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بن صصالح أمام ألقمة  18لرؤؤسصاء دؤل حركة عدم أ’نحياز:
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ا◊ركة أامام ضسرورة –ّمل مسسؤوولياتها ككتلة إازاء التحديات
’رهاب
’زمات ألرأهنة ؤلدت خطابات ألكرأهية ؤؤسصعت دأئرة أ إ
أ أ

ألقى رئيسس ألدؤلة عبد ألقادر بن صصالح ،أمسس،
ك -ل-م-ة أم-ام أل-ق-م-ة  18ل -رؤؤسص -اء دؤل ح -رك-ة ع-دم
أ’نحياز ألتي –تضصنها باكو ،عاصصمة أذربيجان،
فيما يلي نصصها ألكامل:
«ألسص - -ي- -د أل- -رئ- -يسس ،أصص- -ح- -اب ألسص- -م- -و ؤأŸع- -ا‹
ؤألسصعادة ،ألسصيدأت ؤألسصادة أ◊ضصور،
يسصعد ‘ Êالبداية أان أاتوجه بالشصكر وا’متنان لشصعب
أاذربيجان الصصديق وحكومته وعلى رأاسصها فخامة الرئيسس
إال -ه -ام أال -ي -ي -ف ،ع -ل -ى ح -ف-اوة ا’سص-ت-ق-ب-ال وك-رم الضص-ي-اف-ة
والتنظيم اÙكم أ’شصغال هذه القمة وأاهنئ أاذربيجان على
تسصلمها رئاسصة حركة عدم ا’نحياز وأانا كuلي ثقة ‘ خÈة
ومهنية ‡ثليها لضصمان ا’سصتمرارية وتفعيل دور حركتنا
‘ ظل التحديات الراهنة التي تواجه دولنا.
كما ’ يفوتني أان أاع Èعن التقدير والشصكر ◊كومة
ف-ن-زوي Ó-ع-ل-ى رئ-اسص-ت-ه-ا ل-ل-ح-رك-ة وا÷ه-ود اŸم-ي-زة ال-ت-ي
ُŸثل العليا
بذلتها خÓل السصنوات الثÓث اŸاضصية لتعزيز ا ُ
◊ركة عدم ا’نحياز.

حلول سسياسسية ألزمات معقدة
ألسصيد ألرئيسس؛
أاث-ب-تت ح-رك-ت-ن-ا ،ع Èت-اري-خ-ه-ا وإا‚ازات-ه-ا ،ق-درتها ‘
الÈوز كفاعل ‘ نطاق نظام دو‹ جديد قائم على القيم
واŸب -ادئ اŸك -رسص -ة ‘ م -ي -ث-اق اأ’· اŸت-ح-دة وال-ق-ان-ون
الدو‹ ،ويضصع اأ’سصسس اŸتينة لبناء شصراكات قائمة على
اŸنفعة اŸتبادلة واحÎام سصيادة وإارادة الدول ،كما أاثبتت
حكمتها ‘ بلورة ا◊لول السصياسصية السصلمية بهدف حفظ
السصلم واأ’من الدولي.Ú
و‚تمع اليوم ‘ ظرف خاصس وسصياق دو‹ يضصع ا◊ركة
أامام ضصرورة –مل مسصؤوولياتها ككتلة إازاء التحديات التي
تواجه بلدان ا◊ركة و‘ مقدمتها اسصتفحال بؤور التوتر
والنزاعات اإ’قليمية والدولية والتحديات التي تطرحها
مشصاكل نزع السصÓح وتفاقم أازمة اŸناخ والهجرة ،عÓوة
على اأ’زمات الطائفية والعرقية التي تشصّكل بيئة خصصبة
ÿطابات العنصصرية والكراهية والتطرف العنيف وتوسصع
دائرة اإ’رهاب الدو‹.
اليوم ،ونحن على أاعتاب العشصرية الثالثة للقرن ا◊ا‹،
تواجه طموحات دول ا◊ركة ‘ –قيق التنمية اŸسصتدامة
واقعا يتمّيز بتوسّصع الفجوة ب Úالشصمال وا÷نوب ‘ عديد
اÛا’ت‡ ،ا يسصتوجب توحيد الرؤوى وا÷هود إ’يجاد
حلول عاجلة عن طريق ا◊وار الصصريح والعمل ا÷اّد Ãا
يضصمن اسصتقرار وأامن الدول اأ’عضصاء.
إان تلكم التحديات ،بقدر ما هي مبعث انشصغال عميق
لنا جميعا ،فهي ‘ ،الوقت ذاته ،مصصدر إالهام وحافز ِلَرصuس
صصفوفنا وتوحيد جهودنا.

التزام Œاه القضسية الفلسسطينية
ألسصيد ألرئيسس؛
دخ -لت ال -قضص -ي -ة ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي-ة ،ال-ت-ي ه-ي م-ن صص-لب
اهتمامات حركتنا ،منعرجا حاسصما قد يكون كفي Óبنسصف
جهود السصÓم اŸبذولة خÓل السصنوات اŸاضصية.
إان اŸسصؤوولية التاريخية واأ’خÓقية والقانونية “لي
ع -ل -ي -ن -ا ال -ي -وم أان ‚دد ال -ت -زام -ن -ا ال -دائ -م Œاه ال -قضص-ي-ة
الفلسصطينية ،والتأاكيد على الدعم الثابت واŸسصتمر للشصعب
الفلسصطيني ‘ سصعيه إا ¤نيل حقوقه الوطنية غ Òالقابلة
للتصصرفÃ ،ا ‘ ذلك حقه ‘ تقرير مصصÒه وإاقامة دولته
الفلسصطينية اŸسصتقلة.
وع -ل -ى غ -رار م -وج -ة اإ’دان -ة وال -تضص -ام-ن ال-واسص-ع-ة م-ع
القضصية الفلسصطينية التي شصهدها العا ⁄إاثر نقل بعضس
الدول سصفاراتها لدى اÙتل إا ¤القدسس واسصتمرار أاعماله
ال-ع-دائ-ي-ة واإ’ج-رام-ي-ة ضص-د الشص-عب ال-ف-لسص-ط-يني وحقوقه
الوطنية ،فإان ا÷زائر تعuبر› ،دًدا ،من هذا اŸن Èعن
دعمها الثابت للشصعب الفلسصطيني وقضصيته العادلة.

إاعادة السستقرار إا ¤ليبيا وسسوريا
ألسصيد ألرئيسس؛
إان تسصارع اأ’حداث الذي باتت تشصهده عديد الدول

الشصقيقة والصصديقة وا’حتكام إا ¤منطق القّوة بدل قsوة
اŸنطق ،يسصتوقفنا جميعا للبحث عن أا‚ع السصبل إ’عادة
ا’سصتقرار لهذه اŸناطق .وتبقى ا÷زائر مقتنعة بأاهمية
ن-ه-ج سص-ب-ل ا◊وار وال-تسص-وي-ة السص-ل-م-ي-ة ل-ل-نزاعات وملتزمة
 ·ÓاŸت-ح-دة وال-ق-ان-ون ال-دو‹،
ب -اŸب -ادئ اأ’سص -اسص -ي -ة ل  -أ
خاصصة فيما يتعلق بحفظ السصلم واأ’من الدولي ،Úحيث ’
تدخر جهدا ‘ هذا اإ’طار.
Óط -راف ال -ل -ي -ب -ي -ة ل-ت-غ-ل-يب
Œدد ا÷زائ -ر دع -وت -ه -ا ل  -أ
اŸصصلحة العليا للبÓد وا’نخراط ‘ ا÷هود الرامية إا¤
إاي- -ج- -اد ح- -ل سص -ل -م -ي شص -ام -ل يÎج -م ع -ل -ى أارضس ال -واق -ع
اÛه -ودات ال -رام -ي -ة ل -ع -ودة اأ’م -ن وا’سص -ت -ق -رار ل-ك-اف-ة
اأ’راضص-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى سص-ي-ادة ل-ي-ب-يا واسصتقÓلها
ووحدة شصعبها واحÎام موؤسصسصاتها.
أاما فيما يخصس اأ’زمة ‘ الشصقيقة سصوريا ،فقد دعت
ا÷زائر دوما كل اأ’طراف السصورية اŸعنية إا ¤التحلي
با◊كمة والتبصصر لوقف كل أاشصكال العنف والتخريب ودرء
ال -ت -دخ Ó-ت اÿارج -ي -ة وا’ن -دم-اج ‘ ع-م-ل-ي-ة اŸصص-ا◊ة
للخروج من نفق اأ’زمة .إاذ أان ا◊ل السصياسصي هو السصبيل
الوحيد الذي يضصمن التكفل باŸطالب اŸشصروعة للشصعب
السص- -وري وا◊ف- -اظ ع- -ل -ى سص -ي -ادة سص -وري -ا واسص -ت -ق -راره -ا
ووحدتها الÎابية.
كما أان اأ’زمة اإ’نسصانية التي نتجت عن النزاع ‘ اليمن،
ال -ذي ن -ت -وق ل -رؤوي -ت-ه سص-ع-ي-دا– ،ي-ل-ن-ا إاŒ ¤دي-د ال-دع-وة
Óخوة الفرقاء لتغليب مصصلحة بلدهم من خÓل التفاوضس
ل إ
وا◊وار لÓسصتجابة إا ¤ما يتطلّع إاليه اأ’شصقاء ‘ اليمن من
طمأانينة واسصتقرار ‘ ظل وحدة بلدهم.

