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إاطÓق الطبعة « ٥بÚ
الثانويات»
يشص- -رف حسص- -أن راب- -ح -ي وزي -ر
ا’تصص - -أل ،ال - -ن- -أط- -ق ال- -رسص- -م- -ي
للحكومة ووزير الثقأفة بألنيأبة،
رف-ق-ة ع-ب-د ا◊ك-ي-م ب-ل-ع-أب-د وزير
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ال -ي -وم ،ع -ل-ى
السص - -أع- -ة  14:00ب- -ع -د ال -زوال،
بأŸركز الثقأ‘ عيسصى مسصعودي،
ع -ل -ى ح -ف -ل ا’ن -طÓ-ق ال-رسص-م-ي
للطبعة اÿأمسصة من برنأمج «بÚ
ال-ث-أن-وي-أت» .وه-و ب-رن-أمج تنظمه
وزارتأ الÎبية والدفأع الوطنيتأن.
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العدد

يشص -رف وزي-ر الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
عبد ا◊كيم بلعأبد ،اليوم ،بداية
م- - -ن السص- - -أع - -ة  09:00صصبأحأ،
بثأنوية الريأضصيأت ‘ القبة ،على
إاح -ي -أء ال -ي -وم ال -ع -أŸي ل -ل -م -ع -ل-م
اŸصصأدف لـ  5أاكتوبر من كل سصنة.

١٨٠٦٤

زيتو Êيزور سسكيكدة
يوم –سسيسسي حول «بعوضسة النمر »

...يفتتح السسنة الدراسسية
Ÿؤوسسسسات التكوين الفني
والثقا‘
يشص- -رف حسص- -أن راب- -ح -ي وزي -ر
ا’تصص - -أل ،ال - -ن- -أط- -ق ال- -رسص- -م- -ي
للحكومة ووزير الثقأفة بألنيأبة،
غدا ،على افتتأح السصنة الدراسصية
Ÿ 2020-2019ؤوسصسص-أت ال-تكوين
ال -ف -ن -ي وال -ث -ق -أ‘ ،وذلك ب -قصص -ر
الثقأفة مفدي زكريأء بألقبة ،على
السصأعة  09:30صصبأحأ.

...ومهرجان للموسسيقى
السسيمفونية قريبا
–ت رعأية حسصأن رابحي وزير
ا’تصص - -أل ،ال - -ن- -أط- -ق ال- -رسص- -م- -ي
للحكومة ووزير الثقأفة بألنيأبة،
ت -ن -ظ -م ال -ط -ب -ع-ة  11للمهرجأن
ال- -ث- -ق- -أ‘ ال- -دو‹ ل- -ل -م -وسص -ي -ق -ى
السصيمفونية ،من  11إا 17 ¤أاكتوبر
ا÷أري ،ب-أوب-را ا÷زائ-ر»ب-وعÓ-م
بسصأيح» .ويسصبق التظأهرة تنظيم
ن- -دوة صص -ح -ف -ي -ة ي -وم  07أاكتوبر
ا÷أري ع- - -ل- - -ى السص - -أع - -ة 11:00
صص - -ب - -أح - -أ ،ب - -أŸع - -ه - -د ال - -ع- -أ‹
للموسصيقى «ﬁمد فوزي» الكأئن
بـ 13نهج أاول نوفم Èبألعأصصمة.

أاشسغال اليوم الطبي
ا÷راحي الثالث

إاحياء اليوم العاŸي للمعلم
بثانوية الرياضسيات

تنظم وزارة الصصحة والسصكأن وإاصصÓح اŸسصتشصفيأت مع
معهد بأسصتور ،بألتنسصيق مع بلدية القبة وحمأية اÙيط
لو’ية ا÷زائر ،يومأ –سصيسصيأ إاعÓميأ حول «بعوضصة
النمر» ،اليوم  05أاكتوبر ،على السصأعة  09:00صصبأحأ ،على
مسصتوى سصأحة بلدية القبة.
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الصصندوق
ل -ل -وزارة م -رزاق غ -رن -أوط ،ع -ل -ى
الوطني
أاشص- -غ- -أل ال- -ي- -وم ال- -ط -ب -ي
للتأمينأت
ا÷راح- -ي ال- -ث- -ألث ح -ول
ا’جتمأعية
ال -ع -ي -أدة اŸت-خصصصص-ة ‘
للعمأل
Óطفأل
ا÷راحة القلبية ل أ
’عÓم بألتعأون اأ’جراء،
ب - -ب - -واسص- -م- -أع- -ي- -ل– ،ت ينظم الديوان الوطني للثقأفة وا إ
م-ع ج-م-ع-ي-ة الشص-ع-رى ل-ع-ل-م ال-ف-لك ال-ط-ب-ع-ة السص-أب-عة ي-وم-أ ع-ل-م-يأ
شصعأر» رفأهية أاطفألنأ ‘
عشص- - -رة ل- - -ل- - -م- - -ه- - -رج- - -أن بشص- - -ع - -أر «–ت سص - -م - -أء دراسصيأ حول
صصميم إانشصغأ’تنأ » ،اليوم
واحدة».اŸهرجأن الوطني لعلم الفلك ا÷مأهÒي الضصغط
 5أاكتوبر  ،2019بداية من
ينظم من  03إا 05 ¤أاكتوبر الداخل ،بدار الثقأفة الدموي
السص -أع -ة ال-ت-أسص-ع-ة 09:00
صص - - -ب - - -أح - - -أ ،ب- - -ق- - -أع- - -ة مألك حداد بقسصنطينة ،تزامنأ وا أ
’سصبوع العأŸي الشصريأ Êالرئوي وأامراضض القلب اÿلقية لدى اأ’طفأل –ت شصعأر «رفأهية
اÙأضص - -رات ب - -أŸرك - -ز للفضصأء اŸرسصم من قبل اأ’· اŸتحدة.
أاطفألنأ ‘ صصميم انشصغأ’تنأ» ،وذلك نهأر اليوم ،بقأعة اÙأضصرات وليد
زكريأ إادري اŸركز العأئلي بن عكنون.
العأئلي بأبن عكنون.

مهرجان علم الفلك شسهر أاكتوبر

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

الÈيد ا إ
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

بلمهدي يشسرف على
ندوة اإ’طارات بعنابة
ي -ق -وم ي -وسص -ف ب -ل -م-ه-دي وزي-ر
الشص-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة واأ’وق-أف ،غ-دا
اأ’ح -د ،ب -زي-أرة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا¤
و’ي -ة ع-ن-أب-ة ،ح-يث يشص-رف ع-ل-ى
الندوة الوطنية إ’طأرات القطأع،
ب - -ق- -أع- -ة اÙأضص- -رات ل- -ف- -ن- -دق
«صص- -أب -ري» ،ب -داي -ة م -ن السص -أع -ة
 09:00صصبأحأ.

عماري ،حمام وبلخÒ
‘ زيارة عمل إا¤
اŸدية
«وكا’ت اأ’نباء أامام –ديات العصسر»

ت- -ن- -ظ- -م وك -أل -ة اأ’ن -ب -أء
ا÷زائ - -ري - -ة ،ن- -دوة ح- -ول
م -وضص -وع «وك -أ’ت اأ’ن-ب-أء
أام - -أم –دي  -أت ال- -عصص- -ر:
فرصصة للتحول إا ¤وسصيلة
إاعÓ- -م شص- -أم- -ل -ة » ،وذلك
بفندق اأ’وراسصي ،يومي 8
و  9أاكتوبر
 ،2019على السصأعة  10:00صصبأحأ.
تنظم الندوةÃ ،نأسصبة
فعأليأت الدورة الثأمنة والعشصرين
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -أم -ة لÓ-
–أد وك-أ’ت أان-ب-أء ال-ب-ح-ر اأ’ب-يضض
اŸتوسصط «أامأن».

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

يقوم وزير اÛأهدين الطيب
زيتو ،Êغدا ،بزيأرة عمل وتفقد
إا ¤و’ية سصكيكدة ،حيث يعأين
منشصآأت ومراكز القطأع.

ي-ق-وم وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ية
الريفية والصصيد البحري شصريف
ع- - -م - -أري رف - -ق - -ة وزي - -ر اŸوارد
اŸأئية علي حمأم ووزير التكوين
وال -ت -ع -ل -ي-م اŸه-ن-ي Úدادة م-وسص-ى
ب -ل -خ ،Òال -ي -وم ،ب -زي-أرة ع-م-ل إا¤
و’ي -ة اŸدي -ة ،يشص -رف-ون خÓ-ل-ه-أ
ع -ل اف -ت -ت -أح اŸوسص -م ال -ت -ك-وي-ن-ي
 2020-2019ل-ق-ط-أع ال-فÓ-ح-ة،
ال - -غ- -أب- -أت والصص- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري،
ب- -أإ’ضص -أف -ة إا ¤ت -دشص Úم -نشص -آأت
وإاط Ó-ق ع-م-ل-ي-ة غ-رسض اأ’شص-ج-أر
بسصد بني سصليمأن.

الدالية ‘ زيارة عمل
إا ¤سسعيدة
ت-ق-وم وزي-رة ال-تضص-أم-ن ال-وطني
واأ’سص- -رة وقضص- -أي -أ اŸرأاة غ -ن -ي -ة
الدالية ،غدا ،بزيأرة عمل وتفقد
إا ¤و’ية سصعيدة ،تطلع خÓلهأ
ع -ل -ى ظ -روف ال -ت -ك -ف -ل اإ’ق-أم-ي
بألفئأت الهشصة بشصبكة اŸؤوسصسصأت
اıتصص-ة ال-ت-أب-ع-ة ل-ل-ق-ط-أع .ك-م-أ
تزور الوزيرة معرضض وكألة تسصيÒ
ال-ق-رضض اŸصص-غ-ر وت-وزع صص-ك-وك-أ
Óسصرة
على اŸسصتفيدين وعتأدا ل أ
اŸنتجة.

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

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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Óزمة
’‡ية من أاجل حل سسياسسي ل أ
دعما للمسساعي ا أ

بوقدوم يÈز تقارب موقف ا÷زائر والوليات اŸتحدة حول ليبيا
أاكد وزير الشسؤوون اÿارجية صسÈي
’ول ،ب- - - -ا÷زائ- - - -ر
ب - - - -وق - - - -دوم ،أامسس ا أ
ال-ع-اصس-م-ة ،ع-ل-ى «ت-ق-ارب وج-هات نظر»
كّ- -ل م- -ن ا÷زائ- -ر وال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة
’م -ري -ك-ي-ة ح-ول أاه-م-ي-ة ال-وصس-ول إا¤
ا أ
Óزمة الليبية.
حل سسياسسي ل أ
‘ تصض -ري -ح ل -لصض-ح-اف-ة ،ع-قب اÙادث-ات
التي أاجراها مع سضف Òالو’يات اŸتحدة ‘
ل- -ي- -ب- -ي- -ا ،ريشض- -ار ن- -ورل- -ن- -د ،وال- -ت -ي وصض -ف -ه -ا
بـ»اŸثمرة» ،أاوضضح الوزير عن وجود «تقارب
ل-وج-ه-ات ن-ظ-ر» ا÷زائ-ر وال-و’ي-ات اŸت-حدة
اأ’مريكية بخصضوصس ضضرورة الوصضول إا ¤حل
Óزمة الليبية.
سضياسضي ل أ
وبحسضب الوزير ،فإان هذا اللقاء قد سضمح
بتبادل الرؤوى بشضأان الوضضع ‘ ليبيا والتطرق،
’سض -ي -م -ا إا ¤مسض -اع -ي اÛت -م -ع ال -دو‹ م-ن
خÓل ﬂتلف اŸبادرات» قصضد الوصضول إا¤
Óزمة التي تعيشضها ليبيا منذ .2011
حل ل أ
من جهته ،ع Èنورلند عن رغبة بلده ‘
«تعميق اÙادثات مع ا÷زائر» حول اأ’زمة
ال -ل -ي -ب -ي -ة ،ب -اع -ت -ب-ار أان ا÷زائ-ر «ع-ل-ى دراي-ة
ب-ال-وضض-ع ‘ ه-ذا ال-ب-ل-د وتسض-ت-ط-ي-ع مسضاعدتنا

ا÷زائر تدين العتداءات اإلرهابية ‘ ما‹
’ول ،ع- - -ل - -ى
أادانت ا÷زائ- - -ر ،أامسس ا أ
لسس- -ان ال- -ن- -اط- -ق ب- -اسس- -م وزارة الشس- -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز ب- -ن ع- -ل- -ي
’رهابية التي
الشسريف ،ا’عتداءات ا إ
’خÒة القوات
’يام ا أ
اسستهدفت خÓل ا أ
اŸسسلحة اŸالية وعّبرت عن تضسامنها مع
حكومة وشسعب ما‹.
أاوضض -ح ب -ن ع -ل -ي الشض -ري -ف ‘ تصض -ري-ح ل-ه
قائ« :Óندين ا’عتداءات اإ’رهابية اŸميتة
ال- -ت- -ي اسض- -ت- -ه -دفت ي -وم ا’أث -ن 30 ÚسضبتمÈ
والثÓثاء  1أاكتوبر القوات اŸسضلحة اŸالية ‘

منطقتي بولكاسضي وموندورو».
وأاوضضح بن علي« ،نشضيد بتضضحية عناصضر
القوات اŸسضلحة اŸالية الذين اغتيلوا لدى
أاداء مهامهم خدمة لوطنهم ونحرصس على
تقد Ëتعازينا اÿالصضة لعائÓتهم وأاقاربهم»،
مÈزا «تضضامن ا÷زائر مع حكومة وشضعب
ما‹ الشضقيق».
وخلصس إا ¤القول« ،نبقى على يق Úأان هذا
التكالب اإ’رهابي لن يثبط من عزÁة كافة
اŸالي ‘ Úمواجهة هذه اآ’فة و›ابهته إا¤
غاية اسضتئصضاله من جذوره».

اجتماع مكتب اÛلسش لتوزيع اŸهام ب Úأاعضضائه

على فهمه أافضضل».
ك-م-ا ت-ن-اول ال-دب-ل-وم-اسض-ي اأ’م-ري-كي جهود
اأ’· اŸت -ح -دة ا÷ب -ارة م -ن خ Ó-ل ‡ث -ل -ه -ا
اÿاصس ،غ ّسضان سضÓمه ،قصضد الوصضول إا¤

حل سضياسضي للنزاع الليبي ،ومن ثمة ،يضضيف
اŸت -ح -دث ،ت -ت -أات -ى أاه-م-ي-ة «م-واصض-ل-ة ا◊وار
وال-تشض-اور ودع-م اŸسض-اع-ي ال-دول-ي-ة» ل-ت-حقيق
هذا اŸبتغى.

 32مليار دج سضنويا لتثم Úمنحة األشضخاصش اŸعاقÚ
ويتعلق اأ’مر  -بحسضب الوزيرة  -بـ31 .797
معاق بصضريا و 14 .397معاق سضمعيا ،إاضضافة
ا ¤عدد اأ’طفال اŸذكور سضابقا (’ يتجاوز
سضنهم  18عاما) .علما أان اإ’جراء دخل حيز
اŸفعول ابتداء من الفا— أاكتوبر ا÷اري وقد
أاعطيت تعليمات صضارمة إا ¤كل من اŸدير
ال-ع-ام ل-وك-ال-ة ال-ت-ن-م-ية ا’جتماعية واŸديرين
الو’ئي Úللنشضاط ا’جتماعي والتضضامن عÈ
و’يات الوطن من أاجل التنفيذ الفوري لهذا
القرار.
وبعد تأاكيدها على أاهمية تفعيل آاليات
ال-رق-اب-ة وا’سض-ت-ه-داف اأ’م-ث-ل ل-ل-مسض-ت-ف-ي-دي-ن
ا◊قيقي Úمن هذا اإ’جراء– ،ت إاشضراف
ال- -ل -ج -ان ال -ط -ب -ي -ة اıتصض -ة ،أاف -ادت وزي -رة
التضضامن الوطني بأان ÷نة متخصضصضة متعددة
القطاعات «تعكف حاليا على اسضتكمال الدليل
ال -رسض -م -ي ل -ت -ق -ي-ي-م اإ’ع-اق-ة ،حسضب اŸع-ايÒ
الدولية وتصضنيف اŸنظمة العاŸية للصضحة».
’ف- -ت -ة ‘ ذات السض -ي -اق ،ا ¤أان ه -ذا ال -ع -م -ل
«سض-ي-ك-ت-م-ل ‘ اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-قادمة ليصضبح

خÓل اسستقباله السسف Òا’إيراÊ

م-رج-ع-ا م-وح-دا ل-ل-ج-ان ال-ط-ب-ي-ة على مسضتوى
الو’يات».
كما ذكرت بأان قطاع التضضامن الوطني
«يشضهد نقلة نوعية ‘ إاطار رقمنة معطياته
وإاع -داد ق -واع-د ال-ب-ي-ان-ات ل-ل-مسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
مسض -اع -دات ال -دول -ة بصض -ف -ة م -ب -اشض -رة أاو غÒ
مباشضرة».
وكشضفت الدالية ‘ هذا الشضأان ،أان عملية
ت- - -ط- - -ه Òق- - -وائ- - -م اأ’شض- - -خ- - -اصس اŸع- - -اقÚ
اŸسض -ت-ف-ي-دي-ن م-ن اŸن-ح-ة ،سض-م-حت ب-إاقصض-اء
 6758شض -خصس أ’سض-ب-اب م-ت-ع-ددة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م
 2152شضخصس بسضبب الوفاة.
و‘ ردها على سضؤوال يتعلق بجهود –سضÚ
الوضضعية ا’جتماعية واŸهنية لفئة اŸعاق،Ú
أاك -دت ذات اŸسض -ؤوول -ة أان ع -م -ل -ي -ة م -راج -ع-ة
و–ي Úال- -ق- -ان- -ون  09-02اŸت-ع-ل-ق ب-حماية
وت- -رق- -ي- -ة اأ’شض- -خ- -اصس اŸع- -اق« Úت -وج -د ‘
اŸرح -ل -ة اأ’خÒة Ãشض -ارك -ة ك -ل ال-ق-ط-اع-ات
ال - -وزاري - -ة واÛت - -م - -ع اŸد Êواأ’ك- -ادÁيÚ
وا÷معيات الناشضطة ‘ ›ال اإ’عاقة».

زيتو Êيؤوكد على تبليغ القيم التاريخية لألجيال الصضاعدة
أاكد وزير اÛاهدين الطيب زيتو،Ê
’ول ،با÷زائر العاصسمة ،خÓل
أامسس ا أ
’ي - -را Êل- -دى
اسس - -ت - -ق - -ب - -ال - -ه السس - -ف Òا إ
ا÷زائ - -ر ،حسس Úمشس - -ع- -ل- -ج- -ي ،ح- -رصس
ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ع- -ل- -ى «ت- -رسس- -ي -خ
ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ي-ة وال-ق-ي-م التاريخية
Óجيال الصساعدة».
وتبليغها ل أ
أاوضض- -ح ال- -وزي- -ر ،ب- -حسضب ب- -ي- -ان ل -وزارة
اÛاهدين ،أان ترسضيخ الذاكرة ا÷ماعية يتم
من خÓل «كتابة التاريخ وحماية رموز الثورة
ا÷زائرية ومآاثرها» ،مÈزا ‘ ذات السضياق
Œرب- - - -ة ا÷زائ- - - -ر ‘ ›ال «ال - - -ت - - -ك - - -ف - - -ل

ب - -اÛاه - -دي - -ن وذوي ا◊ق- -وق ‘ ا÷ان- -بÚ
ا’جتماعي الصضحي».
بدوره ع Èالسضف Òا’يرا Êعن احÎامه
وتقديره للثورة ا÷زائرية التي تعت« Èقدوة ‘
ا÷هاد والتضضحية» ،منوها Ãسضتوى العÓقات
ا÷ي-دة ال-ت-ي ت-رب-ط ال-ب-ل-دي-ن الشض-ق-ي-ق Úالتي
Œسض-دت ‘ ال-ت-ب-ادل اŸن-ت-ظ-م ل-زي-ارات ك-ب-ار
اŸسض -ؤوول Úالسض -ي -اسض-ي Úل-ل-ب-ل-دي-ن ،ك-م-ا أاشض-ار
للصضداقة اŸتينة ومواقفهما اŸشضÎكة حول
اŸسض -ائ -ل ا÷ه -وي -ة وال -دول-ي-ة ذات ا’ه-ت-م-ام
اŸشضÎك.
كما أاشضاد الديبلوماسضي اإ’يرا Êبـ «الدور

ال -ف -ع -ال واŸن -ت -ظ-م ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه ا÷زائ-ر ‘
اŸشضاورات السضياسضية ب Úكبار اŸسضؤوول‘ Ú
البلدين حول القضضايا الدولية وا÷هوية ذات
ا’ه -ت -م -ام اŸشضÎك» ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى ضض-رورة
«توحيد الصضفوف وتطابق اآ’راء للصضمود ‘
وجه الضضغوطات التي تفرضضها الدول الغربية
على اأ’مة اإ’سضÓمية والعربية».
وأاعرب السضف Òعن اسضتعداد بÓده لتبادل
اÈÿات والبعثات من خÓل تفعيل مذكرتي
ال -ت -ف -اه -م اŸوق -ع -ت Úب Úوزارة اÛاه-دي-ن
وم -ؤوسضسض -ة الشض -ه -ي -د وشض -ؤوون اŸضض-ح Úال-ت-ي
تتكفل بقضضايا عوائل الشضهداء اإ’يرانية.

شض -ك -ل م -وضض -وع ت-وسض-ي-ع عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون
وتعزيز أاواصضر الصضداقة ب Úا÷زائر والفيتنام
وب -اÿصض-وصس ‘ ق-ط-اع السض-ي-اح-ة والصض-ن-اع-ة
ال -ت -ق -ل-ي-دي-ةﬁ ،ور ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-م-ع ،أامسس
اأ’ول ،وزير السضياحة والصضناعة التقليدية عبد
ال -ق -ادر ب -ن مسض -ع -ود ل -دى اسض -ت -ق -ب -ال -ه سض-فÒ
جمهورية فيتنام ا’شضÎاكية« ،فامكوك ترو»،
با÷زائر العاصضمة ،بحسضب ما افاد به بيان
للوزارة.
وأاكد البيان ،ان اÙادثات التي جرت بÚ

ال- -ط- -رف Úت- -رك- -زت ح- -ول «ضض -رورة ت -وسض -ي -ع
عÓقات التعاون بإاعداد مشضروع مذكرة تعاون
‘ ›ال الصضناعة التقليدية بغرضس التوقيع
ع- -ل- -ي- -ه خÓ- -ل اج -ت -م -اع ال -ل -ج -ن -ة اŸشضÎك -ة
ا÷زائرية ـ الفيتنامية ‘ دورتها  12واŸزمع
انعقادها خÓل بداية سضنة  ‘ 2020هانوي.
ع -ل -ى أان تشض -م -ل ‘ ب -ن -وده -ا ت-ب-ادل اÈÿات
واŸع- -ارف ‘ م -ه -ن الصض -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
اŸنظمة ‘ ك Óالبلدين».
‘ نفسس الصضدد أاوضضح ذات اŸصضدر ،ان

بن مسضعود أاشضاد خÓل هذا اللقاء «بتطور
العÓقة ب Úا÷زائر وفيتنام وخصضوصضا خÓل
السض -ن -وات اأ’خÒة ووصض -ف -ه -ا ب -ا÷ي-دة» ،ك-م-ا
اسض- -ت- -ذك- -ر ال- -ط- -رف- -ان «م- -اضض- -ي ال -ع Ó-ق -ات
التاريخية» التي Œمع البلدين ،حيث كانت
فيتنام من الدول السضباقة التي بادرت بإارسضاء
عÓقات دبلوماسضية مع ا÷زائر ،مثلما كانت
اأ’و ‘ ¤ا’عÎاف با◊كومة اŸؤوقتة للثورة
ا÷زائرية.

بن مسضعود يسضتعرضش مع سضف Òالفيتنام سضبل توسضيع التعاون ب Úالبلدين

مÒاوي يسضتقبل مسضؤوو‹ فيدرالية التÈع بالدم وإالتهاب الكبدي
ت -ب -احث وزي -ر الصض -ح -ة والسض-ك-ان وإاصضÓ-ح
اŸسضتشضفيات ﬁمد مÒاوي ،أامسس اأ’ول ،مع
كل من رئيسس الفدرالية الوطنية للمتÈعÚ
بالدم غربي قدور ،ورئيسس ا÷معية الوطنية
Ÿرضضى إالتهاب الكبد الفÒوسضي عبد ا◊ميد
بوعÓق ،لدى اسضتقباله لهما ،كل على حدة،
Ãقر وزارته ،بحسضب ما أافاد به بيان لوزارة

’فة
›ددة تضسامنها ‘ مواجهة ا آ

تزامنا مع تنظيم الغرفة السسفلى يوما برŸانيا حول الهجرة

أابرزت التوجه ا’جتماعي للدولة

كشس- -فت وزي- -رة ال- -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي
’سسرة وقضسايا اŸرأاة ،غنية الدالية،
وا أ
’ول ،أان ا’ع - -ت - -م - -ادات اŸال- -ي- -ة
أامسس ا أ
السسنوية اŸرصسودة لتثم ÚاŸنحة اŸالية
Óشسخاصس اŸعاقÚ
الشسهرية اıصسصسة ل أ
ب-نسسبة  ٪100وب- -دون دخ -ل ،ق -اربت 32
مليار دج.
وأاوضض -حت ال -دال -ي -ة ‘ ن -دوة صض -ح -ف-ي-ة،
خصضصض-ت-ه-ا لشض-رح م-ع-ط-ي-ات ال-قرار ا◊كومي
القاضضي بتعميم رفع اŸنحة اÿاصضة باإ’عاقة
إا 10.000 ¤دج لفائدة كل اŸعاق Úبنسضبة
 %100مهما كان نوع اإ’عاقة وسضن اŸعاق ،أان
ا’عتمادات اŸالية السضنوية اŸرصضودة لهذه
ال-ع-م-ل-ي-ة بلغت  31م-ل-يار و 680م-ل-يون دينار
جزائري ،مشضÒة إا ¤أان قرار تثم ÚاŸنحة
اÿاصضة باŸعاق Úبنسضبة  ،%100سضيمسس على
اŸسضتوى الوطني  334 .007شضخصس ،منهم
 23 .813ط -ف -ل« ،ي -دخ -ل ‘ إاط -ار Œسض -ي-د
التوجه ا’جتماعي للدولة ا÷زائرية ‘ ›ال
دعم الفئات الهشضة واŸعوزة بكل أاصضنافها».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الصضحة والسضكان.
وأاوضضح ذات البيان ،أان مÒاوي ركز ‘
م -ب -اح -ث -ات -ه م -ع رئ -يسس ال -ف -درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل- -ل- -م- -تÈع Úب- -ال- -دم ع- -ل- -ى «سض- -ب- -ل ت- -دع -ي -م
ا’سضÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تÈع ب-الدم والعمل
ع- -ل- -ى ت- -رسض- -ي- -خ ث- -ق -اف -ة ال -تÈع ب -ال -دم ل -دى
ا÷زائري.»Ú

من جهة أاخرى“ ،حورت ﬁادثات الوزير
مع رئيسس ا÷معية الوطنية Ÿرضضى إالتهاب
الكبد الفÒوسضي حول «ضضرورة إاعداد خارطة
طريق ‘ إاطار شضبكة وطنية للتكفل Ãرضضى
التهاب الكبد الفÒوسضي ،وموضضوع التحضضÒ
لعقد يوم دراسضي –سضيسضي حول داء التهاب
الكبد الفÒوسضي».

ت -رأاسس رئ -يسس اÛلسس الشض-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي،
سضليمان شضن ،Úأامسس اأ’ول ،اجتماعا Ÿكتب
اÛلسس ،خصضصس لتوزيع اŸهام ب Úأاعضضائه،
بحسضب ما أاورده بيان لهذه الهيئة.
وبحسضب نفسس اŸصضدر ،خصضصضت أاعمال
ه -ذا ا’ج -ت -م -اع ل -ت -وزي -ع اŸه -ام ب Úأاعضض -اء
اŸكتب وكذا إ’حالة تصضاريح النواب ا÷دد

ع- -ل- -ى ÷ن- -ة الشض- -ؤوون ال- -ق -ان -ون -ي -ة واإ’داري -ة
وا◊ريات وذلك فيما يخصس عدم التنا‘ مع
العهدة الŸÈانية وكذا لدراسضة طلب تقدمت
به ÷نة الشضؤوون اÿارجية والتعاون وا÷الية
ل-ت-ن-ظ-ي-م ي-وم ب-رŸا’ Êسض-ت-ع-راضس «ع-طاءات
الهجرة ا÷زائرية ودورها ‘ تقوية الوحدة
الوطنية».

وفد برŸا Êمن الغرفت Úيشسارك ‘ أاشسغالها

مراكشش –تضضن ا÷معية الŸÈانية Ÿنظمة األمن والتعاون بأاوروبا
يشض - - -ارك وف- - -د م- - -ن ›لسس اأ’م- - -ة واÛلسس
الشض -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ‘ اج -ت-م-اع ال-دورة اÿري-ف-ي-ة
للجمعية الŸÈانية Ÿنظمة اأ’من والتعاون بأاوروبا
التي سضتحتضضنه مراكشس (اŸغرب) ب 4 Úو 6أاكتوبر
ا÷اري ،ب- -حسضب م- -ا أاف- -اد ب -ه ،أامسس اأ’ول ،ب -ي -ان
Ûلسس اأ’مة.
سضتخصضصس هذه الدورة Ÿسضأالة «تعزيز اأ’من ‘
اŸن -ط -ق -ة اأ’وروم -ت-وسض-ط-ي-ة ودور م-ن-ظ-م-ة اأ’م-ن
وال-ت-ع-اون ب-أاوروب-ا وشض-رك-ائ-ه-ا» ،إاذ ي-تضض-م-ن ج-دول
أاعمال ا’جتماع مناقشضة ودراسضة مواضضيع متعلقة
Ãنتدى البحر اأ’بيضس اŸتوسضط و‰اذج التعاون
ب Úالشض -م -ال وا÷ن -وب وال -ت-واصض-ل ا’ق-تصض-ادي ‘
م- -ن- -ط- -ق- -ة ال- -ب- -ح- -ر اأ’ب -يضس اŸت -وسض -ط ‘ ع -ا⁄
الشضمولية.
كما سضتنظّم جلسضات عمل حول منظمة اأ’من

والتعاون ‘ أاوروبا والتعاون اإ’قليمي اإ’فريقي من
أاجل ا’بتكار وتبادل اŸمارسضات ا÷يدة ،اŸنطقة
اأ’وروم-ت-وسض-ط-ي-ة وال-ت-ح-دي-ات التي يفرضضها تغيÒ
اŸناخ ،إاضضافة إا ¤التنمية ا’قتصضادية والهجرة
البيئية.
وسض- -ي -ت -م ك -ذلك ال -ت -ط -رق إا ¤مسض -أال -ة ﬁارب -ة
الّÓتسضامح والتمييز القائم على أاسضاسس الدين أاو
اŸعتقد ،يضضيف البيان.
Óشض -ارة ،يشض -ارك الŸÈان ا÷زائ -ري بصض -ف -ة
ل -إ
منتظمة ‘ اجتماعات ا÷معية الŸÈانية Ÿنظمة
اأ’من والتعاون بأاوروبا ( ،)AP-OSCEويحوز
على صضفة شضريك ‘ التعاون.
وسض- -يÎأاسس وف- -د الŸÈان ‘ ه- -ذا ا’ج -ت -م -اع،
رئ -يسس اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ل -ل -ث -لث ال -رئ -اسض -ي
Ûلسس اأ’مة ،الهاشضمي جيار.

تقرر ‘ ا’جتماع الوزاري Ã 21وسسكو

ا÷زائر –تضضن اŸنتدى  22للدول اŸصضدرة للغاز ‘ نوفم2020 È
–تضض- -ن ا÷زائ- -ر ا’ج- -ت -م -اع ال -وزاري ال -ث -اÊ
والعشضرين Ÿنتدى الدول اŸصضدرة للغاز ‘ نوفمÈ
 2020وذلك بعد قبول اقÎاح ا÷زائر بهذا الشضأان،
خÓ- -ل ا’ج- -ت- -م- -اع ال- -وزاري Ÿ 21ن -ت -دى ال-دول
اŸصضدرة للغاز اŸنعقد بالعاصضمة الروسضية موسضكو
يومي  2و 3أاكتوبر ا÷اري ،بحسضب ما أافاد به،
أامسس اأ’ول ،بيان لسضوناطراك.
وأاشضار ذات البيان ،أانه «” تعي Úوزير الطاقة
ﬁم -د ع -رق -اب ،رئ-يسض-ا لÓ-ج-ت-م-اع ال-وزاري ل-ع-ام
 2020و” قبول ا’قÎاح بعقد ا’جتماع الوزاري
ا◊ادي والعشضرين Ÿنتدى الدول اŸصضدرة للغاز
‘ ا÷زائر ‘ نوفم.»2020 È
باإ’ضضافة إا ¤ذلك ،اعتمد ا’جتماع الوزاري
ب -اإ’ج -م -اع ا’قÎاح ا÷زائ -ري اÿاصس ب -ال-ق-ان-ون
التأاسضيسضي Ÿعهد بحوث ا’سضتكشضاف الغازي التابع
Ÿنتدى الدول اŸصضدرة للغاز ( )GECFالذي
أانشضئ ‘ ا÷زائر.

من جهة أاخرى ،بحث ا’جتماع الوزاري 21
Ÿن- -ت -دى ال -دول اŸصض -درة ل -ل -غ -از ظ -روف السض -وق
ال -غ -ازي وآاف -اق -ه ع-ل-ى اŸدى ال-قصض ÒواŸت-وسض-ط
وال -ط -وي -ل .ك -م-ا اع-ت-م-د ب-رن-ام-ج ع-م-ل وم-ي-زان-ي-ة
اŸنتدى لسضنة .2020
وشضاركت ا÷زائر ‘ ا’جتماع الوزاري ا◊ادي
وال - -عشض - -ري- -ن Ÿن- -ت- -دى ال- -دول اŸصض- -درة ل- -ل- -غ- -از
( )GECFوك- -ذا ‘ ف -ع -ال -ي -ات أاسض -ب -وع ال -ط -اق -ة
الروسضي ،بوفد من إاطارات قطاع الطاقة با÷زائر
ترأاسضه الرئيسس اŸدير العام Ûمع سضوناطراك
رشضيد حشضيشضي ،الذي كان مرفقا بالرئيسس اŸدير
العام Ûمع سضونلغاز ،شضاهر بوÿراصس.
وعقدت على هامشس هذا ا’جتماع ﬁادثات
رف-ي-ع-ة اŸسض-ت-وى م-ع مسض-ؤوو‹ الشض-رك-ات ال-روسض-ية
ل -ت-ح-دي-د ف-رصس ال-ت-ع-اون والشض-راك-ة ،يضض-ي-ف ب-ي-ان
سضوناطراك.

خصسصس لها غÓف ما‹ يتجاوز مليون أاورو

توأامة جزائرية ـ أاوروبية ◊ماية النباتات

’ول ،با÷زائر العاصسمة‘ ،
شسرع ،أامسس ا أ
ب- -رن- -ام -ج ت -وأام -ة م -ؤوسسسس -ات -ي -ة ب Úا÷زائ -ر
’وروب - - -ي ‘ ›ال دع - - -م ج- - -ودة
وا’–اد ا أ
اŸنتجات النباتية ،حيث خصسصس له غÓف
ما‹ يقدر بـ( )1مليون و 290أالف يورو.
ت- -ه -دف ه -ذه ال -ت -وأام -ة إا ¤ت -ع -زي -ز و–سضÚ
أان-ظ-م-ة ال-رق-اب-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ن-ب-ات-ات واŸنتجات
النباتية من أاجل تسضهيل تسضويقها وتصضديرها
نحو ا’–اد اأ’وروبي ودول العا.⁄
و” “ويل مشضروع التوأامة ،الذي شضرع ‘
إاعداده يوم  26مايو اŸاضضي ،من طرف ا’–اد
اأ’وروبيÃ ،يزانية تقدر Ãليون و 290أالف يورو
( 1.290.000يورو) Ÿدة  24شضهرا.
و‘ هذا الصضدد ” ،تسضخ 30 ÒخبÒا من
طرف ا’–اد اأ’وروبي ،يشضرفون على تنشضيط
 390يوما للخÈة التقنية بحيث يضضم الÈنامج
 31نشضاطا ،منها  4بعثات علمية ودراسضية إا¤
فرنسضا.
وي -رم -ي ه -ذا اŸشض -روع أاسض -اسض -ا ،إا ¤ت-ن-ف-ي-ذ
اإ’جراءات النوعية لدى مصضالح حماية النباتات
واŸراق -ب -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ت-ع-زي-ز ق-درات ال-رق-اب-ة

Ÿصض-ال-ح الصض-ح-ة ال-ن-ب-ات-ي-ة ل-ل-ق-رب م-ن اŸعايÒ
اأ’وروب-ي-ة وال-دول-ي-ة وذلك وف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي Òإاي-زوـ
.)13001 NA( 17020
كما سضيعمل الÈنامج على تعزيز دقة نتائج
–ال-ي-ل اıاب-ر ل-ت-ن-ف-ي-ذ ن-ظ-ام ضض-م-ان النوعية
وفقا Ÿعيار إايزوـ  ،) NA13012 (.17025وتنفيذ
نظام إاعÓمي Ÿصضالح الصضحة النباتية وهيئات
الدعم.
وتندرج هذه التوأامة ‘ إاطار برنامج الدعم
ل -ت -ن -ف -ي -ذ ات-ف-اق الشض-راك-ة م-ع ا’–اد اأ’وروب-ي
لفائدة وزارة الفÓحة والتنمية الريفية والصضيد
البحري.
وحضض- -ر اŸل- -ت -ق -ى اıصضصس ’ط Ó-ق ه -ذه
التوأامة مسضؤوول Úمن قطاع الفÓحة با÷زائر،
و‡ث- -ل -ي السض -ف -ارت Úال -ف -رنسض -ي -ة واإ’ي -ط -ال -ي -ة
ب-ا÷زائ-ر و‡ث-ل-ي وزارت-ي ال-فÓ-ح-ة ا’ي-ط-ال-ي-ة
وال- -ف- -رنسض- -ي- -ة ا ¤ج -انب رئ -يسس ب -ع -ث -ة ا’–اد
اأ’وروبي با÷زائر ومدير برنامج دعم الشضراكة
مع ا’–اد اأ’وروبي با÷زائر واŸدير العام
للعÓقات مع أاوروبا بوزارة اÿارجية.
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لفريقية
اعÎافا بدورها الريادي ‘ تسسوية النزاعات ا إ

إاعادة انتخاب ا÷زائر لرئاسضة «أافريبول» لـ  5سضنوات أاخرى
تنفيذ عمليات مشضÎكة ضضد ا÷رÁة العابرة للحدود

ل–اد
انتخبت ا÷زائر لرئاسسة آالية ا إ
لف -ري -ق -ي ل -ل-ت-ع-اون ‘ ›ال الشس-رط-ة
ا إ
«أاف-ري-ب-ول» ،ل-ع-ه-دة ج-ديدة ،بحسسب ما
لم-ن ال-وطني
أاع-ل-ن ع-ن-ه اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
ورئيسس ا÷معية العامة لـ «أافريبول»،
خ-ل-ي-ف-ة أاون-يسس-ي ،ل-دى اخ-تتامه أاشسغال
ال-دورة ال-ث-ال-ث-ة ال-ت-ي تّوجت بتوصسيات
ع-دة ع-كسست ت-ط-ل-ع-ات وأاه-داف ال-قارة
لمن والسسلم بها.
لفريقية ‘ –قيق ا أ
ا إ

ومزدهرة ومسستقرة وآامنة لذلك توجب علينا أان
ن -ك -ون م -وح -دي -ن و›ن -دي -ن وم -ل -ت-زم Úم-ن أاج-ل
مسستقبل أافضسل لقارتنا.
وعن ›ريات أاشسغال الدورة الثالثة لÓفريبول،
أافاد أاونيسسي أان التوصسيات التي خرج بها الجتماع
الذي دام يوم ‘ Úأاشسغال مغلقة ب Úقادة شسرطة
الدول اإلفريقية ،تهدف ا ¤ترقية وتعزيز التعاون
الشس -رط -ي الف -ري -ق -ي م -ن خÓ-ل اسس-ت-ع-م-ال ن-ظ-ام
التصس -الت أافسس -ي -ك -وم ،ك -م -ا أان اŸصس -ادق -ة ع -ل-ى
اıطط اÿماسسي  2024-2020ألفريبول خÓل
هذه الدورة من شسأانه أان يسساعد البلدان األعضساء
‘ ال–اد اإلفريقي على –سس Úعمل مصسالح
الشسرطة من أاجل مكافحة فعالة ıتلف أاشسكال
ا÷رÁة والتكيف مع ظرف أامني عاŸي ‘ –ول
دائم كاشسفا أان ا÷معية العامة  4سستنظم بنيجÒيا
‘ سسنة .2020
واخ -ت -ت -مت أاشس -غ -ال ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة  3آللية
األف-ري-ب-ول ب-اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى ع-دة ت-وصس-ي-ات م-ن-ها
التنسسيق مع قادة أاجهزة الشسرطة اإلفريقية لتنفيذ

ع -م -ل -ي -ات م -ي -دان -ي-ة مشسÎك-ة Ÿك-اف-ح-ة اإلره-اب
وا÷رÁة العابرة للحدود.
ولعل أاهم التوصسيات ،تبني خطة إاسسÎاتيجية
Ÿك -اف-ح-ة ا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة واإلره-اب وا÷رائ-م
السسبÒيانية والوقاية منهم Ÿدة  5سسنوات وتعتمد
ه-ذه اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة ع-ل-ى ﬁ 7اور أاه-م-ه-ا ت-عزيز
تعبئة اŸوارد اŸادية والبشسرية -وتعزيز التعاون
ب ÚاŸؤوسسسس- -ات الشس- -رط- -ي -ة وب -اق -ي ق -وات األم -ن
باإلضسافة إا ¤القيام بدراسسات إاسسÎاتيجية حول
ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة وك -ذا ت -ع -زي-ز ال-ت-ع-اون ال-دو‹
واإلقليمي فيما يخصس مكافحة ا÷رÁة والوقاية
منها وأايضسا.
إاع -ت -م -اد ال -ن -ظ -ام ال-ق-ان-و Êل-ن-ظ-ام التصس-الت
أافسسيكوم الذي ” تفعيله ‘  50دولة إافريقية -
م -واصس -ل -ة ا÷ه -ود ل -دع -م أاعضس -اء آال-ي-ة األف-ري-ب-ول
وشسركائها باإلضسافة إاŒ ¤ديد الثقة ‘ مكتب
ا÷معية العامة ألفريبول ومديرها التنفيذي Ÿدة
سسنت.Ú

لفريقي ،إاسسماعل شسرقي:
لمن بال–اد ا إ
مفوضس السسلم وا أ

عمليات ميدانية وفق اسضÎاŒية جديدة Ÿكافحة اإلرهاب وا÷رÁة
‘ ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة نشس -ط -ه -ا اŸدي-ر ال-ع-ام
لم -ن ال -وط -ن -ي ورئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
ل -أ
لم-ن
لف -ري -ب -ول رف -ق -ة م -ف-وضس السس-ل-م وا أ
ل -أ
لف -ري -ق -ي إاسس -م -اع -ل شس-رق-ي ،أاك-د
ب -ال–اد ا إ
أاون-يسس-ي ،أان أاشس-غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ت-وجت ب-ع-دة
ت -وصس -ي -ات أاخ -ذت ب -ع Úالع-ت-ب-ار ت-ط-ل-ع-ات
لمن
لفريقية ‘ –قيق ا أ
وأاهداف القارة ا إ
والسسلم منها التفاق على تنسسيق العمل مع
رؤوسس-اء أاج-ه-زة الشس-رط-ة الف-ري-ق-ية لتنفيذ
م-ه-ام وع-م-ل-ي-ات م-ي-دان-ية مشسÎكة Ÿكافحة
لوطان.
لرهاب وا÷رÁة العابرة ل أ
ا إ
من جهته ،نوه مفوضس السسلم واألمن بال–اد
اإلفريقي اسسماعيل شسرقي قرار أاعضساء الفريبول
ل-دع-م-ه-م اقÎاح “دي-د ع-ه-دة اŸك-تب ال-ت-ن-ف-يذي
ألفريبول وأامانتها التنفيذية مشسيدا بالعمل اŸمتاز
الذي ” إا‚ازه منذ ا÷معية العامة األو ¤التي
جرت ‘  2017با÷زائر.

