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’مين الو’ئي
بمناسصبة الذكرى (’ )٦4ند’ع ثورة نوفمبر المجيدة يسصتضصيف منتدى «الشصعب» المجاهد مولود مّني ،ا أ
للمجاهدين للجزائر العاصصمة وا’أسصتاذ عبد الفتاح عيادي ،مخرج أاشصرطة وثائقية تاريخية في ندوة نقاشش بعنوان :
«واجب الذاكرة ..رهان تواصصل ا’أجيال» ،اليوم الثÓثاء  3٠أاكتوبر  2٠18على السصاعة  11:٠٠صصباحا بمقر جريدة الشصعب،
 39شصارع الشصهداء الجزائر العاصصمة.

حضصوركم يشصرفنا

الثÓثاء  ٣٠أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٠صصفر  ١٤٤٠هـ

زيتو Êيشسرف على احتفا’ت
اند’ع الثورة التحريرية

الدالية تفتتح لقاء تكوينيا
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

يشس- -رف وزي- -ر اÛاه- -دي -ن ال -ط -يب
زي - -ت - -و ،Êغ - -دا  ،ع - -ل - -ى ا’ح - -ت- -ف- -ا’ت
ال - -رسس - -م - -ي - -ة اıل - -دة ان - -د’ع ال- -ث- -ورة
التحرير بو’ية ا÷زائر ،و ذلك ابتداء
م - -ن السس- -اع- -ة  08:30صس- -ب- -اح -ا ،و ك -ذا
با’حتفا’ت باŸتحف الوطني للمجاهد
ابتداء من السساعة  12:30زوا’.

حطاب يعاين مشساريع القطاع
بالعاصسمة

يقوم وزير الشسباب والرياضسة ﬁمد
’حتفال
حطاب ،غدا ‘ إاطار برنامج ا إ
ب-ال-ذك-رى ’ 64ن -د’ع ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر
اŸب-ارك-ة  1ن-وف-م 2018-1954 Èبزيارة
ع - -م - -ل إا ¤ا÷زائ - -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة وذلك
’دارية للشسراقة  ،اŸقاطعة
باŸقاطعة ا إ
’داري-ة
’داري-ة ل-ل-ح-راشش  ،اŸق-اط-ع-ة ا إ
ا إ
’داري - -ة ال - -دار
روي - -ب - -ة  ،اŸق - -اط - -ع - -ة ا إ
ال -ب -يضس-اء ح-يث سس-ي-دشس-ن وي-ع-اي-ن ع-دة
مشساريع وهياكل رياضسية تابعة لقطاع
الشسباب والرياضسة

ميهوبي يسستقبل نائب رئيسس الدائرة
اإ’عÓمية للحزب الشسيوعي الصسيني

17783

دع ـ ـوة
Ãن-اسس-ب-ة الذكرى ( ’ )64ن-د’ع ث-ورة ن-وف-م ÈاÛي-دة يسس-تضس-ي-ف م-ن-ت-دى «الشس-عب»
اÛاهد مولود مّني ،ا’أم Úالو’ئي للمجاهدين للجزائر العاصسمة وا’أسستاذ عبد الفتاح
عياديﬂ ،رج اأشسرطة وثائقية تاريخية ‘ ندوة نقاشش بعنوان  « :واجب الذاكرة..
ره--ان ت--واصس-ل ا’أج-ي-ال»،ال-ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ،ع-ل-ى السس-اع-ة  11 : 00صس-ب-اح-ا Ãق-ر ج-ريدة
الشسعب 39 ،شسارع الشسهداء ا÷زائر العاصسمة.
حضسوركم يشسرفنا

سسجلت إادارة جريدة «الشسعب» بكل أاسسف اسستعمال شسعارها « لوغو» من طرف صسفحة تسسمى
«قناة الشسعب ا÷زائرية» ،وأامام هذا ا’سستعمال غ Òالقانو ،ÊتتÈأا جريدة الشسعب وموقعها
’لكÎو Êمن كل ما ُنشسر أاو ينشسر ع Èهذه الصسفحة ،وإاذ تدعو اŸسسؤوول Úعلى الصسفحة إا¤
ا إ
’لكÎو÷ Êريدة الشسعب فورا والتوقف عن اسستعمالها،
إازالة كل شسعارات ورموز اŸوقع ا إ
–تفظ بحق اللجوء إا ¤العدالة ،كما تعلم جريدة الشسعب قراءها الكرام أان صسفحتها الرسسمية
على الفيسسبوك هيFacebook.com/journalechaabdz :

لوح و مدلسسي يشسرفان على ملتقى حول
الدفع بعدم الدسستورية

الفتوى أاثناء الثورة التحريرية
موضسوع ندوة

العدد 184
◊وصسطة موعد مع التاريخ
ينظم اŸتحف ال

ني للمجاهد ،اليوم ،
حصسة «موعد مع الت
حول موضسوع «ال اريخ» ‘ عددها 184
تخطيط و ا إ
’عداد لثورة
ن- -وف- -م ،« Èوذلك ع -
صس- -ب- -اح- -ا ب- -قسس -م ل -ى السس -اع -ة 10:00
ة االوطنية العليا لل Ûاه -دي -ن ب -اŸدرسس -ة
فنون ا÷ميلة.

ت -ن -ظ -م اŸشس -ي -خ -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ط -ري-ق-ة ال-ق-ادري-ة ب-ورق-ل-ة– ،ت رع-اي-ة رئ-يسش
ا÷مهورية أايام 7،6و 8نوفم 2018 Èالطبعة اÿامسسة للملتقى الدو‹ للطريقة
القادرية –ت عنوان »:اŸرجعية الوطنية وإاسستقرار الدولة ا÷زائرية» ،وذلك
Ãقر الزاوية بورقلة وبقصسر الثقافة مفدي زكرياء.

ندوة بعنوان على خطى نوفم... Èالقدسس تتحرر

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

Óمي بالتعاون مع السسفارة الفلسسطينية ،اليوم،
’سس
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
فم... Èالقدسش تتحرر و ذلك Ãقره ابتداء من
ندوة بعنوان على خطى نو
السساعة  13:30زوا’.

›موعة ا’سستمرارية من أاجل ا’سستقرار واإ’صسÓح تنظم ندوة –سسيسسية
‘ إاطار النشساطات السسياسسية Ûموعة» ا’سستمرارية من اأجل ا’سستقرار
’صسÓ- -ح» وÃن- -اسس- -ب- -ة ا’ح- -ت- -ف- -ال ب- -ال- -ذك- -رى الـ ’ 64ن -د’ع ال-ث-ورة
وا إ
التحريرية اÛيدة  1نوفم 1954 Èينظم ا◊زب ندوة –سسيسسية لو’يات
الوسسط الشسرقي ،يوم  3نوفم Èبقاعة مركب الÎفيه والرياضسة Ãدينة
برج بوعريريج و ذلك على السساعة  9:30صسباحا.

أايام دراسسية حول ا’تصسال
‘ ›ال الشسرطة القضسائية
Óم-ن
ت -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني وبالتنسسيق مع وزارة العدل
أاي- -ام- -ا دراسس -ي -ة « ح -ول ا’تصس -ال ‘
›ال نشساطات الشسرطة القضسائية
« ي- - -وم- - -ي  30و 31أاك -ت -وب-ر 2018
ب -اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -لشس -رط -ة ع -ل -ي
تونسسي -شساطوناف -ا÷زائر ،على
السساعة  08.00صسباحا.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تسس -ت -ق-ب-ل وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت- -ج -ددة ف -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي
«ال -ي -وم «ل -ورد ريسس-ب-ي اŸم-ث-ل الشس-خصش
’ول الÈي-ط-ا Êع-ل-ى السس-اع-ة
ل-ل-وزي-ر ا أ
 13:30زوا’ Ãق- -ر ال- -وزارة ال -ك -ائ -ن
’ربعة .
باŸدافع ا أ

ا÷لسسات ا÷هوية للسسياحة Ÿنطقة الشسرق

’ختام الطيب لوح و رئيسش
يشسرف وزير العدل حافظ ا أ
اÛلسش الدسستوري مراد مدلسسي  ،اليوم و غدا  ،على ملتقى
علمي دو‹ حول موضسوع الدفع بعدم الدسستورية ‘ اŸادة
 1888م-ن ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-توري ،20166و ذلك اب- -ت -داء م -ن
السساعة  09:30صسباحا .

الطبعة اÿامسسة للملتقى الدو‹ للطريقة القادرية

التحرير

زرواطي تسستقبل ‡ثل
الوزير اأ’ول الÈيطاÊ

تÈئة ذمة وإاعذار

‘ إاطار ا’حتفا’
أاول نوفم 954 Èت بالذكرى  64لثورة
 1ينظم اÛلسش ا إ
’سسÓمي
ا أ
’ع -ل -ى ،غ -دا ،ن -دو
ال-ف-ت-وى أاث-ن-اء ال -ة ت -ف -اع -ل -ي -ة ب -ع -ن-وان
ث-ور
على السساعة  :00ة ال-ت-ح-ري-ري-ة،وذلك
10
ص
س
ب
ا
ح
ا
Ã
ق
ر
ا
Ûلسش.

يسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن
’عÓمية
ميهوبي نائب رئيسش الدائرة ا إ
ل -ل -ج -ن -ة اŸرك -زي -ة ل -ل -ح -زب الشس -ي -وع -ي
الصسيني اليوم على السساعة  9:00بقصسر
الثقافة مفدي زكرياء.

تشس- -رف وزي- -رة ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي
’سس-رة وقضس-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ية،
وا أ
اليوم ،على افتتاح لقاء تكويني لفائدة
ا÷م -ع -ي -ات ذات ال -ط -اب -ع ا’ج -ت -م -اع -ي
اŸسسÒة Ÿؤوسسسس - -ات م- -ت- -خصسصس- -ة ،و ذلك
ب-اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ت-ك-وي-ن اŸسس-ت-خ-دمÚ
اŸت-خصسصس Úاب-ت-داء م-ن السس-اع-ة 12:30
زوا’.

جائزة الشسيخ عبد الكر Ëدا‹
أاع -ل -نت م -ؤوسسسس -ة الشس -ي -خ ع -ب-د ال-ك-رË
دا‹ ،ع -ن ت -ن -ظ -ي -م ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
اŸسس -اب -ق -ة ال -وط -ن -ي-ة ج-ائ-زة الشس-ي-خ ع-ب-د
’حسسن أاداء غنائي أاندلسسي،
الكر Ëدا‹ أ
‘ ال - -فÎة اŸم- -ت- -دة ب 15 Úو  19نوفمÈ
ال-داخ-ل ،و–سس-ب-ا ل-ل-ح-دث ت-نشسط رئيسسة
’رب- -ع- -اء 7
اŸؤوسسسس - -ة ن - -دوة صس - -ح - -ف- -ي- -ة ا أ
ن- -وف- -م ،Èع- -ل- -ى السس- -اع -ة  11:00بفندق
«أاوازيسش» ‘ حسس Úداي.

ت- -ن- -ظ -م وزارة السس -ي -اح -ة و الصس -ن -اع -ة
’م Úالعام
التقليدية  ،اليوم ،و برئاسسة ا أ
للوزارة ا÷لسسات ا÷هوية Ÿنطقة الشسرق
ل -ت -ق -ي -ي -م اıط -ط ال -ت -وج -ي-ه-ي ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة
السس-ي-اح-ية ، 2018-2008و ذلك ب- -ف -ن -دق
ا◊سس Úب -اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة ع-ل-ي م-ن-ج-ل-ي
ابتداء من السساعة  08:30صسباحا.

يوم دراسسي حول تأام Úالسسدود
ت -ن -ظ -م ال -وك -ال -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-لسس-دود
وال -ت-ح-ويÓ-ت غ-دا  ،ي-وم-ا دراسس-ي-ا ح-ول
ت -أام Úالسس -دود ،و ع -ل-ى ال-ه-امشش سس-ي-ت-م
توقيع اتفاقية بينها والوكالة الفضسائية
ا÷زائ -ري -ة ،وذلك ب -ق -اع -ة اÙاضس-رات
لوزارة Ÿوارد اŸائية ابتداء من السساعة
 09:00صسباحا .

تخليد الذكرى 14لوفاة اÛاهد آايت عمران
Óمازيغية
تنظم اÙافظة السسامية ل أ
ي-وم-ي  30و 31أاك -ت -وب -ر ا÷اري  ،ن-دوة
ت-خ-ل-ي-دا ل-ل-ذكرى 14ل -رح -ي-ل اÛاه-د
ال- -ف- -ق- -ي- -د ﬁن- -د إاي- -دي- -ر أايت ع -م -ران،
الرئيسش السسابق للمحافظة.

ندوة صسحفية ÷بهة العدالة والتنمية
ي - -نشس - -ط رئ - -يسش ج- -ب- -ه- -ة ال- -ع- -دال- -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة الشس-ي-خ ع-ب-د ال-له جاب الله ،
’وضس-اع
ال -ي -وم ،ن -دوة صس -ح -ف-ي-ة ح-ول ا أ
ال -راه -ن -ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا ا÷زائ-ر ،وذلك
ع- -ل- -ى السس -اع -ة  10.30ب-اŸق-ر ال-وط-ن-ي
للجبهة ببابا أاحسسن.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(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

الثÓثاء  30أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  20صصفر  1440هـ

Ãناسشبة ألعيد ألوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه الÎكي
بعث رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ،رسش-ال-ة ت-ه-ن-ئ-ة أ ¤ن-ظÒه
ألÎكي ،رجب طيب أردوغانÃ ،ناسشبة
أحتفال بÓده بعيدها ألوطني ،أكد له
فيها أنه «لن يدخر أي ›هود من أجل
توسشيع و“ت Úألتعاون ألوأعد بأاششكاله
أŸتعددة ألذي يجمع بلدينا».
وك -تب ال -رئ -يسس ‘ رسص -ال -ت -ه « ان اح -ت-ف-ال
جمهورية تركيا بعيدها الوطني مناسصبة طيبة
اغ-ت-ن-م-ه-ا أ’ع-رب ل-ك-م ،ب-اسص-م ا÷زائ-ر شص-ع-ب-ا
وح -ك -وم -ة وأاصص -ال-ة ع-ن ن-فسص-ي ،ع-ن ت-ه-ان-ي-ن-ا
ا◊ارة مقرونة بتمنياتي لكم Ãوفور السصعادة،
وبالرقي وا’زدهار للشصعب الÎكي الشصقيق».
« ان ما يجمع ا÷زائر وتركيا من أاواصصر
صصداقة وأاخوة عريقة يسصتدنه تشصاور سصياسصي
م- -ن- -ت- -ظ -م ورف -ي -ع اŸسص -ت -وى وك -ذا ع Ó-ق -ات
اق-تصص-ادي-ة وŒاري-ة م-ع-تÈة» أاضص-اف ال-رئيسس
مؤوكدا ‘ ذات السصياق أان «زيارة الدولة التي
قمتم بها حديثا ا ¤ا÷زائر كانت مناسصبة
اغتنمناها لفتح افاق جديدة وواعدة لتطور
عÓقاتنا الثنائية».
و‘ هذا الصصدد ،يضصيف الرئيسس «انني
على يق Úمن أانكم سصتدأابون بنفسس العزم على
دعمكم لتطوير التعاون ا÷زائري الÎكي».
«أاما من جانبي ،فإانني أاؤوكد لكم أانني لن
ادخ- -ر أاي ›ه- -ود م- -ن أاج -ل ت -وسص -ي -ع و“تÚ
التعاون الواعد بأاشصكاله اŸتعددة الذي يجمع
بلدينا» ،يضصيف رئيسس ا÷مهورية.

على هامشس ألطبعة Ÿ 12عرضس «ميليبول قطر»

بدوي ونظÒه القطري يسضتعرضضان التفاقية األمنية
ششكل أللّقاء ألذي دأر ،أمسس ،بقطر ،بÚ
وزي - -ر أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة
وألتهيئة ألعمرأنية نور ألدين بدوي ،مع
رئ - -يسس ›لسس أل- -وزرأء وزي- -ر أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة
أل -ق -ط -ري ،ألشش -ي -خ ع -ب -د أل -ل -ه ب-ن ن-اصش-ر ب-ن
خليفة آأل ثا ،Êفرصشة لتقييم مدى تنفيذ
’م -ن -ي -ة أÈŸم -ة ب Úأ÷زأئ -ر
أ’ت- -ف- -اق -ي -ة أ أ
وقطر سشنة  2016وسشبل توسشيعها ،حسشب ما
أفاد به بيان للوزأرة.
وأاوضصح البيان أان هذا اللقاء الذي جاء على
ه- -امشس مشص- -ارك- -ة ب -دوي ‘ اŸراسص -م ال -رسص -م -ي -ة
’فتتاح الطبعة Ÿ 12عرضس «ميليبول قطر» ،كان
ف-رصص-ة ل-ل-ط-رف Úلـ «ت-ق-ي-ي-م م-دى ت-ن-ف-يذ ا’تفاقية
اأ’م -ن -ي -ة اÈŸم -ة ب Úا÷زائ -ر وق-ط-ر سص-ن-ة 2016
وسص -ب -ل ت -وسص -ي -ع -ه -ا ل-تشص-م-ل اÛا’ت ذات الصص-ل-ة
Ãحاربة اإ’رهاب وا÷رÁة العابرة للحدود وكذا
ت - -ب - -ادل اÈÿات ‘ ›ال ال - -ت - -ع - -اون الشص - -رط- -ي

وا◊ماية اŸدنية».
وباŸناسصبة ،صصرح وزير الداخلية بأان مشصاركته

أك -د وزي -ر أÛاه -دي -ن أل-ط-يب زي-ت-وÊ
وألسش- -ف Òأل- -ق- -ط -ري ب -ا÷زأئ -ر حسش -ن ب -ن
أب -رأه -ي -م أŸال -ك -ي ح -رصس أل -ب -ل-دي-ن ع-ل-ى
ت -ط -وي -ر أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ -ي-ة Ãا ي-خ-دم
أ  Ÿص ش ا ل ح أ Ÿش ش  Îك ة ل ل ش ش ع ب . Ú
و ا ف ا د ب ي ا ن ل و ز ا ر ة ا Ûا ه د ي ن ‘ ه ذ ا ا ل س ص ي ا ق
ا ن ز ي ت و Êا ك د « ح ر ص س ر ئ يس س ا ÷ م ه و ر ي ة ع ب د
العزيز بوتفليقة على تطوير العÓقات مع دولة
ق ط ر و تو س ص ي ع اف ا ق ا ل ت ع ا و ن ا ل ث نا ئ ي  Ãا ي خ د م
ا  Ÿص ص ا ل ح ا Ÿش ص  Îكة ل ل ش ص ع ب  Úا÷ ز ا ئ ر ي و ا ل ق ط ر ي
و ي ل ب ي تط ل ع ا ت ه م ا ا  ¤ا ل ر ق ي و ا ’ ز د ه ا ر » .
وحسصب ب -ي -ان ل -وزارة اÛاه -دي-ن ف-ق-د ذك-ر
زي- -ت -و Êخ Ó-ل اسص -ت -ق -ب -ال -ه لسص -ف Òدول -ة ق -ط -ر
با ÷ ز ا ئر ح س ص ن ب ن ا ب ر ا ه ي م ا Ÿا ل ك ي با ل رو ا ب ط
ا ل ت ا ر ي خ ي ة ا ÷ ز ا ئر ي ة ا ل ق ط ر ي ة ا ل ت ي “ ي ز ت ‘ ك ل
ا’وق - -ات وال - -ظ - -روف ب»ال- -تضص- -ام- -ن وال- -ت- -ازر
وا’حÎام اŸت -ب -ادل» مسص -ت -ع -رضص -ا ب -اŸن -اسص -ب-ة
و ب ش ص ك ل م و ج ز ا  Ÿه ا م ا  Ÿوك ل ة ل و ز ا ر ة ا  Ûا ه د ي ن
‘ ا  Ûا ’ ت ا ’ ج ت م اع ية و ا ل ت ا ر ي خ ي ة و ا ل ث ق ا في ة

وك- -ذا ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري -ة ال -رائ -دة ‘ ›ال
ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -اÛاه- -دي -ن وذوي ا◊ق -وق م -ن -ذ
ا ’ س ص ت ق  Óل.
ون -وه السص -ف Òال -ق -ط -ري م -ن ج -ه-ت-ه ب-ن-وع-ي-ة
ال -ع Ó-ق -ات «اŸت-م-ي-زة» ب Úال-ب-ل-دي-ن الشص-ق-ي-قÚ

‘ هاته الطبعة «تؤوكد العناية التي توليها ا÷زائر
لتعزيز التعاون اأ’مني وا’نفتاح على التكنولوجيات
ا◊ديثة والتجارب الرائدة ‘ اÛال’ ،سصيما ‘
ظ -ل ال -ت-ح-دي-ات اأ’م-ن-ي-ة ال-راه-ن-ة» ال-ت-ي اع-تÈه-ا
Óوط- -ان وتسص -ت -دع -ي ت -ك -ات -ف ا÷ه -ود
«ع- -اب- -رة ل - -أ
الدولية».
كما شصكل هذا اللقاء أايضصا فرصصة للمسصؤوولÚ
لـ«ت-ث-م ÚاŸسص-ت-وى ا’ي-ج-اب-ي ل-ل-ت-ع-اون ال-ثنائي بÚ
البلدين وسصبل تعزيزه ‘ ﬂتلف اÛا’ت».
و‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،أاك -د ال -وزي -ران ع-ل-ى ضص-رورة
تعزيز هذا التعاون ب Úقطاعي الداخلية ،ليشصمل
التعاون ا’قتصصادي على اŸسصتوى اÙلي وتبادل
اÈÿات لفائدة التنمية اÙلية.
و‘ اأ’خ ،Òثمن الشصيخ عبد الله بن ناصصر بن
خ- -ل- -ي- -ف- -ة آال ث- -ا Êمشص -ارك -ة ا÷زائ -ر ‘ م -ع -رضس
«ميليبول قطر» ،يضصيف بيان وزارة الداخلية.

زيتو Êوالسضف Òالقطري يؤوكدان على تطوير العÓقات

من أجل ششرأكة تناسشب ألروأبط ألتاريخية وألسشياسشية

ا÷زائر وكوبا تؤوكدان على ضضرورة بعث التعاون الثقا‘

أكدت أ÷زأئر وكوبا أمسس أ’ثن Úعلى
ضش-رورة ب-عث أل-ت-ع-اون أل-ث-ق-ا‘ ب Úأل-ب-ل-دين
وŒسش-ي-ده ‘ أط-ار أت-ف-اق-ي-ة أŸوج-ود ب-ي-ن-هما
سشيما ‘ ›ال ألÎأث.
ودع-ا وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ون-ائب
وزير الثقافة الكوبي غيلÒمو سصيلينزال موراليسس
إا ¤تكثيف التباد’ت فيما يتعلق بالÎاث بالنظر
إا ¤التجربة التي “لكها كوبا ‘ ›ال الÎميم.
وكان وزير الثقافة السصيد عزالدين ميهوبي قد
اسص -ت -ق-ب-ل امسس Ãق-ر ال-وزارة ن-ائب وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة
الكوبي الذي يحضصر رفقة وفد من الكتاب الكوبيÚ
الطبعة  23للصصالون الدو‹ للكتاب.
وأال -ح ا÷ان -ب -ان ايضص -ا ع-ل-ى ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-ب-اد’ت
الثقافية والفنية ‘ ›ا’ت اخرى مثل الرقصس
والفنون التشصكيلية والسصينما مع العلم ان ا÷زائر
سص -ت -ك -ون ضص -ي -ف شص -رف الصص-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب
بهافانا ‘ .2019

واع- -ت Èال- -وزي- -ران ان الصص- -ال- -ون ي -ع -د «◊ظ -ة
اسصتثنائية ‘ العÓقات ب Úالبلدين».
ومن جهته ركز ميهوبي على ا÷انب التاريخي
للعÓقات ب Úالبلدين مثمنا التجربة الكوبية ‘
›ال الÎاث التي “لك حوا‹  40مدرسصة للثقافة
‘ جميع اÛا’ت وجامعة للفنون.
وقال بشصان صصالون هافانا ان ا÷زائر سصتحل به
كضصيف شصرف ب  21كتابا مÎجما ا ¤ا’سصبانية
و4افÓم Œري حاليا ترجمتها ا ¤ا’سصبانية.
وذك -ر أان الصص-ال-ون سص-ي-خصصصس ب-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة
ل-ل-ي-ل-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ا ¤ج-انب اسص-تضص-افة 5
كتاب جزائري Úوذلك كله يعكسس «جدية» العÓقات
ب Úالبلدين.
واع -رب م -ي-ه-وب-ي ع-ن ام-ل-ه ان ي-ك-ون الصص-ال-ون
مناسصبة «’نطÓق شصراكة’ ب Úالبلدين ‘ اÛال
الثقا‘.

و ا  Ÿس ص ت و ى ال ذي ب ل غ ه ا ل ت ع ا و ن ا ل ث نا ئ ي ‘  ﬂتل ف
اÛا’ت والدور الذي تقوم به ا÷زائر اليوم
ب ق ي ا د ة ا لر ئي س س ب و ت ف ل ي ق ة م ن ا ج ل «ر ب ح م ع ر ك ة
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة و–ق-ي-ق ا’من وا’سصتقرار»،
م و ؤ ك د ا ‘ ذا ت ال س ص ي ا ق « ا س ص ت ع د ا د ب  Óد ه « ل ل ع م ل
ب ج د ل ل و ص ص ول با ل ع  Óق ا ت ب  Úا لب ل د ي ن ا  ¤ا ف ا ق
ا ر ح ب و اك . »È
و  ⁄ي ف و ت ذ ا ت ا ل س ص ف  Òف ر ص ص ة ا لل ق اء ح س ص ب
ال-ب-ي-ان ل-ي-ع Èع-ن ال-ت-ق-دي-ر اÿاصس ال-ذي ت-ك-ن-ه
ب Ó-ده ل -ل -ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èك-م-ا ق-ال
«مفخرة العرب وقدوة الشصعوب اŸسصتضصعفة»،
م -وج -ه -ا ت -ه -ان -ي -ه اÿالصص -ة ل -لشص-عب ا÷زائ-ري
Ãن -اسص -ب -ة ح -ل -ول ال -ذك -رى ’ 65ن -د’ع ال-ث-ورة
التحريرية اÛيدة.

يوم الفا— نوفم Èعطلة
مدفوعة األجر
افاد بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية
وا’صصÓح ا’داري ان يوم اÿميسس الفا— من
نوفم Èالقادم سصيكون يوم عطلة مدفوعة اأ’جر
ل- -ك- -اف- -ة مسص- -ت- -خ- -دم- -ي اŸؤوسصسص -ات واإ’دارات
العمومية والشصركات العمومية واÿاصصة.
واوضص - -ح ب - -ي - -ان اŸدي- -ري- -ة اŸذك- -ورة «ان- -ه
Ãناسصبة عيد الثورة ،وطبقا أ’حكم القانون رقم
 278/63اŸؤورخ ‘  26جويلية  ،1963اŸتضصمن
قائمة اأ’عياد القانونية اŸعدل واŸتمم ،فإان
يوم اÿميسس أاول نوفم ،2018 Èيعت Èيوم عطلة
مدفوعة اأ’جر ،لكافة مسصتخدمي اŸؤوسصسصات
واإ’دارات ال -ع -م -وم -ي -ة ،وال -ه -ي -ئ -ات وال -دواوي -ن
ال -ع -م -وم -ي -ة واÿاصص -ة ،وك-ذا ل-ك-ل مسص-ت-خ-دم-ي
اŸؤوسصسص- -ات ال- -ع -م -وم -ي -ة واÿاصص -ة ‘ ج -م -ي -ع
القطاعات .مهما كان قانونها اأ’سصاسصيÃ ،ن ‘
ذلك اŸسصتخدمون باليوم أاو بالسصاعة».
من جهة اخرى كما اضصاف البيان » يتعÚ
على اŸؤوسصسصات واإ’دارات العمومية والهيئات
والدواوين واŸؤوسصسصات اŸذكورة أاعÓه اتخاذ
التداب ÒالÓزمة لضصمان اسصتمرارية اÿدمة ‘
اŸصصالح التي تعمل بنظام التناوب».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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آألية لتعزيز ألتعاون وآأفاق ألششرأكة ب Úألبلدين

إافتتاح الدورة اÿامسضة للجنة القتصضادية الفرنسضية-ا÷زائرية بباريسس

أف -ت -ت -حت أمسس ب -ب -اريسس أشش -غ-ال أل-دورة
أÿامسش -ة ل -ل -ج -ن -ة أ’ق -تصش -ادي -ة أıت-ل-ط-ة
أل-ف-رنسش-ي-ة-أ÷زأئ-ري-ة (ك-وم-ي-ف-ا) ،أŸؤوسشسشة
شش -ه-ر م-اي  ،2013أل-ت-ي تشش-ك-ل آأل-ي-ة ل-ت-عزيز
وت-ن-وي-ع أل-عÓ-ق-ات أ’ق-تصشادية وألصشناعية
وألتجارية ب Úأ÷زأئر وفرنسشا.
جرت هذه الدورة اŸنعقدة Ãقر وزارة الشصؤوون
اÿارجية الفرنسصية برئاسصة كل من وزير الشصؤوون
اÿارج-ي-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر مسص-اه-ل ووزي-ر الصص-ن-اع-ة
واŸناجم ،يوسصف يوسصفي عن ا÷انب ا÷زائري
وع- -ن ا÷انب ال- -ف- -رنسص- -ي وزي- -ر أاوروب- -ا والشص -ؤوون
اÿارج -ي -ة ج -ون-اي-ف ل-و دري-ان ووزي-ر ا’ق-تصص-اد
واŸالية برونو لوم.Ò
وأاشص -ار ب -ي -ان ل -وزارة الشص-وؤون اÿارج-ي-ة صص-در،
اأ’ح -د ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة أان أاشص-غ-ال ك-وم-ي-ف-ا
سصتخصصصس لتقييم التعاون ا’قتصصادي ا÷زائري
الفرنسصي وسصيسصمح بدراسصة «شصاملة» ◊الة تقدم
مشصاريع الشصراكة ا÷ارية.
وأاضص-اف ال-ب-ي-ان أان ك-وم-ي-ف-ا سص-تسص-م-ح ب-ت-ح-دي-د
«اآ’فاق الكÈى» للشصراكة الصصناعية ب Úالبلدين،
–سصبا ’نعقاد الدورة اÿامسصة للجنة ا◊كومية
رفيعة اŸسصتوى با÷زائر العاصصمة ‘ اأ’سصابيع
اŸقبلة والتي سصيÎأاسصها مناصصفة الوزيران اأ’و’ن
للبلدين.
كما يÎأاسس مناصصفة السصيدان مسصاهل وجون
اي- -ف ل -ودري -ان أاشص -غ -ال ال -دورة ال -راب -ع -ة ل -ل -ح -وار
ا’سصÎاتيجي ا÷زائري-الفرنسصي حول اŸسصائل
اأ’منية ومكافحة ا’رهاب ،وتطرقا خÓلها ا¤
كÈى اŸلفات السصياسصية ا’قليمية والدولية ذات
ا’ه -ت -م -ام اŸشصÎك ’ ،سص -ي -م -ا اأ’زم -ت Úال-ل-ي-ب-ي-ة
والسص -وري -ة وال -وضص -ع ‘ م -ا‹ وم -ن -ط -ق -ة السص-اح-ل
واŸغرب وكذا بعضس القضصايا العامة على غرار
الهجرة ومكافحة ا’رهاب والتصصدي للراديكالية.
ويتعلق اأ’مر بأاول اجتماع لكوميفا ينعقد بعد
اŸصص -ادق -ة ع -ل -ى ال -وث -ي -ق-ة اإ’ط-ار ل-لشص-راك-ة ‘ 7
ديسصم ÈاŸاضصي لسصنوات .2022-2018
أام-ا ال-وث-ي-ق-ة السص-اب-ق-ة ( )2017-2013ف- -ق -د ”

ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ي-ه-ا خÓ-ل زي-ارة ال-دول-ة ال-ت-ي ق-ام بها
الرئيسس فرانسصوا هو’ند ا ¤ا÷زائر شصهر ديسصمÈ
 .2012وقد حددت الوثيقة اÙاور الكÈى للتعاون
ع -ل-ى غ-رار ت-دع-ي-م ال-رأاسص-م-ال ال-بشص-ري وال-ت-ن-م-ي-ة
ا’ق -تصص -ادي -ة واŸسص -ت -دام -ة وا◊ك -ام -ة ال -رشص -ي-دة
وعصص -رن -ة ال -ق -ط -اع ال -ع -م -وم -ي وت -دع-ي-م ال-ت-ع-اون
الÓمركزي.

ﬁادثات بباريسس ب Úمسضاهل ولودريان
–ادث وزي -ر الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال-ق-ادر
مسصاهل ظهر ،أامسسÃ ،قر وزارة الشصؤوون اÿارجية
الفرنسصية بباريسس مع نظÒه الفرنسصي جون ايف
لودريان.
يتواجد مسصاهل بفرنسصا ‘ إاطار انعقاد الدورة
اÿامسصة للجنة ا’قتصصادية اıتلطة ا÷زائرية
الفرنسصية ،وهي آالية أانشصئت ‘ مايو  2013لتعزيز
وتنويع العÓقات ا’قتصصادية والصصناعية والتجارية
ب Úا÷زائ -ر وف -رنسص -ا وال -دورة ال -راب -ع -ة ل -ل -ح -وار
ا’سصÎاتيجي ا÷زائري-الفرنسصي حول اŸسصائل
اأ’منية ومكافحة ا’رهاب.
وي -ت-ح-ادث رئ-يسص-ا دب-ل-وم-اسص-ي-ة ال-ب-ل-دي-ن بصص-ف-ة
منتظمة لدراسصة العÓقات الثنائية وآافاق تطويرها
م -ع ت -ب -ادل وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ح -ول اŸسص -ائ -ل ذات
ا’هتمام اŸشصÎك على غرار مكافحة ا’رهاب
والهجرة غ Òالشصرعية والوضصع السصائد ‘ منطقة
السصاحل وما‹ وليبيا.

..وﬁادثات ب Úيوسضفي ولومÒ
–ادث وزير الصصناعة واŸناجم يوسصف يوسصفي
امسس Ãقر وزارة الشصوؤون اÿارجية الفرنسصية مع
نظÒه الفرنسصي برونو لوم.Ò
يتواجد يوسصفي بفرنسصا ‘ إاطار انعقاد الدورة
اÿامسصة للجنة ا’قتصصادية الفرنسصية-ا÷زائرية
اıتلطة (كوميفا) ،باعتبارها آالية أانشصئت ‘ مايو
 2013ل -ت -ع -زي -ز وت -ن -وي -ع ال-عÓ-ق-ات ا’ق-تصص-ادي-ة
والصصناعية والتجارية ب Úا÷زائر وفرنسصا.

