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ندوة وطنية حول
ا’قتصشاد ا’جتماعي
والتضشامني
يشش- -رف وزي- -ر ال- -ع -م -ل وال -تشش -غ -ي -ل
والضش-م-ان الج-ت-م-اع-ي ت-ي-ج-ا Êحسش-ان
هدام ،اليوم ،بحضشور وزيرة التضشامن
لسش-رة وقضش-اي-ا اŸرأاة ،ع-ل-ى
ال -وط-ن-ي وا أ
اف-ت-ت-اح أاشش-غ-ال ال-ن-دوة ال-وط-ن-ية حول
الق -تصش -اد الج -ت -م -اع-ي وال-تضش-ام-ن-ي.
ينظم اللقاء بفندق ا÷زائر ،بداية من
السشاعة  08:30صشباحا.

الخميسس  ١٨جويلية  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٥ذي القعدة  ١٤٤٠هـ

مÒاوي يÎأاسس لقاء
تقييميا

02

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

قافلة –سشيسشية
للوقاية من حوادث
اŸرور

يÎأاسس وزي- - -ر الصش - -ح - -ة والسش - -ك - -ان
وإاصش Ó-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات ﬁم-د مÒاوي،
لح-د  21ج-وي-ل-ية ا÷اري ،لقاء
ي -وم ا أ
ت-ق-ي-ي-م-ا وط-ن-ي-ا ح-ول حصش-يلة عمليات
ال -ت -وأام -ة ،وذلك ع -ل -ى السش -اع-ة 08:30
صش- -ب- -اح -ا ،ب -اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل -لصش -ح -ة
لبيار بالعاصشمة.
العمومية ‘ ا أ

18001

عرضس جماعي للفن التششكيلي برواق عائششة حداد

–ت رعاية وزير اÛاهدين الطيب
زي - -ت- -و ،Êي- -ن- -ظ- -م م- -ت- -ح- -ف اÛاه- -د،
بالتنسشيق مع اŸؤوسشسشات التابعة للوزارة
ال -وصش -ي -ة ،ال -ل -ق -اء ا÷م-اع-ي رق-م 380
حول دور الطفل ‘ الثورة التحريرية،
وك- -ي -ف تصش -دى اÛاه -دون ل -ل -ق -ن -اب -ل
والغازات السشامة لÓسشتعمار الفرنسشي.
وذلك ال- - -ي- - -وم اÿم- - -يسس  18جويلية
ا÷اري ،ب - - - - - -دءا م - - - - - -ن السش - - - - - -اع- - - - - -ة
10:00صشباحا.

سشهرة غنائية تكرÁا
لقامة «الديوان» بن
عيسشى
‘ إاطار برنا›ها الصشيفي بدار عبد
اللطيف Ãنحدر إاقامة اŸيثاق ،تنظم
Óشش-ع-اع ال-ث-قا‘،
ال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة ل -إ
لسشتاذ موسشيقى
حف Óموسشيقيا تكرÁا أ
الديوان الكب ،Òمعلم بن عيسشى وهذا
ي- -وم السش -بت  30ج-وي-لية  ،2019ع-ل-ى
السشاعة  22:00لي.Ó
يشش- -ارك ‘ السش- -ه- -رة ›م- -وع -ة م -ن
ال-ف-رق ال-ف-ن-ي-ة ،م-ن-ه-ا»دي-وان ال-ب-ه-ج-ة»
شش - -ك- -يب ب- -وزي- -دي ،ف- -يصش- -ل وع- -يسش- -ى
سش- -ودا ،Êصش -ادق دÁق -راط -وز وال -ق -ان -ا
بروجاكت.
وت -ذهب م -داخ -ي-ل السش-ه-رة ال-ف-ن-ي-ة
اŸنظمة ‘ إاطار «صشيف ا÷زائر »2019
لعائلة الفقيد بن عيسشى.
م -ع ال -ع -ل-م أان ب-ن ع-يسش-ى ب-ه-ي-ج أاح-د
أاق-ط-اب م-وسش-ي-ق-ى ال-ديوان ببششار حيث
اشش -ت -ه -ر بÎدي -د ه -ذا ال -ط-اب-ع ال-غ-ن-ائ-ي
ح-ت-ى رح-ي-ل-ه ع-نا عام  2008ع-ن عمر
ناهز  34سشنة.

تنظم مؤوسشسشة فنون وثقافة لولية ا÷زائر ،عرضشا جماعيا للفن التششكيلي يششارك فيه عقيلة صشا ،Ëها Êبن
سشاسشي ،عبد السشÓم ششرفاوي ،نسشيمة ابنون .يسشتمر اŸعرضس اŸفتوح للجمهور برواق عائششة حداد ،إا ¤غاية نهاية
ششهر جويلية ا÷اري.

...ومعرضس برياضس الفتح –ت عنوان «:نظرة على البحر»

ينظم ديوان رياضس الفتح بنادي فرانز فانون ،معرضشا جماعيا للفن البÓسشتيكي والصشور –ت عنوان» نظرة على
البحر» ،من  10:00صشباحا إا ¤غاية  20:30لي .Óويسشتمر اŸعرضس إا 31 ¤جويلية ا÷اري.
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لدارة والمالية
ا إ

س لقاء أادبيا حول كتابها «آانسشة
تنظم مر Ëقماش
 La demoisellمن منششورات «دار
اŸيÎو»e du métro ،
م السشبت  20جويلية ا÷اري،
القصشبة» ،وهذا يو
ال-ب-ل-ي-دة ،اب-ت-داء م-ن السش-اع-ةÃك -ت-ب-ة «م-وغ »Úب
 15:00مسشاء.

موبيليسس كلنا مع اÿضشر للتتويج
بكأاسس إافريقيا لأل· مصشر 2019
م-وب-ي-ل-يسس الشش-ريك ال-رسش-م-ي ل-لفيدرالية ا÷زائرية لكرة
ال -ق -دم واŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ،يششّ-ج-ع اÿضش-ر عششّ-ي-ة م-ب-ارات-ه-م
لخÒة ◊سشاب نهائي كأاسس أا· إافريقيا  ‘ 2019طبعتها .32
ا أ
تأاهل منتخب «اÿضشر» عن جدارة إا ¤النهائي بعد فوزه
على نظÒه النيجÒي (◊ )1-2سشاب الدور نصشف النهائي،
ليواجه ﬁاربو الصشحراء فريق أاسشود التÒانغا السشنغا‹ يوم
ا÷معة  19جويلية على السشاعة ( 20:00بتوقيت ا÷زائر)،
لفريقية.
Ãلعب مصشر الدو‹ ،على أامل الظفر بالكأاسس ا إ
لضشا‘)
‘ اŸقابل ،تأاهل اŸنتخب السشنغا‹ ( ،0-1الششوط ا إ
إا ¤الدور النهائي على حسشاب منتخب تونسس ،ليلتقي ›دًدا
باŸنتخب ا÷زائري ‘ نهائي غ Òمسشبوق بعد هزÁته ضشدنا
لو.¤
( )0-1خÓل ا÷ولة ا أ
م -وب -ي -ل -يسس ،ي -ه -ن -ئ اÿضش -ر ب -ه -ذا السش -ت -ح -ق -اق ا÷دي -د،
ب-ال-وصش-ول ل-ث-الث ن-ه-ائ-ي ل-ك-أاسس أا· إاف-ريقيا بعد  29سش-نة من
تاريخ كرة القدم ا÷زائرية ،ويلتحق بأابطال سشنوات  1980و.1990

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي -ت -واصش-ل ب-رن-ام-ج «ع-يشس الصش-ي-ف»
الذي ينظمه الديوان الوطني للثقافة
لع Ó-م ب -ك -ل م -ن ال -ع-اصش-م-ة (م-ي-ن-اء
وا إ
سش- -ي- -دي ف -رج) ،وه -ران (ق -اع -ة ف -ن -دق
اŸري -دي-ان) وقسش-ن-ط-ي-ن-ة (ق-اع-ة أاح-م-د
باي) ،وذلك إا ¤غاية  31أاوت اŸقبل،
وذلك بداية من السشاعة  21:00مسشاء.
لطار ” بر›ة سشهرات فنية
‘ هذا ا إ
ينششطها ›موعة من اŸطرب Úيوم 15
جويلية ا÷اري Ãسشرح الهواء الطلق،
اŸركب ال -ث -ق -ا‘ سش-ل-ي-م شش-ن-وة ب-ت-ي-ب-ازة،
لف Ó- -م
لح - -دث ا أ
ت- - -ت- - -ب- - -ع ب - -ع - -روضس أ
السشينمائية كل يوم أاحد وثÓثاء.

«سشيني مدينة» من 08
إا 25 ¤جويلية 2019
ت-ت-واصش-ل ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-عة الثانية
لـ»سشيني مدينة» التي تنظمها الوكالة
Óشش-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ ب-التعاون
ا÷زائ-ري-ة ل -إ
م-ع اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسش-ي-ن-م-ا والسش-معي
ال -بصش -ري ،اŸرك -ز ا÷زائ -ري ل -ت -ط -وي-ر
السش - -ي - -ن - -م- -ا وم- -ؤوسشسش- -ة ال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون
ا÷زائ - - -ري ،إا ¤غ - - -اي- - -ة  25جويلية
ا÷اري .ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة م-ن ال-يوم إا18 ¤
ج-وي-ل-ي-ة ،ع Úال-دف-ل-ى م-ن  22إا25 ¤
جويلية.
ال-دخ-ول ›ا Êل-ه-ذا اŸوع-د ال-ع-ائد
بطبعة ثانية لعششاق السشينما بعروضس
لفÓم جديدة وأاخرى كÓسشيكية من
أ
السش -ي -ن -م-ا ا÷زائ-ري-ة Ÿدة  4أاي-ام ل-ك-ل
ولي- - -ة ،ت- - -ت- - -ن- - -وع ب ÚأافÓ- - -م قصشÒة
وطويلة.

حصشة «أ’منكم» الفضشاء
اإ’ذاعي لألمن الوطني

حظ موفق وسشعيد للفنك!
دزاير بÓدنا واÿضشرا ديالنا!

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لقاء أادبي ‘ مكتبة «موغ»Ú
بالبليدة

ي-نشش-ط اŸيدي-حياوي ينششط ندوة صشحفية

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

ي-ق-وم وزي-ر ال-ت-ج-ارة سش-ع-ي-د جÓب،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤وهران،
بدءا من السشاعة  08:00صشباحا.

«عيشس الصشيف»
من  11جويلية
إا 31 ¤اأوت اŸقبل

ي- -ن- -ظ- -م اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -وق -اي -ة
لمن ع Èالطرق و›مع سشوناطراك
وا أ
إا ¤غ - - -اي - - -ة  30أاوت اŸق- -ب- -ل ،ق -اف -ل -ة
–سش-يسش-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن حوادث اŸرور
–ت شش - - -ع - - -ار «ل ت - - -فسش - - -د ع - - -ط - - -ل- - -ة
أاطفالك ...بتهورك» .تنظم القافلة ‘
إاط -ار ح -م Ó-ت ال-ت-وع-ي-ة خÓ-ل م-وسش-م
الصش- -ط- -ي- -اف ال -ذي يشش -ه -د «ارت -ف -اع -ا
ره -ي -ب-ا ‘ الضش-ح-اي-ا» ،وه-ي Œوب ع-دة
وليات سشاحلية من الÎاب الوطني.

لقاءان حول الثورة
التحريرية هذا اÿميسس

جلب ‘ زيارة عمل إا ¤وهران

لم-ن-ك-م» ال-تي تبث
ت-ت-ن-اول حصش-ة « أ
لذاع -ة اÙل-ي-ة ل-ولي-ة
م -ب -اشش -رة م -ن ا إ
لو ،¤اليوم،
النعامة ع Èأاث Òالقناة ا أ
ﬂط- -ط ا◊رك- -ة اŸروري- -ة ل- -ل- -ولي- -ة
لصشطياف  ،2019مع
تزامنا مع موسشم ا إ
لسش-ب-وعية ◊وادث
ع-رضس ا◊صش-ي-ل-ة ا أ
اŸرور ب -ق -ط -اع اخ -تصش -اصس أام -ن ولي -ة
ال -ن -ع -ام -ة ،وذلك ع -ل-ى السش-اع-ة 1٦:00
مسشاء.

إ’ع ـلناتكـم 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... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ألخميسس  18جويلية  2019م
ألموأفق لـ  15ذي ألقعدة  1440هـ

خÓل اسستقباله وزير اÿارجية تييبيلي درامي

رئيسش الدولة يؤوكد على دور ا÷زائر اÙوري ‘ اŸصضا◊ة اŸالية
ت -ط -رق رئ -يسض ال -دول -ة ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن
صس- -ال- -ح ،خÓ- -ل اسس- -ت -ق -ب -ال -ه ،أامسض ،ل -وزي -ر
الشس - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة وال - -ت- -ع- -اون ال- -دو‹
÷مهورية ما‹ تييبيلي درامي ،إا« ¤الدور
اÙوري» ل - -ل - -ج - -زائ - -ر ‘ مسس - -ار ال - -تسس- -وي- -ة
واŸصسا◊ة ‘ ما‹ ،حسسب ما أافاد به بيان
لرئاسسة ا÷مهورية.
جاء ‘ بيان ألرئاسصة «أسصتقبل عبد ألقادر بن
صصالح ،رئيسس ألدولة ،صصباح يوم  17يوليو ،2019
تييبيلي درأمي ،وزير ألشصؤوون أÿارجية وألتعاون
ألدو‹ ÷مهورية ما‹ ألشصقيقية ،حام Óرسصالة
م -ن أأخ -ي-ه ف-خ-ام-ة إأب-رأه-ي-م ب-وب-ك-ر ك-ي-ت-ا ،رئ-يسس
جمهورية ما‹».
” أل -ت -ط -رق خÓ-ل أ’سص-ت-ق-ب-ال أل-ذي خصس ب-ه
تييبيلي درأمي إأ« ¤ألدور أÙوري للجزأئر ‘
مسصار ألتسصوية وأŸصصا◊ة ‘ ما‹».
كما تناول أللقاء «ألعÓقات ألثنائية ألتاريخية
وأŸمتازة ألتي تربط ألبلدين وسصبل تطويرها Ãا
ي -خ -دم مصص -ال -ح ألشص -ع -ب Úألشص-ق-ي-ق ،»Úو” ب-ذأت
أŸن -اسص -ب -ة ت-ث-م« Úت-ط-اب-ق وج-ه-ات أل-ن-ظ-ر ح-ول
ﬂت -ل -ف أŸسص -ائ -ل أ÷ه -وي -ة ’سص -ي -م -ا أل-وضص-ع ‘
م- -ن- -ط- -ق- -ة ألسص -اح -ل وألصص -ح -رأء وك -ذأ أل -قضص -اي -ا
أ’فريقية ألتي تهم ألبلدين ألشصقيق.»Ú

وضضع معاي Òجديدة ‘ ›ال كتابة
العناوين الÈيدية

أأكد وزير ألشصؤوون أÿارجية وألتعاون ألدو‹
أŸا‹ ،ت -ي -ي -ب-ي-ل-ي درأم-ي ،أأمسس ،أأن ت-ن-ف-ي-ذ أت-ف-اق
ألسصلم وأŸصصا◊ة ‘ ما‹ «ما زأل جاريا» ،مذكرأ
بالدور أ◊اسصم للجزأئر ‘ إأبرأم هذأ أ’تفاق.
و‘ تصصريح عقب أسصتقباله من طرف رئيسس
ألدولة عبد ألقادر بن صصالح ،أأشصار درأمي إأ ¤أأن
«أÙادث- - -ات “ح- - -ورت ح- - -ول أت- - -ف- - -اق ألسص - -ل - -م
وأŸصصا◊ة ‘ ما‹ أŸنبثق عن أŸفاوضصات ما
ب ÚأŸال -ي ،»Úوه -و مسص -ار أأط -ل -ق ب-وسص-اط-ة دول-ي-ة
تقودها أ÷زأئر ،مؤوكدأ أأن تنفيذ أ’تفاق «ما زأل

جاريا».
و‘ هذأ ألصصدد ،أأشصاد بدور ÷نة متابعة تنفيذ
هذأ أ’تفاق ألتي يÎأأسصها «دبلوماسصيون جزأئريون
ﬁنكون» ،من جهة أأخرى ،أأشصاد وزير ألشصؤوون
أÿارجية أŸا‹ بالعÓقات ألتاريخية ألتي تربط
أ÷زأئ -ر وم -ا‹ ،مشصÒأ إأ ¤أأن -ه سص -ل -م رسص -ال -ة م-ن
أل -رئ -يسس أŸا‹ إأب -رأه-ي-م ب-وب-ك-ر ك-اي-ت-ا إأ ¤رئ-يسس
أل -دول -ة ت -خصس «أل -ت -ع -زي -ز أŸسص -ت -م -ر ل -ل -ع Ó-ق-ات
ألثنائية».
مع ألعلم حل درأمي ،أأمسس أأ’ول ‘ ،زيارة تدوم

يوم ‘ ،Úإأطار موأصصلة ألتشصاور ألسصياسصي بÚ
ألبلدين حول ألعÓقات ألثنائية وألقضصايا أإ’قليمية
ذأت أ’ه- -ت- -م- -ام أŸشصÎك .وت- -أات- -ي زي- -ارة رئ- -يسس
دبلوماسصية ما‹ إأ ¤أ÷زأئر بعد ألزيارة ألتي قام
ب -ه -ا صصÈي ب -وق -دوم وزي -ر ألشص-ؤوون أÿارج-ي-ة إأ¤
باماكو يومي  17و  18يونيو أŸاضصي ،وألتي ترأأسس
خÓلها مع نظÒه أŸا‹ ألدورة  14للجنة ألثنائية
أإ’سصÎأتيجية أ÷زأئرية أŸالية .وترأأسس بوقدوم
Ãن -اسص -ب -ة ذأت أل-زي-ارة أ’ج-ت-م-اع أل-وزأري أل-ث-الث
للجنة متابعة أتفاق أ÷زأئر.

أسص -ت -ق -ب -ل أل -وزي -ر أأ’ول ن-ور أل-دي-ن ب-دوي ،أأمسس،
با÷زأئر ألعاصصمة ،وزير ألشصؤوون أÿارجية وألتعاون
أŸا‹ ،تييبيلي درأمي ،ألذي بحث معه «تطور عملية
ألسصÓم ‘ ما‹» ،حسصب ما أأفاد به بيان Ÿصصالح
ألوزير أأ’ول.

سصمحت أŸقابلة ألتي جمعت ألوزير أأ’ول بالوزير
أŸا‹ ،ألذي يقوم بزيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر «بالتنويه
بالدور ألتاريخي وألفعال للجزأئر إ’يجاد حل أأ’زمة
‘ ما‹ وكذأ ألتزأمها ألدأئم من أأجل تنفيذ أتفاق
ألسصلم وأŸصصا◊ة أŸنبثق من مسصار أ÷زأئر».

و” ألتطرق باŸناسصبة إأ« ¤وأقع وآأفاق ألعÓقات
ألثنائية وتطور عملية ألسصÓم ‘ ما‹ ،كما كان فرصصة
Óشصادة Ãسصتوى ألعÓقات أأ’خوية وألتعاون وحسصن
ل إ
أ÷وأر ألتي تربط ألبلدين» ،يضصيف ألبيان.

بدوي يتحادث مع ضضيف ا÷زائر

دعا من القاهرة إا ¤إاسسÎاتيجية عربية لثقافة التسسامح

رابحي :ضضرورة التصضدي Ùاو’ت إاثارة الف Ïومشضاعر الكراهية
“ك Úاإ’عÓم من اŸسضاهمة ا’حÎافية وتفضضيل ا◊وار

مواجهة العنصضرية واإ’سضÓموفوبيا

›لسش مسضاهمات الدولة مطالب بعقد اجتماعات
دورية بداية من اأ’حد
’رب- - -ع - -اء،
ع- - -ق- - -دت ا◊ك- - -وم- - -ة ،أامسض ا أ
’ول ،نور الدين
اجتماعا برئاسسة الوزير ا أ
ب -دوي ،خصسصض ل -دراسس -ة مشس -اري -ع ت-ن-م-وي-ة
وا’سس -ت -م -اع ل -ع-روضض ح-ول ع-دة ق-ط-اع-ات
كÎشسيد النفقات العمومية سسيما من خÓل
م-واصس-ل-ة ت-ط-ه Òشس-ع-ب-ة ا◊ب-وب واسس-تغÓل
اŸوارد اŸال - -ي - -ة اŸت- -اح- -ة خ- -اصس- -ة ‘ ق- -ط- -اع
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي .ك-م-ا أاوضس-ح ب-ي-ان Ÿصس-ال-ح
’ول.
الوزير ا أ

تنفيذ اتفاق ا÷زائر حول ما‹ مازال جاريا

ك- -م -ا أأك -د ‘ ذأت ألصص -دد ع -ل -ى أأن «“ك -ن أإ’ع Ó-م
أل-ع-رب-ي م-ن إأث-رأء أŸع-رف-ة ألصص-ح-ي-ح-ة Ÿف-ه-وم وث-قافة
ألتسصامح سصيحول دون أÿلط أأو أŸسصاسس بقضصايا أأمتنا
ألعادلة وأŸصصÒية غ Òألقابلة للتصصرف وألتي ’ Áكن
مسصاومتها أأو مقايضصتها بأاي حال من أأ’حوأل» ،وهو ما
تطمح إأليه ألدول ألعربية كما قال من خÓل «مرحلة
ثانية يتم فيها توسصيع ›ال ألتعاون وتبادل أÈÿأت
حول ثقافة ألتسصامح ’سصيما مع ألبلدأن أإ’فريقية وكذأ
دول أل -غ -رب أل -ت -ي تسص -ت -ف -ح-ل ف-ي-ه-ا ظ-اه-رة أل-ع-نصص-ري-ة
وأإ’سصÓموفوبيا».
وÃناسصبة أ◊ديث عن دور وسصائل أإ’عÓم ألعربي ‘
تعزيز ثقافة ألتسصامح ،وهو أŸقÎح ألذي تقدمت به
دولة أإ’مارأت ألعربية و“ت أŸوأفقة عليه ليكون ﬁورأ
ف -ك -ري -ا ل-ل-دورة أ◊ال-ي-ة Ûلسس وزرأء أإ’عÓ-م أل-ع-رب،
ح-رصس أل-ن-اط-ق أل-رسص-م-ي ل-ل-ح-ك-وم-ة ع-ل-ى ألتذك Òبكون

مشساريع تنمويع وعروضض قطاعية ‘ اجتماع ا◊كومة

تثم Úإاقامة جسضر جوي لفائدة اŸواطن Úوإاشضادة بدور ا÷يشش

أاشساد بالعÓقات التاريخية ب Úالبلدين ،درامي:

دع - -ا وزي - -ر ا’تصس - -ال ،ال - -ن - -اط - -ق ال - -رسس - -م- -ي
للحكومة ،حسسن رابحي ،أامسض ،من القاهرة ،إا¤
إاع -داد إاسسÎات -ي-ج-ي-ة ع-رب-ي-ة مشسÎك-ة ل-لÎوي-ج
ل -ث -ق -اف -ة ال -تسس -ام -ح م -ن أاج-ل ال-تصس-دي Ùاو’ت
إاثارة الف Ïومشساعر التمييز والكراهية.
أأشص- -ار رأب -ح -ي ‘ أف -ت -ت -اح أأشص -غ -ال أل -دورة أل -ع -ادي -ة
أÿمسصÛ Úلسس وزرأء أإ’عÓم ألعرب ،إأ ¤أأن أأ’حدأث
«أأثبتت تورط بعضس وسصائل أإ’عÓم ألعاŸية ‘ إأثارة
أل-ف Ïوت-زك-ي-ة مشص-اع-ر أل-ت-م-ي-ي-ز وأل-ك-رأه-ي-ة أل-ت-ي ت-ه-دد
أنسصجام أÛتمعات وأسصتقرأر ألدول‡ ،ا يسصتدعي من
أل -دول أل -ع -رب -ي-ة أل-تصص-دي ıت-ل-ف أ’ن-ز’ق م-ن خÓ-ل
إأع -دأد إأسصÎأت -ي -ج -ي -ة ع -رب -ي-ة مشصÎك-ة وضص-ب-ط أآ’ل-ي-ات
ألكفيلة بتوظيف وسصائل أإ’عÓم وأ’تصصال بشصتى أأنوأعها
‘ أŸرأفعة أŸنتظمة لثقافة ألتسصامح ألتي أأصصبحت
معيارأ ً لتقدم أÛتمعات وتنميتها».
وقال بهذأ أÿصصوصس« :إأننا نصصبو من خÓل هذه
أŸسص -اع -ي إأ“ ¤ك Úأإ’ع Ó-م أل -ع -رب -ي م-ن أŸسص-اه-م-ة
أ’حÎأفية ‘ توجيه أÿيارأت ألسصلمية للمتلقي عن
طريق تفضصيل أ◊وأر كمبدأأ ذي أأولوية ‘ كل ألعÓقات
وأŸعامÓت وكأاسصلوب أأخÓقي لÎسصيخ ثقافة ألتسصامح
وأ◊ق ‘ أ’ختÓف».
وم -ن ه -ذأ أŸن -ط -ل -ق ،أع -ت Èرأب -ح -ي أأن «مسص-ؤوول-ي-ة
أإ’عÓم ألعربي كبÒة على أŸسصتوى أإ’نسصا Êوألفكري
‘ ألÎوي -ج ل -ث -ق -اف -ة أل-تسص-ام-ح ورف-ع أل-وع-ي ب-أاه-م-ي-ت-ه-ا
بصصفتها عام Óجوهريا ‘ بناء عÓقات إأنسصانية سصليمة
وقطع ألطريق أأمام دعاة أŸغا’ة وألكرأهية وأإ’قصصاء».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أŸرجعية ألدينية أإ’سصÓمية «حافلة بالشصوأهد وأآ’يات
وأأ’حاديث ألتي –ث على ألتسصامح ب Úبني أإ’نسصان،
وهي أŸبادئ ألتي سصار عليها قائد أŸقاومة أ÷زأئرية
أأ’م Òعبد ألقادر ‘ نشصر قيم ألسصلم وألتسصامح حتى وهو
‘ أŸنفى».
و‘ ه- -ذأ ألسص -ي -اق ،ل -فت رأب -ح -ي إأ ¤أأن «أل -تسص -ام -ح
وألسصÓ- - -م وأ’ن- - -ف- - -ت- - -اح وأحÎأم ع- - -ادأت وث- - -ق - -اف - -ات
وخصصوصصيات أÛتمعات هي من أŸرأجع ألتي تسصتند
إأليها أ÷زأئر ألتي –رصس دولتها على تعزيز أ◊ريات
وأ◊قوق وإأقامة أŸسصاوأة وترسصيخ أأصصول ألدÁقرأطية
أ◊قة ألتي Œلت ثمارها ‘ أŸسصÒأت ألشصعبية ألتي،
بفعل طابعها ألسصلمي وأنتهاجها سصبيل أ◊وأر ألبناء،
تسصاهم ‘ أنتقال ألبÓد إأ ¤مرحلة نوعية جديدة ‘
مسصتوى تطلعات ألشصعب وآأماله».
ك - -م- -ا ذك- -ر أأيضص- -ا ب- -أان أ÷زأئ- -ر وق- -عت ع- -ل- -ى ج- -ل
أ’ت-ف-اق-ي-ات وأŸوأث-ي-ق أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ق-وق أإ’نسصان ونبذ
ألعنف وألتمييز ألعنصصري وهي تلتزم Ãبادئ ميثاق أأ’·
أŸتحدة ،خاصصة منها مبدأأ عدم ألتدخل ‘ شصوؤون ألغÒ
وحل ألنزأعات ع Èأ◊وأر وبالطرق ألسصلمية.
وأأشصار ‘ هذأ أإ’طار إأ ¤أأن أ÷زأئر «كانت سصباقة،
ع -ل-ى ألصص-ع-ي-د أل-دو‹ ،ل-ط-رح م-ب-ادرة ه-دف-ه-ا أل-تصص-دي
للمغا’ة وألتطرف وألكرأهية وقد كللت جهودها باعتماد
جمعية أأ’· أŸتحدة ألسصادسس عشصر ماي من كل سصنة
«يوما عاŸيا للعيشس معا بسصÓم».
ÓعÓم أ÷زأئري كذلك «Œربة رأئدة ‘
كما كان ل إ
تسصخ ÒأŸهنة لÎقية حقوق أإ’نسصان ولتعزيز مشصاعر
أŸودة وأل- -ت- -آازر ’سص- -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل م -رأف -ق -ت -ه مسص -ار
Óمل وألتسصامح بÚ
أŸصصا◊ة ألذي فتح عهدأ جديدأ ل أ
أأبناء ألشصعب ألوأحد» ،يضصيف ألوزير.

ترقية السضلوك ا◊ضضاري لدى الشضباب
Œربة تعتمدها ا÷زائر
وت -ف -ع -ي  Ó-ل -ه-ذه أŸك-اسصب ،أأك-د رأب-ح-ي أأن أ÷زأئ-ر
«تو‹ أهتماما خاصصا لتكوين ألصصحافي Úوأإ’عÓمي‘ Ú
›ال حقوق أإ’نسصان Ãفهومها ألشصامل قصصد “كينهم
من أŸعارف وألتقنيات ألÓزمة لنشصر ألقيم أإ’نسصانية
أŸثلى ولÎقية ألسصلوكات أ◊ضصارية ’سصيما لدى فئة
ألشصباب».
وعلى صصعيد آأخر ،أسصتعرضس وزير أ’تصصال ألنتائج
أل -ت -ي أأفضصت إأل -ي-ه-ا أل-دورة Û 49لسس وزرأء أإ’ع Ó- -م
ألعرب ألتي كانت قد أحتضصنتها أ÷زأئر وألتي شصهدت
–قيق عدد من أإ’‚ازأت ألتي «من شصأانها أŸسصاهمة

‘ إأي -ج -اد “وق-ع إأعÓ-م-ي ع-رب-ي م-وح-د ون-اج-ع ضص-م-ن
مشص-ه-د أإ’عÓ-م أل-دو‹ أŸت-م-ي-ز ب-ال-ت-ط-ور أل-ت-ك-ن-ولوجي
أŸذهل وÃنافسصة شصرسصة هدفها كسصب أŸتلقي وتشصكيل
قناعاته باŸادة أإ’عÓمية أŸرأد تسصويقها».
وضصمن هذأ ألسصياق ،أأشصار رأبحي إأ ¤أأنه «” خÓل
ألدورة ألسصابقة أعتماد أÿطة أإ’عÓمية ألعربية ألدولية
ألهادفة إأ ¤ألتصصدي للقرأر أأ’مريكي أأ’حادي ألذي
يعÎف بالقدسس عاصصمة لدولة أ’حتÓل أإ’سصرأئيلي،
حيث ” ،إأعما’ لهذه أإ’سصÎأتيجية ،إأنتاج موأد إأعÓمية
وثائقية للÎويج للقدسس وعروبتها وللتأاكيد على كونها
عاصصمة أأبدية لدولة فلسصط.»Ú
وح- -رصص- -ا م- -ن ›لسس وزرأء أإ’عÓ- -م أل -ع -رب ع -ل -ى
تشصجيع ألكفاءأت أإ’عÓمية ألعربية وحثها على موأصصلة
ألعطاء يسصتطرد ألوزير ” خÓل رئاسصة أ÷زأئر لهذأ
أŸوعد ،أ’حتفاء بيوم أإ’عÓم ألعربي وتنظيم ألطبعة
ألرأبعة ÷ائزة ألتميز أإ’عÓمي هذه ألسصنة –ت شصعار
«ألقدسس ‘ عيون أإ’عÓم» وسصيتم تكر Ëألفائزين خÓل
أأشصغال ألدورة أ◊الية  50للمجلسس.
وبالنظر إأ ¤ألدور أ’سصÎأتيجي أŸنوط باإ’عÓم
خاصصة ‘ ظل أŸسصتجدأت أإ’قليمية وألدولية وتطور
أأدوأت أ’تصصال وأإ’عÓم أ◊ديث ” ،خÓل ألدورة ألتي
أحتضصنتها أ÷زأئر وضصع مشصروع ألصصيغة ألنهائية Ÿيثاق
ألشص- -رف أإ’عÓ- -م- -ي أŸع- -روضس ع- -ل -ى أل -دورة أ◊ال -ي -ة
لÓعتماد.
وخلصس وزير أ’تصصال إأ ¤ألقول إأنه «أسصتكما’ Ÿا
تقدم ” ،أأثناء ألدورة ذأتها إأعدأد أأجندة لتنفيذ أÿطة
أŸرح -ل -ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أأه-دأف أإ’سصÎأت-ي-ج-ي-ة أإ’عÓ-م-ي-ة
ألعربية وألشصروع ‘ تنفيذ أÿارطة أإ’عÓمية ألعربية
للتنمية أŸسصتدأمة  2030ألتي أعتمدتها ألدورة ألعادية
Û 29لسس أ÷ام -ع -ة ع -ل -ى مسص -ت-وى أل-ق-م-ة أŸن-ع-ق-دة
بالرياضس ‘ أأبريل  ،2018إأضصافة إأ ¤متابعة تنفيذ خطة
أل -ت -ح -رك أإ’ع Ó-م -ي أل -ع -رب -ي ‘ أÿارج ودور أإ’عÓ-م
ألعربي ‘ ألتصصدي لظاهرة أإ’رهاب أŸقيتة».

