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حلقــــة جديــــدة ‘ إاجتمــــاع و’ة ا÷مهوريـــة بنظرائهم الفــــرنسسيÚ

التعأون ب ـ Úالبلدين سضيحولهمـأ إا ¤قطب Úللتطور والسضتقرار ‘ منطقة اŸتوسضط
^ إاشضـ ـ ـأدة ب ـ ـدور ا÷زائـ ـ ـر ‘ تع ـ ـزيز األمـ ـن م ـ ـن خـ ـ ـÓل موقعه ـ ـأ Œـ ـأه م ـ ـأ‹ وأازم ـة ليبيأ
^ ضضـ ـ ـ ـرورة التـ ـ ـ ـ ـ ـأأهب والتع ـ ـ ـ ـ ـأون Ûأبهـ ـ ـ ـ ـ ـة التهديـ ـ ـ ـ ـدات األمني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

صســـ3
٠ـ
٤ـــ٠ـ

اŸنتخــب الوطنـــي ينطلـــق ا’ثنــ– ‘ Úضســـ Òمقابلتـــي تنزانيـــا وإايــــران

مأجـــــر
صســـ1ـــ1ـــ-ـــــ2ــــ1ـــ-ــــ3ــــ1ـــ-ــــ٤ــــ1

التجارة

ا÷معيـ ـ ـ ـ ـأت شضري ـ ـ ـك أاسضأسضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ‘ ا◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
من التسضممـ ـأت الغذائيـ ـ ـة وا◊ ـ ـوادث اŸنزليـ ـة

صســـ3
٠ـ
5ـــ٠ـ

يجـ ـ ـ ـ ـ ـّدد الثقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ الÓعـب ÚاÙل ـيÚ
..وانتظ ـأر مفأجآأت ‘
التشضكيلـ ـة األسضأسضيـة
الطاقة

ا÷مأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأت اÙليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تسضتهـ ـ ـ ـ ـ ـلك
أاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـن  ٪80م ـ ـ ـن الطأقـ ـ ـة اŸنتجـ ـ ـة

صســـ3
٠ـ
٦ـــ٠ـ

’دب الروسسي
Ãشساركة ا أ
كضسيــــــــف شســــــــرف

مشضأركة  45نأشضرا
جزائريأ ‘ معـرضض
بأري ـ ـ ـ ـسض ال ـ ـدو‹
للكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأب
صســـ3
1ـ
7ـــ٠ـ

’ولية تفرز
نتائج ا’سستشسارة ا أ
 %71,3من النـاخب Úأ’جــل التغــيÒ

تأري ـ ـ ـ ـ ـ ـخ إاج ـ ـ ـ ـ ـراء
امتحأنـ ـأت البكـألوريأ
مأب 19 Úإا 24 ¤جوان
صســـ3
٠ـ
٦ـــ٠ـ

السسبت  ١٧مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٩جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ

زيتو ‘ Êإلنعامة

نسسيب ‘ وهرإن

02

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

ي- -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب
زي- -ت- -و ،Êي- -وم -ي  18و 19مارسس،
Óشسراف
بزيارة إا ¤ولية النعامة ،ل إ
على إاحياء الذكرى  56ليوم النصسر
–ت شس - -ع - -ار «ع - -ي - -د ال - -نصس- -ر وف- -اء
بالعهد».

....ويشسرف على إحياء إلذكرى
’ 62سستشسهاد بن بولعيد
ي- -ق- -وم ال- -ط -يب زي -ت -و ،Êي -وم 22
م- -ارسس ا÷اري ،ب- -زي- -ارة إا ¤ولي -ة
Óشسراف على إاحياء الذكرى
باتنة ،ل إ
لوراسس
 62لسس - -تشس - -ه - -اد ب - -ط- -ل ا أ
مصسطفى بن بولعيد.

ولد علي ‘ أإدرإر

ي -ق -وم وزي -ر الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة
الهادي ولد علي ،غدا ،بزيارة عمل
Óشس-راف
وت -ف -ق -د إا ¤ولي -ة أادرار ،ل -إ
على اختتام تظاهرة عيد ا÷مل ‘
طبعتها  22وذلك بÈج باجي ﬂتار.

إلندوة إلوطنية للجامعات

17594
ت - - -ن - - -ظ- - -م وزارة اŸوارد اŸائ- - -ي- - -ة
لوروبي ،يوم
بالتنسسيق مع ال–اد ا أ
الث -ن 19 Úم- -ارسس ا÷اري ،زي -ارة
إا ¤ولي- -ة وه- -ران ،ل- -ل- -مشس- -ارك -ة ‘
اŸل - - -ت - - -ق- - -ى ا÷ه- - -وي ح- - -ول إاع- - -ادة
اسس- -ت- -خ- -دام م- -ي -اه الصس -رف الصس -ح -ي
اŸعا÷ة ‘ السسقي.

إلندوة إلدولية لÎقية إŸشساركة إلسسياسسية للمرأإة
ت- - - - - -ن - - - - -ظ - - - - -م وزارة
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات
اÙل -ي -ة ،ال -ي-وم وغ-دا،
ال - - -ن- - -دوة ال- - -دول- - -ي- - -ة
لÎق - - -ي- - -ة اŸشس- - -ارك- - -ة
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة ل -ل -م -رأاة،
وذلك بقصسر اŸؤو“رات
نادي الصسنوبر.

مرموري ‘ غردإية
وبرج باجي ﬂتار

وفد برŸا ‘ Êزيارة
لو’يتي باتنة وبسسكرة

إجتماع أإمناء ﬁافظات
إأ’فÓن

ي - - -ق - - -وم وف - - -د ع- - -ن ÷ن- - -ة اŸال- - -ي- - -ة
واŸي- -زان- -ي- -ة ،ي- -وم- -ي  18و 19مارسس
ا÷اري ،ب-زي-ارة اسس-ت-عÓ-م-ية تقوده إا¤
اÙاف -ظ -ات ال -ع -ق -اري-ة ل-ولي-ت-ي ب-ات-ن-ة
وبسسكرة.

لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير
يشسرف ا أ
ال- -وط- -ن- -ي ج -م -ال ول -د ع -ب -اسس ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى
اج -ت -م -اع أام -ن -اء اÙاف -ظ -ات ورؤوسس -اء ال -ل-ج-ان
لروي-ة ال-ذهبية
الن-ت-ق-ال-ي-ة ،وه-ذا ب-ف-ن-دق ا أ
بالعاصسمة ،على السساعة  10:00صسباحا.

بولنوإر
نشسط ندوة صسحفية
ي

يشس -رع وزي -ر السس -اح-ة والصس-ن-اع-ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسس-ن مرمروي ،غدا‘ ،
زي - -ارة ع - -م - -ل وت - -ف - -ق - -د إا ¤ولي- -ة
غ - -رداي - -ة ،يشس - -رف خ Ó- -ل- -ه- -ا ع- -ل- -ى
م-راسس-ي-م اف-ت-ت-اح ال-طبعة  50للعيد
الوطني للزربية ،واŸنظم ‘ الفÎة
من  17إا 22 ¤مارسس ا÷اري.
ك -م-ا يشس-رف م-رم-وري بÈج ب-اج-ي
ﬂت -ار ي -وم  20م-ارسس ع-ل-ى اخ-تتام
تظاهرة عيد ا÷مل.

منتدى إلذإكرة
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وا أ
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 19 Úمارسس
برنامج ال
ال- -ه- -ي- -م- -ن- -ة السس- -ت -ع -م -اري -ة ‘ على السساعة  08:00صس حتفالت ،وسسيكون الن
وجمعيات ناشسطة ‘ ›ال التنمية الجتماعية
طÓق من مقر الولية،
باحا.
ا÷زائ -ر ،وذلك ع -ل -ى السس -اع -ة
لدماج القتصسادي.
وا إ
العاشسرة صسباحاÃ ،قر اÛلسس.

إحياء إلذكرى  56لعيد إلنصسر

سسيسش حزب إلشسعب
ندوة عن تأا
إ÷زإئري

لقاء جماعي لتسسجيل
إلشسهادإت إ◊ية

عروضش سسينمائية أ’فÓم ثورية ‘ عيد إلنصسر

حلقة نقاشش حول
إسسÎإŒية إلهيمنة
إ’سستعمارية ‘ إ÷زإئر

يÎأاسس وزي- -ر ال- -ت- -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹
والبحث العلمي طاهر حجار ،اليوم،
أاشس-غ-ال ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة للجامعات
وذلك ب - -ق - -اع - -ة اÙاضس - -رات Ãق - -ر
ال- - -وزارة ،ع- - -ل- - -ى السس- - -اع- - -ة 08:30
صسباحا.

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

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

إلصسالون إلوطني للنشساط إŸصسغر

و’ية إ

÷زإئر –يي إلذكرى  56ليوم إلنصسر

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh

السشبت  17مارسش  201٨م
الموافق لـ  29جمادى الثانية  1٤39هـ

تعزيزإ للمبادرإت ذإت إ’هتمام إŸششÎك

أإويحيى يسشتقبل وزير إلدإخلية إلفرنسشي كولومب
’ول
إسش -ت -ق-ب-ل إل-وزي-ر إ أ
أإحمد أإويحيي ،أإول أإمسس،
ب-ا÷زإئ-ر إل-عاصشمة ،وزير
إل -دول -ة وزي -ر إل -دإخ-ل-ي-ة
إلفرنسشي جÒإر كولومب،
إل -ذي ي -ج-ري زي-ارة ع-م-ل
إ ¤إ÷زإئ -ر حسش -ب -م-ا أإف-اد
ب- -ه ب -ي -ان Ÿصش -ال -ح إل -وزي -ر
’ول.
إ أ
وج -رى ا’سش -ت -ق -ب -ال حسشب
البيان بحضشور وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية نور الدين بدوي.
وقد حل كولومب با÷زائر
العاصشمة ليÎأاسش ،أاول أامسش،
ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل-م-ؤو“رات
عبد اللطيف رحال ،لقاء مع
نور الدين بدوي ،يجمع الو’ة
ا÷زائ- - -ري Úب- - -ن - -ظ - -رائ - -ه - -م
الفرنسشي.Ú
ويشش -ك -ل ه -ذا ال -ل-ق-اء ال-ذي
ي - -ن - -درج ‘ إاط- -ار اŸب- -اد’ت
وال- -ت- -ع- -اون الÓ- -م- -رك- -زي بÚ
وزارتي الداخلية لك Óالبلدين
ف- - -رصش- - -ة إ’ث- - -راء وت- - -ع- - -زي - -ز
اŸب- - -اد’ت ذات ا’ه- - -ت - -م - -ام

اŸششÎك ب Úوزارت - - - - - - - - - - - - -ي
الداخلية على مسشتوى البلدين
فيما يتعلق با◊كامة اÙلية
’ سش -ي -م -ا ‘ ›ال ال -ت -ن -م -ي-ة
Óق-ل-ي-م وتسش-يÒ
ا’ق-تصش-ادي-ة ل -إ

اŸراك - -ز ا◊ضش - -ري- -ة ال- -كÈى
وك -ذا تسش -ي Òح -ا’ت اأ’زم-ات
واıاطر الكÈى.
وأاك- -د ال -وزي -ران ‘ ت -دخ -ل
لهما لدى افتتاح اللقاء الذي

ن- -ظ -م –ت م -وضش -وع «ت -ع -اون
م - -رك - -زي» أاه - -م - -ي - -ة ت - -ب- -ادل
اŸبادرات ب Úالبلدين وإابراز
السشبل الكفيلة بتعزيز التعاون
الثنائي أاك Ìفأاك.Ì

بدوي يتحادث مع نظÒه إلفرنسشي جÒإر كولومب

’ق -ل -ي -م -ي -ة
–ادث وزي- -ر إل- -دإخ- -ل- -ي- -ة وإ÷م -اع -ات إ إ
وإل -ت -ه -ي -ئ -ة إل -ع -م -رإن -ي -ة ن -ورإل -دي -ن ب-دوي ،أإول أإمسس،
بالعاصشمة ،مع نظÒه إلفرنسشي جÒإر كولومب.
وج -رت اÙادث -ات ع -ل -ى ه -امشش ال -ل -ق -اء ال -ذي ي -ج-م-ع و’ة
ا÷مهورية بنظرائهم الفرنسشي Úوالذي يÎأاسش أاششغاله مناصشفة
بدوي ونظÒه الفرنسشي.

...و لدى إسشتقباله من طرف وزير إلششؤوون إلدينية

إسشتعرضض دور إألئمة إ÷زإئري ‘ Úترقية إسشÓم
معتدل بفرنسشا بن عيسشى
ششّكل دور اأ’ئمة ا÷زائري ‘ Úترقية اإ’سشÓم «اŸعتدل»
و»الوسشطي» ‘ فرنسشا ،أاول أامسش ،با÷زائر العاصشمةﬁ ،ور
ﬁادثات ب Úوزير الششؤوون الدينية واأ’وقاف ﬁمد عيسشى
ووزير الدولة وزير الداخلية والديانات الفرنسشي جÒار كولومب.
و‘ تصشريح للصشحافة عقب هذا اللقاء ،أاكد ﬁمد عيسشى أان
وزارة الششؤوون الدينية واأ’وقاف «ششريك موثوق» بالنسشبة لوزارة
الداخلية واأ’ديان الفرنسشية «من أاجل إاقامة وإاحÓل اإ’سشÓم
الوسشطي والتعايشش».
وأاع -رب ال -وزي-ر ع-ن ارت-ي-اح-ه «ل-رؤوي-ة ف-رنسش-ا تسش-ت-ع Úب-خÈة
ا÷زائر التي تكّون أائمة جيدين قادرين على دعوة اŸسشلمÚ
ال -ف-رنسش-ي Úل-ي-ك-ون-وا ‘ خ-دم-ة ›ت-م-ع-ه-م وال-دف-اع ع-ن أام-ت-ه-م
وترقية اإ’سشÓم اŸعتدل».
وأاضشاف عيسشى أان «هذا Áر ع Èالتكوين الذي يقدمه معهد
الغزا‹ باŸسشجد الكب Òبباريسش الذي يبقى ◊د اآ’ن ‘ نظر
الطرف( Úفرنسشا وا÷زائر) منارة لنششر اإ’سشÓم اŸعتدل ‘
خضشم الراديكالية والتطرف العنيف».

من جانبه أاششار كولومب إا ¤أان بÓده وا÷زائر «متفقان على
تطوير إاسشÓم قرطبة اŸتفتح على اآ’خرين وخلق عا ⁄معاصشر
ومن Òمن كافة وجهات النظر».
وأاضشاف «يجب أان يعود اإ’سشÓم ›ددا رمزا للحضشارة وما
يجري ‘ ا÷زائر ‘ هذا اÛال مهم للغاية».

....و يؤوكد 150 :إإمام ‘ أإوروبا منهم 100
‘ فرنسشا إلمامة إلصشÓة
أاكد وزير الششؤوون الدينية واأ’وقافﬁ ،مد عيسشى ،أاول أامسش،
با÷زائر العاصشمة ،أانه سشيتم إارسشال  150إامام إا ¤أاوروبا منهم
 100إا ¤فرنسشا إ’مامة الصشÓة خÓل ششهر رمضشان الكر.Ë
وصشرح عيسشى للصشحافة عقب لقائه مع وزير الدولة وزير
الداخلية الفرنسشي ،جÒارد كولومب ،قائ« ÓاخÎنا  150إامام من
ب Úأافضشل اأ’ئمة الذين أاعربوا عن رغبتهم ‘ الذهاب إا¤
اÿارج إ’مامة الصشÓة خÓل ششهر رمضشان الكر.»Ë
وأاوضشح اأن فرنسشا سشتسشتفيد من أاك Èعدد من اأ’ئمة (100
إامام) نظرا للكثافة الكبÒة للجالية ا÷زائرية هناك ،كما سشيتم
توزيع  50إاماما آاخر على بلدان أاخرى على غرار أاŸانيا وإايطاليا
وإا‚لÎا وبلجيكا وكندا.
ودعا عيسشى اأ’ئمة الذين ” اختيارهم على أاسشاسش التحكم ‘
قواعد تÓوة القرآان وكفاءات نششر اÿطاب الديني «اŸعتدل و
الواضشح» ،إا ¤أان يكونوا «سشفراء السشلم» و إابراز الصشورة ا◊قيقية
ÓسشÓم ‘ العا.⁄
ل إ
وكشش -ف ال -وزي-ر أان-ه ب-ط-لب م-ن ال-ط-رف ال-ف-رنسش-ي ،سش-ت-ج-وب
قوافل ثقافية ﬂتلف بلديات فرنسشا قصشد تنظيم ندوات حول
«اŸسشعى ا÷زائري إ’براز اإ’سشÓم اŸعتدل والعادل».

’وروبي وإ÷زإئر مناصشفة
بتمويل من إ’–اد إ أ

إإطÓق برنامج لدعم إلتكوين وقابلية إلتششغيل
” إطÓق برنامج دعم إŸعادلة-
تكوين -تششغيل -تأاهيل إلذي Áوله
’وروبي وإ÷زإئر مناصشفة
إ’–اد إ أ
Ãبلغ إجما‹ قدره  11مليون أإورو،
أإول أإمسس ،ب - -ا÷زإئ - -ر إل - -ع- -اصش- -م- -ة،
بهدف تكييف إلتكوين مع إلتششغيل
مع تدخل أإك Èللمؤوسشسشات.
وÁول مشش- -روع اŸع- -ادل- -ة -ت -ك -وي -ن-
تششغيل -تأاهيل اŸقدرة مدته بـ 36ششهرا
وتقوده وزارة العمل والتششغيل والضشمان
ا’ج -ت -م-اع-ي واŸن-درج ‘ إاط-ار ال-ت-ع-اون
ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي ،مناصشفة
ا’–اد ا’وروبي بحوا‹  10مليون أاورو
‘ ح Úتقدر مسشاهمة ا÷زائر Ãليون
( )1أاورو.
و‘ تدخل بهذه اŸناسشبة ،أاكد اŸفتشش
ال -ع-ام ل-وزارة ال-ع-م-ل مصش-ط-ف-ى م-وه-وب-ي
الذي قرأا كلمة نيابة عن وزير القطاع ،أان

وضش- -ع ه- -ذا الÈن- -ام- -ج يشش- -ك- -ل «ف- -رصش -ة
حقيقية لÎقية قابلية التششغيل ومن أاجل
–سش ÚاŸعادلة -تكوين -تششغيل -تأاهيل
وهذا من خÓل تدخل أاك Èللمؤوسشسشات ‘
إادماج الششباب».
وأاوضش- -ح م- -وه -وب -ي أان ه -ذا الÈن -ام -ج
يرمي أاسشاسشا إا« ¤ضشمان تكييف الكفاءات
م -ع م -ت -ط-ل-ب-ات ع-روضش ال-تشش-غ-ي-ل اŸعÈ
ع -ن -ه -ا م -ن ط -رف ال -ق -ط -اع ا’ق -تصش-ادي
ب- -اإ’ضش- -اف- -ة ا ¤اŸع -ادل -ة ب Úال -ت -ك -وي -ن
وال -تشش -غ -ي -ل ‘ ›ال ال-ت-ك-وي-ن ا÷ام-ع-ي
واŸهني ومن خÓل التمه.»Ú
وأاضش- -اف ‘ ه- -ذا الشش- -أان أان «مسش- -أال- -ة
ق -اب-ل-ي-ة تشش-غ-ي-ل الشش-ب-اب ‘ سش-وق ال-ع-م-ل
تعت Èانششغا’ كبÒا للسشياسشات الوطنية
للتششغيل».
وأابرز من جهته ،سشف Òوفد ا’–اد
اأ’وروب - - -ي ‘ ا÷زائ - - -ر ج - - -ون اورورك،

«أاهمية التششغيل ’ سشيما تششغيل الششباب»،
مذكرا أان ا÷زائر وضشعت «أاسشسش مقاربة
جديدة لقابلية التششغيل تتمثل ‘ تقريب
اŸؤوسشسشات من نظام التكوين اŸهني».
وأاعرب من جهته‡ ،ثل وزارة الششؤوون
اÿارج -ي -ة ع -ل -ي م -ق -را Êع -ن ارت -ي -اح-ه
إ’طÓ- -ق ه- -ذا الÈن- -ام- -ج ا÷دي- -د ال- -ذي
يضشاف إا« ¤حوا‹  17برنا›ا قطاعيا
ل -ل -دع -م» وال-رام-ي إا ¤وضش-ع ال-ت-ك-وي-ن ‘
«Œانسش م- -ع اح -ت -ي -اج -ات سش -وق ال -ع -م -ل
با÷زائر».
وأاوضشح ذات اŸسشؤوول أان هذا الÈنامج
يتمثل ‘ «دعم» سشياسشة الدولة ا÷زائرية
اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ت-ك-ي-ي-ف ال-ت-ك-وي-ن اسش-ت-ج-اب-ة
’ح -ت -ي -اج -ات اŸؤوسشسش-ات ،مششÒا إا ¤أان
«ق-اب-ل-ي-ة ال-تشش-غ-ي-ل ت-ع-د ره-ان-ا ك-بÒا ل-بلد
يتكون أاسشاسشا من ششباب ومن متحصشلÚ
على ششهادات جامعية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إلسشف Òإلسشابق للمملكة إŸتحدة با÷زإئر يؤوكد:

مسشار إلسشلم با÷زإئر مسشار «متميز»

وصش- - -ف إلسش- - -ف Òإلسش - -اب - -ق
ل- -ل- -م- -م- -ل- -ك- -ة إŸت -ح -دة ب -ا÷زإئ -ر
( ،)2017-2014إأن- - - -درو ن - - -وب - - -ل،
مسش- - -اء إ’أرب- - -ع- - -اء ،ب- - -ل- - -ن - -دن ،بـ
«إŸتميز» مسشار إلسشلم إلذي سشمح
للجزإئر بالتغلب على إ’إرهاب ‘
سشنوإت إلتسشعينيات.
واأكد الدبلوماسشي الÈيطا ÊخÓل
ن - -دوة ت - -خصش «ان - -ط - -ب- -اع- -ات- -ه ح- -ول
ا÷زائ- -ر» ،ن -ظ -مت Ãدرسش -ة ال -ع -ل -وم
ا’قتصشادية العريقة بلندن ،على اأن
مسشار السشلم اŸباششر با÷زائر سشنة
 1999يعد «متميزا ً» ويسشتحق اأن يكون
‰وذجا تقتدي به الدول التي تششهد
نزاعات داخلية.
واأوضشح اأن «اŸصشا◊ة الوطنية هي
‘ ح -ق -ي-ق-ة ا’أم-ر Œرب-ة م-ت-م-ي-زة’ ،
ل- -ك- -ون- -ه- -ا ‚حت ف- -حسشب ،واإ‰ا ’أن
ا÷زائر اأصشبحت تتحكم بششكل اأفضشل
‘ ظاهرة ا’إرهاب الذي  ⁄يعد يوؤثر
ع-ل-ى ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن Úكما
ك - - -ان ع - - -ل - - -ي - - -ه ا◊ال ‘ سش - - -ن - - -وات
التسشعينيات».
وصشرح اأندرو نوبل بهذا الششاأن «اإن
اŸصشا◊ة الوطنية اŸباششر فيها بدءا
من سشنة  2000هي ‘ راأيي مسشعى
جزائري يسشتحق اأن يسشتوعبه اأك Ìكل
ششخصش ع Èالعا.»⁄

و‘ هذا الصشدد ،اأششار اŸتحدث
اإ ¤اأن اÛازر اŸقÎفة بششكل يومي
خÓ- -ل ال -عشش -ري -ة السش -وداء ب -ا÷زائ -ر
«اأصش -ب -حت ج-زءا م-ن اŸاضش-ي ب-فضش-ل
اŸسش- -ار ال- -ذي خ- -اضش- -ه ا÷زائ- -ري -ون
باأنفسشهم والذي سشمح لهم فيما بعد
بتطوير اقتصشاد البلد الذي يسشتمر ‘
تغي› Òرى حياتهم بششكل جذري».
واأضش -اف اأن -درو اأن ه -ذه ال -ت -ج -رب-ة
الناجحة يجب اأن تكون مثا’ تقتدي
ب -ه دول ال -ع -ا ⁄ال -ت-ي تشش-ه-د ن-زاع-ات
معقدة بغية اإيجاد حلول لها.
وق -ال ال -دب -ل -وم-اسش-ي الÈي-ط-ا Êاإن
‚اح سشياسشة اŸصشا◊ة الوطنية جعل
ا÷زائر ’ تدخر اأي جهد ‘ دعمها
Ÿسش- -ار السش- -ل- -م Ãا‹ وك- -ذا ت- -ك- -ث- -ف
مسشاعيها لتجسشيد مسشار السشلم بليبيا.
و‘ تطرقه للسشنوات التي اأمضشاها
ب- -ا÷زائ -ر ،صش -رح اأن -درو اأن «الشش -عب
ا÷زائ - -ري شش - -عب رائ - -ع وم - -ت - -ف - -ت- -ح
ومضشياف».
وقال اأيضشا «اإنه اأك Èششعب ودود
ع- -رف- -ت- -ه ‘ ح- -ي- -ات- -ي» ،مضش- -ي- -ف -ا اأن
«اŸملكة اŸتحدة ’ تعرف ا÷زائر
وششعبها كفاية».
و‘ ه -ذا الصش -دد ت -اأسش -ف ل -ت-غ-ط-ي-ة
الصشحف الÈيطانية «الضشعيفة جدا «
لÓأحداث والتظاهرات با÷زائر.

‘ ›ال إلطاقات إŸتجددة إلتي تزخر بها و’ية أإدرإر

سشف ÒبنغÓديشض با÷زإئر يبدى إهتمام بÓده بالششرإكة
إأب - - -دى سش - - -ف Òج - - -م- - -ه- - -وري- - -ة
ب -ن -غ Ó-ديشس إلشش -ع-ب-ي-ة ب-ا÷زإئ-ر
ﬁم - - -د ع- - -ب- - -د إ◊ي ،إأول إأمسس،
ب- -اأدرإر ،إه- -ت- -م -ام ب Ó-ده ’إرسش -اء
ششرإكة ‘ عدة ›ا’ت سشيما ما
ت -ع -ل -ق م -ن-ه ب-ال-ط-اق-ات إŸت-ج-ددة
إلتي تزخر بها هذه إلو’ية.
وخÓل لقاء جمعه بوا‹ اأدرار حمو
بكوشش ،اأكد ذات الدبلوماسشي اأهمية
ت- -ع- -زي- -ز ف- -رصش الشش -راك -ة وال -ت -ع -اون
وا’سش - -ت - -ث - -م- -ار ‘ ›ال ال- -ط- -اق- -ات
اŸت -ج -ددة ال -ت -ي “ت -لك ف -ي -ه -ا و’ي-ة
اأدرار مقومات معتÈة سشيما طاقتي
الششمسش والرياح.
ك- -م- -ا اأع -رب السش -ف Òال -ب -ن -غ -ا‹ ‘
تصشريح للصشحافة عن اهتمامه اأيضشا
بسشبل تعزيز التعاون الثقا‘ مع هذه
ال- -و’ي -ة ،سش -ي -م -ا ‘ ›ال ال -زخ -رف -ة
ال -ع-م-ران-ي-ة اÙل-ي-ة ال-ت-ي ت-تشش-اب-ه ‘
معاŸها كثÒا مع الزخرفة اŸعمارية
ال- -ب- -ن -غ -ال -ي -ة ،اإ ¤ج -انب ال -ت -ع -اون ‘
اÛال الديني انطÓقا من اŸقومات
اŸششÎكة من خÓل تبادل اسشتقبال
الطلبة ب Úالبلدين.
واأوضشح اأيضشا اأن بلده يعت Èثا Êبلد
‘ ال -ع -ا› ‘ ⁄ال صش -ن-اع-ة ال-نسش-ي-ج
وتصش- -دي- -ر ا’أل- -بسش- -ة ا÷اه- -زة ،ح -يث
اسشتقطب هذا النششاط زهاء 3 . 000
رج -ل اأع -م -ال ج -زائ -ري ال -ذي -ن زاروا
بنغÓديشش‡ ،ا يجعل هذا النششاط
ك- - -م- - -ا ق- - -ال «ﬁل اه- - -ت - -م - -ام ك - -بÒ
لÓسشتثمار فيه با÷زائر التي –ظى
باهتمام اŸتعامل Úالبنغالي Úالذين
–دوه -م رغ -ب-ة ك-بÒة لÓ-سش-ت-ث-م-ار ‘
ق-ط-اع ال-نسش-ي-ج ب-ا÷زائ-ر ال-ت-ي ت-ت-وفر
ع- -ل -ى ع -وام -ل ع -دي -دة ’زده -ار ه -ذا
النششاط ا’قتصشادي الواعد».
وتتجلى تلك العوامل يضشيف ذات

الدبلوماسشي ‘ «توفر الوعاء العقاري
اŸوجه لÓسشتثمار با◊جم الكا‘ اإ¤
جانب موقع ا÷زائر بششمال اإفريقيا
اŸط - -ل ع - -ل- -ى اأوروب- -ا وك- -ذا الشش- -رق
ا’أوسشط‡ ،ا يجعل منها منطقة جيو
اسشÎات- -ي -ج -ي -ة ه -ام -ة ‘ اسش -ت -ح -داث
مشش -اري -ع ل -ق -ط -اع ال -نسش-ي-ج وتصش-دي-ره
ıتلف جهات العا.»⁄
وم - -ن ج - -ان - -ب- -ه ،اأوضش- -ح وا‹ اأدرار
بكوشش حمو اأن الو’ية تششهد وتÒة
اقتصشادية متسشارعة ‘ ظل الÈامج
التنموية التي اأقرتها السشلطات العليا
للبÓد‡ ،ا جعلها كما اأضشاف ﬁطة
اسش -ت -ق -ط -اب Ÿسش -ت -ث-م-ري-ن م-ن داخ-ل
وخارج الوطن.
واسش - - - -ت - - - -ع - - - -رضش ذات اŸسش- - - -وؤول
باŸناسشبة اآفاق ا’سشتثمار ‘ ›ال
ال -ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ال-ت-ي ت-ع-د و’ي-ة
اأدرار رائدة فيها وطنيا ،اإ ¤جانب
اŸششروع الهام اŸرتقب اŸتمثل ‘
مشش-روع ه-ي-ك-ل-ي ل-زراع-ة ال-ق-ط-ن على
مسشاحة  5 . 000هكتار بششراكة اأجنبية.
وسش- -يشش -ك -ل ه -ذا اŸشش -روع ف -رصش -ة
م Ó-ئ-م-ة ل-ل-ت-ع-اون ب Úرج-ال ا’أع-م-ال
ا÷زائري Úوالبنغالي ÚلÓسشتثمار ‘
قطاع النسشيج با÷زائر ،باعتبار اأنه
سش -يضش -م -ن اŸادة ا’أول -ي-ة الضش-روري-ة،
مثلما اأضشاف وا‹ الو’ية.
وعلى هامشش الزيارة حضشر السشفÒ
ال -ب -ن -غ -ا‹ رف -ق -ة السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
ف -ع -ال -ي-ات ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي
◊ماية اŸسشتهلك الذي اأقيم باŸكتبة
العمومية للمطالعة بعاصشمة الو’ية،
ح-يث اط-ل-ع ب-اŸن-اسش-ب-ة ع-ل-ى ال-ت-ط-ور
ال -ذي ب -ل -غ-ه ق-ط-اع ال-ت-ج-ارة ‘ ›ال
م -راق-ب-ة السش-ل-ع ب-اسش-ت-خ-دام ال-وسش-ائ-ل
التقنية وكذا نششاط جمعيات حماية
اŸسشتهلك.

إŸوإفقة على تعي ÚإلسشفÒة إ÷ديدة
÷مهورية إلتششيك لدى إ÷زإئر
اأع----طت ا◊ك---وم---ة ا÷زائ---ري---ة
موافقتها على تعي Úلينكا بوكورنا
بصش---ف--ت--ه--ا سش--فÒة م--ف--وضش--ة ف--وق
ال--ع--ادة ÷م--ه--وري--ة ال--تشش--يك ل-دى

ا÷م---------ه--------وري--------ة ا÷زائ--------ري--------ة
الدÁقراطية الششعبية ،حسشب ما
اأفاد به ،اأول اأمسش ،بيان لوزارة
الششوؤون اÿارجية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ بدوي :فـرصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزي ـ ـز إŸب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادلت ذإت إلهتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام إŸششـ ـ ـ ـ ـÎك
^ جÒإرد :إلتعاون ب Úإلبلدين سشيحولهما إإ ¤قطب Úللتطور وإلسشتقرإر ‘ منطقة إŸتوسشط
ششكل اللقاء الذي جمع ماب Úالو’ة ا÷زائري ÚواÙافظ Úالفرنسشي– ،Úت إاششراف وزيري داخلية
البلدين حلقة جديدة لوضشع أاسشسس ششراكة ترقى ومسشتوى طموحات البلدين ،بدوي اغتنم الفرصشة
للتأاكيد على ضشرورة تفعيل الÓمركزية ÿلق الÌوة ‘ التنمية وتوف Òوسشائل العمل لتبادل اÈÿات
’مني بالنظر إا ¤حجم التهديدات ا◊الية ‘ ،ح Úأاششاد جÒار كولومب ،بدور
والعمل على اŸسشتوى ا أ
’· اŸتحدة فيما
’من باŸنطقة من خÓل موقعها من قضشية ما‹ ودعمها Ÿسشار ا أ
ا÷زائر ‘ تعزيز ا أ
’بيضس اŸتوسشط،
’زمة الليبة ،مÈزا قدرة البلدين على تأاسشيسس قطب إاسشتقرار وسشلم ‘ البحر ا أ
تعلق با أ
’منية التي تسشتدعي التنسشيق الثنائي.
إانطÓقا من التحديات ا أ

اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات  /آاسسيا مني
لقاء ولة ا÷مهورية بنظرائهم الفرنسسي Úالذي ترأاسسه
م-ن-اصس-ف-ة وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-تهيئة
العمرانية ،نور الدين بدوي ونظÒه الفرنسسي وزير الدولة
وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة ،جÒار ك -ول -ومب،ال-ذي ج-رت ف-ع-ال-ي-ات-ه
ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل -م -ؤو“رات ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ع-ب-د
اللطيف رحال ،كان فرصسة إلثراء وتعزيز اŸبادلت ذات
اله -ت -م -ام اŸشسÎك ب Úوزارت-ي ال-داخ-ل-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
البلدين فيما تعلق با◊كامة اÙلية ل سسيما ‘ ›ال
Óقليم و تسسي ÒاŸراكز ا◊ضسرية
التنمية القتصسادية ل إ
الكÈى وكذا تسسي Òحالت األزمات واıاطر.
ب-داي-ة ال-ل-ق-اء ك-انت ب-ك-ل-م-ة اف-ت-ت-اح-ي-ة ل-وزي-ر ال-داخ-لية
ا÷زائ -ري ن -ور ال -دي -ن ب -دوي ،أاك -د خ Ó-ل -ه -ا أاه-م-ي-ة ه-ذا
الجتماع الذي من شسأانه أان يبعث Ãشساريع تعاون جديدة
ب Úالبلدين ،فاللقاء يقول بدوي« :يشسكل إاطارا أانسسب
لتعميق التعاون الثنائي ب Úالبلدين ،والذي رسسم معاŸه
رئيسسا بلدينا ،عبد العزيز بوتفليقة وإاÁانويل ماكرون...
ه -دف -ه وضس-ع أاسسسس شس-راك-ة إاسسÎات-ي-ج-ي-ة دائ-م-ة ت-ك-ون ‘
مسس-ت-وى ال-ط-م-وح» ،داع-ي-ا ل-ت-ع-زي-ز م-ي-ك-ان-ي-زم-ات التشساور
الدائم على ﬂتلف اŸسستويات للتسسريع ‘ وتÒة الشسراكة.

ضشرورة إلتأاهب وإلتعاون Ûابهة
إلتهديدإت إألمنية
وعرج بدوي على التذك ‘ Òمداخلته ،بدرجة التعاون
Óمن الوطني ونظÒتها والتي
التي بلغتها اŸديرية العامة ل أ
أاكد أانها دليل يقول بدوي« :على التنسسيق ‘ كل اÛالت
سسواء من حيث تثم Úوتأاهيل اŸورد البشسري أاو من حيث
توف Òوسسائل العمل األك‚ Ìاعة أاو على اŸسستوى من
خÓل تبادل اÈÿات والتنسسيق على اŸسستوى األمني.»..
هنا يرى بدوي أانه وبالنظر للبعد اإلنسسا Êوالجتماعي
الذي يربط البلدين‡« :ث ‘ Óجالية جزائرية بحضسور
قوي ‘ فرنسسا وتواجد هام Ÿواطن Úوشسركات فرنسسية ‘
ا÷زائ-ر ،ف-ن-ح-ن م-ط-ال-ب-ون ب-ت-ع-م-ي-ق أاك Èل-ت-عاوننا األمني
فأامن كل من بلدينا يبدأا ‘ البلد اآلخر وحوضس البحر
األبيضس اŸتوسسط بقدر ما يشسكله كأاك Èمنطقة للتعاون
الدو‹ فهو أايضسا أاك ÈاŸناطق اŸتميزة برهانات أامنية
واسسعة ومتنوعة ،من هجرة غ Òشسرعية ،وشسبكات التهريب
والŒار ‘ اıدرات واإلره- - -اب وا÷رÁة ال- - -ع- - -اب- - -رة
Óوطان ،»...كلها يضسيف بدوي رهانات أاصسبحنا نعي
ل أ
جيدا حجم التهديدات التي “ثلها وهو ما يسسر لنا توثيق
تعاوننا وتنسسيقها األمني الذي هو على ما أاعتقد ‘ أاحسسن
أاحواله».
وب -ع -د أان ن -وه ب -اÛه -ودات ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه-ا مسس-ؤوول-و
وإاطارات الدائرة الوزارية ÷Òاد كولومب أابرز بدوي أان
نفسس التوجه فيما تعلق بنوعية التبادلت التي تتم بÚ

اŸديرية العامة للحماية اŸدنية ونظÒاتها من اŸصسالح
الفرنسسية ،وهي تؤوكد حسسب بدوي الذي أاوضسح قائ:Ó
«›ال واسس -ع وم -ت -ع -دد ب -ال -ن -ظ -ر ÿصس -وصس -ي -ات ك -ل م -ن
اإلق -ل -ي -م Úوت-ن-وع اıاط-ر ال-كÈى ال-ت-ي ت-ت-ع-اط-ى م-ع-ه-ا
مصسا◊نا اŸشسÎكة ...وهو ما اسستدعى منا بذل اŸزيد
م -ن ا÷ه -د م -ن أاج -ل عصس -رن -ة وسس-ائ-ل مصس-ا◊ن-ا وت-ث-مÚ
قدرات قواتنا وبرامج تعاوننا مع اŸصسالح الفرنسسية والتي
تشسكل أاحد أاهم أاوجه األعمال التي نقوم بها».
وأابرز الوزير ا÷زائري ،أان الÈنامج اŸتكامل الذي
أاعدته الوزارة ‘ ›ال تكوين وتنمية اŸوارد البشسرية
يعتمد ‘ شسق منه على تبادل اÈÿات والتعرف على
Œارب الغ› ‘ Òالت متعددة مبديا اسستعدادا أاك‘ È
ترقية هذا ا÷انب أاك Ìبالنظر إا ¤اآلفاق التي تتيحها
اŸبادلت ‘ ›ال التكوين والبحث.
ب -دوي اع -ت Èال -ت -ع -اون ال Ó-م -رك-زي ي-ت-ج-ل-ى ‘ ع-دي-د
مشساريع التوأامة التي تربط جماعات إاقليمية جزائرية
بنظÒتها الفرنسسية وهو ينم عن إارادة قوية وصسادقة لتعزيز
روابط الصسداقة ب Úهاته ا÷ماعات اإلقليمية من خÓل
تثم Úمضسامينها وتوسسيع آافاقها.
و‘ األخ Òأابدى بدوي ،تفاؤول فيما يخصس النتائج التي
سس -ي -ت -م -خضس ع -ن -ه -ا ه -ذا ال -ل -ق -اء ،ق-ائ« :Ó-أان-ا م-ت-أاك-د أان
اŸب- -ادلت ال -ت -ي سس -ت -ت -م ب Úالسس -ادة ال -ولة واÙاف -ظÚ
سس-ت-ث-م-ر مشس-اري-ع ت-ع-اون ج-دي-دة وسس-ت-ح-دث ال-دي-ن-ام-ي-كية
اŸرجوة لنفسس ثان ‘ صسرح تعاوننا الثنائي» ،مؤوكدا أانه
وبالنظر إا ¤أاوجه التشسابه التي لزالت “يز العديد من
اÛالت ‘ تسس Òالشسأان اÙلي تقارب طبيعي من شسأانه
أان يسس -اع-د ع-ل-ى وضس-ع ب-را›ن-ا ال-ت-ع-اون-ي-ة ‘ سس-ي-اق-ات-ه-ا
اإلسسÎاتيجية والتاريخية اŸرجوة..

إششادة بدور إ÷زإئر ‘ تعزيز إألمن
من خÓل موقعها Œاه ما‹ وأإزمة ليبيا
ليفسسح بعدها اÛال للوزير الفرنسسي جÒارد كولومب
الذي ركز ‘ مداخلته على الشسق اŸتعلق ببسسط األمن
بحوضس األبيضس اŸتوسسط ،بدعوته للتأاهب والتعاون بÚ
البلدين Ûابهة التهديدات األمنية اÙدقة باŸنطقة،
مشسÒا أان ا÷زائر وفرنسسا طرف Úفاعل Úمن أاجل إاعادة
خلق منطقة سسلم ورقي وتنمية ،حيث أاكد ‘ هذا اإلطار
قائ« :Óالبلدان Áكنهما أان يصسبحا فاعل Úيسساعدان على
إاع -ادة خ -ل -ق م -ن -ط -ق -ة سس -ل -م ورق -ي وت-ن-م-ي-ة ح-ول ح-وضس
اŸتوسسط» ،مضسيفا «أاعتقد أان –الفا عميقا ب Úالبلدين
قد يغ Òوجه العا ⁄بهذه اŸنطقة».
كما أاثنى جرارد على جهود ا÷زائر إلقرار السسلم ‘
اŸا‹ و ليبيا قائ« :Óأاود أان أاشسيد بالتزام ا÷زائر حول
هذه اŸسسائل ،ل سسيما دورها اÙوري ‘ اسستعادة السسلم
‘ ما‹ ودعمها للمسسار الذي تقوده األ· اŸتحدة من

أاجل –قيق السستقرار ‘ ليبيا».
واغتنم جرارد الفرصسة لبعث دعوة لتعزيز التنسسيق بÚ
ا÷زائر وفرنسسا إلحباط ﬂططات الشسبكات اإلرهابية
واإلج -رام -ي -ة ‘ اŸن -ط -ق -ة ،م -وضس -ح -ا« :ج -ه -ود ا÷زائ -ر
أاسساسسية للمسساهمة ‘ قهر اإلرهاب باŸنطقة للحيلولة
دون بروز أاقاليم ينعدم فيها القانون على حسساب الدول
والشسعوب والسسلم» ،مشسÒا إا ¤أان هذه اŸناطق التي ينعدم
فيها القانون تشسجع على الŒار غ Òالشسرعي بالأسسلحة
والتهريب وكذا شسبكات الهجرة واإلجرام قائ Óإانه على
ا÷زائر وفرنسسا تعزيز تنسسيقهما من أاجل إافشسال شسبكات
“رير اŸهاجرين غ Òالشسرعي ÚاŸزدهرة على حسساب
بؤوسس اإلنسسانية.
و‘ هذا اŸقام أاشسار جرارد كولومب إا ¤أان البلدين
يسسعيان ‘ ظرف دو‹ مضسطرب إا ¤اسستحداث قطب
ل Ó-سس -ت -ق -رار وال -رق -ي وال -ت-ن-م-ي-ة ع-ل-ى ضس-ف-ت-ي اŸت-وسس-ط
وب -خصس -وصس ل -ق -اء ال -ولة ،اÙاف -ظ Úال -ف -رنسس-ي Úال-ذي
وصس -ف -ه بـ»اŸف -ي -د ل -ل -غ -اي -ة م -ع-رب-ا ع-ن أام-ل-ه ‘ أان ي-ك-ون
مسستقب Óمتبوعا بلقاءات أاخرى.
األمر يتطلب حسسب تصسريحات جÒارد ،ترك اŸاضسي
والعمل على ترقية ›الت التعاون وتطوير العÓقات إا¤
ما هو أافضسل من شسأانها أان تسسمح بكتابة صسفحات جديدة
بعيدا عن صسفحات التاريخ التي كتبت مواضسيع مأاسساوية،
حيث أاكد قائ ‘ Óهذا السسياق« :علينا أان نواصسل معا
كتابة الصسفحات ا÷ديدة لكتاب يسسمح للبلدين Ãواصسلة
اŸضسي قدما وحمل رسسالة سسلم وأاخوة وتضسامن وتنمية
÷ميع بلدان ضسفتي اŸتوسسط وهذا هو هدف زيارتي إا¤
ا÷زائر وصسداقتنا».
لن يأاخذ
و‘ نفسس الŒاه ،دعا الوزير الفرنسسي أ
التعاون ب Úإادارات البلدين طابعا يوميا ملتزما بعمل
كل ما ‘ وسسعه لتكون العÓقات أاك Ìليونة وفعالية
ب Úمسسؤوو‹ إادارات ا÷زائر وفرنسسا ،حيث باشسرت
مصسالح مفتشسيات البلدين والولة دورة تعاون مكثف
ل سس--ي--م--ا ح--ول ت-دق-ي-ق ا◊سس-اب-ات وﬂاط-ر ال-ع-م-ل
لداري ،مضس--ي--ف--ا أان ال--ع--دي-د م-ن إاط-ارات ال-ب-ل-دي-ن
اإ

’‚از  11منطقة صشناعية
اŸرسشوم اŸتعلق بإالغاء تصشنيف أاراضشي فÓحية إ

إإحدى إ◊لول إلششكالية إلعقار إلصشناعي

ي -ح -م -ل اŸرسش -وم اŸت -ع-ل-ق ب-إال-غ-اء
’‚از 11
تصشنيف أاراضشي فÓحية إ
’شش-كالية
م-ن-ط-ق-ة صش-ن-اع-ي-ة ،ح Ó-إ
ال -ع -ق -ار الصش -ن -اع -ي ال -ذي م -ا ي -زال
ي - -ع - -رق - -ل ان- -طÓ- -ق ال- -ع- -دي- -د م- -ن
ا’سشتثمارات واŸششاريع ،وذلك من
’راضش-ي ال-فÓ-ح-ي-ة
خÓ-ل –ري-ر ا أ
’مÓ- -ك ال- -دول- -ة ذات
ال - -ت - -اب - -ع- -ة أ
اŸردود الضش -ع -ي -ف وال -ت -ي ت-ك-ون ‘
الغالب غ Òمسشتغلة.

حياة كبياشش
ويعد من ب ÚاŸراسسيم  4التي “ت
اŸصس -ادق -ة ع -ل -ي -ه -ا األرب-ع-اء ال-ف-ارط ‘
اج- -ت- -م- -اع ›لسس ال -وزراء ال -ذي ت -رأاسس -ه
رئيسس ا÷مهورية ،وهو مطابق للقانون
اÿاصس ب -األراضس -ي ال -ف Ó-ح-ي-ة ،وت-ت-م-ث-ل
اŸن -اط -ق الصس -ن -اع -ي -ة ا÷دي-دة اŸع-ن-ي-ة
بالتحويل من الطابع الفÓحي ‘ منطقة
دي -دوشس م -راد ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،وم-داوروشس
بولية سسوق أاهراسس ،وأاولد قاسسم بعÚ
م-ل-ي-ل-ة وب-وق-ادي-ر ب-الشس-ل-ف وت-ي-زي غنيف
وذراع اŸيزان بتيزي وزو ،وديرة بالبويرة
وال -ع -ريشس -ة ب -ولي -ة ت -ل -مسس -ان وا◊سس-اي-ن
بولية مسستغا Âوبطيوة بوهران.

وتعد هذه اŸناطق ضسمن  50منطقة
صسناعية جديدة سسيتم إا‚ازها من أاجل
ت- -وسس -ي -ع اŸشس -اري -ع السس -ت -ث -م -اري -ة ‘
ﬂت -ل -ف م -ن -اط-ق ال-بÓ-د ت-ل-ب-ي-ة ل-ط-لب
اŸسس -ت -ث -م -ري -ن ‘ ›ال ال -ع -ق -ار ،م -ع
لشسارة إا ¤أان مسسار إا‚ازها يقع –ت
اإ
اŸسس -ؤوول-ي-ة اŸب-اشس-رة ل-ل-ولة ،وح-ددت
ا◊كومة موعد تسسليمها نهاية السسنة
ا÷ارية‡ ،ا سسيسسمح بتوف ÒاŸزيد
من العقار الصسناعي ،وهو ما شسدد عليه
لول خ Ó-ل ع -رضس -ه ل -ق -ان -ون
ال- -وزي -ر ا أ
اŸالية .2018
وت -ع -ول ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى اسسÎج-اع‘ ،
لجال ،مسساحات عقارية “ثل
أاقرب ا آ
أاك Ìم - - - - -ن  ٪50م- -ن إاج- -م- -ا‹ ال -ع -ق -ار
الصس- -ن- -اع- -ي اŸم- -ن -وح ل -ل -مسس -ت -ث -م -ري -ن
الصسناعي Úعن طريق المتياز ،والذي ⁄
لن ،لفÎة تزيد عن
يتم اسستغÓله ◊د ا آ
 15سسنة ،ليوضسع –ت تصسرف مسستثمرين
آاخرين وتتم هذه العملية بالتنسسيق مع
الولة ،وهو ما عطل النطÓق ‘ إا‚از
اŸن- -اط- -ق الصس -ن -اع -ي -ة اŸق -ررة ضس -م -ن
الÈنامج الوطني الذي يضسم  50حظÒة
ل‚از الفعلي.
حيث  ⁄تنطلق أاشسغال ا إ
وينتظر من هذا اŸرسسوم أان يسساهم

‘ حل إاشسكالية العقار الصسناعي التي ما
ت- - - -زال تشس - - -ك - - -ل ح - - -ج - - -ر عÌة أام - - -ام
اŸسستثمرين ،الذين وجهوا شسكاوى ‘
العديد من اŸرات للسسلطات العمومية
من بقاء ملف منح العقار الصسناعي يسسÒ
لمر
بنفسس العقلية البÒوقراطية ،وهو ا أ
ال -ذي ي -ع -رق -ل اŸشس -اري -ع الق -تصس -ادي -ة
ويرهق اŸتعامل Úويثبط من إارادتهم ‘
إاقامة مشساريع ،من شسأانها أان تسساهم ‘
خلق الÌوة ومناصسب الشسغل ،وذلك ‘
ظ -ل ال -ت -وج-ه الق-تصس-ادي ا÷دي-د ال-ت-ي
تبنته ا◊كومة اŸبني على التنويع قصسد
التخلصس من التبعية للمحروقات وإايجاد
م -وارد م -ال -ي -ة أاخ -رى ل -ت -م-وي-ل اÿزي-ن-ة
العمومية
وي - -ذك - -ر أان ا◊ك - -وم - -ة ق - -د وج- -هت
ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات ل -ل -ولة ب -تسس -ه -ي -ل حصس -ول
اŸسستثمرين على العقار الصسناعي‘ ،
إاطار اسستفادة اŸتعامل ÚالقتصساديÚ
لمÓ-ك ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-دول-ة
لوع -ي-ة وا أ
م -ن ا أ
ضسمن عقود المتياز بالÎاضسي ،و–ديد
إامكانية ا◊صسول على الوعاء العقاري ‘
أاجل أاقصساه شسهر ،وكذا –ديد انطÓق
إانشس -اء ا◊ظ -ائ -ر الصس-ن-اع-ي-ة اب-ت-داء م-ن
مارسس ا÷اري.

اسستفادوا من تكوين وتبادل خÈات.
ولدى تذكÒه أان الشسراكة ب Úا÷زائر وفرنسسا “سس
العديد من القطاعات أاوضسح جرار أان التعاون يجب أان
يكون على الصسعيد اŸؤوسسسساتي موضسحا ‘ هذا الشسق اأنه
وإان كانت الظروف ﬂتلفة إال أان –دياتنا هي نفسسها
و»لدينا الكث Òلنتعلمه من بعضسنا البعضس» وهو «ﬁور هذا
اللقاء» يقول الوزير الفرنسسي.

إللقاء فرصشة إلرسشاء سشياسشة إتصشال
فعالة وناجعة
وك -ان ‘ أاج -ن -دة ل -ق-اء ولة ا÷م-ه-وري-ة م-ع ن-ظ-رائ-ه-م
الفرنسسيﬁ 3 Úاور شسملت ،ا÷اذبية والتنمية القتصسادية
واإلق- -ل- -ي- -م ،تسس Òم- -وارد ا◊ضس- -اري- -ة ال- -كÈى ،وﬂت -ل -ف
األزمات واıاطر الكÈى وقد Œسسدت هذه الشسراكة
الÓ-م-رك-زي-ة ب-ال-ت-ع-اون ب Úع-دة م-دن ج-زائ-ري-ة وف-رنسس-ية
ك -ع -ن -اب -ة و دان -كÒك وسس -ط -ي -ف ول-ي-ون وأادرار ولجÒون-د
وا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة وب -اريسس ووه -ران وب -وردو ،ورك -ز
اŸشساركون ‘ ﬂتلف الورشسات التي نظمت خÓل اللقاء
على مواضسيع ذات صسلة مباشسرة بالتنمية اÙلية وكيفية
العمل على السستخدام األمثل واŸسستدام للموارد ،فضسÓ
ع -ن ت -ن -ظ-ي-م اŸراك-ز ا◊ضس-ري-ة وع-رضس ب-عضس ال-ت-ج-ارب
واألمثلة الناجحة ‘ التسسي ÒاÙلي ‘ ك Óالبلدين.
وأاكد األم Úالعام لوزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
صسÓح الدين دحمون ‘ كلمة اختتامية أان هذا اللقاء كان
فرصسة تطرق فيها اŸشساركون إا ¤كيفية إادارة اıاطر
الكÈى وكيفية إارسساء سسياسسة اتصسال فعالة وناجعة ،حيث
كان جسسرا بامتياز لÎقية التعاون وتبادل الشسراكة بÚ
ا÷زائر وفرنسسا وتبادل اÈÿات وفقا لتعليمات رئيسسي
البلدين وكذا اسستمرارا للديناميكية اإليجابية التي “يز
التعاون الثنائي ب Úاإلدارات اŸسسؤوولة عن الداخلية ‘
البلدين.