’وروبي
‘ إأطار أتفاق ألششرأكة ب Úأ÷زأئر وأ’–اد أ أ

إاطÓق برنامج لدعم التنمية اÙلية اŸسضتدامة والنشضاط الجتماعي
” ،أمسس ،با÷زأئر إأطÓق برنامج لدعم
أل -ت -ن -م -ي -ة أÙل -ي -ة أŸسش-ت-دأم-ة وأل-نشش-اط-ات
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ ألشش-م-ال أل-غ-ربي من ألوطن
وذلك ‘ أطار أتفاق ألششرأكة ب Úأ÷زأئر
وأ’–اد أ’وروبي.
ويندرج هذا الÈنامج ‘ اطار السصياسصة الوطنية
لÎق -ي -ة ال -تشص -غ -ي -ل و–سص Úال -ظ -روف اŸع -يشص -ي-ة
ل -لسص -ك -ان اŸع -وزي -ن ب -فضص -ل ال -ت -ن-م-ي-ة اŸت-ك-ام-ل-ة
واŸسصتدامة والذي خصصصس له غÓف ما‹ اجما‹
ق -در ب4ر 43م- -ل -ي -ون اورو واŸم -ول م -ن ا’–اد
ا’وروبي وا◊كومة ا÷زائرية.
وي -غ -ط -ي ه -ذا الÈن -ام -ج ال -ذي اط-ل-ق-ت-ه وزي-رة
ال-تضص-ام-ن ال-وط-ن-ي واأ’سص-رة وقضص-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة
الدالية بحضصور اعضصاء من ا◊كومة ما ’ يقل عن
 20ب -ل -دي-ة ت-اب-ع-ة لسصت و’ي-ات ،ه-ي ع Úال-دف-ل-ى
والشصلف واŸدية وسصعيدة وتيارت وتيسصمسصيلت وهو
Óشص-خ-اصس اŸع-وزي-ن ب-ال-بلديات والشصباب
م-وج-ه ل -أ
ال -ب -ط-ال وال-نسص-اء وا’شص-خ-اصس ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن
ا’عاقات.
ويتمحور الÈنامج حول ثÓثة نقاط اسصاسصية
تتعلق بتحسص Úالظروف اŸعيشصية للسصكان اŸعنيÚ
من خÓل اŸرافقة ا’جتماعية ودعم اÿدمات
ا’جتماعية وتعزيز توف Òمناصصب الشصغل وتنويع
اŸداخ-ي-ل ب-دع-م ال-ع-ن-اصص-ر ا’ك Ìدي-ن-ام-ي-ك-ي-ة من
السصكان سصيما ‘ جهودهم لزيادة وتنويع نشصاطاتهم
‘ ال- -ف- -روع اÙل -ي -ة اŸوات -ي -ة ل -ل -ن -م -و واŸوف -رة
Ÿناصصب الشصغل.
كما يخصس الÈنامج الدعم اŸؤوسصسصاتي وتعزيز
ا’م -ك -ان -ي -ات ل -ف -ائ -دة أاط-ر ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصص-ادي-ة
وا’ج- -ت- -م -اع -ي -ة سص -ي -م -ا اعضص -اء م -ك -تب ال -نشص -اط
ا’جتماعي البلدي واŸنظمات وا÷معيات اŸهنية
وهيئات التكوين والبحث وكذا ا’دارة اÙلية.
و ي- -ه- -دف ك- -ذلك ا« ¤ت -ع -م -ي -م اج -ه -زة ت -وفÒ
مناصصب الشصغل وترقية تناغم افضصل ب ÚالفاعلÚ
واجهزة وبرامج التنمية فضص Óعن ترقية ادوات
التسصي Òا’ك Ìعصصرية للتخطيط وتسصي Òوادارة

التنمية اÙلية».
‘ هذا الصصدد أاكدت السصيد الدالية ‘ كلمة
ال -ق -ت -ه -ا ب -اŸن-اسص-ب-ة ان ه-ذا الÈن-ام-ج ي-ه-دف ا¤
«مرافقة انشصاء  60تعاونية تضصم  3000امرأاة ‘
ف- -رع ا◊ل- -ف- -اء وا‚از  150م -ؤوسصسص -ة مصص-غ-رة ‘
الصصناعات التقليدية من اجل توف 500 Òا700 ¤
منصصب شصغل».
واضص -افت ان -ه سص -ي -ت -م ‘ اط -ار ه -ذا الÈن -ام -ج
«تدعيم قدرات حوا‹  50جمعية ﬁلية كما سصيتم
ت-ك-وين  120مسص-تشص-ارا ‘ م-راف-ق-ة ال-ت-ن-م-ي-ة» ك-ما
سص-يسص-م-ح ل-ل-مسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن «–ق-يق اسصتقÓليتهم
وضصمان مسصتقبلهم».
كما اشصارت الوزيرة ا ¤ان ا◊كومة «تعمل على
–سص Úاث -ر السص -ي -اسص -ات ال -ع -م -وم -ي-ة وت-ع-زي-ز دور
اŸواطن ‘ تنشصيط التنمية اÙلية».
م -ن ج -ان -ب -ه اك-د سص-ف Òب-ع-ث-ة ا’–اد ا’وروب-ي
با÷زائر جون أاورورك على اهمية هذا الÈنامج
ال -ذي «ج -اء ‘ ظ -رف م -ن -اسصب ل -ق -ط -اع ال -ت-ن-م-ي-ة
ا’قليمية والتشصغيل با÷زائر و‘ تناغم مع برامج
ا’–اد ا’وروب - -ي واول - -وي - -ات الشص- -راك- -ة ‘ ه- -ذا
الوقت».
ام - -ا م - -دي - -ر ال- -ت- -ع- -اون م- -ع ا’–اد ا’وروب- -ي
واŸؤوسصسصات ا’وروبية بوزارة الشصؤوون اÿارجية
علي مقرا Êفقد اعرب عن ارتياحه إ’طÓق هذا
الÈن -ام -ج ا÷دي -د ال -رام -ي ا« ¤م -راف -ق -ة ج -ه -ود
ا◊ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي اسص-ت-ث-م-رت ك-ثÒا خÓل
السص -ن -وات ا’خÒة ‘ ال -ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وال-نشص-اط
ا’جتماعي».
وخ -لصس ‘ ا’خ Òا ¤ال -ت -أاك -ي -د ب -ان «ال -ن-ت-ائ-ج
ا’يجابية واŸشصجعة التي ” –قيقها ‘ برنامج
التعاون السصابق اŸماثل مع ا’–اد ا’وروبي حول
ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة وال-نشص-اط-ات ا’ج-ت-ماعية ‘
الشصمال الشصرقي للوطن يجعلنا متفائل Úبخصصوصس
اهداف برنامج دعم التنمية اÙلية اŸسصتدامة
وال -نشص -اط -ات ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ب-الشص-م-ال ال-غ-رب-ي م-ن
الوطن.

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

»æWh

الثÓثاء  30أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  20صسفر  1440هـ

العدد
17783

أاويحي مفتتحا قمة ا÷زائر للطاقة اŸسستقبلية:
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مشسروع قانون اÙروقات سسيكون جاهزا خÓل أاشسهر
^ اسستقطاب ا’سستثمارات و–سس Úا’سستكشساف وا’سستغÓل اŸنجمي أاولوية اقتصسادية
^ –سس Úمناخ اأ’عمال يتطلب عم Óمكثفا وتطوير الصسناعة البÎولية هدف اسسÎاتيجي
لول أاحمد أاويحيى حرصض ا÷زائر على Œديد مواردها الطاقوية وتنويعها ،وتشسجيع إاسستغÓل
أاكد الوزير ا أ
الطاقات اŸتجددة ،وكذا تعزيز رفع طاقة أانابيب الغاز نحوأاوروبا وترقية تصسدير الطاقة الشسمسسية على اŸديÚ
اŸتوسسط والبعيد ،كاشسفا عن أان ا◊كومة تعمل جاهدة لتحي Úالقانون اÿاصض باÙروقات الذي سسيكون حسسبه
جاهزا بعد بضسعة أاشسهر.

اŸركز الدو‹ للمؤو“رات:
سسهام بوعموشسة
أابرز أاويحيي لدى إاعÓنه أامسس اإ’فتتاح
ال- -رسس- -م- -ي Ÿل- -ت -ق -ى مسس -ت -ق -ب -ل ال -ط -اق -ة ‘
ا÷زائر»التنوع ،اإ’بتكار ،اإ’سستثمار» اŸنظم
–ت ال -رع -اي -ة السس-ام-ي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
السس- -ي- -د ع- -ب- -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ةÃ ،رك -ز
اŸؤو“رات عبد اللطيف رحال بحضسور وزير
ال -ط -اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-ي-ت-و Êوال-رئ-يسس اŸدي-ر
العام لسسوناطراك عبد اŸؤومن ولد قدور
واأ’م Úال -ع -ام ل -ل -م -رك -زي -ة ال -ن-ق-اب-ي-ة سس-ي-دي
السسعيد ،اأ’همية التي توليها ا÷زائر لتطوير
ق - -درات - -ه- -ا اإ’ن- -ت- -اج- -ي- -ة ‘ ›ال ال- -ط- -اق- -ة
ل Ó-سس -ت -ج -اب -ة ◊اج -ي-ات ت-ن-م-ي-ت-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة،
وللمسساهمة أاك ‘ Ìتزويد السسوق العاŸية،
مشسÒا إا ¤ان -خ -ف -اضس اح -ت-ي-اط-ات ال-ط-اق-ات
اŸتحجرة التي سستنفد ’ ﬁالة إاذا اسستمر
ا’سستهÓك على وتÒته ا◊الية.
‘ هذا السسياق أالح الوزير اأ’ول على تثمÚ
إاسستعمال الطاقات النظيفة كالغاز الطبيعي
والطاقات اŸتجددة ،مÈزا حرصس ا÷زائر
على حماية البيئة بحيث تعمل منذ سسنوات

على ا◊د من حرق الغاز بتخفيضس اإ’نبعاثات
ال- -غ- -ازي- -ة إا ،٪3 ¤م- -ذك- -را ب- -انضس -م ا÷زائ -ر
لÓلتزامات اŸنبثقة عن الندوة الدولية حول
التغÒات اŸناخية وإا ¤مبادرة البنك العاŸي
القضساء على حرق اŸشستقات النفطية ٱافاق
.2030
كما سسيتضساعف الطلب على الطاقة أافاق
 ،2040مضسيفا أان ا÷زائر سستشسهد إارتفاعا ‘
طلبها الداخلي بنسسبة  ٪20آافاق ‘ ،2040
ح Úحاجياتنا من اŸداخيل اŸنتظرة من
اÙروق -ات سس -ت -ب-ق-ى ه-ام-ة Ÿواصس-ل-ة مسس-ار
تنمية البلد .قائ« :Óتلكم هي التحديات التي
ت -ع -ت -زم ا÷زائ-ر رف-ع-ه-ا Ãسس-اع-دة شس-رك-ائ-ه-ا
اÿارجي Úمن خÓل مسسعى يرتكز على أاربعة
ﬁاور».
وت -ت -م -ث -ل ه -ذه اÙاور ‘ رف -ع ال -ق-درات
اإ’نتاجية ‘ ›ال الطاقات التقليدية عÈ
ا’سستكشساف اأ’وسسع للحقل اŸنجمي الذي
ينبغي أان Áتد إا ¤شسمال ا÷زائر Ãا ‘ ذلك
فضساءنا البحري ،وا◊رصس على ا◊فاظ على
ال -ب-ي-ئ-ة م-ن خÓ-ل ال-ت-ن-ق-يب واإ’سس-ت-غÓ-ل ،م-ع
تطوير اŸوارد الطاقوية غ Òالتقليدية وكذا
اŸناخ اÙلي ‘ ›ال الصسناعة واÿدمات،
‡ا سس- -يسس- -م- -ح ب- -ت -وف Òعشس -رات اآ’’ف م -ن
مناصسب الشسغل لشسبابنا.

وأاشس - -ار أاوي- -ح- -ي- -ي ‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار إا ¤أان
ا÷زائر سسطرت برنا›ا طموحا ‘ ›ال
ب-ن-اء صس-ن-اع-ة ﬁل-ي-ة ل-ل-م-دخÓ-ت الضس-روري-ة،
وتسس -ع -ى ا◊ك -وم-ة ل-ل-مضس-ي ق-دم-ا ‘ م-ع-رك-ة
الطاقة الشسمسسية اŸتجددة.
وبالنسسبة للمحور الثا Êفهوتطوير ٱافاق
جديدة إ’نتاج الطاقة ع Èرفع طاقة أانابيب
نقل الغاز نحوأاوروبا وترقية تصسدير الطاقات
الشس -مسس -ي -ة إا ¤جÒان-ن-ا Ãا ف-ي-ه أاوروب-ا ع-ل-ى
اŸدي ÚاŸتوسسط والبعيد ،أاما اÙور الثالث
ف-ه-وت-ط-وي-ر الصس-ن-اع-ات ال-بÎوكيماوية لÎقية
صسناعات اخرى عديدة.
وأاشساد الوزير اأ’ول ‘ هذا الشسأان بالشسراكة
التي أابرمت مؤوخرا ب Úسسوناطراك وشسركة
ت- -وت- -ال ب- -ه- -دف ب- -ن- -اء م- -ركب إ’ن- -ت- -اج م- -ادة
البوليÈوبيÓن ،بحيث سستدعم ا◊كومة هذه
الصسناعة مع كافة اŸزايا التي Áنحها قانون
ا’سستثمار.
‘ ح Úيكمن اÙور الرابع ‘ –سسÚ
إان-ت-اج-ي-ة أادات-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة وف-ع-اليتها ‘ ›ال
صس -ن -اع -ات اÙروق -ات ،وذلك ب -ال-ل-ج-وء إا¤
ال- - -ت- - -ق - -ن - -ي - -ات اأ’ك Ìت - -ط - -ورا و–سس Úأاداء
اŸؤوسسسس -ات ،م -ؤوك -دا دع-م ا◊ك-وم-ة ﬂط-ط
–ديث شسركة سسوناطراك.
و‘ اأ’خ ،Òوجه أاويحيى رسسالة طمأانينة

توقيع أاربع اتفاقيات مع «إايني» و«توتال» ‘ ›ال التنقيب بعرضض البحر

بويا– :Êويل الكفاءات واŸعرفة ’سستغÓل ﬁطات كهربائية متجددة

” أامسض ع - -ل - -ى ه- -امشض أاشس- -غ- -ال
ملتقى مسستقبل الطاقة ‘ ا÷زائر
ال -ذي ي -خ-ت-ت-م ال-ي-وم ،ت-وق-ي-ع أارب-ع
إات- -ف- -اق- -ي- -ات ب ÚاÛم- -ع ال- -وط -ن -ي
ل-ل-م-ح-روق-ات سس-ون-اطراك وكل من
لي-ط-ال-ي-ة وت-وتال
شس-رك-ت-ي إاي-ن-ي ا إ
لول
ال -ف-رنسس-ي-ة ب-حضس-ور ال-وزي-ر ا أ
أاح - - -م - - -د أاوي- - -ح- - -ي وأاعضس- - -اء م- - -ن
ا◊ك -وم -ة وك-ذا ‡ث-ل Úع-ن ع-دة
شس -رك -ات بÎول -ي -ة دول -ي-ة ،ب-ح-يث
ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ن-ق-يب ع-ن البÎول ‘
ع -رضض ال -ب -ح -ر ب -ا÷ه-ة الشس-رق-ي-ة
ب -ال -ت -ح -دي -د بسس -ك -ي -ك -دة ع-ل-ى مسس-اح-ة
 14.965ك-ل-م م-رب-ع ت-ت-ك-فل بها الشسركة
لي- -ط- -ال- -ي -ة «إاي -ن -ي» وت -وت -ال ب -ا÷ه -ة
ا إ
الغربية Ãسستغا Âعلى مسسافة 9.336
كلم مربع.

سس.بوعموشسة
‘ ه- -ذا الصس -دد ،أاوضس -ح ال -رئ -يسس اŸدي -ر
العام لشسركة «توتال» باتريك بويا ‘ Êتصسريح
ل»الصس -ح-اف-ة» ع-ل-ى ال-ه-امشس أان ا’ت-ف-اق-ي-تÚ
ت -ت -م -ح -ور ح -ول اإ’ك -تسس -اب ال -زل-زا‹»D «3
واŸع- -ا÷ة ال- -زل- -زال- -ي -ة وت -أاوي -ل اŸع -ط -ي -ات
الزلزالية.
أاما اإ’تفاق الثالث فيخصس –ديد فرصس
مشساريع جديدة لتطوير الطاقات اŸتجددة،
’سس-ي-م-ا اŸشس-اري-ع ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ق-درات
تÎاوح ما ب 12 Úميغاواط بيك و 110ميغاوات
بيك ،مشسÒا إا ¤أان هذه الشسراكة سستسسمح
بتحويل الكفاءات واŸعرفة من خÓل إاكتسساب
خÈات ‘ ت - -ط - -وي - -ر وإاسس - -ت- -غÓ- -ل ﬁط- -ات
كهربائية متجددة.
وأاضساف بويا Êأان التنقيب ‘ عرضس البحر
ا÷زائ -ري ل -يسس سس -ه  Ó-وي -ت-ط-لب إام-ك-ان-ي-ات
م-ادي-ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ح-دي-ث-ة وسس-تعمل كل من
إايني وتوتال وسسوناطراك معا ‘ هذا اÛال،
علما أان تكلفة ا◊فر ‘ اآ’بار تÎاوح من 50
إا 60 ¤مليون دو’ر.
وأاشسار الرئيسس اŸدير العام لتوتال إا ¤أان
سسوناطراك منذ  18شسهرا تسسعى إ’سستقطاب
اŸسستثمرين اأ’جانب ،كما أان شسركة توتال لها
اإ’رادة للسس ‘ Òهذا الطريق كونها شسريك
ت -اري-خ-ي ،م-ذك-را ب-اÓÿف-ات ال-ت-ي ك-انت م-ع
سسوناطراك ” تسسويتها لتفتح صسفحة جديدة
من خÓل إابرام عدة عقود شسراكة ‘ ›ال

اŸشساريع البÎوكيمياوية.
أاما اإ’تفاق الرابع مع ›مع سسوناطراك
يتعلق بالتنازل للمجمع اإ’يطا‹ عن  ٪49من
فوائد سسوناطراك حول حقول البحث الثÓثة
زم -لت ال-ع-رب-ي وسس-ي-ف ف-اط-م-ة  02وأاورهود،
ب -ح -يث “ول ه -ذه ال-ع-ق-ود اÿاصس-ة ب-ال-ب-حث
واإ’سس -ت-غÓ-ل Ÿدة  25سس-ن-ة ب-نسس-بة  ٪51م -ن
ط -رف سس-ون-اط-راك و ٪49م- -ن ط -رف ›م -ع
Óشس-غ-ال،
إاي -ن -ي ،وه -ذا اإ’‚از أاول ب-رن-ام-ج ل -أ
ع -ل -م -ا أان ه -ذا الÈن -ام -ج ي -تضس -م-ن ال-ت-ن-ق-يب
ب -إاسس-ت-ث-م-ار أاك Ìم-ن  80م-ل-ي-ون دو’ر ب-هدف
–قيق حفر خمسس أابار ومعا÷ة  2600كلم
مربع من درجة الز’زل.
وب- -اŸوازاة م -ع ذلك ف -إان اŸرح -ل -ة اأ’و¤
اŸقدرة بأاك Ìمن  1مليار دو’ر تتضسمن إا‚از
ﬁطة ضسخ وخط نقل اŸكثفات وحفر 18
بئر للتنمية وشسبكة جمع اآ’بار اŸنتجة للزيت
وشسبكة ÷مع اآ’بار اŸنتجة للغاز وإايصسالها
ب -خ -ط غ -از‡ .ا سس -يسس -م-ح ب-ب-ل-وغ إان-ت-اج 145
مليون طن مقابل بÎول.

اأ’م Úالعام أ’وبيك :ا÷زائر
قامت بإاسسهامات هامة على
مسستوى اŸنظمة
أاكد اأ’م Úالعام Ÿنظمة البلدان اŸصسدرة
للنفط (أاوبيك) ﬁمد سسانوزي باركيندو أامسس
بالعاصسمة العاصسمة على ا’سسهامات الكبÒة
للجزائر على مسستوى منظمة أاوبيك من أاجل
التحكم ‘ تقلبات أاسسعار الذهب ا’سسود.
وأاوضس -ح ب -ارك -ي -ن -دوخ Ó-ل ق -م -ة «ا÷زائ -ر
ال -ط -اق -ة اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة» ان «ا÷زائ-ر ق-امت
بإاسسهامات هامة على مسستوى أاوبيك ولفائدة

صسناعة النفط العاŸية» مؤوكدا على
زعامة البÓد ‘ العمل على اسستقرار
أاسسعار برميل النفط ‘ السسوق العاŸية
للبÎول من خÓل اتفاقيات تخفيضس
العرضس العاŸي من النفط.
وتابع قوله ان ا÷زائر تعت Èبالتا‹
«مركز ﬁوري» ‘ ا÷هود التي تبدلها
اوب -يك وح -ل -ف -ائ -ه -ا ال -رام -ي-ة ا ¤ك-ب-ح
تقلبات اسسعار النفط.
ك -م -ا أاشس -اد اأ’م Úال -ع -ام Ÿن -ظ -م-ة
ال -ب -ل -دان اŸصس -درة ل -ل -ن -ف-ط ب»الدور
ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي» ل-رئ-يسس ا÷م-هورية عبد
العزيز بوتفليقة ‘ هذه اŸنظمة وذلك من
أاجل ضسمان اسستقرار السسوق البÎولية خدمة
للمنتج ÚواŸسستهلك.Ú
وذكر ‘ هذا اÿصسوصس انه بالنظر إا¤
جميع ا÷هود التي بذلها السسيد بوتفليقة من
أاج -ل سس-وق ن-ف-ط-ي-ة مسس-ت-ق-رة تضس-م-ن مصس-ال-ح
اŸنتج ÚواŸسستهلك Úعلى حد سسواء ،قررت
أاوب-يك ت-ك-رÁه ع-ل-ى ه-امشس اج-ت-م-اع ال-ل-ج-نة
ال-وزاري-ة اŸشسÎك-ة Ÿت-اب-ع-ة ات-ف-اق ت-خ-ف-يضس
ا’نتاج البÎو‹ لبلدان أاوبيك وخارج أاوبيك
الذي جرى ‘ شسهر سسبتم Èاأ’خ Òبا÷زائر
Ãن -اسس -ب -ة ال -ذك -رى ال -ث -ان-ي-ة ’ت-ف-اق ا÷زائ-ر
اÈŸم ‘ سسبتم.2016 È
وجاء هذا التكر - Ëكما قال « -اعÎافا
بحكمة وجهود الرئيسس بوتفليقة من خÓل
اŸشساورات وا◊وار باŒاه البلدان اŸنتجة
ل -ل -ن -ف -ط Ãا ف -ي-ه-ا ال-ب-ل-دان غ Òاأ’عضس-اء ‘
أاوبيك بهدف دعم أاسسعار النفط».
‘ ذات السسياق تطرق باركيندو
إا ¤إال -ت -زام وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-ي-ط-وÊ
ال -ذي سس -اه -م ه-واآ’خ-ر ‘ إاع-ادة ا’سس-ت-ق-رار
ل- -لسس- -وق ال- -ع- -اŸي- -ة ل- -ل- -ن- -ف- -ط واصس- -ف- -ا إاي- -اه
«بالتقنوقراطي اŸمتاز».
من جانب آاخر أاشسار اأ’م Úالعام أ’وبيك
إا ¤التقدم الكب Òالذي حققته ا÷زائر ‘
›ال النفط والغاز.
وت- -اب- -ع ي -ق -ول ان «ا÷زائ -ر ح -ق -قت م -ن -ذ
اسستقÓلها تقدما كبÒا ‘ ›ال النفط والغاز
حيث تعت Èمنتجا و‡ونا كبÒا للنفط والغاز
بإافريقيا».
وخلصس ‘ اأ’خ Òإا ¤التأاكيد بأان ا÷زائر
–تل اŸرتبة ال ‘ 17انتاج النفط حيث ان
حوا‹  ٪60من انتاجها الغازي والنفطي يوجه
للتصسدير.

وأام -ل ب -أان ا÷زائ -ر بصس -دد ب -ن -اء مسس -ت-ق-ب-ل-ه-ا
الطاقوي اÿاصس ‘ جوتطبعه روح الشسراكة
والوفاء با’لتزامات على حد تعبÒه.

ولد قدور :علينا تركيز ا÷هود
على التنوع وا’بتكار الطاقوي
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام
Ûمع سسوناطراك عبد اŸؤومن ولد قدور أان

التحو’ت ا’قتصسادية ا◊الية تفرضس علينا
ال -ت -ف -ك Òوال -تشس -اور وال -ع -م -ل م -ع -ا م -ن اج -ل
مسس-ت-ق-ب-ل الصس-ن-اع-ة البÎوكيماوية واŸسستقبل
الطاقوي ،مضسيفا أانه يجب تركيز ا÷هود ‘
›ال التنوع الطاقوي ،ا’بتكار وا’سستثمار
ق- -ائ»:Ó- -ه- -ذا ا◊دث ال- -ط- -اق- -وي Ÿن- -اقشس -ة
مسس -ت -ق-ب-ل ال-ط-اق-ة ‘ ا÷زائ-رÁ ،ث-ل م-وع-دا
مهما للبÎول والغاز ويسسمح بتبادل وجهات
النظر ıتلف الفاعل Úالدولي› ‘ Úال
الصسناعة البÎولية والغازية».

رافع من سسطيف لدعم السسلطة القضسائية ،لوح:

روح القوان Úتكمن ‘ تطبيقها على اأرضض الواقع
أاكد وزير العدل حافظ ا’ختام الطيب
لوح وزير ،على هامشس زيارته لو’ية سسطيف
أان قيمة القوان Úتكمن ‘ حسسن تطبيقها ‘
اŸيدان ،باعتبار ان القوان Úيتم –ضسÒها
على عدة مسستويات لتجد أابعادها ا◊قيقية
ومضسامينها ‘ تطبيقها العملي ،و–ولها ا¤
ا‚ازات ل -ف -ائ -دة اŸواط -ن Úوت-رج-م-ت-ه-ا ‘
ال - -واق - -ع ال - -ي - -وم- -ي بشس- -ك- -ل م- -ب- -اشس- -ر وغÒ
م-ب-اشس-ر،وع-ل-ى السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ان تسس-هر
ع -ل -ى –وي -ل مضس -ام Úال -ق-وان Úا ¤ب-رام-ج
تنفيذية ،ودعا الوزير ا ¤إاحداث ديناميكية
ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ›م-وع-ة م-ن اŸكونات
ال -ت -ي ت -ؤودي ا ¤دع -م السس -ل -ط -ة ال -قضس -ائ -ي -ة
ح-اضس-را ومسس-ت-ق-ب ‘ Ó-ع-م-ل-ه-ا،وه-ذا بشس-كل
مسستمر .
كما اكد الوزير لوح،خÓل تدشسﬁ Úكمة
العلمة التي اسستمع فيها لشسروح مسستفيضسة
عن نشساطها ،على أاهمية حل النزاعات على
اŸسستوى اÙلي بتفادي إايصسالها ا ¤جهات
قضسائية عليا ،كما شسدد على ضسرورة تطبيق
السسياسسات وا’سسÎاتيجية الوطنية اŸتعلقة
برؤوى رئيسس ا÷مهورية ووفق القوان Úعلى

اŸسستوى اÙلي.
وك - -ان وزي - -ر ال - -ع - -دل ق - -د ح - -ل ب - -و’ي - -ة
سسطيف،امسس ‘ ،زيارة عمل تضسمنت تدشسÚ
ﬁك-م-ة ال-ع-ل-م-ة ا÷دي-دة ،وم-ع-اي-ن-ة مشس-روع
اÛلسس ال- -قضس- -ائ -ي ا÷دي -د ال -ذي ي -ج -ري
ا‚ازه قرب حديقة التسسلية بوسسط مدينة
سسطيف واجتماع بنادي اÙامي بحي الباز.

سسطيف :نورالدين بوطغان

بعد معاناة مع اŸرضض

اÛاهد الطاهر لعجال ‘ ذمة الله
ان- -ت- -ق- -ل إا ¤ج- -وار ال -ل -ه مسس -اء ،أامسس،
ب-ف-وغ-الة ( 40ك -ل -م غ -رب و’ي -ة بسس-ك-رة)
اÛاهد الطاهر لعجال عن عمر ناهز 86
سسنة بعد معاناة مع اŸرضس ،حسسبما علم
لدى عائلته.
وأاف- -اد ‚ل ال -ف -ق -ي -د ف -ا— ل -ع -ج -ال ‘
تصسريح أاد ¤به ل/وأاج أان اŸرحوم الذي
ولد ‘ Ã 1932دينة فوغالة بو’ية بسسكرة
انتقل إا ¤جوار ربه ‘ مسسكنه العائلي بعد
معاناة مع اŸرضس.
وينحدر اÛاهد الطاهر لعجال من
أاسسرة مثقفة ›اهدة ويعت Èمن الرعيل
اأ’ول الذين التحقوا بالثورة حيث انضسم
إاليها سسنة Ã 1955نطقة اأ’وراسس وكان
أاح - -د ال - -ن - -اشس- -ط ‘ Úصس- -ف- -وف ا◊رك- -ة
الوطنية.
واسس -ت -م -ر ال -ف -ق -ي -د ‘ ع -م -ل -ه ال -ث-وري

ك-م-ج-اه-د وق-ائ-د م-ث-ق-ف Ãن-اط-ق ال-و’ية
السس-ادسس-ة ال-ت-اري-خ-ية ،وع -رف ب -ق-درات-ه
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وح-نكته السسياسسية .وقد تقلد
ع -دة مسس -ؤوول-ي-ات ح-يث ” ت-ع-ي-ي-ن-ه ق-ائ-دا
Ÿن-ط-ق-ة ب-ال-و’ي-ة السس-ادسس-ة ال-ت-اريخية ثم
عضسوا ‘ اŸكتب الو’ئي.
وبعد ا’سستقÓل ع Úالراحل عضسوا ‘
اÛلسس ال -ت -أاسس-يسس-ي سس-ن-ة  1962وعضسوا
ل -ل -ج-ن-ة اŸرك-زي-ة ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني سسنة  1964ثم ﬁافظا للحزب ‘
م -ن -اط-ق م-ت-ع-ددة م-ن ال-وط-ن .وق-د ع-رف
ب -وط -ن -ي-ت-ه وإاخÓ-صس-ه Ÿب-ادئ-ه وشس-خصس-ي-ة
وطنية كانت شساهدة على مراحل مهمة من
تاريخ ا÷زائر.
وييوارى جثمان الفقيد الÌى بعد ظهر
ال-ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ÃقÈة ال-ع-ام-ري ب-ل-غروسس
بو’ية بسسكرة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‡ثـــــ Óللرئيسس بوتفليقــــــة وتزامنــــــا و  6٠سسنــــــــة مـــــن العÓقـــــات الدبلوماسسيـــــة ب Úالبلديـــــن

الوزير األول يسسلم وسسام السستحقاق «األث »Òللكاتب الصسيني مويان ا◊ائز على نوبل لآلداب

هام جدأ بالنسصبة لهم كشصعب صصيني  ،لنه
سصيوثق من دون أدنى شصك أوأصصر أÙبة
وألثقافة ب Úألجيال  ،دأعيا ‘ ألسصياق
ذأته أ ¤تفعيل أك÷ Èسصر ألتعاون ألدبي
وألفني ب Úألصص Úوأ÷زأئر.

اسس - -دى ال- -وزي- -ر ا’ول اح- -م- -د
اوي - - -ح- - -ي- - -ي ‡ ،ث Ó- - -ل- - -رئ- - -يسس
ا÷م - -ه - -وري - -ة ع - -ب - -د ال - -ع - -زي- -ز
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة وسس -ام ا’ث Òم -ن
مصس- -ف ا’سس -ت -ح -ق -اق ال -وط -ن -ي ،
ل-ل-روائ-ي الصس-ي-ن-ي ال-كب Òمويان
ن- - -ظ Òاب- - -داع- - -ات- - -ه ا’دب - -ي - -ة ،
وحصس- -ول- -ه ع- -ل -ى ج -ائ -زة ن -وب -ل
Óداب سسنة  ٢٠١٢حيث تزامنت
ل آ
والذكرى الـ ’ 6٠رسساء العÓقات
ا÷زائرية – الصسينية  ،اŸصسادفة
ل -ه -ذه السس-ن-ة وال-ذك-رى اıل-دة
لثورة الفا— من نوفم ، Èحيث
أاشسرف اويحيي اول امسس بقاعة
دزاير بقصسر اŸعارضس على حفل
ال -ت -ك -ر Ëوإاسس -داء وسس-ام ا’ثÒ
لضسيف ا÷زائر.

مويان  :عرفت افريقيا واŸنطقة
العربية عن طريق البلح

»LGô©d øjódGQƒf :¢VQÉ©ŸG ô°üb
ع -رف أل -ل -ق -اء ألح -ت-ف-ائ-ي حضص-ور ك-ل
ألطاقم أ◊كومي  ،باإلضصافة أ ¤أعضصاء
ألسصلك ألدبلوماسصي أŸعتمد با÷زأئر ،
كما حضصر من جهته نائب وزير ألثقافة
ألصص- -ي- -ن- -ي ي -ق -ود وف -دأ ه -ام -ا ◊وأ‹ 60
شصخصصية  ،ب Úكاتب  ،ناشصر وإأعلمي ،
باإلضصافة أ ¤نائب وزير ألثقافة ألكوبي .
‘ كلمته وصصف ألوزير ألول أحمد
أويحيي هذه أÙطة بالهامة وأللحظة
أللمعة ثقافيا ‘ تاريخ ألبلدين  ،وهي
ت -وث-ي-ق ل-دع-م مسص-ار ألسص-ت-م-رأر ‘ ك-اف-ة
أÛالت  ،بإاعطاء أرضصية قوية لوأقع
ألعلقات وألتعاون أŸشصÎك ب Úألبلدين
سصياسصيا وديبلومسصيا  .،تضصاف لكل ما
تقرر تنظيمه هذه ألسصنة ما ب ÚألصصÚ

وأ÷زأئر  ،ليتوج بلبنة ثقافية وشصعبية ‘
تكر Ëألروأئي وألكاتب ألصصيني مويان

ميهوبي :العلقات الثنائية اليوم
‘ أاعلى مسستوياتها
‘ كلمته ،ذكر وزير ألثقافة عزألدين
ميهوبي أن هذأ ألتتويج ألذي خصس به
رئيسس أ÷مهورية دولة ألصص‡ Úثلة ‘
كاتبها ألكب ÒأŸبدع وألروأئي مويان أ‰ا
هو أعÎأف بعاŸية هذأ أŸبدع أ◊ائز
ع -ل -ى ج -ائ -زة ن -وب-ل ل-لأدأب سص-ن-ة 2012
وعربون وفاء للتاريخ ألذي يجمع ألبلدين

 ،خاصصة وأن جمهورية ألصص Úكانت أول
دول - -ة ت- -عÎف ب- -اسص- -ت- -ق- -لل أأ÷زأئ- -ر‘
ألـ ، 1958/09/22وت -ط-ورت أل-ع-لق-ات
ألسصياسصية وألقتصصادية وألثقافية –ت
ق -ي -ادة رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ون -ظÒه ألصص -ي-ن-ي  ،وأصص-ب-ح
أل- -ت- -ع -اون أŸشصÎك ب Úأل -ب -ل -دي -ن سص -م -ة
ألعلقات ألثنائية أŸشصÎكة ع Èألعديد
من ألصصعدة  .وهو أ‰وذج حي للتعاون
أŸت -ك -ام -ل ‘ شص -ت -ى أÛالت  ،وأصص -ف-ا
ألعلقات ألثنائية أليوم بأاعلى مسصتوياتها
مضصيفا ‘ ألسصياق ذأته أن ألصص Úضصيفة
شصرف طبعة سصيل  2018ما يسصمح بتبادل
أل -وف -ود ب Úأل -ب -ل -دي-ن وت-رج-م-ة ألع-م-ال

ألدب -ي -ة وأŸسص -رح -ي -ة  ،ح -ن-ى “ن-ح ه-ذه
ألطبعة Ÿسصة أبدأعية متميزة .

نائب وزير الثقافة الصسيني :
التكر Ëا‚از تاريخي هام
للشسعب الصسيني
من جانبه نائب وزير ألثقافة ألصصيني
أشصاد بدوره بهذأ ألتكر Ëألذي حظي به
ألكاتب ألروأئي مويان معتÈأ أنه سصفÒ
ألثقافة ألصصينية أ ¤ألعاŸية  ،وألتكرË
ألذي يحظى به ‘ أ÷زأئر من طرف
ألرئيسس بوتفليقة أ‰ا هو أ‚از تاريخي

 ⁄يخف ألروأئي ألعاŸي مويان فرحته
بهذأ ألتتويج ألذي قال عنه أنه  ⁄يكن
يفكر فيه أطلقا خاصصة وأنه أول مرة
يزور أفريقيا وألعا ⁄ألعربي ع Èطريق
بوأبة أ÷زأئر وهذأ فخر كب Òله  ،خاصصة
وأن ألعلقة ب Úألبلدين ضصاربة ‘ ألتاريخ
 ،وب - -أاسص - -ل - -وب ألديب ألسص- -اخ- -ر ،وصص- -ف
أÙت- -ف- -ى ب- -ه أل- -ي- -وم م -ن ط -رف رئ -يسس
أ÷م-ه-وري-ة ب-أان ع-رف أŸن-ط-ق-ة أل-ع-ربية
عن طريق ألبلح ويقصصد ألتمر ألذي أهدى
أليه ،ذأت مرة  ،قائل أنه قرأ ألبعضس من
ألكتابات ألعربية أÎŸجمة فعرف من
خللها معنى أ÷رأة وألشصجاعة .
وصص-ف م-وي-ان ه-ذأ أل-ت-ك-ر Ëب-ع-رب-ون
أÙب- -ة م- -ن أل- -ث -ق -اف -ة أ÷زأئ -ري -ة وه -و
تشص -ج -ي -ع ل -ه ودف -ع ك -ب Òألع -م -ال -ه أل -ت-ي
أ‚زه - -ا ع - -ل - -ى م - -ر عشص- -رأت ألسص- -ن.““Ú
م- -ل -ت -مسص -ا ‘ أ÷ي -ل أل -ق -ادم أل -ك -ث Òم -ن
ألب-دأع وأل-ل-مسص-ات أل-قصصصص-ي-ة وأل-روأئ-ي-ة
ألصصاعدة .
يعت Èألروأئي ألكب Òمويان أحد أهم و
أبرز أألدباء ألصصيني ، Úحيث يحوز على
أك Ìم - - -ن  90م -ؤول -ف -ا أدب -ي -ا ب Úقصصصس
قصصÒة وأعمال روأئية وترجمت أعماله
ألبدأعية أإ ¤لغات عاŸية بكونه رأئدأً
م -ن رّوأد أألدب ألصص -ي -ن -ي أŸع -اصص -ر ،م -ا
ج -ع -ل -ه ‘ مصص -اّف ك ّ-ت -اب أل -روأي-ة أألكÌ
تأاثÒأً ‘ عاŸنا أليوم.

