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اŸشصاركـون ‘ اجتمـاع الولة يوجهون رسصالة شصكر ويكّرمون رئيسص ا÷مهورية
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الفري ـ ـق ڤايـ ـد صصال ـح ‘ زي ـ ـارة رسصمي ـ ـة إا ¤اإلمـ ـ ـارات وقط ـ ـر
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ال ـولة مطالبـ ـون بالتواصصـل ا÷يد
وتكـ ـذيب الشصائع ـات ف ـور وق ـوعها

SG
£à°

´Ó

^ األمن العام ضصعيف..
ول Áك ـ ـ ـن اسصتم ـ ـ ـ ـرار
الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوضصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى

تصصويرﬁ :مد آإيت قاسصي

^ علـ ـ ـى ال ـ ـولة
نقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل التنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
للبلديـ ـ ـات والقـ ـ ـ ـرى
اŸعزول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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ليـــــدز ..رحلـــــة عــــــذإب ومعانـــــــاة ‘ صصمـــــــت
إ إ

مصصاب ـ ـون – ـ ـت «رحم ـة» الـ ـّداء ونظ ـ ـ ـرة اÛتمـ ـ ـ ـع
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لو ¤بفارق  ٧نقاط عن إلوصصيف
أإنهى إŸرحلة إ أ

إا–اد العاصصمة مرشصح فوق العادة
للتتويـج بلقـ ـب اÙـ ـ ـÎف األول

إلصصيدليات

مراجع ـ ـة القـ ـرار الـوزاري
اÿـ ـاصص بنظ ـ ـام اŸناوب ـ ـة
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أإمني

@ طارق غول:

@ يونسس إفتسصان:

«اإلسصتق ـرار وجديـة
اŸسصÒي ـ ـ ـ ـن سصـ ـ ـبـبا
‚ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح النـ ـ ـ ـ ـ ـادي»
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«ف ـروجي مطالب بتنويع
نهجه التكتيكي Ÿواصصلـة
اŸسص ـ ـ ـ ـÒة الناجح ـ ـ ـ ـة»

 4إارهـ ـ ـ ـ ـابي Úيسصلمـ ـ ـ ـ ـ ـون
أانفسصه ـ ـ ـ ـ ـ ـم للسصلط ـ ـ ـ ـ ـ ـات
العسصكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بجـ ـ ـ ـ ـانت
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حجار يشصرف على إفتتاح
إأليام إلـ  13للعلوم
إلبيطرية
يشسرف
وزير
التعليم
العا‹
والبحث
العلمي
طاهر
حجار،
اليوم
وغدا ،على
فعاليات
ليام الـ١٣
ا أ
ل-ل-ع-ل-وم ال-ب-ي-ط-ري-ة ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-يا للبيطرة،
وذلك ب--قصس--ر اŸع--ارضس ب--الصس--ن--وب--ر
ال--ب--ح--ري ””صس-اف-كسس”” ع-ل-ى السس-اع-ة
 ٠9:٠٠صسباحا.

عيسصى يفتتح إألسصبوع إلوطني
إلـ 19للقرآإن إلكر Ëبوهرإن
يقوم

وزير
الشسؤوون
الدينية
لوقاف
وا أ
ﬁمد
عيسسى ،يوم
 ٠٣ديسسمÈ
ا÷------------اري ،
ب---زي--ارة إا¤
ولية
وهران ،يشسرف خللها على افتتاح
لسس---ب---وع ال---وط---ن--ي الـ ١9للقرآان
ا أ
ال--ك-ر– ،Ëت شس-ع-ار ””ال-وف-اء ق-ي-م-ة
ق--------رآان-------ي-------ة”” ،وذلك ،ب-------ف-------ن-------دق
””اÒŸي--دي-ان”” ،ع-ل-ى السس-اع-ة ٠9:٠٠
صسباحا.

حسصبÓوي يشصرف على
فعاليات إإحياء إليوم
إلعاŸي Ÿكافحة إلسصيدإ
يشسرف
وزير
الصسحة
والسسكان
وإاصسلح
اŸسستشسفيات
ﬂتار
حسسبلوي،
غ----دا ،ع---ل---ى
فعاليات
إاح-ي-اء ال-يوم
ال-ع-اŸي Ÿك-اف-ح-ة داء ف-قدان اŸناعة
””السس----ي----دا”” –ت شس----ع----ار ””‘ ح----ال----ة
الشسك ،ال-كشس-ف ي-ط-م-ئ-ن-ن-ي”” ،وذلك
ب--ف--ن--دق السس--وف-ي-ت-ال ع-ل-ى السس-اع-ة
 8.٣٠صسباحا.

بن يونسس ينشّصط Œمعا
ÃسصتغاÂ
ينشسط
ع---م--ارة ب--ن
يونسس
رئيسس
ا◊ركة
الشسعبية
ا÷زائرية،
اليوم،
Œمعا
شس-ع-ب-يا بدار
ال-ث-ق-اف-ة ول-د ع-ب-د ال-رح-م-ان كاكي
وسسط مدينة مسستغا ،Âكما يشسرف
على تدشس ÚاŸقر ا÷ديد للحركة
الشسعبية ا÷زائرية بالولية.

للكÎو:Ê
الÈيد ا إ

السسبت  ٠١ديسسم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٢٣ربيع األول  ١٤٤٠هـ
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يوم درإسصي حول مهام وصصÓحيات صصندوق ضصمان إلسصيارإت بالبليدة
ي-ن-ظ-م ›لسس قضس-اء ال-ب-ل-ي-دة ب-ال-ت-ع-اون م-ع اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة لصس-ن-دوق ضس-م-ان السس-ي-ارات ،ي-وما دراسسيا حول مهام وصسلحيات
لو ¤بالبليدة ،وعلى السساعة الـ
صسندوق ضسمان السسيارات ،وذلك يوم  ١٣ديسسم Èالداخل بالفندق العسسكري الناحية العسسكرية ا أ
 8.٠٠صسباحاÃ ،شساركة قضساة من ›السس قضساء البليدة ،تيبازة ،اŸدية ،ع Úالدفلى ،وتيسسمسسيلت وإاطارات من اŸديرية العامة
للصسندوق.

«يوم إŸقاولتية ””0. 1موضصوع لقاء بكلية إلعلوم
إإلقتصصادية

سسي ،Òوذلك على السساعة

 ٠9:٠٠صسباحا.

لدارة والمالية
ا إ

تشسرف
وزيرة
التضسامن
الوطني
لسسرة
وا أ
وقضس-ايا اŸرأاة
غنية
الدالية،
غ- - -دا ،ع - -ل - -ى
مراسسم
الحتفال
لطفال
باليوم اŸغاربي ،وذلك Ãركز ا أ
ال -ت -وح -دي Úب Íع -ك-ن-ون ب-ال-ع-اصس-م-ة،
على السساعة  ٠9:٣٠صسباحا.

زيتو ‘ Êتلمسصان
يقوم
وزير
اÛاهدين
الطيب
زي-ت-و Êم-ن-ذ
اÿم-يسس ٠٦
ديسسمÈ
ا÷اري،
ب-زيارة عمل
إا ¤ولي - - - - -ة
ت -ل-مسس-ان ،يشس-رف خ-لل-ه-ا ع-ل-ى أاشس-غ-ال
اŸل - -ت - -ق - -ى ال - -وط - -ن - -ي ح - -ول ال- -ذاك- -رة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ،م -ن ت -ن -ظ -ي -م ا÷م -ع -ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة Ÿع -ط -وب -ي ح -رب ال -ت -ح-ري-ر
الوطني.

نسصيب ‘ سصيدي بلعباسس

أإبوإب مفتوحة حول إلÈنامج إلفضصائي إلوطني با◊امة
تنظم الوكالة الفضسائية ا÷زائرية ””أاصسال”” ‘ ،إاطار تثم Úا‚ازات ا÷زائر ‘ ›ال التكنولوجيات والتطبيقات الفضسائية يومي - ٠٣
 ٠4ديسسم Èا÷اري ،أابوابا مفتوحة ،حول الÈنامج الفضسائي الوطني ،وذلك ،باŸكتبة الوطنية ـ ا◊امة . -

يوم درإسصي حول دو
ر إŸؤوسصسصات إلصصغÒة وإŸتوسصطة ‘ إلتنمية
تنظم اŸنظمة الوطنية أ
لربا
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لمازيغية سسي الهاشسمي عصساد ،يومي  4و 5ديسسم Èا÷اري إا¤
لم Úالعام للمحافظة السسامية ل أ
يقوم ا أ
ولية تندوف ◊ضسور مراسسم إافتتاح أاشسغال اŸلتقى الوطني بعنوان”” التخطيط والتعّدد اللغوي وأاثر اللهجات
لمازيغية Ãدرسسة العربي
لجتماعي والثقا‘”” باŸركز ا÷امعي ،وكذا معاينة تدريسس ا أ
اÙلية ‘ التواصسل ا إ
التبسسي بالولية.

دورة تدريبية للضصبطية إلقضصائية
لوسسط وشسمال إافريقيا دورة
لصسلح ا÷نائي مكتب الشسرق ا أ
لنسسان بالتعاون مع اŸنظمة الدولية ل إ
ينظم اÛلسس الوطني ◊قوق ا إ
لنسسان لفائدة الضسبطية
لسساسسية والنهج القائم على حقوق ا إ
تدريب لفائدة الضسبطية القضسائية– ،ت عنوان ””اŸفاهيم ا أ
القضسائية ‘ ا÷زائر”” ،وذلك من  ٠١إا ٠5 ¤ديسسم Èالداخل ،بفندق نيوداي بحسس Úداي على السساعة
9.٠٠صسباحا.
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أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣5:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

بلعباسس.

ي-ق-وم وزير
اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسس Úنسس- -يب
ي - - - - - - - - - - - - - -وم 4
ديسسمÈ
 ،٢٠١8ب-زيارة
ع -م -ل وت-ف-ق-د
Ÿشساريع
القطاع
بولية سسيدي

سصاحلي ينشصط ندوة صصحفية

عصصاد ‘ زيارة إإ ¤تندوف

/ info@ech-chaab.comاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

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

إنطÓق إأليام إلثقافية إليابانية

انطلقت ا أ
ليام الثقافية الياباني
ت -نّ-ظ-م ج-م-ع-ي-ة ن-ادي ال-
دراسس-ات الق-تصس-ادي-ة نشس-اط-ا ب-ع-ن-وان ””ي-وم إا ¤غ- -اي -ة  ١ديسس-م Èب-قصس -ة ابتداء من  ٢9نوفمÈ
ر
ال-
اŸق-اولت-ية . ١
ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-رياء
 ،””٠ي -وم ال -ث-لث-اء  ٠4ديسس-م Èا÷اري ،ب-ك-ل-ي-ة ال-علوم اب
ت
د
ا
ء
م
ن
ا
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س
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ة
٠
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:
 ١٧مسساء.
الق-تصس-ادي-ة وال-ع-ل-وم ال-ت-ج-اري-ة وع-ل-وم الت

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

إلدإلية تشصرف على
إلحتفال باليوم إŸغاربي

لمÚ
ي- - -نّشس- - -ط ا أ
ال- -ع- -ام ل- -ل -ت -ح -ال -ف
ال-وط-ني ا÷مهوري
ب -ل -ق -اسس -م سس -اح -ل -ي،
ال- - - - -ي- - - - -وم ،ن- - - - -دوة
صس-حفية يسستعرضس
فيها مواقف ا◊زب
م- - -ن اŸسس - -ت - -ج - -دات
ال-وط-ن-ية والدولية
ومشس-ارك-ة ا◊زب ‘ ان-ت-خ-اب-ات ال-تجديد
لم -ة وذلك
لعضس- -اء ›لسس ا أ
ال- -نصس- -ف- -ي أ
Ãق- -ره اŸرك- -زي ب- -ب- -وشس- -اوي اب- -ت -داء م -ن
السساعة الـ ١٠:٣٠سسا.

بن سصا ⁄يلتقي بأاعضصاء حزبه
لمÚ
ي-ع-ق-د ا أ
ال - - - -ع- - - -ام ◊زب
التجديد
ا÷زائ-ري ك-مال
بن سسا ،⁄اليوم،
لقاء مع منتخبي
وإاطارات
ا◊زب Ãناسسبة
التجديد
لم-ة ب-حضس-ور رؤوسس-اء
ال -نصس-ف-ي Ûلسس ا أ
لح -زاب السس -ي-اسس-ي-ة و‡ث-ل-ي اÛت-م-ع
ا أ
اŸد Êل- -ل- -ت- -طّ- -رق ل- -ل- -راه -ن السس -ي -اسس -ي
لج-ت-م-اع-ي ا÷زائ-ري
لق -تصس-ادي وا إ
وا إ
والدو‹ متبوع بندوة صسحفية ،وذلك
على السساعة الـ ١٠.٣٠صسباحا بالقرية
لفريقية سسيدي فرج.
ا إ

إلع ـÓناتكـم إتصصل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
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‘ زيارة عمل قادته إا ¤ا÷زائر

أاويحيى يسصتقبل مسصاعد كاتب الدولة األمريكي اŸكلف بالشصؤوون السصياسصية
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‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة

بن صصالح ‘ حفل تنصصيب رئيسس اŸكسصيك ا÷ديد
ع Úرئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة رئيسس ›لسس الأمة عبد القادر بن
صص -ال -ح ل -ت -م -ث -ي-ل-ه ‘ ح-ف-ل ت-نصص-يب ال-رئ-يسس
ا÷دي -د ل -ل -م -كسص -يك اŸق -رر ال -ي -وم السص -بت،
حسصب ما أافاد به بيان لرئاسصة ا÷مهورية،
واسصتنادا إا ¤ذات اŸصصدر فانه ““اثر الدعوة
ال -ت -ي ت -ل -ق -اه -ا م-ن أان-دريسس م-ان-وي-ل ل-وب-ي-ز
أاوبرادور الرئيسس اŸنتخب ا÷ديد للوليات
اŸت-ح-دة ل-ل-م-كسص-يك ،ع Úال-رئ-يسس ب-وتفليقة
عبد القادر بن صصالح رئيسس ›لسس األمة
لتمثيله ‘ حفل تنصصيب الرئيسس اŸنتخب
ا÷ديد اŸقرر يوم الفا— ديسصم2018 È

لسستثمار و“ويل اŸشساريع
حول فرصس ا إ

لول أاحمد أاويحيى ،أاول أامسس ،با÷زائر
اسستقبل الوزير ا أ
لمريكي اŸكلف بالشسؤوون
العاصسمة ،مسساعد كاتب الدولة ا أ
السسياسسية دافيد هيل ،الذي يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر
لول ،وقد جرى اللقاء
حسسبما أاشسار إاليه بيان Ÿصسالح الوزير ا أ
بحضسور وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل اسستنادا
إا ¤ذات البيان.

...ويسصتقبل من طرف مسصاهل

–ادث وزير الشصؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسصاهل ،أاول أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،م -ع مسص-اع-د ك-اتب ال-دول-ة األم-ري-ك-ي اŸك-ل-ف

بالشصؤوون السصياسصية دافيد هيل الذي يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر
تسصتغرق يوم.Ú
واسصتنادا إا ¤بيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية فإان الزيارة التي يقوم
بها اŸسصؤوول األمريكي السصامي إا ¤ا÷زائر والتي تندرج ‘ إاطار
اŸشصاورات السصياسصية اŸنتظمة ب Úالبلدين ““سصمحت للطرف Úبتقييم
ال -ع Ó-ق -ات ا÷ي -دة ال -ت -ي ت-رب-ط ال-ب-ل-دي-ن وب-ت-ب-ادل م-ع-م-ق ل-ل-وضص-ع ‘
اŸنطقة““.
كما سصيجري هيل خÓل زيارته للجزائر ﬁادثات مع مسصؤوولÚ
سصام Úجزائري Úآاخرين حول القضصايا اŸتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي
‘ العديد من اÛالت وتلك ذات الصصلة بالوضصع القليمي والدو‹.

صسالون اŸنتوجات ا÷زائرية بليÈوفيل

متعاملون جزائريون يبحثون عن فرصس أاعمال ‘ الغابون
يسس- -ع -ى م -ت -ع -ام -ل -ون ورج -ال أاع -م -ال
جزائريون إا ¤البحث عن فرصس أاعمال
‘ الغابون حيث يقام صسالون اŸنتوجات
ا÷زائرية منذ يوم الثÓثاء Ãشساركة
حوا‹ سست Úمؤوسسسسة وطنية.
ك -ث -ف اŸت -ع -ام -ل -ون ا÷زائ-ري-ون ‘ ال-ي-وم
الثالث من هذه التظاهرة القتصصادية األو¤
من نوعها ‘ العاصصمة الغابونية التصصالت
مع نظرائهم الغابوني Úبهدف إاقامة شصراكات
لتسصويق منتوجاتهم والسصتثمار ‘ هذا البلد
اإلفريقي.
و‘ ح - -ديث ل - -وأاج أاع - -رب اŸت - -ع- -ام- -ل- -ون
ا÷زائ- -ري- -ون ع- -ن إارادت- -ه -م ‘ ول -وج السص -وق
الغابونية.
واع -ت‡ Èث -ل ›م -ع ““ج -ي -ون إال-كÎون-يك““
( )Géant Electronicsب- -ن خ- -روب- -ي
أاح -م -د ف-ه-د أان ال-غ-اب-ون ت-ت-ي-ح ف-رصس أاع-م-ال
كبÒة بالنسصبة لهذا اÛمع اŸتخصصصس ‘
اŸنتوجات الكهرومنزلية واإللكÎونية.
وأاكد بن خروبي ‘ هذا الشصأان ““أان معرضس
ليÈوفيل يعد واجهة Ÿنتوجاتنا .فنحن ننوي
ول-وج األسص-واق اإلف-ري-ق-ي-ة م-ن خÓ-ل تشص-ك-ي-لة
““تنافسصية““.
ي - -ذك - -ر أان اÛم - -ع ق - -د شص- -ارك ‘ ع- -دة
تظاهرات اقتصصادية ‘ اÿارج بحيث يرى
‡ث -ل اÛم -ع أان م -ع -رضس ل-يÈوف-ي-ل يشص-ك-ل
““فضص-اء ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-اŸن-ت-وج-ات ا÷زائرية ‘
›الت الصص- -ن- -اع- -ة والصص- -ن- -اع- -ة ال -غ -ذائ -ي -ة
وغÒها““.
وأاشصار ‘ هذا السصياق إا ¤أانه ” وضصع
معا ⁄للتعاون القتصصادي الثنائي مذكرا بأان
التصصالت جارية مع رجال أاعمال غابونيÚ
مهتم ÚباŸنتوجات ““ذات النوعية““ وبأاسصعار
““تنافسصية““.

كما ذكر بأان مؤوسصسصته سصتفتح قريبا قاعة
ل-ل-ع-رضس ب-ال-ب-ن Úل-تسص-وي-ق م-ن-ت-وج-اته ‘ حÚ
Œري مفاوضصات مع شصركاء غيني Úإلبرام
شصراكات ““رابح  -رابح““.
من جهته ،أاكد اŸدير التجاري للمجمع
الصص -ن -اع -ي ““ت-ون-يك““ اŸت-خصصصس ‘ صص-ن-اع-ة
التغليف واسصÎجاع و–ويل الورق ﬁمد ÚŸ
خي Îأان مشصاركة اÛمع ‘ هذا اŸعرضس
يعد فرصصة إلبرام اتفاقات شصراكة ‘ ›ال
اسصÎجاع ورسصكلة و–ويل الورق.
وأاضص- -اف أان ال- -غ- -اب- -ون ت -ع -د ““ب -واب -ة ن -ح -و
إافريقيا““ مؤوكدا أانه سصيتم اسصتغÓل كل الفرصس
ل -ت -وزي -ع م -ن -ت-وج-ات-ه ‘ ه-ذا ال-ب-ل-د ا◊دودي
للكامرون والكونغو وغينيا السصتوائية.
وأاوضص- -ح خ- -ي Îأان ›م- -ع ت- -ون- -يك مسص- -ت- -ع- -د
Ÿرافقة التكوين ونقل اŸهارات ‘ الغابون
م-ن أاج-ل ““شص-راك-ة ث-ن-ائ-ي-ة أافضص-ل““ م-ع-رب-ا ع-ن
ارتياحه لÓهتمام الذي أابداه زوار الصصالون
من اŸهني Úلتحويل واسصÎجاع الورق.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاشص -ار ع-ادل ح-اج-ي أان زي-ارة
ا÷ناح من قبل مسصؤوول Úرسصمي ÚغابونيÚ
م -ن -ه -م ن -ائب ال -رئ -يسس واألم Úال -ع -ام ل -وزارة
ال- -ت- -ج- -ارة ي -ع -كسس اله -ت -م -ام ال -ذي ي -ول -ون -ه
Ÿنتوجات هذه العÓمة.
ك- -م- -ا كشص- -ف ع -ادل ح -اج -ي ع -ن اه -ت -م -ام
الشصركاء ورجال األعمال الغابونيÃ Úنتوجات
ك -ون -دور وال -ذي -ن ي-رغ-ب-ون ‘ اسص-ت-ق-دام ه-ذه
العÓمة إا ¤الغابون من خÓل إانشصاء وحدات
تركيب مع فتح قاعات عرضس ونقاط لبيع
اآللت الكهرومنزيلية والهواتف الذكية لهذه
العÓمة.
من جهته ،اعت ÈاŸدير التجاري لشصركة
““ف -ردي ب Ó-سصت““ ل -ت -ح -وي -ل ال -ب Ó-سص-ت-يك ،ب-ن
موسصى عبد السصÓم ،أان معرضس ليÈفيل شصكل

فضص -اء ل -ل -ت -ب -ادل ب ÚاŸت -ع -ام-ل Úال-غ-اب-ون-يÚ
ونظرائهم ا÷زائري.Ú
وأاوضصح بن موسصى أان هذه الشصركة كانت قد
شص- -اركت م -ؤوخ -را ‘ م -ع -رضس ل -ل -م -ن -ت -وج -ات
ا÷زائ- -ري- -ة Ãوري -ت -ان -ي -ا ،مÈزا أان مشص -ارك -ة
الشص -رك -ة ‘ ال-ت-ظ-اه-رات ال-دول-ي-ة ت-ه-دف إا¤
ت - -ع- -زي- -ز حضص- -وره- -ا وإاع- -ط- -اء رؤوي- -ة أاوضص- -ح
Ÿنتوجاتها التي تصصدر حاليا إا ¤كندا وليبيا
واإلم- -ارات ال- -ع -رب -ي -ة اŸت -ح -دة وق -ري -ب -ا إا¤
موريتانيا.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاك -د ايسص -ع -دي ك -م -ال رئ -يسس
›لسس إادارة شصركة ““بجاية لييج““ اıتصصة ‘
صصناعة اŸواد اŸسصتخدمة ‘ البناء أانه باشصر
م-ف-اوضص-ات م-ع م-ت-ع-ام-ل Úغ-اب-ون-ي Úمن أاجل
–قيق ““شصراكة مثمرة““.
وأاع- -رب اŸدي- -ر ال- -ع- -ام لÎب -ي -ة اŸواشص -ي
ب-وزارة ال-فÓ-ح-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ال-غابونية،
ميهيندوموسصافو ،الذي كان متواجدا با÷ناح
ع -ن إارادة ب -ل -ده ‘ ال -ت -ع -اون م -ع ا÷زائ -ر ‘
›ال تربية اŸواشصي خاصصة الدواجن التي
وصصفها بـ«باŸتطورة““ ‘ ا÷زائر.
وتابع ذات اŸسصؤوول يقول إان الغابون تتمتع
بإامكانيات يجب اكتشصافها عن طريق شصراكة
رابح-رابح مع ا÷زائر.
وأاشصار األم Úالعام لوزارة التجارة شصريف
عماري ،إا ¤وجود فرصس للتبادل ب Úمتعاملي
البلدين.
ويضصم معرضس اŸنتوجات ا÷زائرية الذي
نظم با◊ديقة النباتية بليÈفيل ويسصتمر إا¤
غاية  2ديسصم Èا÷اري حوا‹  60متعامÓ
اق-تصص-ادي-ا وم-زودا ومسص-ت-ث-م-را ب-اإلضص-اف-ة إا¤
مزودي اÿدمات ومسصؤوول Úرسصمي Úو‡ثلÚ
ل -ق -ط -اع -ات ال -ت-ج-ارة والصص-ن-اع-ة ‘ ا÷زائ-ر
والغابون.

لجنحة صسالون اŸنتوجات ا÷زائرية
خÓل زيارتها أ

وزيرة الصصناعة الغابونية تتعهد بتسصهيل ولوج اŸسصتثمرين ا÷زائري Úإا ¤الغابون

تعهدت وزيرة الصسناعة الغابونية،
لخ-ذ بع Úالعتبار
إايسس-ت-ي-ل أاون-دو ،ب-ا أ
الصس -ع -وب -ات ال -ت-ي ي-واج-ه-ه-ا اŸت-ع-ام-ل-ون
ا÷زائ- - -ري- - -ون ال- - -ذي- - -ن ي- - -رغ- - -ب - -ون ‘
السستثمار بالغابون ،إاضسافة إا ¤العديد
من التداب Òمن أاجل تشسجيع اŸنتوجات
ا÷زائرية على ولوج السسوق اÙلية.
وأاشص -ارت ال-وزي-رة خÓ-ل زي-ارت-ه-ا ألج-ن-ح-ة
صصالون اŸنتوجات ا÷زائرية بليÈوفيل الذي
افتتح يوم الثÓثاء برفقة األم Úالعام لوزارة
التجارة ،شصريف عوماري والسصف Òا÷زائري
‘ الغابون إا ¤أان وزارتها سصتمنح تسصهيÓت
وام -ت -ي-ازات ل-رج-ال األع-م-ال ا÷زائ-ري Úم-ن
أاجل السصتثمار ‘ بلدها.
وب -ع -د أان أاشص -ادت أاون -دو ب -ت-ن-ظ-ي-م صص-ال-ون
اŸن -ت-وج-ات ا÷زائ-ري-ة ب-ل-يÈوف-ي-ل األول م-ن
ن-وع-ه ‘ ال-غ-اب-ون ،سص-ج-لت ارت-ي-اح-ه-ا ل-نوعية
اŸنتوجات اŸعروضصة ،مؤوكدة ‘ هذا السصياق
أان بلدها ““يعمل دوما من أاجل تعزيز العÓقات
التجارية أاك Ìمع ا÷زائر““.

من جهته ،أاعلن عوماري أانه سصيتم عقد
ات -ف -اق Œاري ع-ل-ى ه-امشس ال-ت-ظ-اه-رة ب-غ-ي-ة
السصماح للمتعامل Úا÷زائري Úالولوج للسصوق
الغابونية.
وأاوضصح عوماري ‘ هذا الشصأان ““للولوج إا¤
السص - -وق ال - -غ- -اب- -ون- -ي- -ة ي- -جب أاول اŸرور عÈ
موزع Úكبار ،مضصيفا أانه سصتنعقد جلسصة عمل
مع نظÒه الغابو Êبخصصوصس مسصأالة الضصرائب

والرسصوم اŸطبقة على اسصتÒاد بعضس اŸواد
‘ الغابون““.
على سصبيل اŸثال فإان اسصتÒاد اŸنتوجات
ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة ‘ ال- -غ -اب -ون ي -خضص -ع ل -لضص -رائب
ا÷م- -رك- -ي -ة ف -ي -م -ا ت -ع -ف -ى األدوي -ة وال -ع -ت -اد
واألسصمدة واآللت واŸواد األولية اŸوجهة
لتحويل اÿشصب.
ث األم Úالعام لوزارة
و‘ هذا الصصدد ح ّ
ال -ت-ج-ارة رج-ال األع-م-ال ع-ل-ى السص-ت-ث-م-ار ‘
الغابون ل سصيما ‘ اÛالت الواعدة مثل
اÿشصب والفل Úومواد البناء ،مذكرا بإاعداد
وزي -ر ال-ت-ج-ارة السص-ي-د جÓ-ب ÿارط-ة ط-ري-ق
لسصنت Úتهدف إا ¤بعث ديناميكية جديدة عن
طريق التظاهرات القتصصادية ا÷زائرية ‘
اÿارج.
وسصيتواصصل صصالون اŸنتوجات ا÷زائرية
بليÈوفيل إا ¤غاية  2ديسصم Èوعرف مشصاركة
 60م-ت-ع-ام Ó-اق-تصص-ادي-ا و‡ون-ا ومسص-ت-ث-م-را
وم- -ق- -دم- -ي خ -دم -ات ‘ ق -ط -اع -ي ال -ت -ج -ارة
والصصناعة.

“ار وزما‹ ‘ نيويورك للقاء ا÷الية ا÷زائرية
اŸقيمة بالوليات اŸتحدة
ي- -ق- -وم وزي- -را السس -ك -ن
والعمل على التوا‹ عبد
ال - - -وح- - -ي- - -د “ار وم- - -راد
زم- -ا‹ ،ال- -ي- -وم ،ب- -زي -ارة
عمل إا ¤نيويورك وهذا
م- -ن أاج -ل إاط Ó-ع أاعضس -اء
ا÷ال - - -ي- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة
اŸق- - -ي- - -م - -ة ب - -ال - -ولي - -ات
لليات
اŸتحدة Ãختلف ا آ
اŸع - -روضس - -ة ع - -ل- -ي- -ه- -م ‘
›ال السس - - - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - - -ن
والسس- -ت- -ث- -م -ار ،حسس -ب -م -ا
أاك- - - - -دت- - - - -ه السس- - - - -ف - - - -ارة
ا÷زائ -ري-ة ب-واشس-ن-ط-ن ‘
بيان لها.
ي- -ه -دف الج -ت -م -اع ال -ذي
سص -ي -ت-م ت-ن-ظ-ي-م-ه خÓ-ل ه-ذه
ال -زي -ارة ال -ي -وم السص-بت Ãق-ر
ال-ق-نصص-ل-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-زائ-ر
بنيويورك إا ¤عرضس ﬂتلف
التداب ÒاŸتخذة من طرف
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ل-ف-ائ-دة ا÷ال-ي-ة
ا÷زائرية اŸقيمة باŸهجر،
يضصيف البيان.
وأاك- -دت ال- -ق- -نصص -ل ال -ع -ام
ل-ل-ج-زائ-ر ب-ن-ي-ويورك ،صصÈية
ب-وق-ادوم ،أان ال-ل-ق-اء ب-أاعضصاء

ا÷الية سصيتمحور حول سصبل
ا◊صص- -ول ع- -ل- -ى سص- -ك- -ن م -ن
خÓل صصيغة السصكن الÎقوي
العمومي –ت رعاية وزارة
السص -ك -ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة
واŸؤوسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لÎقية
العقارية.
ك -م-ا أاشص-ارت ب-وق-ادوم إا¤
أانه سصيتم التطرق خÓل هذا
الج- - - -ت- - - -م- - - -اع إا ¤ف- - - -رصس
السصتثمار و“ويل اŸشصاريع
اŸفتوحة للشصباب ا÷زائري
م - -ن ط - -رف وزارة ال - -ع - -م - -ل
وال- - -تشص- - -غ- - -ي- - -ل والضص- - -م- - -ان
الجتماعي والوكالة الوطنية
لدعم تشصغيل الشصباب.
وم -ن أاج-ل ضص-م-ان ت-ع-م-ي-م
أاحسصن لهذه الصصيغ ،تضصيف
اŸسص - -ؤوول- -ة ،سص- -ي- -ت- -م ع- -ق- -د

ﬁاضصرة بتقنية الفيديو عن
ب- -ع -د وه -ذا م -ن أاج -ل “كÚ
ا÷ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة اŸق-ي-م-ة
بالوليات األمريكية البعيدة
ع-ن ن-ي-وي-ورك م-ن اŸشص-اركة
‘ هذا ا◊وار.
ك-م-ا سص-ي-ت-م م-ن-ح ال-ف-رصصة
ل-ل-م-ك-ت-ت-ب ‘ Úصص-يغة السصكن
الÎق- - - -وي ال- - - -ع- - - -م- - - -وم - - -ي
اŸسص - -ت - -ق- -ري- -ن ب- -ال- -ولي- -ات
اŸت- - - -ح - - -دة وك - - -ذا أاول - - -ئك
الراغب ‘ Úالتسصجيل ‘ هذه
الصص -ي -غ -ة م -ن أاج -ل الط Ó-ع
ع- - -ل- - -ى ﬂت- - -ل- - -ف الÈام - -ج
اŸقÎحة.
و‘ خ- -ت- -ام ه -ذا ال -ل -ق -اء،
سص -ي-ت-م تسص-ل-ي-م ع-ق-ود م-ل-ك-ي-ة
ل -ف -ائ -دة اŸسص -ت -ف -ي -دي -ن م-ن
السصكنات بهذه الصصيغة.

يهدف إا ¤تسسويق اŸنتوح التقليدي

اختتام فعاليات األسصبوع األول للصصناعة التقليدية ا÷زائرية بالكويت
اخ - -ت - -ت - -مت ،أاول أامسس ،ب- -ال- -ك- -ويت،
لول ل- -لصس- -ن- -اع -ة
لسس- -ب- -وع ا أ
ف- -ع- -ال- -ي- -ات ا أ
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ذي أاشس-رفت ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-مه
وزارة السس -ي -اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ل- -ت- -ع- -ري- -ف وت- -روي- -ج وتسس- -وي -ق اŸن -ت -وج
التقليدي ا÷زائري ‘ السسوق الكويتية،
كما أاورده بيان من الوزارة.
وي -ن -درج أاسص -ب-وع الصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ذي
ان -ط -ل-ق ي-وم األح-د اŸاضص-ي ك-م-ا أاوضص-ح م-دي-ر
الصصناعة التقليدية بالوزارة رضصوان بن عطاء
الله ‘ إاطار ““تعزيز التعاون القائم ب Úالبلدين
‘ ﬂتلف اÛالت لسصيما ‘ ميدان الصصناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف م-ن خÓ-ل ت-ع-ري-ف وترويج
وتسص -وي -ق اŸن -ت -وج -ات ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ‘ األسص-وق
الكويتية و‘ السصوق اÿليجية Ÿا Áتاز به هذا
اŸنتوج من خصصوصصيات وتنوع وجمالية خاصصة
وأانه يع Èعن تراث وتاريخ ا÷زائر العريق عÈ
ال -ت -ح -ف واŸن -ت -وج -ات م -ن اÿزف وال -ن-ح-اسس
وا÷ل -ود وال -ل -ب -اسس وال -ط-رز ال-ت-ق-ل-ي-دي وا◊ل-ي
وا÷لود والسصÓلة““.
وتهدف هذه التظاهرة التي عرفت مشصاركة
 25ح -رف-ي-ا وح-رف-ي-ة Áث-ل-ون ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق
الوطن  -كما أاكد عطاء الله  -يضصيف ذات البيان
إا““ ¤التعرف واكتشصاف السصوق الكويتية و–فيز
ا◊رف-ي Úع-ل-ى تصص-دي-ر م-ن-ت-وج-ات-ه-م ال-ت-قليدية
واŸسص - -اه - -م - -ة ‘ ت - -رق - -ي- -ة الصص- -ادرات خ- -ارج
اÙروقات““.
و” على هامشس هذا األسصبوع الذي سصاهمت
‘ ت -ن -ظ -ي -م -ه أايضص -ا سص -ف -ارة ا÷زائ -ر ب-ال-ك-ويت
بالتنسصيق مع اÛلسس الوطني للثقافة واآلداب
والفنون الكويتي حسصب اŸسصؤوول ذاته ““عقد لقاء
مع ‡ثلي وزارة السصياحة والصصناعة التقليدية
واألم Úالعام للمجلسس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ” خÓله التأاكيد على ““تكثيف تبادل
اŸشصاركة ‘ التظاهرات الدولية التي تقام ‘
ك Óالبلدين ““.
ك- - -م- - -ا ن- - -اقشس اŸسص- - -ؤوول- - -ون وا◊رف- - -ي - -ون
اŸشص- -ارك- -ون ‘ ل- -ق- -اءات ‡اث- -ل -ة و‘ أاشص -غ -ال
الورشصات التي نظمت على هامشس هذا األسصبوع

مسصائل تدعيم وتعزيز التعاون وتبادل التجارب
ب Úحرفيي البلدين.
من جهته ،اعت Èسصف Òا÷زائر بالكويت عبد
ا◊ميد عبداوي ‘ ،تصصريح صصحفي فعاليات
ال -ط-ب-ع-ة األو ¤ألسص-ب-وع الصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ف -رصص -ة ه -ام -ة لـ ““ت -ع -زي -ز ال-رواب-ط ال-ت-اري-خ-ي-ة
الوثيقة التي تربط البلدين طبقا لتوجيهات قادة
البلدين رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
وسصموالشصيخ صصباح األحمد ا÷ابر الصصباح““.
وأاشصاد سصف Òا÷زائر بالكويت Ãدى ““غنى
وتنوع منتوج الصصناعة التقليدية ا÷زائرية ‘
هذا اŸعرضس ““ ،مشصÒا إا ¤أان هذا ا◊دث يعد
““دون شصك انطÓقة أاكيدة لعمل مهم Œاه السصوق
ال -ك -وي -ت -ي -ة ح -يث ي -وج -د ف -ي -ه م -ك -ان ل-ل-م-ن-ت-وج
ا÷زائ- -ري ع- -ل- -ى ال- -ع -م -وم وب -وج -ه ال -ت -ح -دي -د
Ÿنتوجات الصصناعة التقليدية ا÷زائرية““.
وق- - -ال اŸسص - -ؤوول ذات - -ه ‘ ه - -ذا اإلط - -ار أان
““ا÷مهور الزائر من كويتي Úومقيم Úأاجانب
قد أابدوا إاعجابهم الكبÃ Òا عرضس ‘ هذه
التظاهرة““ وهذا ما يفتح ـ كما أاضصاف ـ ““أافاقا
واعدة للتصصدير نحوالسصوق الكويتية وكذلك إا¤
أاسص -واق ال -ب -ل -دان اÛاورة ‡ا ي -ف -رضس ع -ل-ي-ن-ا
ج-م-ي-ع-ا م-واصص-ل-ة ال-ع-م-ل ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-إام-ك-ان-يات
ا÷زائر الهائلة ‘ هذا اÛال““.
وي- -رى ع- -ب -داوي أان ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ك -انت
““ن -اج-ح-ة ب-ك-ل اŸق-اي-يسس ““‡ا سص-يشص-ج-ع ك-ذلك
على““تنظيم تظاهرات أاخرى اقتصصادية ثقافية
ورياضصية لتقوية العÓقات ا÷زائرية الكويتية
وتنويعها ‘ ﬂتلف اŸيادين ““.
وعرف حفل افتتاح هذه التظاهرة حضصورا
‡ي -زا م -ن مسص -ؤوو‹ وزارة اإلع Ó-م ال -ك -وي -ت -ي -ة
واÛلسس ال -وط -ن -ي ل -ل-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون واآلداب
وعددا كبÒا من السصلك الدبلوماسصي بالكويت
إا ¤جانب حضصور عدد معت Èمن اŸواطنÚ
الكويتي Úوالفنان ÚواŸهتم Úبقطاع الصصناعة
التقليدية واإلعÓمي Úواألجانب اŸقيم Úوكذا
ا÷الية ا÷زائرية ،حيث أابدوا كلهم ““إاعجابهم
وان-ب-ه-اره-م ب-ن-وع-ي-ة وج-ودة م-نتوجات الصصناعة
التقليدية ا÷زائرية ““ ،كما ختم بيان الوزارة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لرسصاء دعائم الدولة
أاكدوا أانهم متّوجون Ãسصاره الثابت إ
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17808
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اŸشصاركؤن ‘ اجتماع الؤ’ة يؤجهؤن رسصالة شصكر ويكّرمؤن رئيسس ا÷مهؤرية

وجّ-ه اŸشص-ارك-ون ‘ أاشص-غ-ال اج-ت-م-اع ا◊ك-وم-ة الولة،
وأاكد الولة أانهم متّوجون برعاية حكىمة ،ورأاي
اŸنعقد يومي ا أ
لرسصاء
لربعاء واÿمىسس– ،ت شصعار ““حكامة سصديد ومنهج اسصتشصرا‘ قوي ،ومسصار ثابت إ
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ا÷مهورية عب
لم-ة ،ك-ل م-ن م-وق-ع-ه““ ،ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-لى
لشص-م-وخ ا أ
دعائم الدولة ،قرأاتها نىابة عنهم رئىسصة دائرة قوراية،
““رؤواك-م اŸن-ب-ث-ق-ة م-ن ع-ق-ى-دت-كم ،التي تأابى الفشصل
ك-م-ا ّ” ت-ك-رÁه ب-ت-ق-د Ëه-دي-ة ل-ه تسص-ل-م-ه-ا ن-ى-ابة عنه
وتتطّلع إا ¤رفع التحديات““.
لول أاحمد أاويحىى.
الوزير ا أ

ف/ب

قال إان رسصالة الرئىسس بوتفلىقة تعتÃ Èثابة برنامج ،أاويحىى:

ا’سصتجابة ’نشصغا’ت اŸؤاطن Úأاولؤية .وفتح اÛال للشصباب
لول أاحمد أاويحىي عديد التوجىهات إا ¤ولة ا÷مهورية ولكن كذلك للوزراء ،تصصبّ ‘ ›ملها،
قّدم الوزير ا أ
ج -ع -ل انشص -غ -الت اŸواط -ن Úأاول -وي -ة ،داع-ى-ا إا““ ¤وضص-ع ب-رن-ام-ج ◊اج-ى-ات-ه-م داخ-ل ال-ولي-ة““ ،ال-ت-ي ذك-ر م-ن-ه-ا Œه-ى-ز
لمن العام““ ،كما دعاهم إا ¤الÎويج لÓسصتثمار القلىمي ،ووضصع
اŸسصتشصفىات وتهىئة الطرق دو‰ا إاغفال إاشصكالىة ““ا أ
ت-ق-د Ëتسص-ه-ىÓ-ت إا ¤الشص-ب-اب ،وت-وّق-ف ب-اŸن-اسص-ب-ة ع-ن-د أاه-م-ى-ة ““التصص-ال اŸؤوسصسص-ات-ي““ ‘ ،وقت أاصص-ب-ح فىه““ ،اŸواطن
فريسصة أامام الÎويج وﬁاولت اŸسصاسس باسصتقرار البÓد““.
وكذلك الطرق الكÈى التي تربط بينه وب Úالوليات ،من باب
اسستكمال الصسورة الكبÒة للتنمية التي تقوم بها الدولة.
وب -ع -دم -ا أاشس -ار إا ¤أان ال -ت -ق -اري -ر ك -ل -ه-ا ت-تضس-م-ن م-ب-ال-غ ت-ع-د
ب -اÓŸي ،Òأاك -د ضس -رورة ال -ع -د اÓŸي Úم -ع ال -ت-ك-ف-ل ب-ح-اج-ي-ات
اŸواط -ن ،ال -ت -ي ت -ق -ع ‘ ق -لب اه -ت -م -ام -ات وت -وج -ي-ه-ات رئ-يسس
حرصس الوزير األول على أان يسستهل الكلمة التي أالقاها لدى ا÷مهورية ،ومن هذا اŸنطلق ” رفع اعتمادات الÈامج البلدية
إاشسرافه مسساء اÿميسس على اختتام أاشسغال ندوة ا◊كومة ـ الولة من  60إا 100 ¤مليار دج.
ب -قصس -ر األ· ب -ن -ادي الصس -ن -وب -ر ،ب -ال -ت -أاك -ي -د أان ””رسس -ال -ة رئ -يسس
ويتمحور التوجيه الرابع ،حول التنمية ‘ اŸناطق ا÷نوبية
ا÷م -ه -وري-ة ت-ع-تÃ Èث-اب-ة ب-رن-ام-ج ،ي-ق-ع ع-ل-ى ا◊ك-وم-ة وال-ولة و‘ ولي-ات ال-هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا ،وال-ولي-ات ال-واق-ع-ة ع-ل-ى الشس-ري-ط
إاطارات الدولة السسهر على تنفيذ وŒسسيد ﬁتواها ومغزاها””.
ا◊دودي ،التي لها قسسطها من الÈنامج الوطني للتنمية ،لكن ـ
أاضس -اف أاوي -ح -ي-ى ،ع-ل-ى ””ا◊دود ل-ن-ا ره-ان-ات إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ،و‘
ا÷ن-وب وال-هضس-اب ع-ل-ي-ن-ا م-واج-ه-ة وم-واك-ب-ة –ديات الطبيعة””،
التسصي Òا÷زئي با’قÎاضس يتؤقف سصنة 2022
مطالبا الولة بتقد”” Ëبرامج معقولة تكّمل التنمية ،وتسستجيب
وق -ال ‘ ك Ó-م وّج -ه -ه ل -ل -ولة ””ال -ق -ان -ون ج-ع-ل م-ن-ه-م ‡ث-ل-ي ◊اجيات اŸواطن ‘ القرى والواحات””.
ا◊كومة ميدانيا”” ،وأان ””ا◊كومة تنظر إاليهم كممثلي و›سسدي
فتح ملف مراجعة كل الصصفقات بعد تراجع اأ’سصعار
الدولة ميدانيا ،ومسسؤوول Úعلى تنفيذ الÈامج التنموية ،وكذلك
على مواجهة مطالب اŸواطن ،Úومسسؤوول Úأايضسا على تسسيÒ
ودعا اŸسسؤوول األول على ا÷هاز التنفيذي الولة ‘ توجيه
األوضس -اع واألزم -ات اŸن -ج ّ-رة ع -ن ال -ك -وارث ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة أاو ع-ن
أاخ ،Òإا ¤فتح ملف مراجعة كل الصسفقات اسستنادا
اضس -ط -راب -ات اج -ت -م -اع -ي -ة””ـ م -ا ي-ج-ع-ل-ك-م ـ
إا ¤بنود قانون الصسفقات ،ذلك أان سسعر السسمنت
اسس -ت -ط -رد ـ ””ﬁل ت -ق-دي-ر وت-ن-وي-ه م-ن ق-ب-ل
انخفضس من  1000إا 400 ¤دج ،وكذلك الشسأان
ا◊ك- -وم- -ة وط- -رف ن -زف ل -ه دوم -ا ال -دع -م
بالنسسبة لسسعر ا◊ديد اÿرسسا ،Êلكن باŸقابل
الكامل ‘ أاداء اŸهمة””.
سسعر الصسفقات العمومية ،برعاية اŸقاول Úالذين
والتزم الوزير األول ،بدراسسة كل ما جاء
عاشسوا نهاية العام  2018ومطلع السسنة ا÷ارية،
‘ ال -ت -وصس -ي -ات وال -ت -ق -اري -ر اŸن -ب-ث-ق-ة ع-ن
بسسبب عدم تسسديد اŸسستحقات التي كانت الدولة
ال- - -ورشس- - -ات ‘ ›السس وزاري - -ة مشسÎك - -ة،
غ Òقادرة على دفعها◊ ،ظات صسعبة يقتنع فيها
لسستغÓل هذه القÎاحات ‘ تسسي Òشسؤوون
ا÷م -ي -ع ع -ل -ى األق -ل ب -أان ال -ظ-روف صس-ع-ب-ة ع-ل-ى
البÓد ،لفتا إا ¤أان بعضس اÙاور التي
ا÷ميع ا◊كومة والدولة واŸقاول Úوالعمال ،ما
تناولتها كانت ﬁل دراسسة من ا◊كومة قبل عدة أاشسهر على
غرار تعزيز الÓمركزية ،وورشسة رقمنة اإلدارة ﬁليا ووطنيا ،يحتم التضسامن ‘ رعاية اŸال العام ،وتوف Òمليون أاو  10مليون
دج ‘ صسفقة Áكن إانفاقه ‘ صسفقة أاخرى لفائدة اŸواطن.Ú
وضسبط النسسيج التصسا‹ ب Úكل القطاعات واŸسستويات.
اÙور الثا Êالذي توّقف عنده أاويحيى بعد الوضسع اŸا‹
وت -وق -ف أاح -م -د أاوي -ح -ي -ي ع -ن -د مÓ-ح-ظ-ات ب-وّب-ه-ا ﬁ3اور
تصسدرها الوضسع اŸا‹ للبÓدŸ ،ا ينجر عنه من ضسرورة ترشسيد “ثل ‘ األولوية التي “نح لÎقية التنمية القتصسادية اÙلية،
عمل الدولة وطنيا وﬁليا ،ودو‰ا اÿوضس ‘ كل التفاصسيل ذكر سسجل انخفاضسا ‘ اŸداخيل اŸالية للدولة ،التي تقتضسي ترقية
بأان الدولة ومنذ العام  2017تسس Òجزئيا بالقÎاضس ،مذكرا السستثمار ‘ إاطار تطبيق سسياسسة الÓمركزية عم Óبتوجيهات
بوجوب تسسديد القÎاضس ‘ يوم من األيام ،وبأان األخ Òالذي رئيسس ا÷مهورية ،و” من خÓلها –ويل اŸلف من اŸسستوى
يتم من قبل اÿزينة العمومية لدى البنك اŸركزي سسيتوقف ‘ اŸركزي إا ¤الولئي ،من باب أانه لكل وال إادارة ﬁلية تتكفل
ّ
ال-ع-ام  2022ط-ب-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون ال-ذي صس-ادق ع-ل-ي-ه الŸÈان السس-ن-ة بكل القطاعات ،كما أانه يكون شسديد ا◊رصس على اŸشساريع
اŸوجودة ‘ إاقليم وليته ،موازاة مع اŸتابعة اŸركزية لكل
اŸاضسية.
اŸلفات.
وذكر باŸناسسبة بسسلسسلة القرارات التي اتخذتها ا◊كومة
 500مليار دج منها رصصدت إ’عادة التقييم

اŸدرسس -ي -ة ،ايÓ-ء اŸزي-د م-ن ال-ع-ن-اي-ة ل-ورشس-ات ب-ن-اء اŸدارسس،
وطلب منهم تقد Ëتصسور اسستشسرا‘ حول اŸسسأالة ،إاذ من غÒ
اŸقبول وجود أاقسسام بها ما يفوق  30تلميذا.
والرهان الثا ‘ Êهذا اÙور ،يتعلّق بقضسية تشسغيل الشسباب
اŸكون ،مذكرا بالتداب ‘ Òإاشسارة منه إا ¤اŸؤوسسسسات اŸصسغرة،
والسستثمار ‘ اÛال الفÓحي ،وأانتم كهيئة حكومية ﬁلية ـ
اسس -ت -ط -رد ـ ي -ع-ود ل-ك-م شس-رح وت-وع-ي-ة الشس-ب-اب ب-ك-ل اإلم-ك-ان-ي-ات
اŸوجودة ،وكذلك فسسح اÛال أامامهم بفتح اÛال أامامهم،
باتخاذ إاجراءات ،ذكر منها على سسبيل اŸثال جعل منح الصسفقات
بـ  12مليون دج للمؤوسسسسات اŸصسغرة ،وفق ما يخوله قانون
الصسفقات العمومية واقعا ،وطلب منهم تخصسيصس بعضس البنايات
واŸرافق من اŸناطق الصسناعية والنشساط السستثماري للشسباب،
وتشسجيعهم ‘ قطاع الفÓحة ،وكذا مبادرة ا◊كومة بتفويضس
اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،مسس-ت-دل ب-أام-ث-ل-ة ح-ي-ة اŸسس-اب-ح واŸك-ت-ب-ات
البلدية اŸغلقة.

