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غ -دا ،ب -زي -ارة ع-م-ل إا ¤ولي-ة ت-ل-مسش-ان
ح -يث ي -ع -اي-ن ﬂت-ل-ف مشش-اري-ع ال-ت-زود
ب-ال-غ-از وال-ت-م-وي-ن ب-ال-ك-هرباء اضشافة إا¤
ا‚ازات اخرى حيوية.
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بوعزغي ‘ زيارة عمل
إا ¤سشيدي بلعباسس

بن غÈيت ‘ زيارة
عمل إا ¤برج بوعريريج
ت -ق -وم وزي -رة الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة
نورية بن غÈيت يومي  3و 4فيفري
بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية برج
ب - -وع - -ري - -ري - -ج Ÿع- -اي- -ن- -ة اŸؤوسشسش- -ات
الÎب -وي -ة ا÷دي -دة وت-ف-ق-د ب-عضش-ه-ا
لضش-اف-ة إا ¤الج-ت-م-اع م-ع
لخ -ر ب -ا إ
ا آ
لط-ارات والشش-رك-اء الج-ت-م-اع-يÚ
ا إ
للقطاع بالولية.

ميهوبي ‘ زيارة عمل إا ¤ا÷لفة

يقوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي
يومي  03و 04فيفري ا÷اري بزيارة إا¤
ولية ا÷لفة ،ليتفقد وضشعية القطاع
لطÓ- -ع ع- -ل- -ى ال -ه -ي -اك -ل ال -ث -ق -اف -ي -ة
وا إ
ب- -ال- -ولي- -ة ،ك- -م -ا يشش -رف ع -ل -ى ت -دششÚ
اŸكتبة الريفية ببويرة ◊داب ومعاينة
مشش-روع إا‚از داخ-ل-ي-ة Ÿل-ح-ق-ت-ي الفنون
التششكيلية واŸوسشيقى.

دورة للتقييم الكششفي
السشنوي باÛلسس الو’ئي
لسشÓمية ا÷زائرية
تنظم الكششافة ا إ
ﬁافظة ا÷زائر العاصشمة  ، -اليوم ،دورة اÛلسس ال - - - - -ولئ- - - - -ي  30للتقييم
ال - -كشش- -ف- -ي السش- -ن- -وي م- -ع الشش- -رك- -اء م- -ن
ا◊ماية اŸدنية والدرك الوطني وباقي
ال -ف -ع -ال -ي -ات  ،وسش -ت -ق -دم م -داخ-ل-ة –ت
ع -ن -وان «دور اÛت -م -ع اŸد ‘ Êت -وع -ي -ة
و–سش -يسس الشش -ب-اب م-ن أاخ-ط-ار ال-ه-ج-رة
غ Òالشش- -رع- -ي- -ة «ال- -كشش -اف -ة أا‰وذج -ا «
وذلك على السشاعة  9:30صشباحا بقاعة
اÙاضشرات Ãقر ولية ا÷زائر .

حملة –سشيسس بخطر
ا’ختناق بالغاز
ت- - -ت- - -واصش- - -ل ا◊م- - -ل - -ة ال - -وق - -ائ - -ي - -ة
ال - -ت- -حسش- -يسش- -ي- -ة م- -ن خ- -ط- -ر ال- -تسش- -م- -م
(الخ- -ت- -ن -اق ب -غ -از أاح -ادي ال -ك -ارب -ون )،
وذلك ع -ل -ى مسش -ت -وى م -راك -ز ال -ت -ك-وي-ن
اŸه -ن -ي وال -ت-م-ه Úال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ولي-ة إا¤
غاية  19فيفري.

ي -ق -وم وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت-ن-م-ي-ة
الريفية والصشيد البحري عبد القادر
ب -وع -زغ -ي ،ال -ي -وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل إا¤
سش -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ح-يث يشش-رف ع-ل-ى
ت- - - -نصش - - -يب رئ - - -يسس اÛلسس اŸه - - -ن - - -ي
اŸششÎك لشش-ع-ب-ة ال-ب-ق-ول-يات ا÷افة،
ك- -م- -ا ي- -زور مسش -ت -ث -م -رات ل -ل -ف Ó-ح -ة
وتربية اŸواششي ،وŒمعه لقاءات مع
فÓ-ح-ي وم-رب-ي وم-ت-عاملي الصشناعات
الغذائية.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسشع رقم 333

ينظم اŸتحف
الوطني للمجاهد يوم
الث - -ن 4 Úف -ي-
ف
اŸوسشع رقم  3ري ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي
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بن زروقي تعاين وضشعية
اŸرضشى Ãسشتششفى بسشكرة

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

لدارة والمالية
ا إ

تشش -رف وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط-ي
يومي  3و 4فيفري ا÷اري على برنامج
ق -اف -ل -ة اŸدي -ن -ة اÿضش -راء ،ال-ت-ي –ط
ال-رح-ال ب-غ-رداي-ة Ãشش-ارك-ة ششخصشيات
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تشش -رف ال -وزي -رة ع -ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ال-ل-ق-اء
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Ÿسش -ت -وى اÙل -ي ،وا أ
لح -داث
الزوار ابتداء من السشاعة  ،وذلك Ãق-ره-ا ب-ب-اب
 10:00صشباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

يشش-رف وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-يم
لسش - - - - -ت - - - - -اذ ﬁم- - - - -د
اŸه - - - - -ن - - - - -ي Úا أ
م - -ب - -ارك - -ي،غ - -دا ،ع - -ل - -ى اج - -ت- -م- -اع
لط - -ارات واŸدي - -ري - -ن ال - -ولئ- -يÚ
ا إ
ل-ل-ق-ط-اع ،اب-ت-داء م-ن السش-اع-ة 08:00
صش-ب-اح-ا ،ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن
والتعليم اŸهني Úالكائن مقره بـ 09
شش- - -ارع ﬁن- - -د او◊اج اوصش- - -دي - -ق -
ششارع حيدرة سشابقا  -البيار.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اجتماع أاحزاب
التحالف الرئاسشي

لم Úالعام
يعقد أاحمد أاويحيى ا أ
ل- -ل- -ت- -ج -م -ع ال -وط -ن -ي ال -دÁق -راط -ي
«الرن-دي»  ،ال-ي-وم  ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة
باŸقر اŸركزي للحزب ‘ بن عكنون ،
ابتداء من السشاعة  09:30صشباحا.

غول يششرف على اختتام
دورة اÛلسس الوطني

ي- -ج- -ت- -م- -ع ،ال- -ي -وم ،ق -ادة أاح -زاب
ال-ت-ح-ال-ف ال-رئ-اسش-ي  ،باŸقر اŸركزي
لفÓن بحيدرة ابتداء من
◊زب ا أ
السشاعة  14:00بعد الزوال.

لقاء تششاوري
Ûموعة ا’سشتمرارية
تعقد ›موعة السشتمرارية من
لصشÓح ،اليوم ،
اجل السشتقرار و ا إ
لقاء تششاوريا – ،ت إاششراف بلقاسشم
لم Úال -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف
سش- -اح -ل -ي ا أ
ا÷م- - -ه- - -وري،و ذلك Ãق - -ر ا◊زب
ببوششاوي ابتداء من السشاعة 09:30
صشباحا.

يشش- -رف رئ- -يسس ح -زب Œم -ع أام -ل
ا÷زائ -ر «ت -اج» ع -م -ر غ -ول ،ال -ي -وم،
ع- -ل- -ى اخ- -ت- -ت- -ام ال- -دورة اŸف -ت -وح -ة
ل- -ل- -م- -ج- -لسس ال- -وط- -ن -ي وذلك ب -اŸق -ر
ال- -وط- -ن- -ي ل -ل -ح -زب ب -ع Úال -ل -ه دا‹
إاب-راه-ي-م اب-ت-داء م-ن السش-اعة 10.00
صشباحا.

إ’ع 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 - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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عقب اسستقباله من طرف بن غÈيت
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وزير الÎبية النيجري :نرغب ‘ ا’سستفادة

’ول ،بنيؤدلهي ،باسستقبال من طرف رئيسس جمهؤرية الهند ،رام
حظي وزير الشسؤؤون اÿارجية عبد القادر مسساهل ،أامسس ا أ
ناث كؤفيند ،والذي سسلمه رسسالة خطية من رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة.

وبهذه اŸناسسبة جدد رئيسس الدبلوماسسية
ا÷زائ -ري -ة ،ال -ذي ي -ق -وم ب -زي-ارة رسس-م-ي-ة إا¤
جمهورية الهند ،التزام ا÷زائر ،اŸؤوكد ‘
برقية رئيسس الدولةÃ ،واصسلة ا÷هود الرامية
إا ¤ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ‘ اÛا’ت
الكفيلة Ãنح العÓقات الثنائية قيمة مضسافة
ودي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ،م-ذك-را ‘ ه-ذا اإ’ط-ار
ب -إاع Ó-ن الشس -راك-ة ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة اŸوق-ع بÚ
البلدين سسنة Ã 2011ناسسبة الزيارة التي قام
بها رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة إا¤
نيودلهي.
من جهته ،أاكد الرئيسس كوفيند أان الهند
«تعت Èرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
صس -دي -ق-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا وم-داف-ع-ا ف-ذا ع-ن قضس-اي-ا
السسÓم والتنمية ومن ثّمة فهو ﬁل تقدير
كب ‘ Òالهند».
وبعد التذك ÒبعÓقات التضسامن التاريخية
ب Úا÷زائر والهند ،أاعرب الرئيسس كوفيند
ع -ن ارت -ي-اح-ه ل-ل-مسس-ت-وى ال-ذي ب-ل-غ-ه ال-ت-ع-اون
ا÷زائري  -الهندي ،مÈزا ا’هتمام الذي
يوليه لتعزيزه وتنويعه ‘ ﬂتلف اÛا’ت.
ك -م -ا ت -ط-رق رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ال-ه-ن-د ،إا¤
مسس-ائ-ل إاق-ل-ي-م-ي-ة ودول-ي-ة أاخ-رى ذات اه-ت-م-ام
مشسÎك’ ،سس - -ي - -م - -ا ال - -وضس- -ع ‘ اŸن- -ط- -ق- -ة
وم -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب وال -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي -ف،
باإ’ضسافة ا– ¤دي الهجرة.
وك- -ل- -ف ال -رئ -يسس ك -وف -ي -ن -د وزي -ر الشس -ؤوون
اÿارج -ي -ة ،ب -ت -ب -ل-ي-غ رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة رسسالة ﬁبة وتقدير و“نياته
بالتقدم للشسعب ا÷زائري الصسديق.

...ويتحادث مع نظÒته
الهندية سسوشسما سسواراج
–ادث وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ،ع- -ب- -د
القادر مسساهل ،أامسس اأ’ول ،بنيودلهي ،مع
نظÒته الهندية ،السسيدة سسوشسما سسواراج‘ ،
إاط -ار ال -زي -ارة ال -رسس -م-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا ا¤
جمهورية الهند.
وسس-م-ح ال-ل-ق-اء ل-ل-وزي-ري-ن« ،ب-دراسسة شساملة
ل -وضس -ع -ي -ة ال -ت -ع -اون ال-ث-ن-ائ-ي وال-عÓ-ق-ات بÚ
البلدين ‘ ﬂتلف اÛا’ت وذلك على ضسوء
اأ’ه - - -داف اÙددة ‘ إاع Ó- - -ن الشس - - -راك - - -ة
ا’سسÎاتيجية اŸوقع ب Úالبلدين ‘ 2011
Ãن- -اسس- -ب- -ة ال- -زي- -ارة ال- -ت- -ي ق- -ام ب- -ه -ا رئ -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة إا ¤الهند
ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها نائب رئيسس
جمهورية الهند إا ¤ا÷زائر ‘ أاكتوبر .»2016
‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار ،ع ّ- -ب - -ر ال - -وزي - -ران ع - -ن
«ارت-ي-اح-ه-م-ا ل-ل-عÓ-ق-ات ال-قائمة ب Úالبلدين،
ح- -يث ج -ددا ال -ت -زام ا◊ك -وم -ت ‘ ÚاŸضس -ي
قدما نحو تعزيزها ‘ ميادين جديدة ،على
غ- -رار ال- -ت- -ك- -وي- -ن والسس- -ي- -اح -ة وا’سس -ت -ث -م -ار
والفÓحة».
ك -م -ا ات -ف -ق -ا ع -ل -ى «ضس -رورة Œدي -د إاط-ار
ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي م -ع إاي Ó-ء أاه-م-ي-ة خ-اصس-ة
ل -ل -ع Ó-ق -ات ب Úا÷ال-ي-ت Úوأاوسس-اط اأ’ع-م-ال
ا÷زائري Úوالهندي Úقصسد تطوير التعاون
ا’ق-تصس-ادي وال-ت-ب-اد’ت ال-تجارية وا’سستثمار

ب Úالبلدين».
وسستخصس الدورة اŸقبلة للجنة اıتلطة
ا÷زائ -ري -ة -ال -ه -ن -دي -ة ،ال -ت -ي ت -ع -ق -د ق-ري-ب-ا
بنيودلهيÛ« ،ا’ت أاخرى ذات قيمة مضسافة
مرتفعة وتسسمح بالتحويل التكنولوجي و–قيق
أاهداف التنمية التي يتبعها الطرفان».
من جهة أاخرى ،تبادل مسساهل وسسواراج
وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ح -ول ال -قضس -اي -ا اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
وال -دول -ي -ة ذات ا’ه-ت-م-ام اŸشسÎك’ ،سس-ي-م-ا
ال-وضس-ع ‘ م-ن-ط-ق-ت-ي-ه-م-ا وم-ك-اف-ح-ة اإ’رهاب
والتطرف العنيف وا÷رÁة اŸنظمة ومسسأالة
الهجرة غ Òالشسرعية والتغÒات اŸناخية.
‘ ه - - - - -ذا اÿصس- - - - -وصس ،ذك- - - - -ر رئ- - - - -يسس
ال -دب -ل -وم -اسس -ي-ة ا÷زائ-ري-ة Ãواق-ف ا÷زائ-ر
بخصسوصس النزاعات باŸنطقة’ ،سسيما «فيما
يتعلق بÎقية ا◊لول السسياسسية والسسلمية التي
–Îم إارادة الشسعب Úوبعيدا عن كل تدخل
أاجنبي».
كما جدد مسساهل التزام ا÷زائر Ãكافحة
اإ’رهاب والتطرف العنيف ،حيث تطرق أايضسا
إا ¤التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال اŸصسا◊ة
الوطنية».
وعقب هذه اÙادثات ،وقع الوزيران على
اتفاقات ثنائية تدعم اإ’طار القانو Êللتعاون
ب Úالبلدين.
وق-د ات-ف-ق ال-وزي-ران أايضس-ا ،ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
«ت -ق -ل -ي -د ال-تشس-اور ب Úال-ب-ل-دي-ن ح-ول ›م-وع
ال-قضس-اي-ا ال-ث-ن-ائ-ي-ة واŸواضس-ي-ع ذات ا’ه-تمام
اŸشسÎك».

’سساتذة ا÷امعي Úبباتنة
أاشسرف على اŸؤؤ“ر التأاسسيسسي ’–ادية ا أ

سسيدي السسعيد :ا◊وار ا’جتماعي مرجعية ‘ تسسوية اŸشساكل
داف - - - - - -ع ا’أم Úال - - - - - -ع- - - - - -ام
ل -ل -م -رك -زي -ة ال -ن -ق-اب-ي-ة،ع-ب-د
اÛي-د سس-ي-دي السس-ع-ي-د ،ب-قؤة
على ا’‚ازات التي –ققت
‘ ا÷زائ- - - - - - - - -ر ،مشسÒا ا ¤اأن
ال -ره -ان-ات وال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي
ت- -ع- -يشس- -ه- -ا بÓ- -دن- -ا تسس- -ت- -ل -زم
ال-ؤق-ؤف م-ع-ا Ÿؤاجهتهاخاصسة
ت-لك ال-ت-ي تشس-ك-ل خ-طرا على
سسيادتها وقؤة اقتصسادها.
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اأك -د سس -ي -دي السس -ع -ي -د خÓ-ل
اإشسرافه على اŸوؤ“ر التاأسسيسسي
ل –Ó-ادي -ة ال -وط-ن-ي-ة لÓ-أسس-ات-ذة
ا÷امع Úبباتنة  ،01اول امسس،
رف- -ق- -ة وزي- -ر ال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹
والبحث العلمي الطاهر حجار
ووزير العمل والتشسغيل والضسمان
ا’إجتماعي مراد زما‹ ،بحضسور
رئيسس منتدى روؤسساء اŸوؤسسسسات
ع -ل -ي ح -داد ،اأن ن -ق -اب -ت-ه ت-ث-م-ن
وتدعم كل القرارات التي مافتئ
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ي -ت -خ -ذه -ا ◊م -اي-ة
مصسالح العمال ،منوها با◊وار

ا÷دي وا’إي - -ج - -اب - -ي ل- -تسس- -وي- -ة
التعقيدات
ودعا ا’أم Úالعام للمركزية
النقابية كل النقابي Úوالنقابيات
خاصسة ا’أسساتذة ا÷امعي Úاإ¤
ا’بتعاد عن لغة العنف وتغليب
ا◊وار ب Úا÷زائ- - - - - - - - - - -ري‘ Ú
م -واج -ه -ة ا’أزم -ات واÓÿف-ات،
والتجند للمحافظة على ا’أمن
وا’سس- -ت- -ق- -رار ال- -ذي ت- -ن- -ع -م ب -ه
ا÷زائر.
ع- - - -ب - - -د اÛي - - -د سس - - -ي - - -دي
السس-ع-ي-د ،اسس-ت-ه-ل ك-لمته بحضسور
ال-عشس-رات م-ن ا’أم-ن-اء ال-ن-قابيÚ

ال-وط-ن-ي Úب-ال-ت-ع-ب Òع-ن سس-عادته
لتواجده بعاصسمة ا’أوراسس باتنة،
رمز الثورة ومعقل الثوار موؤكدا
ع- -ل- -ى اأه- -م- -ي -ة ورم -زي -ة م -ك -ان
ا’إشس - - - - -راف ع - - - - -ل- - - - -ى اŸوؤ“ر
ال-ت-اأسس-يسس-ي ل–Ó-ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة
لÓ- -أسس- -ات- -ذة ا÷ام- -ع -ي Úال -ذي -ن
دع -اه -م اإ ¤ا’ل -ت -زام ب -خ -ط -اب
ا’–اد ال - -ذي ي - -ع- -ت- -م- -د ع- -ل- -ى
الصسراحة واŸسسوؤولية والوطنية
ب - - -ع - - -ي- - -دا ع- - -ن ك- - -ل اأشس- - -ك- - -ال
ال-دÁاغ-وج-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-اد ب-عضس
ا’أط -راف اأن تسس -ت -غ -ل -ه-ا لضس-رب
مكاسسب العمال ا÷زائري.Ú

وقال سسيدي السسعيد بحضسور
ك -ل ا’أم -ن-اء ال-وط-ن-يı Úت-ل-ف
ال -ن -ق-اب-ات اŸنضس-وي-ة –ت ل-واء
اŸرك -زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ،ب-اأن-ه ي-جب
جعل مصسلحة ا÷زائر فوق كل
اعتبار واأخذ الع‡ Èا يحدث
‘ ب -عضس ال -ب -ل -دان م -ن مشس -اك-ل
واضس -ط-راب-ات وصس-راع-ات ت-ه-دد
ك - -ي- -ان- -ات ت- -لك ›ددا دع- -وت- -ه
لضسرورة تغليب لغة ا◊وار مهما
كانت اÓÿفات عميقة حفاظا
ع-ل-ى اŸصس-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ،نافيا
وج - -ود خ Ó- -ف - -ات ‘ ا’أوسس- -اط
العمالية والنقابية.
وق - -ب - -ل ذلك وع - -ل- -ى ه- -امشس
ت -وق -ي -ع ج -م -ل-ة م-ن ا’ت-ف-اق-ي-ات
Ãج-م-ع غ-ل-وب-ال م-وت-ورز ب-بلدية
جرمة اأكد سسيدي السسعيد دعمه
شسعبة تركيب السسيارات با÷زائر
كون هذه الصسناعة منتجة للÌوة
ا’ق-تصس-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة التي
وفرت اأزيد من  25األف منصسب
شسغل مثمنا ما بلغته ‘ ظرف
قصس Òب -ان -ت -ق -ال -ه -ا م -ن م -رح-ل-ة
ا’سس -تÒاد اإ ¤م -رح -ل-ة الÎك-يب
ﬁليا.

عّ-ب-ر وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي وال-ت-ق-ن-ي
ال - - -ن- - -ي- - -ج- - -ري ،ت- - -ي- - -ج- - -ا Êإاي- - -دريسس- - -ا
’ول ،ب- -ا÷زائ- -ر
أاب- -دول- -ك- -ادري ،أامسس ا أ
العاصسمة ،عن رغبة بÓده ‘ ا’سستفادة
م - -ن ال - -ت - -ج - -رب - -ة ا÷زائ - -ري- -ة ‘ ›ال
’مية وكذا ‘
الÎبية والتعليم وﬁؤ ا أ
التكؤين والتعليم اŸهني.Ú
صسرح الوزير النيجري عقب اللقاء الذي
ج -م -ع -ه ب -وزي -رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ،أان النيجر «تأامل ‘ ا’سستفادة من
التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال الÎبية والتعليم
وﬁو اأ’مية وكذا التكوين والتعليم اŸهني،Ú
’سسيما بعد التحسسينات التي انتهجتها وزارة
الÎبية الوطنية والتي تعد ورشسة كÈى ينبغي
تثمينها».
وأاشس- -ار ت- -ي- -ج -ا Êإاي -دريسس -ا ،إا« ¤ت -ط -اب -ق
وجهات النظر ب Úالبلدين بخصسوصس إاعادة
ال -ن -ظ -ر ‘ اŸن-ظ-وم-ة الÎب-وي-ة ،وذلك «ع-ل-ى
ضسوء ا’سستفادة من Œارب الدول اأ’خرى»،
مشسيدا با÷هود التي تقوم بها ا÷زائر ‘
هذا اÛال.
وأاك -د أان ب Ó-ده «ت -ت -ط -ل -ع ل Ó-سس -ت-ف-ادة م-ن
التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال الÎبية ،لكونها
تسس-م-ح ب-ت-ع-زي-ز ال-نسس-ق ا’ج-ت-م-اع-ي وت-ط-وي-ر
اÛتمع’ ،سسيما الشسباب الذي أاصسبح ضسحية
اأ’ف- -ك- -ار اŸت- -ط- -رف -ة ال -ت -ي ت -ه -دده م -ن ك -ل
ا÷هات».
بدورها ،أاوضسحت بن غÈيت أان هذا اللقاء

سسمح بإابراز «كافة ا÷وانب التي تقوم بها
الوزارة ‘ ›ال –سس Úوتطبيق اإ’صسÓح
ال -ذي اع -ت -م -دت -ه ا÷زائ-ر م-ن-ذ سس-ن-ة ،»2003
مشسÒة على وجه اÿصسوصس إا« ¤التقييمات
ال-ت-ي سس-م-حت ب-ال-ت-ع-رف ع-ل-ى اأ’خ-ط-اء ال-تي
Áكن أان يقع فيها التÓميذ ‘ اÛال اللغوي
والرياضسيات ومعا÷تها بيداغوجيا».
كما ” التطرق  -بحسسب الوزيرة  -إا¤
«أاهم ورشسة اعتمدتها الوزارة ،واŸتمثلة ‘
الÎكيز على التعليم ا’بتدائي الذي يرتبط
بدوره بتعزيز الثوابت الوطنية والبعد الوطني
ا÷زائري ‘ اŸقررات الدراسسية من خÓل
ط- -ب- -ع ا÷زء اأ’ول م- -ن اıت -ارات اأ’دب -ي -ة،
وال -ت -ي ت -تضس -م -ن نصس -وصس-ا ل-ك-ت-اب ج-زائ-ريÚ
ب- -ال- -ل -غ -ات ال -ث Ó-ث (ال -ع -رب -ي -ة ،اأ’م -ازي -غ -ي -ة
والفرنسسية)».
وأاشس- -ارت ب- -ن غÈيت إا ¤أان- -ه ” الÎك- -ي- -ز
أايضس- -ا خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ع -ل -ى «ال -ت -ج -رب -ة
ا÷زائرية الناجحة ‘ ﬁاربة اأ’مية وكذا
ال -ت -ك -وي -ن ‘ ال -ت -ع -ل-ي-م ال-ت-ق-ن-ي ال-ذي يسس-م-ح
بالنهوضس با’قتصساد الوطني للبلدين».
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ،ت -ط -رق ال -ط -رف -ان ا¤
مشس- -روع ال- -ت- -ب -ادل ب Úم -ن -ط -ق -ت -ي “Ôاسست
(ا÷زائر) وأاغاديسس (النيجر) ،الذي يندرج ‘
اطار اللجنة اŸشسÎكة ب Úالبلدين ’ ،سسيما
‘ الشسق اŸتعلق بتعليم اللغة العربية والÎبية
اإ’سسÓمية ودورهما ‘ ﬁاربة التطرف.

شس - -ك- -ل م- -ل- -ف
تعزيز التعاون بÚ
شس- -رط -ة ا÷زائ -ر
وفرنسسا ،سسيما ‘
م-ي-ادي-ن ال-ت-ك-وي-ن
والتدريب وتدعيم
أاسسسس ت- - - - -ب - - - -ادل
التجارب
واÈÿاتﬁ ،ور
اللقاء الذي جمع،
اÿميسس ،با÷زائر العاصسمة ،اŸدير العام
Óم-ن ال-وط-ن-ي ال-ع-ق-ي-د مصس-ط-ف-ى ال-ه-بÒي،
ل -أ
وسسف Òفرنسسا با÷زائر كزافييه دريانكورت.
Óم-ن
وأاوضس -ح ب -ي -ان ل -ل -م -دي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني ،أان هذا اللقاء كان فرصسة للطرفÚ
للتحدث حول «سسبل تعزيز التعاون ب Úشسرطة
البلدين ‘ ميادين التكوين والتدريب وتدعيم

أاسسسس تبادل التجارب واÈÿات Ÿواجهة كل
أاشسكال ا÷رÁةÃ ،ا فيها تلك العابرة للحدود
وا÷رÁة السسÈيانية».
وباŸناسسبة ،ثّمن السسف Òالفرنسسي نتائج
هذه اÙادثات ،مشسيدا بـ «التطور الواضسح
ال- -ذي ب- -ل- -غ- -ت- -ه الشس- -رط- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ع -ل -ى
اŸسستوي Úاإ’قليمي والدو‹» ،يضسيف ذات
اŸصسدر.

تعزيز التعاون ب Úشسرطة ا÷زائر وفرنسسا ﬁور
لقاء لهبÒي ودريانكورت

تنصسيب اÛموعة الŸÈانية للصسداقة ا÷زائرية  -اأ’وكرانية

’ولÃ ،ق- - - - - - - - - - - -ر اÛلسس
” ،أامسس ا أ
الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ؤط- -ن- -ي ،ت -نصس -يب «÷ن -ة
الصس- - -داق- - -ة الŸÈان- - -ي- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة
’وك- -ران- -ي- -ة» ب- -إاشس- -راف رئ -يسس ÷ن -ة
ا أ
الشسؤؤون اÿارجية والتعاون وا÷الية
عبد ا◊ميد سسي عفيف وحضسؤر سسفÒ
أاوكرانيا ماكسسيم سسؤبخ ،بحسسب ما أافاد
به بيان من اÛلسس.
باŸناسسبة ،ثمن السسف Òا’وكرا Êما
حققه البلدان من «نتائج إايجابية» تعكسس
ح -رصس-ه-م-ا ع-ل-ى ال-رق-ي ب-ت-ع-اون-ه-م-ا إا¤
مسس-ت-وي-ات أاع-ل-ى’ ،سس-ي-م-ا ‘ ظ-ل ت-وف-ر
اإ’رادة السسياسسية واÙفزات واŸؤوهÓت ‘
شستى اÛا’ت.
م -ن ج-ان-ب-ه ،اسس-ت-ع-رضس رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة م-ا
حققه البلدان ‘ إاطار تعاونهما من نتائج
إاي -ج -اب -ي -ة Œسس -دت ‘ ›م -وع -ة ك -بÒة م -ن

مشساريع ا’تفاقيات وبروتوكو’ت التعاون ‘
›ا’ت ال -ف Ó-ح -ة وال -ع -ل -وم وال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ا
والبحث العلمي والثقافة ،فضس Óعن الدعم
اŸت -ب -ادل Ÿرشس -ح -ي ال -ب -ل -دي -ن ‘ ال -ه -ي-ئ-ات
الدولية.
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ألسضبت  02فيفري  2019م
ألموأفق لـ  27جمادى أأ’ولى  1440هـ

’عضشاء
اŸلتقى الفرنسشي اŸغاربي الثامن لزراعة ا أ

حسسبÓوي :ضسمان مرافقة دينية للعمليات ‘ اŸصسالح الطبية

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

’سشئلة الششفوية ،بدوي:
‘ جلسشة علنية حول ا أ

أاغلب اÓÿفات باÛالسض البلدية حلت

ألبلدي بفضضل أ’جرأء أŸتعلق بتعي Úرئيسس أÛلسس
ألشضعبي ألبلدي من متصضدري ألقوأئم ألتي –صضلت على
أأغلبية أأصضوأت ألناخب Úبدل أأغلبية أŸقاعد».
وأأكد ألوزير أأن «ألهدف أأ’سضمى من ألعمل أ◊زبي
و‡ارسضة ألسضياسضة هوألوصضول أ ¤ألسضلطة وأŸشضاركة
‘ تسض -ي Òألشض -ؤوون أل -ع -م -وم -ي-ة» ،م-ع-تÈأ أأن «أÓÿف-ات
ألسض -ي -اسض-ي-ة ب ÚأŸن-ت-خ-ب Úم-ا ه-ي أ’ ظ-اه-رة ط-ب-ي-ع-ي-ة
للنظام ألدÁقرأطي ،لكن أأن تصضل هذه أÓÿفات أ¤
أ◊سضابات ألشضخصضية وأأنانيات بعضس أŸنتخب Úألذين
يغلبون مصضا◊هم ألشضخصضية على أŸصضلحة ألعامة فهذأ
غ Òمقبول من ألناحية ألسضياسضية وأأ’خÓقية».

د.في :‹Óأاغلب  23أالف مريضض بالكلى بحاجة لزرع أاعضساء
كشش - -ف وزي - -ر الصش - -ح - -ة والسش - -ك - -ان وإاصش Ó- -ح
اŸسشتششفيات ﬂتار حسشبÓوي عن مرافقة أاهل
Óطباء ومهنيي
الدين من فقهاء وأائمة اŸسشاجد ل أ
الصش -ح-ة ‘ ع-م-ل-ه-م ال-ت-حسش-يسش-ي ب-أاه-م-ي-ة ال-تÈع
’عضش- - - -اء ع- - - -ل - - -ى مسش - - -ت - - -وى اŸصش - - -ال - - -ح
وزرع ا أ
ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة م-ن أاج-ل ال-ع-مل على ترقية اŸبدأا
’خÓ- - -ق- - -ي ال- - -ذي ي- - -ه - -دف إا ¤إان - -ق - -اذ ح - -ي - -اة
ا أ
اŸرضشى.جاء هذا خÓل الطبعة الثامنة للملتقى
’عضشاء.
الفرنسشي اŸغاربي لزراعة ا أ
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أأكد ألوزير أأنه بات من ألÓزم ألعمل على تطوير نقل
وزرع أأ’عضضاء من أŸرضضى أŸتوف Úإأ ¤أأ’حياء ،ويتعلق
أأ’م -ر ب -اŸوت أل -دم -اغ-ي ل-ل-م-تÈع خ-اصض-ة وأأن أ÷زأئ-ر
تشضهد تأاخرأ كبÒأ فيما يخصس ألتÈع بأاعضضاء أŸوتى .
وأأضضاف حسضبÓوي أأن أ÷زأئر أأصضبحت أ’ول مرة
“ت-لك إأط-ار ق-ان-و Êي-ن-ظ-م ج-م-ي-ع أل-نشض-اط-ات أŸت-علقة
ب -زرأع -ة أأ’عضض -اء م -ن خ Ó-ل ق -ان -ون ألصض -ح -ة أل-ذي ”
أŸصضادقة عليه ‘  2018مشضÒأ إأ ¤أأنه صضدر لتنظيم
ألقطاع ألصضحي وفقا للمتطلبات وألتحو’ت ألرأهنة.
وأعت Èوزير ألصضحة وألسضكان وإأصضÓح أŸسضتشضفيات
أŸوأد ألقانونية ألتي تضضمنها قانون ألصضحة ،باÿطوة
أ’يجابية ألتي سضيتسضمح بتطوير عمليات زرع أأ’عضضاء
وكذأ تأاط Òو–ديد شضروط ألتÈع باأ’عضضاء وأ’نسضجة
وأÓÿيا وألتÈع بالدم زيادة علة أŸسضاعدة ‘ ألبحث

ألبيوطبي مضضيفا أن أŸؤوسضسضات ألعمومية سضتعمل على
تنفيذ أŸشضروع.
من جهته أأفاد وزير ألشضؤوون ألدينية وأأ’وقاف ﬁمد
عيسضى أأن مصضا◊ه مسضتعدة Ÿرأفقة ألهياكل ألصضحية
وأأ’طباء ‘ مهامهم ألتحسضيسضية بأاهمية ألتÈع باأ’عضضاء
للمسضاهمة ‘ إأنقاذ ألعديد من أأ’روأح مشضÒأ إأ ¤أأن
أ÷زأئر تعرف تأاخرأ كبÒأ فيما يخصس ألتÈع بأاعضضاء
أŸوتى بالرغم من أأن ألدين أإ’سضÓمي يجيز ذلك.
وأأك -د أأن أŸرأف -ق -ة أل -دي -ن -ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ات أل-تÈع وزرع
أأ’عضض -اء ‘ أŸسض -تشض -ف -ي -ات سض-ت-ت-م وف-ق ق-وأن– Úف-ظ
أأخÓقيات مهنة ألطب ألتي تتطلب عدم ألتصضرف بجسضم
أإ’نسض -ان إأ’ ب -إاط -ار أأخ Ó-ق -ي ي-ن-ب-غ-ي أحÎأم-ه م-ن ق-ب-ل

أ÷ميع حيث سضيتم ألتطرق أ ¤ذلك ‘ خطب ودروسس
أ÷معة وندوأت دينية يشضارك فيها أأطباء وفقهاء لÎقية
ثقافة ألتÈع باأ’عضضاء وإأنقاذ أ◊ياة.
وأأل -ح وزي -ر ألشض -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة ع -ل-ى أل-ت-زأم مسض-اج-د
أ÷زأئر وألفقهاء Ãرأفقة أŸؤوسضسضات ألصضحية وأأ’طباء
‘ م-ه-ام-ه-م أŸت-ع-ل-ق-ة ب-حث أŸوأط-ن Úب-أاه-م-ي-ة أل-تÈع
باأ’عضضاء بعد ألوفاة
من أأجل ألعمل على ترقية أŸبدأأ أأ’خÓقي يهدف
إأ ¤إأنقاذ ألنفسس ألبشضرية مذكرأ بان ألشضريعة أ’سضÓمية
Œيز ألتÈع وأأخد أأعضضاء جسضم أŸيت إ’نقاذ شضخصس
ح -ي شض -رط أل -ت -أاك -د م -ن أŸوت أل -دم -اغ -ي وت-ع-تÈه م-ن
ألصضدقات أ÷ارية وأ’ثار
من جهته كشضف في ‹Óمصضعب خب Òلدى ألوكالة
ألوطنية لزرع أأ’عضضاء عن أ◊صضيلة ألسضنوية فيما يخصس
زرأعة أأ’عضضاء ‘ أ÷زأئر ،حيث ” تسضجيل  268عملية
زرع كلى و 7عمليات لزرع ألكبد و 416عملية زرع أÓÿيا
و 358ع -م -ل -ي -ة زرع ل -ل -ق -رن -ي -ة ،م-ع-تÈأ م-ا ” –ق-ي-ق-ه
باŸقبول.
وأأضضاف أıتصس أأن ألنظام أآ’‹ أÿاصس بتحديد
ألعدد أ◊قيقي للمرضضى ألذين هم ‘ قائمة أ’نتظار ‘
طور أإ’‚از  ،مشضÒأ إأ ¤تسضجيل  23795مريضس يخضضع
لعملية تصضفية ألكلى إأ ¤غاية نهاية ، 2018حيث سضيتم
إأدرأج أ◊ا’ت أل -ت -ي ب -ح -اج -ة ل -زرع أل -ك -ل -ى ‘ ق -ائ -م -ة
أ’نتظار ع Èألنظام أآ’‹ ألذي من أŸرتقب إأطÓقه
قريب.

دعا إا ¤مرافقة اŸرق ‘ Úاقتنار العقار

“ار 5 :آا’ف وحدة سسكنية تنجز بتيزي وزوهذه السسنة

اع-ل-ن وزي-ر السش-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-نة ،عبد
الوحيد طمار ،أاول أامسس ،بتيزي وزو ‘ ،اليوم
الثا Êمن زيارة العمل ان الو’ية سشتسشتفيد من
 5000سشكن جديد ‘ اطار الÈنامج ل .2019
وأأوضضح ألوزير أن أ’مر يتعلق ب 3000سضكن عمومي
أيجاري و 2000مسضكن ريفي ،دأعيا ألسضلطات أÙلية
أ« ¤تسض-ه-ي-ل أج-رأءأت أق-ت-ن-اء أل-ع-ق-ار ب-ال-نسض-ب-ة للمرقÚ
ألعقاري Úمن أجل ألسضماح بإا‚از تلك أŸشضاريع ‘
أقرب أآ’جال».
‘ سض -ي -اق آأخ -ر أك -د ط -م -ار أن أل -دول -ة ق -د سض-خ-رت
أأ’موأل ألضضرورية للتكفل بأاشضغال ألتهيئة ألتي تعاÊ

منها عديد أŸشضاريع أŸسضتكملة أوهي ‘ طور أ’نتهاء
على مسضتوى ألو’ية معلنا عن تخصضيصس غÓف ما‹
يقدر Ãليار دج للو’ية.
أأما ببلدية بوزغن ( 65كلم شضرق تيزي وزو) فقد
أشضرف ألوزير على وضضع حجر أ’سضاسس إ’‚از ›موعة
مشضاريع إ’‚از  3500مسضكن منها  2300وحدة بصضيغة
ألبيع باإ’يجار (عدل) و 1000بصضيغة ألسضكن ألعمومي
أ’يجاري و 200بصضيغة ألÎقوي أŸدعم على مسضتوى
ألقطب أ◊ضضري إأÁوغÓون حيث ألح ألسضيد طمار على
ضض - -رورة «أحÎأم آأج - -ال تسض - -ل - -ي - -م أŸشض - -اري- -ع وأحÎأم
خصضوصضيات أ’طار ألبيئي».

حجار من باتنة:

مدرسسة وطنية للطاقات اŸتجددة

اع-ل-ن وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-مي
ال -ط -اه -ر ح -ج -ار ع -ن إانشش -اء م -درسش -ة ل -ل -ط -اق -ات
اŸتجددة بجامعة باتنة “اششيا والتحول الطاقوي
ال -ذي ت -ع -رف-ه ال-بÓ-د مضش-ي-ف-ا ان اŸشش-روع يشش-ك-ل
إاضشافة نوعية وعنصشرا فعا’ ‘ التنمية اÙلية
يندرج برنامج أاطلقته الوزارة منذ سشنوات وششرع
‘ Œسشيده ميدانيا بهدف جعل ا÷امعة فضشاء
لتعزيز خÈات ا÷زائر ‘ هذا اÛال.
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أأوضضح حجار ‘ ختام زيارة ألعمل لو’ية باتنة ،نهاية
أأ’سضبوع أŸاضضي ،رفقة كل من وزير ألعمل وألتشضغيل
وألضضمان أإ’جتماعي مرأد زما‹ ،حيث أأشضرف رفقة
أأ’م Úألعام للمركزية ألنقابية ورئيسس منتدى رؤوسضاء
أŸؤوسضسضات على أŸؤو“ر ألتأاسضيسضي ل–Óادية ألوطنية

Óسض-ات-ذة أ÷ام-ع-ي ،Úأأن ق-ط-اع أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ ب-ب-اتنة
ل -أ
وألذي يضضم جامعتي باتنة  01و 02وأŸركز أ÷امعي
بÈي -ك-ة ب-ت-ع-دأد طÓ-ب-ي ي-ف-وق ألـ 70أأل -ف ط-الب أأصض-ب-ح
جاهزأ Ÿوأكبة كل ألتطورأت ألتي تشضهدها أ÷زأئر،
وتشضهد حركية كبÒة أسضتحقت Ãوجبها أأن تسضتفيد من
مدرسضة وطنية للطاقات أŸتجددة نزو’ عند ألطلبات
أل- -ك- -ثÒة أل -ت -ي أ’سض -ات -ذة أ’خ -تصض -اصس وأل -ذي أأ◊وأ ‘
مناسضبات عدة على أأهمية أ‚از هذأ أŸرفق ألهام.
وأأضضاف حجار بأان مدرسضة ألطاقات أŸتجددة ألتي
سضتجسضد لتضضاف لعدة مشضاريع أأخرى نوعية تدعم بها
ألقطاع على غرأر أأقطاب أ’متياز أ÷امعية أŸوجودة
‘ باقي جامعات ألوطن ،بفضضل برأمج رئيسس أ÷مهورية
ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة ألذي أسضتفاد ألتعليم ألعا‹
منذ أنتخابه سضنة  1999من إأ‚از  53مؤوسضسضة جامعية
من ›موع  106مؤوسضسضة ألتي تتضضمنها ألشضبكة أ÷امعية

ألوطنية ألتي توسضعت لتشضمل كل ربوع ألوطن بعد أأن
كانت تقتصضر على  30و’ية فقط.
وفصضل حجار ‘ ذلك بالقول أن أ÷امعة أ÷زأئرية
تشضهد تطورأت كبÒة جعلت أأك Ìمن مليون و 700أألف
طالب يدرسضون بالقطاع يؤوطرهم  64أألف أأسضتاذÃ ،عدل
أأسضتاذ لكل  26طالبا ،بينهم  1700باحث دأئم موزعÚ
على  25مركزأ.

’سشÎاتيجي
’قليمية للتوثيق والتخطيط ا إ
الندوة ا إ

الدالية :اŸرأاة ا÷زائرية ‘ تقدم ملحوظ بسسوق الشسغل
أاك - -دت وزي - -رة ال - -تضش - -ام - -ن ال - -وط - -ن- -ي
’سش -رة وقضش -اي -ا اŸرأاة ،غ -ن-ي-ة ال-دال-ي-ة،
وا أ
أاول أامسس ،ان ﬂططات التنمية «أاتاحت»
للمرأاة فرصس العمل ‘ قطاعات متعددة
’سشيما القطاع العام ،إاذ عرف تواجدها ‘
سش-وق الشش-غ-ل ت-ق-دم-ا م-ل-ح-وظ-ا قدر بنسشبة
 %20،2م- -ن ›م- -وع ال- -ع- -ام- -ل Úم- -ق- -ارن- -ة
بالسشنوات اŸاضشية.
’ق-ل-ي-مية
وق-الت أل-دأل-ي-ة Ãن-اسض-ب-ة أل-ن-دوة أ إ
’سضÎأتيجي حول «ألنوع
ل-ل-ت-وث-ي-ق وأل-ت-خ-ط-ي-ط أ إ
أ’ج-ت-م-اع-ي وأل-ت-ج-ارة» ،أل-ت-ي ت-ن-عقد بالعاصضمة
تونسس (عاصضمة أŸرأأة ألعربية) بان ﬂططات
أل -ت -ن -م -ي -ة بشض -ك-ل ع-ام وأ’ق-تصض-ادي-ة خصض-وصض-ا،
«أتاحت للمرأأة فرصس ألعمل ‘ قطاعات متعددة
’سضيما ألقطاع ألعام ،إأذ عرف توأجدها تقدما

ملحوظا ‘ سضوق ألشضغل بنسضبة  %20،2من
›م -وع أل -ع-ام-ل ÚأŸق-در Ãل-ي-ون )02( Úو 479
أألف أمرأأة عاملة من ›موع  12مليون و298
أل -ف م -ن أل -ف -ئ-ة أل-ن-اشض-ط-ة ،م-ق-ارن-ة ب-السض-ن-وأت
أŸاضضية أأين كانت تشضكل نسضبة  %5،2فقط من
ألقوة ألعاملة».
’ليات وأأجهزة ألدعم «سضاهمت
وأضضافت أن أ آ
‘ خلق مناصضب ألشضغل ‘ عدة وكا’ت منها تلك
أŸكلفة بتطوير أ’سضتثمار وبتنمية أŸؤوسضسضات
ألصض -غÒة وأŸت -وسض -ط-ة وب-دع-م تشض-غ-ي-ل ألشض-ب-اب
( %17،20نسض- -اء مسض -ت -ف -ي -دأت ) وك -ذأ صض -ن -ادي -ق
ألتنمية ألريفية وألتأام Úعلى ألبطالة (%17،60
نسضاء مسضتفيدأت).
’ليات ،عملت وزأرة
وباŸوأزأة مع كل هذه أ آ
’سضرة وقضضايا أŸرأأة حسضب
ألتضضامن ألوطني وأ أ

أاك- -د وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي،أاول أامسس،
با÷زائر العاصشمة ،أانه ” التوصشل ا ¤حل أاغلب
اÓÿفات ب Úأاعضشاء اÛالسس الششعبية البلدية
وهذا «بفضشل ا÷هود اŸبذولة من قبل السشلطات
اÙلية».
و‘ رده ع -ل -ى سض -ؤوأل ل -ل -ن -ائب أأح-م-د صض-ل-ي-ع-ة (ك-ت-ل-ة
أأ’حرأر) يتعلق ب»أإ’سضÎأتيجية أŸتبعة إ’بعاد ألبلدية
ع -ن ألصض -رأع -ات ألسض -ي -اسض -ي -ة أل -ت -ي سض-ب-بت أل-ع-دي-د م-ن
أ’نسض -دأدأت» ،خÓ-ل ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسس ألشض-ع-ب-ي
Óسضئلة ألشضفوية ،أأوضضح ألوزير أأن
ألوطني خصضصضت ل أ
«معظم هذه ألصضرأعات هي عبارة عن خÓفات بÚ
أأعضض -اء أÛالسس ف -ي -م -ا ي -خصس ت-ع-ي Úأل-ن-وأب ورؤوسض-اء
أل-ل-ج-ان ،وب-فضض-ل أ÷ه-ود أŸب-ذول-ة م-ن ق-ب-ل ألسض-ل-ط-ات
أÙلية ” ألوصضول أ ¤حل أأغلب هذه أÓÿفات بÚ
أأ’عضض -اء وت -غ -ل -يب أŸصض -ل -ح -ة أل-ع-ام-ة ع-ل-ى أŸصض-ل-ح-ة
ألشضخصضية» ،مÈزأ أأن «هذه ألوضضعية  ⁄تؤوثر على ألسضÒ
ألعادي لشضؤوون هذه أÛالسس».
وأأضضاف بدوي أأن «أ’طار ألقانو ÊأŸتعلق بالعمليات
أ’ن -ت -خ -اب -ي-ة ألسض-اري أŸف-ع-ول ع-ال-ج م-ع-ظ-م أل-ن-ق-ائصس
وألثغرأت ألقانونية ألتي كانت ألسضبب ألرئيسضي ‘ شضل
وأنسض -دأد أل -ع -دي -د م -ن أÛالسس ألشض -ع -ب -ي-ة أل-ب-ل-دي-ة ‘
ألعهدأت ألسضابقة» وأأن «أ’نسضدأد  ⁄يعد مطروحا من
ألناحية ألقانونية على مسضتوى رئيسس أÛلسس ألشضعبي

تعليمات بتنشسيط عمل اللجان
اŸكلفة Ãلفات مطابقة البنايات
أأكد بدوي ،أأنه ” أعطاء ألتعليمات ألÓزمة للو’ة من
أأج -ل ت -نشض -ي-ط ع-م-ل ﬂت-ل-ف أل-ل-ج-ان أŸك-ل-ف-ة ب-تسض-وي-ة
Óج-ال
أŸل-ف-ات أŸت-ع-ل-ق-ة Ãط-اب-ق-ة أل-ب-ن-اي-ات ،ط-ب-ق-ا ل -آ
أÙددة،وأ’سض -رأع ‘ ع -م -ل -ي -ة درأسض -ة م -ل-ف-ات تسض-وي-ة
ألبنايات وكذأ ألقيام بعمليات –سضيسضية للموأطن Úمن
أأج -ل ح -ث -ه -م ع -ل -ى أي -دأع م -ل -ف -ات -ه -م م -ن ج -ه -ة ،ورف-ع
أل -ت -ح -ف -ظ -ات أŸث-ارة م-ن ق-ب-ل ÷ان أل-دوأئ-ر م-ن ج-ه-ة
Óجال
أأخرى ،بهدف أ’سضرأع ‘ تسضوية أŸلفات طبقا ل آ
أÙددة وذلك ح -رصض -ا ع -ل -ى –ق -ي -ق ﬁي -ط ع -م-رأÊ
منسضجم يوفر أ’طار أŸعيشضي أÓŸئم للموأطن.»Ú
وأأشضار ألوزير أ ¤أأن «أŸهلة أ÷ديدة ألتي أأعطاها
أŸشضرع من أأجل تسضوية مطابقة ألبنايات وفق ألشضروط
أŸنصض-وصس ع-ل-ي-ه-ا ق-ان-ون-ا ،ت-ك-اد ت-ن-قضض-ي ب-ح-ل-ول شض-هر
أأوت.« 2019
وأأشضار ألوزير أ ¤أأن «–قيق مطابقة ألبنايات وأ“ام
أ‚ازها حسضب وضضعية حالة كل بناية يجب أأن يأاخذ
ب-ع Úأ’ع-ت-ب-ار أل-ع-وأم-ل أŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ط-ب-ي-ع-ة ألقانونية
ل -ل -وع -اء أل -ع -ق -اري ،أحÎأم ق -وأع-د أل-ت-ع-م Òوم-ق-اي-يسس
أل -ب -ن -اء» ،وك -ذأ «م -وق-ع ت-وأج-د أل-ب-ن-اء ورب-ط-ه Ãخ-ت-ل-ف
ألشضبكات أوألتجهيزأت.
وأأم-ا ف-ي-م-ا ي-خصس أل-ب-ن-اي-ات أŸسض-ت-ث-ن-ي-ة من أمكانية
ألتسضوية.

زعÓن:

توسسيع امشساريع النقل بالسسكك ا◊ديدية إا 6300 ¤كلم
’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ،عبد
إاف-اد وزي-ر ا أ
ال -غ-ن-ي زعÓ-ن ،أاول أامسس ،ب-ا÷زائ-ر أان اŸشش-اري-ع
اŸت -ع -ل-ق-ة بشش-ب-ك-ة ال-ن-ق-ل ب-السش-كك ا◊دي-دي-ة ‘
البÓد تصشل حاليا إا ¤طول يقدر ب  6300كم ‘
ح ⁄ Úتكن تتعدى  1800كم منذ عقدين من
الزمن.
Óسض -ئ -ل -ة ألشض -ف -وي-ة ت-رأأسض-ه-ا م-ع-اذ
وخ Ó-ل ج -لسض -ة ل  -أ
بوشضارب رئيسس أÛلسس ألشضعبي ألوطني وحضضرها وزير
أل- -ع Ó-ق -ات م -ع ألŸÈان ألسض -ي -د ب -دة ﬁج -وب ،أأوضض -ح
زع Ó-ن أأن ه -ذه أŸشض -اري -ع سض -تسض-اه-م ‘ ت-دوي-ر ع-ج-ل-ة
أل -ت -ن -م -ي -ة ب -اŸن -اط -ق أل -ت -ي ت -عÈه -ا وفك أل -ع -زل -ة ع-ن
أŸوأطن.Ú
وخÓل تطرقه أ ¤مشضروع خط ألسضكة أ◊ديدية
للهضضاب ألعليا على طول  1160كم من تبسضة إأ ¤أقصضى
أ◊دود أل -غ -رب -ي -ة ،ق -ال أل -وزي -ر أأن ألشض-ط-ر أل-رأب-ط بÚ
ت -يسض -مسض -ي -لت وت-ي-ارت وب Úت-يسض-مسض-ي-لت وسض-ع-ي-دة ع-ل-ى
مسضافة  75كم« ،سضيسضلم هذه ألسضنة».
وع -رف أŸشض -روع -يضض -ي -ف أل-وزي-ر -ت-أاخ-رأ «بسض-بب
أجبارية –يينه وفقا لنماذج أŸنشضآات أŸضضادة للز’زل،
وإأجرأءأت نزع أŸلكية ونقصس مقالع أ◊صضى من نوع
«أل -ت -ي -ف» ب -اŸن -ط -ق -ة ،إأضض -اف -ة إأ ¤أنسض -ح -اب ألشض-ريك
أأ’ج-ن-ب-ي أ’سض-ب-ا Êوأل-ت-ك-ف-ل ب-ب-اق-ي أأ’شض-غال من طرف
ألشضريك ألوطني».
وبلغت نسضبة تقدم أ’شضغال بهذأ ألشضطر حاليا %62

وأل -ت-ي Áك-ن أأن ت-رت-ف-ع خÓ-ل أ’شض-ه-ر أŸق-ب-ل-ة ل-تسض-م-ح
بتسضليم أŸشضروع نهاية ألسضدأسضي أأ’ول من سضنة ،2020
بحسضب نفسس أŸصضدر.
ووفقا للوزير فإان هذأ ألطريق ألعابر للهضضاب ألعليا
ألذي سضيتم تسضليمه على أŸدى ألقريب سضيمكن من
إأطÓق وتÒة ‰ووتنمية ﬁلية نشضطة بعد فك ألعزلة
على أŸوأطن ،ÚمشضÒأ إأ ¤أأن أŸشضروع كلف مبالغ مالية
م -ع -تÈة ،إأ’ أأن رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ألسض-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة  ⁄يوفر جهدأ ‘ سضبيل Œسضيده.