دورتان بحصسة  ٪20من اŸناصسب البيداغوجية

وزارة التعليم العا‹ تفتح باب الÎشضح للتكوين
‘ «اŸاسض »Îغدا
أاع -ل -نت وزارة ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال -ع-ل-م-ي ع-ن ف-ت-ح دورت Úأام-ام ال-راغ-ب‘ Ú
الÎشسح للتكوين ‘ طور اŸاسس Îبحصسة ٪20
من اŸناصسب البيداغوجية اŸفتوحة بعنوان
السسنة ا÷امعية 2019ا◊الية ،وذلك نظرا
ل-ل-ظ-رف السس-ت-ث-ن-ائي الذي عرفته ا÷امعة
العام اŸاضسي.

جÓل بوطي

آسضيا مني
تصضويرﬁ :مد آيت قاسضي
Óمن الوطني ،خليفة أاونيسسي
ثّمن اŸدير العام ل أ
ق -رار ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة آلل -ي-ة ال–اد اإلف-ري-ق-ي
للتعاون الشسرطي ،بإاعادة Œديد الثقة ‘ ا÷زائر
لرئاسسة اآللية التي سستسسهر ل ﬁالة ‘ مكافحة
ﬂت -ل -ف ا÷رائ -م م -ن خÓ-ل ال-ت-نسس-ي-ق م-ع رؤوسس-اء
أاجهزة الشسرطة اإلفريقية لتنفيذ مهام وعمليات
م -ي -دان -ي -ة مشسÎك -ة Ÿك -اف-ح-ة اإلره-اب وا÷رÁة
Óوطان وفق إاسسÎاŒية جديدة.
العابرة ل أ
واعت Èأاونيسسي ،قرار إاعادة انتخاب ا÷زائر
واŸكتب التنفيذي على أانها رؤوية متبصسرة وإارادة
قوية من أاجل التقدم ‘ جو هادئ Áيزه اسستقرار
وتضسامن هذه اŸنظمة الفتية ،معتÈا أان النتائج
التي خلصس إاليها هذا الجتماع سستعطي دفعا قويا
آلل-ي-ة األف-ري-ب-ول ل-ل-ت-ج-اوب م-ع ت-ط-ل-عات القارة ‘
ا◊فاظ على األمن والسستقرار ضسمن مهام هذه
اآلل- -ي- -ة وال- -ت -ي –رصس ع -ل -ى ت -ب -ادل اŸع -ل -وم -ات
Óره-اب
وال -ت -ج -ارب م -ن أاج -ل م -ك -اف -ح-ة ف-ع-ال-ة ل -إ
وا÷رÁة اŸنظمة.
Óشسادة بدور السسلطات
اŸناسسبة كانت فرصسة ل إ
العليا للبلد لدعمها مسسار Œسسيد «أافريبول» ،مÈزا
أان ا÷زائر تقوم بدورها كفاعل ‘ طليعة القضسية
اإلفريقية ،وهي إافريقيا التي نريدها يقول اŸدير
Óم -ن ال -وط -ن -ي خ -ل -ي -ف -ة أاون -يسس -ي ،ك-بÒة
ال -ع -ام ل  -أ

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

إاع-ت Èشس-رق-ي ال-ت-وصس-ي-ات اŸن-ب-ث-ق-ة عن أاشسغال
الدورة الثالثة تعكسس مدى “سسك أاعضساء األفريبول
بالعمل ا÷ماعي اŸشسÎك والذي سستكون له نتائج
إاي -ج -اب -ي -ة ‘ ›ال إاسس -ت -ت-ب-اب األم-ن والسس-ت-ق-رار
بإافريقيا.
ح -ول اŸه -ام اıول -ة ألف -ري-ب-ول ف-ي-م-ا ي-خصس
تسسليم بعضس اŸطلوب Úمن قبل العدالة ا÷زائرية
أاوضسح شسرقي أان هذا اŸوضسوع وارد ‘ برنامج
ع -م -ل اآلل -ي -ة وك -ل األشس -خ -اصس اŸط-ل-وب Úب-ح-ك-م
القانون من قبل ا÷زائر أاو دولة سسيتم التكفل بهم،
مشسÒا إا ¤أان إافريقيا لديها برنامج عمل ÷عل
األفريبول ركيزة السسلم واألمن بالقارة.
وأاع-ل-ن شس-رق-ي ال-ت-وق-ي-ع ق-ري-ب-ا ع-ل-ى ات-ف-اق م-ع
منظمة األمÒيبول منظمة الشسرطة لدول أامريكا،
مÈزا أان ال- - -ت - -ع - -اون اŸوج - -ود ب ÚاŸن - -ظ - -م - -ات
اإلج-رام-ي-ة يسس-ت-دع-ي ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-عاون األمني بÚ
إافريقيا وباقي اŸنظمات الدولية واإلقليمية.

قادة أاجهزة شضرطة الدول اإلفريقية
يشضيدون بدور ا÷زائر الريادي
من جهتهم ،أاشساد قادة أاجهزة شسرطة الدول
اإلف -ري -ق-ي-ة ‘ رسس-ال-ة ق-رأاه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن-ه-م ،م-دي-ر
شسرطة السسودان ،بدور ا÷زائر الريادي ‘ دعم
القضسايا اإلفريقية وحرصسها على تعزيز التعاون
اإلفريقي واŸسساعي الرامية إا ¤النهوضس بإافريقيا
وت -ط -وره-ا م-ع ا◊ف-اظ ع-ل-ى أام-ن-ه-ا واسس-ت-ق-راره-ا
باإلضسافة إا ¤دورها الريادي ‘ مكافحة العنف
واإلرهاب ونشسر قيم ومبادئ حقوق اإلنسسان ‘
ال- -ع -ا ⁄وك -ذا اÛه -ودات ال -ت -ي ت -ب -ذل -ه -ا ال -دول -ة
ا÷زائ -ري -ة م -ن أاج -ل «اسس -ت -ت -ب -اب األم -ن والسسÓ-م
ب- -إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ع Èا◊وار ا÷اد ودون ال -ت -دخ -ل ‘
الشسؤوون الداخلية للدول.

العدد
18064

04

أاوضسحت وزارة التعليم العا‹ ،أامسس ‘ ،بيان لها
أان الدورة األو ¤تخصس اŸؤوسسسسات التي انتهت
السسنة ا÷امعية ‘ شسهر سسبتم Èكأاقصسى حد بينما
تخصس الدورة الثانية اŸؤوسسسسات ا÷امعية التي
تنتهي السسنة ا÷امعية  2019 - 2018بعد شسهر
لتمك Úكل اŸتخرج Úبعنوان سسنة  2019والذين ⁄
ي-ت-حصس-ل-وا ع-ل-ى م-ق-ع-د ب-ي-داغوجي ‘ مؤوسسسساتهم
اŸشس -ارك -ة ‘ ه -ذه ال -دورة ضس -م -ان -ا Ÿب-دأا ت-ك-اف-ؤو
الفرصس.
وأافاد ذات اŸصسدر أانه «يتم حصسريا الÎشسح
ع Èاألرضسية اıصسصسة ‘ الفÎة اıصسصسة ‘
ال -فÎة اŸم -ت -دة م -ن  06إا 09 ¤أاك-ت-وبر بالنسسبة
للدورة األو ¤وسسيتم –ديد لحقا تاريخ الÎشسح
للدورة الثانية.
ووف- - -ق رزن - -ام - -ة ال - -تسس - -ج - -ي - -ل ‘ اŸاسس‘ Î

اŸؤوسسسسات ا÷امعية ا÷زائرية اŸرحلة الثانية
 20ب -اŸائ -ة اŸت -خ -رج ‘ Úالسس -ن -وات اŸاضس-ي-ة
واŸتخرج Úهذه السسنة و ⁄يسسجلوا ‘ اŸرحلة
األو 80 ¤باŸائة ولبد على الطالب فتح حسساب
‘ ب -روغ -راسس وذلك ب -ال -ت -ق -رب م -ن أاي م -ؤوسسسس -ة
جامعية قريبة من سسكناه.
وذكرت وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي أانه
ق-ب-ل ال-تسس-ج-ي-ل Áك-ن ل-ل-ط-الب ال-ت-ع-رف ع-لى عدد
اŸناصسب اŸفتوحة ‘ تخصسصسه و‘ أاي مؤوسسسسة
ج -ام-ع-ي-ة ي-رغب الÎشس-ح ف-ي-ه-ا م-ن خÓ-ل ال-راب-ط
التا‹ :
https://services.mesrs.dz/PortailMaster2019/master.html.

كما راسسلت الوزارة يوم  3أاكتوبر ا÷اري رؤوسساء
الندوات ا÷هوية ومديري اŸؤوسسسسات ا÷امعية
ل -ف -ت -ح األرضس-ي-ة اıصسصس-ة ل-ل-م-اسس Îلسس-ن-ة 2019
وهذا تبعا Ÿا خلصس اليه الجتماع اŸنعقد يوم 4
سسبتم ÈاŸاضسي الذي ضسم نواب رؤوسساء ا÷امعات
اŸك- -ل- -ف- -ون ب- -ال- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة ون -واب اŸدي -ري -ن
للبيداغوجيا –ت إاشسراف اŸديرية العامة للتعليم
والتكوين اŸالي.Ú
ودعت ‘ م - -راسس - -ل - -ة –م - -ل رق - -م 2019-165
مديري اŸؤوسسسسات ا÷امعية لوضسع –ت تصسرف
اÎŸشسح Úفضساء ﬂصسصسا لسستحداث حسسابات
Óرضسية اÿاصسة بالتسسجيل «بروقراسس»
لولوجهم ل أ
اسسم اŸسستعمل والرقم السسري.

للقضساء نهائيا على أازمة التزود Ãاء الشسرب

حمام يأامر من الÈج برفع كميات اŸياه من سضد ع Úزادة
أاشس- - - - - -رف وزي- - - - - -ر اŸوارد
اŸائ -ي -ة ع -ل -ي ح -م -ام ،أاث-ن-اء
زي -ارة ع -م-ل وت-ف-ق-د ق-ادت-ه
إا ¤ولية برج بوعريريج،
على تفقد اŸشساريع التابعة
ل-ل-ق-طاع واŸتعلقة بالتزويد
Ãي - -اه الشس - -رب ،وح - -م- -اي- -ة
اŸدن م - - -ن ال - - -ف- - -يضس- - -ان- - -ات
لضس- -اف- -ة غ- -ل -ى ﬁط -ات
ب- -ا إ
تصسفية اŸياه القذرة.

برج بوعريريج:
حبيبة بن يوسضف
اسستهل الوزير زيارته بوضسع
ح -ج -ر األسس -اسس إل‚از ح -م-اي-ة
Ÿدينة الياشس Òغرب الولية من
ال- -ف- -يضس- -ان- -ات ،ب- -اإلضس -اف -ة إا¤
وضسعه حجر األسساسس Ÿشسروع
‡اث-ل ◊م-اي-ة م-دي-ن-ة ال-عناصسر
‘ ا÷نوب الشسرقي للمدينة من
ال- -ف- -يضس -ان -ات ،م -ث -م -ن -ا ‘ ذات
الوقت اÛهودات الكبÒة التي
ب- -ذل- -ت -ه -ا السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة
وال -ب -ل -دي-ة ‘ إاع-داد ال-دراسس-ات
Ÿثل هذه اŸشساريع ،التي تقوم
ال -وصس -اي -ة ب -تسس-ج-ي-ل-ه-ا ع-ن-د ك-ل
فرصسة تتوفر فيها األموال.
كما عرج الوزير على بلديات
رأاسس الوادي وع Úتاغروت ‘

فافا بن زروقي تقف على عملية التكفل باŸسسن Úبدار العجزة

ا÷هة الشسرقية للولية Ÿعاينة
أاشس- -غ- -ال ت- -زوي- -د م- -دي- -ن -ة رأاسس
الوادي باŸياه ودعمها من سسد
ع Úزادة اŸتواجد ببلدية عÚ
ت- -اغ- -روت وال -ذي ي -زود ولي -ات
سسطيف وبرج بوعريريج.
وع -ل -ى ه -امشس ال-زي-ارة ،أاك-د
ال -وزي -ر أان -ه سس -ي -ت -م رف -ع نسس -ب -ة
التزويد باŸياه الصسا◊ة للشسرب
لفائدة مواطني عاصسمة الولية
برج بوعريريج انطÓقا من سسد
ع Úزادة ،وذلك ب -رف -ع ال -ك -م-ي-ة
ال -ت -ي تضس -خ ح -ال -ي-ا واŸق-درة بـ
 29300م Îمكعب إا44300 ¤
م Îمكعب يوميا ،هذا باإلضسافة
إا ¤ت -دع -ي -م حصس -ة ب-ل-دي-ة رأاسس

ال - -وادي ‘ ا÷ن - -وب الشس - -رق- -ي
لولية برج بوعريريج والتي تعد
ثاŒ Êمع سسكني بعد عاصسمة
ال- -ولي -ة بـ 10300م Îم- -ك -عب
ي -وم -ي -ا ،ل -تصس -ل ب -ذلك ال -ك -م -ي-ة
اإلجمالية إا 54600 ¤م Îمكعب
يوميا.
ه- -ذه ال -ك -م -ي -ات اŸضس -اف -ة،
سس -تسس -م-ح ب-ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن األزم-ة
التي تعانيها الكث Òمن األحياء
السسكنية ،وتقلل أايضسا من حدة
األزم - -ة والشس- -ك- -اوى اŸت- -ك- -ررة
ل- -ل- -م- -واط- -ن Úوالح- -ت -ج -اج -ات
العديدة ،والتي تسسببت ‘ عزل
م- -دي- -ري- -ن ل- -وك- -ال -ة ا÷زائ -ري -ة
للمياه.

ضضرورة –ويل اŸصضاب Úبأامراضض عقلية إا ¤مراكز خاصضة
اح-ت-ف-اء ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-مسس-ن ،Úوقفت
ف -اف-ا سس-ي ÿضس-ر ب-ن زروق-ي رئ-يسس-ة اÛلسس
لنسسان ،من مركز رعاية
الوطني ◊قوق ا إ
اŸسس -ن Úبـ»سس -ي -دي م-وسس-ى» ،ع-ل-ى ال-وضس-ع-ي-ة
اÿاصسة بالتكفل بهذه الفئة التي –تاج من
اŸنظومة الجتماعية كل الرعاية والكثÒ
لنسسا ،Êعن قرب،
من العطف والتضسامن ا إ
وح - -اولت ت - -ق - -ي - -ي - -د ال - -ن - -ق - -ائصس وت - -ث- -مÚ
ليجابيات من أاجل تعزيزها ،حيث شسّددت
ا إ
ع- -ل- -ى ضس -رورة تسس -خ Òه -ذه اŸراك -ز ل -ف -ئ -ة
اŸسسن Úوحدهم ،بعد أان لحظت أان عددا
معتÈا من اŸرضسى الشسباب اŸصساب Úبأامراضس
عقلية يتكفل بهم بسسبب ظروف اسستثنائية
وإانسس-ان-ي-ة ح-يث ي-ت-واج-د ع-دد م-ع-ت Èمنهم
ب -ه-ذا اŸرك-ز ،وط-ل-بت أان ي-ح-ول-وا إا ¤اŸراك-ز
الصسحية اÿاصسة بهم لتقد Ëكل الرعاية
الطبية التي يحتاجونها.

فضضيلة بودريشش
طافت فافا بن زروقي رئيسسة اÛلسس الوطني
◊قوق اإلنسسان بجميع أاجنحة وغرف اŸقيمÚ
بدار العجزة الكائن ‘ بلدية سسيدي موسسى ،والذي
يضس- -م  93م -ق-ي-م-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م  23ام -رأاة ،وأاب-دت
مÓ-ح-ظ-ات-ه-ا األول-ي-ة خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-تعلق بضسرورة
إاع- -ادة طÓ- -ء اŸب- -ا Êم- -ن خÓ- -ل ال- -ت- -واصس- -ل م -ع
السسلطات اÙلية ،ونقل فئة الشسباب من اŸصسابÚ

بأامراضس عقلية إا ¤مراكز طبية للتكفل بهم بشسكل
صسحيح وجي.
وحاولت رئيسسة اÛلسس التحدث مع اŸقيمÚ
م -ن ﬂت -ل -ف األع -م -ار والسس -ت -م -اع لنشس -غ -الت-ه-م
وال-ت-ع-رف ع-ل-ى قصسصس-ه-م م-ب-دي-ة ت-ارة ت-أاث-را وت-ارة
أاخ -رى تضس -ام -ن -ا ك -بÒا م -ع -ه -م ،واع -تÈت أان ه-ذه
الزيارة تندرج ضسمن صسÓحيات اÛلسس الوطني

◊ق - -وق اإلنسس - -ان ال - -ذي ي - -ع- -د عضس- -وا ف- -ع- -ال ‘
اŸن- -ظ- -م- -ات ال- -دول- -ي- -ة وا÷ه- -وي -ة ،أاي عضس -وا ‘
ال- -ت -ح -ال -ف ال -ع -اŸي Ÿؤوسسسس -ات ح -ق -وق اإلنسس -ان
والشسبكة اإلفريقية وكذا العربية Ÿؤوسسسسات حقوق
اإلنسسان.
 ·ÓاŸت-حدة
ون-ظ-را ل-ك-ون ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
قررت ‘ شسهر ديسسم 1990 ÈوÃوجب قرارها

اŸؤورخ –ت رقم  ،106/45قررت أان يكون الفا—
من شسهر أاكتوبر من كل عام يوما عاŸيا للمسسن،Ú
علما أان ا÷زائر Ãوجب قانون  29ديسسم2010 È
و‘ اŸادة  ،41قررت أان اليوم الوطني للمسسنÚ
يتزامن مع  27أافريل ،على اعتبار أان اÛلسس
الوطني يعد عضسوا ‘ اŸنظمات الدولية ،لذا قرر
التوقف ‘ هذا اليوم ليزور مركز اŸسسن.Ú
وألن - -ه ك - -ذلك ي - -ن - -درج ‘ إاط- -ار صسÓ- -ح- -ي- -ات
اÛلسسÃ ،وجب ثÓثة نصسوصس تشسريعية ،ويتعلق
األمر Ãبادئ باريسس التي اسستحدثت عام ،1993
وب- -اإلضس- -اف -ة إا ¤ال -دسس -ت -ور ا÷زائ -ري وال -ق -ان -ون
اÿاصس بتشسكيلة اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسسان
ا- - - - Ÿؤورخ ‘  3ن -وف -م ،2016 Èولسس- -ي- -م -ا اŸادة
اÿامسسة التي تنصس أانه من صسÓحيات اÛلسس
الوطني ◊قوق اإلنسسان ،القيام Ãثل هذه الزيارات
التفقدي.
واعتÈت رئيسسة اÛلسس أانه نظرا لشسسساعة
اŸركز الذي يÎبع على  12هكتارا ،حيث أانشسأا
اŸبنى على امتداد  1هكتار فقط ،نظمت هذه
الزيارة ووقع الختيار على مركز سسيدي موسسى،
لÓطÓع على كل كبÒة وفحصس وضسعية كل ما يتعلق
ب -واق -ع إاي -واء ه -ذه ال -ف -ئ-ة ،ك-ون ال-ق-وان– Úم-ي-ه-م
و–رصس على اÙافظة على اŸسسن ،Úومن أاجل
التبليغ عن النقائصس واإليجابيات ،كون اÛلسس
من صسÓحياته تقد Ëالنقائصس.
و‘ ردها عن سسؤوال يتعلق برفع منحة اŸعاقÚ
إا 10 ¤دينار وصسفت اإلجراء باإليجابي ،وتعتقد أانه
Áكن بواسسطة هذه اŸنحة للمعوق أان يتوجه بعد

ادخ - -اره - -ا ع - -دة أاشس - -ه- -ر لÎك- -يب أاي- -ادي وأارج- -ل
اصسطناعية أاي نحو  50أالف دينار تكفي لÎكيب
رجل أاو ذراع اصسطناعية.
وح -ول م -وق -ف -ه -ا م -ن ظ -روف ا◊بسس اŸؤوقت،
أاوضسحت فافا أانه وبناء على القوان Úأاي مبادئ
ب- -اريسس وال- -دسس -ت -ور  198و 199ال-ل-ت Úت-ن-ظ-مان
صسÓ- -ح -ي -ات اÛلسس ال -وط -ن -ي ◊ق -وق اإلنسس -ان،
وقانون  3نوفم ،2016 Èفإان هذه القوان“ Úنع
اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي ◊ق -وق اإلنسس -ان ال -ت -دخ -ل ‘
صسÓحيات السسلطة القضسائية.
‘ اŸقابل أاشسارت إا ¤أانه ‘ بداية التحقيق،
فإانهم حريصسون على احÎام وتطبيق القواعد التي
نصست ع - -ل - -ي- -ه اŸادة  60م -ن ال -دسس -ت-ور واÿاصس
بالتوقيف للنظر ،والذي يشسÎط أان تكون Îﬁمة،
ويتعلق بحتمية منح حق اŸوقوف من التصسال
الفوري بالعائلة والفحصس الطبي Ÿا يتطلب األمر
ذلك ،وإاذا كان هناك قاصسر فإان الفحصس الطبي
يصسبح ضسروريا.
أاما فيما يخصس اÙاكمة العادلة ‘ ا÷زائر،
أاك -دت أان ا÷زائ -ر واف -قت ع -ل -ى اŸي -ث -اق ال -دو‹
للحقوق اŸدنية والسسياسسية ،واŸادة  14منه ،التي
تشس Òإا ¤قواعد اÙاكمة العادلة ،لذا دعت أان كل
من Áثل أامام القضساء ينبغي أان –Îم ‘ حقهم
قواعد اÙاكمة العادلة ،مث Óمنحهم ا◊ق ‘
الدفاع وا◊ق أان يكون لهم وقت ‘ إاحضسار الدفاع،
وتقد Ëالشسهود واألدلة ،وخلصست إا ¤القول نتمنى
كل هذه القواعد أان تكون Îﬁمة.
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السشبت  05أاكتوبر  201٩م
الموافق لـ  06صشفر  1441هـ

أاول مشساركة للحزب منذ تأاسسيسسه قبل  22سسنة

ميهوبي مرشسح «اأ’رندي» لرئاسسيات  12ديسسم ÈاŸقبل
^ التعهد Ãواصسلة مسسÒة التحرر من اŸمارسسات السسلبية
Ãصس -ادق-ة أاعضس-اء اÛلسس
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ج-م-ع ال-وط-ن-ي
لرن- -دي»،
ال - -دÁق- -راط- -ي «ا أ
أامسس ،ع- -ل -ى لئ -ح -ة خ -اصس -ة
ب-الن-ت-خ-اب-ات ال-رئاسسية لـ 12
ديسس - - -م ÈاŸق - - -ب - - -ل ،ال - - -ت- - -ي
لمÚ
تضسمنت قرار ترشسيح ا أ
ال -ع -ام ب -ال -ن -ي -اب -ة ع-ز ال-دي-ن
ميهوبي ،فإانهم رسسموا كذلك
ق- -ط- -ي- -ع- -ة م -ع مسس -ار نضس -ا‹
اسس -ت-م-ر لـ  22ع-ام-ا ‘ ت-اري-خ
حزب ⁄ ،يسسبق له اŸشساركة
ول- - - - - - -و م- - - - - - -رة واح- - - - - - -دة ‘
السس -ت -ح -ق -اق -ات ال -رئ -اسس-ي-ة،
مكتفيا بتزكية مرشسح ،وهو
أام- -ر ج- -ع- -ل أاول م- -رشس -ح ع -ن
لرندي» يصسف القرار
«ا أ
بـ «التاريخي».

فريال بوششوية
تصشوير :آيت قاسشي

 ⁄يسش -ب -ق ل -ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
ال -دÁق -راط-ي رغ-م م-رور أازي-د
من عقدين عن ميلده ،ورغم
أانه طاŸا احتل اŸرتبة الثانية
ب - - -ع - - -د غ- - -رÁه ‘ السش- - -اح- - -ة
السشياسشية ،حزب جبهة التحرير
ال -وط -ن -ي ،أان ق -دم م-رشش-ح-ا ‘
اسش -ت-ح-ق-اق رئ-اسش-ي ،أام-ر ل-ه م-ا
يÈره إاذا وضش - - - -ع ‘ سش - - - -ي- - - -اق
اŸع- -ط- -ي- -ات آان- -ذاك ،ذلك أان -ه
ينتمي إا– ¤الف ضشمن أاحزاب
م- -وا’ة ك -انت ت -زك -ي م -رشش -ح -ا
واحدة طيلة تلك الفÎة ،منهيا
بذلك فÎة غيابه عن ا◊دث
وا’كتفاء بالتزكية.
‘ ك -ل -م-ة أال-ق-اه-ا ‘ أاع-ق-اب
ت -زك -ي -ت -ه ،ح -رصش اأ’م Úال -ع-ام
للرندي بالنيابة ،على التأاكيد
ب -أان ق -رار ال -ت -ج -م -ع ال -ق -اضش -ي
ب- -ت- -ق -د Ëم -رشش -ح «ت -اري -خ -ي»،
وسشيسشجل على صشفحات تاريخ
ا◊زب بأان ميهوبي الذي خلف
أاح- -م- -د أاوي- -ح- -ي- -ى ع- -ل- -ى رأاسش
التششكيلة السشياسشية ،أانهى عهد
التزكية الذي كرسشه سشابقه و‘
عهده يششارك «اأ’رندي» أ’ول
م- -رة ‘ ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسش -ي -ة،
ت- -زام- -نت واسش- -ت- -ح- -ق -اق -ات 12
ديسش -م ÈاŸق-ب-ل“ ،ام-ا م-ث-ل-م-ا
سشيسشجل بأان ميهوبي من دششن
اŸرحلة ا÷ديدة بÎششحه ،هو
أاول ت- -رشش- -ح ل- -ل- -وزي- -ر اأ’سش- -ب -ق
للثقافة.
و ⁄يخف ميهوبي الذي ’قى
ترششحه انتقادا ،على اعتبار أان
ا◊زب ﬁسشوب على اŸوا’ة
‘ الفÎة السشابقة ‘ ،معرضش
رده على سشؤوال ‘ هذا السشياق،
بأانه «قبل اإ’قدام على الÎششح
تسش - -اءل ك - -ثÒاـ’ ،سش - -ي - -م- -ا وأان
ا÷زائ- -ر أا‚بت خÒة ال -رج -ال
أام- -ث- -ال ي -وغ -رط -ة وغÒه ،ك -م -ا
هائل من اأ’سشماء الكبÒة ‘

أابناء الوطن الواحد» ،و‚حت
‘ «كبح كل اŸؤوامرات الرامية
إا ¤إادخ -ال ال -ب -لد ‘ م -رح -ل -ة
ان-ت-ق-ال-ي-ة ت-ن-ط-وي ع-لى ﬂاطر
و›ازفات».

حالة اسستثنائية غ Òمسسبوقة
من انخراط الشسعب ‘ العملية
السسياسسية
التاريخ ،تفرضش عليك أان تفكر
م -ل -ي -ا ق -ب-ل أان تضش-ع بصش-م-تك»،
وهو رد بطريقته اÿاصشة على
اŸرششح.Ú
لم Úال- -ع- -ام
وب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل - -أ
ب-ال-ن-ي-اب-ة ،ف-إان «اأ’رندي» اتخذ
«م-وق-ف-ا ت-اري-خ-ي-ا م-نسش-جما مع
ق- -ن- -اع -ات الشش -عب» ،أام -ر ل -يسش
غ -ري -ب-ا ع-ن-ه م-ب-دي-ا ‘ خ-ط-اب
أال -ق -اه ع -قب ت -رشش -ي -ح -ه خ -لل
الدورة السشابعة اŸنعقدة أامسش
ب-ف-ن-دق ال-ري-اضش بسش-ي-دي ف-رج،
متعهدا «أامام الششعب ا÷زائري
Ãواصش -ل -ة مسشÒة ال -ت -ح -رر م-ن
اŸمارسشات السشلبية التي طبعت
السش- -اح- -ة السش- -ي- -اسش -ي -ة ‘ وقت
سشابق للوصشول بالعمل السشياسشي
إا ¤اŸسش- - -ت- - -وى ال - -ت - -ن - -افسش - -ي
اŸأامول» ،وذلك با’عتماد على
الشش - -ب- -اب ل- -يسش- -اه- -م ب- -ق- -وة ‘
«Œسش- - - -ي- - - -د إارادة الشش - - -عب ‘
التحول اŸؤوسشسشاتي الذي Áنح
السش -اح -ة السش -ي-اسش-ي-ة م-رون-ة ‘
ال-ت-ع-ام-ل م-ع ال-قضش-اي-ا ال-راه-ن-ة
واإ’شش - -ك - -ا’ت ،وت - -ع- -ايشش- -ا بÚ
ال -نسش -ي -ج ال -ف -ك -ري والسش -ي-اسش-ي
وا’جتماعي الذي ظل عرضشة
لتجاذبات إايديولوجية وتاريخية
أاوره Úأاجندات سشياسشية منذ
فجر ا’سشتقلل.
وع-رج م-ي-ه-وب-ي ع-ل-ى ا◊وار
مششÒا إا ¤تبنيه بششكل أاوبآاخر،
رغ - - -م ال - - -ث- - -ق- - -ة ال- - -ك- - -بÒة ‘
اŸؤوسشسش -ات ال -دسش-ت-وري-ة ،ال-ت-ي
–ملت مسشؤوولية ا◊فاظ على
أامن واسشتقرار الدولة ،علما أان
«اأ’رن - -دي» “ام- -ا كـ»اأ’ف- -لن»
وغÒها ‡ا كان يعرف بأاحزاب
اŸوا’ة ‘ اŸرح -ل-ة السش-اب-ق-ة،
 ⁄تششارك ‘ ا◊وار ،داعيا إا¤
ب- - -ذل اŸزي- - -د م - -ن ا÷ه - -د ‘
م -ق-اوم-ة «اآ’راء واأ’ف-ك-ار ال-ت-ي
–اول ـ عن جهل أاوعن قصشد ـ
النيل منا وزرع الششك واإ’حباط
‘ ن -ف -وسش ا÷زائ -ري ،»Úال -ت -ي
ت -ن -ط -ل-ق ـ حسش-ب-ه ـ م-ن م-ن-ط-ل-ق
ششعبوي ومزايدات سشياسشوية».
كما رد على اŸنتقدين الذين
ط-ال-ب-وا ب-إاقصش-اء اأ’ح-زاب ال-تي
ششاركت ‘ الفÎة اŸاضشية ‘
ا◊ك- -م ،ب- -ق -ول -ه« :ن -ح -ن لسش -ن -ا
مشش -ج -ب-ا ت-ع-ل-ق ع-ل-ي-ه خسش-ارات

اآ’خ - -ري- -ن وخ- -ي- -ب- -ات- -ه- -م» ،أ’ن
اŸسش- -أال- -ة ت- -ك- -م- -ن ـ اسش- -ت -ط -رد
م- -ي- -ه- -وب- -ي ـ ‘ «–ول ف- -ك -ري
وث - -ق- -ا‘ وسش- -ي- -اسش- -ي ي- -ع- -يشش- -ه
اÛت - -م - -ع ا÷زائ - -ري ،ب - -دأات
إاره-اصش-ات-ه ق-ب-ل سش-ن-وات ل-تكون
مسشÒات فÈاي - - - - -ر اŸاضش - - - - -ي
ترجمة له «مذكرا بتقد Ëوثيقة
إا ¤الششركاء لبناء دولة الكفاءات
’ اŸك - -اف - -آات ،دول - -ة ت - -ك- -اف- -ؤو
الفرصش والعمل اŸنتج ’ ،الريع
وال-رب-ح السش-ري-ع وال-ت-ح-ايل على
ال- -ق- -وان ،Úدول- -ة ا◊رب ع- -ل -ى
الرداءة والفسشاد».

قيادة ا÷يشش –ملت ثقل
اأ’زمة بشسجاعة وجرأاة
ومسسؤوولية
وأاكد التزام ا◊زب بخدمة
مصش -ل-ح-ة ال-وط-ن ،مشش-ددا ع-ل-ى
ضش -رورة ا’سش-ت-ع-داد ب-ق-وة ل-ه-ذا
اŸوعد اŸصشÒي الهام ،قصشد
«“ك Úال- -رئ- -يسش اŸق- -ب- -ل م -ن
–قيق آامال وتطلعات الششعب
ا÷زائ- -ري ،وب- -ن- -اء م- -ؤوسشسش -ات
قوية» ،كما فتح قوسشا ‘ كلمته
وجه خلله «–ية إاجلل وإاكبار
للجيشش الوطني الششعبي ،الذي
–م- -لت ق- -ي- -ادت -ه ث -ق -ل اأ’زم -ة
ا◊ال -ي -ة ب -ك -ل شش -ج-اع-ة وج-رأاة
ومسشؤوولية» ،متمكنة من «وضشع
ال -ق -ط -ار ع -ل -ى السش -ك-ة ب-ع-د أان
سشعت بعضش اأ’طراف إا ¤دفعه
نحو ا’نحراف».
وال-ت-اري-خ واأ’ج-ي-ال ال-ق-ادمة
سشتنصشف دور ا÷يشش ‘ هذه
اللحظة ،الذي قام بدور ’ يقل
أاهمية عن الذي قام به جيشش
ال - -ت - -ح - -ري - -ر وف - -ق م - -ا ي - -ع- -ده
«اأ’رندي»« ،جيشش ’ يزال يضشم
›اهدين ‘ صشفوفه ،صشادقÚ
ششرفاء ’ تغرهم اŸناصشب و’
ت -غ -وي -ه -م اŸك -اسشب ‘ سش -ب -ي -ل
تضش- -ح- -ي- -ات ج -دي -دة م -ن أاج -ل
حماية الوطن» ،مسشجل التزام
اŸؤوسشسش-ة «ب-اإ’ط-ار ال-دسش-توري
وŒنب أاي ث - -غ- -رة ي- -دخ- -ل م- -ن
خللها أاعداء الوطن ‘ الداخل
وع -م -لئ-ه-م ‘ اÿارج ،ب-ه-دف
بث ال -ف -وضش -ى وزرع ال-ف-ت-ن-ة بÚ

وبرأاي ميهوبي ،فان ا÷زائر
«تشش -ه -د ح -ال -ة اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة غÒ
مسش -ب -وق-ة م-ن ان-خ-راط الشش-عب
ا÷زائ - - -ري ‘ ال - - -ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة
السشياسشية» ،متحدثا عن «اتسشاع
دائ -رة ال-وع-ي وت-ق-لصش مسش-اح-ة
اŸق -اط -ع -ة» ،م -ب -دي -ا ارت -ي-اح-ه
’ق -ت -ن -اع الشش -عب ب -أان ت -ط -ب -ي-ق
اŸادت 7 Úو 8من الدسشتور تتم
ع Èالصشندوق ،ا◊صشن اŸنيع
ل - -ت- -ج- -نب ط- -وف- -ان ال- -ف- -وضش- -ى
وال- - - -لاسش- - - -ت - - -ق - - -رار» ،ا◊دث
السشياسشي والدÁقراطي اأ’هم
‘ تاريخ ا÷زائر» ،داعيا بعد
اإ’ع-لن ع-ن ت-رشش-ح-ه الشش-رك-اء
السش- - -ي- - -اسش - -ي Úواÿصش - -وم ،إا¤
اŸسش - -اه - -م- -ة ‘ إا‚اح ا÷دث
وال-ت-أاسش-يسش ل-تقاليد وأاخلقيات
سشياسشية جديدة.
وخلل ندوة صشحفية نششطها
ع- -ل- -ى ه- -امشش اأ’شش -غ -ال ال -ت -ي
اسشتمرت ‘ جلسشة مغلقة ،رد
م -ي -ه -وب -ي ال -ذي ت -ع -ه -د ب-إال-غ-اء
مصش -ط -ل -ح اإ’قصش-اء السش-ي-اسش-ي،
على كل اأ’سشئلة و‘ مقدمتها
ان -ت -ق -اد ت -رشش-ح-ه ’ن-ت-م-ائ-ه إا¤
تششكيلة ” انتقادها ،وقال ‘
هذا الششأان «حزبنا مكرسش ‘
السشاحة السشياسشية منذ أاك Ìمن
 20سش- -ن- -ة ،وأام -زج -ت -ه -م وراء
م -واق -ف -ه-م ،ف-ل-ي-ق-دم-وا ف-ات-ورة
فÎات تسشيÒهم للرأاي العام»،
ذاهبا إا ¤أابعد من ذلك باتهام
أاحزاب اŸعارضشة بتششكيل ÷ان
مسشاندة.
و’ يشش - -اط - -ر ال - -رأاي ا÷ازم
بانقسشام ا÷زائري Úبخصشوصش
م-وق-ف-ه-م م-ن ا’ن-ت-خ-اب-ات ،أ’ن
الششعب الذي خرج إا ¤الششوارع
مطالبا بتطبيق اŸادت 7 Úو8
من الدسشتور ،سشيمارسش سشيادته
من خلل الصشندوق ،واŸقياسش
اإ’قبال على اسشتخراج بطاقات
ال -ن -اخ -ب Úوف -ق اأ’صش -داء ال-ت-ي
ب- -ل- -غ- -ت- -ه ،وك- -ذلك أ’ن ال- -وضش- -ع
ا◊ا‹ ’ يطاق و’ يحتمل.
وأاق- -ر م- -ي- -ه- -وب- -ي Ãواج -ه -ة
صش- -ع- -وب- -ات ‘ ع- -م -ل -ي -ة ج -م -ع
ال- -ت -وق -ي -ع -ات ل -ت -أاخ -ر ت -نصش -يب
ال -ل -ج -ان ع -ل -م -ا أان ح -زب -ه ق -ام
بسشحب  100أالف اسشتمارة ،.كما
داف- -ع ع- -ن حصش -ي -ل -ت -ه ‘ وزارة
الثقافة ،و–دث عن ترميم عÚ
الفوارة التي كلفت  340مليون
سشنتيم ،وعن لقائه مع «ريفكا».

أاكد أان ا◊راك مسسار للتغي Òوا◊وكمة ،عرعار:

اÛتمع اŸد Êيسساند ا’نتخابات إ’عادة الشسرعية
أاك-د اŸنسس-ق ال-وط-ن-ي ل-ل-منتدى اŸدÊ
ل-ل-ت-غ-ي Òع-ب-د ال-رح-م-ان عرعار ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ،مسس-ان-دة اÛت-م-ع
اŸدŸ Êسس- -ار الن- -ت- -خ- -اب- -ات ال- -رئ -اسس -ي -ة
اŸقررة يوم  12ديسسم Èمن أاجل «إاعادة
الشس -رع -ي -ة واح -داث ال -ت -غ-ي Òا÷ذري
وتكريسس الدÁقراطية».
وششدد اŸنسشق الوطني للمنتدى ‘ أاششغال
اŸؤو“ر الوطني حول موضشوع «ا◊راك مسشار
للتغ Òوا◊وكمة السشياسشية ÷زائر جديدة «
على ضشرورة تنظيم انتخابات رئاسشية «حرة
ون -زي -ه -ة وشش -ف -اف-ة »م-ن خ-لل ات-خ-اذ ت-دابÒ
لتنقية اأ’جواء وزرع الثقة أاك Ìب Úكل أابناء
ال-وط-ن ال-واح-د وا’سش-ت-ج-اب-ة إا ¤ك-ل م-ط-الب
ا◊راك

الداعية إا– ¤قيق التغي Òالششامل ورحيل
بقايا النظام السشابق».

كما طالب عرعار بإاطلق سشراح مسشاجÚ
ا◊راك الشش -ع -ب -ي ،م -ؤوك-دا مسش-ان-دة اŸن-ت-دى
«’سشتمرار ا◊راك حتى تتحقق كل اŸطالب
الشش -ع -ب -ي-ة اŸشش-روع-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا اسش-ت-ق-لل-ي-ة
القضشاء واحÎام ا◊ريات الفردية وا÷ماعية
وم- - -ك- - -اف- - -ح - -ة ال - -فسش - -اد و–سش Úا’وضش - -اع
ا’ق-تصش-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ت-ك-فل بالفئات
الهششة وانششغا’ت الششباب.
و‘ هذا اإ’طار أالح اŸسشؤوول ذاته على
أاه -م-ي-ة «دع-م وم-واصش-ل-ة مسش-ار ا◊وار ال-ب-ن-اء
واŸسشؤوول» إ’خراج البلد من اأ’زمة الراهنة
التي “ر بها ‘ ﬂتلف اÛا’ت ،مÈزا
ضش - -رورة إاشش- -راك اÛت- -م- -ع اŸد ‘ Êه- -ذا
اŸسش -ار ل -ل -خ -روج بـ «ن-ظ-رة ت-واف-ق-ي-ة» ت-خ-دم
«مصشلحة الوطن والذهاب به إا ¤بر اأ’مان».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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شسر‘ يؤوكد أان التزوير «سسيكون من اŸسستحيÓت»
أاك - -د رئ - -يسس السس - -ل- -ط- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
اŸسس -ت -ق -ل -ة ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ﬁم-د شس-ر‘،
أامسس ،ب- - - -ا÷زائ- - - -ر ال - - -ع - - -اصس - - -م - - -ة ،أان
لجراءات التي سسيتم اعتمادها –سسبا
ا إ
ل -ل -رئ -اسس -ي-ات اŸق-ب-ل-ة وط-ب-ي-ع-ة ال-ن-ظ-ام
اŸعلوماتي الذي سسيتم تطبيقه Ÿراقبة
وتطه Òقوائم الهيئة الناخبة «سسيجعل
التزوير من اŸسستحيÓت».
ششدد ششر‘ ‘ حديث لوأاج على ‚اعة
اإ’ج- -راءات اÿاصش -ة Ãراق -ب -ة ا’ن -ت -خ -اب -ات
الرئاسشية اŸقررة لـ  12ديسشم ÈاŸقبل ،حيث
جزم بأان النظام اŸعلوماتي الذي سشيسشهر
عليه خÈاء ‘ اإ’علم اآ’‹ «سشيجعل التزوير
من اŸسشتحيلت» ،ليضشيف ‘ ذات السشياق
«’ أاظ -ن ب -أان أاح -دا سش -ي -ت -ج -رأا ع -ل-ى ﬁاول-ة
التزوير مهما كانت صشفته» ‘ ،ظل كل ما
سشيتم توفÒه من إاجراءات احÎازية تصشب ‘
هذا اإ’طار.
ومن أاجل إاضشفاء الششفافية والنزاهة هذه
ا’ن -ت -خ -اب -ات ،سش -ي -ت -م م -راج -ع-ة ال-ع-دي-د م-ن
ا÷وانب اÿاصش-ة ب-ال-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،من
خلل اعتماد تداب Òجديدة كتغي ÒاÙاضشر
على سشبيل اŸثال.
و‘ رده على سشؤوال يتعلق بسش ÒاŸراجعة
ا’سشتثنائية للقوائم ا’نتخابية التي كانت قد
انطلقت ‘  22سشبتم ÈواŸتواصشلة إا ¤غاية
 6أاك -ت -وب -ر ،أاك -د رئ -يسش السش -ل -ط -ة ال -وط-ن-ي-ة
اŸسشتقلة للنتخابات تسشجيل «إاقبال كب»Ò
ل-ل-ن-اخ-ب ،Úوه-وم-ا ي-ع-كسش -حسش-ب-ه« -النظرة
اŸتفائلة التي يحملها هؤو’ء عن ا’نتخابات
اŸق -ب -ل -ة ال -ت -ي ي -رون ف -ي -ه-ا ف-رصش-ة ’ Áك-ن
التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغي Òحقيقي
وفعلي».
يرى ششر‘ بأان الهدف الذي تنطوي عليه
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة ال-ق-ادم-ة «أاسش-مى ‡ا
يتصشوره البعضش» ،من منطلق أانها «سشتششكل
أارضشية صشلبة للمواعيد ا’نتخابية اŸقبلة»،
كما أانها “ثل «اأ’سشاسش لتغي Òالنظام الذي
لطاŸا اعتمد على اأ’سشاليب الفاسشدة وكسشر
ال -ت -ك -ت -لت اŸت -ول -دة ع -ن ت -غ -ل -يب اŸصش-ال-ح
الضشيقة».
وسشجل رئيسش السشلطة الوطنية اŸسشتقلة
للنتخابات يقينه بأان هذا اŸسشعى هو أاحد
م-ط-الب الشش-عب ،ح-يث ق-ال «ق-ن-اع-ت-ي ك-ام-ل-ة
بأاننا نعمل على تلبية مطلب أاسشاسشي يع Èعنه
ا◊راك منذ  22فÈاير اŸنصشرم وهوتكريسش
السش- -ي- -ادة الشش- -ع -ب -ي -ة وف -ق -ا Ÿا ي -نصش ع -ل -ي -ه
الدسشتور».
ودعا ›موع الناخب Úإا ¤اŸششاركة ‘

ه- -ذا اŸوع- -د «ال- -ت- -اري- -خ -ي ا◊اسش -م» ال -ذي
سشتعرفه البلد ،مضشيفا بأان «الرئيسش القادم
ت -ن -ت -ظ -ره مسش-ؤوول-ي-ة ات-خ-اذ ق-رارات شش-ج-اع-ة
واŸواط-ن م-ط-الب ب-إاع-ط-اء صش-وت-ه ل-لشش-خصش
الذي يراه مؤوهل ◊مل هذه اŸسشؤوولية».
و‘ هذا اŸنحى ،أافاد بأان الششعار الذي
سش-ي-ت-م ت-ب-ن-ي-ه خ-لل ه-ذه ا’ن-ت-خابات سشيكون
«خرجنا فانتصشرنا ...فانتخب».