فريال بوششوية
تصشويرﬁ :مد آيت قاسشي

@ ا’تصصال اŸؤؤسصسصاتي
ضصرورة Ÿؤاجهة
ﬁاو’ت اŸسصاسس
با’سصتقرار

وضسع يفرضس على ا÷ميع وفق توضسيحات اŸسسؤوول األول
على ا÷هاز التنفيذي ،إادخال بعضس اإلصسÓحات ‘ تسسي Òشسؤوون
الدولة Ãا ‘ ذلك سسياسسة الدعم الجتماعي ،ورشسات كلها ‘
طور ال‚از حاليا لكي نصسل ـ أاضساف يقول ـ إا ¤اصسÓحات
مقبولة على مسستوى اÛتمع ،وا ¤اصسÓحات  ⁄تأات بشسلل
الوتÒة القتصسادية.
وإا ¤ذلك –ّدث عن ضسرورة إاقرار اصسÓحات أاخرى تتطّلب
ف -ق -ط إاع -ادة ال -ن-ظ-ر ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-تسس-ي ÒاŸرك-زي وال-تسس-يÒ
اÙلي ،مشسÒا إا ¤خمسس حالت أاولها تهم القطاعات الوزارية
والولة واإلدارة اÙلية‡ ،ثلي ‘ وجوب التحكم ‘ الÈنامج
ا◊ا‹ للتنمية ،الذي يحتوي حاليا على  13أالف و 500مليار دج،
واصسفا اياه بـ«الضسخم”” ،الذي سسجل على مدى سسنوات تأاخرا
اسستلزم القيام بتقييم ،مسستدل Ãثال عن قانون اŸالية لسسنة
 ،2019اŸصس- -ادق ع- -ل- -ي- -ه م- -ن ق- -ب -ل الŸÈان األرب -ع -اء ،تضس -م -ن
اعتمادات تسسي Òتقارب  2600مليار دج  500مليار دج منها
رصسدت إلعادة التقييم.
وخلصس ا ¤القول ‘ السسياق ،اذا ””أاردنا التحكم ‘ أاوضساعنا
اŸالية ،ونرقي ترشسيد النفقات”” ،شسّدد ‘ توصسية وجهها ا¤
الوزراء والولة على حّد سسواء على ضسرورة الكتفاء حاليا بتطبيق
جل مع ا◊رصس أان يتمّ بوتÒة حسسنة قدر المكان.
ما هو مسس ّ
أاما التوجيه الثا Êفيخ ّصس التكفل بصسيانة اŸرافق التي ”
ا‚ازه- -ا ،لسس- -ي- -م- -ا وأان الÈام -ج اÿم -اسس -ي -ة األرب -ع -ة ل -رئ -يسس
ا÷مهورية تكفلت بتحسس Úوتوف Òالهياكل والبنى التحتية إا ¤حد
بعيد ،تضساف إا ¤ما هو مÈمج ‘ الÈنامج السساري ،وذكر مثال
عن اŸسستشسفيات التي تنتظر Œهيزات وكذلك الشسأان بالنسسبة
لعديد اŸرافق بالقطاعات األخرى ،جهد قليل ـ حسسبه ـ يؤودي
ا– ¤سس Úاسس- -ت -غ Ó-ل اŸراف -ق ل -ل -وصس -ول إا ¤السس -ت -ج -اب -ة إا¤
تطلعات اŸواطن ،الذي يعت Èالشسغل الشساغل للدولة ا÷زائرية
وطنيا أاو ﬁليا.
ك -ل -م -ة ال -وزي -ر األول ع-كسست اله-ت-م-ام ال-ك-ب Òواإلصس-غ-اء إا¤
أابسسط انشسغالت اŸواطن ،Úاذ حث الولة باعتبارهم يسسÒون
حكومات شسبه مصسغرة ،على ””وضسع برنامج للحاجيات التي تهمّ
اŸواط -ن داخ -ل ال-ولي-ة”” ،م-فضس Ó-ل-غ-ة الصس-راح-ة ال-ت-ي ت-ق-تضس-ي
التسساءل حول عدد اŸسسالك البلدية والطرقات الولئية التي
ضس -اعت ج -راء ق -ل -ة اŸداخ -ي -ل”” ،ذلك أان ال -ط-ري-ق السس-ي-ار أا‚ز

تكريسسا لÓمركزية ،بتعزيز سسلطة قرارات الولة ،ذكر منها قرار
اŸصسادقة على كل مشسروع اسستثماري ‘ حدود  10مليار دج،
وك-ذا م-ل-ف تسس-ي Òال-ع-ق-ار وم-ن-ح الم-ت-ي-ازات ال-ع-ق-اري-ة للمصسنع،
وكذلك اŸناطق السسياحية ،ومكتب للوكالة الوطنية لÓسستثمار
معزز بالشسباك الوحيد ،ومسسؤوولية ترقية  50منطقة صسناعية عÈ
كل الولياتÃ ،ا يقدر بـ  100مليار دج”” ،و«سسندعمكم كلما كان
طلب على اŸزيد من اŸناطق السستثمارية ومناطق النشساط
الصسناعي””.

 8آا’ف مشصروع خلل  18شصهرا اأ’خÒة
عليكم بالÎويج للقدرات القتصسادية للولية ‘ كل إاقليم،
وعليكم أايضسا زعزعة البÒوقراطية مذكرا أان الولية شسبه حكومة
ﬁل -ي -ة ،األم -ر ال -ذي ي -ت -وّج -ب م -ن -افسس -ة ب Úال-ولي-ات ‘ ج-لب
السس -ت-ث-م-ارات ،ل-ل-وصس-ول إا ¤خ-ارط-ة السس-ت-ث-م-ار ،م-ط-م-ئ-ن-ا ب-أان
ا÷زائر تشسهد اسستثمارات مسسجلة أاك Ìمن  8آالف مشسروع خÓل
 18شسهرا األخÒة ع ÈالÎاب الوطني وصسلت إا ¤تندوف واليزي،
وب -خصس -وصس ال -ت-ح-ف-ي-زات ال-ت-ي ط-الب ب-ه-ا ال-ولة أاك-د أان ال-دول-ة
سستمنحها ،لكنه أاكد ضسرورة اسستغÓل اإلمكانيات ا◊الية ،مذكرا
بأانه ل يوجد أاي دولة “نح –فيزات تصسل إا 10 ¤سسنوات.
ولدى تطّرقه إا ¤اÙور الثالث‡ ،ث ‘ Óمواجهة التحديات
اŸنجرة عن التزايد القوي للسساكنة ‘ بÓدنا ،إاذ تسسجل زيادة
سسنوية ل تقل عن مليون نسسمة ،وكمسسÒين تقع علينا –ديات
تتعلق أاسساسسا بضسمان التمدرسس ،مقرا باŸعاناة خÓل السسنوات
األخ Òمن انعكاسسات Œميد الÈامج ومن كثافة الطلب ،متوقعا
سسنة صسعبة ‘ .2019
و‘ السسياق دعاهم إا ¤ا◊رصس على التداب Òالتي اتخذتها
ا◊كومة كأاولوية ‘ ،مقدمتها منع بناء أاي حي سسكني جديد دون
مرافق ،الثا Êيخصس السستمرار ‘ رفع التجميد عن الهياكل

فسصح اÛال أامام مسصتثمري الÎقية العقارية
زيادة الكثافة السسكانية ،يتم مواجهتها أايضسا بالسسكن الذي
حققت فيه ا÷زائر أارقاما قياسسية ،بإا‚از  4مÓي Úوحدة
سسكانية ‘ غضسون  20سسنة ،تضساف اإليها قرابة مليون وحدة ‘
طور ال‚از ،مشسددا على نظرة متجددة بÎقية السسكن الريفي،
لسسيما وأان  70باŸائة من السساكنة ‘ اŸدن ،وبفسسح اÛال
أامام مسستثمري الÎقية العقارية الذي تعكف على دراسسته وزارة
السس -ك -ن .وق -ال ﬂاط-ب-ا ال-ولة ””ي-رج-ى م-ن-ك-م م-ي-دان-ي-ا ون-فسس-ي-ا
Ãعاملتهم “اما كمعاملة اŸؤوسسسسات العمومية”” ،وذلك بدفÎ
شسروط وتسسهيÓت وسسعر يكون مقبول و ‘ متناول شسريحة ما من
اÛتمع.

اأ’من العام ضصعيف ..و’ Áكن اسصتمرار الفؤضصى
ونّبه إا ¤ضسرورة مراعاة ا÷انب العمرا ،Êواختتم مداخلته
ب- -ت- -ع- -ل- -ي- -ق Úي- -خصس األول األم- -ن ال -ع -ام ‘ ،إاشس -ارة إا ¤ح -روب
العصسابات التي تقع باألحياء ا÷ديدة ،مقرا بأانه ””ضسعيف”” داعيا
إاياهم بأان يكونوا اÿط األول لهذا التحدي على جناح Úالتوعية
بالعتماد على ا◊ركة ا÷معوية ،لفتا إا ¤أان األسسÓك األمنية
م -ن شس -رط -ة ودرك وط -ن -ي م -ت -وف -رة ب -ال -ع -دد ال -ك-ا‘ وال-ت-ك-وي-ن
الضسروري ،بفضسل قرار رئيسس ا÷مهورية ،وبالقانون ألنه ل Áكن
اسستمرار تفشسي الفوضسى.
التصس -ال اŸؤوسسسس -ات -ي ،ال -ي -وم اŸواط -ن أاصس-ب-ح ف-ريسس-ة أام-ام
الÎوي- -ج وﬁاولت اŸسس- -اسس ب- -اسس- -ت- -ق- -رار ال -ب Ó-د ،الشس -ب -ك -ات
الجتماعية تروج لكل شسيء ،فيما ل يوجد أاثر ل‚Óازات واألمور
اليجابية اÙققة ،التي ل تواجه إال بتوف ÒاŸعلومة من مصسدر
رسسمي ،والرد الفوري على اإلشساعات من خÓل وسسائل اإلعÓم،
لسسيما اإلذاعات اÙلية.

لخÒة ،بدوي:
لقلىمىة ‘ اŸرحلة ا أ
أاكد أان قانون ا÷ماعات ا إ

دراسصة ملف مرافقة التنظيم اإ’داري لألقطاب ا◊ضصرية

كشص- -ف وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ى- -ة وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ى -ة
لقلىمىة نور الدين بدوي ،عن الدراسصة
والتهىئة ا إ
لداري ع-ل-ى
ا÷اري -ة Ÿل -ف م -راف -ق -ة ‘ ال -ت -ن -ظ -ى -م ا إ
لقطاب ا◊ضصرية الكÈى ،منها قسصنطىنة
مسصتوى ا أ
وسصىدي عبد الله ،وذراع الريشس ،مذكرا أان قانون
لخÒة م- -ن
لق- -ل- -ى- -م- -ى- -ة ‘ اŸرح- -ل- -ة ا أ
ا÷م- -اع- -ات ا إ
ال -دراسص -ة ق -ب -ل ع -رضص -ه ع -ل -ى ا◊ك -وم -ة ث-م ›لسس
الوزراء ،ولحقا الŸÈان.

واÙلي ،مشسÒا إا ¤أان الرهان القتصسادي مطروح ‘ كل
‚Óازات لسسيما
””ا÷زائر القارة”” ،وبالتا‹ مرافقة السستثمار ل إ
‘ اŸناطق ا◊دودية ضسرورة ،التي يبقى التحدي فيها اليوم
مرافقة شسبابها ‘ اŸشساريع.
‘ سسياق مغاير ،ولدى تطرقه إا ¤عودة ظاهرة ””ا◊راقة””
وقوارب اŸوت ،وارتباطها بأاوضساعهم ،جدد التأاكيد أان التحدي
الكب Òمرافقة الشسباب وتوف Òكل الشسروط ،لضسمان مسستقبلهم
‘ ظروف جيدة ،وأان الهدف من ا◊ركية القتصسادية مناخ
اق-تصس-ادي خÓ-ق ل-لشس-غ-ل ل-ه-م ،ج-ازم-ا ب-الل-ت-زام ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل
الظواهر.

فريال بوششوية
اعت Èوزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة اإلقليمية
رسسالة رئيسس ا÷مهوريةÃ ،ثابة خارطة طريق للجميع”” ،ملتزما
ب -ال -ع -م -ل ع -ل -ى ””Œسس -ي -د ﬁت -واه-ا خ-دم-ة ل-ل-م-واط-ن و–سسÚ
الظروف الجتماعية ،والتكفل بيومياته””.
وشسدد بدوي ‘ ندوة صسحفية نشسطها لدى اختتام أاشسغال
اجتماع ا◊كومة ـ الولة ،على أاهمية لمركزية الصسÓحيات التي
تشس-م-ل ك-ل ال-ق-ط-اع-ات ،ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ت-ك-ريسس الÓ-م-رك-زية،
لسسيما وأان الوليات حكومات مصسغرة وفق ما أاكد الوزير األول،
Ãجلسس ولئي ووا‹ يقوم بدور اŸنسسق ،ويسسهر على Œسسيد
تعليمات ا◊كومةÃ ،ا يضسمن إاعطاء دفع لكل اŸشساريع.
وردا ع- -ل -ى سس -ؤوال ي -خصس ت -ط -رق ال -وزي -ر األول إا ¤ضس -رورة
مراجعة قانون الصسفقات العمومية ،التي تبقى مرتفعة ،رغم
تراجع أاسسعار اŸواد األولية ،ذكر أان ا÷زائر تنتج األسسمنت
بعدما كانت تسستورده ،متوقفا عند أاسسعار اإل‚از التي تقÎحها
اŸؤوسسسسات التي ل بد من مراجعتها بالنخفاضس ،وكذا مراجعة
دفاتر الشسروطﬁ ،م Óالسسلطات العمومية مسسؤوولية اŸتابعة.
فيما يخصس قانون ا÷ماعات اإلقليمية ،ذكر بأانه موجود
على مسستوى األمانة العامة للحكومة ،وهواŸرحلة األخÒة من
م-ن-اقشس-ت-ه م-ن ق-ب-ل ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،ع-ل-ى أان ي-ع-رضس ع-لى
ا◊كومة ،ثم على ›لسس الوزراء و‘ حال اŸصسادقة عليه

سصنسصتعمل القانؤن واŸعاهدات الدولية للحفاظ على اسصتقرارنا
يعرضس على الŸÈان.
وردا على سسؤوال يخصس حديث الوزير األول عن ””ضسعف األمن
العام”” ،أاكد العمل على ملف الشسرطة ا÷وارية البلدية ،التي
أاصسبحت اليوم تدبÒا ضسروريا ‘ ظل التطور الكب Òللنسسيج
العمرا ،Êوتلقينا الضسوء األخضسر ،لعرضس الÈنامج على مسستوى
ا◊كومة.
و–دث عن تعزيز صسÓحيات الوليات اŸنتدبة ،لفتا إا¤
بلوغ اŸرحلة الثانية ‡ثلة ‘ التقييم ،سسيتم دراسسة مقÎح
وليات الهضساب العليا ،وكشسف ‘ سسياق موصسول عن العمل على
ملف األقطاب ا◊ضسرية الكÈى منها قسسنطينة وسسيدي عبد
الله ،وذراع الريشس التي تسستلزم مرافقة ‘ التنظيم اإلداري.
ب -دوي ال -ذي اع -ت Èال -ولي -ات اŸن -ت -دب-ة Ãث-اب-ة م-ؤوسسسس-ات،
اعÎف ل -دى ت -ط -رق -ه إا ¤التصس -ال اŸؤوسسسس -ات -ي ،أان ال-ت-واصس-ل
اŸؤوسسسساتي ب Úهيئات الدولة والتواصسل مع اŸواطن إاحدى
نقاط الضسعف ،ومن هذا اŸنطلق أادرج ‘ التوصسيات لتحقيق
اŸبتغى وهواŸعلومة ا◊قيقية غ ÒاŸغلوطة ،بالÎكيز أاسساسسا
Óدارة.
على التكوين لسسيما باŸديرية الوطنية ل إ
وبالنسسبة لـ«لمركزية القرارات للولة”” يراد منها ـ حسسبه ـ
تشسارك وتقاسسم اŸسسؤوولية ،للتخفيف على اŸسستوى اŸركزي

واعت Èأان ظاهرة ””الهجرة غ Òالشسرعية تتعدى اŸسستوى
ال-وط-ن-ي ي-ع-يشس-ه-ا ال-ع-ا ⁄ب-رم-ت-ه ،وا÷زائ-ر م-ن م-ن-طلق موقعها
وحركيتها القتصسادية ،والوضسعية التي تعيشسها بعضس البلدان من
ل أامن ،جعلت ا÷زائر تواجه هذا الوضسع ،وبعدما كانت بلد
ع -ب -ور ب -اتت ب -ل -د اسس -ت -ق -ب-ال”” ،مشسÒا إا”” ¤م-واج-ه-ة السس-ل-ط-ات
ال -ع -م -وم -ي-ة ظ-واه-ر م-ن ›م-وع-ات اإج-رام-ي-ة ت-ت-اج-ر ب-ال-بشس-ر،
باألطفال والنسساء ،توجب علينا اسستعمال كل الوسسائل القانونية
واŸع -اه -دات ال -دول -ي -ة ،ل -ل -ح-ف-اظ ع-ل-ى أام-ن واسس-ت-ق-رار ب-ل-دن-ا
وحدودنا ،وطمأانينة مواطنينا””.
وذك -ر ب -أان ا÷زائ -ر أان -ف -قت م Ó-ي Òال-دولرات ع-ل-ى م-راك-ز
ال -ع -ب -ور ،وت -وف Òال -رع -اي -ة الصس -ح-ي-ة وال-ت-ك-ف-ل Ãه-اج-ري-ن غÒ
شسرعي ،Úأامر  ⁄تقم به الدول التي –اول أان تعطي دروسسا
للجزائر ،ونقول لهم ل يوجد من يقدم لنا دروسسا ‘ القيم
اŸتجذرة فينا.
من جهة أاخرى ،أاكد ‘ رده على سسؤوال يخصس اÎŸبصسÚ
با÷زائر الذين –دث عنهم رئيسس ا÷مهورية ‘ رسسالته ،أان
””التحديات ا÷زائرية متعددة اقتصسادية تنموية ،نحافظ من
خÓلها على أامن واسستقرار بÓدنا ،وأاو ¤اŸكاسسب التي –ققت
اŸصسا◊ة الوطنية”” ،مكاسسب ل Áكن التفريط فيها.
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“ديـ ـ ـ ـد تسسدي ـ ـ ـ ـد الق ـ ـ ـ ـروضس اŸـ ـ ـمنوحـ ـ ـ ـة للشسبـ ـ ـ ـاب وتشسجيـ ـ ـ ـع اŸقاو’تيـ ـ ـ ـة
’مكانيات ألتنموية على مسصتوى ألوطن وفق مفهوم متوأزن
^ توزيع أ إ
تبلورت ألتوصصيات أŸنبثقة عن أجتماع أ◊كومة مع ألو’ة– ،ت رعاية رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،ألتي حملت شصعار «أ◊كامة ألÓمركزية من أجل جماعة إأقليمية حصصينة ومبادرة» ،بعد لقاء دأم يوم Úشصكل منÈأ
’مثل باŸوأطن ،مع إأرسصاء حكامة
’عمال وأ’سصتثمار على أŸسصتوى أÙلي ،وتعزيز مصصالح أÛالسس أÙلية وألقوأن ÚأŸتعلقة بها للتكفل أ أ
’سصÎأŒية ‘ ،تفعيل مسصار ألÓمركزية و–سص Úمناخ أ أ
مفتوحا للنقاشس حول أÿيارأت ألكÈى وأ إ
Óقاليم أÿاصصة باŸناطق أ÷بلية ،ألهضصاب ألعليا وأ÷نوب وأŸرأفعة على مرأفقة ألشصباب أ÷زأئري و“ديد تسصديد ألقروضس أŸمنوحة للمسصتفيدين منهم ‘ إأطار آأليات ألدعم أÿاصصة بتجسصيد مشصاريع مصصغرة مع أسصتدأمة
تشصاركية ل أ
ترشصيد وعقلنة أسصتخدأم ألطاقة وعمليات ألنظافة وألصصحة ألعمومية.
المادة  111من قانون الو’ية ،تدعيم دور الوالي بصسفته ممث Óالجوارية» ،ترى أان ا’رتقاء بالخدمة العمومية الجوارية مطلبا لفائدة السساكنة ،التسسريع بتطوير نظام الدفع ا’لكتروني إ’جراء
ل -ل -دول -ة’ ،سس -ي-م-ا ف-ي م-ج-ال تسس-ي-ي-ر مشس-اري-ع ال-ت-ج-ه-ي-ز ل-ل-دول-ة ملحا يسستدعي تدارك النقائصس المسسجلة،خاصسة خÓل المواعيد المعامÓت المالية وتسسريع عصسرنة المؤوسسسسات المالية والجبائية
خلصس المشساركون في الورشسة اأ’ولى تحت عنوان« ،الÓمركزية المسسجلة بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة كانت من بين الظرفية ’سسيما الدخول المدرسسي ا’صسطياف باإ’ضسافة إالى ل-ت-ن-وي-ع خ-دم-ات-ه-ا وضس-ع ارضس-ي ح-ك-وم-ة رق-م-ي-ة م-دمجة لتسسيير
ضس-م-ن اسس-ت-دام-ة ت-رشس-ي-د وع-ق-ل-ن-ة اسس-ت-خ-دام ال-ط-اق-ة وع-م-ليات الصسفقات ،التعجيل بتفعيل التوقيع ا’لكترونية مع تثمين تأاهيل
الخيار اأ’وحد للعمل العمومي» وهي أابرز ورشسة في عمل اجتماع النقاط التي دافع على تحقيقها في هذه الورشسة.
وح -م -لت ال -ت-وصس-ي-ات ال-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ح-وي-ل تسس-ل-ي-م ك-ل ال-رخصس النظافة والصسحة العمومية من أاجل ترقية العÓقة المتبادلة بين المورد البشسري.
الحكومة مع الو’ة  ،2018التأاكيد على التعميق الحقيقي للمشسروع
الÓ-م-رك-زي-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة وت-ع-زي-ز دور ال-م-جالسس المنتخبة المحلية ،وا’عتمادات المتعلقة بمشساريع وملفات ذات بعد محلي ،تمكين اإ’دارة والمواطن الذي يشسّكل المحور اأ’سساسس في هذه المعادلة.
’عانات أ÷بائية Ãناطق
بتسسريع دراسسة مشساريع النصسوصس القانونية على غرار مشسروع السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة م-ن ال-تصس-رف ف-ي ال-م-نشس-آات ال-عمومية غير وراف-عت ال-ورشس-ة ال-ث-ال-ث-ة ت-حت ع-ن-وان ج-اذب-ي-ة اإ’ق-ل-ي-م :ره-ان رفع أŸوأنع على أ إ
ألتبادل أ◊ر أ◊دودية
ال -ق-ان-ون ال-م-وح-د ل-ل-ج-م-اع-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ب-م-ا يسس-م-ح ب-ال-ت-ك-ف-ل ال-مسس-ت-غ-ل-ة وال-م-ن-ج-زة ك-ل-ي-ا ع-ل-ى ع-ات-ق م-ي-زانية الدولة ،تجسسيد مقاو’تية للجماعات اإ’قليمية إالى إاقرار مخطط وطني لتهيئة
اإ’جراءات المتعلقة با’عتماد ومنح الرخصس التي يتم مباشسرتها اإ’ق-ل-ي-م ك-أاداة ي-ت-م ب-م-وج-ب-ه-ا ت-وزي-ع اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-ت-ن-م-وية على وأادرجت توصسيات الورشسة اأ’خيرة التي كلفت بدراسسة موضسوع
بانشسغا’ت المواطن وتنمية جماعته اإ’قليمية.
وتمخضس عن هذا الفضساء  19اقتراحا ،تمحور في المطالبة محليا ،المصسادقة على كل الدراسسات محليا تمكين دراسسة كل مسستوى التراب الوطني وفق مفهوم متوازن ،يضسمن اسستمرارية المبادرة والشسراكة من أاجل اقتصساد محلي ناشسئ ،في  3محاور
ب-مشس-روع ق-ان-ون ال-ج-ب-اي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ال-ذي ي-ت-ي-ح ال-ى إاقامة نظام البرامج المسسجلة بعنوان الو’ة مهما كان سسقفها المالي ،تمكين أانظمة اإ’نتاج المحلي وكل أانواع المشساريع ،إاعادة تنظيم الوسسط ترمي لتثبيت بيئة مشسجعة لتطوير المقاو’تية والشسراكة ،وتمكين
ÓمÓك مع
’م-رك-زي-ة م-ال-ي-ة ف-ع-ال-ة ي-وف-ر ل-ل-ج-م-اع-ات ال-محلية موارد مالية الوالي المنتدب من الصسÓحيات الكاملة لتسسيير تجهيز الدولة الريفي ،تشسجيع المؤوسسسسات الناشسطة ،هيكلة القواعد اإ’نتاجية ،ال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ب-تسس-وي-ة ال-وضس-ع-ي-ة ال-قانونية ل أ
م-ع-ت-ب-رة ل-ت-ع-زي-ز نشس-اط-ه-ا ا’ق-تصس-ادي وت-ح-قيق مخطط التنمية بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة.
مرافقة الجماعات اإ’قليمية ،إاعداد خريطة لÓسستثمار في شسكل إاعداد قوانين باسستغÓل اأ’راضسي الشساغرة الواقعة في ضسمن
وتقترح الورشسة ،التأاكيد على ’ مركزة إاجراءات المصسادقة على أارضس -ي -ة رق-م-ي-ة ت-ع-رف ب-م-ؤوهÓ-ت ك-ل ب-ل-دي-ة م-ع إارسس-اء ح-ك-ام-ة اأ’مÓك الغابية ،ا’رتقاء بالكفاءات المقاو’تية ،التخفيف من
المحلية بما يسسمح للجماعات المحلية بإاعداد سسياسستها الجبائية
Óقاليم الخاصسة.
المحلية بشسكل يتماشسى والسسياسسة الوطنية للجباية و’ يتعارضس الدراسسات التي تنجز محليا ،تثمين قرار تحويل انجاز المناطق تشساركية وعملية بالنسسبة ل أ
إاجراءات الشسباك الموحد ،تخفيف اإ’جراءات المتعلقة بإانشساء
حد لÓمركزية لتدعيم ما الصسناعية إالى الو’ة وتأاطير الفضساءات الصسناعية مناطق النشساط
ال-م-ؤوسسسس-ات ،إاسس-ت-ي-ع-اب السس-وق ال-م-وازي-ة وت-م-دي-د آاج-ال تسسديد
معها ،إاعداد مشسروع قانون جديد مو ّ
حد
تبني رقم تعريفي وطني مو ّ
جاءت به مشساريع القوانين السسالفة الذكر ،بما يشسكل إاطار عام ع -ب -ر نّصس ت -ن -ظ -ي -م -ي ج -دي -د ي-ح-دد شس-روط ان-ج-ازه-ا وإاع-ط-اء
القروضس الممنوحة الى الشسباب أاصسحاب المشساريع الممنوحة في
لعمل الحكومة مركزية كانت أاو محلية وتدعيم دور الوالي كممثل صسÓحيات لرؤوسساء البلديات بخصسوصسها أايضسا.
إاطار آاليات الدعم.
Óشصخاصس أŸعنوية
ل أ
وخصسصست الورشسة محورين للمناطق الحدودية والهضساب العليا،
ل-ل-دول-ة وم-ن-دوب ال-ح-ك-وم-ة ،ن-فسس الشس-يء ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-بين
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حيث دعا الو’ة فيما تعلق بمنطقة الجنوب إالى رفع جميع
المحليين.
وخلصست الورشسة لدعوة توسسيع قائمة القرارات المحّولة من
رق -م -ي -ة وعصس -ري -ة ومسس -ي -رة» ،خ -ارط -ة ط -ري -ق إ’دارة إاق -ل-ي-م-ي-ة الموانع على اإ’عانات واإ’عفاءات الجبائية على مسستوى مناطق
وأاوصس -ى ال -مشس -ارك-ون ف-ي ه-ذه ال-ورشس-ة ب-ت-ح-وي-ل ك-ل اإ’ج-راءات طرف الوزير اأ’ول لتشسمل القطاع المالي الخدماتي على غرار
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ال- -ت- -ب- -ادل ال- -ح- -ر ال -ح -دودي -ة ،ال -رف -ع م -ن مسس -ت -وى اإ’ع -ف -اءات
وال-ت-داب-ي-ر ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ذات ال-ب-ع-د ال-م-ح-ل-ي إال-ى ال-مصس-ال-ح غ-ي-ر ال -ب-ن-وك وال-ه-ي-ئ-ات ال-م-ال-ي-ة وال-وك-ا’ت اأ’خ-رى ل-ل-دول-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
جودة شسفافة ،حيث دعت الورشسة من خÓله ،إالى جعل الرقمنة والتخفيضسات على أاسسعار العقار الموجه ’سستثمار والتوجه نحو
الممركزة للدولة على مسستوى الو’يات ،باعتبارها اأ’قرب في بانشسغا’ت المواطن ومرافقة حاملي المشساريع ،دعم ’مركزية
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ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ح-ف-ز ،ت-ع-م-ي-م ع-م-ل-ي-ة تخصسيصس اإ’عانات المتعلقة
التكفل بحاجيات المواطنين والمتعاملين ،إاعادة النظر في تنظيم
اإ’جراءات المتعلقة بدراسسة ملفات القروضس والبت فيها مع المبدعة وتسسريع في تعميم اسستعمال رقم التعريف الوطني.
بترقية الصسادرات من الشسمال للجنوب ،رفع نسسبة اإ’عفاءات
مصس-ال-ح إادارت-ي ال-و’ي-ة وال-ب-ل-دي-ة ل-م-واج-ه-ة م-ت-ط-لبات ’ مركزة إاعادة النظر في السسقف المالي لÓختصساصس البنكي في مجال
ال-ج-ب-ائ-ي-ة واآ’ج-ال ال-زم-ن-ي-ة ال-خ-اصس-ة ب-ه-ا م-ع ال-ت-أاك-يد على رفع
تبني رقم تعريفي وطني موحد
القرارات والتدابير اإ’دارية ،تزويد المصسالح غير الممركزة بكل منح القروضس وحث المؤوسسسسات المالية على تكثيف تواجدها
Óشس-خ-اصس ال-م-ع-ن-وي-ة ،تسس-ري-ع ال-رب-ط م-اب-ي-ن ق-واع-د ال-ب-ي-انات المعوقات المتعلقة باإ’طار المعتمد من طرف بنك الجزائر في
ل -أ
ال-وسس-ائ-ل ال-بشس-ري-ة ،ال-م-ادي-ة ،ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ية وإاعطائها على المسستوى المحلي.
وال-ن-ظ-م ال-م-ع-ل-وم-ات-ي-ة وا’رت-ق-اء ب-ال-خدمات العمومية المبتكرة ،مجال التباد’ت.
صسÓحية إاعطاء رأايها في المشساريع ذات البعد المحلي.
وفيما تعّلق بمناطق الهضساب كانت هناك دعوة لرفع نسسبة ومدة
تدعيم دور ›لسس ألو’ية وإأعدأد أ’رتقاء باÿدمة ألعمومية أ÷وأرية
اسستغÓل الفرصس التي تتيحها الرقمنة لتعزيز تنفيذ السسياسسة
اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة ب -وضس-ع ب-واب-ة رق-م-ي-ة ،عصس-رن-ة تسس-ي-ي-ر ال-مصس-ال-ح اإ’عفاءات لجميع أانواع ا’سستثمارات المنجزة على مسستواها،
تدارك النقائصس المسسجلة خÓل المواعيد الظرفية من دخول القطاعية التي تسستقطب كما هائ Óمن المرتفقين كمنظومة خ -ل -ق أاق -ط -اب م -دم -ج -ة ل -ل-ت-ب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة ،ت-م-ك-ي-ن ال-نسس-اء
ألنصّس ألتنظيمي أÿاصس بتسصيÒها
مدرسسي وموسسم اصسطياف
الضسرائب ،مسسح اأ’راضسي ،الحفظ العقاري ،تطوير التطبيقات ال-م-ق-او’ت م-ن ال-وصس-ول ل-مصس-در ال-ت-م-وي-ل ل-تشس-ج-ي-ع ال-نشساطات
ورافع المشساركون فيها لصسالح تدعيم دور مجلسس الو’ية وتعيين
إ’عداد النصس التنظيمي المتعلق بسسير مجلسس الو’ية أ’حكام ورشس -ة «ال -ج -ودة وا’سس -ت -دام -ة« :ت -ح -دي-ات ال-م-راف-ق ال-ع-م-وم-ي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-تسس-ي-ي-ر اأ’مÓ-ك ال-ع-م-وم-ي-ة ،ت-ط-وير خدمات رقمية التقليدية ودعم المبادرات الخاصسة بتربية اأ’غنام.

»æe É«°SGB

’شصغال:
«ألشصعب» ترصصد آأرأء و’ة أ÷مهورية عقب أنتهاء أ أ

رسسال ـ ـ ـة الرئي ـ ـ ـسس ورق ـ ـ ـة طري ـ ـ ـق عل ـ ـ ـى اŸسست ـ ـ ـوي ÚاÙل ـ ـ ـي والو’ئ ـ ـ ـي
’عطاء دفع للتنمية أÙلية
^ أهمية ’مركزية ألقرأرأت إ

ت-ق-اط-ع و’ة أ÷م-ه-وري-ة ‘ ت-أاك-ي-د أه-م-ي-ة ’م-رك-زي-ة أل-ق-رأرأت ‘ ،إأع-ط-اء دف-ع ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة أل-ت-ي ت-رأه-ن ع-ل-ي-ه-ا ألدولة ‘ ألتنويع
’‚ع لتحقيق ألتنمية أŸسصتدأمة.
أ’قتصصادي ،وتعول عليها ‘ خلق ألÌوة ومناصصب ألشصغل معتÈين إأياها ‘ تصصريح لـ»ألشصعب» ألطريق أ أ

^ وأ‹ مسصتغا :Âخلق ثروة ﬁلية
تتماشصى وأŸرحلة أŸقبلة

اعتبر والي و’ية مسستغانم رابحي محمد عبد النور
ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ب-السس-دي-دة من أاجل
خلق ثروة محلية تتماشسى والمرحلة المقبلة قائ:Ó
«توجيهاته حملت قرارات سسياسسية هامة تخصس
الÓ-م-رك-زي-ة ال-ق-رار وال-ح-ك-وم-ة ح-ال-ي-ا ت-ع-مل على
توسسيع مشساركة الو’ة في اتخاذ القرار» ،ثم يضسيف
رابحي« :في هذا الشسأان ومن خÓل الورشسة التي
شس -اركت ف -ي -ه -ا وال -خ -اصس -ة «ب-الÓ-م-رك-زي-ة ال-خ-ي-ار
اأ’وحد للعمل العمومي» هذه اأ’خيرة التي عرفت
مشساركة ممثلي الوزارات والو’ة ورؤوسساء الدوائر
وال -م-ج-السس ال-ب-ل-دي-ة ع-رفت ن-ق-اشس-ا م-ع-م-ق-ا ح-يث
ت -م -خضس ع-ن ه-ذا ال-فضس-اء ع-دة ت-وصس-ي-ات خ-اصس-ة
بتوسسيع صسÓحيات المجالسس الو’ئية.
^ وأ‹ باتنة :ألوأ‹ له كل أŸبادرأت ‘

أتخاذ كل ألقرأرأت

والي و’ية باتنة صسيودة عبد الخالق ،أاكد أان قرار
رئيسس الجمهورية في رسسالته التي وجهها إاليهم
ب -م -ن -اسس-ب-ة إاج-ت-م-اع-ه-م م-ع ال-ح-ك-وم-ة ب-أاخ-ذ زم-ام
المبادرة والعمل على الخروج من الجوالروتيني،
معتبرا أان كلمته تعد ورقة طريق على المسستويين

المحلي والو’ئي.
الوالي اليوم يضسيف صسيودة له كل المبادرات إ’تخاذ
ال-ق-رارات واإ’ج-راءات ال-ت-ي ت-ت-م-اشس-ى وم-ت-ط-ل-بات
ال -م -رح -ل -ة ال -ق -ادم -ة ’ سس-ي-م-ا ا’ق-تصس-ادي-ة ب-خ-ل-ق
نشس-اط-ات صس-ن-اع-ي-ة وم-راف-ق-ة ال-مسستثمرين وتوفير
مناخ مÓئم لجاذبية اإ’قليم بما يعود بالفائدة على
المسستوى المحلي ’ سسيما فيما يخصس تنويع إارادات
الميزانية ،أاكد صسيودة من جهة أاخرى أان و’ية
اأ’وراسس ،كانت نموذجية في مجال الرقمنة حيث
أاختيرت من الو’يات اأ’ولى على المسستوى المحلي
في إاطار البرنامج الذي ضسبط من طرف وزارة
الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة اإ’قليم حيث
حظينا خطوات هامة في هذا المجال.
’دأرة
^ وأل- - -ي ب- - -وم - -ردأسس :عصص - -رن - -ة أ إ
’قليمية وتكريسس ألحكامة أ’لكترونية
أ إ
والي و’ية بومرداسس محمد سسلماني ،قال أان عمÓ

ه -ام -ا ت -م ف -ي إاط -ار عصس -رن -ة اإ’دارة اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة
وتكريسس مفهوم الحكامة ا’لكترونية ،حيث عملت
وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة اإ’قليم
ع-ل-ى رق-م-ن-ة وث-ائ-ق ال-ح-ال-ة ال-م-دن-ي-ة ث-م ال-معالجة
ال -م -ع -ل -وم -ات -ي-ة ورب-ط ج-م-ي-ع ال-و’ي-ات وال-و’ي-ات
المنتدبة والبلديات والملحقات باأ’لياف البصسرية.
ك -م -ا ت -م ب-ذل ج-ه-د ك-ب-ي-ر ف-ي ت-بسس-ي-ط اإ’ج-راءات
اإ’داري -ة وت -خ -ف -ي -ف م -ن ث-ق-ل ال-م-ل-ف-ات وت-أاسس-يسس
الحكامة ا’لكترونية إانطÓقا من الرقم التعريفي
الموحد للمواطن بضسرورة وضسع إاسستراتجية تسستفي
مبادئها وتوجيهاتها من تعليمات رئيسس الجمهورية
ال -ذي ي-ح-رصس ع-ل-ى م-واك-ب-ة آاخ-ر ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ورسسم ورقة طريق إ’دارة إاقليمية مسستقبلية تسسمح
ل-ل-م-واط-ن ب-ا’سس-ت-ف-ادة م-ن خ-دم-ة عمومية شسفافة
فعالة ذات مصسداقية.
^ وأل-ي و’ي-ة ت-ن-دوف :دع-م ن-م-وأل-ت-ن-م-ية
ألمحلية
وي -ه-دف ال-ل-ق-اء ال-دوري ي-ق-ول وال-ي و’ي-ة ت-ن-دوف
م-رم-وري أام-وم-ن ،ال-وق-وف ع-ل-ى ب-عضس ال-ت-وصسيات
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بنوعية الخدمة وكذا محور الجاذبية ا’قتصسادية،
م-ن أاج-ل إاق-رار م-خ-ط-ط-ات ت-ن-م-وي-ة ه-ام-ة تسس-م-ح
بتنفيذ مشساريع مهيكلة متوازنة.
^ وألي ألمدية :إأصصÓحات عميقة لتسصيير ألشصأان ألعام
والي المدية عباسس بداوي ،أاكد أان الموعد السسنوي

وا’ق -ت-راح-ات ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا دع-م ن-م-وال-ت-ن-م-ي-ة
المحلية على غرار معرفة جاذبية اإ’قليم وكيفية
اسستغÓل الموارد من أاجل تحقيق نشساط اقتصسادي
وضس -م -ان ت -ح -ق -ي -ق م -داخ -ي-ل ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ت-م-وي-ل
المركزي وتأاخذ على المسستوى المحلي ،إاضسافة الى
مشس -ارك -ة ال -م -ن -ت -خ -ب -ي -ن ف-ي عصس-رن-ة ال-ج-م-اع-ات
المحلية.
قرارات هامة قال أان الجماعات الو’ئية كانت
بحاجة ماسسة إاليها من أاجل إاضسفاء المزيد من
الشسفافية في العمليات ا’سستثمارية والتمكن من
اتخاذ القرارات في أاوقات صسغيرة.
^ وألي و’ية تمنرأسصت :ديمومة ألمرأفق
ألعمومية
والي و’ية تمنراسست دومي الجÓلي ،أاكد أان هذا

الصسرح الهام الذي جمع مابين الحكومة والو’ة قد
ركز على أاهم مطلب وهوالÓمركزية وكل ما ينجر
ع -ن -ه -ا م -ن خ -ي -ر ع -ن ط -ري -ق اأ’داء ع-ل-ى مسس-ت-وى
اأ’قاليم والمواضسيع التي تم التطرق إاليها حكامة
غير ممركزة وقد تجسسد ذلك من خÓل القرارات
الـ 14التي تم وضسعها بطريقة غير ممركزة على
مسستوى الو’يات.
أام -ا اأ’م -ر اأ’خ -ر ي -ق -ول دوم -ي ،تضس -م-ن ال-م-راف-ق
ال-ع-م-وم-ي-ة ودي-م-وم-ت-ه-ا ت-ك-ون ع-لى أاسساسس التوعية

أاضسحى منبرا مفتوحا للنقاشس عم Óعلى توجيهات
رئ -يسس ال -ج-م-ه-وري-ة م-ن أاج-ل ال-وصس-ول إال-ى ت-رق-ي-ة
الجماعات المحلية خدمة للمواطن ،حيث يحمل
ال -مشس -روع ف -ي ط-ي-ات-ه إاصسÓ-ح-ات ع-م-ي-ق-ة خ-اصس-ة
بتسسيير الشسأان العام.
^وألي ألبيضس :توسصيع صصÓحيات ألو’ة
بتذليل مختلف ألعرأقيل

وأاكد جمال خنفاري ،أان المسسعى الطموح الذي أاكد
ع-ل-ي-ه رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ف-ي ت-ع-ل-ي-م-ات-ه السس-دي-دة
ال -رام -ي -ة إال -ى ت -ع -م -ي-ق م-ب-دأا الÓ-م-رك-زي-ة ت-ج-اوب-ا
ومقتضسيات المحلية وجعله في لب كل اإ’جراءات
والتدابير الخاصسة بتسسيير الشسؤوون العمومية حيث
سسيسسمح القرار الخاصس بتوسسيع صسÓحيات الو’ة
بتذليل مختلف العراقيل التي يتم مواجهتها في
الميدان.
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وألي أم ألبوأقي :ألÓمركزية وحجر ألزأوية

حجاج مسسعود والي و’ية أام البواقي قال أان كلمة
الرئيسس كانت شساملة ووافية لمسست كل المحطات
التي مرت بها البÓد من مرحلة المأاسساة الوطنية
إالى غاية الوصسول إالى ا’سستقرار ،مثمنا من خÓلها
ج -م -ل -ة اإ’صس Ó-ح -ات السس -ي -اسس -ي -ة وع-م-ق ت-ح-ق-ي-ق
لمشسروع الÓمركزية الفعلية من أاجل تعزيز دورهم
وك -ذا دور ال -ج -م -اع-ات ال-م-ن-ت-خ-ب-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ع-ل-ى
اع-ت-ب-اره-ا أان-ه-ا تشس-ك-ل ق-اع-دة الÓ-م-رك-زية وحجر
الزاوية ونجاحها.