خـــــــــÓل افتتاحــــــــه «سسيـــــــــــ»٢٠١٨ Ó

أاويحي ـ ـ ـ ـى يؤوك ـ ـ ـ ـ ـد علـ ـ ـ ـى نوعيـ ـ ـ ـ ـة الكت ـ ـ ـ ـاب والتن ـ ـ ـ ـوع الثقـ ـ ـ ـ ـا‘
ضسرورة ايصسال الكتاب ا÷زائري إا ¤الشسعوب األخرى

’ول ،الذي كان برفقته كوكبة من الوزراء
’ثن Úبقصسر اŸعارضس ،الصسالون الدو‹ للكتاب ‘ طبعته الثالثة والعشسرين .وطاف الوزير ا أ
’ول السسيد أاحمد أاويحيى أامسس ا إ
افتتح الوزير ا أ
Óمازيغية عملها ‘
وإاطارات الدولةÃ ،ختلف أاجنحة اŸعرضس .وأاكد ‘ هذه السسانحة على أاهمية جودة الكتب ونوعيتها ،وضسرورة تصسدير الكتاب ا÷زائري ،ومواصسلة اÙافظة السسامية ل أ
’كادÁية نهاية السسنة.
انتظار ا أ
وبعد دأر أ◊كمة ،زأر ألوزير أألول دأر ““دأليمان““،
ìGôaGE áeÉ°SGC :¢VQÉ©ŸG ô°üb
وه - -ن- -اك ق- -ال ““أل- -ك- -ت- -اب ي- -جب أن ي- -ق- -اوم ،وأن- -ت- -م
(ألناشصرون) تقاومون جيدأ““ .مؤوكدأ على أن أألهم
كان أول جناح يزوره أويحيى جناح ألصص Úضصيف
هي ألنوعية .وعند جناح دأر أألمة ،أعرب ألوزير
شص- -رف أل- -دورة ،ح- -يث ق- -دمت ل- -ه شص- -روح- -ات ح -ول
أألول عن أمله ‘ أن يصصل ألكتاب أ÷زأئري إأ¤
أإلصص-دأرأت ألصص-ي-ن-ي-ة أŸشص-ارك-ة ،وم-ن ضص-م-ن-ه-ا كتب
ألدول ألعربية أألخرى.
ل-ل-رئ-يسس ألصص-ي-ن-ي شص-ي ج Úب-ي-ن-غ ،ع-ل-ى غ-رأر ك-ت-اب
وبعد ““جيوديف““ ،وأ÷ناح ألبلجيكي ،وجناح دأر
““ألتخلصس من ألفقر““ ،ألصصادر عن ““دأر ألنشصر باللغات
أل -ق -ب-ي-ة ،ودأر أŸدى أل-ع-رأق-ي-ة ،وأل-دأر أŸت-وسص-ط-ي-ة
أألجنبية““ ،وكتاب ““‘ أألرأضصي أ÷افة أ◊قيقية ‘
للنشصر من تونسس ،توقف أويحيى عند دأر ألهدى ،ألتي
طليعة تقدم تقدم ألفكر ألتنموي أ÷ديد وأŸمارسصة
أشصتكى صصاحبها معاناة ألناشصرين من قلة أŸكتبات،
‘ تشصجيانغ““ ،عن ““دأر نشصر أ◊زب ألشصيوعي ألصصيني
ورد عليه ألوزير أألول بأان ألدولة أنشصأات أك Ìمن 5
Ÿدرسصة أ◊زب أŸركزي““.
آألف م -ك -ت -ب -ة ع -م -وم -ي -ة ،وأن ب -إام -ك -ان أل -ن -اشص -ري -ن
كما زأر ألوزير أألول جناح أÛلسس أألعلى للغة
أŸسصاهمة باقÎأح مبادرأت ‘ هذأ أÛال.
ألعربية ،هذه أŸؤوسصسصة ألتي –ضصر لسصبع مشصاريع
ك -م -ا ت -وق -ف أل -وزي -ر أألول ع -ن -د دأر ““أل -قصص -ب -ة““،
كÈى هذه ألسصنة .أما بجناح وزأرة ألثقافة ،فقد أكد
و«شصهاب““ ،و«دأر ألكتاب ألعربي““ أللبنانية ،و«هاشصيت““
مدير دأئرة ألكتاب للوزير أألول أن قرأبة  1.6مليون
وج -ن -اح سص -ف -ارة أل -ي -اب -ان ،وألسص -ف -ارة أل-ف-رنسص-ي-ة ،ث-م
ك -ت -اب -ا ي -ت -م أآلن ت -وزي -ع -ه -ا عﬂ Èت -ل -ف أŸك -ت-ب-ات
““ليفرأسصك““ وسصفارة ألوليات أŸتحدة أألمريكية ،ثم
ألعمومية ‘ كامل ألÎأب ألوطني ،وهي ألعملية ألتي
أ÷ناح ألعما Êوأ÷ناح ألسصعودي ،فجناج ألشصارقة
ل أ
تسصتمر إأ ¤غاية ديسصم.È
لمازيغية قائمة بدورها ‘ ،أنتظار أكادÁية أللغة خ -دم -ة أل -نشص -اط أل -ث -ق -ا‘ ،خصص -وصص -ا ‘ أل -ظ -روف (أإلمارأت ألعربية أŸتحدة) ،ثم سصفارة كوبا ،ألتي
من جهته ،أشصاد ألوزير أألول باÛهود ألذي تقوم أألم-ازي-غ-ي-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ألسص-ن-ة ،وسصتعمل أŸؤوسصسصتان أ◊الية.
سصتنزل أ÷زأئر ضصيف شصرف على معرضس ألكتاب
لمازيغية ،حينما توقف أمام جنبا إأ ¤جنب حسصب ما أكده ألوزير أألول.
به أÙافظة ألسصامية ل أ
وتوقف ألوزير أألول عند جناح ألوكالة ألوطنية بها ،وهناك ذّكر أويحيى بأان أ÷زأئر –يي ذكرى
جناحها وعرضس عليه سصي ألهاشصمي عصصاد مشصاريع
كما زأر ألوزير أألول أجنحة كل من مركز ألبحث ل -لتصص -ال وأل -نشص -ر وأإلشص -ه -ار ،وأŸؤوسصسص -ة أل-وط-ن-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة وه-ي مسص-اع-دة أل-ك-وب-ي Úل-ل-ج-زأئري Úسصنة
وج -دي -د أÙاف -ظ -ة ،أل -ت -ي أع -ت -م -دت ع -ل -ى أل-نشص-ر ‘ أألنÌوب-ول-وج-ي-ا ألج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ث-ق-افية ،أل–اد ل-ل-ف-ن-ون أŸط-ب-ع-ي-ة ،ودي-وأن أŸط-ب-وع-ات أŸدرسصية.1963 ،
أŸشصÎك من أجل توزيع ألكتاب أألمازيغي .وقال أألوروب- -ي أل- -ذي ي -حضص -ر ل -ل -ق -اءأت أألوروم -غ -ارب -ي -ة وألدأر أŸصصرية أللبنانية ،ودأر ألوسصام ألعربي وألدور
أم- -ا ب -ا÷ن -اح أل -ف -لسص -ط -ي -ن -ي ،ف -ق -د أك -د ألسص -فÒ
أوي -ح -ي -ى إأن ع-ل-ى أÙاف-ظ-ة أŸوأصص-ل-ة ‘ Œسص-ي-د (Ãشص -ارك-ة  7ك -ت-اب أوروب-ي Úوج-زأئ-ريْ-ي-ن وت-ونسص-ي أŸم -ث -ل -ة م -ع -ه -ا .أم -ا ب -ج -ن -اح دي -وأن أŸط -ب -وع -ات ألفلسصطيني لؤوي عيسصى بأان أ÷زأئر ““ ⁄تبخل علينا
برنامج رئيسس أ÷مهورية ‘ ألشصق أŸتعلق باللغة ومغربي) ،وفضصاء روح ألباناف ،أين –دث ألوزير أ÷امعية ،فقد طلب ألوزير أألول من هذه أŸؤوسصسصة ‘ أ÷انب ألثقا‘ وهو أهم أÛالت““ ،و–دث عن
أألمازيغية .وأضصاف أنه ““ما زلنا مع أألسصف نسصمع أألول عن ألبعد أألفريقي ألذي ينسصاه ألبعضس أحيانا ،ت -غ -ط -ي -ة ك -ل ألح -ت-ي-اج-ات وذلك لسص-ب-ب :Úأألول ه-و طبع  2000نسصخة من ﬂتلف ألعناوين ،ألف منها
ون -رى ب -عضس أألشص -ي -اء أل -ت -ي ت-خ-ل-ق ب-ل-ب-ل-ة ح-ول ه-ذأ وإأعطاء ألصصورة أإليجابية لهذه ألقارة.
أŸسصاهمة ‘ تقليصس فاتورة ألسصتÒأد ،وألثا Êهو أرسص -ل إأ ¤ف -لسص -ط Úوأل -ب -ق -ي-ة وضص-عت –ت تصص-رف
أŸوضصوع““ ،مذّكرأ بأان وزأرة ألÎبية تدّرسس هذه أللغة
أما عند جناح ألديوأن ألوطني ◊قوق أŸؤولف ،أألسصعار أŸقبولة للديوأن ألتي هي عادة ‘ متناول ألسصفارة ،وأختتم حديثه بالقول““ :قوة أ÷زأئر هي
‘ أك Ìم - - - - -ن  30ولي -ة ،وأن أÙاف -ظ -ة ألسص -ام-ي-ة فقد أعت Èأويحيى أن ألديوأن قائم بدور كب ‘ Òألطلبة.
قوة لنا““.
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ألثÓثاء  30أكتوبر  2018م
ألموأفق لـ  20صسفر  1440هـ

’‚ازات ‘ عيد الثورة
«الشسعب» ترصسد ا إ

توزيع سسكنات وتدشس Úمرافق بعاصسمة األوراسس
ا‚ازات ع- -دة ع- -رف- -ت- -ه- -ا ب -ات -ن -ة
عشس -ي -ة ا’ح -ت -ف -ا’ت ب-ع-ي-د ال-ث-ورة
التحريرية .و“ت هذه ا’‚ازات
ال- -ت- -ي اشس- -رف ع- -ل -ي -ه -ا ال -وا‹ ع -ب -د
اÿال - -ق صس - -ي- -ودة خÓ- -ل خ- -رج- -ات
م -ي -دان -ي -ة م-راط-ون-ي-ة ل-ل-دوائ-ر ،21
ح -يث دشس Úع -دة م -راف -ق ت -ن -م-وي-ة
’خ -رى ل -ه -ا
’سس -اسس أ
ووضس -ع ح -ج -ر ا أ
عÓ-ق-ة ب-ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة ل-لسس-اك-ن-ة
خ- -اصس- -ة ب- -ب -عضس اŸن -اط -ق ال -ن -ائ -ي -ة
واŸع- -زول- -ة ““الشس- -عب““ رصس -دت ه -ذه
ا’‚ازات بعاصسمة ا’وراسس وتنقل
ادق التفاصسيل عنها.

باتنةŸ :وشسي حمزة
ب -ب -ل -دي -ة أريسس ق -ام صس -ي -ودة ب -ت -دشسÚ
أŸركب أل- - - -ري- - - -اضس - - -ي Ãب - - -ل - - -غ م - - -ا‹
ق -دره 14م -ل -ي-ون دج 8 ،م-ل-ي-ون م-ن-ه على
عاتق ميزأنية ألو’ية ،كما إأشسارة أنطÓق
مشسروع تهيئة حي أول نوفم 1954 Èألذي
خصسصس له غÓف ما‹ ضسخم قدر بـ105
مليون دج؛ مول ‘ إأطار صسندوق ألضسمان
وأل-تضس-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات أÙل-ي-ة ،ي-عكسس
جهود ألدولة أ÷زأئرية وبرنامج رئيسس
أ÷مهورية.
ك-م-ا ت-ف-ق-د أل-وأ‹ قسس-م تصس-ف-ي-ة أل-كلى
باŸؤوسسسسة ألعمومية أ’سستشسفائية أريسس
 ،2ح -يث وق -ف ع -ل -ى ح -ال م -رضس-ى ه-ذه
أŸصس -ل -ح -ة ب -ع -د أن ” أق -ت-ن-اء  6أجهزة
جديدة سسعر أ÷هاز لوأحد  2.50مليون
دج أي Ãبلغ ،وهومن يعكسس ألتزأم أإ’دأرة
بالتكفل بانشسغال مرضسى ألقصسور ألكلوي

بآاريسس.
وع -ل -ى صس -ع -ي -د آأخ -ر وب -ذأت أل-ب-ل-دي-ة،
أشسرف ألوأ‹ على وضسع حجر أ’أسساسس
’‚از خزأن مائي بسسعة  5آأ’ف م 3ل 40
ألف نسسمة وبغÓف ما‹ يقدر بـ 90مليون
دج.
وكشس- -ف م- -دي -ر أŸوأرد أŸائ -ي -ة ع -ب -د
ألكر ËشسÈي خÓل شسروح ؛ أن آأريسس قد
أسستفادت هذه ألسسنة من  250مليون دج؛
Ãختلف ألÈأمج موجهة Ÿشساريع أŸياه
ألصسا◊ة للشسرب من أصسل  4.50مليون دج
ل -ف -ائ -دة ذأت أل-ق-ط-اع ب-ال-و’ي-ة؛ وه-وأكÈ
غ Ó-ف م -ا‹ خصسصس ل -ل-م-ن-ط-ق-ة ‘ ه-ذأ
أÛال ،وأضساف أنه بهذه أŸشساريع ”
ألقضساء على ألنقائصس أŸتعلقة بالتموين
ب -اŸي -اه ألشس -روب ب -آاريسس بشس -ك -ل ن-ه-ائ-ي
وعلى هذأ أأ’سساسس سستزود سساكنتها بهذه
أŸادة أ◊يوية يومياً.
وعلى مسستوى بلدية فم ألطوب ،أشسرف

أسس -ت-ف-ادة ب-ل-دي-ة ع Úأف-ق-ه م-ن
 297قطعة ‘ ح Úنالت دأر

أŸسس -ؤوول ع -ل -ى إأع-ط-اء إأشس-ارة أ’ن-طÓ-ق
Ÿشس- -روع ت- -زوي -د ت -ي -ب -ي -ك -اوي -ن ب -ال -غ -از
ألطبيعي لفائدة  358عائلة Ãبلغ إأجما‹
يقدر بـ 180مليون دج ،وبتكلفة  500ألف
دج لكل منزل.
أم - -ا ب - -ب - -ل - -دي - -ة أشس- -م- -ول ،ف- -أاع- -ط- -ى
صسيودة إأشسارة أنطÓق مشسروع ألتحسسÚ
أ◊ضسري Ãركز ألبلدية ،و‘ هذأ ألسسياق
شس -دد ع -ل -ى أŸؤوسسسس -ة أŸك-ل-ف-ة ب-اإ’‚از
على نوعية أأ’شسغال وتسسليمها ‘ آأجالها
أÙددة.
وبثنية ألعابد أشسرف على وضسع حيز
أÿدم -ة ل -ب -ئ -ر أرت -وأزي Ãرك -ز أل -ب-ل-دي-ة
وت- -دشس Úق -اع -ة م -ت -ع -ددة أل -ري -اضس -ي -ات،
وببلدية شسÒ؛ ” تسسليم مفاتيح  90سسكنا
عموميا إأيجاريا ،وكشسف مصسالح ألو’ية
عن تسسليم أك Ìمن  50مشسروعا بـ 29بليدة
بالو’ية خÓل هذه أ’حتفا’ت أıلدة
لذكرى أند’ع ثورة نوفم ÈأÛيدة.

ألشسيوخ حصسة أأ’سسد وأŸقدرة
 380قطعة أرضس.

م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى أك -د وأ‹
ألو’ية خÓل ألندوة ألصسحفية
ع -ل-ى ه-امشس ب-رن-ام-ج أل-ت-وزي-ع،
ب- -أان أل- -دول- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة وم -ن
خ Ó-ل ب -رن -ام-ج ف-خ-ام-ة رئ-يسس
أ÷م - -ه - -وري - -ة ع- -ب- -د أل- -ع- -زي- -ز
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ،ع- -ازم- -ة ع- -ل- -ى
أسس-ت-م-رأري-ة ب-رأم-ج بناء وتوزيع
ألسسكنات بجميع ألصسيغ ،حيث
” توزيع خÓل هذه ألسسنة زهاء
 12000وح -دة سس-ك-ن-ي-ة ع Èك-ل
بلديات أ÷لفة ،وبكل ألصسيغ.

أ÷لفة :نوسسى بوغرأب

أاك Ìمن  2400سسكن ينتظر توزيعها ‘ ذكرى نوفم Èبتيارت
أعلن وأ‹ تيارت بن توأتي عبد ألسسÓم
أنه سسيتم توزيع يوم ألفا— من نوفم ÈأكÌ
من  2400سسكن لفائدة أŸسستفيدين ألذين
أف- -رزت- -ه- -م أل- -ت -ح -ق -ي -ق -ات أل -ت -ي “ت عÈ
أل -ب -ط -اق -ي -ات أŸع-ت-م-دة وأل-ت-ي دأمت ع-دة
أشس-ه-ر ‡ا ي-ؤوشس-ر ل-لشس-ف-اف-ي-ة ‘ أ’سس-ت-فادة
مثلما جرى مع توزيع أك Ìمن  10أ’ف
وحدة سسكنية.
أوضس -ح وأ‹ ت -ي -ارت ف -ان -ه خ Ó-ل ن -ه-اي-ة
ألسس -ن -ة أ÷اري -ة سس-ي-ت-م أ’ن-ت-ه-اء م-ن ت-وزي-ع
 9878وحدة سسكن تنفيذأ لتعليمات رئيسس
أ÷مهورية ألرأمية أ ¤أ’نتهاء من توزيع

سسفراء  6دول شسقيقة وصسديقة ‘ ملتقى ثورة نوفم:È

للجزائر الريادة ‘ ملحمة العصسرنة والسسلم وا◊رية

أاكد سسفراء دول شسقيقة وصسديقة
’ح- -ت- -ف- -ا’ت
‘ اŸل - -ت - -ق - -ى اÿاصس ب- -إا إ
اıل- - -دة ل- - -ذك- - -رى ان - -د’ع ال - -ث - -ورة
ال- -ت -ح -ري -ري -ة وبسس -ط السس -ي -ادة ع -ل -ى
’ذاع- - -ة ال- - -وط- - -ن - -ي - -ة
م- - -ؤوسسسس- - -ت- - -ي ا إ
وال - -ت - -ل - -ف - -زي - -ون أان ال- -دور ال- -ري- -ادي
ل -ل -ج -زائ -ر ‘ نصس -رة ال-قضس-اي-ا ال-ع-ادل-ة
’مة العربية وباقي الشسعوب
وقيادة ا أ
’شسادة.
جدير بالتنويه وا إ

ع Úألدفلى :و.ي .أعرأيبي

توزيع  2468وحدة سسكنية وŒزئة اجتماعية وريفية با÷لفة

أشسرف وأ‹ أ÷لفة ““توفيق
ضس - -ي - -ف““ عشس- -ي- -ة أل- -ذك- -رى 64
’ند’ع ألثورة على توزيع حصسة
إأج -م -ال-ي-ة ق-درت  2468ببلدية
مسس - -ع - -د ،ح - -يث ت- -وزعت ه- -ذه
أ◊صس- - -ة ع- - -ل- - -ى  1054سسكن
ع-م-وم-ي إأي-ج-اري ،و 290إأعانة
ألسس - -ك- -ن أل- -ري- -ف- -ي ،م- -قسس- -م- -ة
إأ 140«¤م -وج -ه -ة ل -ل-ح-رسس
ألبلدي75 ،بلدية مسسعد 75 ،أم
أل -ع -ظ-ام» .ك-م-ا ” ت-وزي-ع ق-ط-ع
أأ’رأضس- - -ي ع Èك- - -ل م- - -ن ح- - -د
ألصس -ح-اري  161ق-ط-ع-ة ،و154
ق -ط -ع -ة ب -ل -دي -ة أل -ع-دي-د ،أيضس-ا

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

ج -م -ي -ع ألسس-ك-ن-ات أŸن-ج-زة ب-و’ي-ة ت-ي-ارت،
ويقوم ألوأ‹ دوريا بزيارأت ميدأنية عÈ
أل-ب-ل-دي-ات أل-ت-ي ت-ن-ج-ز ب-ه-ا سس-ك-ن-ات ب-تسسعة
موأقع من أجل أ’طÓع على أ’نتهاء من
ألتهيئة أÿارجية وتزويد جميع ألسسكنات
أŸن -ج -زة Ãخ -ت -ل -ف ألشس-ب-ك-ات ك-ال-ك-ه-رب-اء
وأŸاء ألشس -روب وأل -غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي وق-ن-وأت
تصسريف أŸياه للسسكنات ألتي حث عليها
وزي- -ر ألسس- -ك- -ن وأل- -ع- -م- -رأن خÓ- -ل زي -ارت -ه
أŸيدأنية إأ ¤و’ية تيارت.
وحسسب ألوأ‹ فانه سسيتم توزيع أ◊صسصس
أŸذك -ورة ب -ك -ل م-ن دوأئ-ر ألسس-وق-ر م-ه-دي-ة

وبلديتي مدريسسة وسسيد أ◊سسني ‘ ،أنتظار
توزيع حصسصس أخرى خÓل شسهر ديسسم.È
وقبل ذلك تتوأصسل ألتحقيقات أإ’دأرية
حسسب أل-ب-ط-اق-ي-ات أŸع-ت-م-دة وأل-تي سسهلت
ع-ل-ى أل-ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة أل-ت-دق-يق قبل عملية
أشسهار ألقوأئم وعمليات ألطعون.
عن ألتخصسيصسات للقطع أأ’رضسية لفئة
معينة من أŸسستفيدين تتوأصسل ألتحقيقات
وألتحضسÒأت لتعي Úقطع أرأضسي ’ تشسيبها
شسائبة قانونية مع أ◊فاظ على أأ’رأضسي
ألفÓحية وعدم أŸسساسس بها.

تيارت:ع.عمارة

قال ألسسفرأء ‘ مدأخÓتهم باŸلتقى
أŸن - - -ظ - - -م ب - - -ع Úأل - - -دف - - -ل - - -ى أمسس أن
ألدبلوماسسية أ÷زأئرية شسكلت أŸرجعية
‘ أل -نضس -ال م -ن أج-ل أل-عصس-رن-ة وأ◊ري-ة
وألسسلم .وهونضسال تسستمر ‘ تاديته على
أكمل وجه.
أوضسح أŸتدخلون من سسفارة روسسيا،
ألسس -ع -ودي -ة ،ل -ب-ن-ان ،ف-لسس-ط ،Úألصس-ح-رأء
أل -غ -رب -ي -ة وك -روأت -ي -ا أن ع -ب -ق-ري-ة أل-ث-ورة
أ÷زأئرية –دت ألقوة أ’سستعمارية ومن
ورأئها قوأت أ◊لف أأ’طلسسي وأنتصسرت
ع -ل -ي -ه -ا ضس-ارب-ة أŸث-ل ل-لشس-ع-وب أأ’خ-رى
أŸضسطهدة وألوأقعة –ت أ’حتÓل ‘
أتباع هذأ ألنهج من أجل ألتحرر.
وذّكر أŸتدخلون بالصسفحات أÿالدة
أل- -ت- -ي رسس- -م- -ه- -ا أÛاه- -دون ورصس -ع -ه -ا

ألشس- -ه -دأء ب -دم -ائ -ه -م ‘ سس -ب -ي -ل أ◊ري -ة
وألسسÓ-م وأل-ت-خ-لصس م-ن أل-ع-ب-ودي-ة بفضسل
رمزية حيث أكد سسف Òروسسيا ألذي ذكر
ب -اŸاضس -ي أل -ب -ط-و‹ ÷ي-ل أل-ث-ورة وج-ي-ل
أإ’سس- -ت- -قÓ- -ل أل- -ذي ي- -دف -ع ب -ال -ع Ó-ق -ات
أ÷زأئرية ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة
ون- -ظÒه فÓ- -دم Òب- -وت Úن- -ح -وع Ó-ق -ات
إأسسÎأتيجية مثالية.
من جهته أشساد سسف Òألسسعودية و‡ثلة
كروأتيا بروأد ألثورة أ÷زأئرية ألذين كان
رئيسس أ÷مهورية ألعزيز بوتفليقة أحد
قاماتهما قائل““ Úأنهم أعطونا درسسا ‘
ألنضسال أŸسستميت وألنموذجي““.
ودع - -م ه - -ذأ أل- -ط- -رح سس- -فÒأ دول- -ت- -ي
فلسسط Úوألصسحرأء ألغربية أللذين حييا
ج -ي -ل ن -وف-م ‘ Èم-ق-اوم-ت-ه ل-ك-ل أشس-ك-ال
أل -ه -ي -م-ن-ة أل-ت-ي ف-رضس-ه-ا أل-ع-دوأل-ف-رنسس-ي
معلن Úأ’سستقÓل بالدم وألدمع.
ومن جانب آأخر أشساد كل من أأ’مÚ
أل -ع -ام Ÿن -ظ -م -ة أب -ن -اء ألشس -ه-دأء أل-ط-يب
ألهوأري وأأ’م Úألعام إ’–اد ألفÓحÚ
ع -ل -ي -وي ب -دور أإ’ع Ó-م ب -ك -ل م -ق -وم -ات -ه
وق- -ن- -وأت -ه أل -ع -م -وم -ي -ة وأÿاصس -ة وأل -ذي
يعد بحق نتاج نضسال مرير إأفتكه زمÓء
أŸه- -ن- -ة ب- -ع- -دم -ا ق -رروأ بسس -ط ألسس -ي -ادة
أل - -وط- -ن- -ي- -ة ع- -ل- -ى م- -ؤوسسسس- -ت- -ي أإ’ذأع- -ة
وألتلفزيون لتوأكب ألتحرر وألتطور وبناء
ألسسÓم وألسسلم وصسون أ◊رية.

’ولوية اŸطلقة للقطار““
–ت شسعار ““قف :ا أ

حملة –سسيسسية حول اıاطر اŸتعلقة
Ãعابر السسكة
ت-ع-ت-زم الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لنقل
ب-السس-كك ا◊دي-دي-ة ت-ن-ظ-ي-م ح-ملة
–سس -يسس -ي -ة وط -ن -ي -ة ح-ول اıاط-ر
اŸرت -ب-ط-ة Ãع-اب-ر السس-ك-ة وذلك م-ن
 30أاكتوبر إا 7 ¤نوفم Èحسسبما أافاد
به ،أامسس ،بيان الشسركة.
تهدف هذه أ◊ملة ألتي تنظم –ت
شسعار ““قف :أأ’ولوية أŸطلقة للقطار““ أإ¤
أل -ت -وع -ي -ة وت -ث -م ÚأحÎأم م-ع-اي Òأأ’م-ن
وألسسÓمة ‘ معابر ألسسكك أ◊ديدية.
و‘ وأقع أأ’مر فإان أŸعابر ألعديدة
أŸت-وأج-دة ع-ل-ى خ-ط-وط شس-ب-ك-ة ألسس-كك
أ◊دي- -دي -ة “ث -ل ع -ائ -ق -ا ف -ع -ل -ي -ا خ Ó-ل
أسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا إأ ¤درج-ة ت-ع-ريضس أ◊رك-ة
أŸروري- -ة ل- -ل- -خ- -ط -ر وذلك ب -ال -ن -ظ -ر أإ¤
ألسسلوك غ ÒأŸتوقع لبعضس مسستخدمي
ألطريق حسسب نفسس أŸصسدر.
وباعتبار أن هذه أŸشسكلة هي مشسÎكة
ب Úجميع شسبكات ألسسكك أ◊ديدية ‘
ب -ل -دأن أŸغ -رب أل -ع -رب -ي ت -ذك -ر ألشس-رك-ة
ألوطنية أن أ’جتماع أأ’خ Òللجنة ألنقل
ب -السس -كك أ◊دي -دي-ة ‘ أŸغ-رب أل-ع-رب-ي

أل -ذي أن-ع-ق-د ‘ أ÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ق-رر
أسس - -ت - -ح - -دأث ““ي- -وم م- -غ- -ارب- -ي ﬂصسصس
للتحسسيسس باıاطر أŸتصسلة باŸعابر
ع -ل -ى مسس -ت-وى ألسس-كك أ◊دي-دي-ة““ وه-ذأ
خÓل أآخر يوم ألثÓثاء لشسهر أكتوبر من
كل عام.
وبهذه أŸناسسبة تنظم ألشسركة ألوطنية
لنقل بالسسكك أ◊ديدية أياما مفتوحة ‘
ﬁط -ات ألسس -كك أ◊دي -دي-ة ‘ أ÷زأئ-ر
أل-ع-اصس-م-ة،قسس-ن-طينة،عنابة ووهرأن وكذأ
أنشس -ط -ة ج-وأري-ة ل-ل-ت-وع-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
أŸع - -اب - -ر أك Ìأسس- -ت- -خ- -دأم- -ا وأŸدأرسس
ومدأرسس تعليم ألسسياقة.
وسس-ي-ت-م أ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ط-ب-عة أأ’و ¤من
هذأ أليوم أŸغاربي ‘  30أكتوبر على
مسس - -ت - -وى سس- -اح- -ة ألشس- -ه- -دأء ب- -ا÷زأئ- -ر
ألعاصسمة سساحة ألثورة بعنابة ‘ سساحة
أول نوفم Èبوهرأن وقسسنطينة.
و‘ ن-ه-اي-ة ه-ذه أ◊م-ل-ة سس-ي-ت-م ت-ن-ظيم
منتدى وطني ‘  7نوفم ‘ Èأ÷زأئر
أل -ع -اصس -م-ة –ت ع-ن-وأن ““م-ع-اب-ر ألسس-ك-ة:
أıاطر وألرهانات أإ’نسسانية وأŸادية““.

’قى اسستحسسان السسكان

غلق نهائي ألكﬂ Èمرة بعاصسمة األوراسس
أاصسدر وا‹ باتنة ،عبد اÿالق صسيودة قرارا نهائيا بغلق أاكﬂ Èمرة
’وراسس ،والتي تبيع اÿمور با÷ملة متواجدة بالقرب من اŸنطقة
بعاصسمة ا أ
الصسناعية ‘ اŸدخل الشسما‹ لعاصسمة الو’ية ،واŸعروفة وطنيا حيث وقع
الوا‹ القرار بعد انتهاء مدة الغلق التحفظي للمخمرة واŸقدرة بـ 6أاشسهر
بسسبب Œاوزات كثÒة.

...وتسسليم مفاتيح سسكنات ألك Ìمن  600مسستفيد بأام البواقي

باتنةŸ :وشسي حمزة

قررت السسلطات اÙلية بام البواقي تسسليم اŸفاتيح Ÿسستنفدين من عدة برامج سسكنية وكذا وضسح حيز اÿدمة لعدة مرافق
عمومية جديدة وهذا يومي ا’ربعاء واÿميسس ‘ اطار ا’حتفا’ت بعيد الثورة.
سس -ي -ت -م ب -اŸن-اسس-ب-ة ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة ““ن-وأر ب-وب-ك-ر““ تسس-ل-ي-م
أŸفاتيح ل  652مسستفيد من سسكن ‘ إأطار عدة صسيغ منها
خاصسة ألعمومي أ’يجاري أ’جتماعي وكذأ صسيغة ألÎقوي
ألعمومي أŸدعم ،يليها إأطÓق من أمام متحف أÛاهد
’سستعرضس فلكلوري ضسخم أحتفاء باŸناسسبة Ãشساركة عدة
قطاعات.
أما يوم أÿميسس ،فيتضسمن برنامج أ’حتفال تدشس3 Ú
مكاتب بريدية جديدة لفائدة سسكان بلديات ع Úألديسس،
ع Úكرشسة وسسيقوسس إأضسافة إأ ¤إأقامة نشساطات أخرى
متنوعة باŸناسسبة.

ط- -الب مÓ- -ك أıم -رة
بفتحها غ Òأن ألوأ‹ كان
باŸرصساد بإاحالة ملفه على
أل -ع -دأل -ة وت -أاسس-يسس ك-ل م-ن
م - - -دي- - -ري- - -ت- - -ي ألضس- - -رأئب
وأل- -ت- -ج- -ارة ك -ط -رف م -دÊ
ıال -ف-ة صس-اح-ب-ه-ا ق-وأنÚ
ع - -م - -ل وتسس - -ي ÒأŸنشس - -ات
أŸصس-ن-ف-ة ع-ل-ى غ-رأر أل-ب-يع
ب -ا÷م -ل -ة وأل-تصس-ري-ح أل-ذي
ي- - - -ح- - - -وزه أŸالك خ- - - -اصس
ب-ال-ت-ج-زئ-ة ،إأضس-افة لسسريان
أل-نشس-اط ب-وك-ال-ة ل-غ-ب-نه منذ
 2009رغم أن هذأ أأ’خ’ Ò

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

ألعدد
17783

06

يحوز على ألÎخيصس.
وك - -انت ب- -دأي- -ة ““ح- -رب““
أل- -وأ‹ ع -ل -ى Œار أÿم -ور
بباتنة قد أنطلقت حسسبما
أف -اد ب -ه ‘ تصس -ري-ح سس-اب-ق
÷ري- - -دة““ألشس- - -عب““ خ Ó- -ل
تدشسينه Ÿقر جديد خاصس
Ãديرية ألضسرأئب أنه منذ
ت-نصس-ي-ب-ه مسس-ؤوو’ أو’ ع-ل-ى
ألو’ية أكتشسف توأطؤو أحد
إأط-ارأت م-دي-ري-ة ألضس-رأئب
م -ع ب -ائ -ع أÿم -ور أل -ذي ⁄
يدفع ألضسرأئب أŸسستحقة
له منذ  ،2004وألتي فاقت
 120مليون دج.
ولقي قرأر ألغلق ألنهائي

أسستحسسانا كبÒأ لدى سساكنة
ألو’ية وألو’يات أÛاورة،
ح -يث وصس-ف-وه ب-ال-ت-اري-خ-ي،
م - -ث - -ن Úع - -ل - -ى ›ه- -ودأت
صس - -ي - -ودة ‘ ﬁارب - -ة ب - -ؤور
ألفسساد وألرذيلة ،وﬁاصسرة
أŸفسسدين ،حيث أنفجرت
موأقع ألتوأصسل أ’جتماعي
ب- - - - -ا ،Èÿخ- - - - -اصس - - - -ة وأن
أıم -رة ك -انت ق -د تسس-بب
‘ عشسرأت حوأدث أŸرور
وج - -رأئ - -م أل - -ق- -ت- -ل بسس- -بب
ت -وأج -ده -ا Ãدي -ن -ة ب -ات -ن -ة
حسسب –ق- -ي- -ق- -ات أم- -ن -ي -ة
رفيعة.

»æWh

الثÓثاء  30أاكتوبر  2018م
الموافق  20صشفر  1440هـ

تهاطلت لـ  8سضاعات ب Óانقطاع على عاصضمة الهضضاب

أامطار غزيرة تغمر أاحياء سسطيف
و–ول شسوارعها اإ ¤برك
^

تسضاؤو’ت عن اıطط الوطني للوقاية من الكوارث الطبيعية

شضهدت أاغلب أاحياء مدينة سضطيف ،مسضاء أاول أامسس ،أامطارا رعدية غزيرة تواصضلت من
السضاعة الرابعة والنصضف بعد العصضر إا ¤منتصضف الليل ،وتسضببت ‘ غمر العديد من
البيوت ومقاطع الطرق وانسضداد البالوعات التي  ⁄تتم عملية تنظيفها ،كما تسضببت
أاحيانا ‘ توقف بعضس رحÓت الÎامواي ،ودون أان تتسضبب ‘ خسضائر بشضرية ،حسضب
اŸصضالح اŸعنية.