درسصت أ◊ك - - -وم - - -ة وصص - - -ادقت خÓ- - -ل ه- - -ذأ
أ’ج -ت -م -اع،ع-ل-ى مشص-روع م-رسص-وم ت-ن-ف-ي-ذي ي-ح-دد
م -وأصص-ف-ات أل-ع-ن-وأن ألÈي-دي أل-ذي ق-دم-ت-ه وزي-رة
ألÈي- -د وأŸوأصصÓ- -ت ألسص- -ل- -ك- -ي- -ة وألÓ- -سص- -ل- -ك -ي -ة
وألتكنولوجيات وألرقمنة ،يهدف إأ ¤وضصع معايÒ
ج -دي -دة ‘ ›ال ك -ت -اب -ة أل -ع -ن -اوي-ن ألÈي-دي-ة Ãا
يتوأفق مع أŸعاي Òألدولية أŸعتمدة من طرف
أ’–اد ألÈي- -دي أل- -ع- -اŸي وي -حسص -ن م -ن ن -وع -ي -ة
أÿدمات ألÈيدية أŸقدمة ويسصرع من عمليات
ت -وصص-ي-ل أل-ط-رود أ’صص-ح-اب-ه-ا وه-ي ق-ي-م-ة مضص-اف-ة
تسصعى مؤوسصسصة بريد أ÷زأئر ’سصتغÓلها لفائدة
ألتنمية أ’قتصصادية وأ’جتماعية ألوطنية
وعقب هذأ ألعرضس ،ثّمن بدوي أŸبادرة وهذأ
ألنصس ألهام ،مشصددأ على أأن يضصفي هذأ أŸشصروع
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ع-ل-ى أأشص-غ-ال أل-ل-ج-نة ألوزأرية
أŸك -ل -ف -ة ب -إاع -دأد ورق -ة ط-ري-ق م-ن أأج-ل Œسص-ي-د
ألنظام ألوطني للعنونة (تسصمية أأ’ماكن ألعمومية
وألشص-وأرع وت-رق-ي-م أل-ب-ن-اي-ات) أل-ت-ي تشص-رف ع-ل-ي-ه-ا
وزأرة ألدأخلية ،حيث أأمر ألوزير أأ’ول ‘ هذأ
ألشص -أان ب -تسص -ري -ع وتÒة أأشص -غ -ال أل -ل -ج -ن -ة أل-وزأري-ة
أŸذكورة ووضصع مرجعية وطنية.
ك-م-ا أأم-ر ب-ت-ع-م-ي-م أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ن-م-وذجية للعنونة
بو’ية أ÷زأئر ألعاصصمة تدريجيا إأ ¤كل و’يات
ألوطن ،بإاشصرأك ألكفاءأت ألوطنية من ألباحثÚ
وأÈÿأء وأŸؤوسصسصات ألشصبانية ألناشصئة ألناشصطة
‘ هذأ أÛال.
ك-ي-ف-ي-ات أŸرأق-ب-ة أإ’دأري-ة ،أل-ت-ق-ن-ي-ة وأأ’م-ن-ي-ة
للموأد وأأ’دوية ذأت أÿصصائصس أŸؤوثرة عقليا
درسصت وصصادقت أ◊كومة أأيضصا على مشصروع
مرسصوم تنفيذي يحدد كيفيات أŸرأقبة أÿاصصة
وأإ’دأرية وألتقنية وأأ’منية للموأد وأأ’دوية ذأت
أÿصص -ائصس أŸؤوث-رة ع-ق-ل-ي-ا ،أل-ذي ج-اء ب-ن-اء ع-ل-ى
أنشصغا’ت بعضس مهنيي ألقطاع وألصصيادلة بصصفة
خاصصة ،من أأجل وضصع إأطار قانو Êوأضصح وشصفاف
يحدد بدقة مسصؤوولية كل أŸتدخل ‘ Úهذأ ألنوع
أ◊سصاسس من أأ’دوية ،وخطره على صصحة شصبابنا،
و–وي -ل ه -ذه أأ’دوي -ة أ’غ -رأضس غ Òشص -رع -ي-ة م-ع
ضصبط كيفيات مرأقبتها بصصفة دقيقة.
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مطحنة متبقية من  ” 45توقيفها
و‘ تدخله ،ثمن ألوزير أ’أول أŸقاربة أ÷وأرية
وألتشصاركية ‘ إأعدأد هذأ ألنصس ألذي هو ثمرة
للحوأر وأ’سصتماع لÓنشصغا’ت أŸع Èعنها خاصصة
من طرف فئة ألصصيادلة ،وهو ما سصيسصمح بضصمان
ح -م -اي-ة أأم-ث-ل ل-ه-م ،و–دي-د أŸسص-ؤوول-ي-ات بصص-ورة
مسص-ب-ق-ة ،وب-خصص-وصس أل-ع-روضس أŸق-دم-ة ،يضص-ي-ف
أŸصصدر ذأته ،أسصتمعت أ◊كومة وناقشصت:
أاو’ :عرضس وزرأء ألفÓحة وألتجارة وألصصناعة
ح- -ول م- -دى ت- -ق -دم ت -ن -ف -ي -ذ أل -ق -رأرأت أŸت -خ -ذة
بخصصوصس ضصبط شصعبة ألقمح وŒميع ﬁصصول
هذه ألسصنة ،حيث ” بتاريخ  11جويلية أ÷اري،
تطبيق قرأر وقف تزويد  45مطحنة ألتي تقرر
غلقها خÓل أ’جتماع ألسصابق للحكومة ‘ ،ح’ Ú
تزأل عملية ألتدقيق جارية بخصصوصس  333مطحنة
متبقية و” تخفيف ألضصغط أŸسصجل على مسصتوى
مرأكز Œميع أ◊بوب بشصرق ألوطن ،من خÓل
–ويل ألفائضس نحو ألو’يات أÛاورة بعد –ديد
أأماكن ألتجميع وألتخزين ،مع تسصخ Òوسصائل ألنقل
ألضص -روري -ة ل -ذلك .ك-م-ا ” أع-ت-م-اد ن-فسس ألÎت-يب
ب-خصص-وصس ع-م-ل-ي-ات Œم-ي-ع وت-خ-زي-ن ألفائضس من
ﬁصصول ألشصع .Òوقد “ت كل هذه ألعمليات ‘

إأط -ار م -ق -ارب -ة ت -ك -ام-ل-ي-ة وتضص-ام-ن-ي-ة بﬂ Úت-ل-ف
أŸتدخل.Ú
ك -م -ا ” أت -خ -اذ ك -ل أل -ت -دأب Òم-ن أأج-ل ضص-م-ان
ألتموين أŸسصتمر وأŸنتظم للمخابز وأŸسصتهلكÚ
ألذين كانوأ يتزودون من أŸطاحن أŸغلقة و ⁄يتم
تسصجيل أأي تذبذب ‘ ذلك ،عŒ Èنيد أŸطاحن
أل -ع -م -وم -ي -ة «ري -اضس» أل -ت -اب -ع-ة Ûم-ع أأق-رودي-ف
( )AGRODIVوكذأ وضصع حيز أ’سصتغÓل أıزن
أ’سصÎأتيجي بقورصصو بعد أ’نتهاء من ترميمه قبل
نهاية ألسصنة.
و‘ تعقيبه على هذأ ألعرضس ،أأكد بدوي على
إأصصرأر أ◊كومة وعزمها على Œسصيد كل ألقرأرأت
ألتي أتخذتها فيما يتعلق باŸشصاريع ألتي أأ‚زت
خ -ارج أإ’ط -ار أل -ق-ان-و Êأÿاصس ب-ه-ا ،أŸت-م-ث-ل ‘
أÛلسس ألوطني لÓسصتثمار.
وع -ل -ى إأث -ر ذلك ت -قّ-رر ت-ك-ل-ي-ف وزرأء أل-فÓ-ح-ة
وألصصناعة بعرضس نتائج عمليات ألتدقيق أ÷ارية
ب -خصص -وصس أŸط -اح -ن أŸت -ب -ق -ي -ة خ Ó-ل أج-ت-م-اع
أ◊كومة أŸقبل وتكليف وزير ألفÓحة بالعمل على
أسصتكمال أ‚از مشصروع تعزيز ألقدرأت ألوطنية ‘
م- -ي -دأن ت -خ -زي -ن أل -ق -م -ح ،وأŸق -در بـ ﬂ 39زن
أسصÎأت -ي -ج -ي ع ÈألÎأب أل -وط -ن-ي وإأع-ادة إأطÓ-ق
ألعروضس أŸتبقية وأختيار مؤوسصسصات إأ‚از جادة.
كما تقرر إأنشصاء أألية متابعة دأئمة على مسصتوى
وزأرة ألفÓحة لÓطÓع على مدى تقدم أأشصغال
إأ‚از هذه أıازن وتذليل كل ألعرأقيل بالتنسصيق
م- -ع أل- -و’ة أŸع- -ن- -ي Úو ك- -ذأ ت- -ك- -ل -ي -ف أإ’ط -ارأت
أŸرك -زي -ة ل-ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ة ب-اÿروج إأ ¤أŸي-دأن
للقيام بعمل أسصتباقي جوأري ومرأفق لتجسصيد هذأ
أŸشص -روع وأل -ت -خ -ل-ي ع-ن أŸع-ا÷ة أل-بÒوق-رأط-ي-ة
وأل -روت -ي -ن -ي -ة Ÿث-ل ه-ذه أŸشص-اري-ع أإ’سصÎأت-ي-ج-ي-ة
ألهامة مع تكليف وزير ألفÓحة بتقد Ëتقارير
دورية بخصصوصس مدى تقدم إأ‚از هذه أŸشصاريع
خÓل كل أجتماع للحكومة.
و‘ نفسس ألسصياق ،قرر ألوزير أأ’ول أأيضصا عقد
أجتماعات يومية Ûلسس مسصاهمات ألدولة أبتدأء
م- -ن أأ’ح -د أŸق -ب -ل ،ت -خصصصس ل -درأسص -ة وضص -ع -ي -ة
أÛم-ع-ات أ’ق-تصص-ادي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أل-كÈى ،وف-قا
Ÿسصعى إأعادة بعث حركية أقتصصادية على مسصتوأها
وألرفع من نسصب مسصاهمتها ‘ ألتنمية ألوطنية،
ع -ل -ى أأن ت -ت -و ¤وزي -رة ألصص -ن -اع -ة إأع -دأد ق -ائ -م -ة
أÛمعات أŸعنية.
ث-ان-ي-ا“ :وي-ل ب-رام-ج ال-ت-ك-وي-ن والتمهÚ
لفائدة اÎŸبصسÚ
ق-دم وزي-ر أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸهني ،Úعرضصا
حول ألصصندوق ألوطني لتطوير ألتمه Úوألتكوين
أŸتوأصصل ،ألذي يتم “ويله من طرف أŸؤوسصسصات
أ’قتصصادية ألناشصطة ،بغرضس “ويل برأمج ألتكوين
وألتمه Úلفائدة أÎŸبصص ‘ Úهذه أŸؤوسصسصات،
وك -ذأ ت -ط -وي-ر وت-ع-زي-ز م-ك-ان-ة أل-ت-م-ه Úوأل-ت-ك-وي-ن
أŸتوأصصل.
‘ هذأ أإ’طار ،ثمن ألوزير أأ’ول مسصاهمة هذه
ألصص -ن -ادي -ق ‘ “وي -ل أŸب -ادرأت ل-ف-ائ-دة ألشص-ب-اب
أÎŸبصس وألباحث عن أكتسصاب مهارأت وخÈأت
تؤوهله للولوج لعا ⁄ألشصغل وأŸقاو’تية وأŸسصاهمة
‘ خلق ألÌوة ،مشصددأ على ضصرورة تعاضصد كل
أإ’م -ك -ان -ي-ات وأŸوأرد أŸال-ي-ة أŸت-اح-ة ل-دى ه-ذأ
ألصص- -ن- -دوق أ’ن تسص- -ت- -غ- -ل بصص- -ورة أأم- -ث- -ل ل -ف -ائ -دة
أل -ق -ط -اع -ات أأ’خ -رى أل-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
ألبشصرية.
وللغرضس ” تكليف وزير أŸالية بتقد Ëعرضس
خ Ó-ل أج-ت-م-اع أ◊ك-وم-ة أŸق-ب-ل ،ي-تضص-م-ن آأل-ي-ات
Œسص- -ي- -د ه- -ذه أŸق- -ارب- -ة ‘ تسص- -خ Òك -ل أŸوأرد
أŸالية أŸتوفرة لدى ﬂتلف ألصصناديق أÿاصصة،
وأسصتغÓلها ‘ “ويل مشصاريع عمومية تعود بالنفع
على أŸوأطن.
’ك Ìمن  5.000مناصسر
ثالثا 39 :طائرة أ
عرضس قدمه وزير ألشصباب وألرياضصة بخصصوصس
م-دى ت-ن-ف-ي-ذ أل-ق-رأرأت أŸت-خ-ذة ل-ن-ق-ل م-ن-اصصرينا
Ÿؤوأزرة أŸنتخب ألوطني ،حيث ” تثم Úإأقامة
جسصر جوي لفائدة موأطنينا وتخصصيصس  28طائرة
لهم ” ،تعزيزها بطائرت Úإأضصافيت Úليصصل ألعدد
أإ’ج- -م- -ا‹ إأ 30 ¤ط- -ائ- -رة ت -ق -ل أأك Ìم -ن 5.000
مناصصر ،كما ” ألتنويه Ãسصاهمة أ÷يشس ألوطني
ألشصعبي بتخصصيصس  9طائرأت ‘ إأطار هذه ألعملية
ألتي مسصت جل مناطق ألوطن.

اŸوافقة على تعي‡ Úثل الÈنامج الغذائي العاŸي ا÷ديد لدى ا÷زائر
أأعطت أ◊كومة أ÷زأئرية موأفقتها على تعي Úعماد خنف ،Òبصصفته ‡ث Óمقيما
للÈنامج ألغذأئي ألعاŸي لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشصعبية ،حسصب ما أأفاد
به أأمسس بيان لوزأرة ألشصؤوون أÿارجية.
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أاكد أان الرهان ‚اح الوسصاطة لتنظيم انتخابات رئاسصية

منتدى التغي ÒاŸد ÊيقÎح شضخصضيات إلدارة ا◊وار الوطني
لبراهيمي ضصمن القائمة اŸقÎحة
^ بوحÒد ،حمروشض و بوشصاشصي وا إ
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وقفة تأابينية للمجاهد الراحل عبادو:

تاريخ حافل بالنضضال ...ودعم كبÒ
للبحث العلمي ‘ ›ال التاريخ
صصاحب اŸقولة الشصهÒة «الثورة ا÷زائرية حررت إافريقيا» الراحل اÛاهد السصعيد
عبادو ،كان له الفضصل ‘ إاعطاء دفع للبحث العلمي ‘ تاريخ الثورة مؤوسصسصا لشصهادة ماجسصتÒ
لم Úالعام
‘ الثورة العام  ،1992وفق ما أاكد أاسصتاذ التاريخ ﬁمد ◊سصن زغيدي ،رحل ا أ
لسصبق للمجاهدين ،بتاريخ حافل بالولية
لسصبق للمنظمة الوطنية للمجاهدين والوزير ا أ
ا أ
التاريخية السصادسصة إابان الفÎة السصتعمارية كما مكن من طبع عديد الكتب التاريخية.

فريال بوششوية

لسصماء التي سصتقود ا◊وار الوطني ،اقÎح ،أامسض ،منتدى التغي ÒاŸد Êقائمة
قبيل إاعÓن رئاسصة ا÷مهورية عن قائمة ا أ
لزمة السصياسصية يكمن ‘ الذهاب لنتخابات
تضصم شصخصصيات وطنية ﬂتلفة التوجهات الفكرية ،لكنه أاكد أان أاسصاسض حل ا أ
رئاسصية ‘ أاقرب وقت بعد ‚اح ا◊وار ‘ وضصع أارضصية ثقة.

جÓل بوطي
اأ و ض ش ح ع ب د ا ل ر ح م ن ع ر ع ا ر ر ئ ي س س
ا ل - -م - -ن - -ت - -د ى اأ ن اآ ل -ي -ا ت ا ل -خ -ر و ج م -ن
ا ’أ ز م - -ة ت - -ق - -ت ض ش - -ي ا ’ ل - -ت - -ف - -ا ف ح -و ل
ا ل ش ش - -خ ص ش - -ي -ا ت ا ل -م -ق -ت -ر ح -ة ل -ق -ي -ا د ة
ا ل -ح -و ا ر  ،و ك ش ش -ف ع -ن ق -ا ئ -م -ة اأ س ش -م -ا ء
يقترحها المنتدى وتضشم المجاهدة
ج -م -ي -ل -ة ب -و ح -ي -ر د  ،ا ل -و ز ي -ر ا ’أ س ش -ب -ق
ل ل خ ا ر ج ي ة اأ ح م د ط ا ل ب ا ’إ ب ر ا ه ي م ي ،
و ز ي - -ر ا ل - -ح - -ك - -و م - -ة ا ’أ س ش - -ب - -ق م - -و ل -و د
ح -م -ر و ش س  ،و ك -ذ ل ك ا ل -ق -ا ن -و ن -ي -ة ف ت ي ح ة
بن عبو ،مصشطفى بوششاششي ،ناصشر
ج ا ب ي  ،اإ س ش م ا ع ي ل ’ ل م ا س س و ع د د م ن
الششخصشيات المعروفة على السشاحة
ا ل -و ط -ن -ي -ة و ا ل -م ش ش -ه -و د ل -ه -ا ب -ا ل -و ط -ن -ي -ة
والششفافية والنزاهة.
و اأ ك - -د ع - -ر ع - -ا ر ف -ي ن -د و ة ص ش -ح -ف -ي -ة
ع ق د ه ا ب م ق ر ا ل م ن ت د ى ب ا ل ع ا ص ش م ة اأ ن
ا ل -ذ ه -ا ب اإ ل -ى ا ’ ن -ت -خ -ا ب -ا ت ا ل -ر ئ -ا س ش ي ة
ل - -ن ي - -ك - -و ن اإ ’ ب - -ع - -د ن -ج -ا ح ا ل -ح -و ا ر
ا ل - -ج - -ا م - -ع و ا ل ش ش - -ا م - -ل ا ل - -ذ ي ت - -ر ي - -د ه
ا ل س ش ل ط ة ا ل ف ع ل ي ة ل ح ل ا ’أ ز م ة  ،و ا ل ع م ل
م -ب -د ئ -ي -ا ع -ل -ى ت -ه -د ئ -ة ا ’أ و ض ش -ا ع ’أ ن
ا ل - -م - -و ا ط - -ن ب - -ا ت ا ل - -ي -و م ي -ب -ح ث ع -ن
ا ’ س ش - - -ت - - -ق - - -ر ا ر ق - - -ب - - -ل ك - - -ل ش ش - - -ي ء ،

و ا ل ش ش -خ ص ش -ي -ا ت ا ل -م -ق -ت -ر ح -ة ق -د ت س ش ه م
ف -ع  Ó-ف -ي ح -ا ل ق -ب -و ل -ه -ا  ،ف -ي ن -ج -ا ح
ا ل -و س ش -ا ط -ة  ،ف -ي ح -ي -ن ت -ل -ت -ز م ا ل س ش -ل ط ة
ب -ت -ن -ف -ي -ذ م -ا ت -ق -د م -ه ا ل ش ش -خ ص ش ي ا ت م ن
م ق ت ر ح ا ت  ،ق ا ئ  « Óاإ ن اآ ل ي ة ا ل ذ ه ا ب
ل -ل -ح -و ا ر غ -ا ئ -ب -ة ت -م -ا م -ا ف -ي ا ل -و ق ت
الراهن».
و ت - -ح - -د ث ع -ر ع -ا ر ب -ا س ش -م ا ل -م -ن -ت -د ى
ح د ي ث ا ل ن ش ش اأ ة و ق ا ل اإ ن ه ’ ي م ث ل ك ل
ا ل م ج ت م ع ا ل م د ن ي  ،م ش ش ي ر ا اإ ل ى اأ ن ه م
ي م ث ل و ن ق و ة اإ ق ت ر ا ح اأ س ش ا س ش ي ة ا ن ط  Óق ا
م -ن ا م -ت -د ا د ه -م ل -ل -ح -ر ا ك ا ل ش ش -ع -ب -ي ،
و اأ و ض ش -ح اأ ن ا ل -م -ن -ت -د ى اأ س ش س س ج س ش -و ر
ت ع ا و ن م ع ن ق ا ب ا ت  ،و اأ ص ش ب ح ي ن ش ش ط ف ي
ف ض ش ا ء و ا س ش ع س ش ي س ش ه م ف ي ح ل ا ’أ ز م ة
وترجمة مطالب الحراك الششعبي.
و م ع ا س ش ت م ر ا ر ا ل م س ش ي ر ا ت ا ’أ س ش ب و ع ي ة
ي -و م -ي ا ل -ج -م -ع -ة ا ل ش ش -ع -ب -ي -ة  ،و ا ل -ث  Ó-ث -ا ء
ل ل ط ل ب ة ي ر ى م ن ت د ى ا ل ت غ ي ي ر اأ ن ح م ا ي ة
ا ل -ح -ر ي -ا ت ض ش -ا م -ن ل -ت -ه -د ئ -ة ا ’أ و ض ش ا ع ،
و ط - -ا ل ب ب - -ا ’إ ط  Ó- -ق ا ل - -ف - -و ر ي ل - -ك - -ل
ا ل -م -و ق -و ف -ي -ن خ  Ó-ل ا ل -ح -ر ا ك ا ل ش ش -ع ب ي
ا ل س ش -ل -م -ي س ش -ي -م -ا م -ع -ت -ق -ل -ي ا ل -ر اأ ي ،
و ا ع - -ت - -ب - -ر ذ ل ك ب - -ا د ر ة اإ ل - -ى ت - -ه - -د ئ - -ة
الوضشع ،بدل صشب الزيت على النار

ب -م -ز ي -د م -ن ا ’ ع -ت -ق -ا ’ ت  .ك -م -ا ش ش ّ-د د
ع - -ل - -ى ض ش - -ر و ر ة ر ف - -ع ا ل - -ق - -ي - -و د ع - -ن
ا ل ح ر ي ا ت ف ي و س ش ا ئ ل ا ’إ ع  Óم  ،و خ ل ق
ج -و م -ن ا ل -ث -ق -ة ل -ن -ج -ا ح ا ل -و س ش -ا ط -ة ف ي
ظ ل ع د م اإ ق ص ش ا ء اأ ي ط ر ف اأ و ج ه ة
من المششاركة في مبادرات الحل.
و ح س ش ب ع ر ع ا ر ف اإ ن ا ل م ه م ة ا ’أ و ل ى
للششخصشيات الوطنية هي توفير مناخ
س ش -ي -ا س ش -ي ي س ش -م -ح ب -م -ن -ا ق ش ش -ة ك -ل ه -ذ ه
ا ل م ل ف ا ت ا ل ت ي ت ح و ل د و ن ا ل ت و ج ه اإ ل ى
ر ئ ا س ش ي ا ت ش ش ف ا ف ة ت د ع و اإ ل ي ه ا ا ’أ غ ل ب ي ة
السشاحقة من الششعب ،تسشمح باختيار
ر ئ - -ي س س ا ل - -ج - -م - -ه - -و ر ي -ة ’ ،أ ن ا ل -ر ه -ا ن
ا ل - -ح - -ا ل - -ي ي - -ن ص ش ب ع - -ل - -ى ا ل -ث -ق -ة ف -ي
ا ل ش ش -خ ص ش -ي -ا ت و ك -ي -ف -ي -ة ا ل -ت -ع -ا م -ل م -ع
ا ل س ش ل ط ة ب م ا ف ي ه ا م وؤ س ش س ش ة ا ل ج ي ش س .
وتضشم القائمة النهائية للششخصشيات
المقترحة من طرف منتدى التغيير
 1 3ا س ش -م -ا ه -م اإ س ش  Ó-م ب -ن ع -ط -ي -ة ،
اإ ل ي ا س س م ر ا ب ط  ،م ق د ا د س ش ي ف ي  ،ك ر ي م
ي - -و ن س س  ،ع -ا ئ ش ش -ة ز ي -ن -ا ي  ،ح -ي ث اأ ك -د
ع -ر ع -ا ر اأ ن -ه -م ق -ب -ل -و ا ل -د ع -و ة ج -م -ي -ع -ا
ل -ل -م ش ش -ا ر ك -ة ف -ي ا ل -ح -و ا ر ا ل -ذ ي د ع ت
اإ ل ي ه ر ئ ا س ش ة ا ل ج م ه و ر ي ة ل ح ل ا ’أ ز م ة
ا ل س ش ي ا س ش ي ة ف ي اأ ق ر ب و ق ت .

لمام القدوة ،لباطشصة:
نحن مع ا إ

لئمة يحتجون ◊ماية كرامتهم واŸطالبة بحقهم ‘ السضكن
ا أ
لئمة اŸنضصوين –ت لواء
أاقدم عشصرات ا أ
لئ -م -ة
ال- -ت- -نسص -ي -ق -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ن -ق -اب -ة ا أ
ومسص-ت-خ-دم-ي الشص-ؤوون ال-دي-ن-ية ،أامسض ،على
الح - -ت - -ج - -اج Ãق- -ر اŸرك- -زي- -ة ال- -ن- -ق- -اب- -ي- -ة
ب -ال -ع -اصص -م -ة ،ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ح-ق-ه-م ‘ السص-ك-ن
وت -ط -ه Òال -ق -ط -اع م -ن ال -فسص -اد م -ع ال -دع-وة
لمام.
لتفعيل قانون حماية ا إ

خالدة بن تركي
ت ح ت ش ش ع ا ر « اأ ي ن م ق ر ا ’أ ئ م ة ف ي ا ل س ش ك ن » ،
« ’ ل ل ف س ش ا د ف ي ق ط ا ع ا ل ش ش وؤ و ن ا ل د ي ن ي ة »
ا ن - -ط - -ل - -ق ا ح - -ت - -ج - -ا ج ا ’ ئ - -م - -ة و اأ ع ض ش - -ا ء
ا ل -ف -د ر ا ل -ي -ا ت ا ل -ذ ي -ن ح ض ش -ر و ا ل -م س ش -ا ن -د ة
زمÓئهم قي القطاع حاملين ’فتات تندد
ب -ا ل -و ض ش -ع و ت -ط -ا ل ب ب -ت -ح -ق -ي -ق ا ل -م -ط -ا ل ب
المهنية وا’جتماعية التي رفعوها دون
اسشتجابة من السشلطات.
و اأ ك د ا ل م ح ت ج و ن ا ’ س ش ت م ر ا ر ف ي ن ض ش ا ل ه م
والدفاع عن مطالبهم بكل حزم خاصشة ما

ت -ع -ل -ق ب -ا ’ ع -ت -د ا ء ا ت ا ل -ت -ي ي -ت -ع -ر ض س ل -ه -ا
ا ’أ ئ م ة و ا ل م ش ش ا ي خ و اأ ه ل ا ل ق ط ا ع م ن ذ ف ت ر ة
د و ن ت س ش -ج -ي -ل اأ ي ب -و ا د ر ل -ت -ف -ع -ي -ل ا ل -ق -ا ن -و ن
ا ل ذ ي ط ا ل ب و ا ب ه م ن ذ اإ ي د ا ع اإ ش ش ع ا ر ت ن ظ ي م
و ق -ف -ة ا ح -ت -ج -ا ج -ي -ة و ط -ن -ي -ة ع -ل -ى م س ش -ت -و ى
م ص ش -ا ل -ح ا ل -م س ش -وؤ و ل ا ’أ و ل ع -ل -ى ا ل -ق -ط -ا ع
الوزير يوسشف بلمهدي.
و اأ ش ش ا ر ت ا ل ت ن س ش ي ق ي ة ف ي ت ص ش ر ي ح ل ه ا اإ ل ى
التعدي الذي يطال ا’ئمة والمششايخ منذ
ف -ت -ر ة ر ف -ع ت ص ش -و ت -ه -ا اإ ل -ى ك -ل ا ل -ج -ه -ا ت
و س ش ا ه م ت ف ي اإ ع د ا د ق ا ن و ن ي ح م ي ا ل ر م و ز
الدينية ،لكنه لم ير النور ،ما دفعها في
ظل تنامي ظاهرة التعدي غير المعقول
ع ل ى اأ ه ل ا ل ق ط ا ع و ا ’أ و ض ش ا ع ا ’ ج ت م ا ع ي ة
ا ل -م -ز ر ي -ة و ا ل -ح -ق -و ق ا ل ض ش -ا ئ -ع -ة ع ل ى ت ق د ي م
اإ ش ش ع ا ر ب ا ل و ق ف ة ا ’ ح ت ج ا ج ي ة ا ل ت ي ن ظ م ت
اأ م س س ل -ل -ت -اأ ك -ي -د ع -ل -ى ت -ج س ش -ي -د ا ل -م -ط -ا ل ب
المرفوعة.
ب د و ر ه اأ ب د ى ا ’أ م ي ن ا ل ع ا م ل  Óت ح ا د ا ل ع ا م

ل ل ع م ا ل ا ل ج ز ا ئ ر ي ي ن س ش ل ي م ل ب ا ط ش ش ا  ،اأ م س س ،
خ  Ó-ل ا ل -ك -ل -م -ة ا ل -ت -ي اأ ل -ق -ا ه -ا ب -ا ل -م -ر ك -ز ي -ة
ا ل -ن -ق -ا ب -ي -ة ل -ل -ر د ع -ل -ى ا ح -ت -ج -ا ج ا ’ ئ -م -ة
ا س ش -ت -ع -د ا د ه ا ل -ك -ا م -ل ل -م -ن -ا ق ش ش -ة اأ و ض ش -ا ع -ه -م
و ق -ط -ا ع ا ل ش ش -وؤ و ن ا ل -د ي -ن -ي -ة  ،م ش ش -ي -ر ا اإ ل -ى
ا ط  Ó-ع -ه ا ل -ك -ا م -ل ع -ل -ى ا ل -ت -ط -و ر ا ت ع -ب -ر
و ’ ي ا ت ا ل و ط ن و ع ق د ا ج ت م ا ع ا ت ’إ ي ج ا د
ا ل -ح -ل -و ل ل -ل -م ش ش -ا ك -ل ا ل -م -ه -ن ي ة و ا ’ ج ت م ا ع ي ة
العالقة.
و ش ش -د د ا ل -م -ت -ح -د ث ع -ل -ى ض ش -ر و ر ة ت ض ش -ا ف -ر
ا ل -ج -ه -و د ل -ل -و ص ش -و ل اإ ل -ى ح -ل -و ل ب -خ ص ش -و ص س
ظ -ا ه -ر ة ا ’ ع -ت -د ا ء ا ت ا ل -ت -ي ي -ت -ع -ر ض س ل -ه -ا
ا ل ش ش - -ي - -و خ ف - -ي ا ل - -م - -ن -ا ب -ر و ض ش -ر و ر ة ع -ق -د
ا ج -ت -م -ا ع -ا ت م -ع ا ل -و ز ا ر ة ل -ل -ت ش ش -ا و ر ح -و ل
م ش ش - -ا ك - -ل ا ل - -ق - -ط - -ا ع و ا ل -ب -ح ث ع -ن ح -ل -و ل
ل ل م ط ا ل ب ا ل م ر ف و ع ة  ،م وؤ ك د ا د ع م ه ل Óإ م ا م
ا ل -ق -د و ة ا ل -ذ ي ي -ع -ت -ب -ر ع -ن ص ش -ر ا ف -ع -ا ’ ف -ي
ت ر ب ي ة ا ’أ ب ن ا ء و ر م ز ا ’ ي م ك ن ا ل م س ش ا س س ب ه .

طبعة ،اأمسس ،من منتدى
ال- - -ذاك- - -رة ،ال- - -م- - -ن - -ظ - -م
ب -ال -ت -نسش-ي-ق ب-ي-ن ج-م-ع-ي-ة
مشش -ع -ل الشش-ه-ي-د وي-وم-ي-ة
«ال- -م- -ج- -اه- -د» ،ت -م -ي -زت
ب-ال-وق-ف-ة ال-ت-اأب-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي
تناولت خصشال المجاهد
ال -راح -ل السش -ع -ي-د ع-ب-ادو
ب- -حضش -ور اب -ن -ي -ه ل -خضش -ر
واأسش- - - -ام - - -ة ،اإذ سش - - -ل - - -ط
ال- -مشش- -ارك -ون ف -ي -ه -ا م -ن
زمÓئه في النضشال ومن
راف -ق -وه ب-ع-د ا’سش-ت-قÓ-ل
م -ن م -وؤرخ -ي-ن واأصش-دق-اء
الضش - - -وء ع- - -ل- - -ى مسش- - -اره
ال- -ح- -اف- -ل اإب- -ان ال- -ف -ت -رة
ا’سشتعمارية ،التي نضشال
كثيرا من اأجل اسشتصشدار
ق-ان-ون ي-ج-رم ا’سش-ت-ع-مار
ال- - - -ف - - -رنسش - - -ي ،وب - - -ع - - -د
ا’سش- -ت- -ق Ó-ل سش -واء ل -دى
ت- - -ول- - -ي - -ه م - -نصشب وزي - -ر
المجاهدين اأوطيلة توليه
م- - - -نصشب اأم- - - -ي - - -ن ع - - -ام
ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -م- -ة ال -وط -ن -ي -ة
للمجاهدين.
وقال ا’أمين العام لوزارة
ال-م-ج-اه-دي-ن خÓ-ل تولي
ال- - -راح - -ل ع - -ب - -ادو ه - -ذا
ال - -م - -نصشب ال - -ح- -ك- -وم- -ي
م- -ح- -م -د ل -ع -روسش -ي ،اإن -ه
م- -درسش- -ة ف- -ي ال -وط -ن -ي -ة
وا’إخÓ- - -صس وال- - -ع- - -م- - -ل
وال- -وف- -اء ل- -ل- -وط- -ن ،ك- -ان
شش - -ع - -اره دائ - -م - -ا «ط - -لب
ال - -مسش - -وؤول- -ي- -ة خ- -ي- -ان- -ة،
ورفضش-ه-ا خ-ي-انة» ،مذكرا
ب - - -اأن - - -ه ب - - -ادر ب- - -اإنشش- - -اء
م - -دي - -ري- -ات وم- -ت- -اح- -ف
وطنية عبر كامل التراب
ال -وط -ن -ي ،واأشش -رف ع-ل-ى
ت -ج -ه-ي-زه-ا ب-تسش-ج-يÓ-ت،

واإل -ى ذلك ب -ادر ب -اإط Ó-ق
ع -م -ل -ي -ة تسش -ل-ي-ط الضش-وء
على تاريخ الثورة ،موازاة
م- -ع ال- -ح- -رصس ع -ل -ى زرع
م -ب -ادئ وق-ي-م ال-ث-ورة ف-ي
ا’أج - - -ي- - -ال الصش- - -اع- - -دة،
ب-ت-اأسش-يسس ل-ج-ان مشش-تركة
م -ع ال-وزارات ع-ل-ى غ-رار
وزارة التربية الوطنية.
من جهته ،المدير العام
ل - -م- -ت- -ح- -ف ال- -م- -ج- -اه- -د
الدكتور مصشطفى بيطام،
اأع -ل -ن ت -خصش -يصس ال -رق-م
 392من جمع الششهادات،
اإل -ى ال -م -ج -اه-د السش-ع-ي-د
ع - - -ب - - -ادو داع - - -ي- - -ا اإل- - -ى
ال- -مسش- -اه -م -ة ب -ق -وة ،م -ن
خ Ó-ل ت -ق -دي -م شش -ه-ادات
ت-خصس ت-اري-خ-ه ال-نضش-الي
وم -ا ق -ام ب-ه ب-ع-د ال-ث-ورة،
وق-دم ال-م-ج-اه-د وال-وزير
ا’أسش- -ب- -ق م -ح -م -د كشش -ود
ن -ظ -رة واف -ي -ة ع -ن ح -ي-اة
ال-رج-ل وال-م-ج-اه-د الذي
كان رفيقه في الدراسشة
ب - -م - -ع- -ه- -د اب- -ن ب- -اديسس،
م -وؤك -دا ب -اأن -ه رج -ل ت -ق-ي
نقي وجدي في عمله اإلى
اأقصش -ى ح -د ،ي -داف -ع ع -ن
قضش- -اي- -ا ال- -م- -ج- -اه- -دي -ن
وحقوقهم.

وت-وق-ف ا’أسش-ت-اذ زغ-يدي
م - -ط- -و’ ع- -ن- -د ال- -مسش- -ار
ال-ت-اري-خ-ي ل-ل-رج-ل’ ،ف-تا
اإل - - - -ى اأن- - - -ه م- - - -ن اأب- - - -رز
المجاهدين الذين عملوا
ف - -ي سش - -ب - -ي - -ل ال - -ذاك - -رة
الوطنية رافقه  40سشنة،
واسش -ت -ن -ادا اإل -ى شش -ه-ادت-ه
ف -ان ال-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
للمجاهدين عاششت فترة
نوعية مطلع الثمانينيات
في عهده وبلغ نششر ثقافة
التاريخ اأوجها ،من خÓل
ت - -ن - -ظ - -ي - -م م- -ل- -ت- -ق- -ي- -ات
م-خصشصش-ة ت-ع-نى بجوانب
الثورة ،كما اأسشسس اللجنة
الوطنية لÓأعياد الوطنية
وم-ت-ح-ف ال-م-ج-اه-د ،وتم
طبع  150موؤلف ومجالسس
للو’يات التاريخية.
رف - - -ي- - -ق- - -ه ف- - -ي ال- - -درب
والنضشال معراج جديدي
ت -ح-دث ع-ن مسش-ع-اه لسش-ن
ق-ان-ون ي-ج-رم ا’سش-ت-ع-مار
الفرنسشي ،فيما اأكد عمر
ب -ل -ح -اج ع -ن ال -م -ن -ظ -م -ة
الوطنية للمجاهدين عن
اأع -م -ال ال -رج -ل ،وخ-لصس
اإلى القول سشنبقى اأوفياء
له و’أعماله الثورية في
سشبيل تحرير الوطن».

تعيشض على وقع حركات احتجاجية مفتوحة

لضضرابات الت ـ ـي تشضه ـ ـدها
وا‹ البويرة :ا إ
بلديـ ـات الولية غـ ـ ـ Òمقبول ـ ـة
ق-ال وا‹ ال-ب-وي-رة ،مصص-ط-ف-ى ل-ي-م-ا ،Êأان
لضص- -راب ال- -ت -ي تسص -ج -ل -ه -ا ب -عضض
ح- -رك- -ات ا إ
اÛالسض الشص-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ولي-ة خÓل
لن-ه-ا
لخÒي -ن «غ Òم-ق-ب-ول-ة» أ
الشص -ه -ري -ن ا أ
عطلت مشصاريع التنمية ‘ البويرة.