احÎام اتفاق السسÓم ‘ ما‹
ألسصيد ألرئيسس؛
تؤوكد ا÷زائر التزامها Ãواصصلة العمل مع كل الشصركاء
من أاجل وضصع دعائم أاك ÌصصÓبة لÓسصتقرار واأ’من ‘
م -ن -ط -ق -ة السص -اح -ل ‘ ،ظ -ل احÎام سص -ي -ادة ال -دول وع-دم
التدخل ‘ شصؤوونها الداخلية.
أاربع سصنوات مرت على إامضصاء اتفاق السصÓم ‘ ما‹
ورغم الصصعوبات التي تعرفها ‘ التنفيذ الكلي لبنوده ،فإانه
يبقى اأ’داة اŸثلى والتي تفرضس نفسصها اليوم ◊ل اأ’زمة
اŸالية بشصكل دائم .إان هذا ا’تفاق الذي  ⁄يكن من
السصهل الوصصول إاليه ،مبني على نظرة ِقواُمها اŸصصا◊ة
الوطنية واحÎام السصÓمة الÎابية والوحدة الوطنية لدولة
م -ا‹ إا ¤ج -انب ك -ون -ه ي -ف -ت -ح آاف -اق ً-ا ح -ق -ي -ق-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
ا’قتصصادية وا’جتماعية والثقافية.
لقد سصمح تنفيذ بنود هذا ا’تفاق بتحقيق تقدم مشصجع،
لكن يبقى الكث Òاإ’‚از .وتعتزم ا÷زائر مواصصلة دورها
ا÷اد والفاعل ‘ ،إاطار ÷نة اŸتابعة ،سصويا مع اأ’طراف
الدولية اŸعنية ‘ ،اإ’سصهام بطريقة مÓئمة للتغلب على
الصص -ع -وب -ات ال -ت -ي –ول دون اÿروج ال -ك -ل -ي م -ن اأ’زم -ة
السصياسصية واأ’منية التي تضصرب هذا البلد ا÷ار.

تقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي
ألسصيد ألرئيسس؛
إان نصصرة القضصايا العادلة ،وا÷هود التاريخية ◊ركة
عدم ا’نحياز ‘ الوقوف إا ¤جانب الشصعوب اŸطالِبة
باسصتقÓلها واŸتمسصكة بحّريتها ،خÓل العقود اŸاضصية،
يجعلنا نسصتذكر ونشصيد من جديد ،بكلّ عرفان وتقدير،
باŸوقف الثابت واŸبدئي للحركة ،اŸؤوّيد ◊ق الشصعب
الصص -ح -راوي الشص -ق -ي -ق ‘ ت -ق -ري -ر اŸصص ،Òوال -ذي ت-دع-و
ا÷زائ -ر إا ¤م -واصص -ل -ت -ه ‘ ال -ظ -روف ال -راه-ن-ة ال-ت-ي وإان
شصهدت عودة طر‘ النزاع إا ¤طاولة ا◊وار إا’ أاّنها عرفت
·Ó
Óم Úالعام ل أ
تعÌا باسصتقالة اŸبعوث الشصخصصي ل أ
اŸتحدة إا ¤الصصحراء الغربية .كما تؤوكد ا÷زائر من هذا
اŸن ،Èبصصفتها بلدا جارا ومراقبا رسصميا ‘ إاطار مسصار
·Ó
Óم Úال -ع -ام ل  -أ
ا◊ل اأ’‡ي ،ك- -م -ا Œدد دع -وت -ه -ا ل  -أ
اŸتحدة للتعجيل ببعث الديناميكية ا÷ديدة التي أارسصاها.

العيشس معا ‘ سسÓم مبادرة جزائرية
ألسصيد ألرئيسس؛

يومية ؤطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
أ’قتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسس مالها أ’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎؤ/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎؤhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة ؤألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(٠٢1)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

تواجه عديد دول ا◊ركة ظاهرة اإ’رهاب ،بكلّ أاشصكاله
ومشصاربه ،الذي وإان كان العا ⁄ ⁄يتفق بعد على تعريف
شصامل له إا ¤أانه ’ أاحد يختلف على تداعياته السصياسصية
واأ’م-ن-ي-ة وا’ق-تصص-ادي-ة اÿطÒة .مسص-ت-لِ-ه-م-ة من Œربتها
ضصد اإ’رهاب خÓل عقد من الزمن“ ،كنت ا÷زائر من
تطوير مقاربة شصاملة لهذه الظاهرة تقوم على اŸصصا◊ة
الوطنية وتؤوكد على ضصرورة تكثيف ا÷هود الرامية إا¤
القضصاء على بؤور اإ’رهاب ،عŒ Èفيف منابعه وإايÓء
ا’هتمام الÓزم لقضصايا التنمية ا’جتماعية وا’قتصصادية.
كما سصعى بلدي إا ¤ترقية ثقافة السصلم على الصصعيد
·Ó
ال -ع -اŸي ح -يث ك -ان وراء ق -رار ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ل -أ
اŸتحدة اŸتعلق بإاحياء اليوم العاŸي للعيشس معا ‘ سصÓم
الذي يصصادف يوم  16ماي من كل سصنة.

إا‚ازات –ت اÛهر

ألسصيد ألرئيسس؛
أامام كل ما سصبق ’ ،تزال حركة عدم ا’نحياز فاعÓ
دول -ي -ا ﬁوري -ا ’ يسص -ع -ن -ا ال -ي -وم إا’ اإ’شص -ادة ب -إا‚ازات -ه-ا
وبروزها كمدافع عن آامال وتطلعات الشصعوب اŸنضصوية
–ت ل -وائ -ه -ا ،ك -ون -ه -ا  ⁄ت ّ-دخ -ر ج -ه -دا ي -وم -ا Ÿواج -ه -ة
التهديدات القائمة وتوحيد الرؤوى وا÷هود وبلورة ا◊لول
‘ سصياق واقع دو‹ يطمح إا ¤عا ⁄متعدد اأ’قطاب.
وعليه ،يجب على حركتنا أان تنتهز الفرصصة لÎجمة
رؤوية الدول اأ’عضصاء فيها إ’صصÓح منظومة اأ’· اŸتحدة
وت -وسص -ي -ع عضص -وي -ة ›لسس اأ’م -ن ،ال -ذي ي -ب -ق -ى اŸط -لب
اأ’سص-اسص-ي وال-ث-ابت ل-ل-ق-ارة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي تسص-ع-ى إ’ن-هاء
الظلم التاريخي اŸفروضس على بلدانها ،إاضصافة إا ¤تفعيل
دور ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة Ãا ي -ك -ف-ل “ك-ي-ن-ه-ا م-ن ‡ارسص-ة
صصÓحياتها كاملة وبلوغ أاهدافها السصامية ‘ أان تكون
منÈا للشصعوب و–قيق السصÓم و›ابهة التحديات الكبÒة
التي تواجه اÛتمع الدو‹.