أادت ال -وضش-ع-ي-ة ال-ى ت-دخ-ل وح-دات ال-ح-م-اي-ة
المدنية للمعاينة ومسشاعدة المواطنين ،خاصشة
ف - -ي اأ’ح - -ي - -اء ال - -ت - -ي غ - -م - -رت - -ه - -ا ال- -م- -ي- -اه

اأ’مطار،وششهدت وششهدت انسشدادا في حركة
المرور،وهي أاحياء بوعروة ومعيزة نورالدين
وح-ي ي-ح-ي-اوي ال-م-ع-روف ب-ح-ي ط-ان-جة واول

نوفمبر ومنطقة النششاطات والتخزين ،وأاحياء
 1014مسش-ك-ن وب-ونشش-ادة وال-م-ج-اهدين وعمر
دقووسشينيسشطال بوسشط المدينة.
وب -ي -نت ال-وضش-ع-ي-ة ال-ت-ي سش-ادت ال-م-دي-ن-ة ب-ع-د
تسشاقط هذه الكميات المعتبرة من اأ’مطار،
ان عم Óكبيرا ينتظر مسشؤوولي بلدية سشطيف
وم -دي -ري -ة اأ’شش -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة وك-ذا وح-دة
الديوان الوطني للتطهير ،بسشبب تراكم كميات
م- -ع- -ت- -ب- -رة م- -ن م- -ي- -اه اأ’م- -ط- -ار ب- -م- -ق- -اط -ع
الطرق،وحتى في وسشط العديد من طرقات
الششوارع،بحيث لم تزفت على ششكل مسشتوي
يمنع تجمع المياه ،وكذا انسشداد البالوعات،
رغم المجهودات الجبارة المبذولة لتنظيفها.
وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة الشش-اق-ة ال-ت-ي ت-ت-ول-ه-ا ال-ب-لدية،
باعتبار ان المدينة تتوفر على أاكثر من 9
ا’ف بالوعة ،في مقابل عدم وجود مسشاعدة
م-ن ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن ي-تسش-ب-ب-ون بتصشرفاتهم
غير المسشؤوولة في انسشدادها،وكانت مصشالح
البلدية قد وجهت نداءا للمواطنين في اأ’يام
اأ’خيرة يصشب في هذا ا’تجاه.
أاما مصشالح الحماية المدنية فقد وجهت،على
اث - -ر ه - -ذا ال - -تسش - -اق - -ط ال - -ك - -ث - -ي - -ف ،ن - -داءا
ل-ل-م-واط-ن-ي-ن،خ-اصش-ة م-ن-ه-م سش-ائ-قي المركبات
ل -م-راع-اة ظ-روف ال-تÓ-م-ي-ذ وع-دم إازع-اج-ه-م
أاث -ن -اء ال -ت -ن -ق-ل ال-ى ال-م-دارسض ي-فسش-ح ال-ط-رق
أامامهم ،وكذا لسشكان المناطق الريفية ،من
اجل اخذ الحيطة والحذر في مواقع الوديان
ومجاري المياه.

سضطيف :نورالدين بوطغان

’طلسس البليدي بحلة بيضضاء
ا أ

الثلـ ـ ـ ـوج تـ ـ ـ ـزور مبكـ ـ ـ ـرا قمـ ـ ـ ـة الشسريعـ ـ ـ ـة
ع- -ادت أامسس ،ال- -ث -ل -وج ل -ت -كسض -و ق -م -م
ح-ظÒة الشض-ري-ع-ة السض-ي-احية ،وسضلسضلة
’ط- -لسس ال- -ب- -ل- -ي- -دي ع -م -وم -ا ،ح -ام -ل -ة
ا أ
Ãقدمها البشضرى إا ¤الفÓح ،Úوأايضضا
ل- -عشض- -اق سض- -ح- -ر ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ة ال -ب -يضض -اء
والباردة.

...وزبائن –ولوا لسستهÓك
اŸعجنات ‘ ظل التهاب اسسعار
اÿضسر
مع بدء أاولى التسشاقطات المطرية بلغت أاسشعار
البطاطا في سشوق بيع الخضشروات والفواكه في
ال-ب-ل-ي-دة ،ح-د ال-ج-ن-ون ب-تسش-ج-يلها  60و 65دينارا،
اعتبرها تجار تجزئة وزبائن هذه المادة اأ’وسشع
انتششارا على موائد المواطنين ،بأانها غير معقولة
ون- -ح- -ن ف- -ي وقت ج -ن -ي ه -ذه ال -م -ادة م -ن السش -ن -ة
ال -ف Ó-ح-ي-ة ،وم-ع-روف أان-ه-ا ت-ك-ون ب-ك-م-ي-ات ك-اف-ي-ة
لتغطية طلب السشوق.
لم تنخفضض أاسشعار البطاطا منذ الصشائفة الماضشية،
بالرغم من التأاكيدات والتطمينات من مسشؤوولين،
أان أاسشعارها سشتنخفضض قبل حلول موسشم الجني
وح -ل-ول فصش-ل ال-خ-ري-ف ،وب-ي-نت ال-ج-ول-ة السش-ري-ع-ة
بسشوق الجملة في بوڤرة «الرافيڤو» لبقية أانواع
الخضشروات ،والذي يصشنف بأاهم أاسشواق منطقة
الوسشط ،أان سشعر الطماطم تراوح نهار أامسض بين
 100و 120دينار ،مثلها مثل سشعر الفلفل الحلو
أايضشا.
أاما «الخسض» فلم ينخفضض عن الـ 150دينار ،بينما
بلغ سشعر اللفت والجزر الـ  50و 60دينار ،واليقطين
والمعروف محليا بـ«الغورجيت» بلغ سشعرها الـ80
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اŸسضيلة –ت العاصضفة الهوجاء

طرق مشسلولة وسسكان ‘ عزلة وحوادث مرور
^  24دقيقة اضضطرابات جوية أاحدثت الهول
خ -ل -فت ال -ت -ق -ل -ب-ات ا÷وي-ة ال-ت-ي ضض-ربت
’ول العديد من بلديات و’ية
مسضاء أامسس ا أ
اŸسضيلة خسضائر مادية وفÓحيه على ارتفاع
’م-ط-ار إا 50 ¤سض-م صضاحبها
م -نسض-وب م-ي-اه ا أ
ح- -ب- -ات الÈد ‡ا أادى إا ¤غ- -ل- -ق ال -ط -رق -ات
’شض -خ -اصس اسض -ت -دع -ى
وع -زل ال -ع -دي -د م -ن ا أ
تدخل مصضالح ا◊ماية اŸدنية بعدة أاماكن
’شضخاصس.
’مطار وإانقاذ ا أ
’متصضاصس مياه ا أ

اŸسضيلة :عامر ناجح
ب - -ح س ش ب م ص ش - -ا ل - -ح ا ل - -ح -م -ا ي -ة ا ل -م -د ن -ي -ة
ل » ا ل ش ش ع ب »  ،ف ا ن اأ ر ب ع ة و ع ش ش ر و ن د ق ي ق ة
ك - -ا ن ت ك -ا ف -ي -ة ’إ ح -د ا ث خ س ش -ا ئ -ر و غ -ل -ق
ل -ل -ط -ر ق-ا ت و ق -ل -ع ل Ó-أ ش ش -ج -ا ر ع -ب د ا ل ع د ي د
من البلديات بداية من السشاعة الواحدة
و ا ل - -ن ص ش - -ف ح - -ي ث م س ش ت ا ’ ض ش - -ط - -ر ا ب - -ا ت
الجوية كل المسشيلة ،عين الحجل ،حمام
الضشلعة ،سشيدي عيسشى ،سشيدي هجرسض،
س ش ي د ي ع ا م ر  ،ا و ’ د ع د ي ل ق ب ا ل ة  ،اأ و ’ د
م -ن ص ش -و ر  ،ا ل -م -ط -ا ر ف-ة  ،ا ل س ش -و ا م -ع  ،م -ق -ر ة ،
ب ر ه و م  ،م ي ز ه ا ا ر ت ف ا ع م ن س ش و ب ا ’أ م ط ا ر
بها من  05سشم غالى  50سشم.
و ا س ش - -ت - -و ج - -ب ت ا ل - -و ض ش - -ع - -ي - -ة ت - -د خ -ل ذ ا ت
ا ل -م ص ش -ا ل -ح و ا م -ت ص ش -ا ص ض ا ل -م -ي -ا ه ت -م خ  Ó-ل
ا ل ع م ل ي ة اإ ن ق ا ذ  0 7اأ ش ش خ ا ص ض و اإ س ش ع ا ف 0 3
م -ن -ه -م و ن -ق -ل -ه -م اإ ل -ى ا ل -ع -ي -ا د ا ت ا ل -ط -ب -ي -ة
و اإ ن -ق -ا ذ  5 0ر اأ س ض غ -ن -م ب -ب -ل -د ي -ة س ش -ي -د ي

ه ج ر س ض  ،و  5 0ر اأ س ض اأ خ ر ى ب ب ل د ي ة اأ و ’ د
ع -د ي ل -ق -ب -ا ل -ة ب -ع -د اأ ن ح -ا ص ش -ر ت -ه -م م -ي -ا ه
ا ’أ و د ي ة .
وببلدية السشوامع تمكنت ذات المصشالح
م - - - -ن  0 3اأ ش ش - -خ -ا ص ض ب ص ش -ع -و ب -ة ن -ظ -ر ا
ل -ت -و ا ج -د ه -م ف-ي اأ ر ا ض ش -ي ف  Ó-ح -ي -ة ب -غ -ي -ة
ا ل س ش -ق -ي  .ح -ي ث د ا م ت ع -م -ل -ي -ا ت ا ل -ت -د خ -ل
ج ر ا ء ا ل ت ق ل ب ا ت ا ل ج و ي ة اإ ل ى غ ا ي ة  0 1س ش ا
و  2 4د ق ي ق ة ص ش ب ا ح ا  .ك م ا ت س ش ب ب ت ا ’أ م ط ا ر
وحبات البرد في قلع وقطع العديد من
ا ’أ ش ش - -ج -ا ر ذ ا ت ا ل -ح -ج -م ا ل -ك -ب -ي -ر ع -ل -ى
مسشتوى بلدية برهوم.
م ن ج ه ة اأ خ ر ى ت س ش ب ب ت ا ل ت ل ق ب ا ت ا ل ج و ي ة
ف - -ي ع - -د ة ح -و ا د ث س ش -ي -ر ج -ر ا ء ا ن -ع -د ا م
ا ل ر وؤ ي ا و ل ز و ج ة ا ل ط ر ق ا ت ك ا ن اأ خ ط ر ه ا
ا ل -ح -ا د ث ا ل -ذ ي و ق -ع ب -ب -ل -د ي -ة ا ل -م -ع -ا ر ي -ف
تمثل في اصشطدام ششاحنة وحافلة لنقل
المسشافرين من نوع هيونداي بالمكان
ا ل -م س ش -م -ى ا ل -د ح -ا د ح -ي -ة ع -ل -ى م س ش -ت -و ى
بلدية
ا ل - -ط - -ر ي - -ق ا ل - -و ط -ن -ي ر ق -م 4 5
ا ل م ع ا ر ي ف و د ا ئ ر ة ا ل ش ش  Óل اأ س ش ف ر ا ل ح ا د ث
ع ن ج ر ح  0 8اأ ش ش خ ا ص ض ت ت ر ا و ح اأ ع م ا ر ه م
 4 8و  0 3س ش -ن -و ا ت ا س ش -ع -ف -و ا و ن -ق -ل -و ا اإ ل -ى
مسشتششفى بوسشعادة حيث سشخرت لهذه
ا ل -ع -م لي ة  1 4ع -و ن ب -م -خ -ت -ل -ف ا ل -ر ت ب و 0 5
اآ ل ي ا ت ت د خ ل .

فيما فاقت نسضبة التسضاقط  30ملم خÓل  24سضاعة

الثل ـ ـوج تشسـ ـل حرك ـ ـة السسـ ـ ـÒ
جنـ ـ ـوب سسيـ ـ ـدي بلعب ـ ـ ـاسس

عرفت و’ية سضيدي بلعباسس وعلى غرار
ع- -دة و’ي- -ات ب- -ا÷ه- -ة ال- -غ -رب -ي -ة ل -ل -وط -ن
تسضاقط أامطار غزيرة وإانخفاضس ﬁسضوسس
‘ درجات ا◊رارة تبعته تسضاقطات للثلوج
بجنوب الو’ية واŸرتفعات ،وحسضب اŸصضالح
’رصضاد ا÷وية اÙلية فإان هذه الوضضعية
ا أ
تتواصضل إا ¤غاية صضباح الغد لتصضل كمية
’مطار ﬁليا إا ¤ما يفوق  30ملم.
ا أ

سضيدي بلعباسس :غ شضعدو
ششهدت بلديات جنوب الو’ية تسشاقطا معتبرا
للثلوج واأ’مطار اأ’مر الذي تسشبب في ششل
حركة المرور بعدة طرق وطنية وو’ئية ،ومن
ذلك ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  13ال-راب-ط بين
دائرتي تÓغ ورأاسض الماء مرورا بمرتفعات
ب -ل -دي -ة الضش-اي-ة وواد السش-ب-ع اأ’م-ر ال-ذي دف-ع
السش-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة وف-ي م-ق-دم-تها اأ’ششغال
العمومية إالى التدخل ومنذ سشاعات الصشباح
اأ’ولى لفتح الطرق وفك العزلة وإاعادة حركة

البليدة :لينة ياسضمÚ
ال -بشش -رى ال-ت-ي ح-م-ل-ت-ه-ا ع-ودة ال-ث-ل-وج إال-ى سش-لسش-ل-ة
البليدي ،اعتبرها الكثير فأال خير لسشنة وموسشم
فÓحي جيد ،خصشوصشا وأانه منذ سشنوات لم تزر
الثلوج المرتفعات الجبلية وتخوم الششريعة في هذا
الوقت المبكر من السشنة ،ثم أان موسشم الحرث لم
ينطلق لدى عدد كبير من الفÓحين ،وأان الثلوج
التي سشقطت ولوبكميات غير كثيرة ،إا’ أانها حملت
معها أايضشا كميات من اأ’مطار التي تسشاقطت طيلة
ليلة وصشبيحة نهار أامسض.
وي -ع -ت -ب-ر تسش-اق-ط ال-ث-ل-ج ف-ي ه-ذه اأ’ي-ام م-ن شش-ه-ر
أاكتوبر ،موعدا مهما أايضشا بالنسشبة لزوار وعششاق
الطبيعة العذرية ،حيث سشيتحول الطريق إالى قلب
الحظيرة الهادئة ،والمصشنفة بالمحمية الطبيعية
لدى المنظمة اأ’ممية اليونسشكو،إالى أازمة ازدحام،
لطالما حدثت كلما تسشاقطت الثلوج ،وسشيجلب إالى
المنطقة العديد من السشياح ،من كل و’يات الوطن،
كون الششريعة أاصشبحت إايقونة في سشحر محبي هذا
الضشيف العزيز.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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السشير بالطريق المذكور بإاسشتعمال اأ’مÓح
والحصشى إ’ذابة الثلوج.
كما ششلت الثلوج أايضشا الطريق الوطني رقم
 109ال -راب -ط ب -ي -ن دائ -رة م-ري-ن وب-ل-دي-ة واد
ت-اوري-رة،ح-يث ت-دخ-لت مصش-ال-ح ال-ب-ل-دية لفتح
الطريق وششهد أايضشا الطريق الوطني رقم 94
الرابط بين دائرة تÓغ وحدود و’ية سشعيدة
مرورا بدائرة مرين والطريق الوطني رقم 48
الرابط بين بلديتي تافسشور وتاودموت ششلÓ
تاما بحركة السشير.
ومن جهتها ششهدت المؤوسشسشات التربوية ششبه
ششلل بعد توقف الدراسشة بالعديد منها بسشبب
اأ’وضش-اع ال-م-ن-اخ-ي-ة ال-ت-ي م-ن-عت اأ’ول-ي-اء م-ن
إارسش- -ال أاب- -ن- -ائ- -ه- -م خ- -اصش -ة ال -م -ت -م -درسش -ي -ن
ب -اإ’ب -ت -دائ -ي-ات.ف-ي-م-ا ل-م تسش-ج-ل أاي-ة ح-وادث
م -روري-ة ع-ل مسش-ت-وى ال-ط-رق-ات ال-م-ق-ط-وع-ة
أاوغيرها من الطرقات الو’ية.

اسضتفادة  322مسضكن ببلدية ع Úبسضام بالطاقة

 ٪٨٢نسسبة الربط بالغاز الطبيعي ‘ البويرة
دينار ،اما اللوبياء الحمراء الطازجة ،فسشعرها ظل
م -رت-ف-ع-ا ف-ي ح-دود الـ 200دي -ن-ار ،وم-ا ع-دا سش-ع-ر
البصشل والخرششوف والتي تراوحت بين الـ 20و30
دي- -ن -ار ،ف -ي -م -ا ل -م ت -ع -رف ب -ق -ي -ة ال -خضش -روات أاي
انخفاضض.
وأاعرب بعضض المهتمين بششأان اأ’سشواق ،أان احتكار
الفÓحين في بعضض اأ’نواع من هذه الخضشار ،بعدم
توفيرها بالكم الكافي وعرضشها بالحجم الوافي،
ه- -وم- -ا ج- -ع -ل سش -ع -ره -ا ظ -ل ي Ó-مسض السش -م -اء و’
تنخفضض ،بينما المواطن الزبون هومن يدفع بالثمن
غ -ال -ي -ا ،م -ت -ح -م  Ó-ط -م -ع واسش -ت -غ Ó-ل م-ث-ل ه-ؤو’ء
الفÓحين.
وعن اسشعار الفاكهة فهي اأ’خرى ،ظلت مرتفعة،

حيث بلغ سشعر الكيلوغرام من الموز الـ 360دينار،
أاما التفاح فسشعره تراوح بين الـ 250و 300دينار،
بالرغم من أانه منتج محليا ،اما العنب فلم يعرف
ا’ن -خ-ف-اضض ال-ذي ك-ان ي-م-ي-ز ال-م-واسش-م ال-فÓ-ح-ي-ة
الماضشية ،حيث ’ يزال يراوح سشعر الـ 150و200
دينار ،حسشب نوعية المنتوج طبعا.
وعلى العموم وجد بعضض الزبائن التجار أانفسشهم
مجبرين إالى تحمل الخسشارة في بعضض المنتجات،
والتي أاصشبحت تتكدسض و’ تسشوق بالكم الكافي،
كون المواطن بات يعزف عنها ،وتحول مجبرا الى
اسشتهÓك المعجنات وبعضض البقوليات الرخيصشة
الثمن ،ليعوضض بها الخضشار الغالية.

بعد اŸعاناة وطول ا’نتظار ” أامسس ربط
ق- -ري -ت -ى ا◊م -دة والشض Ó-ل -ة ب -ب -ل -دي -ة عÚ
بسض-ام ،وه-ي ال-ق-رى ال-ل-ت Úك-ان-ت-ا م-عزولتÚ
’دنى اÿدمات خاصضة نقصس الغاز
وتفتقد أ
’مر الذي أانهك السضكان خاصضة ‘
الطبيعي ا أ
فصضل الشضتاء.

البويرة :ع نايت .رمضضان

وتزامنت عملية الربط مع اأولى موجات
ال--ب--رد وزخ--ات ال--م-ط-ر م-ا أان-ه-ى م-ع-ان-اة
سشكان هذه القرى بفضشل برنامج رئيسض
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي

عمم غاز المدينة على كل ششبر من قرى
ومداششر.
وف--ى ه--ذا السش-ي-اق رصش-دت م-ب-ال-غ ك-ب-ي-رة
’يصشال الغاز اإلى المناطق النائية حيث
إ
ب-ل-غ ال-م-ب-ل-غ ال-م-خصشصض ل-رب-ط ال-ق-ري-ت-ين
ببلدية عين بسشام اإلى  38مليون دينار وتم
إانجاز المششروع فى مدة  13ششهرا تضشمن
ششبكة النقل والتوزيع.
وحسشب لزهر قمينى مدير المناجم فإان
نسش-ب-ة رب-ط ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي وصش-لت إالى
 %80على المسشتوى الو’ئي ومن المنتظر
ربط قري أاخري قبل نهاية السشنة.

تسضاقط أاو ¤الثلوج بو’يتي النعامة وسضعيدة

لوان
موجــــــة بــــــرد ‘ موسســــــم شستــــــوي قبــــــل ا آ
ششهدت بعضض المناطق التابعة لو’يتي النعامة
وسشعيدة ’سشيما المرتفعة منها صشباح ،أامسض،
تسشاقطا للثلوج اأ’ولى لهذا الموسشم الششتوي
دون أان ت- -تسش- -بب ف- -ي صش- -ع -وب -ات ف -ي ح -رك -ة
المرور.
وغ- -طت ط- -ب- -ق- -ة رق- -ي -ق -ة م -ن ال -ث -ل -وج ق -م -م
ومرتفعات جبلي مكثر وعيسشى ببلدية عين
الصش -ف-راء (ج-ن-وب ال-ن-ع-ام-ة) وال-ل-ذان ي-ت-ج-اوز
ع -ل-وه-م-ا أاك-ث-ر م-ن  2300م-ت-ر ب-ال-م-وازاة مع
موجة من البرد الششديد تسشود معظم المناطق
الجبلية للو’ية حسشب ما لوحظ.
وصش-ن-عت ال-ث-ل-وج ال-م-تسش-اق-ط-ة ع-ل-ى مرتفعات
ال -ج -ب -ال ال -م -ح -ي -ط -ة ب-ب-ل-دي-ة ع-ي-ن الصش-ف-راء

وخصشوصشا بأاعلى قمة بها «جبل عيسشى» لوحة
طبيعية جميلة أامتعت عيون محبي الطبيعة
كما أادخلت هذه الثلوج التي صشاحبتها أامطار
غ- -زي- -رة ال- -ف- -رح- -ة ف -ي ق -ل -وب ال -م -واط -ن -ي -ن
والفÓحين على حد سشواء.
وأاوضشحت محافظة الغابات أان حركة المرور
ب -ال -مسش -الك ال -ري -ف -ي -ة وال -غ -اب -ي -ة ال -م -ن -تشش-رة
ب -ال -م -ن -اط -ق ال -ج-ب-ل-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ل-م ت-ع-رف أاي-ة
إانقطاعات أاوصشعوبات حتى اآ’ن بالنظر لقلة
الثلوج المتسشاقطة التي غطت جزءا فقط من
ق -م -م ال-ج-ب-ال ذات ال-ع-ل-وال-ك-ب-ي-ر م-ح-ذرة م-ن
خ -ط -ورة ال -ت -ن -ق -ل ع -ب -ر ال -تضش -اريسض ال -وع-رة
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة أاث-ن-اء ف-ت-رة ال-ت-ق-ل-بات الجوية .كما

’قت أاول -ى صش -ور ال -ث -ل -وج ال -م-تسش-اق-ط-ة ع-ل-ى
ال- -م -رت -ف -ع -ات ال -ج -ب -ل -ي -ة لسش -لسش -ل -ة اأ’ط -لسض
الصشحراوي بجنوب و’ية النعامة إاهتماما من
قبل هواة مواقع التواصشل ا’جتماعي.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى سش-ج-لت مصش-ال-ح ال-ح-م-اي-ة
ال-م-دن-ي-ة ل-ل-ن-ع-ام-ة ل-ي-ل-ة ا’أح-د إال-ى اإ’ث-ن-ين 7
ت-دخÓ-ت ت-ت-ع-ل-ق أاغ-ل-ب-ه-ا ب-ع-مليات امتصشاصض
المياه عبر بعضض اأ’حياء والمرافق بعاصشمة
الو’ية جراء اأ’مطار الغزيرة المتسشاقطة.
ك -م -ا ت -دخ -لت ذات ال -مصش -ال-ح لسش-حب سش-ي-ارة
وإانقاذ  3أاششخاصض من عائلة واحدة كانوا على
م-ت-ن-ه-ا ب-ع-د أان ج-رف-ت-ه-ا السش-ي-ول ب-القرب من
المحطة البرية لبلدية مششرية وفق الحماية

المدنية.
أام -ا ب -و’ي -ة سش-ع-ي-دة ف-ق-د ت-م تسش-اق-طت أاول-ى
زخات الثلوج المصشحوبة باأ’مطار عبر كل من
بلديات عين الحجر وأاو’د ابراهيم وسشيدي
احمد وفقا لمصشالح الحماية المدنية.
ولم تسشجل أاي حادث مروري أاوصشعوبات في
ح-رك-ة سش-ي-ر ال-م-رك-ب-ات أاوان-ق-ط-اع ال-ط-رق-ات
بفعل هذه الثلوج كما أاششير إاليه.
وي -ت-م تسش-خ-ي-ر ج-م-ي-ع ال-وسش-ائ-ل واإ’م-ك-ان-ي-ات
ال -م -ادي -ة م -ن ك -اسش -ح -ات ال -ث -ل -وج وج -راف -ات
وشش -اح -ن -ات م -ن ط -رف السش -ل -ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
بسشعيدة تحسشبا أ’ي طارئ يسشتدعي التدخل
جراء تسشاقط الثلوج وفقا لمصشالح الو’ية.

الثÓثاء  30أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  20صشفر 1440هـ

‹hO

واشسنطن تصسر على إانهاء جمود القضسية الصسحراوية

›ل ـ ـ ـسس أأ’مـ ـ ـ ـ ـ ـن يؤوجـ ـ ـ ـ ـ ـل ألتصسـ ـ ـ ـ ـ ـويت
عل ـ ـ ـ ـى ’ئحـ ـ ـ ـة أŸينورسسـ ـ ـوإأ ¤أأ’ربعـ ـاء

” تأاجيل التصسويت على الÓئحة
القاضسية بتمديد عهدة اŸينورسسووالذي
كان مرتقبا أامسس الثن ،Úإا ¤يوم
ا أ
لربعاء القادم  ،حسسب ما علم لدى
مصسادر مقربة من اŸلف.
ك- -ان م- -ن اŸت- -وق- -ع أان ي -ج -ت -م -ع العضش -اء 15
Ûلسس ا أ
لمن للقيام بأاول تششاور حول مششروع
الÓ- -ئ -ح -ة ال -ذي ق -دم -ت -ه ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
اأ
لمريكية والذي تقÎح “ديد عهدة اŸيÔسشو
لسشتة ( )6أاششهر ،عوضس سشنة طالب بها ا أ
لمÚ
ال - - - -ع - - - -ام Ÿن- - - -ظ- - - -م- - - -ة ا أ
ل· اŸت- - - -ح- - - -دة،
أاونطونيوغوتÒيشس.
وح- -ت- -ى ا أ
لن ⁄ ،ت- -ت -م م -ن -اقشش -ة نصس مشش -روع
الÓئحة سشوى على مسشتوى ›موعة أاصشدقاء
الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة تضش-م ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
المريكية وروسشيا واŸملكة اŸتحدة واسشبانيا
وك- -ذا ف- -رنسش- -ا ،ب- -حسشب م- -ا أاوضش- -ح -ت -ه ن -فسس
اŸصشادر.
واقÎحت ال- -ولي- -ات اŸت- -ح- -دة ا أ
لم- -ري- -ك -ي -ة،
الصشائغة للوائح حول الصشحراء الغربيةŒ ،ديد
Ãدة سشتة أاششهر ا ¤غاية أابريل  ،2019بهدف
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -دي -ن -ام -ي -ك -ي-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي
أاعطاها اŸبعوث هورسس كوهلر وأايضشا إ
لبقاء
الضشغط على أاطراف النزاع للرجوع ا ¤طاولة

اŸفاوضشات.
ك -م -ا حسش -مت واشش -ن -ط -ن م -وق -ف -ه -ا ازاء ه -ذه
اŸسشأالة اذ تعت Èأان التجديد Ãدة سشتة أاششهر
ه -ي ال -وسش -ي -ل -ة ال -وح-ي-دة ل-ب-عث مسش-ار السشÓ-م
ووضشع حد ل أ
Óمر الواقع بالصشحراء الغربية .أاما
فرنسشا فقالت أانها موافقة على “ديد العهدة
Ãدة سشنة واحدة.
وأاسشرت مصشادر مقربة من اŸلف ،أان الوفد
اأ
لمريكي يرى ‘ مقÎح بششأان مهلة السشتة
أاششهر ،أانه يهدف ا– ¤ريك ا÷مود الذي
تعيششه القضشية العادلة وإاعادة بعث مفاوضشات
ج -ادة دون شش -روط مسش -ب -ق-ة وب-ن-ي-ة حسش-ن-ة بÚ
ط-ر‘ ال-ن-زاع ال-ب-ول-يسش-اري-وب-اع-ت-ب-اره-ا اŸم-ثل
الششرعي والوحيد واŸغرب.
و‘ غضشون ذلك ،ششكلت مدة بعثة اŸينورسشو،
أامسسﬁ ،ور اجتماع ›لسس ا أ
لمن اıصشصس
للصشحراء الغربية.
ويدعومششروع الÓئحة ا أ
لم Úالعام ا ¤اطÓع
›لسس المن بانتظام حول تقدم اŸفاوضشات
كلما رأاى ذلك مناسشبا طالبا منه تقد Ëتقرير
حول الوضشع ‘ الصشحراء الغربية قبل انقضشاء
عهدة البعثة ا أ
ل‡ية.
كما جدد مششروع الÓئحة دعمه التام للرئيسس
كوهلر ،معربا عن ارتياحه كون طر‘ النزاع،

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

جبهة البوليسشاريوواŸغرب ،والدول اÛاورة
واÓŸح-ظ-ان ا÷زائ-ر وم-وري-ت-ان-ي-ا ق-د وافقوا
ع -ل -ى دع -وة ك -وه -ل -ر ل -ل-مشش-ارك-ة ‘ ﬁادث-ات
جنيف ‘ ششهر ديسشم.È
تنديد
‘ اŸق - - - - - -اب - - - - - -ل ن - - - - - -ددت ج- - - - - -ب- - - - - -ه- - - - - -ة
ال-ب-ول-يسش-اري-وب-اÙاولت التي تقودها أاطراف
معروفة داخل ال–اد ا أ
لوروبي للتحايل على
قرارات ﬁكمة العدل ا أ
لوروبية.
جاء ذلك على لسشان اﬁمد خداد اŸنسشق
الصشحراوي مع بعثة اŸينورسشوواŸكلف Ãلف
ال -قضش -اي -ا ال -ق -ان -ون-ي-ة والÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ‘
م- -داخ -ل -ة ل -ه خ Ó-ل اج -ت -م -اع ›لسس ال -وزراء
اŸن- -ع- -ق- -د امسس ا أ
لول –ت رئ -اسش -ة ال -رئ -يسس
اب- -راه- -ي- -م غ- -ا‹ ع- -ن اŸع- -رك- -ة ال- -ق- -ان -ون -ي -ة
وال -قضش-ائ-ي-ة ،خ-اصش-ة ‘ أاوروب-ا ،م-ت-وق-فً-ا ع-ن-د
التقدم اŸسشجل ‘ السشنوات ا أ
لخÒة.
وذكر بأان جبهة البوليسشاريوملتزمة بالدفاع عن
ح -ق -وق الشش -عب الصش -ح -راوي ‘ ه-ذا اÛال،
وقد رفعت العديد من الششكاوى ضشد الششركات
وا÷هات ا أ
لوروبية التي تتعامل مع اŸملكة
اŸغ - -رب - -ي - -ة ‘ ن - -هب الÌوات ال - -ط - -ب- -ي- -ع- -ي- -ة
الصشحراوية.

العدد

17783

يرفضسن العودة إا ¤ديارهن
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 4000عاملـ ـ ـ ـ ـة مغربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بحق ـ ـ ـ ـ ـول
إأسسباني ـ ـة فضسل ـ ـن أله ـ ـروب مـ ـ ـن ألبؤوسس
تدهور مسستوى
ا أ
لوضساع اŸعيشسية ‘
اŸغرب بشسكل كب،Ò
وتزامن ذلك مع توا‹
تقرير اŸنظمات
ا◊قوقية الدولية
اŸنددة بأاوضساع حقوق
النسسان ومعاملة
اŸهاجرين ا أ
لفارقة
وإاطÓق النار على قوارب
اŸهاجرين غÒ
الشسرعي Úبعرضس البحر،
وأامام هذه ا أ
لوضساع
أاضسطرت نسساء مغربيات
إا ¤الفرار وعدم العودة
من مهام عمل Ãزارع
اسسبانية.
ق - -الت ج - -ري- -دة «إال- -ب- -اي- -يسس»
اإلسشبانية أان ما يناهز 4000
عاملة مغربية ‘ حقوق جني
الفراولة  ⁄يعدن إا ¤بلدهم
ب-ع-د ان-ت-ه-اء م-وسش-م ج-ن-ي هذه
ال - -ف - -اه - -ك - -ة ‘ الضش - -ي - -ع - -ات
اإلسش -ب -ان -ي -ة ‘ ﬁاول-ة م-ن-ه-ن
«الهروب من البؤوسس ‘ بلدهم
والبقاء ‘ إاسشبانيا».
وذك -رت ا÷ري -دة م -ؤوخ -را أان-ه
من «أاصشل  15أالف و134عاملة

غ- -ادرن اŸغ- -رب ه- -ذا ال- -ع- -ام
للعمل خÓل فصشل الصشيف ‘
ح- -ق- -ول ال- -ف- -راول -ة ‘ إاق -ل -ي -م
ه -وي -ل -ف -ا اإلسش -ب -ان -ي-ي  ⁄ت-ع-د
حوا‹  4000امرأاة منهن إا¤
بÓدهن.
وأاشش- -ارت الصش- -ح- -ي- -ف -ة ا ¤أان
وزارة الداخلية اŸغربية أاكدت
هذه األرقام التي توصشلت إاليها
«إالباييسس».
وأاضشافت أانه منذ بداية موسشم
ج-ن-ي ال-ف-راول-ة أاب-ل-غت ال-عديد
م- -ن ا÷م- -ع- -ي- -ات السش- -ل -ط -ات
اإلسش- -ب- -ان- -ي- -ة أان ح- -وا‹ 2000
عاملة ينوون البقاء ‘ إاسشبانيا
وعدم العودة إا ¤اŸغرب.
وأابرزت ا÷ريدة أانه من أاصشل
 15أال- -ف و134ع-ام-ل-ةي كانت
حوا‹  5000يعملن ‘ هويلفا
لسش -ن -وات خÓ-ل م-واسش-م ج-ن-ي
ال -ف -راول-ةي وح-اول-ن ب-بسش-اط-ة
الهروب من «البؤوسس ‘ بلدهم
والبقاء ‘ إاسشبانيا».
وحسشب «إالباييسس» فإانه ووفقا
لوزارة الداخلية اŸغربية فإان
العامÓت األربعة آالف اللواتي
مكثن ‘ إاسشبانياي انضشموا إا¤
 6433م -ه -اج-را م-غ-رب-ي-ا غÒ

شش -رع -ي وصش-ل-وا إا ¤السش-واح-ل
اإلسشبانية هذا العام حتى 15
سشبتم ÈاŸاضشي.
أاما وزارة الداخلية اإلسشبانية
فأاعلنت أانه من الفÎة اŸمتدة
من  1جانفي إا 30 ¤سشبتمÈ
من هذا العامي دخل  41أالف
و 594م -ه -اج -را إا ¤إاسش-ب-ان-ي-ا
بشش - -ك- -ل غ Òشش- -رع- -ي .وه- -ذا
ال -رق -م ل ي -تضش -م-ن ال-ع-امÓ-ت
اŸغربيات ‘ حقول الفراولة.
وب -حسشب ا÷ري -دة اإلسش-ب-ان-ي-ة
فإان هذا الرقم «يتجاوز الرقم
ال -ق -ي -اسش -ي ال -ت -اري -خ-ي» ال-ذي
وصشل إا ¤إاسشبانيا خÓل أازمة
«ال- - -ك- - -اي- - -وك- - -و» ( ال- - -ق - -وارب
الصش- -غÒة) اŸع- -روف -ة ‘ ع -ام
 2006ع -ن-دم-ا وصش-ل  41أالف
و 180مهاجر إا ¤إاسشبانيا.
وذك -رت «اإل -ب -اي -يسس» اأن وزي-ر
ال- -دول- -ة الإسش- -ب -ا Êل -ل -ه -ج -رة
«ك - -ونسش - -وي- -ل- -وروم- -ي»ي ق- -ام
ب- - -زي- - -ارة اإ ¤ال- - -رب- - -اط ‘ 2
اأكتوبر ا÷اري واأقر بضشرورة
–سش Úع - -م - -ل - -ي - -ة اخ - -ت- -ي- -ار
ع -ام Ó-ت ال -ف -راول-ة ‘ ال-ع-ام
اŸق- -ب -ل ح -ت -ى ل ي -ت -ك -رر م -ا
حصشل هذه السشنة

نفذته إامرأاة باسستعمال حزام ناسسف

إأصسابة ثمانية من أعوأن أ’من ‘ تفج Òإأرهابي وسسط تونسس ألعاصسمة
ششهد ششارع ا◊بيب بورقيبة
وسشط تونسس العاصشمة ،اأمسس،
هجوما اإرهابيا قبالة اŸسشرح
ال - -ب - -ل - -دي ,اأدى ا ¤اإصش- -اب- -ة
ثمانية اأعوان اأمن ومواطن,
وف - -ق م - -ا اأف- -ادت ب- -ه وك- -ال- -ة
الأنباء التونسشية.
واوضشحت الوكالة اأنه «يرجح
ق -ي -ام ام -راأة ب-ت-ف-ج Òن-فسش-ه-ا
باسشتعمال حزام ناسشف حسشب

ششهود عيان» مششÒة اإ ¤اأن
«ح -ال -ة م -ن ال-ف-وضش-ى وال-ه-ل-ع
تسشود حاليا وسشط العاصشمة
مع حضشور اأمني مكثف».
واأف -ادت الإذاع-ة ال-ت-ونسش-ي-ة,
من جهتها اأن امراأة اأقدمت
على تفج Òنفسشها مسشتهدفة
سش- -ي- -ارة ل- -لشش- -رط- -ة ‘ شش -ارع
ا◊بيب بورقيبة.
واأفاد سشفيان الزعق الناطق

ال - - -رسش - - -م - - -ي ب - - -اسش- - -م وزارة
ال - -داخ - -ل- -ي- -ة ب- -اأن ال- -ت- -ف- -جÒ
الإره - -اب- -ي ق- -ب- -ال- -ة اŸسش- -رح
ال- -ب -ل -دي -ي اأدى ا ¤اإصش -اب -ة 8
اأعوان اأمن ومواطن.
واأوضشح الزعق اأن امراأة تبلغ
م -ن ال -ع -م -ر  30سش -ن-ة ق-امت
ب -ال -ت -ف -ج ,Òمضش-ي-ف-ا ان-ه ”
ن - - -ق- - -ل اŸصش- - -اب Úا ¤اأح- - -د
اŸسشتششفيات بالعاصشمة.