حذر الوا‹ خÓل تدخله ‘ اأششغال
›لسس و’ئي من اأن «هذه ا’إضشرابات
ال - -ت - -ي ت - -دوم ي - -وم Úاأو ث Ó- -ث - -ة اأي - -ام
اأسش- -ب- -وعً- -ي - -ا ب- -ب- -عضس ال -ب -ل -دي -ات ““غÒ
م-ق-ب-ول-ة““ ’أن-ه-ا ت-ع-اقب اŸواط-ن ،ك-م-ا
اأنها تعطل مسشار مششاريع التنمية ‘
هذه الو’ية» ،داعيا روؤسشاء البلديات
اإ ¤التنفيذ الصشارم للقانون من اأجل
اسشتعادة النظام.
وت- -ع- -يشس ع- -دد م- -ن ب -ل -دي -ات و’ي -ة
ال-ب-وي-رة ع-ل-ى وق-ع ح-رك-ات اح-تجاجية
على غرار بلديات بششلول و العجيبة
وامششدالله و ششرفة و اأغبالو وا’أصشنام
تÎاوح ب Úي - -وم Úوث Ó- -ث - -ة اأي - -ام ك - -ل
اأسشبوع دعماً للحراك الششعبي اŸطالب
بتغي Òجذري ‘ البÓد.
ون -ت -ي -ج -ة ل-ه-ذه ا’إضش-راب-ات ،ه-ن-اك
العديد من اŸششاريع التنموية متاأخرة،
’ سش -ي -م -ا ‘ ق-ط-اع-ي اŸوارد اŸائ-ي-ة
والطاقة ،حيث األح الوا‹ قائ Óاأنه :

«ي- - -جب اأن ن- - -ك - -ون صش - -ارم ‘ Úاإدارة
اÛالسس الشش-ع-ب-ي-ة اŸن-ت-خ-ب-ة ل-ت-ع-زي-ز
التنمية ‘ و’ية البويرة».
وخ Ó-ل ه -ذا ا’ج-ت-م-اع ال-ذي ع-رف
حضش-ور ج-م-ي-ع اŸدي-ري-ن ال-ت-ن-ف-ي-ذي،Ú
وج - -ه ل - -ي- -م- -ا ÊمÓ- -ح- -ظ- -ات ÷م- -ي- -ع
ال -ق -ط -اع -ات سش-ي-م-ا اŸوارد اŸائ-ي-ة و
الطاقة حيث قال « :على الرغم من
ب -عضس ال -ن -ق-ائصس ،ف-اإن ق-ط-اع ال-ط-اق-ة
ي -ح -ق -ق ت -ق -دم ً-ا م -ل -ح -وظً-ا ‘ –سشÚ
ن -وع -ي -ة اÿدم-ة اŸق-دم-ة ل-ل-م-واط-نÚ
فيما يتعلق بالكهرباء والغاز».
واأضشاف اŸسشوؤول نفسشه اأنه يتوجب
على البلديات اأن تكون متماششية مع
هذا التقدم من اأجل مواصشلة جهود
التنمية التي تبذلها السشلطات من اأجل
–سش Úالظروف اŸعيششية للمواطنÚ
‘ جميع اŸناطق والبلديات بالو’ية.
ودع -ا ل -ي-م-ا ÊخÓ-ل ه-ذا ا’ج-ت-م-اع
روؤسش -اء ال -ب -ل -دي -ات ل -ع-ق-د اج-ت-م-اع-ات
م-ن-ت-ظ-م-ة م-ع م-دراء ال-ه-ي-ئ-ة التنفيذية
Ÿراجعة جميع اŸششاريع التي تعرف
مشش- -اك- -ل ‘ اŸي- -دان ب- -غ- -ي- -ة اإع- -ط- -اء
ديناميكية جديدة ıتلف ا’إ‚ازات
التي تعرفها الو’ية.
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موجة حر شسديدة –دث طوأرئ بالسستعجالت ألطبية

عشسرأت أ◊الت Ÿرضسى ألسسكري وأرتفاع
ألضسغط ألدموي وأŸصساب Úبا÷فاف

إأغماءأت لدى كبار ألسسن  ⁄يتحملوأ حرأرة Œاوزت أŸعدل ألفصسلي

سسجلت مصسالح ألسستعجالت ألطبية
لي- -ام ت- -وأف- -د عشس- -رأت أ◊الت
ه - -ذ ه أ أ
لم -رأضس أŸزم -ن -ة خ -اصس -ة م -ا
ıت -ل -ف أ أ
ت -ع -ل -ق م -ن -ه-ا ب-ارت-ف-اع ألضس-غ-ط أل-دم-وي
لضس- -اف- -ة إأ ¤أŸصس- -ابÚ
وألسس - -ك - -ري ،ب - -ا إ
بضسربات ألشسمسس وأ÷فاف ،زيادة على
لغ -م -اءأت ل -دى ك -ب-ار ألسس-ن ،وذلك ‘
أ إ
ظل موجة أ◊ر ألشسديدة ألتي Œتاح
أ÷زأئ - -ر وصس - -لت إأ ¤أرق- -ام ق- -ي- -اسس- -ي- -ة
تسس- - - - - - -ب- - - - - - -بت ‘ ح- - - - - - -دوث ط - - - - - -وأرئ
بالسستعجالت ألطبية».ألشسعب» زأرت
ألسستعجالت ألطبية بالعاصسمة وتنقل
أدق ألتفاصسيل.

áÑW É«fƒ°U
‘ تنقلها إا ¤بعضش مصصالح ا’سصتعجا’ت
الطبية بالعاصصمة ،رصصدت «الشصعب»،الوضصعية
ال- -ت- -ي ت- -ع- -يشص- -ه -ا ب -عضش ال -ع -ي -ادات اÿاصص -ة
واŸؤوسصسص- - -ات ا’سص- - -تشص- - -ف - -ائ - -ي - -ة ا÷واري - -ة
واŸسص -تشص -ف -ي -ات ا÷ام -ع -ي -ة ،ح-يث تسص-ت-ق-ب-ل
مصصالح ا’سصتعجا’ت يوميا عددا كبÒا من
اŸواط- -ن Úال- -ذي- -ن ي- -ع- -ان- -ون م- -ن اأ’م -راضش
اŸزم -ن -ة وآاخ-ري-ن ت-ع-رضص-وا ل-ل-ج-ف-اف بسص-بب
ارت- - -ف- - -اع درج- - -ة ا◊رارة ،ب- - -اإ’ضص- - -اف - -ة إا¤
اأ’شص -خ -اصش اŸسص -ن Úال -ذي -ن ’ يسص -ت-ط-ي-ع-ون
مقاومة ا◊ر الشصديد ويتوافدون بقوة على
اŸؤوسصسصات ا’سصتشصفائية.
أاث---ارت م---وج---ة ا◊ر الشص---دي--دة ح--ال--ة
ط------وارئ ع------ل------ى مسص------ت------وى مصص------ال-----ح
ا’سص---ت--ع--ج--ا’ت اÿاصص--ة ب--اŸسص--تشص--ف--ى
ا÷ام--ع--ي مصص--ط--ف--ى ب-اشص-ا ال-ذي ي-ع-رف
اكتظاظا كبÒا من قبل اŸواطن Úالذين
يأاتون إاليه من كل مكان للقيام بالفحوصصات

الÓزمة وتلقي اإ’سصعافات اأ’ولية.
‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار ” ،تسص - -ج - -ي- -ل عشص- -رات
اإ’غماءات لدى كبار السصن وحا’ت عديدة من
ال-تسص-م-م ال-غ-ذائ-ي ال-ذي ي-ح-دث ع-ل-ى ال-ع-موم
بسص - - -بب ا◊ف - - -ظ ال - - -عشص - - -وائ- - -ي ل- - -ل- - -م- - -واد
ال -غ -ذائ -ي -ة،ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤إاصص -اب -ات ت -ت -ع -ل-ق
ب -اأ’م -راضش اŸزم -ن -ة اÿطÒة ن -ظ -را ل-ت-أاثÒ
ا◊رارة الشص - -دي - -دة ال - -ت - -ي Œاوزت اŸع - -دل
ال -فصص -ل -ي ‘ م -وسص -م صص -ي-ف سص-اخ-ن أاك Ìم-ن
اللزوم.
وبحسصب شصهادات الفريق الطبي اÛند
ل -ل-ت-ك-ف-ل ب-ال-واف-دي-ن ،ف-إان أاك Ìا◊ا’ت ال-ت-ي
يسصتقبلها أاك Èمسصتشصفى جامعي ‘ ا÷زائر
ه- -ذه اأ’ي- -ام ،ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب -اأ’شص -خ -اصش ال -ذي -ن
ي- - -ت- - -ع- - -رضص- - -ون إا ¤اإ’غ- - -م - -اءات وا÷ف - -اف
ومضص -اع -ف -ات داء السص-ك-ري وارت-ف-اع الضص-غ-ط
ال -دم-وي،ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤اأ’شص-خ-اصش اŸسص-نÚ
الذين ’ يسصتطيعون –مل ا◊ر الشصديد.
ك -م -ا يسص -ت -ق -ب -ل اŸسص -تشص -ف -ى ال -ذي ات-خ-ذ
التداب Òالطبية الكفيلة Ÿثل هذه ا◊ا’ت،
اأ’ط -ف -ال ال -ذي -ن يصص -اب -ون ب -ال -ت -ه -اب ا◊ل -ق
واأ’ن -ف -ل -ون -زا ح -ت -ى ‘ فصص-ل الصص-ي-ف بسص-بب
اŸكيفات الهوائية التي ينصصح اأ’طباء بعدم
اسصتعمالها بكÌة نظرا ÿطورتها على صصحة
الÈاءة والكبار على حد السصواء.

ضسغط باŸؤوسسسسة ألعمومية
للصسحة أ÷وأرية ألدرأرية
أاما اŸؤوسصسصة العمومية للصصحة ا÷وارية
بالدرارية ،فهي اأ’خرى تشصهد ضصغطا كبÒا
بسص- -بب ت- -واف -د ال -ع -دي -د م -ن اŸرضص -ى ع -ل -ى
مصص- -ل- -ح- -ة ا’سص- -ت- -ع- -ج- -ا’ت خ- -اصص- -ة خÓ- -ل

اأ’سصبوع Úاأ’خÒين ،أاين شصهدت العاصصمة
ارت- -ف- -اع- -ا شص- -دي- -دا ل -درج -ة ا◊رارة ج -ع -لت
ال -ع -ائ Ó-ت ت-ت-وج-ه إا ¤الشص-واط-ئ ‘ ﬂت-ل-ف
اأ’وق -ات ،وه -و م -ا تسص -بب ‘ إاصص-اب-ة ال-ع-دي-د
منهم بضصربات شصمسش وحروق على مسصتوى
ا÷سصم.
وقد سصجلنا بع ÚاŸكان ،توافد امرأاة ‘
 65سصنة من العمر وهي ‘ حالة إاغماء بسصبب
ارتفاع ضصغطها الدموي ،حيث تلقت جميع
اإ’سصعافات اأ’ولية من قبل الطاقم الطبي.
من جهتها ،أاكدت الطبيبة العامة بالعيادة
اŸت -ع -ددة اÿدم -ات ال -ع -اشص -ور ‘ تصص-ري-ح لـ
«الشصعب» ،أان ا’سصتعجا’ت الطبية تسصتقطب
ال- -ع- -دي- -د م -ن ا◊ا’ت اŸت -ع -ل -ق -ة بضص -رب -ات
الشصمسش وا÷فاف لدى اأ’طفال وكبار السصن
واŸصص -اب Úب -اأ’م-راضش اŸزم-ن-ة بسص-بب ع-دم
توازن السصكري وارتفاع الضصغط الدموي وكذا
ن-وب-ات ال-رب-و بسص-بب ال-رط-وب-ة ال-ع-ال-ي-ة وت-أاثÒ
ا◊رارة.
وقدمت اŸتحدثة ع« Èالشصعب» نصصائح
بتفادي اÿروج ‘ اأ’وقات التي ترتفع فيها
درج - -ة ا◊رارة دون أاخ - -ذ ب - -ع Úا’ع - -ت - -ب - -ار
النصصائح الوقائية وشصرب اŸاء اŸعد ÊبكÌة
ل -ت -ف -ادي ا÷ف -اف ال -ذي يشص -ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى
اأ’طفال وحتى كبارالسصن.
’م- -ر ع- -ل- -ى اŸؤوسصسص- -ات
و’ ي- -ق- -تصص- -ر ا أ
الصص-ح-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-ام ف-قط ،بل
العيادات اÿاصصة اŸتواجدة بالعاصصمة ،من
’زه-ر ب-دا‹ إاب-راه-ي-م ال-ت-ي
ب -ي-ن-ه-ا ع-ي-ادة ا أ
تسصتقبل العديد من اŸصصابÃ Úضصاعفات
’م -راضش اŸزم-ن-ة ك-السص-ك-ري بسص-بب ع-دم
اأ
توازن السصكري وارتفاع الضصغط الدموي،
’شص -خ -اصش ال -ذي-ن يصص-اب-ون ب-ن-وب-ات
وك -ذا ا أ
ناŒة عن داء الربو.

لبوأب أŸفتوحة بجامعة قسسنطينة
كشسف عن ذلك ‘ أ أ

أأك Ìمن  2000منصسب تكوين ‘ أŸاسس Îللموسسم أ÷امعي
ت - -خصس - -يصس م - -ا ›م - -وع - -ه  2105مناصسب
ج- -دي- -دة ل- -ل- -ت- -ك -وي -ن ‘ أŸاسس Îب -رسس -م أŸوسس -م
أ÷ام - -ع- -ي أŸق- -ب- -ل  2020 - 2019بجامعة
قسس-ن-ط-ي-ن-ة  2ع -ب -د أ◊م -ي -د م -ه -ري ل -ف -ائ-دة
أ◊ائزين على شسهادة ليسسانسس ،كما علم أمسس.
أاوضص -ح ن -ائب م -دي -ر ذات ا÷ام -ع -ة اŸك -ل-ف
ب-ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ا ،ل-ون-يسش أاوق-اسص-ي ،لـ«وأاج» ،ع-لى
هامشش افتتاح «اأ’بواب اŸفتوحة» على ا÷امعة
ل- -ف -ائ -دة ح -ام -ل -ي شص -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا ا÷دد،
اÙددة ‘ ال - - - -فÎة م - - - -ن  15إا ¤غ - -اي - -ة 23
ي - -ول - -ي - -وا÷اري ،أان ه - -ذه اŸن - -اصصب ت- -خصش 6
›ا’ت تشصمل  38شصعبة.
وفصصل ذات اŸسصؤوول أانه قد ” تخصصيصش
 540منصصب ماسص› ‘ Îال العلوم ا’قتصصادية
وال-تسص-ي ÒواÙاسص-ب-ة و 485م-نصصب ‘ ال-ع-ل-وم
اإ’نسص-ان-ي-ة وال-ف-لسص-فة و 420م-نصص-ب-ا ‘ ال-ع-ل-وم
ا’جتماعية و 300عرضش يخصش اإ’عÓم اآ’‹ .
وأاك -د أاوق -اسص-ي أان ج-ام-ع-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة  2قد

سص -خ -رت إام -ك -ان -ات م -ادي -ة «ه -ام-ة» ’سص-ت-ق-ب-ال
الناجح Úا÷دد ‘ شصهادة البكالوريا لتوجيههم
ب- -غ- -رضش إاج- -راء تسص- -ج- -يÓ- -ت -ه -م اأ’ول -ي -ة وذلك
Ãسصاعدة طاقم ﬂصصصش لهذا الغرضش.
و” ‘ هذا السصياق –ديد اŸرحلة اأ’و¤
واÿاصصة بالتسصجيÓت اأ’ولية ،من  22إا24 ¤
يوليوا÷اري ،باإ’ضصافة إا ¤تأاكيد التسصجيÓت
اأ’ولية من  25إا 26 ¤من نفسش الشصهر فيما سصيتم

اإ’ع Ó-ن ع -ن ن -ت-ائ-ج ال-ت-وج-ي-ه ي-وم  3أاغسصطسش
اŸقبل ،وفقا لنفسش اŸتحدث.
وسص -ي -ت -م ت -أاك -ي -د ال -تسص -ج-ي-ل اأ’و‹ وإاع-ادة
ال -ت -وج -ي -ه وإاج -راء ا’خ -ت -ب-ارات واŸق-ابÓ-ت
بالنسصبة للشصعب اŸعنية ‘ ،الفÎة من  4إا8 ¤
أاوت اŸقبل ،على أان يتم –ديد تاريخ 12
سصبتم 2019 Èكآاخر أاجل للتسصجيÓت النهائية
للسصنة ا÷امعية  2019ـ .2020

لوقاف
أنشسأاتها وزأرة ألشسؤوون ألدينية وأ أ

÷نة متابعة وخلية أسستماع لسس Òموسسم حج 2019
أاعلنت وزارة الشصؤوون الدينية وا’وقاف،
أامسش ،ع- -ن إانشص- -اء ÷ن -ة م -ت -اب -ع -ة وخ -ل -ي -ة
اسص-ت-م-اع ت-ق-وم Ãه-م-ة م-ت-اب-ع-ة سص Òم-وسص-م
ا◊ج ل - -ع- -ام  2019وا’سص-ت-م-اع ’نشصغا’ت
واسص -ت -فسص -ارات اŸواط-ن ÚاŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذا
اŸوضصوع.

وأاوضصح بيان لذات الوزارة أان ا’تصصال
ب -ه -ذه اÿل -ي -ة ي -ك -ون ع -ن ط -ري -ق ال-ه-ات-ف
وال - - -ف - - -اكسش ( )023.48.44.26والÈي - - - - - -د
اإ’ل- - - - -كÎو )hadj@marw.dz( Êوصص- -ف- -ح- -ة
ال -ف-ايسص-ب-وك (÷ن-ة م-ت-اب-ع-ة ح-ج 2019م /
 1440هـ بوزارة الشصؤوون الدينية واأ’وقاف).

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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متابع بتهم منح أمتيازأت غ ÒمÈرة وألرشسوة

أيدأع وزير ألصسناعة أألسسبق ﬁجوب بدة رهن أ◊بسس أŸؤوقت
لسسبق ﬁجوب
يتابع وزير ألصسناعة أ أ
بدة ألذي ” أيدأعه أمسس رهن أ◊بسس
أŸؤوقت ,ب -ع-دة ت-ه-م أه-م-ه-ا م-ن-ح أم-ت-ي-ازأت
غ ÒمÈرة وأل- - - - -رشس- - - - -وة ‘ ›ال أب - - - -رأم
ألصس-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة وك-ذأ ت-ب-ديد أموأل
ع-م-وم-ي-ة ,حسسب م-ا أف-اد ب-ه ب-ي-ان ل-ل-ن-ائب
ألعام لدى أÙكمة ألعليا.
أاوضصح ذات اŸصصدر أانه «‘ اطار التحقيق
اŸفتوح على مسصتوى اÙكمة العليا ” امسش
ا’سصتماع من طرف اŸسصتشصار اÙقق ا ¤بدة
ﬁج- -وب ‘ قضص- -ي- -ة ع- -رب -اوي حسص -ان (,)KIA
اŸتابع بجنح منح عمدا للغ Òامتيازات غÒ
Óح -ك -ام
مÈرة ع -ن -د اب -رام صص -ف -ق -ة ﬂال -ف -ة ل  -أ
التشصريعية والتنظيمية ,اسصاءة اسصتغÓل الوظيفة
عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق
ال -ق -وان Úوال -ت -ن -ظ -ي -م-ات ,ت-ع-ارضش اŸصص-ال-ح,
الرشصوة ‘ ›ال ابرام الصصفقات العمومية وكذا
تبديد أاموال عمومية».
وأاضصاف البيان أان «اŸسصتشصار اÙقق قد
أاصصدر أامر بإايداع اŸتهم رهن ا◊بسش اŸؤوقت».
وك -ان اŸسص -تشص -ار اÙق -ق ل -دى اÙك -م -ة
العليا (ا÷زائر العاصصمة) قد أامر بوضصع الوزير
’سصبق للصصناعة ﬁجوب بدة –ت الرقابة
اأ
القضصائية وذلك بعد ا’سصتماع إا ¤أاقواله ‘ إاطار
التحقيق ‘ قضصايا فسصاد ،حسصب ما علم لدى
’سصبق بدة متهم بتقدË
هذه اÙكمة .الوزير ا أ
امتيازات بغ Òوجه حق إا ¤مركبي السصيارات.
أامر ،أامسش ،اŸسصتشصار اÙقق لدى اÙكمة
’سصبق
العليا (ا÷زائر العاصصمة) ،بوضصع الوزير ا أ
للصصناعة ﬁجوب بدة –ت الرقابة القضصائية
وذلك بعد ا’سصتماع إا ¤أاقواله ‘ إاطار التحقيق
‘ قضص- -اي- -ا فسص- -اد ،حسصب م- -ا ع- -ل- -م ل -دى ه -ذه
’سص-ب-ق ب-دة م-ت-ه-م ب-ت-ق-دË
اÙك -م -ة .ال -وزي-ر ا أ
امتيازات بغ Òوجه حق إا ¤مركبي السصيارات.
ي- -ذك- -ر أان- -ه ‘ ي- -ون -ي -واŸنصص -رم ” ت -ق -د17 Ë
مشصتبها فيه متورط ‘ Úوقائع ذات طابع جزائي
أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة سصيدي أاﬁمد
‘ إاط -ار قضص -ي -ة رج -ل اأ’ع -م -ال ع -رب -اوي حسص -ان
صصاحب عÓمة «كيا» للسصيارات.
كان بيان لذات اÙكمة قد أاوضصح أانه وإاثر
ال -ت -ح -ق -ي -ق ا’ب -ت -دائ -ي اŸف-ت-وح م-ن ل-دن فصص-ي-ل-ة
اأ’بحاث للدرك الوطني با÷زائر وبتعليمات من
السص -ي -د وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة سص-ي-دي
أاﬁمد ” ،بتاريخ  19يونيو 2019تقد Ëأامامه 17
مشصتبها فيه متورط ‘ Úوقائع ذات طابع جزائي.
وأاوضصح ذات اŸصصدر أانه وبعد اسصتجوابهم حول
ما هومنسصوب إاليهم ” ،فتح –قيق قضصائي ضصد 14
شص -خصص -ا ط -ب -ي-ع-ي-ا م-ن أاج-ل ج-رائ-م ت-ت-ع-ل-ق بـت-ب-ي-يضش
اأ’م -وال و–وي -ل اŸم -ت -ل -ك-ات ال-ن-اŒة ع-ن ع-ائ-دات
إاجرامية وا’سصتفادة من سصلطة وتأاث Òأاعوان الدولة
أاثناء إابرام العقود والصصفقات وتبديد أاموال عمومية.
ك -م -ا تشص -م -ل ه-ذه ا÷رائ-م أايضص-ا اŸشص-ارك-ة ‘
ت -ب -دي -د واسص -ت -ع -م-ال أام-وال ال-ب-نك بصص-ف-ة م-ن-اف-ي-ة
Ÿصص-ال-ح ال-ب-نك وإاسص-اءة اسص-ت-غÓ-ل ال-وظ-ي-ف-ة ع-مدا
ب -غ -رضش م -ن -ح م-ن-اف-ع غ Òمسص-ت-ح-ق-ة ل-ل-غ »Òوك-ذا
«‡ارسصة نشصاط مهني من قبل موظف عمومي
Ãؤوسصسصة تو ¤مراقبتها وإابرام صصفقات معها ‘
أاجل يقل عن سصنت ،Úيضصيف اŸصصدر ذاته.
أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -اأ’شص -خ -اصش ال -ذي -ن “ت
متابعتهم جزائيا فهم رجل اأ’عمال عرباوي حسصان
وأاخ -وي-ن ل-ه و 5م-وظ-ف Úت-اب-ع Úل-وزارة الصص-ن-اعة
واŸناجم واŸدير العام للبنك الوطني ا÷زائري
وم -دي -ري -ن اث -نŸ Úؤوسصسص -ت Úع -م -وم -ي -ت Úسص-اب-ق-ا
ورئيسش قسصم Ãؤوسصسصة عمومية إا ¤جانب رئيسش
ب -ل -دي -ة ح -ال-ي-ا وت-اج-ر ‘ ،ح ” Úت-وج-ي-ه ا’ت-ه-ام
لشصخصص Úمعنوي Úوهما شصركتŒ Úاريت Úذاتا
صصلة بنشصاط اŸتهم الرئيسصي.
وق -د ق -رر ق -اضص -ي ال -ت -ح -ق -ي -ق اıط-ر Ãل-ف
القضصية ،بعد سصماعه للمتهم Úعند ا◊ضصور اأ’ول،
وضصع  7أاشصخاصش رهن ا◊بسش اŸؤوقت ،حيث يتعلق
اأ’م -ر بـرج -ل اأ’ع -م -ال ع-رب-اوي حسص-ان وإاط-اري-ن
تابع Úلوزارة الصصناعة واŸناجم حاليا وموظفÚ
بذات الوزارة واŸدير العام ا◊ا‹ للبنك الوطني
ا÷زائ - -ري إا ¤ج - -انب م - -دي - -ر سص- -اب- -ق Ÿؤوسصسص- -ة
اقتصصادية عمومية.
وم -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،أاخضص-ع ق-اضص-ي ال-ت-ح-ق-ي-ق 3
متهم’ Úلتزامات الرقابة القضصائية ،وهم اŸدير
ال-ع-ام السص-اب-ق لÎق-ي-ة ا’سص-ت-ث-م-ار ب-وزارة الصص-ناعة
واŸناجم وكذا أاخوي اŸتهم الرئيسصي وترك 4
متهم Úقيد اإ’فراج.
Óشص-خ-اصش اŸت-ب-ق ،Úف-ب-ح-ك-م
أام -ا ب -ال -نسص -ب -ة ل -أ
وظائفهم بتاريخ الوقائع ” إارسصال الشصق من اŸلف
اÿاصش بهم إا ¤النائب العام لدى ›لسش قضصاء

ا÷زائر ’تخاذ ما يراه مناسصبا ‘ شصأانهم ويتعلق
اأ’مر بـالوزير اأ’ول السصابق أاحمد أاويحيى ووزيري
الطاقة واŸناجم السصابق Úبدة ﬁجوب ويوسصف
يوسصفي

أÙكمة ألعليا تأامر بإاعادة فتح
قضسيتي «سسوناطرأك» و«أÿليفة»
أام -رت اÙك -م -ة ال-ع-ل-ي-ا ب-إاع-ادة ف-ت-ح قضص-ي-ت-ي
«سصوناطراك» و»اÿليفة» ،وذلك ‘ إاطار مواصصلة
التحقيقات ‘ قضصايا الفسصاد واŸتابعات القضصائية
ال- -ت- -ي ب- -اشص- -رت- -ه- -ا ال- -ع- -دال- -ة م -ن -ذ ن -ه -اي -ة شص -ه -ر
مايواŸنصصرم ،حسصب ما علم أامسش اأ’ربعاء لدى
ذات اÙكمة.
وق -د ” إاصص -دار اأ’ح -ك -ام ال -ن -ه -ائ -ي -ة ب-ال-نسص-ب-ة
للقضصيت Úاللت“ Úت معا÷تهما على مسصتوى كل
من ﬁكمة ا÷نايات با÷زائر العاصصمة بالنسصبة
لقضصية «سصوناطراك  »1وﬁكمة جنايات ›لسش
قضصاء البليدة بالنسصبة لقضصية رجل اأ’عمال عبد
اŸومن خليفة.
و‘ ه -ذا الصص -دد ،أاصص -درت ﬁك -م-ة ا÷ن-اي-ات
بالعاصصمة بتاريخ  2فÈاير  2016حكما بالسصجن
Ÿدة سصت سص -ن -وات م -ع دف -ع غ -رام -ة م -ال-ي-ة ت-ق-در
Ãل -ي -ون دج ‘ ح -ق اŸت -ه -م ال -رئ -يسص -ي ‘ قضص -ي-ة
«سصوناطراك  ،»1آال اسصماعيل ﬁمد رضصا جعفر،
رئيسش ›لسش إادارة الشصركة ا÷زائرية اأ’Ÿانية
كونتال فونكوارك.
أاصص -درت ال -ه -ي-ئ-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ح-ك-م-ا آاخ-ر بسصت
سصنوات سصجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر
Ãل- -ي- -و Êدج ‘ ح- -ق م- -زي- -ان ﬁم- -د رضص- -ا‚ ،ل
الرئيسش اŸدير العام السصابق Ûمع سصوناطراك،
كما أاصصدرت ‘ حق الرئيسش اŸدير العام السصابق
لسصوناطراكﬁ ،مد مزيان ،حكما بخمسش سصنوات
سصجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة مليوÊ
دج حكمت ﬁكمة ا÷نايات من جهة أاخرى بسصت
سصنوات سصجنا نافذا وغرامة مالية Ãليو Êدج ‘
حق مغاوي يزيد ‘ ،ح Úصصدر ‘ حق والده
م-غ-اوي ال-ه-اشص-م-ي (ال-رئ-يسش اŸدي-ر ال-ع-ام السص-ابق
للقرضش الشصعبي ا÷زائري) حكم بخمسش سصنوات
سصجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج.
كما أاصصدرت اÙكمة حكما بخمسش سصنوات
سصجنا وغرامة مالية بقيمة  500.000دج ‘ حق
ن -ائب ال -رئ -يسش اŸدي -ر ال -ع-ام اŸك-ل-ف ب-نشص-اط-ات
اŸنبع ،بلقاسصم بومدين ،وصصدر حكم آاخر بخمسش
سصنوات سصجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج ضصد
ال- -ن- -ج -ل ال -ث -ا Êل -ل -رئ -يسش اŸدي -ر ال -ع -ام السص -اب -ق
لسصوناطراك ،مزيان بشص Òفوزي.
وقد أاصصدرت اÙكمة من جهة أاخرى حكما
بدفع غرامة مالية بقيمة  5مÓي Úدج ضصد الشصركة
اأ’Ÿان -ي-ة ف-ون-ك-وارك بÓ-ت-اك ،ف-ي-م-ا قضصت ب-دف-ع
غرامة مالية بقيمة  4مÓي Úدج ‘ حق كل من
شص- -رك- -ة «ك- -ون -ت -ال ا÷زائ -ر» واÛم -ع ا÷زائ -ري
اأ’Ÿا« Êك -ون-ت-ال ف-ون-ك-وارك» واÛم-ع اإ’ي-ط-ا‹
«سص-اي-ب-ام ك-ونÎاك-ت-ي-ن-غ ا÷زائ-ر» ،ف-ي-ما اسصتفاد 19
شصخصصا معنويا وطبيعيا اشصتبه تورطهم ‘ القضصية
من أاحكام بالÈاءة.
أاما بالنسصبة لقضصية رجل اأ’عمال عبد اŸومن
خ -ل -ي -ف -ة ،ف-ق-د أاصص-درت ﬁك-م-ة ج-ن-اي-ات ›لسش
قضصاء البليدة بتاريخ  23يونيو 2015أاحكاما تÎاوح
ما ب 18 Úسصنة سصجنا نافذا وسصنة غ Òنافذة ‘
حق  18متهما ‘ قضصية اÿليفة ،فيما اسصتفاد 53
متهما آاخر من حكم الÈاءة .وقد أادين اŸتهم عبد
اŸؤوم -ن خ -ل -ي -ف -ة (ال -رئ -يسش اŸدي -ر ال-ع-ام Ûم-ع
اÿليفة) بعقوبة  18سصنة سصجنا نافذا وغرامة مالية
قدرها مليون دج ومصصادرة أامÓكه مع تÈئته من
جنحة «اسصتغÓل النفوذ».
وت -وب -ع ع -ب -د اŸؤوم -ن خ -ل-ي-ف-ة ال-ذي ت-غ-يب ع-ن
ﬁاك -م -ة  2007ب-ج-ن-اي-ة ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة أاشص-رار،
السصرقة اŸقÎنة بظروف التعدد النصصب وا’حتيال
واإ’ف Ó-سش ب -ال -ت -دل -يسش ،ال -رشص-وة وخ-ي-ان-ة اأ’م-ان-ة
وتزوير ﬁررات مصصرفية ،والتمسش النائب العام
‘ حقه عقوبة السصجن اŸؤوبد ومصصادرة جميع
أامÓكه.
وكانت ﬁكمة جنايات ›لسش قضصاء البليدة قد
أاصصدرت بتاريخ يونيو 2007حكما غيابيا بالسصجن
اŸؤوبد ‘ حق نفسش اŸتهم مع مصصادرة أامÓكه.
Óشصارة ،توبع ‘ قضصية اÿليفة  71متهما بعد
ل إ
وفاة ‡ 5ن قاموا بالطعن أامام اÙكمة العليا ‘
ق -رارات ﬁاك -م-ة سص-ن-ة  ،2007ع- -ل- -م -ا أان م -ن بÚ
اŸت -ه-مﬁ 21 Úب -وسص -ا ،وف -اق ع -دد الشص -ه -ود ‘
ال-قضص-ية  300شص -اه -د اإ ¤ج -انب ال -ط -رف اŸدÊ
والضصحايا.

تخرج أأول دفعة ماسس ‘ Îأقتصساد ألطاقة بوهرأن
تخرجت ،أول أمسس ،دفعة ماسس Îتتكون
من  62طالبا ‘ تخصسصس أقتصساد ألطاقة من
أŸدرسس-ة أل-ع-ل-ي-ا لÓ-ق-تصس-اد ب-وه-رأن ،بعد أن
تلقت تكوينا دأم ثÓث سسنوأت.
–صصل  60طالبا من الدفعة اŸتخرجة على نسصبة
‚اح تفوق  ٪98حسصبما ذكره مدير هذه اŸدرسصة
لـ«واج» على هامشش مراسصم حفل التخرج الذي جرى
بحضصور مسصؤوو‹ اŸؤوسصسصات ا÷امعية و‡ثل Úعن
بعضش اŸؤوسصسصات الصصناعية بوهران و“يز بتكرË
الطلبة اŸتفوق Úمن الدفعة اŸذكورة.
وسصتتخرج دفعتان أاخريان ‘ تخصصصش «اقتصصاد
الطاقة « و»ا’قتصصاد الرقمي» خÓل السصنة ا÷امعية

القادمة  ،2020-2019كما أاضصاف هواري بن شصيخ،
’ف -ت -ا أان -ه خ Ó-ل السص -ن-ة اŸق-ب-ل-ة سص-ت-ك-ون أاول دف-ع-ة
دكتوراه ‘ اقتصصاد الطاقة وذلك ‘ انتظار ا◊صصول
على قبول الوزارة الوصصية الذي يأاتي بعد موافقة
الندوة ا÷هوية للجامعات غرب البÓد.
وتعتزم اŸدرسصة العليا لÓقتصصاد بوهران إاطÓق
ت- -خصصصص Úج- -دي- -دي- -ن ‘ ›ا‹ «تسص -ي Òواق -تصص -اد
التنظيمات» و»اŸالية الكمية» ‘ طور الثا( Êماسص)Î
مع السصنة ا÷امعية  2021-2020وفق ذات اŸسصؤوول
قائ« Óإاننا نعمل على أان يكون اŸاسص Îمهنيا وليسش
أاك -ادÁي -ا ل -ت -ل -ب -ي -ة اح -ت -ي -اج -ات ال-ع-ا ⁄ا’ج-ت-م-اع-ي
ا’قتصصادي وطلبات اŸؤوسصسصات ا’قتصصادية».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ١٨جويلية  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٥ذي القعدة ١٤٤٠هـ

ضصّمت  692عون تلقوأ تكوينا دقيقا

تخرج دفعة أ’عوان اأ’من Ãدرسضة الشضرطة ‘ ميلـ ـة

ال ع د د

١٨٠٠١
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عقب أزمة عطشس حادة Ãدأشصر بلدية أŸيهوب باŸدية

مديرة الري تطمئن بحل اŸشضكل نهائيا
ع Èبرنامج اسضتعجا‹
’‚از مشصروع ربط  11دشصرة شصرق ألو’ية
 150مليون دج إ

أكدت مديرية ألري وأŸوأرد أŸائية باŸدية ،صصبيحة أمسس ‘ ،تصصريح لـ «ألشصعب» ،أن
عملية ربط سصكان مدأشصر بلدية أŸيهوب بحوأ‹  11دشصرة شصرق ألو’ية ،سصتتم عن طريق
بر›ة عملية مالية بنحو  150مليون دج أبتدأءً من سصلسصلة سصد كدية أسصردون ،لكون أن
أغلب هذه أŸدأشصر يقطن سصاكنوها بأاماكن مبعÌة وبتضصاريسس وعرة يصصعب أيصصال أŸاء لها
’عدأد درأسصة مسصبقة بغرضس
’مر ألذي أج Èمصصا◊ها إ
دون تسصجيل عملية جديدة ،وهو أ أ
ربطهم باŸاء ألشصروب.