^ أل -وأل -ي أل -م -ن-ت-دب ل-ب-رج ب-اج-ي م-خ-ت-ار:
تنمية مسصتدأمة تتماشصى وألرأهن
الوالي المنتدب لبرج باجي مختار مومن أامحمد
أاكد على أاهمية اللقاء التشساوري الذي جمع مابين
الحكومة والو’ة مختلف المنتخبين المحليين من
اج -ل وضس -ع ورسس -م خ -ري -ط -ة واضس -ح -ة ت -رم -ي ال -ى
تجسسيد تنمية مسستدامة تتماشسى والوقت الراهن
خدمة لطموحات المواطن ومتطلباته.
’دأري-ة
^ أل -وأل-ي أل-م-ن-ت-دب ل-ل-م-ق-اط-ع-ة أ إ
’دأرة ألجزأئرية
لسصيدي محمد :ألنهوضس با إ
محمد كرداح ،أاكد على أاهمية التوصسيات وتعليمات
التي جاءت بها رسسالة رئيسس الجمهورية من أاجل
ال-ن-ه-وضس ب-اإ’دارة ال-ج-زائ-ري-ة ال-ت-ي م-كنت برقمنة
وتسسليم الوثائق اإ’دارية في حينها ووضسع جهاز
الكتروني يسساعد الجماعات المحلية على أان تكون
في المسستوى الدول المتقدمة.
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بن غÈيت :حركة موظفي الÎبية بÚ
الوليات تتّم بصضفة اسضتثنائية جدا

أك- -دت وزي- -رة ألÎب- -ي- -ة أل -وط -ن -ي -ة،
نورية بن غÈيت ،أول أمسض ،با÷زأئر
أن حركة تنقل موظفي ألÎبية ما بÚ
أل-ولي-ات ت-تّ-م بصس-ف-ة «أسس-تثنائية جدأ»
م أللجوء إأليها بعد أسستنفاذ منتوج
ويت ّ
لسس - -ات - -ذة وك - -ذأ
أŸدأرسض أل- - -ع - -ل - -ي - -ا ل  - -أ
أŸسسابقات.

وفي إاجابتها ،في جلسشة علنية بمجلسش األمة عن
سشؤوال متعّلق بالمعايير المعتمدة للفصشل بين طلبات
منح رخصش التنقل للموظفين ،أاوضشحت الوزيرة أان
«الحركة بين الوليات تتّم بصشفة اسشتثنائية جدا
لسش-د الشش-غ-ور ف-ي ال-م-ن-اصشب ب-ع-د اسش-ت-ن-ف-اذ م-نتوج
التكوين التكميلي المتخصشصش قبل التعيين».
وي -ت -ع ّ-ل -ق األم -ر  -ك-م-ا ق-الت  -ب-اسش-ت-ن-ف-اذ م-ن-ت-وج
Óسش -ات-ذة ون-ت-ائ-ج مسش-اب-ق-ات
ال -م -دارسش ال -ع -ل -ي -ا ل  -أ
التوظيف وكذا نتائج المتحانات المهنية بالنسشبة
ل- -رتب ال- -ت- -رق- -ي -ة ،مشش -ي -رة إال -ى أان «األول -وي -ة ف -ي
ال -ت -وظ -ي -ف ل -ل -م -ن -اصشب ال -م-ال-ي-ة الشش-اغ-رة ل-لسش-ن-ة
ال -دراسش -ي -ة ت -ك -ون ع -ل -ى أاسش -اسش م -ن -ت-وج ال-ت-ك-وي-ن
التكميلي المتخصشصش قبل التعيين».
وأاضشافت أانه« ،أان بقيت مناصشب ششاغرة» ،يتمّ
التكفل بعملية التنقل والدخول إالى الولية ،حيث
ي -ك -ون ت -خصش-يصش ه-ذه ال-م-ن-اصشب ب-ع-دد ال-ط-ل-ب-ات
ال - -م - -وج - -ودة ف- -ي ح- -دود ال- -م- -ن- -اصشب ال- -م- -ال- -ي- -ة

والبيداغوجية المتوفرة.
وف -ي ح -ال -ة وج -ود أاك -ث -ر م-ن ط-لب ع-ل-ى ال-م-نصشب
ال- -واح- -د ف- -إان- -ه ي -أاخ -ذ ب -ع -ي -ن الع -ت -ب -ار ،خ -اصش -ة
ال-م-ؤوهÓ-ت ،ال-ك-ف-اءة ال-م-ه-نية ،األقدمية ،الوضشعية
العائلية والعقوبات التأاديبية.
وذكرت في هذا اإلطار ،أانه في إاطار تكريسش مبدأا
ال Ó-م -رك -زي -ة ي-تّ-م ت-ف-ويضش سش-ل-ط-ة ال-تسش-ي-ي-ر ع-ل-ى
المسشتوى المحلي إالى مديري التربية ،سشواء تعلق
األمر بالتوظيف ،الترسشيم ،الترقية أاو غيرها من
الحالت.
وفي اجابتها عن سشؤوال آاخر متعّلق بأاسشباب عدم
Óحرار
ف-ت-ح م-رك-ز اج-ت-ي-از ام-ت-ح-ان-ات البكالوريا ل أ
ب -ب -ل -دي -ت -ي ب -رج ع-م-ر ادريسش وال-دب-داب (ال-ي-زي)،
أاششارت الوزيرة إالى أان عدد المترششحين تراجع
بششكل ملحوظ ،حيث بلغ في الدورة الماضشية 19
مترششحا بهذه المنطقة مما يفسشر الكتفاء بمركز
واحد.
كما ذكرت ايضشا أانه اضشافة الى توفير اإلطعام
وال-ن-ق-ل ل-ل-م-ت-رشش-ح-ي-ن ،ف-إان ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-م-عمول به
بالنسشبة لÓمتحانات الوطنية يششترط الفصشل بين
المتمدرسشين واألحرار ،كما أان هؤولء (األحرار)
ملزمون باجتياز البكالوريا بمقر الولية.
أاما بخصشوصش السشؤوال المتعلّق بفتح مؤوسشسشات
تربوية في منطقة تازة بولية جيجل لتقليصش عناء

التنقل للتÓميذ ،أاكدت وزيرة التربية أانه في اطار
تجسشيد قرار رفع التجميد عن مششاريع القطاع
رغم الضشائقة المالية ،اسشتفادت ولية جيجل من
اسشتكمال مششروع انجاز  14مجمعا مدرسشيا20 ،
مطعما 3 ،متوسشطات و 6ثانويات.
كما اسشتفادت الولية من  118حافلة نقل مدرسشي
بالمناطق النائية منها  74منها لفائدة المتمدرسشين
ب -ال -م -ن -اط -ق ال -ج -ب -ل-ي-ة م-ع م-ن-ح األول-وي-ة ،إلن-ج-از
المؤوسشسشات البتدائية قرب المجمعات السشكنية،
ك -م -ا سش-ي-تّ-م ت-وسش-ي-ع شش-ب-ك-ة ال-داخ-ل-ي-ات ب-م-خ-ت-ل-ف
الطوار ،خاصشة في التعليم اللزامي.

قصسد تقريبها من أŸوأطن ،حسسبلوي:

مراجعة القرار الوزاري اÿاصض بنظام مناوبة الصضيدليات

كشس- - -ف وزي- - -ر ألصس- - -ح- - -ة وألسس - -ك - -ان
وإأصس- - - -لح أŸسس- - - -تشس - - -ف - - -ي - - -اتﬂ ،ت - - -ار
حسس - - - -ب- - - -لوي ،أول أمسض ،ب- - - -ا÷زأئ- - - -ر
أل -ع-اصس-م-ة ،أن-ه سس-ي-ت-م م-رأج-ع-ة أل-ق-رأر
ألوزأري أŸؤورخ ‘  20أوت  ،2014أŸتعلق
ب - -ف - -رضض ن - -ظ - -ام أŸن - -اوب - -ة ع - -ل - -ى ك - -ل
ألصسيدليات أÿاصسة.

وأاوضشح الوزير في رده على سشؤوال ألحد أاعضشاء
م -ج-لسش األم-ة ف-ي ج-لسش-ة ع-ل-ن-ي-ة خّصش-صشت ل-ط-رح
السش -ئ -ل -ة الشش -ف-وي-ة ي-ت-ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام ال-م-ن-اوب-ة ع-ل-ى
الصش -ي -دل -ي -ات ،أان -ه «ف -ي اط-ار ت-حضش-ي-ر ال-نصش-وصش
التطبيقية لقانون الصشحة الجديد ،سشيتم مراجعة
القرار الوزاري المؤورخ في  20أاوت  ،2014المتعلق
ب -ف -رضش ن -ظ -ام ال -م -ن -اوب -ة ع -ل -ى ك -ل الصش -ي-دل-ي-ات
ال -خ -اصش -ة ،ل -ج -ع -ل-ه أاك-ث-ر مÓ-ءم-ة م-ع اح-ت-ي-اج-ات
المواطن وخصشوصشيات كل منطقة» مع التأاكد على
«تفادي كل التجاوزات التي قد تنجر عن الفتح
العششوائي وغير المنظم لهذه الصشيدليات».
وأاضشاف حسشبÓوي ،أان الوزارة تعمل حاليا على
«تشش-ج-ي-ع ف-ت-ح الصش-ي-دل-ي-ات ع-ل-ى مسش-توى المناطق
المعزولة واألحياء السشكنية الجديدة الواقعة في
ضش -واح -ي ال -م -ن -اط -ق ال -ع -م -ران -ي-ة ،وذلك ل-ت-ق-ريب
الصشيدلة من المواطنين وضشمان تغطية عالية في
هذا المجال» ،عÓوة على «التحضشير إلدراج مبدأا
الترخيصش لفتح صشيدليات تعمل وفق نظام 24/24
سشاعة في بعضش المناطق البعيدة والنائية».

ك -م -ا ت -ع-م-ل ال-وزارة ع-ل-ى «دراسش-ة ام-ك-ان-ي-ات ف-ت-ح
صش-ي-دل-ي-ات م-ل-ح-ق-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-عضش ال-م-ناطق
ال -ب -ع-ي-دة ف-ي ال-ج-ن-وب ال-ك-ب-ي-ر» ،م-ب-رزا أان ال-وزارة
«أاط -ل-قت م-ن-ذ  15ي-وم-ا ت-ط-ب-ي-ق-ا ال-كترونيا يسشمح
للمواطنين ،من خÓل الهاتف المحمول ،تحديد
م -وق -ع ت -واج -د الصش -ي -دل -ي -ة ال -م-ف-ت-وح-ة وال-م-ع-ن-ي-ة
بالمناوبة».
وأاوضش -ح ال -وزي-ر ،أان اع-ت-م-اد ن-ظ-ام ال-م-ن-اوب-ة ع-ل-ى
مسشتوى الصشيدليات الخاصشة جاء «تكريسشا لمبدأا
اسشتمرارية الخدمة العمومية» ،وأانه تّم «بموجب
القرار الوزاري المؤورخ في  20أاغسشطسش ،2014
فرضش نظام المناوبة على كل الصشيدليات الخاصشة
وفقا لقائمة يتّم إاعدادها ششهريا من طرف مدير
الصشحة والسشكان لكل ولية بالتششاور والتنسشيق مع
ممثلي أاصشحاب المهنة».
وأاشش - -ار أايضش- -ا إال- -ى أان ال- -وزارة ك- -انت ق- -د أاع- -طت
تعليمات لمديريات الصشحة بالوليات إلعداد هذه
ال -ق -وائ -م وف -ق خصش -وصش -ي -ات ك -ل م-ن-ط-ق-ة وحسشب
احتياجات المواطنين بغية تسشهيل الحصشول على
الدواء والمواد الصشيدلنية في «أاحسشن الظروف».
وذكر الوزير ،أانه «رغم النتائج اليجابية المسشجلة
منذ اعتماد هذا النظام ،فإان القطاع مازال يتلقى
شش-ك-اوى م-ن ق-ب-ل ال-م-واط-ن-ي-ن ،خ-اصش-ة ف-ي مناطق
الهضشاب العليا والجنوب ،للتعبير عن معاناتهم في
الحصشول على الدواء بعد السشاعة السشابعة مسشاء
وخÓل أايام العطل والراحة األسشبوعية».
وفي سشياق آاخر ،وفي رده على سشؤوال آاخر يتعلّق

بنقصش التجهيزات الطبية الخاصشة بمعالجة مرضش
السش -رط -ان ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -م -ؤوسشسش -ات الصش -ح-ي-ة
العمومية بولية وهران ،أاكد حسشبÓوي أانه في
إاط-ار ت-ن-ف-ي-ذ ال-م-خ-ط-ط ال-وط-ن-ي ل-مكافحة مرضش
السشرطان الذي أاقّره رئيسش الجمهورية ،أاقدمت
الوزارة منذ سشنة  2005على تسشجيل العديد من
المششاريع في اطار ميزانية التجهيز إلنجاز وتجهيز
مراكز جديدة لمكافحة هذا المرضش موزعة عبر
مختلف مناطق الوطن ،الى جانب القيام بعمليات
توسشعة وتوفير العÓج بصشفة فعالة.
وب-خصش-وصش ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-م-رت-ب-ط-ة ب-عÓج مرضش
السشرطان التي كانت تتعّرضش للعطب ،كششف الوزير
عن مششروع إاعداد اتفاقيات لصشيانة هذه األجهزة.

يتم Ãوجبه تزويد ألسسوق ألÎكية Ãادة ألÈوبان

سضوناطراك توقع على عقد مسضاهمات إل‚از مركب للبÎوكيمياء ‘ تركيا

وق-ع ›م-ع سس-ون-اط-رأك ب-اسس-ط-نبول
ع- -ل- -ى ع- -ق -د مسس -اه -م -ات م -ع ›م -وع -ة
ألÎكية ألقابضسة «رونيسسنسض» ،يتعلّق
ب- -إانشس- -اء ›م- -ع ل- -ل- -بÎوك- -ي -م -اوي -ات ‘
ت -رك -ي -ا ،ب -حسسب م -ا أف -اد ب-ه ب-ي-ان Ûم-ع
«سسوناطرأك»  ،أول أمسض.،

وأاف -اد ال -ب -ي -ان أان الت -ف -اق ي-تضش-م-ن إانشش-اء م-ج-م-ع
ال -ب -ت -روك -ي -م -اوي -ات ل -ت -ح -وي -ل ال-ب-روب-ان إال-ى م-ادة
البوليبروبيليني وهي مادة بÓسشتيكية تسشتخدم في
ع -دة ق -ط-اع-ات صش-ن-اع-ي-ة ب-م-ا ف-ي ذلك صش-ن-اع-ات
السشيارات والنسشيج وكذا في صشناعة األدوية.
وسشيتم تنفيذ هذا المششروع الذي تبلغ تكلفته 1،2
م-ل-ي-ار دولري ف-ي م-ن-ط-ق-ة ك-اي-ه-ان-ي ال-واق-ع-ة ف-ي
مقاطعة أاضشنة بتركيا.
وتقّدر الطاقة النتاجية من مادة البوليبروبيلين،
بـ 450.000طن سشنويا ،مما يسشمح بتلبية احتياجات
السشوق التركية من هذه المواد البÓسشتيكية.
ولتحقيق ذلك سشتقوم ششركة سشوناطراك بتزويد
المششروع سشنويا بمادة البوليبروبيلين ،من منششآاتها
الخاصشة لغاز البترول المسشال في الجزائر ي بحجم

 550أال -ف ط-ن م-ن م-ادة ال-ب-روب-ان ال-ت-ي ي-ت-ط-ل-ب-ه-ا
المششروع ،حسشب نفسش المصشدر.

وحسشب ذات ال -مصش -در ،سش -يسش -م -ح ه -ذا ال -مشش -روع
لسشوناطراك بتزويد السشوق التركية بمادة البروبان
من خÓل عقد طويل األجل ،مضشيفا أانه سشيعّزز
أايضشا العÓقات القتصشادية القائمة بين البلدين.
وخ Ó-ل ح-ف-ل ت-وق-ي-ع ال-ع-ق-د ،ال-ذي حضش-ره ال-وزي-ر
التركي للصشناعة والتكنولوجيا مصشطفى فارانك،
صشّرح الرئيسش المديرالعام لمجمع سشوناطراك عبد
المؤومن ولد قدور قائ« ،Óيدخل هذا المششروع
إلنتاج مادة البوليبروبيلين مع الششريك الصشناعي
التركي في إاطار اسشتراتيجية سشوناطراك لتدعيم
وت -ن -وي -ع نشش-اط-ات-ه-ا ف-ي ال-خ-ارج-ي وال-ت-ي سش-ت-عّ-زز
م-وارده-ا ل-ت-أام-ي-ن أاسش-واق-ه-ا ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وم-ن ب-ينها
ت- -رك- -ي- -ا ،ه- -ذا ال- -ب- -ل- -د ال -ذي ي -م -ت -از ب -الصش -ن -اع -ة
البتروكيماوية والذي يحتل المرتبة الرابعة عششر
على المسشتوى العالمي في مجال الكيماويات.

العدد
17808

بخصسوصض أصسحاب عقود ألمتياز وشسركائهم أÿوأصض بوعزغي يوؤكد:

ضضرورة تكييف السضتثمارات وفق قاعدة %34 / 66
دع-ا وزي-ر أل-ف-لح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة
وألصسيد ألبحري عبد ألقادر بوعزغي ،أول
أمسض ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ف -لح Úم -ن ذوي ع -ق-ود
ألمتياز وشسركائهم من أŸتعامل Úأÿوأصض
إأ ¤ت- -ك -ي -ي -ف ع -ق -ود ألشس -رأك -ة أÈŸم -ة بÚ
أل- - -ط- - -رف› ‘ Úال أسس - -ت - -غ - -لل ألرأضس - -ي
أل-ف-لح-ية قبل  ،2009وف-ق-ا ل-ل-ق-اعدة / 66
 ٪34أŸنظمة للسستثمار ‘ ألقطاع.

واأك -د ال -وزي-ر ف-ي ج-لسش-ة ل-ل-رد ع-ل-ى الأسش-ئ-ل-ة
الششفوية بمجلسش الأمة تراأسشها نائب الرئيسش
سشعداني محمد السشعيد وحضشرها اأعضشاء من
ال -ح -ك -وم-ة ،اأن ال-فÓ-ح-ي-ن ال-مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
ع-ق-ود الم-ت-ي-از وشش-رك-ائ-ه-م م-ن ال-مسشتثمرين
ال -خ -واصش ال -ذي-ن اأب-رم-وا ع-ق-ود شش-راك-ة ق-ب-ل
صشدور الأمر رقم  01 / 9الموؤرخ في  22يناير
،2009المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسشنة
 ،2009مطالبون باللتزام باأحكام المادة الـ
 62منه ،التي تحّدد نسشبة المششاركة بـ ٪34
لصشاحب المتياز و 66في المائة للمسشتثمر
الخاصش على التوالي.
وق -ال ال -وزي-ر ،اأن» ال-رئ-يسش ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة فصش-ل
بصش-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة وج-ذري-ة ب-خصش-وصش الأراضش-ي
الفÓحية ،حيث اأكد اأنها تسشتغل عن طريق
الم -ت -ي -از ف -ق-ط وال-ذي ي-ن-ب-غ-ي اأن ي-ت-م وف-ق-ا
للقوانين والتنظيمات المعمول بها».
وع -ل -ي -ه ،ف-اإن ال-ع-ق-ود ال-م-ب-رم-ة ق-ب-ل اع-ت-م-اد
قاعدة  ٪34 / 66تقع على عاتق طرفي العقد
اللذان يمكنهما اللتزام بالقاعدة الجديدة اأو
البقاء على القاعدة موضشوع الششراكة قبل
« ،2009ل- -ك- -ن ي- -ك- -ون ذلك ت- -حت مسش- -وؤول- -ي- -ة
الطرفين».
وق -ال ال -وزي -ر ،اأن الشش -راك -ة ف-ي م-ف-ه-وم ه-ذا
القانون ل تششكل «ايجارا» اأو»تنازل» واإنما
هي اتفاق يسشاهم فيه ششريك بجزء من وسشائل
النتاج بهدف الزيادة والتثمين ورفع القدرات
النتاجية للمسشتثمرة.
وي -ت -ع -ي -ن ع-ل-ى صش-احب الم-ت-ي-از ال-مسش-اه-م-ة
المباششرة من خÓل العمل الذي يوؤديه داخل
المسشتثمرة في اطار الششراكة بنسشبة  34في
ال -م -ائ -ة ،ب -ح -يث ي -ن -ب -غ -ي اأن ت-ع-ق-د الشش-راك-ة
ب -م -وجب ع -ق-د رسش-م-ي ل-دى ال-م-وث-ق ومشش-ه-ر
وباحترام نسشب المششاركة المحّددة بموجب
المادة .62
وقال الوزير اأن خيار السشتمرار في الششراكة
بنسشب اأخرى خارج اإطار هذا القانون على
غرار بعضش الششراكات التي تعقد بنسشب ،٪1
 ٪99ب -ي -ن صش -احب الم -ت -ي -از وال-مسش-ت-ث-م-ر ،ل
تتحّمل الدولة نتائجها وعلى المسشتثمر تحمل
تبعات الخسشائر التي يتعرضش لها ،على اعتبار
اأن صشاحب المتياز يبقى محتفظا بحقوقه.
واأوضشح الوزير قائ« :Óهذا الإجراء يتنافى
اطÓقا مع نصش القانون المبرم في ،2009
الحماية القانونية للششريك في هذا الوضشع
غير متوفرة لأن المسشتفيد من المتياز يظّل
م -ح -ت-فّ-ظ -ا ب-ك-ل ح-ق-وق-ه ،ل سش-ي-م-ا ف-ي ح-ال-ة
ال -ت -ع -ويضش ال-ن-ات-ج ع-ن اسش-ت-غÓ-ل الأرضش م-ن
طرف الدولة لإنجاز المششاريع العمومية وكذا
احتفاظ الورثة بهذه الحقوق في حالة وفاة
المسشتفيد الأصشلي صشاحب المتياز».
وم- -ن اأج- -ل ضش- -م- -ان ال- -ح- -م- -اي -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة
لÓأششخاصش الذين يرغبون في عقد ششراكة مع
المسشتفيدين من عقود المتياز بادر القطاع
ب -اإع -داد م -نشش -ور وزاري مشش -ت -رك رق-م 1809
الموؤرخ في  5ديسشمبر  ،2017المتضشمن اإجراء
ت -ط -ب -ي -ق ح ّ-ق الم -ت -ي-از لسش-ت-غÓ-ل الأراضش-ي
ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة لÓ-أراضشي الخاصشة للدولة
وال- -ذي ي- -ه -دف ال -ى ت -وضش -ي -ح ب -عضش اأح -ك -ام
القانون رقم  03 / 10الذي يحّدد ششروط
اسشتغÓل الأراضشي التابعة لÓأمÓك الخاصشة
ل-ل-دول-ة وب-عضش نصش-وصش-ه ال-ت-ط-بيقية وتبسشيط

وتوحيد اجراءات التنفيذ.
وم- -ن ب- -ي- -ن ه- -ذه الج- -راءات اح -ت -رام م -ب -داأ
الششراكة ونسشبة المششاركة المحّددة بـ / 34
 ٪66ع -م  Ó-ب -اأح-ك-ام ال-ق-ان-ون رق-م 03 / 10
وال- -م -ادة  21م- -ن -ه ،م -م -ا يضش -م -ن مشش -ارك -ة
المسشتفيد من المتياز في النششاط الفÓحي
للمسشتثمر.
ويجيز القانون لصشاحب المسشتثمرة الفÓحية
حسشب هذه المادة بـ« :حق ابرام عقد ششراكة
ب -م -وجب ع -ق -د رسش-م-ي مشش-ه-ر م-ع اأشش-خ-اصش
طبيعيين ذوي الجنسشية الجزائرية او معنويين
الخاضشعين للقانون الجزائري ويكون جميع
اصش -ح -اب الأسش -ه -م ف -ي -ه م -ن ذوي ال -ج -نسش -ي-ة
الجزائرية».
وفي رده على سشوؤال اآخر يتعلق بكيفية تحقيق
اأه- -داف ال- -ج- -لسش- -ات ال- -وط -ن -ي -ة ل -ل -ف Ó-ح -ي -ة
والسشتراتيجية التي يعتمدها القطاع لتحقيق
ذلك ،اأكد الوزير اأن الورششات المنعقدة في
اإطار هذه الجلسشات خلصشت الى تحصشيل 86
توصشية يتّم السشهر على تنفيذها من طرف 5
اأفواج عمل يتراأسشها وزراء من الحكومة.
ارتفاع اأسشعار اللحوم البيضشاء مرتبط بتوقف
ب -عضش ال -م -رب -ي -ن ع-ن ال-نشش-اط وف-ي-م-ا ي-خّصش
ارتفاع اأسشعار اللحوم البيضشاء خÓل صشيف
 ،2018ف ّسش -ر ب -وع-زغ-ي ه-ذه ال-ح-ال-ة ب-ارت-ف-اع
الطلب على هذه المنتجات كون هذه الفترة
تتزامن مع العطل الصشيفية ،ما يوؤذي الى كثرة
الطلب.
واإلى جانب ذلك كششف الوزير ،اأن عددا كبيرا
م-ن ال-م-رب-ي-ن ي-ت-ف-ادون م-م-ارسش-ة النششاط في
ه-ذه ال-ف-ت-رة ال-م-تسش-م-ة ب-ارت-ف-اع ال-حرارة اأين
قامت السشلطات باتخاذ جملة من التدابير
على راأسشها الإعفاء من الرسشم على القيمة
المضشافة لعمليات بيع مادتي الششعير والذرى
للمربين.
وب-ال-نسش-ب-ة ل-م-ك-اف-ح-ة ظ-اه-رة سش-قي الراضشي
ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ب -م -ي -اه الصش -رف الصش -ح -ي ،اأك -د
ال- -مسش- -وؤول الأول ع- -ن ال -ق -ط -اع ع -ن ت -وج -ي -ه
تعليمات صشارمة للمتابعة والمراقبة الميدانية
ال- -ف- -ج- -ائ- -ي -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -مسش -ت -ث -م -رات
الفÓحية.
وقال الوزير ،اأن السشلطات المحلية تششرف
حاليا على اللجان الولئية والدوائر المكلفة
بذلك ،بمششاركة مديريات الفÓحة والموارد
ال -م -ائ -ي -ة وال -ب -ي -ئ -ة والأم -ن ع -ل -ى ال -مسش -ت-وى
ال -م -ح -ل -ي .وب -خصش -وصش ان -ت -اج ال -ب -ذور ع -ل-ى
المسشتوى المحلي رد الوزير باأن نسشبة البذور
المنتجة محليا متوفرة وتغطي الحتياجات
ال-وط-ن-ي-ة ،اأي-ن تّ-م وضش-ع ب-رن-ام-ج وط-ن-ي ح-ي-ز
التنفيذ لتعزيز انتاج البذور والششتائل محليا
لتحقيق الكتفاء الذاتي الوطني.
وبخصشوصش المبيدات الزراعية ،قال الوزير
اأن ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي ف-ي ال-ج-زائ-ر يسش-ت-ع-مل
ك-م-ي-ات ج-د ضش-ع-ي-ف-ة م-ن ال-م-ب-ي-دات م-ق-ارن-ة
ب - -دول اأخ - -رى وال - -م- -ق- -درة بـ 05ر 0ك -غ م -ن
المبيدات  /الهكتار مقارنة بدول اأخرى على
غرار اأوروبا التي تسشتعمل  3كغ  /الهكتار
وال -ولي -ات ال-م-ت-ح-دة الم-ري-ك-ي-ة بـ 5ر 2كغ/
الهكتار واليابان بـ 12كغ/الهكتار.

لنظمة
لدأء ألتقني ل أ
من أجل –سس Úأ أ

ا÷زائر –تضضن اجتماعات جمعية مسضÒي شضبكات نقل الكهرباء ◊وضض اŸتوسضط

لول مرة من  27إأ¤
أحتضسنت أ÷زأئر أ
 28نوفم ÈأŸنصسرم ألجتماعات ألقانونية
÷م -ع -ي -ة مسسÒي شس -ب -ك -ات ن -ق -ل أل -ك-ه-رب-اء
◊وضض أŸت- -وسس- -ط (م -ي -د  -ت -زو) أل -ت -ي ت -ع ّ-د
عضس- -وأ ف -ي -ه -ا ،حسسب م -ا أف -اد ب -ه ،أول أمسض،
بيان Ûمع سسونلغاز.
وتّم التطرق خÓل اأششغال اللجنة التنفيذية والجمعية
العامة التي نظمت بمقر مجمع سشونلغاز بمششاركة
روؤسش -اء ال -ل -ج -ان ال -ت -ق-ن-ي-ة اإل-ى م-دى ت-ق-دم الأشش-غ-ال
المرتبطة بتطبيق المرحلة الثانية لمششروع الطاقة
المتوسشطي.
كما ناقشش ممثلو الدول الأعضشاء في هذه الجمعية
الذين حضشروا الجتماعين اتفاق الششراكة المتعلق
بالمرحلة الثانية ،وكذا اآفاق الششراكة بعد اسشتكمال
هذا المششروع الطموح.
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للتذكير ،فاإن جمعية ميد  -تزوكانت قد اأطلقت في
 2014مششروعا متوسشطيا خاصش بالطاقة يهدف اإلى
تطوير سشوق اإقليمية مدمجة للطاقة.
وحسشب البيان ،فاإن المنششاآت الطاقوية ضشرورية لبلوغ
هذا الهدف.
كما تسشعى ذات الجمعية اإلى وضشع ششبكة اأورو -
متوسشطية مرجعية للكهرباء معتمدة في ذلك على
التعاون المتعّدد الأطراف من اأجل تحسشين الأداء
ال-ت-ق-ن-ي لÓ-أن-ظ-م-ة ورف-ع ن-ج-اعة الششبكات ومششاطرة
سشلسشلة مششتركة من القواعد التي تسشهل عمليات
تبادل الكهرباء.
وي- -وج -د ال -مشش -روع ال -ذي ت ّ-م اإط Ó-ق -ه ف -ي ف -ب -راي -ر
،2015ح -ال -ي -ا ق -ي -د الن -ج -از ب -دع-م م-ن ال-م-ف-وضش-ي-ة
الأوروب- -ي- -ة .وك- -انت اأشش- -غ- -ال ال -م -رح -ل -ة الأول -ى ق -د
اسش -ت-ك-م-لت ف-ي ي-ون-ي-و  2018وت-ع-م-ل ال-ج-م-عية على

ت -ط -ب -ي -ق ال -م -رح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -ه-ذا ال-مشش-روع ال-ذي
سشيسشتكمل في .2020
وفي هذا الصشدد ،اأششار رئيسش الجمعية المتوسشطية
ل-دى اف-ت-ت-اح اأشش-غ-ال الج-ت-م-اع-ي-ن ،اإل-ى اأن ال-ج-معية
دخلت في مرحلة جديدة في تاريخها واأنه لأجل
تحقيق الأهداف السشتراتيجية المسشطرة يسشتدعي
الأمر التزام جد مهم لكامل البلدان العضشوة.
وبعد اأن وصشف الحوضش المتوسشطي بمخبر حقيقي
ل- -ل -ت -ح -وي -ل ال -ط -اق -وي ،شش ّ-دد ذات ال -مسش -وؤول ع -ل -ى
الأول -وي -ات الأسش-اسش-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر سش-وق ج-ه-وي م-دم-ج
للكهرباء اأي اأنظمة كهربائية متطّورة ومرتبطة فيما
ب-ي-ن-ه-ا واأن-ظ-م-ة م-ال-ي-ة ج-اه-زة ل-ت-ح-مل السشتثمارات
الضش -روري -ة واإن -ت -اج ك -ه -رب-ائ-ي دائ-م وم-ت-ن-افسش وك-ذا
ق -واع -د واإج -راءات م -وح -دة .وق-د تّ-م ضش-ب-ط ب-رام-ج
العمل والآجال المحددة وقدمها روؤسشاء كل لجنة

اأثناء اللجنة التنفيذية .وتتضشمن هذه الأششغال تحديد
م-ع-اي-ي-ر ت-خصش-يصش ال-م-ب-ال-غ ل-ت-ط-وير الروابط البينية
ع- -ال- -م- -ي -ة وك -ذا ت -ح -دي -د م -وؤشش -رات اأداء الأن -ظ -م -ة
الكهربائية للبلدان المتوسشطية.
وي -ت -ع ّ-ل -ق الأم -ر ب -اإع -داد لئ -ح -ة مشش -ت -رك -ة لأعضش-اء
الجمعية قصشد جمع المعلومات حول الروابط البينية
ال- -ع- -اب- -رة ل- -ل- -ح- -دود واإن- -ج- -از دراسش -ات اق -تصش -ادي -ة
وسش -ي -ن -اري -وه -ات م -ن -اسش -ب -ة ع -ل -ى ال -م -دى ال -قصش -ي-ر
والمتوسشط والطويل بناء على تاأثير مختلف عوامل
التنمية القتصشادية اأو تطوير التكنولوجيات .ويتعلّق
الأمر اأيضشا بتنسشيق مختلف الأطراف الفاعلة في
ال -مشش-روع ،لسش-ي-م-ا ج-م-ع-ي-ة وكÓ-ء ضش-ب-ط ال-ك-ه-رب-اء
والغاز بدول حوضش المتوسشط قصشد تحديد قواعد
مشش-ت-رك-ة ل-ل-دخ-ول اإل-ى واسش-ت-ع-م-ال ال-رواب-ط ال-ب-ي-نية
الكهربائية.

ألسسبت  ٠١ديسسمبر  ٢٠١8م
ألعدد
١ 78 ٠8
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ألموأفق لـ  ٢3ربيع أأ’ول  ١44٠هـ

نسسبـــــــة البطالـــــــة تÎاجــــــع بو’يــــة تيـــــزي وزو إا٪ 7,23 ¤

بعد هدمها لفائدة مشسروع منفعة عامة

توظيف  ١٣اأألف ششاب جامعي ومهني

أاصشحاب اأ’كششاك بسشاحة التوت ‘ البليدة
ينتظرون التعويضشات

جلت مديرية التشسغيل
سس ّ
لو’ية تيزي وزوإا ¤غاية شسهر
سسبتم Èمن سسنة  2018قفزة نوعية ‘
“ك- -نت «أونسس- -اج» م- -ن “وي- -ل  ١٢4مشسروعا
وسسط الشسباب خاصسة ا÷امعي منه
خÓل سسنة ‡ ٢٠١8ا سسمح بخلق  35٢منصسب
وخريجي معاهد التكوين اŸهني ،حيث ”
شس -غ-ل و ٢4٠م -نصسب ع -ن ط -ري -ق ألصس-ن-دوق
توأصسل مديرية ألتشسغيل ومعها أجهزة ألدعم
ألوطني للتأام Úعن ألبطالة «كناك» بفضسل
توظيف  13أالف شساب ‘ قطاعات اقتصسادية
ة
أÙلية بو’ية تيزي وزو ›هودأتها أŸيدأني
 94مشسروع مسستحدث ‘ هذه ألفÎة.
’نشسطة
حيوية “يز الو’ية ‘ ﬂتلف ا أ
’م- -تصس- -اصص أل- -ب- -ط- -ال -ة ،وم -د ي -د أŸسس -اع -دة
كما تشسهد ألو’ية حركية تنموية كبÒة ‘
اŸسساهمة ‘ خلق الÌوة ومناصسب الشسغل
وألتوجيه لعشسرأت ألشسباب أ÷امعي أŸتخرج
أÛال أ’قتصسادي بفضسل نشساط أŸؤوسسسسات
من أاصسل  30أالف طلب عمل ،ما سسمح
بشسهادأت عليا من معاهد جامعة مولود معمري
أŸصس- -غ- -رة أل- -ت- -ي ب- -دأت ت- -ك- -تسسب م -زي -دأ م -ن
بتخفيضص نسسبة البطالة بالو’ية
ومرأكز ألتكوين أŸهني أŸنتشسرة ببلديات ألو’ية
أŸسساحات ‘ ›ال أ’سستثمار بفضسل أŸناطق
إا ¤حدود  7,23باŸائة.
Ÿسس-اع-دت-ه-م ع-ل-ى أف-ت-ك-اك م-نصسب شس-غل ،وإأنشساء
ألصسناعية وأسستغÓل ألقدرأت ألكبÒة ألتي تزخر

تيزي وزو :ز  -كمال

مؤوسسسسات مصسغرة عن طريق أسستغÓل أŸقدرأت
أ’قتصسادية وأŸوأرد ألطبيعة ألهامة ألتي تزخر بها
أŸنطقة خاصسة ‘ أ÷انب ألفÓحي ،وأ’سستفادة
من أŸزأيا أŸادية وأÙفزأت ألقانونية وأ÷بائية
أل -ت -ي وضس -ع -ت -ه -ا أل-دول-ة ب-وأسس-ط-ة إأدأرة ألضس-رأئب
وصسناديق ألتأام.Ú
‘ هذأ أ÷انب وحسسب أإ’حصسائيات أŸقدمة من
طرف أŸديرية ،فقد ” تنصسيب  ١١374شساب ‘
أإ’طار ألكÓسسيكي من بينهم  ٢٢57أمرأة ،إأضسافة
إأ ١796 ¤توظيف ‘ إأطار عقود ألعمل أŸدعمة
ومناصسب مالية أخرى أسستفادت منها ألو’ية

Œاوزت  ١5٠٠منصسب لدعم أŸدأرسص باأ’عوأن
وأ◊رأسص وŒاوز أل -ع -ج -ز أل-ذي ت-ع-رف-ه أŸط-اع-م
خاصسة ‘ ألطور أ’بتدأئي ،بدورها تسساهم أجهزة
أل- -دع- -م أÙل- -ي- -ة ‘ ﬁارب- -ة ظ -اه -رة أل -ب -ط -ال -ة
وأمتصساصص أليد ألعاطلة ،حيث “كنت هذه أأ’خÒة
من خلق حوأ‹  ١5ألف منصسب منذ نشسأاتها عن
طريق أŸؤوسسسسات أŸصسغرة ألناشسطة ‘ أŸيدأن
أ’قتصسادي وألصسناعي و›ال أÿدمات ‘ ،حÚ

شسطر و’ية البويرة لل ّ
طريق السسيار شسرق  -غرب

مششاهد تهّور يومية تخلّف حوادث مأاسشوية

’يزال الطريق ال ّسسيار ‘ جهته
الوسسطى اŸتعلق بشسطره اÿاصص
بو’ية البويرة يحصسد اأرواح العديد
من ا’أشسخاصص رغم كل ا◊مÓت
التحسسيسسية لفائدة مسستعمليه،
متسسببا ‘ الكث Òمن اŸاآسسي للعائÓت
ا÷زائرية وخاصسة السسائق.Ú

العاصصمة :اآسصيا مني

ظاهرة خطÒة أرجعها أŸتتّبعون للملف
ب-ت-ه-ور ألسس-ائ-ق Úو’م-ب-ا’ت-ه-م ،ح-يث باتوأ
يسس-ت-ع-م-ل-ون سس-رع-ة ج-ن-ون-ية رغم أŸسسالك
ألوعرة وأŸنعرجات وأŸنحدرأت أÿطÒة
أل- -ت- -ي “ي- -ز أŸن -ط -ق -ة أ÷ب -ل -ي -ة ل -ل -و’ي -ة
أŸع-روف-ة Ãسس-ال-ك-ه-ا أل-وع-رة أل-ت-ي صسعبت
م -ه -م -ة أإ‚از أل -ط-ري-ق م-ن ط-رف م-ك-اتب
أل -درأسس -ات وأŸوؤسسسس -ات ،م-ع-تÈي-ن أإي-اه-ا
باŸهمة ألصسعبة ،غ Òأنها  ⁄تكن مسستحيلة
حيث –ّقق حلم ألسسيار شسرق  -غرب.
ط -ري -ق وصس -ف -ه أل -ع-دي-د م-ن أŸوأط-ن‘ Ú
تصسريح لـ «ألشسعب» بطريق أŸوت بعد أن
بات يشسهد حوأدث مرور ‡يتة ،وبشسكل
دأئم أإن  ⁄نقل بصسورة يومية باتت تطبع
ه -ذأ ألشس -ط-ر أل-ذي ي-ع-رف ح-رك-ة م-روري-ة
كبÒة باعتباره يربط شسرق أ÷زأئر بغربها
ب-ح-رك-ي-ة م-روري-ة م-ك-ث-ف-ة ،خ-اصسة ما تعلق
ب- -اŸرك- -ب- -ات ذأت أل- -وزن أل -ث -ق -ي -ل أل -ذي -ن
ي-ع-تÈه-م أل-ع-دي-د أل-ن-ق-طة ألسسودأء بالنظر
أإ ¤ألسس - -رع - -ة أŸف - -رط - -ة وأل - -ت - -ج - -اوزأت
أÿطÒة ،مشس ّ-ك -ل Úخ -ط-رأ ح-ق-ي-ق-ي-ا ع-ل-ى
أ’خ-ري-ن أل-ذي-ن عّ-ب-روأ ع-ن أسس-ت-ي-ائ-هم من
مثل هذه ألتصسرفات ألÓمسسوؤولة ألتي تضسع
ح -ي -اة مسس -ت-ع-م-ل-ي ه-ذأ أل-ط-ري-ق ‘ خ-ط-ر
حقيقي.
«ألشسعب» وقفت على ألوضسعية أŸرورية
ل -ه -ذأ ألشس -ط -ر ،ح -يث ك -ان ل-ه-ا ح-ديث م-ع
عديد أŸوأطن Úألذين أسستحسسنوأ فوأئده
‘ أختصسار ألطريق ،وألوقت ألقصس Òألذي
باتوأ يقضسونه ‘ أجتياز ألو’يات قبل أن
يتطرقوأ أ ¤ألوأقع أŸرير ألذي يشسهده
أليوم ‘ ظل ’مبا’ة ألكث Òمن مسستعمليه.
وتصس -ادف وج-ودن-ا ب-ه-ذأ أل-ط-ري-ق وق-وع

ح -ادث م -رور أل -ي -م ع-ل-ى مسس-ت-وى أŸق-ط-ع
أÿاصص با’أخضسرية ،تسسّبب ‘ شسل حركة
أŸرور ل -ع -دة سس -اع -ات ج -ع-لت مسس-ت-ع-م-ل-ي
ألطريق ‘ حالة كبÒة من ألتذمر ،خاصسة
أصسحاب سسيارأت أ’أجرة ألذين يسستعملون
ألطريق بشسكل يومي ،معتÈين أن ألوضسع
قد زأد عن حده ،و ⁄يعد يحتمل باعتبار
أن هذه ألصسورة باتت يومية ،فالطريق على
حد قول ألسسائق Úبات ›زرة ’أصسحاب
ألسسيارأت.
وي-ع-رف أل-ط-ري-ق م-ق-اط-ع صس-ع-ب-ة أ’ج-تياز
ع -ل -ى ألسس -ائ -ق م -رأع -ات -ه -ا وت-وخ-ي أ◊ذر
ل -ت -ف -ادي ح -وأدث ‡ي -ت -ة م -ث -ل ه -ذه أل-ت-ي
نعرفها يوميا ،وألتي باتت تتسسبب ‘ شسل
ح -رك -ة أŸرور لسس -اع -ات ط -وي -ل -ة ب-اع-ت-ب-ار
ألطريق يعرف حركية كبÒة Œعلها تختنق
Ûرد حادث بسسيط فما بالك ◊وأدث
كبÒة وأنز’ق ألسسيارأت.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه أع -ت ÈأŸوأط -ن «ج -م -اّل أن -ه
يتوجب على ألسسلطات أإيجاد حلول لتوعية
مسستعمليه ،وألوضسع حسسبه بات ’ يطاق
وي -جب وضس -ع ح -د ل -ه -ذه أل-ت-ج-اوزأت أل-ت-ي
ت-ودي ب-ح-ي-اة أŸوأط-ن Úوت-ع-رضص أل-ط-ريق
أإ ¤أهÎأء ،ح -يث ب -ت -ن -ا نشس-ه-د أل-ك-ث Òم-ن
أ’نهيارأت أÿاصسة بالصسخرة ألتي تتوسّسط
أل- -ط- -ري- -ق م- -ا ب Úأ’Œاه Úن -اه -يك ع -ن
سس-ق-وط أع-م-دة أل-ك-ه-رب-اء ج-رأء أصس-ط-دأم
أŸركبات بها.
وهنا ألوضسع يضسيف أŸوأطن «جمال» ⁄
ي-ع-د ي-ع-ن-ي ح-ي-اة أŸوأط-ن ف-ق-ط ب-ل ح-ت-ى
ألتخريب ألذي تتسسّبب فيه هذه أ◊وأدث
أÿطÒة ،هذأ دون أ◊ديث عن ألوضسعية
أŸرورية أıتنقة ألتي باتت ’ تطاق.
و‘ ظ -ل ج -م -ل-ة ه-ذه أŸشس-اك-ل وأıاط-ر
أل -ت -ي “ي -ز أل -ط -ري -ق ألسس -ي -ار ‘ ألشس -ط -ر
أÿاصص بو’ية ألبويرة ،يدعو أŸوأطنون
مسستعملي ألطريق لتوخي أ◊ذر وألÎيث
ع -ن -د أسس -ت -ع-م-ال-ه ،م-ع م-رأع-اة خصس-وصس-ي-ة
ألشسطر ألذي يعرف منحدرأت ومنعرجات
خطÒة توجب ألتخفيضسمن ألسسرعة لدى
أجتيازها.