الÈازيل توّدع اليسسار

مرشسح أليم ÚأŸتشسدد جاي Òبولسسونارويفوز بالرئاسسة

تعّهد اليميني اŸتطّرف جاي Òبولسسونارو»تغي Òمصس ÒالÈازيل» بعدما انتُخب رئيسساً أ
لك Èبلد ‘
أامÒكا الÓتينية بحصسوله على  %55،1من ا أ
لصسوات ‘ الدورة الثانية من النتخابات الرئاسسية التي
جرت ا أ
لحد مقابل  %44،8حصسل عليها مرشّسح اليسسار فرناندوحّداد.
قررت التخلي عن رئاسسة حزبها غداة نكسسة انتخابية
وما أان أاعلنت اÙكمة النتخابية بنÈة عسشكرية وتّوجه تقسشيمي «ل إاب -دائ -ه ع Ó-ن -ي -ة إاع -ج-اب-ه ب-ال-ن-ظ-ام
ال-ع-ل-ي-ا ف-وزه ع-ل-ى م-ن-افسشه اليسشاري Áك- -ن- -ن- -ا السش- -ت- -م- -رار ‘ م -غ -ازل -ة ال-عسش-ك-ري ال-دي-ك-ت-اتوري الذي حكم
حتى تعّهد الرئيسس اŸنتخب بالدفاع الششÎاك-ي-ة والشش-ي-وع-ي-ة والشش-ع-ب-وي-ة البÓد ب 1964 Úو ،1985حرصس ‘
ع- -ن «ال- -دسش- -ت- -ور وال- -دÁق- -راط -ي -ة وتطّرف اليسشار» ،متعّهداً أان يحكم خ-ط-اب ال-نصش-ر ع-ل-ى ط-م-أان-ت-هم بأانه
أاعلنت مصسادر إاعÓمية أان اŸسستشسارة وسشيعني سشيناريوكهذا نهاية ا◊كومة وانتخابات أامام أاك Ìمن مليون طالب ÷وء عامي 2015
وا◊ري- -ة» و«ت- -غ -ي Òمصش ÒالÈازي -ل ال -ب Ó-د «م ّ-ت -ب -ع ً-ا ال -ك -ت-اب اŸقّ-دسس سش - - -ي - - -داف - - -ع ع - - -ن «ال - - -دسش- - -ت- - -ور
ا أ
لŸانية أانغي ÓمÒكل ،لن تÎشسح تششريعية مبكرة ونهاية ا◊ياة اŸهنية ÒŸكل و ،2016فيما تتوا‚ ¤احات اليم ÚاŸتطرف
سشويًا» .وق -ال ال -ك -اب Ïالسش-اب-ق ‘ والدسشتور» .وب-ولسش-وناروالذي أاثار والدÁقراطية وا◊رية» .وسشيتو¤
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ا÷يشس ‘ خطاب بث مباششرة على قلق ششريحة واسشعة من اŸواطن Úب-ولسش-ون-اروم-ه-ام-ه ال-رئ-اسش-ي-ة م-ط-لع
 ،2021وبأانها قررت أايضسا عدم الÎشسح
اŸهاجرين لدى الرأاي العام.
تراجع شسعبية مÒكل بسسبب اŸهاجرين
صشفحته على موقع فيسشبوك واّتسشم خ Ó-ل ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب-ي-ة بسش-بب ال-ع-ام اŸق-ب-ل ‘ ب-ل-د مّ-زق-ت-ه ح-م-لة
›ددا لرئاسسة حزب ال–اد
ان -ت -خ-اب-ي-ة سش-اده-ا م-ن ج-ه-ة غضشب
الدÁقراطي اŸسسيحي ‘ انتخابات ومني ا◊زبان الكبÒان اŸششاركان ‘ حكومة
ل  189راكب
عميق إازاء اŸؤوسشسشات التقليدية ومن
كانت تق ّ
ديسسم ÈاŸقبلة .اŸسش- - -تشش- - -ارة ‘ ب- - -رل - Úح- - -زب - -ه - -ا «ال–اد
جهة ثانية نفور واسشع من تصشريحات
وبرر اŸصشدر قرار مÒكل هذا ،بتعرضس ا◊زب ال -دÁق -راط -ي اŸسش -ي-ح-ي» وا◊زب الششÎاك-ي
أاد ¤بها الكاب Ïالسشابق ‘ ا÷يشس
ال- -دÁق- -راط- -ي  -األح -د ب -خسش -ائ -ر ف -ادح -ة ‘
لنكسشة انتخابية قاسشية.
واع -تÈت م -ه-ي-ن-ة ل-ل-نسش-اء واŸث-ل-يÚ
وت- - -ت- - -زع - -م أان - -غ - -ي  Ó- -مÒك - -ل ،ح - -زب ال–اد انتخابات مقاطعة هيسشن تششكل اختبارا وطنيا
وذوي األصشول األفريقية.
أاعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ ‘ وانقطع التصشال ب Úالطائرة ومسشؤوو‹ اÓŸحة ا÷وية على
الدÁقراطي اŸسشيحي منذ عام  2000ويعني ÒŸكل وفريقها ‘ برل.Ú
ودعي  147مليون ناخب بأاصشواتهم
إاندونيسسيا أان اŸعلومات تشس Òإا ¤عدم وجود األرضس بعد قليل من طلب الطيار العودة عقب حوا‹ 13
ق- -راره- -ا ه- -ذا ،ب- -دء ال- -ت- -ن- -افسس داخ- -ل ا◊زب وتشش- -ك- -ل ه- -ذه اÿسش- -ارة اŸزدوج- -ة ل -ل -ح -زبÚ
األح -د ◊سش -م اŸع -رك -ة ب Úم-رشش-ح
ناج ‘ Úكارثة طائرة الركاب «ليون آاير» دقيقة من إاقÓع رحلتها رقم(جيه.تي .)610
Óÿفتها ‘ منصشب زعيمة ا◊زب ومسشتششارة ا◊اكم Úعلى اŸسشتوى الفدرا‹ خÈا سشيئا
اليم ÚاŸتطرف الذي كان ظهر ‘
التي –طمت امسس قبالة جزيرة جاوة بعد وتعد إاندونيسشيا أاحد أاسشرع أاسشواق الطÒان ‰وا ‘ العا، ⁄
بالنسشبة إا ¤اŸسشتششارة ‘ وقت ُيعت Èموقعها
اسش -ت -ط Ó-ع -ات ال -رأاي األوف-ر ح-ظً-ا
أاŸانيا.
إاقÓعها من جاكرتا .ويقول خÈاء قطاع الطÒان إان ا◊ادث يعد ثا Êأاسشوأا كارثة
قرار اŸسشتششارة األŸانية أانغي ÓمÒكل التخلي السشياسشي هششا  ،إاذ إانها النتخابات اÙلية
ل- -ل- -ف- -وز ،وم- -رشش- -ح ح- -زب ال -ع -م -ال
وق -ب -ل ذلك ،أاع -ل -نت وزارة ال -ن -ق-ل اإلن-دون-يسش-ي-ة أان ال-ط-ائ-رة جوية ‘ إاندونيسشيا منذ عام  1997إاذا ثبت مقتل كل من كانوا
ع- -ن رئ- -اسش- -ة ح- -زب- -ه- -ا ال–اد ال- -دÁق- -راط- -ي ال -ث -ان-ي-ة ال-ت-ي ت-خ-يب آام-ال اŸعسش-ك-ر اÙاف-ظ
اليسشاري.
وسشيتسشّلم
اŸنكوبة كانت تقل  189ششخصس Ãن فيهم أافراد طاقمها على م Ïالطائرة.
اŸسشيحي ( ÚÁالوسشط) ‘ ديسشم ،Èجاء غداة األŸا ،Êبعد انتخابات ‘ مقاطعة بافاريا منذ
بولسشونارومهامه الرئاسشية ‘ األول
،وسش -ق -طت ‘ ال -ب -ح -ر وغ -رقت ب-ع-د ق-ل-ي-ل م-ن إاقÓ-ع-ه-ا م-ن واوردت مصشادر أانه كان هناك  23مسشؤوول حكوميا على األقل
ن -كسش -ة ان-ت-خ-اب-ي-ة ق-اسش-ي-ة ‘ ان-ت-خ-اب-ات ﬁل-ي-ة أاسشبوع Úخسشر فيها األغلبية اŸطلقة التي كان
م-ن ج-ان-ف-ي خ-ل-فً-ا ل-ل-رئ-يسس م-يشش-ال
العاصشمة جاكرتا ‘ رحلة داخلية إا ¤منطقة تششتهر بتعدين على م Ïالطائرة التي غرقت ‘ مياه يÎاوح عمقها ب30 Ú
أاسش-اسش-ي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة ه-يسش-ن ال-ت-ي تضش-م م-دي-ن-ة يتمتع بها منذ عقود.
تامر لولية مدتها أاربع سشنوات.
و 35مÎا و” ال -ع -ث -ور ع -ل -ى أاغ-راضس م-ث-ل ه-وات-ف ﬁم-ول-ة
القصشدير.
وبفوزه بالرئاسشة يكون بولسشوناروقد
وقد يؤودي هذا الوضشع إا ¤تأاجيج النقاشس القائم
الطائرة حديثة نسشبيا ومن طراز بوينغ  737ماكسس  8وتابعة وسشÎات ‚اة ‘ اŸياه إا ¤جانب أاششÓء.
فرانكفورت العاصشمة اŸالية للبÓد.
‚ح ‘ حرمان حزب العّمال من
كما أانها سشتتخلى عن منصشب اŸسشتششارية ‘ ‘ صشلب «ال–اد الدÁقراطي اŸسشيحي» حول
لششركة ليون إاير .وقال مسشؤوولوإانقاذ امسس إانهم انتششلوا بعضس وقالت ششركة الطÒان اÿاصشة ‘ بيان إان الطائرة دخلت
ف- - -وز خ - -امسس ع - -ل - -ى ال - -ت - -وا‹ ‘
األششÓء البششرية من موقع ا◊ادث على بعد نحو 15كيلومÎا اÿدمة ‘ أاوت وحالتها كانت مسشتوفية لششروط التحليق فيما
نهاية وليتها ا◊الية ‘  ،2021كما ذكر مسشؤوول مصش ÒمÒكل .فلم تتوقف ششعبية اŸسشتششارة عن
النتخابات الرئاسشية.
قضشى الطيار ومسشاعده  11أالف سشاعة ‘ الطÒان.
من السشاحل.
الÎاجع منذ اتخاذها قرار فتح حدود البÓد

مÒكل تعلن عدم ترشسحها Ÿنصسب أŸسستشسارية ‘ أنتخابات 2021

–طم طائرة أأندونيسسية قبالة جزيرة جاوة
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‘ ا◊زب .

قتلى صسحفيي العا ⁄باŸنطقة العربية
@ا أ
ل· اŸتحدة :يحل يوم ا÷معة اŸقبل اليوم العاŸي
إلن- -ه- -اء اإلفÓ- -ت م -ن ال -ع -ق -اب ل -ل -ج -رائ -م اŸرت -ك -ب -ة ضش -د
الصشحفي ،Úالذي يصشادف الثا Êمن نوفم ،Èأاي بعد ششهر
بالضشبط من قتل الصشحفي السشعودي جمال خاششقجي ‘
قنصشلية بÓده بإاسشطنبول.
وت -ف-ي-د إاحصش-اءات م-رصش-د م-ن-ظ-م-ة األ· اŸت-ح-دة ل-لÎب-ي-ة
والعلوم والثقافة (يونيسشكو) لقتلى الصشحفي Úمنذ العام 2006
أان  %37من قتلى صشحفيي العا ⁄قضشوا ‘ الدول العربية
لتتصشدر اŸنطقة العا.⁄

اسستشسهاد ثÓثة أاطفال
@ خان يونسس :اسشتششهد ثÓثة أاطفال فلسشطيني Úمسشاء
األحد ‘ قصشف إاسشرائيلي جوي اسشتهدفهم قرب السشياج
ا◊دودي الفاصشل جنوبي قطاع غزة ،وفقا لوزارة الصشحة ‘
القطاع اÙاصشر.
وقال الناطق باسشم الوزارة أاششرف القدرة ‘ بيان إان «طواقم
اإلسشعاف نقلت جثث ثÓثة ششهداء أاطفال تÎاوح أاعمارهم
ما ب 12 Úو 14عاما إاثر قصشف جوي إاسشرائيلي ‘ اŸنطقة
الششرقية ب Úخان يونسس ودير البلح ،و” نقلهم إا ¤مسشتششفى
ششهداء األقصشى بدير البلح».
إا ¤جولة ا إ
لعادة
@ ت-ب-ليسسي :أاظ-ه-رت ال-ن-ت-ائ-ج األول-ي-ة لن-ت-خ-اب-ات الرئاسشة
بجورجيا عدم حصشول أاي مرششح على نسشبة األصشوات الكافية
لضشمان الفوز ،وهوما يعني إاجراء جولة إاعادة ،وذلك رغم
تقدم اŸرششحة سشالومي زورابيششفيلي.

وقالت رئيسشة اللجنة اŸركزية لÓنتخابات “ار زفانيا إان
النتائج األولية من  %28من مراكز القÎاع بجورجيا أاظهرت
حصشول زورابيششفيلي على  %43.2من األصشوات ‘ ،ح Úنال
منافسشها غريغول فاششادزه .%34.7
ا◊زب ا◊اكم يختار مرشسحه
@ بنما :اختار ا◊زب البنمي ا◊اكم العمدة ا◊ا‹ للعاصشمة
بنما ،خوسشي إايسشابيل بÓندون كمرششح له ÿوضس النتخابات
الرئاسشية اŸقرر إاجراؤوها ‘ اÿامسس ماي  2019خÓل
انتخابات داخلية أاجراها التششكيل السشياسشي “هيدا لدخول
غمار السشباق الرئاسشي ،وفق ما افادت تقارير صشحفية.
وتشش Òتوقعات اÙكمة النتخابية إا ¤أان حوا‹ 79ر2
م -ل -ي-ون ن-اخب سش-ي-دل-ون ب-أاصش-وات-ه-م ‘ الن-ت-خ-اب-ات ال-ع-ام-ة
اŸقبلة40 ،ر 1مليون منهم نسشاء.
حكم جديد بالسسجن
@ داكا :قال ﬁامون إان ﬁكمة ‘ بنغÓدشس قضشت امسس
الث- -ن Úبسش- -ج- -ن رئ- -يسش -ة وزراء ال -ب Ó-د السش -اب -ق -ة وزع -ي -م -ة

اŸعارضشة خالدة ضشياء سشبع سشنوات إلدانتها بالفسشاد بعد
ا◊كم عليها ‘ فيفري بالسشجن خمسس سشنوات ‘ قضشية
منفصشلة.
وسشتقضشي خالدة العقوبت Úبالتزامن ‡ا يعني أانها سشتمضشي
عام Úآاخرين ‘ السشجن.
وي -ق -ول ح -زب -ه -ا إان ال -ت-ه-م ج-زء م-ن ﬂط-ط إلب-ع-اده-ا ه-ي
وأاسشرتها عن السشياسشة.
قضسية خاشسقجي مازالت لغزا
@ اسسطنبول :أاكد وزير اÿارجية الÎكي ،مولود جاويشس
أاوغلو ،أامسس الثن ،Úضشرورة اسشتمرار التعاون ب Úالنائب
العام السشعودي ونظÒه الÎكي ‘ إاطار التحقيقات بقضشية
مقتل الصشحفي السشعودي جمال خاششقجي« ،دون إاضشاعة
للوقت» .وقال أاوغلوأان تركيا تو‹ أاهمية لزيارة النائب العام
السشعودي بهدف إاظهار ا◊قائق كاملة ،مؤوكدا حرصس بÓده
على النتهاء من التحقيقات بأاسشرع وقت« ،ألن العا ⁄بأاسشره
يÎقب النتائج».

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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اŸراجعة ال ّسسنوية للقوائم ا’نتخابية تختتم غدا

عنصسر الشسبأب يسسجّل حضسوره بقّوة
اسسÎاتيجية ا’ّتصسال –تاج مضسمونا مؤوثرا

توافد قياسسي على بلدية ا◊راشس

رئيسس دائرة تيمقاد :

عمل من ّ
ظم وﬁكم ببلدية “Ôاسست

 ١٢٦٩مسسّجل جديد أانهينأ عملية اŸراجعة  ٥٤٢٩مسسّجل
والقأئمة مرشّسحة لÓرتفأع ‘ ظروف جّيدة جديد والبقية تأأتي

كلمة العدد

ا◊سس اŸدÊ
واŸواطنة
جمال أاوكيلي

تختتم غدا رسسميا اŸراجعة ال ّسسنوية
للقوائم ا’نتخابية العادية التي تفتتح
ع -ن -د ح -ل-ول شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر وإا ¤غ-اي-ة
نهايته اسستعدادا أ’ي موعد انتخابي

مدرج ‘ الّرزنامة اŸعمول بها سسواء الّرئاسسيات ،التّشسريعّيات أاو
اÙليّات تسسمح لكل من بلغ السسن  ١٨أاو «اŸتخّلف »Úتسسجيل أانفسسهم
خÓل هذه اآ’جال اّÙددة ،و‘ حالة اسستحالة ذلك هناك فÎة
اسستثنائية تكون خÓل اإ’عÓن عن التّاريخ اÿاصص با’نتخابات ’
تتجاوز  ١٥يوما.
اŸؤوشّسرات اأ’ولية تÈز التّوافد اŸقبول على اŸكاتب اّ ıصسصسة
لتسسجيل اŸواطن Úفاقت أاحيانا توّقعات مسسؤوو‹ هذه اŸصسالح،
الذين اعتادوا على اإ’قبال اŸتواضسع وهذا لعّدة اعتبارات حيوية
أاهّمها غياب اسسÎاتيجية اّتصسال فّعالة ‘ هذا اإ’طار ،وهذا ما وقف
عليه رؤوسساء البلديات الذين اعتÈوا بأاّن هناك خل ‘ Óهذا اŸسسعى
يتكّرر ‘ كل سسنة وما هو معمول به ’ يفي بالغرضص اŸطلوب ،نظرا
لعدم قدرة مضسمون رسسالة اإ’عÓنات التّأاث ‘ ÒاŸلتقى بدعوته إا¤
اإ’سسراع ‘ ا’لتحاق Ãكتب التّسسجيل.
هذا الّنقصص ‘ ا’ّتصسال أاّثر كثÒا ‘ تواصسل اŸواطن مع بلديته ،حتى
وإان كان مسسؤوو’ عن أافعاله Œاه ما يعرف باŸواطنة وا◊سص اŸد،Ê

غ Òأاّن ا÷هات اŸعنيّة مطلوب منها أان تتحّلى باإ’بداع ‘ هذا
اÛال ،واŸقصسود هنا هو ا’جتهاد أاك ‘ Ìالتّاأث Òعلى اآ’خر ‘
عناصسر ال ّصسورة اŸسستعملة ،والنصص اÿاصص الذي ’ يتناول ا÷انب
الّتقني فقط أاي ا◊ديث عن شسهادة اإ’قامة وصسورة طبق اأ’صسل
لبطاقة الّتعريف فقط.
مثل هذا اÿطاب ’ يؤوّثر أابدا ‘ الشساب أاو فئة عمرية أاخرى أ’ّنه ’
يشسرح له مغزى العملية بأابعادها اŸعروفة ’ ،نضسفي عليها ال ّ
طابع
ا÷اف الذي ينّفر الناسص ،ومثل هذا العمل ’ يتطّلب عبقرية بل
تفكÒا بسسيطا جّدا يعتمد على القدرة ‘ الّتأاث Òعلى اآ’خر.
’ Áكن أ’حد أان يقصسد بلديته للتّسسجيل بدون أان تكون هناك جهة
تتكّفل Ãا يعرف بالّتحسسيسص ،وŒربة تيارت جدير الّتذك Òبها نظرا
لÌائها ‘ نتائجها ،عندما اعتمدت على شسابة ‘ إاطار ما قبل
الّتشسغيل تنتقل إا ¤اأ’ماكن التي تراها مناسسبة قصسد تسسجيل اŸزيد
من الشسباب وغÒهم ،وقد حّققت نتائج معتÈة ‘ فÎة وجيزة جّدا.
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توافد قياسشي على بلدية ا◊راشس

 ١٢٦٩مسسّجل جديد
وإلقائمة مرشّسحة لÓرتفاع
كششف رئيسس بلدية ا◊راشس السشيد مراد مزيود عن
تسش-ج-يل  1269ن-اخب ج-دي-د ب-ال-ق-وائم ا’نتخابية،
مششÒا إا ¤أانّ العدد مرشّشح لÓرتفاع ليصشل إا1500 ¤
مسشجّل جديد.
سشارة بوسشنة
و‘ هذا الصسدد ،قال مزيود لـ «الشسعب» إاّن الهدف من هذه
العملية هو ضسبط كل اŸعلومات اŸتعّلقة بالنّاخب Úعلى
مسستوى البلدية فيما يخصس الّتسسجيÓت ا÷ديدة ،وأاعداد
اŸشسطوب Úوإاحصسائها –ضسÒا للمراجعة اÿاصسة للقوائم
ا’نتخابية ،علما أاّن البلدية قد عرفت عمليات ترحيل كبÒة،
وبالتا‹ تطه Òالقوائم و–ديثها لشسطب اŸواطن Úالذين
غ -ادروا ال -ب -ل -دي -ة ال -ت -ي ك -ان-وا مسسّ-ج-ل Úب-ه-ا والّسس-م-اح ل-ه-م
حلوا إاليها.
بالتّسسجيل ‘ البلديات التي ر ّ
وبلغ  -حسسب مزيود  -عدد الهيئة الناخبة عند بداية
جل ،فيما وصسل عدد الهيئة
اŸراجعة السسنوية  48502مسس ّ
جل ،مؤوّكدا أاّن
النّاخبة بتاريخ  48996 ،2018/ 10 / 28مسس ّ
مكتب ا’نتخابات بالبلدية يعرف توافدا معتÈا للمواطنÚ
سسواء من أاجل الّتسسجيل للمرة اأ’و ¤بالنسسبة للشسباب الذين
ب -ل-غت أاع-م-اره-م  18سس -ن -ة أاو ل -ل -م -ق -ي -م Úا÷دد أاو أاول-ئك
الراغب Úبشسطب أاسسمائهم من القوائم عقب تغي Òمقرات
سسكناهم بعد عمليات الÎحيل التي عرفتها البلدية.
وبغرضس تسسهيل العملية وتفادي الضسغط ،قال رئيسس بلدية
ا◊راشس إاّن مصسا◊ه جّهزت مكتبا خاصسا للعملية ”ّ تزويده
” تكليف أاعوان مكتب ’سستقبال
بأاجهزة ا’عÓم اآ’‹ ،و ّ
Óسسراع ‘ عملية اŸراجعة التي تنظّم اسستثنائيا
اŸواطن Úل إ
قبل كل موعد انتخابي إاضسافة إا ¤اŸراجعة السسنوية.
وق-د سس-م-حت اŸراج-ع-ة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-ابية
شسطب  77ناخب بعد إاعادة إاسسكانهم وترحليهم إا ¤سسكنات
’ئقة.
و‘ رّده ع -ن سس -ؤوال ع -ن ال -ف-ئ-ة ال-ع-م-ري-ة ال-ت-ي أاق-ب-لت ع-ل-ى

رئيسس بلدية الدار البيضشاء:

ضسعف إلّتحسسيسض أإثّر على إإ’قبال
من جانبه كشسف بردود حميد ،رئيسس بلدية الدار البيضساء
عن تسسجيل  194ناخب جديد ،فيما بلغ عدد اŸسسجّل‘ Ú
القوائم ا’نتخابية للبلدية  35642مسسجّل.
وق- -ال ب- -ردود إاّن ع- -دد اŸسسّ- -ج- -ل Úج- -د ع- -ادي ،و’ Áك -ن
التحدث عن عزوف اŸواطن Úعن التسسجيل كون العملية
تدخل ‘ إاطار إاجراء دوري سسنوي ،حيث Áكن للمواطنÚ
البالغ Úسسن  18سسنة تسسجيل انفسسهم ‘ القوائم ا’نتخابية
للحصسول على بطاقة الناخب ،أاما اŸتخّلف Úعن التسسجيل
‘ هذه الدورة فيمكنهم التّسسجيل ‘ الدورة ا’سستثنائية التي
سس -ي -ت -م ا’ع Ó-ن ع-ن م-وع-ده-ا Ãج-رد ا’عÓ-ن ع-ن م-وع-د
ا’نتخابات.
وأافاد بردود أاّن طبيعة ا’نتخابات لها دور ‘ تد Êأاو ارتفاع
ع- -دد اŸسس ّ-ج -ل ‘ Úال -ق -وائ -م ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،مشسÒا إا ¤أاّن
جل Úبالقوائم
ا’نتخابات اÙلية ال ّسسابقة كان عدد اŸسس ّ
ا’نتخابية أاك Èمن عدد اŸسسجل ‘ Úهذه الدورة ،بفضسل
ا÷هود ا‹ كان يبذلها اŸرشّسحون ‘ اسستقطاب اŸواطنÚ
وحثّهم على تسسجيل أانفسسهم ‘ القوائم ا’نتخابية ،غ Òأاّن
ضسعف الدعاية ‘ هذه الدورة أاّثر سسلبا وأادى إا ¤تدّني
اأ’رقام بشسكل كب.Ò

 ٣١٨شسخصض سسّجلوإ أإنفسسهم Ãصسلحة إ’نتخابات

’نتخابية ،من أاجل “ك ÚاŸواطنÚ
وقفت البلديات خÓل هذا الشّشهر عملية اŸراجعة ال ّسشنوية للقوائم ا إ
جل Úا◊صشول على بطاقة اŸنتخب وأاداء واجبهم بعد تسشجيل أانفسشهم ،كما تسشمح العملية للناخبÚ
غ ÒاŸسش ّ
والناخبات الذين غّيروا مقر سشكنهم التقدم للتكفل بإاجراءات الششطب والتسشجيل ببلديتهم ا÷ديدة.
«الشس -عب» و‘ ج -ول-ة اسس-ت-طÓ-ع-ي-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ظ-روف
العملية التي توشسك على ا’نتهاء باعتبار أانه ” –ديدها من
ط -رف وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة
العمرانية من تاريخ  1أاكتوبر إا ¤غاية نهاية الشسهر ،حيث
كانت لنا فرصسة زيارة مكتب تسسجيل على مسستوى بلدية
ا÷زائر الوسسطى ،حيث صسادفنا عددا من اŸواطن Úالذين
تقّدموا من أاجل تسسجيل أانفسسهم وآاخرين لشسطب أاسسمائهم
بعد تغي Òمكان إاقامتهم حتى يتسسنى لهم تسسجيل أانفسسهم
بالبلديات ا÷ديدة ،و’حظنا حركة قليلة للمواطن.Ú
و‘ تسساؤولنا عن سسبب ابتعاد اŸواطن ‘ Úالتقرب من
مكتب التسسجيل للحصسول على بطاقة اŸنتخب ،أاّكد لنا أاحد
اأ’عوان أان هذه العملية روتينية تقام كل سسنة شسهر أاكتوبر
حيث تفتح مصسالح البلدية مكتبا خاصسا Ÿراجعة القوائم
ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ،وتسس-م-ح ل-ل-م-واط-ن Úغ ÒاŸسس-ج-ل Úب-تسس-ج-ي-ل
أانفسسهم ،والذين بلغوا سسن التصسويت اÙدد بـ  18سسنة أاو
ت -ق -رب اŸواط -ن Úال -ذي -ن غّ-ي-روا م-ق-ر سس-ك-ن-اه-م ل-تشس-ط-يب
أانفسسهم حتى يتسسنى لهم تسسجيل أانفسسهم Ãقر سسكناهم
ا÷ديد ،غ Òذلك فإانّ كل مواطن لديه بطاقة انتخاب وليسس
بحاجة إ’عادة اسستخراجها مرة أاخرى إا’ Ÿن أاضساعها أاو
أاتلفها ،فإانه يتقدم بدوره إ’عادة اسستخراج أاخرى جديدة.
وكانت بلدية ا÷زائر الوسسطى وجهتنا لرصسد آاراء بعضس
‡ن وجدناهم بع ÚاŸكان ،حيث كان لنا
اŸواطنّ Ú
حديث مع الشساب «جمال» البالغ من العمر
 23سسنة ،هذا اأ’خ Òتقدم Ÿقر
ال -ب -ل-دي-ة م-ن أاج-ل تسس-ج-ي-ل
ن-فسس-ه وا◊صس-ول ع-ل-ى
ب -ط -اق -ة اŸن -ت -خب
ال- -ت- -ي اع- -تÈه -ا
ب-ط-اق-ة ت-ع-كسس
روحه
الوطنية،
وال -ت-ي ت-وجب
ا◊صسول
ع-ل-ي-ه-ا ل-يتمّكن
من اŸشساركة ‘
أاي ع-م-ل ان-ت-خابي
وال -ت -ع-ب Òع-ن صس-وت-ه
وأاداء واجبه الوطني.

أاما السسيدة «أام من »Òالبالغة من العمر  45سسنة ،والتي
تقّدمت Ÿقر التسسجيل لشسطب نفسسها بسسبب تغي Òمقر
إاقامتها ،حيث –ّولت إا ¤بلدية بئر مراد رايسس ،مؤوكدة لنا
أاّنها مباشسرة مع انتهائها من تشسطيب نفسسها سستنتقل إا ¤مقر
بلديتها ا÷ديدة ’سستخراج بطاقة الناخب ،معتÈة إاياها
Ãثابة هوية يجب على كل مواطن ا◊صسول عليها.
وŸعرفة حيثيات العملية بلغة اأ’رقام ،تنقلنا بعدها ا¤
مكتب اŸسستشسار اÿاصس برئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي
للجزائر الوسسطى اŸكلف باإ’دارة ا’لكÎونية حميد قاضسي،
كشسف عن تسسجيل أاك Ìمن  318ناخب جديد خÓل هذه
العملية الدورية التي تقام كل سسنة من أاجل مراجعة القوائم
وإاعادة ضسبطها وفق اŸتطلبات ا÷ديدة من شسباب وصسلوا
السسن القانو ÊاÙدد بـ  18سسنة ،وأاصسبح لهم ا◊ق ‘
التصسويت وآاخرين غّيروا ﬁل إاقامتهم ،حيث ” ‘ هذا
الصسدد تسسجيل  1319مشسطوب.
و‘ شسرحه أاك Ìللعملية ،أافاد قاضسي أان هذه العملية تدخل
‘ إاطار إاجراء دوري سسنوي ،حيث يتم فتح هذه اŸكاتب
خÓل شسهر أاكتوبر من كل سسنة من أاجل “ك ÚاŸواطن Úمن
ا◊صس -ول ع -ل -ى ب -ط -اق -ة اŸن -ت -خب ع -ل -ى أان ي-ت-م ف-ت-ح دورة
اسستثنائية مدتها  15يوما ‘ حال اإ’عÓن عن انتخابات
مرتقبة ﬁلية كانت أاو تشسريعية أاو رئاسسية ،وذلك  3أاشسهر
قبل اŸوعد اÙدد لÓنتخابات من أاجل “ك ÚاŸواطن
من أاداء واجبه ا’نتخابي.

