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يسصتضصيف منتدى يومية «الشصعب» معالي وزير المجاهدين ،الطيب زيتوني ،في ندوة تاريخية،
لضصراب الثمانية ( )08أايام ،هذا السصبت  ٢6جانفي  ،٢019على السصاعة 11:00
إاحياء للذكرى  6٢إ
صصباحًا ،بمقر جريدة «الشصعب» ،39 :شصارع الشصهداء الجزائر العاصصمة.
حضصوركم يشصّرفنا

السسبت  ٢٦جانفي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٠جمادى األولى  ١٤٤٠هـ

نسشيب ‘ زيارة عمل
إا ¤البليدة

حطاب يششرف على ملتقى حول
ظاهرة الهجرة غ Òالششرعية
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دعوة

ي - -ق - -وم وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة حسسÚ
نسسيب ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤البليدة،
Ÿعاينة مشساريع القطاع بالولية ،وذلك
يوم الثÓثاء  29جانفي ا◊ا‹.

اŸعرضس الدو‹ ألنظمة األمن
تنظم وكالة التصسالت والتظاهرات
لن - -ظ- -م- -ة
« »MSPUBاŸع - -رضس ال - -دو‹ أ
لم -ن ،ح -م -اي -ة ال -ب -ي -ئ-ة وا◊م-اي-ة م-ن
ا أ
ا◊رائ -ق ي -ه -دف ه -ذا اŸع -رضس إا ¤رف -ع
ال-وع-ي ح-ول ال-قضس-اي-ا ا◊ال-ي-ة اŸت-علقة
Ãعاي ÒالسسÓمة من ا◊رائق ،وكذلك
◊م -اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ( ،)SPRO2وذلك ي- - - -وم
لرب- -ع- -اء  28ج- -ان- -ف- -ي ا◊ا‹ ،ع -ل -ى
ا أ
السساعة  10:00صسباحا ،بقاعة اŸؤو“رات
عبد الطيف رحال.

اختتام قافلة الششباب اÙب للسشÓم
يختتم اŸن Èالوطني لصسوت الشسباب
ال-ي-وم اŸه-رج-ان اÿط-اب-ي ل-ق-افلة شسباب
اÙب للسسÓم ‘ طبعته – 2ت إاشسراف
وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
والتهيئة العمرانية ،وذلك على السساعة
 08:30صسباحا ،بقاعة مصسطفى شسعÓل
باŸركب الرياضسي تشساكر.

دورة عادية للتحالف ا÷مهوري
ي- -ع- -ق- -د ح- -زب ال- -ت- -ح -ال -ف ال -وط -ن -ي
ا÷مهوري ،اليوم ،دورته العادية باŸقر
الوطني للحزب الواقع بالقرب من فندق
دار الضس- - -ي- - -اف ب - -وشس - -اوي ،وذلك ع - -ل - -ى
السساعة  09:30صسباحا.

ندوة تاريخية إاحياءا للذكرى
 62إلضشراب الثمانية أايام
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د
لسسÓ-م-ي-ة
ب -ال -ت-ع-اون م-ع ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم ا إ
باÿروبة جامعة ا÷زائر  1بن يوسسف
بن خدة ،ندوة تاريخية Ãناسسبة إاحياء
لضس -راب ال -ث -م-ان-ي-ة أاي-ام
ال- -ذك -رى  62إ
التاريخي.
ويشس - - -رف ع - - -ل - - -ى ت - - -أاط Òال- - -ن- - -دوة
ال -ت -اري-خ-ي-ة أاسس-ات-ذة ﬂتصس-ون ب-حضس-ور
شس-خصس-ي-ات ت-اري-خ-ي-ة وب-اح-ث Úوط-ل-بة،
وذلك على السساعة  09:00صسباحاÃ ،قر
الكلية.

يشس- -رف وزي- -ر الشس- -ب- -اب وال- -ري- -اضس -ة
ﬁم -د ح -ط -اب ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى ف-ع-ال-ي-ات
اŸل -ت -ق -ى ال -وط -ن -ي ح-ول ظ-اه-رة ه-ج-رة
الشس- - -ب- - -اب ا÷زائ - -ري غ Òالشس - -رع - -ي - -ة
ن- -ح -واÿارج  -الن -ع -ك -اسس -ات وا◊ل -ول-
–ت شس - -ع - -ار «مسس - -ت - -ق - -ب - -ل شس - -ب- -اب- -ن- -ا ‘
ا÷زائ -ر ...وا◊رق -ة أاوه-ام وان-ت-ح-ار»،
وذلك على السساعة  13:00زوال ،بقاعة
ابن زيدون برياضس الفتح .

يسستضسيف منتدى يومية ““الشسعب““ معا‹ وزير
اÛاه-دي-ن ،ال-ط-يب زي-ت-و ‘ ،Êن-دوة ت-اريخية،
إاحياء للذكرى  62لإضسراب الثمانية ( )08أايام،
حاÃ ،قر جريدة
اليوم ،على السساعة  11:00صسبا ً
““الشسعب““ ،39 :شسارع الشسهداء ا÷زائر العاصسمة.
حضسوركم يشسرفنا.

زيتو Êيششرف على ندوة تاريخية
يشس -رف وزي -ر اÛاه -دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و ،Êي-وم  28ج-ان-ف-ي ا÷اري ،ب-اŸركز
الوطني للدراسسات والبحث ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفم Èعلى ندوة
لضسراب الثمانية أايام  28جانفي  28-1957جانفي
تاريخية تخليدا للذكرى  62إ
 ،2019وذلك على السساعة  09:30صسباحا.

 ....ويقوم بزيارة عمل إا ¤بسشكرة
لربعاء القادم ،بزيارة عمل إا ¤ولية بسسكرة.
كما يقوم وزير اÛاهدين ،ا أ

زما‹ يفتتح اللقاء الوطني
Ÿديري صشندوق «كناك»
إاحياء الذكرى  22لغتيال ششهيد
الواجب عبد ا◊ق بن حمودة
يحيي ال–اد العام للعمال ا÷زائري ،Úيوم 28
نفي  ،2019الذكرى  22لغتيال شسهيد الواجب
جا
م Úال -ع -ام ل-ل-م-رك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ،م-ن  1990إا¤
ا أ
ل
ل–اد ال-ع-ام
 1997ع -ب -د ا◊ق ب -ن ح -م -ودة Ãق -ر ا إ
للعمال ا÷زائري Úبا÷زائر العاصسمة.

راوية وفرعون يششرفان على اليوم
العاŸي للجمارك

الصشالون الدو‹ للسشÓمة
والوقاية اŸرورية

يشسرف ،اليوم ،وزير اŸالية عبد الرحمان راوية
ووزي -رة الÈي -د واŸواصس Ó-ت السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-ك-ي-ة
والتكنولوجيات والرقمنة هدى فرعون ،على اليوم
العاŸي للجمارك ،بقاعة اÙاضسرات لولية البليدة،
ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.

ينظم اŸركز الوطني للوقاية والأمن عÈ
ال - -ط - -رق –ت إاشس - -راف وزي - -ر ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نور
ال -دي -ن ب -دوي ،الصس -ال -ون ال -دو‹ ل -لسس Ó-م -ة
والوقاية اŸرورية ‘ طبعته الثانية ،من 28
إا 30 ¤ج- -ان -ف -ي ا÷اري ،ب -قصس -ر اŸع -ارضس
الصس -ن -وب -ر ال -ب-ح-ريÃ ،شس-ارك-ة ع-ارضس Úم-ن
داخل وخارج الوطن ،بحيث سستكون مراسسم
لثن 28 Úجانفي ا÷اري على
لفتتاح يوم ا إ
ا إ
السساعة  09:00صسباحا.

يوسشفي وزوخ ‘ زيارة إا ¤العاصشمة
يقوم ،اليوم ،وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف يوسسفي ووا‹ العاصسمة
عبد القادر زوخ ،بزيارة عمل وتفقد Ÿشساريع قطاع الصسناعة بولية
ا÷زائر ،بحيث يشسرفان على تدشس Úشسركة «نوفاتيسس تيكنولوجي»
لصسناعة زجاج النظارات الطبية ببلدية الكاليتوسس وشسركة «الهÓل»
لنطÓق من مقر ولية
لتحويل الورق ببلدية وادي السسمار ،سسيكون ا إ
ا÷زائر على السساعة  08:00صسباحا.

حملة –سشيسس من خطر
الختناق بغاز الكربون
اللجنة األوŸبية تكرم أابطال 201٨

ششريك ‘ «جوائز ا÷زائر األوŸبية والرياضشية »2019

لوŸبية والرياضسية ا÷زائرية» التي
لوŸبية ا÷زائرية ‘ تنظيم «ا÷وائز ا أ
يشسارك موبيليسس اللجنة ا أ
سستنعقد ‘  26يناير  ‘ 2019فندق الشسÒاتون  -كلوب دي بنز  -أا÷ ،Òبحضسور ‡ثل Úعن عائلة ا◊ركة
لجنبية.
الرياضسية ا÷زائرية ،الشسخصسيات السسياسسية والقتصسادية و‡ثلي الصسحافة الوطنية وا أ
وسسيقام هذا الحتفال– ،ت رعاية رئيسس ا÷مهورية ،بأافضسل أاداء رياضسي لعام  ،2018وسسيكرسس أافضسل
الرياضسي Úوالفني Úوالقادة واŸمثل ‘ Úا◊ركة الرياضسية ا÷زائرية لعام .2018
كما سستكافئ جوائز التميز اÿاصسة أافضسل اŸؤوسسسسات واŸشسغل Úالذين خدموا الرياضسة ‘ ا÷زائر.
تهدف الطبعة الرابعة من هذا ا◊دث إا ¤تشسجيع نخبة الرياضسي Úعلى –قيق اŸزيد من النتائج وكسسب
لختام وارتداء أالوان ا÷زائر.
اŸزيد من ا أ
من خÓل دعم هذا ا◊دث الرياضسي الكب ،Òكشسفت شسركة موبليسس الوطنية والشسريك الرسسمي لـللجنة
لوŸبية ا÷زائرية ،مرة أاخرى عن التزامها بدعم ومرافقة الرياضسة الوطنية بجميع تخصسصساتها.
ا أ
ت-ك-رم ال-ل-ج-ن-ة ا أ
لول للرياضسة ‘ ا÷زائر.
موبيليسس تفخر بأان تكون الشسريك ا أ
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Ÿزيد من اŸعلومات ،قم بزيارة موقع موبليسس على  www.mobilis.dzأاوصسفحة Facebook.
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يشسرف ،اليوم ،وزير العمل والتشسغيل
والضس -م -ان الج-ت-م-اع-ي م-راد زم-ا‹ ،ع-ل-ى
اف -ت -ت -اح ال-ل-ق-اء ال-وط-ن-ي Ÿدي-ري ال-ه-ي-اك-ل
ال-ولئ-ي-ة ل-لصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لتأام Úعن
البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشسغيل
الشس - -ب- -اب ،وذلك Ãق- -ر اŸدرسس- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا
ل-لضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ب Íع-كنون ،ابتداء
من السساعة  08:30صسباحا.

ت-ن-ظ-م م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ية لولية
ا÷زائ-ر ح-م-ل-ة وق-ائ-ي-ة –سس-يسسية من خطر
التسسمم ( الختناق بغاز أاحادي الكاربون ،)co
وذلك ع -ل-ى مسس-ت-وى م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
والتمه Úالتابعة للولية ،من  29جانفي إا¤
 19فيفري ،وسسيتم انطÓق النشساطات ابتداء
من السساعة  09:00صسباحا.

›لسس قضشاء ا÷زائر ينظم
اŸلتقى ا÷هوي لناحية الوسشط
ي- -ن- -ظ- -م ›لسس قضس- -اء ا÷زائ- -ر ،غ -دا،
اŸل -ت -ق -ى ا÷ه -وي ل -ن -اح -ي -ة ال -وسس-ط ح-ول
م -وضس -وع ال -دف -ع ب -ع-دم ال-دسس-ت-وري-ة Ãق-ر
اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي-ا ل-ل-قضس-اء ا÷دي-د ب-ق-اع-ة
اÙاضسرات الكائنة Ãدينة القليعة ولية
تيبازة.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

السصبت  26جانفي  2019م
الموافق لـ  20جمادى اأ’ولى  1440هـ

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

»æWh

رئيسس أ÷مهؤرية لـ «أوكسشفؤرد بيزنسس غروب»:

التنويع ا’قتصسادي هدف ﬁوري وغاية ’ مفر منها
^ القطاع اÿاصص طرف أاسساسس ـ ـ ـ ـ ـي ‘ معادل ـ ـة التنميـ ـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـة
^ اسستحداث مناصسب شسغل ،تشسجيع ا’سستثمار ودعم القدرة الشسرائية
أكد رئيسس أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة،
أن ت- -ن -ؤي -ع ألق -تصش -اد أل -ؤط -ن -ي ه -دف «ﬁؤري»
وغاية «ل مفر منها» وأن ألنتائج أÙققة أ ¤حد
لن «ليسشت بالهينة» ولكنها تبقى «غ Òكافية».
أ آ
‘ حوار ورد ضصمن تقرير سصنة  2018حول ا÷زائر
Ÿكتب النصصح ا’قتصصادي «أاوكسصفورد بيزنسس غروب»،
أاب-رز ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أان «ال-ت-ن-وي-ع ا’قتصصادي هدف
ﬁوري وغاية ’ مفر منها بالنسصبة Ÿسصعانا ا’قتصصادي
وŒسصيده ليسس سصه ،Óأ’نه يتطلب سصياسصات اقتصصادية
وصص -ن -اع -ي -ة وف Ó-ح -ي -ة م Ó-ئ -م -ة وال -وقت واŸث -اب-رة ‘
ت -ط -ب -ي-ق-ه» .واع-ت Èرئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة أان ه-ذا ال-ت-ن-وي-ع
«يسصتلزم أايضصا حشصد كافة الطاقات وجميع الفاعل‘ Ú
ال -ت -ن -م -ي -ة ،سص -واء ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -السص -ل -ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة واŸؤوسصسص -ات ال -وط -ن-ي-ة اÿاصص-ة
والعمومية أاو بالشصركات اأ’جنبية التي Áكنها تقدË
الكث’ Òقتصصادنا» .وأاوضصح أان اأ’مر يتعلق بالتزام ”
تبّنيه منذ عدة سصنوات ويجري تطبيقه ميدانيا.
‘ ه- -ذا السص- -ي -اق ،ذك -ر ال -رئ -يسس Ãخ -ت -ل -ف ب -رام -ج
ا’سص -ت -ث-م-ار ال-ع-م-وم-ي ال-ت-ي سص-اه-مت ‘ ت-دع-ي-م شص-ب-ك-ة
ال-ه-ي-اك-ل ال-ق-اع-دي-ة واسص-ت-ح-داث م-ن-اصصب شص-غ-ل وت-ثمÚ
ف -رصس ا’سص -ت -ث -م -ار وت-ع-زي-ز ال-ق-درة الشص-رائ-ي-ة و–سصÚ
الظروف اŸعيشصية للمواطن.
كما شصدد بصصفة خاصصة على سصياسصات إاعادة التوزيع
الصصناعي ودعم ا’سصتثمار التي سصاهمت ‘ بعث وبروز
نشص- -اط- -ات صص- -ن- -اع- -ي- -ة (ا◊دي- -د والصص- -لب والصص- -ن -اع -ة
الصصيد’نية والسصيارات والصصناعة ا’لكÎونية والغذائية
واإ’سصمنت .)...واسصتطرد رئيسس ا÷مهورية يقول« :إان
اŸسصتوى الذي بلغه تنويع ا’قتصصاد الوطني ليسس باله،Ú
لكنه يبقى اليوم غ Òكاف من أاجل إاعادة توازن القيم
اŸضص -اف -ة ال -ق-ط-اع-ي-ة بشص-ك-ل دائ-م وتشص-ك-ي-ل خ-ي-ار ج-اد
ل- -ل- -م- -ح- -روق- -ات م- -ن خÓ- -ل ت- -رق- -ي- -ة صص -ادرات السص -ل -ع
واÿدمات».

مكافحة صسارمة للممارسسات البÒوقراطية
‘ معرضس حديثه ،ركز رئيسس ا÷مهورية على ثÓثة
عوامل يتوقف عليها ‚اح مسصار التنويع .يتعلق اأ’مر،
أاو’ ،ب- -دور ال- -ق- -ط -اع اÿاصس «الضص -روري ل -ن -ج -اح ه -ذا
اŸسصار» ،يقول الرئيسس بوتفليقة ،مؤوكدا أان «التنويع ’
Áك -ن أان ي -ت -ح -ق-ق دون حضص-ور ق-وي ونشص-ط ل-ل-م-ؤوسصسص-ة
اÿاصصة ‘ جميع قطاعات النشصاط ا’قتصصادي».
ثانيا ،إان هذا التنويع ،يضصيف رئيسس ا÷مهورية ،لن
ي- -ن- -ج- -ح إا’ إاذا ارت- -ك- -ز ع- -ل -ى –سص Úن -وع -ي -ة ال -تسص -يÒ
ا’ق- -تصص- -ادي ،ل- -يسس ف- -ق -ط ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸؤوسصسص -ات
واإ’دارات ا’ق -تصص -ادي-ة ل-ل-دول-ة ،ب-ل أايضص-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى
اŸؤوسصسصات العمومية واÿاصصة.
ثالثا ،يتطلب «مكافحة صصارمة لكل أاشصكال التسصيÒ
واŸم -ارسص -ات ال-بÒوق-راط-ي-ة» ي-ق-ول السص-ي-د ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
مشص -ددا ع -ل -ى ضص -رورة ال -ع -م -ل أاك Ìع -ل -ى –سص Úم-ن-اخ
اأ’عمال .وأاكد ‘ هذا اإ’طار أانه «من غ ÒاŸقبول أان
ت-ث-ب-ط اŸب-ادرات وا’رادات ا◊سص-ن-ة وا’ل-ت-زام ال-وط-ن-ي
واŸا‹ للمقاول Úبفعل سصلوكات بÒوقراطية أاو منفعية»،
مذكرا Ãا –قق ‘ ›ال التبسصيط اإ’داري والتنظيمي
من تقدم أاكيد ‘ إاطار مسصعى –سص Úمناخ اأ’عمال
الذي “ت مباشصرته منذ سصنوات.
وقال ‘ هذا الشصأان ،إان «النتائج جلية ‘ عديد
›ا’ت ا◊ياة اليومية للمواطن واŸتعامل ا’قتصصادي
(ا◊ال - -ة اŸدن - -ي - -ة وال - -ع - -دال - -ة والسص - -ج - -ل ال- -ت- -ج- -اري
وا÷مارك )...ولكن علينا –قيق اŸزيد من التقدم على
هذا الدرب» ،يقول رئيسس ا÷مهورية.
كما يتطلب ‚اح مسصار التنويع ا’سصتمرار «بعزم» ‘
ب-رن-ام-ج ا’صصÓ-ح-ات ،سص-واء ع-ل-ى الصص-ع-ي-د اŸؤوسصسصاتي
وا’داري أاو ‘ ›ال ا’قتصصاد واŸالية والبنوك ،أاضصاف
رئيسس ا÷مهورية.
حول النموذج ا’قتصصادي الذي تبنته ا÷زائر من
أاجل تنميتها ‘ آافاق  ،2030أاوضصح الرئيسس بوتفليقة أان
ال- -ه- -دف م- -ن ال -ن -ه -ج ا÷دي -د اŸع -ت -م -د ه -و ال -تصص -دي
Ÿقتضصيات ا’قتصصاد العاŸي والتخفيف من آاثاره وإاقرار
‰و على أاسصسس «صصحيحة ومسصتدامة».

وأاردف يقول ،إان «هذا اŸسصعى القائم على ‰وذج
النمو ا÷ديد اŸعتمد سصنة  ،2016قد زادت من ضصرورته
اŸلحة التغÒات غ ÒاŸنتظمة أ’سصواق النفط التي تؤوثر
سصلبا على توازناتنا اŸالية الداخلية منها واÿارجية».
واعت Èرئيسس ا÷مهورية ،أان هذا اŸسصعى يتمثل
أاسصاسصا ‘ احتواء ا’سصتثمارات ‘ الهياكل اأ’سصاسصية التي
’ يكون لها صصدى على قدرات اإ’نتاج والتخلصس تدريجيا
من عجز اŸيزانية وميزان اŸدفوعات وإاضصفاء الوضصوح
والشص-ف-اف-ي-ة ع-ل-ى سص-ي-اسص-ات-ن-ا واسصÎات-ي-ج-ياتنا القطاعية
وم -واصص -ل -ة ت -ط -ه Òم -ن-اخ اأ’ع-م-ال وت-رق-ي-ة الصص-ادرات،
خاصصة خارج اÙروقات ،عن طريق أاعمال أاك Ìتنظيما
واسصتهدافا.

ارتفاع متوقع للنمو خارج
اÙروقات ب2030-2020 Ú
‘ سصياق آاخر ،أاوضصح رئيسس ا÷مهورية أان ا÷زائر
سصتواصصل تشصجيع ا’سصتثمار اÙلي واأ’جنبي’ ،سصيما
‘ القطاعات والشصعب ذات القيمة اŸضصافة العالية،
ع-ل-ى غ-رار ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة والصص-ن-اع-ات ال-زراع-ي-ة
ال -غ -ذائ-ي-ة واÿدم-ات وا’ق-تصص-اد ال-رق-م-ي وال-نشص-اط-ات
البعدية لقطاعي اÙروقات واŸناجم وكذا السصياحة
واŸناطق اللوجيسصتية.
أاضصاف يقول« :ما ننتظره من هذا اŸسصعى ا÷ديد
ليسس فقط اسصتعادة توازن ا◊سصابات العامة تدريجيا،
ولكن ،وخاصصة بالنسصبة الفÎة اŸمتدة من  2020إا¤
 ،2030هو زيادة ‰و النا œاÙلي اÿام’ ،سصيما خارج
اÙروق -ات ،وارت -ف -اع ﬁسص -وسس ل -ل-ن-ا œاÙل-ي اÿام
للفرد وكذا زيادة كب◊ Òصصة الصصناعة التحويلية ‘
ال -ق -ي -م -ة اŸضص -اف -ة اإ’ج -م -ال -ي-ة وك-ذا –ول ل-ن-م-وذج-ن-ا
الطاقوي يسصمح باقتصصاد مواردنا غ ÒاŸتجددة وتنويع
الصصادرات لدعم “ويل النمو».
غ Òأان ‰وذج ال- -ن- -م -و ه -ذا ال -ذي ي -ج -ري Œسص -ي -ده
ت -دري -ج -ي-ا «Áك-ن-ه أان ي-ع-رف ت-ع-ديÓ-ت ظ-رف-ي-ة “ل-ي-ه-ا
تذبذبات ا’قتصصاد العاŸي وضصغوطاته ،ولكنه سصيظل
ﬁافظا على وجهته نحو اقتصصاد منتج وفعال اجتماعيا
ومتحرر تدريجيا من التبعية لعائدات صصادرات النفط

تقرير ›مع أكسشفؤرد 2018

على ا÷زائر تسسريع تنويعها ا’قتصسادي أامام تقلبات السسوق النفطية
ينبغي على أ÷زأئر تسشريع تنؤيع أقتصشادها
Ÿؤأجهة سشياق أقتصشادي عاŸي متقلب يتميز سشيما
ب-ع-دم أسش-ت-ق-رأر ألسش-ؤق أل-ن-ف-ط-ي-ة ،حسش-ب-م-ا أكده
Óع-م-ال ‘ ت-ق-ري-ره
م -ك -تب أكسش -ف -رد ب -ي -زن-يسس ل -أ
لخ Òحؤل أ÷زأئر وألذي كششف عنه،
ألسشنؤي أ أ
لربعاء ،با÷زأئر ألعاصشمة.
أ أ
ويشص Òالتقرير نفسصه والذي عرضس بحضصور ،على
التوا‹ ،كل من وزراء الصصناعة واŸناجم والتجارة وكذا
ا’تصصال ،السصادة يوسصف يوسصفي وسصعيد جÓب وكذا
جمال كعوان ،إا ¤أان «تقلبات أاسصعار النفط التي لوحظت
خÓل  2018وانخفاضس احتياطات العملة الصصعبة للبلد،
Œعل من هذا التنويع أامرا ’ مفر منه على أاك Ìمن
صصعيد ،أ’جل ضصمان اسصتقرار ‰و ا’قتصصاد الوطني على
اŸدي Úالقصص Òوالطويل».
وب - -حسصب ذات اÛم - -ع ،ت - -ع - -د ك - -ل م - -ن ت - -رق - -ي - -ة
ا’سصتثمارات اÿاصصة وجذب اŸزيد من ا’سصتثمارات
اأ’ج -ن -ب-ي-ة ،أاع-م-ا’ «أاسص-اسص-ي-ة» ،أ’ج-ل السص-م-اح ب-ت-ط-وي-ر
القطاعات ا’سصÎاتيجية ،حيث Áكن للجزائر أان تعول
ع -ل -ى ا’م -ت -ي -ازات ال -ت -ن -افسص-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار اŸن-ت-ج-ات
الصصيد’نية ومواد البناء والفÓحة وكذا السصياحة.
نوه التقرير بتموقع ا÷زائر نحو شصركاء جدد’ ،
سص -ي -م -ا الصص Úوال -ت -ي انضص -مت ا÷زائ -ر إا« ¤م -ب-ادرت-ه-ا

ا◊زام وال -ط -ري -ق» وت -رك-ي-ا ،وال-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا السص-م-اح
ب- -ت- -ع- -ويضس رك- -ود ا’سص -ت -ث -م -ارات اŸن -ج -زة م -ن ط -رف
اأ’وروب -ي .Úوي -تضص -م -ن ت -ق-ري-ر ه-ذا اÛم-ع الÈي-ط-اÊ
ل- -ل -خÈة ا’ق -تصص -ادي -ة –ال -ي -ل شص -ام -ل -ة ح -ول ﬂت -ل -ف
القطاعات ا’قتصصادية التي تسصمح « بإادراج ا÷زائر ‘
سص -ي -اق ع -اŸي وم -ق -ارن -ة ت -ط -وره-ا وف-رصص-ه-ا» ،ب-حسصب
م -ع -دي -ه .و‘ ق -ط -اع ال -ط -اق -ة ،خصصصس ال -ت-ق-ري-ر ج-زءا
ل -ل -م-ج-م-ع سص-ون-اط-راك ال-ذي أاط-ل-ق ،خÓ-ل سص-ن-ة ،2018
اسصÎاتيجيته  SH2030واŸدعمة Ãخطط اسصتثماري
قيمته  55مليار دو’ر أامريكي آافاق .2030
وت-وضص-ح ال-وث-ي-ق-ة ن-فسص-ه-ا أان-ه «ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ى ال-ق-انون
ا÷دي- -د ح- -ول اÙروق- -ات واŸرت- -قب ل- -لسص- -ن -ة ،2019
مرافقة التحويل الذي ” الشصروع فيه للقطاع الطاقوي
ا÷زائ-ري وضص-م-ان ا’رت-ف-اع ب-اإ’م-ك-ان-ات ال-وط-نية لهذا
القطاع» .أاما فيما يخصس قطاع الصصناعة واŸناجم،
اعت› Èمع أاكسصفورد بيزنسس أان مشصروع الفوسصفات
العمÓق بشصرق البÓد الذي تقدر قيمته بـ  6مÓي Òدو’ر
Áث -ل أاح -د أاه -م اŸشص -اري -ع ال -ت -ي اط -ل-قت ب-ا÷زائ-ر ‘
السصنوات اأ’خÒة.
كما عرفت قطاعات أاخرى إاطÓق مشصاريع مهمة
ع -ل -ى غ -رار الصص -ن -اع -ة الصص -ي -د’ن -ي -ة واأ’سص -م -نت وك-ذا
الصصناعات الغذائية.

وحدها» ،يقول رئيسس ا÷مهورية.
وبخصصوصس اŸراجعة ا÷ارية لقانون اÙروقات،
أاوضصح رئيسس ا÷مهورية أان «هذا سصيسصاهم بالتأاكيد ‘
تطوير شصراكة رابح-رابح مع الشصركات اأ’جنبية ‘ هذا
اÛال» ،مؤوكدا أان إارادة ا÷زائر هي جعل إاطارها
التشصريعي والتنظيمي اŸسص Òلقطاعات النشصاطات «أاكÌ
جاذبية».
عن دور ا÷زائر ‘ تعزيز التعاون ا’فريقي البيني،
اعت Èالرئيسس بوتفليقة أان ا’سصتثمار ‘ تطوير إافريقيا
Áثل «فرصصة حقيقية يجب انتهازها» ‘ عا ⁄يواجه
صصعوبة ‘ –قيق ‰و اقتصصادي.
واسص -ت-ط-رد ي-ق-ول« :ن-ح-ن م-ق-ت-ن-ع-ون ب-أان ال-نشص-اط-ات
واإ’م -ك -ان -ات اŸت -اح اسص -ت -غ Ó-ل -ه-ا ه-ي مÓ-ئ-م-ة إ’ق-ام-ة
شصراكات جديدة ب ÚاŸؤوسصسصات ا÷زائرية وا’فريقية».
كما جدد الرئيسس بوتفليقة مشصاركة ا÷زائر «الفعالة» ‘
اŸفاوضصات حول إانشصاء منطقة تبادل حر قارية بغية
–رير الطاقات وتشصجيع اŸباد’ت واŸسصاهمة بذلك
‘ –ول هيكلي للبلدان ا’فريقية.

خيارات اŸمكن...
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^ فنيدسس بن بلة
Óعمال صصورة دقيقة عن جهود ا÷زائر ‘ إاقامة منظومة
قدم ›مع اوكسصفورد بيزناسس ل أ
اقتصصادية ومالية صصلبة “كن من مواجهة الطوارئ اعتمادا على اإ’مكانيات الذاتية اŸتوفرة
وشصحن اإ’رادات دون السصقوط ‘ ا’سصتدانة اŸرة التي خرجت منها البÓد بروح التحدي
اعتمادا على مقاربة رئيسس ا÷مهورية السصيد عبد العزيز بوتفليقة .وهي مقاربة تسصتند إا¤
أاسصسس واقعية ‘ رصصد ا◊لول اŸمكنة لظرف صصعب تعيشصه ا÷زائر التي تسصعى جاهدة
للتحرر من التبعية للمحروقات وما –مله من أاخطار ﬁدقة جراء انهيار اأ’سصعار.
على عكسس تقارير اŸنظمات اأ’خرى التي تتحرك وفق أاجندات غايتها إاحباط العزائم
والتشصكيك ‘ اإ’‚ازات بالÎويج ◊قائق مقلوبة وصصورة سصوداوية ،جاء تقرير اوكسصفورد
Óعمال  2018أاك Ìمصصداقية كاشصفا مكامن القوة والضصعف ‘ جهود ا÷زائر لبناء
بيزناسس ل أ
مؤوسصسصات اقتصصادية قوية –مل مواصصفات النجاعة ،تتخذ من اŸتاعب والصصعوبات قوة
انطÓق نحو اأ’حسصن دون السصقوط ‘ اليأاسس واإ’حباط.
من هذه الزاوية أاعطى تقرير اÛمع الذي سصلط الضصوء على ﬂتلف القطاعات ،رؤويته
Ÿا يجب على ا÷زائر فعله وما Áكنها اعتماده قريبا وبعيدا للخروج من تداعيات اأ’زمة
العاŸية بأاسصرع فرصصة Ãراجعة اأ’ولويات وضصبط اÿيار اŸمكنة لتعقيدات مرحلة تضصغط
بثقلها على اقتصصاديات اŸعمورة قاطبة وتفرضس على الوحدة السصياسصية بدائل ذاتية لضصمان
اسصتقÓلية القرار السصياسصي والسصيادة.
من أاو ¤اÿيارات التي تفرضس ا’عتماد اآ’ن ،تسصريع تنوع ا’قتصصاد ا÷زائري اŸدرج ‘
سصياق اسصÎاتيجية منحها رئيسس ا÷مهورية الضصرورة القصصوى ،مشصددا ‘ كل مرة ومناسصبة
على رشصادة النفقات و‚اعة الÈامج وصصÓحيات ا÷ماعات اÙلية ‘ تكاتف ا÷هود
وتقاسصم الوظيفة من أاجل هدف واحد :ضصمان اإ’قÓع الوطني الذي صصدرت من أاجله
تعليمات وتوجيهات ‘ سصبيل مرافقة حركة ا’سصتثمار اŸنتج للÌوة اŸوفر للشصغل والقيمة
اŸضصافة دون ا’تكالية اŸفرطة على اÿزينة التي شصحت مواردها وتقلصصت إا ¤النصصف
جراء انهيار أاسصعار اÙروقات.
و–تل الفÓحة حلقة مفصصلية ‘ التحدي ا÷زائري وخيار اŸمكن ،باعتبارها موردا
هاما ومصصدر اسصتقرار اجتماعي جدير بالتوقف عنده .وقد ‚حت الفÓحة ع Èمنتوج
طبيعي يتوفر على مواصصفات ا÷ودة ‘ اقتحام أاسصواق  72دولة وفرضصت «العÓمة ا÷زائرية»
نفسصها ‘ خارطة Œارية دولية تضصيق باŸنافسصة و’ تعÎف با◊واجز وا◊دود عدا حدود
النوعية.
قطاعات أاخرى تفرضس اŸرافقة ‘ زمن التحول العاŸي الرهيب حيث ’ مكانة فيه
لÓقتصصاديات الهشصة واŸنظومة الريعية التي تنهار أامام أاي زوبعة كالسصياحة ،اŸنتجات
الصصناعية الصصيد’نية ومواد البناء التي باتت ﬁل طلب السصوق اإ’فريقي دون نسصيان الطاقة
التي أاطلقت سصوناطراك ﬂططا اسصتثماريا قيمته  55مليار دو’ر لتوسصيع نشصاطها وتنوعه،
مراهنة على شصركاء جدد ‘ فرضس الوجود Ãحيط جيو اقتصصادي متغ Òكلمة الفصصل فيه
روح ا’بتكار وا÷ري وراء بدائل اŸمكن التي ’ تعÎف باŸسصتحيل.

أاويحيى يسستقبل وزير الشسؤوون اÿارجية الروسسي
اسص- -ت- -ق- -ب- -ل ال -وزي -ر اأ’ول أاح -م -د
أاوي- - -ح- - -ي- - -ى ،أاول أامسس ،ب- - -ا÷زائ - -ر
ال -ع -اصص-م-ة ،وزي-ر الشص-ؤوون اÿارج-ي-ة
الروسصي سصÒغي ’فروف ،الذي يقوم
ب -زي -ارة ع -م -ل إا ¤ا÷زائ-ر ،حسص-ب-م-ا
أافاد به بيان Ÿصصالح الوزير اأ’ول.
وج- -رى ال- -ل- -ق- -اء ب- -حضص- -ور وزي- -ر
الشص - -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
مسصاهل.

نّؤها بالعÓقات ألتاريخية أŸميزة ب Úأ÷زأئر وروسشيا

مسساهل و’فروف يرسسمان خارطة طريق للتعاون اإ’سسÎاتيجي
أشش -اد وزي -ر ألشش -ؤؤون أÿارج-ي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر
مسشاهل ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة ،بـ «ألعÓقات
أل -ت -اري -خ -ي -ة وأŸت -م -ي -زة» أل-ق-ائ-م-ة ب Úأ÷زأئ-ر
وروسشيا ،مؤؤكدأ على إأرأدة ألبلدين ‘ «تعزيزها
بششكل أك.»È
خÓ-ل ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة نشص-ط-ه-ا م-ن-اصص-ف-ة م-ع نظÒه
ال -روسص -ي سصÒغ -ي ’ف -روف أاوضص -ح مسص -اه -ل ،أان «ه-ذه
الديناميكية التي تطبع العÓقات القائمة ب Úبلدينا
ت- -ع- -كسس ال -ت -وج -ه -ات اŸتضص -م -ن -ة ‘ إاع Ó-ن الشص -راك -ة
ا’سصÎاتيجية اŸشصÎك اŸوقع ب Úالبلدين ‘ ،»2001
مÈزا «نوعية» العÓقة السصياسصية «التاريخية» القائمة
ب Úالبلدين ،مضصيفا أان «هذه الديناميكية تتجلى من
خÓل كثافة تبادل الوفود على كافة اŸسصتويات بÚ
البلدين».
بعد أان ع Èعن إارادة البلدين ‘ تنويع ›ا’ت
ال - -ت - -ع- -اون ال- -ث- -ن- -ائ- -ي وزي- -ادة اŸب- -اد’ت ال- -ت- -ج- -اري- -ة
وا’سص -ت -ث -م-ارات ،أاشص-ار السص-ي-د مسص-اه-ل إا ¤أان-ه –ادث
«م -ط -و’» م -ع ن -ظÒه ال -روسص -ي ح -ول «ضص -رورة ت-وسص-ي-ع
ا÷انب ا’ق -تصص -ادي» ‘ ه -ذه ال-عÓ-ق-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة ح-ت-ى
تصصبح «أاك Ìشصمولية» و»تلبي فع Óتطلعات الشصعبÚ
وا◊كومت.»Ú
‘ هذا الصصدد ،ركز على أاهمية «تعزيز التشصاور
ح -ول اŸسص -ائ -ل ال -ط -اق-وي-ة» سص-ي-م-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أاسص-ع-ار
واسص -ت -ق -رار السص -وق م -ؤوك-دا أان-ه سص-ي-ت-م –دي-د أاول-وي-ات
ال -ت -ع -اون ب Úال -ب -ل -دي-ن خÓ-ل ال-دورة ال-ت-اسص-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة
ا’ق -تصص -ادي -ة اıت-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة-ال-روسص-ي-ة اŸزم-ع
تنظيمها Ãوسصكو من  28إا 30 ¤يناير  ،2019مضصيفا أان
هذا اللقاء سصيسصمح «بإاعداد خارطة الطريق من أاجل
متابعة تطبيق اأ’هداف التي سصيتم تسصطÒها».
وشصكلت اÙادثات ب Úالسصيدان مسصاهل و’فروف
فرصصة للتطرق إا ¤اأ’زمات السصائدة ‘ البيئة اÛاورة
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر وم- -ن- -اقشص- -ة ظ- -اه -رة م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب
وا’سصÎاتيجية التي يتبناها البلدان لرفع هذا التحدي
فضص Óعن اسصÎاتيجية اأ’· اŸتحدة ‘ هذا اÛال.
‘ ذات السص -ي -اق ،ت -ب -ادل ال -وزي -ران وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر
و–ل -ي -ل أاوضص-اع اأ’زم-ات وال-ن-زاع-ات سص-ي-م-ا ‘ سص-وري-ا
ول -ي -ب -ي -ا وم -ا‹ والسص-اح-ل والصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وال-ي-م-ن
باإ’ضصافة إا ¤القضصية الفلسصطينية.
ب-اŸن-اسص-ب-ة ،أاع-رب مسص-اه-ل ع-ن ارت-ي-اح-ه «ل-ت-طابق
وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر» ب Úا÷زائ -ر وروسص-ي-ا بشص-أان ضص-رورة
ترقية ا◊لول السصياسصية والتسصوية السصلمية لهذه اأ’زمات
‘ ظل احÎام الشصرعية الدولية واŸبادئ اŸتضصمنة ‘

اŸصصدرة للغاز».
وتابع قوله« :إاننا حددنا السصبل اŸلموسصة أاو كيفية
Œسصيد ا’هداف التي تضصمنها ا’عÓن اŸشصÎك حول
الشصراكة ا’سصÎاتيجية» ب Úا÷زائر وفدرالية روسصيا
اŸوقع ‘  2ابريل Ã 2001ناسصبة الزيارة الدولة التي
قام بها الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة إا ¤روسصيا.
كما أاوضصح ’فروف ‘ هذا الصصدد أان اŸباد’ت
التجارية ب Úا÷زائر وروسصيا «قد Œاوزت قيمتها 4,5
مليار دو’ر» ،مؤوكدا أان لقاءه Ãسصاهل شصكل فرصصة
لدراسصة «القرارات ا÷ديدة» التي Áكن «أان تسصهم ‘
الرفع من هذا الرقم».
م -ي -ث-اق اأ’· اŸت-ح-دة سص-ي-م-ا ح-ق الشص-ع-وب ‘ ت-ق-ري-ر
مصصÒها بعيدا عن التدخل اأ’جنبي.
واسصÎسصل يقول «لقد Ÿسصنا تطابقا ‘ وجها النظر
حول مبدأا احÎام سصيادة الشصعوب واحÎام السصÓمة
الÎابية واحÎام قرارات اأ’· اŸتحدة وتطبيقها سصيما
ف -ي -م-ا ي-خصس ف-لسص-ط Úوالصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة» ،مسص-جÓ-
«تطابقا ‘ وجهات النظر» ب Úا÷زائر وروسصيا حول
الوضصع السصائد ‘ سصوريا وفلسصط Úمؤوكدا أانه «’ بديل
عن ا◊ل القائم على احÎام إارادة الشصعوب واحÎام
القانون الدو‹».

’فروف ينوه بـ «مسستوى التعاون» ب Úالبلدين
م -ن ج -ه -ت -ه ،ن -وه وزي-ر الشص-ؤوون اÿارج-ي-ة ال-روسص-ي
سصÒغ- -ي ’ف -روف ،بـ «مسص -ت -وى ال -ت -ع -اون» ال -ق -ائ -م بÚ
ا÷زائر وفدرالية روسصيا ،معتÈا أان الدورة القادمة من
ال -ل -ج-ن-ة اıت-ل-ط-ة ا’ق-تصص-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة-ال-روسص-ي-ة
سصتكون فرصصة لدراسصة «ا’مكانيات» اŸتاحة للبلدين
من اجل تعزيز العÓقات الثنائية بشصكل اك Èسصيما على
اŸسصتوى ا’قتصصادي.
وأاوضصح ’فروف« ،إاننا ننوه Ãسصتوى هذا التعاون
ال -ق -ائ -م ب Úروسص -ي-ا وا÷زائ-ر ‘ اÛا’ت السص-ي-اسص-ي-ة
وا’قتصصادية والعسصكرية».
وأاك -د رئ -يسس ال -دب -ل-وم-اسص-ي-ة ال-روسص-ي-ة ع-قب ل-ق-ائ-ه
بنظÒه ا÷زائري أانه أاجرى «ﬁادثات مفصصلة ومعمقة
حول وضصعية العÓقات الثنائية».
وأاشصار ‘ هذا اÿصصوصس ،إا« ¤أاهمية» ان تقوم
ا÷زائ -ر وروسص-ي-ا «ب-ت-نسص-ي-ق ج-ه-وده-م-ا وأاع-م-ال-ه-م-ا ‘
›ال الطاقة Ãا ‘ ذلك على مسصتوى منتدى البلدان

إالغاء التأاشسÒات’ :فروف يعرب عن
اسستعداده لدراسسة اŸسسأالة
أاك- -د وزي- -ر الشص- -ؤوون اÿارج -ي -ة ال -روسص -ي ،سصÒغ -ي
’فروف ،اÿميسس ،با÷زائر العاصصمة ،أانه «مسصتعد»
ل- -ك- -ي ي- -ب- -حث م- -ع ن -ظÒه ا÷زائ -ري إام -ك -ان -ي -ة إال -غ -اء
التأاشصÒات أ’صصحاب جوازات السصفر العادية.
وأاوضصح إ’حدى الصصحفيات الروسصيات التي سصأالته
عن هذه اإ’مكانية خÓل ندوة صصحفية مشصÎكة مع
ن- -ظÒه ا÷زائ -ري ع -ب -د ال -ق -ادر مسص -اه -ل «إان -ن -ا ع -ل -ى
اسص- -ت- -ع- -داد ل- -ب- -حث ه- -ذه اŸسص- -ال- -ة م- -ع أاصص- -دق- -ائ- -ن -ا
ا÷زائري.»Ú
وأاضص - -اف ’ف - -روف ع - -قب ﬁادث - -ات - -ه م- -ع رئ- -يسس
ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة ا÷زائ -ري -ة «إان -ن -ا م -ع ت-وف Òالشص-روط
اÓŸئمة Ÿواطنينا وكذا Ÿواطني البلدان الشصريكة».
و‘ رده على سصؤوال حول إامكانية تنظيم لقاء قمة
ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ ال- -ق- -ريب ال- -ع- -اج- -ل أاك -د ال -وزي -ر أان
«ا’تصصا’ت سصتسصتمر على جميع اŸسصتويات» مضصيا أان
«ا÷دول الزمني اÙدد» سصيضصبط «تدريجيا».
وتابع قوله ‘ ذات السصياق «من اŸؤوكد أان ذلك سصيتم
ب -ع -د ا’ن -ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ال-ت-ي سص-ت-ج-ري ق-ري-ب-ا ‘
ا÷زائر».

..ويÎحم على أارواح شسهداء الثورة التحريرية
ت -رح -م وزي -ر الشص -ؤوون اÿارج-ي-ة ال-روسص-ي ،سصÒغ-ي
’ف - - -روف ،أاول أامسس اÿم - - -يسسÃ ،ق - - -ام الشص - - -ه- - -ي- - -د
(العاصصمة) ،على أارواح شصهداء حرب التحرير الوطني.
ووضص -ع ’ف -روف إاك -ل -ي  Ó-م -ن ال -زه-ور أام-ام ال-نصصب
التذكاري Ãقام الشصهيد ووقف دقيقة صصمت ترحما
على أارواح شصهداء الثورة التحريرية.
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خÓل ترؤؤسسه اجتماعا تنسسيقيا ،زعÓن:

شسددا على أاهمية إاصسÓحات رئيسس ا÷مهورية

بن غÈيت وكعوان يؤوكدان على منظومة تربوية أاصسيلة ودÁقراطية

Œند لدخول مطار ا÷زائر ا÷ديد
حيز اÿدمة ‘ أاحسسن الظروف

^ مسسايرة التوجهات التنموية الكÈى و–قيق التنمية اŸسستدامة

أاك- -دت ؤزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة،
نورية بن غÈيت ،أاؤل أامسس ،با÷زائر
ال-ع-اصس-م-ة ،أان دائ-رت-ه-ا ال-وزاري-ة ت-عمل
بالتنسسيق مع الدؤائر الوزارية الخرى
لنشس-ط-ة الÓ-صس-ف-ية من
ع-ل-ى تشس-ج-ي-ع ا أ
نشس -اط -ات ث -ق-اف-ي-ة ؤري-اضس-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز
ال -رصس -ي -د اŸع-ر‘ ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ؤاكسس-اب-ه-م
الثقة ‘ النفسس.
أاوضسحت الوزيرة ‘ كلمة لها Ãناسسبة
احياء الطبعة الو ¤لليوم العاŸي للÎبية
اŸصسادف لـ  24يناير ،والذي أاقرته األ·
اŸتحدة ‘  3ديسسم ÈاŸاضسي أان قطاعها
ي -ع -م -ل ،ب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع ال-دوائ-ر ال-وزاري-ة
اŸعنية ،على تشسجيع األنشسطة الÓصسفية
ب-ه-دف «ت-ن-م-ي-ة م-واهب اŸت-ع-ل-م Úوتعزيز
رصسيدهم الثقا‘ واŸعر‘».
واع- -تÈت ال- -وزي -رة أان ا◊ف -ل اŸن -ظ -م
بالنادي الثقا‘ عيسسى مسسعودي باإلذاعة
ال -وط -ن -ي -ة ،ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع وزارة التصس-ال
والقناة الوطنية الو ،¤من شسأانه تدريب
ال -ت Ó-م -ي -ذ ع -ل -ى ف -ن ال -ت -م -ث -ي-ل واŸسس-رح
لكتسساب «مهارات تنمي شسخصسية الطفل
و“كنه من مسسايرة العصسر ‘ ظل تطور
وسسائل التكنولوجيا ا◊ديثة».
وذك - -رت ال- -وزي- -رة أان ا÷زائ- -ر ،وم- -ن- -ذ
السس-ت-قÓ-ل ،ت-ع-م-ل ع-ل-ى «ضس-م-ان ال-ت-ع-ل-ي-م
Óط- -ف- -ال م- -ن سس- -ن السس- -ادسس -ة وضس -م -ان
ل - -أ
›ان -ي -ت-ه» ،مÈزة ان ال-ت-ع-ل-ي-م ي-ل-عب «دورا
هاما ‘ –قيق التنمية اŸسستدامة».
واعتÈت أان إاقرار األ· اŸتحدة يوما
للتعليم «سسÒسسخ قيم السسÓم والتنمية ،ل

سس -ي -م -ا وأان -ه ي -ل -عب دورا أاسس -اسس-ي-ا ‘ ب-ن-اء
اÛتمعات».
كما أاكدت أان ا÷زائر «تضسمن التعليم
ال -ن -وع -ي واŸنصس -ف ÷م-ي-ع اŸسس-ت-وي-ات»،
مشس- -ي- -دة ‘ ه- -ذا اŸق -ام ب -دور األسس -ات -ذة
باعتبارهم  -كما قالت « -اŸتدخل األول
‘ الفعل الÎبوي ،إاضسافة إا ¤الدور الذي
يلعبه اŸفتشسون ‘ إابداء النصسح والتوجيه
Óسساتذة».
ل أ
وقالت إانها سستعمل «جاهدة» لتحسسÚ
ظ- -روف األسس- -ات -ذة م -ن خ Ó-ل «ال -ت -ك -وي -ن

وت- -زوي- -ده- -م ب- -السس- -ن -دات ال Ó-زم -ة إل“ام
م-ه-م-ت-ه-م بصس-ف-ة م-ب-دع-ة لصس-ال-ح اŸدرسسة
ا÷زائرية».
من جانبه ،أاكد وزير التصسال ،جمال
كعوان ،أان ا÷زائر ،ومنذ اسسÎجاع السسيادة
الوطنية« ،أادركت أاهمية الÎبية كعامل بناء
وت -غ -ي Òواب -داع ،ك-م-ا ج-ع-لت م-ن اŸسس-اواة
و›انية التعليم الضسمانات الكفيلة بإارسساء
منظومة تربوية أاصسيلة ودÁقراطية».
وأاشس- -ار ب- -اŸن -اسس -ب -ة إا« ¤اإلصس Ó-ح -ات
ا÷ريئة التي انتهجتها ا÷زائر من أاجل

ترقية الÎبية وتقليصس الهوة ب Úا÷نسس،Ú
م- -ا أادى إا ¤ارت- -ف -اع م -ع -دلت ال -ت -م -درسس
وت -وسس -ي -ع شس -ب -ك -ة اŸؤوسسسس -ات الÎب-وي-ة ‘
ﬂتلف األطوار وع Èكامل أارجاء الوطن».
وأاضساف أان «إاصسÓح منظومة التعليم،
وب -فضس -ل رع -اي -ة رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د
العزيز بوتفليقة ،عرفت قفزة نوعية “ثلت
على وجه اÿصسوصس ‘ –قيق تربية ذات
ج- -ودة ،ل سس- -ي- -م- -ا ‘ اط- -ار الشس- -راك -ة م -ع
اŸن-ظ-م-ات الق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ية اıتصسة
ا ¤ج -انب ال -ت -ع -اون وال-ت-نسس-ي-ق ال-ق-ط-اع-ي
اŸنتظم».
وأاشسار ‘ هذا السسياق إا« ¤إاسسهامات
ق -ط -اع التصس -ال ‘ م -راف -ق -ة ه -ذا ا÷ه-د
ال- -وط- -ن -ي م -ن خ Ó-ل أانشس -ط -ة تسس -اه -م ‘
السس- -ت -ج -اب -ة ◊اج -ات اŸواط -ن ‘ ›ال
الÎبية واضسطÓعه Ãهامه اÿاصسة بÎقية
الفعل الÎبوي ونشسر قيم العدل والتسسامح».
وأاكد الوزير حرصس قطاعه على «إا‚اح
هذا التوجه بتضسم Úكل الÈامج ذات البعد
الÎب - -وي ﬁت- -وي- -ات ت- -رم- -ي إا ¤ت- -ع- -زي- -ز
م- -ؤوهÓ- -ت ال- -ن- -اشس- -ئ -ة وم -واك -ب -ة ال -ت -ط -ور
والتكنولوجيا ا◊ديثة».
و‘ األخ ،Òاعت Èأان مثل هذه الشسراكة
سستوفر «تربية ذات نوعية “كن األجيال
م-ن مسس-اي-رة ال-ت-وج-ه-ات ال-ت-ن-م-وي-ة ال-كÈى
واإلسسهام ‘ –قيق التنمية اŸسستدامة»،
داعيا إا« ¤مضساعفة ا÷هود لضسمان ترقية
اŸن -ظ -وم -ة الÎب -وي -ة ،خ -اصس -ة ‘ ظ -ل م -ا
ي -عÎضس ا÷زائ -ر م -ن –دي -ات وإاف -رازات
فرضستها التحولت العاŸية.