نظام دو‹ جديد مطلب ا÷نوب
ألسصيد ألرئيسس؛
‘ اأ’خ ’ ،Òيسصع ا÷زائر إا’ تأاكيد ثقتها ‘ أان حركة
دول عدم ا’نحياز قادرة على لعب دور فعال ‘ السصياق
الدو‹ الراهن وتواصصل التطلع نحو نظام دو‹ جديد قائم
على أاسصاسس ا’حÎام الدقيق لÓلتزامات اÎŸتبة على كل
ط -رف Ãوجب م -ي -ث -اق اأ’· اŸت -ح -دة واحÎام ال -ق-ان-ون
الدو‹ وتشصجيع التعاون ا’قتصصادي وا’جتماعي وتوفÒ

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوؤلة ألنشصر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

متطلبات حسصن ا÷وار وكذا من خÓل إاضصفاء اŸزيد من
اŸبادرات البناءة لتقليصس الفوارق ب Úالشصمال وا÷نوب
‘ إاط -ار ن -ظ-ام اق-تصص-ادي ع-ادل وم-ت-وازن.أاشص-ك-رك-م ع-ل-ى
حسصن اإ’صصغاء».

يتحادث بباكو مع الرئيسس اإليراÊ

–ادث رئيسس الدولة ،عبد القادر بن صصالح ،امسس،
بباكو (أاذربيجان) مع رئيسس جمهورية إايران ا’سصÓمية
حسص -ان روح -ا Êع -ل -ى ه -امشس ال -ق -م -ة ◊ 18رك -ة ع-دم
ا’نحياز.
وخÓ- -ل ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء ،ال- -ذي حضص -ره وزي -ر الشص -ؤوون
اÿارجية ،صصÈي بوقدوم ،أاكد ا÷انبان على ضصرورة
التشصاور حول القضصايا ذات ا’هتمام اŸشصÎك.
من جهته ،تطرق الرئيسس اإ’يرا Êا ¤تعزيز العÓقات
الثنائية والسصبل والوسصائل الكفيلة بتطويرها ’ ،سصيما ‘
›ا‹ ا’قتصصاد والطاقة.

...مع رئيسس ›لسس الدولة الُعماÊ
–ادث رئيسس الدولة عبد القادر بن صصالح بباكو (
أاذربيجان) ،مع رئيسس ›لسس الدولة العما ،Êيحي بن
ﬁفوظ اŸنذري ،على هامشس أاشصغال القمة ◊ 18ركة
عدم ا’نحياز.
وشصكلت اÙادثات ،التي جرت بحضصور وزير الشصؤوون
اÿارجية صصÈي بوقدوم ،فرصصة للطرف Úللتطرق ا¤
وضصعية العÓقات الثنائية وكذا القضصايا ذات ا’هتمام
اŸشصÎك والوضصع ‘ ليبيا و‘ منطقة الشصرق ا’وسصط.

...ويتحادث مع رئيسسة وزراء بنغÓديشس

–ادث رئيسس الدولة ،عبد القادر بن صصالح ،امسس،
بباكو ( أاذربيجان) ،مع رئيسصة وزراء بنغÓديشس الشصيخة
حسص -ي -ن -ة ،ع -ل-ى ه-امشس أاشص-غ-ال ال-ق-م-ة ◊ 18رك -ة ع-دم
ا’نحياز.
وخÓ- -ل ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء ،ال- -ذي حضص -ره وزي -ر الشص -ؤوون
اÿارجية صصÈي بوقدوم ،تطرق الطرفان ا ¤العÓقات
القائمة ب Úالبلدين والسصبل والوسصائل الكفيلة بتطويرها،
’ سصيما ‘ ›ال ا’سصتثمار.
من جهة أاخرى ،أاشصادت السصيدة حسصينة بإاعادة فتح
سصفارة ا÷زائر بعاصصمة بنغÓديشس ،داكا.
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لو ¤روسسيا  -أافريقيا بسسوتشسي:
بن صسالح ‘ القمة ا أ

الشّشراكة اŸرتقبة ينبغي أان تعطي فاعليّة للبلدان
لفريقية ‘ صشنع القرارالدو‹
ا إ
لفريقي
ّÓتحاد ا إ
تعزيز عÓقاتنا الشساملة مرهون Ãشساركة قوّية ل إ
العÓقات الدولية تعرف أازمة ثقة حقيقية نتيجة –ّركات أاحادية الطرف

األ -ق-ى رئ-يسس ال-دؤل-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
صش -ال -ح ،ك -ل-م-ة خÓ-ل اف-ت-ت-اح اأشش-غ-ال
ال -ق -م-ة الأؤ ¤رؤسش-ي-ا-اإف-ري-ق-ي-ا ،اأؤل
اأمسسÃ ،دينة سشؤتششي برؤسشيا .هذا
نصشها الكامل:
«بسسم الله الرحمان الرحيم
السسيد رئيسس روسسيا الفدرالية
السس -ي -د رئ -يسس ج-م-ه-وري-ة مصس-ر
ال- - - -ع - - -رب - - -ي - - -ة ،رئ - - -يسس ال–اد
الف -ري -ق -ي ،اأصس -ح -اب السس -ع-ادة،
سسيداتي وسسادتي؛
يطيب ‹ اأن اأعرب عن عظيم الششكر
ؤالمتنان لفخامة الرئيسس ،فÓدÒÁ
بؤت ،Úلدعؤته الكرÁة للحضشؤر اإ¤
ه -ذه اŸدي -ن -ة اŸضش -ي -اف -ة سش -ؤتشش -ي
لÔسش- - - -م م - - -ع - - -ا اŸع - - -ا ⁄ؤالآف - - -اق
اŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل -ع Ó-ق -ات الصش -داق -ة
ؤالتعاؤن ب Úرؤسشيا الصشديقة ؤالدؤل
الإفريقية.
اأؤد اأن اأشش - -م - -ل ب- -الشش- -ك- -ر ف- -خ- -ام- -ة
الرئيسس ،عبد الفتاح ال ّسشيسشي ،الذي
اأحّيي فيه التزامه الششخصشي ؤالفّعال
(بصش- -ف- -ت- -ه ال- -رئ -يسس ا◊ا‹ ل –Ó-اد
الإف- -ري- -ق -ي) م -ن اأج -ل –ق -ي -ق ه -ذا
اŸؤع -د ال -ه -ام ؤسش-ه-ره ع-ل-ى ت-ط-ؤي-ر
العÓقات ب Úرؤسشيا ؤاإفريقيا.

مسشار سشياسشي لتعاون تاريخي
السس -ادة رئ -يسس -ي ال-دورة؛ تعّد
ال- -عÓ- -ق- -ات ب Úرؤسش- -ي- -ا ؤاإف -ري -ق -ي -ا
عÓقات قدÁة ؤهي تسشتمد اأصشالتها
ؤح- -ي -ؤي -ت -ه -ا م -ن ال ّ-ن -ضش -ال ال -ط -ؤي -ل
ل-لشش-ع-ؤب الإف-ري-ق-ي-ة ضش-د الضشطهاد
السش - -ت - -ع - -م - -اري ؤال - -دع - -م ال- -ث- -ابت
ؤال Ó-مشش -رؤط ال -ذي ل-ق-ي-ت-ه ح-رك-ات
ال -ت-ح-رر الإف-ري-ق-ي-ة م-ن ل-دن الشش-عب
الرؤسشي الصشديق.
ؤال -ؤاق -ع اأن اج -ت -م -اع -ن-ا ال-ي-ؤم Áث-ل
تتؤيجا منطقيا Ÿسشار سشياسشي حافل
‘ اإطار التقارب ؤالتعاؤن ب Úبلداننا
ط -ي-ل-ة ه-ذه السش-ن-ؤات ؤه-ؤم-ا ي-ن-ب-غ-ي
تثمينه ؤالإششادة به ؤيدعؤنا بنفسس
ال -ؤقت اإ ¤ب -عث اإط -ار ه -ذا ال-ت-ع-اؤن
اŸت- -ج- -دد ل- -ل- -عÓ- -ق- -ات ب Úرؤسش- -ي -ا
اإف-ري-ق-ي-ا ،خ-اصش-ة ؤاأّن ق-ارت-ن-ا ت-ن-ف-تح
ع -ل -ى ج-م-ي-ع شش-رك-ائ-ه-ا الأج-انب م-ن
خÓ- -ل اإنشش- -اء م- -ن- -ت- -دي- -ات ث- -ن- -ائ -ي -ة
اأؤم -ت -ع ّ-ددة الأط -راف ل -ل ّ-ت -شش -اؤر ؤ‘
ﬂتلف اŸيادين.