’دارة العمومية
تنفيذا للمخطط ا◊كومي الهادف إا– ¤سش Úأاداء ا إ

رقمنة إإلدإرة وإŸرفق إلعام وتعميق إل Óمركزية جزء هام من إصشÓحات إلدولة
جاء ‘ اجتماع ›لسس الوزراء الذي ترأاسشه
رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
’رب-ع-اء اŸاضش-ي ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،ال-عديد
ا أ
’ع-م-ال وك-ذا
م -ن ال -ن-ق-اط اŸدرج-ة ‘ ج-دول ا أ
’ح-ك-ام اŸتضش-م-ن-ة ‘ مشش-روع القانون
ت-ط-ب-ي-ق ا أ
ال-عضش-وي اŸت-ع-ل-ق ب-ق-وان ÚاŸال-ي-ة ،ح-يث يهدف
النصس ا÷ديد إا ¤تكييف التششريع السشاري ‘
ه- -ذا اÛال م- -ع أاح- -ك- -ام ال- -دسش- -ت- -ور وعصش- -رن -ة
ال-ق-اع-دة ال-ق-ان-ون-ي-ة Ÿيزانية الدولة مع إاضشفاء
اŸزي- -د م- -ن الشش- -ف- -اف- -ي- -ة ع- -ل- -ى تسش- -ي ÒاŸال- -ي -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة وت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ة ب Úا◊ك -وم -ة
والŸÈان ‘ اÛال الŸÈا.Ê

خالدة بن تركي
ي -تضس -م -ن مشس -روع ال -ق -ان-ون ال-عضس-وي –دي-د إاط-ار
خاصس للميزانية على مدى  3سسنوات وإاجراء –سسÚ
سسنوي لسستشسراف أافضسل لتسسي Òميزانية الدولة ،تعيÚ
الدوائر الوزارية احتياجاتها من القروضس حسسب برامج
Óداءات وتزويد ا◊كومة بآاليات
وضسمان تقييم أافضسل ل أ
Ÿواج -ه -ة ك-ل وضس-ع-ي-ة ط-ارئ-ة ،ح-يث Áك-ن ل-ل-ح-ك-وم-ة
اللجوء إا ¤اŸراسسيم اŸتعلقة باإلعتمادات اŸلحقة أاو
إاعداد قانون اŸالية التصسحيحي خÓل السسنة اŸاضسية
وه -ي اŸع -اي Òا÷دي-دة ال-ت-ي ل-ن ت-دخ-ل ال-ت-ط-ب-ي-ق إال
ابتداء من  2022بالنسسبة لقانون اŸالية .2023
و‘ هذا اإلطار أاشسار رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز

بوتفليقة ،إا ¤اإلصسÓح الهام من أاجل عصسرنة اŸالية
ال -ع -م -وم -ي -ة ،وه -و اإلصس Ó-ح ال -ذي يضس-اف إا ¤رق-م-ن-ة
اإلدارة واŸرفق العام وذلك تنفيذا للمخطط ا◊كومي
الهادف إا– ¤سس Úأاداء اإلدارة العمومية وجعله يتميز
ب-ال-ف-ع-ال-ي-ة والشس-ف-اف-ي-ة ،وال-ذي ق-امت وزارة ال-داخ-ل-ية
وا÷ماعات اÙلية بتجسسيد ‘ عدة مشساريع هامة ‘
›ال ال -عصس -رن -ة ب -اسس-ت-ع-م-ال ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
ا◊ديثة لتمك ÚاŸواطن من خدمة عمومية ذات جودة
ونوعية.
اعتمدت الرقمنة ‘ العديد من القطاعات على
غرار وزارة الÎبية التي وضسعت موقعا خاصسا لرقمنة
ق -ط-اع الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وي-خصس ه-ذا اŸوق-ع م-دي-ري
اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة ،ن -فسس األم -ر ب -ال -نسس -ب -ة ل -وزارة
السس -ي -اح -ة ،ح -يث أاك -د ال -وزي -ر ،م-رم-وري ‘ ،تصس-ري-ح
لوسسائل اإلعÓم على ضسرورة رقمنة قطاع السسياحة
وفق ما Áليه الظرف الراهن ،خاصسة وأان تكنولوجيا
اŸعلومات والتصسالت أاصسبحت عام Óقويا للتنمية
القتصسادية والجتماعية ،وذلك بفضسل دورها الكبÒ
‘ دعم البتكار وخلق فرصس جديدة للتنمية ،ل سسيما
‘ ظل التحولت واŸتغÒات التي أافرزتها العوŸة،
ووعيا بهذه القضسايا قامت ا◊كومة بإاعداد برنامج
يتضسمن جملة من التداب Òلتحسس Úاÿدمات العامة
من خÓل تبسسيط اإلجراءات اإلدارية ،وكذا تعميق
الÓمركزية وهو اÛموع الذي يشسكل جزءا هاما من
إاصسÓح الدولة الذي “ت مباشسرته منذ بضسع سسنوات.
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ألسضبت  17مارسس  2018م
ألموأفق لـ  29جمادى ألثانية  1439هـ

التفك‰ ‘ Òوذج اقتصشادي جديد يعتمد على كل القوى الفعالة

بن مرادي :ا÷معيات شسريك أاسساسسي ‘ ا◊د من التسسممات الغذائية وا◊وادث اŸنزلية
أك- -د وزي- -ر أل- -ت- -ج -ارة ب -ن
م -رأدي ،صض -ب -ي-ح-ة أول أمسس،
بولية أŸدية ،أمام ألسضلطات
أÙل- -ي -ة وإأط -ارأت أل -ق -ط -اع
لجنحة معرضس
عقب تفقده أ
أŸؤوسضسض -ات أŸن -ت -ج-ة ﬁل-ي-ا
ووط -ن -ي -ا ب -ال -ق-اع-ة أŸت-ع-ددة
ألرياضضات باŸركب وإأعطائه
إأشض - -ارة أن - -ط Ó- -ق أŸل- -ت- -ق- -ى
ألوطني حول «ترقية أŸنتوج
ألوطني» أنه ‘ ظل ألتحولت
لق- -تصض- -اد
أل - -ت- -ي شض- -ه- -ده- -ا أ إ
أ÷زأئ - - - -ري ‘ ألسض- - - -ن- - - -وأت
لخÒة وجب تطوير آأليات ‰و جديدة قصضد
أأ
لنتاج ألوطني وترقيته ،على أن –قيق
تنمية أ إ
هذأ ألهدف يتطلب Œنيد كل ألطاقات ألوطنية
Ãا ‘ ذلك أ÷الية ‘ أÿارج وبالتنسضيق بÚ
لق-تصض-ادي،Ú
ﬂت -ل -ف أل -ق -ط-اع-ات وأل-ف-اع-ل Úأ إ
م- -ن- -ب- -ه- -ا إأ ¤أن -ه ي -جب أن ت -ت -ح -م -ل أŸؤوسضسض -ة
لج-تماعية وتطوير
لق-تصض-ادي-ة وأ إ
مسض-ؤوول-ي-ات-ه-ا أ إ
ق - - -درت - - -ه- - -ا قصض- - -د أŸشض- - -ارك- - -ة أل- - -ف- - -ع- - -ال- - -ة
لج-ت-م-اع-ي-ة وك-ذأ
لق -تصض -ادي -ة وأ إ
‘ أل -ت -ن -م -ي -ة أ إ
أل -ت -ن -م -ي -ة أŸسض -ت -دأم -ة ،إأ ¤ج -انب ألسض -ل-ط-ات
لسض-ت-ث-م-ار أŸن-تج
أل-ع-م-وم-ي-ة ‘ ›ال تسض-ه-ي-ل أ إ
لع-م-ال وأ◊د م-ن
وتشض -ج -ي -ع -ه و–سض Úم -ن-اخ أ أ
ألعوأئق ألÈوقرأطية.
أعت Èبن مرأدي أن عصضرنة و–سض Úنوعية
لنتاج وكذأ عرضس أŸنتوجات أ÷ديدة وتعزيز
أإ
أمنها وشضروط حفظها وتخزينها بأانها عناصضر
ه -ام -ة ل -ل-ت-ح-ك-م ‘ ت-رق-ي-ة أŸن-ت-وج أÙل-ي إأ¤
مسض -ت -وى م-ع-اي Òأ÷ودة أل-ع-اŸي-ة وب-ال-ت-ا‹ رف-ع
لجنبية وألقضضاء على ألسضوق
–دي أŸنافسضة أ أ
غ Òألشض -رع -ي -ة ‘ ،وقت ن -ب -ق -ى ن -وأج -ه حسض -ب-ه
–دي- - -ات ك- - -بÒة ‘ ›ال ت- - -أاخ- - -ر أل- - -ت - -ط - -ور
لقتصضادي وألتكنولوجي أŸسضجل وألتقليصس من
أإ
لنشض-ط-ة غÒ
نسض -ب -ة أل -ب -ط -ال -ة وأل -قضض -اء ع -ل-ى أ أ
لق-تصض-اد
ألشض -رع -ي -ة وت-ن-وي-ع ألصض-ادرأت وإأدأرج أ إ
لق-تصض-اد أ÷ه-وي
أل -وط -ن -ي ‘ ن -فسس مسض -ت -وى أ إ
وأل -دو‹ ،دأع -ي -ا مسض -ت -ق -ب -ل-ي-ه و أه-ل أل-ق-رأر ‘
ه -ذأ ألصض -دد إأ ¤أل -ت -ف -ك‰ ‘ Òوذج أق -تصض-ادي
لو¤
جديد بعيدأ عن ذلك أŸعتمد بالدرجة أ أ
على ألدولة و مدأخيل أÙروقات ،بل يعتمد
لمة وألذي
وفقه على كل ألقوى ألفعالة ‘ أ أ
لجتماعي أŸتزأيد ألنا œعن
يتكفل بالطلب أ إ

لج -ت -م -اع-ي-ة
–سض Úأل -ق -درة أ إ
وألنمو ألدÁوغرأ‘ ،موضضحا
أن- -ه م- -ع م- -ط- -ل- -ع سض- -ن- -ة 2050
سض-ي-ك-ون ت-ع-دأد ألسض-ك-ان حسضب
ألتقديرأت أك Ìمن  50مليون
نسض -م-ة ،وسض-ي-ك-ون ل-ذلك ح-ت-م-ا
أن-ع-ك-اسض-ات ل-يسس ع-لى مسضتوى
ألسض- -ك- -ن وألشض- -غ- -ل و ألصض- -ح- -ة
ف- -حسضب ب- -ل ي -ت -ع -دى ذلك إأ¤
لسض - - -ت - - -ه Ó- - -ك أل- - -غ- - -ذأئ- - -ي
أإ
وغ Òأل - - -غ- - -ذأئ- - -ي ،إأذ ي- - -جب
أن يشض -ك -ل أل -ت -ط -ور ألإن -ت-اج-ي
ألوطني أليوم سضوأء من ناحية
لولويات ألهامة لكل
ألنوعية أو ألتقنية إأحدى أ أ
لق -تصض -ادي Úسض -وأء ع -ل -ى مسض -ت -وى
أل- -ف- -اع- -ل Úأ إ
ألسض- -ل- -ط- -ات أل- -ع- -م -وم -ي -ة ،رؤوسض -اء أŸؤوسضسض -ات،
لجتماعي ،Úلتحقيق هدف أسضتبدأل
وألشضركاء أ إ
أل- -وأردأت ب -ال -ع -رضس أÙل -ي ل -يسس ل -ت -ح -ق -ي -ق
Óسض-ت-هÓ-ك بل لتحقيق
لح-ت-ي-اج-ات أل-وط-ن-ي-ة ل -إ
أإ
لنتاجي أŸرجو ،مسضتطردأ ‘ كلمته
ألفائضس أ إ
لضض-اف-ة إأ ¤أŸسض-اع-دأت
لسض -تشض -رأف -ي -ة أن-ه ب-ا إ
أإ
وأ◊وأفز أŸمنوحة للمؤوسضسضة أŸنتجة بعنوأن
ﬂتلف ألÈأمج ،فإان ألنعاشس ألفعلي وألدأئم
للتزأم بالإجرأءأت
ÓسضتهÓك يبقى مرهونا با إ
ل إ
أل - -ع - -م - -ل - -ي - -ة ل- -لسض- -م- -اح ب- -إاشض- -ب- -اع أ◊اج- -ي- -ات
أŸنزلية على مسضتوى ألنوعية– ،سض Úألنوعية
Óنتاج ألوطني ،وكذأ ألرزم ،تدعيم
أ÷وهرية ل إ
ج -ه -از رق -اب -ة أل -بضض -ائ -ع ع Èأ◊دود Ÿك-اف-ح-ة
أŸم -ارسض -ات أل -ت -دل -يسض -ي-ة ،أل-ت-خ-ف-ي-ف وتسض-ه-ي-ل
لنتاجية– ،ديد
لجرأءأت ،إأنشضاء أŸؤوسضسضات أ إ
أإ
لع -ادة ت -ف -ع -ي -ل أل -ق -رضس
أل -ك -ي -ف -ي -ات أل -ع -ام -ة إ
لسض -ت -ه Ó-ك -ي ب -إاŒاه أل-ع-ائÓ-ت ،ح-م-اي-ة ب-عضس
أإ
أل- -ف- -روع ألصض- -ن- -اع- -ي- -ة وه- -ذأ Ãح- -ارب- -ة ب- -عضس
أŸم-ارسض-ات أŸضض-ادة ل-ل-م-ن-افسض-ة وأل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
أل -ت -ج -ارة غ Òألشض -رع -ي -ة ،أل -ت -ك-ث-ي-ف م-ن إأنشض-اء
ألفضضاءأت ألتجارية وأŸسضاحات ألكÈى لتسضويق
أŸنتوج ألوطني.
نعت بن مرأدي مثل هذه ألتظاهرأت بأانها
ت - -ه - -دف ◊ث أŸوأط - -ن Úع - -ل - -ى أسض - -ت - -هÓ- -ك
أŸنتوج أ÷زأئري و–سضيسس أŸنتج Úبضضرورة
توف Òمنتوج سضهل أŸنال وذو نوعية منافسضة
لولوية للمنتوج
للمسضتورد من أÿارج بإاعطاء أ أ
ألوطني ،منوها بدور جمعيات حماية أŸسضتهلك
‘ ›ال توعية أŸوطن Úوإأرشضادهم وألتكفل

بانشضغالتهم خاصضة ما تعلق بالتسضممات ألغذأئية
وأ◊وأدث أŸنزلية وبأاهمية أسضتهÓك أŸنتوج
ألوطني ،ومكافحة أنوأع ألتدليسس ،آأم Óأن تكون
مثل هذه أÙطات فرصضة للموأطن Úللمسضاهمة
‘ ح- -م- -اي- -ة أŸسض- -ت- -ه- -ل- -ك ،Úك- -م -ا أن ﬂت -ل -ف
أل-ت-دخÓ-ت وأل-ن-ق-اشض-ات وك-ذأ أل-ت-وصضيات مرجع
وأضضح ‘ إأعانة وزأرته مسضتقب.Ó

الدولة ’ تنوي اسستÒاد السسيارات
ومراقبة أاسسعارها قائم
هذأ وصضرح بن مرأدي أنّ ألدولة ل تنوي
أسض- -تÒأد ألسض -ي -ارأت ‘ ه -ذه ألسض -ن -ة ول ألسض -ن -ة
أŸق -ب -ل -ة وسض-ت-دع-م ألسض-ي-ارأت أŸن-ت-ج-ة ﬁل-ي-ا،
فضض Óعلى تقدÁه لتطمينات ‘ هذأ ألشضأان
ع- -ل- -ى أن وزأرت- -ه شض- -رعت ‘ م- -رأق- -ب -ة أسض -ع -ار
ألسضيارأت بعد أن أعلنت وزأرة ألصضناعة أسضعار
ألسضيارأت أŸنتجة ﬁليا ،كما قال إأن مصضا◊ه
ق- -د ب- -اشض- -رت –ق -ي -ق -ات م -ع ّ-م -ق -ة ب -خصض -وصس
أسضعارمادة ألياغورت «مشضتقات أ◊ليب» مسضندة
ذلك للمجلسس ألوطني للمنافسضة للتحقيق ‘ أي
أفعال غ Òشضرعية ،مؤوكدأ وجود كميات معتÈة
لسضتعمالت Œارية
من أ◊ليب أŸدعم توجه إ
أخرى و–ول دون وصضولها للمسضتهلك ،وهو ما
وضض -عت بشض -أان -ه آأل -ي -ات Ÿن -ع ووق -ف م -ث -ل ه -ذه
أŸم -ارسض -ات غ Òألشض -رع-ي-ة ع Èنصس ت-ن-ظ-ي-م-ي
يسضري ألعمل به ‘ أŸيدأن منذ أسضابيع.
و‘ رّده خÓل ندوة صضحفية عن مدى تأاثÒ
لسضتÒأد ‘ وفرة
قرأر منع بعضس ألسضلع من أ إ
لسض -وأق ‘ ألشض -ه -ر أل -فضض -ي -ل
لخÒة ‘ أ أ
ه- -ذه أ أ
لسض- - - -ي- - - -م- - - -ا ت- - - -لك أŸت- - - -ع - - -ل - - -ق - - -ة ب - - -اŸوأد
لسض -ت -ه Ó-ك ،ق-ال ب-ن
لسضÎأŒي -ة وأل -وأسض -ع -ة أ إ
أإ
مرأدي إأّن أŸوأد أŸعنية باŸنع ل عÓقة لها
لسضتهÓك وأّن ألوزأرة بالتنسضيق
باŸوأد وأسضعة أ إ
م -ن ﬂت -ل -ف أŸصض -ال -ح سض-تسض-ع-ى لضض-م-ان وف-رة
أŸن- -ت- -وج- -ات أل- -ت- -ي ت- -ع- -رف إأق -ب -ال ك -بÒأ م -ن
أ÷زأئري ‘ Úألشضهر ألفضضيل ولن يكون هناك
لسضعار،
أي مشضكل على حّد تعبÒه ‘ ألوفرة وأ أ
مضضيفا أن هيئاته ألرقابية سضتوأصضل حربها على
لسضوأق ألعشضوأئية وتفعيل بدلها أسضوأقا جوأرية
أأ
منظمة وقد قطعت وزأرته على قوله أشضوأطا
كبÒة ‘ هذأ ألصضدد ◊ماية أŸنتجات.

اŸدية :علي ملياÊ

أاكد من بومرداسس أان كل مÎبصس معاق متخرج سشيحصشل على قرضس مصشغر

مباركي يشسرف على مراسسيم اليوم الوطني لذوي ا’حتياجات اÿاصسة
أاشش-رف وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸهنيÚ
ﬁمد مباركي ،أاول أامسس اÿميسسÃ ،ركز
قورصشو ،على مراسشيم إاحياء اليوم الوطني
ل -ذوي ا’ح -ت -ي-اج-ات اÿاصش-ة اŸصش-ادف لـ14
م- -ارسس م- -ن ك- -ل سش- -ن- -ة ،ح -يث ج -دد ال -وزي -ر
ب-اŸن-اسش-ب-ة»اسش-تمرار ›هودات الدولة لدعم
ه-ذه ال-ف-ئ-ة ا◊سش-اسش-ة م-ن اÛت-م-ع وت-ذل-ي-ل
ك -اف -ة ال -ع -ق -ب -ات أام -ام -ه -ا ل -تسش -ه -ي -ل ع-م-ل-ي-ة
ا’ن- -دم- -اج ا’ج -ت -م -اع -ي واŸه -ن -ي ‘ م -ي -دان
الششغل وإانششاء مؤوسشسشات مصشغرة ،داعيا كافة
الششركاء ا’قتصشاديﬂ ‘ Úتلف القطاعات
إا ¤التجاوب مع هذه ا’سشÎاتيجية..

بومرداسس :ز /كمال
أكد وزير ألتكوين ‘ كلمته Ãناسضبة إأشضرأفه
على برنامج ألتظاهرة ألحتفائية ألتي أحتضضنها
مركز ألتكوين أŸهني وألتمه Úلذوي ألحتياجات
أÿاصضة ﬁمد ŒوÁات ببلدية قورصضو»أن دأئرته
ألوزأرية سضتوأصضل أتخاذ أإلجرأءأت أŸدعمة لهذه
أل- -ف- -ئ- -ة ب- -اÿصض -وصس ‘ ›ال أل -تشض -غ -ي -ل وإأنشض -اء
أŸؤوسضسضات أŸصضغرة ،مشضÒأ أيضضا ‘ هذأ ألصضدد

«إأ ¤ألسضتمرأر ‘ إأبرأم عدد
م- -ن ألت -ف -اق -ي -ات م -ع ﬂت -ل -ف
أل - - -ق - - -ط - - -اع - - -ات وألشض - - -رك- - -اء
ألق -تصض -ادي Úل -ل -ت-ك-ف-ل أŸه-ن-ي
ب - -اŸع - -اق ÚأŸت - -خ - -رج Úم- -ن
م-رأك-ز أل-ت-ك-وي-ن وم-ن-ه-ا أل-وك-الة
ألوطنية لتسضي Òألقرضس أŸصضغر
«أو‚ام» ،وه- -ن- -ا كشض -ف ﬁم -د
م-ب-ارك-ي ب-ال-ق-ول»إأن ك-ل م-تخرج
م -ع -اق سض-ي-حصض-ل م-ب-اشض-رة ع-ل-ى
قرضس مصضغر من ألوكالة إلنشضاء
م- -ؤوسضسض- -ة ‘ إأح- -دى أألنشض- -ط -ة
ألق -تصض-ادي-ة ل-تسض-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة ألن-دم-اج ‘ م-ي-دأن
ألشضغل.
كما وعد وزير ألتكوين أŸهني «Ãوأصضلة ألعمل
على نفسس ألديناميكية للتكفل Ãختلف أنشضغالت
أŸع -اق Úوت -وسض -ي -ع ع -روضس أل -ت -ك -وي -ن ل -ف-ائ-دت-ه-م
بالتنسضيق مع كل ألهيئات وألقطاعات أŸعنية ،وهي
›ه- -ودأت ت- -ع- -كسس إأرأدة ألسض -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة
وت -ع -ل -ي-م-ات رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة إلدم-اج ه-ذه أل-ف-ئ-ة
أجتماعيا ومهنيا ،وهي نفسس ألوعود ألتي توقف
عندها مدير ألقطاع صضادق سضعادنة بالتأاكيد «أن

أŸتخرج Úمن قطاع ألتكوين
أŸه-ن-ي يسض-ت-ف-ي-دون م-ن م-تابعة
بعدية ومرأفقة ‘ أŸيدأن تقوم
بها خÓيا متخصضصضة متوأجدة
ع -ل -ى مسض -ت-وى م-رأك-ز أل-ت-ك-وي-ن
وم - - -ن- - -ه- - -ا م- - -رك- - -ز ق- - -ورصض- - -و
Ÿسضاعدتهم على إأيجاد مناصضب
شضغل وإأنشضاء مؤوسضسضات مصضغرة
‘ ﬂتلف أألنشضطة ألقتصضادية
أل -ت -ي ت -زخ -ر ب-ه-ا أل-ولي-ة وه-ذأ
حسضب أل- -ت -وج -ه أل -ع -ام ل -ق -ط -اع
أل -ت -ك -وي-ن أل-ذي ب-دأ ي-رك-ز ع-ل-ى
أŸهن ألتي بإامكانها تقد Ëقيمة مضضافة وخلق
مناصضب شضغل للشضباب.
يذكر أن ألتظاهرة ألتي أحتضضنها مركز ألتكوين
أŸهني لقورصضو ،شضهدت Ãناسضبة هذأ أليوم تنظيم
ع-دد م-ن أل-نشض-اط-ات أŸه-ن-ي-ة وم-ن-ت-ج-ات مÎبصضي
أل- -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ل -ذوي ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصض -ة
ألقادم Úمن وليات أألغوأط ،غليزأن ،سضكيكدة
وألعاصضمة ،إأضضافة إأ ¤ورشضات مفتوحة على ألهوأء
ل -ت -ق-د Ëوع-رضس أإلب-دأع-ات أ◊رف-ي-ة ل-ل-مÎبصضÚ
وعدة أنشضطة فنية وثقافية وتكرÁات للمتخرج.Ú

قصشد تطويرها حسشب خصشوصشيات كل و’ية

ولد علي :خريطة دقيقة لرسسم تصسور مسستقبلي ودعم التخصسصسات
ذكر وزير الششباب والرياضشة الهادي ولد
’سشÎات -ي -ج-ي-ة ا◊ال-ي-ة ل-دائ-رت-ه
ع -ل -ي أان ا إ
الوزارية تعتمد على وضشع خريطة دقيقة
ل -تشش -خ -يصس واق -ع ال -ري -اضش -ة ع -ل-ى اŸسش-ت-وى
ال-وط-ن-ي وع-ل-ى ضش-وئ-ه-ا سش-ي-ت-م رسش-م التصشور
اŸسش -ت -ب -ق -ل -ي ل -ت -ط -وي -ر ودع -م ال-ت-خصشصش-ات
الرياضشية ‘ كل و’ية.
وأبرز ألوزير ‘ تصضريح للصضحافة على هامشس
زيارة معاينة لعدة مرأفق ومنشضآات تابعة لقطاعه
بالولية أن «ألعمل أŸنجز ‘ أŸاضضي حقق نتائج
ميدأنيا غ Òأنه  ⁄يكن كافيا وشضابته نقائصس
وح -ان أألوأن ل-تصض-ح-ي-ح-ه ووضض-ع رؤوي-ة مسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة
دقيقة ومنطلق لتطوير ألرياضضة يعتمد على ضضبط
أÿريطة ألرياضضية لكل ولية ألتي من خÓلها يتم
ت-ط-وي-ر أل-ت-خصضصض-ات أل-ت-ي ي-ت-أال-ق فيها ألرياضضيون
أÙليون».
ودعا ألوزير إأ« ¤ألهتمام باŸوأهب ألشضابة
وألحÎأفية ‘ ألتسضي Òعلى مسضتوى ألنوأدي و
ألفرق أÙلية مع أŸتابعة أŸسضتمرة من طرف
أل–ادي-ات أل-ري-اضض-ي-ة ل-ري-اضض-ي-ي-ه-ا وألن-ت-قال إأ¤

أل -تسض -ي Òوأل -ع -م -ل ألحÎأ‘ ع -ل -ى
كافة أألصضعدة».
وق- -ال أل -وزي -ر خ Ó-ل ت -ق -ي -ي -م -ه
لقطاع ألشضباب وألرياضضة ﬁليا أن
ولي -ة أل -ن -ع -ام -ة أسض -ت -ف -ادت خ Ó-ل
أıط -ط -ات أÿم -اسض-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
أألخÒة ب -ن-ح-و  189مشض-روع Ãب-لغ
 3.9مليار دج ،إأضضافة إأ ¤إأعطاء
ديناميكية جديدة للتكوين ألرياضضي
وألدرأسضي باŸنطقة من خÓل فتح
أŸل -ح -ق -ة أل -ري -اضض-ي-ة ب-دأئ-رة عÚ
ألصضفرأء من أجل ألتكفل بتحضضÒ
أŸوأهب ألشضابة وإأنشضاء نخبة رياضضية من أجل
مسضتقبل ‡لوء بالتتويجات ألرياضضية.
وأك- -د ذأت أŸسض -ؤوول ع -ل -ى ضض -رورة أسض -ت -غ Ó-ل
أŸرأف -ق أŸوج -ودة ل-ف-ائ-دة أب-ن-اء أل-ولي-ة وح-رصس
دأئ-رت-ه أل-وزأري-ة ع-ل-ى م-رأف-ق-ة وتشض-ج-ي-ع ري-اضضيي
ألتخصضصضات ألتي عرفت تأالقا بالولية وخصضوصضا
ألفردية منها كأالعاب ألقوى وألسضباحة وألرياضضات
ألقتالية وغÒها.

ألفئات ألرياضضية.
وب- - - -ع Úألصض- - - -ف- - - -رأء ”
ألتوقيع على أتفاقيتي إأطار
ب Úم - - -دي- - -ري- - -ة ألشض- - -ب- - -اب
وأل -ري -اضض -ة ل -ولي-ة أل-ن-ع-ام-ة
وم- -دي- -ري- -ت- -ي أÛاه- -دي -ن
وأل-ت-ع-ل-ي-م وألتكوين أŸهنيÚ
ح- - -يث ت - -نصس أألو ¤ع - -ل - -ى
ب - - -ر›ة دورأت ت - - -ك- - -وي- - -ن
ل -لشض -ب -اب ‘ ›ال ت -رسض -ي-خ
أل-ذأك-رة أل-وط-ن-ي-ة وت-ل-ق-ينهم
ت -لك أÙط -ات أل -ت-اري-خ-ي-ة
ع Èحصضصس وندوأت تاريخية مع تنظيم زيارأت
للشضباب إأ ¤أŸعا ⁄ألتاريخية بالولية .
وتهدف ألتفاقية ألثانية إأ ¤تفعيل و–سضÚ
ألتعاون أŸتبادل ب Úقطاعي ألتكوين أŸهني
وألشضباب وألرياضضة ‘ ›ال تكوين أعوأن دور
ألشضباب على مسضتوى مرأفق ألتكوين أŸهني
وت- -وف Òحصضصس ري -اضض -ي -ة ÎŸبصض -ي أل -ت -ك -وي -ن
أŸهني.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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توزيع اŸياه الشسروب خÓل الصسيف اŸقبل سسيشسهد –سسنا ملحوظا
أاك - -د وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة
نسش- - - -يب ،أامسس ،أان الصش- - - -ي - - -ف
اŸق- - -ب- - -ل سش- - -يشش- - -ه- - -د –سش- - -ن - -ا
«م -ل -ح -وظ -ا» م -ن ح -يث ال-ت-زود
باŸياه الششروب.
وأوضض -ح نسض -يب ‘ تصض -ري -ح-ات
صضحفية على هامشس جلسضة علنية
Ãج- -لسس أألم- -ة ﬂصضصض -ة ل -ط -رح
أسض - -ئ - -ل - -ة شض- -ف- -وي- -ة أن أŸوأط- -نÚ
سض -يÓ-ح-ظ-ون –سض-ن-ا م-ل-ح-وظ-ا ‘
أÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-اء ألشضروب
خ Ó-ل ألصض -ائ -ف -ة أŸق-ب-ل-ة م-ق-ارن-ة
بصضيف  2017ألذي سضجل تذبذبات ‘ عدة وليات.
تأاتي هذه ألتطمينات بالنظر للمشضاريع أ›ÈŸة
لتدعيم شضبكة ألتوزيع ‘ قطاع أŸوأرد أŸائية إأ¤
ج -انب أŸشض -اري -ع أل -ب -ل -دي-ة ألصض-غÒة فضض Ó-ع-ن –سض-ن
مسضتويات ألتسضاقط ‘ هذأ أŸوسضم.
وأشض -ار أل -وزي -ر ع -ل -ى وج -ه أÿصض -وصس إأ ¤مشض -اري -ع
–ويل سضد مهوأن نحو سضطيف– ،ويل سضد وركيسس نحو
أم ألبوأقي– ،ويل ﬁطة أŸقطع لتحلية مياه ألبحر
نحو معسضكري– ،ويل ألشضط ألغربي نحو جنوب تلمسضان
وشضمال ألنعامة وغرب سضيدي بلعباسس وكذأ –ويل سضد
تيشضي حاف نحو برج بوعريريج.
ك -م -ا ط -م -أان ق -اط -ن -ي أŸن -اط -ق أÛاورة ل -لسض -دود
أŸمتلئة باŸياه على غرأر سضد كدية أسضردون بالبويرة أن
هذه أŸرأفق تسض Òوفق معاي Òدولية ول Áكن أن تشضكل
Óمكانيات أŸتوفرة ‘ ›ال متابعة
خطرأ بالنظر ل إ
منسضوب أŸياه.
و‘ رده على سضؤوأل شضفوي حول أخطار ألفياضضات
ألتي مسضت مسضتغا Âألعام أŸاضضي أوضضح نسضيب أنه

يجري حاليا تنفيذ برنامج ◊ماية
أل- -ولي- -ة ي -تضض -م -ن ع -دة مشض -اري -ع
‡ولة من طرف ألصضندوق ألوطني
ل - -ل- -م- -ي- -اه وصض- -ن- -دوق أل- -تضض- -ام- -ن
وألضضمان للجامعات أÙلية “سس
أ÷ه-ت Úألسض-ف-ل-ى وأل-ع-ل-يا Ÿنطقة
ألÈجية.
وباŸوأزأة مع ذلك ” إأعدأد
درأسضة مفصضلة لتهيئة وأدي ألشضلف
على مسضافة  22كم بعد تسضببه ‘
حدوث عدة فيضضانات نتج عنها
أضض - - - - - - - - -رأر مسضت ألرأضض- - - - - - - - -ي
وأÙاصض -ي-ل أل-فÓ-ح-ي-ة وأل-ط-رق أل-ولئ-ي-ة وك-ذأ شض-ب-ك-ة
ألتطه.Ò
وسضتنطلق أشضغال ألتهيئة لوأدي ألشضلف ألذي يعد
أك Èودي -ان أ÷زأئ -ر ف -ور أ◊صض -ول ع -ل -ى ألع -ت -م-ادأت
أŸالية ألضضرورية حسضب ألوزير ألذي أكد أنه Œري من
جانب آأخر إأعادة ألنظر ‘ كيفيات توظيف أŸياه على
مسضتوى هذأ ألوأدي وألسضد أÙاذي له قصضد –ويل
فوأئضس أŸياه إأ ¤ألبلديات ألتي تسضجل عجزأ ‘ ألتزود
باŸاء ألشضروب.
وبخصضوصس ولية ألوأدي كشضف نسضيب ‘ رده على
سضؤوأل يتعلق باŸياه أŸسضتعملة ألتي “ت تصضفيتها أنه
يجري ألتحضض ÒإلطÓق درأسضة شضاملة إلعادة أسضتغÓل
أŸياه ألتي تنتجها ﬁطات ألتصضفية قصضد توظيفها ‘
ألسضقي ألفÓحي على مسضتوى هذه ألولية.
ويجري حاليا درأسضة وتقييم ألعروضس بعد إأطÓق
أŸناقصضة أÿاصضة بهذه ألدرأسضة حسضبما ما أعلنه ألوزير
أل -ذي ن -ف -ى وج -ود أي -ة أخ -ط -ار ع-ل-ى صض-ح-ة أŸوأط-نÚ
بخصضوصس أسضتخدأم أŸياه أŸسضتعملة أŸصضفاة.

تعزيز عمل الفرق الطبية اŸتنقلة ،حسشبÓوي:

ﬂطط قيد الدراسسة لنقل اŸرضسى خاصص با÷نوب
كشش - -ف وزي - -ر الصش - -ح - -ة
والسش - - - - - -ك - - - - - -ان وإاصشÓ- - - - - -ح
اŸسش - - -تشش - - -ف - - -ي - - -ات ﬂت - - -ار
حسش -ب Ó-وي ،أاول أامسس ،ع-ن
مشش- - - -روع ﬂط - - -ط ق - - -ي - - -د
ال- -دراسش- -ة ل- -ن- -ق- -ل اŸرضش -ى
با÷نوب وذلك نظرا لبعد
اŸسش- -اف -ة ب Úه -ذه اŸن -اط -ق
ا ¤ج- -انب ت- -ع- -زي- -ز ع- -م- -ل
الفرق الطبية اŸتنقلة التي
ت -ع -م -ل ب -اŸن -اط -ق ال -ن -ائ -ي-ة
واŸعزولة.
أوضضح ألوزير ‘ رده على
أنشضغال نائب ›لسس أألمة عباسس بوعمامة حول ألتكفل
ألصض-ح-ي بسض-ك-ان أŸن-اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة ب-ولي-ة إأل-ي-زي خÓ-ل
جلسضة علنية خصضصضت لطرح أألسضئلة ألشضفوية أن ألوزأرة
«بصضدد ألتكف ‘ Òمشضروع ﬂطط لنقل أŸرضضى خاصس
Ãن -اط -ق أ÷ن-وب ن-ظ-رأ لشضسض-اع-ت-ه-ا» ،ك-م-ا تسض-ع-ى ه-ذه
أألخÒة «م- -ن أج- -ل ت- -ق- -ريب أÿدم- -ات ألصض- -ح- -ي -ة م -ن
أŸوأطن من خÓل إأنشضاء مؤوسضسضات جوأرية تدعمها
فرق طبية متنقلة تعمل باŸناطق ألنائية وأŸعزولة».
و‘ ذأت ألسضياق ،أكد حسضبÓوي أنه سضيتم «بر›ة
دورأت ت-ق-وم ب-ه-ا ف-رق ط-ب-ي-ة م-ت-ن-ق-ل-ة ت-اب-ع-ة Ÿؤوسضسضات
ألصضحة أ÷وأرية لكل من عاصضمة ألولية وجانت ألتي
أ‚زت أك Ìمن  7000أسضتشضارة طبية عامة وأك Ìمن
 1000أسضتشضارة جرأحة أألسضنان باإلضضافة إأ ¤حالت
ألتلقيح وألعمليات ألعÓجية».
وبالنسضبة Ÿنطقة أهرير ببلدية برج أ◊وأسس قال
ألوزير إأنه يوجد بهذه أŸنطقة شضبه أ◊ضضرية عيادة
متعددة أÿدمات تتوفر على طاقم طبي وشضبه طبي .أما
أ◊الت أإلسض-ت-ع-ج-ال-ي-ة ف-ت-ت-وف-ر أل-ولي-ة على  44سضيارة
إأسض-ع-اف م-وزع-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ه-ي-اك-ل ألصض-ح-ي-ة أل-بالغ
عددها . 51
و‘ رده على أنشضغالت ألنائب غازي جابري حول
أŸشض -اك -ل ألصض -ح -ي -ة أل -ت-ي ت-ع-ا Êم-ن-ه-ا ولي-ة بشض-ار أك-د
حسضبÓوي أن ألولية –توي على  127هيكل صضحي 4

منها مؤوسضسضات أسضتشضفائية عمومية
ت-ت-وأج-د ب-ع-اصض-م-ة أل-ولي-ة وألعبادلة
وبني عباسس بقدرة أسضتيعاب تعادل
 696سضرير ومؤوسضسضت ÚمتخصضصضتÚ
‘ رع - -اي - -ة صض- -ح- -ة أألم وأل- -ط- -ف- -ل
وج -رأح -ة أل -ع -ي -ون تضض-م ك-ل وأح-دة
منها على ألتوأ‹  150و 80سضريرأ
ب- -اإلضض -اف -ة إأ 21 ¤ع-ي-ادة م-تعددة
أÿدم - -ات و 87ق- -اع- -ة ع Ó-ج و13
عيادة توليد.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸم-ارسض Úق-ال
ألوزير إأن ألولية –توي على 276
‡- - -ارسس  31م -ن ب-ي-ن-ه-م ي-ع-م-ل-ون
باŸؤوسضسضة أإلسضتشضفائية ألعمومية باŸسضتشضفى أ÷ديد
لبشضار .كما يسضتفيد ألسضكان من خدمات طبية متخصضصضة
ت -ق-وم ب-ه-ا ف-رق ط-ب-ي-ة ت-ع-م-ل ب-اŸؤوسضسض-ة أإلسض-تشض-ف-ائ-ي-ة
أ÷امعية لوهرأن ‘ إأطار عقود ألتوأمة حيث قامت هذه
ألفرق بـ  832أسضتشضارة طبية متخصضصضة و 170عملية
جرأحية عالية ألدقة.
ويذكر أن ألولية فتحت بها كلية طب جديدة ‡ا
سض -يسض-م-ح ب-ت-خ-رج دف-ع-ات م-ن أألط-ب-اء سض-ت-خ-دم أل-ولي-ة
وألوليات أÛاورة لها.
وب-ال-نسض-ب-ة Ÿرك-ز م-ك-اف-ح-ة ألسض-رط-ان ل-نفسس ألولية
وألذي تقدر سضعة أسضتيعابه بـ  180سضرير يتوفر على 7
مصضالح أسضتشضفائية أسضتعجالية  5منها طبية وجرأحية و2
م -ت -خصضصض -ة ‘ ج -رأح -ة أل -ع -ي-ون وأل-ت-ك-ف-ل بصض-ح-ة أألم
وألطفل تضضاف لها مصضالح أسضتشضفائية أسضتعجالية على
مسضتوى  14عيادة متعددة أÿدمات و 7قاعات عÓج
لتخفيف ألضضغط على أŸصضالح أŸذكورة سضابقا.
وردأ على سضؤوأل ألنائب عبد ألقادر موÿلوة فيما
يتعلق بحرمان ولية ع“ Úوشضنت من جهاز ألفحصس
أŸغناطيسضي (إأ.أر.أم) قدم ألوزير شضروحات حول أقتناء
هذأ أ÷هاز ‘ سضنة  2015غ Òأنه سضجلت به أختÓلت
عند Œارب أإلسضتعمال ‡ا دفع باإلدأرة إأ ¤فسضخ ألعقد
م -ع أŸت -ع -ام -ل ‘ م-اي  2016و»أل -قضض -ي-ة ل زألت ق-ي-د
ألتحقيق».

طمار :أاصسحاب اŸمتلكات العقارية اŸشساعة لهم ا◊ق ‘ ا’سستفادة من سسكنات عمومية وفق شسروط

أاك- - - -د وزي- - - -ر السش- - - -ك- - - -ن
وال -ع -م -ران واŸدي -ن -ة ع -ب -د
ال -وح -ي -د ط -م -ار أان -ه Áك -ن
ل-ل-م-واط-ن Úال-ذي Áت-لكون
أاوسشبق لهم امتÓك أاراضشي
أاو سش -ك -ن-ات ‘ إاط-ار الشش-ي-وع
أان يسش -ت-ف-ي-دوا م-ن ﬂت-ل-ف
برامج السشكن العمومي وفق
ششروط ﬁددة.
وأوضضح طمار ‘ رده على
سضؤوأل شضفوي خÓل جلسضة علنية
Ãج - -لسس أألم - -ة أن أل - -ه - -ب- -ة أو
أÒŸأث سض - -وأء ك- -انت ق- -ط- -ع- -ة
أرضس صضا◊ة للبناء أوألسضكن وألتي تشضمل أك Ìمن
شض- -خصس Œع- -ل م- -ن أŸل- -ك -ي -ة مشض -اع -ة وب -ال -ت -ا‹
ل -ل -مسض -ت -ف -ي -د ه-ن-ا أ◊ق م-ن أ◊صض-ول ع-ل-ى سض-ك-ن
عمومي.
‘ ه - -ذأ ألصض- -دد ،ق- -ال أل- -وزي- -ر إأن أŸوأط- -نÚ
أŸسضتفيدين من هبة أو مÒأث بالشضيوع ل تتعدى
مسضاحتها ألغرفة ألوأحدة غ Òمعني Úباإلسضقاط
من قائمة أŸكتتب ،ÚمشضÒأ إأ ¤أنه على أŸعنيÚ
ألتقدم بطعون ‘ حالة إأقصضائهم من أجل إأعادة
ألنظر ‘ ملفاتهم.

كما كشضف أنه يجري ألعمل
على ألتدقيق ‘ أŸعاي Òألتي
تسض- -م- -ح ب- -ا◊ك- -م إأذأ م- -ا ك- -ان
نصض- -يب أل- -ف- -رد م- -ن أل- -ه- -ب -ة أو
أÒŸأث Áثل سضكنا بذأته أم ل.
غ Òأنه ل يحق للمسضتفيد
من هبة أو مÒأث منفردأ أن
يسض -ت -ف -ي -د م -ن سض -ك -ن ع -م-وم-ي
–قيقا Ÿبدأ ألعدألة ‘ توزيع
ألسض - -ك - -ن - -ات وم- -ن- -ع أصض- -ح- -اب
أل -ع -ق -ارأت م -ن ألسض -ت-ف-ادة م-ن
ألسض -ك -ن -ات أıصضصض -ة ل -ف-ئ-ات
أو ¤من غÒها ،يضضيف ألوزير.
و‘ رده على سضؤوأل آأخر يخصس مشضروع ألقطب
أ÷امعي بولية أŸدية أرجع ألوزير ألتأاخر ألذي
يعرفه إأ ¤ألطبيعة ألصضخرية للمنطقة وألنزأعات
حول أŸلكية ألعقارية ومتطلبات إأدماج مشضروع
ألسض -ك-ة أ◊دي-دي-ة ون-قصس ألع-ت-م-ادأت أŸال-ي-ة ‘
ألسضنت ÚألخÒت.Ú
لكن -يضضيف ألوزير -سضيتم ألشضروع أبتدأء من
مارسس أ÷اري ‘ أسضتÓم هذأ ألقطب ألذي تبلغ
ق- -ي -م -ة أ‚ازه  8مÓ- -ي Òدج ع- -ل- -ى م- -رأح- -ل إأ¤
أسضتكماله نهائيا.

»æWh

السشبت  17مارسس  2017م
الموافق لـ  29جمادى الثانية  1439هـ

بهدف عقلنة وترشسيد إاسستهÓك الطاقة ،قيطو:Ê

إ÷ماعات إÙلية تسستهلك أإك Ìمن  ٪80من إلطاقة إŸنتجة

قال وزير الطاقة ،مصسطفى قيطو ،Êأاول أامسس ،با÷زائر ،إان أاك Ìمن  %80من الطاقة اŸنتجة ‘ البÓد يتم اسستهÓكها على مسستوى
ا÷ماعات اÙلية داعيا إا ¤تكثيف العمل التحسسيسسي بهدف عقلنة وترشسيد اسستهÓك الطاقة.
وأاوضس -ح ق -ي -ط-و ‘ Êك-ل-م-ت-ه خÓ-ل ن-دوة
حول النجاعة الطاقوية ‘ قطاع ا÷ماعات
اÙلية أان «أاك Ìمن  %80من الطاقة اŸنتجة
ي -ت -م اسس -ت -ه Ó-ك -ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ا÷م-اع-ات
اÙل -ي -ة ل -ذلك ف-إان مسس-ؤوو‹ ومسسÒي ه-ذه
’خÒة وبحكم قربهم واحتكاكهم باŸواطن
ا أ
م -ط -ال -ب -ون ب -ج -ه -ود أاك› ‘ Èال ال -ت-وع-ي-ة
وال- -ت- -حسس -يسس بضس -رورة ع -ق -ل -ن -ة وت -رشس -ي -د
اسستهÓك الطاقة».
’طار إالى أان ترششيد اسشتهÓك
وأاششار في هذا ا إ
الطاقة في الجماعات المحلية يكتسشي أاهمية
ب -ال -غ -ة ن -ظ -را ل -ل -حصش -ة ال -ت -ي ت -م -ث -ل -ه-ا ف-وات-ي-ر
ا’سشتهÓك في ميزانية  1541بلدية عبر التراب
الوطني.
وت -اب -ع ال -وزي -ر ي -ق -ول «ع -ل-ي-ن-ا أان ن-ك-ون ق-ادري-ن
ومؤوهلين في تسشيير متطلبات النجاعة الطاقوية
من خÓل اعتماد نوعية بناء مقتصشدة للطاقة
وت -رشش -ي -د مسش -ت -وي -ات ا’سش -ت -ه Ó-ك وال-ت-حسش-ي-ن
’داري -ة
ال- -ط- -اق- -وي خصش- -وصش- -ا ف -ي ال -م -ب -ان -ي ا إ
وال -ع -م -وم -ي -ة والسش -ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي وال-م-دارسس
’نارة العمومية باعتبارها أاهم
والمسشاجد وكذا ا إ
مواقع ا’سشتهÓك في البلدية».
وأاك -د ال -وزي -ر أان م-ث-ل ه-ذه ال-مسش-اع-ي سش-تسش-م-ح
بتسشيير أافضشل للمورد الطاقوي و»إاعطاء فرصشة
’موال المخصشصشة
للجماعات المحلية لتوجيه ا أ
حاليا لتغطية اسشتهÓك غير متحكم فيه حاليا
لتمويل المششاريع المحلية مثل تجديد وتششغيل
’نارة العمومية بالطاقات المتجددة».
ششبكات ا إ
وعرج الوزير في حديثه على الجهود المششتركة
ب -ي -ن وزارت-ي ال-داخ-ل-ي-ة وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
’ق -ل -ي -م وال-ط-اق-ة ،مشش-ي-را إال-ى رغ-ب-ة
وت -ه -ي -ئ -ة ا إ
الطرفين في جعل الجماعات المحلية «عنصشرا
ف -ع -ا’ ف -ي سش-ي-اسش-ة ال-غ-د ال-ط-اق-وي-ة وال-ح-ك-ام-ة
الطاقوية المحلية» ،مضشيفا أان هذا لن يتحقق إا’
بتحميل الجماعات المحلية المسشؤوولية كاملة في
’جراءات الÓزمة.
اتخاذ ا إ
وأاضشاف قيطوني أان الجماعات المحلية ششركاء
م-ت-م-ي-زون ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-السش-ي-اسش-ة ال-ط-اق-وية على
ال-مسش-ت-وى ال-م-ح-ل-ي وأايضش-ا اسش-ت-ح-داث وت-ط-وي-ر
سشوق النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة ما
من ششأانه إاضشفاء حركية ونششاط على المسشتوى

كما ذكر أان الجزائر سشجلت خÓل السشنوات العششر
ال -م -اضش -ي -ة ط -ل -ب -ا م -ت -زاي-دا ع-ل-ى ال-ط-اق-ة ف-ي ك-ل
قطاعات النششاط بمعدل نمو سشنوي بأاكثر من .%6

وتنصسيب عزالدين عاجب رئيسسا
’بحاث ‘ الغاز
Ÿشسروع معهد ا أ
ال- -م- -ح- -ل -ي تسش -اه -م ف -ي خ -ل -ق ق -ي -م -ة مضش -اف -ة
واسشتحداث فرصس عمل جديدة.

‰وذج جديد ’سستهÓك
الطاقة على مسستوى
ا÷ماعات اÙلية
وأاوضش -ح ق -ي-ط-ون-ي أان-ه وت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس
ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ت-ي أاع-ط-اه-ا ل-ل-حكومة خÓل اللقاء
الوطني التوجيهي الذي جمع المنتخبين المحليين
بالجزائر تم التوقيع بين وزارتي الطاقة والداخلية
والجماعات المحلية وتهيئة اإ’قليم على منششور
Óجراءات الواجب
مششترك يمثل خارطة طريق ل إ
ات-خ-اذه-ا م-ن ط-رف ال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ل-عقلنة
اسش -ت -ه Ó-ك ال -ط -اق -ة وا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى ال-ط-اق-ات
المتجددة لتلبية أاكبر قدر من حاجياتها.
وي -ه -دف ه -ذا ال -م -نشش -ور إال-ى وضش-ع ن-م-وذج ج-دي-د
’سشتهÓك الطاقة على مسشتوى الجماعات المحلية
ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ت-ك-ريسس ال-ن-ج-اع-ة ال-ط-اق-وي-ة وتفعيل
تنمية اقتصشادية مسشؤوولة ومسشتدامة تكون قاطرة
حقيقية لدفع التنمية على الصشعيد المحلي.
من جهة أاخرى ،ذكر قيطوني أان الحكومة وضشعت
برنامجا طموحا يهدف إالى تحقيق اقتصشاد في
الطاقة يصشل إالى  92مليون طن مكافىء بترول
بحلول  ،2030والذي سشيسشمح بتوفير نحو  42مليار
دينار من خÓل تخفيضس اسشتهÓك الطاقة بنسشبة
.%9
وب -ال -نسش -ب -ة ل -ل-ط-اق-ات ال-م-ت-ج-ددة ،ذك-ر ال-وزي-ر أان
البرنامج المسشطر من طرف الحكومة يهدف إالى
إانتاج  22أالف ميغاواط في آافاق  2035 - 2030من
الطاقات المتجددة.

أاششرف وزير الطاقة ،مصشطفى قيطوني ،أاول أامسس،
بالجزائر العاصشمة ،على تنصشيب عزالدين عاجب
رئيسشا لمششروع معهد اأ’بحاث في الغاز بحضشور
ال-رئ-يسس ال-م-دي-ر ال-ع-ام ل-م-ج-م-ع سش-ون-اطراك ،عبد
المومن ولد قدور.
اسشتهل عاجب مسشيرته المهنية بعد تخرجه من
ال-م-درسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-م-ت-ع-ددة ال-ت-ق-نيات بالجزائر
العاصشمة في مجمع سشوناطراك منذ أاكثر من 25
سش-ن-ة ضش-م-ن م-رك-ز اأ’ب-ح-اث وال-ت-ط-وير ببومرداسس
حيث طور تجربة حول مواد البناء وظواهر التآاكل
ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ه -ي -اك-ل ال-ن-ف-ط-ي-ة .وخÓ-ل ح-ف-ل
التنصشيب أاعرب عاجب عن «إادراكه للدور الهام»
الموكل إاليه مؤوكدا أانه «لن يدخر جهدا من أاجل
تجسشيد هذا المعهد».
ومن جهته ،اغتنم ولد قدور الفرصشة ليبرز أاهمية
هذا المعهد ،قائ Óإان «امتÓك هيكل من هذا
ال-ط-راز م-ه-م ج-دا ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ت-ي ل-دي-ها
العديد من حقول الغاز» ،مضشيفا أان هذا المعهد
سشيسشمح لبÓدنا بالحفاظ على مصشالحها في هذا
المجال (« )...إانه انتصشار كبير للجزائر» ،قال ولد
قدور.
ومن جهته ذكر وزير الطاقة خÓل كلمته بهذه
المناسشبة أان قرار إانششاء الجزائر لمعهد اأ’بحاث
في الغاز اتخذ خÓل ا’جتماع  19لمنتدى الدول
المصشدرة للغاز المنعقد في الرابع أاكتوبر 2017
بموسشكو (روسشيا) ،معتبرا أان إانششاء هذا المعهد من
ششأانه أان يعزز أاكثر التعاون بين الدول المصشدرة
للغاز.
وأاكد قيطوني أان منتدى الدول المصشدرة للغاز كان
قد قرر إانششاء معهد اأ’بحاث في الغاز بالجزائر
ن -ظ -را ل -لسش -ي -اسش -ة ال -رشش -ي-دة ال-ت-ي ي-ق-وده-ا رئ-يسس
ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي تربطه
عÓقات متميزة مع قادة الدول المصشدرة للغاز.