تنصسيب اŸندوبيات الو’ئية ابتداء من اليوم
تنطلق عملية تنصشيب اŸندوبيات الو’ئية
للسشلطة الوطنية اŸسشتقلة للنتخابات ،ابتداء
من اليوم ،حسشب ما علم لدى هذه الهيئة.
و‘ سشياق متصشل ،أافادت ذات الهيئة أان
 120راغب ‘ الÎششح للنتخابات الرئاسشية
اŸقررة يوم  12ديسشم ÈاŸقبل ،سشحبوا اإ¤
غ - -اي - -ة أاول أامسش ،،اسش - -ت - -م - -ارات اك - -ت - -ت - -اب
التوقيعات.
وأاوضش -ح اŸك-ل-ف ب-اإ’ع-لم ل-دى السش-ل-ط-ة،
علي ذراع ،أانه من ضشمن الراغب ‘ ÚالÎششح
ل-ل-رئ-اسش-ي-ات اŸق-ب-ل-ة مسش-ؤوول-وأاحزاب كرئيسش
حزب التحالف الوطني ا÷مهوري ،بلقاسشم
سشاحلي ،رئيسش حزب طلئع ا◊ريات علي بن
ف-ل-يسش ،رئ-يسش ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ع-بد العزيز
ب-ل-ع-ي-د ،رئ-يسش ج-ب-ه-ة ا◊ك-م ال-راشش-د ع-يسش-ى
بلهادي ،رئيسش حركة البناء عبد القادر بن
قرينة ،باإ’ضشافة ا ¤رئيسشي حزبي التجمع
ا÷زائري وا÷زائر للرفاه على التوا‹
ع- -ل- -ي زغ- -دود وم- -راد ع- -روج وع -زال -دي -ن
ميهوبي ا’م Úالعام بالنيابة ل»’رندي».
م- -ن ضش- -م- -ن الشش -خصش -ي -ات ال -ت -ي سش -ح -بت
اسش -ت -م -ارات اك -ت -ت -اب ال -ت -وق -ي-ع-ات بصش-ف-ت-ه-م
م -رشش -ح Úأاح-رار ال-وزي-ر اأ’ول اأ’سش-ب-ق ع-ب-د
اÛيد تبون والرئيسش اأ’سشبق للحزب الوطني
للتضشامن والتنمية رابح بن ششريف.

رئيسس الغرفة الوطنية ،بردان رشسيد:

اŸوثقون معنيون بالتصسديق على اسستمارات
التوقيعات للمÎشسحÚ
أاكد رئيسش الغرفة الوطنية للموثق Úوعضشو
السشلطة الوطنية اŸسشتقلة للنتخابات بردان
رششيد ،أامسش ،أان اŸوثق Úتلقوا مراسشلة نهاية
سشبتم ÈاŸاضشي –سشسشهم بالقيام بالتصشديق
على اسشتمارات التوقيعات الفردية اÿاصشة
ب -ال-راغ-ب ‘ ÚالÎشش-ح ل-ل-رئ-اسش-ي-ات اŸق-ب-ل-ة،
مششÒا إا ¤أان - -ه سش - -ي- -ت- -م ات- -خ- -اذ اإ’ج- -راءات
اŸناسشبة ‘ حق اŸوثق Úالذين زعموا عدم
تلقيهم أاية تعليمة ‘ هذا اÿصشوصش.
و‘ حديث لـ «وأاج» ،أاكد بردان أانه كانت
قد “ت مراسشلة اŸوثق Úبتاريخ  25سشبتمÈ

اŸاضشي من أاجل –سشيسشهم للقيام Ãهامهم
‘ ›ال التصشديق على اسشتمارات اكتتاب
ال -ت -وق -ي-ع-ات ال-ف-ردي-ة اÿاصش-ة ب-ال-راغ-ب‘ Ú
الÎششح للنتخابات الرئاسشية اŸقررة لـ 12
ديسشم ÈاŸاضشي.
غ Òأانه ،وأامام تصشريح بعضش الراغب‘ Ú
الÎشش -ح Ãواج -ه -ت -ه -م لصش -ع-وب-ات ‘ ع-م-ل-ي-ة
ال- -تصش -دي -ق م -ن ط -رف م -وث -ق Úادع -وا ع -دم
تلقيهم أاي تعليمة بهذا اÿصشوصش ،أاكد بردان
أان هؤو’ء سشيتم اتخاذ اإ’جراءات اŸناسشبة ‘
حقهم.

خÓل حراك ا÷معة  33السسلمية بالعاصسمة

متظاهرون يجددون “سسكهم بالقطيعة مع رموز
النظام السسابق

خرج اŸتظاهرون ،من جديد ،وللجمعة 33
على التوا‹ ،إا ¤ششوارع ا÷زائر العاصشمة،
تأاكيدا منهم على مطالب داوموا على رفعها
منذ أازيد من سشبعة أاششهر ،تؤوكد اعÎاضشهم
ع -ل -ى إاج -راء ال -رئ -اسش -ي -ات ق -ب-ل رح-ي-ل رم-وز
النظام السشابق ،مع ضشرورة قطع الطريق أامام
أاي عودة ﬁتملة لهم إا ¤دواليب السشلطة.
لماكن التي
وكالعادة ،توجه اÙتجون ل أ
اع -ت -ادوا ع -ل-ى ال-ت-ج-م-ع ب-ه-ا م-ن-ذ  22فÈاير
ال -ف -ارط ،خ -اصش -ة الشش -وارع ال-كÈى ل-ل-ج-زائ-ر
العاصشمة كديدوشش مراد وعمÒوشش وسشاحتي
موريسش أاودان والÈيد اŸركزي ‘ ،مسشÒات
سش -ل -م -ي -ة ب-ل-غت أاوج-ه-ا ع-قب صش-لة ا÷م-ع-ة،
ذكروا خللها Ãطالبهم الرئيسشية الثابتة ،و‘

مقدمتها اسشتبعاد كل اÙسشوب Úعلى النظام
ال -ق -د Ëوم -ن -ع -ه -م م-ن ال-رج-وع إا ¤السش-اح-ة،
مسش -ت -غ -ل ‘ Úذلك ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسش -ي -ة
اŸقررة لـ  12ديسشم ÈاŸقبل التي قد تششكل
بالنسشبة إاليهم فرصشة لبعثهم من جديد.
فوسشط هتافات وأاهازيج وطنية صشدحت
‘ سشماء العاصشمة ،جاب اŸتظاهرون أاهم
اأ’نهج ،حامل Úششعارات ،من ب Úما جاء فيها
‘‘م -ن أاج -ل ج -زائ -ر ال -ع -دال-ة وال-دÁق-راط-ي-ة،
ف- -ل- -ي- -غ- -ادر ال- -ف- -اسش- -دون دوال- -يب السش- -ل -ط -ة»
و»’رئاسشيات قبل رحيل رموز النظام» و»’
لعودة بوتفليقة بوجوه أاخرى» ،ليسشجلوا بذلك
إاصشرارهم على الذهاب نحو عهد تتكرسش فيه
السشيادة الششعبية فعليا.

»æWh

السسبت  05أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  06صسفر  1441هـ

بالتوازي مع الشصروع ‘ تطبيق ﬂطط ا÷ودة

اŸدرسسة العليا للدراسسات التجارية بالقليعة تكّرم متفوقيها

لسصاتذة الذين ارتقوا إا¤
حظي الطلبة اŸتفوقون ‘ ﬂتلف اŸراحل الدراسصية باŸدرسصة العليا للدراسصات التجارية بالقليعةÃ ،عية ا أ
لول ،بتكرّ‡ Ëيز من إادارة اŸدرسصة التي خطت خطوات عمÓقة ‘ ›ال النفتاح على اÙيط اÿارجي واŸؤوسصسصة
درجات عليا ،أامسس ا أ
القتصصادية على وجه اÿصصوصس».الشصعب» ،عاشصت ا◊دث وتنقل تفاصصيله.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لطوار الثÓثة  1700طالب
بلغ عدد طلبته ‘ ا أ

افتتاح موسسم القرآان الكرÃ Ëسسجد
الهجرة بع Úأارنات ‘ سسطيف

اف - -ت - -ت- -حت ،ن- -ه- -اي- -ة الأسص- -ب- -وع ،السص- -ن- -ة
ال -دراسص -ي -ة ا÷دي -دة ل -ل-م-درسص-ة ال-ق-رآان-ي-ة
ل-ت-ح-ف-ي-ظ ال-ق-رآان ال-ك-ر Ëوع-لومهÃ ،سصجد
ال-ه-ج-رة Ÿدي-ن-ة ع Úأارن-ات ،غ-رب ع-اصص-م-ة
ولي -ة سص -ط -ي -ف ،ح -يث ب -ل -غ ع -دد ال -ط -ل -ب-ة
وال -ط -ال -ب -ات ل -ه -ذا اŸوسص -م  ‘ 1700ج -م-ي-ع
لطوار ،كما تتضصمن هذه اŸدرسصة  3أافواج
ا أ
لحكام برواية ورشس
لمية ،وتعليم ا أ
Ùو ا أ
ل -ل -نسص -اء ،وف-وج-ا ل-ت-ح-ف-ي-ظ ال-ق-رآان ال-ك-رË
للرجال.
تعتمد المدرسسة في التحفيظ على برنامج
م-ت-زن وواضس-ح ،ب-حسسب ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-يها،
ونال إاعجاب الطلبة وأاولياء أامورهم ،حيث
’سسبوع،
يدرسض الطالب حصستين فقط في ا أ
وف--ق ال--ب--رن--ام--ج ال--مسس--ط--ر .ك--م--ا ي-درسض
ال--ط-الب م-ت-ون ال-ع-ل-م الشس-رع-ي م-ث-ل م-ت-ن
’طفال في
’ربعين النووية ،ومتن تحفة ا أ
اأ
’ل-ب-اب ف-ي
ع--ل--م ال-ت-ج-وي-د ،وم-ت-ن ه-دي-ة ا أ

’رجوزة الميئية في
’داب ،ومتن ا أ
جواهر ا آ
ذكر حال أاشسرف البرية للعÓمة إابن أابي
ال-ع-ز ال-ح-ن-ف-ي ،م-ع إال-ق-اء م-ح-اضس-رات في
شسرحها ،وإاجراء مسسابقات في ذلك.
يذكر ،أان هذه المدرسسة القرآانية الكبيرة
ت--م اف-ت-ت-اح-ه-ا ق-ب-ل أارب-ع سس-ن-وات ،ب-ع-د ان
ت-ك-ف-ل م-حسس-ن-ون ب-ان-ج-ازها ،وهي تحتوي
ع-ل-ى  6أاقسس-ام ل-ل-ت-ح-ف-ي-ظ م-جهزة بكامل
ال--ت--ج--ه--ي--زات ال--ت--ي ت--ع--ي-ن ال-ط-الب ع-ل-ى
ال-ت-ح-ف-ي-ظ ،ويشس-رف ع-ل-ي-ها إامام المسسجد
ت--دريسس--ا وم-ت-اب-ع-ة ،م-ع  7م-ع-ل-مي القران
الكريم تطوعا.
وق--د ب--ل--غ ع-دد ال-ط-ل-ب-ة ه-ذه السس-ن-ة 1700
طالب وطالبة ،والخاتمين للقرآان الكريم
 27طالبا وطالبة ،فيما بلغ عدد المؤوهلين
للحفظ  26طالبا وطالبة.

سسطيف:نورالدين بوطغان

 1.59مليار دينار ديون لدى الزبائن

القليعة :علي ملزي
شسهد حفل التكريم تقديم جوائز رمزية
وشسهادات شسرفية لـ 14متفوقا من الطلبة
ي- -ن- -ح- -درو ن م -ن م -خ -ت -ل -ف ال -ت -خ ص س ص س -ا ت
و ال-م-را ح-ل ال-دراسس-ي-ة ع-ل-ى م-د ار ال-موسس م
الج ا م ع ي الفارط ب مع ي ة  8اأسس اتذ ة بلغوا
درج -ة ا ’أسس -ت -ا ذ ي-ة و  6اآخ -ر ي -ن ك-ا ن-وا ق-د
ن ا قشس وا اأطرو ح ا ت دكت ورا ه وتاألق وا ف ي ها
عن ج د ارة و اسس ت ح ق ا ق و اأسس ت ا ذ اآخر ب درج ة
ب روف ي سس ور كا ن ق د اأح ي ل على الت ق اعد م ع
نهاية الموسسم الفارط.
ت-زا م-نت ال-م-ب-ا درة م-ع ال-م-وسس-م ال-ج-ا م-ع-ي
ال -ج-د ي-د ال-ذ ي ي-ط-م-ح م-ن خÓ-ل-ه م-ج-م-ل

م -وؤط -ر ي ال -م -درسس -ة ال -ى ن -ج -اح م -خ -ط -ط
النج اعة المع ت م د م وؤخرا و ف ق ا للت ع ل ي م ا ت
الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث
ال-ع-ل-م-ي  ،و ال-ذ ي ي-ع-ن-ى ب-ت-حسس-ي-ن ال-ت -كوين
د ا خ ل الموؤسسسس ة ا ض س ا ف ة الى البحث ع ن
ف -ر صض سس -ا ن -ح -ة ل -ل -ع -م -ل ت-ل-ي-ق ب-خ-ري -ج -ي
ال -م -درسس-ة ب-ح-ي ث ي-تّ-م ذلك ع-م-ل-ي-ا ب -رب -ط
ال -م -وؤسسسس-ة ب-ال-م-ح-ي-ط ال-خ-ارج-ي ع-م -و م -ا
و ب -ال -م -وؤسسسس -ا ت ا ’ق -ت ص س -ا د ي -ة ع -ل -ى و ج -ه
ال - -خ ص س - -و صض ب - -ال - -ت - -وازي م - -ع تشس - -ج - -ي - -ع
الم ق ا و ’ت ي ة و ب روز الموؤسسسس ا ت النا ش سئة.
ف -ي ذ ا ت السس -ي -ا ق  ،اشس-ار م-د ي-ر ال-م -د ر س س -ة
البروفيسسور عبد القادر هدير ،الى ابرام

اأ ك ثر من  1 5ا ت ف ا ق ية م ع ش سر ك ا ء ا ق ت صس ا ديين
كاشسفا عن وجود مبادرات مكملة لتوسسيع
ا ل ش س -ر ا ك -ة م -ع م -وؤ س س س س -ا ت اأ خ -ر ى م س س -ت -ق -ب ، Ó
ك م ا ك ش سف مدير ا ل مد ر س سة اأيضس ا ع ن و جود
در ا س س -ة ر س س -م -ي -ة ت -ع -ن -ى ب -ف -ت -ح ت -خ صسصس -ا ت
جديدة تسستجيب لمقتضسيات سسوق الشسغل
ب -ا ل -ت -و ا ز ي م -ع غ -ل -ق ت -خ صسصس -ا ت ا خ -ر ى ’
تسستجيب لرغبات الطلبة.
من جهت ه اأ ك د مدير ا ل مد ر س سة ع ب د ا ل ق ا در
هدير الى تسسجيل  350طالب هذا الموسسم
ت زيد م عد’ ت هم ف ي ا ل ب ك ا ل و ري ا ع ن ،14 , 7 5
ما يترجم تكوين المدرسسة لزبدة الطلبة
الذين يشسكلون نخبة ا’طارات مسستقب.Ó

طالبوا بحصصة الولية من مناصصب الشصغل

’هقار مسستاؤوون من سسوناطراك
طالبو العمل بعاصسمة ا أ
دع - -ا م- -واط- -ن- -و “Ôاسصت ا ¤ت- -خصص- -يصس
حصص- -ة م- -ن م- -ن -اصصب ال -تشص -غ -ي -ل ل -ه -م أاسص -وة
لخرى ،موجه Úطلبهم هذا إا¤
بالوليات ا أ
سص- -ون- -اط- -راك ع- -قب «ف- -ت- -ح ع -دد ك -ب Òم -ن
م-ن-اصصب ال-ع-م-ل ıت-ل-ف الوليات (ا÷زائر،
لغ -واط ،ورق -ل -ة،
ب- -وم- -رداسس ،ال- -ب- -وي- -رة ،ا أ
غرداية ،إاليزي ،أادرار» ،على حد تعبÒهم.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
وبحسسب طالبي العمل «فإان عددا قلي Óتم
تخصسيصسه للو’ية المنتدبة عين صسالح ـ 700
كلم عن عاصسمة اأ’هقار ـ في حين تم إاقصساء
ط -ال -ب -ي ال -ع -م -ل ب -ع-اصس-م-ة اأ’ه-ق-ار م-ن ه-ذه
العملية ،اأ’مر الذي جعلهم يصسفون العملية
بالمجحفة» ،على حد تعبيرهم ،معبرين عن
أاملهم ان تجد نداءاتهم آاذانا صساغية.
ن -اشس -د الشس -ب -اب ال -ب -ط-ال ب-ع-اصس-م-ة اأ’ه-ق-ار،
ال -ق -ائ -م -ي -ن ع -ل -ى الشس -رك-ة بضس-رورة ال-ت-دخ-ل

العاجل ،وإاعادة النظر في الحصسة المخصسصسة
ل -و’ي -ة ت -م-ن-راسست وال-م-ق-درة حسسب م-ا أاك-ده
أاحمد الشسقة رئيسض المنظمة الوطنية للشسباب
والشس -غ -ل وت -رق -ي -ة ال -م -واط-ن-ة ب-ال-و’ي-ة ،بـ 11
منصسبا فقط والتي حسسبه تم توجيهها للوكالة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل ل-ع-اصس-م-ة ال-ت-دي-ك-لت عين
صسالح.
يحدث هذا حسسب الشسقة في وقت خلف فيه
ورود و’ي - -ة ت - -م - -ن - -راسست ضس- -م- -ن ال- -و’ي- -ات
المسستفيدة من عمليات التوظيف إارتياح لدى
الشس -ب -اب ال-ب-ط-ال ،ل-يشس-ك-ل اإ’عÓ-ن ع-ن ع-دد
المناصسب وتخصسيصسها للو’ية المنتدبة عين
صسالح وبالتالي حرمان شسباب عاصسمة اأ’هقار
من المشساركة بها صسدمة لديهم هذا من جهة
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ع -ب -ر أاح -م -د الشس -ق-ة ع-ن
إاسستيائه من عدد المناصسب القليل والمحسسوب
ع -ل -ى و’ي -ة ت -م -ن -راسست م -ق -ارن-ت-ا ب-ال-و’ي-ات

اأ’خ -رى ع -ل -ى غ -رار (إاي -ل -ي-زي  216منصسب،
اأ’غ -واط  475م -نصسب ،ورق-ل-ة  515منصسب)
اأ’م -ر ال -ذي خ -ل -ف إاسس -ت -ي-اًء وخ-ي-ب-ة أام-ل ف-ي
نفوسض الشسباب البطال الذي كان يعقد أامله
على الظفر بمنصسب عمل في إاحدى الشسركات
الوطنية التي تسسعى للمسساهمة في التقليل من
معد’ت البطالة في وقت يعرف فيه قطاع
التشسغيل شسح في مناصسب التشسغيل.
وعبر رئيسض المنظمة الوطنية للشسباب والشسغل
وترقية المواطنة ،رفقة العديد من الشسباب
عن أاملهم في أان يتم إاعادة النظر في عدد
ال-م-ن-اصسب ال-م-خصسصس-ة لشس-ب-اب ال-م-نطقة ،مع
ضس -رورة ت -خصس -يصض م -ن-اصسب م-ح-ددة ل-وك-ال-ة
التشسغيل بعاصسمة اأ’هقار ،كونهم محرومون
م-ن ال-مشس-ارك-ة ف-ي ع-روضض ال-ع-م-ل ال-م-وج-ه-ة
لوكالة التشسغيل بعين صسالح رغم أانهم ضسمن
و’ية واحدة.

لسصتسصهالها
طالبو بالتطبيق الصصارم للقرار الوزاري اŸانع إ

بيع السسمك ‘ صسناديق خشسبية خطر على الصسحة اŸسستهلك ببجاية
ع ّ-ب -ر ال -ع -دي -د م -ن اŸسص -ت -ه -ل -ك Úب -ولي-ة
ب -ج -اي -ة ،ع -ن اسص -ت -ي -ائ -ه -م الشص -دي -د م -ن ب-ي-ع
السصمك ‘ صصناديق خشصبيبة معرضصة ıتف
أان -واع ال -ب -ي -تÒي -ا‡ ،ا ي -ن -ع -كسس سص-ل-ب-ا ع-ل-ى
صص -ح -ت -ه -م ،ح-يث وج-د الصص-ي-ادون وال-ب-اع-ة
ضص-ال-ت-ه-م ‘ غ-ي-اب ال-رق-اب-ة ،ع-ل-ى الرغم من
صص - -دور ق - -رار ال - -وزارة ال - -وصص - -ي- -ة ب- -إان- -ه- -اء
اسص- -ت- -ع -م -ال الصص -ن -ادي -ق اÿشص -ب -ي -ة ،وال -ت -ي
تخصصصس ‘ شصحن منتوجات الصصيد البحري.

بجاية :بن النوي توهامي
وفي جولة قادت «الشسعب» ،عبر محÓت بجاية،
لوحظ بأان بيع اأ’سسماك يتم باسستعمال الصسناديق
الخشسبية ،رغم أان المرسسوم الوزاري الصسادر في 28
أابريل  ،2010والذي نشسر في الجريدة الرسسمية
بتاريخ  20جوان من نفسض العام ،والذي يحظر
تسسويق اأ’سسماك في الرفوف الخشسبية ،بدء من
يناير  ،2011وتعويضسها بصسناديق بÓسستيكية ،لكن ’
أاثر إايجابي على أارضض الواقع من طرف الصسيادين
والبائعين لهذا المنتج.
وفي هذا الصسدد ،أاكد جعفري من جمعية حماية
ال -مسس -ت -ه -لك ،أان ال-وزارة ال-وصس-ي-ة وضس-عت شس-روًط-ا
ج -دي -دة ل -ح -اوي -ات ال -ت -خ -زي -ن ،ون-ق-ل ال-م-ن-ت-ج-ات
السس-م-ك-ي-ة وت-رب-ي-ة اأ’ح-ي-اء ال-م-ائ-ي-ة ،وال-ت-ي ك-ان-من
ال -م -ف -روضض أان ت -دخ -ل ح ّ-ي -ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ ،م-ن خÓ-ل

اسستعمال الصسناديق البÓسستيكية ،لتجنب المخاطر
الصس-ح-ي-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن الصس-ن-ادي-ق ال-خشس-ب-ي-ة غ-ي-ر
الصس- -ح- -ي- -ة ،وه- -ذه الصس- -ن- -ادي- -ق ال- -بÓ- -سس- -ت -ي -ك -ي -ة
الجديدة التي ينبغي تعميمها في جميع أانحاء
اأ’راضسي الوطنية ،والتي من شسأانها أان تسسهل أايضًسا
تصسدير منتجات مصسايد اأ’سسماك وتربية اأ’حياء
المائية في ظل ظروف صسحية أافضسل ،لكن ’ شسيئ
ت -ح -ق -ق م -ي-دان-ي-ا وب-ق-ي ب-ي-ع اأ’سس-م-اك ي-ت-م داخ-ل
صسناديق خشسبيبة.
ووف- - -ق- - -ا ل- - -ل- - -م- - -رسس- - -وم ال - -م - -ذك - -ور ،حسسب ذات
المتحدث،فإان اسستخدام الصسناديق الخشسبية يشسكل
خطرا كبيرا على صسحة المسستهلك ،وهذا هوالسسبب
ف - - -ي أان ي - - -ت - - -م اسس - - -ت - - -ب - - -دال - - -ه- - -ا بصس- - -ن- - -ادي- - -ق
بÓسستيكية،والجزائر من بين الدول القليلة التي
تواصسل تسسويق اأ’سسماك في صسناديق خشسبية ،من
المسسلم به ،منذ بداية اإ’عÓن عن القرار،مشسيرا
إالى أان بعضض الصسيادين والباعة رحّبوا به وقرروا
ا’سس -ت-غ-ن-اء ع-ن الصس-ن-ادي-ق ال-خشس-ب-ي-ة ،ل-ك-ن بشس-ك-ل
ملموسض لم يتم متابعة التجسسيد على أارضض الواقع،
ول-م ت-ق-م ال-وصس-اي-ة ب-إانشس-اء آال-ي-ات ل-ت-ن-ف-ي-ذ ال-ق-رار،
وه -وم -ا سس -اه -م ف -ي اسس -ت -م-رار ب-ي-ع اأ’سس-م-اك ف-ي
ظروف غير صسحية وخطيرة.
وفي نفسض السسياق ،تضسيف إاحدى المواطنات ،أانه
في اأ’سسواق ومحÓت بيع اأ’سسماك ،يتم بيع هذا
المنتوج في ظروف كارثية تؤوثر حتما على صسحة
المسستهلكين ،فبمجرد نفاد كمية السسردين ،وفي

الحقيقة ما إان يجمع الباعة الصسناديق الخشسبية
في مكان معين ’ ،يتم غسسلها من دماء السسمك
ف-ي-ت-ج-م-ع ح-ول-ه-ا ال-ذب-اب ،وت-ق-ت-رب م-ن-ه-ا القطط
والكÓب ،والخطر من ذلك فإان الباعة يسستعملونها
في اليوم الموالي وهي على نفسض الوضسعية ودون
اكتراث.
من جهتهم ،بّرر الباعة بيع اأ’سسماك في صسناديق
خشسبية بعدم توفر الصسناديق البÓسستيكية ،وحتّى
إان توفرت فثمنها غالي مقارنة بالخشسبية ،مؤوكدين
أان- -ه -م ي -ت -ج -ن -ب -ون وضس -ع السس -مك م -ب -اشس -رة داخ -ل
الصسندوق الخشسبي ،بل يفصسلون بينه وبين السسمك
ب-اأ’ك-ي-اسض ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ،وُت-غسس-ل ه-ذه الصسناديق
’حقا بماء الجافيل لتنظيفها.
أاحمد بائع سسمك ،أاكد في الموضسوع ،أان الصسناديق
الخشسبية تشسكل خطرا على صسحة المسستهلك ،أ’ن
هناك ميكروبات تتشسبث بالخشسب ،وعÓوة على
ذلك ،فإان تنظيفها صسعب وتتدهور بشسكل أاسسرع،
ف-ي ح-ي-ن أان الصس-ن-ادي-ق ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ت-ق-دم ف-يها
اأ’سس-م-اك بشس-ك-ل أافضس-ل ل-ل-مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ن وال-تنظيف
يكون أاسسهل.
لكن الواقع يؤوكد أان تنفيذ قرار وضسع اأ’سسماك
في الصسناديق البÓسستيكية ’ أاثر له ،و’ تزال
اأ’سسماك ُت َسسsوق في صسناديق خشسبية تفتقد لشسروط
ال-ن-ظ-اف-ة وتضس-ر بصس-ح-ة ال-م-واط-ن-ين ،وعليه يجب،
ع -ل-ى ال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ات-خ-اذ ال-ت-داب-ي-ر الÓ-زم-ة
لحماية صسحة المسستهلك وجعلها أاولوية.

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي
‘ حملة ’سسÎجاع مسستحقاتها
أاط -ل -قت م -دي -ري -ة ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء وال -غ-از
ب -ال -وادي ح -م -ل-ة واسص-ع-ة ل-ت-حصص-ي-ل مسص-ت-ح-ق-ات-ه-ا
اŸال-ي-ة ل-دى زب-ائ-ن-ه-ا ال-ذي-ن ت-خ-ل-ف-وا ع-ن تسصديد
مسصتحقات السصتهÓك ،والتي بلغت نهاية شصهر
أاوت  2019أاك Ìم - -ن  1.59م-ل-ي-ار دي-نار ،وهوما
ي -ؤوث -ر سص -ل -ب -ا ع-ل-ى ال-ت-وازن-ات اŸال-ي-ة ل-ل-م-دي-ري-ة
ويقف عائقا ‘ سصبيل Œسصيد ﬂتلف اŸشصاريع
السص -ت -ث-م-اري-ة اŸوج-ه-ة أاسص-اسص-ا ل-ت-حسص Úن-وع-ي-ة
اÿدمة وضصمان اسصتمراريتها.

الوادي :قديري مصسباح
وحسسب البيان اإ’عÓمي لمديرية التوزيع بالوادي
فإان ديون الزبائن العاديين (المنازل) تجاوزت 930
مليون دينار وهي مقسسمة اإلى  822مليون دينار

لزبائن التوتر المنخفضض وأاكثر من  110مليون دينار
لزبائن التوتر المتوسسط.
وتجاوز حجم ديون اإ’دارات العمومية أاكثر من
 660مليون دينار ،منها  530مليون دينار على عاتق
البلديات وهي تمثل – أاي البلديات– نسسبة  80%من
Óدارات العمومية.
إاجمالي المسستحقات المالية ل إ
ووفرت مديرية التوزيع العديد من السسبل التي من
شسأانها أان تسسهل للزبون ،تسسديد فواتير ا’سستهÓك
كالدفع عن طريق جميع مكاتب البريد ،والدفع
ا’لكتروني بواسسطة البطاقة البنكية ،كل ذلك من
شسأانه أان يسساهم في تفادي أاي ازعاج يمكن أان
ي-ن-ج-ر ع-ن ت-ط-ب-ي-ق اإ’ج-راءات والسس-ب-ل ال-ق-ان-ون-ي-ة
ال -م -ع -م-ول ب-ه-ا ف-ي ح-ال-ة ت-ج-اوز ال-م-دة ال-م-ح-ددة
لتسسديد الديون.

‘ انتظار ترحيل  162عائلة بالرباحية بسصعيدة

إاجراء القرعة لسساكني ا◊ي القصسديري
عبيد بلعبان Ãكتبة بن نبي
اح- -تضص- -نت ،صص- -ب- -اح أاول أامسس ،اŸك- -ت- -ب- -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ن ن-ب-ي بسص-ي-دي ب-وب-ك-ر و–ت
لولد
إاشصراف نائب اÛلسس الشصعبي البلدي أ
خ- - -ال - -د ع - -يسص - -اوي ﬁم - -د و‡ث - -ل دي - -وان
الÎق - -ي - -ة وال - -تسص- -ي Òال- -ع- -ق- -اري واÙضص- -ر
القضصائي عملية القرعة اŸتعلقة بالتجزئات
ال -ع -ق -اري-ة Œ 150زئ -ة اŸوج -ه -ة ل -ل -ب -ن -اء
ل -ق -اط -ن -ي السص -ك -ن -ات ال-هشص-ة ع-ب-ي-د ب-ل-ع-ب-ان
ببلدية أاولد خالد بالرباحية.
باإ’ضسافة الى عملية أاخرى تشسهدها البلدية خÓل
اأ’يام القليلة القادمة بتوزيع  274قطعة حسسب ما
علمته «الشسعب» من نائب للمجلسض البلدي وللقضساء
على السسكنات الفوضسوية التي شسكلت عائقا كبيرا

على ضسفاف الوادي والمخرج الجنوبي بأاو’د خالد
ف -ي ان -ت -ظ -ار ت -رح-ي-ل  162ع -ائ-ل-ة ال-ى السس-ك-ن-ات
الجديدة خÓل اأ’سسابيع القادمة وهوما سسيمكنهم
من تطليق الوضسعية المزرية التي كانوا يكابدونها
منذ عقدين من الزمن.
وبحسسب ما وقفت عليه «الشسعب» ،فإان عملية
ال -ق -رع-ة ال-خ-اصس-ة ب-ال-ت-ج-زئ-ات ال-ع-ق-اري-ة ت-م-ي-زت
Óج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة
ب -الشس -ف-اف-ي-ة ال-ت-ام-ة ط-ب-ق-ا ل -إ
المعمول بها ،إاضسافة الى التنظيم المحكم من قبل
مصسالح اأ’من الحضسري بدائرة سسيدي بوبكر.

سسعيدة :ج.علي

بعد الوقفة الحتجاجية بتندوف

الشسروع ‘ تسسوية ملفات معادلة
اÿدمات ا’جتماعية
دع -ا ب -وغ -ل -ي -ط شص -ع -ب -ان ،اŸدي -ر ا÷ه -وي
ل - -لصص - -ن- -دوق ال- -وط- -ن- -ي Ÿع- -ادل- -ة اÿدم- -ات
الج-ت-م-اع-ي-ة ب-بشص-ار ،اŸرشص-ح ÚلÓ-سص-تفادة
م -ن إاع -ان-ات الصص-ن-دوق إا ¤ال-ت-ع-ق-ل وضص-ب-ط
ال - -ن - -فسس وان- -ت- -ه- -اج ل- -غ- -ة ا◊وار ‘ إايصص- -ال
م-ط-ال-ب-ه-م ،م-وضص-حً-ا أان ك-ل اŸل-فات اŸرفوعة
ا ¤اŸديرية ا÷هوية ببشصار ” التكفل بها
وسصتتم تسصويتها قبل نهاية السصنة ا÷ارية.

تندوف :عويشش علي

جاء هذا رداً على وقفة احتجاجية كان قد
نظمها المسستفيدون أامام تنسسيقية الصسندوق
ال -وط -ن -ي ل -م -ع -ادل -ة ال-خ-دم-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
ب-ت-ن-دوف ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-تسس-وي-ة ملفاتهم العالقة
م- -ن- -ذ سس- -ن- -وات ،م -ت -ه -م -ي -ن إادارة الصس -ن -دوق
بالتماطل وعدم الجدية في دراسسة ملفاتهم
وممارسسة الجهوية وإاعطاء اأ’ولوية لملفات
و’يات الجنوب الغربي ا’أخرى على حسساب
ملفات و’ية تندوف ،على حد تعبير بعضض
ال-م-ح-ت-ج-ي-ن .وه-و م-ا ف-ن-ده ب-وغ-ليط شسعبان،
ال -ذي أاوضس -ح أان ع -دد م -ل-ف-ات و’ي-ة ت-ن-دوف
العالقة ’ يتعدى  200ملف فقط ،في حين
بلغت في و’يات أاخرى أازيد من  1300ملف.
ع -ق -د ب -وغ -ل -ي -ط شس -ع -ب -ان ،ال-م-دي-ر ال-ج-ه-وي

ل- -لصس- -ن- -دوق ال -وط -ن -ي ل -م -ع -ادل -ة ال -خ -دم -ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ب-بشس-ار ،ل-ق-اًء م-ع ال-م-رشس-ح-ي-ن
لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن إاع-ان-ات الصس-ن-دوق ال-م-وج-هة
ل-لسس-ك-ن ال-ري-ف-ي ب-و’ي-ة ت-ن-دوف ،وج-اء ال-لقاء
لتوضسيح جملة من النقاط بخصسوصض الملف
وإاذاب -ة ال -ج-ل-ي-د ب-ي-ن ال-مسس-ت-ف-ي-دي-ن وإاط-ارات
الصسندوق بو’ية تندوف ،حيث أاكد «بوغليط
شسعبان» على المصسادقة على  127ملف وصسب
اإ’عانات لفائدة  74مسستفيد قبل أايام ،مؤوكداً
ب -أان ال -م -ل-ف-ات ال-ع-ال-ق-ة ’ ي-ت-ع-دى  200ملف
يجري العمل حاليًا على رفع كل التحفظات
عنها على أان تتم تسسويتها كلها قبل نهاية العام
الجاري ،موضسحاً في هذا اإ’طار أان العملية
تسس -ي -ر ب-وت-ي-رة «ج-د حسس-ن-ة» وف-ق رزن-ام-ة ت-م
إاعدادها سسابقاً لتمكين كل المسستفيدين من
الحصسول على إاعاناتهم المالية.
ق -ال ال -م -دي -ر ال -ج -ه -وي ل -لصس -ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل -م -ع -ادل-ة ال-خ-دم-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-بشس-ار أان
اسس -ت -ق -ب -ال ط -ل -ب -ات ال -حصس -ول ع-ل-ى ا’ع-ان-ة
«مجّمد حاليًا» الى حين تسسوية كل الملفات
ال-ع-ال-ق-ة أاوً’ ب-أاول وت-م-ك-ي-ن ال-مسس-ت-فيدين من
الحصسول على مسستحقاتهم المالية في حينها،
وهي العملية التي سُسخرت لها كل ا’مكانيات
المادية والبشسرية إ’نجاحها.
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صشحة العمومية
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إاطÓق حملة للقضساء على «بعوضس النمر» بالعاصسمة
Œفيف اŸياه الراكدة بالتجمعات العمرانية إاجراءات وقائية
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تششّكل أاك Ìمن  %40من اıلفات اÎŸاكمة بوهران

مديرية البيئة تدعو إا ¤إاسستحداث
فضساءات للنفايات القابلة للتدوير
أاك - -دت رئ- -يسش- -ة مصش- -ل- -ح- -ة ال- -ت- -حسش- -يسض
والÎبية البيئية باŸديرية الولئية للبيئة
ب -وه -ران ،م-نصش-وري ع-ائشش-ة ،أان-ه ” ت-ق-دË
م- -قÎح إا ¤م- -ن- -دوب- -ي- -ات ب- -ل- -دي- -ة وه -ران،
تدعوهم من خÓله إا ¤تخصشيصض فضشاءات
ومسش -اح -ات لسش -ت -ق -ب -ال ال -ن -ف -اي-ات ال-ق-اب-ل-ة
للرسشكلة ،بهدف تسشهيل اŸهمة على اŸواطن
وت-ن-م-ي-ة السش-ل-وك-ي-ات الصش-ح-ي-حة لديه Œاه
البيئة.

وهران :براهمية مسسعودة

بعد أان أاصشبح «بعوضض النمر» مششكلة تهدد الصشحة العمومية ‘ العديد من وليات الوطن ووسشط –ذيرات وزارة الصشحة،
لعششاشض Ÿكافحته
سشارعت اŸصشالح الولئية ‘ إاطÓق حملة إابادة ،بداية من الششهر ا÷اري بواجهة البنايات ،حيث توجد ا أ
والقضشاء عليه نهائيا ،وهي العملية التي انطلقت من سشيدي أاﬁمد قبل ان تعمم على كافة بلديات العاصشمة لحقا.

خالدة بن تركي

وقفت «ألشسعب» عند أإطÓق عمليات أ’إبادة
للقضساء على ألبعوضس أ’أسسيوي ،حيث كانت
أ’ن -ط Ó-ق-ة م-ن ح-ي ألشس-ع-ب-ة أل-ت-اب-ع أإق-ل-ي-م-ي-ا
لبلدية سسيدي أأمحمد بالعاصسمة ،وألتي أأكد
بشساأنها عون بالو’ية أأن ألتعليمات كانت برشس
أ’أح-ي-اء وأل-م-ج-م-ع-ات أل-ع-م-رأن-ية وفق رزنامة
للقضساء على جميع ألحشسرأت وأ’أعشساشس ،أإلى
جانب تجفيف منابع ألمياه ألرأكدة ألتي تعتبر
مصسدر تكاثره.
جاءت ألعملية وسسط دعوأت وتحذيرأت باأخذ

أل-ت-وج-ي-ه-ات أل-وق-ائ-ي-ة ل-م-ن-ع أن-تشساره أأكثر من
خÓل ألقيام برشس ألمبيدأت دأخل ألعمارأت.
وهو أ’إجرأء ألذي ياأتي ضسمن عمليات أ’إبادة
ألتي شسرعت فيها ألمصسالح ألو’ئية منذ  3أأيام
من خÓل رشس ألمبيدأت على ألحشسائشس ألتي
ي-ت-م-رك-ز ف-ي-ه-ا ل-ي-لسس-ع ضس-ح-اي-اه ع-ن-د ألشس-روق
وأل -غ -روب ’ سس -ي -م -ا خ -ارج أل-م-ن-ازل ،وي-نشس-ط
بكثرة خÓل ألفترة ألممتدة من ماي أإلى غاية
شسهر نوفمبر.
أل-ح-م-ل-ة ت-ت-م ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع أل-موأطنين للقيام
ب-ب-عضس أ’إج-رأءأت ل-م-ن-ع أن-تشس-اره وأل-م-ت-ع-ل-ق-ة
ب-ت-ع-م-ي-م أل-ع-م-ل-ي-ة ع-ب-ر ج-ميع ألمناطق خاصسة

أ’أعشساشس وألمياه ألرأكدة ألتي تتكاثر فيها،
أإل-ى ج-انب ت-ح-وي-ل أل-ق-م-ام-ات أإل-ى أل-ح-اويات
أل -ك -ب -ي -رة أل -م -وضس -وع -ة ع -ل -ى ب -ع-د أأم-ت-ار م-ن
ألمنازل..
تجدر أ’إشسارة بحسسب ما تناولته «ألشسعب» في
ع -دده -ا ألسس -اب -ق ح -ول ب -ع-وضس أل-ن-م-ر وط-رق
مكافحته ،فاإن ألكثير من ألخبرأء حذروأ من
م-خ-اط-ره وشس-ددوأ ع-ل-ى أأه-م-ي-ة أل-ت-خ-لصس من
أل -ن -ف-اي-ات أل-م-ن-زل-ي-ة وأل-م-ي-اه أل-رأك-دة ،أأي-ن-م-ا
وج-دت ،ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى أأعشس-اشس-ه-ا أل-ت-ي ت-عتبر
أ’أماكن ألمفضسلة لتكاثر ألحشسرة ألتي تتسسبب
في أ’أمرأضس ألمتنقلة.

قم للمعلم وفيه التبجي...Ó

باتنـــــة ُتكّرم مّربـــــ ‘ Úيومهـــــم العاŸـــــي

لوراسض باتنة ،اليوم،
–تضشن عاصشمة ا أ
ال -ت -ظ-اه-رة الÎب-وي-ة ،اÿاصش-ة ب-الح-ت-ف-اء
ب -ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-ع-ل-م ،م-ن خÓ-ل ب-رن-ام-ج
لسشرة الÎبوية،
ثري بدار اŸربي بحضشور ا أ
خ -اصش-ة اŸع-ل-م ÚاŸت-ق-اع-دي-ن ال-ذي-ن سش-ي-ت-م
تكرÁهم باŸناسشبة.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

تسستهل ألتظاهرة ،بحسسب ألبرنامج ألذي بحوزة
«ألشسعب» ،بيوم درأسسي بعنوأن« :دور ألمربي في

ت -رسس -ي-خ أل-ق-ي-م أل-م-رج-ع-ي-ة ف-ي أل-وأق-ع أل-ج-زأئ-ري
ألمعاصسر « ،يتطرق خÓله منشسطو ألتظاهرة إألى
دور أل -م -ع -ل -م ف -ي ت -رب -ي-ة وت-ل-ق-ي-ن أل-ن-اشس-ئ-ة أل-ق-ي-م
ألمرجيعة وصسقل شسخصسيات ألتÓميذ بما يتوأفق
وألثوأبت ألعامة للشسعب ألجزأئري.
يكون أليوم أأيضسا مناسسبة لتكريم بعضس من ألوجوه
ألتربوية ،ممن خدموأ ألتربية .كما تقام بالمناسسبة
مقابلة كروية أسستعرأضسية بين فريق عمال ألتربية
باتنة ،وعمال ألتربية لعين ألتوتة بملعب ألمعهد
أل-وط-ن-ي ل-ت-ك-وي-ن م-وظ-ف-ي ق-ط-اع أل-ت-رب-ية ألوطنية

«مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د» أل-ذي أسس-ت-ع-ادت-ه م-دي-ري-ة
ألتربية مؤوخرأ من وزأرة ألتعليم ألعالي وألبحث
ألعلمي.
في سسياق متصسل ،كشسفت ذأت ألمصسالح عن عزمها
تنظيم مسسابقة عن طريق أ’ختبار ألمهني بالعقود
أل -م -ه-ن-ي-ة غ-ي-ر أل-م-ح-ددة أل-م-دة ،لÓ-ل-ت-ح-اق ب-رتب
أل -ع -م-ال أل-م-ه-ن-ي-ي-ن ل-ل-مسس-ت-وي-ات أل-ثÓ-ث-ة ،وأأع-وأن
أل -وق -اي -ة وأأ’م -ن وسس -ائ -ق -ي ألسس -ي -ارأت ل -ت -غ -ط -ي -ة
أح- -ت- -ي- -اج- -ات أل- -ق- -ط- -اع ب- -ال -و’ي -ة وسس -د أل -ع -ج -ز
بالمؤوسسسسات ألتربوية عبر جميع ألدوأئر.