مقÎحات جزائرية Ÿفهوم
التعاون الثنائي
اأيها السسادة،اجتماعنا هذا Áثل
عمليًا نقطة انطÓق نحؤمرحلة

نؤعية جديدة ‘ عÓقاتنا الثّنائية.
لهذا ،تبقى قناعتي باأّن لقاءنا هذا
سشيفضشي من دؤن ششك اإ ¤التؤصّشل
اإ– ¤اليل ؤرؤؤى مششÎكة بّناءة
ؤتؤجّهات جديدة ؤاِعدة سشÔسشم من
خÓلها معا ⁄طريق العÓقات
الشّشاملة التي سشÎبط البلدان
الإفريقية برؤسشيا مسشتقب ،ÓعÓقات
نريدها قؤّية ؤمثمرة ،سشتكتنفها
تطلّعات ؤطمؤحات ششعؤبنا ‘
التّقّدم ؤالزدهار.
ؤ‘ سش - -ي - -اق ›ه - -ؤدن - -ا ا÷م - -اع - -ي
(الّ-رام-ي اإ ¤ت-ط-ؤي-ر م-ف-ه-ؤم الّ-تعاؤن
ب Úاإف- -ري -ق -ي -ا ؤرؤسش -ي -ا) ي -ؤّد ال -ؤف -د
ا÷زائ - -ري اŸسش - -اه - -م - -ة ب - -ت- -ق- -دË
اÓŸحظات ؤاŸقÎحات الآتية:
^‘ اŸقام الأّول ،اإّن العÓقات
اŸمّيزة التي تربط رؤسشيا بالعديد
من البلدان الإفريقية (Ãا ‘ ذلك
بلدي) ،مؤؤّهلة لأن تكؤن مثال يقتدى
به ؤاأن يكؤن لها الأثر الإيجابي على
البلدان الإفريقية قاطبًة .ؤاإّن بلدي
ال-ذي Œم-ع-ه ب-رؤسش-ي-ا عÓ-ق-ة جّ-ي-دة
م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى اأسش-اسس ت-ق-ؤي-ة اŸصش-الح
اŸت-ب-ادل-ة ،ي-رى اأّن ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات-ن-ا
الشّشاملة هذه مرهؤن Ãششاركة قؤّية
لÓإّتحاد الإفريقي ‘ هذه العملية.
خ -اّصش -ة ؤاأّن م -ن -ظ -م-ت-ن-ا ال-ق-ارّي-ة ق-د
برهنت ع Èما يقارب جيل من الّزمن
على دؤرها الّريادي الذي ل غنى عنه
‘ اŸسشاهمة( ،جنبا اإ ¤جنب) مع

ال- -دؤل الأعضش- -اء ‘ ت- -ع -زي -ز ال -ق -اّرة
الإفريقية ؤالدفع بعÓقاتها قدما اإ¤
الأمام مع ششركائها الأجانب.
ل- -ذا ف- -اإّن ا÷زائ- -ر ل -ع -ل -ى ي -ق Úب -اأّن
الإّتحاد الإفريقي سشؤف يجد مكانه
ا◊ق -ي-ق-ي ‘ مسش-ار ع-م-لّ-ي-ة الّ-ت-ع-اؤن
الّ-ط-م-ؤح-ة ال-ت-ي نصش-ب-ؤاإل-ي-ها ‘ اإطار
العÓقة الّرؤسشية -الإفريقية.
^ ثانيا ،ؤ‘ الؤقت الذي تعرف
ف -ي -ه ال -ع Ó-ق -ات ال -دؤل -ي -ة اأزم-ة ث-ق-ة
ح -ق -ي -ق -ي -ة ن -ت -ي-ج-ة –ّرك-ات اأح-ادي-ة
الطرف ،فاإّنه يتحّتم علينا اأن نعمل
ب -تصش -م-ي-م ك-ب Òقصش-د ا◊ف-اظ ؤدع-م
القؤاعد الأسشاسشية التي من ششاأنها اأن
–ك -م اÛت -م -ع ال ّ-دؤ‹ ؤال-عÓ-ق-ات
ال- -دؤل- -ي- -ة ؤت -ع ّ-زز ال -ن -ظ -ام اŸت -ع ّ-دد
الأط -راف ،ضش -م -ان -ا لأم -ن ؤرف -اه ّ-ي -ة
الأج- -ي- -ال ال -ق -ادم -ة ،ف -اإن -ن -ا ن -رى اأنّ
اأؤلؤّيات الشّشراكة الرؤسشية الإفريقية
اŸرتقبة ينبغي اأن تششمل ا◊اجة اإ¤
ال-ع-م-ل م-ع-ا م-ن اأج-ل اإع-ط-اء ف-اع-لّية
اأك Èل -نشش -اط ال -ب-ل-دان الإف-ري-ق-ي-ة ‘
ع-م-ل-ي-ة صش-ن-ع ال-ق-رار ع-ل-ى اŸسش-ت-ؤى
العاŸي ،ؤل سشيما من خÓل اإصشÓح
›لسس الأم -ن الّ-ت-اب-ع Ÿن-ظ-م-ة الأ·
اّŸتحدة ؤضشمان مششاركة اأؤسشع لدؤل
القارة الإفريقية فيه.
^ ثالثا ،ؤع- -ل -ى اŸسش -ت -ؤى
القتصشادي ،فاإن اإفريقيا تصشبؤاإ¤
دؤر ريادي ؤاضشح يهدف اإ ¤ضشمان
ان-دم-اج-ه-ا الّ-ت-دري-جي ‘ اŸبادلت

نشساط مكثف لرئيسس الدولة بسسوتشسي

الّتجارية العاŸية ،من خÓل اإقامة
ششراكة اقتصشادية فّعالة مع ششركائها
الأج- -انب ،شش- -راك- -ة م- -ن شش -اأن -ه -ا اأن
تسشتقطب اŸؤارد اŸالية ؤالؤسشائل
ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ة ال -ك -ف -ي -ل -ة بضش-م-ان
‰ؤاق- -تصش- -ادي مسش- -ت- -دام ي -اأخ -ذ ‘
ا◊سشبان اعتبارات ال ّسشÓمة البيئية
ؤضشرؤريات التنمية الجتماعية.
ؤ‘ ›ال ال - -ت - -ك - -ؤي- -ن (Ãا ‘ ذلك
ال -ب -حث ؤال -ه -ن -دسش -ة ؤال-ت-خصشصش-ات
ال- -ف- -ن- -ي- -ة ؤالأك- -ادÁي -ة) ،ف -اإّن -ه م -ن
الضش- -رؤري اإي- -ج- -اد اآلّ- -ي - -ات ج -دي -دة
ل -ت -ح -ف-ي-ز ه-ذا ال-ت-ع-اؤن ؤخ-اصش-ة ‘
قطاعات التكنؤلؤجيا ا◊ديثة.
ؤ‘ ه - -ذه الأط- -ر ،ف- -اإّن مسش- -اه- -م- -ة
رؤسشيا تبقى مرحب بها ؤÁكن اأن
تسش-اع-دن-ا ‘ ال-ت-طّ-ل-ع لآف-اق ج-ديدة
ل - -ل- -ت- -ع- -اؤن .ؤل ششك اأّن الشش- -رك- -ات
ؤاŸؤؤسشسش -ات ال -رؤسش -ي-ة ق-ادرة ع-ل-ى
ت- -ع- -زي- -ز ه- -ذا ال- -ت -ع -اؤن م -ن خ Ó-ل
السش - -ت - -ث - -م- -ار ؤاإطÓ- -ق اŸشش- -اري- -ع
اŸششÎك- - -ة ‘ ال- - -ق- - -ط - -اع - -ات ذات
الأؤلؤية.
ت -ل -ك -م ه -ي اأي -ت -ه -ا السش -ي -دات ؤاأي-ه-ا
السش- -ادة ب- -عضس ع- -ن -اصش -ر ال -ت -ق -ي -ي -م
ؤالإقÎاح التي ؤددت عرضشها على
كر Ëعلمكم.
اأششكركم على حسشن الإصشغاء ؤاأ“ّنى
لأشش-غ-ال م-ؤؤ“رن-ا الّ-ن-ج-اح ؤال-ت-ؤفيق
ؤاأن يكؤن لبنة اأؤ ‘ ¤طريق التعاؤن
اŸثمر ب Úرؤسشيا ؤاإفريقيا».