منح أاك Ìمن  15أالف تأاشسÒة سسنة  ،2017السسف ÒالÈيطا Êبا÷زائر:

إŸتعاملون إ’قتصساديون مدعوون إ ¤تعلم إإ’‚ليزية لتسسهيل إلتعاون إ’قتصسادي
دعا السشفير البريطاني بالجزائر «باري روبار
لوان» خÓل إاششرافه على تنششيط لقاء لفائدة
’سشبوع بقاعة
ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ا’ق-تصشاديين نهاية ا أ
ا’ج -ت -م -اع -ات ف -ي ال -غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة «ت-اف-ن-ة»
’ن-ج-ل-ي-زي-ة
ب -ت-ل-مسش-ان إال-ى ضش-رورة ت-ع-ل-م ال-ل-غ-ة ا إ
بصشفتها لغة عالمية اتصشالية في العالم ويتكلمها
حوالي  7مÓيير ششخصس عكسس اللغة الفرنسشية
التي ’ يتكلمها إا’ القلة من أاوربا وإافريقيا،
’نجليزية يضشمن التعاون
مؤوكدا أان تعلم اللغة ا إ
ا’ق -تصش -ادي م -ا ب-ي-ن ال-ج-زائ-ر وب-ري-ط-ان-ي-ا ف-ي
مختلف القطاعات ويششجع على تطوير التبادل
وتعميمه.
وأاكد السشفير البريطاني أان بÓده تحولت إالى

ق-ب-ل-ة ل-ل-ج-زائ-ري-ي-ن ال-ذي-ن ت-زاي-دت رغ-ب-ت-هم في
’خرى حيث منحت
دخول بريطانيا من سشنة أ
سشفارته ما يزيد عن  15أالف تأاششيرة للجزائريين
خÓل سشنة  2017وذلك بفعل التسشهيÓت التي
تقدمها سشفارته لفائدة الجزائريين ،بحكم أان
بريطانيا تهتم بالتعامل ا’قتصشادي مع الجزائر
’مر الذي اسشتوجب وضشع تسشهيÓت أامام منح
اأ
التأاششيرة.
وكان السشفير البريطاني «باري روبار لوان» قد
اسشتقبل من قبل والي و’ية تلمسشان بن يعيشس
بمقر ديوان الو’ية وتباحث معه سشبل التعاون
وم- -واضش -ع ا’سش -ت -ث -م -ار ا’ق -تصش -ادي م -ن خ Ó-ل
ا’ط Ó-ع ع -ل -ى ال -م -ق -وم-ات ا’ق-تصش-ادي-ة ل-و’ي-ة

ت-ل-مسش-ان ال-ت-ي أاع-جب ب-ه-ا واع-ت-ب-ره-ا مسش-ت-ق-بÓ
اقتصشاديا هاما.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

رجال أإعمال من ميلة يطالبون بتسسهيÓت جمركية لتصسدير سسلعهم إ ¤تونسس

تعهد قنصسل ا÷مهورية التونسسية بعنابة
ع -ب -د ال -رزاق اŸت -ل -و‹ خ Ó-ل زي-ارة ال-ع-م-ل
’ول إا ¤و’ية ميلة،
التي قادته نهار أامسس ا أ
ب- -رف- -ع ك- -ل ا’نشس -غ -ا’ت واŸقÎح -ات ال -ت -ي
قدمها له اŸتعاملون ا’قتصساديون والهادفة
لتسسهيل ا◊ركية ا’قتصسادية ب Úالبلدين
’جل النظر
للجهات الوصسية اŸعنية ببÓده ،أ
ف -ي -ه -ا ،وم -ن -اقشس -ت -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت-وى ال-ل-ج-ان
اŸشسÎك -ة ب Úال -ب -ل -دي-ن ،وال-وصس-ول بشس-أان-ه-ا
’تفاق يرضسي الطرف.Ú

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

اأ’ع-م-ال م-ن م-م-ر خ-اصس ،وم-ع-ام-ل-ة م-ت-م-يزة
على مسشتوى نقاط العبور بين البلدين ،ووضشع
اإ’طار القانوني لتحقيق ذلك.
وأاك -د ع -ل -ى ضش -رورة أان ي-ح-ظ-ى ال-م-ت-ع-ام-ل-ون
ا’ق-تصش-ادي-ون ب-ال-ب-ل-دي-ن ب-ام-ت-ي-ازات ’ ت-م-ن-ح
ل-م-ت-ع-ام-ل-ي ال-ج-نسش-ي-ات اأ’خرى ،قصشد الرقي
بالعÓقات ا’قتصشادية إالى مسشتوى العÓقات
اأ’خوية التي تجمع قيادة البلدين والششعبين،
وتجسشد العمق التكاملي وا’سشتراتيجي بين

عصساد يؤوكد على توفÒها خÓل اŸوسسم القادم:

تهيئة إلظروف إŸوضسوعية إ’درإج
إأ’مازيغية مادة للتدريسس بالوإدي

’م Úال---ع---ام
أاك----د ا أ
ل---ل---م---ح--اف--ظ--ة السس--ام--ي--ة
Óم--ازي--غ--ي--ة ال--ه--اشس--م-ي
ل --أ
عصساد ،أاول أامسس ،بو’ية
ال-------وادي ،أان-------ه ي------ج------ري
الÎك---ي---ز ل---ت---ه---ي--ئ--ة ك--ل
ال----ظ----روف اŸوضس---وع---ي---ة
’مازيغية
’دراج اللغة ا أ
إ
م--ادة ج--اه--زة ل-ل-ت-دريسس
خÓ--ل ال-دخ-ول اŸدرسس-ي
اŸقبل (.)2019-2018
وأاششار ذات المسشؤوول في جلسشة
عمل جمعته بمدير التربية وإاطارات القطاع
بالو’ية أان «عملية التحضشير لمناخ اجتماعي
’مازيغية ’ يتأاتى
وثقافي مÓئم لترقية اللغة ا أ
إا’ م--ن خÓ--ل ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى آال-ي-ة ال-ت-حسش-يسس
ل-ك-اف-ة الشش-رك-اء ا’ج-ت-م-اع-ي-ي-ن ب-ق-ط-اع التربية
’مازيغية
الوطنية بخصشوصس أاهمية إادراج اللغة ا أ
في المنظومة التربوية باعتبارها مكونا أاسشاسشيا
للهوية الوطنية».
وأاكد في ذات السشياق أان هيئته تولي «أاهمية
ب-ال-غ-ة ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حسش-يسس» ’ سش-ي-م-ا في اتجاه
’طوار التعليمية
أاولياء التÓميذ المتمدرسشين با أ
الثÓثة ،نظرا للدور الهام الذي يؤوديه قطاع
’مازيغية .كما
التربية الوطنية في ترقية اللغة ا أ
’ذاع-ة
أاب--رز أايضش--ا أاه--م--ي--ة اسش--ت--غÓ--ل أام--واج ا إ
الوطنية من خÓل محطاتها المحلية للمسشاهمة
في عمليات التحسشيسس.
وأاضشاف عصشاد أان المحافظة سشطرت برنامج
عمل ثري على مسشتوى ثÓثة قطاعات حسشاسشة
وهي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث

الجارين ،على أان تترك الصشيغة المفضشلة لهذا
التعاون ا’قتصشادي للمتعاملين المعنيين.
وقبل اللقاء مع المتعاملين ا’قتصشاديين ،زار
قنصشل الجمهورية التونسشية بعنابة رفقة والي
م-ي-ل-ة ،ف-ع-ال-ي-ات أاسش-ب-وع ال-ن-وع-ي-ة ال-منظم من
ط -رف م -دي -ري -ة ال-ت-ج-ارة ب-ال-م-رك-ز ال-ث-ق-اف-ي
اإ’سشÓ- -م -ي ،ت -حت شش -ع -ار ت -رق -ي -ة ال -م -ن -ت -وج
المحلي.

ال--ع-ل-م-ي وال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وي-ن
ال---م---ه---ن---ي---ي---ن «ب--اع--ت--ب--اره--ا
ق----ط----اع---ات تسش---اع---د ع---ل---ى
ت----جسش----ي---د اسش---ت---رات---ي---ج---ي---ة
المحافظة التي ترتكز أاسشاسشا
على غرسس ونششر ثقافة تعليم
’مازيغية لدى النشسء
اللغة ا أ
الصشاعد».
وذك-ر أان ب-رن-ام-ج ال-م-ح-افظة
Óم-ازي-غ-ي-ة ي-هدف
السش-ام-ي-ة ل -أ
’ولى إالى إادراج
في مرحلته ا أ
’م--ازي--غ--ي--ة ف--ي ك--ل
ال---ل--غ--ة ا أ
و’ي----ات ال----وط---ن م---ن خÓ---ل ت---دريسش---ه---ا ف---ي
المؤوسشسشات التربوية والتكوينية والجامعية ،ثم
كمرحلة ثانية تعميمها تدريجيا لتششمل كافة
المؤوسشسشات.
وأاشش--ار سش--ي ال--ه--اشش--م-ي عصش-اد ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة أان
المحافظة «سشتتكفل بكل ا’نششغا’ت والمششاكل
التي من ششأانها أان تقف عائقا أامام إادراج وتعليم
’م--ازي-غ-ي-ة ’ ،سش-ي-م-ا ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه
ال--ل--غ--ة ا أ
بالتكوين والتأاطير».
وذكر أان زيارات العمل الميدانية التي تنظمها
ال--م--ح--اف--ظ--ة إال--ى ال--و’ي--ات ت--ن--درج ف-ي إاط-ار
ال-ت-جسش-ي-د ال-ع-م-ل-ي ل-ت-وصش-ي-ات وتعليمات رئيسس
الجمهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة القاضشية
’سش--راع ف--ي ت--ع--م--ي-م ت-ع-ل-ي-م ال-ل-غ-ة
ب--إال--زام--ي--ة ا إ
’مازيغية بهدف ترقيتها باعتبارها لغة وطنية.
اأ
’مازيغية،
وب-خصش-وصس ت-ع-دد م-ت-غ-ي-رات ال-ل-غ-ة ا أ
أاششار سشي الهاششمي عصشاد أان ذلك يترجم الثراء
’مازيغي ،داعيا اإلى
والتنوع الذي يميز التراث ا أ
إاثراء هذا التنوع باعتباره موروثا متكام.Ó

أاشسغال ا÷معية العامة احتضسنتها و’ية برج بوعريريج

Œدي ـ ـد إلثقة ‘ سسعيـ ـ ـدة بن حبيلـ ـسس رئيسس ـة
للهÓل إأ’حم ـ ـر إ÷زإئري لعهدة جدي ـ ـدة

ج - -دد  180عضس -و ‘ ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة
’ح-م-ر ا÷زائ-ري ال-ث-ق-ة ‘ شسخصس
ل-ل-هÓ-ل ا أ
سس-ع-ي-دة ب-ن ح-ب-ي-لسس رئ-يسس-ة ل-ل-ه-يئة لعهدة
جديدة “تد إا ¤غاية  ،2022بعد تزكيتها،
أاول أامسس ،ب -اع -ت-ب-اره-ا اÎŸشس-ح-ة ال-وح-ي-دة
للمنصسب ،وعلى غ Òالعادة جرت ا÷معية
’ول مرة خارج العاصسمة ،حيث ”
العامة أ
اخ -ت -ي-ار و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ’ح-تضس-ان
ا◊دث الذي ” بقاعة اÙاضسرات بفندق
بني حماد وسسط مدينة برج بوعريريج.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

خÓل زيارة العمل التي قادته إا ¤و’ية ميلة

وك -ان م-ت-ع-ام-ل-و م-ي-ل-ة ق-د ط-رح-وا ج-م-ل-ة م-ن
ا’نشش- -غ- -ا’ت ،والصش- -ع- -وب- -ات ال- -ت- -ي ت -ع -رق -ل
نشش -اط -ه -م ،وت -ح -د م -ن ط -م -وح ال -ت -ع -اون م -ع
ن-ظ-رائ-ه-م ال-ت-ونسش-ي-ي-ن ،م-ن-ه-ا ثقل اإ’جراءات
اإ’داري-ة ،وال-م-ع-ام-ل-ة ال-ب-ي-روق-راطية ،وضشعف
مسش-ت-وى ال-م-ع-ام-ل-ة ،وال-تسش-ه-يÓ-ت ال-جمركية،
والبنكية ،علما وأان مجال التعاون واسشع جدا،
وي -م -ك -ن أان يشش -م-ل ال-م-ن-ت-ج-ات الصش-ي-د’ن-ي-ة،
الفÓحية ،الصشناعية ،وحتى النفايات بمختلف
أانواعها..
المتلولي وفي اللقاء الذي جمعه رفقة رئيسس
غرفة التجارة والصشناعة بني هارون لو’ية
ميلة بمقر هذه اأ’خيرة ،وجمع المتعاملين
ا’قتصشاديين ،وعد بأانه سشيسشعى إ’عادة بعث
مششروع مطلع التسشعينات الذي جدد أامسس
متعاملو ميلة طرحه ،والمتعلق بتمكين رجال

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

العدد
17594
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وج -رت أاشش -غ-ال ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ب-حضش-ور
وط -ن -ي ودول -ي واسش -ع ،ب-أاسش-م-اء دول-ي-ة م-ث-ل
كاترين جوندر رئيسشة بعثة اللجنة الدولية
’حمر الدولي بالجزائر وحمدي
للصشليب ا أ
Óمم
ب-وخ-اري م-م-ث-ل ال-م-ف-وضش-ية السشامية ل أ
المتحدة لششؤوون الÓجئين بالجزائر وكذا
رومان سشيروا مدير ممثلية برنامج التغذية

ال -ع -ال -م -ي ب -ال -ج -زائ -ر وك-ذا رئ-يسس ال-هÓ-ل
’حمر الصشحراوي يحي بوحبيني.
اأ
وأاكدت الرئيسشة الجديدة القديمة للهÓل
’حمر الجزائري عقب إانتخابها أانها ومنذ
اأ
’نسشانية
ت-نصش-ي-ه-ا ع-ل-ى رأاسس ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة ا إ
’سشتقÓلية التامة
عملت على أان تكون لها ا إ
من حيث التسشيير مؤوكدة عدم إانفاق أاي
سشنتيم من الخزينة العمومية وذلك بإاثراء
’ح- -م- -ر ال- -ج- -زائ- -ري
م - -ح - -ي- -ط ال- -هÓ- -ل ا أ
بالمسشاهمين والمتطوعين.
وطمأانت بن حبيلسس عقب تزكيتها الجميع
ب-م-واصش-ل-ة ن-ه-ج-ه-ا وط-ري-ق-ة ع-م-ل-ها مؤوكدة
تثمينها الدائم للدعم الكبير الذي قدمه
ف-خ-ام-ة رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة للهيئة لتجسشيد
’نسش -ان -ي وال -ذي ي -ع -د م-ن صش-م-ي-م
دوره -ا ا إ
ت- -وج- -ه- -ات ال- -دول- -ة ال -ج -زائ -ري -ة ،خ -اصش -ة
’هتمام الكبير بالمناطق النائية والفئات
با إ
ال -هشش-ة وال-م-ح-اف-ظ-ة ال-دائ-م-ة ع-ل-ى ك-رام-ة
’نسشان في العالم.
’نسشان الجزائري وا إ
اإ

’ولية تفرز  %71,3من الناخب Úمن أاجل التغيÒ
نتائج ا’سستشسارة ا أ

تاريـ ـخ إجـ ـرإء إ’متح ـ ـان ماب ـ ـ 19 Úإإ 24 ¤ج ـ ـوإن
أاظهرت نتائج ا’سشتششارة حول
ت- - -واري- - -خ إاج- - -راء ام- - -ت - -ح - -ان
ال-ب-ك-الوريا  2018ال-ت-ي ان-تهت
أاول أامسس ال- - -خ - -م - -يسس ع - -ن - -د
م -ن -تصش-ف ال-ل-ي-ل ت-أاي-ي-دا ك-ب-ي-را
لصشالح تغيير التاريخ من 19
إال -ى  24ج -وان ب-نسش-ب-ة %71,3
م-ق-ابل  %28,7لصش-ال-ح اإ’ب-ق-اء
على الفترة السشابقة من  3إالى
 7جوان حسشبما جاء في موقع
اأ’ن - -ت - -رنت ل- -وزارة ال- -ت- -رب- -ي- -ة
ال -وط -ن -ي -ة .ومسشت ا’سش-تشش-ارة
ال -ت -ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا وزارة ال-ت-رب-ي-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ا’ث -ن -ي -ن ال -ف -ارط
ال -م -ت -رشش -ح -ي-ن ال-م-ت-م-درسش-ي-ن
واأ’ح- - - - - -رار واأ’سش- - - - - -ات- - - - - -ذة
وال -م -ف -تشش -ي-ن ال-ذي اسش-ت-دع-وا
لÓختيار بين اقتراحين تمثÓ
ف- -ي اإ’ب- -ق- -اء ع- -ل- -ى ال- -ت- -اري -خ
ال-م-ح-دد سش-اب-ق-ا م-ن  3إال -ى 7
جوان  2018أاو تغيير الفترة من
 19إالى  24جوان  .2018وتم
ال- -ت- -وضش -ي -ح أان « %67,75م- - -ن
أاسشاتذة التعليم الثانوي صشوتوا
لصش -ال -ح ت -غ -ي -ي -ر ت -اري-خ إاج-راء
ال -ب -ك -ال -وري -ا م -ق -اب -ل %38,25
لصش -ال -ح اإ’ب -ق -اء ع-ل-ى ال-ت-اري-خ

السش - -اب - -ق ف - -ي ح - -ي - -ن صش - -وت
 %67,20من مديري الثانويات
لصش -ال -ح ت-غ-ي-ي-ر ال-ف-ت-رة م-ق-اب-ل
 %32,80لصش -ال -ح ا’ب-ق-اء ع-ل-ى
الفترة السشابقة و %69,09من
المفتششين لصشالح تغيير التاريخ
م -ق-اب-ل  %30,91صش- -وت- -وا م- -ن
أاج- -ل إاب- -ق- -اء ال -ف -ت -رة .وحسشب
مصشدر مقرب من وزارة التربية
ال -وط -ن -ي -ة ب-ل-غ ع-دد ال-تÓ-م-ي-ذ
ال -ذي -ن صش -وت-وا ف-ي إاط-ار ه-ذه
ا’سشتششارة على موقع الوزارة
 http://bac.onec.dzأاكثر

م -ن  50.000ن -اخب إال-ى غ-اي-ة
الخميسس على السشاعة الرابعة
مسش - - - - -اء ( .)16:00وأاع - - - - -ربت
العديد من النقابات وجمعيات
أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ع-ن ت-أاي-يدهم
ل- -ق -رار ت -أاج -ي -ل ت -اري -خ إاج -راء
امتحان البكالوريا إالى ما بعد
شش-ه-ر رمضش-ان ل-ت-م-ك-ي-ن الطلبة
م - -ن إاج - -راء ا’م - -ت- -ح- -ان ف- -ي
ظ -روف م -وات-ي-ة ’ سش-ي-م-ا ب-ع-د
ا’ضش -ط -راب-ات وح-ا’ت ال-ق-ل-ق
التي لحقت بهم جراء إاضشراب
اأ’سشاتذة.

»æWh

السشبت  17مارسص  2018م
الموافق لـ  29جمادى الثانية  1439هـ

بعد فحوصسات روتينية للمرضسى

تسضجيل أاربعة إاصضابات بداء البوحمرون ببوسضعادة
’سسبوع حالة إسستنفار ÷ميع مصسا◊ها إلطبية بعد إكتشساف
أإعلنت إŸصسالح إلطبية ببوسسعادة نهاية إ أ
ثÓث إصسابات بدإء إ◊صسبة أإو ما يعرف بالبوحمرون ،و‘ وسسط ثÓثة أإطفال وإمرأإة على مسستوى حي
’عÓن عن حملة تلقيح إسستدرإكية لسسكان إ◊ي.
ميطر ببوسسعادة إسستدعى تكوين خلية متابعة وإ إ
حسشب رئيسص جمعية حي ميطر ببوسشعادة بلقاسشم عبد اللوي فإان القضشية
ظهرت للعلن بعد فحوصشات إ’حدى النسشاء تب Úأانها مصشابة بداء البوحمرون
‡ا اسش -ت -دع -ى إاج -راء ف -ح -وصش-ات أ’سش-رة ت-ب Úإاصش-اب-ة ال-ب-نت ب-ال-داء .ك-م-ا ”
تششخيصص إاصشابت Úعلى مسشتوى إاحدى اŸدارسص ببوسشعادة ” التكفل بهم طبيا
على مسشتوى مسشتششفى رزيق البشش Òببوسشعادة.
من جهتها ،اŸصشالح الطبية ‡ثلة ‘ اŸؤوسشسشة العمومية للصشحة ا÷وارية
ببوسشعادة أاعلنت عن إاجراء حملة تلقيح اسشتدراكية على مسشتوى حي ميطر
ضشد داء البوحمرون انطلقا من صشباح أامسص إا ¤غاية نهار اليوم السشبت تخصص
جميع التلميذ الدارسش ‘ Úالطورين ا’بتدائي واŸتوسشط ،وحسشب بعضص
اŸصشادر الطبية فإان ا◊ا’ت اأ’ربع ” إاخضشاعها للعلج وتعت Èإاصشابات
خفيفة  ⁄تصشل بعد إا ¤مرحلة اÿطر.
‘ ح Úبرمج رئيسص دائرة بوسشعادة نفلة سشم Òزيارة إا ¤حي ميطر ببوسشعادة
والتقى خللها Ãندوب الفرع البلدي وزار العيادة الطبية Ÿعرفة ﬂتلف
التفاصشيل واتخاذ اإ’جرءات اللزمة على رأاسشها تششكيل خلية متابعة للوضشع
الصشحي باŸنطقة بالتنسشيق مع الصشحة ا÷وارية ببوسشعادة .

مديرية إلصسحة تؤوكد وفرة إللقاح

 42حالة غ Òمؤوكدة لداء ““البوحمرون““ بسضكيكدة
لولياء،
جددت مديرية الصشحة لسشكيكدة ،نداءها ل أ
ل-ت-ل-ق-ي-ح أاب-ن-ائ-ه-م ضش-د ا◊صش-ب-ة وا◊صش-ب-ة اأ’Ÿان-ي-ة،
Œن -ب -ا ل -ه -ذا ال-داء ،وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-اأ’ط-ف-ال ال-ذي-ن
تÎاوح أاعمارهم ب 6 Úو 14سشنة ،حيث أاصشيب 42
طفل على مسشتوى مؤوسشسشات تربوية بكل من بلديتي
ا◊روشص وع - -زاب - -ة ب - -ح - -ا’ت غ Òم - -ؤوك - -دة ،خ- -لل
السشاعات اأ’خÒة.
وأاوضشح بهذا الششأان تﬁ Èيي الدين ““،عن قيام
مصشا◊ه إارسشال عينات إ’جراء عليها التحليل ÃخÈ
معهد باسشتور با÷زائر العاصشمة للتأاكد من الداء““،
اأ’مر الذي أاعلن الطوارئ بالقطاع الصشحي ،بتجنيده
لوسشائل مادية وبششرية ،من أاجل ﬁاصشرة هذا الداء،
ك -م -ا ” ال -ت -ك -ف -ل ب-اŸصش-اب Úع-ل-ى مسش-ت-وى اŸراك-ز
الصشحية.
وأاك -دت ب -ه -ذا اÿصش-وصص ال-دك-ت-ورة ك-ورت-ال ن-ادي-ة
رئيسشة مصشلحة الوقاية بالقطاع الصشحي““ ،أان ا◊ا’ت
اŸصشابة ” التكفل بها““ ،مؤوكدة على التلقيح الذي
أاصشبح إاجباريا ‘ الوقت ا◊ا‹ حسشبما أاوضشحت،
Ùاصشرة انتششار الداء بالو’ية ،وأاوضشحت ‘ نفسص
اإ’ط -ار““ ،أان ال -ل -ق -اح م -ت -وف -ر ،وم -ا ع-ل-ى اأ’ول-ي-اء إا’
التقرب من اŸصشالح الصشحية القريبة من سشكناهم،
ل -ت -ل -ق -ي -ح اأ’ب-ن-اء ،وت-رك الÎدد ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى صش-ح-ة

...و Ãشساركة أإزيد من  250طبيب
من ﬂتلف إلتخصسصسات

اŸلتقى الطبي األول حول
مسضتجدات الطب العام بسضكيكدة

احتضشن قصشر الثقافة والفنون بسشكيكدة ،اŸؤو“ر
ال- -ط -ب -ي اأ’ول ،اŸن -ظ -م م -ن ق -ب -ل اŸك -تب اÙل -ي
Ÿمارسشي الصشحة العمومية ،حول مسشتجدات الطب
ال -ع -امÃ ،شش -ارك -ة أازي-د م-ن  250ط -ب-يب ‘ ﬂت-ل-ف
ال- -ت- -خصشصش- -ات ،م -ن ال -ق -ط -اع ال -ع -م -وم -ي واÿاصص،
واŸلتقى تضشمن أاك Ìمن  10مداخلت قيمة‘ ،
ﬂتلف التخصشصشات ،هدفت حسشب القائم Úعلى

هذا اليوم العلمي““ تبادل التجارب الطبية ،ومششاركة
التجارب ‘ العديد من هذه التخصشصشات ،خصشوصشا
’مراضص““.
‘ طرق العلج للعديد من ا أ
أاوضش -ح ال -دك -ت -ور سش -م Òمضش -اي -ف رئ-يسص اŸك-تب
اÙلي لذات النقابة اŸنظمة لهذه الفعالية ،أان اليوم
’ول م -ن -ظ -م م -ن ن -ق-اب-ة ‡ارسش-ي الصش-ح-ة
ال -ط -ب -ي ا أ
ال -ع -م -وم -ي -ةÃ ،شش-ارك-ة ه-ام-ة ت-زي-د ع-ن  250طبيب
بالقطاع العام واÿاصص.
’ع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-دور ال-ط-ب-يب
وي -ه -دف اŸل-ت-ق-ى إ
العام ،وطبيب العائلة وهو مسشعى النقابة ،و يتوافق
مع توجهات وزارة الصشحة ‘ هذا الششأان ‘ ،إاطار
’طباء العام ،Úو–ي ÚاŸعلومات الطبية،
تكوين ا أ
’طباء العامون هذه اŸبادرة العلمية،
حيث ثمن ا أ
وأابدوا اهتماما كبÒا Ùتوى هدا اليوم الدراسشي
’سشيما ‘ اÛا’ت التي تخصص الصشحة العمومية،
وك -انت ﬁاور ه -ذا اŸل -ت -ق -ى اسش -ت -ق -ط -بت اه -ت-م-ام
اŸشش- -ارك ،Úخصش- -وصش- -ا ﬁاور ب -ر›ة ا◊م -ل ل -دى
اŸرأاة اŸصش-اب-ة ب-السش-ك-ري ،وا’سش-ت-ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة
’سشهال وإاعادة التمييه لدى
’سشنان ،وا إ
بعيادة طب ا أ
الرضشع وغÒها من اÙاور الهامة.

سسكيكدة :خالد إلعيفة

‘ ملتقى درإسسي حول إلشسرإكة و إلتنازل عن إ’سستثمار إلفÓحي

اŸوثقون يجتمعون و يلتمسضون من اŸشضرع الضضبط النهائي للمصضطلحات
خلصص اŸؤو“رون ‘ اللقاء الوطني حول موضشوع ““
الششراكة الفلحية والتنازل عن حق ا’متياز بقاعة
اŸؤو“رات ‘ ،ال -ب -ل -ي -دة ن -ه -اي -ة اأ’سش -ب -وع ،إا ¤أان-ه
ي- -ت- -وجب مسش- -ت- -ق- -ب- -ل ضش- -ب- -ط و–دي- -د اŸف- -اه -ي -م
واŸصش -ط-ل-ح-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة ب Úال-تشش-ري-ع واŸرسش-وم،
لتسشهيل العمل خلل اŸمارسشة القانونية ،و Œنيب
اأ’طراف اŸتعاقدة الوقوع ‘ نزاعات وخلفات ،قد
ت -ت -ط -ور إا ¤ارت -ك -اب وال -وق -وع ‘ ج -رائ -م ج -ن -ائ -ي -ة
و›نحة ،نتيجة التحايل والتأاويل والتفسش Òاÿاطئ
Ÿضشام Úتلك اŸصشطلحات والنصشوصص القانونية.
اŸل -ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه ال-غ-رف-ة ا÷ه-وي-ة
ل -ن -اح -ي -ة ال-وسش-ط ،ال-ت-ق-ى ف-ي-ه اŸؤو“رون وت-ب-اح-ث-وا
اإ’ششكا’ت التي باتت تعÎضص اأ’طراف اŸتعاقدة
من مسشتثمرين ‘ قطاع الفلحة ،وحتى أاصشحاب
مكاتب توثيق ،انتهت ‘ بعضص ا◊ا’ت إا ¤متابعات

قضش -ائ -ي -ة ،وال -وق -وع ‘ ج -رائ -م أاضش -رت ب -ا’ق -تصش -اد
ال -ف -لح -ي واÿزي -ن -ة ال -ع -م-وم-ي-ة ،م-ن ح-يث خسش-ارة
مداخيل كان Áكن اسشتغللها.
وكشش -ف اŸوث -ق ع -ب -د ال -رح-م-ان سش-واŸي و رئ-يسص
اÛلسص الششعبي الو’ئي بالبليدة لـ ““الششعب““ ،أان عدم
ضشبط اŸفاهيم و–ديد اŸقاصشد فتح اأ’بواب على
التفسشÒات التأاويلية ،وجعل اŸتعاقدين يسشتغلون تلك
اŸصشطلحات أ’غراضص مصشلحية نفعية ،وهو يرى أانه
بات من الضشروري اليوم ““–ديد اŸفاهيم و ضشبط
م -ع -ا ÊاŸصش -ط -ل -ح -ات ،ل -ت -ج -نب ال-ت-أاوي-ل وال-ت-فسشÒ
اÿاطئ من جهة ،وأايضشا لتحقيق السشلم ا’جتماعي
وح -م -اي -ة ح -ق -وق ا’ط -راف اŸت -ع -اق -دةÃ ،ن ف-ي-ه-م
اŸوث- -ق ،ث- -م أان م- -ث- -ل ه- -ذه اإ’ج- -راءات اŸن- -ظ- -م- -ة
واÙددة Ÿع-ا ÊاŸصش-ط-ل-ح-ات ،ت-دف-ع ب-ا’سش-ت-ثمار
’مور
الفلحي إا ¤النمو و تطوير اإ’نتاج ،كيف ’ وا أ

تصش- -ب- -ح واضش- -ح -ة و’ اج -ت -ه -اد ‘ ال -نصش -وصص ،وه -ي
القاعدة الذهبية العاŸية ،والتي تقر وتعÎف أان ““’
اج- -ت- -ه- -اد م -ع ال -نصص““ ،ف -ك -ي -ف إاذا ك -انت م -ف -ردات -ه
ا’صشطلحية واضشحة ومعانيها مضشبوطة ،هنا Áكن
للجميع ا’بتعاد عن الوقوع ‘ الغموضص ومتاهات
ال- -ت -فسشÒات وت -ع -ط -ي -ل اŸصش -ال -ح ،ال -ت -ي Œع -ل م -ن
اŸتعاقدين ﬁل متابعات قضشائية.
وبدوره قال رئيسص الغرفة ا÷هوية لناحية الوسشط
ا’سشتاذ مراد حليسص ،إانهم يسشعون للخروج بطريقة
عمل موحدة ودقيقة ،من خلل مضشام ÚاŸفردات
القانونية اÙررة ب Úطرف Úأاو أاك ،Ìو التي تضشمن
لهم حقهم مسشتقبل وŒنبهم الوقوع ‘ صشراعات
عميقة.

إلبليدة :لينة ياسسمÚ

ينتظر منها توف 9 Òآإ’ف منصسب شسغل بع“ Úوشسنت

منطقة صضناعية جديدة ببلدية تامزوغة لتحقيق نهضضة اقتصضادية بالولية
تسش- -ع -ى م -دي -ري -ة ال -ط -اق -ة واŸن -ج -م ل -و’ي -ة عÚ
“وشش -نت ،إا ¤إا“ام مشش -اري -ع اŸن -ط -ق -ة الصش -ن-اع-ي-ة
لبلدية تامزوغة  50كلم ششرق و’ية ع“ Úوششنت،
بغية الدخول ‘ اإ’نتاج لتكون قطبا اقتصشاديا هاما
ت -ع -ول ع -ل-ي-ه اŸن-ط-ق-ة ‘ خ-ل-ق  9000م-نصشب شش-غل
والقضشاء على أازمة البطالة خاصشة با÷هة الششمالية
لشش- -رق و’ي- -ة ع“ Úوشش- -نت واŸن- -اط- -ق ا÷ن- -وب- -ي -ة
الششرقية من و’ية وهران على غرار طافراوي.
اŸنطقة الصشناعية التي Œسشدت Ãوجب اŸرسشوم
التنفيذي رقم 176-12اŸؤورخ ‘ 11أابريل  2012تÎبع
على أاك Ìمن  205هكتار و–وي  132مششروع تختلف
طبيعة نششاطها والتي ” اŸوافقة عليها من قبل
مصش- -ال- -ح ع“ Úوشش- -نت وتصشب أاغ- -ل -ب -ه -ا ‘ ا÷انب

الصشناعي اŸنتج حيث ” إاطلق  53مششروعا قيد
التجسشيد اŸيدا Êبلغت نسشب Œسشيدها ما ب40 Ú
و 80ب -اŸائ -ة ع -ل -ى رأاسش-ه-ا م-ركب لصش-ن-اع-ة ال-ف-و’ذ
بشش- -راك- -ة ج- -زائ- -ري -ة ت -رك -ي -ة ومصش -ن -ع آاخ -ر لÎك -يب
الشش -اح -ن -ات وال -ذي م -ن شش -أان -ه أان ي -دخ -ل اŸن-ط-ق-ة
العاŸية.
تراهن السشلطات اÙلية بو’ية ع“ Úوششنت على
اŸوقع اإ’سشÎاتيجي الذي تتميز به بلدية “ازوغة
الذي يعت Èامتدادا للمنطقة الصشناعية بالسشانية وكذا
ق -رب-ه-ا م-ن م-ي-ن-اء وه-ران ( 40ك -ل-م ف-ق-ط) أان ت-ك-ون
لسشتثمارات القاعدية ودعامة
قطبا صشناعيا جاذبا ل إ
إاقتصشادية جديدة تضشاف إا ¤ما تتميز به الو’ية من
مؤوهلت فلحية بفعل سشهل ملتة ،وسشياحية عن

طريق السشواحل اÿلبة واÙطة اŸعدنية ◊مام
بوحجر .
ومن أاجل توف Òاليد العاملة اŸتخصشصشة لتغطية
ط -ل -ب-ات اŸؤوسشسش-ات شش-رع ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه- -ن -ي Úل -و’ي -ة ع“ Úوشش -نت ‘ ف -ت -ح ع -دد م -ن
’قتصشادية
التخصشصشات ذات علقة وطيدة با◊ركية ا إ
التي تعرفها الو’ية خصشوصشا ما تعلق منها با÷انب
’وفر Ãركز التكوين
الصشناعي الذي نال القسشط ا أ
’ربعاء التي تضشم إاداريا
اŸهني والتمه Úلدائرة ع Úا أ
ب -ل-دي-ة “ازوغ-ة ،وذلك ضش-م-ن اسشÎات-ي-ج-ي-ة مسش-اي-رة
إاحتياجات سشوق العمل.

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترإر

‘ إليوم إلعاŸي ◊قوق إŸسستهلك بورقلة

ترقية الثقافة التكنولوجية لألفراد ضضرورة لتسضوق إالكÎو Êآامن

خ -لصص ال -ل -ق -اء ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه ،أاول أامسص ،م-دي-ري-ة
ال -ت-ج-ارة ل-و’ي-ة ورق-ل-ة –ت شش-ع-ار ل-ن-ج-ع-ل اأ’سش-واق
الرقمية أاك Ìعد’ للمسشتهلك بدار الثقافة مفدي
زك- -ري -اء وال -ت -ي شش -ه -دت حضش -ور ب -عضص اŸت -ع -ام -لÚ
ا’ق- -تصش -ادي ÚاÙل -ي Úورؤوسش -اء ب -عضص اŸؤوسشسش -ات
اÿاصش -ة إا ¤ال -ت -أاك -ي -د ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-رق-ي-ة ال-ث-ق-اف-ة
لفراد لتسشوق إالكÎو Êآامن
التكنولوجية ل أ
ت -دخ -ل ف -ع -ال -ي -ات ا’ح-ت-ف-ال ب-ه-ذا ال-ي-وم ‘ إاط-ار
اأ’سشبوع التحسشيسشي ‘ ›ال النوعية الذي تتواصشل
فعالياته إا ¤غاية  18من الششهر ا÷اري ،وقد وقع
ا’خ -ت-ي-ار ع-ل-ى ه-ذا اŸوضش-وع –دي-دا سش-ع-ي-ا إ’ل-ق-اء

الضشوء على حتمية رقمنة العمليات التجارية التي
’ع-لم
ف -رضش -ه -ا ال -ت-ط-ور ال-ه-ائ-ل ‘ ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا إ
وا’تصشال وارتفاع مسشتخدمي الششبكة من جهة وكذا
أاهمية تأام Úهذه العمليات التجارية وضشمان الوصشول
اآ’م- -ن وت- -ف -ادي ال -وق -وع كضش -ح -اي -ا ÷رائ -م ال -نصشب
وا’ح -ت -ي -ال ال -ت -ي تسش -ت -دع -ي وع -ي -ا أاك Èم -ن ط -رف
اŸسشتهلك لضشمان كافة حقوقه من جهة أاخرى.
ومن ب Úما ” الÎكيز عليه ‘ توصشيات هذا اللقاء
’سش-واق
ال -ذي ع -ن-ي أاسش-اسش-ا ب-ح-ق-وق اŸسش-ت-ه-لك ‘ ا أ
’من
الرقمية من خلل طرح إاششكالية ضشمان التسشوق ا آ
ع Èالششبكة هو أاهمية تنظيم دورات لفائدة التجار

من أإصسل  8قرى مشساركة ‘ إŸسسابقة

قرية““تيزة““ ببلدية عمال تتوج بجائزة ““توب فيلج““
أاف-ت-كت ق-ري-ة““ت-ي-زة““ ب-ب-ل-دي-ة ع-م-ال شش-رق
بومرداسص مثلما كان متوقعا جائزة أاحسشن
ق- -ري- -ة ““ت- -وب ف- -ي- -لج““ ‘ خ Èأاع -ل -ن ع -ن -ه
اŸفتشص العام للو’ية ،أاول أامسص اÿميسص،
فيما حلت قرية ““بن حششلف““ ببلدية قدارة
‘ اŸرتبة الثانية وقرية““تاعششاششت““ ببلدية
اعف ‘ ÒاŸرتبة الثالثة وذلك من ›موع 8
ق-رى م-رشش-ح-ة “ث-ل خ-مسش-ة ب-ل-دي-ات ف-قط
وه - -و ع - -دد ’ ي - -ع - -كسص إاج - -م - -ا‹ ال- -ق- -رى
اŸتواجدة بالو’ية..

بومردإسس..ز /كمال

إŸسسيلة  :عامر ناجح

أاو’دهم““.
لششارة ا◊ا’ت التي ظهرت بالو’ية  ⁄تقتصشر
ل إ
على اأ’طفال فقط ،بل امتدت إا ¤البالغ ،Úحيث
تعرضشت ششابة تبلغ من العمر  28سشنة للداء ،إاضشافة
إا ¤امرأاة تبلغ  42سشنة ” ،التكفل بهما على مسشتوى
مسشتششفى ا◊روشص.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ل-كÎو ،Êرف-ع
م -ن أاج -ل ت -وضش -ي-ح خصش-ائصص ال-ب-ي-ع ا إ
ال- -وع -ي ‘ ›ال اسش -ت -خ -دام ال -ت -ق -ن -ي -ات ا◊دي -ث -ة،
’ضشافة إا ¤تقد Ëتوصشيات ونصشائح للمسشتهلكÚ
با إ
من أاهمها ضشرورة Œنب إاجراء معاملت مالية على
أاجهزة كومبيوتر غ Òالششخصشية ،التأاكد من إانششاء
كلمات سشر قوية ،وكذا أاهمية وعي اŸسشتهلك بعدم
تصشديق العروضص اÿيالية اŸقدمة من طرف جهات
›هولة أاو وهمية أاحيانا.

ورڤلة:إÁان كا‘

تتويج قرية تيزة ببلدية عمال Ãسشابقة أاحسشن قرية
التي أاعلن عنها وا‹ الو’ية ششهر نوفم ÈاŸاضشي
تركت ارتياحا كبÒا لدى السشكان وجمعية القرية التي
ق -امت ب -نشش-اط-ات ت-وع-وي-ة و–سش-يسش-ي-ة ك-بÒة وسش-ط
’ق- -ن- -اع ÷ن -ة الÎشش -ي -ح -ات
اŸواط- -نﬁ ‘ Úاول- -ة إ
والتقييم اŸششكلة من عدة قطاعات والتجاوب مع
ط-ب-ي-ع-ة اŸع-اي Òوج-دول ال-ت-ن-ق-ي-ط اÙدد ل-ل-ت-قييم
الذي يششمل مؤوششرات هامة كالنظافة وحماية البيئة،
م-دى ا’ه-ت-م-ام ب-ال-فضش-اءات ال-ع-م-وم-ي-ة واŸسش-احات
اÿضش -راء ،وضش -ع -ي -ة اŸق -اب -ر واŸع -ا ⁄ال -ت -اري -خ -ي-ة
’خرى التي وضشعتها اللجنة
وغÒها من اŸعاي Òا أ
’ختيار أاحسشن قرية.
وب -ه -ذا ال-ت-ت-وي-ج اŸن-ت-ظ-ر ل-ق-ري-ة ت-ي-زة ال-ت-ي “لك
تقاليد ورصشيدا ’ بأاسص به من حيث التنظيم والتعبئة

وال -نشش -اط -ات ال -ك -ثÒة ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا ب-فضش-ل إارادة
أابنائها اŸنظم ‘ Úا÷معية اÙلية كان آاخرها
احتضشانها للحتفا’ت الرسشمية لعيد يناير مقارنة
’خرى التي ’ “لك نفسص ا◊ظوظ
مع باقي القرى ا أ
بسش -بب غ -ي -اب ال -ت -أاط Òوال -ق -ط -ي -ع -ة ال -واضش -ح-ة م-ع
السشلطات اÙلية ،تكون قرية تيزة قد وضشعت اللبنة
’و ¤لهذه اŸسشابقة الو’ئية التي تضشم أايضشا جائزة
اأ
أاحسش- -ن م- -ؤوسشسش- -ة ت- -رب- -وي- -ة ““ت -وب سش -ك -ول““ وأاحسش -ن
حي““توب سشيتي““ الهادفة إا ¤غرسص روح التضشامن
والتعاون واŸسشاهمة ‘ نششر الثقافة البيئية وحماية
اÙي-ط ال-ت-ي ت-ب-ق-ى م-ن ال-ن-ق-اط السش-ل-ب-ي-ة ب-ب-لديات
’ششارة أايضشا أان قيمة ا÷ائزة تقدر بـ
بومرداسص ،مع ا إ
 150م-ل-ي-ون سش-ن-ت-ي-م سش-تسش-ل-م Ÿم-ث-ل-ي القرية يوم 19
مارسص ا÷اري.

حماية إŸسستهلك

يوم إاعلمي و–سضيسضي بدار الثقافة بسضطيف
اح -تضش -نت دار ال -ث -ق -اف -ة ه-واري ب-وم-دي-ن Ãدي-ن-ة
سشطيف ،أاول أامسص ،فعاليات يوم إاعلمي و–سشيسشي
Ãناسشبة إاحياء اليوم العاŸي ◊ماية اŸسشتهلك الذي
يصشادف  15مارسص من كل سشنة ،وهذا من تنظيم
مصشالح مديرية التجارة لو’ية سشطيف.
’علمي الذي اتخذ ششعارا هذه
وتضشمن اليوم ا إ
السش -ن -ة :ن -ح -و Œارة إال -كÎون -ي-ة ع-ادل-ة ،ال-ع-دي-د م-ن
اÙاضش- -رات ح- -ول اŸوضش- -وع ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ح- -م- -اي -ة
اŸسشتهلك ،ودور كل اŸتدخل ‘ Úهذه اŸهمة ،وكذا
لنتاج الوطني ‘ إاطار ترقيته.
معارضص ل إ
وحسشب ‡ثلي مديرة التجارة بالو’ية ،فإان هذا
’سش -ب -وع
ال- -ي- -وم ا’ع -لم -ي ي -دخ -ل ك -ذلك ‘ إاط -ار ا أ
الوطني للنوعية وا÷ودة اŸقام ع Èكامل و’يات
الÎاب ال- -وط- -ن- -ي ،م- -ن- -ذ  12م - -ن الشش- -ه- -ر ا÷اري
واŸتواصشل إا ¤غاية  18منه ،حيث “ت دعوة العديد
’علمي الذي
من ا÷هات للمششاركة فيه ،وهو اليوم ا إ
جاء كذلك بعد أايام من صشدور اŸرسشوم اŸتعلق
’غذية ◊ماية اŸسشتهلك،Úحيث ششرعت مديرية
با أ
التجارة ‘ تكوين أاعوانها لهذه اŸهمة ،قبل القيام
بعمليات الرقابة للمتعامل Úا’قتصشادي ÚالناششطÚ
‘ ›ال الصشناعة الغذائية.

...و مسسابقة و’ئية كÈى ‘ إلنشساطات
إلعلمية وإلثقافية لشسباب سسطيف
ي- -ن -ظ -م دي -وان م -ؤوسشسش -ات الشش -ب -اب –ت إاشش -راف
مديرية الششباب والرياضشة لو’ية سشطيف وبالتنسشيق
م-ع راب-ط-ة ال-نشش-اط-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ية ،ورابطات
’ع-لم
ال -نشش -اط -ات ال -ث -ق -اف-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة وج-م-ع-ي-ة ا إ
وا’تصش -ال ‘ ال -وسش -ط الشش -ب -ا ÊاŸسش -اب-ق-ة ال-و’ئ-ي-ة
’بداع والتميز““  ،وهذا تششجيعا
الكÈى –ت ششعار ““ ا إ
’ب-راز ال-ط-اق-ات
’ب-داع وال-ت-م-ي-ز ،و إ
ل -لشش -ب -اب ع -ل -ى ا إ
’بداعات اıتلفة ‘ ا◊قل
واŸواهب الششابة وا إ
العلمي والثقا‘.
وكششف مدير الششباب والرياضشة ،عزيز طاه ،Òأان
اŸسشابقة الو’ئية الكÈى –ت ششعار ““إابداع و“يز““
موجهة لفئة الششباب،ع Èكامل تراب الو’ية ،وتششمل
كل النششاطات اŸمارسشة Ãؤوسشسشات الششباب ،والتي

تنطلق ششهر مارسص ،وتختتم ‘ ششهر جويلية اŸقبل،
وتتضشمن اŸسشابقة ‘ ›ال النششاطات العلمية علم
’لكÎونيك ،النادي اأ’خضشر ،اإ’علم اآ’‹،
الفلك ،ا إ
م -واق -ع ال -واب ،الصش -ورة ال -رق -م -ي -ة ،ال -ف -ل-م ال-قصش،Ò
ال-ري-ب-ورت-اج ،الشش-اط-ر الصش-غ ،Òا’ب-ت-ك-ارات ال-ع-ل-مية،
’ع -لم -ي -ة ،ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ،أام -ا
اŸلصش- -ق- -ة ا إ
ال-نشش-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ف-ت-ت-م-ث-ل ‘ ال-ف-ن-ون التششكيلية
واŸتمثلة ‘ الرسشم بكل أانواعه ،والفنون التقليدية.
’‚اح العملية وإاعطاء فرصشة للجميع للمششاركة،
وإ
أاكد مدير الششباب والرياضشة على وضشع برنامج عمل
لهذه اŸسشابقة يتمثل ‘ تقسشيم و’ية سشطيف إا¤
أارب -ع -ة م -ق -اط -ع -ات ،ك-ل م-ق-اط-ع-ة تضش-م اŸؤوسشسش-ات
الششبانية القريبة منها ،كما ” وضشع ﬂطط زمني
يسشاعد على إاجراء التصشفيات وفق مواعيد تسشمح
للجميع باŸششاركة.
و‘ هذا اÛال تقوم كل مؤوسشسشة ششبانية بتنظيم
تصشفيات على مسشتواها حتى تختار أافضشل اأ’عمال
‘ ﬂتلف اÛا’ت لدخول تصشفيات اŸقاطعات
بقوة ،والبداية Ãقاطعة العلمة ،حيث ” –ديد أايام
 19 ،18 ، 17م-ارسص ل-ل-تصش-ف-ي-ات حسشب اŸقاطعة،
وال -ت -ي –تضش -ن -ه -ا دار الشش-ب-اب ع-ن-ا Êع-ب-د ا◊م-ي-د
بالعلمة ،والتي توافق احتفا’ت عيد النصشر ،حيث ”
تششكيل ÷نة –كيم تضشم إاطارات ﬂتصشة ’ختيار
’ع -م -ال ل -ل -م -رور إا ¤ال -تصش-ف-ي-ات ال-ن-ه-ائ-ي-ة
أاحسش -ن ا أ
اŸقررة مطلع ششهر جويلية.
أاما تصشفيات اŸقاطعة الثانية التي –تضشنها دار
الششباب ع Úأازال ،فتنطلق التصشفيات بها أايام ،30 29
 31مارسص ،على أان Œرى تصشفيات اŸقاطعة الثالثة
بدار الششباب ششخششوخ الزيتو Êبحي طا‚ة Ãدينة
سش -ط-ي-ف ،أاي-ام  16 ،15 ،14أاف-ري-ل وال-ت-ي تصش-ادف
اح- -ت- -ف- -ا’ت ي- -وم ال- -ع- -ل -م ‘ ،حŒ Úرى تصش -ف -ي -ات
’خÒة بدار الششباب بوعنداسص أايام ،18
اŸقاطعة ا أ
 20 ،19أافريل ،وتختار ÷نة التحكيم أاحسشن اأ’عمال
‘ كل نششاط للتأاهل للدور النهائي مطلع ششهر جويلية
Ãن -اسش -ب-ة ا’ح-ت-ف-ا’ت اıل-دة ل-ع-ي-دي اإ’سش-ت-ق-لل
والششباب

سسطيف :نورإلدين بوطغان

Ãسساهمة إلعديد من إ÷هات

مديرية التجارة ببجاية تنظم أاسضبوعا –سضيسضيا ◊ماية اŸسضتهلك
نظمت مديرية التجارة لو’ية بجاية ،أاول أامسص،
أاسشبوعا –سشيسشيا بدار الثقافة يدوم إا ¤غاية يوم
اأ’حد القادم ،وهذا إاحياء لليوم العاŸي ◊قوق
اŸسش- -ت- -ه- -لكÃ ،سش- -اه- -م- -ة ال -ع -دي -د م -ن ا÷ه -ات
وجمعيات حماية اŸسشتهلك ،وذلك لتسشليط الضشوء
على اŸمارسشات اÿاطئة وغ Òاأ’خلقية التي
تضشر باŸسشتهلك ،حيث ’ تقتصشر على اŸضشافات
ال-غ-ذائ-ي-ة وق-ل-ة ج-ودة اŸن-ت-ج-ات ،ب-ل ت-عّ-دت-ه-ا إا¤
اسشتعمال التكنولوجيات ا◊ديثة وششبكات التواصشل
ا’جتماعي.
وبحسشب علوة من جمعية حماية اŸسشتهلك“ ،إان
ه -ذا اأ’سش -ب -وع ي -ه -دف إا ¤شش-رح م-ف-ه-وم ال-ن-وع-ي-ة
وحماية اŸسشتهلك من الوقوع ،ضشحية الغشص أاو
ال-تسش-م-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،ن-ت-ي-ج-ة ع-دم م-راقبتها قبل
اسشتهلكها ’ ،سشيما وأان هناك من يفتقد لثقافة
احÎام م - -ع - -اي Òوصش - -لح - -ي - -ة اŸواد اŸوج - -ه - -ة
ل -لسش-ت-ه-لك ،وي-ج-ه-ل أان ع-اق-ب-ة ت-ن-اول م-واد غÒ
صشحية تكلفه أاك Ìمن تكلفة الطبق ‘ حّد ذاته،
ون-ح-ن ن-ق-وم ب-ت-وع-ي-ة اŸسش-ت-ه-ل-كŸ Úراقبة وتفقد
مدة صشلحية اŸواد ا’سشتهلكية قبل اقتنائها،
خاصشة تلك التي تتميز بسشرعة التلف.
وتشش -ارك ا÷م-ع-ي-ة Ãع-ي-ة م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة‘ ،
–سشيسص وتوعية اŸسشتهلك Úبأاهمية ا’طلع على
نوعية اŸواد ا’سشتهلكية ،وّŒنب فهم أاّن ثقافة
ا’سشتهلك تقف عند ششراء مواد رخيصشة الثمن ،أاو
ششراء اŸواد اŸعروضشة على قارعة الطرق ،حيث
أانها تفتقر أ’دنى معاي Òا◊فظ والنظافة.

م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال م -ل-يك م-ن م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة،
“اŸديرية الوصشية قامت بهذه اŸبادرة بهدف إا¤
–سشيسص وتوعية اŸسشتهلك Úبحقوقهم ،مع ششرح
أاهمية وضشرورة ا’طلع على البطاقات اŸلصشقة
ع-ل-ى اŸن-ت-ج-ات Ÿع-رف-ة م-دى صش-لح-ي-ة اŸنتوج،
حيث يوجد عليها تاريخ اإ’نتاج وانتهاء الصشلحية
وﬁتوى اŸنتوج لتفادي الوقوع ضشحية التسشممات
أاو اأ’مراضص ،وبرمج ‘ هذا الصشدد معرضص إ’براز
اÿدم -ات واآ’’ت اŸع -ت -م-د ع-ل-ي-ه-ا ‘ اŸراق-ب-ة،
حيث يتعرف اŸسشتهلك على اأ’دوات والتقنيات
التي يسشتغلها أاعوان اŸديرية ،خلل أاداء عملية
لنششطة واŸواد الغذائية ،مع مراقبة
اŸراقبة ل أ
نششاط اŸؤوسشسشات قبل عرضشها للمنتوجات“.
وتطرق اŸششاركون ‘ هذه التظاهرة إا ¤عّدة
م -واضش-ي-ع ت-ه-ت-م ب-ح-م-اي-ة اŸسش-ت-ه-لك ،وك-ذا إاع-لم
اŸواط-ن Úب-ح-ق-وق-ه-م اŸرت-ب-ط-ة Ãا يسش-ت-ه-ل-كون،
فضش -ل ع -ن اإ’ج -راءات ال -ق -ان -ون -ي -ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
اŸتضشمنة القواعد اÿاصشة للوقاية من ا÷رائم
اŸتصش- -ل- -ة ب- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ات اإ’ع -لم وا’تصش -ال
وم- -ك -اف -ح -ت -ه -ا ،ومشش -روع ق -ان -ون ح -ول ال -ت -ج -ارة
اإ’ل - -كÎون- -ي- -ة ،وم- -واضش- -ي- -ع أاخ- -رى ت- -ب Úح- -ق- -وق
اŸسشتهلك ،والدخول إا ¤التكنولوجيات ا◊ديثة
لع -لم ،وح -ق -وق اŸسش-ت-ه-لك ‘ خ-دم-ة ا÷ودة،
ل -إ
لنÎنت وال-ه-ات-ف
ون -ت -ائ -ج ا’سش -ت -خ -دام السش -ي -ئ ل -أ
النقال.

بجاية :بن إلنوي توهامي
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السصبت  17مارسس  2017م
الموافق لـ  29جمادى الثانية  1439هـ

قائد مركز مركز التدريب  551من اŸسشيلة:

Œسشيد لÓتصشال إ÷وإري ؤإلتقرب من إŸوإطن
أاكد قائد مركز التدريب  551اŸتخصشصس
لو ¤نصشايبية
‘ النقل الناحية العسشكرية ا أ
رشش -ي -د خ Ó-ل ال -ك -ل -م -ة ال -ت-ي أال-ق-اه-ا خÓ-ل
لسش-ب-وع
لعÓ-م-ي-ة ن-ه-اي-ة ا أ
لي-ام ا إ
اف -ت -ت -اح ا أ
ب -دار ال -ث-ق-اف-ة ق-ن-ف-وذ ا◊مÓ-وي اıصشصش-ة
ل -ل -ج -م -ه -ور ‘ إاط -ار ان -ف -ت -اح اŸؤوسشسش -ة ع -ل -ى
ا÷مهور والتعريف بسشÓح النقل واıطط
التصش- -ا‹ ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ،أان
التظاهرة تعتŒ Èسشيدا لÓتصشال ا÷واري
ل -ل -ت -ق -رب م -ن اŸواط -ن وت -ع-ري-ف-ه Ãخ-ت-ل-ف
النششاطات.