اŸدية :علي ملياÊ

Óمن ألوطني ،أمسس ،على
Óمن ألوطني ‡ث Óللمدير ألعام ل أ
أشصرف مرأقب ألشصرطة جمال بن ألدرأجي أŸفتشس ألعام ل أ
مرأسصم حفل تخرج  692عون شصرطة Ãدرسصة ألشصرطة ميلة ،بحضصور ﬁمد عم Òوأ‹ ألو’ية‡ ،ثلي ألسصلطات ألعسصكرية،
’عÓم ألوطنية.
ألقضصائية وأŸدنية إأ ¤جانب وسصائل أ إ
اسش -ت -ه -لت م-راسش-م ال-ح-ف-ل ،ب-ت-ف-ت-يشس ال-دف-ع-ة ت-ل-ق-وا ت-ك-وي-ن-ا ن-ظ-ري-ا وت-ط-ب-ي-ق-ي-ا ف-ي ال-ع-ل-وم
.
ال -م -ت-خ-رج-ة م-ن ق-ب-ل ال-م-ف-تشس ال-ع-ام ل -أ
Óم-ن الشش -رط -ي -ة وال -ق -ان -ون -ي -ة ،ي -دع -م-ون الضش-ب-ط
ال-دف-ع-ة ال-م-ت-خ-رج-ة ال-ت-ي ح-م-لت اسشم ششهيد الوطني ،لتليها كلمة مدير مدرسشة الششرطة ال - -قضش- -ائ- -ي واإ’داري وت- -حسش- -ي- -ن ال- -خ- -دم- -ة
الواجب الوطني المرحوم عون الششرطة علي ميلة ،التي أابرز من خÓلها المسشار والبرنامج العمومية ،ومراسشم حفل تخرج هذه الدفعة
بوعرة ،ششملت طلبة أاعوان ششرطة من مدرسشة ال-ت-ك-وي-ن-ي ال-ذي ت-ل-ق-اه أاع-وان الشش-رطة خÓل تدخل ضشمن البرنامج الرسشمي الم ّسشطر من
الششرطة ميلة  ٢٩6متخرج ،مدرسشة الششرطة فترة التربصس.
Óمن الوطني إ’حياء
قبل المديرية العامة ل أ
تبسشة  ٢٠٢متخرج ،ومدرسشة الششرطة سشطيف ضشمت الدفعة المتخرجة  6٩٢عون ششرطة ال -ذك -رى  ٥7ل-ت-أاسش-يسس الشش-رط-ة ال-ج-زائ-رية،
١٩٤متخرج.
أاج-روا ت-ربصش-ا ب-ال-م-دارسس ال-م-ذك-ورة سش-ال-ف-ا ،الموافق لـ ٢٢جويلية من كل سشنة.

ميلة :خالد ع

ردا على احتجاج سشكان المداششر هذه اأ’يام،
كششفت مديرية القطاع في هذا الصشدد أان
مصشالحها التي كانت قد قامت بربط سشكان
مقر البلدية بهذه المادة سشنة  ،٢٠١٨بمن في
ذلك نظرائهم ببلدية العزيزية المجاورة بعد
أاضشرار كبيرة خلفتها الهزات اأ’رضشية ،بعد
عودة القرويين إالى أارزاقهم.
تنقلت ذات المديرة ،عششية أاول أامسس ،ضشمن
وفد من إاطارات الو’ية للنظر في اأ’بعاد
التقنية والتمويلية لهذه القضشية المسشتعجلة.
تم الوقوف على هذه المششكلة بعين المكان،
على أان يتم تدارك هذا النقصس في الربط
لفائدة  ١١أالف مواطن ،عبر مششروع جديد
بقيمة  ١٥٠مليون دج ،تم أاخذه بعين ا’عتبار
ضشمن حاجيات قطاعها في اطار التحكيم
اأ’خير.
كما أانه سشيتم مراسشلة الوزارة المعنية بششأانه
ع-ب-ر ت-ق-ري-ر م-فصش-ل ع-ن ال-وضش-ع-ي-ة ،م-ن أاجل
الحصشول على المبلغ المالي الهام والموافقة
على إانجاز ششبكات النقل والربط والتخزين.

من جهتها ،أاششارت مصشادر مطلعة من الو’ية،
أان -ه ب -ع -د ت -واصش -ل ع -م -ل -ي-ة غ-ل-ق م-ق-ر ب-ل-دي-ة
الميهوب بالمدية ولليوم الثاني على التوالي،
للمطالبة بالماء الششروب لفائدة سشكان نحو
١٩ق -ري -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى ت-راب ال-ب-ل-دي-ة ،ذات
ال -ح -دود ال -مشش -ت -رك-ة م-ع سش-د ك-دي-ة أاسش-ردون
بو’ية البويرة ،تم أامسس اأ’ول اسشتقبال وفد
م -ن ال-غ-اضش-ب-ي-ن ت-ك-ون م-ن  ٤م-واط-نين بمقر
الو’ية.
بحسشب ذات المصشادر فقد تم عقد لقاء بين
اأ’مين العام للو’ية ومديرة الموارد المائية
ال- -ت- -ي أاك -دت أان مشش -روع ال -رب -ط م -رتب ف -ي
مقدمة مششاريع القطاع على مسشتوى الو’ية،
وهذا في ظل انعدام المبلغ المالي المخصشصس
ل -ل -م -ل -ف ،وال -ذي سش -ب -ق وأان ت -م ط-رح-ه ع-ل-ى
مسشتوى الوزارة الوصشية منذ مدة ،فضش Óعلى
أان البلدية ششرعت في تموين السشكان بهذه
المادة الحيوية عبر صشهاريج وفق إامكانياتها
ال-م-ت-اح-ة ،ع-ل-ى أان تسش-اه-م ال-ج-زائ-رية للمياه
بهذه الو’ية في مضشاعفة ذلك عبر صشهريج أاو
صشهريجين.

أزدوأجية ألطريق ب ÚقÓل وع Úأزأل بسصطيف

الو’ية تتكفل بتكاليف الدراسضة التقنية

’همال وألتسصيّب
عقب زيارة فجائية وقف خÓلها على أ إ

وا‹ باتنة ينهي مهام مدير مسضتشضفى ﬁمد بوضضياف بÈيكة
أنهى ،وأ‹ و’ية باتنة ،فريد ﬁمدي ،أمسس ،مهام مدير أŸؤوسصسصة ألعمومية أ’سصتشصفائيةﬁ ،مد بوضصياف ،بريكة حليتيم
ﬁمد وذلك على خلفية ألزيارة ألفجائية ألتي قادته إأ ¤هذه أŸؤوسصسصة ألصصحية ،حيث وقف على ألوضصعية ألكارثية وحالة
ألتسصيب وأنعدأم أŸسصؤووليات.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
سش- -ج- -ل م- -ح- -م- -دي ب- -ع -ي -ن ال -م -ك -ان ،ع -دي -د
التجاوزات التي زادت من المعاناة المرضشى
جراء بيروقراطية متعمدة من قبل القائمين

ع-ل-ى ال-مصش-ال-ح الصش-ح-ي-ة ف-ي غ-ي-اب الضش-م-ير
ال -م -ه -ن -ي ،وذلك حسش -ب -م -ا أاف -اد ب -ي-ان ل-خ-ل-ي-ة
اإ’عÓم وا’تصشال لو’ية باتنة.
ك-م-ا ت-م ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة ت-نصش-يب ل-ه-م-يسش-ي ع-ل-ي،
المدير الفرعي للوسشائل والمالية بالمؤوسشسشة

ا’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة سش -ل -ي -م -ان ع -م-ي-رات ك-م-دي-ر
ل-ل-م-ؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة م-ح-م-د
بوضشياف بريكة.
وك -ان ال -وال -ي ق -د أاوف -د ل -ج-ان ت-ح-ق-ي-ق ح-ول
إاهمال هذا المرفق العمومي الصشحي الهام،
وأاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات صش-ارم-ة ب-ت-م-دي-د سش-اعات
ال-ع-م-ل إال-ى غ-اي-ة ال-ث-ام-ن-ة ل-ي Ó-ع-ل-ى مسش-ت-وى
العيادة المتعددة الخدمات حي النصشر بريكة
وت-دع-ي-م-ه-ا ب-أاط-ب-اء م-ن ال-م-ؤوسشسش-ة ال-ع-مومية
ا’سشتششفائية سشليمان عميرات بريكة ،على أان
ي-ت-م ف-ت-ح-ه-ا ن-ق-ط-ة م-ن-اوب-ة ل-ي-ل-ي-ة بعد عملية
توظيف  ٠٥أاطباء خÓل هذا الششهر.
من جهة أاخرى ،اتخذ الوالي قرارا بإاصشÓح
جهاز سشكانير المؤوسشسشة المتوقف منذ أاششهر
واسش -ت -غ Ó-ل غ -رف -ة ال -ع-م-ل-ي-ات ع-ل-ى مسش-ت-وى
مصش-ل-ح-ة ا’سش-ت-ع-ج-ا’ت ال-م-غ-ل-ق-ة أايضش-ا م-ن-ذ
سشنوات ،بصشفة فورية مع تجهيزها بمختلف
اإ’مكانيات.

اسش- -ت- -ف- -ادت ال- -م- -ن- -ط -ق -ة
ال -ج -ن -وب -ي -ة لسش-ط-ي-ف،خÓ-ل
زي -ارة وال -ي ال-و’ي-ة ،م-ح-م-د
بلكاتب ،مؤوخرا ،لبلدية عين
أازال من غÓف مالي يناهز
 ١٠م Ó-ي -ي -ن دج ،وه -ذا م -ن
م -ي -زان -ي -ة ال -و’ي-ة ،م-ن اج-ل
انجاز دراسشة تقنية لمششروع
تأاهيل الطريق الوطني رقم
 ،7٨في الششطر الرابط بين
ب -ل -دي -ت -ي ق Ó-ل وع -ي-ن أازال،

جنوب عاصشمة الو’ية ،وهو
ال-ط-ري-ق ال-ذي يشش-ه-د ح-رك-ة
مرور كثيفة بششكل يومي ،مع
صشعوبات في الميدان جراء
ا’خ -ت -ن -اق ال -م -روري وك -ث-رة
ال- -م- -م- -هÓ- -ت ف -ي ال -ط -ري -ق
لتفادي الحوادث الخطيرة.
واف -ق ال -وال -ي ع -ل -ى ت -ح -م -ل
الو’ية تكاليف الدراسشة التي
سشتوكل لمكتب دراسشات ،عن
ط - -ري - -ق إات - -ب- -اع اإ’ج- -راءات

ورشصة لتوسصيع نشصاطه بحاسصي مسصعود

«بيـ ـ ـÎوفـ ـ ـاك» يّدشضـ ـ ـن مرك ـ ـ ـزا للتكوي ـ ـ ـن ف ـ ـ ـي مهـ ـ ـ ـ ـن البنـ ـ ـ ـاء
أك Ìمن  ٪ 85من ألقوى ألعاملة أŸوظفة جزأئرية

«ألشص -عب» -ج -ع -ل ›م -ع  Petrofacمن
هذأ ألصصيف موسصما للنشصاط ألذي يقوم به
كشص - -ريك ل - -ل - -ج - -زأئ - -ر ل - -ه وزن - -ه ‘ ق - -ط - -اع
أÙروق-ات أل-ذي ي-ح-ت-ل م-وق-ع-ا أسصÎأت-ي-ج-يا
وÁث- -ل أك Èمصص- -در إأي- -رأدأت م- -ن أل- -ع -م -ل -ة
ألصص- - -ع- - -ب- - -ة .ح- - -دث ه- - -ذأ ب- - -ع- - -د أن دشص- - -ن
«ب -يÎوف -اك» م -رك -زه أÿاصس ب -ال-ت-ك-وي-ن ‘
ت -ق -ن -ي -ات أل -ب -ن -اء Ãدي -ن -ة ح -اسص-ي مسص-ع-ود،
ب- -ا÷ن- -وب أ÷زأئ- -ري ،ع- -قب أ’ن -ت -ه -اء م -ن
عملية –ديث ألتجهيزأت وعصصرنتها.
ب -حسشب ب -ي -ان ال -م -ج -م -ع ال-ذي تسش-ل-مت «الشش-عب»
نسشخة منه ،فاإن هذا المركز الحسشاسس سشيمكن
ا’أج-ي-ال ال-م-ق-ب-ل-ة م-ن ع-م-ال الصش-ناعات البترولية
والغازية الجزائرية ،من ا’سشتفادة من تكوين عالي
المسشتوى ،بسشعة  ٤٠٠مندوب جزائري كل سشنة.
تم تصشميم المركز وتششييده من طرف -Petro
 ،facالذي يدير ششوؤونه في اإطار التزامه بتطوير
المهارات المحلية ،حيث اأنه ،ومنذ بداية نششاطه
في الجزائر عام  ،١٩٩7قام بتوظيف اأكثر من ٪ ٨٥
من القوى العاملة في الجزائر.

تعد المرافق في هذا المركز التكويني قاعات
دراسشة حديثة ومكيفة ومجهزة بكل المسشتلزمات،
اإضش -اف -ة اإل -ى ورشس ع -م -ل م -ف-ت-وح-ة ك-ب-ي-رة م-زودة
ب-اأح-دث ال-م-ع-دات .ي-غ-ط-ي ال-ب-رن-ام-ج  ٥مجا’ت
تخصشصس ،التجهيز ،الكهرباء ،الميكانيكا ،ا’أنابيب
واللحام ،مع التركيز على النظافة وا’أمان.
كما سشتوفر منهجية التكوين التطبيقي للطÓب،
ال-م-ع-ارف ال-ن-ظ-ري-ة وال-م-هارات العملية ا’أسشاسشية
التي سشوف يحتاجون اإليها للعمل في التخصشصس
ال -م -ه-ن-ي ال-ذي سش-ي-خ-ت-ارون-ه ب-ع-د حصش-ول-ه-م ع-ل-ى
الششهادة التي يسشلمها المركز لهم.
شش- -ه- -د ح- -ف- -ل ال- -ت- -دشش- -ي -ن ،ال -ذي تضش -م -ن ج -ول -ة
اسشتطÓعية عبر كامل منششاآت المركز في موسشم
صشيفي حار اأكثر من اللزوم ،حضشور ممثلين عن
الحكومة وعن السشلطات المحلية ،وكذا ممثلين
عن قطاعي الصشناعات البترولية والغازية.
صشرح غراهام ماك ميÓن ،النائب ا’أول للرئيسس
لمنطقة ششمال اأفريقيا كاششفا عن اأهمية المركز
ود’ل -ت -ه وغ-اي-ت-ه ق-ائ« :Ó-يسش-ع-دن-ا عصش-رن-ة وب-عث
نشش -اط ه -ذا ال -م -رف -ق م -ن ج -دي-د ال-ذي سش-ي-م-ك-ن

الشش -ب -ان ال -ج -زائ -ري-ي-ن م-ن ا’سش-ت-ف-ادة م-ن اأفضش-ل
تكوين تقني ممكن».
وواصشل المتحدث في ششرح اأبعاد ا’نجاز »:حاليا،
تعمل المجموعة ا’أولى والمكونة من  ٤٥متدربا،
على تطوير مهارات اأسشاسشية في مجال البناء على
مسش -ت -وى م -رك -زن -ا ،ح -يث يسش -م-ح ه-ذا ال-ت-ك-وي-ن لـ
 Petrofacبنقل معرفتها المعمقة وخبرتها في

المهن الرئيسشية اإلى سشلسشلة التوريد المحلية ،ما
من ششاأنه تحسشين جودة واأمان مششاريعنا خاصشة
وكل مششاريع الجزائر عامة .اإن ششركة -Petro
 facششركة نششطة وملتزمة وخÓقة لفرصس العمل.
ن -ت -م -ن -ى ال -مشش-ارك-ة ف-ي ال-ت-ط-ورات ال-مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة
للجزائر وتعزيز وجودنا فيها لمدة اأطول».

ال- -م- -نصش- -وصس ع- -ل- -ي- -ه- -ا ف- -ي
ال -ق -ان -ون ،وب-ع-ده-ا سش-ت-ت-ول-ى
ال- -و’ي- -ة م- -ب -اشش -رة ا’تصش -ال
ب-ال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة م-ن اجل
ط- -لب إادراج ازدواج -ي -ة ه -ذا
الششطر من الطريق الوطني،
وه - -ذا م - -ن ال - -وزارة اأ’ول - -ى
ووزارة ق - - -ط - - -اع اأ’شش- - -غ- - -ال
العمومية ،حتى يحل مششكل
ا’خ- -ت- -ن -اق ال -م -روري ب -ه -ذه
الجهة بششكل نهائي.

مديرية امتياز التوزيع للبليدة تّوضضح:

«الششعب»  /بعد نششر جريدة « الششعب» بتاريخ ٠6
 ٢٠١٩ / ٠7 /صس  ٩موضشوع تحت عنوان« :متاعب
التزويد بالمياه وضشعف التيار يقلقان السشاكنة» ورد
الينا من مديرية امتياز التوزيع للبليدة التوضشيح
التالي:
تبعا لمقالكم الصشادر بتاريخ السشبت  ٠6جويلية
 ٢٠١٩صس  ٠7تحت عنوان « متاعب التزويد بالمياه
وضشعف التيار الكهربائي يقلقان السشاكنة» ،وفي
اطار حق الرد المكفول قانونا ،نطلب منكم نششر
هذا التوضشيح:
ت-ت-ق-دم ام-ت-ي-از ال-ت-وزي-ع ل-ل-ب-ل-ي-دة ل-زب-ائ-ن-ه-ا الكرام
باعتذاراتها عن انقطاع التيار الكهربائي الذي
سش -ج -ل ف -ي ع -دي -د ال-ب-ل-دي-ات ع-ب-ر ت-راب ال-و’ي-ة
وال-راج-ع لÓ-رت-ف-اع ا’سش-ت-ث-ن-ائي لدرجات الحرارة
ال -ذي مسس ج -م -ي -ع و’ي -ات ال-وط-ن وال-ذي راف-ق-ه
ارتفاع محسشوسس في الطلب على الكهرباء مما أاثر
سشلبا على مردودية الششبكة الكهربائية وأادى الى
تسش -ج -ي -ل اع -ط-اب ت-ق-ن-ي-ة خصشت ع-ل-ى ح-د سش-واء
الششبكة اأ’رضشية والهوائية ،ومازاد من حجم هذه
اأ’عطاب ظاهرة التعدي على اششبكة الكهربائية
موازاة مع موجة الحر ،مسشببة الكثير من الخسشائر
وا’زعاج لمصشالحنا ولزبائننا.

مدير امتياز التوزيع :حسسان ماضسي
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سسكان ت Úزوات Úيطالبون بفتح الوكالة التجارية لتوزيع الكهرباء والغاز

قطع أالف كلم إليداع طلب السشتفادة من العّداد والربط بتمÔاسشت

لهقار ‘ ،كل مناسسبة مطلبهم اŸتعلّق
يجّدد سسكان الدائرة ا◊دودية ت Úزوات Úحوا‹  500كلم عن عاصسمة ا أ
لدارة من اŸواطن ،خاصسة ‘ أاحد أاهم القطاعات ا◊يوية (الكهرباء) التي ل
باÿدمة العمومية ،وتفعيل مبدأا تقريب ا إ
لسستغناء عنها ،بسسبب تواصسل اŸواطن Úعلى طول أايام السسنة لنقصص ربط سسكناتهم بالعدادات.
Áكن للمواطن ا إ
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‘ ظّ- -ل اسس- -ت- -م- -رار ت -واج -د ال -وك -ال -ة
التجارية الوحيدة على مسستوى اŸنطقة
ا◊دودية لشسركة توزيع الكهرباء والغاز
خ - -ارج اÿدم- -ة ط- -ي- -ل- -ة أاي- -ام السس- -ن- -ة،
وإاقتصسارها على إايفاد ‡ثل Úلها بÚ
ا◊ Úواآلخر للمدينة من أاجل القيام
ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حصس-ي-ل أاو تسس-ج-ي-ل ط-ل-ب-ات
الربط‡ ،ا يوضّسح جليا ويÈز للمواطن
غياب ما تؤوكد عليه ‘ كل مناسسبة ‘
التكفل بانشسغالت الناسس ،األمر الذي
سسبب حالة من السستياء لدى السساكنة
وزاد م -ن م -ت -اع -ب -ه -م ال -ي -وم -ي -ة ك-ون-ه-م
يضس-ط-رون ل-ل-ت-ن-ق-ل مسس-اف-ات طويلة من

أاجل تقد Ëطلب ربط بالكهرباء.
ناشسد اŸواطنون السسلطات اÙلية،
م -ن خ Ó-ل ح-دي-ث-ه-م لـ»الشس-عب» السس-ي-د
(دومي جي ،)‹Óبضسرورة التدخل لدى
ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى شس-رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رباء
والغاز بعاصسمة الولية ،من أاجل فتح
ال -وك -ال -ة ال -ت -ج -اري-ة ل-لشس-رك-ة ،وضس-رورة
ت -ق -دÁه -ا ÿدم -ة ع -م-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن
لتسسهيل ربط سسكناتهم ،وا◊صسول على
الشسÎاك ،وهذا دون تعب أاو تنقل‘ ،
ظّل وجود مقر للوكالة التجارية للشسركة
الذي يبقى هيكل بدون روح.
يحدث هذا ‘ ،ظّل التوسّسع العمراÊ
الذي تشسهده اŸنطقة ،ليتسساءل السسكان
عن سسبب Œاهل القائم Úعلى الشسركة
ع -ن ت -ل -ب -ي -ة م -ط -ال -ب -ه -م ‘ ع -دي-د م-ن
اŸرات ،وحرمانهم من خدمة عمومية
تنادي الدولة بضسرورة توفÒها للمواطن

خاصسة اŸناطق النائية البعيدة.
ويضس -ي-ف اŸت-ح-دث-ون ،أان اسس-ت-م-رار
هذه ا◊الة أاصسبح يزعجهم بشسكل كب،Ò
‘ ظلّ البعد ومشسقة التنقل ،أاين يضسطر
البعضس منهم الذهاب إا ¤مقر عاصسمة
الولية ،وقطع مسسافة حوا‹ 1000كلم
ذه- -اب -ا وإاي -اب -ا م -ن أاج -ل ت -ق -د Ëط -لب
إاشسÎاك.
ي -ح -دث ه -ذا ‘ وقت ت -ف -ت -ق -ر ف-ي-ه
اŸن-ط-ق-ة ل-وسس-ائ-ل ن-ق-ل م-نتظمة تربط
ت Úزوات Úب - -ع - -اصس - -م - -ة ال - -ولي- -ة‡ ،ا
يضسطرهم للتنقل ع Èسسيارات خاصسة
تكلفهم قرابة  15أالف د.ج للشسخصس
الواحد ذهابا وإايابا كمصساريف تنقل من
أاج -ل ت -ق -د Ëط -لب إاشسÎاك ،وب -ع -ده -ا
اإلن -ت -ظ-ار أاي-ام م-ن أاج-ل إاي-ف-اد الشس-رك-ة
لعمال من أاجل القيام بعملية الربط.
‘ ن- -فسس السس- -ي -اق ،يضس -ي -ف السس -ك -ان
ال -ذي -ن ي -ت -م -ت -ع -ون ب-إاشسÎاك-ات وال-ب-ال-غ
ع -دده -م ق -راب -ة  900م-شسÎ-ك ح-سس-ب
مصس- -ادر «الشس- -عب» ب -الشس -رك -ة ،أان ه -ذه
الوضسعية التي تعرفها اŸنطقة بغياب
فرع للوكالة التجارية ،أاصسبحت تقلقهم
خ- -اصس- -ة ‘ ت- -أاّخ- -ر تسس- -ل- -ي- -م ال- -ف -واتÒ
الكهربائية ‘ وقتها اّÙدد.
هذا وشسّدد اŸواطنون على ضسرورة
أاخذ مطلبهم بع Úالعتبار ،من أاجل
ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن م-ع-ان-اة ت-ن-ق-ل-ه-م وŒسس-ي-د
تقريب اإلدارة من اŸواطن ،خاصسة من
ق -ط -اع Œاري األح-رى ب-ه ال-ع-م-ل ع-ل-ى
تفعيله لضسمان –صسيل مداخيل تسساهم
‘ ت- -ط- -وي- -ر الشس -رك -ة وت -ق -د Ëخ -دم -ة
عمومية ÷ميع اŸواطن ‘ Úكل تراب
الولية.

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

اŸدينة القدÁة ببلدية أاولد جÓل

اŸواطنون يششتكون من التذبذب ‘ توزيع اŸياه

اشس-ت-ك-ى سس-ك-ان اŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة
ب -ب-ل-دي-ة أاولد جÓ-ل غ-رب ولي-ة
بسس- -ك- -رة ،م- -ن مشس- -ك- -ل ال -ت -ذب -ذب
ا◊اصسل ‘ توزيع مياه الشسرب ‘
لسس- - - - - -ب- - - - - -اب
لخÒة ،أ
لون- - - - - -ة ا أ
ا آ
›ه- -ول -ة ،ح -يث ن -اشس -دوا ا÷ه -ات
اŸع - - -ن - - -ي- - -ة ضس- - -رورة ال- - -ت- - -دخ- - -ل
ل -ت-زوي-ده-م ب-اŸي-اه الشس-روب ال-ت-ي
ي-ك Ìاسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ فصسل الصسيف
ال -ذي يشس -ه -د ب -اŸن -ط -ق -ة ارت -ف-اع-ا
كبÒا ‘ درجة ا◊رارة.
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أاشس - -ار السس- -ك- -ان إا ¤أان- -ه- -م سس- -ج- -ل- -وا
اسستمرار انقطاع اŸياه لعدة اأيام ،األمر
ال- -ذي دف- -ع- -ه -م ل -ل -ج -وء ك -ك -ل م -رة اإ¤
السستنجاد Ãياه الصسهاريج ،لتوف Òهذه
اŸادة ا◊ي - -وي - -ة ،وذلك رغ - -م ال - -غÓ- -ء
الفاحشس ‘ أاسسعارها ،حيث يتكبدون

لشسغال العمومية
الوادي ولية مفتوحة على مشساريع إاسسÎاتيجية ‘ ا أ

لشس-غ-ال ال-ع-م-ومية
ي-ت-طّ-ل-ع ق-ط-اع ا أ
ب - -ال - -وادي ،إا ¤م - -واك - -ب - -ة انشس - -غ - -ال
اŸواطن Úفيما يخصّص ا‚از واصسÓح
ال-ط-رق ،ف-ال-ع-دي-د من اŸشساريع التي
اسس -ت -ف -ادت م-ن-ه-ا ال-ولي-ة ان-ت-هت ب-ه-ا
لشس- -غ- -ال ،وم- -ن- -ه -ا م -اه -و ‘ ط -ري -ق
ا أ
ال‚از بوتÒة مقبولة ،ناهيك عن
أاخرى سسجلت ضسمن ﬂتلف الصسيغ،
ف -رغ-م أان ا◊رارة ب-ال-ولي-ة ت-ع-رف
درجات قياسسية ،إال أانه يسسجل بلوغ
نسسب كبÒة ‘ ال‚از.

ف ّ
ك العزلة عن التجمعات السشكنية والقضشاء على النقاط السشوداء
اطار الÈامج الصسندوق الوطني للطرق
السس-ري-ع-ة والسس-ي-ارة ،ب-تسس-ج-يل عمليت،Ú
متابعة ميدانية لورششات األششغال
ل‚از ه- -ذي- -ن اŸم- -ري- -ن ،األول ع- -ل -ى

 :…OGƒdGخ´.
أاوضس- -ح بشس Òح- -ران م -دي -ر األشس -غ -ال
العمومية بالولية ،أان قطاعه يعمل على
فكّ ال -ع -زل -ة ،ع -ن ﬂت -ل -ف ال-ت-ج-م-ع-ات
السس-ك-ن-ي-ة ،وك-ان اسس-تÓ-م ط-ري-ق ال-ن-خ-لة
ودوار اŸاء ‘ ،نفسس اإلطار ،حيث ”ّ
دخوله حيز اÿدمة بالثÓثي األول من
السس-ن-ة ا÷اري-ة ،وسس-ج-لت ع-م-ل-ي-ة ه-امة
تتعلق باŸقيÈة ،وهو طريق هام بحيث
ي -ت-م ا‚از اŸنشس-آات ال-ف-ن-ي-ة ب-اŸق-ي-ب-ع،
وهذا الطريق يعد شسريان الوادي ،حيث
” م- -ب- -اشس -رة ال‚از م -ن ق -ب -ل شس -رك -ة
ّ
وطنية.
واضس - -اف م - -دي - -ر ق - -ط - -اع الشس - -غ- -ال
العمومية ،فيما يخصس تطوير الطرق،
وال-ت-ي ت-ع-ن-ي Œدي-د ازدواج-ي-ة ال-طرق،
–ث -ي -ث -ه-ا واع-ادة ب-ن-ائ-ه-ا ،ف-م-ج-ه-ودات
السسلطات الولئية ،منصسبة حول العتناء
بازدواجية الطريق الوطني رقم  48التي
ي-ع-رف ح-رك-ة اŸرور ال-ك-بÒة ،وب-ال-ت-ا‹
” تسسجيل
حوادث مرورية كثÒة ،حيث ّ
اŸشسروع خÓل سسنة  ،2018على مسسافة
 35ك -ل -وم ،Îواألشس -غ -ال ج -اري -ة ،وم -ن
اŸن -ت -ظ -ر اسس-تÓ-م اŸشس-روع ‘ غضس-ون

ال- -ثÓ- -ث- -ي األول م- -ن سس -ن -ة  ،2021ألن
اŸشس -روع ي -ت -ط ّ-ل-ب م-دة زم-ن-ي-ة ك-اف-ي-ة،
لتحويل شسبكات وا‚از اŸنشسآات الفنية،
و‘ بعضس اŸناطق يتطّلب نزع اŸلكية
وتسسوية وضسعية اصسحاب األرضس.
وال -ط -ري -ق ال -ث-ا Êوال-ذي ي-عّ-د الشس-غ-ل
الشس -اغ -ل لسس -ك -ان ال -ولي-ة ،وب-ال-ت-ح-دي-د
باŸقاطعة اإلدارية اŸغ ،Òالذي يعÈ
الصس -ح-راء ،واŸوازي ل-ل-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
رقم ّ” ،01تسسجيله ‘ إاطار صسندوق
الضسمان والتضسامن ا÷ماعات اÙلية،
حسسب ذات اŸتحدث ،على مسسافة 20
ك- -ل- -ومÎا ،ووع- -دت ال- -وزارة تسس- -ج- -ي -ل
الشسطر الثا Êضسمن قانون اŸالية لسسنة
 2020على مسسافة  50كلم أاخرى ،وهذا
ت -ل -ب -ي -ة Ÿط -الب السس -ك-ان ،لسس-ي-م-ا وأان
ال -ط -ري -ق ل -ه صس -ب -غ -ة وط -ن -ي -ة وأاه -م -ي-ة
اسسÎاتيجية.
وب - -غ - -رضس م - -ع- -ا÷ة ح- -رك- -ة اŸرور،
خصسوصسا وأان الوادي الكب Òالذي يضسم

ب -ل-دي-ات ال-وادي ،ق-م-ار ،ك-ون ،Úحسس-اÊ
عبد الكر ،Ëتغزوت ،البياضسة ،وتعتÈ
مفÎق الطرق ،انطلقت األشسغال إل‚از
ط -ري -ق سس -ري -ع ي -رب -ط اŸط -ار ب -ق-م-ار،
Ãدي- -ن- -ة ال -وادي ،وق -د ّ“ت ال -دراسس -ة،
وŒزئتها على  03بلديات ،ألن الطريق
ي- -غ Èه- -ذه األخÒة «ك- -ون ،Úت -اغ -زوت،
قمار» ،والشسغال انطلقت على مسستوى
ب- -ل- -دي- -ة ك- -ون ،Úوي -ن -ت -ظ -ر ان ي -خ ّ-ف -ف
اŸشس -روع ع -ن -د اسس -ت Ó-م -ه ،م -ن ح -رك-ة
اŸرور ،ويجعلها اك Ìانسسيابية.
وب - -خصس - -وصس ازدواج - -ي - -ة ال - -ط- -ري- -ق
اŸعروف بالطريق الوزن الثقيل ،الذي
ي- -رب- -ط ال- -ط- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي رق- -م ،16
والطريق الوطني رقم  ،45باŒاه تقرت،
ع -ل-ى مسس-اف-ة  05ك-ل-وم ،Îي-ؤوك-د م-دير
ال - -ق - -ط - -اع» اإلج - -راءات ت - -وج- -د ق- -ي- -د
الن - - - -ط Ó- - - -ق ل- - - -تسس- - - -ج- - - -ي- - - -ل ه- - - -ذه
الزدواج -ي -ة ،وŸع -ا÷ة ح -رك-ة اŸرور،
سس-ج-ل مشس-روعŸ Úم-ري-ن سس-ف-ل-ي-ان‘ ،
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مسستوى سساحة الشسباب ،واآلخر ÃفÎق
الطرق بحي تكسسيبت .واوكلت العملية
Ÿؤوسسسس- - -ة وط- - -ن- - -ي- - -ةÿ ،صس- - -وصس- - -ي- - -ة
اŸشسروع.»Ú
وكان عبد القادر بن سسعيد وا‹ الولية
ان تفقد مشسروع ا‚از ا÷سسر الرابط
ب Úال- -ط- -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م  48قرية
اŸقيÈة ببلدية ا◊مراية مرورا بالواد
اŸوجود باŸنطقة .اŸشسروع الذي جاء
اسس- -ت -ج -اب -ة لنشس -غ -ال سس -ك -ان اŸق -يÈة
ل -تسس -ه-ي-ل ح-رك-ة السس Òلسس-ي-م-ا م-واسس-م
األم -ط -ار وسس -رع -ة ج -ري -ان م -ي -اه ال-واد
واŸعاناة الكبÒة التي يعانونها ‘ هذا
ال - -وقت ب - -ال - -ذات ،وأاك- -د ال- -وا‹ ع- -ل- -ى
اŸقاولة اŸكلفة باŸشسروع على احÎام
آاجال تسسليم اŸشسروع وأايضسا اŸعايÒ
اŸتفق عليها ‘ اإل‚از وزيادة تدعيم
ال -ورشس -ة ل -رف -ع اŸع -ان-اة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا
سس -ك -ان اŸن-ط-ق-ة ي-وم-ي-ا ع-ن-د م-روره-م
بالواد.
كما تفّقد وا‹ الولية أاشسغال ا‚از
مشس- -روع ال- -ط- -ري- -ق السس- -ري -ع ‘ ج -زئ -ه
اÿاصس ببلدية كون Úوالذي يربط من
ا÷هة الشسرقية بلديات الوادي وكونÚ
وت -غ -زوت وق -م-ار ‘ خ-ط مسس-ت-ق-ي-م ا¤
مطار قمار على مسسافة  13كلم ،الطريق
ا◊يوي الذي من شسأانه اعطاء إاضسافة
ك -بÒة ل-ل-ولي-ة وت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ع-ل-ى
ال- -ط- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي رق -م  48خاصسة
شس -اح -ن -ات ال -وزن ال-ث-ق-ي-ل ،لسس-ي-م-ا وأان
الطريق اŸذكور سسيمر على العديد من
اŸنشس -آات اŸه -م -ة م -ن -ه-ا سس-وق ا÷م-ل-ة
ا÷ديد الذي قارب على انتهاء األشسغال
ب-ه وأايضس-ا اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة ال-ك-بÒة
ببلدية كون Úمرورا بالقطب ا÷امعي

مصساريف اإضسافية هم ‘ غنى عنها.
وأاوضس- -ح اŸواط- -ن- -ون أان- -ه -م أاع -ل -م -وا
اŸصسالح اŸعنية بهذا التذبذب وتلقوا
وعودا من اŸسسؤوول Úتطمئنهم بتحسسÚ
عملية التموين ،وتدارك هذا التذبذب،
ح- - -يث ي - -ع - -ت Èمشس - -ك - -ل ت - -زود اŸي - -اه
باŸنطقة من ب Úأاك Ìالنشسغالت التي
يرفعها اŸواطنون ‘ كل احتجاجاتهم
وشس -ك-اوي-ه-م ل-ل-مسس-ؤوول Úع-ل-ى اخ-تÓ-ف
رتبهم.
و‘ سسياق متصسل ،طالب قاطنو حي
 409سسكنا ،من كصسالح البلدية التدخل
ال -ع -اج -ل ل -وضس -ع اإن -ه -اء م-ع-ان-ات-ه-م م-ن
مشس-ك-ل-ة الن-ق-ط-اع ال-ك-ثÒة ‘ ال-ت-م-وين
ب- -اŸي- -اه الشس- -روب ،وق -د ردت مصس -ال -ح
البلدية بأان مشسكل التذبذب ‘ التوزيع
م -ؤوقت سس -ي -ن -ت -ه -ي Ãج -رد رب-ط خ-زان
اŸنطقة باŸنقب ا÷ديد قريبا ،والذي
سستسستفيد من خدماته العديد من أاحياء
اŸدينة.