زرواطي:

إاجراءات اتخذت لتسسي ÒاŸبيدات اŸنتهية الصسÓحية

ذأت ألوزيرة على «ترقية و“ك ÚأŸرأأة ،لتطوير
روح أŸقاو’تية ‘ ألوسضط ألنسضوي من خÓل
تكثيف ألعمل ألتوعوي حول دورها أ’قتصضادي
ع Èق -وأف -ل إأع Ó-م -ي -ة Œوب ﬂت -ل -ف م-ن-اط-ق
ألوطن.

حماية للÌوة ا◊يوانية

وزارة الفÓحة :اسستÓم اللقاحات

اع-ل-نت وزارة ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د ال-ب-حري اتخاذ كل
الÎتيبات مع ﬂابر ا’دوية البيطرية من أاجل اسشتÓم اللقاحات ‘ اقرب
’جال ‘ اطار حملة تلقيح اŸواششي.
ا آ
وأفاد نفسس ألبيان أنه قد ” أسضتÓم ألدفعة أ’و ¤من أللقاحات ألبالغ عددها
خمسضة ( )5مÓي Úجرعة خÓل أول أمسس ،كما ” وضضع جهاز خاصس على مسضتوى
أŸعهد ألوطني للطب ألبيطري لضضمان توزيع أللقاحات أثر وصضولها ‘ أفضضل ألظروف
على مسضتوى جميع و’يات ألوطن.

ألعدد
17861
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وطمأانت ألوزأرة أنه قذ ” توف Òجميع ألوسضائل أŸادية وألبشضرية على أŸسضتوى
أŸركزي وأÙلي لبدء عملية ألتلقيح مباشضرة فور أسضتÓم أللقاحات.
ويضضيف نفسس أŸصضدر أنه سضيتم أسضتÓم ألكميات أ’خرى من أللقاحات ‘ أقرب
أآ’جال وسضيتم توزيعها من خÓل نفسس أ÷هاز ‘ جميع أنحاء ألوطن للسضماح بتلقيح كل
أŸوأشضي .و‘ هذأ أ’طار ،تناشضد ألوزأرة جميع ألفاعل( Úألسضلطات أÙلية ومربي
أŸوأشضي) Ÿد يد أŸسضاعدة للمصضالح أıتصضة أÛندة ،قصضد “كينهم من ألقيام
Ãهمتهم ‘ أحسضن ألظروف ولضضمان ‚اح هذه ألعملية ذأت أŸنفعة ألوطنية.

افادت وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة ،با÷زائر
انه ” اتخاذ عدة اجراءات لتسشي ÒاŸبيدات منتهية
الصشÓحية و ،أاول أامسس ،التي يبلغ ﬂزونها  2.360طن
موزعة على  500موقع ع Èو’يات الوطن.
وأأوضض- -حت زروأط- -ي ‘ ج- -لسض- -ة ع -ل -ن -ي -ة ب -اÛلسس
ألشض -ع -ب-ي أل-وط-ن-ي ﬂصضصض-ة ل-ط-رح أأ’سض-ئ-ل-ة ألشض-ف-ه-ي-ة،
ت -رأأسض -ه -ا م -ع -اذ ب -وشض -ارب رئ -يسس أÛلسس « أن ﬂزون
أŸبيدأت أŸنتهية ألصضÓحية بلغ  2.360طن موزعة على
 500موقع ع Èو’يات ألوطن وأıزون أŸتوأجد على
مسضتوى و’ية ألشضلف قدر بحوأ‹  88طن من أŸبيدأت
منتهية ألصضÓحية ألصضلبة وقرأبة 17ر 1طن من أŸبيدأت
منتهية ألصضÓحية ألسضائلة أŸوجودة حاليا على مسضتوى
أŸسضتثمرأت ألفÓحية و ⁄يتم أزألتها حتى أليوم «.
وذكرت ألوزيرة ‘ ردها على سضؤوأل للنائب يوسضف
بكوشس (جبهة أŸسضتقبل) وأŸتعلق بالتدأب ÒأŸتخذة
ل -تسض -ي Òم -ب -ي -د خ-ط Òم-ن-ت-ه-ي ألصضÓ-ح-ي-ة أسض-ت-ع-م-ل
Ùاربة أ÷رأد بو’ية ألشضلف ،أن دأئرتها ألوزأرية
قامت بتحي Úقائمة أŸبيدأت أŸنتهية ألصضÓحية ‘
 2004وأعدت ‘ هذأ ألصضدد درأسضة جدوى إ’يجاد
ألسض-ب-ل أل-ن-اج-ع-ة إ’زأل-ت-ه-ا و” ع-ل-ى أسض-اسض-ه-ا تسضجيل
عملية ‘ ميزأنية ألتجهيز للتخلصس من هذه ألنفايات
بقيمة مالية تقدر ب 1ملياردج» .
وأشضارت ألوزيرة بهذأ أÿصضوصس أن «هذه ألعملية قد
جمدت و’ تزأل مشضكلة أŸبيدأت أŸنتهية ألصضÓحية

مطروحة ‘ جميع أنحاء ألوطن».
وب-غ-رضس أل-ت-ك-ف-ل أ’ي-ك-ول-وج-ي ب-ع-م-ل-ي-ات أسض-ت-خدأم
أŸبيدأت قالت ألوزيرة أأنه ” أنشضاء ÷نة عمل قطاعية
مشضÎكة ‘  29يناير  2015على مسضتوى وزأرة ألفÓحة
وتضضم ‡ثل Úعن وزأرأت ألدأخلية وأŸالية وألبيئة.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ع-م-ل-ي-ة ت-دم ÒأŸب-ي-دأت م-ن-ت-ه-ي-ة
ألصضÓحية ،قالت زروأطي أنه من ألناحية ألتقنية فان
هذه ألعملية «معقدة ومكلفة جدأ» مضضيفة أن أجرأءأت
أل -ت -دم Òت -خ -ت -ل -ف ب-حسضب ن-وع وت-رك-ي-ب-ة أŸل-وث-ات وأن
أل-ب-ح-وث أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ألتدم Òغ Òألضضارة
بالبيئة  ⁄تكتمل بعد وحتى أ’ن فان» ألطريقة ألوحيدة
لتدم ÒأŸبيدأت هي أ◊رق وألÎميد».
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ألموأفق لـ  27جمادى أألولى  1440هـ

Óرندي:
أويحيى أمام أعضشاء أÛلسس ألؤطني ل أ

نحن إأ ¤جأنب رئيسس أ÷مهورية منذ عشصريت Úو’زلنأ
لم Úألعام للتجمع ألؤطني
 ⁄ينتظر أ أ
أل- -دÁق- -رأط -ي أح -م -د أوي -ح -ي -ى ،أج -ت -م -اع
ألتحالف ألرئاسشي أ أليؤم ،ول حتى أللقاء
لفÓن““ أŸقرر يؤم
ألؤطني للحزب ألعتيد ““أ أ
 9من ألششهر أ÷اري ،لتناول مسشأالة ترششح
رئ-يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ؤتفليقة
لÓنتخابات أŸقبلة ،مفتكا منهم أ◊صشرية
ب-ت-ل-م-ي-ح-ه إأ ¤ت-رشش-ح-ه ،ع-ندما قال ““ما كان
ن -دأء ‘ ج -ؤأن م -ن أل -ع-ام  ،2018ب-دأن-ا ن-رى
ن -ؤره وسش -ي -ت -ح -ق -ق ،““...م -ع-رب-ا ع-ن أم-ل-ه ‘
أن““ي - -ك - -ؤن ي- -ؤم  18أف- -ري -ل ي -ؤم أن -تصش -ار
ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة وأن-تصش-ار ألسش-ت-مرأرية ،ويكؤن
فتح باب جديد لزدهار أ÷زأئر““.

أ÷زأئر تعيشس ربيعأ من أŸشصأريع أ’قتصصأدية
أما ألسسبب ألثا ÊلÓرتياح صسنفه ذأت أŸتحدث
‘ خانة ألشسؤوون ألقتصسادية وألجتماعية للباد،
لفتا إأ ¤أن ““سسنة  2018توجت بنتائج مرضسية على
ألصسعيدين ألقتصسادي وألجتماعي““ ،مذكرأ بأانها
حققت ““‘ ظرف ما‹ بعيد كل ألبعد عن ألرأحة
وع- -ن أل- -رف- -اه- -ي- -ة ،وه- -ك- -ذأ –سس- -نت أل -وضس -ع -ي -ة
ألج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -م -وأط-ن ،ب-فضس-ل
ت -ق -ه -ق -ر نسس -ب -ة أل-ب-ط-ال-ة ،وب-فضس-ل
أسس -ت -ق -رأر نسس -ب -ة أل -تضس-خ-م ،وذلك
مسس -اه -م -ة ل -ل -ح -ف -اظ ع-ل-ى ل-ق-درة
ألشس -رأئ -ي -ة ل -ل -م -وأط-ن ،ك-م-ا سس-ج-ل
أل- -ت- -دف -ق م -ن أل‚ازأت مسس -ت -دل
بتوزيع حصسصس هائلة من ألسسكن
ناهزت  40إأ 50 ¤ألف وحدة ‘
بعضس ألعمليات.
وبالنسسبة للنمو ألقتصسادي فانه
كان ““ملحوظا““ ،وفتح أألم Úألعام
للتجمع قوسسا ليشس Òإأ““ ¤تضسارب
أألرقام حسسب أŸصسادر““ ،لفتا إأ¤
أن أŸتشس -ائ -م -ة م-ن-ه-ا ت-أاخ-ذ نسس-ب-ة
ألنمو ألكلية يتحدثون عن نسسبة  2باŸائة ،أما
أليجابية منها فإانها –تسسب قطاع أÙروقات،
ألذي عرف ترجعا منذ سسنوأت ،وألذي هو أآلن
مقيد بالتزأمات أ÷زأئر مع دول أخرى لتقليصس
أŸنتوج ‘ ﬁاولة لرفع أسسعارها ،ونسسجل 3.4
باŸائة نسسبة ‰و إأذأ – ⁄تسسب أألخÒة ‘ ألعام
Óشسارة إأ ¤أŸشساريع
 ،2018و ⁄يفوت أŸناسسبة ل إ
ألكبÒة أŸوجودة بكل ربوع ألوطن ألذي يعرف
ربيعا من أŸشساريع ألقتصسادي مسستدل بتندوف
وأليزي.
وب -خصس -وصس أألم -ازي -غ-ي-ة ،أل-ت-ي رسس-م-ه-ا رئ-يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ك- -ل- -غ- -ة وط- -ن- -ي- -ة
ورسسمية ،وبادر Ãجمع أكادÁي
نصسب م - -ؤوخ- -رأ ،وه- -ي Ãث- -اب- -ة
خ - -ط - -وأت إأضس - -اف- -ي- -ة ت- -ك- -رسس
مصس-ا◊ت-ن-ا م-ع ت-اري-خ-نا ألعميق
وحضس -ارت -ن -ا م -ع ك -ل م-ك-ون-ات-ه-ا
حسسب وج -ه -ة ن -ظ -ر أل -ت -ج -م -ع،
م -ن -اشس -دأ أ÷م-ي-ع وألسس-ي-اسس-يÚ
بالتخلي عن تسسييسس أŸسسأالة،
وأ ¤ت - - - -رك أألم- - - -ر أ ¤أه- - - -ل
ألختصساصس فيما يخصس حرف
ك-ت-اب-ة أألم-ازي-غ-ي-ة ،وأل-تفك‘ Ò
من يسساهم ‘ ترقية أألمازيغية
أدبيا وفنيا وعلميا.
و‘ ألشس -ق ألسس -ي -اسس -ي ،ث-م-ن
قرأر رئيسس أ÷مهورية ألقاضسي باسستدعاء ألهيئة
ألناخبة ،وذكر بأان ألتجمع قام باختياره وأعلن عنه
‘ جوأن أŸاضسي بدعوة أÛاهد عبد ألعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إأ ¤ألÎشس-ح إأ ¤ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئاسسية،
وعدد ‘ ألسسياق أسسباب ألتأامل بالنسسبة أن أ÷زأئر
ع -رفت ك -ي -ف –اف -ظ وت-ك-م-ل مسس-ار أل-ب-ن-اء أل-ذي
ت -زأم -ن وع -ج -اف م-ا‹ ،دو‰ا ت-ب-ع-ات ك-ت-لك أل-ت-ي
وقعت ‘ ألثمانينيات ول أللجوء إأ ¤صسندوق ألنقد
ألدو‹ ،رأفضسا أ◊ديث بالشسعارأت منتقدأ ألذين
يسستعملونها ،مؤوكدأ أن ““Œاوز أ÷زأئر للمنعرج
أ÷هنمي ألذي كسسر ألكث Òمن ألدول بعد ترأجع
ألبÎول ،بفضسل حكمة إأجرأءأت رئيسس أ÷مهورية،
يبعث على أألمل بعد ألرهان على ترقية ألصسادرأت
خارج أÙروقات.
ولعل ما يبعث أيضسا على ألتفاؤول ،أن أ÷زأئر
أل -ت -ي ع -رفت ك -ي-ف ت-ت-ج-اوز أث-ار أل-دم-ار أل-ع-رب-ي،
أسس- -ت- -م- -رت ‘ أل- -ت- -ن- -وع أإلعÓ- -م- -ي وألسس- -ي- -اسس- -ي
وأ÷معوي ،بإاحصساء حوأ‹  60إأ 10 ¤حزب معتمد
و ‘ 70ألنتظار ،و 80ألف جمعية وأك Ìمن 200
صسحيفة ،متوقفا عند ألعدد ألقياسسي للمÎشسحÚ
إأ ¤ألنتخابات ألذين قاموأ بسسحب ألسستمارأت،
وعددهم يقÎب من  ،200هذأ كله يتعب حسسب
أألم Úأل -ع-ام ل-ث-ا Êتشس-ك-ي-ل-ة سس-ي-اسس-ي-ة ‘ أŸشس-ه-د
ألسس- -ي- -اسس- -ي ،ألن- -ه ي -وج -د ق -ل -ي  Ó-م -ن ““أل -ف -وضس -ى
وألزدح- -ام ودÁاغ- -وج- -ي- -ة““ ،ت- -ع- -ال -ج ب -الصس Èوأن
أŸكاسسب أÙققة سسنة بعد أألخرى تصسبح قوة

^ حملة أ◊زب
لصصألح بوتفليقة
تنطلق أليوم

ألتجمع آألة أنتخأبية –ت تصصرف
أÎŸشصح بوتفليقة
و–سسبا للحدث شسدد على ضسرورة ألنطÓق
منذ أليوم فيما أسسماه بـ أ◊ملة ““ألنضسالية““ ،ألتي
تنطلق أليوم و“تد إأ 17 ¤أفريل أŸقبل ،وعدم
أن -ت-ظ-ار أ◊م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة أل-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق ي-وم 19
مارسس وتنتهي يوم  14أفريل ،منبها إأ ¤أن عمل
ك- -ب Òي- -ن -ت -ظ -ر أ◊زب وأ ¤ث -ق -ت -ه ‘ أŸن -اضس -لÚ
وأŸناضسÓت ،معربا عن أمله ‘ أن يكون يوم 18
أفريل يوم أنتصسار بوتفليقة وأنتصسار ألسستمرأرية،
ويكون فتح باب جديد لزدهار أ÷زأئر.
وجاءت كلمة أŸسسؤوول أألول على ““ألرندي““
وعلى أ÷هاز ألتنفيذي ‘ ألفتتاح أمسس أألول،
على مدى نصسف سساعة كاملة ‘ ،قاعة تعاضسدية
عمال ألبناء بزرألدة غرب ألعاصسمة ،أمام أعضساء
أÛلسس أل -وط -ن-ي ي-ت-ق-دم-ه-م رئ-يسس ›لسس أألم-ة
عبد ألقادر بن صسالح ‘ ،شسكل مرأفعة Ÿا –قق
‘ أ÷زأئ -ر م -ن أسس -ت -ق -رأر سس -ي -اسس-ي ول-ك-ن ك-ذلك
أجتماعي وأقتصسادي خÓل خماسسي تزأمن وأزمة
م -ال -ي -ة ع-ن-ي-ف-ة تسس-ب-بت ‘ ت-رأج-ع م-دأخ-ي-ل أÿام
أألسس -ود إأ ¤أك Ìم -ن أل -نصس -ف ،م -ت -ج -اوزأ غضس -ب -ه
ألشسديد من ““ألتجاوزأت““ ألتي وقعت ‘ أنتخابات
ألتجديد ألنصسفي Ûلسس أألمة وتسسببت ‘ خسسارة
فادحة للحزب.
ولدى تناوله إأ ¤أÙور أŸتعلق Ãوضسوع ألبÓد
تطرق أألم Úألعام لـ«ألرندي““ ،إأ ¤ثÓثة نقاط
ت -خصس أسس -ب -اب ألرت-ي-اح ل-ه-ا أل-ت-أام-ل ‘ مسس-ت-ق-ب-ل
ألبÓد ،وكذأ ألتجند ‘ خدمتها ،ولدى تفاصسيله ‘
أسسباب ألرتياح ،لفت إأ ¤ألسستقرأر وألسسلم ألذي
يظهر بديهي بعد  14سسنة من أŸصسا◊ة ألوطنية،
غ Òأن ذلك ل Áنع من ألتذك Òبأانه كان –دي
أألمسس ،وره- -ان أل- -ي- -وم ب -ال -نسس -ب -ة ل -ب -عضس أل -دول،
مصسا◊ة وطنية بادر بها ألرئيسس بوتفليقة،مكسسب
ألهناء وألسستقرأر يعود أيضسا إأ ¤تضسحيات وألتزأم
أ÷يشس ألوطني ألشسعبي وقوأت أألمن ألتي حيا
موأقفها.

خÓل أŸلتقى ألدو‹ لزأوية سشيدي ﬁمد ألسشايح بؤرقلة

عيسصى :ألزوأيأ حصصن منيع للهوية وأŸرجعية ألدينية
لوقاف ﬁمد عيسشى ،خÓل أŸلتقى ألدو‹ لزأوية سشيدي
أكد وزير ألششؤؤون ألدينية وأ أ
ﬁمد ألسشايح ،حؤل ““ألتصشؤف ودوره ‘ أ◊فاظ على أŸرجعية ألدينية وألهؤية ألؤطنية““،
ببلدة عمر ‘ تقرت ،أن ألزوأيا وأŸدأرسس ألقرآأنية وألكتاتيب وكل مؤؤسشسشات ألدولة ‘
›ال ألتعليم ألديني تقؤم بدور أسشاسشي ‘ أ◊فاظ على ألهؤية ألؤطنية وأŸرجعية
ألدينية ألؤسشطية أŸعتدلة.

ورقلة :إاÁان كا‘

فريال بوشصوية
تصصويرﬁ :مد ايت قاسصي
من من ÈأÛلسس ألوطني ل«ألرندي““ ،وبقبعة
أألم Úألعام للتشسكيلة سسبق أحمد أويحيى زمÓءه
‘ أل -ت -ح -ال-ف أل-رئ-اسس-ي أل-ذي-ن ي-ل-ت-ئ-م-ون أل-ي-وم ‘
أجتماع أبرز نقطة ‘ جدول أعماله ألنتخابات
ألرئاسسية ،إأ ¤ألتلميح وألول مرة بطريقة مباشسرة
إأ ¤ترشسح رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
‘ ألن -ت -خ -اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة أŸق-ررة ‘  18أفريل
أŸق- -ب- -ل ،أم- -ر أك- -ده ›ددأ أمسس أ÷م- -ع- -ة ل- -دى
إأشسرأفه على أختتام ألدورة ،مفيدأ ““نحن رسسميا
ننتظر إأعÓنه ،لكن أأليام “ضسي وأألمل يقÎب من
أ◊قيقة““.
و ⁄يكن على ألدورة ألتي يأاتي أنعقادها عشسية
أ◊ملة ألنتخابية وألقÎأع ،حسسبما أكد أويحيى
مسس- - -ؤوول- - -ي- - -ة إأق- - -رأر أŒاه
أ◊زب م- - - - - - - - - - - - - -ن أ◊دث
ألنتخابي ،هو أŒاه ينبثق
من ألتحصسيل أ◊اصسل كون
أل - - -ت - - -ج- - -م- - -ع أل- - -وط- - -ن- - -ي
ألدÁقرأطي متخندقا منذ
أل -ع-ام  1999ب-ج-نب رئ-يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ،م -ذك -رأ ب -أان
أŸوق- -ف أت- -خ- -ذت -ه أل -دورة
أÿامسسة أŸلتئمة ‘ جوأن
Ã ،2018ن -اشس -دة أÛاه -د
ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة
بالÎشسح لنتخابات .2019
وألهدف من ألدورة ألتي
عقدت  8أشسهر كاملة بعد
آأخ -ر دورة ،وف -ق ت -وضس -ي -ح -ات -ه إأع -ط-اء ت-وج-ي-ه-ات
أسساسسية تخصس مسساهمة أ◊زب ‘ ألرئاسسيات،
حزب يحسسب له أنه ““آألة أنتخابية““ موجودة ‘ عمق
أ÷زأئر سستكون مسسخرة ‘ خدمة أÎŸشسح عبد
ألعزيز بوتفليقة ،ألتي سستكون ‘ خدمته ‘ جمع
أل-ت-وق-ي-ع-ات و‘ ت-نشس-ي-ط أ◊م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ية ،و‘
ج -انب Áي -ز أ◊زب وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-ت-وغ-ل-ه دأخ-ل
أÛتمع.
و“يز أختتام دورة أÛلسس ألوطني باŸصسادقة
ع-ل-ى أل-ب-ي-ان ألسس-ي-اسس-ي وألÓ-ئ-ح-ة أل-ن-ظ-امية ،ألتي
ج -ددت م-ن-اشس-دة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ألÎشس-ح ،ك-م-ا
جددت دعمه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وسسÓحا ‘ بناء وتعزيز ألدÁقرأطية وأÛتمع
أ÷زأئري وأ÷زأئر عامة.

ألدولة قوية ومسصتمرة بإأرأدة ألشصعب
وأشس -ار ‘ ألسس -ي -اق ،إأ ¤أن -ن -ا نشس -ه -د ‘ وسس -ط
جماعة وأسسعة ألبÓد أن هذأ ألتقدم ألذي يرجع
ألفضسل فيه ،إأ ¤رئيسس أ÷مهورية ألذي قاد ألبÓد
طيلة  20سسنة ،منبها إأ ¤أن سسبب رهان ألتجمع
على ألسستمرأرية ‘ ،وقت يتحدث فيه ألبعضس عن
““ألتغي Òوألقطيعة ‘ ألسسياسسة““ ،ألننا ““أول بلد ما
يزأل يبني نفسسه““ ،وثانيا ألننا ““ل نزأل بلد خارج
م - -ن ع - -ن - -ق زج - -اج - -ة أألزم- -ة““ ،م- -تسس- -ائŸ Ó- -اذأ
ألسستمرأرية ‘ دول ألغرب كأاŸانيا ،لكن عندما
تكون ‘ دول أ÷نوب يتغ Òأألمر.
وألن ألدولة مهمة فإانها يجب أن تتكون قوية
ومسستمرة بإارأدة ألشسعب ،ألن ألشسعب هو من يقرر
كل سسنوأت ،وله ألكلمة أألخÒة ،ونحن نتأامل ألنه
بعدما وهنا ندأء إأ ¤أÛاهد بوتفليقة ‘ جوأن،
أآلن Ÿا نتكلم ‘  31جانفي  ،2019يظهر لنا أننا
نرى نور شسمعة هذأ ألندأء ،ألذي سسيتحقق إأن شساء
ألله““ ،وذهب إأ ¤أبعد من ذلك مقارنا جزأئر أليوم
بجزأئر  1999و ،1962وبعدما أسستعرضس ألتحديات
لسسيما منها ألدولية وكذأ ألقتصسادية ،خلصس إأ¤
أل-ق-ول ““أم-ل-ن-ا أن أل-رئ-يسس ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
يÎشسح ،أملنا كذلك أن تكون طريقة ﬂتارة من
طرف كل أ÷زأئري Úبتظافر أ÷هود ،وأقÎأب
ألقوى نحو توأفق وطني ،ألبÓد ‘ حاجة إأ⁄ ¤
شسملها Ÿوأجهة ألتحديات““.

مرأرة بسصبب ألتجأوزأت ‘ أنتخأبأت ›لسس أأ’مة
وقبل ذلك أفرد أويحيى حيزأ هاما من خطابه
لنتخابات ألتجديد ألنصسفي ،ألتي منيت خÓلها
تشسكيلته بخسسارة فادحة أمام
منافسسه جبهة ألتحرير ألوطني
ألذي أفتك حصسة أألسسد ،أقر
ب- -أان أل- -ت- -ج -م -ع ““خ -رج ب -ط -ع -م
أŸرأرة وألشس -ع -ور ب-السس-ت-ي-اء““،
ل- -يسس بسس- -بب ““أل- -ن -ت -ائ -ج أل -ت -ي
–صس- -ل ع- -ل- -ي -ه -ا أل -ت -ج -م -ع ‘
أŸعركة““ ،بل  -أضساف يقول -
بسس -بب ““أل -ت -ج -اوزأت أل -ف-ادح-ة
أل - -ت - -ي سس- -ج- -لت ‘ ع- -دد م- -ن
أل-ولي-ات ،وأل-ل-ج-وء إأ ¤أل-ع-نف
ألدÊء ألذي شسهدناه فيها““.
وندد أويحيى باسسمه وباسسم
أعضس- - -اء أÛلسس أل - -وط - -ن - -ي،
““بشس -دة ب -الن -زلق-ات ،أل-ت-ي ⁄
تكن ‘ خدمة ألدÁقرأطية ول ‘ تعزيز دولة
أ◊ق وألقانون““ ،منوها إأ““ ¤ألشسجاعة وألنضسباط
وألل - -ت - -زأم وألت - -زأن““ أل - -ذي –ل - -ى ب- -ه إأط- -ارأت
ومنتخبي أ◊زب ،وجزم بأان ما جرى ““ل يبعدنا ول
يغÒنا على ألتزأمنا بخدمة أ÷زأئر ،ول وقوفنا
ب- -ج- -نب رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،ون -ح -ن ع -ل -ى ي -ق Úـ
أسستطرد ـ ““بفضسل وحدة أ◊زب وبفضسل وضسوح
خطه ألسسياسسي سسيحصسل على أنتصسارأت أخرى ‘
ألسستحقاقات ألقادمة““.

^ ن أمل أن يكون ١٨
أفريل يومأ ’نتصصأر
أ’سصتمرأرية

«أأ’رندي”” قوة سصيأسصية ...وترقية مكأنة
طليعة ضصرورة
وأسستنادأ إأ ¤أويحيى فإان ““ألتجمع ‘ حاجة إأ¤
أŸزيد من ألعمل وألتجند ،ألنه أصسبح قوة كلما
وصسلت إأ ¤أسستحقاق ،ألبعضس يخاف منا وألبعضس
يحسسب لنا حسساب““ ،مضسيفا ““وأعتقد ول أحد يقدر
أن يصسنفنا ‘ خانة أŸعارضس ،Úوألسسبب ألوحيد
Ÿث -ل ه -ذه أل -تصس -رف -ات ،ألن أل -ت -ج-م-ع أصس-ب-ح ق-وة
سس-ي-اسس-ي-ة م-ت-ج-انسس-ة ،ل-ه-ا خ-ط-اب سس-ي-اسس-ي تطبعه
ألسستمرأرية على مدى  23سسنة ،ألسسياسسة ليسست
موأعيد بل بناء قوى وخيارأت وترقية أŒاهات،
أمر يحتاج إأ ¤ترقية ألÈأمج وأŸفاهيم وترقية
مكانة ألطليعة أي ألنخبة““.

أع - - -ت Èع - - -يسس - - -ى أ÷زأئ- - -ر
أصس- -ب- -حت ق- -وي -ة Ãرج -ع -ي -ت -ه -ا
أل -دي -ن -ي -ة دأع -ي -ا أ ¤أل-وسس-ط-ي-ة
وألعتدأل بصسفتها Œربة باتت
تصسدر أ ¤أÿارج.
أŸل- -ت- -ق- -ى أل -دو‹ ت -ن -ظ -م -ه
م-ؤوسسسس-ة سس-ي-دي ﬁم-د ألسس-ايح
أÒÿي- -ة ل- -ل- -وح -دة وأل -تضس -ام -ن
بالتنسسيق مع أŸديرية ألولئية
للشسؤوون ألدينية وأألوقاف عرف
مشس -ارك -ة وأسس -ع -ة م -ن أل -ع -ل -م-اء
وأل-ب-اح-ث Úب-اإلضس-اف-ة إأ ¤شسيوخ
أل -زوأي -ا يسس -ج-ل ك-ذلك مشس-ارك-ة
دولية هامة لباحث Úوشسيوخ من
دول أŸملكة ألعربية ألسسعودية،
ألسس -ودأن ،م -وري-ت-ان-ي-ا ،أŸغ-رب،
ألنيجر ،تشساد ،بريطانيا وتونسس
كما سستسستمر أشسغاله Ÿدة  3أيام
متوأصسلة Ÿناقشسة عدة ﬁاور
حول دور ألتصسوف ‘ أ◊فاظ
على أŸرجعية ألدينية وألهوية
وألوطنية.
وب- -ه- -ذأ ألصس- -دد دع -ا رئ -يسس
أŸؤوسسسس - -ة أÒÿي - -ة ل - -ل - -وح- -دة
وألتضسامن بوبكر بن علية إأ⁄ ¤
ألشسمل وتوحيد ألكلمة ،مشسÒأ
أن هذه أŸناسسبة فرصسة لتسسليط
ألضس -وء ع -ل -ى أه -م -ي -ة أل-تصس-وف
ألذي Áثل ميدأن تضسحية على
غ - -رأر مسسÒة سس - -ي - -دي ﬁم - -د
ألسسايح ألذي كان على خطى كل

رجال أ÷زأئر أıلصس Úألذين
ضسحوأ بأاروأحهم ‘ سسبيل هذأ
ألوطن وصسونه من كل أıاطر
أل -ت -ي ت -ه -دد أم -ن -ه وأسس -ت -ق-رأره
ومرجعيته ألدينية.
وخÓ- -ل ف- -ع- -ال- -ي- -ات أف -ت -ت -ح
أŸل- - -ت- - -ق - -ى ذك - -ر ‡ث - -ل دول - -ة
فلسسط Úأبو ألÈأء أن هذأ أللقاء
يزأمن وضسعا حسساسسا ‘ جملة
ما تتعرضس له أألمة أإلسسÓمية
م-ن –دي-ات سس-ي-اسس-ي-ة ،ث-ق-اف-ي-ة
وأجتماعية وهي –ديات ترقى
‘ خطورتها أن تكون هادفة إأ¤
ت - -ق- -ويضس ع- -وأم- -ل صس- -م- -وده- -ا
وم -ق -وم -ات ن -هضس -ت -ه -ا وج -وه -ر
قيمها أŸتمثلة ‘ عقيدة أألمة
وه -وي -ت -ه -ا أل -دي -ن -ي -ة أول ث-م ‘
وحدتها وعضسدها ثانيا وثالثا ‘
وعي أألمة أ÷معي وأ◊صسانة
ألفكرية ضسد ﬁاولت ألتزييف
وأل- -تÓ- -عب بÎأث- -ه- -ا أل- -ع- -ل -م -ي

وŒاربها ألتاريخية.
من جهته ذكر رئيسس ›مع
أل -ف -ك -ر أإلسس Ó-م-ي ألÈوف-يسس-ور
عبد ألرحيم علي ﬁمد ‡ثل
دولة ألسسودأن أن هذأ أŸلتقى
ألعلمي ألذي يجمع ثلة من خÒة
أل-ع-ل-م-اء وأه-ل أل-فضس-ل م-ن بÓد
ﬂت -ل -ف -ة ه -و ف -رصس -ة لÓ-ل-ت-ق-اء
وت - -ب - -ادل أألف - -ك- -ار وم- -ن- -اقشس- -ة
ﬂت -ل -ف أل -قضس-اي-ا وأل-ت-ح-دي-ات
ألرأهنة وألتطلع أيضسا إأ ¤تعاون
وثيق مع أ÷زأئر.
يذكر أن زأوية سسيدي ﬁمد
بن ألسسايح خصست خÓل أشسغال
أŸلتقى رئيسس أ÷مهورية عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة بتكر ،ËنظÒ
›ه- -ودأت- -ه ‘ أم- -ن وت- -ن- -م- -ي- -ة
وأل-وط-ن ومسس-اع-ي-ه أل-ه-ادفة إأ¤
أ◊فاظ على أŸرجعية ألدينية
ب-وسس-ط-ي-ت-ه-ا وأع-ت-دأل-ه-ا ،تسسلمه
وزير ألشسؤوون ألدينية وأألوقاف.

أكد ألتزأم أ◊ركة ألششعبية مع ألتحالف ألرئاسشي

بن يونسس :ندعم رئيسس أ÷مهورية لعهدة جديدة
لم Úأل -ع -ام ل -ل -ح -رك-ة ألشش-ع-ب-ي-ة
أع -ل -ن أ أ
أ÷زأئرية ،عمارة بن يؤنسس،أمسس ،رسشميا
عن مسشاندة رئيسس أ÷مهؤرية عبد ألعزيز
Óسش-ت-م-رأري-ة ل-ع-ه-دة خ-امسش-ة
ب -ؤت -ف-ل-ي-ق-ة ل -إ
لك- -م- -ال إأصشÓ- -ح -ات -ه ،م -ؤؤك -دأ ،أن أ÷زأئ -ر
إ
ب -ح -اج -ة إأ ¤رئ -يسس إأج-م-اع ذي مصش-دأق-ي-ة،
وشش- -رع- -ي- -ة Ÿؤأج -ه -ة ﬂت -ل -ف أل -ت -ح -دي -ات
ل‚اح
ألرأهنة ،ملتزما بتقد Ëكل ألدعم إ
ألسشتحقاق ألرئاسشي لـ 18أفريل .2019

جÓل بوطي
توجت أ◊ركة ألشسعبية أجتماع ›لسسها ألوطني
بقرأر مسساندة رئيسس أ÷مهورية لعهدة جديدة ‘
ألن -ت -خ -اب -ات أل-ق-ادم-ة ،وت-ع-ه-دت م-ن خÓ-ل ب-ي-ان
ل-ل-م-ج-لسس أل-وط-ن-ي ،ولئ-ح-ة خ-ت-امية قرأها رئيسس
أ◊زب ع- -م- -ارة ب- -ن ي -ونسس ،ب -أان ت -ق -وم ب -ا◊م -ل -ة
ألنتخابية بكل وفاء ونزأهة وتؤوكد ألتزأمها مع
أح -زأب أل -ت -ح-ال-ف أل-رئ-اسس-ي ل-ل-ع-م-ل سس-وي-ا ألج-ل
إأ‚اح أŸرشسح عبد ألعزيز بوتفليقة من خÓل
مؤوسسسساتها وهياكلها ألقاعدية ع Èكامل ألÎأب
ألوطني.
وذكر بيان ›لسس ““أألمبيا““ بضسرورة موأصسلة
إأ“ام بعضس ألورشسات ألكÈى ‘ ظل ألتهديدأت
ع -ل -ى أŸسس -ت-وى أل-دو‹ ،أإلق-ل-ي-م-ي وأل-وط-ن-ي ،ول
ي -ت -أات -ى ذلك إأل م -ن خ Ó-ل ألسس -ت -م-رأري-ة ل-رئ-يسس
أ÷م -ه -وري -ة سس-ي-م-ا أم-ام ك-ل أل-ت-ح-دي-ات أألم-ن-ي-ة،
ألقتصسادية ،ألجتماعية وألسسياسسية  ،ومن أجل
–ق -ي -ق مشس -روع أق -تصس -ادي شس -ام -ل م -ب -ن -ي ع -ل -ى
أل-ن-ج-اع-ة ألق-تصس-ادي-ة وأل-ع-دأل-ة ألج-ت-م-اع-ية ،مع
أ◊فاظ على ألطابع ألجتماعي للدولة أ÷زأئرية
رغم فقدأن أ÷زأئر ألك Ìمن نصسف مدأخيلها
جرأء أنخفاضس سسعر ألبÎول منذ .2014
وت-ؤوك-د أ◊رك-ة أل-ت-زأم-ه-ا م-ع أح-زأب أل-ت-ح-الف

ألرئاسسي للعمل سسويا من أجل إأ‚اح أŸرشسح عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ن خÓ-ل م-ؤوسسسساتها وهياكلها
ألقاعدية ع Èكامل ألÎأب ألوطني وكذأ أ÷الية
أ÷زأئرية باÿارج .وأوضسحت إأن ألقرأر جاء بعد
ن-ق-اشس ل-ل-وضس-ع-ي-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-بÓ-د ق-ب-يل
ألن -ت -خ -اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة ،وب-ع-د أن أتضس-ح ج-ل-ي-ا أن
م -وق -ف أ◊زب وم -ن -ذ أل -ب-دأي-ة م-رت-ب-ط ب-اŸب-ادئ
وألقيم ألتي أنشسا ألجلها وألتي توجه مسساره.
وأوضسح بن يونسس أن أللتزأم أŸبدئي وألوحيد
ل-ل-ح-رك-ة ألشس-ع-ب-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة م-ع أ÷زأئ-ر ورئيسس
أ÷مهورية ،هي مسساندة غ Òمشسروطة مبنية على
قناعة سسياسسية ورؤوية مشسÎكة حول مسستقبل بلدنا
Ÿوأجهة ألتحديات وألتهديدأت سسوآأء كانت دأخلية
أو خارجية لسسيما وأن جروح ألعشسرية ألسسودأء ⁄
ت -ل -ت -ئ -م ب -ع -د ،وأضس -اف أل -ب -ي -ان““ ك -ي-ف ل ،ورئ-يسس
أ÷مهورية هو رجل أŸصسا◊ة ألوطنية ألتي تبناها
ألشسعب أ÷زأئري بأاغلبية سساحقة من أجل  ⁄شسمل
أ÷زأئ -ري Úوإأط -ف -اء ن -ار أل -ف -ت -ن -ة ب -ع -د ألن-تصس-ار
أل -عسس -ك -ري ع -ل -ى أإلره -اب ب -فضس -ل ق-وأت أ÷يشس
ألوطني ألشسعبي وﬂتلف أسسÓك أألمنية.

مبادرة تضشامنية مسشت  150عائلة بالؤأدي

بن حبيلسس توزع مسصأعدأت لفأئدة ألبدو ألرحل بألوأدي
أكدت رئيسسة ألهÓل أألحمر أ÷زأئري سسعيدة
بن حبيلسس ،خÓل إأشسرأفها على توزيع مسساعدأت
لفائدة  150عائلة من ألبدو ألرحل ببلديات بن قشسة
ودوأر أŸاء أ◊دودي- -ت Úب- -ولي- -ة أل- -وأدي ،وأل- -ت- -ي
ت- -ت- -زأم- -ن م- -ع ألÈودة ألشس -دي -دة أل -ت -ي تشس -ه -ده -ا
أŸن-ط-ق-ة ،ع-ل-ى أن-ه-ا سس-ت-وأصس-ل أل-ع-م-ل أل-تضسامني
ونشس -ر ث -ق -اف -ة أل-تضس-ام-ن وأل-ت-ط-وع وذلك Œسس-ي-دأ
لسس -ي -اسس -ة أل -دول -ة أإلنسس-ان-ي-ة م-ن خÓ-ل أله-ت-م-ام
باŸناطق أŸعزولة وأ◊دودية وكذأ ألعمل على
وضس -ع ح -ل -ول م Ó-ئ -م -ة وت -وسس -ي -ع دأئ-رة أل-تضس-ام-ن
وألدفاع عن كرأمة أإلنسسان.
ثمنت بن حبيلسس دور ألدولة أ÷زأئرية ودعم
رئيسس أ÷مهورية لهذه أŸنظمة أإلنسسانية ألدولية
وكذأ ألتضسامن ألذي يبديه أبناء ألبلد ألوأحد Œاه

غÒهم مؤوكدة أن فعل ألتضسامن  ⁄تعد تقوم به
ألدولة لوحدها بل أصسبح فعÁ Óارسسه ﬂتلف
أطياف أÛتمع أ÷زأئري.
وشسملت هذه ألعملية ألتضسامنية ،توزيع حصسة
من تلك أŸسساعدأت على  70عائلة قاطنة على
مسستوى ثÓث مناطق بقرية ““ ألدويÓت““ ألتابعة
إلقليم بلدية بن قشسة أ◊دودية ،و 80عائلة أخرى
تتمركز بعدد من ألقرى وأŸناطق ألنائية بكل من ““
ألغنامي ““ ،و« أميه ألشسيخ ““ ألتابعة إلقليم بلدية
دوأر أŸاء أ◊دودية ،إأ ¤جانب أسستفادة  20عائلة
من خيم وتتضسمن تلك أŸسساعدأت ،طرودأ غذأئية
باإلضسافة إأ ¤أفرشسة وأغطية وبطانيات.

الوادي :قديري مصصباح
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السشبت  02فيفري  2019م
الموافق لـ  27جمادى األولى  1440هـ

صسة  ٢٠١١سسكن
من ›موع  9346طعن ١٢١ ،مؤوسسسض ‘ ح ّ

÷نة فرعيّة لدراسصة ال ّ
طعون بتبسصة

كشسف عطاألله مو’تي وأ‹ تبسسة« ،أن
ع- -دد ألّ- -ط- -ع- -ون أŸسس- -ت- -وف- -اة ألّشس -روط ّ“ت
درأسستها من طرف ألّلجنة ألو’ئيّة،حيث بلغ
ع -دده-ا  ١٢١ط- -ع -ن م -ن ›م -وع ّ” ،9346
تسس- -ج- -ي- -ل -ه -ا ب -خصس -وصض حّصس -ة  ٢٠١١سسكن
أج-ت-م-اع-ي Ãن-ط-ق-ة ألّ-دك-ان ،م-نها  ٨٠طعنا
مؤوسّسسسا ،وألعملّية متوأصسلة».

تبسسة :خالد العيفة

أاضش - -اف م- -ولت- -ي أان- -ه ت- -م تشش- -ك- -ي- -ل ل- -ج- -ن- -ة
ف-رعّ-ي-ة،م-ن-ب-ث-ق-ة ع-ن الّ-ل-ج-نة الولئّية لدراسشة
ال ّ-ط -ع -ون،م -هّ-م-ت-ه-ا الّ-ت-أاك-د الّ-ت-ام م-ن م-لّ-ف-ات
المواطنين المطعون فيهم والتّدقيق الميداني
ف - - -ي وضش - - -ع- - -ي- - -ات- - -ه- - -م وع- - -ل- - -ى ج- - -م- - -ي- - -ع

ال -مسش-ت-وي-ات،ت-راف-ق-ه-ا اج-ت-م-اع-ات مسش-ت-مّ-رة
ل -ل -ج -ن -ة ال -طّ -ع -ن ال -ولئ ّ-ي -ة،م -ن اج -ل اّت -خ-اذ
ال -ق -رارات ذات الّصش -ل -ة ،وال -ب -دء ف -ي ع -م-لّ-ي-ة
Óششخاصس الذين ل تتوّفر
الحذف الّتدريجي ل أ
فيهم ششروط السشتفادة من ال ّسشكن العمومي
الي- - -ج - -اري،وت - -ع - -ويضش - -ه - -م ب - -األشش - -خ - -اصس
المتواجدين في القائمة اإلضشافيّة،والنطÓق
ب -ع -ده -ا ف-ي إاسش-ك-ان ال-مسش-ت-ف-ي-دي-ن ال-ذي-ن ل-م
ي-ك-ون-وا م-حّ-ل ط-ع-ون م-ؤوسّش-سش-ة وت-ت-وّف-ر ف-ي-هم
الشّشروط المطلوبة».
وفيما يخصس الّتحاصشيصس الجتماعّية ،أافاد
عطا الله مولتي« ،أان الح ّصشة اإلجماليّة التي
يجري اإلعداد لها وتهيئتها بلغت  8552قطعة
أارضشية على مسشتوى بلدّيات الولية ،وبعضشها

تم تثبيت أاصشحابها فيها ،والعمل جار من اجل
النتهاء من تهيئة  6تحاصشيصس ببلدّية تبسشة
بعضشها جاهز تماما ،وتمّ إاعطاء الّتوجيهات
إالى رئيسشا دائرة وبلدّية تب ّسشة ،بغية الشّشروع
ف -ي إاع -داد ق -وائ -م ال -مسش -ت -ف-ي-دي-ن م-ن حّصش-ة
الّتحاصشيصس الجتماعّية وتششمل  593قطعة
أارضشّية بكّل من أاحياء «أاّول نوفمير ،العّرامي
والميزاب».
اك -د ال -مسش -ؤوول األول ع-ن ال-ج-ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي
ال- -ولئ- -ي« ،أاّن ال- -ج- -ه- -ود م- -ت -واصش -ل -ة ل -خ -ل -ق
ت -ح -اصش -يصس أاخ -رى ،تصش -ل لح -ق -ا إال -ى 1000
تحصشيصس للتّخفيف من أازمة ال ّسشكن بمدينة
ت -بّسش -ة» ،وب -اك -ت -م -ال السش -ن -ة ال -ج-اري-ة أاضش-اف
الوالي» سشيتمّ النتهاء تماما من تسشليم كافة
الّتحاصشيصس المبرمجة بالتّوازي مع انطÓق
األششغال إلنجاز  600سشكن عمومي مدّعم،
وقائمة المسشتفيدين منها في طور اإلعداد
بعد دراسشة ملّفات أاصشحابها».
وبخصشوصس سشكنات عدل ،بمنطقة «بولحاف
الّدير» اوضشح الوالي « ،أان تعليمات صشارمة
وجّ -هت ل -م -م ّ-ث -ل -ي شش -رك -ة أاط -لسس ال -م -ك ّ-ل -ف-ة
باإلنجاز ،من اجل البدء في الجانب البنائي
لل ّسشكنات ،واّن الشّشركة تنجز حاليّا األششغال
الكبرى بمعدل  12مسشكنا يوميا ،وسشتضشاعف
من قدراتها الّتقنية لتصشل إالى 16مسشكنا في
ال -ي -وم ،وم -ن ال-م-ت-وّق-ع اسش-تÓ-م ال-مشش-روع ف-ي
غضش- -ون سش- -ن -ة ب -ع -د الن -ت -ه -اء م -ن ال ّ-ت -ه -ي -ئ -ة
الخارجّية».

’م Úألعام لو’ية سسطيف
أشسرف عليها أ أ

‚اح ضصح اŸاء من سصد خراطة وتأاكيد على اŸعاي ÒالعاŸية
’م Úألعام لو’ية سسطيف،ألوناسض
فند أ أ
’خ- -ب -ار أŸغ -ل -وط -ة ح -ول
ب- -وزق- -زة ،ب- -عضض أ أ
ع- - -ي- - -وب ﬁت- - -م - -ل - -ة ‘ أشس - -غ - -ال أ‚از سس - -د
أŸوأن،غرب عاصسمة ألو’ية،وألذي أنتهت
’شسغال ليشسرع ‘ أسستغÓله.
به أ أ

على هامشس انطÓق ضشخ المياه تجاه هذا
السش -د م -ن سش -د اغ -ي -ل ام -دة ب -خ -راط -ة،ولي-ة
ب- -ج- -اي- -ة ،مسش- -اء األرب -ع -اء ،ان ه -ذه األخ -ب -ار
مغرضشة وغير صشحيحة ،وان األششغال تمت
حسشب المعايير العالمية ،وان المياه تصشله من
سشد خراطة في أاحسشن الظروف،مؤوكدا ان
أازم-ة ال-م-ي-اه سش-ت-خ-ت-ف-ي ب-ال-ع-دي-د م-ن بلديات

الولية،ومنها عاصشمتها والعلمة وعين عباسشة
ورأاسس ال- -م- -اء وأاولد صش- -اب- -ر وق- -ج -ال وع -ي -ن
ارنات،والتي سشتتنفسس بتوفر المياه العذبة من
ه -ذا السش -د ال -ج -دي -د ذي ط -اق -ة السش-ت-ي-ع-اب
بنحو 148مليون متر مكعب ،وسشتتحسشن قريبا
عملية تزويد السشكان بالماء لتصشبح يوميا .
يذكر ان كميات ل تقل عن  100أالف متر
م- -ك- -عب م- -ن ال- -م- -اء تضش- -خ ي- -وم- -ي -ا م -ن سش -د
خراطة،في اطار مششروع التحويÓت المائية
الكبرى للهضشاب ،وششرع فيها،منذ مسشاء يوم
األربعاء ،وسشترتفع الى  258الف متر مكعب

ي-وم-ي-ا ف-ي ال-مسش-ت-ق-ب-ل ،وسش-تضش-خ ال-م-ياه تجاه
الحنفيات للسشكان في األيام القليلة القادمة
ب -ك -م-ي-ة  50أال -ف م -ت -ر م -ك -عب ل -ل -ب -ل -دي-ات
المسشتفيدة،على ان ترتفع الى  135أالف متر
مكعب،قبيل ششهر رمضشان المبارك ،لتلتحق
بلديات أاخرى بركب السشتفادة .

سسطيف :نورالدين بوطغان

تبعا لتعلمية وزأرية

السصلطات الو’ئية بالبليدة تباشصر إاجراءات منع بيع اŸواد التبغية

ب-اشس-رت أŸصس-ال-ح أل-و’ئ-ي-ة بالبليدة ،إأجرأءأت
’ح -ك -ام أÿاصس -ة بـ»م -ن -ع «ب -ي -ع أŸوأد
ت- -ط- -ب- -ي- -ق أ أ
’م -اك -ن أل -ع -م -وم -ي-ة
أل -ت -ب -غ -ي -ة لـ»أل -قصس -ر» ،و‘ أ أ
’عÓنات أÿاصسة بها ،بتنفيذ قرأر
’شسهار وأ إ
وأ إ
أل -وأ‹ ي -وسس -ف شس -رف -ة ،ب -إانشس -اء «÷ن-ة و’ئ-ي-ة»
’ج -رأء ،وأل -ت -ي ج -اءت
Ÿت -اب -ع -ة م -دى ت -ن -ف -ي -ذ أ إ
تنفيذأ لتعليمة وزأرية مؤورخة مطلع ألشسهر من
أل -ع -ام أ÷اري  ،٢٠١9وأل -ت -ي ت-ه-دف إأ ¤ت-رسس-ي-خ
’سسÎأتيجية ألوطنية»
م-ي-ك-ان-ي-زم-ات «ت-ط-ب-يق أ إ
Ÿك -اف -ح -ة أل -ت -دخ Úومشس -ت-ق-ات-ه وأل-وق-اي-ة م-ن-ه،
’م-رأضض ألسس-رط-ان-ي-ة
خ-اصس-ة ◊ج-م أل-وف-ي-ات وأ أ
وأÿب - -ي - -ث- -ة ،أل- -ت- -ي ب- -اتت ت- -ن- -ج- -م ع- -ن ت- -ن- -اول
وأسستهÓكها.