العدد
17855

04

ت - - - - - - -رأاسس ؤزي- - - - - - -ر
لشس -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة
ا أ
ؤال -ن -ق-ل ،ع-ب-د ال-غ-ن-ي
زع Ó- - - - - -ن ،أاؤل أامسس،
اج-ت-م-اع-ا ت-نسسيقيا مع
العديد من اŸتدخلÚ
دع - -ا م- -ن خÓ- -ل- -ه إا¤
ت- - -ك- - -ث- - -ي- - -ف ا÷ه - -ود
ل‚اح عملية دخول
إ
مطار ا÷زائر ا÷ديد
حيز اÿدمة ،حسسبما
أافاد به أاؤل أامسس بيان
للوزارة.
«ترقبا للدخول اŸقبل
ح- - -ي - -ز اÿدم - -ة Ÿط - -ار
ا÷زائ -ر ا÷دي -د ،ت-رأاسس
وزي-ر األشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-نقل،
ي - -وم  24ي -ن-اي-ر  ،2019اج-ت-م-اع-ا
تنسسيقيا بحضسور إاطارات الوزارة
وال -رئ -يسس اŸدي-ر ال-ع-ام Ÿؤوسسسس-ة
تسسي Òمصسالح اŸطارات و‡ثلÚ
Óم -ن
ع- -ن اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل  -أ
ال- -وط- -ن- -ي وا÷م- -ارك وا◊م- -اي -ة
اŸدن - -ي - -ة وال- -رؤوسس- -اء اŸدي- -ري- -ن
العام Úللجوية ا÷زائرية وشسركة
ط- -اسس -ي -ل -ي ل -ل -طÒان وإاي -غ -ل أازور
ومسس -ؤوو‹ سس -ويسس -ب -ور واŸدي-ري-ن
ال-ع-ام Úل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-وطنية للمÓحة

ا÷وية والوكالة الوطنية للدراسسات
وم- -ت- -اب -ع -ة اسس -ت -ث -م -ارات السس -كك
ا◊دي -دي -ة واŸؤوسسسس -ة ال -وط -ن -ي -ة
للسسكك ا◊ديدية وشسركة نفطال»،
حسسب نفسس اŸصسدر.
وك -ان ال-ه-دف م-ن ه-ذا ال-ل-ق-اء،
ال-ذي ي-أات-ي ع-قب ن-ه-اي-ة األشس-غ-ال
Ãطار ا÷زائر ا÷ديد واسستكمال
ال -ت -ج -ارب ال -ت -ق -ن -ي -ة ،ه-و»دراسس-ة
الوضسعية ا◊الية مع كل اŸتدخلÚ
Óجراءات اŸتخذة للدخول حيز
ل إ
اÿدمة ‘ أاحسسن الظروف».

لسسئلة الشسفوية:
‘ ردهم على ا أ
يوسسفي :اŸناولة ضسرورية لصسناعة سسيارات حقيقية
أاك-د ؤزي-ر الصس-ن-اع-ة ؤاŸن-اج-م ي-وسس-ف ي-وسس-ف-ي ،أاؤل
أامسس ،ع -ل-ى ضس-رؤرة ت-ط-وي-ر اŸن-اؤل-ة ‘ ›ال صس-ن-اع-ة
السس- -ي- -ارات ب- -ا÷زائ- -ر ب -ه -دف ل -ل -وصس -ول إا ¤صس -ن -اع -ة
حقيقية ؤإانشساء مئات اŸؤوسسسسات التي سستوفر مناصسب
شسغل للمواطن.Ú
قال يوسسفي ‘ ،رده على سسؤوال شسفوي للنائب بسسمة عزوار
باÛلسس الشسعبي الوطني ،إان ا÷زائر عملت على تطوير نسسيج
صسناعي يتعزز يوما بعد يوم ويتوجه إا ¤خلق بيئة مÓئمة
لتطوير اŸناولة وذلك بهدف اسستكمال اŸرحلة األو ¤لصسناعة
السسيارات اŸتمثلة ‘ الÎكيب والتجميع للوصسول إا ¤صسناعة
سسيارات متطورة با÷زائر.
وأاوضس -ح أان ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة ت-ت-ط-لب إانشس-اء م-ئ-ات م-ؤوسسسس-ات
اŸناولة بصسفة تدريجية حيث إان  ⁄توجد مؤوسسسسات لÎكيب
السس -ي -ارات ك -م -رح -ل -ة أاو ¤ل Áك -ن أان ت -ك -ون ه -ن-اك صس-ن-اع-ة
للسسيارات حقيقية ‘ اŸسستقبل.
وكشسف ‘ ذات السسياق عن  12مشسروعا ‘ ›ال ا◊ديد
والصسلب يسساهم ‘ صسناعة السسيارات مؤوكدا أانه ” التماسس
«تطور حاصسل» ‘ هذه العملية حيث أان عمليات اإلنتاج بدأات
تتجسسد تدريجيا على أارضس الواقع.
ولضسمان إانشساء صسناعة حقيقية وفعلية للسسيارات ” ،وضسع
دفÎا للشسروط يحدد ›موعة من اللتزامات اŸلقاة على
عاتق اŸصسنع Úمقابل المتيازات اŸمنوحة لهذا القطاع ،يÈز
الوزير.
وأاوضس- -ح ‘ ذات اإلط- -ار أان ال- -ه- -دف األسس- -اسس- -ي م- -ن دفÎ
الشسروط الذي تضسمنه اŸرسسوم التنفيذي رقم  344-17اŸؤورخ
‘  28نوفم 2017 Èهو تدارك بعضس النقائصس اŸسسجلة سسابقا
(أاي ضسرورة اŸرور ‘ صسناعة السسيارات على مرحلة الÎكيب
والتجميع للوصسول إا ¤صسناعة األجزاء فقطع الغيار وبالتا‹ إا¤
صسناعة حقيقية ‘ النهاية).
وقد تضسمن دف Îالشسروط  -يقول الوزير› -موعة من
الل-ت-زام-ات م-ت-ع-ل-ق-ة بضس-رورة ب-ل-وغ مسس-ت-وي-ات م-ع-ينة ‘ نسسبة
الدماج تتمثل ‘  ‘ %15السسنة الثالثة و ‘ %40السسنة اÿامسسة
مع إالتزام الصسانع الشسريك ببيع ‰اذج Œميع القطع اŸوجهة
للÎكيب بنفسس سسعر اÿروج من اŸصسنع.
وأاكد أان اللتزام بالعمل على تصسدير السسيارات أامر ضسروري
مع إانتاج سسيارات تنافسسية مع التعهد بذلك ‘ إاطار تطبيق
أاحكام دف Îالشسروط.
وقد ” إانشساء فوج عمل على مسستوى الوزارة للتكفل بهذا
اŸل -ف واÿروج ب -ح -ل-ول ك-ف-ي-ل-ة ب-ب-ل-وغ ال-ه-دف اŸنشس-ود ،يÈز
الوزير.

 50منطقة لتنشسيط ا’سستثمار اŸنتج قريبا
وقال يوسسفي ‘ ،رده عن سسؤوال شسفوي ثا Êللنائب بوجمعة
طورشسي ،إانه ‘ إاطار تنشسيط السستثمار اŸنتج وتوف Òالعقار
الصسناعي على مسستوى اŸناطق الصسناعية ا÷ديدة ،صسادق
اÛلسس ال-وط-ن-ي لÓ-سس-ت-ث-م-ارات ع-ل-ى ب-رن-ام-ج وط-ني يتضسمن
إانشساء وتهيئة  30منطقة صسناعية التي ” توسسيعها لتصسل إا50 ¤
منطقة.

حسسبÓوي ’ :يوجد أاي أاثر لأÓميونت ‘
اŸسستشسفيات ذات البنايات ا÷اهزة
أاكد وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفياتﬂ ،تار
حسسبÓوي ،أاول أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،أان الدراسسة التقنية
التي أاعدت سسنة  2006أاثبتت «عدم وجود مادة األميونت» ‘

اŸؤوسسسسات السستشسفائية ذات البنايات ا÷اهزة.
وأاوضسح الوزير ‘ ،جلسسة علنية باÛلسس الشسعبي الوطني
Óسسئلة الشسفوية ،أانه «حسسب تقرير اÈÿاء الذي
خصسصست ل أ
أاعد ‘  ،2006فإانه ل يوجد أاثر Ÿادة األميونت ‘ اŸؤوسسسسات
السس -تشس -ف -ائ -ي -ة ذات ال -ب -ن -اي-ات ا÷اه-زة» ،مشسÒا إا ¤أان ه-ذه
الدراسسة التقنية «خصست  42مؤوسسسسة».
وأاضساف ‘ رده على سسؤوال النائب عن ا◊ركة الشسعبية
ا÷زائرية ،الشسيخ بربارة ،اŸتعلق بوجود هذه اŸادة اŸضسرة
بالصسحة ‘ مسستشسفى برج بونعامة ومسستشسفى ثنية ا◊د بولية
ت -يسس -مسس -ي -لت أان ه-ات ÚاŸؤوسسسس-ت Úه-م-ا «ب-ن-اي-ت-ان ج-اه-زت-ان
مضس- -ادت- -ان ل- -ل -زلزل» ،مشسÒا ب -ه -ذا اÿصس -وصس إا ¤أان «ن -فسس
التقرير يؤوكد صسÓحية هات ÚاŸؤوسسسست Úرغم قدمهما وأانهما
بحاجة فقط إا ¤عمليات الصسيانة حسسب اŸيزانية اŸمنوحة
لهذا الغرضس».
وبخصسوصس قاعات العÓج اŸغلقة منذ سسنوات ‘ نفسس
ال -ولي -ة ،أارج -ع اŸسس -ؤوول ع -ن ال -ق -ط -اع ذلك إا« ¤ع -دم وج -ود
السسكان ‘ بعضس اŸناطق ،إاضسافة إا ¤حاجة البعضس اآلخر
منها إا ¤الصسيانة ،على غرار قاعات بلدية العماري ،أاولد
بوزيان وسسيدي بوتشسنت».
كما أابرز ‘ نفسس السسياق أان «الوضسع األمني الذي شسهدته
ال -ب Ó-د خÓ-ل ال-عشس-ري-ة السس-وداء ن-ت-ج ع-ن-ه –وي-ل ال-ع-دي-د م-ن
قاعات العÓج إا ¤ثكنات عسسكرية منذ  1994إا ¤يومنا هذا
مثل قاعة القربعة وسسيدي السساعد ببلدية سسيدي العنÎي».
من جانب آاخر ،و‘ سسؤوال للنائب نورة ريغي عن حزب جبهة
ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ي-ت-ع-ل-ق ب-رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن مشس-روع إا‚از
مسستشسفى جامعي جديد بولية باتنة ،أاكد الوزير حسسبÓوي أان
إاع -ادة ب -عث اŸشس-روع «م-ت-وق-ف ع-ل-ى م-دى ت-وف-ر اإلم-ك-ان-ي-ات
اŸادية الضسرورية لتجسسيده».
وذكر باŸناسسبة باŸشساريع التي اسستفادت منها الولية ‘
إاط -ار اıط -ط ال -وط -ن -ي ،ع -ل-ى غ-رار إا‚از م-رك-ز م-ك-اف-ح-ة
السسرطان ،مسستشسفى رأاسس العيون وكذا مدرسسة التكوين ‘
الشسبه الطبي.
وأاشسار إا ¤أان اŸركز السستشسفائي ا÷امعي بباتنة يضسم

حاليا  25مصسلحة بطاقة اسستيعاب تتجاوز  600سسرير ،كما تقرر
إارجاء فتح مصسالح جديدة ‘ اختصساصسات األعصساب ا÷لد
وآالم اŸفاصسل إا ¤ح Úتوف Òمرفق آاخر يضسمها.
وأاضساف باŸناسسبة أانه ” ‘  2018فتح  22منصسبا ماليا
لتوظيف اŸمارسس Úاıتصس ‘ Úالصسحة العمومية مع التحاق
 16منهم رسسميا بالولية.
و‘ إاجابته عن سسؤوال النائب عن جبهة ا÷زائر ا÷ديدة
دقموسس دقموسسي متعلق بتحويل مدرسسة شسبه الطبي إا ¤معهد
عا‹ بولية الغواط ،ذكر الوزير أانه ‘ اكتوبر  2018صسدر
اŸرسسوم التنفيذي اÙدد لشسروط منح الوصساية البيداغوجية
Ÿؤوسسسسات التكوين العا‹ التابعة لدوائر وزارية اخرى وكيفيات
‡ارسستها ،مÈزا أان مدرسسة التكوين سسبه الطبي اŸتواجدة
باألغواط «لديها المكانيات اŸادية والبشسرية الضسرورية لÎقى
ا ¤معهد وطني».
وذكر باŸناسسبة بأاهم اŸشساريع التي اسستفادت منها الولية
م-ث-ل م-رك-ز م-ك-اف-ح-ة السس-رط-ان ،م-ؤوسسسس-ة الم-وم-ة وال-ط-ف-ول-ة
بدائرة أافلوومسستشسفى  240سسرير باألغواط ،مشسÒا إا ¤أان
مشس -روع إا‚از وŒه -ي -ز مسس-تشس-ف-ى  240سس -ري-ر ال-ذي خصسصس
ل-ت-ج-ه-يزه  178م -ل -ي -ار سس -ن -ت-ي-م سس-ي-دخ-ل ح-ي-ز اÿدم-ة ب-داي-ة
السسداسسي الثا Êمن السسنة ا÷ارية.
أاما عن مشسروع مسستشسفى المراضس العقلية ( 120سسرير)،
فقد بلغت نسسبة الشسغال  ،%87حيث ” تخصسيصس غÓف ما‹
قدر بـ 25مليار سسنتيم لتجهيزه على أان يدخل حيز اÿدمة
نهاية السسنة ا÷ارية.

جÓب :مراجعة التنظيم القانو ÊاŸسسÒ
لتجارة اŸقايضسة
كشس- -ف وزي- -ر ال- -ت -ج -ارة السس -ي -د سس -ع -ي -د ج Ó-ب ،أاول أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ،أان دائ -رت -ه ال-وزاري-ة ت-ع-ك-ف ع-ل-ى إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘
التنظيم القانو Êا◊ا‹ اŸسس Òلتجارة اŸقايضسة من أاجل
إاعطائها أاك Ìفعالية ومردودية لÓقتصساد الوطني.

وخ Ó-ل رده ع -ل -ى األسس -ئ -ل -ة الشس -ف -وي -ة ب -اÛلسس الشس -ع-ب-ي
الوطني ،أاوضسح جÓب أان إاعادة النظر ‘ التنظيم القانوÊ
ا◊ا‹ ل -ت -ج -ارة اŸق -ايضس-ة سس-ي-ك-ون م-ن خÓ-ل ت-ع-دي-ل ال-ق-رار
الوزاري اŸشسÎك وإادراج مواد جديدة تدخل ضسمن Œارة
اŸقايضسة اسستجابة Ÿطالب الفاعل ‘ Úهذا اÛال.
وأاشسار الوزير أان هذا التعديل سسيضسفي ل ﬁالة اŸزيد من
التوازن على اŸبادلت التجارية اŸتعلقة بتجارة اŸقايضسة
وجعلها أاك Ìمردودية.
ومن ب Úهذه اŸقÎحات ذكر الوزير مراجعة قائمة اŸواد
اŸعنية باŸقايضسة وزيادة حجم عمليات الدخول واÿروج عÈ
ا◊دود وادراج دول -ة م -وري -ت -ان -ي -ا ‘ ق -ائ -م -ة ال-دول ا◊دودي-ة
اŸعنية بتجارة اŸقايضسة بعد ان كانت مقتصسرة على دولتي
النيجر وما‹ وذلك بعد فتح اŸع Èا◊دودي مع موريتانيا عÈ
ولية تندوف.
وتابع جÓب يقول إانه ” اقÎاح إادراج تعديل قانو Êجديد
ينظم Ãوجبه سس Òالتظاهرات القتصسادية الكÈى على غرار
تظاهرتي «اسسيهار» و»اŸوقار».
باإلضسافة إا ¤هذا ،أاشسار الوزير أان قطاعه يعمل على دراسسة
الكيفيات التي تسسمح بتأاط Òأامثل لعمليات منح السسجÓت
التجارية للبيع با÷ملة للتجار الناشسط Úعلى مسستوى الوليات
ا◊دودية وذلك لÎقية Œارة اŸقايضسة بصسفة خاصسة وترقية
الصسادرات خارج اÙروقات نحودول ا÷وار بصسفة عامة.
و‘ سسياق آاخر كشسف الوزير أان قطاعه بصسدد تنظيم ملتقى
«اسس- -ي- -ه -ار» ‘ ولي -ة “Ôاسست يضس -م م -ت -ع -ام -ل Úاق -تصس -اديÚ
جزائري Úمن كل وليات ا÷نوب ومتعامل Úنيجري ÚوماليÚ
وهذا ‘ بداية شسهر مارسس اŸقبل.
و‘ رده عن سسؤوال للنائب ◊سسن عريبي (حزب جبهة العدالة
والتنمية) حول عدم إافصساح وزارة التجارة عن نتائج التحاليل
اÈıي -ة ل -ل -م-ك-م-ل ال-غ-ذائ-ي «رح-م-ة رب-ي» ،أاوضس-ح ال-وزي-ر أان
اŸكمÓت الغذائية ل تشسÎط أاية رخصسة من وزارة التجارة
لصسناعتها واسستÒادها وتسسويقها ،مشسÒا أانها تخضسع Ÿنظومة
القوان ÚاŸنظمة لنشساط Œارة اŸنتجات الغذائية من حيث
الرقابة وحماية اŸسستهلك.

ميهوبي :نقصص اŸيزانية وقلة اŸهنية أاثرا
على طبعة Ÿ 11هرجان الفيلم العربي
قال وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،أاول أامسس ،با÷زائر
العاصسمة ،إان «النخفاضس الكب ‘ »ÒاŸيزانية و»نقصس اŸهنية»
‘ التنظيم أاثرا سسلبا ‘ سس Òالطبعة Ÿ 11هرجان وهران للفيلم
العربي ( 31 -25يوليو.)2018
وأاوضسح ميهوبي  ‘-جلسسة علنية باÛلسس الشسعبي الوطني
خصسصست لطرح أاسسئلة شسفوية على عدد من أاعضساء ا◊كومة-
إان ميزانية اŸهرجان انخفضست بصسفة «كبÒة جدا» من «175
مليون دج ‘  2014إا 40 ¤مليون دج ‘  »2018ما انعكسس سسلبا
على أادائه.
واسستطرد الوزير  ‘ -سسياق رده على النائب عقيلة رابحي
من حزب جبهة التحرير الوطني  -أان نقصس اŸهنية ‘ التنظيم
تعلق أاسساسسا بـ»اإليواء والÈوتوكول وضسبط مواقيت عروضس
األفÓم».
وأاك -د م -ي -ه -وب -ي أان ق -ط -اع -ه أاسس -دى ت -ع -ل -ي-م-ات Ùاف-ظ-ة
اŸهرجان للبحث عن «موارد مالية خارج ميزانية الدولة» من
أاجل “ويله وكذا العمل على تصسحيح نقائصس ال›Èة واختيار
األفÓم والتواصسل مع اŸهني Úووسسائل اإلعÓم باإلضسافة إا¤
السستفادة من اÈÿات الوطنية ‘ ›ال السسينما.

»æWh

ألسضبت  26جانفي  2019م
ألموأفق لـ  20جمادى أأ’ولى  1440هـ

سسحبوأ أسستمارأت ألتوقيعات ألفردية

 94شسخصسا ينوون الÎشسح لÓنتخابات الرئاسسية
^  ١٢رئيسس حزب و 8٢حرا ÿوضس اŸعÎك السسياسسي
أع- -ل- -نت وزأرة أل- -دأخ- -ل- -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ‘ ،ب-ي-ان ل-ها،
مسس- - - - -اء أول أمسس ،أن  94رأغ -ب-ا ‘ ألÎشس-ح
لرئاسسيات  18أبريل ألقادم سسحبوأ أسستمارأت
أكتتاب ألتوقيعات ألفردية.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أن عدد أأ’شضخاصس ألذين
أعربوأ عن نيتهم ‘ ألÎشضح إأ ¤أŸوعد أ’نتخابي
أŸقبل بلغ إأ ¤غاية مسضاء أليوم  94شضخصضا من
بينهم  12رئيسس حزب وألباقي ( )82أحرأر ،مضضيفا
أن أŸعني« Úأسضتفادوأ من أ◊صضصس أıصضصضة
Óجرأءأت
’سضتمارأت أكتتاب ألتوقيعات تطبيقا ل إ
أل-ق-ان-ون-ي-ة أŸع-م-ول ب-ه-ا» وأن أل-ع-م-ل-ي-ة Œري «‘
ظروف جيدة وتتوأصضل بالتوأزي مع تلقي طلبات
ألÎشضح».
ويÈز ‘ ق -ائ -م -ة أل -رأغ -ب ‘ ÚألÎشض -ح أسض-م-اء
رؤوسض -اء أح -زأب شض-ارك-وأ ‘ أسض-ت-ح-ق-اق-ات رئ-اسض-ي-ة
سض-اب-ق-ة ،ع-ل-ى غ-رأر رئ-يسس ج-ب-ه-ة أŸسض-ت-ق-ب-ل عبد
ألعزيز بلعيد ألذي شضارك ‘ رئاسضيات  2014وأعلن
‘ شضهر سضبتم ÈأŸاضضي عن مشضاركة تشضكيلته
ألسض -ي -اسض -ي -ة ‘ رئ -اسض -ي -ات أب -ري -ل وأل-ت-ي أع-تÈه-ا
«منعرجا هاما ‘ تاريخ أ÷زأئر» ،باإ’ضضافة إأ¤
رئيسس حزب طÓئع أ◊ريات علي بن فليسس ألذي
آأثر أ’نتظار إأ ¤غاية أسضتدعاء ألهيئة ألناخبة من

أجل أإ’عÓن عن موقفه.
كما ضضمت قائمة وزأرة ألدأخلية قادة أحزأب
آأخ -ري -ن أع -ت -ادت ألسض -اح -ة ألسض -ي -اسض-ي-ة ع-ل-ى ب-روز
أسضمائهم خÓل هذأ ألنوع من أŸوأعيد أ’نتخابية،
يتقدمهم رئيسس حزب عهد  54علي فوزي رباعÚ
ألذي ترشضح لرئاسضيات .2014
ومن مسضؤوو‹ أأ’حزأب ألذين أبدوأ نيتهم ‘
ألÎشضح رئيسس حزب ألتجمع أ÷زأئري علي زغدود

وعدول ﬁفوظ عن حزب ألنصضر ألوطني وأحمد
قورأية عن حزب جبهة ألعدألة وألدÁقرأطية من
أج - -ل أŸوأط- -ن- -ة وف- -ت- -ح- -ي غ- -رأسس ع- -ن أ◊رك- -ة
ألدÁقرأطية أ’شضÎأكية وعمار بوعشضة عن حركة
Óمل
أ’نفتاح وﬁمد هادف عن أ◊ركة ألوطنية ل أ
وسضليم خالفة عن حزب ألشضباب ألدÁقرأطي وبن
قرينة عبد ألقادر عن حركة ألبناء ألوطني وبلهادي
عيسضى عن جبهة أ◊كم ألرأشضد.

أ÷زأئر بصسدد ألتحضس Òلتصسديرها ،قيتو Êمن وهرأن:

نسسعى لبلوغ إانتاج  ٢7أالف ميغاواط من الكهرباء

وأضضح بأان أ◊ركة ليسضت لها مطالب شضخصضية و’
حزبية».
م - -ن ج - -ه - -ة أخ - -رى ،أع - -ت Èن - -فسس أŸسض- -ؤوول أن
أ’ن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسض -ي -ة ت-ع-د «ف-رصض-ة لÓ-سض-ت-درأك
وأل -تصض -ح -ي -ح وأÿروج م -ن أأ’زم-ات إأ ¤آأف-اق وأع-دة
يصضنعها أ÷زأئريون معا».
وأضضاف أن أ’نتخابات ألرئاسضية ينبغي أن تشضكل
«فرصضة ÿدمة ألبÓد وتقد Ëأ◊لول وجمع ألصضفوف
من أجل مصضلحة أ÷زأئر وأ÷زأئري.»Ú

 ⁄ت-ن-ت-ظ-ر كÈى أل-تشض-ك-يÓ-ت ألسض-ي-اسض-ي-ة وك-ذلك ألشض-خصض-ي-ات أل-وط-ن-ي-ة’ ،سض-ي-م-ا م-ن-ها
أÙسضوبة على أŸعارضضة طوي ،Óإ’عÓن موقفها من أ’نتخابات ألرئاسضية أŸقررة ‘
أفريل أŸقبل ،فبعد مرور أسضبوع فقط على أسضتدعاء ألهيئة ألناخبة من قبل رئيسس
أ÷مهورية قبل ثمانية أيام ،ما يؤوشضر على ألريتم ألسضريع للعملية وأŸشضاركة ألقوية فيها
وتنافسس ’حت بوأدره ‘ بيت أأ’حزأب ‘ حد ذأتها.
تتقدم وتÒة ألتحضضÒأت لÓنتخابات ألرئاسضية أŸرتقبة ‘ أ÷زأئر ،بعد أقل من 3
أشضهر بسضرعة كبÒة ،فبعد مرور أسضبوع فقط عن أنطÓق أŸسضار أ’نتخابي ،بأاول خطوة
‡ثلة ‘ أسضتدعاء ألهيئة ألناخبة ،شضهد أأ’سضبوع أأ’خ Òإأقبا’ كبÒأ على سضحب أسضتمارأت
ألÎشضح من قبل أحزأب وبعضس ألشضخصضيات وكذأ موأطن ،Úرغم أن أآ’جال أÙددة
للعملية ﬁددة بـ  45يوما ولن تنتهي إأ’ ‘ ألثالث مارسس أŸقبل.
ألتخلي عن «ألسضوسضبانسس» على مسضتوى أأ’حزأب ألسضياسضية ،ألتي سضارعت إأ ¤أإ’عÓن
عن موأقفها من أ’سضتحقاق أ’نتخابي ،مرتبط أيضضا بوضضعها ألدأخلي ما يسضتدعي
أإ’عÓن عن أŸوقف منذ ألبدأية ،أأ’مر ينطبق على حركة ›تمع ألسضلم ألتي أعلن رئيسضها
عبد ألرزأق مقري أمسس ،عن أŸشضاركة ‘ أ’نتخابات ألرئاسضية ،ولو أن أŸوقف متوقع ،إأ’
أن إأعÓنه بصضفة ضضمنية عن ترشضحه ،يأاتي ردأ على أأ’صضوأت ألتي أرتفعت و–دثت عن
ترشضح ألرئيسس ألسضابق للحركة أبو جرة سضلطا ،Êوإأن نفى أأ’خ ÒأŸسضأالة جملة وتفصضي.Ó
كما أن أŸشضاركة ‘ أ’نتخابات ألرئاسضية باتت تقليدأ لبعضس ألتشضكيÓت ألسضياسضية ،على
غرأر عهد  54ألذي يشضارك بانتظام منذ سضنوأت فيها ،وكذلك أأ’مر بالنسضبة ◊زب ألعمال
ألذي وإأن فضضلت دأئما أمينته ألعامة لويزة حنون ألÎيث قبل أإ’عÓن عن ترشضحها ،إأ’ أنها
‘ نهاية أŸطاف ’ تفوت أŸشضاركة ‘ أÙطة أ’نتخابية ألرئاسضية ،ألتي تعت Èأمتحانا
سضياسضيا أ’ي حزب.
غ Òأن سضحب أ’سضتمارأت ’ يعني بالضضرورة أŸشضاركة ،ألتي ترتبط باسضتيفاء جميع
ألشضروط ألقانونية ،أمر يحدده أÛلسس ألدسضتوري ،ألذي Áنح ألتأاشضÒة ألنهائية للمشضاركة
‘ أ’نتخابات ألرئاسضية.

أك- -د أل- -ط- -يب زي -ت -و Êوزي -ر أÛاه -دي -ن
خÓ-ل أل-ن-دوة ألصس-ح-ف-ي-ة أل-ت-ي نشس-طها على
هامشس ألزيارة ألتي قام بها ،أول أمسس ،إأ¤
و’ي -ة أل -ب -وي -رة أن أل -وزأرة ت -ه -ت -م Ãاضس -ي
أ÷زأئ- -ر وت- -اري -خ -ه -ا أÛي -د وأل -ذي ي -ع -تÈ
خ-ارط-ة أل-ط-ري-ق ل-ب-ن-اء أŸسس-ت-ق-ب-ل ووصس-ي-ة
قائمة وميثاقا يسستأانسس به ،وألذي Œسسد ‘
’خ Òألذي تطرق أن أŸقدسسات
ألدسستور أ أ
وت -ع -ل-ي-م أل-ت-اري-خ إأج-ب-اري وأل-ت-زأم أل-دول-ة
’ج-ي-ال
ب -ك -ت -اب -ة أل -ت -اري -خ و ت -ق -دÁه إأ ¤أ أ
ألقادمة ◊ماية ألذأكرة ألوطنية.

وهران:براهمية مسشعودة

أكد رئيسس حركة ›تمع ألسسلم ،عبد ألرزأق
م-ق-ري ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،أن تشس-ك-ي-لته
ألسسياسسية «معنية با’نتخابات ألرئاسسية» أŸقررة
ي -وم  18أب-ري-ل أŸق-ب-ل وأن-ه-ا «سس-ت-ك-ون ح-اضسرة ‘
صسناعة مسستقبل أ÷زأئر».
وأوضضح مقري خÓل أشضغال دورة عادية Ûلسس
ألشض -ورى ل -ل -ح-زب ،أن أ◊رك-ة «م-ع-ن-ي-ة ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات
ألرئاسضية  2019و’ Áكن أن تخرج من ألسضاحة» ،وأنها
«سض -ت -ك -ون ح -اضض -رة ‘ صض -ن-اع-ة مسض-ت-ق-ب-ل أ÷زأئ-ر»،
مضض -ي -ف -ا أن ق-ي-ادة أ◊رك-ة «م-ل-ت-زم-ة» ب-ال-ق-رأر أل-ذي
سضيتخذه غدأ ألسضبت ›لسس ألشضورى ألوطني للحزب.
وأكد ذأت أŸسضؤوول أن «حضضور أ◊ركة ‘ ألسضاحة
هومن أجل ألتوأفق ألوطني ألذي يعد ألهدف أ’ول
وﬁل أج -م -اع دأخ -ل أ◊رك -ة» ،مضض -ي -ف-ا أن أ÷زأئ-ر
«بحاجة أ ¤هذأ ألتوأفق».
وأشضار مقري إأ ¤أن أ◊ركة «كانت وأضضحة ‘ كل
ل-ق-اءأت-ه-ا وم-ا ي-ه-م-ه-ا ه-وأل-ت-وأف-ق أل-وط-ن-ي وأ’نتقال
أآ’من إأ ¤مرحلة جديدة» ،قائ« :Óنحن  ⁄ندأفع إأ’
ع-ن أ÷زأئ-ر وأسض-ت-ق-رأره-ا ومصض-ل-ح-ت-ه-ا وب-ي-ن-ا بشضكل

^ فريال بوششوية

زيتو٢6 :Êأالف سساعة شسهادات حية –ت تصسرف اŸؤورخÚ

أك -د وزي -ر أل -ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-ي-ت-و ،Êأول
أمسس ،على هامشس زيارة ألعمل وألتفقد ألتي
ق- -ادت -ه إأ ¤و’ي -ة وه -رأن ،أن أ÷زأئ -ر بصس -دد
–ضس Òخ-ط-ة شس-ام-ل-ة ل-تصس-دي-ر أل-ك-هرباء نحو
دول أج-ن-ب-ي-ة م-ع زب-ائ-ن ﬁت-م-ل ،Úوذلك ب-ع-د
إأزأح-ة أل-ع-ق-ب-ات ع-ل-ى صس-ع-ي-د أل-ع-ب-ور وصسيانة
ألشسبكات.

أأ’خضض - -ر « ،»3303أل - -ذي ي- -رب- -ط أŸرأك- -ز أأ’رب- -ع- -ة
أŸوجودة ‘ أ÷زأئر ألعاصضمة ووهرأن وقسضنطينة
وعنابة ،كما سضتمّكن هذه أŸرأكز ألزبائن بتسضجيل
شض -ك -اوي -ه-م أŸت-ع-ل-ق-ة ب-اÿدم-ات م-ن خÓ-ل م-ك-اŸة
بسضيطة ،يتم على إأثرها أŸعا÷ة ألفورية وألتفاعلية،
‡ا يجنبهم ألتنقل إأﬂ ¤تلف ألوكا’ت ألتجارية
وألتقنية.
‘ سضياق متّصضل أشضاد ألوزير باÛهودأت أ÷بارة
ألتي بذلها رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
ع- -ل -ى أŸسض -ت -وى أل -ع -اŸي ،سض -ي -م -ا Ãن -ظ -م -ة أل -دول
أŸصضدرة للبÎول «أوبك»  ‘ ،إأشضارة منه إأ ¤مبادرة
سض-ن-ة  2016أل-ت-ي ك-ل-لت ب-ال-ن-ج-اح لصض-ال-ح دول»أوبك»
وشضركائها رغم أنعكاسضات ألصضدمة ألنفطية ،مضضيفا
أن أ÷زأئر تؤويد أنضضمام دول أخرى إأ ¤أŸنظمة.
مع ألعلم عاين ألوزير خÓل زيارته لوهرأن بعضس
أŸشض- -اري- -ع ،ع- -ل- -ى غ -رأر ﬁط -ة ت -ول -ي -د أل -ك -ه -رب -اء
ب - -ب- -وت- -ل- -ي- -ل- -يسس ،أل- -ت- -ي ت- -ع- -رف ت- -أاخ- -رأ ف- -ادح- -ا ‘
أإ’‚از ،حيث أشضرف على دخول ألشضطر أأ’ول منها
Óسضرأع ‘ إأ“ام هذأ
حيز أÿدمة ،وأعطى أوأمر ل إ
أŸشضروع ‘ ألصضائفة أŸقبلة.
وصضرح أن هذه أÙطة سضتسضمح بتزويد ألكهرباء
للقطب ألعمرأ Êأحمد زبانة Ãسضرغ Úألذي يÎبع
على تعدأد بشضري يقدر بـ  50ألف نسضمة ،كما سضتسضمح
بتزويد مصضانع هامة ،وعلى رأسضها توتال أ÷زأئر

’ ›ال لـ«السسوسسبانسس»...

رأفع من ألبويرة لكتابة ألتاريخ ألوطني

فوات Òالكهرباء والغاز ع Èرسسائل قصسÒة قريبا

أوضض -ح ق -ي -ت -و ،Êأن أإ’ن -ت -اج أل -وط -ن-ي أ◊ا‹ م-ن
ألكهرباء يفوق  19ألف ميغاوأط ،وهناك سضعي لبلوغ
 27ألف ميغاوأط ‘ غضضون ألسضنوأت ألقليلة أŸقبلة،
وذلك لتعزيز قدرأت ألبÓد لتوليد ألطاقة ألكهربائية
من خÓل ﬁ 7طات على أŸسضتوى ألوطني ،أهمها
Ãسضتغا Âوألنعامة و بسضكرة ،بعد أن كان إأنتاج ألبÓد
من ألتيار ’ يتعدى  6000ميغاوأط سضنة  ،2000فيما
قّدر نسضبة ألتغطية بالكهرباء بـ  98باŸائة وألربط
بشضبكة ألغاز بـ  62باŸائة .
وأشضار ألوزير ‘ معرضس حديثه إأ ¤أن سضوناطرأك
تتفاوضس مع شضركاء على إأطÓق ألعديد من أŸشضاريع
أل -ع-مÓ-ق-ة Ãج-ال أل-بÎوك-ي-م-اوي-ات وت-ط-وي-ره-ا ،وأّن
أ÷زأئر تفضضل خيار تطوير ألقطاع ،بد’ من تصضدير
ألغاز ألطبيعي ‘ شضكله أÿام.
وب -خصض -وصس تصض -دي -ر أل -ك -ه-رب-اء ،ق-ال ق-ي-ت-و‘ Ê
ألندوة ألصضحفية ألتي عقدها بحضضور وأ‹ وهرأن
مولود شضريفي ،إأّن كل أإ’مكانيات متوفرة ،لكن لن
نحدد آأجا’ زمنية لهذه ألعملية بهدف إأجرأء أŸزيد
من أÙادثات مع ألزبائن أÙتمل ،Úمنوها بقدرة
ألبÓد على تغطية كافة أحتياجاتها من ألكهرباء ،من
أج -ل ن -هضض -ت -ه -ا أ’ق -تصض -ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ ،ظ-ل
ألÈنامج ألطموح ألذي جاء به رئيسس أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة أÿاصس بتطوير ألقدرأت ألوطنية
إ’نتاج ألكهرباء ،ألذي سضيسضاهم ‘ إأ‚از نحو 50
م-ن-ط-ق-ة صض-ن-اع-ي-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وط-ن-ي و تشضجيع
أ’سض- -ت -ث -م -ارأت أل -ف Ó-ح -ي -ة ،ن -اه -يك ع -ن أل -ت -غÒأت
أ’جتماعية و–سضن ألنمط أŸعيشضي».
عن ألرقمنة قال قيتو Êإأنه ّÁكن زبائن ›مع
سض -ون -ل -غ -از ق -ري -ب -ا أ◊صض -ول ع -ل -ى ف -وأت Òأل-ك-ه-رب-اء
وألغاز من خÓل رسضائل ألهاتف ألقصضÒة ،وذلك عن
طريق أ’تصضال Ãرأكز أ’تصضال ألوطنية ع Èألرقم

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

البويرة :ع .نايت رمضشان

مقري :حمسس معنية بالرئاسسيات اŸقبلة وصسنع مسستقبل البÓد
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ب- - -أارزي- - -و ،م- - -وضض- - -ح- - -ا أن - -ه - -م ‘ ح - -وأر م - -ع ع - -دة
مصضانع باŸنطقة ألصضناعية أرزيو ألتي سضيتم تغديتها
وت- -غ- -ط -ي -ت -ه -ا م -ن خ Ó-ل ﬁط -ة ت -ول -ي -د أل -ك -ه -رب -اء
ببوتليليسس .
كما أشضرف قيتو Êرفقة ألوفد أŸرأفق له على
وضضع حيز أÿدمة شضبكتي ألربط بالغاز ألطبيعي بكل
م - -ن ب - -ل- -دي- -ت- -ي ب- -وسض- -ف- -ر وأل- -ع- -نصض- -ر ب- -دأئ- -رة عÚ
ألÎك ،م -ع -تÈأ أّن ه -ذأ أŸشض -روع ،سض -ي -ع -ود ب -ال -ن -ف-ع
على أŸنطقت ،Úوذلك باŸوأزأة وإأشضرأفه على دخول
ح- - -ي- - -ز أÿدم- - -ة مشض- - -روع أل- - -ت - -دف - -ئ - -ة أŸرك - -زي - -ة
Ãدرسض- -ت Úأب- -ت -دأئ -ي -ت Úب -ن -فسس أŸن -ط -ق -ت ،Úوك -ذأ
ت -ف ّ-ق -د م -رك -ز ت -ول -ي -د أل -ك -ه -رب -اء Ãن -ط -ق -ة سض -ي -دي
ألشض -ح -م -ي ،ل-ي-خ-ت-م زي-ارت-ه ب-ت-دشض Úوك-ال-ة سض-ون-ل-غ-از
بسضاحة مÒة بوسضط مدينة وهرأن.

أوضض- -ح زي- -ت -و Êأن أل -ذأك -رة ه -ي ل -ك -ل ألشض -عب
أ÷زأئ -ري أل -ذي صض -ن -ع أل -ت -اري-خ وق-دم تضض-ح-ي-ات
جسضاما ‘ سضبيل –رير ألوطن لذأ يجب أ’عتناء
بهذه ألفئة ،وبالنسضبة لكتابة ألتاريخ أكد أن كتابته
سض -ت -ت -م م -ن ط -رف أل -ذي -ن صض -ن -ع-وه وذلك ب-ت-دوي-ن
شض -ه -ادأت -ه -م وم -ذك -رأت -ه -م ألشض -خصض -ي -ة إأ ¤ج-انب
أıتصض Úه -ن -اك م -رك -ز ل -ل-درأسض-ات وأل-ب-حث ‘
أ◊ركة ألوطنية وثورة أول نوفم Èوألذي له ›لسس
علمي متكون من مؤورخ Úوأسضاتذة و يوجد 43
مكتبا ع Èألو’يات و  ‘ 6طريق أإ’‚از.
وأشضار ألوزير إأ ¤أن مديريات أÛاهدين تقوم
ب -ج -م -ع أŸادة أل -ت -اري -خ -ي -ة ع -ن ط -ري -ق م -ت-اح-ف
أÛاهدين كما ” تغي Òأوقات ألعمل حيث أنها
تفتح أبوأبها للباحث Úوألطلبة وبعد سضاعات ألعمل،
وقد ” تسضجيل  26000سضاعة ﬁينة ومضضبوطة
من طرف ÷نة ألقرأءة وأÛلسس ألعلمي ومركز
ألدرأسضات وهذأ بعد أن ” تسضجيل آأ’ف ألسضاعات
مع أÛاهدين وبعد ألتنقيح وألتصضحيح من طرف

أل -ل-ج-ن-ة أıتصض-ة ل-ب-عضس أل-ت-وأري-خ ” وضض-ع ه-ذأ
أل - -ت - -وق- -يت وأŸوضض- -وع –ت تصض- -رف أل- -ب- -اح- -ثÚ
وأأ’سضاتذة وألطلبة.
كما ” جمع شضهادأت أ’ك Ìمن  30.000من
أÛاهدأت وأÛاهدين وضضباط جيشس ألتحرير
أل -وط -ن -ي وأل-ع-م-ل-ي-ة مسض-ت-م-رة ،ك-م-ا ” Œه-ي-ز ك-ل
أŸدي- -ري- -ات ب- -ال- -ع -ت -اد أل Ó-زم ل -ت -م -ك Úتسض -ج -ي -ل
ألشضهادأت إأ ¤جانب أ◊فاظ على أماكن ألتعذيب.
ب -ال -نسض -ب -ة ل Ó-عÎأف ب -اÛاه -دي -ن أل -ذي-ن ⁄
يقدموأ ملفاتهم أكد زيتو Êأن أŸؤو“ر أŸنعقد ‘
 2002قرر توقيف عملية أ’عÎأف با÷دد ،فيما
يخصس أسضÎجاع أرشضيف أ÷زأئر من فرنسضا صضرح أن
أللجان أıتلطة ’ تزأل تعمل وإأن كان ذلك ببطء.
أما فيما يخصس ملف ضضحايا ألتجارب ألنووية
Ÿنطقة رقان فإان فرنسضا أقÎحت على أ÷زأئر
تطبيق قانون» لوريل» ووزأرة أÛاهدين رفضضت
أ’قÎأح ع - -ن ط - -ري- -ق وزأرة أÿارج- -ي- -ة وق- -دمت
أقÎأح - -ات أخ - -رى ون- -ح- -ن ن- -ن- -ت- -ظ- -ر رد أل- -دول- -ة
أل- -ف -رنسض -ي -ة.ب -ال -نسض -ب -ة إ’ع -ادة دف -ن رف -ات ب -عضس
ألشضهدأء ألذين  ⁄يتم ألعثور عليهم أكد أن عملية
ألبحث عنهم قائمة و و’ية ألبويرة لها  64مقÈة
شض-ه-دأء ول-ع-ائÓ-ت ه-ؤو’ء ألشض-ه-دأء أخ-ت-ي-ار أم-اك-ن
دفنهم.

’ول ◊ماية ألسسيادة ألوطنية
قالت إأن أ◊زب ‘ ألصسف أ أ

حنون  :اŸشساركة ‘ الرئاسسيات من عدمها تعود للمكتب السسياسسي
’م -ي -ن -ة أل -ع -ام -ة ◊زب أل -ع -م-ال
أك -دت أ أ
ل- -وي -زة ح -ن -ون ،أمسس ،أن ق -رأر أŸشس -ارك -ة ‘
رئاسسيات أفريل ألقادم من عدمها يعود إأ¤
أŸكتب ألسسياسسي وأللجنة أŸركزية للحزب،
م -وضس -ح -ة أن أل -ق -رأر أل -ن-ه-ائ-ي سس-ي-ك-ون ب-ع-د
أŸشس- -اورأت ‘ أي- -ام ق- -ادم -ة ‘ ،ح“ Úسس -كت
ب -ال-دف-اع ع-ن أ÷زأئ-ر م-ه-م-ا ك-انت أل-ظ-روف
ألسسياسسية.

جÓل بوطي
أرج- -عت ح- -ن- -ون ‘ أف- -ت- -ت- -اح أشض- -غ -ال أŸك -تب
ألسضياسضي ◊زب ألعمالÃ ،قره ،أمسس ،بالعاصضمة،
أن مسضأالة مشضاركة حزبها ‘ ألرئاسضيات أŸقبلة
تعود إأ ¤أللجنة أŸركزية ◊زب ألعمال أıولة
ل -ل -فصض -ل ‘ أŸل -ف ،وذك -رت أن -ه -ا سض -تÎك أل-ب-اب
مفتوحا أمام كافة أ’حتما’ت ‘ ،ظل جاهزية
هياكلها ÷مع ألتوقيعات ‘ حال خوضضها غمار
أ’سضتحقاق ألرئاسضي.
وأوضضحت حنون أن قضضية ألرئاسضيات –ظى
ب-اه-ت-م-ام ك-ب Òم-ن ط-رف م-ن-اضض-ل-ي ح-زب-ه-ا أل-ذين
أنقسضموأ إأ ¤تيار أŸقاطعة بحجة غياب ضضمانات
ألنزأهة ،وتيار آأخر مع أŸشضاركة ،بينما دعا ألبعضس
للÎيث إأ ¤غاية وضضوح ألرؤوية ‘ أأ’يام ألقليلة
أل -ق-ادم-ة ،ب-ع-د أسض-ت-دع-اء أل-ه-ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة ي-وم 18
أبريل.