الكب Òبالشسط.
اضس- - - - - -اف - - - - -ة ا ¤ا‚از  35كلوم،Î
واسستÓمها من مشسروع الطريق الوطني
رقم  « 48ا» ،وهو الرابط ما ب Úبلديتي
الفولية وجامعة ،وكان الشسغل الشساغل
ل- -ل- -م -واط -نÃ Úدي -ن -ة ج -ام -ع -ة ،حسسب
اŸدير الولئي ،ومن جانب آاخر اقÎاح
تسس -ج -ي-ل  35ك -ل -وم Îال-ب-اق-ي-ة ،ضس-م-ن
“ت
برنامج  ،2020واŸوافقة اŸبدئيةّ ،
م -ن ق -ب -ل وزارة اŸال -ي -ة ،ون -فسس األم -ر
بالنسسبة للطريق الوطني رقم  « 46ا»
اŸع -روف ب -ال -ط -ري -ق» ال -ب-ع-اشس» ،ع-ل-ى
مسس -اف-ة  21ك -ل -وم ،Îوه-و ح-ال-ي-ا ق-ي-د
ال‚از ،ح - - -يث ي- - -ع- - -رف ه- - -ذا األخÒ
تصسدعا كبÒا ،والشسق اآلخر ” طرحه
”
ضسمن قانون اŸالية لسسنة  ،2020كما ّ
تسس-ج-ي-ل مشس-روع ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رقم
 ،03ع- -ل -ى مسس -اف -ة  13ك-ل-وم ،Îوال-ذي
ي -رب -ط ب Úب -ل -دي -ة ج -ام-ع-ة ،واŸن-اط-ق
ا◊دودية مع ولية ورقلة ،باŒاه تقرت،
واŸشسروع انطلقت اشسغال ا‚ازه خÓل
األيام القليلة اŸاضسية.
ومن ب Úالنقاط السسوداء التي تعكف
مديرية قطاع األشسغال العمومية على
ا◊ّد منها ،يقول بشس Òحران ،وتتعلق
ب -األح-وال ا÷وي-ة ،ب-ح-ك-م ولي-ة ال-وادي
تتواجد بالعرق الشسرقي الكب ،Òفبنسسبة
 80باŸائة من طرقها تعرف انقطاعات
بسسبب زحف الرمال ،و‘ هذا ا÷انب
هناك ›هودات الدولة ﬁليا ومركزيا،
حيث امدت الوزارة الوصسية اآلليات ومن
جانبها مصسالح مديرية القطاع ›ندة
وم -ت -واج -دة ب -ك -ل ال -ط -رق ال -ت-ي ت-ع-رف
ال -ن -ق -اط السس -وداء ل -ل -ت -دخ -ل ‘ ال -وقت
اŸناسسب ،و‘ هذا اإلطار برمج قطاع
الشسغال العمومية ،عمليات كبÒة ،وذلك
بالتدخل على مسستوى  14طريق بلدي
‘ ›ال الصسيانة.

‹hO

الخميسس  18جويلية  2019م
الموافق لـ  15ذي القعدة  1440هـ

’زمة السسياسسية التي يشسهدها السسودان
Áهد ◊ل ا أ

اÛلسس العسسكري وقادة ا’حتجاج يوقعان على اتفاق سسياسسي تاريخي
وقع قادة ا’حتجاج ‘ السسودان
واÛلسس ال- -عسس- -ك -ري ا◊اك -م امسس
’و ¤ع- -ل -ى
’ح- -رف ا أ
ا’رب- -ع- -اء ب- -ا أ
وثيقة ا’تفاق السسياسسي التي –دد
أاط -ر م-ؤوسسسس-ات ا◊ك-م ،وه-و م-ط-لب
’ط-اح-ة
رئ-يسس-ي ل-ل-م-ح-ت-ج Úم-ن-ذ ا إ
ب- -ال -رئ -يسس ع -م -ر ال -بشس ‘ Òاف -ري -ل
اŸاضسي.
ب -ع-د م-ح-ادث-ات ل-ي-ل-ي-ة م-ك-ث-ف-ة ،ت-م امسس
التوقيع على وثيقة التفاق السصياسصي بين
ق- - -ادة الح - -ت - -ج - -اج - -ات ف - -ي السص - -ودان
وال -م-ج-لسس ال-عسص-ك-ري ال-ح-اك-م ال-ت-ي م-ن
شصأانها تحديد هيكلة التناوب على الحكم
ومؤوسصسصاته في البÓد.،ووصصف الطرفان
التفاق بأانه تاريخي.
ومن شصأان الوثيقة أان تحدد كيفية تبادل
السصلطة بين المدنيين والعسصكريين في
إاطار أايام محددة ومهام معروفة لكÓ
الطرفين  ،و في السصياق قال نائب رئيسس
ال -م -ج -لسس ال -عسص -ك -ري ال -ح -اك -م م -ح-م-د
حمدان دقلو الذي وقع الوثيقة »،هذه
لحظة تاريخية في حياة األمة السصودانية
ومسصيرتها النضصالية ويفتح عهدا جديدا
وواعدا من الشصراكة بين القوات المسصلحة
وق -وات ال -دع -م السص -ري-ع م-ع ق-ادة ال-ث-ورة
السص-ودان-ي-ة ال-م-ج-ي-دة وشص-رك-ائ-ن-ا في قوة
الحرية والتغيير».
م -ن ج -ه -ت -ه ق -ال إاب -راه -ي-م األم-ي-ن ن-ائب
رئ -يسس ح -زب األم -ة ال -ق-وم-ي «ت-م ال-ي-وم
إاك -م -ال اإلع Ó-ن السص -ي -اسص-ي وي-م-ث-ل ه-ذا
جزءا من التفاق السصياسصي ،أاما الوثيقة
الدسصتورية فسصنواصصل المباحثات بشصأانها
الجمعة».
وهذا التفاق الذي تم التوصصل إاليه في 5
جويلية  ،جرى برعاية التحاد األفريقي
ووسصطاء إاثيوبيين بعد مفاوضصات مكثفة
بين قادة الحتجاج والمجلسس العسصكري
ال -ح -اك-م ،وت-ن-اول الت-ف-اق ال-ت-ن-اوب ع-ل-ى
رئ -اسص-ة «م-ج-لسس سص-ي-ادي» ي-ح-ك-م ال-بÓ-د
لفترة انتقالية تسصتمر ثÓثة أاعوام.

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

العدد
1 80 01
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تتعلق بالقضسية الصسحراوية و Ãسسار تصسفية ا’سستعمار منها

’سسبا Êيوجه عدة
حزب «مواطنون» ا إ
أاسسئلة إا ¤حكومة مدريد
قدم نواب حزب مواطنون Ãجلسس النواب ا’سسبا“ Êاشسيا مع ﬁتوى اŸادة  ،185وما هو
مطابق لقانون اÛلسس ،عدة أاسسئلة ا ¤ا◊كومة ا’سسبانية تتعلق بالقضسية الصسحراوية،
حول موقف ا◊كومة ومسسار تصسفية ا’سستعمار من الصسحراء الغربية.

أابرز بنود اإ’تفاق
يشصمل «اإلعÓن السصياسصي»  22بندا
تسص-ت-ع-رضصها  6فصص -ول ،ت -نصس ع -ل-ى
«ال -م-ب-ادئ ال-م-رشص-دة» ،و»ال-ت-رت-ي-ب-ات
الن-ت-ق-ال-ي-ة» و»ال-م-ج-لسس التشصريعي»،
و»ل-ج-ن-ة ال-ت-ح-قيق» ،و»مهام المرحلة
الن-ت-ق-ال-ي-ة» ،و»ال-مسص-ان-دة اإلق-ل-ي-مية
والدولية».
وفيما يتعلق بـ»الترتيبات النتقالية»،
نصصت الوثيقة على تشصكيل مجلسصين،
األول مجلسس السصيادة والثاني مجلسس
الوزراء.
أاما مجلسس السصيادة فيتشصكل من 11
عضص- -وا ( 5عسص-ك-ري-ين و 5مدنيين)
ب-اإلضص-اف-ة إال-ى شص-خصص-ي-ة م-دن-ي-ة يتم
اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
وتناول التفاق التناوب على رئاسصة
مجلسس السصيادة الذي يحكم البÓد
لفترة انتقالية ،تسصتمر  3أاعوام.

وي- -نصس الت- -ف- -اق ال -ج -دي -د ع -ل -ى أان
ي- -ت -رأاسس ال -عسص -ك -ري -ون أاول ال -ه -ي -ئ -ة
النتقالية لـ 21شصهرا ،على أان تنتقل
الرئاسصة إالى المدنيين لـ 18شصهرا.
وف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -م -ج -لسس ال -وزراء،
فسص- -ت- -خ- -ت- -ار ق- -وى إاعÓ- -ن ال -ح -ري -ة
وال -ت -غ -ي -ي -ر رئ -يسص -ا ل -ل-ح-ك-وم-ة ال-ذي
سصيختار بدوره عددا من الوزراء ل
يتجاوز العشصرين ،عدا وزيري الدفاع
وال- -داخ- -ل- -ي- -ة ال -ل -ذي -ن ي -خ -ت -اره -م -ا
العسصكريون في المجلسس السصيادي.
ول- -م ي- -ح- -دد «اإلعÓ- -ن السص- -ي- -اسص -ي»
صصÓحيات مجلسس السصيادة أاو مجلسس
ال - -وزراء ،ل - -ك - -ن - -ه ذك - -ر أان اإلع Ó- -ن
ال-دسص-ت-وري ال-م-ت-وق-ع توقيعه الجمعة
المقبلة سصيحدد ذلك.
وأاقر المجلسس «عدم جواز ترشصح من
شصغل منصصبا في مجلسس السصيادة أاو
مجلسس الوزراء أاو ولة الوليات أاو
حكام األقاليم ،في النتخابات التي
تلي الفترة النتقالية مباشصرة».

وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-فصص-ل ال-ث-الث وه-و
«ال- -م- -ج -لسس ال -تشص -ري -ع -ي» ،اخ -ت -ل -ف
الطرفان حول نسصبة العضصوية ،واتفقا
ع -ل-ى ال-م-ن-اقشص-ة بشص-أان-ه ف-ي م-ج-لسس
السصيادة ،وتشصكيله في فترة ل تتجاوز
 90يوميا من تاريخ تشصكيل مجلسس
السصيادة.
أاما فيما يتعلق بالفصصل الرابع «لجنة
التحقيق» ،فقد نصصت الوثيقة على
تشص-ك-ي-ل ل-ج-ن-ة مسص-ت-ق-ل-ة ،بعد تشصكيل
ال-ح-ك-وم-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ،ل-ل-ت-ح-قيق في
أاحداث فضس العتصصام أامام وزارة
الدفاع في الثالث من جوان الماضصي،
وغيرها من األحداث.
وأاج -ازت ال -ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ط-لب أاي
دع-م أاف-ري-ق-ي بشص-أان ل-ج-ن-ة ال-ت-حقيق
«إاذا اقتضصت الحاجة لذلك».
Óزمة
وقد يمهد هذا التفاق الحل ل أ
السصياسصية التي يشصهدها السصودان منذ
إاط- -اح- -ة ال- -بشص- -ي- -ر ب -ع -د أاشص -ه -ر م -ن
التظاهرات ضصد حكمه.

‘ إاطÓق نار Ãطعم بكردسستان العراق

مقتل ثÓثة دبلوماسسي Úأاتراك بينهم نائب القنصسل العام ‘ أاربيل

قتل أامسس ثÓثة دبلوماسسي Úأاتراك ،بينهم نائب القنصسل الÎكي ،بهجوم مسسلّح اسستهدف مطعماً ‘ منطقة ع Úكاوه وسسط
أاربيل ،عاصسمة إاقليم كردسستان العراق.
لطÓق نار
قالت مصصادر محلية ،إان ثÓثة دبلوماسصيين أاتراك تعرضصوا إ
من قبل مسصلحين هاجموا مطعمًا وسصط أاربيل ،مشصيرًة إالى أان من بين
القتلى نائب القنصصل التركي.
بدورها ،أاكدت مصصادر اعÓمية تركية مقتل دبلوماسصي تركي دون ذكر
مزيد من التفاصصيل حول هوية الموظف أاو نوع مهامه.
وسُصمعت أاصصوات إاطÓق نار متقطع وسصط أاربيل ،فيما سصارعت قوات
لمن الكردية إالى إاغÓق مداخل مدينة أاربيل ومخارجها ،وسصط انتشصار
ا أ
أامني كثيف.
لولى التي يسصتهدف فيها دبلوماسصيون في مدينة أاربيل
وتعد هذه المرة ا أ
شصمالي العراق.

ودأابت تركيا على قصصف مواقع تابعة لجماعات كردية مسصلحة في
كردسصتان العراق تعتبرها أانقرة مرتبطة بحزب العمال الكردسصتاني
المحظور لدى أانقرة.

توعد بالرد

توعدت تركيا امسس بالرد المناسصب على الهجوم الذي أادى الى مقتل
موظف في قنصصليتها العامة في مطعم في أاربيل شصمالي العراق ،بحسصب
الناطق باسصم الرئاسصة.
وكتب الناطق باسصم الرئاسصة إابراهيم كالين تغريدة على تويتر ،قال فيها
«سصنقوم بالرد المناسصب على منفذي هذا الهجوم الجبان» لكن بدون
تحديد من يقف وراء الهجوم.

وسسط تصساعد التوترات ‘ اŸنطقة مع إايران

بريطانيا ترسسل سسفينة حربية ثالثة إا ¤اÿليج
أاعلنت وزارة الدفاع الÈيطانية ،أانها سسÎسسل
سسفينة حربية ثالثة إا ¤اÿليج ،وسسط تصساعد
التوترات ‘ اŸنطقة مع إايران.

نقلت مصصادر اعÓمية عن الوزارة ،مسصاء الثÓثاء،
قولها إان الخطوة ل عÓقة لها بأازمة إايران الحالية.
وب -حسصب ال -مصص -در ف -إان ال -ف -رق -اط -ة سص -ت -ت-وج-ه إال-ى
المنطقة منتصصف سصبتمبر المقبل لضصمان اسصتمرار
الوجود األمني البحري البريطاني.
وق-ال إان السص-ف-ي-ن-ة ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة م-ون-ت-روز ال-م-ت-مركزة
بشصكل دائم في الخليج سصتدخل اآلن قاعدة البحرية
الملكية في البحرين لحوالي  3أاو  4أاسصابيع من أاجل

أاعمال صصيانة.
وت -اب -ع أان -ه م -ن ال -م -ت -وق-ع أان تصص-ل ال-م-دم-رة دان-ك-ان
ال-م-ت-ج-ه-ة ح-الً-ي-ا إال-ى ال-خ-ل-ي-ج بداية األسصبوع المقبل،
لتوفير اإلغاثة وتجنب حدوث فجوة في األسصطول
البريطاني.
واألسص-ب-وع ال-م-اضص-ي ،أاع-ل-نت ال-دف-اع ال-ب-ري-ط-انية أانها
سصترسصل الفرقاطة دنكان إالى الخليج لتحل محل
األصصغر حجًما مونتروز التي سصتعود إالى البحرين
إلجراء الصصيانة الدورية.
وتصص -اع -د ال -ت -وت -ر ب -ي -ن ط-ه-ران ول-ن-دن ع-قب إاعÓ-ن
األخيرة اعتراضس قوارب إايرانية ناقلة نفط بريطانية

في مضصيق هرمز ،وهو ما نفته األخيرة.
وأاعلنت بريطانيا على خلفية ذلك رفع مسصتوى األمن
المÓحي للسصفن التي ترفع العلم البريطاني التي تمر
عبر المياه اإليرانية في الخليج إالى المسصتوى الحرج.
يشصار الى أانه في  4جويلية الجاري ،أاعلنت حكومة
جبل طارق التابع لبريطانيا إايقاف ناقلة نفط لنها -
حسصبما قالت  -تحمل الخام اإليراني إالى سصوريا،
واحتجازها وحمولتها.
Óف-راج ع-ن ال-ن-اق-ل-ة
ولح ً -ق -ا وضص -عت ل -ن-دن شص-رًط-ا ل -إ
اإليرانية وهو أان تحصصل على ضصمانات بعدم وجهتها
لسصوريا.

الŸÈان ا÷ديد يعقد أاو ¤اجتماعاته

ا’نتخابات الŸÈانية ‘ اليونان تعود باليم Úإا ¤سسدة ا◊كم
عاد اليم ‘ Úاليونان للحكم ›دًدا
ب - -ع - -د ف - -وز سس - -اح - -ق ل - -ل- -م- -ح- -اف- -ظ‘ Ú
ا’ن -ت-خ-اب-ات الŸÈان-ي-ة ال-ت-ي أاج-ريت ‘
7ج-وي-ل-ي-ة  ،ب-ع-د أارب-ع سس-ن-وات م-ن ح-كم
اليسسار.

و قد ُنصصب البرلمان الجديد امسس ،ومن المقرر أان يبدأا
رسصمًيا مهامه بعد انتخاب رئيسس له اليوم الخميسس.
وفي السصياق  ،جعل رئيسس الوزراء اليوناني الجديد
كرياكوسس ميتسصوتاكيسس من تعزيز النمو أاولوية لحكومته
مع خفضس الضصرائب وصصفقات الخصصخصصة.
ويشص -غ -ل ح -زب ال -دي -م -ق -راط-ي-ة ال-ج-دي-دة ال-ذي ي-رأاسص-ه
ميتسصوتاكيسس  158مقعًدا من أاصصل  300في البرلمان.
وهناك أاحزاب أاقل في البرلمان الجديد مقارنة مع
السصابق ،لكن اثنين منهما يدخÓن البرلمان للمرة األولى
ال-ح-زب ال-ق-وم-ي ،ال-ذي شص-ك-ل-ه ك-ي-ري-اك-وسس ف-ي-ل-وبولوسس

و»مي ار ايه  »25وهو حزب مناهضس لسصياسصة التقشصف
أاسصسصه الخبير القتصصادي ووزير المالية السصابق يانيسس
فاروفاكيسس.
وفي المقابل خرج حزب «الفجر الذهبي» للنازيين الجدد
من البرلمان للمرة األولى منذ .2012
وتتسصّلم الحكومة الجديدة اقتصصاًدا يسصجّل تباطًؤوا في
ال -ن -م-و ودي-نً-ا ع-اًم-ا ي-ت-ج-اوز  %180م -ن إاج -م-ال-ي ال-ن-ات-ج
الداخلي ،ومفاوضصات صصعبة مع الجهات الدائنة لليونان
لتخفيف األهداف الضصريبية.
ك -م -ا وع -د م -ي-تسص-وت-اك-يسس وه-و خ-ري-ج ج-ام-ع-ة ه-ارف-رد
ال- -ع- -ري- -ق- -ة ومسص- -تشص- -ار سص- -اب -ق ف -ي شص -رك -ة م -اك -ي -ن -زي
ل Ó-سص -تشص -ارات الداري-ة ،ب-خ-ل-ق وظ-ائ-ف وال-ت-خ-لصس م-ن
العراقيل أامام األعمال.
ووعد ايضصا بخفضس الضصريبة على المÓك العقارية التي
اع -ت -م -دت -ه -ا ح-ك-وم-ة ح-زب «ال-دي-م-ق-راط-ي-ة ال-ج-دي-دة»

السص-اب-ق-ة خÓ-ل الزم-ة الق-تصص-ادي-ة ،اع-ت-ب-ارا م-ن ال-ع-ام
 2020بنسصبة  %30على مدى سصنتين.
كما عرضس خفضس الضصرائب عن ارباح العمال بنسصبة 8
بالمئة.

تشسديد أامن ا◊دود

ال -ى ج -انب الق -تصص -اد ،ق -ال م -ي -تسص-وت-اك-يسس إان تشص-دي-د
الدوريات على الحدود سصيكون من اهم اولوياته بعدما
اتهم سصلفه اليسصاري الكسصيسس تسصيبراسس «بملء اليونان
وأاوروبا بالمهاجرين».
ويرى المحافظون أايضصا ان تسصيبراسس كان متسصاه Óجدا
م-ع ال-ف-وضص-وي-ي-ن ال-رادي-ك-ال-ي-ي-ن ال-ذي-ن ي-ق-وم-ون بانتظام
بتخريب ممتلكات عامة وتعدوا حتى على سصفارات.
ووعد ميتسصوتاكيسس بمÓحقة هؤولء المتشصددين

وقد اسصتهل الحزب المذكور ورقته المقدمة
بالتذكير بمسصؤوولية المملكة السصبانية كقوة
ادارية لÓقليم ،وباهتمام هيئة المم المتحدة
ب -ال-ن-زاع م-ن-ذ م-ن-تصص-ف السص-ت-ي-ن-ي-ات ،وب-ح-ك-م
ال -م -ح -ك -م -ة ال-وط-ن-ي-ة السص-ب-ان-ي-ة ع-ام ،2014
اسصتنادا الى قرارات الجمعية العامة والتقارير
Óمم المتحدة.
Óمين العام ل أ
المتعاقبة ل أ
وه -ذه ه -ي السص -ئ -ل-ة ال-م-ك-ت-وب-ة ال-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ر
الحزب رد الحكومة السصبانية عليها:
 -1هل ما زالت الحكومة السصبانية تتمسصك
ب -ال -م -وق -ف ال -م -ت -م-ث-ل ف-ي أان-ه-ا ل-يسصت ال-ق-وة
الدارية للصصحراء الغربية  ،عكسس ما تراه
الشصرعية الدولية وميثاق المم المتحدة؟.
 -2هل تعتزم الحكومة السصبانية القيام بأاي

نوع من التحرك ،سصواء تعلق المر بعÓقاتها
الثنائية مع المغرب  ،على مسصتوى التحاد
الوروبي مث ،Óأاو المم المتحدة ،من أاجل
التقدم الى المام بمسصار تصصفية السصتعمار
م -ن الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،ك-م-ا ي-دع-و ال-ى ذلك
مجلسس المن الدولي؟.
 -3ما هو موقف الحكومة بشصأان تجديد
عهدة المنورسصو  ،وما مسصاهمة اسصبانيا فيها
فيما يخصس الموارد القتصصادية والبشصرية؟.
 -4ه -ل ت -ع-ت-زم ال-ح-ك-وم-ة السص-ب-ان-ي-ة ت-ق-وي-ة
مشص-ارك-ة اسص-ب-ان-ي-ا ب-ب-ع-ث-ة ال-م-ن-ورسص-و واخ-تيار
مشص -ارك -ة أاك -ث -ر ف-اع-ل-ي-ة لشص-رك-ائ-ن-ا ب-الت-ح-اد
الوروبي بهذا الخصصوصس؟.

حثت على العودة سسريعا إا ¤العملية السسياسسية

دعوات لوقف القتال حول العاصسمة الليبية
دعت دول ع- -رب- -ي- -ة وغ- -رب -ي -ة إا ¤وق -ف
ف-وري ل-ل-ع-م-ل-ي-ات ال-ق-ت-ال-ي-ة ح-ول ال-عاصسمة
الليبية  ‘ ،ح Úفشسلت ا÷امعة العربية ‘
عقد اجتماع طارئ بشسأان الهجوم اŸتواصسل
على طرابلسس.
ف---ق---د دعت ف---رنسص---ا وب---ري--ط--ان--ي--ا ومصص--ر
والإم--ارات وال--ولي-ات ال-م-ت-ح-دة واإي-ط-ال-ي-ا
اأمسس الول اإلى وقف فوري للقتال حول
ال-ع-اصص-م-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،م-ح-ذرة م-ن م-ح-اولت
«ج---م--اع--ات اإره--اب--ي--ة» اسص--ت--غÓ--ل ال--ف--راغ
السصياسصي في البÓد.
واأك--دت ال--دول السصت -ف--ي ب--ي--ان مشص-ت-رك
نشص--رت--ه السص--ف--ارة الأم--ي-رك-ي-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا ع-ل-ى
م-وق-ع-ه-ا الإل-ك-ت-رون-ي -ق-ل-ق-ه-ا الشصديد من
اسصتمرار القتال ،وحثت على العودة سصريعا
اإلى العملية السصياسصية تحت رعاية الأمم
المتحدة.
ك-----م----ا دعت ال----دول الأعضص----اء ف----ي الأم----م
ال--م--ت-ح-دة اإل-ى اح-ت-رام ك-ام-ل لل-ت-زام-ات-ه-ا
ب--ال--مسص--اه--م--ة ف--ي السصÓ--م ،وم--ن--ع اإرسص--ال
شص-ح-ن-ات الأسص-ل-ح-ة ال-م-زعزعة لÓسصتقرار،
وحماية موارد البÓد النفطية.
واأعلنت تاأييدها «الكامل» لمسصاعي التهدئة
التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة اإلى ليبيا
غسصان سصÓمة ،موؤكدة اأن الوسصاطة الأممية
تحتاج اإعادة تنشصيط من اأجل دعم حكومة

انتقالية تمثل جميع الليبيين ،والسصتعداد
لإج--راء ان--ت--خ--اب--ات ب--رل--م--ان-ي-ة ورئ-اسص-ي-ة،
وتسص---ه---ي--ل ت--وزي--ع ال--م--وارد بشص--ك--ل ع--ادل،
وال-دف-ع ب-ات-ج-اه اإع-ادة ت-وح-ي-د الموؤسصسصات
الليبية ذات السصيادة ،وفق نصس البيان.
على صصعيد اآخر ،اأخفقت الجامعة العربية
ف--ي ع--ق--د اج--ت-م-اع ط-ارئ ل-م-ج-لسس وزراء
خارجيتها لبحث الحملة العسصكرية التي
يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على
طرابلسس ،بحسصب ما اأعلن وزير الخارجية
في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها
دوليا محمد سصيالة.
واأضص--اف سص--ي--ال-ة اأن «م-واق-ف ب-عضس ال-دول
كتونسس والجزائر تعبر بصصورة واضصحة عن
رفضس العمل العسصكري والعودة اإلى العملية
السصياسصية».
كما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا على تويتر اأمسس اإن المبعوث الخاصس
غسصان سصÓمة ايجري اتصصالت و تحركات
لبحث سصبل وضصع حد للقتال المسصتمر حول
العاصصمة الليبية.
يشصار اإلى اأن قوات حفتر تشصن منذ 4
اأف-ب-ري-ل ال-م-اضص-ي ه-ج-وم-ا ل-لسص-ي-ط-رة ع-لى
طرابلسس ،مما اأسصفر عن اأكثر من األف قتيل
وخ---مسص---ة اآلف ج---ري---ح ب---حسصب م--ن--ظ--م--ة
الصصحة العالية ،دون اأن تحقق تقدما .

عقب اقتنائها منظومة أاسس 400-الروسسية

ترام ـ ـب يؤوكد إالغ ـ ـ ـاء صسفق ـ ـة
مقات ـ ـ ـÓت أاف 35-مع تركي ـ ـا
’مريكي ،دونالد ترامب ،أان بÓده «مضسطرة» لرفضس بيع مقاتÓت « أاف»35-
أاكد الرئيسس ا أ
لÎكيا بسسبب امتÓكها منظومات «إاسس »400-الروسسية ،معتÈا مع ذلك أان هذا الوضسع ليسس
عاد’.
قال ترامب ،في تصصريح أادلى به خÓل
لم--ري--ك--ي--ة ،إان ل--دي--ه
ج---لسص--ة ل--ل--ح--ك--وم--ة ا أ
«عÓقات جيدة جدا» مع الرئيسس التركي،
رجب طيب أاردوغان ،مضصيفا «هذا الوضصع،
لت-راك ف-ي
بصص--راح--ة ،م--ع--ق-د ج-دا ،وك-ان ا أ
له-داف
ح--اج--ة إال--ى م--ن-ظ-وم-ات ب-ات-ري-وت أ
لم--ري--ك-ي
دف--اع--ي--ة ،ل--ك--ن إادارة (ال--رئ--يسس ا أ
السصابق باراك) أاوباما رفضصت بيعها».
وأاضصاف ترامب أان تركيا أاجبرت في مثل
هذه الظروف على شصراء منظومات «إاسس-
لمر الذي ترفضصه واشصنطن
 »400الروسصية ،ا أ
لن أانقرة عضصو في حلف الناتو.
أ
كما طلبت كذلك تركيا ،حسصب ترامب ،أاكثر
من مئة طائرة من طراز «أاف »35 -تصصنع
في إاطار مشصروع للوليات المتحدة مع بعضس
لخرى في الناتو.
الدول ا أ
لم--ري--ك--ي« :ل--ك--ن بسص--بب
وت---اب--ع ال--رئ--يسس ا أ
ام-تÓ-ك-ه-م م-ن-ظ-وم-ات صص-واري-خ م-ن-تجة في
لتراك من شصراء أاكثر
روسصيا ،يجري منع ا أ
من مئة طائرة -لدينا عÓقات جيدة مع
تركيا ،لكننا مضصطرون للقول لهم إاننا لن
لنهم أاجبروا
نبيع لكم مقاتÓت «أاف  ،»35أ
على شصراء منظومات صصواريخ أاخرى».
وت--اب-ع ب-ال-ق-ول «ه-ذه ال-وضص-ع ال-ذي ن-واج-ه-ه
نحن هنا في الوليات المتحدة قاسس جدا،
لكننا مع ذلك نعمل على حله ،وسصنرى ماذا
لمر ليسس عادل في
يحدث ،إال أان هذا ا أ
الحقيقة».
م--ن ج--ان--ب--ه--ا ،أاوضص--حت ال--م--ت-ح-دث-ة ب-اسص-م
لمريكية ،مورغان أاورتاغوسس،
الخارجية ا أ
أان ترامب ووزير الخارجية ،مايك بومبيو،
ي-درسص-ان ال-خ-ي-ارات ال-م-ط-روح-ة بشص-أان الرد
الممكن على شصراء تركيا منظومات «إاسس-
 »400الروسصية.

لجراءات التي
وأاشصارت أاورتاغوسس إالى أان ا إ
يجري النظر فيها ،سصتأاتي في إاطار «قانون
لع----داء أام----ري----ك----ا م----ن خÓ---ل
ال----تصص----دي أ
العقوبات» ،الذي تبناه ترامب ،يوم  2أاوت
 ،2017ويسص--ت--ه--دف ك Ó--م--ن روسص--ي-ا وإاي-ران
وكوريا الشصمالية.
وبدأات تركيا ،يوم الجمعة  12يوليو ،اسصتÓم
أاجزاء «إاسس ، 400-التي اشصترتها من روسصيا
وفقا لعقد أابرم بين البلدين عام  ،2017رغم
ال---م--ع--ارضص--ة الشص--رسص--ة م--ن ق--ب--ل ال--ولي--ات
ال-م-ت-ح-دة ،ال-ت-ي ه-ددت ال-ح-ك-وم-ة ال-ت-رك-ي-ة
بعقوبات وقالت إان نشصرها هذا السصÓح على
أاراضصي البÓد سصيمثل خطرا بالنسصبة للنظام
الدفاعي لدول الناتو ،باعتبار المنظومات
الروسصية قادرة على كشصف أاسصراره.

إادانــــــــة
لمريكي رسصميا الرئيسس
أادان مجلسس النواب ا أ
دونالد ترامب بسصبب تغريداته العنيفة التي
اسصتهدفت أاربع نائبات ديموقراطيات ولغته
العدائية تجاه المهاجرين.
وبالرغم من أان المسصؤوولين الجمهوريين التفوا
حول ترامب ال ان أاربعة نواب منهم انضصموا
لدانة «التعليقات
الى  235نائبا ديمقراطيا إ
ال--ع--نصص--ري--ة» ل--ت--رامب ال--ت-ي «شصّ-رعت وزادت
لم-ري-ك-يين الجدد
ال-خ-وف وال-ك-راه-ي-ة ت-ج-اه ا أ
لشصخاصس الملونين».
وا أ
وأايد نائب واحد مسصتقل القرار الذي يتناول
ت---غ---ري---دات ت---رامب خÓ---ل ع---ط---ل---ة ن---ه---اي---ة
السصبوعي والتي طلب فيها من يتحدرن من
أاقليات عرقية أاو دينية أان «يعدن» الى البلدان
التي جاؤووا منها.
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ن نتائج كبÒة
أاّكد أا ّ
–ّققت ‘ عّدة مناسضبات:

«اŸدّرب ا÷زائري
لديه امكانيات كبÒة»

«كان القاهرة»..بعيون الّتقنّيÚ

مصسطفى سسبع« :الفريق الوطني أاعطى صسورة راقية لدورة »2019
«ال -ف -ري -ق ال-وط-ن-ي أاع-ط-ى صض-ورة راق-ي-ة ل-ه-ذه ال-دورة»..ذلك م-ا أاّك-ده
اŸدرب القدير مصضطفى سضبع الذي اسضتضضفناه Ãقر جريدة «الشضعب»
للحديث عن مسضÒة «اÿضضر» ‘ كأاسس افريقيا  2019التي تختتم غدا
بالقاهرة.

نبيلة بوقرين

حامد حمور
تصسوير :عباسص تيليوة
فقد قّدم مصضطفى سضبع خÓل الدردشضة التي جمعتنا به عدة نقاط من
خÓ- -ل م- -ع- -رف- -ت- -ه ال- -دق- -ي -ق -ة ل -ت -حضضÒات اŸن -ت -خ -ب -ات ‘ م -ث -ل ه -ذه
الدورات،حيث ركز ‘ تدخÓته القّيمة على العمل الكب Òالذي يقوم
ب-ه ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ج-م-ال ب-ل-م-اضض-ي م-ن-ذ ت-ع-ي-ي-نه على رأاسس العارضضة
الفنية للمنتخب الوطني ،و قال ‘ هذا الطار« :مشضوار اŸنتخب الوطني
أاك Ìمن ايجابي ،حيث أان أاغلبية اŸتتبّع ⁄ Úيكونوا ينتظرون مثل
هذه النتائج وا أ
لداء اŸمّيز..وظهر ذلك بفضضل روح اŸسضؤوولية للطاقم
الفني والروح القتالية لدى الÓعب.»Ú
وواصض -ل سض -ب -ع ق -ائ « :Ó-ع -رف ب -ل-م-اضض-ي ك-ي-ف ي-خ-ت-ار الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن
يدخلون ‘ اسضÎاتيجيته التكتيكية ،حيث قّيم هذه العناصضر من كل
النواحي لكي يكون بينها انسضجام كب Òيظهر على اŸيدان ،فبعد اŸشضاكل
التقنية التي عرفها اŸنتخب لوطني ‘ السضنوات اŸاضضية“ ،كن بلماضضي
لداء التقني».
‘ وقت قياسضي أان يرفع من مسضتوى ا أ
ومن ضضمن النقاط اŸهمة التي ظهرت على عمل بلماضضي ،يقول «ضضيف
الشضعب»« :التصضال داخل الفريق الوطني لعب دورا كبÒا ‘ النتائج
اŸسضجلة ،حيث أان الناخب الوطني ‚ح بشضكل كب ‘ Òهذه الناحية،
لداء بسضرور وارتياح كونهم ‘
ولحظنا أان الÓعب Úيقدمون اÛهود وا أ
ظروف جد مريحة مع الطاقم الفني ،وهذا شضيء مهم جدا».
Óداء البد Êالذي حّير جل اŸتتبع Úبا◊فاظ على نفسس
وبالنسضبة ل أ
النسضق ‘ كل اŸقابÓت التي لعبها الفريق الوطني ‘ دورة مصضر ،2019
قال مصضطفى سضبع« :العمل الذي أاقيم من ا÷انب البد Êايجابي للغاية
ولياقة الÓعب‡ Úتازة..إانها كفاءة الطاقم الفني ا ¤جانب نقطة
م- -ه -م -ة أايضض -ا وه -ي أان ال -ن -ت -ائ -ج الي -ج -اب -ي -ة تسض -اع -د ال Ó-ع -ب Úع -ل -ى
السضÎج -اع ،وه -ذه ا◊ال -ة اŸع -ن -وي -ة ت -ؤوث -ر ب -الشض -ك-ل الي-ج-اب-ي ع-ل-ى
الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن يسضÎج-ع-ون إام-ك-ان-ي-ات-ه-م ال-ب-دن-ي-ة بسض-رع-ة Ÿواصض-ل-ة
الطريق».
وÁكن القول أان سضبع أاشضار إا ¤أان لعبي اŸنتخب الوطني بقوا مرّكزين
ع -ل -ى اŸق -اب Ó-ت ب -ط -ري -ق -ة ج -ي -دة ل -ل-غ-اي-ة ،و ⁄ي-غÎوا Ãا سض-ج-ل-وه ‘
لمر الذي يجعلهم ‘ موقع مناسضب للتتويج باللقب
اŸقابÓت السضابقة ،ا أ
القاري.