اŸسسيلة :عامر ناجح
وأاشصار نصصايبية رشصيد إالى أان مركز التدريب
 551المتخصصصس في النقل يعتبر أاحد هياكل
الجيشس الوطني الشصعبي يتخرج منه عدد هام
من إاطارات القوات المسصلحة المزودين بقيم
ال -وف -اء وال-تضص-ح-ي-ة والشص-ج-اع-ة وحب ال-وط-ن

واعتبر المتحدث شصهر مارسس رمزا من رموز
م- -لح -م اأ’ب -ط -ال واسص -تشص -ه -اد ال -ع -دي -د م -ن
الشصهداء وجب تذكر من سصقطوا في سصاحة
الوفاء على غرار العقيد الحواسس وعميروشس
الذين يعتبران من رموز الثورة المجيدة.
واع -ت -ب -ر ق -ائ -د ال-م-رك-ز ال-ت-ظ-اه-رة ت-جسص-ي-دا
للتصصال الجواري ،وتدخل في اإ’سصتراتجية
التي تعتمدها مؤوسصسصة الجيشس للتقرب من
المواطن وتعريفه باإ’نجازات وتقوية لرابط
(جيشس ،أامة) وقال المتحدث إان المركز مرفق
ه -ام ت -زخ -ر ب -ه ق -ي -ادة ال -ق -وات ال -ب -ري-ة وه-و
مؤوسصسصة تكوينية في اختصصاصس النقل ويتوفر
على إامكانات هامة وتجهيزات بيداغوجية
ه -ام -ة وم -ت -ط -ورة تسص -م -ح ب -ال -ت-ل-ق-ي-ن ال-ج-ي-د
ل -ل -م -ع-ارف وال-ع-ل-وم ال-عسص-ك-ري-ة ل-ل-م-ت-ربصص-ي-ن
وظروف معيشصية جيدة بهدف الو صصول إالى
تطلعات القيادة العليا للجيشس الوطني الشصعبي

ال -رام -ي -ة إال -ى ال -ت -ك -وي-ن ال-ف-ع-ال ت-م-اشص-ي-ا م-ع
التطورات والمسصتجدات .قصصد أاداء المهام
ال -ن-ب-ي-ل-ة وب-عث روح ا’نضص-ب-اط وغ-رسس ال-روح
الوطنية لبلوغ اأ’هداف المرجوة من طرف
ال -ق -ي -ادة ويضص -م -ن ال-م-رك-ز حسصب ال-م-ت-ح-دث
تكوينا في ا’ختصصاصصات التالية تكوين في
ال -ن -ق -ل ال -مشص -ت-رك ل-ف-ائ-دة م-خ-ت-ل-ف ال-ق-وات
وت -ك -وي-ن سص-واق نصص-ف م-ق-ط-ورة لصص-ف رت-ب-اء
ال -م-ت-ع-اق-دي-ن وت-ك-وي-ن ف-ي اخ-تصص-اصس ال-ن-ق-ل
وت- -ك- -وي- -ن لسص- -واق ال -ع -رب -ات لصص -ف ال -ج -ن -ود
المتعاقدين وتكوين لسصواق الدراجات النارية
وتدريب اأ’فراد على رياضصة الفنون القتالية
وتكوين مختلف دفعات ا’حتياط وكذا القيام
بدورات الرسصكلة والسصهر على تنفيذ البرنامج
ال -خ -اصس ب -م -ح-و اأ’م-ي-ة ف-ي إاط-ار ا’ت-ف-اق-ي-ة
المبرمة بين وزارة الدفاع وملحقة الديوان
الوطني لمحو اأ’مية.

لفريبول
خÓل الدورة التكوينية Ãقر ا أ

إإششادة بخÈإت إلششرطة إ÷زإئرية من قبل رؤؤسشاء مكاتب إ’تصشال إلوطنية

«الشش -عب» م-واصص-ل-ة ل-ف-ع-ال-ي-ات ال-دورة ال-ت-كوينية،
المبرمجة من تاريخ  11إالى  15مارسس ،لفائدة
رؤوسصاء مكاتب ا’تصصال الوطنية للدول اأ’عضصاء في
آال -ي-ة ال-ت-ع-اون الشص-رط-ي اإ’ف-ري-ق-ي ،ف-ي م-رح-ل-ت-ه-ا
الثانية ،للناطقين باللغة ا’نجليزية ،يوم  14مارسس
 ،2018بمقر ا’فريبول ببن عكنون الجزائر.

وهي الدورة التي تأاتي في إاطار التجسصيد الفعلي
لخارطة طريق عمل اأ’فريبول ،من قبل السصيد
لمن الوطني’ ،
اللواء رئيسس اآ’لية ،المدير العام ل أ
سصيما في شصقها المرتبط بتكوين منتسصبي أاجهزة
إان -ف -اذ ال -ق -ان -ون اإ’ف -ري -ق -ي -ة ،وت -ع -زي -ز ال -م-ع-ارف
العملياتية ،ومجا’ت التعاون اأ’مني وكذا التعرف
على نظام ا’تصصال المعتمد)AFSICOM( ،
المصصمم من قبل خبراء اأ’من الوطني.
بالمناسصبة ،أابدى رؤوسصاء مكاتب ا’تصصال الوطنية

المشصاركين في الدورة التكوينية ،انطباعاتهم عن
إاشصراف اللواء عبد الغني هامل ،رئيسس ا’فريبول،
لم-ن ال-وط-ن-ي ،وت-ق-دي-ره-م ل-دوره
ال-م-دي-ر ال-ع-ام ل -أ
الرائد في اآ’لية ،وعن اعتزازاهم بالجهود الكبيرة
ال -ت -ي ي-ق-وم ب-ه-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق أام-ن ال-م-واط-ن وح-م-اي-ة
ال -م -م -ت -ل -ك -ات.ك -م -ا أاث -ن -وا ع-ل-ى خ-ب-رات الشص-رط-ة

ال -ج -زائ -ري -ة ،وم -ا ت -ح -وزه م -ن إام -ك-ان-ات عصص-ري-ة
لعلم
واسص-ت-خ-دام-ه-ا ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ال-ح-دي-ث-ة ل -إ
وا’تصص -ال ،م -ؤوك -دي -ن ال -ت -زام -ه-م ب-ت-ع-زي-ز م-ع-ارف
التكوين القاعدي ،في مجال تبادل المعطيات’ ،
سصيما بالنظام المسصتحدث من قبل خبراء اأ’من
الوطني ،لفائدة آالية التعاون الشصرطي اإ’فريقي.

للحماية المدنية بالشصريعة تدخلت أ’جل حادث
مرور وقع على مسصتوى الطريق ا’جتنابي بطريق
الضصلعة ،الذي أاسصفر عن إاصصابة أاربعة  04أاشصخاصس
أاعمارهم بين  50و 60سصنة ،حيث سصجلت «»03
إاصصابات متفاوتة وحالة وفاة لسصيدة تبلغ من العمر
حوالي « »52سصنة في عين المكان ،وحسصب نفسس
ال-مصص-ال-ح ،ت-م إاسص-ع-اف ال-مصص-اب-ي-ن وت-ح-وي-ل-ه-م إالى

مصص-ل-ح-ة ا’سص-ت-ع-ج-ا’ت ال-ط-بية بمسصتشصفى محمد
الشصبوكي بالشصريعة ،والمتوفية إالى مصصلحة حفظ
ال-ج-ثث ب-ذات ال-مسص-تشص-ف-ى ،م-ن ج-ان-ب-ه-ا ال-مصص-الح
لحاطة بملبسصات هذا
اأ’منية فتحت تحقيقا ل إ
الحادث المميت.

تبسسة :خالد .ع

القبضس على ›رم خط ÒيحÎف السشرقة ببجاية

“كن عناصشـ ـ ـر إأ’من إ◊ضشـ ـ ـري إأ’ؤل ،بأامـ ـن ؤ’ي ـ ـة
المرفوعة من المركبة محل السصرقة للنظام اآ’لي،
للتعرف على البصصمات تبين أان البصصمات المرفوعة
تنطبق على المشصتبه فيه المدعو /م ج 34 ،سصنة،
المقيم بباتنة ،المعروف لدى مصصالح الشصرطة.
مضص -ي -ف -ا ،أاّن -ه ب -ع -د ال -ب -حث وال-ت-ح-ري واسص-ت-غ-لل
الشصرائح الهاتفية التي يسصتغلها المشصتبه فيه ،تم
ال -ت -أاك -د أان ه -ذا اأ’خ -ي-ر وقت ت-اري-خ السص-رق-ة ك-ان
متواجدا بالفعل بنفسس الشصارع الذي وقعت فيه
السصرقة ،وعليه تم وضصع خطة محكمة على إاثرها
تم تحديد اأ’ماكن التي يتردد عليها المشصتبه فيه.
وتّ-م إاي-ق-اف-ه ب-ال-ق-رب م-ن ال-م-ح-ط-ة ال-ب-ري-ة لمدينة
بجاية ،وبعد التحقيق معه اعترف بجميع اأ’فعال
ال-م-نسص-وب-ة إال-ي-ه م-ع-ت-رف-ا أان-ه ب-ت-اري-خ السص-رق-ة ،كان
جالسصا بأاحد المقاهي وشصاهد بالصصدفة الضصحية
داخل مركبته وهو يقوم بعد المال ،بعدها انتظر

ن -زول السص -ائ -ق م -ن ال -م -رك -ب -ة وم-غ-ادرت-ه ال-م-ك-ان،
واسصتغل الفرصصة وقام بكسصر زجاج نافذة المركبة
وأاسصتولى على المبلغ المالي الذي كان موضصوعا
داخل علبة السصيارة ،وفر هاربا باتجاه مدينة تيشصي
قاصصدا الملهي الليلية حيث صصرف معظم المبلغ
المالي هناك.ملف جزائي أانجز في حق المشصتبه
ف -ي -ه ،أ’ج -ل قضص-ي-ة السص-رق-ة م-ن داخ-ل م-رك-ب-ة م-ع
التخريب العمدي لملك الغير ،وتم تقديمه أامام
وك-ي-ل ال-ج-م-ه-وري-ة ل-دى م-ح-ك-م-ة ب-ج-اية المختصس
إاق -ل -ي -م -ي -ا ،ال-ذي ب-دوره أاح-ال ال-م-ل-ف ل-ل-م-ح-اك-م-ة
بموجب إاجراءات المثول الفوري وصصدر في حقه
أامر إايداع.

بجاية :بن النوي توهامي

إنتششال جثة تلميذ من دإخل بركة مائية Ãيلة

تدخلت ،مسصاء أامسس ،الوحدة الرئيسصية للحماية المدنية لدائرة ميلة مدعمة
بفرقة الغطاسصين للوحدة الثانوية للحماية المدنية القرارم قوقة ’نتشصال جثة
غريق من بركة مائية تقع بالقرب من حضصيرة بلدية ميلة .الضصحية ( ع.ع) 14
سصنة تلميد بالسصنة التالثة متوسصط وجد متوفيا في عين المكان وقد حولت

الجثة من طرف مصصالح الحماية المدنية إالى مسصتشصفى اإ’خوة مغلوي بميلة
فيما تجهل لحد السصاعة ملبسصات هده الفاجعة.

جمعية راديوز

ميلة ﬁ:مد.ب

تكر Ëعائلتي فقيدي إلسشاحة إلرياضشية –انوتي ؤﬁمد عÓك
«الشش - -عب» ك -رمت ج -م -ع-ي-ة رادي-وز ب-رئ-اسش-ة
ق - -ادة شش - -ا‘ ،السش - -ل - -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ل- -ولي- -ة
بومرداسس و–ت اإششراف وا‹ الولية مدÊ
ف -وات -ي-ح ،ورئ-يسس اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-ولئ-ي
ع -زال -دي -ن ق -ان -ا ،ع-ائ-ل-ت-ي ف-ق-ي-دي السش-اح-ة
ال -ري -اضش -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ،ال-راح-ل –ان-وت-ي
لسش-ب-ق ل-ف-ري-ق شش-ب-اب ب-رج
ع -ل -ي ،ال -رئ-يسس ا أ
م-ن-اي-ل ،ال-ذي اغ-ت-ال-ت-ه أاي-ادي ال-غدر سشنوات
ال-تسش-ع-ي-ن-ات ،وه-و ع-ائ-د م-ن م-ق-اب-لة كروية
لوŸبي
لفريقه اŸفضشل ..إا ¤جانب البطل ا أ
ال- -ذي كسشب ق- -ل- -وب ا÷م -اه Òا÷زائ -ري -ة،
اŸرحوم ﬁمد عÓك ،صشاحب  6ميداليات

توقيف ثÓثيني ؤحجز كميات معتÈة من
إŸششرؤبات إلكحولية
«الشصعب» في إاطار مكافحة
ال - - -ج- - -رائ- - -م ال- - -م- - -ال- - -ي- - -ة
’قتصصادية ،نجح عناصصر
وا إ
’م -ن ال-ع-م-وم-ي ال-ت-اب-ع-ي-ن
اأ
’من دائرة جامعة بالوادي،
أ
أاول أامسس ،في حجز كمية
جد معتبرة من المشصروبات
الكحولية وتوقيف شصاب في
ال -ث -لث -ي -ن -ي -ات م-ن ال-ع-م-ر.
ت-ف-اصص-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ق-ام ب-ها
ع- -ن- -اصص- -ر الشص- -رط -ة أاث -ن -اء
ق-ي-ام-ه-م بمراقبة المركبات
ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى ال- -ح- -اج -ز
’م -ن -ي ب -م -ف -ت -رق ال -ط-رق
اأ
المؤودي إالى بلدية المرارة،
أاي -ن ل -فت ان -ت -ب -اه ع -ن -اصص -ر
الشص - - - -رط- - - -ة شص- - - -اب ف- - - -ي
الثلثينيات من العمر يقود
شص - -اح - -ن - -ة م - -ن ال - -ح - -ج- -م
ال -م -ت -وسص -ط وب -ع -د ع -م-ل-ي-ة
توقيفها بالطريقة القانونية
ومراقبة الوثائق وتفتيشصها
ب- -دق- -ة ت- -م إاك- -تشص -اف أان -ه -ا

م-م-ل-وءة ب-ك-م-ي-ة جد معتبرة
م-ن ال-مشص-روب-ات ال-ك-ح-ولية
قدر عددها بـ 9240وحدة
’ن - -واع
م- - -ن م- - -خ - -ت - -ل - -ف ا أ
’ح -ج -ام ،ك -انت م -م-وه-ة
وا أ
بإاحكام بأاكياسس من الحجم
الكبير مملوؤوة بالتوابل ،ليتم
ت-ح-وي-ل الشص-اح-ن-ة والسص-ائ-ق

إالى مقر أامن الدائرة وحجز
السصلعة مع فتح تحقيق في
ال -قضص -ي -ة ،وع-قب اسص-ت-ي-ف-اء
’جراءات القانونية
جميع ا إ
ال- -لزم- -ة ت -م إاع -داد م -ل -ف
قضص-ائ-ي ل-ل-متورط وتقديمه
أامام الجهات القضصائية.

إإ’طاحة بششبكة إجرإمية بششتوإن

ؤفاة إمـ ـرأإة ؤ 03إإصشابـ ـ ـات متفاؤتـ ـ ـة

ب -ج-اي-ة ،م-ن ال-ق-بضس ع-ل-ى شش-خصس ت-ورط ‘
سشرقة مبلغ ما‹ ،يقدر بـ 50مليون سشنتيم من
لندية
لحد رؤوسشاء أاحد ا أ
داخل مركبة ملك أ
اÙل -ي -ة ل -ك -رة ال -ق -دم ب -ب -ج -اي -ة ،ح -يث ت -ع-ود
ت-ف-اصش-ي-ل ال-قضش-ي-ة حسشب مصش-در مسش-ؤوول ،إا¤
لخ Òم-ف-اده-ا تعرضشه
تسش-ج-ي-ل شش-ك-وى ل-ه-ذا ا أ
ل- -لسش- -رق- -ة م- -ن داخ- -ل م- -رك- -ب- -ت- -ه ،م- -ن ط- -رف
›ه -ول Úب -ع -دم-ا رك-ن م-رك-ب-ت-ه ب-أاح-د شش-وارع
م-دي-ن-ة ب-ج-اي-ة ،ح-يث ق-ام ال-ف-اع-ل-ون بتحطيم
ليسش-ر ل-ل-ن-اف-ذة الصش-غÒة،
لم -ام -ي ا أ
ال -زج -اج ا أ
واسشتولوا على اŸبلغ اŸا‹ الذي كان موضشوعا
داخل علبة السشيارة.
وعلى الفور انتقل عناصصر الشصرطة إالى عين المكان
أاي-ن ق-ام-وا ب-إاج-راء ال-م-ع-اي-ن-ة ال-م-ي-دان-ي-ة ،وتم رفع
ال-بصص-م-ات م-ن ال-م-رك-ب-ة ،وب-ع-د إاخضص-اع ال-بصص-م-ات

مكافحة ا÷رائم اŸالية والقتصشادية بالوادي

لسشلحة وتروج اŸهلوسشات
تعتدي على الغ Òبا أ

‘ حادث مرور خط Òبتبسشة

ت- -وف -يت ام -رأاة ،وأاصص -يب  03أاشص-خ-اصس آاخ-رين
بإاصصابات متفاوتة ،إاثر حادث مروري وقع بنهاية
اأ’سصبوع ،على مسصتوى الطريق ا’جتنابي بطريق
الضصلعة ،الحادث تمثل في اصصطدام بين سصيارتين
من نوع «رونو كليو» ،والسصيارة الثانية من نوع جاك
(سصيارة أاجرة) وسصقوط هذه اأ’خيرة في الوادي.
أاوضص -حت مصص -ال -ح ال-ح-م-اي-ة ،أان ال-وح-دة ال-ث-ان-وي-ة

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

العدد
17594
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لل -ع -اب الشش -ب -ه أاوŸب -ي -ة ،اŸت -و‘ ‘ شش -ه -ر
‘ا أ
م - -ارسس م- -ن سش- -ن- -ة  2016ع- -ل -ى إاث -ر م -رضس
عضشال.
وق-ف-ة ال-ع-رف-ان ه-ات-ه ،اح-تضص-ن-ه-ا الملعب الجواري
سص -ري -ال ،ب -ب-ل-دي-ة ب-وم-رداسس ،حضص-ره-ا ن-ج-وم ك-رة
بارزون على غرار ،بلومي ،بن شصيخ ،كويسصي ،قاسصي
سص -ع -ي-د ،شص-ع-يب ،ح-اج ع-د’ن ،ي-اح-ي ،ب-ن شص-ي-ح-ة،
بويشس ،دريوشس ،حمناد ،زاغزي ،إالى جانب قدامى
’عبي شصباب برج منايل في صصورة ،قنون ،فرحات،
سصيد روحو ،والحكم الدولي محمد حنصصال.
وت -م -ت -ع ال -ج-م-ه-ور ال-غ-ف-ي-ر ب-ف-ن-ي-ات زم-لء فضص-ي-ل
م-غ-اري-ة ،ذك-رت-ه-م أايضص-ا ب-ال-زم-ن ال-ج-م-ي-ل ل-ل-ف-ري-ق

ال -ع -ري -ق شص -ب -اب ب -رج م -ن -اي-ل ،ف-ي م-ق-اب-ل-ة ك-روي-ة
اسص-ت-ع-راضص-ي-ة شص-ارك ف-ي-ه-ا أايضص-ا ق-ائ-د ال-مجموعة
الو’ئية للدرك الوطني ورئيسس أامن الو’ية.
كما تم توزيع ميداليات وجوائز قيمة على فرق
اأ’صصاغر ،في أاجواء احتفالية كبرى لم يسصبق أان
شصهدتها الو’ية المضصيافة بومرداسس.
زيارة جمعية راديوز إالى و’ية بومرداسس ،تزامنت
واح-ت-ف-ال-ي-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ف-ئ-ة ذوي ا’حتياجات
ال -خ -اصص -ة وال -مصص -ادف ل -ت -اري-خ  14م- -ارسس ،أاي -ن
خصصصصت ج- -م- -ع- -ي -ة رادي -وز ت -ك -ري -م -ا وتشص -ج -ي -ع -ا
ومسص -اع -دات م -ادي -ة ل-ه-ات-ه الشص-ري-ح-ة ال-ه-ام-ة ف-ي
المجتمع.

“ك- -ن ع- -ن- -اصش- -ر أام- -ن دائ -رة شش -ت -وان م -ن
لط-اح-ة Ãج-م-وع-ة إاج-رام-ي-ة ت-ع-م-ل ع-لى
ا إ
التعدي على ‡تلكات الغ Òمع حجز كمية
م -ن اŸه -ل -وسش-ات م-ن ن-وع ك-ل-ون-ا Ãسش-ك-ن أاح-د
عناصشر الششبكة ببلدية ششتوان.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
وقائع القضصية تعود إالى تقدم المدعو «د.ب» 37
سصنة إالى مصصالح أامن دائرة شصتوان من أاجل إايداع
شصكوى ضصد المدعو «ب.خ»  23سصنة ،كونه تعرضس
إالى تهديد بسصلح أابيضس من طرفه وفي نفسس
الوقت تقدم إالى نفسس المصصالح المدعو «ب.م» 37
سصنة من أاجل إايداع شصكوى ضصد نفسس الشصخصس
وشصركائه المدعوين «ب.م»  23سصنة ،و»ب.ه» 22
سصنة ،بعدما قاما بتخريب ممتلكاته مع انتهاك
حرمة مسصكنه ،وعلى إاثر ذلك تم توقيف المتهم
«ب.خ» الذي كان في حالة سصكر جد متقدمة وبعد
إاخضصاعه لعملية التلمسس الجسصدي ضصبط بحوزته
سص -لح أاب -يضس (ن -وع أاوك -اب -ي) وب -اق-ت-ي-اده إال-ى م-ق-ر
الشص-رط-ة وت-ف-حصس ه-ات-ف-ه ال-ن-ق-ال ت-م ال-ع-ث-ور على
صصور وتسصجيل فيديو يظهره برفقة فتاة في وضصعية
م -خ -ل -ة ب -ال -ح -ي -اء ،ل-ي-ت-م مصص-ادرة ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال
وسص -لح -ه اأ’ب -يضس وف -ت -ح ت -ح -ق -ي -ق ف -ي ال -قضص -ي-ة
واسصتغل’ لمعلومات وردت إالى مصصالح الشصرطة
مفادها تواجد المتهم الثاني «ب.م» بمسصكن أاحد
أاصصدقائه المدعو»ر.ك»  30سصنة الذي يعتبر من
م -روج -ي ال -م -خ -درات وال -م -وؤث -رات ال -ع -ق -ل-ي-ة ف-ي
ال -م -ن -ط -ق -ة ت -م م-داه-م-ت-ه وت-ف-ت-يشس ال-مسص-ك-ن أاي-ن
أاسصفرت العملية على حجز  03قارورات من محلول
طبي (مؤوثر عقلي) نوع كلونا  clonaكان يخبأاها
ال -م -دع -و»ب.م» داخ -ل م -لبسص -ه ،ل -ي -ت -م ت-وق-ي-ف-ه-م
وإاحالتهم على السصيد وكيل الجمهورية لدى محكمة
ت-ل-مسص-ان وب-ع-د اسص-ت-ف-ادت-ه-م م-ن إاج-راءات ال-م-ث-ول
ال -ف -وري صص -در ف -ي ح -ق ك -ل م-ن-ه-م ح-ك-م قضص-ائ-ي

بإادانتهم بعامين حبسصا نافدا وغرامة مالية تقدر
ب- -ـ 50 :أال -ف دي -ن -ار ج -زائ -ري م -ع إاي-داع-ه-م ره-ن
م-ؤوسصسص-ة إاع-ادة ال-ت-رب-ي-ة ب-ت-ل-مسص-ان ف-ي ح-ي-ن صصدر
حكم غيابي في حق المدعو»ب.ه» بـ 03سصنوات
سصجنا نافذا مع اأ’مر بالقبضس.

لطاحة بأاخرى تروج
...وا إ
اıدرات ب Úالرمششي و“وششنت

تمكن عناصصر أامن دائرة الرمشصي من اإ’طاحة
بشصبكة مختصصة في ترويج المخدرات ما بين
أاح -د اأ’ح -ي -اء ال -قصص -دي -ري-ة ب-ال-رمشص-ي وإاح-دى
بلديات عين تموشصنت وتوقيف  5من عناصصرها
وحجز 100غ كيف وأاكثر من  287أالف دج .وقائع
ال -قضص -ي -ة ج-اءت اسص-ت-غ-ل’ ل-م-ع-ل-وم-ات ت-ل-ق-ت-ه-ا
مصص- -ال- -ح أام -ن دائ -رة ال -رمشص -ي م -ف -اده -ا ق -ي -ام
المدعو» د.ر  »31سصنة يقوم بترويج المخدرات
م -ا ب -ي -ن ال -ح -ي ال -قصص -دي -ري وادي ال -ن -ام -وسس
ب -ال -رمشص -ي وإاح -دى ال -ب -ل -دي -ات ال-ت-اب-ع-ة ل-و’ي-ة
تموشصنت ،با’عتماد على سصائق يدعى «ع.م» 31
سصنة ،وهو ميكانيكي باسصتعمال مركبة نوع رونو
 21و بعد رصصد خطة محكمة من طرف عناصصر
الشصرطة بأامن دائرة الرمشصي تم توقيفه وهو
بصصدد اقتناء كمية من المخدرات من المدعو
«ن.ا»  33سصنة الذي بدوره كان محل بحث في
قضصية ترويج المخدرات ،وأاثناء عملية التلمسس
الجسصدي تم العثور بحوزته على صصفيحة من
ال -م -خ-درات ي-ق-در وزن-ه-ا بـ100 :غ وم-ب-ل-غ م-الي
قدره 13000دج ،كما تم توقيف شصخصصين آاخرين
وهما كل من المدعو «ه.ع»  30سصنة الذي تم
العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره  29000دج،
والمدعو «ب.م»  22سصنة ،الذي وجدت بحوزته
قطعة مخدرات بوزن 01غ ومبلغ مالي قدره
320دج وسصكين مطوي ،هذا و’ يزال التحقيق
متواصصل من قبل مصصالح أامن الرمشصي.

نششاط حثيث للحماية اŸدنية خÓل  48سشاعة

 155تدخل ؤ“ارين تدريبية هامة بسشطيف
سشجلت مصشالح ا◊ماية اŸدنية خÓل 48
لخÒة  155تدخل ‘ ›ال ‚دة
سشاعة ا أ
لشش -خ -اصس و‡ت -ل -ك-ات-ه-م ،ج-ل-ه-ا
وح -م -اي -ة ا أ
م-ت-ع-ل-ق ب-إاسش-ع-اف وإاجÓ-ء اŸرضش-ى واŸصشابÚ
ع -ل -ى إاث -ر أازم -ات م -رضش -ي-ة أاو ح-وادث ،ل-ك-ن
لب -رز م -ن -ه -ا ك -ان ‚دة شش-خصش ‘ Úح-ادث
ا أ
اصش-ط-دام شش-اح-ن-ة (ف-وت-ون) ب-دراج-ة ن-اري-ة
(سشيم) ،الليلة ما قبل اŸاضشية على الطريق
الوطني رقم  75باولد بوذيل بلدية قجال،
وال -ذي خ -ل -ف ت -ع -رضس سش-ائ-ق ال-دراج-ة (30
لصش-اب-ات خ-طÒة م-ت-عددة ،وتعرضس
سش-ن-ة) إ
لصشابة ‘ الرأاسس،
مرافقه ( 17سشنة) كذلك إ
تولت فرق ا◊ماية اŸدنية قجال إاسشعافهما
ونقلهما إا ¤اŸسشتششفى ا÷امعي سشطيف.

سسطيف :نورالدين بوطغان
كما تم اإخماد حريق منزل فردي بحي ميكارني
(قيروز) غرب مدينة العلمة ،تسصبب في احتراق
ب -عضس اأغ -راضس ال-م-ن-زل (م-دف-اأة ،ت-ل-ف-از ،م-ك-ي-ف
ال - -ه - -واء ،خ- -زان- -ة ،)...وت- -م اإسص- -ع- -اف واإج- -لء 4
اأشصخاصس ( 17و33سصنة) نتيجة تعرضصهم لصصعوبة
في التنفسس بسصبب الدخان ،حيث يعود السصبب اإلى
تسصرب غاز مشصتعل من اأنبوب المدفاأة .وكذلك
اإخماد حريق مخزون من التبن ( 300حزمة) في

الهواء الطلق وحماية مراآب مجاور بدوار واد
الشصعير بلدية ا’وريسصيا.
وف -ي م-ج-ال ال-ت-م-اري-ن ال-ت-دري-ب-ي-ة ل-ف-رق ال-ن-ج-دة
لمصصالح الحماية المدنية ،تم اإجراء بحر هذا
ا’أسصبوع تمرينين عمليين هامين ،ا’أول كان بعين
جوهرة بلدية عين السصبت شصمال شصرق سصطيف،
ب-ال-ت-ع-اون ب-ي-ن ف-رق ال-ح-م-اي-ة ال-م-دنية بني عزيز
وفرق ا’أمن لشصركة رازال ،المكلفة باإنجاز النفق
ال -خ -اصس ب -ج -ر ال -م -اء ن -اح -ي -ة سص -د ذراع ال -ديسس
بتاشصودة شصرق مدينة سصطيف ،الخاصس بالمشصروع
الضصخم للتحويلت الكبرى للماء بالمنطقة ،على
شصكل حادث عمل افتراضصي داخل النفق مع وجود
 3اأشصخاصس محصصورين تحت عربة النقل.
والثاني كان بحي عين تبينت بمدينة سصطيف،
بالتعاون بين فرق الحماية المدنية عين تبينت
وفرق ا’أمن لشصركة اإنجاز ترامواي سصطيف ،كان
موضصوعه حادث افتراضصي ’صصطدام عربة الترام
بسص -ي -ارة سص -ي -اح -ي -ة م -ع وج-ود  3مصص-اب-ي-ن ،وهو
التمرين الثاني الذي تم تنفيذه بعد ا’أول الذي تم
ب -ح -ي ال -ذوادي مسص -ع -ودي ( 1014مسص-ك-ن) اأم-ام
السصوق التجاري ،هذه التدريبات من شصاأنها تعزيز
التنسصيق اأكثر في تطبيق التعليمات الصصارمة في
التدخل في مختلف السصيناريوهات المتوقعة في
حوادث النقل الموجه بالترامواي.

ألسسبت  17مارسض  2018م
ألموأفق لـ  29جمادى ألثانية  14٣9هـ

من مراسسلينا

أصشحاب وكالت أŸرأقبة ألتقنية للسشيارأت بالششلف ..يحذرون:

غياب بيانات اŸراقبة ÷هاز السضكانÒونظام الكهرباء يهدد اŸركبات
حّ-ذر أصش-ح-اب م-ؤوسشسش-ات أŸرأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-لسش-ي-ارأت ب-ولي-ة ألشش-ل-ف م-ن أل-ت-ج-اوزأت أل-تي يرتكبها أصشحاب أŸركبات ألذين
يرفضشون تسشجيل ألنقائصس ‘ ألتقرير ،كما يلجأاون إأﬂ ¤ادعة ألعاملÃ Úصشلحة أŸرأقبة ‘ وقت يسشجل غياب ألتقارير لدى أŸكلفÚ
بجهاز ألسشكان Òوألتفتيشس أŸكانيكي ،وهو ما يؤودي إأ ¤تفاقم وضشعية أŸركبة ألتي تتسشبّب عادة ‘ مآاسشي مرورية دون أن تلقى ردعا من
لمنية.
طرف أŸصشالح أ أ

^ بوهلة– :ايÓت مفضضوحة تصضدر عن ال ّسضائقÚ
معاينتنا لهذه أŸؤوسسسسة ،وأ◊ديث مع ألرئيسض
إاسستطÓع من الشسلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
أ÷ه-وي ل-ل-وك-ا’ت أÿاصس-ة ب-اŸرأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة
’زألت مؤوسسسسات أŸرأقبة ألتقنية للسسيارأت
– ⁄ظ ب -ال -درج -ة أل -ت -ي تسس -ت -ح -ق -ه-ا ‘ ح-ي-اة
أŸركبة ودورها لدى أŸصسالح أŸعنية بإادأرة
أل -ن -ق -ل وأ÷ه -ات أأ’م -ن-ي-ة ووزأرة أل-ق-ط-اع رغ-م
أهميتها بالنسسبة للمركبة وصسÓحيتها وأحقيتها
‘ ألسس Òمن عدمه و‘ أسستعمالها أو أإ’سستغناء
عنها ،وما تخّلفه من أحدأث مرورية سسوأء أتعلق
باÿسسائر ألبشسرية أو أŸادية ألتي تنعكسض بحق
ع-ل-ى أل-وضس-ع-ي-ة أŸال-ي-ة ل-ل-خ-زي-ن-ة أل-ع-مومية من
حيث ألتأام Úوألتعويضسات أŸادية أو أإ’قتصساد
ألوطني.
هذه أأ’همية ألتي تكتسسيها ودرجة ألتعاطي
م -ع -ه -ا م -ن ط -رف أŸصس -ال -ح أŸع -ن -ي-ة وم-ال-ك-ي
أŸركبات وموقعها من حركية ألسس ÒوأŸرور
وه -ي -ئ -ت -ه -ا ،ج -ع -لت أصس -ح -اب ه-ذه أŸؤوسسسس-ات
يدقون ناقوسض أÿطر إأزأء ألوضسعية ألكارثية
ألتي “ر بها حركة أŸرور وأ◊وأدث أŸسسجلة
وآأثارها ألتي حّركت أ÷هاز ألتشسريعي وألوزأرة
أŸع-ن-ي-ة ب-ال-ق-ط-اع تّ-ت-خ-ذ ق-رأر رخصس-ة ألسس-ياقة
ب -ال -ت -ن -ق -ي -ط أل -ت -ي أخ -رجت م -ال -ك-و م-ؤوسسسس-ات
أŸرأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-لسس-ي-ارأت ع-ن صس-م-ت-ه-م إأزأء
أل-وضس-ع-ي-ة أ◊ال-ي-ة وأل-ظ-روف أل-ت-ع-مل فيها هذه
أŸؤوسسسسات ،وما توأجهه من –ديات ’ ينبغي
Œاهلها.
هذه أŸعطيات ألوأقعية سسجّلناها من خÓل

للسسيارأت عبد أ÷ليل بوهلة ،ألذي كشسف لنا عن
م -ع -ط -ي-ات ظّ-ل-ت ب-ع-ي-دة ع-ن أŸصس-ال-ح أŸع-ن-ي-ة
وإأدأرأت ألنقل Ãا فيها ألوزأرة أŸعنية وكذأ
مالكي أŸركبات ،وجهات أخرى تتعلق بجهاز
ألسسكان Òوألتقرير ألكهربائي ألغائب عن وثائق
أŸرك -ب -ة ،وأل -ذي أرج -ع -ه أل -رئ-يسض أ÷ه-وي إأ¤
غياب ألتكوين للمشسرف Úعن هذين أ÷هازين.
وبخصسوصض هذه أŸسسائل أ◊ ّسساسسة ⁄ ،يتوأنى
هذأ أأ’خ ‘ Òأتهام ألسسائق بالوقوف ‘ كثÒ
من أأ’حيان ورأء أ÷رأئم أŸسسجلة وألتي مع
أأ’سسف أليمة ،خاصسة ‘ رفضسه إ’جرأء ألفحصض
ألتقني ،وإأذأ حدث يكون على مضساضسة وكره
حتى يتحاشسى عقوبات مصسالح ألدرك أو أأ’من
دون مرأعاة عقوبات ألضسم Òوما يخلفه من
خسسائر ،يقول ﬁدثنا ألذي أصسّر على فضسح
ك -ث Òم -ن م -ال -ك-ي ألسس-ي-ارأت وأل-ت-ج-اوزأت أل-ت-ي
يرتكبونها وألتحايل بشسكل فظيع وﬂزي،أو’
م-ن رفضس-ه ل-تسس-ج-ي-ل أل-ن-ق-ائصض أل-ت-ي تÓ-ح-ظ-ها
ألتقني على وثيقة أŸرأقبة ألتقنية أو يلجأا إأ¤
ط -ري -ق ك-رأء ب-عضض أŸع-دأت وق-ط-ع أل-غ-ي-ار م-ن
صس-احب م-الك م-رك-ب-ة مشس-اب-ه-ة ،وت-رك-ي-ب-ها على
سسيارته ıادعة ألتقني أن مركبته سسليمة من
كل نقصض ،وإأذأ ما أنتهت عملية أŸرأقبة أعاد
هذه ألقطع وألتجهيزأت إأ ¤صساحبها دون أن
يعي أن Ÿرأقبة تتفحصض  124نقطة موجودة ‘
ألسسيارة يقول أŸسسؤوول أ÷هوي للمرأقبة ألتقنية

ل- -لسس- -ي -ارأت ،أل -ذي أع -ت Èأن أŸرأق -ب -ة ‘ م -ي
م -ق-ام-ه-ا أأ’ول ه-ذه ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى أم-ن ألسس-ائ-ق
وأأ’شسخاصض.
وم -ن ن -اح -ي -ة أخ -رى ،شس ّ-دد ب -وه-ل-ة ع-ل-ى أن
أŸرأقبة Œري وفق تعليمات أŸؤوسسسسة ألوطنية
للمرأقبة ألتقنية للسسيارأت (إأيناكتا) ألتي تسسهر
ع -ل -ى سس Ó-م-ة وأم-ن أل-رك-اب وأŸشس-اة ،وŒن-يب
مؤوسسسسات ألدولة أÿسسائر ألباهضسة ألتي تنجم
ع -ن تسس -ج -ي -ل أ◊وأدث ،م -ع-تÈأ ن-قصض أإ’عÓ-م
بخصسوصض حتمية أŸرأقبة ألتقنية ألتي ينبغي
زرعها كثقافة وليسض خوفا من أŸرأقبة ،لذأ
ن -اشس -د ذأت أل -رئ -يسض أ÷ه-وي أ÷ه-ات أŸع-ن-ي-ة
بالتوجه نحو أŸؤوسسسسات ألÎبوية إ’جرأء لقاءأت
ت -وع -وي -ة و–سس -يسس -ي-ة م-ع أل-تÓ-م-ي-ذ أل-ذي-ن ه-م
سسائقي ألغد ،وهو ما دأبت عليه مؤوسسسسة بوهلة
للمرأقبة ألتقنية على حسسابها أÿاصض بالتنسسيق
م -ع أŸدي -ري-ة ألÎب-ي-ة ب-الشس-ل-ف .ل-ك-ن م-ن ج-ه-ة
أخ -رى أن -ت -ق -د غ -ي -اب أل -ت-ن-ظ-ي-م ‘ ت-وزي-ع ه-ذه
أŸؤوسسسس -ات ،أل -ت -ي ع -ادة م -ا ت -ت -م -رك -ز ب -اŸدن
‡ا يجعل عملها ضسعيف ،حيث تتوفر 4
ألكÈى ّ
مرأكز للمرأقبة ببلدية وأحدة ‘ ح Úتنعدم
ببلديات أخرى ،يشسﬁ Òدثنا ألذي أسستغرب
هذأ ألوزيع غ ÒأŸقبول وأقعيا بعدة و’يات
ألتي يشسرف عليها ،أأ’مر ألذي يجعل مردود كل
مؤوسسسسة ضسعيفا.
ومن ناحية أخرى ،حّذر من عدم منح كشسف
أŸرأقبة عن طريق جهاز ألسسكان Òوألفحصض
أŸيكا Êوألكهربائي ألذي يعد ضسروريا بالنسسبة
ل -ل-م-رأقب أل-ت-ق-ن-ي وأŸصس-ال-ح أأ’م-ن-ي-ة م-ن درك
وشسرطة ،مشسّددأ على عملية ألتكوين لهؤو’ء حتى
ي -ك -ون أل -ف-حصض سس-ل-ي-م-ا ودق-ي-ق-ا Áك-ن صس-احب
أŸرك -ب -ة م -ن إأم -ت Ó-ك م -ا نسس -م -ي-ه «ب-ال-ت-ح-ل-ي-ل
أÈıي Ûمل ألعمليات» عن حالة ووضسعية
أŸركبة.
كما شسّدد من جهة أخرى على مرأقبة قطاع
ألغيار أ’ن بعضسها غ Òأصسلي ومغشسوشض ،وهو ما
يتسسبب ‘ كوأرث حقيقية يقول ذأت أŸتحدث،
ألذي طالب بأان يكون أ’صسحاب مرأكز أŸرأقبة
ألتقنية للسسيارت فضساءأت للنشساط وأŸشساركة ‘
ما تقول به مديرية ألنقل بالو’يات ،وتعقده
ألوزأرة من أيام درأسسية وندوأت ،أ’ن دورنا مهم
وف -ع -ال م -ادأم أأ’م -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -اŸرك-ب-ة وط-رق
تخفيف من حوأدث أŸرور ،ألذي يعد هدفنا
أأ’سسمى يشس Òألرئيسض أ÷هوي أ’صسحاب مرأكز
أŸرأقبة للسسيارأت من ألشسلف ،ألذي أكد لنا أن
ما تقوم به عدة مؤوسسسسات ذأت مصسدأقية هو من
أل-ع-م-ل أŸت-ع-ل-ق ب-اÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ن-اج-ح-ة
لفائدة أŸوأطن وألسسائق وخزينة ألدولة.

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

ألعدد
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بسشبب تصشاعد ألّدخان وأنتششار
أ◊ششرأت

09

سضكان قرى ندرومة ،تيانت والسضواحلية
يطالبون بتحويل اŸفرغة العمومية
تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ن- -اشس- -د سس- -ك- -ان ق- -رى أŸن- -اط- -ق أل- -غ- -رب- -ي- -ة Ÿدي- -ن- -ة ن -دروم -ة
لبلدية ألسسوأحلية وقرى شسمال بلدية تيانت ألسسلطات أÙلية
بضسرورة ألتدخل ألعاجل من أجل رفع أŸفرغة ألعمومية ألوأقعة
بجوأر ألطريق ألذي يربط ندرومة Ãناطق ألسسوأحلية وتيانت
بالقرب من قرى سسيدي دأود ،وذلك أ’ّنها صسارت مصسدر إأزعاج
للمنطقة خاصسة ‘ ظل سسيطرتها على منطقة أسسÎأتيجية.
هذأ و‘ بيان تلّقت «ألشسعب» نسسخة منه أكد ألسسكان أّن هذه
Óوسساخ
أŸزبلة –ّولت أإ ¤هاجسسا للسسكان بفعل ألÎأكم ألكب Òل أ
على ضسفاف ألطريق ألتي تصسل أحيانا إأ ¤غلقها كليا ،وأمام
صسعوبة ألتنقل تنتشسر ألكÓب وألقطط أŸتشسردة ألتي أتخدت منها
مصسدر رزق ‘ ،ح Úيؤودي أإشسعال ألنÒأن بها إأ ¤دخان كثيف يعيق
ألنظر لل ّسسائق ،Úويتسسّبب ‘ خنق أنفاسض هذه ألقرى أÛاورة،
ألتي با’ضسافة إأ ¤أثر ألدخان وما يسسبّبه من أمرأضض خطÒة ‚د
أل -روأئ -ح أل -ك-ري-ه-ة أل-ت-ي ت-ن-ب-عث م-ن أŸف-رغ-ة ،وأل-ت-ي سس-ئ-م م-ن-ه-ا
أصسحاب ألقرى ألقريبة خصسوصسا سسيدي دأود وزأوية أليعقوبي،
أل- -ذي- -ن ط- -ال- -ب -وأ ب -ا’سس -رأع ب -ت -ح -وي -ل -ه -ا وأل -ب -حث ع -ن م -ف -رغ -ة
ل -ل -ن -ف -اي-ات ب-ع-ي-دة ع-ن ألسس-ك-ان م-ن شس-أان-ه-ا أن تسس-اه-م ‘ ت-ف-ادي
أأ’مرأضض باŸنطقة ،خاصسة ونحن على أبوأب فصسل ألصسيف حيث
تك Ìأأ’مرأضض وأ◊شسرأت.

لم Òعبد ألقادر
بلديتا أŸيلية وأ أ
بجيجل

أاك Ìمن  720مواطن يسضتفيدون
من الغاز الطّبيعي

لفتادي أي طارئ خÓل ألصشيف

إاجراءات صضارمة للحفاظ على صضحة اŸواطن بسضطيف

لم Úأل -ع -ام ل -ولي -ة سش -ط -ي -ف،
أشش -رف أ أ
أل- -ون- -اسس ب- -وزق- -زة ،ع -ل -ى أج -ت -م -اع Ãق -ر
أل- - - -ولي- - - -ة ،حضش- - - -ره ع- - - -دد م - - -ن أŸدرأء
لضش -اف -ة إأ¤
أل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي Úل- -ل -ولي -ة ب -ا إ
أŸك-ل-ف Úب-ح-ف-ظ ألصش-ح-ة ع Èك-ام-ل ت-رأب
أل- -ولي- -ة ،وتضشّ- -م- -ن ج -دول أع -م -ال ه -ذأ
ألج- -ت- -م- -اع أل- -ت- -حضش Òوأّت- -خ- -اذ ج- -م- -ي -ع
لجرأءأت وألتدأب ÒألÓزمة لسشتقبال
أ إ
م- -وسش -م ألصش -ط -ي -اف ن -اج -ح ،خ -اصش -ة م -ن
ن-اح-ي-ة أل-ت-م-وين باŸياه ألصشا◊ة للششرب،
لم -رأضس
وأل- -وق- -اي- -ة وم- -ع- -ا÷ة ج- -م -ي -ع أ أ
أŸت - -ن - -ق - -ل - -ة ع - -ن ط - -ري- -ق أŸي- -اه أل- -ق- -ذرة
وأ◊يوأنات.

جيجل :خالد العيفة

سسطيف :نور الدين بوطغان

أأ’م Úألعام ‘ ،تدّخله ،دعا جميع ألفاعل‘ Ú
هذأ أŸوضسوع أ– ¤مل مسسؤوولياتهم ،وألعمل
ب -ج -د إ’‚اح م -وسس -م أ’صس -ط -ي -اف ح-ت-ى ي-ك-ون
متنفسسا ومصسدر رأحة للموأطن ،خال من أي
أمرأضض أو أوبئة تعّكر رأحته .وقد خلصض هذأ
أ’جتماع إأ ¤عدد من ألتوصسيات ألتي وجب على
جميع تطبيقها وتنفيذها ،أولها ضسرورة “وين
أŸوأط -ن Úب -اŸي -اه ألصس -ا◊ة ل-لشس-رب وم-رأق-ب-ة
ن -وع -ي -ت -ه -ا ،أل -وق -اي -ة م -ن أأ’م -رأضض أŸت -ن -ق -ل-ة
وأıاط -ر ألصس -ح -ي-ة ،ح-يث أن م-رأق-ب-ة ق-وأع-د
ألوقاية من أıاطر ألصسحية تعد أولوية يجب
أن –ظ -ى ب -ع -ن -اي -ة خ -اصس -ة م -ن ط -رف ج -م -ي-ع
أŸصسالح أŸعنية.
و‘ ه -ذأ أإ’ط -ار أع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-مصس-ال-ح
وأللجان أıتصسة من أجل توخي كل أ◊يطة،
وذلك بتنشسيط وإأعادة تفعيل دور مكاتب حفظ
ألصسحة على مسستوى جميع ألبلديات ،وتكثيف
عمليات أŸرأقبة ،مع ألتأاكد بأان كل ألينابيع،
أآ’بار ومنشسآات ألري يتم تطهÒها وتعقيمها،
وكذأ توف Òكل أŸوأد ألÓزمة من أجل تطهÒ

وت -ع -ق -ي -م أŸي -اه ،وم -وأصس -ل -ة ح -م -ل -ة م -ك-اف-ح-ة
أ◊شسرأت Ãعا÷ة أأ’ودية حتى ’ تتكاثر فصسل
ألصس -ي -ف ،م -ك -اف -ح -ة أأ’م -رأضض أŸت -ن -ق-ل-ة عÈ
أ◊ي- -وأن- -ات ،ب- -اإ’ضس- -اف -ة إأ ¤ت -دع -ي -م مصس -ال -ح
ألنظافة بوسسائل ألتدخل ألضسرورية وألعمل ‘
تنسسيق تام معها من أجل مباشسرة تنفيذ ﬂطط
ع -م -ل يسس -م -ح ب -ا÷م -ع وأل -رف -ع ل -ك-ل أل-ن-ف-اي-ات
أŸنزلية،ومرأقبة أŸسسالخ ألعمومية ألتي يتعÚ
عليها أن تتوفر على مفتشس Úبيطري Úللتأاكد من
سسÓمة أŸوأد أŸوجهة لÓسستهÓك ،و‘ هذأ
ألشسأان ألحّ أأ’م Úألعام للو’ية على أŸنتخبÚ
أÙل -ي Úل-ل-ق-ي-ام ب-ال-ع-م-ل أŸن-وط ب-ه-م ‘ ه-ذأ
ألشسأان.
وأضساف ذأت أŸسسؤوول بأاّن كل إأجرأء وقائي
ي -جب أن ت-رأف-ق-ه ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة م-ن شس-أان-ه-ا
–سس -يسض أŸوأط -ن ح -ول أأ’خ -ط-ار أل-ت-ي –دق
به،و–ثه على أ’نخرأط ‘ أÛهود ألوقائي
ضس -د أأ’خ -ط -ار وأأ’م-رأضض أŸت-ن-ق-ل-ة ،وم-رأق-ب-ة
ومتابعة أŸوأد ألغذأئية ذأت أ’سستهÓك ألوأسسع

وسسريعة ألتلف ،وكذأ مرأقبة نقاط بيع أللحوم
مع أŸنع ألتام للبيع ألفوضسوي ،و‘ أأ’سسوأق
ألعمومية ألتي ’ تخضسع للمرأقبة.
ك- -م- -ا ّ” ألÎك -ي -ز ع -ل -ى أŸرأق -ب -ة مسس -ت -م -رة
ل -ل -م -ط-اع-م و Óﬁت ب-ي-ع أŸأاك-و’ت أÿف-ي-ف-ة
وأŸطاعم ،وﬁاربة عملية سسقي أÙاصسيل
أل -زرأع-ي-ة ب-اŸي-اه أل-ق-ذرة ،م-ع م-وأصس-ل-ة ح-م-ل-ة
أل - -قضس - -اء ع - -ل- -ى أل- -كÓ- -ب أŸتشس- -ردة ،وع- -ل- -ى
أŸن-ت-خ-ب Úأو رؤوسس-اء أل-ب-ل-دي-ات أل-ق-ي-ام ب-ح-ملة
ألنظافة نهاية كل أسسبوع ،ومعا÷ة ترأكم أŸياه
ألقذرة ‘ أŸسستنقعات وألفرأغات ألصسحية.
‘ أأ’خ Òذكر أأ’م Úألعام أن أŸسسؤوولÚ
أÙل -ي ،Úوع -ل -ى رأسس -ه -م وأ‹ و’ي-ة سس-ط-ي-ف
ي -ول -ون أه -م -ي -ة ب -ال -غ -ة ل -ه-ذأ أŸوضس-وع ،ن-ظ-رأ
’رتباطه أŸباشسر باŸوأطن ،ف› Óال للتهاون
وأل -ت-ق-اعسض وألÓ-م-ب-ا’ة بصس-ح-ة أŸوأط-ن ،وأن
مصس -ا◊ه سس -ت -ت -اب-ع ي-وم-ي-ا ب-خ-رج-ات م-ي-دأن-ي-ة
Ÿعاينة مدى تطبيق هذه ألتوصسيات.

زّود أك Ìمن  720موأطن
Ãادة ألغاز ألطبيعي ‘ كل
من حي أÙطة ببلدية
أŸيلية ومنطقة لعريششة
لم Òعبد ألقادر،
ببلدية أ أ
” “ويلها من ميزأنية
ّ
ألولية بغÓف ما‹ فاق
 300مليون سشنتيم ،حيث
أششرف بشش Òفار وأ‹
ألولية على إأعطاء إأششارة
أنطÓق تزويد هذه
ألسشكنات بهذه أŸادة
أ◊يوية ‘ جو من ألبهجة
وألفرح.
ي -ذك -ر أّن سس -ك -ن -ات أÙط -ة
” توزيعها سسنة 2011
باŸيلية ّ
دون ربطها بالغاز ألطبيعي ،ما
ج-ع-ل أل-ق-اط-ن Úي-ع-ان-ون بوسسط
أŸدينة من مشسكلة ألبحث عن
ق -ارورة غ -از أل -ب -وت -ان ،ب -غ -رضض
ألطهي وألتدفئة.
ألعملية هذه م ّسست عدة أحياء
ع- -ل -ى مسس -ت -وى  9ب -ل-دي-ات ّ”
رب - -ط - -ه- -ا ◊د أل- -ي- -وم ب- -ال- -غ- -از
أل -ط -ب-ي-ع-ي ،ح-يث ” ت-خصس-يصض
غÓف ما‹ يقدر بـ  10مÓيÒ

سسنتيم من ميزأنية ألو’ية لربط
ألسسكنات ألتي  ⁄يتم ألتكفل بها
على عاتق ميزأنية ألدولة ،وهذه
أŸسساهمة كانت لها نتائج جد
أإي - -ج - -اب - -ي- -ة ‘ أŸي- -دأن ،وق- -د
أسستحسسنها أŸوأطنون ’ سسيما
ب- -اŸن -اط -ق أل -ن -ائ -ي -ة ،ح -يث ”
ت- -زوي -د  1481مسس-ك-ن ب-ال-غ-از،
إأضس- - -اف - -ة أإ ¤ه - -ذأ ” ب - -ر›ة
ألشس-ط-ر أل-ث-ا Êل-ل-ت-ك-ف-ل بـ 2721
مسس -ك -ن ،ح -يث ّ” أ’ن-ت-ه-اء م-ن
أل- - - - -درأسس - - - -ات وإأع - - - -دأد دفÎ
ألشسروط لÓنطÓق ‘ أأ’شسغال
قريبا.
وأوضسح وأ‹ جيجل ‘ ،هذأ
أإ’ط- -ار «ب- -اأن ع- -م- -ل- -ي -ة ت -زوي -د
أŸسساكن خصسوصسا أ’جتماعية،
وألتي وّزعت منذ سسنوأت ،و⁄
ي -ت -م رب -ط -ه -ا ب -ال-غ-از ،إأذ سس-ي-ت-م
ت -دأرك ع -دة وضس -ع-ي-ات أ’ح-ي-اء
سسكنية ،يتم “ويلها عن طريق
م - -ي- -زأن- -ي- -ة أل- -و’ي- -ة ،وط- -م- -أان
أŸسسؤوول كافة أŸوأطن Úبأانه
سسيتم تزويد جل أأ’حياء بالغاز
ألطبيعي ،أإما ‘ إأطار مشساريع
قطاعية أو على عاتق ميزأنية
ألو’ية».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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السصبت  17مارسص  2018م
الموافق لـ  29جمادى الثانية 1439هـ

ب ـ ـوت Úيدع ـ ـو اŸواطنـ ـ Úإا ¤اŸشساركـ ـة القوية

بـ ـ ـ ـدء ا’قـ ـ ـÎاع الرئاسسـ ـ ـي اŸصسـ ـ ـري ‘ ا ÿـ ـ ـ ـ ـارج

لحد  109مÓي Úناخب روسسي ا ¤عشسرة آالف مركز اقÎاع لنتخاب
يتوجه ،غدا ا أ
رئيسس جديد للبÓد والختيار ب Úثمانية متنافسس ،Úيعت Èالرئيسس ا◊ا‹ فÓدÒÁ
بوت ÚأاكÈهم حظا للفوز بولية جديدة.