البليدة  :لينة ياسسمÚ
يأاتي الحراك والسشتعجال فيما تنفيذه
وت--جسش--ي-ده ع-ل-ى ارضس ال-واق-ع ،ف-ي اط-ار
البرنامج الحكومي ،والذي يهدف ويرمي
الى الوقاية من المراضس غير المتنقلة،
وال----ت---ي ف---ي ال---غ---الب ي---ك---ون مصش---دره---ا
التدخين ،أاوالمواد التبغية عموما ،وهي
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ي-رج-ى م-ن ورائ-ه-ا التقليل
وال--ع--م--ل ع--ل-ى ت-وع-ي-ة ونشش-ر ال-وع-ي ب-ي-ن
متعاطي هذه المواد ،خصشوصشا بالماكن

ال--ع--م--وم--ي--ة وال--فضش-اءات ال-واسش-ع-ة ،وف-ي
ج--زئ--ي--ات م--ن--ه--ا ال--ت--رك--ي-ز ع-ل-ى ح-م-اي-ة
لط--ف--ال ال-قصش-ر ،واسش-ت-ه-داف ال-ع-ن-اوي-ن
اأ
والمحÓت التجارية ،التي توفرها وتروج
ل---ه---ا كسش---ل---ع ،وال---ق---ري---ب---ة م---ن م---ح--ي--ط
المؤوسشسشات التعليمية ،مما يسشهل ويجعل
تلك المواد سشهلة ومتناول الوصشول إاليها
من قبل ،هذه الششريحة الهششة والضشعيفة
من المجتمع.
وتشش-رف ال-ل-ج-ن-ة ال-مشش-ك-ل-ة ،ع-ل-ى م-تابعة
له-داف ال-مسش-ط-رة ،ع-ل-ى
م-دى ت-ط-ب-ي-ق ا أ
مسشتوى كل إاقليم تابع للولية ،بإايفاد فرق
م-راق-ب-ة سش-ت-ك-ون مسش-ت-ق-ب ،Ó-ح-يث ت-ع-م-ل
لجراءات
مديرية التجارة على تعديل ا إ
الخاصشة بكيفية إاصشدار السشجل التجاري،،
ح-ول م-وضش-وع ال-م-واد ال-ت-ب-غ-ي-ة ،وم-ا تعلق
وخصس ج--انب الشش--ه--ار ،وت--ج--م--ي--د م-ن-ح
السشجل التجاري لبيع هذه المواد ،لفئة
التجار في المكتبات والمحÓت التجارية
لبيع المواد الغذائية ،ومحÓت مواد بيع
مواد التجميل ،وليسس يقتصشر الحظر على
هذه الفئات التجارية فقط ،بل يتعداها
إال--ى ح--ظ--ره--ا ب--ال--م--ؤوسشسش--ات ال-ف-ن-دق-ي-ة

وال-م-ط-اع-م وال-م-ق-اه-ي ،إال-ى غ-اية تعديل
المدونة الوطنية للسشجل التجاري .
أام--ا م--ا ت--ع--ل--ق وم--ا خصس إادارة ال--ت--رب--ي--ة
وال--ت--ك--وي--ن ال-م-ه-ن-ي وم-دي-ري-ات الشش-ب-اب
وال---ري---اضش---ة ،وال---نشش---اط الج---ت---م---اع--ي،
فالمهمة المسشندة إاليها ،هي مسشؤوولة عن
ج-انب ال-ت-وع-ي-ة وال-ت-حسش-يسس ف-ي ال-وسشط
التربوي ،مع إاششراك الجمعيات الفاعلة،
سشواء جمعيات أاولياء التÓميذ ،اوفعاليات
المجتمع المدني ،مع التنسشيق أايضشا مع
لذاع-ة ال-ج-ه-وي-ة ف-ي ال-ب-ل-ي-دة ،وت-وظيف
اإ
لزرق،
ك--ذلك وسش--ائ--ط ووسش--ال ال--فضش-اء ا أ
والتواصشل الجتماعي.
وسشيتم إاششراك أايضشا مديريات السشياحة
وال--ث--ق--اف--ة والصش-ح-ة والسش-ك-ان ،والشش-ؤوون
لدارة ال--م--ح--ل--ي-ة
ال--دي--ن--ي--ة ،فضش Ó--ع--ن ا إ
وال--دوائ--ر وال--ب--ل--دي--ات ،م--ن خÓ--ل وضش-ع
ب---رام---ج ف---ي ه---ذا السش---ي---اق ،ونشش--اط--ات
للتحسشيسس بخطورة الفة ،والتذكير بمنع
وحظر التدخين بالوحدات السشتششفائية،
لضش-رار ال-ت-ي ت-ع-ود ع-ل-ى
وال--ت--ط-رق إال-ى ا أ
صشحة المدمنين على هذه المواد التبغية،
وحتى محيطهم القريب.

تبقى ›رد توقعات وألوأ‹ يسستنجد بـ«ألشساليهات»

تأاخر ‘ إا‚از اŸنشصآات الÎبوية بوهران

شس ّ-دد وأ‹ و’ي -ة وه-رأن م-ول-ود شس-ري-ف-ي
أول أمسض أÿميسض خÓل أجتماع للمجلسض
أل -ت -ن -ف -ي -ذي ع -ل -ى ضس -رورة تسس-ل-ي-م أŸنشس-آات
ألÎب - -وي - -ة ‘ آأج - -ال - -ه - -ا أÙددة ،م - -ط- -ال- -ب- -ا
أŸسس-ؤوول Úب-ت-ح-م-ل مسس-ؤوول-ي-ات-ه-م وأل-ت-دخل
’شسغال.
ألفوري من أجل ألتسسريع ‘ وتÒة أ أ

وهران :براهمية مسسعودة
عّب ر الوال ي عن تذ م ر ه الشش د ي د م ن د ي وا ن
الت رق ي ة و الت سش ي ي ر الع ق اري » اأو ب ي ج ي » جرا ء
ال- -ت -اأخ -ر ال -ف -ا دح ف -ي تسش -ل -ي -م ال -م -نشش -اآت
الت ر ب و ي ة  ،و الت م ا ط ل المسش ج ل ف ي اأشش غ ا ل

البنا ء  ،كون اأّن ا لأ م ر ي ت علق ب م ص ش ي ر ت  Óم يذ
وتخفيف الضشغط الحاصشل في المدارسس،
ك -م -ا اأع-ل-ن م-د ي-ر اأو ب-ي-ج-ي و ه-را ن  ،ب -ا ر و د
م -ح -م -د ع -ن تسش -ل -ي -م م -ت -وسش-ط-ة وث -ا ن -وي -ة
ب من ط ق ة و ا د ي تليÓت لح د ا لآن  ،و ت و ق ع
تسش-ل-ي-م  7م-ج-م-ع-ا ت ت-ر ب-و ي-ة خÓ-ل ش ش -ه -ر
جوان القادم بكل من دوائر بئر الجير،
و ا د ي تليÓت  ،اأرزي وو ق د ي ل  ،اإ ض ش ا ف ة اإ ل ى 7
م-وؤسشسش-ا ت ت-ر ب-و ي-ة خÓ-ل شش-ه-ر ي س ش -ب تم ب ر
و اأك -ت -و ب -ر  ،ول -ك -ن ه -ذ ه ا لإ ن -ج -ازات ت -ب -ق -ى
م جر د توقع ا ت  ،ا لأ م ر الذ ي اأث ار غ ضشب
وسش -خ -ط ال -وال -ي  ،و ف -ي ه -ذ ا ا لإط-ا ر اأ ل -ز م

ش شريفي ك ل من م دير « اأ و بي ج ي» و ه ر ا ن ،
و ا ل -ق -ا ئ -م -ي -ن ع -ل -ى ا ل ش ش -اأ ن ا ل -ت -ربوي و ر وؤ س ش ا ء
ا ل -ب -ل -دي -ا ت و ا ل -د و ا ئ -ر ب -ا ل -ت -ح ضش -ي -ر ل -ل -د خ -ول
ا ل مد ر س شي ا ل ق ا د م من ا لآ ن و ا ل و ق وف ع ند
ك - - -ل ك - - -ب - - -ي - - -ر ة و ص ش - - -غ - - -ي - - -ر ة  ،م - - -ن اأج - - -ل
تخطي المششاكل والختÓلت ،من خÓل
ا ل تن س شي ق م ع ر وؤ س ش ا ء ا ل ب ل دي ا ت  ،مط ا ل ب ا ف ي
ا ل - -و قت ن - -ف س ش - -ه ب - -ا لإ س ش - -ت - -ع - -ا ن -ة ب -ا لأ ق س ش -ا م
و»الششاليهات» الجاهزة لتخفيف الضشغط،
وضشمان الراحة لكافة التÓميذ والطاقم
التربوي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’سسنان» ‘ يوم درأسض بسسكيكدة
«سسÓمة ألفم وأ أ

 ٪٥٠من حا’ت التسصوسس تسصجل خÓل مرحلة التمدرسس

سس- -ل- -طت أŸؤوسسسس- -ة أل -ع -م -وم -ي -ة ل -لصس -ح -ة
أ÷وأرية بسسكيكدة ،ألضسوء من خÓل أليوم
أل -درأسس -ي ح -ول» سس Ó-م -ة أل -ف-م وأ’سس-ن-ان»،
ع -ل -ى أه -م -ي -ة أ’ع -ت -ن -اء ب -ال-ف-م وأ’سس-ن-ان،
خصسوصسا باŸرحلة أŸدرسسية ‘ ظل تسسجيل
أŸصس-ال-ح ألصس-ح-ية أıتصسة  ٪5٠م -ن ح-ا’ت
ألتسسوسض أŸدرسسي.

سسكيكدة :خالد العيفة
اليوم الدراسشي الذي احتضشنه قصشر الثقافة
بسش -ك-ي-ك-دة ،ع-رف حضش-ورا ن-وع-ي-ا م-ن أاط-ب-اء
Óسشنان ،من مختلف المؤوسشسشات
وجراحين ل أ
العمومية للصشحة الجوارية ،وبتأاطير من أاطباء
أاسش-ات-ذة م-ن مسش-تشش-ف-ي-ات ج-ام-ع-ي-ة بالوليات
ال-م-ج-اورة ع-ل-ى غ-رار قسش-ن-ط-ي-ن-ة وع-نابة ،تم
خÓلها تقديم أاحدث التكنولوجيات في هذا
الخ-تصش-اصس ،وال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ج-انب ال-وق-اي-ة
والتحسشيسس ،والتكفل بأامراضس الفم والسشنان
ف -ي ال-م-رح-ل-ة ال-ع-م-ري-ة األول-ى ل-دى ال-ط-ف-ل،
والتأاكيد على ان الوقاية هي السشبيل الوحيد
لضشمان اسشنان سشليمة.
وفي هذا الطار اكدت الدكتورة جغري من
المسشتششفى الجامعي بقسشنطينة في مداخلتها
حول أاهمية الوقاية والحتياط في المراحل
األولى من عمر الطفل ،للحفاظ على السشنان
وسشÓ- -م- -ة ال- -ل- -ث- -ة ،وك- -ذا خÓ- -ل ال- -م- -رح- -ل -ة
ال-م-درسش-ي-ة ،وه-ذه اإلج-راءات ت-ج-نب ال-ط-فل
مضشاعفات من تششوه الفم وتسشوسس السشنان،
وترى الدكتورة ان الوقاية تبدا داخل السشرة
أاول ،باعتماد اسشاليب حياتية طبيعية وسشليمة،
ك -ال -رضش-اع-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ع-ل-ى األق-ل ل-م-دة 06

اششهر ،والتنفسس عن طريق النف ،للحفاظ
على الفم من التششوه لحقا. ،
أاوضشح محي الدين تبر مدير الصشحة بالولية،
لـ»الششعب» على هامشس اليوم الدراسشي« ،ان
هذه الديناميكية في برمجة العديد من األيام
الدراسشية والتكوينية المسشتمرة» ،مؤوكدا على
«ان مصشالحه قامت بقفزة هامة في مجال
طب السشنان بتوفير المعدات والمسشتلزمات
ع- -ل- -ى غ- -رار ت- -وف- -ي -ر ك -راسش -ي طب ج -راح -ة
السش -ن-ان ،وت-وف-ي-ر م-ا ي-م-ك-ن ت-وف-ي-ره ،ب-وضش-ع
القطار على السشكة ،حيث تحسشنت الوضشعية
بكثير خÓل السشنة الماضشية ،بمقارنة السشنة
التي قبلها» ،وأاششار محي الدين» ان مصشالحه
تسشعى الى تطوير هذا الختصشاصس الطبي،
ال-ذي ي-ع-د ك-اف-ي-ا ب-ال-ولي-ة ،وم-دي-ري-ة القطاع
ق -امت ب -ف -ت -ح ن-ق-ط-ة م-ن-اوب-ة ل-طب وج-راح-ة
السش -ن -ان ،ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ع-ي-ادة ال-م-ت-ع-ددة
الخ-تصش-اصش-ات ب-م-دي-ن-ة ال-ق-ل ،ل-ت-غ-ط-ي-ة ه-ذه
المنطقة في الحالت السشتعجالية».
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ال-دك-ت-ورة أاحÓ-م ق-م-يدي مديرة
ال -م -ؤوسشسش -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ل -لصش -ح -ة ال -ج -واري-ة
بسش -ك -ي -ك -دة ،ق -الت «ان ه-ذا ال-ي-وم ال-ت-ك-وي-ن-ي
Óسشنان
خصشصس لفائدة األطباء والجراحين ل أ
ب-ال-م-ؤوسشسش-ات الصش-ح-ة ال-ج-واري-ة ،إاضش-افة الى
أاطباء وجراحي القطاع الخاصس ،زيادة على
ع-رضس م-نشش-ورات ألط-ب-اء م-ق-ي-م-ي-ن ب-المراكز
ال-ج-ام-ع-ي-ة السش-تشش-ف-ائ-ي-ة ي-ال-مشش-ارك-ة ب-ال-يوم
التكويني ،للتعريف بمختلف المراضس التي
تصشيب اللثة والسشنان ،والتي تكون اضشرارها
على كافة الجسشم

أكد عدم تسسجيل أية قضسية تهريب للوقود عام ٢٠١٨أŸقدم مرأدي كمال:

الدرك باŸرصصاد لشصبكات ا÷رÁة اŸنظمة بتندوف

كشش-ف ال-م-ق-دم «م-رادي ك-م-ال» ق-ائ-د ال-م-ج-م-وعة
الإق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل -درك ال -وط -ن -ي ب -ت -ن -دوف ت -راج-ع
محسشوسس في عدد القضشايا المسشجلة سشنة 2018
مقارنًة بسشنة  ،2017وهذا بفضشل السشتغÓل الجيد
للجانب األسشتعÓماتي لوحدات السشÓح الأخضشر
في مجال الأمن العمومي ،والتنسشيق المحكم مع
السشلطات المحلية.
وبحسشب الرقام عالج الدرك  31احتجاج و05
اإضش- -راب- -ات سش- -ن -ة  2018ت -ت-ع-ل-ق ك-ل-ه-ا ب-م-ط-الب
اج-ت-م-اع-ي-ة وم-ه-ن-ي-ة ،ك-اشش-ف-ا ع-ن ت-ن-فيذ البرنامج
المسشطر وهوالقضشاء على بوؤر الجرائم.
وب -حسشب ال -م -ق -دم ف-ان قضش-اي-ا ال-ت-ه-ريب شش-ه-دت
بدورها انخفاضشاً ب  ٪43مسشجلة  20قضشية تورط
فيها  35ششخصشا واأرجع قائد المجموعة القليمية
للدرك الوطني هذا النخفاضس الى السشتغÓل
الأم -ث -ل ل-ج-انب السش-ت-عÓ-م-ات والن-تشش-ار ال-ج-ي-د
وال -م -دروسس ل -وح-دات ح-رسس ال-ح-دود ع-ل-ى ط-ول
الششريط الحدودي بمعية وحدات الجيشس الوطني
الششعبي ،موؤكداً في الوقت ذاته اأن سشنة  2018لم
تسشجل اأي قضشية تتعلق بتهريب المازوت الى دول
الجوار.
كما تحدث المقدم عن تراجع في قضشايا الهجرة
غير الششرعية وكذا حوادث المرور بفعل العمليات
التحسشيسشية الموجهة لمسشتعملي الطريق وتÓميذ
الموؤسشسشات التربوية ،بالإضشافة الى عامل الردع
ال -ذي ت -زاي -د سش -ن-ة  2018ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ط-ريق
الوطني رقم  50والطرق الولئية ،حيث تم تحرير
 1981غرامة جزافية سشنة  2018وسشحب 1981
رخصشة سشياقة ،كما ششهدت نفسس الفترة اإقامة
 1943سشد وتنظيم  1968دورية  ،في حين لم تتعدى
الغرامات الجزافية سشنة  2017ما مجموعه 1478
غرامة وسشحب  1478رخصشة سشياقة.
اأششاد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني
بتندوف بالمسشتوى الممتاز والتطور التكنولوجي
والعصشرنة التي وصشل اإليها الجهاز الذي بفضشله
سشاعد على التحكم الجيد في التقنيات الحديثة

وم-ح-ارب-ة ال-ج-ري-م-ة وال-ت-ك-ف-ل ب-ال-قضشايا في وقت
قياسشي حفاظا على اأمن البÓد وصشون الممتلكات
العامة والخاصشة.

قافلة مسساعدأت لسسكان قرية حاسسي منÒ
انطلقت اأمسس بتندوف قافلة مسشاعدات غذائية
وعينية لسشكان قرية حاسشي منير على بعد  210كلم
ششمال غرب عاصشمة الولية ،التابعة اإقليمياً لبلدية
اأم ال -عسش -ل .وه -ي ق-ري-ة ت-ع-ان-ي ن-قصش-ا ف-ادح-ا ف-ي
الخدمات وانعدام العديد من الحتياجات اليومية
نظراً لبعدها عن الطريق الوطني رقم  50بحوالي
 90كلم.
القافلة التي اأششرف عليها المكتب الولئي لجمعية
الإرششاد والإصشÓح تاأتي في اإطار تنفيذ برنامجها
السشنوي «ششتاء دافئ» الذي داأبت على تنظيمه كل
سش -ن-ة وال-ذي ي-مسس ال-ف-ئ-ات ال-هشش-ة م-ن ال-م-ج-ت-م-ع
وسشكان المناطق النائية.
القافلة التي انطلقت يوم اأمسس وتابعت «الششعب»
ج-ان-بً-ا م-ن-ه-ا ،تضش-م األ-بسش-ة وم-واد غ-ذائ-ي-ة واأدوي-ة
موجهة لفائدة  50عائلة بقرية حاسشي منير ،على
اأن تسشتفيد باقي القرى من عمليات مششابهة ششهر
ف-ي-ف-ري ال-ح-ال-ي.ك-م-ا سش-ط-رت ال-ج-م-عية برنامجًا
خ-اصشً-ا ي-تضش-م-ن ت-ن-ظ-ي-م ق-اف-ل-ة مسش-اع-دات اأخرى
ل-ف-ائ-دة سش-ك-ان م-خ-ي-م-ات الÓ-ج-ئ-ين الصشحراويين
تعمل حاليًا على التحضشير لنطÓقته قريبًا حسشب
ما صشرح به نائب رئيسس الجمعية.
ال -ع -م -ل ال -خ -ي -ري ب -ولي-ة ت-ن-دوف شش-ه-د ارت-ف-اعً-ا
م-حسش-وسشً-ا ف-ي السش-ن-وات الأخ-ي-رة ،وشش-ك-ل م-يدانًا
للتنافسس بين الجمعيات الناششطة بالولية رغم قلة
عددها ،متجاوزا بذلك حدود الولية لتغطي في
بعضس الأحيان مخيمات الÓجئين الصشحراويين،
وه-وم-ا لق-ى اإشش-ادة م-ن ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن والسش-ل-ط-ات
المحلية بالولية وحتى لدى السشلطات الصشحراوية
في عديد المناسشبات.

:

ألسشبت  02فيفري  2019م
ألموأفق لـ  27جمادى أأ’ولى  1440هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’خÒة
«ألششعب» تزور ألعائÓت أŸتضشّررة من فيضشانات عنابة أ أ

رقم خاصص للتدخل العاجل والتكفل باŸنكوب Úوهبّات تضضامنية متواصضلة
’زمة وتخّوف من عوأصشف هوجاء قادمة
^ أŸسشاجد وأŸتوسشطات ’حتوأء أ أ

’خÒة ألتي ششهدتها و’ية عنابة ،بعد أن
’مطار ألطوفانية أ أ
ما تزأل ألعديد من ألعائÓت ألعنابية ،تفÎشس أŸسشاجد وأŸتوسشطات ،منذ أ أ
غمرت أŸياه سشكناتهم وألتي وصشلت إأ ¤علو يفوق  200م ’ ،Îسشيما ألقاطن Úمنهم ‘ ألبنايات ألفوضشوية ،حيث  ⁄يكن لهم سشبيل آأخر سشوى
’مطار..
أللجوء إأ ¤أقرب مكان لهم لÓحتماء به ،خوفا من أن Œرفهم مياه أ أ
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ألتخلي عن أسشتعمال وقود أŸازوت Ãدأرسس أم ألبوأقي

إاتفاقية لتزويد  99مدرسضة بصضهاريج غاز الÈوبان

أششرف ،وأ‹ أم ألبوأقي مسشعود جاج أول
أمسسÃ ،ق -ر دي -وأن -ه ،ع -ل -ى م-رأسش-ي-م إأمضش-اء
’م
أت -ف -اق -ي -ة ب Úم-دي-ري-ة أ’إدأرة أÙل-ي-ة أ
أل -ب -وأق -ي وشش -رك -ة ن-ف-ط-ال ت-تضشّ-م-ن ت-زوي-د
ج -م -ي -ع أŸدأرسس أ’ب -ت -دأئ -ي-ة أل-ت-ي م-ا زألت
تسشتعمل وقود أŸازوت ‘ ألتدفئة ع Èكامل
إأق- -ل -ي -م أل -و’ي -ة بصش -ه -اري -ج غ -از ألÈوب -ان،
وذلك على عاتق ميزأنية ألو’ية.

وحسشب مصش -در رسش -م -ي ،ف -ا’ت-ف-اق-ي-ة تشش-م-ل
تجهيز  99مدرسشة أبتدأئية موزعة على 29
بلدية ،جلها تقع بالمناطق ألنائية ،بصشهاريج
غاز ألبروبان عوضشا عن مادة ألمازوت ،علما
أن عدد ألتÓميذ ألذين يسشتفدون من ألتدفئة

أل-ن-ظ-يفة  8894م -وزع-ي-ن ع-ل-ى  619قسشما.
وبتنفيذ أ’تفاقية محل أإ’مضشاء سشتكون و’ية
أم ألبوأق يـ حسشب ذأت ألمصشدر ـ أأ’ولى وطنيا
م -ن ح -يث أسش -ت -ع-م-ال م-ادة أل-غ-از ف-ي ت-دف-ئ-ة
أل -م -دأرسس ب -نسش-ب-ة م-ائ-ة ب-ال-م-ائ-ة ،ع-ل-م-ا وأن
أ’ت -ف -اق -ي -ة ت -تضشّ-م-ن ك-ذلك إأم-ك-ان-ي-ة ت-وسش-ي-ع
أسش-ت-ع-م-ال ه-ذه ألصش-ه-اري-ج ،خ-اصشة بالمناطق
أل -ن -ائ -ي -ة إأل -ى أل -مسش-اج-د وأل-ع-ي-ادأت أل-ط-ب-ي-ة
ألمجاورة للمدأرسس.

أام البواقي :ا’سسكندر ◊جازي

أششرف على ألعملية وأ‹ ورڤلة

توزيع أازيد من  1600وحدة سضكنية من ﬂتلف
الصضيغ وعقود Œزئات عقارية
ج- -رى أول أمسس أÿم- -يسس ت- -وزي- -ع 1639
وح -دة سش-ك-ن-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف ألصش-ي-غ وع-ق-ود
أل -ت -ج -زئ -ات أل -ع -ق -اري -ة ل-ف-ائ-دة  11بلدية
’دأري -ة ت-ق-رت ،وسش-ط ف-رح-ة
ب -اŸق -اط -ع -ة أ إ
ك - -بÒة ع ّ- -ب - -ر ع - -ن - -ه- -ا ع- -دد م- -ن أŸوأط- -نÚ
أŸسشتفيدين من هذه ألعملية.

ورقلة :إاÁان كا‘

عنابة :هدى بوعطيح
تسشتنجد هذه ألعائÓت ’ ،سشيما منهم سشكان
حي  312مسشكن بحي بوخضشرة ،بالمسشؤوول
أأ’ول عن ألجهاز ألتنفيذي لو’ية عنابة توفيق
م-زه-ود ل-ل-ن-ظ-ر ف-ي وضش-ع-ي-ت-هم ألكارثية ،ألتي
باتت تتطّلب ح Óسشريعا قبل أضشطرأب جوي
آأخر قد يؤودي إألى حدوث كارثة ،مششيرين إألى
أنهم بحاجة إألى ترحيلهم إألى سشكنات ’ئقة
في أقرب أآ’جال.
وأك- -د سش- -ك -ان ح -ي  312ب -ب -وخضش-رة ،إأل-ى أن
أجتماعا جمعهم بوألي ألو’ية ،وألذي وعدهم
بإايفاد لجنة تحقيق إألى حّيهم أ’جل ألنظر في
وضش-ع-ي-ت-ه-م وت-رح-ي-ل-ه-م ،خصشوصشا وأن ألبعضس
منهم يبيتون بمسشجد خديجة أم ألمؤومنين،
وآأخ -رون أف -ت -رشش -وأ م -ت -وسّش -ط -ة أل -ح -ي ،وه-م
ي -ت -خ ّ-وف -ون م -ن أل -ع-ودة إأل-ى م-ن-ازل-ه-م بسش-بب
أهترأء جدرأنها وأآ’يلة ـ حسشبهم ـ للسشقوط
ف -ي أي ل -ح -ظ-ة ،ن-اه-يك ع-ن أل-ط-رق-ات أل-ت-ي
تتحّول إألى مسشتنقعات وبرك مائية بمجرد
سشقوط أأ’مطار ،وأكد سشكان ألحي إألى أنهم
ناششدوأ فيما قبل ألسشلطات ألمعنية للنظر في
وضش -ع -ي -ت -ه -م ،إأ’ أن -ه -ا ل -م ت -ت -خ-ذ أإ’ج-رأءأت
أل Ó-زم -ة بشش -أان -ه -م ل -وضش -ع ح ّ-د ل -م -ع -ان -ات -ه-م
ألÓ-م-ت-ن-اه-ي-ة ،وأل-ت-ي ت-ت-كّ-رر م-ع ح-ل-ول فصشل
ألششتاء.
من جهة أخرى عرفت ألفيضشانات أأ’خيرة

هّبة تضشامنية لجمعيات خيرية بالتنسشيق مع
م -دي-ري-ة أل-نشش-اط أ’ج-ت-م-اع-ي ،وأل-ت-ي ق-امت
ب -ت -ق -دي -م ي ّ-د أل -مسش -اع -دة ل -ع -دي -د أل-ع-ائÓ-ت
ألمتضشّررة وألمنكوبة ،على غرأر سشكان حي
 312ب-ب-وخضش-رة ب-ب-ل-دي-ة أل-بوني ،حيث تمثلت
أل -مسش -اع -دأت ف -ي ت -ق -دي -م أل -بسش -ة وأغ -ط -ي -ة
وأف -رشش -ة وم -وأد غ -ذأئ -ي -ة ،ع-ل-ى أن ت-ت-وأصش-ل
ألعملية لجميع ألعائÓت ألمنكوبة ألمتوأجدة
عبر قطر ألو’ية.

خلية متابعة أطباء
وإأطارأت Ÿرأقبة ألوضشع
عن قرب
إأضشافة إألى ذلك وتنفيذأ لتعليمات وألي و’ية
عنابة ،تّم تششكيل خلية متابعة وتنسشيق على
مسشتوى ألموأرد ألمائية تضشم هذه أأ’خيرة إألى
ج-انب م-دي-ري-ة أل-ت-رب-ي-ة وأل-ح-م-اي-ة أل-م-دن-ية،
حيث وضشعت ألخلية رقم خاصس تحت تصشرف
سشكان ألو’ية للتدخل ألعاجل وألتكفل بجميع
أل -م -تضشّ-رري-ن .وف-ي ه-ذأ أإ’ط-ار أيضش-ا ق-امت
مديرية ألنششاط أ’جتماعي وألتضشامن لو’ية
عنابة ،ممثلة في ألخÓيا ألجوأرية للتضشامن
ب -إارسش -ال أخصش-ائ-ي-ي-ن ن-فسش-ان-ي-ي-ن ،مسش-اع-دي-ن
أج -ت -م -اع -ي -ي-ن وأط-ب-اء ،إأل-ى ح-ي «أل-زم-وري-ة»
ببلدية ألحجار ،وكذأ حي «بيدأري» من أجل

أل -ت -ك ّ-ف -ل ب -ال -ع -ائ Ó-ت أل -م -تضش ّ-ررة وم-ن-ح-ه-م
مسشاعدأت مختلفة تتمثل في أفرششة ،أغطية
Óطفال .وفي ذأت ألسشياق ،ششهدت
ومÓبسس ل أ
ع -ن -اب -ة مسش -اع -دأت م-ادي-ة وبشش-ري-ة م-ن ق-ب-ل
ألو’يات ألمجاورة ،على غرأر قالمة ،سشوق
أهرأسس ،خنششلة ،تبسشة وسشكيكدة..
ومن جهتها طالبت ألجمعية ألوطنية لحماية
ألبيئة ومكافحة ألتلوث في بيان لها ،وألي
و’ي -ة ع -ن-اب-ة ت-وف-ي-ق م-زه-ود ل-تشش-ك-ي-ل ل-ج-ن-ة
متعّددة أ’ختصشاصشات رفيعة ألمسشتوى وفتح
تحقيق عاجل ،للحّد من ألكوأرث ألطبيعية
ألتي تششهدها و’ية عنابة مع كل أضشطرأب
جوي ،مؤوكدة على ضشرورة تعويضس ألمنكوبين
وتقييم جميع ألخسشائر ألناجمة عن أأ’مطار..
ك-م-ا دعت أل-ج-م-ع-ي-ة إأل-ى إأع-ادة أل-ن-ظ-ر ف-ي-م-ا
ي-خّصس أل-ح-ف-ري-ات أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا م-ؤوسشسشات
أل-ب-ن-اء إ’ن-ج-از أل-مشش-اري-ع ألسش-ك-ن-ي-ة ’ ،سش-ي-م-ا
بجبال أ’يدوغ بسشيرأيدي ،وما ينجم عنها من
تكديسس ألحجارة بطرق عششوأئية ،حيث إأنه
وبتسشاقط أأ’مطار جرفت أأ’ودية مما تسشبب
ف-ي ف-يضش-ان-ات ع-ل-ى ب-عضس أأ’ح-ي-اء ألسش-ك-نية،
مضش-ي-ف-ة ب-أان ت-ح-ق-ي-ق-ات ق-امت ب-ها ألجمعية،
أفضشت إأل -ى أن ح -وضس سش -ي -ب -وسس تسش ّ-ب -ب ف -ي
فيضشانات على ألجهة ألغربية لبلديات سشيدي
عمار ،ألحجار وألبوني بسشبب ألحوأجز ألتي
وضشعها فÓحون لسشقي أرأضشيهم ألفÓحية.

وذكر وألي و’ية ورقلة عبد ألقادر جÓوي
أل-ذي أشش-رف ع-ل-ى م-رأسش-م أل-ع-م-ل-ي-ة رفقة
ألوألي ألمنتدب للمقاطعة أ’إدأرية تقرت
يحيى يحياتن وممثلي ألسشلطات ألمحلية
ف-ي ك-ل-م-ة أل-ق-اه-ا ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة ،أن ع-م-ل-ي-ة
ت -وزي -ع ألسش -ك -ن ب -م -خ-ت-ل-ف ألصش-ي-غ وع-ق-ود
ألتجزئات ألعقارية وألتي تخ ّصس بلديات
ألمقاطعة أ’إدأرية تقرت تعد أ’أولى من
نوعها هذه ألسشنة.
و أكد ذأت ألمسشوؤول ،أن هذه أ’نجازأت
وأل -م -ك-اسشب أل-ت-ي ن-ق-ف ع-ل-ي-ه-ا ف-ي ق-ط-اع
ألسشكن محليا تبرز جهود ألدولة وأ’لتزأم
أل -ذي ت-ع-ه-دت ب-ه لضش-م-ان أل-ع-يشس أل-ك-ري-م
لكافة ألموأطنين ،حيث سشيتم ألششروع في
توزيع حصشة هامة تتعلق بـ 494وحدة من
صش -ي -غ -ة ألسش -ك -ن أل-ع-م-وم-ي أ’إي-ج-اري و56
وح- -دة ب- -ب- -ل- -دي- -ة ت -بسش -بسشت و 110وحدة
ب-ت-ماسشين و 21ب-ل-دة ع-م-ر ،ب-ا’إضش-اف-ة أإلى
 240وح-دة ب-ب-ل-دي-ة أل-م-قارين و 31ببلدية
سشيدي سشليمان و 15ببلدية بن ناصشر و21
ألمنقر.

هذأ ،فضش Óعن حصشة مقدرة بـ 280أإعانة
في أإطار ألسشكن ألريفي و 65أإعانة في
أإط -ار ت -رم-ي-م ألسش-ك-ن أل-هشس و أيضش-ا ع-ق-ود
ألتجزئات أ’جتماعية ألعقارية وألمقدرة
بـ 800عقد يخصس بلدية سشيدي سشليمان.
و أضشاف في سشياق أآخر ،أن حوألي 600
م -ل -ي -ار سش -ن-ت-ي-م تّ-م ت-خصش-يصش-ه-ا ل-م-خ-ت-ل-ف
ألبرأمج ألتنموية ،منها  500مليار سشنتيم
قّ- -ر ره- -ا رئ- -يسس أل- -ج- -م- -ه -وري -ة ل -ل -و’ي -ات
أل -م -ن -ت -دب -ة ف -ي أإط -ار صش -ن-دوق أل-تضش-ام-ن
وألضش -م -ان ل -ل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ،مشش-ي-رأ
بخصشوصس حصشة بلدية ورقلة في ألسشكن
أ’إيجاري ألعمومي ألمقدرة بـ 1000وحدة
سشكنية وألتي هي في طور أ’نجاز ،فاإن
أل - -ع - -م - -ل - -ي - -ة ف - -ي ط - -ور أإع - -دأد ق - -ائ- -م- -ة
ألمسشتفيدين.
و أششار فيما يخ ّصس حصشيلة ألتوزيع خÓل
ألعمليات ألخمسس ألسشابقة في سشنة ،2018
أنه قد تمّ توزيع  7351وحدة في مختلف
أ’أنماط بو’ية ورقلة ،كما أسشتفادت من
حصشة أإجمالية معتبرة خÓل ألمخططات
ألخماسشية  .2010 - 2005و2015 - 2010
بلغت  ،62 . 857منها  46 . 467تّم أ’نتهاء
منها ،في حين ’زألت  12 . 613في طور
أ’إنجاز .أما فيما يتعلق بالسشكن ألعمومي
أ’إيجاري ،فاإن ورقلة أسشتفادت من حصشة
أإجمالية تقدر بـ 20027وحدة سشكنية في
أإط- -ار أل- -ع- -م- -وم -ي أ’إي -ج -اري ت ّ-م تسش -ل -ي -م
14 . 054وحدة منها.

وأ‹ أŸسشيلة أ÷ديد :

–قيق التنمية مرهون بتكاتف جهود ا÷ميع

أÛلسس ألششعبي ألو’ئي بتيبازة

األشضغال العمومية تنال حصضة األسضد
’ششغال ألعمومية بتيبازة
حظي قطاع أ أ
’سشد من ألعرضس وأŸناقششة خÓل
بحصشة أ أ
أل-دورة أل-رأب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسس ألشش-ع-بي ألو’ئي
ل -لسش -ن -ة أŸنصش -رم -ة وأل-ت-ي ع-ق-دت أول أمسس
ب- -ق -اع -ة أÙاضش -رأت ل -ل -و’ي -ة ،ب -ح -يث ّ“ت
’ف- -اق
’شش- -ارة إأ› ¤م- -ل أŸسش- -ت- -ج- -دأت وأ آ
أ إ
أŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة أل-رأم-ي-ة إأ– ¤سش Úأÿدم-ة
وف ّ
ك ألعزلة وترقية أ’قتصشاد ألوطني.

تيبازة :علي ملزي
أشش -ار و أل -ي أل -و’ ي-ة م-ح-م-د ب-وشش-م-ة ع-ل-ى
ه ا م شس ألد ورة  ،أإلى كون ألق ط ا ع كا ن ق د
أسش -ت -ف -ا د م-ن  42 5 1م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م خÓل
ألف ت رة ألفا ص شلة ب ي ن  2 0 1 4و  2 0 1 5ف ي أإط ار
ألبرأمج ألقطاعية للتنمية ومن  159مليار
و  3 2م -ل -ي -ون سش -ن -ت-ي-م ف-ي أإط-ار أل-ب-رأ م-ج
أل-ب-ل-د ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي ة ب عنوأ ن ، 2 0 1 9 / 2 0 1 8
وت ّ-م -ت أل -م ص ش -ا د ق -ة أل -ن -ه -ائ -ي -ة ع-ل-ى دع-م
أل-ق-ط-ا ع ق-ر ي-ب ا بـ 1 5 9م-ل-ي ار و  1 0 0ملي ون
سش-ن-ت-ي-م م-ن ص ش-ن-د و ن أل-ت ض ش-ا م ن للجم اعا ت

أل -م-ح-ل-ي-ة  ،أإ ض ش-ا ف-ة أإل-ى غÓ-ف م-ال-ي أآ خ -ر
ي -ق-در بـ 1 5 3م-ل-ي-ار و  3 0 0م-ل-ي-ون س شنت يم
يندرج ضشمن ألبرنامج أ’سشتعجالي بعنوأن
 .2018كما رصشدت ألو’ية ضشمن ميزأنيتها
أ ’أول-ي-ة ل-لسش-ن-ة أل-ج-اري-ة  3 3م-ل-ي ار س شنت يم
لذأت ألقطاع ألذي يششهد منذ عقود خلت
من ألزمن حركية كبيرة و’فتة.
غي ر أّن ألذ ي لفت أ ن ت ب ا ه أعض ش ا ء ألم ج ل س س
ألو’ئي يكمن في غياب ألصشيانة ألدورية
للع د ي د م ن ألط رق ا ت  ،خ ا ص ش ة ح ي نم ا يتع ّلق
أ ’أ م ر ب ا ن ز’ق ا ت ألت ر ب ة و ألت ص ش دعات ع ل ى
م سش -ت -وى أل -ط -رق م -م -ا ع s-ر أل-ع-د ي-د م -ن -ه -ا
لحا’ت كارثية بعدما صشرفت عليها أموأل
ب -ا هض ش -ة  ،و ه -و ح -ا ل أل -ع -د ي -د م -ن أ ل -ط -ر ق
أل -وط -ن -ي -ة و أل -و’ئ -ي -ة أل -ت -ي ت-ن-درج ض ش -م -ن
ص شÓح ي ا ت م د ي ر ي ة أ ’أشش غ ا ل ألعمو م ية ف ي
ح-ي-ن تشش-ه-د أل-ط-رق-ا ت أل-ب-ل-د ي-ة أه-ت -ر أ ئ ية
أكبر تترجم مدى عدم قدرة ألبلديات في
أل -ت-ك-ف-ل ب-ه-ا  .ك-م-ا أشش-ار رئ-ي سس أل-م -ج -ل س س
ألششعبي ألو’ئي رششيد كورأد ألى غياب

أ ل - -ت - -ن س ش - -ي - -ق ب - -ي - -ن م -خ -ت -ل -ف أ ل -ق -ط -ا ع -ا ت
أ ’ س شتر أ ت ي ج ية أ ل م عنية بقط ا ع ا ت أ ’أ ش شغ ا ل
أ ل ع مو م ية و أ ل ري و أ ل تهيئة و أ ل تع م ي ر ،أ ’أ م ر
أ ل ذي أ ف ر ز ع ّدة ح ا ’ ت من أ ’ ه تر أ ء ع ل ى
أرضس ألوأقع ،مششيرأ ألى كون ألعديد من
أ ل -ط -ر ق -ا ت ف -ق -د ت ر و ن -ق -ه -ا و ج -م -ا ل -ه ا بفع ل
ع - -د م ت - -ك - -ف - -ل أ ل - -ق - -ط - -ا ع - -ا ت أ ل - -ث  Ó- -ث - -ة
ب -م س ش -ت -ل -زم -ا ت -ه -ا م -ن م -ج -ا ر م -ا ئ -ي -ة و ت -ه -ي -ئ -ة
سشليمة .كما أن ميناء عاصشمة ألو’ية ألذي
ي -قصش -ده أ ل -ع -دي -د م -ن أ ل -ز و أ ر ف -ق -د ط -ا ب -ع -ه
أ ل -ج -م -ا ل -ي ب -ف -ع -ل أ ل -ت -غ -ي -ي -ر أ ت أ ل ت ي ب ا ش شر ه ا
أ ل قط ا ع ع ل ى م س شتو أ ه ،أ ’أ مر أ ل ذي يد ع و
أإ ل ى ض شر و ر ة أ ل تن س شي ق بين ت قني ي م خ ت ل ف
ألقطاعات لمثل هكذأ مششاريع.
و ب -د ر ج -ة أ ق ّ-ل ح ّ-د ة و ت -ر ك -ي -ز أ ت ّ-م أ ل -ت -ع ّ-ر ض س
لملفي وضشعية ألمقابر بالو’ية وكيفيات
أ ل تكف ل به ا أإ ض ش ا ف ة أإ ل ى م ل ف أ ل موؤ س ش س ش ا ت
و أ ل -م -ر أ ك -ز أ ل -م -ت -خ صشصش -ة أ ل -ت -ا ب -ع -ة ل -ق -ط -ا ع
أ ل تضش ا من و ه ي م ل ف ا ت ل م يتم أ ل تطّرق ل ه ا
ط ي ل ة ع ّد ة س شنو أ ت خ لت.

” تعيينه على رأسس أ÷هاز ألتنفيذي
أكد وأ‹ و’ية أŸسشيلة إأبرأهيم أوششان ألذي ّ
للو’ية ،خلفا ◊اج مقدأد ألذي أنهيت مهامه ،عزمه عن أسشتكمال ﬂتلف مسشارأت ألتنمية
ب-ال-وتÒة أل-ت-ي ت-ف-رضش-ه-ا أŸرح-ل-ة أل-رأه-ن-ة ب-ب-ذل ›ه-ودأت مضش-اع-فة وتسشخ Òكل ألوسشائل
أŸادية وألبششرية لبلوغ ألهدف أŸنششود.

اŸسسيلة  :عامر ناجح
أشش- -ار إأب -رأه -ي -م أوشش -ان ف -ي
أل -ك -ل-م-ة أل-ت-ي أل-ق-اه-ا خÓ-ل
ت -نصش -ي -ب-ه ع-ل-ى رأسس أل-و’ي-ة
ب- -حضش- -ور ن- -وأب أل- -ب- -رل -م -ان
بغرفتيه ومختلف ألفاعلين،
إأل -ى أن ت -ح -ق -ي-ق أل-ت-ن-م-ي-ة ’
يج ّسشد إأ’ بإاششرأك مختلف
أل -ف -اع-ل-ي-ن ف-ي أل-م-ي-دأن م-ن
ج- -م- -ع -ي -ات ووسش -ائ -ل إأع Ó-م
للرقي بالو’ية إألى ما يجب
أن تكون عليه وفق مخطط
أل -ح -ك -وم -ة أل -مسش -ت-ن-ب-ط م-ن
ب - -رن - -ام- -ج ف- -خ- -ام- -ة رئ- -يسس
أل -ج -م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي-ز
بوتفليقة.

م - -ع - -ت- -ب- -رأ أن تسش- -ط- -ي- -ر أي
إأسش -ت-رأت-ج-ي-ة ك-ام-ل-ة ي-ت-طّ-ل-ب
تنسشيق بين مختلف ألفاعلين
ل -ت -ح -ق -ي-ق أل-ت-ن-م-ي-ة وضش-م-ان
ت-ب-ن-ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل أل-م-وأط-نين
وت-ح-ق-ي-ق م-ت-ط-ل-بات ألسشاكنة
وع -ل -ى رأسش -ه-م ف-ئ-ة ألشش-ب-اب
ألذي ينتظر ـ حسشبه ـ إأعادة
إأح-ي-اء ط-م-وح-ات-ه وأأ’هدأف
ألتي ينششدها.
ووجّ -ه إأب -رأه -ي -م أوشش -ان ف-ي
خ- -ت- -ام ك- -ل- -م- -ت -ه ،دع -وة إأل -ى
م-خ-ت-ل-ف أل-ف-اع-ل-ي-ن من أجل
ألمششاركة في عملية ألتنمية
لÓرتقاء بالو’ية إألى ألمكانة
أل -ت -ي ي -جب أن ت -ك-ون ف-ي-ه-ا،
خاصشة وأن ألعملية غير سشهلة

ت -ت -ط ّ-ل -ب أل -ع -م -ل أل-م-ي-دأن-ي
أ’ح - -ت - -رأف - -ي ب - -ع- -ي- -دأ ع- -ن
أل -ع -اط-ف-ي وحسش-ن أل-ت-وأصش-ل
وألتنسشيق بين ألجميع.
ج - -دي - -ر ب- -ال- -ذك- -ر ،أن وأل- -ي
ألو’ية إأبرأهيم أوششان تنقل
خÓل وصشوله إألى ألو’ية إألى
ح-ي ف-وريسش-ي ل-ل-وق-وف ع-لى
أضش -رأر أن -ف -ج-ار أل-غ-از أل-ذي
أدى إأل- - -ى سش- - -ق - -وط م - -ن - -زل
بالكامل وتصشدعات ألمنازل
أأ’خ - -رى وك - -ذأ إأصش - -اب - -ة 03
أشش -خ -اصس ب -ج-روح م-ت-ف-اوت-ة
ن - -ق - -ل- -وأ ع- -ل- -ى إأث- -ره- -ا إأل- -ى
مسش-تشش-ف-ى أل-زه-رأوي ل-ت-لقي
ألعÓج.

ألسشبت  02فيفري  2019م
ألموأفق لـ  27جمادى أأ’ولى  1440هـ

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

بطلب من جمعيات أاولياء التّÓميذ

08

إاعـادة تـأاه ـيل اŸدارسس ا’ب ـتدائ ـيـة ب ـب ـجايـة

جلت مصسالح الغابات لو’ية تيبازة تراجعا ملحوظا ‘ عدد الطيور اŸائية اŸهاجرة ،وفقا لعملية ا’حصساء والعد
سس ّ
التي باشسرتها بعّدة مناطق رطبة بالو’ية على مدار يوم ÚخÓل ا’أسسبوع الفارط.

تيبازة :علي ملزي
 ⁄تششر مصشادرنا أ ¤أأ’سشباب أ◊قيقية
أل- -ت- -ي ت- -ق- -ف ورأء ه -ذأ ألÎأج -ع أل Ó-فت
ب -ال -ن -ظ -ر أ ¤غ -ي-اب أل-درأسش-ات أل-ع-ل-م-ي-ة
وأŸتابعة أŸيدأنية ألدأئمة لتطور هذأ
ألنمط من ألطيور ألتي يتم إأحصشاؤوها عÈ
ﬂتلف دول ألعا ⁄خÓل ششهر جانفي من
كل سشنة ،وفقا ’تفاقية رأمسشار ألدولية
ألتي أنضشمت أليها أ÷زأئر سشنة  ،1982أ’
أّن رئ- -يسض م- -ك- -تب أأ’صش- -ن- -اف أÙم- -ي -ة
وألصش-ي-د وأل-نشش-اط-ات ألصش-يدية Ãحافظة
ألغابات بالو’ية عمر عبد‹ ،رجّح بأان
ورأء هذه ألظاهرة أسشباب عديدة تأاتي ‘
م -ق -دم-ت-ه-ا سش-وء أأ’ح-وأل أ÷وي-ة ،ب-ح-يث
تلجأا ألطيور لÓختباء أضشافة أ ¤أنتششار

ألصشيد ألعششوأئي لبعضض أأ’صشناف ،أ’ أنّ
ذلك يبقى ›ّرد تخمينات ووجهة نظر ’
تسشتند أ ¤حقائق علمية ثابتة ‘ أŸيدأن،
خاصشة وأنّ بعضض مصشادرنا من منطقتي
مناصشر ومرأد ألقريبت Úمن سشد بوكردأن
أشش- -ارت أ ¤ظ- -اه- -رة أن- -تشش- -ار أل- -ق- -ط -ط
ألنششطة ‘ صشيد ألطيور ’سشيما أŸائية
م-ن-ه-ا ،وأل-ت-ي ت-ع-ت Èف-رأئسض م-فّضش-ل-ة ل-ها،
وت - -ب- -ق- -ى ه- -ذه أل- -ظ- -اه- -رة م- -ع ذلك م- -ن
أخ- -تصش- -اصض مصش -ال -ح أل -غ -اب -ات أŸع -ن -ي -ة
Ãتابعتها وألنظر فيها.
وبلغة أأ’رقام ،فقد أششار مصشدرنا من
ﬁاف -ظ -ة أل -غ -اب -ات ب -ال -و’ي -ة أ ¤إأج -رأء
عملية ألعد وأ’حصشاء على مدأر يوم،Ú
” ذلك بالتحديد يومي  27و 28جانفي
و ّ
Ãششاركة أعوأن ﬁافظة ألغابات ومركز

ألصشيد لزرألدة ،وهي ألعملية ألتي “ت
على مسشتوى سشد بوجÈون وسشد بوكردأن
خ Ó- -ل أل - -ي - -وم أأ’ول ،شش - -م - -لت أ÷زي- -رة
أل -ب -ح -ري -ة ◊ج -رة أل -نصض ووأد مسش -ل-م-ون
خÓل أليوم ألثا ،Êوأحتفظ سشد بوكردأن
بحصشة أأ’سشد من ﬂتلف أصشناف ألطيور
مثلما جرت عليه ألعادة ،خاصشة وأّنه يعتÈ
من أك ÈأŸناطق ألرطبة باŸنطقة.
وخلصشت عملية ألعد وأ’حصشاء أ ¤جرد
 108ب- -ط- -ة ذأت ع -ن -ق أخضش -ر و 41غرة
أورأسش-ي-ة و 8ط-ي-ور م-ن فصش-ي-ل-ة أل-غطاسض
أŸتوج Ãعية  3طيور من فصشيلة ألغطاسض
ألصشغ ،Òإأضشافة أ 20 ¤طÒأ من فصشيلة
غرأب أŸاء و 6طيور من فصشيلة ألبلششون
ألرمادي و 5طيور من فصشيلة دجاج أŸاء،
‘ ح Úكانت مصشالح ألغابات بالو’ية قد
أح -صش -ت  750طÒأ ضش - -م - -ن  15فصشيلة
ﬂتلفة خÓل إأحصشاء ألعام أŸنصشرم،
و 723طÒأ ضشمن  15فصشيلة أيضشا خÓل
إأحصشاء جانفي من سشنة .2017
وعلى صشعيد أŸناطق ألرطبة بالو’ية،
أشش- -ارت مصش- -ادرن -ا أ ¤تسش -ط Òب -رن -ام -ج
توعوي ششامل لفائدة تÓمذة أŸؤوسشسشات
ألÎبوية على مدأر أسشبوع كامل بدأية من
أل -ي -وم ،ب -ح -يث ي -رت -قب ب -أان ت -ن ّ-ظ -م عّ-دة
ج -و’ت أسش -ت-طÓ-ع-ي-ة ل-ل-م-ن-اط-ق أل-رط-ب-ة
أل- -ق- -ري- -ب- -ة لÓ- -طÓ- -ع ع- -ل -ى أه -م -ي -ت -ه -ا،
ومسش- -اه- -م- -ت- -ه- -ا ‘ أل -ت -ن -وع أل -ب -ي -ئ -ي م -ع
ألÎكيزعلى ضشرورة أ◊فاظ عليها ،كما
Œدر أ’ششارة هنا أ ¤كون و’ية تيبازة
–وز على عّدة مناطق رطبة غ Òمصشنفة
أ ¤حّد أآ’ن ،ويتعّلق أأ’مر بثÓث سشدود
و 4أودي - -ة ،إأضش- -اف- -ة إأ ¤ب- -حÒة صش- -غÒة
با◊طاطبة.

بعد ا’ ّ
طÓع على التجّمعات ال ّسسكنية بدائرة ابن باديسس

انطÓق أاششغال ربط  755عائلة بالغاز الطّبيعي بقرية الصشفصشاف بسشيدي بلعباسس

أاعطى وا‹ سسيدي بلعباسس أاحمد
عبد ا◊فيظ السساسسي إاشسارة
ا’نطÓق ا أ
’و‹ Ÿشسروع ربط 755
عائلة بالغاز الطبيعي بكل من قرية
الصسفصساف وقرية القدادرة
التابعت Úلدائرة ابن باديسس.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
ألقرأر جاء عقب ألزيارة ألتفقدية ألتي
خ ّصش-ه-ا وأ‹ أل-و’ي-ة ل-ل-ت-ج-م-ع-ات ألسشكنية
ألثانوية ألوأقعة بإاقليم دأئرة أبن باديسض،
حيث تفقد أأ’وضشاع أŸعيششية لسشكان هذه
أŸناطق ألنائية ووقف على أنششغا’تهم
ومطالبهم ،وألتي تصشدرها مطلب ألربط
ب-ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي خ-اصش-ة وأن-ه-ا Œم-ع-ات
سشكنية ’ تفصشلها عن ألبلدية أأ’م سشوى
ك -ي -ل -ومÎأت ف -ق-ط ،ف-ب-ق-ري-ة ألصش-فصش-اف
أع -ط -ى أل -وأ‹ إأشش -ارة إأن -طÓ-ق رب-ط 553
مسشكن بالغاز ألطبيعي ،وهي ألعملية ألتي
سش -تسش-م-ح ب-إا‚از  13,06ك-ل-م م-ن شش-ب-كة
أل - -ت - -وزي- -ع ‘ آأج- -ال ح- -ددت بـ  40يوما،
م-قسش-م-ة ع-لى  3م-رأح-ل رصش-د ل-ه-ا م-ب-لغ
إأجما‹ قّدر بـ  61مليون دجÃ ،ششاركة
مالية من مؤوسشسشة توزيع ألكهرباء وألغاز
ق ّ- - - -درت بـ  21م -ل -ي -ون دج ،ك -م -ا أع-ط-ى
أŸوأف-ق-ة أŸب-دئ-ي-ة ل-ت-ح-وي-ل م-ق-ر مفرزة
سشابقة للحرسض ألبلدي إأ ¤مركز صشحي،

‘ أنتظار تفعيل أإ’جرأءأت ألقانونية،
ع -ل -م -ا أن أŸسش-ت-وصش-ف أل-وح-ي-د ب-ال-ق-ري-ة
يفتقر أ’دنى أÿدمات ،كما تقّرر أيضشا
ب -ر›ة تسش-ج-ي-ل ›م-ع م-درسش-ي ل-ل-ق-ري-ة

أ’ج - -ل أسش - -ت - -ي - -ع - -اب أل - -ع - -دد أŸت - -زأي- -د
ل -ل -م -ت -م -درسش Úأل -ذي -ن يضش-ط-رون ل-ق-ط-ع
مسش -اف-ات م-ن أج-ل أإ’ل-ت-ح-اق Ãدأرسش-ه-م
بالبلدية أأ’م.
ه- -ذأ و“ت م- -ع -اي -ن -ة أŸك -تب ألÈي -دي
أŸتوأجد بالقرية ألذي أصشبح أك Ìمن
ضشرورة ،إأ ¤جانب إأعطائه لتعليمات من
أج- -ل إأع- -ادة أإ’ع- -ت- -ب -ار ل -ل -خ -زأن أŸائ -ي
لضشمان ألتوزيع أŸنتظم للماء ألششروب.
و‘ أÛال ألفÓحي وعد ألوأ‹ أصشحاب
أŸسشتثمرأت بتسشهيÓت من خÓل ربط
خمسض مسشتثمرأت فÓحية بالكهرباء.
وع- - -ل- - -ى مسش- - -ت - -وى ق - -ري - -ة أل - -ق - -دأدرة
أل-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة بضش-رأب ÚأŸقرأ ،Êتقّرر
ربط  202مسشكن بالغاز ألطبيعي ‘ مدة ’
تزيد عن  40يوم كتاريخ ﬁدد ل إ
‚Óاز،
بشش-ب-ك-ة ت-وصش-ي-ل ي-ب-ل-غ ط-ول-ه-ا  5,63كلم،
وبغÓف ما‹ يصشل إأ 22 ¤مليون دج .أما
بقرية ألبÓيلة ألتابعة لبلدية ششطوأن فقد
ق -ام Ãع -اي -ن -ة مشش -روع‚’ Úاز  10و20
مسش -ك -ن ع-م-وم-ي أي-ج-اري ،وأل-ت-ي وصش-لت
نسشبة أإ’‚از بهما  90باŸائة.