ن بلماضضــــــي سضيختـــار نفــــسس
يرى أا ّ
التّشضكيلة التي لعبت مباراة نيجÒيا
وصضف «ضضيف الشضعب» مصضطفى سضبع
مباراة الغد أامام اŸنتخب السضينغا‹
باŸفخخة ،والتي تتطلب برودة أاعصضاب
كاملة مع اللعب بحذر شضديد وبروح
لهمية هذا النهائي ‘
اÛموعة نظرا أ
حسضابات كل طرف ،مطالبا الÓعبÚ
لخطاء.
بتفادي ا أ

فؤواد بن طالب
@ الشضعب :كيف ترى وصضول «اÿضضر» إا¤
هذا الّنهائي بعد غياب دام  29سضنة؟
@@ مصضطفى سضبع :أاول فوز اÿضضر على
ن -ي -جÒي -ا ك -ان مشض ّ-ج -ع -ا وم -ه -م -ا ل -ل -ن-خ-ب-ة
ال -وط -ن -ي-ة ،وأاع-ط-اه-ا ث-ق-ة أاك Èسض-واء م-ن
ال -ن-اح-ي-ة ال-ن-فسض-ي-ة أاو ال-ب-دن-ي-ة ،ك-م-ا ك-ان
ل-ه-ذا ال-ت-أاه-ل ت-أاث Òج-د إاي-ج-اب-ي ،وأاع-طى
ال -وصض -ف -ة اŸه -م -ة ÷م -ي -ع ال -ط -واق-م ح-ت-ى

اأّكد التقني ا÷زائري مصضطفى سضبع خÓل
حلوله ضضيفا على جريدة «الشضعب» ،باأّنه
م -ن اŸسض-ت-ح-ي-ل اأن ي-غّ-ي-ر الّ-ن-اخب ال-وط-ن-ي
«ج -م -ال ب -ل -م -اضض-ي» خّ-ط-ة ل-عب اÿضض-ر ‘
اللقاء النهائي غدا ا÷معة ضضد اŸنتخب
السض -ن -غ-ا‹ ،ك-ون اŸدرب ي-ب-حث دائ-م-ا ع-ن
السض -ت -ق -رار ‘ ت -ع -داده ،خصض-وصض-ا ع-ن-دم-ا
تسض Òالأمور جيدا ‘ الفريق ،موؤّكدا باأن
ال -ع -م -ل ع-ل-ى ت-نصض-يب خ-ط-ة ل-عب واح-دة
ي -ت -ق -ن -ه -ا ال Ó-ع -ب -ون ج -ي -دا ل -يسس ب-الأم-ر
السض -ه -ل ،ف -م-ا ب-الك ت-غ Òاÿط-ة و‘ ل-ق-اء
نهائي مهم للجزائر وا÷زائرّي.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص

«سض -ب -ع» اأشض -اد ب -ال ّ-ط-اق-م Úال-ط-ب-ي وال-ف-ن-ي
ال -ذي اخ -ت -اره ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي «ج-م-ال
بلماضضي» Ÿرافقته ‘ مهمة قيادة العارضضة
ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-خضض-ر ،ح-يث ق-ال« :ك-ل فرد من
ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي وال-طبي للمنتخب الوطني
يقوم بعمله على اأكمل وجه ،وهذا هو سضر
تفوق اÿضضر على منافسضيهم خÓل دورة
مصضر ،كل اŸنتخبات التي “لك طاقما كفوؤ

سسبـ ـ ـع« :اŸنتخـ ـب الوط ـ ـني أام ـ ـام فرصس ـ ـة تاريخـ ـّية للّتتوي ـ ـج باللّق ـ ـ ـب»

يكونوا ‘ اŸوعد ‘ حوار الغد الذي يتطلب
الروح ا÷ماعية فوق اŸيدان.
@ كيف تلوح لك مباراة الغد أامام منتخب
السضينغال؟
@@ اŸنتخب الوطني أامامه فرصضة تاريخية
ل -ل -ظ -ف -ر ب -ال -ل -قب ال-ث-ا ،Êم-ا ي-ف-رضس ع-ل-ى
لع - -ب - -ي - -ن - -ا ا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى ت- -رك- -ي- -زه- -م
وهدوئهم ،وهذا تلبية لرغبة ا÷ماهÒ
اŸلحة التي تنقلت إا ¤القاهرة و 40مليون
ج -زائ -ري ال-ذي-ن ي-ن-ت-ظ-رون ه-ذا ال-ن-ه-ائ-ي
على أاحر من ا÷مر.
@ كيف ترى ملعب القاهرة؟
@@ هو معلم تاريخي لعب فيه أاشضهر ‚وم
ال -ك -رة ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى غ -رار سض -ري -دي،
لŸاسس ،ماجر ،عصضاد...الخ ،ومباراة الغد
سضتجعلنا بحول الله نتمتّع بنهاية سضعيدة
لرفاق ﬁرز والتتويج باللقب.
@ ما هو دور الطّاقم الطبي؟

ن «اÿضضر» سضيــــدخلـــون
أاّكــــــــــد أا ّ
لقاء السضينغـــــال بنفــــسس الّتعــــداد

أاّك- - -د اŸدّرب واّÙل- - -ل ال - -ري - -اضض - -ي
مصض- -ط- -ف -ى سض -ب -ع ال -ذي ن -زل ضض -ي -ف -ا
ب-ج-ري-دة «الشض-عب» عشض-ي-ة م-واج-ه-ة
نهائي كأاسس أا· أافريقيا التي سضتجمع
ب Úا÷زائ -ر والسض-ي-ن-غ-ال ،أان اŸدرب
اÙل -ي “ّك -ن م -ن ال -ت-أال-ق ع-ل-ى رأاسس
لنه يعرف العقلية
الفريق الوطني ،أ
وط-ري-ق-ة ال-ت-ع-ام-ل م-ع الÓ-ع-ب ،Úما
سضّهل عليه اŸهمة ‘ التواصضل معهم
لن -ه ع -ل -ى دراي -ة
م- -ن ك -ل ا÷وانب أ
ت- -ام- -ة Ãا ي -وج -د داخ -ل اÛم -وع -ة
وطريقة تفك Òكل واحد.

@@ الطاقم الطبي له دور مهم ‘ متابعة
الÓعب ،Úوهذا بإاجراء جميع الفحوصضات
اŸه -م-ة ÷ع-ل اÛم-وع-ة تسض-ت-ع-د أاك Ìم-ن
الناحية الصضحية لهذا النهائي اŸميز.
@ كيف اسضتقبلت هدف ﬁرز والوصضول به
إا ¤النهائي الثالث؟
@@ ‘ ا◊قيقة هو هدف مذهل ول Áكن
تسضجيله إال من طرف الÓعب Úالكبار من
طينة ﬁرز ،وأاظن أانه الوحيد الذي كان
يعلم أانه سضيسضجل الهدف ويسضطع ‚مه ‘
سضماء القاهرة لسضنة .2019
@ م- -ا رأايك ‘ غ- -ي -اب اŸداف -ع السض -ي -ن -غ -ا‹
كوليبا‹؟
لن
@@ ه -ذا الم -ر ي -ع -د ف -ائ -دة ل -ل -خضض-ر ،أ
الÓعب هو عاŸي وعلينا أان ل ندخل ‘
م -ث -ل ه -ذه ا◊سض -اب -ات ،وأان ‚ّه-ز أان-فسض-ن-ا
لعدم الدخول ‘ متاهات الغرور.
@ كيف ترى الدورة بـ  24فريقا؟

لن الفرق
@@ حقيقة هي Œربة رائعة ،أ
«الصض -غÒة ع -ل -ى ال -ورق» اŸت -أاه -ل -ة قّ-دمت
وج - -ه - -ا مشض- -رف- -ا ع- -ل- -ى غ- -رار م- -دغشض- -ق- -ر
لخرى
والبين ،Úوهذا ما سضيجعل الفرق ا أ
Œهز نفسضها ،وهذا يدل على أانه ل يوجد
فريق كب Òوصضغ ‘ Òالقاهرة .2019
@ ‘ ن -ظ -رك م -ا ه-ي الّ-ت-شض-ك-ي-ل-ة اŸن-ت-ظ-رة
للخضضر؟
@@ أاظ- -ن أان ال- -ن- -اخب ال- -وط -ن -ي سض -ي -دخ -ل
لنهم قادرون على
النهائي بنفسس التعداد أ
–م -ل اŸسض -ؤوول -ي -ة م -ع زم Ó-ئ -ه -م ال -ب-دلء
أايضض -ا ،ال -ذي -ن أاب -دوا اسض -ت -ع-داده-م ال-ب-دÊ
وال-ذه-ن-ي ،ل-ك-ن ‘ ال-ن-ه-اية الختيار يعود
لبلماضضي.
@ كيف ترى منتخب السضينغال؟
@@ ل ك Ó-م ع -ل -ى السض-ي-ن-غ-ال ،ه-و م-ن-ت-خب
ق- -وي وع- -اŸي ول- -ن يÎك اŸه- -م- -ة سض- -ه- -ل- -ة
ل -ع -ن -اصض -رن -ا ،ف -ا◊ذر م -ط -ل -وب ل -ف -ري-ق-ن-ا

الوطني ،وهذا بالÎكيز أاك Ìوالدخول ‘
اŸواجهة مباشضرة بدون مقدمات.
@ هل من إاضضافات؟
@@ اŸب -اراة ل ت-ق-ب-ل ال-قسض-م-ة ع-ل-ى اث-ن،Ú
خ - -اصض - -ة وأان اŸن- -افسس ‘ ال- -دور ال- -نصض- -ف
ال -ن -ه -ائ -ي أادى م-ب-اراة ‡ي-زة أام-ام ت-ونسس،
لخ-ر ب-ن-ي-ة ت-ث-مÚ
ول -ذلك سض -ي-دخ-ل ه-و ا آ
مسضÒت -ه ورف -ع أاسض -ه -م -ه ‘ ب -ورصض -ة ال-ف-وز
بالكأاسس ،وعليه يجب على لعبينا توخي
لن اللقاء سضيكون ملغما.
ا◊ذر وا◊يطة أ
@ Ãاذا يود سضبع إانهاء هذا ا◊وار؟
@@ أا“نى الفوز لفريقنا الوطني والتتويج
ب- -ال- -ن- -ج- -م -ة ال -ث -ان -ي -ة ،وه -ذا م -ؤوشض -ر خÒ
Ÿسضتقبل الكرة ا÷زائرية ،الذي نرى فيها
ازده-ارا ك-بÒا م-ع ق-دوم ب-ل-م-اضض-ي ،والذي
أايضضا غّير ذهنيات الكرة ا÷زائرية ،وهذا
م -ا ي -ن -ت-ظ-ره وي-حّ-ب-ه  40م-ل-ي-ون جزائري
والعودة إا ¤أارضس الوطن بالزاد الكامل.

سسبـ ـ ـ ـع  :بلماضسـ ـ ـ ـي ح ـ ـ ـ ـّفز الّÓع ـ ـ ـ ـ ـ ـب Úوحّررهـ ـ ـ ـم مـ ـ ـ ـ ـ ـن ال ّضسـ ـ ـ ـغط

ومدربا قادرا على تسض› Òموعته تذهب
اإ ¤اأبعد نقطة ‘ اŸنافسضات القارية ،وهو
م -ا ي -ح -دث م-ع-ن-ا ح-يث ج-لب ه-وؤلء اأم-ورا
اإيجابية لفريقنا الوطني».
وع- -ن ال- -تصض -ري -ح ال -ذي اأد ¤ب -ه ال -ن -اخب
ال -وط -ن -ي «ج -م -ال ب -ل-م-اضض-ي» ‘ اأول ن-دوة
صضحفية بعد تنصضيبه على راأسس العارضضة
الفنية للخضضر ‘ الثا Êاأوت  ،2018حÚ
ن هدفه الأول على راأسس اŸنتخب
اأّكد باأ ّ
ه -و ب -ل-وغ ن-ه-ائ-ي ك-اأسس اأ· اإف-ري-ق-ي-ا 2019
Ãصض- -ر ،ح- -ت- -ى ق- -ب -ل ضض -م -ان ال -ت -اأه -ل اإ¤
ال - -ن - -ه - -ائ - -ي- -ات ،اأّك- -د «السض- -ب- -ع» ب- -اأّن كÓ- -م
«ب -ل-م-اضض-ي» ك-ان م-ن-ط-ق-ي-ا ،و–ّدث ق-ائ:Ó-
«عندما تقول لÓعبيك باأّنك سضتتنّقل من
اأج -ل اŸشض -ارك -ة ،ف -ذلك سض -ي -وؤّث -ر ع -ل -ي -ه-م
معنويا ولن يذهبوا بعيدا ‘ اأي منافسضة
ت- -خ- -وضض- -ه- -ا ،ل- -ك -ن ع -ن -دم -ا ت -رف -ع سض -ق -ف
الأه-داف ع-ال-ي-ا وت-ق-وم ب-ت-ح-ف-ي-ز الÓ-عب
ذات -ي-ا ،سض-ي-ج-ع-ل ذلك اÛم-وع-ة ت-ق-ات-ل ‘
اŸي-دان ل-ت-ح-ق-ي-ق كÓ-م اŸدرب ع-لى اأرضس
الواقع».
م-درب ف-ري-ق م-ول-ودي-ة السضعيدة السضابق،
ن قائد اÿضضر الأسضبق خÓل بداية
اأّكد باأ ّ

مهمته على راأسس العارضضة الفنية للخضضر
سض - -اع - -دت - -ه ك - -ثÒا م- -ع- -رف- -ت- -ه ودراي- -ت- -ه
الكبÒت Úبالكرة ا÷زائرية للعمل على
تكوين فريق تنافسضي خÓل «كان» مصضر،
م-وّضض-ح-ا ب-اأن ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ضضغط على
لعبيه اإيجابيا وحّررهم من كل الضضغوط
بتحمل مسضوؤولياته اأمام ا÷ميع ،ما جعل
ال-ث-ق-ة ب-ي-ن-ه وب ÚالÓ-ع-ب Úت-ك Èمن يوم
لآخر ،والدليل اأنهم بلغوا النهائي دون اأي
مشض -ك -ل داخ -ل اÛم -وع-ة ال-ت-ي ع-اشضت م-ع
بعضضها البعضس لأزيد من شضهر جنبا ÷نب.

لن يتأاثّر ’عبونا من النّاحية
البدنية
مصض -ط -ف-ى سض-ب-ع كشض-ف ب-اأن ه-ن-اك ع-ام-لÚ
ي- -وؤث- -ران ع- -ل- -ى الÓ- -ع -ب Úم -ن ال -ن -اح -ي -ة
البدنية العمل غ ÒاŸدروسس والعشضوائي
والتعب النفسضي ،من شضاأنه اأن يوؤثر على
ال Ó- -ع - -ب Úف- -وق اŸي- -دان م- -ن ال- -ن- -اح- -ي- -ة
ال-ب-دن-ي-ة ،وق-ال« :م-ن-ت-خ-ب-ن-ا حّضض-ر بشض-كل

ج-ي-د ل-ن-ه-ائ-ي-ات اأ· اإف-ري-ق-ي-ا من الناحية
ال-ب-دن-ي-ة ،وم-ن ال-ناحية النفسضية يتواجد
‘ معنويات عالية ،كما اأن الÓعب Úالذين
اع -ت -م -د ع -ل -ي -ه -م ب -ل -م -اضض -ي كسض -ب -وا ث-ق-ة
بالنفسس وبقوا دائما ‘ اŸنافسضة الرسضمية»،
واأضض -اف« :ح -ت-ى ن-ت-اأّك-د ب-اأن الÓ-ع-ب Úل-ن
ي -ت-اأّث-روا م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ن-فسض-ي-ة اأع-ط-يك
م- -ث- -ال ،ن- -فسس الÓ- -ع -ب Úال -ذي -ن واج -ه -وا
ن -ي -جÒي -ا ل-ع-ب-وا  120دق -ي -ق -ة ضض -د ك-وت
دي -ف -وار ،وارت-اح-وا  72سض-اع-ة ف-ق-ط ل-ك-ن
ذلك  ⁄يكن باديا عليهم ولعبوا كل اأطوار
اللقاء ضضد النسضور ،كما اأن رغبتهم كبÒة
‘ ال -ت -ت -وي -ج ب -ال -ل -قب وه -و م -ا سض-ي-ج-ع-ل-ه-م
يتجاوزون كل الصضعاب ‘ النهائي».

«بلماضسي» قام «بدراسسة» كل
’عب و ⁄يخطئ ‘ أاي خيار
و‘ اإج- - -اب- - -ت- - -ه ع- - -ن سض - -وؤال - -ن - -ا اŸت - -ع ّ- -ل - -ق
بالنتقادات التي لقيها بعد الإعÓن عن
ق -ائ -م-ة  23لع- -ب- -ا ،اأوضض- -ح «سض- -ب -ع» ب -اأن

الناخب الوطني قام بدراسضة معمقة على
كل الÓعب Úالذين اصضطحبهم معه اإ¤
«ال -ك -ان» ،واأك -د م -ن -ذ ان -ط Ó-ق ك -اأسس اأ·
اإفريقيا باأنه  ⁄يخطئ ‘ اأي قرار قام به،
واأن ك -ل الÓ-ع-ب Úيسض-ت-ح-ق-ون اسض-ت-دع-اء
اŸنتخب لتمثيله ‘ دورة مصضر على غرار
(ق -دي -ورة وسض -ل -ي -م -ا ،)Êوق -ال« :ق-دي-ورة
ظهر بوجه كب Òلأنه  ⁄يلعب الكث Òمن
اŸباريات طوال اŸوسضم ،وقام بتحّد كبÒ
رغم تقّدمه ‘ السضن لإنهاء مسضÒته مع
اŸن-ت-خب ب-ل-قب «ال-ك-ان» ال-ذي ع-ج-ز ك-ب-ار
الÓ- -ع- -ب Úع- -ن ال- -ت- -ت- -وي- -ج ب -ه» ،وت -اب -ع:
«سضليما Êيعرفه ا÷ميع وبقائه على دّكة
ال -ب -دلء Œ ⁄ع -ل -ه ي -ث -ور ع -ل -ى ال-ط-اق-م
ال- -ف- -ن- -ي ،وه- -و ن- -فسس الشض- -يء ب- -ال -نسض -ب -ة
لÈاهيمي».
ن كل اŸدّربÚ
«سضبع» ‘ الأخ Òاأوضضح باأ ّ
ي-ع-يشض-ون ب-الن-ت-ق-اد« :الÓّ-ع-بون يجلبون
التّحفيز الّذاتي باŸنافسضة ،كون مكانتهم
دائ - -م - -ا م - -ا ت - -ك- -ون ‘ خ- -ط- -ر ،واŸدّرب- -ون
ي-ج-ل-ب-ون –ف-ي-زه-م ال-ذات-ي ب-الن-تقادات
التي يجب اأن تكون بّناءة ،وهو ما حدث
لبلماضضي».

اسض -ت -دّل سض -ب -ع ‘ ك Ó-م -ه ب -ال ّ-ن -ت-ائ-ج
لفريقية
اّÙققة منذ بداية اŸغامرة ا أ
ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -خضض -ر م -ن زم -ن ك-رم-ا‹
رح -م-ه ال-ل-ه ق-ائ« :Ó-اŸدرب ا÷زائ-ري
له كفاءات وإامكانيات كبÒة والدليل
لي-ج-اب-ي-ة
واضض -ح م -ن خÓ-ل ال-ن-ت-ائ-ج ا إ
اŸت -ع ّ-ل -ق -ة ب -ال -ف -ري -ق ال-وط-ن-ي ،وال-ت-ي
لسض-م-اء ا÷زائ-ري-ة،
إارت -ب -طت ك t-ل-ه-ا ب-ا أ
بداية من شضيخ اŸدرب Úكرما‹ رحمة
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه ،ف -رق -ا ،Êسض -ع -دان ،ع-ب-د
ال -وه -اب ،وح -ال -ي -ا م -ع ب -ل-م-اضض-ي ال-ذي
“ك- -ن م -ن ال -ت -أاtل -ق رف -ق -ة اŸن -ت -خب ‘
ظرف قياسضي».
واصض -ل ضض-ي-ف-ن-ا ق-ائ ‘ Ó-ذات السض-ي-اق:
لم-ر السض-ه-ل أان ت-ت-و ¤ق-ي-ادة
«ل-يسس ب-ا أ
ال -ف-ري-ق ‘ الّ-ظ-روف ال-ت-ي ك-ان ع-ل-ي-ه-ا
ق - -ب - -ل ›يء ب - -ل- -م- -اضض- -ي ،إاّل أاّن ه- -ذا
لخّ– Òدى ال- - -وضض- - -ع و“ّك- - -ن م- - -ن
ا أ
ت -ك -وي -ن ›م -وع-ة ‘ وقت ق-ي-اسض-ي ⁄
ي-ت-جاوز  10أاشض-ه-ر ،ع-رف ك-ي-ف يسضّ-ي-ر
لم -ك -ان -ي -ات م -ن ك -ل ا÷وانب ‘ ظ -ل
ا إ
لن- -ه ي- -ع- -رف ال- -ع- -ق- -ل- -ي- -ة
الصض - -رام- -ة أ
ا÷زائرية عكسس ما هو عليه ا◊ال مع
م -درب أاج -ن -ب -ي ي -ط ُ-ل -ب وقت Ÿع -رف -ة
طريقة التفك Òبالنسضبة لÓعب.»Ú
تطّرق سضبع إا ¤مكانة اŸدرب اÙلي
الوضضع الذي يعمل فيه قائ« :ÓاŸدرب
لمكانيات الفنية
اÙلي ‘ ا÷زائر له ا إ
وال -ك -ف -اءة ،وب -إام -ك -ان-ه –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
إايجابية ،والدليل واضضح من خÓل ما
لندية سضواء ‘ كأاسس ا÷زائر
حقتته ا أ
لن ك-ل ال-ن-ت-ائ-ج
لب -ط -ال أ
و‘ راب -ط -ة ا أ
تعود للكفاءة اÙلية ،واŸشضكل الوحيد
لم -ك -ان -ي -ات
ي- -ك- -م- -ن ‘ ع- -دم ت -وف Òا إ
ال-ظ-روف اŸن-اسض-ب-ة م-ث-ل-م-ا ي-ك-ون ع-ليه
لجنبي ،وهنا القرار
ا◊ال مع اŸدرب ا أ
يعود للمسضّيرين واŸسضؤوول ،Úعدا ذلك
ل ي -وج -د إاخ -ت Ó-ف ب -ل ه-ن-اك ن-ق-ط-ة
إاضضافية تكمن ‘ الروح الوطنية ،حيث
سضبق ‹ أان عملت ‘ موريتانيا إاكتسضبت
من خÓلها Œربة».
أارج-ع ُم-حّ -دث-ن-ا ه-ذا ال-ت-أال-ق ب-ال-نسض-بة
للمدرب ÚاÙلي Úسضواء ‘ ا÷زائر أاو
خ - -ارج - -ه - -ا إا ¤م - -ع - -رف - -ة ال - -ع - -وام - -ل
والذهنيات التي تعد نقطة جد مهمة
‘ ق- -ول- -ه« :ك- -ل ب- -ل- -د وك- -ل ف- -ري -ق ل -ه
خصض -وصض -ي -ات -ه واŸدرب ال -ذي ي -ع -رف
طريقة تفك ÒالÓعب Úسضتسضُهل عليه
اŸهمة أاك ‘ Ìطريقة اÿطاب معهم
لف-ك-ار ال-ت-ي ي-ري-ده-ا ،وه-ن-ا
ليصض -ال ا أ
إ
لفضضلية ‘
‚د أان اŸدرب اÙلي له ا أ
هذا ا÷انب باŸقارنة مع مدرب أاجنبي
لمتيازات
لخ Òوا إ
مهما كان إاسضم هذا ا أ
التي يتمتع بها من الناحية التقنية».
أاضض - -اف سض - -ب - -ع ‘ ذات السض- -ي- -اق« :ك- -ل
اŸدرب Úالذين ‚حوا كانوا لعب‘ Ú
ال -ف-ري-ق ال-وط-ن-ي م-ث-ل-م-ا ه-و ع-ل-ي-ه م-ع
لع -ت -م -اد ع -ل -ى
ا÷زائ- -ر م- -ن خÓ- -ل ا إ
للوان
بلماضضي الذي سضبق له تقtمصس ا أ
الوطنية ،ما يعني أانه على دراية تامة
Ãا يجب أان يفعله والطريقة اŸناسضبة
لمر بالنسضبة Ÿنتخب
للخطاب ،نفسس ا أ
السض -ن -غ -ال ال -ذي ب -ل -غ ال -ن -ه-ائ-ي ‘ ه-ذه
الطبعة Ãدرب كان لعب دو‹ سضابق
وه- -و آال- -ي- -و سض -يسض -ي ،إاضض -اف -ة إا ¤ع -دة
منتخبات أاخرى تأالقت ‘ «كان» مصضر
لعتماد على أابناء البلد».
من خÓل ا إ
ك -م -ا أاوضض -ح اŸدرب أان ه -ذه ال-ن-ق-ط-ة
لّن -ه -ا ج -د م -ه -م -ة
لشض -ادة ب -ه -ا أ
ي- -جب ا إ
للنجاح ‘ قوله« :اŸدرب الذي سضبق له
أان ح -م -ل أال -وان ب-ل-ده أاك-ي-د أان-ه ي-ذهب
مباشضرة للمشضكل ،وتسضُهل عليه مهمة
تشضخيصس اŸرضس مثلما كان ا◊ال مع
ب-ل-م-اضض-ي ال-ذي ذهب م-ب-اشض-رة ل-ل-ه-دف
الرئيسضي بداية من تعي Úالقائمة التي
ت -ن-ق-ل ب-ه-ا ل-ل-م-وع-د ال-ق-اري ،وال-دل-ي-ل
لي-ج-اب-ي-ة
واضض -ح م -ن خÓ-ل ال-ن-ت-ائ-ج ا إ
ال- -ت- -ي ي -ح ّ-ق -ق -ه -ا م -ن -ذ ب -داي -ة اŸوع -د
القاريرغم قصضر اŸدة التي حضضر فيها
ل - -ل - -م - -وع - -د ،ح - -يث اخ - -ت - -ار لع- -بÚ
يتمّتعون Ãسضتوى عال ‘ الفرديات،
ول -ه -ذا ك -ان ع-ل-ى ح-ق ‘ ك-ل خ-ي-ارات-ه
إاضضافة للتّضضامن والتّÓحم ب Úالطّاقم
ال -ف -ن-ي والÓّ-ع-ب ÚاŸدع-وم ب-ا◊ضض-ور
ا÷ماهÒي الكب.»Ò

نهائي كأاسس إافريقيا 2019
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غدا على  :20:00ا÷زائر – السضينغال

من «الكان»

« اÿضسر» ‘ رواق مناسسب ’فتكاك اللّقب اإ’فريقي الثّاÊ

يعود اŸنتخب الوطني ا÷زائري
سضهرة الغد بداية من السضاعة الثامنة مسضاءً
ل -ت -نشض -ي -ط ن -ه -ائ -ي ك -أاسس أا· إاف -ري-ق-ي-ا ‘ 2019
نسض-خ-ت-ه-ا الـ  32ب -ع -د غ-ي-اب دام  29سض-ن-ة ع-ن ه-ذا
ال- -دور ،ح- -يث سض- -ي- -واج- -ه أاشض- -ب -ال ال -ك -وتشس «ج -م -ال «جمال بلماضضي» عقد ندوة
ب -ل -م -اضض -ي» أاسض -ود ال -تÒن -غ -ا ‘ م -ب -اراة م -ثÒة وق -وي-ة صض- -ح- -ف- -ي -ة ب -ع -د ال -ن -ه -ائ -ي
ي-ح-تضض-ن-ه-ا ال-ت-ح-ف-ة م-ل-عب ال-ق-اه-رة ال-دو‹ ،وي-ط-مح
لع Ó-ن اع -ت -زال-ه-م ال-ل-عب
إ
رفقاء الكابيتانو «رياضس ﬁرز» Ÿعانقة التاج القاري ال- - - -دو‹ م- - - -ع اŸن- - - -ت- - - -خب
لم -ر
لول ال-ذي ن-ال-ه اÿضض-ر سضنة ال- -وط- -ن -ي ،وي -ت -ع -ل -ق ا أ
ال-ث-ا Êل-ل-ج-زائ-ر ب-ع-د ا أ
بصض - -خ - -رة ال - -دف - -اع «رف - -ي- -ق
 ‘ 1990ثالث نهائي بتاريخ مشضاركات اÿضضر ‘
ح- -ل- -يشس» وال- -دب -اب -ة «ع -دلن
«الكان».
قديورة» وثالث أاحسضن هّداف ‘
ت- -اري- -خ اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي «إاسض Ó-م
سضليما ،»Êوا◊ارسض( Úعز الدين دوخة
وال- - -رايسس وه- - -اب م - -ب - -و◊ي)Ÿ ،غ - -ادرة
يخوضس
اŸنتخب من أاوسضع أابوابه متّوج Úباللقب
رف -ق -اء ح -ام -ي ع-ري-ن اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي القاري ،الذي  ⁄يتمّكن كبار الÓعبÚ
ا÷زائري رايسس مبو◊ي سضهرة ا÷معة الذين أا‚بتهم ا÷زائر من معانقته.
ن-ه-ائ-ي ك-أاسس أا· إاف-ري-ق-ي-ا ،وع-ينهم على ومن دون أادنى شضك ،فإانّ ال ّ
طاقم الفني
ال-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب ال-ق-اري ال-ذي ان-ت-ظ-ره سض- -يشض -رك ن -فسس ال -ت -ع -داد ال -ذي خ -اضس
الشض- -عب ا÷زائ- -ري Ÿدة  29ع-ام-ا كام ،Óنصضف نهائي كأاسس أا· إافريقيا ،وسضيلعب
ح -يث سض -ي-دخ-ل اÿضض-ر ال-ل-ق-اء ال-ن-ه-ائ-ي ب- -ن -فسس اÿط -ة ال -ت -ي خ -اضس ب -ه -ا ل -ق -اء
Ãع -ن-وي-ات وث-ق-ة ع-ال-ي-ت Úب-ع-د مسضÒة ن-يجÒيا ( )1–4–1–4ال-ت-ي ك-انت ن-اج-حة
ال -ب -ط -ل ال -ت -ي ق -ام -وا ب -ه -ا م -ن -ذ ان-طÓ-ق وأاع- -اقت –ّرك -ات ال -نسض -ور ،م -ع إاع -ط -اء
لÁن «مهدي
الدورة ،والتي نصضبتهم كأافضضل منتخب تعليمات صضارمة للظه Òا أ
خÓل نهائيات كأاسس أا· إافريقيا Ãصضر ،زفان» من أاجل كبح –ّركات «ما »Êعلى
ليسض -ر ،ال -ذي سض -ي -ك -ون ع-ن-وان-ا
هم الذين  ⁄يتجّرعوا مرارة الهزÁة ال -رواق ا أ
ّ
لل-ة السض-ن-غ-ال-ية عن التحرك،
م-ن-ذ ان-طÓ-ق ال-دورة ،وي-ح-تلون اŸرتبة ل-ت-وّق-ف ا آ
ع
ا
ف
د
ن
ض
س
ح
لو ‘ ¤كل التصضنيفات كأا
ا أ
مثلما فعل ذلك ضضد نيجÒيا مع ال ّسضريع
وأاحسضن هجوم ،ويطمحون ÿطف بقية جدا «موسضى» ،الذي  ⁄يقم بأاي هجمة
ا أ
لل-ق-اب الشض-خصض-ي-ة م-ع ن-ه-اية البطولة ،خطÒة طوال  90دقيقة.
ى
ل
ع
ء
ا
ق
ب
ل
إ
ا
و
ر
ذ
◊
ا
ب
Ú
ب
ل
ا
ط
م
م
ه
ن
ل-ك
وسض -ي -ك-ون ال-ثÓ-ث-ي (ق-دي-ورة ،ب-ن ن-اصض-ر
تركيز عال لصضطياد ا أ
لسضود ‘ النهائي ،وف- -غ- -و‹) ح- -اضض- -را ‘ ال- -ل- -ق- -اء ب- -ع- -دم- -ا
وإاسض-ع-اد شض-عب ب-أاك-م-ل-ه م-تعّطشس ل أ
Óلقاب اسضÎجعه الطاقم الطبي الذي أاخضضعهم
د
ي
ع
ت
ويبحث عن الفرحة الكروية التي
لÈن-ام-ج خ-اصس ح-ت-ى ي-ك-ون-وا ج-اه-زي-ن
له هيبته ب Úدول العا.⁄
للم
للقاء ،هم الذين اشضتكوا من بعضس ا آ
ى
ل
ع
»
ي
ر
م
ع
ل
وسض-ي-ك-ون رف-ق-اء «ج-م-ال ب
العضضلية بعد نهاية اللقاء ضضد نيجÒيا
م -وع -د م -ع ك-ت-اب-ة أاسض-م-ائ-ه-م ب-أاح-رف م-ن ج -راء ال -ت -عب ال -ب-د Êال-ك-ب Òال-ذي ن-ال
ذهب ‘ ت -اري -خ ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-ري-ة ،م -ن -ه -م ،ب -ع-دم-ا شض-ارك-وا ‘ ج-ل م-ب-اري-ات
ودخ-ول ال-ت-اري-خ م-ن أاوسض-ع أاب-واب-ه ب-جلب اÿضض -ر وك -ان -وا ال -ن -د ل-ل-ن-د م-ع م-ن-افسض-ي
ّ
لخضض-ر
اللقب الثا Êللجزائر ،خصضوصضا أان أاخبارا اÿضض -ر ،ح -يث ق-ط-ع-وا ع-ل-ي-ه-م ا أ
Ú
ب
ع
ل
ة
ض
س
م
خ
ن
ا
أ
ب
د
ّك
و
ؤ
ت
ة
ر
ه
ا
ق
ل
ا
ن
م-
واليابسس ،وسضاهموا بشضكل كب ‘ Òبلوغ
ط -ال -ب -وا م -ن رئ -يسس ال–ادي -ة واŸدرب ا÷زائر اŸباراة النهائية.

حامد حمور

ﬁمد فوزي بقاصص

ﬁرز – ماÊ

صسراع تكتيكي كب Òب« Úبلماضسي» و»سسيسسيه»

وسض-ي-مّ-ي-ز الّ-ل-ق-اء ال-نهائي بصضراع تكتيكي
كب Òب Úخّريجي مدرسضة نادي باريسس
سضان جÒمان ،الكوتشس «جمال بلماضضي»
واŸدرب «آاليو سضيسضيه» ،اللّذان يتعارفان
جيدا وÁلكان الكث Òمن أاوجه التشضابه،
حيث أاّنهما يقطنان ‘ حيّ Úقريب Úمن
ب-عضض-ه-م-ا ال-ب-عضس ‘ ال-ع-اصضمة الفرنسضية
باريسس ،ولعبا جنبا إا ¤جنب ‘ مدرسضة
ت- -ك- -وي- -ن ن- -ادي ب- -اريسس سض- -ان جÒم -ان،
وك -انت ال -ن -دي-ة “ي-ز م-ق-ابÓ-ت-ه-م-ا حÚ
ت-نّ-ق-ل ا÷زائ-ري إا ¤ال-غ-ر Ëم-ارسض-ي-ل-ي-ا،
خصض -وصض -ا أاّن -ه-م-ا ك-ان-ا ق-ائ-دي-ن ل-ف-رق-ه-م-ا
وح-ال-ي-ا ه-م-ا م-درب-ان Ÿن-ت-خ-بي بÓدهما،
ل -ك -ن «ب -ل -م -اضض -ي» ي-ك« Èسض-يسض-ي-ه» ب-ي-وم
واح - -د ،وك - -م - -ا ي- -ق- -ول اŸث- -ل الشض- -ع- -ب- -ي
ا÷زائ- -ري «‹ سض- -ب- -قك ب -ل -ي -ل -ة سض -ب -قك
ب-ح-ي-ل-ة» ،وي-ت-م-ن-ى ا÷م-ه-ور أان ي-ت-جّسضد
هذا اŸثل على أارضس الواقع ،وتغلب حيلة

«بلماضضي» للمرة الثانية على التوا‹ ‘
«ال -ك -ان» ع -ل -ى ح -ي-ل-ة «سض-يسض-ي» ،ل-ي-ع-ي-د
التاريخ نفسضه من جديد ا÷معة مثلما
ك -ان ع -ل -ي -ه ا◊ال ‘ ن-ه-ائ-ي  1990الذي
ت ّ-وجت ب -ه ا÷زائ -ر ،ب -ع -دم -ا ف-از رف-ق-اء
لول و‘ اللقاء
«ماجر» وقتها ‘ الدور ا أ
النهائي على اŸنتخب النيجÒي.
لقاء السضنغال ضضد ا÷زائر سضيكون بطابع
ث -أاري ب -ام -ت -ي -از ل -رف-ق-اء ال-ن-ج-م «سض-ادي-و
ما ،»Êالذين تكبّدوا هزÁتهم الوحيدة
‘ ال-ب-ط-ول-ة ضض-د ا÷زائ-ر ب-رسض-م ا÷ولة
لول ،وه- -و م- -ا
ال - -ث - -ان - -ي - -ة ع- -ن ال- -دور ا أ
لول الثأار
سضيجعلهم يدخلون بحافزين ا أ
من الهزÁة ضضد ا÷زائر ،والثانية جلب
لول للسضنغال ‘ نهائيات
التاج القاري ا أ
ك -أاسس أا· إاف -ري -ق -ي -ا ال -ت -ي شض -ارك-وا ف-ي-ه-ا
خÓ- -ل  14م-ن-اسض-ب-ة ،وب-ل-غ-وا ف-ي-ها الدور
النهائي ‘ مناسضبة وحيدة خÓل نهائيات
ك -أاسس أا· إاف -ري-ق-ي-ا Ã 2002ا‹ ،وال-ت-ي

لسضود
فشضلوا فيها ‘ معانقة الكأاسس أامام ا أ
غ ÒاŸروضضة بقيادة كوكبة من النجوم
يتقّدمها (مبوما ،إايتو وسضونغ).
من جهة أاخرى ،سضتكون كتيبة اÙاربÚ
مدّعمة بحناجر أازيد من  10آالف مناصضر
ج -زائ -ري م -ن اŸت -واج -دي -ن ‘ مصض -ر م-ن-ذ
بداية «الكان» ،والذي يبلغ عددهم أازيد
م- -ن  5آالف م -ن -اصض -ر م -ن ال -ذي -ن رفضض-وا
العودة إا ¤أارضس الوطن بعد تأاّهل اÿضضر
ضض -د ك -وت دي -ف -وار ون -ي -جÒي -ا ،وال -ذي -ن
ت -ن ّ-ق -ل -وا ب -أام -وال -ه -م اÿاصض-ة م-ن-ذ ال-ل-ق-اء
لول ،وم- - - - - - - -ن  4800م -ن -اصض-را ال-ذي-ن
ا أ
سض-ي-ت-نّ-ق-ل-ون ل-ي-ل-ة اÿم-يسس إا ¤صض-ب-ي-ح-ة
ا÷م- -ع- -ة إا ¤أارضس ال- -ك -ن -ان -ة ل -تشض -ج -ي -ع
لضض-اف-ة إا ¤ال-ع-دد ال-ه-ائ-ل من
اÿضض-ر ،ب-ا إ
ا÷زائري ÚاŸقيم ÚباŸهجر الذين تنّقلوا
ب - -أاع - -داد غ - -فÒة Ÿآازرة رف - -ق- -اء اÙارب
«سضفيان فيغو‹» ،وشضعارهم ‘ هذا اللقاء
«جيبوها يا لولد».

