة
ألتي عقدها ›لسس ألأمن ألدو‹ أول أمسس
ألأرب- -ع- -اء ،ب- -ن- -اًء ع -ل -ى ط -لب أل -ك -ويت (رئ -يسس
أÛلسس) وبوليفيا (أإحدى ألدول  15ألأعضضاء
Ãجلسس ألأمن).
ووق- - -عت ح- - -رك- - -ت- - -ا ف- - -ت- - -ح وح- - -م- - -اسس ‘ 12
أك- -ت- -وب- -ر/تشض -ري -ن ألأول أŸاضض -ي ،أت -ف -اًق -ا ‘
ألقاهرة للمصضا◊ة يقضضي بتمك Úأ◊كومة من
أإدأرة شض -وؤون غ -زة ،ل -ك -ن ت -ط -ب -ي-ق-ه ت-ع Ìوسض-ط
خÓ- - -ف - -ات ب Úأ◊رك - -ت Úب - -خصض - -وصس ب - -عضس
أŸلفات.
وي -ع -ا Êأك Ìم -ن م -ل -ي -و Êف -لسض -ط-ي-ن-ي ‘ غ-زة
أوضض- -اًع- -ا م- -ع- -يشض- -ي- -ة مÎدي -ة ،ج -رأء أ◊صض -ار
ألإسضرأئيلي أŸسضتمر منذ نحو  12عاًما ،بينما
ت -غ -ل -ق مصض -ر م -ع Èرف -ح أل -وأصض-ل ب Úأل-ق-ط-اع
و أرأضضيها بشضكل شضبه كامل ،منذ يوليو“/وز
 2013لدوأعٍ تصضفها بـ»ألأمنية» ،وتفتحه على
فÎأت متباعدة لسضفر أ◊الت ألإنسضانية.
وأشض - - - -ار دوغ - - - -ريك ،أإ ¤أن أŸنسض- - - -ق ألأ‡ي
أÿاصس ل -ع -م -ل -ي -ة ألسض Ó-م ‘ ألشض -رق ألأوسض -ط
ن-ي-ك-ولي م-يÓ-دي-ن-وف قّ-دم ب-ال-ف-عل أإحاطة أإ¤
أعضضاء أÛلسس «سضّلط فيها ألضضوء على ألوضضع
ألإنسضا ÊأŸزري ‘ ألقطاع».
وألشض - -ه - -ر أŸاضض - -ي ،جّ- -م- -دت أإدأرة أل- -رئ- -يسس
ألأمريكي دونالد ترأمب 65 ،مليون دولر ،وهي
أك Ìم-ن نصض-ف مسض-اع-دأت-ه-ا ألسض-ن-وي-ة ل-ل-وكالة،
بدعوى رغبة وأشضنطن ‘ أإعادة ألنظر ‘ هذه
أŸسضاعدأت.
وت -ق -دم «أون-روأ» خ-دم-ات-ه-ا ل-ن-ح-و  5.9مÓيÚ
ف-لسض-ط-ي-ن-ي ‘ ألضض-ف-ة أل-غ-رب-ي-ة وغ-زة ،وألأردن

ولبنان وسضوريا.
وح- -ت- -ى ن -ه -اي -ة  ،2014ب - -ل - -غ ع - -دد ألÓ- -ج- -ئÚ
أل-ف-لسض-ط-ي-ني 5.9 Úم Ó- - -ي ،Úحسضب أ÷ه- - -از
أŸرك -زي ل Ó-إحصض -اء أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي (ح-ك-وم-ي)،
بينهم حوأ‹  5 . 3مÓي Úلجئ مسضجلون لدى
ألوكالة ألأ‡ية.

إاصضابة  7أاشضخاصض

أصضيب سضبعة شضبان فلسضطيني Úبالرصضاصس و18
أآخرون بالختناق بالغاز أŸسضيل للدموع خÓل
م - -وأج - -ه - -ات أن - -دل - -عت ب Úق- -وأت ألح- -تÓ- -ل
ألإسض -رأئ -ي -ل -ي وم -ت-ظ-اه-ري-ن ،أمسس ‘ ،م-دي-ن-ة
نابلسس شضمال ألضضفة ألغربية.
وذك -رت وك -ال -ة ألأن -ب -اء أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة (وف-ا) أن
أŸوأج- -ه- -ات أن- -دل- -عت ع -قب أق -ت -ح -ام أآل -ي -ات
ألحتÓل ألعسضكرية أŸدينة من عدة ﬁاور
أطلق خÓلها جنود ألحتÓل ألرصضاصس أ◊ي
وأŸط -اط -ي وق -ن -اب -ل ألصض -وت وأل -غ -از أŸسض-ي-ل
للدموع Œاه أŸوأطن Úومنازلهم.
و أفادت ألوكالة أن قوأت ألحتÓل دأهمت عدة
أح -ي -اء وح -ارأت ‘ أل -ب -ل -دة أل-ق-دÁة ب-ن-اب-لسس،
وألأحياء ألشضرقية من أŸدينة ،مشضÒة أإ ¤أنه
جرى خÓل هذه ألعمليات أعتقال شضاب ،كما
أعتلى جنود ألحتÓل أسضطح عدد من أŸنازل
ونشضروأ قناصضتهم عليها.

مظاهرات كبÒة ضضد سضياسضته مارسض اŸقبل

رامافـ ـ ـوزا يتعهـ ـ ـد Ãكافح ـ ـ ـ ـة الفسص ـ ـ ـ ـ ـاد ‘ جنـ ـ ـ ـ ـوب إافريقي ـ ـ ـا

أخ - -ت Òرئ - -يسس ح- -زب أŸوؤ“ر
ألوطني ألأفريقي أ◊اكم سضÒيل
رأم-اف-وزأ رئ-يسض-ا ÷ن-وب أف-ري-ق-ي-ا
خÓل جلسضة أسضتثنائية للŸÈان،
ليخلف جاكوب زوما ألذي أسضتقال
من منصضبه ألأربعاء بعد حكم دأم
تسضع سضنوأت.
وأن -ت -خب ب-رŸان ج-ن-وب أف-ري-ق-ي-ا
أمسس ألأول ‘ ،جلسضة أسضتثنائية
سضÒي -ل رأم -اف -وزأ رئ -يسض -ا ل-ل-بÓ-د،
وذلك أإث -ر أسض-ت-ق-ال-ة ج-اك-وب زوم-ا
–ت ضضغط حزبه.
و أعلن رئيسس أÙكمة ألدسضتورية
م -غ -وي -ن -غ م-غ-وي-ن-غ وسض-ط تصض-ف-ي-ق
ألنوأب أن سضÒيل رأمافوزأ رئيسس
ح-زب أŸوؤ“ر أل-وط-ن-ي ألأف-ري-قي
أ◊اكم «أنتخب بحسضب ألأصضول،
رئيسضا ÷مهورية جنوب أإفريقيا.
وق- -ال رأم- -اف -وزأ ( 65ع -ام-ا) أإن-ه
سضÒكز على ألقضضاء على ألفسضاد
وت- -ع -زي -ز أل -ن -م -و ألق -تصض -ادي‘ ،
أإشض -ارة م -ن -ه أإ ¤تصض -ح -ي-ح أل-وضض-ع
ألسضابق بعد ما ◊قت تهم ألفسضاد
وتبديد أŸال ألعام ألرئيسس ألسضابق
جاكوب زوما وجعلته هدفا للحزب
أ◊اكم وأŸعارضضة على حد سضوأء.
وج- -اءت أسض- -ت -ق -ال -ة زوم -ا أإذع -ان -ا
Ÿطالب حزبه أ◊اكم لوضضع نهاية
◊ك-م-ه أل-ذي أم-ت-د ل-تسض-ع سض-ن-وأت
شضابتها ألفضضائح.
ومنذ توليه رئاسضة حزب أŸوؤ“ر
ألوطني ألأفريقي ديسضم،2017 È
سض -ع-ى سضÒي-ل رأم-اف-وزأ ل-ل-ت-خ-لصس
باأسضرع ما Áكن من جاكوب زوما
أŸرت- -ب- -ط أسض- -م -ه ب -ع -دة فضض -ائ -ح
فسضاد.
وي -ن-ه-ي أن-ت-خ-اب رأم-اف-وزأ رئ-يسض-ا
ل-ل-دول-ة أزم-ة سض-ي-اسض-ي-ة ‚مت ع-ن
تعنت زوما ورفضضه ألتنحي.
وب- -ع -د أسض -اب -ي -ع م -ن ألÎدد ،ط -لب
أ◊زب أ◊اك -م أل-ثÓ-ث-اء أسض-ت-ق-ال-ة
زوم- -ا ،و ⁄ي- -ع- -ل- -ن زوم -ا ه -زÁت -ه
وت- -خ- -ل- -ي- -ه ع- -ن أ◊ك- -م أإل مسض- -اء
ألأرب - -ع - -اء وذلك ب - -ع - -د أن أع - -ل- -ن
أŸوؤ“ر أل -وط -ن -ي ألأف -ري -ق -ي ع-ن
ت- -ق- -د Ëم- -ذك- -رة ح- -جب ث- -ق -ة ‘
ألŸÈان أÿميسس.
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ل· اŸتحدة
ا أ

عــــودة الهـــدوء ب Úواشضنطــــن واأنقـــــرة

وأضضاف أن ألبلدين وضضعا «أآلية»
مشضÎكة ◊ل مصض Òمنبج ألسضورية
«ك- -اأول -وي -ة» ،وه -ي أŸدي -ن -ة أل -ت -ي
ينتشضر فيها جنود أمÒكيون فيما
تهدد أنقرة بتوسضيع نطاق عمليتها
ضض - -د وح - -دأت ح - -م - -اي- -ة ألشض- -عب
أل-ك-ردي-ة أŸت-ح-ال-ف-ة مع وأشضنطن،
وصضول أإليها.
وق-ال «سض-ن-ع-م-ل م-ع-ا ،ل-دي-ن-ا أآل-يات
ج -ي -دة ح -ول ك -ي -ف-ي-ة –ق-ي-ق ه-ذه
ألأم -ور وه-ن-اك أل-ك-ث Òم-ن أل-ع-م-ل
للقيام به».
وك -انت أŸه -م -ة أل -رئ -يسض-ي-ة ل-وزي-ر
أÿارج-ي-ة ألأم-ري-ك-ي ،ه-ي ت-ه-دئ-ة
غضضب ت- - -رك - -ي - -ا أإزأء ألسض - -ي - -اسض - -ة
ألأمÒكية ‘ سضوريا ،وهو خÓف
أسضفر عن أك Èأزمة ‘ ألعÓقات
أل -ث -ن -ائ-ي-ة م-ن-ذ ح-رب أل-ع-رأق ع-ام
.2003
وأل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي تشض-ن-ه-ا ت-ركيا ضضد
وحدأت حماية ألشضعب ألكردية ‘
م-ن-ط-ق-ة ع-ف-ري-ن ألسض-ورية أضضافت
مشضكلة جديدة ‘ عÓقات ثنائية
يشضوبها توتر متزأيد.
و أضضاف تيلرسضون أنه على تركيا
وأل -ولي -ات أŸت -ح -دة ح -ل أل -ت -وت-ر
أÙيط Ãدينة منبج ألتي هددت
أن-ق-رة Ãه-اج-م-ت-ه-ا .وق-ال «سض-ي-ت-م
أإع -ط -اء أول-وي-ة Ÿن-ب-ج ‘ ج-ه-ودن-ا
للعمل أŸشضÎك».
وك- -انت ه- -ذه أŸدي- -ن- -ة خ- -اضض- -ع -ة
لسض-ي-ط-رة ت-ن-ظ-ي-م دأعشس ألإرهابي
قبل أن تطرده منها وحدأت حماية
ألشضعب ألكردية .وأعت Èتيلرسضون
أنه من ألضضروري أل تسضقط هذه
أŸدي- - - - - -ن - - - - -ة ›ددأ ‘ أي - - - - -دي

ألعدد

أن ي - -ث- -بت أق- -دأم- -ه ‘ ألسض- -اح- -ة
ألسضياسضية مسضتفيدأ من أŸشضاكل
ألتي وأجهها جاكوب زوما.
‘  18ديسضم 2017 Èفاز رأمافوزأ
ب -رئ -اسض -ة ح-زب أŸوؤ“ر أل-وط-ن-ي
ألأفريقي أ◊اكم خلفا لزوما بعد
أن- -ت -خ -اب -ات وصض -فت ب -اأن -ه -ا أه -م
◊ظة بالنسضبة للحزب خÓل 23
عاما قضضاها ‘ ألسضلطة.
وسض - -ي - -ك - -ون سضÒي - -ل رأم - -اف- -وزأ،
خ -امسس رئ -يسس ÷ن-وب أإف-ري-ق-ي-ا،
م-ن-ذ ب-دأي-ة ألن-ت-خ-ابات ألتعددية
ب-ع-د أل-قضض-اء ع-ل-ى ن-ظ-ام أل-فصض-ل
ألعنصضري.

ماكرون أامام اختبار الشصارع الفرنسصي من جديد

دعي عمال سضكك ا◊ديد
‘ فرنسضا ،أامسض ،للنضضمام
إا ¤تظاهرة ينظمها موظفو
القطاع العام الشضهر اŸقبل
ضضد أاجندة إاصضلحات
الرئيسض اÁانويل ماكرون
‘ –رك سضيشضكل اختبارا
رئيسضيا Ÿدى قدرتهم على
التأاث.Ò

دع- - -ا رئ- - -يسس أل–اد أل - -ع - -ام
ل- -ل -ع -م -ل (سض -ي ج -ي ت -ي) أكÈ
نقابة عمالية ‘ فرنسضا ،أإ¤
ألتظاهر ‘  22مارسس أŸقبل
لÓحتجاج على خطة حكومية
ت - - -قضض - - -ي ب - - -اإل- - -غ- - -اء ب- - -عضس
ألم-ت-ي-ازأت أŸم-ن-وح-ة ل-عمال
ألسضكك.
وج -اء أإع Ó-ن أل -ن -ق -اب -ة غ -دأة
تسض- -ل- -ي- -م ح- -ك- -وم- -ة م- -اك- -رون
أل -وسض -ط-ي-ة ت-ق-ري-رأ ي-دع-و أإ¤
أإصضÓ- - - -ح ق- - - -ط- - - -اع ألسض - - -كك
أ◊دي- -دي- -ة أل- -ذي ي -ع -ا Êم -ن
أŸديونية.
وأع- -ل -ن رئ -يسس أل–اد أل -ع -ام
للعمل فيليب مارتينيز لإذأعة
«ف - - -رأنسس أن »Îأن «ع - - -م- - -ال
ألسض-كك أ◊دي-دي-ة سض-ي-نظمون
تظاهرة وطنية ‘  22مارسس،
حيث سضيدأفعون بالتاأكيد عن
أÿدم-ات أل-ع-ام-ة ووظ-ائ-ف-ه-م
ووضضعهم».
وي -ت -وق -ع أن ت -خ -رج ت -ظ -اه-رة
Ÿوظ- -ف -ي أل -ق -ط -اع أل -ع -ام ‘
أليوم ذأته ضضد عملية أإصضÓح

تتضضمن حزمة لÓسضتغناء عن
أل-ع-م-ال-ة أل-زأئ-دة ع-ن أ◊اج-ة
وت- -دع- -و Ÿزي- -د م -ن أل -ع -ق -ود
قصضÒة ألأجل ،ويريد ماكرون
أإل -غ -اء  120أل -ف وظ -ي -ف -ة ‘
أل-ق-ط-اع أل-ع-ام خÓ-ل سض-ن-وأت-ه
أÿمسس ‘ ألسضلطة.
ووأج -ه م -اك -رون أول سض -لسض -ل-ة
ت -ظ -اه -رأت ن -ظ -م -ه -ا أل–اد
أل- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م -ل ‘ سض -ب -ت -مÈ
وأك -ت-وب-ر أل-ع-ام أŸاضض-ي ع-ل-ى
خلفية تعديÓت أدخلها على
ق- -ان- -ون أل- -ع- -م -ل ،و ⁄ت -ن -ج -ح
ألتظاهرأت ‘ ثنيه عنها.
وأث -ار أل -نصض -ر أل -ذي ح -ق -ق -ت-ه
أ◊ك - -وم - -ة ‘ ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق
تسضاوؤلت بشضاأن مدى أحتفاظ
أ–ادأت أل -ع -م -ال أل -ف -رنسض-ي-ة
ألتي كانت تقلق أŸسضوؤول‘ Ú
أŸاضض - -ي ،ب- -ق- -درت- -ه- -ا ع- -ل- -ى
–ريك ألشض - -ارع وت - -ع - -ط - -ي - -ل
أÿدمات ألعامة.
وتتزأمن تظاهرأت  22مارسس
مع ألذكرى أÿمسض Úلتظاهرة
طÓبية كبÒة ‘ جامعة قرب
ب - - - - - -اريسس ‘  ،1968م- -ه- -دت
لضضرأبات عامة شضلت ألبÓد
‘ ماي من نفسس ألعام.
وت -ع -د أل -ت -ظ-اه-رأت أل-وأسض-ع-ة
وألإضض -رأب-ات مشض-ه-دأ م-ع-ت-ادأ
‘ ف- - - -رنسض- - - -ا ح- - - -يث أجÈت
أ◊ك -وم -ات ‘ أŸاضض-ي ع-ل-ى
ألÎأجع عن سضياسضات معينة،
ل -ك -ن م -اك -رون ت -ع-ه-د أŸضض-ي

قدما.
وأ÷زء ألأك Ìحسض - -اسض - -ي- -ة ‘
تقرير أإصضÓح سضكك أ◊ديد
وألذي ُعرضس أÿميسس ،يقÎح
ع - -دم م - -ن- -ح أل- -ع- -م- -ال أ÷دد
أمتيازأت ألتوظيف ألتاريخية
ن -فسض -ه -ا م-ث-ل زمÓ-ئ-ه-م ،وم-ن
بينها ألتقاعد أŸبكر وضضمان
ألعمل مدى أ◊ياة.
وق -ال ك -ريسض-ت-وف ك-اسض-ت-ان-ي-ي-ه
رئيسس حزب «أ÷مهورية أإ¤
ألأم- -ام» أل- -ذي ي -ن -ت -م -ي أإل -ي -ه
ماكرون أمسس «ل يتعارضس مع
أŸنطق ألقول أنك أإذأ وظفت
م - - -وظ - - -ف Úج - - -ددأ ي - - -ت- - -عÚ
أإع -ط -اوؤه -م رأت -ب -ا ت -ق -اع -دي ً-ا
مسض-اويً-ا Ÿا ي-ت-ق-اضض-اه غÒه-م
من ألفرنسضي.»Ú
وقال كاسضتانييه أإنه ‘ أŸعدل
ف - -اإن ع- -م- -ال سض- -كك أ◊دي- -د
أل- -ب- -ال- -غ ع- -دده -م  140ألفا
ي-ت-ق-اع-دون ب-ع-مر  57,5سضنة
مقارنة مع  62سضنة ‘ ألقطاع
أÿاصس ،وي- -ت- -ق -اع -د سض -ائ -ق -و
أل- - - - -ق - - - -ط - - - -ارأت ‘ أوأئ - - - -ل
خمسضينياتهم.
وأل -ت -ق -ري -ر أŸت -ع-ل-ق ب-اإصضÓ-ح
سض - -كك أ◊دي - -د أل- -ذي أع- -ده
أل -رئ -يسس ألسض -اب -ق ل -ل -خ-ط-وط
أ÷وية ألفرنسضية جان-سضÒيل
سضبينيتا ،يقÎح  43تغيÒأ منها
وقف تشضغيل خطوط صضغÒة
خاسضرة ‘ مناطق ريفية.

الهجرة الدولية :حوا‹  9آا’ف مهاجر وصصلوا أاوروبا منذ بداية 2018

ل·
قالت اŸنظمة الدولية للهجرة التابعة ل أ
اŸتحدة ،أامسض ،إان ليبيا كانت ضضمن أاعلى الدول
لول من
اŸصضدرة للمهاجرين إا ¤أاوروبا ‘ الشضهر ا أ
العام .2018

وأوضضحت أŸنظمة– ‘ ،ديث إلحصضاءأت أŸهاجرين
ع Èموقعها ألرسضمي أن ليبيا أحتلت أŸرتبة أÿامسضة بعد
كل من إأرتريا وتونسس وباكسضتان ونيجÒيا على ألتوأ‹ من
حيث عدد مهاجريها غ Òألشضرعي Úألذي وصضلوأ إأ¤
أوروبا ع Èألبحر أŸتوسضط ،مشضÒة إأ ¤أن  204ليبيÚ
وصضلوأ إأ ¤أوروبا خÓل شضهر يناير أŸاضضي.
وذكرت أŸنظمة أن  8آألف و 407مهاجر غ Òشضرعي
وصضلوأ أوروبا ع Èألبحر أŸتوسضط خÓل أألسضابيع ألسضبعة
أألو ¤من ألعام أ÷اري ،مقارنة بـ  12ألف و 430مهاجر

وصضلوأ خÓل ألفÎة نفسضها ألعام أŸاضضي.
وبحسضب بيانات لوزأرة ألدأخلية أإليطالية فقد تصضدر
أإلرتريون جنسضيات ألوأفدين بنسضبة بلغت  30باŸائة من
›موع أŸهاجرين غ Òألشضرعي Úألذين وصضلوأ إأ ¤أوروبا
ع Èألبحر أŸتوسضط خÓل شضهر يناير أŸاضضي إأذ وصضل
 1184إأرتري ،مقارنة ب ـ  16شضخصضا ألعام أŸاضضي.
وقال مدير مكتب تنسضيق ألبحر أألبيضس أŸتوسضط ألتابع
للمنظمة ألدولية للهجرة ،فيديريكو صضودأ ‘« ،ح Úأنه
من ألسضابق ألوأنه بعضس ألسضتنتاجات من هذه ألبيانات
بشضأان جنسضيات (أŸهاجرين) ،إأل أن ألزيادة ‘ أإلرتريÚ
ألوأفدين ‘ جانفي هو نهج يجب مرأقبته».
وأضضاف أنه إأ ¤جانب ذلك ،فإانه ينبغي مرأقبة أعدأد
ألوأفدين من ألليبي Úوألباكسضتاني ،Úوقال «منذ 2017
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شضِهدنا أنخفاضضا ولكن ثباتا ‘ عدد ألليبي Úألذين يقررون
أıاطرة بعبور ألبحر إأ ¤أوروبا ،إأذ بلغ أŸتوسضط 130
(ليبي) شضهريا ‘ ألنصضف ألثا Êمن ألعام أŸاضضي».
وق -الت أŸن-ظ-م-ة أل-دول-ي-ة ل-ل-ه-ج-رة إأن  404م-ه-اجر لقوأ
ح -ت -ف -ه -م م -ن -ذ م -ط-ل-ع أل-ع-ام ‘ أل-ب-ح-ر أŸت-وسض-ط أث-ن-اء
ﬁاولتهم ألعبور إأ ¤أوروبا ،مقارنة بـ  261خÓل ألفÎة
نفسضها ألعام أŸاضضي.
وأشضارت إأ ¤أن  19مهاجرأ على أألقل لقوأ حتفهم خÓل
أألسضبوع ‘ ليبيا وأصضيب  49آأخرون ‘ حادث أنقÓب
شضاحنة على متنها  180شضخصس على بعد  60كيلومًÎأ
جنوب شضرق بني وليد ،وهو موقع عبور على طريق هجرة
يسض -ت -خ -دم -ه م -ه-رب-و أل-بشض-ر ك-ثًÒأ ‘ ل-ي-ب-ي-ا ل-ل-وصض-ول إأ¤
ألسضاحل.

الرياضسي
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يا زمـــان

زمــــــــان...

جمال تلمسضاÊ

«عبقرية»..
وأاناقة

اشسراف :حامد حمور

السسبت  ١٧فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠١جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٧٠

لول
اسسÎاتيجية جديدة ‘ –ضسÒات اŸنتخب الوطني ا أ

مقابÓت ودية «با÷ملة»..
واسضتفادة نوعية من تواريخ «الفيفا»
الهادي ولد علي :

«نثق ‘ عمل الفاف
والطاقم الفني»

علي فرقا:Ê

«اللعب أامام تنزانيا  ،إايران
والÈتغال مفيد إلعادة
بناء روح اÛموعة »

مليك عسسلة :

«اŸواجهات الودية مهّمة
و“نح الثّقة لÓعب»Ú

كلمة العدد

دزيري ..
و«مفاتيح النجاح»
ي -ت -اب -ع أانصص -ار نصص-ر
ح- - - - - - - -سص  Ú- - - - - - -داي
وا÷م-ه-ور ال-رياضصي
ع- - - -ام - - -ة اŸشص - - -وار
ا’ي -ج -اب -ي ل -ل -ف-ري-ق
ب - - -ق - - -ي- - -ادة اŸدرب
«الشص- - - -اب» دزي- - - -ري
بÓل ،الذي “ّكن ‘
فÎة وج- - -ي- - -زة م- - -ن
إاع - - -ط - - -اء «Ÿسص - - -ة»
‡ّيزة لتشصكيلته التي
^ حامد حمور
ت -ؤوك -د م-ن ج-ول-ة إا¤
أاخرى أانها قادرة على فرضص منطقها ‘ اŸنافسصة
الوطنية .و‚اح الÓعب الدو‹ السصابق ’ Áكن
وضص -ع -ه ‘ «خ -ان -ة» اŸف -اج -آات ،ب -ال -ن -ظ -ر ل -ل-خÈة
وا◊ن-ك-ة ال-ت-ي اك-تسص-ب-ه-ا ط-ي-ل-ة مسصÒت-ه كÓ-عب ‘
النصصرية وا–اد العاصصمة ،إا ¤جانب –ّوله إا¤
مهنة التدريب مباشصرة بعد نهاية مشصواره كÓعب.
فقد «تكّون» دزيري على يّد العديد من اŸدربÚ
الذين تعاقبوا على فريق ا–اد العاصصمة و“ّكن من
«أاخ -ذ اŸف -ات -ي -ح» ال -ت -ي Œع -ل-ه ي-ج-ت-از ال-ك-ث Òم-ن
العقبات ‘ هذا العمل الشصاق‡ ..ا جعله يصصل إا¤
النصصرية ‘ ظروف جيدة سصمحت له التموقع ‘
مركز مناسصب لتسصي Òالفريق من ا÷انب الفني.
ولعّل الشصيء الذي يسصاعده ‘ مهمته هو اعتماده
على ا÷انب البسصيكولوجي مع الÓعب ،Úحيث يركز
كل العارف Úبشصؤوون النصصرية أان دزيري قريب جدا
م -ن ال Ó-ع -ب‡ ،Úا ي -ج -ع -ل-ه-م «‘ راح-ة» م-ن ه-ذا
ا÷انب اŸهم ‘ كرة القدم.
كما أان دزيري غّير ‘ تصصريحاته أاشصياء عديدة
والتي سصمحت لعناصصره التفوق فوق اŸيدان واللعب
بثقة أاك ،Èعندما أاصصبح يتحّدث عن قدرات فريقه
للعب على مراكز Îﬁمة ‘ البطولة ‘ ،الوقت
الذي عانت فيه النصصرية ‘ السصنوات اŸاضصية من
النجاة من السصقوط ‘ كل مرة ..هذه «العقلية»
ا’ي-ج-اب-ي-ة وّظ-ف-ه-ا بشص-ك-ل م-وّف-ق وال-ف-ري-ق ي-تحسصن
باسصتمرار ‘ نتائجه وطريقة لعبه التي تعتمد على
ال- -ت- -وازن ‘ ال -تشص -ك -ي -ل -ة وإاع -ط -اء اأ’ول -وي -ة ل -ل -عب
الهجومي.
لذلك ،فإان اختيار مسصÒي النصصرية لبÓل دزيري
يعد صصائبا ومشصجعا للكث Òمن اŸدرب Úالشصبان
الذين يشصكلون «اŸوجة» ا÷ديدة ‘ قسصم النخبة،
والذين بإامكانهم السص Òعلى خطى ..ماضصوي الذي
اسصتطاع أان يقّدم اإ’ضصافة ‘ Œاربه اأ’و ¤مع
الوفاق إا ¤غاية تتويجه برابطة اأ’بطال اإ’فريقية.
فوجود ’عب Úدولي Úسصابق Úعلى رأاسص أانديتنا
جّد مهم ‘ مسصار الكرة ا÷زائرية كونهم يتمّتعون
ب -خÈة م -ع -تÈة ويشص -ارك -ون ‘ ت -ربصص -ات ت-ك-وي-ن-ي-ة
باسصتمرار ،اأ’مر الذي يرتسصم على اŸيدان بنتائج
مشصجعة للغاية...