..ووا‹ بلعباسس غ Òراضس عن تأاخر إا‚از الوحدات السسكنية
أاع -ط -ى وا‹ سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض ع -ب-د
ا◊ف- -ي- -ظ سش- -اسش- -ي ت- -ع -ل -ي -م -ات صش -ارم -ة
ل - - -تسش - - -ري - - -ع وتÒة ا‚از السش- - -ك- - -ن- - -ات
لي -ج -اري -ة ب -دائ-رة تÓ-غ
ال -ع -م -وم -ي -ة ا إ
ج-ن-وب-ا قصش-د ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-حقيها
ق -ب -ل ن -ه -اي -ة السش-ن-ة ا÷اري-ة .ك-م-ا أام-ر
ب- -ت -دارك ال -ت -أاخ -ر اŸسش -ج -ل ‘ ﬂت -ل -ف
اŸششاريع التنموية باŸنطقة.

سسيدي بلعباسس:غ .شسعدو
وقف ،أأول أأمسس ،وألي سسيدي بلعباسس على جملة
ألتأاخرأت ألمسسجلة عبر عديد ألمشساريع ألتنموية
خاصسة ألمتعلقة منها بملف ألسسكن عبر مختلف
بلديات دأئرة تÓغ جنوبا ،كما إأسستمع خÓل زيارته
’نشسغا’ت ألسساكنة تأاكيدأ على مبدأأ ألتشساركية في
رسس -م م -ع -ال-م أل-ت-ن-م-ي-ة أل-م-ح-ل-ي-ة وت-جسس-ي-د أل-ع-م-ل
ألجوأري بين ألمسسؤوول وألموأطن.
ووق-ف ع-ل-ى ع-دي-د أل-مشس-اري-ع أل-ت-ن-م-وية بالمنطقة
أأهمها مشسروع ألتهيئة ألحضسرية لموقعي ألمحطة
ألبرية و 78مح Óمهنيا ،أأين عاين أأشسغال ألتهيئة

ألنهائية ألخاصسة بالموقع موجها تعليماته لرئيسس
بلدية تÓغ باإ’سسرأع لوضسع ألمحطة حيز ألخدمة
بعد أإ’نتهاء من عملية منحها عن طريق أ’متياز
أ’حد ألخوأصس عبر أجرأء ألمزأيدة ،إأضسافة إألى
أ’سس -رأع أأيضس -ا ف -ي ت -وزي -ع أل -م -ح Ó-ت أل -م -ه -ن -ي -ة
ل -مسس -ت -ح -ق -ي -ه -ا م -ن ألشس -ب -اب ح -ام -ل -ي أل-مشس-اري-ع
وأأصس- - - - - -ح- - - - - -اب أل- - - - - -م - - - - -ه - - - - -ن وأل - - - - -ح - - - - -رف.
ك -م -ا ع -اي-ن مشس-روع إأن-ج-از  400مسس-ك-ن عمومي
إأي -ج -اري ،أأي -ن أأم -ر م -دي -ري-ة أل-ت-ع-م-ي-ر ،أل-ه-ن-دسس-ة
ألمعمارية وألبناء وديوأن ألترقية وألتسسيير ألعقاري
ب -ت-ه-ي-ئ-ة مسس-الك وم-دأخ-ل أل-ح-ي ألسس-ك-ن-ي ق-ب-ل أأن
يشس -دد ع -ل -ى ضس -رورة أل -تسس -ري-ع ف-ي وت-ي-رة أأشس-غ-ال
أسس-ت-ك-م-ال ألسس-ك-ن-ات ل-تسس-ل-ي-م-ه-ا ف-ي أأقرب أآ’جال
أل- - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - -ك - - - - - - - - - - - -ن - - - - - - - - - - - -ة. .
ببلدية ألضساية وقف على سسير أأشسغال أنجاز 80
مسس-ك-ن-ا ع-م-وم-ي-ا أي-ج-اري-ا أل-ت-ي ت-ع-رف ت-قدما في
أ’نجاز ويرتقب تسسليمها في غضسون شسهر نوفمبر
ألقادم بعكسس حصسة  20مسسكنا ألتي تشسهد ركودأ ما
دف - - -ع ب - - -ال - - -مسس - - -ؤوول أأ’ول ع - - -ن أل- - -و’ي- - -ة إأل- - -ى
إأع- -ط- -اء ت- -ع- -ل -ي -م -ات م -ن أأج -ل ت -ع -ي -ي -ن م -ق -اول -ة

ج- -دي- -دة وأع- -ادة أسس- -ت- -ئ- -ن -اف أأ’شس -غ -ال ب -وت -ي -رة
أأسسرع  .وخÓل زيارته لحي ألقيطنة عاين ألعيوب
ألتي شسابت مشسروع توصسيل شسبكة ألتزود بالمياه
ألصس -ال -ح -ة ل -لشس -رب وه -ن -اك أأم -ر أل -وأل -ي ب -إاع -ادة
أأ’شسغال من جديد كما طلب أعدأد بطاقة تقنية
ت -خصس أع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة شس -ام -ل -ة ل -ح -ي أل -ق-ي-ط-ن-ة .
ت -ف-ق-د أل-وأل-ي مشس-روع  20+30وح-دة سس-ك-ن-ية وهو
ألمشسروع ألذي يسسير بوتيرة جد بطيئة ما دفع
ب-ال-مسس-ؤوول أأ’ول ع-ل-ى أل-ج-ه-از أل-ت-ن-ف-ي-ذي إ’سس-دأء
تعليمات تقضسي بإاعادة بعث أأ’شسغال وأسستكمالها
في أأقرب أآ’جال ألممكنة.
في ذأت ألصسدد ،قام ألوألي باإ’شسرأف على تزويد
 230عائلة بقرية ألضساية خليفة بمزأورو ألتابعة
لدأئرة تÓغ بالغاز ألطبيعي ،وسسط فرحة عارمة
للسسكان ،حيث تندرج هاته ألعملية ضسمن أطار
صسندوق ألتضسامن وألضسمان للجماعات ألمحلية،
كما طالب بربط كل مسساكن ألقرية بهذأ ألمورد
أل -ط -اق -وي أل -ه -ام ب -اع -ت -ب -اره-ا ت-ق-ع ضس-م-ن م-ح-ور
ألهضساب وتتميز بطقسس بارد شستاء.

ألعدد
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جاء ذلك عقب أللقاء ألذي جمع أأ’سسبوع ألمنصسرم
ألمديرية ألو’ئية للبيئة مع جميع ألمندوبيات على
مسس -ت -وى ب -ل -دي-ة وه-رأن ،قصس-د م-ت-اب-ع-ة أل-ب-رن-ام-ج
ألو’ئي ألخاصس بالفرز أ’نتقائي لمختلف ألنفايات
ألمنزلية ،وكذأ ضسمان نجاح ألحملة ألوطنية لجمع
ألنفايات ألبÓسستيكية وتحقيق ألمسستهدف منها،
فيما أأكدت ألسسيدة منصسوري أأنهم ركزوأ جهودهم
على ألبلدية أأ’م ،كونها تضسم أأكثر من  60في ألمائة
من ألسسكان ،ناهيك عن كثافة نشساطها أ’قتصسادي
وألتجاري وألخدمي.
أعتبرت نفسس ألمسسؤوولة في تصسريح صسحافي أأنها
خ-ط-وة ه-ام-ة ن-ح-و نشس-ر وت-ع-زي-ز أل-ث-ق-اف-ة أل-بيئية،
باإ’ضسافة إألى رفع ألوعي حول ألقضسايا ألمتعلقة
ب -إادأرة أل -ن -ف -اي -ات ألصس -ل -ب -ة وتشس -ج -ي -ع أل -ف-رز م-ن
ألمصسدر’ ،سسيما ما تعلق بتوفير مدأخيل إأضسافية
للبلديات ألعاجزة ماليا ،منوهة في ألوقت ذأته إألى
أ’تفاقية ألمبرمة مع ألمؤوسسسسة ألعمومية ألخاصسة
ب -تسس-ي-ي-ر م-رأك-ز أل-ردم أل-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ،أل-ج-ه-ة
ألمكلفة بشسرأء ألموأد ألقابلة للتدوير وتثمينها.
أأشس -ارت م -نصس -وري ع-ائشس-ة ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة إأل-ى أل-دور
ألفعال ألذي يلعبه ألتجار وألمنتجين باعتبارهم
ألحلقة أأ’سساسسية في معالجة مشسكلة ألنفايات عبر
ت -جسس-ي-د ن-ظ-ام أل-ف-رز أ’ن-ت-ق-ائ-ي ،م-ن م-ن-ط-ل-ق أأن
م-حÓ-ت أل-ت-ج-زئ-ة وأل-ج-م-ل-ة وأل-مقاهي وألمطاعم

ومحطات ألخدمات وقاعات ألحفÓت وغيرها من
أأ’نشسطة تشسكل أأكثر من  50بالمائة من ألموأد
ألمسستعملة في ألتعبئة وألتغليف (ألنفايات ألقابلة
Óسسترجاع.
ل إ
ت -وأصس -ل وه -رأن ت -ن -ف-ي-ذ أل-ح-م-ل-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ج-م-ع
أل-ن-ف-اي-ات أل-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة وأل-ت-حسس-يسس ب-ال-م-خ-اط-ر
أل -ب -ي -ئ -ي -ة وألصس -ح -ي -ة أل -ن-اج-م-ة ع-ن-ه-ا ،وذلك م-ن-ذ
تجسسيدها في  28سسبتمبر ألمنصسرم ،أنطÓقا من
ألمقاطعة ألحضسرية ألمنزه وألمقاطعة ألحضسرية
أب -ن سس -ي-ن-ا ،وذلك ب-مشس-ارك-ة ع-دد م-ن أل-ج-م-ع-ي-ات
وألمتطوعين ،وقد تم تسسجيل نتائج جد مرضسية
سسوأء على مسستوى تعبئة ألسساكنة ألمحلية وكذأ
ألتفاعÓت أإ’يجابية لمختلف ألفاعلة.
تبعا لذلك قررت ألجهات ألمعنية رفع ألتحدي
خÓل هذأ ألشسهر من خÓل توسسيع دأئرة عمليات
أل-ت-حسس-يسس وأل-ت-وع-ي-ة ب-ال-مخاطر ألبيئية وألصسحية
للنفايات ألبÓسستيكية لتشسمل أأكبر عدد من ألسساكنة
وألفاعلين أ’قتصساديين ،وذلك في إأطار ألمسساهمة
ألجماعية في إأيجاد حلول ناجعة لهذه ألظاهرة،
لما تمثله من خطر على ألصسحة ألعامة وألبيئة
وأ’قتصساد ،فيما تشسير أأ’رقام إألى أأّن  % 40من
ك-م-ي-ة أل-م-خ-ل-ف-ات أل-م-ت-رأك-م-ة ب-إاق-ليم ألو’ية ،هي
عبارة عن نفايات قابلة لÓسسترجاع ،أأكثر من %13
منها خاصسة بالبÓسستيك.
كانت وزيرة ألبيئة وألطاقات ألمتجددة ،فاطمة
أل -زه -رأء زروأط -ي ،ق-د أأع-ل-نت رسس-م-ي-ا ع-ن ب-دأي-ة
حملة مكافحة ألبÓسستيك عبر كل ألترأب ألوطني
ت- -زأم -ن -ا وأل -ي -وم أل -ع -ال -م -ي ل -ل -ت -ن -ظ -ي -ف World
 CleanUp Dayألمصسادف لـ  21سسبتمبر إألى
غاية  21أأكتوبر ألجاري ،حيث دعت ألموأطنين
وأل -م -ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي ،أل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة وك-ذأ
م -خ -ت -ل -ف أل -ن -اشس -ط -ي -ن أ’ق-تصس-ادي-ي-ن ف-ي م-ج-ال
ألرسسكلة للمشساركة بقوة في ألحملة من أأجل حماية
ألبيئة.

تفقد مششروع السشكة السشÎاتيجي بالهضشاب

الوا‹ يطالب بتسسليم خط بوغزول ـ
’غواط
ا÷لفة ـ ا أ
تفقد ،أأول أأمسس ،وألي ألجلفة توفيق ضسيف ،أأشسغال
مشسروع إأنجاز خط ألسسكة ألحديدية ،وعاين أأشسغال
إأن -ج -از أل -م -ح -ط-ة أل-م-خ-ت-ل-ط-ة ل-لسس-ك-ة أل-ح-دي-دي-ة
أل -رأب -ط -ة ب -ي -ن ب -وغ -زول  -أل -ج -ل -ف -ة وأل -ج -ل-ف-ة -
أ’غوأط.
وخصس هذه ألزيارة مناطق تقاطع مسسارأت ألسسكة
ألحديدية على مسستوى ألطريق ألوطني رقم ()1
بكل من منطقة حجر ألملح وألشسبيكة وألنقطة
ألكيلومترية رقم « 18بودينار « ،ووقف على مدى

ت -ق-دم أأ’شس-غ-ال ،ح-يث أأب-دى إأسس-ت-ي-اءه م-ن أل-ت-أاخ-ر
ألمسسجل على مسستوى هذه ألنقاط.
أأعطى ألوألي تعليمات صسارمة بضسرورة تدأرك هذأ
ألتأاخر وتسسليم ألمشسروع في أأقرب أأ’جال ،يشسار
إألى أأن هذه ألخرجات ألميدأنية سستسستمر وتعقبها
أج-ت-م-اع-ات دوري-ة قصس-د م-ت-اب-ع-ة ج-ميع ألمشساريع
عبر ألو’ية.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

للكÎونية
اŸراقبة الطبية ا إ

أانسسنة للعÓقة ب ÚاŸؤوsمن له اجتماعيا
والضسمان ا’جتماعي
‘ ل- -ق- -اء ل- -ع -دد م -ن الصش -ي -ادل -ة اÿواصض
ومسش - -ؤوو‹ وك - -ال - -ة الصش - -ن - -دوق ال - -وط - -ن- -ي
لج-راء
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال ا أ
«كناصض» ” ،التأاكيد على «الرقابة الطبية
لنÎنت»
اللكÎونية عن بعد باسشتخدام ا أ
“ثل أانسشنة العÓقة ب ÚاŸريضض اŸؤومن له
اجتماعيا ومصشالح الضشمان الجتماعي.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
’عÓ---م---ي أل---ت---حسس--يسس--ي أل--ذي
ألّ---ل---ق---اء أ إ
أحتضسنته ثانوية «جابر بن حيان» بالمدينة،
بعنوأن «ألرقابة ألطبية أ’لكترونية عن بعد
باسستخدأم أ’نترنت» ،أأوضسح فيه ألطبيب
ألمسستشسار جمال بوشسرحة بأان هذه ألرقابة
ألطبية ألمسسبقة تعد بمثابة قفزة نوعية
للحد من معاناة ألمؤومن لهم أجتماعيا ’
سس--ي-م-ا وأأن-ه-ا ت-ج-ن-ب-ه-م مشس-اق أل-ت-ن-ق-ل إأل-ى
مصس-ال-ح أل-رق-اب-ة أل-ط-ب-ي-ة وأل-حصس-ول ع-ل-ى
إأجابة فورية مباشسرة في ذأت ألصسيدلية».
دعا ذأت ألمسستشسار ،ألموؤمن لهم أجتماعيا
إألى ضسرورة ألتجاوب مع هذه ألعملية ألتي
أأثبتت نجاح تجربتها ألنموذجية بو’ية أأم
أل--ب--وأق--ي ،مشس--ي--رأ إأل-ى أأن أ’ج-رأء ي-خصس
’دوي---ة أل---ت---ي ت---خضس---ع لشس---روط خ--اصس--ة
أ أ
للتعويضس سسوأء كانت شسروط تتعلق بنوع
أل--ط--ب--يب أل--م--ع--ال--ج إأن ك--ان م--خ-تصس-ا ف-ي
جرأحة ألعظام أأو ألطب ألباطني أأو طب
’طفال ،أأو تتعلق بشسروط خاصسة لتعويضس
أ أ
للمؤوسسسسة ألمودعة للوصسفة أأو ألمؤوشسرأت
أل--خ--اصس-ة ب-ال-دوأء أل-ت-ي ت-ت-م ف-ي آأن-ه-ا دون
لجوء ألمريضس ألمؤومن له أجتماعيا إألى
أل-ت-ن-ق-ل ب-ي-ن ألصس-ي-دل-ي-ة ومصس-ال-ح أل-رق-اب-ة

ألطبية.
أأكد ذأت ألطبيب بأان ألتجارب ألتي قامت
ب--ه--ا وك--ال--ة و’ي--ة أأم أل--ب--وأق--ي ل--لصس--ن-دوق
أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-عمال
’جرأء كو’ية نموذجية أأثبتت أأن نسسبة
أ أ
ألخطأا جد ضسئيلة وتقترب من ألصسفر.
من جهته ،ثمن نائب رئيسس ألنقابة ألوطنية
ل-لصس-ي-ادل-ة أل-خ-وأصس ،م-رأد شس-اب-ون-ية ،هذأ
أللقاء ألذي أعتبره فرصسة لصسيادلة سسوق
أأه--رأسس ل--ل--ت--ك-وي-ن ف-ي أل-م-رأق-ب-ة أل-ط-ب-ي-ة
أ’لكترونية.
من جهته ،أأوضسح مدير وكالة ألصسندوق
أل--وط--ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ك-م-ال
شساوي بأان هذأ أللقاء ألتكويني للصسيادلة
أل-خ-وأصس أل-م-ن-ظ-م ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع أل-ن-ق-ابة
ألوطنية بحضسور ألصسيادلة ألمتعاقدين مع
ألصسندوق بالو’ية ،يرمي أأسساسسا إألى شسرح
’ل--ي--ة أل--ج--دي--دة أل--ت-ي
ك--ي--ف--ي--ة ت--ط--ب--ي--ق أ آ
أع--ت--م--دت--ه--ا أل--م--دي--ري-ة أل-ع-ام-ة ل-لضس-م-ان
أ’ج----ت----م----اع----ي ف----ي إأط----ار أل----ب----رن---ام---ج
’دأرة أل-ع-م-وم-ية
أ’سس-ت-رأت-ي-ج-ي ل-ت-ط-وي-ر أ إ
وعصس---رن---ة أل---م---رف---ق ت---ط---ب---ي--ق--ا لÓ--دأرة
أ’ل--ك--ت--رون--ي--ة أل--ت--ي ت--ع--د أل-ق-لب أل-ن-ابضس
لÓصسÓحات وتحسسين ألخدمة ألعمومية.
م--ن شس--أان ت--جسس--ي--د أل--رق--اب--ة أل--ط--ب--ي--ة
أ’ل--ك--ت-رون-ي-ة أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن مشس-اق ت-ن-ق-ل
ألمؤومن لهم أجتماعيا وذويهم ألذين تكون
لديهم وصسفات طبية خاصسة بالنسسبة لبعضس
ألتخصسصسات ألتي تسستدعي من ألصسيدلي
إأرسسال ألوصسفة إألى ألرقابة ألطبية بآالية
’لي.
’عÓم أ آ
أ إ
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 62حأفلة لـ 27بلدية ببأتنة

قّرر وا‹ بأتنة ،فريد ﬁمدي ،التكفل بألنقل اŸدرسسي على مسستوى كل البلديأت التي تعرف عجزا ‘ هذا اÛأل،
’مر بـ  27بلدية بإأقليم الو’ية ،مع تخصسيصس إاعأنأت
خÓل اŸوسسم الدراسسي ا◊أ‹ الذي انطلق منذ شسهر ،ويتعلق ا أ
مألية ‘ إاطأر صسندوق الضسمأن والتضسأمن للجمأعأت اÙلية.
اŸشض -اري -ع ع -ل-ى مسض-ت-وى ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ‘
ق -ط -اع -ات السض -ك -ن ،الشض -ب -اب وال -ري -اضض-ة
وال- -ت- -حسض Úا◊ضض- -ري ،وي- -ت- -ع- -ل- -ق اأ’م -ر
Ãشضروع ا‚از  140سضكن ترقوي مدعم
بحي بارك أافوراج.
ك -م -ا أاع -ط -ى ت -ع -ل-ي-م-ات ب-اإ’سض-راع ‘
مشضروع التحسض Úا◊ضضري بحي الشضهيد
الصضادق شضبشضوب بكشضيدة ،ودراسضة وضضعية
الصض -رف الصض -ح -ي وال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا م-ن ق-ب-ل
مصضالح مديرية الري ،إا ¤جانب حماية
ا◊ي من خطر تعرضضه للفيضضانات بسضبب
الوادي اÙاذي له –سضبا لفصضل الشضتاء
واأ’مطار اŸرتقبة ،كما وقف الوا‹ عند
مشضروع تهيئة ملعب عبد اللطيف الشضاوي،
أاي-ن أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ت-ه-ي-ئ-ة أاح-د مباÊ
اŸعلب و–ويلها إا ¤مراقد ذات جودة
ع -ال-ي-ة ل-يسض-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا الÓ-ع-ب-ون ‘ ظ-ل
إاسضÎات -ي -ج-ي-ة تسض-ت-ه-دف –وي-ل اÓŸعب
ال -كÈى إا ¤م -رك -ب -ات ري -اضض -ي -ة ت-ك-وي-ن-ي-ة
ا◊افÓت الÓزمة من قبل مصضالح مديرية
باتنة :حمزة Ÿوششي
م- -ت- -ع- -ددة ال- -ه- -ي -اك -ل واÿدم -ات ل -ت -وفÒ
ال-ن-ق-ل ال-ت-ي ق-امت ب-ع-م-ل-ي-ة تدقيق شضاملة
Óن -دي -ة ال -ري -اضض-ة
ال -ظ -روف اÓŸئ -م -ة ل  -أ
إ’قليم الو’ية تبعاً لتعليمات ﬁمدي.
اÙل -ي -ة ل -ت -ط -وي -ر ق -درات -ه-ا وم-ه-ارات-ه-ا
أاوضض -ح ﬁم -دي خÓ-ل إاشض-راف-ه رف-ق-ة
ولضضمان ‚اح العملية ،فقد ” تسضليم
الرياضضية.
السض -ي -د رئ -يسس اÛلسس الشض-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
رؤوسض -اء اÛالسس الشض -ع -ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة دفÎ
و‘ قطاع اأ’من ،عاين اŸقر ا÷ديد
ع
وب -حضض -ور ال -ه -ي -ئ -ة ال -ت -ن-ف-ي-ذي-ة ’ج-ت-م-ا
الشض- -روط اŸوح -د ال -ذي ي -ح -دد وي -ن -ظ -م
أ’م - -ن ال - -و’ي- -ة ب- -ح- -ي اÛزرة ،واŸق- -ر
اÛلسس ال- -و’ئ- -ي اŸوسض -ع ،ع -ن ضض -رورة
اإ’ج-راءات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ع-م-ل-ي-ة التعاقد مع
ا÷دي -د ل -ف -رق -ة ال-ب-حث وال-ت-دخ-ل وم-ق-ر
اإ’سضراع ‘ اإ’عÓن عن اسضتشضارات ﬁلية
اŸت -ع -ام -ل Úاÿواصس ل -ل -ن -ق-ل ،إا ¤ج-انب
اأ’م - -ن ا◊ضض - -ري السض- -اب- -ع ب- -ح- -ي ب- -ارك
وال-ت-ع-اق-د م-ع اŸت-ع-ام-ل Úاÿواصس ل-لنقل
قائمة مفصضلة بهذه اأ’خÒة على مسضتوى
أافوراج ،أاكد خÓلها على ضضرورة اسضتكمال
ل -ت-وف 62 Òح-اف-ل-ة ل-ن-ق-ل ال-تÓ-م-ي-ذ على
كل بلدية لتسضهيل التواصضل معهم ومباشضرة
كافة اأ’شضغال اŸتبقية ‘ أاقرب اآ’جال،
مسض -ت -وى ال -ب-ل-دي-ات اŸذك-ورة ،ح-يث ج-اء
العملية ‘ أاقرب اآ’جال.
والتي ينتظر منها أان ترفع نسضبة التغطية
اإ’جراء تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية
و‘ سضياق متصضل ،طالب ﬁمدي خÓل
اأ’منية بالنسضيج ا◊ضضري وتعزز التواجد
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ‘
خ -رج -ت -ه اŸي -دان -ي -ة ال -ت -ف -ق -دي-ة اأ’خÒة
الشض-رط-ي ب-ك-ام-ل اأ’ح-ي-اء ،ع-ل-ى اعتبارها
س
هذا الشضأان ،والتي تتيح لرؤوسضاء اÛالس
ıت -ل -ف اŸشض -اري -ع ال -ت-ن-م-وي-ة ب-ال-و’ي-ة،
وسض -ي -ل -ة ل -ت -ق-ريب الشض-رط-ة م-ن اŸواط-ن،
الشضعبية البلدية التعاقد مع خواصس لتوفÒ
Ãب- -اشض- -رة اإ’ج- -راءات اÿاصض- -ة ب- -ت -ع -يÚ
قصض -د ت-ق-د Ëخ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة ت-رق-ى إا¤
ال -ن -ق -ل ل -ل ُ-م -ت -م-درسض ،Úع-ل-مً-ا أان-ه ق-د ”
م- -ؤوسضسض -ة ل Ó-ن -ط Ó-ق ‘ أاشض -غ -ال ال -رب -ط
تطلعاته ،ضضمانا أ’منه وسضÓمة ‡تلكاته.
تشض- -خ- -يصس ه- -ذا ال- -ع- -ج -ز وإاحصض -اء ع -دد
بشض -ب -ك -ت -ي ال -غ -از وال -ك -ه -رب -اء ،ل -ع -دد م-ن

إاعأدة تفعيل مشسروع فوسسفأت بÓد ا◊دبة بتبسسة

فـ ـ ـضس ـ ـ ـاء حـ ـ ـي ـ ـ ـوي ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـ ـ ـÈات و ا Ÿـ ـه ـ ـ ـارات ا Ÿـ ـهـ ـن ـ ـي ـ ـ ـة
من جهتها مديرة الّتكوين بوزارة التّكوين
اŸه- -ن -ي ،أاوضض -حت «أاّن ق -ط -اع ال -تّ -ع -ل -ي -م
والّتكوين اŸهن ،Úمسضتعّد كامل ا’سضتعداد
ل -ل-م-راف-ق-ة والّ-ت-ك-وي-ن و–سض ÚاŸسض-ت-وى،
وفقا لÓحتياجات اŸعّبر عنها» ،مؤوكدة
على اسضتعداد قطاعها ÿلق تخ ّصضصضات
ج - -دي - -دة ت - -ت Ó- -ءم وط- -ب- -ي- -ع- -ة اŸشض- -روع
ومتطّلبات ا‚ازه ودÁومته ،وال ّسضعي إا¤
ضض-م-ان الّ-ت-أاه-ي-ل اŸط-ل-وب ،وال-ع-م-ل ع-لى
تطو ر اŸعا ر واأ’نظمة ال ّ
Óزمة لبناء إاطار
ع -ام ح ّ-دد مسض -ت -وي-ات وأاوصض-اف اŸؤو ’ت
ا ⁄ن ة ل -ل -ق -وى ال -ع -ام -ل -ة ،و ضض -م -ن ج -ودة
ﬂرجات مراكز التعليم والتكوين ا ⁄ن،Ú
Ãا ت -ن -اسضب م -ع م -تّ-ط-ل-ب-ات واح-ت-ي-اج-ات
اŸشضروع اŸهيكل وسضوق العمل».
أاشس-رف ع-ط-أ ال-ل-ه م-و’تي ،وا‹
تبسسة على اجتمأع تقني لّلجنة
اŸت--عّ--ددة ال--ق--ط--أع--أت ل--ت--ح-دي-د
اŸؤوّهÓ-------ت اŸه-------نّ------ي------ة Ÿشس------روع
ال---ف---وسس---ف---أط اŸدم---ج ـ م---ن---ط--ق--ة
ا◊دبة بئر العأتر بو’ية تبسسة ـ
وه-ذا ‘ إاط-أر اه-ت-م-أم-أت الّ-دول-ة
ب---ت---ن---م---ي---ة اŸن--أط--ق ا◊دودّي--ة،
وسس--ع--ي-أ م-ن-ه-أ إا ¤اّت-خ-أذ الّ-ت-دابÒ
اŸلموسسة للّنهوضس بهأ.

تبسشة :خالد ــ ع
وب-غ-رضس ا’رت-ق-اء ب-اÈÿات واŸه-ارات
ال -ف -ن ّ-ي -ة واŸه -نّ-ي-ة ،وت-وف Òال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
اŸؤوّهلة للبدء الفعلي ‘ Œسضيد اŸشضروع
اŸن -دم -ج اŸه-ي-ك-ل ’سض-ت-غÓ-ل ف-وسض-ف-اط
م -ن-ط-ق-ة «بÓ-د ا◊دب-ة» ب-ج-ن-وب ال-و’ي-ة.
وكان هذا اأ’خ Òبحضضور اŸدير الّرئيسضي
Ÿشضروع «فوسضفاط بÓد ا◊دبة» ،ومديرة
الّتكوين والعÓقات ب Úالقطاعات بوزارة
ال ّ-ت -ع -ل -ي -م والّ-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،Úومشض-ارك-ة
إاطارات مركزّية وجهوية وﬁليّة للو’يات
اŸع -ن ّ-ي -ة ،ع -ن وزارات ال ّ-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي،
ال ّصض-ن-اع-ة واŸن-اج-م ،اأ’شض-غ-ال ال-ع-م-ومّ-ي-ة

1٨064

08
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الّتكّفل بالّنقل اŸدرسسي واإلسسراع ‘ تسسليم اŸشساريع

والنقل والطّاقة.
وأاشضار الوا‹ إا ¤أانّ «اŸشضروع يكتسضي
أاه -مّ-ي-ة اسضÎات-ي-جّ-ي-ة ب-ال-غ-ة تسض-اع-د ع-ل-ى
ح -ي -وي-ة ح-ي-وي-ة اق-تصض-ادّي-ة واع-دة وق-ي-م-ة
مضض -اف -ة ،سض -ي -ع -م -ل ع -ل-ى إارسض-اء م-ن-ط-ق-ة
ل-وج-يسض-تّ-ي-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ،م-ؤوك-دا على أاهمية
الّتكوين إ’‚اح اŸشضروع وتطوير أادائه،
دعما ŸسضÒة التّنمية Ãا ينسضجم مع رؤوية
الّدولة ا÷زائرية الهادفة إا ¤بناء اقتصضاد
معر‘ مسضتدام».
وأاوضض -ح وّن -وغ -ي ،م -دي -ر اŸشض -روع« ،أاّن
الÈنامج بكامل منشضآاته اŸق ّسضم ب Úأاربعة
و’يات شضرقية ،يحتاج تعدادا بشضرّيا هائÓ
ومؤوّه ،Óوللغرضس يتوجّب خلق خّزان من
اليّد العاملة اŸؤوّهلة لتجنيب اللّجوء إا¤
العمالة اأ’جنبيّة ،وهوما يرمي إاليه هذا
ا’ج-ت-م-اع الّ-ت-ق-ن-ي الّ-ت-نسض-ي-ق-ي ،مع إاعطاء
ال-ع-ن-اي-ة ل-ل-يّ-د ال-ع-ام-ل-ة اÙلّية ،مفيدا أاّن
اأ’ول -وّي-ة ل-لّ-ت-ك-وي-ن سض-ت-ك-ون ل-ل-ت-خ ّصض-صض-ات
اŸهنّية اŸطلوبة ،والتي سضتضضمن توظيفا
ب -ط -ري -ق -ة م-ب-اشض-رة م-ن ت-ق-ن-ي سض-ام-ي إا¤
ع-ام-ل بسض-ي-ط ،وف-ق اح-ت-ي-اج-ات اŸشضروع
على أان تتوسّضع ’حقا لتشضمل تخ ّصضصضات
أاخ- - -رى م- - -ط - -ل - -وب - -ة ،لسضÒورة اŸن - -ج - -م
واŸنشضئات اŸتّصضلة به».

العدد

تـ ـ ـ ـّداب ـ ـ ـ ـÒج ـ ـديـ ـ ـدة ل ـ ـل ـ ـنّ ـ ـهـ ـ ـوضض
ب ـ ـقـ ـ ـط ـ ـ ـاع اŸـ ـ ـ ـوارد اŸـ ـ ـائـ ـي ـ ـ ـ ـ ـة

اّت- -خ- -ذت السس- -ل- -ط -أت اÙل -ي -ة
ب- -و’ي- -ة ب- -ج- -أي- -ةعّ- -دة ت -دابÒ
ل -ت -أأم Úت -زوي -د السس-ك-أن ب-أŸي-أه
الصس- - -أ◊ة ل - -لشس - -رب ،ح - -يث ّ”
دراسسة حألة اŸشسأريع اıتلفة
اŸسس -ج -ل -ة لصس -أ◊ه -أ ،وال-ت-أأك-ي-د
ع- -ل- -ى أان انشس- -غ- -أ’ت اŸواط -نÚ
سس -ي -ت -م ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-أ ،م-ن خÓ-ل
ج-م-ل-ة اŸشس-أري-ع ال-ت-ي اسس-تفأدت
م- - -ن- - -ه- - -أ ال- - -و’ي- - -ة وأاخ - -رى ّ”
اقÎاحهأ.

بجاية :بن النوي توهامي
من التداب ÒاŸتخذة لتأام“ Úوين
السضكان Ãياه الشضرب وا‚از شضبكة
الصض- -رف الصض- -ح -ي ،ب -حسضب مصض -در
مسض- -ؤوول ،ف- -إان اÿط- -وة اأ’و ¤ه- -ي
تأام Úالبنية التحتية Ÿوارد اŸياه’ ،
سض -ي -م-ا م-ا ت-ع-ل-ق بسضّ-دي ت-يشض-ي-ح-اف
وإايغيل أامدة ،وكذلك اŸنبع اأ’زرق،
ب - -اإ’ضض - -اف- -ة إا ¤ان- -طÓ- -ق مشض- -روع
ﬁط-ة –ل-ي-ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر Ãن-ط-قة
تيغرمت ببلدية توجة.
كما سضيتم إاطÓق عمليات لتزويد
مياه الشضرب ،وا‚از شضبكة الصضرف
الصضحي على مسضتوى بلديتي ذراع
ال - -ق - -اي - -د وخ - -راط - -ة ،ب- -حسضب ذات
اŸصضدر ،وسضيتم كذلك ا‚از ﬁطة
ضضخّ اŸياه بشض’Óت كفريدة ببلدية
تاسضكريوت ،وŒديد شضبكة اأ’نابيب
ال -ت -ي “ّون ب -ل -دي -ات شض -رق ال -و’ي -ة
وجزء من مدينة بجاية من اŸنبع
اأ’زرق بخراطة ،فضض Óعن اسضتفادة
بلدية أاقبومن مشضروع لبناء العديد
من آابار اŸياه لتعزيز اإمدادات مياه
الشضرب.
ووفًقا للمصضدر نفسضه ،فقد طلب

وا‹ بجاية ،أاثناء جلسضة العمل التي
عقدت بحضضور اأ’م Úالعام لوزارة
اŸوارد اŸائ- -ي -ة“ ،وي -ل اŸشض -اري -ع
اŸت- -ع -ل -ق -ة ب -وضض -ع خ ّ-ط -ة رئ -يسض -ي -ة
ودراسضة للحماية من الفيضضانات عÈ
ال-و’ي-ة ،ك-م-ا اقÎح تسض-ج-ي-ل ع-م-ل-ية
ت -ه -ي -ئ-ة وادي الصض-وم-ام ال-ذي Œري
دراسضته ،واأخÒا ً حماية منطقة وادي
أاق -ري -ون م-ن ف-يضض-ان-ات ال-ت-ي ت-ل-ح-ق
أاضضرارا كبÒة ‘ فصضل الشضتاء.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الصض-رف الصض-ح-ي،
يضض - - - -ي - - - -ف ذات اŸصض - - - -در ،ف - - - -إان
ا’حتياجات التي أاعرب عنها الوا‹
تتعلق با‚از شضبكة الصضرف الصضحي
‘ كّ- -ل ال- -ق -ط -ب Úا◊ضض -ري Úإاغ -زر
أاوزاريف وسضيدي بودراهم ،باŒاه
ﬁط -ة م -ع -ا÷ة اŸي -اه ب-وادي غ،Ò
وكذا القضضاء على ا◊فر التقليدية
وال -ت -ي تشض -ك -ل خ -ط -را ع -ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة
والصضحة العامة ،باإ’ضضافة إا ¤ا‚از
ﬁط - -ات م- -ع- -ا÷ة م- -ي- -اه الصض- -رف
الصض- - -ح- - -ي ‘ ك - -ل م - -ن ،وادي غ،Ò
ال -قصض-ر ،ت-يشض-ي ،ت-ازم-الت ،خ-راط-ة،
وذراع القايد.
وا‹ بجاية أاّكد أانه لتأام Úو’ية
ب-ج-اي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إامدادات مياه
الشض -رب ،ف -ق -د ّ” م -راسض -ل -ة ال-وزارة
ال- -وصض -ي -ة واط Ó-ع -ه -ا ع -ل -ى اŸل -ف
اŸعّد ،كما طلب بتحديث شضبكات
اŸي - -اه الصض - -ا◊ة ع Èال- -ب- -ل- -دي- -ات،
وللتقليل من العجز بالتزويد باŸياه
الصضا◊ة للشضرب ‘ بلديات ،أادكار،
تاوريرت اإغيل ،بني كسضيلة ،وتوجة،
ن-اشض-د ال-وا‹ تسض-ج-ي-ل مشض-روع ل-ب-ناء
سضّ- -د ع- -ل -ى مسض -ت -وى وادي ف -ل -ي -دون
ب-ب-ل-دي-ة ت-اوري-رت إاغ-ي-ل ،وه-وم-ا من
شضانه القضضاء نهائيا على أازمة اŸياه
ومسضاعدة السضكان على ا’سضتقرار.

بعد أان أالغته مصسألح مديرية الّنقل

إاعادة فتح الّطريق للّناقل ÚواŸسسافرين باŸدية

أاع- -ل- -ن ال -دك -ت -ور ي -وسس -ف
حميدي رئيسس جأمعة اŸدية
خ Ó- - -ل ال- - -دورة ال- - -ع- - -أدي- - -ة
ال -ث -أل -ث -ة ل -ل -م -ج -لسس الشس-ع-ب-ي
ال - - - -و’ئ - - - -ي ،ب- - - -أأن مصس- - - -أ◊ه
اسستقبلت هذا اŸوسسم ا÷أمعي
أازيد من  4000طألب جأمعي
ج -دي -د ،ك -م -أ ت -ع -زز ب -أسس-تÓ-م
’قأمة ا÷أمعية  2000سسرير
ا إ
ب- -ب- -ل- -دي- -ة وزرة Ãأ سس -يسس -م -ح
ال - -ت - -خ - -ف - -ي - -ف م - -ن الضس - -غ- -ط
’ق - - -أم - - -أت ا÷أم - - -ع - - -ي - - -ة
ب - - -أ إ
الوظيفية.

اŸدية :علي ملياÊ
وتّوجت هذه الدورة أايضضا تنفيذا
ل -ت -ع -ل -ي -م -ات وا‹ ال -و’ي -ة ع -ب-اسس
بداوي بإالغاء مصضالح مديرية النقل
بالو’ية للقرار الذي كان Ãوجبه

Áن- - -ع دخ- - -ول ح- - -افÓ- - -ت ن- - -ق- - -ل
اŸسض- -اف- -ري- -ن إا ¤م -دي -ن -ة اŸدي -ة
القادمة من شضرق وشضمال الو’ية،
حيث سضيمّكن هذا اإ’لغاء للناقلÚ
واŸسض- -اف -ري -ن م -ن ال -دخ -ول ب -ك -ل
أاري -ح -ي -ة ا ¤ب-ل-دي-ة اŸدي-ة م-رورا

بدورة الشضيخ بن عيسضى ،ثم القطب
ا◊ضض - - -ري وصض- - -و’ ا ¤اÙط- - -ة
الÈي -ة ل -ل -مسض -اف -ري-ن ق-رب ﬁط-ة
اإ’خوة تلمسضا ،Êوبعث الروح بهذه
اÙط----ة سض----ي----م---ا ‘ ال---فÎة
الليلية.
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تسصاؤو’ت تبحث عن أاجوبة

الذاكرة ب Úا’غتصصـاب والتجميد
بقلم :الطاهر عرفه
مفتشش الÎبية سصابقا
إاذا كنت تنازع عدوك حؤل اسصترجاع ذاكرتك
منه ،التي سصلبها منك في فترة من فترات التاريخ
ا’سصتعماري ،وانتصصرت عليه في افتكاكها منه
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ي-ه-ا ف-إاذا بك تضص-ع-ه-ا ف-ي م-ج-م-د
( )Congélateurل -ت -خ -رج -ه-ا ب-ي-ن ال-ح-ي-ن
واآ’خر فتحيي ذكراها وتتباهى بمخزناتها ثم
تعيدها إالى المجمد لتخرجها تارة أاخرى ،أاما
تعامÓتك الحياتية فإانك تعتمد فيها كليا على

جهة نظر

و

حاسصبة إالكترونية اشصتريتها من عدوك ،ليعينك
ب -ه -ا ع-ل-ى ال-ت-خ-ل-ي ع-ن ت-ؤظ-ي-ف ذاك-رتك ...ف-ي
مسص -ي -رة ح-ي-اتك ،ب-دءا ب-ت-اري-خ م-يÓ-دك وم-يÓ-د
أابؤيك ثم أابنائك ،مرورا بانتصصاراتك وهزائمك،
مجمدا بذلك هذه الذاكرة التي أاوجدها الله
ف - - -يك ل - - -ت - - -ؤظ - - -ي - - -ف - - -ه - - -ا م - - -دى ال- - -ح- - -ي- - -اة.
إاذا ك -نت تسص -ع -ى ’سص -ت -رج -اع ذاك -رتك م -ن أاج -ل
تجميـدها بهذه الطريقة فإانه ’ حاجة لك بها،
فاأ’فضصل لك أان تبقيها لدى عدوك ،حفاظا على
بقائها ،وعدم إاتÓفها ،فاحتجازها لديه هؤ أامان
لها وامتناعه عن تسصليمها إاياك وحرصصه على
ب -ق -ائ-ه-ا ل-دي-ه ه-ؤ ح-ف-ظ ل-ه-ا م-ن الضص-ي-اع .ف-ق-د
يصصحؤ ضصمير أاحفاده وأاحفادك ويخرجؤنها من
سصجنها ويؤظفؤنها تؤظيفا حياديا وبمؤضصؤعية،
أ’نك لؤ منحت ذاكرتك فإانك ’ تحسصن تؤظيف
مخزناتها ولن تتعظ بما مّر بك ،في حياتك ،من
إايجابيات وسصلبيات ،وبالتالي فقد تسصيء إالى هذه
ال - - - - - - -ذاك- - - - - - -رة م- - - - - - -ن ح- - - - - - -يث ’ ت- - - - - - -دري.
إان ال-ن-زاع ب-ي-ن ف-رنسص-ا ا’سص-ت-ع-م-اري-ة والجزائر
ال -مسص-ت-ق-ل-ة ح-ؤل ت-مسصك اأ’ول-ى ب-ذاك-رة ال-ث-ان-ي-ة

وح-رصص ه-ذه اأ’خ-ي-رة ع-ل-ى اسص-ت-رج-اع-ه-ا ،وق-د
تعبت اأ’مة في إانجاز مخزناتها ،عبرت عصصؤر
م -ن ال -ده -ر ،ه -ؤ ج -زء ’ ي -ت-ج-زأا م-ن اسص-ت-رج-اع
السصيادة الؤطنية ’ ،يجادلك فيه أاحد ،غير أانك
إان كنت ’ تحسصن تؤظيف محتؤياتها في حياتك
ال-ح-ال-ي-ة وال-مسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،فاأ’فضصل لك أان تبقيها
لدى عدوك .قارن بين ما يجري هنا وهناك،
ل -دى اآ’خ -ري -ن ،سص -ت Ó-ح -ظ م-ح-ت-ؤي-ات ال-ذاك-رة
مج ّسصدة من خÓل تؤظيف محتؤياتها تؤظيفا
دقيقا محترما ومخلدا في تناسصق تام ’ يدع
مجا’ للصصدفـة ،بل إانه يفـرضص عليك محتؤيات
ذاك -رت -ه ف-رضص-ا ،ف-ي ج-م-ي-ع م-ن-اسص-ب-ات-ه ال-دي-ن-ي-ة
وال-دن-ي-ؤي-ة ول-ن-ب-دأا م-ن ال-ن-ه-اية ...فتاريخ انعقاد
مؤؤتمر السصÓم في الشصرق اأ’وسصط في أانا بؤليسص
بالؤ’يات المتحدة اأ’مريكية سصنة  2007حدد له
هذا التاريخ في الذكرى ال ـ ’ 110نعقاد أاول
م-ؤؤت-م-ر ل-ل-ح-رك-ة الصص-ه-ي-ؤن-ية عام  1897بـمدينة
بال ،السصؤيسصرية بزعامة تيؤدورهرتزل والذكرى
 90لؤعد بلفؤر ،عام  ،1917ويمثل الذكرى60
لقرار اأ’مم المتحدة الخاصص بتقسصيم فلسصطين

إالى ثÓث كيانات عام 1947وبالتالي ا’عتراف
بإاقامة دولة لليهؤد بها .كما يمثل الذكرى الـ 40
’ن -تصص -ار إاسص -رائ -ي -ل ع -ام 1967ال -ت -ي ت-م-ث-ل ه-ي
اأ’خ- - - -رى ال- - - -ذك - - -رى الـ 20إ’نشص -اء دول -ت-ه-م.
أا’ ترى بأان هذه التؤاريخ مضصبؤطة كعقارب
السص -اع -ة ب -ي -ن -م -ا راح ب -عضص ال-ب-ل-ه-اء م-ن ال-ع-رب
يهرولؤن نحؤ أانا بؤلسص فرحين باللّقاء والجلؤسص
ب -ك-ب-ار ال-ق-ؤم وم-ج-رم-ي-ه وسص-ف-اح-ي-ه ،ب-ي-ن-م-ا ه-م
ي-ف-رضص-ؤن ع-ل-يك حضص-ؤر ه-ذا ا’ح-ت-ف-ال ب-إاح-ياء
ذكرى التؤاريخ المذكؤرة وليأاخذوا صصؤرا تذكارية
في احتفالهم بالمناسصبات المذكؤرة؟
( أالم يفرضص عليك عدوك محتؤيات ذاكرته؟
هل يؤجد منا من يخطط لحياته أاو يحفظ
مسص -ي -رة ح -ي -ات -ه ب-ه-ذه ال-دق-ة وه-ذا ال-ت-نسص-ي-ق
المحكم؟ فما بلك بحفظه لذاكرته الجماعية.
’يجابي لمضصامين
أاليسص هذا هؤ التؤظيف ا إ
الذاكرة الؤطنية ،وبكل احترام لها ولمن شصارك
ف-ي إان-ج-از م-خ-زن-ات-ه-ا ال-ع-ظ-ي-مة عظم ثؤرتها
ورجالها.