بها ألو’ية ‘ عدد من أأ’نشسطة من أبرزها ألقطاع
أل -ف Ó-ح -ي وألÌوة أ◊ي-وأن-ي-ة ،ح-يث –ت-ل أل-و’ي-ة
مرأتب متقدمة ‘ إأنتاج ألزيتون وحليب أأ’بقار،
باإ’ضسافة إأ ¤أنشسطة أخرى صسناعية ‘ مقدمتها
ألصسناعة ألتقليدية وأ◊رف ألتي تشسكل أيضسا نسسبة
هامة من ›ال أأ’نشسطة أÙلية وأليد ألعاملة
رغم ألصسعوبات ألتي ’ تزأل تعÎضص هذأ ألقطاع
ك- -مشس- -ك- -ل أŸوأد أأ’ول- -ي- -ة وأل -تسس -وي -ق ،وك -ل ه -ذه
ألديناميكية سساهمت ‘ تنشسيط ميدأن ألتوظيف
وﬁارب -ة أل -ب -ط -ال -ة أل -ت -ي ت -رأج -عت ‘ ألسس -ن -وأت
أأ’خÒة بصسفة ملحوظة.

انشسغا’ت و’ية
تيبـــــــازة

جه أصسحاب أكشساك بسساحة أول نوفم ،١954 ÈوأŸعروفة بـ «بÓصست ألتوت» ،ندأءً إأ ¤ألوأ‹
وّ
أ÷ديد ألسسيد يوسسف شسرفة طالبوه بالتدخل ’جل أيجاد حلول مسستعجلة أ’كشساكهم ألتي كانوأ
يسستغلونها منذ فجر أ’سستقÓل ،و” تهدÁها ألعام أŸاضسي  ‘ ،٢٠١7مشسروع شسامل لتهئية ألسساحة.
وأوضسح أŸتضسررون أنهم منذ ألعام أŸاضسي ،و–ديدأ منذ شسهر ماي  ،٢٠١7وهم ‘ تنقÓت
مارأطونية ب Úدوأوين أŸسسؤوول ،Úوباأ’خصص رئيسص ألبلدية ،يسسأالون عن مصسÓﬁ Òتهم ،وما
حيّرهم أك Ìأن ألسساحة ألعمومية ” تهيئتها ‘ ظرف قصس ،Òوتعهدت ألسسلطات وقتها بأان يتم
تعويضسهم بأاكشساك تنسسجم مع طبيعة ألتهيئة أ÷ديدة ‘ غضسون شسهرين فقط ،لكنهم منذ شسهر ماي
من ألسسنة أŸاضسية وهم ينتظرون ،دون أن يتحقق ذلك ،وآأخر مرة زأروأ فيها أحد أŸسسؤوول ،Úطلب
منهم ألصس Èقلي ‘ ،Óح Úتوقفوأ عن ‡ارسسة أي نشساط ،حتى أنهم أصسبحوأ يشسعرون بأانهم
تقاعدوأ وتنصسلوأ من مسسؤوولياتهم ألعائلية با’خصص ،بعد أن توأرثوأ ألتجارة ونشسطوأ بها Ÿا يزيد
عن  4٠عاما.
رئيسص ÷نة ألتعم Òوألبناء ببلدية ألبليدة رشسدي عوف ،أوضسح لـ «ألشسعب» أنهم تطّرقوأ ‘ أجتماع
Ûلسسهم ألبلدي إأ ¤أŸشسكل ،و” مناقشسته وهم بصسدد رفع أ’نشسغال للجهات ألوصسية’ ،تخاذ
ق -رأر ي -ع -ي -د أ’م-ل أ ¤أصس-ح-اب-ه ،خ-اصس-ة وأن-ه-م ك-م-ج-لسص ج-دي-د ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى تسس-وي-ة أنشس-غ-ا’ت
أŸوأطن ،Úوحلها ‘ أقرب ألفرصص وبأاقل أأ’ضسرأر.

ملفات السشكن ،نظافة اÙيط والشّشغل ’ تزال مطروحة بحّدة

تيبازة :عÓء ملزي

ففيما يتعلق Ãلف نظافة أÙيط ’ ،تزأل ﬂتلف
ألشسوأرع وألفضساءأت ألعمومية عﬂ Èتلف ألبلديات
تعج بالنفايات لي Óونهارأ ،وبأاشسكال منّفرة ومقززة
و ⁄تتمّكن ألسسلطات أÙلية من تسسي ÒأŸلف بشسكل
ناجع يريح أŸوأطن وأÙيط على حّد سسوأء ،بحيث
ت -ف-اق-مت ظ-اه-رة أ’ت-ه-ام-ات أŸت-ب-ادل-ة ب ÚأŸوأط-ن
وألسس -ل -ط -ات أل -ع-م-وم-ي-ة ح-ول أŸتسس-بب أل-رئ-يسس-ي ‘
ألظاهرة ،وأختفت عن ألوجود ›مل أوجه ألتوأصسل
وألتعاون وأ◊وأر ب Úألطرف Úأ’سسباب ’ Áكن أن
تخرج من دأئرة إأخفاق ألبلديات ‘ ألتسسي ’ ،Òسسيما
وأّن أل- -ع- -دي -د م -ن رؤوسس -اء ÷ان أأ’ح -ي -اء وÃخ -ت -ل -ف
ألبلديات ’ يزألون يؤوّكدون على أنعدأم ألتوأصسل مع
ألسسلطات أ’سسباب تبقى ›هولة.
و‘ ألسسياق ذأته ،أث Òهذأ أŸلف بقّوة على هامشص
أل-دورة أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-م-ج-لسص ألشس-عبي ألو’ئي ،حÚ
أشسار رئيسص أÛلسص إأ ¤ركن عدد من شساحنات نقل
ألقمامة وهي معطّلة Ãرآأب إأحدى ألبلديات دون بروز
أي مبادرة إ’صسÓحها ‘ أأ’فق ،بالتوأزي مع أسستفادة
ألعديد من ألعمال أŸعني Úبالنظافة بذأت ألبلدية من
م -ن -اصسب م -ك -ي -ف -ة ع -ادة م -ا ت -ك -ون Ãصس-ل-ح-ة أ◊ال-ة
أŸدنية ،ما يسساهم بشسكل ’فت ‘ أرتكاب أخطاء
فادحة ‘ وثائق أŸوأطن ،Úإأضسافة إأ ¤سسوء أŸعاملة

بالرغم
من كثافة ا÷هود
اŸبذولة ميدانيا إا’ أانّ
ملفات السسكن والنظافة اÙيط
والشسغل ’ تزال مطروحة بحّدة
كبÒة بو’ية تيبازة ،بحيث ’ تزال
السساكنة غ Òراضسية عن طريقة
تسسيÒها ،ويÈز ذلك جليا من
خÓل حجم اŸطالب التي
جل دوريا هنا
تسس ّ
وهناك.
أ◊اصسلة ب Úألطرف ،Úإأ’ أن ألوأقع يشسهد بأان هذه
أل-ب-ل-دي-ة ت-ع-تّ› Èرد ع-ي-ن-ة ل-ب-ل-دي-ات ع-ديدة بالو’ية
تشسهد نفسص ألظاهرة ألتي سساهمت بشسكل كب‘ Ò
ت -فشس -ي أ’ن -تشس -ار أل -عشس -وأئ -ي ل -ل -ق -م -ام -ة ع ÈأŸدن
وأأ’حياء ،بحيث سسبق وأن أّكدت عّدة مصسادر على
أ’سس-ت-غÓ-ل غ Òأل-ع-ق ÊÓ-ل-ل-ح-ظÒة أŸت-ح-رك-ة ل-عّدة
ب -ل -دي-ات م-ن ح-يث ع-دم أ’ل-ت-زأم ب-رزن-ام-ة ألصس-ي-ان-ة،
وع- -دم –ضس Òق- -ط- -ع أل- -غ- -ي- -ار ‘ أل- -وقت أŸن- -اسسب
ب- -ال- -ت- -وأزي م- -ع ع- -دم –دي- -د مسس -وؤول -ي -ة أسس -ت -غ Ó-ل
ألشساحنات وأآ’ليات أŸتحركة ،وألتي تسستعمل عادة
ب -ال -ت -دأول م -ا ب Úع ّ-دة سس -ائ -ق ،Úم -ا ي -خ -ف -ي ع-ام-ل
أŸسسؤوولية على أأ’عطال عن ›مل هؤو’ء.
وإأذأ كانت أŸفتشسية ألعامة للو’ية قد ج ّسسدت ميدأنيا
ألعديد من حمÓت ألنظافة بالتنسسيق مع أ÷معيات

وألسسلطات أÙلية لعّدة بلديات ’ سسيما ألشسرقية
منها خÓل ألسسنوأت ألقليلة أŸنصسرمة ،إأ’ أّن أنعدأم
ثقافة بيئية رأسسخة ‘ أأ’ذهان حال دون ﬁافظة
أŸناطق وأأ’ماكن أŸسستفيدة من حمÓت ألتنظيف
على رونقها وجمالها ،وسسرعان ما «عادت حليمة إأ¤
عادتها ألقدÁة» ،ألتي ’ تفارق ألقمامة وألروأئح
ألكريهة وأ◊شسرأت ألÓسسعة ،أأ’مر ألذي أضسفى على
أÙيط ألبيئي للو’ية ديكورأ ’ يليق بها أطÓقا
باعتبار و’ية تيبازة تعت Èسسياحية بالدرجة أأ’و.¤
وفيما يتعلق بالسسكن فقد أعلن وأ‹ ألو’ية ﬁمد
ب -وشس -م -ة ع -ن إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘ م -ل-ف-ات  ١٢٠٠حالة
أسستفادت من سسكنات أجتماعية مطعون فيها عÈ
ألعديد من ألبلديات ،من منطلق ألتأاّكد من حاجة
أŸسستفيدين فع Óللسسكن ،وحصسول مغالطات با÷ملة
خÓل عمليات أ’سسناد ألتي أفرزت ألقوأئم أ’سسمية
أأ’ولية ،أأ’مر ألذي  ⁄تسستسسغه عّدة عائÓت من
بلدية بوركيكة ،فيما ’ تزأل حا’ت عديدة عالقة إأ¤
أجل غ Òمسسمى ببلديات أخرى ،ما يÎجم حّدة أزمة
ألسسكن بالو’ية وألتي زأدها تهوي Óجملة أ’شساعات
أŸرتبطة Ãشساريع عدل وأŸتعلقة بنظام ألكوطات،
‡ا أسسفر عن تأاّخر أسستفادة أŸكتتب Úمن سسكناتهم،
ّ
ناهيك عن بروز عدة إأشسكا’ت أخرى مرتبطة بهذأ
أŸلف لها صسلة بالعقار وأسسÓك ألكهرباء وعرأقيل
أخرى ﬂتلفة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تقرير Ÿنظمة هيومن رايتسس ووتشس يكششف:

تعـ ـ ـ ـ ـ ـرضض معتقلـ ـ ـ ـ ـي حـ ـ ـ ـ ـ ـراك الري ـ ـ ـ ـ ـ ـف
للتع ـ ـذيب علـ ـى ي ـ ـد الشسرطـ ـ ـة اŸغربي ـ ـ ـة
لدلة التي
طالبت منظمة «هيومن رايتسس ووتشس» ‘ تقرير لهاﬁ ،كمة السشتئناف بالدار البيضشاء باŸغرب ،بالنظر ‘ ا أ
تفيد بادعاءات تعذيب الششرطة Ÿعتقلي حراك الريف.
أاف-اد ت-ق-ري-ر اŸن-ظ-م-ة ا◊ق-وق-ية
ال- - - -دول- - - -ي - - -ة ،الصس - - -ادر ،أامسش ،ان
اÙك-م-ة الب-ت-دائ-ي-ة أادانت ج-م-يع
اŸت - - -ه- - -م 26 ‘ 53 Úجوان،
وأاصسدرت ضسدهم أاحكاما بالسسجن
ب -ل-غت  20ع-ام-ا ،ب-ع-دم-ا ارت-ك-زت
أاسساسسا على «اعÎافاتهم» ،ورفضست
ادع -اءات -ه -م ب -ال -ت -ع -رضش ل -ل-ت-ع-ذيب
وإان - -ك- -اره- -م Ÿا ُن- -سسب إال- -ي- -ه- -م ‘
ﬁاضسر الشسرطة .قالت اŸنظمة
أان «اÙكمة البتدائية  ⁄تشسرح،
‘ حكمها اŸكتوب Ÿاذا Œاهلت
التقارير الطبية التي أاشسارت إا ¤أان
بعضش اŸتهم Úعلى األقل تعرضسوا
ل-ل-ع-ن-ف ع-ل-ى أاي-دي رج-ال الشس-رطة
خÓل أاوبعد اعتقالهم».
ق -ال أاح -م -د ب -ن شس -مسس -ي ،م-دي-ر
ال- -ت- -واصس- -ل واŸراف- -ع- -ة ‘ الشس -رق
األوسس- -ط وشس- -م- -ال إاف -ري -ق -ي -ا ل -دى
ه- -ي- -وم -ن راي -تسش ووتشش «ل ي -ج -وز
Ùكمة أان تتجاهل ،بكل بسساطة،
أادل -ة ت -ف -ي -د ب -وق -وع ت -ع -ذيب .ع-ل-ى
ﬁك - -م- -ة السس- -ت- -ئ- -ن- -اف رفضش أاي
اعÎافات مشسبوهة ،وضسمان عدم
إادان- - - -ة أاي شس- - - -خصش ،إال ÷رائ- - - -م
حقيقية».

إاصشابات ششديدة
أاورد تقرير «رايتسش ووتشش» ،أانه ‘
 17و 18جوان  ،2017فحصش أاطباء
شس -رع -ي -ون ب -ت-ك-ل-ي-ف م-ن «اÛلسش
الوطني ◊قوق اإلنسسان» ،وهوهيئة
حكومية مسستقلة 3٤ ،من متظاهري
ا◊راك اÙتجزين ،ومن بينهم 19
من ›موعة الدار البيضساء ،أاشسارت
ت- -ق -اري -ر اÛلسش ال -ط -ب -ي -ة إا ¤أان

اإلصس-اب-ات ال-ت-ي ت-ع-رضش ل-ه-ا ب-عضش
اÙت- -ج -زي -ن ك -انت إام -ا «شس -دي -دة
التسساق» أاو»متوسسطة التسساق» مع
ادعاءات التعرضش للعنف على أايدي
الشس- - -رط - -ة 3 ‘ .ج-وي-ل-ي-ة ،2017
وسس -ربت وسس-ائ-ل اإلعÓ-م اŸغ-رب-ي-ة
تلك التقارير.
أاف -اد ال -ت -ق -ري -ر ان -ه اسس-ت-ن-ادا إا¤
ﬁاضس- -ر ا÷لسس- -ات أام- -ام ق- -اضس- -ي
التحقيق اŸكلف بالقضسية ،قال 50
من أاصسل  53متهما إان الشسرطة ‘
م -ق -ر «ال -ف -رق-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لشس-رط-ة
ال- -قضس- -ائ- -ي- -ة» ‘ ال- -دار ال- -ب- -يضس -اء
ضس-غ-طت ع-ل-ي-ه-م ب-طريقة أاوبأاخرى
ل-ت-وق-ي-ع ﬁاضس-ر اسس-ت-ن-طاق تدينهم
من دون قراءة ﬁتواها.
ف -ي -م-ا ق-ال  21م -ن-ه-م إان الشس-رط-ة

ه -ددت ب -اغ -تصس -اب -ه -م أاوزوج -ات-ه-م
أاوب -ن -ات -ه-م الصس-غ-ار .ف-ي-م-ا صس-رحت
ﬁامية الدفاع بشسرى الرويسسي ،إان
 17م -ن اŸت-ه-م ÚأاخÈوه-ا ب-أان-ه-م
ت- -ع- -رضس- -وا ل -ل -ع -ن -ف ال -ب -د Êأاث -ن -اء
السس -ت -ن -ط -اقÃ ،ا ‘ ذلك الصس -ف -ع
والضس -رب وال -ل -ك -م ع -ل-ى ال-وج-ه م-ع
ت-ق-ي-ي-د أاي-دي-ه-م ،أاوإادخ-ال ج-فافات
(‡اسسح) قذرة ‘ أافواههم.
صسرح أاحمد بن شسمسسي ،إان «عدم
اعتبار أادلّة التعذيب والعÎافات
القسسرية ،وغ Òذلك من النتهاكات
اÿطÒة ،شسّوه اÙاكمة البتدائية
‘ قضس- - - -ي - - -ة ا◊راك› ..ري - - -ات
ﬁاكمة السستئناف سسُتظهر لنا ما
ال - -غ- -رضش م- -ن ك- -ل ه- -ذا– :ق- -ي- -ق
العدالة ،أاوسسحق النضسال من أاجل

التعذيب وتزوير ششهادات

أافاد تقرير هيومن راتسش ووتشش ان
تقارير الطب الشسرعي التي طلبها
اÛلسش الوطني ◊قوق اإلنسسان،
تسس-رد رواي-ات اŸع-ت-ق-ل Úال-دق-ي-ق-ة
Ÿا حدث لهمÃ ،ا ‘ ذلك سسوء
اŸع- -ام- -ل- -ة ال -ذي -ن ي -ق -ول -ون إان -ه -م
تعرضسوا له ،وتقيّم حالتهم النفسسية
بالتفصسيل .جاء ‘ التقرير ان كل
م -ن اŸع -ت -ق -ل( Úن -ب -ي-ل أاح-م-ج-ي-ق،
وﬁمد األصسريحي؛ وعبد اÙسسن
أات-اري؛ وع-ب-د ال-ع-ا‹ ح-ود) ،أاب-ل-غ-وا
قاضسي التحقيق بأان رجال الشسرطة
خدعوهم بجعلهم يّوقعون ﬁاضسر
تتضسمن أاقوال تدينهم.

السسلط ـ ـ ـات الفرنسسيـ ـ ـة ترف ـ ـع درجـ ـ ـة التأاه ـ ـ ـب األمنـ ـ ـ ـ ـي

رفعت السشلطات الفرنسشية ،درجة
لمني– ،سشبا Ÿظاهرة
التأاهب ا أ
جديدة Ûموعة «السشÎات
الصشفراء» ،بجادة الششانزلزيه
بباريسس ،اليوم ،خوفا من حدوث
انزلقات ششبيهة Ãا وقع ،السشبت
اŸاضشي ،وتتواصشل الحتجاجات
الششعبية بعد رفضس الرئيسس
ماكرون الÎاجع عن الضشرائب
ا÷ديدة اŸقرر دخولها حيز
التنفيذ بداية من الفا— جانفي
اŸقبل.
ق-ال وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ال-ف-رنسس-ي ،كريسستوف
كاسست ،Ôأان سسيتم وضسع حواجز أامنية وتفتيشش
حقائبهم اÙمولة مع التدقيق ‘ هوية كل
من يريد الولوج إا ¤ا÷ادة الشسهÒة وسسط
العاصسمة باريسش للتظاهر ،وأاوضسح أان الهدف
يكمن ‘ تفادي إادخال قنابل يدوية ،مثلما
حدث األسسبوع اŸاضسي.
‘ اŸق- -اب- -ل ،أاب- -دى م- -ت- -ظ- -اه -رو›م -وع -ة
«السسÎات الصس- - -ف- - -راء» ،إاصس - -راره - -م ع - -ل - -ى

الح-ت-ج-اج ،بسس-بب رفضش ال-رئ-يسش ال-ف-رنسس-ي
ماكرون الÎاجع عن الزيادات الضسريبية على
أاسسعار الوقود ،معتÈين أان دعوته للحوار ل
Áكن «انتظار أاي شسيء منها مادام مصسمما
على السستمرار ‘ سسياسسته».
اسس -ت -ق -ب -ل رئ-يسش ا◊ك-وم-ة ،إادوارد ف-ل-يب،
أامسش‡ ،ثل Úعن ا◊ركة للتحاور ،لكن اللقاء
 ⁄ي -ل -ق إاج -م -اع-ا ب‡ Úث-ل-ي ا◊رك-ة ،ح-يث
رفضش البعضش منهم اŸشساركة ،معتÈين أان
على من يوافق على الجتماع بفيليب «–مل
تبعات ذلك».
كان ‡ثلون عن «السسÎات الصسفراء» قد
ال -ت -ق -وا ،ال -ثÓ-ث-اء اŸاضس-ي ،ب-وزي-ر الن-ت-ق-ال
البيئي فرانسسوا دوروجيه ،دون أان يقنع ذلك
ا◊رك -ة ب -وق -ف الح -ت -ج -اج .وع-ل-ى األرضش،
أان- - -ه- - -ى م - -ن - -ظ - -م - -و «السسÎات الصس - -ف - -راء»
اسس-ت-ع-دادات-ه-م Ÿظ-اه-رات ج-دي-دة ‘ ج-ادة
الشسانزليزيه ‘ باريسش ،اليوم ،فيما أاطلقوا
عليه «ا◊راك الثالث».
شسارك نحو  3500شسخصش ،اÿميسش‘ ،
ت-ظ-اه-رات م-ت-ف-رق-ة ‘ ف-رنسس-ا ،ح-يث أاغ-ل-ق

Décès

البعضش منهم مواقع لوجسستية للمحروقات ‘
مناطق ﬂتلفة ‘ .منطقة «كوت دارمور»
(غرب فرنسسا) أاطلقت «السسÎات الصسفراء»
دع -وة ل-ل-ت-ج-ار ب-ع-دم دف-ع ضس-ري-ب-ة اŸب-ي-ع-ات
للدولة ،بدءا من األول ديسسم ÈوŸدة شسهر.
تظل جزيرة «لريونيون» (وهي أاحد أاقاليم
وراء البحار ،والواقعة ‘ اÙيط الهندي)
تعا Êمن حالة شسلل بعد وضسع اÙتجÚ
ألك Ìمن  28حاجزا على اÙاور الرئيسسية.
حركة «السسÎات الصسفراء» التي بدأات على
مواقع التواصسل الجتماعي قبل أان تنجح ‘
حشس -د  282أال -ف شس -خصش ‘ ت -ظ -اه-رات 17
ن - -وف - -م ،Èث - -م أاك Ìم- -ن  106آالف السس- -بت
اŸاضسي ،تؤوكد دائما أانها حركة «مدنية» من
دون أاي ارتباط ول توجه سسياسسي .وبدأات ‘
تنظيم نفسسها بشسكل أاك Èح Úأاعلنت ،الثنÚ
اŸاضسي ،عن تسسمية ثمانية أاعضساء ّﬂولÚ
للتحدث رسسميا باسسمها.
أاعلنت ا◊ركة عقب ذلك عن قائمة مطالب
تتضسمن مطلب Úرئيسسي ،Úهما «خفضش كل
أانواع الضسرائب» و»إانشساء ›لسش مد.»Ê

Les
familles
KADI
HANIFI
parentes
et
alliées ont la douleur de
vous faire part du décès
de Mr KADI HANIFI
ABDELKADER ancien
magistrat à la cour
suprême rappelé à Dieu le
29 novembre 2018.
• A Dieu nous
appartenons et à lui nous
retournerons
الششعب٢٠١٨/١٢/٠١

الششعب٢٠١٨/١٢/٠١
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مفاوضشات جنيف حول الصشحراء الغربية

غا‹ :سسنشسارك باإرادة صسادقة لضسمان حق تقرير اŸصسÒ

أاكد رئيسس ا÷مهورية العربية
لم Úالعام
الصشحراوية الدÁقراطية ،ا أ
÷بهة البوليسشاريو ابراهيم غا‹ ،أان الوفد
الصشحراوي الذي سشيششارك ‘ لقاء جنيف
ديسشم Èالداخل سشيحضشر بإارادة صشادقة
للتقدم نحو ا◊ل الذي يضشمن حق الششعب
الصشحراوي ‘ تقرير اŸصش ÒوالسشتقÓل.
الرئيسش ابراهيم غا‹ و‘ كلمته خÓل ا÷لسسة
الرسسمية اŸقامة على شسرفه من طرف ›لسش
الشسيوخ للوليات اŸتحدة اŸكسسيكية ‘ ،العاصسمة
ن - -ي - -وم - -ي- -كسس- -ي- -ك- -و ،أامسش األول« ،أاك- -د أان ال- -وف- -د
الصس- -ح- -راوي سس- -وف ي -حّضس -ر ه -ذا اŸوع -د ب -إارادة
صسادقة للتقدم نحو ا◊ل الذي يضسمن حق الشسعب
الصسحراوي ‘ تقرير اŸصس ÒوالسستقÓل» ،معÈا
عن أامله ‘ أان –ذو اŸغرب نفسش الروح ونفسش
اإلرادة .قال غا‹ «Œدد ا÷مهورية الصسحراوية
إارادتها الصسادقة ‘ العمل مع جارتنا الشسمالية،
اŸملكة اŸغربية ،من «أاجل تطبيق قرارات اإل–اد
اإلف-ري-ق-ي ،ك-ب-ل-دي-ن عضس-وي-ن ‘ اŸن-ظ-مة القارية،
للتوصسل إا ¤حل النزاع القائم ب Úبلدينا».
أاضساف أان ا÷مهورية الصسحراوية حققت مكاسسب
وإا‚ازات كثÒة ،سسواء ‘ اÛال الداخلي كما ‘
اŸيدان اÿارجي ،حيث –ظى الدولة الصسحراوية
ب -العÎاف وا◊ضس -ور وال -ع Ó-ق -ات الصس -ل -ب-ة ،ل-يسش
هناك بلد ‘ العا ⁄يعÎف للمغرب بالسسيادة على
األجزاء اÙتلة من الصسحراء الغربية ،كما أان حق
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي ‘ ت- -ق -ري -ر اŸصس Òه -وح -ق
مكّرسش لدى اÛتمع الدو‹.
تابع غا‹ ،إان «ا÷مهورية الصسحراوية البلد العربي

الوحيد الذي يتبنى اللغة اإلسسبانية كلغة رسسمية،
وبقدر ما تعتز بانتمائها اإلفريقي ،تعت Èنفسسها،
ب -ف -خ -ر ،ب -ل -دا م -ن أام -ري -ك -ا ال Ó-ت -ي -ن -ي-ة ‘ ال-ق-ارة
اإلفريقية ،وهي مسستعدة بل وملتزمة بالعمل على
أان تكون جسسراً للربط ب Úالقارت..»Ú
 95منظمة تدعو لعدم توقيع التفاق
نشسر اŸرصسد الصسحراوي Ÿراقبة اŸوارد الطبيعية
‘ الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة وث-ي-ق-ة م-وق-ع-ة م-ن ق-ب-ل 95
م-ن-ظ-م-ة م-ن اÛت-م-ع اŸد Êالصس-ح-راوي ت-ط-الب
فيها الŸÈان و›لسش ال–اد األوروبي عدم توقيع
اتفاقيات الشسراكة التجارية مع اŸغرب التي قد
تنتهك ا◊قوق األسساسسية للشسعب الصسحراوي.
طالبت ›موعات اÛتمع اŸد Êالصسحراوي،
البالغ عددها  95منظمة حقوقية وقانونية ،الŸÈان
األوروبي واللجنة األوروبية للصسيد البحري والدول
األعضساء ‘ ال–اد األوروبي Ãراعاة حق الشسعب
الصسحراوي عند اŸصسادقة على اتفاقيات الشسراكة
ا◊رة ب Úال–اد األوروبي واŸغرب التي تضسم ‘
بنودها اŸياه اإلقليمية الصسحراء الغربية اÙتلة
من طرف اŸغرب.
من جهة أاخرى ،من اŸتوقع أان يصسّوت وزراء الصسيد
‘ ال–اد األوروب -ي ع -ل -ى ات -ف -اق -ي -ة الشس-راك-ة بÚ
ال–اد األوروبي واŸغرب ،والتي تشسمل ‘ بنودها
مياه الصسحراء الغربية ‘ ،غضسون أاسسابيع .ويسسارع
الŸÈان األوروبي ،الذي يأاخذ عادة وقًتا أاطول
ل -ت -ق -ي -ي -م م -ث -ل ه-ذه الت-ف-اق-ي-ات الق-تصس-ادي-ة ،إا¤
اŸصسادقة عليها ‘ شسهر فيفري اŸقبل.

بسشبب أازمة بحر آازوف

العدالة الجتماعية».

–سشبا Ÿظاهرة «السشÎات الصشفراء» بجادة الششانزلزيه

العدد
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إالغـ ـ ـ ـاء اجتمـ ـ ـاع بـ ـ ـ ـوت Úوت ـ ـ ـ ـرامب

قالت وزارة اÿارجية الروسسية ،أامسش ،إان موسسكو تعتقد
أان الرئيسش األمريكي دونالد ترامب أالغى اجتماعه مع
الرئيسش فÓد ÒÁبوت Úألسسباب داخلية وليسش بسسبب
الوضسع ‘ أاوكرانيا.
ونقلت وكالت أانباء عن اŸتحدثة باسسم الوزارة ماريا
زاخاروفا القول « :هل السستفزاز الذي بدأاته كييف ‘
Óلغاء؟ سسمعنا
هذه اŸنطقة (بحر آازوف) سسبب حقيقي ل إ
ذلك ‘ رواية رسسمية وقبلنا ذلك .هل هوحقيقي؟ أاعتقد
أاننا يجب أان نبحث عن إاجابات ‘ الوضسع السسياسسي
الداخلي ‘ الوليات اŸتحدة» ‘ .وقت سسابق صسرح
الناطق باسسم الرئاسسة الروسسية ،ليل اÿميسش إا ¤ا÷معة،
أان ال-ك-رم-ل« Úي-أاسس-ف» ل-ق-رار ال-رئ-يسش األم-ري-ك-ي دون-الد
ترامب إالغاء لقائه الذي كان مرتقبا مع نظÒه الروسسي

فÓد ÒÁبوت .Úأاضساف أان «هذا يعني أان اÙادثات
حول قضسايا دولية وثنائية خطÒة سستؤوجل إا ¤ما ل نهاية»،
مؤوكدا أانه «‘ ما يتعلق بالرئيسش الروسسي فÓد ÒÁبوت،Ú
إانه مسستعد إلجراء اتصسالت مع نظÒه األمريكي».
أالغى الرئيسش المريكي ،اÿميسش ،لقاءه اŸقرر مع
نظÒه الروسسي على هامشش قمة ›موعة العشسرين ‘
الرجنت Úبسسبب اعÎاضش خفر السسواحل الروسش سسفنا
أاوكرانية واحتجاز عدد من البحارة األوكراني.Ú
كتب ترامب على تويÃ« Îا أان السسفن والبحارة  ⁄يعودوا
ا ¤أاوكرانيا من روسسيا ،قّررت أاّنه سسيكون من األفضسل لكل
األطراف اŸعنية أان أالغي اجتماعي الذي كان مقّرراً
سسابقًا ‘ األرجنت Úمع الرئيسش فÓد ÒÁبوت ،»Úوأاضساف
«أاتطّلع لقمة مفيدة ›دداً ح Úيتم حل هذا الوضسع!».

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
وزارة الدفاع الوطني
الناحية العسشكرية السشادسشة

إاعذار رقم ٠١

يوجه إاعذار Ÿؤوسسسسة أاشسغال البناء حيتوÊ
ع-ب-د ال-ك-ر ،Ëال-ك-ائ-ن م-ق-ره-ا ال-ك-ائن مقرها
الجتماعي بحي صسورو بتمÔاسست ،صساحبة
الصسفقة رقم  2018 / 31اŸؤورخة ‘  2٤يونيو
 ،2018اŸتعلقة بإا‚از مركز ترويضش الكÓب
بÈج ب- -اج- -ي ﬂت -ار ب -ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة
السس- -ادسس -ة ،بسس -بب ال -ت -أاخ -ر ال -ك -ب ‘ Òإا‚از
اŸشسروع.
يطلب من اŸؤوسسسسة تدارك التأاخر اŸسسجل
خÓل ثمانية ( )08أايام ،من تاريخ نشسر هذا
اإلع Ó-ن ‘ الصس -ح -اف -ة ال -وط -ن -ي-ة أاو ال-نشس-رة
الرسسمية لصسفقات اŸتعامل العمومي.
بعد انقضساء هذه اŸهلة ،سستتخذ اإلجراءات
التنظيمية ضسد اŸؤوسسسسة.
الششعب٢٠١٨/١٢/٠١

ANEP 836618

الرياضسي
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يا زمـــان

زمــــــــان...

يسسعد بورحلي ..

«ثعلب اŸسساحات»

اشسراف :حامد حمور

السسبت  ٠١ديسسمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢3ربيع الول  ١٤٤٠هـ العدد ١7٨٠٨

لو ¤بفارق  7نقاط عن الوصسيف
أانهى اŸرحلة ا أ

إا–أد العأصسمة مّرشسح ف ـوق العـ ـأدة
للتتوي ـ ـج بلقب اÎÙف األول
غول :

إافتسسان:

زغدود :

فروجي مطألب اإل–أد حّقق
بتنويع نهجه أافضسل مسسÒة
التكتيكي
‘ البطولة
Ÿواصسلة
◊د اآلن
اŸسسÒة

السستقرار
وجّدية
اŸسسيّرين
سسببأ ‚أح
النأدي

كلمة العدد

تراجع وأاسسئلة ..؟
تأكد ا÷مهور الريأضضي مرة أاخرى أانه يصضعب على
أانديتنأ «تسضي Òالنجأح » ‘ صضورة يقدمهأ حأليأ
ف -ري -ق شض -ب -أب قسض -ن -ط -ي -ن-ة ،ك-ون-ه سض-ي-ط-ر اŸوسض-م
اŸأضض -ي بشض -ك -ل ك -ب Òع -ل -ى م -ن -أفسض -أت ال -راب -ط-ة
اÎÙفة األو ¤وتوج بألّلقب  ..لكنه « تخلى » عن
ثوب «الفريق اŸمّيز « ،منذ بداية اŸوسضم ا◊أ‹.
ع
يعيشش «السضنأفر» وضضعية حرجة من خÓل تراج
^ حامد حمور
نتأئج الفريق و ⁄يعد ينأفسش ‘ أاعلى هرم البطولة
Ùأولة ا◊فأظ على تأجه بسضبب « عقم هجومي ،بألرغم من «امتÓكه » لعبÚ
‡ّيزين ‘ اÿط األمأمي ببقأء هدافه عبيد وتدعيم الفريق بعنأصضر لديهأ
إامكأنيأت كبÒة.
يكون عدم اسضتقرار الطأقم الفني من األسضبأب الرئيسضة التي أادت إا ¤هذه
الوضضعية غ ÒاŸفهومة بشضكل كأمل حيث أان اŸدرب عمرا Êوبعد أان قأد

الفريق ا ¤القمة ⁄ ،يتمكن من ا◊فأظ على الوتÒة التي تسضمح له Ãواصضلة
«الصضعود الفني».
لذلك ،لحظ عشضأق النأدي وجّل اıتصض Úأان «آالة شضبأب قسضنطينة » تعطلت
‘ وقت كأن فيه من الضضروري زيأدة السضرعة لبلوغ أاهداف أاخرى ،بألنظر
Óمكأنيأت الكبÒة التي وضضعهأ اŸسضÒون ‘ السضنوات األخÒة.
ل إ
عرفت العأرضضة الفنية لـ «السضي .أاسش .سضي ».تغيÒات مسضتمرة بذهأب و عودة
عمرا Êالذي كأن مÎددا حول مغأدرة الفريق أاو مواصضلة العمل و إايجأد ا◊لول
بصضفة تدريجية  ..لكنه قرر الذهأب ‘ آاخر اŸطأف‡ ،أ قد يدفع النأدي إا¤
البحث عن مدرب آاخر إلعأدة «الÈيق» للنأدي القسضنطيني.
فبألرغم من الفوز الذي سضجله ‘ تيزي وزو و الذي فتح «بأب األمل »  ⁄يتمكن
الفريق من كسضب الرهأن ‘ بدايأته ضضمن منأفسضأت رابطة األبطأل اإلفريقية
وتع ‘ Ìميدانه أامأم حÒة أانصضأره األوفيأء الذين تنقلوا بأعداد كبÒة إا ¤ملعب
الشضهيد حمÓوي لتشضجيع أاصضحأب الزي األخضضر واألسضود للتألق قأريأ.
مع ذلك ،ينتظر أان يتدارك حأمل لقب البطولة الوطنية الوضضع ‘ مبأراة اإليأب
أامأم النأدي الغأمبي ،يوم  4ديسضم ،Èلكبح « التعÌات» وكسضب «جرعة معنوية »
“كنه من اسضتعأدة مسضتواه ،كونه Áلك كل مقّومأت النجأح بوجود لعبÚ
‡ّيزين من النأحية الفنية ا ¤جأنب تواجد عنأصضر ضضمن التشضكيلة “لك اÈÿة
التي تسضمح لهأ بدفع القطأر نحو الŒأه الصضحيح .

فرڤا: Ê

مرحلة
الذهأب
كأنت دون
اŸسستوى

بعد انتخابه رئيسسا جديدا
÷معية الّلجان الوطنية
لفريقية
لوŸبية ا أ
ا أ

براف« :سسأأوظف خÈتي
إلعأدة التوازن للهيئة»
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لو ¤بفارق  7نقاط عن الوصشيف
أانهى اŸرحلة ا أ

إلسسبت  01ديسسمبر  2018م إلموإفق لـ  23ربيع إلأول  1440هـ إلعدد 17808
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

يونسض إافتسشان
لـ «الششعب»:

إا–اد العاصصمة مّرشصح فوق العادة
للتتوي ـ ـج بلقب اÎÙف األول
حامد حمور
كان هدف إل–اد ‘ مبارإة ،يوم إÿميسس ،هو
تعميق إلفارق و إلنطÓق ‘ إلعودة بقوة معنوية
أإك ، Èلكن منطق إلكرة يفرضس أإشسياء غ Òمتوقعة،
خاصسة و أإن إلوفاق يحتاج لنقاط للعودة ‘ إŸنافسسة
 ..ف- -ق- -د ك- -انت ب- -دإي- -ة إŸدرب زك- -ري ع -ل -ى رأإسس
إل-ع-ارضس-ة إل-ف-ن-ي-ة ل-ل-وف-اق م-وف-ق-ة ألبعد درجة كونه
“كن من إلفوز على إلبطل إلشستوي ‘ ملعب عمر
حمادي ببولوغ. Ú
لكن إ–اد إلعاصسمة كان إألحسسن طيلة  15جولة
ل-ب-ط-ول-ة إل-ن-خ-ب-ة ب-فضس-ل إل-ع-م-ل إل-تنظيمي و إلتقني
إل- -ذي ي- -ق -ام ‘ ه -ذإ إل -ف -ري -ق إل -ذي يسس ‘ Òروإق
م- -ن- -اسسب ‘ كسسب أإرضس- -ي- -ة صس- -ل- -ب -ة ل Ó-حÎإف ‘
إŸسستقبل  ،و هو إألمر إلذي إرتسسم على إلنتائج
إلفنية إلتي أإضسحت إيجابية ‘ ›ملها.
–دث إŸدير إلرياضسي للنادي عبد إ◊كيم سسرإر
أإن إ◊صس -ي -ل -ة م -ري -ح-ة ‘ م-رح-ل-ة إل-ذه-اب ب-فضس-ل
إلفارق إلكب Òبـ  7نقاط عن إÓŸحق إŸباشسر ،و لو
أإنه أإكد إن إلفريق ضسّيع بعضس إلنقاط إلتي كانت
تسسمح له بكسسب نقاط أإك. Ì

تعداد «مسصتقر» وفرديات ثّرية
إلنقطة إلرئيسسية إلتي أإعطت قوة فعلية ألصسحاب
إلزي إألحمر و إألسسود هي إعتماده على تشسكيلة
«مسستقرة «  ⁄تعرف تغيÒإت كبÒة لعدة سسنوإت،
وببقاء ركائز إلفريق على غرإر مفتاح ،كودري ،

زماموشس ،شسافعي ،بن غيث  ،بن موسسى  ..إ¤
جانب إنتدإب لعب Úقدموإ إإلضسافة ‘ إلهجوم و
نعني بذلك إلهدإف إيبارإ .
 ⁄ي -ج -د إ–اد إل -ع -اصس-م-ة صس-ع-وب-ات ك-بÒة ل-ف-رضس
مسستوإه ‘ إلعديد من إŸقابÓت حيث أإن إألرقام
تثبت ذلك من خÓل فوزه ‘  10مقابÓت كاملة و
إنهزإمه Ÿرت Úفقط و مسسج 3 Óتعادلت  ..و
بفضسل لعبه إلهجومي إŸمّيز  ،فإان حصسيلة إÿط
إألمامي كانت جد مرضسية بعد توقيعه لـ  27هدفا .
إنهاء « إلذهاب « بفارق  7نقاط كاملة يعني أإن
إألم -ور ج -د مشس -ج -ع -ة ل –Ó-اد ‘ « إل -ع -ودة « ك-ون
إلطاقم إلفني يعمل ‘ إرتياح من حيث إلتحضسÒ
إلتقني بامتÓكه لتشسكيلة ثرية من إلÓعب Úحيث
شسّ-ك-ل إل-ف-ري-ق ›م-وع-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ت-ع-ط-ي ل-لمدرب
ف- -روج- -ي إخ -ت -ي -ارإت ع -دي -دة ‘ ك -ل م -رح -ل -ة م -ن
إŸنافسسات إلتي يشسارك فيها.