انطلقت ،أامسس ا÷معة ،عملية تصسويت اŸصسري ‘ Úاÿارج ‘ سسباق النتخابات الرئاسسية التي يتنافسس فيها مرشسحان ،هما
الرئيسس ا◊ا‹ عبد الفتاح السسيسسي ورئيسس حزب الغد موسسى مصسطفى موسسى.

تـــونسس

ح Úسص-ت-ع-ل-ن ال-ه-ي-ئ-ة الوطنية لÓنتخابات
النتيجة العامة لÓنتخابات يوم  2أافريل
اŸقبل.
و‘ حال وجود جولة إاعادة لعدم حصصول
أاحد اŸرشصح ‘ Úا÷ولة اأ’و ¤على
أاك Ìمن  %50من اأ’صصوات تعلن النتيجة
‘  1ماي اŸقبل.

يشص- -ار إا ¤أان ح- -زب ال- -غ -د ال -ذي ي -رأاسص -ه
اŸرشصح موسصى قد أاعلن تأاييده انتخاب
السصيسصي رئيسصا Ÿصصر.
وك - -ان السص - -يسص - -ي ق - -د دع - -ا اŸصص- -ري،Ú
اÿميسص ،إا ¤اإ’قبال بأاعداد كبÒة على
التصصويت .وتعد هذه ا’نتخابات الرئاسصية
راب -ع ان-ت-خ-اب-ات ت-ع-ددي-ة ‘ مصص-ر وث-الث

انتخابات رئاسصية Œري بعد «ثورة» 25
ج-ان-في .ي- -ذك -ر أان السص -يسص -ي ،ف -از ‘
ا’نتخابات الرئاسصية اŸصصرية التي جرت
‘  30م - -اي  ،2014ب-ع-د حصص-ول-ه ع-ل-ى
 % 91,96من اأ’صصوات مقابل  % 3تقريبا
Ÿن -افسص -ه ال -وح -ي -د ال -ق -ي -ادي ال -يسص-اري،
حمدين صصباح.Ú

اعتقـ ـ ـ ـال  17شسخصسـ ـ ـا بتهم ـ ـة ا’نتمـ ـ ـاء لتنظي ـ ـ ـم إارهابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

أاع -ل-نت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ال-ت-ونسص-ي-ة ،اÿم-يسص،
القبضص على  17شصخصصا ‘ مناطق متفرقة من
ال-بÓ-د ب-ت-ه-م-ة «ا’شص-ت-ب-اه ‘ ان-ت-م-ائ-ه-م ل-ت-نظيم
إارهابي» .ذكرت الوزارة ‘ بيان لها ،أاوردته

’منية
وكالة ا’نباء التونسصية (وات) ،أان القوات ا أ
نفذت عدة عمليات أامنية ‘ و’يات «سصليانة،
القصصرين ،سصوسصة ،أاريانة ومنوبة» أاسصفرت
ع -ن ت -وق-ي-ف  17شص-خصص-ا ب-ت-ه-م-ة «ا’شص-ت-ب-اه ‘

ان-ت-م-ائ-ه-م ل-ت-ن-ظ-ي-م إاره-اب-ي وﬁاولة اسصتقطاب
الشصباب للسصفر إا ¤بؤور التوتر ،والتحريضص على
’ره-اب ،و“ج-ي-د ال-ت-ن-ظ-ي-م ا’ره-ابي اŸسصمى
اإ
«داعشص».

قمع بوليسسي غ Òمسسبوق لÓحتجاجات السسلمية

السسفارة اأ’مريكية تدعو مواطنيها إاŒ ¤نب السسفر إا ¤مدينة جرادة

دعت القنصسلية العامة
لمريكية بالدار البيضساء،
ا أ
مواطنيها اŸتواجدين باŸغرب إا¤
Œنب السسفر إا ¤مدينة جرادة،
لحداث التي تعيشسها
بسسبب ا أ
اŸدينة من مظاهرات واحتجاجات
مسستمرة منذ  3أاشسهر.
وقالت القنصصلية ع Èبوابتها اإ’لكÎونية
ال -رسص -م -ي -ة «إان اŸظ-اه-رات السص-ل-م-ي-ة ق-د
ت -ت -ح-ول إا ¤م-واج-ه-ات ‘ ،ظ-ل اسص-ت-م-رار
ا’ح- -ت- -ج- -اج- -ات ‘ اŸن- -ط -ق -ة» ،داع -ي -ة
م -وظ -ف -ي -ه -ا إاŒ ¤نب السص -ف -ر إا ¤ج-رادة
وا◊ذر عند التنقل إا ¤اŸناطق اÛاورة
لها حتى إاشصعار آاخر .أاضصافت السصفارة أان
«تقارير إاعÓمية أاظهرت أان العديد من
اŸظاهرات وا’حتجاجات ’ تزال –دث
‘ جرادة بشصكل منتظم وأان هناك تقارير
ع - - -ن م - - -واج - - -ه - - -ات ب Úق- - -وات اأ’م- - -ن
واŸت - -ظ - -اه - -ري - -ن» ،مشصÒة إا ¤أان «ه- -ذه
ا’حتجاجات ليسصت موجهة ضصد ا◊كومة
اأ’مريكية و’ ضصد مواطنيها».
إادانة قمع الداخلية
تأاتي الدعوة ا’مريكية ‘ ،ظل أاجواء من
ال -تصص -ع -ي -د واŸواج -ه -ات ال -دم -وي -ة ال -ت-ي
تشص -ه-ده-ا م-دي-ن-ة ج-رادة اŸغ-رب-ي-ة ،ح-يث
تعّرضص متظاهرون باŸدينة ا ¤اعتداءات
‡يتة من طرف قوات ا’من  ،بينها  -كما
أاوردت -ه ب -عضص اŸصص -ادر  -ع -م -ل -ي -ة دهسص
متعّمدة خلفت عددا من الضصحايا ،فقط
أ’ن- -ه -م Áارسص -ون ح -ق -ه -م ‘ ا’ح -ت -ج -اج
السصلمي للمطالبة بتحسص Úظروف عيشصهن
الكارثية ‘ .السصياق ،قال ناشصط حقوقي
طلب عدم نشصر اسصمه إانه «وعلى إاثر قرار
منع السصلطات التظاهر باŸدينة خرجنا
إا ¤الغابة اÛاورة لÓعتصصام بالقرب من
آابار الفحم واŸطالبة ببديل اقتصصادي لكننا
ف -وج-ئ-ن-ا ب-ن-ح-و  500م- -ن رج- -ال ال -درك
–اصصرنا ثم انضصافت إاليهم تعزيزات أاخرى
ودهسصوا شصابا وأاصصابوا امرأاة إاصصابة بليغة».
رّدا على هذا التصصعيد ،أادان حزب «النهج
الدÁقراطي» ‘ ،بيان صصادر عن كتابته
ال -وط -ن -ي -ة ،م -ا ق -ال إان -ه «ق-م-ع وت-ره-يب»،
مارسصته وزارة الداخلية ضصد سصاكنة إاقليم
جرادة ،منذ يوم اأ’ربعاء و ا ¤غاية اليوم.
أافاد ا◊زب ،ان مدينة جرادة ونواحيها
«عاشصت يوما مظلما من القمع والÎهيب،
على اثر قرار وزارة الداخلية Ãنع ا◊ق ‘
ال -ت -ظ -اه -ر السص -ل -م-ي ب-اŸدي-ن-ة» ،وق-ال ان
السصلطات «اسصتعملت فيه جملة من اسصاليب
ال-ق-م-ع وال-ت-ن-ك-ي-ل ب-اŸواطنات واŸواطنÚ
‚م عنه اعطاب وجروح  ⁄تعرف ◊د
السص-اع-ة خ-ط-ورت-ه-ا ون-ت-ائ-جها بشصكل دقيق
وتام».
ووصص -ف ق -رار وزارة ال -داخ-ل-ي-ة بـ»اÿط-وة
اŸت- - - -ه - - -ورة» ،مشصÒا إا ¤ان «ال - - -غ - - -رضص
اŸفضصوح من هذه اŸقاربة اأ’منية يتجسصد
‘ اغراق حراك جرادة ‘ موجة ثانية من
ا’ع -ت -ق -ا’ت والسص -ج -ون ك -م -ا ط -ب -قت ‘
حراك الريف».

ط -الب ب -إاط Ó-ق السص-راح ال-ف-وري ÷م-ي-ع
اŸع -ت -ق-ل Úع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ه-ذه ا’ج-راءات
الظاŸة لوزارة الداخلية.
أاع -رب ع -ن رفضص -ه «بشص -ك -ل ق -اط -ع» ك-ل
ا’تهامات اŸوجهة له كحزب ،وقال انها
ات -ه -ام -ات ت -ه -دف إا« ¤تسص -وي -غ اŸق -ارب-ة
اأ’منية وايجاد كبشص فداء كما حدث مع
حراك الريف والذي اتهم با’نفصصال».
اع -ت Èان ا’سص -ت -ج -اب -ة Ÿط -الب ح-راك
ج- -رادة وا÷ل- -وسص ا ¤ط- -اول -ة ا◊وار م -ع
‡ثلي السصاكنة ا◊قيقي Úلتفعيل ا◊لول
وتطبيقها على ا’رضص؛ هو «ا◊ل الوحيد
إ’رضصاء السصاكنة وطمأانتها على مسصتقبلها
‘ توف Òالبديل ا’قتصصادي الذي تنادي
وتطالب به».
اŸغرب يواجه «حراك جرادة»
بالقوة كما فعل مع «حراك الريف»
هكذا إاذن ’ تزال اأ’حداث تتطور بسصرعة
كبÒة ‘ اŸدينة اŸنجمية جرادة ،ليصصل
ع- -دد اŸع- -تصص- -م Úداخ- -ل آاب- -ار ال- -ف- -ح -م
ا◊ج - -ري «السص - -ان- -دري- -ات» ي- -تضص- -اع- -ف،
اح- -ت- -ج- -اج -ا ع -ل -ى ال -ب Ó-غ اأ’خ Òل -وزارة
الداخلية.
وأاوضصح نشصطاء ‘ «حراك جرادة» أان عدد
اŸعتصصم Úداخل السصاندرياتŒ ،اوز 50
شصخصصا ،مشصÒين إا ¤وجود أاربع ﬁاو’ت
داخ -ل آاب -ار ال -ف -ح -م ا◊ج -ري ،اÙي -ط-ة
بجرادة ⁄ ،تنجح قوات الوقاية اŸدنية من
انتشصالها إا ¤حدود السصاعة ،على الرغم من
تدخلها.

‘ السصياق ذاته ،وتزامنا مع ا’عتصصامات
داخل «السصاندريات» ،حج اŸئات من أاها‹
جرادة إا ¤منطقة «فيÓج يوسصف» ،حيث
ي -ع -تصص-م ع-م-ال ال-ف-ح-م ا◊ج-ري ،راف-عÚ
شص-ع-ارات رافضص-ة ل-ل-م-ق-ارب-ة اأ’م-ن-ي-ة ،ال-تي
ب- -دأات ت- -ظ -ه -ر م ﬁÓ-ه -ا ‘ اŸن -ط -ق -ة،
ومطالب Úببديل اقتصصادي حقيقي لتنمية
اŸدينة ،وهو الشصعار ،الذي يرفعه اأ’ها‹
منذ أازيد من أاربعة أاشصهر.
ف -ي -م -ا ي -خ-وضص أاه-ا‹ ج-رادة اع-تصص-ام-ه-م،
واح -ت -ج -اج -ات -ه -م ‘ ﬁي -ط آاب -ار «ف -ي Ó-ج
يوسصف» ،يخوضص أاها‹ منطقة حاسصي بÓل،
اŸوجودة على مشصارف جرادة ،اعتصصاما
‡اث ،Óتضصامنا مع اŸعتصصم ‘ ÚاŸناجم،
حيث زحفوا ‘ مسصÒة حاشصدة ،لÓعتصصام
‘ «ج -ب -ل ح -اسص -ي ب Ó-ل» راف-ع ÚاŸط-الب
ذات -ه -ا .أاصص -درت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ،وع-م-ال-ة
جرادة ،مسصاء الثÓثاء ،بÓغا تؤوكد فيه حقها
‘ اسصتعمال القوة لفضص ا’حتجاجات غÒ
اŸرخصص -ة ‘ م-دي-ن-ة ج-رادة ،ف-ي-م-ا ت-ع-رف
اŸدينة إانزا’ أامنيا مكثفا.
لمنية
Èر اŸقاربة ا أ
ا◊كومة ت ّ
جددت ا◊كومة اŸغربية ،اÿميسص ،من
خÓل وزير الداخلية ،عبد الوا‘ لفتيت،
عزمها منع اŸظاهرات غ ÒاŸرخصص لها
من طرف السصلطات Ãدينة جرادة (شصرق)،
مÈزة أان ال- -دول- -ة –Îم ح- -ق ال -ت -ظ -اه -ر
وا’ح -ت -ج -اج ،شص -رط أان ي -حÎم الضص-واب-ط
القانونية ،بهدف عدم اŸسص با’سصتقرار
واسصتتباب اأ’من باŸنطقة.

عقوبــات جديـــــدة
وتوتر دبلوماسســــي

ت -ت -واصص -ل ا◊روب ال -دب -ل -وم-اسص-ي-ة ب Úال-غ-رب ب-ق-ي-ادة ال-و’ي-ات
اŸتحدة اأ’مريكية من جهة وب Úروسصيا من جهة أاخرى ،حيث
تتواجد موسصكو ‘ كل ‘ موقف رد فعل على عقوبات واشصنطن
وا’–اد اأ’وروبي وتفنيد ادعاءات لندن بشصأان تورطها ‘ وفاة
العميل اŸزدوج .نقلت وكالة اإ’عÓم الروسصية عن نائب وزير
اÿارجية الروسصي سصÒجي ريابكوف قوله إان موسصكو سصÎد على
ح -زم -ة ع -ق -وب-ات أام-ري-ك-ي-ة ج-دي-دة ب-ت-وسص-ي-ع ق-ائ-م-ت-ه-ا السص-وداء
Óمريكي .Úفرضصت وزارة اÿزانة اأ’مريكية عقوبات على 19
لأ
مواطنا روسصيا وخمسصة كيانات فيما يشصكل أاك Èخطوة تتخذها
الو’يات اŸتحدة ضصد موسصكو منذ تو‹ دونالد ترامب الرئاسصة.
نسصبت الوكالة لريابكوف قوله« :من البداية نؤومن Ãبدأا تسصاوي
ع-دد اأ’شص-خ-اصص ع-ل-ى ق-وائ-م ال-ع-ق-وب-ات .ل-ذا سص-ن-وسص-ع «ق-ائمتنا
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روسسيا على موعد مع النتخابات الرئاسسية غًدا

تنظيمها ‘ الداخل سسيكون ب 26 Úو  28مارسس ا÷اري

وقالت وزارة الهجرة وشصؤوون اŸصصريÚ
باÿارج ‘ بيانات أامسص  ،إان اŸصصريÚ
بدأاوا ‘ التوافد على السصفارات اŸصصرية
بالدول التي اسصتهلّ فيها التصصويت على
م -دار ث Ó-ث -ة أاي -ام .كشص -فت ال -وزارة أان -ه-ا
سص-تسص-ت-م-ر ‘ م-ت-اب-ع-ة ال-عملية ا’نتخابية،
وسص -ت -ع -ق -د م-ؤو“را صص-ح-ف-ي-ا ت-زام-ن-ا م-ع
انطÓق عملية التصصويت ‘ عدد كب Òمن
ال -دول ال -ع-رب-ي-ة واأ’ج-ن-ب-ي-ة .دعت وزي-رة
الهجرة نبيلة مكرم جميع اŸصصري‘ Ú
اÿارج إا‡ ¤ارسص -ة ح -ق -ه -م ال-دسص-ت-وري
وال- -ق- -ان -و ‘ Êال -تصص -ويت وا◊شص -د أام -ام
صصناديق ا’قÎاع.
ووفق بيان للهيئة الوطنية لÓنتخابات ‘
مصصر ،فإان عدد مقار ا’قÎاع بالبعثات
الدبلوماسصية والقنصصلية  124 ‘ 139دولة.
سصيتم إاعÓن النتائج عقب انتهاء ا’قÎاع
بالداخل بعد ضصم أاصصوات الناخب Úداخل
وخارج البÓد ،وفق تصصريح سصابق لرئيسص
ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات ’شصÚ
إابراهيم.
من اŸقرر إاجراء ا’نتخابات الرئاسصية
داخل مصصر أايام  26و 27و 28من الشصهر
ا÷اري ،وتنتهي عملية الفرز يوم ‘ ،29

العدد

عشصية هذا اŸوعد الهام ،دعا
ال -رئ -يسص ال-روسص-ي فÓ-د ÒÁب-وت،Ú
اŸواط- - - - -ن Úإا ¤اŸشص - - - -ارك - - - -ة ‘
انتخابات الرئاسصة ،حتى يؤوخذ ‘
ع Úا’ع- -ت- -ب -ار ،رأاي ك -ل م -ن -ه -م ‘
–دي -د مسص -ار ال-ت-ط-ور اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي
للبÓد.
قال بوت ‘ Úهذا الصصددŸ« :ن
ال -تصص -ويت ،وك -ي -ف ت-ف-ع-ي-ل ا◊ق ‘
ا’ختيار ا◊ر ،هذا قرار شصخصصي
ل -ك -ل شص -خصص .ل -ك-ن ‘ ح-ال ت-ه-رب
اŸرء من مثل هذا القرار ،فسصيتم
اتخاذ هذا اÿيار الرئيسصي ا◊اسصم
دون اأ’خذ ‘ ع Úا’عتبار لرأايه».
أاشصار بوت ، Úإا ¤أانه وفقا للدسصتور
الروسصي ،فإان «الشصعب هو اŸصصدر
الوحيد للسصلطة» ،مشصددا أان «‘ هذه
الكلمات و‘ هذه الصصيغة القانونية
معنى عظيما».
أاك- -د ب- -وت Úأان «ال- -ط- -ري- -ق ال- -ذي
سصتسصلكه روسصيا ومسصتقبلها ومسصتقبل
أاب -ن -ائ-ن-ا ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى إارادة الشص-عب،
وإارادة كل مواطن روسصي ..نحن ‘
روسصيا نقرر دائما مصصÒنا بأانفسصنا،
تصصرفنا بالطريقة التي أامÓها علينا
ضصمÒنا ،وفهمنا للحقيقة والعدالة
وح- -ب- -ن- -ا ل- -ل -وط -ن» .وق -ال «ه -ذا ‘
شص-خصص-ي-ت-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة ،ال-ت-ي ي-ع-رفها
العا ⁄بأاسصره» .أاضصاف بوت« :Úمتأاكد
من أان كل واحد منا يفكر ويقلق
بشص- - -أان مصص Òب- - -ل- - -ده اأ’م ..ل- - -ذلك
أاناشصدكم بطلب للحضصور إا ¤مراكز
ا’قÎاع ،غدا اأ’حد ..اسصتفد من
حقك ‘ اختيار اŸسصتقبل لروسصيا
ا◊بيبة العظيمة».

يتنافسص ‘ ا’نتخابات الرئاسصية ‘
روسص-ي-ا ث-م-ان-ي-ة مÎشص-ح Úي-تقدمهم
ال- -رئ- -يسص ا◊ا‹ فÓ- -د ÒÁب -وت،Ú
الذي ترشصح مسصتق Óويبدو اأ’قرب
ل -ل -ف-وز .أام-ا ب-ق-ي-ة اÎŸشص-ح Úف-ه-م
سصÒغي بابورين عن حزب ا’–اد
الشص- -ع- -ب- -ي ورج- -ل اأ’ع- -م -ال ب -اف -ل
غ- -رودي- -ن Úع -ن ا◊زب الشص -ي -وع -ي
وف Ó- -د ÒÁجÒي - -ن- -وفسص- -ك- -ي ع- -ن
ا◊زب ال- -ل- -يÈا‹ ال- -دÁوق- -راط- -ي
وكسص- -ي- -ن -ي -ا سص -وب -تشص -اك ع -ن ح -زب
اŸبادرة اŸدنية ومكسصيم سصورايكÚ
عن حزب شصيوعيو روسصيا واŸفوضص
اŸع- -ن- -ي ب- -ح- -م -اي -ة ح -ق -وق رج -ال
اأ’ع -م-ال ‘ روسص-ي-ا ب-وريسص ت-ي-ت-وف
ع - -ن ح - -زب ال- -ن- -م- -و وغ- -ري- -غ- -وري

ي -اف -ل -ي -نسص -ك -ي ع -ن ح -زب ي -اب-ل-وك-و
الليÈا‹.
يذكر أان الرئيسص فÓد ÒÁبوتÚ
تو ¤ا◊كم ‘ روسصيا عام ،2000
حيث انتخب أاول مرة وأاعيد انتخابه
م -رة ث -ان -ي -ة ع -ام Ÿ 2004دة أارب- -ع
سصنوات ،و‘ الفÎة ما ب Úعامي
 2008و  2012ع Úرئيسصا للوزراء،
وخÓ- -ل ت- -لك اŸدة ق- -ام ب- -ت -ع -دي -ل
الدسصتور .تغي Òعدد سصنوات الفÎة
الرئاسصية من أاربع إا ¤سصت سصنوات،
ثم أاعيد انتخابه مرة أاخرى رئيسصا
عام  2012واآ’ن يشصارك بوت‘ Ú
ا’ن -ت-خ-اب-ات وم-ن اŸرج-ح أان ي-ف-وز
فيها ،حيث سصتكون هذه هي الو’ية
الرابعة له وتنتهي عام .2024

طالبت اÛتمع الدو‹ بإانهاء غطرسسة الحتÓل

كشصف الناطق الرسصمي باسصم ا◊كومة،
مصصطفى اÿلفي ،عقب انعقاد اÛلسص
ا◊كومي الذي اسصتمع إا ¤عرضص لوزير
الداخلية بشصأان جرادة ،أان ا◊كومة تتحمل
مسصؤووليتها ‘ اتخاذ القرارات التي تراها
مناسصبة وضصرورية لضصمان أامن اŸواطن.Ú
ق - -ال اÿل - -ف- -ي إان أاغ- -لب اŸصص- -اب‘ Ú
م- -واج- -ه- -ات ،اأ’مسص ،ب ÚاŸت -ظ -اه -ري -ن
وقوات اأ’من داخل آابار الفحم العشصوائية
«سصاندريات» ،كان أاغلبها ‘ صصفوف اأ’من،
وهناك  10حا’ت إاصصابات بليغة ،منها 8
من القوات اأ’منية .فندت سصلطات جرادة،
‘ بيان ،ما ” ترويجه بشصأان وفاة قاصصر ‘
ع- -م -ل -ي -ة دهسص م -ن ط -رف ق -وات اأ’م -ن،
ودعت اŸواط- -ن Úم -ن سص -ك -ان ج -رادة إا¤
ا’حتياط ‘ التعامل مع اأ’خبار الزائفة،
وعدم ا’نسصياق وراءها.
مضساعفة العقوبات ‘ حق معتقلي
«حراك الريف»
اعتقل موظفو اŸركب السصجني عكاشصة،
والد ﬁمد حاكي ،معتقل حراك الريف،
الذي Œري متابعته ‘ ﬁكمة ا÷نايات
ب -ال -دار ال -ب-يضص-اء ب-ج-ن-اي-ة و›م-وع-ة ت-ه-م
ثقيلة .بحسصب بعضص اŸصصادر ،ضصف أان
والد ﬁمد حاكي البالغ من العمر حوا‹
 70سصنة ،قدم رفقة باقي أافراد العائلة ،من
م -دي -ن -ة ا◊سص -ي -م-ة ،و” ت-ف-ت-يشص-ه-م داخ-ل
اŸركب السص -ج -ن -ي ،ح-يث ” ال-ع-ث-ور ع-ل-ى
هاتف نقال زعم انه كان ينوي إادخاله ’بنه
عن طريق دسصه ‘ ا÷وارب.
من ناحية ثانية ،أاصصدرت الغرفة ا÷نحية
Ùك-م-ة اإ’سص-ت-ئ-ن-اف ب-ا◊سص-ي-مة ،أاحكاما
جديدة ‘ حق سصتة موقوف Úبتهم مرتبطة
ب -أاح -داث اح -ت -ج -اج -ات ع -رف-ت-ه-ا م-دي-ن-ة
إام -زورن ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ا◊راك الشص -ع-ب-ي
بالريف .وجرى إادانة اŸتهم ÚاŸوقوفÚ
باŸنسصوب إاليهم ،حيث قررت الرفع من
العقوبة ا◊بسصية الصصادرة ابتدائيا ‘ حق
اŸرابط إا ¤سصنة حبسصا نافذا ،و‘ حق
اŸتهم Úا’خرين« ،عماد تلوشص وفكري
اŸزكيوي وﬁمد اÙدا‹ ووسصيم ارمان
وصصÓح الدين الروبيو ،من سصبعة أاشصهر إا¤
سصنة ونصصف.

مظاه ـرة حاشسـ ـدة للجالية الصسحراوية بجنيف

نظمت أامسص ،بالعاصصمة السصويسصرية
ج- -ن- -ي- -ف ،م- -ظ- -اه- -رة دعت إال- -ي -ه -ا
›م -وع -ة م -ن ج -م -ع -ي -ات ا÷ال -ي-ة
الصصحراوية التي تنشصط على مسصتوى
أاوروب- -ا وأام- -ري- -ك- -ا ،ط- -ال- -بت ف -ي -ه -ا
اÛت-م-ع ال-دو‹ ب-ت-ح-م-ل مسصؤووليته
Œاه الشصعب الصصحراوي .رفع مئات
اŸتظاهرون بسصاحة اأ’· أامام مقر
·Ó
›لسص حقوق ا’نسصان التابع ل أ
اŸت-ح-دة ب-ج-ن-ي-ف ،ي-اف-ط-ات ت-دع-و
اÛلسص واÛت- - -م- - -ع ال- - -دو‹ إا¤
ال -ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل م-ن إاطÓ-ق سص-راح
السص- -ج -ن -اء السص -ي -اسص -ي Úب -السص -ج -ون
اŸغ -رب -ي -ة وال -ع -م -ل ع -ل -ى ح -م -اي -ة
اŸدن- - -ي Úالصص- - -ح - -راوي Úب - -ا÷زء
اÙت-ل م-ن الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة م-ن
القمع الذي “ارسص الدولة اŸغربية،
م-ن-ذ إاج-ت-ي-اح-ه-ا ال-عسصكري للمنطقة
عام .1975
بحسصب القائم Úعلى اŸظاهرة،
ي -ه -دف ال -ت -ج-م-ع إا ¤ت-ذك› Òلسص
ح -ق -وق اإ’نسص -ان وك-ل ه-ي-ئ-ات اأ’·
اŸت -ح-دة إا– ¤م-ل مسص-ؤوول-ي-ت-ه-ا ‘
إاطالة معاناة الشصعب الصصحراوي Ÿا
يزيد عن اأ’ربع Úسصنة ،والذي نتج
عنه تشصريد آا’’ف الصصحراوي‘ Ú
اÓŸج - -ئ و‡ارسص - -ة أابشص - -ع صص - -ور
إانتهاكات حقوق اإ’نسصان على ا÷زء
اأ’خر داخل اأ’راضصي اÙتلة.

Œدر اإ’شص - - - - - -ارة إا ¤أان ه- - - - - -ذا
ا’سص -ت -ح -ق -اق ال-ه-ام ال-ذي ان-ط-ل-قت
ع -م -ل -ي -ة ال -ت -حضص Òل -ه ع -ل -ى أاع-ل-ى
مسص -ت-وى م-ن-ذ م-ا ي-زي-د ع-ن الشص-ه-ر،
يشص -ارك ف-ي-ه ع-دد م-ن اŸتضص-ام-نÚ
واأ’ج - - -انب م - - -ع ك - - -ف- - -اح الشص- - -عب
الصص- -ح- -راوي وأاف- -راد م- -ن ا÷ال- -ي -ة
الصص -ح -راوي -ة م -ن اسص-ب-ان-ي-ا وف-رنسص-ا
وب-ل-ج-ي-ك-ا وأاŸان-ي-ا وأام-ري-ك-ا ،إاضصافة
ونشص -ط -اء ح -ق -وق -ي Úم -ن اأ’راضص -ي
اÙت - -ل - -ة و ال - -وف - -د الصص - -ح- -راوي
اŸشص- - -ارك ‘ ال- - -دورة السص- - -اب - -ع - -ة
والثÓثون Ûلسص حقوق ا’نسصان.
‘ السصياق ،دعت جمعيات ا÷الية
الصصحراوية› ،لسص حقوق اإ’نسصان،
إا ¤بذل مزيد من ا÷هد من أاجل
حماية حقوق اإ’نسصان ‘ الصصحراء
الغربية ،وفقا لقرار ›لسص اأ’من
لعام  1979الذي ” تبنيه واعتماده
‘ عام .2011
أاشصار البÓغ الصصحفي اŸوقع من
قبل ثÓث Úجمعية صصحراوية تنشصط
ع -ل -ى مسص -ت -وى أاوروب -ا وأام -ري-ك-ا ،أان
اأ’· اŸت- -ح- -دة ت- -ع- -ت Èالصص- -ح -راء
ال- -غ- -رب- -ي- -ة إاق- -ل- -ي- -م- -ا غ Òم -ت -م -ت -ع
با’سصتقÓل الذاتي ،و’يزال ينتظر
ع-م-ل-ي-ة تصص-ف-ي-ة ا’سص-ت-ع-م-ار ،خاصصة
ث -ل -ث -ي اأ’راضص -ي ال -ت -ي –ت -ل-ه-ا ق-وة
عسص-ك-ري-ة م-غ-رب-ي-ة أاج-ن-ب-ية منذ عام

 ‘ ،1975الوقت الذي ’ توجد أاية
دولة ‘ العا ⁄تعÎف بسصيادة هذه
ال -ق -وة ال -عسص -ك -ري -ة اŸغ -رب -ي-ة ع-ل-ى
الصصحراء الغربية.
ط-ال-بت ا÷م-ع-ي-ات ›لسص ح-ق-وق
اإ’نسص- -ان اأ’‡ي إا ¤ات -خ -اذ ت -دابÒ
ع - -اج- -ل- -ة ◊م- -اي- -ة ح- -ق- -وق شص- -عب
الصص- -ح- -راء ال- -غ -رب -ي -ة ،وع -ل -ى وج -ه
اÿصصوصص :ا◊ق ‘ تقرير اŸصص،Ò
على النحو اŸنصصوصص عليه ‘ خطة
ال - - -تسص - - -وي - - -ة اŸشصÎك- - -ة ب Úاأ’·
اŸتحدة ومنظمة الوحدة اإ’فريقية
ل-ع-ام  .1991نشص -طت ›م -وع -ة م -ن
النسصاء أاعضصاء اللجنة اŸشصرفة على
م-ظ-اه-رة ج-ن-ي-ف ،ن-دوة داخ-ل م-قر
·Ó
›لسص حقوق اإ’نسصان التابع ل أ
اŸت -ح -دة– ،ت ع -ن -وان« :وضص -ع -ي-ة
ح -ال -ة ح-ق-وق اإ’نسص-ان ‘ الصص-ح-راء
الغربية» من تأاط Òوتنظيم منظمة
فرنسصا ا◊ريات.
أاب- -رزت اŸت -دخ Ó-ت خ Ó-ل ه -ذه
ال- -ن- -دوة ج- -م- -ل- -ة م- -ن ال- -ت -ج -اوزات
وا’ن- -ت- -ه- -اك- -ات ا÷سص -ي -م -ة ◊ق -وق
اإ’نسص- -ان ال- -ت- -ي ت- -رت -ك -ب -ه -ا ال -دول -ة
اŸغ - -رب- -ي- -ة بشص- -ك- -ل ‡ن- -ه- -ج ضص- -د
اŸدن -ي Úالصص-ح-راوي ÚواŸداف-عÚ
ع- -ن ح- -ق- -وق اإ’نسص- -ان ع- -ل- -ى وج- -ه
التحديد ،كما ” عرضص ›موعة
من اأ’شصرطة توثق تلك اإ’نتهاكات.

موسسك ـ ـ ـ ـو ت ـ ـ ـ ـ ـ ـّرد باŸثـ ـ ـ ـ ـ ـل عل ـ ـ ـ ـ ـى واشسنطـ ـ ـ ـ ـن ولنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن

السصوداء Ãجموعة أاخرى من اأ’مريكي.»Ú
أاضصاف أان روسصيا ’ تسصتبعد أاي إاجراءات إاضصافية ‘ ردها على
ال -ع -ق -وب -ات ا÷دي -دة ال -ت -ي ف -رضصت ع -ل-ي-ه-ا ب-زع-م ت-دخ-ل-ه-ا ‘
ا’نتخابات اأ’مريكية وشصن هجمات إالكÎونية ،وهو ما تنفيه
م-وسص-ك-و .أاف-اد»ه-ؤو’ء السص-ي-اسص-ي-ون (اأ’م-ري-ك-ي-ون) ي-ل-ع-ب-ون ب-النار
بتدم ÒالعÓقات ب Úروسصيا والو’يات اŸتحدة أ’نهم يزعزعون
ا’سصتقرار العاŸي ‘ الوقت نفسصه» ‘ .اŸقابل ،وصصفت موسصكو
اتهامات اÿارجية الÈيطانية للرئيسص الروسصي فÓدم ÒبوتÚ
بوقوفه وراء قرار اغتيال عميل اıابرات سصÒغي سصكريبال،
بانتهاك اأ’خÓق الدبلوماسصية وقال اŸتحدث باسصم الرئاسصة
ال -روسص -ي -ة دم -يÎي ب -يسص -ك -وف ،أامسص ،ا’ت -ه-ام-ات الصص-ادرة ع-ن
ا÷هات الÈيطانية الرسصمية بحق الرئيسص الروسصي فÓدÒÁ
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بوت Úحول تورطه ‘ قضصية تسصميم العميل لصصالح اıابرات
الÈيطانية سصÒغي سصكريبال ،خرق ’ يغتفر آ’داب الدبلوماسصية.
قال بيسصكوف «لقد ذكرنا مرارا على ﬂتلف اŸسصتويات أان
روسصيا ’ “لك صصلة بالقضصية» ،وشصدد على أان أاي إاشصارة إا¤
الرئيسص الروسصي بهذا الصصدد يعت Èانتهاكا مروعا وغ ÒمÈر
ÓخÓق الدبلوماسصية .كان وزير اÿارجية الÈيطا Êبوريسص
لأ
جونسصون قد صصرح ،أامسص ،إانه من اŸرجح بشصدة أان يكون الرئيسص
الروسصي فÓد ÒÁبوت Úبنفسصه هو من أاصصدر قرار اسصتخدام غاز
Óغراضص العسصكرية ‘ هجوم على عميل
أاعصصاب ﬂصصصص ل أ
روسصي سصابق ‘ اأ’راضصي الÈيطانية.
قال جونسصون «ليسص لدينا أاي شصيء ضصد الروسص أانفسصهم ،لن يكون
هناك رهاب من الروسص نتيجة ما يحدث» .أاضصاف «خÓفنا مع

الكرمل Úبقيادة بوت Úوقراره ،ونعتقد أانه من اŸرجح بشصدة كان
ق -راره ،ب -ت -وج -ي -ه اسص -ت -خ -دام غ -از أاعصص -اب ‘ شص-وارع اŸم-ل-ك-ة
اŸتحدة ‘ ،شصوارع أاوروبا للمرة اأ’و ¤منذ ا◊رب العاŸية
الثانية» .نفت روسصيا أاي ضصلوع لها ‘ تسصميم ا÷اسصوسص السصابق
سصÒج-ي سص-كريبال .أاك -د وزي -ر اÿارج -ي-ة ال-روسص-ي سصÒغ-ي
’فروف ،أامسص ،إان موسصكو سصتقوم بطرد دبلوماسصي ÚبريطانيÚ
ردا على قرار لندن طرد  23دبلوماسصيا روسصيا على خلفية قضصية
تسصميم ا÷اسصوسص اŸزدوج سصÒغي سصكريبال.
حذر زعيم حزب العمال الÈيطا ÊاŸعارضص جÁÒي كورب،Ú
أامسص ،من إاشصعال حرب باردة مع روسصيا قبل توفر أادلة كاملة على
تورط موسصكو ‘ هجوم بغاز أاعصصاب سصام على عميل مزدوج
سصابق.

الرياضضي
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زمــــــــان..يا .زمـــان

نور الدين قريشسي ..
«قلعة دفاع
اÿضضر»

اشضراف :حامد حمور

السضبت  ١٧مارسس  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٩جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٩٤

اŸنتخب الوطني ينطلق ا’ثن– ‘ Úضض Òمقابلتي تنزانيا وإايران

ماجر يجّدد الثقة ‘ الÓعب ÚاÙلي.. Ú
وانتظـ ـ ـار مف ـ ـ ـاج ـ ـ ـ ـآات
‘ التشسكيلة الأسساسسية
تصضوير  :ايت قاسضي

مراد بن عياد:

«علينا إاحÎام
خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات
الطاقم الفني»
كلمة العدد

مراحل منطقية ...

^ حامد حمور

ت - -ل - -عب ا÷و’ت ا’أخÒة م - -ن ال - -راب - -ط - -ة
اÎÙفة ا’أو– ¤ت منطق «ا◊سسابات
الدقيقة» وكل نقطة لها وزنها ‘ ا◊صسيلة
ال -ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-م-وسس-م ،ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن
الفرق..
ويظهر جليا من خÓل الÎتيب العام اأن
ه -ن -اك اخ -ت Ó-ف ‘ وضس -ع -ي -ة ا’أن-دي-ة م-ن

حوحو :

«عدم اسستدعاء
مبـ ـ ـ ـ ـو◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
غـ ـ Òمنطق ـ ـي »
ناحية ا’سستقرار الفني ،وروؤية كل فريق ‘ نهاية اŸنافسسة ياأتي من
خÓل الطريقة التي سسار بها منذ انطÓق اŸوسسم.
ويظهر جليا اأن ا’أندية التي حافظت على طاقمها الفني لفÎة طويلة
“ّكنت من اإعطاء اأرضسية صسلبة لـ»اللعب» وكسسب النقاط على غرار
شسباب قسسنطينة ،مولودية ا÷زائر ،مولودية وهران وبدرجة اأقل ا–اد
العاصسمة ..هذه الفرق تلعب على الفوز باللقب  ‘ ..ح Úاأن ا’أندية
التي غّيرت عدة مرات مدربها الرئيسسي عرفت «موسسما متذبذبا» من
ح -يث ال -ن -ت-ائ-ج وت-ل-عب ع-ل-ى ت-ف-ادي السس-ق-وط ،وا’أم-ث-ل-ة ب-ارزة ‘ ه-ذا
اÛال ح‚ Úد ك- -ل م- -ن دف -اع ت -اج -ن -انت ،ا–اد ال -ب -ل -ي -دة ،شس -ب -ي -ب -ة
القبائل ...فالعمل اŸنهجي ومنح الثقة للتقني Úهو السسبيل ا’أمثل
’نتظار نتائج اأفضسل ،حيث اأن الÓعبÁ ’ Úكنهم التاأقلم ‘ كل شسهر
تقريبا على طريقة –ضس Òولعب اŸقابÓت Ãنهجية مغايرة.
وبالتا‹ ،فاإن اŸيدان اأظهر اأن كرة القدم ‘ اŸسستوى العا‹ تتطلّب

رضضا ماتام :

« قائمة ماجر»
مدروسسة
ومتوازنة
تخطيطا دقيقا من كل النواحي ..بداية بوضسع الوسسائل اŸادية التي
تعطي ا’سستقرار اŸعنوي للنادي ..والبحث عن ا’إطارات الفنية التي
باإمكانه تنفيذ مشسروع متوسسط اŸدى على ا’أقل من اأجل الوصسول اإ¤
اأهداف دقيقة.
لكن ،لÓأسسف الشسديد اأندية قليلة ‘ بطولتنا تفكر بهذا اŸنطق ،ا’أمر
الذي يوؤثر على مردود الÓعب Úونتائج الفريق بشسكل كب‡ ..Òا يجعل
اŸسسÒين بعد ذلك يجرون وراء النتائج ا’آنية ويكون اŸدرب «الضسحية
ا’أو »¤بضسرورة ايجاد مدرب اآخر قد ينجح ‘ اإخراج النادي من
«الورطة» ..وقد تتكّرر هذه ا◊الة عدة مرات ‘ موسسم واحد ..
والنتيجة تكون ‘ اأغلب ا’أحيان دون اŸسستوى الذي ينتظره ا÷مهور.
لذلك ،فمن اŸنطقي العمل وفق اسسÎاتيجية واضسحة “تد لفÎة معينة
وعدم النظر مباشسرة ‘ الفوز باللقب’ ،أن تكوين فريق قوي Áر عÈ
مراحل حسسب اأغلب التقني Úالذين يكررون ذلك ‘ كل مناسسبة.
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إŸنتخب إلوطني ينطلق إ’ثن– ‘ Úضض Òمقابلتي تنزإنيا وإيرإن

ماجر يجّدد الثقة ‘ الÓعب ÚاÙلي.. Ú
وانتظار مفاجآات ‘ التشضكيلة اأ’سضاسضية
حامد حمور
و–ّدثت بعضس التحاليل على وجود مفاجأات ‘
التشصكيلة اıتارة من طرف الناخب الوطني،
‘ ال- - - -وقت ال- - - -ذي ي - - -رى أاغ - - -لب اıتصص Úو
اŸتابع Úللشصأان الكروي ا÷زائري أان الطاقم
ال -ف -ن-ي يسص Òضص-م-ن اÿط-ة ال-ت-ي رسص-م-ه-ا ،وه-و
إاعادة الÓعب اÙلي ا ¤الواجهة ،واسصتدعاء
أاحسصن الÓعب Úا÷زائري Úالذين ينشصطون ‘
البطولت اÿارجية.
وب -ال -ت -ا‹ ،ف -إان اŸت -اب -ع -ة اŸسص-ت-م-رة ÿط-وات
الÓ- -ع- -ب ÚاÙل- -ي ‘ Úأان- -دي -ت -ه -م ،ا ¤ج -انب
الÎبصص -ات ال-دوري-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ام م-اج-ر م-ع
ه -ؤولء ال Ó-ع -ب Úأاع -ط -ت -ه ن-ظ-رة واضص-ح-ة ع-ل-ى
امكانياتهم من أاجل العتماد عليهم ‘ تربصصات
ومقابÓت الفريق الوطني.

إعت Èمهاجم وفاق سضطيف ،مرإد بن عياد،
‘ حوإر خاصص ÷ريدة «إلشضعب» إلقائمة
إل -ت -ي إن -ت -ق -اه -ا إل -ط -اق -م إل-ف-ن-ي ع-ل-ى رأإسص
إلعارضضة إلفنية للفريق إلوطني مقبولة،
’ن إŸدرب م -اج -ر ومسض -اع -دي -ه ع-ل-ى رأإسص
أ
إلفريق أإدرى Ãن هو جاهز لتمثيل إلفريق
‘ إلفÎة إ◊الية ،أإكد أإن إŸباريات إلودية
ج-د م-ه-م-ة م-ن أإج-ل إل-وق-وف ع-ل-ى مسض-توى
’خ-ط-اء إل-تكتيكية،
إلÓ-ع-ب Úوتصض-ح-ي-ح إ أ
كشضف ‘ ذإت إلسضياق أإنه سضيوإصضل إلعمل
ب-ك-ل ج-دي-ة م-ن إج-ل إل-ع-ودة ل-لمنتخب من
ج- -دي- -د ،ك- -م- -ا ت -ط -رق إ ¤إŸوإج -ه -ة إل -ت -ي
ت -ن -ت -ظ -ره رف -ق -ة إل -وف -اق ضض -م -ن إŸن -افسض -ة
’ن- -ه- -ا ،وإصض -ف -ا إي -اه -اÃ ،ب -ارإة
إل- -ق- -اري- -ة ،أ
إŸوسضم.
حاورته :نبيلة بوقرين

شضاوشضي ‘ ا◊راسضة
ومبو◊ي خارج ا◊سضابات

الواجهة ،خاصصة وان التشصكيلة الوطنية عانت
كثÒا ‘ عدم وجود لعب Úقادرين على تأامÚ
وسصط الدفاع.

–ضض Òنعما Êوبلكا’م...

و‘ –ليل للتعداد اŸوجود حاليا ،فؤون عملية
«التنقيب» قد تأاتي بنتائج معتÈة بوجود لعب
شصباب بلوزداد نعما Êالذي Áلك اŸواصصفات
ال -ت -ي Œع -ل -ه ‘ اŸسص-ت-وى ،وق-د ي-ك-ون الÓ-عب
ضصمن الختيارات األو ‘ ¤مباراة تنزانيا.
وبالنسصبة لتشصكيل الدفاع ‘ اŸوعدين القادمÚ
قد يلجأا ماجر ا ¤خط مسصطح بوجود كل من
ب -ن م -وسص -ى وف -رح -ات ع -ل-ى ال-رواق .. Úب-ي-ن-م-ا
ي -تشص -ك -ل خ -ط ال -وسص -ط م-ن ب-ن ط-الب ،ت-اي-دار،
براهيمي ،سصودا .. Êوالهجوم يتشصكل من ﬁرز

وبو‚اح.
ف -األم -ور سص -ت -تضص-ح أاك ‘ Ìال-ه-ج-وم خÓ-ل أاي-ام
الÎبصس ب- -ح- -ك -م أان سص -ل -ي -م -ا Êال -ذي ع -ان م -ن
اإلصصابة لفÎة طويلة –ّول يوم أاول أامسس ا¤
اسصبانيا مع ناديه نيوكاسصل للتدريبات ا÷ماعية
وأاشصار مدربه بينيتيز أان الÓعب يحتاج Ÿتابعة
من طرف اÙضصر البد .. Êولذلك ،فإان مسصأالة
إاشصراكه ‘ اŸقابلت Úتعود لتحليل الطاقم الفني
الوطني خÓل تدريبات «اÿضصر» ..وقد يصصل ‘
ل- -ي- -اق- -ة أاحسص- -ن خÓ- -ل اŸب -اراة ال -ث -ان -ي -ة أام -ام
اŸنتخب اليرا ‘ Êالـ  27مارسس.

فرصضة كبÒة لبو‚اح

وع -دم ج -اه -زي -ة سص -ل -ي -م-ا Êق-د ت-ف-ت-ح ال-ط-ري-ق
لبو‚اح الذي عاد بقوة ‘ نادي السصد القطري

بفعاليته الكبÒة ،ودخوله كأاسصاسصي قد تعطيه
الثقة أاك Ìلتقد Ëاألفضصل مقارنة Ãشصاركاته
اŸاضصية كبديل و ⁄يعرف نفسس النجاح الذي
يجده ‘ النادي.
وقد يجد بو‚اح «اŸسصاعدة» الكبÒة من ﬁرز
وبراهيمي اللذن Áران بفÎة جيدة ‘ ليسصÎ
وبورتو ،وسصتكون هذه ا◊الة مواتية Ÿوعدي
الفريق الوطني.
وبالرغم من وجود هذه الحتمالت ،فإان ماجر
ق -د ت -ك -ون ل -ه ن -ظ -رة ﬂال -ف -ة ‘ أام-ور اخ-ت-ي-ار
الÓعب ‘ ÚاŸقابلت Úالوديت Úمن أاجل إاعطاء
الفرصصة لÓعب Úأاخرين موجودين ‘ القائمة
التي حددها  ..فما عدا حارسس اŸرمى الذي
اسصتقر على شصاوشصي كون بناء أاي فريق يرتكز

حوحو لـ«إلشضعب»

«عدم اسضتدعاء مبو◊ي غ Òمنطقي »
إب -دى إل Ó-عب إلسض -اب -ق وإŸدرب سض -م Òح -وح-و ‘ ح-وإر لـ»إلشض-عب» إسض-ت-غ-رإب-ه م-ن
إلقائمة إلتي أإعلن عنها إŸدرب إلوطني رإبح ماجر –سضبا Ÿوإجهتي تنزإنيا وإيرإن
إلوديت Úمؤوكدإ إنه يتمنى إن يكون ﬂطئا.
حاوره :عمار حميسضي
ا“نى ان اكون ﬂطئا ‘ هذا وينجح ‘
الرهان كجزائري ،لكن كمدرب ولعب سصابق
وي -رى ح -وح -و إن ه -ن -اك م -ع -اي Òغ Òهناك العديد من عÓمات السصتفهام.
م -ن -ط-ق-ي-ة ‘ إخ-ت-ي-ار إلÓ-ع-ب Úإل-ذي-ن م -اه -ي إل -ت -ح -ف -ظ -ات إل -ت -ي سض-ج-ل-ت-ه-ا ‘
سض-ي-ت-وإج-دون ‘ إŸن-ت-خب ،خاصضة فيما إلقائمة؟
ي- -خّصص ب- -عضص إŸن- -اصضب إل- -ت -ي ي -رى إن @@ ‘ حراسصة اŸرمى مث ÓنÓحظ تهميشس
إŸنافسضة فيها غ Òموجودة على غرإر افضص- -ل ح -ارسس ج -زائ -ري حسصب راي -ي وه -و
مبو◊ي الذي يتأالق مع فريقه ا÷ديد ‘
حرإسضة إŸرمى.
«إلشض- -عب» :م- -اه- -ي ق- -رإءتك ل- -ق- -ائ -م -ة ال-دوري السص-ع-ودي وم-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة هو
أافضص -ل م -ن شص -اوشص -ي و ح -ت -ى م -ن م-وسص-اوي
إلÓعب Úإلتي إسضتدعاها ماجر؟
ح- -وح -و :ه- -ن- -اك ال- -ع- -دي- -د م- -ن ع Ó-م -ات الواضصح ان ماجر متحمسس كثÒا للحارسس
السصتفهام حول هذه القائمة خاصصة انها ل شصاوشصي لهذا يفضصل تفادي اسصتدعاء حارسس
ت -ع -كسس ف -ك -ر اŸدرب ف-ع-ن-دم-ا ت-رى ق-ائ-م-ة ي -ك-ون م-ن-افسس ح-ق-ي-ق-ي ل-ه ع-كسس م-وسص-اوي
الÓعب Úل تفهم خطة عمل اŸدرب الوطني وب- -درج- -ة اق- -ل صص- -ا◊ي وه- -و م -ا ي -ؤوك -د ان
هل هي دفاعية ام هجومية وماذا يريد هل شص -اوشص-ي سص-ي-ك-ون ا◊ارسس األسص-اسص-ي خÓ-ل
يريد العمل على اŸدى الطويل او اŸتوسصط السص -ن -وات اŸق-ب-ل-ة ‘ اŸن-ت-خب ام-ا عÓ-م-ة
او القصص ،Òل ادري صصراحة ماهي اŸعاي Òالسصتفهام الكÈى فهي ‘ الدفاع التي ل
ال- -ت -ي ع -ل -ى اسص -اسص -ه -ا ” اسص -ت -دع -اء ب -عضس يوجد فيها مدافع اÁن او ايسصر ،علما ان
السصماء التي اكل عليها الدهر وشصرب ‘ ،ماندي حاليا ينشصط كمدافع ﬁوري وبن
ح Úي -ت -م ت -ه -م -يشس ع -ن -اصص -ر اخ -رى ت-ت-م-ت-ع موسصى الذي نفرضس انه يشصغل هذا اŸنصصب
بامكانيات فنية وتقنية كبÒة لكنها – ⁄ظ ي-ل-عب ك-ج-ن-اح ايسص-ر ألن اŸع-اي Òا◊ق-ي-ق-ي-ة
بفرصصتها ◊د اآلن ،وهو ما يفسصر التخبط ت -ق -ول ان ال -ق -ائ -م -ة ي -جب ان ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
الذي يتواجد فيها مدرب اŸنتخب رغم انني مدافعان على ا÷هة اليمنى ومثلهما على

ا÷هة اليسصرى واربع لعب ‘ ÚاÙور ،لكن
‘ ق- -ائ- -م- -ة م- -اج- -ر ه -ن -اك سصت لع -ب‘ Ú
اÙور وبن موسصى وهنا التسصاؤول من سصيلعب
على ا÷هة اليمنى ان فرضصنا انه ماندي ‘
ح- -ال اصص -يب م -ن سص -ي -ع -وضص -ه ون -فسس األم -ر
ينطبق على بن موسصى الذي سصيشصارك ‘
ا÷هة اليسصرى ‘ حال أاصصيب من سصيعوضصه
وهنا ا–دث عن غياب مدافع اÁن تقليدي
ونفسس األمر ينطبق على ا÷هة اليسصرى دون
نسص-ي-ان اسص-ت-دع-اء ب-ل-ك-الم ال-ذي ي-ت-واج-د ‘
وضصعية صصعبة من الناحية الفنية البدنية
وال- -ت- -ح- -ف- -ظ اŸوج -ود ‘ ال -وسص -ط ي -ت -ع ّ-ل -ق
ب -اسص -ت -دع -اء ت -اي -در ال -ن -اشص -ط ‘ ال -ب -ط -ول-ة
األم- -ري- -ك -ي -ة وب -وخ -نشص -وشس ال -ذي ي -ت -واج -د
كاحتياطي ‘ شصبيبة القبائل وتهميشس لعب

مثل بن غيث ودراوي وحتى حدوشس اŸتأالق
مع الوفاق.
‘ إل-ه-ج-وم ه-ن-اك م-ن-افسض-ة كبÒة من
’حق بالفرصضة حسضب رأإيك؟
إ أ
@@ اعتقد ان بو‚اح وعبيد ‘ رواق جيد
وامام فرصصة ذهبية من اجل فرضس نفسصيهما
‘ اŸن- -ت- -خب ‘ ظّ- -ل اصص- -اب- -ة سص- -ل- -ي- -م- -اÊ
وسص-ودا ،Êوب-ال-ت-ا‹ ال-ف-رصص-ة م-وات-ي-ة خاصصة
امام بو‚اح من اجل تثبيت اقدامه خاصصة
انه  ⁄يسصتفد من الفرصس التي اتيحت له ‘
السص- -اب- -ق ،ل- -ك -ن اآلن الم -ور ت -غÒت ‘ ظ -ل
تواجد جهاز فني ﬁلي ول عذر أامامه من
اج -ل ال-ت-أال-ق وت-أاك-ي-د أاح-ق-ي-ت-ه ب-ال-ت-واج-د م-ع
اŸنتخب كأاسصاسصي ونفسس المر ينطبق على
عبيد رغم تراجع مسصتواه ‘ اآلونة األخÒة
لكن كهداف البطولة من حقه التواجد ‘
اŸنتخب وما عليه ال العمل من اجل كسصب
مكانة اسصاسصية.
كيف ترى موإجهتي إيرإن وتنزإنيا؟
@@ األهم هو اكتشصاف الÓعب Úو‘ ظل
ال -عشص -وائ -ي -ة ‘ الخ -ت -ي -ار اع-ت-ق-د ان ه-اتÚ
اŸواجهت Úلن تعودا بالفائدة على اŸنتخب،
وهو المر الذي ل ا“ناه خاصصة اننا ضصيعنا
العديد من الفرصس من اجل إاعادة اŸنتخب
ا ¤السص- -ك -ة م -ن ج -دي -د ول أا“ن -ى تضص -ي -ي -ع
اŸزيد من الوقت.