ابع ـ ـ ـ ـدوا ا◊داث ـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـ ـن الّديـ ـ ـ ـ ـن..؟ا

بقلم :جمال نصصر الله
شصاعر صصحفي
’ يحق لنا صصراحة كاأمة واعية
بشص - -ؤؤون عصص- -ره- -ا..اأن Œلب اأدوات
من الغرب (خاصصة ا’أوروبية منها)
ثم –اول من خÓلها اأن تقلب بها
علينا مقدسصاتنا التي األفناها اأو ”
ا’إقتناع بها منذ قرون خاصصة النصص
ال-دي-ن-ي’...أن ه-ن-الك اأط-راف ك-ثÒة
عندنا ‘ ا÷زائر –اول اأن تقلد
‡ن هي تنتج
بعضص ا’أسصماء الغربية ّ
ل -ن -ا ب -عضص اŸصص -ط -ل -ح -ات ال -ت -اب-ع-ة
وول -ي -دة ا◊داث-ة اŸزع-ؤم-ة ح-ت-ى ’
ن -ق -ؤل ال-ع-ب-ث-ي-ة...ك-ا’إبسص-ت-م-ؤل-ؤج-ي-ا
والسص -ي-م-ؤط-ي-ق-ا واŸي-ت-ا وغÒه-ا م-ن
اŸع -اول ال -ت -ي تصص -ل -ح ‘ ب -ي -ئ-ة دون
اأخ -رى ب  Ó-شصك..وتصص-ل-ح ل-ف-ن اأدب-ي
وروائي ومقام دون اآخر.ثم –اول
اسصتخدامها بل تعلن عن بداأ اإعمالها
‘ ت - - -راث- - -ن- - -ا وصص- - -ؤ’ اإ ¤ال- - -دي- - -ن
ن- -فسص- -هﬂ...دشص- -ة ب- -ذلك مشص- -اع- -ر
اŸل - -ي- -ار واأزي- -د م- -ن اŸسص- -ل- -م‘ Ú
العا.⁄
ه -ذا ال -دي -ن ك -ان Ãك -ان اأن ي -ظ-ل
خطا اأحمر ’أنه كÓم الله وليسص من
صصنع البشصر كما يذهب البعضص من
اأشص - -ب - -اه اÓŸح- -دة؟ا اأو ُي- -زج ب- -ه ‘
الÎاث ك - -ذلك ك - -م- -ا ي- -دع- -ي ب- -عضص

ال - -ب- -ح- -اث- -ة ا’أك- -ادÁي..Úث- -م ضص- -ف
Ÿ...اذا ظ- -ل ه- -م- -ه- -م ال -ؤح -ي -د ه -ؤ
الدعؤة اإ ¤اإعادة القراءة .بحجة اأن
ال- -ت- -ف -اسص Òا’أو ¤ل -ل -ق -راآن..تصص -ل -ح
لعصصرها ومعاصصريها ليسص اإ’....وما
م-ع-ن-ى اإع-ادة ال-ق-راءة(ه-ل ه-ؤ اإعادة
ت -فسصÒه اأم وضص -ع ت -اأوي Ó-ت ج -دي -دة
لÓآيات...اأم اإعادة كتابته من جديد
’ق- -در ال -ل -ه؟ا) ،ف -ه -م ي -ق -ؤل -ؤن ب -اأن
ت- - -ف- - -اسص Òك- - -اإب- - -ن ك- - -ث Òوال - -طÈي
وال -ق -رط -ب -ي اج -ت -ه-دوا ‘ عصص-ره-م
واأم- -دون- -ا Ãف- -اه- -ي- -م ج- -اءت حسصب
ق-درات-ه-م ال-ف-ك-ري-ة اآن-ذاك..ودل-يلهم
اأنك Œد هذا التفسص Òيختلف عن
ا’آخر ،وهذه حجة اأنها اجتهادات
بشص-ري-ة ،وم-زاج-ات ﬂت-ل-فة معرضصة
للنقد نفسصهاŸ...اذا يقؤلؤن باأن لكل
عصص - -ر م - -ف - -ه - -ؤم- -ه ل- -ل- -دي- -ن..م- -اذا
سصيضصيفؤنه يا ترى..هل يريدون اأن
ُي -ل ِ -ب -سص -ؤا ا’أم-ة دي-ن-ا ج-دي-دا حسصب
فهمهم وعلى مقاسصهم؟ا نحن لسصنا
ضصد ا’إجتهاد والتباين ‘ التاأويÓت
’أن القراآن جاء كنصص بيا Êو ⁄يؤرد
ل -ن -ا ف -ي -ه ب -اأن م-ا ق-ي-ل ه-ؤ ا◊ق-ي-ق-ة
اŸط- -ل -ق -ة وع -ي -ن -ه -ا ب -ل اأن م -ع -ظ -م
اŸسص -ائ-ل ُت -رك ف-ي-ه-ا ب-اب ا’ج-ت-ه-اد

مفتؤحا؟ا ـ Ÿاذا هؤ’ء واأولئك ’
ي -ف -ع -ل -ؤن ن -فسص الشص -يء م -ع دي -ان-ات
وم- -ذاهب اأخ -رى..وم -اذا سص -ي -ح -دث
بعدها..هل لديهم ا÷راأة اأن يقؤل
لنا منهم باأن التؤراة اأو ا’إ‚يل كتبها
اأحد البشصر من الكهنة اأو القسصاوسصة.
ل -ق -د ُف ِ-ع -ل ذلك م-رار ‘ ال-ث-ق-اف-ة
ال-ع-رب-ي-ة ،ون-قصص-د م-ع ال-نصص ال-ديني
الذي يعتÈونه تراثا معنؤيا شصفؤيا
م-ن-ه-ا اأسص-م-اء ك-نصص-ر ح-ام-د اأب-ؤ زي-د
وفرج فؤدة ،وها هي اأسصماء معاصصرة
اأخ- -رى ت- -دع- -ؤ ل -ذلك ع -ل -ى راأسص -ه -م
ﬁم -د شص -ح -رور وال -ق-م-ن-ي وي-ؤسص-ف
زي -دان وحسص Úم-روة...ال-خŸ....اذا
ه -ذا ال -ت -ك -الب اŸف-رط ع-ل-ى ال-دي-ن
ا’إسص Ó-م -ي وا’إصص -رار ع -ل-ى الÎوي-ج
ل-ف-ه-م-ه ب-ط-رائ-ق ه-ي ول-يدة مدارسص
ال- -ؤج- -ؤدي Úوك- -ث Òم -ن ال -ف Ó-سص -ف -ة
اŸعرف Úبعبثيتهم ‘ ا◊ياة وياأسصهم
الشص - -دي - -د اإ ¤درج - -ة ا’إن- -ت- -ح- -ار؟ا
كسصارتر ونيتشصه وكÒكرغارد..هؤؤ’ء
الذين اأرادوا اإبعاد الدين كلية عن
ا◊ي-اة ال-ع-ام-ة ل-ل-بشص-ر ،وق-ال-ؤا ح-ت-ى
Ãؤت ا’إله والعياذ به كدانتي؟ا
والسصؤؤال ا’أك Èهل ا’إسصÓم حقا
يضص -اي -ق وي-خ-ن-ق ا’إنسص-ان وي-ح-د م-ن

حرياته؟ اأم اأن فيه شصرائع واأحكام
ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ه -دف -ه -ا ا◊ف -اظ ع-ل-ى
قدسصية ا’إنسصان نفسصه ح Úيحافظ
على قؤامه ،ويؤم يجد نفسصه واعيا
سص -ل -ي -م -ا م-ن اÿط-اي-ا واŸؤب-ي-ق-ات،
وسص - -ل - -ي - -م - -ا ك - -ذلك م - -ن ا’أم - -راضص
واÿبائث..األيسص النصصف ا’أك Èمن
القراآن هؤ نهي وتؤجيه ودعؤة اإ¤
التاأمل ،واإعمال العقل ‘ التدبر ‘
الكؤن ،بل الدعؤة اŸلحة على طلب
العلم وكيف ب Úالله سصبحانه وتعا¤
مكانة العلماء ودرجاتهم ‘ الدنيا
وا’آخ - -رة..م - -ا ال- -ذي ي- -ن- -قصص ه- -ذا
اıل -ؤق ح -ت -ى ت-ذهب ب-ه صص-ع-ل-ك-ت-ه
و“رده اإ ¤العصصيان ،اأهمها اإسصقاط
الكث Òمن النظريات الفلسصفية على
مسصائل هي مقدسصة ’ لشصيء سصؤى
اأن -ه -ا م -ن ع -ن-ده ت-ع-ا...¤راغ-ب‘ Ú
ذلك اإ ¤جعل ا’إنسصان سصيد نفسصه
.وهؤ الذي يحدد حتى ظروف مؤته
وح -ي -ات -ه؟ا (ه -ك-ذا ت-ذهب ب-ه-م ه-ذه
الشص -ط -ح -ات) ف -م -ن اأي م -ن -ت -ؤج ه-ي
ا’أدوات التي اسصتعملؤها...؟
األيسص هم من قالؤا باأنه ’ يؤجد
شصيء اإسصمه خالق الكؤن..هذا طرحه
اأح-د ا’أسص-ات-ذة ال-غ-رب-ي...Úف-كان اأن

اأج - -اب- -ه اأح- -د تÓ- -م- -ي- -ذت- -ه (األك ي- -ا
اأسصتاذنا الكر Ëعق Óـ قال :نعم...ثم
اأضص- -اف اأي- -ن..؟ا ف- -ارت- -بك ا’أسص- -ت -اذ
واخ -ت -ل -طت اأذرع -ه م -ع اأصص-اب-ع-ه م-ع
هسصهسصاته) فرد عليه التلميذ كذلك
يا اأسصتاذ ’ نسصتطيع –ديد عقؤلنا
ف -ن -ح -ن ن-كسص-ب-ه-ا ل-ك-ن-ن-ا ’ نسص-ت-ط-ي-ع
مÓمسصتها اأو تشصخيصصها’...أنها هبة
ربانية فيها اإعجار..رغم اأنها هي
م- -ن ت- -ؤج- -ه -ن -ا وت -ب Úل -ن -ا ا◊ق م -ن
الباطل...اإن الدين ا’إسصÓمي نفسصه
ي-دع-ؤا ل-ل-ح-داث-ة وال-ت-غ-ي Òوال-ت-بصص-ر
وال- -ت- -اأم- -ل...ف- -ي- -ؤم سص -م -ع -ن -ا ب -ه -ذه
اŸفاهيم ا◊داثية رحبنا بها وكنت
شصخصصيا من اŸدافع Úعنها خاصصة
‘ الشصعر والقصصة والرواية واŸقالة
و‘ كث Òمن شصؤؤون ا◊ياة ..غاية اأن
ق- - -ل- - -ن- - -ا ك - -ذلك م - -رح - -ب - -ا ل - -ه - -ا ‘
السصÒة’...أن كث Òمن ا’أحاديث
’ ت -ت -ق -اب-ل اأو ت-ت-ن-اسصب م-ع ال-ع-ق-ل
واŸع -ق -ؤل وب -عضص ال -ؤق-ائ-ع ك-ذلك
فيها كث Òمن الشصك..لكن اأن تصصل
ب- -ن -ا وب -ه -م ا÷راأة ل -لشصك ‘ ك Ó-م
ال- - -ل- - -ه...ف- - -ه- - -ذا م - -ا’ ن - -ق - -ب - -ل - -ه
نهائيا..ونثؤر ‘ وجه كل من حاول
ذلك’..أن القراآن كما اأشصرنا نفسصه
ي -حث ع -ل -ى ا◊داث -ة ال -ت -ي ت -ع -ن-ي
التغي Òوالتجديد وتهذيب و–ذيق
التجارب ا◊ياتية ورسصكلتها نحؤ
ا’أفضص- - -ل ول- - -يسص ال- - -ت - -ق - -رب م - -ن
اŸقدسصات..وففي القراآن كذلك
ع-ل-م-ان-ي-ة..ولسص-ن-ا ب-ح-اجة لعلمانية
ال -غ -رب ال -ت -ي ت -ري -د اإب -ع -اد ال-دي-ن
نهائيا من ا◊ياة الدنيا...اأ ⁄نرى
ال -ع -ل-م-ان-ي Úاأن-فسص-ه-م يسص-ت-ن-ج-دون
ب - -ال - -دي - -ن ‘ شص- -ت- -ى مصص- -ائ- -ب- -ه- -م
وﬁن -ه -م..واأن -ت -م اأي -ه -ا ا◊داث-يÚ
ال- -ع- -رب ت -ري -دون وضص -ع ال -دي -ن ‘
اŸتحف وخلق دنيا جديدة وكؤن
جديد...اإفعلؤها..اإن
اسص -ت -ط -ع -ت -م..ف-ق-ط اأن-ت-م ت-ق-ل-دون
اıال -ف Úا’أك Ìشص-ه-رة حسص-ب-ك-م،
وم -ا شص -ه-رت-ه-م اإ’ زواب-غ م-ن غ-ب-ار
سص- -رع- -ان م- -ات -ن -ه -زم اأم -ام صص -ف -اء
السصماء
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تششكل مصشدر انششغال واحتجاج اŸكتتبÚ

تداخل ‘ صصيغ ال ّسصكن ب( Úعدل)( ،أال.بي.يا) وا’جتماعي ببومرداسس

’غلب انششغا’ت واحتجاجات اŸواطن ÚواŸكتتب‘ Ú
’ يزال قطاع السشكن بو’ية بومرداسس اŸصشدر الرئيسشي أ
عدد من الصشيغ ،إا ¤جانب فئة اŸسشجل ‘ Úصشيغة ا’جتماعي ا’يجاري وقاطني الششاليهات الذين ’ “ر عليهم
’يصشال
فÎة قصشÒة إا’ وعاود هؤو’ء الكرة ›ددا لرفع ا’نششغال وتنظيم الوقفات أامام مقر الو’ية والدوائر إ
صشوتهم ،خاصشة ‘ ظل تذبذب مواقف اŸسشؤوول ÚواŸديرين اÙلي Úمن تقد Ëمعلومات وافية ورسشمية حول
’سشكان.
تاريخ تسشليم اŸششاريع اŸنتهية ،وإاعادة بعث عملية ا إ
الÎقوي اŸدعم ‘ صشيغته ا÷ديدة،
حيث اسشتفادت و’ية بومرداسض من
ب -رن -ام -ج م -ع-ت Èي-ق-در بـ 1000وحدة
سش-ك-ن-ي-ة م-وزع-ة على  11ب-ل-دية لكنها
وبحسشب اŸسشجل ⁄ Úيظهر لها أاي
اثر حتى اآ’ن وهل ” –ديد قوائم
اŸسش- -ت -ف -ي -دي -ن أام ’؟ رغ -م ﬁاو’ت
م - -دي - -ر السش - -ك- -ن ل- -ل- -و’ي- -ة ط- -م- -أان- -ة
اŸسشجل ،Úوكالعادة بإامكانية اإ’فراج
عن القوائم نهاية ششهر نوفم Èالقادم،
مششÒا «أان ÷ان ال - -دوائ - -ر ‘ ب - -عضض
ال -ب -ل-دي-ات شش-رعت ‘ ع-م-ل-ي-ة دراسش-ة
اŸل - -ف - -ات وإاع - -داد ال - -ق - -وائ- -م ق- -ب- -ل
اŸصش -ادق -ة ع -ل -ي -ه -ا م-ن ق-ب-ل ال-ل-ج-ن-ة
ال -و’ئ -ي -ة» ،وه -و تصش-ري-ح م-ب-ن-ي ع-ل-ى
التخم Úوالتمني وليسض على معطيات
وم- - -ع- - -ا÷ة ال- - -قضش - -اي - -ا ا◊سش - -اسش - -ة
بومرداسس :ز ــ كمال
واق-ع-ي-ة م-ث-ل-م-ا صشّ-رح ب-عضض اŸعنّي،Ú
ب - - -اŸه ّ- - -دئ- - -ات م- - -ن ط- - -رف ب- - -عضض
ودل -ي -ل ع -ل -ى م -دى ال -ت-خ-ب-ط وغ-ي-اب
اŸسشؤوول ÚواŸديرين اÙلي Úهي
يصش- -ن- -ع م- -ك- -ت -ت -ب -و ع -دل  1بو’ية
ال- -ت- -نسش- -ي- -ق ب ÚاŸصش- -ال- -ح اŸع- -ن- -ي -ة
التي كثÒا ما غّذت مثل هذه الوقفات
ب -وم -رداسض ا◊دث اÙل -ي ب-ت-ك-ث-ي-ف
والسشلطات اÙلية Ÿعا÷ة مثل هذه
ال -ت -ي مسشت ك -ل ال -ق -ط -اع-ات ت-ق-ري-ب-ا
–ركاتهم اŸيدانية تارة أامام اŸكتب
اŸلفات ا◊سشاسشة.
ب -و’ي -ة ب -وم -رداسض وﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات
الو’ئي ،وتارة أاخرى أامام مقر الو’ية
القضشية نفسشها ‘ ملف الششاليهات
ا’جتماعية ،الذين فقدوا الثقة تقريبا
ة
ل -لضش -غ -ط ع -ل -ى السش -ل -ط -ات ال -و’ئ-ي-
وعملية إاعادة اإ’سشكان التي ينتظرها
‘ الوعود اŸقدمة Ÿعا÷ة القضشايا
خ
ومسشؤوو‹ عدل للحصشول على تاري
القاطنون ‘ هذه اŸواقع ‘ البلديات
ال -ع -ام -ة ومشش -اك-ل ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ة
ي
ﬁدد ل -تسش -ل -ي -م اŸشش -اري -ع السش -ك-ن-
اŸتبقية ،حيث تبقى أاششغال التهيئة
اÙل -ي -ة ال -ت -ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا اŸواط-ن
ي
ع
اŸنتهية على مسشتوى كل من موق
اÿارج- -ي- -ة اŸت- -وق- -ف- -ة ‘ ع- -دد م -ن
بالبلديات والقرى أابسشطها النقائصض
ل
ي
ا
 800و 700مسش-ك-ن ع-دل بÈج م-ن-
اŸشش-اري-ع السش-ك-ن-ي-ة اıصشصش-ة ل-هذه
ال- -ك -بÒة ال -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا اŸؤوسشسش -ات
ت
ه
ت
و 800مسشكن بحي الكرمة التي ان
الفئة القششة التي يتعلق بها كل من له
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ‘ ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي التي
ا
ه
ر
ب -ه -م اأ’شش -غ -ال ت -ق -ري -ب-ا ،ك-ان آاخ
صشلة باŸلف تارة باسشم نقصض التمويل،
اسشتفادت من مششاريع تهيئة مسشتعجلة
ة
ل
ا
ك
و
تنظيم وقفة للتنديد بعدم التزام
وع -ج -ز اŸق-او’ت اŸك-ل-ف-ة ب-ا’‚از
ق-ب-ل ال-دخ-ول اŸدرسش-ي ،ل-ك-ن أاغ-ل-بها
ة
ق
ل
ع
ت
Ÿ
«ع-دل» ب-ت-ع-ه-دات-ها اŸقدمة ا
وتارة باسشم سشوء اأ’حوال ا÷وية على
ظلت على حالها نتيجة عدم –رك
3
م
و
ي
ن
بانطÓق تسشليم مفاتيح السشك
ال- -رغ- -م م- -ن ا’ن- -ت- -ه- -اء ‘ اأ’شش- -غ- -ال
البلديات.
ب
ا
ي
غ
ل
ا
ب
ا
أاكتوبر ا÷اري ،لكنهم صشدمو
اÿارجية الكÈى منذ  3سشنوات ‘
صشيغة أاخرى ‘ قطاع السشكن حملت
،
د
د
Ù
ا
التام من اŸكتب ‘ اŸوعد
عدد من اŸواقع ،وهكذا يبقى سشوء
ال -ك -ث Òم -ن اأ’م-ل ل-ع-دد م-ن ال-ف-ئ-ات،
.
ة
ف
ق
و
ل
ا
‘
على حد تصشريح اŸكتتبÚ
ال -ت -ق -دي-ر وغ-ي-اب اŸت-اب-ع-ة الصش-ارم-ة
خ -اصش -ة ف -ئ -ة ال-ع-م-ال واŸوظ-ف Úم-ن
ت
ا
ح
ي
ر
ش
ص
ت
م -ث -ل ه -ذه ا◊رك-ات وال-
ل- -ل- -مشش- -اري- -ع يشش- -ك- -ل مصش- -درا ل- -ه -ذه
م -ت-وسش-ط-ي ال-دخ-ل ال-ت-ي ّ” إاطÓ-ق-ه-ا
،
ع
ق
ا
و
ل
ل
ر
ال -ن -اب -ع -ة م -ن سش -وء ت -ق -دي
ا’ح -ت -ج -اج -ات غ ÒاŸن-ت-ه-ي-ة ب-و’ي-ة
رسش -م -ي-ا سش-ن-ة  2018وت-ت-ع-لق بالسشكن
وﬁاول- -ة ال- -ت -ه -رب م -ن ا’ل -ت -زام -ات
بومرداسض.

دوار الششمرة بتيسشمسشيلت

اŸنتخبون اÙليّون ’ يسصتمعون ’نشصغا’ت السصكان

ن -اشش -د سش-ك-ان دوار الشش-م-رة وال-ذي
ت -فصش-ل-ه  22ك -ل -م ع -ن م -ق -ر ب-ل-دي-ة
ب - -وق - -اي - -د ب - -و’ي - -ة ت - -يسش- -مسش- -ي- -لت
السش -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ال-ت-ف-ات-ة بسش-بب
م -ع -ان -ات -ه -م أاث -ن-اء فصش-ل الشش-ت-اء م-ع
’م- -ط- -ار ،وع- -دم ت- -وّف- -ر
تسش - -اق - -ط ا أ
مسش -الك ت -ن-ق-ل-ه-م ا ¤م-ق-رب-ل-دي-ت-ه-م
بوقايد ،الو’ية البعيدة عنهم.

تيسسمسسيلت :ع ــ عمارة
وحسشب سشكان اŸنطقة فإاّنهم اّتصشلوا
م- -رارا ب -اŸسش -ؤوول ÚاÙل ّ-ي  Ú-م -ن أاج -ل
ا’ب Ó-غ ع -ن انشش-غ-ا’ت-ه-م ،ل-ك-ن-ه-ا Œ ⁄د
صشدى إايجابيا ،زيادة على اهÎاء الطريق
ال -و’ئ -ي ال -راب -ط ب Úدواره -م وم -ن -ط-ق-ة
ب- -ط -ي -ح -ة ،وه -و ال -ط -ري -ق ال -و’ئ -ي رق -م
 ،25وال -ذي ي -رب -ط -ه-م ب-ح-دود و’ي-ة عÚ
ال -دف -ل -ى وه-و م-ن-ف-ذ ل-قضش-اء ح-اج-ي-ات-ه-م
اليومية ،ورغم ذلك ’ يزال السش Òعليه
يششكل خطرا لكÌة تصشدعه.
اŸاء الششروب مششكل آاخر يؤورق سشكان
م -ن -ط -ق -ة الشش -م -رة اŸع-زول ،ح-يث ي-ج-د
السشكان مششقة ‘ ا◊صشول عليه و’سشيما

‘ أاي- -ام ا◊ر ،ويضش- -ط -ر اŸواط -ن -ون ا¤
ششراء صشهاريج من اÿواصض بأاثمان يعجز
ذوي ال - -دخ - -ل اÙدود ع- -ل- -ى ا◊صش- -ول
ع -ل -ي -ه -ا‡ّ ،ا يضش -ط-ره-م ا ¤ال-ت-ن-ق-ل ا¤
مسشافات بعيدة للبحث عن اŸاء الششروب،
وح- -ت- -ى اŸسش- -لك الÎاب- -ي ال- -ذي ي- -رب -ط
اŸنطقة بالدواوير اÛاورة أاصشبح غÒ
صشالح لكÌة سشالكيه ،الذين يحبذون سشلك
طريق آاخر رغم زيادة اŸسشافة ،و’ سشيما
Óسش- -واق
اŸوال Úال - -ذي- -ن ي- -ت- -ن- -ق- -ل- -ون ل - -أ
ا’سش -ب -وع -ي -ة ل -ل -تسش -وق وب -ي -ع م -واشش -ي -ه-م
موردهم الوحيد.
ورغ -م اŸع -ان -اة وال-ت-عب وا’◊اح ع-ل-ى
ت -ف -ق -د ه -ؤو’ء السش-ك-ان ،إا’ أان السش-ل-ط-ات
اÙلية و’ سشيما البلدية  ⁄تكلف نفسشها
التنقل ا ¤اŸنطقة لتقصشي هذه ا◊قائق
أاو إايجاد حلول للمواطن ،Úالذين طالبوا
السش -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة إاي-ف-اد ÷ن-ة ﬁل-ي-ة
لتفقد حال سشكان منطقة الششمرة قبيل
حلول فصشل ا’مطار ،الذي يقÎن عندهم
باأ’وحال واŸعاناة ،وتعّكر صشفو اأ’طفال
وال-ك-ب-ار ال-ذي-ن Áت-ه-ن-ون ال-فÓحة وتربية
اŸواشش-ي Ãن-ط-ق-ة ج-ب-ل-ي-ة وع-رة تسش-تحق
التفاتة تنموية جادة إ’خراج أاك Ìمن 300
نسشمة من التخلف واŸعاناة.

ششجرة لكل مواطن بتيزي وزو

حماية الغطاء الّنباتي وا‚راف الّتربة بالو’ية

تتواجد على مسشتوى  8بلديات بتيبازة

ﬁ 112ل سصتوّزع على أاصصحاب اŸشصاريع

^  Óﬁ 50تنقصصه الّتهئية اÿارجية بدواودة
كششف مدير التششغيل بو’ية
ت--ي--ب-ازة ع-ن إاحصش-اء ﬁ 112ل
تابع لديوان الÎقية والتسشيÒ
العقاري معني بعملية التوزيع
ع---ل---ى أاصش---ح---اب اŸشش---اري--ع ّ‡ن
اسش--ت--ف--ادوا م--ن أاج--ه-زة ال-دع-م،
ب----ح----يث ّ“ت اŸواف----ق----ة ع----ل----ى
طلبات  12صشاحب مششروع ا¤
حّد السشاعة.

تيبازة :علي ملزي
أاششار مدير التششغيل على هامشض دورة

اÛلسض الششعبي الو’ئي إا ¤أانّ اللجنة
ال -و’ئ -ي -ة اŸع -ن -ي-ة ب-ال-فصش-ل ‘ مسش-أال-ة
توزيع اÓÙت على أاصشحاب اŸششاريع
وفقا للتعليمة الواردة من مصشالح الوزير
اأ’ول ،اج-ت-م-عت ق-ب-ل أاسش-ب-وع Úت-ق-ري-با
“ت دراسشة
للنظر ‘ هذا اŸوضشوع ،و ّ
‡ن
ع
ي
ر
ا
ش
 25ملفا قّدمها أاصشحاب اŸش
ّ
اسشتفادوا من أاجهزة دعم التششغيل من
ف-ئ-ت Úت-ع-ن-ى أاو’ه-م-ا ب-ت-لك ال-ت-ي تدفع
حقوق ا’يجار حاليا Ÿزاولة نششاطها،
ف -ي -م -ا ت -ع -ن-ى ال-ف-ئ-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-أاصش-ح-اب
اŸشش- -اري- -ع ا÷دد ّ‡ن حصش- -ل- -وا ع -ل -ى
“ت
موافقة البنوك لتمويلهم قريبا ،و ّ
اŸوافقة على  12طلبا ا ¤حّد السشاعة،

ف -ي -م -ا ّ” ارج -اء اŸواف -ق-ة ع-ل-ى ب-اق-ي
اŸل-ف-ات أ’سش-ب-اب ت-ت-ع-ل-ق ب-ع-دم اك-تمال
الوثائق الضشرورية إ’ثبات حاجة اŸعني
للمحل.
ومن اŸرتقب أان يتم الفصشل فيها
خÓل ا’جتماع اŸقبل للجنة الو’ئية،
التي تضشّم ‘ تركيبتها البششرية ‡ثلÚ
عن  11قطاعا.
ك- -م- -ا أاشش -ار مصش -درن -ا أايضش -ا إا ¤ك -ون
اÓÙت اÙصش - -اة ت - -ت - -واج - -د ع- -ل- -ى
مسش- -ت -وى  8ب -ل -دي -ات ،و–ظ-ى ب-ل-دي-ة
الدواودة بالبوابة الششرقية باحتوائها لـ
 ،Óﬁ 50إا’ أاّن ا’ششكال القائم بها
‡ا
يكمن ‘ انعدام التهيئة اÿارجية ّ
أارج -أا ع -م -ل -ي-ة اسش-ن-اده-ا Ÿسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا،
ويفÎضض بأان تقÎن ذات العملية با“ام
مشش -روع ال -ت -ه -ي -ئ -ة ،ك -م -ا –وي ب -ل -دي-ة
الداموسض بأاقصشى غرب الو’ية على 30
 Óﬁم -ق -اب-ل Ã Óﬁ 14سش -ل -م-ون و8
Óﬁت با◊طاطبة وÓﬁ 6ت اخرى
بفوكة ،و–وز بلديات أاخرى على ﬁل
واحد فقط.
Œدر ا’ششارة إا ¤أانّ تلك اÓÙت
تنحدر من تلك التي  ⁄يتمكن ديوان
الÎقية والتسشي Òالعقاري من بيعها عن
طريق اŸزايدة وفقا للقانون اŸعمول
به ،و’ تزال ششاغرة ا ¤اآ’ن وأاسشدت
ا◊كومة تعليمة لو’ة ا÷مهورية تعنى
بتوزيعها على أاصشحاب اŸششاريع الذين
يعانون من مششكل ا’يواء.

نّ-ظ-مت م-دي-ري-ة ال-فÓ-ح-ة بو’ية
Óرشش -اد
ت- -ي -زي وزو ي -وم -ا دراسش -ي -ا ل  -إ
الفÓحي– ،ت ششعار «ششجرة واحدة
ل - - -ك - - -ل م - - -واط- - -ن» ،وذلك Ãع- - -ه- - -د
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا واŸوارد ال -زراع-ي-ة
اŸت - -خصشصش - -ة ب - -ب - -وخ- -ال- -ف- -ة ،وذلك
بالتعاون مع غرفة الزراعة اÙلية،
البنوك ،اŸعاهد الفنية اŸتخصشصشة
‘ ه - - -ذا اÛالﬁ ،ط - - -ات وق - - -اي - - -ة
النباتات واıتÈات البيطرية.

تيزي وزو :بن النوي توهامي

شش -ه-د ه-ذا ا◊دث ال-ذي ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م-ه
سش -ن -وًي -ا ،ب -حسشب ﬂت -اري م -ن ج -م -ع -ي -ة
ال- -فÓ- -ح ،Úمشش- -ارك- -ة أاك Ìم -ن خ -مسشÚ
فÓحا من ﬂتلف اŸناطق واŸقاطعات
الزراعية بو’ية تيزي وزو ،مع اإ’ششارة إا¤
أان تلك اŸوجودة ‘ تيزي وزو ،ذراع بن
خدة ،بني دوالة ،اأ’ربعاء نايت إايراثن،
م -ع -ات -ق -ة ،ف -ري-ح-ة وذراع اŸي-زان ،ك-ان-وا
حاضشرين بقوة ،و”ّ تنظيم معارضض لزّوار
من قبل اŸششارك Úالذين Áثلون ﬂتلف
ال-ق-ط-اع-ات ،م-ث-ل ت-رب-ي-ة الدواجن ،تربية
النحل ،زراعة الزيتون ،ا◊بوب ،زراعة
اأ’شش - -ج - -ار ،زراع - -ة ا◊دائ - -ق ،ت - -رب - -ي - -ة
ا◊ي - - -وان - - -ات الصش- - -غÒة ،إان- - -ت- - -اج ا÷Í
وال - -زي - -ت- -ون ،وا◊ل- -وي- -ات ،وغÒه- -ا م- -ن
اŸع -دات واŸواد شش -ب -ه اŸسش -ت-خ-دم-ة ‘
الزراعة .مؤوّكدا ،على تركيز ا÷هود حول
عصشرنة آاليات اإ’رششاد الفÓحي والدعم

ا’سشتششاري والتقني ،لتطوير الفÓحة ’
سشيما باŸناطق الريفية وا÷بلية ،للوصشول
إا ¤ت- -ك -ام -ل ف Ó-ح -ي شش -ام -ل ،ك -ون ه -ذه
ال -ع -وام -ل رك -ائ -ز أاسش -اسش -ي -ة ل -ك -ل ت -ن-م-ي-ة
اق-تصش-ادي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة ،وه-و م-ا ي-ق-ودن-ا
ح -ت -م -ا إا ¤كسشب ره -ان اأ’م -ن ال-غ-ذائ-ي،
ب -اسش -ت -غ Ó-ل اŸوارد ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة وت-ن-وي-ع
ال -نشش-اط-ات ا’ق-تصش-ادي-ة ،وت-وفﬁ Òي-ط
وآاليات اإ’نتاج ‘ ششتى اÛا’ت.
و‘ مداخلته ،أاّكد ﬁمد جمعة ،وا‹
تيزي وزو ،على ضشرورة تركيز العمل ‘
›ال الزراعة على التكوين ،والذي يبقى
‘ ن- -ظ- -ره أافضش- -ل ط- -ري- -ق- -ة ل- -ت- -ح- -ق -ي -ق
اأ’داء ،ك -م -ا أاب -رز ا÷ه -ود ال -ت -ي ت -ب -ذل-ه-ا
ال -وزارة ال -وصش -ي-ة ل-ت-ط-وي-ر ه-ذا ال-ق-ط-اع،
مضشيفا أاّننا بحاجة إا ¤وضشع ثقلنا على
ه -ذا ال -ق -ط -اع ا’سشÎات -ي -ج -ي ل -ل -زراع-ة
ل -ت -ط-وي-ره ،ك-م-ا ي-جب ع-ل-ي-ن-ا ال-ت-ح-ك-م ‘
وسشائل اإ’نتاج وغÒها.
لهذا السشبب نحتاج ،حسشب اŸششارك،Ú
إا ¤الÎك- -ي- -ز ع- -ل -ى ال -ت -ك -وي -ن ’ك -تسش -اب
التقنيات واŸعرفة الÓزمة لهذا اÛال،
م - -ن خÓ- -ل خ- -ط- -ة ط- -وي- -ل- -ة اأ’ج- -ل” ،
تطويرها وتنفيذها على مراحل ،وكثفت
م- - - - -ن ا÷ه - - - -ود وتضش - - - -اع - - - -فت اŸوارد
وا’سش- -ت- -ث- -م -ارات ‘ ه -ذا اÛال خ Ó-ل
العقدين اأ’خÒين ،ولقد حان الوقت لكي
نسشتعيد اŸكان الذي ينبغي أان يكون لنا
‘ نخبة اأ’· ،وأان نحّقق ا’كتفاء الذاتي
خاصشة فيما يتعلق ببعضض اŸنتجات ،مثل
ا◊بوب وا◊ليب.

الرياضصي
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اشصراف :حامد حمور
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لندية ا÷زائرية تفصصح عن نواياها ‘ اŸنافسصات القارّية
ا أ

ا–اد العاصسمة وشسبيبة القبائل ‘ اŸوعد..
ونادي بارادو يفاجئ ‘ أاّول Œربة

كلمة العدد

ظروف تقنّية وبدنّية مواتية...
ي-ت-واج-د أاغ-لب لع-ب-ي اŸنتخب
ال- -وط- -ن- -ي ‘ أافضص- -ل ح -ال ت -ق -ن -ي -ا
وب-دن-ي-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى أان-دي-تهم ‘
لم-ر ال-ذي ي-ف-ي-د
ال-وقت ا◊ا‹ ،ا أ
ك-ثÒا ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي لـ«اÿضصر»،
ك -ون -ه سص -ي -ع -ت -م -د ع -ل-ى تشص-ك-ي-ل-ة
متوازنة خÓل مواجهتي الكونغو
ال-دÁق-راط-ي-ة وك-ول-ومبيا ‘ شصهر
أاكتوبر ا◊ا‹.
لخ -ب-ار الّسص-ارة ع-ن
وت -ع ّ-ددت ا أ
ليام من
«أابطال افريقيا» ‘ هذه ا أ
^ حامد حمور
خÓل التأالق الÓفت لقائد اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ري -اضض ﬁرز ،ال -ذي «كسصب ن -ق -اط -ا ع-دي-دة» ‘
م -انشص -يسص Îسص -ي -ت -ي ،وأاصص -ب -ح «ق -ط-ع-ة أاسص-اسص-ي-ة» ‘ خ-طّ-ة
لخ Òأاثنى على الدور الكبÒ
اŸدرب غوارديول .هذا ا أ
ال -ذي ي -ق -وم ب -ه ال Ó-عب ا÷زائ -ري ،وال -ذي حسصب ق -ول -ه
ن سصليماÊ
تطّور كثÒا منذ عودته من «كان  .»2019كما أا ّ
الذي كثÒا ما طالته النتقادات ،ل سصيما اŸوسصم اŸاضصي
بعد فشصل Œربته ‘ البطولة الÎكية ،عاد إا ¤الواجهة
م-ن ال-ب-اب ال-ع-ريضض ت-ؤوك-ده-ا ان-طÓ-ق-ت-ه ال-قوية مع ناديه
ا÷ديد موناكو الفرنسصي ،وأاصصبحت أارقامه مذهلة للغاية
حتى أان شصراء عقده من ليسص Îسصيتي من طرف موناكو
لعÓم اıتصصة.
بات قريبا حسصب العديد من وسصائل ا إ
وÁك -ن ال -ق -ول ه-ن-ا إان سص-ل-ي-م-ا Êي-ت-مّ-ت-ع «ب-قّ-وة ذه-ن-ي-ة
كبÒة» اسصتثمرها بشصكل موّفق ‘ كأاسض إافريقيا Ãصصر أاين
ن بلماضصي  ⁄يكن ﬂطئا عند اسصتدعائه ،ويسصÒ
أاثبت أا ّ
ح -ال -ي -ا وف-ق ه-ذه «الّ-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة» ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه ي-تصصّ-در
صصة ‘ كل أاسصبوع.
عناوين الصصحف واŸواقع اıت ّ
ك -م -ا أاّن أاغ -لب لع -ب -ي -ن -ا وج -دوا ضص -اّل -ت-ه-م ب-ال-رغ-م م-ن
لجواء على غرار قديورة ،براهيمي...
تغيÒهم ا أ
وقد يقّدم الّناخب الوطني ‘ القائمة التي سصيحّددها ‘
ليام ،أاسصماء جديدة لتدعيم التشصكيلة ‘ ظل بروز
هذه ا أ
بعضض الÓعب Úالذين Áلكون امكانيات كبÒة.
وم -ن دون شصك ،ف -إان إاج -راء م -ق -اب -ل-ت ‘ Úظ-رف أاسص-ب-وع
ب -ال-نسص-ب-ة لـ «اÿضص-ر» سص-ي-ك-ون ف-رصص-ة م-وات-ي-ة ل-ب-ل-م-اضص-ي
لرؤوية أاك Èعدد ‡كن من الÓعب Úلتحضص ÒاŸنافسصات
ال -رسص -م-ي-ة ال-ق-ادم-ة ،اŸت-م-ث-ل-ة ‘ تصص-ف-ي-ات ك-أاسض إاف-ري-ق-ي-ا
 2021 ·Óومونديال .2022
ل أ

عبد الصصمد بونوة:

@اŸنافسسة سستكون أاصسعب ‘ دور اÛموعات
@ه ـدفـنا الّذه ـاب بعي ـدا ‘ ك ـأاسس ““الك ـاف““
زكرياء مصصيباح:

سصعيد بوطالب:

@فوز «اÿضسر» بكأاسس إافريقيا كان مشسّجعا لفرقنا
حسص Úياحي:

@أان ـ ـديتن ـا أاّدت مشس ـ ـوارا طّيـ ـب ـا ‘ التّصسفيـ ـات األّولّي ـ ـة
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زكرياء مصسيباح (متوسّسط ميدان نادي بارادو) لـ «الشسعب»:

هدفنا ألّذهاب بعيدأ ‘ كأاسس ““ألكاف““

أ–اد ألعاصشمة وششبيبة ألقبائل ‘ أŸوعد..ونادي بارأدو يفاجئ ‘ أّول Œربة

سش- -ن -ة ‘ م -ب -اري -ات ودي -ة
ورسش-م-ي-ة ون-فسش-ه-م ششارك
‘ م- -ب- -اري- -ات أŸن- -ت -خب
أÙل -ي ،ه-ؤولء ألÓ-ع-بÚ
يفيدوننا Ãسشتوياتهم قبل
تقّمصشهم أللوأن أŸنتخب
أل - -وط - -ن - -ي ،وخ - -وضش- -ه- -م
مباريات دولية قارية مع
ﬂت - -ل - -ف أŸن - -ت- -خ- -ب- -ات
ألوطنية سشيكسشبهم نضشجا
أك ،Èوهو ما سشيكون من
دون ششك ‘ صشالح ألفريق
وألÓعب.