ترتيب الفيفا

«اÿضضر» يÎاجعون
إا ¤اŸركز  ٦٠عاŸيا
تراجع اŸنتخب ا÷زائري لكرة القدم بثÓثة مراكز ‘
التصصنيف الشصهري للفرق الوطنية الذي نشصرته ا’–ادية
الدولية (فيفا) باحتÓله للمركز  ‘ 60الÎتيب اÿاصص

بشصهر فÈاير .2018
وحصص -ل اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ال-ذي  ⁄ي-ل-عب أاي
مقابلة خÓل شصهر فÈاير ا÷اري بسصبب انعدام تواريخ
الفيفا› ،موع  552نقطة.
على اŸسصتوى القاري ،يحتل «اÿضصر» اŸركز العاشصر خلف
م -ن -ت-خ-ب-ات ك-ل م-ن ت-ونسص اŸرت-ب-ة  23والسص-ن-غال ( )27ث -م
جمهورية الكونغو الدÁقراطية ( )39فاŸغرب ( )42ومصصر
( )43وال - -ك - -امÒون ( )51ون- -ي- -جÒي -ا ( )52وغ - -ان - -ا ( )54و
بوركينافاسصو (.)57
واحتلت اŸنتخبات التي سصيواجهها ا÷زائريون وديا ‘

ا’شصهر اŸقبلة تانزانيا يوم  22مارسص Ãلعب  5جويلية
با÷زائر وإايران يوم  27مارسص بالنمسصا والÈتغال يوم  7أاو 8
ج -وان اŸق -ب -ل ب-لشص-ب-ون-ة) ،ع-ل-ى ال-ت-وا‹ اŸراك-ز  146و33
والثالث.
‘ مقدمة الÎتيب ،يبقى اŸنتخب اأ’Ÿا ‘ Êالطليعة
متبوعا بنظÒيه الÈازيلي والÈتغال.
وعرف ترتيب اŸنتخبات  20ا’و ¤تغيÒات بسصيطة“ ،ثلت
‘ تقدم ايسصلندا Ãركزين ( )18فيما تراجع السصويد ()19
وبÓد الغال (Ã )20ركز واحد.
وسصيتم ا’عÓن عن الÎتيب اŸقبل يوم  15مارسص.
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زمــــــــان...

لول
أسسÎأتيجية جديدة ‘ –ضسÒأت أŸنتخب ألوطني أ أ

جمال تلمسساÊ

مقابÓت ودية «با÷ملة»..واسستفادة نوعية من تواريخ «الفيفا»
يسس ÒأŸنتخب ألوطني نحو خوضص ألعديد من أŸقابÓت ألودية ألتحضسÒية من مسستوى
عال ،ألتي قد “ّكن ألطاقم ألفني أ◊ا‹ من ألسستفادة بشسكل كب Òمن هذه أŸوأعيد
لخ-ب-ار أŸت-دأول-ة أن «أÿضس-ر» بصس-دد م-وأج-ه-ة م-ن-ت-خبات قوية
أل-دول-ي-ة ،ح-يث تشس Òأ أ
سستشسارك ‘ أŸونديال ألقادم.
لÓعب اÙلي الذي بإامكانه ا’سضتفادة من هذه
حامد حمور
«اÿرجات الدولية» بشضكل كب.Ò
ويÓحظ جل اŸتتبّع Úأاّن هناك تغي Òحدث ‘ وقد رسّضمت «الفاف» إاجراء اŸنتخب الوطني
ال -رؤوي -ة ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل-ط-اق-م اŸسضّ-ي-ر ل–Ó-ادي-ة Ÿقابلت Úوديت ‘ Úشضهر مارسس القادم اأ’و¤
مقارنة با’–ادية اŸاضضية ‘ ملف –ضضÒات أامام تنزانيا با÷زائر والثانية أامام إايران Ãدينة
اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي وال-ن-ق-ط-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إاج-راء غ- -راز ال- -ن- -مسض- -اوي -ة ،إا ¤ج -انب اŸب -اراة ال -ت -ي
اŸق -ابÓ-ت ال-ودي-ة ،ح-يث ك-ن-ا قّ-ل-م-ا نسض-م-ع ع-ن يجريها الفريق الوطني أامام نظÒه الÈتغا‹ ‘
خوضس زمÓء براهيمي Ÿباراة ودية ‘ السضنوات شضهر جوان القادم Ãدينة لشضبونة.
اأ’خÒة ،وكان ا’عتماد فقط على الÎبصضات ‘ وت- -ع- -د ف- -رصض- -ة –ضضÒات اŸن -ت -خ -ب -ات ال -ت -ي
ت -واري -خ ال -ف -ي -ف -ا ،رÃا بسض -بب ك-ث-اف-ة ال-رزن-ام-ة سض -تشض -ارك ‘ اŸون -دي -ال ج -د م-وات-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق
ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-م-واع-ي-د ال-ع-دي-دة ل-ل-تشض-كيلة الوطنية الوطني ،الذي بإامكانه «ا◊صضول» على مقابÓت
خÓل مشضاركتها ‘ مونديال الÈازيل وكأاسضي أاخرى خÓل هذه السضنة ،وقد يواجه «اÿضضر»
اŸن - -ت - -خب السض- -ع- -ودي حسضب ب- -عضس اأ’صض- -داء
إافريقيا عامي  2015و.2017
لكن اأ’مور تغّيرت مع عدم تأاهل الفريق الوطني اŸتداولة ‘ اآ’ونة اأ’خÒة.
ا ¤اŸون -دي -ال ال -ق -ادم ب -روسض -ي-ا وب-ع-د اŸوع-د
الرسضمي أ’شضبال الناخب الوطني رابح ماجر ا ¤وكان ماجر قد –دث ‘ العديد من اŸناسضبات
غاية سضبتم ،ÈواŸتعلق بتصضفيات كأاسس إافريقيا ع- -ن رغ- -ب- -ت- -ه ‘ إاج -راء م -ق -اب Ó-ت ودي -ة أام -ام
 .2019ك -م -ا أان اإ’سضÎات -ي -ج-ي-ة ال-ت-ي اع-ت-م-ده-ا م -ن-ت-خ-ب-ات م-ن ال-ق-ارة السض-م-راء ك-ون-ن-ا ن-خ-وضس
الطاقم الفني منذ قدومه على رأاسس «اÿضضر» ال -تصض -ف -ي -ات ،وك -ذا ال -دورات ال -ن -ه -ائ-ي-ة ل-ك-أاسس
تصضب ‘ م - -ن- -ح- -ى ال- -ب- -حث اŸسض- -ت- -م- -ر ع- -ل- -ى افريقيا مع هذه اŸنتخبات من أاجل أان يتعود
اŸنافسض Úإ’جراء «التوليفات» الضضرورية التي عناصضر الفريق الوطني مع ظروف اللعب مع
تسضمح بإايجاد منتخب وطني قوي ‘ اŸرحلة ه -ذه اŸن -ت -خ -ب -ات ،ل -ذلك ب -ع-د ت-رسض-ي-م م-ب-اراة
القريبة القادمة.
ت -ان -زان -ي -ا ت -ك -ون «ال -ف -اف» بصض -دد ال -ب-حث ع-ن
منتخب إافريقي لتنظيم مباراة قد تكون قبل
فـ «الورشضة» التي فتحها ماجر تتطلب خوضس نهاية السضنة ا◊الية.
العديد من اŸقابÓت الودية بهدف الوصضول ا ¤وبالتا‹ ،فإان برنامج «اÿضضر» يسض ‘ Òالطريق
ال -ه -دف ،أاي -ن سض -ي -ع -م-ل ع-ل-ى اي-ج-اد ا’نسض-ج-ام الذي قد يسضمح للطاقم الفني ا◊صضول على
الضض- - -روري ب ÚالÓ- - -ع- - -ب Úم- - -ن خÓ- - -ل ه - -ذه «الثمار» التي اسضتثمر من أاجلها بعد التغي‘ Ò
اŸق-ابÓ-ت ،خ-اصض-ة وأان-ه ي-ع-ط-ي أاه-م-ي-ة خاصضة ال -رؤوي -ة وا’سضÎات -ي -ج -ي -ة اŸع -ت -م -دة ،ح -يث أان

اŸنتخبات اإلفريقية ضسمن الّرزنامة

«ورشسة» ماجر..والّظروف اÓŸئمة

ا÷مهور الرياضضي ا÷زائري ينتظر بشضغف كبÒ
رؤوي -ة و م -ت -اب -ع -ة اŸق -اب Ó-ت ا›ÈŸة و ال -ت-ي
سضتبدأا باŸواجهة أامام تنزانيا Ãلعب  5جويلية
وال -ت-ي سض-ت-ك-ون ذات أاه-م-ي-ة ك-بÒة م-ن ال-ن-اح-ي-ة
اŸعنوية للسض Òنحو اأ’مام.
وق -ب -ل ال -وصض -ول ا ¤ه-ذه اŸواع-ي-د ك-ل-ه-ا ،ف-إان
الÎقب سض-ي-ك-ون ع-ل-ى أاشض-ده ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-جمهور
ال -ري -اضض -ي ال -ذي ي -ن -ت -ظ -ر ال-كشض-ف ع-ن ق-ائ-م-ة
ال Ó-ع -ب ‘ Úاأ’ي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة ال -ق-ادم-ة ،وال-ت-ي
سضتعرف بدون شضك عدد من التغيÒات مقارنة
بالقائمة التي اعتمد عليها ماجر ‘ الÎبصس
اŸاضضي .وقد يعطي الفرصضة لبعضس الÓعبÚ
اÙل -ي Úال -ذي -ن ت -أال-ق-وا ‘ أان-دي-ت-ه-م وك-ذا م-ع
الفريق الوطني لÓعب ÚاÙلي ،Úعلى غرار
هداف البطولة عبيد.

ك -م -ا أان اأ’م -ر اŸه-م ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
ا◊ا‹ هو متابعته اŸسضتمرة ŸقابÓت الرابطة
اÎÙفة اأ’و ،¤أاين Áكنه متابعة عن قرب
اŸسضتوى الذي يتمتع به أاي ’عب .و‘ هذا
ا’طار تشض Òبعضس اأ’خبار اŸتداولة أان ’عب
شض -ب -ي -ب -ة السض -اورة ب -ورد Ëق -د ي-ك-ون م-ن ضض-م-ن
الÓعب Úالذين قد يحجزون مكانهم ‘ القائمة
بالنظر Ÿسضتواه واإ’مكانيات التي أاظهرها ‘
ال -ن -ادي .ك -م -ا أاّن غ -ي -اب غ-و’م ع-ن اŸوع-دي-ن
القادم Úبسضبب اإ’صضابة تشضكل صضعوبة كبÒة
للطاقم الفني من أاجل إايجاد البديل اŸناسضب
للظه Òاأ’يسضر لنادي نابو‹ ،وقد يتم اسضتدعاء
’عب فÒون -ا ا’ي -ط -ا‹ ،ف -ارسس ال -ذي ي -ت -م -ت-ع
بإامكانيات كبÒة ،ويفيد «اÿضضر» من الناحية
التكتيكية.

عّبر وزير ألشسباب وألرياضسة ألهادي ولد علي ‘ تصسريح خاصص ÷ريدة «ألشسعب» عن تفاؤوله ألكب Òلعودة أŸنتخب ألوطني لكرة ألقدم إأ¤
لمكانيات ألبشسرية وأŸادية
ألوأجهة من جديد خÓل أ÷ولت ألقادمة من ألتصسفيات أŸؤوهلة لبطولة أ· أفريقيا  ،2019كونه Áلك أ إ
للوأن ألوطنية ‘ أÙفل ألكروي ألقاري ألكب Òمطلع ألعام ألقادم.
ألÓزمة ألتي تسسمح له بتجاوز مرحلة ألفرأغ ألتي مّر بها وسسيشسرف أ أ
نبيلة بوقرين
اأ’لوان الوطنية ‘ البطولة اأ’فريقية
إاضض- -اف- -ة إا ¤ت- -رق- -ي- -ة ال- -ري- -اضض -ة ‘
سضنة .»2019
ا÷زائر تنفيذا للمخطط اÿماسضي،
أاك -د أان دائ -رت -ه ال -وزاري-ة ت-ت-اب-ع ع-ن كما تطّرق الوزير إا ¤العمل الكبÒ
وأا“نى أان يكون اإ’سضتغÓل الكامل
ق -رب ك -ل اŸسض -ت -ج -دات اŸت -ع -ل -ق -ة الذي يقوم به الطاقم الفني قائÓ
م -ن ط -رف اإ’–ادي -ات وال -راب-ط-ات
بـ»اÿضضر» وهم واثقون من قدرات «اŸنتخب الوطني يشضرف عليه طاقم
واأ’ندية على اŸسضتوى الوطني ،أاما
ال -ط -اق-م ال-ف-ن-ي ب-ق-ي-ادة راب-ح م-اج-ر ف -ن -ي ل -ه اÈÿة وال -ت -ج -رب -ة ب -ق-ي-ادة
اŸشضاريع الكÈى اأ’شضغال تسض Òفيها
ق -ائ « Ó-اإ’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك-رة اŸدرب راب -ح م -اج -ر وه -م ي-ق-وم-ون
بوتÒة متسضارعة ولدينا أامل كب‘ Ò
القدم تقوم بعمل كب Òبقيادة خ Òبعمل كب Òحتى تكون النتائج القادمة
تسض -ل -ي -م-ه-ا ‘ اآ’ج-ال اّÙددة وق-د
ال -دي -ن زطشض -ي ،سض -واء ف -ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق إاي -ج -اب -ي -ة إان -ط Ó-ق -ا م -ن اŸب-اري-ات
تكون ‘ سضنة  ،2018لتدعيم حضضÒة
باŸنتخب أاو بالفرق التي تنشضط ‘ ال -ودي -ة ال -ت -ي ب -ر›ه -ا ح -ت -ى ي -ع -ود وإاع -ت -زاز ل -ن -ا ،ودل -ي -ل ع-ل-ى ال-تسض-ي ÒاŸرافق الرياضضية ÿدمة الرياضضة
البطولة الوطنية وفقا إ’سضÎاتيجية الفريق إا ¤مسضتواه ا◊قيقي ويسضعد ال -راشض -د وت -ط-ب-ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي ا÷زائرية».
ﬁكمة من أاجل الرفع من مسضتوى ا÷مهور ا÷زائري ونحن كلنا ثقة ج -اءت ‘ ب -رن -ام -ج ف -خ -ام -ة رئ -يسس تطّرق ولد علي إا ¤مشضاركة اأ’ندية
اللعبة والنتائج على حّد سضواء ،ولهذا ‘ عمل الطاقم الفني واŸسضؤوولي Úا÷م- -ه- -وري -ة السض -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز ا÷زائ- -ري -ة ‘ اŸن -افسض -ة ال -ق -اري -ة،
ل-دي-ن-ا ال-ث-ق-ة ال-ك-املة ‘ اŸسضؤوولي Úعلى رأاسس اإ’–ادية ومسضتعدين من ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-تشض-ج-ي-ع ك-ل ال-ري-اضض-ي Úوق- - -ال ‘ ه- - -ذا الشض- - -أان «اأ’ن- - -دي- - -ة
واŸسضÒي Úل -ت -ق -د Ëاأ’فضض -ل ل -ك-رة أاجل تقد ËاŸسضاعدة الÓزمة».
وال- - -ع- - -م- - -ل ع- - -ل- - -ى ت- - -ط- - -وي - -ر ك - -ل ا÷زائ- -ري- -ة –ّصض- -لت ع- -ل- -ى ن -ت -ائ -ج
اإ’ختصضاصضات وليسس فقط كرة القدم مشضّرفة ‘ اŸنافسضة القارية حيث
القدم ‘ اŸسضتقبل بحول الله».
«الدولة ا÷زائرية وّفرت كل
وال -ن -ت -ائ -ج ال -ت -ي ع -اد ب -ه -ا ع -ن -اصض-ر “ّك -ن ال-وف-اق م-ن ال-ف-وز بسض-داسض-ي-ة،
أاضضاف الرجل اأ’ول على رأاسس قطاع
اإلمكانيات»
اŸصض- -ارع- -ة اŸشضÎك -ة وال -دراج -ات شض -ب -اب ب -ل -وزاداد ه -و اآ’خ -ر –صض-ل
الشضباب والرياضضة ‘ ذات السضياق:
ن
ع
،
ق
ا
ي
ض
س
ل
ا
كشضف ولد علي ‘ ذات
ع - -ل - -ى الصض - -ع - -ي - -د ال - -ق - -اري ث- -م- -ار ع -ل -ى ن -ت-ي-ج-ة م-ق-ب-ول-ة أام-ا م-ول-ودي-ة
«اŸسض- -ؤوول- -ون ع -ل -ى رأاسس اإ’–ادي -ة
وّفروا ا’مكانيات للمنتخب الوطني العمل الكب Òالذي تقوم به دائرته اÛه- -ودات ال- -ت- -ي ي- -ق- -وم ب- -ه -ا ك -ل ا÷زائ- - -ر ن- - -ع- - -تÈه- - -ا ›رد ت - -ع،Ì
من أاجل التحضض Òكما يجب لقادم من أاجل توف Òكل اإ’مكانيات لكل اŸسضÒي -ن ،وسض-ي-ك-ون دع-م-ا إاضض-اف-ي-ا وب-إام-ك-ان-ه-ا ال-ت-دارك وقدم الÓعبون
اإ’خ- -تصض- -اصض- -ات ‘ ق- -ول- -ه «ال -دول -ة
م -ا ع -ل -ي -ه -م وأا“ن -ى أان –ق -ق ه -ذه
اŸواعيد الرسضمية سضواء من ناحية ا÷زائ - -ري - -ة وف- -رت ك- -ل ال- -وسض- -ائ- -ل مسضتقب ‘ Óكل اÛا’ت».
أاما عن اŸشضاريع الكÈى قال الوزير :ال -ف -رق ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب-ي-ة ‘ ل-ق-اءات
الÎبصض -ات أاو اإ’م -ك -ان -ي-ات اŸادي-ة،
والفريق الوطني قادر على التدارك واإ’مكانيات لكل الرياضضات وبدليل «اإ’‚ازات التي نسضتلمها ‘ ﬂتلف العودة لتمر إا ¤الدور القادم وتشضّرف
أ’نه Áلك ›موعة متكاملة وقوية أان ا÷زائر إاحتضضنت مؤوخرا كأاسس الو’يات حيث يتعلّق اأ’مر بالهياكل ال- -ك- -رة ا÷زائ- -ري- -ة ع -ل -ى الصض -ع -ي -د
و’ع- - -بÎﬁ Úف Úوسض- - -يشضّ- - -رف- - -ون ال-ع-ا ⁄ل-ل-م-ب-ارزة وال-بطولة اأ’فريقية الرياضضية والشضبانية سضتدعم القطاع ،القاري».
ل -ل -ب -ادم -ي -ن -ت -ون ،ح -يث ي -ع -ت Èف -خ-ر

مليك عسسلة لـ «ألشسعب»:

اŸنتخب السسعودي يطلب مواجهة «اÿضسر» وديا اسستعدادا للمونديال «اŸواجهات الودية مهّمة و“نح الثّقة لÓعب»Ú

مازألت ألعروضص تتهاطل على أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم من عدة منتخبات تريد موأجهة «أÿضسر» وديا ،حيث يريد
أŸن-ت-خب ألسس-ع-ودي م-وأج-ه-ة أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ودي-ا ‘ ت-اري-خ أل-ف-ي-ف-ا أل-ذي سس-ي-ك-ون ق-ب-ل أن-طÓ-ق م-ونديال روسسيا ،فيما أكدت
لردنية بر›ة موأجهة ودية شسهر أكتوبر أŸقبل.
أل–ادية أ أ
عمار حميسسي

«ألفريق ألوطني سسيعود بقّوة مسستقب»Ó

أّك- -د ح- -ارسص م- -رم- -ى شس- -ب- -ي- -ب- -ة
أل -ق -ب -ائ-ل م-ل-يك عسس-ل-ة ‘ ح-وأر
خ - -اصص ÷ري - -دة «ألشس- -عب» ،أن
أŸب- -اري- -ات أل -ودي -ة ج -د م -ه -م -ة
ل- -ل- -ف- -ري- -ق أل- -وط- -ن- -ي ‘ أل -فÎة
أل -ق -ادم -ة م -ن أج -ل إأع -ادة ب -عث
روح أÛموعة من جديد حتى
ي- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن –ق- -ي- -ق ن -ت -ائ -ج
إأيجابية ‘ أ÷ولت ألقادمة من
ألتصسفيات أŸؤوهلة لبطولة أ·
لن ألثقة عامل
أفريقيا  2019أ
م -ه -م ج-دأ لÓ-ع-ب Úوت-أات-ي ع-ن
ط-ري-ق أل-ل-ق-اء ف-ي-م-ا ب-ي-ن-هم بعد
م- -رح -ل -ة أل -ف -رأغ أل -ت -ي م -ر ب -ه -ا
أŸن -ت -خب خ -اصس -ة ب -ع-د فشس-ل-ه ‘
ألوصسول إأ ¤مونديال روسسيا.
حاورته :نبيلة بوقرين

ب ÚاŸنتخب Úهو الثا Êمن نوعه
‘ تاريخ كرة القدم ب Úالبلدين.
وق - - -ال اŸسض - - -ؤوول اإ’ع Ó- - -م- - -ي
ل- -ل -م -ن -ت -خب اأ’رد Êاأ’ول ل -ك -رة
القدم ﬁمد العياصضرة ‘ اتصضال
ه - -ات - -ف - -ي م - -ع وك - -ال - -ة ا’ن- -ب- -اء
ا÷زائ - - - -ري- - - -ة« :ا’–اد ا’ردÊ
راسضل ا’–ادية ا÷زائرية لكرة
ال -ق-دم ال-ت-ي واف-قت ع-ل-ى إاج-راء
اللقاء الودي مبدئيا».
وسض -ي -ت-م ضض-ب-ط ك-ل ا’م-ور ‘
ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة حسضب ال-ع-ياصضرة
ال- -ذي ق -ال« :اأ’م -ر م -ازال ق -ي -د
ال-ب-حث وال-دراسض-ة ح-ال-ي-ا وتندرج
ضض - -م - -ن خ - -ط - -ة ا’–اد ا’ردÊ
إ’ع- - - -داد و–ضض ÒاŸن- - - -ت- - - -خب
لÓ-سض-ت-ح-ق-اق-ات ال-ق-ادم-ة خاصضة
منها اŸنافسضات النهائية لكأاسس
آاسض - -ي - -ا اŸق - -ررة ب - -داي- -ة ال- -ع- -ام
القادم».
ونّ- -وه ال- -ع- -ي- -اصض- -رة ب- -اŸن -اسض -ب -ة

بقلم  :حامد حمور

«نثق ‘ عمل الفاف والطاقم الفني»

لردنية تؤوّكد بر›ة موأجهة ودية أكتوبر أŸقبل
أل–ادية أ أ

كشضف عادل عزت رئيسس اإ’–اد
السض- - - -ع- - - -ودي ع - - -ن الÈن - - -ام - - -ج
Óخضضر» السضعودي
التحضضÒي «ل أ
اسضتعدادا Ÿونديال روسضيا ،2018
حيث طلبت اإ’–ادية السضعودية
مواجهة اŸنتخب الوطني وديا.
وقال عزت« :انتهينا “اما من
وضضع الÈنامج اإ’عدادي لكأاسس
العا ⁄أاين سضيكون ع 5 Èمراحل،
وان- -ت -ه -ي -ن -ا م -ن اŸرح -ل -ة ا’و¤
وب -ع -ده -ا سض -ن -واج -ه أاوك-ران-ي-ا ‘
إاسض-ب-ان-ي-ا وسض-ن-واج-ه ب-ل-ج-يكا على
أارضض -ه و‘ ت -اري -خ ال -ف -ي-ف-ا ال-ذي
يسض - -ب - -ق اŸون - -دي- -ال سض- -ن- -واج- -ه
فنزوي Óأاو ا÷زائر أاو اليونان».
وعن إامكانية مواجهة اŸنتخب
ال- -وط- -ن- -ي ق- -ال ع -زت« :ال -ط -لب
م -وج -ود ل -دى ا’–اد ا÷زائ-ري
ال - -ذي سضÒد ع - -ل- -ي- -ن- -ا ‘ اأ’ي- -ام
اŸقبلة من اجل انهاء اجراءات
ت- -ن- -ظ- -ي -م اŸب -اراة ،وأاع -ت -ق -د أان
مواجهة اŸنتخب ا÷زائري أامر
جيد لÓسضتعداد ا÷يد للمونديال
بالنظر ا ¤خÈة ’عبيه ‘ مثل
هذه اŸواعيد الكÈى».
من جهته أاعلن ا’–اد اأ’ردÊ
لكرة القدم عن إاقامة مباراة ودية
Ÿن - -ت - -خ- -ب- -ه- -ا اأ’ول م- -ع ن- -ظÒه
ا÷زائ -ري خ Ó-ل شض -ه -ر أاك -ت -وب-ر
ال -ق -ادم ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصض-م-ة ‘
إاط - -ار –ضضÒات- -ه ل- -ل- -م- -واع- -ي- -د
الرسضمية اŸقبلة.
وأاّك- - -د اŸسض - -تشض - -ار اإ’ع Ó- -م - -ي
’–اد ال- - - - -ك- - - - -رة اأ’رد Êأا›د
اÛا‹ أان اŸسض - - - - - - - - - - - - - - - -ؤوولÚ
ا÷زائ- -ري Úأاب- -دوا م- -واف -ق -ت -ه -م
اŸبدئية على إاجراء اللقاء الودي

«عبقرية» ..وأناقة

ألهادي ولد علي لـ «ألشسعب»:

لذلك ،فإان بعضس الÓعب ÚاÎÙف ‘ Úأاوروبا
قد يعودون ا ¤التشضكيلة الوطنية Ãناسضبة هذه
اŸق-ابÓ-ت ال-ودي-ة ال-ت-حضضÒي-ة ،خ-اصض-ة سض-فيان
فغو‹ الذي اسضتعاد مسضتواه ‘ البطولة الÎكية
وقد يفيد التشضكيلة من عديد النواحي.
وكان اŸدير التقني الوطني قد صضّرح ‘ بحر
هذا اأ’سضبوع أاننا ’ Áكننا ا’سضتغناء عن ’عبينا
ال -ذي-ن ت-كّ-ون-وا ‘ أاوروب-ا ب-ال-ن-ظ-ر Ÿسض-ت-واه-م و
ت -ك -وي -ن -ه -م اŸمّ-ي-ز .ل-ذلك ،ف-إان ا’سضÎات-ي-ج-ي-ة
اŸت -ب -ع -ة ه -ي ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى أاحسض-ن الÓ-ع-بÚ
ا÷زائري Úأاينما كانوا من أاجل تشضكيلة منتخب
وطني قوي ،مع منح الفرصضة لÓعب ÚاÙليÚ
بشضكل أاك ’ ،Èسضيما وأان بعضس اŸواهب أاثبتت
وجودها ،و’بد من إاعطائها الفرصضة لكي تتطور
أاك Ìوتقدم الكث Òللنخبة الوطنية.