آافاق تنموية واعدة بو’ية البليدة
ق ّ-ي -م اŸسس -ؤوول ا’ول ع -ن ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي
ل-و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،ي-وسس-ف شس-رف-ة ،أاداء ال-ت-نمية
اÙلية ‘ كل القطاعات ا◊يوية ،مراهنا على
أان ال- -ع -ام ا÷دي -د ا÷اري  ،2019سس-ي-ك-ون سسنة
اŸشساريع الكÈى ،والدفع بالو’ية بعد ترتيبها
’وائ -ل وط -ن -ي-ا ،وإاع-ادة الصس-ورة ا÷م-ي-ل-ة
م -ن ا أ
التي اختزلتها وحملتها عاصسمة اŸتيجة ،حامÓ
‘ السسياق بشسرى ترقية ملعب مصسطفى تشساكر
إا ¤م -ل -عب Ãواصس -ف -ات وم-ق-اي-يسس ال-ف-ي-درال-ي-ة
الدولية لكرة القدم «الفيفا».

البليدة :لينة ياسسمÚ

‘ أوﬁ ¤طات ألتقييم ألعام لـ  12ششهرأ من ألعمل
وأل- -نشش- -اط ،ق- -ال إأن- -ه سش- -ي- -و‹ أ’ه- -ت -م -ام ل -ل -م -وأط -ن
ب- -ب- -عث أŸشش- -اري- -ع أŸت- -أاخ -رة وأ’ن -ط Ó-ق ‘ أخ -رى،
موضّشحا أّن أŸصشالح ألوصشية عا÷ت أك Ìمن  27ألف
ملف ‘ ،أطار قانون ألتسشوية  ،08 / 15منها ما يقارب
 15ألف ملف “ت درأسشتها ،وألباقي أي  12ألف ملف
وأك Ìسشتسشوى مع آأفاق ألعام أ÷اري ،دأعيا ‘ معرضض
أ’رقام ،أŸوأطن Úبالتقدم بكامل ملفاتهم ،وليسشت
ألطلبات فقط ’جل ألفصشل فيها وإأنهاء مسشأالة ألتسشوية
نهائيا.

صس -صس اÛلسس الّشس -ع -ب -ي
خّ
ال-و’ئ-ي ل-و’ي-ة ب-ج-اية مبلغا
م -ال-ي-ا بـ  74م-ل-ي-ار سس-نتيم من
’ولّ-ي-ة ،م-ن أاجل
م-ي-زان-ي-ت-ه ا أ
إاطÓق عمليات إاعادة تأاهيل
اŸدارسس ،اŸبلغ قسسم ‘ إاطار
اŸال اŸشسÎك ل - -ل- -ج- -م- -اع- -ات
اÙل -ي -ة ،ع -ل -ى ال-ب-ل-دي-ات 52
ال -ت -ي ت -ع -ده -ا ال-و’ي-ة ،وق-د
اعت Èمنتخبو ÷نة الÎبية
للمجلسس الشسعبي الو’ئي ،أان
ال- -ب- -ل- -دي- -ات م -زّودة Ãا ف -ي -ه
ال-ك-ف-اي-ة ب-اŸوارد ال-تي تسسمح
ل- - - - -ه- - - - -ا Ãواج - - - -ه - - - -ة ه - - - -ذه
اŸصساريف.

بجاية :بن النوي توهامي
ج- -اءت ه- -ذه أŸب -ادرة ،ب -ع -دم -ا
طالبت ألعديد من جمعيات أولياء
أل -ت Ó-م -ي -ذ ،وم -ن ب -ي -ن -ه -م أول -ي-اء
ت Ó- -م - -ي- -ذ م- -درسش- -ة «ب- -وح- -ا”»،
ب -ال-ت-ذك Òب-ال-غÓ-ف أŸا‹ ،ح-يث
م- -ن- -ع -وأ أو’ده -م م -ن أ’ل -ت -ح -اق
Ãق -اع -د أل -درأسش -ة بسش -بب ح -ال -ة
أل -ت -ده-ور أŸت-قّ-دم-ة أل-ت-ي ◊قت
باŸؤوسّشسشة ،وقد بلغنا أنه قد ”ّ
م- - - -ن - - -ذ ذلك أ◊ ،Úألشش - - -روع ‘
أشش -غ -ال إأع -ادة ت -أاه -ي -ل أŸدأرسض
أ’ب -ت -دأئ -ي -ة ع -ل-ى مسش-ت-وى ب-عضض
أل -ب -ل -دي-ات ،ح-يث أشش-ار م-ن-ت-خ-ب-و
أÛلسض ألشش-ع-ب-ي أل-و’ئ-ي ل-ل-جنة
ألÎب- -ي- -ة خÓ- -ل خ- -رج- -ات -ه -م ،أن
حة إأ¤
غالبية أŸدأرسض بحاجة مل ّ
أن ي-تّ-م ألّ-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا خ-اصش-ة ف-يما
ي - -ت - -ع- -ل- -ق ب- -ا÷درأن وأأ’سش- -ق- -ف
أŸتصش- - -دع- - -ة وأŸرأح- - -يضض غÒ
ألصش- -ا◊ة ل Ó-سش -ت -ع -م -ال ،ون -قصض
أŸي -اه ألصش-ا◊ة ل-لشش-رب وأشش-غ-ال
ألزجاجيات ،أÿششب ،ألرصّشاصشة،
ألطÓء ،ألكهرباء وألتدفئة.
كما أسشتغل مديرو أŸؤوسشسشات
ه- -ذه أل- -زي- -ارأت أل- -ت- -ي ق -ام ب -ه -ا

بعـ ـث اŸشش ـاريع اŸتأاخـرة

و‘ قطاع أŸوأرد أŸائية ،تعهد باسشتفادة موأطني
أ÷هة ألششرقية من ألتزود باŸاء ألششروب بششكل يومي،
على عكسض ما هو موجود عليه ،ولن يتأاخر ذلك عن
ششهر جوأن ألقادم ،وأن عام  2018ششهد إأ‚از  22نقبا
مائيا أو بئرأ أرتوأزيا ،و” وضشع  4خزأنات بطاقة
أسشتيعاب  14ألف م Îمكعب ،سشتعززها مششاريع أخرى
مسشتقبلية بحفر ما ’ يقل عن  49بئر جديدة ،معÎفا
‘ ألسشياق بأان مششكل «ألتسشربات» ،وألتي باتت تؤورق
أ÷م -ي-ع سش-ت-ع-رف ط-ري-ق-ا ن-ح-و أ◊ل وأل-قضش-اء ع-ل-ي-ه-ا
تدريجيا ،وأ’سشتفادة من تلك ألكميات ألتي تضشيع ‘
أل -ط -ري -ق ،ك -م -ا أن-ه سش-ي-ت-م وضش-ع ﬁط-ة تصش-ف-ي-ة م-ي-اه
ألتطه Òببني مرأد حيز ألعمل ،مع ﬁطة ثانية ببلدية
بن خليل ،على أمل وضشع ﬁطت Úأخري Úبكل من
ح -ظÒة ألشش -ري -ع -ة وب-وي-ن-ان’ ،ج-ل ضش-م-ان ب-ي-ئ-ة ن-ق-ي-ة
وحماية للÌوة ألطبيعية ،و حفاظا على صشحة أ’نسشان
أيضشا.
وعن قطاع ألسشكن كششف ألوأ‹ يوسشف ششرفة ،بأان
هناك حصشة سشكنية هامة سشيتم توزيع ما ’ يقل عن 13
ألف وحدة سشكنيةﬂ ‘ ،تلف ألصشيغ ،على مدأر ألعام
 ،2019ولو أقتضشى منهم أأ’مر منح ششهادأت أو مقررأت
«ت -خصش -يصض» ل -ل -مسش-ت-ف-ي-دي-ن ل-ط-م-أان-ة ه-ؤو’ء ،وأيضش-ا
للضشغط على أŸؤوسشسشات أŸقاولة بالتعجيل ‘ وتÒة
أ’‚از وألفرأغ منها ‘ أآ’جال .أما عن ألسشكن ‘

أŸن-ت-خ-ب-ون ،ل-ل-فت أن-ت-ب-اه-هم إأ¤
أ◊اج- -ة أŸلّ- -ح -ة إأ ¤ألشش -روع ‘
أأ’شش -غ -ال ،م -ع أل -ع -ل -م أن غ-ال-ب-ي-ة
أل-ب-ل-دي-ات ت-ع-يشض ب-إاعانات ألدولة
ل -ت -ح -ق -ي -ق أل -ت-وأزن ،وأن-ه-ا ب-ذلك
ت- - -ف - -ت - -ق - -د إأ ¤أŸوأرد أŸال ّ- -ي - -ة
وألبششرية ألتي “ّكنها من ضشمان
أل ّسش Ò- -ألÓ- -ئ- -ق وأأ’دأء ألسش- -ل -ي -م،
ل- -ل- -ت -ك -ف -ل ب -ه -ذه أŸدأرسض أل -ت -ي
تتخّبط ‘ أوضشاع صشعبة وقاسشية.
كما بلغنا أن بلدية وأدي غ Òقد
أسشتفادت على غرأر باقي بلديات
ألو’ية ،من مبلغ ما‹ ‘ إأطار
أŸال أŸششÎك ل - -ل - -ج - -م - -اع - -ات
أÙل - -ي - -ة ،ذأت أŸب- -ل- -غ أŸقّ- -رر
تخصشيصشه إ’طÓق أششغال إأعادة
ت-أاه-ي-ل أŸدأرسض أ’ب-ت-دأئ-ي-ة ،من
جانب ألرصّشاصشة وأششغال أÿششب
وأŸسش -اك -ة وأل -ط Ó-ء ،زي-ادة ع-ل-ى
ذلك ،قام أÛلسض ألششعبي ألبلدي
لبلدية وأدي غ ،Òبتخصشيصض ما
يقارب  350مليون سشنتيم لتجديد
أل ّ-ت-ج-ه-ي-زأت أÿاصش-ة ب-اŸط-اع-م
أŸدرسش-ي-ة ،وت-ن-درج ه-ذه أل-ع-ملية
“ت أإ’ششارة إأليه‘ ،
وفقا Ÿا ّ
إأط -ار أÛه -ودأت أŸب -ذول -ة م -ن
ق -ب -ل أÛلسض ألشش -ع -ب -ي أل -ب -ل-دي
ب- -ه- -دف –سش Úظ- -روف إأط- -ع- -ام
ألتÓميذ.
من جهة أخرى ّ” ،تخصشيصض
م -ي-زأن-ي-ة ‡اث-ل-ة ،أي  350مليون
سشنتيم ،من قبل أ÷هاز ألتنفيذي
ألبلدي لتزويد أقسشام ألعديد من
أŸدأرسض أ’ب -ت -دأئ -ي -ة بسش -ب -ورأت
جديدة وكرأسشي وطاو’ت ،قصشد
–سش Úأل- - -ظ - -روف أل - -درأسش - -ي - -ة
ل- -ل- -ت Ó-م -ي -ذ وك -ذأ ظ -روف ع -م -ل
أŸدّرسش ،Úأّم -ا ب -اق -ي أل -ب-ل-دي-ات
فقد أسشتفادت من غÓفات مالية
م -ع -تÈة ،تÎأوح ق -ي -م -ت-ه-ا م-ا بÚ
م-ل-ي-ون وم-ا ي-ف-وق ث-م-ان-ية مÓيÚ
دينار جزأئري.

صشيغة «عدل» فطمأان ألوأ‹ أŸكتتب ÚأŸقدرين بـ 25
أل- -ف م- -ك- -ت- -تب ،ب- -أان ه- -ن- -اك  4م - -وأق- -ع ع Èت- -رأب
أل-و’ي-ة سش-تسش-م-ح ل-ه-م ب-ا’خ-ت-ي-ار ،م-ن-تشش-رة ع Èدوأئ-ر
ألعفرون غربا ،بوعرفة جنوبا وبوينان ومفتاح بحي
ألصشفصشاف ششرقا ،وأضشعا بذلك حّدأ للمخاوف ألتي
أصشبح عليها أŸكتتبون من أ’سشتفادة Ãششاريع منطقة
سشيدي سشرحان.

السضبت  02فيفري  2019م
العدد
1٧861
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الموافق لـ  2٧جمادى األولى  1440هـ

تفعيل طب العمل على مسصتوى ا÷ماعات اÙلية

متابعة دورية للعّمال واŸوظّف Úللكشصف اŸبك ّر عن اأ’مراضس

’دارية للروبية ،اÿميسس ،على موعد مع يوم –سصيسصي وإاعÓمي حول طب العمل
كانت اŸقاطعة ا إ
لفائدة عمال وموظفي ا÷ماعات اÙلية ،اسصتنادا إا ¤قرار وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية القاضصي بإاعادة تفعيل النشصاط ا’جتماعي على مسصتوى اŸرافق التابعة مباشصرة للوصصاية سصواء
بالنسصبة للمصصالح الداخلية أاو اÿارجية.

ا÷زائر :جمال أاوكيلي
Ãع- - -ن- - -ى األع- - -وان الّ- - -ث- - -اب - -ت Úأاو
اŸت- -حّ- -رك Úال -ع -ام -ل ‘ ÚاŸي -دان،
والقائم Úعلى قطاعات ذات الصضلة،
واŸدعوين إا ¤فحصض دوري ◊التهم
الصض -ح -ي -ة ،ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ل -ي-اق-ت-ه-م
وقدرتهم على تأادية اŸهام اّıولة
ل -ه-م ح-ت-ى ل ي-نسض-وا أان-فسض-ه-م ب-ح-ك-م
ال ّضضغوط اليومية ،معتقدين بأاّنهم ‘
منأاى عن األمراضض اŸزمنة خاصضة
الّ-ن-اج-م-ة ع-ن الرت-ب-اط الÓّ-شض-ع-وري
ب -ال-ع-م-ل ال-ي-وم-ي دون م-راع-اة اآلث-ار
اّÎŸتبة عن ذلك ،فكم من شضخصض
تلّقى تقريره من طبيب العمل بعد
مطالبته بالّتحاليل ليكتشضف إاثر ذلك
بأانه مصضاب ،بدون أان يكون على علم
ب -ذلك م -ن ق -ب -ل ج ّ-راء ع -دة ع -وام-ل
واقعية تÓزمه ‘ يومياته ،كرفضضه
زيارة عيادة طبيب أاو عرضض نفسضه
على خيارات أاخرى متاحة له بالرغم
من شضعوره بآالم ‘ أاماكن معّينة من
جسضمه ،هذا التّهاون هو الذي يؤوّدي
أاحيانا إا ¤ما ل يحمد عقباه ،و‘
ت -لك الّ-ل-ح-ظ-ات ف-إاّن الّ-ن-دم ل ي-ن-ف-ع،
يضضاف إا ¤كل هذا حوادث العمل.
وان -ط Ó-ق -ا م -ن ه -ذا ال ّ-ت-شض-خ-يصض،
ب -ادرت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل-ي-ة والّ-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،بفتح
ه - -ذا اŸل - -ف ا◊ّسض - -اسض والّشض - -ائك،
شضعورا منها بالقيمة اŸضضافة للمورد
ال -بشض -ري ع-ل-ى اŸسض-ت-وى اÙل-ي ‘
ت- -رق- -ي- -ة األداء الّ- -ن- -وع- -ي ل -ل -خ -دم -ة
العمومية “اشضيا مع خارطة الطّريق
اّŸتبعة ‘ هذا الشّضأان ‘ ،غضضون
اآلج-ال ال-ق-ري-ب-ة ال-ق-ادم-ة (الّ-ت-قسض-ي-م

اإلداري ،ال ّ- -رق - -م - -ن - -ة ،ال ّ- -ت - -شض - -ري- -ع
ا÷دي- -د ،)...ك- -ل ه- -ذه اŸن- -ظ- -وم -ة
تتطلّب حضضورا نفسضيا لئقا Ÿرافقة
هذه الّنقلة ‘ إادارة ثابتة ومتحّكم
فيها ‘ عÓقتها مع اآلخر.
و‘ هذا اإلطار ،ثّمن السضيد وعيل
ﬁمد ،رئيسض الدراسضات باŸقاطعة
اإلداري- -ة ل- -ل- -روب -ي -ة م -ب -ادرة ال -وزارة
ال -وصض -ي -ة ال-رام-ي-ة إا ¤ت-رج-م-ة ك-اف-ة
اÿدم-ات اŸت-عّ-ل-ق-ة ب-ح-م-اي-ة عّ-م-ال
وم- -وظ- -ف -ي ال -ق -ط -اع م -ن ال -ت -ب -ع -ات
ا÷سض -دي -ة وال ّ-ن -فسض -ي-ة الّ-ن-اج-م-ة ع-ن
النشضاط اليومي الدؤووب مع –سضÚ
ال- -وسض- -ط اŸه- -ن- -ي ب- -إاق- -ام- -ة ووضض -ع
ال ّ-ت -رت -ي -ب-ات ال-وق-ائ-ي-ة ،ب-ت-ع-زي-ز ذلك
با÷انب Úالّترفيهي والرياضضي.
ول يتوّقف األمر عند هذا ا◊د
حسضب وعيل ،بل أاّن أاو ¤اŸسضاعي
اŸط -ل -وب -ة ه -و ال-كشض-ف اŸب-ك-ر ع-ن

األمراضض ومتابعة العÓج ‘ الوقت
اŸن - -اسضب ي - -ك - -ون ذلك ع Èآال - -ي- -ات
م -ب -اشض -رة ،ك -إاب -رام الت -ف -اق -ي -ات م-ع
ا÷هات اŸعنية ‘ القطاع الصضحي.
وه- -ذه اŸب- -ادرة الّ- -ت- -حسض- -يسض- -ي- -ة
لع Ó-م -ي -ة ت -ف -ت -ح آاف -اق -ا واع-دة
وا إ
بالنسضبة للعّمال واŸو ّ
ظف Úمن أاجل
التمسضك بهذا اŸكسضب الجتماعي
لÓسضتفادة من اÿدمات اŸقÎحة
لط---ار ،سض---واء م---ن---ه--ا
‘ ه---ذا ا إ
الصضحية أاو النفسضية ،وهذا هو
انشض--غ--ال ا÷ه--ات ال--ت--ي ب--ادرت
ب-ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل اŸركزي للّنشضاط
الج-ت-م-اع-ي وب-أاب-عاده الرياضضية
والثقافية والÎفيهية ،الذي ”ّ
تزويده بتصضّور جديد من ناحية
الهيكلة اŸادية والبشضرية مدّعم
ب-خ-ل-ي-ة إاصض-غ-اء ل-لموظف Úوذوي
ا◊قوق يكون مسضتق ّ
 Óبذاته.

وا‹ اŸدية:

تفعيل اÿدمات الصصحية ببلديات دائرة سصيدي نعمان

طالب وا‹ اŸدية عباسس بداوي أاول أامسس من
م - -دي- -ري- -ة الصص- -ح- -ة والسص- -ك- -ان خÓ- -ل ال- -زي- -ارة
اŸي -دان -ي -ة ال -ت -ي ق -ادت -ه إا ¤ب -ل-دي-ة ب-وشص-راح-ي-ل
ال-فÓ-ح-ي-ة ع-ن-د م-ع-اي-نته Ÿشصروع ترميم العيادة
اŸتعددة اÿدمات شصيخي ﬁمد ببلدية بتفعيل
هذا اŸرفق الصصحي الهام بالسصعي ا÷اد لتوفÒ
 Èﬂل-ل-ت-ح-ال-ي-ل ب-ال-ق-اع-ة ،ا◊رصس ع-ل-ى ضصمان
اŸداومة الليلية والعمل  24 / 24سصاعة ،ضصرورة
بر›ة اقتناء سصيارة اسصعاف حديثة ،إا ¤جانب
ت -وف Òال -ت -خصصصص -ات ال -ط -ب -ي-ة الضص-روري-ة ب-ه-ذه
ال -ع -ي-ادة ل-ف-ائ-دة السص-ك-ان ،مشص-ددا ‘ ه-ذا الصص-دد
على حسصن اسصتقبال اŸواطن Úوالسصرعة ‘ تلبية
خ -دم -ات -ه -م أاث -ن -اء م -ع -اي -ن -ت -ه Ÿصص -ل -ح-ة ال-وث-ائ-ق
البيومÎية بهذه البلدية.
اŸدية :علي ملياÊ
ت- -ف- -ق- -د ب- -داوي ﬁط -ة ضض -خ اŸي -اه ق -ي -د اإل‚از
بضض -واح -ي ب -ل -دي -ة سض -ي-دي ن-ع-م-ان م-ق-ر ال-دائ-رة ،وال-ت-ي
سضتغطي حاجة بلديات الدائرة الثÓث بتموين مسضتمر
 24 / 24سضاعة مسضتقب Óبدءا من قناة ا÷ر لسضد كدية
أاسضردون ،مؤوكدا أامام القائم Úعلى شضأان قطاع الري
Óسضراع ‘ اإل‚از ،مشضددا على ضضرورة تدخل
بوليته ل إ
مصضالح البلدية إلقناع اŸواطن اŸعÎضض عن “ديد
األن- -اب- -يب ع Èأاراضض -ي -ه ،دون السض -م -اح ب -ت -ع -ط -ي -ل ه -ذا
اŸشض -روع ال -ب -ال -غ األه -م-ي-ة ،ك-م-ا أام-ر مسض-ؤوو‹ م-دي-ري-ة
الصضحة والسضكان أايضضا عقب وقوفه على جملة النقائصض
اŸعاينة لدى القاعة الصضحية اŸتعددة اÿدمات Ãقر
الدائرة بالسضهر على توف Òالعتاد الطبي الÓزم والسضعي

لقتناء سضيارة اسضعاف حديثة ،كما تفقد الوا‹ أايضضا
مشضروع اŸسضجد اŸركزي لبلدية سضيدي نعمان بإاعتباره
–فة هندسضية رائعة سضتضضاف إا ¤هياكل القطاع ‘
األفق بعد اكتمال أاشضغاله.
تعهد بداوي ‘ ختام زيارته للبلديات الثÓث على
ه -امشض ل -ق -اء ج -م -ع -ه بسض -ك -ان ه -ذه ال-ب-ل-دي-ات و‡ث-ل-ي
اÛت -م -ع اŸد Êب-ال-ق-اع-ة اŸت-ع-ددة ال-ري-اضض-ات ط-الب
عيسضى بسضعيه لتوف Òمياه الشضرب لها للبلديات من قناة
جر كدية أاسضردون دون انقطاع  24/24سضاعة قبل شضهر
رمضضان ،منبها ‘ رده عن مشضكل طلب رخصضة البناء
للمسضتفيدين من سضكنات ريفية بأان رخصضة البناء قد
عوضضت بتصضريح بالبناء يتم اسضتخراجه من البلدية ،دون
دف -ع اıط -ط -ات ال -ت -ي ع -ل-ى مصض-ال-ح ال-ت-ع-م Òحسض-ب-ه
توفÒها ،كما أاعلن عن جملة من التسضهيÓت أامامهم Ÿن
يريد أان ينجز سضكنا ريفيا فوق بناء أاحد أافراد عائلته،
لف-ت-ا اإلن-ت-ب-اه ب-خصض-وصض السض-ك-ن ال-ري-ف-ي ب-أان مصض-ا◊ه
اıتصضة سضتنطلق ‘ ا‚از ›معات سضكنية ،ملحا على
شض -رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از إلل-غ-ائ-ه بصض-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة،
مطالبا مديرية األشضغال العمومية بتدارك مشضكل تدهور
الطريق الرابط ب Úهذه البلديات والطريق ا◊ديث
اŸتجه إا ¤بلدية بوقرة بالبليدة على مسضافة  24كلم ،من
خÓل دراسضة وضضعيته عن قرب ،مع إامكانية بر›ة
Œديد ا÷زء األك Ìتدهورا والبالغ طوله حوا‹  4كلم،
حاثا ‘ الوقت ذاته بلدية خمسض جوامع لتسضريع وتÒة
اع- - -ادة ا‚از ا÷سض- - -ر ال- - -ذي ده- - -م- - -ت- - -ه السض - -ي - -ول ‘
الضضطرابات ا÷وية األخÒة Ÿا له من أاهمية على حياة
السضكان والقروي.Ú

الطّريق الو’ئي رقم  154ب Úدلسس وتاورقة ببومرداسس

حفر خطÒة ،انز’قات للّتربة وأاشصغال ترقيعية

’جنبية من ال ّ
ضصمان ا’جتماعي
التّصصريح بالعمالة ا أ

Œاوب ’فت من اŸسصتخدم Úبتيبازة مع حملة التّحسصيسس

كشص- - - - -ف اŸدي- - - - -ر ال - - - -و’ئ - - - -ي
ل-لصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
’ج-راء
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال ا أ
بتيبازة عبد القادر حايك ،عن
تسص- - - - - - -ج- - - - - - -ي - - - - - -ل Œاوب ’فت
ل- -ل- -مسص- -ت -خ -دم Úب -ال -و’ي -ة م -ع
ح -م -ل -ة ال -ت -وع -ي-ة وال-ت-حسص-يسس
ال - -ت - -ي ب- -ادرت ب- -ه- -ا مصص- -ا◊ه ‘
اŸي-دان ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-ف-تشص-ية
ال-ع-م-ل ح-ول م-وضص-وع ال-تصصريح
’جنبية.
بالعمالة ا أ

تيبازة :علي ملزي
‘ السضياق ذاته ،قال مدير مصضالح
”
«كناصض»بتيبازة ،بأانّ هذا اŸلف ّ
التكفل به بجدية كبÒة هذه السضنة
من خÓل تنظيم حملة واسضعة النطاق

‘ اوسضاط اŸسضتخدمﬂ ‘ Úتلف
ال- -ت- -خصضصض- -ات سض- -واء ت- -ع- -ل -ق األم -ر
ب- - -اŸسض- - -ت- - -خ- - -دم Úا÷زائ - -ري Úأاو
األج- -انب ،ب- -ح- -يث ّ” إاق- -ن -اع ه -ؤولء
بضض-رورة الل-ت-زام ب-األط-ر ال-ق-ان-ون-ي-ة
اŸن -ظ -م -ة ل -تشض -غ -ي -ل األج -انب ع-ل-ى
األراضضي ا÷زائرية وفقا Ÿا ينصض
عليه القانون  10 / 81الصضادر ‘ 11
ج-وي-ل-ي-ة  1982واŸرف -ق ب-اŸرسض-وم
التنفيذي الذي يوضضح آاليات التطبيق
 510 / 82الصضادر ‘  15ديسضمÈ
 ،1982والذي أاورد ›مل الجراءات
التي يجب اتخاذها بالتتابع لتسضجيل
العمالة األجنبية Ãصضالح التأامينات
الج -ت -م -اع -ي -ة ،ب -ح -يث ي-ح-وز ب-ذلك
ال-ع-ام-ل األج-ن-ب-ي ع-ل-ى ن-فسض اŸزايا
ال -ت -ي ي -ح -وزه -ا ال -ع -ام -ل ا÷زائ -ري
اŸنتسضب للضضمان الجتماعي ،وأاشضار

ﬁدثنا بهذا الشضأان ا ¤أانّ القانون
ظّل سضاري اŸفعول بنفسض الشضاكلة
على مدار ما يقارب  4عقود خلت
من الزمن ،إال أاّنه أاخذ ‘ ا◊سضبان
ب -ج -دي -ة ك -بÒة ه -ذه السض -ن-ة لسض-ي-م-ا
ع -قب ت -ع ّ-رضض ع -ي -ن -ات م -ن ال-ع-م-ال
األج- -انب ◊وادث م- -ه- -ن- -ي -ة خ -طÒة
و‡ي-ت-ة أاح-ي-ان-ا م-ن ج-ه-ة ،وت-ط-ب-ي-قا
ل -ل -ت -ع -ل -ي -م-ات ال-رسض-م-ي-ة ال-واردة م-ن
الوصضاية بهذا الشضأان من جهة أاخرى.
وألنّ األم -ر ي -ن -حصض -ر ف -ق -ط ع -ل -ى
العمال الوافدين من ﬂتلف بلدان
العا ⁄بطريقة شضرعية ،فقد أادرجت
مصضالح التأامينات الجتماعية ضضمن
م -ل -ف ال -تصض -ري -ح ب-ه-ؤولء نسض-خ-ة م-ن
جواز السضفر ووثيقة سضارية اŸفعول
صضادرة عن مديرية التشضغيل اÙلية
تعتÃ Èثابة رخصضة للعمل ،إاضضافة
ا ¤وثيقة التصضريح بالنتسضاب وهي
ال -وث -ائ -ق ال -ت -ي Œم -ع ع-ل-ى شض-رع-ي-ة
إاق-ام-ة ال-ع-ام-ل األج-ن-ب-ي ب-بÓ-دنا‘ ،
ح Úيسضتثنى من هذا الجراء ›مل
النازح Úبطرق ملتوية وغ Òقانونية
ا ¤ا÷زائ -ر لسض -ي -م -ا أاول -ئك ال -ذي-ن
ق -دم -وا م -ن الضض -ف -ة ا÷ن -وب -ي -ة ،م -ع
الشض - -ارة ا ¤ك - -ون رخصض- -ة ال- -ع- -م- -ل
اÙررة من طرف مديرية التشضغيل
تختلف من حيث اّŸدة والطبيعة من
عامل آلخر على حسضب جنسضيته من
جهة ومّدة صضÓحية اقامته من جهة
ثانية ،ال أاّنه ‘ كّل ا◊الت فإاّن هذه
الجراءات اŸيدانية الصضارمة تهدف
ا ¤تسضوية وضضعية العمال األجانب
م - -ع ال - -ق- -وان Úالسض- -اري- -ة اŸف- -ع- -ول
و“ك -ي -ن -ه -م م -ن ﬂت -ل -ف ح -ق-وق-ه-م
الشضرعية.

نّدد مسصتعملو الطريق الو’ئي رقم 154
ال- - -راب- - -ط ب Úب- - -ل- - -دي- - -ة دلسس وت - -اورق - -ة
ب-ال-وضص-ع-ي-ة ال-ك-ارث-ي-ة ال-ت-ي وصصل لها هذا
اŸقطع الهام خاصصة على مسصتوى اŸدينة
ا÷دي - -دة ،ح - -يث  ⁄ي- -ع- -د صص- -ا◊ا “ام- -ا
ل- -لسص Òبسص- -بب درج- -ة ا’هÎاء ال- -ك- -بÒة
’شص-غ-ال
’م-ط-ار ،وا أ
ال -ن-اج-م-ة ع-ن سص-ي-ول ا أ
ال-ع-ب-ث-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ها إاحدى اŸؤوسصسصات
’‚از قنوات تصصريف اŸياه ،وكذا أاشصغال
Œديد الزفت التي توقفت بعد أايام قليلة
من ا’نطÓق تاركة هذا اÙور ‘ صصورة
مأاسصاوية دون –رك للسصلطات اÙلية.
بومرداسس :ز ــ كمال
تشضهد شضبكة الطرقات الوطنية والولئية وحتى
البلدية اهÎاًء كبÒا ‘ اغلب اŸقاطع ا◊يوية
ب- -ب -ل -دي -ات ب -وم -رداسض الشض -رق -ي -ة بسض -بب ن -قصض
الصضيانة الدورية ،وعدم التدخل من قبل فرق
م-دي-ري-ة األشض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ب-ل-دي-ات ل-ل-قيام
ب -األع -م -ال الضض-روري-ة خ-اصض-ة ‘ فصض-ل الشض-ت-اء،
حيث تتوسّضع النقاط السضوداء وا‚راف للÎبة
جراء Œمع اŸياه رغم األغلفة اŸالية الكبÒة
التي خصضصضت لتهيئة الطرقات وتسضهيل حركة
اŸرور ‘ ﬂتلف الÈامج القطاعية والبلدية.
لكن ب Úكل هذه اÙاور اŸتدهورة ،يبقى
الطريق الولئي رقم  154الرابط ب Úدلسض -
تاورقة وصضول إا ¤بلدية اعف Òمرورا باŸدينة
ا÷ديدة وعشضرات القرى اŸشضكلة لعرشض بني
ثور يشضّكل السضتثناء بالنظر إا ¤درجة التسضيب
التي وصضلها ‘ مسضافة حوا‹  5كلم ⁄ ،تعد
صض -ا◊ة “ام -ا لسض ÒاŸرك -ب -ات حسضب م -ع -اي -ن-ة
«الشض-عب» ،وم-ع-ان-اة اŸواط-ن Úوال-ن-اق-ل Úال-ذي-ن
اضضطروا إا ¤تغي ÒاŸسضار من اجل الوصضول ا¤
مركز اŸدينة ‘ منظر يطرح أاك Ìمن تسضاؤول
ح -ول مسض -ؤوول-ي-ة ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة م-ن رئ-يسض
ال-دائ-رة وال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ح-ال-ة ال-ت-ي ي-ع-يشض-ه-ا سض-ك-ان

اŸن -ط -ق -ة ،ال -ذي -ن  ⁄ت -ك -ف -ي-ه-م ن-قصض ال-ه-ي-اك-ل
القاعدية لتنتقل إا ¤أابسضط مطلب أاسضاسضي هو
ت -ه -ي -ئ -ة ط -رق ال -ب -ل-دي-ة اŸت-ده-ورة ح-ت-ى وسض-ط
اŸدينة ،فما بالك اŸسضالك اŸؤودية إا ¤مداخل
األحياء والقرى.
هذا ويخشضى اŸواطنون وأاولياء التÓميذ الذين
ي -زاول أاب -ن -اءه -م دراسض -ت -ه -م ‘ ث -ان-وي-ة اŸدي-ن-ة
ا÷ديدة من اسضتمرار هذه الوضضعية التي سضتزداد
ت -ده -ورا حسض -ب -ه -م م -ع اسض-ت-م-رار الضض-ط-راب-ات
ا÷وية ،وكثÒا ما أاخذت ذريعة من قبل الناقلÚ
لرفع تسضعÒة النقل ،كما ينعدم ‘ هذا الطريق
قنوات تصضريف اŸياه التي كانت سضببا مباشضرا ‘
تشض -ك -ي -ل ح -ف -ر ع -م-ي-ق-ة –ولت إا ¤خ-ط-ر ع-ل-ى
اŸركبات ،وظهور نقاط تهدد با‚راف الÎبة
Ãنطقة بومداسض ،وعليه يطالب هؤولء من وا‹
ال-ولي-ة ال-ت-دخ-ل وأاخ-ذ إاج-راءات سض-ري-ع-ة ل-لقيام
ب-أاشض-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة شض-ام-ل-ة وإاع-ادة مؤوسضسضة ال‚از
التي تركت اŸشضروع ‘ نصضف الطريق ،خاصضة
بعد تقاعسض السضلطات اÙلية ‘ القيام بأابسضط
أاشضغال ترقيعية ‘ النقاط السضوداء.
كما تسضاءل اŸواطنون عن مصض Òمداخيل
قسض -ي -م -ات السض -ي -ارات ال -ت-ي ك-ان م-ن اŸف-روضض
تخصضيصض نسضبة منها لتهيئة الطرقات والقيام
ب -أاشض -غ -ال صض -ي -ان -ة بسض -ي-ط-ة ‘ ان-ت-ظ-ار تسض-ج-ي-ل
مشض -اري -ع ق -ط -اع -ي-ة ل-ت-ج-دي-ده-ا ‘ ،ح Úت-ب-ق-ى
مÈرات السضلطات اÙلية ‘ مثل هذه القضضايا
نفسضها على غرار باقي النقاط السضوداء التي تعرفها
ط -رق -ات ال -ولي -ة م -ن-ه-ا ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 68
الرابط ب Úيسضر وشضعبة العامر الذي يكاد يغلق
“اما أامام حركة اŸرور بسضبب انزلقات الÎبة
وان -تشض -ار ا◊ف -ر واŸط -ب -ات ال -ن-اج-م-ة ع-ن ت-وق-ف
أاشض-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ت-ج-دي-د ب-حجة صضعوبة Œسضيد
اŸشض- - -روع ‘ فصض - -ل الشض - -ت - -اء ‘ ،وقت ك - -ان م - -ن
اŸف- -روضض أاخ- -ذ ك- -اف- -ة ال -ت -داب Òوالح -ت -ي -اط -ات
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى م -ث -ل ه -ذه اŸك -اسضب ال -ع-م-وم-ي-ة
بÎتيبات بسضيطة قبل موسضم األمطار التي –ولت
إا ¤شضماعة لتÈير الفشضل وغياب روح اŸبادرة.

الرياضسي
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زمــــــــان ...يا زمـــان

ﬁمد دحما.. Ê

أاحد أاعمدة دفاع
شسباب بلوزداد

اشسراف :حامد حمور

’ولى  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٦١
السسبت  ٠٢فيفري  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢٧جمادى ا أ

’داء نصسر حسس Úداي
العزÁة عنوان أ

‚اح معت ‘ Èتسشي Òإلرزنامة «إŸارإطونية»..و نظرة مسشتقبلية وإعدة
كلمة العدد

جابو«..عصشفور نادر»..
يبقى عبد اŸومن جابو من
ضضمن الÓعب ÚالقÓئل الذين
سضاروا ‘ رواق مّوفق بفضضل
اŸوهبة الكبÒة التي Áتلكها
كصضانع أالعاب ،والÎكيز الكبÒ
ع -ل -ى «م -ه -ن -ت-ه» Ÿدة ط-وي-ل-ة
حيث يعت « Èقطعة أاسضاسضية »
‘ تشض - -ك- -ي- -ل- -ة
وف-اق سض-ط-ي-ف
 ..و أاك Ìم- - - -ن
^ حامد حمور
هذا فإانه تأالق
‘ األي -ام األخÒة ب -ت -وق -ي -ع-ه ل-ثÓ-ث-ي-ة ك-ام-ل-ة
مؤوكدا فعاليته و دوره كقاطرة حقيقية لناديه.
جابو ،يعت Èالقدوة لÓعب Úالشضبان من خÓل لعبه لسضنوات
طويلة بنفسس النسضق و نوعية األداء طيلة سضنوات ‘ ،
الوقت الذي أاصضبحنا نقف على Œارب « سضلبية « للغاية
بالنسضبة لÓعبينا  ،الذين بالرغم من اإلمكانيات اŸادية
الكبÒة التي توفر لهم من طرف النادي ،فإانهم يسضÒون
عكسس الŒاه اليجابي .
فكم من لعب Áلك مواهب عديدة ‘ الكرة ،خيب األمال
بعد موسضم أاو موسضم Úبسضبب عدم « فهمه « لضضروريات
اŸسضتوى العا‹ و التفا ‘ Êالعمل اليومي ‘ التدريبات و
تقد ËاŸردود اŸطلوب ‘ كل أاسضبوع  ..حتى أان البعضس
م -ن -ه -م –ّول إا ¤اŸنشض -ط -ات ‘ ح-الت سض-ج-ل-ت-ه-ا ال-ك-رة
ا÷زائرية بأاسضف كب. Ò
بالتا‹ ،الحÎاف يعني الكث Òمن «التضضحيات» للحفاظ
على لياقة الÓعب له بتسضي ÒاŸراحل بذكاء و الرتقاء ا¤
مسضتويات أافضضل“ ،كنه من الوصضول ا ¤اŸنتخب الوطني
و تقد Ëخدمات كبÒة للكرة ا÷زائرية .
لذلك ،فإان ا◊ديث عن جابو و السضتثناء الذي «يصضنعه »
قد يكون « درسضا « لÓعب « Úدشضنوا» مسضارهم مؤوخرا من
أاجل ا◊صضول على «الوصضفة « القريبة من اŸنطق إل‚اح
Œرب -ت -ه -م ‘ ال -ري -اضض-ة الشض-ع-ب-ي-ة رق-م واح-د ‘ ا÷زائ-ر
والعا.. ⁄
اŸتصضفح Ÿشضوار « ميسضي » وفاق سضطيف يدرك الرصضيد
اŸعت ÈلÓعب الذي كانت لديه Œارب عديدة كسضب منها
الكث ، Òبعدما لعب لفريق « القلب» ثم –ول ا ¤مولودية
العلمة  ،و ا–اد ا◊راشس و النادي الفريقي قبل أان يعود
ا ¤سضطيف  ..و يسضاعد الÓعب Úالشضبان بإامكانياته الفنية
و الذهنية ،ل سضيما و أانه يلعب للموسضم  ‘ 14اŸسضتوى
العا‹  ..و تأالق ‘ مونديال الÈازيل مع «اÿضضر» بتوقيعه
لهدف. Ú
جابو يعد مثال يقتدى به ‘ وقت أاصضبحت أاغلب أاندية
الرابطة اÎÙفة األو ¤تعا Êمن عدم وجود «صضانع
أالعاب» حقيقي ..و «‰وذج» للنجاح ،األمر الذي أاثر على
مسضتوى األداء بشضكل عام ..

÷نة العقوبات
بالفـــــــاف

ﬁمد ’سسات :

نتمنى إلذهاب
إإيقاف ششريف إإ ¤أإبعد نقطة
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزإ Êعن ‘ إŸن ـ ـافسشـ ـة
‡ارسشة أإي إإلفريقي ـ ـ ـ ـ ـة
نششاط رياضشي
ّŸدة  4سشنوإت

يونسس إافتيسسان :

إإلسشتقرإر أإعاد
إلنصشري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إ ¤إلوإجه ـ ـ ـة
من إلباب إلعريضض

ڤاية مرباح :

عبد الغني خياط :

مراد ◊لو :

هدفنا إنه ـ ـ ـ ـ ـ ـاء طموحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا إلتكوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
إŸوسشم ضشمن كبÒلتحقيق وإإلسشتقرإر
إŸرإكـ ـ ـ ـز إألو ¤أإحد إأللقاب أإسشاسشا إلنجاح
‘ إلبطولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ‘ ..نهاية إŸوسشم
وإلذهـ ـ ـاب بعيدإ
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارًيا
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لدإء نصصر حسص Úدإي
إلعزÁة عنوإن أ

»°VÉ` ` ` jôdG

‚اح معت ‘ Èتسسي Òالرزنامة «اŸاراطونية»..و نظرة مسستقبلية واعدة
لول يبقى نصصر حسصÚ
بالرغم من تعادله ،يوم إÿميسس ،أإمام نظÒه دفاع تاجنانت ‘ إطار إŸبارإة إŸتأاخرة ضصمن إÎÙف إ أ
لندية إلتي عرفت عودة قوية و تأالقا كبÒإ ‘ شصهر جانفي إلذي كان Ãثابة «إلقفزة « إلنوعية إلتي جعلته ينجح
دإي من إ أ
لندية إلتي توإصصل إŸغامرة إلقارية ‘ كأاسس إلكاف ضصمن دور إÛموعات.
بصصفة كبÒة ‘ حجز مكان ضصمن إ أ
حامد حمور
كما أان أاصسحاب الزي األحمر و األصسفر تأاهلوا ا ¤الدور ربع النهائي
من كأاسس ا÷مهورية بعد أان أازاحوا مولودية ا÷زائر من الطريق ‘ ،
الوقت الذي –دث فيه جل الختصساصسي Úعلى إامكانية تأاثر زمÓء
قاسسمي من الناحية البدنية بعد سسلسسلة ماراطونية من اŸقابÓت
على  3جبهات  ..األمر الذي يّوضسح العزÁة التي يلعب بها الفريق
للوصسول ا ¤نتائج باهرة .
–تل النصسرية مرتبة Îﬁمة ‘ ترتيب الرابطة اÎÙفة األو¤
التي أاراحت أانصسارها الذين أاصسبحوا يتنقلون بأاعداد غفÒة ا¤
اŸلعب لتشسجيع الفريق الذي أاعاد أالوان النادي ا ¤الواجهة .

ضسرورة إا‚اح «اÿرجة» األو ‘ ¤دور اÛموعات

الكل ينتظر «اÿرجة « األو ‘ ¤دور اÛموعات لنصسر حسس Úداي
اŸقررة ،يوم األحد ،أامام نادي بيÎو أاتلتيكو با÷زائر حيث سسيحاول
زمÓء بوصسوف التوفيق ‘ هذه البداية و كسسب كل ا◊ظوظ Ÿواصسلة
اŸسسÒة ‘ أاحسسن الظروف ضسمن هذه اÛموعة التي تضسم كذلك
كل من الزمالك اŸصسري و غور ماهيا الكيني .
سستكون Èÿة اŸدرب الرئيسسي ا÷ديد -القد ، Ëمزيان ايغيل
دوره -ا ‘ م -واع -ي -د ال-نصس-ري-ة ح-يث ” اسس-ت-ق-دام-ه م-ؤوخ-را ب-ال-ن-ظ-ر
Ÿعرفته ا÷يدة للمنافسسة القارية و كذا بيت الفريق حيث سسيقدم
اإلضسافة التي سستظهر على التشسكيلة ...خاصسة و ان اŸدرب السسابق
ﬁمد لسسات و الذي أاصسبح مسساعد اŸدرب الرئيسسي حاليا قام
بعمل كب Òأاثناء اشسرافه لوحده على الفريق حيث سسيكون الثنائي «
قويا» ‘ اعطاء التشسكيلة توازنها ا◊قيقي .
ع- -ل -ى ذك -ر اŸدرب لسس -ات ،ف -ان -ه « ت -خ -ط -ى» ع -ق -ب -ات ك -بÒة ‘
اŸنافسسات التي لعبتها النصسرية بعد ذهاب اŸدرب دزيري بÓل  ،و
الكل وقف عند كفاءة اŸدرب الذي Áلك شسهادات عديدة ‘ ميدان
التدريب التي اتضسحت على اŸيدان ‘ الطريقة التي « سسيّر» بها
النصسرية من الناحية الفنية .

قدوم ايغيل ..إاضسافة كبÒة للطاقم الفني

فالطاقم الفني اŸشسكل من كفاءات كبÒة سسيعطي القوة الÓزمة
ل -ل -ف-ري-ق ال-ذي ل-دي-ه ط-م-وح-ات م-ع-تÈة ب-ع-د ال-وج-ه ال-ذي ق-دم-ه ‘

يونسس إفتيسصان :

اإلسستقرار أاعاد
النصسرية إا ¤الواجهة
من الباب العريضض
ل يختلف إثنان بأان يونسس إفتيسصان
لعب إلصصفرإء سصابقا وأإحد إلتقنيÚ
إŸت- -م- -ي- -زي- -ن وإ÷دي Úوإل- -وإق- -ع- -يÚ
وإ◊ريصص Úع- -ل- -ى ت- -ق- -د ËإŸع -ل -وم -ة
إل -ت -ق -ن -ي -ة سص-وإء ل-ل-مشص-اه-د أإو إل-ق-ارئ
بصصفة علمية ودقيقة ،كما أإنه إلرجل
إلذي دّرب عدة أإندية فاز معها بأالقاب
وعلى رأإسصها نصصر حسص Úدإي سصنوإت
 96و  97و  2012و  2013وعاد بالفريق
لول إÎÙف .وح- - - - - -ول رأإي - - - - -ه
إ ¤إ أ
للفريق إلذي دربه وعاشس معه حÓوة
إلن-تصص-ارإت ي-ت-ح-دث ل-قرإء «إلشصعب»
حول نتائج إلفريق وطنيا وقاريا.
حاوره :فؤوإد بن طالب
بصص-ف-تك م-درب-ا سص-اب-ق-ا ل-ل-نصص-رية ‘ ..
ليجابية إلتي
ماذإ تقول عن إلنتائج إ إ
يحققها هذإ إŸوسصم؟
قبل كل شسيء نهنئ ا÷هاز الفني واإلداري
ع -ل -ى ال -ع -م -ل ال -ق -اع-دي اŸت-م-ي-ز م-ع ه-ذه
ال -ت -ول-ي-ف-ة الشس-اب-ة ت-ب-ق-ى ال-ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة
ال -فضس -ل ف -ي -ه -ا ي -ع -ود إا ¤إادارة ول-د زم‹Ò
والسستقرار اŸتواصسل .فمنذ أاك Ìمن سست
سسنوات هو على رأاسس الفريق كرجل يعمل
بإاخÓصس كب Òومن ماله اÿاصس وهذا ما
يجعلني أاؤوكد بأان النتائج ل تأاتي بالصسدفة أاو
ب-ال-ه-ات-ف ب-ل ت-أات-ي ب-ال-تضس-ح-ية منها اŸادية
واŸعنوية واŸتابعة اŸيدانية.
كيف Ÿسصت طريقة إلعمل دإخل فريق
إلنصصرية ؟
النصسرية تعمل حاليا باحÎافية تامة وحتى
ط -ري-ق-ة ال-ع-م-ل ن-ل-مسس ف-ي-ه-ا بصس-م-ة ال-ع-م-ل
الحÎا‘ سس - -واء ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى ا÷ه- -از
اإلداري أاو التقني ،وهذا شسيء مهم ‘ كرة
ال - -ق- -دم ح- -يث ع- -رف اŸسس- -ؤوول األول ع- -ن
ال-ن-ادي ،ك-ي-ف ي-وظ-ف اإلم-ك-ان-ي-ات اŸت-احة

اŸنافسسة القارية بتأاهل تاريخي بعد أاداء ‡ّيز و العزÁة التي
لحظناها لدى الÓعب Úالذي يحاولون بكل ما عندهم من امكانيات
لرضساء جمهور النصسرية و تشسريف الكرة ا÷زائرية .
فقد عادت الذكريات للعديد من متتبعي هذا الفريق حيث كان يلعب
األدوار األو ¤على الصسعيد الوطني و القاري ‘ اŸاضسي ح Úوصسل
Óندية ا◊ائزة على الكأاسس و خسسر
ا ¤الدور النهائي لكاسس افريقيا ل أ
أامام نادي حوريا كوناكري حيث كان يضسم لعب‡ Úيّزين على غرار
زرابي  ،ايغيل  ،قنون  ،خديسس ...
وبالتا‹ ،فإان ا÷يل ا◊ا‹ اŸكّون من لعب Úلهم إامكانيات كبÒة
قادر على التحدي و الذهاب إا ¤أابعد حد ‘ كأاسس الكونفدرالية
اإلفريقية لكرة القدم  ،بوجود قاسسمي الذي يعت Èالقاطرة كهداف
من الطراز الكب Òمن جهة  ،و قائد للتشسكيلة بنصسائحه لÓعبÚ
الشسبان ‘ اŸسستطيل األخضسر و خارج اŸيدان .
فقد شساهدنا أانه يشسجع الÓعب Úعلى بذل اŸزيد من اÛهودات
للوصسول ا ¤األهداف  ،ل سسيما و ان التشسكيلة تزخر بÓعب Úلهم
فنيات عالية أامثال عÓتي  ،الورتا ، Êحراق  ،العر‘  ،خاسسف ،
يعيشس  ،واجي  ..أاي أان التشسكيلة Œمع ب ÚاÈÿة و الشسباب  ..كما
تدعم الفريق باسستقدام الÓعب يايا الذي أاعطى الضسافة ‘ وسسط
اŸيدان  ..و سسيكون له دور بارز ‘ اŸغامرة القارية كونه سسبق له
اŸشساركة فيها ‘ مناسسبات سسابقة .
سستكون مهمة الطاقم الفني للنصسرية خÓل هذه األيام كسسب أاكÈ
قدر ‡كن من الطاقة لدى الÓعب Úبتسسي Òملف « السسÎجاع «
بطريقة علمية و ذكية لكي ل يتأاثر الÓعبون بالرزنامة اŸكثفة لديهم
لتجنب تضسييع األهداف اŸسسطرة من طرف النادي  ،هذا األخÒ
خر ‘ السسنوات األخÒة كل المكانيات من أاجل اعادة فريق
الذي سس ّ
النصسرية ا ¤الواجهة  ..و قد ‚ح اŸسسÒون ا ¤حد كب‘ Ò
مشسروعهم الطموح .
يقوم األنصسار بدور كب ‘ Òدفع الÓعب Úا ¤بذل ›هودات أاكÈ
حيث أان الكل يتذكر الطريقة الفريدة من نوعها التي تأاهل بها نصسر
حسس Úداي ا ¤الدور  16مكرر ح« Úاقتلع» التأاشسÒة ‘ الثواÊ
األخÒة من اŸباراة ‘ ملعب  5جويلية أامام فرحة أانصساره و الطاقم
الفني  ..هذه هي الصسور التي أاصسبحت تطبع مسسÒة نصسر حسس Úداي
‘ اŸدة األخÒة من خÓل التطور اŸسستمر ألداء الفريق .