صس ـ ـراع ثنائ ـ ـ ـي غ ـ ـ ـ Òمباشس ـ ـر لني ـ ـ ـل الكـ ـ ـ ـرة الّذهبي ـ ـ ـ ـة اإ’فريقي ـ ـ ـة

لكÌ
ب -اع -ت -ب -اره -م-ا م-ن ب ÚالÓ-ع-ب Úا أ
 2019 ·Óلكرة
بروزا ‘ كأاسس إافريقيا ل أ
لÁن ا÷زائري
القدم ،سضيكون ا÷ناح ا أ
ري-اضس ﬁرز واŸه-اج-م السض-ن-غ-ا‹ سضاديو
م -ا ‘ Êصض -راع ث -ن -ائ-ي غ Òم-ب-اشض-ر ،غ-دا
ا÷م -ع -ة م-ن أاج-ل ن-ي-ل ال-ك-رة ال-ذه-ب-ي-ة
لفريقية Ãناسضبة اŸباراة النهائية التي
ا إ
سض -ت -ج -م -ع م -ن-ت-خ-ب-ي-ه-م-ا Ãل-عب ال-ق-اه-رة
الدو‹ (سضا  20 : 00بتوقيت ا÷زائر).
وك-ان الÓ-ع-ب-ان الّ-ل-ذان ح-م Ó-ف-ريقيهما
لخÒة ل-ل-نسض-خة  ،32ق-د
ح-ت-ى اÙط-ة ا أ
ح ّ- -ق - -ق - -ا مشض - -وارا م - -وّف - -ق- -او‘ مسض- -ت- -وى
م -ه -ارات -ه -م -ا ،ح -يث “ّك-ن ك-ل واح-د م-ن
تسضجيل  3أاهداف خÓل هذه الدورة.
و‘ غياب ا÷ناح اŸصضري و‚م ليفربول
(ال- -دوري ال‚ل- -ي- -زي اŸم- -ت- -از)ﬁ ،م -د
صضÓ- -ح ال- -ذي أاقصض- -ي م- -ن -ذ ال -دور ث -م -ن
ال -ن -ه -ائ -ي أام -ام م-ن-ت-خب ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا
( ،)1–0بقي ﬁرز وسضا Êحاضضرين لرفع
لخ ،Òوقيادة منتخبيهما نحو
التحدي ا أ

منــــــ Òزغــــدود
لـ «الشضعـــــــب»:

العمل اŸمّيز
للّطاقم الفّني

التتويج وقطع خطوة حاسضمة من أاجل
الظفر بالكرة الذهبية الفريقية لسضنة
 2019للـ «كاف».
وسضيكون سضاديو ما Êمرشّضحا بارزا بفضضل
لقب رابطة أابطال أاوروبا التي توج بها مع
نادي ليفربول ،وأايضضا لقب أاحسضن هّداف
ل-ل-دوري ال‚ل-ي-زي ال-ذي ي-ت-ق-اسض-مه مع
زم - -ي - -ل- -ه ‘ ال -ف -ري-قﬁ ،م-د صضÓ-ح
واŸه- - -اج- - -م ال - -غ - -اب - -و Êب - -ي - -ار إاÒÁيك
أاوباميونغ (أارسضنال) برصضيد  22هدفا لكل
لع - -ب .وت-لّ-ق-ى اب-ن م-دي-نة سضيدهيو
(ج -ن -وب غ -رب السض -ي -ن -غ -ال) ج -ائ -زة «11
الذهبي  »2019التي تتّوج أاحسضن لعب
أاوروبي ،والتي “نحها اÛلة الفرنسضية
«اون- -ز م- -ون- -دي- -ال» ،ل -يصض -ب -ح أاول لعب
إاف- -ري- -ق- -ي ي- -ت- -ل- -ق -ى ه -ذه ا÷ائ -زة م -ن -ذ
ليفواري ديدييه دروغبا عام .2004
ا إ
ق-ب-ل م-ا ،Êي-ع-ت Èال-ل-ي-بÒي ج-ورج وي-اه
لف-ري-ق-يان الوحيدان
( )1995ودروغ-ب-ا ا إ
اŸتّوجان بهذه ا÷ائزة.

ورغم أاّنه أاّدى موسضما «فوق اŸتوسضط» مع
ن - - -ادي م - - -انشضسض Îسض - - -ي - - -ت- - -ي (ال- - -دوري
ال‚ليزي اŸمتاز) مع تسضجيله  12هدفا
وت -ق-دÁه “ 12ري- -رة ح -اسض -م -ة ‘ ك -ل
اŸن- -افسض- -ات ،إال أان ﬁرز أاّدى مشض- -وارا
ن -اج -ح -ا م -ع اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ‘ ك-أاسس
إاف -ري -ق -ي -ا ،ح -يث سض -ج-ل  3أاه-داف م-ن-ه-ا
ال-ه-دف ا◊اسض-م ‘ ال-دور نصض-ف ال-ن-ه-ائي
أام -ام ن -ي -جÒي -ا ،وال -ذي ي-ع-ت Èوزن-ه م-ن
ذهب ح- -يث ي- -ق- -ول« :إاّن- -ه أاه -م ه -دف ‘
مشضواري الدو‹ منذ التحاقي باŸنتخب
ا÷زائري».
وكان ﬁرز قد ظفر مع فريقه مانشضسضÎ
سض -ي -ت-ي ب-ال-ثÓ-ث-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة (ال-ب-ط-ول-ة
وكأاسس إا‚لÎا وكأاسس الرابطة) ،كما تّوج
لفريقية لسضنة ،2016
بالكرة الذهبية ا إ
حيث سضتكون له الفرصضة لÎجيح الكفة
لصضا◊ه ‘ حال تتويجه بالكأاسس القارية
أامام «أاسضود التÒنغا».
وبغضس النظر عن اللقب الذي يتنافسس

ع -ل -ي-ه اŸن-ت-خ-ب-ان ال-ل-ذان ع-ادا ل-ل-واج-ه-ة
ال-ق-اري-ة ،ف-إان ﬁرز وسض-ا Êسض-ي-ت-ن-افسضان
«‘ اŸب- -اراة ال- -ف -اصض -ل -ة» م -ن أاج -ل ال -ك -رة
الذهبية التي سضيتم الكشضف عن اŸتّوج

خÈة بلماضسي قد تلعب دورا كبÒا ‘ مباراة الغد

سض -ي -ك -ون اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ع-ل-ى م-وع-د غ-دا Ãل-عب ال-ق-اه-رة
ال-دو‹ م-ع ال-ن-ه-ائ-ي ال-ث-الث ‘ ت-اري-خ ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة ضضمن
بطولة «كان» إافريقيا الـ  ،32و‘ حوار مع اŸدرب من Òزغدود
أاك -د ل-ن-ا ب-أان اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-ط-الب ب-ال-ت-ه-دي-ف اŸب-ك-ر ،م-ع
–صض Úاÿط اÿلفي.

حـاوره :فؤواد بن طالب

@ الشضعب :كيف عشضت لقاء الدور نصضف النهائي أامام نيجريا؟
@@ من Òزغدود :ككل ا÷زائرّي Úعشضت على أاعصضابي طيلة
ال-تسض-ع Úدق-ي-ق-ة وك-أاّن-ن-ا عشض-ن-ا م-ون-دي-ال إاسض-ب-انيا  ،82إا ¤أان
جاءت ال ّضضربة القاضضية من طرف ﬁرز ‘ وقت جد صضعب
ن للجزائر منتخب ل يقهر
على اŸنتخب ،Úومن ثم تأاّكدت بأا ّ
ف -ك -ان ال -ف-وز وال-ت-أاه-ل ل-ل-ن-ه-ائ-ي ال-ذي أاث-ل-ج صض-دور  40مليون
جزائري والذي غبنا عنه مدة  29سضنة ،ها هو التاريخ يعيد
نفسضه ‘ سضماء القاهرة.
@ أانت كتقني ّﬁنك ،ما هي مفاتيح حوار الغد أامام السضينغال؟
لو ،¤وخÈة
@@ أاول ،الدفاع مطالب بالصضمود ‘  20دقيقة ا أ
جمال بلماضضي قد تلعب دورا كبÒا رغم أان مأامورية النخبة
الوطنية ‘ مثل هذه النهائيات لن تكون سضهلة باŸرة ،ومع ذلك
ون-ظ-را Ÿا ي-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه اÿضض-ر م-ن إام-ك-ان-ي-ات ب-دنية ونفسضية
وأامور أاخرى أاعتقد سضتصضنع الفارق.
لوراق الّتقنية التي Áكن لÓعب Úأان يظهروها
@ ما هي ا أ
فوق اŸيدان؟
لرادة الفولذية التي يجب أان يتسضّلح بها لعبونا
@@ أاول ،ا إ
وال -ت -ي سض -ت-ك-ون ه-ي م-ف-ت-اح السض-ي-ط-رة ع-ل-ى ›ري-ات ال-ل-عب،
إاضضافة إا ¤الروح الوطنية واللعب جنبا إا ¤جنب فوق البسضاط
لخضضر.
ا أ

ن معطيات هذا الّنهائي
@ معنى هذا أا ّ
تختلف عن اŸباريات ال ّسضابقة؟
@@ ب- -ال -ف -ع -ل اŸع -ط -ي -ات وال -وضض -ع -ي -ة
سضتختلف كثÒا ،فهناك عوامل كثÒة
وع- -دي- -دة ق- -د ت- -ك -ون ‘ صض -ال -ح أاح -د
اŸن- -ت- -خ- -ب ،Úان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن الضض -غ -ط
ا÷م - -اهÒي ال - -ذي سض - -ي - -حضض - -ر ه- -ذا
ال -ن -ه -ائ-ي ح-ف-ل الخ-ت-ت-ام وصض-ول إا¤
الطقسس والتوقيت ،ومع ذلك اŸنتخب
ال- -وط- -ن- -ي م- -ل- -زم ب- -ت- -ج -اوز ك -ل ه -ذه
ال -ع -ق -ب -ات ل-ت-ح-ق-ي-ق ح-ل-م  40مليون
Óلوان الوطنية.
جزائري مناصضر ل أ
@ وماذا عن اÿطوط الثÓث للخضضر؟
@@ حسضب ما شضاهدناه إا ¤غاية الدور
ال-ن-ه-ائ-ي ،ف-اŸن-ت-خب الوطني له أاحسضن
دفاع وأاقوى هجوم مسضج 12 Óهدفا،
ومسضتقب Óهدف Úمعنى هذا ل نغÎ
بهذا التصضنيف ،بل اŸطلوب من خط الدفاع تفادي تلقي أاي
لو ¤م -ن ال -ل -ق -اء م -ع ا◊رصس ع -ل -ى
ه - - -دف ‘  20دق -ي -ق -ة ا أ
لمامي لبعث الشضك وا◊Òة
التسضجيل اŸبكر من طرف اÿط ا أ
لمامي يجب أان يكون
‘ نفوسس السضنغالي ،Úوعليه فاÿط ا أ
نشضيطا وﬁرجا لدفاع اÿصضم.
@ ما هي أاهم الّتقنيات التي Áكن لÓعب Úأان يو ّ
ظفوها ‘ هذا
النهائي؟
@@ لب -د أان ي -دخ -ل ك -ل ال Ó-ع -بÃ Úع -ن -وي -ات م -رت-ف-ع-ة ،م-ع
إاÁانهم بحظوظهم بالفوز إاضضافة إا– ¤صض Úالدفاع جيدا،
لمامية جيدا من
واÿطأا ‡نوع مع شضحن بطاريات القاطرة ا أ
طرف الناخب الوطني.

بها ‘ جانفي .2020

يعتمد النّاخب الوطني على طاقم
ف -ن -ي Îﬁف وذي ك -ف-اءة ع-ال-ي-ة،
حيث أانّ اختياره للمسضاعدين كان
م-دروسض-ا ،وارتسض-م ال-ع-مل ا÷ماعي
على أاداء اŸنتخب الوطني ‘ كأاسس
إافريقيا Ãصضر ،والتي سضتختتم غدا
ب -ال -ن -ه -ائ -ي ال -ك -ب Òب Úم -ن -ت -خ -ب -ن -ا
الوطني ونظÒه السضينغا‹.
مسضÒة «اÿضض- -ر» أاذه -لت ا÷م -ي -ع
وط-ري-ق-ة ال-ل-عب اŸق-دمة من طرف
زمÓ- -ء ﬁرز ج- -ع- -لت ك -ل اّÙل -لÚ
ي ّ-ت-ف-ق-ون أاّن-ه-ا «رف-عت م-ن مسض-ت-وى»
لمر الذي
الدورة بدرجة كبÒة ،ا أ
ي -ع -ن -ي ال-ك-ث ‘ Òأاسض-ل-وب ال-ت-حضضÒ
وال-ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ي اخ-ت-اره-ا ب-ل-ماضضي
للقيام بعمله.
وي-ق-وم ك-ل أاعضض-اء ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
ب -دوره ع -ل -ى أاك -م-ل وج-ه ،ح-يث أان
«السضÎج- - -اع ال- - -ب - -د »Êي - -ك - -ون ‘
درج - -ة ع - -ال - -ي - -ة م- -ن خÓ- -ل ل- -عب
ال -ع-ن-اصض-ر ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-ل اŸق-ابÓ-ت
ب - -ن - -فسس ال - -نسض - -ق ،رغ- -م صض- -ع- -وب- -ة
اŸأام -وري -ة م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ب-دن-ي-ة
بداية من الدور ثمن النهائي.
فبالرغم من أان اŸنتخب الوطني
ل- -عب  120دق -ي -ق -ة ‘ م-ب-اراة ك-وت
دي -ف -وار ،اسض -ت-ط-اع أان ي-ن-ه-ي م-ب-اراة
نصض-ف ال-ن-ه-ائ-ي أام-ام ن-ي-جÒي-ا ب-قوة
وأاقصضى «النسضور اŸمتازة» ‘ الثواÊ
لخÒة من اŸباراة.
ا أ
ك -م -ا أان ال-ع-م-ل ا÷م-اع-ي ل-ل-ط-اق-م
الفني ظهر ‘ «تدخل» أاحد أاعضضائه
‘ ال- -وقت اŸن- -اسضب ع- -ن- -د اح- -ت -ف -ال
الÓ- -ع- -ب Úب- -ه- -دف ﬁرز وخ- -روج
أاغلبيتهم من أارضضية اŸيدان..لكن
تفطن الطاقم الفني سضاهم ‘ بقاء
لخضض- -ر
لع - -ب ‘ ÚاŸسض - -ت - -ط- -ي- -ل ا أ
ل -ت -ج ّ-ن -ب م -ن-ح ال-ف-رصض-ة ل-ل-م-ن-افسس
لتسضجيل هدف مباغت...
إاّن -ه -ا الّ-روح ا÷م-اع-ي-ة وال-ع-م-ل ‘
تناغم ب Úكل الطاقم والÓعب‘ Ú
ه - -ذه ال - -دورة ال - -ت - -ي يسض Òف- -ي- -ه- -ا
«اÿضضر» نحو الهدف الذي ينتظره
كل الشضعب ا÷زائري بالفوز باللقب
ال-ق-اري ال-ث-ا ،Êوال-ذي ي-ك-ون ثمرة
عمل و›هود كبÒين.
لن -ظ -ار سض-ت-ك-ون «مصض-وب-ة»
ف -ك -ل ا أ
مسضاء يوم الغد إا ¤القاهرة ‘ هذه
القمة ،التي سضتعرف حضضورا كبÒا
ل-ل-ج-م-ه-ور ا÷زائ-ري ال-ذي سض-ي-كون
Ãثابة الÓعب رقم « »12لتشضجيع
زمÓء بÓيلي.

الّنضضج والعمل ا÷اد

سسّر عودة يوسسف بÓيلي

دروسس عديدة تسضتخلصس من مشضاركة الفريق الوطني ا÷زائري ‘ «كان» القاهرة ،ليسس من
@ هل من مÓحظات على الّتعداد؟
@@ م -ا لح-ظ-ن-اه ع-ل-ى م-ن-ت-خ-ب-ن-ا ه-و
لنسضان ،على العودة إا¤
لداء والنتائج فقط ،ولكن من جانب قدرة الÓعب ،ا إ
ا÷انب الرياضضي وا أ
ال- -ل- -عب ا÷م- -اع- -ي ،ح -يث أاصض -ب -ح
صضدارة اŸشضهد وإازالة شضوائب علقت بصضورته ‘ فÎة سضابقة ،والتخلصس من تبعاتها على ما فيها من
ﬁرز يصضول ويجول من الدفاع تأاث Òعلى واقع ومسضتقبل اŸعني.
إا ¤الهجوم ،وهذا ينطبق على
الÓّ-عب اŸوه-وب ي-وسض-ف بÓ-ي-ل-ي ،اب-ن ع-اصض-م-ة ال-غ-رب ا÷زائ-ري ،مّ-ر ق-ب-ل سض-ن-وات Ãن-ع-رج  ⁄ي-ك-ن
ا
÷مذيهعم،-ي-فازلةكم-له-يم-هاةجŸن-مت-ويخ-بد-ان-فاع يتوّقعه ،حتى كاد أان يضضعه ‘ خانة النسضيان نتيجة وقوعه ‘ اÙظور ،فصضدم يومها جمهوره ‘ ا–اد
وه-
ال -وط -ن -ي ،وتسض -اع -ده ك-ثÒا ا÷زائر وكل اŸهتّم Úبعا ⁄الرياضضة ،لتعاطيه سضموما (كوكاي ،)Úكلّفته عقوبة اŸنع من الّلعب Ÿدة
لفق ضضاق ،لول أانه ،وبالتأاكيد
ع - - -ل - - -ى ام - - -تصض- - -اصس غضضب سضنت .Úيومها شضعر بالتأاكيد بأان ا◊لم ‘ الوصضول إا ¤العاŸية تبخّر وأانّ ا أ
اÿصض -م وا◊د م -ن ق-درات-ه Ãسضاعدة من ﬁيطه اŸباشضر تدارك اÿطر وأادرك ‘ حينه سضبيل النجاة ،بعقد العزم على إاعادة توجيه
البوصضلة إا ¤اıرج السضليم ،متمّث ‘ Óوضضع حّد Ÿرحلة سضلبية والنتقال إا ¤مرحلة النضضج.
الهجومية.
@ أاين تكمن Ÿسضة بلماضضي ‘ نعم ،إانه الّنضضج الذي يرتقي بالرجل ،أايا كان موقعه ومهنته ومركزه الجتماعي ،من اŸراهقة والطيشس
«الكان»؟
إا ¤اŸسضؤوولية Œاه نفسضه وّﬁبيه ،أاصضدقائه ،أاسضرته وأانصضاره ،فيضضعه على درجة متقدمة ‘ اŸشضهد،
لبداع
@@ ت - -ظ - -ه - -ر ‘ النضض - -ب- -اط ،خاصضة إاذا كان Áلك التميّز ‘ ›الت –ميها اŸنافسضة والعطاء و–سضمها القدرة على التحمل وا إ
ا إ
لرادة ،العمل ا÷ماعي فوق كما ‘ الرياضضة وبالذات كرة القدم .وها هو الرجل يقّدم صضورة نوعية وراقية ‘ أارضس الكنانة بعد أان
اŸي -دان وه -ذا بشض -ه -ادة ال-ن-ق-اد
ق طريق النجاح من بوابة تونسس ضضمن فريق الÎجي ،الذي عرف كيف يسضتقطب ‚مه و‚م
وال-ت-ق-ن-ي ،Úوه-ذا ك-ل-ه م-ف-خرة شض ّ
للكرة ا÷زائرية التي هي بحاجة إا ¤العودة بقوة ا÷زائر ويرافقه ‘ التقدم على سضكة ا÷د والجتهاد .بالتأاكيد  ⁄تكن اŸعركة مع النفسس ومواجهة
لخÓق
أانانيتها وكسضر سضلطان الهوى أامرا سضه ،Óوإا‰ا تطلبت ب Óشضك انتهاج مسضار دمج العمل با أ
‘ اÙاف- -ل ال- -ق- -اري- -ة ،وال- -دول- -ي- -ة م- -ث- -ل -م -ا ك -انت ‘
والنضضباط بالهدف والسضمعة وبالعطاء ،ليمكن بناء شضخصضية مّتزنة ومواكبة Ÿعادلة التحدي،
الثمانينات والسضبعينات.
@ ‘ نظرك على ماذا رّكز الناخب الوطني أاثناء ا◊صضصس
ن اÿروج من دائرة الضضياع والفشضل
ترتقي با إ
لنسضان إا ¤الصضدارة ،وهو بذلك ‰وذج يؤوّكد أا ّ
التّحضضÒية لهذا اŸوعد؟
‡كن ،و‘ مقدور الفرد مهما كان أان يتحول إا ¤إانسضان بنّاء ومنتج للفرحة والÌوة ،ولعل
@@ حسضب معرفتنا كتقنيّ Úيكون جمال بلماضضي قد رّكز على
يوسضف بÓيلي مثال بارز ‘ السضاحة لشضاب تعثّر لكنه أاسضرع ‘ النهوضس بالعمل بأادنى
ا÷انب ال-ن-فسض-ي وال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ع-ل-ى مدار ا◊صضصس التدريبية
لقل ومنها التزام سضÒة متّزنة ونظيفة روحها العمل
معاي Òالنجاح ،على ا أ
لخÒة ،وذلك ب- -إاع- -داد اÿط- -ة وف- -ق ن -ق -اط ق -وة وضض -ع -ف
ا أ
لخÓق.
وا أ
اŸنافسس ،بعد معاينة بعضس اŸباريات ،ويكون بلماضضي قد أاعد

العدة من جميع ا÷وانب ،وما على الÓعب Úإال التطبيق على
أارضضية اŸيدان.
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الدورة الثانية ألوركسسÎا شسباب ا÷زائر ..السستثمار ‘ اŸواهب الصساعدة
لوركسشÎا شش-ب-اب ا÷زائر ،التي
يشش-ارك  60م-وسش-ي-ق-ي-ا شش-اب-ا ‘ ال-دورة ال-ث-ان-ي-ة أ
سشتحتضشنها جيجل على مدار  12يوما ،بداية من التاسشع عششر جويلية ا÷اري..
لوركسشÎا ششباب
هذا ما كششف عنه اŸايسشÎو سشليم دادة اŸدير الفني واŸوسشيقي أ
ا÷زائر ‘ ،ندوة صشحافية ،صشبيحة أامسس Ã ،قر الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف
وا◊ق -وق اÛاورة ،أاع -ط -ى ف-ي-ه-ا Ùة ع-ن ال-دورة السش-اب-ق-ة ،وت-ط-رق إا ¤م-واع-ي-د
لوركسشÎا ع -ل -ى اŸدى ال-ق-ريب ،ومشش-اري-ع-ه-ا وط-م-وح-ات-ه-ا ع-ل-ى اŸدي ÚاŸت-وسش-ط
ا أ
والبعيد.
أاسشامة إافراح
وحتى العصشامي Úمن أاجل تطوير مهاراتهم.
كانت البداية بإانششاء صشفحة على فايسشبوك
تصشوير :فواز بوطارن
وتقد Ëدعوة للمششاركة ،و“ثلت الششروط هي
كان اللقاء الذي نششطه اŸايسشÎو سشليم العزف على آالة أاوركسشÎالية وإارسشال ثÓث
دادة ،بحضشور السشيد عباسس ‡ث Óعن سشامي ف -ي -دي -وه -ات ،و” –دي -د السش-ن ب 15 Úو35
بن ششيخ ا◊سش ÚاŸدير العام لديوان حقوق سشنة ،وكان التجاوب مع هذا اإلعÓن كبÒا،
اŸؤولف ،فرصشة للتعريف بالعمل الذي قدم ‘ وأاث - -م - -ر ال- -دورة األو ¤ب 22 Úو 30ديسشمÈ
ال - -دورة األو ¤ألوركسشÎا شش - -ب - -اب ا÷زائ - -ر ،اŸاضشيÃ ،ششاركة  94طالبا (ربعهم إاناث) و7
وا◊ديث ع - -ن ال- -دورة ال- -ث- -ان- -ي- -ة وب- -رن- -ام- -ج مؤوطرين ،وبلغ العدد اإلجما‹ للمششارك‘ Ú
العملية ككل  130ششخصس .ومن ب‚ 94 Úد 40
ا◊فÓت الذي يليها.
م - -ن ط - -ل- -ب- -ة اŸع- -اه- -د ا◊ال- -ي ،Úو 40من
اŸتخرج ،Úوطلبة جامعي Úبنسشبة  5باŸائة
وط -ل -ب -ة ث -ان -وي Úب -نسش-ب-ة  2ب-اŸائ-ة ،وط-ل-بة
‘ ه- - -ذا الصش- - -دد ،ق- - -ال سش - -ل - -ي - -م دادة إان الكونسشرفاتوار بنسشبة  7باŸائة ،وطلبة مراكز
أاوركسشÎا شش- -ب- -اب ا÷زائ- -ر «ف -ك -رة Œسش -دت الششباب ودور الثقافة بنسشبة  ⁄تتعّد  1باŸائة.
السش -ن -ة اŸاضش-ي-ة ب-ع-د م-قÎح ت-ق-دم-ن-ا ب-ه إا ¤وق - -د ت - -راوحت أاع - -م - -ار ال- -قسش- -م األك Èم- -ن
دي- -وان ح -ق -وق اŸؤول -ف وا◊ق -وق اÛاورة» ،اŸقبول Úب 24 Úو 35سشنة ،قدموا من ﬂتلف
ال -ذي أاع -جب ب -ال -ف -ك -رة وت -ب -ن -اه-ا .وأاضش-اف :وليات الوطن.
ع- -ن سش- -بب اخ- -ت- -ي- -ار ولي -ة ج -ي -ج -ل ،ق -ال
«لحظت بأان العمل ا÷ماعي ‘ اŸوسشيقى
م- -غ ّ-ي -ب ،سش -واء ‘ ج -انب ال -ت -ك -وي -ن أاوخ -ارج اŸوسشيقار سشليم دادة إان األوركسشÎا ذوطابع
اŸع- -اه- -د ،وأاغ- -لب اŸوسش- -ي -ق -ي ⁄ Úي -ج -دوا وط - -ن - -ي ول ي - -جب أان ي - -ب - -ق- -ى ﬁصش- -ورا ‘
فضش -اءات ي -ت -ك -ون -ون ف -ي-ه-ا» ،خ-اصش-ة وأان-ه «ل العاصشمة ،كما أان هذا التنقل سشيسشمح بأان
نسش- -ت- -ط- -ي- -ع دخ- -ول األوركسشÎا دون ال- -ت -ع -ل -م يتعرف الششباب على بÓدهم ،كما سشيسشهم ‘
ا÷م -اع -ي ح -ت -ى وإان ك -ان اŸوسش -ي-ق-ي ج-ي-دا التعريف باألوركسشÎا والقÎاب من اŸبدعÚ
واŸوهوب ÚاŸغمورين.
جدا» ،يقول دادة.
سش-تشش-ه-د ه-ذه ال-دورة ت-ك-ث-ي-ف ال-ع-م-ل على
كما أاششار دادة إا ¤إامكانية –ضشَ Òلِبنات
أاوركسشÎات أاخرى ،قد تكون جهوية أاومتنوعة ال- -وت- -ري- -ات ،خ- -اصش- -ة وأان «ال- -وت- -ري- -ات ق -لب
ع -ل -ى غ -رار أاوركسشÎا وت -ري -ات م-ث ،Ó-م-ا م-ن األوركسشÎا ،م- - -ن ح - -يث ال - -ك - -م وم - -ن ح - -يث
شش -أان -ه أان ي -ك-ون ف-رصش-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة اŸت-خ-رج Úال - -ربÒت- -وار ،وتشش- -ك- -ل ح- -وا‹ ثÓ- -ث- -ة أارب- -اع

فرصسة نادرة للتكوين
ا÷ماعي للموسسيقيÚ

و 55ثانية ‘ ..مطلع الوثائقي ،يتحدث دادة
عن بدايات األوركسشÎا ،الذي كان منطلقه
فكرة بسشيطة ..ويعود دادة ‘ األخ ،Òليتوقع
أان -ه ،ب -ع -د سش -ن-وات م-ن ان-طÓ-ق ه-ذه ال-ف-ك-رة
ال -بسش -ي -ط -ة ،ق -د ن -رى م-ن ب Úه-ؤولء الشش-ب-اب
م -ك -ون Úوأاسش -ات -ذة ،واخ-ت-ت-م ب-ق-ول-ه« :ه-دف-ن-ا
هومواصشلة العمل وعدم التوقف».

التواصسل مع ا÷مهور هدفنا األسسمى

األوركسشÎا ،وح -ي -ن -م -ا يصش -ل -ح ال -ق -لب يصش -ل-ح
األوركسشÎا» ،يؤوكد دادة ،الذي وصشف الÈنامج
اŸوسشيقي بالطموح ،وهوالذي يتكون من 12
عمÃ ،Óا فيها «منمنمات» التي أالفها دادة ‘
 5م-ق-اط-ع ،وسش-ت-ق-دم ‘ ب-رل ‘ Úم-ن-اسش-ب-تÚ
أاولهما  15نوفم ÈاŸقبل.
ك-م-ا سش-ي-ح-ي-ي اŸوسش-ي-ق-يون الششباب ،البالغ
عددهم ‘ هذه الدورة  60موسشيقيا ،قدموا
م -ن ﬂت -ل -ف ولي-ات ال-وط-ن ،سش-ي-ح-ي-ون أارب-ع
ح -ف Ó-ت :ا◊ف-ل األول سش-ي-ك-ون ب-ع-د اإلق-ام-ة
والÎبصس ،ويحتضشنه اŸسشرح الروما Êالعتيق
بجيجل يوم  28جويلية ،والثاÃ Êسشرح العلمة
ا÷هوي يوم  29جويلية ،والثالث بقصشبة بجاية
ي -وم  30ج -وي-ل-ي-ة ،أام-ا ا◊ف-ل ال-راب-ع واألخÒ
فسش-ي-ك-ون ‘ سش-ه-رة اخ-ت-ت-ام م-ه-رج-ان تيمقاد
الدو‹ يوم  31جويلية.
على صشعيد ذي صشلة ،أاعلن سشليم دادة عن
أاسش- -م- -اء ال- -ف- -ائ- -زي -ن ‘ مسش -اب -ق -ة ال -ت -أال -ي -ف
اŸوسشيقي ،ويتعلق األمر بسشتة مؤولف Úهم:
عبد الرحمن بن سشا( ⁄رقصشة كرغلية 4 ،د)،
ع -دن -ان ب -وج -ادي (إاي -ك -وزي -وم 5 ،د) ،أام Ú- -
سشوفاري (ذكريات 5 ،د  15ثا) ،كمال فضشلون

تقليد اتبعته جامعة مسشتغا Âمنذ أاك Ìمن عششرية

تكر Ëالطّلبة اŸتفّوق ‘ Úحفل ‡ّيز آاخر ال ّسسنة

لعÓ-م والتصش-ال
اخ -ت -ار قسش -م ع -ل -وم ا إ
÷ام - -ع - -ة ع - -ب - -د ا◊م- -ي- -د ب- -ن ب- -اديسس
Ãسشتغا ،Âأان –مل دفعة هذه السشنة
لم Òع -ب-د ال-ق-ادر» .وب-ه-ذه
تسش -م -ي -ة «ا أ
اŸناسشبة ،ن ّ
ظم القسشم حفل تخرج على
ششرف طلبة الليسشانسس واŸاسش ،Îأاششرف
ع-ل-ي-ه ع-م-ي-د ك-ل-ي-ة العلوم الجتماعية
لنسش- - -ان- - -ي- - -ة ÷ام- - -ع- - -ة مسش - -ت - -غ - -اÂ
وا إ
الÈوف- -يسش- -ور أاح- -م- -د ق- -ي -دومÃ ،ع -ي -ة
رئ - -يسس ال - -قسش - -م ال - -دك - -ت - -ور ال - -ع- -رب- -ي
ب -وع -م -ام -ة ،ك -م -ا شش -ه -د ا◊ف-ل ت-ن-ظ-ي-م
Óم Òع-ب-د ال-ق-ادر،
م -ع -رضس ت-اري-خ-ي ل -أ
وآاخر حول السشياحة التقليدية.
أاسشامة إافراح

‘ الكلمة التي أالقاها باŸناسشبة ،أاّكد رئيسس
قسش- -م ع- -ل- -وم اإلعÓ- -م والتصش- -ال ب- -ج- -ام -ع -ة
مسش-ت-غ-ا ،Âال-دك-ت-ور ال-ع-رب-ي ب-وع-م-ام-ة ،ع-لى
اŸراهنة على السشتثمار ‘ قدرات الطلبة
األك- -ادÁي- -ة واإلعÓ- -م- -ي -ة ،م -ذّك -را ﬂت -ل -ف
اإل‚ازات التي –ّققت على مسشتوى القسشم،
وال- -دع- -م ال- -ذي –صش- -ل ع -ل -ي -ه ه -ذا األخ،Ò
ششهدت تنظيم نششاطات وتظاهرات طÓبية
وجامعية ثرية.
كما أاششار الدكتور بوعمامة إا ¤التقليد الذي
أاسّشسس له القسشم على مدار أازيد من عششر
سشنوات ،ع Èتكر Ëالطلبة ‘ حفÓت تخرج
سشنوية ،وهو تقليد يهدف إا ¤تثم Úقدرات
الطلبة ،وتكر ËاŸتفوق Úالذين يسشتحقون
ال -دع -م واŸراف -ق-ة ال-ع-ل-م-ي-ة واŸه-ن-ي-ة ،وه-ي
اŸهمة التي يضشطلع بها أاسشاتذة من القسشم،
ُي-شش-ه-د ل-ه-م ب-إام-ك-ان-ي-اتهم العلمية ومؤوهÓتهم
اŸهنية ‘ التصشال واإلعÓم.
وي- -ع- -ت Èقسش- -م التصش -ال واإلع Ó-م ب -ج -ام -ع -ة
مسشتغا Âمن ب Úأاهم األقسشام ا÷امعية على
الصش -ع -ي -د ال -وط -ن -ي ،ال -ت-ي ت-نشش-ط ‘ اÛال
األكادÁي واإلعÓمي ،يقول د  -بوعمامة،

(أاوسشكار 9 ،د) ،نبيل حماي (قعدة ◊باب 6 ،د
 30ثا) ،ويوسشف سشلطا( Êفرسشان القرآان8 ،
د).
ويرى دادة أان اŸؤولف ÚاŸوسشيقي ÚلطاŸا
كانوا مغيب« ،Úنعلم أان التششجيع يسشاعد على
اŸواصشلة ،وتششجيع اŸؤولف اŸوسشيقي ليسس
بالكÓم وإا‰ا بإاششراكه ‘ العمل ..أاوركسشÎا
الشش- -ب- -اب سش- -ي- -دع- -م اŸؤول- -ف ÚاŸوسش -ي -ق -يÚ
الششباب» ،يقول دادة ،مضشيفا أان اŸسشابقة،
التي حددت آاجالها يوم  30جوان اŸاضشي،
اسشتقبلت ›موعة كبÒة من األعمال ،بعضشها
ج -ي -د ج -دا وب-عضش-ه-ا م-ت-وسش-ط وم-ا ي-زال غÒ
ن- -اضش -ج ،و»اخÎن -ا  6أاع -م-ال –Îم ال-ك-ت-اب-ة
السشيمفونية ،سشيتبناها األوركسشÎا وسشنقدمها
ب-ال-ت-دري-ج ‘ ب-رن-ام-ج م-وسش-م  2019ـ -ـ ،2020
وسش- -ي- -ت- -م تسش- -ج -ي -ل ه -ذه األع -م -ال وي -حصش -ل
أاصشحابها على تسشجيل سشمعي بصشري ،بعد
ت -ق -د Ëح -ف -ل ي -ج -م -ع ك -ل األع-م-ال ب-حضش-ور
مؤولفيها» ،يؤوكد دادة.
قبل فتح باب األسشئلة ،تابع الصشحافيون
ال -ع -رضس األول ل -ف -ي -ل -م وث -ائ-ق-ي ح-ول ال-دورة
األو ،¤عنوانه «كريششندو» ومدته  12دقيقة

سشأالت «الششعب» اŸوسشيقار سشليم دادة عن
واحدة من العقبات التي تواجه األوركسشÎا،
وه- -ي ال- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن ا÷م -ع ب Úاألج -ن -دات
اıتلفة للموسشيقي ،Úو‘ ذلك يقول« :أاهم
مششكل واجهناه ‘ البداية هوضشبط أاجندة
جميع األعضشاء ‘ وقت واحد ،وأان ل يتعارضس
ذلك م -ع ب -رن -ا›ه -م اÿاصس ،وف -ي -ه -م ط-ل-ب-ة
وأاسشاتذة وأارباب عائÓت ..الدورات الوطنية
ت -ك -ون أاي -ام ال -ع -ط -ل ال -ك -بÒة ع -ط -ل الصش-ي-ف
والششتاء ،التي هي ‘ العادة عطل للجميع»،
ي -ق -ول دادة ،مضش -ي -ف-ا أان-ه م-ن الصش-عب إارضش-اء
ا÷م- -ي- -ع« ،ول- -ك -ن اŸشش -روع يسش Òب -ط -ري -ق -ة
جماعية».
أاما عن العائق الثا Êالذي سشأالناه عنه،
وه -ون -وع -ي -ة ال -ق -اع -ات وŒه -ي -زات-ه-ا ،وم-دى
“اششيها مع هذا النوع اÿاصس من اŸوسشيقى،
ما قد يحول دون إاقامة حفÓت ‘ عديد
اŸناطق من الوطن ،قال دادة إان أاكوسشتيك
القاعات مهم فع Óمن أاجل أاداء جيد ،وأانه ل
ي - -ح - -ب - -ذ تضش - -خ- -ي- -م الصش- -وت ب- -اسش- -ت- -ع- -م- -ال
اŸي -ك -روف-ون-ات« :أاواف-ق ع-ل-ى أان م-وسش-ي-ق-ان-ا
ي -ل -زم -ه -ا ظ-روف م-وات-ي-ة إليصش-ال الصش-وت ‘
أافضش- -ل ن- -وع- -ي -ة» ،وم -ن األم -ث -ل -ة ع -ل -ى ذلك،
فسش -ي -ع-زف األوركسشÎا ب-قصش-ب-ة ب-ج-اي-ة ع-زف-ا
أاكوسشتيكيا ..مع ذلك ،يعت Èدادة أان الهدف
الرئيسشي للمششروع هوإايصشال هذه اŸوسشيقى
إا ¤الناسس.