رغم اإلقصصاء ‘ كأاسس الكاف ..
Áكن إلقول أإن أإبناء سسوسسطارة مّروإ بفÎة صسعبة
بعد إقصسائهم ‘ إلدور ربع إلنهائي لكأاسس إلكاف
على يد إلنادي إŸصسري ،لكن إÈÿة إلتي Áتلكها
إل -ف -ري -ق و إل Ó-ع -ب Úج -ع -لت إل–اد ي -ت-ج-اوز ذلك
إإلقصساء ويقدم مسستويات كبÒة ‘ إلبطولة إلوطنية
و  ⁄ي -ت -أاث -ر ع -ل -ى إŸي -دإن ب -ت -لك إل -عÌة  ،رغ -م أإن
إŸنافسسة إلقارية كانت من ب Úإألهدإف إألولية
ل–Óاد هذإ إŸوسسم .
كما أإن إلرإئد إ◊ا‹ للرإبطة إÎÙفة لعب مبارإة

من Òزغدود لـ «الششعب»:

اإل–اد حّقق أافضصل مسصÒة
‘ البطولة ◊د اآلن
اتصش -ل -ن -ا ب -ال Ó-عب ال -دو‹ وال -ق-ائ-د السش-اب-ق
ل–اد ال -ع -اصش -م -ة «م -نÒ
ل -ل -ج -ي -ل ال -ذه -ب -ي إ
زغدود» ،الذي –دث لنا عن البطل الششتوي
لو ¤لكرة القدم ،حيث
للرابطة اÎÙفة ا أ
أاكد لنا بأان فريقه السشابق يسش ‘ Òالطريق
ل–اد
الصش -ح -ي -ح ن -ح -و ال -ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب ،و ا إ
حقق أافضشل مسشÒة ‘ البطولة ويدرك جيدا
كيف يسشّير الفÎات الصشعبة ،كما –دث عن
ل–اد ال -ذي ي -ظ -ه-ر ب-وج-ه Úه-ذا اŸوسش-م ‘
ا إ
ال- -ب -ط -ول -ة ،وع -اد ل -ل -ح -ديث ع -ن ال -ب -ط -ول -ة
لفريقية والعربية ‘ ،هذا ا◊وار:
ا إ
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصض
«الششعب» :إا–اد العاصشمة بطل ششتوي بفارق
 7نقاط عن مÓحقه اŸباششر ششبيبة القبائل؟
من Òزغدود :بعد إقصساء إلفريق من إŸنافسسة
إلقارية ،ركزوإ جيدإ على إلبطولة إلوطنية وعادوإ
بقوة بعدما “كنوإ من –قيق إلعديد من إلنتائج
إإلي -ج -اب-ي-ة وإن-تصس-ارإت ك-بÒة م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ح-ت-ل-ون
إŸرتبة إألو ¤وحافظوإ عليها إ ¤نهاية مرحلة
إلذهاب ،وعرفوإ كيف يعّمقون إلفارق بينهم وبÚ
مÓحقهم إŸباشسر فريق شسبيبة إلقبائل إلذي مر
بفÎة فرإغ وإسستغلوإ تلك إلفÎة ،إآلن ورغم إلهزÁة
‘ لقاء أإمام وفاق سسطيف ‘ عقر إلديار ،إل أإنهم
أإنهوإ مرحلة إلذهاب بط Óشستويا بفارق  7نقاط،
أإعتقد بأان ما حققه إلفريق هو مسسار يع Èعن
نفسسه ،إإل–اد فريق جيد للغاية ولديهم فريق غني
ب -ال Ó-ع -ب ÚإŸك -ون Úم -ن ت -ع-دإد ث-ريÃ ،ج-م-وع-ة
مكونة من لعب Úيتميزون باÈÿة وشسباب صساعد،
و◊د إآلن برهنوإ بأانهم إلفريق إلذي حقق أإفضسل
مسسÒة.
الحصشائيات تؤوكد بأان غالبية الفرق التي
أان -هت فÎة ال -ذه-اب ب-ط Ó-شش-ت-وي-ا ،ه-ي ال-ت-ي
ل–اد
تتّوج باللقب ‘ النهاية ،هل ترى بأان ا إ
يسش ‘ Òالطريق الصشحيح لتحقيق الّلقب ؟
@@ إإل–اد يسس ‘ Òإل -ط -ري -ق إلصس -ح -ي -ح ل -ل-ت-ت-وي-ج

باللقب◊ ،د إآلن كما قلنا هو بفارق 7
نقاط عن إلشسبيبة ،يجب على إإل–اد
إÙاف -ظ-ة ع-ل-ى دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة إل-ن-ت-ائ-ج
إإلي -ج -اب -ي-ة إل-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا ‘ إ÷ولت
إألخÒة ،رغم أإنهم فقدوإ ثÓث نقاط
هامة للغاية ‘ عقر إلديار أإمام وفاق
سسطيف إلذي سسيعود بقوة ‘ مرحلة
إلعودة حتما ،وفّوتوإ على أإنفسسهم فرصسة تعميق
إلفارق إ 10 ¤نقاط كاملة ،إإل–اد فريق يعرف
كيف يسس Òهذه إألوقات وÁكنهم أإن يكونوإ أإبطال
بسس -ه -ول -ة إذإ “ك -ن -وإ م -ن ف-رضس مسس-ت-وإه-م إل-ع-ا‹
وإلظهور بنفسس إلوجه ‘ مرحلة إلعودة.
ل–اد بوجه ..Úقوة ‘
هذا اŸوسشم ششاهدنا ا إ
لداء Ãل -عب ب-ول-وغ Úوت-ذب-ذب ‘ ال-ن-ت-ائ-ج
ا أ
خارج الديار ،إا ¤ماذا يعود ذلك ‘ نظرك؟
@@ بكل بسساطة ‘ ملعب «عمر حمادي» ببولوغ»Ú
لديهم إلكث Òمن إŸعا ⁄فوق إŸيدإن ،باإلضسافة
إ ¤دع -م إألنصس -ار ول -دي -ه-م إل-ث-ق-ة إلÓ-زم-ة ،وخ-ارج
إلديار إلذي يسستقبل يكون مطالبا بتحقيق إلفوز
ويقوم بكل ما ‘ وسسعه من أإجل إلفوز على إإل–اد
لتحسس Úوضسعيته وكسسب رضسا إألنصسار ،إŸباريات ل
تتشسابه ودإخل إلديار قاموإ Ãا هو مطلوب منهم
كما ينبغي ،ما عاد هزÁة إليوم إلتي ظهر فيها
إإل–اد Ãسستوى جيد حيث كان هناك ريتم عال
وكانت هناك مبارإة ‡تعة ،وإلÓعبون قدموإ نظرة
جيدة عن إلفريق رغم إلهزÁة ،إآلن خارج إلديار
بقي عليهم إلعمل لتحسس Úإلنتائج ،كل هذإ يتوقف
على جاهزيتهم كما أإنه ل Áكن أإن تكون دإئما ‘
أإحسسن مسستوياتك ،هناك فÎإت فرإغ ‘ كرة إلقدم
وهناك فÎإت أإفضسل من أإخرى.
أال ت-ظ-ن ب-أان ال-ه-زÁة ب-ال-رب-اع-ي-ة ‘ الكأاسض
ال -ع -رب -ي -ة أاث -رت ع -ل -ى م -ردود ال -ف -ري-ق أام-ام
الوفاق؟
@@ ل Áكن أإن نحكم على هذإ إألمر بأانه كان
إلسسبب إلرئيسسي ،ألنه Áكن أإن يكون إلتعب عمل
عملته جرإء إلسسفرية إلشساقة ذهابا وإيابا ونظرإ
للمناخ إıتلف “اما ب Úإ÷زإئر وإÿرطوم ،لكن

إلهزÁة وإردة ‘ كرة إلقدم،
ك- -م- -ا ق- -لت لك م -ن ن -اح -ي -ة
إŸردود أإمام إلوفاق كانوإ
‘ إŸسس -ت -وى ،ت -ل-ق-وإ ه-دف-ا
من كرة ثابتة و ⁄يتمكنوإ
من إلعودة ‘ إلنتيجة ،ورÃا
بقت عقول إلÓعب ‘ Úتلك
إلهزÁة إلثقيلة غ ÒإŸتوقعة إلتي تكون رÃا قد
أإث-رت ع-ل-ى م-ع-ن-وي-ات-ه-م ،ل-ك-ن إإل–اد ف-ري-ق ي-ت-متع
بشسخصسية قوية وÁكنه Œاوز هذه إلفÎة بسسهولة.
ل–اد خرج مبكرا من اŸنافسشة
لحظنا ان ا إ
القارية ،وانهزم برباعية ‘ الكأاسض العربية،
ل -ه -ذا ب-ات ل ي-ظ-ه-ر ب-ذلك اŸسش-ت-وى اّŸم-ي-ز ‘
اŸنافسشات اÿارجية؟
@@ إلفريق إنهزم ‘ إŸنافسسة إلقارية أإمام إلفريق
إŸصس-ري إل-ب-ور سس-ع-ي-دي إل-ذي ي-ع-ت Èف-ري-ق-ا ج-ي-دإ
ويطبق كرة قدم جميلة ونظيفة ‘ ،مصسر عرف
إŸنافسس كيف يسسيّر إŸوإجهة لصسا◊ه ،و‘ مبارإة
إلعودة لعبو إإل–اد دخلوإ ‘ إلتسسّرع وكان إلقلق
باديا على وجوههم ‘ ملعب  8ماي بسسطيف ،أإين
ت -رك -وإ إل -ك -ث Òم -ن إŸسس -اح -ات وه -و م -ا إسس -ت -غ -ل -ه
إل-ب-ورسس-ع-ي-دي ب-وإسس-ط-ة ه-ج-م-ات م-ع-اكسس-ة خاطفة
وسسجل هدف إلسسبق ،وكان عليهم عدم إلوقوع ‘
تلك إألخطاء ،وإ÷ميع إسستغرب ألدإء إإل–اد ‘
ذلك إللقاء بالنظر إ ¤مسستوى إلفريق وتعدإده ،رÃا
نحن  ⁄نشساهد إŸنافسس ،كما يجب ،ألنه فريق
Áلك تعدإدإ ‡يزإ وسسÒوإ إلذهاب وإإلياب بذكاء
و“كنوإ من إقصساء إ–اد إلعاصسمة ،أإما ‘ إلكأاسس
إلعربية ‘ مرحلة إلعودة ،فالنتيجة صسعبة نوعا ما
لكن عليهم أإن يلعبوإ إŸوإجهة بقوة ألنهم ليسس
لديهم ما يخسسرونه ‘ هذإ إللقاء ،إإل–اد إنهزم
برباعية إآلن عليه أإن ل يتلقى إألهدإف ويحاول
إل -تسس -ج -ي -ل م -ن -ذ إل -ب -دإي -ة و»إل-رÁون-ت-ادإ» ‡ك-ن-ة،
إلطقسس ‘ مبارإة إلعودة سسيكون ‘ صسا◊نا مقارنة
Ãوإجهة إلعودة ،ما عليهم إل أإن يؤومنوإ بفرصستهم
ويح ّضسروإ جيدإ ،ونتمنى لهم حظا مّوفقا.

يسصعد بورحلي ..

«السصتقرار وجّدية
اŸسصّيرين سصببا
‚اح النادي»
وصشف اŸدرب يونسض إافتسشان ‘ حوار
خ- -اصض ÷ري- -دة «الشش- -عب» ت- -ت- -وي- -ج
فريق إا–اد العاصشمة باللقب الششتوي
Óمكانيات التي
ب-اŸسش-ت-ح-ق ،ب-ال-نظر ل إ
Áل -ك -ه -ا م -ن ن -اح -ي-ة الÓ-ع-ب Úوك-ذا
ال- -ت- -حضشÒات ال- -ت- -ي ق- -ام ب- -ه- -ا ق- -ب- -ل
ال -دخ-ول ‘ أاج-واء اŸن-افسش-ة ،إاضش-اف-ة
ل -ل-خÈة اŸوج-ودة ل-دى اÛم-وع-ة م-ا
ي -ع -ن -ي أان -ه Áلك ك -ل اŸؤوهÓ-ت ل-ك-ي
يÎب -ع ع -ل -ى صش -دارة الÎت -يب ال-ع-ام
ل -ل -ب -ط -ول -ة ال -وط-ن-ي-ة ،خÓ-ل اŸوسش-م
الكروي ا◊ا‹ ،وهناك عدة نقاط
أاخرى تطرق لها ﬁدثنا.

لو ¤و أانهى مرحلة الذهاب بفارق مريح (  7نقاط كاملة ) عن مÓحقه اŸباششر
حقق فريق ا–اد العاصشمة اللقب الششتوي للرابطة اÎÙفة ا أ
لو ،¤أامام وفاق سشطيف الذي “ّكن من مفاجأاة أاششبال اŸدرب
لخÒة للمرحلة ا أ
ششبيبة القبائل ،رغم انهزام أابناء سشوسشطارة ‘ اŸباراة ا أ
فروجي ‘ عقر دارهم .
دون إŸسس - -ت - -وى ‘ إÿرط- -وم أإم- -ام ن- -ادي إŸري- -خ
إلسسودإ ‘ Êكأاسس إألندية إلعربية أإين إنهزم برباعية
مقابل هدف وإحد  ،و يسسعى إ ¤تدإرك إŸوقف ‘
لقاء إلعودة  ،رغم صسعوبة إŸهمة.
إلشسيء إلذي يبعث على إلتفاؤول هو إلعمل إلكبÒ
إلذي يقوم به إŸدرب فروجي إلذي يجد ‘ كل مرة
إ◊لول إلفنية لفريقه ‘ أإصسعب إألوقات حيث قّدم
إإلضسافة منذ ›يئه إ ¤إلفريق .
يقدم إ◊ارسس زماموشس بخÈته و إمكانياته دعما
معنويا كبÒإ لزمÓئه و توإجده ‘ إلتشسكيلة يعد
أإسساسسيا حيث يقدم إلنصسائح لÓعبي إلدفاع و يكون
حاسسما ‘ إألوقات إلصسعبة بتدخÓته إلبارعة ‘
إلعديد من إÙطات  ‘ ..ح Úأإن إŸوجة إ÷يدة
تؤوكد أإنها موجودة Ÿنح إلقوة إلضسرورية و إلتي
Áثلها كل من شسيتة ،مزيان  ،بن غيث  ،بن خماسسة
 ..خاصسة و إن وسسط إŸيدإن يعد نقطة قوة إلفريق
هذإ إŸوسسم و وجد إ◊لول ‘ عدة مناسسبات كان
إلفريق يحتاج إليها.
ل Áكن إ◊ديث عن إ–اد إلعاصسمة دون وضسع
أإنصسار هذإ إلفريق ‘ خانة ‡يّزة  ،بالنظر للتمّيز
إلذي يصسنعه جمهور إلفريق ‘ كل خرجات زمÓء
كودري ،فبالرغم من إلنهزإم إلثقيل إلذي سسجله
إلفريق ‘ إÿرطوم ،فإان إلتشسجيعات كانت كبÒة،
يوم أإمسسÃ ،لعب عمر حمادي  ..ومرة أإخرى عاشس
إل–اد ◊ظات صسعبة أإخرى أإمام إلوفاق ،ومع ذلك
ب -ق -ي وف-اء إألنصس-ار إل-ذي-ن ي-قّ-دم-ون صس-ورإ ج-م-ي-ل-ة
كعادتهم  ،إألمر إلذي يجعل إلفريق ل يفشسل ‘ رفع
إلتحدي ‘ كل مرة .

زمــــــــان...

حاورته :نبيلة بوقرين

طارق غول لـ «الششعب»:

« فروجي مطالب بتنويع نهجه التكتيكي
Ÿواصصلة اŸسصÒة الناجحة»

أاك- - -د ط- - -ارق غ- - -ول ال Ó- -عب السش - -اب - -ق ل–اد
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ‘ ح -وار لـ «الشش -عب» ،ان مسش -ت -وى
ال-ف-ري-ق ‘ م-رح-ل-ة ال-ذه-اب ي-بشش-ر ان ال-ف-ري-ق
قادر على –قيق لقب البطولة رغم تخوفه
من تراخي الÓعب ÚخÓل مرحلة العودة.
حاوره :عمار حميسشي

رفضس غول إ◊كم من إآلن على إŸدرب ،مؤوكدإ إنه
يجب إنتظار ،نهاية إŸوسسمŸ ،عرفة إن كان هذإ
إلخ Òقدم إلضسافة وهذإ ‘ حال حقق إلهدإف
إŸسسطرة من طرف إلدإرة رغم إنه إخفق ‘ منافسسة
كأاسس إلكاف .أإعاب غول بناء إŸدرب فروجي خطته
على إلÓعب شسيتة إلذي إصسبح غيابه مؤوثرإ ‘ إلفريق
بدليل إلهزÁة إلثقيلة إلتي تكبدتها إلتشسكيلة أإمام
إŸريخ إلسسودإ ‘ Êمنافسس كأاسس إلعرب.
(الشش- -عب) :ك- -ي -ف ت -ق ّ-ي -م مسش -ت -وى ال -ف -ري -ق ‘
مرحلة الذهاب؟
غ-ول – إل-ف-ري-ق يسس Òب-ط-ري-ق-ة ج-ي-دة وح-ق-ق نتائج
إيجابية سسمحت له بتعميق إلفارق عن أإقرب مÓحقيه
وأإعتقد إن نقطة إلتحّول كان إلنتصسار على شسبيبة
إلقبائل ،ألنه إنعكسس سسلبا على مسستوى هذإ إلخ Òو
جعله يفشسل ‘ إلعودة إ ¤إلوإجهة بعد هزÁة إل–اد
وهو إلمر إلذي خدم كثÒإ إشسبال فروجي ،خاصسة إن
إلشس -ب -ي -ب -ة إن-ه-زمت م-رت Úع-ل-ى إل-ت-وإ‹ إم-ام شس-ب-اب
قسس-ن-ط-ي-ن-ة وأإه-ل-ي إلÈج وه-و ج-ع-ل إل-ف-ري-ق ي-ت-ج-م-د
رصس- -ي- -ده و ي- -فشس- -ل ‘ تضس -ي -ي -ق إÿن -اق ع -ل -ى إ–اد
إلعاصسمة ،كما إن هذإ إلخ Òظهر أإك Ìإسستقرإرإ
مقارنة بالندية إلخرى إلتي تنافسس على غرإر وفاق

سسطيف،مولودية إ÷زإئر و شسبيبة إلقبائل إلتي كانت
نتائجها متذبذبة و هو ما خدم إل–اد و إعتقد إن
نتائج إلفرق إŸنافسسة لو كانت جيدة لكانت إŸأامورية
صسعبة على إل–اد.
هل تتوقع ان يواصشل ا–اد العاصشمة ‘ هذا
اŸسشتوى خÓل مرحلة العودة؟
@@ب -ح -ك -م خÈت-ي وب-ح-ك-م م-ا شس-اه-دن-ا ‘ إŸوإسس-م
إŸاضسية دإئما إلبطل إلشستوي تÎإجع نتائجه خÓل
م -رح -ل -ة إل-ع-ودة و ه-ذإ ل-ع-دة ع-وإم-ل أإه-م-ه-ا ت-رإخ-ي
إلÓعب Úوهو إلسسبب إلول ‘ ترإجع نتائج إلفريق
ف -ع -ن-دم-ا يشس-اه-دون إل-ف-ارق ب-ي-ن-ه-م و ب ÚإŸن-افسسÚ
ي-ل-ع-ب-ون إŸب-اري-ات ب-ن-وع م-ن إلسس-ت-ه-ت-ار خ-اصسة إلتي
Œري خارج إلديار و هو ما يفّوت عليهم إلعودة
ب -ن -ق -ط -ة لث -رإء إل -رصس-ي-د دون نسس-ي-ان ح-ال-ة إلن-دي-ة
إلخرى ،ف Óأإحد يعلم كيف سسيكون مسستوى شسبيبة
إل -ق -ب -ائ -ل ،م -ول -ودي-ة إ÷زإئ-ر ووف-اق سس-ط-ي-ف خÓ-ل
م-رح-ل-ة إل-ع-ودة ،ه-ل سس-ت-ع-ود ب-ق-وة أإم ت-ب-ق-ى ن-ت-ائجها
مÎإج -ع -ة وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا ل نسس-ت-ط-ي-ع وضس-ع تصس-ور
مسسبق Ÿا Áكن إن يحدث.
ما هي السشلبيات واليجابيات التي ششاهدتها ‘
الفريق؟
@@ من ب Úإليجابيات إن إلفريق يلعب بروح كعائلة
وه- -ن -اك تضس -ام -ن ك -ب Òب Úإل Ó-ع -ب Úع -ل -ى أإرضس -ي -ة
إŸي- -دإن وإلنسس- -ج- -ام ح- -اضس- -ر وه- -و إلم -ر إ÷ي -د و
شساهدنا ‘ إلعديد من إŸباريات إلفريق يلحق بلحمة
و تضسامن خاصسة عندما يكون متقدم ‘ إلنتيجة إلكل
يدإفع و يهاجم ككتلة و هو أإمر إيجابي أإما إلسسلبيات
فهي خاصسة إلÎإخي ‘ بعضس إŸباريات على غرإر
موإجهة إ–اد بلعباسس إلتي كانت نقاطها ‘ متناول

علي فرڤا Êلـ«الششعب»:

مرحلة الذهاب
كانت دون اŸسصتوى

لسشبق وأاحد ‚وم اÿضشر ‘
سشافر بنا اŸدرب الوطني ا أ
الثمانينيات ،علي فرقا ،Êعلى مدار أاك Ìمن سشاعة من
ال-زم-ن ل-ل-ح-ديث ع-ن اŸسش-ت-وى ال-ع-ام ل-لبطولة الوطنية،
وخاصشة مرحلة الذهاب ‘ هذا ا◊وار.
حـاوره :فؤواد بن طالب
«الششعب»  ‘ :البداية ،كيف تابعت مرحلة الذهاب
لو¤؟
من البطولة اÎÙفة ا أ
ع-ل-ي ف-رقا :Êإن-ن-ي أإت-اب-ع ك-ل ﬁط-ات إل-ك-رة إŸسس-ت-دي-رة
وطنيا وعاŸيا ،يبقى إ÷وإب على سسؤوإلكم بصسفتي تقني ‘
هذه إللعبة إلشسعبية فيجب علي أإن أإتابع إلبطولة إلوطنية لكرة
لول وإلثا ،Êوما لفت إنتباهي ‘ مرحلة
إلقدم بقسسميها إ أ
لغلب إلفرق إلتي
لول ،هو ضسعف إŸسستوى أ
إلذهاب للقسسم إ أ

إل- -ف- -ري -ق ل -ك -ن
إلÎإخ -ي ج -ع-ل
إŸنافسس
يخطف إلتعادل
و لو فاز إلفريق ‘ هذه إŸوإجهة لصسار إلفارق أإكÈ
لهذإ هذه إ÷زئيات هي إلتي تصسنع إلفارق دون نسسيان
إŸدرب إلذي ظهر مÎددإ نوعا ما و تفضسيله لطريقة
فنية وإحدة و بناء فكره على لعب وإحد هو إمر غÒ
جيد للفريق.
لن؟
لضشافة ◊د ا آ
على ذكر اŸدرب ،هل قدم ا إ
@@ ل Áكن إ◊كم على إŸدرب من إآلن لعدة إسسباب
إهمها إن إŸدرب إمامه إهدإف مطالب بتجسسيدها و
هو إخفق ‘ إول هدف و هو قيادة إلفريق لنهائي
كاسس إلكاف و هو فشسل ‘ هذإ إما ‘ إلبطولة فهو
متصسدر و ‘ إلكأاسس إلعربية إلفريق خسسر حظوظه ‘
موإجهة إلذهاب و سسيكون من إلصسعب عليه إلعودة
رغم إن كرة إلقدم فيها كل شسيء لكن ما إعيب على
هذإ إŸدرب من إلناحية إلفنية إنه بنى فكره على
لعب وإحد و خطة وإحدة فهو يركز على إلÓعب
شس- -ي- -ت- -ة ك -ثÒإ ‘ م -نصسب م -دإف -ع ﬁوري ‘ وسس -ط
إŸيدإن ‘ خطة  1-4-1-4و لكن عندما يغيب شسيتة
يقوم بتغي Òإÿطة و هو ما حدث إمام إŸريخ عندما
لعب بـ  1-3-2-4و هو خطأا بحسسب رأإيي فقد يغيب
لعب لكن إŸدرب غ Òمضسطر لتغي Òإÿطة و كان
بالمكان إŸوإصسلة بنفسس إÿطة مع وضسع لعب إخر
مكان شسيتة و ‘ إنتظار معرفة مصس Òإلفريق ‘
إلكأاسس إلعربية و إيضسا مرحلة إلعودة إلتي تكون
صس -ع -ب -ة إع -ت -ق -د إن ف -روج -ي سس -ي -وإج -ه إل -ع-دي-د م-ن
إلصسعوبات.

 ⁄تسسعد ل أإنصسارها ول إŸتتبع Úللبطولة.
هل هناك فرق برزت أاك Ìميدانيا ونتائجها أابهرتك
؟
@@ هناك فريق وإحد هو إلذي حقق نتائج يجب تثمينها وهو
إ–اد إ÷زإئر .هذإ إلفريق إلذي  ⁄ينهزم إل ‘ مقابلت Úما
يعني أإنه فريق مسستقر ومتكامل إÿطوط ،ثم يليه فريق
إل -ك -ن -اري إل -ع -ائ-د ب-ق-وة ‘ م-رح-ل-ة إل-ذه-اب وه-و ق-ادر ع-ل-ى
لخ-رى ن-ت-ائ-جها
إل-ت-ن-افسس ‘ م-رح-ل-ة إل-ع-ودة ،ت-ب-ق-ى إل-ف-رق إ أ
متذبذبة ،وهذإ يعود إ ¤عدم إلسستقرإر على مسستوى إ÷هاز
لحيان ،وعليه فإان إلفرق إلتي
لدإرة ‘ بعضس إ أ
إلفني ،وحتى إ إ
تقبع حاليا ‘ إŸؤوخرة أإو حتى ‘ وسسط إلÎتيب يجب عليها
أإن ترإجع أإورإقها ،وتسستعد Ÿا هو قادم..
ما هي أاسشباب تراجع النتائج لبعضض الفرق التي كانت
‘ سشنوات ليسشت بالبعيدة بعبع البطولة على غرار
شض .بلوزداد ،وفاق سشطيف ومولودية ا÷زائر؟
@@ صسرإحة حوإ‹  14فريقا – ⁄قق إلنتائج إŸرجوة ‘
م -رح-ل-ة إل-ذه-اب وأإغ-ل-ب-ه-ا “لك ت-ع-دإدإ Îﬁم-ا ع-ل-ى غ-رإر
إلعميد ،إلوفاق ،نصسر حسس Úدإي وأإغلب إلÓعب Úلهذه إلفرق
لهم باع كب ‘ Òكرة إلقدم ولعبوإ ‘ أإندية كبÒة ونالوإ أإلقابا،
إل أإن إلنتائج  ⁄ترق Ÿا تطمح إليه كل إدإرة لهذه إلفرق أإو
غÒها.
لسشباب التي أاّدت إا ¤تراجع
‡كن نعرف الظروف وا أ
لول ؟
أاغلب فرق القسشم ا أ
@@ بحسسب رأإيي كتقني إلÎإجع يعود إ ¤عدة عوإمل ،رÃا

«الششعب» :كيف تصشف تتويج فريق
إا–اد العاصشمة بالّلقب الششتوي؟
«يونسض إافتسشان» :قبل كل شسيء أإهنئ
إ–اد إلعاصسمة على إلتتويج إŸسستحق ألنه
Áلك كل إإلمكانيات إلضسرورية إلتي تؤوهله
للتوإجد ‘ صسدإرة إلÎتيب إلعام للبطولة
إلوطنية ،خÓل إŸوسسم إلكروي إ◊ا‹،
على غرإر إلÎسسانة من إلÓعب Úإلذين
ي -ع -تÈون م -ن خÒة إل -ع -ن -اصس-ر ،ب-ن-اًء ع-ل-ى
إÈÿة إل -ت -ي ي -ت -م -ع -ت-ون ب-ه-ا ب-دل-ي-ل أإن-ه-م
إألفضسل من إلناحية إلهجومية وإلدفاعية
وت - -ن - -اسس- -ق ب Úإÿط- -وط إل- -ثÓ- -ث- -ة ف- -وق
إŸي- -دإن ،وذلك رإج -ع ل -ت -وف -ر م -ن -ظ -وم -ة
متكاملة من كل إلنوإحي دإخل هذإ إلنادي
رغم أإن إلبدإية  ⁄تكن قوية.
لسش-ت-ق-رار
ه-ل ن-ف-ه-م م-ن كÓ-مك أان ا إ
–Óاد ب -أان ي -ت ّ-وج
ه- -و ال -ذي سش -م -ح ل  -إ
باللقب؟
@@ إإل–اد هو أإفضسل فريق خÓل إŸوسسم
إلكروي إ◊ا‹ ،مثلما سسبق ‹ إلقول ألنه
Áلك ط -ري -ق -ة ل -عب وإضس -ح -ة وذلك رإج-ع
ل-ت-وف-ر ج-م-ل-ة م-ن إل-ع-وإم-ل ‘ ،م-ق-دم-ت-ه-ا
إإلسستقرإر إلذي يعد جانبا جد مهم ،ألنه
يسسمح لÓعب ÚبالÎكيز على إللعبÃ ،ا
أإنهم يحضسرون ‘ ظروف جيدة وينالون
مسس -ت -ح -ق -ات -ه-م ‘ إآلج-ال إÙددة وه-ن-ا
ي -ع -ود إل -فضس -ل ل -ل-مسسÒي-ن إل-ق-ائ-م Úع-ل-ى
إل -ن -ادي ،ألن -ه -م يسس -ه -رون ع-ل-ى ت-وف Òك-ل
صس -غÒة وك -بÒة م -ن-ذ ب-دإي-ة إŸوسس-م ح-ت-ى
إلنهاية ،إضسافة إ ¤إ÷مهور إلرإئع إلذي
ي -ن -اصس -ر وي -ق -ف إ ¤ج -انب إل-ن-ادي ‘ ك-ل
إألوقات وإŸوإجهات إلتي يخوضسها دإخل
وخارج إلديار0
لم -ور ال -ت -ي ي -جب أان ي -رك-ز
م -ا ه -ي ا أ
عليها النادي للحفاظ على الصشدارة؟
@@ إلنادي إلعاصسمي لديه كل إإلمكانيات
م -ن أإج -ل إ◊ف -اظ ع -ل -ى صس -درإة إلÎت-يب
إل-ع-ام وإل-ف-وز ب-ال-ل-قب ‘ ن-ه-اي-ة إل-ب-ط-ول-ة،

Óجهزة
نقصس إلتحضس ‘ Òبدإية إŸوسسم عدم إلسستقرإر ل أ
إلفنية ،وعوإمل أإخرى رÃا أإثرت سسلبا على إŸردود إلعام
لندية إلتي يجب عليها أإن تخرج من سسباتها ،خاصسة
لتلك إ أ
إلفرق إلتي ضسيعت نقاط فوق ميدإنها فهي مطالبة بالتدإرك
‘ إŸرحلة إلثانية إلتي سستكون مرحلة إ÷د وإلنقاط سستكون
ثمينة ول ›ال للÎإخي أإو إÿطأا.
وما رأايك ‘ اŸسشتوى العام للكرة ا÷زائرية ؟

يا زمان
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Óمور إلتي سسبق ‹ إ◊ديث
وذلك رإجع ل أ
عنها ،ألننا ‘ إلسسنوإت إألخÒة أإصسبحنا
نÓحظ غياب إإلسستقرإر ‘ أإغلب إلنوإدي
وأإهم عائق يكمن ‘ تغي ÒإŸدرب ،ألن
هذإ إألخ Òمرتبط بأاهدإف تكمن أإسساسسا
‘ –قيق نتائج إيجابية و‘ أإسسرع وقت
‡كن ولكي يتمكن من –قيق ذلك يجب
أإن ت-ت-وف-ر ج-م-ل-ة م-ن إل-ع-وإم-ل ع-ل-ى غ-رإر
إل Ó-ع -ب Úإألك -ف-اء وي-ت-م-اشس-ون م-ع إÿط-ة
وإإلسسÎإت-ي-ج-ي-ة إل-ت-ي ت-ن-اسس-به وحاليا نحن
نعيشس إلعكسس إإلدإرة تنتدب إلÓعب Úقبل
إŸدرب وه -ن -ا ي -ح -دث إŸشس -ك -ل وإل-دل-ي-ل
–Óاد إلذي حافظ على
وإضسح بالنسسبة ل إ
إسستقرإر إÛموعة ما جعله يحقق نتائج
‡تازة.
م-ا ه-و ت-ع-ل-ي-قك ع-ل-ى اŸسش-توى العام
Ÿرحلة الذهاب؟
@@ إŸسستوى إلعام من إلناحية إلفنية كان
م - - - -ت - - - -وسس- - - -ط و‘ ب- - - -عضس إŸرإت –ت
إŸت- - -وسس- - -ط ،وك - -ل ذلك رإج - -ع لضس - -غ - -ط
إŸسس- -ؤوول Úوإلشس- -ارع إل- -ذي أإصس- -ب- -ح يسسÒ
إألمور ،رغم أإن إŸشسكل يكمن ‘ إلعمل
ي - -جب أإن ن - -ع - -م - -ل ب - -ك - -ل ج- -دي- -ة وف- -ق- -ا
إلسسÎإتيجية وإضسحة حتى نحصسد إلنتائج
‘ إألخ ،Òألن إلرياضسة –ضس Òذهني قبل
إ◊ديث عن إإلحÎإفية فوق إŸسستطيل
إألخضسر ،ألن إلتكوين وإلÎبية جد مهم
وهو إألسساسس للنهوضس بالكرة إ÷زإئرية،
وح -ت-ى ن-كسسب لع-ب Úيسس-ت-ط-ي-ع-ون “ث-ي-ل
إألل -وإن إل -وط -ن -ي -ة ،وه -ن -اك ن -ق -ط -ة أإري -د
إ◊ديث عنها أإنا إلذي كنت أإشسرف على
إ–اد إلعاصسمة عندما عاد للقسسم إألول
سس-ن-ة  1994ول-ع-بت رإب-ط-ة إألب-ط-ال سس-ن-ة
 1999 /1998ووصس-لت ل-ن-ه-ائ-ي رإب-ط-ة
إألبطال وضساع منا إللقب.
لن-ت-ق-الت الشش-ت-وي-ة
م-اذا ع-ن فÎة ا إ
لندية؟
وتأاثÒها على ا أ
@@ صسحيح إÒŸكاتو إلشستوي أإصسبح موضسة
‘ إلبطولة إلوطنية ولكن إلسسؤوإل إŸطروح
من هو إلفريق إلذي سسيسسّرح أإفضسل لعبيه
‘ ه- - - -ذه إل - - -فÎة إ◊سس - - -اسس - - -ة؟ ،حسسب
إع -ت -ق -ادي ل ي -وج -د م -ا ي -ع -ن -ي أإن إل-ف-رق
سستÎك إلÓعب Úغ Òإألسساسسي Úلتفادي
زع-زع-ة إسس-ت-ق-رإر إÛم-وع-ة وإل-ع-م-ل من
Óه-دإف إŸسس-ط-رة ،م-ن-ذ
أإج -ل إل-وصس-ول ل -أ
إل -ب -دإي -ة وه -ن-اك ب-عضس إ◊الت ل-ت-غ-ط-ي-ة
ف -رإغ-ات ف-ق-ط ،ول-ه-ذإ ي-جب أإن ت-ت-خ-ط-ى
إل -ق -رإرإت ق -ب -ل ب-دإي-ة إŸن-افسس-ة ل-ت-ف-ادي
إل -دخ -ول ‘ أإزم -ة ،م -ث-ل-م-ا ي-ح-دث ل-ب-عضس
إألندية.

يسسعد بورحلي  ..إلذي لّقب بـ «ثعلب إŸسساحات « طبع مسسÒته ‘ إألندية
إلتي لعب لها بشسكل ‡يّز وفعالية معتÈة حيث أإن إلختصساصسي Úيضسعونه
‘ خانة أإحسسن إلهدإف Úإلذين أإ‚بتهم إلكرة إ÷زإئرية ،من خÓل “تعه
بامكانيات فنية وحسس
تهديفي ‘ آإن وإحد .كان
جل إŸدإفع Úوإ◊رإسس
يخشسون بورحلي ،كونه
يسستطيع « صسنع إلهدف «
لوحده ‘ لقطة فردية ،إ¤
جانب “ركزه إ÷يد لسستÓم
إلكرة ووضسعها ‘ إلشسباك .
لعب بورحلي ألك Èإألندية
إلوطنية على غرإر وفاق
سسطيف ،إ–اد إلعاصسمة و
شسباب قسسنطينة ومولودية
إ÷زإئر ‘ تسسعينيات إلقرن
إŸاضسي و‘ إأللفية إلثانية .
Áكن إلقول ،إن بدإية
بورحلي كانت مع وفاق
سسطيف ،أإين سسطع ‚مه و
عرف إلطريق إ ¤إلتأالق ‘ هذإ إلفريق قبل أإن ينتقل إ ¤فرق أإخرى و
يعزز صسفوف إŸنتخب إلوطني ‘ عدة مناسسبات .
يسسعد بورحلي من موإليد  23مارسس Ã 1974دينة سسطيف ،لعب Ÿدة 18
سسنة ‘ إŸسستوى إلعا‹ بالنظر لتكوينه إŸميّز و فنياته إلكبÒة ‘ مركز
قلب هجوم حيث إنطلقت مسسÒته ‘ إلوفاق إلسسطايفي ‘ صسنف إألكابر
عام  1992و عمره ل يتجاوز إلـ  18سسنة حيث أإثبت وجوده و أإصسبحت إلفرق
إلطاﬁة للعب إألدوإر إألو– ¤اول إنتدإبه  ..ولذلك إلتحق فريق
مولودية إ÷زإئر ‘ موسسم .. 1996 - 1995
وبعد ذلك –ول إ ¤فريق شسباب قسسنطينة ،حيث أإبدع بشسكل كب Òو
سساهم كثÒإ ‘ إللقب إألول للبطولة إلذي تّوج به «إلسسنافر « عام 1997
بفضسل أإهدإفه كأانه سسجل  13هدفا و مشساركته ‘ إ◊مÓت إلهجومية
بفعالية .
‘ عام  1998عاد يسسعد بورحلي إ ¤فريق إلقلب أإي إلوفاق إلذي لعب له
Ÿدة  3موإسسم حيث سساهمت Œربته ‘ إعطاء قوة إك Ìللخط إألمامي
بتسسجيله لـ  32هدفا إ ¤غاية سسنة  2001حيث إنتقل إ ¤فريق إ–اد
إلعاصسمة ،هذإ إألخ Òإلذي كان يعتمد على « تشسكيلة إألحÓم بوجود كل
من دزيري ،عمور ،زغدود ...
كانت فÎة ذهبية مع أإبناء سسوسسطارة حيث تّوج بورحلي مع إلفريق بـ 3
بطولت سسنوإت (  ) 2005 ، 2003 ، 2002و كأاسس إ÷مهورية (  ) 2003حيث
كان رئيسس إلنادي سسعيد عليق يجلب لعب‡ Úيّزين ‘ تشسكيلة «مثالية « .
عاد مرة أإخرى بورحلي إ ¤ناديه إألول وفاق سسطيف ‘ عام  2005و كان
قاطرة حقيقية بفضسل تطور لعبه بشسكل معت Èو لعب ألبناء ع Úإلفوإرة
Ÿوسسم ،Úتّوج معهم بكأاسس إألندية إلعربية عام . 2007
مرة أإخرى ،غادر بورحلي إلوفاق متجها إ.. ¤إ–اد إلعاصسمة إلذي لعب
له  3موإسسم ) 2010 - 2007 ( :حيث أإنهى مشسوإره بهذإ إلفريق ‘ مسسÒة
جد ناجحة على مسستوى إألندية .
بالنظر Ÿا كان يفعله بورحلي ‘ ﬂتلف إÓŸعب إ÷زإئرية كان من
إŸنطقي أإن يسستدعى للمنتخب إلوطني حيث لعب ‘ إلفÎة ما ب 2000 Úو
 2005مع « إÿضسر « ‘  16مبارإة سسجل خÓلها  4أإهدإف حيث كانت
إŸنافسسة شسديدة بوجود لعب Úأإخرين ‘ نفسس إŸنصسب على غرإر
تاسسفاوت.
بحسسب إإلحصسائيات إŸتوفرة ،فإان يسسعد بورحلي لعب  226مبارإة ‘
مسسÒته سسجل خÓلها  118هدف وهو ما يجعله من ضسمن إلهدإف Úإلذين
مروإ على إلبطولة إلوطنية ،كما أإن طريقة لعبه كانت “نحه إلفرصسة
لتمريرإت كثÒة للزمÓء .

@@ أإعتقد أإن إŸسستوى كان متذبذبا إ ¤أإبعد إ◊دود وإلدليل
لندية سسوإء
ما وقفنا عليه ‘ إŸوسسم إŸاضسي فأاغلبية إ أ
لول أإو إلثا Êكانت تلعب من أإجل إلبقاء وهذإ مؤوسسف
إلقسسم إ أ
بالنسسبة لفرق تّدعي أإنها Îﬁفة فما عدإ فريق أإو فريق،Ú
أإفضسل عدم ذكرها ،فإان إ÷ميع حاليا يتسساوى من حيث
إŸسستوى عكسس أإيام زمان كان إلبطل يحسسم لقب إلبطولة
بفارق كب. Ò
معنى هذا كله فان الفرق معنية Ãراجعة حسشاباتها
‘ مرحلة العودة ؟
@@ ‘ ظل هذه إلوضسعية ،هذإ أإمر أإصسبح يطرح نفسسه بحدة،
لن كل
وعليه فمرحلة إلعودة ل تقبل إلقسسمة على إثن ،Úأ
إلفرق ›Èة على تغي Òجميع أإورإقها ميدإنيا ول ›ال
للخطأا دإخل إلديار وخارجها.
برأايك Ãاذا يرتبط ‚اح أاي فريق ؟
@@ مثلما كانت عليه إلفرق ‘ إلزمن إ÷ميل حيث كانت
إلفرق تعتمد على شسبانها ،إضسافة إ ¤إلسستقرإر إŸتوإصسل
على مسستوى إŸدرب ÚوإلÓعب Úهو سسر إلنجاح ،وهو ما
يحدث حاليا مع إ–اد إلعاصسمة ،وهذإ ما يجب أإن تفعله
لخرى وهي إŸبادرة ‘ إلتكوين إلذي أإصسبح ضسروري
إلفرق إ أ
لندية إ÷زإئرية ول مفرّمنه.
‘ بيت إ أ
لبطال
إلفرق ا÷زائرية تلعب كأاسض الكاف ورابطة ا أ
الف-ري-ق-ي-ة وال-ك-أاسض ال-ع-رب-ي-ة ،ه-ل تعتقد أانها قادرة
على الذهاب بعيدا ‘ هذه اŸنافسشات؟
إŸهمة صسعبة ولكنها ليسست مسستحيلة ‘ نفسس إلوقت إعتبار

أإن إ–اد ب -ل -ع -ب -اسس أإّم -ن ن -فسس -ه ب-رب-اع-ي-ة ق-ب-ل ل-ق-اء إل-ع-ودة.
لهم ذهابا ،بينما شسباب
لخرى حققت إ أ
وشس.إلسساورة هي إ أ
لهم ذهابا
قسسنطينة فرضس عليه إلتعادل ،وإلعميد حقق إ أ
وإيابا ،ولذلك فاŸشسوإر إلقادم يتطلب –ضسÒإت خاصسة إذإ
أإرإدت فرقنا أإن –ذوإ حذو إŸولودية ،إلوفاق وشسبيبة إلقبائل
‘ إلسسنوإت إŸاضسية ،و‘ كرة إلقدم كل شسيء وإرد ونتمنى
لهذه إلفرق إلنجاح وإلتوفيق.
منتخبنا الوطني متأاهل إا ¤كان  2019بالكامÒون ،ما
تقول ؟
@@ هذه فرصسة إÿضسر للظهور ‘ «إلكان» خاصسة وأإننا ‰لك
تشسكيلة Îﬁمة Áكن لها أإن تقول كلمتها ،لكن كل هذإ
لن
متوقف على مدى إلتحضس Òإلنفسسي وإلبد Êوأإمور أإخرى ،أ
‘ إلنهائيات سستكون Ãعطيات أإخرى ÷ميع إŸنتخبات مع
إلتوفيق وإلنجاح لبلماضسي وإلنخبة إلوطنية.
وما هي حظوظنا ‘ كان  2019؟
@@ أإظن إنه حان إلوقت للفوز بكأاسس أإ· إفريقيا خارج
إلقوإعد وإلتي  ⁄نفز بها إل مرة وإحدة سسنة  1990با÷زإئر،
خاصسة وأإن إŸنتخب إ◊ا‹ يتوفر على إŸؤوهÓت إلÓزمة
لتحقيق ذلك خاصسة بتوإجد بعضس إلعناصسر إÙلية إلتي
إسستحقت إلتوإجد إ ¤جانب إÎÙف Úوهذإ شسيء إيجابي،
لشسارة إليها وهي أإنه من
كما أإن هناك نقطة ضسرورية يجب إ إ
إلضس-روري إله-ت-م-ام Ãخ-ت-ل-ف إŸن-ت-خ-ب-ات إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-فئات
لن هناك عناصسر Áكن لها تدعيم إÿضسر ‘
إلشسبانية ،أ
إلسسنوإت إلقادمة وبالتا‹ وجب إلعتناء بهذه إŸوإهب.
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’فريقية
’وŸبية ا أ
بعد انتخابه رئيسسا جديدا ÷معية اللّجان الوطنية ا أ

»°VÉ`` `` jôdG
بسسبب تأاخر أاشسغال ا‚از
اÓŸعب والبنية التحتية

براف« :سسأاوظف خÈتي إلعادة التوازن للهيئة»

إان-ت-خب مصس-ط-ف-ى ب-راف ،رئ-يسس-ا جديدا
’وŸب-ي-ة
÷م -ع -ي -ة ال -ل -ج -ان ال -وط-ن-ي-ة ا أ
’ف- -ري- -ق -ي -ة ،ب -ع -دم -ا –صس -ل ‘ ال -دور
ا أ
’نتخابات على  34صسوتا من
الثا Êمن ا إ
›م - - -وع  54عضس- -و ضس -م -ن ا÷م -ع -ي -ة
’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ج-رت
’ن -ت -خ-اب-ي-ة ا إ
ا إ
وق-ائ-ع-ه-ا ،اÿم-يسس اŸاضس-ي ،ب-ال-ع-اصس-مة
ال -ي-اب-ان-ي-ة «ط-وك-ي-و» وال-ت-ي ك-انت ع-ل-ى
هامشس إاجتماع اŸكتب التنفيذي للجنة
’وŸبية الدولية.
ا أ
نبيلة بوقرين
سسيتو ¤برأف مهمة قيادة أ÷معية ،خÓل
ألسسنت ÚأŸتبقيت Úمن عمر ألعهدة أألوŸبية
أ◊الية ،بعدما تفوق على منافسسته أŸباشسرة
‘ هذه أإلنتخابات ألبورندية ليديا نسسيكÒأ
ألتي حصسدت  20صسوتا .كان رئيسش أللجنة
أألوŸبية أ÷زأئرية قد إأحتل أŸركز أألول
خÓل ألدور أألول من أإلنتخابات Ãجموع 2٧
صسوتا مقابل  11للمÎشسحة ألبورندية فيما
عاد  11صسوتا للكامÒو Êكالكابا مالبوم ‘
ظ -ل إأنسس -ح -اب أل-ب-وتسس-وأ Êن-ي-غ-روسش م-ال-يÓ-
غوسسيتسسيل.
بعد إأعتÓء مصسطفى برأف صساحب  64عاما

كرسسي ألرئاسسة ضسمن ألهيئة ألقارية أألوŸبية
أل -ت -ي شس -غ -ل ف-ي-ه-ا م-نصسب ن-ائب رئ-يسش ل-ع-دة
سس -ن -وأت سس -ي -ك -ون أأم -ام –د ج -دي-د ل-ت-ق-دË
أألفضسل خÓل ألسسنت ÚأŸتبقيت ،Úمن خÓل
إأسستغÓل أÈÿة وألتجربة ألتي إأكتسسبها منذ
عقود إأضسافة إأ ¤ترأأسش أ÷معية بالنيابة ‘
أألشس -ه-ر أل-ق-ل-ي-ل-ة أŸاضس-ي-ة خ-ل-ف لÓ-ي-ف-وأري
«لسسانا بالنفو»ما يعني أأنه على درأية تامة
Ãا ي -ج -ري ‘ أل -دأخ -ل وك -ذأ أل -دع-م أل-دأئ-م
Óسس -رة أل -ري -اضس -ي -ة أألف -ري -ق-ي-ة ل-ه ب-ال-ن-ظ-ر
ل -أ
لنشساطه ألبارز على ألصسعيد ألقاري وإأ‚ازأته

أŸيدأنية ما يعني أأنه ألرجل أŸناسسب إلعادة
أإلع-ت-ب-ار ÷م-ع-ي-ة أل-ل-ج-ان أل-وط-ن-ية أألوŸبية
أألفريقية قبل موعد طوكيو.
ع Èبرأف عقب إأنتخابه على رأأسش ألهيئة
أألوŸبية ألقارية عن فرحته ألكب Òوشسكر كل
أل -ذي -ن دع -م -وه ووضس -ع-وأ ث-ق-ت-ه-م ‘ شس-خصس-ه
قائ« :Óأأعتقد أأنه بعد أÈÿة ألتي إأكتسسبتها
ع Èألعهدأت أÿمسش ألتي قضسيتها ‘ هذه
ألهئية Áكنني ألقول أأنني أأملك رؤوية وأضسحة
بخصسوصش هذه أللجنة أÎÙمة وألهامة من
أأج -ل ت -ط -وي -ر وخ-دم-ة أل-ري-اضس-ة أألف-ري-ق-ي-ة،
إأت-ف-ق-ن-ا رف-ق-ة زمÓ-ئ-ي ع-ل-ى م-وأصس-ل-ة أل-ع-م-ل
بنفسش جديد مع تبني سسياسسة عمل جديدة،
مبنية على مبدأأ ألتسسي Òأ÷ماعي».
جاء إأنتخاب ألرئيسش أ÷ديد للجنة أألوŸبية
أألف -ري -ق-ي-ة م-ن أأج-ل إأع-ادة أإلسس-ت-ق-رأر ل-ه-ذه
ألهيئة أŸهمة ،بعدما عاشست فÎة طويلة من
أŸشساكل ألتي هزتها ‘ أألشسهر أŸاضسية ،بعد
ق-رأر م-ن أÙك-م-ة أل-ري-اضس-ي-ة «ط-اسش» أل-ت-ي
أأقرت على إأعادة أنتخاب أسسم جديد Ãوجب
أ÷م -ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أإلن-ت-خ-اب-ي-ة أŸاضس-ي-ة أل-ت-ي
عقدت ‘ ماي  ،201٧ما يعني أأن ألتطلعات
كبÒة إأŒاه ألدور ألذي سسيقوم به برأف بدأية
م- -ن إأع- -ادة أإلسس- -ت- -ق- -رأر وّ ⁄شس- -م- -ل أألسس -رة
ألرياضسية أألفريقية .