رئيسس دائرة تيمقاد لـ «الششعب»:

أإنهينا عملية إŸرإجعة ‘ ظروف جيّدة

’وراسس ب-ات-ن-ة ،ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي و’ي-ات ال-وط-ن ع-م-لية اŸراجعة
اسش-ت-ك-م-لت ع-اصش-م-ة ا أ
’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ح-يث أاخ-ذت ال-ع-ملية حيزا كبÒا من إاهتمام السشلطات
السش-ن-وي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا إ
’نتخابية القادمة ،والتي سشتكون لبنة أاخرى
الو’ئية ‘ إاطار التحضش ÒلÓسشتحقاقات ا إ
للصشرح الدÁقراطي با÷زائر.
تسسجيÓت جديدة خÓل اأ’سسبوع اأ’خ Òبسسبب
باتنةŸ :وششي حمزة
ب -ل -وغ السس-ن ال-ق-ان-و Êوه-و  18سس-ن-ة ك-ام-لة ،أاما
أاّكد رئيسس دائرة تيمقاد بو’ية باتنة ،السسيد بسس -بب ع -دد ح -ا’ت ال -تسس -ج-يÓ-ت ال-ن-اŒة ع-ن
زي - -ن ال - -دي - -ن ب - -وم- -رزوق ‘ تصس- -ري- -ح ÷ري- -دة –ويل اإ’قامة فقد سسجّلت الهيئة  18حالة أاما
«الشسعب» ،أاّن الهيئة الناخبة بدائرة تيمقاد تعت Èا◊ا’ت اŸسسجلة بسسبب اإ’غفال ،فقد كانت 06
من ب Úأاهم الدوائر ا’نتحابية بالو’ية كونها حا’ت أاما اŸشسطوب Úا÷دد بالنسسبة للوفيات
تضسم بلديت Úهما بلدية تيمقاد وبلدية أاو’د ا÷دد فلم تسسجل اللجنة أاي حالة ،أاما الشسطب
بسسبب تغي Òاإ’قامة فتم تسسجيل  19حالة وصسفر
فاضسل.
وأاشسار بومرزوق إا ¤أان اللجنة اإ’دارية اŸكلفة حالة بالنسسبة للشسطب بسسبب التكرار أاو فقدان
باŸراجعة العادية للقوائم ا’نتخابية ،كانت قد ا◊ق ا’نتخابي.
سسجلت مع اقÎاب موعد غلق الفÎة اÿاصسة وأاضساف بومرزوق أان عدد اŸسسجل Úا÷دد بلغ
باŸراجعة ا’نتخابية العادية التي “تد من  255 1ناخب جديد ،فيما قّدر عدد اŸشسطوبÚ
أاكتوبر إا‹ غاية  31من نفسس الشسهر  8128ناخب .ا÷ - -دد ب- -ـ  130ب-ال-نسس-ب-ة ل-ب-ل-دي-ة أاو’د ف-اضس-ل،
و‘ التفاصسيل كشسف رئيسس الدائرة أانه بالنسسبة ف -ت -ق-ري-ر ال-ل-ج-ن-ة اإ’داري-ة اŸك-ل-ف-ة ب-اŸراج-ع-ة
لبلدية أاو’د فاضسل التابعة إاداريا لدائرة تيمقاد ،ا’نتحابية بالنسسبة للمسسجل Úا÷دد إا ¤غاية
فقد سسجلت ÷نتها اإ’دارية ا’نتخابية ما عدده اأ’حد بلغ  67ناخب جديد خÓل شسهر أاكتوبر،
 7478ن -اخب ،أام -ا ب -ل -دي -ة ت -ي -م -ق -اد ف -إان ع-دد وقّ- -در ع- -دد اŸشس -ط -وب Úا÷دد  215مشسطوب
اŸسس ّ-ج-ل Úق-ب-ل اŸراج-ع-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ا◊ال-ي-ة سسواء بسسبب الوفاة أاو تغي Òاإ’قامة أاو التسسجيل
سسّ-ج-ل  8003ن -اخب ،ح -يث سسّ-ج-لت ال-ل-ج-ن-ة  07اŸكرر أاو بسسبب فقدان ا◊ق ا’نتخابي ،وهي

ا◊ا’ت اŸنصس-وصس ع-ل-ي-ه-ا
‘ القانون العضسوي اÿاصس
با’نتخابات.
وسس -ي -ت -م ت -أاك -ي-د ك-ل ه-ذه
اإ’حصس- -ائ- -ي- -ات م- -ن خÓ- -ل
ﬁضس- -ر ل- -ل- -ج- -ن- -ة اإ’داري -ة
اŸك- - -ل- - -ف- - -ة ب - -اŸراج - -ع - -ة
ا’نتخابية ،التي سستعقد آاخر اجتماعها للفÎة
ال- -ع- -ادي- -ة مسس -اء  31أاك -ت -وب-ر ل-ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ى
اŸعطيات ا÷ديدة للهيئة الناخبة ببلديات دائرة
تيمقاد.
وبخصسوصس ما تعلق بالتحضس ÒلÓسستحقاقات
اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ق-ادم-ة ،و‘ إاط-ار ت-ف-ع-ي-ل ال-عملية
ودمقرطتها ،أاشسار رئيسس الدائرة إا ¤أان مصسا◊ه
–رصس ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-ي-م-ات وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ية التي
أاكدت على ضسرورة التجاوب مع القرارات التي
–ث على ضسرورة التخفيف من الضسغط الذي
تعرفه اŸراكز أاثناء اŸواعيد ا’نتخابية ،وهذا
سس -واء ب -إانشس -اء م -راك -ز ج -دي -دة أاو ف -ت-ح م-ك-اتب
ب -اŸراك -ز ال -ت -ي ت -ت -وف -ر ع -ل-ى ق-اع-ات إاضس-اف-ي-ة
’سس -ت -ي -ع -اب اŸسس -ج-ل Úا÷دد ،وال-ه-دف دائ-م-ا
يضسيف بومرزوق هو تقريب اŸراكز ا’نتخابية

الّناششط ا÷معوي عبد الكر Ëبوخالفة:

ÓكادÁية ا÷زائرية للمواطنة
اعت Èعبد الكر Ëبوخالفة رئيسس اŸكتب الو’ئي ل أ
ب-اŸدي-ة ،ب-أاّن ع-م-ل-ي-ة ال-تسش-ج-ي-ل ‘ ال-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ت-ك-تسش-ي أاهمية كبÒة ‘ مسشار
’نتخابات ،ولذا يجب إاعطائها مكانتها الÓزمة من أاجل Œسشيد ا◊ق لكل مواطن ‘
ا إ
اŸششاركة ‘ عملية ا’نتخاب.
ال- -رق -م -ن -ة ال -ت -ي ق -د ت -ؤودي ‘ اŸسس -ت -ق -ب -ل إا¤
اŸدية :علي ملياÊ
التسسجيل التلقائي ‘ القوائم اإ’نتخابية ،إا’ أان
وأاّكد بوخالفة بأاّن الدولة قامت بعدت تسسهيÓت عملية التحسسيسس نعتقد بأانها ’ تزال ناقصسة
مع Œنيد كل اŸصسالح اŸعنية بالعملية مباشسرة بالنظرا أ’همية العملية بنسسبة للوطن ومسستقبله،
Ãا ‘ ذلك أايام العطل أ’جل تسسهيل عمليات حيث أان عملية التسسجيل تعني بالدرجة اأ’و¤
التسسجيل والشسطبÃ ،ا يجعلنا اليوم عنصسر الشسباب ،لذا كان من اŸفروضس الÎكيز
ن-ثّ-م-ن اÛه-ودات ال-ت-ي ت-ق-وم ‘ ع -م -ل -ي -ة ال -ت-حسس-يسس ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ه-ي-ئ-ات
بها وزارة الداخلية ‘ واŸؤوسسسسات اŸسستقطبة للشسباب Ãا ‘ ذلك
إاط- - -ار عصس- - -رن- - -ة الثانويات وا÷امعة واŸؤوسسسسات التابعة لوزارة
الشسبيبة والرياضسة ،وكان على السسلطات اÙلية
اإ’دارة
إادماج ا◊ركة ا÷معوية واÛتمع اŸد‘ Ê
وعملية
العملية التحسسيسسية ،كما كان ‡كنا إادراج كل
الهيئات واŸؤوسسسسات ذات اÿدمة العمومية ‘
هذه العملية من وسسائل النقل ومتعامل Úالهاتف
اÙم -ول ووسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م واسس-ت-غÓ-ل وسس-ائ-ل
التواصسل ا’جتماعي ،بإاعتبار أان هذه العملية
ذات طابع عمومي وهي حق دسستوري وواجب
وطني.
ون ّ-ب -ه ب -وخ-ال-ف-ة ال-ع-ارف ب-الشس-أان اÙل-ي ب-أان
العملية التحسسيسسية ليسس بالضسرورة واجبا يقع

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

’م Úالعام لبلدية فرندة:
ا أ

إقÎبنا أإك Ìمن إŸوإطن بوإسسطة إلّÓفتات و«إلفايسض بوك»

بفعل ‚اعة تطبيقات تطه Òالقوائم

م -ن ال -ن -اخ -ب Úأاو ت -خ -ف-ي-ف
العدد ‘ ظل مكتب Œاوز
ع- -دد اŸسس -ج -ل Úف -ي -ه 500
ناخب.
وت-ن-ف-ي-ذا ل-هذه التعليمات،
قامت مصسالح دائرة تيمقاد
بالتنسسيق مع البلديات بفتح
مركزين جديدين ببلدية تيمقاد ،وهذا ‘ كل من
مدرسسة اإ’خوة برحيح ومركز ثا ÊباŸتوسسطة
ا÷دي -دة ن -ت -ج ع -ن ه-ذا ال-ت-وزي-ع ا÷دي-د إاع-ادة
اسستخراج بطاقات جديدة للناخب Úعلي عناوين
اŸراك -ز ا÷دي -دة ،ف -ب -ب-ل-دي-ة ت-ي-م-ق-اد ب-ل-غ ع-دد
البطاقات اŸعنية بهذا التوزيع ا÷ديد 3760
بطاقة ” إاعدادها وتوزيعها على أاصسحابها ‘
وقت قياسسي ،وهذا بإانشساء فرق تكفلت بعملية
التوزيع على مسستوى اŸدن أاو اŸشساتي.
وبالنسسبة لبلدية أاو’د فاضسل ولنفسس الغرضس،
فقد ” فتح  5مكاتب جديدة  3مكاتب منها
ل -ل -نسس-اء Ãدرسس-ة صس-ال-ح ق-وج-ي-ل وم-ك-تب رج-ال
Ãركز بولفرايسس ومكتب للنسساء Ãركز لقرين،
وهذا لتسسهيل العملية ا’نتخابية على الوافدين
إا ¤هذه اŸراكز بعيدا عن ا’كتظاظ ،وتسسهيÓ
Ÿهمة اŸؤو ّ
طرين واŸراقب Úعلى حد سسواء.

عملية إلتّحسسيسض مسسؤوولية إ÷ميع
ع -ل -ى السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
فقط بل كل اأ’طراف معنية
ب - -ه- -ا Ãا ‘ ذلك اأ’ح- -زاب
السسياسسية لكونها تدخل ‘
العمل القاعدي الهادف إا¤
ت - - - -ك - - - -ريسس اŸم- - - -ارسس- - - -ة
ال -دÁق -راط -ي-ة ا◊دي-ث-ة ‘
ا÷زائر ،إا ¤جانب الطبقة
اŸث ّ-ق -ف -ة ال -ت -ي ت -ع -د ج -ه-ة
أاسس -اسس-ي-ة ت-ع-ن-ي ب-ه-ا ب-قصس-د
ال- - - -رق - - -ي ب - - -اŸم - - -ارسس - - -ة
ال -دÁق-راط-ي-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع
اŸسس - -ت- -وي- -ات وال- -ه- -ي- -ئ- -ات
وال -قضس -اء ع -ل -ى ال -ن -ق -ائصس
والسس -ل-ب-ي-ات ،داع-ي-ا ‘ ه-ذا
الصس - -دد اأ’ح - -زاب السس - -ي - -اسس - -ي- -ة إا ¤ت- -ك- -ريسس
ال -دÁق -راط-ي-ة ‘ ‡ارسس-ات-ه-ا ال-داخ-ل-ي-ة وع-ل-ى
مسستوى هياكلها مع وجوب بعث العمل النضسا‹،
وت- -ث- -م Úا÷ه- -د اŸب- -ذول واŸؤوه Ó-ت واÈÿة
’سستقطاب عنصسر الشسباب للمشساركة ‘ العمل
السس -ي -اسس -ي ،واŸسس -اه -م -ة ‘ صس -ي -اغ -ة الÈام -ج
واأ’ف- -ك- -ار وصس- -ن -ع ال -ق -رار ل -ت -ح -ق -ي -ق أاه -داف -ه
وطموحاته ‘ اŸسستقبل ،وإامكانية تقد Ëمن
Áثلهم ‘ ﬂتلف الهيئات واÛالسس اŸنتخبة،

الثÓثاء  30أاكتوبر  2018م الموافق لـ  20صسفر  1440هـ العدد 17783

تعت Èبلدية فرندة با÷هة ا÷نوبية الغربية لو’ية تيارت من ب Úأاك Èالبلديات كثافة سشكانية ،وتأاتي ‘ اŸرتبة الثالثة من ب 42 Úبلدية بعد
عاصشمة الو’ية تيارت والسشوقر ،تليها بلدية قصشر الششÓلة.
تيارت :ع ــ عمارة
ببلدية فرندة بسسبب ازدواجية التسسجيل  69ناخب أاي
مسسجل Úداخل الو’ية وخارجها ،بينما ” شسطب 418
شس -خصس ج -راء ت -غ-ي Òسس-ك-ن-ات-ه-م ،وب-ذلك أاصس-ب-ح ع-دد
بلدية فرندة التي تتواجد ب Úسسهول ومرتفعات عالية
اŸسسجل Úعلى القائم ا’نتخابية ببلدية فرندة التي
ومناخ بارد شستاء يسسكنها قرابة  80الف نسسمة ،وتفتقر
تضس- -م ع- -دة دواوي- -ر وق- -رى صس- -غÒة كسس- -ي- -دي ع- -م- -ر
ا ¤ب- -عضس اŸراف- -ق اŸه- -م- -ة ك- -ال- -ف -ن -ادق واÓŸعب
وت -اوغ -زوت واŸع -اي-زي-ة 34866 ،ن -اخب ق -ب-ي-ل غ-ل-ق
ا÷واري -ة ال -ك -ثÒة ،وم-راك-ز ت-رف-ي-ه ل-لشس-ب-اب وم-راف-ق
التسسجيÓت بيوم.Ú
جوارية مثل غÒها من اŸدن الكبÒة.
عودة ا ¤الصسيغة ا÷ديدة التي جاءت بها البطاقية
وجهتنا هذه اّŸرة ‘ إاطار الوقوف على مدى
ا÷ديدة فيما يخصس شسطب الوفاة الوزاري كما يطلق
جاهزية البلدية فيما يخصس عملية اŸراجعة العادية
عليها حسسب خديجة مÈوك ،والتي –صسي الوفيات
للقوائم ا’نتخابية ،وبالضسبط التسسجيل ع Èالقوائم
خارج و’ية التسسجيل فإانها سساهمت بقوة ‘ تطهÒ
وطريقتها ومدى إاقبال الشسباب عليها وكيف تصسرف
القوائم ،وأاصسبحت القوائم ا’نتخابية ﬁينة بنسسبة
اŸشسّرفون على العملية بالنسسبة Ÿزدوجي التسسجيل
 100باŸائة ومعتمدة كما نصست عليها تعليمات وزارة
واŸتنقل Úوالوفيات.
ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة م-ن خÓ-ل ال-ق-وانÚ
ج-م-ي-ع ه-ذه اأ’سس-ئ-ل-ة ط-رح-ن-اه-ا ع-ل-ى ال-كاتب العام
ا÷ديد للبلدية السسيد بن عودة ابراهيم ،والذي له القانونية للتسسجيل حيث ” تسسجيل  78طالبا إاثر هذه اŸسسنونة ،وقد سساهمت هذه البطاقية ‘ شسطب 2500
دراية بكل ما يجري داخل أاروقة البلدية كونه عمل ‘ العملية التحسسيسسية التي قامت بها اŸكلفة Ãكتب مسسجل متوفى خÓل العام اŸنصسرم .وحسسب الكاتب
مصسالح متعددة و’ سسيما ‘ التسسي ÒواŸالية وغÒها .ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ع Èصس- -ف- -ح- -ة شس- -ب- -ان- -ي- -ة ل -ل -ت -واصس -ل ال -ع -ام السس -ي -د ب -ن ع -ودة اب -راه-ي-م ف-إان أاع-وان ا’دارة
وك -ان سس -ؤوال -ن-ا ل-لسس-ي-د ب-ن ع-ودة ال-ذي ك-ان م-رف-وق-ا ا’جتماعي وحتى ع Èصسفحتها اÿاصسة ،حيث ” واŸوظ -ف Úوج -م -ي -ع اŸسس -خ -ري-ن ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ›ّن-دون
باŸكلفة Ãكتب ا’نتخابات مÈوك خديجة ،هو كيف تسسجيل  734مسسجل جديد منهم  425ذكور و 09اناث وي-ع-م-ل-ون ب-ك-ل ت-ف-ان ’ن-ه-اء ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ وق-ت-ه-ا وبكل
تتم عملية التسسجيل فجاء رده أان الهيئة الناخبة كان حسسب الكاتب العام للبلدية ،الذي أاضساف أان عدد ج -دارة أ’ن -ه -م اك -ف -اء ول -ه -م خÈة ‘ ع -م -ل -ي -ة تسس-يÒ
ي- -قّ- -در ع -دده -ا بـ  34787ق -ب -ي-ل الشس-روع ‘ ع-م-ل-ي-ة ا’شسخاصس الذين ”ّ شسطبهم بلغ  657مسسجل منهم  91ا’نتخابات ،و’ سسيما ‘ التنظيم واŸراجعة العادية
Óشسخاصس الذين توفوا وا’سستثنائية ودليل مفعول العملية التحسسيسسية هو أانه
التسسجيل التي انطلقت بتاريخ  1أاكتوبر وتنتهي غدا ،منة فئة الشسطب الوزاري وهو ل أ
وبعد عملية –سسيسسية واسسعة عن طريق تعليق ’فتات خارج تراب البلدية و” إارسساله ع Èالبطاقية ا÷ديدة ” تسسجيل  201مسسجل ‘ اليوم ا’ول من فتح العملية،
–ث على التسسجيل ع Èالشسوارع واŸقاهي وا’ماكن لÓنتخابات ،وهو عمل سساهم كثÒا ‘ تطه Òالقوائم أاي بتاريخ الفا— من اكتوبر ،ونشس Òان ما نشسرناه كنا
ال -ع -م -وم -ي -ة .وأاضس -افت مÈوك خ -دي -ج -ة أان ع -م -ل -ي-ة منذ اعتماده سسنة  ،2016أاما الوفيات داخل تراب سسجلناه بتاريخ  28من شسهر اكتوبر اي ثÓثة أايام قبيل
اغÓ-ق ال-ع-م-ل-ي-ة ّ‡ا سس-ي-غّ-ي-ر الّ-رق-م وال-ع-دد ا◊قيقي
التسسجيÓت اسستهدفت باÿصسوصس الثانويات لكونها البلدية فقد بلغ عددهم  79متوفيا.
فيما وصسل عدد اŸشسطوب Úمن قوائم ا’نتخابات للمسسجل Úولعدد الناخب Úككل.
تضسم الطÓب الذين بلغوا  18من العمر ،وهي السسن

جل ÚتÎاوح أاعمارهم
التسسجيل ،قال مزيود إاّن أاغلبية اŸسس ّ
ما ب 30 Úو 50سسنة.
ويرى رئيسس بلدية ا◊راشس أان ا◊مÓت التحسسيسسية تلعب
دورا مهما ‘ توعية اŸواطن Úبضسرورة تسسجيل أانفسسهم ‘
ال -ق -وائ -م ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ،م-وّضس-ح-ا ب-أاّن مصس-ل-ح-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات
وبالرغم من ضسعف ا◊مÓت ا’شسهارية لهذه الدورة إاّ’ أاّنها
عرفت توافدا كبÒا من قبل اŸواطن Úبغية تسسجيل أانفسسهم
‘ القوائم ا’نتخابية.

اŸكّلف با’دارة ا’لكÎونية با÷زائر الوسشطى:

العاصشمة :آاسشيا مني

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات
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م- -ن م -ن -ط -ل -ق أان السس -ب -ي -ل
ال -وح -ي -د ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى
السس -ل -م واأ’م-ن وا’سس-ت-ق-رار
ه - - -و ت- - -ك- - -ريسس ال- - -ع- - -م- - -ل
ال - -دÁق - -راط - -ي وال- -نضس- -ال
السس- - -ي- - -اسس- - -ي السس- - -ل- - -م - -ي،
واÙافظة على مؤوسسسسات
الدولة الدسستورية من أاجل
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ا÷م -ه-وري-ة
موحدة وسسيادة القرار لدولة
ا÷زائ - - -ري- - -ة ‘ اÙاف- - -ل
ال -دول -ي -ة وت-ك-ريسس ال-ع-دال-ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وب-ل-وغ ال-تنمية
اÙلية.
هذا وفيما اقتصسرت عملية
ال- -ت- -حسس- -يسس ب- -اŸراج- -ع -ة السس -ن -وي -ة ل -ل -ق -وائ -م
اإ’ن - -ت - -خ - -اب- -ي- -ة ع- -ل- -ى حسس- -اب ب- -عضس اŸواق- -ع
اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ع-دد ق-ل-ي-ل م-ن ب-ل-دي-ات ودوائ-ر
الو’ية ،أاحصست مصسالح اإ’نتخابات بهذه الو’ية
وإا ¤غاية يوم  24من هذا الشسهر تسسجيل 8000
مسسجل جديد ‘ القوائم اإ’نتخابية  ،فيما بلغ
عدد اŸشسطوب Úنحو  8000مشسطب  ‘ ،وقت
كانت فيه الهيئة الناخبة ‘ اإ’سستحقاق الفارط
زهاء  912 565ناخب.

إإنخفاضض ﬁسسوسض ◊ا’ت
إلشّسطب بحجوط

كششف رئيسس مكتب ا’نتخابات ببلدية حجوط بو’ية تيبازة
◊سش- -ن شش -وق -ي ع -ن تسش -ج -ي -ل ان -خ -ف -اضس ﬁسش -وسس ‘ ح -ا’ت
الشش-طب خÓ-ل اŸراج-ع-ة السش-ن-وي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة لهذا
الشش-ه-ر م-ق-ارن-ة م-ع اŸراج-ع-ات السش-اب-ق-ة ،وأارج-ع ﬁدث-ن-ا ه-ذا
’م-ر ا‚ ¤اع-ة ت-ط-ب-ي-ق-ات ت-ط-ه Òال-ق-وائ-م اŸع-ت-م-دة خÓل
ا أ
فÎات مضشت.
تيبازة :عÓء ملزي
و‘ ذات السس -ي -اق ،أاشس -ار رئ -يسس م -ك -تب ا’ن -ت-خ-اب-ات ا ¤تسس-ج-ي-ل 610
مشس-ط-وب أ’سس-ب-اب ﬂت-ل-ف-ة خÓ-ل اŸراج-ع-ة السس-ن-وي-ة ل-ل-ع-ام اŸنصسرم
مقابل  351حالة فقط قبل أاسسبوع من انهاء اŸراجعة لهذه السسنة ،بحيث
يسستحيل بلوغ نفسس الرقم اŸسسجل العام اŸاضسي ‘ حال اسستمرار نفسس
وتÒة العمل اŸسسجلة خÓل اأ’سسابيع الثÓثة اŸنقضسية ،وأاشسار ﬁدثنا
أايضسا ا ¤كون حا’ت التكرار ‘ التسسجيل كانت تعت Èاأ’ك Ìانتشسارا
خÓل السسنوات اŸنصسرمة ،وسسمحت التطبيقة اŸتعلقة بتطه Òالقوائم
من هذا ا÷انب من ا“ام عمليات التطه Òبشسكل ’فت خÓل العام
اŸنصسرم ،إا’ أانّ ذلك ’ يعني إاطÓقا تكرار نفسس الظاهرة خÓل العام
ا÷اري ،و’ يعني اندثارها أاصس Óبحيث ’ تزال حا’ت التسسجيل
جل
اŸزدوج قائمة إا’ أاّن وتÒتها انخفضست بشسكل ﬁسسوسس ،و ⁄تسس ّ
ببلدية حجوط هذه السسنة خÓل الفÎة الفاصسلة ب Úالفا— من أاكتوبر
والرابع والعشسرين منه سسوى  7حا’ت فقط ،ما يؤوّكد على كونها حا’ت
ﬁدودة وشساذة ،و’ Áكنها بأان تؤوّثر على اŸشسهد ا’نتخابي ،ومن بÚ
 351حالة شسطب لهذه السسنة كشسف مصسدرنا عن تعلق  133حالة بالوفاة
و 211حالة بتغي Òا’قامة.
أاما عن حا’ت التسسجيل ا÷ديدة فقد كشسف مصسدرنا عن إاحصساء 410
حالة من بينها  158حالة  ⁄يسسبق لها التسسجيل من قبل ،وتندرج ضسمن
قائمة اŸنسسي Úأاو الذين  ⁄يسسجّلوا ‘ الوقت اŸناسسب ،ومعظمهم من
ا÷امعي ÚومÎبصسي التكوين اŸهني بحيث علمنا من القائم Úعلى
مكتب ا’نتخابات على أاّن هؤو’ء كانوا منشسغل Úبدراسستهم ح Úبلغوا
السسن القانونية اÙددة بـ  18سسنة ،و ⁄تتح لهم ظروفهم مباشسرة عملية
التسسجيل بالقوائم ا’نتخابية ،إا’ أاّنهم اسستدركوا اأ’مر مع ذلك والتحقوا
Ãك -تب ا’ن -ت -خ -اب -ات Ÿم -ارسس -ة ح-ق-ه-م ‘ اŸواط-ن-ة ،ف-ي-م-ا ب-ل-غ ع-دد
اŸسسجل Úا÷دد وفقا للسسن القانونية  18حالة.
وقد لوحظ حسسب مصسدرنا دائما ارتفاع وتÒة التسسجيل خÓل يوم
السسبت وأامسسية يوم الثÓثاء ح Úيركن الطلبة واÎŸبصسون للراحة ،كما
” تسسجيل  222حالة تسسجيل جديدة لها عÓقة بتغي Òا’قامة ليبلغ
ّ
بذلك تعداد القائمة ا’نتخابية البلدية ا 33860 ¤ناخب بد’ من
 33622ناخبا سسابقا من بينهم  16622من الرجال و 17238ناخبة من فئة
النسساء على أان تكتمل القائمة مع نهاية الشسهر ا÷اري.
وبالنظر إا ¤ارتفاع تعداد القائمة ا’نتخابية ،فقد ÷أات ا÷هة اŸعنية
ا ¤اضسافة مكتب انتخابي على مسستوى البلدية للحفاظ على عدد
معقول من الناخب ÚباŸكتب الواحد ،بحيث أاحصست البلدية  89مكتبا
موزعا على  14مركز انتخاب من بينها  43مكتبا خاصسا بالرجال و46
مكتبا خاصسا بالنسساء ،مع ا’شسارة ا ¤كون  8مراكز تنتشسر باŸناطق
ا◊ضس -ري -ة ،ف-ي-م-ا ّ” ت-وزي-ع  6م-راك-ز ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸن-اط-ق ال-ريفية
اŸنتمية إ’قليم البلدية.

عمل منظّم وﬁكم ببلدية “Ôاسشت

 ٥٤٢٩مسسّجل جديد وإلبقية تأاتي

ت- -وج- -د ع- -م- -ل -ي -ة اŸراج -ع -ة الّسش -ن -وي -ة
’خÒة ‘
’نتخابية سشاعاتها ا أ
للقوائم ا إ
ظ -روف ﬁك -م-ة وم-ن-ظ-م-ة ع Èب-ل-دي-ة
“Ôاسشت ع -اصش -م -ة ال -و’ي-ة “ن-غسشت،
وسشط إاقبال جيد للمواطن ÚالراغبÚ
‘ تسش -ج -ي -ل أان -فسش -ه -م أاو الشش -طب م-ن-ه-ا،
خ -اصش-ة ال-ب-ال-غ Úلسش-ن الـ  18لتمكينهم
م-ن تسش-ج-ي-ل أان-فسش-ه-م بصش-ورة ط-ب-ي-ع-ية
’مكانيات
وسشلسشلة ،عقب تسشخ Òكل ا إ
الÓزمة من أاجل “ك Úكل الششباب من
’ن- -ت- -خ- -اب -ي خ Ó-ل
ت- -أادي- -ة واج- -ب- -ه- -م ا إ
’سشتحقاقات القادمة.
ا إ
“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

‘ هذا الصسدد ،أاكد كنود سسيدي رئيسس
مصس---ل---ح--ة ال--ت--ن--ظ--ي--م والشس--ؤوون ال--ع--ام--ة
باÛلسس الشسعبي البلدي “Ôاسست ،أان
ع--م--ل--ي--ة اŸراج--ع--ة السس--ن--وي--ة ل--ل--ق--وائ--م
’نتخابية Œري بصسفة عادية ،وعرفت
اإ
إاق--ب--ا’ ك--بÒا م-ن ط-رف اŸواط-ن Úك-ك-ل
سس--ن--ة ‘ ن--فسس ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ’ ،سس-ي-م-ا
’ول
اŸواط--ن Úال--راغ--ب ‘ Úال--تسس-ج-ي-ل أ
م-----رة ،وك-----ذا اŸواط-----ن Úال----راغ----ب‘ Ú
الشسطب.
جلت
وكشسف كنود سسيدي أاّن مصسا◊ه سس ّ
’سسبوع
منذ بداية العملية وإا ¤غاية نهاية ا أ
اŸنصس -رم ،تسس -ج -ي-ل  5429مسس-ج-ل ج-ديد
بقوائم الهيئة الناخبة ببلدية “Ôاسست‘ ،
ح ” Úتسس- -ج- -ي -ل  3255شس- -طب ‘ ن -فسس
الفÎة ،حيث شسملت عملية الشسطب تطهÒ
’سسماء،
القوائم بالنسسبة للوفيات وتكرار ا أ

” شسطب اŸواطن Úالذين غّيروا
‘ حّ Ú
مكان إاقامتهم‡ ،ا رفع عدد الهيئة الناخبة
ب-ب-ل-دي-ة ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ل-تصس-ل إا69003 ¤
ن- -اخب ب- -ع- -د أان ك -انت خ Ó-ل آاخ -ر م -وع -د
إانتخابي ‘ السسنة اŸنصسرمة  66829ناخب.
وعن ا÷ديد الذي من اŸمكن أان يسساهم
’نتخابية مسستقب،Ó
‘ تسسهيل العمليات ا إ
أاضس-اف رئ-يسس مصس-ل-ح-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشسؤوون
’ن-ت-خ-اب
ال -ع -ام -ة ،أاّن -ه ّ” ت -ع -زي-ز م-راك-ز ا إ
اŸتواجدة ببلدية “Ôاسست ،بـ  05مراكز
جديدة موزعة على ﬂتلف أاحياء عاصسمة
’هقار‡ ،ا سسيمّكن اŸواطن من تأادية
اأ
’نتخابي ‘ أاريحية ،بعد ا◊د من
واجبه ا إ
’ك -ت -ظ -اظ ‘ ب-عضس اŸراك-ز ال-ت-ي تشس-ه-د
اإ
تسسجيل العديد من الناخب ،Úإاضسافة إا¤
’قÎاع من بعضس اŸواطنÚ
تقريب مراكز ا إ
ال -ذي -ن ك -انت أاح -ي-اؤوه-م ت-خ-ل-وا م-ن م-راك-ز
ان - -ت - -خ- -اب ع- -ل- -ى غ- -رار ح- -ي «سس- -رسس- -وف
ماتنتÓت» .
و‘ نفسس السسياق ،أاضساف كنود سسيدي أان
اŸواطن Úمدعوين على طول أايام السسنة
إا ¤التقرب من مصسلحة التنظيم والشسؤوون
ال -ع -ام -ة ،م -ن أاج -ل ت -غ -ي Òم-رك-ز أاو م-ك-تب
اقÎاعهم Ãا يتماشسى معهم ،خاصسة وأان
اŸراك - - -ز اŸسس - - -ت - - -ح- - -دث- - -ة ا÷دي- - -دة ”
’ك-ت-ظاظ التي
اسس-ت-ح-داث-ه-ا ل-رف-ع م-ع-ان-اة ا إ
“يز بعضس اŸراكز التي تعرف عددا كبÒا
من اŸسسجل.Ú
ه -ذا ووصس -ف رئ -يسس مصس -ل -ح -ة ال -ت -ن -ظ -ي-م
’قبال
والشسؤوون العامة ببلدية “Ôاسست ،ا إ
’قبال
با÷يد ككل سسنة ،متمنيا اŸزيد من ا إ
’نتهاء من اŸراجعة السسنوية
سساعات قبل ا إ
للسسنة ا÷ارية.

ثقافة

الثÓثاء  ٣٠أاكتوبر  2٠١٨م
الموافق لـ  2٠صصفر  ١44٠هـ

دي ـ ـوان «همسش ـ ـات» للمبدع
الشش ـ ـاب عوم ـ ـار رشش ـ ـدي
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‘ مشســـاركة ثانيـــة للشساعــــر بـ «سسيــــ»201٨Ó

يقدم الشساعر الشساب عومار رشسدي ‘ مشساركته الثانية بالصسالون الدو‹ للكتاب ديوانا جديدا –ت عنوان «همسسات» وهو
ديوان شسعري يتناول من خÓله ﬂتلف القضسايا الجتماعية ‘ قالب غز‹ يجعل من أاسسلوبه متفردا ويحتوي على  50قصسيدة
لديب
لخÒة وقد جسسد ا أ
لسسرار واŸعارف و–فزه على التعمق والبحث ‘ ثنايا تلك ا أ
وكل قصسيدة تعطي للقارئ العديد من ا أ
لنها تعت Èعام Óمهما ‘ هذا العمل كما وضسعت كواجهة Œعل القارئ يتذوق
والشساعر عومار رشسدي ‘ هذا الديوان اŸرأاة أ
لنثوية داخل العمل ما يجعل منه يتخذ لونا خاصسا.
اللمسسة ا أ

ورقلة :إÁان كا‘

يمثل ديوان «همسصات» الديوان الثاني الصصادر
للشصاعر بعد ديوان «حنين الأشصواق الذي شصارك
ب -ه ف -ي ال -ط-ب-ع-ة  22ل-لصص-ال-ون ال-دول-ي ل-لكتاب،
وي-ع-ت-ق-د ع-وم-ار رشص-دي اأن ال-رسص-ال-ة ال-ت-ي ي-ريد
اإيصصالها من خÓل اأعماله تتلخصس في ضصرورة
التحدي من اأجل الوصصول اإلى الهدف مهما يكن،
لأنه من المهم اأن ترى العالم من زاوية اأخرى
واأن ل تبقى في النحيازية ومتقوقع الأفكار –
كما يقول– ،مشصيرا اإلى اأن العديد من الأسصاتذة
والقراء ينسصبونه اإلى المدرسصة الرومانسصية لأن
معظم كتاباته تجسصد المراأة بتفكيرها ،بشصكلها
وباأنوثتها ،بكل ما فيها ،اإل اأنه مع ذلك يرى اأنه
ي- -جسص -د ن -فسص -ه لأن ل -ك -ل ك -اتب واأديب وشص -اع -ر
شص-خصص-ي-ت-ه ف-ي ال-ك-ت-اب-ة وت-ف-ك-ي-ره وروؤي-ته للعالم
وروؤيته للمراأة «فنزار يختلف عن اأمروؤ القيسس
ورشصدي يختلف عنهم وكل لديه كتابات تميزه
وتصصنفه في السصاحة».
بالنسصبة لمحدثنا مناح متعددة اأضصحى ياأخذها
الشص -ع -ر ف -ي ال -وقت ال-ح-ال-ي ،وع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
اك -تسص -اح ال -رواي -ة ل -لسص -اح -ة اإل اأن الشص-ع-ر م-زال
ي - -ح - -ظ - -ى ب- -اإق- -ب- -ال م- -ن
ال- -ج -م -ه -ور ،م -ع -ت -ب -را اأن
ال -مشص -ك -ل ال -ذي ي -ع -ان -ي -ه
الشصعر كفن هو التهميشس،
اإذ اأن اللتفاتة اإليه ظلت
م-ن-اسص-ب-ات-ي-ة وت-قتصصر على
الأعياد الرسصمية والوطنية
ك -م -ا اأن ع-دم ات-ح-اد ب-ق-ي-ة
ال - -ف- -ن- -ون م- -ع ه- -ذا ال- -ف- -ن
سصيجعل منه قيد التهميشس
رغ -م اأه -م -ي -ت-ه ف-ي اأوسص-اط
ال -ق-راء ،ح-يث ي-ل-ق-ى اإق-ب-ال
جيدا من خÓل ما يقدمه
ال - -ي - -وم م- -ب- -دع- -ون شص- -ب- -اب
ي -ح -اول -ون ج-اه-دي-ن ل-ك-ي ل
ي -ف -ق -د ه -ذا ال -ف -ن ج-م-ه-وره
وم -ح -ب -ي -ه ،م-وؤك-دا اأن ه-ن-اك
طرقا كثيرة لسصترجاع مكانة
هذا الفن من خÓل اإعطائه
ل- -مسص- -ة خ- -اصص- -ة ت -ج -ع -ل م -ن
ال-ق-ارئ ي-ن-ج-ذب ن-ح-وه وي-هتم
به.
ووضصح الشصاعر عومار رشصدي اأنه يعمل شصخصصيا
على التجديد دائما من خÓل الكتابة باإحسصاسس
يجعل القارئ يشصعر باأنه جزء مما هو مكتوب
واأنه يعيشس القصصيدة وكاأنه هو من كتبها ويعرف
خباياها ومطلع على اأسصرارها من خÓل محاولة

الدكتور-هاشسمي بريقل لـ « الشسعب»:

فكر مالك بن نبي Œديدي و معاصشر واسشتششرا‘
كشس -ف ال -دك -ت-ور ه-اشس-م-ي
بريقل ‘ تصسريح لـ « الشسعب
« أان اŸفكر ا÷زائري مالك
ب- -ن ن- -ب- -ي أاسسسض رؤوي -ت -ه م -ن
خ Ó-ل م -ف -ه -وم -ه ل-ل-حضس-ارة
لنسس-ان ف-ي-ه-ا
وأاه-م-ي-ة دور ا إ
لسس-م-ى
ب -اع -ت -ب -اره ه-دف-ه-ا ا أ
ووسس-ي-ل-ت-ه-ا وغ-اي-ت-ه-ا اŸثلى «
ورغ - -م أان م- -الك ب- -ن ن- -ب- -ي،
ي- - -ق- - -ول «ع- - -اشض ‘ ال - -فÎة
اŸمتدة ب 1905 Úو 1973إال
ان- -ه ت- -ن- -ب- -أا ل- -ب- -ن -اء حضس -ارة
إانسس -ان -ي -ة ت -ق -لب اŸوازي -ن و
تخÎق القارات «.