تنطلق قريبا ببناية ﬁيي الدين بششطارزي ‘ العاصشمة

'' '' IôcGòdG ∞jõf
‘ افتتاح أايام مسشرح ا÷نوب

أاغان وطنية تروي بطولت وأا›اد ا÷زائر

معّل Óذلك بكون القسشم ين ّ
ظم العششرات من
ال-ت-ظ-اه-رات ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات العÓقة
Ãجال التصشال واإلعÓم وبحوثه ا÷ديدة،
كما ينظّم القسشم وﬂت Èالدراسشات التصشالية
واإلع Ó-م -ي -ة و–ل -ي -ل اÿط -اب ال -ع -دي-د م-ن
ال-ت-ظ-اه-رات ال-ع-ل-م-ي-ة الدولية والوطنية ،التي
يششارك فيها باحثون من ﬂتلف دول العا.⁄
وأاّكد د  -بوعمامة أانّ ›هودات فرق التكوين
كانت وراء إا‚اح دفعات تخرج منها طلبة
جامعيون ،منهم من ‚ح ‘ اللتحاق بسشلك
التدريسس ا÷امعي ،ومنهم من التحق Ãهنة
الصش - -ح - -اف- -ة ،مششÒا إا ¤اسش- -ت- -ح- -داث ن- -ادي
إاع Ó-م -ي ل -ل -ط-ل-ب-ة– ،ت إاشش-راف د ﬁ -م-د
مروا ،Êوينششط ‘ النادي طلبة من ﬂتلف
التخصشصشات ا÷امعية.
أاما عن اختيار دفعة هذه السشنة لتحمل تسشمية
«األم Òعبد القادر» ،فقد اعت Èد  -بوعمامة
أان ذلك ي -ؤوّشش -ر ع -ل -ى «ارت -ب-اط ج-ي-ل الشش-ب-اب
ا÷ام-ع-ي ب-رم-وزه ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-وطنية ،التي
تششكل مرجعا أاصشي Óلبناء الششخصشية الوطنية
‘ وجدان الطلبة والششباب ا÷امعي».
من جهته ،أاثنى عميد كلية العلوم الجتماعية
واإلنسش -ان -ي -ة ل -ل -ج -ام -ع -ة ،الÈوف-يسش-ور أاح-م-د

قيدوم ،على نششاطات القسشم ،واصشفا إاياها
بـ»الÌي- -ة وال- -ه -ام -ة» ،وب -أان -ه -ا ت -ؤوسشسس آلف -اق
واعدة ،كما أاششار إا ¤التظاهرات واŸبادرات
ال-ن-وع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة ال-ت-ي ت-نّظم على
مدار السشنة من ِقبل أاسشاتذة القسشم والطلبة ‘
ﬂتلف التخصشصشات.
” تنظيم معرضس تاريخي
و‘ ذات السشياقّ ،
حول األم Òعبد القادر ،تعرف زواره على
ت-اري-خ ه-ذه الشش-خصش-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي أارسشت
دعائم الدولة ا÷زائرية اŸعاصشرة .كما ن ّ
ظم
م-ع-رضس آاخ-ر ح-ول السش-ي-اح-ة ال-ت-ق-ل-يدية ،و‘
ه -ذا الصش -دد ،أاشش -ار م -دي -ر غ -رف -ة السش -ي-اح-ة
والصش -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة إا ¤أاه -م -ي -ة ال-ع-م-ل
ال-تشش-ارك-ي ال-ذي ي-ج-م-ع ال-غ-رف-ة وقسش-م ع-ل-وم
التصشال واإلعÓم ،هذا األخ Òسشتنظم معه
الغرفة عددا من التظاهرات العلمية والوطنية
والدولية الهامة والÌية.
واعت Èعميد الكلية أان الششراكة التي Œمع
ب Úال -قسش -م وع-دد م-ن ال-ه-ي-ئ-ات واŸدي-ري-ات
شش -راك -ة ن -وع -ي -ة وث -ري-ة ب-األه-داف وال-غ-اي-ات
اŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،ت-ع-ود ف-ائدتها العلمية واŸهنية
باألسشاسس على طلبة التصشال واإلعÓم وطلبة
الكلية..

يسش -ت-ع-د اŸسش-رح ال-وط-ن-ي ﬁي-ي ال-دي-ن
بششطارزي ،با÷زائر العاصشمة ،لتنظيم
أاي - - -ام مسش - - -رح ا÷ن - - -وب وذلك خÓ- - -ل
الفÎة اŸمتدة من  29جويلية إا03 ¤
أاوت اŸق- -ب- -ل وتشش- -ارك ج- -انت كضش -ي -ف
شش -رف ال -ط -ب -ع -ة ال-ت-اسش-ع-ة ل-ه-ذا ال-ع-ام.
ت -ع -ت Èال -ت -ظ -اه -رة فضش -اء ل -ل -م -ب-دعÚ
الشش -ب -اب ل Ó-ل -ت -ق -اء وت -ب-ادل اÈÿات ،
فضش Óعن تكوينهم والتعريف بهم لدى
لعÓمي.Ú
اıرج Úوا إ
الوادي :قديري مصشباح
تسشعى التظاهرة منذ تأاسشيسشها عام ، 2008
إا ¤ت -ع -زي -ز ا◊رك -ة اŸسش -رح -ي -ة ‘ ا÷ن-وب
ا÷زائري التي تبدو بعيدة عن اŸششهد العام
للفن الرابع ‘ البÓد ،كما كرسشت رؤويتها ‘
ع- -دم إاخضش -اع ال -ع -روضس اŸشش -ارك -ة Ÿن -ط -ق
التنافسس على ا÷وائز ،و اسشتبدال اŸسشابقة
ب-ع-روضس مسش-رح-ي-ة ون-دوات ف-ك-ري-ة ون-قاششية
وورششات تكوينية وتدريبية ،تتيح التعرف على
واقع الفرق اŸششاركة وإامكانياتها.
أاي -ام مسش -رح ا÷ن -وب سش -ي -ف -ت-ت-ح Ãسش-رح-ي-ة ‘‘
ن -زي -ف ال -ذاك -رة ‘‘ ال -ت -ي –ت -وي ع-ل-ى ع-دي-د
األغا Êالوطنية والثورية  ،والتي –اكي تاريخ
ا÷زائر ،وبطولت رجالها ونسشائها  ،والثورة
ا÷زائرية ‘ عيون الششعراء .سشيتغّنى بهذه
اŸق-اط-ع› ،م-وع-ة أاصش-وات شش-اب-ة وم-ب-دعة،
على غرار مسشعودة لعريبي ،الصشادق دو، Ë
ج Ó-ل ق -ي -زوط ،فضش  Ó-ع -ن الصش -وت اŸم-ي-ز
أانوار لعريبي ،التي لها ملكات صشوتية هائلة
أاثبتت قدرتها ‘ هذه اŸلحمة.
اعتمد اıرج مسشعي أاحمد نبيل على إادراج

أاغا Êوطنية وثورية ‘ ،ششكل حيوي Áزج بÚ
اÿطاب  ،الغناء ومششاهد التمثيل اŸسشرحي،
‡ا يضش- -ف- -ي ت- -ن- -وع- -ا وف -رج -ة وم -ت -ع -ة ل -دى
اŸششاهد.
◊ن ه - -ذا ال - -ع- -م- -ل ب- -حسشب ذات اıرج،
لسش - -ت - -اذ اŸوسش - -ي - -ق- -ار ف- -ري- -د ﬂل- -و‘،
اأ
لب-يضس  ،اŸراقبة
لح-م-د ا أ
السش-ي-ن-وغ-راف-ي-ا أ
لم Úال-ع-ائب  ،اŸراق-ب-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
ال -ف-ن-ي-ة ا أ
مسشعودة لعريبي  ،اÓŸبسس خديجة طبال ،
وي-ق-وم ب-ت-م-ث-ي-ل ه-ذا ال-ع-م-ل ط-لبة وطالبات
الق -ام -ات ا÷ام -ع -ي -ة اÛاه -د م -وسش-اوي
مÈوك  ،اÛاه -د ب -ل -ه -ادي ع -ب-د ال-ق-ادر،
اÛاه -د سش -ع -ودي بشش ،Òالشش -ه-ي-دة ح-م-ي
مسش -ع -ودة ،اÛاه -د سش -وف-ي-ة بشش ،Òت-وزي-ع
لششراف العام
وتسشجيل اسشتوديو ميديا تر وا إ
اŸول - -دي شش - -وشش - -ا ، Êوإان - -ت- -اج م- -دي- -ري- -ة
اÿدمات ا÷امعية بالوادي والنصس للششاعر
نزار قبا Êوششعراء من العراق كاظم جواد
لضشافة
وهاششم وعبد الوهاب البياتي  ،با إ
إا ¤شش -ع -راء م -ن سش -وري -ا سش-ل-ي-م-ان ال-ع-يسش-ى
وح ّسشان عطوان وﬁمد ا◊ريري وﬁمد
مهدي ا÷واهري ،إا ¤جانب ششعراء من
ا÷زائر عثمان لوصشيف وﬁجوب بلول .
جدير بالذكر أان « نزيف الذاكرة « عرضشت
ألول مرة  ‘ ،اŸهرجان الوطني ا÷امعي
ÓوبÒات ب- -ت- -ن -دوف وحصش -دت ع -ل -ى
األول ل - -أ
جائزة أافضشل إاخراج وأافضشل تأاليف موسشيقي
وك -ذا اح -ت -ف-ال-ي-ة ب-اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-ولئ-ي
بالوادي ونالت إاعجاب ا÷مهور ‡ ،ا جعل
القائم Úعلى اŸسشرح الوطني ﬁيي الدين
بشش -ط -ارزي ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة إادراج-ه-ا ‘
الف -ت -ت -اح ال -رسش -م -ي ل -ت -ظ -اه -رة أاي -ام مسش-رح
ا÷نوب .
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الخميسس  ١٨جويلية  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٥ذي القعدة  ١٤٤٠هـ

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

متاهـــــة
األرقــــام

رئيسص ال–اد
اŸوريتاÊ
لكرة القدم
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١٨٠٠١

١١٥٩

رقــــــــــم

عاصضمة
افريقية

مدرب
اŸنتخب
التونسضي

مدرب
كرة القدم
جمع يوم  ٢٤سضاعة
«م»
«م»

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السض-وداء ‘ أاع-ل-ى الشض-ب-كة
ل- - - -نصض- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شض -رط
السض -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٥6٢
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

حرف جر
جواهر
«م»،

٥
متشضابهان
حاجز
حرف مكرر

للنصضب
شضهر
ميÓدي

عدد

لعبــــة الحـــروف

نادر

٤

باطل

6

عتب

٣

لشض-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسص ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
لشض- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›م -وع -ة أارق-ام ،ت-رج-م-ه-ا
إا ¤ح -روف ث-م اج-م-ع ه-ذه
ا◊روف ،ف- -ت- -حصض- -ل ع- -ل -ى
اسض- - -م ل Ó- -عب ‘ اŸن - -ت - -خب
الوطني لـ .٢٠١٩

للنصضب
هد
إاله
سضلف

آالة
موسضيقية

قواعد
والد

يكره
حÈ
رمز جÈي

متشضابهة

يلحق
حرف
مكرر

يطبق «م»
رفقة

اسضم علم
البارحة
مذكر

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

1

 )١عبد القادر اÿالدي ،بونة ،ري،
لن ،يواكب ،ام ،رمال ،فند،
برر ،ا آ
ري ،ح -ر ،ا ،⁄ب -ن ،Úراب -ح عصض -م-ا،
ق -ل -ي -ل ،م -د ،ب -ي ،ل -ي -ب-ي-ا ،اح-م-د ب-ن
عيسضى،

عموديا:
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٤٩٥ = ٧٠ + ٥٩ +
الحل  /تسضل وتثقف

الكلمـــــــات:

ج/
اŸرأاة التي يضضرب بها اŸثل ‘
لبصضار هي اÿنسضاء
ا أ
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ز
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ق
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ا

 )١خلع ،افريقيا ،اب ،امنح ،حبل،
دليل ،اي ،ادرار ،امل ،Â ،‹ ،لصص،
لب ،اسض -م -ع ،ي -ن ،اب -ري-ل ،ب-ع ،ورود،
ب ،Úي.ي ،رن ،اوروب - - - - - - -ا ،اسص ،اة،
يرم ،لبنان ،دسص.

الزرق ،الزرقة ،الزر ،Ëالرزنقة ،الزري ،الزعبة،
الزعرة ،الزعارة ،الزعبل ،الزعÓن ،الزعامة،
الزعاق ،الزعيم ،الزعنفة ،الزغزغ ،الزراع،
الزرافة ،الزرافة ،الزردمة ،الزروح ،الزراد،
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من هو الصضحابي اŸلقب بأاسضد
الله؟
أاهو
أا ـ عمرو بن العاصص
ب ـ عكرمة بن أابي جهل
ج ـ حمزة بن عبد اŸطلب
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ثلثا أانت

`

شضطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسضتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

١

٢

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٢
القائد السضابق
لوŸبي
أ
اŸدية

اإلسسم األول Ÿدرب
شسبيبة بجاية

اللغز:

سسعيد عليق
السسوق
رومانسسية
يوسسف بÓيلي

حرير
يقنط

حارسص شضبيبة
السضاورة
ا÷ديد

سضر باŒاه ا أ
لسضهم
مبتدئا بحرف الف (أا)
حتى تصضل إا ¤حرف
ن-------ون (ن) ل-------ت------ج------د
الكلمة.

١

سضمÚ

حب

دردشسة
لسسهم
اأ

كلمة
السضر:

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

ال ع د د

أافقيا

عموديا

 ) ١و‡ ) ٢ثل جزائري ،عاصضمة
الزياني،Ú
 ) ٣م----تشض---اب---ه---ان ،ل---ق---ن،
خاصضية،
 ) ٤يجيب ،جود،
 ) ٥ح« Èم» ،غ Òمؤوهل،
 ) 6حرف جر ،اثني،
 ) ٧ح- - - -رف م- - - -ك- - - -رر ،رخ- - - -و،
متشضابهان،
 ) ٨رجاء «م»،
 ) ٩انظف ،لقب عثما،Ê
 ) ١٠صضغ ،Òللمسضاحة «م»،
‡ ) ١١ث---------------------ل وﬂرج
مسضرحي،

‡ ) ١ثل وكاتب مسضرحي،
 ) ٢نسضرف ،ضضروري للطعام،
 ) ٣رقم «م» ،اخفى،
 ) ٤قطع ،ملكنا «م» ،شضكر،
 ) ٥ارشض -د ،ج -د ،ع -م -ل -ة أاسض -ي -وي -ة،
حرف مكرر،
 ) 6مدينة سضودانية ،جسضد،
) ٧موفد «م» ،مريضص «م»،
 ) ٨اسضتفسضر»م»  ،عتيق،
 ) ٩ضض- -م Òم- -ن- -فصض -ل ،سض -اخ -ن «م»،
أالقن،
 ) ١٠متشضابهة،
‡ ) ١١ث--ل--ة ت--ل--ف--زي--ون-ي-ة
قديرة،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  1٨ج-وي-لية  :1٨٥٤وق-عت م-عركة
«ت- -اشس- -كÒت» ب- -ق- -ي- -ادة لل ف- -اط -م -ة
نسسومرأاول إامرأاة تقود اŸقاومة اŸسسلحة
لسستعمار الفرنسسي.
‘ منطقة القبائل ضسد ا إ

٢٤
ح ــ ـ

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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رسسالة تضسامن قوية من اŸناطق اÙتلة Ÿناصسرة الفريق الوطني

القرارات األ‡ية ،مع غياب تام لعمل بعثة حفظ
السسلم ‘ اŸنطقة «اŸينورسسو» التي –ولت
إا ¤حماية اŸغرب بدل القيام بدورها الذي
أانشس- - - -ئت ألج- - - -ل- - - -ه
اŸتمثل ‘ اسستفتاء
تقرير اŸصس .Òوزد
على ذلك ﬁاولت
ف -رنسس -ا الضس-غ-ط ‘
›لسس األم - - - - - - - - - -ن
إلعادة “ديد فÎة
سستة أاشسهر إا ¤عام
وهو ما يخدم كذلك
مصسالح الحتلل اŸغربي.
اŸع -ط -ي -ات ال -ت-ي تشس-ه-ده-ا ال-قضس-ي-ة ت-غÒت
بشسكل كب Òمع العمل الدبلوماسسي الذي تقوم به
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و اŸم-ث-ل الشس-رع-ي وال-وح-يد
للشسعب الصسحراوي ،وهي لن تتوقف عن عملها
ن -ه -ائ-ي-ا ون-ح-ن مسس-ت-م-رون ‘ ت-ع-زي-ز ع-لق-ات-ن-ا
الدولية مع ا◊لفاء خاصسة ‘ أامريكا اللتينية،
وكذلك ‘ اŸنطقة ،حيث تلقى الرئيسس إابراهيم
غا‹ دعوة رسسمية من موريتانيا ◊ضسور مراسسم
تنصسيب الرئيسس اŸوريتا Êا÷ديد ﬁمد ولد
الغزوا ،Êوكذلك علقاتنا القوية مع ا÷زائر
وهما دولتان جارتان ومراقبتان ‘ نفسس الوقت
بخصسوصس اŸفاوضسات.
لنسسان حاليا ‘
كيف هووضسع حقوق ا إ
اŸناطق اÙتلة؟
@@ الوضسع اإلنسسا Êيزداد سسوءا مع اسستمرار
ال - -ق - -م- -ع اŸغ- -رب- -ي ل- -ل- -ن- -اشس- -ط Úا◊ق- -وق- -يÚ
والصس- - -ح- - -ف - -ي ‘ ÚاŸن - -اط - -ق اÙت - -ل - -ة ،م - -ع
اŸمارسسات الوحشسية التي “ارسسها قوات األمن
اŸغربية ‘ حق كل صسحراوي ،األمر الذي أادى

مسستقبل اŸف ـ ـاوضسـ ـ ـات
مع اŸغرب مرتبط بتعيÚ
مبعـ ـ ـوث أا‡ ـ ـ ـي جديـ ـد

‘ مبادرة دأابت عليها جريدة «الشسعب»:

زيارة اأ’طفال اŸرضسى بالسسرطان Ãسستشسفى باشسا

إا ¤بروز ظاهرة ا◊رقة ،هربا من التعذيب على
غ -رار م -ا ح -دث م -ن -ذ أاي -ام لشس-ب-اب صس-ح-راويÚ
وغرقهم ‘ عرضس البحر ‘ مأاسساة إانسسانية و⁄
ي -ت -م ال -ع -ث -ور ع-ل-ي-ه-م ◊د السس-اع-ة ،ن-اه-يك ع-ن
التضسييق اŸسستمر ◊رية الرأاي والتعب ،Òالذي
–دثت ع -ن -ه م -ن -ظ -م -ة «م -راسس-ل-ون ب-ل ح-دود»
وكشسفت حقائق عديدة عن مصسادرة حرية الرأاي
للصسحفي ،Úوما حدث للصسحفية نزهة اÿالدي
م -ن اع -ت -ق -ال ت -عسس-ف-ي دل-ي-ل ق-اط-ع ع-ل-ى خ-وف
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الحتلل من األصسوات الفاضسحة Ÿمارسساته ‘
اŸناطق اÙتلة .وكذلك طرد كلود مو‚ان
زوج-ة ال-ن-اشس-ط السس-ي-اسس-ي ال-ن-ع-م-ة أاسس-ف-اري هو
قرار يعكسس الواقع األليم لوضسع حقوق اإلنسسان
‘ اŸناطق اÙتلة.
ب -ع-د ع-ج-ز ب-ع-ث-ة «اŸي-ن-ورسس-و» ع-ن م-ه-ام-ه-ا
ا◊ق -ي -ق -ي -ة أاصس -ب -ح واق-ع ح-ق-وق اإلنسس-ان أال-ي-م-ا
للغاية ،ولبد من –رك اÛتمع الدو‹ لوقف
النتهاكات ،ألن األ· اŸتحدة تتحمل مسسؤوولية
ك -بÒة Ÿا ي -ق -ع م -ن اسس -ت -م-رار لن-ت-ه-اك-ات ،ك-ان
اŸب -ع -وث األ‡ي السس -اب -ق اŸسس-ت-ق-ب-ل ه-ورسست
كوهلر يريد تسسليط الضسوء عليها ‘ رؤويته ◊ل
األزمة ،لكن العراقيل التي واجهته حالت دون
ذلك وبالكاد يكون الوضسع يÎاجع بشسكل رهيب.
نÎك لكم كلمة ختام هذا ا◊وار مع
سسعادتكم ،ماذا تودون قوله؟
@@ ب -اسس -م الشس -عب الصس -ح-راوي ‘ اŸن-اط-ق
اÙت -ل -ة أاه -ن -ئ الشس -عب ا÷زائ-ري ع-ل-ى ال-ف-وز
اÙقق ‘ كل اŸباريات ،وأاقول ،إان الفوز ل
ي -ع -ن -ي –ريك أاجسس -ام ول -ك -ن ‘ ا◊ق -ي -ق -ة ه-و
–ريك للعقول ،كما Áثل أاحسسن إادارة وتنظيم
وإاعداد فكري يÎجم ذلك ‘ البعد السسياسسي
الذي حرك الشسعب ا÷زائري وكل الشسعوب ‘
اŸنطقةŸ ،ا “ثله ا÷زائر من رمزية ثورية بلد
اŸليون ونصسف مليون شسهيد ،كيف ل ؟ وهي
التي –تضسن الصسحراوي ‘ Úاıيمات ،كما
تسس-ت-ق-ب-ل-ه-م سس-ن-وي-ا ‘ ا÷ام-ع-ة الصس-ي-ف-ية وعدة
ﬁطات تضسامنية ،وتقدم كل الدعم اللزم.

لمن Ãناسسبة مقابلة نهائي «كان »2019
مديرية ا أ

ا’لتزام بالسسياقة السسليمة لتفادي ماآسسي الطرق

«الشسعب» Ãناسسبة مقابلة نهائي كان  ،2019التي Œمع اŸنتخب الوطني بنظÒه السسنغا‹،
لمن
غدا Ãلعب القاهرة الدو‹ على السساعة  20:00بتوقيت ا÷زائر ،توجه اŸديرية العامة ل أ
الوطني ،نداًء لللتزام بقواعد قانون اŸرور والسسياقة السسليمة ،حسسب بيان تسسلمت «الشسعب»
نسسخة منه ،تعكف اŸصسالح على تسسطﬂ Òطط أامني يتماشسى مع ا◊دث الرياضسي ،لتأامÚ
اŸواطن Úوتوف Òا÷واŸلئم Ÿتابعة اŸقابلة ‘ األماكن العمومية واŸرافق الرياضسية بداية
من ليلة اÿميسس إا ¤ا÷معة ،داعية مسستعملي الطريق واŸناصسرين ،لللتزام بقواعد قانون
اŸرور والسسياقة السسليمة لتفادي مآاسسي الطرق كالتي سسجلت بأاسسف كب Òعشسية مباراة نصسف
النهائي بجيجل.
وينتظر خلل أاجواء مقابلة النهائي من مسستعملي الطريق ،رفع درجات النتباه وا◊ذر
خلل تنقلتهم ،التي تقÎن بظرف الليل وغمرة اŸناصسرة للفريق الوطني ،ما يقلل من قدرات
القيادة والرؤوية ليل ،وأايضسا تفادي اŸناورات اÿطÒة ،واسستعمال الهاتف أاثناء السسياقة سسواء
للتواصسل أاوألخذ صسور ومشساهد معينة للحدث ،ما يتسسبب ‘ حوادث مرور مؤوŸة.
ويبقى الهدف األسسمى لها هومرافقة اŸواطن ‘ Úهذا العرسس الرياضسي التاريخي بضسمان
حماية اŸواطن واŸمتلكات وا◊د من حوادث اŸرور ،وتناشسد ﬂتلف وسسائل اإلعلم الوطنية
لتكثيف برامج التوعية واإلرشساد واŸسساهمة ‘ توجيه الرأاي العام لتسسهيل عمل فرق الشسرطة
وتفهم بعضس التداب ÒالحÎازية التي سستتخذ ضسمن اıطط األمني اŸسسطر باŸناسسبة.
لمن الوطني –ت تصسرف اŸواطن Úالرقم األخضسر  1548وﬂتلف
وتضسع اŸديرية العامة ل أ
لمن الوطني للتبليغ والتواصسل 24/24سسا.
الدعائم التصسالية ل أ

كاريكات /ÒعنÎ

‘ مبادرة اسستحسسنتها إادارة مصسلحة األورام السسرطانية «بيار ماري كوري» باŸسستشسفى
ا÷امعي مصسطفى باشسا ،قام بعضس عمال جريدة «الشسعب» بالتنسسيق مع ÷نة الشسؤوون
الجتماعية للفرع النقابي للجريدةÃ ،ناسسبة اليوم الوطني للطفولة اŸصسادف  15جويلية من
لطفال لرسسم البهجة والبتسسامة على وجوه هؤولء
كل سسنة ،بزيارة لقسسم طب األورام ل أ
األطفال القابع ‘ ÚاŸسستشسفى ،لنسسيان ولو للحظات معاناتهم مع هذا اŸرضس اÿبيث ،كما
” توزيع بعضس الهدايا الرمزية إلسسعادهم .علما أان هذه اŸبادرة دأابت عليها جريدة
«الشسعب».
أاول ما لفت انتباهنا عند دخولنا إا ¤مصسلحة األورام السسرطانية Ãسستشسفى مصسطفى باشسا
تلك النظرة الÈيئة ألطفال ‘ عمر الزهور من ﬂتلف األعمار يعانون ‘ صسمت مع مرضس
السسرطان الذي ينخر أاجسسادهم ﬁروم Úمن اللعب مثل أاقرانهم ،تلمح ‘ أاعينهم نظرة
حزينة تÎقب غدا يكونون فيه بصسحة أافضسل ،يغادرون اŸسستشسفى الذي حرمهم من الدفء
العائلي جلهم كانوا رفقة أاوليائهم ،أاغلبيتهم كانوا ‡دين على أاسسرتهم تفاجأاوا ح Úدخولنا
ألنهم  ⁄يحظوا بزيارة من وسسائل إاعلم أاخرى على غرار جريدة «الشسعب» التي تذكرتهم
Ãناسسبة اليوم الوطني للطفولة ،وبعضس ا÷معيات التي تقوم Ãثل هذه اŸبادرة.
سسهام بوعموشسة
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سسف Òجمهورية الصسحراء الغربية با÷زائر لـ «الشسعب»:

ت-ن-اول عضس-و أام-ان-ة ج-ب-ه-ة «ال-ب-ول-يسس-اري-و» ،سس-ف Òجمهورية الصسحراء الغربية
با÷زائر عبد القادر الطالب عمر ‘ ،هذا ا◊وار مع «الشسعب» مسستقبل اŸفاوضسات
مع اŸغرب ‘ ظل عدم تعي Úمبعوث أا‡ي جديد ،كما يتطرق إا ¤رمزية خروج
عشسرات آالف الصسحراوي ‘ ÚمسسÒات حاشسدة باŸناطق اÙتلة تناصسر منتخب كرة
القدم ا÷زائري ‘ كأاسس أا· أافريقيا.
حاوره:جÓل بوطي
هل معناه تعامله بازدواجية ‘ توقيع
التفاقيات الدولية؟
@@ وهذا ما وقع ‘ قمة ال–اد اإلفريقي
الشسعب :هل من تطورات حول الوضسع
السستثنائية األسسبوع اŸاضسي ‘ نيجÒيا التي
‘ اŸنطقة بشسكل عام؟
@@ السسف Òعبد القادر الطالب عمر :ما وقع فيها على اتفاقية التبادل التجاري ا◊ر،
ي -تصس -در ال -وضس -ع ح-ال-ي-ا ه-وال-ت-حضس Òل-ل-ج-ام-ع-ة وهي وثيقة شساملة تضسم الدول اإلفريقية Ãا
الصسيفية ‘  26جويلية ا÷اري Ãشساركة  400فيها الصسحراء الغربية و” ذلك بحضسور الرئيسس
إاطار من جبهة «البوليسساريو» ،لكن أانظار كل الصسحراوي إابراهيم غا‹ ،ونفسس الشسيء وقع
الصسحراوي Úمنصسبة حاليا على مناصسرة الفريق ع-ن-د انضس-م-ام-ه ل-ل–اد اإلف-ري-ق-ي ب-ع-د توقيعه
ا÷زائ -ري ل -ك -رة ال -ق -دم ‘ ن -ه -ائ -ي ال -ك-ان ي-وم ع -ل -ى الت -ف -اق ال -ت -أاسس -يسس-ي ال-ذي ي-ف-رضس ع-ل-ى
ا÷معة ،حيث خرج عشسرات آالف الصسحراوي ÚاŸغرب العÎاف بالدولة الصسحراوية .وكل هذا
باŸناطق اÙتلة ‘ مسسÒات حاشسدة جابت هو أاسسلوب للتهرب من القرارات األ‡ية ،لكن
ﬂتلف اŸدن تشسجيعا للمنتخب بعد تأاهله إا ¤وجب وق- - -ف ه- - -ذا
ال -ن -ه -ائ -ي -ات ضس -د م -ن -ت -خب السس -ن -غ-ال ،وه-و ‘ ال - -ت - -ع - -ام- -ل ال- -ذي
ا◊ق-ي-ق-ة رسس-ال-ة ق-وي-ة ذات ب-ع-د سس-ي-اسس-ي ت-ؤوكد سس -ي -زي -د م -ن ح -دة
م- -ت- -ان- -ة ال- -ع- -لق- -ات وال- -رواب- -ط ب Úالشس- -ع- -ب Úال -ن -زاع مسس-ت-ق-ب-ل.
مع العلم أان جبهة
ا÷زائري والصسحراوي.
كيف تقرأاون تعامل الطرف اŸغربي مع «البوليسساريو»
الت- -ف- -اق- -ي- -ات ال -دول -ي -ة ،ح -يث اعÎاف -ه ط- -ع- -نت ‘ ا◊ك -م
الضس -م -ن -ي ب -ع -دم سس-ي-ادت-ه ع-ل-ى الصس-ح-راء Ãح- -ك- -م -ة ال -ع -دل
األوروب- -ي- -ة ح- -ي- -ال
الغربية؟
@@ صسحيح “اما سسياسسة اŸغرب تغÒت ‘ Œدي -د ات -ف -اق -ي -ة الصس-ي-د ال-ب-ح-ري واŸن-ت-ج-ات
اآلونة األخÒة بعد الضسغط الكب Òالذي بات الزراعية التي وقعت منذ أاشسهر ،ونحن ننتظر
يواجهه ‘ أاروقة اÛتمع الدو‹ والتي تؤوكد ل قرار اÙكمة النهائي.
ما هو مسستقبل اŸفاوضسات ‘ ظل عدم
ﬁالة أانه ينتهج خطابا مزدوجا يعمل من خلله
على إاطالة عمر النزاع ‘ اŸنطقة ،ومن جهة تعي Úمبعوث أا‡ي جديد؟
@@ هناك مسساع أا‡ية حثيثة لتعي Úمبعوث
يضسمن مصسا◊ه مع القوى الدولية على غرار ما
ح -دث ‘ ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ات -ف -اق-ي-ة م-ع ال–اد أا‡ي جديد يخلف هورسست كوهلر الذي أاؤوكد
األوروبي لتصسدير األسسماك واŸنتجات الزراعية أان اسستقالته كانت نتيجة ضسغط فرنسسي داخل
التي اعÎف فيها ضسمنيا بأان ل سسيادة له على ›لسس األمن الدو‹ وليسس أاسسباب صسحية مثلما
الصسحراء الغربية ،لكن ‘ نفسس الوقت يدوسس قدمها .فمجلسس األمن يتحمل مسسؤوولية كبÒة
على قرارات اÙكمة األوروبية ،حيث إانه يقول إازاء م- -ا ق- -د ت- -ؤوول إال -ي -ه األوضس -اع ‘ ظ -ل ه -ذا
م -ا ل ي -ف -ع -ل.وي -ت -ح -اي-ل ع-ل-ى اÛت-م-ع ال-دو‹ ا÷مود الذي قد يÎتب عليه تصسعيد خط ،Òألن
باسستشسارة سسكان اŸناطق اÙتلة وهي أاكاذيب الصسحراوي Úلن يقبلوا هذا الصسمت الطويل‘ ،
ظ -ل ت -ع -نت دول -ة الح -ت -لل و“ادي -ه -ا ‘ خ-رق
واضسحة ” فضسحها.
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