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

زمــــــــان...

مرإد بن عياد لـ «إلشضعب»:

على اختيار ا◊ارسس األول لعطاء أارضصية صصلبة
للدفاع ،فإان اŸناصصب األخرى مفتوحة بنسصبة
كبÒة ،ل سصيما ‘ وسصط اŸيدان أاين قد يدفع
بكل من بن ناصصر وهني أاو صصانع أالعاب شصباب
قسصنطينة بلخ Òوالذي يسصاهم بشصكل كب‘ Ò
ت -ق -د Ëال -ك-رات ال-ث-م-ي-ن-ة ل-ل-ه-داف ع-ب-ي-د ،ه-ذا
األخ Òمن اŸمكن جدا أان يشصارك ‘ احدى
اŸقابلت.Ú
اŸهم أان ماجر يجسصد فع ‘ Óاÿطة التي
لماكن
رسصمها وأاعطى منافسصة كبÒة على ا أ
‘ ال--ف--ري--ق ال--وط-ن-ي ،وال-ع-دي-د م-ن لع-ب-ي
لو ¤يسص--ع--ون ÷لب
ال---راب---ط--ة اÎÙف--ة ا أ
أان-ظ-ار ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي م-ن خÓ-ل ت-ط-وي-ر
مسصتواهم باسصتمرار.

ترتيب إلفيفا

اŸنتخب الوطني
يحافظ على اŸركز 60
حافظ اŸنتخب الوطني لكرة القدم على اŸركز الـ 60
عاŸيا ‘ التصصنيف الشصهري للمنتخبات اÿاصس بشصهر
مارسس والصصادر يوم اÿميسس عن ال–اد الدو‹ للعبة
(فيفا) .باعتماده على مقابلت Úوديت Úفقط جرت ‘
ه -ذه ال -فÎة ⁄ ،ي -ع -رف ت -رت -يب ال -ف -ي -ف-ا اÿاصس ب-ال-فÎة
اŸم -ت-دة م-ن  15ف -ي-ف-ري ا 15 ¤م-ارسس ت-غ-يÒات ك-بÒة
بالنسصبة ÷ل اŸنتخبات اŸصصنفة .زيادة على السصتقرار
‘ التصصنيف العاŸي ،احتفظ اŸنتخب الوطني كذلك
Ãرتبته العاشصرة على الصصعيد الفريقي وراء منتخبات كل
من تونسس ‘ اŸركز الـ  23والسصنغال ‘ اŸركز الـ  27و
جمهورية الكونغو الدÁقراطية ‘ اŸرتبة الـ  39واŸغرب
‘ اŸركز الـ  42ومصصر ‘ اŸركز الـ  44والكامÒون ‘
اŸركز الـ  51ونيجÒيا ‘ اŸركز الـ  52وغانا ‘ اŸركز الـ
 54وأاخÒا بوركينا فاسصو ‘ اŸركز الـ  .56من بÚ
اŸنتخبات السصابقة الذكر ،سصجل منتخب مصصر تراجعا
Ãرتبة واحدة فيما سصجل منتخب بوركينا فاسصو تقدما
Ãرت -ب -ة واح -دة .واح -ت -ل م-ن-افسص-ا اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ‘
اŸقابلت Úالوديت ÚاŸقبلت( Úتانزانيا يوم  22مارسس
با÷زائر و ايران يوم  27مارسس بالنمسصا) على التوا‹
اŸركزين الـ  146و الـ  ‘ .33صصدارة الÎتيب العاŸيو ل
لŸا Êيحتكر اŸقدمة Ãجموع 1609
يزال اŸنتخب ا أ
نقطةو أامام منتخبات الÈازيل ( 1489نقطة) والÈتغال
لرجنت 1359( Úنقطة).
( 1360نقطة) ثم ا أ
سصيصصدر التصصنيف اŸقبل ل–Óاد الدو‹ يوم  12أافريل
.2018

«إلشضعب» :ما رأإيك ‘ إلقائمة إلتي إنتقاها
ماجر؟
« م- -رإد ب -ن ع -ي -اد» :ال -ط-اق-م ال-ف-ن-ي ع-ل-ى رأاسس
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ب -ق -ي -ادة راب -ح م -اج-ر ل-ه ك-ل
الصصÓحيات ‘ إانتقاء قائمة الÓعب Úا÷اهزين
ل-ت-ق-د Ëاألفضص-ل ل-ل-م-ج-م-وع-ة خÓ-ل اŸواج-ه-ات
القادمة ،ألنه أادرى Ãن هو جاهز لتمثيل الفريق
‘ الفÎة ا◊الية واألجمل ما ‘ القائمة تواجد
لعب Úينشصطون ‘ البطولة الوطنية ،وهذا ما
يعني أان الباب مفتوح أامام ا÷ميع ول يوجد أاي
ف- -رق ب Úال -ع -ن -اصص -ر ال -ت -ي ت -ل -عب ‘ ا÷زائ -ر أاو
اŸغÎب Úخاصصة أان الطاقم الفني حزائري ما
أاعطى دافعا أاك.È
ه -ل ن -ف -ه -م م -ن ك Ó-مك أإن إل Ó-عب إل -ذي
ينشضط ‘ إلبطولة نال مكانته ‘ إŸنتخب؟
لدينا لعب Úأاقوياء ولهم مسصتوى عالٍ أافضصل من
بعضس األسصماء التي تنشصط ‘ اÿارج ولكنها ⁄
تÈز وهي تنتظر الفرصصة اŸناسصبة ولهذا فإان
اŸواجهات الودية جد مهمة حتى تتمكن العناصصر
من إابراز كل ما لديها فوق اŸسصتطيل األخضصر،
وب-إام-ك-ان-ه-ا أاخ-ذ م-ك-ان-ة أاسص-اسص-ي-ة وإاقناع اŸدرب
مثلما حدث ‘ عدة مرات ،ومن جهة أاخرى فإان
شصبح اإلصصابات يطارد الÓعب Úبصصفة دائمة ما
يعني أان الطاقم الفني سصيعتمد على أاسصماء أاخرى
إاذا إاضصطره األمر والعناصصر التي تلعب ‘ البطولة

يا زمان
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نور الدين قريشضي ..

«علينا إاحÎام خيارات الطاقم الفني»

حملت قائمة إŸنتخب إلوطني إلتي قدمها رإبح ماجر إلعديد إلنقاط إلتي تؤوكد إ’سضÎإتيجية إلتي –ّدث عنها إلناخب إلوطني منذ توليه إŸهمة ،حيث يعطي إلفرصضة لÓعب إÙلي بشضكل أإك ، Èوهذإ –سضبا للمقابلتÚ
إلوديت Úأإمام كل من تنزإنيا وإيرإن يومي  22و  27مارسص إ÷اري على إلتوإ‹.

ويظهر أان منصصب حراسصة اŸرمى يتشصكل من
ال- -ثÓ- -ث -ي ال -ذي أاك -د وج -وده ‘ اŸدة األخÒة،
وسص-ي-ع-ت-م-د ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ع-ل-ى ا◊ارسس األول
فوزي شصاوشصي الذي اسصتعاد قوته مع اŸولودية
العاصصمية ويسصاهم بشصكل كب ‘ Òالنتائج الباهرة
التي يسصجلها العميد  ..ومن اŸنطقي أان يكون
ا◊ارسس األسص - -اسص - -ي لـ»اÿضص - -ر» ،خ- -اصص- -ة وان
م -ع -ن -وي -ات-ه ارت-ف-عت أاك Ìم-ن خÓ-ل ع-ودت-ه ا¤
الفريق الوطني.
والع -ت -م -اد ع -ل -ى شص -اوشص-ي ج-ع-لت م-ب-و◊ي ‘
الوقت ا◊ا‹ بعيدا عن خيارات الطاقم الفني،
وه -ذا ب -ال -رغ -م م -ن اŸسص-ت-وي-ات ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا
ا◊ارسس السص - -اب - -ق لـ «اÿضص - -ر» ‘ ال - -ب- -ط- -ول- -ة
السصعودية ،أاين اسصتعاد إامكانياته بشصكل كب.Ò
ك -م -ا أان اسص -ت -دع -اء ك -ل م-ن صص-ا◊ي وم-وسص-اوي
ي -دخ -ل ‘ ب -اب –ضص Òح -ارسس اŸسص -ت -ق -ب-ل ‘
صصفوف الفريق الوطني ،ألن ك Óا◊ارسص Úأاثبتا
قدراتهما ،ومن اŸنطقي وجودهما ‘ التعداد.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ي -ع -م-ل ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ع-ل-ى
«اسصتعادة» بلكا ⁄الذي مّر بفÎة صصعبة قبل أان
يعود لشصبيبة القبائل ،األمر الذي جعل عودته ا¤
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي Ãث-اب-ة تشص-ج-ي-ع ك-ب Òل-ه-ذا
الÓعب الذي قد يصصل ا ¤مسصتوى Îﬁم ‘
موعد كأاسس افريقيا  ،2019وتواجده حاليا ‘
ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي ي -دع-م-ه م-ع-ن-وي-ا ل-ل-ع-ودة ا¤

السصبت  17مارسس  2018م الموافق لـ  29جمادى الثانية  1439هـ العدد 17594

«قلعة» دفاع «إÿضضر»
بقلم :حامد حمور

لها خÈة وŒربة ‘ إافريقيا ما يعني أانها سصتقدم
اإلضصافة ‘ قادم اŸباريات التي تدخل ‘ إاطار
التصصفيات اŸؤوهلة للبطولة األفريقية .2019
م- -ا ه -و ت -ع -ل -ي -قك ع -ل -ى ع -دم إسض -ت -دع -ائك
للفريق ‘ إلÎبصص إŸقبل؟
حاليا أانا أاواصصل العمل مع فريقي وأاهدف إا¤
العودة Ÿسصتواي ا◊قيقي حتى أا“كن من تقدË
اإلضصافة الÓزمة للمنتخب الوطني ألنه مسصؤوولية
ك- -ل لعب ك- -رة ق- -دم ي -ط -م -ح ◊م -ل أال -وان ب -ل -ده
وتشصريفها وأا“نى أان أاوفق ‘ العودة مسصتقبÃ Óا
أانه سصبق ‹ أان شصاركت ‘ تربصس الفريق اÙلي
وأاقنعت الطاقم الفني ‘ تلك الفÎة رغم أانه ”
اإلسصتنجاد بي ‘ آاخر ◊ظة ومن دون شصك أارغب
‘ العودة إا ¤الفريق الوطني من جديد ولكن
ح -ال -ي -ا ع -ل -ي -ن -ا إاحÎام ال Ó-ع-ب ÚاŸوج-ودي-ن ‘
القائمة.
م -اذإ ع -ن م -وإج -ه -ة إل -ع -ودة ضض -م -ن رإب -ط-ة
أإبطال إفريقيا؟
مواجهة العودة من منافسصة رابطة أابطال إافريقيا
ت -ع -ت ÈمصصÒي -ة ألن -ه -ا م -ب -اراة اŸوسص -م Ãا أان -ن -ا
مطالب Úبالتأاهل لدور اÛموعات حتى نتصصالح
مع األنصصار الذي سصاندنا ‘ كل األوقات ،رغم أان
اŸهمة لن تكون سصهلة Ãا أاننا مطالب Úبتحقيق
الفوز ،بعدما إانهزمنا ذهابا بهدف دون مقابل
ول -ك -ن نسص -ت -غ -ل ع -ام -ل-ي األرضس وا÷م-ه-ور ح-ت-ى
ن-ت-دارك ون-ن-ه-ي ال-ل-ق-اء لصص-ا◊ن-ا ون-ح-ق-ق التأاهل
بسصطيف بحول الله ،ألن حظوظنا مازالت قائمة
ألن ا÷ميع يعرف الظروف الصصعبة التي واجهتنا
‘ أادغ- -ال إاف- -ري- -ق -ي -ا سص -واء م -ن ج -انب ا◊رارة،

الرطوبة ،التعب وغÒها من األمور التي كانت
سصببا ‘ إانهزامنا.
كيف هي معنويات إÛموعة بعد إلهزÁة
’–اد؟
أإمام إ إ
 :..حاليا تفك Òكل الÓعب Úمنصصب حول مواجهة
العودة ضصمن منافسصة رابطة األبطال من أاجل
–ق-ي-ق ال-ف-وز ،أام-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ه-زÁة ضص-د إا–اد
العاصصمة صصحيح كانت قاسصية ألننا لعبنا جيدا
وهم فازوا بالنقاط الثÓثة وهذا ما يحدث لنا
منذ فÎة ضصيعنا عدة نقاط ألسصباب بسصيطة سصواء
م -ن األخ -ط -اء ال -ت-ح-ك-ي-م-ي-ة ‘ ب-عضس األح-ي-ان أاو
بسصبب تضصييعنا لفرصس التسصجيل ‘ بعضس اŸرات
ولهذا وضصعنا مباراة اإل–اد جانبا ونحن اآلن
نفكر ‘ الفوز ضصد نادي أاداونا سصتار الغا Êحتى
ن-واصص-ل مشص-وارن-ا ضص-م-ن اŸن-افسص-ة ال-ق-اري-ة ألنها
هدفنا ‘ اŸوسصم ا◊ا‹.
ن -ف -ه -م م -ن ك Ó-مك أإن -ك-م ت-ري-دون ت-ك-رإر
موسضم 2014؟
حاليا نطمح للمرور إا ¤دور اÛموعات من
اŸنافسصة القارية وبعدها سصيكون كÓم آاخر حيث
سصنسص ÒاŸباريات الواحدة تلوى األخرى ،وŸا ل
نكرر اإل‚از الذي حققه الوفاق سصنة  2014ونفوز
ب -ال -ل -قب ألن-ه ل ي-وج-د مسص-ت-ح-ي-ل ‘ ك-رة ال-ق-دم،
وال -وف -اق ف -ري-ق ك-ب Òول-ه سص-م-ع-ت-ه ع-ل-ى الصص-ع-ي-د
القاري وكل األندية –سصب لنا وتخشصى من اللعب
ضصدنا ،وهذا عامل مهم سصنسصتغله لصصا◊نا من
أاجل الضصغط يوم األحد ،حتى نحقق الفوز ألننا
‰لك عزÁة وإارادة قوية ‘ العودة إا ¤الواجهة،
خÓل اŸوسصم ا◊ا‹.

رضضا ماتام لـ «إلشضعب»:

دعوة بلكا’م تؤوكد
بأان الÓعب يدخل
ضضمن ﬂططـ ـ ـ ـات
الطـ ـ ـاقم الفنـ ـي

« قائمة ماجر» مدروسضة ومتوازنة
ب-ع-د إعÓ-ن إل-ن-اخب إل-وط-ن-ي «رإب-ح م-اج-ر» ع-ن ق-ائ-م-ة إلـ ’ 24ع-ب-ا إŸع-ني ÚبÎبصص
’ث-ن ÚإŸق-ب-لÃ ،رك-ز –ضض ÒإŸن-ت-خ-ب-ات إلوطنية
إŸن-ت-خب إل-وط-ن-ي إل-ذي ي-ن-ط-ل-ق ،إ إ
بسضيدي موسضى ،إتصضلنا بالÓعب إلدو‹ إلسضابق «رضضا ماتام» إلذي أإبدى لنا عن رأإيه
بصضرإحته إŸعهودة ‘ ،هذإ إ◊وإر :
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
ب -ن-اء م-ن-ت-خب ت-ن-افسص-ي ي-دخ-ل ب-ه ال-تصص-ف-ي-ات
اŸؤوهلة لكأاسس أا· إافريقيا لكرة القدم بقوة
«إلشضعب» :أإو’ ما رأإيك ‘ قائمة إلـ  24ويدافع كذلك عن حظوظه للذهاب بعيدا ‘
’ع-ب-ا إل-ت-ي إسض-ت-دع-اه-ا إلناخب إلوطني اŸنافسصة القارية وتشصريف األلوان الوطنية،
وهو ما قد يسصمح له مسصتقب Óمن إامضصاء عقد
«رإبح ماجر» للÎبصص إŸقبل ؟
رضضا ماتام :القائمة التي اسصتدعاها الناخب جديد مع اÿضصر بأاهداف جديدة.
الوطني للÎبصس اŸقبل هي القائمة التي كان وما رأإيك ‘ إسضتدعاء «بلكا’م» إلعائد
ي -ت -ح -دث ع -ن-ه-ا «م-اج-ر» ق-ب-ل ت-ع-ي-ي-ن-ه م-درب-ا إ ¤إŸنافسضة بعودته إ ¤شضبيبة إلقبائل
ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ،ح-يث لح-ظ-ن-ا ب-أانه أاعاد ‘ إÒŸكاتو إلشضتوي ؟
الثقة ‘ الÓعب اÙلي اŸهمشس منذ رحيل لنكن صصرحاء وواقعي« ،Úبلكالم» لعب كبÒ
الناخب الوطني األسصبق «وحيد هاليلوزيتشس» وق -دم ال -ك -ث Òل -ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي وه-و لعب
من على رأاسس العارضصة الفنية للخضصر ،حيث م -ون -دي -ا‹ ،ل -ك -ن -ه م -ن-ذ م-دة وه-و غ-ائب ع-ن
اسص -ت -دع -ى ب -عضس األسص -م -اء ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-ت-ي اŸنافسصة وحتى منذ عودته إا ¤شصبيبة القبائل
تسصتحق أان تكون ‘ اŸنتخب خصصوصصا أانها لعب مباراة واحدة أاسصاسصية ضصد فريق إا–اد
أاظ -ه -رت ع -ل -و ك -ع -ب -ه -ا ‘ ال -ب -ط -ول-ة ،ك-م-ا أان ا◊راشس و‘ اللقاء األول ضصد إا–اد بلعباسس
غالبيتهم Áلك اÈÿة القارية ولعبو إا–اد لعب شصوطا وحيدا ،قبل أايام كان «ماجر» قد
ال-ع-اصص-م-ة وم-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر وشص-باب بلوزداد اسصتدعاه إا ¤تربصس اŸنتخب اÙلي وتكلم
ح -ال -ي -ا ي -خ -وضص -ون اŸن -افسص -ات ال -ق -اري -ة م-ع الكثÒون عن ذلك وهذه اŸرة هو مع اŸنتخب
أانديتهم ،كل هذا دون أان يفقد اŸنتخب هويته األول ،أانا جد مندهشس بهذه الدعوة.
وق -ام ك -ذلك ب -اسص -ت -دع-اء خÒة األسص-م-اء ال-ت-ي إلناخب إلوطني يحضضر لتصضفيات كأاسص
ت-نشص-ط ‘ ال-ب-ط-ولت األوروب-ي-ة ،أاع-ت-ق-د ب-أان-ه أإ· إف-ري-ق-ي-ا ،ورÃا إسض-ت-دعى «بلكا’م»
على العموم القائمة التي اسصتدعاها «ماجر» ل- -ت- -ك- -وي- -ن ن- -وإة إÛم -وع -ة إل -ت -ي ك -نت
تتحدث عنها منذ قليل؟
وطاقمه مدروسصة ومتوازنة.
إÓŸحظ ‘ هذه إلقائمة غياب إ◊ارسص بطبيعة ا◊ال« ،بلكالم» اسصتدعاءه هو للعمل
«م- -ب -و◊ي» وإŸه -اج -م «ف -غ -و‹» إل -ذي -ن معه على اŸدى البعيد إلعادة تأاهيله Ÿا هو
يؤودون ‘ مسضتويات رإقية مع أإنديتهم ،قادم ‘ األشصهر اŸقبلة وهو يقوم بتحضصÒه
ل- -ي- -ك- -ون ج -اه -زا ‘ ال -وقت اŸن -اسصب ،وه -ذا
ما تعليقك؟
أاعتقد أان ا◊ارسس «رايسس الوهاب مبو◊ي» السص -ت-دع-اء ي-ؤوك-د ب-أان لعب شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل
واŸه -اج -م «سص -ف -ي -ان ف -غ -و‹» ذه -ب -ا ضص -ح -ي-ة ي-دخ-ل ضص-م-ن ﬂط-ط-ات-ه اŸسص-ت-ق-بلية ونهجه
التصصريحات التي أادلوا بها من قبل ع Èوسصائل ال- -ت -ك -ت -ي -ك -ي ،خصص -وصص -ا أان -ه لعب م -ر ع -ل -ى
اإلع Ó- -م ،و»م- -اج- -ر» ب- -ه- -ذه اÿط- -وة أاراد أان اŸنتخب وأابان عن إامكانيات كبÒة وكان من
Óط-ق-م الفنية
يحافظ على اÛموعة ،وهذا األمر طبيعي ب Úا◊ل-ول ال-دف-اع-ي-ة ال-ق-وي-ة ل -أ
للغاية من مدرب يبحث عن السصتقرار وعن السصابقة ،وهو لعب Áلك اÈÿة اإلفريقية

نور الدين قريشصي ..طبع مسصÒته الكروية بشصكل كب Òبفضصل ‡ّيزات كبÒة جعلته من
أاحسصن اŸدافع Úالذين مّروا على اŸنتخب الوطني حيث شصارك ‘ مناسصبت ‘ Úكأاسس
العا ⁄باسصبانيا  1982و باŸكسصيك . 1986
سصاهم بإامكانياته الكبÒة ‘ اعطاء قوة كبÒة
ÿط الدفاع  ،كونه يقدم «الصصÓبة « اŸطلوبة
‘ هذه اŸنطقة من اŸلعب ضصمن صصفوف
«اÿضصر « بقامته الطويلة (  92،1م) و قوته
البدنية اŸعتÈة حيث شصّكل ثنائيا بارزا مع
قندوز  ..والكل يتذكر الدور الكب Òالذي لعبه
‘ الفوز التاريخي للمنتخب ا÷زائري على
نظÒه األŸا ‘ Êمونديال اسصبانيا حيث سصمي
« قلعة دفاع اÿضصر « .
قريشصي من مواليد  12أافريل Ã 1954دينة
أاوسصÎيكور شصمال فرنسصا ،بدأا مشصواره الكروي
‘ الفئات الصصغرى بنادي بواسصي وعمره ل
يتجاوز الـ  10سصنوات ‘ عام  .. 1964قبل أان
ينتقل ا ¤نادي ليمورو ‘ عام  ‘ 1971صصنف
األواسصط و –ول ا ¤نادي مانت أاين لعب ‘
صصنف األكابر عام . 1973بعد أان لعب Ÿوسصم واحد ‘ نادي فانسصيان كمÎبصس ‘ عام
 ، 1976أامضصى ‘ السصنة اŸوالية عقده الحÎا‘ األول  ..و سصطع ‚مه ،أاين أاصصبح من
ضصمن أاحسصن اŸدافع ‘ Úالبطولة الفرنسصية و بدأات األندية الكÈى تريد السصتفادة
من خدماته لينتقل ا ¤أاحد أاحسصن األندية ‘ تلك الفÎة ‘ البطولة الفرنسصية نادي
بوردو الذي لعب له موسصم واحد لينتقل ا ¤نادي ليل الذي لعب له  4مواسصم من 1982
ا 1986 ¤مقدما مردودا كبÒا كونه أاصصبح «يسصتخدم « Œربته الكبÒة .
بعد ذلك انتقل ا ¤نادي مارتيني السصويسصري Ÿوسصم واحد ‘ عام  ، 1986لينهي
مشصواره ‘ موسصم  ‘ 1989 – 1988نادي بايو الفرنسصي.
سصّير قريشصي بنجاح كب ÒمسصÒته على مسصتوى األندية و الفريق الوطني بفضصل رؤويته
ا÷يدة و عمله اŸتواصصل حيث كان لعبا أاسصاسصيا ‘ صصفوف «اÿضصر « من  1980ا¤
 1986حيث لعب أاول مباراة دولية له ‘  28ديسصم ‘ 1980 Èمباراة السصودان – ا÷زائر
‘ اطار تصصفيات مونديال اسصبانيا والتي انتهت بالتعادل  . 1 – 1منذ ذلك الوقت اتفق
ا÷ميع على أان اŸنتخب الوطني قد وجد اŸدافع ا◊ر الذي بامكانه اعطاء الصصÓبة
التي يحتاجها ،حيث تطور أاداءه بشصكل كب Òو خاضس مرت Úكأاسس العا ⁄مع الفريق
الوطني ،ا ¤جانب مشصاركته ‘ كأاسس افريقيا  1984بكوت ديفوار.
بعد اعتزاله اللعب –ول نور الدين قريشصي ا ¤عا ⁄التدريب بتجارب ﬂتلفة ،قبل أان
يصصبح مسصاعدا للناخب الوطني وحيد هاليلوزيتشس ‘ الفÎة ما ب 2014 – 2011 Úأاين
سصاهم بشصكل كب ÒبخÈته ‘ العمل الكب Òالذي أاقيم آانذاك والذي سصمح للمنتخب
الوطني –قيق نتائج تاريخية ‘ مونديال الÈازيل بتأاهل «اÿضصر « ا ¤الدور الثاÊ
ألول مرة بعد  4مشصاركات ‘ كأاسس العا. ⁄

وخÈة ‘ اŸنافسصات الكبÒة ،كما أانه ما زال
شصابا وÁكنه تقد ËاŸزيد للمنتخب ،ما عليه
اآلن إال العمل وتقد Ëأافضصل مسصتوياته مع
فريقه ،لكن أاعتقد بأان الوقت ليسس مناسصبا
لسص -ت -دع-ائ-ه ،خصص-وصص-ا أان-ه ل-يسس ج-اه-زا م-ن
الناحية البدنية وفقد الكث Òمن معاŸه على
أارضصية اŸيدان.
«م -اج -ر» ت -ن -اقضص ‘ تصض-ري-ح-ات-ه ،ك-ان
ي-ق-ول ب-أان-ه سض-ي-ق-وم ب-ع-نصض-ر إل-تشضبيب ‘
إŸنتخب ،لكن نشضاهد إلعكسص ‘ قائمته؟
ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي اÙل-ي أاقصص-ي و ⁄ي-ت-أاه-ل
لنهائيات كأاسس أا· إافريقيا لÓعب ÚاÙليÚ
ألن -ه اع -ت -م -د ع -ل -ى ع -نصص -ر ال -تشص -ب -يب وŒاه-ل
أاصصحاب اÈÿة ‘ موعد كان ليكون ‘ اŸتناول
لو ” اسصتدعاء لعب Úيعرفون القارة السصمراء
جيدا وÁلكون اÈÿة لتسصي Òمواجهت Úوالتأاهل
إا ¤النهائيات ،و»ماجر» أاعتقد بأانه فهم الدرسس
م- -ن اÿط -أا ال -ذي وق -ع ف -ي -ه سص -اب -ق -ه اإلسص -ب -اÊ
«ل -وك -اسس أال -ك -اراز» ،وه-و م-ا ج-ع-ل-ه ي-ج-لب خÒة
ال Ó- -ع - -ب Úال - -ذي- -ن Áل- -ك- -ون اÈÿة سص- -واء م- -ع
اŸنتخب أاو مع فرقهم ‘ إافريقيا وسصيخوضس
بهم التصصفيات اŸؤوهلة لكأاسس أا· إافريقيا وبعد
التأاهل قد تكون تغيÒات.

إŸنتخب إلوطني منذ سضنوإت يعا Êعلى
مسضتوى إÿط إلدفاعي ،هل تعتقد بأان
تدعيم إŸنتخب Ãدإفع Úمثل «شضافعي»
و»ب -ن م -وسض -ى» و»ن -ع-م-ا »Êسض-ي-ج-د ف-ي-ه-م
«ماجر» إ◊ل؟
منذ سصنوات لدينا مشصكل ‘ ﬁور الدفاع
وأاظ -ن أان اسص -ت -دع -اء لع -بﬁ Úل-ي Úسص-ي-ق-دم
اإلضص-اف-ة اŸرج-وة م-ن-ه-م ،واسص-ت-دع-اءه-م ك-ما
قلت لك منذ قليل راجع ألنهم يعرفون إافريقيا
وÁل -ك -ون اÈÿة م -ع أان-دي-ت-ه-م ق-اري-ا ،وÁك-ن
للمنتخب الوطني أان يجد ا◊ل ‘ الÓعب
اÙل -ي ،ك -م -ا ك-ان ع-ل-ي-ه ا◊ال م-ع الÓ-ع-بÚ
السصابق.Ú
أإ’ ت-ع-ت-ق-د ب-أان-ه ك-ان ع-ل-ى «ماجر» ترك
«سض- -ل- -ي- -م- -ا »Êي -ن -دم -ج أإك Ìم -ع ’ع -ب -ي
نيوكاسضل خصضوصضا أإنه عائد من إصضابة ؟
«سص-ل-ي-م-ا »Êه-و أافضص-ل م-ه-اج-م ‘ السص-ن-وات
األخÒة بالنسصبة للمنتخب الوطني وقدم الكثÒ
للخضصر ،و‘ مثل هذه الظروف وهذا الوضصع
ال -ذي Áر ب -ه ،ه -ذا السص -ت -دع -اء م-ه-م ل-ه م-ن
الناحية اŸعنوية حتى يتمكن من Œاوز هذه
العقبة ولكي يعود إا ¤مسصتواه.
ت -ربصص إÿضض -ر سض -ت -ت -خ -ل -ل-ه م-وإج-ه-تÚ

ودي- -ت Úأإم- -ام ت- -ن- -زإن- -ي- -ا وب- -ع -ده -ا ضض -د
’ي- -رإ ،Êك- -ي- -ف ت- -رى ه- -ذه
إŸن - -ت - -خب إ إ
إللقاءإت ؟
 : ..نحن لدينا مشصكل ‘ اŸنتخب ألن لدينا
لع - -بÎﬁ ÚفÁ Úل- -ك- -ون م- -ؤوهÓ- -ت ك- -بÒة
وق-ي-م-ت-ه-م ال-ف-ن-ي-ة ل أاح-د Áك-ن أان ي-ن-ت-قدها،
وعندما يحملون القميصس الوطني مردودهم
مع اŸنتخب ليسس ذلك اŸردود الذي يقدمونه
م -ع أان -دي -ت -ه -م ،ي -جب أان ‚د ا◊ل ل -ك -ي -ف -ي -ة
تأاقلمهم ‘ أادغال إافريقيا ،وهناك مشصكل آاخر
‘ اŸنتخب هو أان هناك لعبﬁ Úلي Úل
Áلكون اŸسصتوى الفني والتقني والبد Êمن
أاجل حمل أالوان اŸنتخب الوطني ،وبخصصوصس
لقاء تنزانيا أاعتقد بأاننا اآلن نسصتغل تواريخ
الفيفا جيدا ،منذ قدوم «ماجر» خاضس مباراة
رسص -م-ي-ة واح-دة ضص-د ن-ي-جÒي-ا وت-ع-ادل م-ع-ه-ا،
بعدها فاز أامام إافريقيا الوسصطى وفاز بثÓثية
 ،واآلن سص -ن -واج -ه م -ن -افسص-ا إاف-ري-ق-ي-ا آاخ-ر ه-و
تنزانيا وهذا أامر جيد ،بعدها سصنخوضس لقاء
إاي - - -ران و‘ وقت لح - - -ق الÈت - - -غ - - -ال ،وه- - -ي
مواجهات سصتسصمح لنا لكي نقيسس مسصتوانا مع
م -ن -ت-خ-ب-ات ذات مسص-ت-وى ع-اŸي وه-و م-ا ك-ان
ينقصصنا ‘ السصنوات اŸاضصية ،وثمار العمل
الذي نقوم به تظهر أامام الكبار ،إايران من
أافضص-ل اŸن-ت-خ-ب-ات اآلسص-ي-وي-ة وه-و ب-ط-ل آاسصيا
والÈتغال بطل أاوروبا ويحضصران لكأاسس العا⁄
التي سصنغيب عنها نحن ،وهي اختبارات جيدة
ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-ت-ي ي-ك-ون-ه-ا «م-اجر» للتصصفيات
اŸقبلة ،الÓعب Úا÷زائري Úعندما يواجهون
اŸنتخبات الكبÒة يؤودون مباريات كبÒة ،و‘
اللقاء األخ Òضصد أاŸانيا أامتعونا ،ولكن أاريد
أان أاضصيف شصيء.
تفضضل.
صص -ح -ي -ح أان سص -ي -اسص -ة ال -ف -اف ت -غÒت واآلن
أاصصبحنا نسصتغل تواريخ الفيفا ونلعب مباريات
ودية Îﬁمة ،لكن أافضصل لو مسصتقب Óان تلعب
ا÷زائر ‘ أادغال إافريقيا مبارياتها الودية ،
حيث كنت مع ماجر ‘ تلك النظرة عندما
قال ذلك قبل أان يصصبح على رأاسس « اÿضصر «،
وم -ن األفضص -ل أان ن-ل-عب ضص-د م-ن-ت-خ-ب-ات ع-ل-ى
األق- -ل ه -ن -ا ‘ ا÷وار ع -ل -ى غ -رار السص -ن -غ -ال
وموريتانيا وغÒها من اŸنتخبات.
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دور الـ  16لرابطة أابطال إافريقيا (إاياب)
مولودية ا÷زائر  -مونتاين اوف فاير النيجÒي على السصاعة 19.٠٠

«إلعميد» يسضعى لتحقيق فوز عريضص للتأاهل بجدإرة وإسضتحقاق

يواجه ،اليوم ،مولودية ا÷زائر نظÒه
م -ون -ت-اي-ن اوف ف-اي-ر ال-ن-ي-جÒي ‘ اي-اب
دور الـ  16لرابطة البطال وعينه على
–قيق انتصصار مريح يضصمن له التأاهل
ا ¤ال- -دور اŸق- -ب- -ل ل- -ت- -ع- -ويضس خسص- -ارة
ال- -ذه- -اب ال -ت -ي ك -انت ب -ه -دف Úل -ه -دف
لصصالح الفريق النيجÒي.
عمار حميسصي
سض -ي -ك -ون م -ول -ودي-ة أ÷زأئ-ر م-رة أخ-رى أم-ام
فرصضة ’سضتعرأضس عضضÓته أمام أنصضاره من

خÓل ألفوز على مونتاين أوف فاير ألنيجÒي
‘ إأياب دور ألـ  16لرأبطة أ’بطال وتعويضس
خسضارة ألذهاب.
من أŸنتظر أن تكون مأامورية ألفريق سضهلة
على غرأر أŸوأجهات ألسضابقة ألتي ضضرب
فيها بقوة على غرأر ألفوز ألكب Òعلى أوتوهو
ألكونغو‹ و شضباب قسضنطينة و مولودية وهرأن
أصضبح ملعب  5جويلية يث« Òرعب» أŸنافسضÚ
ألذين يجدون صضعوبة كبÒة ‘ مسضايرة ألنسضق
ألذي يفرضضه زمÓء أŸتأالق درأرجة وهو ما
يجعل أŸأامورية صضعبة للفريق ألنيجÒي من
أجل أ◊فاظ على حظوظه ‘ ألتأاهل .حضضر

أل- -ف -ري -ق ج -ي -دأ ل -ه -ذه أŸوأج -ه -ة ح -يث ق -ام
أŸدرب كازو Êبتجهيز عناصضره ليكونوأ ‘
أŸوعد من أجل –قيق ألفوز ألذي يسضمح
ل -ل -ف -ري -ق ب -ال -ت -أاه-ل أ ¤أل-دور أŸق-ب-ل ،ح-يث
ط -ال -ب -ه -م ب-تسض-ج-ي-ل أك Ìم-ن ه-دف م-ن أج-ل
تفادي أŸفاجآات.
مسضتوى ألفريق ألذي –سضن كثÒأ جعل ألكثÒ
ي -ج -زم أن أŸول -ودي -ة ه -و أفضض -ل ف -ري-ق م-ن-ذ
أن -طÓ-ق م-رح-ل-ة أل-ع-ودة ‘ أل-ب-ط-ول-ة ب-ع-د أن
حقق عدة نتائج أيجابية رغم أÿسضارة ‘
أŸدي -ة أم -ام أ’وŸب -ي أÙل -ي أل -ت -ي ت -ب -ق-ى
ألنقطة ألسضودأء ‘ مشضوأر زمÓء حشضود ‘
مرحلة أ’ياب.
من ألناحية ألفنية من أŸنتظر أن لن تكون
هناك تغيÒأت كثÒة على ألتشضكيلة أأ’سضاسضية
حيث ينتظر أن يقحم كازو Êجميع ألعناصضر
أل - -ت- -ي شض- -اركت ‘ أŸوأج- -ه- -ة أأ’خÒة أم- -ام
مولودية وهرأن.
رغم أفضضلية أŸيدأن إأ’ أن كازو Êيريد
أ’ط-م-ئ-ن-ان ع-ل-ى أل-ن-ت-ي-ج-ة ق-بل ألقيام ببعضس
ألتغيÒأت ألتي تكون ‘ ألغالب من أجل منح
ل -ف -رصض -ة ل -ب-عضس ألÓ-ع-ب Úأ÷دد وه-و أ’م-ر
ألذي أصضبح عادة لدى ألتقني ألفرنسضي.
سضتكون أ’نظار موجهة على وجه أÿصضوصس
نحو هجوم ألفريق ألذي تأالق خÓل أŸباريات
أŸاضضية من خÓل تسضجيله لعدة أهدأف وهو
أ’م- -ر أل- -ذي ي- -ري -ده أ’نصض -ار أم -ام أل -ف -ري -ق
أل- -ن- -ي- -جÒي م- -ن أج- -ل أل- -ت- -أاه- -ل ب- -ج- -دأرة و
أسضتحقاق.

لولى «موبيليسس»
الجولة الـ  ٢3للرابطة ا أ

«إلحمرإوة» أإمام فرصضة إفتكاك إلوصضافة وإ’قترإب من إلرإئد

تسصتكمل ،اليوم ،مباريات الجولة الـ ٢3
للرابطة الولى «موبيليسس» حيث يحل
ات -ح -اد بسص -ك -رة ضص -ي -ف -ا ع -ل -ى م -ول-ودي-ة
وه -ران ف -ي -م -ا ي -واج-ه شص-ب-ي-ب-ة السص-اورة
ن-ظ-ي-ره أاول-م-ب-ي ال-م-دي-ة في مواجهتين
سصتعرفان إاثارة كبيرة.
عمار حميسصي
مواجهتان بأاهداف متباينة هو ششعار مواجهتي
ال -ي-وم ح-يث يسش-ع-ى م-ول-ودي-ة وه-ران وشش-ب-ي-ب-ة
السش -اورة ا’ق -ت -راب م -ن ري-ادة ال-ت-رت-يب ف-ي-م-ا
يطمح أاولمبي المدية وإاتحاد بسشكرة في كسشب
نقاط اضشافية لضشمان البقاء  .سشيكون مولودية
وهران أامام فرصشة ذهبية من أاجل تحقيق
ا’ن -تصش -ار ع -ل -ى حسش -اب ات -ح-اد بسشكرة ال-ذي
مازال يصشارع من اجل البقاء و التصشالح مع
ا’نصش-ار ب-ع-د ال-ه-زي-م-ة الكب-ي-رة ام-ام م-ولودية

ال-ج-زائر  .يسش -ع -ى اشش-ب-ال ب-وعكاز لضش-رب
عصش -ف -وري -ن ب -ح-ج-ر واح-د ا’ول ه-و اف-تكاك
المركز الثاني من اتحاد العاصشمة و الثاني
تقليصص الفارق عن الرائد ليصشبح  4نقاط فقط
و بعث الصشراع على اللقب من جديد.
لم يغفر انصشار مولودية وهران الهزيمة الكبيرة
ل-ل-ف-ري-ق ف-ي ال-ج-ول-ة ال-م-اضش-ي-ة أام-ام م-ول-ودية
الجزائر خاصشة انهم تنقلوا بقوة الى ملعب 5
جويلية لمسشاندة زمÓء الحارسص ناتاشص لكن
وقع الهزيمة كان كبيرا.
سشتزداد ا’مور صشعوبة على الفريق في حال
فششل في تحقيق ا’نتصشار خاصشة ان الوضشعية
مÓئمة لذلك وهو ما جعل ا’نصشار يلتفون من
جديد حول الفريق والÓعبين لتحفيزهم على
التأاهل .سشيكون على اتحاد بسشكرة تحقيق
الفوز ان أاراد انعاشص آاماله في ضشمان البقاء

بالنظر الى الصشراع الكبير في المؤوخرة بين
عدة اندية مازالت وضشعيتها مبهمة مسشتقبلها
في الرابطة ا’ولى لم يتحدد بعد.
ب-ال-م-ق-اب-ل ي-ح-ل أاول-م-ب-ي ال-م-دي-ة ضش-ي-ف-ا ع-ل-ى
ششبيبة السشاورة وعينه على العودة بنقطة على
ا’ق -ل م -ن أاج -ل ت-ع-زي-ز ح-ظ-وظ-ه ف-ي ضش-م-ان
ال-ب-ق-اء وه-ي ال-م-أام-وري-ة ال-ت-ي ل-ن تكون سش-ه-لة
بالنظر الى قوة المنافسص على أارضشه.
من جهته ،سشيكون ششبيبة السشاورة أامام فرصشة
ت -ح -ق -ي -ق ال-ف-وز و ت-ع-زي-ز ح-ظ-وظ-ه ف-ي ان-ه-اء
ال -م -وسش -م م -ع ان -دي -ة ال-م-ق-دم-ة ح-يث سش-تكون
م -واج -ه -ة اول -م -ب -ي ال -م -دي -ة ا’ول-ى ل-ل-م-درب
ال-ج-دي-د ن-ب-ي-ل ن-غ-ي-ز ب-ع-د ع-وج-ت-ه م-ن ت-جربة
بالعربية السشعودية.
البرنامج
مولودية وهران  -اتحاد بسشكرة 16:00
ششبيبة السشاورة  -أاولمبي المدية 17:00

اŸلتقى ا÷هوي حول الوقاية من العنف باŸنشصآات الرياضصية

نحو وضضع إإسضÎإتيجية وطنية للحد من إلظاهرة

صصرح رئيسس اللجنة الوطنية للوقاية وﬁاربة العنف باŸنشصآات الرياضصية رضصا دومي خÓل
ف-ع-ال-ي-ات م-ل-ت-ق-ى ج-ه-وي ب-ورق-ل-ة ب-أان ال-قضص-اء ع-ل-ى ال-ع-نف ‘ اÛال الرياضصي يسصتدعي تنفيذ
إاسصÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة تسص-ت-ن-د إا ¤م-ع-ط-ي-ات واق-ع-ي-ة مسص-ت-خ-لصصة من الزيارات اŸيدانية للجنة
الوطنية التنفيذية واسصتطÓع رأاي اÛتمع اŸد ،Êا÷معيات والنوادي والرابطات الرياضصية،
لسصÎاتيجية ‘ اŸيدان ع Èفروع اللجنة ‘ كل
والتي تتطلب أايضصا متابعة وتقييما لهذه ا إ
الوليات.
ورقلة :إاÁان كا‘
ث- -ق- -اف- -ة ن- -ب -ذ أل -ع -ن -ف م -ن أج -ل أŸنافسضات ألرياضضية وذلك بعد
أ’ن -ط Ó-ق ‘ م -ع-ا÷ة أل-ظ-اه-رة خضض- -وع- -ه- -م لÈن -ام -ج ت -ك -وي -ن -ي
أوضضح أŸتحدث أن هذأ أللقاء ع Èسضبل ألوقاية قبل أللجوء إأ ¤م -ت -خصضصس يشض -رف ع -ل-ي-ه ق-ط-اع
ألذي يهدف إأ ¤ألبحث ‘ سضبل ألردع مع وضضع ‘ ع Úأ’عتبار ألشض-ب-اب وأل-ري-اضض-ة ب-ال-تنسضيق مع
أل- -وق- -اي- -ة م- -ن ظ- -اه- -رة أل -ع -ن -ف أن أل- -ق- -وأع- -د أل -ق -ان -ون -ي -ة أل -ت -ي مصضالح أأ’من ألوطني ،و‘ سضياق
ب -اŸنشض -آات أل -ري-اضض-ي-ة ي-دخ-ل ‘ خصضصس جزء كب Òمنها Ÿعا÷ة آأخر ،أكد رئيسس أللجنة ألوطنية
سض-لسض-ل-ة أŸل-ت-ق-يات أ÷هوية ألتي ظ - -اه - -رة أل- -ع- -ن- -ف ‘ أŸنشض- -آات أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ع-ل-ى ضض-رورة إأشض-رأك
نظمت ‘ كل من ألبليدة وبجاية أل-ري-اضض-ي-ة وج-اءت أل-ل-جنة نتيجة جميع ألفاعل Úباعتبار أن ألكل
م - -ن أج - -ل أل - -وصض- -ول إأ ¤إأرسض- -اء ل -ه -ا ،ت -ق -دم أل -ع -دي -د م -ن ألسض-ب-ل م-ع-ن-ي م-ن م-وق-ع-ه ل-ل-مسضاهمة ‘
إأسضÎأت -ي -ج -ي -ة وط -ن -ي -ة ل -ل -وق -اي -ة Ÿكافحة ألظاهرة ،مÈزأ أهمية ألقضضاء على هذه ألظاهرة ألتي
وﬁارب- -ة أل- -ع- -ن- -ف ‘ أŸنشض- -آات أل -ب -ط -اق-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أıصضصض-ة ت- - -ن - -خ - -ر ‘ جسض - -د أل - -ري - -اضض - -ة
ألرياضضية تبعا Ÿا خلصضت له هذه ل -ت-ح-دي-د أأ’شض-خ-اصس أŸم-ن-وع Úأ÷زأئرية.
أللقاءأت من توصضيات وﬁددأت م- - - -ن أل - - -دخ - - -ول إأ ¤أŸنشض - - -آات يذكر أن هذأ أللقاء ألذي نظم
تنسضجم وتتوأفق مع خصضوصضية كل ألرياضضية من طرف ألعدألة وألتي أÿم - -يسس ب - -اŸع- -ه- -د أل- -وط- -ن- -ي
من أŸنتظر منها أن –ل هذأ للتكوين ألعا‹ إ’طارأت ألشضباب
منطقة.
«أح -م -د مشض -ري» ع-رف مشض-ارك-ة
أŸشضكل تدريجيا.
بطاقية وطنية
أل-ع-دي-د م-ن أ÷م-ع-ي-ات وأل-نوأدي
دعوة إ’نشضاء مؤوسضسضات
لألشضخاصص إŸمنوعÚ
أل- -ري- -اضض- -ي -ة ،وك -ذأ أŸه -ن -ي‘ Ú
مصضغرة لتكوين أإعوإن إأ’من
قطاع ألشضباب وألرياضضة ‘ كل
من إلدخول للملعب
من ورقلة ،غردأية وألوأدي ،كما
دإخل إŸلعب
ذك- -ر رئ- -يسس أل- -ل -ج -ن -ة أن ه -ذأ
دع -ا رضض -ا دوم -ي خÓ-ل ك-ل-م-ت-ه شضهد تقد Ëعدد من أŸدأخÓت
ألÈن- -ام -ج ﬂت -ل -ف ع -ن ألÈأم -ج
ألسضابقة ألتي كانت ‘ معظمها ل- -لشض -ب -اب أŸق -ب -ل Úع -ل -ى إأنشض -اء حول ألظاهرة من طرف أسضاتذة
م -ؤوق -ت -ة وظ -رف -ي-ة ،إأذ Áث-ل ن-ت-اج مشضاريع ‘ إأطار وسضائل ألدعم ج -ام -ع -ي Úو‡ث -ل Úع -ن مصض-ال-ح
إأرأدة حقيقية للدولة تهدف إأ ¤ألتي تقدمها ألدولة إأ ¤أ’سضتثمار أل -درك أل-وط-ن-ي وأأ’م-ن أل-وط-ن-ي
ألقضضاء على ألعنف مهما كلفها ‘ ›ال ت- -ك- -وي- -ن أع- -وأن أأ’م -ن وأ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة وم- -دي- -ري -ة
م - - -ن وقت ،مشضÒأ إأ ¤أن - - -ه م- - -ن دأخل أÓŸعب أŸتخصضصض Úمن ألشض - -ؤوون أل - -دي - -ن - -ي - -ة وأأ’وق - -اف
أŸهم أليوم ألÎكيز على ترسضيخ أج- - -ل أŸسض- - -اه- - -م- - -ة ‘ ت- - -أاط Òوألرأبطة أ÷هوية لكرة ألقدم.

»°VÉ`` `` jôdG

دور الـ  16لكاأسس «الكاف» (اياب)
نكانا الزامبي  -شصباب بلوزداد على السصاعة 15 :٠٠

«أإبناء إلعقيبة» مطالبون بتأاكيد أإحقيتهم
بالتأاهل من خلل إلعودة بنتيجة إيجابية

ي-ح-ل شص-ب-اب ب-ل-وزداد ال-ي-وم ضص-ي-ف-ا ع-لى
نكانا الزامبي ‘ اياب دور الـ  16لكأاسس
ال -ك -اف وع -ي -ن -ه ع-ل-ى اف-ت-ك-اك ت-أاشصÒة
ال- -ت- -أاه- -ل ا ¤ال- -دور اŸق -ب -ل م -ن خ Ó-ل
السصتثمار ‘ الفوز الكب Òالذي حققه
الفريق خÓل مواجهة الذهاب والذي
كان بثÓثية.
عمار حميسصي
يسضعى شضباب بلوزدأد للعودة بتأاشضÒة ألتأاهل
م -ن زأم -ب -ي -ا خ-اصض-ة أن أل-ف-ري-ق ق-ط-ع نصض-ف
أŸشضوأر بعد ألفوز ألكب Òألذي حققه زمÓء
بن قابلية ،خÓل موأجهة ألذهاب ألذي كان
بثÓثية نظيفة.
لن يلوم ألشضباب إأ’ نفسضه ‘ حال فرط ‘
تأاشضÒة ألتأاهل أ ¤ألدور أŸقبل بالنظر أ¤
ف - - -ارق أ’ه - - -دأف أŸري - - -ح أل- - -ذي يصضب ‘
مصضلحته ويضضع ألضضغط على أŸنافسس ألذي
 ⁄يظهر أشضياء كثÒة خÓل موأجهة ألذهاب.
ق- -ام أŸدرب رشض- -ي- -د أل- -ط- -اوسض- -ي ب -ت -حضضÒ
عناصضره جيدأ ليكونوأ ‘ أŸوعد من خÓل
–صض Úألدفاع و تفادي تلقي أهدأف خÓل
ألشضوط أ’ول على وجه أÿصضوصس وهو أ’مر
ألذي فهمه ألÓعبون جيدأ.
أصض -ب -ح أل-ف-ري-ق ي-ط-م-ح ل-ل-ت-أال-ق ‘ أŸن-افسض-ة

ألقارية من أجل ﬁو ألكبوأت ألتي سضجلها ‘
أل -ب -ط -ول -ة وأل -ت -ي ك -انت آأخ -ره -ا أل-ه-زÁة ‘
قسضنطينة أمام أŸتصضدر وألتي عقدت كثÒأ
من مهمة ألفريق ‘ ضضمان ألبقاء.
يخشضى أنصضار ألفريق من أ’عباء ألكثÒة
للمنافسضة ألقارية على ألتشضكيلة خاصضة أن
ألهدف أ’ول يبقى ضضمان ألبقاء وهو أأ’مر
ألذي أصضبح صضعبا ‘ ظل أŸنافسضة ألكبÒة
على مسضتوى مؤوخرة ألÎتيب .سضيعا Êألفريق
من أ’رهاق جرأء ألسضفريات ألكثÒة و تشضتت
ذهن ألÓعب Úوهو أ’أمر ألذي أدركه أŸدرب
ألطاوسضي ألذي رفضس أ◊ديث عن مسضتقبل
ألفريق ‘ ألبطولة وأسضتغل ألفÎة أŸاضضية
من أجل شضحن بطاريات ’عبيه ليكونوأ ‘
أŸوعد خÓل موأجهة نكانا ألزأمبي.
م -ن أŸن -ت -ظ -ر أن ت -ك -ون صض -ف -وف أل-ف-ري-ق
م -ك-ت-م-ل-ة ،خÓ-ل م-وأج-ه-ة ن-ك-ان-ا ح-يث ي-ع-ول
أ’نصضار كثÒأ على أ◊ارسس صضا◊ي من أجل
ألوقوف ‘ وجه ألهجمات ألزأمبية وألذود
عن مرماه للحفاظ على نظافة ألشضباك .كما
سضيكون ألهجوم مطالبا بتسضجيل هدف على
أ’قل من أجل زيادة ألضضغط على أŸنافسس
أأم جمهوره وهو أ’مر ألذي يقع على عاتق
لكروم وألبقية لصضنع ألفارق وقيادة ألفريق
للتأاهل.

نادي اŸنار للمعّوق Úلباب الزوار

تكر Ëإلرياضضي ÚإŸتأالق ‘ Úسضنة 2017

اŸنتخب الوطني
لقل من  ٢٠سصنة
أ

شضارف يسضتدعي
(’ ) 28عبا لÎبصص
ع Úإلبنيان
وجه مدير الفرق الوطنية،
بوعÓم شصارف ،الدعوة لـ ٢8
لعبا –سصبا للمواجهة
اŸزدوجة أامام تونسس يومي 31
مارسس و  7أافريل ‘ اطار الدور
لول لتصصفيات كأاسس افريقيا
ا أ
لقل من  ٢٠سصنة،
 ٢٠19- ·Óأ
ل أ
بحسصب ما أاعلنته ،ال–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم على
موقعها الرسصمي.
سصيجري الفريق الوطني الذي
عرف اسصتدعاء مهاجم انÎ
ميÓن اليطا‹ ﬁمد منور
بلخ ،Òتربصصا باŸدرسصة العليا
للفندقة و الطعام بعÚ
البنيان (ا÷زائر) من  17ا٢5 ¤
مارسس ،تتخلله مباراتان
وديتان أامام النيجر ،منظم
كأاسس افريقيا ،يومي  19و ٢٢
من نفسس الشصهر Ãلعب -٢٠
أاوت( 1955-ا÷زائر) على
السصاعة Œ .18 : ٠٠رى مباراة
الذهاب أامام تونسس يوم 31
مارسس با÷زائر العاصصمة ،أاما
لقاء العودة فقد برمج يوم
السصابع أافريل بتونسس .ويلعب
اŸتأاهل أامام غانا ‘ الدور الثاÊ
من التصصفيات شصهر ماي اŸقبل.