لوروبية..وهو أامر إايجابي بالّنسسبة لنا
لندية ا أ
‡يزين ‘ ا أ
‰لك «سسفراء» ّ

^ ت -أاّه-ل ج-اء ‘ فÎة صس-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة ب-ع-د سس-لسس-ل-ة
ب -ع -د ال -ت-أاه-ل ال-ت-اري-خ-ي ل-ن-ادي ب-ارادو إا ¤ال-دور ث-م-ن
لو ¤ل-ك-رة
لفريقية الّ-ن-ت-ائ-ج الّسس-ل-ب-ي-ة ‘ الّ-راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
النهائي مكّرر من منافسسة كأاسس الكونفدرالية ا إ
لكرة القدم إاثر إاقصساء نادي الصسفاقسسي التونسسي ،اتصسلنا القدم؟
^^ ‘ أّول ح ّصشة تدريبية خضشناها مع أŸدرب ألÈتغا‹ «ششالو» ،أّكد
باŸايسسÎو زكرياء مصسيباح الذي –ّدث لنا عن أاهداف
الفريق ‘ اŸنافسسة القارية ،كما –دث عن سسبب تذبذب لنا بأانّ ألفريق سشيلعب هذأ أŸوسشم على ثÓث جبهات ،وأنطÓقة أŸوسشم
ألكروي كانت بإاجرأء أŸبارأة ألتمهيدية ‘ كأاسض ألكنفدرألية أإلفريقية
ن -ت -ائ -ج ال -ف -ري-ق ‘ ب-داي-ة اŸوسس-م ال-ك-روي ،م -ؤ
وك-دا ‘ ه-ذا لكرة ألقدم ،أ◊مد لله نسش Òجيدأ ‘ ألهدف أألول للموسشم وهو كأاسض
.
ك
ل
ذ
‘
ب
ن رحيل ثÓثي الفريق  ⁄يكن السسب
ا◊وار بأا ّ
ألكاف ،أما بالنسشبة للبطولة فنتائجنا متذبذبة نوعا ما ،ونتمنى أن تكون
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس
^ الشسعب :تلّقيت إاصسابة جديدة ‘ كاحل القدم ،أاّول
طمئنا على حالتك الصسحية؟
^^ زكرياء مصسيباح :صشحيح ،بعدما أند›ت مع أÛموعة قبل

لن -دي -ة ا÷زائ -ري -ة اŸشس-ارك-ة ‘
ح ّ-ق -قت ا أ
اŸن-افسس-ات ال-ق-اري-ة ن-تائج معتÈة،بتأاّهل كل
أ–اد ألعاصشمة ألذي يعيشض مششاكل تنظيمية منذ أنطÓق
من ا–اد العاصسمة وشسبيبة القبائل إا ¤دور
أŸوسشم أ◊ا‹ ⁄ ،يتأاثّر بها من ألناحية ألفنية وألÎكيز،
لفريقية.
لبطال ا إ
اÛموعات لرابطة ا أ
وه -ذأ ب -فضش -ل أل -ع -م-ل أل-ك-ب Òأل-ذي ي-ق-وم ب-ه أŸدرب بÓ-ل
حامد حمور
«Ÿسسة» دزيري بÓل...

كما كسشب نادي بارأدو ورقة ألÎششح إأ ¤ألدور ألقادم،
ويسش ‘ Òروأق ‡ّي- -ز ل- -ب- -ل- -وغ دور أÛم- -وع- -ات ‘ ك- -أاسض
«ألكاف».
وكانت أÿيبة ألوحيدة من توقيع فريق ششباب بلوزدأد،
ألذي أصشطدم Ãنافسشه نادي بÒأميدسض أŸصشري ألذي
“كن من خطف ألتأاهل من زمÓء سشعيود ،بالرغم من أن
ألششباب كان قد عاد بالتعادل من ألقاهرة قبل أن ينهزم هنا
با÷زأئر.
لندية أ÷زأئرية أسشتفادت كثÒأ من
وÁكن ألقول إأن أ أ
أل -ت-ج-ارب ألسش-اب-ق-ة ‘ أŸن-افسش-ات أل-ق-اري-ة ،وكسش-بت دف-ع-ا
لفريقي ،حيث
معنويا من تتويج أŸنتخب ألوطني باللقب أ إ
لحيان ،إأل أن
أنه بالرغم من صشعوبة أŸهمة ‘ بعضض أ أ
لرأدة ألقوية ألتي يلعب بها عناصشر أنديتنا أŸششاركة ‘
أإ
هذه أŸنافسشات أعطتها ورقة أŸرور إأ ¤ألدور ألقادم.

دزيري ،ألذي أبقى ألÓعب ‘ Úجو أŸنافسشة بامتياز سشوأء
ﬁليا أو قاريا.
وسشحق «أبناء سشوسشطارة» نادي غور ماهيا برباعية هنا
ب -ا÷زأئ -ر ،ووأصش -ل -وأ أŸه -م -ة ‘ نÒوب-ي ب-ال-ف-وز ب-ه-دف،Ú
مؤوكدين علّو كعبهم وأحقيتهم ‘ بلوغ دور أÛموعات،
ألذي سشيكون Ãثابة –ّد جديد ‘ مسشار ألفريق ألذي
يعتمد على مزيج ب ÚألÓعب Úأıضشرم Úوألششبان.
وألتأاهل إأ ¤دور أÛموعات فتح آأفاقا جديدة ل–Óاد
أŸتعّود على أŸنافسشة ألقارية ،وسشيسش Òبخطى ثابتة نحو
–قيق أششياء كبÒة بقيادة مدرب يعرف أŸيادين ‘ أذغال
إأفريقيا بششكل كب.Ò

«الكناري» يعود إا ¤الواجهة
من جهته ،فريق ششبيبة ألقبائل حّقق ألتأاهل ‘ ظروف

صشعبة للغاية كونه تنّقل أ ¤كوناكري Ÿوأجهة نادي حوريا
لمور  ⁄تسشر بالششكل ألذي “ناه
بتقدم بهدف ،Úلكن أ أ
أŸدرب فيلود ،كون ألششبيبة لعبت أغلب أطوأر أŸبارأة بـ 10
لعب Úمن جهة ،ومن جهة أخرى “كن نادي حوريا من
ألعودة ‘ ألنتيجة ،و◊سشن أ◊ظ فإان «ألكناري» وّفق ‘
ضشربات ألÎجيح ،وكسشب ورقة أŸرور أ ¤دور أÛموعات.
وكانت ألفرحة عارمة ‘ أوسشاط لعبي ألششبيبة ،ألذين
أث-ب-ت-وأ أن إأم-ك-ان-ي-ات أل-ف-ري-ق ك-بÒة ب-ع-د إأزأح-ت-ه-م ل-كل من
أŸريخ ألسشودأ Êوحوريا كوناكري ،أي فريق Úتعّودأ ‘
لخÒة على أŸششاركة ‘ أŸنافسشة ألقارية عكسض
ألسشنوأت أ أ
لبطال.
ألششبيبة ألتي غابت لسشنوأت طويلة عن رأبطة أ أ
لن-ظ-ار مصش-وب-ة ن-ح-و أل-ق-اه-رة ي-وم  9أكتوبر
وسش -ت-ك-ون أ أ
Ãناسشبة عملية ألقرعة للتعرف على منافسشي ‡ثلينا أ–اد
Óندية.
ألعاصشمة وششبيبة ألقبائل ‘ أغلى منافسشة قارية ل أ

لكادÁية»
نادي بارادو..إابداع «ا أ
لفريقية لكرة ألقدم ،أحدث
و‘ كأاسض ألكونفدرألية أ إ
لو¤
نادي بارأدو «دخول مدويا ‘ :مششاركته ألقارية أ أ
بإاقصشائه للنادي ألصشفاقسشي ألتونسشي ألعريق وأŸتعود على

أŸن -افسش -ات أل -ق-اري-ة ،ح-يث سش-ي-ط-ر أشش-ب-ال شش-ال-و ب-ال-ط-ول
وأل -ع-رضض ع-ل-ى م-ب-ارأة أل-ذه-اب ق-ب-ل أن ي-ؤوك-دوأ وي-ف-رضش-وأ
ألتعادل على أŸنافسض ‘ عقر دأره.
وأعÎف كل من تابع مقابلتي زمÓء زرقان أنهم كانوأ
لم -ر أل -ذي ي -ع -ن -ي أن ط -م -وح -ات أل -ف -ري -ق ت-كÈ
لق -وى ،أ أ
أأ
باسشتمرأر ،حيث سشيكون ألهدف أŸقبل هو ألتأاهل أ ¤دور
لك-ادÁي-ة» أل-ت-ي ت-ع-تÈ
لشش -ب -ال «أ أ
أÛم -وع -ات ب -ال -نسش -ب -ة أ
‰وذجا حقيقيا ‘ كرة ألقدم أ÷زأئرية باعتمادها على
لول.
ألتكوين ‘ أŸقام أ أ

شسباب بلوزداد يضسّيع الفرصسة...
وباŸقابل  ⁄تكن مسشÒة ششباب بلوزدأد طويلة ‘ نفسض
أŸنافسشة وخرج أمام بÒأميدسض أŸصشري ،ولو أنّ ألعديد
لخطاء ألتحكيمية أثرت على
من أŸتتبّع Úيرون أن بعضض أ أ
ألنتيجة خÓل مبارأة ألعودة Ãلعب  5جويلية.
وبدون ششك سشوف يرّكز ألطاقم ألفني على أŸنافسشات
أÙلية ألبطولة وكأاسض أ÷مهورية ،حيث Áلك ألفريق كل
لدأري
أ◊ظوظ للتأالق من خÓل ألتعدأد ألÌي وألتنظيم أ إ
أ÷يد.

حاوره :فؤواد بن طالب
^ الشسعب :ما هو تعليقك على خروج
الشسباب من منافسسة الكاف؟

^^ سش- -ع- -ي- -د ب -وط -الب :حسشب رأي -ي ألشش -ب -اب دخ -ل
أŸبارأة وهو فائز ‘ ذهنه ،ما أّثر عليه سشلبا خاصشة ‘
ألشش -وط أل -ث-ا Êب-ع-د تسش-ج-ي-ل أل-زوأر ل-ل-ه-دف ،ل-ك-ن ق-ل-ة
ألÎكيز وألتسشرع حال دون أن يعّدل ألنتيجة.

^ ه- -ل Áك- -ن ال- -ق- -ول أاّن ف- -وز اÿضس -ر
ب-ك-أاسس أاف-ري-ق-ي-ا أاع-ط-ى شس-ح-ن-ة مشسّ-ج-ع-ة
Óندية اŸشساركة؟
ل أ

^^ طبعا ألن ألفريق ألوطني هو أŸرآأة ألعاكسشة
Óندية ،بأان تعمل أك Ìحتى تخرج بÓعب Úمتميزين
ل أ
تسش -ت -ف -ي -د م -ن -ه -م ‘ م-ث-ل ه-ذه أŸشش-ارك-ات أل-ق-اري-ة أو
ألعربية ،ولذلك فالكرة أ÷زأئرية –تاج إأ ¤ألحتكاك
‘ أل -ب -ط -ولت أل -ق -اري -ة وأل -ع -رب -ي -ة ل-ت-ج-ه-ي-ز ألÓ-ع-بÚ
أÙلي Úللفريق ألوطني.

Óندية التي وصسلت
^ ما هو تقييمك ل أ
^ لنÎك الشسباب ونسسأال بوطالب عن إا ¤دور اÛموعات؟
^^ أŸسش -ت -وى أل -ف -ن -ي ل -ل -ف -رق ج -ي -د خ-اصش-ة أ–اد
لخ -رى اŸشس -ارك -ة ‘ اŸن-افسس-ات
ال -ف -رق ا أ
ألعاصشمة ألذي عاد من أدغال أفريقيا بالتأاهل ،وكذأ
لفريقية والعربية.
ا أ
ششبيبة ألقبائل رغم أنهزأمها أمام بلوزدأد بثÓثية نظيفة
^^ أعتقد ألول مرة ‘ تاريخ أŸششاركات ألقارية

“ّك- -نت م- -ن أل- -ت -أاه -ل إأ ¤أل -دور أل -ق -ادم ‘ أŸن -افسش -ة

^^ نحن ‘ ألبطولة ألوطنية نعرف مسشتوأنا جيدأ ،وما Áكننا تقدÁه مع
أعرق ألفرق أ÷زأئرية ،لكن أŸنافسشة أإلفريقية أمر جديد بالنسشبة لنا ألنها
أول مرة يخوضشها ألفريق ،وألذي Áلك ‘ رصشيده  4مباريات قارية منذ
تأاسشيسشه ،وكانت كلها بأاقدأم أ÷يل أ◊ا‹ ألذي يلعب موسشم (،)2020 – 2019
وهو أمر ّﬁفز ومششرف ‘ آأن وأحد ،دخلنا أŸباريات أألو ¤من منافسشة كأاسض
ألكاف بقوة وعزÁة كبÒت Úمن أجل ألتأاهل إأ ¤أبعد دور ‡كن فيها ،وتأاكيد
مردودنا وأدأئنا أŸميز فوق أŸسشتطيل أألخضشر ألذي نقّدمه منذ صشعودنا إأ¤
ألرأبطة أÎÙفة أألو ¤لكرة ألقدم‰ ،لك لعب Úذو جودة عالية ونقّدم
مسشتويات رأقية وقوية ،وهو ما مّكننا أ◊مد لله من عبور ألدور أألول و‘ أللقاء
ألثا Êأقصشينا أحد أعرق ألفرق أإلفريقية ،وألتي “لك عددأ كبÒأ من ألكؤووسض
ألقارية نادي ألصشفاقسشي ألتونسشي بعدما “كنا من أإلطاحة به بالنتيجة وأألدأء
‘ لقاء ألذهاب Ãلعب  5جويلية أألوŸبي بثÓثة أهدأف لهدف وحيد ،لنفرضض
بعدها ألتعادل هناك بتونسض ،أعتقد بأان ما حققناه ◊د أآلن ليسض باألمر ألهÚ
وتعبنا كثÒأ من أجل بلوغه ،أآلن ألقادم أصشعب وعلينا أن نعطي أفضشل ما لدينا
‘ ألدور ثمن نهائي مكرر لقتطاع ورقة ألتأاهل إأ ¤دور أÛموعات أن ششاء
ألله.

حسس Úياحي:

فوز «أÿضشر» بكأاسس إأفريقيا
كان مششجّعا ألنديتنا ‘
أŸنافسشات ألقارّية وألعربية
ب- -وط- -الب لعب سس- -اب -ق ،ل -عب ‘ ع -دة
أان-دي-ة ﬁل-ي-ة م-ع-روف-ة م-ن ب-ي-نها شسباب
بلوزداد الذي حمل أالوانه أاربع سسنوات،
وف- -از م- -ع- -ه ب- -ع- -دة أال -ق -اب ودخ -ل ع -ا⁄
التحليل من الباب الواسسع ،وكان لنا معه
هذا ا◊وار.

لن عن فريقك بارادو ،بعدما حّققتم تأاّهÓ
^ نتحّدث ا آ
تاريخيا وأانتم على بعد خطوة للعبور لدور اÛموعات؟

أنطÓقتنا أ◊قيقية ‘ سشلسشلة ألنتائج أإليجابية ﬁليا بعد ألفوز أÙقق
ضش -د ن -ادي أوŸب -ي ألشش -ل -ف أألخ Òأل -ذي م -ن شش -أان-ه أن ي-ح-ف-ز ألÓ-ع-بÚ
ويعطيهم أك Ìثقة.

^ حّققتم ثÓث نتائج إايجابية ‘ الثÓث مباريات
لخÒة ب -ف -وزي -ن وت -ع -ادل بصس -ف -اقسس ،وي -ب-دو أاّن-ك-م
ا أ
بدأا” Œدون معاŸكم؟

^^ ل يخفى عليك بأاّننا قمنا بÎبصض –ضشÒي لنطÓق أŸوسشم
ﬂتلف “اما عن ذلك ألذي قمنا به أŸوسشم أŸنصشرم ولو أن ألطاقم
أل -ف -ن -ي ” ألح-ت-ف-اظ ب-ه ،ح-يث ت-غ Òأل-ع-م-ل ك-ثÒأ وك-ان ق-اسش-ي-ا م-ق-ارن-ة
باŸوسشم أŸاضشي ،ما جعلنا نلعب مبارياتنا أألو ‘ ¤ألبطولة ألوطنية
بأاقدأم ثقيلة نوعا ما ،نظرأ لثقل ألعمل أŸنجز ‘ ألفÎة ألتحضشÒية ،ومع
مرور أŸباريات سشيتحسشن أدأئنا أك ،Ìوأعتقد أن هذأ هو ألسشبب ألرئيسشي ‘
نتائجنا أŸتذبذبة ‘ بدأية أŸوسشم ،وليسض له عÓقة Ãغادرة ألثÓثي (بودأوي،
لوصشيف ونعيجي) إأ ¤ألحÎأف ألذي أ“نى لهم باŸناسشبة كل ألتوفيق وألنجاح
‘ مششوأرهم ألكروي ‘ ،أكادÁية نادي بارأدو سشوأء بقي ألÓعبون أم رحلوأ
عن ألفريق ،فهناك دأئما أÿلف وألزدوأجية ‘ أŸناصشب ،ألّننا فريق ذو طابع
تكويني ونعتمد على ألششبان وكل وأحد منا يؤودي دوره فوق أŸيدأن ،وهناك
لعب Úآأخرين سشيÈزون هذأ أŸوسشم ،وسشيتنقلون بدورهم إأ ¤ألحÎأف إأن
ششاء ألله.

^^ بطبيعة أ◊ال ،لو  ⁄أتعّرضض أŸوسشم أŸنصشرم إلصشابةÁ ،كنني أن
أقول لك بأاّنني كنت من ب ÚألّÓعب ÚأŸتنّقل Úمع زمÓئي إأ ¤ألحÎأف
بأاوروبا.

^^ خصسوصسا أانّ الهدف رقم واحد لكل لعب يرتدي
قميصس بارادو هو السس Òعلى خطى «بن سسبعيني» ،الذي
لكادÁية نحو الحÎاف بأاوروبا؟
كان أاول لعب يغادر ا أ

^ آاخ- -ر سس- -ؤوال ،زمÓ- -ؤوك الّسس- -اب- -ق- -ون ال -ذي -ن ان -ت -ق -ل -وا
ل Ó-حÎاف ب -أاوروب -ا ق ّ-دم -وا وج-ه-ا مشسّ-رف-ا ع-ل-ى خ-ري-ج-ي
أاكادÁية بارادو؟

^^ صشحيح أن ألهدف رقم وأحد لكل لعب ‘ نادي بارأدو هو ألÈوز
وألتنقل إأ ¤ألحÎأف ‘ أوروبا ،لكن ل يجب أن ننسشى قاعدة مهمة ‘ ألفريق
هو أن أللعب أ÷ماعي يجب أن يتغلب على أللعب ألفردي ،وإأذأ  ⁄تكن
أÛموعة مكتملة ل Áكن ألحد أن يÈز ويتنقل إأ ¤ألحÎأف ،ولهذأ كل لعب
يعمل على بروز زميله ليسشتفيد أ÷ميع.

^ أال ترى بأانّ تواجد عدد كب Òمن ال ّ
Óعب ‘ Úكل
ف -ئ -ات اŸن -ت -خ -ب -ات ال -وط -ن-ي-ة أاكسسب لع-ب-ي-ك-م ب-عضس-ا م-ن
اÈÿة التي سسيسستفيد منها الفريق ‘ اŸنافسسة القارية
التي يخوضسها ؟
^^ نتمنى ذلك ،صشحيح أنّ بعضض لعبينا ششاركوأ مع منتخب أقل من 23

سسعيد بوطالب:

‚د ‘ دور أÛموعات ،ششبيبة ألقبائل ،أ–اد أ÷زأئر
وتأاهل نادي بارأدو أ ¤ألدور ألقادم ،هذأ ششيء جميل
ومهم سشيكون مششجعا للفرق ألتي تتنافسض ‘ ألبطولة
ألقارية ،وأيضشا هي رسشالة مششفرة للفرق أألخرى حتى
تعمل بأاك Ìجدية Ÿا هو قادم.

ذهاب لقاء نادي ألصشفاقسشي ألتونسشي ‘ إأطار ألدور ثمن ألنهائي من منافسشة
كأاسض ألكونفدرألية أإلفريقية ،وبعد أللقاء ألذي خضشناه أألحد لعبنا مبارأة ودية
ضشد ألفريق ألرديف وتعّرضشت إلصشابة على مسشتوى كاحل ألقدم ،أإلصشابة ليسشت
خطÒة وحسشب طبيب ألفريق سشأابتعد عن أŸنافسشة حوأ‹  10أيام فقط قبل أن
Óسشف ألششديد لعنة أإلصشابات تطارد Êمنذ
أعود إأ ¤ألتدريبات أ÷ماعية ،ل أ
أŸوسشم أŸاضشي بعدما أبتعدت عن أŸيادين Ÿدة  5أششهر ونصشف بسشبب كسشر
‘ كاحل ألسشاق .أ◊مد لله هذه مكاتيب وأ“نى أن أتعافى بسشرعة ،وأن ل
تعاود Êأإلصشابة أألو ¤حتى أ“ّكن من أللعب من جديد ومسشاعدة زمÓئي فوق
أŸيدأن ألذي أفتقدته كثÒأ.

أنديتنا أّدت مششوأرأ طيّبا ‘ ألتّصشفيات أألّوليّة

^ وعن تأاّهل نادي بارادو إا ¤الدور 16
مكّرر؟

^^ أعتقد أّن نتيجة ألذهاب كانت مهمة ألششبال
ششالو ،ألذين عرفوأ كيف يحافظون على هذأ أŸكسشب،
وكادوأ أن يسشجلوأ ‘ تونسض أمام ألصشفاقصشي ،وهذأ
رأجع للعمل ألذي يقوم به أŸدرب ألÈتغا‹ ،وأنّ نادي
بارأدو أصشبح ينافسض ألكبار رويدأ رويدأ ‘ ألبطولت
ألقارية.

^ اŸولودية تعود بالّتأاّهل من عمان ‘
الكأاسس العربية.

^^ كانت أŸولودية صشارمة فوق أŸيدأن ،ما جعلها
تتأاّهل بجدأرة وأسشتحقاق ،وكادت ‘ عدة مرأت أن
جل أهدأفا عديدة لول تدخل أ◊ارسض ألعما Êألذي
تسش ّ
صشّد كرأت حقيقية للتهديف ،وللعلم أّن ألبطولة ألعربية
أصشبح مسشتوأها عال ،وفرقها يحسشب لها ألف حسشاب،
وهذأ ششيء إأيجابي للكرة أ÷زأئرية ألتي أصشبحت تسشÒ
‘ ألطريق ألصشحيح.

^ اŸول - -ودي - -ة صس - -اح - -ب- -ة أاّول ل- -قب
إاف-ري-ق-ي سس-ن-ة  ،1976ت-دخ-ل م-رح-ل-ة
مهّمة ‘ الكأاسس العربية؟

حاوره :فؤواد بن طالب
^ الشسعب :كيف تنظر إا ¤مشساركة
أان - -دي - -ت - -ن - -ا ‘ اŸن - -افسس - -ات ال- -ق- -اري- -ة
وال -ع -رب -ي-ة ع-ل-ى غ-رار ا–اد ا÷زائ-ر
وشس -ب -ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل اŸت-أاهÓ-ن إا ¤دور
اÛموعات
^^ حسس Úي - -اح- -ي :أع- -ت- -ق- -د أّن أل- -ف- -رق

أŸذكورة أعÓه أّدت مششوأرأ طيبا ‘ ألتصشفيات
أألو ،¤وكانت بحق تسشتحق أŸششاركة.

^ كيف ذلك؟

^^ أŸششاركة أإليجابية من حيث أل‚ازأت
ألتي حّققتها ألكرة أ÷زأئرية هذأ أŸوسشم على
مسشتوى ألفريق ألوطني ألذي أبهر ألعا« ‘ ⁄كان»
Óندية أÙلية حتى
جع ل أ
ألقاهرة ،وهذأ مؤوشّشر مشش ّ
تعمل بأاك Ìجهد.

لخÒة
^ أال ترى بأاّنه ‘ السسنوات ا أ
ك - -انت اŸشس - -ارك - -ة م- -وج- -ودة ،ول- -ك- -ن
ال -ذه -اب إا ¤أادوار م -ت -ق ّ-دم -ة ي -ب -ق -ى

^^ هد‘ أألول هذأ
أŸوسشم هو أن أششفى ،وأن
ل ت-ع-اود Êأإلصش-اب-ة أل-ت-ي
كنت أعا Êمنها أŸوسشم أŸاضشي ،هذأ هو أألمر أŸهم حاليا وبعدها عندما
أ“ّكن من أسشÎجاع إأمكانياتي ألبدنية كاملة وأكون تنافسشيا سشتكون هناك
أهدأف أخرى.

^ أاليسس لديك هدف للتّنّقل إا ¤الحÎاف بداية من
اŸوسسم اŸقبل؟

^^ حقيقة‰ ،لك سشفرأء ‡يزين ‘ ألبطولت ألوروبية ،وأعتقد بأاننا
‰لك أفضشل فريق وأفضشل ألÓعب ‘ Úألبطولة ألوطنية ،ولو أننا ل ‰لك أسشما
كبÒأ مثل بعضض ألفرق ول ‰لك جماهÒأ ،لكن عندما تقارن طريقة أللعب أو
من حيث قيمة وجودة ألÓعب Úمن ألناحية ألتكوينية‰ ،لك لعب‡ Úيزين
وبإامكانهم أللعب أينما أرأدوأ ،وألدليل على ما أقول أن زمÓئي يلعبون أسشاسشيÚ
‘ ﬂتلف فرق ألنخبة و‘ ألبطولت أألوروبية وكذلك ألتونسشية ،ما يؤوّكد قيمة
أكادÁية بارأدو ،كما أنه يعت Èدأفعا بالنسشبة لنا ألن كل لعبينا Áكنهم ألتنقل
للعب ‘ أوروبا ،ومنه حمل قميصض أŸنتخب ألوطني ألذي يبقى حلم كل لعب
جزأئري منذ أول يوم Ÿدأعبته ألكرة ،و ⁄ل حمل ألقميصض ألوطني وأنا ‘
نادي بارأدو مثلما فعل ذلك عطّال ،بودأوي ،موسشاوي ،نعيجي ولوصشيف ‘
ألسشابق؟

عبد الصسمد بونوة (لعب شسبيبة القبائل) لـ «الشسعب»:

أŸنافسشة سشتكون أأصشعب ‘ دور أÛموعات

أاّك- -د ع- -ب- -د الصس- -م- -د ب- -ون- -وة لعب
للكناري.
شسبيبة القبائل ‘ حوار لـ «الشسعب»،
أان ال - - -ت- - -أاه- - -ل ا ¤دور اÛم- - -وع- - -ات
^ كلمة عن بارادو.
لرابطة أابطال افريقيا  ⁄يكن بالمر
^^ ب -ارأدو أصش -ب -ح ي -ن -افسض أل -ك -ب -ار ‘ أغ -لب
أل -ل -ق -اءأت ،وإأقصش -ائ-ه ل-لصش-ف-اقسش-ي أك Èدل-ي-ل ع-ل-ى السس- -ه- -ل ،خ- -اصس- -ة أان اŸن -افسس أاظ -ه -ر
نضشجه ألكروي ،وأنا أرى فيه منافسشا ششرسشا ‘ ام -ك -ان -ي -ات ج -ي -دة خ Ó-ل م -ق -اب -ل-ت-ي
باقي أŸغامرة.
الذهاب والياب.

قد ل يختلف اثنان على أان حسسÚ
ي-اح-ي الÓ-عب ال-دو‹ السس-اب-ق وأاحد
ال-ت-ق-ن-ي ÚاŸت-م-ي-زي-ن ح-ال-ي-ا ‘ ال-ك-رة
ا÷زائ-ري-ة ل-دي-ه رؤوي-ة ج-د قّ-ي-م-ة ‘
التحليل الرياضسيّ– ،دثنا معه حول
لن - -دي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ‘
مشس - -ارك - -ة ا أ
اŸنافسسات القارية.
ألقارية.

^ ن - -ع - -ود إال - -يك
لحد
«مصس-ي-باح» ،ا أ
اŸق -ب -ل سس -ت -ح -ت-ف-ل
بعيد ميÓدك ،24
تعت Èأاقدم عنصسر
‘ ال- -ف- -ري -ق وأاح -د
أاع- -م- -دت- -ه ،م -ا ه -و
هدفك رقم واحد
هذا اŸوسسم؟

ﬁمودا ،ما رأايك ‘ ذلك؟

^^ ‘ ألسشبعينات وألثمانينات حّققت أŸولودية
أŸع -ادل -ة ألصش -ع-ب-ة م-ع ألشش-ب-ي-ب-ة ،وم-ن ث-م أصش-ب-حت
أŸشش -ارك -ات وك -انت أل -ق-اري-ة ﬁتشش-م-ة ،ول ت-ذهب
ف- -رق -ن -ا إأ ¤أدوأر م -ت -ق -دم -ة وه -ذأ ي -ع -ود إأ ¤ق -ل -ة
أإلمكانيات ألبششرية لدى ألفرق ،وهذأ ما يصشعب من
مهمة ألذهاب بعيدأ ‘ أŸنافسشة ألقارية.

لمور؟
لن كيف هي ا أ
^ وا آ

^^ تبدو حاليا جيدة وهذأ بالنتائج أÙققة
ل -ل -ف -رق أŸشش -ارك -ة ،م-ا ي-ع-ن-ي أن أل-ت-ول-ي-ف-ة ج-اه-زة
ÿوضض غمار أŸنافسشة ،وكل وأحد يؤودي دوره سشوأء
كان إأدأريا أم تقنيا وحتى ألÓعب Úفوق أŸيدأن،
وهذأ مؤوششر إأيجابي بالنسشبة للكرة ألوطنية.

^ ماذا عن شسبيبة القبائل؟

^^ هو فريق غني عن ألتعريف ،خاصشة أنه ‘
ألقرن أŸاضشي كان من ب Úألفرق ألقوية قاريا،
وعودته ‘ ألسشنوأت أألخÒة تؤوكد أŸسشتقبل ألزأهر

^^ ألعميد من أعرق ألفرق ،وكل لعب يتمنى أن
يلعب له نتيجة ألقاعدة أ÷ماهرية ألتي يتمتع بها،
وما نتيجة عمان ألتي حققها إأل ثمار ألعمل أ÷يد
ألذي يقوم به ألفريق ،وهي معطيات إأيجابية تلوح
بأافق كب Òللمولودية.

^ ن -ع -ود إا ¤إاقصس -اء شس -ب-اب ب-ل-وزداد
غ ÒاŸنتظر..

^^ ‘ أ◊قيقة ششباب بلوزدأد كانت له فرصشة
ث -م -ي -ن -ة ل -ل -ت -أاه -ل ،ضش-اعت بسش-بب أل-ت-ف-ك ‘ Òل-ق-اء
ألذهاب ألذي كان إأيجابيا لهم ،لكن هذأ ل ينقصض
من عزÁة أبناء لعقيبة للعب أدوأر هامة ‘ ألبطولة
أÙلية وألكأاسض.

^ كلمة ختامية؟

أ“ن -ى أن ت -ك -ون مشش -ارك -ة أل -ف-رق أ÷زأئ-ري-ة ‘
ﬂتلف ألبطولت ألقارية وألعربية إأيجابية ،وكل
مقابلة هي Ãثابة أضشافة للفرق من أجل ألحتكاك
أك Ìمع ألندية ألخرى ،وأ“نى كل ألتوفيق أيضشا
لفريقنا ألوطني وألكرة أ÷زأئرية على ألعموم.

حاوره :عمار حميسسي
 ⁄يفوت بونوة ألفرصشة ليؤوكد أن ألهدف ألول
ح -ق-ق-ه أل-ف-ري-ق م-ن خÓ-ل ب-ل-وغ دور أÛم-وع-ات،
وأآلن أŸأامورية سشتكون أصشعب لن ألنادي مطالب
بجمع أك Èعدد من ألنقاط خÓل ألدور أŸقبل
للتأاهل.
وعّبر ألÓعب ألسشابق ل–اد بلعباسض عن فخره
بالدفاع عن ألوأن ألششبيبة ،مؤوكدأ أنه حقق حلم
طفولته من خÓل ألنتقال أ ¤هذأ ألفريق ألعريق،
متمنيا أن يسشاهم ‘ إأحرأز «ألكناري» لÓلقاب.
@ الشس - -عب :ح ّ- -ق - -ق - -ت - -م ال- -ت- -أاه- -ل إا ¤دور
لب-ط-ال ،ك-ي-ف ت-قّ-ي-م
اÛم -وع -ات ل -راب-ط-ة ا أ
مشسوار الفريق؟
@@ ع-ب-د الصس-م-د ب-ونوة :أŸأام-وري-ة  ⁄ت-ك-ن
سشهلة سشوأء خÓل هذأ ألدور أو ألدور أŸاضشي،
فقد وأجهنا فرقا قوية ولها أسشمها على أŸسشتوى
ألقاري ،كما أنها “لك من أÈÿة ما يسشمح لها
بالذهاب بعيدأ ‘ أŸنافسشة ألقارية ،إأل أننا كنا ‘
أŸوعد وحققنا أل‚از أŸطلوب ،وهو ألتأاهل أ¤
دور أÛموعات ،حيث كنا عند حسشن ظن أألنصشار
رغم أن هناك ألعديد من أŸتابع Úمن تششاءم ببلوغ
أل -ف -ري -ق دور أÛم -وع -ات ،خ-اصش-ة ق-ب-ل م-وأج-ه-ة
حوريا كوناكري حيث كانت أŸأامورية صشعبة أمام

فريق متمّرسض ‘ أفريقيا ،وحاول بششتى ألطرق
أل-ت-أاث Òع-ل-ي-ن-ا م-ن أج-ل –ق-ي-ق أل-ت-أاه-ل وأسش-تغÓل
أنهيار معنوياتنا ،لكن كل تلك أألسشاليب زأدت من
عزÁتنا على ألعمل وألجتهاد ،وقّدمنا مبارأة كبÒة
رغم ألنقصض ألعددي ،حيث أسشتطعنا ألوقوف ألند
للند أمام أŸنافسض ،وأسشتطعنا حسشم أŸبارأة من
خÓل ركÓت أ÷زأء .وأعتقد أن كل أنصشار ألفريق
فخورون Ãا قّدمناه ،وحتى نحن كÓعب Úنفتخر
ك- -ثÒأ Ãا ن- -ق -دم -ه –ت أل -وأن أل -ف -ري -ق ،ونسش -ع -ى
جاهدين لتحقيق نتائج ‡يزة.
@ك- -ي- -ف ت -رى ب -ق -ي -ة اŸشس -وار ‘ اŸن -افسس -ة
القارّية؟
@@ سشتزدأد أألمور صشعوبة خاصشة أن أ÷ميع
يعلم أن أŸنافسشة فيها أآلن أفضشل ألفرق ألفريقية،
ومن ألصشعب ألتفك ‘ Òكيفية إأ“ام أŸأامورية إأل
أنه يجب علينا أنتظار ما سشتسشفر عنه ألقرعة ألتي
سشتجري ‘ أليام أŸقبلة قبل أ◊ديث عن أألمر
رغم أن دور أÛموعات كما يعلم أ÷ميع سشيكون
ألفريق فيها مطالبا بجمع أك Èعدد من ألنقاط من

أجل ألتأاهل ،وعلينا أسشتغÓل فرصشة ألسشتقبال على
أرضش-ن-ا وأم-ام ج-م-ه-ورن-ا م-ن أج-ل –ق-ي-ق أل-عÓ-مة
أل-ك-ام-ل-ة ،وأل-ب-حث ع-ن أل-ع-ودة ب-ن-ت-ائ-ج إأي-جابية من
خارج ألديار ،حيث يتوجب علينا جمع  9نقاط على
أرضشنا ،وألبحث عن نقطة أو أثن Úمن خارج ألديار
من أجل بلوغ ›موع من ألنقاط يسشمح لنا بالتأاهل
أ ¤ألدوأر أŸقبلة .وكما تعلمون جميعا أŸأامورية
لن تكون سشهلة ‘ ظل قوة ألندية ألتي تتوأجد ‘
هذأ ألدور ،حيث تأاهلت كل ألندية ألكبÒة وهو ما
يجعل أŸسشتوى ألفني يرتفع كثÒأ مقارنة بالدوأر
ألسشابقة ،إأل إأنه سشنعمل خÓل ألفÎة أŸقبلة مع
أ÷هاز ألفني من إأجل ألرفع من أ÷اهزية ألفنية
وألتقنية ،وإأصشÓح ألنقائصض ألتي ظهرت ‘ ألفÎة
أŸاضشية من أجل ظهور ألفريق بصشورة أفضشل ‘
دور أÛموعات ،وطموحنا كب Òمن أجل تششريف
ألكرة أ÷زأئرية.
@ ه -ذا أاّول م -وسس -م لك م -ع ال-ف-ري-ق ،ك-ي-ف
كانت عملية الندماج؟
@@ بالفعل هذأ أول موسشم ‹ مع ألششبيبة سشأاكون
صشريحا معكم للقول إأن ألنتقال إأ ¤فريق ششبيبة
أل-ق-ب-ائ-ل ك-ان ح-ل-م-ا ك-بÒأ ب-ال-نسش-ب-ة ‹ ،وأسش-ت-طعت
–قيقه رغم أنه وصشلتني ألعديد من ألعروضض ،إأل
إأنني فضشلت ألنتقال أ ¤ألششبيبة من أجل –قيق
حلم ألطفولة ،وأنا جد سشعيد بالتوأجد ‘ فريق
ك-ب Òم-ث-ل شش-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل ،ل-دي-ه ت-اري-خ ك-ب Òع-لى
أŸسش -ت -وى أÙل -ي وأل -ق -اري ،وأن -دم-اج-ي  ⁄ي-ك-ن
صشعبا بحكم توأجد عدة لعب Úأعرفهم معرفة
ششخصشية ،حيث سشاعدو ÊكثÒأ على ألندأمج ‘
ألفريق ،كما أششكر كل ألذين سشاندو ‘ ÊألفÎة
أŸاضشية بعد أن قررت مغادرة أ–اد بلعباسض ،ألذي
منحني كل ششيء لكن ‘ فÎة من ألفÎأت ألÓعب
يجب أن يتخذ بعضض ألقرأرأت ألصشعبة ،لكن من
أجل ألتطور وأللعب ‘ مسشتوى أفضشل كان يجب
ي ألختيار ،وأخÎت ألششبيبة عن قناعة.
عل ّ
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لو¤
ا÷ولة  7للّرابطة اÎÙفة ا أ

«إ◊مرإوة» و«أإبناء سشوسشطارة» ‘ قّمة كÓسشيكّية

Œري اليوم أاربع مباريات عن
لو ،¤حيث
ا÷ولة  7للرابطة ا أ
يتطّلع مولودية ا÷زائر لتحقيق
ال-ف-وز ع-ل-ى ‚م م-ق-رة لÓ-ن-ف-راد
م -ؤوق-ت-ا ب-الصش-دارة ،وت-ع-رف ه-ذه
ا÷ول- - - - -ة إاج- - - - -راء ال- - - - -ق- - - - -م - - - -ة
ال - -كÓ- -سش- -ي- -ك- -ي- -ة اŸرت- -ق- -ب- -ة بÚ
م- - - - -ول- - - - -ودي - - - -ة وه - - - -ران وا–اد
العاصشمة.
عمار حميسشي

يحل ا–اد العاصسمة ضسيفا على مولودية
وهران ‘ قمة كÓسسيكية تعد بالكث ‘ ،Òظل
رغبة كل فريق ‘ –قيق ا’نتصسار من أاجل
إاث -راء ال -رصس-ي-د م-ن ال-ن-ق-اط رغ-م ال-ت-ب-اي-ن ‘
اŸسستوى ب Úالفريق.Ú
وحّقق ا’–اد نتائج باهرة منذ انطÓق
اŸوسسم ،حيث  ⁄ينهزم ‘ اي مباراة ◊د
ا’ن ويسسعى Ÿواصسلة اŸسسÒة الناجحة من
بّوابة مولودية وهران ،واسستغÓل ا◊الة التي
يعيشسها الفريق بسسبب النتائج السسلبية.
ويدخل أاشسبال دزيري اŸواجهة منتشسÚ
بالتأاهل ا ¤دور اÛموعات لرابطة أابطال
اف-ري-ق-ي-ا ب-ع-د –ق-ي-ق ا’ن-تصس-ار ذه-اب-ا وإاي-ابا

ع-ل-ى غ-ور م-اه-ي-ا ال-ك-ي-ن-ي ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م
يطمحون لتحقيق ا’نتصسار.
و ⁄يحقق مولودية وهران نتائج مرضسية
خÓ- -ل ال- -فÎة اŸاضس- -ي- -ة ،م -ا ج -ع -ل اŸدرب
شسريف الوزا Êيهدد بالرحيل ،وحتى ا’نصسار
 ⁄يتجّرعوا اŸسستوى الذي ظهر به الفريق
خÓل الفÎة اŸاضسية.
ويطمح مولودية وهران ’سستغÓل عاملي
ا’رضس وا÷مهور من أاجل إا◊اق أاول هزÁة
با–اد العاصسمة منذ انطÓق اŸوسسم ،رغم
أان اŸأامورية سستكون ‘ غاية الصسعوبة أامام
منافسس قوي.
من جهته يحل مولودية ا÷زائر ضسيفا على
‚م م -ق -رة بسس -ط -ي -ف ‘ ،م-ب-اراة يسس-ع-ى م-ن
خÓلها أاشسبال اŸدرب كازو Êللعودة بكامل
ال -زاد ،وا’ن -ف -راد ب -الصس -دارة م -ؤوق-ت-ا رغ-م أان
اŸأام- -وري- -ة ل- -ن ت- -ك- -ون سس- -ه- -ل- -ة ‘ ظ -ل ق -وة
اŸنافسس.
وظ -ه -ر ‚م م -ق -رة Ãسس -ت -وى ج -ي-د خÓ-ل
الفÎة اŸاضسية ،وحقق نتائج جيدة رغم أانه
يكتشسف أاجواء الرابطة ا’و ¤أ’ول مرة ‘
تاريخه ،ورغم ذلك يتواجد ‘ مرتبة مريحة
بالنسسبة له ‘ بداية اŸوسسم.
ورغم أان اŸولودية تتواجد ‘ مركز جيد،
إا’ أان الفارق لن يكون كبÒا ب ÚالفريقÚ
ح -يث يسس -ع -ى ‚م م -ق -رة ’سس -ت-غÓ-ل إان-دف-اع
أاشسبال كازو Êا ¤ا’مام من أاجل التسسجيل

Ÿباغتتهم و–قيق ا’نتصسار.
ب-اŸق-اب-ل سس-ت-ج-ري Ãل-عب ب-وم-زراق ق-م-ة
ذي - -ل الÎت - -يب ب ÚأاوŸب - -ي الشس - -ل - -ف وا–اد
بسسكرة ،حيث يسسعى كل فريق لتحقيق الفوز
من أاجل اÿروج من منطقة اÿطر ،حيث
تبدو اŸواجهة مثÒة ب Úالفريق.Ú
و ⁄يظهر أاوŸبي الشسلف وا–اد بلعباسس
Ãسس-ت-وى ج-ي-د م-ن-ذ ان-طÓ-ق ال-ب-ط-ول-ة ،ح-يث
عانى الفريق Úمن صسعوبات كبÒة انعكسست
ع -ل -ى ن -ت-ائ-ج-ه-م-ا ‘ ال-ب-ط-ول-ة ،وخ-ي-بت آام-ال
أانصس -اره -م -ا ‘ ان -ت-ظ-ار م-واج-ه-ة ال-ي-وم ال-ت-ي
يتعرف إاثارة كبÒة.
وي-ط-م-ح شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ل-زي-ادة متاعب
ا–اد بسسكرة من خÓل الفوز عليه ،و–قيق
ث -الث إان -تصس -ار ق -د يسس -م -ح ل -ه ب -ال -ت -واج -د ‘
الصسدارة أاو الوصسافة مؤوقتا رغم أان اŸأامورية
لن تكون سسهلة ،خاصسة أان ا–اد بسسكرة يعاÊ
من أازمة نتائج ،وهزÁته اليوم سستقّربه من
اŸنطقة ا◊مراء.

الÈنامج
‚م مقرة ـ مولودية ا÷زائر 16:00
مولودية وهران ـ إا–اد العاصسمة 17:45
أاوŸبي الشسلف ـ إا–اد بلعباسس 18:45
إا–اد بسسكرة ـ شسباب قسسنطينة 19:00

الفاف

عبدوشش يرأإسش إŸديرية إلوطنية
Ÿرإقبة تسشي Òإأ’ندية إÎÙفة
عّ- -ي- -ن اأ’م Úال- -ع- -ام السس- -اب- -ق ل –Ó-ادي -ة
ا÷زائرية لكرة القدم ،رضسا عبدوشس ،على
رأاسس اŸديرية الوطنية Ÿراقبة تسسي Òاأ’ندية
اÎÙف -ة ،حسس -ب -م -ا أاع -ل -نت ع -ن-ه ا’–ادي-ة
ا÷زائرية لكرة القدم (الفاف).
وحسسب نفسس اŸصسدر ،فبعد أان عّين خÒ
ال -دي -ن زطشس -ي ،رئ -يسس ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
لكرة القدم (الفاف) أاعضساء اŸديرية ،اّتفقوا
بعدها على تعي Úعبدوشس كرئيسس لها.