لهؤولء الشسباب الذين أاثبتوا فوق اŸيدان أان
لهم قدرات عالية ‘ مواعيد اŸباريات.
Ÿن تعود هذه النتائج ‘ نظرك كتقني ؟
اإلدارة  ⁄تغ ÒكثÒا اŸدرب Úفبقت تقريبا
على نفسس ا÷هاز الفني الذي انطلق مع
بداية اŸوسسم وعلى رأاسسه لسسات ،وهذا ما
جعل الفريق يبقى متضسامنا ومنسسجما خÓل
اŸرحلة الثانية من البطولة وتصسفيات كأاسس
ال -ك -اف ،أاي -ن ح -ق -ق ن-ت-ائ-ج  ⁄ن-ك-ن ج-م-ي-ع-ا
ن -ن -ت -ظ -ره -ا ،ل -ك -ن اإلدارة وال -ع-زÁة وح-لت
بالفريق إا ¤دور اÛموعات بامتياز ،وهذا
ما حدث مع الفريق ألول مرة ‘ تاريخه.
ه-ل ب-إام-ك-ان لع-ب-ي إل-نصص-ري-ة –ق-يق
إ‚از تاريخي ؟
كتقني أاظن أان النصسرية قادرة على –قيق
ح - -ل - -م األنصس- -ار ول- -و أان اŸن- -افسس- -ة ‘ دور
اÛم -وع -ات سس -ت -ك -ون سس-اخ-ن-ة وم-ثÒة بÚ
الفرق األربعة ،لكن كل الحتمالت واردة،
شسريطة أان ‡ثل الكرة ا÷زائرية أان يأاخذ
كل نقاطه فوق ميدانه.
ماذإ عن هذه إÛموعة إلنارية ؟
ف-ع Ó-اÛم-وع-ة صس-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة ورغ-م هذا
فالنصسرية لها كلمتها وعندها تعداد قادر
على رفع التحدي بتواجد جهاز فني وإاداري
منظم وفريق شساب واع.
م -ا رأإيك ب -ت -وإج -د إي -غ -ي -ل ع -ل -ى رأإسس
إلعارضصة إلفنية ؟
إاي -غ -ي -ل ل -ه ب -اع ك -ب ‘ Òال -ت-دريب سس-واء م-ع
األندية اÙلية أاو الفريق الوطني وأاظن أانه
سس-ي-ق-دم إاضس-اف-ة ل-ل-ف-ري-ق م-ا سس-ي-ع-طي نفسسا
جديدا لÓعب.Ú
لدإري
م- -ا ت -ع -ل -ي -قك ع -ل -ى إل -تسص -ي Òإ إ
لفريق إلنصصرية ؟
أاول النصسرية تسس Òبأاموال رئيسس النادي ولد
زم ‹Òوه -ذا م-ا ج-ع-ل-ه-م م-رت-اح Úل-ل-ع-م-ل
ويقدم كل ما يحتاجه من إامكانيات سسواء
اŸادية منها أاو البشسرية ما أاعطى اسستقرارا
‘ ب -يت ال -ف -ري -ق م -ا ج -ع -ل ا÷ه -از ال -ف -ن-ي
والÓعبون يهتمون Ÿا هو أاهم وهو إابقاء
الفريق ‘ مركز متقدم.
ماذإ عن إ÷هاز إلفني وما ينتظره من
ﬁطات ؟
حاليا الفريق ‘ أاّوج عطائه ،لكن ننتظر
اللقاءات اŸقبلة القارية أاو الوطنية حتى

هدفنا إانهاء اŸوسسم ضسمن اŸراكز األو ‘ ¤البطولة ..والذهاب بعيدا قارًيا

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس

نتمكن من ا◊كم عليه ،علما أان رد فعل
الÓ- -ع- -ب Úسس- -ي- -ك -ون ق -وي -ا ‘ ظ -ل ت -واج -د
السستقرار وا÷هاز اإلداري الفّعال.
ما الذي لفت انتباهك ‘ التصسفيات ؟
‘ اŸرحلة األو ¤كان الفريق متزنا وحقق
ا‚ازات م - - -ه - - -م - - -ة إا ¤أان وصس - - -ل إا ¤دور
اÛم -وع -ات وه -ذا ي -ع -د إا‚ازا ت -اري -خ -ي-ا
للفريق.
لدإرة ولد زم ‹Òمن
ما هي نظرتك إ
حيث إلتكوين ؟
الفريق يتكون من شسبان خرجوا من رحم
م -درسس -ة ال -ت -ك -وي -ن ل -ل -نصس -ري-ة ،إاضس-اف-ة إا¤
تدعيمها بعناصسر شسابة من ﬁيط النادي
والهدف األسساسسي هو التكوين على اŸدى
اŸت -وسس -ط وال -ب -ع-ي-د ،ع-كسس ب-عضس األن-دي-ة
تشسÎي ال Ó-ع -ب Úب -أام-وال ك-بÒة ون-ت-ائ-ج-ه-ا
ضسعيفة.
هل من إضصافات؟
إادارة ول- -د زم ‹Òت- -ع- -م- -ل م -ن أاج -ل إا‚اح
مشسروعها اÿاصس بفئة تكوين الشسبان ،وهي
اÿزان اŸهم للفريق األول ،مثلما هو اآلن.
ه-ل م-ن رسص-ال-ة ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-نصص-رية قبل
كأاسس إلكاف ؟
ع- -ل- -ي- -ه- -م ب- -روح اŸسس -ؤوول -ي -ة وأان ل ي -غÎوا
Ÿواصسلة اŸشسوار ألنهم Áثلون ا÷زائر قبل
كل شسيء وهم حاليا ‘ أاّوج عطائهم.
كلمة ختامية...
بصسفتي تقني Îﬁف ‘ كرة القدم فإانني
سسعيد جدا بتواجد ‘ نصسر حسس Úداي ‘
دور اÛموعات مع كبار القارة السسمراء
دون أان ن- -نسس- -ى شس- -ب- -ي- -ب -ة السس -اورة وشس -ب -اب
قسسنطينة ،كما أاشسكر جريدة «الشسعب» على
السستضسافة متمن Úالنجاح لـ «اÿضسر» ‘
«كان» مصسر .2019

«إلشص-عب» :ب-ع-د سص-لسص-ل-ة م-ن إلن-تصص-ارإت،
سصجلتم تعادل بطعم إلفوز ،نظرإ للتعب
إل -ذي ن -ال م -ن -ك -م ج -رإء ل-عب م-ب-ارإة ك-ل
ثÓث أإيام ،أإليسس كذلك ؟
ڤاية مرباح  :بالنسسبة ‹ مباراة تاجنانت ⁄
نتع Ìفيها و ⁄نحقق تعادل بطعم الهزÁة ،بل
بالعكسس أاعت Èذلك التعادل فوزا ،بالنظر ألننا
نخوضس كل ثÓثة أايام لقاء رسسميا قويا ،تنام
وتسستيقظ ‘ اليوم اŸوا‹ Œد نفسسك –ضسر
للمباراة اŸقبلة التي سستلعب بعد يوم ،Úإا¤
درجة أاننا أاصسبحنا نقيم ‘ الفندق ونحن دائما
–ت ضسغط اŸباريات اŸقبلة التي يجب أان
نحقق فيها الفوز ،ول أاخف عنك ل أا–دث عن
نفسسي فقط  30لعبا ‘ الفريق تعبوا ،وتخيل لو
ن -ذهب ب -ع -ي -دا ‘ م -ن -افسس -ة ك -أاسس ا÷م -ه-وري-ة
ونتمكن من Œاوز دور اÛموعات من كأاسس
الكاف باحتسساب ما بقي من مباريات البطولة،
تفصسلنا –ديدا  28مواجهة عن نهاية اŸوسسم،
 28مباراة هي –ديدا موسسم بأاكمله ‘ البطولة
ا÷زائ -ري -ة ،وأاع -ت -ق-د ب-أان ال-ت-عب ه-و ال-ذي أاث-ر
ع- -ل -ي -ن -ا ‘ ل -ق -اء ال -ي -وم ضس -د دف -اع ت -اج -ن -انت،
وب -اŸن -اسس -ب-ة أاشس-ك-ر ك-ل زمÓ-ئ-ي ع-ل-ى اŸردود
الذي قدموه ‘ لقاء اليوم ،انطلقنا اآلن ‘
ال - - -ت- - -حضسŸ Òب- - -اراة ا÷ول- - -ة األو ¤م- - -ن دور
اÛم-وع-ات م-ن م-ن-افسس-ة ك-أاسس ال-ك-ون-ف-درال-ية
اإلف -ري -ق -ي -ة ل -ك -رة ال -ق -دم اŸق-ررة ،ي-وم األح-د
اŸقبلÃ ،لعب  5جويلية األوŸبي ضسد نادي
بيÎو أاتليتيكو األنغو‹
با◊ديث عن إŸنافسصة إلقارية ،أإوقعتكم
إلقرعة ‘ ›موعة صصعبة ومع منافسصÚ
Áلكون تقاليد فيها ؟
@@صس -ح -ي -ح ان اŸن -افسسÁ Úل -ك-ون ت-ق-ال-ي-د ‘
اŸنافسسة القارية  ،أانا شسخصسيا  ⁄أاكن أاعرف
نادي بÎو أاتليتيكو وبعد سسحب القرعة ،بحثت
ع -ن ه -ذا ال -ن -ادي ‘ األنÎن-يت ،وح-ال-ي-ا ي-ح-ت-ل
اŸرك-ز السس-اب-ع ‘ ب-ط-ول-ة اأن-غ-ول ،ل-ك-ن ع-ن-دم-ا

شس-اه-دت ف-ي-دي-وه-ات م-ب-اري-ات ف-ري-ق-هم ﬁليا
وعلى الصسعيد القاري تأاكدت بأانهم يطبقون كرة
قدم جميلة وحديثة ،كما أانهم يتميزون بسسرعة
كبÒة ‘ التنفيذ عندما يسستحوذون على الكرة،
وهذا ما يؤوكد لنا بأانهم سسيسسببون لنا الكث Òمن
اŸتاعب ،ألن مشسكلتنا األو ¤واألسساسسية هو
اإلرهاق والتعب البد ،Êوسسنلعب ‘ ملعب كبÒ
والفرق التي تطبق كرة قدم جميلة Œد نفسسها
فوق أارضسية مثل  5جويلية ،لكن هذا ليسس سسببا
كي نتحجج به ،سسنحضسر هذا اللقاء جيدا مع
اŸدرب «إايغيل» والÓعب ،Úوسسندخل اŸواجهة
بكل قوة من أاجل الفوز ،وأا“نى أان نكون عند
حسسن ظن ا÷ميع ويوم اŸباراة سسنضسع التعب
جانبا ونقدم أافضسل ما لدينا بالقلب واإلرادة
و»لغرينتا» اŸعروفة على فريق النصسرية منذ
القدم ،كي نواصسل سسلسسلة نتائجنا اإليجابية.
بعدما حققتم تأاهل Úمتتال ‘ ÚإŸنافسصة
إل -ق -اري -ة وك -أاسس إ÷م-ه-وري-ة ،ه-ل Áك-ن
إلقول بأان هدف إŸوسصم هو إلذهاب بعيدإ
‘ هات ÚإŸنافسص Úوإلكتفاء باللعب على
إلبقاء ‘ إلبطولة ؟
@@ ل أابدا ،رغم أاننا نلعب على ثÓث جبهات
هذا اŸوسسم ،إال أان كل منافسسة وضسعنا فيها
ه -دف-ا ي-جب ب-ل-وغ-ه ‘ ن-ه-اي-ة اŸوسس-م ،ه-دف-ن-ا
إان- -ه- -اء اŸوسس- -م ‘ اŸراك -ز ال -ث Ó-ث -ة األو‘ ¤
البطولة أاما بخصسوصس اŸنافسسة القارية وكأاسس
ا÷مهورية نهدف من خÓلها للذهاب إا ¤أابعد
دور ‡كن.
لم-ك-ان-ي-ات
ه -ل ت -ع -ت-ق-د ب-أان-ك-م “ل-ك-ون إ إ
إل -ب -دن -ي -ة ل -لصص -م -ود Ÿا ت -ب -ق -ى م-ن إŸوسص-م
إلكروي إ÷اري؟
@@ بطبيعة ا◊ال Áكننا ذلك ،ألن أاول الطاقم
الفني يعرف كيف يسس Òالتعداد بطريقة جيدة،

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

ﬁمد لسصات ( مسصاعد مدرب ):

نتمنى الذهاب إا ¤أابعد نقطة ‘ اŸنافسسة القارية
أإك - -د ﬁم - -د لسص - -ات مسص - -اع - -د
م - -درب نصص- -ر حسص Úب- -أان- -ه ل- -ن
ي-ت-ح-دث ع-ن إم-ك-ان-ي-ة إلتتويج
ب -ك -أاسس إل -ك -اف خ -اصص -ة وأإن -ه ‘
مسصتهل إŸشصوإر فقط مضصيفا بأان
لرجل
على رفاق قاسصمي وضصع إ أ
لرضس ،إذإ م- - - -ا أإرإدوإ
ع- - - -ل- - - -ى إ أ
موإصصلة إŸشصوإر...
حاوره :فؤوإد بن طالب
كيف يلّوح لك أإول حوإر ‘ دور
إÛم- - -وع- - -ات ‘ إ÷زإئ - -ر أإم - -ام
لنغو‹ ؟
بيÎو إتليتيكو إ أ
ك -ل ف -ري-ق ي-ت-م-ن-ى دخ-ول اŸن-افسس-ة
بفوز وحصسد  3نقاط تكون دافعا
Ÿواصسلة اŸشسوار وأاظن أان فريقنا
› Èعلى اللعب بروح قتالية وأان
يحسسن التفاوضس أامام فريق Îﬁم
ف -ا◊ذر م -ط -ل -وب وع -ل -ي -ن -ا ضس-م-ان
أاحسسن –ضسŸ Òوقعة  5جويلية من
أاجل –قيق األهم قبل التنقل إا¤
القاهرة Ÿواجهة الزمالك اŸصسري
ثم غور ماهيا الكيني ،وعليه فمباراة
الغد هي مفتاح النطÓقة.
ه- -ل ل- -دي- -ك- -م م- -ع- -ل- -وم- -ات ع -ن
إŸنافسس ؟
ل-دي-ن-ا ب-عضس اŸع-ل-وم-ات ون-ع-ل-م أان-ه
ف -ري-ق ي-ت-م-ت-ع ب-ل-ي-اق-ة ب-دن-ي-ة ه-ائ-ل-ة
ويتعامل مع اŸرتدات ،ولذلك نحن
واعون باŸسسؤوولية ول ندخل ‘ هذه
األمور.
هل أإنتم رإضصون على إلتعدإد ؟
◊د السساعة لدينا فريق شساب وجل
لع- -ب- -ي- -ه اŸشس -ارك ‘ ÚاŸن -افسس -ة
القارية والبطولة الوطنية من صسنف
اآلمال ،لكن إارادتهم قوية جعلتهم
يحققون أافضسل النتائج اŸنتظرة.

ڤاية مرباح لـ «إلشصعب»:

لون- -ة
ب - -ع - -د ت - -أال - -ق نصص- -ر حسص Úدإي ‘ إ آ
لخÒة ﬁليا وقاريا ،إتصصلنا با◊ارسس
إ أ
إŸت -أال -ق «ق -اي-ة م-رب-اح» إل-ذي ح-دث-ن-ا ع-ن
ن -ت -ائ -ج إل -ف -ري -ق وكÌة إŸب -اري -ات ،وع -ن
أإهدإف إلفريق ‘ إ÷بهات إلثÓثة وكذإ
عن أإهدإفه إلشصخصصية ومصصÒه مع نصصر
حسص Úدإي ‘ ،هذإ إ◊وإر :

لولى  1٤٤0هـ العدد 17861
السسبت  02فيفري  2019م الموافق لـ  27جمادى ا أ

ك -م -ا أان اإلدارة ت -وف -ر ل-ن-ا إام-ك-ان-ي-ات اسسÎج-اع
حديثة ونقوم بذلك ‘ فندق دار الضسياف الذي
Áلك أاج - -ه - -زة م - -ت - -ط - -ورة ،ون - -ق- -وم ب- -حصسصس
اسسÎجاعية ‘ اŸسستوى ،ضسف إا ¤ذلك ‰لك
كما ‡يزا من الÓعب Úالذين Áلكون إامكانيات
ل بأاسس بها ،وغالبيتنا من الشسباب والذي يريد
الÈوز وكتابة اسسمه مع النصسرية و‘ كرة القدم
ا÷زائ -ري -ة ،ك -ل ال Ó-ع -ب Úي -ري-دون أان ي-ق-وم-وا
بشسيء ‡يز هذا اŸوسسم ،وأا“نى أان بلغ ذلك
إلرضس -اء أان -فسس -ن -ا ق-ب-ل األنصس-ار ،وك-ي ل ت-ذهب
›هوداتنا عبثا.
منذ أإربع مباريات عدت ◊رإسصة مرمى
إل- -نصص- -ري- -ة ب- -ع- -د غ- -ي- -اب ط -وي -ل ،م -ا ه -و
لجوإء إŸنافسصة ؟
شصعورك منذ عودتك أ
@@ كنت أابحث عن الفرصسة لكي أاقوم بعودة
كبÒة ‘ مباريات الفريق ،كنت أاسساسسيا طيلة
م -وسس-م ب-أاك-م-ل-ه وب-ع-ده-ا وج-دت ن-فسس-ي ‘ دك-ة
ال- -ب -دلء دون أاي سس -بب ي -ذك -ر ،خصس -وصس -ا ب -ع -د
اŸشساكل التي حدثت ‹ مع أاشسباه مناصسري هذا
الفريق العريق الذين حاولوا تكسسÒي ،وهدفهم
األول كان زعزعة اسستقرار الفريق ،واسستهدفوÊ
أل Êكنت من ب Úثوابت الفريق ،والعودة التي
حققتها ‘ اŸباريات األربعة األخÒة “كنت
من الرد بها على هؤولء فوق اŸيدان ،أانا حارسس
Îﬁف وأارك -ز ع -ل -ى ع-م-ل-ي وف-ق-ط ،ب-ق-يت 12
مواجهة كاملة على كرسسي الحتياط و ⁄أاقم
بأاي مشسكل ،وكنت أاسساند زميلي «بوصسوف» لكي
يظهر بوجه ‡يز والهدف األول هو أان يكون
الفريق ‘ القمة ،وا◊مد لله صسÈت وعدت
للمنافسسة الرسسمية بقوة ،وأاديت مباريات جيدة
◊د اآلن.
ه- -ل Áك- -ن إل- -ق- -ول ب- -أان ه- -ذإ إŸوسص- -م ه -و
لخ Òلك بأالوإن إلنصصرية ؟
إ أ
@@ اŸوسس- -م ل زال ط- -وي Ó- -وم- -ب- -اري -ات ك -ثÒة
بانتظارنا واألهداف عديدة ،ل أاخفي عليك بأان
ك-ل أان-دي-ة ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة اتصس-لت ب-ي خÓل
اÒŸكاتو ا÷اري وخصسوصسا بعد اŸشسكل الذي
ح -دث ‹ ،ل -ك -ن -ي ح -ال -ي-ا أان-ت-ظ-ر ف-ق-ط ع-رضس-ا
احÎاف -ي -ا م -ن أاوروب -ا ح-ت-ى أا“ك-ن م-ن –ق-ي-ق
أام -ن -ي -ت-ي وه-ذا ه-د‘ األول ح-ال-ي-ا ب-ع-د ان-ت-ه-اء
اŸوسسم الكروي ا÷اري ،كما أانتظر أان أاتلقى
على األقل اسستدعاء للمنتخب الوطني اÙلي
عرفانا باÛهودات التي أاقدمها مع فريقي
نصسر حسس Úداي ..وحاليا أانا مرتاح مع فريقي
ولدي أاهداف معه ،و‘ نهاية اŸوسسم تتضسح كل
األمور.

ع -ل-ى م-اذإ سص-ي-ع-ت-م-د إل-ف-ري-ق ‘
إŸنافسصة ؟
يجب أان نؤومن بإامكانياتنا والتحلي
ب -ال -ث -ق-ة وال-ي-ق Úوال-ت-حضس Òال-ب-دÊ
وال -ن -فسس -ي ل -ك -ل اŸب -اري-ات خ-اصس-ة
وأانها تلعب ذهابا وإايابا ول تضسييع
للنقاط داخل الديار والتفاوضس على
نقاط أاخرى خارج القواعد.
إلنصصرية أإدت مشصوإرإ طيبا من
ح-يث إل-ن-ت-ائ-ج إŸسص-ج-ل-ة وط-ن-ي-ا
وقاريا ؟
هذه النتائج  ⁄تأات هدية بل جاءت
ث-م-رة ع-م-ل ج-م-اع-ي خ-اصس-ة وق-وف
الرئيسس ولد زم ‹Òبجانب الفريق
م -ع ت -وف Òك -ل اإلم -ك-ان-ي-ات اŸادي-ة
واŸع -ن -وي -ة وال -ت -ي ك -انت سس -ب -ب -ا ‘
حصس -د ال -ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة إا ¤غ-اي-ة
اليوم.
البطولة دخلت منعرجا مهما وكل
إل-ف-رق ب-دأإت ‘ إل-ع-د إل-ت-ناز‹،
أإين فريق إلنصصرية من هذإ ؟
نحن حاليا ‘ مرتبة مريحة وبفارق
ضسئيل على كوكبة اŸقدمة ،وÁكن
تداركه ‘ اللقاءات اŸقبلة ،كما أان
الفريق متأاهل ‘ الكأاسس ويلعب على

جبهة كأاسس الكاف أايضسا.
ما هو إلهدف لهذإ إŸوسصم ؟
نحن نلعب على جميع ا÷بهات وكل
شسيء وارد فيها و»سسنكافح» من أاجل
ال -ظ -ف -ر ب -أاحسس-ن ال-ن-ت-ائ-ج ‘ ن-ه-اي-ة
اŸوسسم.
Ãج -يء إي -غ-ي-ل أإصص-ب-ح إل-ف-ري-ق
م -ت -ك -ام Ó-وم-ت-ن-اغ-م-ا م-ن ح-يث
طريقة إلعمل .ماذإ تقول ؟
إايغيل مزيان ابن الفريق وهو يعرف
الدار جيدا وسسيضسيف هذا الكث‘ Ò
›ال ال-ت-دريب وأان-ا سس-ع-ي-د ب-ال-ع-مل
بجواره ألنه مدرب كب.Ò
أالسستم متخّوفون من كÌة اŸباريات
؟
علينا أان نتأاقلم مع اŸعطيات وهنا
تظهر قوة الفريق ‘ التحمل وعلينا
نحن كتقني Úأان نسساير الوضسع بكل
احÎافية.
ك -ي -ف ت -رى ل -ق -اء إف -ت -ت-اح دور
إÛم- -وع- -ات غ -دإ أإم -ام إل -ن -ادي
لنغو‹ ؟
إ أ
سس- -ت -ك -ون اŸب -اراة صس -ع -ب -ة ل -ل -غ -اي -ة
وشسديدة التنافسس ألن لك ÓالفريقÚ
نفسس الرغبة ‘ الفوز ول يسستبعد
ﬁدثنا أان يطغى ا÷انب التكتيكي
وا◊ذر ع -ل -ى ›ري -ات ه-ذا ال-ل-ق-اء
خاصسة من طرف فريقه الذي Áلك
خيارا واحدا باŸراهنة على ورقة
الهجوم اŸكونة من قاسسمي ورفاقه.
كلمة أإخÒة ؟
أا“نى أان نذهب إا ¤أابعد نقطة ‘
اŸن -افسس -ة ال-ق-اري-ة ،ألن-ن-ا ‰لك ك-ل
اŸع-ط-ي-ات واإلم-ك-ان-ي-ات خ-اصسة أان
الفريق قادر على –قيق اŸفاجآات
وم -ق -ارع -ة ال -ك -ب -ار والصس -ع -ود ع-ل-ى
منصسة التتويج.

مرإد ◊لو لـ «إلشصعب»:

التكوين واإلسستقرار أاسساسسا النجاح
إعت Èرئيسس إلنادي إلهاوي لنصصر حسص Úدإي ،مرإد ◊لو ‘ ،حوإر
ليجابية إلتي يحققها إلفريق
خاصس ÷ريدة «إلشصعب» ،إلنتائج إ إ
لول ،خ Ó-ل إŸوسص -م إ◊ا‹ ،ع-ل-ى إلصص-ع-ي-دي-ن إل-وط-ن-ي وإل-ق-اري
إ أ
لصصناف إلصصغرى ،إضصافة
ثمرة عمل طويل مبني على إلتكوين ‘ إ أ
لدإرة
لسصتقرإر إŸوجود ‘ إلتشصكيلة وإلدور إلذي تقدمه إ إ
إ ¤إ إ
لهدإف إŸسصطرة ،بعدما Œاوزوإ إŸرإحل إلصصعبة
للوصصول إ ¤إ أ
وأإنهم سصيطمحون للوصصول Ÿنصصة إلتتويجÃ ،ا إأن إلظروف موإتية
لسصعاد جمهور إÓŸحة.
إ
م -ن ن -اح -ي -ة ال -ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة أاو
حاورته :نبيلة بوقرين
الكواليسس التي يعرفها ا÷ميع وÃا
«إلشصعب» :كيف ترى إŸوإجهة أان اŸوعد عبارة عن بطولة مصسغرة
إل-ت-ي سص-ت-ج-م-ع إل-نادي مع بيÎو سس -نسس -ت -غ -ل ك -ل ال -ف -رصس م-ن خÓ-ل
لخر ول
لمور لقاء تلوى ا آ
لن- -غ- -و‹ ،ه- -ذإ تسسي Òا أ
أإت- -ل- -ي- -ت- -ي- -ك- -و إ أ
ي- -وج- -د مسس- -ت -ح -ي -ل ‘ ك -رة ال -ق -دم
لحد؟
إ أ
لو،¤
Óداور ا أ
«مراد ◊لو» :الفريق حقق األهم خÓل وب-إام-ك-ان-ن-ا ال-وصس-ول ل أ
اŸوسسم الرياضسي ا◊ا‹ على الصسعيد بحول الله.
ال- - -ق- - -اري م- - -ن خÓ- - -ل ب - -ل - -وغ - -ه دور  :أإل تخشصون إلضصغط Ãا أإنكم
اÛوعات ضسمن كأاسس الكونفيدرالية تلعبون على ثÓث جبهات؟
لسس -ت -ق -رار ع-ام-ل م-ه-م م-ن أاج-ل
اإ
األف -ري -ق -ي -ة ال -ذي ي-ع-د إا‚ازا ‘ ح-د
لدارة وّفرت
ذاتهÃ ،ا أانها اŸرة األو ¤التي تصسل –قيق نتائج إايجابية وا إ
ف- -ي- -ه -ا اÓŸح -ة ل -ه -ذا ال -دور ،ول -ه -ذا كل الظّروف ال ّ
Óزمة بهدف ال ّسسماح
سس -ن -دخ-ل اŸواج-ه-ة ب-ن-ي-ة ال-ف-وز ألن-ن-ا ل-ل-ط-اق-م ال-ف-ن-ي والÓ-ع-ب Úب-الÎكيز
سس -ن -ل-عب ‘ ا÷زائ-ر وأام-ام ج-م-ه-ورن-ا على العمل اŸيدا Êدون غÒه من
لم- -ور ال- -ت- -ي ل- -يسست ل- -ه- -ا ع Ó-ق -ة
ال -ذي دائ -م -ا يسس -ان -دن -ا ألن -ن-ا وضس-ع-ن-ا ا أ
إاسسÎاتيجية خاصسة Ÿواصسلة الطريق ب -اŸب -اري -ات ،ك -م -ا أان-ن-ا ‘ اŸوسس-م
من خÓل الÎكيز على اللقاءات التي ا◊ا‹ ب -دأان -ا ‚ن -ي ث-م-ار ال-ت-ك-وي-ن
نلعبها ‘ الديار ،وكسسب أاك Èعدد من الذي قمنا به بدليل تواجد أاك Ìمن
لشس -ب -ال ‘
ال -ن -ق -اط ل -ل -ت -أاه -ل ل -ل-دور اŸق-ب-ل م-ن  6لع -ب Úم -ن صس -ن -ف ا أ
لك Ìمن ذلك أانهم
لول وا أ
اŸنافسسة بعدما أاصسبحت لدينا اÈÿة الفريق ا أ
لضس- -اف- -ة ال Ó-زم -ة خ Ó-ل
من اللقاءات التي لعبناها ◊دى اآلن ق- -دم- -وا ا إ
ﬂت -ل -ف اŸواج -ه-ات ال-ت-ي شس-ارك-وا
وهذه نقطة إايجابية للمجموعة.
له- -دإف إŸسصّ- -ط -رة ف- -ي -ه -ا ،م -ا ي -ع -ن -ي أان -ن -ا سس -ن -واصس -ل
 :.م- -ا ه- -ي إ أ
خÓ- - -ل دور إÛم- - -وع- - -ات م- - -ن اŸشسوار ضسمن اŸنافسسة القارية من
دون ضسغط Ãا أاننا حققنا الهدف
إŸنافسصة إلقارية؟
 :..حاليا سسنلعب من دون ضسغط Ãا اŸب- -اشس- -ر م- -ن اŸشس- -ارك- -ة ‘ ه- -ذا
أاننا حققنا الهدف الرئيسسي ببلوغ اŸوع-د ال-ك-ب Òوسس-ن-ط-م-ح ل-تشسريف
دور اÛم -وع -ات وسس -ن -ع -م -ل ع -ل -ى الكرة ا÷زائرية Ãا أان اŸعنويات
ليجابية مرتفعة بعدما حققنا التأاهل للدور
م-واصس-ل-ة سس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائج ا إ
من خÓل ضسمان الفوز ‘ الديار ،ربع النهائي ضسمن كأاسس ا÷مهورية
لن ال-ل-ق-اء ع - -ل- -ى حسس- -اب اŸول- -ودي- -ة ون- -ح- -ن
لح-د ،أ
ب -داي -ة م -ن ه -ذا ا أ
لول له تأاث Òكب Òعلى معنويات نتواجد ضسمن اŸركز اÿامسس ‘
اأ
الÓعب Úلكسسب الثقة للمواصسلة ‘ الÎتيب العام للبطولة الوطينة كل
لث -ر
لم- -ور سس- -ي- -ك- -ون ل- -ه- -ا ا أ
ن -فسس اŸسس -ت -وى خ-اصس-ة أان-ه-م ع-ل-ى ه- -ذه ا أ
ليجابي.
دراي - -ة ت- -ام- -ة Ãا ي- -ن- -ت- -ظ- -ره- -م ‘ ا إ
لضسافة التي جاء بها إايغيل؟
اŸواجهات ‘ أادغال أافريقيا سسواء ما هي ا إ
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أإحد أإعمدة دفاع شصباب بلوزدإد
بقلم  :حامد حمور
يعد ﬁمد دحما Êمن ضسمن اŸدافع Úالذين تركوا بصسمتهم ‘ فريق شسباب بلوزداد بفضسل
الطريقة التي كان يتميّز بها ‘ كبح ﬁاولت اŸنافسس على ا÷هة اليمنى بذكاء كب Òو صسرامة
 ..حيث كان صسارما ‘ القيام Ãهامه ‘ اÿط
اÿلفي وكذا اŸشساركة ‘ الهجومات اŸعاكسسة.
سساهمت القوة البدنية اŸعتÈة التي يتمتع بها
‘ إاعطائه «األسسبقية « لكسسب الكرة ‘ وضسعيات
صسعبة ،األمر الذي جعله لسسنوات طويلة يعد من
الÓعب Úاألسساسسي Úلـ « الشسباب»  ..و ا÷مهور
‘ ملعب  20أاوت  ،55يرتاح لرؤويته ‘ مكانه
ضس-م-ن اÿط-ة ال-دف-اع-ي-ة ل-ف-ري-ق أاصس-ح-اب ال-زي
األحمر و األبيضس ،خÓل سسبعينيات و ثمانينيات
القرن اŸاضسي.
ﬁم -د دح -م-ا Êم-ن م-وال-ي-د  7أاوت  1952بدأا
مسسÒته الرياضسية ‘ الفئات الصسغرى مع فريق
ا–اد الصسحة بالعاصسمة ،قبل أان يتنقل ا ¤فريق
سسريع بلوزداد  ..قبل أان يتم انتدابه ا ¤الفريق
الكب Òشسباب بلوزداد الذي بقي ضسمن صسفوفه
من  1973ا ¤غاية نهاية مسسÒته الكروية ‘ عام
Á. 1987ك -ن ال-ق-ول أان-ه ب-ال-رغ-م م-ن اŸن-افسس-ة
الشسديدة التي كانت آانذاك بوجود عدد من الÓعب Úبإامكانيات كبÒة على الرواق األÁن للدفاع
على غرار مرزقان ( نصسر حسس Úداي ) و درواز ( ا–اد العاصسمة )،إال أان دحما Êكان ضسمن
الكوكبة األو ¤ووصسل ا ¤اŸنتخب الوطني ‘ عام .. 1981حيث ” اسستدعاءه للفريق الوطني
من طرف الناخب الوطني السسابق روغوف ‘ سسبتم 1981 Èو عمره أانذاك  29سسنة  ..و  ⁄يكن
له مشسوار كب Òمع « اÿضسر» بالنظر لهذه اŸنافسسة الشسديدة و اختيارات اŸدرب .Úضسمن ناديه
الكل يتذكر اŸسسÒة الذهبية لشسباب بلوزداد ‘ عام  1978ح Úتوج بكأاسس ا÷مهورية على
حسساب ا–اد العاصسمة بضسربات الÎجيح ‘ ملعب  5جويلية أامام مدرجات مكتظة عن أاخرها
حيث كان دحماﬁ Êمد ضسمن التشسكيلة التي كانت تضسم كذلك لعب‡ Úتازين على غرار
لعريبي ،كويسسي ،تلمسسا ،ÊاŸرحوم بن ميلودي  ..فقد تصسدى دفاع الشسباب لكل ﬁاولت
أاصسحاب الزي األحمر و األسسود و انتهت اŸباراة بالتعادل األبيضس قبل أان يتم الوصسول ا¤
ضسربات الÎجيح .بعد نهاية مشسواره الكروي كÓعب انتقل ﬁمد دحما Êا ¤عا ⁄التدريب
لعدة سسنوات لتقد Ëمعارفه ÿبايا الكرة ‘ منصسبه ‘ الدفاع على الرواق األÁن أاو وسسط
الدفاع ،حيث أان أانصسار «أابناء العقيبة « يتذكرون اŸقابÓت الكبÒة لÓعب دحماﬁ Êمد و
القوة التي كان يقدمها  .لÓشسارة  ،فإانه بعد سسنوات من اعتزال دحماﬁ Êمد للكرة كÓعب ،
ظهر لعب أاخر دحما Êعبد الرزاق ‘ شسباب بلوزداد و شساءت الصسدف أان يكون ‘ نفسس
اŸنصسب كمدافع أاÁن حيث كانت له هو أايضسا مؤوهÓت كبÒة و ” اسستدعاءه عدة مرات
للمنتخب الوطني.

عبد إلغني خياط لـ «إلشصعب»:

طموحنا كبÒلتحقيق أاحد األلقاب ‘ نهاية اŸوسسم

لدارة ق -ررت ال -ت -ع -اق-د م-ع م-زي-ان
اإ
إاي- -غ -ي -ل ب -ط -لب م -ن ﬁم -د لسس -ات
ب -ال -ن-ظ-ر ل-ل-خÈة ال-ت-ي Áل-ك-ه-ا ه-ذا
لصسعدة سسواء على
الرجل ‘ كل ا أ
الصسعيد الوطني Ãا أانه أاشسرف على
عدة نوادي كبÒة من قبل ،إاضسافة
إاŒ ¤رب -ت -ه ال -ق -اري -ة م-ا ي-ع-ن-ي أان-ه
لضس-اف-ة الÓزمة للفريق،
سس-ي-ع-ط-ي ا إ
لن- -ن- -ا ب -ح -اج -ة إا ¤خ -دم -ة م -درب
أ
ﬁنك ل -ق -ي -ادة ال -ن -ادي إا ¤ال-ه-دف
لمور تسسÒ
اŸسسطر وا◊مد لله ا أ
لن الطاقم
بشسكل جيد منذ قدومه أ
يعمل كرجل واحد Ÿواصسلة اŸهمة
حتى النهاية.
هل نفهم من كÓمك أإن لسصات
غ Òق - - -ادر ع - - -ل - - -ى إŸوإصص- - -ل- - -ة
Ãفرده؟
لسسات قام بعمل كب ‘ Òالفريق
خ- -اصس- -ة م- -ن ال- -ن- -اح- -ي- -ة ال- -ب -دن -ي -ة
والتكتيكية على مدار ثÓث سسنوات
لمور تسس ‘ Òالطريق
كاملة جعل ا أ
الصسحيح والدليل واضسح من خÓل
ال -ن -ت -ائ -ج اÙق -ق-ة وط-ن-ي-ا وق-اري-ا،
ح -يث “ك -ن م -ن ق -ي-ادة اÛم-وع-ة
ل-ل-ت-أال-ق ‘ ك-ل ا÷ب-ه-ات ال-ت-ي ت-ل-عب
عليها ،خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ ،لكن
لن اŸأامورية سستصسبح أاصسعب Ãا
اآ
أان اŸن- - -افسس- - -ة سس - -تشس - -ت - -د أاك‘ Ì
اŸسس -ت -ق-ب-ل ،ه-ذا م-ا ت-وّج-ب ع-ل-ي-ن-ا
التعاقد مع اŸدرب إايغيل من أاجل
تسسي Òباقي اŸواجهات دون خطأا
م- -ن خÓ- -ل الÎك- -ي- -ز ع- -ل -ى ا÷انب
لن
ال -بسس -ي -ك -ول -وج -ي وال -ت -ك -ت-ي-ك-ي ،أ
الÓعب Úبلغوا الذروة من الناحية
البدنية بالنظر ÷ملة اللقاءات التي
لن سسواء ‘ البطولة
لعبوها ◊د ا آ
الوطنية أاو كأاسس ا÷مهورية ،إاضسافة
للمنافسسة القارية.

أإكد عبد إلغني خياط ،مدإفع نصصر حسصÚ
دإي ،إن إل -ف -ري -ق ق -ادر ع -ل -ى إح -رإز ل -قب ‘
ن -ه -اي -ة إŸوسص -م ب -ال -ن-ظ-ر إ ¤ت-وف-ر إل-ظ-روف
إÓŸئ- -م- -ة ل- -ذلك رغ- -م إعÎإف- -ه بصص- -ع- -وب -ة
إŸأام -وري -ة ‘ ظ -ل إŸن -افسص -ة إلشص -دي-دة إل-ت-ي
تعرفها ﬂتلف إŸنافسصات.
حاوره :عمار حميسصي

ووصسف مدافع النصسرية اÛموعة التي يتواجد
فيها الفريق ‘ كأاسس الكاف باŸتوازنة ،مؤوكدا ان
فريقه سسيقدم كل ما لديه من اجل حجز بطاقة
مؤوهلة للدور اŸقبل من هذه اŸنافسسة التي يسسعى
فيها الفريق لتحقيق نتائج جيدة.
رغم ان منافسسة الكأاسس عاندت الفريق ‘ الفÎة
اŸاضسية ،ال ان خياط أاكد ان ا◊ظ قد يبتسسم
للفريق هذا اŸوسسم ويصسل الفريق ا ¤النهائي على
األقل من أاجل تعويضس الخفاقات اŸاضسية.
(إلشصعب) :كيف تقّيم مسصتوى إلفريق ◊د
لن ؟
إ آ
خياط – لقد حقق الفريق ‚احات ‡يزة ‘
ﬂتلف اŸنافسسات التي شساركنا فيها بداية بكأاسس
الكاف و كأاسس ا÷مهورية و حتى البطولة نتواجد
‘ مرتبة جيدة و تسسمح لنا باŸنافسسة ‘ نهاية
اŸوسس -م ع -ل -ى م -رت -ب -ة م -ؤوه -ل-ة Ÿن-افسس-ة ق-اري-ة و
ا÷ميع لحظ ان اŸسستوى الفني –سسن كثÒا ‘
اŸباريات اŸاضسية بعد فÎة صسعبة مّر بها الفريق
و حقق فيها نتائج متواضسعة ،إال ان الفريق عاد من
ج -دي -د ا ¤ال -واج -ه -ة م -ن خÓ-ل اف-ت-ك-اك ت-أاشسÒة
التأاهل لدور اÛموعات من منافسسة كأاسس الكاف
رغم اŸباريات الصسعبة و السسفريات الشساقة التي
قمنا بها ‘ افريقيا إال ان الÓعبون كانوا على قدر
اŸسسؤوولية و حققوا الهدف اŸنشسود و بخصسوصس
منافسسة البطولة اعتقد ان ا÷ميع لحظ اŸنافسسة
الشس- -رسس- -ة اŸوج- -ودة ه- -ذا اŸوسس -م رغ -م ت -ق -ارب
اŸسستوى و نتواجد ‘ مرتبة جيدة و تسسمح لنا
بالتنافسس على مركز موؤهل Ÿنافسسة خارجية ‘
نهاية اŸوسسم ،حيث نطمح لنهاء اŸوسسم بقوة،
كما حدث اŸوسسم اŸاضسي رغم الصسعوبات الكبÒة
التي سسنواجهها.
أإل تخشصون من كثافة إلرزنامة ؟
هو مشسكل كب Òسسنواجهه ‘ الفÎة اŸقبلة حيث
سسنلعب مباراة كل ثÓثة أاو أاربعة ايام اضسافة ا¤
التنقÓت اÿارجية و هو امر مرهق لÓعب ،Úلكن
م-ا ب-ال-ي-د ح-ي-ل-ة ع-ل-ي-ن-ا ال-تضس-ح-ي-ة من اجل –قيق
الهداف اŸنشسودة ‘ ظل توفر المكانية لذلك
فالفريق لن يتواجد كل موسسم ‘ هذا اŸسستوى،

من منافسسة كأاسس الكاف التي اصسبح الوصسول ا¤
دور اÛموعات أامرا ‘ غاية الصسعوبة بالنظر ا¤
ارت -ف -اع مسس -ت -وى الن -دي -ة الف-ري-ق-ي-ة ،اضس-اف-ة ا¤
الظروف اŸناخية و اÓŸعب التي تلعب لصسالح
الندية الخرى ،لكن كمجموعة نحن عازمون على
ال -ظ -ه -ور بشس-ك-ل افضس-ل خÓ-ل ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة م-ن
خÓل اŸنافسسة على كل ا÷بهات رغم اننا ندرك
صسعوبة المر بسسبب الرزنامة اŸكثفة لكن على
العموم ل يجب اسستباق المور و سسنقوم بتسسيÒ
اŸنافسسة .
كيف ترى حظوظ إلفريق ‘ منافسصة كأاسس
إلكاف ؟
منافسسة كأاسس الكاف من اŸنافسسات اŸهمة التي
ن-راه-ن ف-ي-ه-ا ع-ل-ى تشس-ري-ف ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة قبل
تشسريف أالوان فريق نصسر حسس Úداي و اعتقد اننا
ح -ق -ق -ن -ا ام -را م -ه-م-ا م-ن خÓ-ل ال-وصس-ول ا ¤دور
اÛموعات و اÛموعة التي نتواجد فيها تضسم
اندية Îﬁمة لها اسسم على اŸسستوى القاري و هو
ما يجعلنا مطالب Úبالظهور بوجه جيد فيها و ل
يجب اسستباق المور بخصسوصس حظوظنا فيها حيث
نطمح لدخول اŸسسابقة بقوة من خÓل –قيق
النتصسار ‘ اول مباراة و اسستغÓل لعب اŸواجهة
الو ¤ع -ل -ى ارضس -ن -ا و ام -ام ج -م -ه -ورن -ا و ه -و م -ا
سسيسسهل من مهمتنا من اجل الفوز.
ماذإ عن منافسصة كأاسس إ÷مهورية ؟
ل- -ق- -د ع- -ان- -دن -ا ا◊ظ ‘ ه -ذه اŸن -افسس -ة ،خ Ó-ل
اŸواسس -م السس -اب -ق -ة ،إال أان -ن -ا ن -ط -م -ح لسس -ت -غ Ó-ل
تواجدنا ‘ هذا الدور اŸتقدم من اجل الدفاع عن
حظوظنا ا ¤آاخر مباراة و ل يجب بيع الوهم
ل Ó-نصس-ار ف-م-ن-افسس-ة ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة اŸف-آاج-ات
موجودة فيها و ل يجب علينا الغرور من خÓل
اسس- -تسس- -ه- -ال اŸب- -اري -ات ،ل -ك -ن اŸأام -وري -ة ل -يسست
بالصسعبة إان أاحسسنا التفاوضس ‘ اŸباريات التي
Œري خارج الديار.
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÷نة إلعقوبأت بألفأف

إايقاف شصريف الوزا Êعن ‡ارسصة
أاي نشصاط رياضصي ّŸدة  4سصنوات
–Óأدية إ÷زإئرية لكرة إلقدم «إلفأف» متوسسط
أإوقفت ÷نة إلعقوبأت إلتأبعة ل إ
م -ي -دإن م -ول -ودي -ة إ÷زإئ -ر هشس -أم شس -ري -ف إل -وزإŸ Êدة أإرب -ع سس-ن-وإت ن-أف-دة ،ب-ع-د
لسس -ت -م -أع ل -ه ‘ ج-لسس-ة إل-ثÓ-ث-أء إŸأضس-ي ،وإل-ت-ي أإقّ-ر ف-ي-ه-أ إلÓ-عب ب-ت-ن-أول-ه م-أدة
إ إ
ﬁظورة عشسية لقأء فريقه ضسد شسبأب بلوزدإد ‘ دإربي إ÷ولة  18من إلرإبطة
لو ¤بتأريخ  17جأنفي إŸنقضسي ،وهو مأ  ⁄يشسفع له أإمأم أإعضسأء إللجنة
إÎÙفة إ أ
إل -ت -ي ط -ب -قت إل-ق-وإن Úب-ع-د ت-أأك-ي-د إل-ت-ه-م-ة م-ن إŸع-ن-ي ،م-ع-تÈة ب-أأن-ه ت-ن-أول إŸأدة
إÙظورة من أإجل –سس Úقدرإته إلبدنية ،حسسبمأ أإعلنت عنه إلهيئة إلكروية
لنÎنيت ‘ سسأعة متأأّخرة من ليلة إÿميسس.
ع Èموقعهأ إلرسسمي على شسبكة إ أ
ﬁمد فوزي بقأصس

ضسيّع فريق مولودية إ÷زإئر فرصسة –قيق إلفوز عندمأ إسستضسأف تشسكيلة إŸريخ إلسسودإ ،Êوإكتفى معه بألتعأدل ()0-0
Óندية لكرة إلقدم ،وأإمأم جمهور غأضسب بسسبب سسوء إلنتأئج ،حأولت عنأصسر إŸولودية
◊سسأب ذهأب ربع نهأئي كأأسس إلعرب ل أ
فرضس نوع من إلضسغط لكن دون فرصس تسستحق إلذكر.
وت -ل ّ-ق -ى أل -ن -ادي أل-ع-اصس-م-ي ضس-رب-ة م-وج-ع-ة
أخلطت حسسابات أŸدرب عادل عمروشس،
‘ ألدقيقة  17من ألشسوط أألول ،إأثر خروج
ق -لب أل -دف -اع أي -وب ع -زي م-ت-أاّث-رأ ب-إاصس-اب-ة،
وألذي ” أسستبدأله بالشساب حاشسي .و⁄
يتم تسسجيل ول فرصسة من ألطرف Úحتى
ألدقيقة  32عندما سسّدد أŸهاجم سسويبع كرة
م -ن خ -ارج م -ن -ط-ق-ة أل-ع-م-ل-ي-ات ل-ك-ن-ه-ا ف-وق
أل -ع -ارضس -ة ،ب -ع -ده -ا صس -وب أل -ق -ائ -د حشس -ود
ﬂال - - -ف - - -ة ‘ (د  )38ل- -ك- -ن -ه -ا ب Úأحضس -ان
أ◊ارسس ألسسودأ ،Êلتنتهي أŸرحلة ألو¤
بالتعادل .ألشس-وط أل-ث-ا Êدخ-ل-ه «أل-ع-م-ي-د»
بنية ألتهديف ،وكّلل ألضسغط بعرقلة بن دبكة
‘ منطقة ألعمليات ‘ ألدقيقة  ،53ليعلن
أ◊كم عن ضسربة جزأء وألتي ضسيّعها زميله
ب - - -ورد‡ّ ،Ëا تسسّ- - -ب- - -ب ‘ غضسب ك- - -ب‘ Ò
أŸدرجات.
ب -ع -د ذلك أن -حصس -ر أل -ل -عب وسس -ط أŸي-دأن،

وأك-ت-ف-ى أل-ف-ري-ق ألسس-ودأ Êب-بعضس ألهجمات
أل -ت -ي  ⁄تشس ّ-ك-ل خ-ط-ورة ك-بÒة ع-ل-ى م-رم-ى
شسعال.
وخلل ألعشسر دقائق أألخÒة رمى أشسبال
أŸدرب ع- -م -روشس ب -ك -ل ث -ق -ل -ه -م م -ن أج -ل
ألتسسجيل ،حيث و‘ ألدقيقة  87أخذ ورد
دأخ -ل م -ن-ط-ق-ة ج-زأء أŸري-خ ل-ك-ن أ◊ارسس
ألسسودأ Êتصسدى للموقف.
و‘ ألدقيقة أألخÒة ضسيّع أŸهاجم سسويبع
وج- -ه -ا ل -وج -ه أم -ام ب -رأع -ة ح -ارسس م -رم -ى
أŸريخ ألسسودأ Êأبوعشسرين ،وهي أللقطة
ألتي أنتهى على أثرها أللقاء بتعادل ()0-0
بطعم أÿسسارة بالنسسبة لـ «ألشسناوة» ،ألذين
 ⁄يتقّبلوأ أألدأء ول ألنتيجة ،وطالبوأ برحيل
ألطاقم Úألفني وألدأري.
وŒرى مبارأة ألياب يوم  16فÈأير أ÷اري
Ãل- -عب أم درم -ان ب -ال -ع -اصس -م -ة ألسس -ودأن -ي -ة
أÿرطوم.

–ويÓت

بودبوز يلتحق بنادي سصيلتا فيغو على شصكل إاعارة
أن -ت -ق -ل أل -لعب أل -دو‹ أ÷زأئ -ري ،ري-اضس
بودبوز ألذي  ⁄يلعب كثÒأ هذأ أŸوسسم مع
ن -ادي -ه ب -ت -يسس أشس -ب-ي-ل-ي-ة أإلسس-ب-ا( Êأل-درج-ة
ألسس -ب -ان -ي -ة أألو )¤ل-ك-رة أل-ق-دم ،إأ ¤ف-ري-ق
إأسسبا Êآأخر ،سسلتا فيغو ،على سسبيل أإلعارة
م -ع أح -ق -ي -ة ألشس -رأء ،حسسب م -ا أع -ل-ن ع-ن-ه
أل -ن -ادي أإلسس -ب -ا Êع -ل -ى م -وق -ع-ه ل-ل-ت-وأصس-ل
ألجتماعي «توي.»Î
وك -ان ب -ودب -وز ق -د أل -ت -ح-ق ب-ن-ادي أألن-دلسس
خلل صسائفة  2017قادما إأليه من نادي
مونبيلي ألفرنسسي بعقد Áتد ألربع سسنوأت.
و ⁄يتمّكن ألدو‹ أ÷زأئري ( 28سسنة) من
أظهار إأمكانياته أ◊قيقية مع بتيسس ،حيث
أك-ت-ف-ى ب-تسس-ع مشس-اركات ( 597دق-ي-قة) منذ
أن- -ط -لق أŸوسس -م أل -ك -روي أ÷دي -د ‘ ك -ل
أŸنافسسات.
وكان بودبوز ألذي لعب  25مبارأة دولية مع
أŸن -ت -خب أ÷زأئ -ري (سس ّ-ج -ل ه -دف )Úق -د
غادر فرنسسا عام  2017بعد تسسعة موأسسم
ل-عب خ-لل-ه-ا ( 301م-ب-ارأة 45 ،ه-دف-ا56 ،
“ري -رة ح -اسس -م -ة) ،ك-م-ا ل-عب أيضس-ا ل-ن-ادي-ي
باسستيا وسسوشسو.