تيارت :ع.عمارة

الكتابة
ب-ق-الب ي-ج-ع-ل ال-ق-ارئ ي-رت-اح وي-ف-ه-م م-ع-نى تلك
الكلمات ومعانيها بعيدا عن التعقيد.
وعن تركيز اهتمامه على المراأة في قصصائده
فيرى محدثنا اأنه اختار المراأة لأنها رمز تمثل
في العديد من المواضصيع ولكل شصاعر نظرته

ل -ل -م -راأة ،ال -ت -ي ه -ي رم -ز ق -د ي-ك-ون ف-ي ب-عضس
الأحيان بسصيطا لدرجة التعقيد وهذا ما يجعل
من المراأة اأمرا اأسصطوريا ،مضصيفا اأنه وبغضس
النظر عما يراه الكتاب اأو المجتمع عن المراأة
فاإنه يرى اأنها سصر كوني لزال يجتاح العالم
وبعيدا عن كون المراأة قد تكون رمزا للوطنية
والأم-وم-ة وال-حب ف-ه-ي ت-ع-ت-ب-ر رم-زا ل-ل-ت-ح-رر
واإبراز اأشصياء قد يجهلها العديد من الكتاب
والقراء ،وعلى رغم تعدد هذه القراءات اإل
اأنها لم تكفي لتعطينا جملة المعلومات التي
ن-ح-ت-اج-ه-ا ل-ن-ك-ون شص-خصص-ي-ة ال-م-راأة ال-م-ثالية
والأسصطورية في نظر الرجل اأو حتى المراأة
نفسصها.
واخ -ت -ت -م الشص -اع -ر ع -وم -ار رشص -دي ح -دي -ث-ه
ب -رسص-ال-ة ووج-ه-ه-ا اإل-ى ال-ق-راء ذك-ر ف-ي-ه-ا اأن
الكتاب اأفضصل شصيء قد يخرجهم من واقعهم
لتجريب عوالم اأخرى ،متمنيا اأن تكون ثقافة
الكتاب طاغية في كل الربوع من اأجل الرتقاء
ب -ال-ف-ك-ر ل-ل-ت-اأسص-يسس ل-ق-اع-دة ف-ك-ري-ة م-ج-ت-م-ع-ي-ة
ومشص -ت -رك -ة ،م -وؤك-دا اأن ه-ن-اك مشص-اري-ع لأع-م-ال
ج-دي-دة وم-غ-اي-رة سص-ي-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ق-دي-م-ه-ا ل-ك-ل
القراء في قادم الأيام .

لندلسسية منبع ا÷مال والسسÓم
«اŸوسسيقى ا أ

ششع ـ ـ ـار الطبع ـ ـ ـة التاسشع ـ ـ ـة لتظاه ـ ـ ـرة «أاندلسشي ـ ـ ـات القليع ـ ـ ـة»

دار ال- -ث- -ق- -اف -ة ال -دك -ت -ور اح -م -د ع -روة
ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ،ع-ل-ى م-وع-د ب-داي-ة م-ن ي-وم
اÿميسض مع فعاليات الطبعة التاسسعة
من تظاهرة «أاندلسسيات القليعة» التي
ت- -ن- -ظ- -م- -ه -ا ج -م -ع -ي -ة دار ال -غ -رن -اط -ي -ة
لن-دلسس-ي-ة و ه-ي ال-ط-ب-عة
ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى ا أ
لسسبق ÚŸ
التي سستشسهد تكر Ëالوزير ا أ
بشسيشسي.

العدد
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قالت مصصادرنا من جمعية دار الغرناطية بأانّ
التظاهرة سصتشصهد مشصاركة عّدة جمعيات و
فنانين مختصصين في الموسصيقى األندلسصية من
الجزائر و المغرب و تونسس على مدار ثÓث
ليال متتالية بداية من سصهر هذا الخميسس و
ذلك تحت شصعار «الموسصيقى األندلسصية منبع
الجمال و السصÓم» ،و من المرتقب بان تشصهد
سصهرة اليوم الثاني تكريم الوزير األسصبق لمين

بشصيشصي الذي خدم الثقافة و اإلعÓم على
م -دار ع ّ-دة ع -ق -ود خ -لت م -ن ال -زم-ن ،ب-ح-يث
اختارت الجهة المنظمة موعد عطلة نهاية
األسص -ب -وع إلق -ام -ة ال -ت -ظ -اه -رة ل-ت-م-ك-ي-ن أاك-ب-ر
شصريحة من الجمهور من متابعة الحدث عن
قرب.
و فيما يتعلق بالجمعيات المدعوة لتنشصيط
التظاهرة فقد أاشصارت مصصادرنا الى برمجة
ك -ل م -ن ج -م -ع -ي -ة ب -ي -ب -ان األن -دلسس م -ن ب -رج
بوعريريج و جمعية دار الغرناطية من القليعة
و جمعية شصباب المنسصتير من تونسس اضصافة
الى جمعيتي الموصصيلية و النوبة األندلسصية من
ال -م -غ -رب ،ك -م -ا سص -ي -نشص -ط ع ّ-دة ف-ق-رات م-ن
التظاهرة فنانون مشصهود لهم بالتخصصصس و
اتقان الفن األندلسصي على غرار المطربات
حسصنة هني و ليلى بورصصالي و منال غربي و
الفنان محمد شصريف سصعودي من الجزائر و
كذا محمود فريح و لمياء الورغي من تونسس و
براهيم الشصريف الوزاني و حكيم الخيزراني
من المغرب  ،على أان تختتم التظاهرة في
سص-ه-رت-ه-ا ال-ث-ال-ث-ة ب-دن-دن-ات ال-ج-وق ال-مغاربي
ال -مشص -ك -ل م -ن ج-م-ع-ي-ات دار ال-غ-رن-اط-ي-ة م-ن
ال-ج-زائ-ر و ال-ن-وب-ة األن-دلسص-ي-ة م-ن ال-م-غ-رب و
شصباب المنسصتير من تونسس.

تيبازة :عÓء ملزي

أاضصاف هاشصمي بريقل ،أاثناء
م - -داخ - -ل - -ت - -ه خÓ- -ل ال- -ي- -وم
الدراسصي حول فكر مالك بن
نبي الذي نظمه قسصم العلوم
اإلنسص- -ان- -ي- -ة ب -ج -ام -ع -ة اب -ن
خلدون ،بتيارت «أان المفكر
م- -الك ب- -ن ن -ب -ي ح -اول ن -ق -ل
أاف- -ك -اره م -ن ال -ن -ظ -ري -ة إال -ى
التدبير و التطبيق».وقد كان
أايضصا من بين ابرز أاعÓم
الفكر اإلسصÓمي العربي في
زم -ان -ه ول ت-زال مسص-اه-م-ات-ه
تدرسس في اكبر الجامعات و
المنابر العالمية لكونه جعل
قضص- - -اي- - -اه ع- - -ل- - -ى سص- - -ن- - -ام
اه-ت-م-ام-ات-ه ،إاذ سص-ابق الزمن
ف- -ي ط -رح م -عضص Ó-ت -ه و ف -ي
ت -ب -ي -ان م -واط -ن ال -وه -ن ف -ي
جسص - -ده ع - -ب - -ر مشص - -ك Ó- -ت - -ه
ال-حضص-اري-ة ال-رئ-يسص-ية ،ليمنح
بذلك بعدا مميزا ..معتمدا
على معطيات منهجية مّكنته
من تفسصير ما آال إاليه العالم
اإلسصÓمي آانذاك».

مالك بن نبي يقول الدكتور
هاشصمي «أاعطى جانبا حيويا
من دراسصاته لما كان يحدث
آان -ذاك أاو ب -م -ا ك -ان ُي -سص -م -ى
ب -ال -م-ج-ت-م-ع-ات ال-رأاسص-م-ال-ي-ة
والشصتراكية مبيّنا ما توصصل
إاليه الفكر الغربي باتجاهيه:
ال- -رأاسص- -م- -ال- -ي وال- -م -اركسص -ي
وم -ق -ت -رح -ا تصص -وره ال-خ-اصس
ل -ه -م -ا ،م -ن خ Ó-ل م -ق-ارب-ت-ه
بتطرقه إالى مواضصيع جديدة،
بعمق التحليل والتركيب».
ويعتبر العÓمة مالك بن
نبي من المفكرين المسصلمين
القÓئل الذين سصلطوا الضصوء
ع -ل -ى مسص -ائ -ل مصص-ي-ري-ة ف-ي
ال-ع-ال-م اإلسصÓ-م-ي ،كمسصأالتي
ال- -حضص- -ارة وال- -ث- -ق- -اف- -ة ف- -ي
كتاباتهم .ورغم حيازته على
شصهادة مهندسس في الكهرباء،
إال أان ذلك ل- -م ي- -م- -ن- -ع -ه م -ن
اه- -ت- -م- -ام -ه ال -م -نصصب ع -ل -ى
ال - -قضص - -اي- -ا الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
وال -ق-وم-ي-ة اإلسصÓ-م-ي-ة،ح-يث

أامضصى أاكثر من ثÓثين عاماً
متأام ً
 Óيحلّل ويضصع شصروط
النهضصة للمجتمع اإلسصÓمي،
ول ت - -زال أاف - -ك - -اره ت - -ن - -بضس
بالحيوية والفعالية ،تتداولها
أاجيال ما بعد السصتقÓل في
ال - -ج - -زائ - -ر وف - -ي ال - -ع - -ال - -م
اإلسصÓمي برمته ،كما يمكن
اع -ت -ب -ار اإلط -ار ال-ع-ام ل-ف-ك-ر
م- - -الك ب- - -ن ن- - -ب - -ي مسص - -أال - -ة
الحضصارة ،فقد عنون جميع
مؤولفاته تحت شصعار كبير هو
«مشصكÓت الحضصارة.
وعن سصؤوال حول أاهمية اليوم
ال - -دراسص - -ي ق - -ال ال - -دك- -ت- -ور
هاشصمي انه نظم تخليدا
ل -ذك -رى  45ل-رح-ي-ل ال-مفكر
مالك بن نبي  ،وكذا من أاجل
ال -ت -دق -ي -ق وال-ت-م-ح-يصس ف-ي
ف -ك -ره ب -ن -ظ -رة اسص -تشص-راف-ي-ة
لÓ-سص-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا ف-ي الواقع
الجزائري ،وذلك من خÓل
ج -م -ل -ة م -ن ال -م -ح -اور ال -ت-ي
تضصمنها اللقاء».

«ا÷زائر ‘ عيون السسينما »

لول ـ ـ ـى
لي ـ ـ ـام الوطني ـ ـ ـة ا أ
ششع ـ ـ ـار ا أ
للفيل ـ ـ ـم القصش ـ ـ ـ Òبتيسشمسشيل ـ ـ ـت
لي-ام ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ي-ل-م القصس Òابتداء من يوم غد
لو ¤م-ن ا أ
سس-ت-ق-ام ال-ط-ب-ع-ة ا أ
لرب-ع-اء ب-ت-يسس-مسس-ي-لت –ت شس-ع-ار «ا÷زائ-ر ‘ ع-ي-ون السس-ي-ن-م-ا» .وسس-ت-ع-رف هذه
ا أ
التظاهرة اŸنظمة Ãبادرة من دار الثقافة «مولود قاسسم نايت بلقاسسم» لتسسمسسيلت
ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع ا÷م-ع-ي-ة ال-ولئ-ي-ة «ث-ق-اف-ة وف-ن-ون» Ãن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ذك-رى 64
لن-دلع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة عرضض  20ف-ي-ل-م-ا روائ-يا قصسÒا لسسينمائيÚ
وﬂرج Úه- -واة م -ن  17ولي -ة وك-ذا سس-ب-ع-ة أافÓ-م وث-ائ-ق-ي-ة م-ن إاخ-راج ه-واة م-ن
لغ -واط وب-وم-رداسض وت-يسس-مسس-ي-لت وع-ن-اب-ة وغ-ل-ي-زان وا÷زائ-ر ،وف-ق-ا Ÿا
ولي -ات ا أ
أاوضسحه رئيسض ا÷معية وحيد مطهري.
وينتظر تتويج أاحسصن األفÓم
القصصيرة الثÓثة األولى وكذا
ف -ي -ل -م -ي -ن وث -ائ -ق-ي-ي-ن وال-ت-ي
سصتكون محل تقييم من قبل
ل-ج-ن-ة ت-ح-ك-ي-م تضص-م أاسص-ات-ذة
مختصصين من جامعتي سصيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ومسص-ت-غ-ان-م إاضص-اف-ة
إالى سصينمائيين ومخرجين.
ويرتقب أايضصا عرضس فيلمين
قصص -ي -ري -ن خ -ارج ال-م-ن-افسص-ة
وه- -م- -ا «ال- -ع- -رضس األخ- -ي- -ر»
ل- -ل- -م- -خ -رج ع -ب -د ال -ح -ك -ي -م
شص - -خشص - -وخ م - -ن سص - -ط - -ي - -ف
و»رسص- - -ال- - -ة ام - -ح - -م - -د إال - -ى
ام-ح-م-د» ل-ل-م-خ-رج ب-ن ت-م-رة
امحمد من تيسصمسصيلت.
ويشص- -م- -ل ب- -رن- -ام -ج ه -ذه
ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-دوم أارب-عة
أاي -ام إاق-ام-ة م-ع-ارضس خ-اصص-ة
بأارشصيف السصينما الجزائرية
وكذا آالت التصصوير القديمة
وال -ك -تب ال -ت-ي ت-ع-ن-ى ب-ح-رب
ال-ت-ح-ري-ر إاضص-اف-ة إال-ى تنظيم
ورشص - -ات ت - -ك - -وي- -ن- -ي- -ة ح- -ول
اإلخ - - - -راج وال - - - -تصص - - - -وي - - - -ر
السصينمائي وكتابة السصيناريو.
ك- -م -ا ب -رم -جت م -ح -اضص -رات
ح- - -ول ت - -اري - -خ السص - -ي - -ن - -م - -ا
ال- -ج -زائ -ري -ة وواق -ع األف Ó-م
ال- -قصص- -ي -رة ب -ال -ج -زائ -ر م -ن
تنشصيط أاسصاتذة مختصصين إالى
جانب إاقامة حفل فني سصاهر
ف- - -ي ط - -اب - -ع - -ي األغ - -ن - -ي - -ة
ال -وه -ران -ي -ة م-ن أاداء ال-ف-ن-ان
طارق شصبلي المعروف

ب- -أاح- -م- -د وه- -ب- -ي الصص- -غ- -ي -ر
والبدوية من تنشصيط الشصيخ
الميلود الفيالري إالى جانب
ت-ق-دي-م أال-ق-اءات شص-ع-ري-ة ف-ي
القصصيدة الملحونة.
وسصيتم المناسصبة تكريم الوجه
السص-ي-ن-م-ائ-ي ال-معروف أاحمد
بن عيسصى الذي شصارك في
ع-دي-د األفÓ-م ال-ث-وري-ة وكذا
ال- -ن- -اشص- -ط- -ة السص- -ي- -ن -م -ائ -ي -ة
والمتقاعدة بمتحف السصينما
للجزائر العاصصمة دهان

خضصرة .
وي-ع-د ه-ذا ال-م-وع-د ال-ث-قافي
ب- -م- -ث- -اب- -ة فضص- -اء ل- -ت- -رق- -ي- -ة
ال- -نشص- -اط- -ات السص -ي -ن -م -ائ -ي -ة
ل -ل -م -واهب الشص -اب -ة وت-ع-زي-ز
أاع-م-ال-ه-م ال-ف-ن-ية وتشصجيعهم
ع- -ل -ى إان -ت -اج أاف Ó-م قصص -ي -رة
ت -ع -ن -ى ب -ج -وانب ت -اري -خ -ي -ة
واج-ت-م-اع-ي-ة وت-حسصيسصية إالى
جانب تأاسصيسس أارضصية متينة
لممارسصة الفن السصابع بولية
تيسصمسصيلت.

á°VÉjQ

الثÓثاء  30أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  20صشفر 1440هـ

لو ¤لكرة القدم
الرابطة اÎÙفة ا أ

إا–ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــاد العاصصم ــ ـ ــ ــ ــ ـة يطم ـ ــ ـ ـ ــح للفـ ـ ـ ــ ـ ـوز
عل ـ ـ ـى أا.اŸدي ـ ـ ـ ـة واإلنفـ ـ ـ ـ ـ ـراد بالصص ـ ـ ـ ـدارة

لو ¤لكرة القدم بإاجراء خمسس مواجهات ،تتقدمها اŸواجهة القوية بÚ
تنطلق اليوم مقابÓت ا÷ولة الـ  12من الرابطة اÎÙفة ا أ
لمام إالياسس» بداية من السصاعة الثالثة بعد الزوال ‘ مواجهة
إا–اد العاصصمة الذي سصيحل ضصيفا ثقي Óعلى فريق أاوŸبي اŸدية Ãلعب «ا إ
يهدف من خÓلها الزوار إا ¤النفراد بصصدارة الÎتيب مؤوقتا بثÓث نقاط أامام اŸنافسس اŸباشصر على الريادة شصبيبة القبائل ،فيما يطمح
لخرى اŸؤوجلة
أاوŸبي اŸدية إا– ¤قيق الفوز أامام جمهوره لÓبتعاد أاك Ìعن مؤوخرة الÎتيب ‘ ،ح Úسصتسصتكمل اŸباريات الثÓث ا أ
بتاريخ  14و 15و 19نوفم ÈاŸقبل.

ﬁمد فوزي بقاصص
إا–اد ال -ع -اصش -م -ة ال -ع -ائ -د ب-ق-وة ‘
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-عد إاقصشائه من
رب -ع ن -ه -ائ -ي ك -أاسش ال -ك -ون -ف -درال-ي-ة
اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم أام-ام ف-ريق
اŸصش-ري ال-ب-ورسش-ع-ي-دي“ ،ك-ن م-ن
تسشلق سشلم ترتيب اÎÙف األول
سشريعا ويتقاسشم ريادة الÎتيب مع
شش -ب -ي -ب -ة ال-ق-ب-ائ-ل رغ-م أان-ه ت-ن-قصش-ه
مواجهة متأاخرة ضشد وفاق سشطيف
◊سش- - -اب ا÷ول - -ة الـ  ،11وسش-ي-ت-نقل
أابناء سشوسشطارة للمرة الثانية على
ال- - -ت - -وا‹ ل - -ل - -عب خ - -ارج ال - -دي - -ار،
ويطمحون لعودة بنقاط الفوز مثلما
فعلوا ذلك Ãلعب  20أاوت بالعناصشر
ضشد ششباب بلوزداد.
أاششبال اŸدرب الفرنسشي «فروجي»
سش-ي-دخ-ل-ون ل-ق-اء اŸدي-ة Ãع-ن-ويات
ج-د م-رت-ف-ع-ة وع-ي-ن-ه-م ع-ل-ى خطف
صش-دارة الÎت-يب م-ؤوق-ت-ا م-ن شش-ب-ي-ب-ة
القبائل والقÎاب من هدف إانهاء
مرحلة الذهاب بط Óششتويا ،أامام
منافسش مدعم باألرضش وا÷مهور
وي -ب -حث ع-ن ال-تصش-ال-ح م-ع األنصش-ار
بعدما أاهدر أاششبال اŸدرب «سشعيد
حموشش» الكث Òمن النقاط داخل
الديار ،وهواللقاء الذي يطمح من
خ Ó-ل -ه أاصش -ح -اب ال -ب -ذل -ة ا◊م-راء
وال- -زرق- -اء إا ¤الب- -ت- -ع- -اد أاك Ìع- -ن
م -ؤوخ-رة الÎت-يب ل-ل-عب اŸواج-ه-ات
اŸق -ب -ل -ة ب -أاك Ìراح-ة ،وه-وم-ا ي-ع-د
Ãششاهدة اŸتعة الكروية.
‘ ل -ق -اء آاخ-ر ،سش-ي-ح-تضش-ن م-ل-عب 5
جويلية األوŸبي بداية من السشاعة
السش- -ادسش- -ة مسش- -اء م -ب -اراة ق -م -ة ‘

البطولة الفريقية
لندية كرة اليد:
أ

اإلثارة ب Úمولودية ا÷زائر وضشيفه
شش- -ب- -ي -ب -ة السش -اورة ،ال -ع -م -ي -د ال -ذي
سش- -ي- -ك- -ون م- -دع- -وم- -ا ب -اآللف م -ن
أانصشاره ‘ هذا اللقاء ألمرين ،األول
ه -وال -ع -ودة ال-ق-وي-ة ألصش-ح-اب ال-زي
األح -م -ر واألخضش -ر ب-ع-دم-ا ح-ق-ق-وا
ث Ó-ث ان -تصش -ارات م-ت-ت-ال-ي-ة ،ب-ال-غÚ
ب-ذلك ن-ت-ي-ج-ت-ه-م اإلي-ج-اب-ية الرابعة
على التوا‹ ،منذ فرضش رفقاء «بن
دب -ك -ة» ال -ت -ع-ادل ع-ل-ى ف-ري-ق إا–اد
العاصشمة ‘ الداربي ،ما نصشبهم ‘
اŸركز الثالث مؤوقتا مناصشفة مع
وف -اق سش -ط-ي-ف ب-رصش-ي-د  18نقطة،
والنقطة الثانية هي دعم الÓعبÚ
معنويا بعد مباراة برج بوعريريج.
اŸولودية التي اسشتعادت عافيتها ‘
ا÷ولت األخÒة –ت ق- - - - - -ي - - - - -ادة
الثنائي (صشايفي وبلخ ،)Òسشيقودها
‘ ه- -ذا ال -ل -ق -اء ألول م -رة اŸدرب
اŸنصشب م- - -ن- - -ذ أاسش- - -ب- - -وع «ع- - -ادل
عمروشش» ،أاين حاول منذ قدومه
إا ¤ال -رف -ع م-ن م-ع-ن-وي-ات الÓ-ع-بÚ
خÓل التدريبات وششحن بطارياتهم
عن طريق دفعهم للعمل أاكÃ Ìعدل
حصشت ‘ Úاليوم منذ توليه مقاليد
ال-ع-ارضش-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ،ويسش-ع-ى
مدرب اŸنتخب الكيني سشابقا ‘
ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء إا– ¤ق- -ي- -ق أافضش- -ل
انطÓقة له مع اŸولودية واإلبقاء
ع- -ل- -ى ال- -ن -ق -اط ال -ث Ó-ث -ة Ãل -عب 5
ج - -وي - -ل - -ي - -ة األوŸب - -ي وم- -واصش- -ل- -ة
ديناميكية النتصشارت ،أامام منافسش
ت- -ن- -ق- -ل م- -ن بشش- -ار إا ¤ال- -ع -اصش -م -ة
Ùاولة العودة على األقل بنقطة
وح- -ي- -دة ت- -ق- -رب- -ه أاك Ìم- -ن ث Ó-ث -ي
اŸق - -دم - -ة ،خصش- -وصش- -ا أان أاشش- -ب- -ال

صشرح زغيلي «بصشراحة أانا جد راضش عن مردود الفريق
الذي ” تششبيبه بنسشبة  90باŸائة وقدم وجها رائعا .لقد
اكتششفنا عناصشر ششابة ششاركت ألول مرة ‘ هذه اŸنافسشة
القارية ،حيث  ⁄يظهر عليها “اما نقصش اÈÿة على
أارضشية اŸيدان».
وأانهى ‡ثل ا÷زائر اŸرحلة الو ‘ ¤اŸرتبة الثانية
ع -ن اÛم -وع -ة ال -ث-ان-ي-ة ال-ت-ي تضش-م ال-زم-الك اŸصش-ري
وشش-ب-ي-ب-ة ك-ي-نشش-اسش-ا (ج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و) ورج-اء أاغ-ادي-ر
(اŸغرب) ,بفضشل انتصشارين (كينششاسشا  18-21واغادير
 )24-25مقابل خسشارة واحدة (الزمالك .)31 -27
أام -ا اÛم -وع -ة الو ¤ف -ت -ت -ك -ون م -ن اله-ل-ي (مصش-ر)
وف -ون-ي-كسش (ال-غ-اب-ون) وف-اب ي-اون-دي (ال-ك-امÒون) وري-د
سشتار (كوت ديفوار) وأاوسشافا (بوركينافاسشو).

تنسس:

اŸدرب «ن -ب -ي -ل ن -غ-ي-ز» “ك-ن-وا م-ن
العودة بالكث Òمن النتائج اإليجابية
أامام اŸولودية منذ صشعودهم إا¤
ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف- -ة األو ¤ل -ك -رة
القدم.
ال -ل -ق -اء ال -ث -الث سش -ي-ج-م-ع م-ول-ودي-ة
ب -ج-اي-ة صش-اح-ب-ة اŸرك-ز السش-اب-ع ‘
الÎتيب العام الذي يتنقل إا ¤ملعب
«عمر حمادي» ببولوغ Úبداية من
السش -اع -ة السش-ادسش-ة مسش-اء Ÿواج-ه-ة
نادي بارادوالذي يعا Êأازمة كبÒة
‘ ال -ن-ت-ائ-ج ه-ذا اŸوسش-م ،وج-ع-ل-ت-ه
ي -ح -ت-ل اŸرك-ز الـ  13ب-ف-ارق نقطة
وحيدة عن أاول اŸهددين بالسشقوط
فريق دفاع تاجنانت.
أاشش- - - -ب- - - -ال اŸدرب «خ Òال - - -دي - - -ن
م -اضش-وي» سش-ي-ت-ن-ق-ل-ون إا ¤ب-ول-وغÚ
ب-ذك-ري-ات اÿم-اسش-ي-ة ال-ت-ي ت-ل-ق-ت-ه-ا
ششباكهم ضشد إا–اد العاصشمة ،وكلهم
ع- - -زم ع- - -ل- - -ى ال - -ع - -ودة إا ¤أاج - -واء
النتصشارات ،أامام منافسش سشيكون
أام- -ام ح- -ت -م -ي -ة ال -ف -وز ل -ل -ع -ودة إا¤
الن -تصش-ارات ال-ت-ي غ-ابت ع-ن-ه م-ن-ذ
ا÷ول- -ة السش- -ادسش- -ة أام -ام م -ول -ودي -ة
وهران ح Úفاز عليه بثÓثة أاهداف
لهدف.Ú
اŸواج -ه -ة ال -راب -ع -ة ي -ل -ت -ق -ي ف-ي-ه-ا
م- -ول- -ودي- -ة وه- -ران بضش- -ي- -ف -ه دف -اع

تاجنانت ‘ صشراع كروي يبحث من
خÓله الفريق Úعن –قيق الفوز
ب -أاي ط-ري-ق-ة ،األول ب-ح-ث-ا م-ن-ه ع-ن
ال -ع-ودة ل-ل-ت-م-وق-ع ج-ي-دا ‘ الÎت-يب
ال -ع -ام ل -ل -ب -ط -ول -ة ‘ ث-ا Êم-واج-ه-ة
ي -ق -وده -ا اŸدرب ا÷دي -د ال -ق -دË
«عمر بلعطوي» ،والثا Êبغية منه
للخروج من دائرة اÿطر ولومؤوقتا
خصش - -وصش - -ا ‘ ح - -ال - -ة ت- -ع Ìن- -ادي
بارادووأاوŸبي اŸدية وأاهلي الÈج
أامام منافسشيهم.
ال- -ل- -ق -اء األخ ،Òسش -ي -ج -م -ع شش -ب -اب
بلوزداد متذيل الÎتيب بضشيفه أاهلي
الÈج ‘ مباراة دون جمهور وبسشت
ن- -ق- -اط خ- -اصش -ة ألصش -ح -اب األرضش
الذين سشيفتقدون جمهورهم ‘ هذا
اللقاء.
أاصش- - -ح- - -اب األرضش سش - -ي - -دخ - -ل - -ون
اŸواج-ه-ة Ãع-ن-وي-ات ج-د م-رت-ف-ع-ة
ب -ع -دم -ا ح -ق -ق -وا ف-وزه-م ال-ث-ا‘ Ê
اŸوسش - -م ‘ ا÷ول - -ة األخÒة أام - -ام
نصش- - - -ر حسش Úداي ‘ ال- - - -دارب - - -ي،
وي -ط -م -ح -ون إا ¤م -واصش-ل-ة سش-لسش-ل-ة
ال -ن -ت -ائ -ج اإلي -ج -اب-ي-ة أام-ام م-ن-افسش
ج -ري -ح ان -ه -زم داخ -ل ال -دي -ار أام -ام
م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر ،وسش- -ي- -ت- -ن- -ق -ل
للعاصشمة هواآلخر للعودة إا ¤الÈج
بنتيجة إايجابية.

الÈنامج
اوŸبي اŸدية ..................ا–اد ا÷زائر
شصباب بلوزداد ..........شصباب برج بوعريريج
مولودية وهران...............دفاع تاجنانت
مولودية ا÷زائر .............شصبيبة السصاورة
نادي بارادو..................مولودية بجاية

زغيل ـ ـ ـي راضض عـ ـن نتائ ـ ـج اÛم ـ ـ ـع البـ ـ ـ ـ ـÎو‹

ع Èمدرب نادي اÛمع الرياضصي
البÎو‹ ،رضصا زغيلي ،عن رضصاه Ÿردود
فريقه ،بعد احتÓله اŸركز الثالث‘ ،
النسصخة  40للبطولة الفريقية لكرة
Óندية ،التي اختتمت يوم الحد
اليد ل أ
بالعاصصمة اليفوارية أابيدجان.

و‘ الدور ربع النهائي فاز اÛمع البÎو‹ على نادي
فونيكسش الغابو Êبنتيجة قبل ان ينهزم ‘ نصشف النهائي
امام الهلي اŸصشري .
‘ ح ،Úت -غ -لب زم Ó-ء ري -اضش شش -ه -ب -ور ‘ ،اŸواج -ه -ة
الÎتيبية لنيل اŸركز الثالث ،على ششبيبة كينششاسشا بنتيجة
(.)31-33
وافاد اŸدرب السشابق للمنتخب الوطني «يجب مواصشلة
اŸششاركة ‘ مثل هذه اŸنافسشات ،ليسش بالنسشبة للمجمع
البÎو‹ فقط الغائب عن هذه اŸناسشبة منذ  8سشنوات،
بل ÷ميع الندية ا÷زائرية بنية –سش Úمسشتوى كرة اليد
الوطنية».
و توج الزمالك اŸصشري باللقب الفريقي بعد فوزه على
غرÁه الهلي بنتيجة (.)25-27
وختم زغيلي قوله« :الهلي والزمالك كانا أاحسشن منا,
ليسش فقط على اŸسشتوى الفردي بل من ناحية ايقاع
اŸنافسشة ,كما كانا يتمتعان بجميع المكانيات سشيما
اللوجسشتية.
يششار ان هذه الدورة عرفت غياب الندية التونسشية ،التي
تعد من اقوى الفرق على مسشتوى القارة.

ن ـ ـادال يواصصـ ـ ـل تصصـ ـ ـدره للتصصنيـ ـ ـف العاŸـ ـ ـي

لسصبا Êرافائيل نادال ,تصصدره للتصصنيف العاŸي لÓعبي
يواصصل ا إ
التنسس الذي يصصدر أاسصبوعيا ,كل يوم اثن.Ú
وششهد التصشنيف ثÓثة تغيÒات ‘ اŸراكز الـ 10األو ,¤حيث ارتقى ا÷نوب
إافريقي كيفن أاندرسشون Ãركزين ،ليحتل اŸرتبة السشادسشة عاŸيا ,وذلك بعد تتويجه
بلقب فيينا اŸفتوحة.
وتراجع مارين ششيليتشش مرتبة واحدة ،ليحتل اŸركز السشابع عاŸيا ،بعد خروجه
مبكرا من بطولة بال ،كما تراجع النمسشاوي دومينيك تيم مركزا واحدا ,ليحتل
اŸرتبة الثامنة .وارتقى الروما Êماريوسش كوبيل  33مركزا دفعة واحدة ,ليحتل
اŸركز الـ 60عاŸي ،وذلك بعد وصشوله إا ¤نهائي بازل ،الذي خسشره أامام النجم
السشويسشري روجر فيدرر.

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

لو ‘ ¤التصصنيف العاŸي:
وفيما يلي اŸراكز الـ 10ا أ

 -1رافائيل نادال  7,660نقطة.
 -2نوفاك ديوكوفيتشش 7,445 :نقطة.
 -3روجر فيدرر 6,260 :نقطة.
 -4خوان مارتن ديل بوترو 5,460 :نقطة.
 -5أالكسشندر زفÒيف 5,115 :نقطة.
 -6كيفن أاندرسشون 4,230 :نقطة.
 -7مارين ششيليتشش 4,050 :نقطة.
 -8دومينيك تيم 3,825 :نقطة.
 -9جون إايسش 3,425 :Ôنقطة.
 -10جريجور دÎÁوف 3,335 :نقطة.
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ماندي يغيب عن مواجهة الطوغوبسصبب العقوبة
يغيب مدافع اŸنتخب الوطني عيسصى ماندي عن مواجهة الطوغوبسصبب تراكم البطاقات
الصصفراء عقب تلقيه بطاقة صصفراء قبل مواجهة ا÷ولة اŸاضصية امام البن Úوهوما سصيدفع
بالناخب الوطني للتفك ‘ Òتعويضصه بÓعب اخر .

عمار حميسسي

ورغم ان ماندي ضشيع مكانته
السش -اسش -ي-ة م-ع اŸن-ت-خب ب-ع-د
تالق تاهرت وبن سشبعيني حيث
كان واضشحا ان بلماضشي اختار
ال -ث -ن-ائ-ي لشش-غ-ل ه-ذا اŸنصشب
خÓل الفÎة اŸقبلة وتفادي
التغيÒات الكثÒة ال ان تواجد
م - -ان- -دي ك- -ان لشش- -غ- -ل ا÷ه- -ة
اليمنى من الدفاع .
وظ -ه-ر الÓ-عب ب-وج-ه م-ق-ب-ول
م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-دف-اع-ي-ة خÓل
مواجهة البن Úحيث اسشتطاع
سشد الرواق الÁن جيدا عكسش
ا÷هة اليسشرى التي كانت منبع
خطر هجمات منتخب البنÚ
وال -ت -ي شش -غ -ل -ه-ا م-داف-ع سش-ب-ال
اليطا‹ ﬁمد فارسش .
و ⁄ي -ب -د ب -ل -م -اضش -ي سش -ع -ادت-ه
Ãردود الÓعب الهجومي رغم
ان -ه اث -ن -ى ع -ل -ي-ه م-ن ال-ن-اح-ي-ة
ال- -دف- -اع -ي -ة وه -والم -ر ال -ذي
جعله يفكر من جديد ‘ منح
الفرصشة لÓعب عطال خÓل
م-واج-ه-ة ا÷ول-ة اŸق-ب-لة امام
الطوغو.
وي -ن -ت -ظ -ر ان ي -ق -وم ب -ل-م-اضش-ي
بتوجيه الدعوة لÓعب اخر من
اج -ل ت -ف -ادي اي ط-اريء ع-ل-ى
ا÷هة اليمنى ‘ حال اصشابة
عطال ويرجح ان يكون بلخيÌ
ال -ب -دي-ل اÙت-م-ل خ-اصش-ة ان-ه
كان حاضشرا ‘ التعداد خÓل
مواجهة غامبيا .
ومن اŸنتظر ان يعلن بلماضشي
عن قائمة اŸنتخب Ÿواجهة
الطوغوخÓل السشبوع اŸقبل
ب -ع -د ن -ه -اي -ة ﬂت -ل-ف ج-ولت
ال-ب-ط-ولت الوروب-ي-ة والتعرف

على جاهزية ﬂتلف العناصشر
ال -ت -ي ي -ع -ول ع -ل -ي -ه -ا ال -ن-اخب
الوطني امام الطوغو.
نحواسصتدعاء فغو‹ رغم
إاصصابته
ينوي مدرب اŸنتخب الوطني
جمال بلماضشي توجيه الدعوة
ا ¤لعب غلطة سشراي الÎكي
سشفيان فيغو‹ خÓل الÎبصش
اŸقبلة للمنتخب الذي يسشبق
مواجهة الطوغو‘ ا÷ولة ما
ق -ب-ل الخÒة ل-تصش-ف-ي-ات ك-اسش
افريقيا .
ويعا ÊالÓعب من اصشابة على
مسشتوى الفخذ تسشتدعي ركونه
ا ¤الرحة لفÎة تقارب ال20
يوما وهوما معناه انه سشيعود
ا ¤ال- -ت- -دري- -ب- -ات ا÷م- -اع -ي -ة
لفريقه ‘  10نوفم ÈاŸقبل
اي ثÓ- -ث اي -ام ق -ب -ل ان -ط Ó-ق
الÎبصش .
وسشيكون على فيغو‹ ا◊ضشور
ل - -ب - -داي - -ة الÎبصش واÿضش - -وع
ل -ف -ح -وصش -ات ع -ل -ى ي-د ط-ب-يب
اŸنتخب للتعرف على امكانية

ليسص Îسصيتي:

مشش -ارك -ت -ه ام -ام ال -ط -وغ -وم-ن
ع-دم-ه-ا ول-وكÓ-عب اح-ت-ي-اطي
خاصشة انه ابان على امكانيات
ج -ي-دة خÓ-ل م-واج-ه-ة ا÷ول-ة
السشابقة امام البن. Ú
تكاليف إاقامة «اÿضصر»
على عاتق ال–ادية
الطوغولية
حجزت ال–ادية ‘ فندق 4
‚وم ب-ال-ع-اصش-م-ة ال-ط-وغ-ول-ي-ة
لومي التي –وي فندقا واحدا
م -ن ف-ئ-ة ‚ 5وم وضش - -ع –ت
تصش -رف اŸن -ت-خب ال-ط-وغ-و‹
الذي رفضش مدربه كلود لوروا
مششاركته مع «اÿضشر» .
ولن تقوم ال–ادية بدفع اي
م- -ق- -اب- -ل م- -ا‹ ن- -ظ Òاق- -ام -ة
اŸن -ت -خب ‘ ال-ط-وغ-وت-ن-ف-ي-ذا
لÓ- - -ت - -ف - -اق - -ي - -ة اÈŸم - -ة بÚ
ال–ادي -ت Úم -ن خÓ-ل ت-ك-ف-ل
ك -ل ا–ادي -ة ب -ت-ك-ال-ي-ف اق-ام-ة
اŸنتخب اليف وهوما حصشل
خÓل اŸواجهة الو ¤حيث
تكفلت «الفاف» بتكاليف اقامة
زمÓء اديبايور ‘ ا÷زائر .