وكان اŸكتب الفدرا‹ الذي اجتمع يوم
ا’ث - -ن Úب - -ورق - -ل - -ة ،ق- -د حّ- -دد أاعضس- -اء ه- -ذه
اŸديرية ،ويتعلق اأ’مر بـ :كوادري بلقاسسم
(خ- -بÒم- -ا‹ ،إاط- -ار سس -اب -ق ب -وزارة اŸال -ي -ة)،
ح -م -اي-دي ع-ب-د ا◊ك-ي-م (إاط-ار م-ا‹ سس-اب-ق)،
غرزة رفيق (ﬁاسسب خبÒ
وﬁافظ حسسابات) ،بوصسافر مراد (قانوÊ
وأام Úعام بالرابطة اÎÙفة بكرة القدم).

اŸنتخبات الوطنية لكرة القدم

تعي Úعبد إ◊فيظ فرقا Êمسشؤوو’ على تنظيم إŸقابÓت
أاشس -رف رئ -يسس ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة
القدم ،خ Òالدين زطشسي على تنصسيب عبد
ا◊ف -ي -ظ ف -رق -ا ‘ ،Êم -نصسب مسس -ؤوول ع-ل-ى
ت-ن-ظ-ي-م م-ق-ابÓ-ت اŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة (ك-ل
الفئات) ،حسسب ما أافادت به الهيئة الفدرالية.
وكان فرقا ،Êقد عّيـن ‘ منصسب مسسؤوول
ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي-م ج-م-ي-ع م-ق-ابÓ-ت اŸن-ت-خ-ب-ات
الوطنية ،من قبل أاعضساء اŸكتب الفدرا‹
اÛتمع يوم ا’ثن ÚاŸاضسي بو’ية ورقلة.
وأاف -اد ن -فسس اŸصس -در ،أاّن ع -ب -د ا◊ف -ي -ظ
ف -رق -ا - Êرئ -يسس راب -ط -ة ك -رة ال-ق-دم ل-و’ي-ة
البليدة ،اŸتزوج وأاب أ’ربعة أاطفالÁ -لك

خÈة ميدانية معتÈة ‘ تنظيم اŸقابÓت
والنشساطات ذات الصسلة برياضسة كرة القدم.
” ال -ت -نصس -يب ال -رسس-م-ي ل-ف-رق-ا ،ÊخÓ-ل
و ّ
ا’ج - -ت - -م - -اع ال - -ذي ع- -ق- -د Ãق- -ر ا’–ادي- -ة
Óعداد
ا÷زائرية لكرة القدم ،الذي خصسصس ل إ
للمقابلت ÚاŸقبلت Úللمنتخب الوطني أامام
ك -ل م -ن ج -م -ه -وري -ة ال -ك-ون-غ-و ال-دÁق-راط-ي-ة
اŸق -ررة ل -ي -وم اÿم -يسس  10أاك-ت-وبر ا÷اري
Ãل -عب مصس -ط -ف -ى تشس -اك-ر ب-ال-ب-ل-ي-دة ث-م ضس-د
منتخب كولومبيا يوم  15أاكتوبر اŸقبل Ãلعب
بيار موروا Ãدينة ليل الفرنسسية ،حسسب ما
أاوضسحته ا’–ادية (الفاف).

تصشفيات بطولة إافريقيا للمحليّ( 2020 Úإاّياب)

إإجرإء مبارإة إŸغرب  -إ÷زإئر يوم  19أإكتوبر بÈكان
Œرى م - -ب - -اراة ا÷زائ- -ر  -اŸغ- -رب◊ ،سس- -اب
تصسفيات البطولة ا’فريقية للمحلي ،2020 Úيوم
السسبت  19أاكتوبر باŸلعب البلدي إاقليم بركان
(شسمال  -شسرق اŸغرب) على بعد  60كلم عن
م- -دي- -ن- -ة وج- -دة،حسس- -ب- -م- -ا أاف- -ادت ب -ه ا’–ادي -ة
ا÷زائرية لكرة القدم.
ودشّسن ملعب بركان سسنة  ،2014ويتوفر على
بسساط من العشسب الطبيعي ،وسسبق له أان احتضسن
ن-ه-ائ-ي  -ذه-اب ك-أاسس ال-ك-ون-ف-دي-رال-ي-ة اإ’ف-ري-قية
 2018ب Úالنادي اÙلي والزمالك اŸصسري.
للتذك ،ÒافÎق اŸنتخبان ،ا÷زائري واŸغربي
يوم السسبت  21سسبتم Èعلى نتيجة التعادل السسلبي
( ،)0-0خÓ- -ل ال- -ل- -ق -اء ال -ذي ج -م -ع -ه -م -ا Ãل -عب
مصسطفى تشساكر بالبليدة.
واŸن- -ت- -خب ال- -ف- -ائ- -ز خÓ- -ل ه- -ذه اŸواج- -ه -ة
اŸزدوجة ،يتأاهل إا ¤البطولة اإ’فريقية للمحلّيÚ
 2020التي سستقام بالكامÒون.

»°VÉ`` `` jôdG
أاوŸبي أارزيو ـ مولودية بجاية

أإدرإر يحّذر ’عبيه من إلّثقة إŸفرطة
سس-ي-خ-وضس ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ،أامسسية
اليوم ،مباراة ‘ غاية اأ’همية والصسعوبة ،لدى
ل -ق -ائ -ه ب -ف -ري -ق أاوŸب -ي أارزي -و خÓ-ل ا÷ول-ة
السس -اب -ع -ة م -ن ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ال -ث -ان -ي -ة
موبيليسس ،حيث طالب اŸدرب اŸؤوقت كمال
أادرار م -ن ’ع -ب -ي -ه ضس -رورة ت -أاك -ي -د ال-ن-ت-ي-ج-ة
اأ’خÒة أامام مولودية العلمة.
و‘ ه - -ذا السس - -ي - -اق ،ف - -ق - -د أاّك- -د اŸدرب
البجاوي ،أانّ التحضسÒات جرت ‘ ظروف
جيدة وÃعنويات عالية ،بعد الفوز الثم‘ Ú
ا÷ولة اأ’خÒة ،وقد ”ّ باŸناسسبة Œسسيد
ب -رن -ام -ج ع -م -ل إاي-ج-اب-ي ودع-م الÓ-ع-ب Úم-ن
” توجيه نصسائح لÓعبÚ
جميع النواحي ،كما ّ

ب -ع -دم ال -ث -ق -ة اŸف-رط-ة ووضس-ع ال-ف-وز اأ’خÒ
ج -ان -ب-ا ،م-ع ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضس-رورة مضس-اع-ف-ة
ا÷ه-ود ط-ي-ل-ة فÎات ال-ل-ق-اء ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-تيجة
إايجابية.
وسس-يسس-ت-ف-ي-د ال-ف-ري-ق م-ن خ-دم-ات ك-ل م-ن
ﬁمد بوسسا ⁄ورفيق بكبوكة ،حيث أان اأ’ول
تعافى من اإ’صسابة على مسستوى العضسÓت
اŸق- - -رب- - -ة ‘ ،ح Úاسس- - -ت- - -أان - -ف اŸه - -اج - -م
ب -ك -ب -وك -ة ب -ع -دم -ا غ-اب Ÿدة أاسس-ب-وع ،ل-ت-ب-ق-ى
مشساركة ’عب وسسط اŸيدان جمال رابطي
غ Òم -ؤوك -دة ب -داع -ي اإ’صس -اب -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
الكاحل.

بجاية :بن النوي توهامي

ششبيبة بجاية ـ ا–اد عنابة

بوعكاز يطمح إ ¤تدشش Úعمله بفوز
سسيكون فريق شسبيبة بجاية ،أامسسية اليوم،
على موعد جّد هام أامام ا–اد عنابة‘ ،
إاط -ار ا÷ول -ة السس -اب -ع -ة م-ن ال-ب-ط-ول-ة ،وال-ت-ي
سسيحتضسنها ملعب الوحدة اŸغاربية ببجاية،
ح -يث ي -راه -ن اŸدرب م -ع -ز ب-وع-ك-از ‘ أاول
اختبار له على الفوز ،الذي سسيسسمح Ãواصسلة
اŸشسوار ‘ ظروف جيدة و–قيق اأ’هداف
اŸسسطرة.
و‘ هذا الصسدد أاكد ،التقني التونسسي لـ
«الشسعب» ،على ضسرورة الفوز لتخليصس الفريق
ال-ب-ج-اوي م-ن الضس-غ-ط ال-ن-فسس-ي ال-ك-ب Òال-ذي
عاشسه منذ انطÓق اŸوسسم الكروي ’ ،سسيما
بعد تصساعد غضسب اأ’نصسار بسسبب النتائج
ال- -ه- -زي- -ل- -ة اŸسس- -ج- -ل- -ة ،م -ؤوك -دا أان -ه رّك -ز ‘
–ضسÒات- - -ه ل- - -ه - -ذا اŸوع - -د ع - -ل - -ى ا÷انب

البسسيكولوجي ،بهدف إاعطاء الÓعب ÚاŸزيد
من الثقة ‘ نفسسهم وإامكانياتهم.
هذا ،وسسيغيب كل من ناصسر مادور ومعمر
ي-وسس-ف ع-ن ه-ذا ال-ل-ق-اء ،ن-ظ-را ل-ت-واج-ده-ما
ضسمن اŸنتخب الوطني العسسكري ‘ ،حÚ
يرتقب عودة ’عب وسسط اŸيدان فؤواد غا،Â
كما سسيغيب الÓعب بلقاسسم نياطي بداعي
العقوبة.
ومن جهتها فقد حّفزت اإ’دارة الÓعبÚ
Ãن -ح -ة م-غ-ري-ة قصس-د مضس-اع-ف-ة اÛه-ودات
و–قيق الفوز الذي يريده ا÷ميع ،لÓبتعاد
ع- -ن اŸراك -ز اأ’خÒة و–سس Úوضس -ع -ي -ت -ه ‘
جدول الÎتيب العام.

بجاية :بن النوي توهامي

لنديةكرة اليد (رجال)
البطولة العربية أ

إّÛمع إلبÎو‹ ينهزم ‘ إلّنهائي
أإمام إلغرإفة إلقطري

ان -ه -زم اّÛم -ع ال -ري -اضس -ي ال-بÎو‹ أام-ام
الغرافة القطري بنتيجة ( )36 -32الشسوط
اأ’ول ( ‘ )18-19نهائي النسسخة  35للبطولة
Óندية البطلة لكرة اليد (رجال) يوم
العربية ل أ
اÿميسس بالعاصسمة اأ’ردنية عمان.
وب -ع -دم -ا ح ّ-ق -ق شس -وط -ا أاو’ ج-ي-دا ،أان-ه-اه
متقدما بفارق نقطة ( ،)18-19تراجع مردود
‡ا
اŸمثل ا÷زائري خÓل الشسوط الثاّ Ê
سس-م-ح ل-ل-غ-راف-ة اأ’خ-ذ ب-زم-ام اأ’م-ور ،وال-فوز
باŸواجهة بفارق أاربع نقاط (.)32-36
باŸقابل ،عادت اŸرتبة الثالثة ا ¤نادي
ال -وح-دة السس-ع-ودي ال-ف-ائ-ز ع-ل-ى ن-ادي ب-رق-ان
الكويتي (.)20-28
و‘ اŸب- -اري- -ات الÎت -ي -ب -ي -ة ،ف -از الÎج -ي

التونسسي على الكويت الكويتي ( )21 -32لنيل
اŸرتبة اÿامسسة ‘ ،ح Úتغّلب رجاء أاغادير
اŸغربي على نادي قطر القطري ()27-29
من أاجل اŸركز السسابع.
الÎتيب النهائي للبطولة:
 .1الغرافة (قطر).
 .2اÛمع الرياضسي البÎو‹ (ا÷زائر).
 .3الوحدة (السسعودية).
 .4برقان (الكويتي).
 .5الÎجي (تونسس).
 .6نادي الكويت (الكويت).
 .7رجاء أاغادير (اŸغرب).
 .8نادي قطر (قطر).

لقل من  20سشنة
دورة ا–اد ششمال إافريقيا إاناث أ

بدإية قوّية للمنتخب إلوطني

Óناث على نظÒه
فاز اŸنتخب ا÷زائري ل إ
التونسسي ( 0-8الشسوط اأ’ول  ‘ )0-4اŸباراة
ا’فتتاحية لدورة ا–اد شسمال افريقيا لكرة
القدم –ت  20عاما يوم اÿميسس بالقرية
الرياضسية بطنجة (اŸغرب).
وج- - -اءت أاه - -داف اŸن - -ت - -خب ا÷زائ - -ري
بواسسطة خلود أاورنا 2( Êو 35و 54و 58و)79
ونسسيمة بختي ( 5و )78وإاكرام بحري (.)33
باإ’ضسافة إا ¤ا÷زائر وتونسس ،تعرف دورة
ط -ن -ج -ة مشس -ارك -ة ك -ل م-ن اŸغ-رب وب-ورك-ي-ن-ا
فاسسو ،فيما اعتذرت مصسر وليبيا.

و‘ ا÷ولة الثانية اŸقررة اليوم السسبت،
ي - -واج- -ه اŸن- -ت- -خب ا÷زائ- -ري –ت ق- -ي- -ادة
اŸدرب ا÷ديد طالب ›يد نظÒه اŸغربي،
ع - -ل - -ى أان ي - -خ - -ت- -ت- -م مشس- -ارك- -ت- -ه Ãواج- -ه- -ة
بوركينافاسسو يوم ا’ثن.Ú
و– ّسسبا لدورة ا–اد شسمال افريقيا لكرة
القدم ،أاجرى اŸنتخب ا÷زائري ترّبصسا من
 28سسبتم Èا ¤الفا— أاكتوبر Ãشساركة 20
’ع -ب -ة م -ن ب-ي-ن-ه-ن أارب-ع ’ع-ب-ات ي-نشس-ط-ن ‘
اÿارج (فرنسسا وكندا).

لندية العربية
كأاسس ا أ

مولودية إ÷زإئر تتعّرف على منافسشها إليوم
ي -ت -ع ّ-رف ف -ري -ق م -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر‡ ،ث-ل
ا÷زائ -ر ال -وح -ي -د اŸت -أاه -ل إا ¤ال -دور ث -م -ن
Óن-دي-ة ع-ل-ى
ال -ن -ه-ائ-ي م-ن ال-ك-أاسس ال-ع-رب-ي-ة ل -أ
منافسسه ‘ الدور اŸقبل ،اليوم السسبت ،عقب
ع -ل -ي -ة ال -ق -رع -ة ال -ت -ي سس-تسس-حب ب-ال-ع-اصس-م-ة
السسعودية الرياضس على السساعة 17 : 00سسا
(بتوقيت ا÷زائر) ،حسسبما أاعلن عنه ا’–اد
العربي للعبة ع Èحسسابه على «توي.»Î
ومعلوم أان فريق مولودية ا÷زائر ،كان قد
اقتطع تأاشسÒة التأاهل ا ¤الدور الثمن نهائي

على حسساب نادي ظفار العما Êبنتيجة (فوز
 0-1ثم التعادل .)1-1
وب -اŸق -اب-ل ت-وّق-ف مشس-وار ‡ث Ó-ا÷زائ-ر
اآ’خ-ري-ن ‘ ه-ذه اŸن-افسس-ة ال-ع-رب-ي-ة ،شس-ب-اب
قسسنطينة وشسبيبة السساورة على التوا‹ على
يّد كل من اÙرق البحريني (الفوز بـ  1-3ثم
ا’نهزام بـ  ،)2-0والشسباب السسعودي بالهزÁة
ذهابا وإايابا ( 1-3و.)0-2
وسسيحصسل اŸتّوج بلقب الدورة على جائزة
مالية تقّدر بـ  6مليون دو’ر.

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

ثقافة

السضبت  0٥أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  06صضفر  1٤٤0هـ

لدب وسسينما اŸرأاة بسسعيدة
«الشسعب» ترصسد اŸهرجان الوطني أ

إصشدإرإت

تتويج فيلم «عرفان» للمخرج سشليم
حمدي بجائزة أإحسشن جمهور
^ ‚وم الفن السسابع يشسيدون بالعروضس وورشسات التكوين

^ تشسديد على مرافقة الشسباب ‘ التأاسسيسس ◊ركة سسينمائية بديلة

سسعيدة :ج .علي

أاك- -د زوب- -ي- -ر بشض- -ارف ،ال- -ن- -اط- -ق
ال -رسض -م -ي ل -ل -م -ه-رج-ان ال-وط-ن-ي،
بقاعة السضينما «دنيا زاد» ألدب
وسضينما المرأاة في طبعته الثالثة
لـ»الشضعب» ،أاهمية التظاهرة في
تحريك السضاحة الثقافية المحلية
ون -ج -اح -ه -ا م-ا ي-ت-رج-م ال-ت-ج-اوب
الكبير معها من جمهور متعطشس
ومتابعته األمسضيات الخمسس.
ق -ال زوب-ي-ر ،ان ال-ت-ظ-اه-رة ت-ركت
بصض-م-ات-ه-ا ف-ي السض-اح-ة ال-ث-ق-اف-ية
ال- -ف -ن -ي -ة ،م -ذك -را ب -أان -ه -ا ع -رفت
مشض -ارك -ة ق -وي -ة ل-ن-ج-وم وف-ن-ان-ي-ن
ع-ال-م-ي-ي-ن صض-ن-ع-وا ال-ح-دث بولية
ت- -م- -ت- -از ب- -ث- -رائ- -ه- -ا ال- -ت- -اري- -خ -ي
والسض- -ي- -اح- -ي .وأاضض- -اف ال -ن -اط -ق
الرسضمي ،موجها ندائه للسضلطات
المحلية من أاجل أان تولي بعضس
األه -م -ي -ة ف -ي ظ -ل وج -ود ط -اق -ة
شضبانية متكونة سضواء من الناحية
األك -ادي -م -ي -ة وال -ت -ق -ن-ي-ة وت-ن-ت-ظ-ر
ال-م-راف-ق-ة ب-غ-ي-ة ت-أاسض-يسس سض-ي-ن-م-ا
ثورية حداثية بمعطيات جديدة
وبمفهوم فكري بديل.
جاء تصضريح زوبير ،عقب اختتام
«المهرجان الوطني ألدب وسضينما
ال -م -رأاة « ،م -راف -ع -ا لـ «ت -راف-ل-ي-ن-غ
ال -ك -ل-م-ة ون-ون ال-م-ح-ب-ة» ب-حضض-ور
سض - -ل - -ط - -ات سض- -ع- -ي- -دة وضض- -ي- -وف
المهرجان على تكريم مجموعة
من المخرجين وأادباء وشضعراء من
ب -ي -ن -ه -م الشض -اع -رة زي -نب ل -ع -رج ،
ال -ن -اق -د السض -ي -ن-م-ائ-ي م-ح-م-د ب-ن
صض-ال-ح وال-م-خ-رج-ة ن-ورة ح-مدي،
فيما تم غياب الروائي امين زواي
وربيعة جلطي بعد ان اعتذر في
آاخ- -ر ل- -ح -ظ -ة ع -ن حضض -وره -م -ا،
مفضضلين المشضاركة في مهرجان
مراكشس المغربية ،ما تأاسضف له
ال- -ج- -م- -ه- -ور ال -ذي ك -ان ي -ن -ت -ظ -ر
مشضاركته هذه التظاهرة الثقافية
بسضعيدة.
كما تم تكريم  20شضابا شضاركوا
في الدورة التكوينية في التقاط
الصض- -وت ع -ل -ى م -دار ارب -ع -ة اي -ام
وال -ت -ي اشض -رف ع -ل -ي -ه -ا ال -م-خ-رج
السض-ي-ن-م-ائ-ي الشض-اب ال-واعد سضليم
ح - -م- -دي .واه- -م م- -ا م- -ي- -ز ه- -ذه
ال-ت-ظ-اه-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة ،تتويج فيلم
«ع -رف -ان» ل -ل -م-خ-رج السض-ي-ن-م-ائ-ي
سض-ل-ي-م ح-م-دي ب-ج-ائ-زة ال-ج-م-هور
ألحسضن عرضس من بين الفÓم 11
المشضاركة في المهرجان.
الطبعة الثالثة التي دامت خمسضة
أايام ،اعتبرت في نظر الحضضور

الشسعب ٢٠1٩/1٠/٠٥

ن -اج -ح -ة ال -ى ح -د ك-ب-ي-ر م-ن
ال-ن-اح-ي-ة ال-تنظيمية ومحتوى
البرنامج المسضطر الذي ضضم
عديد المحاور وأاعمال فنية
ت -ت -ط -رق إال -ى قضض-اي-ا ال-م-رأاة
وتحدياتها .
ت -م -ي -زت ال -ت -ظ -اه -رة ك -ذلك
بعرضس أافÓم لمخرجين في
ع -ال -م السض-ي-ن-م-ا ال-م-ع-روف-ي-ن
ع -ل -ى السض -اح -ة السض -ي-ن-م-ائ-ي-ة
داخ -ل وخ -ارج ال -وط-ن ،وك-ذا
مشض- -ارك- -ة ع- -دي- -د الضض -ي -وف
ال -ب -ارزي -ن ف -ي م -ج-ال األدب
وال- - - - -رواي- - - - -ة والشض- - - - -ع- - - - -ر،
منهم ياسضمينة خضضرة الذي
صض- -رح ان- -ه فّضض- -ل ال- -حضض -ور
ل -ل -مشض -ارك -ة ف -ي ال-م-ه-رج-ان
ال -وط -ن -ي ألدب وسض -ي -ن -م -ا ال-م-رأاة
بسض-ع-ي-دة ،ب-دل م-ن ت-ن-ق-له خارجا
للمشضاركة في مهرجان مراكشس.
ك-م-ا ع-رفت ال-ت-ظ-اه-رة ال-ث-ق-اف-ية
م -وائ -د مسض -ت -دي -رة ب -م-ا ف-ي ذلك
ورشض- -ة ت- -ك- -وي -ن -ي -ة ح -ول الصض -وت
وم -ع -ارضس م -ت-ن-وع-ة ،اح-تضض-ن-ت-ه-ا
ق -اع -ة سض -ي -ن -م -ا «دن -ي-ا زاد» و دار
الثقافة «مصضطفى خالف» ،كما تم
ال -ع -رضس ال -ع -ال -م -ي الول ل -ف -ي-ل-م
«ال -ج -ن-ي-ة» ل-ل-م-خ-رج ب-ه-ل-ول ع-ب-د
الكريم ،ابن سضعيدة ،اضضافة الى
عرضس فيلم «حتى نهاية الوقت»
لياسضمين شضويخ.
«السض-ع-داء» لصض-وف-ي-ا ج-م-ع-ا وفيلم
«ع-رف-ان» لسض-ل-ي-م ح-م-دي ال-م-تّ-وج
بجائزة الجمهور ألحسضن عرضس
سضينمائي وأافÓم اخرى منها «نهر
ل- -ن- -دن»..و «شض -رط -ي ب -ي -ل -ف -ي -ل»،
لرشضيد بوشضارب.
وكل هذه الفÓم وجدت الهتمام
من ضضيوف لهم وزنهم وبصضمتهم
في الفن السضابع الجزائري منهم
اح -م -د ب -ج -اوي وحسض -ان كشض -اشس
ومليكة بلباي.

اتفاقية تسسيير
واسستغÓل قاعة سسينما
«دنيازاد»
ع -ل -ى ه -امشس ال -ت -ظ-اه-رة ،ت-م
ت -وق -ي-ع ات-ف-اق-ي-ة ب-ي-ن م-دي-ري-ة
الثقافة لولية سضعيدة والديوان
ال -وط -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة واإلعÓ-م
تقضضي بتسضيير واسضتغÓل قاعة
سض -ي -ن -م -ا «دن -ي -ا زاد»  ،ل-ع-رضس
الفÓم الوطنية والعالمية .أاكد

المدير العام للديوان الوطني
ل - -ل- -ث- -ق- -اف- -ة واإلعÓ- -م ،م- -راد
وضضاحي ،خÓل إاشضرافه على

ت-وق-ي-ع ذات الت-ف-اقية
ان-ه-ا تسض-م-ح ل-لجمهور
ب - -مشض - -اه - -دة أاح- -دث
الفÓ- -م ال -ج -زائ -ري -ة
واألمريكية األوروبية.
كما تضضمن التفاقية
ال- -ت- -ي تشض- -رف ع- -ل- -ى
تسض- -ي -ي -ره -ا م -دي -ري -ة
الثقافة المحلية ،على
اح - -تضض - -ان ال - -ق- -اع- -ة
السض-ي-نمائية لنشضاطات
ث -ق -اف -ي -ة أاخ-رى ع-ل-ى
غ - - -رار ال- - -ح- - -فÓ- - -ت
الموسضيقية والورشضات
ال-مسض-رح-ي-ة وأانشض-ط-ة ت-رفيهية
لÓطفال.
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«خوإطر نظرتي للحياة»
أإحاسشيسس دفينة لألنثى إلرإقية

^ كتاب» نظرتي للحياة « ،الصضادر هذه
السضنة هو أاول تجربة في النشضر للكاتبة
شضيحي سضعاد ،والذي يحتوي من خÓل
صض -ف-ح-ات-ه  69ع- -ل -ى نصض -وصس خ -واط -ر
ضضمنتها سضعاد تجربتها الفتية مع الحياة
ومشض-اع-ره-ا ،وشض-ك-لت م-ن خÓ-ل-ه-ا ،تقول
في تصضريح لـ «الشضعب» « :فسضيفسضاء من
األلوان واألطياف» مزجت مابين الشضعور
Óن-ث-ى
ال -داخ -ل -ي واإلحسض -اسس ال -دف -ي -ن ل  -أ
الراقية بحيائها المعروف «.
التنقل من خاطرة ألخرى في الكتاب
الصضادر عن «دار المثقف للنشضر» يكشضف
ل -ل -ق -ارئ ت -ن -وع -ا ج -م -ي  Ó-م -ن ال -م -ع-ان-ي
والح-اسض-يسس اسض-ت-ع-م-ل-ت-ه-ا الكاتبة لتعرف
عن ميزة قلمها .فما بين األلم واألمل
رابط تريد به -تقول  »-أان تعّرف القارئ
المدلول الحقيقي للقضضية التي تريد اأن
تبوح بها ،فتجدها تكتب عن المرأاة القوية
وتعقبها بالرجولة ،ثم تليها بخاطرة عن
Óشض-ارة شض-ي-ح-ي
الشض -خصض-ي-ة ب-م-ع-ان-ي-ه-ا .ل -إ
سضعاد ،طالبة جامعية من وادي سضوف،

تخصضصس حقوق ،وهي أاديبة ناشضئة نشضرت
هذا الكتاب على حسضابها الخاصس.

رسسالة دكتوراه ناقتشسها الطالبة مسسعودة مرزوقي بسسوق أاهراسس

«ج ـ ـورج طرإبيشش ـ ـي م ـ ـن إلتحلي ـ ـل إلروإئـ ـ ـي إإ ¤إلفك ـر إلعربي»
بقلم :أ  .وليد بوعديلة
جامعة سسكيكدة
لداب ،ب-ج-ام-ع-ة
اح--تضض--نت ك--ل-ي-ة ا آ
م--ح--م--د الشض--ري-ف مسض-اع-دي-ة ،بسض-وق
أاهراسس ،فعاليات مناقشضة دكتوراه في
تخصضصس التيارات النقدية المعاصضرة،
ق-دم-ت-ه-ا ال-ب-اح-ث-ة مسض-ع-ودة مرزوقي،
م--وسض--وم--ة بـ « ج--ورج ط--راب-يشض-ي م-ن
التحليل الروائي إالى الفكر العربي»،
لول م--ن شض--ه--ر أاك--ت--وب--ر
وه---ذا ي---وم ا أ
الجاري.
اسضتضضاف عميد الكلية الدكتور بوقرة
لسضاتذة الضضيوف في
شضداد السضادة ا أ
لداب
م--ك--ت--ب--ه ،ف--ات-ح-ا أاب-واب ك-ل-ي-ة ا آ
وال--ل--غ--ات ل--ل-ب-حث ف-ي قضض-اي-ا ال-ن-ق-د
لدب--ي ،ال--ل--غ--ات ،ال--ت--رج-م-ة وال-ف-ك-ر
اأ
العربي...
عناصسر الدراسسة
لطروحة من فصضل أاول خاصس
تتكون ا أ
ب----ال---ب---حث ف---ي الط---ار ال---م---ع---رف---ي
والمرجعيات الفكرية عند طرابيشضي،
وف---ي---ه اه---ت--مت ال--دك--ت--ورة م--رزوق--ي
ب-ال-م-اركسض-ة وال-ت-ن-وي-ر وال-ترجمة ،كما
ح-اورت ال-ت-ح-ل-ي-ل ال-ن-فسض-ي ل-لنصضوصس
لدب--ي--ة ،وف-ي ال-فصض-ل ال-ث-ان-ي درسضت
اأ
بحث طرابيشضي عن المنهج المÓئم
لتأاويل النصضوصس ،وهنا عادت بالقارئ
ل---ل---م---ن---ه---ج ال---ت---اري---خ--ي ،ال--ت--فسض--ي--ر
لسضطوري،
السضوسضيولوجي ،التحليل ا أ
الدراسضات المقارنة ،المنهج النفسضي.

لخ--رى ب--قضض--اي--ا
اه--ت--مت ال--فصض--ول ا أ
حضضور المقاربة النفسضية في أاعمال
ط---راب---يشض---ي ح---ول رواي---ات ع---رب---ي---ة
م-ع-روف-ة ،وب-ال-ب-حث ف-ي ال-م-رضس ف-ي
ال-ف-ك-ر ال-ع-رب-ي ال-م-ع-اصض-ر( الصض-دم-ة،
ال---رّضض--ة ،ال--ن--ك--وصس) وال--م--وق--ف م--ن
ال-م-ث-ق-ف ال-ع-رب-ي ع-ن-د ه-ذا ال-م-ف-ك-ر
السضوري.
مناقشسة الّلجنة
ف-ي ال-م-ن-اقشض-ة ت-ن-اول ال-دك-ت-ور مدني
زيقم (جامعة سضوق أاهراسس) مÓمح
حضض---ور ال---ذات---ي---ة والن---ب--ه--اري--ة ف--ي
ال--دراسض--ة ،ت--وظ--ي--ف ال--مصض--ط--ل-ح-ات
ب-الÓ-ت-ي-ن-ي-ة ،م-وق-ف ال-باحثة من نوال
السضعداوي،غياب رؤوى ومراجع هامة
ع---ن ال---ن---ق---د السض---وسض---ي---ول--وج--ي ف--ي
لط--روح--ة ،ال--م--ث--ق-ف وال-ت-غ-ي-ي-ر ف-ي
اأ
المجتمع ،وقال بأان الباحثة أاقنعت في
مواضضع من الدراسضة وجانبت التحليل
ال--ع--م--ي--ق ف--ي م-واضض-ع أاخ-رى ...ك-م-ا
ناقشس الدكتور جويني ع ّسضال (جامعة
ت-بسض-ة) ال-ب-اح-ث-ة ح-ول قضض-اي-ا ف-ك-ري-ة
ونقدية كثيرة ،منها التحّول المعرفي
عند طرابيشضي ،عنوان الطروحة ،لغة
ال--ب--حث وأاب--ع-اده ال-م-ن-ه-ج-ي-ة ،ال-ت-راث
والحداثة عند العرب....
ناقشس الدكتور وليد بوعديلة (جامعة
سضكيكدة) الباحثة في قضضايا فكرية
ون---ق---دي---ة ك--ث--ي--رة ،ك--اشض--ف--ا ال--ن--ق--اط
لطروحة.
اليجابية السضلبية في ا أ
سضعى الدكتور عماد شضارف (جامعة
سض---وق أاه---راسس) ل---ك---ي ي---ق---دم ب--عضس
اليجابيات والسضلبيات في الطروحة،
من خÓل الّلغة ،المنهجية ،المراجع

إإششهار
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ال--ن--اقصض--ة ،ال--ع--قÓ--ن--ي--ة ف--ي ال--ب--حث
ال---ع---ل---م---ي ،ال--ن--ق--د ال--غ--رب--ي وال--نصس
لدبي...،وهي قضضايا واصضل الدكتور
اأ
ع--ب-د ال-وه-اب شض-عÓ-ن (ج-ام-ع-ة سض-وق
أاهراسس) فتحها بالتركيز على بعضس
ال--مشض--اري-ع ال-ف-ك-ري-ة ال-غ-رب-ي-ة ،ورح-ل
بالجمهور الحاضضر لمحطات معرفية
هامة عند طرابيشضي ،الجابرين حسضن
حنفي ،فرويد ،رايشس ،جاك لكان..
ذكر الدكتور شضعÓن ،وهو رئيسس لجنة
المناقشضة ،أان طرابيشضي قد رّكز على
ت-رج-م-ة ال-م-اركسض-ة وق-دم-ه-ا ل-ل-ث-ق-افة
ال--ع--رب--ي--ة ،ك-م-ا ت-رج-م ج-م-ي-ع أاع-م-ال
المحلل النفسضاني فرويد ،ونقل قول
المفكر السضوري «العقل ل يكون عق،Ó
إال إاذا كان نقديا» ،وعنده ان التحليل
ال--ن--فسض--ي م-ث-ب-ط ب-ال-ذات ال-ج-م-اع-ي-ة

ول---يسس ال---ف---ردي---ة ف---ق---ط وم---ن ث--م--ة
ب-ال-حضض-ارة و ال-ن-زع-ة ال-ع-دوان-ي-ة عند
الكائن تحتاج للتنفيسس ،ومن منظور
فرويد أان اليهود كانوا الكبشس الفداء
في الحضضارة المعاصضرة.
ختم الدكتور شضعÓن بالقول بأانه لم
ي---ر ح---ق---را وت---ف--ك--ي--ك--ا وت--أاوي Ó--ف--ي
لح----ك----ام
ال----دراسض----ة ،ب----ل حضض----رت ا أ
الجاهزة الذاتية ليأاتي في الختام دور
ال--مشض--رف ال--دك--ت-ور الشض-ري-ف ح-ب-ي-ل-ه
الذي دافع على الطالبة وبين محطات
لط-روح-ة والصض-ع-وب-ات ال-ت-ي
ان--ج--از ا أ
واج-هت ال-ب-اح-ث-ة ،ك-م-ا ح-اور ال-زمÓء
ف-ي مسض-ائ-ل م-ع-رف-ي-ة خÓ-ف-ي-ة ،ل-تتّوج
لسضتاذة مسضعودة
المناقشضة بحصضول ا أ
مرزوقي على درجة الدكتوراه بتقدير
مشضرف جدا.

ANEP1916102561

‹hO

السصبت  05أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  05صصفر  4401هـ

طالب أ’أ· أŸتحدة ألتعجيل باسستئناف ألعملية ألسسياسسية

الرئيسس غا‹ يحّذر من نفاد صس Èالشسعب الصسحراوي
بعث رئيسس أ÷مهورية
ألدÁقرأطية ألصسحرأوية،
أ’أم Úألعام ÷بهة
ألبوليسساريو أإبرأهيم غا‹
رسسالة أإ ¤أ’أم Úألعام
لÓأ· أŸتحدة أنطونيو
غوتÒيسس ،يلفت أنتباهه
فيها أ ¤تصسرفات أŸغرب
أŸزعزعة لÓسستقرأر.
شصدد غا‹ على «أانه أاصصبح من
الضص - -روري أان ل ت - -ت - -م إاضص - -اع- -ة
اŸزي -د م -ن ال -وقت إلع -ادة ب -عث
الزخم ‘ العملية السصياسصية ،ألن
أاي تأاخ Òإاضصا‘ لن يؤودي إال ا¤
تفاقم التوتر على األرضس وتراجع
الثقة ‘ اŸسصار السصياسصي».
أاكد رئيسس ا÷مهورية ‘ رسصالته
 ·ÓاŸتحدة
ا ¤األم Úالعام ل أ
أان جبهة البوليسصاريو لن تسصمح ـ
ك -م -ا ي -جب ع -ل-ى األ· اŸت-ح-دة
أايضص- -ا أان ل تسص- -م- -ح ـ ب -أان ت -ك -ون
عملية األ· اŸتحدة للسصÓم ‘
الصصحراء الغربية رهينة للشصروط
اŸسص- -ب- -ق -ة وإلم Ó-ءات اŸغ -رب،
ال -ذي ي -ت-م-ث-ل ه-دف-ه ال-وح-ي-د ‘
–ري -ف مسص -ار ع -م -ل -ي -ة تصص-ف-ي-ة
السص-ت-ع-م-ار ‘ اإلق-ل-ي-م وت-رسص-ي-خ
احتÓله اŸفروضس عسصكريًا على
أاجزاء من ترابنا الوطني.
قال غا‹ ‘«منذ اسصتقالة اŸبعوث
الشصخصصي األ‡ي السصابق  ⁄يتم
فعل الكث Òللنهوضس بالعملية ‘
اŸن- - -ط- - -ق- - -ة‡ ،ا أادى إا ¤شص- - -ل
العملية السصياسصية» .وتابع أان كل
ت -أاخ -ر «ي -ع -ن -ي أان -ن -ا أام -ام خ-ط-ر
ال -ع -ودة إا ¤م -رب -ع «إاب-ق-اء األم-ور
ع - -ل - -ى ح - -ال - -ه- -ا» ‘ الصص- -ح- -راء
ال -غ -رب -ي -ة» .ك -م -ا أاشص-ار غ-ا‹ إا¤
ت - -ك - -ث - -ي - -ف اŸغ - -رب أاع - -م - -ال - -ه
اŸزعزعة لÓسصتقرار ‘ اإلقليم،

وال - -ت - -ي ت - -ه - -دد بشص - -ك- -ل خ- -طÒ
ب-ت-ق-ويضس ع-م-ل-ي-ة األ· اŸت-حدة
ل - - -لسص Ó- - -م وت- - -ع- - -ريضس السصÓ- - -م
والسصتقرار ‘ اŸنطقة بأاكملها
للخطر.
أاضصاف أانه «أاصصبح من الضصروري
أان ل ت- -ت- -م إاضص- -اع- -ة اŸزي -د م -ن
ال- -وقت إلع- -ادة ب- -عث ال- -زخ -م ‘
العملية السصياسصية،ألن أاي تأاخÒ
إاضص -ا‘ ل -ن ي -ؤودي إال إا ¤ت -ف -اق-م
التوتر على األرضس وتراجع الثقة
‘ اŸسصار السصياسصي».
تسسريع ألوتÒة
قال «إاننا نأامل بصصدق أال يكون
التأاخ ‘ Òتعي Úمبعوث شصخصصي
 ·ÓاŸت -ح -دة بسص -بب
ج- -دي- -د ل  -أ
الشصروط اŸسصبقة التي يفرضصها

اŸغرب» .وحذر من أان «جبهة
البوليسصاريو لن تسصمح ـ كما يجب
على األ· اŸتحدة أايضصا أان ل
تسص -م -ح ب -أان ت -ك-ون ع-م-ل-ي-ة األ·
اŸت -ح -دة ل -لسص Ó-م ‘ الصص -ح -راء
الغربية رهينة للشصروط اŸسصبقة
وإلمÓءات اŸغرب.
دعا غا‹ إا ¤اسصتخدام سصلطة
األ· اŸت - - -ح- - -دة ع- - -ل- - -ى وج- - -ه
السص -ت -ع -ج -ال لضص-م-ان اسص-ت-ئ-ن-اف
عملية السصÓم بشصكل جاد وكف
اŸغرب عن تصصرفاته اŸزعزعة
ل Ó-سص -ت -ق-رار ال-ت-ي ت-ؤوج-ج ال-ت-وت-ر
وت -زي -د م -ن ت -ف-اق-م ال-وضص-ع ع-ل-ى
األرضس.
لفت إا ¤أانه ل يجب التقليل من
شص- -أان ع- -واقب ت- -رسص- -ي -خ ال -وضص -ع
ال -ق -ائ -م ‘ الصص -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة،
ف -ال -ت -وت -ر ي-تصص-اع-د ‘ األراضص-ي

قضسية عزل ترأمب

الصص- -ح- -راوي- -ة اÙت- -ل -ة ‘ وقت
ت- -زداد ف- -ي- -ه ع- -م- -ل- -ي -ات ال -ق -م -ع
اŸغربية.
ق -ال غ -ا‹ «ل -ق-د م-ارسصت ج-ب-ه-ة
البوليسصاريو حتى اآلن قدراً كبÒاً
م- -ن ضص- -ب- -ط ال- -ن- -فسس وم- -ا زل -ن -ا
ن- -ت- -مسصك ب- -وق- -ف إاطÓ- -ق ال -ن -ار
وع -م -ل -ي -ة السص Ó-م ال -ت-ي ت-ق-وده-ا
األ· اŸت - -ح - -دة» .مسص - -ت- -ط- -ردا
«سص- -ي- -ك- -ون م- -ن اÿط- -أا اع -ت -ب -ار
مشص -ارك -ت -ن -ا ال -ب-ن-اءة واŸسص-ت-م-رة
ك -أام -ر م -ف -روغ م -ن -ه وخ -اصص-ة ‘
غ -ي -اب أاي ت -ق -دم م -ل-م-وسس ع-ل-ى
اŸسصار السصياسصي».
أاضص -اف « ك -م -ا أان -ه سص -ي -ك -ون م-ن
اÿطأا بالنسصبة للمغرب أان يحاول
اختبار صص Èشصعبنا الذي هو أاكÌ
تصصميماً من أاي وقت مضصى على
ال -دف -اع ع -ن ح -ق-وق-ه وت-ط-ل-ع-ات-ه

البنتاغون يعلن اسستعداده للتعاون مع الكونغرسس ‘ التحقيق

أعلنت وزأرة ألدفاع
أ’أمريكية (ألبنتاغون)،
أمسس ،أسستعدأدها للتعاون
مع ألكونغرسس بشساأن
ألتحقيق ‘ قضسية عزل
ألرئيسس دونالد ترأمب من
منصسبه ‘ أعقاب أتهامات
Ãمارسسة ضسغوط على
ألرئيسس أ’أوكرأ Êمن أجل
أإجرأء –قيق بشساأن
جوبايدن نائب ألرئيسس
أ’أمريكي ألسسابق.
ن -ق -لت ق -ن -اة (ا◊رة) الإخ -ب-اري-ة
الأم-ري-ك-ي-ة ع-ن اŸت-ح-دث ب-اسص-م
البنتاغون ،جوناثان هوفمان قوله
اإن اÛلسس القانو ‘ Êالوزارة
اأم-ر ج-م-ي-ع اŸك-اتب ب-تسص-ل-ي-م كل
الوثائق واÙفوظات ذات الصصلة
ب -ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات ‘ قضص -ي-ة ع-زل
الرئيسس ترامب ،وذلك من اأجل
اأن ت -ت-م م-راج-ع-ت-ه-ا ،م-وضص-ح-ا اأن
ه - -ذا ال - -ق - -رار ات- -خ- -ذ ك- -اإج- -راء

اسصتباقي.
ون - -ف - -ى اŸسص - -وؤول الأم - -ري - -ك- -ي
‡ارسصة اأي ضصغوط على وزارة
الدفاع من قبل الدÁقراطي‘ Ú
ال-ك-ون-غ-رسس ل-ل-ت-عاون ‘ التحقيق
بقضصية عزل الرئيسس ترامب.
اأع- -ل- -ن ال- -ن -واب ال -دÁق -راط -يÚ
بالكونغرسس ‘ ،وقت سصابق ،بدء
اإج - - -راءات ﬁاك - - -م - - -ة ت - - -رامب
برŸانيا بهدف عزله بعد تسصريب
شصخصس ›هول ﬁتوى مكاŸة
ه- -ات- -ف- -ي- -ة ب- -ي- -ن -ه وب Úال -رئ -يسس
الأوك-را Êف-ول-ود ÒÁزي-لينسصكي،
ج- - -رت ‘  25ج-وي-لية اŸاضصي،
وقال اŸسصرب اإن ترامب طلب
خÓ- -ل- -ه- -ا م- -ن ن -ظÒه الأوك -راÊ
ف- -ول -ود ÒÁزي -ل -ي -نسص -ك -ي اإج -راء
–ق- -ي -ق بشص -اأن ج -وب -اي -دن ن -ائب
الرئيسس الأمريكي السصابق باراك
اأوباما واŸرشصح الدÁقراطي ‘
ان -ت -خ -اب-ات ال-رئ-اسص-ة الأم-ري-ك-ي-ة
 2020واÿصص - -م السص- -ي- -اسص- -ي

أرتفاع حصسيلة ألقتلى
‘ أحتجاجات ألعــرأق

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

ال -رئ -يسص -ي لÎامب Ãا ق -د Áه-د
السص-ب-ي-ل لÓ-أخ Òلإع-ادة ان-ت-خ-اب-ه
لولية ثانية.
اع -ت Èال -ن -واب ال -دÁق -راط -ي -ون
بالكونغرسس اأن اÙادثة حملت
ط- -ل -ب -ا م -ن ال -رئ -يسس الأم -ري -ك -ي
لرئيسس اأجنبي بالتدخل ‘ شصوؤون
الوليات اŸتحدة بغرضس التاأثÒ
على نتائج النتخابات الرئاسصية
اŸق -ب -ل -ة ،وه -وم -ا دف -ع -ه-م ل-ب-دء
اإجراءات فتح –قيق برŸا Êمع
ترامب بهدف عزله من منصصبه.
‘ اŸق- - -اب- - -ل ،ق- - -ال ال- - -رئ- - -يسس
الأم- - -ري- - -ك- - -ي دون - -ال - -د ت - -رامب
اÿميسس ،اإنه يريد من اأوكرانيا
والصص Úال- -ت- -ح- -ق -ي -ق ‘ اأنشص -ط -ة
منافسصه السصياسصي نائب الرئيسس
السصابق جوبايدن وابنه ‘ دفاع
ع - - -ل - - -ن - - -ي ع - - -ن تصص- - -رف دف- - -ع
ال -دÁق -راط -ي ‘ Úال -ك -ون -غ -رسس
لبدء اإجراءات Ÿسصاءلته “هيدا
لعزله .قال ترامب ‘ رد على

سصوؤال عما يريد من زيلينسصكي
فعله «اأوصصي باأن يفتحوا –قيقا
‘ (اأنشص - -ط - -ة) ب- -اي- -دن واب- -ن- -ه».
مضص- -ي -ف -ا ل -دى م -غ -ادرت -ه ال -ب -يت
الأبيضس لزيارة فلوريدا اأنه يعتقد
اأن على الصص Úاأيضصا فتح –قيق
‘ اأنشص- -ط- -ة الث- -ن ‘ Úت- -ل -م -ي -ح
Ÿزاع- -م غ Òم- -وؤك- -دة اأط- -ل -ق -ه -ا
هووﬁاميه عن تعامÓت هانÎ
بايدن ‘ الصص.Ú
ق - - -ال ال - - -رئ- - -يسس الأم- - -ري- - -ك- - -ي
«وباŸناسصبة ..على الصص Úاأيضصا
بدء –قيق ‘ (اأنشصطة) بايدن
وابنه .لأن ما حدث ‘ الصصÚ
اأم - -ر سص- -ي- -ئ م- -ث- -ل- -م- -ا ح- -دث ‘
اأوكرانيا».
م- -ن ج- -ان- -ب -ه ،ق -ال رئ -يسس ÷ن -ة
اıاب- - -رات Ãج- - -لسس ال - -ن - -واب
الأمريكي اآدم شصيف اإن الرئيسس
دونالد ترامب حنث بالقسصم الذي
اأداه ‘ الرئاسصة عندما طلب من
الصص Úالتحقيق مع جوبايدن.