يسشتقبل الرئيسس اŸا‹

اسشتقبل رئيسس الدؤلة ،عبد القادر بن صشالح ،بسشؤتششي
(رؤسش -ي-ا) ،ال-رئ-يسس اŸا‹ ،إاب-راه-ي-م ب-ؤب-ك-ر ك-اي-ت-ا ،ح-يث
ت-ن-اؤل ال-ط-رف-ان ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ؤسش-بل
تطؤيرها.
ؤسش -م -ح ال -ل -ق -اء ،ال -ذي ج-رى ع-ل-ى ه-امشس ال-ق-م-ة األؤ¤

رؤسشيا-إافريقيا اŸنظمة بسشؤتششي ،بتقييم أاجندة هذه
القمة.
ك -م -ا شش -ك -ل ال -ل -ق -اء ،ال -ذي ج-رى ب-حضش-ؤر ؤزي-ر الشش-ؤؤؤن
اÿارجية ،صشÈي بؤقدؤم ،فرصشة لتقييم مدى تطبيق
اتفاق ا÷زائر حؤل السشلم ؤاŸصشا◊ة ‘ ما‹.

يذكر أان بن صشالح يششارك ‘ هذه القمة ،التي تهدف
ل -ت -ع -زي-ز ال-عÓ-ق-ات السش-ي-اسش-ي-ة ؤالق-تصش-ادي-ة ب Úرؤسش-ي-ا
ؤالدؤل األفريقية ،على رأاسس ؤفد رفيع اŸسشتؤى يضشم
م- -ن ؤزي- -ر الشش- -ؤؤؤن اÿارج- -ي- -ة ،صشÈي ب- -ؤق -دؤم ؤؤزي -ر
اŸاليةﬁ ،مد لؤكال ؤؤزير الطاقةﬁ ،مد عرقاب.

عقب ﬁادثاته مع بن صسالح

بوت :Úنو‹ اهتماما خاصشا لتطوير التعاون السشÎاتيجي مع ا÷زائر
–ادث رئيسس الدؤلة عبد القادر بن صشالح ،اأؤل اأمسس،
بسشؤتششي ،مع الرئيسس الرؤسشي ،فÓد ÒÁبؤت ،Úعلى
ه -امشس ال -ق -م -ة الأؤ ¤رؤسش -ي -ا-اإف -ري -ق-ي-ا ال-ت-ي ج-رت
اأشش -غ -ال-ه-ا بسش-ؤتشش-ي (رؤسش-ي-ا) ،ح-يث ت-ن-اؤل ال-ط-رف-ان
العÓقات الثنائية ؤسشبل تطؤيرها.
كما ششكل اللقاء ،الذي جرى بحضشؤر ؤزير الششؤؤؤن
اÿارج -ي -ة ،صشÈي ب -ؤق -ادؤم ،ؤؤزي -ر اŸال -ي -ةﬁ ،م-د
لؤكال ؤؤزير الطاقةﬁ ،مد عرقاب ،ؤكذا نظرائهم
الرؤسس ،اإ ¤جانب مسشؤؤؤل Úسشام Úمن ك Óالبلدين،
فرصشة سشانحة لبحث اآليات التعاؤن ب Úالبلدين ؤسشبل
تطؤيرها.
‘ هذا الصشدد ،ثمن رئيسس الدؤلة اŸبادرة الرؤسشية
لتنظيم هذه القمة ،معتÈا اأن اŸششاركة القؤية للدؤل

الإفريقية تب Úمدى اهتمام هذه البلدان Ãسشتقبل
العÓقات ب Úاإفريقيا ؤرؤسشيا».
ؤفيما يخصس العÓقات ا÷زائرية-الرؤسشية ،اأششاد بن
صش -ال -ح «Ãسش -ت -ؤى ه -ذه ال -ع Ó-ق -ات ال -ت -ي تشش -م -ل ك -ل
اÛالت» ،م -ت-م-ن-ي-ا «ت-ط-ؤره-ا اأك ‘ Ìاإط-ار ال-ل-ج-ن-ة
اŸششÎك -ة ا÷زائ -ري -ة-ال -رؤسش-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-ع-م-ل ع-ل-ى
–دي - -د اÙاؤر ال - -ت- -ي ب- -اإم- -ك- -ان- -ن- -ا ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى
ت- -ط- -ؤي -ره -ا».م -ن ج -ه -ت -ه ،صش -رح ال -رئ -يسس ال -رؤسش -ي،
فÓد ÒÁبؤت ،Úعقب ﬁادثاته مع بن صشالح قائ:Ó
«اإن ب -ل -ده ي -اأم -ل ب -ك -ل صش -دق» اأن « ت -ت -ج-اؤز ا÷زائ-ر
الصشعؤبات التي تؤاجهها ؤاأن تعزز سشيادتها».
ؤاأضشاف بؤت« :Úنعلم اأن اأحداثا هامة جدا Œري
حاليا ‘ ا÷زائر ؤناأمل بكل صشدق اأن يتجاؤز الششعب

ا÷زائري صشعؤبات اŸرحلة النتقالية.
كما اأننا مقتنعؤن اأن الأمؤر سشتجري بششكل يسشتفيد
منه الششعب ا÷زائري ؤيعزز دؤلته ؤسشيادتها».
ؤبحسشب الرئيسس الرؤسشي ،فاإن مؤسشكؤ «تؤ‹ اأهمية
كبÒة لتطؤير الششراكة السشÎاتيجية مع ا÷زائر التي
تعد اأحد ششركائها القتصشادي Úالأسشاسشي ‘ Úاإفريقيا
ؤ‘ ال - -ع- -ا ⁄ال- -ع- -رب- -ي» ،مششÒا اإ ¤اأن الشش- -راك- -ة بÚ
البلدين تعت« Èمتجذرة ؤقدÁة قائمة على اأسشاسس
الصشداقة ؤالتعاؤن اŸتبادل».
ؤاأردف ي- -ق -ؤل اإن ال -ت -ب -ادلت ال -رؤسش -ي -ة -ا÷زائ -ري -ة
ارتفعت بـ» 18باŸئة ‘ سشنة  2018لتبلغ قيمتها حؤا‹
 5مÓي Òدؤلر».