تصسريحأت
@ عادل عمروشس
(مدّرب مولودية ا÷زائر):

«ل Áكن ألقول أّننا لعبنا جيدأ ألّن أ◊ظ ⁄
يكن معنا .غياب عشسرة لعب Úصسّعب علينا
إأي -ج-اد أل-تشس-ك-ي-ل-ة أل-ت-ي ت-وأج-ه أŸري-خ ،ح-يث
أق-ح-م-ن-ا ع-ن-اصس-ر ‘ غ Òم-ن-اصس-ب-ها ،وآأخرين
شسبان تنقصسهم أÈÿة ‘ مباريات من هذأ
أ◊ج- -م ،ع- -ل- -ى ع- -كسس أŸري -خ أل -ذي Áت -لك
أسسماء لها Œربة ‘ هكذأ موأجهات .تلّقينا
ضسربة موجعة بخروج عزي ألذي يعد قطعة
أسساسسية وÁنح ألثقة للعب‡ Úا أثر على
خطة أللعب ،كما غامرنا بإاقحام أمادأ ألغائب
منذ شسهرين بسسبب ألصسابة ،ل ألوم أللعبÚ
لنهم  ⁄يو ّ
ظفوأ ‘ مناصسبهم أ◊قيقية بسسبب
ألغيابات ،منذ ›يئي أ ¤ألفريق وأنا أجد
عديد من أللعب ÚأŸصساب ،Úبورد Ëخرج
من أŸبارأة بعد تضسييعه لضسربة أ÷زأء وحتى
زملءه تأاثّروأ بذلك ،لول ألتغي Òألضسطرأري
لقّدم بن دبكة أألحسسن ألنه يأاتي من بعيد .ل
ي - -زأل ي- -ن- -ت- -ظ- -رن- -ا شس- -وط ث- -ا ‘ Êألسس- -ودأن
وسسنسستعيد أŸصساب ،Úوسستكون هناك قرأءة
أخ -رى ل -ه -ذه أŸوق -ع -ة .ف -ي -م -ا ي-خصس غضسب
ألنصسار كّنا نريد إأسسعادهم وأللّعبون كانوأ
ع- -ازم Úع -ل -ى ذلك ،ل -ك -ن غ -ي -اب أل -ع -ن -اصس -ر
ألسساسسية أثر كثÒأ على ألفعالية .ل أتأاثّر Ãا
يقوله أألنصسار ألّني مدرب Îﬁف وأعي ما
أف-ع-ل ،وع-ل-ي-ن-ا ت-قّ-ب-ل ألن-ت-قادأت .لقاء ألعودة
سسيكون نهائي حقيقي ،ونتمنى أن يكون ملعب
أم درمان فال خ Òعلينا مثلما كان ‘ مبارأة
ألسسد ألتي لعبها أŸنتخب ألوطني ‘ .»2009

@ يامن الزلفا( Êمدّرب اŸريخ):

وي -ح-ت-ل سس-ل-ت-ا ف-ي-غ-و أŸرك-ز  ‘ 18ت-رت-يب
ألبطولة أإلسسبانية Ãجموع  21نقطة قبل
أنطلق أ÷ولة .23

إلفـــــــأف

Œديد العقد مع «أاديداسس» ّŸدة  4سصنوات

للبسسة ألرياضسية
جّددت أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم (ألفاف) عقدها مع أŸمّون أألŸا Êل أ
«أديدأسس» بالنسسبة للسسنوأت ألربعة ألقادمة «بشسروط مالية أفضسل» ،حسسب ما علم لدى ألهيئة
ألكروية .و”ّ أإلمضساء على ألعقد بباريسس بحضسور رئيسس ألفاف ،خ Òألدين زطشسيÃ ،قر
ألشسركة ذأت ألعلمات ألثلث بقاعة «زين ألدين زيدأن».
وحسسب نفسس أŸصسدر ،فإاّن ألعقد أ÷ديد «أحسسن من ألسسابق» ،حيث سسيتم “وين كل أŸنتخبات
ألوطنية لكرة ألقدم (ذكورأ وإأناثا) لكل ألفئات ألعمرية.
وكانت أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم قد أعلنت يوم  28ماي أŸاضسي عن فتح مناقصسة وطنية
ودولية من أجل أختيار شسركة لتموين أŸنتخبات ألوطنية لكرة ألقدم (ذكورأ وإأناثا) بالعتاد
ألرياضسي .وكانت أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم مرتبطة منذ جانفي  2015بعقد «طويل
أŸدى» مع أŸمون ألŸا« Êأديدأسس» .وقبل هذأ ألعقد ،كانت شسركة «بوما» هي من تزّود
«أÿضسر» باأللبسسة ألرياضسية ،سسيما خلل كأاسسي ألعا 2010 ⁄بجنوب إأفريقيا وسسنة 2014
بالÈأزيل.

خخة ول Áكن ألقول أّننا ضسمنا
«ألّنتيجة مف ّ
تأاهلنا ،غ Òأّننا حّققنا أألهم بعدم تلقي أي
هدف ،لدينا عناصسر تعرف ألفرق أ÷زأئرية
جيدأ ،وهو ما صسنع ألفارق ‘ لقاء أليوم ،حتى
نحن كانت تنقصسنا أللمسسة ألخÒة و ⁄نلعب
بالطريقة ألتي كنت أريدها ألّننا أيضسا نعاÊ
من بعضس غياب بعضس ألكوأدر ،ومع عودتهم
سسنحّقق مبارأة جيدة ‘ .لقاء ألياب أمور
كثÒة سستتغ Òوسسنكون جاهزين لهذأ أŸوعد،
وك- -ل م -ب -ارأة ل -ه -ا ظ -روف -ه -ا ،ف -ف -ي ألسس -ودأن
سستختلف أألمور كثÒأ مقارنة مع أ÷زأئر،
سس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا÷و وأرضس-ي-ة أŸي-دأن.
علينا أ◊ذر من أŸولودية ألنها تلعب جيدأ
خارج قوأعدها».

سصفيان بن دبكة (لعب مولودية ا÷زائر):

«ضسّيعنا ألعديد من ألفرصس ،ووقعنا ‘ فخ
ألتسسرع .رغم ألتعادل إألّ أّننا  ⁄نقصسى بعد،
ول زل-ن-ا ن-ؤوم-ن ب-ح-ظ-وظ-ن-ا ك-ام-ل-ة ‘ أق-ت-طاع
ت- -أاشسÒة أل- -ت- -أاه- -ل إأ ¤أل- -دور نصس- -ف ن- -ه -ائ -ي
أŸنافسسة ألعربية».

@ رمضصان العجب (لعب اŸريخ السصودا:)Ê

« ⁄نضسمن ألتأاهل بعد ،لقد وأجهنا فريقا
ق -وي -ا ،وشس ّ-ك -ل ل -ن -ا ع -دة ف -رصس ،ك -م-ا Áت-لك
ج-م-ه-ورأ ك-بÒأ أب-ه-رن-ا ب-ح-م-اسس-ه ،ف-يما يتعلق
Ãب -ارأة أم درم -ان سس -ت -ك-ون ف-اصس-ل-ة وسسÔم-ي
خللها بكل ثقلنا».

كان صساحب ألـ  23ربيعا بعد مثوله أمام ÷نة
ألعقوبات يأامل ‘ تخفيضس عقوبته إأ ¤سسنتÚ
ب - -ع - -د أعÎأف - -ه ب - -ت- -ن- -اول أŸادة أŸنشس- -ط- -ة
أÙظورة ،خصسوصسا بعدما أّكد لذأت أللجنة
بأانه تناولها مع أصسدقائه دون أن يعلم بتوأجد
هذه أŸادة أŸمنوعة ‡زوجة Ãادة ألتبغ ‘
«ألشس -يشس -ة» ل -ي -ل -ة م-ب-ارأة ف-ري-ق-ه ضس-د شس-ب-اب
بلوزدأد ،موضسحا بأانّ تناولها  ⁄يكن كذلك من
أجل –سس Úقدرأته ألبدنية ومسستوياته فوق
أرضسية ألتنافسس.
«ألوزأ »Êوعند مثوله أمام ÷نة أإلنضسباط
أوضسح بأانه توقف عن تناول «ألشسيشسة» بعدما
أح ّسس بوجود ذوق غريب بها ،وخاصسة بعدما
بدأ بال tسسعال.
هذأ وجاء قرأر ألرأبطة بعد ثبوت أحتوأء
أل -ع ّ-ي -ن -ة أŸأاخ -وذة م -ن أل-لعب ع-ل-ى م-ادت-ي
(ب- -ي- -ن- -زو ي- -ل- -ي- -ك- -غ- -ون Úوم- -ي- -ت- -ي- -لرغ -ون)Ú
أÙظورت Úرياضسيا ،وأŸدرجت Úضسمن فئة
(سس  ‘ )6 -قائمة أŸوأد أŸمنوعة ،وفق ما
حرصست ألرأبطة ألوطنية على توضسيحه ‘
ألبيان ألذي أصسدرته بخصسوصس هذه ألقضسية.
ون- -ظ -رأ إلعÎأف أل -لعب ب -ت -ع -اط -ي -ه أŸادة
أÙظورة ‘ جلسسة أإلسستماع ،وإأ ¤أنه ⁄
يقدم أدلة وأضسحة تثبت برأءته كما تنصس عليه
لوأئح أل–ادية ألدولية لكرة ألقدم ،ونظرأ
إأ ¤أن ÷ن -ة أل -ع -ق -وب-ات م-ق-ت-ن-ع-ة ب-أاّن هشس-ام
شسريف ألوزأ Êكانت لديه ألنية ‘ –سسÚ
أدأئه ألرياضسي عن طريق أسستهلك منتجات
ﬁظورة ،طبّقت أللجنة قوأن ÚأŸادت06 Ú
و 19أل -ت -اب -ع -ة ل -ل -ف -ي -ف-ا ب-خصس-وصس ت-ع-اط-ي
أŸنشس -ط -ات وأل -ق -ان-ون أل-ع-ق-اب-ي ل-ل-ف-اف ع-ن
أ- Ÿادت 109 Ú-و  ،110ب- -إاي -ق -اف أل -لعب 4
سس- -ن- -وأت ك- -ام- -ل- -ة ع- -ن ج -م -ي -ع أŸسس -اب -ق -ات
وأألنشس -ط -ة أل -ري -اضس -ي -ة ب -دأي-ة م-ن ت-اري-خ 30
ج-ان-ف-ي  2019ب -اإلضس -اف-ة إأ ¤غ-رأم-ة م-ادي-ة

تقّدر بـ  200ألف دج.
ه - -ذأ وكشس - -فت مصس- -ادر «ألشس- -عب» م- -ن ب- -يت
ألفريق بأانّ أŸناج Òألعام للمولودية كمال
قاسسي ألسسعيد سسيفسسخ عقد أللعب بدأية
أألسسبوع أŸقبل.
و‘ سس-ي-اق مّ-ت-صس-ل ،سسّ-ل-طت أل-رأب-ط-ة ع-ق-وب-ة
أإليقاف ألربعة سسنوأت نافذة كذلك ‘ حق
لعب سس -ري -ع أÙم -دي -ة أل -ن -اشس -ط ‘ قسس -م
أل - -ه - -وأة خ Òأل- -دي- -ن ﬁم- -د بسس- -بب رفضس- -ه
أÿضس -وع ل -ع -م-ي-ة م-رأق-ب-ة أŸنشس-ط-ات ،وذلك
إأبتدأءً من تاريخ  28جانفي  .2019وŒدر
” ‘ شسهر ديسسم ÈأŸاضسي
أإلشسارة إأ ¤أّنه ّ
معاقبة حارسس مرمى إأ–اد بسسكرة ألناشسط
‘ ألرأبطة أÎÙفة ألثانية وليد قحة بسستة
أشسهر ،منها  3أشسهر غ Òنافذة بعد ثبوت
تناوله مادة ﬁظورة رياضسيا.

إلبطولة إلوطنية إلعسسكرية لسسبأق إلتّوجيه

األكادÁية العسصكرية لشصرشصال تسصيطر على اŸنافسصة
لك- -أدÁي- -ة
إح - -ت- -ل ع- -ن- -أصس- -ر ف- -ري- -ق إ أ
لو‘ ¤
إل -عسس -ك -ري-ة لشس-رشس-أل إŸرإتب إ أ
ﬂتلف إلتخصسصسأت للبطولة إلوطنية
إلعسسكرية لسسبأق إلتوجيه إلتي جرت
وق-أئ-ع-ه-أ Ãل-ح-ق-ة عبأن رمضسأن إلتأبعة
ÓكأدÁية إلعسسكرية إلرئيسس إلرإحل
ل أ
هوإري بومدين.
تيبأزة :علي ملزي
‘ ذأت ألسسياق ،فقد أحتل فريق أألكادÁية
أŸرتبة أألو ‘ ¤سسباق ألتتابع ذكور متبوعا
ب -ف -ري -ق أل -ن -اح -ي -ة أل -عسس-ك-ري-ة أألو ¤وف-ري-ق
أŸدرسس-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-مشس-اة ،ك-م-ا سس-ي-ط-ر ف-ريق
أألك - -ادÁي- -ة ع- -ل- -ى ألسس- -ب- -اق ‘ أŸسس- -اف- -ات
أŸتوسسطة وألطويلة لكل أ÷نسس Úباحتلله
للمرتبة أألو ¤أيضسا متبوعا بفريق أŸدرسسة
أل -ع -ل -ي -ا ل -ل -مشس -اة وأل -ت -ي ل ت -ب -ع -د ك -ثÒأ ع-ن
أألكادÁية ،فيما حلّ فريق ألناحية ألعسسكرية
أألو ¤باŸرتبة ألثالثة.

وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ت-ائ-ج حسسب أل-ف-ردي ف-ق-د
جاءت ألطالبة ألضسابطة ألعاملة خليفة ياسسÚ
رحمة من أألكادÁية ألعسسكرية لشسرشسال ‘
أŸرتبة أألو ‘ ¤صسنف ألناث ‘ أŸسسافات
أŸتوسسطة و‘ ألتخصسصس ذأته حلّ ألعريف
أألول عبيدي برأهيم من ألناحية ألعسسكرية
أألو ‘ ¤أŸرتبة أألو.¤
‘ ح Úكانت هذه أŸرتبة ‘ أŸسسافات
ألطويلة من نصسيب ألطالب ألضسابط ألعامل
سس -ب -اغ ب -رأه -ي -م م -ن أألك -ادÁي -ة أل -عسس -ك -ري-ة
لشسرشسال.
Œدر ألشس- -ارة إأ ¤أّن ف- -ع- -ال- -ي- -ات أل -ب -ط -ول -ة
أل -عسس -ك -ري-ة أل-وط-ن-ي-ة لسس-ب-اق أل-ت-وج-ي-ه ج-رت
وق -ائ -ع -ه-ا ب-األك-ادÁي-ة أل-عسس-ك-ري-ة لشس-رشس-ال،
وأشسرف على حفل أختتامها قائد أألكادÁية
أل -ل -وأء ب -ل -ق -اسس -م ب -وع -اف -ي -ة ،أل -ذي أّك -د ب-أاّن
أل-ف-ائ-زي-ن أألوأئ-ل أسس-ت-غ-ل-وأ خÈتهم وذكاءهم
ل-تشس-ري-ف وح-دأت-ه-م ،أألم-ر أل-ذي سس-ي-زي-ده-م
ع -زم -ا ع -ل -ى ت -أاّل -ق -ه-م مسس-ت-ق-ب-ل ‘ ﬂت-ل-ف
أŸنافسسات ألوطنية وألدولية.

كأأسس ملك إسسبأنيأ

نصصف نهائي كب Òب Úالبارصصا والريال
أسسفرت عملية ألقرعة للدور نصسف ألنهائي لكأاسس ملك إأسسبانيا ‘ كرة ألقدم ،عن نهائي قبل
أألوأن ب Úبرشسلونة (حامل أللقب) وريال مدريد فيما Œمع أŸوأجهة ألثانية ب Úفالنسسيا وريال
بيتيسس.
سسيقام لقاء ألذهاب ‘ كامب نو معقل برشسلونة ،يوم أألربعاء  6فيفري أ÷اري ،وتتكرر ألقمة
إأيابا ‘ سسانتياغو برنابيو ‘ مدريد يوم  27من ألشسهر نفسسه .حصسد برشسلونة أللقب ‘ آأخر 4
سسنوأت ،بعد أن نال ريال مدريد أللقب آلخر مرة ‘  .2014وكانت منافسسات ربع نهائي كأاسس
ملك إأسسبانيا ،أختتمت ،أمسس أÿميسس ،بفوز ريال مدريد على جÒونا (.)1-3

السسبت  01فيفري جانفي  2019م
الموافق لـ  26جمادى اأ’ولى  1440هـ

ثقافة

العدد
17٨61

صصو‘ّ
‹ لل ّسصماع ال ّ
اختتام الطبعة ال ّسصابعة من اŸهرجان الّدو ّ

أاداء جماعي Ÿديح «طلع البدرعلينا» بدار الثقافة بسسطيف

÷نة –كيم جائزة الطاهر وطار للرواية:

تتويج ﬁمد فتيلينة وصسادق فاروق مناصسفة

كشصفت ،أاول أامسس÷ ،نة
–كيم جائزة الطاهر وطار
ل- - -ل- - -رواي- - -ة ع - -ن اŸت ّ- -وجÚ
لمر بكل
با÷ائزة ويتعلق ا أ
م- -ن ﬁم -د ف -ت -ي -ل -ي -ن -ة ع -ن
روايته «ترائب ،رحلة التيه
وا◊ب» وصصادق فاروق عن
رواي-ت-ه «ال-دف-ن سص-را يسص-ع-د
اŸوت- -ى» م -ن -اصص -ف -ة ،ب -حسصب
بيان ÷معية نوافذ ثقافية
التي تنظم ا÷ائزة.

ب -ع -د أارب -ع -ة أاي -ام ك -ام-ل-ة م-ن السص-ت-م-ت-اع
ل◊ان الشصجية ،ومتابعة أانشصطة جوارية
با أ
لرب-ع-اء،
ع -ل -ى ال -ه -امشس ،اخ -ت-ت-مت ،مسص-اء ا أ
ف -ع -ال ّ-ي -ات ال ّ-ط -ب -ع-ة الّسص-اب-ع-ة م-ن اŸه-رج-ان
ال ّ- -دوّ‹ ل - -لّسص - -م- -اع الّصص- -وّ‘ ،وسص- -ط حضص- -ور
ج- -م- -اهّÒي ق- -وّي ،ب- -دار الّ- -ث- -ق- -اف -ة ه ّ-واري
بومدين» ،سصطيف.

سسطيف :نورالدين بوطغان

نشّسطت حفل ا’ختتام ،فرقة الّريحان من
سس -ط -ي -ف ،رف -ق -ة ال-م-نشس-د الّسس -ورّي اأح-م-د
سسليمان مدغمشس ،والمنشسد عبد الجليل
اأخروف من قسسنطينة ،حيث اأّدت طبوعا
مشستركة من المديح وا’إنشساد.
اإسستهلت فرقة الريحان ا’أمسسية ،باأدائها
وصس -ل -ت-ي-ن اإنشس-ادي-ت-ي-ن راق-ي-ت-ي-ن ،ت-خ-ل-ل-ت-ه-ا
مواويل و فواصسل موسسيقية صسوفية ،تفاعل
مع روعتها الجمهور ،ا’أولى بعنوان «اللّهم
صسل وسسلم على نبينا محمد» وسسط تفاعل
من الحضسور ،اأتبعوها باأداء اأنشسودة «بسسم
الله بديت وصسليت»  ،مع تناغم اأداء اأعضساء
الفرقة اإنشسادا ولحنا.
ليصسعد بعدها على الركح ،المنشسد السسوري
« اأحمد سسليمان مدغمشس ،بمرافقة من
فرقة الريحان المحلية ،فيما اأدى المنشسد
عبد الجليل اأخروف بدوره اأناشسيد ومدائح
صسوفيه ،بعضسها تراثية على غرار «سسبحان
من صسور حسسنك» ،وكذا «اللهم صسل على
المصسطفى» .
كان مسسك ختام ا’أمسسية ،تقديم ا’أنشسودة
ال -م -ع -روف -ة «ط -ل -ع ال -ب -در ع -ل -ي -ن -ا» بشس-ك-ل
جماعي ،تقاسسمها كل من المنشسد التونسسي
ي - -وسس - -ف الصس - -ف- -راوي و السس- -وري اأح- -م- -د
سس -ل -ي -م -ان م -دغ -مشس و ال -م -غ -رب -ي م-ح-م-د
الزمراني ،اإضسافة اإلى المنشسد الجزائري
ع -ب -د ال-ج-ل-ي-ل اأخ-روف ،م-ا اأضس-ف-ى ع-ل-ي-ه-ا
ط -اب -ع -ا م -غ -ارب -ي -ا ع -رب -ي -ا ،ت -م-ازجت ف-ي-ه
ا’أصس -وات وت -ن -اغ -مت ا’أل -ح -ان الصس-وف-ي-ة،
ا’أمر الذي زاد من روحانية ا’أجواء .
ف -ي ك -ل -م -ت -ه ،ال -ت -ي اأدل -ى ب-ه-ا ف-ي خ-ت-ام
ال -م -ه -رج-ان اأم-ام وسس-ائ-ل ا’إعÓ-م ،اأوضس-ح
م- -ح- -اف- -ظ ال -م -ه -رج -ان ال ّ-د ول ّ-ي ل -لّسس -م -اع
ال ّصسوفيّ ،ا’أسستاذ اإدريسس بوديبة ،اأّن هذه
ال -ط -ب -ع -ة ق -د ن -ج-حت ف-ي ال-ت-اأسس-يسس ل-جّ-و
ت -ف -اع -ل ّ-ي ب -ي -ن ال -ف -رق ال -مشس -ارك-ة ،وخ-ل-ق
ي اأنتج فواصسل غنائيّة
ي وروحان ّ
انسسجام فّن ّ
وموسسيقّية رائعة ،تجاوب معها الجمهور
ال-ح-اضس-ر ب-ك-ل ف-ئ-ات-ه ،واأّن -ه-ا ك-انت ت-ج-ربة
اإبداعّية متكاملة .
عّبر المتحدث عن ارتياحه لتحقيق كّل
ا’أه-داف ال-مسس-ط-رة ف-ي ب-رن-ام-ج ال-ط-ب-ع-ة
ال-م-ت-جّ-د دة ،سس-واء ع-ل-ى ال-جانب التّ نظيمّي
ي ،حيث برزت فيه  12فرقة
ي والّتقن ّ
والفّن ّ
ذات مسستوى راق ،من  5دول هي الجزائر،
تونسس ،المغرب ،سسوريا وال ّسسنغال ،اإضسافة
اإل -ى م -ح -ور ف-ك-رّي وف-لسس-فّ-ي  ،واآخ-ر ي-ه-تّ-م
بمعارضس فّنّية وتشسكيليّة.
في السسياق ،اأشسار بوذيبة اإلى الحضسور
ي للمنشسدين ال ّضسيوف بدار الثّقافة
اليوم ّ
«هّواري بومدين» ،بسسبب اإعجابهم باأداء
ال-ف-رق ال-ج-زائ-رّي -ة ال-مشس-ارك-ة ،ال-ت-ي تمتاز

با’حترافّية في ا’أداء ،ودرايتها بمقّومات
ال ّسسماع ال ّصسوفيّ وضسوابطه ،رغم اختÓف
ال -ط-ب-وع وت-نّ-و ع-ه-ا ،م-ا اأّه -ل-ه-ا ل-ول-وج م-دار
ي.
جديد من الفّن الّروحان ّ
كما اأثنى محافظ المهرجان على الجمهور
ال -وف ّ-ي ل -ل -م-ه-رج-ان ،ح-يث سسّ-ج -ل حضس-ورا
م -ح -ت-رم-ا ع-ل-ى م-دار ا’أّي -ام ا’أرب-ع-ة ،وه-و
مشسّكل في غالبّيته من العائÓت والشّسبان
وال-ج-ام-عّ-ي -ي-ن ،وكّ-ل ال-ب-اح-ث-ي-ن ع-ن ال-م-ت-عة
الروحانّية ،والجمالّية والفّن الهادف.
ل Ó-إشس -ارة ،ف -ق -د شس-م-لت ال-ط-ب-ع-ة الّسس -اب-ع-ة
م-ح-ورا ف-ك-رّي -ا وف-لسس-فّ-ي -ا ،وجلسسات علمّي ة
نشّس -ط-ه-ا ا’أديب ن-ب-ي-ل غ-ن-دوسسي ،بمداخلة
ل Ó-أسس -ت -اذ ال ّ-د ك -ت -ور ي-اسس-ي-ن ب-ن ع-ب-ي-د م-ن
جامعة سسطيف ،حول دور ا’سستشسراق في
م-ع-ال-ج-ة الّ-ت -صسّ-و ف ا’إسسÓ-مّ-ي  ،اإسس-ه-ام-ات
عبد الواحد يحي في الّتعريف بالّتصسّوف
ي لغير المسسلمين .
ا’إسسÓم ّ
كما حاضسر الّدكتور سسفيان زدادقة حول
«ال ّسس -م -اع ف -ي ع -ال -م الّ-ت -صسّ-و ف ...الّسس -م-اع
وال- -م- -وسس- -ي- -ق- -ى ،ق- -راءة ف- -ي ال- -مصس -ط -ل -ح
والتّشسغيل لدى المتصسّوفة» ،كما تزّين بهو
دار ال ّ-ث -ق -اف -ة ه ّ-و اري ب -وم -دي -ن ب -م -ع-رضس
ل- -ل- -ف- -ن- -ون ا’إسس Ó-م -يّ -ة ب -اإشس -راف ال -ف ّ-ن -ان
ي عبد الحفيظ قادري ،بمشساركة
الّتشسكيل ّ
الفّنان عبد الوّهاب خنينف من سسطيف،
والفّنان كرور محّمد من سسيدي بلعبّاسس،
وه -ك-ذا ي-ف-ت-رق ال-ج-م-ع ع-ل-ى اأم-ل ال-ط-ب-ع-ة
الثامنة القادمة بمشساركة واسسعة من بÓد
الوطن العربي ،وتحقيق المزيد من النجاح
لهذا الفن ا’صسيل.

نقاشاشسسفتلوهاحمعالŸىعاسسÊتلهام
ا ŸاعالرÊوالحيروة احليعلةياالعليا

ا ع - -ت - -ب - -ر ا ل - -د ك - -ت - -و ر س س - -ف - -ي - -ا ن ز د ا د ق - -ة ،
ا ل م ت خ ص س ص س ف ي ا ل ن ق د ا ’أ د ب ي  ،م ن ج ا م ع ة
م -ح -م -د ل -م -ي -ن د ب -ا غ -ي -ن س س -ط -ي -ف  ، 2اأ ث -ن -ا ء
م - -ح - -ا ض س - -ر ت - -ه ا ل - -ت - -ي اأ ل - -ق - -ا ه - -ا ب - -ق - -ا ع - -ة
ا ل - -م - -ح - -ا ض س - -ر ا ت ل - -د ا ر ا ل - -ث - -ق -ا ف -ة ه -و ا ر ي
بومدين ،تحت عنوان« :السسماع في عالم
ا ل -ت ص س ّ-و ف  . . . .ا ل س س -م -ا ع و ا ل -م -و س س -ي ق ى  ،ق ر ا ء ة
في المصسطلح والتشسغيل لدى المتصسوفة»،
ف -ي اإ ط -ا ر ا ل -م -ح -و ر ا ل -ف -ك -ر ي و ا ل -ف -ل س س -ف -ي
المرافق للطبعة السسابعة من المهرجان
ا ل د و ل ي ل ل س س م ا ع ا ل ص س و ف ي « اأ ن ا ل ق ص س د م ن
م -ج -ا ل س س ا ل س س -م -ا ع  ،ع -ل -ى م -ا ي -ذ ك -ر ل -د ى
ا ل ص س -و ف -ي -ة  ،ل -ي س س اإ س س -ت -ج  Ó-ب -ا ل -ل -ذ ة ا ل -ف -ن -ي -ة
ا ل ش س ا ئ ع ة  ،اأ و م ا ي س س م ى ا ل ط ر ب » .
اأ ف -ا د ذ ا ت ا ل -م -ت -ح -د ث  « ،اأ ن ا ل -ق ص س -د م -ن
مجالسس السسماع لدى الصسوفية هو سسبيل
’ س س -ت -ل -ه -ا م ب -ع ض س ا ل -م -ع -ا ن -ي ا ل ر و ح ي ة ا ل ع ل ي ا
ا ل -ت -ي ت -ت -ج -ا و ز ك -ل ق -د ر ة ع -ل -ى ا ل ش س -ر ح و
ا ل -ت -ف س س -ي -ر ا ل -ل -غ -و ي  ،و ه -ي م -ع -ا ن ي م ت ف ا و ت ة ،
بحسسب مسستوى التلقي و درجة القارئ و
م ن ز ل ت ه  ،م ض س ي ف ا ب اأ ن س س م ا ع « ا ل ع و ا م » ع ل ى
متابعة الطبع ،و سسماع «المريدين» رغبة
و ر ه ب ة  ،و س س م ا ع « ا ’أ و ل ي ا ء » ر وؤ ي ة ا ’آ ’ ء و
ا ل - -ن - -ع - -م  ،و س س - -م - -ا ع « ا ل - -ع - -ا ر ف - -ي - -ن » ع - -ل - -ى

ا ل م ش س ا ه د ة  ،و س س م ا ع « اأ ه ل ا ل ح ق ي ق ة » ع ل ى
الكشسف و العيان» .
اأ ب - -ر ز ا ل - -د ك - -ت - -و ر س س - -ف - -ي -ا ن ز د ا د ق -ة  » ،ب -اأ ن
ا ل ص س و ف ي ة اأ و ل و ا ا ل س س م ا ع ا ل ش س ع ر ي اإ ه ت م ا م ا
خاصسا ،و تمتعوا بحسساسسية مفرطة تجاه
ا ’إ ي ق ا ع ا ت و ا ’أ ص س و ا ت ا ل ج م ي ل ة  ،و اإ ن ك ا ن
س س -م -ا ع -ه -م م -ح -ا ف -ظ -ا ي س س -ت -ه -د ف غ -ا ي -ا ت
اإ ي م ا ن ي ة  ،اأ ب ر ز ه ا ا ل و ص س و ل اإ ل ى ق م ة ا ل ت ر ك ي ز
و الخشسوع» .
ت ط ر ق ا ل م ح ا ض س ر  ،ب ه ذ ه ا ل م ن ا س س ب ة  ،اإ ل ى
نظرة بعضس علماء الدين للسسماع ،على
غ ر ا ر ن ظ ر ة اإ ب ن ت ي م ي ة ذ ا ت ا ل ط ا ب ع ا ل ث ن ا ئ ي
– ع ل ى ح د ق و ل ه – ح ي ث م ي ّز ب ي ن س س م ا ع ي ن :
س س -م -ا ع اإ ع -ت -ب -ر ه ش س -ر ع -ي -ا  ،و س س -م -ا ع اأ ن -ك -ر ه و
ر ف ض س - -ه ( ا ل س س - -م - -ا ع ا ل - -م س س -ك -ر ف -ي ل -ذ ت -ه ) ،
معتبرا السسكر بالسسماع مسساويا لفقدان
العقل بواسسطة الخمر .
ف ي ذ ا ت ا ل س س ي ا ق  ،اأ و ر د ا ’أ س س ت ا ذ س س ف ي ا ن
زدادقة ،في تدخله ،تعريف ابن سسبعين
( اأ ح د م ش س ا ي خ ا ل م ت ص س و ف ة ) ل ل س س م ا ع ب ق و ل ه :
« ف ي ه ا م ن ا ’أ س س ر ا ر ا ل ر و ح ا ن ي ة اأ ن ه ا ت س س م ع
فحوى الخطاب فتزيد على مدلول اللفظ
م ع ن ى اأ خ ر  ،و ف ي ه ا اأ ن ه ا اإ ذ ا س س م ع ت ا ل ص س و ت
ا ل -ح س س -ن ي -د ر ك -ه -ا ا ن -ف -ع -ا ل  . . .ب -ل ق -د ي -ب -ل -غ
ا ل و ج د ع ن د ه م ف ي اأ ق ص س ى ح ا ’ ت ه د ر ج ة
الرقصس و التهويل» .
و ا ص س ل اأ س س ت ا ذ ا ل ن ق د ا ’أ د ب ي ب ا ل ق و ل  :اإ ن
السسماع كان ركنا تعليميا هادفا’ ،سسيما
ف ي ع ص س و ر ه ا ل م ت اأ خ ر ة  ،ح ي ن ت ح ّو ل اإ ل ى ف ن
ق -ا ئ -م ب -ذ ا ت -ه ل -ه ق -و ا ع -د و ش س -ر و ط  ،ف -ق -د
ا ش س - -ت - -ر ط - -و ا م - -ث  Ó- -ف - -ي ا ل - -م -ن ش س -د ح -ف -ظ
القصسائد ،و حسسن ا’نتقاء مع ما يناسسب
ا ل ح ا ل  ،و ح س س ن ا ل ص س و ت  ،و اإ ج ا د ة ا ل ت غ ن ي ،
و و ص س - -ف - -و ا م - -ج - -ا ل س س ا ل س س - -م - -ا ع و ح ّ- -د د و ا
اآ د ا ب ه ا  ،و و ض س ع و ا ل ه ا ا ل م ر ا ت ب و ا ’أ و ق ا ت و
ا ’أ م ا ك ن .

إاصسدارات
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سس -ب -ق ل-ل-ج-ن-ة ت-ق-دي-م ق-ائ-م-ة
قصسيرة من سست روايات التي
تشس-ك-ل ال-ق-ائ-م-ة ت-م ان-تقاوؤها

بين  15رواية وصسلت للقائمة،
وضس - -مت رواي- -ة «ك- -اط- -ي- -ن- -ا»
ل- - -رت- - -ي - -ب - -ة ب - -ود’ل و»ب - -يت
الخريف» لسسامية بن دريسس
و»ال -م -ي-زون-ة الشس-ي-اط-ي-ن ه-م
ا’ب -ط -ال» ل-ل-ط-اه-ر ح-ل-يسس-ي
و»زم- -ب- -اي- -ة م- -وت ط -ائ -ف -ي»
لليامين بن تومي ،باإ’ضسافة
للروايتين المتوجتين.
ضس -مت ل -ج -ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م إال-ى
ج-انب رئ-يسس-ت-ه-ا آام-ن-ة ب-ل-على
ك -ل م -ن ال-ك-اتب واأ’ك-ادي-م-ي
إاب -راه -ي -م صس-ح-راوي ال-ن-اق-د

وال -ج -ام -ع-ي م-خ-ل-وف ع-ام-ر
واأ’سس -ت -اذ ال -ج-ام-ع-ي ف-يصس-ل
اأ’ح- -م- -ر وال -ك -اتب سس -ف -ي -ان
زدادقة .وتعتبر هذه الطبعة
ث- -ان -ي دورة ل -ل -ج -ائ -زة ال -ت -ي
أاط-ل-ق-ت-ه-ا ج-م-ع-ية نوافذ قبل
سس- -ن -ت -ي -ن ووزعت نسس -خ -ت -ه -ا
اأ’ولى خÓل صسالون الجزائر
ال-دول-ي ل-ل-ك-تاب  .2017وق -د
أاسسسس- -ت- -ه -ا ال -ج -م -ع -ي -ة وف -اء
ل- -ذك- -رى ال- -راح- -ل ال -ط -اه -ر
وطار.

بر›تها جمعية «الشصيخ ﬁمد بوعلي»

سسهرات أاندلسسية يومي  14و 15فيفري بتلمسسان

ب -ر›ت ا÷م -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف -ي-ة وال-ف-ن-ي-ة
«الشص- -ي- -خ ﬁم- -د ب -وع -ل -ي» ل -ت -ل -مسص -ان ع -دة
لح-ي-اء ال-ذك-رى
سص -ه -رات ف -ن -ي -ة أان -دلسص-ي-ة إ
ال-راب-ع-ة ل-ت-أاسص-يسص-ه-ا ،حسصبما علم أاول أامسس،
من رئيسصها.

ق .ث.

ذكر بن شسوك محمد اأ’مين أان هذه السسهرات
ال-م-وسس-ي-ق-ي-ة ال-م-ب-رمجة ،يومي  14و  15فيفري
المقبل بدار الثقافة «عبد القادر علولة» بتلمسسان
سستعرف مشساركة جمعيتي «البشسطارزية» لمدينة
ال-ق-ل-ي-ع-ة و»صس-ادق ال-ب-ج-اوي» ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ال-لتان
تنشسطان في الموسسيقى اأ’ندلسسية من أاجل إاعادة
ا’عتبار لهذا الطابع الموسسيقي و إامتاع محبيه
بوصسÓت أاندلسسية متنوعة .سستسسمح هذه السسهرات
الفنية اأ’ندلسسية لبراعم و أاواسسط مدرسسة الشسيخ
م -ح -م -د ب -وع-ل-ي ب-ال-مشس-ارك-ة ف-ي-ه-ا ب-ال-ع-زف ع-ل-ى

م-خ-ت-ل-ف اآ’’ت ال-م-وسس-ي-ق-ي-ة ال-مسس-ت-عملة في هذا
الطابع اأ’ندلسسي ،يضسيف ذات المصسدر ،وسسيتم
تقديم مجموعة من الوصسÓت اأ’ندلسسية من طرف
الجمعيات المشساركة في إاحياء هذه المناسسبة كنوبة
«رمل العشسية» و نوبة «الحسسين» و غيرها إالى جانب
عروضس مسسرحية مختلفة المواضسيع ،و يعد الشسيخ
محمد بوعلي أاحد أاعمدة الموسسيقى اأ’ندلسسية
بتلمسسان و هو من مواليد  10فيفري  .1919تربى
وترعرع وسسط أاسسرة مثقفة و ورث عن أابيه الغوتي
ب -وع -ل -ي ه -واي -ة ال -م -وسس -ي-ق-ى وال-ع-زف ع-ن اآ’’ت
وأاسسسس جمعية وجوق «’فÓم» و تكون على يده
العديد من محبي الموسسيقى اأ’ندلسسية .توفي سسنة
 1996بتلمسسان .
ل -ل -ت -ذك -ي -ر ف -إان ج-م-ع-ي-ة «الشس-ي-خ م-ح-م-د ب-وع-ل-ي»
لتلمسسان تأاسسسست في سسنة  2015و تحصسي حوالي
 100م-ن-خ-رط م-ع-ظ-م-ه-م م-ن ممارسسي الموسسيقى
اأ’ندلسسية ،كما أاشسير إاليه.

‘ طبعة جديدة حملت بصصمتها الشصعرية

الشساعـ ـ ـرة عائشس ـ ـة بلح ـ ـاج تصس ـ ـدر «قبل ـ ـة ا Ÿـ ـ ـاء»

لول «ري- - -ح تسص- - -رق
ب - - -ع - - -د دي- - -وان- - -ه- - -ا ا أ
لعÓمية عائشصة
ظلي»أاصصدرت الشصاعرة وا إ
ب-ل-ح-اج› ،م-وع-ة شص-ع-ري-ة ج-دي-دة ،سصّ-م-تها
«قبلة اŸاء» ،عن دار «روافد» ‘ مصصر .ويعد
هذا العمل الشصعري الثا ‘ Êمسصارها ،بعد
لول الصص -ادر ع -ن م -نشص -ورات ب -يت الشص -ع-ر،
ا أ
باŸغرب سصنة .2017

ن /لعراجي

جاءت المجموعة في لغة شسعرية راقية ،تحمل
م -واضس-ي-ع م-ت-ع-ددة ،ت-ن-وعت ب-ي-ن ال-حب وال-عشس-ق
وا’رضس والعرضس ،واحتل الماء بما انه عنصسر
ال -ح -ي -اة ال -ح -ي -ز ا’ك -ب -ر م -ن قصس -ائ -د ال-دي-وان،
المجموعة توزعت بين  102صسفحة ،موزعة عبر
سسبعة وعشسرين نصسا شسعريا حداثيا ،بينها :هيكٌل
ع -ظ -م-ي ل-وردة ،رائ-حٌ-ة م-وت-ي أاع-رف-ه-ا ،ج-ارت-ي
المقبرة ،غرفة رقم  ،503قبلُة الماء ،في أاحمر
شس -ف -اه -ه -ا ق -ب ٌÓ-ت ل-ن ت-ت-كّ-رر ،أاج-مُ-ع الّضس-ح-اي-ا
ي في رقصسة .في هذا العمل
كتذكاراتُ ،خذوا يد ّ
’شسارة في العنوان لرمز الحياة «الماء»،
ورغم ا إ

إا’ أان الموت يحضسر بقوة في نصسوصسه ،بعناوين
م -ن ق -ب -ي -ل :نسس -ت -ف-ز ال-م-وت ،ج-ارت-ي ال-م-ق-ب-رة،
اخ -ت -اري وج -ه-ا ل-ل-م-وت ،ه-ي-ك-ل ع-ظ-م-ي ل-وردة،
رائحة موتي أاعرفها .وبشسكل غير مباشسر في
عناوين :ميراث ،أاجمع الضسحايا كتذكارات ،في
ال-ه-زي-م-ة .ف-ي-م-ا ت-حضس-ر ال-ح-ي-اة والضس-وء بشس-ك-ل
مواز ،لكن أاقل بروزا.
اشس-ت-غ-لت الشس-اع-رة ب-أاسس-ئ-ل-ة وج-ودي-ة ،وعÓ-ق-ات
إانسسانية متشسابكة قريبة منها ،خاصسة عÓقتها
’ن -ث -ى
’م؛ وي -حضس -ر ف -ي -ه ضس -م -ي -ر ا أ
’ب وا أ
م- -ع ا أ
ال-م-خ-ذول-ة ،ال-م-تصس-ال-ح-ة م-ع ال-خسس-ارات .ل-كنها
اختارت نصس»قبلة الماء» ليُقدم عنوانه العمل،
ويختمه على الغÓف ،ومن بين قصسائدها تلك
التي حملت عنوان المجموعة:

ُقبلة الماء
لُرطّب
ُولدتُ أ أ
ف ريقي
جفا َ
بُقبلة الماءأ،
من الذي يتنّفسس
الّتراب باسصمي؟

بخّفةأ سصمكة
َ
ي
ئ
ا
م
ل
ا
ا
ه
ل
اكتشصَفت أاصص
ّ
ل الخُطوةَ
أاُن أ
ز ُ
ف أاُخرى
خل َ
أاطفو على الُكؤووسس
ول تفيضس بي.
ب الحياُة من أاصصابعي
مثل الما أ
ء تتسصّر ُ
ل شصيءٍ يجري.
وك t
س
مثل الما أ
ء يتلsو ُ
ن النّاس ُ
ح - -ول - -ي ،وم - -ن وج - -ه - -ي ت- -نسص- -حُب زرقُ- -ة
ال ّسصماء.
ء
مثل الماءأ تطفو فيّ ا أ
لشصيا ُ
وأاُخفي أاحجاري.
ء أاَغرقُ في طوفاني
مثل الما أ
وأانسصى.
لثر،
ءا أ
مثل الما أ
ء أاجيُد إاخفا َ
أاَروي عطشَس غيري
س صصحراءٍ
وبي يباس ُ
ء تؤوذي الأحجاُر يدي
مثل الما أ
وتغوصُس في قلبي.

السضبت 02فيفري  2019م
الموافق لـ  27جمادى اأ’ولى  1440هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لوروبي من الدوسس على الششرعية
البوليسشاريو –ذر ال–اد ا أ

›لسس األمن يؤوكد دعمه للمبعوث األ‡ي إا ¤الصضحراء الغربية

العدد
17861
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ل‡ية ‘ ليبيا – ّضشر للملتقى الوطني
البعثة ا أ

ا÷مود السضياسضي يؤوجل تنفيذ خطة سضÓمة
ل· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ،اŸلتقى الوطني مع عمداء بلديات
ناقششت بعثة ا أ
اŸن-ط-ق-ة ال-غ-رب-ي-ة ‘ ،وقت يسش-ت-م-ر ف-ي-ه ا÷م-ود السش-ي-اسش-ي ال-ذي ي-ؤوج-ل ‘ كل مرة
ل‡ية .نششرت البعثة على صشفحتها
لسشاسشية للبعثة ا أ
مواعيد تنفيذ اÙاور ا أ
لم Úالعام ‘
Ãوقع فيسشبوك ،أامسس ،بيانا مقتضشبا قالت فيه ،إان ““اŸمثل اÿاصس ل أ
ليبيا غسشان سشلمة ونائبه للششؤوون السشياسشية سشتيفا Êوليامز ناقششا التحضشÒات
للملتقى الوطني مع عمداء بلديات من اŸنطقة الغربية ‘ ليبيا““.

لمن الدو‹ ‘
ع Èأاعضشاء ›لسس ا أ
بيان صشحفي ،صشادر عن رئيسشه ا◊ا‹،
خ -وسش -ي سش -ي -ن -ج-ر ،ع-ن دع-م-ه-م ال-ك-ام-ل
ل·
لم Úالعام ل أ
للمبعوث الششخصشي ل أ
اŸتحدة ا ¤الصشحراء الغربية الرئيسس
لسش -ب-ق ه-ورسشت ك-ول-ر .ورحب
الŸا Êا أ
لم -ن ب -إاح-اط-ة ك-وه-ل-ر
أاعضش -اء ›لسس ا أ
ب -قضش -ي-ة الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،م-ؤوك-دي-ن
اسشتعدادهم للسشتمرار ‘ دعم جهوده
لداء مهمته.
أ
كما رحب أاعضضاء ›لسس اأ’من Ãشضاركة
ط -ر‘ ال -ن-زاع ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و واŸغ-رب،
ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤ال -ب-ل-دي-ن اÛاوري-ن ا÷زائ-ر
وموريتانيا ‘ مناقشضات الطاولة اŸسضتديرة
اŸنعقدة ما ب 05 Úو 06ديسضم ،2018 Èوالتي
ج- -اءت وف- -ق ال- -ق -رار اأ’‡ي ،)2018( 2440
مسض -ج -ل Úال -ت -زام اŸشض -ارك Úب -اŸشض-ارك-ة ‘
مناقشضات الطاولة اŸسضتديرة الثانية ‘ الربع
اأ’ول من سضنة .2019
ع Èاأ’عضضاء عن دعمهم للتعاون اŸسضتمر
والبناء للمشضارك ‘ Úالطاولة اŸسضتديرة مع
اŸبعوث الشضخصضي السضيد كوهلر.

لقاءات مع النواب األوروبيÚ
أاج-رى أاعضض-اء اŸك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ÷م-عية
ب -ن -ات السض -اق -ي -ة ا◊م -راء وال -وادي ،سض -لسض -ل-ة
لقاءات مع نواب Ãقر الŸÈان اأ’وروبي ‘
بروكسضيل ،على مدار يوم ،Úقصضد التحسضيسس
ب -ت -داع -ي -ات ا’ت -ف-اق-ي-ات ال-ت-ي ي-ن-وي اإ’–اد
اأ’وروب - -ي إاب - -رام - -ه- -ا م- -ع اŸغ- -رب ،تشض- -م- -ل
الصضحراء الغربية اÙتلة ‘ –د لقرارات
ﬁكمة العدل اأ’وروبية والشضرعية الدولية.
أابرزت الناشضطات الصضحراويات ‘ هذا
الصضدد التأاث Òالسضلبي لتلك ا’تفاقيات التي
تشضمل الصضحراء الغربية ومواردها الطبيعية،
وما تشضكله من تقويضس للعملية السضياسضية التي
تقودها اأ’· اŸتحدة وا÷هود التي يبذلها
اŸب- -ع- -وث اأ’‡ي إا ¤الصض- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي -ة
هورسضت كوهلر من أاجل إايجاد حل سضياسضي
سض -ل -م-ي يضض-م-ن ل-لشض-عب الصض-ح-راوي ح-ق-ه ‘
تقرير مصض ،Òباإ’ضضافة إا ¤تشضجيع النظام
اŸغربي على التعنت وعدم اإ’نخراط بشضكل
جدي ‘ هذا اŸسضار.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ح -ذر أاعضض -اء ال -وف-د،

ال - -ن - -واب اأ’وروب Úم - -ن إاسض - -ت - -م- -رار اإ’–اد
اأ’وروبي اŸضضي ‘ هذا النهج واإ’صضرار على
ت -وق -ي -ع ات -ف -اق -ي -ات أاخ -رى و–دي ال -ق -ان -ون
الدو‹Ÿ ،ا له من انعكاسضات سضلبية أاخرى
وضضعية حقوق اإ’نسضان ‘ الصضحراء الغربية،
وتشض -ج -ي -ع ل -ل -ن -ظ -ام ال -عسض-ك-ري اŸغ-رب-ي ‘
اأ’سض -ت -م -رار ‘ ق -م -ع اŸدن -ي Úالصض-ح-راويÚ
وان-ت-ه-اك ات-ف-اق-ي-ة ج-ن-ي-ف ال-راب-ع-ة وال-ق-ان-ون
الدو‹ اإ’نسضا ‘ Êاأ’جزاء التي يحتلها من
تراب ا÷مهورية الصضحراوية.

التفاقية األك Ìخطًرا
‘ السضياق ،شضدد عضضو اأ’مانة الوطنية،
الوزير اŸكلف بأاوروبا ﬁمد سضيداتي ،على
أاه- - -م - -ي - -ة دور ه - -ي - -ئ - -ات اÛت - -م - -ع اŸدÊ
الصضحراوي على مسضتوى الŸÈان اأ’وروبي،
من أاجل التحسضيسس بتداعيات إادراج الصضحراء
ال-غ-رب-ي-ة ضض-م-ن ات-ف-اق-ي-ة الصض-ي-د ال-ت-ي يحاول
اإ’–اد اأ’وروب -ي ت -وق -ي -ع -ه-ا م-ع اŸغ-رب‘ ،
انتهاك سضيادة الشضعب الصضحراوي على موارده
ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة ،وح-ق-ه غ Òال-ق-اب-ل ل-ل-تصض-رف ‘
تقرير اŸصض ،Òالذي يضضمنه اŸيثاق العاŸي
◊ق -وق اإ’نسض -ان ،وق-رارات ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
 ·ÓاŸتحدة و›لسس اأ’من الدو‹ ذات
ل أ
الصضلة بالقضضية الصضحراوية.
كما أاوضضح الدبلوماسضي الصضحراوي ،بأان
اتفاقية الصضيد التي من اŸنتظر التصضويت
ع- -ل- -ي- -ه- -ا م -ن ق -ب -ل الŸÈان ا’وروب -ي ‘ 13
ف- -ي- -ف- -ري بسضÎاسض- -ب- -ورغ ،ت- -ع- -د م -ن ب ÚأاكÌ
ا’ت -ف -اق-ي-ات خ-ط-را ع-ل-ى اŸوارد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
للشضعب الصضحراوي ،باعتبار نسضبة اأ’سضماك
ال-ت-ي ي-ت-م اصض-ط-ي-اده-ا وت-ع-ل-بيها أاصضلها اŸياه
اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-لصض-ح-راء ال-غ-رب-ية ،وتصضل نسضبتها
٪ 92.5وفقا Ÿا سضبق أان أاكده اÙامي العام
ل -ل -م -ح-ك-م-ة اأ’وروب-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ف-إان ع-م-ل-ي-ة
التحسضيسس التي تقوم بها جمعيات اÛتمع
اŸد Êالصضحراوي داخل الŸÈان اأ’وروبي
أامر بالغ اأ’همية.
أاك -د ﬁم -د سض -ي-دات-ي ،ب-أان ه-ذا ا’ت-ف-اق
الذي يشضمل وبشضكل شضبه كامل مياه الصضحراء
الغربية ،يخل بالشضرعية الدولية ،ويتعارضس مع
قرارات ﬁكمة العدل لسضنتي  2016و،2018
التي أاكدت بأان اŸغرب والصضحراء الغربية
ب -ل -دان م -ن -فصضÓ-ن وﬂت-ل-ف-ان ع-ن ب-عضض-ه-م-ا

البعضس ،و’ يحق أان تدرج اŸياه اإ’قليمية
للصضحراء الغربية ضضمن أاي اتفاق ب Úاإ’–اد
اأ’وروبي وا◊كومة اŸغربية ،كما يجب على
اŸفوضضية وقف ﬁاو’ت ا’بتزاز والضضغط
ال- -ذي “ارسض -ه لصض -ال -ح “ري -ر ه -ذا ا’ت -ف -اق
الثا.Ê
من جهة أاخرى ،حّذر عضضو اأ’مانة الوطنية
÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و ،م-ن إاق-دام م-ؤوسضسض-ة من
Óل -ت -ف -اف ع -ل -ى
ح- -ج- -م اإ’–اد اأ’وروب- -ي ل  -إ
الشضرعية الدولية والقانون اأ’وروبيŸ ،ا ‘
ذلك م- -ن مّسس Ÿصض- -داق- -ي- -ة ك- -ل اŸؤوسضسض -ات
اأ’وروب -ي -ة ،وخ -ط -وة م -ن شض -أان -ه -ا أان تسض -ق-ط
شضعارات الدفاع عن حقوق اإ’نسضان والعدالة،
ال -ت -ي ط -اŸا عÈت ع -ن -ه -ا مسض -ؤوول -ة الشض-ؤوون
اÿارج- -ي- -ة ‘ اإ’–اد اأ’وروب- -ي ف- -ي- -دري -ك -ا
موغÒيني ‘ ،أاك Ìمن مناسضبة.