Ãسض- -ت- -وى «اÿضض -ر» ق -ائ  Ó-ب -أان
مسض- -ت- -وى الÓ- -ع -ب Úا÷زائ -ريÚ
«ك- -ب Òج- -دا ل- -يسس ف- -ق- -ط ع- -ل -ى
اŸسض -ت-وي Úال-ع-رب-ي وال-ق-اري ب-ل
ع -اŸي -ا وا’ح -ت -ك -اك ب-الÓ-ع-بÚ
ا÷زائ -ري Úرائ-ع وي-ق-دم إاضض-اف-ة
ح-ق-ي-ق-ي-ة لÓ-ع-ب Úاأ’ردن-ي Úم-ن
ا÷وانب ال - -ت- -ق- -ن- -ي- -ة وال- -ف- -ن- -ي- -ة
والتنافسضية».
و“نّ-ى إاج-راء اŸواج-ه-ة ف-ع-ل-يا
حيث قال« :بر›ة مقابلة ودية
مع نظÒه ا÷زائري قبيل كأاسس
آاسض - -ي - -ا إاضض - -اف - -ة إا ¤ع - -دد م - -ن
ال -ل -ق -اءات ال -ودي -ة اأ’خ-رى ال-ت-ي
سض - -ي - -خ- -وضض- -ه- -ا اأ’ردن- -ي- -ون م- -ع
م- - -ن- - -ت- - -خ - -ب - -ات ت - -ونسس والصضÚ
واأ’ورغواي ‘ إاطار خطة عمل
ﬁك- - - -م- - - -ة م- - - -ن أاج - - -ل –سضÚ
ال -تصض -ن -ي -ف ال -ع -اŸي ل-ل-م-ن-ت-خب
اأ’رد Êالذي يحتل حاليا اŸرتبة
الـ .»113

وكان التونسضي با◊سضن مالوشس
قد ع Úسضبتم ÈاŸاضضي مديرا
ف -ن -ي-ا ج-دي-دا ل-ل-م-ن-ت-خب اأ’ردÊ
ورأاى ا–اد ال- -ك- -رة ‘ ت- -واج -ده
على رأاسس منتخب اْ’ردن إاضضافة
نوعية تنعكسس إايجاباً على تطوير
اللعبة قياسضًا Ãا يحظى به من
خÈات مÎاكمة على امتداد نحو
 40عاماً».
وكانت «الفاف» قد كشضفت عن
ب -رن-ام-ج اŸن-ت-خب لشض-ه-ر م-ارسس
حيث يخوضس اŸنتخب الوطني
م- -ب- -ارات Úودي- -ت Úأام -ام ك -ل م -ن
تانزانيا يوم  22مارسس Ãلعب 5
ج-وي-ل-ي-ة ب-ا÷زائ-ر وإايران بتاريخ
 27من نفسس الشضهر Ãدينة غراز
النمسضاوية.
و– ّسضبا لهذين اللقاءين الوديÚ
ي- - -دخ- - -ل «اÿضض - -ر» ‘ ت - -ربصس
–ضضÒي Ãرك -ز سض-ي-دي م-وسض-ى
من  19إا 27 ¤مارسس القادم.

❊ ألشس- -عب :ك- -ي -ف ت -ع ّ-ل -ق ع -ل -ى
م-وأج-ه-ة أل-ف-ري-ق أل-وط-ن-ي ل-كل
من تانزأنيا وإأيرأن وديا؟
❊❊ مليك عسضلة :اŸباريات الودية
ج -د م-ه-م-ة ‘ ه-ذه ال-فÎة ب-ال-نسض-ب-ة
للفريق الوطني أ’نها فرصضة بالنسضبة
للطاقم الفني بقيادة اŸدرب ماجر
للوقوف على مسضتوى التشضكيلة التي
سض -ي -ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا ،و‘ ن-فسس ال-وقت
تسضمح له بتصضحيح اأ’خطاء اŸاضضية
لتفاديها ‘ اŸواجهات الرسضمية Ãا
أان ت-ن-زان-ي-ا وإاي-ران م-ن-ت-خ-ب-ان ق-ويان
وي-ل-ع-ب-ان ك-رة ن-ظ-ي-ف-ة Ãسضتوى عا‹
رغم إاختÓف طريقة اللعب بالنسضبة
ل -ل -ف -ري-ق Úإا’ أان-ه-ا ن-ق-ط-ة إاي-ج-اب-ي-ة
Œعل اŸدرب يعتمد عدة خطط من
الناحية التكتيكية.
لم -ور أل-ت-ي ي-جب أن
❊ م -ا ه -ي أ أ
يرّكز عليها أŸدّرب؟
❊❊ اŸدّرب لديه خÈة وŒربة وهو
إاسض -م م -ع -روف ‘ السض -اح-ة ال-ك-روي-ة

الدولية والوطنية ،ولهذا أاعتقد أانه
على دراية تامة Ãا يجب إاتباعه ‘
الفÎة القادمة ومن دون شضك سضÒكز
ع -ل -ى ك -ل ا÷وانب ،خ -اصض -ة ال -ع -م-ل
ا÷م -اع-ي وال-ت-ك-ت-ي-ك-ي Ãا أان أاغ-لب
ال Ó-ع -ب Úج -اه -زي-ن ب-دن-ي-ا أ’ن-ن-ا ‘
مرحلة العودة من اŸوسضم الكروي
حتى يكون تناسضق ب Úالعناصضر فوق
اŸيدان خÓل ا÷و’ت القادمة من
ال -تصض -ف -ي -ات اŸؤوه -ل -ة ل -ب -ط-ول-ة أا·
أافريقيا .2019
❊ ه- -ل ت- -ع- -ت- -ق- -د أّن أل ّ-ل -ق -اءي -ن
سسيخدمان أŸنتخب بعد مرحلة
ألفرأغ ألتي مّر بها مؤوّخرأ؟
❊❊ أاك - -ي - -د ف- -إاّن اŸواج- -ه- -ت Úج- -د
م -ه -م -ت Úسض-واء ضض-د ت-ان-زان-ي-ا أ’ن-ه-ا
م- -ن -ت -خب أاف -ري -ق -ي ون -ح -ن ن -حضض -ر
ل -ل-ب-ط-ول-ة اأ’ف-ري-ق-ي-ة أاو ضض-د إاي-ران،
واأ’هم من ذلك هو الفوز بهما حتى
تعود الثقة لÓعب Úوروح اÛموعة
ب -ع -د م -رح -ل -ة ال -ف-راغ ال-ت-ي م-ر ب-ه-ا
اŸن -ت -خب م -ن ق -ب -ل ،وع-دم ال-ت-أاه-ل
Ÿونديال روسضيا  2018كان له أاثر
على نفوسس اÛموعة ،ولهذا تعد
اŸواجهات الودية مهمة لكي يقف
ال- -ف- -ري- -ق ك- -ل اأ’خ- -ط- -اء السض- -اب -ق -ة

ويتفادها مسضتقب Óومن جهة أاخرى
ل - -ت - -ق - -وي - -ة ال - -ل - -عب ا÷م- -اع- -ي بÚ
الÓعب.Ú
❊ ه-ن-اك ع-دة م-ن-ت-خبات أخرى
ترغب ‘ موأجهة أ÷زأئر على
لردن،
غ - - -رأر ألسس - - -ع- - -ودي- - -ة ،أ أ
لروغوأي..ما رأيك ‘ ذلك؟
أ أ
❊❊ ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي ق -وي وÁلك
›م -وع -ة م -ت-م-اسض-ك-ة ،وسض-ب-ق ل-ه أان
برهن على ذلك من قبل ،ولهذا ’
يوجد غريب ‘ اأ’مر عندما ترغب
اŸنتخبات اأ’خرى ‘ مواجهته وكل
م -ن السض -ع -ودي-ة ،اأ’ردن واأ’روغ-واي
فرق قوية وتلعب كرة جيدة ،ما يعني
أاننا سضنسضتفيد كثÒا منهم ‘ حال
لعبنا معهم ،وكلما لعب اÿضضر عدد
كب Òمن اŸباريات الودية يكون ‘
صضا◊ه مثلما سضبق ‹ القول ،وهي
ف -رصض -ة ل -ل -ط -اق -م ال -ف -ن -ي م -ن أاج-ل
Œريب عدة خيارات تكتيكية ومنح
ال -ف -رصض -ة ل -ك -ل ال Ó-ع -ب Úب -ال -ل -عب،
وإاظهار قدراتهم Ãا فيهم اأ’سضماء
ا÷ديد.
ن ألفريق ألوطني
❊ هل تعتقد أ ّ
Œاوز م -رح-ل-ة أل-ف-رأغ أل-ت-ي مّ-ر
بها؟
❊❊ اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ق -ادر ع-ل-ى
العودة بقوة ‘ اŸسضتقبل واŸباريات
ال-ودي-ة ف-رصض-ة سض-ان-ح-ة ل-ل-تأاكيد على
Œاوز مرحلة الفراغ ،وهذه هي كرة
القدم ولكن على الÓعب ÚاسضتغÓل
اأ’م- -ور ك- -م- -ا ي- -جب وت- -ط- -ب- -ي -ق ك -ل
التعليمات واإ’رشضادات التي يقدمها
اŸدرب Ãا أان تواريخ الفيفا ليسضت
كثÒة ،فإان من الضضروري اسضتغÓلها
كما يجب بالنظر إا ¤أاهميتها من
ال -ن -اح -ي -ة ال -بسض -ي-ك-ول-وج-ي-ة وف-رصض-ة
ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى روح اÛم-وع-ة أ’ن
الفريق الوطني عائلة واحدة وسضيعود
بقوة مسضتقب.Ó

علي فرقا Êلـ «ألشسعب» :

«اللعب أامام تنزانيا ،إايران والÈتغال مفيد إلعادة بناء روح اÛموعة »

أك-د «ع-ل-ي ف-رق-ا »Êب-أان أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ي-ت-وأج-د ‘ فÎة أن-ت-ق-ال-ي-ة وم-ن أŸه-م أسس-ت-غÓ-ل ت-وأريخ ألفيفا
وبر›ة مباريات ودية  ،كما –دث عن أمور أخرى ‘ هذأ أ◊وأر.
ألتجمع سسيسسمح للناخب ألوطني
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
لسس - -م- -اء
م - -ن أن - -ت - -ق - -اء ب - -عضص أ أ
ألشسعب  :أŸنتخب ألوطني مقبل على
لول ؟
لتدعيم أŸنتخب أ أ
موأجهت Úوديت ÚخÓل تربصص شسهر
أام- -ر ج- -ي- -د أان ي- -ع- -ت -ن -وا ب -ال Ó-ع -بÚ
مارسص أمام تنزأنيا وإأيرأن ؟
اÙل- -ي Úال- -ذي- -ن ه -مشض -وا ك -ثÒا ‘
ع-ل-ي ف-رق-ا : Êح-ال-ي-ا ن-ت-واج-د ‘
السض-ن-وات اأ’خÒة ،وإاع-ط-ائ-ه-م ق-ي-م-ة
فÎة انتقالية ،بعد اŸواجهت Úاللتان
أ’ن ه -ن -اك ’ع -بﬁ Úل -يÁ Úك -ن-ه-م
خ -اضض -ه -م -ا ال -ن -اخب ال -وط -ن-ي «راب-ح
تدعيم اŸنتخب الوطني اأ’ول على
ماجر» وطاقمه ،حيث تعادل اÿضضر
اأ’ق- -ل ه- -ن- -اك م- -ن Áك- -ن أان ي- -ك -ون
ضض -د ن -ي -جÒي -ا وب -ع -ده -ا ف-ازوا ع-ل-ى
مدعوا ‘ قائمة ’ 23عبا ،تربصضات
إافريقيا الوسضطى ،أاعتقد بأان تنزانيا
وإايران منافسضÎﬁ Úم ،ÚاŸنتخب الÓعب ÚاÙلي Úسضتجعلهم يعملون اŸسضتوى مع كبار إافريقيا ،صضحيح أان
ال-ت-ن-زا Êم-ن-ت-خب م-ت-وسض-ط من حيث وتسض-م-ح ل-ل-ن-اخب ال-وط-ن-ي ك-ي ي-عطي ال-ل-عب ضض-د م-ن-ت-خ-ب-ات إاف-ري-ق-ي-ة أامر
اŸسض -ت -وى وم -ن -ت -خب إاي-ران م-ن-ت-خب الÓ- -ع- -ب Úمشض- -روع ل- -ع- -ب- -ه ،ك- -م -ا أان مفيد خصضوصضا لÓعب ÚاÎÙف،Ú
‡ت- -از ول -دي -ه ل -عب ج -م -ي -ل وسض -ري -ع الÎبصض- -ات م- -ع الÓ- -ع- -ب ÚاÙل -ي Úل -ك -ن اأ’ه-م ع-ن-د م-واج-ه-ة اŸن-ت-خب
وÁلك مسضتوى ’ بأاسس به وهو متأاهل تسضمح للطاقم الفني لوضضع قائمة من اإ’يرا ÊوالÈتغا‹ هو اللعب خارج
إا ¤نهائيات كأاسس العا ،⁄وبعدها ‘ الÓ- -ع -ب Úال -ذي -ن Áك -ن -ه -م ت -دع -ي -م ال-دي-ار وأام-ام م-ن-ت-خ-ب-ات م-ون-دي-ال-ية،
تواريخ الفيفا ’حقا سضنواجه الÈتغال اŸنتخب اأ’ول ‘ أاي وقت ،خصضوصضا وهذه مباريات مفيدة من أاجل إاعادة
رسضميا الذي هو منتخب غني عن كل م -ع ق -ل -ة ت -واري -خ ال -ف-ي-ف-ا ال-ت-ي –رم ب - -ن - -اء روح اÛم- -وع- -ة الضض- -ائ- -ع ‘
ت -ع -ري -ف وÁلك أارم -ادة م -ن ال-ن-ج-وم ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي م -ن ج -م -ع ك -ام -ل اأ’شضهر اŸاضضية وكي نقيسس مسضتوانا
العاŸي ،Úوهناك عديد اŸنتخبات تعداده ،ومن اŸهم أان نعطي الÓعب م -ع اŸسض-ت-وى ال-ع-ا‹ وال-ع-اŸي ،ل-ك-ن
التي اقÎحت على اŸنتخب الوطني اÙل -ي ت -لك ال -ث -ق -ة ول -و أان ا÷م-ي-ع ع- - -ن- - -د اقÎاب خ - -وضس اŸب - -اري - -ات
لعب مواجهات ودية ،وخÓل كل هذا يعرف بأان فارق اŸسضتوى كب Òب Úال- -تصض- -ف- -وي- -ة ل- -ك- -أاسس أا· إاف -ري -ق -ي -ا
ال-وقت ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ي-ت-اب-ع أاخبار الÓعب ÚاÙلي ÚواÎÙف Úنظرا والتحضضŸ Òنافسضة كأاسس أا· إافريقيا
ال Ó-ع -ب ÚاÙل -ي Úوي -ع -اي -ن -ه -م ع-ن ل- -وج- -ود ع -دة ع -وام -ل ،وأان ال -ف -ري -ق هنا يجب على ا’–ادية أان تÈمج
ط- -ري- -ق اŸواج- -ه -ات اŸن -ق -ول -ة ع Èالنموذجي ’ Áكن أان يكون فيه عدد ع- -ل- -ى اأ’ق- -ل م- -واج -ه -ت Úودي -ت‘ Ú
التلفزيون وع Èتنقله إا ¤اÓŸعب ك -ب Òم -ن ال Ó-ع -ب ÚاÙل -ي ،Úل -ك -ن إاف -ري-ق-ي-ا وب-ال-ق-رب م-ن م-ك-ان إاج-راء
رف -ق -ة مسض -اع-دي-ه «إاي-غ-ي-ل» و»م-ن-اد» ،ي- -جب ا’ج- -ت -م -اع ب -ه -م دوري -ا ح -ت -ى الدورة ،خصضوصضا أاننا نعلم بأان قانون
نسضتغلهم ‘ وقت ا◊اجة.
الفيفا يقول بأانه على اأ’ندية تسضريح
وسضتكون تربصضات للمنتخب اÙلي
ل
و
ق
ي
ن
ا
«م -اج -ر» ‘ ك -ل م -رة ك
’ع-ب-ي-ها  15ي -وم -ا ق -ب-ل ان-طÓ-ق أاي
وقد تتخللها مباريات ودية لÓعبÚ
اÙلي Úخارج تواريخ الفيفا ،أاعتقد ب- -أان- -ه ي- -جب ع- -ل -ي -ن -ا أن ن -ف -رضص م -وع -د ق -اري وه-ي ال-فÎة اŸن-اسض-ب-ة
ب -أان ب -رن -ام -ج اŸن -ت -خب ’ ب -أاسس ب-ه ،أن -فسس -ن -ا ‘ إأف-ري-ق-ي-ا ون-ل-عب ضس-د ل- -ل -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ل -ل -ت -حضض Òج -ي -دا
وللحكم على اŸنتخب الوطني يجب منتخبات أفريقية ،هل تظن بأان ل -ن -ه -ائ -ي-ات ك-أاسس أا· إاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي
أان ن - -ن - -ت - -ظ - -ر اŸواج- -ه- -ات ال- -ودي- -ة م- - -وأج- - -ه - -ة إأي - -رأن وألÈت - -غ - -ال سضنتأاهل إاليها من دون شضك.
وال-رسض-م-ي-ة ال-تصض-فوية اŸؤوهلة لكأاسس سسيكون مفيدأ لتحضس Òتصسفيات أ÷م-ي-ع ي-ن-ت-ظر قائمة ألÓعبÚ
كأاسص أ· إأفريقيا ؟
أŸدع-وي-ن ل-لÎبصص أŸق-ب-ل ،ألتي
أا· إافريقيا ،ونشضاهد كيف يتصضرف
خ
ي
ر
ا
و
ت
ل
غ
ت
ض
س
ن
‘ السض -اب -ق  ⁄ن -ك -ن
فيها أحتمال كب Òغياب ألثنائي
الÓعبون فوق أارضضية اŸيدان حتى
الفيفا ،اآ’ن ‘ شضهر مارسس سضنواجه «ف- -غ- -و‹» و»م- -ب- -و◊ي» أل- -ل -ذأن
نحكم عليهم.
ق-ب-ل ت-ربصص شس-ه-ر م-ارسص أŸقبل اŸن -ت -خب ال -ت -ن-زا Êوب-ع-ده سض-ن-واج-ه ي - -ت - -وأج - -دأن ح- -ال- -ي- -ا ‘ أحسس- -ن
سس-ي-ك-ون ه-ن-اك تربصص للمنتخب إاي -ران وم -ن -ت -خب إاي -ران ه-و م-ن-ت-خب مسستوياتهما ؟
أÙل- - -ي ،ه- - -ل ت- - -رون ب- - -أان ه - -ذأ آاسض - -ي - -اوي وت - -ق- -ري- -ب- -ا ه- -و ‘ ن- -فسس «ف -غ-و‹» قضض-ي-ت-ه اسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة –دث

يا زمان
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وقال أامورا  ⁄تكن ‘ صضا◊ه ،حÚ
قال بأان ا’–ادية قامت بخطأا ‘
اخ -ت -ي -ار ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ،ل-يسس م-ن
صضÓحيات أاي ’عب انتقاد اŸدرب
أاو ا◊ديث عنه مهمة الÓعب فوق
أارضضية اŸيدان وما يقدمه Ÿصضلحة
اŸنتخب الوطني أ’نه –ت تصضرفها
‘ ال- -وقت ال -ذي ي -ح -ت -اج -ه ال -ن -اخب
ال- -وط- -ن- -ي ’ أاك Ìو’ أاق- -ل ،ك -م -ا أان -ه
–دث عن زمÓئه وهو ما يكون خلق
ب -عضس اŸشض -اك -ل وسض-ط اÛم-وع-ة ،
اآ’ن اŸدرب ” اسضتبداله من قبل
ا’–ادي - -ة وه - -ي ال - -ت - -ي ت - -ت - -ح- -م- -ل
مسض -ؤوول -ي -ت -ه -ا ،ح -ت -ى ول -و أان ال -ثÓ-ث
م -درب Úال -ذي-ن م-روا ع-ل-ى ال-ع-ارضض-ة
ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب الوطني قبل تعيÚ
«م -اج -ر» ه -م ﬂط-ئ-ون ‘ ت-ع-ي-ي-ن-ه-م
وكان ﬁقا فيما قاله ،وهنا اÿطأا
تتحمل مسضؤووليته ا’–ادية السضابقة
وا◊ال-ي-ة ،ل-ك-ن ت-ب-ق-ى م-ه-م-ة الÓعب
ف -وق اŸي -دان وع -دم ال -ت -ع -ل -ي-ق ع-ل-ى
قرارات اŸسضؤوول ، Úوهذا اأ’مر ’
ي -ت -ق -ب -ل -ه أاح -د و ⁄يصض -ادف-ن-ي ط-ي-ل-ة
مسضÒتي الكروية ،اآ’ن «فغو‹» عاد
إا ¤مسض -ت -واه اŸع -ه -ود ‘ ت -رك -ي-ا ه-و
’عب ج -ي -د وÁلك شض -خصض -ي-ة ،ي-جب
وضض- -ع ال -ن -ق -اط ع -ل -ى ا◊روف م -ع -ه
والÓ-عب ﬂضض-رم ون-اضض-ج وسض-ي-ف-ه-م
رسضالة اŸدرب ،وبخصضوصس ا◊ارسس
«مبو◊ي»  ⁄يكن يلعب ‘ الفرق التي
حمل أالوانها وأاحيانا كان دون فريق
وكان يلعب أاسضاسضيا ‘ اŸنتخب‘ ،
ت -لك ال -فÎة ك -ان اأ’م -ر غ -ري -ب -ا ل-ك-ن
«مبو◊ي» كان ‘ كل مناسضبة يؤوكد
ب- - -أان- - -ه ح- - -ارسس ك- - -ب Òرغ- - -م ن - -قصس
اŸنافسضة ،اآ’ن لديه فريق وهو يلعب
أاسضاسضيا وأادى مباريات كبÒة ما جعل
الطاقم الفني Áنحه شضارة القيادة إاذا
يجب أان يعود للمنتخب ،وبعدها على
«ماجر» وطاقمه اختيار الرقم واحد،
لكن يجب أان يكون «مبو◊ي» موجودا
‘ الÎبصس اŸق - -ب - -ل م- -ع اŸن- -ت- -خب
إ’نصضافه وإاعطائه حقه.