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

العدد
18082

الششراكة التي نريدها

03

فنيدسس بن بلة
حدد رئيسس الدؤلة عبد القادر بن صشالح ،من قمة سشؤتششي ،مؤقف ا÷زائر
من الششراكة التي تتطلع إا ¤إاقامتها رؤسشيا ؤأافريقيا ؤفق أاسشسس ؤمعطيات
جديدة ،تأاخذ ‘ العتبار نظرة اÛمؤعت Úالقريبة ؤالبعيدة ‘ عا⁄
مضشطرب يعيشس أازمة ؤاهتزازا بفعل طغيان القطب األحادي ا÷انب ؤما
أاحدثه من خلل ‘ تؤازنات العÓقات الدؤلية.
Óحداث اŸتسشارعة ‘ عا ⁄القرية الششفاف
أاعطى رئيسس الدؤلة قراءة ل أ
اŸثقل بتصشارع القؤى الكÈى الغربية ؤ“اديها ‘ إاعادة تقسشيم اŸناطق
حسشب النفؤذ ؤاŸصشالح .ؤهؤ ؤضشع تراهن الششراكة الرؤسشية األفريقية أان
تكؤن الطرف الفاعل ‘ إاصشÓح اختÓلته ؤتقؤÁه دؤن تركه أاسش Òقؤى
نقيضشة تعمل اŸسشتحيل من أاجل فرضس هذا الؤاقع ؤا◊فاظ عليه إا¤
أابعد ا◊دؤد.
تصشب مقÎحات ا÷زائر ‘ اسشتثمار األسشسس التي بنيت عليها العÓقات
الرؤسشية األفريقية اŸمتدة ‘ أاعماق التاريخ ،ؤ–كمها قؤاسشم مششÎكة
‡ثلة ‘ ﬁاربة الظاهرة السشتعمارية القدÁة ؤا÷ديدة ،ؤرفضس البقاء
Óبقاء على سشيطرتها
أاسشÒة األنظمة التي اعتمدتها اÛمؤعة الغربية ل إ
ؤ–كمها ‘ مصش Òالبششرية دؤن القبؤل بتقاسشم الؤظيفة ؤالقرار.
عكسس هذا التؤجه ،ل بد من مقاربة أاخرى تعطى للششراكة الثنائية قيمة
ؤمنطلقا جديد ما انفكت الدؤل اإلفريقية ترافع من أاجله ع Èالقنؤات
ؤاŸنابر ،مؤؤكدة على دؤر ال–اد اإلفريقي ‘ هذا الششأان ؤسشعيه الدؤؤؤب
من أاجل أافريقيا الؤاحدة اŸؤحدة التي تلتقي دؤلها مهما تعددت مششاربها
ؤأالؤانها ،حؤل مششرؤع نهضشؤي ؤاحد ؤل تقبل باŸرة بسشياسشة اÙاؤر
ال -ت -ي تضش-رب ع-ل-ى ؤت-ره-ا ال-ق-ؤى اÿارج-ي-ة اŸن-اؤئ-ة خ-دم-ة Ÿصش-ا◊ه-ا
ؤنؤاياها.
هذا الطرح ما انفكت ا÷زائر تدافع عنه ؤاضشعة إاياه ‘ صشلب اهتماماتها
ؤانششغالتها ‘ عÓقة القارة السشمراء Ãختلف التجمعات العاŸية ،مذكرة
دؤن تؤقف أانه آان األؤان أان تكؤن أافريقا طرفا فاع ‘ ÓالعÓقات الدؤلية،
يسشمع لرأايها ،ؤيؤؤخذ بنظرتها ؤل تبقى ›رد طرف ششكلي ‘ لعبة األ·،
يعتÈها اآلخر خزانا للمؤاد األؤلية للعا ⁄اŸصشنع اŸتقدم ؤمصشدرة له
نخبها ؤكفاءاتها ،ؤتبقى هي ‘ اŸقابل أاسشÒة التخلف اŸدقع ؤالتهميشس
ؤاŸصش ÒاÛهؤل.
من هذا اŸعطى الثابت ،حددت ا÷زائر مؤقفها من الششراكة اإلفريقية
ال -رؤسش -ي -ة اŸرتسش -م-ة اŸع-ا ‘ ⁄ق-م-ة سش-ؤتشش-ي .ؤه-ي شش-راك-ة ت-ن-ظ-ر إا¤
أافريقيا طرفا كام Óغ Òمنقؤصس ،يتؤفر على كافة مقؤمات اŸششاركة ‘
صشنع القرار الدؤ‹ بناء على اŸتغÒات ا÷ديدة ‡ثلة ‘ برؤز قؤى
فاعلة .ؤهي قؤى ششطبتها ترتيبات ا◊رب العاŸية الثانية ؤاتفاقات
يالطا ،بؤتسشدام ؤسشان فرانسشيسشكؤ.
أاؤلؤية الششراكة الرؤسشية اإلفريقية التي Áكن تعميمها على الششركة مع
اÛمؤعات الدؤلية األخرى ،أان ينظر إا ¤القارة كطرف مهم ؤششريك له
ك-ل-م-ت-ه ؤؤزن-ه ؤن-ظ-رت-ه ‘ ت-غ Òأاسشسس ال-عÓ-ق-ات ال-دؤل-ي-ة ؤق-ي-م-ه-ا ؤل-ع-ب-ة
ت-ؤازن-ات-ه-ا اŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى دÁق-رط-ة ال-ق-رار ال-دؤ‹ ال-ذي ي-ك-ت-م-ل بإاصشÓح
›لسس األمن ؤالؤكالت اıتصشة األ‡ية برمتها.

لفارقة
جÓب خÓل اجتماع وزراء التجارة ا أ
بأاديسس أابابا :

ا÷زائر عازمة على –رير التجارة
اإلفريقية من كافة العراقيل

شش -ارك ؤزي -ر ال -ت-ج-ارة سش-ع-ي-د جÓ-ب‘ ،
م -راسش -م اف -ت-ت-اح أاشش-غ-ال الج-ت-م-اع األؤل
لؤزراء التجارة األفارقة Ÿنطقة التبادل
ا◊ر اإلفريقية ؤذلك بالعاصشمة اإلثيؤبية
أاديسس أاب- -اب- -ا ،حسشب م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان
الؤزارة.
جاء اللقاء بعد سشلسشلة مفاؤضشات جرت
ب Úع- -دد م- -ن ال- -دؤل اإلف- -ري -ق -ي -ة ؤذلك
لتششجيع التبادل التجاري ؤالقتصشادي بÚ
ه -ذه ال -دؤل ؤالسش -ت -ف-ادة م-ن اإلع-ف-اءات
ا÷مركية.
ؤخÓل تدخله ،أاكد جÓب أان «انضشمام
ا÷زائ - -ر اإ ¤م - -ن- -ط- -ق- -ة ال- -ت- -ب- -ادل ا◊ر
اإلف -ري -ق -ي -ة ي -ؤؤك -د ع -زم -ه-ا ع-ل-ى –ري-ر
ال -ت-ج-ارة اإلف-ري-ق-ي-ة م-ن ك-اف-ة ال-ع-راق-ي-ل
اŸيدانية ؤالعمل على تؤطيد العÓقات
القتصشادية ب Úبلدان القارة».
ؤتابع الؤزير يقؤل إان «أاهم التحديات التي
ت -ؤاج -ه ال -ي -ؤم ال -دؤل األعضش -اء م -ن أاج-ل

التجسشيد الفعلي لهذا التفاق التاريخي»،
مؤؤكدا أان ا÷زائر كانت سشباقة ‘ تنظيم
ندؤة ؤطنية كÈى حضشرها ؤزراء ؤخÈاء
ؤج-ام-ع-ي-ؤن ؤب-اح-ث-ؤن أافارقة ؤجزائريؤن
ؤذلك أاك Èدل - -ي - -ل ع - -ل - -ى ؤف- -اء ا÷زائ- -ر
بالتزاماتها خاصشة بعد ‚اح هذه الندؤة.
ك -م -ا أاب -رز ج Ó-ب الن -ف -ت -اح الق-تصش-ادي
ل- -ل -ج -زائ -ر أام -ام الشش -رك -اء ؤاŸت -ع -ام -لÚ
القتصشادي Úاألجانب ؤعملها الدؤؤؤب من
أاج-ل –ق-ي-ق ان-دم-اج-ه-ا األف-ري-قي النابع
م -ن إاسشÎات -ي -ج -ي -ة مسش -ط-رة ع-ل-ى اŸدى
اŸتؤسشط ؤالبعيد من أاجل اندماج كامل.
كما التقى الؤزير على هامشس الجتماع
ؤزراء ال -ت -ج -ارة ل -ك -ل م-ن ت-ؤنسس ال-غ-اب-ؤن
م- -ؤري- -ت- -ان- -ي -ا ؤن -ي -جÒي -ا ،داع -ي -ا إاي -اه -م
ل -ل -مشش -ارك -ة ‘ م -ع -رضس ا÷زائ-ر ال-دؤ‹
«اŸؤقار» الذي سشتحتضشنه ؤلية تندؤف
منتصشف ششهر نؤفم ÈاŸقبل.