أبدى ‡ثلون عن أŸتظاهرين ‘ ألعرأق
أسستعدأدهم لتلبية دعوة رئيسس ألوزرأء عادل
عبد أŸهدي ،للتباحث بشسأان أŸطالب أŸشسروعة،
بحسسب ما أفادت به وكالة أ’نباء ألعرأقية .
نقلت ألوكالة عن مصسدر وصسفته باŸطلع دون أن
تذكر أسسمه قوله« :وصسلت مكتب رئيسس ألوزرأء
’مور تبشسر
أتصسا’ت عديدة بهذأ ألشسأان ،وأ أ
بخ .»Òأضساف أن» أ’تصسا’ت جاءت بعد
’رقام أÿاصسة
تخصسيصس مكتب رئيسس ألوزرأء أ أ
با’تصسال به من قبل ‡ثلي أŸتظاهرين» ،مبينا
أن أŸكتب يعمل بشسكل متوأصسل من أجل –قيق
أللقاء.
كان اŸكتب اإلعÓمي لعبد اŸهدي أاعلن متابعة رئيسس الوزراء،
لÓتصصالت اŸسصتمرة Ãمثل Úعن اŸتظاهرين السصلمي Úللنظر
‘ اŸطالب اŸشصروعة .وأاكد أان الهدف من اŸتابعة هوتلبية
تطلعات الشصعب وفئة الشصباب منهم ،خاصصة لتهدئة األوضصاع
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تونسس

سسبعـ ـ ـة مـ ـ ـÓي Úناخـ ـ ـ ـب ’ختي ـ ـ ـ ـ ـار
تركيب ـ ـ ـ ـة الŸÈـ ـ ـ ـ ـان ا÷دي ـ ـ ـ ـ ـد
دعي أك Ìمن سسبعة
مÓي Úناخب ‘ تونسس
’نتخاب برŸان جديد،
’حد ،سستكون
غدأ أ أ
تشسكيلته مفتوحة على
كل أ’حتما’ت بعد
ثÓثة أسسابيع من
أنتخابات رئاسسية أفرزت
مفاجأاة بوصسول منافسسÚ
من خارج ألنظام أ◊اكم
أ ¤ألدورة ألثانية.
يتنافسس ‘ أ’نتخابات
ألŸÈانية ألثانية منذ
إأقرأر ألدسستور ‘ 2014
حوأ‹  15ألف مرشسح
على  217مقعدأ ‘
ألŸÈان من أحزأب
وأئتÓفات ومسستقلÚ
متنوع Úومن أŒاهات
سسياسسية عديدة.
ي- -ق- -در م -راق -ب -ون أان ي -ك -ون
اŸشصهد السصياسصي القادم ‘
ال - -بÓ- -د مشص- -ت- -ت- -ا بÎك- -ي- -ب- -ة
برŸانية بكتل صصغÒة ما من
شصأانه أان يعقد عملية التوافق
ح- -ول تشص- -ك- -ي- -ل- -ة ا◊ك- -وم- -ة
ال -ق -ادم -ة وذلك اسص-ت-ن-ادا ا¤
نتائج الدورة الرئاسصية األو¤
ال -ت -ي أاف -رزت م-رشص-ح ÚغÒ
متوقع Úهما أاسصتاذ القانون
ال -دسص -ت-وري اŸسص-ت-ق-ل ق-يسس
سص -عّ-ي-د ون-ب-ي-ل ال-ق-روي رج-ل
األعمال اŸوقوف بتهم غسصل
أاموال وتهرب ضصريبي.
 ⁄تكن ا◊مÓت النتخابية
للنيابة لفتة بل كانت باهتة
أاح -ي -ان -ا وذلك بسص -بب ت -غ -يÒ
رزن-ام-ة الن-ت-خ-اب-ات ب-تقدË

م - -وع- -د ال- -رئ- -اسص- -ي- -ة ع- -ل- -ى
ال- -تشص- -ري- -ع- -ي- -ة بسص- -بب وف- -اة
ال - -رئ - -يسس ال - -ب- -اج- -ي ق- -ائ- -د
السص - -بسص - -ي ،ب- -اإلضص- -اف- -ة ا¤
«صص -دم -ة» ال -دورة الو ¤م-ن
النتخابات الرئاسصية.
ن -ظ -م ال -ت -ل -ف-زي-ون ال-ت-ونسص-ي
ال -رسص -م -ي ث Ó-ث م -ن -اظ-رات
ت - -ل - -ف - -زي - -ون - -ي- -ة Ÿرشص- -حÚ
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-عية ،إال
انها  ⁄تلق ‚احا ومتابعة
من قبل التونسصي ،Úكما كان
ع - - -ل - - -ي- - -ه ا◊ال ‘ ال- - -دورة
الرئاسصية األو.¤
أاظ-ه-رت ت-وج-ه-ات ال-تصصويت
ل -ل -دورة ال -رئ-اسص-ي-ة األو ¤أان
ال-ن-اخ-ب Úال-ت-ونسصي Úاختاروا
اللجوء ا« ¤تصصويت العقاب»
ضص- - -د رم- - -وز اŸن- - -ظ- - -وم- - -ة
ا◊اك -م -ة ال -ت -ي ع-ج-زت ع-ن
إاي- -ج- -اد ح- -ل- -ول اق- -تصص- -ادي -ة
واج -ت -م-اع-ي-ة وخ-اصص-ة ‘ م-ا
ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ب -ط -ال-ة وارت-ف-اع
األسصعار والتضصخم.
يدخل النتخابات متنافسصون
ج - -دد ا ¤ج- -انب األح- -زاب،
على غرار اŸسصتقل Úالذي
Áث- -ل- -ون ث- -ل -ث -ي ال -ق -ائ -م -ات
اŸشص -ارك-ة وم-ن اŸن-ت-ظ-ر أان
يحدثوا مفاجأاة وأان يحصصلوا
على عدد مهم من اŸقاعد.
أحزأب ﬂتلفة
ت -ع -دد األح-زاب واخ-تÓ-ف-ه-ا
يجعل من إا‚از بقية مراحل
اŸسص -ار الن -ت -خ -اب -ي صص -ع -ب-ا
خصص- - -وصص- - -ا وأان تشص- - -ك- - -ي- - -ل

ا◊ك -وم -ة ي -ت -ط -لب ت -واف -ق -ا
واسصعا وتظهر ‘ األفق بوادر
ن -ق-اشص-ات ﬁت-دم-ة م-ن أاج-ل
التوافقات .يقول اÿب‘ Ò
›م -وع -ة األزم -ات ال -دول-ي-ة
مايكل العياري « من اŸمكن
أال ت -ك-ون ه-ن-اك غ-ال-ب-ي-ة م-ن
أاج- -ل تشص- -ك- -ي- -ل ح -ك -وم -ة ‘
اآلج -ال ال -ت -ي ي -نصس ع -ل -ي -ه-ا
الدسصتور».
 ⁄تتمكن البÓد من التوفيق
ب Úمسصار النتقال السصياسصي
ال-ذي ت-ق-دم ب-خ-ط-وات ك-بÒة
م -ن -ذ ال -ث -ورة وب Úالن -ت -ق-ال
الق- -تصص- -ادي والج -ت -م -اع -ي
الذي ل يزال يعا Êمشصاكل ⁄
تسصتطع ا◊كومات اŸتعاقبة
إايجاد حلول لها.
ان- -ط- -ل- -قت ،أامسس ،ع- -م- -ل -ي -ة
ال- -تصص- -ويت ‘ دوائ -ر اÿارج
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -تشص -ري -ع -ي -ة
ال-ت-ونسص-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-د ال-ث-ان-ي-ة
م -ن -ذ إاق -رار دسص -ت -ور ج -دي -د
ل -ل -بÓ-د ع-ام  .2014ويسص-ت-م-ر
القÎاع باÿارج على مدى
ثÓ-ث-ة أاي-ام ،ف-ي-م-ا ي-ب-ل-غ ع-دد
ال- - - -ق- - - -وائ - - -م اÎŸشص - - -ح - - -ة
لÓنتخابات التشصريعية 1507
ق -وائ -م ،ت -ت -ن -افسس ع-ل-ى 217
م- - -ق- - -ع- - -د ‘ ›لسس ن- - -واب
الشصعب للمدة النيابية -2019
 .2024يتو ¤ا◊زب الفائز
ب - -أاك Èع - -دد م - -ن م- -ق- -اع- -د
الŸÈان ،تشصكيل ا◊كومة ‘
م - -دة زم - -ن - -ي - -ة ل ت- -ت- -ج- -اوز
الشص -ه -ري -ن ،ع -ل-ى أان يصص-ادق
عليها الŸÈان بأاغلبية 109
أاصصوات.

تتو ¤مرأقبة تهريب أŸهاجرين ‘ ليبيا

›لسس اأ’من ّÁدد مهمة العملية اأ’وروبية «صسوفيا»

’من ألدو‹
قّرر ›لسس أ أ
’جماع “ديد
وبا إ
ألتفويضس أŸمنوح لعملية
’وروبية Ÿرأقبة
صسوفيا أ أ
سسفن قبالة ليبيا يشستبه ‘
أنها تهرب مهاجرين Ÿدة
عام.
ق-الت وسص-ائ-ل إاعÓ-م-ي-ة ل-ي-بية،
أامسس ،أانه جاء ‘ نصس القرار
الذي تبنته األ· اŸتحدة أانّ
›لسس األم - - -ن «ي- - -دي- - -ن ك- - -ل
ع -م-ل-ي-ات ت-ه-ريب اŸه-اج-ري-ن
خذ من
والŒار بالبشصر التي تت ّ
ليبيا ومياهها وجهة ،أاونقطة
لÓنطÓق ،أاومنطقة عبور».
أاضصاف النصس الذي صصاغته
اŸملكة اّŸتحدة أان عمليات
ال-ت-ه-ريب ه-ذه «تضصِ-ع-ف أاكÌ
ف - -أاك Ìع - -م - -ل ّ- -ي - -ة (إارسص - -اء)
السصتقرار ‘ ليبيا ،وتعرضس
ل -ل -خ -ط -ر ح -ي -اة م-ئ-ات آالف
األشصخاصس».

لقـ ـاء مرتقـ ـب بـ ـ‡ Úثلـ ـي اŸتظاهريـ ـن ورئيـ ـسس ال ـ ـوزراء
والعودة إا ¤ا◊ياة الطبيعية والسصتعداد للقاء بهم.
Œدد أŸظاهرأت
ُقتل ما ل يقل عن  44شصخصصا منذ بدء الحتجاجات التي
تتصصاعد على نحو يومي واجتاحت مدنا ‘ ا÷نوب ،منذ
اندلعها ،يوم الثÓثاء.
صص -ب-اح أامسس ،أاط-ل-قت الشص-رط-ة ال-ع-راق-ي-ة ال-ن-ار ع-ل-ى ع-دد م-ن
اÙتج ‘ Úبغداد ،بعد ثÓثة أايام من الحتجاجات الدامية
اŸناهضصة للحكومة.
هذه الحتجاجات ،التي أاشصعلها غضصب شصعبي بسصبب تدهور
أاحوال اŸعيشصة والفسصاد ،هي أاول –د كب Òيواجه عبد اŸهدي
الذي تو ¤السصلطة العام اŸاضصي بدعم من األحزاب التي
تسصيطر على العراق ،منذ اإلطاحة بصصدام حسص Úعام .2003
اعÎف رئيسس الوزراء ‘ خطاب بثه التلفزيون أاثناء الليل بوجود
حالة من الغضصب الشصعبي ،لكنه أاصّصر على أان السصاسصة على علم
Ãعاناة الشصعب وأاضصاف «ل نسصكن ‘ بروج عاجية نتجول بينكم
‘ شصوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببسصاطة» .دعا إا ¤اللتزام
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بالهدوء وطلب دعم أاعضصاء الŸÈان لتغي Òبعضس اŸناصصب
الوزارية وإابعادها عن سصيطرة األحزاب وا÷ماعات الكبÒة.
Óسص-ر
ق -ال إان ا◊ك -وم -ة سص -ت -ن-اقشس ت-خصص-يصس راتب أاسص-اسص-ي ل -أ
ÓصصÓح
الفقÒة ،لكنه أاضصاف أانه ل يوجد «حل سصحري» متاح ل إ
‘ البÓد.
أامر وزير الدفاع العراقي ‚اح الشصمري ،أاول أامسس ،بإادخال
القطعات العسصكرية بحالة تأاهب قصصوى للحفاظ على سصيادة
الدولة واŸنشصأات ا◊كومية واألهداف ا◊يوية ،وحماية كافة
السص-ف-ارات وال-ب-ع-ث-ات ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ،داع-ي-ا ال-ق-وات ا ¤ضص-بط
النفسس.
يذكر أان رئيسس الوزراء العراقي عادل عبداŸهدي وبصصفته
القائد العام للقوات اŸسصلحة أامر بفرضس حظر التجوال ‘
بغداد ،اعتبارا من السصاعة اÿامسصة من فجر أامسس اÿميسس،
لكن ذلك Á ⁄نع البعضس من اŸتظاهرين من اÿروج والتجمع
‘ اŸناطق القريبة من سصاحة التحرير وسصط بغداد ،التي
يتظاهر فيها العراقيون.

يأاتي هذا القرار ‘ وقت ⁄
تعد الّدول اŸشصاركة ‘ عملية
صصوفيا تسص Òمنذ شصهر مارسس
اŸاضص - -ي ق- -وارب ‘ ال- -ب- -ح- -ر
إلج -راء ع -م -ل -ي -ات اŸراق -ب -ة،
بسصبب عدم وجود اتفاق بشصأان
إان -زال اŸه-اج-ري-ن ال-ذي-ن ي-ت-م
إان- -ق- -اذه -م ‘ ال -ب -ح -ر ورفضس
إاي - -ط - -ال- -ي- -ا ف- -ت- -ح م- -وان- -ئ- -ه- -ا
لسص-ت-ق-ب-ال-هم ،ومّذاك ،تقتصصر
عملّيات صصوفيا على اŸراقبة
ا÷وية ،وفق الوكالة.
بعد التصصويت ،أاعرب السصفÒ
ال - - - - - -روسص - - - - - -ي فÓ- - - - - -دÒÁ
سص -اف-رون-ك-وف ع-ن أاسص-ف-ه ألن
م-ه-م-ة صص-وف-ي-ا ،ب-غياب سصفن،
« ⁄ت -ع -د ع -م Ó-ن -ي -ة» ،ل -ع -دم
وج- -ود اّت- -ف- -اق ‘ ب- -روكسص -ل،
وه -ذا Áث -ل «مشص -ك-ل-ة» ،ع-ل-ى
حّد تعبÒه .أاضصاف أان موسصكو
تدعم إاعادة تنشصيط العنصصر
ال -ب-ح-ري ‘ ع-م-ل-ي-ة صص-وف-ي-ا،
بحسصب ما كان طلب األمÚ
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو
العام ل أ
غوتÒيسس .اتخذ قرار إانشصاء
عملية صصوفيا عام  2015بعد
غ -رق سص -ف -ي -ن-ة ق-ب-ال-ة ج-زي-رة
لم- - -ب- - -ي- - -دوسص - -ا أاودى بـ 800
شصخصس .وجرى تعليق مهامها
‘ م - - -ارسس  2019ب-ع-د ق-رار
الدول األعضصاء وقف إارسصال
سص- -ف -ن إا ¤ق -ب -ال -ة السص -واح -ل
الليبية بسصبب رفضس ا◊كومة
اإلي- -ط -ال -ي -ة اŸواف -ق -ة ع -ل -ى
إانزال ناج.Ú
أرتفاع عدد ألقتلى
ارت-ف-عت حصص-ي-ل-ة ال-قتلى من
اŸدن- - -ي Úج - -راء ال - -قصص - -ف
ال- -عشص- -وائ- -ي ال -ذي شص -ه -دت -ه
ال-ع-اصص-م-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ط-راب-لسس
خÓل السصاعات  24اŸاضصية
إا 4 ¤ق- -ت- -ل -ى وع -دد م -ن

ا÷رحى .أاوضصح أاسصامة علي،
اŸت - -ح - -دث ب - -اسص - -م ج- -ه- -از
اإلسص -ع -اف وال-ط-وارئ ب-وزارة
الصصحة ‘ ،تصصريح ‘ وقت
متأاخر ،ليلة اÿميسس ،أان «
ق -ذي -ف -ة صص-اروخ-ي-ة سص-ق-طت
بشصكل عشصوائي على منطقة
ال -هضص -ب-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة خ-ل-فت
سصقوط قتيل Úمن اŸدني.»Ú
ارتفع عدد القتلى اŸدنيÚ
خÓل أاقل من  24سصاعة اإ¤
 4قتلى ،بعدما قتلت امرأاة
وط -ف -ل -ة وأاصص-يب  8آاخرون،
ف- -ج- -ر أامسس ،ج -راء سص -ق -وط
ق - -ذائ- -ف عشص- -وائ- -ي- -ة ع- -ل- -ى
منزلهم ‘ طرابلسس .تشصهد
العاصصمة طرابلسس ،منذ ليلة
األرب-ع-اء وح-ت-ى ال-ي-وم قصص-فا
ج -وي -ا واشص -ت -ب -اك -ات ع -ن-ي-ف-ة
وخاصصة جنوبي العاصصمة.
تسص- - -ج - -ل ح - -الت سص - -ق - -وط
ضص -ح -اي-ا م-ن اŸدن-ي Úج-راء
القصصف العشصوائي سصواء ‘
اŸن-اط-ق اÿاضص-ع-ة لسص-يطرة
ح -ك-وم-ة ال-وف-اق أاوت-لك ال-ت-ي
تقع –ت سصيطرة قوات تابعة
ل -لضص-اب-ط اŸت-ق-اع-د خ-ل-ي-ف-ة
ح- -ف Îوال -ت -ي تشص -ن ع -دوان -ا
عسص-ك-ري-ا م-ن-ذ م-ط-ل-ع أاف-ريل
اŸاضص- -ي ل- -لسص- -ي- -ط -رة ع -ل -ى
طرابلسس مقر حكومة الوفاق
اŸعÎف ب- -ه -ا دول -ي -ا وال -ت -ي
اط-ل-قت م-ن ج-ان-ب-ه-ا ع-م-ل-ي-ة
(ب - - -رك - - -ان ال - - -غضصب) لصص- - -د
الهجوم.
تسص- - -ب- - -بت اŸع- - -ارك م - -ن - -ذ
ان- -دلع- -ه- -ا ‘ م -ق -ت -ل 1093
شصخصس وإاصصابة نحو  6آالف
آاخ- -ري- -ن ،إاضص- -اف- -ة إا ¤ن -زوح
قرابة  120أالف شصخصس من
م-واق-ع الشص-ت-ب-اك-ات ،بحسصب
تقديرات األ· اŸتحدة.

السسبت  ٠٥أاكتوبر  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٠6صسفر  ١٤٤١هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

اغي نتغات اغÓن
الو’ية نتغردايت دقت سسالو’يات
انجحت احرشس نتكرزت بالخصسوصس الغلة
نوغي دوربى نالهوشس مان اتنجم اسسقسسنو امدجورا
اتكفى امانسس الغلة نوغي الزايد اقضسع غال الو’يات
تضسضسنتين انوارجÓن ادا’غواط اتاوضس سساعات ال
دزير.

الشضيخ باعلي واعمر  :تغردايت

ي- -غ- -لب ن- -دب -اب ن -ري -ال اسس -ن -م -ران
ايتلنسسان احرشس اسسليند الكابنيات
انوخدام نوغي دتفوناسسيت دتغات
دي - -ل - -م - -ان ام - -ون - -ي ج - -ار ل - -ق - -رارة
دتغردايت دالمنيعة.
اغ - -ي ن - -ت- -غ- -ات ي- -دول- -د ات- -وزن- -زى
تشسكارين واجد اشس امار تحونا بعد
اوضس- - - - -ان غ- - - - -ال ون - - - -ج - - - -اح اغ - - - -ي
نتفوناسست.
سس -بسس -ون دخ اوح -دي -ان دي -ن اشس-ج-ع
انيغلب نكرزان ادمدان دو’ن غال

اإيرشسمـــــــن ذي لـــــوراسس امقـــــران

آلفال نوغماي نتغماسس ندريث آمزيانن وآطÓب نلعمر
ورعاذ ذي الو’ياث نلوراسس امقران لعوايل
اتحفاظنت لباسس فلعوايد انزيكزيك ماني
ا’نت ثخامن زهانت سسي الدريث اق Óلولن
ذجدين وفرحن ايسسن مليح سسقا سسماني
هذ’لن ونهنين اتقناسسن لوفال ذي كل
المناسسبث اق Óثتعدا فÓسسن ام واسس بغير اذيق
اسسقاسس انيغ اذسسغمي ثغماسس بغير اسسظاهرنت.

باتنة :حمزة Ÿوشضي

سسثغاوسسوين اقÓن احÓنت ذلفرح اق Óيتموقا ادريث بغير
اذسس-غ-م-ي-ن ث-غ-م-اسس اي-رشس-من اق Óخدمنهنت لحراير انلوراسس
ذق -خ -ام انسس -نت وت -ق -نت ل -ب -اسس خ -اط -ر ف -رقت ال -ع -واي-ل اقÓ-
تيليناسسنت واعشسيرن اذتشسن سسيسس بشسام اذول ربي ذي لعمر
ال-مÓ-ي-ك-اي ي-ن واسس-ي-وشس الصس-حث اذل-ه-ن-ا ام ت-ح-ب-ا نيرذن اقÓ
ي-ت-موقا سسيسسنت
ايرشسمن.

وثنانغ خالتي الزهرة اق Óثقا ايرشسمن ادريث انسس والدريث
انتروانسس كامل بلي سسمث Óتامزيانت وثسسعلميت يماسس ذي
ال -ث -ورث م -امك ات -ق اي -رشس -م -ن ن-ال-ف-رح ن-اغ-م-اسس ث-ج-دي-ذي-ن
نلمÓيكا اق ÓيتÓل ذقخام.
و ماني انسسقسسو الحاجة زهرة ثنانغ بلي ايرشسمن اتموقان
سسالنية ماني هتاوي اربعي انيغ سسن امك ايثخ واسسنسس ذقمان
ذالملح ايط كامل بغير اذوفنت قلي ثحبا انيرذن ومن بعد
اذصسبح الحال يتموقا ذي ثاسسيلت تامقرانت واذييزق مليح
ذقمان ذالملح بشسام اذيوم واذيوف مليح ومن بعد اذتوفور
م-ل-ي-ح ب-غ-ي-ر اذق-ار واذي-ب-رذ واذي-م-وق ايذسس الحمصس ذايباون
وال Ó-ن ي -ا اق  Ó-ات -ق -ن إاي -ذيسس اظ -م -ي-ن وم-ن ب-ع-د ب-ط-انت ذي
لسسحنان واثفرقن فعشسرن والفاميلت اذسسفالن واذطلبن لعمر
اذيطول المليكاثيا اق Óيموق فلجالن انسس.
ونخسس انيني بلي ايرشسمن ورعاذ ا’نت لعوايل ب Óلدواور
اتقنت خاطر لعادث تاقذيمت تحافظانت فÓسس.

اورب ن-ت-غ-ات ام-اشس-ي ي-ت-وغ ال-ح-ال ب-ك-ري ق-اع ت-دار دسسنت
اتغات انغ سسنت .
ال-ك-اب-ن-ي-ات اسس-ل-ف-ان-ت-د ام-وشس-ان ان-وخ-دام ام-ك-راسس اجينت
م- -دان ادو’ن غ- -ال اورب- -ى ادورن -ي ان -ومضس -ان ن -ت -غ -ات -ي -ن
بالخصسوصس لغوابي دتجموين.
اغي نتغات فلحسساب نماسسان دسس اقن وزال انغ القيمة
ات -اوضس غ -ال ت-ام ان-تشس-ال
ال-نسس-ب-ة ن-ال-كالوري دسسات
اغي نتفونسست اناف مدان
ان-ب-ك-ري ل-م-ع-اشس-نسسان غير
اغ-ي ن-ت-غ-ات ادم-ن-او انيوان
ا’ن دالسس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اسس
تمدورتنسسان.
اغ - -ي ن- -ت- -غ- -ات دسس ي- -غ- -لب
ان - - -ل - - -ف - - -واي - - -د ت- - -زعÓ- - -ك
ب- - - -ال - - -خصس - - -وصس ام - - -زن - - -ان
ادسس- -وف- -ار ان- -م -ن -او اط -ان -ان
خ - - -دم- - -ان اسس- - -يسس ي- - -غ- - -لب
نبسسون انتكاماريت اتوسسان
دكل انشسان دزير ادوزغار.

ثلـــــسس نثمــــت ذثـــــذرن

امزذغ انتذرن اذوذ يتسسذرن ثذرث
لمقدرة غرسسن ،سسزك نزمن انف اكن
ذثذرن أالنت اثلسس اقسسقدر ومذن
ذثذرثسس ،لمقدر نثلسس ذين يتسسجن
امذنن اكن اذعشسن ذلوث ،يل يون يسسن
القدرسس ارضسلم اريسسضسلم ،ايق يكد سسزك
أام امذنن يل مديل امنع نغ اتسسعدى اسسغمند
غر لخصسم .
اذغ ان -ف اك -ن ام -ق -رن -ن ان-ت-درث ن-غ اب-ذرم
اتسس -م-ل-ل-ن ام ذث-ج-م-عث ن-غ ذق-خ-م ن-ل ع-رشس
اوك -ن اذسس -ق -رذشس -ن ث -مسس -ل ن -ث -مت امك ال-ق
اذل -ح -ن لشس -غ -ل ان -د ازذ ن -غ ي-ن-قسس ،اذرف-ذن
اذسس-رسس-ن اذم-ي-زن غ-ر أاصس-وب اتسس-ع-وج اسسين
اتغزمن زري و ديرين ثلسس ،ثلسس اليقدر يل
امذن اكن يبغ يل اشسنسس  ،اذغ انف غر اثلسس
اسسرسسن ذقدر امزين امقرن.
زك نزمن امقرن نغ امغر اذون يسسعن اشسنسس

ذثدرث ،اند اليحضسر اسسمدنسس امكنسس ، .
ذث -ج -م-عث اولسس اب-د،امشس-ط-ح اسس-م-زك-ث-نسس
اوكن اذرفذن ثمسسن اسسغرسس .ذقبرذ م اول
أاين ارنصسلح أادغر امنسس ذلوقم،امكن النف
اك -ن ي -ل ث -مسس -لت ذث -درث ن -غ ذق -ذرم ثسس -ع
امكنسس .يل لقدر ذلخرم اثمطث .م دفغ غر
ثل ادغم ثسسع الوقث انسس،ارقزن ارتسسرحن
اذبن المل انسس غر ثل.
امكن انف اكن ثوشسلت اغجلن اسسقدنتن .
امكن اينسسمدن افسس المعون ، .م يل ثضسرد
اث -وغث اتسس -فضس يك ام -زذغ ادك -رن اسس-ي-ون
افسس اكن ادفن ثفرث القن ،م ثغلد اثوغث
غ -ف اث -وشس -لت ان -ف اك -ن يك ام -زذغ ادب -دن
يذسس يل يون اسسثزمرثسس،م يل انمقل ثر
انف اكن ثلسس انزك اتسسوعفسسنت ،يل يون
اخدم أاين اقبغ بر نثلسس.

ثÈتسس  :ع نايت رمضضان

-آآوآل دونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزرزب:

*تالمت تناياسس ايليسس اإيه اياللي اوكان ’شس غرم تاحدبونت اأمزنغ
البتينم امترقب
@ حدني اإتت ايتقاسسا
@ اأدج تاجلديمت قدن اميتشس
@ ماني توغيد ...ماني تحوسسيد
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مواقيت
الصسÓة

^ 0٥أاكتوبر  : 1913أاصسدر اŸصسلح والفنان ا÷زائري
الكب« Òعمر راسسم» جريدة «ذو الفقار»
^  0٥اأك-ت-وب-ر  :19٦0صس- -در ب -ي -ان مشسÎك
لفرحات عباسس و«شسو ان لي» ‘ بك Úأادانا فيه
لم- -ري- -ك- -ي- -ة ل- -ل- -ح- -رب
دع - -م ال - -ولي - -ات اŸت - -ح - -دة ا أ
السستعمارية الفرنسسية با÷زائر.

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

العدد

السسبت  0٦صسفر  1٤٤1هـ الموافق لـ  0٥أاكتوبر  2019م

الفريق ڤايد صسالح يوصسي با÷اهزية العملياتية Ÿواجهة أاي طارئ
الشسعب -تواصسلت زيارة الفريق أاحمد ڤايد صسالح نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
الشسعبي ،إا ¤الناحية العسسكرية الثانية ‘ يومها السسادسس على التوا‹ ،بتفقد وتفتيشس بعضس وحدات قطاع
وهران.جاء هذا ‘ بيان تلقت «الشسعب» نسسخة منه.
جأء ‘ البيأن ،أان الفريق قأم ‘ البداية
ب -زي-أرة إا ¤اŸؤوسسسس-ة ال-وزاري-ة لÓ-ح-ت-ي-أط
ال-ع-أم ل-ل-ذخÒة ،ف-ب-ع-د م-راسس-م السس-تقبأل،
ورفقة اللواء مفتأح صسواب ،قأئد النأحية
العسسكرية الثأنية ،اسستمع الفريق إا ¤عرضس
شسأمل حول هذه اŸؤوسسسسة الكÈى وحول
م-ه-أم-ه-أ ال-رئ-يسس-ي-ة ق-دمه قأئدهأ ،ليسسدي
بعد ذلك جملة من التوصسيأت والتوجيهأت
ت -ت -ع -ل -ق ج -م -ي -ع-ه-أ بضس-رورة م-واصس-ل-ة ب-ذل
ا÷ه -ود اŸث -أب -رة ‘ سس -ب-ي-ل ا◊ف-أظ ع-ل-ى
Óفراد والوحدات ‘
ا÷أهزية العمليأتية ل أ
مسستويأتهأ العليأ ،بعدهأ تفقد وعأين عن
كثب ﬂتلف اŸرافق Ãأ ‘ ذلك ﬂأزن
ومسس - -ت - -ودع - -أت ال - -ذخÒة ،ح - -يث أاوصس - -ى
بضس- - -رورة احÎام اإلج- - -راءات األم- - -ن- - -ي- - -ة
الصس -أرم -ة وال-دق-ي-ق-ة والشس-روط ال-ق-أن-ون-ي-ة
لتخزين وحفظ الذخÒة.

إاثر كم Úنصسبته بجبل عمرونة بع Úالدفلى

مفرزة ا÷يشش تقضسي على ثا Êإارهابي

...كشسف ﬂبإا لألسسلحة بالشسريط
ا◊دودي ألدرار

م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،وإاث -ر دوري -ة ب -حث
و“شسيط قرب الشسريط ا◊دودي بأدرار
بألنأحية العسسكرية الثألثة ،كشسفت مفرزة
Óسسلحة
للجيشس الوطني الشسعبي ﬂبأ ل أ
والذخÒة يحتوي على مأ يلي:
 ( )01بندقية رشسأشسة من نوع  RPK؛ ( )06بنأدق تكرارية ؛ ( )01بندقية من نوع  MAS؛ ( )15مأسسورة لراجمة الصسواريخ عيأر 123ملم؛
 ب - -أإلضس- -أف- -ة إا )1610( ¤ط -ل -ق-ة م-نﬂتلف العيأرات.
‘ سس -ي -أق م -تصس -ل وب -فضس -ل اسس -ت -غÓ-ل
اŸعلومأت ،أاوقفت مفأرز للجيشس الوطني
الشس-ع-ب-ي ع-نصس-ري ( )02دع-م ل-ل-ج-م-أعأت
اإلره- -أب- -ي- -ة ب- -ك- -ل م -ن اŸسس -ي -ل -ة/ن.ع1.
وتيسسمسسيلت/ن.ع 2.وضس-ب-طت ب-ن-دق-ي-ة

 28°ا÷زائر
 27°ا÷زائر

 29°وهران

 28°وهران

الثمن  10دج

18064

تفقد وحدات وتلقى عرضسا شسام Óبـ «ن.ع ‘ »2.وهران

لرهاب
الشسعب ‘ -إاطار مكافحة ا إ
وت -ب -ع -ا ل -ل -ع -م -ل -ي -ة ال -ت-ي م-ك-نت م-ن
ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى إاره- -اب -ي م -ن ط -رف
م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي،
ي- -وم  03أاك-ت-وب-ر  ،2019إاث - - -ر نصسب
كم Úبجبل عمرونة ضسواحي بلدية
ج- -م- -ع- -ة أاولد الشس- -ي- -خ ولي- -ة عÚ
ال -دف -ل -ى /ن.ع ،1.قضست م- - - -ف - - -رزة
للجيشس الوطني الشسعبي ظهر أامسس
ع - -ل - -ى إاره - -اب - -ي ث - -ا ÊوإاسسÎج- -عت
مسس - -دسس- -ا ( )01رشس - - -اشس - - -ا م - - -ن ن- - -وع
ك Ó-شس -ن -ي -ك -وف ،ال -ع -م -ل -ي -ة ل ت-زال
متواصسلة.
تأتي هذه النتأئج لتؤوكد مرة أاخرى على
ف-ع-أل-ي-ة اŸق-أرب-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-دهأ القيأدة
ال -ع -ل -ي-أ ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي قصس-د
القضسأء على ظأهرة اإلرهأب واسستتبأب
األم- -ن وال -ط -م -أن -ي -ن -ة ع Èك -أم -ل الÎاب
الوطني.
جأءت العملية البطولية للجيشس عقب
القضسأء ،أاول أامسس ،إاثر نصسب كم Úبجبل
ع -م -رون -ة ،ضس -واح -ي ب -ل-دي-ة ج-م-ع-ة أاولد
الشس-ي-خ ،ولي-ة ع Úال-دف-ل-ى/ن.ع ،1.ع-ل-ى
إارهأبي ( )01واسسÎجأع مسسدسس رشسأشس
م -ن ن -وع ك Ó-شس-ن-ي-ك-وف وك-م-ي-ة ال-ذخÒة.
العملية ل تزال متواصسلة.

الفجر0٥.1٥................:
الشسروق0٦ .٤٦..............:
الظهر12.37.................:
العصسر1٥.٥٤................:
المغرب18.29...............:
العشسـاء19.٤8..................:

30 °

30°

france prix 1

أانقذ  27شسخصسا بعد انقÓب قارب ا◊رڤة بكريشستل بوهران

«الراديوز» تكرم البطل هواري أاوفلة بوسسام الشسجاعة

الشس -عب -ك-رمت ج-م-ع-ي-ة «ال-رادي-وز»
البطل الشسجاع هواري أاوفلة الذي أانقذ
 27شس - -خصس - -ا ك - -ان - -وا ‘ ق- -ارب ح- -رق- -ة
بضس- -واح- -ي ك -ريشس -ت -ل وه -ران ،م -غ -ام -را
بحياته ‘ موقف بطو‹ لقي اسستحسسان
وتشسكرات الشسعب ا÷زائري ع Èمواقع
ال- -ت- -واصس- -ل الج -ت -م -اع -ي.ج -اء ه -ذا ‘
مراسسلة خاصسة لـ»الشسعب» بع ÚاŸكان.
جأء ‘ ذات اŸراسسلة ،أان رئيسس ا÷معية
قأدة شسأ‘ وبحضسور ‚وم ريأضسية على غرار
ح -نصس -أل ،ب-ل-وم-ي ،م-غ-ري-ة ،ف-وسس-ي ،ب-ن زرق-ة
ومزيأن وبعضس األئمة وشسبأب وعأئÓت الذين
أان - -ق - -ذه - -م الشس - -أب ه - -واري ،ك - -رم ب - -وسس - -أم
السستحقأق والشسجأعة وعمرة وهدايأ صسفق
ا◊أضسرون لشسجأعة الرجل ومن جهة أاخرى
وج-ه-وا ن-داء ل-ل-عصس-أب-أت ال-ت-ي ت-ت-أج-ر بشسبأب
ال -وط-ن واŸغ-أم-رة ن-ت-أئ-ج-ه-أ سس-ل-ب-ي-ة وحسس-رة
ألوليأء الضسحأيأ ،ومأ أاكÌهم كمأ هو حأل
بحري هواري الذي فقد ابنه عبد الله الذي
كأن ضسحية مغأمرة فأشسلة لزوجته التي ⁄
تعلمه برحلتهأ على قأرب ا◊رقة والضسحية

كأن ابنهأ وبنتهأ جيهأن التي تعأ Êمن آاثأر
اشستعأل نÒان ‘ القأرب.
وكأن بحري هواري متأثرا أاثنأء حضسوره ‘
تكر Ëهواري اوفلة ،مشسيدا ببطولته ‘ ‚دة
ابنته وكذا أاحد أافراد عأئلته.
وق-أل ب-ح-ري ه-واري وال-دم-وع ت-ن-ه-م-ر م-ن
عينيه « :من يخلف ابني عبد الله الذي تو‘
وسسأعيشس طيلة حيأتي ﬁرومأ ،أاتذكر تلك
الصسور ا÷ميلة وصسلة الرحم التي ربطتني به
ضسف إا ¤ذلك آاثأر ا◊روق التي قد تكون لهأ
انعكأسسأت سسلبية على ابنتي مسستقب.»Ó
تدخل قأدة شسأ‘ وهواري بوفلة ،نأصسحÚ
األول -ي -أء ل-ع-دم مسس-أع-دة أاب-ن-أئ-ه-م ‘ ا◊رق-ة
واŸغأمرة نحو اÛهول مقدم Úشسهأدات
وصسور مأسسأوية ◊ألت من الغرقى ‘ عرضس
البحر وجثث تطفو على اŸأء ،متسسأئل Úمأذا
ب -ع -د ك -ل ه -ذه الÎاج -ي -دي -أ ؟ ك -ف -ى ت Ó-ع -ب -أ
ب - -أألب - -ري - -أء.آان األوان ل - -وضس- -ع ح- -د ÷رائ- -م
عصسأبأت ا◊رقة التي تتأجر Ãآأسسي الشسبأب
من أاجل اŸأل الوسسخ.

لو¤
احتل ثا Êمرتبة ‘ سسباق اÛموعة ا أ

ﬂلو‘ ‘ نهائي سسباق 1500م ‘ البطولة العاŸية بالدوحة
صس- -ي- -د ‘ ،ح Úكشس- -فت ودم -رت م -ف -رزة
أاخرى قنبلت )02( Úتقليديتي الصسنع إاثر
عملية بحث و“شسيط ببومرداسس/ن.ع.1.

..وآاخر لسسلح مضساد للطائرات
‘ إاط -أر م -ك -أف -ح -ة اإلره -أب وب-فضس-ل
اسس -ت-غÓ-ل اŸع-ل-وم-أت ،وإاث-ر دوري-ة ب-حث
و“شس- - -ي- - -ط ق- - -رب الشس - -ري - -ط ا◊دودي
ا÷ن- -وب- -ي ب- -ت -مÔاسست /ن.ع ،6.كشس- - -فت
م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،أاول
Óسسلحة يحتوي على سسÓح
أامسسﬂ ،بأ ل أ
( )01مضس -أد ل -ل -ط-أئ-رات م-ن ن-وع سسÎيÓ-
 ،M2وسستة ( )06صسواريخ من نوع،
 ،BM- 21كمأ أاوقفت مفرزة للجيشس
ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي ،ع-نصس-ري ( )02دع - -م
ل -ل -ج -م-أع-أت اإلره-أب-ي-ة ب-ك-ل م-ن اŸدي-ة
وع Úالدفلى /ن.ع.1.
و‘ إاطأر ﬁأربة التهريب وا÷رÁة
اŸنظمة أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني
الشسعبي بكل من “Ôاسست وبرج بأجي
ﬂتأر /ن.ع ،6.شسخصس )02( Úوحجزت
سسيأرت )02( Úربأعية الدفع )3،42( ،طن
م- -ن اŸواد ال- -غ- -ذائ -ي -ة ،ل -وح -ة ل -ل -ط -أق -ة
الشسمسسية ،وجهأز كشسف عن اŸعأدن.
‘ سس- -ي- -أق م- -تصس- -ل ،ح- -ج- -زت م -ف -أرز
للجيشس الو Êالشسعبي ‘ عمليأت متفرقة
بكل من تبسسة ،سسوق أاهراسس والطأرف/
ن.ع ،5.سس -ي -أرت )02( Úو(  )7558ل Îم - -ن
الوقود موجهة للتهريب ،فيمأ ” ضسبط
( )7811وح -دة م -ن ﬂت -ل -ف اŸشس -روب-أت

و( )2160كلغ من ورق التبغ بكل من بسسكرة
واألغواط /ن.ع.4.

تأهل العداء ا÷زائري توفيق ﬂلو‘ إا¤
ن -ه -أئ-ي سس-ب-أق  1500م Îل-ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-أŸية
ألل -ع-أب ال-ق-وى  ،2019ب-ع-د اح-تÓ-ل-ه اŸرت-ب-ة
الثأنية ‘ سسبأق اÛموعة األو ¤بوقت قدره
(3د 36ثأ69.ج) ،أامسس ا÷م- -ع- -ة ،ب- -أل -دوح -ة
القطرية.
فأز بألسسبأق الكيني تيموتي شسÒييوت (3د

كاريكات /ÒعنÎ

36ثأ 53ج) ‘ ،الوقت الذي ضسمن فيه أايضسأ
التأهل كل من الÈيطأ Êنأيل كور‹ (3د 36ثأ
69ج) ،األمريكي كريغ إا‚لسس (3د 36ثأ 69ج)
والسسويدي كأ‹ بÒغليند (3د 36ثأ 72ج).
ويجرى سسبأق النهأئي لسسبأق  1500م Îيوم
الحد ( 17:40بتوقيت ا÷زائر).