وفـ ـاة مالك النادي فيتشص ـاي سصريفادانـ ـا براب ـا
اأكد نادي ليسص Îسصيتي الإ‚ليزي لكرة
القدم ،وفاة مالكه التايÓندي فيتشصاي
سصريفادانا برابا ‘ حادث –طم
مروحيته واحÎاقها ‘ موقف سصيارات
ملعبه ◊ظات بعد اإقÓعها من
اŸسصتطيل الأخضصر.
وجاء ‘ بيان صشادر عن النادي اأنه «باأسشى
عميق وقلب مفجوع ,نوؤكد اأن رئيسش ›لسش
اإدارتنا فيتششاي سشريفادانا برابا ,كان من بÚ
الضشحايا الذين فقدوا حياتهم بششكل ماأسشوي
مسش- -اء السش -بت ل -دى –ط -م م -روح -ي -ة ت -ن -ق -ل -ه
مرفوقا باأربعة اأششخاصش اآخرين خارج ملعب
كينغ باور سشتاديوم» ,كما اأفاد البيان اأن جميع

من كانوا على م ÏاŸروحية  -من دون ذكر
اأسشماء الأربعة الآخرين  -لقوا مصشرعهم.
و–ق- -ق ‘ ع- -ه- -ده ل -قب ت -اري -خ -ي ل -ف -ائ -دة
«ال-ف-وكسش-ز» ‘ ال-ب-ط-ول-ة الإ‚ل-ي-زي-ة اŸم-ت-ازة
عام .2016
وراأى ال- -ن- -ادي اأن «ال- -ع- -ا ⁄خسش -ر رج  Ó-ك -بÒا
ليسش Îسشيتي كان عائلة بقيادته».
و‘ ح ⁄ Úيحدد النادي هوية الأششخاصش
الأرب- -ع- -ة ,اأف- -ادت الشش- -رط- -ة اأن- -ه -م ن -ورسش -ارا
سش -وك -ن -ام -اي وك -اف -ي -ب -ورن ب -ون-ب-اري ال-ع-ام-لÚ
م -ب -اشش -رة م -ع سش -ري -ف-ادان-ا ب-راب-ا ,اإضش-اف-ة اإ¤
ال-ط-ي-ار اإريك سش-واف-ر وراك-ب-ة اإسش-م-ه-ا اإي-زابيÓ
روزا ليكوفيتشش.

بعد الهزÁة القاسصية للريال أامام البارصصا

راموسض غ Òراضض عن تصصريحات كاسصيمÒو
وبخ سصÒجيوراموسس ،مدافع وقائد ريال
مدريد ،زميله الÈازيلي كاسصيمÒو ،بعد
الهزÁة الكبÒة أامام برشصلونة بنتيجة (،)1-5
لحد ‘ ،ا÷ولة العاشصرة من الليغا.
مسصاء ا أ
ووصش-ف ك-اسش-ي-مÒوالسش-ق-وط اŸدوي ب-خ-م-اسش-ي-ة أام-ام
اŸن - - -افسش األب - - -دي ل - - -ل - - -ف- - -ري- - -ق ،بـ»ال- - -ك- - -ارث- - -ة».
وبحسشب صشحيفة ماركا اإلسشبانية ،فإان راموسش رفضش
م - - - -ا ق - - - -ال - - - -ه ك - - - -اسش - - - -ي - - - -مÒوع- - - -قب اŸب- - - -اراة.
وقال راموسش« :من غ ÒاŸناسشب أان نقول ذلك بهذه
الطريقة ،إانه ليسش اليوم الذي نلمح فيه ألي ششخصش».
وأاضشاف «علينا أان ننتقد أانفسشنا ‘ ،بعضش األحيان
يكون خطأا من الÓعب ،Úلقد اسشتسشلمنا على مدار 45
دقيقة».
وكان كاسشيمÒوصشرح بعد اللقاء بالقول «إاقالة اŸدرب
ل -يسشت ح  ،Óً-ب -ل أان اÿم -اسش -ي -ة ت-وضش-ح سش-وء مسش-ت-وى
الÓعب Úهذا اŸوسشم»وأاضشاف« :ا◊ديث عن إاقالة
اŸدرب غ Òمناسشب ‘ الوقت ا◊ا‹ ،فالÓعبون هم
م -ن ي -ركضش -ون داخ -ل اŸل -عب واŸسش -ؤوول -ون ع-ن ه-ذه

النتيجة ،وعلينا –سش Úذلك»».
وأاردف« :نحن نعرف أاننا ل نقدم ما ينبغي علينا فعله،
وعلينا التحلي بالهدوء من أاجل تصشحيح اŸسشار».
واختتم الÓعب الÈازيلي« :لقد صشنعنا فرصًشا عديدة،
إال أان الكرة  ⁄ترد دخول الششباك ،ولكن هذه النتيجة
كارثة كÈى».

أارسصنال

بيلÒيـ ـ ـن قـ ـ ـد يغي ـ ـب ع ـ ـن مواجهـ ـ ـة ليفربول

يسصتعد نادي آارسصنالŸ ،واجهة نظÒه
لمارات،
ليفربول ،السصبت اŸقبل ،على ملعب ا إ
‘ إاطار ا÷ولة الـ  11من عمر الدوري
ل‚ليزي اŸمتاز.
ا إ

ذكرت تقارير صشحفية إا‚ليزية ،أان نادي آارسشنال بات
م -ه -دًدا ب -ف -ق-دان خ-دم-ات لع-ب-ه اإلسش-ب-ا Êه-ي-ك-ت-ور
بيلÒين ،خÓل مواجهة ليفربول ،بسشبب اإلصشابة.
وغادر هيكتور بيلÒين ،مباراة فريقه يوم األحد أامام
كريسشتال بالسش ،مصشاًبا ،ودخل ليششتششتاي Ôبدًل منه.

وكان أاوناي إاÁري ،مدرب نادي آارسشنال ،قد أاكد ‘
تصشريحاته عقب لقاء كريسشتال بالسش ،أان هيكتور
بيلÒين يعا Êمن إاصشابة عضشلية ،منوًها أان تواجده ‘
مباراة ليفربولﬁ ،ل ششك.
وقال هيكتور بيلÒين ،ع Èحسشابه الششخصشي على
موقع التواصشل الجتماعي توي« Îبالفعل أابذل أاقصشى
ما لدي ،من أاجل العودة ‘ أاقرب وقت ‡كن».
وكان كريسشتال بالسش ،قد أاوقف قطار انتصشارات
آارسشنال ،وأاجÈه على التعادل اإليجابي بنتيجة .2-2
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مواقيت
الصضÓة

^  ٣٠أاكتوبر  :١٩٥٥اسضتشضهد القائد « شضيحاÊ
بشضÃ » Òنطقة ا’أوراسش.
^  ٣٠اأك-ت-وبر  :١٩٥٧أاوصضت ال - -ن- -دوة الـ ١٩
ل-لصض-ل-يب ا’أح-م-ر ال-دو‹ ‘ ن-ي-ودل-ه-ي (ال-ه-ند) ‘
’ئحة ختامية Ãسضاعدة الÓجئ Úا÷زائري ‘ Úكل
من اŸغرب وتونسش.
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الثÓثاء  ٢٠صضفر  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ٣٠أاكتوبر  ٢٠١٨م

 ٢٢°ا÷زائر

’و¤
‘ زيارة عمل تقوده إا ¤الناحية العسضكرية ا أ

إلفريق ڤايد صسالح يشسرف على “رين جوي Ãركز حاسسي بحبح
ي- -ق -وم ال -ف -ري -ق أاح -م -د ڤ -اي -د
صض- - -ال - -ح ،ن - -ائب وزي - -ر ال - -دف - -اع
ال -وط -ن-ي ،رئ-يسش أارك-ان ا÷يشش
الوطني الشضعبي ،اليوم الثÓثاء
ب - -زي - -ارة ع- -م- -ل إا ¤ال- -ن- -اح- -ي- -ة
’و ، .¤ح - -يث
ال- - -عسض- - -ك - -ري - -ة ا أ
سض- -يشض -رف خ Ó-ل ه -ذه ال -زي -ارة
ع -ل -ى “ري -ن ج -وي ،ب -ال -ذخÒة
ا◊ي-ة ،ت-ق-وم ب-ت-ن-ف-يذه حوامات
ق-ت-ال-ي-ة ،م-ت-ب-وع-ا ب-إان-زال جوي،
ع- -ل -ى مسض -ت -وى اŸي -دان اŸرك -زي
للجوبحاسضي بحبح.
ق.و

 ٢١°وهران

 ٢٣°ا÷زائر
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خÓل حفل كب Òكرمت خÓله جريدة ““الشضعب““

إإنطÓق إŸوسسم إلرياضسي إ÷امعي من برج إلكيفان

أاعطيت عشضية أامسش إاشضارة إانطÓق موسضم
الرياضضة ا÷امعية  ‘ ٢٠١٩ / ٢٠١٨طبعته
ا◊ادي-ة عشض-ر ب-ال-ق-اع-ة م-تعددة الرياضضات
بÈج ال -ك -ي -ف -ان ،ب -حضض -ور ك -ل م -ن مسض-تشض-ار
وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي‡ ،ثل
وزارة الشضباب والرياضضة ،مديرة اÿدمات
ا÷ام -ع -ي -ة ل -ل-ج-زائ-ر غ-ربﬁ ،م-د م-ع-وشش،
عبد ا◊ميد زوبة.
ج-رى ذلك –ت شض-ع-ار““م-ن أاج-ل ت-ف-ع-يل
وت- -رق- -ي- -ة ال- -نشض- -اط ال- -ري- -اضض- -ي ‘ ال -وسض -ط
ا÷امعي““.

برج الكيفان :نبيلة بوڤرين

ب -اŸن -اسش-ب-ة ” ت-ن-ظ-ي-م ح-ف-ل ك-ب Òع-ل-ى شش-رف
إ◊اضشرين من ششخصشيات سشياسشية ورياضشية ،وكذإ
طÓب مثلوإ جامعات إلعاصشمة وبومردإسش صشنعوإ
أإج -وإء ح -م -اسش -ي -ة رإئ-ع-ة ،إإن-ت-ه-ى إŸوع-د ب-ت-ك-رË
إلوجوه إلتي سشاهمت ‘ دعم إلرياضشة إ÷امعية
من وزإرتي إلتعليم إلعا‹ وإلششباب وإلرياضشة.
ومسش إل -ت -ك -ر Ëأإيضش -ا م -دي -ر إل -ق-اع-ة م-ت-ع-ددة
إل -ري-اضش-ات بÈج إل-ك-ي-ف-ان إل-ت-ي إإح-تضش-نت إ◊دث
إل- -ذي ع- -رف ت -ن -ظ -ي -م م -ع -رضش إلصش -ور إ’‚ازإت
إ÷ام- - -ع- - -ة إ÷زإئ- - -ري- - -ة ‘ ﬂت- - -ل - -ف إÛا’ت
وإل-ت-ت-وي-ج-ات ب-ال-ك-ؤووسش وإŸي-دإل-ي-ات إلتي حققها
إلطلبة باقتدإر و–ّد.
إإختتم إ◊فل كذلك بتكر Ëإإ’عÓمي Úإلذين
غطوإ ﬂتلف إلتظاهرإت إلتي تنظم من طرف
م -دي -ري -ة إÿدم -ات إ÷ام -ع -ي-ة ،إل-دي-وإن إل-وط-ن-ي
للخدمات إ÷امعية ،إإ’قامة إ÷امعية أ’و’د فايت
 3سش -ع -ي -ا م -ن -ه -م ‘ ت-ط-وي-ر إل-ري-اضش-ة إ÷ام-ع-ي-ة
وإإ’رتقاء بها أإك Ìباعتبارها عربون وفاء وإإعÎإف
من إلهيئة إŸعنية.

Œسضيدا لÈنامج ا’نتعاشش ا’قتصضادي

تسسليم  855سسيارة مرسسيدسص رباعية إلدفع إ ¤هيئات عسسكرية ومدنية

«الشضعب» م-وإصش-ل-ة ل-ت-جسش-ي-د ب-رن-امج
’نعاشش إ’قتصشادي إلذي بادر به رئيسش
إ إ
إ÷م -ه -وري -ة ،إل -رإم -ي إإ ¤ب -عث إلصش -ن -اع-ة
إلوطنية وإ◊د من تبعية إ’قتصشاد إلوطني
ل-ل-خ-ارج ،وت-ن-ف-ي-ذإ ل-ت-ع-ل-ي-م-ات إلفريق نائب
وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش
إل -وط -ن -ي إلشش -ع -ب -ي إŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ت-ط-وي-ر
إŸسشتمر لقدرإت إلصشناعات إلعسشكريةÃ ،ا
ُيلبي إحتياجات قوإتنا إŸسشلحة ّ” ،إمسش
تسشليم ( )855سشيارة متعددة إŸهام ورباعية
’فرإد ،إلنقل
إلدفع Ãختلف أإنوإعها (نقل إ أ
’سشعاف إلطبي وإلصشحي) ،ذإت
إŸدرسشي ،إ إ
إل -ع Ó-م -ة م -رسش-ي-دسش ب-ن-ز صش-ن-ف (ج) ()44
وسشÈي- -ن Îم- -ن صش -ن -ع إلشش -رك -ة إ÷زإئ -ري -ة
لصش- -ن- -اع- -ة إلسش- -ي- -ارإت ب -ب -وشش -ق -ي -ف و’ي -ة
تيارت/ن.ع ،2.إل - -رإئ - -دة ‘ ه - -ذإ إÛال،
ل -ف-ائ-دة إŸدي-ري-ة إŸرك-زي-ة ل-ل-ع-ت-اد ل-وزإرة
إلدفاع إلوطني ووزإرة إلدإخلية وإ÷ماعات
إÙلية وإلتهيئة إلعمرإنية وأإيضشا إŸديرية
Óمن إلوطني ومؤوسشسشة سشوناطرإك
إلعامة ل أ
وهيئات عمومية وخاصشة.

بحسشب بيان وزإرة إلدفاع إلوطني فان
ه- -ذإ إل -تسش -ل -ي -م إ÷دي -د ي -أات -ي إسش -ت -ج -اب -ة
ل-ل-ط-ل-ب-ات إل-وإردة م-ن ﬂت-ل-ف إŸؤوسشسش-ات
إلوطنية إلعمومية وإÿاصشة وتتويجا فعليا
Óهدإف إŸسشطرة من طرف إلقيادة إلعليا
ل أ
للجيشش إلوطني إلششعبي وإلرإمية إإ ¤تعزيز
إلنسشيج إ’قتصشادي إلوطني وتطوير صشناعة
دفاع وطنيةÃ ،وإصشفات عاŸية ومنتوج ذي
ج -ودة ون -وع -ي -ة ،م -ع خ -ل -ق م -ن-اصشب شش-غ-ل
مسش - -ت - -دإم- -ة ب- -ت- -ك- -وي- -ن ع- -ا‹ ومسش- -ت- -م- -ر
للمسشتخدم.Ú

بفضضل ا’سضتغÓل ا÷يد للمعلومات

‘ إإط - -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة إإ’ره- -اب وب- -فضش- -ل
إ’سشتغÓل إ÷يد للمعلومات ،كششفت مفرزة
للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم أإمسش إأ’و28 ¤
أإكتوبر  ،2018إإثر دورية بحث وتفتيشش على
إلششريط إ◊دودي بÈج باجي ﬂتار بإاقليم
Óسشلحة
إلناحية إلعسشكرية إلسشادسشةﬂ ،بأا ل أ
وإلذخÒة يحتوي على:
 ( )01رششاشش ثقيل عيار  12,7ميليمÎ؛ (  )04ب - -ن - -ادق نصش - -ف آإل - -ي - -ة م- -ن ن- -وعسشيمونوف؛
 ( )01بندقية تكرإرية؛ ( )04صشوإريخ مضشادة للدبابات؛ )02( -قنبلت ÚيدويتÚ؛

اŸلتقى الدو‹ حول ““جغرافيا كاتب ياسض ““ÚبڤاŸة

إإجماع على أإن أإعمال إلروإئي إلعاŸي ’ تزإل مليئة باأ’سسرإر
اج -م-ع اŸشض-ارك-ون ب-اŸل-ت-ق-ى ال-دو‹ ح-ول
““جغرافيا كاتب ياسض ““ÚبڤاŸة ،الذي اختتم
مسض- -اء أامسش ،ع- -ل -ى أان أاع -م -ال ك -اتب ي -اسضÚ
وح-ي-ات-ه وال-ب-ي-ئ-ة ال-ت-ي ع-اشش ف-ي-ه-ا ’ ت-زال
’سضرار غ Òمكتشضفة ،و–تاج إا¤
مليئة با أ
’ك-ادÁي ا÷اد،
ك -ث Òم -ن ا÷ه -د وال-ع-م-ل ا أ
Óج -ي -ال م -ن
لسض Èأاغ- -واره- -ا وت- -ق- -دÁه- -ا ل - -أ
ال- -ط- -ل- -ب- -ة وال- -ب -اح -ث Úعﬂ Èت -ل -ف رب -وع
العا.⁄

قاŸة :خالد العيفة

إكتشساف ﬂبأا أإسسلحة وذخÒة حربية بÈج باجي ﬂتار
 ( )01حامل رششاشش  12,7ميليمÎ؛ باإ’ضشافة إإ ¤كمية معتÈة من إلذخÒةتقدر بـ ( )2984طلقة من ﬂتلف إلعيارإت.
ه -ذه إل -ع -م -ل -ي-ة إل-ن-وع-ي-ة إل-ت-ي تضش-اف إإ¤
سش -لسش -ل -ة إل -ن -ت -ائ-ج إÙق-ق-ة م-ي-دإن-ي-ا ،ت-ؤوك-د
إل -ي -ق -ظ -ة إل -ع -ال-ي-ة وإ◊رصش إلشش-دي-د ل-ق-وإت
إ÷يشش إل -وط -ن -ي إلشش -ع -ب -ي إŸرإب -ط -ة ع -ل -ى
إ◊دود ‘ إ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى سشÓ- -م- -ة ت -رإب -ن -ا
إل -وط -ن -ي وإإح -ب -اط أإي -ة ﬁاول -ة إخÎإق ل -ه -ا
Óسش - -ل - -ح- -ة أإوإŸسش- -اسش ب- -أام- -ن
أإوتسش - -ريب ل  - -أ
وإسشتقرإر إلبÓد.

ق.و

‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز ا÷يشش

توقيف  5مهرب ،Úحجز  13جهاز كشسف عن إŸعادن وموإد ﬂتلفة
‘ إإطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم  28أإكتوبر  ،2018إإثر
عمليات متفرقة بكل من “Ôإسشت وع Úقزإم وبرج باجي ﬂتار/ن.ع )68( ،6.منقبا عن إلذهب و()05
مهرب Úوحجزت ( )13جهاز كششف عن إŸعادن و( )38مولدإ كهربائيا و( )62مطرقة ضشغط و()2,2
كيلوغرإم من مادة  TNTو( )15مفجرإ و( )03آإ’ت لتكسش Òإ◊جارة باإ’ضشافة إإ ¤بندقية صشيد و( )02طن
من إŸوإد إلغذإئية و( )03مركبات رباعية إلدفع وسشبع ( )07درإجات نارية.

...توقيف Œ 4ار ﬂدرإت وحجز حبوب مهلوسسة
‘ سش- -ي- -اق م- -تصش -ل ،أإوق -فت م -ف -ارز مششÎك -ة ل -ل -ج -يشش إل -وط -ن -ي إلشش -ع -ب -ي ب -ك -ل م -ن ع -ن -اب -ة/ن.ع5.
وتلمسشان/ن.ع ،2.أإربعة (Œ )04ار ﬂدرإت وضشبطت ( )23,24كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج ،فيما أإوقف
عناصشر إلدرك إلوطني ثÓثة ( )03أإششخاصش بحوزتهم ( )4924قرصش مهلوسش و( )1284وحدة من ﬂتلف
إŸششروبات بكل من أإم إلبوإقي وسشوق أإهرإسش/ن.ع.5.

..وتوقيف  6أإشسخاصص بحوزتهم  3بنادق صسيد
من جهة أإخرى ،أإوقف عناصشر إلدرك إلوطني بكل من خنششلة وإلطارف وباتنة/ن.ع 5.وغليزإن/ن.ع،2.
( )06أإششخاصش بحوزتهم ثÓث ( )03بنادق صشيد ومسشدسش تقليدي إلصشنع وكمية من إلذخÒة ،باإ’ضشافة إإ¤
موإد متفجرة ومعدإت لتعبئة إÿرإطيشش ،فيما ” إإحباط ﬁاولة هجرة غ Òششرعية لـ( )11ششخصشا
بتيبازة/ن.ع1.

وكان إلتكر Ëيحمل طابعا ‡يزإ ذلك إلذي
ن -ال -ت -ه ج -ري -دة ““إلشش -عب““ ن -ت -ي -ج -ة ›ه-ودإت-ه-ا ‘
مرإفقتها للجامعة وإلنششاطات Ãختلف أإنوإعها
Ãا فيها إلرياضشية بدليل أإنها تتابع ›ريات هذإ
إ◊دث منذ إلطبعة إأ’و ¤إإ ¤غاية إليوم.
‘ كلمته إلتي حضشيت باŸتابعة إÿاصشة ،طالب
‚م فريق جبهة إلتحرير إلوطني ﬁمد معوشش
إلطلبة بضشرورة إلعمل وإلسش Òعلى نهج إأ’سشÓف
أ’نهم مسشتقبل إ÷زإئر قائ““ Óأإششكر وزير إلتعليم
إلعا‹ وإلبحث إلعلمي و‡ثلي إلرياضشة إ◊اضشرين
هنا باسشم فريق جبهة إلتحرير إلوطني لكرة إلقدم
على إإ’هتمام إلكب Òبالرياضشة إ÷امعية ،وأإناششد
إل- -ط- -ل- -ب- -ة ب- -ت- -ق- -د Ëإأ’فضش -ل م -ن أإج -ل إإ’رت -ق -اء
با÷زإئر ..فأانتم مسشتقبل إلوطن وحُماته““.

وك-انت إن ت-وغ-لت إل-دك-ت-ورة ل-ي-ل-ى خÓ-ل-ف-ة م-ن
جامعة تيزي وزوإإ ¤د’’ت إŸكان وإلزمان ‘
أإدب كاتب ياسش ،Úوإوضشحت إن إإبدإعات كاتب
ياسش“ Úثل بحق ‰وذجا متفردإ للنصشوصش إأ’دبية
إŸه -اج -رة ،وإŸت -ج -ذرة ‘ إŸك -ان وإل -زم-ان ،و‘
إل -رم -زي -ة ك -ذلك ،وأإضش -افت ذإت إŸت -دخ -ل-ة ““ب-أان
رمزية إلفضشاء إÿارجي Œسشدت ‘ روإية““ ‚مة““
للكاتب ،وأإن هذإ إ’خ“ Òكن من تطويع إŸكان
و–وي-ل-ه إإ ¤م-ن-ط-ل-ق ل-ك-ت-اب-ات-ه إأ’دب-ي-ة وإلشش-ع-رية
بسش- -م- -ة إ’ف- -ت- -خ -ار وإ’ع -ت -زإز Ãوط -ن -ه وج -ذوره
إلضش -ارب -ة ‘ أإع -م -اق إل -ت -اري -خ ب-ع Úغ-رور م-وط-ن
إأ’جدإد ““ ،وأإششارت إلدكتورة إ ¤إنه لفهم إ’دباء
ع - -ل - -ى غ- -رإر ك- -اتب ي- -اسش’ Úب- -د م- -ن إل- -ت- -م- -ك- -ن
من إلفلسشفة وبالتا‹ نكون قد عرفنا كيف يحولون
إŸكان إŸدنسش بالششر إإ ¤مكان مقدسش و›ال
Óبدإع وإلتميز““.
خصشب ل إ
وم -ن ج -ان -ب -ه إل -ب-احث إأ’ك-ادÁي ﬁم-د سش-ع-د
برغل من جامعة ““إŸنسشت ““Òبتونسش  ،إكد على إن
ك -اتب ي -اسش ⁄ Úي -ك -ن ك -ات -ب -ا وشش -اع-رإ ومسش-رح-ي-ا
وصشحفيا باŸعني إŸهني إ◊ر‘ فقط ،بل كان
م- -ب- -دع- -ا ‘ سش -ف -ره إل -ل -غ -وي ،وسش -ف -ره إ÷غ -رإ‘،
وقد مارسش إ’ديب سشلطته على ثنائية إŸكان
وإلزمان وجعلها ›ا’ مقدسشا Áارسش فيه إإ’بدإع
وإلتميز ،ويفرغ فيه كل ما بدإخله من أإحÓم وآإمال،
وأإحزإن ،ومآاسشي ،أ’ن ثنائية إŸكان وإلزمان لها
د’لة رمزية عميقة ‘ وجدإن إلكاتب إلذي عاشش
غ -رب -ة إŸك -ان دإخ -ل إل -ب-ل-د وغ-رب-ة إŸك-ان خ-ارج
إلبلد““ ،كما أإضشاف إلباحث إلتونسشي  ،مطالبا برفع
توصشية من ملتقى كاتب ياسش ÚبقاŸة إإ ¤إ–اد
إل -ك -ت -اب إل -ع -رب ل -ي-ق-ي-م دورة ب-اسش-م إŸب-دع ك-اتب
ياسش ،Úمؤوكدإ بان ششعار ““إلعا ⁄يبدأإ من قريتي““
إلذي أإطلقه غابريال غارسشيا قد سشبقه إإليه كاتب
ياسش Úعندما جسشد هذإ إلششعار على أإرضش إلوإقع
من خÓل إعماله إلتي إنطلقت من بيئته إأ’و¤
وقادته إإ ¤إلعاŸية بكل جدإرة.
وق -د ع -اد إل -ب -احث إل -ت -ونسش -ي ““إإ ¤نشش-أاة ك-اتب
ياسش Úوإلبيئة إلتي عاشش فيها وتأاثر بها وإأ’حدإث
إلتي صشدمته وأإثرت فيه تأاثÒإ بليغا ،فحولته إإ¤
كائن بششري آإخر ،مضشيفا بأان إلبدإية إ◊قيقية
لكاتب ياسش ،Úكانت ‘  8ماي  45عندما ششارك ‘

تكر Ëالكاتبة الÈازيلية
م- -ظ -اه -رة ك -بÒة م -ن -اوئ -ة ل Ó-ح -ت Ó-ل وم -ط -ال -ب -ة
ب -ا’ن -فصش -ال ع -ن ف-رنسش-ا وه-و’ ي-ت-ج-اوز  15سشنة،
ششاهد إلقتل وإلدماء و ⁄يكن إŸوت نصشيبه ‘ ذلك
إل -ي -وم ،ل -ك -ن وق -ع ت -لك إأ’ح-دإث ع-ل-ى ن-فسش-ه ك-ان
صش -ادم -ا ب -ع -ن -ف ،وع -م-ق ‘ ن-فسش إل-وقت ب-دإخ-ل-ه
إلوعي إلوطني إلذي دفع به ‘ ما بعد لكتابة أإول
›م- -وع -ة شش -ع -ري -ة ل -ه ب -ع -د م -رور ع -ام م -ن ت -لك
إأ’حدإث إلدإمية إلتي أإسشسشت Ÿرحلة جديدة من
تاريخ إلششعب إ÷زإئري.
وتطرق إلدكتور لورون ميسشابيما من إلكونغو““
إ ¤إلطبوغرإفيا ‘ روإية كاتب ياسش ،Úإلتي تظهر
‘ إأ’ماكن وإŸناطق وإŸوإضشع إلتي تدخل ‘
معا Êإلكلمات بهذه إلروإية ،حيث وضشف إŸوإضشع
إلتي تÈز إأ’مكنة ،وإلتي أإبرزها إلدكتور بنوعÚ
من إلطبوغرإفيا ،إأ’و ¤وصشفها باŸفتوحة ،وإلتي
من سشماتها إإ’يجابية ،وإلثانية إŸغلقة وإلتي يكون
إŸوضشع إوإŸكان سشلبيا ،وإلتي ’ تقبل با◊ركية،
وهي ›سشدة ‘ روإية إلكاتب ،حيث إن حركية
إأ’ششخاصش تدخل ضشمن هذه إلطبوغرإفيا بسشلبيتها
وإيجابياتها““.

إإصسدإر إ’عمال إلكاملة لكاتب ياسسÚ
مطلب وطني

رفع إŸششاركون باŸلتقى إلدو‹ حول جغرإفيا
ك -اتب ي -اسش Úب -ق -اŸة ،إ ¤وزي -ر إل -ث-ق-اف-ة ،إسش-م-ى
عبارإت إلششكر وإ’متنان÷ ،ميل إلدعوة وحسشن
إ◊فاوة ،وعمق إŸدإخÓت وثرإء إلنقاششات إلتي
ع-رف-ن-اه-ا ط-ي-ل-ة ه-ذه إل-ط-ب-ع-ة إŸت-ج-ددة ل-لملتقى
إل- -دو‹ ح- -ول م- -ؤول- -ف- -ات ك- -اتب ي -اسش ،Úوإل -ت -مسش
إŸشش- -ارك Úم- -ن ﬂت- -ل- -ف دول إل -ع -ا ،⁄إإ’ضش -اف -ة
وإ’ششعاع إلتي تسشهم ‘ سشفارة إ’دب إ÷زإئري
بكل إنحاء إŸعمورة ،بالسشن ﬂتلفة ،وهوما عكسشه
إŸلتقى من عربية ،فرنسشية ،إسشبانية  ،وإيطالية،

وثمن إللجنة إلعلمية إلدعم إلتي إلذي –ظى به
÷نة إلتنظيم ،وإلرعاية إŸتوإصشلة للجنة إلعلمي
للملتقى.
رف-عت إل-ل-ج-ن-ة إل-ع-ل-م-ي-ة ت-وصش-ي-ات إ ¤م-ن-ظمي
إŸلتقى مؤوكدة فيها على إ◊رصش على إ’نتظام ‘
ت -ن -ظ -ي -م إŸل -ت -ق -ى رغ -م ت -ق -لب إل-ظ-روف إŸادي-ة
وإل-ع-ام-ة ،وث-م-نت إل-ل-ج-ن-ة إل-ع-ل-م-ي-ة ت-وإصش-ل ت-وث-يق
إلفعاليات بإاصشدإر مؤولف جديد عن كاتب ياسش،Ú
وحثت هذه إأ’خÒة ،على إلتفك ‘ ÒإŸوإضشيع
إلتالية لتقدÁها ‘ إلندوإت إلÓحقة ،كموضشوع
إ’جناسش إأ’دبية ‘ مدونة كاتب ياسش ،ÚإÙلي
وإلدو‹ ‘ كتابات ياسش ،Úوششعرية إلتفاصشيل ‘
إعمال كاتب ياسش.Ú
ودعت من جهة أإخرى إ ¤إ◊رصش على مزيد
م -ن إل -ت -ف -ت -ح إ÷م -ع -ي -ات -ي وإأ’ك-ادÁي إ÷زإئ-ري
وإلعربي وإلدو‹ ،إ◊رصش على دفع إŸسشؤوولÚ
إÙلي Úوإلوطني Úإ ¤إصشدإر إ’عمال إلكاملة
لكاتب ياسش Úباعتباره مكسشبا وطنيا جزإئريا ،كما
طلبت إللجنة إلعلمية من إŸنظم Úإ◊رصش على
نشش -ر ف-ع-ال-ي-ات ه-ذه إل-ن-دوة ،أ’ه-م-ي-ت-ه-ا ‘ ت-ع-زي-ز
إŸدونة إلنقدية إŸهتمة بكاتب ياسش.Ú

أإصسدإء من إŸلتقى
@ قبل إإسشدإل إلسشتار على فعاليات إŸلتقى
إلدو‹ إلثامن ،كرمت ÷نة إلتنظيم إأ’سشتاذة
““م - -ل- -يسش- -ا كÒي- -ن- -وسش- -ك- -ان- -و’““ م- -ن ج- -ام- -ع- -ة
سش -اوب -ول -وب -الÈإزي -ل ،إل -ت -ي شش -اركت ب -اŸل -ت -ق-ى
Ãدإخلة –ليلية حول روإية ““‚مة ““.
@ ثمنت إللجنة إلعلمية للملتقى حسشن إلوفادة
وإ’سشتقبال وإŸرإفقة ،إلتي وجدتها لدى إللجنة
إŸنظمة ،وأإبناء إلو’ية إŸضشيافة.
@ قلصشت أإيام إŸلتقى من  04أإيام كاملة إ¤
Óسش -ات -ذة
 03أإي- -ام بسش- -بب إل- -غ- -ي- -اب إل -ك -ب Òل  -أ
وإÙاضشرين إلذين تغيبوإ عن هذه إلطبعة على
غ Òإلعادة’ ،سشيما ‘ إلطبعات إلسشابقة إين
عرف مششاركة كبÒة من خارج إ÷زإئر.
@ أإشش -غ -ال إŸل -ت -ق -ى إح-تضش-ن-ه ط-ل-ب-ة وﬁب-و
إلكاتب““ كاتب ياسش ،““Úوباأ’خصش من إلوسشط
إŸسش-رح-ي ب-ال-و’ي-ة ،ل-ت-ع-ل-ق-ه-م ب-ك-تابات إŸبدع
ياسش ‘ ÚإÛال إŸسشرحي.
@ إسش- -ت- -حسش- -ن إŸشش- -ارك- -ون م- -ن إأ’سش- -ات- -ذة
وإÙاضش- -ري- -ن ،وب -اأ’خصش م -ن خ -ارج إ÷زإئ -ر
إل-زي-ارإت إلسش-ي-اح-ي-ة لÓ-م-اك-ن إ’ث-ري-ة بالو’ية،
إلتي نظمتها جمعية ترقية إلسشياحة وإلتنششيط
إل-ث-ق-ا‘ ،م-ن-ظ-م-ة ه-ذه إل-ط-ب-عة إلثامنة للملتقى
إلدو‹.
@ ن -ظ -مت أإمسش -ي -ة أإمسش ،سش -ه -رة ف-ن-ي-ة ع-ل-ى
ششرف إŸششارك Úكمسشك ختام ،وكان إŸأالوف
حاضشرإ بقيادة إلفنان إلقدير رضشا وإبد.