عبد الرحمن حشسود لـ «الشسعب»:

نطمح إالى التتويج بالكأاسس العربية
’بطال ،التي جمعت فريق مولودية الجزائر بضسيفه
’ندية العربية ا أ
بعد نهاية مباراة إاياب الدور ثمن النهائي من كأاسس ا أ
’ولمبي ،اقتربنا من قائد العميد «عبد الرحمن حشسود» الذي أاكد
النصسر السسعودي في اللقاء الذي احتضسنه ملعب  5جويلية ا أ
’داء من حقه أان يطمح إالى التتويج باللقب العربي،
لنا أان الفريق الذي يفوز ذهابا وإايابا على النصسر السسعودي وبالنتيجة وا أ
موضسحا أانه على الفريق نسسيان هذا الفوز والتأاهل بسسرعة والتركيز جيدا على التربصس المقبل للفريق ،بغية العمل بجدية
’خطاء التي وقع فيها الفريق خÓل مرحلة الذهاب ،وذلك قصسد الظهور بوجه مغاير في
من أاجل محاولة محو النقائصس وا أ
’ياب ،كما تحدث عن أامور أاخرى ،في هذا الحوار:
مرحلة ا إ
óªMGCzh z§HGôeGC{ »FÉæãdG QGôZ ≈∏Y ΩƒéædÉH èLóªdG
حاوره :محمد فوزي بقاصس

(»fÉª«∏°Sh Rôëe) `d É≤HÉ°S Ó«eR ¿Éc …òdG z≈°Sƒe
πàëjh »˘°VÉ˘ª˘dG º˘°Sƒ˘ª˘dG »˘à˘«˘°S ô˘à˘°ù«˘d ≥˘jô˘a »˘a
…OÉY A»°T ,…ƒ≤dG …Oƒ©°ùdG …QhódG Ö«JôJ áaÉ°Uh
,á«Hô©dG á°ùaÉæªdG »a Gó«©H ÜÉgò∏d íª£j ¿GC GóL
¿’C ,A»°T πc ≈°ùæf ¿GC Éæ«∏Y âbƒdG Gòg »a ¿’BG
Öéj »àdG ÜÉgòdG á∏Môe ¢üFÉ≤f ∑QGóàd πª©dG Éæ«∏Y
™Lôà°ùæd ,»°VÉªdG øe IOƒ©dG á∏Môe »a íÑ°üJ ¿GC
.•QÉØdG º°SƒªdG ¬H ô¡¶f Éæc …òdG iƒà°ùªdG

«الشس -عب» :أاو’ م-ا ت-ع-ل-ي-قك ع-ل-ى ال-ف-وز
ضسد النصسر السسعودي والتأاهل إالى الدور
ربع النهائي للمنافسسة العربية؟
عبد الرحمن حشسود AÉ«ah’CG ÉfQÉ°üfGC ôµ°TGC :

πc ôµ°TGC Éªc ,AÉ≤∏dG Gòg »a ÉæÑfÉL ≈dGE º¡aƒbh ≈∏Y
É¡H Ghô¡X »˘à˘dG Iô˘«˘Ñ˘µ˘dG zIQGô˘ë˘dG{ ≈˘∏˘Y ø˘«˘Ñ˘YÓ˘dG
ø«©°ùàdG á∏«W õ˘«˘ª˘ª˘dG º˘gõ˘«˘cô˘Jh AÉ˘≤˘∏˘dG Gò˘g ∫Ó˘N
á∏b á¶ëd »a ¢ü«∏≤àdG ±óg Éæ«≤∏J ÉæfGC ƒdh ,á≤«bO
Éæ≤jôa ¿ÉCH ºJógÉ°T Ωƒ«dG ,á¡LGƒªdG ájÉ¡f ™e õ«côàdG
ø«ÑYÓdG äGOƒ¡ée π°†ØH ¬∏d óªëdG ,áØ«¶f Iôc Ö©d
¿Éª°V øe ÉæµªJ ,»æ˘Ø˘dG º˘bÉ˘£˘∏˘d á˘ª˘«q˘≤˘dG í˘FÉ˘°üæ˘dGh
øe πÑ≤ªdG QhódG ≈dGE Éæ∏gÉCJh AGO’CGh áé«àædÉH RƒØdG
¿Éc áé«àædG ¿GC Éªc ,∫É£H’CG á«Hô©dG ájóf’CG ¢SÉCc
ΩÉeGC Iô«ãc É°Uôa Éæ©«°V Éæf’C π≤KGC ¿ƒµJ ¿GC øµªj
¬˘jó˘d É˘≤˘jô˘a ∂∏˘ª˘f É˘ æ˘ fÉC˘ H ∫ó˘ j A»˘ °T Gò˘ g ,≈˘ eô˘ ª˘ dG
á∏Ñ≤ªdG áMGôdG á∏Môe π¨à°ùæ°S ¬∏dG AÉ°T ¿GE ,äÉ«fÉµeGE
Éfô¶àæj …òdG ¢üHôàdG ∫ÓN ô«°†ëàdG πLGC øe Gó«L
ádƒ£ÑdG »à°ùaÉæe πNóf »c IOƒ©dG á∏Môªd Gô«°†ëJ
,Iƒ≤H á«Hô©dG IôeÉ¨ªdG π°UGƒfh ájQƒ¡ªédG ¢SÉCch
ô˘°†M …ò˘dG AGƒ˘°S ó˘«˘ª˘©˘dG Qƒ˘¡˘ª˘L π˘c ô˘µ˘°TGC É˘ª˘ c
á∏ªM ∑Éæg âfÉc ,äÉLQóªdG øY Ωƒ«dG ÜÉZ …òdGhGC
≈˘dGE É˘¡˘«˘a Gƒ˘YO á˘jOƒ˘dƒ˘ª˘dG QÉ˘°üfGC ø˘ «˘ H ΩÉ˘ j’CG √ò˘ g
º¡jó¡fh Gó«L º¡àdÉ°SQ Éæ˘ª˘¡˘a ,äÉ˘LQó˘ª˘dG á˘©˘WÉ˘≤˘e
≈dGE ¿hOƒ©j ÉfQÉ°üfGC IógÉ°ûe ≈æªàfh ,πgÉCàdG Gòg
áLôØdG Gƒ©æ°üj »c ,IOÉ©dG ¬«∏Y äôL Éªc äÉLQóªdG
,»˘°VÉ˘ª˘dG º˘°Sƒ˘ª˘dG ∫Ó˘N É˘¡˘H ¿ƒ˘eƒ˘≤˘j Gƒ˘fÉ˘c »˘à˘dG

بعد مرحلة الذهاب التي يمكن وصسفها
’ن م -ا ه -و ه -دف -ك -م ف -ي
ب- -السس- -ل -ب -ي -ة ،ا آ
مرحلة العودة للبطولة الوطنية ؟
@@ ,A»°ûdG ¢†©H Éæ«∏Y áÑ©°U âfÉc ÜÉgòdG á∏Môe

.ºgó©°ùf »µd πª©dG π°UGƒf ¿GC Éæ«∏Y øëfh
أاقصسيتم فريق قوي في هذه المنافسسة،
هل تطمحون إالى التتويج بهذا اللقب @@

ô˘°üæ˘dG ≈˘∏˘Y Rƒ˘Ø˘j …ò˘dG ≥˘jô˘Ø˘dG ,∫É˘ë˘ dG á˘ ©˘ «˘ Ñ˘ £˘ H
≥jôØdGƒgh ,AGO’CGh áé«àædÉHh ÉHÉjGEh ÉHÉgP …Oƒ©°ùdG

تعزية
تلقت أأسسرة جريدة ألشسعب و ‘ مقدمتها
أل -رئ -يسس -ة أŸدي -رة أل-ع-ام-ة ألسس-ي-دة أأم-ي-ن-ة
دباشش ببالغ أألسسى وأ◊زن وبقلوب رأضسية
بقضساء ألله وقدره  ،نبأا وفاة أŸغفور لها
وألدة ألزميل فؤوأد بن طالب:
ا◊اجة فاطمة بن طالب
وع -ل -ى أث -ر ه -ذأ أŸصس -اب أ÷ل -ل ت -ت -ق -دم
بخالصش ألتعازي وأŸوأسساة إأ ¤جميع أأسسرة
بن طالب ‘ وليتي سسطيف وألعاصسمة،
سسائلة ألله أŸو ¤عز و جل أن يتغمد
أل -ف-ق-ي-دة ب-وأسس-ع رح-م-ت-ه ويسس-ك-ن-ه-ا فسس-ي-ح
جناته ويلهم أأهلها وذويها جميل ألصسÈ
وألسسلوأن  .إانا لله وانا اليه راجعون

ºdh äÉYƒªéªdG QhO øe ádƒL ôNGB »a Éæ«°übGC å«M
á£HGQ øe »FÉ¡ædG ™HQ QhódG ≈dGE πgÉCàdG øe øµªàf
z»fhRÉc{ ÜQó˘ª˘dG π˘«˘bGC É˘gó˘©˘H ,á˘«˘≤˘jô˘a’EG ∫É˘£˘H’CG
á∏«ªL Iôc Éæ≤ÑWh á∏eÉc áæ°S á∏«W ¬©e Éæ∏ªY …òdG
Oƒ©fh ÆGôa IôàØH Égó©H ôªæd ,ø«©ÑààªdG πc IOÉ¡°ûH
¿’BG √ó©Hh ,»ØjÉ°U ÜQóªdG ™e äQÉ°üàf’G áµ°S ≈dGE
∂d â∏b ¿’BG ,ô¡°T øe πbGC òæe ójóL ÜQóe ™e πª©f
É¡«a ™≤f Éæc »àdG AÉ£N’CG íëq°üf ¿GC Éæ«∏Y π«∏b òæe
»˘a ,äGQÉ˘°üà˘f’G AGƒ˘LGC ≈˘dGE Oƒ˘ ©˘ fh »˘ °VÉ˘ ª˘ dG »˘ a
GPGE Ée ádÉM »a ¬fÉCH ±ô©j ™«ªédG á«æWƒdG ádƒ£ÑdG
âfGC íÑ°üJ á«dÉààe äÉjQÉÑe çÓãH RƒØdG øe âæµªJ
á∏Mô˘e »˘a Iƒ˘≤˘H Oƒ˘©˘f »˘c ô˘«˘Ñ˘c π˘eGC É˘æ˘jó˘d ,ó˘FGô˘dG
iƒà°ùe ≈dGE IOƒ©dG º¡æµªj ø«ÑY’ ∂∏ªf Éæf’C ,IOƒ©dG
OGó©àdG ¢ùØæH Ö©∏f ÉÑjô≤J Éæf’C ,»°VÉªdG º°SƒªdG
πª©dÉH ,¬«∏Y Éæc Ée ≈dGE Oƒ©æd á≤ãdG ¢†©H Éæ°ü≤æJh
.Iƒ≤H Oƒ©f ¬∏dG AÉ°T ¿GE QÉ°üf’CG ºYOh äÉÑjQóàdG »a

ريال مدريد

كارفاخال يدافع
عن زميله إايسسكو
أأكد دأ Êكارفاخال ،ظه Òريال مدريد ،أأن زميله ‘
ألفريق إأيسسكو يعد لعًبا ُمهًما ‘ صسفوف أÒŸنغي،
مشسًÒأ إأ ¤أأن قرأر مشساركته بيد أŸدرب فقط..
قال كارفاخال ،خÓل تصسريحات نقلتها صسحيفة
«موندوديبورتيفو» أإلسسبانية« :إأيسسكو لعب ناضسج،
ولعب ‘ ريال مدريد لسسنوأت عديدة ،وبالتأاكيد حÚ
سسيمنحه أŸدرب ألفرصسة سسيسستغلها» .وأأضساف:
«إأيسسكو لعب مهم بالنسسبة لنا ،وÁنحنا ألكث ،Òوقرأر
وجوده أأوأسستبعاده بيد أŸدرب فقط ،لكنني أأرأه لعبا
جيًدأ ،ويعمل ومتأاكد أأنه سسيكون مهما لنا ‘ ألنهاية».
ُيذكر أأن أŸدرب أألرجنتيني سسانتياجو سسولري  ⁄يعتمد على إأيسسكو ‘ أأي مبارأة
أأسساسسًيا منذ توليه ألقيادة ألفنية ،وأسستبعده من قائمة ألفريق ألتي خاضست موأجهة روما
بدوري أأبطال أأوروبا.

«الكاف» تسسحب تنظيم
«كان »2019من الكامÒون

’فريقية لكرة
قّررت الكونفيدرالية ا إ
ال -ق -دم سس -حب ت -ن -ظ -ي -م ك -أاسس إاف -ري -ق-ي-ا
 2019 ·Óم- -ن ال -ك -امÒون ،خ Ó-ل
ل --أ
اجتماع ÷نتها التنفيذية الذي انعقد،
أامسس ،ب -ال -ع -اصس -م -ة ال-غ-ان-ي-ة أاك-را ح-يث
’خرى
سسيتم فتح اÛال أامام البلدان ا أ
لتقد Ëملفات ترشسيحها.
عمار حميسسي
سسمحت ألزيارة أألخÒة ألتي قامت بها ÷نة
ألتفتيشش ألتابعة «للكاف» للكامÒون من أخذ
نظرة وأضسحة عن جاهزية ألهياكل وأÓŸعب
ألتي سستحتضسن أك Èحدث كروي ‘ ألقارة
ألسسمرأء  .وبحكم بطء تقدم ألشسغال ألذي ⁄
يتجاوز ألـ  60باŸائة قررت ÷نة ألتفتيشش
رف -ع ت -ق -ري -ر م-فصس-ل أ ¤أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
«ل -ل -ك -اف» ت -ؤوك -د ف -ي -ه -ا أسس -ت -ح -ال-ة ج-اه-زي-ة
ألكامÒون لحتضسان «ألكان» ‘ ظل بقاء سستة
أشسهر فقط عن بدأية أ◊دث .
حاولت ألكامÒون ألتأاكيد على أسستطاعتها
‘ تنظيم هذأ أ◊دث أŸهم إأل أن تقرير
÷نة ألتفتيشش ألذي كان سسلبيا أأعاد أألمور
أ ¤ن -ق -ط -ة ألصس-ف-ر ح-يث سس-ي-ت-م أخ-ت-ي-ار ب-ل-د

ج- -دي- -د لح- -تضس- -ان ه- -ذأ أ◊دث أل- -ك -روي .
سستقوم «ألكاف» بفتح باب ألÎشسيحات خÓل
أل -فÎة أŸق-ب-ل-ة م-ن أج-ل أخ-ت-ي-ار ب-ل-د ج-دي-د
يسستضسيف هذأ أ◊دث ألكروي أŸهم بالنظر
أ ¤ضسيق ألوقت وهوألعامل ألذي سسÒكز عليه
مسس -ؤوول -و «أل -ك -اف» م -ن أج -ل أخ -ت -ي -ار أل-ب-ل-د
أŸناسسب .
سستكون ألبلدأن أ÷اهزة وألتي “تلك مرأفق
وهياكل كروية أمام فرصسة ذهبية لقتناصش
 ·Óح-يث
ف-رصس-ة أح-تضس-ان ك-أاسش إأف-ري-ق-ي-ا ل -أ
أأبدى أأك Ìمن بلد رغبته ‘ أحتضسان هذأ
أ◊دث ألكروي ألكب. Ò
زأدت ألقرأرأت أألخÒة «للكاف» من صسعوبة
ألخ- -ت- -ي- -ار خ- -اصس- -ة ب- -ع- -د أأن ” زي -ادة ع -دد
أŸنتخبات أŸشساركة من  16أ 24 ¤وهوما
ي-ت-ط-لب ت-وف 6 ÒمÓ-عب ع-ل-ى أألق-ل ل-ت-كون
جاهزة ‘ أŸوعد .كما أن توأجد  24منتخبا
ي- -ق -تضس -ي ت -وف 6 Òم -دن ت -ت -وف -ر ع -ل -ى ك -ل
أŸتطلبات ألتي يقتضسيها أحتضسان حدث مهم
ك -ك -أاسش أف -ري-ق-ي-ا خ-اصس-ة شس-ب-ك-ة أŸوأصسÓ-ت
وألتصسالت وهوما يصسعب من مهمة ألعديد
من ألبلدأن من أجل أحتضسان حدث كروي
كب Òككأاسش أفريقيا ألذي يسستقطب أهتمام
ألعديد من ﬁبي ألكرة ‘ أفريقيا وألعا. ⁄

اختيار أاحسسن ’عب إافريقي لعام 2018

ﬁرز ،براهيمي ،بÓيلي وجابو ضسمن القائمة
أأعلن أل–اد أألفريقي لكرة ألقدم «كاف»
أأسسماء ألÓعب ÚأŸرشسح Úللفوز بجوأئز عام
 ،2018أل -ت -ي سس -ي -ت -م تسس -ل-ي-م-ه-ا ‘ أح-ت-ف-ال-ي-ة
ضس-خ-م-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ألسس-ن-غ-ال-ي-ة دأك-ار ،يوم 8
جانفي  . 2019فاز بجائزة أأفضسل لعب ‘
ألعام أŸاضسي ألنجم أŸصسري ﬁمد صسÓح
هدأف ليفربول أإل‚ليزي ،بعد منافسسة مع
زم-ي-ل-ه ألسس-ن-غ-ا‹ سس-ادي-وم-ا ،Êمهاجم ألريدز
وأل -غ -اب -و Êب -ي ÒإأÁريك أأوب-ام-ي-ان-غ ،م-ه-اج-م
آأرسسنال أإل‚ليزي..
” –ديد  34لعًبا ضسمن قائمة أŸرشسحÚ
ل -ل -قب أأفضس -ل لعب إأف -ري -ق -ي م-ا ب Úلع-بÚ
دأخل ألقارة ألسسمرأء وخارجها ،كما شسهدت
حا ‘ ألقائمة
توأجد ألثÓثي ألذي كان مرشس ً
أل- - - - -ن- - - - -ه- - - - -ائ- - - - -ي - - - -ة أل - - - -ع - - - -ام أŸاضس - - - -ي.
ضسمت ألقائمة ألÓعب ÚأÎÙف Úخارج
إأف-ري-ق-ي-ا وه-م أŸغ-رب-ي أأي-وب أل-ك-ع-بي (هيبي
ف-ورتشس-ن ألصس-ي-ن-ي) وأل-ن-ي-جÒي أأحمد موسسى
(ألنصسر ألسسعودي) وألنيجÒي إأليكسش إأيوبي
وألغابو Êبي Òأأوباميانغ (آأرسسنال أإل‚ليزي)
وألسسنغا‹ إأدريسسا جايا (إأيفرتون أإل‚ليزي)
وأŸصسري ﬁمد صسÓح وألغيني نابي كيتا
وألسسنغا‹ سساديوما( Êليفربول أإل‚ليزي).
ب- - -اإلضس- - -اف- - -ة إأ ¤أ÷زأئ- - -ري ري - -اضش ﬁرز
(م -انشسسس Îسس -ي -ت -ي أإل‚ل -ي -زي) وأإلي -ف-وأري
ويلفريد زأها (كريسستال بالسش أإل‚ليزي)
وأل- -غ -ا Êت -وم -اسش ب -ارت -ي (أأت -ل -ت -ي -ك -وم -دري -د
أإلسس-ب-ا )Êوألسس-ن-غ-ا‹ ك-اليدوكوليبا‹ (نابو‹
أإلي -ط -ا‹) وم -ه -دي ب -ن -ع -ط -ي -ة (ج -وف-ن-ت-وسش
أإليطا‹) وأŸغربي حكيم زياشش وألكامÒوÊ
أأن -دري أأون -ان -ا (أأج -اكسش أل -ه -ول-ن-دي) وأŸا‹
موسسى ماريجا وأ÷زأئري ياسس Úبرأهيمي
(ب-ورت-و ألÈت-غ-ا‹) وأ÷ن-وب إأف-ري-ق-ي بÒسس-ي
تاو (يونيون سسان جالوسش ألفرنسسي) وألتونسسي
وه -ب -ي أÿزري (سس -انت إأي -ت -ي -ان أل -ف-رنسس-ي).
على صسعيد ألÓعب Úدأخل ألقارة ألسسمرأء
ت -وأج -د ول -ي -د سس -ل -ي -م -ان (أأله -ل-ي أŸصس-ري)
وأأح -م -د ج -م -ع -ة (أŸصس -ري) وط -ه أÿن -يسس-ي
ويوسسف ألبÓيلي وأأنيسش ألبدري وألكامÒوÊ
فرأنك كوم (ألÎجي ألتونسسي) وعبد أŸؤومن
جابو (وفاق سسطيف) وبن مال‚و (مازÁبي
ألكونغو‹) .إأ ¤ج -انب أألوغ-ن-دي دي-ن-يسش
أأون- -ي- -اج- -و (صس- -ن دأون- -ز أ÷ن- -وب أأف -ري -ق -ي)
وأŸل -غ -اشس-ي ف-رأ Êأأن-دري-ت-يسس-م-ا (ك-لÒم-ونت
ف- -وت) وج -ي -لسس -ون (أأول أأغسس -طسش أأل‚و‹)
وإأسسماعيل أ◊دأد (ألودأد أŸغربي) وجيان
م -اك -وسس -و (ف-ي-ت-ا ك-ل-وب أل-ك-ون-غ-و‹) وﬁم-ود

بنحليب (ألرجاء أŸغربي) وألنيجÒي أأودلون
إأيجالو( تشسا‚وم ألنيجÒي).

ماتويدي

رونالدو يسستحق
الفوز بالكرة
الذهبية
شسدد بليز ماتويدي‚ ،م جوفنتوسش
أإليطا‹ ،على أأحقية زميله ألÈتغا‹
كريسستيانو رونالدو ‘ ،حصسد جائزة ألكرة
ألذهبية ،أŸقدمة من ›لة فرأنسش
فوتبول .قال ماتويدي ‘ ،تصسريحات
نشسرتها صسحيفة «توتوسسبورت» ،إأنه أأفضسل
موسسم بالنسسبة ‹ ،لقد فزت بالبطولت
مع جوفنتوسش ومنتخب فرنسسا» .أأضساف
ماتويدي «‘ تورينوتطورت بشسكل أأك،È
ومنذ أأن وصسلت إأ ¤هنا ،أأدركت أأنني
أسستطيع فعل أŸزيد ووأصسل «بالتأاكيد
سستكون ألصسعوبات أأقل أآلن بعد وصسول
رونالدو ،إأنه يسستحق ألفوز بجائزة ألكرة
ألذهبية ،رونالدو ل يشسبع من –قيق
ألنتصسارأت ،وهذأ يصسنع ألفارق».
أأردف ماتويدي «أآلن علينا أأن ننهي
مرحلة أÛموعات بدوري أأبطال أأوروبا
‘ أŸركز أألول ،أأمامنا مباريات معقدة
خÓل ألشسهر أŸقبل».

السصبت  01ديسصمبر  2018م
الموافق لـ  23ربيع اأ’ول  1440هـ
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رحلــــــــة عـــــــذاب
ومعانــاة ‘ صصمـــت

مeصüص°اÉبHوƒن¿ –ت âرQحMمªة áاGلqّ dدóاGءA
خNوƒفaـ` ـ` ـ` ـ`ا Éمeـ` ـ` ـ` ـ`øن fن¶ظ`ـ `ـ `ـ `ـôرIة GاàÛتªم`ـ `ـ `ـ `ـ™ع
يدق اÈÿاء واıتصصون ‘ كل مناسصبة ناقوسض اÿطر للتحسصيسض باıاطر التي –دق با÷زائري Úبسصبب ا’نتشصار اŸتزايد من سصنة
’خرى لداء ا’يدز ’ ،سصيما وسصط فئة الشصباب بسصبب غياب التوعية وا◊مÓت التحسصيسصية ،لتعريف اŸواطن Úبخطر هذا اŸرضض وسصبل
أ
الوقاية منه من خÓل الكشصف اŸبكر ،والذي قد يحد من انتشصار هذا الداء الذي يفتك باÓŸي Úسصنويا ع Èالعا.⁄

عنابة :هدى بوعطيح
يعيشص أاغلب حاملي فÒوسص نقصص اŸناعة اŸكتسصبة آا’مهم ‘
صصمت ،بسصبب نظرة اÛتمع لهذا اŸصصاب ،على اعتبار أانه ‘
نظرهم انتقل إاليه بسصبب عÓقاته خارج إاطار الزواج÷ ،هلهم
باأ’سصباب اŸتعددة ’نتقال هذا اŸرضص ،والتي Áكن أ’ي كان ‘
هذا اÛتمع أان يكون حام Óله حتى وإان كان طف ÓصصغÒا،
وذلك بسص -بب ن -قصص ال-ت-وع-ي-ة وا◊مÓ-ت ال-ت-حسص-يسص-ي-ة ،ل-تسص-ل-ي-ط
الضصوء على طرق انتقاله وعلى رأاسصها التÈع بدم شصخصص مصصاب
لشص - -خصص سص- -ل- -ي- -م ،أاو ع- -ن ط- -ري- -ق ط- -ب- -يب اأ’سص- -ن- -ان أاو ح- -ق- -ن
اıدرات..وغÒها من اأ’سصباب التي جعلت هذا الداء الفتاك
ينخر ›تمعنا ،على غرار و’ية عنابة التي تسصجل ‘ كل سصنة
إاصصابات جديدة.

جمعيات تتجنّد Ÿكافحة الداء القاتل
ت-ت-جّ-ن-د ب-ون-ة م-ن خÓ-ل ج-م-ع-ي-ات ،و›ت-م-ع م-د Êوم-ؤوسصسص-ات
اسصتشصفائية للتقليصص من هذا الداء ،وإاعÓن حالة طوارئ Ãجرد

’يدز»
التكفل ا’جتماعي Ãريضض «ا إ

تغي Òالّذهنيات أاكx– Èد
‘ واقعه اŸعيشش
«ا’يدز» عنوان كتاب حياة ،لّون اÛتمع صصفحاته بالسصواد
عنوة ،وسصرق دون سصابق إانذار حق الشصخصص اŸصصاب بهذا
اŸرضص ‘ العضصوية ا’جتماعية مطلقا عليه وسصم العار الذي
أاثبتت الدراسصات واأ’بحاث الصصحية كذبها ،وب ÚأاشصÓء إانسصان وبقاء
روح داخل جسصد يعيشص مريضص نقصصان اŸناعة يعد أايامه الباقية ،وإان
كانت سصنوات يغلفه صصمت مرعب خوفا معرفة مرضصه.
حتى نتعّرف أاك Ìعلى واقع مريضص ا’يدز ،سصأالت «الشصعب»
عثمان بوروبة ،رئيسص جمعية «ايدز ا÷زائر» ،الذي قال ‘
تصصريح لـ «الشصعب» ،أان التكفل الصصحي باأ’شصخاصص اŸتعايشصÚ
مع مرضص ا’يدز ‘ ا÷زائر تطّور بشصكل ملحوظ ،خاصصة فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-وف Òال-دواء واŸراق-ب-ة الصص-ح-ي-ة ،ول-ك-ن م-ن ال-ناحية
ا’ج -ت -م -اع -ي-ة م-ا زال اأ’م-ر ي-ح-ت-اج إا ¤ك-ث Òم-ن ال-ع-م-ل رغ-م
التحسصن الذي عرفته نظرة اÛتمع إا ¤مريضص «ا’يدز»،
ويحتاج إا ¤تكفل اجتماعي أاحسصن من خÓل تضصافر ا÷هود
سصواء ›تمع مد ،Êوكل اŸعنيÃ Úعادلة إابعاد التهميشص عن
مريضص «ا’يدز».
وأاّكد أان أاك Èمشصكل يعانيه مريضص «ا’يدز» ليسص صصحيا بل هو
نفسصي بسصبب تهميشص اÛتمع له ،ابتداءً من العائلة ووصصو’
إا ¤اÙيط لذلك يف ّضصل مريضص «ا’يدز» أاو حامل فÒوسص
البقاء ‘ الظل ،يعيشص ‘ صصمت مطّبق خوفا من أان يعرف
أاحدهم ما يحمله جسصده من مرضص ،وغالبا ما تكون هذه
اŸعاملة ا’جتماعية اŒاهه سصببا ‘ تدهور صصحته خاصصة إاذا
دخل ‘ دوامة رفضص تقبل مرضصه.
‘ –ليلها Ÿا يعانيه مريضص «ا’يدز» ،أاّكدت النفسصانية صصونيا
أان حالة اŸريضص اŸصصاب با’يدز “ر عادة Ãراحل عديدة
ي-خ-ت-ل-ف ف-ي-ه-ا ن-وع الشص-ع-ور ب-اخ-تÓ-ف ك-ل واح-دة م-ن-ه-ا ،ت-ب-دأا
باإ’نكار ثم الغضصب ليليها ا◊زن والتشصاؤوم ،بعد كل هذا يأاتي
‡ا يدفع الشصخصص إا¤
تقبل الوضصع وتأامل اسصتقرار ا◊الة ّ
البدء ‘ مشصوار العÓج والتكفل باŸرضص صصحيا.
انطÓقا من هنا يدخل الشصخصص ‘ ‰ط معيشصي وروتÚ
يختلف كثÒا عن ‰طه ا’عتيادي قبل اŸرضص ،أاول تغ Òفيه
ه-و ن-ظ-رة الشص-خصص ل-ذات-ه ح-يث ت-ت-ده-ور بشص-ك-ل ف-ظ-ي-ع ث-ق-ت-ه
بنفسصه ،ويتكون داخله إاحسصاسص مؤو ⁄بالدونية وا’ختÓف عن
باقي الناسص ما يجعله يجد صصعوبة ‘ التعامل مع اŸواقف
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة سص -ي -دف -ع -ه ه -ذا ا◊رج ب -ال -ط -ب-ع إا ¤ا◊د م-ن
ا’ح- -ت- -ك- -اك- -ات م- -ع اآ’خ -ري -ن .ك -م -ا ت -ل -عب ح -ال -ة اŸرضص
والتصصورات اŸسصتقبلية الكارثية لتطوره دورا مهما ‘
توليد حالة من القلق والتوتر اŸسصتمر...هذا اŸزاج
لن يسصهل عليه التعاطي بأاريحية مع ﬂتلف عÓقاته
ا’جتماعية ،وقد يصصل كل هذا اإ’جهاد واإ’عياء
النفسصي الذي يسصببه اŸرضص إا ¤الدخول ‘ حالة من
ا’ك- -ت- -ئ- -اب م- -ا ي -دف -ع -ه إا ¤ا’ن -ط -واء وا’نسص -ح -اب
ا’جتماعي.

فتيحة كلواز

اكتشصاف مصصاب به ،وهو ما حدث منذ ما يقارب السصنت ،Úح” Ú
ت -ول -ي -د سص -ي -دة Ãسص-تشص-ف-ى «اب-ن رشص-د» ح-ام-ل-ة ل-ل-فÒوسص أاي-ن ”
إاخضصاعها هي ومولودها لفحوصصات مكثّفة ،والتأاكد من عدم
انتشصار اŸرضص.
وك -انت ج -م-ع-ي-ة «أان-يسص Ÿك-اف-ح-ة اأ’م-راضص اŸع-دي-ة» وه-ي م-ن
ا÷معيات الناشصطة بو’ية عنابة قد دقت ناقوسص اÿطر خوفا
من انتشصاره مسصتقب Óلدى اŸولودين حديثا بسصبب انتقاله من اأ’م
ا◊ام -ل إا ¤ج -ن-ي-ن-ه-ا ،وب-ال-ت-ا‹ اتسص-اع رق-ع-ة اإ’صص-اب-ة ب-ه ،وع-دم
التمكن من ا◊د منه.
العديد من الدراسصات تكشصف بأان عنابة –تل اŸراتب اأ’و ¤من
ب Úالو’يات التي ينتشصر بها داء ا’يدز ،كما أاّنها احتلّت اŸراتب
اأ’و ‘ ¤انتشصار السصيدا عن طريق اıدرات ،على اعتبار أان
اŸدمن Úعليها يتبادلون ا◊قن فيما بينهم ،دون أان يكونوا على
دراية بأان هذا اŸرضص Áكنه أان ينتشصر ع Èاıدرات.
وبالرغم من ذلك تعد عنابة من ب Úأاك Ìالو’يات ع Èالوطن التي
تسصعى Ÿكافحة هذا الداء ’ ،سصيما من قبل ا÷معيات الناشصطة
‘ اŸيدان ،على غرار ما قامت به «جمعية «أانيسص» معتمدة على
 ·ÓاŸتحدة اŸتعلق Ãتابعة تنفيذ “ويل
الÈنامج اإ’‰ائي ل أ
مصص -اب -ات ب -ا’ي -دز Ãب -ال -غ م -ال-ي-ة ÿل-ق م-ؤوسصسص-ات خ-اصص-ة ب-ه-ن
ود›ه -م ‘ ›ت -م -ع -ه -م ،وه -و اŸشص-روع ال-ذي ضص-م ا÷م-ع-ي-ات،
مديرية التضصامن والنشصاط ا’جتماعي ،إا ¤جانب جمعية حماية
حقوق الطفل والهÓل اأ’حمر ا÷زائري.

فرحة تتحّول إا ¤نقمة

أان «ﬁمد أام »Úوهو اسصم مسصتعار كما ف ّضصل أان
نطلق عليه– ،دث لنا عن معاناته التي بدأات يقول
م -ن -ذ م -ا ي -ق-ارب  3سص-ن-وات ت-اري-خ اك-تشص-اف-ه ل-ه-ذا
اŸرضص ،ح Úكان يح ّضصر ملفا طبيا للزواج ،غ Òأان
فرحته انقلبت إا ¤حزن وحسصرة لديه ولدى عائلته
التي  ⁄يخفي عنها مرضصه و’ عن زوجته التي فضصلت
مواصصلة اŸشصوار معه إا’ انه رفضص ذلك ،كونه على علم
أانه مرضص معد قد ينتقل لها و’بنه مسصتقب.Ó
ويضصيف ﬁدثنا «ﬁمد أام »Úأان ما حز ‘ نفسصيته
كثÒا أانه  ⁄تكن تربطه عÓقات غ Òشصرعية ،وهو متأاكد
“ام التأاكيد بأانه انتقل له عن طريق اŸسصتشصفى أاو طبيب
اأ’سص -ن -ان ،وه -و م -ا أادخ -ل -ه ‘ دوام -ة ن-فسص-ي-ة ك-ادت ت-ودي
بحياته ،لو’ عائلته التي وقفت إا ¤جانبه ،وشصجّعته على
ﬁارب -ة ال -داء ،وه -و م-ا ج-ع-ل-ه ي-ت-ق-دم Ÿصص-ل-ح-ة اأ’م-راضص
اŸعدية ،حيث يعالج إا ¤يومنا هذا على أامل الشصفاء أاو
اك -تشص -اف دواء ل -ه -ذا اŸرضص ال-ف-ت-اك ،وإان-ق-اذ ح-ي-اة مÓ-يÚ
البشصر ضصحية أاخطاء طبية كما حدث له.

عمر غشصام رئيسض جمعية
صصداقة»بباتنة:
«ال ّ

«ﬁاربة السصيدا هاجسش مشصÎك
نتقاسصمه جميعا»

تعت Èعملية مكافحة داء السصيدا
ب -ا÷زائ -ر م-ن ب Úأاول-وي-ات وزارة
الصص - - -ح- - -ة والسص- - -ك- - -ان وإاصصÓ- - -ح
اŸسص -تشص-ف-ي-ات ،وذلك ب-ال-ت-نسص-ي-ق
والتعاون مع عدد من القطاعات
الوزارية وكذا فعاليات اÛتمع
اŸد Êال -ت -ي أاصص -ب-ح ل-ه-ا حضص-ور
ق - -وي ‘ ﬁارب - -ة م - -ث - -ل ه - -ذه
’م -راضض ال-ف-ت-اك-ة م-ن خÓ-ل
ا أ
عمليات التحسصيسض بخطورتها
خ- -اصص- -ة ‘ أاوسص- -اط الشص- -ب -اب،
’كÌ
على اعتبار أانها الفئة ا أ
وقال «عمي السصعيد» والد «ﬁمد أام ،»Úإاّنه لن يّدخر جهدا
Óصصابة بالسصيدا.
عرضصة ل إ

الّدعم النّفسصي بداية العÓج»

للوقوف إا ¤جانب ابنه ،حتى وإان كان ﬂطئا ،على اعتبار أانه
داء قّدره الله له ،مشصÒا إا ¤أان الدعم النفسصي لهؤو’ء اŸرضصى
جه ‘ سصياق حديثه لنا برسصالة إا¤
هو بداية العÓج ،حيث تو ّ
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى اŸن -ظ -وم -ة الصص-ح-ي-ة ،ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-ع-ان-اة
اŸصص -اب ،Úم -ؤوك -دا ب-أان-ه-م ب-ح-اج-ة إا ¤رع-اي-ة واه-ت-م-ام خ-اصص
ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن م-ك-اف-ح-ة ه-ذا ال-داء ،ب-ع-ي-دا ع-ن البÒوقراطية
والÓمبا’ة ومراعاة ا◊الة النفسصية للمريضص بالدرجة اأ’و،¤
ليبقى هذا الشصاب البالغ من العمر  33سصنة عيّنة فقط من بÚ
آا’ف العيّنات التي تعا ‘ Êصصمت.

باتنةŸ :وششي حمزة

اع-ت-م-دت اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-لصص-ح-ة ه-ذه السصنة شصعار»صصّحتي
إان كان الكث Òمن حاملي الفÒوسص يف ّضصلون العيشص –ت رحمة
ح ّ-ق -ي» ،إ’ح -ي -اء ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لسص-ي-دا ،ح-يث رك-زت
هذا الداء ،خوفا من نظرة اÛتمع لهم ،فإان آاخرون ’ هم لهم
ا÷معيات النشصطة ‘ ميدان مكافحة السصيدا با÷زائر على
سصوى إانقاذ حياتهم قبل فوات اآ’وان غ ÒمبالÃ Úا يقال عنهم،
التكثيف من حمÓت التوعية والتحسصيسص لتجنب اإ’صصابة بالسصيدا
’ سصيما وإان وجدوا الدعم الكا‘ Ÿكافحة هذا اŸرضص اÿبيث،
على غرار ما تقوم به ا÷معية الو’ية «الصصداقة»
فلم يكن بالسصهل العثور على مصصاب Úبه أاو فتح نقاشص معهم ،غÒ
Ÿكافحة اıدرات بو’ية باتنة ،التي تأاسصسصت
‘  ،2018حسصبما اأفاد به رئيسصها عمر غشصام
‘ تصصريح ÷ريدة «الشصعب».
وأاشصار غشصام إا ¤أان الوقاية من الداء تبدأا
ب -ت -غ -ي Òال -ذه-ن-ي-ات السص-ائ-دة ح-ول ه-ذا
السصيدا خاصصة ‘ أاوسصاط الشصباب ،وهو
” تسصجيل  58حالة جديدة على هذا الوباء ،مشصÒة إا ¤أانه ” خÓل سصنة
ّ
ما تسصعى ا÷معية لتحقيقه عن طريق
Óصصابة بداء السصيدا با÷زائر  201٧تسص-ج-ي-ل  206ح -ال -ة ج -دي -دة لـ «السص-ي-دا»
ل إ
ا’تصص- -ال اŸب- -اشص- -ر م -ع -ه -م ‘ اÓŸعب
’ول من سصنة  2018من ﬂتلف بالعاصصمة.وذكرت أان اليوم العاŸي Ÿكافحة داء
العاصصمة خÓل السصداسصي ا أ
واŸرك -ب -ات ال -ري -اضص -ي -ة ا÷واري -ة وب -اق -ي
الفئات العمرية ،حسصبما أافادت به رئيسصة مصصلحة التأاث Òالسص -ي -دا (اأ’ي -دز) ال -ذي ي-ح-ت-ف-ي ب-ه ال-ع-ا ⁄ك-ل ف-ا—
ال-فضص-اءات ال-ع-م-وم-ي-ة ،إاضص-اف-ة إا ¤إاطÓ-ق-ه-م
الصصحي واŸواد الصصيد’نية بذات اŸديرية الدكتورة ديسصم Èفرصصة ÷ميع اأ’شصخاصص من ﬂتلف اآ’فاق
ل-ق-اف-ل-ة ت-رب-وي-ة تضص-م ﬂتصص Úوأاسص-ات-ذة ي-قومون
بوركيشض زكاغ نادية ،حيث ” تسصجيل  58حالة جديدة حيث يجعلهم يعملون جميعا من أاجل هدف واحد وهو بلوغ
بزيارة ثانويات الو’ية باتنة لشصرح ﬂاطر الداء للتÓميذ ،ونفسص
Óصصابة بهذا الداء (حامل الفÒوسض) من ﬂتلف الفئات عا ⁄خال من «اإ’يدز» .كما يسصمح هذا اليوم بالتعريف
ل إ
Óحياء ا÷امعية التي تشصهد تفشصيا للداء بسصبب قلة
الشصيء بالنسصبة ل أ
العمرية من بينها 14حالة من جنسصيات أاجنبية مقابل أاك Ìبهذا اŸرضص ،وخطورته على اŸسصتوي Úالفردي
الوازع الديني وجهل اŸعطيات ا◊قيقية للداء.
تسصجيل  82حالة خÓل نفسض الفÎة من السصنة اŸنصصرمة .وا÷ماعي على حد سصواء.
لتحقيق هذا الهدف تقوم جمعية «الصصداقة» بتوزيع اŸطويات ونشصر
وحسصب اŸت -ح -دث -ة ف -إان غ -ال -ب-ي-ة اŸصص-اب Úي-ت-اب-ع-ون عÓ-ج-ه-م و‘ ذات اإ’طار ،أاكدت إالتزام ا÷زائر ‘ مكافحة
اŸعلومات ،وتصصحح اŸفاهيم اÿاطئة واأ’حكام اŸسصبقة عن انتقال
Óمراضص اŸعدية ،مع العلم أانه ” تزويد هذه ال -داء ،وك -ذا ت -ع -زي -ز ا◊ف -اظ ع -ل -ى اأ’ول-وي-ات ال-ت-ي
باŸصصالح اŸرجعية ل أ
اŸرضص ،وإاشص- -راك شص- -ري- -ح- -ة الشص- -ب- -اب ‘ ال- -ت- -حسص -يسص ب -ذلك ك -ون أاغ -لب
اŸصص -ال -ح اŸرك -زي -ة Ãخ-ت-ل-ف اŸواد الصص-ي-د’ن-ي-ة ،وب-إاشص-راف م-ن سص -ط -ره -ا الÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة ه-ذا ال-وب-اء
اإ’صصابات ا÷ديدة للفÒوسص تنتشصر لدى شصريحة الشصباب بنسصبة  40باŸائة،
واıطط الوطني ا’سصÎاتيجي.
طواقم طبية وشصبه طبية متخصصصصة.
أ’ن اŸعلومات الصصحيحة هي أافضصل طريقة للوقاية من اإ’يدز ،حسصب غشصام.
وأافادت الدكتورة زكاغ نادية أان أازيد من  5000شصخصص توجهوا بشصكل من جهة أاخرى ،سصتشصارك ،غدا ،مديرية الصصحة
وأاوضصح رئيسص ا÷معية أانهم باشصروا من مدة حملة و’ئية ببعضص دوائر الو’ية
طوعي نحو اŸراكز اŸرجعية الثÓثة اŸتواجدة على مسصتوى و’ية لو’ية ا÷زائر ‘ إاطار اليوم الدراسصي الذي
وبلدياتها الكÈى –ت شصعار»معا من أاجل مكافحة اıدرات» ،تتضصمن ﬁورا
ا÷زائر للتكفل بإاصصابات فÒوسص فقدان اŸناعة اŸكتسصبة وإاجراء ت -ن ّ-ظ -م -ه مصص -ال -ح وزارة والسص -ك -ان وإاصص Ó-ح
هاما Ùاربة السصيدا والعديد من اآ’فات ا’جتماعية التي تنخر اÛتمع ا÷زائري
اŸسص-تشص-ف-ي-ات ب-ال-ت-ع-اون م-ع ‡ثل برنامج
التحاليل الÓزمة للكشصف عن الداء.
وتهدده ،والتي تنتشصر عن طريق اıدرات على غرار العنف وا÷رÁة والسصيدا
و‘ ذات الشصأان ،أافادت اŸتحدثة أان ﬂتلف اŸصصالح واıابر اأ’· اŸت - -ح - -دة اŸشصÎك Ÿك- -اف- -ح- -ة
لتحسصيسصهم بخطورة الداء والطرق الكفيلة بالوقاية منه.
ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ؤوسصسص-ات ا’سص-تشص-ف-ائية العمومية بالو’ية تقوم السص-ي-دا (اون-وسص-ي-دا) ب-ا÷زائ-ر ،وذلك
و‘ السصياق ذاتهو وحسصب رئيسص ا÷معية عمر غشصام فاسصتغÓل اŸسصاجد للتحسصيسص
بالتحاليل للكشصف عن هذا الداء ،وكذا مراقبة تÈعات الدم للتأاكد بفندق «سصوفيتال» –ت شصعار «أانا
بخطورة إاقامة عÓقات خارج الزواج الشصرعي من ب Úأاك Èأاسصباب اإ’صصابة بالسصيدا قبل
م -ن سص Ó-م -ت -ه -ا م -ن أاي م -رضص .و‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،أاب -رزت أان ع -دم قمت بالفحصص وأانت؟» ‘ ،إاطار
تعاطي اıدرات وا◊قن بها باعتبار أان لهم تأاثÒا مباشصرا خاصصة ‘ اŸسصاجد وحلقات الذكر
التصصريح باإ’صصابة بداء فقدان اŸناعة لدى بعضص الفئات التي قد سص-لسص-ل-ة ال-ورشص-ات وال-لقاءات
ودروسص التوعية ،كما أان نشصر قيم الدين اإ’سصÓمي ا◊نيف من شصأانها كبح جماح اŸنحرف Úنحو
تكون ناقلة للفÒوسص كالشصواذ جنسصيا ومدمني اıدرات يبقى من التحسصيسصية Ãخاطر هذا
ارتكاب اŸعاصصي.
العوائق التي تطرح لدى اأ’طباء للتكفل ا÷يد باŸرضصى ،وكذا عدم ال- - - - -وب- - - - -اء ،تÈز ذات
ونّ- -وه غشص- -ام ب- -ال -دع -م ال -ك -ب Òال -ذي ت -ت -ل ّ-ق -اه
اإ’قبال على الكشصف اŸبكر بسصبب اعتباره الداء طابوها داخل اŸصصدر.
جمعيتهم من طرف مسصؤوو‹ قطاعات اأ’من
اÛتمع ،وذكرت أان النسصبة اŸسصجلة ’ تعكسص الوضصعية الوبائية
وال-درك وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،وك-ذا ال-ت-ك-وين
ا◊قيقية.كما أاّكدت من جهة أاخرى أاّن اÿدمات الصصحية Ãا ‘
والÎبية ومديرية الشصؤوون الدينية لتسصهيل
ذلك اأ’دوي -ة اŸضص -ادة ل -فÒوسص ،وال -ع Ó-ج مضص -م -ون -ا ل -ك-ل ح-ام-ل-ي
ح-مÓ-ت-ه-م ال-ت-وع-وي-ة ونشص-اطاتهم التحسصيسصية
فÒوسص و›ان- -ا دون “ي- -ي- -ز ب ÚاŸواط- -ن Úواأ’ج -انب،
لفائدة الشصباب دائما.
وذلك ‘ إاط- -ار ب- -رن- -ام- -ج اıط- -ط ال -وط -ن -ي
وك -انت م -ن -ظ -م -ة الصص -ح -ة ال -ع-اŸي-ة ق-د أاشص-ادت ‘
اإ’سصÎات- -ي- -ج- -ي Ÿك- -اف -ح -ة السص -ي -دا
ت -ق -ري -ره -ا ب-خصص-وصص دور ا÷زائ-ر ال-رائ-د ‘ م-ك-اف-ح-ة
( ،)2020-2016وكذا تعزيز
السصيدا عن طريق اعتمادها ’ختبار فÒوسص نقصص اŸناعة
ا÷ه -ود م -ن أاج -ل
البشصرية ‘ جميع مرافق الرعاية الصصحية ،ما مّكنها حسصب التقرير
القضصاء
من إاحراز تقّدم هام ‘ اÛال.
إاضصافة إا ¤اıطط ا’سصÎاتيجي للجزائر  ،2020- 2016الذي يهدف إا ¤تسصجيل
اأقل من  500إاصصابة جديدة بحلول  ،2030من خÓل الوصصول إا ¤كل حاملي الفÒوسص ومنحهم
العÓج الÓزم بالتعاون مع ﬂتلف الفاعل ‘ ÚاÛتمع.
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ثقافة

العدد
1٧٨0٨

لثار
‘ عملية بالتنسشيق مع خÈاء ‘ ا آ

مديرية الّثقافة باŸدية تنقب ‘ الّتراث الغابر بالعمارية
عاينت مصشلحة الÎاث الثقا‘ Ãديرية
الثقافة لولية اŸدية ،مؤوخراÃ ،عية فرقة
م -ن ال -ب-اح-ث ‘ Úم-ي-دان الÎاث ال-ث-ق-ا‘ م-ن
داخل وخارج الولية ما تزخر به بلدية
ال -ع -م -اري -ة م -ن ت -راث ث-ق-ا‘ ب-ن-وع-ي-ة اŸادي
وغ ÒاŸادي ،ب -دع -وة م -ن مصش -ال -ح ال -ب-ل-دي-ة
وع -ل -ى رأاسش-ه-م اŸه-ت-م رضش-ا ب-ن غ-وال-ة ،ن-ائب
رئيسس اÛلسس الششعبي البلدي.