يذكر أان اŸبعوث اأ’‡ي إا ¤ليبيا ،غسضان
سض Ó-م -ة ق -ال ‘ وقت سض -اب -ق إان -ه ل -ن ي -ح -دد
م-وعً-دا ل-ع-ق-د اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ،إا’ ““ع-ن-دما
ينضضج اأ’مر ويريد الليبيون أانفسضهم التفاهم““،
حا أان اŸلتقى هدفه التأاكيد على توافق
موضض ً
ال-ل-ي-ب-ي Úبشض-أان ا’ن-ت-خ-اب-ات وا’سض-ت-ح-ق-اقات
السضياسضية اŸقبلة.
ك -انت ال -ب -ع-ث-ة اأ’‡ي-ة ق-د ح-ددت شض-ه-ر
ج -ان-ف-ي اŸنصض-رم ،ك-م-وع-د إ’ن-ع-ق-اد اŸؤو“ر
الوطني ا÷امع ،ولكنها فشضلت ‘ –قيق هذا
الهدف.
‘ السضياق ،دعا وزير اÿارجية الروسضي،
سضÒغ -ي ’ف -روف ،اأ’سض -ب -وع اŸاضض-ي ،خÓ-ل
زيارته إا ¤تونسس ،إا ¤عدم –ديد مواعيد
مسض -ب -ق -ة ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،م-ؤوك-دا ب-أان
ا’ولوية يجب أان “نح للتوافق السضياسضي بÚ
اأ’طراف الليبية ع Èا◊وار .يؤوكد تراجع
سض Ó-م-ة ،ع-ن ال-ت-واري-خ ال-ت-ي أاع-ل-ن-ه-ا ‘ وقت
سضابق ،على اسضتمرار حالة ا÷مود السضياسضي
‘ البÓد ،الذي يقابله توتر ‘ الوضضع اأ’مني،
بالنظر للهدنة الهشضة ‘ العاصضمة طرابلسس
والعمليات اأ’منية الواسضعة جنوب البÓد.
‘ اŸقابل ،جّدد رئيسس اÛلسس الرئاسضي
◊كومة الوفاق فائز السضراج ،خÓل زيارته
لدولت Úأاوروبيت ،Úهما النمسضا والتشضيك ،أان
““ال -وضض -ع ‘ ل -ي -ب -ي-ا ي-ت-ج-ه بصض-ف-ة ع-ام-ة ن-ح-و
التحسضن ،وأان حكومة الوفاق الوطني تدعم
مبادرة اŸبعوث اأ’‡ي غسضان سضÓمة التي
تفضضي إا ¤انتخابات Œرى ‘ إاطار دسضتوري

سض -ل-ي-م““ ،مشض-دداً ع-ل-ى أان ““خ-ي-ار ا’ن-ت-خ-اب-ات
الذي سضبق أان طرحه العام  2017يعد من
وج -ه -ة ن -ظ -ره اَŸخ -رج ال -وح -ي -د م -ن اأ’زم-ة
الراهنة““.

ضضحايا الهجرة

كشض -فت م -ف -وضض-ي-ة اأ’· اŸت-ح-دة لشض-ؤوون
الÓجئ Úأان عدد ضضحايا طريق الهجرة غÒ
الشض -رع -ي -ة ب Úل -ي -ب-ي-ا وا’–اد اأ’وروب-ي عÈ
ال -ب -ح -ر اأ’ب -يضس اŸت -وسض-ط ارت-ف-ع ب-أاك Ìم-ن
الضض - -ع- -ف ‘  2018بسض-بب ت-راج-ع ع-م-ل-ي-ات
البحث واإ’نقاذ .أافاد تقرير للمفوضضية أاوردته
وسضائل إاعÓم ليبية ،أامسس ،بأان معدل الوفيات
بالنسضبة Ÿن عÈوا طريق البحر اŸتوسضط بÚ
ليبيا وا’–اد اأ’وروبي ،بلغ ‘ عام 2018
واحدا من ب Úكل  14مهاجرا ‘ ،ح Úبلغ
اŸعدل واحدا من ب Úكل .2017 ‘ 38
أاشضارت اŸفوضضية إا ¤أان إاجما‹ عدد
اŸهاجرين الذين عÈوا البحر اŸتوسضط اإ¤
أاوروب- - -ا ‘ ع- - -ام  2018ب -ل -غ ن-ح-و  117أالف
شضخصس ،تو‘ منهم  ،2275مقابل  172أالف
م- -ه -اج -ر عÈوا إا ¤أاوروب -ا ع -ام  ،2017ت -و‘
منهم  3139شضخصس.
كانت وكالة ““فرونتكسس““ ◊ماية ا◊دود
اأ’وروب -ي -ة وخ -ف -ر السض -واح -ل ق-د أاع-ل-نت ع-ن
ان -خ -ف -اضس ع-دد اŸه-اج-ري-ن غ Òالشض-رع-يÚ
على ا◊دود اÿارجية أ’وروبا Ãقدار الربع
خÓل عام  2018مقارنة بعام .2017

السشÎات الصشفراء ‘ السشبت الثا Êعششر

القضضاء الفرنسضي يدعم اسضتخدام قاذفات قنابل الغاز ضضد اÙتجÚ
رفضس ›لسس الدولة الفرنسشي أامسس،
وقف اسشتخدام قاذف الكرات الدفاعية
لم-ن
م -ن ق -ب-ل رج-ال الشش-رط-ة وق-وات ا أ
خ -لل اŸظ -اه -رات .وأاك-د اÛلسس ال-ذي
ي -ع -د أاع -ل -ى ه -ي -ئ -ة قضش -ائ -ي -ة إاداري-ة ‘
لمنية لهذا
البلد ،أان ÷وء السشلطات ا أ
لم -ن خ -لل
السش- -لح ضش -روري ◊ف -ظ ا أ
اŸظ-اه-رات ،ف-ي-م-ا ت-ت-واصش-ل احتجاجات
““السشÎات الصش-ف-راء““ ال-ت-ي ت-ع-يشس ع-ل-ى
وقعها فرنسشا منذ أاك Ìمن ثلثة أاششهر.
ع -رضضت ع -ل -ي -ه ال -قضض -ي -ة م -ن ق -ب-ل ن-ق-اب-ة
ا’–اد العام للعمل (اليسضارية) ورابطة حقوق
اإ’نسضان وأاربعة ضضحايا أاصضيبوا به ‘ مدينتي
ب Úوم -ون -ب -ي-ل-ي-ي-ه ،وأاصض-ي-ب-وا ب-تشض-وه-ات ع-ل-ى
مسضتوى الرأاسس.
أاك -د اÛلسس اŸت -م -ت -ع بصض Ó-ح -ي -ات م -ن
أابرزها تأام““ Úخضضوع اإ’دارة فعليا للقانون““،
أان ÷وء رجال الشضرطة وقوات اأ’من لهذا
السضÓ- -ح ضض- -روري ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق اأ’م -ن خ Ó-ل
اŸظاهرات ،فيما تعيشس فرنسضا منذ أاك Ìمن
ثÓثة أاشضهر على وقع احتجاجات ““السضÎات
الصضفراء““.
ودع- - - -م ›لسس ال- - - -دول - - -ة مÈرات وزي - - -ر

الداخلية كريسضتوف كاسضتن Òبأانه ““’ بديل عن
ه -ذا السض Ó-ح““ ‘ ال -وقت ال -راه -ن .وق -د أاث -ار
اسضتخدام هذا السضÓح جد’ كبÒا ‘ فرنسضا،
نظرا Ÿا تسضبب به من إاصضابات خطÒة لدى
ب - - -عضس اÙت- - -ج Úم- - -ن ح- - -رك- - -ة ““السضÎات
الصض -ف -راء““ وآاخ -ره -ا إاصض -اب -ة ال-ن-اشض-ط ال-ب-ارز
جÒوم رودريغيز ‘ عينه ،خÓل مظاهرات
السضبت اŸاضضي ‘ باريسس.
تتميز الكرات اŸقذوفة بأانها تتفتت عند
ارتطامها بالهدف ،كما أان فرنسضا من الدول
اأ’وروب -ي-ة ال-ق-ل-ي-ل-ة ج-دا ال-ت-ي تسض-ت-خ-دم ه-ذا
السضÓح .تفجر ا÷دل حول اسضتخدام هذا
السضÓح ‘ مطلع تسضعينيات القرن اŸاضضي،
وكان اسضتعمالها آانذاك مقتصضرا على القوات
اÿاصض-ة و” تشض-ري-ع اسض-ت-خ-دام-ه-ا ت-دري-ج-يا
وع- - -ل- - -ى م - -ر اأ’زم - -ات (اأزم - -ة الضض - -واح - -ي،
إاره- -اب )...إا ¤ك- -ل ق- -وات ح- -ف- -ظ اأ’م -ن ‘
فرنسضا.
تصض -ن -ف اإ’دارة ال -ف -رنسض-ي-ة ه-ذا السضÓ-ح
ضض-م-ن خ-ان-ة اأ’سض-ل-ح-ة ““شض-ب-ه ال-ف-ت-اك-ة““ ،ال-ت-ي
تهدف إا ¤التصضدي لتهديد شضخصس من دون
إا◊اق الضض - -رر ب - -جسض - -ده .إا’ أان اŸع- -ارضضÚ

’سضتخدامه يشضددون على أانه قد يتسضبب بأاثار
خطÒة قد تصضل ◊د اŸوت.
‘ اŸق- -اب -ل ،تسض -ت -ع -د السضÎات الصض -ف -راء
ل -ل -ن -زول ب -ق -وة إا ¤الشض-ارع ،ال-ي-وم السض-بت‘ ،
ال -ت -ح -رك ““ال -ث-ا Êعشض-ر““ ،ودع-ا إاريك دروي-ه،
أابرز الناشضط Úعلى صضفحته الرسضمية Ãوقع
ف -ايسض -ب -وك إا ¤ت-ظ-اه-رات شض-ام-ل-ة ‘ الÎاب
ال -ف -رنسض -يﬁ ،ددا  3أاه -داف رئ-يسض-ي-ة ،ه-ي
ال -ع -دال -ة ل -ل -ج -رح-ى ،ت-ك-ر Ëالضض-ح-اي-ا وم-ن-ع
اسضتخدام قاذفات القنابل اŸسضيلة للدموع من
ق- -ب- -ل ع- -ن- -اصض -ر الشض -رط -ة ع -ل -ى اÙت -ج.Ú
وسضيتقدم ا÷رحى ،اŸسضÒات التي سضتنظم
بالعاصضمة الفرنسضية باريسس.
ب -ع -دم -ا ع-ن-ونت الصض-ح-ف ال-ف-رنسض-ي-ة ،ب-أان
مظاهرات السضبت اŸاضضي جرت على وقع
انقسضامات ب Úقادة السضÎات الصضفراء ،سضÒد
اŸعنيون بطريقتهم اÿاصضة ،حيث سضيجتمع
كل من ايريك درويه ،ماكسضيم نيكول وبريسضيا
لدوفسضكي ‘ اŸظاهرة ذاتها ،وهو شضيء ⁄
يحدث من انطÓق ا◊راك ،وأاكد هؤو’ء ““
ع-ل-ى ضض-رورة ال-ت-ق-دم واسض-ت-م-رار اŸظاهرات
أ’ن لدينا نفسس اأ’هداف واأ’فكار““.

السشبت 02فيفري  2019م
الموافق لـ  27جمادى األولى  1440هـ
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أاكد أان ا◊رب السسورية سسببها رهانات جيو -طاقوية

لطاحة Ãادورو
كركاسس –بط ﬁاولة ل إ

مقرر أ‡ي يدين ألعقوبات أألمريكية على فنزويÓ

آألن جويلي :إأسشرأئيل قدمت دعما كبÒأ Ÿعارضشي أألسشد
ل تزال ا◊الة السسورية تث Òاهتمام
لسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة والسس- -ي- -اسس- -ات
خÈاء ا إ
ال -دول -ي -ة بشس-ك-ل ع-ام خ-اصس-ة وأان ه-ذه
ا◊ال-ة ك-انت ح-ب-ل-ى Ãف-اج-آات أاخ-ل-طت
حسس -اب -ات اŸن ّ-ظ-ري-ن واŸت-ن-ب-ئÃ Úآالت
تلك ا◊رب  ،حيث انه وبينما أاجمعت
لعلمية والسستخبارية
كل التقارير ا إ
على سسقوط ا◊كومة السسورية Ãجرد
لسس-د
لح -داث ورح -ي-ل بشس-ار ا أ
ان -دلع ا أ
لخ Òورح -ل أاغ -لب ال-ذي-ن
ب -ق -ي ه -ذا ا أ
طالبوا برحيله؟.

أأم Úبلعمري
اليوم وبعد  8سشنوات من حرب طاحنة ‘
هذا البلد  -الذي واجه هجمة إارهابية ششرسشة
شش-ب-ي-ه-ة ب-ت-لك ال-ت-ي ت-ع-رضشت ل-ه-ا ا÷زائ-ر ‘
تسش -ع -ي -ن -ي -ات ال-ق-رن اŸاضش-ي  -ه-اه-وي-دّشش-ن
مرحلة جديدة تتمثل ‘ إاعادة العمار ولكن
يبدوأان اŸراحل تتغ Òولكن اŸطامع نفسشها ،
فكما حرّكت معاول التخريب باألمسس هاهي
تسشيل اليوم لعاب من يريدون الظفر بحصشة
Óسشف-
من كعكة نهاية حرب ‡زوجة  -ل أ
بدماء وأاششÓء األبرياء؟.
‘ إاطار النقاششات الدائرة حول سشوريا ،
اح - -تضش - -ن اŸرك - -ز ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل- -دراسش- -ات
اإلسشÎات -ي-ج-ي-ة الشش-ام-ل-ة ب-ع-د ظ-ه-ر اÿم-يسس
ندوة  -نقاشس ‘ إاطار سشلسشلة لقاءاته الدورية

““قواسشم دولة““ بعنوان ““الراهن ‘ سشوريا :
رهانات  ،فاعلون و–ديات““  ،ندوة حاول
منظموها الطÓع أاك Ìعلى خبايا ا◊رب
السشورية التي  ⁄تقل كل ما ‘ جعبتها بعد ؟ ،
فاıتصشون واÙللون مازالوا دائما وعÈ
م-ق-ارب-ات ﬂت-ل-ف-ة وم-ن-اه-ج م-ت-عددة التعرف
ع -ل -ى ال -دواف -ع واألسش -ب -اب ا◊ق -ي-ق-ي-ة ◊رب
خّلفت أاك Ìمن ربع مليون قتيل ومÓي Úأاخرى
من النازح ÚواŸهجرين ؟ .
ضش- -اب- -ط اıاب- -رات األسش -ب -ق ومسش -تشش -ار
الذكاء القتصشادي بالرئاسشة الفرنسشية  ،آالن
جويلي  ،ضشيف مركز الدراسشات السشÎاتيجية
الششاملة  ،عاد ‘ مقدمة صشغÒة اسشتهل بها
م -داخ -ل-ت-ه ا ¤وصش-ف ال-وضش-ع ‘ سش-وري-ا ق-ب-ل

الفلسسطينيون يشساركون بقوة ‘ جمعة (أاسسرانا ليسسوا وحدهم)

وقف مسشاعدأت ألوكالة أألمريكية للتنمية ‘ ألضشفة وغزة

العدد
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ا◊رب  ،مؤوكدا أانها كانت بلدا آامنا ومسشتقرا
يتعايشس فيه ا÷ميع بسشÓم وأانه على الصشعيد
الق -تصش -ادي ك -انت ه -ن -اك وتÒة ‰ووازده-ار
لب -أاسس ب -ه -ا إا ¤غ -اي -ة ب -روز ره -ان -ات ج-ي-و-
ط - -اق - -وي- -ة ّÿ ،صش- -ه- -ا اÙاضش- -ر ‘ تصش- -ارع
مششروع Úدفع ثمنهما الششعب السشوري وهما
أانبوبا غاز Áران ع Èسشوريا لتموين القارة
األوربية ورهان الظفر بالصشفقة حّول سشوريا -
حسشب ضشابط اıابرات الفرنسشية األسشبق -
إا ¤ن -ار ورم -اد  ،ف -م -ن ج -ه -ة ه-ن-اك األن-ب-وب
ال-ق-ط-ري وم-ن ا÷ه-ة اŸق-اب-ل-ة ي-ن-افسش-ه آاخ-ر
ينطلق من إايران وصشول إا ¤أاوربا ع Èكل من
سشوريا والعراق  ،ال أان اختيار بششار األسشد
Óنبوب اليرا Êجعل هذا األخ ‘ Òمرمى
ل أ
نÒان ال -ك -ث Òم -ن ال -دول وم -ن ب -ي -ن -ه -ا ق -ط-ر
والسش -ع -ودي -ة ال -ل -ت-ان دع-م-ت-ا ب-ق-وة اŸع-ارضش-ة
Óط- -اح -ة ب -األسش -د  -حسشب أالن
السش- -وري- -ة ل - -إ
جويلي -الذي ذّكر كذلك ‘ السشياق بالدعم
الكب Òالذي كانت تقدمه إاسشرائيل للمعارضشة
اŸسشلحة السشورية  ،مؤوكدا أان ذلك  ⁄يعد
سشرا وأان أابسشط أاوجه هذا الدعم كان معا÷ة
جرحى ومصشابي اŸعارضشة Ãششا‘ إاسشرائيلية
بهضشبة ا÷ولن اÙتل.
ضش -اب -ط اıاب -رات األسش -ب -ق شش ّ-دد خÓ-ل
مداخلته على أان هناك الكث Òمن زوايا الظل
‘ ا◊رب السش -وري -ة تسش-ت-ح-ق تسش-ل-ي-ط الضش-وء
أاك Ìوي- -جب أان ت- -ط- -رح بشش- -أان -ه -ا  -حسش -ب -ه-
تسشاؤولت ومنها Ÿاذا أاغفلت قوات التحالف
بقيادة واششنطن  ،التي كانت –ارب اإلرهاب
‘ سش -وري -ا اسش -ت -ه -داف الشش-اح-ن-ات ال-ت-ي ك-ان
يسشتعملها ““داعشس““ لتصشدير النفط السشوري
إا ¤تركيا ؟ ! بينما وÃجرد تدخل موسشكو‘
سشوريا العام  ، 2015كان أاول ما قامت به
ق -وات-ه-ا ه-واسش-ت-ه-داف ت-لك الشش-اح-ن-ات ‡ ،ا
ضشرب  -حسشبه -اŸصشدر الرئيسشي لتمويل
ا÷م- -اع- -ات اإلره- -اب- -ي- -ة وأادى إا ¤إاضش- -ع- -اف
اÛهود ا◊ربي لتنظيم ““داعشس““ اإلرهابي
وج -ع -ل -ه ع -اج -زا ع -ن دف-ع اŸغ-ري-ات اŸال-ي-ة
ل -ع -ن -اصش -ره ال-ت-ي ك-انت ت-أات-ي أاسش-اسش-ا م-ن ب-ي-ع
النفط السشوري ؟ ! .

لزم- - - -ة
تسس- - - -ت- - - -م- - - -ر ا أ
السس -ي -اسس -ي -ة ‘ ف-ن-زوي-ل،
دون إاحراز أاي تقدم على
طريق ا◊ل ،ففي الوقت
ال - - -ذي أاع - - -ل - - -نت ف - - -ي - - -ه
ا◊ك- -وم- -ة ع- -ن إاح- -ب- -اط
ﬁاولة اغتيال للرئيسس
اŸن- - -ت- - -خب ن- - -ي- - -ك- - -ولسس
م - -ادورو ،ح - -از اŸع- -ارضس
خوان غوايدو على دعم
الŸÈان الوروبي.
ق - - -الت ا◊ك- - -وم- - -ة
ال -ف -ن -زوي -ل-ي-ة ،إان-ه-ا اع-ت-ق-لت
ثÓ- - -ث- - -ة أاشش- - -خ- - -اصس ب- - -ع - -د
Óطاحة
اك-تشش-اف-ه-ا ت-آامرهم ل إ
ب-ال-رئ-يسس ن-ي-كولسس مادورو،
وغ- - -رد وزي- - -ر ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
ال-ف-ن-زوي-ل-ي ن-يسش-تور ريفÒول
على موقع توي Îقائ :Óإان
جهاز اÿدمة السشرية كششف
مؤوامرة جديدة تششكل جزءا
م-ن ﬁاول-ة لÓ-ن-قÓ-ب ع-ل-ى
ا◊كم.
أاعلن الŸÈان األوروبي،
أامسس األول ،اعÎافه رسشميا
ب-اŸع-ارضس ال-ف-ن-زويلي خوان
غ - -واي- -دو رئ- -يسش- -ا شش- -رع- -ي- -ا
بالوكالة ،داعيا دول ال–اد
األوروب -ي إا ¤ال-ق-ي-ام ب-اŸث-ل
وتبني موقف حازم وموحد
م- -ن أازم- -ة ال- -رئ- -اسش- -ة ال- -ت -ي
ت- - -عصش- - -ف ب- - -ا÷م- - -ه - -وري - -ة
البوليفارية ،منذ أاسشبوع.
ق- -ال غ -واي -دو إان -ه ب -عث
ب- -رسش- -ائ- -ل ل- -لصش Úوروسش -ي -ا،
وه -م-ا أاك Èدائ-ن Úل-ف-ن-زويÓ-
وتدعمان مادورو ‘ ›لسس
األم - -ن ع - -ل - -ى ال - -رغ - -م م- -ن
ﬂاوف بشش- -أان ق -درة ال -ب -ل -د
ال -ذي ي -ع -ا Êضش -ائ-ق-ة م-ال-ي-ة

على تسشديد ديونه.
قال غوايدو إان مصشالح
روسش -ي -ا والصش Úسش -ت -ك -ون ‘
وضش- -ع أافضش- -ل ب- -ت- -غ- -يÒه -م -ا
ال -ط -رف ال-ذي ت-دع-م-ان-ه ‘
ف- -ن -زوي  Ó-وأاضش -اف ““أاك Ìم -ا
ي -ن -اسشب روسش -ي -ا والصش Úه -و
اسش- -ت- -ق- -رار ال- -بÓ- -د وت- -غ- -يÒ
ا◊كومة ..مادورو ل يحمي
ف - - -ن - - -زوي Ó- - -ول ي- - -ح- - -م- - -ي
اسش - -ت- -ث- -م- -ارات أاح- -د ول- -يسس
صش- - -ف - -ق - -ة ج - -ي - -دة ل - -ه - -اتÚ
الدولت.““Ú
ت -ق -ود ال -ولي-ات اŸت-ح-دة
ضش -غ -وط ً-ا م-ك-ث-ف-ة إا ¤ج-انب
م- -ع- -ظ- -م دول نصش- -ف ال -ك -رة
ال -غ-رب-ي لÓ-عÎاف ب-غ-واي-دو
رئ - -يسش ً- -ا م - -ؤوق- -تً- -ا شش- -رع- -يً- -ا
لفنزوي ،Óقائل Úإان مادورو
سشرق فوزه بالفÎة الثانية له
‘ ا◊كم.

تنديد
ندد خب Òحقوقي باأل·
اŸتحدة بالعقوبات النفطية
ال- -ت- -ي ف- -رضش- -ت -ه -ا ال -ولي -ات
اŸتحدة على فنزوي ،Óقائ ً
Ó

إان- -ه- -ا سش- -ت- -زي- -د م- -ن األزم -ة
اإلنسش - -ان - -ي - -ة ا◊ادة .وق- -ال
إادريسس جزيري مقرر األ·
اŸت- -ح -دة اŸع -ن -ي ب -دراسش -ة
األث- -ر السش -ل -ب -ي ل -ل -ع -ق -وب -ات
““اإلكراه سشواء كان عسشكريا
أاو اق - - -تصش - - -ادي - - -ا ي - - -جب أال
يسش -ت -خ -دم أاب -دا ل -لسش -ع-ي إا¤
تغي ‘ Òحكومة دولة ذات
سش - -ي- -ادة““ .أاضش- -اف ‘ ب- -ي- -ان
ب- -ج -ن -ي -ف ““اسش -ت -خ -دام ق -وى
Óطاحة
خارجية للعقوبات ل إ
ب -ح -ك -وم-ة م-ن-ت-خ-ب-ة إا‰ا ه-و
ان - -ت- -ه- -اك ÷م- -ي- -ع م- -ع- -ايÒ
اÛتمع الدو‹““.
‘ إاط- -ار الصش -راع ع -ل -ى
ال -ن -ف -ط ،ع -م -ل غ -واي-دو م-ع
واشش -ن-ط-ن لن-ت-زاع السش-ي-ط-رة
ع-ل-ى شش-رك-ة سش-ي-ت-ج-و ال-تابعة
لشش-رك-ة (ب-ي.دي.‘.إاسس.إايه)
م- -ن ›لسس إادارت- -ه- -ا .وذك -ر
أاششخاصس مطلعون أان سشيتجو
وح- - -ك- - -وم- - -ة م - -ادورو ردت - -ا
بإاصشدار أاوامر لعششرات من
ع -م -ال سش -ي-ت-ج-و األج-انب ‘
الوليات اŸتحدة بالعودة اإ¤
ك- -راك -اسس ب -ن -ه -اي -ة ف -ي -ف -ري
ا÷اري.

تواجهها –ّديات إاقتصسادية كبÒة

لبنان ينجح ‘ تششكيل حكومة توأفق بعد أك Ìمن  ٨أششهر من أإلسشتششارأت

شش- -ارك ال- -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ون ‘ ق -ط -اع غ -زة
اÙاصش -ر م -ن-ذ  ،2007أامسس ‘ ،ا÷م - - -ع- - -ة
اÿامسشة واألربع Úمن مسشÒات العودة وكسشر
ا◊صش - -ار –ت ع - -ن - -وان““ :أاسش - -ران - -ا ل - -يسش - -وا
وحدهم““ .نقلت وسشائل إاعÓم فلسشطينية ،عن
الهيئة الوطنية العليا ŸسشÒات العودة وكسشر
ا◊صشار دعوتها أاها‹ القطاع للمششاركة ‘
جمعة ““أاسشرانا ليسشوا وحدهم““ دعما لصشمود
األسش- -رى ‘ م- -ع- -ت -ق Ó-ت الح -ت Ó-ل ،م -ؤوك -دة
اسش- -ت- -م- -رار اŸسشÒات ح -ت -ى إان -ه -اء ا◊صش -ار
اإلسشرائيلي اŸفروضس على القطاع وضشمان
ح-ق الÓ-ج-ئ Úال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úب-ال-ع-ودة .م-نذ
نهاية مارسس  2018يششارك فلسشطينيون ‘
اŸسشÒات السش-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م شش-رق ق-طاع
غ-زة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ع-ودة الÓ-ج-ئ Úإا ¤م-دن-ه-م
وقراهم ورفع ا◊صشار عن القطاع .بحسشب
إاحصشائيات مراكز حقوقية ‘ قطاع غزة ،فإان

عدد ششهداء مسشÒات العودة بلغ  185قتيل،
بينهم  36طف Óوسشيدت Úوصشحفي Úو 3من
الطواقم الطبية.

ضشغط ما‹

قال مسشؤوول أامريكي ،أامسس ا÷معة ،إان
ال-وك-ال-ة األم-ري-ك-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-دول-ي-ة أاوقفت
ج-م-ي-ع مسش-اع-دات-ه-ا ل-ل-ف-لسش-طيني ‘ Úالضشفة
الغربية اÙتلة وقطاع غزة.
وال -ق -رار م -رت -ب -ط Ãه -ل -ة ان -ت-هت ،ي-وم 31
جانفي ،حددها قانون أامريكي جديد يجعل
األج-انب ال-ذي-ن ي-ت-ل-ق-ون مسش-اع-دات أام-ريكية
أاك Ìع - -رضش- -ة ل- -دع- -اوى قضش- -ائ- -ي- -ة ‘ ›ال
مكافحة اإلرهاب .وتعني اŸهلة أايضشا وقف
مسش-اع-دات أام-ري-ك-ي-ة ب-ن-حو  60م-ل-يون دولر
لقوات األمن الفلسشطينية.

لمن مارسس القادم
سسيطرح على ›لسس ا أ

مششروع قرأر Ÿوأجهة “ويل أإلرهاب

أاعلن مندوب فرنسشا لدى األ· اŸتحدة ،أان باريسس
تعد مششروع قرار سشتعرضشه على ›لسس األمن يعزز
اإلجراءات الهادفة Ÿواجهة التهديدات الناجمة عن
“ويل اإلرهاب .سشيحدد مششروع القرار الذي يتوقع أان
جا
يششكل ﬁور رئاسشة فرنسشا للمجلسس ‘ مارسس نه ً
واسشًعا Ÿنع حصشول اÛموعات اإلرهابية على “ويل
دو‹ .قال السشف Òالفرنسشي فرانسشوا ديÓتر ،أامام
 ·ÓاŸتحدة ،إان «على رد اÛتمع الدو‹ أان
اجتماع ل أ
ي-ت-ط-ور ل-ي-ت-ن-اسشب بشش-ك-ل أافضش-ل م-ع ال-ت-ه-دي-دات» ال-ت-ي
يششكلها “ويل اإلرهاب .تبنى ›لسس األمن قرارات ‘
اŸاضش -ي ت -ه -دف إا ¤م -ن -ع ت -ن -ظ -ي -م «داعشس» ال -دم -وي
وعناصشر على ارتباط بارهابيي القاعدة من ا◊صشول
على “ويلÃ ،ا ‘ ذلك نصس أاُقر ‘  2015يسشمح بفرضس
عقوبات.
 ⁄يقدم ديÓتر أاي تفاصشيل بششأان القرار اŸقÎح
ل -ك -ن دب -ل -وم -اسش -ي Úق -ال -وا إان -ه ق-د ي-ج Èج-م-ي-ع ال-دول
األعضشاء ‘ األ· اŸتحدة على فرضس إاجراءات أامنية
“ن-ع ال-ت-ع-امÓ-ت اŸال-ي-ة اÛه-ول-ة واسش-ت-خدام وسشائل
جديدة إليصشال التمويل إا ¤اÛموعات اإلرهابية.

شس-ددت الصس-ح-ف ال-ل-ب-نانية الصسادرة،
أامسس ،على حجم التحديات التي تنتظر
ا◊كومة ا÷ديدة التي أاعلنت ،مسساء
اÿم -يسس ،ب-ع-د أاك Ìم-ن ث-م-ان-ي-ة أاشس-ه-ر
م -ن اسس -تشس -ارات صس -ع -ب -ة م-ع-تÈة أان-ه ل
يزال يتوجب القيام باŸزيد من العمل.
كتبت الكث Òمن العناوين أان ““اŸهمة التي
تششكل أاولوية للحكومة ا÷ديدة هي Œنيب
ال- -بÓ- -د الن- -ه- -ي -ار الق -تصش -ادي““ و م -واج -ه -ة
الصش -ع -وب -ات الج-ت-م-اع-ي-ة م-ن غÓ-ء م-ع-يشش-ي
وب -ط -ال -ة ،وف -وق -ه -ا أازم-ات ال-ن-ازح .Úي-ف-ت-ح
تششكيل ا◊كومة الطريق أامام لبنان للحصشول
على منح وقروضس Ãليارات الدولرات تعهد
بها اÛتمع الدو‹ دعماً لقتصشاده الصشعب
‘ مؤو“رات ،أابرزها مؤو“ر سشيدر ‘ باريسس
‘ أافريل اŸاضشي .ربطت معظم ا÷هات
الدولية واŸانحة مسشاعداتها بتحقيق لبنان
سشلسشلة إاصشÓحات بنيوية واقتصشادية و–سشÚ
معدل النمو الذي سشجل واحدا ‘ اŸئة خÓل
السشنوات الثÓث اŸاضشية مقابل  ‘ 9،1اŸئة

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
›لسس قضساء معسسكر
ﬁكمة معسسكر
لسسرة
قسسم شسؤوون ا أ
حكم
لسسباب:
ولهذه ا أ
لسسرة علنيا
حكمت اÙكمة حال فصسلها ‘ قضسايا شسؤوون ا أ
حضسوريا و‘ أاول درجة
‘ الشسكل قبول الدعوى
‘ اŸوضسوع:

 - 1إافراغ ا◊كم الصشادر قبل الفصشل ‘ اŸوضشوع عن قسشم ششؤوون األسشرة
Ùكمة معسشكر بتاريخ – 2017 \ 04 \ 17ت رقم فهرسس 1342 \ 17
واŸصشادقة على تقرير اÿب Òبوهادي دحواŸودع بأامانة الضشبط بتاريخ \ 07
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 - 2التصشريح با◊جر على اŸدعى عليها خلفة عينونة اŸولودة بتاريخ 10
\ Ã 1998 \ 02عسشكر ابنة مبارك وخلفة عائششة هذا من تاريخ النطق با◊كم
لغاية زوال أاسشباب ا◊جر.
 - 3تعي ÚاŸدعي خلفة مبارك اŸولود بتاريخ  1956 \ 05 \ 19بزلقة
معسشكر ابن بومدين وبدريسشي عينونة مقدم عليها من تاريخ النطق با◊كم
لغاية صشدور حكم ﬂالف.
 - 4األمر بنششر ا◊كم ا◊ا‹ بوسشيلة إاعÓم وطنية مكتوبة على نفقة
اŸدعي.
 - 5أامر ضشابط ا◊الة اŸدنية لبلدية معسشكر التأاشش Òبا◊الة الطارئة
(ا◊جر) على هامشس ششهادة ميÓد اÙجور عليها اŸسشماة خلفة عينونة من
تاريخ صشدور ا◊كم ا◊ا‹ لغاية صشدور حكم ﬂالف وهذا بسشعي من النيابة.
– - 6ميل اŸدعي خلفة مبارك اŸصشاريف القضشائية Ãا فيها الرسشوم
القضشائية للدعوي ÚواŸقدرة بتسشعمائة دينار جزائري  900دج
 Óمن الناسس ولصشحة ما ذكر أاعÓه
حكما تاما أافصشح به جهارا أامام م أ
أامضساه كل من الرئيسس وأام Úالضسبط.

الشسعب٢٠١٩/٠٢/٠٢

الششعب pub

‘ السشنوات الثÓث التي سشبقت اندلع الزمة
‘ سشوريا العام .2011
صش-در م-رسش-وم تشش-ك-ي-ل ا◊ك-وم-ة برئاسشة
رئيسس الوزراء سشعد ا◊ريري واŸؤولفة من 30
وزي- -راً Áث -ل -ون ﬂت -ل -ف ال -ق -وى السش -ي -اسش -ي -ة
الكÈى ،بينهم أاربع نسشاء ،بعد خÓفات على
تقاسشم ا◊صشصس وخششية من تدهور الوضشاع
القتصشادية.
تضشم ا◊كومة ا÷ديدة أاربع سشيدات من
ثÓث Úوزيراً ‘ ،سشابقة هي األو ‘ ¤تاريخ
ا◊ك -وم -ات ‘ ل -ب -ن -ان ،ت -ت -و ¤اث-ن-ت-ان م-ن-ه-ن
وزارتي الداخلية والطاقة اللت Úتعدان من
ا◊قائب الرئيسشية.
لقت خ -ط -وة اخ -ت -ي -ار ال -نسش -اء ت -رح -يب
م -ن -ظ-م-ات وح-مÓ-ت داع-م-ة ل-ت-ع-زي-ز حضش-ور
اŸرأاة ‘ ا◊ي -اة السش -ي -اسش -ي-ة ،آام-ل-ة أان ت-ك-ون
مقدمة Ÿششاركة نسشائية أاك.È
اخ -ت -ار ت -ي-ار اŸسش-ت-ق-ب-ل ب-زع-ام-ة رئ-يسس
ا◊ك- -وم- -ة سش- -ع- -د ا◊ري- -ري وزي -رت Úل -ت -و‹
حقيبت Úمن خمسس حقائب حصشل عليها ‘

ا◊كومة ،كما اختار كل من التيار الوطني
ا◊ر الذي يتزعمه الرئيسس اللبنا Êميششال
عون والقوات اللبنانية برئاسشة سشم Òجعجع
ام -رأاة ل -ت -و‹ ح -ق -ي-ب-ة م-ن ضش-م-ن حصش-ت-ي-ه-م-ا
الوزاريت.Ú
ل -ل -م -رة ال -ث -ان-ي-ة ،اخ-ت-ار ا◊ري-ري ا◊سش-ن
اŸق -رب -ة م -ن-ه ل-ت-م-ث-ي-ل-ه ‘ ا◊ك-وم-ة ك-وزي-رة
داخلية ،بعدما تولت حقيبة اŸالية ‘ أاول
حكومة ششكلها ب Úالعام 2009 Úو.2011
منذ مطلع التسشعينات ،عملت ا◊سشن (52
عاماً) اŸنحدرة من مدينة طرابلسس ششمال
ل -ب -ن -ان ،وه -ي أام ل -ث Ó-ث ف -ت-ي-ات ‘ ،ال-ق-ط-اع
اŸصشر‘ وكمسشتششارة ‘ وزارات عدة بينها
اŸالية والقتصشاد ثم مسشؤوولة عن مششاريع
عدة ‘ رئاسشة ا◊كومة ومع منظمات دولية
ل سش -ي -م -ا ب -رن -ام-ج األ· اŸت-ح-دة اإل‰ائ-ي.
–م - -ل ا◊سش - -ن درج - -ة م - -اجسش - -ت ‘ Òإادارة
األع- -م- -ال م -ن ج -ام -ع -ة ج -ورج واشش -ن -ط -ن ‘
الوليات اŸتحدة.

لشسغال العمومية والنقل
وزارة ا أ
›مع منشسآات الطرقات واŸنشسآات الفنية «جيÎا»
مؤوسسسسة السستصسلح والتهيئة الريفية
شس.ذ.أا راسس مال الجتماعي  ٢٩٦ . ٠٠٠ . ٠٠٠دج
العنوان  :العناصسر  -ع Úارنات  -صس .ب رقم  - ٣٠سسطيف
الهاتف ٠٣٦ . ٥٤ . ٤٨ . ٠٢ - ٠٣٦ . ٥٤ . ٤٨ . ٠١ :
 الرقم ا÷بائي ٠٩٩٨١٩٠٠٨٢٤٩٠٣٣ : -الفاكسس ٠٣٦ . ٥٤ . ٤٧ . ٩٨ :

إأعÓن عن منح مؤوقت
لطلب ألعروضض أŸفتوح مع أششÎأط قدرأت دنيا  :رقم  / ٠٠٦ :م ع ٢٠١٨ /

Óجراءات اŸكيفة اÿاصشة بإابرام الصشفقات Ÿؤوسشسشة السشتصشÓح والتهيئة الريفية ،تعلم مؤوسشسشة السشتصشÓح والتهيئة الريفية الكائن مقرها
طبقا ل إ
بالعنوان اŸذكور أاعÓه جميع اŸتعهدين اŸششارك Úعن طلب عروضس مفتوح مع اششÎاط قدرات دنيا رقم  / 006 :م ع  2018 /من أاجل :
Fourniture éléments préfabriqués en béton armé pour dalots de dimensions 2,00 l m 2,00 m
والصشادرة ‘ ا÷رائد اليومية الششعب واÛاهد بتاريخ  ،2018 / 11 / 05 :أانه بعد –ليل و تقييم العروضس ” ،اإلعÓن عن اŸنح اŸؤوقت
للصشفقة للمتعهد اآلتي تعينه ‘ ا÷دول التا‹ :
رقم
ا◊صشة

تعي ÚاŸواد

اŸتعهد اŸؤوهل

سشعر الوحدة
دون الرسشوم

رقم التحصشيل
ا÷بائي

معاي Òالختيار

العÓمة
التقنية

Fourniture éléments pré- 01
 54.000,00دج  099915004380016األحسشن عرضس من حيث  60نقطة
SPA ETBER
fabriqués en béton armé
اŸزايا القتصشادية
TIZI OUZOU pour dalots de dimenواŸتحصشل على أاك ÈعÓمة
sions 2,00 l m 2,00 m
طبقا ألحكام اŸادة  77من اإلجراءات اÿاصشة بإابرام الصشفقات Ÿؤوسشسشة السشتصشÓح والتهيئة الريفية ،على الراغب ‘ ÚالطÓع على النتائج
اŸفصشلة لتقييم عروضشهم التقنية واŸالية التصشال Ãصشا◊نا ‘ أاجل أاقصشاه ثÓثة ( )03أايام ابتداء من اليوم األول لنششر إاعÓن اŸنح اŸؤوقت.
Áكن للمتعهدين اŸششارك Úتقد Ëطعونهم لدى ÷نة الصشفقات Ÿؤوسشسشة السشتصشÓح والتهيئة الريفية ‘ أاجل  07أايام ابتداء من أاول نششر للمنح
اŸؤوقت ‘ ا÷رائد.
الشسعب٢٠١٩/٠٢/٠٢

ANEP 1925100062

إعدإد :عب ـد إلق ـادر
سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء

á` `«eÓ`°SGE äÉ` `«eƒj
هام جدإ

ي- -ع- -ت Èال- -وف- -اء م -ن أاخ Ó-ق ال -ع -رب
لصصيلة ،حيث إان الرجل منهم كان
ا أ
ينطق بالكلمة فتصصبح عهدًا ،عليه أان
يفي به وإال عّرضس شصرفه للتجريح،
وكان الغدر معرة يتجافون عنها ،وإاذا
ما غدر أاحدهم رفعوا له لواًء بسصوق
ع -ك -اظ ل -يشص-ه-روا ب-ه وبسص-بب اه-ت-م-ام
ال -ع -رب ب -ه -ذا اÿل-ق نصص-روا ا◊ل-ف-اء،
وذّب - -وا ع - -ن ا÷Òان ،وق- -د ك- -ان ه- -ذا
لل -وان،
لشص- -ك -ال وا أ
اÿل- -ق م- -ت- -ع- -دد ا أ
ف - - -وف - - -اء Ÿن ي- - -ج- - -اورون ،ووف- - -اء Ÿن
ي-ع-اه-دون ،ووف-اء Ÿن ي-ح-ب-ون ،ووف-اء
Ÿن يصصنع معهم معروفًا.
و ⁄ت -ك -ن أاخ Ó-ق ال-ق-وم ن-ظ-ري-ة صس-وري-ة،
وإا‰ا كانت واقعاً ضسربوا به األمثال وهى
كثÒة نكتفي بنماذج منها.
وخ‰ Òوذج لذلك ما فعله عبد الله بن
جار التي دارت بÚ
جدعان ‘ حرب الِف َ
ُ
كنانة وهوازن ،إاذ جاء حرب بن أامية إاليه
وقال له :احتبسس قبلك سسÓح هوازن ،فقال
له عبد الله :أابالغدر تأامر Êيا حرب؟! والله
لو أاعلم أانه ل يبقي منها إال سسيف ،إال
ضُسربت به ،ول رمح إال طُعنت به ما أامسسكت
منها شسيئاً.
إان الوفاء الذي كان ‘ ا÷اهلية يتمثل ‘
حفظ جوار  -وعدم نقضس حلف ،أاو أاداء
أامانة – -ول ‘ اإلسسÓم إا ¤حفظ للعهود
عامة ،وأاداء للذ· واألمانات عامة ،سسواء
Óع - -داء ،وذلك
Óصس - -دق - -اء أام ل  - -أ
أاك- - -انت ل  - -أ
اسستجابة ألوامر ربهم وتأاسسيًا بسسÒة نبيهم -
صسلى الله عليه وسسلم -الذي قال فيما رواه
أابو هريرة  -رضسي الله عنه““ :آاية اŸنافق
ثÓث :إاذا حدث كذب ،وإاذا وعد أاخلف،

تلك إألّيام ندإولها ب Úإلّناسس

العدد
١٧٨٦١

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

إلوفاء و حاجة إألمة إ ¤ضسرورة ترجـمـتـه إ ¤وإقـع

وإاذا أاؤو“ن خان““ (متفق عليه).
وق -د ن ّ-وه ال -ق -رآان ال -ك-ر Ëبسس-م-و فضس-ي-ل-ة
Óنبياء فقال ‘
الوفاء ح Úجعلها صسفة ل أ
سس -ورة ال -ن -ج -م}≈ash …òp˘dnG ºn˘«˘gpGôn˘HGEh{ :
النجم ،3٧ :وذلك أان إابراهيم  -عليه السسÓم
 بذل غاية جهده ‘ كل ما طُولب به منربه ،فبذل ماله ‘ طاعة الله ،وقّدم ولده
إاسسماعيل قرباناً لله حتى فداه ربه ،واحتمل
البتÓء ‘ الحÎاق بالنار ‘ سسبيل الله
حتى جعلها الله بردا ً وسسÓماً عليه ،وأاشسار
القرآان إا ¤وفاء إاسسماعيل  -عليه السسÓم -
‘ قولهπn«YpÉªn°SGE ÜpÉànµpdG »ap ôcoPGh{ :
’kƒ˘°oSQn ¿nÉ˘˘cn h óp˘˘Yƒn˘˘dG ¥nOpÉ˘˘°Un ¿nÉ˘˘cn ¬o˘˘fsGE
 }Éً «Ñpfsم - - -ر ،5٤ :Ëف -ق -د ك -ان إاسس-م-اع-ي-ل
مشس -ه -ورا ً ب -ه-ذه الصس-ف-ة ،وحسس-ب-ن-ا أان-ه وع-د

م -ا ب -ك -اء السص -ق -ي -م ع -ل -ى ال-ع-اف-ي-ة ،ول ب-ك-اء
الشص -ي -خ ال -ف -ا Êع -ل-ى الشص-ب-اب ،وأاي-ام-ه ا◊ل-وة
ولياليه العذاب ،ول بكاء اŸفلسس على ما ضصاع
م-ن م-ال-ه ،وفسص-د م-ن ح-ال-ه؛ ول ب-ك-اء ال-ث-ك-ل-ى
فقدت وحيدها ،ول بكاء اŸلك اŸغلوب ،على
ملكه اŸسصلوب ،وتراثه اŸنهوب :بأامر من بكاء
لسصÓم شصخصصًا وأاتيح له أان
لسصÓم لو “ثل ا إ
ا إ
يبكي ما مني بفقده ،من عزه و›ده وحوله
وطوله ،وسصلطانه الواسصع ،وملكه الشصاسصع.
كانت للمسسلم Úاألول Úعقيدة نقية صسافية ل
تشس -وب -ه -ا الشس -وائب ول ت -ك -دره-ا األرج-اسس؛ ق-وب-ة ل
يعتورها ضسعف ول خور ،صسادقة تدفع إا ¤البذل
والتضسحية وا÷ود باŸال والنفسس ‘ سسبيل الله و‘
سس -ب -ي -ل ا÷م -اع -ة ،ف -م -ا زال ب -ه -ا ال-فسس-اد والضس-ع-ف
والتحلل حتى أاصسبحت كالطل الدارسس واألثر العا‘،
وال -ث -وب اÿل -ق اŸه -ل-ه-ل ال-ب-ا‹ واÿي-ال اŸاث-ل ،أاو
كالشسجرة ا÷رداء ل ظل ول ثمر .وانتقلت من القلب
إا ¤اللسسان فصسارت أالفاظًا جوفاء .تنطبق بها الشسفاه
وتلوكها األلسسنة ،وتصسخب بها ا◊ناجر ولكن األفئدة
منها هواء.
كان اŸسسلم يؤومن بإاله واحد ل يشسرك به أاحدا ً،
يفزع إاليه إان مسسه ضسر أاو حز به أامر ،ويضسرع إاليه ‘
قضساء ا◊اجات ،وكشسف اŸلمات فأاصسبح يلوذ بكل
مصسروع وﬂبول ،ومرور ومشسلول .ويعوذ بكل من
رثت ثيابه و“زق إاهابه ،ويعتصسم بالقبور والuرجام،
واألب -اط-ي-ل واألوه-ام واألح-ج-ار ،واألشس-ج-ار واآلب-ار.
كأان الله نزل عن سسلطانه لهذه اıلوقات ،ومنحها
ال-تصس-رف ‘ ال-ك-ائ-ن-ات سس-ب-ح-ان-ه وت-ع-ا ¤ع-م-ا ي-قول
الظاŸون علوا ً كبÒا ً.
كان اŸسسلم يحرصس ا◊رصس كله على مرضساة الله
ت -ع -ا ¤ول -و أاغضسب ‘ سس -ب -ي -ل ذلك ال -ن-اسس ج-م-ي-عً-ا.
ف-أاصس-ب-ح ي-ح-رصس ع-ل-ى م-رضس-اة أاح-ق-ر ال-ن-اسس شس-أانً-ا،
وأاضسعفهم سسلطاناً ،ولو أاغضسب العزيز ا÷بار الذي
بيده ملكوت كل شسيء وهو يج Òول يجار عليه .كان
اŸسسلم يجهر بكلمة ا◊ق فتذهب مدوية ‘ الفضساء
ت-ن-ف-ت-ح ل-ه-ا أاب-واب السس-م-اء .وت-رت-ع-د ل-هيبتها فرائضس
الطغاة وا÷بابرة وتندك صسروح الظلم والطغيان.
فأاصسبح يقول ‘ غ Òخجل ول حياء :إاذا رأايت ا◊ق

السسبت  ٠٢فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٧جمادى األولى  ١٤٤٠هـ

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

لصصيلة
اعتÈته العرب من أاخÓقها ا أ
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بالصس Èعلى الذبح وقال ألبيه{ :اÉen π©na
øn˘˘ep ¬o˘˘∏s˘˘dG AnÉ˘˘°nT ¿GE »˘˘fpóo˘˘ép ˘˘àn˘˘°nS ôo˘˘enƒD˘˘˘Jo
}ønjôpHpÉ°üs dGالصس-اف-ات ،١٠٢ :ف-و ّف-ى ب-ع-هده
وصسدق ‘ وعده فكان من اıلصس.Ú
ومن أامثلة وفائه  -عليه الصسÓة والسسÓم
 وهي كثÒة  -موقفه يوم الفتح من عثمانب -ن ط -ل -ح -ة ح -اجب ال -ك-ع-ب-ة ‘ ا÷اه-ل-ي-ة،
عندما طلب من علي  -رضسي الله عنه -
ومفتاح الكعبة ‘ يده أان يجمع لبني هاشسم
ا◊ج ابة مع السسقاية فقال  -صسلى الله عليه
وسس -ل -م““ -أاي -ن ع -ث-م-ان؟““ ،فُ-دع-ي ل-ه ف-ق-ال:
““ه -اك م -ف -ت-احك ي-ا ع-ث-م-ان ،ال-ي-وم ي-وم ب-ر
ووفاء““.
وبعد صسلح ا◊ديبية عندما جاء أابو بصسÒ
ه -ارب ً-ا م -ن م -ك -ة ،وج -اء رجÓ-ن م-ن ق-وم-ه
ي -ط -ل -ب -ان رده حسسب الشس -روط ،ف-أاب-ى
النبي صسلى الله عليه وسسلم إال

يث Òعليك العامة فاكتمه
وكن أاج Íا÷بناء.
كان اŸسسلم مرفوع
ال- - -رأاسس م - -وف - -ور ال - -ع - -زة
والكرامة ل يذل ıلوق مهما
يعل قدره ويسسم مكانه؛ ول يخضسع  ‘ -غ Òا◊ق -
إلنسسان مهما يبلغ من ا÷Èوت والطغيان ألنه مؤومن
ق -وي اإلÁان ب -ق -ول ال -ق-اه-ر ال-دي-انIoõs©pdrG ¬p∏s˘pdhn{ :
 }ÚpæpeƒDrªor∏pdhn p¬dpƒ°oSônpdhnاŸنافقون.٨ :
كان اŸسسلم يعاهد فيو‘ بالعهد مهما يكلفه الوفاء
من جهد ووقت ومال ،اسستجابة لقول الله تعاÉjn{ :¤
 }Opƒ≤o©odrÉHp GƒaohrGCn GƒæoenGB ønjpòsdG É¡njtGCnاŸائدة.١ :
كان اŸسسلم صسادقاً ل يكذب لعلمه أان الكذب مع
الفجور ،وأان الفجور يهدي إا ¤النار.
أاصسبحت دولتهم مرهوبة ا÷انب تلقي إاليها األ·
باŸودة وتتسسابق الشسعوب إا ¤العيشس ‘ ظÓلها؛
ألنها بسسطت ظل العدل على األرضس ودكت صسروح
الظا .ÚŸوكانوا لهم كالبنيان يشسد بعضسه بعضسا فلم
يدعوا منهم جائعًا إال أاطعموه ول عاريًا إال سسÎوه،
ول ذا خلة إال سسدوا خلته؛ ول ذا حاجة إا ¤قضسوا
حاجته ،فصساروا حقا خ Òأامة أاخرجت للناسس و⁄
تشسرق الشسمسس منذ شسب الله نارها ،وجلى نهارها
على أامة خ Òمن أامتهم.

ió¡dG ÒN

حَمِن بُْن ِإاْبَراِهيمَ الuدَمشْسِقtي،
َ
حsدَثَنا َعْبُد الsر ْ
َ
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ٍ
ٍ
حsدَثنِي
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َ
حsدَثَنا ِبشْسُر ْبُن َبْك َ
َ
َأاُبو َعْبدِ ال sسسَِÓمَ ،عْن ثَْوَباَنَ ،قاَلَ :قاَل َرسُسوُل
ك اْألَُمُم َأاْن
اللsهِ صَسلsى اللهُ َعلَْيهِ َوسَسلَsمُ““ :يوشِس ُ
َتَ- -داَع -ى َع َ-ل ْ-ي ُ-ك ْ-م َك َ-م -ا َت َ-داَع -ى ا ْ َأل َك َ-ل ُ-ة ِإاَل -ى
حُن َيْوَمِئذٍ؟
َق ْصسَعتَِها““َ ،فَقاَل َقائٌِلَ :ومِْن قِsلةٍ َن ْ
َ ،Òوَلِكsنُكْم ُغَثاٌء َكُغَثاءِ
َقاَل““ :بَْل َأاْنُتْم َيْوَمِئذٍ َكِث ٌ
ِ
ال sسس -يْ -لَِ ،ولَ َ-ي ْ-ن َ-زَع s-ن ال-لُ-sه مْ-ن ُصسُ-دو ِر َعُ-دuو ُكُ-م
اْلَ-مَ-ه-اَبَ -ة ِمْ-نُ-كْ-مَ ،وَلَ-يْ -قِ-ذ َفs-ن الs-لُ-ه ِف-ي ُق-لُ-وِبُ -كُم
اْل َ-وْه َ-ن““َ ،ف َ-ق -اَل َق -ائِ ٌ-لَ :ي -ا َرسُس -وَل الs-لِ-هَ ،وَم-ا
ب الtدْنَياَ ،وَكَراهَِيُة اْلَمْوِت““.
اْلَوْهُن؟ َقالَ““ :حُ t