وأشض- -ارت أأ’م -ي -ن -ة أل -ع -ام -ة ◊زب أل -ع -م -ال أن
ألرئاسضيات أŸقبلة حتى وإأن كانت ‘ ظروف
جيدة فإانها تأاتي ‘ ظروف أقتصضادية وأجتماعية
صضعبة ،معتÈة أن «قرأر أ◊سضم بالنسضبة لهم ‘
أ◊زب أك Ìمن مهم ،وذكرت أن موقفها ألشضخصضي
من ألرئاسضيات جد وأضضح وهو عدم أŸشضاركة ،إأ’
أن ألقرأر ألنهائي يعود إأ ¤قاعدتها أ◊زبية ألتي
’ تزأل ‘ جاهزية مطلقة ‘ حال تغ ÒأŸعطيات
’ح -ت -م-ال أŸشض-ارك-ة أل-ت-ي ب-دت أن-ه-ا خ-ي-ار م-ؤوك-د
حسضب عبارأتها.
كما أرجأات حنون قرأر أŸشضاركة وألتحضضÒ
لهذأ أ’سضتحقاق أ’عضضاء أللجنة أŸركزية ألذي
يقتضضي تريثا ودرأسضة معمقة ،وذكرت أن أشضغال
أŸك -تب ألسض -ي -اسض -ي أ÷دي -د ب -ع -د أل-دورة أل-ع-ادي-ة
سضيدرسس ألرهانات ألدأخلية وأإ’قليمية وأÿارجية
أÎŸأب -ط -ة ب -ب-عضض-ه-ا أل-ب-عضس وأŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-وضض-ع

ألسضياسضي وأ’جتماعي وأ’قتصضادي ألسضائد حتى
ي -تسض -ن -ى أت -خ -اذ ق -رأر أŸشض -ارك -ة م -ن ع -دم-ه-ا ‘
أ’نتخابات ألرئاسضية.
ون - -وهت ح - -ن - -ون ب - -دور أ÷زأئ- -ر أÙوري ‘
أŸنطقة وموقفها أŸشضرف من قضضية فلسضط،Ú
وأعتÈت أن كل هذه أŸوأقف أŸشضرفة جعلت
أ÷زأئ -ر ت -ت-ع-رضس ل-ظ-غ-وط-ات دول-ي-ة ك-بÒة ،ل-ذلك
سضيبقى حزب ألعمال ‘ ألصضف أأ’ول للدفاع عن
أ÷زأئر وأ◊فاظ على هذه أŸكاسضب ألسضياسضية،
‘ ظل عدة ضضغوطات دأخلية وخارجية وإأقليمية
منها ألتوترأت ألتي تعرفها على أ÷وأر.
‘ هذأ ألصضدد أبرزت حنون أنه ‘ مثل هذأ
ألوضضع ’ بد من ألدفاع على ألسضيادة ألوطنية ،وكذأ
إأ‚اح أ’نتخابات ألرئاسضية أŸقبلة ،مطالبة «بعدة
ضض -م -ان -ات م-ن أج-ل إأ‚اح أ’سض-ت-ح-ق-اق أل-رئ-اسض-ي
ألذي وصضفته باŸصضÒي حتى يتسضنى إأرجاع ألثقة
للشضعب حول مصضدأقية هذه أ’نتخابات ومن أجل
إأرجاع ألثقة للفعل أ’نتخابي.
ك- -م- -ا أشض- -ارت ح -ن -ون إأ ¤أن أŸوع -د ي -أات -ي ‘
ظروف دولية صضعبة بعد تنامي أŸصضلحة ألدولية
على حسضاب ألدول ألضضعيفة ،و ⁄تسضتبعد أسضتمرأر
ألضض- -غ- -وط ع- -ل- -ى أ÷زأئ- -ر ت- -زأم- -ن -ا م -ع ت -ن -ظ -ي -م
أ’ن -ت -خ -اب -اتﬁ ،ذرة م -ن دع -وأت إأنشض -اء ق -اع-دة
عسض - -ك- -ري- -ة ‘ أ÷ن- -وب ،أو أسض- -ت- -ح- -دأث م- -رأك- -ز
ل -ل -م-ه-اج-ري-ن ي-ط-الب ب-ه-ا أ’–اد أأ’وروب-ي ÷ع-ل
أ÷زأئر دركي أŸنطقة.
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السسبت  26جانفي  2019م
المؤافق لـ  20جمادى األولى  1440هـ

مصصحوبة بأامطار غزيرة ورياح عاتية:

عاصضفة ثلجية –اصضر الشضرق ا÷زائري واŸصضالح الو’ئية ‘ حالة اإ’سضتنفار
شص -ه-دت و’ي-ة سص-ط-ي-ف ،م-ن-ذ ف-ج-ر أاول أامسس،
تسص-اق-ط-ا ك-ث-ي-ف-ا ل-ل-ث-ل-وج ‘ ،ث-ا Êع-اصص-فة ثلجية
’ق-وى م-ن سص-اب-ق-ت-ه-ا ال-ت-ي
ل -ه-ذا الشص-ت-اء ،وك-انت ا أ
سص -ج -لت ق -ب -ل اسص-ب-وع ،Úوق-د اك-تسصت ال-و’ي-ة ‘
اغ-لب ب-ل-دي-ات-ه-اÃ ،ا ف-ي-ه-ا ا÷ن-وبية ،حلة بيضصاء
ناصصعة ،حيث بلغ سصمك الثلوج ‘ اŸناطق ا÷بلية
ل-ل-ج-ه-ة الشص-م-ال-ي-ة ازي-د من  80سص -م ،و 20سص -م ‘
عاصصمة الو’ية ،ما أادى ا ¤غلق معظم الطرق،
Ãا فيها الطريق السصيار والطرق الوطنية التي
“ت-د ا ¤اŸن-اط-ق الشص-م-ال-ي-ة اŒاه و’ي-ة ب-ج-اية
وم-ن-ه-ا ال-ط-رق رق-م  9و 75و ،76وب -اŒاه و’ي -ة
ج - -ي - -ج - -ل ،وال- -عشص- -رات م- -ن ال- -ط- -رق ال- -و’ئ- -ي- -ة
والبلدية ،حيث توقفت ا◊ركة “اما .

تشسكلت خلية أازمة على مسستؤى الؤلية لمتابعة عمليات
ال -ت -دخ -ل ،وفك ال -ع -زل -ة م -ن ط-رف ال-ب-ل-دي-ات ومصس-ال-ح
األشس -غ -ال ال -ع -م-ؤم-ي-ة ،وك-ذا مصس-ال-ح ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة
والدرك الؤطني ،وبذلت مجهؤدات كبيرة لفتح الطرق
المقطؤعة.
وت -ؤاصس -لت ال-ث-ل-ؤج ف-ي ال-تسس-اق-ط ،ل-ي-ل-ة ال-خ-م-يسص ال-ى
الجمعة ،ولكن بنسسبة قليلة ،غير ان تسساقطها على ادت
الى شسشسل تام لحركة المرور عبر الطرق المؤؤدية الى
الجهة الشسمالية صسباح أامسص الجمعة.
خلفت هذه العاصسفة القؤية ارتياح المؤاطنين عامة،
والفÓحين خاصسة ،بسسبب شسح األمطار ،هذا العام ،ما
أادى الى نقصص فادح في تمؤين السسكان بالماء الصسالح
للؤلية والمسسؤؤولين المحليين ،إالى جانب اسستنفار كل واحدة تسسمما بغاز أاول أاكسسيد الكربؤن بمنزلهم العائلي
للشسرب ،كما لم يتمكن التÓميذ والطلبة من اللتحاق
ال -ؤسس -ائ -ل ال -م -ادي-ة وال-بشس-ري-ة ل-ك-اف-ة وح-دات ال-ح-م-اي-ة ب -دوار اولد ق -اسس -م ،ب-ل-دي-ة ع-ي-ن ال-ح-ج-ر ،ج-ن-ؤب ولي-ة
بالمدارسص والجامعات ،بما فيها عاصسمة الؤلية ،وكذا
سس -ط -ي -ف ،أاي -ن ت -أاك -د ذلك ب -مسس -تشس -ف -ى ع -ي-ن آازال ب-ع-د
المدنية الـسسبعة عشسر المؤزعة عبر تراب الؤلية.
ال-ع-م-ال ب-م-راك-ز ع-م-ل-ه-م ،ف-ي-م-ا أاج-لت ج-ام-ع-تا فرحات
أاما عن النشساط العملي لمصسالح الحماية المدنية ،فقد تحؤيلهم من المركز الصسحي عين الحجر ويتعلق األمر
ع -ب -اسص وم -ح -م -د األم -ي -ن دب -اغ -ي -ن إاج -راء ام -ت-ح-ان-ات
كان مكثفا في صسباح العاصسفة ،وتم في باألب ،األم واإلبن البالغين من العمر على التؤالي 42
السس - -داسس - -ي األول ال- -ى ي- -ؤم
ظ -روف صس -ع -ب -ة ج -دا ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ح-ال-ة سسنة 37 ،سسنة و 9سسنؤات ونجاة اإلبن الثاني يبلغ من
ب
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الثنين المقبل .
الطرق وحالة الجؤوقد بلغت  62عملية العمر  5سسنؤات.
ح -ؤادث م -رور واخ -ت -ن -اق-ات
و 3حا’ت وفاة اختناقا منها  30عملية متعلقة بإاسسعاف وإاجÓء نشسير إالى أانه بعد تقصسى المر تبين أان العائلة كانت
بالغاز
المرضسى من أاماكن مختلفة في تراب تسستعمل مؤقد الطهي (الطابؤنة) المؤصسؤلة بقارورة غاز
ف
ي
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ل -م ت -م-ر ال-ع-اصس-ف-ة ال-ث-ل-ج-ي-ة
ال - -ؤلي- -ة و 9ح- -الت تصس- -ف- -ي- -ة ال -دم ال-ب-ؤت-ان ألج-ل ال-ت-دف-ئ-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ال-م-ط-بخ بمنزلهم
بسس- -ط- -ي- -ف دون ان تسس- -ج- -ل
الفردي ،وقد تؤلى نقلهم إالى المركز
ألصس-ح-اب ال-قصس-ؤر
حؤادث مرور واختناقات بغاز احادي اكسسيد الكربؤن
الصسحي أاهل الضسحايا.
ال-ك-ل-ؤي (سس-ط-ي-ف ،ب-ن-ي ع-زي-ز ،عين
السسام المنبعث من احتراق غازات التدفئة ،وحرصست
 30عملية اسصعاف كما تم انقاذ  8أاشسخاصص ببلدية عين
آازال) و 6حالت ولدة (سسطيف ،عين
مصسالح الحماية المدنية على تجنيد إامكانياتها المادية
الكبيرة ،اولد عدوان ،عين آارنات ،واجÓء اŸرضصى قامت ازال م -ن الخ -ت -ن -اق ،وي -ت -ع -ل -ق األم -ر
والبشسرية تحسسبا لمؤاجهة أاي طارئ متعلق بمخلفات
ب -ع -ائ -ل -ة م -ن ال -ب -ل -دي -ة م -ك-ؤن-ة م-ن 6
عين ولمان) وحادثي اختناق بكل من
ال -ت -ق -ل -ب -ات ال -ج -ؤي -ة ،حسسب ت -ن -ب -ؤؤات مصس-ال-ح األرصس-اد
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أاشسخاصص ،وفردين من عائلة بحدود
ع -م -ؤشس -ة وع -ي -ن ال -ك-ب-ي-رة ب-ان-ق-اذ 3
الجؤية ،-التي ميزها التسساقط الكثيف للثلؤج والرياح
ولية باتنة.
أاشس -خ-اصص وح-ادث-ي ان-زلق وسس-ق-ؤط
الباردة .
أاشس -خ -اصص ع -ل -ى ال -ط -ري -ق ال -ع-ام وسس-ط م-دي-ن-ة ال-ع-ل-م-ة كما سسجلت حؤادث مرور بالطريق السسيار ،تسسببت في
في هذا الطار تم تعزيز خلية المداومة بمركز التنسسيق
وسسطيف ،إاسسعاف عامل ( 34سسنة) تعرضص لكسسر مزدوج ب -عضص اإلصس -اب -ات غ -ي -ر ال -م -م-ي-ت-ة ،ب-ال-ق-رب م-ن م-ح-ؤل
العمليات للؤحدة الرئيسسية سسطيف ألجل ضسمان اسستقبال
في الذراع بسسد المؤان (الوريسسيا) ونقله إالى المسستشسفى السسفيهة ،وكذا اصسطدام جماعي لعدة سسيارات ،مسساء
ومعالجة جيدة لكل طلبات النجدة والمسساعدة ،تحت
الجامعي سسطيف ،باإلضسافة إالى العديد من العمليات اول أامسص ،بالطريق السسيار ،في طريق قسسنطينة ،خلف
إاشس -راف م -دي-ر ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ،وال-ت-نسس-ي-ق م-ع ق-ادة
تصسادم  17سسيارة بسسبب الجليد على أارضسية الطريق.
المتعلقة بمسساعدة مسستعملي الطرقات.
الؤحدات في الميدان ،والتنسسيق كذلك مع خلية المتابعة
وسسجل ،مسساء أاول أامسص ،حادث وفاة  3أافراد من عائلة

البويرة –ت العاصصفة

فيضضانات ،انقطاع الطرق ونقصص ‘ اŸواد الغذائية
وقع اأخراج المياه المتسسربة اإلى مسساكنهم التي ل تتؤفر
علي ادنى شسروط العيشص ،.وبحي  360مسسكن الحي
ال- -ذي شس- -ي- -د م -ؤؤخ -را غ -م -رت ال -م -ي -اه ك -ل السس -ك -ن -ات
المتؤاجدة بالطابق السسفلي وكذا حي  50مسسكن الؤاقع
جنؤب غابة الريشص اإلى جانب حي  250مسسكن.
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-ط-رق-ات ف-اإن ح-رك-ة ال-م-رور ك-انت شس-ب-ه
مشسلؤلة صسباح اأول اأمسص ،بمختلف الطرق المؤؤدية اإلي
وسس -ط ال-م-دي-ن-ة وح-ت-ى ب-ؤسس-ط ال-م-دي-ن-ة ،ح-يث اأن ك-ل
النقاط السسؤداء التي عرفتها المدينة لم يتم معالجتها
خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ط-ري-ق الج-ت-ن-اب-ي للشسمال المدينة
والطريق المؤؤدي اإلي الجامعة حيث تكدسست المياه
واأصس-ب-حت ب-رك يسس-ت-ح-ي-ل ع-ب-ؤره-ا ب-السسيارات النفعية
ومن جازف تعطلت سسيارته .كما عرفت بعضص القرى
لبلدية البؤيرة عزلة تامة عن العالم علي غرار مزرعة
سسي لخضسر  2حيث احاطت المياه بالقرية من كل
الجؤانب ولم يسستطع السسكان مغادرة القرية طؤل النهار
ولم تقدم لهم يد العؤن من طرف المسسئؤلين.كما سسجل

’شصغال العمومية
اوزود مسصؤوول Ãديرية ا أ

متجندون لفتح الطرق اŸقطوعة
امام حركة اŸرور ببجاية

’م- - -ط- - -ار وال- - -ث - -ل - -وج
تسص- - -ب- - -بت ،أامسس ،ا أ
اŸتسص -اق -ط -ة ع-ل-ى م-رت-ف-ع-ات ب-ج-اي-ة ‘ ،شص-ل
ب- -عضس ال- -ط- -رق وم- -ن- -ه -ا ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي
Ã26ن- -ط- -ق- -ة شصÓ- -ط- -ة ،ال -ط -ري -ق ال -و’ئ -ي
56ال -راب -ط ب Úإاف-ري أاوز’ق-ن وت-ي-زي وزو،
ال -ط -ري -ق ال-ب-ل-دي غ ÒاŸصص-ن-ف ال-راب-ط بÚ
الطريق الوطني رقم  26وقرية آايت حياÊ
ب -ب-ل-دي-ة شصÓ-ط-ة ،إاضص-اف-ة إا ¤ف-يضص-ان وادي
الصصومام.

بجاية :بن النوي توهامي
وب- -حسسب ع -ب -د ال -غ -ن -ي أاوزود مسس -ؤؤول ب -م -دي -ري -ة
األشسغال العمؤمية ل»الشسعب» ،فإان عمليات فتح
ال -ط -رق ل ت -زال ج -اري -ة ،ح -يث ت ّ-م ت -ج -ن-ي-د ك-اف-ة
اإلمكانيات وتعبئتها للتدخل في هذا الؤقت وفي
ح-ال-ة اسس-ت-م-رار ه-ذا ال-تسس-اق-ط أاوال-غ-ل-ق ،ل-تسس-ه-يل

الثلوج تزين طرق وجبال عاصصمة ا’وراسس

غلق طرق وطنية ودعوات لتوخي ا◊يطة وا◊ذر
ُي- -ت -وق -ع أان يسص -ت -م -ر ب -ع -اصص -م -ة ا’وراسس
ب - -ات - -ن - -ة ،وب- -عضس ال- -و’ي- -ات اÛاورة ل- -ه- -ا،
ال- -تسص- -اق- -ط ال- -ك- -ث- -ي- -ف ل -ل -ث -ل -وج خ -اصص -ة ‘
اŸرت -ف -ع -ات ا÷ب -ل -ي -ة ال-ت-ي ي-زد ع-ل-وه-ا ع-ن
الـ 700م Îمربع ،حسصبما أافادت به مصصالح
’رصصاد ا÷وية Ãطار مصصطفى بن بوالعيد
ا أ
الدو‹ ل»الشصعب».

باتنة :حمزة Ÿوشضي

سضطيف :نورالدين بوطغان

لم تعرف مدينة البؤيرة ظروفا مناخية صسعبة مثل
ت-لك ال-ت-ي ع-اشس-ت-ه-ا ل-ي-ل-ة الأرب-ع-اء اإل-ى ال-خ-م-يسص ،التي
ميزتها فيضسانات ،انقطاع في الطرق بعاصسمة الؤلية
جراء المياء المتجمعة عبر الممرات الرئيسسية.هذا ما
وقفت عليه «الشسعب» بعين المكان.
عاشص سسكان الكثير من الأحياء بعاصسمة الؤلية ليلة
بيضساء على وقع الخؤف من تهاطل الأمطار الغزيرة
التي اأحدثت طؤفان في مختلف الأحياء وحتى الحديثة
منها على غرار حي اأولد بليل  ,حيث خرجت العديد
من العائÓت من منازلها جراء ارتفاع منسسؤب المياه
ل -ؤاد اده -ؤسص وقضس -ؤا ل -ي-ل-ت-ه-م ب-ال-م-درسس-ة الب-ت-دائ-ي-ة
ال-م-ج-اورة ت-ارك-ي-ن م-م-ت-ل-ك-ات-ه-م جراء الفيضسانات التي
احدث خسسائر معتبرة بحي  101مسسكن.
عدة مسساكن غمرتها المياه نتيجة الأعمال التي قام
بها اأحد المقاولين ،حيث لم يعد المؤقع الى حالته
السسابقة بؤسسط المدينة وخاصسة سسكان الأحؤاشص علي

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

حركة المرور ومسساعدة المؤاطنين العالقين على
م-ت-ن ال-م-رك-ب-ات ،م-ن خÓ-ل تشس-ك-ي-ل خ-ل-ي-ة م-تابعة
ووضس -ع ت-ع-داد بشس-ري وع-ت-اد خ-اصص ب-ال-ت-دخ-ل ف-ي
حالة التأاهب ،فضس Óعن إايفاد فرق تلبية لنداءات
السستغاثة من طرف المؤاطنين ،وتجنيد فرق في
األماكن المهددة بالغلق بسسبب تسساقط الثلؤج ،وكذا
القيام بدورات اسستطÓعية على مسستؤى النقاط
السسؤداء قصسد التدخل المباشسر في حالت قطع
الطرق.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ال -ح -م -اي -ة ال -م-دن-ي-ة ،سس-خ-رت ك-اف-ة
اإلم -ك -ان-ي-ات ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة ،ل-ل-ت-ك-ف-ل األم-ث-ل
بالمؤاطنين ،وذلك بالتنسسيق مع مختلف الجهات
ال -م -ع -ن -ي -ة ت -حسس -ب -ا ل -ح -دوث أاي ط -ارئ ،ووضس-عت
باإلضسافة إالى التعداد عتادا خاصسا لتسسهيل عمل
للفرق الميدانية وتلبية جميع نداءات السستغاثة من
طرف المؤاطنين.

نقصص في بعضص المؤاد الأولية مثل الحليب المبسستر
علي مسستؤي كل المحÓت التجارية وذلك منذ يؤم
الأربعاء ،ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي والمياه
في بعضص الأحياء.

البويرة :ع نايت رمضضان
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تسسببت كميات الثلؤج الكثيفة التي تسساقطت على
أاغلب مناطق ولية باتنة ،خÓل اليؤمين األخيرين
ف -ي ق -ط -ع ال -ع -دي -د م -ن ال -ط -رق -ات خ -اصس -ة ت -لك
المتؤاجدة في المرتفعات الجبلية ،والتي اسستلزمت
تدخل مختلف المصسالح المعنية على غرار الدرك،
الحماية المدنية ،مصسالح البلديات وكذا األشسغال
العمؤمية ،إلزالة تراكم الثلؤج وفتح معابر الطرق
أاما المركبات.
ك -م-ا صس-ع-بت ال-ث-ل-ؤج ال-م-تسس-اق-ط-ة وال-ت-ي سس-ب-ق-ت-ه-ا
األمطار بمناطق أاخرى من الؤلية من حركة السسير
خاصسة ،حسسبما أاكدته المجمؤعة اإلقليمية للدرك
الؤطني ،ويتعلق األمر بالمسسالك المتؤاجدة على
مسستؤى الطريق الؤطني الهام رقم  31الرابط بين
وليتي باتنة وبسسكرة والذي يعرف كثافة مرورية
خ-اصس-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى م-ن-ط-ق-ة ع-ي-ن ال-طين ببلدية
آاريسص ،وكذا الطريق الؤطني رقم  77الرابط بين
ب-ات-ن-ة وسس-ط-ي-ف ب-م-ن-ط-ق-ة نافلة الجبلية المحؤرية
والمتؤاجدة ببلدية مروانة ،وهي طرق تدخلت فيها
مصسالح الدرك الؤطني لتسسهيل حركة المرور بعد

فتحها.
وتسسبب عدم احترام السسرعة في بعضص الطرقات
ب -ب-ات-ن-ة ،ح-ؤادث م-رور م-خ-ت-ل-ف-ة ،رغ-م ت-ح-ذي-رات
ال-مصس-ال-ح ال-م-ع-ن-ي-ة ،خ-اصس-ة ف-ي ظل الضسطرابات
ال-ج-ؤي-ة ،ح-يث سس-ج-لت مصس-ال-ح ال-درك ف-ي إاق-ل-ي-م
اخ -تصس -اصس -ه -ا ح -ادث-ي م-رور وق-ع األول ب-ال-ط-ري-ق
أالج-ت-ن-اب-ي الشس-م-ال-ي ل-م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ع-ل-ى مسستؤى
منطقة الؤادي األزرق تسسبب في مصسرع شسخصص
ف -ي ح -ي -ن شس -ه -د ال -ط-ري-ق ال-ؤلئ-ي رق-م  9ببلدية
القصسبات حادث مرور أاخر خلف  5جرحى تم
التكفل بهم ونقله لتلقي اإلسسعافات المختلفة.
بدورها مصسالح الحماية المدنية كانت قد تدخلت
منذ األربعاء الماضسي تاريخ بداية تسساقط الثلؤج
بالؤلية في تقديم المسساعدة لمسستعملي عدة طرق
ع -رفت صس -ع-ؤب-ة ف-ي ال-ت-ن-ق-ل بسس-بب ك-ث-اف-ة ال-ث-ل-ؤج
وت -راك -م -ه -ا ،خ -اصس-ة ب-ال-م-ح-اور ال-ج-ب-ل-ي-ة ال-ؤاق-ع-ة
ببلديتي آاريسص وثنية العابد وكذا الطريق الؤطني
رق -م  87ال -راب-ط ب-ي-ن ولي-ت-ي بسس-ك-رة وب-ات-ن-ة ف-ي
منطقة ثنية الرصساصص ببلدية ثنية العابد المعرفة
بارتفاعها وصسعؤبة تضساريسسها ،كما تدخلت ذات
المصسالح حسسب ما أافادت به في الطريق الؤلئي
رقم  54الرابط بين آاريسص وثنية العابد.
وكانت اغلب بلديات باتنة قد شسهدت أاول أامسص،
تسساقطا كثيفا للثلؤج رافقه إاقبال كبير للعائÓت
في الخروج إالى مختلف الفضساءات خاصسة تلك
المرتفعات المؤجدة في مداخل المدن ومخارجها
لÓلتقاط الصسؤر والسستمتاع بالطبيعة التي تزينت
بالثؤب األبيضص ،حيث زاد سسمك الثلؤج عن الـ10
سسنتمتر.

بيوت دوار معمر بلعيد بحجوط تغمرها السصيول ا÷ارفة

رياح قوية تلحق اضضرارا Ãزروعات البيوت البÓسضتيكية ‘ تيبازة

تكّبد العديد من الفÓحÃ Úختلف مناطق
و’ي-ة ت-ي-ب-ازة م-ؤوخ-را خسص-ائ-ر فادحة Ãزارعهم
بفعل هبوب رياح قوية على اŸنطقة ‡ا أاسصفر
’شص-رط-ة ال-بÓ-سص-ت-ي-كية واŸزروعات
ع-ن تضصّ-رر ا أ
اŸوجودة بداخلها على حّد سصواء.

تيبازة :علي ملزي
ل-ؤح-ظ ال-ع-دي-د م-ن ال-فÓ-ح-ي-ن ي-ه-رع-ؤن إال-ى باعة
األشس-رط-ة ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف ال-م-دن لقتناء
كميات متفاوتة منها األمر الذي أافرز نفاذا غير
مسسبؤق لهذه األشسرطة بفعل زيادة الطلب عليها
بشسكل مفاجئ.
فيما اضسطر اخرون الى السستعانة بذويهم وعمال
إاضسافيين أاول أامسص ،لتعؤيضص األشسرطة المتضسررة
ف -ي أازم -ن -ة ق -ي -اسس -ي -ة خ -اصس -ة وأاّن األم-ر ي-ق-تضس-ي
السس-ت-ع-ج-ال ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى م-ا ي-م-ك-ن ح-ف-ظه من
المزروعات المؤجدة داخل البيؤت البÓسستيكية.
وكانت ليلة األربعاء الى الخميسص أاشسّد وقعا وتأاثيرا
على ممتلكات الفÓحين بحيث لؤحظت عّدة بيؤت
م-جّ-ردة م-ن األشس-رط-ة ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ع-ل-ى امتداد
األق -ال -ي -م ال -ف Ó-ح -ي -ة ل -ب -ل -دي-ات ال-دواودة ،ف-ؤك-ة،
بؤسسماعيل ،تيبازة ،القليعة ،الشسعيبة وغيرها من
ال -ب -ل -دي-ات ال-ت-ي ل-م تسس-ع-ن-ا ال-ظ-روف ل-م-ع-اي-ن-ت-ه-ا،
لتسساهم هذه الكارثة في تكبيد الفÓحين تكاليف
اضسافية لم تكن في الحسسبان ويرتقب بأان تسساهم
الخسسائر الناجمة في رفع أاسسعار المنتجات التي
سسيقلّ عرضسها ل محالة.

كاريكات /ÒعنÎ

وب -ق -لب م -دي -ن -ة ح -ج -ؤط ،تسس-ربت م-ي-اه األم-ط-ار
بالجملة الى بيؤت السسكان على مسستؤى حي معمر
ب-ل-ع-ي-د ال-قصس-دي-ري ب-ح-يث أاسس-ف-ر ت-آاك-ل ال-قصس-دي-ر
المسستعمل لتغطية البيؤت وهشساشسة الهياكل همؤما
عن تسسّرب المياه بكثافة الى مجمل بيؤت السسكان
مما أاثار غضسبهم وغيظهم من الظروف المعيشسية
ال- -م- -زري -ة ال -ت -ي أال ّ-م -ت ب -ه -م ح -يث سس -ارع -ؤا ال -ى
الح- -ت -ج -اج ب -ق -ؤة أاّول أامسص ام -ام دائ -رة ح -ج -ؤط
مطالبين بترحيلهم على عجل الى سسكنات لئقة،
األم -ر ال -ذي أاف -رز ت -دخ  Ó-مسس -ت-ع-ج Ó-م-ن ط-رف
م -ؤؤسسسس -ة سس -ي -ال ال -م -خ -تصس-ة ف-ي ال-م-ي-اه ومصس-ال-ح
الحماية المدنية لنقاذ ما يمكن انقاذه اضسافة الى
تشس-ك-ي-ل ل-ج-ن-ة ت-ح-ق-ي-ق وم-ت-اب-عة من اعلى مسستؤى
بالؤلية .وأاوفد الؤالي محمد بؤشسمة على الفؤر
ل -ج -ن -ة ولئ -ي -ة ت -تشس ّ-ك -ل م -ن رئ-يسص دي-ؤان ال-ؤلي-ة
وال-م-ف-تشص ال-ع-ام ل-ه-ا ب-م-ع-ي-ة ال-م-دراء ال-ت-ن-ف-ي-ذيين
ل -ق -ط -اع-ات ال-م-ؤارد ال-م-ائ-ي-ة وال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة
واألشس-غ-ال ال-ع-م-ؤم-ي-ة ل-ل-ت-نسس-ي-ق م-ع رئيسسة الدائرة
لحلحلة إاشسكالية دوار معمر بلعيد الذي يعتبر من
إارث العهد السستعماري داخل المدينة والذي ظلّ
نقطة سسؤداء على مّر عّدة عقؤد خلت من الزمن
دون أان تتمكن السسلطات المحلية من فك لغزها
بسسبب كؤن األرضسية التي أانشسئ عليها الدوار تابعة
في األسساسص ألحد الخؤاصص وليسست من أامÓك
ال -دول -ة األم -ر ال -ذي أاف -رز ت -ب -اي -ن -ا لف-ت-ا ف-ي آاراء
المسسئؤلين سسابقا من حيث تحّمل مسسئؤلية ترحيل
السس-ك-ان وه-دم األك-ؤاخ وال-ب-ي-ؤت ال-قصس-دي-ري-ة دون
السستفادة من اسسترجاع العقار المعني.

»æWh

السسبت  1٤جانفي  201٩م
الموافق لـ  20جمادى اأ’ولى  1٤٤0هـ

إإسس

تطÓع
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«الشسعب» ترصسد التقلبات ا÷وية بسسكيكدة وجيجل
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طواإرئ لفك إالعزلة عن إالسسكان إاÙاصسرين بالثلوج وفتح اإلطرق اإŸقطوعة
^

قاطنو البنايات الهشسة على أاعصسابهم خشسية إانهيار بيوتهم ويطالبون بالÎحيل
^

’لتزام بقواعد السسÓمة اŸرورية
’من –سسسس أاصسحاب اŸركبات ا إ
مصسالح ا أ

ت س س -ب -ب ت ا ل -ث -ل -و ج ا ل ت ي
ت س س - -ا ق - -ط ت م - -ن - -ذ ل - -ي - -ل - -ة ا و ل
اأ م س س  ،ع ل ى م ر ت ف ع ا ت و ’ ي ت ي
س س - -ك -ي -ك -د ة و ج -ي -ج -ل ‘ ع -ز ل
عديد القرى واŸداشسر ،وغلق
ا ل - -ط - -ر ق  ،ك - -م - -ا ش س - -ل ت ح - -ر ك -ة
ا ل س س  Òع -ل -ى م س س -ت -و ى ا ل -ك -ث Ò
م -ن ا  Ÿس س -ا ل ك و ا  Ÿم -ر ا ت  .و ك -ا ن
و ق -ع ا ل -ع -ا ص س -ف -ة ا ل -ث -ل -ج ي ة ا ك È
ع -ل -ى س س -ك -ا ن ا ÷ ه -ة ا ل -غ -ر ب -ي -ة
لسسكيكدة ،واŸنطقة الغربية
و ا ÷ ن - -و ب - -ي - -ة ÷ ي -ج -ل  ،ح -ي ث
ح -و ل ت ا ’ ض س -ط -ر ا ب -ا ت ا ÷ و ي -ة
ا  Ÿص س - -ح -و ب -ة  Ãو ج -ة ب -ر د غ Ò
م س س -ب -و ق -ة ا ل -ط -ر ق ا  ¤اأ ش س -ب -ه
بوديان ‘ ظل غياب ›اري
م -ي -ا ه ا ’أ م -ط -ا ر اأ و ا ن س س -د ا د ه -ا
ك -ل -ي -ة  « .ا ل ش س -ع ب » ع -ا ش س ت ه -ذ ه
ا ’أ ج - - - - -و ا ء و ت - - - - -ن - - - - -ق - - - -ل اأ د ق
ا ل - -ت - -ف - -ا ص س - -ي - -ل ع - -ن - -ه- -ا ‘ ه -ذ ا
ا’سستطÓع.

سسكيكدة  /جيجل :خالد العيفة
عادت الثلوج الى مرتفعات الو’يتين ،حيث أاغلقت
اغ -ل -ب -ي -ة ال -م -ح -اور ال -راب -ط -ة ب -ي -ن-ه-م-ا وال-و’ي-ات
المجاورة ،كبجاية ،ميلة ،قسسنطينة ،وقالمة ،في
حين عرفت المدن المنخفضسة سسيو’ جارفة غمرت
المنازل والمحÓت التجارية.
يتخوف المواطنون القاطنون على ضسفاف وادي
الصسفصساف ببلديات زردازة ،الحروشش ،صسالح بو
الشسعور ،رمضسان جمال ،بني بشسير ،حمادي كرومة
وسسكيكدة من ارتفاع منسسوب المجرى المائي ،
’سسيما في حالة امتÓء سسد زردازة كلية  ،وتسسرب
كميات كبيرة من المياه.
ك -م -ا ارت -ف -ع م -نسس-وب م-ي-اه ال-ب-ح-ر داخ-ل ال-ح-وضش
المائي للميناء الجديد بسسكيكدة ،وكانت مياه البحر
ال -م -ت -دف-ق-ة ل-ل-ط-ري-ق السس-ف-ل-ي ال-راب-ط ب-ي-ن وسس-ط
المدينة ومنطقة سسطورة قد شسلت حركة المرور
نتيجة اأ’مواج العالية المقر ارتفاعها بمترين .
وهي صسورة متكررة في مدينة القل حيث امتدت
أامواج البحر الى حائط الكورنيشش وجرفت بقوة
خ-ارق-ة دوشش وم-رح-اضش ع-م-وم-ي م-ت-ن-ق-ل بشساطئ
عين الدولة.
وبسسبب انهيار جزء كبير من الطريق الذي أانجز
مؤوخراً بحي التطوري المعروف «ببيت وكوزينة»
بالتجمع السسكاني الزفزاف جنوب «روسسيكادا» ،قام
السس -ك -ان ب -ق -ط -ع ال-ط-ري-ق ال-م-ؤودي إال-ى ال-زف-راف،
اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى ت-ق-اعسش السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة في
التدخل العاجل عند انجراف التربة نحو السسكنات
ما أادى إالى ردم ثÓث منازل.
وبحسسب مصسادر «الشسعب» من بلدية قنواع التابعة
لدائرة زيتونة غرب القل ،عاشست المنطقة ظÓما
دامسسا بانقطاع التيار الكهربائي ،وعرفت ندرة في
م-ادة ال-خ-ب-ز بسس-بب ع-دم ع-م-ل ال-م-خ-ب-زة ال-وح-يدة
نتيجة هذا الظرف الطارئ .وما جلبه بعضش التجار
م -ن ال-ق-ل م-ن م-ادة خ-ب-ز وتشس-غ-ي-ل
مخبزه قرية هÓلة وحدها لم
ي - -ك - -ف لسس- -د ح- -اج- -ي- -ات
السس-ك-ان ال-م-ح-اصسرين

بالثلوج.

سسك ـان إلبنايات إلهـشسة Ãدينة
سسكيكدة على إعصسابهم

طلب سسكان البيوت الهشسة بمدينة سسكيكدة
القديمة من السسلطات الو’ئية التدخل العاجل
ل-ت-رح-ي-ل-ه-م إال-ى سس-ك-ن-ات ’ئ-ق-ة و ت-خ-ل-يصس-ه-م م-ن
هاجسش الخوف من انهيار بناياتهم في أاي لحظة،
مسس -ت -غ-رب-ي-ن م-ا أاسس-م-وه ب-ال-ت-م-اط-ل ف-ي ت-رح-ي-ل-ه-م
باعتبار ان وضسعيتهم أاخطر من المقيمين باأ’كواخ
القصسديرية.واكد هؤو’ء بغضسب ان وضسعيتهم لم تعد
تحتمل المزيد من ا’نتظار ’ ،سسيما عند تسساقط
اأ’مطار حيث تضساعف معاناتهم ،ويجدون أانفسسهم
م-ج-ب-ري-ن ع-ل-ى قضس-اء ل-ي-ال ب-يضس-اء ن-ت-ي-ج-ة ل-ل-م-ي-اه
المتسسربة التي تحول المنازل إالى شسبه بحيرات،
ن -اه -يك ع -ن ال -خ -وف م -ن ان -ه -ي-ارات و تصس-دع-ات
اأ’سسقف و الجدران ،حيث تتسسبب هذه الوضسعية
في قلق دائم للعائÓت التي فر بعضسها إالى اأ’قارب
خوفا من حدوث أاي مكروه قد يصسيبهم.

إعادة فتح ‡ر إلسسكة إ◊ديدية
أإمام حركة إلقطارإت
وسس -ط ه-ذه ا’ضس-ط-راب-ات ال-م-ن-اخ-ي-ة ق-ام ح-ج-ري
درفوف والي سسكيكدة بمعاينات ميدانية للوضسع
ح -يث ت -ف -ق -د م-م-ر السس-ك-ة ال-ح-دي-دي-ة ب-ال-م-ن-ط-ق-ة
الصس -ن-اع-ي-ة الصس-غ-رى وت-ح-دي-دا ال-م-دخ-ل الشس-رق-ي
ل-ل-م-دي-ن-ة ال-ذي تضس-رر ع-ل-ى إاث-ر ال-ت-ق-ل-ب-ات ال-جوية
اأ’خيرة ،وعملية نزع ا’تربة تمت بتدخل كل من
مصس -ال -ح ال -ح -م -اي -ة ال -م-دن-ي-ة اأ’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
وب-ت-ج-ن-ي-د ك-ل ال-وسس-ائ-ل وا’م-ك-ان-يات
المادية والبشسرية ،و’ن هذا المقطع
م -ن م -م -ر السس -ك -ة ال -ح -دي-دي-ة ي-م-ون
الو’يات الشسرقية بالمواد الطاقوية،
شسدد الوالي على اإ’سسراع في عملية
ن -زع اأ’ت -رب-ة ع-ن اأ’ج-زاء ال-م-تضس-ررة
إ’عادة فتحها سسريعا.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ت-دخ-لت مصس-ال-ح مديرية
اأ’شس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
عدة محاور للطرق إاثر التقلبات
الجوية  ،حيث تم تجنيد كل
ال-وسس-ائ-ل ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة
إ’ع - -ادة ف - -ت - -ح ال - -مسس- -الك
وال- -م- -م- -رات أام- -ام ح- -رك -ة
المرور.
وب-حسسب ال-م-ع-ل-وم-ات المسستقات
من المديرية فقد تم التدخل على
مسستوى أاعالي جبال القل «دائرة أاو’د
ع -ط-ي-ة ،ال-زي-ت-ون-ة وق-ن-واع» اقصس-ى غ-رب
ال -و’ي -ة ،وأاع -ال -ي ج-ب-ال دائ-رة ال-ح-روشش
ب- -ب -ل -دي -ة أاو’د اح -ب -اب -ة وم -ن -ط -ق -ة ع -ي -ن
سس Ó-م -ات ج-ن-وب ال-و’ي-ة ،وع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة
اع-ال-ي ج-ب-ال ب-ل-دي-ة السس-بت ب-دائ-رة ع-زابة

شسرق
مدينة سسكيكدة.
وتمكنت ذات المصسالح من
ن-زع ال-ث-ل-وج ال-م-ت-راكمة بالجهة
الغربية من الو’ية اأ’كثر تضسررا،
بكل من الطريق الوطني رقم  03على مسستوى عين
بوزيان الى حدود و’ية قسسنطينة ،الطريق الو’ئي
رقم  132الرابط منطقة الطرسش بأاو’د اعطية
وب -ل-دي-ة ال-زي-ت-ون-ة ،وال-ط-ري-ق ال-ب-ل-دي ال-راب-ط ب-ي-ن
الطريق الو’ئي رقم  132و منطقة الواد للجبل
ببلدية او’د عطية ،وبين منطقة الطرسش وبلدية
ق -ن -واع ،وال -ط -ري -ق ال -و’ئ-ي رق-م  07ال-راب-ط ب-ين
م -ن -ط -ق-ت-ي ال-ط-رسش وسس-ي-وان ب-ل-دي-ة او’د ع-ط-ي-ة،
والطريق البلدي الرابط بين الطريق الو’ئي رقم
 07و منطقة ميزاتة ،بلدية او’د عطية ،ونفسش
الطريق الرابط بين منطقة جوابة افانسسو بلدية
قنواع.
اما بالجهة الجنوبية من الو’ية فكان التدخل على
مسستوى الطريق الو’ئي رقم  33الرابط بين بلديتي
زردازة واو’د حبابة الى غاية الحدود مع و’ية
ق-ال-م-ة ،وال-ط-ري-ق ال-ب-ل-دي ب-م-ن-ط-قة عين سسÓمات
بأاو’د حبابة.
اما بالجهة الشسرقية فكان تدخل نفسش المصسالح
على مسستوى الطريق البلدي بوطيب ببلدية السسبت،
والطريق البلدي قندولة بنفسش البلدية.
وبلديات بن عزوز ،بكوشش لخضسر والمرسسى باقصسى
شس -رق سس -ك -ي -ك -دة ،ع -رفت ع -دة ط-رق ان-ق-ط-اع-ات
كا’نقطاع الكلي للطريق الو’ئي رقم CW 10
نتيجة انجراف الرمال ،وعملية التدخل تمت من
ط- -رف مصس -ال -ح ب -ل -دي -ة ب -ن ع -زوز إ’زال -ة ال -رم -ال
باسستعمال آالة شسحن ( )Chargeurتابعة للبلدية،
ك -م -ا سس -ج -ي -ل ان -ق -ط -اع ج -زئ -ي ل -ل-ط-ري-ق ال-و’ئ-ي
رق -م  CW57ع-ن-د جسس-ر دي-ار ال-ج-دري ب-ط-ري-ق
ال -م -رسس -ى ن -ت -ي -ج -ة ارت -ف-اع م-نسس-وب م-ي-اه ال-وادي،
وانقطاع جزئي للطريق الو’ئي رقم CW128عند
الجسسر القديم للسسكة الحديدية بمنطقة مكاسسة
نتيجة غمر المياه للطريق.
تواصسل ا’ضسطراب الجوي بجيجل
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ت-ع-رف ج-ي-ج-ل ع-اصس-ف-ة ث-ل-ج-ي-ة ك-بيرة
خاصسةحيث ادت الى قطع الطريق بعدة بلديات

ج-ب-ل-ي-ة ،م-ن-ه-ا ال-ط-ري-ق بين أاو’د
عسس -ك -ر وب -رج ال -ط -ه-ر ب-م-ن-ط-ق-ة
تزو’ت ،وطرق مشساتي إايراقن
سس - -ل - -م - -ى واو’د راب- -ح ،م- -ع
ان - -ق - -ط - -اع ال - -ك - -ه - -رب - -اء
واأ’ن -ت -رن -يت وال -م -ي-اه،
وسس- - - -ق- - - -وط ب - - -عضش
اأ’ع- -م -دة واأ’سس Ó-ك
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ك -م-ا وق-ع
ب-م-ن-ط-ق-ة جيرمة بالشسقفة،
ك- -م- -ا ت- -م تسس- -ج- -ي- -ل سس- -ق- -وط
ل -ح -ج -ارة ب -ي-ن ال-م-ي-ل-ي-ة وسس-ي-دي
معروف وبطريق الكورنيشش.
ف -ي ه -ذا ال -ج -و ال -ب -ارد اك -ث -ر م-ن
اللزوم تسستمر معاناة سسكان الجبال
م -ع ق -ارورات غ -از ال -ب-وت-ان  ،ع-ل-ى
غرار قرية الزويتنة ببلدية بوسسيف
أاو’د عسسكر ،وأامواج عاتية تضسرب
سسواحل جيجل ،هيجان البحر يحدث طوارئ لدى
أاصسحاب سسفن الصسيد بميناء زيامة منصسورية ،وتم
فتح حركة المرور على كل المحاور بعد ا’نز’قات
في التربة التي حدثت اثناء ا’ضسطراب الجوي،
بمنطقة أافوزار بالعوانة وكبابة بسسلمى وبير غزالة
بايراقن سسويسسي ،وهذا بتدخل مختلف المصسالح
التقنية إ’عادة فتح الطرق ،مما سسمح لمسستعملي
هذه الطريق بالمرور بصسفة عادية.
في الواجهة ا’خرى تتواصسل عملية فتح الطرق
المقطوعة منها الو’ئية الرابطة بإايراقن ،سسلمى،
بن ياجيسش وبين جيملة وميلة وبابور وكدا الطرق
ب -ب -ل -دي -ة أاو’د راب -ح وب -ي -ن الشس -ح-ن-ة وب-رج ال-ط-ه-ر
وبوراوي بلهادف باتجاه بوسسيف أاو’د عسسكر كما
’يزال التيار الكهربائي مقطوع ب إايراقن وعدة
مشساتي بأاو’د عسسكر.

أإمن جيجل يتخذ إإجرإءإت
وتدإب Òتزإمنت و إلتقلبات
إŸناخية
اتخذ أامن جيجل ،بالموازاة مع الظروف المناخية
ا’سستثنائية هذه اأ’يام ،جملة من التدابير تشسمل
في مجملها تعزيز التواجد الميداني سسيما فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-تسس-ه-ي-ل ح-رك-ة ال-م-رور وضسمان ا’نسسيابية
ال-م-روري-ة م-ع ت-وج-ي-ه السس-ائ-ق-ي-ن وال-ع-مل على رفع
درجة الوعي لديهم ،لتحسسيسسهم بمخاطر التهور
في السسياقة و عدم احترام قانون المرور.
وذكر مصسدر ل»الشسعب» ان مصسالح الشسرطة تقوم
بحمÓت تحسسيسسية يشسرف عليها إاطارات و أاعوان
لفائدة مسستعملي الطريق عبر مختلف الطرق و
المحاور سسيما تلك التي تعرف تسساقطا كثيفا
للثلوج و ما ينتج عنه من اضسطراب في حركة
ال -م -رور ،ع -ل -ى غ -رار ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 77
ال -راب -ط ب -ي -ن و’ي -ت -ي ج -ي -ج -ل و سس -ط-ي-ف ،و ذلك
ب-ت-ذك-ي-ره-م ب-ق-واع-د ال-ق-ي-ادة اآ’م-ن-ة ف-ي م-ثل هذه
الظروف ،إالى جانب مرافقة المواطنين و تقديم

المسساعدات الÓزمة لهم و ا’سستجابة لطلباتهم،
ومن جانبهم أافراد الجيشش الوطني الشسعبي تكفلوا
ب -ن -ق -ل تÓ-م-ي-ذ ال-م-دارسش ال-ى ب-ي-وت-ه-م عشس-ي-ة ي-وم
الخميسش الماضسي ،ببعضش مشساتي بلدية بوسسيف
او’د عسس -ك -ر ب -ج -ي-ح-ل بسس-بب ت-راك-م ال-ث-ل-وج ع-ل-ى
مسستوى مختلف المحاور والطرق.
وفي مبادرة اسستحسسنت من قبل المواطنين ،تكفلت
إادارة بيت الشسباب جيجل لكل المسسافرين الذين
تعذر عليهم الرجوع إالى ذويهم والذين ’ تسسمح لهم
ظروفهم المادية بالمبيت في أاماكن أاخرى.فقد
فتحت المؤوسسسسة لهم أابوابها للمبيت بصسفة مجانية
الى غاية انتهاء ا’ضسطراب الجوي بما فيها عطلة
نهاية اأ’سسبوع.

بشس Òفار يتفقد إ÷سسر إŸنهار
ويعد بإا‚از جسسر إخر

ق -ام بشس -ي -ر ف -ار وال-ي ج-ي-ج-ل م-رف-وق ب-السس-ل-ط-ات
ال -م -ح -ل-ي-ة ،ب-زي-ارة ت-ف-ق-دي-ة إال-ى جسس-ر ب-ول-ح-داي-د
ب-م-ن-ط-ق-ة ل-مÓ-ق-ي ب-ي-ن ب-ب-ل-دي-ت-ي ب-وراوي ب-لهادف
والعنصسر ،الذي انهار إاثر هذا ا’ضسطراب الجوي،
وتسس -بب ف -ي ق -ط -ع ح -رك -ة ال -م -رور ع -ل -ى مسس-ت-وى
الطريق الرابط بين بوراوي بلهادف والعنصسر.
وكان الوالي في لقاء مع مواطني المنطقة قد أاعلن
عن إانجاز معبر حديدي للراجلين كحل اسستعجالي
مؤوقت لتمكين السسكان من العبور من ضسفة إالى
أاخرى وتسسخير حافÓت لتمكينهم من التنقل إالى
ح -دود ال -جسس -ر ،وأاع -ط -ى الضس-وء اأ’خضس-ر إ’ن-ج-از
جسس-ر ج-دي-د ،ون-ظ-را ل-ل-ظ-رف ا’سس-ت-ع-جالي كلفت
شسركة  SAPTAبإانجازه بمواصسفات حديثة من
شسأانها أان تعطي المنطقة وجه جمالي آاخر سسيما
وأان المنطقة تمتاز بمؤوهÓت سسياحية.
وفي حديثه للمسسؤوولين ،أاكد الوالي دعمه الكامل
ل-ل-م-واط-ن-ي-ن م-وضس-ح-ا أان ال-جسس-ر ال-ج-دي-د سسينجز
م -ه-م-ا ك-انت ت-ك-ل-ف-ت-ه ال-م-ال-ي-ة ،وذلك قصس-د إاخ-راج
السسكان من العزلة ،وتم تشسكيل خلية متابعة طبقا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-وال-ي ال-مسس-داة إال-ى ال-مصس-الح المعنية
«ال-دائ-رة ،ال-ب-ل-دي-ة ،اأ’شس-غ-ال العمومية
والمقاولة المكلفة بإانجاز الجسسر»،
قصس- -د ال- -م- -ت- -اب- -ع- -ة ال- -ي -وم -ي -ة
Óشسغال.
ل أ
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الموافق لـ  20جمادى األولى  1440هـ

فيما سصجلت مصصالح ا◊ماية اŸدنية  25تدخ Óببومرداسس

فرحة ،طرق مغلقة وعائÓت عالقة بخنشصلة بسصبب الثلوج

Œند السضلطات اŸدنية واألمنية وهبة شضعبية إلنقاذ العالقÚ

كانت ،صصبيحة اÿميسس اŸاضصي ،مفاجئة
ل- -ل- -ع -ائ Ó-ت اÿنشص -ل -ي -ة عﬂ Èت -ل -ف اŸدن
’بيضس
وال-ق-رى ،ب-اسص-ت-ي-ق-اظ-ه-م ع-لى اللون ا أ
يغطي العمران والغابات وا÷بال والسصهول
والسصهوب ‘ ،منظر طال انتظاره منذ حلول
فصص -ل الشص -ت -اء ا÷اري ،ح -يث Œاوز سص -م-لك
الثلوج  70سصنتيمÎا ‘ جل بلديات الو’ية
ليصصنع فرجة ‡يزة وسصط السصكان ويتسصبب
‘ قطع الطرق وبعضس ا◊وادث اŸتفرقة.

اسصكندر ◊جازي
الثلوج اŸتسساقطة تسسبب ‘ غلق عديد الطرق
ال -وط -ن -ي -ة وال -ولئ-ي-ة وال-ب-ل-دي-ة داخ-ل إاق-ل-ي-م ولي-ة
خنشسلة ،لسسيما ‘ السساعات األو ‘ ¤الصسباح،
وشسل حركة اŸرور ‘ عديد اÙاور ‡ا حرم
ال -عشس-رات م-ن اŸوظ-ف Úوال-تÓ-م-ي-ذ وال-ط-ل-ب-ة م-ن
الل -ت -ح-اق ب-أام-اك-ن-ه-م ،وتسس-بب ‘ تصس-ادم عشس-رات
اŸرك-ب-ات وال-ع-رب-ات ي-ب-عضس-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة النزلق ما
خلف خسسائر مادية العشسرات من اŸركبات.
وعند اŸسساء بعد عودة التسساقط بكثافة ،تسسبب
الثلوج اŸتجمدة منها خاصسة ‘ شسل كلي لبعضض
الطرقات الرابطة ب Úعاصسمة الولة والبلديات
اÛاورة أاين علقت العشسرات من العائÓت وسسط
السسيارات Ÿدة زمنية تسسبب ‘ هلع العديد منهم
لسسيما بوجود أاطفال بينهم.
م - -وازاة م - -ع ذلك ووف - -ق- -ا ıط- -ط ›اب- -ه- -ة

وما ميز هذه السسنة هوفرجة العائÓت اÿنشسلة
وخ- -روج -ه -ا عﬂ Èت -ل -ف اŸدن واألري -اف ل -ل -عب
بالثلج رفقة األطفال واخذ صسور السسيلفي وإارسسالها
ع Èصس - -ف - -ح- -ات فضس- -اءات شس- -ب- -ك- -ات ال- -ت- -واصس- -ل
الج-ت-م-اع-ي ،وال-ت-ن-افسض ع-ل-ى صس-ن-اع-ة اك“ Èث-ال
رج -ل ب -ال -ث-ل-ج وال-ت-ب-اه-ي ب-ذاك ‘ ج-وم-رح ج-دي-د
لطاŸا انتظرته السسكان.
ك- -ذلك ك- -ان ل -ه -ذا ال -تسس -اق -ط ف -ال خ Òوسس -ط
فÓحي اŸنطقة Ÿا ما سسينعكسض على اŸوسسم
الزراعي باإليجاب لسسيما وان اŸوسسم الشستوي
Óمطار باŸنطقة
ا◊ا‹  ⁄يشسه تسساقط كا‘ ل أ
التي يعتمد جل فÓحيها شسمال على اإلمطار
لسسقي األراضسي واŸزروعات.