يعّد من ب’ Úعبي وسضط اŸيدان اŸوهوب ‘ Úتاريخ الكرة ا÷زائرية ،إانه الÓعب
اأ’نيق فوق اŸيدان وخارجه جمال تلمسضا ،Êالذي أابدع ‘ مسضÒة ذهبية ‘
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة واŸن-ت-خب الوطني
وكذا Œربته ا’حÎافية الناجحة.
جمال تلمسضا Êمن مواليد  16أافريل
 ،1955ب - - -اŸدي- - -ة ل- - -عب م- - -ع ج- - -ي- - -ل
السض-ب-ع-ي-ن-ي-ات وال-ث-م-ن-ي-ن-ي-ات من القرن
اŸاضضي ،الذي كان يتمّيز باŸنافسضة
الشضديدة على اŸناصضب ‘ اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ،خ -اصض -ة ‘ وسض -ط اŸي -دان
ب -وج -ود ك -ل م -ن ب -ل -وم-ي ،م-زي-ا ،Êب-ن
بوثلجة ،خلو‘ ،بن شضيخ ...ووسضط كل
ه -ؤو’ء ال Ó-ع -بّ“ Úك -ن ت -ل-مسض-ا Êم-ن
كسضب مكان ‡ّيز ويعتÈه اıتصضون من ضضمن أافضضل الÓعب Úالذين حملوا
القميصس رقم  ‘ 10الكرة ا÷زائرية ،بالنظر Ÿوهبته الكبÒة باعتماده على
اŸراوغات ورؤوية جيدة للعب و“رير الكرة ا◊اسضمة إا ¤جانب الفعالية الكبÒة ‘
منطقة العمليات.
بدأا تلمسضا Êمشضواره الكروي بنادي أاوŸبي اŸدية ‘ الفئات الصضغرى ،قبل أان
ينتقل عام  1973اإ ¤الفريق الكب Òشضباب بلوزداد الذي بدأا معه مسضÒة ذهبية
امتدت إا ¤غاية  ،1979رغم أانه كان ’عبا شضابا إا’ أانه حجز مكانه ضضمن فريق
اأ’كابر إا ¤جانب ’عب Úكبار ...واختار الÓعب البارع ا’حÎاف بنادي رامسس
الفرنسضي ،اŸعروف بتفضضيله للعب الهجومي والفنيات ..لذا كان تلمسضاﬁ ‘ Êيط
مناسضب لتقد Ëامكانياته الكبÒة.
ومباشضرة بعد مونديال اسضبانيا  1982انتقل تلمسضا Êإا ¤نادي روان الذي لعب منه
Ÿدة موسضم ،Úوهنا عرف شضهرة كبÒة باختياره أاحسضن ’عب رقم  ‘ 10البطولة
الفرنسضية عام  ،1983حيث تأالق بشضكل ملفت لÓنتباه.
و–ّول تلمسضا Êإا ¤نادي تولون ‘ عام  1984و ⁄يلعب سضوى موسضم واحد وانتقل
إا ¤نادي ’شضو دو فون السضويسضري ..وعاد إا ¤فرنسضا من نادي كامب Òولعب أايضضا
لنادي ران وفيلكران ولوريون ،هذا النادي الذي أانهى فيهمشضواره الكروي عام
 .1990ولعب تلمسضا ÊمقابÓت كبÒة مع الفريق الوطني منذ عام  1982إا ¤غاية
 ،1985حيث شضارك ‘ مونديال اسضبانيا ،لكنه لعب حوا‹  20دقيقة ‘ مباراة
ا÷زائر ـ النمسضا عندما عّوضس فرقا ..Êوالكل أانذاك كان ينتظر أان يكون تلمسضاÊ
من ب ÚالÓعب Úالذين يلعبون كأاسضاسضي Úبالنظر إ’مكانياتهم الكبÒة.
وحمل تلمسضا Êقميصس «اÿضضر» ‘  17مناسضبة من بينها  9مقابÓت رسضمية‘ ،
ح Úأان مسضÒته ا’حÎافية عرفت مشضاركته ‘ الدرجة اأ’و ¤الفرنسضية ‘ 84
مباراة ،وخاضس  123مقابلة ‘ الدرجة الفرنسضية الثانية ضضمن اأ’ندية التي لعب لها
 ..وسضجل حوا‹  100هدف ‘ مشضواره الكروي لدى اأ’كابر.
وكل عشضاق «اللعب ا÷ميل» يتذكرون تلك «اللمسضة اŸمّيزة» للكرة من طرف
تلمسضا Êالذي كان يلعب بشضكل ‡تاز ‘ وسضط اŸيدان وكذا ‘ ا÷ناح اأ’يسضر
حيث كان يعطي اختيارات كثÒة للمدرب Úالذين أاشضرفوا على تدريبه على مسضتوى
اأ’ندية أاو الفريق الوطني.

زوبا لـ«ألشسعب»:

«لعب أاك Èعدد
من اŸباريات
الودية أامر إايجابي
Ÿعاينة الÓعب»Ú
ثّ- -م- -ن أل- -ن- -اخب أل -وط -ن -ي ألسس -اب -ق
ح -م -ي-د زوب-ا ‘ تصس-ري-ح لـ»ألشس-عب»
ب- -ر›ة م- -وأج- -ه -ت Úودي -ت Úأم -ام
ت -ن -زأن -ي -ا وإأي -رأن م -ؤوك-دأ أن إأج-رأء
أك Èعدد من أŸباريات ألودية أمر
ضس - - -روري م - - -ن أج- - -ل م- - -ع- - -اي- - -ن- - -ة
ألÓعب.Ú
عمار حميسسي
و ⁄يفوت زوبا الفرصضة ليؤوكد ان الهدف
م- -ن اŸب- -اري- -ات ال -ودي -ة ه -و ال -ت -حضضÒ
لÓسضتحقاقات اŸقبلة رغم ان ا÷ميع
يراهن على النتيجة التي تبقى ـ حسضبه ـ
هامشضية أ’ن الهدف اأ’سضمى هو –سضÚ
مسضتوى اŸنتخب خÓل الفÎة اŸقبلة.
وعاد زوبا للحديث عن ا÷هاز الفني
ا◊ا‹ الذي يبقى ـ حسضبه ـ ‘ حاجة إا¤
الدعم من اجل النجاح و طالب بضضرورة
ت -ف -ادي ال -ن -ق -د السض -ل -ب -ي ال -ذي ’ ي -ات-ي
بنتيجة.
اكد زوبا على اهمية مواجهتي تنزانيا
واي -ران ح -يث ق -ال «اأ’م -ر ا’ي-ج-اب-ي ان
ا÷هاز الفني ا◊ا‹ يريد بر›ة عدة
م -واج-ه-ات ودي-ة ب-غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن اسض-م
اŸنافسس ،رغم ان ا÷ميع احيانا ينتقد

اخ -ت -ي-ار ال-ت-ب-اري م-ع ب-عضس اŸن-ت-خ-ب-ات
ب -ح -ج -ة ضض-ع-ف مسض-ت-واه-ا ل-ك-ن-ه-ا ت-ب-ق-ى
م-ن-ت-خ-ب-ات وط-ن-ي-ة جديرة با’حÎام و’
ي -جب اغ-ف-ال ت-راج-ع مسض-ت-وى اŸن-ت-خب
الذي  ⁄يعد ذلك اŸنتخب القوي الذي
شضاهدناه ‘ كأاسس العا.»2014 ⁄
وعّدد زوبا اŸكاسضب من وراء اŸباريات
ال -ودي -ة ح -يث ق -ال« :ت -ن -زان -ي -ا م -ن-ت-خب
افريقي وايران منتخب مونديا‹ ومن
ا÷يد معرفة رد فعل الÓعب Úامام عدة
مدارسس كروية ﬂتلفة ،رغم ان اأ’هم
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ن-ا ه-و ال-ل-عب ام-ام م-ن-ت-خ-بات
اف -ري -ق -ي -ا ،ل -ك -ن ا’ن -ف -ت -اح ع-ل-ى ال-ع-ا⁄
وا’ح -ت -ك-اك Ãسض-ت-وى م-ن-ت-خ-ب-ات ك-بÒة
يبقى أامرا جيدا أ’نه يسضمح لك Ãعرفة
اŸسضتوى ا◊قيقي لÓعب Úويعيد الثقة
إاليهم ‘ حال –ّققت نتائج ايجابية».
وعاد زوبا للحديث عن ا÷هاز الفني
ا◊ا‹ حيث قال« :من الصضعب تقييم
ا÷هاز الفني الوطني ا◊ا‹ ،أ’نه مازال
‘ حاجة ا ¤مزيد من الوقت من اجل
فرضس منطقه وفرضس نهجه الفني على
الÓعب Úواعتقد انه مع مرور اŸباريات
اأ’مور سضتتضضح اك Ìويظهر من خÓل
النتائج اّÙققة ان كان ا÷هاز الفني
ا◊ا‹ يسضتحق الثقة التي وضضعتها فيه
ا’–ادية».
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لو ¤موبيليسس
ا÷ولة الـ 20للرابطة ا أ

داربي مث Òب« ÚاŸكرة» و«ا◊مراوة»

تسص-ت-ك-م-ل ال-ي-وم م-ب-اريات ا÷ولة الـ20
جه
للرابطة ا أ
لو ¤موبيليسس ،حيث تت ّ
لن- -ظ- -ار إا ¤م- -دي- -ن -ة ب -ل -ع -ب -اسس ال -ت -ي
ا أ
سص -ت -ح -تضص-ن قّ-م-ة ال-غ-رب ا÷زائ-ري بÚ
ا–اد ب-ل-ع-ب-اسس وم-ول-ودي-ة وه-ران ،فيما
يسصتقبل نادي بارادو شصبيبة السصاورة.
عمار حميسصي

ي-ط-م-ح م-ول-ودي-ة وه-ران ’سس-ت-غÓ-ل م-واج-ه-ة
ا–اد بلعباسش من اجل –قيق نتيجة ايجابية
وا◊فاظ على وصسافة الÎتيب رغم صسعوبة
اŸامورية ‘ ظّل قوة اŸنافسش الذي حّقق
عدة نتائج ايجابية ‘ الفÎة اŸاضسية.
ويدرك اŸدرب بوعكاز انه امام منعرج مهم
من اجل ا◊فاظ على مركز الوصسافة الذي ⁄
يكن الوصسول اليه سسه ،Óلكن بعدما –ّقق
اأ’م -ر اصس -ب -ح ا◊ف -اظ ع -ل -ي -ه ام -را ضس-روري-ا
لتفادي تراجع الفريق ‘ سسلم الÎتيب.
ويراهن بوعكاز على الروح اŸعنوية لÓعبيه
الذين عادوا بقوة ‘ الفÎة اŸاضسية وحّققوا
ع -دة ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة ج-ع-لت ال-ف-ري-ق ي-تسسّ-ل-ق
ج- -دول الÎت- -يب ا ¤غ- -اي- -ة ال -وصس -ول Ÿرك -ز
الوصسافة ،مسستغ Óتع Ìفرق شسبيبة السساورة
ومولودية ا÷زائر.
م -ن ج-ه-ت-ه ي-ط-م-ح ا–اد ب-ل-ع-ب-اسش ’سس-ت-ع-ادة
أا›اده ومواصسلة تسسّلق جدول الÎتيب من
خ Ó-ل حسس -م ال -ق -م -ة أام -ام م -ول -ودي -ة وه-ران
لصس - -ا◊ه وه - -و اأ’م- -ر ال- -ذي ي- -درك اŸدرب
شسريف الوزا ،Êجيدا انه ليسش ‘ متناوله.
وك -ان ال -ف -ري-ق ق-د اسس-ت-ع-اد ت-وازن-ه ب-ع-د فÎة
صسعبة مّر بها زمÓء زواري حّققوا فيها عدة
ت -ع -اد’ت داخ -ل وخ -ارج ال -دي -ار ،اضس -اف-ة ا¤
ع -ق -وب -ة ال-ف-ي-ف-ا ال-ت-ي ج-ع-لت ت-رت-يب ال-ف-ري-ق
يÎاجع اثر خصسم سست نقاط كاملة.
وي -راه -ن اشس -ب -ال شس -ري -ف ال -وزا Êع-ل-ى دع-م
ا’نصسار خÓل مواجهة مولودية وهران من

اŸنتخب الوطني يفوز بالتاج القاري
اف - -تك اŸن- -ت- -خب ا÷زائ- -ري (رج- -ال) ل- -قب
البطولة ا’فريقية لكرة الريشسة  -بادمينتون -
بعد إاطاحته بحامل اللقب ،نيجÒيا بنتيجة
( ،)3/2خÓل نهائي صسعب عرف ندية كبÒة
ب Úالفريق ،Úوالذي جرى سسهرة اÿميسش
بقاعة حرشسة حسسان با÷زائر العاصسمة.
وبعدما كان «اÿضسر» متفوقون بشسوط Úدون
مقابل ،اسستعادت التشسكيلة النيجÒية توازنها
و“ّك -نت م -ن ت-ع-دي-ل ال-ن-ت-ي-ج-ة بشس-وط Úل-ك-ل
منهما .وهو ا’مر الذي أادخل الشسك ،ليسش
فقط ‘ نفوسش العناصسر الوطنية ،بل حتى
لدى الطاقم الفني وعلى رأاسسهم اŸدرب
عمر نويشسي الذي عاشش هذا النهائي على
ا’عصس -اب .وب-فضس-ل ح-ن-ك-ة ال-ث-نائي بلهوان
يسس› Úي -د وم -ع -م -ري كسس -ي -ل-ة ،خÓ-ل ل-ق-اء
ال -زوج -ي ال -ث -ا ،Êق -لب اŸن -ت-خب ا÷زائ-ري
الطاولة على نظÒه النيجÒي ،الذي وقف ندا
للفريق ا÷زائري ‘ لقاءات الفردي ولقاء
ال- -زوج- -ي ا’ول وال- -ذي ع -رف ه -زÁة م -دال
صسÈي وع -ب -د ال -رح -ي -م ب -ل-ع-رب-ي .لينتهي
الشس- -وط ا◊اسس- -م واأ’خ Òل -ف -ائ -دة ال -ث -ن -ائ -ي
ا÷زائري بلهوان ومعمري بنتيجة (/ 21

اجل حسسم اŸباراة لصسا◊هم والتأاكيد على
أاحقيتهم بالتواجد ‘ مراتب أافضسل من التي
يحتلونها وهو لن يكون إا’ بالفوز.
ويسستقبل نادي بارادو فريق شسبيبة السساورة ‘
مباراة يطمح كل فريق لتحقيق الفوز فيها من
اجل –سس ÚاŸرتبة التي يتواجد عليها على
مسس -ت -وى ج -دول الÎت -يب وه -و م -ا سس -ي -ج -ع -ل
اŸواجهة مليئة باإ’ثارة.
ويدخل نادي بارادو اŸباراة بدون حسسابات
ك-م-ا ه-و م-ت-عّ-ود وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه ي-ع-ت-م-د على

الطريقة الهجومية من خÓل ﬁاولة مباغتة
اŸن -افسش ل -ت -ح -ق -ي-ق ال-ف-وز وه-و ن-فسش ه-دف
شسبيبة السساورة الذي يطمح لتعويضش النتائج
السس -ل -ب -ي -ة ال -ت -ي ح ّ-ق-ق-ه-ا ‘ ال-فÎة اŸاضس-ي-ة
والعودة بكامل الزاد ا ¤بشسار.
الÈنامج
ا–اد بلعباسش ـ مولودية وهران 16:00
نادي بارادو ـ شسبيبة السساورة 16:00

ط- -وغ- -ي ﬁم- -د (نصس -ر حسس Úداي) ،ب -رك -اي
اسسامة (شسبيبة جيجل) ،بن زايد موسسى (شسباب
ورقلة) ،اÁن بلعريبي (جمعية وهران) ،زين
الدين بلعيد (نصسر حسس Úداي) ،هشسام بوداوي
(ن-ادي ب-ارادو) ،ع-ب-د ال-رزاق خ-ل-ي-ف-ي (شس-ب-ي-بة
السس- - -اورة)ﬁ ،م - -د كسس - -ور(ا–اد ا÷زائ - -ر)،
حسس ÚدهÒي (نادي بارادو) ،آادم زرغان

(ن- -ادي ب- -ارادو) ،دح- -ام- -ن- -ي خ -ل -ي -د (اوŸب -ي
الشسلف) ،عبد العزيز مو’ي (جمعية وهران)،
أاحمد بجاوي (ا–اد ا÷زائر) ،ياسس Úعليان
(ا–اد ا÷زائ - - -ر)ﬁ ،م - - -د م - - -وج- - -ة (ا–اد
اأ’غ - -واط) ،م- -روان زروق- -ي (ن- -ادي ب- -ارادو)،
رضس -وان زردوم (نصس -ر حسس Úداي) ،ب -ل -ق -اسس-م
برورقة (خميسش مليانة).

ت -ن -ظ -م ا÷م -ع -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة وت-ط-وي-ر
الرياضسة النسسوية من  1ا 4 ¤مارسش اŸقبل
Ãدينة سسطيف ،مهرجانا رياضسيا يشستمل على
عدة منافسسات ،حسسب ما افادت به رئيسسة
ا÷معية ،دنيا حجاب.
واوضسحت رئيسسة ا÷معية ‘« :اطار مواصسلة
الÈامج الرياضسية الرامية ا ¤تعميم وتطوير
ال -ري -اضس -ة ‘ ال -وسس-ط ال-نسس-وي ،اخÎن-ا ه-ذه
اŸرة مدينة سسطيف ’حتضسان من  1ا4 ¤

طموحات كبÒة للمجمع البÎو‹ ون .برج بوعريريج
سص - -يسص - -ع - -ى ‡ث Ó- -ا÷زائ- -ر ،اÛم- -ع
ال - -بÎو‹ ون - -ادي ب - -رج ب - -وع - -ري- -ري- -ج
لتشصريف الكرة الطائرة الوطنية خÓل
ال-ط-ب-ع-ة الـ 36م-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة
Óندية (ذكور) ،اŸقّررة من اليوم ا¤
ل أ
غاية  25فÈاير بتونسس.
وب -ه -ذا اÿصس-وصش اوضس-ح اŸدرب اŸسس-اع-د
ل -تشس -ك -ي -ل -ة اÛم-ع ال-بÎو‹ ك-م-ال ح-دار ان
ف -ري -ق-ه سس-ي-ل-عب ح-ظ-وظ-ه «ك-ام-ل-ة ‘ م-وع-د
ت- - -ونسش» وان «ال - -ه - -دف اŸسس - -ط - -ر ‘ ه - -ذه
اŸشساركة هو الصسعود ا ¤منصسة التويج».
وع- -ن ال- -تشس- -ك -ي -ل -ة اıت -ارة ÿوضش ه -ذه
اŸنافسسة العربية ابدى عضسو الطاقم الفني
ارت-ي-اح-ه ل-وج-ود ك-ل ال-ع-ن-اصس-ر وع-دم تسسجيل
اصسابات ‘ اÛموعة.
وسس - -ي - -واج - -ه ف - -ري - -ق اÛم - -ع ال - -بÎو‹ ‘
اÛموعة الثانية ا’–اد السسعودي والريان
ال- -ق- -ط -ري والسس -وي -ح -ل -ي ال -ل -ي -ب -ي وسس -ن -ج -ل
الفلسسطيني ،حيث يسستهل الفريق ا÷زائري
اŸنافسسة اليوم ضسد الريان القطري ابتداء
من السساعة 00ر.12
و‘ الطبعة السسابقة من البطولة العربية التي
ج-رت ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ب-اŸن-ام-ة (ال-ب-ح-ري-ن) سس-ن-ة
 ،2017كان فريق اÛمع البÎو‹ قد اقصسي
من اŸنافسسة ‘ الدور ربع النهائي على يّد
ا÷يشش ال- -ق- -ط- -ري ب- -ثÓ- -ث- -ة اشس -واط لصس -ف -ر
(.)22-25 ،25-27 ،34-36

مششاركة حوا‹  6أا’ف عداء
باأ’كادÁية العسشكرية لششرششال

اع -ط -ى رئ-يسس مصص-ل-ح-ة ال-ري-اضص-ات ال-عسص-ك-ري-ة ب-أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي
لفراد ا÷يشس
العميد قريشس عمر اول امسس إاشصارة انطÓق السصباق الوطني للعدو أ
لكادÁية العسصكرية لشصرشصال الرئيسس الراحل هواري بومدين تزامنا و اليوم
با أ
الوطني للعدو و الذي يصصادف الذكرى السصبع Úلتأاسصيسس اÛلسس الدو‹ للرياضصة
العسصكرية.
و‘ ذات السسياق فقد كان ما يربو عن  6أا’ف
عسسكري و مسستخدمي ا÷يشش الشسبيه‘ Ú
اŸوعد باأ’كادÁية العسسكرية لشسرشسال من
ب-ي-نهم  100ف -رد م -ن ف -ئ -ة اإ’ن -اث ب -ح-يث ّ”

إاع- -ط- -اء اشس- -ارة ا’ن- -ط Ó-ق Ãرك -ز ال -ت -دريب
أ’فواج الطلبة اŸسسجل ‘ Úمرحلة التدريب
القاعدي اŸشسÎك Ãلحقة عبان رمضسان و
السسنوات اأ’و ¤و الثانية و الثالثة اŸزاولÚ
لتكوينهم العسسكري باأ’كادÁية بحيث اŒه
كّل فوج نحو مقر مركز التكوين على مسسار

ي Î-اوح ب  5 Ú-و  6ك -ل-م ،ف-ي-م-ا ّ“ت ب-ر›ة
انطÓق أافراد إاطارات ا÷يشش و اŸسسجلÚ
Ãرح- -ل -ة اŸاسس Îم -ن م -وق -ع آاخ -ر ل -ي -ت -وج -ه
اŸتسسابقون نحو مقر اأ’كادÁية و ”ّ –ديد
مسس -اف -ة  3ك -ل -م ل-ف-ئ-ة ال-ف-ت-ي-ات اŸسس-جÓ-ت
بالتكوين القاعدي اŸشسÎك Ÿباشسرة السسباق
كغÒهن من أافراد ا÷يشش.
وك-ان رئ-يسش مصس-ل-ح-ة ال-ري-اضس-ات ال-عسس-ك-ري-ة

م-ارسش ›م-وع-ة م-ن ال-نشس-اط-ات ال-ري-اضس-ي-ة،
منها أالعاب القوى ،ماراطون اأ’يروبيك ،كرة
السس- -ل- -ة ب- -ث Ó-ث ’ع -ب -ات وسس -ب -اق السس -ي -ارات
(انضسباط) لفائدة شسريحة نسساء الو’ية».
وأاضس-افت« :ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ارت-أاي-ن-ا ت-ن-ظيم
تربصش تكويني لرئيسسات ا÷معيات الو’ئية
‘ اختصساصش را‹ ا’نضسباط ،حيث اخÎنا
سس -ي -دت Úم -ن ك -ل و’ي -ة ل -ل -مشس-ارك-ة ‘ ه-ذه
الدورة.

Óندية ‘ الكرة الطائرة:
البطولة العربية ل أ

السصباق الوطني للعدو للمجلسس الدو‹ للرياضصة العسصكرية

شصرشصال  :عÓء ملزي

 )15معلن Úفرحة عارمة داخل القاعة– ،ت
أانظار وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد
ع-ل-ي ،و وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة،
فاطمة الزهراء زرواطي ،اللذين حضسرا هذا
النهائي.
وصسّرح الناخب الوطني نويشسي عمر ◊ظة
ال -ت -ت -وي -ج «ا◊م-د ل-ل-ه ،ت-رب-ع-ن-ا ع-ل-ى ال-ع-رشش
القاري ‘ نهائي شسّد أانفاسسنا أامام منتخب
قوي وهو حامل اللقب القاري ،لكن ’عبينا
آامنوا ‘ قدراتهم ’نتزاع التاج .نشسكر كل من
سساهم ‘ هذا التتويج من قريب أاو من بعيد».
وأاضس- -اف« :عشست ع- -ل- -ى أاعصس -اب -ي ‘ ه -ذا
النهائي القوي ،وأانا جد سسعيد بهذا التتويج.
م -ن ج -ه -ت -ه ،صسّ-رح م-درب م-ن-ت-خب ن-ي-جÒي-ا
(رجال) ،سسليمان تاج الدين« ،راضسون على
ال -ن -ت -ي -ج -ة رغ -م م-رارة اÿسس-ارة ‘ ال-ن-ه-ائ-ي
وفقداننا للقب .لقد ارتكبنا هفوات ،سسمحت
للجزائر بالفوز سسيما ‘ الشسوط ا◊اسسم .كما
كانت بعضش ا’خطاء التحكيمية التي أاثرت
نوعا ما على اÛريات» .وأافاد «’ يزال
أامامنا عمل كب ÒللÎبع ›ددا على العرشش
ا’فريقي.

تنظيم مهرجان رياضشي بسشطيف بداية مارسس القادم

إاجراء مباراة ودية أامام اŸنتخب القطري يوم  ٢٤فيفري

قائمة الÓعب: Ú
دع-اسش سس-ع-ي-د (م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر) ،م-عاشسو
رضس -وان (ا–اد ب -ل -ع-ب-اسش) ،ع-م-ارة مصس-ط-ف-ى
(نادي بارادو) ،عليÓت آادم (ا–اد ا÷زائر)،
ب -ل -ح -ران ع -ب-د ال-ق-ادر عÓ-ء ال-دي-ن (ج-م-ع-ي-ة
وهران) ،كروم احمد ﬁمد (جمعية وهران)،

البطولة الفريقية للبادمنتون

ا÷معية الوطنية لÎقية وتطوير الرياضصة النسصوية

لقل من  20سصنة:
اŸنتخب الوطني أ

سسيواجه اŸنتخب الوطني لكرة القدم أ’قل
من  20سسنة وديا نظÒه القطري يوم 24
فيفري بطÈقة (تونسش) ،حسسب ما افادت به
ا’–ادي -ة ا÷زائ-ري-ة ع Èم-وق-ع-ه-ا ال-رسس-م-ي
على شسبكة ا’نÎنت.
واوضسح نفسش اŸصسدر أان اŸنتخب الوطني
ل -ل -ف -ئ -ة سس -ي -ج-ري ت-ربصس-ا اع-دادي-ا ‘ ال-فÎة
اŸمتدة من  18ا 25 ¤فÈاير باŸركز الفني
لسسيدي موسسى (ا÷زائر) ،سستتخلله مقابلة
ودية ضسد اŸنتخب القطري يوم  24من نفسش
الشسهر Ãدينة طÈقة.
وافادت الهيئة الفدرالية ،ان بعثة اŸنتخب
سستتنقل يوم  22فÈاير باŒاه عنابة بالطائرة
ل -ت -ل -ت -ح -ق ب -ع -ده-ا Ãدي-ن-ة طÈق-ة ال-ت-ونسس-ي-ة
بواسسطة ا◊افلة.
وقد وجّه مدير اŸنتخبات الوطنية بوعÓم
شسارف الدعوة لـ’ 24عبا من اجل اŸشساركة
‘ هذا الÎبصش ا’عدادي.