نظم نادي اŸنار للمعاق Úلباب الزوار،
يوم اÿميسس ،بفندق اŸطار بالعاصصمة
ح-ف Ó-ت-ك-رÁي-ا ع-ل-ى شص-رف ال-رياضصيÚ
الذين تأالقوا ‘ ﬂتلف منافسصات ذوي
الحتياجات اÿاصصة خÓل سصنة ٢٠17
 ،و ذلك بحضصور عدد من اŸسصؤوول Úو
اŸدع- -وي -ن ال -ذي -ن أارادوا ت -ق -اسص -م ه -ذه
ال-ل-ح-ظ-ات ال-ب-ه-يجة Ãناسصبة الحتفال
ب -ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -ذوي الح-ت-ي-اج-ات
اÿاصصة.
حامد حمور
تعد هذه أŸناسضبة تقليد بالنسضبة لهذأ ألنادي
ألنشضيط ألذي يÎأسضه رضضوأن شضربال ألذي
–دث ‘ ألكلمة ألتي ألقاها عن أÛهودأت
ألتي يبذلها رياضضيو ذوي أ’حتياجات أÿاصضة
أل -ذي -ن وصض -ل -وأ أ ¤ن -ت -ائ -ج ب -اه -رة و ف-رضض-وأ
أن -فسض -ه -م ع -ل -ى ألصض-ع-ي-د أل-دو‹ ،وذلك م-ن-ذ
أل -ت-أال-ق أل-ك-ب Òأل-ذي صض-ن-ع-ه أŸرح-وم ﬁم-د
ع Ó-ك أل -ذي ي -ع-د م-ث-ا’ ي-ق-ت-دى ب-ه ،ب-حسضب
شضربال .
Áكن ألقول أن وألد أŸرحوم عÓك ألذي

كان حاضضرأ ‘ هذأ أ◊فل ألتكرÁي ،أشضاد
بهذه أŸبادرة ألطيبة بتكر Ëرياضضيي ذوي
أ’حتياجات أÿاصضة ،أ ¤جانب ذكره ŸسضÒة
أبنه أŸرحوم ﬁمد عÓك ألذي فاز بـ 60
ميدألية ذهبية ‘ مشضوأره أŸميّز كونه أعطى
ألثقة للعديد من ألرياضضي Úذوي أ’حتياجات
أÿاصضة للتحدى وألفوز باأ’لقاب ،حيث توج
بالعديد من أأ’لقاب ألعاŸية و أأ’وŸبية .
يعت Èنادي أŸنار ،ألذي يضضم  80رياضضيا ،من
أأ’ندية ألتي تنشضط بشضكل كب Òمن أجل ترقية
رياضضة ذوي أ’حتياجات أÿاصضة من خÓل
تقد Ëألظروف أŸوأتية لصضقل موأهبهم و
–ضضÒه -م أ÷ي -د ıت -ل -ف أŸوأع-ي-د ح-يث
ينافسس هذأ ألنادي بقوة على أأ’لقاب ‘ ظل
ألعمل أŸتوأصضل أŸقام على مسضتوأه ‘ أربع
أخ -تصض -اصض -ات ( أل -ع -اب أل -ق -وى ،ك -رة أل -ق -دم
أÿماسضية ،تنسس ألطاولة وألسضباحة) .
أشضار لنا رضضوأن شضربال أنه بصضدد تدعيم
ألنادي باختصضاصس جديد و هو « ألبوتشضياء»
ألذي يعت Èرياضضة بارأŸبية ،ويحمل شضهادة
‘ هذأ أ’ختصضاصس ألتي “كنه من أعطاء
دفع جديد للنادي ورياضضة ذوي أ’حتياجات
أÿاصضة أ÷زأئرية بصضفة عامة .

ألسضبت  17مارسص  2018م
ألموأفق لـ  29جمادى ألثانية  1439هـ

ثقافة

لعــÓم والÎفيه والتثقيف
تعتمــــد إاسسÎاتيجيــــة ﬁاورهـــا ا إ

«نوميديا تيفي»ُ ..حلّة جديدة شصك Óومضصمونا

لخبارية «نوميديا نيوز» تتحول إا ¤القناة العامة «نوميديا تيفي» ،وتقوم بتجديد هويتها التحريرية والبصسرية وشسبكتها الÈا›ية ..هو
القناة ا إ
ما كشسف عنه زين يوسسفي ،اŸدير العام لـ»نوميديا تيفي» ،خÓل ندوة صسحفية أاول أامسس اÿميسس Ãقر القناة ا÷ديد ب Íعكنون بالعاصسمة ،حيث قّدم
لعÓم ،الÎفيه ،والتثقيف.
الشسبكة الÈا›ية التي تدعمت بعشسرة برامج ،تهدف القناة من خÓلها إا ¤مواصسلة العمل على ﬁاور ثÓثة :ا إ
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قدم زين يوسضفي ،ألمدير ألعام لـ»نوميديا تيفي»،
ألحلة ألجديدة للقناة ألتي غيرت هويتها ،وتحولت
من قناة إأخبارية إألى قناة عامة .وقال يوسضفي إأنه
ي-قصض-د ب-ال-ه-وي-ة شض-ق-ي-ن أث-ن-ي-ن :أل-ه-وي-ة أل-تحريرية
وألهوية ألبصضرية ،وأضضاف « :أقل من سضنة أسضتطعنا
ف -ي أسض -ت -ق-ط-اب أل-مشض-اه-دي-ن ون-ج-ح-ن-ا ف-ي زي-ادة
ع -دده -م إأل -ى أل -ث Ó-ث -ة أضض -ع -اف ،وف-ي رف-ع نسض-ب-ة
ألمشضاهدة إألى ألضضعف ،أما بالنسضبة للبرأمج فقد
كان ألعتماد على ألخلفية ألخضضرأء وهو ما عرقل
ألتعبير بشضكل أحسضن عن ألمحتوى» ،وهو ما تم
تجاوزه بهذه ألشضبكة ألجديدة من ألبرأمج ببÓطو
جديد ومقر جديد للقناة ،يؤوكد يوسضفي ،مؤوكدأ
ع -ل -ى أن ق -ن -ات -ه «ت -ع-م-ل حسضب أل-م-ع-اي-ي-ر ول-دي-ه-ا
إأسض -ت -رأت -ي-ج-ي-ة ب-رم-ج-ة م-دروسض-ة ،وت-ق-ت-رح ب-رأم-ج
ت-تÓ-ءم وك-ل شض-ري-ح-ة مسض-ت-ه-دف-ة م-ن أل-مشضاهدين،
وهي قناة عائلية تعمل على أسضتهدأف كل شضرأئح
ألجمهور».

لنتاج
اŸراهنة على ا إ

وأعتبر يوسضفي أن من بين مÓمح أإلسضترأتيجية
ألجديدة للقناة تحولها من مجرد ألبث إألى أإلنتاج،
وبهذأ تكون مالكة للمحتوى ،مؤوكدأ على أن إأنتاج
برأمج عديدة في وقت وأحد ليسص باألمر ألهين،

ولكن
ذلك سضيسضمح بتخفيضص ألتكاليف مقارنة بالسضابق،
وهو ما يمكن ألقناة من تنافسضية أكبر.
وم -ن ج-دي-د أل-ق-ن-اة ف-ي أل-ج-انب أل-بصض-ري ألشض-ع-ار
أل- -ذي ج- -اء م- -خ- -تصض- -رأ ي- -ع- -ت- -م- -د أل- -ح- -د أألدن -ى
«مينيماليسضت» ،إأذ يقتصضر على حرف وأحد يجمع
ب -ي -ن أل -ح -رف أل -ع -رب -ي «ن -ون» م -ق-ل-وب-ا ،وأل-ح-رف
ألÓتيني «أن» .وشضرح يوسضفي ألختيارأت ألفنية
ألل -وأن ألشض -ع -ار أل -ث Ó-ث -ة ،ق -ائ  Ó-إأن أألب -يضص رم -ز
أإليجابية ،وأألسضود تعبير عن أألناقة وألبسضاطة،
أما أألحمر فهو دليل ألمشضاعر ألقوية ألتي تهدف
برأمج ألقناة إألى خلقها لدى ألمتلقي.
كما أشضار ألمدير ألشضاب إألى أن ألقناة تهدف إألى
أل-ع-م-ل ع-ل-ى م-ح-اور ثÓ-ث-ة ه-ي أإلعÓ-م ،أل-ت-رفيه،
وألتثقيف .وفي هذأ ألصضدد ،تقترح «نوميديا تيفي»
ع -ل -ى ج -م -ه -وره-ا شض-ب-ك-ة ب-رأم-ج-ي-ة ت-دع-مت بـ10
حصضصص جديدة كلها من إأنتاج ألقناة ،تعمل على
تقديم ألمعلومة «بطريقة مختلفة».
ومن هذه ألبرأمج نذكر «آأ دي أن  %100دي زأد»
وه -ي حصض -ة ت -رف -ي -ه-ي-ة ي-ق-دم-ه-ا شض-وق-ي سض-م-ات-ي،
و»فضض -اءأت» وه -ي حصض-ة سض-ي-اسض-ي-ة ت-ت-م-ح-ور ح-ول
ضضيف رئيسضي« ،تحريات» وهي حصضة من صضنف
ألتحقيقات ،حصضة «ألهدرة فوت» ألتي تجمع بين
أل -ت -رف -ي-ه وأألخ-ب-ار أل-ري-اضض-ي-ة ،وت-ق-ت-رح تصض-م-ي-م-ا
جديدأ للحصضة ألرياضضية« ،على حضضيرة» حصضة
مخصضصضة للشضعبي يقدمها ياسضين بوزأمة« ،طيب

معانا» وهي حصضة طبخ« ،بروفايل» حصضة نقاشص
وحوأر مع ضضيوف في مختلف ألمجالت يقدمون
مشضوأرهم ألمهني وأهم ألمرأحل من حياتهم ،كما
ن -ج -د صض -ن -ف أل -وث-ائ-ق-ي-ات ع-ل-ى غ-رأر «أل-م-رسض-م»
وتهدف إألى أكتشضاف مكان مع قصضصص ترويها 3
ذأكرأت حية« ،تحويسضة» وهي حصضة كل عدد منها
يتطرق إألى ولية من وليات ألوطن ،وهذأ ألبرنامج
حاصضل على ألجائزة ألثانية في مسضابقة عالمية.
إأضض -اف -ة إأل -ى ه -ذه أل -ب -رأم-ج ،ت-ح-دث ي-وسض-ف-ي ع-ن
«وسض -ط أل-دأر» وه-ي حصض-ة ع-ائ-ل-ي-ة م-وضض-وع-ات-ي-ة،
و»ألعيادة» ألتي تتطرق إألى قضضايا ألصضحة ،وحصضة
«فوأئد» ،إألى جانب سضلسضÓت عالمية على غرأر
أل -م -وسض -م أألول م -ن سض -لسض-ل-ة «م-ون-ت-ال-يسضت» ،وك-ذأ
«سضكوربيون»« ،بابلو إأسضكوبار» ،وغيرها.
من ألجانب ألتقني ،تبث ألقناة على ألنايل سضات
وألـ»ف-ري ب-وكسص» م-ا ي-م-ك-ن أل-ج-ال-ي-ة ب-ال-خ-ارج من
متابعة برأمجها ،وتعتبر «نوميديا تيفي» أول قناة
تسضتعمل ألـ 4كا في ألتصضوير .كما تم تخصضيصص
هاشضتاغ لكل حصضة تسضهي Óللتفاعل وتماشضيا مع
متطلبات أإلعÓم ألجديد ألذي يلقى روأجا لدى
فئة ألشضباب.

السسعي إا ¤التميز

سضأالت «ألشضعب» زين يوسضفي عن سضبب أختيار هذأ
أل -ت -وق -يت ب -ال -ذأت ل-ل-كشض-ف ع-ن شض-ب-ك-ة ب-رأم-ج-ي-ة
جديدة ،سضتغيرها ألقناة مرة ثانية في رمضضان أي
بعد شضهرين فقط ،فأاجاب بأان ألتعامل مع ألمتلقي
ي-ك-ون ع-ل-ى مسض-ت-وي-ي-ن :أسض-ت-ق-ط-اب ع-دد أك-ب-ر من
ألمشضاهدين وهو ما تهدف إأليه ألقناة من ورأء هذه
ألحلة ألجديدة ،وأسضتبقاء هؤولء ألمشضاهدين ألجدد
وألحفاظ عليهم ،وهو ما سضتسضهر عليه ألقناة في
شضهر رمضضان أين ترتفع نسضب مشضاهدة ألجزأئريين
للقنوأت ألوطنية.
كما سضأالنا يوسضفي عن ألجانب أإلخباري وإأن كانت
أل -ق-ن-اة ق-د ت-خّ-ل-ت ت-م-ام-ا ع-ن ه-وي-ت-ه-ا أإلعÓ-م-ي-ة
ألسضابقة ،فأاجاب بأان ألجانب أإلخباري ما يزأل
موجودأ ،وهنالك ألنشضرأت أإلخبارية منها نشضرتان
ب -ال -ل -غ-ة أألم-ازي-غ-ي-ة ،م-ع م-ح-اول-ة ت-ق-دي-م أألخ-ب-ار
بطريقة مختلفة ،مشضيرأ إألى أن ألمشضهد أإلعÓمي
به ألكثير من ألقنوأت أإلخبارية .ولعل من جديد
ألقناة أيضضا برمجة نشضرة إأخبارية على ألسضاعة
ألثامنة مسضاءً على عكسص ألقنوأت أألخرى ألتي
تعتمد توقيت ألسضابعة تفاديا للتزأمن مع ألنشضرة
أل-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-لفزيون ،ولكن
ي -وسض -ف-ي قّ-ل-ل م-ن ت-أاث-ي-ر ذلك ألن ق-ن-ات-ه سض-ت-ق-ت-رح
«مضضمونا مختلفا ويكون قريبا من ألموأطن».

لعلى
لسسÓمي ا أ
من تنشسيط» السسعيد بويزري ،نائب رئيسس اÛلسس ا إ

الصصلـ ـ ـح قيم ـ ـة ومنهـ ـ ـاج ‘ ن ـ ـدوة فكري ـ ـة بتبسصـ ـ ـة

لوقاف لتبسسة ندوة فكرية برعاية وا‹ الولية ،بقاعة اŸؤو“رات Ãدينة تبسسة
نظمت مديرية الشسؤوون الدينية وا أ
لعلى،
لسسÓمي ا أ
م-وسس-وم-ة بـ « الصس-ل-ح ..ق-ي-م-ة وم-ن-ه-اج « نشس-ط-ه-ا فضس-ي-ل-ة ال-دك-ت-ور «السس-ع-ي-د ب-وي-زري « ن-ائب رئ-يسس اÛلسس ا إ
لم-ن-ي-ة وال-عسس-ك-ري-ة ورئ-يسس وأاعضس-اء اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-ولئ-ي ،ون-واب الŸÈان ع-ن
وحضس-ره-ا إا ¤ج-انب السس-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة ا أ
لسسرة الثورية ،وفعاليات اÛتمع اŸد Êوأاعيان ووجهاء الولية وأائمة اŸسساجد.
الولية ،جمع من ‡ثلي ا أ
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يهدف كما أوضضح ألقائمين عليها ،إأزألة أسضباب
ألفرقة بين أألفرأد وألمجتمعات وأحتوأء ألنزأعات
وأل-قضض-اء ع-ل-ى أسض-ب-اب-ه-ا ومسض-ب-ب-ات-ه-ا وأل-ع-مل على
إأصضÓح ذأت ألبين وحماية ألمجتمع من ألتفكك
وأل- -ح- -رصص ع -ل -ى ت -وج -ي -ه وإأرشض -اد أف -رأد أألسض -رة
وألمجتمع إألى توخي أألسضاليب ألمثلى في ألتعامل
ألج -ت -م -اع-ي وأل-م-ج-ت-م-ع-ي وأل-زي-ادة ف-ي م-نسض-وب
ألوعي لتأاصضيل قيم ألتسضامح ونشضر ثقافة ألسضلم،
وم-ح-ارب-ة أل-ت-ط-رف وأل-م-ظ-اه-ر أل-ع-ن-ي-ف-ة أل-م-ادي-ة
وأل -م -ع -ن -وي -ة .وأل -ي أل -ولي -ة وف -ي م -ع-رضص ك-ل-م-ت-ه
ألفتتاحية نّوه بهذه ألمبادرة ألقيمة في مدلولها
وألعميقة في مدلولتها وأهدأفها مضضيفا أنها تأاتي
تناغما مع مبادرأت كثيرة شضهدتها ألولية مؤوخرأ،
تعزيزأ لقيم ألتضضامن وتثبيتا لقيمة ألتآاخي وألعمل
ألتطوعي مثل ندوة محاربة ظاهرة ألعنف ومبادرة
نظافة ألمدن وألقافلة ألتضضامنية ألصضحية وغيرها،
وأضض -اف «وك -ل -ه -ا م -ب-ادرأت ت-ح-ي-ي أل-ق-ي-م أل-ن-ب-ي-ل-ة
وأألصض -ي -ل -ة ف -ي م -ج -ت -م-ع-ن-ا أل-ت-بسض-ي وتسض-اه-م ف-ي
ألرت-ق-اء ب-ال-ولي-ة سض-ل-وك-ي-ا وم-ج-ت-م-ع-ي-ا وت-ن-م-وي-ا»،
مشضيرأ ألى «أن ألهدف منها تفعيل طرق أحتوأء
ألنزأعات ورأب ألصضدع بين أألفرأد ،أنطÓقا من
قيم ديننا ألحنيف وترسضيخ عامل ألثقة وردم ألهوة
ب -ي -ن أل -م-وأط-ن وأإلدأرة  ،وت-ع-م-ي-ق ث-ق-اف-ة أل-ح-وأر

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

ألعدد
17594

‘ دورتها الثانية عشسرة لسسوق عكاظ الشسعري

فتح باب الÎشصيحات وأاك Ìمن مليونÚ
و 500أالف ريال قيمة ا÷وائز

أاعلنت
لمانة العامة لسسوق عكاظ
ا أ
فتح اÛال للمسسابقات وا÷وائز أامام
لدب-اء وال-ف-ن-ان Úال-تشس-ك-ي-ل-ي،Ú
الشس-ع-راء وا أ
واŸب- -ت- -ك- -ري -ن ‘ اÛال ال -ع -ل -م -ي ،واÿط -اط،Ú
واŸصس -وري -ن ال -ف -وت -وغ -راف -ي ‘ Úال -وط -ن ال -ع -رب -ي
ة
ل -لÎشس-ح .اع-ت-م-د رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ام-ة ل-لسس-ي-اح -أل - -ب - -ري- -دي ( )21944م - -ح- -اف- -ظ- -ة أل- -ط- -ائ- -ف،
والÎاث ال-وط-ن-ي رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ا إ
لشس-راف-ي-ة لسسوق ألسض -ع -ودي -ة) ،وسض -وف ي -ت -م أإلع Ó-ن ع-ن أسض-م-اء
ة
ر
س
ش
ع
ة
ي
ن
ا
ث
ل
ع-ك-اظ ج-وائ-ز ومسس-اب-ق-ات ال-دورة ا
ألفائزين في شضهر ماي  2018م ،ويشضار إألى أن
لسس- -وق ع- -ك -اظ 1439هـ ال -ت -ي سس -ت -ق-ام ب-رع-اي-ة ألدورة ألثانية عشضرة من سضوق عكاظ سضتفتتح في
خادم ا◊رم Úالشسريف ÚاŸلك سسلمان بن
م -ق -ر ألسض -وق ب -ال -ط-ائ-ف أألرب-ع-اء 1439/10/13هـ
ع - -ب - -د ال - -ع - -زي - -ز ‘ شس - -وال ال- -ق- -ادم
ألموأفق 2018/6/27م وتسضتمر  17يوما.
Ãحافظة الطائف.
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جوائـ ـ ـز سص ـ ـوق عك ـ ـ ـاظ

 .1الشصعر العربي الفصصيح «شصاعر عكاظ»

تضضم جوأئز ومسضابقات سضوق عكاظ ( )15جائزة
ومسضابقة تغطي مسضاحة وأسضعة من أإلبدأع في
أآلدأب وأل-ف-ن-ون وأل-ع-ل-وم ألج-ت-م-اع-ية وأإلنسضانية،
وهي جائزة عكاظ ألدولية للشضعر ألعربي ألفصضيح
(شض-اع-ر ع-ك-اظ) ،وج-ائ-زة سض-وق ع-ك-اظ أل-ت-قديرية
Óدب «جائزة أألدب لسضوق عكاظ» ،وجائزة سضوق
ل أ
عكاظ ألدولية للحرف وألصضناعات أليدوية ،ألخط
أل -ع -رب -ي ،أل -دول-ي-ة ل-لسض-رد أل-ع-رب-ي ،وج-ائ-زة سض-وق
ع -ك -اظ ل Ó-ب -ت -ك -ار ،وج -ائ -زة سض-وق ع-ك-اظ ل-ري-ادة
أألع- -م- -ال ،ومسض- -اب- -ق -ة سض -وق
،
ع -ك -اظ ل -ل -تصض -وي -ر ألضض-وئ-ي
اسستقبال مشساركات
ومسضابقة شضاعر شضباب سضوق
عكاظ ،ومسضابقة سضوق عكاظ اŸتسسابق ‘ Úجوائز
ج- -ائ- -زة دول -ي -ة ت -ه -ت -م ب -ال -ح -رف
وألصضناعات أليدوية ،وتهدف إألى
لس-ضل- - --ف-ون-وقنع -أ -لكش -ض--اع-ب-ظي -لة -،-ل -و-مع -س-ض-راوب-ضق-صة عكاظ حتى  1أافريل
تشضجيع ألحرفيين على ألتعريف
القادم
أل -مسض -رح -ي -ة ،وج -ائ -زة أل -ف-ن
ب-م-ن-ت-ج-ات-ه-م وألنطÓق ألى آأفاق
أل -تشض -ك -ي-ل-ي ،ري-ادة أألع-م-ال،
تطويرها وتحريك أطر ألمنافسضة
ومسضابقة أشضبال ألفنون ألشضعبية ،ومسضابقة خطيب بهدف أإلبدأع ألمتجدد في هذأ ألنشضاط ألذي
سضوق عكاظ للنشصء.
نعتز به ويميزنا عن ألمجتمعات أألخرى.
تشضهد دورة هذأ ألعام من سضوق عكاظ جوأئز
ومسض -اب -ق -ات ج -دي -دة ،ه -ي ج -ائ -زة سض -وق ع -ك -اظ
Óدب ،ومسض-اب-ق-ة سض-وق ع-ك-اظ للفيلم
أل-ت-ق-دي-ري-ة ل -أ
ألقصضير .أوضضحت أألمانة ألعامة لسضوق عكاظ أن وهي جائزة دولية مفتوحة للخطاطين من دأخل
سضمو رئيسص ألهيئة ألعامة للسضياحة وألترأث ألوطني ألمملكة وخارجها تهدف إألى إأبرأز ألقيم ألجمالية
أعتمد آألية وضضوأبط جوأئز ألدورة ألثانية عشضرة ل -ل -خ -ط أل -ع-رب-ي ،ودع-م أل-خ-ط-اط-ي-ن أل-م-ب-دع-ي-ن،
لسض -وق ع -ك -اظ ل -ل -ع -ام أل -ج -اري 1439هـ ؛ ل- -ت- -ك -ون وتحفيز ألموأهب ،وخدمة أللغة ألعربية من خÓل
ألمشضاركة متاحة أمام جميع ألرأغبين من ألشضعرأء ألهتمام بجماليات ألحرف ألعربي.
وأل -م -ث-ق-ف-ي-ن أل-ع-رب ،مشض-ي-رة إأل-ى أن ج-وأئ-ز سض-وق
عكاظ أصضبحت محط أنظار ألمتنافسضين وعÓمة
فارقة في مسضيرة ألسضوق.
أعلنت أمانة ألسضوق بالتعاون مع أللجنة ألثقافية
لسضوق عكاظ عن بدء أسضتقبال ألترشضيحات لجوأئز ُتعد جائزة سضوق عكاظ ألدولية للسضرد ألعربي
ومسضابقات ألدورة ألحالية وألتي تبلغ قيمة مجموع ت-ظ-اه-رة ث-ق-اف-ي-ة أدب-ي-ة دول-ي-ة وف-رصض-ة ل-تحقيق
لدباء وألكتاب ألسضعوديين وألعرب
ألجوأئز وألمسضابقات مليونين خمسضمئة ألف ريال .ألتوأصضل بين أ أ
وبدأت أللجنة ألثقافية بسضوق عكاظ في أسضتقبال ف-ي م-ج-الت ألسض-رد أل-ع-رب-ي ،وم-ن-اسض-ب-ة ل-عرضص
لدب-ي-ة ،ك-م-ا ُت-ع-د أل-ج-ائ-زة إأح-دى
ت -رشض -ي -ح-ات أل-م-تسض-اب-ق-ي-ن وأل-ت-ي سض-تسض-ت-م-ر ح-ت-ى إأب -دأع -ات -ه-م أ أ
 1439/07/15هـ أل- -م- -وأف- -ق 2018/04/1م ع -ب -ر ج -وأئ -ز ألسض -رد أل -ت-ي ت-ق-دم ب-ال-ت-ن-اوب ف-ي سض-وق
أل - - -م - - -وق - - -ع أإلل - - -ك - - -ت - - -رون - - -ي لسض- - -وق ع- - -ك- - -اظ ع -ك -اظ؛ ب-ه-دف تشض-ج-ي-ع ك-ت-اب ألسض-رد ب-أان-وأع-ه
 www.sooqokaz.comأو إأرسض- -ال -ه -ا ع -ل -ى أل-م-خ-ت-ل-ف-ة ف-ي أل-وط-ن أل-ع-رب-ي ،وت-ط-وي-ر ف-ن-ون
لدب ألعربي ألسضردي ،وإأيجاد روأئيين وأدباء
ألعنوأن( :جامعة ألطائف ،مكتب مدير ألجامعة ،أ أ
صص.ب ( ،)888ألرمز ألبريدي ( )21974بالحوية ،وكتاب شضباب متمكنين في هذأ ألمجال.
م-ح-اف-ظ-ة أل-ط-ائ-ف ،ألسض-ع-ودي-ة) أو ع-ل-ى أل-ع-نوأن:
(أألمانة ألعامة لسضوق عكاظ ،صص ب ( ،)6150ألرمز

وهي جائزة دولية تأاتي تكريما للشضعر ألذي هو
ديوأن ألعرب وأللغة ألعربية ألغرأء وحرصضا على
ه -ذأ أل -م -ك -ون أإلنسض -ان-ي أل-ث-ق-اف-ي أل-ف-ذ ،وم-ج-ال
لتنافسص أألصضوأت ألشضعرية ألمتميزة ،وعرضص أثمن
م -ا ج -ادت ب -ه ق -رأئ -ح ألشض -ع -رأء لن -ت -ق -اء صض -احب
أسضتحقاق لقب شضاعر سضوق عكاظ ،وحوز وسضام
ألشضعر ألعربي.

 .2ا◊رف والصصناعات اليدوية

 .3اÿـ ـ ـط العرب ـ ـي

.4السص ـ ـرد العربـ ـي

يقام بقصسر الثقافة اÿميسس القادم

حفـ ـل فنـ ـي تكرÁـ ـا
للراحـ ـ ـل رفيـ ـق شصريـ ـح
وأل-ت-وأصض-ل وأل-تصض-ال-ح ،م-ث-م-ن-ا «ق-ان-ون أل-مصض-ال-ح-ة
ألوطنية ألذي جسضده وفعله رئيسص ألجمهورية «.
بدوره فضضيلة ألدكتور « ألسضعيد بويزري « أثنى على
هذه ألمبادرة ،وأصضفا إأياها بالمبادرة ألتي تعمل
على تفجير منابع ألخير وتقوى ألروأبط أألسضرية
وأل-م-ج-ت-م-ع-ي-ة ت-حت سض-ق-ف ق-ي-م أل-دي-ن أإلسضÓ-مي
أل-ح-ن-ي-ف ،وت-ن-اول أل-دك-ت-ور ف-ي م-دأخ-ل-ت-ه أألحكام
وأألصضول ألشضرعية وألجتماعية وألقانونية لمنهاج

ألصض -ل -ح وق -ي -م -ت-ه مسض-تشض-ه-دأ ب-أام-ث-ل-ة م-ن أل-ت-اري-خ
ومسضتحضضرأ موأقف كثيرة من ألكتاب وألسضنة ومن
ألرصضيد ألمجتمعي وألعرفي ألجزأئري ألمتوأرث
جي Óعن جيل ،وعدد ألموأد ألقانونية ألتي تسضاير
موضضوع ألصضلح وتعده سضندأ تنفيذيا ،معتبرأ «أن
ألنصضوصص ألقانونية تنسضجم تماما مع ما ورد في
نصص ألقرآأن وألسضنة وما تأاصضل في ألمجتمع».
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«الشس -عب» :ت -ن -ظ -م م -ؤوسسسس -ة ف-ن ون-غ-م ،أامسس-ي-ة اÿم-يسس
القادم ،بداية من السساعة السسادسسة ،بقصسر الثقافة مفدي
زك-ري-ا ،ح-ف Ó-ف-ن-ي-ا ت-ك-رÁا ل-ل-م-وسس-ي-ق-ي ال-راحل سسنة ،2011
رفيق شسريح ،ينشسطه ›موعة من الفنان Úوالفنانات ،نذكر
من هم عبد القادر شساعو ،نعيمة ا÷زائرية ،عبد العزيز بن
زينة ،نور الدين الدزيري ،نور الدين عÓن ،سسيد علي لقام،
سسليم شساوي ،طاووسس أارحاب ،والزاهي شسرايطي ،كما ينشسط
ا◊فل كل من مراد زيرو Êونصسر الدين دقة.

ثقافة

السسبت  1٧مارسص  2018م
الموافق لـ  29جمادى الثانية  1439هـ

تزامنا العطلة اŸدرسشية بقسشنطينة

فسشيفسشاء و زخم من العروضض ‘ «أايام مسشرح الطفل »
–تضش -ن قسش -ن -ط -ي -ن -ةÃ ،ن -اسش -ب -ة ال -ع -ط -ل -ة
اŸدرسشية الربيعية ‘،كل من قاعة العروضس
الكÈى « احمد باي» و اŸسشرح ا÷هوي» ﬁمد
ال- -ط- -اه -ر ال -ف -رق -ا ،»Êوع -ل -ى م -دار أاسش -ب -وعÚ
ت-ق-ري-ب-ا ،ع-دة نشش-اط-ات ث-ق-اف-ي-ة ،م-ن ع-روضس
مسش -رح -ي -ة و اوبÒات و ال-ع-اب اÿف-ة،تشش-ارك
فيها تعاونيات ،جمعيات ومسشارح جهوية من
ﬂتلف وليات الوطن.

 26عرضشا ‘ «أايام مسشرح الطفل» Ãششاركة  5وليات ..

« ..مفاتيح ا◊كيم» ..توليفة للحفاظ
على البيئة والقيم اإلنسشانية..
يقدم غدا،مسسرح قسسنطينة الجهوي ،بالشستراك مع
التعاونية الثقافية «الماسسيل» في إاطار «ايام مسسرح
ال -ط -ف -ل» ،ال -ع -رضص الشس -رف -ي ل -مسس -رح -ي-ة « م-ف-ات-ي-ح
الحكيم» للمخرج المتأالق» صسÓح الدين تركي».
ويتقاسسم ادوار هذه المسسرحية التي تتمحور أاحداثها
حول المحافظة على البيئة و الثروات الطبيعية و
التحلي بالقيم اإلنسسانية النبيلة ،كل من « :سسرحان
داودي» في دور» جوعان» و « الهادي محمد قيرة»(
ف- -رح -ان) و «ب -وك -ب -وسص وف -اء( م -ه -ج -ة) و» ط -ارق ب -و
الشس -راب» ف -ي دور (السس -اح -ر و ال -ح -ك -ي -م) ف -ي ن-فسص
الوقت.
و عشسية عرضص هذه المسسرحية ،كشسف كاتب النصص و
م -خ -رج -ه -ا « صس Ó-ح ال -دي-ن ت-رك-ي» ل «الشس-عب» ،ع-ن
فحوى هذا العمل المسسرحي الجديد و الذي اخذ

Óطفال و
إاعداده نحو شسهرين تقريبا ،بأانه موجه ل أ
يهدف بشسكل عام الى حماية عنصسر الماء باعتباره
أاسس-اسص ال-ح-ي-اة وم-ن ث-م-ة ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة و
الثروات الطبيعية كمصسدر هام لرزق البشسرية ،حيث
ركزنا ـ كما أاضساف ـ و من خÓله على إاعادة زرع القيم
اإلنسس -ان -ي -ة ف -ي ال -ب-راع-م ك-الت-ح-اد و ال-ت-ع-اون و روح
المبادرة وغيره..
وع -ن أاح -داث ه -ذه ال -قصس -ة ق -ال « ت -رك-ي» ..»:ت-روي
القصسة حياة ثÓثة أاصسدقاء كانوا يعيشسون في سسÓم
ع-ل-ى ق-ط-ع-ة ارضص خÓ-ب-ة ،ي-ت-ن-ع-م-ون ب-الخيرات التي
منحتها الطبيعة من ورود وأاشسجار مثمرة ومياه عذبة،
و ف -ي اح -د األي -ام ي -م -ر سس -اح -ر ب -الضس -ي -ع -ة اسس -م -ه «
السستوت» ،فيريد معرفة سسر النعيم الذي يعيشص فيه
ه-ؤولء األصس-دق-اء ،وم-ا ه-و ال-مصس-در ال-ح-ق-ي-ق-ي ل-ه-ذه
الثروات الطبيعية الخÓبة ،فيتأاكد حينها بان الماء هو
ع -نصس -ر ه -ذه ال -ح -ي -اة ومصس-در ه-ذا ال-ن-ع-ي-م؟ ف-ي-ق-رر
بسس-ح-ره ت-ج-ف-ي-ف ال-م-اء م-ن م-ن-ب-ع-ه ،ف-ت-ت-وق-ف حينها
الحياة وتذبل هذه الجنان ،وعندما تفطن األصسدقاء
ذه -ب -وا ال -ى ال-م-ن-ب-ع ف-وج-دوه ج-اف-ا ،ع-ن-ده-ا اتصس-ل-وا
بجدهم «الحكيم» لمعرفة السسبب ،فقال لهم بان هذا
العمل هو بفعل سساحر؟ وطلب منهم إلبطال السسحر،
لبد أان يحضسروا ثÓثة مفاتيح لفتح صسندوق يوجد به
كتاب « الشسر» واسستبداله بكتاب» الخير» حتى يبطل
فعل السساحر وتعود المياه كما كانت ،هنا تبدأا مغامرة
البحث عن هذه المفاتيح ،حيث عثر األصسدقاء على
واح -د م -ن -ه -ا ف -ي أاع-م-اق ال-ب-ح-ر ع-ن-د الخ-ط-ب-وط و
المفتاح الثاني كان معلقا برقبة ثعبان و الثالث عند
ج -ده-م ال-ح-ك-ي-م ،وف-ي األخ-ي-ر وب-ع-د ف-ت-ح الصس-ن-دوق
واسستبدال كتاب الشسر بكتاب الخير عادت المياه الى
ال -ي -ن -ب -وع ك-م-ا ت-م أايضس-ا إان-ق-اذ صس-دي-ق-ه-م ال-ذي سس-ب-ق
للسساحر أان أاخذه في إاحدى األيام على حين غفلة »..
وعن طريقة اإلخراج قال « تركي» « :لقد اعتمدت في
اإلخراج على تقنيات اإلضساءة السسوداء التي تقلل من
حدة األلوان البراقة وتعطينا صسورة حقيقية لصسيرورة
األحداث ،كما اعتمدت في تغيير الديكور تبعا لتغير
أامكنة هذه األحداث وهذا من الضسيعة الى البحر ومن

البحر الى الغابة حيث يوجد الثعبان ،حيث وظفنا
ه -ذه ال -ت-ق-ن-ي-ات ب-ط-ري-ق-ة ف-ن-ي-ة ،وأايضس-ا ج-ع-ل-ن-ا ه-ذه
األحداث تتخللها أاغاني وظفنا فيها كلمات عن الماء
كعنصسر للحياة  « ..ويضسيف »:لقد اعتمدت أايضسا على
ت -بسس -ي -ط ال -نصص ال -مسس -رح -ي ح -ت -ى يصس -ل صس-داه ال-ى
األطفال ،كما لم اعتمد و كعادتي على توظيف العنف
ف -ي ك -ل مشس -اه -د ال -مسس -رح -ي-ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ن-فسس-ي-ة
األطفال ،فالمسسرحية هي ترفيهية وتربوية بالدرجة
األولى».

 ..و لوحات ترفيهية بقاعة « احمد باي»

من جهته ،سسطر الديوان الوطني للثقافة واإلعÓم
برنامجا متنوعا للطفل ،تحتضسنه قاعة العروضص
الكبرى «أاحمد باي» بقسسنطينة ،وهذا تزامنا مع
ع -ط -ل -ة ال -رب -ي -ع ال -م -درسس -ي-ة ،ح-يث ي-تضس-م-ن ه-ذا
ال-ب-رن-ام-ج ع-روضس-ا مسس-رح-ي-ة ،ت-رب-وي-ة و ت-رف-ي-ه-ي-ة
هادفة للعديد من الجمعيات ،التعاونيات والمسسارح
الوطنية.
وتم أامسص ،افتتاح هذا النشساط الثقافي بعرضص
لمسسرحية «رامي والحلويات « للمخرج «الصسادق
محمد امين» وهو من إانتاج تعاونية «ضسياء الخشسبة
« بتيارت.
و ي -ت -ب -ع ه-ذا ال-ع-رضص ال-ي-وم «السس-بت» ،ب-مسس-رح-ي-ة
«الحلم» للتعاونية الثقافية «الماسسيل» بقسسنطينة،
ل- -م -خ -رج -ه -ا «ط -ارق ب -ولشس -راب» ،وتسس -ت -م -ر ه -ذه
ال -نشس -اط -ات ب -ع -رضص ألل-ع-اب ال-خ-ف-ة «ع-م-و صس-ي-اد
محمد الصسالح» بعنابة  ،ثم عرضص ملحمة وطنية
غنائية بمناسسبة عيد النصسر بعنوان « شسهداء الخفق
والبنود « لجمعية الفنون الغنائية والمسسرح «شسذى
ال-ط-رب» بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ل-ل-م-خ-رج «سس-ع-يد حاج
م -ي -ل-ود» ،و مسس-رح-ي-ة «األرنب والشس-ت-اء « ل-ل-م-خ-رج
«أاحسسن بتقة» و إانتاج جمعية الرسسالة بالمسسيلة ،ثم
مسسرحي «ليلى والذئب» لتعاونية القلعة بسسطيف
وهي من إاخراج «جمال غدير» ،وأاخيرا مسسرحية
«الحياة « للمخرج»محمد تاكيرات» وإانتاج جمعية
البسسمة بمسستغانم.

لرادة والتحدي لـ «الششعب»:
لديب الطاهر بوصشبع..وحديث ا إ
الششاعر ا أ

حلمــــي كتابـــة تلك القصصيدة اŸسصتحيلة الرابضصة
ميلة :حاوره ﬁمد بوسسبتة

يحفل المشسهد الشسعري بولية ميلة بالعديد من األسسماء من
دوي الح -ت -ي -اج -ات ال -خ -اصس -ة ال-ت-ي أاث-ب-تت حضس-ورا م-م-ي-زا
ووضسعت بصسمتها في المجال األدبي بالرغم من التحديات
التي فرضستها تكنولوجيات اإلعÓم والتصسال ومن بين هذه
األسسماء اإلعÓمي والشساعر األسستاذ الطاهر بوصسبع صساحب
ديوان «مسسافات البوح والحتراق» الذي تحدى كل الظروف
واسستطاع أان يجعل من اإلعاقة وسساما على صسدره ،فكانت
أاسس -ئ -ل -ت-ن-ا وك-انت إاج-اب-ت-ه ف-ي ه-ذا ال-ح-وار الشس-ي-ق ل-ج-ري-دة
«الشسعب».
^ الشش -عب :ك -ي -ف ك -انت ب -داي -ة ال -ط -اه -ر ب -وصش-ب-ع
لدبية؟
الششعرية و ا أ
لديب الطاهر بوصشبع :في الحقيقة لم
❊❊ الششاعر ا أ
أابدا الكتابة مبكرا ،لكن إارهاصساتها األولى كانت تراودني
منذ طفولتي البكر التي توشسحتها إاعاقة حركية هي عبارة
ع -ن م-رضص إاسس-م-ه»ضس-م-ور ال-عضسÓ-ت الشس-وكي» ي-ف-تك بكل
عضس Ó-ت ال -جسس -م ،م-ن-ذ ال-ورق-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن أاوراق ع-م-ري،
والذي أادى بي إالى اإلنخراط في عزلة طويلة ،فكنت كثير
التأامل والقراءة باحثا في أاعماق روحي عن كثير من أاسسئلة
ال -وج -ود ،إال -ى أان أاق -ع -دن -ي ال-م-رضص ع-ل-ى ك-رسس-ي م-ت-ح-رك
فاشستعلت جذوة الكتابة في صسدري ،وكانت أاول محاولة
تحت عنوان»إاليك يا جزائر» سسنة  1993وقد كنا نرزح آانذاك
تحت نير عشسرية سسوداء أاكلت األخضسر واليابسص ،لتنطلق
رحلتي مع الشسعر والكتابة الصسحفية حيث نشسرت في العديد
م-ن ال-ج-رائ-د وال-م-جÓ-ت ال-وط-ن-ي-ة وال-ع-رب-ية،منها»الشسروق
العربي ،الحياة ،رسسالة األطلسص ،الجريدة ،صسوت األحرار،
وصس-ح-ي-ف-ت-ي تشس-ري-ن السس-وري-ة ،وع-م-ان م-ن سس-ل-ط-ن-ة عمان»
إاضسافة الى عديد اإلذاعات والقنوات التلفزيونية.
❊ كم هو عمر تجربتكم الششعرية؟
❊❊ لدي تجربة أاكثر من عشسرين سسنة في مختلف أانواع
الكتابة وبخاصسة الكتابة الشسعرية التي تنطلق من أاعماقي
ل -ت -رسس -و إال -ى أاع -م -اق اآلخ -ري -ن ال -ذي -ن ي-ق-رؤوون-ن-ي ب-أاف-ئ-دة
الروح،ولكن برغم هذه التجربة الطويلة أانا مقل جدا ألنني
أابحث عن القصسيدة األجمل واألعمق،أاما عن قراءاتي هذه
األيام،فأانا منهمك في قراءة العديد من العمال الدبية
والنقدية.

بعد هدم بناية سشالفاتوري كو‹ بعنابة

ميهوبي يبدي اسشتياءه لفقدان معلم فريد من نوعه
ع Èوزير الثقافة عزالدين ميهوبي عن اسشتيائه لهدم بناية في Óسشالفاتوري كو‹ Ãدينة عنابة
لسشبوع وفق بيان للوزارة صشادر أاول
التي يعود تاريخها لعام  1850والتي ” تهدÁها بداية هذا ا أ
ليام اŸاضشية.
لعÓم خ Èالهدم خÓل ا أ
أامسس ،وقد تناقلت وسشائل ا إ

قسسنطينة /احمد دبيلي

ت-ن-ط-ل-ق ال-ي-وم ،ب-مسس-رح قسس-ن-ط-ي-ن-ة ال-ج-ه-وي»م-ح-م-د
ال-ط-اه-ر ال-ف-رق-ان-ي» ،ت-ظ-اه-رة «أاي-ام مسسرح الطفل»،
وهذا بمناسسبة العطلة المدرسسية الربيعية.
يتضسمن برنامج هذه التظاهرة التي تسستمر حتى 29
م -ن الشس -ه -ر ال-ج-اري،ع-رضص  10مسس-رح-ي-ات والعاب
الخفة ،بمشساركة فرق من قسسنطينة،سسطيف،سسيدي
بلعباسص ،تيارت و سسكيكدة ،وهذا بمعدل عرضسين
يوميا لكل مسسرحية.
ويشس -ارك مسس -رح قسس -ن -ط -ي -ن -ة ف -ي ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة و
بالشستراك مع تعاونيتي « الماسسيل» و» الطاسسيلي»
ب-ع-رضس-ي-ن مسس-رح-ي-ي-ن ج-دي-دي-ن« :م-ف-ات-ي-ح ال-ح-ك-يم»
ل -ل -م -خ -رج « صس Ó-ح ال -دي -ن ت -رك -ي» و «ث -ورة األل-وان»
ل-ل-م-خ-رج «ي-اسس-ي-ن ت-ونسس-ي» ،ك-م-ا ي-ع-ي-د ذات ال-مسسرح
عرضص مسسرحيات أاخرى من إانتاجه لسسنة الماضسية،
وه -ي  »:غ-رور الصس-رصس-ور ،ف-ه-ي-م وال-ح-اسس-وب،صس-ان-ع
الخيال ،جحا ديجيتال و البسستاني الحكيم».
و تقدم جمعية «الثريا الثقافية» بتيارت مسسرحية» أاية
الرحمان والكتاب العجيب» ،أاما التعاونية الثقافية
بسس- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب -اسص ف -تشس -ارك ب -مسس -رح -ي -ة « ع -ودة
الصسرصسور» ،و التعاونية الثقافية « البسسمة» لسسكيكدة
ب «عالم الحكايات» ،أاما العاب الخفة وهو النشساط
الوحيد المبرمج خÓل هذه التظاهرة فيقدمه « أامين
زرقان» من سسطيف.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ ما هي التحديات التي يواجهها الششاعر الديب من
ذوي الحتياجات الخاصشة؟
^^ يتميز ذوو اإلعاقة عموما بكثير من التميز واإلبداع في
شستى المجالت ،ويسسجل التاريخ بأاسسطر من ذهب تأالق ذوي
اإلعاقة الذين اسستطاعوا أان يجعلوا من اإلعاقة وسساما على
صسدورهم ،فهي دليل النبوغ والتميز والتفرد ،وليسست عيبا
ي -وصس -م ب -ه ال -ف -رد ،أاو ع -ارا ي-فضس-ح-ه ،وق-د ل تسس-ع-ن-ي ه-ذه
المسساحة لذكر كل هؤولء ،كأابي العÓء المعري ،وطه حسسين،
وعبد الله البردوني ،وبشسار بن برد ،وخورخي بورخيسص،
وغيرهم كثير ،ومثلهم في عصسرنا الراهن ،ممن يبدعون
بصس -مت ف -ي زواي -ا ال -ت -ه -م -يشص وال Ó-م -ب -الة ،ب -رغ-م قسس-اوة
المحيط وشسدة اإلعاقة ،وتلك النظرة النمطية المشسوبة
بالنقصص والدونية نحوهم ،هم فقط ينتظرون الفرصسة لكي
يثبتوا أان اإلعاقة هي إاعاقة الفكر ،وبأانها طاقة وانطÓقة
نحو مدن اإلبداع.
^ م- -اذا ع- -ن دي -وانك ال -م -ط -ب -وع مسش -اف -ات ال -ب -وح
وـالحتراق؟
❊❊ مسسافات البوح والحتراق عبارة عن قصسائد كتبتني في
فترات مختلفة من فترات حياتي ،وهي قصسائد متنوعة
الشسكل والموضسوع ،تبحث عن هذا اإلنسسان المفقود فينا،
عن جرح األمة وأالم الوطن ،عن لذة المعنى وتاريح الفؤواد..
قصسائد تحاول أان تقترب من وجع الروح وما يشسبه الشسعر،
ألن ما نكتبه ما هو سسوى رماد الشسعر ،ألنه لو قدر لنا أان
نمسسك الشسعر لحترقت أاصسابعنا ولحترق الورق.
^ م-ا ه-ي ال-مشش-اري-ع ال-مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-لششاعر الطاهر
بوصشبع؟
❊❊ في اآلونة األخيرة صسرت مق Óجدا في كتاباتي ،ومع
هذا لدي مشسروع ديوان جديد أاحاول من خÓله أان أاكتب
األجمل واألعمق ،وعدة مشساريع في مجالت أادبية وثقافية
أاخرى.
^ م-ا ه-ي مشش-ارك-ات-ك-م ف-ي ال-ح-ق-ل ال-ث-قافي المحلي
بميلة؟
❊❊ ف-ي ال-ح-ق-ي-ق-ة وب-ح-ك-م وضس-ع-ي-ت-ي الصس-ح-ي-ة ،ف-إان معظم
نشس -اط-ات-ي ك-انت ه-ن-ا ب-ولي-ة م-ي-ل-ة ،م-ن خÓ-ل ال-ع-دي-د م-ن
ال -ف -ع -ال -ي -ات واألمسس -ي -ات األدب -ي-ة م-ن-ذ ع-دة سس-ن-وات،وه-ي
فعاليات أاشسكر من يدعونني إاليها ،واعتذر لمن لم اسستطع

وتتميز هذه الفي- Óالتي كانت مملوكة ألحد الخواصص-
ب-ه-ن-دسس-ت-ه-ا ال-م-ع-م-اري-ة األن-دلسس-ي-ة ال-مسس-توحاة من مسسجد
قرطبة باألندلسص (إاسسبانيا) وخصسوصسا من ناحية األقواسص
الخمسسة التي كانت تميز واجهة الفي Óوقد تم بناؤوها من
طرف خياط يهودي مشسهور من أاصسل أاندلسسي لتكون منزل
اسستجماميا على شساطئ المتوسسط.
وتأاسسف الوزير ل»عدم مبادرة» أاصسحاب الفي Óب»اسستشسارة»
ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة ح-ول إام-ك-ان-ي-ة إاع-ادة ت-رم-ي-م ه-ذا ال-م-ب-ن-ى
والحفاظ عليه بدل هدمه يضسيف المصسدر.
وأاوضسح البيان أان عملية هدم المبنى «تواصسلت بالرغم من
تنقل ممثلين عن قطاع الثقافة» بولية عنابة لعين المكان -
بتوجيهات من الوزير -وهذا بسسبب «عدم وجود أاي وصساية»
للقطاع على هذا المبنى كما أانه «غير مصسنف» ومهدد
بالنهيار حسسب نفسص المصسدر.
وكان مهتمون بالشسأان الثقافي في عنابة قد دعوا مرارا
لحماية هذا المبنى الفريد من نوعه من ناحية معماره من
الهدم وغيره من المباني والمواقع ذات القيمة الجمالية
والمعمارية والتاريخية بالولية والتي مازالت «غير محمية»

^ ما هو تقييمك لمكانة الششاعر والكاتب في الوقت
الحاضشر؟
^^ صسحيح أان األعمال األدبية تعرف عزوفا رهيبا من
طرف القراء ،إاذ تعد نسسبة المقروئية أاو القرائية في بÓدنا
م -ن -خ -فضس -ة ج -دا ،خ -اصس -ة م -ع ه -ذه ال -ث -ورة ال -م-ع-ل-وم-ات-ي-ة
اإللكترونية الكبيرة ،ومع هذا أاعتقد أان إانسسان هذا العصسر
كلما غاصص في لجج المادية الجافة ،كلما أاحتاج الى شسيء ما
يعيده الى إانسسانيته والى السسفر في أاقاصسي الروح بحثا عن
ذاته المفقودة ،وبالتالي فإان الشسعر هو أاقرب الفنون الى
هذه الروح التواقة للطهر والحب والجمال.
^ ما هي تطلعاتكم المسشتقبلية في عالم الششعر و
الكتابة ؟
❊❊ ح -ل -م-ي ه-و أان أاك-تب ي-وم-ا ت-لك ال-قصس-ي-دة ال-مسس-ت-ح-ي-ل-ة
الرابضسة في الينابيع السسحيقة ألقاصسي الروح ،أان «أاكتبني
ك -م -ا أان -ا ب -دون أاي-ة رت-وشص ،أان أال-ت-ق-ط إاج-ه-اشص ال-م-ع-ان-ي-ن،
وغصسصص ال-م-ك-ث-وم-ي-ن ،وأان-ي-ن ال-م-رضس-ى ،ووج-ع ال-م-ق-عدين،
وشس-ه-ق-ة ال-م-ظ-ل-وم-ي-ن ،ك-ي أاع-ب-ر ع-ن-ه-م وأانصسف أالمهم عبر
قصسائدي وكتاباتي.
❊ كلمة ختامية؟
لخير :ل يفوتني أان أاشسكر صسحيفة «الشسعب» على
❊❊ في ا أ
هذه اإلسستضسافة الكريمة على صسفحاتها البهية ،والشسكر
موصسول لك أاخي محمد على هذه المبادرة الطيبة ،ولكل من
يمر ها هنا من القراء الكرام أاقول :عليكم بالقراءة ثم
ال- -ق- -راءة ،ف- -الشس- -عب ال- -ذي ي- -ق -رأا ل يسس -ت -ع -ب -د ول ي -ج -وع،
وللمبدعين منهم أانصسحهم أان يكتبوا ويكتبوا حتى ولو أاحسسوا
بأانهم يكتبون على الماء.

عنابة هدى بوعطيح

اختتام مسشابقة اŸاهر بالقران الكر ËباŸسشيلة

بلجودي وعبد العزيز يتوجان بجائزة الطبعة الرابعة
اششرف وزير الششؤوون الدينية والوقاف ﬁمد
ع -يسش-ى ب-ح-ر السش-ب-وع اŸاضش-ي ع-ل-ى ن-ه-ائ-ي مسش-اب-ق-ة
اŸاه -ر ب -ال -ق -ران ال -ك -ر ‘ Ëط -ب -ع-ت-ه-ا ال-راب-ع-ة ال-ت-ي
ن- -ظ- -م -ت -ه -ا م -دي -ري -ة الشش -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة والوف -اق
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع اŸن-ت-دى ال-ولئ-ي ل-لحركة ا÷معوية
واÛمع اŸد Êضشمت  23متسشابق ‘ حفظ وŒويد
القران الكر Ëمن ﬂتلف وليات الوطن ,

اŸسسيلة  :عامر ناجح

وأافرزت التصسفيات الولوية بفوز  06مترشسحين
ل-مسس-اب-ق-ة ال-ح-ف-ل ال-خ-ت-ام-ي ال-ذي اشس-رف ع-ل-يه
محمد عيسسى  ,حيث أاكد مدير الشسؤوون الدينية
واألوقاف يوسسف بارود أان التظاهرة ذات بعد
قراني و اجتماعي وعلمي
تحتوي على أانشسطة هادفة تخدم الحراك
المجتمعي وخدمة لحفظة كتاب الله تشسجيعا
لهم  .وما تجدر اإلشسارة إاليه أان لجنة التحكيم
تتكون من دكاترة مميزين على رأاسسهم الدكتور
عماد عامر وخالد درباني وفتحي لعطاوي
وزيان بن عزوز وغيرهم ممن حضسرة المسسابقة

 ,التي عادت فيها لقب الماهر بالقران الكريم
م -ن ج -نسص ال -ذك -ور إال-ى ع-ب-د ال-ع-زي-ز شس-وي-ك-ري
المنحدر من ولية غليزان ومن جنسص اإلناث
إالى ابنته المسسيلة بلجودي هاجر  ,وشسهد
الخ-ت-ت-ام اق-ب-ال ج-م-اه-ي-ري ك-ب-ي-ر ب-دار ال-ث-قافة
ق -ن -ف-وذ ال-ح-مÓ-وي لÓ-سس-ت-م-اع ال-ى م-ا ج-ادة ب-ه
حناجر المتنافسسين من تÓوات عطرة لكتاب الله
بمختلف أاحكام التجويد والوصسÓت اإلنشسادية
من قبل فرقة بهاء بوسسعادة.