اŸدية :علي ملياÊ

يعتبر المؤورخون بأان هذه المنطقة كانت ول
تزال إاحدى قÓع التضشحية منذ قرون خلت،
بدليل ما قدمه أاهلها حتى ننعم اليوم بالحرية
والسش -ت -قÓ-ل ف-ي ه-ذا ال-وط-ن ال-ع-زي-ز (3200
شش-ه-ي-د) ،عÓ-وة ع-ل-ى أان ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ج-م-ي-ل-ة
سشاحرة بطبيعتها وبرحابة صشدر سشكانها.
وتزخر منطقة العمارية بموقع أاثري يعود
إالى ما قبل التاريخ «الغاسشول وواد الثÓثاء»،
ك -م -ا اك -تشش -فت ب -ه -ا إاح -دى أاق -دم ال-ج-م-اج-م

دعا إا ¤تكثيف ا÷هود لÓسشتثمار ‘ الّتراث اŸعماري اŸتوسّشطي

 Èﬂالتّراث الثّقا‘ بجامعة غرداية
يششارك ‘ مؤو“ر دو‹ بتونسس

Óنسش -ان ال -ب -دائ -ي ب -م -ن-ط-ق-ة سش-ي-دي شش-اك-ر
ل -إ
ب -ال -ق-رب م-ن واد ال-بسش-ب-اسض ،فضش Ó-ع-ل-ى أان-ه
اك-تشش-ف ب-ه-ا م-ؤوخ-را ح-م-ام روم-ان-ي ب-منطقة
مدالة الششهيرة ،ناهيك عن وجود إاحدى أاقدم
ال-زواي-ا وال-مسش-اج-د ال-ت-ي ت-خ-رج م-ن-ه-ا ع-لماء
وح-ف-ظ-ة ال-ق-رآان ،وم-ن ب-ي-ن ت-لك ال-م-ؤوسشسشات
ال- -روح- -ي- -ة ن- -ج -د مسش -ج -د وزاوي -ة الشش -ارف.
ت -حصش -ي ه -ذه ال-م-ن-ط-ق-ة أايضش-ا آاث-ارا أاخ-رى
اكتششفت بمنطقة المرابطين غير البعيدة عن
م-دال-ة ،وزاوي-ة أاخ-رى شش-ه-ي-رة ب-أاولد ال-ت-رك-ي
والتي يحاول أاهلها ويعملون جاهدين إلعادة
ترميمها وتأاهيلها ،من بين أاهم الششخصشيات
ال-ت-ي درسشت ب-ه-ا الشش-ه-ي-د ال-ط-يب ال-ج-غÓ-ل-ي
ق -ائ -د ال -ولي -ة السش -ادسش-ة ،عÓ-وة ع-ل-ى وج-ود
مباني ومسشاكن قديمة مبنية بطراز محلي
وبطرق تقليدية رائعة ،كما أان تراثها غير
ال -م -ادي غ-ن-ي وي-م-ت-د إال-ى آالف السش-ن-ي-ن وت-م
مÓمسشته عند أاهلها.

ورقلة :إاÁان كا‘

و ت ح ّد د ت ا أ ب ر ز ت و ص ش ي ا ت ه ذ ا ا ل م و ؤ ت م ر ا ل ذ ي
ش ش -ا ر ك ف -ي ف -ع -ا ل -ي -ا ت -ه م -ت -د ّخ -ل -و ن م -ن ا أ ك -ث ر م ن
خمسض عششرة دولة من مختلف اأنحاء العالم
في اأهمية اإعادة العتبار للتراث المعماري
و ا ل -ع -م -ر ا ن -ي ا ل -م -ت -و س ش -ط -ي  ،ض ش -ر و ر ة ا ل -ت -ح س ش -ي س ض
بهذا التراث من خÓل عقد ندوات ولقاءات
اإعÓمية وزيارات ميدانية ،كما اأوصشى اأيضشا
ب ض ش -ر و ر ة ط -ب -ع ا أ ش ش -غ -ا ل ا ل -م -ل -ت -ق -ى  ،و ك -ذ ا ع -ق -د
الطبعة الثانية السشنة المقبلة مع الحفاظ على
نفسض الششركاء وتوسشيع المجال لمن يرغب في
المسشاهمة.
وقد اأوضشح البروفيسشور عاششور سشرقمة مدير
م -خ -ب -ر ا ل -ت -ر ا ث ا ل -ث -ق -ا ف -ي ب -ج -ا م -ع -ة غ ر د ا ي ة ف ي
ح -د ي ث ل ـ » ا ل ش ش -ع ب »  ،ا أ ن ه -ذ ا ا ل -م -و ؤ ت -م -ر ي -ع -ت -ب -ر
ن م و ذ ج اً ح ق ي ق ي ا ل ل ش ش ر ا ك ة ا ل ع ل م ي ة ب ي ن ت و ن س ض
والجزائر ،وهو ما يتوضشح من خÓل الششركاء
ا ل -م س ش -ا ه -م -ي -ن ف -ي ه -ذ ا ا ل -م -ل -ت -ق -ى  ،م -و ؤ ك -د ا ً ع ل ى
ض ش -ر و ر ة ت -ط -و ي -ر ه -ذ ه ا ل ش ش -ر ا ك -ة ف -ي ا ل -ط -ب -ع -ة
ا ل -ث -ا ن -ي -ة م -ن ا ل -م -و ؤ ت -م -ر و ت -ع -ز ي -ز ه -ا ف ي م ج ا ل ت
ا ل -ن ش ش -ر ا ل -ع -ل -م -ي و ا ل إ ش ش -ر ا ف و م -ن -ا ق ش ش -ة ا ل ب ح و ث
العلمية.
في نفسض السشياق ،اأششار المتحدث اإلى اأن هذا
ا ل -م -ل -ت -ق -ى ا ل -ذ ي ش ش -ه -د ح ض ش -و ر ا ك -ب -ي ر ا و م ت ن و ع ا

–ت ششعار« :اŸوروث الّثقا‘ مرآاة الشّشعوب »

اŸهرجان الطÓبي العربي -اإلفريقي  4بالوادي
م -ن اŸن -ت -ظ -ر أان –تضش -ن ولي -ة ال -وادي اŸه -رج -ان ال -ط Ó-ب -ي ل -ل -م-وروث ال-ث-ق-ا‘ ال-ع-رب-ي
لقامة ا÷امعية اÛاهد موسشاوي مÈوك
لفريقي ‘ طبعته الرابعة ،وهو من تنظيم ا إ
وا إ
لقامة ا÷امعية عبد القادر بلهادي– ،ت إاششراف مديرية اÿدمات ا÷امعية بالوادي.
وا إ

تشش-ارك ف-ي ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة
وفود طÓبية عربية واإفريقية من اليمن،
ف -لسش -ط -ي -ن ،الصش -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة ،تشش-اد،
م-ال-ي ،م-وري-ت-ان-ي-ا ب-الإضش-اف-ة اإل-ى الدولة
المضشيفة وتركيا وماليزيا ضشيفتا ششرف
هذا المهرجان ،والمزمع تنظيمه خÓل
الفترة الممتدة من  09الى  13ديسشمبر
الجاري.
وسش -ي -تضش ّ-م -ن ب -رن -ام -ج ه -ذه ال -ف-ع-ال-ي-ات
ال -ث-ق-اف-ي-ة ال-طÓ-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ح-م-ل شش-ع-ار
«ال- -م- -وروث ال -ث -ق -اف -ي م -راآة الشش -ع -وب»،
تنظيم معارضض على مدار اأسشبوع تبرز
خصش -وصش-ي-ات وت-م-ي-ز ال-م-وروث ال-ث-ق-اف-ي
ال-ت-ي ي-ت-رج-م ال-ب-ع-د الإنسش-اني المششترك
ال - -ذي ي - -ج - -م - -ع ه - -ذه الشش - -ع - -وب حسشب
المنظمين.
ك -م -ا ت -ت -خ ّ-ل -ل ف -ق -رات ه -ذا ال -م-ه-رج-ان
الطÓبي تنششيط محاضشرات يلقيها عدد
من المختصشين في المجال تتطرق في
م -ج -م -ل -ه -ا اإل -ى اأه -م -ي -ة ال -ح -ف -اظ ع-ل-ى
ال -م -وروث ال -ث -ق -اف-ي ل-لشش-ع-وب ب-اع-ت-ب-اره
«مرجع تاريخي» يوؤرخ لتاريخ الششعوب.
وبرمجت اأيضشا ورششات مفتوحة تتمثل

ف -ي ج -م -ل -ة م -ن اأشش -غ -ال ت -ل-وي-ن وت-زي-ي-ن
واج -ه -ات ال -م -راف -ق ال -ج -ام -ع -ي -ة ب -رسش-م
ج-داري-ات مشش-ت-رك-ة ب-ي-ن ف-ن-ان-ي ال-ب-لدان
المششاركة.
ويهدف هذا المهرجان حسشب المنظمين
اإلى التاأسشيسض والتاأصشيل لمبداأ التسشامح
والسش Ó-م وال -ت -ع -اون ب -ي -ن الشش-ع-وب ال-ت-ي
يربطها تاريخ اإنسشاني مششترك ،حيث تم
التركيز على الوسشط الطÓبي بالجامعة
الجزائرية نظرا لأهمية هذه المبادرات
الثقافية في ترسشيخ هذه المبادئ النبيلة
ل -دى ال-ج-ي-ل الصش-اع-د م-ن ف-ئ-ة الشش-ب-اب،
اإضش-اف-ة ال-ى ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-ت-راث الشش-ع-بي
وال -ع -م -ل ع -ل-ى ت-ط-وي-ره وت-رسش-ي-خ-ه ل-دى
الأج- -ي- -ال الصش- -اع- -دة وال -مسش -اه -م -ة ف -ي
ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ت-راث وم-ا ي-خ-ت-زل-ه م-ن
تجارب ومقومات الهوية ،التاأكيد على
القيم الجتماعية التي تمتد جذورها في
اأع- -م- -اق ال -ت -اري -خ لسش -ت -رج -اع ال -ع -ادات
والتقاليد الحميدة.

الوادي :قديري مصصباح

مراجعات..

لبد لقطار ا◊ياة من
التوقف قلي..Óللمراجعة..
يكتبه :أا  -د  -حبيب مونسصي

سشف Òاليابان با÷زائر ،كازويا أاوقاوا:

لّيام الثّقافية اليابانية توطيد
«ا أ
للعÓقات الثّنائية ب Úالبلدين»

لبيضس اŸتوسشط»،
خلصشت فعاليات اŸؤو“ر الدو‹ حول «الّتراث اŸعماري والعمراŸ Êنطقة البحر ا أ
وذلك من أاجل إاحياء وتثم ÚالÎاث اŸتوسشطي الذي ن ّ
ظم بالشّشراكة ب Èﬂ Úالفنون والدراسشات
لدبي با÷نوب ا÷زائري التابع
الثقافية التابع ÷امعة تلمسشان و ÈﬂالÎاث الثقا‘ واللغوي وا أ
÷امعة غرداية ،وبإاششراف من وزارة الششؤوون الثقافية التونسشية واŸعهد الوطني للÎاث –ت ششعار
«عندما تكششف الذاكرة عن الّتراث و–اكيه» واختتمت أاششغاله مؤوخرا بتونسس إا ¤عدد من التوصشيات
اŸهمة ،حيث دعا إا ¤ضشرورة تكاتف جهود الباحث ÚواŸهتم Úمن أاجل التعريف به وصشيانته وإاحيائه
والسشتثمار فيه.

للمششاركين الذين تجاوز عددهم  200متدخل
وعضشو اللجنة العلمية ،يهدف بالأسشاسض اإلى
دراسشة التراث العمراني والمعماري الواقعة
في منطقة حوضض البحر الأبيضض المتوسشط
م -ن خ  Ó-ل خ ص ش -ا ئ ص ش -ه ا ل أ ث -ر ي -ة و ا ل -ه -ن -د س ش -ي -ة
و ا ل -ت -ق -ن -ي -ة و ا ل -ع -ل -م -ي -ة د و ن ا إ غ -ف -ا ل د و ر ا ل -ع -م -ا ر ة
والعمران من النواحي الجتماعية والثقافية
ا ل -م -خ -ت -ل -ف -ة م -ن ز ا و ي -ة ت -ر ا ث -ي -ة و ع ل م ي ة و ث ق ا ف ي ة
واأنثروبولوجية ،انطÓقا من مبداأ اأن التراث
المعماري والعمراني في نفسض الوقت يعتبر
مجال تراثيا يوؤلف ويوؤسشسض لمواضشيع دراسشة
مهمة جدا في مجال العلوم الإنسشانية التي
تبحث جاهدة عن رموز الأششياء وظواهرها،
حيث ل يعني المجال بالنسشبة اإليها الفضشاء
و ل ا ل -ف -ر ا غ  ،ب -ل ي -ق -ت -ر ب م -ن ا ل -م -ك -ا ن و ا ل -ح -ي -ز
المنظم والموجه والحامل للمعنى الأصشلي.
و ع ا ل ج ا ل م ت د ّخ ل و ن ا إ ش ش ك ا ل ي ة ا ل م ل ت ق ى م ن خ  Óل
م -ح -ا و ر ا ل -م -و ؤ ت -م -ر ا ل -خ -م س ش -ة ا ل -ت -ي ر ّك -ز ت ع -ل -ى
اأهمية التراث العمراني والمعماري وتحديد
ه -و ي -ت -ه  ،ا س ش -ت -خ -د ا م ا ل -ت -ق -ن -ي -ا ت و ا ل -ت -ك ن و ل و ج ي ا ت
ا ل -ح -د ي -ث -ة ف -ي ا ل -ت -ر ا ث ا ل -م -ع -م -ا ر ي و ا ل -ع -م -ر ا ن ي ،
ا إ د ا ر ة و ت س ش -ي -ي -ر ا ل -ت -ر ا ث ا ل -م -ع -م -ا ر ي و ا ل ع م ر ا ن ي ،
اإعداد قاعدة بيانات وجرد للتراث المعماري
والعمراني ،تجارب الدول في اإعادة اإحيائه
وتثمينه.
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كان ّﬁبو الششريط اŸرسشوم وأالعاب اŸانغا والفنون القتالية وأاكÓت السشوششي الششهÒة
للعاب واللكÎونية والتكنولوجيات ا◊ديثة اŸتطورة ،على موعد Ÿدة  3أايام بداية
وا أ
ليام الثقافية اليابانية التي نظمتها سشفارة اليابان
من أاول أامسس اÿميسس ،بفعاليات ا أ
با÷زائر بقصشر الثقافة مفدي زكريا بالعاصشمة.

قصصر الثقافة :حبيبة غريب

ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي اف-ت-ت-ح ف-ع-ال-ياتها سشفير
اليابان بالجزائر ،كازويا أاوقاوا ،ششهدت
ب -رن -ام -ج-ا ث-ري-ا ج-م-ع ب-ي-ن أاوج-ه ال-ث-ق-اف-ة
اليابانية التقليدية والمعاصشرة ،حسشب ما
صشّرح به السشفير ،الذي أاششار في كلمة له
ب -ال -م -ن -اسش -ب-ة أان لسش-ف-ارة
ال -ي -اب-ان ب-ال-ج-زائ-ر ع-ل-ى
مدار السشنة العديد من
األنشش- -ط- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
وال -ف -ن -ي -ة ال -رام -ي -ة إال -ى
ال- -ت -ع -ري -ف ب -ال -حضش -ارة
اليابانية بششتى جوانبها
وك- - -ذا إال- - -ى ت- - -وط - -ي - -د
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائية بين
البلدين والنفتاح أاكثر
ع - - - - - -ل- - - - - -ى الشش- - - - - -عب
الجزائري.
وأاضش - - -اف السش- - -ف- - -ي- - -ر
الياباني قائ Óؤون هذه
ال - -ت - -ظ - -اه - -رة ال - -ت - -ي
ي - -ح - -تضش - -ن- -ه- -ا قصش- -ر
ال-ث-ق-اف-ة م-فدي زكريا
ل -م-دة  3أاي-ام ،ت-ق-دم
لعديد من الصشور عن
ث-ق-اف-ات-ن-ا ال-تقليدية،
من خÓل التعريف بطبق السشوششي
وارت-داء ال-ك-ي-م-ون-و وال-خ-ط وال-كاليغرافيا،
Óوان-ي ال-ف-خ-اري-ة
وال -م -ع -رضض ال -مصش -غ-ر ل -أ
ال-مسش-ت-ع-م-ل-ة ف-ي ت-ق-ل-ي-د ت-ق-دي-م الشش-اي أاو
األك - -ل ،وأادوات م - -وسش - -ي - -ق- -ي- -ة م- -ث- -ل آال- -ة
«شش- -ام -ي -زان» و»ب -اشش -ي» و»ت -ايشش -و غ -وت -و»
وم -ن -م -ن -م-ات ع-ن ف-ن «السش-ام-وراي» ،وف-ي
شش -ق -ه-ا ال-م-ع-اصش-ر ال-م-ت-م-ث-ل ف-ي الشش-ري-ط
المرسشوم والمانغا واللعاب اللكترونية.
وفي سشياق حديثه ،أاششار كازويا أاوقاوا إالى

النجاح الكبير الذي تÓقيه دورات تعلم
اللغة اليابانية في الجزائر ،والتي تدرسض
حاليا في  3مؤوسشسشات جامعية جزائرية،
ك -م -ا أان شش -ه -ر ديسش -م-ب-ر سش-يشش-ه-د ت-ن-ظ-ي-م
الخ-ت-ب-ار ال-ت-ق-ي-ي-م-ي ل-لطلبة الدارسشين في
هذا المجال .وأاضشاف في ذات السشياق أان
ع-روضض ال-مسش-رح ال-ف-ك-اه-ي ال-ي-اب-اني التي
ق- - -دمت م- - -ؤوخ - -را ل - -ق - -يت ه - -ي األخ - -رى
اسشتحسشان
الجمهور
الجزائري
الذواق.
وقد تضشمن هذا
ال -ب-رن-ام-ج ع-رضش-ا
شش - - -ي - - -ق - - -ا ح- - -ول
ت -حضش -ي -رات ط-ب-ق
الشش-وسش-ي ال-ي-اباني
العريق و الذي نال
ششهرة عالمية ن من
ق- - - -ب- - - -ل «شش - - -اف»
اإلق -ام -ة ال -ي-اب-ان-ي-ة
ب-ال-ج-زائ-ر « كانجي
شش - -ي- -م- -ورا» و ك- -ذا
ت -ق-دي-م ال-ب-عضض م-ن
الشش- -اي ال -ي -اب -ان -ي .
ك- - -م- - -ا ق - -دمت م - -ن
ج- -ه- -ت- -ه- -ا ال- -ف -ن -ان -ة
«ي-وشش-ي-م-ي ك-ت-اهيرا»
محاضشرة حول فن
ال -م -ان -غ -ا وورشش -ة ت -ك -وي -ن -ي -ة ح-ول ال-خ-ط
ال- -ي- -اب -ان -ي ،ف -ي -م -ا شش -ه -د ع -رضض ارت -داء
ال-ك-ي-م-ون-وا ال-ي-اب-ان-ي الشش-ه-ير الذي قدمته
ريوكو هياششي اهتمام الجمهور».
هذا وقد عرفت مسشابقات الخطاب باللغة
ال -ي-اب-ان-ي-ة ومسش-اب-ق-ات ال-م-ان-غ-ا وال-ك-روسض
بÓي إاقبال كبيرا من قبل الطلبة والششباب
ال- -ه -اوي ل -ل -غ -ة ،واألل -ع -اب الل -ك -ت -رون -ي -ة
والششريط المرسشوم.

ل بد لكل قطار من محطة يتوقف فيها
ق-ل-ي ،Ó-ح-ت-ى ي-ت-ي-ح ل-ب-عضس المسشافرين
م -ن م -غ -ادرت -ه وال -ن -زول ع -ل-ى رصش-ي-ف
لخ-ري-ن ب-ال-رك-وب
م -ح -ط -ت -ه ،ويسش-م-ح آ
ليواصشل رحلته .هذه من سشنن ما صشنعه
لنسشان لنفسشه في الحياة حتى يطوي
ا إ
المسشافات ،ويختصشر الوقفات ،ويسشمح
ل -ن -فسش -ه ب -ال-ح-رك-ة ف-ي مضش-م-ار ال-ح-ي-اة
بسشهوله ويسشر .كذلك هو قطار الحياة
ي -ح -ت -اج إال -ى وق -ف -ات ل -ل -ت-زود ،وأاخ-رى
ل-ي-ن-زل م-ن ان-ت-هت رح-ل-ت-ه ،وي-ركب من
تبدأا رحلته في كبد المسشتقبل الممتد
بين يديه .وفي هذه الوقفات سشر قد ل
ُي -فصش -ح ب -ه ل -ن -فسش -ه ،ول-ك-ن-ه ضش-رب م-ن
إاي -ق-اف ال-زم-ن ول-و ت-وه-م-ا ،ل-يصش-ل-ح م-ن
ششأانه ،ويهذب من ششعت أامره ،ويخفف
لمره
من وعثاء سشفر ،فإاذا هو أاطمأان أ
واسش -ت -ق -ر ع -ل -ى حسش -ن سش -م -ت -ه ،ان -ط-ل-ق
خ -ف -ي -ف -ا ي -ج -وب آاف -اق -ا أاخ -رى ت -ت -ج-دد
أام-ام-ه .إان-ه-ا وق-ف-ات ال-م-راج-عات..التي
ُي- -ع -ي -د ف -ي -ه -ا ع -ل -ى ن -فسش -ه ك -ث -ي -را م -ن
قناعاته..يتفحصشها..يناقششها..يرى
أاث -ره -ا ف -ي ح -ي -ات -ه ال -ت -ي ب -ي -ن ي-دي-ه.
ف-ك-ث-ي-ر م-ا ك-انت ال-ق-ن-اع-ات بما فيها من
قصش - -ر ن - -ظ - -ر ،وخ - -ط- -أا ف- -ي ال- -ت- -رك- -يب
والعرضس ،عائقا يقف حجر عثرة في
ط -ري -ق -ه وه -و ل ي -دري أان -ه ُي -ؤوت -ى ف-ي
فششله من هذا الباب ،فإان اسشتطاع سشsده
أاو التقليل من تأاثيره عليه ،اسشتطاع أان
يبدأا سشيرا جديدا..
ال-م-راج-ع-ات ..ل-يسس سش-ب-ي Óللششك ،ول
لضش -اع -ة
درب- -ا ل- -ل- -ح- -ي- -رة ،ول غ- -ف -ل -ة إ
الوقت ،كما يمكن أان نتوهم .إانما هي
ل -ل -ن -ظ -ر ف -ي ال -م -ك -تسشب ن-ظ-رة أاخ-رى،
نظرة الناقد الذي يريد أان يتأاكد من
لشش-ي-اء وح-ق-يقتها ،وأان يعيد
ط-ب-ي-ع-ة ا أ
ع-ل-ي-ه-ا م-ن صش-م-ي-م ال-ت-ج-ربة المتجددة
أاسشئلة أاجد ،وطرحا أاششّد صشلة بالواقع
لن - -ن - -ا ل نسش - -ت- -ط- -ي- -ع أان
لح - -داث ..أ
وا أ
نسشتمر بما سشمعناه وحفظناه من أازمنة
م-ت-ب-اع-دة ،دون أان ن-ج-دد ف-ي-ه ال-ن-ظ-ر.
لن -ن -ا ل ن -ؤوم -ن أان -ن -ا ق -د وع -ي-ن-اه وع-ي-ا
أ
سش- - - -ل - - -ي - - -م - - -ا ،وف - - -ه - - -م - - -ن - - -اه ف - - -ه - - -م - - -ا
مسشتقيما..والخطر كل الخطر ،في أان
يتسشsمم التفكير بأافكار اعتراها الفسشاد
من نواحيها ،ونحن نجهل ذلك .فغدت
لرق،
ف -ي ع -ق -ول -ن -ا سش -ب -ب -ا ل-ل-م-رضس ،وا أ
وال -ق -ل -ق ،وال -ح -ي -رة ،ون -ح -ن ل ن -ل-ت-فت
لن -ن -ا ق -د أاغ -ل -ق -ن -ا دون -ه -ا ب -اب
إال- -ي -ه -ا .أ
ال- -م -راج -ع -ة وحسش -ب -ن -اه -ا أان -ه -ا ث -اب -ت -ة
مسش -ت-ق-رة ل ي-ع-ت-ري-ه-ا شش-يء م-ن أاح-وال
ال -زم-ان وال-م-ك-ان ،ول ي-ط-رأا ع-ل-ي-ه-ا م-ن
لول
ال -ت-ب-دل م-ا ُي-خ-رج-ه-ا ع-ن ف-ه-م-ن-ا ا أ
لها..
ال- - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - -راج- - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - -ات أاول
وأاخ- -ي -را..ت -ذك -ي -ر..وال -ذك -رى ت -ن -ف -ع
ال -م -ؤوم -ن -ي -ن..وسش -ي-ك-ون ح-دي-ث-ن-ا ف-ي-ه-ا
ح-ديث ال-دي-ن ،وال-ث-ق-اف-ة ،والسش-ي-اسشة،
وع - -ل - -م ال- -ن- -فسس ،وع- -ل- -م الج- -ت- -م- -اع،
لدب ،وال-ف-ن..سش-ي-ك-ون
وال -ف -لسش -ف-ة ،وا أ
ح -دي -ث -ا ُي -ط u-وح ب-ن-ا ي-م-ي-ن-ا وشش-م-ال ب-م-ا
ُي -ؤوثث واق -ع -ن -ا ال -م -ع -رف -ي ،وال-ث-ق-اف-ي،
والحضشاري..ل نترك ششاردة ول واردة
إال أاخ- -ذن- -ا ب- -ه -ا ،م -ع -اودة ،وم -راج -ع -ة،
وتحلي ،Óوتمحيصشا...فبسشم الله نبدأا،
وبه نسشتعين.

ثقافة

ألسصبت  01ديسصمبر  201٨م
ألموأفق لـ  23ربيع أأ’ول  1٤٤0هـ

لدبية والّلسضانية»
‘ يوم تناول دراسضي «إاشضكالية اŸنهج ‘ الّدراسضات ا أ

أإكادÁيّــــون يسصتذكـــرون فقيـــدة إلّنقـــد
’دبـــي سصليمـــة عـــذإوري
إ أ
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17٨0٨
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اكتششاف ثا Êأاقدم تواجد
بششري ‘ العا ⁄بششرق ا÷زائر

لدبية واللسضانية» ،ن ّ
ظم قسضم اللغة العربية وآادابها بكلية ا◊قوق ببودواو ،التابعة ÷امعة
–ت عنوان «إاشضكالية اŸنهج ‘ الدراسضات ا أ
لسضبوع اŸاضضي ،بهدف مقاربة اŸنهج لدوره اÙوري ‘ البحث العلمي ،و–ديد الختÓفات بÚ
اﬁمد بوقرة ببومرداسس ،يوما دراسضيا ا أ
لسضتاذة سضليمة عذاوري ،التي وافتها اŸنية شضهر
وجهات النظر ‘ الدراسضات الÎاثية والغربية .كما شضهدت هذه السضانحة تكرÁا لروح ا أ
جويلية اŸاضضي ،وكان هذا اليوم الدراسضي من اقÎاحها وتصضميمها.

أاسسامة  -إا

ت -م ّ-ث -ل أل -ه-دف م-ن ه-ذأ أل-ي-وم أل-درأسص-ي ف-ي
مقاربة ألمنهج باعتباره حلقة مهمة في مسصار
ألبحث ألعلمي وألجامعي ،من خÓل بسصط
إأشصكالياته وتحديد أ’ختÓفات بين وجهات
أل -ن -ظ -ر ف -ي أل -درأسص -ات أل-ت-رأث-ي-ة وأل-غ-رب-ي-ة،
وألجمع بين ألدرأسصات أأ’دبية وأللسصانية من
خ Ó-ل أ’شص -ت -غ-ال ع-ل-ى أل-م-وضص-وع ذأت-ه أل-ذي
ي -مسس ط -ري -ق أل -ب -حث ع-ل-ى ح-د سص-وأء .وك-ذأ
م -ح -اول -ة إأي -ج -اد ح -ل -ول مشص -ت -رك-ة م-ن ح-يث
ألتعامل مع ألمنهج تجاه ما يقدم من درسس
علمي وبحث أكاديمي .وتركزت محاوره في
«ألمنهج في ألدرأسصات أللسصانية»« ،ألمنهج في
ألدرأسصات ألنقدية وأأ’دبية»« ،إأشصكالية ألمنهج
وأل-ت-رأث» ،و»إأشص-ك-ال-ي-ات أل-م-ن-ه-ج ف-ي أل-ب-حث
ألجامعي».
وع-ن ه-ذأ أل-ح-دث أل-ع-ل-م-ي أل-ت-ك-ري-مي ،تقول
أأ’سص -ت -اذة ك ّ-ي -سص -ة م-يسص-اء مÓ-ح رئ-يسص-ة أل-ي-وم
ألدرأسصي ورئيسصة قسصم أللغة ألعربية وآأدأبها
إأن -ه ج -اء م -وأصص -ل-ة ل-ج-ه-ود أأ’سص-ت-اذة سص-ل-ي-م-ة
عذوأري ،فهي من أقترحت فكرته ومّهدت
ديباجته وحددت محاوره ،ولكن ألموت كان
أسصبق إأليها .وتضصيف« :أأ’سصتاذة عذأوري ألتي
كانت أسصتاذة ألمنهج بامتياز ،رسصمت معالمه
ولقنت أبجدياته لطلبتها ،وقد كانت مسصأالة
ألمنهج دأئما هاجسصها وهمها ألعميق ،كان
أشص-ت-غ-ال-ه-ا أأ’سص-اسص-ي وأه-ت-مامها ألدأئم ،وقد
جاء هذأ أليوم ألدرأسصي لبنة أولى في طريق
تأاسصيسس حقيقي أ’بجدياته في ألوسصط ألعلمي
وأأ’كاديمي».
شصهدت ألجلسصات ألعلمية مشصاركة أسصاتذة من
مختلف جامعات ألوطن عموما ومن جامعة
ب - -وم- -ردأسس خصص- -وصص- -ا ،أم- -ا ف- -ي أل- -ج- -لسص- -ة

مسصاهمة

ألتكريمية ألتي ُخصصصصت لتكريم وتخليد ذكرى
أأ’سصتاذة عذأوري فقد ُعرضصت لشصهادأت في
حق أأ’سصتاذة ألرأحلة من أسصاتذتها وزمÓئها
وأصصدقائها وطلبتها وعائلتها ،ومن أهم هذه
ألشصهادأت كلمة أأ’ديب وأسصيني أأ’عرج ،ألذي
شصاد فيها بمسصار أأ’سصتاذة ألعلمي وجهودها
أل-ن-ق-دي-ة ،ك-م-ا أح-ت-ج ع-ل-ى أل-م-ج-ت-مع ألصصغير
وألكبير ،و»ألقيود ألفظيعة» ألتي يفرضصها هذأ
ألمجتمع على ألمرأة ،خاصصة إأذأ كانت هذه
ألمرأة وأعية بظروفها ورأفضصة لها في ألوقت
ن-فسص-ه ول-ك-ن-ه-ا ’ تسص-ت-ط-ي-ع أل-م-قاومة ،وكانت
هذه حالة أأ’سصتاذة عذأوري.
كما قّدم أأ’سصتاذأن بوزيدة عبد ألقادر وعبيد
عبد ألرزأق شصهادتهما في حق أأ’سصتاذة ألتي
ك -انت ط -ال -ب -ة م-ت-مّ-ي-زة ف-ي ج-ام-ع-ة أل-ج-زأئ-ر

أل-م-رك-زي-ة .أم-ا أأ’سص-ت-اذ م-وسص-ى ط-ي-ار رئ-يسس
قسص -م أل -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي-ة ألسص-اب-ق ف-ت-ح-دث ع-ن
ألفقيدة ألتي كانت من أوأئل أأ’سصاتذة ألذين
توظفوأ بهذأ ألقسصم ببودوأو ،وأرسصوأ قوأعد
صص-ل-ب-ة ل-ل-ت-دريسس وك-انت بصص-م-ت-ه-م بارزة عند
ج-م-ي-ع أل-ط-ل-ب-ة .ه-ذأ ب-اإ’ضص-اف-ة إألى شصهادأت
أخ -رى ق -دم -ه-ا أسص-ات-ذة أل-قسص-م وأسص-ات-ذة م-ن
جامعات أخرى مثل أأ’سصتاذة لرول فضصيلة من
ج -ام -ع-ة ب-وم-ردأسس أل-ت-ي ق-رأت ب-اأ’م-ازي-غ-ي-ة
رسصالة مؤوثرة مرفوعة إألى ألفقيدة عنونتها
«إألى صصديقتي».
ف -ي أل -ن -ه -اي -ة ت -لت أأ’سص -ت -اذة ع -ائشص -ة ه-دي-م
أل -ت -وصص -ي -ات أل -ت -ي خ -لصس إأل -ي -ه-ا ه-ذأ أل-ي-وم،
وتمثلت في ضصرورة تنظيم يوم درأسصي ثان
حول إأشصكالية ألمنهج في ألدرأسصات أأ’دبية
وأللسصانية وتطويره إألى ملتقى وطني أو دولي،
وج -م -ع م -ح -اضص -رأت أأ’سص -ت -اذة ع -ذأوري ف-ي
مختلف ألمقاييسس ألتي درسصتها ووضصعها تحت
تصص-رف أل-ط-ل-ب-ة ،وت-وف-ي-ر ك-تابيها ألمطبوعين
«شص- -ع- -ري -ة أل -ت -ن -اصس ف -ي أل -روأي -ة أل -ع -رب -ي -ة»
و»ألنظريات ألنقدية ألغربية وإأشصكا’ت ألتلقي
أل-ع-رب-ي» ف-ي م-ك-ت-ب-ة أل-قسص-م ووضص-ع-هما تحت
تصصرف ألطلبة ،إألى جانب جمع ألمقا’ت ألتي
نشصرتها ألفقيدة في مختلف ألمجÓت.
وسصّميت قاعة ألندوأت باسصم أأ’سصتاذة سصليمة
ع -ذأوري ت -ك -ري -م -ا وت-خ-ل-ي-دأ ل-روح-ه-ا ،ف-ي-م-ا
سصمّيت قاعة ألتوصصيات باسصم أأ’سصتاذة سصعيدة
بلهادي ،أسصتاذة ألعلوم ألسصياسصية ببودوأو ،ألتي
وأفتها ألمنية سصنة  2017بعد صصرأع طويل مع
ألمرضس .وفي أأ’خير كّرم عميد كلية ألحقوق
أل-ب-روف-يسص-ور ب-ن صص-غ-ي-ر ع-ب-د أل-ع-ظ-ي-م ع-ائ-لة
أأ’سص -ت -اذة ع -ذأوري م -م -ث -ل -ة ف -ي شص -ق -ي -ق-ت-ه-ا
وشصقيقها بشصهادأت تكريمية وهدية رمزية.

لسضبوع
احتضضنتهما تلمسضان نهاية ا أ

إلنّ ـ ـدوة إلـ  5حـ ـول «أإعـ ـÓم ‘ خـ ـدمة إلّنضصـ ـال إلتحـ ـرري إ÷زإئـ ـري»

تلمسسان :نور الدين مبخوتي

دأرت بفضصاء ألمتحف ألعمومي
أل-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن وأل-تاريخ بتلمسصان
أول أمسس ف- -ع- -ال- -ي- -ات أل -ط -ب -ع -ة
أل -خ -امسص-ة م-ن أل-ن-دوة أل-وط-ن-ي-ة:
«أع Ó-م ج -زأئ -ري -ة وع-ال-م-ي-ة ف-ي
خ - -دم - -ة أل - -نضص - -ال أل - -ت - -ح - -رري
ألجزأئري» ،وذلك بالتنسصيق بين
أل-ج-ام-ع-ة وأل-م-ت-ح-ف .وق-د ح-دد
أل -ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة
محاور أسصاسصية أشصتغلت عليها كل
ألمدأخÓت منها أعÓم تلمسصانية
وج- - -زأئ- - -ري- - -ة ف- - -ي أل - -مسص - -ي - -رة
ألتحررية .وفي هذأ ألباب قّدمت
د  -صصبيحة بن منصصور رئيسصة
جمعية ألدأر ألكبيرة ورقة بحثية
عن ثÓثية محمد ديب ،رصصدت
من خÓلها هذه ألعÓقة ألجدلية
أل -ث -ن -ائ -ي -ة ب-ي-ن أل-خ-ط-اب أأ’دب-ي
وأل-خ-ط-اب ألسص-ي-اسص-ي خ-اصصة في
شص -ق-ه أل-نضص-ال-ي ،وت-وق-فت بشص-ك-ل
ج-ل-ي ع-ن-د مشص-اه-د م-ق-ت-بسصة من
أل-روأي-ة ل-ت-أاك-ي-د أط-روح-ت-ه-ا ألتي
تشص-ت-غ-ل ع-ل-ي-ه-ا .ف-ي م-ق-اب-ل ذلك
فقد أسصتعرضس د  -محمد مكاوي
ف- -ي م- -دأخ- -ل -ت -ه ب -ع -ن -وأن «ع -ب -د
أل- -وه- -اب ب- -ن م -نصص -ور ونشص -اط -ه
أل-وط-ن-ي ف-ي ت-ل-مسص-ان ون-وأح-يها،
محطات مضصيئة» .ومن ضصمن ما
جاء في ببليوغرأفيا ألرجل أنه
ينحدر من أصصول من منطقة عين
أل -ح -وت ب -ت-ل-مسص-ان ،وأن-ه أشص-ت-غ-ل
ب- - -ال- - -ت- - -دريسس ب - -دأر أل - -ح - -ديث
ون -دروم -ة ،وع -اشس ف -ي فضص-اءي-ن
م -وزع-ا ب-ي-ن ت-ل-مسص-ان وأل-م-غ-رب،
وق -د ك -انت ل -ل -رج -ل مسص -اه-م-ات-ه
أل-نضص-ال-ي-ة وأل-ف-ك-ري-ة خ-اصص-ة ف-ي
ألتاريخ .باإ’ضصافة إألى ذلك فقد
تناول د  -عبد ألرحمان باأ’عرج
شصخصصية جميلة بوباشصا من خÓل
أسصتدعاء سصيرة حياتها ألشصخصصية
وألنضصالية ألتي ألهمت بيكاسصو

أحد عباقرة ألفن أن يخصصصس لها
لوحة كان لها بالغ أأ’ثر في ذيوع
قضصيتها عالميا .أما ألشصق ألثاني
من ألبحوت فقد خ ّصصه ألدأرسصون
لشصخصصيات غير جزأئرية عرفت
ب-م-ن-اصص-رت-ه-ا ل-ل-قضص-ية ألجزأيرية
منها مدأخلة د  -سصعيد بلعربي
ج-ل-ول أل-م-وسص-وم-ة ب-رون-ي-ه ف-وتيه
ألسص - -ي- -ن- -اريسصت ألشص- -اه- -د ع- -ل- -ى
عصصره ،فقد آأزر ألثورة سصينمائيا
وكانت للرجل مسصاهمات في هذأ
ألباب إأيمانا منه أن ألصصورة ’
ت- -ق- -ل أه- -م- -ي- -ة ع- -ن أل -ك -ل -م -ة أو
أل-رصص-اصص-ة .وضص-م-ن ه-ذأ ألصص-دد
دأئماً دأرت أورأق كل من د -
رشصيد بن خنافو حول ماري كلير
بوييت أو مدأخلة د عبد ألمجيد
ب- -وج- -ل- -ة ع- -ن إأي -ڤ -ي -ن ’ڤ -ال -يت،
ومدأخلة د  -حليمة مو’ي من
جامعة وهرأن عن موريسس نادو،
وبيان  121ألذي وّقعه ألمثقفون
أل -يسص -اري -ون أل -ذي ك -ان ي-ت-زع-م-ه
أل - -يسص - -اري ج - -ون ب - -ول سص - -ارت- -ر
وزوجته سصيمون بوليفار.
ل- -ق- -د ت- -ع ّ-رف -ن -ا م -ن خ Ó-ل ه -ذه
أأ’ورأق على ألموأقف ألبطولية
وأل-ت-رأج-ي-دي-ة ل-هذه ألشصخصصيات،
وه -ي أل -ح -ق -ائ-ق أل-ت-ي ل-مسص-ن-اه-ا
كذلك من خÓل ألشصهادأت ألحية
لبعضس ألمجاهدين وألمجاهدأت
أل -ذي -ن ت ّ-م ت -ك -ري -م -ه-م م-ن إأدأرة
ألمتحف.