»°VÉ`` `` jôdG

بأاركان ا÷يشش الوطني الشسعبي العميد قريشش
عمر قد أاشسار ‘ معرضش كلمته ا’فتتاحية ا¤
كون السسباق يجرى ع ÈالÎاب الوطني ‘
نفسش التوقيت واليوم تزامنا وذكرى تأاسسيسش
اÛلسش ال -دو‹ ل -ل -ري -اضس -ة ال -عسس-ك-ري-ةو ه-و
السسباق اŸعتمد على مسستوى  136دولة عÈ
العا ، ⁄مشسÒا ا ¤أانّ ذات السسباق يهدف
أاسساسسا ا“ ¤رير رسسالة ﬁبة وسسÓم بÚ

اما ‡ثل ا÷زائر الثا ‘ ÊاŸنافسسة ،نادي
برج بوعريريج ،فسسيحرصش على البقاء ‘
اجواء التتويج اŸزدوج بكأاسش بطولة ا÷زائر
Ÿوسس- -م  .2017 - 2016وسس-ت-خ-وضش ك-ت-ي-ب-ة
ال -هضس -اب ال -ع-ل-ي-ا ه-ذه اŸن-افسس-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘
اÛم- -وع -ة ال -راب -ع -ة رف -ق -ة ان -دي -ة الÎج -ي
ال -ت -ونسس -ي واأ’م-ان السس-ودا Êوسس-يب ال-ع-م-اÊ
وبشسمركة العراقي.
وح - -ت - -ى وان  ⁄ي - -ق - -م ال- -ف- -ري- -ق الÈاي- -ج- -ي
بتحضسÒات خاصسة لهذا اŸوعد ا’ ان ’عبيه
ع -ازم-ون ع-ل-ى ال-دف-اع ع-ل-ى ح-ظ-وظ-ه-م ب-ك-ل
صسÓبة وﬁاولة الذهاب ا ¤ابعد حّد ‡كن
‘ اŸن-افسس-ة ال-ت-ي ي-خ-وضس-ون-ه-ا ب-ن-ية احتÓل
اŸراتب ال - - -ثÓ- - -ث اأ’و ،¤حسسب م- - -ا اك- - -ده
اŸدرب عبد الباقي ضسيف.
وسس -يسس-ت-ه-ل ن-ادي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج اŸن-افسس-ة
اليوم Ãواجهة الفريق العما Êسسيب ابتداء
من السساعة 00ر.18
با’ضسافة ،ا ¤الفريق Úا÷زائري ،Úتنشسط
اŸنافسسة من قبل  17فريقا Ãا فيها اهلي
البحرين حامل اللقب .و” توزيع الفرق الـ19
على اربع ›موعات ،حيث يتأاهل صساحبا
اŸركزين ا’ول والثا Êا ¤الدور ربع النهائي
اŸق- - -رر ‘  23فÈاي -ر ،ف-ي-م-ا ي-ق-ام نصس-ف
النهائي ‘ اليوم اŸوا‹ و النهائي يوم  25من
نفسش الشسهر.
كافة أافراد القوات اŸسسلحة للدول اأ’عضساء
وم -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق ف-ق-د ّ” اع-ت-م-اد شس-ع-ار
«الصسداقة ع Èالرياضسة لهذه التظاهرة.
Œدر ا’شسارة ا ¤كون اŸراتب الثÓثة اأ’و¤
ل -ف -ئ -ة ا’ن-اث حصس-لت ع-ل-ي-ه-ا ك-ل م-ن م-ك-اوي
ك -رÁة وع -يسس -اوي سس -ارة وب -وزي -ان إاÁان م -ن
اŸدرسسة الوطنية للصسحة العسسكرية ويزاولن
ت-ك-وي-ن-ه-ن ال-ق-اع-دي ح-اليا بأاكادÁية شسرشسال
وأاع -رب -ن ع -ن إاف -ت -خ -اره -ن ب -ك -ون ال -ري -اضس -ة
سساهمت كثÒا ‘ دعم أاواصسر الصسداقة بينهن
باعتبارهن مواظبات عليها منذ فÎة طويلة
نسس -ب -ي -ا ،ك -م -ا Œدر اإ’شس-ارة أايضس-ا ا ¤ت-وزي-ع
ميداليات وهدايا رمزية على ا◊اصسل Úعلى
اŸراتب الثÓثة اأ’و ¤لك Óا÷نسس Úللطلبة
اŸتكونن Úبالتكوين القاعدي Ãلحقة عبان
رمضسان فيما اكتفى اŸنظمون بتسسي Òالسسباق
للفئات اأ’خرى مشسÒين ا ¤أانّ ما ‘ اأ’مر
هو العدو و‡ارسسة الرياضسة.

ثقافة

السصبت  17فيفري  2018م
الموافق لـ  01جمادى الثانية  14٣٩هـ

يحتضسنها قصسر الثقافة ““ﬁمد العيد آال خليفة““ بقسسنطينة

صشالون وطني لليد الذهبية و أامسشية ششعرية ÷سشور القوا‘
 29عارضشا لتحف من الÎاث ،األصشالة و عبق التاريخ

ان-ط-ل-قت ب-ب-ه-و قصسر الثقافة
““ﬁمد العيد آال خليفة““ بقسسنطينة
عشسية أاول أامسش ،فعاليات الصسالون
الوطني ““ اليد الذهبية““ ‘ طبعتها
العاشسرة– ،ت شسعار““ تراثنا ..روح
’ت -ي““.ويشس -ارك ‘
اŸاضس -ي ون -بضش ا أ
ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ا÷دي-دة ،حسسب م-ا
صسرح به لـ« الشسعب ““ رئيسش جمعية
““ب-ه-اء ل-ل-ف-ن-ون و ال-ث-ق-اف-ات الشسعبية
والشس -ب -اب““  29ع- -ارضس -ا ج -اؤووا م -ن
و’ي- -ات ““ اŸسس- -ي- -ل- -ة ،ب- -ج- -اي -ة ،ب -رج
ب-وع-ري-ري-ج ،تندوف ،باتنة،عنابة،
ا÷زائ- -ر ال- -ع -اصس -م -ة ،ادرار ،ت -ي -زي
وزو،ورقلة ،وقسسنطينة““.

قسشنطينة  /احمد دبيلي
يشص -ت -م -ل ه -ذا اŸع -رضص ال -ذي ي-دوم ن-ح-و
أاسص -ب -وع Úت -ق -ري-ب-ا،ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸن-ت-ج-ات
ال- -ت- -ق -ل -ي -دي -ة ال -ت -ي أاب -دعت ف -ي -ه -ا اأ’ن -ام -ل
ا÷زائرية ﬁافظة على الÎاث الزاخر التي
“ي- - -زت ب- - -ه ب Ó- -دن - -ا عﬂ Èت - -ل - -ف ا◊قب
التاريخية  ،حيث تنوعت هذه اŸنتجات من
خ Ó-ل ه -ذه ال -ط -ب-ع-ة ب Úال-ل-ب-اسص ال-ت-ق-ل-ي-دي
لبعضص مناطق الوطن وكذا ا◊لويات و اأ’واÊ
اÿشص-ب-ي-ة وال-ف-خ-اري-ة و اŸصص-وغ-ات ال-فضص-ي-ة
Ÿن -ط -ق -ة ال -ق -ب -ائ -ل ،وصص -ن-اع-ة السصÒام-يك و
التحف الفنية واأ’ثاث التقليدي ،مع Ÿسصة ‘
ب- -عضص اŸن- -ت- -ج- -ات ال -ت -ي زاوجت ب ÚالÎاث
وا◊داثة خاصصة ‘ اللباسص النسصوي.
ون - -ذك - -ر م - -ن ب ÚاŸؤوسصسص - -ات ا◊رف - -ي- -ة
اŸصص -غ -رة اŸشص -ارك-ة ‘ ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة«:ع-ب-د
ا÷ليل حجلة““ ‘ صصناعة التحف الفنية““ من
قسص -ن -ط -ي -ن -ة و« زارة““ لصص-ن-اع-ة الشص-وك-و’ط-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة و م -ؤوسصسص -ة ““ ◊ل-وح ح-ن-ف-ي““ ‘
صصناعة الفخار من و’ية تيزي وزو ،إاضصافة
ا ¤مؤوسصسصات أاخرى سصتعرف دون شصك إاقبا’
كبÒا للزوار الذين سصيتوافدون دون شصك على
هذا الفضصاء للتعرف على تراثنا أ’صصيل.
وعلى هامشص هذا الصصالون تنظم مديرية
الثقافة للو’ية نشصاطات ثقافية ﬂتلفة من
ﬁاضصرات و حفÓت موسصيقية ومعارضص ‘
الفنون التشصكيلية و الصصورة الفوتوغرافية ،و‘
هذا اÛال اأ’خ Òيعرضص الفنان واŸصصور““
م -راد ع -م -راوي““ ›م -وع-ة ك-بÒة م-ن الصص-ور
ال -ف -وت -وغ -راف -ي -ة ال-ت-ي ال-ت-ق-ط-ت-ه-ا ““ك-امÒت-ه““
Ÿناطق ﬂتلفة من الوطن وجسصدت بعضص
اÓŸمح من الÎاث الوطني اŸميز.
وحسصب رئ- -يسص ج- -م- -ع -ي -ة ““ب -ه -اء ل -ل -ف -ن -ون
والثقافات الشصعبية و الشصباب““ سصالفة الذكر،
فان مسصابقة كÈى ل ““ اليد الذهبية““ سصوف
ت -ت -وج أاحسص -ن اأ’ع -م-ال ل-ل-م-ت-ن-افسص ‘ Úه-ذه

اŸسصابقة من ا◊رفي ÚاÙلي ،Úحيث “نح
باŸناسصبة ثÓثة جوائز ‘ كل اختصصاصص ،من
ل- -ب- -اسص ت- -ق -ل -ي -دي وف -ن ال -ط -ب -خ وا◊ل -وي -ات
التقليدية و الديكور وصصناعة النحاسص و، ..
كما ” هذه السصنة اسصتحداث جائزة أاحسصن
زي ت -ق -ل -ي -دي ق -ب -ائ-ل-ي ،م-ع اإ’شص-ارة أان ÷ن-ة
التحكيم لهذه اŸسصابقة سصوف Œتمع ب18 Ú
و 20ف -ي -ف -ري ا÷اري ع -ل -ى مسص -ت -وى غ-رف-ة
الصصناعة التقليدية وا◊رفية للو’ية ’سصتقبال
ط -ل -ب -ات الÎشص -ح ل -عشص -رة م -تسص -اب-ق ‘ Úك-ل
تخصصصص.

جمعية ““جسشور للقوا‘““ ‘
أامسشية ششعرية راقية
ن- -ظ- -مت عشص- -ي- -ة أامسص اأ’ول( اÿم -يسص) ،
م -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة ل -ل -و’ي -ة ب -ال -ت -نسص -ي-ق م-ع
جمعية““جسصور للقوا‘““ ،بقاعة اÙاضصرات
بقصصر الثقافة ““ ﬁمد العيد ال خليفة ““،
أامسص -ي -ة شص -ع -ري -ة شص -ارك ف-ي-ه-ا ›م-وع-ة م-ن
الشصعراء الشصباب من داخل و خارج الو’ية.و
من اأ’سصماء التي شصاركت ‘ هذه اأ’مسصية
وقدمت أاخر ما جادت به قريحتها الشصعرية «:
خ- -ال- -د ب- -وزي- -ر،ري- -اضص ب- -وح- -ج- -ي- -ل -ة،رشص -ي -د
بومعزة،خÒة بن قريشصي،ادم خنيفر،مصصعب
ت -ق -ي ال -دي-ن ،ع-ادل ب-وشص-ج-رة و ع-ب-د ا÷ل-ي-ل
درويشص““.
قالت الشصاعرة ““منÒة سصعدة خلخال““ ،التي
افتتحت ا÷لسصة ،أان هذا اللقاء هو التفاف
م -رة أاخ -رى ل -لشص -ع-راء ح-ول ““م-دف-أاة““ الشص-ع-ر،
حيث تسصتضصيف مديرية الثقافة للو’ية اليوم،
جمعية ““ جسصور القوا‘““ لتتقاسصم معها أاول
لقاء تبوح فيه نخبة من اأ’سصماء Ãا جادت به
ﬂي- -ل- -ت- -ه- -م م- -ن م- -ع- -ا Êالشص- -ع -ر ال -راق -ي -ة،
ف -اŸب -دع -ون ـ ك -م -ا أاضص -افت ـ ه -ك -ذا دائ -م -ا
يضصيئون ‘ الظل.
وعن جمعية ““جسصور القوا‘““ قال رئيسصها
الشصاعر““آادم خليفة““ ،أان هذه ا÷معية التي

رأات النور سصنة  ⁄ ،2014تشصهد انطÓقة منذ
تأاسصيسصها ،غ Òأان هذه اأ’مسصية سصوف تكون
ب-داي-ت-ه-ا ال-رسص-م-ي-ة ح-يث سصÔد وم-ن خÓ-ل-ه-ا
ا÷ميل ا ¤هذه اŸدينة وا ¤كل الكبار الذين
جاؤوونا ا ¤اأ’بد.
وكان للشصاعر““ رشصيد بومعزة ““ من و’ية
ميلة شصرف افتتاح هذه اأ’مسصية ،قرأا خÓلها
ث Ó-ث قصص -ائ -د ‡ي -زة ‘ الشص -ع -ر اŸل-ح-ون ““
ك- -ل -م -ات ل -ل -وط -ن  ،ب -اسص -م اŸع -ب -ود و ال -دي -ن
نصصيحة““ ،تÓه على منصصة الشصعر ،الشصاعر““
مصصعب تقي الدين““ الذي أابدع ‘ قصصيدتÚ
ع - -م- -ودي- -ت ““ Úأان- -ا رق- -ن- -ي ال- -ذي- -ن مضص- -وا ،و
فÒوز““.أاما الشصاعر““عادل بوشصجرة““ من مدينة
““وادي العثمانية ““ قرأا هو اأ’خر قصصيدت““ Ú
نامت على وجهي اأ’حزان و همسصا للورود““.
الشصاعرة ““خÒة بن قريشصي““ من بريكة،
صص- -ورت م- -ن خÓ- -ل قصص- -ي- -دت- -ه- -ا ‘ الشص -ع -ر
اŸل -ح -ون ““ أاط -ل -عت ج -ب -ال ع-ال-ي-ة ““ اŸف-ات-ن
الطبيعية و اÓÿبة Ÿدينة قسصنطينة ،حيث
أاب -دعت ‘ ه -ذه ال -قصص -ي-دة ب-ك-ل-م-ات ج-م-ي-ل-ة
ورنانة كشصفت عن ا◊سص اŸرهف للشصاعرة
‘ وصصف هذه اŸدينة التي أاعجبت بجمالها
الذي يفوق الوصصف ،تبعتها بقصصيدة أاخرى
عن ا÷زائر ““يا بÓدي““ ⁄ ،تقل هي اأ’خرى
شصأانا عن القصصيدة اأ’و ¤حيث أاظهرت سصر
ال -ت -ع -ل -ق ب-اأ’رضص وا◊ب ال-ذي ت-ك-ن-ه ال-ن-فسص
الشصاعرة للوطن التي تنتمي إاليه.
و أاب -دع دائ -م -ا وك -ع -ادت-ه ،شص-اع-ر اŸل-ح-ون
والÎاث ““ع- -ب- -د ا÷ل- -ي- -ل درويشص““ م -ن خ Ó-ل
قصصيدت ““Úحكاية ط Òو أانعيدلكم يا خواÊ
قصص- -ة وأاخ- -ب -ار““ ع Èو م -ن خ Ó-ل ال -قصص -ي -دة
الثانية عن وصصف للواقع الذي يعيشصه اإ’نسصان
الفق Òوما تطمح إاليه نفسصه لو انتقل ا ¤حالة
اليسصر والغنى ،فجاءت اأ’بيات منسصابة جميلة
و معÈة عن مأاسصاة ا◊قيقة وخيال الطموح.
‘ اأ’خ Òختم الشصاعر““آادم خليفة هذه
اأ’مسص- -ي- -ة ب- -ق -راءة م -ن دي -وان -ه اıط -وط ““
ال-غ-ري-ب-ة““ ،ك-م-ا ق-رأا م-ق-ت-ط-ف-ات م-ن قصص-يدته
““ا÷سصر القد.““Ë

غياب دور ا÷معيات رغم وفرة الهياكل

اŸششهد الثقا‘ يعا Êموته اÙتوم بالششلف

 ⁄ي- - - - -ج - - - -د ا÷م - - - -ه - - - -ور
اŸتعطشش للتنوع الثقا‘ على
مسس- - -ت- - -وى و’ي- - -ة الشس- - -ل - -ف
تفسسÒا ÓŸمح غياب النشساط
ال -ث -ق -ا‘ ب -ال -رغ-م م-ن وج-ود
ال- -فضس- -اءات اŸت- -ع- -ددة ع -ل -ى
إاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة.وه-و م-ا يثÒ
إاسس- - - -ت- - - -ي- - - -اء ب- - - -عضش اÙبÚ
واıتصس ‘ Úال- - - - - -ع - - - - -م - - - - -ل
اŸسسرحي.

الششلف /و.ي .أاعرايبي
وق- -د ت- -ن- -اق- -لت ه -ذه الصص -ورة
القا“ة لواقع النشصاط الثقا‘
بالو’ية عدة وجوه ﬂتصصة ‘
اŸي - -دان ال- -ذي صص- -ارت ي- -واج- -ه
ال- -رك -ود وال -غ -ي -اب حسصب صص -راخ
اإ’سصتغاثة الذي سصجلناه من أافواه
ه -ؤو’ء رغ -م ال -ه -ي -اك -ل اŸت -وف-رة
ب -إاق -ل -ي -م ال -و’ي -ة ك -دار ال -ث-ق-اف-ة
واŸسص - -ارح واŸت- -ح- -ف ا÷ه- -وي
واŸكتبات البلدية والو’ئية.هذا
ال -ك -م ال -ه -ائ -ل م-ن ال-فضص-اءات ⁄
ي -ح -رك ه -ؤو’ء ل -ت -دارك ال -وضص -ع
اÎŸدي يقول اأ’سصتاذ اıتصص
‘ اŸسص -رح ب -اŸدرسص-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل- -ل- -ف- -ن- -ون ال- -درام -ي -ة ب -ا÷زائ -ر

العاصصمة ورئيسص تعاونية مسصرح
الشص - -ل - -ف م - -يسص- -وم ال- -ذي أارج- -ع
الظاهرة التي  ⁄تعد تشصرف أابناء
اŸن- -ط- -ق- -ة إا ¤غ- -ي -اب ب -رن -ام -ج
وسص -ي -اسص -ة ث -ق -اف -ي -ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ات
وال-ف-رق ال-ف-ن-ي-ة واŸسص-رحية التي
 ⁄ت - -ع- -د ت- -ت- -ح- -رك إا’ ‘ ›ال
أانشص- - - - -ط- - - - -ة اŸن- - - - -اسص- - - - -ب - - - -ات
وسص-ل-وك ي-ت-ج-اه-ل ك-ل-ي-ا ال-رسصالة

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

ال -ث -ق -اف -ي -ة ال-ت-ي ’ ت-خ-ت-ل-ف ع-ن
الÈام -ج ال-ق-ط-اع-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ‘
ال- -ب- -ل- -دي -ات.وه -و وضص -ع  ⁄ن -ع -د
نحمله يقول ذات اأ’سصتاذ ميسصوم
ال -ذي أاك -د أان اŸشص -روع ال -ث-ق-ا‘
ب- -ح- -اج- -ة إا ¤م- -ن يضص -عك ع -ل -ى
السص- -ك- -ة م- -ن خÓ- -ل Œم -ي -ع ك -ل
ال-ف-ع-ال-ي-ات ال-ث-قافية وفتح نقاشص
ي - -خصص ال - -ق- -ط- -اع ال- -ذي م- -ازال

م- -ريضص -ا ب -ال -ن -ظ -ر Ÿا ه -و واق -ع
ب -و’ي -ت -ن -ا ي-ق-ول ﬁدث-ن-ا.ون-فسص
الطرح أاثاره اإ’طار اıتصص ‘
السص -ي -ن -م -ا أاوع -م -ر م -ع -م -ر ال-ذي
اسص - -ت - -غ - -رب غ - -ي - -اب اأ’نشص - -ط- -ة
والتدعيم بالرغم من وجود ‰اذج
قادرة أان “نح ا÷رعة اŸنشصطة
للفعل السصينمائي الذي كان من
تقاليد اŸنطقة بداية الثمانينات
يشصﬁ Òدثنا بكل أاسصف شصديد
على الواقع ا◊ا‹.
وم- -ن زاوي- -ة أاخ- -ر ف- -إان ب- -ق -اء
ا÷معيات غ Òالفاعلة ‘ حضصرة
النسصيان عدم اŸبا’ة جرÁة ‘
حق النشصاط الثقا‘ الذي يطمح
إاليه السصكان والشصباب على وجه
اÿصصوصص .يحدث هذا ‘ وجود
هياكل من شصأانها اسصتقطاب هذه
اأ’نشصطة وتغي Òالوقع اŸريضص
الذي ’ ينبغي السصكوت عليه ‘
ظل تفشصى سصياسصة النعامة بإاŒاه
ال -نشص -اط ال -ث -ق -ا‘ ال -ذي ت -ظ-ه-ر
بعضص معاŸه ضصمن رحلة الشصتاء
والصصيف التي صصارت غ› Òدية
لرسصم خريطة ثقافية ‘ يوميات
اŸواطن الشصلف يقول ﬁدثونا
من ا÷مهور الغاضصب على الواقع
الراكد ‘ انتظار صصحوة ثقافية
جادة.
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مصشيطفى  :الفايسشبوكيون ‘ ا÷زائر  ٪ 40من عدد السشكان
«الشس - -عب““ ق - -ال ك- -اتب
ال - -دول - -ة لÓ- -سس- -تشس- -راف
وا’حصس- -ائ- -ي- -ات سس- -اب- -ق- -ا
بشس Òمصسيطفى ا’ثنÚ
اŸاضسي من و’ية الوادي
’و¤
ب - - - -أان ا’شس - - - -ارات ا أ
Ÿاه - -ي- -ة ال- -ق- -رن ال- -ق- -ادم
ب -دأات ‘ ال -ظ -ه -ور ق -ب -ي-ل
العام .2030
وأاضص- -اف مصص- -ي- -ط -ف -ى ‘
ن- -دوة ا’سص- -ت -ث -م -ار ال -ث -ق -ا‘
ضص -م -ن ف -ع -ال -ي -ات اŸع -رضص
ال-وط-ن-ي اأ’ول ل-ل-ك-ت-اب ب-دار
ال- -ث- -ق -اف -ة اأ’م Úال -ع -م -ودي
ب -ال -وادي ب -أان –وي -ل ث-ق-اف-ة
اأ’م - -ة م - -ن ح- -ال- -ة اıزون
التاريخي كما هي عليه اآ’ن
ا ¤حالة التدفق هو التحدي
ال -ق-ادم أام-ام ا÷زائ-ر وب-ق-ي-ة
ال -دول ال-ع-رب-ي-ة وا’سصÓ-م-ي-ة
وذلك اسص-ت-ب-اق-ا ل-ل-ق-رن الثاÊ
والعشصرين الذي سصيكون قرن
الفكرة الثقافية .
وعن ا’شصارات الدالة على
م -اه -ي -ة ال -ق-رن ال-ق-ادم ع-دد
كاتب الدولة اأ’سصبق بالتحليل
›موعة من العمليات التي
شص -رع ‘ ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ل-ت-ف-ك-يك
اŸن -ظ -وم-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-دى
دول السصوق ومنها دول جنوب
اŸت -وسص-ط والشص-رق اأ’وسص-ط
م -ث -ل اŸن -ظ -وم -ة الÎب -وي-ة ،
ال- - -دي- - -ن - -ي - -ة  ،ال - -ل - -غ - -وي - -ة ،
ا’جتماعية إ’نتاج منظومات
ج -دي -دة ت -ت -م -ي-ز ب-ال-هشص-اشص-ة
وذلك اسص -ت -ع -دادا ل -ت -قسص -ي -م
ج - -دي - -د ل - -ل - -دول ي - -ت- -ج- -اوز
اŸوضص - - -وع Úالسص- - -ي- - -اسص- - -ي
وا’ق- -تصص- -ادي ا ¤اŸوضص -وع
الثقا‘ حيث من اŸنتظر أان
تصصنف الدول بدءا من العام
 2100ا ¤دول مثقفة ودول

غ Òم -ث -ق -ف -ة ك-م-ا ح-دث م-ع
ق- -رن ال- -ف -ك -رة ا’ق -تصص -ادي -ة
عندما قسصمت الدول ا ¤دول
متقدمة ودول نامية .
واسصتباقا للوضصع اŸرتقب
ط -رح مصص -ي -ط -ف-ى ع-ددا م-ن
اŸشص- -اه- -د ال- -ت- -ي سص- -ت- -ؤوط -ر
ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ‘ القرن
ال - -ق- -ادم أاب- -رزه- -ا عÓ- -ق- -ة (
ال -ث -ق -اف -ة ب Úال -دول ) ح-يث
سص- - -ت- - -ت- - -ح- - -ول اıزون - -ات
الثقافية ا ¤تدفق جد فاعل
وﬁرك ل-ب-اق-ي اŸن-ظ-وم-ات
ومنها اŸنظومت Úالسصياسصية
وال- -ت- -ج- -اري- -ة  ،وه -و ن -فسص -ه
التدفق الذي يسصمح بإادماج
ال -رق -م -ن -ة وأا‰اط ال-تسص-وي-ق
ووسص- - - -ائ- - - -ط ال- - - -ت - - -واصص - - -ل
ا’جتماعي ‘ انتاج والÎويج
Ÿك- -تسص- -ب- -ات ذات ال- -ط- -اب- -ع
الثقا‘ تكون جديدة وعالية
العائد ضصمن أاسصواق ثقافية
ع -اب -رة ل -ل -ح -دود وم-ت-ج-اوزة
للهويات القطرية .
وع -ل -ى سص-ب-ي-ل اŸث-ال ق-ال
مصص- - -ي- - -ط- - -ف- - -ى ب- - -أان ع - -دد
اŸشصÎك ‘ Úشص- - - - -ب- - - - -ك - - - -ة

ال - -ف - -ايسص - -ب - -وك يÓ- -مسص 22
ب - -اŸائ- -ة م- -ن ع- -دد سص- -ك- -ان
اŸع -م -ورة ع -ن -د سص -ق -ف 1.5
م -ل -ي-ار نسص-م-ة  ،و‘ ا÷زائ-ر
ت Ó-مسص ال -نسص-ب-ة  40باŸائة
عند سصقف  17مليون حسصاب
م -ا ي -ع -ن -ي ف -رصص -ة سص -ان -ح -ة
لصص -ان-ع-ي ال-ث-ق-اف-ة م-ن ان-ت-اج
عوŸة ثقافية رقمية سصريعة
التحول وقوية التأاث.Ò
ومن أاجل اقتناصص رتبة
م -ن-اسص-ب-ة ‘ ت-قسص-ي-م ال-دول
ا÷ديد دعا مصصيطفى ا¤
ات- -ب- -اع أاسص- -ل- -وب ال- -ي- -ق -ظ -ة
الثقافية من خÓل ا’حصصاء
ال- -ث- -ق- -ا‘ وا’سص -ت -ث -م -ار ‘
اıزون الثقا‘ من خÓل
ثÓث بوابات هي  :أاولوية
ال-ث-ق-اف-ة ‘ رسص-م سص-ي-اسصات
ا◊كومة  ،التمويل الثقا‘
اŸب- -ن- -ي ع- -ل- -ى ت- -خصص -يصص
اŸوارد  ،وأاخÒا التوسصع ‘
ال -ت-ك-وي-ن ’ن-ت-اج م-ؤوسصسص-ات
ث-ق-اف-ي-ة م-ب-نية على التدفق
وال- - -تسص - -وي - -ق وم - -ؤوث - -رة ‘
قطاعات ذات جدوى مثل
السصياحة والتعليم وا’بتكار.