إانقطاع الكهرباء ،ا‚راف الÎبة وتوقف قسضري للدراسضة

اŸدية :علي ملياÊ
ع -م-لت األم-ط-ار ال-ت-ي اسس-ت-م-رت إا ¤غ-اي-ة
عشسيه أاول البارحة على رفع منسسوب مياه
السس- -دود وا◊واج- -ز اŸائ- -ي- -ة اŸن -تشس -رة عÈ
اقليم الولية  ،تاركة هذه األمطار حالة من
ال -ت -ف -اؤول وسس-ط اŸزارع ، Úواسس-ت-دع-ى ه-ذا
ال -وضس -ع اŸن -اخ -ي ت -دخ -ل مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة
اŸدنية والسسلطات اÙلية ‘ عدة مناطق

ل -ل -وق-وف ع-ل-ى وضس-ع-ي-ة ط-ل-ب-ات ال-ن-ج-دة ك-م-ا
هوا◊ال بالنسسبة لسسكان واد سسيدي علي حيث
غمرت مياه الوادي بعضض اŸنازل اÙاذية
للوادي  ،وحتم هذا الوضسع أايضسا على توقف
العمل بعدة ورشسات للبناء بسسبب انقطاع التيار
الكهربائي واألمطار الغزيرة.
ع -ل -ى صس -ع -ي-د ذي صس-ل-ة سس-بب ف-يضس-ان واد
سس-غ-وان ب-ب-ل-دي-ة سس-غ-وان ج-ن-وب-ي ال-ولي-ة ب-ع-د
فيضسانه ‘ عزل مئات العائÓت  ،حيث ⁄
ي-ت-م-ك-ن ق-اط-ن-وه-ذه ال-ب-ل-دي-ة م-ن اÿروج م-ن
قريتهم خوفا من أان Œرفهم مياه الوادي التي
أاغلقت الطريق ‘ وجوههم  ‘ ،وقت تدخل
أاع-وان ا◊م-اي-ة ل-ت-م-ك Úأاح-د م-رضس-ى ال-ع-جز
الكلوي من اÿروج من منطقة الزمالة إلجراء
عملية التصسفية غ Òأانهم  ⁄يتمكنوا من ذلك
ن -ظ -را ل -ل-م-نسس-وب اŸع-ت Èم-ن م-ي-اه األم-ط-ار
الذي ضساق به وادي سسغوان وجعله يفيضض .
ويجزم اŸسسؤوولون اÙليون بهذه البلدية
أان ا◊ل اŸمكن لفك العزلة عن اŸنطقة
ي -ب -ق -ى ‘ أاق -ام -ة جسس -ر ف -وق واد سس -غ-وان ‘

شس-ط-ره اŸار ن-ح-ورق-ة ال-زم-ال-ة  ،وم-ث-ل-ه م-ث-ل
منطقة واد حربيل  ،واد اŸالح بأاولد رحمون
ب -خ -مسض ج -وام -ع  ،م -ع ال -ع -ل -م ب-أان-ه وت-ن-ف-ي-ذا
لتعليمات وا‹ الولية عباسض بداوي ونظرا
لتسساقط كميات معتÈة من األمطار ،تنقلت
خ -ل -ي -ة ال -ي -ق-ظ-ة رف-ق-ة ﬂت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات إا¤
ﬂت -ل -ف ال -ن -ق -اط م -ن -ه -ا م-ن-ط-ق-ة سس-ي-دع-ل-ي
با◊مدانية حيث ارتفع منسسوب مياه الوادي،
كما بقيت جميع الهيئات واŸصسالح ›ندة
على مسستوى الولية للتدخل السسريع على إاثر
إارتفاع منسسوب مياه واد شسفة بفرقة سسيدي
علي ببلدية ا◊مدانية التي غمرت مسساكن
اŸواط- -ن ÚاŸب- -ن- -ي- -ة Ãح -اذاة ال -واد  ،ح -يث
ت -دخ -لت رئ -يسس -ة ال -دائ -رة رف -ق -ة رئ-يسض ف-رع
اŸوارد اŸائ -ي -ة ب -ال -دائ -رة ومصس -ال -ح ال -درك
الوطني بالضسافة ا ¤مصسالح ا◊ماية اŸدنية
أاين قاموا بضسخ وامتصساصض اŸياه اŸتسسربة
إا ¤البيوت كما طلب من العائلت Úكإاحتياط
مغادرة سسكناهم لتفادي اإلخطار إا ¤غاية
انخفاضض مسستوى اŸياه .

مشصروع اسصتكشصاف ا◊قول البÎولية الغازية ‘ عرضس البحر

وا‹ سضكيكدة يعقد اجتماعا مع ‡ثلي سضوناطراك

ترأاسس حجري درفوف وا‹ سصكيكدة اجتماعا Ãقر الديوان ،مع مـمثلي ›مع سصوناطراك “حور حول مشصروع يتعلق
’بعاد ‘ ،عرضس البحر”” سصكيكدة
بالبحث واسصتكشصاف ا◊قول البÎولية الغازية باسصتخدام تقنية اŸسصح الزلزا‹ ثÓثي ا أ
’منية والسصادة مديري الهيئة
’م Úالعام للو’ية ،اللجنة ا أ
عنابة ”” على مسصاحة اجمالية تقدر بـ  2000كم ،2وبحضصور ا أ
التنفيذية الذين لهم صصلة مباشصرة باŸشصروع الذي “ت متابعة عرضصه التقني خÓل ا’جتماع.
ال- -وقت اŸن -اسسب وحث ‘ ه -ذا اÿصس -وصض ع -ل -ى ب -ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة وف-ت-ح آاف-اق واسس-ع-ة لÓ-سس-ت-ث-م-ار
توف Òكل اإلمكانات الÓزمة واخذ كل الحتياطات األجنبي با÷زائر ع Èحقول البÎول والغاز لشسركة
سسوناطراك ،ويتم Œسسيده خÓل مارسض من السسنة
والحÎازات األمنية ““.
ألهمية واسسÎاتيجية هذا اŸشسروع الفريد من
اŸشس -روع سس -ي -ت -م ت -ن -ف -ي -ذه بشس-راك-ة ب› Úم-ع ا÷ارية واŸصسنف ‘ خانة السستثمارات الدولية
نوعه ،أاكد الوا‹ ““على ضسرورة متابعة اÿطوات سس-ون-اط-راك وم-ؤوسسسس-ت Úأاج-ن-بيتENI Úاليطالية ب-أاب-ع-اد اق-تصس-ادي-ة““ ،وسس-ي-ف-ت-ح ه-ذا اŸشسروع آافاقا
األو ¤وإافادة جميع الهيئات اŸعنية باŸعلومات ‘ و Totalالفرنسسية -من شسأانه توف Òرأاسض مال مهنية لشسركة سسوناطراك خصسوصسا ما تعلق بكسسب
اÈÿات األج -ن -ب -ي -ة وت -ع -زي -ز م -ك -ان -ة ا÷زائ-ر ‘
التسسويق العاŸي للمواد الطاقوية.
تضصامنا مع سصكان قرية الريشصية اÙروم Úبجيجل
وتعد تقنية اŸسسح الزلزا‹ ثÓثي األبعاد التي
سسيتم اسستخدامها خÓل عمليات البحث عن حقول
النفط والغاز تقنية عصسرية ومتطورة ليسض لها أاي
تأاث Òسسلبي ‘ ›ال البيئي.

سصكيكدة :خالد العيفة

ﬁسضن يتÈع Ãواد البناء إل‚از
سضكنات ريفية و 16عمرة

قام شسخصض ﬁسسن من خارج ولية جيجل،
بعد اتصسال شسخصسي ببشس Òفار وا‹ الولية،
بالتÈع Ãواد البناء من إاسسمنت وحديد وأاجور
لفائدة منطقة الريشسية لبناء مسساكنهم ،كما
تÈع ب ـ  16عمرة لفائدة مواطني ذات البلدية
لتمكينهم من زيارة البقاع اŸقدسسة ،وهذا إاثر
الزيارة األخÒة التي قادت الوا‹ إا ¤منطقة
الريشسية ببلدية أاولد رابح ،التي اعتÈت من
أاف -ق -ر اŸن -اط -ق ا÷ب -ل -ي -ة واŸع -زول-ة ب-ولي-ة
جيجل.
وزيارة وا‹ الولية ،جاءت ‘ إاطار Œسسيد
الÈنامج اŸسسطر من طرف وزارة الداخلية
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ،ب-ت-وزي-ع إاع-ان-ات مادية

اسستفادت منها  33عائلة من منطقة الريشسية،
وت -ت -م-ث-ل ه-ذه اإلع-ان-ات ‘  99ف -راشض198 ،
غطاء 99 ،طرود غذائية 33 ،حقيبة مدرسسية
ومآازر ومنشسفات ،النعال ،حفاظات ذات 66
وحدة 10 ،طابونة 33 ،مدفئة .هذه اإلعانات
اŸقدمة خصسصست لها الدولة  12مليون سسنتيم
للعائلة الواحدة أاي Ãجموع ما يقارب 400
م-ل-ي-ون سس-ن-ن-ي-م ،وب-ن-فسض اŸن-ط-ق-ة وبالتنسسيق
لمع مديرية اŸصسالح الفÓحية على توزيع
 120أالف شسجرة مثمرة منها  45أالف شسجرة
زيتون.

جيجل :خالد العيفة

بومرداسس..ز /كمال
تتجدد مع قدوم أاي اضسطراب جوي ظاهرة
الن -ق -ط -اع -ات ‘ ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ب-ب-ل-دي-ات
ب-وم-رداسض خ-اصس-ة الشس-رق-ي-ة م-ن-ه-ا ،ح-يث عاشض
سسكان بلديات بغلية ،سسيدي داود ،أاولد عيسسى،
تاورقة ،دلسض وغÒها من التجمعات السسكنية
األخرى خÓل الـ 24سساعة اŸاضسية حالة كبÒة
من التذمر بسسبب انقطاع الكهرباء طيلة ليلة
األرب- -ع- -اء إا ¤اÿم- -يسض م- -ع اسس- -ت- -م- -رار ح- -ال -ة
التذبذب ‘ بعضض األحياء والقرى..
سس -ك-ان ه-ذه اŸن-اط-ق خ-اصس-ة م-ن-ه-م ال-ت-ج-ار
وأاصسحاب اÓÙت ومربو الدواجن نددوا ‘

اتصسالهم مع ““الشسعب““ بتكرار الظاهرة أاحيانا
حتى مع أابسسط اضسطراب جوي وما ينجر عنه
‘ ك - - -ل م - - -رة م - - -ن خسس - - -ائ- - -ر ‘ األج- - -ه- - -زة
ال -ك -ه -روم -ن -زل-ي-ة ن-ت-ي-ج-ة ع-دم اسس-ت-ق-رار ال-ت-ي-ار
ال -ك -ه -رب -ائ -ي““ ،ك -م-ا ع Èأايضس-ا ب-عضض األسس-ات-ذة
واألولياء عن اسستيائهم من هذه الوضسعية التي
جعلت التÓميذ ‘ عدد من اŸدارسض البتدائية
التي ل تزال تسستخدم اŸدافئ الكهربائية بدون
ت-دف-ئ-ة لسس-اع-ات ط-وي-ل-ة ط-ي-ل-ة هذا الضسطراب
الذي ضسرب الولية األسسبوع اŸاضسي اŸصسحوب
بÈودة شسديدة.
م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-بومرداسض
ك- -ع- -ادت -ه -ا ،أارج -عت سس -بب ه -ذا الن -ق -ط -اع اإ¤
التقلبات ا÷وية والرياح القوية التي تسسببت ‘
سس- -ق- -وط ال- -ك- -واب- -ل وب- -عضض األع- -م -دة ‘ ه -ذه
اŸناطق ا÷بلية وصسعوبة التدخل ‘ ،ح Úيبقى
تسس -اؤول اŸواط -ن ق -ائ -م -ا ع -ن مصس ÒاŸشس -اري-ع
اŸسس-ج-ل-ة ل-ل-ق-ط-اع واıط-ط-ات السس-ت-عجالية
التي أاعلنت عنها اŸديرية ‘ وقت سسابق لدعم
الشس -ب -ك-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة سس-واء ب-ت-ج-دي-د اÿط-وط
أاوا‚از ﬁولت ‘ ع- -دد م- -ن اŸن -اط -ق ال -ت -ي
كانت تعا Êمن هذا اŸشسكل ،لكن وضسعية شسبكة
توزيع الكهرباء ببلديات بومرداسض تبقى بحاجة
ا ¤دعم وŒديد شسامل للخطوط اŸتوسسطة
والعالية التوتر.

بعد طول انتظار بوهران

أامطار ورياح غ Òمسصبوقة باŸدية

’م -ط -ار اŸت -ه -اط -ل -ة ل -ي -ل -ة
تسص -ب -بت ا أ
’رب-ع-اء إا ¤اÿم-يسس وال-ت-ي صص-اح-ب-ه-ا
ا أ
هبوب رياح قوية ‘ رفع منسصوب مياه
’ودي - -ة وت - -دف - -ق - -ه - -ا ع - -ل - -ى ال - -ط- -رق
ا أ
و ا‚راف الÎب - -ة واك- -تسص- -اح ال- -ط- -م- -ي
ل -ل -مسص-الك ال-ط-رق Ãا ‘ ذلك ب-ع-اصص-م-ة
’شصجار بعده مناطق ،
الو’ية وسصقوط ا أ
إا ¤ج -انب ان -ق -ط -اع ال -ت -ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي
ل-ع-دة سص-اع-ات وت-وق-ف قسصري للدراسصة
بالكث Òمن اŸؤوسصسصات التعليمية.

ظÓم دامسس بالبلديات الشضرقية وا‚راف للÎبة
جراء التقلبات ا÷وية

ع -اشس سص -ك -ان ال-ب-ل-دي-ات الشص-رق-ي-ة م-ن
’ربعاء
بومرداسس ‘ ظÓم دامسس سصهرة ا أ
بسصبب انقطاع التيار الكهربائي امتد حتى
ن-ه-ار اÿم-يسس ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ق-ل-بات ا÷وية
’خÒة وال -ري -اح ال -ق -وي -ة ال -ت -ي ضص-ربت
ا أ
الو’ية خÓل  24سصاعة اŸاضصية ‘ ،وقت
سص -ج-لت ف-ي-ه مصص-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة 25
تدخ ‘ Óعدة نقاط عرفت Œمعا للمياه
م -ن -ه -ا ال -ط -ري -ق ال -وط -ن-ي رق-م  5بعمال،
’شص- - -ج- - -ار وا‚راف ل- - -لÎب- - -ة
سص- - -ق- - -وط ا أ
Ãنطقة القلعة ببني عمران..
العواصسف ،تدخلت مصسالح عدة بلديات ومقاطعات
مديرية األشسغال العمومية واألسسÓك األمنية من
جيشض درك ،شسرطة وا◊ماية اŸدنية بالتنسسيق مع
إادارات أاخ - -رى ،ع Èه - -ذه ال - -ط- -رق- -ات و” ف- -ت- -ح
ال -رئ -يسس -ي -ة م -ن -ه -ا خ -اصس -ة ومسس-اع-دة اŸئ-ات م-ن
أاصسحاب السسيارات العالقة بسسبب الثلوج ،باسستعمال
آال-ي-ات كسس-ح ال-ث-ل-وج وم-رك-ب-ات األشس-غ-ال ال-ع-م-ومية
وغÒها من اإلمكانات اŸادية والبشسرية.
وÃشساركة عديد اŸوطن Úعند بداية الظÓم
ب -اŸن -اط -ق ال -ت -ي ع-ل-قت ب-ه-ا السس-ي-ارات ” إاجÓ-ء
ال -عشس -رات م -ن ال -ع -ائ Ó-ت إا ¤اŸدارسض ال -ق -ري-ب-ة
وﬁطات الوقود وحتى إا ¤منازل اÿواصض للتكفل
ب -األط -ف -ال وال -نسس -اء خ -اصس -ة اث-ر ت-أاث-ره-م ب-درج-ة
الÈودة القاسسية لسساعات عند انتظارهم عمليات
فتح الطرق.
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اسضتفادة  2100عائلة ببوسضفر
و 1700عائلة بالعنصضر من غاز اŸدينة

ع ّ-ب -ر سص -ك -ان ب-ل-دي-ت-ي ب-وسص-ف-ر وال-ع-نصص-ر،
غرب مدينة وهران ،عن فرحتهم الكبÒة،
ع -قب ق -رار ت -زوي -د م -ن -ط -ق -ت -ه -م -ا وال -ق -رى
اÛاورة ل - -ه - -م - -ا ب - -غ- -از اŸدي- -ن- -ة ،م- -ث- -م- -نÚ
اÛهودات اŸبذولة ‘ هذا اÛال.

وهران :براهمية مسصعودة
وق -د سس -ج-ل-ن-ا ذلك ع-ل-ى ه-امشض إاع-ط-اء إاشس-ارة
إاطÓق اŸشسروع ،بعد سسنوات طوال من النتظار
والÎقب ،عاشض خÓلها السسكان ظروفا صسعبة ،ما
ب Úا◊اجة اŸلحة إا ¤هذه اŸادة اإلسسÎاتيجية،
واألسس-ع-ار ال-ب-اه-ظ-ة ل-ق-ارورات ال-غ-از ،لسس-ي-م-ا ‘
ال -فÎة الشس -ت -وي -ة ،وت -أاثÒات م -وج -ات الÈد ع -ل-ى
اŸناطق الواقعة على سساحل البحر.
وع- -ل- -ى ضس- -وء ذلك ،ط- -م -أانت رئ -يسس -ة اÛلسض
الشس-ع-ب-ي ل-ب-وسس-ف-ر ،ن-ظÒة صس-ادوق ،السس-ك-ان ،أان-هم
سس -ي -ودع -ون أازم-ة ال-غ-از ،ب-ع-د م-واف-ق-ة السس-ل-ط-ات

الولئية ،وعلى رأاسسها مديرية الطاقة على مشسروع
ربط أازيد من  2100عائلة بشسبكة الغاز الطبيعي،
موضسحة أانّ شسبكة التزود سستمتد على طول  4كلمÎ
من أاقرب مضسخة للغاز ‘ ،ح Úقدرت مسساحة
الربط Ãختلف أاحياء وقرى بوسسفر إا 32 ¤كلمÎ
مربع.
وسسيمتد اŸشسروع ا÷ديد إا ¤بلدية العنصسر
اÛاورة التي تعد من البلديات القليلة من أاصسل
26ب -ل -دي -ة ⁄ ،يسس -ت -ف -ي -د سس-ك-ان-ه-ا م-ن شس-ب-ك-ة غ-از
اŸدي- -ن -ة ،ن -ظ -را لصس -ع -وب -ة ال -تضس -اريسض ب -اŸوق -ع
وع ّ-دةاع -ت-ب-ارات أاخ-رى ،تضس-ي-ف ن-فسض اŸسس-ؤوول-ة،
م - - -ؤوك- - -دة ب- - -ر›ة رب- - -ط أاك Ìم- - -ن  1700عائلة
بغازاŸدينة ،ضسلت لسسنوات تعتمد على الوسسائل
ال -ب -دائ -ي -ة ‘ ال -ت -دف -ئ -ة وﬂت -ل -ف السس -ت-ع-م-الت
األخرى ،كاÿشسب واŸازوت ،لسسيما وأان أاغلب
سسكانها من الطبقات الفقÒة واŸتوسسطة.

“ثل حلو’ ’نقطاع ا’تصصا’ت باŸسصيلة

األنÎنيت والهاتف ع Èاأللياف البصضرية حيز اÿدمة

أاطلقت اتصصا’ت ا÷زائر باŸسصيلة نهاية
’سصبوع تقنية ( )FTTHالتي تعتمد على
ا أ
’ل -ي -اف ال -بصص -ري-ة ع Èاث-ن-ي عشص-ر م-وق-ع-ا
ا أ
ب -ال-ق-طب ا◊ضص-ري ب-ق-درة اسص-ت-ي-ع-اب ت-ق-در
بسص-ب-ع-ة عشص-ر أال-ف مشصÎك ه-وم-ا م-ن شص-ان-ه
القضصاء على انقطاع ا’نÎنت وا’سصتفادة
من التدفق العا‹ اŸقدرÃئة ميغا بايت.

اŸسصيلة :عامر ناجح
وبحسسب اŸكلف باإلعÓم باŸديرية العلمية
لتصسالت ا÷زائرباŸسسيلة ““ حكيم بعجي ““  ،فان
ال-ت-ق-ن-ي-ة ا◊دي-ث-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى اسس-ت-ع-مال األلياف
ال -بصس -ري -ة وه -وم -ا يسس -م-ح حسس-ب-ه ل-ل-م-واط-ن Úم-ن
السستفادة بشسكل جيد من خدمة الهاتف وباألخصض
النÎن-يت ال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ث-ب-ات ك-ب Òوشس-ب-ه م-ن-ع-دم
لÓنقطاعات ،خاصسة وان التقنية ا÷ديدة تعتمد
ع-ل-ى الن-ت-ق-ال م-ن ال-ت-ب-اي-ن ب-ال-ن-ح-اسض إا ¤ال-تباين
ال-رق-م-ي ال-ذي ي-ت-م-ي-ز ب-السس-رع-ة ال-ف-ائ-قة والتدفق

العا‹ ما يحقق حسسبه أاربعة أاهداف أاسساسسية على
غرار تعزيز اŸمتلكات العمومية والنفتاح الدائم
واŸسستد Ëللمنافسسة وتقد Ëخدمات والرفع من
األداء التكنولوجي .
تندرج اÿدمة ا÷ديدة ‘ إاطار اإلسسÎاŒية
اŸسسطرة من قبل اتصسالت ا÷زائر والهادف دوما
حسسب نفسض اŸتحدث إا ¤التكفل ا÷يد بالزبائن
من خÓل ربط كل اŸنازل ا÷زائرية بخدمتي
الهاتف والنÎنيت ،
كما ” ‘ وقت سسابق كما أاكده حكيم بعجي
تغطية  18موقعا بالتقنية ا÷ديدة Ãدينة بوسسعادة
‘ انتظار تعميمها على باقي مناطق الولية .
و‘ ذات السس- - -ي - -اق اسس - -ت - -حسس - -ن اŸواط - -ن - -ون
اŸسس-ت-ف-ي-دون م-ن ت-غ-ط-ي-ة ت-ق-ن-ية األلياف البصسرية
ال -ع -م -ل -ي -ة خ -اصس -ة وأان-ه-م ت-خ-لصس-وا م-ن الن-ق-ط-اع
اŸت- -ك- -رر ل Ó-نÎانت  ‘ ،م -ا ط -الب ال -ع -دي -د م -ن
السسكان إلسسراع بتعميم التقنية على باقي مناطق
الولية

مصصالح الدرك بالوادي

تراجع ‘ قضضايا الهجرة غ Òالشضرعية
سس-ج-لت وح-دات اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-لدرك
الوطني بالوادي  ،تسسع قضسايا ‘ ›ال مكافحة
الهجرة غ Òالشسرعية  ” ،من خÓلها توقيف 12
مهاجرا غ Òشسرعي من ﬂتلف ا÷نسسيات ،حسسب
حصس -ي -ل-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
بالوادي لسسنة .2018
وقد سسجل انخفاضض ‘ عدد قضسايا الهجرة
غ Òالشس -رع -ي -ة ب -ولي-ة ال-وادي م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-وات
اŸاضس -ي -ة ،ب -نسس-ب-ة  %66.66وإان- -خ- -ف- -اضض ‘ ع- -دد
األشسخاصض اŸوقوف Úبنسسبة  % 52.17مقارنة بسسنة

 ،2017ب- -حسسب ن- -فسض ا◊صس- -ي- -ل -ة وي -ن -ح -در الـ 12
م- -ه- -اج- -را غ Òشس- -رع- -ي م -ن دول اŸغ -رب وم -ا‹
والنيجر.
كما نفذت قوات وحدات اÛموعة اإلقليمية
للدرك الوطني بالوادي ،حسسب إاحصساء قّدم خÓل
ندوة صسحفية نظمت Ãقر سسرية أامن الطرقات
خÓل سسنة  40049 ،2018خدمة خارجية تتمثل ‘
سسدود مراقبة ودوريات وﬂتلف اŸرافقات عÈ
إاق-ل-ي-م ال-ولي-ة ‘ إاط-ار ال-وق-اي-ة واŸراق-ب-ة ال-ع-امة
Óقليم بهدف –قيق األمن العمومي.
لإ

و‘ ذات اإلط- -ار ع -ا÷ت وح -دات اÛم -وع -ة
خÓل السسنة اŸاضسية  3106قضسية ” على إاثرها
توقيف  831شسخصسا ،أاودع منهم ا◊بسض  70شسخصسا
.و‘ قضسايا اıدرات سسجل ارتفاع بنسسبة قدرت
بـ  45.6باŸائة ،بـ  20قضسية مقارنة بسسنة ،2017
وارتفاع ‘ عدد اŸوقوف Úبنسسبة  33.33باŸائة،
كما حجزت خÓل هذه الفÎة كمية من اıدرات
ق - -درت ب  49.38ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-يف اŸعالج،
باإلضسافة إا 1220 ¤قرصض مهلوسض.

الوادي :قديري مصصباح

ألسصبت  26جانفي  2019م
ألعدد
1 78 55
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ألموأفق لـ  20جمادى أألولى  1٤٤0هـ

مواطنون ينتظرون شصهادة اŸطابقة منذ سصنوات

البلديات ترفضض تسسليم الوثائق إ’“ام إا‚از البنايات

تعرف بلديات العاصصمة تأاّخرا ‘ تسصليم رخصصة أاو شصهادة مطابقة البنايات للعديد من اŸواطن Úالذين
’’ف اŸودعة لدى مصصالح
أاودعوا طلباتهم لسصنوات ،نتيجة طول وقت الرد على اŸلفات وعدم الفصصل ‘ ا آ
’ك Ìمن ثÓث سصنوات ‘ بعضش اŸناطق ،وحال دون إا“ام بعضش السصكنات
البناء والتعم ،Òوالذي اسصتمر أ
التي بقيت عبارة عن أاطÓل تشصّوه اŸظهر ا◊ضصري للعاصصمة ،وهو ما أاثار اسصتياء وامتعاضش اŸواطنÚ
الذين اشصتكوا لـ ““الشصعب““ طول إاجراءات دارسصة اŸلفات التي تسصمح منحهم شصهادات اŸطابقة لسصكناتهم.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة

ل ت -زأل ع -م -ل -ي -ات م -ن -ح شص -ه-ادأت
مطابقة ألبنايات تسص ÒبوتÒة بطيئة
‘ ب -عضص ب -ل -دي -ات أل -ع -اصص-م-ة ،رغ-م
صص -دور أل -ق -ان-ون  15 - 08وإأيدأع
أŸوأط-ن Úل-ل-م-ل-ف-ات ل-ل-حصص-ول ع-لى
ه -ذه ألشص -ه -ادة ،وذلك بسص -بب أل -وقت
ألطويل ألذي تأاخده درأسصة أŸلفات،
حيث ينتظر أŸوأطنون Ÿدة سصنوأت
Ÿع-رف-ة مصص Òم-ل-ف-ات-ه-م وأل-رد ع-لى
طلباتهم ،حيث وجه بعضص أصصحاب
هذه أŸلفات وألذين –ّدثت أليهم
““ألشص -عب““ أصص -اب-ع ألت-ه-ام ل-ل-ب-ل-دي-ات
أل- -ت -ي أع -تÈوه -ا أŸتسص -بب أألول ‘
ت -أاخ -ر م -ن-ح-ه-م شص-ه-ادأت أŸط-اب-ق-ة
إل“ام مسصاكنهم ألتي ل تزأل أشصغالها
ترأوح مكانها ‘ ،ح Úينتظر ألبعضص
أآلخر موأفقة أ÷هات أŸعنية من
أج -ل أل -تصص -رف ‘ مسص-اك-ن-ه-م وك-رأء
Óﬁتهم ،وذلك بالنظر إأ ¤مشصكل
عدم تلقي هؤولء ألرد على ملفات
أŸوأط -ن Úأل -ت -ي ” إأح -ال -ت -ه -ا ع-ل-ى
مصص -ال -ح أل -ت -ع -م Òم -ن-ذ م-دة ط-وي-ل-ة

فاقت ألثÓث سصنوأت ببعضص ألبلديات
ع-ل-ى غ-رأر ب-ل-دي-ة جسص-ر قسص-ن-ط-ي-نة،
ح -يث أشص -ت-ك-ى أصص-ح-اب أل-ب-ن-اي-ة م-ن
طول مدة ألرد على طلباتهم.
أكد ألعديد من أصصحاب ألبنايات
ألذين –دثت أليهم ““ألشصعب““ بأانهم
ينتظرون بفارغ ألصص Èموعد أسصتÓم
أل -رخصص أŸط -اب-ق-ة إل“ام أألشص-غ-ال
أŸتوقفة منذ فÎة أو أولئك ألذين
أضص- -اف- -وأ ت- -غ- -يÒأت إأضص -اف -ي -ة ع -ل -ى
بناياتهم دون أخذ موأفقة أو حتى
ألولئك ألذين شصّيدوأ مسصاكنهم دون
رخصص مثلما وقفت عنده ““ألشصعب““
بالعديد من مثل هذه ألقضصايا بكل
من بلديات برأقي ،جسصر قسصنطينة
وحسص Úدأي ألتي أشصتكى بخصصوصصها
أŸوأطنون ألذين أودعوأ ملفاتهم بها
للحصصول على رخصص أŸطابقة منذ
مدة ،غ Òأنهم ل يزألون ينتظرون
موعد أسصتÓم ألرخصص بفارغ ألصصÈ
منذ إأيدأع أŸلفات ألتي ل تزأل قيد
أل -درأسص -ة ل -دى أŸصص -ال -ح أل -ت -ق -ن -ي -ة
للمهندسص Úببعضص ألدوأئر ألدأرية.
و‘ ه -ذأ ألشص -أان ،أك -د سص -ك -ان ح-ي

ت -ع-اون-ي-ة ألم Òع-ب-د أل-ق-ادر ب-ب-ل-دي-ة
جسصر قسصنطينة من أصصحاب ألبنايات
ألذين أودعوأ ملفاتهم للحصصول على
رخصص أŸط- -اب- -ق- -ة ب- -أان- -ه- -م لزأل- -وأ
ينتظرون موعد أسصتÓمهم للرخصص
م- -ن- -ذ أك Ìم- -ن سص- -ن- -ت Úم- -ن ت -اري -خ
إأي-دأع-ه-م ل-ل-م-ل-ف-ات ،وأل-ت-ي ب-حسصبهم
م -ازأل ب -عضص -ه -ا ق -ي -د أل -درأسص-ة ل-دى
أŸصص -ال -ح أل -ت -ق -ن -ي -ة ،وه-ذأ م-ا أك-ده
““عمي بلعيد““ ،مشصÒأ إأ ¤أنه قد أودع
ملفه لدى أ÷هات أŸعنية سصنة 2013
و ⁄يتلق أي رد لغاية ألسصاعة.
م -ن ج -ه -ت-ه أق-رت أŸسص-ؤوول-ة ع-ن
مصصلحة ألتعم Òبدأئرة بئر مرأد
رأيسص بأان تباطؤو ألعملية رأجع إأ¤
ألعرأقيل ألتي وأجهت تطبيق هذأ
أل- -ق- -ان- -ون ،وإأ ¤ت- -ع- -دد وط- -ب- -ي -ع -ة
ألج - -رأءأت وأل - -ت - -ي “ر Ãرأح- -ل
ب -دأي -ة م-ن أŸرأق-ب-ة أل-ت-ي ت-ت-ط-لب
وق - -ت - -ا ك - -بÒأ وصص - -ول إأ ¤درأسص - -ة
أŸلف ،ناهيك عن أŸرأقبة ألتي
تأاخذ وقتا آأخرأ لدى أŸهندسصÚ
أŸعماري.Ú

’رصصفة بوسصط ا◊راشش
بÓط ا أ

اأ’مطار تفضسح اأ’شسغال الّترقيعية

ج- -ل ال- -بÓ- -ط اŸث -بت ‘ فÎة ل -يسصت
ب- -ب- -ع- -ي -دة ب -أارصص -ف -ة ب -ل -دي -ة ا◊راشش
ت Ó-شص -ى ع -ن م -ك -ان-ه بصص-ورة م-ف-اج-ئ-ة
’م -ط -ار خ Ó-ل
Ãج ّ-رد أان تسص -اق -طت ا أ
‡ا صصّعب على الّراجلÚ
هذه ا أ
’يام ّ
ال ّسص  Ò- -ع - -ادي - -ا جّ- -راء ت- -ط- -اي- -ر اŸي- -اه
’سصفل.
اŸوجودة ‘ ا أ

جمال أاوكيلي

وهكذأ كشصفت أألحوأل أ÷وية هذه أأليام
أŸتمّيزة بغزأرة ألتّسصاقطات عن أألشصغال
ألّترقيعية أŸوكلة للمقاول Úأÿوأصص ،ألذين
أخلوأ باللتزأمات ألوأردة ‘ دف Îألشّصروط
خ- -اصص- -ة ت- -لك أŸت- -عّ- -ل- -ق -ة ب -ن -وع -ي -ة أŸوأد
أŸسصتعملة ودÁومتها.
غ Òأّن وضصعية تلك أألرصصفة أليوم يتأاسّصف
لها أŸرء عندما يقف عليها ‘ تلك أ◊الة
أŸزرية بدءأً بتلك أŸوجودة أمام ألبلدية
وإأ ¤غ -اي -ة أŸؤودي -ة إأ ¤ن -وأح -ي ب -وم -ع-ط-ي
وغÒه -ا ،وخ -اصص -ة أم -ام إأك -م -ال-ي-ة أل-ف-رزدق
““لفاردي““ سصابقا.
ل يسصتطيع قاصصدوها أŸرور عÈها نظرأ

لÎأك -م ك -م -ي-ات م-ن أŸي-اه –ت-ه-ا ،وÃجّ-رد
أل ّضص -غ -ط ع -ل-ي-ه-ا ب-ال-ق-دم– Úدث أن-تشص-ارأ
باŒاه ألشّصخصص أŸعني ،زيادة على وجود
برك ‘ زوأيا أألرصصفة “نع أل ّسص Òعاديا
وأÿيار أŸنقذ هنا هو ألنتقال إأ ¤ألطّريق
لتفادي كل هذه أŸشصاكل مع أÿطر ألدأهم
للمركبات وألشّصاحنات وأ◊افÓت.
‘ ح Úأنّ كل أألرصصفة ألتي هي أمام
جل عليها أي
أŸيÎو وما جاوره جيّدة ل تسص ّ
مÓ-ح-ظ-ة ت-ذك-ر ألّن أŸق-اول أخ-ت-ار أل-ع-م-ل
باإلسصمنت أŸسصلّح بدل من مربّعات ألبÓط،
أضصاف أإ ¤كل تلك أŸسصاحة أللون ألعنابي
أل -ذي ي -قÎب م -ن أألح -م -ر مشصّ-ك Ó-دي-ك-ورأ
متناسصقا حتى أ÷هات أألخرى نوعية ألعمل
مقبول.
ويتسصاءل موأطنو أ◊رأشص إأ ¤متى هذأ
Óرصصفة كّلما تتسصاقط
ألتدهور أŸتوأصصل ل أ
أألمطار؟ بالرغم من أنّ أÛلسص ألشّصعبي
ألبلدي ألذي يÎأّسصه مرأد مرأد مزيود مّر
على أنتخابه  1٤شصهرأ ،غ Òأنّ ألوضصعية
على حالها كان باإلمكان ألشّصروع ‘ تغيÒ
وجه أŸدينة على أألقل.

 ٢ , ٦مليون دج سسلع غ Òمفوترة

مراقبة صصارمة للتّحايÓت التّجارية باŸدية

من أاجل أاعماق بحرية بدون بÓسصتيك

لـقـ ـ ـاءات –سسيسسيـ ـ ـ ـة ’‚ ـ ـ ـاز اŸشس ـ ـ ـروع بتيب ـ ـ ـ ـازة

شص- -رعت اÙاف -ظ -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-لسص-اح-ل ‡ث-ل-ة بفرعها بو’ية
ت- - -ي- - -ب- - -ازة ‘ ع- - -ق- - -د ل- - -ق- - -اءات
–سصيسصية مع الفئات اŸسصتهدفة
م- -ن مشص- -روع ““م- -ن أاج -ل أاع -م -اق
ب-ح-ري-ة ب-دون بÓ-سص-ت-يك““ ال-ذي
يتم Œسصيده على أارضش الواقع.

تيبازة :علي ملزي
حسصب رئيسصة فرع تيبازة للمحافظة
ألوطنية لسصاحل أبتسصام آأيت حمودة،
ف -إاّن أŸشص -روع أل -ذي ي-ع-ن-ى ب-ت-ن-ظ-ي-ف
أع -م -اق أل-ب-ح-ر م-ن ﬂت-ل-ف ألشص-وأئب

لسص-ي-م-ا أل-بÓ-سص-ت-ي-كية منها Áتد على
مدأر ألفÎة ألفاصصلة ب Úشصهر ديسصمÈ
أل -ف -ارط وشص -ه-ر أف-ري-ل أŸق-ب-ل ،وي-ت-م
Œسصيده على أألرضص ألوأقع بالتنسصيق
م -ع مسص -ت -ع -م -ل -ي أل-ب-ح-ر ،وه-و ي-ه-دف
بالدرجة أألو ¤أ ¤ألتقليل وألوقاية
من ألتلوث ألبحري عن طريق تشصجيع
أل - -ت- -غ- -ي ÒأÛت- -م- -ع- -ي وألسص- -ل- -وك- -ي،
و–سصيسص ألصصيادين حول نتائج ألتلوث
ب-ال-ن-ف-اي-ات ألصص-ل-ب-ة خاصصة ألبÓسصتيك
وأŸي- -ك- -روبÓ- -سص- -ت- -يك ع- -ل- -ى صص- -ح -ة
مسص -ت -ه -ل -ك -ي أŸن-ت-ج-ات أل-ب-ح-ري-ة م-ع
ت-ن-ظ-ي-ف أع-م-اق أل-ب-ح-ر ق-ب-ال-ة م-وأن-ئ
شصرشصال وبوهارون بولية تيبازة ،كما
يهدف أŸشصروع أيضصا أ ¤أŸسصاهمة

‘ أÙافظة على ألتنوع ألبيولوجي
ألبحري.
وعن ألفئات أŸعنية بتجسصيد هذأ
أŸشصروع ألبيئي ألوأعد ،فقد أشصارت
ّﬁدث- -ت -ن -ا إأ ¤أّن -ه -ا تشص -م -ل ﬂت -ل -ف
أŸت- -دخ- -ل ‘ Úأل- -ب- -ح- -ر ع- -ل -ى غ -رأر
ألصص - -ي- -ادي- -ن وأ÷م- -ع- -ي- -ات أÙل- -ي- -ة
ل-لصص-ي-ادي-ن أ◊رف-ي ÚوطÓ-ب م-درسصة
ألصصيد ألبحري بشصرشصال ،إأضصافة أ¤
ن - -وأدي أل- -غ- -وصص أŸن- -تشص- -رة ب- -اŸدن
ألسص -اح -ل -ي -ة ل -ل -ولي -ة ،وه-م أل-ف-اع-ل-ون
أŸعنيون بجملة من ألنشصاطات ألوأردة
ب-اŸشص-روع ،وأل-ت-ي ت-تضص-م-ن ع-ل-ى وج-ه
أÿصص- -وصص ت- -ن- -ظ- -ي- -م ورشص- -ات ع -م -ل
تشص -ارك -ي -ة وت -ن -ظ -ي -ف أع -م -اق أل-ب-ح-ر
Ãسصاعدة  06سصفن صصيد على مسصتوى
ب-وه-ارون وشص-رشص-ال ،وت-ن-ظ-يم حصصصص
‘ ألغوصص ألبحري لفائدة ألصصيادين
ومسصتعملي ألبحر ،إأضصافة أ ¤تنظيم
خرجات ميدأنية على مسصتوى أŸوأنئ
وت-وزي-ع أŸط-وي-ات وأك-ي-اسص أل-ق-م-ام-ة
ع -ل -ى سص -ب -ي -ل أل -ت -وع -ي -ة وأل -ت -حسص-يسص
بخطورة أŸوأد ألبÓسصتيكية أÎŸسصبة
ب -ق -اع أل -ب -ح -ر و–دي -د م -ك-ان ت-وأج-د
ألشص-ب-اك ألشص-ب-ح-ي-ة ع-ل-ى أÿري-طة مع
ألصصيادين وألغوأصص Úوتنظيم عمليات
أسصÎج- -اع ألشص- -ب- -اك ألشص- -ب- -ح- -ي- -ة م- -ع
ألصصيادين وألغوأصص ،Úعلى أن تختتم
ج-م-ل-ة أل-نشص-اط-ات ه-ذه ب-إا‚از ت-قرير
ف-ي-دي-وح-ول أŸشص-روع وإأق-ام-ة معرضص
حول أغرب ألنفايات أŸلتقطة خÓل
حمÓت ألتنظيف.

أاحصصت مصص -ال -ح ال ّ-رق -اب-ة Ãدي-ري-ة
ال -ت -ج -ارة ل-و’ي-ة اŸدي-ة أاك Ìم-ن 38
أالف تدخل خÓل سصنة  ،2018منها 12
أال- -ف ت- -دخ- -ل ‘ ›ال ا÷ودة وق -م -ع
الغشش ،وما يقارب  26أالف تدّخل ‘
اŸم-ارسص-ات ال-ت-ج-اري-ة ،ت-رّك-زت أاسصاسصا
ع-ل-ى سصÓ-م-ة اŸن-ت-وج-ات وم-ط-اب-ق-ت-ه-ا
’حكام القوان ÚاŸعمول بها.
وفقا أ

اŸدية :علي ملياÊ

وأّكد هارون دأودي مدير ألتجارة ‘ هذأ
ألصصدد بأاّن هذه ألتدخÓت مكنت أألعوأن
من معاينة ﬂ 3633الفة أسصفر عنها –رير
ﬁ 3518ضص - -ر وم - -ل - -ف قضص - -ائ - -ي ضص- -د
أıال- -ف ،Úأح- -ي- -ل ج -زء ك -ب Òم -ن -ه -م أإ¤
أل- -ع -دأل -ة ،ف -ي -م -ا ّ” أسص -ت -ف -اد آأخ -رون م -ن
أل - -تسص - -وي- -ة ‘ أط- -ار غ- -رأم- -ة أŸصص- -ا◊ة،
م- -وّضص- -ح- -ا ب -أاّن -ه وح -ف -اظ -ا ع -ل -ى سص Ó-م -ة
” حجز أك Ìمن  26طنا من
أŸسصتهلكّ Ú
Óسص-ت-هÓ-ك
أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة غ Òصص-ا◊ة ل -إ
” إأصصدأر ‘
وغ Òمطابقة للمعاي ،Òكما ّ
هذه ألفÎة  255قرأر غلق للمحÓت بسصبب
ﬂال- -ف- -ات م- -ت- -ع- -ل- -ق- -ة بشص- -روط ‡ارسص -ة
أألنشصطة ألتجارية ،كما Œاوز حسصبه مبلغ
ألسص -ل -ع غ ÒأŸف -وت -رة ب -أاك Ìم-ن  26مليار

سص -ن -ت -ي -م ” تسص-وي-ق-ه-ا دون أل-تصص-ري-ح ب-ه-ا،
وÃق -ارن -ة حصص -ي-ل-ت-ي  2018و 2017فقد
عرفت ألكث Òمن مؤوشصرأت ألرقابة تزأيدأ
وأرتفاعا ﬁسصوسصا ل سصيما فيما يخصص
ألتدخÓت ألتي Œاوزت بـ  29باŸائةÃ ،ا
‘ ذلك أإلجرأءأت ألردعية أŸتخذة ‘
ح -ق أıال -ف Úوي -ع -ود ه -ذأ أل -ت -ط-ور إأ¤
فعالية ألعمل ألرقابي أŸيدأ Êوأسصتهدأف
أل- -ق- -ط- -اع- -ات أإلسص- -ت- -ه Ó-ك -ي -ة أ◊سص -اسص -ة
وأÙددة ‘ ألÈن- -ام -ج أŸسص -ط -ر وأŸع -د
سصلفا من طرف أŸصصالح أŸركزية.
وأشصار دأودي أّن مصصا◊ه أسصتقبلت ‘
ه - - -ذه أل- - -فÎة  215شص -ك -وى م -ن أل -ت -ج-ار
وأŸوأطن Úوأ÷معيات ،و” معا÷ة 196
م -ن -ه -ا وأّت -خ -دت أإلج -رأءأت أŸن-اسص-ب-ة ‘
شصأانها ،كما أّنه أإ ¤جانب ألعمل ألرقابي
ألردعي ،قا‰ت أŸديرية ‘ هذأ ألصصدد
ب - -ال - -ع - -دي - -د م- -ن أألنشص- -ط- -ة أإلعÓ- -م- -ي- -ة
وأل-ت-حسص-يسص-ة ل-ف-ائ-دة أŸوأط-نÃ Úسصاهمة
ألكث Òمن ألقطاعات أŸعنية ،كاشصفا بأان
ب -رن -ام -ج مصص -ا◊ه سصÒت -ك -ز خÓ-ل ألسص-ن-ة
أ÷اري -ة  2019ب-اÿصص-وصص ع-ل-ى م-رأق-بة
أŸوأد ذأت أألسص -ع -ار أŸق -ن -ن -ة وأŸدع -م-ة
ب - -ال - -درج - -ة أألو ،¤وﬁارب - -ة أل - -ت - -ج - -ارة
أل -ف-وضص-وي-ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى سصÓ-م-ة وصص-ح-ة
أŸسصتهلك.Ú

الرياضضي
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زمــــــــان ...يا زمـــان

رضسا زوأ.. Ê
اŸوهبة
و التواضضع

اشضراف :حامد حمور

لولى  1٤٤٠هـ 1٧٨٥٥
السضبت  ٢٦جانفي  ٢٠19م الموافق لـ  ٢٠جمادى ا أ

شضباب قسضنطينة

سسلسسلة ذهبية ..
وطموحات للتتويج ﬁليًا وقارًيا

كلمة العدد

أأشسبال عمروشش ..
‘ مفÎق ألطرق ؟

تبعÌت أورأق أŸولودية ألعاصصمية ‘ أŸدة أألخÒة ،و ⁄يجد ألفريق
ضصالته حيث ضصيّع من بريقه ‘ فÎة جد حسصاسصة من أŸوسصم ،بعد أن
خرج من منافسصات كأاسس أ÷مهورية على يد جاره نصصر حسص Úدأي ‘
ألدور ثمن ألنهائي .
كانت أألمال معلقة على لعبي أŸدرب عمروشس Ùاولة تدأرك
أŸوقف عن أألدأء ألهزيل ألذي قدموه ‘ ألبطولة أمام شصباب بلوزدأد
 ..لكن « أÿيبة « كانت مضصاعفة ‘ أŸنافسصة ألشصعبية حيث ظهر
^ حامد حمور
«عجز» كب ‘ Òأللعب ألذكي وألفّعال  ،أألمر ألذي أغضصب أوفياء
«ألعميد» ألذين يتسصاءلون عن سصبب ترأجع أدأء ألتشصكيلة بالرغم من أإلمكانيات ألكبÒة أŸسصخرة
للفريق .
يرى أغلب أŸتتبع Úللشصأان ألكروي أن خطة أŸدرب عمروشس ل تتÓءم مع «روح ألفريق» ،كون
ألتقني أŸعني لديه رؤوية دفاعية ‘ ،ألوقت ألذي Áلك لعبّ‡ Úيزين ‘ ألوسصط وألهجوم بامكان
توظيفهم بشصكل أحسصن ..
كانت طموحات أŸولودية كبÒة هذأ أŸوسصم بفضصل ألسصتقدأمات ألعديدة وألنوعية من خÓل
›يء كل من بورد ، Ëبن علجية  ،فريوي  ،مروأ ، Êلعمارة  ،حدوشس  ..و ألتي تعد أسصماء « رنانة»
على ألصصعيد أÙلي  ..أل أن ألنتائج  ⁄تكن ‘ أŸوعد حيث أن « ألعميد» ضصيّع ألتأاهل أ ¤ألدور
ربع ألنهائي ألذي قد يؤوثر على معنويات ألÓعب Úفيما تبقى من مشصوأر ألبطولة .
سصتكون «أÿرجة « ألقادمة لزمÓء حشصود أليوم أمام ألوفاق Ãثابة «ألختبار» أ◊قيقي لمكانياتهم
أŸعنوية حيث أنه ‘ حالة تع Ìجدي ،فإان حظوظ أللعب على أللقب سصتÎأجع بشصكل كب... Ò
كما أن أصصحاب ألزي أألحمر و أألخضصر يتوأجدون ‘ مرحلة –تاج أ ¤تركيز كب ÒوأحÎأفية
عالية لتجاوز «ألصصعاب» ‘ أقل مدة ،كونهم على موعد بعد أيام فقط مع أŸوأجهة أŸنتظرة أمام
نادي أŸريخ ألسصودأ ‘ Êإأطار كأاسس أألندية ألعربية ..
لذلك على أŸسصÒين وألطاقم ألفني إأيجاد أ◊لول أŸناسصبة ÷عل «بيت أŸولودية » ‘ ظروف
أحسصن وطموحات أك Èتتماشصى مع إأمكانيات ألتعدأد وأ÷ماه Òألعريضصة ألتي تتابع خطوأت
ألفريق.