...والّندوة الوطنية
لو« :¤اŸكتبات
ا أ
العمومية و›تمع
اŸعرفة»
دأئ- -م- -ا ف- -ي أإط- -ار تشص- -ج- -ي -ع
أ’أنشص -ط -ة أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ف-ك-ري-ة،
شصهدت دأر ألثقافة عبد ألقادر

ع -ل -ول -ة ب -ت -ل-مسص-ان ي-وم أ’أرب-ع-اء
أشص -غ-ال أل-ن-دوة أل-وط-ن-ي-ة أ’أول-ى
أل-خ-اصص-ة ب-ال-م-ك-ت-ب-ات أل-ع-مومية
وم-ج-ت-م-ع أل-م-ع-رف-ة ألتي نظمت
ف- -ي أط- -ار شص -رأك -ة ب -ي -ن ق -ط -اع
ألثقافة ممث Óفي مركز ألفنون
وأل-م-ع-ارضس م-ح-م-د م-رأح وب-ي-ن
وزأرة أل -ت -ع-ل-ي-م أل-ع-ال-ي وأل-ب-حث
أل- -ع- -ل- -م -ي م -م -ث -ل -ة ف -ي م -خ -ب -ر
ألموؤسصسصات ألصصناعية وألمجمتع
ألجزأئري بجامعة تلمسصان.
وأ ّ
طرت هذه ألندوة لجنة علمية
رصص-ي-ن-ة و أخ-رى ت-ن-ظ-ي-مية ألقت
’م -ح -ال -ة ب-ظÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ن-ج-اح
أل -م -ب -ادرة وت -ح -ق -ي -ق ن-ت-ائ-ج-ه-ا
ألمتوخات .لقد أنطلق ألقائمون
م- -ن سص- -لسص- -ل- -ة م- -ن أ’إشص -ك -ا’ت
شص-دي-دة ألصص-ل-ة ب-ال-م-ك-تبات بدءأ
من أنحسصار ألمقروئية وضصرورة

تفعيل ألكتاب ،وأتخاذ ألتدأبير
أل Ó-زم -ة ل -م -وأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات
وتنشصيط ألفعل ألثقافي .وقد
ح -اول أل -ب -اح -ث -ون أل -م -خ-تصص-ون
أل - -ق- -ادم- -ون م- -ن  10جامعات
ج- - -زأئ- - -ري- - -ة م- - -ق- - -ارب- - -ة ه - -ذه
أ’إشص -ك -ا’ت م -ن زوأي -ا م -ت-ع-ددة
وبمناهج مختلفة ،فخاضصوأ في
ألحديث بشصكل مسصتفيضس عن
دور ألمكتبات نظريا ومن خÓل
عرضس نماذج وعينات حية من
خÓ- -ل تسص- -ل- -ي- -ط ألضص- -وء ع- -ل- -ى
م-ك-ت-ب-ت-ي ألشص-ل-ف وبسص-كرة .ومن
أهم ألمحاور ألتي طرحت دور
ألمكتبات في حماية ألمخطوط
وأل- -ث- -رأت أ’ل- -ي -ات أل -ق -ان -ون -ي -ة
با’إضصافة ألى موضصوع ألعصصرنة
وألرقمة.

كشضفت حفرية أاثرية لباحث Úجزائري Úوأاجانب أاعلن عن نتائجها أاول أامسس
با÷زائر العاصضمة ،خÓل ندوة نظمت بقصضر الثقافة مفدي زكريا ،أان «ثاÊ
أاقدم تواجد بشضري ‘ العا »⁄هو Ãوقع «ع Úبوشضريط» Ãنطقة ع Úا◊نشس
بولية سضطيف (شضرق ا÷زائر) ،حيث يعود تاريخه إا« ¤مليون Úوأاربعمائة
أالف عام» .وأاعلن فريق بحثي أاثري من ا÷زائر وإاسضبانيا وأاسضÎاليا وفرنسضا عن
اكتشضاف «أاقدم» أادوات حجرية وبقايا عظام حيوانات –مل آاثار جزارة Ãوقع
«ع Úبوشضريط» يعود تاريخها إا« ¤مليون Úوأاربعمائة أالف عام» تؤوكد على أان
هذا اŸوقع هو «أاقدم تواجد بشضري ‘ شضمال إافريقيا» و»ثا Êأاقدم تواجد بشضري
‘ العا »⁄وهذا بعد موقع «قونا» ‘ إاثيوبيا الذي يعود تاريخه إا« ¤مليونÚ
وسضتمائة أالف سضنة».
ألنتائج
وتم هذأ ألكشصف أأ’ثري في إأطار مشصروع
ت -ؤوك -د أيضص -ا «ف -رضص -ي -ة وج-ود أصص-ول
بحث حول «أقدم تعمير بشصري في شصمال
م-ت-ع-ددة ل-ب-دأي-ة أل-حضص-ارة أإ’نسص-ان-ية
إأف-ري-ق-ي-ا» ت-حت إأشص-رأف أل-ب-احث أل-ج-زأئري
تشصمل شصمال إأفريقيا وشصرقها معا»
م -ح -م -د سص-ح-ن-ون-ي ،أإل-ى ج-انب ب-اح-ث-ي-ن م-ن
Óثري.
وفقا ل أ
ألمركز ألوطني للبحوث في عصصور ما قبل
وأشصار سصحنوني إألى أن هذأ ألبحث
ألتاريخ وعلم أ’نسصان وألتاريخ وكذأ ألمركز
أل-ذي أن-ط-ل-ق ف-ي «أل-تسص-ع-ي-نيات» من
ألقرن ألماضصي شصارك في إأنجازه 12
ألوطني أإ’سصباني
للبحث في تطور أإ’نسصان ،وهذأ بالتنسصيق مع
باحثا جزأئريا وأجنبيا من مختلف
ب-اح-ث-ي-ن م-ن ج-ام-ع-ة «غ-ري-ف-يث» ب-أاسص-ت-رأل-ي-ا
أل- -ت- -خصصصص- -ات أل- -ع -ل -م -ي -ة م -ن آأث -ار
وم-ع-ه-د أل-ب-ال-ي-وأي-كولوجيا أ’نسصانية وألتطور
وج-ي-ول-وج-ي-ا وأنثروبولوجيا وغيرها،
أ’ج -ت -م-اع-ي أإ’سص-ب-ان-ي وأل-م-ت-ح-ف أل-وط-ن-ي
مضص -ي-ف-ا أن-ه «سص-ي-ف-ت-ح ن-وأف-ذ أخ-رى
أإ’سصباني للعلوم ألطبيعية وجامعتي سصطيف
’كتشصافات جديدة مسصتقب.»Ó
 2وأل -ج-زأئ-ر  ،2ب -اإ’ضص -اف -ة إأل -ى أل -م-ت-ح-ف
وتم من جهة أخرى أإ’عÓن عن هذأ
ألوطني ألفرنسصي للتاريخ ألطبيعي.
أل -كشص -ف أل -ع -ل -م -ي مسص -اء أول أمسس
وت -ت -م-ث-ل أأ’دوأت أل-ح-ج-ري-ة أل-م-ك-تشص-ف-ة ف-ي
ب -ال -م -ج -ل -ة أل -ع -ل -م -ي -ة أأ’م -ري -ك -ي-ة
حصص -ى م -ه -ي-أاة وك-روي-ات ون-وي-ات وم-ك-اشص-ط
أل -م -رم -وق -ة «سص -اي -نسس» م -ن ط -رف
وشص -ظ -اي -ا ذأت ح -وأف ح -ادة أسص-ت-ع-م-لت ف-ي
لجنتها ألعلمية ألدولية ألتي تنشصر
تقطيع ألكتل ألحيوأنية بغرضس أسصتهÓكها،
أسص-ب-وع-ي-ا م-ق-ا’ت ع-ل-م-ي-ة عن أهم
حيث أنها تشصبه أأ’دوأت ألحجرية ألمكتشصفة
أ’كتشصافات في ألعالم وفي جميع
بموقع «قونا» أأ’ثيوبي ،في حين أن ألبقايا
ألمجا’ت.
ألعظمية ألمسصتحاثة للحيوأنات ألتي وجدت
وعرف ختام ألندوة تكريم ألباحثين
بجانب ألمجموعة ألحجرية تعود لحيوأنات
أأ’ثريين  -ألمشصاركين في إأنجاز
م-ن-ق-رضص-ة ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ك-ال-فيلة وفرسس ألنهر
هذأ ألكشصف أأ’ثري  -من طرف
ك -ل م -ن وزي -ر أل -ث -ق -اف -ة ع-زأل-دي-ن
ووحيد ألقرن وألزرأفات.
وي -ق-ول م-ح-م-د سص-ح-ن-ون-ي أن ه-ذه أل-ح-ف-ري-ة
م -ي -ه -وب -ي ووزي -ر أل -ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ال-ي
Óنسصان في شصمال
وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي أل-ط-اه-ر ح-جار،
«تدل على أن أول توأجد ل إ
إأفريقيا أقدم بكثير مما كان معتقدأ سصابقا»،
وهذأ بحضصور محمد علي بوغازي
مؤوكدأ في هذأ ألسصياق أن ألتوأجد ألبشصري
مسص-تشص-ار رئ-يسس أل-ج-م-ه-وري-ة عبد
د
ب -ع -ي -ن ب-وشص-ري-ط «ي-ع-اصص-ر ت-ق-ري-ب-ا أل-ت-وأج-
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة وك-ذأ سص-ف-ي-ر
ي
ألبشصري في شصرق إأفريقيا» (أثيوبيا) ،ألذ
إأسصبانيا بالجزأئر.
يعتبر أأ’قدم في ألعالم مضصيفا أن هذه

إصصدإرإت
«إل ّصصحاف ـ ـ ـة إ’لكÎونيـ ـ ـة وسصيلة إعÓمية حديثـ ـ ـة»
آإخـ ـ ـر إإصصـ ـ ـدإرإت د  -عليلـ ـ ـي عبـ ـ ـد إلسصـ ـ ـÓم
أصصدر ألدكتور عليلي عبد ألسصÓم كتاب جديد حول ألصصحافة أ’لكترونية تحت عنوأن «ألصصحافة
أ’لكترونية وسصيلة إأعÓمية حديثة» عن دأر ألنشصر ألمجدد يرتكز على طبيعة ألعمل أإ’عÓمي
وصصفاته ،وطريقة بناء قاعدة جماهرية في شصبكات ألتوأصصل أ’جتماعي وتقديم دروسس وأمثلة
وتطبيقات في ألخبر ألصصحفي أ’لكتروني.
وأشصار ألدكتور عليلي عبد ألسصÓم أن ألصصحافة أ’لكترونية أصصبحت في وقت قصصير ذأت أهمية بالغة
في ألحياة ألسصياسصية وأ’جتماعية وأ’قتصصادية ،وحتى في شصتى نوأحي ألحياة وهو ما دفعه ألى
ألتفكير في أسصتصصدأر كتابه في ألصصحافة أ’لكترونية ألتي أرتبطت وأسصتفادت حسصبه مَِن ألثورة
ألهائِلة ألتي حدثت في تكنولوجيا أ’uتصصا’ت وألمعلومات ،وكانت سصببًا أسصاسصvيا في جْعل ألمشصهد
ٍ
ِ
ِ
ي أكثَر
أإ’عÓمي في متناول ألجميِع وبصصورة كبيرة ووأضصحة ألمعالم ،حيث صصار ألمحتوى أإ’عÓم t
سصرعًة في أ’نتشصار وألوصصول إألى آأفاقٍ عديدة ،وإألى أكبر عدٍد ممكن من ألقsرأء ،دأعيا جميع ألصصحف
إألى ألتحلي بالمصصدأقية وألمهنية في ظل ألفرق بين ألقارئ أ’لكتروني وألقارئ ألورقي بحكم أن
أأ’ول يتحكم في آأ’ف ألموأقع بضصغطة زر وأحدة.،
وأعتبر ألدكتور عليلي ألصصحافة أإ’لكترونية فريق قوي إأدرأيا ومهنيا’ ،عتمادها على ألمصصدأقية
فقط ’ غير أ’ن ألمسصتقبل سصيكون للصصحافة ألمهنية ألصصادقة مع قارئها وسصط تنوع وتعدد ألموأقع،
إأضصافة إألى ألتسصويق أإ’لكتروني ألجيد.

اŸسسيلة :عامر ناجح

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسص
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

á` `«eÓ`°SGE äÉ` `«eƒj
هام جدا

العّÓمة اŸسسند ﬁمد الكُنتي ا÷زائري
الششيخ ﬁمد بن حاج عابدين الكنتي بن الششيخ
ال- -ل -غ -وي اŸق -رئ ا◊اف -ظ اÙدث ال -ف -ق -ي -ه،
اÛاه -د ح -اج ع -اب -دي-ن ب-ن ال-عÓ-م-ة ا◊اف-ظ
أاحمد البكاي .ولد سشنة  1370هـ  1952 -م
بتمÔاسشت .نششأا ‘ أاسشرة علمية تتميز بالعلم
والتقوى والششهامة واŸروءة ،أاخذ الششيخ القرآان
عن خاله ا◊افظ مالك بن ﬁمد أاحمد ثم
انتقل إا ¤أاعمامه فدرسس على عمه الششيخ سشيد
األم Úبن البكاي ،فقرأا عليه األجرومية و –فة
الطÓب ألحمد بن الها Ëواأللفية والحمرار
ل Íبونا ،و‘ األصشول مراقي السشعود بششرحها نششر البنود وتفسش Òاÿازن
والبيضشاوي وا÷Óل Úو‘ الفقه الرسشالة ،وسشمع منه بعضشًا ﬂتصشر خليل
والقواعد الفقهية اŸيارة اŸسشمى بتكميل اŸنهج اŸنتخب .وروى عنه
الصشحيح ÚواŸوطأا ،وتفقه عليه ‘ جميع علوم القرآان وا◊ديث أاصشول
وفروعا ،و روى أايضشاً على عمه سشيد اعمر ،وأاجازه عمه سشيد األم Úإاجازة
كاملة وصشدره للتدريسس والفتوى ،ثم التقى بالششيخ اŸروا Êالششنقيطي
ال - - -ولت - - -ي ف - - -أاج - - -ازه ‘ صش - - -ح - - -ي - - -ح ال - - -ب- - -خ- - -اري Ãدي- - -ن- - -ة ولت- - -ة.
وأاجازه ‘ النحو أايضشاً الششيخ سشيد اıتار بن سشيد ﬁمد الرقادي الكنتي
مناولة ‘ الطرة والحمرار بسشنده عن والد الششيخ عن والده عن والده
أاحمد البكاي عن والده حيب الله والششيخ أاحمد البكاي بن الششيخ سشيدي
ﬁمد عن الششيخ سشيدنا الكب Òالششنقيطي عن حرمة بن عبد ا÷ليل عن
م- - - -ؤول- - - -ف- - - -ه اıت- - - -ار ب- - - -ن ب- - - -ون- - - -ا الشش- - - -ن- - - -ق - - -ي - - -ط - - -ي ا÷ك - - -ن - - -ي.
و‘ ا◊جاز التقى بالششيخ ﬁمد علوي اŸالك،ي وأاجازه أاثناء تدريسشه ‘
ا◊رم وا÷ام -ع-ة ب-ج-م-ي-ع م-روي-ات-ه وم-ق-روءات-ه ،وال-ت-ق-ى ب-الشش-ي-خ ع-اصش-م
القريوتي باŸدينة اŸنورة إابان تدريسشه للحديث ‘ ا÷امعة ،وأاجازه
ب -خ -ط -ه وخ -ا“ه ‘ ج -م -ي-ع م-روي-ات-ه وم-ق-روءات-ه ‘ ال-ت-فسش Òوا◊ديث.
– ّصشل على ششهادة كفاءة منصشب إامام واعظ من وزارة الششؤوون الدينية
واÛلسس اإلسشÓمي األعلى با÷زائر العاصشمة بتاريخ  1406هـ  1985 -م،
و‘ سشنة  1413هـ  1992 -م – ّصشل على رخصشة مدرسشة حرة لتعليم علوم
القرآان وا◊ديث من مديرية الششؤوون الدينية بوليته “Ôاسشت ،وششارك ‘
ملتقيات وطنية و– ّصشل على ششهادة تقدير وعرفان من وزير الششؤوون
الدينية واألوقاف ‘ ا÷زائر العاصشمة Ãلتقى األسشبوع األول للقرءان
الكر Ëسشنة  1421هـ  2000 -م تنويها بجهوده اÙمودة ‘ ›ال تعليم
القرآان الكر ،Ëوتخّرج على يديه كذلك علماء وأائّمة مسشاجد.

العدد
17808

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  23ربيع األول  1440هـ

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشضكرا

لمة
من فضضل الله على ا أ
من فضشل الله  -عز وجل  -على هذه
األّمة أان جعَلها آاخر األ· وأافضشَلها؛ كما
ج - - -اء ‘ ا◊ديث« :ن - - -ح - - -ن اآلخ- - -رون
ال ّسش-اب-ق-ون ي-وم ال-ق-ي-ام-ة» ،وج-ع-ل ن-بs-ي-ها
أافضشل الرسشل واألنبياء وخاَتَمهم ،وجعل
حبsه  -صشلى الله عليه وسشلم  -ديًنا ندين
الله  -عز وجل  -به ،ونتقsرب به إاليه.
و‘ ه -ذا اŸق -ال سش -ي-ك-ون ح-ديُ-ث-ن-ا ع-ن
كيفية تنششئةِ النفسس وتربيتِها على حبu
الرسشول  -صشلى الله عليه وسشلم  -فمن
وسشائل الÎبية على حب uالرسشول صشلى
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه صش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش-ل-م.
^ أان يعلم كل tمسشلم ٍ أانه لن يدخل ا÷نَة
إال عن طريق اتباع سشنة رسشول الله -
صشلى الله عليه وسشلم  -ول ُتقبَل منه
ت موافقًة Ÿا جاء به
عبادٌة إال إاذا كان ْ
الرسشول صشلى الله عليه وسشلم مششرًعا،
حا ،أاو مفصشًÓ؛ كما قال ربنا -
أاو ششار ً
¿
جل وعr bo{ - Ó
¿ n ƒÑtëpJo ºràoærco
r GEp π
ôrØp¨rjnhn ¬o∏sdG ºoµoÑrÑpërjo »fpƒ©oÑpJsÉan ¬n∏sdG
 }ºrµonHƒfoPo ºrµodnآال عمران ،31 :واuتباع
سشنتِه يكون بالقتداء بَهْدِيه وسَشْمتِه وما
ث- - - - - - - - - - - - - - - -بت ع- - - - - - - - - - - - - - - -ن - - - - - - - - - - - - - - -ه.
^ من وسشائل الÎبية على حب الرسشول
 صشلى الله عليه وسشلم  -معرفُة قدرِالرسشول  -صشلى الله عليه وسشلم  -عند
ربه  -عز وجل :-
إاsن ششأاَن رسشول الله  -صشلى الله عليه
وسش -ل -م  -ع -ن -د ال -ل-ه ل-ع-ظ-يٌ-م ،وإان ق-دَره
ل -ك -رٌË؛ ف -ل -ق -د اخ-ت-اره ال-ل-ه  -ت-ع-ا- ¤
واصش-ط-ف-اه ع-ل-ى ج-م-ي-ع ال-بشش-ر ،وف sضش-ل-ه
على جميع األنبياء واŸرسشل ،Úوششرح له
صشدره ،ورفع له ذكَره ،ووضشع عنه ِوْزَره،
وأاعلى له قدَره.
وزsكاه ‘ كل شضيء:
π
زsكاه ‘ عقله ،فقال سشبحانهs °n V Éen{ :
 }iƒnZn Éenhn ºrµoÑoMpÉ°nUالنجم.2 :
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األحزاب ،56 :ثم أامر أاهلَ األرضس من
اŸؤوم- -ن Úب- -الصشِÓ- -ة والسشÓ- -م ع- -ل- -ي- -ه؛
ليجتمع له الثناُء من أاهل السشماء وأاهل
األرضس ،ف- -ق- -ال سش -ب -ح -ان -هÉ¡n˘jtGCn É˘jn{ :
Gƒ˘ªo˘∏u˘°nShn ¬p˘«r˘n∏˘Yn Gƒ˘t∏˘°Un Gƒ˘æo˘enGB øn˘jòp˘sdG
 }Éªk«∏p°ùr Jnألحزاب.56 :
و‘ الصشحيح Úمن حديث أابي هريرة
 رضشي الله عنه  -أانه  -صشلى الله عليهوسشلم  -قالَ :مثَلي وَمثَل األنبياءِ قبلي
جَمله،
كَمَثل رجلٍ بََنى بنياًنا فأاحسشَنه وَأا ْ
إال م -وضش -ع لَ ِ -ب َ -ن -ة م-ن زاوي-ة م-ن زواي-اه،
فجعل الناسُس يطوفون به ،ويعجبون له،
ويقولون :هُ sÓوضِشعتْ هذه اللsبِنة! قال:
«ف- -أان- -ا ال s-ل ِ -ب -ن -ة ،وأان -ا خ -ا” ال -ن -ب ّ-ي .»Ú-
^ ومن وسشائل الÎبية على حب الرسشول
 صشلى الله عليه وسشلم  -تذtكُر رحمِتهورأافتِه على أامته؛ فالنفسس مفطورة على
ب َمن أاحبها ،وَمن أاحسشن إاليها ،فمن
ح u
ذلك ما جاء أانه  -صشلى الله عليه وسشلم
 قرأا يومًا قوَل الله ‘ إابراهيمÜuQn{ :ørªnan p¢SÉæsdG ø
n ep GÒkãpcn ø
n ˘∏r˘∏n˘°r VGCn øs˘¡o˘fsGEp
p
∂
e
h
»
æ
e
n fsÉEpan »fpÉ°ün Yn ø
r n n u ¬ofsÉEpan »æp©nÑpJn

 }ºl«MpQn QlƒØoZnابراهيم ،36 :وقراأ قولَ
¿ ºr¡ofsÉEpan ºr¡oHròu©nJo
الله ‘ عيسشىr GEp{ :
∂ ânfrGCn
n fsÉEp˘an ºr˘¡o˘dn ôr˘Øp˘¨r ˘Jn ¿rGEphn ∑n OoÉ˘Ñn˘Yp
 }ºُ «µpëndrG õojõp©ndrGاŸائدة118 :؛ فبكى
 صشلى الله عليه وسشلم  -فأانزل الله اإليهجÈيَ- -ل  -ع- -ل- -ي- -ه السش Ó-م  -وق -ال« :ي -ا
جÈيل ،سَشْل ﬁمًدا ما الذي ُيْبكيك؟» -
وه -و أاع -ل -م  -ف -ن -زل جÈي -ل ،وق-ال :م-ا
ُيْبِكيك يا رسشول الله؟ قال« :أامتي..اأمتي
ي -ا جÈي -ل» ،ف َصش ِ-ع -د جÈي -ل اإ ¤اَِŸل-ك
ا÷ل-ي-ل ،وق-ال :ي-ب-ك-ى ع-ل-ى اأمِ-ت-ه ،وال-ل-ه
أاعلم ،فقال ÷Èيل« :انزل إاﬁ ¤مدٍ،
وقل له :إانا سشنُرضِشيك ‘ اأمِتك».
^ ومن وسشائل تربية النفسس على حب
النبي  -صشلى الله عليه وسشلم  -تذtكر
ششفاعتِه ألمته يوم القيامة ،عن اأنسس بن
م -الك  -رضش -ي ال -ل -ه ع -ن -ه  -ق -ال :ق -ال
رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم -
«يجمع الله الناسسَ يوم القيامة فيهتtمون
لذلك ،فيقولون :لو اسشتششفعنا على رuبنا
ح -ت -ى ُي ِ -ري َ-ح-ن-ا م-ن م-ك-ان-ن-ا ه-ذا ،ق-ال:
فيأاتون آادم  -عليه السشÓم  -فيقولون:
ت آادُم أابو اÿلق ،خلَقك الله بيِده،
أان َ
ون -ف -خ ف -يك م-ن روح-ه ،وأام-ر اÓŸئ-ك-ة
فسشجدوا لك ،اششفْع لنا عند رuبك حتى
ت
يريحنا من مكاننا هذا ،فيقول :لسش ُ
ُهَ -ن-اك-م ،ف-ي-ذك-ر خ-ط-ي-ئ-ت-ه ال-ت-ي أاصشاب،
حِيي رsبه منها ،ولكن ائتوا نوحًا
فَي ْسشَت ْ
ٍ
ح-ا -
و
ن
ن
و
ت
أ
ا
ي
ف
،
ه
ل
ل
ا
ه
ث
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ل
و
ش
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ع -ل -ي -ه السشÓ-م  -ف-ي-ق-ول :لسشُت ُهَ -ن-اك-م،
حِيي
فيذكر خطيئته التي أاصشاب ،فيَ ْسشَت ْ
رsبه منها ،ولكن ائُتوا إابراهيم  -عليه
السشÓ- -م  -ال -ذي اsت -خ -ذه ال -ل -ه خ -ل -ي ،Óً-
ف- -ي- -أات -ون إاب -راه -ي -م  -ع -ل -ي -ه السش Ó-م -
ف-ي-ق-ول :لسشتُ ُهَ -ن-اك-م ،وي-ذك-ر خ-ط-ي-ئ-ته
حِيي رsبه منها ،ولكن
التي أاصشاب ،فَي ْسشَت ْ
ائتُوا موسشى  -عليه السشÓم  -الذي كsلمه

الله ،واأعطاه التوراة ،فيأاتون موسشى -
ع -ل -ي -ه السشÓ-م  -ف-ي-ق-ول :لسشُت ُهَ -ن-اك-م،
حِيي
ويذكر خطيئته التي أاصشاب فيَ ْسشَت ْ
رsبه منها ،ولكن ائُتوا عيسشى روَح الله
وكلمَته ،فيأاتون عيسشى روح الله وكلمته،
فيقول :لسشتُ ُهَناكم ،ولكن ائُتوا ﬁمًدا
 صشلى الله عليه وسشلم  -عبًدا قد غُِفرله ما تقsدم من ذنبه وما تأاsخر ،فيأاتو،Ê
فأاسشتأاذنُ على ربuي ،فُيؤوَذن لِي ،فإاذا أانا
ت سشاجًدا فيََدُعنِي ما ششاء
رأايُته ،وقع ُ
الله ،فيقال :يا ﬁمد ،ارفْع رأاسَشكُ ،قْل
ُت ْسشَمع ،سَشْل ُتْع َ
طه ،اششفعْ تششsفْع ،فأارفُع
رأاسشي فأاحمُد ربuي بتحميدٍ يعلُuمنيه ربي،
حtد ‹ حvدا ،فأاُخرِجهم من
ثم اأششفُع فَي ُ
ال -ن -ار ،واأدُ ِخ-ل-ه-م ا÷ن-ة ،ث-م َأاُع-ود فَ-أاَق-ع
سشاجًدا ،فيََدُعِني ما ششاء الله أان َيَدَعِني،
ث -م ي -ق -ال :ارف ْ-ع رأاسَش -ك ي -ا ﬁم ُ-دُ ،قْ-ل
ُت ْسشَمع ،سَشْل ُتْع َ
طه ،اششفْع تششsفْع ،فأارفُع
رأاسشي فأاحمُد ربي بتحميٍد يعلُuمنيه ،ثم
ح t-د ‹ حv-دا ف-أا ُخِ -رج-ه-م م-ن
أاشش -ف -عُ ف َ-ي ُ -
النار ،وأاُدِخلهم ا÷نة ،قال  -الرواي :-
ف Óأادري ‘ الثالثة أاو ‘ الرابعة قال:
فأاقول :يا رuب ما َبِقي ‘ الناِر إال َمن
جب عليه اÿلود.
حبسشه القرآان»؛ اأيَ :و َ
فنجد ‡ا سشبقَ ﬁطاٍت نتزsود بها
◊ياٍة مليئٍة بحب رسشول الله  -صشلى
الله عليه وسشلم  -كما عاششها الصشحابة
والسشلف الصشالح  -رضشوان الله تعا¤
ع -ل -ي -ه -م  -ف-ع-ن ع-ب-دة ب-نت خ-ال-د ب-ن
معدان قالت :ما كان خالد يأاوي إا¤
فراشسٍ إال و هو َيذُكر من ششوِقه إا¤
رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم -
وإا ¤أاصش - -ح - -اب - -ه م - -ن اŸه - -اج - -ري- -ن
لنصشار يسشuميهم ،ويقول  :هم َأاصْشِلي
وا أ
وفصش -ل -ي ،وإال -ي -ه -م ي -ح -ن tق-ل-ب-ي ،ط-ال
ششوقي إاليهم ،فعجuل ربي قبضشي إاليك
حتى يغلبه النوم.

الّدين اÿالصص ‘ اّتباع الرسسول ـ | ـ
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فلم يبق سشبيل مسشتقيم ،يصشل العبد به إا ¤ربه
على بينة ونور ،وينال به مغفرته ورضشوانه  -إال
سش -ب -ي-ل ال-رشش-اد؛ سش-ب-ي-ل أاشش-رف اŸرسش-ل Úوخ-ا”
األنبياء ﬁمد  -صشلى الله عليه وسشلم .-
ولن يسشلك أاحد هذا السشبيل إال إاذا كان على علم
به ومعرفة Ÿناره وآاياته؛ ودللته وعÓماته .ولن
يحظى أاحد بنعمة هذه اŸعرفة إال من كتاب الله
 تعا- ¤؛ يقرؤوه ويتدبره ويتفقه فيه ،ويتفهمه،وي-ق-ف ع-ن-د ح-دوده ،ويضش-ع أاح-ك-ام-ه م-واضش-ع-ه-ا،
فا◊Óل ما أاحل ،وا◊رام ما حرم .والواجب ما
أاوجب ،والتحاكم ورد اŸنازعات واıاصشمات
‘ كل ›ال إاليه ،ومن  ⁄يحكم Ãا أانزل الله
فأاولئك هم الكافرون ،واتخذ من آاياته وعظاته
شش -ف -اء ألم -راضس روح -ه ،ون -ورا ً م -ن ظ Ó-م ق -ل-ب-ه،
وتضشلع من كÓم رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم
 وأاحاديثه الطيبة اŸباركة التي ب Úبها هذاالرسشول ما أانزل إاليه من ربه.
فمن وفق لهذه اŸعرفة بالله من نور كتاب الله
وسشنة نبيه ،وخلصس قلبه من أامراضس الششهوات
والششبهات هدي إا ¤صشراط الله اŸسشتقيم ،وذاق
قلبه حÓوة اإلÁان ،وحÓوة ﬁبة الله وﬁبة
الرسشول  -صشلى الله عليه وسشلم -
أاما من حرم  -والعياذ بالله  -من هذه اŸعرفة
Ãا سشقى قلبه من حثالت األفكار ،وزبالت اآلراء
وفضشÓت القيل والقال متوهما أان هذا هو علم
الدين وسشبيل اŸهتدين ،فهذا  -والعياذ بالله -
قلبه مظلم وروحه مظلمة .وﬁال أان يذوق هذا
من حÓوة اإلÁان ذرة ،وأان يÈق لقلبه من حب
الله والرسشول بارقة .وما يزال ششيطانه ّÁد له ‘
حبل الغواية حتى يعتقد  -باط - Óأانه من أاعظم
ال -ع -ارف Úب -ال -ل -ه وب-ال-رسش-ول .وأاشش-د اÙب Úل-ل-ه
وللرسشول .وأاك ÌاŸعظم Úلله وللرسشول ،وذلك
هو النتكاسس والنعكاسس الذي ل يكاد يرجى معه

ششفاء للقلب ول عافية.
وإان آاية ا◊ب الصشحيح والإÁان الصشادق :أان ل
يقدم ب Úيدي قول الله ورسشوله وهدى الصشحابة
قول أاحد ول رأايه ول عمله ،مهما كان ،و‘ أاي
زمان كان ،وأان ل يجد لذة العلم ،ومتعة البحث إال
‘ قول الله وسشنة الرسشول ،وهدى الصشحابة ،وأان
يجد لغ Òذلك ‘ نفسشه مرارة تؤوذيه ،وطعمًا
يؤوŸه.
وعÓمة ا◊ب الكاذب ،والإÁان اÿادع ،ضشد
ذلك وعكسشه؛ ثم العتذار بأان كÓم الله وكÓم
الرسشول قد أاغلق الباب دونهما ،وضشرب ا◊جاب
ع -ل -ى ف -ه -م -ه -م -ا وال -ت-ف-ق-ه ف-ي-ه-م-ا ،وم-ا ب-ق-ي-ا ‘
اŸصشحف والكتب إال على سشبيل الÈكة ،ترديدا ً
للحروف؛ وقراءة على اŸوتى ‘ اŸآا” ،وعلى
القبور ،وحم Óللمصشحف ،ووضشعاً له ‘ البيوت
لئ Óيصشيبها األذى وا◊رق.
هل عرف الرسشول  -صشلى الله عليه وسشلم  -من
يتحاكم إا ¤غÒه؟ ل والله ،كيف يكون عرفه وآامن
ب -ه وال -ل -ه ي -ق-ول≈àsMn n¿ƒ˘æo˘epƒDr˘jo ’n n∂˘HuQnhn Ón˘an{ :
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وهل عرف الرسشول  -صشلى الله عليه وسشلم -
وآام -ن ب -ه م -ن ي -رد ح -دي-ث-ه الصش-ح-ي-ح ألج-ل كÓ-م
ششيخه أاو عادات قومه؟ ل والله.
وهل من تعظيم الرسشول  -صشلى الله عليه وسشلم
 ت- -ق- -د Ëآاراء اŸؤول- -ف Úع -ل -ى ح -دي -ث -ه ال -ث -ابتاŸشش -ه -ود ل-ه ب-الصش-ح-ة م-ن أائ-م-ة ال-ن-ق-ل وح-ف-ظ-ة
اآلثار؟ ك Óثم ك.Ó
فيا من يدعي حب الرسشول  -صشلى الله عليه
وسشلم  -ومعرفته واإلÁان به؛ هذه كتبه وهذه
سشنته وآاثاره ووصشاياه .وهذا هديه فتمسشك به إان
كنت صشادقًا ‘ حبك له .قال صشلى الله عليه
وسشلم« :عليكم بسشنّتي وسشنّة اÿلفاء الّراششدين
اŸهدّي Úمن بعديّ “ ،سشكوا بها ،وعضشوا عليها
بالنواجذ وإاّياكم وﬁدثات األمور ،فإان كل بدعة
ضشÓلة».

❊ سس :م - - -ا ه- - -ي أارك- - -ان ال- - -وضش- - -وء؟
❊❊ ج :للوضشوء سشتة أاركان :النية عند
غسشل الوجه ،وغسشل الوجه جميعه من
منابت ششعر الرأاسس بحسشب غالب الناسس
إا ¤الذقن ومن األذن إا ¤األذن ،وغسشل
ال -ي -دي -ن م -ع اŸرف -ق - ÚواŸرف-ق ه-و
ملتقى السشاعد والعضشد  -ومسشح بعضس
ال -رأاسس ،وغسش -ل ال -رج-ل Úإا ¤ال-ك-ع-ب،Ú
وترتيب األركان كما ُذكرت.
❊ سس :م -ا م -ع -ن -ى ال -ن -ي -ة ع -ن-د غسش-ل
الوجه؟
❊❊ ج :معناها أان ينوي بقلبه مع غسشل
أاول جزء من الوجه الطهارة للصشÓة ،أاو
غ Òذلك من النيات اÛزئة كأان ينوي
رف- - - - - - - - - -ع ا◊دث األصش- - - - - - - - - -غ - - - - - - - - -ر.
❊ سس :هل يجب إايصشال اŸاء إا ¤باطن
◊ي -ة ال -رج -ل وع -ارضش -ي -ه ‘ ال -وضش-وء؟
❊❊ ج :ي - -جب إايصش- -ال اŸاء إا ¤ب- -اط- -ن
ال -ل -ح-ي-ة غ Òال-ك-ث-ي-ف-ة وال-ع-ارضش ÚغÒ
الكثيف ،Úأاما اللحية الكثيفة والعارضشان
الكثيفان ،ف Óيجب إايصشال اŸاء إا¤
ب -اط -ن -ه -م -ا ،ب-ل ي-ك-ف-ي غسش-ل ال-ظ-اه-ر،
والكثيف ما ل ُترى البششرة من خÓله،
وال -ع -ارضش -ان ه -م-ا الشش-ع-ر ال-ن-ابت ع-ل-ى
جانبي الوجه.

Oó©dG áªµM

قال أابو سضليمان الدارا :Êلكل
شض - -يء ع - -ل - -م ،وع- -ل- -م اÿذلن
ترك البكاء ،ولكل شضيء صضدأا،
وصضدأا القلب الشّضبع.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ ٠١سس-ب-تم : ١9٥٥ Èوصس -ول أاول ط-اب-ور ف-رنسس-ي
÷يشس اŸظ -ل -ي Úم-ن ال-ه-ن-د الصس-ي-ن-ي-ة ◊صس-ار
لوراسس ‘ ا÷زائر .
منطقة ا أ
^  ٠١سس-بتم : ١9٥6 Èج-رى ل-ق-اء ب‡ Úث-ل ج-ب-ه-ة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط- -ن -ي ““اﬁم -د ي -زي -د““ و‡ث -ل ا◊ك -وم -ة
الفرنسسية  M.Comminب ““روما““ (ايطاليا ) .
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‘ إاطار حماية ا◊دود وﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة

توقيف  54منقبا عن الذهب بع Úقزام وبرج باجي ﬂتار

‘ إإط- -ار ح -م -اي -ة إ◊دود وﬁارب -ة إل -ت -ه -ريب
وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني
إلشصعبي ،يوم  29نوفم ،2018 Èبكل من برج باجي
ﬂتار وع Úقزإم/ن.ع )54( ،6.منقبا عن إلذهب
وضصبطت مركبت )02( Úرباعيتي إلدفع ومعدإت
تفج Òونظارتي ( )02ميدإن و( )21مولدإ كهربائيا
و( )20مطرقة ضصغط وجهاز كشصف عن إŸعادن.

بدعوة من إلشصيخ ﬁمد بن زإيد آإل نهيان ،نائب إلقائد إألعلى للقوإت إŸسصلحة،
و‹ عهد أإبوظبي ،يقوم إلفريق أإحمد ڤايد صصالح ،نائب وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسش
أإركان إ÷يشش إلوطني إلشصعبي ،من إلفا— إإ 04 ¤ديسصم ،2018 Èبزيارة إإ ¤دولة
إإلمارإت إلعربية إŸتحدة إلشصقيقة ◊ضصور إحتفالت إليوم إلوطني إلسصابع وإألربعÚ
لدولة إإلمارإت إلعربية إŸتحدة إŸوإفق ليوم  02ديسصم.2018 È
هذه إلزيارة سصتكون فرصصة للتباحث حول حالة إلتعاون إلعسصكري إلثنائي وسصبل
تنويعه إإ› ¤الت إهتمام تخدم إŸصصالح إŸشصÎكة للبلدين.
كما يقوم إلفريق بزيارة إإ ¤دولة قطر إلشصقيقة ،من  04إإ 06 ¤ديسصم،2018 È
بدعوة من إلدكتور خالد بن ﬁمد إلعطية ،وزير إلدولة لشصؤوون إلدفاع إلقطري ،هذه
إلزيارة سصتشصكل سصانحة لدرإسصة سصبل ووسصائل تطوير عÓقات إلتعاون إلعسصكري بÚ
إ÷يشص.Ú

إاحباط ﬁاولة هجرة غ Òشصرعية
لـ  94شصخصصا

من جهة أإخرى ،أإحبط حرإسش إلسصوإحل بكل
م- - -ن وه- - -رإن وع“ Úوشص - -نت/ن.ع- - ﬁ ،2.اولت
هجرة غ Òشصرعية لـ( )94شصخصصا كانوإ على مÏ
ق -وإرب ت -ق -ل -ي-دي-ة إلصص-ن-ع ‘ ،ح Úأإح-ب-ط ح-رإسش
إ◊دود ﬁاولت تهريب لكميات هامة من إلوقود
تقدر بـ ( )9212ل Îبكل من سصوق أإهرإسش وتبسصة
وإلطارف/ن.ع.5.

بحوزتهم  4مسسدسسات كÓشسنيكوف وكمية من الذخÒة

 4إارهابي Úيسصلمون أانفسصهم للسصلطات العسصكرية بجانت

نعيمي””.
و‘ سص- - -ي- - -اق م - -تصص - -ل وب - -فضص - -ل
إسصتغÓل إŸعلومات ،أإوقفت مفرزة
مشصÎك -ة ل -ل -ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشص-ع-ب-ي

 ١6°ا÷زائر

17808

الفريق ڤايد صصالح ‘ زيـارة رسصمية
إا ¤اإلمـارات وقطـر

بأادرإر/ن.ع ،3.إإلره- -اب- -ي إُŸسص -م -ى
””م -زي-ل-ي ح-م-ة”” ،ك-م-ا أإوق-فت ع-نصص-ر
دع -م ل -ل -ج-م-اع-ات إإلره-اب-ي-ة ب-ن-فسش
إلولية.

 ١7°وهران

الثمن  ١٠دج

لتطوير عÓقات التعاون العسسكري ب Úا÷يشسÚ

‘ إإط - -ار م - -ك - -اف - -ح- -ة إإلره- -اب
وم - -وإصص - -ل - -ة ÷ه - -ود ق- -وإت إ÷يشش
إلوطني إلشصعبي ،سصّلم يوم  29نوفمÈ
 ،2018أإربعة ( )04إإرهابي Úأإنفسصهم
للسصلطات إلعسصكرية بجانت/ن.ع،4.
وب -ح -وزت -ه-م أإرب-ع-ة ( )04مسص -دسص -ات
رشصاشصة من نوع كÓشصنيكوف وكمية
من إلذخÒة .ويتعلق إألمر بكل من:
خ - - - - - -ل - - - - - -وي ﬁي إلسص - - - - - -ن- - - - - -ة
إŸدع - -و””م - -وسص - -ى”” إل - -ذي إل- -ت- -ح- -ق
ب -ا÷م -اع-ات إإلره-اب-ي-ة سص-ن-ة 2015؛
وهي نفسش إلسصنة إلتي إلتحق فيها
ح -روي -ن -ي أإح -م-د”” إŸدع-و””إإدريسش””،
أإم- -ا ب- -خ- -ت -ي ع -ل -ي”” إŸدع -و””إ◊اج””
ف -ال -ت -ح-ق ب-ه-ذه إألخÒة سص-ن-ة 2012؛
و‘ ن- -فسش إلسص- -ن- -ة إل- -ت- -ح- -ق ع- -ت -ي -ق
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الظهر١٢.٣7.................:
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المغرب١7.٣6...............:
العشسـاء١9.٠١.................:

تدمﬂ Òبأا للجماعات
اإلرهابية و 12قنبلة تقليدية

من جهة أإخرى ،كشصفت ودمرت
مفرزة للجيشش إلوطني إلشصعبي إإثر
عملية بحث و“شصيط Ãنطقة أإولد
ع- - -ن Îب- - -اŸدي - -ة/ن.عﬂ ،1.ب - - - - - - -أا
ل-ل-ج-م-اع-ات إإلره-اب-ي-ة و( )12ق-ن-ب-ل-ة
ت-ق-ل-ي-دي-ة إلصص-ن-ع ،ت-ؤوك-د ه-ذه إلنتائج
إل -ن -وع -ي -ة م -رة أإخ -رى ع -ل-ى ف-ع-ال-ي-ة
إŸقاربة إلتي تعتمدها إلقيادة إلعليا
ل- -ل -ج -يشش إل -وط -ن -ي إلشص -ع -ب -ي قصص -د
إل - -قضص - -اء ع- -ل- -ى ظ- -اه- -رة إإلره- -اب
وإسصتتباب إألمن وإلطمأانينة ‘ كامل
إلÎإب إلوطني.

h.¥

إاشصهار

توقيف عنصصري دعم ا÷ماعات الرهابية
‘ إإط-ار م-ك-اف-ح-ة إإلره-اب وب-فضص-ل إسص-ت-غÓ-ل

إŸعلومات ،أإوقفت مفرزة مشصÎكة للجيشش إلوطني
إلشص -ع -ب -ي ،ي -وم  28ن -وف -م ،2018 ÈبÈج ب - -اج - -ي
ﬂتار/ن.ع ،6.ع - -نصص- -ري ( )02دع -م ل-ل-ج-م-اع-ات
إإلرهابية.

..وإاحباط ﬁاولة هجرة غ Òشصرعية
لـ 19شصخصصا

و‘ إإطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
أإوق - -فت م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشش إل- -وط- -ن- -ي إلشص- -ع- -ب- -ي
بتمÔإسصت/ن.ع ،6.سصبعة ( )07منقب Úعن إلذهب
وضص- -ب -طت م -رك -ب -ة رب -اع -ي -ة إل -دف -ع وخ -مسش ()05
درإجات نارية وسصتة ( )06مولدإت كهربائية وسصت
( )06مطارق ضصغط وأإربعة ( )04أإجهزة كشصف عن
إŸع - - -ادن ‘ ،ح Úضص - - -ب - - -طت م - - -ف - - -رزة أإخ- - -رى
بغردإية/ن.ع )1950( ،4.علبة سصجائر.
م- -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى ،أإح -ب -ط ح -رإسش إلسص -وإح -ل
ﬁاولة هجرة غ Òشصرعية لـ ( )12شصخصصا كانوإ
ع-ل-ى م Ïق-ارب ت-ق-ل-ي-دي إلصص-ن-ع ب-وه-رإن/ن.ع،2.
فيما ” توقيف سصبعة ( )07مهاجرين غ ÒشصرعيÚ
من جنسصيات ﬂتلفة باألغوإط/ن.ع.4.

توضسيح

h.¥

الزرافتان ا÷ديدتان ثمرة جهود اŸؤوسصسصة وبياطرتها
ت -وضص -ي -ح -ا Ÿا ورد ‘ م -ق -ال ح -ول إسص -تÓ-م
ح- -دي- -ق- -ة إ◊ي- -وإن- -ات ب- -ن ع- -ك- -ن -ون ل -زرإف -تÚ
جديدت ‘ ،Úإنتظار ثالثة ‘ جانفي إلقادم،
صصدر ‘ عدد إÿميسش ،فإان إلعملية تندرج ‘
إإط -ار إل -ت -ع-اون ب Úم-ؤوسصسص-ة إ◊دي-ق-ة وإل-ل-ج-ن-ة
إألوروب- -ي- -ة ل- -ت -وط Úإ◊ي -وإن -ات إل -ت -ي رخصصت
بتجسصيد إŸشصروع ،إلذي تابعته وتكفلت به إإدإرة
إ◊ديقة إ÷زإئرية من خÓل فريق إلبياطرة
إلذين “سصكوإ باŸشصروع منذ  ‘ 2013إإطار
تنمية أإصصناف إ◊يوإنات .و” Œسصيد إلعملية

مع حديقة «بيوبارك» (دوي لفونتان بفرنسصا)
ب-ع-د إل-ق-ي-ام ب-ت-ه-ي-ئ-ة إŸوق-ع إÓŸئ-م وم-طابقته
للمعاي Òإلتي يشصÎطها .وتوجد إلزرإفتان حاليا
‘ مرحلة إلعزل إإ ¤ح Úتكييفهما مع إÙيط
إ÷دي - -د ق- -ب- -ل إÿروج إإ ¤إل- -فضص- -اء إŸف- -ت- -وح
لتند›ا ضصمن أإك Ìمن  850حيوإن من ﬂتلف
Óشصارة أإصصبحت حديقة إ◊يوإنات
إألصصناف .ول إ
للجزإئر تابعة لشصركة إلسصتثمار إلفندقي.
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