رواية ““ حيزية أامÒة ا◊ب و الزيبان ““للزهاري لبÎ

سشفر ‘ التاريخ و األدب الششعبي انطÓقا من قصشيدة بن قيطون

يعت Èكتاب ““حيزية أامÒة ا◊ب و
الزيبان ““  ،للكاتب لزهاري لب ،ÎأاكÌ
م - -ن رواي - -ة –ك - -ي ع- -ن إاح- -دى أاشس- -ه- -ر
قصسصش ا◊ب التي عرفتها ا÷زائر ،بل
’دبي ،للبحث
تعدت السسرد و اÿيال ا أ
’دب الشسعبي ا÷زائري
‘ التاريخ و ‘ ا أ
و ال -ع -ادات و ال -ت -ق-ال-ي-د ﬁ ‘ ،اول-ة م-ن
’ع -ادة ب -ن -اء أاح -داث ال-قصس-ة،
ال -ك -اتب إ
التي ’ يعرف منها سسوى قصسيدة قالها
’خ -م -اد
شس- -اع -ر زاه -د ‘ ﬁاول -ة م -ن -ه إ
لوعة الفراق ‘ قلب عاشسق قهره موت
حبيبته حيزية.

حبيبة غريب
تصشوير :فواز بوطارن

عزو Êيا مÓح ‘ رايسش لبنات
سسكنت –ت اللحود ناري مقدية
يا أاخي أانا ضسرير بيا ما بيا
قلبي سسافر مع الراحل حيزية

من منا ’ يعرق هذه القصصيدة ا÷ميلة
وا◊زينة الشصاعر الكبﬁ Òمد بن قيطون ،
قصصيدته الوحيدة و الواحدة ‘ الغزل و هو
اŸشصهور ‘ زمانه بقصصيد اŸديح ‘ الرسصول
الكر ، Ëالقصصيدة التي كتبت مند قرابة 140
سصنة و التي غناها الكثÒون من الفنان Úو
ت -أال -ق ب -ه -ا ال -ك -ثÒون وع -ل -ى رأاسص-ه-م ال-ف-ن-ان
الراحل خليفي أاحمد ،و الراحل عبد ا◊ميد
عبابسصة و رابح دراسصةﬂ ،لدين بذالك واحدة
من أاجمل قصصصص ا◊ب و العشصق التي عرفها
تاريخ ا÷زائر.
وعادت القصصة من جديد ،على شصكل
رواية –مل عنوان ““ :حيزية أامÒة ا◊ب و
الزيبان ““  ،من ا÷ميل التحدث عنها ‘ عيد
ا◊ب  ،و هي الصصادرة باللغة الفرنسصية عن
دار النشصر اإ’بريزŸ ،ؤولفها الكاتب و الناشصر
لزهاري لب ،Îالذي وصصف ‘ تصصريح للشصعب
““ مشصروع كتابتها  ،ب الشصيء الطبيعي جدا““،
و قال لزهاري ‘ هذا الشصأان  :انه من
الطبيعي ““أان اكتب على قصصة حيزية و سصعيد ،
كونها حدثت Ãسصقط رأاسصي ا’غواط  ،التي
هي أايضصا مسصقط رأاسص الشصاعر الكب Òعبد
الله بن كريو ،اŸشصهور برباعية قمر الليل  ،و
الذي كتب كل قصصائده ’مرأاة كان يحبها كان

اسصمها فاطمة ،.و ‘ صصغري كنت أاشصاهد
Óذاعة الوطنية  ،و
والدي و هو يسصتمع كثÒا ل إ
ذات يوم ،أاذيعت ،أاغنية حيزية بصصوت الراحل
خليفي احمد  ،فأادركت حينها إانها قصصة حب
 ،و كنت ‘ الثانوية ““.
وÁ ⁄ك- -ن اŸشص- -روع ب- -السص- -ه- -ل ،ي -ق -ول
ل- -زه- -اري ،ح -يت أان ““ اŸشص -ك -ل م -ع قصص -ي -دة
حيزية أاننا ’ ‰لك أاية وثيقة حول القصصة،
الشصيء الوحيد الذي لدينا هي قصصيدة الشصاعر
الكب ÒاŸعروف ﬁمد بن قيطون  .فانطلقت
من القصصيدة ،التي فيها ا÷غرافيا و العادات
و التقاليد إا ¤اŸعلقات  ،فيها رحلة الشصتاء و
الصصيف ،انطÓقا من واحة سصيدي خالد حتى
منطقة بازار بالصصحراء““و وهي أايضصا تشصÒ
ب Úأابياتها إا ¤اŸكان الذي ماتت به حيزية،
““واد اي - -ت- -ال““  ،ه- -ذا دون أان ت- -ذك- -ر أاسص- -ب- -اب
الوفاة““.
و قد انطلقت ،أاضصاف الكاتب قائ ““ Óمن
اŸع -ل -وم -ات اŸوج -ودة ،و ك -انت رح-ل-ة ب-حث
طويلة ع Èالتاريخ اŸنطقة و اŸراحل التي
ع -رف -ت -ه -ا ن ك -ق -دوم اأ’ت-راك و ب-ن-و هÓ-ل ،و
ال -ف -رنسص -ي ، Úو ع -م -لت ع -ل -ى ح -ل اإ’شص -ك -ال
اŸتعلق بكيفية تقد Ëشصخصصية حيزية ،و
سص- -ع- -ي- -د ،ف -ان ال -ك -ث Òق -د ق -ال إان -ه -م ك -ان -وا
عاشصق ،Úو انه قد أاحبها مند الصصغر  ،و يقول
البعضص اأ’خر عن موتها أانها ماتت مسصمومة““.
Óشص-ارة ،ف-ال-رواي-ة ال-ت-ي سص-ي-ت-م ت-رج-م-تها
ل -إ
’ح-ق-ا إا ¤ال-ع-رب-ي-ة واأ’م-ازي-غ-ي-ة ،ه-ي Ãثابة
مرجع مهم أا ⁄بكل اأ’عمال التي أاحيطت
بالقصصة ،من قصصائد و ترجمة لها  ،وعناوين و
م - -راج- -ع ب- -اح- -ث ،Úق- -ي- -م- -ة ،ف- -ه- -ي تشص- -ك- -ل
بصصفحاتها  286مرجعا قيما يعرف بإاحدى
أاجمل القصصصص التي عرفها اأ’دب الشصعبي
ا÷زائري.

ألسضبت  ١٧فيفري  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٠١جمادى ألثانية  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

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

هام جدا

يقول سضبحانهÜÉàµdG ÉæKQhGC ºK{ :
º¡æªa ÉfOÉÑY øe Éæ˘«˘Ø˘£˘°UG ø˘jò˘dG
º¡æeh ó°üà≤e º¡æ˘eh ¬˘°ùØ˘æ˘d ⁄É˘X
ƒ˘g ∂dP ¬˘∏˘dG ¿PÉE˘H äGÒÿÉ˘H ≥˘HÉ˘˘°S
 ،}ÒÑµdG π°†ØdGسضورة فاطر.
‘ هذه أآ’ية يتحدث ألله سضبحانه عن
ألذين جعلهم خلفاء له ‘ أأ’رضس قائمÚ
ع -ل -ى ك -ت -اب أل -ل -ه أل-ع-ظ-ي-م ،وه-م أل-ذي-ن
أصض -ط -ف -اه-م م-ن ع-ب-اده ،م-ن ه-ذه أأ’م-ة
أıتارة ،ثم ق ّسضمهم إأ ¤ثÓثة أأنوأع:
 ١ـ ألظا ⁄لنفسضه ـ  ٢ـ أŸقتصضد ـ  ٣ـ
ألسضابق باÒÿأت ،يقول أبن عباسس وهو
يشضرح ويف ّسضر هذه أآ’ية ثم أأورثنا قال:
هم أأمة ﬁمد (|) ورثة هذأ ألكتاب
ألذي أأنزله ألله تعا ،¤أأفضضالهم يغفر له
وم -ق -تصض -ده -م ي -ح -اسضب حسض -اب -ا يسضÒأ،
وسضابقهم يدخل أ÷نة بغ Òحسضاب وعن
أبن عباسس عن رسضول ألله (|) أأنه قال
ذأت ي -وم« :شض-ف-اع-ت-ي أ’ه-ل أل-ك-ب-ائ-ر م-ن
أأمتي».
وهذأ معناه أأن ألسضابق باÒÿأت يدخل
أ÷ن -ة ب -غ Òحسض -اب ،وأŸق -تصض-د ي-دخ-ل
أ÷ن- -ة ب- -رح -م -ة أل -ل -ه وأل -ظ -ا ⁄ل -ن -فسض -ه
وأأصض- -ح- -اب أأ’ع- -رأف ي- -دخ- -ل- -ون أ÷ن -ة
بشضفاعة ألنبي ـ ﬁمد (|).
تفصضيل أأ’نوأع ألثÓثة:
 ١ـ ألظا ⁄لنفسضه :وهو أŸفرط ‘ فعل
ب -عضس أل -وأج -ب -ات وأل -ذي ي -رت-كب ب-عضس
أÙرمات ،فهو أإنسضان مهمل ف Óيصضلي
ألصض Ó-ة ‘ وق -ت -ه -ا ه ّ-م -ه أل-دن-ي-ا ي-ج-ري
ورأءها إأنه أنسضان «غافل» ’ه متبع لهوأه
{ÉfôcP øY ¬Ñ∏b Éæ∏ØZGC øe ™£J ’h
 ،}ÉWôa √ôeGC ¿Éch √Gƒg ™ÑJGhسضورة
ألكهف.

إأن أتباعه للهوى هو ألذي يدفعه إأ¤
أأكل أ◊رأم مع أأنه يصضلي ويصضوم ويزكي
ويحّج.
إأن مصضÒه وهو مسضلم ،سضيتأاخر دخوله
أ÷ن -ة وي -ن -ت -ظ -ر شض -ف -اع -ة أل-ن-ب-ي (|)
وسضوف يندم على تفريطه وهذأ يوم ’
ينفع ألندم.
 ٢ـ أŸق-تصض-د :وه -و أŸسض -ل-م أŸوؤدي
للوأجبات ألتارك للمحرمات وقد يÎك
ب - -عضس أŸسض - -ت- -ح- -ب- -ات وي- -ف- -ع- -ل ب- -عضس
أŸك -روه -ات وه -ذأ ألصض-ن-ف شض-ح-ي-ح م-ع
نفسضه ،وعبادته لله قليلة ’ يكتفي إأ’ Ãا
أفÎضضه ألله عليه وهو عازف عن ألنوأفل
وألطاعات وألقربات ألتي تضضمن له حبّ
ألله تعا ¤ألذي قال« :ما يزأل عبدي
ي -ت -ق ّ-رب إأّ‹ ب -ال-ن-وأف-ل ح-ت-ى أأح-ب-ه ف-إاذأ
أأحببته كنت سضمعه ألذي يسضمع به وبصضره
أل -ذي ي -بصض -ر ب -ه وي-ده أل-ت-ي ي-ب-طشس ب-ه-ا
ورج -ل -ه أل -ت -ي Áشض -ي ب-ه-ا ،ول-ئ-ن سض-أال-ن-ي
أ’ع -ط -ي ّ-ن-ه ول-ئ-ن أسض-ت-ع-اذ ب-ي أ’ع-ي-ذّن-ه»،

اإلهتمام بالعلماء طريق للتطور وا◊ضصارة

عن جابر بن عبد ألله «رضضي ألله عنه»
سضمعنا ألنبي ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ يقول:
«’تزأل طائفة من أأمتي ظاهرين على أ◊قّ
’ يضضّرهم من خالفهم و’ من خذلهم حتى
يأاتي أأمر ألله وهم على ذلك».
إأن ه -ذأ أ◊ديث ألشض -ري -ف ي -ت-حّ-دث ف-ي-ه
ألنبي ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ عن دور أأهل
ألعلم ‘ أ◊ياة ألدنيا وأآ’خرة باعتبارهم
م -وج -ه -ي أأ’م -ة وح -رأسض -ه -ا أأ’م-ن-اء أل-ذي-ن
يقولون أ◊ق ويعملون للحق ويحكمون به ’
يخافون ‘ ذلك لومة ’ئم.
ألعلماء هم أأهل ألعلم بكتاب ألله تعا،¤
ألعاŸون بشضرعه ألذين أأفنوأ أأعمارهم ‘
فقه ألكتاب وألسضّنة ،وألعاملون على هدى
وبصضÒة ،أل - -دأع - -ون إأ ¤أل - -ل - -ه ب - -ا◊ك- -م- -ة
وأŸوع -ظ -ة أ◊سض -ن -ة إأن -ه -م ورث -ة أأ’ن -ب-ي-اء،
وأأ’نبياء ُ ⁄يورثوأ درهما و’ دينارأ إأ‰ا
ورثوأ ألعلم.
إأن ألعلماء هم أأولياء ألله ‘ ألدين رفع
أل- -ل -ه م -ن أأق -دأم -ه -م وع -ظ -م شض -أان -ه -م ق -ال
سض-ب-ح-ان-هGƒæeGB ø˘jò˘dG ¬˘∏˘dG ™˘aô˘j{ :
.}äÉLQO º∏©dG GƒJhGC øjòdGh ºµæe
سضورة ألزمر.
ولقد شضهد ألله لهم باÿوف منه وأÿشضية
من غضضبه وحسضابه فقال≈°ûîj É‰GE{ :
 ،}AÉª∏©dG √OÉÑY øe ¬∏dGسضورة فاطر.
وأل-ن-ب-ي (|) ي-ن-ظ-ر إأ ¤أل-ع-ل-م-اء ع-ل-ى
أأسضاسس أأنهم ألنور ألذي يهتدي به ‘ ظلمات
ألٌدجى وجعل إأكرأمهم من تعظيم ألله تعا¤
فقال عليه ألصضÓة وألسضÓم« :إأن من إأجÓل
ألله تعا ¤إأكرأم ذي ألشضيبة أŸسضلم وحامل
أل- -ق- -رآأن غ ÒأŸت -ع -ا‹ ف -ي -ه وأ÷ا‘ ع -ن -ه
وإأك -رأم ذي ألسض -ل -ط -ان أŸقسض -ط» روأه أب -ن
دأود.
و‘ أ◊قيقة أأن ألعلماء ‘ أ’سضÓم ⁄
يتحصضلوأ على هذه ألدرجة وألقيمة ألرفيعة
عند ألله تعا ¤إأ’ أ’ن دورهم عظيم ‘ هذه
أ◊ياة وأآ’خرة ومن أأهم أأدوأرهم:

 ١ـ أأن -ه -م ه -م أŸرشض-دون
إأ ¤أل -ط-ري-ق وه-م صض-ل-ح
أل-ب-ل-د وأŸصض-اب-يح ألتي
تهتدى بها ‘ ظلمات
أل- -دج- -ى ف- -ال- -ن- -اسس ‘
ح- -اج- -ة إأل- -ي- -ه- -م أأك Ìم- -ن
حاجتهم إأ ¤ألطعام وألشضرأب
أ’ن ألطعام وألشضرأب يحتاج إأليه ‘ أليوم
مرة أأو مرت Úبينما ألعلم ألذي يصضدر منه
وي -ب -ل -غ -ون -ه إأ ¤أل -ن -اسس ي -ح -ت-اج إأل-ي-ه ب-ع-دد
أأ’نفاسس كما يقول أإ’مام أأحمد.
إأن -ن -ا ن -ح -ت-اج إأ ¤أل-ع-ل-م-اء ‘ م-ع-امÓ-ت-ن-ا
أل- -ي- -وم- -ي- -ة وأأ’سض- -ري- -ة ‘ ،أأح- -ك- -ام أل -زوأج
وأل-طÓ-ق ،وم-ع-امÓ-ت-ن-ا أŸال-ي-ة ف-ه-م أل-ذين
ي -و ّضض -ح -ون أ◊ق -وق أŸن -ق -ول -ة أ’صض-ح-اب-ه-ا
كالبيع وألشضرأء وأإ’جارة ،وألزرأعة ،وغÒها
م-ن أأ’م-ور أل-ت-ي يشض-ك-ل ع-ل-ى أل-ن-اسس ح-ل-ه-ا
وجهلها.
 ٢ـ إأن ألعلماء هم حّرأسس ألعقيدة وألدين
وهم ألذين يحافظون على هوية أÛتمع،
وحمايته من أ’ندثار ،وهم ألذين يحاربون
أآ’ف-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’ن-حرأفات وأأ’مور
أّÙرم - -ة ،ك - -اÿم - -ر وأıدرأت وأل - -زن- -ا
وألسضرقة وألرشضوة وألغشس وأأكل ألربا وأأكل
أأموأل ألناسس بالباطل.
 ٣ـ إأن للعلماء دور مهم ‘ –قيق وحدة
أأ’مة ودرء ألفتنة وأ’نشضقاق وذلك بالدعوة
إأ ¤أإ’لتزأم بكتاب ألله وسضنة رسضوله ـ صضلى
ألله عليه وسضلم ـ¬∏dG πÑëH Gƒª°üàYGh{ :
 }Gƒbô˘Ø˘J ’h É˘©˘«˘ª˘Lم- -ن- -ه- -م أل- -ذي- -ن
ي -تصض -درون أŸشض -ه -د ‘ ك -ث Òم -ن أأ’ح-ي-ان
’سض -ي -م -ا إأذأ ح -دثت ف -ت -ن-ة أأو أن-ح-رأف بÚ
ألناسس فهم ألهدأة إأ ¤طريق أ◊ق وألعدل
بينهم.
إأن نهضضة أأ’مة تقتضضى أ’هتمام بالعلماء
وأأهل ألعلم ألذين حباهم ألله بالنور وألهدى،
وأأن إأهمالهم وعدم أحÎأمهم يكون سضببا ‘
تخلفها عن ركب أ◊ضضارة وألتطور.

حديث قدسضي.
إأن هذأ ألرجل فاقد للطموح وألهّمة
أل -ع-ال-ي-ة أل-ت-ي ت-قّ-وي إأرأدت-ه وت-دف-ع-ه إأ¤
أŸع -ا‹ وأŸق -ام-ات أل-ع-ل-ي-ا ،ول-ه-ذأ ف-إان
مصضÒه مرتبط Ãدى تفّوقه على نفسضه،
ف-ي-دخ-ل أ÷ن-ة ول-ك-ن-ه سض-ي-حاسضب حسضابا
يسضÒأ على تفريطه ،وبعدها سضيندم حÚ
يجد منزلته ‘ أ÷نة ليسضت كغÒه من
ألطا Úﬁألعامل.Ú
 ٣ـ ألسض -اب -ق ب -اÒÿأت :وه-و أل-ف-اعل
ل- -ل- -وأج- -ب- -ات وأŸسض- -ت- -ح- -ب- -ات ،أل -ت -ارك
ل - -ل - -م - -ح- -رم- -ات وأŸك- -روه- -ات وب- -عضس
أŸباحات ،فهو رجل بلغ درجة ألورع،
وهو للعزأئم أأشضد تارك للرخصس زأهد
ف -ي -ه -ا يسض -اب -ق إأ ¤ك -ل م-ا ي-دخ-ل-ه أ÷ن-ة
ويرضضى عنه ألله تعا ،¤فهو ’ يسضبقه إأ¤
أ Òÿأأحد وألذي Œمع فيه كل خصضال
أ ،Òÿمثاله أأبي بكر ألصضديق ألسضبّاق إأ¤
أ Òÿك- -م -ا ج -اء ‘ ألصض -ح -ي -ح ع -ن أأب -ي
هريرة رضضي ألله عنه قال :قال رسضول

أل -ل-ه (|)« :م- -ن
أأصضبح منكم أليوم
صض- -ائ -م -ا ق -ال أأب -و
ب -ك -ر أأن-ا :ق-ال م-ن
ع -اد م -ن -ك-م أل-ي-وم
مريضضا؟ قال :أأبو
بكر أأنا ،قال :من
شض-ه-د م-ن-ك-م أل-يوم
جنازة قال أأبو بكر
أأنا ،قال من أأطعم
أليوم مسضكينا؟ قال
أأبو بكر أأنا ،قال ـ
صض -ل -ى أل -ل -ه ع-ل-ي-ه
وسض- - - -ل- - - -م ـ« :م- - - -ا
أج - -ت - -م - -عت ه- -ذه
أÿصض -ال ‘ رج -ل
‘ ي- - -وم إأ’ دخ- - -ل
أ÷نة» ،روأه ألبخاري ومسضلم.
إأن ألسضابق للخÒأت ومن خÓل هذه
أأ’عمال ›تمعة يتعب نفسضه ويجهدها
Óمام
ولكن طلبا لرأحتها كما قيل يوما ل إ
ِ
 ⁄تتعب نفسضك؟ قال:
أأحمد بن حنبلَ « :
رأحتها أأريد.
ول -ق -د ك -ان سض-ع-ي-د ب-ن أŸسض-يب يصض-ل-ي
وينام فإاذأ أسضتيقظ قال :قومي يا مأاوى
كل شضر.
نعم ،إأن أŸعا‹ وبلوغ ألدرجات ألعليا
ع -ن -د أل-ل-ه ت-ع-ا ¤ت-ق-تضض-ى أل-ع-م-ل وت-رك
ألكسضل وأ’تكال بل ’بد من أŸسضابقة ‘
أÒÿأت وب - - -ذل وسض- - -ع أ÷ه- - -د و“ن- - -ي
ألفردوسس أأ’على وعدم أ’قتصضار على
“ني ألدون من أأ’شضياء ،فليكن أŸسضلم
سض -اب -ق ل-ل-خÒأت ب-إاذن أل-ل-ه ح-ت-ى ي-دخ-ل
أ÷نة بغ Òحسضاب

خ Òالهدى

الوصص ـاي ـ ـا اÿم ـ ـ ـسس
عن أأبي هريرة «رضضي ألله عنه» ،أأن رسضول
ألله (|) قال« :من يأاخذ عني هذه ألكلمات فيعمل
بهن أأو ُيعّلم من يعمل بهن؟ قال أأبو هريرة :فقلت« ،أأنا يا رسضول ألله»
فأاخذ بيدي فعّد خمسضا فقال:
ـ إأتق أÙارم تكن أأعبد ألناسس
ـ وأأرضس Ãا قسضم ألله لك تكن أأغنى ألناسس
ـ وأأحسضن إأ ¤جارك تكن مؤومنا
ب لنفسضك تكن مسضلما
ـ وأأحب للناسس ما – ّ
ـ و’ ت - -ك Ìألضض - -حك ،ف - -إان كÌة ألضض- -حك Áيت
ألقلب« .روأه ألÎمذي».

حكمة العدد

¿É°ù∏dG øe ¿É°ùf’EG AÓH

سسلوك ‘ اŸيزان

ألعدد
١٧٥٧٠

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

الناسس أاصصناف ...ظا ⁄لنفسصه ،مقتصصد وسصابق باÒÿات
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حظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
ق- -ال ت -ع -ا»∏©dG ƒ˘gh{ :¤
 ،}º«¶©dGأل-ب-ق-رة .وم-ع-ناه

ه- -و أل- -ذي ’ رت- -ب- -ة ف- -وق
رت -ب -ت -ه ،وج -م-ي-ع أŸرأتب
منحطة عنه ،ألعا‹ علّو أ÷Óل وألكمال ،رفيع
أŸنزلة أŸسضتعلي فوق خلقه بقدرته وجÈوته،
وه- -و أل- -ذي ع Ó- -فُ Ó- -ت -درك ذأت -ه و’ ت -تصض ّ-ور
صضفاته وعجزت ألعقول عن إأدرأك كماله.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

سس ‹ :أاخت متزوجة ومات أابي و‹ ثÓثة
لخت ا◊ق ‘ اÒŸاث؟
إاخوة فهل لهذه ا أ
{‘ ¬∏dG ºµ«°Uƒj

ج :يقول ألله سضبحانه وتعا:¤
 ،}Ú«ãf’CG ßq˘M π˘ã˘e ô˘cq ò˘∏˘d º˘cO’hGCوأأ’و’د ه - -ن - -ا
تشضمل ألذّكر وأأ’نثى فالله عّز وجل قّرر ‘ ألقرأآن
أأن أŸرأأة ترث كما يرث ألرجل ،و’ يجوز لÓخوة
أأن يحرموها من حّقها ألشضرعي ‘ أÒŸأث ألذي
أفÎضضه ألله لها ،ومن يفعل ذلك فقد أعتدى على
شض -رع أل -ل -ه سض -ب -ح -ان -ه ،وه-ذه ت-ع-ت Èم-ن أل-ع-ادأت
وأل -ت -ق -ال -ي-د وأأ’ع-رأف أل-ب-اط-ل-ة ،ح-يث ي-ح-رم-ون
أŸرأأة من أÒŸأث بحجة أأنها متزّوجة وأأن حّقها
يتصضّرف فيه زوجها وهذه مغالطة كبÒة وجرم
عظيم ‘ حق من حقوق ألله تعا.¤

لهمال الطبي والصصحي جرÁة ل تغتفر
ا إ

ألصضحة نعمة من ألله وأإ’سضتهزأء بها جرÁة وتنكر ◊ق أŸنعم بها وهو ألله تعا ،¤وحفظها وأجب يثاب
أإ’نسضان على فعله ويعاقب على تركه ،ذلك أأن ألنفسس عند ألله أأعلى وأأعظم ’سضيما نفسس أŸسضلم ألذي شضّرفه ألله
وأأكرمه وعد زوأل ألدنيا بأاكملها أأهون عند ألله من قتل ألنفسس أŸؤومنة ،لكن هذأ أأ’مر غاب على كث Òمن ألناسس،
فقد يكون أ’نسضان مريضضا و’ يدأوي نفسضه ويهملها حتى يصضبح عاجزأ ،وقد عطل مصضالح ألناسس وبد’ أأن تتجه
قدرأتهم وأهتماماتهم إأ ¤ما هو أأو ¤وأأهم ،يحبسس نفسضه مع ذلك أŸريضس وقد أأضضاع بذلك وقته وأأهدره هكذأ..
وإأهمال أأ’طباء وعدم وعيهم باŸسضؤوولية أŸلقاة على عاتقهم ووأجب إأنقاذ أأروأح ألناسس ببذل وسضع أ÷هد ‘ ذلك
جرÁة نكرأء تدل على تد ÊأأخÓق ألطبيب وخيانته للقسضم .ولقد أعت Èأ’سضÓم أأنه من قتل نفسضا بغ Òحّق فكأا‰ا
قتل ألناسس جميعا وأأن من أأحيا هذه ألنفسس وبذل وسضع جهده ‘ إأنقاذها من ألهÓك فكأا‰ا أأحيا ألناسس جميعا.
أ’جل هذأ نقول ،إأن ألوأجب يقتضضي إأعادة ألنظر ‘ أŸنظومة ألصضحية ،وإأدرأج وحدأت وموأد علمية –ث على
أ÷انب أÿلقي وأ’نسضا Êوكيفية ألتعامل مع أŸريضس ،ألذي يحتاج إأ ¤حنان ألطبيب ومعاملته ألرقيقة ألتي ترفع
من مناعته ومعنوياته ،وضضرورة تفّهم أأهل أŸريضس وعدم ألغلظة معهم نظرأ ÿوفهم ألشضديد من أأ’ذى ألذي يلحق
Ãريضضهم وحّبهم له.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
السشبت  1٧فيفري  ٢01٨م
اŸوافق لـ  01جمادى الثانية  1٤٣9هـ
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koutoufcom@gmail.com
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فالك فال أÒÿ

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

أ◊مل

َهكذا ُهم الّناسس؛ إان
ُك- - -نْت أارَق- - -ى ِم- - -ن - -ه - -م
ح َسش -دوا وإان ُك -نْت أادَن -ى
ِمنهم تكّبروا.