طارق عرامة:

نعمل بجّدية
لتحقيق أحـÓم
أنصسار ألنـ ـ ـادي

رضضا ماتام :

شش .قسسنطينة
إأسسم كب.. Ò
وبإامكانه ألتتويج
‘ أŸوسسم أ◊ا‹

ﬁمد ميهوبي :سضم Òحوحو :

أŸسستوى ألذي
بلغه ألنـ ـ ـ ـادي
رأجـ ـ ـع للعم ـ ـل
وأ’سستق ـ ـ ـ ـرأر

لو ¤موبيليسس (ا÷ولة )19
الّرابطة ا أ

«أبناء سسوسسطارة» مطالبون بتحقيق
أ’نتصسار للّتصسالح مع أأ’نصسار

ضسرورة تسسيÒ
أŸرحلة أŸقبلة
بذكاء لضسم ـ ـان
ألف ـ ـوز بلقب ‘
نهاية أŸوسسم
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’ولى  1440هـ 17855
ألسسبت  26جانفي  2019م ألموأفق لـ  20جمادى أ أ
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شسباب قسسنطينة
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’ولى  1440هـ 17855
ألسسبت  26جانفي  2019م ألموأفق لـ  20جمادى أ أ
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زمــــــــان...

حامد حمور
قد أبهر «ألسسنافر « جل أŸتتبع ‘ Úرأبطة أأ’بطال ح“ Úكن من
سسحق أحد أŸرشسح ‘ ÚأŸنافسسة نادي تي بي مازمبي بثÓثية
نظيفة و لعب ‡يّز Ãلعب ألشسهيد حمÓوي ،معلنا عن أمكانية
ألذهاب بعيدأ ‘ أŸغامرة ألقارية وألتنافسس بقوة على أللقب.

قدوم إŸدرب ’فان  ..إŸنعرج

تأاتي هذه ألنتائج ألكبÒة منذ قدوم أŸدرب دونيسس ’فان ألذي
خلف عمرأ Êحيث أعطى «صسورة « وأضسحة لتشسكيلة متوأزنة تلعب
بشسكل جيد نحو ألهجوم بطريقة فعالة جدأ  ..فقد “كن ألتقني
ألفرنسسي أن يوظف أإ’مكانيات ألبدنية وألفنية ألتي يتمتع بها تعدأد «
ألسسي أسس سسي « ألذي أكد أنه يسس ‘ Òألطريق ألصسحيح ألذي Áكنه
من ألوصسول أ ¤أأ’هدأف أŸسسطرة  ..خاصسة أنه حقق ◊د أأ’ن
سسلسسلة من  10مقابÓت فاز بها كلها ‘ ﬂتلف أŸنافسسات  ..و ‘
هذأ أ’طار أكد مناج Òألفريق ’ « :فان يقوم بعمل جيد منذ قدومه
أ ¤ألفريق حيث أعطى ألثقة للمجموعة بتحفيزه لكل ألÓعب Úمن
خ Ó-ل ح -دي -ث -ه أŸت -وأصس -ل م-ع-ه-م و ي-ع-ط-ي أل-ف-رصس-ة ل-ك-ل وأح-د ‘
ألتشسكيلة «  ..و هذأ أمر مهم بالنسسبة للتحضس Òألنفسسي لÓعبÚ
ألذين يقدمون كل ما عندهم من إأمكانيات فوق أŸيدأن .
ألشسيء أ’يجابي ألذي طبع مقابÓت شسباب قسسنطينة هو ألعزÁة و
ألطموح ألذي أصسبح وأضسحا ‘ مقابÓت ألفريق  ..فبعد أن مّر من
مرحلة صسعبة للغاية ‘ أأ’دوأر أأ’و ¤للمنافسسة ألقارية ح Úوجد
صسعوبة لفرضس منطقه  ..ليجد ضسالته بفضسل فلسسفة أŸدرب أ÷ديد
أل- -ذي وج- -د أل -وصس -ف -ة أل -ت -ي م ّ-ك -نت ألشس -ب -اب م -ن أل -ت -أاه -ل أ ¤دور
أÛموعات .

خÈة إلÓعب .. Úنقطة جد مهمة
‘ إإ’سشÎإتيجية

ت -ع-د ه-ذه أÙط-ة Ãث-اب-ة أل-ت-ح-ول أل-ك-ب Òل-ل-ف-ري-ق أل-ذي أرت-ف-عت
معنوياته تدريجيا و أرتسسم هذأ ألوجه أ÷ديد على طريقة لعبه
بوجود ’عب‡ Úتازين ‘ ألدفاع و ألوسسط و ألهجوم على غرأر بن
شسريفة  ،حدأد  ،ألعمري  ،بلقاسسمي  ،بن عيادة  ،بلخ .. Òهذأ أأ’خÒ
ألذي أسستعاد قوته و رؤويته أ÷يدة للعب.
تبقى مبارأة تي بي مازمبي من أهم أÙطات ألتي تبقى ‘ تاريخ
مشس -ارك -ات شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن -ة ‘ أŸن-افسس-ة أل-ق-اري-ة ،ب-حسسب ج-ل
أŸتتبع Úمن خÓل أأ’دأء ألرأقي ألذي Ÿسسناه وألفعالية ألكبÒة ’ ،
سسيما ‘ أŸرحلة ألثانية ألتي عرفت تسسجيل  3أهدأف كاملة ..

سسم Òحوحو لـ «ألشسعب»:

«ضشرورة تسشي ÒإŸرحلة إŸقبلة بذكاء لضشمان إلفوز بلقب ‘ نهاية إŸوسشم»
أك- -د سس- -م Òح- -وح -و ،أل Ó-عب ألسس -اب -ق
لشسباب قسسنطينة ‘ حوأر لـ «ألشسعب»
أن ›يء أŸدرب لفان أحدث ألوثبة
أل- -بسس- -ي- -ك- -ول- -وج- -ي- -ة أل- -ت- -ي سس- -اع- -دت
أل Ó-ع-ب Úع-ل-ى أل-ع-ودة م-ن ج-دي-د أ¤
ألنتصسارأت.
حاوره :عمار حميسسي
كشس -ف ح -وح -و أن أسس -ت -م -رأر أل-ف-ري-ق ‘
أŸنافسسة على ثÓث جبهات أمر صسعب و
ع -ل -ى أ’دأرة ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع أ÷ه-از أل-ف-ن-ي
–دي-د أه-دأف-ه-ا ب-دق-ة ل-ل-خ-روج ب-ل-قب على
أ’قل ‘ نهاية أŸوسسم.
أنتهز حوحو ألفرصسة ليؤوكد أن «ألسسنافر»
Áتلكون مقّومات ألنجاح ،لكن سسوء ألتسسيÒ
‘ ألسسنوأت أŸاضسية أثر كثÒأ على ألفريق،
م -ت -م -ن -ي -ا أن تسس -ت -ف -ي -د أ’دأرة أ◊ال -ي-ة م-ن
ألتجارب ألسسابقة للنجاح.
(ألشس-عب) ك-ي-ف ت-فّسس-ر أل-ع-ودة أل-قّ-وي-ة
لشسباب قسسنطينة ‘ ألبطولة وألكأاسص
وكأاسص ألكاف ؟
ح-وح-و – شس -ب -اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ب-دأ أŸوسس-م
بصسعوبة ،وهذأ أأ’مر كان منتظرأ Ãا أن
معظم ألفرق كانت تبحث عن ألفوز عليه
وأعتقد أن ألنتائج ألسسلبية أثرت كثÒأ على
معنويات ألÓعب Úألتي أدت لتعفن ألعÓقة
ب ÚأŸدرب ألسسابق عمرأ Êو بعضس ألعناصسر
أŸهمة ‘ ألفريق و أ’نصسار لكن ’ يجب
أغفال ألعمل ألكب Òألذي قام به عمرأ ،Êأ’
أن كرة ألقدم أ÷زأئرية لديها خصسوصسياتها
و’ أحد يدري ماذأ يخبىء ألقدر له قد تكون
أليوم بط Óو غدأ مطاردأ من أ’نصسار وأهم
خ -ط -وة سس -اه-مت ‘ ع-ودة أل-ف-ري-ق ،ب-حسسب
رأي- -ي ه- -و ع- -دم تسس- -رع أ’دأرة ‘ أخ- -ت- -ي -ار
أŸدرب أ÷دي -د و م -ن -حت ل -ن -فسس-ه-ا أل-وقت
ألÓزم قبل أتخاذ ألقرأر و هو ما منحها
ف -رصس -ة أت -خ -اذ أل -ق -رأر ألصس -ائب خ-اصس-ة أن
أ÷م -ي -ع ك-ان ي-ت-وق-ع ت-ع-ي ÚأŸدرب أ÷دي-د

نعمل بجّدية لتحقيق
أإحÓم أإنصشار إلنادي

أكد أŸناج Òألعام لشسباب قسسنطينة طارق عرأمة
له-م أم-ام م-ازم-ب-ي ل-ل-ع-ب-ور إأ¤
ب -أان ف-ري-ق-ه ح-ق-ق أ أ
ألدور ألقادم من مسسابقة رأبطة ألبطال رغم أن
ألقرعة كانت دون رحمة وأننا حققنا أنتصسارين
متتالي Úسسمحا لنا باعتÓء ألريادة ..
حاوره :فؤوأد بن طالب
«ألشس -عب» ب -دأي -ة ح-ق-ق-ت-م ن-ت-ي-ج-ة ت-اري-خ-ي-ة ع-ل-ى
حسساب تي بي مازأمبي ،ما هو شسعورك؟
طارق عرأمة نحن سسعدأء بهذأ أ’‚از على حسساب
Óندية أ÷زأئرية ولقد كسسرنا
فريق كان «سسما قات »Óل أ
شسوكته وتغÒت أŸعطيات وأصسبح أŸيدأن هو ألفاصسل و⁄
يبق فريق كب Òوصسغ.Ò
ألشسباب له أرقام ‘ هذه أŸنافسسة ما رأيك ‘ ذلك؟
أل-ف-ري-ق ي-ح-م-ل ‘ ط-ي-ات-ه أل-ق-ارية  18م-ب-ارأة م-ن-ها ‘ 8
منافسسة رأبطة إأفريقيا و ‘ 6طبعتها أ÷ديدة ،أما أحسسن
مشساركة فهي أ◊الة من حيث أإ’‚از لفريقنا ألذي ⁄
يسستقبل أي هدف ‘ هذه أŸشساركة.
أل ترى بأان ألعمل ألذي يقوم به لفان سسبب هذأ
ألنجاح ؟
بتوأجد ’فان على رأسس ألفريق تغÒت أمور كثÒة حيث
فاز بكل أللقاءأت ألتي قادها وكدأ مÓحظة تغ Òطريقة
لعب ألفريق ألتي أصسبحت ‡تعة.
كيف –لل أŸبارأة أمام مازمبي؟
ألفوز على أحد عمالقة ألكرة أأ’فريقية حاليا ليسس سسه،Ó
خاصسة أنه فاز بـ  13مبارأة على ألفرق أ÷زأئرية ولقد
رددنا ألصساع صساع ÚبثÓثية تاريخية هزت شسباكه ونحن

إأ’نصشار  ..دعم معنوي كب ÒلÓعبÚ

أ◊ديث عن « ألسسي أسس سسي « ’ Áكنه أن يكون ‘ مسستوى هذأ
ألفريق بصسورة كافية دون أ◊ديث عن أأ’نصسار أأ’وفياء للفريق ألذي
« يغزون « أŸدرجات بأاعدأد غفÒة و يشسجعون ألفريق بطريقة
‡ّيزة جعلتهم من ضسمن أحسسن أأ’نصسار ‘ ألبطولة و يدعمون بشسكل
معت ÈألÓعب ‘ Úأأ’وقات أ◊سساسسة ،أأ’مر ألذي يزيد من عزÁة
أشسبال ’فان لبلوغ مسستويات أك .. Èكما أن أنصسار ألشسباب يتنقلون
أينما حل ألفريق ألذي يجد أŸسساندة ‘ كل ألظروف .
فكل ألعيون مصسّوبة نحو شسباب قسسنطينة ‘ هذه أŸرحلة حيث أنه
بالرغم من تأاخره عن أماكن كوكبة أŸقدمة ‘ ألرأبطة أÎÙفة
أأ’و ،¤إأ’ أن نسسبة تطوره قد Œعله يعود بقوة ‘ أŸنافسسة و
إأمكانية جمع أك Èعدد ‡كن من ألنقاط ‘ مرحلة ألعودة وأردة ’ ..
سسيما بعد ألتدعيمات ألتي أسستفاد منها بقدوم كل من باهمبو’ و
يطو ‘ ألوسسط .
تبقى ألقوة ألضساربة موجودة ‘ أأ’مام بوجود عبيد  ،بلقاسسمي ،
بلخ Òو بلجي ‹Óكلهم يتمتعون Ãوأهب كبÒة وخÈة معتÈة تفيد
أÛموعة ‘ ﬂتلف أŸنافسسات .

م -ب -اشس-رة ب-ع-د رح-ي-ل ع-م-رأ،Ê
لكن ألعكسس هو ألذي حدث
ح - - - - -يث ج- - - - -اء أŸدرب
أ÷ديد بعد فÎة عرفت
عودة ألهدوء أ ¤ألفريق
و ألÓ- -ع- -ب -ون أسس -ت -ع -ادوأ
ن -وع-ا م-ن مسس-ت-وأه-م ،ك-م-ا
سس - -اه - -مت Ÿسس - -ة أŸدرب
أ÷دي - -د ‘ م - -ن - -ح أل - -ق - -وة
ألÓزمة للتشسكيلة .
لضس-اف-ة أل-ت-ي
م -اه-ي أ إ
ق- - -دم - -ه - -ا أŸدرب
أ÷ديد ؟
’ف- - -ان أسس- - -م
معروف
على

أŸسس - -ت - -وى أل- -ق- -اري و درب ع- -دة أن- -دي- -ة و
منتخبات أفريقية و ألعمل ‘ أ÷زأئر ⁄
ي -ك -ن صس -ع -ب -ا ع -ل-ي-ه ل-ه-ذأ أع-ت-ق-د أن أ’دأرة
أصسابت ‘ ألتعاقد معه ،أ’نه و بحكم خÈته
ألكبÒة منح أ’ضسافة ألÓزمة من ألناحية
ألتقنية و ألتكتيكية و سساهم ‘ ألرفع من
ج -اه -زي -ة أل Ó-ع -ب ،Úك -م -ا أن -ه ع -رف ك-ي-ف
ي-ت-ع-ام-ل م-ع أل-ع-ن-اصس-ر أŸه-م-ة ‘ أل-ف-ري-ق و
منحها ألثقة ألÓزمة و هو ما سسمح للفريق
ب -ال -ع -ودة ،ك -م-ا أن أل-ن-ت-ائ-ج أ’ي-ج-اب-ي-ة أيضس-ا
سساهمت ‘ أعادة ألÈيق لÓعب Úو رفعت
معنوياتهم كثÒأ و هو أ’مر ألذي سسهل من
مهمة أŸدرب و أحيانا قد نعمل لكن ألنتائج
تأاتي معاكسسة و هنا يحدث أÿلل .
ك -ي -ف ت -ت ّ-وق -ع مسس-ت-ق-ب-ل أل-ف-ري-ق ه-ذأ
أŸوسسم ؟
ح -ال -ي -ا أل -ف -ري -ق ي -ل-عب ع-ل-ى ثÓ-ث ج-ب-ه-ات
ألبطولة و ألكأاسس أضسافة أ ¤كأاسس ألكاف و

لو كنت مكان أ’دأرة لقمت بالتضسحية
باحدى أ÷بهات ،أ’نه من ألصسعب
على ألفريق أŸنافسسة على ثÓث
جبهات أ ¤نهاية أŸوسسم ‘ ظل
نقصس ألتعدأد وهناك ألعديد من
أŸن- -اصسب أل- -ت- -ي ت- -ع -رف ب -عضس
ألنقصس و ‘ حالة أصسابة ’عب
مهم يÎأجع أŸسستوى و ‘
أل-ب-ط-ول-ة أل-ف-ري-ق ح-اليا
Áت - - - -لك  25نقطة
بناقصس مبارأة أن
فاز بها يصسبح
ل- - - -دي - - -ه 28
نقطة
بفارق
10
نقاط
عن
ألرأئد
و هذأ
أل- -ف- -ارق ب- -حسسب رأي -ي ك -ب Òو م -ن ألصس -عب
أللحاق باŸتصسدر لهذأ من أ’فضسل ألتضسحية
بجبهة ألبطولة بعد أن يضسمن ألفريق بقاؤوه
بصسفة رسسمية من خÓل منح ألفرصسة ‘
أŸباريات أŸتبقية للعناصسر ألتي  ⁄تشسارك
كثÒأ و يتم ألÎكيز على جبهة ألكأاسس و كأاسس
ألكاف .
هل يسستطيع ألفريق ألتتويج بلقب كل
موسسم ؟
قد تكون هذه ألبدأية ‘ أŸوسسم أŸاضسي،
توج ألفريق باللقب و هذأ أŸوسسم قد يتوج
بالكأاسس أو كأاسس رأبطة أأ’بطال أ’فريقية و
هذأ مهم Ÿشسروع ألفريق ،أ’نه ‘ أ’ول و
أ’خ Òألنتيجة تكون من خÓل أ’لقاب ألتي
يتّوج بها و قد تكون ‘ أŸنافسسة ‘ كل
موسسم ،لكن ’ تفوز بأاي لقب و هذأ أخفاق،
ب -حسسب رأي -ي أ’ن شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة Áت-لك
مقومات ألنجاح.

بقلم :حامد حمور

طارق عرأمة (مناج Òشسباب
قسسنطينة ) لـ«ألشسعب»:

كان شسباب قسسنطينة قد أنطلق بقوة ‘ دور أÛموعات ألتي «
دشسنها « بفوز خارج ألديار أمام ألنادي أ’فريقي ألتونسسيÃ ،دينة
سسوسسة ،حيث أن ألفوزين يجعÓن ‡ثلنا بفضسل  6نقاط كاملة ‘
أŸركز أأ’ول Ûموعته يسس ‘ Òروأق مناسسب للتأاهل أ ¤ألدور
ألقادم من رأبطة أأ’بطال ،وذلك بعد إأقصساء نادي أ’سسماعلي حيث
تبقى نقطة وحيدة للشسباب لكي يضسمن ألتأاهل  ..أأ’مر ألذي يريح
أك Ìألطاقم ألفني للفريق ألذي بامكانه أ’عتماد على جل ألتشسكيلة
‘ ﬂتلف أŸنافسسات ألتي يلعب فيها .
بخÈة ألÓعب Úو معنوياتهم أŸرتفعة ،فقد حّول شسباب قسسنطينة
تأاخره ‘ منافسسات كأاسس أ÷مهورية أ ¤فوز أمام نادي ألرويسسات
حيث سسيلعب ألدور ربع ألنهائي من أŸنافسسة ‘ ظروف جيدة ،رغم
كثافة أŸوأعيد .
من هنا Áكن أ’شسارة أ ¤أ’سسÎأتيجية أŸوفقة ألتي أعتمدها
أل -ف -ري -ق أأ’خضس -ر و أأ’سس-ود م-ن خÓ-ل ج-ل-ب-ه ل-ل-ع-دي-د م-ن ألÓ-ع-بÚ
أŸم ّ-ي -زي -ن سس -وأء ‘ ألصس -ي -ف أو أÒŸك -ات -و ألشس -ت-وي ،و ذلك بصس-ف-ة
مدروسسة  ’ ،سسيما و أن أŸناج Òألعام عرأمة يقوم بعمل كب Òمرأفق
لÓمكانيات ألكبÒة ألتي تقدمها مؤوسسسسة « أبار «  .ولعل لقب ألبطولة
ألذي ناله ألفريق ‘ أŸوسسم أŸاضسي يعد أنطÓقة فعلية لشسباب
قسسنطينة نحو ألقاب أخرى قادمة .

ﬁمد ميهوبي لـ«ألشسعب»:

إŸسشتوى إلذي بلغه إلنادي رإجع للعمل وإ’سشتقرإر
أتصس -ل -ن -ا ب -ال -ت -ق -ن-ي وأÙل-ل «ﬁم-د
م- -ي- -ه- -وب -ي» ل -ل -ح -ديث ع -ن أل -ع -ودة
أل -ق -وي -ة ل-ف-ري-ق شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة
ﬁليا وقاريا ،وتأالق ألفريق ‘ هذأ
أ◊وأر:
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
«ألشس -عب» :ك-ي-ف ت-رى ع-ودة ف-ري-ق
لونة
شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ألقّوية ‘ أ آ
لخÒة؟
أ أ
ﬁم -د م-ي-ه-وب-ي  :ق - -ب - -ل أÿوضس ‘
أ◊ديث عن ألعودة ألقوية لفريق شسباب
قسسنطينة ‘ أآ’ونة أأ’خÒة ،أعتقد بأان
أŸسستوى ألذي بلغه ألنادي رأجع للعمل
وأ’سستقرأر ألذي يدوم منذ سسنت ،Úكانت
هناك ظروف صسعبة قبل ›يء أŸدرب
«ع -م-رأ ،»Êب-ع-ده-ا –سس-نت أأ’م-ور ب-ع-د
ق -دوم ه -ذأ أأ’خ Òأل -ذي ع -م -ل ب -ج -انب
أŸناج Òألعام للفريق «عرأمة» وأنقذأ
ألفريق من ألسسقوط ،بعدها وأصسل ألعمل
سس-وي-ا وت-وج-ا ب-ال-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة ،وهذأ
أŸوسسم كانت هناك أمور ’ يعلمها إأ’
أل -ل -ه ت -ع -ا ¤وه -ذأن أل -رج Ó-ن ،وح-دثت
أشسياء ‘ غرف حفظ أÓŸبسس جعلت
«ع - -م - -رأ »Êي - -غ - -ادر ،ث - -م ج - -اء أŸدرب
ألفرنسسي «’فان» ألذي عرف كيف يسسÒ
أÛم -وع -ة وع -رف ك -ي -ف ي-ع-ط-ي ن-فسس-ا
ج- -دي- -دأ ل- -ل- -ف -ري -ق خ -اصس -ة م -ن أ÷انب
ألبسسيكولوجي.
كما أعطى لكل ذي حق حقه وأصسبحت
ه -ن -اك ح-ال-ي-ا ث-ق-ة م-ت-ب-ادل-ة ب ÚأŸدرب
أ÷ديد وألطاقم أŸسس Òوكذأ ألÓعب،Ú
زيادة على هذأ ’عبو ألشسباب مرتاحون
من أ÷انب أŸادي و’ يعانون من مشسكلة
أŸسستحقات ألتي تتخبط فيها كل ألفرق،
دون أن ننسسى ألدعم ألشسعبي ألكب Òألذي
يعرفه ألفريق من قبل أنصساره ألذين باتوأ
عÓمة مسسجلة ليسس ‘ أ÷زأئر فقط،
بل حتى ‘ شسمال إأفريقيا ‘ ،كل مرة
يسساندون ألفريق ويدعمونه مهما كانت
أل-ن-ت-ي-ج-ة ،ك-ل-ه-ا م-ع-ط-ي-ات جعلت ألفريق
أل- -ي- -وم ي -ط -ب -ق ك -رة ج -م -ي -ل -ة وح -دي -ث -ة،

وألÓ-ع-ب-ون ي-حÎم-ون أ÷انب أل-ت-ك-ت-يكي
وأ÷ميع ’حظ بأانهم متضسامنون بينهم،
وأأ’هم أنهم باتوأ يتقبلون ألبقاء على دكة
ألبد’ء ‘ أŸباريات ألكبÒة ،وهي نقاط
قوة ألشسباب ‘ مرحلة ألعودة ،ونتمنى له
أن ي- -ذهب ب- -ع -ي -دأ ‘ م -ن -افسس -ة رأب -ط -ة
أأ’بطال أإ’فريقية لكرة ألقدم.
شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ع-لى بعد نقطة
وأح -دة م -ن أل -ت -أاه-ل إأ ¤أل-دور رب-ع
لف-ري-ق-ي-ة،
أل -ن -ه-ائ-ي م-ن أŸن-افسس-ة أ إ
لربعاء؟
لسسماعيلي ،أ أ
بعد إأقصساء أ إ
أل-ن-ق-ط-ة أل-وح-ي-دة أل-ت-ي ت-ن-قصسهم يجب
ج -ن -ي -ه -ا ع -ل -ى أأ’ق -ل ‘ م -ب -ارأة أل-ن-ادي
أإ’فريقي Ãلعب «حمÓوي» أو يجلبونها
من ألكونغو ،أعتقد بأان أأ’مر لن يكون
سسه Óعلى ألفريق ألقسسنطيني ليجلبها
أم - - -ام م - - -ازأم- - -ب- - -ي،
وع -ل-ي-ه-م أن يضس-م-ن-وأ
أل- -ت -أاه -ل م -ع أل -ن -ادي
أإ’فريقي ‘ أ÷زأئر
ب-ت-ح-ق-ي-ق ف-وز لتنتهي
أ◊سس - -اب - -ات ،ل - -ه - -ذأ
أأ’مر يجب أن يكون
ه -ن-اك –ضس Òج-ي-د ق-ب-ل أل-ل-ق-اء ،وع-ل-ى
ألÓعب Úأن يوأصسلوأ أللعب بثقافة ألفوز
ألتي كسسبوها مع أŸدرب أ÷ديد دأخل
وخارج ألديار.
ه- -ل نسس- -ت -ط -ي -ع أل -ق -ول ب -أان شس -ب -اب
قسس - -ن - -ط - -ي - -ن - -ة يسس ‘ Òأل - -ط- -ري- -ق
ألصسحيح لبلوغ ألنهائي مثلما فعله
أل -وف -اق وإأ–اد أل -ع-اصس-م-ة وأŸوب ‘
لخÒة ؟
ألسسنوأت أ أ
بطبيعة أ◊ال ،وهذأ ما نتمناه من فريق
شسباب قسسنطينة ألذي يشسارك ‘ دور
أÛم - -وع - -ات م - -ن رأب - -ط - -ة أأ’ب - -ط- -ال
أإ’ف- -ري- -ق -ي -ة ل -ك -رة أل -ق -دم أ’ول م -رة ‘
ت -اري -خ -ه ،وب -اŸسس -ت -وى أل -ذي ق -دم -ه ‘
أŸوأجهات أأ’خÒة مع قليل من ألذكاء
‘ ي أ÷هد وأŸبارياتÁ ،كنه أن يصسل
إأ ¤أللقاء ألنهائي وإأحدأث أŸفاجأاة ،إأن
شساء ألله.
أل تعتقد بأان كÌة أŸباريات ﬁلًيا
وق -ارًي -اّ– ،ت -م ع -ل -ى ألشس -ب -اب ه -ذأ

ج -د ف -خ -ورون ب -ه -ذأ أإ’‚از ل -ل -ك-رة أ÷زأئ-ري-ة وألشس-ب-اب
خاصسة.
كيف تلّوح لك باقي أŸباريات ؟
نحن على بعد خطوة من ألتأاهل إأ ¤ألدور ألقادم لكننا
سسنلعب كل أŸباريات بنفسس ألديناميكية وبحذر شسديد ولنا
ثقة كبÒة ‘ ألفريق ألقادر على تخطي أÙطات ألقادمة
بسسÓم و ’ ⁄أŸرتبة أأ’و ‘ ¤أÛموعة ألنارية.
ما هي ألرسسالة أّŸوجهة لÓعب Ú؟
عليهم ألتحلي بروح أŸسسؤوولية وأن ’ يغÎوأ بالفوزين و’بد
عليهم أن يبقوأ ‘ نفسس ألديناميكية Ÿوأصسلة أŸشسوأر.
ما هو تقييمك لتعدأد ألشسباب ؟
ألتعدأد غني وثري بÓعب Úمتميزين وبالتا‹ نحن كإادأرة
متفائل Úبهذأ ألفريق ألذي حقق أŸعادلة ألصسعبة و⁄
يخيب أمال أأ’نصسار ألذين نحييهم على أŸسساندة ألدأئمة
للفريق.
ماذأ عن أحÓم أŸناصسرين ألكبÒة ؟
أل-ن-ت-ائ-ج ه-ي أل-ت-ي ت-ت-ح-دث وسس-ن-ع-م-ل ع-ل-ى –ق-ي-ق أحÓم
أŸناصسرين بكل جدية وتفان ،ونحن متفائلون Ÿا هو قادم.
كيف ترى كثافة أل›Èة ؟
علينا ألتأاقلم مع كل أŸعطيات وهذأ مشسكل جميع أأ’ندية
وسسنحارب من أجل أن نسس Òإأ ¤أقصسى حد ‘ جميع
أŸنافسسات وألبطو’ت.
لفريقية ؟
هل يحلم عرأمة بالفوز بالكأاسص أ أ
من منا ’ يحلم بذلك وهو حلم كل أ÷زأئري Úوليسس شسباب
قسسنطينة فقط.
Ãاذأ تّود ختام هذأ أ◊وأر ؟
بعد –قيق أ’‚از ألهام أمام مازمبي سسنعمل على أجتياز
أ’ختبارأت ألقادمة وعلى أ÷ميع ألتأاكد من توليفة ألفريق
وأأ’نصسار ’بد عليهم أن يحلموأ بالكأاسس أإ’فريقية متمنÚ
ألتوفيق لكل من ألسساورة وألنصسرية.

رضسا ماتام لـ «ألشسعب»:

« ششباب قسشنطينة إسشم كب .. Òوبإامكانه إلتتويج ‘ إŸوسشم إ◊ا‹»

ليجابية ألتي
أرجع ألÓعب ألسسابق لشسباب قسسنطينة رضسا ماتام ‘ حوأر خاصص ÷ريدة «ألشسعب» جملة ألنتائج أ إ
يحققها ألنادي ‘ أŸوسسم ألرياضسي أ◊ا‹ ،على ألصسعيدين ألقاري وأÙلي ،إأ ¤ألعمل ألكب Òألذي يقوم به أŸسسÒين
وألشسركة أŸشسرفة على ألفريق ،إأضسافة إأ ¤أللعب أ÷ماعي وروح أÛموعة أŸوجودة ب ÚألÓعب Úوألطاقم ألفني
لفريقي ‘ ألفÎة أ◊الية بعد طول إأنتظار.
وألحّ ‘ حديثه أن أنصسار ألسسنافر يسستحقون أللقب أ أ
حاورته :نبيلة بوقرين

لحدى أŸنافسسات
أŸوسسم أن يتفرغ إ
لقل لقبا وحيدأ ‘
حتى ينال على أ أ
نهاية أŸوسسم ؟
’ أب- -دأ ،ل- -ن ي- -ت- -أاث- -ر أل- -ف- -ري- -ق ب -كÌة
أŸباريات ،أ’ن أأ’مر ألذي شساهدته ‘
تسس- - -ي ÒأÛم- - -وع- - -ة ‘ أŸوأج- - -ه- - -تÚ
أأ’خÒت Úضسد تي .بي .مازأمبي أو ضسد
أل-ن-ادي أإ’فريقي
أو ﬁليا ،ندرك
ب - - - - - - - -أان أŸدرب
عرف كيف يسسÒ
أÛموعة ويقوم
بإارأحة ’ 5عبÚ
على أأ’قل ‘ كل لقاء ،وهو ما يجعل
’ع -ب -ي ألشس -ب -اب م-ت-ن-افسس’ ،Úعب م-ث-ل
«بلجي »‹Óو»بن شسريفة» أللذأن Áلكان
وزن -ا ك -بÒأ ‘ أل -ف -ري -ق ت -رأه-م-ا ‘ دك-ة
ألبد’ء ويضسحكان بابتسسامة عريضسة ‘
أ’حتياط ،يؤوكد لك ذلك بأان هناك نية
‘ هذه أÛموعة ،وألكل أصسبح مؤوهÓ
م -ن أج -ل أل -ل -عب ،وه -و م -ا سس -ي -ج -ع -ل-ه-م
يصسارعون على كل أأ’صسعدة.
‘ رأيك ه - -ل أŸدرب «لف - -ان» ه - -و
ألذي أعاد ألثقة للمجموعة؟
ي -جب أن ن -ع -ط -ي ل -ك -ل ذي ح -ق ح -ق-ه،
أŸدرب «’فان» لديه بصسمته ‘ فريق
شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن -ة وع -رف ك -ي-ف يسسÒ
أÛم- -وع- -ة ،أع- -اد أ’حÎأم ل- -ف- -ري -ق -ه،
وب -دوره ي -ل -ق-ى أحÎأم أ÷م-ي-ع ‘ أل-ب-يت
ألقسسنطيني من أنصسار و’عب Úوطاقم
إأدأري وح- -ت- -ى م- -ن عشس- -اق ك- -رة أل- -ق- -دم
أ÷زأئرية ،وألدليل على ما أقوله ألشسباب
حقق  10أنتصسارأت متتالية ÃسسÒة من
دون خطأا لهذأ أŸدرب.

بصشمة إŸدرب ’فان
وإضشحة على إلتششكيلة

«ألشس- -عب» :م- -ا ه- -و ت- -ع- -ل- -ي- -قك ع -ل -ى
أŸسس - -ت - -وى أ◊ا‹ ل - -ف - -ري - -ق شس - -ب- -اب
قسسنطينة؟
«رضس-ا م-اتام» :أŸسس -ت -وى أ◊ا‹ أل -ذي
وصس-ل إأل-ي-ه ن-ادي شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة خÓل
أŸوسسم ألرياضسي أ◊ا‹ رأجع إأ ¤ألعمل
ألكب Òألذي يقوم به رجال أÿفاء سسوأء
أŸسسÒين أو ألشسركة ألرأعية لهذأ ألنادي،
أل -ت -ي وف -رت ك -ل أإ’م -ك -ان-ي-ات وأل-ظ-روف
أÓŸئمة من أجل ألسسماح للطاقم ألفني
وأل Ó-ع-ب ÚألÎك-ي-ز ع-ل-ى أل-ع-م-ل أŸي-دأÊ
فقط ،ما يعني أن ألنتائج أÙققة ’ ُتعد
ُمفاجأاة ،بل هي ثمرة ›هود وتوُفر عدة
Óم -ور أل -ت -ي سس -ب -ق ‹
ع- -وأم -ل إأضس -اف -ة ل  -أ
ذكرها.
لم-ور أل-ت-ي سس-اع-دت أل-ن-ادي
م-ا ه-ي أ أ
للوصسول لهذأ أŸسستوى؟
أل - -ت - -ف- -اه- -م أل- -ك- -ب Òب ÚألÓ- -ع- -ب Úف- -وق
أŸسستطيل أأ’خضسر يدل على وجود روح
أÛموعة وعلى أنهم عائلة وأحدة أ’نهم
إأعتادوأ على أللعب مع بعضسهم Ãا أنهم
ينتمون للنادي لعدة سسنوأت ،إأضسافة إأ¤
أإ’سستقرأر ألذي يعد أهم عامل من أجل
ألنجاح وهذه أإ’سستمرأرية جعلت ألشسباب
يسس ‘ Òألطريق ألصسحيح ومثلما سسبق ‹
ألقول أآ’ن جاء وقت جني ألثمار وألدليل
وأضسح من خÓل ألتأالق قاريا ،بعدما “كن
من هزم نادي تي بي مازمبي ألذي يعد
أأ’فضسل ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة وليسس من
ألسسهل ألفوز عليه بالنظر Ÿكانته وخÈته
و ألتجربة ألتي Áكلها ،وكذأ ألتأاهل للدور
أŸقبل من منافسسة كأاسس أ÷زأئر.
ك-ي-ف ت-رى مسس-ت-ق-ب-ل أل-ن-ادي بالنظر
للعب على عدة جبهات؟
 :..ألقائمون على ألنادي يعرفون جيدأ ما
ينتظرهم وهم أدرى Ãا يجب ألقيام به
مسستقب Óو’ يوجد شسك ‘ أنهم سسطروأ

يا زمان

رضشا زوإ... Ê
أŸوهبة و ألتوأضسع

سسلسسلة ذهبية  ..وطموحات للتتويج ﬁلًيا وقارًيا

لخرى ‘ جل أŸنافسسات ألتي يشسارك فيها ،أÙلية
يعيشص فريق شسباب قسسنطينة فÎة زأهية ‘ مسسÒته ويبدع من خرجة أ
لفريقية.
لبطال أ إ
لو ،¤كأاسص أ÷مهورية ورأبطة أ أ
لن ‘ ألرأبطة أÎÙفة أ أ
وألقارية حيث حقق سسلسسلة ذهبية ◊د أ أ
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إأسسÎأت-ي-ج-ي-ة ﬁك-م-ة وصس-ح-ي-حة من أجل
أŸوأصس- -ل -ة ‘ ن -فسس أŸسس -ت -وى ب -ال -ن -ظ -ر
Óمكانيات سسوأء ‘ أ÷انب أŸادي ،أو
ل إ
أŸوجودة ‘ أÛموعة ألتي تضسم ’عبÚ
لهم أÈÿة وألتجربة وهم على درأية تامة
Ãا يجب ألقيام به ‘ قادم أŸوأجهات
سسوأء ‘ أŸنافسسة أÙلية أو قاريا ،ولهذأ
ف -إان أل -ف -ري -ق ق -ادر ع -ل-ى أل-ذه-اب ب-ع-ي-دأ
وإأنهاء أŸوسسم بلقب قاري وهذأ ما نتمناه
كلنا أ’ن شسباب قسسنطينة نادي عريق وله
ت -اري -خ ك -ب Òويسس -ت -ح -ق ذلك خ -اصس-ة ب-ع-د
ألعمل ألكب ÒأŸوجود حاليا.
هل بإامكان ألسسنافر ألتتويج بالّلقب
ألقاري ‘ أŸوسسم أ◊ا‹؟
شسباب قسسنطينة  ⁄يكن ُمهيك ‘ Óألسسابق
ك -م -ا أ’ن -ه ع -ان-ى م-ن ع-دة صس-رأع-ات بسس-بب
ت -غ -لب أŸصس -ل-ح-ة ألشس-خصس-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ك-ل
أŸسسÒي -ن أل-ذي-ن سس-ب-ق ل-ه-م أإ’شس-رأف ع-ل-ى
هذأ ألنادي ألعريق ما إأنعكسس بشسكل سسلبي،
لكن حاليا أأ’مور تغÒت Ãجيء أشسخاصس
أكفاء ولهم نظرة بعيدة “كنوأ من إأعطاء
وج - -ه آأخ - -ر ل - -لسس- -ن- -اف- -ر م- -ن خÓ- -ل ت- -وفÒ
أإ’م -ك-ان-ي-ات أŸادي-ة ألÓ-زم-ة وأل-ع-م-ل ع-ل-ى
فرضس أإ’سستقرأر ألذي سساهم ‘ –قيق هذه
أل -ن -ت-ائ-ج أإ’ي-ج-اب-ي-ة ،أي Ãع-ن-ى آأخ-ر أصس-ب-ح
ه -ن -اك مشس -روع -ا وه -و ي -ت-جسس-د ع-ل-ى أرضس
ألوأقع ،مثلما سسبق ‹ ألقول ،بعدما “كن
ألفريق من أإ’طاحة بأافضسل نادي ‘ إأفريقيا
ت -ي -ب -ي م -ازم -ب -ي ب -اأ’دأء وأل -ن -ت-ي-ج-ة  ⁄ت-أات

Ãحضس ألصسدفة ،بل أمر عادي أ’نها حصسيلة
أل- -ع- -م- -ل أل- -ك -ب ÒأŸوج -ود ‘ ‡ث -ل أل -ك -رة
أ÷زأئرية ‘ هذه أŸنافسسة ألكبÒة.
ماذأ تقصسد باŸشسروع؟
حاليا أصسبح ألنادي Áلك مقرأ ،عكسس ما
كان عليه ‘ ألسسابق وهناك نزل خاصس به
و›لسس إأدأرة و” أإ’عتماد على رجال أكفاء
هم يعملون بكل جدية على غرأر عرأمة،
إأن -ت -دأب أل Ó-ع -ب Úأل -ذي -ن ق-دم-وأ أإ’ضس-اف-ة
ألÓزمة للمجموعة فوق أŸسستطيل أأ’خضسر،
ما يعني أن ألعمل أ◊ا‹ أÎÙف أŸوجود
‘ ألنادي وأÙيط ككل مسساعد على إأ‚اح
أŸشس -روع خ -اصس -ة أأ’نصس -ار أل -ذي -ن سس -ان-دوأ
ألفريق ‘ كل أأ’وقات ،ما جعلني أ“نى أن
ي -ن -ه -ي أŸوسس -م ب -الصس -ع -ود Ÿنصس-ة أل-ت-ت-وي-ج
خ- -اصس -ة أن أل -ف -ري -ق كسسب أل -ث -ق -ة أل Ó-زم -ة
بالنفسس وأŸعنويات عالية ،بعد إأزأحة تيبي
مازمبي ،وألدليل وأضسح ،من خÓل ألتعليق
أل-ذي وضس-ع-ه أإ’–اد أأ’ف-ري-ق-ي ل-ل-ع-ب-ة ع-لى
موقعه أÿاصس ،حيث مدح فيه ألشسباب.
هل من إأضسافة حول ما يقّدمه نادي
شسباب قسسنطينة؟
فريق شسباب قسسنطينة عريق وله تاريخ
وأنا أ“نى أن يركز على أŸنافسسة ألقارية
بعد أÿطوة ألكبÒة ألتي قام بها عقب
أل- -ف- -وز ع- -ل- -ى أفضس- -ل ن -ادي ‘ ألسس -ن -وأت
أأ’خÒة ،أ’ن ألسسمعة ألقارية تأاتي بالنتائج
أإ’يجابية وحاليا من دون شسك كل ألفرق
ألتي سستوأجه ألسسنافر سستحسسب له ألف
حسساب ما يعني أنه إأسستطاع كسسب ألرهان
م -ن أل -ن -اح -ي -ة أŸع -ن-وي-ة وأآ’ن ب-ق-ي ع-ل-ى
أل Ó-ع -ب Úف -ق -ط أŸوأصس -ل -ة ع -ل -ى ن-فسس
أŸسستوى من أجل ألوصسول للنهائي وإأهدأء
أأ’نصس -ار أل -ل -قب أل -ق-اري وتشس-ري-ف أل-ك-رة
أ÷زأئرية ،بعدما فعلها ألوفاق سسنة 2014
وكلنا أمل ‘ أن يتمكن هذأ أ÷يل من
ألّÎبع على ألعرشس ألقاري وأŸوأصسلة ‘
سس -لسس -ل -ة أل -ن -ت -ائ -ج أÙل-ي-ة ‘ أŸن-افسس-ة
أÙلية.

كسسب رضسا زوأ Êقلوب أآ’’ف من متتبعي ألكرة بفضسل موهبته ‘ مدأعبة ألكرة و
ألطريقة ألذكية ‘ تسسي Òأللعب ضسمن نادي أ–اد ألبليدة حيث صسنف من ضسمن أحسسن
ألÓعب Úألذين حملوأ ألفانلة رقم ‘ 10
نوأديهم ،بالنظر Ÿا قدمه طيلة مشسوأره
‘ فريقه أأ’ول أو أأ’ندية ألتي لعب فيها
حتى وصسل أ ¤أŸنتخب ألوطني  ..أ¤
ج- -انب ك- -ون- -ه ’عب ع- -رف ب -ال -ت -وأضس -ع و
ألÎك -ي -ز أل -ك -ب Òع-ل-ى أل-ل-عب م-ه-م-ا ك-انت
ظروف أŸبارأة.
زوأ Êرضسا صساحب « أليسسرى ألسسحرية «
من موأليد  20ماي  1968بالبليدة ،بدأ
مشس -وأره أل -ري -اضس -ي ‘ أل -ف -ئ -ات ألصس-غ-رى
لنادي أ–اد ألبليدة و عمره ’ يتجاوز ألـ
 10سسنوأت حيث لعب ‘ كل أأ’صسناف أ¤
غاية  1978عندما كان ‘ صسنف أأ’وأسسط ” ترقيته أ ¤أللعب مع أأ’كابر و سسنه  18سسنة
 ..و لعب أول مبارأة له مع ألفريق أأ’ول عام  1986أمام نادي ألÈوأقية ضسمن بطولة ألقسسم
ألثا.Ê
ليبدأ مسسÒة ذهبية مع أصسحاب ألزي أأ’بيضس و أأ’خضسر ألذي أسستمر طيلة  12سسنة كاملة،
لعب خÓلها دورأ كبÒأ ‘ تأالق ألنادي و تسسجيله لنتائج معتÈة  ..و كان زوأÃ Êثابة
ألÓعب أÙوري ألذي “ر منه ألكرأت ◊ملها أ ¤ألهجوم.
كانت ألرؤوية أ÷يدة و ألتحكم ألكب ‘ Òألكرة و كذأ تقد Ëألتمريرة أأ’خÒة للمهاجم من
أهم ‡يّزأت زوأ Êرضسا حيث أصسبح قائدأ لتشسكيلة ألبليدة بفضسل شسخصسيته ألقوية فوق
أŸيدأن ووفائه أ’لوأن ألنادي  .كل أŸتتبع Úيتذكرون أŸسسÒة ألتاريخية ’–اد ألبليدة
‘ كأاسس أ÷مهورية ح Úنشسط أŸبارأة ألنهائية عام  1996حيث لعب رضسا زوأ Êو شسقيقه
بÓل دورأ كبÒأ ‘ ألنتائج ألباهرة للفريق .
‘ عام ّ– 1997ول رضسا زوأ Êأ ¤أ–اد ألعاصسمة و أثرى وسسط أŸيدأن ‘ نادي
«سسوسسطارة « Ÿوسسم وأحد  ..قبل أن يدعم ‘ موسسم  1999 – 1998نادي شسباب قسسنطينة
 ..كما لعب لشسبيبة بجاية و رأئد ألقبة لينهي مشسوأره كÓعب ‘ عام . 2001
أÿرجات أŸمّيزة لÓعب جعلته يجلب أنظار ألطاقم ألفني للمنتخب ألوطني حيث ”
أسستدعاء زوأ ‘ Êعام  1994أ ¤صسفوف «أÿضسر «  ،ولعب أول مبارأته ألدولية أمام
·Ó
أŸنتخب ألسسودأ Êيوم  14أكتوبر من نفسس ألعام ‘ أطار تصسفيات كأاسس أفريقيا ل أ
 . 1996بفضسل معرفته أ÷يدة ÿبايا كرة ألقدم ،أنتقل رضسا زوأ Êأ ¤ألتدريب ضسمن
أأ’قسسام ألسسفلى حيث أشسرف على فريق أ–اد بومدفع ،ليتحول أ ¤فريق شسباب ألزأوية
بالبليدة و ألذي وصسل معه أ ¤ألدور نصسف ألنهائي لكأاسس أ÷مهورية لعام  2018حيث كان
عمل أŸدرب زوأ Êوأضسحا ‘ ألفريق .

 ÚŸبوغرأرة لـ «ألشسعب»:

إلفريق كسشب نضشًجا كبÒإ ‘ إŸنافسشة إلقارية

ع Èمدرب فريق تاجنانت ÚŸ ،بوغرأرة،
‘ هذأ أ◊ديث عن إأعجابه باŸردود ألعام
لحد
ل-ف-ري-ق شس-ب-اب قسس-ن-ط-ينة ‘ مقابلة أ أ
أŸاضس -ي أم -ام ت-ي ب-ي م-ازأم-ب-ي ،م-وضس-ح-ا أن
ألسسنافر أبدوأ قدرأت فنية عالية ونضسج
تكتيكي معت ،Èمكنهم من تسسي Òمباريات
مسسابقة رأبطة ألأبطال بطريقة ذكية ‘
غياب أي ضسغوط.