تنظمه ا÷معية الŸÈانية Ûلسس أاوروبا
بسسÎاسسبورغ

›لسس الأمة يششارك ‘ أاششغال
مكافحة تنامي خطابات الكراهية

لم------ة ‘ م------ؤؤ“ر
يشش-------ارك ›لسس ا أ
رؤؤسش---اء الŸÈان---ات ال---ذي ت---ن---ظ---م--ه
ا÷م--ع--ي-ة الŸÈان-ي-ة Ûلسس أاؤرؤب-ا،
اب------ت------داء م------ن أاؤل أامسسÃ ،دي-----ن-----ة
سشÎاسش--ب--ؤرغ ال--ف--رنسش--ي-ة ،ب-حسشب م-ا
أافاد به اÛلسس ‘ بيان له.
يتضشمن جدؤل أاعمال هذا اŸؤؤ“ر،
الذي تدؤم أاششغاله على مدار يؤم،Ú
ثÓ--ث--ة ﬁاؤر أاسش--اسش--ي-ة ه-ي« :ال-ب-يت
لؤرؤب---ي م---ع آاف---اق السش---ب---ع Úسش--ن--ة
اأ
ال--ق--ادم--ة» ؤ»Œسش--ي--د ب--رن-ام-ج 2030
 ·ÓاŸتحدة حؤل أاهداف التنمية
ل أ
اŸسش--ت--دام--ة» ؤك--ذا «دؤر الŸÈان--ات

الؤطنية ‘ مكافحة تنامي خطابات
الكراهية».
ؤي--------ج-------در ال-------ت-------ذك ،Òأان الŸÈان
ا÷زائري يششارك بصشفة منتظمة ‘
اج---ت---م---اع---ات ا÷م--ع--ي--ة الŸÈان--ي--ة
Ûلسس أاؤرؤبا بصشفة مدعؤ.
ؤتكؤن الغرفة العليا للŸÈان ‡ثلة ‘
ه---ذا اŸؤؤ“ر ب---ن---ائب رئ---يسس ›لسس
لم--ة ؤرئ--يسس ال--ؤف--د ؤح-ي-د ف-اضش-ل،
اأ
ال-ذي سش-ي-ك-ؤن م-رف-ؤق-ا ب-رئ-يسس ÷ن-ة
الصشحة ؤالششؤؤؤن الجتماعية ؤالعمل
ؤالضش-م-ان الج-ت-م-اع-ي أاح-م-د بؤزيان
لمة حكيم “راؤي.
ؤعضشؤ ›لسس ا أ
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ألسسبت  26أكتوبر  2019م
ألموأفق لـ  27صسفر  1440هـ

لعلى للقضصاء:
زغماتي خÓل افتتاحه الدورة العادية للمجلسس ا أ

قاطرة أإلصسÓح يشسيّد صسرحها ألقضساة باللتزأم وألنأاي عن كل شسبهة
منذ عشصريت Úكان القضصاة منتهكي القانون وليسصوا حماته
تعي 432 Úقاضس ،ترسصيم  343آاخر وترقية  1698قاضس

أابرز الدور الدبلوماسصي لكرة القدم ‘ التعريف بالقضصية ا÷زائرية ،زيتو:Ê

ألعبقرية ألفذة لقيادة ألثورة Œسسدت ‘ ألرياضسة
برناوي :فريق جبهة التحرير كان سصف Òالقضصية الوطنية باÓŸعب

كشص -ف وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط-يب زي-ت-و ،Êأان
لح-ت-ف-الت اıل-دة ل-لذكرى  65ل-ثورة نوفمÈ
ا إ
لخÓ-صس
اÛي -دة إات -خ -ذت ه -ذه السص-ن-ة شص-ع-ار «ا إ
للوطن والوفاء للشصهداء»ÿ ،لق اسصتمرارية بÚ
لمسس وال -ي -وم وŒدي -د ال -ع-ه-د م-ع أام-ان-ة
ج -ي -ل ا أ
الشصهداء ،مÈزا الدور الدبلوماسصي لكرة القدم ‘
ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-قضص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،داع-ي-ا Ÿواصصلة
ت -وث -ي-ق ت-اري-خ ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
Óجيال.
ونقله ل أ

سسهام بوعموشسة

لعلى للقضصاء،
لول اÿميسس ،على افتتاح الدورة العادية للمجلسس ا أ
لختام بلقاسصم زغماتي ،صصبيحة أامسس ا أ
أاشصرف وزير العدل حافظ ا أ
ليام التي اجتمع
لمر الذي ع Èعنه زغماتي ‘ قوله« :إانه يوم ليسس كباقي ا أ
لو ¤من نوعها ،تكون مفتوحة أامام الصصحافة ،ا أ
‘ بادرة تعد ا أ
لعلى للقضصاء ،بل إان “ّيزه يتزامن مع مرحلة مفصصلية يطالب فيها الشصعب ا÷زائري برّمته ،صصغÒه وكبÒه شصبابه وشصيوخه
فيها اÛلسس ا أ
رجاله ونسصاؤوه مثقفوه وعامته ،يطالبون باسصتقÓلية القضصاء وجعلوها ‘ نفسس مرتبة ﬁاربة الفسصاد وإاصصÓح الدولة».

نورالدين لعراجي

ذكر زغماتي ‘ تدخله أمام
تشس - -ك - -ي - -ل - -ة أÛلسص ألأع - -ل- -ى
ل -ل -قضس -اء ،ب -اأن ألشس-عب وم-ن-ذ 8
أشس -ه -رل ي -زأل يصس -رخ وي-ط-الب
م -ن أع-م-اق-ه ،م-ن-ددأ ‘ ج-م-ي-ع
أرجاء ألوطن باسستشسرأء ألفسساد
وألسس -ت-ه-ت-ار ب-اŸصس-ال-ح أل-ع-ل-ي-ا
للبÓد ،وهي أوضساع منكرة حقا
أثارت حفيظته فانتفضص بدون
قضس- -اء ق -وي ومسس -ت -ق -ل وب -دون
قضساة نزهاء و أكفاء.
أضساف زغماتي ،أن ألشسعب
أدرك هذأ عن حق ،ومن وحي
Œارب- -ه أŸم -ت -دة ،ل -ع -ق -ود م -ن
أل- -زم- -ن و‡ا ورث- -ه ج -ي  Ó-ع -ن
ج- -ي -ل ،أن ع -م -اد ك -ل دول -ة ه -و
ألقضساء به تسسمو وتعلو وبدونه
ت -ن -ح -ط وت -زول ،م -ع-ات-ب-ا سس-لك
أل -قضس -اء ق -ائ « :Ó-ب -اأن -ه ي-رأف-ق
قاطرة ألتغي ÒوألإصسÓح يشسيد
صس-رح-ه أل-قضس-اة أŸشس-ه-ود ل-ه-م
باللتزأم وألسستقامة وبالكفاءة
وألناأي عن كل شسبهة».
عماد كل دولة هو القضصاء ،به
تسصمو وتعلو وبدونه تنحط
وتزول
عاد زغماتي موجها كÓمه
أإ ¤أعضس - -اء أÛلسص ألأع - -ل - -ى
للقضساء بقضساته وغ Òقضساته،
قائ Óأإن ألشسعب قد وضسعهم ‘
مفÎق ألطرق ول خيار لهم غÒ
خيار ألطريق أŸنجية للجزأئر،
وهو ألذي نلبي ندأء ألسستغاثة