ألثور

إاذا رأايت ششخصشًا يكÌ
من الكÓم معك فاعلم أانه يرتاح
لك ف Óتخسشره.

أ÷وزأء
’حÎام ي- - -خ- - -تصش- - -ر
ا إ
شش -خصش -ي -تك إان ك -نت ’ أاع-رفك،
ويزيدك هيبة إان كنت أاعرفك.

قال :يا فÓن ما معنى اÿيانة اأو
’مـل ِاع- - -ط- - -ن- - -ي م - -ث - -ا’ لـشش - -يء ك - -وى
إاننا فتية ’ تني ‘ العـــمـــل ولنا هـمة من صشميم ا أ
اذكروا اذكروا عهــدنا اÛيد أاننا أامة ليسس تنسشى العهــود ضشمÒك
قلت :الصشديق الذي تضشحي من
أايها القوم قولــوا الصشــــواب وافعلوا ا Òÿواقفوا السشنـن
وابتغوا للنفوسس الغـــــوالــي فكهـا مــن قــيـــود اÙــن أاج -ل -ه ي -أاخ -ذ م-ن أاي-امك وي-ه-دي-ه-ا
دينكم ششرعة سشمحة  ⁄تـــزل أارضشكم تــربـة جـمـة بالغـلـل لـغÒك

ألسصرطان

@ أانه عندما تششرق الششمسس فوق القطب
الشش- -م -ا‹ ل -ك -وكب اوران -وسس ،يسش -ت -م -ر ضش -وء
ال-ن-ه-ار ط-ي-ل-ة  ٤٢ع-امً-ا ،وع-ن-دم-ا ت-غ-يب ،ي-ح-ل
الظÓم طوال  ٤٢عامًا أاخرى؟

’ْخÓٌَ - -ق َت -ك ِ-ف -ي َ-ك -ك
ا أ
ِل َ-ت -ك-وَن َج-م-يَ Óً-وِب-أارَق-ى َدرَج-ات
÷َم -ال ’ ي -ت -واضش -ع إا’ م -ن ك-ان
ا َ
واث -ق ً-ا ب -ن-فسش-ه و’ ي-ت-ك Èإا’ م-ن
كان عاًŸا بنقصشه.

’سشد يÎك اللبؤوة لتقوم باصشطياد % 90
@ أان ا أ
م -ن ال -ف -رائسس ،وق -ب -ل أان ت -ب -دأا ال -ل -ب -ؤوة ب -أاك-ل
’سشد؟
فريسشتها تضشع جانبا حصشة ا أ

أأ’سصد

فابسشطوا ذروة للع Óمن جديد واهـتـفـوا إانــنا أامـة للخلــود

أأخبار

مثÒة

أوقفوأ ألغشش ..فغاب نصصف
مليون تلميذ عن أ’متحانات

حكم
وأأمثال

º°ùàHG

@ ال -ق -ل -ق -ون ي -ك-ون-ون اول
اŸغ -ادري -ن ‘ ه -ذه ا◊ي -اة .
عشس حياتك دون قلق.

@ غبي كان معه عششرة آا’ف دينار ونسشي
’من ا÷نائي فقال
أاين خبأاها ..فذهب إا ¤ا أ
ل - -ه - -م ‹ :م - -ب - -ل - -غ م - -ن اŸال و نسش- -يت أاي- -ن
وضش -ع -ت -ه..ف -ق -ال -وا ل -ه :ط -يب وك -ي -ف
@ َل- -ن َت- -م َ-وت آاذآا خَسش -رَت م َ-ن
Áكننا أان نسشاعدك؟
قال :حققوا معي واسشتمروا ‘
–ب َول َ-ك -ن سش َ-ت-ع-يَ-شس ك-آا َŸيَت آاذآا
َ
ت- - -ع - -ذي - -ب - -ي إا ¤غ - -اي - -ة أان
ك.
خ َسشرتَ َكرآامَت َ
أاعÎف.

IÈ©∏d
‚حت ا◊كومة الهندية هذا العام ‘
إاي -ق -اف ع -م -ل -ي -ات ال -غشس ال -واسش -ع -ة ال -ت-ي
تصش -احب ا’م -ت -ح -ان -ات السش-ن-وي-ة اŸؤوه-ل-ة
’’ف من الطلبة
للجامعة ما دفع مئات ا آ
’سش-اسس،
ل -ع -دم ال -ذه -اب ل Ó-م -ت-ح-ان م-ن ا أ
بحسشب وسشائل إاعÓم ﬁلية..
’رق -ام ا◊ك -وم -ة ف -إان تشش -دي -د
ووف -ق -ا أ
اŸراق -ب -ة ع-ل-ى ا’م-ت-ح-ان-ات دف-ع أاك Ìم-ن
 600أالف طالب ‘ أاك Èو’يات الهند «أاتر
ب -رديشس» ل -ل -ت -غ -يب ع -ن ا’م -ت -ح-ان-ات ،م-ا
يفوق  %10من إاجما‹ الطلبة اŸسشجل..Ú
واع -ت -م -دت ا◊ك -وم -ة ه -ذا ال -ع -ام ع-ل-ى
وضش - -ع ك - -امÒات م - -راق - -ب - -ة م- -ت- -ط- -ورة ‘
اŸدارسس ومراكز ا’ختبار ،إا ¤جانب نششر
قوى ششرطية Ÿنع عمليات الغشس الواسشعة،
’ضشافة إاﬁ ¤اربة ما يسشمى بـ «مافيا
با إ
الغشس»..
وت -ن -امت ظ -اه -رة ال -غشس ب -ال-ه-ن-د خÓ-ل
’خÒة ◊اج-ة ال-ط-ل-بة لنسشب
السش-ن-وات ا أ
م -رت -ف -ع-ة ،تصش-ل أاح-ي-ان-ا إا ‘ 99 ¤اŸئ -ة،
ليتمكنوا من ا’لتحاق با÷امعة ،ما سشاهم
‘ ظ -ه -ور «م -اف -ي-ا ال-غشس» ،ال-ت-ي اع-ت-م-دت
‡ارسش-ات غ Òق-ان-ون-ي-ة Ÿسش-اع-دة الطلبة
على غرار رششوة مراقبي .ا’متحانات أاو
حتى تسشريب ا’متحانات قبل موعدها..
وكششفت اŸعاي Òا÷ديدة عن عمليات
غشس واسشعة جرت Ãسشاعدة مدرسش Úبل
و‘ إاح - -دى ا◊ا’ت ك - -ان م - -دي - -ر إاح- -دى
اŸدارسس ه -و م-ن ي-ق-وم ب-تسش-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ات
ال -غشس ال -واسش -ع-ة ،ح-يث ” إال-ق-اء ال-ق-بضس
عليهم جميعا ،وفقا لصشحيفة «تاÁز أاوف
إانديا»..

@ إام- - - - - -رأاة ت - - - - -ق - - - - -ول
ل -زوج -ه -ا« :ال-ي-وم ع-ي-د زواج-ن-ا
ف -ق -ل ‹ ك -ل -م -ة ح -ل -وة» ،ف-ق-ال:
«بسش -ب-وسش-ة» ،ق-الت ل-ه« :ي-ا رج-ل
ق - -ل ك - -ل- -م- -ة ت- -ه- -ز ،»Êق- -ال ل- -ه- -ا:
«أارجوحة» ،قالت له« :يا رجل قل ‹
كلمة تششعر Êأا Êزوجتك» ،قال لها« :أانت
طالق».

ششغل
عقلـك

@ششقيقان
ي- -ل- -ت- -ق -ي -ان ك -ل ي -وم
أاك Ìمن مرة و‘ كل
مرة ’ Áكثان سشوى
ث- - - -ان - - -ي - - -ة واح - - -دة
ي - -فÎق- -ان ب- -ع- -ده- -ا
’خ-وان
ف -م -ن ه -م-ا ا أ
الغريبان ؟
ح -ل ال -ع-دد
السشابق
*هاÊ

Ÿا Œف روحك قل يارب يارحمان

Ÿاذا نبكى عندما نحزن Ÿاذا
ن - -ت - -م - -ن- -ى اŸوتŸ.....اذا ل- -و
ششعرنا با◊زن يخنق أانفاسشنا
“ن - -ي - -ن - -ا اŸوت !..؟وŸاذا ل - -و
رأاينا اŸصشائب تواجهنا “نينا
اŸوت !...؟هل اŸوت هنا و‘
ه -ذه ا◊ا’ت سش -ي -ك-ون ا◊ل
..أام أان - - - - - -ه أاداة م- - - - - -ن أادوات
ال- -ت -ع -بÒع -ن شش -دة الضش -ع -ف
’ن- -كسش- -ار ..أان- -ظ- -ر أام -امك
وا إ
م - -ب - -اشش- -رة ..ه- -ل ت- -رى ه- -ذا
ا÷ه- -از ال -ذي Œلسس ع -ل -ي -ه»
ج - - - - - -ه - - - - - -از ا◊اسش - - - - - -وب « أاو
ه-ذاال-ه-ات-ف ال-ذي ه-و بيدك
’نسشان
هذا ا÷هاز إاخÎعه ا إ
وه -و إاخÎاع م -ذه -ل ل -ل-غ-اي-ة ل-و أاه-م-ل-ن-ا ا’ه-ت-م-ام ب-ه  ..أاو
إاخÎقه فايرسس وعبث به ...سشنÓحظ أان حالة ا÷هاز ‘
ت-ده-ور وأاسش-ت-خ-دام-ه أاصش-ب-ح بشش-ك-ل م-ت-عب..م-اذا سش-تفعل ‘
هذه ا◊الة ..ا◊ل هو أان تأاخذه إا ¤اÿب Òبه « مهندسس
ا◊اسش- -وب « ’ن- -ه صش- -احب اÈÿة وه- -و الشش- -خصس  ..ال- -ذي
’ن أاسش-أال
ي -ع -رف م -ك -ون -ات ه -ذا ا÷ه -از ب -ال -ت -ف -اصش -ي-ل ..وا آ
نفسشك!؟  ..؟ أانت ﬂلوق من ﬂلوقات الله كما أان ا÷هاز
’نسشان خلقك الله لغرضس مهم ‘ هذه الدنياكما
من صشنع ا إ
’نسشان لغرضس مهم أايضشاتسشتطيع أان
أان ا÷هاز إاخÎعه ا إ
Œعل من نفسشك ششخصشا مفيدا ونافعا وتسشتطيع العكسس كما
أان ا÷ه -از ب Úي -ديك رÃا ل -ل-م-ف-ي-د ورÃا ل-لضش-ارإاذا ت-ع-ط-ل
’نسش-ان «
ا÷ه -از ن -رى اÿسش -ارة ‘ –ط -ي -م -ه وإاذا ت -ع -ط -ل ا إ
أاقصشد كل مايصشيبك من تعب « تتمنى اŸوت ..ا÷هاز نأاخذه
’نسشان Ÿاذا ’نأاخذه
’علم به وبحاله وا إ
إا ¤صشانعه ’نه ا أ
’ع-ل-م ب-ك-ل ت-ف-اصش-ي-ل-ه Ÿاذا ن-ط-لب ال-تعليمات
ÿال-ق-ه وه-و ا أ

ن َط- - -لب َيُ- - -ك- - -ون
الَ- - -ع- - -طـاء ُدو َ
أاَع َ
ن َترُدد َيُكون
◊ب ُدو َ
ظمَ ،و ا ُ
صش- -داَق- -ة ُدونَ َم َ-صش -ال ْ-ح
ل
ا
و
،
ع
أاُرو َ َ
ق.
ن أاَصَشد ْ
َتُكو ُ

ألعذرأء

ال- -ك- -ل- -م- -ات ن- -ور ول- -ك- -ن ب- -عضس
ال -ك -ل -م -ات ق-ب-ور ،ف-راقب لسش-انك
ق - - -ب - - -ل أان ت - - -دف - - -ن أاح- - -د ‘ قÈ
كلماتك.

أŸيزأن

م -ن اُŸسش َ-ت ِ-ح-يْ-ل أاَْن َي-ذَه-ب ِلَ-غَÒ-ك
شَشيءَ ،قد َكتَب ُ
ك َفاطمَئ ْ
ن.
ه الله لَ َ

ألعقرب

ال ِ-رِق -ي ‘ الِ-ت-ع-ٱاَمُ-ل َم-ع َمِ-ن
ِي ُسشتحق ِومع مُن ’ َيسشتحق ُهو إاكراِم
ورقي الذاِت وليسس ضشعف منك.

ألقوسش
الشَش- -وق َشش -يء َج -م -ي -ل
’ج َ-م-ل اأن َي-شش-ع-ر
َول -ك َ-ن ا أ
ك مَن َتششَتاق إاليه.
ب َ

أ÷دي

’رشش -ادات م -ن م -ه-ن-دسس ا◊اسش-وب ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
وك -ت -يب ا إ
سشÓمة ا÷هاز ..و’ نطلب كتاب الله تعا ¤الذي يحمل كل
’نسش-ان-ي-ة وا’خÓ-ق ال-ع-ظ-يمة والتي
ال-ت-ع-ال-ي-م وال-ق-ي-م-ة ا إ
تغرسس ‘ نفوسشنا ا◊ب والتفاؤول والبسشمة السشعيدة ..إا¤
ك -ل م -ن ي -ت -م -ن -ى اŸوت ‘ ◊ظ-ة ضش-ع-ف .....راج-ع ن-فسشك
وراجع قلبك وتأاكد أان اŸصشائب والكوارث مقدرة تقديرا
من الله عزوجل وعد إاليه واسشأاله العون والتوبة فالروح
التي تسشكننا هي ملكه تعا ¤يبثها ويأاخذها وقت ما ششاء
فهي أامانة ب Úيديناونحن من واجبنا ا◊فاظ عليها ورفعها
عن كل ماقد يدنسشها ويضشعفها ويقلل منها !!..
’حÎام ال-له ﬁيي
ه-مسش-ة ‹ ول-ك-م ي-ام-ن سش-ب-ق-ت-م-و Êب-ا إ
أاصش -ل -ك -م وي -ب -ارك ف -ي-ك-م ..ت-ذك-روا دائ-مً-ا وان-قشش-وه-ا ع-ل-ى
قلوبكم ..مادمتم أاحياء كونوا لله كما يريد  ..يكن لكم
’ ال-ل-ه ي-ري-دك
ف -وق م -ات-ري-دون ..ال-ك-ل ي-ري-دك ل-ن-فسش-ه ا إ
لنفسشك.

إاذا وصش -ل -تك فضش -ي -ح-ة
’ح- -د ف- -اج- -ع- -ل- -ه -ا ت -ق -ف
أ
ع- -ن- -دك و’ ت- -ت -ع -داك ،ف -إان وق -فت
عندك أاخذت أاجر السش ،Îومن سشÎ
مسشلمًا سشÎه الله.

ألدلو

ن
ّÁر ِبنا ،أا ْ
أاْقسشى ما َقْد ُ
’شش- -ي- -اء ‘ َوْق ٍ-ت
نْ- -فَ- -ه- -م ا أ
ُمَتأاّخر ِجvدا.

أ◊وت
’ توجد سشعادة دائمة
و’ ح- - -زن ب- - -اق - -ي ،ك - -ل - -ه - -ا
ف - -واصش - -ل Ÿراح - -ل ُج - -ددَ ،ف- -اب- -تسش- -م
’جملها ،وŒاهل اتعسشها
أ

info@ech-aab.com
السسبت  ١٧فيفري  ٢٠١٨م اŸوافق لـ  ٠١جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ
www.ech-chaab.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.

اﬁراسس نات اغرسضان “نغغت
اسسقسس  ١8١٥الوا‹ نوغرم ندزير خÒ
ال - -دي - -ن ب - -رب - -روسس اح - -وسس- -ا سس- -اÿط- -ر
نسس-ب-ان-ي-ول اسس-ت-ع-م-ران ال-ك-دي-ة نالصسابون
اتوسسو اجانا نتمنغغت ابريد غال ا’بيار
ابنان دسس اقن الÈج دقت العسسة ايتزعلك
اضسا’ فقاع ادزير مع اŸيناء نتمنفوسست
بربروسس ازاقا غال القصسرسس امقران
ان -ت-وات دزي-ر ب-اح-ي-و ب-ن م-وسس-ى سس-وغ-رم
انتجننت دالضسامن انتوات دزير بك Òبن
ا◊اج ﬁمد بن بك Òسسوغرم نات املشست
ادمناو امقرانان انتوات التل .خ Òالدين
اسسوتر اسستوات افى نقن ا◊ل دقن وبريد
اوقدى فا’سستعمار نسسبانيول دزير.
امÓ-ق-ان ت-وات “ج-ي-دا ن-ط-ن-ج-ة ام-اسس
ندزير مفهامان فقت اÿطة دوسسدج نقت
ال -ع-م-ل-ي-ة خÒان  ٧٠ن-ال-ف-دائ Úاسسرسسان
وزال اماسس نقت Œى اوينت دا÷نازة مع

وب -ري -د ÷واي -ه ا’ن ج -روان دي ال-عسس-ك-ر
نسس -ب -ان -ي -ول اسس -رسس-ان Œى ب-اشس ادزا’ن
فومنتو دقد تطاوين نلعدو مان اغار اقن
يصسدم فقن الÈج اسسقسسان امانسس اوي
ادسس يغلب نالعسسكر اما اضسضسن Úقضسعان
شسعÓن تفاوت لفلوكات اتوغنت ايدر نالل
مان العسسكر نسسبانيول اخلضسان اتوزون
ف -زدج -ن -ان ان -غ Úي -غ -لب اسسسس-ان ال-ب-اق-ي
رو’ن مع امقرننسسان البابورات.
العملية تضسرى اسسن  23جوان اسسقسس
 ١٥١8مان توات ‚مان باشس ادسسوفغان
اسس-ب-ان-ي-ول سس-وم-اسس ن-ت-م-غ-غت ندزير،بعد
اورال ن -ال -ق -ائ-د ه-وغ-و ي-د م-ن-او ال-عسس-ك-ر
ادق- - -م- - -ان ادسس ام- - -ا اﬁراسس ان - -ت - -وات
اتونضسÓن تنضسلت انحسس Úنداي.
تغردايث :الشسيخ باعلي واعمر

إاصضغرن سضصضهذ غر اتول أاسضحم
غسس ان - - -ف اأن - - -ف
اأكن اأصسهضس يخذم
اأسس- - - -رف م- - - -ق- - - -رن
ذقسس - -كشس - -م ب - -طسس
اإسس - - -ف- - -ر ذقسس- - -ل- - -ح
ن-ث-ن-ع-رنŸ ،عن اأنف
اأك- - - - -ن م - - - -زل اآرسس
اأسسخذم بسسغر مول
ي-ط-ف اأم-ك-ن م-ق-رن
ذث - - -م- - -درث اÃذن،
ميل اأنكقل غر ذفر
اأن -ف اأك -ن زك -ن-زم-ن
اأصس -غ-ر اأذون يسس-ع-ن
اأم -ك -ن ذصس -ه-ذ ،اأذغ
اأن-ف اأك-ن ي-ك-ث-ن-ع-رن
ن- - - - -غ ث- - - - -مشس ◊نت
اسسوصسغر.
اأصس-غ-ر اسسخذمنت
اإوك- - - - - - -ن اأدي - - - - - -فك
اأصسهضس ،اذغ غدمنسس امكن اأند
اأسس -ن -دع-ن اأذغسس ث-مسسث ،ث-مسسث
اأن اأتسس -ن ال-دي-ف-ك-ن اأشس-ع-ل م-ق-رن
األÒنن ذسسدرن نلحم اإوكن ثنعرث
اأت- -ل- -ح ،ادن- -ب- -ذر اأم- -ذي ث- -مشس- -نت
نشسمندفر اإقلحن سسثمسسث ابصسغ،
اأمكن اأنف اإمذنن اأسسخذمن اأطسس
اأصسغر ذثذرث انسسن اأم ل Íاأبخم
اأند اأسسقف ابخم اأتسسوند اإسسلسس
ذضس -ل -ع ن -غ ث-غ-ج-ذث يسس-م-دن اأف-ذ
اإسسلسس مزيث غف ◊يضس.
امكن اأنف ذقطسس انتمون يسسعن
اأطسس اإغ- -زرن اأسس -خ -ذم -نت اإوك -ن
اأذزغ -رن سس -ث -م غ -ر ث -يضس ،ام -ك -ن
اثنف اسسخذمنت ذقطسس القذشس
اأذغ اين اأم قرن ثفقرث نغ ثرق
ÃنŸ ،عن اأسسحم Úفلسس اسسخذم
بصسغرن يتسسلد اسسوطسس ذشسثواند

ثوشسلت ثسسحمي فلسس نغ اسسب Úاإصسغرن يرققن اأسسخذمن Ïاأسسب
ث -رمت  ،اسس-وج-ذ بصس-غ-رن ي-تسس-ل-د اإسس -ف -ر ب -تشس ن -غ اشس -ع -ل ان-ت-مسسث
ذق -ن -ب -ذ ان -د اإرق-زن اتسس-رح-ن غ-ر ذثزرواسس Úاذرننت اإسسغرن زرن،
ثزق اتسسون يذسسن اتولث اإلقن اآم اك- -ن ي- -ب- -غ ي- -ل ا◊ل اصس- -غ -ر اذون
ث- -ق- -بشسث  ،اأشس- -ق -ر ام -نشس -ر اإوك -ن يسسعن امكنسس ذثذرث اÃذن
البويرة  :ع نايت رمضسان
اأذزذمن اإصسغرن اإزرن نغ ثقمثن
اأثنتسسوجذن اإشسثو .
م -ق-رن اأدب-ن اأفضسسس ذم-ن-ق-رت
اإوك-ن اأذفشس-ث-ن اأق-ج-م-ر وث-نخذمن
اأتسس- -ق -م -ث -ن ث -مشس -ط -ع ،ان -ف اأك -ن
اأطسس الصسنف بصسغرن اإسسخذمن،
اأن- -ف اإصس- -غ- -رن اأك- -رشس ذق- -ج- -م -ر
اأسس - -خ - -ذم - -ن Ïاأسس- -ح- -م يك ذسسب
ن -ل -قث،اأم-ك-ن اسس-خ-ذم-ن ث-فشس-تسس
اك- - -ن ادفك ث - -فث اتسس - -دم - -ن - -تسس
Áذنن ذقفسس اتسسرحن سسقمكن
غ -ر ويضس ،ام -ك -ن ان-ف ث-ل-ون
سس- -ل- -ج- -ه انسس -نت زدم -ن -ت -د

آوآل دونزروب:
*ث -وث Ó-يث ن -ي -غ ّ-ر اضس-ن ام-ث-ل-خ-وخث ن-ول-وضس
اوثيت غروفصسيل اتندضس
* وناء يتحوشسن ءوراء سسنتال تامارت
* ءايناد تيوي “اديرت ءاوينت وامان
* ئيغ ءيهنا ءوكليف ءايزطا

Ÿاكلت انزيراوي ذي لوراسس امقران

البنث تامقرانت ويتموقا ذي لفراح
وتضضيافن ايسس ا‚يون واعزيزن نوول

سس - -ق  Ó- -ل - -وراسس ام - -ق- -ران ونت
ت-واسس-ن سس-ل-ب-اسس ن-ت-غاوسسوين اقÓ
اهنتتافذشس حتى ذقمكان يشسيت
سس - -ي ا÷زاي - -ر سسÒت - -و ل- -وم- -اك- -ل
انزيك اق Óو’نت اشستاهرنت ذي
ل- - -بÓ- - -د ان- - -غ و“وق - -انت غ Òذي
اŸن -اسس -ب -اث ي-حÓ-ن وت-وق-دام-نت
غ Òاقنجيون اعزيزن.
وي -ت -اسس-د ال-زي-راوي نشس-اوي-ن نت
ذامزوارو نلماكل انلفراح ذلعراسس
اق Óيتموقا ذي ثمورث اباثنت او
وليشس اخام اق Óاذسسينشس مامك
اق -ت -وم -ق -ا زي -راوي ان -ي -غ اث -ت-قشس
ط -ول ،وف -ل -ج -ال نشس -ي -اي ي -ت -اسس-د
اي -وراي ذي -ور ‰ارسس اق  Ó-ي -ب -ت -و
ذيسس الربيع سسلشسهار اق Óتفاقت
لعوايل انلوراسس غنلوماكل انزيك
سسÒت- - -و ب- - -غ Òادع - -دا اسس - -ق - -اسس
سسا ÒÿذŸطر اذلهنا.
ونحضسر ذقخام نا◊اجة بلعيدة
اق Óثقا زيرواي سسغروم انقارو
م- -ا Êاتسس- -وم م- -ل- -ي- -ح وث -وي -د ارن
ذاوراغ ي- -ح Ó- -وث -رن -ي -اسس ق -ي -تشس
ن- -اŸل- -ح ذال- -زيث وث- -ق- -ا سس- -ام- -ان
وث -خ -ذم Úام Úاخ -دم-نت اغ-روم
ن- - -اŸك- - -لت واغ  Ó- -م - -ا Êاتسس - -وم
ثطفيث سسفاسسن انسس وثهرسسيث
قلي قلي ام اشسخشسوخ ومن بعد
ثويد قيتشس نالدهان نفوناسس و
وثرنياسس الغرسس بعد ما ثصسفاث
مليح وثرحاث بشسام اديرق يزيط