حاوره :فؤوأد بن طالب

ك -ي -ف ت-رى أن-طÓ-ق-ة ألسس-ن-اف-ر ‘ دور
لب- - -ط- - -ال
أÛم - - -وع- - -ات ل- - -رأب- - -ط- - -ة أ أ
ألفريقية ؟
ل-ق-د ’ح-ظ-ن-ا ك-ت-ق-ن-ي Úب-أان أب-ن-اء قسسنطينة
ظهورأ بوجه مشسرف وناجح ‘ ألتصسفيات
ح Úتأالقوأ ‘ دور أÛموعات حيث سسجل
أن -ط Ó-ق -ة ق -وي -ة م -ك -ن -ت -ه م-ن أل-ف-وز خ-ارج
ألقوأعد بتونسس على أأ’فريقي ،كما أثبتت
‘ أŸب- -ارأة ضس- -د أŸازأم- -ب- -ي أن- -ه ج- -دي- -ر
باŸرتبة أأ’و ‘ ¤صسحة جيدة ‘ أŸنافسسة
ألقارية.
Ÿن ت -ع -ود ه -ذه أل-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا
ألسسنافر ؟
أو’ تكملة للعمل ألذي قامت به إأدأرة ألنادي
وأ÷ه -از أل -ف -ن -ي ل -ل -م -وسس-م أŸاضس-ي ،ث-م ج-اء
Ãدرب ج-دي-د ف-وج-د أأ’رضس-ي-ة م-ه-ي-أاة وع-ل-ى
أعلى مسستوى وهذأ من حيث أسستقرأر أإ’دأرة
وأ÷هاز ألفني ،إأضسافة إأ ¤ألعمل أ÷يد ألذي
يقوم به عرأمة أŸناج Òألعام للفريق وألدليل
أختباره للمدرب ’فان دنيسس ألذي عرف كيف
يوظف خÈته مع توليفة ألشسباب وأسستطاع ‘
وقت وجيز أن يخطو خطوة عمÓقة مسسجÓ

أنتصسارين متتالي.Ú
ب -ت-ح-ل-ي-لك ك-ت-ق-ن-ي ك-ي-ف ت-قّ-ي-م ع-م-ل
أŸناج Òعرأمة ؟
ع- -رأم- -ة وأح- -دأ م- -ن أل- -ري- -اضس -ي Úأل -ك -ب -ار
أŸع - - -روف Úوه- - -و ي- - -حسس Ãا ي- - -حسس ب- - -ه
ألÓعب Úبالرغم من أن ألفريق مّر بفÎة
صس -ع-ب-ة ‘ أل-ب-ط-ول-ة وأظ-ن أن-ه سس-وف ي-ق-ود
ألقاطرة ‘ ألسسكة مسستقب.Ó
ك -ي -ف ت -رى ح -ظ -وظ ألسس -ن-اف-ر ،ف-ي-م-ا
تبقى من أŸباريات ألقارية ؟
ألسسنافر تسس Òبخطى ثابتة ‘ أŸنافسسة و ⁄يبق
لها سسوى ألقليل للمرور إأ ¤ألدور أŸقبل وأظن
أن- -ه أل- -ف -ري -ق أل -ذي سس -ي -حسسب ل -ه أل -ف حسس -اب
مسستقب Óعلى أŸسستوى ألقاري وألوطني.
م- -ا رأيك ‘ تشس- -ك- -ي -ل -ة ألسس -ي أسص سس -ي
كتقني Îﬁف؟
تعدأد ألشسباب أظهر نضسجا كبÒأ وتكتيكيا
وهذأ يحسسب للمدرب ’فان أ’ننا ’حظنا أن
ج -ل أل Ó-ع -ب Úأم -ام م -ازأم -ب -ي ك -انت ل -ه -م
ق -درأت ع -ال-ي-ة ‘ أÿط-وط أل-ثÓ-ث وأن-ه-م
تفادوأ أŸفاجأاة بكل أريحية وله مسستقبل
زأهر إأن وأصسل على نفسس أŸنوأل.
هل من إأضسافات ؟
أؤوكد لكم بأان فريق شسباب قسسنطينة له كل
أإ’م -ك -ان -ي -ات ل -ل -وصس-ول إأ ¤ن-ه-ائ-ي أل-ك-أاسس
أأ’فريقية وﬁ ’ ⁄اولة ألظفر بها مثل ما
فاز به ألعميد وألوفاق وشسبيبة ألقبائل وحان
أل-وقت ل-ل-ع-م-ل ب-ج-دي-ة أك Ìوأل-ع-ودة ب-الكرة
أ÷زأئرية إأ ¤جو أ’نتصسارأت.
ماذأ عن أŸباريات أŸتبقية للشسباب ؟
م-ا ت-ب-ق-ى م-ن م-ب-اري-ات سس-ي-ح-م-ل ‘ ط-ياته
أل -ك -ث Òم -ن أŸف -اج-آات وع-ل-ى ‡ث-ل أل-ك-رة
أ÷زأئرية أن يبتعد عن أŸتاهات ويركز
فيما بقي له ﬁافظا على نفسس ألديناميكية
وألروح ألعالية خاصسة أنه ألرأئد ب Óمنازع.
كلمة أخÒة..
بصسفتي مدرب وتقني ‘ كرة ألقدم فإانني
سسعيد جدأ بتوأجد شسباب قسسنطينة ضسمن
كبار ألقارة ألسسمرأء دون أن ننسسى شسبيبة
ألسساورة ونصسر حسس Úدأي ،كما أشسكركم
ع-ل-ى أ’سس-تضس-اف-ة وأ“ن-ى أل-ت-وف-ي-ق ل-لفريق
ألوطني ‘ كان Ã 2019صسر.
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لو ¤موبيليسس (ا÷ولة )19
الّرابطة ا أ

«أابناء سشوسشطارة» مطالبون بتحقيق ا’نتصشار للتّصشالح مع اأ’نصشار

»°VÉ` ` ` jôdG
ل· Ã 2019صسر
كأأسس إافريقيأ ل أ

إاقامة اŸنافسشة ‘  8مÓعب

كشسف هأ Êأابوريدة ،رئيسس ال–أد اŸصسري لكرة القدم ،عن اŸلعب اŸرشّسحة
لف-ري-ق-ي-ة  2019ال-ت-ي ف-أزت مصس-ر ب-ت-ن-ظ-يمهأ
ل· ا إ
لسس -تضس -أف -ة م-ب-أري-أت ك-أأسس ا أ
Òا إا ¤أاّنهأ  8ملعب ‘ خمسس مدن ﬂتلفة.
Ãنتصسف شسهر جوان اŸقبل ،مشس ً
وق -ال أإب -وري -دة ‘ ضش -ي -اف -ة «أإون سش-ب-ورت» :إت-اح-ت-ه Ÿب-اري-ات إل-دوري ب-ع-دم-ا أإق-ي-م عليه
«إÓŸعب هي ملعب بورسشعيد ‘ ﬁافظة مباريات كثÒة ‘ إلأعوإم إŸاضشية ،وسشنعمل
ب -ورسش -ع -ي -د ،إلسش -ويسس وإ÷يشس ‘ إلسش -ويسس ،خÓل تلك إلفÎة على خروج ملعب إلقاهرة
م- -ل- -عب إل- -ق- -اه- -رة ‘ إل- -ق -اه -رة ،إلسش Ó-م ‘ ‘ أإبهى صشورة».
وأإكمل« :ملعب إإلسشماعيلية يحتاج إ ¤بذل
إل -ق-ل-ي-وب-ي-ة ،إإلسش-ك-ن-دري-ة وح-رسس إ◊دود ‘
›ه - -ود ك - -ب Òوم- -رإج- -ع- -ة إألم- -ور إÿاصش- -ة
إإلسشكندرية ،إإلسشماعيلية ‘ إإلسشماعيلية».
وأإضش -اف« :ي -ل -زم إل–اد إإلف -ري -ق -ي إل-ب-ل-د باإلقامة ،وتفاصشيل أإخرى خارج إŸسشتطيل
إŸسشتضشيف بضشرورة توإجد فنادق ‚ 5وم ‘ إألخضشر».
ُيذكر أإّن نسشخة  2019هي إألك ‘ Èتاريخ
إÙاف -ظ -ة ،ول-دي-ن-ا  3ف -ن-ادق ‘ ب-ورسش-ع-ي-د
وإثن ‘ Úإإلسشماعيلية ،كما يتيح إلكاف حرية إلبطولة إإلفريقية ،حيث ُتقام للمرة إألو¤
إ◊رك- -ة ب- -إاق- -ام- -ة إل -ف -ري -ق ‘ ف -ن -دق خ -ارج Ãششاركة  24منتخبا ،وتنطلق فعالياتها ‘
إلفÎة من  15جوإن حتى  13جويلية .2019
إÙافظة ‡ا Áنحنا مرونة».
وأإوضشح« :بالنسشبة Ÿلعب برج إلعرب فقّررنا وسشتسشحب قرعتها ‘ أإفريل إŸقبل.

ال–أد الدو‹ لكرة اليد

اإ’عÓن عن نظام الّتأاّهل إا ¤دورة أاوŸبياد 2020
Œري اليوم ثلث مبأريأت عن ا÷ولة الـ  19للرابطة الو ¤موبيليسس ،حيث
يسسعى الرائد ا–أد العأصسمة Ÿواصسلة تصسّدره جدول ترتيب الرابطة الو ¤من
خلل الفوز على شسبيبة السسأورة.
عمأر حميسسي
ل تسش Òإلمور على ما يرإم دإخل بيت إ–اد
إلعاصشمة إلذي يبدو إنه على وششك إلنفجار،
حيث سشتكون موإجهة ششبيبة إلسشاورة فرصشة
للتدإرك وتهدئة إلوضشاع ‘ حال إلنتصشار،
وأإيضشا قد تكون سشببا ‘ إنفجار إلمور ‘
حال إÿسشارة أإو إلتعادل.
وكان إŸدير إلرياضشي للفريق عبد إ◊كيم
سشّرإر على وششك إلسشتقالة من منصشبه بعد
إإلقصشاء إّŸر أإمام وفاق سشطيف إلثÓثاء ‘
ثمن نهائي كأاسس إ÷مهورية ،قبل أإن يÎإجع
بعد تدخل بعضس إلعقÓء ‘ وقت أإقدمت فيه
إدإرة إلنادي على Œديد إلثقة بصشفة مؤوقتة
‘ إŸسش -ؤوول إألول ع -ل -ى إل -ع -ارضش -ة إل -ف -ن -ي -ة
إلفرنسشي تÒي فروجي.
وكان سشّرإر قد فّكر ‘ إلسشتقالة من منصشبه
م -ب -اشش -رة ب -ع -د إع Ó-ن إ◊ك-م ع-ن ف-وز وف-اق
سش -ط -ي -ف وإقصش -اء إ–اد إل -ع -اصش -م -ة ،غ Òأإن
تدخل بعضس إلعقÓء إÙسشوب Úعلى إلنادي
إلعاصشمي حال دون ذلك ،حيث طلبوإ منه
ضشرورة إلÎيث وعدم إلتسشرع ‘ إتخاذ قرإر
ح -اسش -م ‘ ه-ذه إل-ل-ح-ظ-ة ،ون-اشش-دوه بضش-رورة

إلتفك Òجيدإ ومن ثمة –ديد مصشÒه سشوإء
بالبقاء أإو إلرحيل.
ويعيشس سشرإر ضشغطا رهيبا ‘ إآلونة إألخÒة
م- -ن ط- -رف أإنصش- -ار إل–اد ،إل- -ذي -ن ح -م -ل -وه
مسش-ؤوول-ي-ة إإلخ-ف-اق-ات إŸت-ت-ال-ي-ة ل-لفريق هذإ
إŸوسشم بسشبب إلسشتقدإمات إلسشيئة إلتي قام
بها ،وفششله ‘ تدعيم إŸناصشب إلتي يعاÊ
ف- -ي- -ه- -ا إل- -ف- -ري- -ق ع -ل -ى غ -رإر ﬁور إل -دف -اع
وإلهجوم.
وب- -اإلضش- -اف- -ة إ ¤سش- -رإر ف- -إان أإنصش -ار إل–اد
ح ّ-م -ل -وإ أإيضش -ا مسش -ؤوول -ي -ة إإلقصش-اء م-ن ك-أاسس
إ÷مهورية للمدرب إلفرنسشي تÒي فروجي،
مؤوكدين إ ¤أإن خيارإته ‘ لقاء إلوفاق  ⁄تكن
صش -ائ-ب-ة ب-ع-د إع-ت-م-اده ع-ل-ى أإسش-ام-ة شش-ي-ت-ة ‘
ﬁور إلدفاع ،وإعتماده على ›موعة كبÒة
من لعبي خط إلوسشط و–ويله بن غيث إ¤
صشانع أإلعاب.
جعي إلفريق إلذين يعيششون
وطالب بعضس مشش ّ
حالة غليان على موإقع إلتوإصشل إلجتماعي
بضشرورة إقالة هذإ إŸدرب من منصشبه ‘
أإقرب إآلجال ،غ Òأإن إدإرة إلنادي إلعاصشمي
رفضشت ذلك جملة وتفصشي Óعلى إألقل ‘
إلوقت إلرإهن ،حيث جّددت إلثقة ‘ إŸدرب

نأدي مونأكو

إاقالة تÒي هÔي من تدريب الفريق
أإع -ل -ن ن -ادي م -ون -اك -وإل -ف -رنسش -ي ع Èب-ي-ان
مقتضشب أإصشدره عن إيقاف ‚م كرة إلقدم
إلفرنسشي إلسشابق ومديره إلفني إ◊ا‹ تيÒي
هÔي عن تدريب إلفريق .وتو ¤هÔي إلبالغ
من إلعمر  41عاما مهمة تدريب إلفريق ششهر
أإكتوبر إŸاضشي ‘ مسشتهل مششوإره إلتدريبي،
و ⁄يتح ّسشن أإدإء إلفريق منذ تو‹ إألسشطورة
إلفرنسشية ،حيث يحتل إلفريق حاليا إŸركز
قبل إألخ ‘ Òترتيب فرق إلبطولة إلفرنسشية
(إل- -قسش- -م إŸم- -ت- -از) .وخسش- -ر م- -ون- -اك -و أإم -ام
سشÎإسشبورغ ‘ عقر دإره بـنتيجة ثقيلة ()1-5
‘ آإخر مبارياته بالدوري ،وقبل هذه إŸبارإة
خسشر أإمام ميتز إلذي يلعب ‘ بطولة إلدرجة
إلثانية بنتيجة ( ‘ )1-3كأاسس فرنسشا ،وهو ما
دف -ع إل -ن -ادي إ ¤إق -ال -ت -ه.وب-ع-د ذه-اب هÔي
وإلع Ó-ن رسش -م -ي -ا ع -ن إق -ال -ت-ه ‘ إلسش-اع-ات
إلقادمة ،ترجح إوسشاط قريبة من إلفريق إسشم
إŸدرب إلسشابق ليوناردو جارد ،Ëإلذي فاز
مع موناكو بلقب إلبطولة عام  ،2017بالعودة

إ ¤قيادة إلفريق.
وأإوضشح موناكو‘ إلبيان إنّ إŸدرب فرإنك
ب - -اسش - -ي «سش - -ي - -ق - -وم ب - -ت - -دريب إÛم - -وع- -ة
إÎÙفة».

تي بي مأزمبي

إاضشافة ’عب Úإا ¤القائمة اŸعنية باŸنافسشة القارية
إعلن نادي تي بي مازÁبي إلكونغو‹ على موقعه إلرسشمي على ششبكة إلنÎنت عن إضشافة
لعب Úإثن Úلقائمته إلفريقية إŸؤوهلة ÿوضس منافسشات كاسس رإبطة إبطال إفريقيا لكرة
إلقدم هما غودي ماسشينغو وجون كاسشيسشول.
ويوإجه مازÁبي ‘ مبارإتيه إلقادمت ‘ Úكاسس رإبطة إبطال إفريقيا لكرة إلقدم إلنادي
إلفريقي ذهابا ‘ لوبومباششي يوم  2فÈإير إلقادم وإيابا ‘ رإدسس يوم  12من إلششهر ذإته
ضشمن منافسشات إÛموعة إلثالثة إلتي تضشم إيضشا ششباب قسشنطينة.
وكانت إلكونفدرإلية إلفريقية لكرة إلقدم قررت إسشتبعاد إلسشماعيلي إŸصشري من إلبطولة
وإلغاء جميع نتائجه ‘ إÛموعة إلثالثة (خسشارته إمام مازÁبي  ‘ 2-0لوبومباششي و2-1
إمام إلنادي إلفريقي ‘ إلسشماعيلية) وذلك على خلفية توقف مبارإته إمام إلنادي إلفريقي
‘ إلدقيقة ◊ 84سشاب إ÷ولة إلثانية بسشبب إعمال إلششغب وإلقاء إŸقذوفات من جماهÒ
«إلدرإويشس».

فروجي مؤوقتا إ ¤غاية لقاء ششبيبة إلسشاورة
إŸقرر إليوم إلسشبت.
ويبدو أإن عامل ضشيق إلوقت وحده من ششفع
ل-ل-م-درب ف-روج-ي ل-ل-ب-ق-اء ‘ م-نصش-ب-ه كمدرب
رئيسشي ل–Óاد ،وإل فإان مصشÒه كان إإلقالة
بعد فششله ‘ –قيق أإهدإف للفريق وخروجه
ب - -خ - -ف - -ي ح- -ن ‘ Úك- -أاسس «إل- -ك- -اف» وك- -أاسس
إ÷مهورية وكأاسس إلعرب.
ويعيشس فريق مولودية إ÷زإئر نفسس وضشعية
إل–اد ب- -ع- -د أإن أإقصش- -ي إل- -ف -ري -ق م -ن ك -أاسس
إ÷مهورية ،وتوإجده ‘ مركز ل يسشمح له
ب -اŸن-افسش-ة ع-ل-ى ل-قب إل-ب-ط-ول-ة ،وه-و م-ا ق-د
يجعله يخرج هذإ إŸوسشم خا‹ إلوفاضس.
وت- -ك- -تسش -ي م -وإج -ه -ة إل -وف -اق إه -م -ي -ة ك -بÒة
ل -ل -م -ول -ودي-ة م-ن أإج-ل إل-تصش-ال-ح م-ع إلنصش-ار،
إل- -ذي -ن صش ّ-ب -وإ ج -ام غضش -ب -ه -م ع -ل -ى إŸدرب
عمروشس وإلÓعب Úإلذين  ⁄يقدموإ إلدإء
إŸطلوب حسشبهم ‘ موإجهة إلنصشرية.
ويسشتقبل فريق أإوŸبي إŸدية نظÒه نادي
ب -ارإدو ‘ م -وإج -ه -ة ت -ك -تسش -ي أإه -م -ي -ة ك -بÒة
ألصش -ح -اب إألرضس خ -اصش -ة أإّن -ه -م ي -ط -م -ح-ون
لتحقيق إلنتصشار.
الÈنأمج

أإع -ل -ن إل–اد إل -دو‹ ل -ك -رة إل -ي-د ع-ن ن-ظ-ام
إلتأاهل إ ¤أإوŸبياد طوكيو  ،2020على هامشس
ب- -ط- -ول- -ة إل- -ع -ا ⁄إŸق -ام -ة ح -ال -ي -ا ب -أاŸان -ي -ا
وإلد‰ارك ،وإلتي يتأاهل بطلها مباششرة إ¤
إŸنافسشة.
نظام إلتأاهل عبارة عن  12مقعدإً مق ّسشما
كالتا‹ :مقعد لبطل إلعا ،2019 ⁄مقعد لبطل
أإوروبا ،مقعد للدولة إŸنظمة إليابان ،مقعد

لبطل إفريقيا ،مقعد لبطل آإسشيا ،مقعد لبطل
أإم -ري -ك-ا إ÷ن-وب-ي-ة .و 6م -ق -اع-د ع-ن ط-ري-ق
إل -تصش -ف -ي -ات إل -ت -أاه -ي -ل-ي-ة ،وه-ي ع-ب-ارة ع-ن 3
›موعات تضشم ثا Êوثالث ورإبع وخامسس
وسش -ادسس وسش -اب -ع إل-ع-ا ،⁄ث-ا Êوث-الث أإوروب-ا،
ث -ا Êوث -الث إف -ري -ق -ي -ا ،ث -ا Êآإسش -ي -ا وأإم-ري-ك-ا
إ÷نوبية ،حيث يصشعد إ ¤إلوŸبياد إألول
وإلثا Êمن كل ›موعة.

لوروبية موسسم 2018 - 2017
لندية ا أ
أاربأح ا أ

ريال مدريد ‘ اŸقّدمة

أإوŸبي إŸدية ـ نادي بارإدو 15:00
إ–اد إلعاصشمة ـ ششبيبة إلسشاورة 16:00
وفاق سشطيف ـ مولودية إ÷زإئر 16:00

لرجنتÚ
منتخب ا أ

سشكالو Êيأامل
‘ عودة ميسشي

عّبر ليونيل سشكالو Êمدرب إألرجنت Úعن
أإم -ل -ه ‘ ع -ودة إل -ق -ائ -د ل -ي -ون -ي -ل م-يسش-ي إ¤
م -ن -افسش -ات ك -رة إل -ق -دم إل -دول-ي-ة ،ق-ائ Ó-إّن-ه
سش -ي -ب -حث م-ع م-ه-اج-م ب-رشش-ل-ون-ة سش-ب-ل إن-ه-اء
إبتعاده إلختياري عن إŸنتخب.
وقّرر ميسشي إ◊صشول على رإحة من “ثيل
إŸنتخب بعد مششاركة أإخرى ﬁبطة ‘ كأاسس
إل -ع -ا ،⁄ح -يث خ -رجت إألرج-ن-ت Úم-ن إل-دور
إلثا .Êو ⁄يتحّدث ميسشي عن عودته ‘ كأاسس
كوبا أإمريكا ،إلتي تنطلق نسشختها إ÷ديدة ‘
إلÈإزي- -ل ‘ ج- -وإن إŸق- -ب- -ل ،ل- -ك- -ن إŸدرب
إŸؤوقت للمنتخب ،أإوضشح بعد سشحب إلقرعة
إن -ه ي -أام -ل ‘ ع -ودة إŸه -اج -م إŸل-ه-م خÓ-ل
مباريات ودية ‘ مارسس إŸقبل.
وأإوضشح سشكالو« :Êسشنتحّدث مع ميسشي قبل
إعÓن إلقائمة ‘ مارسس عندما يكون إلوقت
م -ن -اسش -ب -ا ل -ل -ح -ديث» ،وت -ن -افسس إألرج -ن-ت،Ú
إلسشاعية إلنهاء صشيامها عن لقب كوبا أإمريكا
منذ  ،1993ضشمن إÛموعة إلثانية بجانب
كولومبيا وبارإغوإي وقطر إŸششاركة ببطاقة
دعوة.

أإف -اد ت -ق -ري -ر إŸؤوسشسش -ة إلأوروب-ي-ة «دي-ل-ويت»
لÓ- -حصش -ائ -ي -ات أإن ري -ال م -دري -د ي -ع -ت Èم -ن
إألندية إألك Ìربحا ‘ كرة إلقدم إألوروبية ‘
إŸوسشم إŸاضشي ،أإك Ìمن مانششسش Îيونايتد.
وششمل إلتقرير لئحة بأاك 20 Ìناديا –قيقا
Óرباح ‘ موسشم  ،2018 - 2017وإلذي عرف
ل أ
ع -ودة ري -ال م -دري -د ل -ل -ري -ادة ألول م-رة م-ن-ذ
موسشم  2015 - 2014بأارباح قيمتها 750.9
مليون يورو ( 854.6مليون دولر).
وإرتفعت أإرباح «إÒŸنغي» بأاك Ìمن  75مليون
يورو عقب تتويجه بلقب رإبطة أإبطال أإوروبا

للمرة إلثالثة على إلتوإ‹.
وب -ل -غت أإرب-اح ب-رشش-ل-ون-ة  690.4م-ل-ي-ون يورو
مقابل  648.3مليون يورو ‘ إŸوسشم إلسشابق.
أإم -ا م -انششسش Îي -ون -اي-ت-د إل-ذي تصشّ-در ق-ائ-م-ة
إŸوسش - -م إŸاضش- -ي ،فÎإج- -عت أإرب- -اح- -ه م- -ن
 676.3مليون يورو إ 666 ¤مليون يورو ليحتل
إŸركز إلثالث.
و ⁄تضشم قائمة إلـ  10إألوإئل أإي ناد من
إيطاليا ،إذ جاء جوفنتوسس ‘ إŸركز  11بينما
ك -ان ب-اي-رن م-ي-ون-ي-خ إل-ن-ادي إألŸا Êإل-وح-ي-د
فيها.

لندية ال‚ليزية
كأأسس رابطة ا أ

تششلسشي يلتحق Ãانششيسش Îسشيتي ‘ الّنهائي

◊ق تششلسشي Ãانششيسش Îسشيتي إ ¤إŸبارإة
إل -ن -ه -ائ -ي -ة Ÿسش -اب -ق -ة ك -أاسس رإب -ط -ة إألن-دي-ة
إإل‚ليزية ‘ كرة إلقدم ،بفوزه على جاره
إللند Êتوتنهام  2-4بركÓت إلÎجيح ،على
ملعب «سشتامفورد بريدج» ‘ لندن ‘ إياب
إلدور نصشف إلنهائي .وإنتهى إلوقت إألصشلي
ب -ف -وز تشش-لسش-ي  ،1-2ف -اح-ت-ك-م إل-ف-ري-ق-ان إ¤
ركÓت إلÎجيح لتحديد إŸتأاّهل بعدما كان
توتنهام قد فاز  - 1صشفر ذهابا على ملعب
وÁبلي .وتقّدم تششلسشي بهدف Úنظيف‘ Ú
إلشش -وط إألول سشّ-ج-ل-ه-م-ا إل-دول-ي-ان إل-ف-رنسش-ي
ن-غ-ول-و ك-ان-تي ( )27وإل-ب-ل-ج-ي-ك-ي إي-دي-ن هازإر
( ،)38وأإبقى إإلسشبا Êفرناندو يورنتي توتنهام
‘ إŸنافسشة بتقليصشه إلفارق مطلع إلششوط
إلثا.)50( Ê
و‘ رك Ó-ت إلÎج -ي -ح ،سش ّ-ج-ل ل-تشش-لسش-ي إل-دو‹

إلÈإزي-ل-ي وي-ل-ي-ان وإإلسش-ب-ا Êسش-ي-ث-ار أإث-بيليكويتا
وإلدو‹ إإليطا‹ إلÈإزيلي إألصشل جورجينيو
وإلÈإزيلي دإفيد لويز.
‘ إŸق -اب-ل ،إك-ت-ف-ى ت-وت-ن-ه-ام ب-تسش-ج-ي-ل رك-ل-تÚ
ت-رج-ي-ح-ي-ت Úف-ق-ط ع Èإل-د‰ارك-ي ك-ريسش-ت-ي-ان
إريكسشن وإألرجنتيني إيريك لمي ،Óفيما أإهدر
له إيريك دإير بتسشديده إلكرة فوق إلعارضشة،
وإلÈإزيلي لوكاسس مورإ إلذي تصشّدى إ◊ارسس
إإلسش -ب -ا Êك -ي -ب -ا أإري-ث-اب-الغ-ا ل-تسش-دي-دت-ه .وك-ان
مانششيسش Îسشيتي حامل إللقب حجز بطاقته يوم
إألربعاء بعدما جدد فوزه على مضشيفه بورتون
أإلبيون من إلدرجة إلثانية (إلثالثة عمليا) -1
صشفر ،بعدما كان سشحقه بتسشعة أإهدإف نظيفة
ذهابا ‘ مانششيسش Îعلى ملعب إل–اد .وتقام
إŸب -ارإة إل -ن -ه -ائ -ي -ة ع-ل-ى م-ل-عب وÁب-ل-ي ‘ 24
فÈإير إŸقبل.

السشبت  26جانفي  2019م
الموافق لـ  20جمادى األولى  1440هـ

ثقافة

العدد
17855

إلدورة إلرإبعة لكتشساف إŸوإهب إلسسينمائية إلشسابة

دريد ◊ام ‚م البسشاط األحمر Ãهرجان عنابة للفيلم اŸتوسشطي

ف -ات -ن ح -م -ام -ة وال -م -م -ث -ل ال -ف -رنسش -ي Paul
 Bargeوالموسشيقار والمطرب المغربي عبد
الوهاب الدوكالي.
م-ن ال-م-ن-ت-ظ-ر أان ت-ك-ون ال-ف-ن-ان-ة وال-مخرجة
ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة ال-ك-ب-ي-رة ن-ادي-ن ل-ب-ك-ي ح-اضش-رة ف-ي
م-ه-رج-ان ع-ن-اب-ة ل-ل-ف-ي-لم المتوسشطي ،بفيلمها
«ك-ف-رن-اح-وم» ال-ذي سش-ي-ت-ن-افسص ع-ل-ى «ال-عناب
الذهبي» ،حيث يعتبر من أاششهر األفÓم في
ال -ع -ال -م ال -ع -رب-ي ،وال-ذي يسش-ل-ط الضش-وء ع-ل-ى

الطفولة المعذبة من خÓل قصشة طفل سشوري
لجئ في لبنان يعيشص في قرية فقيرة واقعة
تحت أازمات سشياسشية واجتماعية قاهرة ،حيث
يقرر التمرد على واقعه ورفع دعوى قضشائية
ضش -د وال -ده ،وُي -ذك -ر أان ال -ف -ي -ل-م ف-از ب-ج-ائ-زة
ال -ت-ح-ك-ي-م ف-ي ال-دورة  71م-ن م-ه-رج-ان ك-ان
السشينمائي.
ك -م -ا ت -ع -ود ن -ج -م -ة ك -وم -ي-دي-ا «السش-ت-ان-د آاب»
البلجيكية ذات األصشول الجزائرية نوال مداني
إال-ى م-ه-رج-ان ع-ن-اب-ة ل-ل-ف-ي-ل-م ال-م-توسشطي من
خÓل فيلمها «نوال مداني ..العودة» والذي
يتحدث عن زيارتها األخيرة إالى الجزائر.
في باب التكريمات أايضشا سشتششهد التظاهرة
ت -ك -ري -م ك -اتب ي -اسش -ي -ن ،إال -ى ج-انب ال-م-خ-رج
وال -م -م -ث-ل رشش-ي-د عÓ-ل وال-ن-ج-م السش-ي-ن-م-ائ-ي
حسشان كششاشص ،فضش Óعن تكريم أاحد الوجوه
الموسشيقية البارزة الذي داأب على حضشور كل
ال-ف-ع-ال-ي-ات السش-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،ال-ت-ي رسش-مت ت-اريخ
المششهد الثقافي لمدينة العناب الفنان الراحل
جمال ع ّ
Óم ،حيث ششارك الفقيد في طبعات
األي-ام الّسش-ي-ن-م-ائ-ي-ة ال-م-ت-وسشطية ،ثم مهرجان
عنابة للفيلم المتوسشطي ،منذ دورته األولى،
وسش -ت -ك-ون ال-م-ن-اسش-ب-ة ف-رصش-ة ل-ع-رضص أاع-م-ال-ه
الفنية والتعريف بها لدى الجمهور العنابي،
فضش Ó-ع-ن دع-وة م-ح-ب-ي-ه وأاصش-دق-ائ-ه ل-ت-نظيم
سش- -ه- -رة خ- -اصش- -ة ع- -ل -ى شش -رف -ه ،ن -اه -يك ع -ن
اسش- -ت- -ح- -داث «ج -ائ -زة ج -م -ال ع Ó-م ألحسش -ن
موسشيقى فيلم» تكريما لروحه.

ال-قسش-م ال-ث-ق-اف-ي/
ال- -وك- -الت :اه- -ت- -زت
األسش- - -رة ال- - -ف- - -ن - -ي - -ة
ال- - -ج- - -زائ - -ري - -ة ،أاول
أامسص ،ل -خ -ب -ر رح -ي -ل
ال - -م- -خ- -رج ،ي- -وسش- -ف
ق -وسش -م ،ال -ذي واف-ت-ه
ال -م -ن-ي-ة ،ب-مسش-تشش-ف-ى
ال -دوي -رة ب -ال -ج -زائ -ر
العاصشمة ،بعد مرور
أاسش - -ب - -وع - -ي - -ن ع- -ل- -ى
إاضش- -رام- -ه ال -ن -ار ف -ي
نفسشه ،بمقر قناة «دزاير تي .في ،».الفضشائية،
بسش-بب ع-دم حصش-ول-ه ع-ل-ى مسش-ت-ح-ق-ات م-الية
والتي كانت القناة تدين له بها.
ك -ان ي -وسش -ف قسش -وم ق-د أاضش-رم ال-ن-ي-ران ف-ي
جسشده ،يوم  7جانفي الجاري ،بعد أان يئسص
م -ن ت -حصش -ي -ل مسش -ت -ح -ق-ات ال-مسش-لسش-ل ال-ذي

أاخ-رج-ه ل-ل-ق-ن-اة وال-ذي
تم بثه عام  .2017واثر
م -أاسش -اة إاضش-رام-ه ال-ن-ار
في جسشده ،أاصشدر نحو
 100م -م -ث-ل وم-ؤول-ف
وم-خ-رج وم-ن-ت-ج رسشالة
إال- -ى السش- -ي -ن -م -ائ -ي -ي -ن،
ن - - - -ددوا خÓ- - - -ل- - - -ه- - - -ا
«ب - -ال - -مشش - -اك - -ل ال- -ت- -ي
ي-واج-ه-ون-ه-ا ف-ي ق-طاع
اإلن-ت-اج ،وال-ت-ي تعيقهم
ع- -ن ال- -ع- -م- -ل ،وك -ذلك
الديون العالقة إالى أاجل غير مسشمى».
يعتبر يوسشف قوسشم مصشور و مركب و مخرج
تلفزيوني ،عرف في الوسشط الفني بتجربته
الكبيرة في إاعداد و إاخراج األغاني المصشورة
و بمسشاعدته و دعمه الكبير لفناني األغنية
المازيغية الششباب.

سس-ي-ك-ون أإم-ام إلشس-ب-اب إŸب-دع ب-ولي-ة ع-ن-ابة
ف-رصس-ة إب-رإز إم-ك-ان-ياتهم وموإهبهم إلفنية،
م - -ن خ Ó- -ل إŸه - -رج - -ان إل - -دو‹ ل - -ل - -ف- -ي- -ل- -م
إŸت -وسس -ط -ي ،إل -ذي ي -ف -ت-ح أإب-وإب-ه ‘ ط-ب-ع-ت-ه
إل -رإب -ع -ة ل -ه -وإة إل -ف -ن إلسس -اب -ع ل-ل-م-غ-ام-رة ‘
Œرب -ة سس -ي -ن -م -ائ-ي-ة وول-وج ع-ا ⁄إلسس-ي-ن-م-ا،
ح -يث أإن ب -اب إŸشس-ارك-ة م-ف-ت-وح أإم-ام ج-م-ي-ع
إلشسبان إلقاطن Úبعنابة..

عنابة :هدى بوعطيح

مهرجان عنابة للفيلم المتوسشطي في طبعته
ال -ق -ادم -ة ،سش -ي -ك -ون م -وع -دا ب-ارزا لك-تشش-اف
المواهب الصشاعدة ،وبإامكان ششباب بونة من
الجنسشين المسشاهمة بإابداعاتهم الفنية ،على
أان يكون الفيلم من إانتاج  2018ول يتجاوز 15
دقيقة ،لُتسشلم النسشخة النهائية بصشيغة «دي في
دي» ل-ل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ال-م-ه-رجان ،حيث سشيتم
ت -رج -م -ة ال -ف -ي -ل -م إال -ى ال -ل -غ -ة ال -ف -رنسش -ي -ة أاو
النجليزية.
من جانب آاخر ،سشتششهد التظاهرة مششاركة
أاصش -غ -ر سش-ي-ن-م-ائ-ي  18سش -ن -ة ف-ي ال-مسش-اب-ق-ة
الرسشمية لمهرجان عنابة للفيلم المتوسشطي
في دورته الرابعة ،التي تقام من  24إالى 30
أافريل المقبل ،كما أان باب المششاركة ما يزال
م -ف -ت -وح -ا إال -ى غ -اي-ة ن-ه-اي-ة الشش-ه-ر ال-ج-اري،
Óششرطة القصشيرة وأافÓم الهواتف
بالنسشبة ل أ
ال -ن -ق -ال-ة ع-ال-ي-ة ال-ج-ودة ،ح-يث أان ال-مشش-ارك-ة
متاحة لجميع سشينمائيي بلدان البحر األبيضص
المتوسشط.

م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،سش-ت-ع-رف ال-ف-ع-ال-ي-ة ت-ك-ري-م
الفنان العربي الكوميدي الكبير دريد اللحام
في سشهرة خاصشة ،بعرضص فيلمه« :رمال من
ذهب» المنتج سشنة  1971عن قصشة األديب
الكبير إاحسشان عبد القدوسص ،إاخراج يوسشف
ششاهين الذي سشيتم تكريمه أايضشا خÓل هذه
الدورة ،مع العلم أان الفنان دريد اللحام ششارك
في هذا الفيلم كضشيف ششرف ،إالى جانب كل
من الفنانة نهاد قلعي وسشيدة الششاششة العربية

إلطبعة إلسسابعة Ÿهرجان إلسسماع إلصسو‘

مششاركة  5بلدان ونششاط فكري ومعرضض تششكيلي إاسشÓمي

في أاجواء باردة طبيعيا ،بسشبب تسشاقط كثيف
للثلوج ،منذ فجر الخميسص بسشطيف ،لكنها
حارة ثقافيا من خÓل األجواء الروحانية التي
سشتميز عاصشمة الهضشاب كالعادة في كل سشنة،
باحتضشانها لمهرجان السشماع الصشوفي ،وبعد
ت طبعات ناجحة ،غاصص خÓلها الجمهور
سش ّ
ال- -ج- -زائ- -رّي ب- -ولي -ة سش -ط -ي -ف ،ف -ي أاع -م -اق
الّ-ت-ن-وي-ع-ات ال-فّ-ن-ي-ة ب-موسشيقى روحانّية ،وأاداء
إاب -داع ّ-ي م -م ّ-ي -ز ل -م -خ -ت-ل-ف ال-ف-رق ال-وط-نّ-ي-ة
والعالمّية ،تلتئم فعالّيات ال ّ
طبعة ال ّسشابعة من
ال -م -ه -رج-ان الّ-دولّ-ي ل-لّسش-م-اع الّصش-وف-يّ ،ب-دار
الثّقافة « هّواري بومدين» في الفترة الممتّدة
من يوم غد األحد  27إالى األربعاء  30جانفي
 ،2019ب- -رع- -اي- -ة وزي -ر ال ّ-ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن
م -ي -ه -وب -ي ،وإاشش -راف وال -ي سش -ط-ي-ف ،وم-دي-ر
محافظ المهرجان إادريسص بوديبة.
تتضشّمن الطبعة الجديدة برنامجا ثرّيا يتنّوع
بين فواصشل غنائّية وموسشيقّية تؤوّديها  12فرقة
م -ن  5دول ه -ي ال -ج-زائ-ر ،ت-ونسص ،ال-م-غ-رب،
سش-وري-ا والّسش-ن-غ-ال ،إاضش-اف-ة إال-ى م-ح-ور ف-كرّي
وف- -لسش- -فّ- -ي ،وآاخ- -ر ي- -ه -ت ّ-م ب -م -ع -ارضص ف ّ-ن -ي -ة
وتششكيلية .على مدار  4أاّيام.
ينشّشط حفل الفتتاح المنششد عمر نيان من
ال ّسشنغال ،رفقة فرقة أاششواق من بشّشار وفرقة
درب ال -ه -دى م -ن سش -ط -ي -ف ،وي -ط ّ-ل ال-م-نشش-د
الّتونسشي يوسشف ال ّصشفراوي ،وفرقتا إاششراق
بونة من عّنابة واسشكتا من تمنراسشت ،خÓل

اليوم الّثاني.
أاّم -ا ف -ي ال -ي -وم ال ّ-ث -الث ،ف-ي-ك-ون ال-م-وع-د م-ع
ال-م-نشش-د ال-م-غ-رب-ي م-حّ-م-د الّ-زم-ران-ي ،ب-معّية
فرقتي أانغام الّزيبان من بسشكرة ،وإايرنيون من
غرداية .لتختتم الطّبعة ال ّسشابعة ،في يومها
الّ-راب-ع ،م-ع ال-م-نشش-د الّسش-وري أاح-م-د سش-ل-يمان
مدغمشص ،وفرقة الّريحان من سشطيف ،رفقة
المنششد عبد الجليل أاخروف من قسشنطينة.
يشش-م-ل ال-م-ح-ور ال-ف-ك-رّي وال-فلسشفّي ،جلسشات
ع -ل -م ّ-ي -ة ي -نّشش -ط -ه -ا األديب ن-ب-ي-ل غ-ن-دوسش-ي،
Óسشتاذ
ب-م-داخ-ل-ة ،ي-وم الث-ن-ين  28ج-ان-في ،ل أ
الّدكتور ياسشين بن عبيد من جامعة سشطيف،
حول دور السشتششراق في معالجة الّتصشّوف
ي ،إاسشهامات عبد الواحد يحي في
اإلسشÓم ّ
ي لغير المسشلمين.
م
Ó
ش
س
إ
ل
ا
ف
و
ش
ص
ت
ل
ا
الّتعريف ب
ّ
ّ
تليها يوم الّثÓثاء محاضشرة للّدكتور سشفيان
زدادق -ة ح -ول الّسش-م-اع ف-ي ع-ال-م ال-تصشّ-وف...
ال ّسش-م-اع وال-م-وسش-ي-ق-ى ،ق-راءة ف-ي ال-مصش-ط-ل-ح
والّتششغيل لدى المتصشّوفة.
بالموازاة مع تلك النّششاطات المتنّوعة ،يتزّين
بهو دار الّثقافة «هّواري بومدين « بمعرضص
للفنون اإلسشÓميّة ،بإاششراف الفّنان التّششكيليّ
عبد الحفيظ قادري ،بمششاركة الفنّان عبد
ال-وّه-اب خ-ت-ي-ت-ف م-ن سش-ط-ي-ف،وال-فّ-ن-ان كرور
محّمد من سشيدي بلعّباسص.

اıرج ا÷زائري يوسشف قوسشم ‘ ذمة الله

يقام من  7إ 10 ¤فÈإير بتنزإنيا

مششاركة فرقتي «إافريقيا سشبÒيت»
و«إايÌان» ‘ مهرجان بز‚بار

سصطيف :نورالدين بوطغان

مونودرإما «إلعّد إلعكسسي للخنجر»

عمل جديد للمخرج مسشعي ‘ آاخر اللّمسشات
إنتهى إıرج إŸسسرحي مسسعي أإحمد نبيل
م -ن إع -دإد ع -م -ل -ه إŸسس-رح-ي إ÷دي-د «إل-ع-د
إلعكسسي للخنجر « وهو إلعمل إلذي Áكن أإن
لكÌ
لك Ìإم - -ت Ó- -ء ب - -الشس- -ر ،وإ أ
ي - -ك - -ون ،إ أ
إحتفال به حتى من دون أإن يكون ّﬁبذإ
لنسسانية
Ãعنى أإن ماكبث هو إلشسخصسية إ إ
لو ‘ ¤ت - -اري - -خ إل- -ت- -ي ج- -ع- -لت م- -ن إلشسّ- -ر
إ أ
م -وضس-وع-ا ل-ه-ا ،إلشسّ-ر ك-مسس-ؤوول-ي-ة بشس-ري-ة ل
لنسسان من خارجه.
كمسسؤوولية آإتية إ ¤إ إ

الوادي :قديري مصصباح

غير أان الجديد هنا ،أان اإلنسشان له نوازع
نابعة عن اإلرادة البششرية ،تتجلى في خيانة
الجميع حتى الليدي وتعيشص حياتها بدونه ،ل
تعود مششيئة األقدار قابلة للتنفيذ ،إال عن
ط-ري-ق ال-ع-د ال-ع-كسش-ي ل-ل-خ-ن-ج-ر ،ف-إان الجششع
البششري الذي تمثله النتقال بين ششخصشيتين
األولى يدعي انه األسشطورة واآلخر الباطن
المتحّول والمتذبذب من هنا ليسص غريبا ،أان
تكون إاحدى أاكثر عبارات المسشرحية إاثارة،
تفتن إانسشان اليوم وتضشعه أامام أاسشئلة حائرة.
لقد نجح المخرج والممثل في رسشم حركة
دائ-م-ة وح-ي-وي-ة ع-ل-ى ال-خشش-ب-ة ،اسش-تطاعا من
خÓلها إاششغال الزمن والمكان بدراما واقعية
حية تتششابك مع واقع الجمهور المعاشص .كما
يسشعى المخرج « إالى تسشليط الضشوء على هذه
ال -ح -ق -ب -ة ال -م -ه -م -ة م -ن ال -ت -اري-خ وال-ت-ع-ري-ف

ب-مÓ-م-ح-ه-ا ف-ي ق-الب مسش-رح-ي درام-ي ،م-ما
يجعل عمله الجديد «العد العكسشي للخنجر «،
جديرا بالتتبع من طرف جمهور المسشرح».
ال -ع-م-ل ال-مسش-رح-ي م-ن إاخ-راج مسش-ع-ي أاح-م-د
نبيل ،تأاليف الكاتب المبدع علي عبد النبي
ال -زي -دي وتشش -خ -يصص ح -ذي -ف -ة ط -ل -ي -ب -ة وق-ام
ب -السش -ي -ن -وغ-راف-ي-ا أاح-م-د األب-يضص ،ال-م-راق-ب-ة
ال -ت -ق -ن -ي -ة ل -م-ي-ن ال-ع-ايب ،إان-ت-اج ن-ادي مسش-رح
اإلقامة الجامعية المجاهد موسشاوي مبروك
بالوادي.

تششارك فرقتي «افريقيا سشبيريت «و «ايثران»
الموسشيقيتين المعروفتين بإاعادة آاداء الطبوع
ال-ج-زائ-ري-ة والسش-اح-ل-ي-ة األصش-ي-ل-ة ،بأاسشلوبهما
الخاصص في مهرجان الـ « 16سشوتي زا بوسشورا
«المقرر من  7إالى 10فيفري القادم بجزيرة
زن-ج-ب-ار ال-ت-ان-زان-ي-ة .ت-ق-ت-رح ف-رق-ة «اف-ري-قيا
سشبيريت» التي اسشسشها ششكيب بوزيد في 2009
ب -رن -ام -ج -ا م -وسش-ي-ق-ي-ا ي-ج-م-ع ب-ي-ن م-وسش-ي-ق-ى
الصشحراء و السشاحل الفريقي والديوان وهو
ال-ط-ب-ع ال-م-ع-روف ب-ال-ج-زائ-ر و ال-مغرب .وقد
سشبق لفرقة «افريقيا سشبيريت» -التي أانتجت
في  2015أالبومها األول الذي حمل نفسص اسشم
الفرقة -وإان نششطت عدة حفÓت في العديد
من المدن الجزائرية ،كما ششاركت في كثير
م-ن ال-م-ه-رج-ان-ات ب-ال-خ-ارج م-ن-ه-ا ج-ولة فنية
قادتها إالى الوليات المتحدة.
سشتقوم فرقة «ايثران» التي تأاسشسشت عام

 1992والمعروفة بأاداء طبع الروك الششاوي
ب-ت-ق-دي-م ال-ط-اب-ع ال-ت-ق-ل-ي-دي ب-م-ظ-ه-ر معاصشر
وسش -ب -ق ل -ه -ذه ال -ف-رق-ة أان اأصش-درت ع-ددا م-ن
األلبومات ،منها «ايمازيغن» سشنة  1993و «نيو
نيندي» في  2011تكريما لروح الفنان الراحل
عثمان بالي قبل إاصشدار «المحفل» في . 2016
سش -تشش -ارك ال -ف -رق -ت -ان ال-ى ج-انب تشش-ك-يÓ-ت
موسشيقية أاخرى من إافريقيا على غرار «هوبا
ه- -وب- -ا سش- -ب- -ي- -ريت «(ال- -م- -غ- -رب) و «ل -ي -دول «
(الكاميرون ) و « ششامسشي ميوزيك «(كينيا) و
جاكي اكيلو» (اوغندا) و «اسشيامدني ( مصشر /
السشودان) و ايضشا فرق تانزانية «وامويدوكا
باند» و «توسشي وومنسص طرب» و «موكوبا».
تمكن هذا المهرجان الخاصص بالموسشيقى
اإلفريقية والذي ينظم بالأماكن السشياحية من
جزيرة زنجبار من انتزاع مكانته كأاحد أاهم
التظاهرات في إافريقيا.

15

مراجعات
هذه دركات التخّلف التي
تنزلها األمة جي ًÓبعد جيل!