ليام الوطنية Ÿسشرح ربيع الطفل باŸدية
ا أ

 06مسشرحي ـ ـ ـات ‘ اŸنافسش ـ ـة

لفراح الثقافية والفنية
تنظم جمعية ا أ
لولية اŸدية ‘ الفÎة اŸمتدة من  18إا¤
ليام الوطنية Ÿسشرح ربيع
 22مارسس القادم ا أ
الطفل ‘ طبعتها السشابعة عششر –ت رعاية
وا‹ الولية و وبإاششراف مديريتي الثقافة
والشش-ب-اب وب-ال-ت-ع-اون م-ع دار ال-ث-ق-افة حسشن
ا◊سشني .

اŸدية :علي ملياÊ

حضسور نشساطاتهم المتميزة ،والحمد لله الذي جعلني مثار
اهتمام الكثير من المؤوسسسسات والجمعيات التي تنشسط في
الحقل الثقافي.

على غرار «في Óدردور» و»حصسن الخروبة»وفقا لهؤولء
المهتمين .ودعا ميهوبي أاصسحاب الممتلكات الخاصسة
ال-ق-دي-م-ة وال-ع-ت-ي-ق-ة إال-ى «ال-ت-ق-رب» م-ن ال-مصس-ال-ح ال-م-عنية
بترميم التراث ل»أاخذ رأايها» قبل اإلقدام على أاي إاجراءات
تضسر بصسورة التراث المحلي.

تهدف هذه المحطة الثقافية التي سستفتح
بعرضص فني من إانتاج أاعضساء هذه الجمعية
بعنوان « ليف يور دريم لسسنة  ، « 2018حسسب
رئ -يسس -ه -ا م -ح -م -د هشس -ام ب -ن -ي شس -ن -اشس -ة إال-ى
ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ه-ذه السس-ن-ة ال-ح-م-ي-دة التي
تربى عليها أاطفال هذه الولية  ،كما سستكون

هذه المحطة أايضسا للتنافسص اإلبداعي بمدرج
دار الثقافة حسسن الحسسني وسستشسارك بهذا
الحدث  06أاعمال لفرق تابعة لعدة وليات ،
ويتعلق األمر بكل من مسسرحية « أامنية مازح»
من إانتاج فرقة اللؤولؤوة السسوداء لتعاونية التاج
الذهبي بباتنة  ،مسسرحية «  100بالمائة بيئة»
م -ن إان -ت -اج ف-رق-ة ال-مسس-رح ال-ح-ك-ي-م ب-وه-ران ،
مسس-رح-ي-ة « ع-م-ر وال-رح-ل-ة ال-ع-ج-ي-ب-ة» إان-ت-اج
جمعية األقواسص لمواهب الشسباب بالمدية ،
مسسرحية « الثعلب المحتال واألطفال الصسغار «
من إانتاج الجمعية الثقافية لنشساطات الشسباب
بالجلفة  ،مسسرحية « أالم وأامال « من إانتاج
جمعية السستار الذهبي لمسستغانم  ،مسسرحية «
أاحÓ-م « م-ن إان-ت-اج ج-م-ع-ي-ة ال-م-ن-ارة ال-ث-ق-اف-ية
ببومرداسص .

لدب الروسشي كضشيف ششرف
Ãششاركة ا أ

مششاركة  45ناششرا جزائريا ‘ معرضض باريسض
سس- -يشس -ارك م -ج -م -وع  45م -ؤول -ف -ا ج -زائ-ري-ا ,م-ن
القطاعين العمومي والخاصص ,في معرضص باريسص
الدولي للكتاب ,أاكبر تظاهرة مخصسصسة للكتاب
بفرنسسا و الذي فتح أابوابه امسص الجمعة بمشساركة
األدب الروسسي كضسيف شسرف .و في طبعتها لسسنة
 ,2018أاراد منظمو المعرضص ,الذي نظم ألول مرة
سسنة  1981من قبل النقابة الوطنية للنشسر ,ان
تكون البرمجة «أاكثر كثافة و تأاتي في صسيغ متميزة
و ابتكارية» .وسستمثل الجزائر في هذا الصسالون
دور النشسر العمومية على غرار الوكالة الوطنية
ل -ل -نشس -ر والشس -ه -ار وال -م -ؤوسسسس -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون
ال-م-ط-ب-ع-ي-ة وك-ذا دي-وان ال-م-ط-ب-وع-ات ال-جامعية,
ب-اإلضس-اف-ة ال-ى م-راك-ز ال-ب-حث ع-ل-ى غ-رار ال-م-ركز
الوطني للبحوث في عصسور ما قبل التاريخ وعلم
النسسان والتاريخ ومركز البحث في األنثروبولوجيا
الجتماعية والثقافية بوهران .كما سستمثل العديد
م- -ن دور ال- -نشس- -ر ال -خ -اصس -ة ع -ل -ى غ -رار الشس -ه -اب
والقصسبة وكذا داليمان .وسسيتم عرضص نحو 500
ع- -ن- -وان ف- -ي ال- -ت- -اري- -خ وال- -ت- -راث وك -ذا ال -قصسصص
والروايات وأادب الطفل وفن الطبخ والموسسيقى
الى جانب حضسور كبير للكتب الجميلة حول المدن
الجزائرية و مناطقها وتراثها .وسسيقوم المؤولفون

خÓل أايام المعرضص بعمليات بيع باإلهداء لكتبهم.
و ابدى منسسق الجناح المخصسصص للجزائر في هذا
المعرضص محمد ايقر ,عن رغبته في رؤوية افراد
ال-ج-ال-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ت-ت-واف-د ع-ل-ى ال-م-ع-رضص بغية
اك -تشس -اف ب -ل -ده -م م -ن خ Ó-ل ال -ك-تب .وق-ال ذات
المسسؤوول في تصسريح لوأاج «نحن نعرضص هنا كتبا
جزائرية مؤولفة من طرف جزائريين تعكسص الحياة
الجزائرية من كل نواحيها» .ويجمع معرضص الكتاب
بباريسص  1.200عارضسا من  45بلدا ممث Óكما تمت
برمجة  800ندوة و تظاهرة باإلضسافة الى حضسور
 3.000مؤولف في اطار البيع باإلهداء
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متاهـــــة
األرقــــام

أاقدم مهرجان
سصينمائي عربي
وأافريقي

قؤاعد

خاصصتي
خؤف
ضصرب

شصعب

طؤل

ثÓث سصؤر
دمر «م»
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الكلمـــــــات:

اŸلحف ،اŸلحق ،اŸلطسض ،اŸلغفة ،اŸلف ،اŸلقى ،اŸلعؤسض،
اŸلزم ،اŸلصصق ،اŸلغط ،اŸلهب ،اŸلهج ،اŸلؤاح ،اŸلهؤف ،اŸلؤان،
اŸليؤن ،اŸمدرة ،اŸمدود ،اŸمدل ،اŸمراح ،ملك ،مراضض،
‡رق.
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النظرية:
أا  -خاطئة “اما؟
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مؤؤلف قصصة
الدروب
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الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

عبد ا◊كيم سصرارÔ“ ،اسصت ،ا·،
من ،رم ،ا.ا ،’ ،اجلسض ،مد ،طعم،
سص -م -ر ،سص-ر ،ف-م ،ب-رر ،م-ي-م ،حسص-ام،
مدرسض ،شصارف عبيد شصارف ،سصب،
ملح ،فؤق ،علم،
عمؤديا:
عام ،سض.سض ،مدح ،بر ،ا ،⁄سصبل،
م- -اج -ر راب -ح ،أا” ،ع -م -رŸ ،اع ،رب،
ف.ف ،ح - - - - -ن ،امسض ،ورم ،ك- - - - -رم،
قادم ،ناي ،شصرير ،حسصب ،⁄ ،مسض،
سص ،Îعم ،سصل ،مصصطفى سصبع،
الحل متاهة ا أ
’رقام
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الحل  /تسصل وتثقف
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اجتمع الّرئيسصان روزفلت
’مريكي وتشصرشصل الÈيطا‘ Ê
ا أ
مدينة الدار البيضصاء باŸغرب عام
 ١٩٤٣م.
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يصصرح

أاصصلح
البناء

جمع دولة
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ق ق صض ل

منام
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الكلمــات السسريــة

ا

طري

حرف
مؤسصيقي
فÈك
مبعÌة

عتب

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

اŸسصالك

حب

قهؤة «م»

رابح سسعدان
العازل
الحملة
مفدي زكريا

عاصصمة
أاوروبية

نصصف يؤم

وجهة
نظر «م»

سص -ر ب-اŒاه ا أ
’سص-ه-م م-ب-ت-دئ-ا
با◊رف أالف (أا) حتى تصصل
إا ¤ح -رف ال -ت -اء (ة) ل -ت -ج-د
الكلمة اŸفقؤدة.

٩٥١

رقــــــــــم

ملكنا

أاقعد «م»

كاتب
مغربي

1٧٥٩4

يلحق

خاصصتي

دردشسة
لسسهم
اأ

ا

للجؤاب

جؤاب

ه -ذه ا’شص-ارة –ت-ؤي ع-ل-ى
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسض ال - - -ؤقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
رم- -ز ا’شص- -ارة ي -ت -ك -ؤن م -ن
›م -ؤع -ة أارق-ام ،ت-رج-م-ه-ا
إا ¤ح -روف ث-م اج-م-ع ه-ذه
ا◊روف ف - -ت - -حصص- -ل ع- -ل- -ى
م- -ؤؤل -ف ال -نشص -ي -د ال -ؤط -ن -ي
ا÷زائري (راحل).

ل

‡ثلة
وناشصطة
سصياسصية «م»

’هل
من ا أ
لفظ هاتفي
نصصف برهة

لعبــــة الحـــروف

ا
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الكلمــــات السسهميـــة

ن- -ن- -ط- -ل -ق م -ن ال -دائ -رة
السص-ؤداء ‘ أاع-ل-ى الشص-ب-كة
ل- - - -نصص- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
’خ -رى ،شص -رط
السص -ؤداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٤٠٦
ن- -ق- -ط- -ة ،وأا’ “ر ‘ رق- -م
واحد إا’ مرة واحدة.

كلمة
السصر:

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

العدد

19

أافقيا

عموديا

 ١و )٢رواي - -ة ل - -ل - -راح- -ل م- -ؤل- -ؤد  )١دولة أاسصيؤية ،العز،
 )٢ثلثا علة ،ملكنا ،حمد مبعÌة،
معمري ،مدينة تؤنسصية،
 )٣نفرق ،جاسصؤسض،
 )٣ولد «م» ،للمسصاحة،
 )٤مدخل ،حائط «م» ’ ،يداع «م»،
 )٤وجع ،عتاب ،ع،È
 )٥نضصيء ،مرضض معدي «م» ،ثلثا  )٥لفظ هاتفي «م»’ ،يداع «م»،
 )٦ثلثا أامة ،متشصابهان ،عتاب،
اعم،
 )٧للنصصب ،جميل  ،سصنة،
 )٦اتفقد ،أامن،
 )٨مؤفد «م» ،يجمع،
 )٧متشصابهان ،مدينة عراقية،
 )٩أاكمل «م» ،قؤاعد ،رجاء،
 )٨برق،
’ه-ل
 )١٠ع -م-ل-ة أاسص-ي-ؤي-ة «م» ،م-ن ا أ
ﬂ )٩رج سصينمائي،
«م» ،للمسصاحة،
 )١٠فتي ،للمؤصصؤل ،ثروة،
 )١١للنؤم ،حرف جر ،يلحق،
 )١١حذاء «م» ،سصأام.
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

غرامة على خباز اشضتغل أاك‡ Ìا ينبغي
غرمت السضلطات الفرنسضية خبازا بضضعة
آا’ف من اأ’ورو أ’نه اشضتغل أاسضابيع دون
ي- -وم واح -د م -ن ال -راح -ة .ف -ف -ي الصض -ي -ف
اŸاضضي ،حرصس سضدريك ف Òعلى القيام
ب-ع-م-ل-ه ك-ل ي-وم ،ل-ك-ن الّ-ل-وائ-ح ت-نصس ع-ل-ى
وجوب إاغÓق اÙل يوما كل أاسضبوع؛ إاذ
يلزم قانون يرجع تاريخه إا ¤عشضرينيات
ال- -ق- -رن اŸاضض -ي اÿب -از -دون غÒه م -ن
اŸه -ن -ب -أاخ -ذ ي -وم ع -ط -ل -ة ك -ل أاسض -ب-وع.
Óع-م-ال
غ -رمت اŸدي -ري -ة اإ’ق -ل -ي -م -ي-ة ل -أ
واŸنافسضة ف ،Òوهو صضاحب ﬂبزة ‘
ب-ل-دي-ة ل-وسض-ي-ن-ي-سض-ور-ب-ارسس م-بلغ ثÓثة
آا’ف أاورو أ’نه «عمل أاك‡ Ìا ينبغي».
أاثار إاعÓن هذا القرار اإ’داري حفيظة
سضكان القرية اŸذكورة ،التي ’ يتجاوز
سضكانها أالفي نسضمة ،فقرروا دعم خباز
ال -ق -ري -ة وأاط-ل-ق-وا ع-ريضض-ة ل-ل-دف-اع ع-ن-ه.

وت-ع-ل-ي-ق-ا ع-ل-ى ه-ذه ال-قضض-ي-ة ،ق-ال ع-مدة
القرية كريسضتيان برانل «نحن ‘ ›تمع
ريفي صضغ ‘ ،Òمنطقة ’ يوجد فيها
الكث Òمن اŸنافسضة و’ ينبغي منع الناسس
من مواصضلة العمل» ،خاصضة أان السضكان
هنا ’ يريدون تعليق توف Òهذه اÿدمة.
ليسس ف Òأاول خباز يغرم أ’نه  ⁄يحÎم
ي - -وم اإ’غ Ó- -ق اأ’سض - -ب - -وع - -ي ،إاذ وج- -هت
–ذيرات عام  2016لنحو عشضرين خبازا،
بذريعة عدم تقيدهم بهذا القانون.
نددت ا–ادية اıابز بفرنسضا بهذا
التقييد اÿاصس بعمال اıابز دون عمال
اŸط - - -اع- - -م أاو ا÷زاري- - -ن ،خ- - -اصض- - -ة أان
الفرنسضي Úيرغبون -بشضكل متزايد‘ -
ا◊صض- -ول ع- -ل- -ى خ- -ب- -زه -م ‘ ن -فسس ي -وم
إانتاجه.

فنلندا أاسضعد دول العا ..⁄؟

ال -ف -ن-ل-ن-دي-ون ه-م اأ’سض-ع-د ع-ل-ى وج-ه اأ’رضس ،ب-حسضب
تقرير يبحث ‘ مؤوشضرات جودة ا◊ياة التي تشضمل الÌاء
والعمر اŸتوقع والفسضاد وا◊رية وغÒها من اأ’شضياء.
فقد تصضدرت فنلندا قائمة الدول اأ’ك Ìسضعادة وفقا
’سض -ت -ط Ó-ع أاُع -ل -نت ن -ت -ائ-ج-ه م-ؤوخ-را ،ب-ي-ن-م-ا ت-راج-عت
الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية رغم ازدياد ثرائها.
صضنف تقرير السضعادة العاŸي -الصضادر عن شضبكة
 ·ÓاŸتحدة لهذا
حلول التنمية اŸسضتدامة التابعة ل أ
العام 156 -دولة وفقا للدرجات التي سضجلتها عند تقييم
ع -دد م -ن اŸع -اي Òم -ن ب-ي-ن-ه-ا نصض-يب ال-ف-رد م-ن ال-ن-اœ
اÙل -ي اإ’ج -م -ا‹ وال -رع -اي -ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وم-ت-وسض-ط
اأ’عمار وا◊ريات ا’جتماعية وغياب الفسضاد.
تقدمت فنلندا من اŸرتبة اÿامسضة العام اŸاضضي
لتحل ﬁل الÔويج ‘ اŸرتبة اأ’و .¤وشضملت قائمة
الدول العشضر اأ’ك Ìسضعادة عام  201٨فنلندا والÔويج و
ال- -دا‰ارك وأايسض- -ل- -ن- -دا وسض- -ويسض- -را وه- -ول- -ن- -دا وك -ن -دا

مدينة «موغ ...»Óمنبع
العسضل الÎكي

تنتج تركيا أاك Ìمن مئة أالف طن من العسضل
سضنويا‡ ،ا يجعلها ثا Êأاك Èمنتج للعسضل ‘
العا ⁄بعد الصض .Úوتعت Èمدينة «موغ- »Ó
جنوب غربي البÓد -أاك ÌاÙافظات إانتاجا
للعسضل ،وتعد أاك Èمنتج ‘ العا ⁄لنوع يسضمى
عسضل الصضنوبر.
لئن حرمت جبال مدينة مرمريسس الÎكية
السضياحية الشضهÒة قراها من الرعي والزراعة
بسضبب وعورتها ،فقد منحت أاشضجار الصضنوبر
الÈي التي تكسضوها سضكانها نوعا ﬂتلفا من
العسضل تهيمن تركيا على نحو  %90من إانتاجه
ال - -ع - -اŸي ،ويشض - -ك- -ل دخ Ó- -رئ- -يسض- -ي- -ا آ’’ف
ال- -ع- -ائ Ó-ت ال -ت -ي احÎفت ه -ذه اŸه -ن -ة عÈ
الزمن.
يقول رئيسس جمعية منتجي العسضل ‘ Œمع
قرى منطقة عثمانية Ãرمريسس «لدينا نحو
سضتة آا’ف عائلة عضضو با–اد منتجي العسضل
‘ ﬁافظة موغ ،Óوهي موزعة على أاكÌ
من ثÓثمائة قرية ،و“لك نحو مليون خلية
تنتج  %75من عسضل الصضنوبر بÎكيا».
يختلف عسضل الصضنوبر عن باقي اأ’نواع
لعدم اعتماد النحل فيه على رحيق اأ’زهار،
بل على حشضرة تسضمى ﬁليا دودة البصضرة
“تصس عصضارة أاغصضان الشضجرة و–ولها Ÿادة
حلوة تقوم مقام الرحيق ،وتخزنها ‘ غÓف
قطني تفرزه على جذوع أاشضجار الصضنوبر.

ونيوزيلندا والسضويد وأاسضÎاليا .حلت أاŸانيا ‘ اŸرتبة
 ،15وجاءت الو’يات اŸتحدة  1٨مÎاجعة عن اŸرتبة
 1٤العام اŸاضضي .وكان ترتيب بريطانيا .19
على صضعيد الدول العربية ،جاءت اإ’مارات ‘ اŸرتبة
 20عاŸيا ،ثم قطر  ،٣2تليها السضعودية  ،٣٣ثم البحرين
 ،٤٣فالكويت .٤5
‘ ح Úحلت ليبيا ‘ اŸرتبة  ،70جاء ترتيب ا÷زائر
 ،٨٤ثم لبنان  ،٨٨ثم اأ’ردن  .90وحلت تونسس  ،111ثم
العراق  ،117ثم مصضر  ،122فالسضودان  ،1٣7وسضوريا .150
جاءت بوروندي ‘ ذيل القائمة باŸرتبة  ،156تسضبقها
جمهورية إافريقيا الوسضطى وجنوب السضودان وتنزانيا
واليمن.
جرى تقد Ëالتقرير السضنوي -الذي صضدر أ’ول مرة
عام  -2012وللمرة اأ’و ¤اشضتمل على تقديرات خاصضة
بسضعادة اŸهاجرين ،وتب Úأانها تتماشضى بشضكل كب Òمع
سضعادة السضكان اŸولودين ﬁليا.

أاطنان من الذهب تسضاقطت من السضماء!
اضضطرت طائرة روسضية إا ¤قطع رحلتها عندما حدث شضيء
غ Òمتوقع ،حيث فقدت الطائرة باب قمرتها اليسضرى أاثناء
إاقÓعها ،لتتسضاقط أاطنان من الذهب منها على مدرج اإ’قÓع
والهبوط .كانت الطائرة التي انطلقت من مدينة ياكوتسضك
شضرقي روسضيا قد حملت قرابة  9.٣أاطنان ،وذكر بيان للسضطات
الروسضية أانه ” جمع نحو  ٣أاطنان من الذهب اŸتسضاقط.
نشضرت صضورة للسضبائك اŸتناثرة على اŸدرج ،وأاشضارت إا¤
أان الطائرة  ⁄تكن –مل سضبائك الذهب فقط ،بل أايضضاً
بÓتينًا وأاŸاسضًا ،وقالت إان الشضرطة طوقت اŸدرج ÷مع
وجرد السضبائك اŸتناثرة ،فيما Œري السضلطات –قيقًا ‘
أاسضباب ا◊ادث.
ذكر مصضدر ‘ اŸكتب الصضحفي Ÿطار ياكوتسضك ،إان طائرة
الشضحن اŸذكورة تابعة لشضركة طÒان «نيمبوسس» ،وأاضضاف أان
التيار الهوائي الشضديد خلع باب قمرة الشضحن ،وبعد

ذلك قرر الطاقم قطع الرحلة ،وهبطت الطائرة بأامان ‘
مطار بلدة ماجان ،على بعد  12كيلومÎاً من ياكوتسضك «.

الضضرب والتنكيل Ÿن يتّخرج
من ا÷امعة ‘ ليبيا
‘ طقوسس عجيبة ،يتعرضس الطالب الليبي يوم تخّرجه من ا÷امعة إا ¤الضضرب بالبيضس وا◊جر ،والتنكيل بسضكب
الزيت وإاهالة الÎاب على جسضده من طرف أاصضدقائه وأاقاربه ،كتعب Òغريب عن فرحتهم بنجاحه ‘ إانهاء دراسضته
ا÷امعية ،واسضتعداده للدخول ‘ ا◊ياة اŸهنية.
يسضتحضضر يونسس الشضيخي الذي يعمل اليوم ‘ قسضم التسضويق ‘ مؤوسضسضة النفط ،يوم تخرجه من كلية ا’قتصضاد عام ،2010
عندما أانهى مناقشضة أاطروحته أامام ÷نة اأ’سضاتذة التي أاعلنت ‚احه بتفوق ،قبل أان يتفاجأا عند خروجه بأاصضدقائه وزمÓئه
يÎبصضون به وينتظرون ظهوره لÓحتفاء به على طريقتهم.
حاول ا’ختباء با÷دران للتسضلل إا ¤وراء ا÷امعة ،إا’ أانهم تفطنوا له ،وقاموا بالركضس ورائه
وإاسضقاطه أارضضاً ⁄ ،يسضتسضلم ‘ البداية ودخل معهم ‘ معركة من أاجل التخلصس منهم ،لكن دون
جدوى ،خارت قواه ب Úأايديهم التي كانت –مل قوارير زيت السضيارات اÎÙق ،فتمّ سضكبها على
جسضده ثم رميه بالÎاب وبالبيضس ،فتحول ‘ دقائق إا ¤مهّرج مرعب وﬂيف ،قبل أان يتم تقييده
ووضضعه ‘ السضيارة والقيام بجولة ‘ اŸدينة.
وعلى الرغم من أان هذا التقليد اŸتوارث ع Èاأ’جيال واŸث ÒلÓشضمئزاز كان مؤوًŸا ليونسس،
إا’ أانه يؤوكد أانه يجري على سضبيل الدعابة والهزل ،مضضيفاً أانه  ⁄يرغب ‘ منع أاصضدقائه من
مشضاركته فرحته يوم تخرجه حتى ولو كان على حسضابه.
على عكسس يونسس ،يرفضس الطالب با÷امعة اÿاصضة لتقنيات ا◊اسضوب أام Úخلف من مدينة مصضراتة ،هذه الطريقة
الفريدة من نوعها التي “ّيز احتفا’ت التخرج ‘ ليبيا ،معتÈاً أانها «مظاهر سضخيفة يجب وقف التعامل بها»’ ،فتًا إا¤
أانه لن يسضمح بأان يتم التنكيل به يوم تخرجه بعد عام ونصضف ،وتقويضس فرحته.
يّÈر أام Úموقفه بأان هذه العادة هي «سضلوك دخيل على الشضباب الليبي ’ يسضاهم إا’ ‘ تفشضي مظاهر
العنف و–ويل أاجمل يوم ‘ حياة الطالب إا ¤أاتعسس يوم» ،موضضحًا أانها «قد تؤودي إا ¤نتائج غÒ
متوقعة إاذا تعرضس الطالب إا ¤إاصضابة ما عند ضضربه والتنكيل بجسضده» ،ويقول« :يوم التخرج
يجب أان يكون أاجمل يوم ‘ حياة الطالب ،يرتدي أافضضل ما لديه من الثياب،
ويلتقط الصضور مع أاصضدقائه وعائلته وأاسضاتذته ،ويكون ‘ قمة
سضعادتهŸ ،اذا كل هذا ا÷نون والعنف؟».

العدد
1759٤
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شضركة طÒان أامريكية ترسضل
كلباً باÿطأا إا ¤اليابان
–ق -ق اÿط -وط ا÷وي -ة اŸت -ح-دة ‘
أامريكا ‘ ،حادثة إارسضال الكلب اÿاصس
بإاحدى العائÓت Ãدينة كانسضاسس إا¤
اليابان عن طريق اÿطأا.
أاف -ادت ال -ق -ن -اة ال -ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة
Ÿدي -ن -ة ك -انسض -اسس اأ’م -ري -ك-ي-ة ،أان ك-ارا
سضويند‹ وطفليها قد غادرا من و’ية
أاوري -غ -ون إا ¤م -دي -ن -ة ك -انسض -اسس ب -و’ي-ة
م -يسض -وري ،ع -ل -ى م Ïاÿط -وط ا÷وي -ة
اŸتحدة .وبحسضب موقع  CNNذهبت
’سض -رة إا ¤اŸنشض -أاة اŸع -ن -ي-ة ب-الشض-ح-ن
اأ
ل -تسض -ل -م ال -ك -لب اÿاصس ب-ه-ا م-ن سضÓ-ل-ة
جÒم - -ن شض - -يÈد ،ل - -ك- -ن ب- -دً’ م- -ن ذلك
أاعطوهم كلبًا من فصضيلة جريت دان.
علمت سضويند‹ من ويتشضيتا ،بو’ية
كانسضاسس ،أان الكلب إايرغو ُوضضع ‘ رحلة
م- -ت- -ج- -ه -ة إا ¤ال -ي -اب -ان ،ح -يث ك -ان م -ن
اŸفÎضس أان يذهب إاليها كلب ا÷ريت
دان.
أارسض- -ل م- -وظ- -ف- -و اÿط -وط ا÷وي -ة
ال -ي -اب -ان -ي -ة ال -ك-لب إاي-رغ-و ع-ل-ى ال-رح-ل-ة
العائدة إا ¤مدينة كنسضاسس ،ولكن ليسس
من الواضضح متى سضيصضل الكلب.
جاءت أانباء مغامرة الكلب إايرغو غÒ
Ÿخ -ط -ط ل -ه-ا ،ب-ع-د اعÎاف اÿط-وط
اُ
ا÷وي -ة اŸت -ح -دة م -ن ق -ب -ل Ãوت ك -لب
آاخ- -ر ،ب- -حسضب صض- -ح- -ي- -ف- -ة ال- -غ- -اردي- -ان
الÈي -ط -ان -ي-ة ،ب-ع-د أان أاصضs-رت اŸضض-ي-ف-ة
على وضضعه ‘ صضندوق علوي على مÏ
رحلة الطÒان اŸتوجهة من هيوسض Ïإا¤
نيويورك.
يذكر أان هذه ليسضت اŸرة اأ’و ¤التي
توضضع فيها اÿطوط ا÷وية اŸتحدة
–ت اÛه -ر ف-ي-م-ا ي-خصس م-ع-امÓ-ت-ه-ا
للحيوانات ،إاذ ُرفعت دعوى قضضائية على
اÿط- -وط ا÷وي- -ة اŸت- -ح- -دة م- -ن ق -ب -ل
أاصض -ح -اب أارنب ع -م Ó-ق م-ات ع-ل-ى مÏ
إاحدى رحÓتهم.

زّور تاريخ ميÓده ليبقى
‘ منصضبه
ع- -زلت ن -ي -ب -ال ،أامسس ،رئ -يسس اÙك -م -ة
العليا اŸث Òللجدل جوبال باراجو‹ عقب
اتهامات بتزويره تاريخ ميÓده للبقاء ‘
منصضبه .ذكرت تقارير إاعÓمية أانه يبدو أان
باراجو‹ أا” عامه الـ  65منذ عدة أاشضهر.
واتهم باراجو‹ ،الذي خلف أاول رئيسضة
للمحكمة العليا منذ ثمانية أاشضهر ،صضحيفة
ب -ارزة ب -ازدراء اÙك -م -ة الشض -ه-ر اŸاضض-ي
ع -قب أان نشض-رت الصض-ح-ي-ف-ة ت-ق-ري-راً ي-ف-ي-د
ب- -وج- -ود ت- -ع- -ارضس ‘ ت- -اري- -خ م- -يÓ- -ده ‘
سضجÓته اأ’كادÁية .قال كيشضور باوديل
اŸسضؤوول باÙكمة العليا إان ديباك راج
ج- -وشض- -ي ،أاب- -رز ق- -اضٍس ب- -اÙك -م -ة ،ت -و¤
منصضب رئيسس اÙكمة العليا ،مؤوخرا.

اŸدخنون أاك Ìعرضضة
لضضعف السضمع
توصضلت دراسضة يابانية إا ¤أان اŸدخنÚ
Óصضابة بضضعف السضمع،
رÃا أاك Ìعرضضة ل إ
مقارنة بغ ÒاŸدخن ،Úوإان اÿطر يزيد
مع كل سضيجارة.
وفحصس الباحثون بيانات نحو  50أالف
عامل يابا Êغ Òمصضاب Úبضضعف السضمع،
وتÎاوح أاعمارهم ب 20 Úو 6٤عامًا .وبعد
متابعة اسضتمرت ثما Êسضنوات ،أاصضيب ما
يربو على  5100بضضعف السضمع .وباŸقارنة
بغ ÒاŸدخن ،Úكان اŸدخنون أاك Ìعرضضة
Óصضابة بضضعف السضمع ‘
بنسضبة  % 60ل إ
الÎددات العالية ،الذي يجعل من الصضعب
ف- -ه- -م ال- -كÓ- -م ‘ أاج- -واء صض -اخ -ب -ة .وك -ان
اŸدخنون أايضضًا أاك Ìعرضضة بنسضبة % 20
Óصض- -اب- -ة بضض- -ع- -ف السض- -م -ع ‘ الÎددات
ل - -إ
اŸنخفضضة ،عندما يكون من الصضعب على
الشضخصس رصضد اأ’صضوات اŸنخفضضة.
قال هو هوان هو الذي أاشضرف على
الدراسضة من قسضم علم اأ’وبئة والوقاية ‘
اŸركز الوطني للصضحة العاŸية والطب ‘
ط -وك -ي -و« ،ك -ل -م -ا زاد ت-دخ ÚاŸرء ،ارت-ف-ع
خطر ضضعف السضمع» .وقال «اإ’قÓع عن
التدخ Úيزيل فعلياً اÿطر الزائد لضضعف
السضمع ،حتى وسضط اŸقلع Úعن التدخÚ
منذ فÎة قصضÒة».

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
السسبت  ١٧مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٩جمادى الثانية ١٤٣٩
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العـ ـدد٤٩٥٧١ :

koutoufcom@gmail.com

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

‘

فالك فال اÒÿ

ا◊مل

ليسس ا÷ميع يسستحق
إاحÎامك فهناك من
يسستحق Œاهلك حتى يحÎم
نفسسه أاو’.

الثور

أاطهر أانؤاع ا◊ب أان –ب
شسخصسا وأانت تعلم أانه لن
يكؤن ملكك و’ من نصسيبك ولكن
تظل –به و–ب أان تراه سسعيدا
’نك أاحببته.
فقط :أ

ي ا÷زائر وأاخطب ‘ نؤاديها
ح u
وأابعث لها الشّسؤق قاصسيها ودانيها
شسعب البطؤ’ت حيا الله طلعتكم
كتائب البغي قد قصسؤا نؤاصسيها
كتبتمؤا بالدم القا ÊمسسÒتكم
اسسأال فرنسسا وقد خابت أامانيها
بقلم :عائضس القرÊ

أأخبار

ا÷وزاء

أان ع -ل-م-اء ال-ي-اب-ان ي-درسس-ؤن
^
تشس- -ري- -ح ال- -ب -ع -ؤضس -ة ل -ي -ت -م -ك -ن -ؤا م -ن
ت -ق -ل -ي-ده-ا ‘ صس-ن-ع إاب-رة ’ ت-ؤؤŸك ع-ن-د
اسستخدامها.
عندما “ؤت سسيحبك ا÷ميع فجأاة
وسسيسساﬁك ا◊بيب بÓعذر ويغفر الصسديق
غيابك ..سسيعلمؤن ،كم كنت جمي Óولكن ‘
الؤقت اÿطأا.

مثÒة

اسستخدامك لهذه الكلمة
كثÒا قد يعني إاصسابتك
بالقلق أاو الكتئاب

غ -ال-ب-ا م-ا يشس-ار إا ¤الشس-خصس اŸك-ت-ئب إا¤
أانه من يعا Êعادة من الشسعؤر با◊زن أاو
’م- -ل ،ول- -ك- -ن أاظ- -ه -رت دراسس -ة
ف- -ق- -دان ا أ
ج- -دي- -دة أان اسس- -ت- -خ- -دام ك- -ل -م -ة –دي -دا
وبشس -ك -ل م -ت -ك -رر ق -د ي -ح -م-ل إاشس-ارات إا¤
’صسابة بالقلق وا’كتئاب..
ا إ
ذك-رت ال-دراسس-ة أان م-ن يسس-ت-خ-دم ك-ل-مة
«أان-ا» والضس-م-ائ-ر اŸف-ردة بصس-ؤرة م-تكررة،
سس -ؤاء شس -ف -ه -ي -ا أاو ك -ت -اب -ي-ا ،ف-إان-ه ’ ي-ع-ن-ي
ب -الضس -رورة أان -ه ن -رجسس -ي وﬁب ل -ذات-ه،
ولكن قد يكؤن مريضسا بالقلق وا’كتئاب،
وأان-ه Áت-لك مشس-اع-ر سس-ل-ب-ي-ة بشس-ك-ل عام،
وفقا Ûلة «هيلث»..
اسستخلصس باحثؤ الدراسسة ،التي نشسرت ‘
›ل-ة «ع-ل-م ن-فسس الشس-خصس-ي-ة واÛتمع»،
’ك Ìمن 4700
ن-ت-ائ-ج-ه-ا م-ن اخ-ت-ب-اره-م أ
شسخصس من الؤ’يات اŸتحدة وأاŸانيا ،من
أاج -ل رصس -د ع -دد اŸرات ال -ت-ي ق-ال-ؤا ف-ي-ه-ا
«أانا» ‘ أاحاديثهم أاو كتاباتهم..
ذك- -ر ال- -ب- -اح -ث -ؤن أان الشس -خصس ال -ع -ادي
ي -ت -ح-دث  16أال -ف ك -ل -م -ة ي-ؤم-ي-ا ،ب-ي-ن-م-ا
يسس -ت -خ -دم -ؤن الضس -م -ائ -ر اŸف -ردة Ãع -دل
 1400م -رة بشس -ك -ل ي -ؤم -ي ‘ ،ح Úأان م-ن
ي -ع -ان -ؤن م -ن اك -ت -ئ -اب ومشس -اع -ر سس -ل -ب-ي-ة
يرددون هذه الكلمة  2000مرة يؤميا..
كما نفت الدراسسة نتائج بعضس الدراسسات
السس -اب -ق -ة ،وال -ت -ي أاشس -ارت إا ¤أان ال -نسس-اء
يسستخدمن كلمة «أانا» بصسؤرة أاك ،Èعند
Óح- -ب- -اط ،م- -ؤؤك- -دة أان -ه -ن
ت- -ع- -رضس- -ه- -ن ل - -إ
ي - -تسس- -اوون “ام- -ا م- -ع ال- -رج- -ال اŸصس- -ابÚ
’حباط..
با إ
قؤل أاليسسؤن تكمان ،وهي عاŸة أابحاث ‘
ج - -ام - -ع - -ة أاري - -زون - -ا وم - -ع- -دة ال- -دراسس- -ة
ا÷دي - -دة ،إان اسس - -ت - -خ - -دام ك- -ل- -م- -ة «أان- -ا»
والضس -م -ائ -ر اŸف -ردة ‘ ا◊ديثÁ ،ك-ن أان
يسس- -اع -د ‘ ال -كشس -ف ع -ن م -رور الشس -خصس
Ãشس-اك-ل ‘ الصس-ح-ة ال-ع-ق-ل-ي-ة ب-ؤجه عام،
ول- -يسس م- -روره ب- -ا’ك- -ت- -ئ- -اب ع -ل -ى وج -ه
اÿصسؤصس..

لÒتاح عقلك وقلبك تأاكد
أانه ’ يؤجد خ ‘ Òشسيء
أاخذه الله منك.

حكم وأامثال
^ الرجل يبحث بÚ
النسساء عن ا÷ميلة،
واŸرأاة ت - - -ب - - -حث بÚ
الذكؤر عن الرجل.

º°ùàHG

أان ع-ا ⁄ج-ي-ؤل-ؤج-ي-ا اŸدع-ؤ
^
«ي -ؤج Úشس -ؤم -اخ -ر» ،ه -ؤ ال -ؤح-ي-د ‘
التاريخ الذي ” وضسع رفاته على
سسطح القمر عام .1999

❊ دخل أاحد اŸغفلÚ
على قؤم يعؤد مريضسا،
فلما عاده ،وأاراد اÿروج
قال لهم :عظم الله أاجركم

..
قالؤا له :إانه Á ⁄ت بعد .
قالÁ :ؤت إانشساء الله فكل نفسس ذائقة اŸؤت .

ششغل
عقلـك

❊ قال رجل لبعضس البخÓء ’ ⁄ :تدعؤÊ
’نك جيد
ا ¤طعامك ؟؟!! قال البخيل :أ
^ سس -ت -ت -م ّ-ك-ن م-ن
اŸضسغ ،سسريع البلع ،إاذا أاكلت لقمة هيأات
م- - -ع- - -رف- - -ة أا ّن - -ك ق - -ؤي
أاخرى ...قال الرجل :ياأاخي ،أاتريد
ع- -ن- -دم- -ا ي -ق -ؤم ا÷م -ي -ع
إاذا كنت عندك أان أاصسلي
باسستهدافك.
ركعت Úبعد كل لقمتÚ؟

IÈ©∏d

السسرطان

ل ب؟؟
من هو ا أ

سسؤؤال ” طرحه على ›مؤعة من طÓب اŸاجسست‘ Ò
احدى ا÷امعات ..كانت ا جؤبة جميلة وتقليدية إا جؤابا
واحدا اسستؤقف اÙاضسر وأادمع عينيه.
ا ب  ‘...صسغرك  ..تلبسس حذاءه فتتع Ìمن ك Èحذائه
وصسغر قدمك .
تلبسس نظاراته فتشسعر بالعظمة ..
تلبسس قميصسه فتشسعر بالؤقار والهيبة ..
يخطر ببالك شسيء تافه فتطلبه منه ..فيتقبل منك ذلك
بكل سسرور ويحضسره إاليك دون منة .
يعؤد ا ¤اŸنزل فيضسمك ا ¤صسدره ضساحكا وانت تدري
كيف قضسى يؤمه وكم عانى ‘ ذلك اليؤم ‘ عمله ….
واليؤم ‘ كÈك …..
أانت تلبسس حذاء أابيك فذوقه قد Ëوهؤ يعجبك .!!!..
–تقر مÓبسسه العتيقة وأاغراضسه القدÁة نها تروق لك …
!!.
أاصسبح كÓمه وسسؤؤاله عنك هؤ تدخل ‘ شسؤؤونك وذلك يروق
لك.
حركاته تصسيبك با◊رج ..وكÓمه يشسعرك با’شسمئزاز
.!!..
إاذا تأاخرت وقلق عليك وعاتبك على التأاخ Òح Úعؤدتك
تشسعر أانه يضسايقك وتتمنى لؤ  ⁄يكن مؤجؤدا لتكؤن أاكÌ
حرية  !!...رغم أانه يريد ا’طمئنان عليك ليسس إا
ترفع صسؤتك عليه وتضسايقه بردودك وكÓمك ..فيسسكت
ليسس خؤفا منك ،بل حبا فيك وتسساﬁا معك .!!..
إان مشسى بقربك ﬁدوب الظهر “ ..سسك يده فلقد أاصسبحت
أانت أاطؤل منه.
أانت با مسس تتعلثم بكÓمك وتخطئ ‘ ا◊روف فيضسحك
مبتسسما ويتقبل ذلك برحابة صسدر  !!..وأانت اليؤم تتضسايق
من ك Ìتسساؤو ته واسستفسساراته بعد أان أاصسابه الصسم أاو أاصسابه
العمى لك Èسسنه.

ﬁاولة إاعادة العÓقات،
فكرة سسيئة أاتركؤها “ؤت لؤ فيها
خ Òما انتهت.

األسسد

من أاسسباب الصسمت غالًبا
هؤ فقدان من يفهمك.
❊ أام علي لديها أاربعة
’سسبؤع
أابناء وهي –ب أايام ا أ
’ول:
حبا شسديدا فسسمت ا أ
’حد
السسبت والثا :Êا أ
والثالث :ا’ثن Úفما اسسم
الرابع؟

حل العدد السسابق
❊ الكفن.

العذراء

’خطاء التي
من أاك Èا أ
نرتكبها نح ُ
ن البشسر ..هؤ
أاننا نسسمع نصسف الكÓم..
ونفهم ربعه ..ونفعل ضسعفه ..و’
ُنفكر فيه!

اŸيزان

أاج -م -ل ال -ن -ف -ؤسس ه-ي ال-ت-ي ’
ت - -ن - -ك - -ر اŸع - -روف رغ- -م شس- -دة
اÓÿف.

العقرب

بعضسهم ’ يعرفؤن كيف
يحافظؤن عليك ولكنهم
’ يريدونك أان تذهب
لغÒهم.

القوسس
إاذا  ⁄تغامر من أاجل شسيء
–به ..فاصسمت إاذا
خسسرته.

ا÷دي

القرارات التي تصسنعها
الكرامة صسائبة حتى وإان
أاوجعتك.

الدلو

’ تثق ‘ البدايات،
فصسدق الكÓم يقال ‘
’خÒة.
اللحظات ا أ
 ⁄يتمن أابؤك لك اŸؤت ابدا ‘ صسغرك و ‘ كÈك ....وانت
تتمنى له اŸؤت ..فلقد ضسايقك ‘ شسيخؤخته وقد يضسايق من
معك أايضسا !!
–ملك أابؤك  ‘..طفؤلتك  ‘...جهلك  ‘...سسفهك ‘...
كÈك  ‘..دراسستك ‘ ...عؤزك ‘ ...فاقتك  ‘..شسدتك
 ‘...رخائك –....ملك ‘ كل شسيء .
فهل فكرت يؤما ان تتحمله ‘ شسيخؤخته ومرضسه؟؟
أاحسسن إاليه .........فغÒك يتمنى رؤويته من جديد ..
إاذا أا“مت القراءة ادعؤا دعؤة لؤالديك.

ا◊وت

يجب أان تتقبل حقيقَة أان
’شسخاصس ’
بعضَس ا أ
ت
ن حياتك مهما كن َ
يÓئمؤ َ
تريدهم.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

^ ١7م- -ارسس ﬁ :١٩٤١اك -م -ة «مصض -ا‹ ا◊اج» ل -ل-م-رة
ال -ث -ال -ث -ة خ Ó-ل ث -م -ا Êسض -ن -وات ب -ت -ه-م-ة ت-ن-ظ-ي-م
مظاهرات ضضد السضيادة الفرنسضية واŸسضاسس باأمن
الدولة.
” نشضر القانون Úرقم  5٦ـ 2٦8
^  ١7مارسس ّ :١٩5٦
لعدام
ورقم  5٦ـ  2٦٩اللذين يسضمحان بتنفيذ حكم ا إ
ضض-د ال-ث-وار ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن ي-ت-م ت-وق-ي-ف-ه-م وب-ح-وزتهم
سضÓح.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

السضبت  2٩جمادى الثانية  ١٤3٩هـ الموافق لـ  ١7مارسس  2٠١8م

OÉ°üM

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

بقلم :
نور الدين
لعراجـــي

من بئر العأتر إا ¤شصهأدة ““أاندرو نوبل““ ..الوطن يكÈ
أاضشعاف مضشاعفة .ولعل الÌوات الباطنية بصشحراء بئر العاتر تكون
اŸدينة الثانية بعد حاسشي مسشعود فوسشفاتيا.
لسشعار اÿيالية للسشيارات
ما نششرته وزارة الصشناعة واŸناجم حول ا أ
اŸصشنعة ‘ ا÷زائر وبيعها بأاسشعار مضشاعفة للزبون ،يطرح أاك Ìمن
تسشاؤول مقارنة Ãاهو موجود عند دول ا÷وار ،لذلك وجب التدخل
لوضشع سشقف مع Úلهامشش الربح لدى اÿواصش ،وإاعادة النظر ‘
قوان ÚاŸناولة ،فليسش من اŸعقول أان السشيارة التي كان سشعرها ل
يتعدى سشبعون مليون سشنتيم يصشل إا ¤ضشعف Úوأاك ،Ìووصشل ببعضشها
إا ¤سشقف غ Òمعقول ومبالغ فيه ،وهنا يكمن مربط الفرسش ،فما
لك Èهم السشماسشرة
لول وا أ
الفائدة من تواجد مصشانع ،واŸسشتفيد ا أ
لضشافية.
لعباء ا إ
ليتكبد اŸواطن دفع ا أ
إاقليميا الأوضشاع Ãدينة جرادة اŸغربية أاخذت منحى آاخر من
اŸواجهة حيث عمدت سشلطات اıزن إا ¤اسشتعمال أابششع وسشائل
القمع البوليسشي لوأاد الحتجاجات ،ولعل ما تناوله الفضشاء الرقمي من
مششاهد مؤوثرة ،أاثناء تصشوير لفيديو تقوم فيه قوات اıزن بدهسش
اÙتج Úأامر مؤوسشف جدا ‘ مسشلسشل قائم بنفسش السشلوكات ‘
األراضشي اÙتلة.
لسشبوع ما جاء على لسشان السشف ÒالÈيطاÊ
لعل آاخر تصشريح لهذا ا أ
األسشبق ،أاندرو نوبل ح Úوصشف مسشار السشلم الذي سشمح للجزائر
لره-اب ‘ سش-ن-وات ال-تسش-ع-ي-ن-ي-ات .ب-اŸت-م-ي-ز م-ع-تÈا
ب -ال-ت-غ-لب ع-ل-ى ا إ
ا÷زائري““ Úبأانهم أاك Èششعب ودود عرفته ‘ حياتي““ ،مضشيفا أان
““اŸملكة اŸتحدة ل تعرف ا÷زائر وششعبها كفاية““ .وتأاسشف لتغطية
Óحداث والتظاهرات با÷زائر.
الصشحف الÈيطانية ““الضشعيفة جدا““ ل أ

 19°وهران
 20°وهران

الثمن  ١٠دج

17594
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خ -ت-م اج-ت-م-اع ›لسش ال-وزراء ال-نشش-اط-ات ال-رسش-م-ي-ة ل-ه-ذا األسش-ب-وع
مناقششا ومصشادقا على أاربعة مراسشيم ومششاريع قوان ،Úمن بينها
ت -ع -زي -ز ال -ه -وي -ة ال -وط -ن-ي-ة وال-دع-وة إا ¤اإلسش-راع ‘ ب-عث األك-ادÁي-ة
األمازيغية وآاليات عملها ،ولعل األمر اŸتعلق بالششق ا◊سشاباتي ‘
قانون اŸالية أاخذ ا◊يز األك Èمن ا÷لسشة امتثال لتعزيز العÓقة بÚ
ا◊كومة والŸÈان ،ما يسشاهم ‘ تذليل بعضش العراقيل التي تواجه
اŸرفق العام أاثناء تسشي ÒاŸششاريع واألغلفة اŸالية ،إانطÓقا من أان
ا÷زائ-ر ت-ت-وج-ه اق-تصش-ادي-ا ن-ح-و ال-ن-م-وذج ال-ب-دي-ل وه-و ال-ت-م-وي-ل غÒ
التقليدي ،ما يحتم على البنك Œاوز الصشدمات اŸالية والرتدادات
أاثناء تلبيته لطلب اÿزينة العمومية ،واإلجراء الذي ” فيه –ديد
إاط -ار اŸي -زان-ي-ة ع-ل-ى م-دار ثÓ-ث سش-ن-وات ي-ت-م –ي-ي-ن-ه سش-ن-وي-ا ب-غ-ي-ة
اسشتششراف أافضشل وسشيكون كفيŸ Óنح بعضش األريحية أامام اآلمر
بالصشرف لسشد عجز التحويÓت من فصشل نحو آاخر ،عكسش ما كان ‘
السش -اب-ق ،وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى سش-ي-م-ن-ح ه-ذا ال-ت-ع-دي-ل اإلج-رائ-ي اÛال
األوسشع لفرضش اŸراقبة السشبقية والبعدية ومرافقة قنوات صشرف
اŸال العام.
إا‚از تاريخي حققته سشوناطراك ‘ غضشون أاسشبوع ،بداية بتصشدير
الطاقة الكهربائية إا ¤دول ا÷وار بعد التغطية الكاملة للوليات
ا◊دودية ،ثم إاعادة فتح منجمي الفوسشفات بئر العاتر ،بتيتة ،جبل
العنق ،ا◊دبة ،الونزة وهي مناطق Ãدينة تبسشة تتوفر على احتياطي
يقدر بـ 1229مليون طن من الفوسشفات منها  841مليون قابلة للتحويل،
ناهيك عن  640مليار م Îمكعب من الغاز الطبيعي تع Èهذا الششريط
نحو اÿارج ،تعاقد مع ششركات أاخرى ،سشÒفع من قدرة النتاج إا¤

الفجر٠5.3٠................:
الشضروق٠٦.57..............:
الظهر١2.57.................:
العصضر١٦.2١................:
المغرب١٩.٠٠...............:
العشضـاء2٠.١٩..................:

18°

19°

france prix 1

بفضضل جهود ويقظة مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة وليات

إارهأبي يسصلم نفسصه بتمÔاسصت وبحوزته  2رشصأشص ÚكÓشصينكوف

لرهاب وبفضشل جهود
{ ‘ »Ö©°ûdGاإطار مكافحة ا إ
لره -اب -ي
ق- -وات ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ،سّش -ل -م ا إ
اŸسشمى ““ل.أاتة““ اŸدعو ““ﬁمد صشالح““ نفسشه ،يوم
 14م - -ارسش  2018ل-لسش-ل-ط-ات ال-عسش-ك-ري-ة ب-الناحية
العسشكرية السشادسشة بتمÔاسشت ،وبحوزته مسشدسشان
( )02رشش -اشش -ان م -ن ن -وع ك Ó-شش-ن-ي-ك-وف وسش-ب-ع-ة ()07
ﬂازن ذخÒة ‡لوءة.

توقيف  28مهربا وضضبط معدات تفجÒ
وعتاد وحجز  23قنطارا من التبغ
و‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفارز للجيشش الوطني الششعبي بكل من عÚ
ڤ -زام وب -رج ب-اج-ي ﬂت-ار/ن.ع ،6.ث-م-ان-ي-ة وعشش-رين
( )28مهربا وضشبطت معدات تفج Òو( )03دراجات
نارية و( )13مطرقة ضشغط و( )12مولدا كهربائيا
و( )06أاجهزة للكششف عن اŸعادن.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز أاخرى بكل من ورقلة
وبسش -ك -رة وال -وادي/ن.ع ،4.ثÓ- - - -ث - - -ة ( )03م- -ه- -ربÚ
وحجزت ( )23قنطارا من مادة التبغ و( )22869وحدة
من ﬂتلف اŸششروبات ‘ ،ح ” Úتوقيف ()45
مهاجرا غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل من
تلمسشان وأادرار وورڤلة

...وإارهابي آاخر يسضلم نفسضه بإان امناسس
وحجز أاسضلحة و 57كلغ من الكيف

« ‘ zÖ©°ûdGاإطار مكافحة اإلرهاب وبفضشل جهود
ق- -وات ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ،سّش -ل -م اإلره -اب -ي
اŸسش -م -ى ““م.سش -ع-ي-د““ ن-فسش-ه ،ي-وم  15م -ارسش ،2018
للسشلطات العسشكرية بالقطاع العملياتي إان أامناسش /ن
ع  ،4وب - -ت- -ي- -زي وزو /ن ع 1كشش -فت ودم-رت م-ف-رزة
للجيشش الوطني الششعبي سشتة (ﬂ )06ابئ إلرهابيÚ
ولغما ( )01تقليدي الصشنع.
و‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
حجز عناصشر حرسش ا◊دود بتلمسشان/ن ع)57( ،2
كلغ من الكيف اŸعالج كما حجزت مفرزة للجيشش
ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ب-ك-ل م-ن ورڤ-ل-ة ،بسش-ك-رة ال-وادي
لغ - -واط/ن.ع  )35859 ( ،4وح - -دة م- -ن ﬂت- -ل- -ف
وا أ
اŸششروبات ،وأاوقفت ششخصشا( )01وحجزت بندقيتي
( )02صشيد )313( ،خرطوششة من ﬂتلف العيارات ،ما
يقارب  03كلغ من مادة البارود ونظارة ميدان.
‘ نفسش السشياق حجزت مفرزة للجيشش الوطني
الشش- - -ع- - -ب- - -ي ب- - -ك- - -ل م- - -ن سش- - -وق أاه- - -راسش ،ت- - -بسش- - -ة
والطارف/،ن.ع )11891( 5ل Îمن الوقود ،سشيارتÚ
( )02رباعيتي الدفع وأاوقفت ثÓثة ( )03أاششخاصش.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -ف ع -ن -اصش-ر ح-رسش السش-واح-ل
بالقالة/ن ،5.غ- -ط- -اسش )02( Úم -ن ج -نسش -ي-ة ت-ونسش-ي-ة
بحوزتهم ( )11جهاز صشيد اŸرجان وأاجهزة للغطسش
وجهاز –ديد اŸواقع GPS.

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

تأألق نصصر حسص Úداي وا–أد البليدة
“كن فريقا نصشر حسش Úداي وا–اد البليدة من –قيق
الفوز أامام كل من دفاع تاجنانت وا–اد ا◊راشش ،يوم
أامسش ‘ ،إاط - -ار م - -ق - -اب Ó- -ت ا÷ول - -ة  23م-ن ال-راب-ط-ة
اÎÙفة األو.¤
وÁكن القول أان نصشر حسش Úداي عّمق من جراح دفاع
ت -اج -ن -انت ب -ث Ó-ث -ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة م-ن ت-وق-ي-ع زغ-ن-ون ع-ط-ا‹
وششوي.Î
‘ ح Úأان ا–اد البليدة اسشتطاع أان يحقق فوزا يبقي

بفضشله األمل وذلك على حسشاب ا–اد ا◊راشش الذي
يبقى يعا Êرغم أانه فاز ‘ ا÷ولة اŸاضشية ..وسشجل
فريوي هد‘ ا–اد البليدة.
النتائج :
ا–اد البليدة – ا–اد ا◊راشش 0 – 2
نصشر حسش Úداي – دفاع تاجنانت 0 – 3
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