مليح وثخلطيهن مليح وثقيهن ذي
ث - -ق- -ام- -ي- -لت وثسس- -رسس- -ي- -ه- -ن زن- -ق
ال-ط-اب-ون-ة وث-ن-قسس-اسس ط-ول بشس-ام
اذفسس Úمليح .
وم -ن ب-ع-د ث-وي-د اشس-خشس-وخ اقÓ-
ثقيث سسقغروم اق Óثهرسسيث ومن
ب - -ع - -د ث - -خ- -ل- -ط ك- -لشس- -ي وث- -دج- -ا
ثشسخشسوخث اتسسو مليحالدهان ذ
الغرسس ومن بعد ثطفيهن سسفوسس
انسس وت -خ Ó-ط م -ل-ي-ح م-ل-ي-ح ب-غÒ
اذسس -و اشس-خشس-وخ ال-ده-ان واذع-دا
ذي الغرسس ومن بعد اتسسرسس قلي
وات -و ¤غ -رسس ب -ع -د ال-زم-ان م-اÊ
اتيلي ثوجذ قلي نا÷وز انيغ اللوز
ك -ل ح-د م-امك اث-ت-ح-ب-ا واتسس-رسس
ذي السسحن واتزين مليح واترÊ
اتسسرسس ايذسس اغي انيغ الل Íكل
ح- - -د م- - -امك اق- - -خسس واتسس - -رسس
ف -ط -اب -ل -ة اق -ن -ج -ي-ون ان-ي-غ ادريث
نوخام انسس وغرسس البنا اترقاشس
وه- -ا اث- -ي -تشس اذو ¤دÁا ي -ت -ح -ب -ا
اثيتشس.
ل- -وم- -اك Ó-ي تشس -اخ -نت ف -ت -اري -خ
انلرواسس انزيكاو ورعان اÓÿث
ث -م -ق -ران Úاسس -ع Ó-م -نت ث -ق -ي -ارن
نالوقثاي بشسام اخدمنت زيراوي
خ- -اط- -ر نت سس -ي الÎث ول -ع -واي -د
ان - - -زيك اق ’ Ó- - -زم ان - - -ح- - -اف- - -ظ
فÓ- -سس- -نت ام Úاغ- -ن- -ت- -ا ا◊اج- -ة
بلعيدة.
باتنةŸ :وشسي حمزة
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مواقيت
الصصÓة

^  1٧ف-ي-فري  :1٩60ال-رئ-يسس «ف-رح-ات عباسس»،
ي - -وج - -ه ن- -داء ا ¤اŸسص- -ت- -وط- -ن Úالوروب- -يÚ
Óسصهام ‘ بناء ا÷مهورية
با÷زائر يدعوهم ل إ
ا÷زائرية اŸسصتقلة.
^  1٧فيفري › :1٩60لسس الوزراء الفرنسصي ،يقر
مرسصوم العودة ا ¤الدارة اŸدنية با÷زائر.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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مصصالح الشصرطة القضصائية بأامن جيجل

تسضجل  250قضضية ﬂتلفة خÓل شضهر جانفي اŸنصضرم
““الشصعب““ سس-ج-لت مصس-ال-ح الشس-رط-ة ال-قضسائية
بأامن جيجل خÓل نشساطاتها لشسهر جانفي من السسنة
ا÷ارية 250 ،قضسية ﬂتلفة“ ،ثلت ‘  109قضسية
خ -اصس -ة ب -اŸسس -اسس ب -اŸم -ت -ل -ك -ات ،شس -م -لت قضس -اي -ا
السس-رق-ات اŸوصس-وف-ة ،السس-رق-ات ال-بسس-ي-ط-ةﬁ ،اول-ة
السس -رق -ة ،سس -رق -ة ال -دراج-ات ال-ن-اري-ة وأاف-ع-ال ال-ه-دم
والتخريب 101 ،قضسية خاصسة باŸسساسس باألشسخاصس،
أاب- -رزه- -ا قضس- -اي -ا ال -ق -ت -ل ال -ع -م -دي الضس -رب وا÷رح
العمدي ،السسب والتهديد 23 ،قضسية خاصسة باŸسساسس
بالشسيء العمومي “ثلت ‘ قضسايا حمل األسسلحة
اÙظورة واŸشساجرة 09 ،قضسايا خاصسة با÷رائم
اŸع- -ل- -وم -ات -ي -ة ،ب -خصس -وصس قضس -اي -ا ال -ق -ذف ،السسب
وان -ت -ح -ال ال -ه -وي-ة ،و  08قضس -اي-ا خ-اصس-ة ب-اŸسس-اسس
باألسسرة واآلداب العامة ،ألجل قضسايا الفعل اıل
با◊ياء ،وإابعاد قاصسر ،من خÓل ذلك ” تسسجيل
تورط  200شسخصس ،من بينهم  15قاصسرا و  16امرأاة
كان تورطهن ‘ قضسايا خاصسة باŸسساسس باألشسخاصس،
اŸسساسس بالشسيء العمومي واŸسساسس باŸمتلكات.
باسستكمال اإلجراءات القانونية ‘ حق اŸوقوف” ،Ú
إايداع  11شسخصسا ا◊بسس ،إاصسدار أاحكام با◊بسس غÒ
نافذ وغرامات مالية لـ 21شسخصسا ،اإلفراج عن 06

أاشسخاصس ،توجيه اسستدعاءات مباشسرة لـ  04أاشسخاصس،
‘ ح ” Úإارسسال  112ملف قضسائي إا ¤ا÷هات
القضسائية اıتصسة.

...و  19قضضية خاصضة بحيازة اسضتهÓك
وترويج اıدرات ÷يجل

كما عا÷ت ذات اŸصسالح األمنية بجيجل خÓل
شسهر جانفي من السسنة ا÷ارية 19 ،قضسية خاصسة
بحيازة واسستهÓك وترويج اıدرات واŸتاجرة ‘
اŸؤوثرات العقلية ” ،من خÓلها حجز  452غرام من
ا- ıدرات 703 ،ق -رصس و ق -ارورت -ان م -ن اŸؤوث-رات
العقلية تورط فيها  24شسخصسا ،تÎاوح أاعمارهم بÚ
 19و  46سس -ن -ة ،ح -يث ” ت -ق -دÁه -م أام-ام ا÷ه-ات
القضسائية اıتصسة ،أاين صسدر ‘ حق  15منهم أامر
إاي - -داع ا◊بسس ،اإلف - -راج ع - -ن شس- -خصس ،Úإارسس- -ال 03
ملفات قضسائية للجهات القضسائية اıتصسة ،ا◊كم
بغرامة مالية ضسد شسخصس ‘ ،Úح Úيبقى البحث
جاريا عن شسخصس Úآاخرين ‘ حالة فرار.

جيجل :خالد العيفة

من بينهم فتاة ‘ العشصرين من العمر

القبضض على مروجي اıدرات ‘ الوسضط ا÷امعي ببجايـة
“ك -ن ع -ن -اصص -ر ف -رق-ة م-ك-اف-ح-ة اıدرات،
التابعة للمصصلحة الولئية للشصرطة القضصائية
بأامن ولية بجاية ‘ ،إاطار ﬁاربة ا÷رÁة
ب- -ك- -اف- -ة أاشص- -ك -ال -ه -ا خ -اصص -ة الÎوي -ج والŒار
لط-اح-ة
ب -اıدرات ‘ ال -وسص -ط اŸدرسص-ي ،م-ن ا إ
بخمسصة أاشصخاصس متورط ‘ Úترويج اıدرات
تÎاوح أاعمارهم ما ب 20 Úإا 32 ¤سصنة ،من
بينهم فتاة ‘ العشصرين من العمر ،وحجز كمية
من اıدرات على شصكل قطع مهيأاة للبيع.
العملية جاءت حب مصسدر مسسؤوول ،إاثر معلومات
م -ؤوك -دة واردة إا ¤اŸصس -ل -ح -ة م -ف -اده -ا ،ق-ي-ام ب-عضس
األشسخاصس بÎويج اıدرات (كيف معالج) بالقرب
من جامعة “تارقة أاوزمور“ ،من بينهم فتاة ‘ مقتبل
العمر تسستغل ÷لب الزبائن من الطلبة ا÷امعي،Ú
وعليه وبعد التحري والتحقق من اŸعلومة ” وضسع
خ -ط -ة ﬁك -م -ة ،سس -م -حت بÎصس -د اŸشس -ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا
ومداهمة اŸكان.
حيث “كن عناصسر الفرقة من توقيف اŸشستبه
فيهما ‘ ،حالة تلبسس مع حجز كمية من اıدرات
وسسك Úكان بحوزتهما ،ويتعلق األمر باŸدعوة /ز ب،
و اŸدعو /ي ز ،هذا األخÃ Òجرد رؤويته لعناصسر
الشسرطة حاول التخلصس من بعضس قطع اıدرات
التي كانت بحوزته ،لكن فطنة عناصسر الشسرطة حالت
دون ذلك ،التحريات التي قامت بها الفرقة أافضست
إا ¤إايقاف ثÓثة شسركاء آاخرين لهم ضسلع ‘ القضسية.

وعقب النتهاء من التحقيق أا‚ز ملف جزائي ضسد
اŸت- -ه -م ،Úألج -ل قضس -ي -ة ح -ي -ازة اıدرات (ك -ي -ف
معالج) وعرضسها للبيع بطريقة غ Òمشسروعة ،شسراء
اıدرات قصس -د ال -ب -ي -ع ،ح -ي -ازة سسÓ-ح م-ن الصس-ن-ف
السس- -ادسس (سس -ك )Úب -دون مÈر شس -رع -ي ،ال -ع -ود ،و”
تقدÁهم أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بجاية
اıتصس إاقليميا ،الذي أاحالهم على جلسسة اŸثول
ال -ف -وري أاي -ن صس -در ‘ ح -ق اث -ن Úم-ن-ه-م أام-ر إاي-داع،
والبقية اسستفادوا من اسستدعاء مباشسر للجلسسة.

بجاية  :توهامي بن النوي

ﬂت -ل -ف اŸشس -روب-ات ب-ال-وادي /ن.ع ‘ ،4.ح Ú- - -
ح -ج -زت م -ف -رزة ل -ل -ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-عÚ
قزام/ن.ع 6.سسيارة رباعية الدفع و( )1.2طن من
اŸواد الغذائية ‘.نفسس السسياق ،ضسبط حراسس
ا◊دود ب - - -ك - - -ل م - - -ن سس - - -وق أاه - - -راسس وت- - -بسس- - -ة
والطارف/ن.ع ،5.كمية ضسخمة من الوقود اŸوجه
للتهريبُ ،تقدر بـ( )16485ل .Îو‘ إاطار ﬁاربة
ال -ه-ج-رة غ Òالشس-رع-ي-ة ،أاح-ب-ط ح-راسس الشس-واط-ئ
بوهران /ن.عﬁ 2.اولة هجرة غ Òشسرعية لـ()10
أاشسخاصس كانوا على م Ïقارب تقليدي الصسنع ،كما
أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-بي وعناصسر
ال -درك ال -وط-ن-ي ( )46م -ه -اج -را غ Òشس -رع -ي م -ن
جنسسيات ﬂتلفة ،بكل من تلمسسان وأادرار ورقلة
وع Úقزام.

وف -ور ن -ق -ل ا÷ث -ة م -ن ق -ب -ل مصس -ال -ح ا◊م-اي-ة
اŸدنية إا ¤مصسلحة حفظ ا÷ثث Ãسستشسفى عÚ

Óمن الوطني ،اللواء عبد
شسدد اŸدير العام ل أ
الغني هامل ،خÓل الزيارة التي قادته ،مؤوخرا ،إا¤
ولية سسطيف ،على األهمية القصسوى التي توليها
م -دي -ري -ت -ه ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى ح -ق -وق اإلنسس -ان ‘
مهامها اليومية ،معتÈا ‘ ،ذات السسياق ،أان حقوق
اإلنسسان –فظ أاو تهضسم عند بداية اإلجراءات
ا÷زائية ضسد اŸشسبوه ،Úأاثناء التحقيق البتدائي
مع الضسبطية القضسائية التابعة ÷هازه ‘ مراكز
األم- - - - -ن ،مشسÒا إا ¤ضس- - - - -رورة احÎام ا◊ق- - - - -وق
اŸنصسوصس عليها ‘ قانون اإلجراءات ا÷زائية
من اŸواد  41إا 54 ¤منه ،والتي تتضسمن جملة من
ا◊ق -وق ،ع -ل -ى غ -رار ،زي -ارة ال -ط -ب -يب والتصس -ال
باألهل واسستعمال الهاتف وغÒها ،ودعا ا÷ميع
إا ¤ا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ح-م-اي-ة حقوق
اإلنسسان.
وعن مهام جهاز الشسرطة وعÓقته باŸواطن،
Óمن
أاكد هامل أان اŸهمة األسساسسية واليومية ل أ
ال -وط -ن -ي ه -ي ح -م -اي -ة األف-راد واŸم-ت-ل-ك-ات ،وأان
العÓقة ب Úالشسرطة واŸواطن عÓقة متينة ،ألن
أاي عمل يريد القيام به الشسرطي فإانه يحتاج فيه
إا ¤مسساهمة وشسراكة اŸواطن .يذكر أان جهاز

األمن الوطني ،و‘ ›ال حماية حقوق اŸشستبه
ف -ي -ه -م ال -ذي -ن ي -وضس -ع-ون ‘ ا◊ج-ز –ت ال-ن-ظ-ر،
اسس-ت-ح-دث آال-ي-ات Ÿراق-ب-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ،واسس-تبعاد أاي
Œاوز ،من خÓل تركيب أاجهزة ذكية ‘ غرف
ا◊ج-ز ل-ل-م-ع-اي-ن-ة اŸت-واصس-ل-ة ،ك-م-ا اسستحدث منذ
م -دة ح -ق -ي -ب -ة ت -تضس -م -ن ب -عضس ا◊اج -ي -ات تسس -ل -م
للموقوف لسستعمالها أاثناء حجزه ،على غرار مواد
التنظيف.

سسطيف :نورالدين بوطغان

‘ ظرف زمني قصصÒ

شضرطة اŸغ Òتوقف شضبكة سضرقة اŸواشضي

““ الشص---------عب ““ ‚ح عـن---اصس---ر الشس---رط---ة
لمن دائرة اŸغ Òبالوادي
القضسائية التابعون أ
لخÒة ‘ وضس---ع ح--د ل--نشس--اط
لي---ام ا أ
خÓ---ل ا أ
شس--ب--ك--ة إاج--رام--ي--ة –Îف سس--رق--ة اŸواشس-ي.
العملية قام بها عناصسر الشسرطة عقب تلقيهم
شسكوى من قبل أاحد اŸوال Úمفادها تعرضسه

لسسرقة طالت رؤووسس من الغنم ،ليباشسر عناصسر
الشسرطة عمليات البحث والتحري التي توجت
بتوقيف الفاعل ‘ Úظرف زمني وجيز ،فضسÓ
عن إاسسÎجاع ما ” سسرقته من اŸواشسي ،ليتم
مباشسرة إاقتياد عناصسر الشسبكة إا ¤مقر أامن
الدائرة.

العميد يضضرب بالثقيل ويخطف الوصضافة مؤوقتا
فاز فريق مولودية ا÷زائر بثÓثية
ن-ظ-ي-ف-ة ع-ل-ى ضص-ي-ف-ه شص-ب-اب قسص-نطينة
وضص -رب ب -ال -ث -ق-ي-ل ك-اب-ح-ا ب-ذلك ت-ق-دم
رائ -د ت -رت -يب ال -ب -ط-ول-ة ‘ اŸق-دم-ة‘ ،
اŸواج- -ه- -ة ال- -ت- -ي اح- -تضص- -ن- -ه -ا م -ل -عب 5
ج -وي-ل-ي-ة الوŸب-ي ب-رسص-م ا÷ول-ة الـ 20
لو ¤ل -ك -رة
م- -ن ال- -راب- -ط -ة اÎÙف -ة ا أ
القدم ،وبهذا الفوز ارتقى العميد إا¤
مركز الوصصافة مؤوقتا برصصيد  33نقطة
‘ ح Úل ي - -زال شص- -ب- -اب قسص- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة
ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى الصص-دارة ب-فارق  6نقاط
عن العاصصمي.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص
تصسوير ﬁ :مد آايت قاسسي

دخل أاشسبال اŸدرب ““برنارد كازو ““ÊاŸباراة
دون مقدمات وفرضسوا ضسغطا رهيبا على دفاع
شسباب قسسنطينة ،حيث “ ⁄ر إال  6دقائق حتى
‚حت اŸولودية ‘ الوصسول إا ¤شسباك ا◊ارسس
““رحما ““Êبعد تنفيذ ““حشسود““ “اسس على ا÷هة
اليمنى ناحية ““نقاشس““ الذي وزع إا ¤زميله ““سسويبع““
سسدد بقوة ‘ الشسباك مفتتحا باب التهديف‘ ،
(د““ )18ب- -ن دب -ك -ة““ يسسÎج -ع ك -رة Áرره -ا ن -اح -ي -ة
““نقاشس““ ‘ العمق Áرر بدوره ناحية ““سسويبع““ و«بن
شس-ري-ف-ة““ ي-ل-ح-ق ع-ل-ي-ه-ا وي-خ-رج-ه-ا للركنية ،ضسغط
العميد كلل Ãضساعفة النتيجة ‘ (د )28حيث نفذ
““حشس -ود““ ﬂال -ف -ة ع -ل -ى ا÷ه-ة ال-ي-م-ن-ى يضس-ع ك-رة
م -ي -ل -ي -مÎي -ة ف -وق رأاسس ““ب -ن دب -ك-ة““ اŸت-ح-رر م-ن
ال-رق-اب-ة وب-رأاسس-ي-ة ﬁك-م-ة يضس-ي-ف ال-ه-دف الثا،Ê
بعدها اقتصسر اللعب على األخذ والرد ليعلن ا◊كم
نهاية اŸرحلة األو ¤بفوز العميد بثنائية نظيفة.
لعبو اŸولودية دخلوا اŸرحلة الثانية بنفسس
ال- -ع- -زÁة ح- -يث ‘ (د““ )46ال -ع -م -ري““ أاع-اد ال-ك-رة

أامواج البحر تلفظ جثث  3حراقة

وهران  :براهمية مسسعودة

france prix 1

مولودية ا÷زائر  0 – 3شصباب قسصنطينة

لندلسصيات ومداغ بوهران
بكل من شصاطئ ا أ

لفظت ،صصبيحة أامسس ا÷معة ،أامواج البحر
ب- -الشص- -اط- -ئ الصص -خ -ري““م -داغ““ اŸت -واج -د ب -عÚ
ال- -ك -رم -ة ب -ب -وت -ل -ي -ل -يسس ،غ -رب وه -ران ج -ث -ة
““حراق““ ›هول الهوية يبلغ من العمر  30سصنة،
وجدت ‘ حالة جد متقدمة من التعفن.

16°

اللواء هامل  :حقوق اإلنسضان –فظ أاو تهضضم أاثناء التحقيق البتدائي

حجز وقود ومعدات ثقيلة تسضتعمل ‘
التنقيب عن الذهب

وبباتنة/ن.ع ،5.أاوقف عناصسر الدرك الوطني
شسخصسا بحوزته ثÓثة ( )03أاسسلحة نارية ‘ ،حÚ

 15°وهران

15°

خÓل معاينته مصصالح الشصرطة بسصطيف

لره- -اب
““الشص - -عب““ ‘ إاط - -ار م - -ك- -اف- -ح- -ة ا إ
لم -ث-ل ل-ل-م-ع-ل-وم-ات،
وب -فضص -ل السص -ت -غ Ó-ل ا أ
أاوق -فت م -ف -رزة مشصÎك -ة ل -ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشص -ع -ب -ي ،ي-وم  14ف-ي-ف-ري  ،2018ب-ع-زاب-ة،
ولي-ة سص-ك-ي-كدة/ن.ع ،5.إاره -اب-ي-ا م-ب-ح-وث-ا
عنه ‘ ،ح Úأاوقف عناصصر الدرك الوطني
ث Ó- -ث- -ة ( )03ع- -ن- -اصص- -ر دع- -م ل- -ل -ج -م -اع -ات
لرهابية بباتنة/ن.ع.5.
ا إ

توقيف شضخصض بحوزته  3أاسضلحة و87
مهاجرا غ Òشضرعي

 20°ا÷زائر

17570

توقيف إارهابي مبحوث عنه و 3عناصضر دعم

” توقيف ( )87مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂتلفة بكل من “Ôاسست وأادرار وبشسار واألغواط
وتلمسسان وتيارت.
‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوق -فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ي-وم 15
ف-ي-فري  ،2018ت- -اج -ري (ﬂ )02درات وح- -ج -زت
( )2294قرصس مهلوسس بكل من ا÷زائر والبليدة
/ن.ع .1.وب-غ-رداية/ن.ع ،4.أاوق -فت م -ف-رزة أاخ-رى
للجيشس الوطني الشسعبي ›رما ( )01بحوزته أاوراق
نقدية مزورة بقيمة ( )1.274.000دينار جزائري،
كما ” ضسبط شساحنت )02( Úو( )24542وحدة من

 23°ا÷زائر

 16°وهران

الثمن  10دج

قامت بها مفارز ا÷يشس ‘ عدة وليات

م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ا÷رÁة
اŸنظمة ،ضسبطت مفارز للجيشس الوطني الشسعبي
ب -ك -ل م -ن ب -رج ب -اج -ي ﬂت -ار وع Úق -زام/ن.ع،6.
شساحنة وكميات ضسخمة من الوقود ُتقدر بـ()26000
ل Îو( )23مولدا كهربائيا و( )15مطرقة ضسغط
و( )03أاجهزة كشسف عن اŸعادن ‘ ،ح Úأاوقفت
مفارز أاخرى مهربا وضسبطت ( )33500علبة سسجائر
و( )1427وحدة من ﬂتلف اŸشسروبات بكل من
بسسكرة والوادي/ن.ع .4.كما ضسبط عناصسر الدرك
ال -وط -ن -ي ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع ع-ن-اصس-ر األم-ن ال-وط-ن-ي
بتلمسسان/ن.ع )13,49( ،2.كلغ من الكيف اŸعالج.

الفجر06.08................:
الشصروق0٧.34..............:
الظهر13.02.................:
العصصر16.05................:
المغرب18.34...............:
العشصـاء1٩.52..................:

الÎك بحضسور مصسالح الدرك ،قام عناصسر خفر
السس-واح-ل ب-ع-م-ل-ي-ة “شس-ي-ط اŸن-ط-ق-ة ج-وا وب-ح-را
بحثا عن جثث جديدة أاو ﬁتملة Ÿهاجرين غÒ
شسرعي.Úوقد “كنت ليلة أامسس ،نفسس اŸصسالح من
ان -تشس -ال ج -ث -ت -ي ““ح -راق ““Úع -ل-ى مسس-ت-وى شس-اط-ئ
األندلسسيات ببلدية العنصسر بالكورنيشس الوهرا،Ê
ي-ب-ل-غ-ان م-ن ال-ع-م-ر  30سس -ن -ة ›ه-ول ال-ه-وي-ة عÌ
عليهما ‘ حالة جد متقدمة من التعفن فيما ”
نقلهما إا ¤اŸؤوسسسسة السستشسفائية العقيد عثمان
بع ÚالÎك.

سسددها البديل ““أامادا““ بنجاح ‘ أاول
كرة يلمسسها بعد دخوله ليقضسي بذلك
ع- -ل- -ى أاحÓ- -م أاشس -ب -ال ““ع -م -را‘ ““Ê
العودة بالنتيجة ،ليسس Òبعدها أاشسبال
““ك -ازو ““Êب -ق -ي -ة فÎات ال -ل-ق-اء ال-ذي
ان-ت-ه-ى ب-ف-وز ال-ع-م-ي-د ب-ثÓ-ثية نظيفة
Óنصسار.
وسسط فرحة عارمة ل أ

الصضفراء والكناري يعقدان
مأاموريتهما
ب- -اÿط- -أا إا ¤ا◊ارسس ل- -ك- -ن ““ن -ق -اشس““ ك -ان أاسس -رع
والتقط الكرة رافعا إاياها فوق رأاسس ““رحما ““Êوكاد
يضسيف الهدف الثالث( ‘ ،د““ )48دينغ““ يقذف من
ح -وا‹  35مÎا ول -ك -ن ال -ك -رة “ر ف-وق ال-ع-ارضس-ة
ب -ق-ل-ي-ل ،ل-ت-أات-ي ب-ع-ده-ا أاخ-ط-ر ف-رصس-ة ل-لشس-ب-اب ‘
اŸباراة ‘ (د )53من البديل ““عايشسي““ الذي قذف
ب -ق -وة خ -ارج م -ن -ط -ق -ة ال-ع-م-ل-ي-ات ل-ك-ن ““شس-اوشس-ي““
ي-خ-رج-ه-ا ب-أاع-ج-وب-ة ل-ل-رك-ن-ي-ة ال-ت-ي  ⁄ي-أات-ي م-ن-ه-ا
ا÷ديد.
سسيطرت العميد Œسسدت بإاضسافة هدف ثالث
““درارج- -ة““ ي- -ن -ف -ذ ﬂال -ف -ة ‘ (د )75تضس - -رب ي- -د
““ع -ايشس -ي““ وا◊ك -م ““ب-ن ب-راه-م““ ي-ع-ل-ن رك-ل-ة ج-زاء

‘ اŸب -اراة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي ج-م-عت
إا–اد ا◊راشس بضس- - - - -ي - - - -ف - - - -ه إا–اد
ال -ع -اصس -م-ة ‘ ال-دارب-ي ال-ذي اح-تضس-ن-ه م-ل-عب أاول
نوفم ÈباÙمدية ،فرضس أابناء سسوسسطارة التعادل
السسلبي على الصسفراء ،وهي النتيجة التي جعلت
أاب -ن -اء سس-وسس-ط-ارة ي-ت-دح-رج-ون إا ¤اŸرك-ز ال-راب-ع
برصسيد  31نقطة بفارق  8نقاط عن الرائد شسباب
قسسنطينة ‘ ح Úقبعت الصسفراء ‘ اŸركز ما قبل
األخ Òبرصسيد  18نقطة ،أاما دفاع تاجنانت فتمكن
من تنفسس الصسعداء بالفوز على منافسسه اŸباشسر
على البقاء شسبيبة القبائل بهدف وحيد ،فوز جعل
الكناري يدخل دائرة اÿطر ليكون أاول اŸهددين
بالسسقوط برصسيد  19نقطة ‘ ح Úيحتل الدفاع
الصسف الـ  13برصسيد  21نقطة.
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