بقلم :د.أا .حبيب مونسصي

حينما يتاأمل إلناظر في حال إلأمة
إل -ث -ق -اف -ي وإل -م -ع -رف-ي ،ي-درك ج-ل-ي-ا
إأسسباب إلتخلف إلذي رإن على إلأمة
م-ن شس-رق-ه-ا إل-ى غ-رب-ه-ا ،وك-اأنها تنزل
إل-درك-ات إل-ى إل-حضس-يضض ع-ل-ى إي-قاع
وإح -د .ي -ق -وده -ا حشس -د م-ن إلأسس-ب-اب
إل -ق -اه-رة ،وي-دف-ع ب-ه-ا ك-ال-ق-ط-ي-ع إل-ى
ذلك إل s-د رك إل -م -ظ -ل -م إل -ذي إن -ت -هت
إليه إليوم .وربما نجد في قول من
إأق-وإل إلشس-ي-خ م-ح-م-د إل-غ-زإلي رحمه
إلله ،بيان هذإ إلتقهقر نحو إلتخلف
إل -ف -ك -ري ،وإل -ت -ق -وق-ع ف-ي إل-ظ-ل-م-ات،
وكاأنها إلمنتهى إلحتمي إلذي سسيوؤول
إل -ي -ه ك-ل م-ن سس-ار ع-ل-ى ذلك إل-درب،
من دون إأن يرفع رإأسسه قلي Óليطل
ب- -ه ع- -ل- -ى إل- -عÓ- -م- -ات إل- -ت- -ي إأق- -ام -ه -ا
إل-م-ح-ذرون ع-ل-ى إأط-رإف إل-ط-ري-ق..
ف- - -ق - -د ق - -ال رح - -م - -ه إل - -ل - -ه( :ه - -ج - -ر
إلمسسلمون إلقرإآن إلى إلأحاديث ،ثم
هجروإ إلأحاديث إلى إأقوإل إلأئمة،
ثم هجروإ إأقوإل إلأئمة إلى إأسسلوب
إل - -م- -ق- -ل- -دي- -ن ،ث- -م ه- -ج- -روإ إأسس- -ل- -وب
إل -م -ف -ك -ري -ن وت -زم -ت -ه-م إل-ى إل-ج-ه-ال
وتخبطهم).
كان إلنبي عليه إلسسÓم قد إأشسار إلى
هجر إلقرإآن إلكريم إأول إلأمر ،كما
ح-ك-اه ع-ن-ه إل-ل-ه ع-ز وج-ل ف-ي ك-ت-ابه
ف -ي ق -ول -ه ت-ع-ال-ىَ( :و َق -اَل إلs-ر سُس -وُل َي -ا
ن َق ْ- -و ِم - -ي إsت َ-خ ُ-ذ وإ َه َ-ذ إ إْل ُ-ق ْ-ر إآَن
َر uب ِإ s
جوًرإ) ثم جاء من يهجر إلحديث
َمْه ُ
بحجة إأن كثيره موضسوع إأو مكذوب،
ث-م ج-اء م-ن ي-ت-خ-ط-ى إأق-وإل إل-ع-ل-ماء
زعما باأنها إأقوإل مشسروطة بالزمان
وإل- -م -ك -ان ،وإأن -ه -ا ل تصس -ل -ح ل -زم -ان -ه
ل- -ت- -غt- -ي -ر إلأح -وإل وت -ب t-د ل إل -قضس -اي -ا
وت -ع t-ق -ده-ا .ث-م ج-اء م-ن ي-ل-ت-فت إل-ى
إل- -م -ف -ك -ري -ن إل -ذي رب -ط -وإ إأن -فسس -ه -م
ب -م -ن -اه -ج إسس -ت -ج -ل -ب -وه -ا م -ن إل-غ-رب،
وح -اول -وإ إل -دخ -ول ب -ه -ا إل -ى إل -دي -ن،
وإل -ق -رإآن ،وإل -ح -ديث ،وه-م ي-ع-ل-م-ون
إأsنها إsنما ُوضسعت في منابتها لُتسسائل
فكرإ مختلفا في خصسوصسيته ومنبته،
ونصس -ه .ول -ك -ن -ه-م زع-م-وإ إأن إلأدوإت
وإح-دة ،وإأن-ه ي-م-ك-ن إسس-ت-ث-م-ارها هنا
ك-ذلك ب-ن-فسض إل-م-وضس-وع-ي-ة وإل-علم.
ثم جاء من نادى بالتقليد إلذي كان
م -ن -ب-وذإ ف-ي إلأزم-ن-ة إلأول-ى وم-ع-ي-ب-ا
ف-ي-ه-ا ح-ت-ى ب-ي-ن إل-بسسطاء من إلناسض،
ل-يضس-ع رق-ب-ت-ه ف-ي ي-د شس-ي-خ ُي -حu-ل -ل له
وُي -ح u-ر م ع -ل-ي-ه ،وه-و ي-ق-رإأ ف-ي ك-ت-اب
إل - -ل - -ه ع - -ز وج - -ل ق - -ول - -ه( :إsت َ- -خ ُ- -ذ وإ
م إأَْر َب -اًب -ا ِم ْ-ن ُد وِن
ح َ-ب -اَر ُه ْ-م َو ُر ْه َ-ب -اَن ُ-ه ْ -
إأَ ْ
إلs-ل ِ-ه  ).ث-م ج-اء م-ن ُي ْ-سس -ل-م ن-فسس-ه ل-م-ا
ُي -رsو ج ل -ه ب -ي -ن إل -ع-ام-ة وإل-ج-ه-ال م-ن
خبط في إلفكر وإلقول ...إنها إآخر
إل s-د رك -ات إل -ت-ي وصس-ل-ن-ا إل-ي-ه-ا إل-ي-وم،
بعد ما تبين ُعَوإر كثير من إلشسيوخ،
وإف -تضس -ح إأم-ره-م ،وب-ات وإضس-ح-ا إأن-ن-ا
إأم-ام م-ن ي-وؤت-م-ن ف-ي ع-ل-م-ه ،ول-ك-ن ل
ي -وؤت -م -ن ف -ي م -ق -اصس -ده .ف -ق -د ي -ك-ون
ع-ال-م-ا ب-م-ا ي-ق-ول ،ول-ك-ن-ه يوظفه في
وجوه إلدنيا إلمتعددة إلتي ُتعرضض
عليه.
ن -ح-ن إل-ي-وم ف-ي ه-ذإ إل-وضس-ع إل-م-زري
ح -ق -ا ..وإأن -ه ي -جب ع -ل -ى إل -خ-ط-اب-ات
ك- -ل -ه -ا :دي -ن -ي -ة ،وف -ك -ري -ة ،وإأدب -ي -ة،
وسس-ي-اسس-ي-ة ...إأن ت-ن-ت-ب-ه إل-ى ف-دإحة
إل -خ -طب ،وإأن ت -رسس-م ل-ن-فسس-ه-ا مسس-ارإ
ع -كسس -ي -ا ،ي -رف -ع إل -ن -اسض م -ن ظ -ل -م-ات
إلتخبط إلعشسوإئي إلى درجات يرون
ف -ي -ه -ا إل -ن -ور م -ن خ Ó-ل ك -ت -اب إل -ل-ه،
وإأح -اديث رسس -ول -ه ،وإأق -وإل إل -ع-ل-م-اء
وإل -م -ف -ك -ري -ن إل -مسس -ت -ن -ي -ري -ن ب-ذلك
إلمصسدر إلرباني.
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’وروبي
إعتÈت أإنها تخدم مصسلحتهما على حسساب إ’–اد إ أ

إايطاليا تنتقد التفاقية ا÷ديدة ب ÚأاŸانيا وفرنسسا

أإبدى عزما على مقاومة كل مؤوإمرة خارجية

مادورو :نحن شسعب شسافيز ولن نسستسسلم

أإكد إلرئيسض إلفنزويلي ،نيكو’ مادورو،
إسستمرإره ‘ إ◊كم إ ¤غاية نهاية عهدته
إل- -رئ- -اسس- -ي- -ة ،مشس- -ي- -دإ ب -دع -م إ÷يشض ل -ه ‘
موإجهة ما أإسسماه «سسياسسية أإمر إلوإقع إلذي
’م - -ري - -ك- -ي- -ة
–اول إل - -و’ي - -ات إŸت - -ح - -دة إ أ
فرضسها» ،من خÓل مسساندة زعيم إŸعارضسة
صسب نفسسه رئيسسا إنتقاليا للبÓد.
إلذي ن ّ

لقي اعÓن رئيسض البرلمان الفنزويلي المعارضض،
خ -وان غ -واي -دو ،ت -نصض -يب ن -فسض -ه «رئ -يسض-ا م-ؤوق-ت-ا»
ل -ف -ن -زوي ،Ó-رفضض-ا ق-اط-ع-ا م-ن ق-ب-ل ال-ج-يشض ،ك-م-ا
ع -ارضضت ا’ج -راء ع -دي -د م -ن دول ال-ع-ال-م وأاك-دت
تأاييدها المطلق للرئيسض المنتخب ،نيكو’ مادورو.
ف -ي أاول ت -ع -ل-ي-ق ع-ل-ى اعÓ-ن زع-ي-م ال-م-ع-ارضض-ة،
اأ’رب -ع -اء ،أام -ام أانصض -اره ف -ي ال -ع -اصض -م-ة ك-رك-اسض،
تنصضيب نفسضه «رئيسضا انتقاليا» للبÓد ،قال الرئيسض
ال-ف-ن-زوي-ل-ي ال-م-ن-ت-خب ن-ي-ك-و’ م-ادورو ،الذي تولى
رسض -م -ي -ا ع -ه -دة ج -دي-دة ف-ي ال-ع-اشض-ر م-ن ج-ان-ف-ي
الجاري مدتها سضت سضنوات ،إان بÓده «’ تريد
ال-ع-ودة إال-ى ع-ه-د ال-ت-دخÓ-ت اأ’م-ري-ك-ي-ة» ،مضضيفا
أام -ام حشض -د م -ن م -ؤوي-دي-ة أان-ه «ي-م-ت-لك اأ’غ-ل-ب-ي-ة»،
قائ« :Óنحن شضعب هوجو تشضافيز» ،في اشضارة الى
الرئيسض السضابق الراحل.
إلدفاع عن إلدسستور

ن- -ق- -لت صس- -ح- -ي- -ف- -ة «ك- -وريÒي دي  Ó-سسÒإ»،
’ي- - -ط - -ال - -ي - -ة أإمسض ،ع - -ن رئ - -يسض إل - -وزرإء
إ إ
ج -وزي -ب -ي ك -ون -ت -ي ق -ول -ه إن أإŸان-ي-ا وف-رنسس-ا
’وروب -ي
تسس -ت -ه -زئ -ان ب -إاي -ط -ال -ي -ا وإ’–اد إ أ
ب-ت-وق-ي-ع-ه-م-ا م-ع-اه-دة ل-لعمل على منح أإŸانيا
·Ó
’م-ن إل-ت-اب-ع ل -أ
م -ق-ع-دإ دإئ-م-ا ‘ ›لسض إ أ
إŸتحدة.

نقلت الصضحيفة عن كونتي قوله إان الدولتين
«’ تفكران إا’ في مصضالحهما الوطنية».
ووّقع زعيما فرنسضا وأالمانيا ،الثÓثاء الماضضي،
معاهدة جديدة تنصض على أان قبول أالمانيا
كعضضو دائم في مجلسض اأ’من الدولي سضيكون
من أاولويات الدبلوماسضية بين البلدين.
قال كونتي «حلفاؤونا ’ يتوقعون قطعا أان
ن -ج -لسض صض-ام-ت-ي-ن ع-ل-ى ال-ط-اول-ة ن-ؤوم-ن ع-ل-ى
قرارات يتخذها آاخرون».
في المقابل ،ذكرت ذات الصضحيفة ،أامسض ،أان
م-ح-ك-م-ة إاي-ط-ال-ي-ة ف-ي م-دي-ن-ة ك-ت-ان-يا بجنوب
ال -ب Ó-د ،أام-رت ب-إادان-ة وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة م-ات-ي-و
سضالفيني ،بتهمة «ا’ختطاف و ا’حتجاز غير
ال-ق-انوني» لـ 177م-ه-اج-را و’ج-ئ-ا ع-ل-ى م-تن
سضفينة إانقاذ ،ومنعهم من النزول ،معتبرة أان
ا’ج -راء ال -ذي ات -خ-ذه سض-ال-ف-ي-ن-ي» خ-ارج ع-ن

ن -ط -اق ا’خ -تصض -اصض -ات ال -م -خ -ول -ة ل-ه ك-وزي-ر
للداخلية».
كان سضالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني
ال-م-ت-ط-رف ق-د أام-ر بصض-ف-ت-ه وزي-را ل-ل-داخلية،
بمنع نزول هؤو’ء المهاجرين من على متن
سضفينة كانت رسضت لمدة  6أايام متواصضلة في
أاحد موانئ صضقلية في شضهر أاوت الماضضي.
اع -ت -ب -رت ال -م -ح -ك -م-ة أان « م-ن-ع سض-ال-ف-ي-ن-ي
ال-م-ه-اج-ري-ن ال-ذي-ن ي-ت-م ان-ق-اذه-م ف-ي ال-ب-حر
المتوسضط من النزول في الموانئ ا’يطالية
خارج عن نطاق ا’ختصضاصضات المخولة له
كوزير للداخلية».
ب -حسضب الصض -ح -ي -ف -ة ،ف -إان ق -رار ال -وزي-ر م-ن-ع
المهاجرين من النزول في الموانئ اإ’يطالية
ه-و «ان-ت-ه-اك لÓ-ت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة ال-م-ت-علقة
باسضتقبال المهاجرين الذين يتم إانقاذهم في
عرضض البحر» ،وقالت إان ا’تهامات الموجهة
إال -ى سض -ال -ف-ي-ن-ي بصض-ف-ت-ه وزي-ر ف-ي ال-ح-ك-وم-ة،
سضتعرضض على أاعضضاء مجلسض الشضيوخ الذين
سضيصضّوتون على مواصضلة محاكمته أاو إاسضقاط
قرار إادانته.
تعليقا على اتهامه با’ختطاف ا’حتجاز،
ك -تب سض -ال -ف -ي -ن -ي ف -ي صض -ف -ح -ت -ه ع-ل-ى م-وق-ع

فيسضبوك« ،قد أاُّزج في السضجن لمدة  15عاما،
أ’نني أاوقفت نزول المهاجرين غير الشضرعيين
ف -ي إاي -ط -ال -ي -ا .ل -يسض ل-دي م-ا أا ٌق-ول-ه .ه-ل أان-ا
خ- -ائ -ف؟ ق -ط -ع -ا ’» .ك -ان وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
اإ’يطالي قد صضرح «أاكرر مجددا أان نهجنا ’
ي -ت -غ -ي -ر و ل -ن ي -ت -غ -ي-ر .ل-ن ي-ن-زل أاي أاح-د ف-ي
إايطاليا».
إلسسماح لسسفينة بالرسسو
أاع -ل -ن خ -ف -ر السض -واح -ل اإ’ي -ط-ال-ي أان-ه سض-م-ح
لسضفينة إانقاذ أالمانية تحمل على متنها 47
م-ه-اج-راً ،ت-م إان-ق-اذه-م م-ن ال-ب-ح-ر ال-م-توسضط
بالدخول إالى مياهها اإ’قليمية ،بسضبب سضوء
أاحوال الطقسض.
نقلت شضبكة (إايه .بي .سضي) نيوز اإ’خبارية
اأ’م - -ري- -ك- -ي- -ة ،أامسض ،ع- -ن خ- -ف- -ر السض- -واح- -ل
اإ’يطالي ،قوله إان السضفينة التابعة لمنظمة
«سضي ووتشض» اإ’غاثية اأ’لمانية تبعد ما بين
ميل إالى ميلين عن مدينة «سضرقوسضة» ،بجزيرة
صض -ق -ل -ي -ة وي -ح -ي -ط ب -ه -ا زوارق ت -اب-ع-ة ل-خ-ف-ر
السضواحل والشضرطة اإ’يطالية.

بسسبب إ’نسسدإد إلذي يهّدد مسستقبل إلÈيكسسيت

اŸلكة تدعو الÈيطاني Úإا ¤إايجاد أارضسية توافق
دعت إŸل- -ك- -ة إل- -ي- -زإب- -يث إل- -ث- -ان- -ي -ة،
إلÈيطاني Úإ ¤إيجاد «أإرضسية للحوإر»
‘ ما بينهم ‘ ،إشسارة مباشسرة إ ¤إ÷دل
ح- -ول ب- -ري- -كسست إل- -ذي Áزق إŸم- -ل -ك -ة
إŸتحدة حاليا.
ق-الت ال-م-ل-ك-ة ،ال-ب-ال-غ-ة م-ن ال-ع-مر  92عاما
مسضاء الخميسض ،اأنه «خÓل بحثنا عن اأجوبة
جديدة في هذا الزمن الحديث ،اأفضضل من
ج -ه -ت -ي اع -ت -م-اد ال-وصض-ف-ات ال-م-وؤك-دة ،م-ث-ل
ال-ت-ح-اور ب-اح-ت-رام واح-ت-رام وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر
ال -م -خ -ت-ل-ف-ة ،وال-ت-ك-ت-ل م-ن اأج-ل ال-ب-حث ع-ن
اأرضضية للحوار واأن ’ ننسضى اأبدا اأنه علينا
تجنب ا’ندفاع» .اأضضافت الملكة اإليزابيث
الثانية ،في كلمة اأمام منظمة «مركز المراأة»
ال-ب-ري-ط-ان-ي« ،ب-ال-نسض-ب-ة ل-ي ،ت-لك ال-مقاربات
اأبدية ،واأوصضي بها الجميع».
اأشضادت الملكة بقيم هذه المنظمة العاملة
م -ن اأج -ل ال -نسض -اء ،م -ث-ل «الصض-ب-ر والصض-داق-ة
وال -ن -ه -ج ال -م -ج-ت-م-ع-ي ال-ق-وي وا’أخ-ذ ب-ع-ي-ن
ا’عتبار حاجات ا’آخرين».
كان حزب العمال البريطاني ،اأبرز اأحزاب
المعارضضة ،قد اقترح اأن يمنح النواب فرصضة
للتصضويت حول اإمكانية اإجراء اسضتفتاء ثان،
وذلك في اإطار سضلسضلة حلول مقترحة لتجنب
الخروج من ا’تحاد ا’أوروبي «بدون اتفاق»
المقرر في  29مارسض المقبل.
في المقابل ،حذر وزير الخزانة البريطاني،
ف -ي -ل -يب ه -ام -ون -د ،م -ن اأن خ -روج ال-م-م-ل-ك-ة
ال-م-ت-ح-دة م-ن ا’ت-ح-اد ا’أوروب-ي «بريكسضت»
دون ال -ت -وصض -ل اإل -ى ات -ف -اق ق -د ي -تسض -بب ف -ي
حدوث اضضطرابات كبيرة للبÓد على المدى
القريب.
قال هاموند  -في مقابلة خاصضة مع تلفزيون
ه-ي-ئ-ة ا’إذاع-ة ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة (ب-ي .بي .سضي).
اأذاعتها ،اأمسض ،على هامشض مشضاركته في
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م -ن ج -ه -ت -ه ،أاع -ل -ن وزي -ر ال -دف -اع ال -ف -ن-زوي-ل-ي،
ف Ó-دي-م-ي-ر ب-ادري-ن-و ،أان ال-ج-يشض ي-رفضض إاعÓ-ن
غ-واي-دو ،رئ-يسض ال-م-ؤوسضسض-ة ال-وح-ي-دة ف-ي ال-بÓد
ال-ت-ي تسض-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه-ا ال-م-عارضضة ،نفسضه« ،قائما
ب -أاع -م -ال ال -رئ -يسض ال-ى غ-اي-ة اج-راء ان-ت-خ-اب-ات
حرة» ،على حد قوله.
كتب وزير الدفاع الفنزويلي في تغريدة نشضرها
ع- -ل -ى م -وق -ع (ت -وي -ت -ر) ،أان «ال -ي -أاسض وال -ت -عصضب
يقوضضان سضÓم اأ’مة ،نحن جنود الوطن ’ نقبل
برئيسض فرضض في ظل مصضالح غامضضة أاو أاعلن
ن -فسض -ه ذات-ي-ا بشض-ك-ل غ-ي-ر ق-ان-ون-ي» ،مضض-ي-ف-ا أان
«ال -ج -يشض سض -ي -ت -ول-ى ال-دف-اع ع-ن دسض-ت-ورن-ا وه-و
ضضامن للسضيادة الوطنية».
إنقسسام دو‹
في ردود الفعل الدولية ،أاكد الرئيسض الروسضي،
فÓ-دي-م-ي-ر ب-وت-ي-ن ،ف-ي اتصض-ال ه-ات-ف-ي م-ع ن-ظ-يره
الفنزويلي ،عن «دعم روسضيا للسضلطات الشضرعية»

ف -ي ال -ب Ó-د ف-ي ظ-روف ت-ف-اق-م اأ’زم-ة السض-ي-اسض-ي-ة
الداخلية .أادانت سضوريا «تدخل اإ’دارة اأ’مريكية»
في شضؤوون فنزوي ،Óوكتب الرئيسض الكوبي ميغيل
دياز-كانيل «نقدم دعمنا وتضضامننا مع الرئيسض
ن- -ي- -ك- -و’سض م- -ادورو ف- -ي م- -واج -ه -ة ال -م -ح -او’ت
اإ’م -ب -ري -ال -ي -ة ل -تشض -وي -ه صض -ورت -ه وزع -زع -ة ال-ث-ورة
ال -ب -ول -ي -ف -اري -ة» .ق -ال ال -رئ -يسض ال -ب -ول -ي -ف -ي إاي -ف-و
موراليسض» ،نعتبر الو’يات المتحدة مسضؤوولة عن
التشضجيع على انقÓب وعلى القتال بين اأ’خوة بين
ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ي-ن» ،وت-اب-ع «ف-ي ال-ديمقراطية الشضعوب
ال - -ح - -رة ه- -ي ال- -ت- -ي ت- -ن- -ت- -خب رؤوسض- -اءه- -ا ول- -يسض
اإ’مبراطورية» .كما أاكدت المكسضيك التي يحكمها
الرئيسض اليسضاري أاندريسض مانويل أاوبرادور أانها ما
زالت ت -ع -ت -رف ب -م -ادورو رئ -يسض -ا .ون -ددت الصض -ي-ن
بدورها بتدخل الو’يات المتحدة اأ’مريكية في
الشض -ؤوون ال -داخ-ل-ي-ة ل-ف-ن-زوي Ó-م-ع-ت-ب-رة أان ت-خ-ت-رق
القانون الدولي.
’مريكيÚ
سسحب إلدبلوماسسي Úإ أ
ف-ي ال-م-ق-اب-ل ،أام-رت ال-و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة ،أامسض
اأ’ول ،م -وظ -ف -ي -ه -ا «غ -ي -ر ضض -روري-ة « م-ه-ام-ه-م
الدبلوماسضية في فنزوي Óبمغادرة هذا البلد،
ذلك غداة قرار وزارة الخارجية بعدم السضكوت
ع -ن ط -رد دب -ل -وم-اسض-ي-ي-ن ام-ري-ك-ي-ي-ن م-ن ط-رف
ال -رئ -يسض ال-ف-ن-زوي-ل-ي ن-ي-ك-و’سض م-ادورو .أاع-ل-ن
ال -رئ -يسض ال -ف -ن -زوي -ل -ي غ -ل -ق السض -ف-ارة و ج-م-ي-ع
ق-نصض-ل-ي-ات بÓ-ده ف-ي ال-و’ي-ات ال-م-ت-حدة بعدما
قطع العÓقات الدبلوماسضية مع واشضنطن التي
اع -ت -رفت ب -ال -م -ع -ارضض خ-وان ك-ارل-وسض «رئ-يسض-ا
مؤوقت» لفنزوي. Ó
دعوإت إ ¤إ◊وإر
Óمم المتحدة أانطونيو غوتيريسض
دعا اأ’مين العام ل أ
إالى «الحوار» في فنزوي Óلمنع «تصضعيد» يمكن أان
يؤودي إالى «كارثة» .قال غوتيريسض على هامشض منتدى
دافوسض ا’قتصضادي العالمي «نأامل أان يكون الحوار
ممكنا لتجنب تصضعيد يؤودي إالى نزاع سضيكون كارثيا
لسضكان البÓد والمنطقة».
من جانبه ،قال المتحدث باسضم وزارة الدولة للشضؤوون
ال -خ-ارج-ي-ة ال-ه-ن-دي-ة راف-يشض ك-وم-ار ،أامسض ،أان بÓ-ده
تقف مع الشضعب الفنزويلي ،لحل أازمته السضياسضية عبر
الحوار والمناقشضة بدون اللجوء إالى العنف.

ما‹

مقتل عسسكري Úمن القوات األ‡ية
أاعلنت منظمة اأ’مم المتحدة ،أامسض ،عن مقتل
عسضكريين ،اثنين من قوات المنظمة في مالي،
وإاصضابة آاخرين في انفجار لغم أارضضي .وقالت
اأ’مم المتحدة ،في بيان مقتضضب ،أامسض ،إان
اث -ن -ي -ن م-ن ق-وات ح-ف-ظ السضÓ-م ال-دول-ي-ة ق-ت-ل،
وأاصضيب آاخرون في سضاعة مبكرة ،اليوم ،عندما
مرت سضياراتهم على لغم أارضضي في مالي.

أاوضض -ح ال -ب -ي -ان أان ا’ن -ف -ج -ار ح-دث ق-رب ب-ل-دة
«دوينتزا» بمنطقة موبتي .وكان ما ’ يقل عن
Óمم
ثمانية من قوات حفظ السضÓم التابعة ل أ
ال -م-ت-ح-دة ق-د ق-ت-ل-وا ،ي-وم اأ’ح-د ال-م-اضض-ي ،ف-ي
ه -ج -وم اسض-ت-ه-دف ق-اع-دة عسض-ك-ري-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
ال -دول-ي-ة ق-رب ق-ري-ة اج-ول-ه-وك ،شض-م-ال شض-رق-ي
مالي.

جمهورية إفريقيا إلوسسطى

جولة مفاوضسات جديدة لتحقيق السسÓم

ال-م-ن-ت-دى ا’ق-تصض-ادي ال-ع-ال-م-ي المنعقد في
م -دي -ن -ة «داف -وسض» السض -ويسض-ري-ة  -اإن خ-روج
المملكة المتحدة من ا’تحاد بدون اتفاق
سض- -ي- -تسض- -بب ف- -ي ضض- -رب- -ة ق -وي -ة ل Ó-ق -تصض -اد
البريطاني على المدى المتوسضط اإلى المدى
البعيد ،مشضيرا اإلى اأن الخروج عقب ا’تفاق
يعد الطريق الوحيد الموثوق به والمحتمل
من اأجل المضضي قدما ..معربا عن اعتقاده
باأن وظيفته كوزير للخزانة هي العمل على
التوصضل اإلى اتفاق تسضوية.
اأضضاف هاموند اأن «ما تم اإبÓغه للمواطنين
خ Ó-ل ا’سض -ت -ف -ت -اء ه -و اأن -ن -ا سض -ن -ت-م-ك-ن م-ن
التوصضل اإلى اتفاق مع ا’تحاد ا’أوروبي من
شض -اأن -ه ح -م -اي -ة ال -وظ -ائ -ف ،ب -ا’إضض -اف -ة اإل-ى
ازدهارنا ،واأن خروجنا من الممكن اأن يكون
سضلسضًا ومنظمًا لعÓقة جديدة مع ا’تحاد
ا’أوروبي».

خطة جديدة
اأشضار هاموند اإلى اأن الحكومة البريطانية
في حاجة اإلى احترام قرار ا’سضتفتاء ،اإ’
اأنه قال اإنه يجب اأن يتم هذا ا’أمر بطريقة
ت-م-ن-ح ال-م-واط-ن-ي-ن ال-مسض-ت-ق-ب-ل ال-زاهر الذي
حصضلوا على وعد بتحقيقه.
وقال هاموند «لم يصضّوت المواطنون على
ا’سضتفتاء ليكونوا في اأسضواأ حال ،بل ليكونوا
اأفضضل حا’ً» .من المقرر اأن يقوم اأعضضاء
م -ج -لسض ال -ع -م -وم ال -ب -ري -ط -ان-ي ب-ال-تصض-ويت،
الثÓثاء المقبل ،على الخطة البديلة لخروج
ال -م -م-ل-ك-ة ال-م-ت-ح-دة م-ن ا’ت-ح-اد ا’أوروب-ي،
وذلك بعدما صضوتوا موؤخراً بالرفضض على
ال-خ-ط-ة ال-ت-ي ات-ف-قت ع-ل-ي-ه-ا رئ-يسض-ة الوزراء
«ت - -ي - -ري - -زا م - -اي» م - -ع ا’ت - -ح- -اد ا’أوروب- -ي
(بريكسضت) باأغلبية بلغت  432نائب مقابل
 202فقط.

Œرى ب - -ال - -ع - -اصس - -م - -ة إلسس - -ودإن - -ي - -ة
إÿرط -وم ،ج -ول -ة م -ف -اوضس-ات ج-دي-دة
ل - - -ت- - -ح- - -ق- - -ي- - -ق إلسسÓ- - -م وإŸصس- - -ا◊ة ‘
ج-م-ه-وري-ة إف-ري-ق-ي-ا إل-وسس-ط-ى ،بحضسور
وزرإء إÿارج - - - - -ي- - - - -ة ب- - - - -دول إ÷وإر،
’م - -ن ب - -ا’–اد
وم- - -ف- - -وضض إلسس- - -ل- - -م وإ أ
’·
’ف- -ري -ق -ي ،ومسس -اع -د أإم Úع -ام إ أ
إ أ
إŸتحدة لعمليات حفظ إلسسÓم.
تهدف هذه المفاوضضات التي يرعاها ا’تحاد
ا’فريقي بدعم من اأ’مم المتحدة وا’تحاد
اأ’وروب -ي وشض -رك -اء السض Ó-م ،ل -ت -وق -ي -ع ات -ف-اق
م-ب-دئ-ي ب-ي-ن ال-ف-رق-اء ح-ول م-ل-فات الترتيبات
اأ’م -ن -ي -ة وال -ح -ك -م وقسض -م -ة السض-ل-ط-ة وإاع-ادة
الدمج ،والتسضريح لقوات الفصضائل المسضلحة
ودمجها في القوات المسضلحة النظامية.
ق -ال وزي -ر ال -خ -ارج -ي -ة السض-ودان-ي ال-دردي-ري
م -ح -م -د أاح-م-د  -ف-ي ك-ل-م-ت-ه خÓ-ل ال-ج-لسض-ة
ا’فتتاحية لجولة المفاوضضات المباشضرة بين
ال-ح-ك-وم-ة وال-ح-رك-ات ال-مسض-ل-ح-ة ف-ي افريقيا
الوسضطى  « -إان السضودان باسضتضضافته لهذه
المفاوضضات يدفعه المبداأ الذي يرتكز على
حل المشضكÓت اأ’فريقية بأايدي أافريقية ،أ’ن
ان -ت -ظ -ار ال -ح-ل-ول م-ن خ-ارج ال-ق-ارة ل-ن ي-ؤودي
ل-ح-ل-ه-ا ،فÓ-ب-د م-ن مسض-اع-دة ب-عضض-ن-ا ال-بعضض
إ’نهاء الصضراعات في قارتنا ،داعًيا الفرقاء
في أافريقيا الوسضطى للتحلي بالمرونة والصضبر
والرغبة الصضادقة إ’نجاح المفاوضضات ،حتى
ينعم الشضعب باأ’من والسضÓم والمصضالحة .
نّوه بدعم اأ’مم المتحدة وا’تحاد اأ’فريقي
والشضركاء لهذه العملية ،مؤوكًدا التزام جميع

اأ’ط- -راف ب -دع -م السض Ó-م وال -مصض -ال -ح -ة ف -ي
إافريقيا الوسضطى.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال مسض -اع -د أام-ي-ن ع-ام اأ’م-م
المتحدة لعمليات حفظ السضÓم ،جان بيير ،إان
ال-م-ن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة ت-دع-م ج-ه-ود السضÓ-م ف-ي
إافريقيا ،معربًا عن أامله في أان يكون  2019هو
عام للسضÓم والمصضالحة هناك ،مؤوكًدا أان هذه
ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ح-ظ-ى ب-دع-م ك-ب-ي-ر م-ن ال-م-ج-ت-م-ع
الدولي لمسضاهمتها في تحقيق السضلم واأ’من.
دع -ا ج -ان ب-ي-ي-ر ،إال-ى ا’سض-ت-ف-ادة م-ن ت-ج-ارب
الدول اأ’خرى التي تمكنت من التغلب على
هذه مثل المصضاعب ودخلت في حالة السضلم
وا’سضتقرار.
من جهته ،قال مفوضض السضلم واأ’من با’تحاد
اأ’فريقي ،إاسضماعيل شضرقي ،إانه « ’ بديل
للحوار من أاجل الوصضول إالى مصضالحة بين
ج -م -ي -ع اأ’ط -راف ف -ي ج -م -ه -وري -ة اف -ري -ق-ي-ا
الوسضطى» ،معرًبا عن تقديره لكافة الحركات
المسضلحة التي اسضتجابت لنداء السضÓم وجاءت
ل-ل-خ-رط-وم لÓ-ن-خ-راط ف-ي جولة المفاوضضات
ال- -م- -ب- -اشض -رة .أاك -د شض -رق -ي ،ال -ت -زام ا’ت -ح -اد
اأ’ف -ري -ق -ي ب -دع-م ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ح-ت-ى ت-ك-ل-ل
ب-ال-ن-ج-اح وتضض-ع حً-دا ل-ل-ن-زاع-ات ف-ي إاف-ريقيا
الوسضطى.
ت -أات -ي ج -ه-ود السض-ودان ف-ي إاط-ار اسض-ت-ك-م-ال
وت-نشض-ي-ط م-ب-ادرة ا’ت-ح-اد اأ’ف-ري-ق-ي ل-لسضÓم
وال -مصض -ال -ح-ة ف-ي إاف-ري-ق-ي-ا ال-وسض-ط-ى ،وال-ت-ي
انطلقت في عام  ،2011وتأامل كافة اأ’طراف
ف-ي ن-ج-اح م-ف-اوضض-ات ال-خ-رط-وم ف-ي ت-ح-قيق
السضÓم وا’سضتقرار في البلد المضضطر.

‹hO
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إاسضقاط نظام شضرعي هو تعٍد صضارخ على الشضرعية الدولية
إعت Èإلدكتور علي ربيج ،أإسستاذ إلعلوم إلسسياسسية ،باŸدرسسة إلوطنية إلعليا للعلوم إلسسياسسية ،أإن إلذي يحدث ‘ فنزوي Óهو
’نسسان ومزإعم إلقضساء على
عنوإن كب’ Òسستمرإر سسياسسة إلتدخل ‘ شسؤوون إلدول– ،ت غطاء نشسر إلدÁقرإطية وحقوق إ إ
’ن -ظ -م-ة إل-ف-اسس-دة وإل-دي-ك-ت-ات-وري-ة وإل-وق-وف إ ¤ج-انب إŸع-ارضس-ة .وق-ال ““إن ف-ن-زوي Ó-بصس-دد دف-ع ث-م-ن م-وإق-ف-ه-ا إŸع-ارضس-ة
إ أ
للسسياسسات إلغربية وإلرإفضسة للتبعية لها ،وهذإ منذ عهد إلرئيسس إلسسابق هوغو شسافاز وإ◊ا‹ نيكو’سس مادورو““.

‘Éc ¿ÉÁGE
بحسسب الدكتور علي ربيج  ،إان
ال -وضس -ع م-ع-ق-د ج-دا ‘ ف-ن-زويÓ-
هذه اŸرة وهذا لعدة اعتبارات
داخلية وخارجية تتعلق بالوضسعية
الق -تصس -ادي -ة وت -راج -ع م -داخ-ي-ل
ال- -ن- -ف- -ط ب- -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ح -ك -وم -ة
ال -ف -ن -زوي -ل -ي -ة ،م -ا يشس -ك-ل ع-ام-ل
ضس - -غ - -ط وعبء ك - -ب Òتسس - -بب ‘
م- - - -وج- - - -ة م - - -ن اŸظ - - -اه - - -رات
والح-ت-ج-اج-ات ل-لمطالبة بإايجاد
Óزمة القتصسادية
حلول سسريعة ل أ
ا◊الية المر الذي يضسع الرئيسس
مادورو أامام –د كب ‘ Òظل
ا◊صس -ار اŸط -ب -ق ال -ذي ت -ع -ل -ن -ه
الوليات اŸتحدة األمريكية.
م - -ن ج - -ه - -ة ث- -ان- -ي- -ة ،ه- -ن- -اك
اع-ت-ب-ارات سس-ي-اسس-ي-ة أايضس-ا ،حيث
يعا Êالرئيسس مادورو من حصسار
دو‹ وع - -دم اعÎاف ب - -ن - -ت - -ائ- -ج
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة السس-اب-ق-ة
والتي أاسسفرت عن فوزه Ãنصسب
الرئيسس ،حيث أاعربت الكث Òمن
ال- -دول ال- -غ- -رب- -ي- -ة ع- -ن رفضس- -ه -ا
العÎاف بنتائج وهذا قد يعقد
م -ه -م -ة ال -رئ -يسس م-ادورو ‘ ظ-ل
خ - -ذلن ال - -ك- -ث Òم- -ن ال- -دول ل- -ه
ورفضس ت - - -ق - - -د Ëأاي ن - - -وع م- - -ن
اŸسس -اع -دات ،ول -ه-ذا ف-ه-و ي-عّ-ول
على بعضس الدول الفاعلة ،مثل
روسسيا والصس ،Úعلى أامل أان تلعب
دورا ‘ اŒاه تخفيف ا◊صسار

عليه.
أاما خارجيا فيمكن القول أان
األزمة ‘ فنزوي Óهذه اŸرة هي
قضس - -ي - -ة شس - -خصس - -ي - -ة ل- -ل- -رئ- -يسس
األمريكي ترامب الذي Áر بفÎة
صس -ع -ب -ة وح-رج-ة بسس-بب األزم-ات
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة ال- -ت -ي ت -عÎضس -ه ‘
ال -داخ -ل األم -ري -ك-ي ،م-ث-ل رفضس
نواب ا◊زب الدÁقراطي “ويل
بناء ا÷دار العازل على ا◊دود
اŸكسسيكية  ،وإاعÓن النسسحاب
من سسوريا والرفضس الذي قوبل
به من طرف اإلدارة األمريكية،
تراجع شسعبيته كذلك ‘ الداخل
األم -ري -ك -ي ومسس -أال -ة ال -ت -ح -ق -ي-ق
وإام-ك-ان-ي-ة ات-ه-ام-ه بتهمة التخابر

^ ك- -انت ف- -ن- -زوي  Ó-وإح -دة م -ن أإو¤
’سس-ب-ان-ي-ة،
’م-ري-ك-ي-ة إ إ
إŸسس -ت -ع -م -رإت إ أ
حصس-لت ع-ل-ى إسس-ت-قÓ-ل-ه-ا ع-ام  1811أإي
بعد  289عامًا من إ’حتÓل ،ولكنها ⁄
تنعم با’سستقرإر إ’ ‘ عام .1821
تقع الدولة الÓتينية على السساحل الشسما‹
ألمريكا الÓتينية وتتميز بجمال طبيعي أاخاذ
ومتنوع ،بدًءا من قمم جبال األنديز اŸغطاة
بالثلوج ‘ الغرب ،مروراً بغابات األمازون ‘
ا÷ن -وب ،وصس -وًل إا ¤شس -واط -ئ ال -ك-اري-ب-ي ‘
الشس- -م- -ال .وت- -ع -د م -ن ب Úأاك Ìدول أام -ري -ك -ا
الÓتينية “دنًا.
^ تتكون فنزوي Óمن  23ولية ،ويصسل
ع -دد سس -ك -ان-ه-ا إا ¤ح-وا‹  30م-ل-يون نسسمة،
م -ن-ه-م ق-راب-ة م-ل-ي-ون و 600أال -ف م -ن أاصس -ول
عربية .تعد فنزوي Óأاحد أاك Èالبلدان –ضسًرا
‘ أامريكا الÓتينية ،رغم معاناتها من فÎة
م- -ن الضس- -ط- -راب- -ات والن- -قÓ- -ب- -ات ،ول- -ك- -ن
ا◊كومات الدÁقراطية “كنت من الوصسول
إا ¤ا◊كم منذ اÿمسسينيات.
^ تعت Èفنزوي Óواحدة من الدول التي
“ت -لك أاكﬂ Èزون م -ن ال -ن -ف -ط ‘ ال -ع -ا،⁄
ب- -اإلضس- -اف -ة إا ¤ك -م -ي -ات ك -بÒة م -ن ال -ف -ح -م
وا◊دي - -د وال - -ذهب ،وم- -ع ذلك ت- -ع- -ا Êم- -ن
صسعوبات اقتصسادية.
^ حاول الرئيسس الفنزويلي السسابق هوغو
تشس - -اف - -ي - -ز ،ال- -ذي ت- -و‘ ع- -ام  ،2013إان- -ه -اء
الصسعوبات القتصسادية و الجتماعية ووصسف
ن -فسس-ه ب-أان-ه ““نصس Òال-ف-ق-راء““ ،وأان-ف-ق مÓ-يÚ
الدولرات من عائدات الÌوة النفطية على
برامج التنمية الجتماعية ،خÓل فÎة حكمه
التي اسستمرت  14عاما.
^ عقب وفاة تشسافيز بعد صسراع مؤو ⁄مع

مع روسسيا ،كلها عوامل سستدفع
ب -ال -رئ -يسس األم-ري-ك-ي ا◊ا‹ إا¤
البحث عن –قيق ا‚از تاريخي
ع- -ل- -ى غ- -رار ق- -رار ن- -ق -ل -ه Ÿق -ر
السسفارة األمريكية من تل أابيب
إا ¤القدسس.
واآلن مشسروع إاسسقاط النظام
السس-ي-اسس-ي الشس-رع-ي ‘ ف-ن-زوي،Ó
ب -ل وال -ت -ه -دي -د ب -اسس -ت -ع -م -ال ك-ل
اÿي -ارات Ãا ف -ي -ه-ا ال-عسس-ك-ري-ة،
وهذا تصسعيد خط ‘ ÒالعÓقات
األمريكية الفنزويلية.
ح -ول مسس -ت -ق -ب-ل األزم-ة وأاه-م
السس-ي-ن-اري-وه-ات ال-ت-ي ق-د ت-ع-ت-مد
لرسسم اŸشسهد القادم ‘ فنزويÓ
،أاوضس -ح ال -دك -ت -ور ع -ل -ي رب-ي-ج أان

األمر صسعب التنبؤو به ،ألننا نشسهد
تسسارعا ‘ األحداث واŸواقف
خÓل فÎة قصسÒة ،وهذا يجعل
ا÷ميع ‘ حالة ترقب وﬁاولة
فهم لطبيعة وأاسسباب األزمة ،ومع
هذا ،اÛتمع الدو‹ والشسرعية
الدولية ‡ثلة ‘ األ· اŸتحدة
وأاعضس - - -اء ›لسس األم - - -ن أام - - -ام
ام - -ت - -ح - -ان صس- -عب ،ألن ﬁاول- -ة
إاسس- -ق- -اط ن- -ظ- -ام شس- -رع -ي ق -ائ -م
سس-ي-ك-ون Ãث-اب-ة ت-ع-د صس-ارخ ع-لى
ال - -ق - -ان- -ون ال- -دو‹ والشس- -رع- -ي- -ة
ال -دول -ي -ة ،وه -ن-ا سس-ي-ك-ون م-وق-ف
الدول التي تنادي بحماية سسيادة
واسستقÓل الدول مهتزا وضسعيفا،
لهذا أاتوقع مقاومة من طرفهم
Ÿن -ع أاي م-غ-ام-رة عسس-ك-ري-ة ضس-د
ف -ن -زوي Ó-و‘ م-ق-دم-ت-ه-م روسس-ي-ا
والصس ،Úول- -ك- -ن ‘ اŸق- -اب- -ل إاذا
اسستطاع الرئيسس مادورو الصسمود
أامام هذه األزمة ،فهذا سسيمثل
ضس-رب-ة ق-اصس-م-ة وﬁرج-ة ل-ل-ذي-ن
ي -ح -اول -ون الط -اح -ة ب -ه وال -ذي-ن
سس -ي -ك -ون -ون مضس -ط -ري-ن ل-لÎاج-ع
وإاع Ó-ن فشس -ل-ه-م ب-إاسس-ق-اط ح-ك-م
ال-رئ-يسس م-ادورو ،وع-ل-ي-ه سس-ت-كون
انعكاسسات هذا الفشسل والÎاجع
ك - -بÒة ع- -ل- -ى شس- -خصس ال- -رئ- -يسس
ترامب وسسياسساته اÿارجية‡ ،ا
سس -ي -ؤوث -ر ع -ل -ى شس-ع-ب-ي-ت-ه وت-راج-ع
حظوظه ‘ الفوز بفÎة رئاسسية
ث-ان-ي-ة أاو ق-د ت-ع-ج-ل ب-رح-ي-ل-ه عن
ا◊كم.

 ..معلومات أاسضاسضية

فينزوي :Óالبحث عن حلول
األزمة القتصضادية

’زمة إلسسياسسية إلتي “ّر بها
تث Òإ أ
’زم-ة
ف -ن -زوي ﬂ Ó-اوف بشس-أان ت-ف-اق-م إ أ
إ’ق-تصس-ادي-ة إل-ت-ي ت-ت-ع-رضس ل-ه-ا إل-بÓد
م -ن -ذ إل -ه-ب-وط إ◊اد ‘ أإسس-ع-ار إل-ن-ف-ط ‘
عام .2014
ويشسهد اقتصساد كركاسس ،العضسو Ãنظمة
أاوبك ،هبوطا حادا ‘ أاعقاب انهيار أاسسعار
النفط ‘ ‡ ،2014ا خلق وضسعا اجتماعيا
صسعبا دفع العديد من األشسخاصس إا ¤مغادرة
البÓد فرارا من تضسخم جامح ونقصس حاد ‘
السسلع الغذائية .كانت آاخر مرة حقق فيها
القتصساد الفنزويلي ‰وا إايجابيا ‘ الناœ
اÙلي ‘ عام  2013بنسسبة  ،%1.3أاي قبل
انهيار أاسسعار النفط..
ق -ب -ل ه -ذه األزم -ة ،ك -ان صس -ن-دوق ال-ن-ق-د
ال -دو‹ ي -ت -وق -ع أان ي -ح -ق-ق اق-تصس-اد ف-ن-زويÓ-
انكماشسا ‘ النا œاÙلي اإلجما‹ بنسسبة %5
خÓل عام  ،2019مقابل  ‘ %18عام ،2018
و ،2017 ‘ %14بحسسب تقرير آافاق القتصساد
العاŸي الصسادر ‘ أاكتوبر .2018
ب -حسسب ب -ي -ان -ات م -ن -ظ -م-ة أاوبك ل-ل-دول
اŸصس -درة ل -ل -ن -ف -ط“ ،ث -ل إاي -رادات ف-ن-زويÓ-
النفطية نحو  %98من عائدات التصسدير ،وإا¤
جانب البÎول ،تشسمل اŸوارد الطبيعية للبÓد

ال- -غ- -از ال- -ط- -ب- -ي- -ع -ي وخ -ام ا◊دي -د وال -ذهب
وال - -ب - -وكسس - -يت واŸاسس واŸع - -ادن األخ - -رى.
“ت -لك ف -ن -زوي Ó-أاك Èاح-ت-ي-اط-ي م-ن ال-ن-ف-ط
اÿام يصسل إا 302.8 ¤مليار برميل بنسسبة
 %20.4م- -ن إاج -م -ا‹ الح -ت -ي -اط -ي ب -ال -ع -ا،⁄
بحسسب بعضس اŸصسادر .ووفقا لبيانات أاوبك،
ب -ل -غت ق -ي-م-ة صس-ادرات ف-ن-زوي 32.1 Ó-مليار
دولر ‘  2017منها صسادرات بÎولية 31.4
مليار دولر.
بحسسب آاخر بيانات منظمة أاوبك عن إانتاج
ال-ن-ف-ط ،ت-راج-ع م-ت-وسس-ط إان-ت-اج ف-ن-زوي Ó-من
النفط خÓل  2018إا 1.339 ¤مليون برميل
يوميا مقابل  1.911مليون برميل يوميا خÓل
 2017ب-نسس-ب-ة ت-راج-ع  .%30ي -ت -وق-ع صس-ن-دوق
النقد أان تتفاقم أازمة ارتفاع معدل التضسخم
‘ البÓد خÓل العام ا÷اري إا 10 ¤مÓيÚ
‘ اŸئة ‘  2019مقابل  1.37مليون ‘ اŸئة
‘  ،2018ومقابل  ‘ .2017 ‘ %1087أاوت
اŸاضس -ي ،أاصس -درت ف -ن -زوي  Ó-ع -م-ل-ة ج-دي-دة
ربطتها بعملتها الفÎاضسية ““البÎو““ ،ضسمن
سس -لسس -ل -ة إاصس Ó-ح -ات أاع -ل -ن ع -ن -ه -ا ال -رئ -يسس
ن - -ي - -ك - -ولسس م- -ادورو ،ك- -م- -ا تضس- -م- -نت ه- -ذه
Óج -ور 34
اإلصسÓ- -ح -ات رف -ع ا◊د األدن -ى ل  -أ
ضسعفا.

مادورو –ت الضضوء

م - -رضس السس - -رط - -ان وت - -و‹ م - -ادورو ا◊ك- -م
أاصس -ب -حت األزم -ة الق-تصس-ادي-ة أاك Ìخ-ط-ورة،
خاصسة بعد هبوط أاسسعار النفط الذي تزامن
مع أازمة اقتصسادية أابرز جوانبها نقصس كبÒ
‘ السسلع األسساسسية وارتفاع معدل التضسخم.
وفشسلت كل سسياسسات وﬁاولت مادورو ‘
احتواء األزمة القتصسادية ،وإاعادة األمور إا¤
نصسابها الصسحيح.
@ إŸسساحة 912.050 :كلم2
@ إلرئيسس  :نيكول مادورو
@ إلعاصسمة :كاركاسس
@ عدد إلسسكان :حوا‹  30مليون نسسمة
@ إللغة :اإلسسبانية (رسسمية) ،مع وجود
ثÓث Úلهجة أامرندية (نسسبة إا ¤الهنود ا◊مر
السسكان األصسلي)Ú

@ إلنظام إلسسياسسي :فدرا‹ جمهوري
@ تاريخ إ’سستقÓل 5 :جويلية 1811
(عن إاسسبانيا)
@ إلعملة :بوليفار فنزويلي.
@ إل -دي -ان-ة %96 :روم- -ان ك- -اث -ول -يك%2 ،
مسسيحيون بروتسستانت %2 ،آاخرون.
@ إŸوق -ع :ت-ق-ع ف-ن-زوي Ó-شس-م-ال أام-ري-ك-ا
ا÷ن -وب-ي-ة ،ي-ح-ده-ا شس-م-ال ال-ب-ح-ر ال-ك-اري-ب-ي
واÙيط األطلسسي ،وشسرقا غويانا ،وغربا
كولومبيا ،وجنوبا الÈازيل.
@ إŸسساحة 912.050 :كيلوم Îمربع
@ إŸوإرد إل -ط-ب-ي-ع-ي-ة :ال-ن-ف-ط وال-غ-از
الطبيعي وخام ا◊ديد والذهب والبوكسسايت
ومعادن أاخرى والطاقة اŸائية واألŸاسس.
@ أإهم إŸنتجات :النفط والغاز ،الفولذ،
الكيميائيات ،األرز ،قصسب السسكر ،اŸوز.

من هو خوان غوايدو؟
–ّول رئ -يسس الŸÈان ال -ف -ن -زوي -ل -ي خ -وان
غوايدو الذي أاعلن نفسسه ،األربعاء““ ،رئيسسا
بالوكالة““ ،من شسخصسية ›هولة قبل بضسعة
أاسسابيع إا ¤رمز للتحرك اŸناهضس للرئيسس
نيكولسس مادورو .بدأا خوان غوايدو مسسÒته
السسياسسية عام  ،2007وشسارك مع الطÓب ‘
مظاهرات ضسد الرئيسس هوغو شسافيز .وبعد
عام ،Úأاسسسس حزب ““اإلرادة الشسعبية““ بقيادة

“تلك أإك Èإحتياطي من إلنفط

اŸعارضس ليوبولدو لوبيز.
بعد ذلك ،عاد هذا اŸهندسس السسابق إا¤
ولي- -ة ف- -ارغ- -اسس ،مسس- -ق- -ط رأاسس -ه ،ح -يث ”
انتخابه نائبا ‘ الŸÈان عام  .2015وطالب
‘ ع-دة م-ن-اسس-ب-ات ب-تشس-ك-ي-ل ح-ك-ومة انتقالية
قبل إاجراء انتخابات قائ ،Óإانه على اسستعداد
لسستبدال مادورو كرئيسس مؤوقت إاذا “كن من
ا◊صس - -ول ع - -ل- -ى دع- -م ا÷يشس .أاع- -ل- -ن ه- -ذا

السس- -ي- -اسس- -ي الشس- -اب ال -ذي وصس -ف -ه م -ادورو بـ
““الدمية ““ نفسسه رئيسسا بالوكالة للبÓد ،الربعاء
اŸاضس- -ي ،ل- -ي- -ح -ظ -ى ع -ل -ى ال -ف -ور ب -اعÎاف
الرئيسس األمريكي دونالد ترامب وقادة دول
أاخرى ‘ القارة األمريكية .أاكد مادورو أانه
““يراد التدخل ‘ شسؤوون فنزوي Óع Èتنصسيب
دم -ي -ة أاع -ل -نت ن -فسس-ه-ا رئ-يًسس-ا ل-ل-دول-ة بشس-ك-ل
ﬂالف للدسستور““.

سس -ي -اسس -ي ف -ن -زوي -ل -ي ،إن ُ-ت -خب رئ-يسس-ا
ل-ف-ن-زوي Ó-خ-ل-فا للرئيسس إلرإحل هوغو
شسافيز ‘  15أإفريل  .2013ولد مادورو،
ي - -وم  23ن -وف -م ‘ 1962 Èإل-ع-اصس-م-ة
إل-ف-ن-زوي-ل-ي-ة ك-رإك-اسس ،وه-و متزوج من
سس -ي -ل -ي -ا ف -ل -وريسس إل-ق-ي-ادي-ة إل-ب-ارزة ‘
حركة إ÷مهورية إÿامسسة وإÙامية
إل-ت-ي دإف-عت ع-ن شس-اف-ي-ز ح-ي-ن-ما إعتقل
ع - -ام  ،1992وأإول إم- - -رأإة ‘ ف - -ن - -زوي Ó- -
ُت-نَ-ت-خب رئ-يسس-ة ل-لجمعية إلوطنية بÚ
إلعام 2006 Úو.2011
انُتخب عضسوا ‘ ا÷معية الدسستورية ثم
عضسوا ‘ ا÷معية الوطنية ثم رئيسسا لها عام
 ،2005ق -ب -ل أان ُي-عs-ي-ن وزي-را ل-ل-خ-ارج-ي-ة سس-ن-ة
 2006إا ¤وفاة شسافيز عام  ،2013وكان شسافيز
ع -ي -ن -ه ن-ائ-ب-ا ل-ل-رئ-يسس ‘ أاك-ت-وب-ر  .2012ب- -دأا
مادورو يتصسدر اŸشسهد السسياسسي ‘ فنزويÓ
منذ بدء األزمة الصسحية التي مsر بها شسافيز
الذي كان يعالج من مرضس السسرطان ‘ كوبا.

‘ النتخابات الرئاسسية التي أاجريت ‘ 20
ماي  ،2018فاز مادورو بفÎة رئاسسية جديدة،
وشس -ه -دت الن -ت -خ-اب-ات م-ق-اط-ع-ة واسس-ع-ة م-ن
اŸع -ارضس -ة ال -ف -ن -زوي -ل-ي-ة ،ك-م-ا أان دول ك-ثÒة
تتقدمها أامريكا  ⁄تعÎف بفوزه.