أان ينفذ شسروط الصسلح ،وŸا تأا ⁄أابو بصسÒ
من ذلك حتى ل يرجع إا ¤اŸشسرك ÚفيفÏ
عن دينه ،قال الرسسول  -صسلى الله عليه
وسسلم““ -يا أابا بصس Òإانا قد أاعطينا هؤولء
القوم ما قد علمت من العهد ،ول يصسلح ‘
ديننا الغدر ،وإان الله جاعل لك ومن معك
م -ن اŸسس -تضس -ع -ف Úف-رجً-ا وﬂرجً-ا““ .وق-د
حّقق الله  -تعا - ¤ظن رسسوله إاذ وجد
لهؤولء اŸسستضسعف Úالفرج واıرج كما هو
معروف ‘ كتب السسÒة.
وصسار موكب الصسحبة الطاهر على هدي
ه -ذه األخ Ó-ق ال -وف -ي -ة ،يضس -ح -ون ب -ال-غ-ا‹
وال -رخ -يصس ،ام -ت -ث -اًل ألوام-ر رب-ه-م ،وأاسس-وة
ب -وف -اء ن -ب -ي -ه ،وات -ب -ع -ت -ه-م ‘ ذلك األج-ي-ال
اŸؤومنة على مر العصسور.
والوفاء بالعهود هو الضسمان لبقاء عنصسر
الثقة ‘ التعامل ب Úالناسس ،وبدون هذه
الثقة ل يقوم ›تمع ول تقوم إانسسانية ،وقد
تشسّدد اإلسسÓم ‘ مسسأالة الوفاء بالعهود فلم
يتسسامح فيها أابدا ً ألنها قاعدة الثقة ،التي
ينفرط بدونها عقد ا÷ماع ة ويتهدم..
ق- -ال ت- -ع -اGPn GE p¬∏s˘dG óp˘¡˘©n˘Hp Gƒ˘aohGCnh{ :¤
ón˘©˘˘Hn ¿nÉÁn’CnG Gƒ˘˘°o†˘˘≤o˘˘æ˘˘Jn ’h º˘˘Jwó˘˘gnÉ˘˘Yn
ºµo «˘∏n˘Yn ¬n˘∏s˘dG ºo˘ào˘∏˘©n˘nL ó˘bnh É˘gnóp˘«˘cpƒ˘Jn
}Óً «Øpcnالنحل.٩١ :
لسصÓم يحارب الغدر واÿيانة
ا إ

›د اإلسسÓم فضسيلة الوفاء حمل
عندما ّ
أايضساً على اÿيانة والغدر حتى مع األعداء،
يقول  -سسبحانه وتعاºµoæsenôpéjn ’hn{ -¤
óp˘ép ˘°ùŸnG øp ˘Yn º˘co hów˘°Un ¿GCn ^Ωm ƒ˘˘bn ¿oÉB˘˘æn˘˘°nT
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وقال صسلى الله عليه وسسلم““ :إاذا جمع الله
ب Úاألول Úواآلخرين يوم القيامة ،يرفع لكل
غ -ادر ل -واء ي -ع -رف ب -ه ،ف -ي -ق -ال ه-ذه غ-درة
فÓن““ (رواه البخاري).
ولقد حرم اإلسسÓم اتخاذ اŸصسلحة سسببًا
‘ نقضس العهد ،وكان بعضس اŸشسرك Úمن
العرب يÈر لنفسسه نقضس عهده مع الرسسول
 صسلى الله عليه وسسلم  -بأان ﬁمدا ً ومنم-ع-ه ق-ل-ة ضس-ع-ي-ف-ة ب-ي-ن-م-ا ق-ريشس كÌة قوية
فنبههم إا ¤أان هذا ليسس مÈرا ً ألن يتخذوا
قسس - -م - -ه - -م غشس - -اًء وخ- -دي- -ع- -ة¿nhòoîpàsJn{ :
»ngp álesGCo ¿nƒµoJn ¿GCn ºµoæn«Hn ÓkNnOn ºµofnÉÁ
n GCn
 }ٍáesGCo øep ≈HnQGCnالنحل ،٩٢ :أاي بسسبب كون
أام - -ة أاك Ìع - -ددا ً وق- -وة م- -ن أام- -ة ،وط- -ل- -بً- -ا
للمصسلحة مع األمة األقوى.
الكيد وانعدام الوفاء

إان ترجمة أاخÓق السسلف إا ¤شسباب هذه
األمة ليسست نظريات تلقى ‘ فراغ ،ول
ﬁاضس -رات وادع -اءات ،إان-ه-ا ق-دوة حسس-ن-ة،
وسسلوك واقعي فذ ‘ عا ⁄الناسس والشسباب
خاصسة.
إانها واجب ديني تفرضسه علينا تعاليم
دي -ن -ن -ا ومصس -ل-ح-ة أام-ت-ن-ا وأام-ان-ة ال-بÓ-غ ،إان
تصسورات العقيدة إاذا  ⁄تتحول إا ¤سسلوك
ع -م-ل-ي ي-نسس-ج-م م-ع ه-ذه ال-تصس-ورات سس-وف
ي-وق-ع األج-ي-ال ال-ن-اشس-ئ-ة ‘ إاح-ب-اط شس-ديد،
و“زق م - -ري - -ر ،وتسس - -اؤول ع - -ج - -يب بسس- -بب
النفصسال ب Úالنظرية والتطبيق.
إانها ألمانة ضسخمة ‘ أاعناق دعاة هذا
الدين ،فليصسُدقوا الله ‘ أاداء هذه األمانة،
وليضسربوا النماذج ا◊ية من الوفاء ومكارم
األخÓق ،واألمل كب ‘ Òاألجيال اŸؤومنة
ا÷ادة لتعود بهذه األمة إا ¤سسابق ›دها

من أاعÓم ا÷زائر ا◊بيبة

إلعّÓمة إلشّسيخ ﬁمد يحضسيه بن إ◊اج
إıتار إلسسمÔ“( ‹Óإسست)
ولد الشصيخ ﬁمد يحضصيه
ب - -ن ا◊اج اıت- -ار Ãدي- -ن- -ة
ال -ع -ي -ون Ãوري -ت -ان -ي -ا سص -ن -ة
.1895
هو من عائلة شصريفة النسصب
ي - -رج - -ع نسص - -ب - -ه - -ا إا ¤ع- -ب- -د
ال- - -رح- - -م- - -ان اب - -ن ال - -ط - -الب
ابراهيم السصم ‹Óمن قبيلة
سص-مÓ-ل-ة ال-ت-ي ي-تصص-ل نسصبها
بعبد الله الكامل بن ا◊سصن
اŸث -ن -ي ب-ن ا◊سص-ن السص-ب-ط-ي
بن علي بن أابي طالب رضصي
الله عنه.
نشسأا الشسيخ ﬁمد يحضسيه السسمÃ ‹Óوريتانيا ‘ قبيلة طيبة م أ
Ó
الله قلوبهم إاÁانا ،وبغضس إاليهم الكفر وأاهله وŸا جاء النصسارى إا¤
بÓد موريتانيا خرجوا جميعا إا ¤أارضس ا◊جاز فرارا من ارضس يرون
فيها كافرا بالله ورسسوله.
وكان العÓمة الشسيخ ﬁمد يحضسيه السسم ‹Óمن ب Úهؤولء الذين
فروا من موريتانيا إا ¤أارضس ا◊جاز ومنها إا ¤اŸشسرق العربي ثم إا¤
شسمال إافريقيا ومنها إا ¤اŸغرب العربي بليبيا ثم اسستقر أاخÒا
با÷نوب ا÷زائري بقرية أابلسسة Ãنطقة “Ôاسست ،وذلك سسنة أالف
وتسسعمائة وسست وثÓث ÚميÓدية بالتقريب.
أاخذ الشسيخ ﬁمد يحضسيه علمه عن طريق الÎحال والتنقل من
علماء عصسره ‘ كل من ا◊جاز واŸشسرق العربي ،حيث مكث بها
قرابة سست سسنوات تلقن خÓلها دروسسا با÷امع األزهر حتى صسار من
ابرز العلماء فقها وقراءة باإلضسافة إا ¤علوم أاخرى كالطب والفلك
واألدب وهذا بشسهادة جميع الذين عاصسرهم ‘ ذلك الوقت وخاصسة
Ãنطقة أابلسسة كالعÓمة الشسيخ بن مالك أاحمد والعÓمة ا◊اج البكاي
وغÒهم كث‡ Òن كان لهم الفضسل العظيم ‘ إاخراج منطقة أابلسسة من
ظÓل ا÷هل والطغيان على نور العلم والهداية واإلÁان الصسا‘.
تو‘ رحمة الله عليه سسنة  ،١٩55ودفن بجوار العÓمة الشسيخ ﬁمد
عبد الله اÿراشسي بقرية ابلسسة رحمهم الله جميعا وأاسسكنهم فسسيح
جنانه آام Úيا رب العا(.ÚŸمنقول).

سس :ما هي شصروط قبول ال ّصصÓة؟
❊❊ ج :شصروط القبول هي الشّصروط
التي ل بد منها ليكون للمصصلي ثواب
‘ صصÓته منها:
أان ي -قصص -د ب -ه -ا وج-ه ال-ل-ه ت-ع-ا¤
وحده.
وأان ي-ك-ون م-أاك-ل-ه وم-ل-ب-وسصه ومكان
صصÓته حً Ó
ل وطاهرا.
وأان ي -خشص -ع ل -ل -ه ق -ل -ب -ه ف -ي-ه-ا ول-و
◊ظة.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال داود الطائي :كفى
باليق Úزهدًا ،وكفى بالعلم
عبادة ،وكفى بالعبادة
شصغ ً
.Ó

Oó©dG áªµM
قال سصفيان :إاّياك والشّصهرة ،فما
أات - -ي ُت أاح - -دًا إال وق - -د ن- -ه- -ى ع- -ن
الشّصهرة””.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
ا◊مل

Òãe È`N

هون عليك يا حمل
ُ ،كل ا◊ياة مُغادرة،
ك- -ل اŸآاسس- -ي ع- -اب- -رة ،ي- -ا
صس - -اح ُدن- -ي- -ان- -ا ط- -ري- -ق
وال- - - -ع- - - -يُشس ع - - -يشس
’خرة.
ا آ
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اŸؤو ⁄ح - - -قً- - -ا ي- - -ا ث- - -ور
ع -ن -دم -ا ت-ك-تشس-ف أانك
ك -نت ت -رسس -م أاح Ó-مك
لشس- - - - -خصس أاع - - - -م - - - -ى،
وتصس- - -ف مشس- - -اع- - -رك
لشسخصس أاصسم ،وتكتب
معاناتك لشسخصس ’
يجيد القراءة.

عطسست..
فأاخرجت خا“ا
ُفقد منذ  12عاما!

ا÷وزاء

ب- - -عضس ال- - -بسس- - -ط - -اء
Áت- - -ل- - -ك- - -ون أاروحً- - -ا
نادرة جدًا يا جوزاء،
Œده- - - -م Ãظ- - - -ه- - - -ر
م- -ت- -واضس- -ع ،ل- -ك- -ن -ه -م
Ãح - - -ت - - -وى ب - - -اهضس
وراق - -ي ،ي - -ن - -ع- -م- -ون
’نهم
بهدوء النفسس أ
Áت - - -ل - - -ك- - -ون ك- - -ن- - -ز
القناعة.

لل
ع
اإلحسسان باإلحسسان
Èة

يقول شساب :أاثناء عودتي من عملي متأاخرًا
كعادتي؛ شساهْدتُ بائع اŸوز يقف ‘ الÈد ينتظر
آاخر زبون؛ لشسراء آاخر ما عنده من اŸوز..فذهْب ُ
ت
’شسÎي رحمًة به رغم أان ‘ بيتي كمية من اŸوز.
أ
ف-ق-دت خ-بÒة ال-ت-ج-ميل
جه نحَوه إاذا بشساب يظهر من ا÷انب
وبينما أانا أاتو ّ
،
أاب - -ي - -غ - -ي - -ل ت- -وم- -بسس- -ون
اŸقابل للطريق ،كان قادمًا للشسراء أايضسا ،فأاعطيته
2
ال- -ب -ال -غ -ة م -ن ال -ع -م -ر 0
حيتُ جانبًا..
الفرصسة وتن s
ع -ام -ا ،وه -ي م -ن م-ن-ط-ق-ة
’رحم الرجل من الوقوف ‘
أاخÈته أانني نويت الشسراء فقط أ
ويسست ي- - - -وركشس- - - -اي- - - -ر ‘
الÈد ،فإاذا بالشساب يخ ÊÈأانه أايضسًا جاء لنفسس السسبب
وأان لديه ‘ البيت من اŸوز ما يكفيه.
ب-ري-ط-ان-ي-ا ،خ-ا“ا ق-دم-ته
ت وقل ُ
فتعجْب ُ
ل
ت ‘ نفسسي :سسبحان الله! أارسَس َ
ل - -ه - -ا وال - -دت - -ه - -ا ‘ ع - -ي - -د
ال -ل -ه ل -ه -ذا ال -رج -ل اث-ن ‘ Úن-فسس ال-وقت!
ميÓدها الثامن.
ترى ما طبيعة هذا الرجل الذي سسخر
‘
»
ل
ي
غ
ي
و ⁄ت- -ت- -وان «أاب- -
ال -ل -ه ل -ه رح -م -ة ال-ن-اسس وت-ع-اط-ف-ه-م؟!
ن
ع
ا
م
ا
ع
1
ال- -ب- -حث Ÿدة 2
اليوم شساهْد ُ
ت عامل النظافة يكنسس
خ - -ا“ه - -ا اŸفضس - -ل ب - -ع- -د أان
ب-ج-وار ع-رب-ة ب-ائ-ع اŸوز ،وإاذا ب-ال-ب-ائ-ع
أاضس- -اع- -ت- -ه ،ل- -ت- -ع Ìع- -ل -ي -ه
يضس -ع ب -عضس اŸوز ‘ ك -يسس وي -ع-ط-ي-ه
ل-ع-ام-ل ال-ن-ظ-اف-ة! هنا..أادرْك ُ
ت
م -ؤوخ -را ‘ م -ك -ان «’ ي-خ-ط-ر
حقيقًة هامة؛ وهي أان الله تعا¤
على البال».
ُي َسس u
خر للُمحسِسنَ Úمن ُيحسِسن إاليهم،
م
Ó
ع
إ
ا
ل
ئ
ا
س
س
وذك- - - -رت و
جندًا ِمن عنده ِمن حيث
ويجّند لهم ُ
ت
ظ
ح
’
ة
ب
ا
س
ش
ل
ا
ن
بريطانية أا
’ يعلمون..
ن
أ
ا
د
ع
ب
ا
ه
ف
ن
أ
ا
ن
م
ء
خروج شسي
’رضس يرحمكم َمن ‘
ارحموا َمن ‘ ا أ
ان - -ت - -اب - -ت - -ه - -ا «ن - -وب- -ة ع- -طسس»
السسماء..واللُه ‘ عون العبد ما كان
شس -دي -دة ،ل -ي -تضس -ح ’ح -ق -ا أان -ه
العبد ‘ عون أاخيه.

اÿا” الذي فقدته عام .2007
واك- - -تشس- - -فت الشس- - -اب - -ة اÿا” ‘
اıاط الذي خرج من أانفها ،وفق
م- -ا ذك- -رت صس- -ح -ف «دي -ل -ي م -ي -ل»
و«ذي صسن» و«مÒور» الÈيطانية.
وأاشسارت إا ¤أانها ’حقا اسستنتجت أان
اÿا” رÃا علق ‘ أانفها «بينما كانت
تنظف أانفها بإاصسبعها».

ننبضسسننا فلسسسطيين ـ ـي لألببـد

حك ـ ـم و أامثـ ـال

سسد بل ‘
ة ‘ ا÷
^ ليسست ا’عاق ’خÓق.
والعقل وا
الفكر
ن أاقصسى
ل تولد م
’ما
قصسى ا آ
^ أا
الشّسقاء.
جوهرة...جوهرة
عزيزة سسومك غا‹
سساكنة روحي وبا‹

ابتسسم
ل كل يوم عابد
ة ترح ‘ أاروقة ا- - Ÿائسس
دي - -ن - -
ال - -ك - -ن
ر
ي - -ا م - -
تدو - -ان- - -ق
ك
ع
ت- - -
ع- - - -ن
’ج- - -ل أاصسّلي
أ
ة
ن
Á
ك
◊زن
د
ا
س
ق
س
الصسÓة هية اŸ
ال سس- - - -ح ا
ّ
ب
ا
ي
“
أ ك
’جل رة اŸدائن ي- -ن- -ة و سساجد
 -ا م- -داŸ
يا زه دسس ي
ي- -ا ق- -
ي
ّل
إال -يك
الصسÓة أاصسي -ون -ن -ا
ع-

شسار ¯كأاانŸهمذثالتالمكروةم،يديشسغ
ل
ع
ق
الراحل شسار‹ شسابلن ‘ مسسابقة لـك
’ختيار شسبيه له (طبعا دون أان
يدري منظمو اŸسسابقة
’مر) والطريف
بحقيقة ا أ
أان شسابلن احتل اŸركز
الثالث ‘ تلك اŸسسابقة؟
ن أالكسسندر غراهام بيل
¯ أا ّ
Îﬂع التليفون  ⁄يتصسل
هاتفيا مطلقا بزوجته
’ّنهما
أاو أامه وذلك أ
كانتا مصسابتÚ
صسمم؟.
بال ّ

السسرطان

^ م -ا ه -و الشس -يء
الذي ’ يسستفاد منه إا’ّ
إاذا كسسر؟

حل العدد السسابق
^ تضس-اف الّ-نقطة
بعد كلمة مسستحيل،
وهكذا ينفذ اÛرم
’ع- - - - -دام:
م- - - - -ن ا إ
«ا’ف-راج ع-نه.
مسس-تحيل ينقل
إا ¤ال ّسس- - - -ج- - - -ن
ويعدم».

سس-ت-واج-ه صس-نفا ’ يفكر
إا’ ب- - - - - - - - -ن- - - - - - - - -فسس - - - - - - - -ه
وسستواجه صسنفا يخذلك
‘ ن- - -ه- - -اي- - -ة ال- - -ط- - -ري - -ق
وصس-ن-ف-ا ي-ن-ك-ر م-عروفا لك
سس - -تصس - -ف - -عك ا◊ي- -اة
Ãن وث- -قت

بهم
ف-ت-عّ-ل-م ك-ي-ف ت-ن-هضس بنفسسك،
فلك رّب كفيل بتقويتك ،اŸهم
أان ’ ت- -ظ ِ-ل -م وات -رك م -ك -انك
ن -ظ -ي-ف-ا ،وك-ن م-ث-ل الصس-اب-ون
’وسساخ
ي-خ-ت-ل-ط ب-ك-ل أان-واع ا أ
ويبقى نظيفا ‘ كل مرة.

‘

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك
ي
ـ
ا بـ ـ لـ
ـ
دي
ب ÚاŸدن شسايعة ‘ كل مكان
شسحال مشسيت...ما لقيت زينك ‘ مكان
يا الغالية غÒك ما يح‹Ó

^ سسأالها :هل –ب Úكرة القدم؟ فقالت :كرة القدم ‘ دمي،
قال لها :بذلك تقّدمتي خطوة على البنات قالت :إاذا
تقّدمت خطوة أاصسبحت متسسّللة ثم طلب يدها فورًا…نعم يا
سسادة هذه رومانسسيات كرة القدم.
^ من فضسول الناسس إاذا أانت جالسس ‘ مطعم الكل Áر
وينظر إا ¤الصسحن الذي أامامك ،وبعدها مباشسرة
يرى وجهك!! فهل يعني هذا أان الطلب
غ’ Òئق على وجهي؟ أام أان
الدجاجة ’ تشسبهني؟

سسÎى خ Ó- -ف م - -ا
كنتَ تراه ‘ الّدنيا يا
سس - - - - -رط - - - - -ان! سسÎى
طÓّ-ب ع-ل-م ي-ق-ذفون
‘ الّنار ،وترى ف ّسساقاً
ي-دخ-ل-ون ا÷ّن-ة! إاّنها
اÿوا” وال ّسسرائر.

األسسد

أاخ Èق- - - - - - -ل - - - - - -بك
الهادئ يا أاسسد أان يوماً
م -ا ‘ م -ك -ان م -ا سس-ي-أات-ي
ال- - - -ف - - -رح إا ¤ق - - -ل - - -بك
وسس- -ي -ح -تضس -نك ك -ثًÒا،
أاخ Èحزنك أانه ضسيف
سسيمضسي.

العذراء

ل-ن ي-ك-ون ع-م-رك ك-له
رب - - - - - - - -ي - - - - - - - -عً- - - - - - - -ا ي- - - - - - - -ا
عذراء..سستتناوب عليك
’رب-ع-ة ت-لفحك
ال-فصس-ول ا أ
حرارة اÿيبات ،تتجمد ‘
صس -ق -ي -ع ال-وح-دة ت-تسس-اق-ط
أاحÓ- -مك ال- -ي- -ابسس- -ة ل- -ك- -ن
حياتك سستزهر ›ددا.

اŸيزان

ث Ó-ث -ة أام -ور ’ تضس ّ-ي -ع ب -ه -ا
وقتك يا ميزان :التح ّسسر على
’ن- - -ه ل- - -ن ي- - -ع- - -ود،
م - - -ا ف- - -اتك أ
’نه لن
ومقارنة نفسسك بغÒك أ
ي -ف -ي -د ،وﬁاول -ة إارضس -اء ك-ل
’نه لن يكون.
الناسس أ

العقرب

ع -ن -دم -ا ت-ع-ط-ي الصسÓ-ة اŸك-ان-ة
’و ‘ ¤ح-ي-اتك ي-ا ع-ق-رب ،ف-ت-أاك-د
ا أ
’م-ور ال-ب-اق-ي-ة ت-أاخ-ذ أام-اك-نها
ك-ل ا أ
الصسحيحة تلقائيًا.

القوسس

ي- -ا ق- -وسس سسÎى ‘ ح- -ي -اتك ُم -خ -لصسÚ
’جلك ومن يريدك
وعابث ،Úومن يريدك أ
ليتكئ عليك؛ ’ تصسدق معسسول الكÓم َدع
اŸواِقف ُتميز لك اÿبيثُ ِمن الطّيب.

ا÷دي

إاذا كان الله قد جعل لك عين Úتبصسر
بهما ،فلماذا يا جدي  .ترى الناسس بأاذنيك؟ عامل
الناسس Ãا ترى منهمÃ ’ ،ا تسسمع عنهم.

الدلو

م- -ن Áشس- -ي أام- -امك ’ ي -راك ي -ا دل -و ال -ذي -ن ي -رونك،
وي-نشس-غ-ل-ون ب-ا◊ديث ع-نك ،ون-ق-د مشس-ي-تك :ه-م ال-ذين
كانوا ـ وما زالوا ـ يركضسون وراءك.

ا◊وت

أانت قبطان سسفينتك يا حوت وليسس هناك شسخصس أاو مكان أاو
شسيء له سسلطة على أافكارك ما “ ⁄نحه أانت ذلك ،فكر بإايجابية،
’نك سستصسبح ما تفكر به.
اخ Îأافكارا تسسمو بك أ

 info@ech-aab.comالعدد
السشبت  ٠٢فيفري  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٢٧جمادى ا أ
’و ١٤٤٠ ¤هـ 1٧8٦1 www.ech-chaab.com
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انسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السش-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سش-ك-ل ،اشش-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشش-اويث،
اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

أافسس ذقفسس ثعكمت أاتفسسسس
سشزك فارن Áذنن ذقول أانسشن أاكن أاسشلسس أاثÒفذ يون وحذسس،يل مثل أاثوغث أانف أاكن يك غمزذغ أانتمنط
اسشهبند إاوكن أادفكن أافسس أاŸعون إايقذ اثحز اثخسشرث ،أاذغ أانف ميل ذين يع ا◊لث اÃن أانف إامزذغ أاتدرث
أادفغن أام ÚأاÃذن يل يون ذشس أاديب ذقفسشسس أامّغلزم نغذ لبل نغ ثنهزث ذتولث انضشن إالق ،أاذغ أانف أاكن غر
أازذث نثوز ذŸزين اذيرقزن إاŸسشن ميل ذكغرن نثن أاثنف أاسشمدند ذشس إالقن اسشولهن إامذنن ذشس اÿذمن.

ثÈتسس:ع نايت رمضشان
أايق ذين إاديتسشلن اسشوطسس ذلون نششثو إام أاك أانول ثمرث إامزغ Úنغ القبيل مر ثذرن أانسشن اتسشقذ يب ذثقشششس إاذرر أاتسشقذ
يسشعدين أاسشن مرغن غف ثغزاتذرث انسشن،أامكن أانول أاطسس نتكول إاحمان اÃن ميل ثزمك اششثو اسشقلسشند ثخسشرن مقرن ذشس
اقمذنن أاصشوضس أاند غلن يخمن سشلكمل انسشن نغ ثتسشلد ثقث إاما نول زك اسشقف اقخمن اذبخرشس اتسشرنسس سشفل إاذلسس  ،مثلد
اثوغث ذكر ابخم أانف يك أامذنن أادغر أافسشن أاسشن وذرحن غر ثزثق أاوكن أادحششن غذلسس يك أاذوور أاوكن أاذزضشن إازكر ايسس
أالطفن أاسشقف بذلسس أارثيتسشو وضس.
اسش Úيتسشلد ورقل إابرذن ذلث نثششثو أاند إاديتصشب وذفل اسشوطسس ،يل أاند إامذنن ارتسشفن أاذفغن غ سشال سشضشر،يل أاند أاثغلد
أانفسس نغ أامضشن Ÿعن خصشن أاتولث أاسشوضس أامكن أانف إاسشفن حملند غمضشن غمضس ذين أاليجن أاذرم أاكن ميل أادهب إاوكن أاذسشلكن
أامضشن نغ أانفسس،سشلعجلن أاذخذمن اÙمل وثدكن سشفÓنتيث أانسشن غف ثغز إالقن ا ⁄إاثسشوضشن أاند يل اتول اصشوضس نغ اند يل
أا›ي ،ثوغون ضشرنتد ذيل لون أامذي ذقنبذ أاند أادتسشلن أاششعل نثمسشث أام ذقغر نغ ذثف ذقÔر.
اطسس أانتكرل أادضشر ذثذرن غسس أاكن أاذيل أاÿلف غر Áذنن نثوششلت Ÿعن ذثوغث يتسشلد أافسس اŸعون يل يون انسس الديزل
أام سشيدذ اÃن نغ سشلبل يك ذششصشب Íإاوكن أاذسشخسشن ثمسشث ،اين يطفن الوله اكن ذلث نثوغث مد‚معن وثتسشدرث أانف أاكن ال
ذل خلث اسشمدنتد افسس اŸعون سشنول نلقث إاوزون إاديفكن أافسس أاكن أادسشفغن اإمذنن سشثوغث أايذغ أالن.
أاكن إاسشقرن أافسس دقفسس ثعكمت أازين أاتفسشسس ،ثعكت ميل يل يون أادغر أافسس إانسس وذيرفذ اين أام يزمر ذين أاليجن ثعكت
غسس ازيث غف ومذن Ÿعن اتسشخفف غف ثجكعث،إاه غقنغ أانطف ذقÈذ غد‚رن وذ غذغيجن ،أاجنغد أاغرج أارنفن ذيل ثغوسس
ذيل أاحرشس و‰يطف أافسس ذقفسس إاوكن ثقمتسس اتسشذم.

ذقذوران انريسس ذالششلعل ذاششمول

لعوايل انلوراسس امقران ازهانت سسقذفل اق Óيوثا ذي باثنت

أازهانت لعوايل انلوراسس امقران لباسس
سشي اثفل اق Óيوثا اوسشناي اقعدان ذي
ب - -اث- -نت سشÒت- -و ذق- -ذوران اق- -عÓ- -ن ذي
اريسس ،م-روان-ة ،اشش-م-ول وي-ط-ف خ-اط-ر
يسشمط ا◊ال ويرن يوثا اغÓنسس اذفل
يششت وارق - - -ي - - -نت ل - - -واي - - -ل سشÒت- - -و ذي
ال -ع-وط-لت ن-ا÷م-ع-ة ذالسش-بث –واسش-نت
ن - -ه - -ن- -ت Úذال- -دريث انسش- -نت وتصش- -وارن
خاطر غرسشن لباسس اذهنينشس اذفل.

باتنة :حمزة Ÿوششي
وأا’نت ل -ع -واي -ل اق  Ó-اوسش-ن-ت-ي-د سش-ق-م-وك-ان

بعذن ذي باثنت بششام اذزهان سشي اÒÿاي
سشÒتو أايا اق Óاذوثينشس ذيسشنت اذفل ،وحتى
م -ا Êاقسش -م -ط ا◊ال ل -ب-اسس ح-م-ل-نت ل-ع-واي-ل
الشش -ي -اي خ -اط-ر ازه-انت ل-ب-اسس سش-ق-ذف-ل-وا’ن
ادريث اق Óخذمن قلي نتغاوسشوين سشوذفل
واسشرطناششن القشس وصشور اذسشن ام Úاغنحكا
ا◊اج ع- -م- -ار اق  Ó-يسش -رق ادريث ان -ت -اروانسس
غنذورار انكوندرسشي ذي واد الششعبة ويلفاسشن
اتÒارن سشوذفل بششام اثروان مليح واذحوسشن
سش -ال -ق -ي -مت انسس خ -اط -ر ن -ت -ا ي Ó-اخ-دم زيك
لفÓحث ويزرا مليح اذفل مات اقتق ثمورا
احياهنت.
الطموبيÓث خلدنت اموكان نÈذن وقارنت

ومن بعد اول Úلعباذ وحذسشن اذورار ارطن
ث- -قشش- -اب ÚذعÓ- -ون خ- -اط- -ر يصش- -م -ط ا◊ال،
والششياي يوعا لعوايل Ò‰ا غنلعوايذ انزيك
ي - -خسس ذاروط ام - -ت- -قشش- -اب Úان- -ي- -غ ت- -رك- -واث
ن-الصش-وف ان-ي-غ اخ-ذام ن-ل-مسش-ال ان-ي-غ ذل-وم-اكل
انزيك املعيشس ذÙاجب ذلواكل اقزاقن.
وحتى اÓÿث اوفينت الراي انسشنت مليح
ما Êارقنت وتÒارنت سشوذفل ام Úاغتنا اسشما
اق Óاذخدم ذي اŸدريث نومان اق ÓثسشÈذ
اولنسس نتا تسشعف Úانسس وا’ن حتى يا اقÓ
أاتشش Úاذف -ل سشÒت -و اق -داشش-ن ن-ا÷ام-ع-ة اقÓ-
قران ذي باثنت واتيل Úذثمورا بعثنت سشÒتو
ذي الصشحاري وتظيقن فوذفل.

آاوال دونزروب

اŸوسسم نوفورهت اغÓن

^ امان بع غر تزاقورات ا
تزمورت كسسÒ
^ امان زات نغ فاد ينغا
نغ
اسش -قسس ن -وف -ورهت تÔي ي-ب-دى
مع يور ناكتوبر مان يغلب ا‰دان
ف- -رن- -ان ان- -وضس غ- -ال ا“و ان -تÔي
ان- - - - - - - - -وغÓ- - - - - - - - -ن ا’ن غ- - - - - - - - -رسس
اÿصش- -وصش- -ي- -اتسس اول- -ل- -نت انشش -ان
وضشضشن انغرمان دŒموين دتغرم
اتدقل غال اجار نالف نسشقسشان.

الششيخ باعلي واعمر تغردايت
اماششي اناف ” انزلفانة ا’ن اتوسشان
داي - -ول- -وا “و ن- -دزي- -ر سش- -ا◊م- -ام- -اتسس

اتداوان مناو اطانان اتاسشنايد سشايولو
“و ندزير ادوزغار ايتزعم مع تزعمي
ن - -ا◊ال ن- -ا÷و اب- -ه- -ان ام- -ار اÿري- -ف
دŒرسشت ا÷ي انتمورا نالظهرت ا’ن
دنششان انتجناو ادصشماد.
انÓن ير Êازعام احرشس نوفورهات
اغÓن دين اتاف ا‰ناو ‰كراسس اسشنمر
نويتلنسشان اسشلفي ا‰ناوت تدار اماسس
ن -ت -ج -م -وي -ن ب -اÿصش-وصس Œم-وي-ن ن-ات
ازج - -ان ادسس م- -ن- -اوت ت- -دار ان- -ب- -ك- -ري
حافظنت سشلفصشالتنسشت د“لنسشنت.
ادب- - -اب ن- - -وزن- - -زي ادوسش- - -غ ابسش- - -ون

ن -ا◊رف -ات ب -اÿصش -وصس ازراب -ة ت -اف-ان
ام - -ان- -نسش- -ان وسش- -ان ن- -وف- -وره- -ات دوط
نÈنيان غال وغÓن ا’ن خدمان دسس
يغلب دسشات ايارن اضشضشن Úا’ن اخدام
اطاسس دسس يغلب انونفذوا انغ الصشيف
ا’ن ف -رن -ان م -دان اسش -اف -ار غ -ال “ورا
نالظهرة.
يور نناير  2018اتوسشجل دسس ارÊ
ان -ومضش-ان ‚زائ-ري-ان دب-رن-ي-ان اغسش-ان
اسش- -قضش- -ع ان- -وق -دى ن -وسش -قسس ال -و’ي -ة
نتغردايت جار زلفانة سشبسشب اŸنيعة
دتغردايت.

^ امان سس ابريد
نسسن
^ د يسسر نك
اك ايكمزن د
ت Úلك اك
ايزهقن

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  02فيفري  :1916سسكان إلهڤار –ت قيادة «إأحمد
سس-ل-ط-ان» وإلشس-ي-خ ع-ب-د إلسسÓ-م» ي-ع-ل-نون إ÷هاد
ضسد إإلحتÓل إلفرنسسي.
^  02فيفري « :1937مصسا‹ إ◊اج» يلقي ،عند
ﬁاكمته Ãحكمة إ÷نح ،خطابا يب Úفيه موإصسلة
إإلتزإمه بالقضسية إلوطنية ول ترإجع ‘ نهجه إلتحرري.
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بول بألطأ
بوفاة الصصحفي الفرنسصي اŸصصري
بول بالطا تكون ا÷زائر قد خسصرت
واح - - -دا م - - -ن أاه - - -م أاصص - - -دق- - -ائ- - -ه- - -ا
لعÓمي Úبعد أان فقدت ‘ العام
ا إ
اŸاضصي الصصحفي السصوري ا÷زائري
ي صصالح الدرويشش.
قصص ّ

دكتور مـحـيي الـديـن عـمـيـمـور
كاتب سسياسسي
مسستشسار سسابق لرئيسس ا÷مهورية
رئيسس ÷نة الشسؤوون اÿارجية
Ãجلسس األمة سسابقا
وزير الثقافة والتصسال األسسبق

حل بول مرإسس Óألهم إلصسحف إلفرنسسية
““لوموند““ ‘ مطلع إلسسبعينيات بعد مرإسسل
آإخ- -ر ك -انت ل -ه شس -ط -ح -ات -ه وه -و““بÒونسس -ي -ل
هوغوز““ ،إلذي نقل إإ ¤مصسر ،وكانت معرفة
بول باللغة إلعربية فرصسة له ليعرف إ÷زإئر
أإك Ìم- - -ن زمÓ- - -ئ- - -ه ‡ن ل ي- - -ع- - -رف- - -ون إإل
إل- -ف- -رنسس -ي -ة ،ف -ي -ظ -ل -ون أإسس -رى ل -ب -عضس م -ن
يسستعملون هذه إللغة ،و ⁄يكن كث Òمنهم
‡ن يعيشسون Œربة إ÷زإئر بكل معطياتها
ويتفهمون عÌإتها ويثمنون إإ‚ازإتها ،ولعل
هؤولء كانوإ ،بشسكل أإوبآاخر ،من بقايا إ÷زإئر
إلفرنسسية.
وأإحسس إلرئيسس هوإري بومدين بأان هذإ
إإلع Ó-م -ي Áك -ن أإن ي -ك -ون ذإ ف -ائ -دة ك-بÒة
ل -ل -ج -زإئ -ر ،وت -و ¤إŸك -ل -ف ب -اإلع Ó-م ع-ل-ى
مسس-ت-وى رئ-اسس-ة إ÷م-ه-وري-ة ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءإت
دوري -ة م -ع إل -رئ -يسس أإح -ي -ان -ا وم-ع ›م-وع-ة
إŸسستشسارين ‘ إلرئاسسة“ ،اما كما ” ذلك
م -ع آإخ-ري-ن م-ث-ل ج-ون دإن-ي-ال ““أإوب-زرف-ات-ور““
وج- -ورج لم- -ب- -وط ““ل- -ي- -وم -ان -ي -ت -ي -ه““ وج -ورج
مونتارون ““إلشسهادة إŸسسيحية““ ،وبي Òبرنار
““دإر سسندباد““ وكذلك صسحفيون من إلتلفزة
مثل جÒإر سسباغ.
ويكفي لتأاكيد إلعÓقة إلتي نشسأات ب Úبول
وإ÷زإئر أإن إلرئيسس قال له ‘ آإخر لقاء له،
وإلذي جاء إإليه بالطا بالÈنوسس :ليتك بقيت
م-ع-ن-ا ل-ت-ع-يشس إسس-ت-ك-م-ال إل-ت-ج-رب-ة إل-ت-ن-موية
إ÷زإئرية بعد إإنشساء قمة إلهرم إلتشسريعي،
أإي إÛلسس إل -وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي ،وإلسس-ت-ع-دإد
ل -ع -ق -د م-ؤو“ر إ◊زب إل-ذي سس-ي-ع-رف إإع-ادة
ت -ق -ي -ي -م إل -رج -ال وإإل‚ازإت ،وك -ان ب -ال -ط -ا
سسعيدإ بهذإ إلتقدير و ⁄يخفه عن زمÓئه ‘

آلرآحل ‘ سسطور
^ ت-و‘ إŸرإسس-ل إلسس-اب-ق ل-ي-وم-ي-ة ““ل-وموند““
إل -ف -رنسس -ي -ة ‘ إ÷زإئ-ر ب-ول ب-ال-ط-ا ،م-ؤوخ-رإ ‘
باريسس عن عمر ناهز  89سسنة.
ي-ع-رف إ÷زإئ-ري-ون ب-ول ب-ال-ط-ا جّ-ي-دإ ب-كونه
““مقّربا من إلرئيسس إلرإحل هوإري بومدين““،
إلذي أإجرى معه عشسرإت إللقاءإت ‘ سسبعينيات
إل -ق -رن إŸاضس -ي ،ك -م -ا أإّل -ف ع -دي -د إل-ك-تب ع-ن
إ÷زإئر وبومدين.
^ ول -د ب -ول ب -ال-ط-ا ‘ م-دي-ن-ة إإلسس-ك-ن-دري-ة
Ãصسر سسنة  ،1929درسس إلفلسسفة وإ◊ضسارإت ‘
فرنسسا وإهتم بشسؤوون إŸغرب إلعربي وإلشسرق
جه إإ ¤إلعمل إلصسحفي ،وبسسبب
إألوسسط ثم تو ّ
إهتماماته إنتدبته صسحيفة ““لوموند““ للعمل ‘
إ÷زإئر ب 1970 Úو.1985
^ ‘ معرضس إ◊ديث عن سسÒته إلذإتية،
كشسفت وكالة إلأنباء إ÷زإئرية بأان بالطا ““كان
صسديقا كبÒإ للجزإئر ،إسستقبله إلرئيسس بومدين
بصسفته مرإسس Óلصسحيفة لوموند Ÿدة  50سساعة
من إللقاءإت ،إمتدت من سسنة  1973إإ ¤غاية
 ،1978بحسسب أإقوإل بالطا نفسسه““.
^ ‘ بدإيات حياته إŸهنية عمل صسحفيا

بوكالة ““أإسسوشسيتد برسس““ إألمÒكية ثم إنتقل إإ¤
صسحيفة ““باريسس برسس““ ثم ““لوموند““ ‘ ،1970
كما غطى إألحدإث إلكÈى ‘ منطقة إلشسرق
إألوسس-ط م-ن-ه-ا إل-ث-ورة إإلي-رإن-ي-ة وح-رب إÿل-ي-ج
إألو.)1988-1980( ¤
^ كان بالطا قريبا جدإ من إلرئيسس هوإري
بومدين ،و‘ هذإ إلشساأن قال ‘ ﬁاضسرة أإلقاها
‘ إ÷زإئر ““إلتقيت بومدين أإول مرة سسنة ،1973
لقد قّربني منه كثÒإ ،فاكتشسفت أإنه كان على
م-ع-رف-ة ب-ي وم-ط-ل-ع-ا ع-ل-ى سسÒت-ي وأإصس-ول أإم-ي
إŸصس-ري-ة إل-ل-ب-ن-ان-ي-ة ،وه-ذإ م-ا ج-ع-ل-ه ي-ق-ول ‹:
تسسري ‘ عروقك دماء عربية““.
^ أإّلف بالطا مذكرإته ،إلتي ضسمنها لقاءإته
مع بومدين ،وهي ‘ عدة أإجزإء منها كتاب
ب - -ع - -ن- -وإن ““ل- -ق- -اءإت- -ي م- -ع ب- -وم- -دي- -ن““ وك- -ت- -اب
““إسسÎإت-ي-ج-ي-ة ب-وم-دي-ن““ ،و‡ا ج-اء ‘ شس-ه-ادت-ه
““بومدين كان من إلرؤوسساء إألك Ìحضسورإ مع عبد
إلناصسر وبورڤيبة ..كان صساحب فعل كما كان
صسارًما وخجول وفخورإ ،كان يحكم بنوع من
إلذإتية ولكنه كان إإنسسانيا““.

‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة

حجز بندقيتﬂ ، Úدرآت ومعدآت ﬂتلفة

‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،حجزت مفرزة للجيشش الوطني
الشص-ع-ب-ي ،ب-ال-ت-نسص-يق مع مصصالح ا÷مارك
بأادرار  ،يوم  3٠جانفي  ،٢٠١٩بندقيتÚ
 ٠٢نصصف آاليت Úمن نوع سصيمونوف و٢٧٢
لضصافة إا¤
طلقة من ﬂتلف العيارات ،با إ
 ١٠٠,8كيلوغرام من الكيف اŸعالج.

ق.و

‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،أإوق -فت م -ف -ارز مشسÎك -ة
للجيشس إلوطني إلشسعبي ،بكل من ع Úإلدفلى
وتيبازة/ن.ع ،1.تاجري ﬂ 02درإت بحوزتهما
 54كيلوغرإما من إلكيف إŸعالج ،فيما ” حجز

 3152وحدة من ﬂتلف إŸشسروبات بكل من
بشساروإلوإدي.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،ضس -ب -طت م -ف-ارز ل-ل-ج-يشس
إلوطني إلشسعبي ،إإثر عمليات متفرقة بكل من
ع Úقزإم وبرج باجي ﬂتار أإربع  04شساحنات
وم -رك -ب-ة رب-اع-ي-ة إل-دف-ع و 40ط- -ن -ا م -ن إŸوإد
إلغذإئية و( )4480ل Îمن مادة زيت إŸائدة
و( )31200ل Îمن إلوقود ،فيما كشسف عناصسر
إل- -درك إل- -وط- -ن- -ي بسس- -ك- -ي -ك -دة ،ورشس -ة إلع -دإد
إألسسلحة تقليدية إلصسنع وحجزوإ  03بنادق صسيد
ومنظار ميدإن و( )370خرطوشسة و 150كبسسولة
و 2,9ك-ي-ل-وغ-رإم م-ن إل-رصس-اصس ،ب-اإلضس-افة إإ¤
معدإت لتعبئة إÿرإطيشس.

موسسم آ◊ج آ ¤آŸرآدية
نورالدين لعراجي

‘ إإحدى إ÷لسسات مع إلرئيسس إلرإحل هوإري بومدين
إŸركز إلرئيسسي ،إلذي كان قد إختار خليفة
بول وهوإلصسحفي دإنييل جنكا.
ومرت فÎة كاد جنكا يحسس خÓلها بأانه
ي أإن
غ Òمرغوب به ‘ إ÷زإئر ،وكان عل ّ
أإق-ن-ع-ه ب-أان وف-اء إ÷زإئ-ر ه-وم-وق-ف ط-ب-يعي
Œاه م -ن ي -ح -ب -ون -ه-ا ،وأإن-ن-ا ن-تصس-رف ب-ن-فسس
إل-ط-ري-ق-ة م-ع ك-ل صس-دي-ق ت-ن-ت-ه-ي م-دة ع-مله
كمرإسسل إإعÓمي ‘ بÓدنا ،وسسيحدث هذإ
معه إإن كان يحبنا.
وك -ان ب -ول وإح -دإ م-ن إلصس-ح-ف-ي Úإل-ذي-ن
ي -ح -رصس -ون ع -ل-ى إل-ل-ق-اء بشس-ك-ل م-ن-ت-ظ-م م-ع
إŸسستشسارين برئاسسة إ÷مهورية ،ومكنه هذإ
م -ن أإن ي -ك -ون م -ن أإك Ìإإلع Ó-م -ي Úم-ع-رف-ة
با÷زإئر ،وكان غالبا ما يأاتي للقاء إلرئيسس
وهويضسع على كتفيه برنوسسا جزإئريا.
وإ◊ديث عن بول يطول لكنني أإسسجل له
ه-ن-ا وق-ف-ة رج-ول-ي-ة ف-اضس-ل ف-ي-ه-ا ب Úإلسس-ب-ق
إلصسحفي ،وأإهم أإرصسدة إلكاتب ،وب Úحب
إل- -ب- -ل- -د إل- -ذي ف- -ت- -ح ل- -ه ذرإع- -ي- -ه ع -ل -ى ك -ل
إŸسس- -ت- -وي- -ات ،وضس- -ح- -ى ب- -ا÷انب إŸه- -ن -ي
ليحافظ على إŸكسسب إألخÓقي ،وكان ذلك
يوم أإن هاتفني ليسسأالني عن صسحة ما أإوردته
إلصسحافة إلكندية ‘ إلقضسية إلتي عرفت

ب -قضس -ي-ة ““م-اسس-ك-ي-ن-و““ ،وإل-ت-ي ورد ف-ي-ه-ا إسس-م
إŸناضسل إ÷زإئري مسسعود زقار.
ورجوت بول أإل ينشسر شسيئا عن إلقضسية،
إلتي يبدوأإنها أإلهبت صسحافة كندإ ،إإ ¤أإن
ي -تصس -ل ب -ه زق -ار ويضس-ع-ه ‘ إلصس-ورة ك-ام-ل-ة،
وإتصس -لت ب -اŸن -اضس -ل إ÷زإئ -ري ‘ إل -ع -ل-م-ة
ألب- -ل- -غ -ه Ãا ح -دث ورج -وت -ه إلتصس -ال ف -ورإ
ب -الصس -ح -ف-ي إل-ف-رنسس-ي ،إل-وإق-ع –ت سس-ي-اط
إإدإرة إ÷ريدة لنشسر أإخبار إلقضسية إلسساخنة.
وإسستجاب بول لرجائي و ⁄يرسسل حرفا
وإحدإ إإ““ ¤لوموند““ حوإ‹ سستة أإيام ،كان
يهاتفني خÓلها يوميا ليبلغني بأانه  ⁄يتلق
إتصسال من أإحد ،وبأان إإدإرة إ÷ريدة تضسغط
عليه ليكتب مرإسسلته.
وبعد نحوأإسسبوع إضسطر بول إإ ¤إللتزإم
Ãت -ط -ل -ب-ات إŸه-ن-ة ،وك-تب سس-ط-ورإ إسس-ت-ق-ى
معظمها من إلصسحافة إلكندية ،وقال ‹ فيما
بعد أإنه تعرضس للوم كب ،Òوكدت أإفهم منه أإن
هذإ هوسسبب إإنهاء مهمته ‘ إ÷زإئر.
رحم إلله بول بالطا ،وأإلهم زوجه إلسسيدة
ك - -ل - -ودي- -ن رول- -وإلصس Èوإلسس- -ل- -وإن ،ورزق- -ن- -ا
بإاعÓمي Úأإجانب ‘ نفسس إŸسستوى وبنفسس
إ◊ب.

كأسس آسسيأ لكرة آلقدم  :2019تتويج آŸنتخب آلقطري بأللقب ألول مرة

توج إŸنتخب إلقطري للمرة إألو ‘ ¤تاريخه إمسس بلقب بطولة كأاسس إأل· إآلسسيوية لكرة
إلقدم ‘ نسسختها إلسسابعة عشسرة إلتي إسستضسافتها إإلمارإت إلعربية إŸتحدة ،بعد فوزه على نظÒه
إليابا ‘ )1-3( ÊإŸبارإة إلنهائية.
وسسجل إŸعز علي وعبدإلعزيز حا” وأإكرم عفيف من ركلة جزإء ‘ إلدقائق ()83 ،27 ،12
أإهدإف قطر ،وتوموإكي ماكينو ‘ إلدقيقة ( )69هدف إليابان.
وبات إŸنتخب إلقطري رإبع إŸنتخبات إلعربية حصسدإ للقب بعد إلكويت عام  ، 1980وإلسسعودية
أإعوإم  ،1996 ،1988 ،1984وإلعرإق عام  ،2007وتاسسع منتخب آإسسيوي يسسجل إسسمه بحروف من
ذهب ‘ إلسسجل إلتاريخي للبطولة إلقارية.

كأريكأت /ÒعنÎ

ل يزإل موسسم إ◊ج إ ¤قصسر إŸرإدية  ،يغري
ويصس -ن -ع إŸشس -ه -د إلسس-ي-اسس-ي ‘ إ÷زإئ-ر ف-ت-ح-ول
شسارع إلدكتور سسعدإن إ ¤حديث إلعام وإÿاصس،
كل يوم يتجدد موعد سسحب إلسستمارإت بوجه
عبوسس قمطرير،يطلق إصسحابه فتاوى  ،ما إنزل
إلله بها من سسلطان  ،ول تخطر على قلب بشسر.
منذ إلعÓن عن إلنتخابات إلرئاسسية  ⁄يتوإن
بعضس إصسحاب إلنفوسس إŸريضسة  ،خوضس غمار
إلÎشسح للوصسول إ ¤كرسسي إلقاضسي إلول ‘
إل -ب Ó-د  ،غ Òآإب -ه Úب-ح-ال-ت-ه-م إŸزري-ة وج-ه-ل-ه-م
للحياة إلسسياسسية وغياب إدنى مÓمح لكاريزما
إلنسسان إلعادي إلسسوي  ،نظرة توحي من إول
وهلة  ،إن صساحبها  ‘،كامل قوإه إلعقلية  ،من فئة
إلنخبة  ،يدرك ما يقول  ،ول يتفوه لغطا  ،لكن
إلوإقع إلذي شساهده إÓŸي Úمن إ÷زإئري، Ú
ي - -ق- -ول إن ه- -ؤولء إإم- -ا ب- -ه- -م مسس م- -ن إ÷ن  ،إو
تخطفهم إلط. Ò
يتوإفدون ‘ صسورة بائسسة  ،دون حياء ،كأانهم
قطيع ضساعت بهم إلسسبل  ،ينتظرون  ‘ ،وسسيلة
إعÓمية  ،يطلون من خÓلها لينشسروإ إفكارهم ،
ع -ف -وإ ق -اذورإت -ه -م إل-غ-ري-ب-ة  ،ب-ق-در م-ا تضس-حك
وتسس -ت -ف-ز إŸشس-اع-ر  ،ب-ق-در م-اه-ي ﬂزي-ة ل-وط-ن
ب -ح -ج -م إ÷زإئ -ر  ،ت -ب -ق -ى وصس -م-ة ع-ار ‘ ت-اري-خ
إ÷زإئ- - -ر إ◊ديث  ،ب- - -ع- - -ي- - -دإ ع- - -ن إŸم - -ارسس - -ة
إلدÁقرإطية ،ول إ–دث عن موإد إلدسستور إلتي
تسسمح Ÿثل هؤولء إلضسرب على نوإقيسس إلوجع .
ك -أان إلم -ر ي -ت -ع -ل -ق ب-ت-ذك-رة Ÿشس-اه-دة ع-رضس
مسسرحي  ،وإإل كيف يفسسر ذلك إلتوإفد ألشسخاصس
يتشسابهون ‘ كل شسيء  ،مﬁÓهم  ،إشسكالهم ،
حديثهم  ،رغباتهم  ،جنوحهم  ،كأانهم قدموإ من
ك- -وكب أإخ- -ر ل إ–دث ع- -ن إل- -ط -م -وح إل -ذي إرإه
مشسروعا وشسرعيا سسنه أإلدسستور ومن حق إي
موإطن يتمتع باألهلية إن يكون مرشسحا ،إقول
وليسس مÎشسحا  ،لن إلفرق بينها ،كالفرق بÚ
إلصسبي حتى يبلغ و إÛنون حتى يعقل .
م- -ا ي- -خ- -وف- -ن- -ي ه -و –ول ه -ذه إلشس -خصس -ي -ات
إŸزع -وم -ة ب -ق -درة ق -ادر إ ¤شس -خصس -ي-ات إج-م-اع
ﬁل -ي ،وت -لك إل -ك -ارث-ة  ،ف-ح-ذإر م-ن مسس-رح-ي-ات
هزلية مكانها إÿشسبة وليسس إلسسياسسة .