سضلطة الشضعب أاقوى دوًما
‘  14أافريل  ،2002عاد الرئيسس الفنزويلي
ه- -وغ- -و شس- -اف- -ي -ز إا ¤ال -قصس -ر ال -رئ -اسس -ي ‘
العاصسمة كراكاسس بعد يوم Úمن خلعه من
منصسبه ‘ انقÓب قاده ›موعة من ضسباط
ا÷يشس .وق- - -د وصس- - -ل شس- - -اف- - -ي- - -ز إا ¤قصس - -ر
مÒاف -ل -وريسس ال -رئ -اسس -ي ق -ادم -ا م -ن ج-زي-رة
أاورشسيل Óالتي نفي إاليها بعد اإلطاحة به.
ع -اد شس-اف-ي-ز ل-ي-تسس-ل-م م-ه-ام-ه م-ن ن-ائ-ب-ه
دي- -وسس- -دادو ك- -اب- -ي- -ل- -و ال- -ذي أاقسس- -م ال- -ي- -مÚ
الدسستورية مؤوقتا .
وت-ف-ج-رت الح-ت-ج-اج-ات اŸؤوي-دة لشس-اف-يز
ب -ع -د ي -وم واح -د م -ن إاع Ó-ن ق -ادة الن -قÓ-ب
ال -عسس -ك -ري اسس -ت -ق -ال -ة ال -رئ -يسس ال -ف -ن -زوي-ل-ي

اŸنتخب من منصسبه ،لكن مسسؤوول ÚموالÚ
لشسافيز عرضسوا رسسالة منه تؤوكد أانه  ⁄يسستقل
من منصسبه الرئاسسي ،قال فيها ““أانا هوغو
شس -اف -ي -ز ف -ري-اسس رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ف-ن-زويÓ-
ال-ب-ول-ي-ف-اري-ة  ⁄أات-خ-ل ع-ن السس-ل-ط-ة الشسرعية
التي منحها الشسعب ‹““.
وأادت احتجاجات أانصسار شسافيز ‘ ا÷يشس
والشسارع إا ¤إاجبار الرئيسس اŸؤوقت كارمونا
ع-ل-ى السس-ت-ق-ال-ة .وي-ق-ول م-راق-ب-ون ،إان فشس-ل
اإلنقÓب الذي  ⁄تخف الوليات اŸتحدة
تعاطفها معه شسكل ضسربة قاسسية لسسياسستها ‘
أامريكا الÓتينية.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس
Ãسشجد البششÒ
اإلبراهيمي
ششـارع الششهـداء

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

السسبت  26جانفي  2019م
الموافق لـ  20جمادى اأ’ولى  1440هـ

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسض .وشسكرا

و“ ـ ـ ـ ـّن ـ ـ ـى عـ ـ ـ ـ ـلى الـ ـ ـلـ ـ ـ ـه األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا!Ê

غالبًا ما ًيعزي اŸرء منsا نفسسه عن
التقصس ‘ Òكث Òمن الطاعات ،أاو
ارت-ك-اب ال-ع-دي-د م-ن الصس-غ-ائ-ر ،على
‡ا يقوم به
اعتبار أان ما تبقى له ّ -
من طاعة  -أاو ما ُيكtنه ‘ قلبه من
ح ٍ
ب لهذا الدين ،أاو ما يرجوه ‘
ُ
آاخرته من حسسن ظنه بربه؛ كفيل بأان
يج Èله ذلك التقصس ،Òأاو Áحو عنه
آاث - - -ار اقÎاف ت - - -لك الصس- - -غ- - -ائ- - -ر!!
و’ ي- -دري اŸسس- -ك Úأان- -ه ب -ذلك ق -د
ثقب ‘ موازين أاعماله ثقبًا كبÒا ً؛
لتفريغ حسسناته من ا÷انب اآ’خر؛
وه- - - - - - - - - - - - - - - - -و ’ ي- - - - - - - - - - - - - - - - -دري!!
ح -يث أان الشس -ي -ط -ان يسس -ت -ث -م -ر ه-ذا
الشسعور من اطمئنان العبد لطاعته،
أاو إاحسس -ان ظ-ن-ه ب-ن-فسس-ه؛ ل-ك-ي ي-ه-ون
ع- -ل- -ي- -ه اقÎاف اŸزي- -د الصس- -غ -ائ -ر؛
ب-دع-وى أان-ه-ا ’ “ث-ل شس-ي-ئً-ا م-ق-ارن-ة
ب-ط-اع-ت-ه؛ ح-ت-ى يسس-ت-مرأاها!! فتصسÒ
كا÷بال من كÌتها على الرغم من
دقة حجمها؛ بسسبب عدم ا’كÎاث
بها!! ‘ ح Úيتصساغر ‘ مقابلها
مقدار الطاعات من حيث ’ يشسعر!!
ومن ثم تندرج به تلك الصسغائر إا¤
الكبائر التي متى ما ارتكبت؛ طمسست
على القلب بسسواد شسؤومها ،وجعلته
أاقرب ما يكون إا ¤القنوط من رحمة
الله تعا ،¤فيكون على شسفا الوصسول

قال ميمون بن مهران ’ :يكون الرجل تقيًّا
حتى يكون لنفسسه أاشسد ﬁاسسبة من الشسريك
لشسريكه ،وحتى يعلم من أاين ملبسسه
ومطعمه ومشسربه.

وفهًما  -شسفي صسدره ،وسسِلم قلبه.
إافشس- - -اء السس Ó- -م ب ÚاŸسس - -ل - -م:Ú
’خ -اء،
ف -السس Ó-م ع -ن -وان اÙب -ة وا إ
وب- -ره- -ان الصس- -ف- -اء وال -ن -ق -اء؛ ف -ف -ي
صسحيح مسسلم عن أابي هريرة رضسي
الله عنه قال :قال رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم ’« :تدخلون ا÷نّة
حتى تؤومنوا ،و’ تؤومنوا حتى –ابtوا،
أاو’ أادtل -ك-م ع-ل-ى شس-يء إاذا ف-ع-ل-ت-م-وه
–اببتم؟ أافشسوا السسÓم بينكم».
حسس- -ن ال- -ظ- -ن وح- -م -ل ال -ك -ل -م -ات
واŸواقف على أاحسسن اÙامل:
فإان سسوء الظن بالناسص ‡ا يغرسص
ا◊قد والكراهية ‘ النفوسص؛ لذا
’سسÓم واعتÈه كذًبا وإاثًما؛
حرمه ا إ
ق -ال ال -ل-ه ت-ع-اønjòpdsG É¡n˘jtGCn É˘jn{ :¤
s dG ø
¿
n ep GÒ
¶ u
s EGp ø
k ãpcn GƒÑopæànLrG GƒæoneGB
s dG ¢†n ˘©r˘Hn
¶◊ }ºٌ KrGEp øuج- - -رات،12 :
و‘ الصس- -ح- -ي -ح Úع -ن أاب -ي ه -ري -رة
رضسي الله عنه :أان رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم قال« :إاّياكم والظن؛
ف - - -إاّن ال- - -ظ- - -ن أاك- - -ذُب ا◊ديث ،و’
’كل والشسرب مبطÓن للصسÓة ،ولو قلي ً
 Óإاذا
– sسس- - - -سس- - - -وا ،و’ s Œسس- - - -سس - - -وا ،و’ ❊❊ ج :ا أ
’كل والشسرب
ت- - - -ن- - - -اجشس - - -وا ،و’ –اسس - - -دوا ،و’ كان اŸصسلي ذاكرًا أانه ‘ الصسÓة ،وأاما ا أ
ت -ب -اغضس -وا ،و’ ت -داب -روا ،وك -ون -وا  -القليل مع نسسيان أانه ‘ الصسÓة ف Óيبطل الصسÓة.
عباد الله  -إاخواًنا.
قال عمر رضسي الله عنه ’ :تظ s
ب -ك -ل -م -ة خ-رجت م-ن أاخ-يك اŸؤوم-ن
عن عبد الله بن مسسعود  -رضسي الله عنه  -قال :قال
Ò
شس v- - - -را ،وأانت Œد ل- - - -ه- - - -ا ‘ اÿ
رسسول الله صسلى الله عليه وسسلمُ ’« :يَبuلُغِني أاحٌد من
ﬁم.ًÓ
ٍ
ً
ب أان أاخرج إاليكم وأانا
أاصسحابي عن أاحد شسيئا ،فإاuني أاح t
ع- -ب -اد ال -ل -ه ،أاصس -ل -ح -وا ق -ل -وب -ك -م،
سَسِليم ال sصسدر» (رواه أابو داود وحسسنه بعضض العلماء).
وط u- -ه - -روا سس - -رائ- -رك- -م ،وت- -فّ- -ق- -دوا
بواطنكم؛ فإان َمن صسلحت سسريرته
صس َ-ل-حت عÓ-ن-ي-ت-ه ،وم-ن ط-ه-ر ق-ل-ب-ه
حسس- -ن ع- -م- -ل- -ه« ،أا’ وإاّن ‘ ا÷سس -د
مضس -غ -ة ،إاذا صس -ل -حت صس -ل-ح ا÷سس-د
ق- -ال بÓ- -ل ب- -ن سس -ع -د ’ :ت -ك -ن ول -ي ً-ا ل -ل -ه ‘
كله ،وإاذا فسسدت فسسد ا÷سسد كله،
العÓنية ،وعدوه ‘ السسر.
أا’ وهي القلب».

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

جوابك

من نعمة أاو بأاحد من خلقك ،فمنك
وحدك ’ شسريك لك؛ فلك ا◊مد
ولك الشسكر» ،وإاذا رأاى أاًذى يلحق
أاحًدا من خلق الله رثى له ،وتأا⁄
’Ÿه ،ودعا له بدعوة ا Òÿبظهر
أ
ال -غ -يب ،ورج -ا ال -ل-ه أان ي-ف-رج ك-رب-ه،
وي -غ-ف-ر ذن-ب-ه ،وب-ذلك ي-ح-ي-ا اŸسس-ل-م
ه -اد َئ ال -ب -ال ،ط -اه-ر ال-ق-لب ،سس-ل-ي-م
الصسدر ،راضسًيا عن الله وعن ا◊ياة،
مسسÎيح النفسص من نزعات ا◊قد
وال - -ك- -راه- -ي- -ة؛ ف- -إان فسس- -اد ال- -ق- -لب
بالضسغائن داٌء عضسال ،وما أاسسرع أان
’Áان م - - -ن ال - - -ق - - -لب
ي- - - -تسس- - - -رب ا إ
اŸغشسوشص ،كما يتسسرب السسائل من
’ناء اŸثلوم!
ا إ
ومن أاراد أان يكون سسليم الصسدر،
سسليم القلب ،فليأاخذ بأاسسباب سسÓمة
الصسدر وطهارة القلب ،وهذه بعضسها:
ال-ت-ع-ل-ق ب-ال-ل-ه سس-ب-ح-ان-ه وحده دون
أاح -د سس -واه؛ ف -ه-و مصس-رف ال-ق-ل-وب،
’مور.
ومدبر ا أ
’م-ره؛ ق-ال
ط -اع -ت -ه وا’سس-ت-ج-اب-ة أ
سس-ب-ح-انهGƒæoenGB ønjòp˘dsG É˘¡n˘jtGCn É˘jn{ :
GPn GEp ∫pƒ˘°oSôs˘∏˘dphn ¬p˘∏s˘dp Gƒ˘oÑ˘«˘˘ép ˘˘nà˘˘°rSG
¿sGCn Gƒªo∏nYrGhn ºrµo ««p ërjo É˘ªn˘pd ºr˘co É˘YnOn

إا ¤ال - - -ك - - -ف- - -ر ع- - -ي- - -اذا ً ب- - -ال- - -ل- - -ه!!
ول- - -ذلك ق- - -ال السس- - -ل- - -ف الصس - -ال - -ح:
اŸع - - -اصس - - -ي ب - - -ري - - -د ال - - -ك - - -ف- - -ر!!
واأ’صس -ل أان ن-ت-ع-ب-د ال-ل-ه ب-ت-م-ام ال-ذل
واÿوف وال - -ره- -ب- -ة ‡ا ت- -وع- -د ب- -ه
ال- -عصس- -اة م- -ن ال- -ع- -ذاب ،وك- -ذلك ‘
اŸق- -اب- -ل ب- -ت- -م- -ام ال- -رغ -ب -ة واأ’م -ل
وال- -رج- -اء ف- -ي- -م -ا ع -ن -ده م -ن اأ’ج -ر
والثواب ،بتوازٍن واعتداٍل ،مع اإ’بقاء
على الرجاء ‘ حالة تأاهب قصسوى
دائماً؛ إاذا ما داهمه الشسيطان بداعي
القنوط!!
أام -ا أان ي -ك -ون إاف -راط -ن -ا ‘ ال -رج -اء
م - -دع - -اة ’رت - -ك - -اب- -ن- -ا اŸزي- -د م- -ن
اŸع -اصس -ي!! ف -ه-ذا م-ن ال-وه-م ال-ذي
َيعُدنا به الشسيطانُ الفقَر من ا◊سسنات
ي - - - - - - - -وم ال - - - - - - - -ق- - - - - - - -ي- - - - - - - -ام- - - - - - - -ة!!
فليسستيقظ كل واهٌم من وهمه!! فالله
يحب صساحب القلب الوجل ،الذي كلما
ازداد ‘ عمل الصسا◊ات؛ كلما ازداد
وج -ل -ه خ -وف ً-ا أا’ ي -ت -ق -ب -ل ال -ل -ه م -ن-ه!!
ق- -ال ت -ع -اÉe ¿ƒJƒD˘j ø˘jò˘dGh{ :¤
¤GE º˘¡˘fqGC á˘∏˘Lh º˘¡˘Hƒ˘∏˘bh Gƒ˘JGB
‘ ¿ƒYQÉ°ùj ∂ÄdhGC ¿ƒ©LGQ º¡qHQ
}¿ƒ˘˘≤˘˘HÉ˘˘°S É˘˘¡˘˘d º˘˘˘gh äGÒÿG
(اŸؤومنون).
وروى الÎم- -ذي وغÒه ع- -ن ع- -ائشس -ة
رضسي الله عنها قالت :سسأالت رسسول

ال- -ل- -ه صس- -ل- -ى
ال- -ل -ه ع -ل -ي -ه
وسس- -ل- -م ع- -ن
هذه اآ’ية:
{Gƒ˘˘JGB É˘˘e ¿ƒ˘˘˘JƒD˘˘˘j ø˘˘˘jò˘˘˘dGh
 ،}á˘∏˘Lh º˘¡˘˘Hƒ˘˘∏˘˘bhق- - - - - - - - - - -الت
عائشسة :أاهم الذين يشسربون اÿمر،
ويسسرقون؟ قال ’« :يا بنت الصسديق
أاو يا بنت أابي بكر ،ولكنهم الذين
يصسومون ويصسّلون ويتصسّدقون ،وهم
يخافون أا’ّ يقبل منهم ،أاولئك الذين
يسس - - - - - - - - - -ارع- - - - - - - - - -ون ‘ اÒÿات».
وعليه فكّلما كان قلب العبد وج ً
،Ó
كّلما كان حsيًا بذكر ربه ،وكلّما ازداد
مقدار تلك ا◊ياة؛ كلما ازداد شسوقًا
إا ¤الطاعة ،وعزوفاً عن اŸعصسية
مهما صسغرت!!
ف - -ي - -ك- -ون ع- -ن- -د ال- -ل- -ه ح- -ب- -ي- -بً- -ا!!
وم - -ن ع - -رشص ال - -رح - -م- -ن ق- -ري- -بً- -ا!!
وبالنظر لوجه الله ‘ ا÷نة مسسرورا ً
سسعيدا ً!!
ف -ل -ي -ح -رصص ك -ل م s-ن -ا ع -ل -ى إاع-ادة
حسساباته من جديٍد؛ لتكون وفق هذه
اŸقاييسص؛ وذلك حتى ’ يضسيعَ مّنا
العمر سسدى ،ثم نكتشسف ‘ نهاية
اŸط -اف ع-ي-اذا ً ب-ال-ل-ه؛ أاّن-ن-ا كّ-ن-ا م-ن
الذين َتمsنوا على اللهِ اأ’ماّ!!Ê
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فمن أاسسباب سسÓمة الصسدر :أان تلهج
بالدعاء والتضسرع إا ¤الله تعا ¤أان
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n fsGEp
∂ l hhDoQn
’قبال على كتاب الله الذي أانزله
ا إ
شسفاءً Ÿا ‘ الصسدور؛ قال سسبحانه:
{ºr˘µo˘JrAnÉ˘Ln ór˘bn ¢oSÉ˘æs˘dG É˘¡n˘jtGCn É˘˘jn
n Ypƒren
»ap Éªndp AlÉØn°pThn ºrµoHuQn ø
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}Ú
َ æpepƒDrªo∏rpd ál˘ªn˘MrQnhn iók˘gohn Qp hóo˘°üt dG
ن -سص ،57 :ف-ك-ل-م-ا أاق-ب-ل ال-ع-بُ-د ع-ل-ى
كتاب الله  -تÓوة وحف ً
ظا ،وتدبًرا

العدد

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

أاهــــــم مـــا يـــنــــبـــــغي عــــلى اŸـــسســــلـــــم ا’هـــتــــمـــــام بــــــه
إاّن سسÓمة ال ّصسدور وصسفاء القلوب
من أاهم ما ينبغي على كل مسسلم أان
ي -وِل َ-ي-ه اه-ت-م-ام-ه وع-ن-اي-ت-ه؛ إاذ ك-ي-ف
ي -ن -ج -ح اŸرّب-ي إان  ⁄ي-ح-م-ل صس-ف-اء
القلب ونقاء اŸشساعر؟! وكيف يتلّذذ
ف قلبه Œاه
Ãناجاة الله من  ⁄يصس u
إاخ -وان-ه اŸسس-ل-مÚ؟! أام ك-ي-ف ي-رج-و
 Óقلبه ضسغينة على
التوفيق من امت أ
إاخ - -وان - -ه اŸسس - -ل - -مÚ؟! وا◊ق أان- -ه
يسستحيل قيام حضسارة سسليمة على
ق -ل -وب ع -ل -ي -ل -ة ،وأان -ه م-ا  ⁄تسس-ت-ق-م
ف النيات ،فلن تصسلح
الضسمائر وتصس ُ
’حوال ،ولن تنجح ا◊ضسارات و’
ا أ
الدعوات.
’سسÓم
ولذلك فقد حرصص دين ا إ
’مة
حرصًسا شسديًدا على أان تكون ا أ
أامًة واحدة ‘ قلبها وقالبها ،تسسودها
ع- - -واط- - -ف ا◊ب اŸشسÎك ،وال- - -ود
الشسائع ،والتعاون على ال Èوالتقوى،
والتناصسح البsناء الذي يثمر إاصسÓح
’خطاء ،مع صسفاء القلوب وتآالفها،
ا أ
دون غل و’ حسسد ،و’ كيد و’ بغي؛
ق -ال سس -ب -ح -ان-ه¿nƒæoepƒDrªodrG Éªn˘fsGEp{ :
ºr˘µo ˘jrƒn˘Nn GCn øn˘«r˘Hn Gƒ˘ëo˘∏p˘°rUÉCn˘˘an Ilƒn˘˘NrGEp
}¿nƒªoMnôr˘Jo ºr˘µo˘∏s˘©n˘dn ¬n˘∏s˘dG Gƒ˘≤o˘JsGhn
’Áان-ي-ة
’خ -وة ا إ
ا◊ج- -رات10 :؛ ف -ا أ
تعلو على كل خÓف مهما اشستدت
وطأاته ،وبلغت حدته.
و‘ الصسحيح Úعن أانسص بن مالك
رضسي الله عنه أان رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم قال ’« :تباغضسوا،
و’ –اسسدوا ،و’ تدابروا ،وكونوا -
عباد الله  -إاخواًنا ،و’ يحل Ÿسسلم
أان يهجر أاخاه فوق ثÓثة أايام».
يقول الشسيخ ﬁمد الغزا‹ رحمه
الله :فليسص أاروح للمرء ،و’ أاطرد
لهمومه ،و’ أاقر لعينه من أان يعيشص
سس- -ل- -ي- -م ال- -ق -لب ،مÈsأا ً م -ن وسس -اوسص
’حقاد ،إاذا رأاى
الضسغينة ،وثوران ا أ
ن -ع -م -ة ت -نسس -اق إا ¤أاح-د رضس-ي ب-ه-ا،
وأاحسص بفضسل الله فيها ،ولسسانه يلهج
بذكر الله ،قائ ً
« :Óاللّهم ما أاصسبح بي
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سس :ما حكم
األكل والشّشرب
‘ أاثناء
الصشÓة؟

خ Òالهدى

حكمة العدد

من علماء ا÷زائر

الشّشيخ ﬁمد بن عبد الّرحمن الزاوي

ولد رحمه الله تعا ¤سسنة
 1359ه- -ج -ري -ة اŸواف -ق
لـ  1940ميÓدية بحي قصسر
العرب ا÷ديد بدائرة عÚ
صسالح و’ية “Ôاسست.
وال -ده ع -ب -د ال -رح -م -ن ب-ن
بوحفصص بن الشسيخ ا÷ي‹Ó
ال - -زاوي ،ت- -كّ - -ف- -لت بÎب- -ي- -ة
الشس -ي -خ أام -ه Ãع -ي-ة خ-ال-ت-ه،
وŸا بلغ سسن التمييز أارسسلته
وال- -دت- -ه إا ¤الشس- -ي- -خ ق- -دور
Ÿغربي بحي القصسبة ليقرأا
عليه القرآان ،فعرف Ãهارته الفائقة وذكائه
‡ا ج -ع -ل الشس -ي -خ ي -دن -ي -ه وي -ق ّ-رب -ه وي -خ ّصس-ه
ّ
باهتمام أاك Ìمع بعضص الطلبة ،حيث ختم عليه
ال -ق -رآان ‘ سس -ن م -ب -ك -رة وال -ت-ح-ق ب-اŸدرسس-ة
النظامية ،حيث كان يسسيطر عليها اŸسستعمر
ال -ف -رنسس -ي ،ف -ك -ان ي -زاوج ب Úال-دراسس-ت ،Úث-م
ال- -ت- -ح -ق Ãدرسس -ة الشس -ي -خ اﬁم -د ب -ن م -الك
ال -ف  ÊÓ-ب -ح -ي أاق -ب-ور قصس-ر اŸراب-ط Úب-عÚ
صسالح بعدما نصسبه فيها الشسيخ مو’ي أاحمد
ال -ط -اه-ري اإ’دريسس-ي ا◊سس-ن-ي دف Úم-راكشص
رح- -م- -ه ال- -ل- -ه ،م- -كث الشس -ي -خ ﬁم -د ال -زاوي
باŸدرسسة مدة دراسسته وقرأا على الشسيخ بن
م -الك اŸت -ون وال -ك -تب اŸع -ت -م -دة ‘ ال -ف -ق-ه
واأ’صسول واللغة والتفسس Òوعلوم اآ’لة حتى
أاج- -ازه الشس- -ي- -خ إاج- -ازة ع- -ام -ة ‘ ك -ل ال -ك -تب
واŸتون.
ثم اجتاز الشسيخ امتحان اإ’مامة ،فكان اأ’ول على
دفعته من ب 360 Úمتسسابق Ÿنصسب إامام ‡تاز.
وقد اعÎف له الكث Òمن العلماء بالذكاء
وال -ف -ط -ن -ة وال -ع-ل-م وا◊ك-م-ة ك-الشس-ي-خ سس-ي-دي
ﬁمد بلكب Òرضسي الله عنه والشسيخ ﬁمد

باي بلعا ⁄رحمه الله والشسيخ
ا◊سس- -ن اأ’نصس- -اري والشس- -ي- -خ
م -و’ي ال -ت -ه -ام -ي ال -غ -ي -ت-اوي
رح - -م- -ه ال- -ل- -ه وأاك Ìع- -ل- -م- -اء
ا÷ن -وب ،وح -ت -ى م -ن ع -ل -م-اء
الشسمال خاصسة علماء جمعية
العلماء اŸسسلم Úا÷زائريÚ
وم-ن-ه-م الشس-ي-خ ع-ب-د ال-رح-م-ن
شس-ي-ب-ان رح-م-ه ال-ل-ه وال-دك-ت-ور
ع -ب -د ال-رزاق قسس-وم واأ’سس-ت-اذ
الهادي ا◊سسني والشسيخ خالد
ق- -وي- -دري وال- -دك- -ت -ور ﬁم -د

اإيدير مشسنان.
و‘ سسنة  1966م انتخبه أاهل ا◊ي إ’مامة
مسس -ج -ده -م خ -اصس-ة ب-ع-د إا◊اح ا◊اج ﬁم-د
ال-ت-ي-ط-ي رح-م-ه ال-ل-ه ،ف-واف-ق الشس-ي-خ أان ي-كون
اإماما متطوعا ،و‘ سسنة  ” 1974تعيينه إاماما
رسس - - - - - - - -م - - - - - - - -ي - - - - - - - -ا ‘ اŸسس - - - - - - - -ج- - - - - - - -د.
رزق الشسيخ رحمه الله قبو’ عجيبا ب Úالناسص
وﬁبة عند العلماء والصسا◊ Úوكان ›اب
ال -دع -وة ،ك -رÁا سس -خ -ي -ا ،يصس-رف رات-ب-ه ع-ل-ى
الطلبة والضسيوف وكثÒا ما كان يسستدين بسسبب
الكرم ،ولكن الله سسبحانه بسسط له كف اÙبة
وال- -ع- -ط- -اء وك -ان ي -ق -ول إا‰ا ه -ي دع -وة أام -ي
ومشس- -اي- -خ- -ي .ت- -رك الشس- -ي- -خ م- -ئ- -ات اÿطب
اŸكتوبة وكتابا ‘ العقيدة ’ يزال ﬂطوطا،
أ’نه ركز على تخريج الرجال أاك Ìمن التأاليف،
وكان يقول يكفيكم ما أالفه العلماء من الكتب
اآ’ن ومسستقب Óاكتبوا اأنتم ،واختاره اŸو¤
سس -ب-ح-ان-ه إا ¤ج-واره ب-ت-اري-خ  02رج -ب 1429
اŸوافق لـ  05جويلية .2008
نسسأال الله اأن يرحمه ويرضسى عنه ،ويرفع
درجته وينفعنا بعلمه.

’ولى  1٤٤٠هـ info@ech-aab.com
السشبت  ٢٦جانفي  ٢٠1٩م الموافق لـ  ٢٠جمادى ا أ
www.ech-chaab.com
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انسسرسش جار  Êفاسسن انكم كل اسش نالسسبث اغميسش نتمازيغث..ما Êاتافم ÿبار نتمورثنا
اسش ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث ،اشساويث ،اتراقيث..الشسياي
يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن
يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك
اثنحسسن.

اذفل ذسسميط يوعاد اروذ انزيك ذي باثنت

ادŸعاشش انوغÓن

ثقششابيث نهنت Úأأق Óتورأضشنت ذي Ÿششتا ذي لورأسس أأمقرأن
أارقيد اوسشنايأايا اقتيل Úذي لوراسس
امقران سشÒتو ارقازن Ò‰ا ذلغروز
سش- -روذ ان- -زي- -د اق  Ó-ي  Ó-ي -وراذ غÒ
غ -ن -م -ق -ران -ن ون -ت -ا ث -قشش -اب-يث اقÓ-
ث -ت -واسش-ن ايسس ث-م-ورث ان-ب-ات-ن-ة زيك
زيك سشÒت - - -و ذي ال - - -ث- - -ورث ،واو’د
اروذاي م -ل -ي -ح ذقسش-ن-اي م-ا Êاق-وث-ا
اذفل مليح وثوثا النوث.

باتنةŸ :وششي حمزة
سش - -ت- -ع- -دا اŸشش- -ت- -ا وإاع- -داد إاي- -ذسس
أاسش- -م- -ي- -ط ،ب- -ذوت ث -ح -ون -ا ن -ال -قشس
ن- -رق- -ازن ب- -ه -انت سش -ت -قشش -اب Úسش -ي
م- -ون- -ك- -ل ال- -ل- -ون وÿذمت وق -ورنت
وات-ن-وزانت خ Òن-ل-ب-اسس ن-ت-غ-اوسش-وين
ثيط ،سشÒتو الدريث ذرقازن Ò‰ا
اق Óزعما زعما رقل سشقروذ انزيك،
خاطر أاروظاي أا’ن أاتاضشنت زيك
÷داد انغ ويتسشريهن سشي أاسشميط،
وم -ا Êإاي -ب -ذو ا÷و ي -ت -ب-دال وإاع-داد
اسشميط اذنوث واسشناي اذفل و’ن
أاتراضشن ثقششاب Úأاق Óإايفنت لباسس
نقشس يحلى.
اذت - -افشس واق  Ó- -يÎاق اسش- -ن- -اي ذي
باثنت ابريذ انيغ ثحانوت انيغ حتى
اموكان انلخذمت اذيسشن لعبذ يرذ
ث -قشش -اب -يث وي -غ -ط -ا ث-ق-ل-م-ونت انسس

اذفل Áذل ث ،Èيرذل إابرذن ذيون
اب- -ذم إاشش- -ب -ح -ن أاسش -وطسس أادف -ك -نت
ثذرن ذذرر ا“رث القبيل ذدرث أاق
أاند انول أاكن يخصشر ا◊ال اسشوطسس
وذف - -ل إاصش - -ب - -د غ- -ف اث- -غ- -ل Ïذذرر
اع - -ل،Úغسس أاك- -ن ثصش- -درن ن- -ل- -ح- -م
صشبتند اسشوطسس Ÿعن إامذنن افغند
سشقخمن يل يون سشتول يسشع إاوكن
أاذرزن أاسش- -ل وذف- -غ- -ن غ- -ر ÿل ،اذغ
ارثر أانف أاكن إامذنن مزل اتسشرحن
ادسشقضشن إاوثل سشثزغ.

ثÈتسس  :ع نايت رمضشان
ذل -وقث اب -ذف -ل إام -ذن-ن أات-رح-ن أان-د
ي -رغ -ل وذف -ل أاسش-وطسس إام-ك-ن أاسشÚ
أاسشثبعن ا÷ر بوثل  ،أاسشثعملن أاعكز
نغ ثعكسشث اıنزر ذقصشقذ أاوثلن،
ام -ك -ن اتسش -ون ي -ذسش -ن اسش -ل -ق إاوك-ن
أاديسشكر اصشيذ ،الن إاقذ إاقتسشضشضشن
ثسش - -ك - -ر إام أاسش- -رسش Úأا ⁄يك ا“زن
اسش Úأاسش -ن -خ -ذم -ن ث -ل-وح-ن ال-ي-ف-رن

ف - -ي- -خ- -ف انسس ،خ- -اط- -ر اسش- -م- -ي- -ط
نسش -ق -اسس اق -ارن ب -ل -ي ي -ق -وا وي -وع-ر
يسشعدا يوذان حتى ذي اŸرضس اسشان
عرمن.

وف -ف-ل-ج-ال نشش-ي-اي اسش-رق-ن-د ارق-ازن
ثقششاب Úانسشن اق Óا’ن افرنهنت
ذي خزان Úنورط انسس واسشيغن ايا
اق Óاوغرسشن ثقششاب Úبششام اذقابل

اسشنت اسشميط ذذفل ،وصشح أارقينتيد
ث -قشش -اب -ي Úن -ال -ب -ي-ع ات-ن-وزانت وأا’ن
لباسس أاق Óأاسشاغنهنت  ،بصشح ورعاذ
ل- -ب- -اسس ان -ل -ع -واي -ل ا–ب -انت اذق -نت
ثقششاب Úسشفاسشن انسشنت سشÒتو ذي
ثمورا ندوار اماريسس ،كيمل ،تكوت
...الخ.
والشش -ي -اي ن -ت -ف -يث غ -ن -ل -ع-واي-ل اقÓ-
ورع- - - -ان اÓÿث انسش- - - -نت زط - - -نت
ث- -قشش- -اب Úذي ث- -دار  ،وسش -اغ -ن -ت -ي -د
ال -ق -ط -ن ي-ح Ó-وأات-ق-نت ذي سش-دايÚ
وا“ع - -ان - -نت اوب- -ع- -د زط- -نت سش- -نت
ناÓÿث ÿذمتاي كامل ثتموقا ذي
الصش -ي -ف خ-اط-ر ذي اŸشش-ت-ا يصش-مت
ا◊ال و’زم ث- -قشش- -اب Úأات- -ي ث- -وج -ذ
أام Úإاغنتقار ا◊اجة عقيلة ،أاقÓ
أاثقا لباسس نتقششاب Úزيك أاثروانسس.
وث -ط -وال أاق -ل-ي ÿذمت ن-ت-قشش-اب-يث
ما Êإاثتطف حتى  3أالششهار سشÒتو
م- -ا  Êأاث- -ت- -ي -ل -يشس Ÿع -ونت ،وإاخ -دم
ذق -زت -ا يششت ن -ف -وسس ،بصش -ح ل-وراسس
أام -ق -ران سش -ق  Ó-وسش-نت ان-ي-غ تÓ-ث-ة
ن -ل -خ Ó-ث أاق -خ -دم-ن ذأاق-زط-ا بشش-ام
أاذكملنت له ليه ،خاطر ÿذمت أانسس
ثسش -غ Ó-ب وثسش -ك-راه ،وث-غ-اوسس ث-يشس
نتاث ثأاق Óاتزط أاثخدمشس ÿدمت
ان -داه ،بشش -ا ات -ك -م -ل زيك أاث-ط-والشس
ذيسس.

أاذرار يلسسد ابرنسش أامÓل

أاخ -جضس أاي -ذغ ال -غ -ل -نت،م -ي -ل ذرشس
إامششطح نثن أانثف أاتسشررن سشثكرن
بذفل .أاتسشملوحن يسشنت ،أالن إاقذ
إاقمسشلن اسشوذل أاطسس نثغوسشون أاذغ
أاين أام قارن أاغيل بذفل نغ امذن
بذفل بل م نتسس ثكرث ثمقرنت أاند
ا◊ن اسشقرربنتسس.
اذغ انف أاسس بذفل إامذنن اتسشدمند
إاشش- -طضش- -ن إال- -ق- -ن أام- -ك- -ن أاسش- -لسش -ن
إاششفضس يتسشوخذمن اسشوغلم بزقر،
غسس انف اكن اطسس أاقتسشفغن غر
اصش- - -ي- - -ذ Ÿع- - -ن ال- - -ن إاق - -ذ إاسش - -يسش
اسشوطسس،اسش إامكن أاند يتسشل ووثل
أامكن اسش اند اليفر ومك اثيثبع و
انسس السشيديسس ،الن إاقذ اسشيتسشرح
اسش- -ود ذغ ذÙل اث- -ي -ط -ف إام أاوث -ل
يسشع إاضشرن إامزور مششطحث يسشنقز
أاكن إالق ذقسشون.
اذغ أال - - -قسس أاك - - -ن أام- - -ذن أاسش- - -ديك
سشقسشون وثدير ذوكسشر أاطن أاثيطف
سشفسس .سشثم أانضشن أانف أاكن أاطسس
أاق -م -دن -ن إاق-تسش-رح-ن سش-ث-م-ذن-ن غ-ر

إاذرر اعل Úإاوكن اذمرحن ذقذفل،
اتسشون ثروا نسشن و اذرحن أام سشمكن
أام- -رح أام- -ذي ق- -ج- -ذ إادي- -زق- -ن ذث -م
انتÈتسس ،ذمكن يسشعن أاطسس نتولث
أاند امذن يزمر اذينسس و ذيف اسشفر
ابتشس ،ذدرث اق إابرذن يتسشون غر

آوآل دونزروب:
^ او قر ايد ن اوسسركاسش وير Áي ن تبارت أانسش
^اÁا كارن الد اد اسسن اد بدان “كناسسن
^ ايتت ازاليم سش Áي ن يودان
^ سش “اكيت غر “اكيت تازالن اغزارن

ثم نثقجذ اتششرن سشثكريسس .اسشبح
إاذرر أاسشوذفل ارنن ارغرسس ثوششلن
ثدزيرين ،أاششبح انÎثو اثفز ثف ثمر
ندنث.

“ورت ان - - -وغ Ó- - -ن ات - - -وسس - - -ان
سس-ب-ك-ري سس-دŸع-اشش باÿصسوصش
اوشس - - -و ادسش اج - - -ار  15انلنواع
ن- - -دوشس - -و اشس - -رى اي - -ت - -وم - -ودى
سس- -اŸرق- -ة اشس- -رى سس- -ت- -ف -اسس -ن -اخ
اشس- - -رى سسسس- - -وف- - -ار ي Ó- - -اوشس- - -و
ادوينيو اشسو اقورن اشسو نسسوفار
اشس- -و ان- -ق -و Êاشس -و انÈشس -وشسسش
اوشسو نسسفوف يد مناو لرهاط
اضسضسن.Ú
Ÿع-اشش ان-وشس-و ات-وم-ودى دغجار
انغ دمنسسي اتومودى دخ يغلب
ل -ع -راسش داŸن -اسس -ب-ات ات-وم-ودى
دالعادة انغ تزودى باÿصسوصش
لعراسش.
ام- - - -اشس - - -ي ان - - -اف دخ اج - - -ار 30
ل- -ره -اط ن -ط -واج Úات -وم -ودان
سس -غ-م-اي-ان ات-ون-ك-ا’ن Œم-وي-ن
ادك - -ل - -ن - -ت- -د اÒÿات ن- -ي- -غ- -لب
ل- - -ره- - -اط .سس - -ط - -واج Úان - -اف
ال-ط-اج Úان-ت-خسسايت الطاجÚ
Ÿلوخية الطاج Úانبظا‚ا مع
ي-غ-لب ان-ل-ره-اط اضسضس-ن Úا’ن
اغÓن.
ام -اشس -ي ان -اف Ÿع -اشش اي -ت -وسس-ان
ي- -غ- -لب ج -ار ت -وات ي -غ -لب دي -ن
ب -اظ -ا‚ا ا’ن ات -وشس-ى اشش ام-ار
غ- -بشش اي- -دلسس- -يت ضس -دج -يضش
دسش ق -اع ابسس-ون اسس-ح-ق-ا اب-ن-ادم
ات-زم-ارتسش .يÓ-دخ اق-ن Ÿع-اشش
وضسضس -ن ات -وسس -ان ي-غ-لب اغÓ-ن
دين مغلوقة اتوخدام سسايولوا
ابسس- - - -ون اشش اغ- - - -رم ام- - - -اشس - - -ي
ات-وم-ودى ب-اÿصس-وصش م-غ-لوقة
انÈيان.
سس- -ل- -م- -راق- -ي ا’ن اغ Ó-ن ان -اف
اسسوفار لفريك شسوربة اغمايان
ات -ورح -ان دسس -وف -ار ي  Ó-اغÓ-ن
اق- - -ن Ÿع- - -اشش ي - -دج - -ور ات - -وت - -ا
اق- - -ارن- - -اسش اسس- - -و‘ ات- - -وخ - -دام
اسس -ت -ي -ن -ي ن -ال -ق -ت-ن-ور دك-راي-ان
ام-و Êام-ار ن-ون-ف-ذو ات-وسس-رسس-ى
ات -ف -ويت ات -وشس -ا دف -ر ت -ك-زوي-ن
ات - - -يشش اقت ال - - -ق- - -وة دا÷ه- - -د
فنجال نالفيتامينات ادسش.
اق- -دى ان- -اف ’ت- -اي دقت اŸادة
ا’ن دق- - - - -ن Ÿع- - - - -اشش دم - - - -زوار
“دورت ن- - - - - -ات اغ- - - - - -رسس - - - - -ان
ات - -ووسس - -وى اشش ام - -ار ف - -ط- -ران
اسسسش دقسش ط - -طسس - -ان اسس- -يسش
ضسدجيضش.

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر
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مواقيت
الصسÓة

@ ٢٦جانفي  : ١٩٣٧السسلطات الفرنسسية –ل
ح- -زب ““‚م شس -م -ال اإف -ري -ق -ي -ا““ () E.N.A
ب - -اع - -ت- -ب- -اره أاول ح- -زب وط- -ن- -ي ي- -ط- -الب
باسستقÓل ا÷زائر.
@  ٢٦جانفي  : ١٩٥٩أافرغت رومانية بتونسس
أاط- -ن- -ان- -ا م- -ن اŸسس- -اع- -دات اŸوج- -ه -ة إا ¤ال Ó-ج -ئÚ
ا÷زائري.Ú

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لولى  ١٤٤0هـ الموافق لـ  ٢٦جانفي  ٢0١٩م Oó©dG
السسبت  ٢0جمادى ا أ

 ١٤°ا÷زائر
 ١٩°ا÷زائر

17855

^ فتح مسشالك مقطوعة بسشكيدة ،جيجل ،باتنة وقسشنطينة ووليات اأخرى

١٩°

france prix 1

إارهابي يسشلم نفسشه للسشلطات العسشكرية بتمÔاسشت

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضشل جهود قوات
ا÷يشس الوطني الششعبي ،سّشلم يوم  24جانفي ،2019
إاره - -اب - -ي ( )01ن- -فسش- -ه ،ل- -لسش- -ل -ط -ات ال -عسش -ك -ري -ة
بتمÔاسشت/ن.ع ،6.وبحوزته ( )01مسشدسس رششاشس
من نوع ديكتاريوف وكمية من الذخÒة .ويتعلق
األمر باإلرهابيﬁ““ :جوبي .أاحمد““ اŸكنى حمزة
الذي إالتحق با÷ماعات الرهابية سشنة . 2011
و‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفارز للجيشس وعناصشر الدرك الوطني،
ب - -ك- -ل م- -ن إان أام- -ن- -اسس/ن.ع 4.وع“ Úوشش- - -نت
وغليزان/ن.ع 2.وسشطيف/ن.ع ،5.سشتة (Œ )06ار
ﬂدرات وضشبطت كمية معتÈة من الكيف اŸعالج
تقدر بـ( )261.8كيلوغرام و( )990قرصس مهلوسس
ومركبة.

...توقيف مهرب ،Úمهاجرين ومنقب Úعن الذهب
الوطني الششعبي ،اسشتعداد وحداتها الدائم للتدخل
وفك العزلة وتقد Ëالدعم والعون والتضشامن مع
اŸواطن ‘ Úجميع اŸناطق اŸتضشررة ،من خÓل
تسشخ Òاإلمكانيات البششرية واŸادية اŸناسشبة.

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

من جهة أاخرى وبالناحية العسشكرية السشادسشة،
أاوقفت مفارز للجيشس ‘ عمليات منفصشلة بÈج
ب- -اج- -ي ﬂت- -ار ،أارب- -ع- -ة م -ه -رب )04( Úوضش -ب -طت
( )30.12طن من اŸواد الغذائية و( )15420ل Îمن
زيت اŸائدة على م Ïثما )08( Êششاحنات ،فيما

” توقيف سشتة ( )06منقب Úعن الذهب وحجز
( )01مولد كهربائي و( )01مطرقة ضشغط ،كما ”
إاحباط ﬁاولة تهريب ( )89974لÎا ً من الوقود ‘
كل من برج باجي ﬂتار/ن.ع 6.وسشوق أاهراسس
وتبسشة والطارف/ن.ع.5.
كما أاوقفت مفارز للجيشس بكل من “Ôاسشت
وبرج باجي ﬂتار وع Úقزام/ن.ع ،6.ثمانية ()08
منقب Úعن الذهب وضشبطت ( )16مولدا كهربائيا
و( )13مطرقة ضشغط وثÓثة ( )03أاجهزة كششف عن
اŸع -ادن ،ب -اإلضش -اف -ة إا ¤م-رك-ب-ت )02( Úرب-اع-يتي
ال -دف-ع وثÓ-ث ( )03دراج - -ات ن - -اري - -ة ‘ ،ح” Ú
ت-وق-يف ( )21م -ه -اج-را غ Òشش-رع-ي م-ن ج-نسش-ي-ات
ﬂتلفة بكل من ع Úقزام وع Úأامقل.
و‘ إاطار مكافحة الهجرة غ Òالششرعية ،أاوقف
ع-ن-اصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-وهران/ن.ع ،2.م-ن-ظمًا
لرحÓت الهجرة غ Òالششرعية.
ك -م -ا اوق-فت أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس وع-ن-اصش-ر
ال -درك ال -وط-ن-ي ب-ك-ل م-ن ب-رج ب-وع-ري-ري-ج/ن.ع5.
وسشيدي بلعباسس ووهران/ن.ع ،2.أاربعة (Œ )04ار
ﬂدرات بحوزتهم كمية كبÒة من الكيف اŸعالج
تقدر بـ ( )235,6كيلوغرام ،فيما ” حجز ()4358
وحدة من اŸواد الششبه صشيدلنية بالوادي/ن.ع.4.

 ٢0١8ضسربة موجعة لتجار اıدرات

اŸفتشش ا÷هوي للششرطة با÷نوب الغربي :اŸواطن حجر الزاوية ‘ اŸعادلة األمنية

ج .ع Úمليلة تفرضش التعادل على شش.القبائل
اكتفى فريق ششبيبة القبائل مسشاء أامسس بالتعادل 1 - 1
أامام ضشيفه جمعية ع Úمليلة ‘ اطار ا÷ولة ال 19
للرابطة اÎÙفة األو ¤حيث  ⁄يتمكن « الكناري « من
إاضشافة  3نقاط لرصشيدهم والنفراد Ãقدمة الÎتيب
مؤوقتا.
واسش -ت -ف -ادت ج.ع Úم -ل -ي-ل-ة ب-ن-ق-ط-ة ث-م-ي-ن-ة م-ن ه-ذه
اŸباراة التي جرت بدون حضشور ا÷مهور حيث –فز
ه -ذه ال -ن -ت -ي-ج-ة ف-ري-ق ا÷م-ع-ي-ة ل-ت-حسش Úوضش-ع-ي-ت-ه-ا ‘

 ١٧°وهران

٢0°

بفضسل جهود ا÷يشس ويقظته

ا÷يشش يتدخل لفك العزلة عن اŸناطق اÙاصشرة بالثلوج

اŸناطق التي عرفت تسشاقطا كثيفا للثلوج،حيث
قام أافراد ا÷يشس بفتح عدة طرق مغلقة ومسشاعدة
اŸواطن Úالعالق.Ú
‘ هذا الصشدد ،أاكدت القيادة العليا للجيشس

 ١٦°وهران

الثمن  ١0دج

تبعا للتقلبات ا÷وية

«الشسعب» تنفيذا لتعليمات الفريق نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس
ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ت-دخ-لت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس
ب -ال -ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة اÿامسس-ة ،ي-وم-ي ٢٤
و ٢٥جانفي  ،٢0١٩بكل من سسكيكدة وباتنة
وج-ي-ج-ل ل-ف-ت-ح ال-ط-رق واŸسس-الك اŸق-طوعة
وتقد Ëالعون واŸسساعدة للمواطن ،Úحيث
لم- -ك- -ان- -ي- -ات الÓ- -زم- -ة
” تسس- -خ Òك- -اف- -ة ا إ
لذلك.جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع تلقت
““الشسعب““ نسسخة منه.
بحسشب ذات البيان فان تدخل فرق ا÷يشس قد
“ت تبعا للتقلبات ا÷وية التي تعرفها اŸناطق
الششمالية للوطن اŸصشحوبة بتسشاقط كثيف للثلوج،
ومواصشلة لعمليات تدخل ا÷يشس لفتح الطرق وفك
العزلة عن اŸناطق اŸتضشررة ،قامت مفارز من
ا÷يشس ب -ال -ت -دخ -ل ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ك -اف ل-ك-ح-ل
بقسشنطينة ،وكذا ع Úآارنات والبحÒة وع Úعباسشة
واŸوان ب -ولي -ة سش -ط -ي -ف ،ل -فك ال -ع -زل-ة ع-ن ه-ذه

الفجر0٦.٢٥................:
الشسروق0٧.٥٢..............:
الظهر١٣.00.................:
العصسر١٥.١٥................:
المغرب١8.08...............:
العشسـاء١٩.٣0................:

الÎتيب العام  ..وسشجل ﬁيوسس للجمعية ‘ الدقيقة 81
 ،وعّدل بÓيلي النتيجة ل « الكناري » ‘ الدقيقة .83
وانتهت اŸواجهة الثانية ب Úا–اد بلعباسس ومولودية
وهران كذلك بالتعادل  .. 2 - 2هذه النتيجة تخدم أاكÌ
الزوار.
بينما تأاجلت مباراة دفاع تاجنانت  -ششباب بلوزداد
بسشبب سشقوط الثلوج بكثافة.

ح.ح

كشس- -ف م- -راقب شس- -رط- -ة ““داود ﬁن- -د
شس- - -ري- - -ف““ اŸف- - -تشس ا÷ه- - -وي لشس - -رط - -ة
ا÷نوب الغربي حصسيلة نشساط ا÷هاز ‘
لم- - - -ن
ﬁارب - - - -ة ا÷رÁة وضس - - - -م- - - -ان ا أ
والسسكينة للمواطن وحماية ‡تلكاته.

تندوف :عويشش علي

قال اŸفتشس خÓل ندوة صشحفية نششطها
ع -ن ط -ري -ق ت-ق-ن-ي-ة ال-بث اŸب-اشش-ر إان األم-ن

ي -ب -ق-ى ال-عصشب األسش-اسش-ي واŸف-ه-وم األم-ث-ل
الذي تبنى عليه كل اÛتمعات.
أاشش -اد اŸف -تشس ب -اŸسش -ت -وى ا÷ي-د ال-ذي
بلغه جهاز األمن الوطني والنتائج اÙققة
خ Ó-ل السش -ن -ة ال-ف-ارط-ة ،وال-ت-ي ج-اءت ِن-ت-اج
““عمل جدي ومتواصشل““ من طرف كل متسشبي
جهاز الششرطة ““سشاهم بششكل كب ‘ Òجعل
الششرطة قادرة على ›ابهة كل التحديات،
م -ع -ت -م -دًة ‘ ذلك ع-ل-ى ق-وان Úا÷م-ه-وري-ة

الداعية إا ¤حماية اŸواطن وصشون ‡تلكاته
كمبدأا دسشتوري ل رجعة فيه““
نوه مراقب ششرطة ““داود ﬁند ششريف““
باŸكانة اŸرموقة التي تتمتع بها الششرطة
ا÷زائرية من خÓل اŸششاركة القيمة لها ‘
ﬂت -ل -ف اŸؤو“رات اإلق -ل -ي -م -ي-ة وال-ع-اŸي-ة
وب -ال -ت-ج-ارب ال-ن-اج-ح-ة ال-ت-ي ال-ت-ي أاصش-ب-حت
أا‰وذج - -ا ي - -ح - -ت - -ذى ب- -ه ‘ ›ال ﬁارب- -ة
ا÷رÁة Ãختلف أاششكالها.