ألنابع من وجدأن شسعبنا ،ألذي
ن- -ح- -ن ك- -ل -ن -ا ج -زء م -ن -ه ن -ت -اأ⁄
لأوجاعه ،ونسسعد لزدهاره.
وضصعيات تشصكل طعنة خنجر ‘
جسص- - - -د اŸن- - - -ظ- - - -وم - - -ة ل ي - - -ط - - -اق
اسصتمرارها
وخ Ó- - - -ل ع- - - -رضس- - - -ه ÷دول
ألأع - - -م - - -ال م - - -ق - - -دم - - -ا ع- - -دة
أقÎأح -ات ،ت -تصس-دره-ا أ◊رك-ة
ألسسنوية للقضساة وقد بنيت هذه
أ◊ركة أŸقÎحة على معايÒ
موضسوعية ﬁددة سسلفا شسملت
أ÷م -ي -ع ،مسس -ت -م-دة حسس-ب-ه م-ن
عملية تدقيق وفحصص دقيقتÚ
ل -وأق-ع تسس-ي ÒأŸوأرد أل-بشس-ري-ة
‘ ق -ط -اع أل -ع-دأل-ة ،ل-ع-ق-ود م-ن
ألزمن وما أفرزته من مظاهر
مشس -ي -ن -ة ،ب -عضس -ه -ا حسس -ب-ه ي-ثÒ
ألشس- -م -ئ -زأز ،وح -ت -ى أل -ت -ذم -ر،
ت- -ت -ع -ل -ق ب -وضس -ع -ي -ات ل ي -ط -اق
أسستمرأرها لكونها تشسكل طعنة
خ- -ن- -ج- -ر ‘ جسس -د أŸن -ظ -وم -ة
ألقضسائيةŸ ،ا تنضسوي عليه من
خ -رق ل -وأج -ب-ات أ◊ي-اد ،وع-دم
ألتحيز وألتحفظ وألبتعاد عن
ألشسبهات ،وهي مظاهر رأفقت
أل- -ع- -دأل- -ة م -ن -ذ عشس -ري -ت Úم -ن
أل -زم -ن أو أك Ìي -ع -رف -ه -ا أل-ع-ام
وأÿاصص ،ك - -ان ف - -ي - -ه - -ا ب- -عضص
ألقضساة منتهكي ألقانون وليسسوأ
ح -م -ات -ه ،ول -ع-ل أل-ت-ق-اري-ر أل-ت-ي
أطلع عليها زغماتي ليسست من
ب- -ح -ر أÿي -ال وأإ‰ا م -ن -ه وأق -ع
ع-ايشس-ه ه-و بصس-ف-ت-ه وأح-دأ م-ن
أب -ن -اء أل -ق -ط -اع ي -ع-رف خ-ب-اي-اه

جيدأ.
ا◊ركة مسصت حوا‹ 2998
قاضس منها  2456حالة منافية
للمنطق
مسست أ◊رك- -ة أل- -ت- -ي أع- -ل -ن
عنها زغماتي ‘ سسلك ألقضساء
حوأ‹  2998قاضص“ ،ت وفق
أح - -ك - -ام أل - -ق - -ان- -ون أل- -عضس- -وي
وب - -الأخصص م - -ادت- -ه  ،19ح- - -يث
روع -يت ف -ي -ه ط -ل-ب-ات أŸع-ن-يÚ
وك -ف-اءأت-ه-م أŸه-ن-ي-ة وح-الت-ه-م
ألعائلية وألأسسباب ألصسحية ولو
تعلقت بالعائلة كلها ،من جهة
أخرى أوضسح زغماتي أنه أيضسا
روع- - -يت ف- - -ي- - -ه ألع - -ت - -ب - -ارأت
أŸتعلقة باŸصسلحة.
كشس -ف زغ -م -ات-ي ب-اأن-ه خÓ-ل
ألتدقيق لوضسعية توزيع ألقضساة
ع- -ل -ى ألÎأب أل -وط -ن -ي ،لح -ظ
وج-ود ح-الت م-ن-اف-ي-ة ل-ل-منطق
ألسسليم ﬂالفة للعقل وأŸعقول
ومناقضسة Ÿا ينتظره أŸوأطن
من قاضص ل تعÎيه شسبهة ول
ت -ق -رب-ه خ-ط-ي-ئ-ة «وم-ع-ن-اه ب-ق-اء
قاضص ‘ نفسص أ÷هة لقضسائية
Ÿدة تصسل أإ ¤أحيانا أإ ¤ربع
قرن ،و‘ بعضص ألأحيان يشسمل
ذلك ألأزوأج ألقضساة ،وهو يعني
ألسس-ت-ه-ت-ار ب-وأج-ب-ات أل-ت-ح-فظ
وألبتعاد عن ألشسبهات ،وأضسعا
ح- -دأ Ÿث- -ل ه- -ذه ألسس -ل -وك -ي -ات
وأل -ت -ي ب -ل -غ ع -دده -ا Ãخ -ت -ل-ف
مددها  2456حالة.
ألأمر ألذي يسستوجب حسسب
أŸسس- - -وؤول ألأول ع- - -ن ق- - -ط - -اع

أل -ع -دأل -ة أسسÎج -اع مصس -دأق -ي-ة
أل-ق-ط-اع ‘ أ÷ه-ات أل-قضس-ائ-ي-ة
أŸعنية ،وبذلك وضسع حد لوأبل
ألن -ت -ق -ادأت أل -ت-ي عصس-فت ب-ه،
وه -ي ق -ن -اع -ة ي -ت -ق -اسس -م-ه-ا ك-ل
أعضساء أŸكتب ألدأئم ،بشسرط
أن يكون ماألوفا ‘ حجمه ول
‘ طبيعته ،وأإ‰ا بقدر أن تكون
ت - -لك أل - -ط - -م - -وح- -ات ب- -ح- -ج- -م
ألخ- -تÓ- -لت أل- -ك- -بÒة أل -ت -ي ل
ي -ن -ك -ره-ا أإل م-ك-اب-ر ول ي-ت-ن-ك-ر
◊قيقتها أإل جاحد.
‘ ألسس - - -ي - - -اق ذأت - - -ه أإع- - -تÈ
زغ -م -ات -ي ت -ك-ريسص أسس-ت-قÓ-ل-ي-ة
أل -قضس -اء وت -رسس -ي -خ أسسسص دول-ة
أ◊ق وألقانون ألتي يجد فيها
أŸوأط - -ن م - -ل - -ج- -اأه ألأخ‘ ،Ò
عدألة ل يطعن ‘ حيادها و‘
ق - -اضص ل تشس - -وب تصس - -رف- -ه أي
شس - -ب - -ه - -ة أو –ي - -ز ،و” أقÎأح
للتدأول بشساأن تعي 432 Úقاضص
وت -رسس -ي-م  343وت -رق -ي-ة 1698
قاضص ‡ن توفرت فيهم شسروط
ألÎق-ي-ة أŸع-ت-م-دة ،م-ع ت-دع-ي-م
أÙكمة ألعليا و›لسص ألدولة
ب -ع-دد  161ق- -اضص ،وه -ذأ م -ن
م-ن-ط-ل-ق أله-تمام باŸوؤسسسستÚ
أل -ل -ت Úوضس -ع -ه-م-ا أل-دسس-ت-ور ‘
ه- -رم أل- -ن- -ظ- -ام أل -قضس -ائ -ي م -ع
مرأعاة ثبوت ألكفاءة وأÈÿة
طوأل أŸسسار أŸهني ،و‘ ختام
كلمته أشسار زغماتي أن جميع
ه -ذه أŸسس -اع -ي ت -ن -درج ضس -م-ن
مسس -ع -ى ألسس -ل -ط -ات أل -ع-م-وم-ي-ة
أل -رأم -ي أإ ¤أإخ -رأج أل-بÓ-د م-ن
أÙنة ألتي تتخبط فيها منذ
عدة أشسهر.

وصصفهم بعدÁي الضصم Òوأاعداء الشصعب والوطن

زغماتي يحذر أأطرأفا تعرقل أÿروج من أألزمة ألسسياسسية
لخ-ت-ام ب-ل-ق-اسص-م
شص-دد وزي-ر ال-ع-دل ح-اف-ظ ا أ
زغ-م-ات-ي ،ال-ل-ه-ج-ة ضص-د أاط-راف ⁄ ،يسص-م-ها،
وقال إانها تعمل ضصد إارادة الشصعب والوطن،
مؤوكدا تخّفيها –ت شصعارات مزيفة لعرقلة
لزمة السصياسصية بفضصل أاشصراف
مسصاعي حل ا أ
البÓد.

جÓل بوطي
خ -رج -ة زغ -م -ات -ي أل -ت-ي ح-م-لت رسس-ائ-ل
سسياسسية قوية تاأتي حسسبه بعد ألتاأكد من
وج -ود ج -ه -ات تسس -ع -ى أإ ¤ع -رق-ل-ة أŸسس-ار
ألإنتخابي ألرئاسسي ‘  12ديسسم Èألقادم
ضس -م -ن مسس -اع -ي ح -ل ألأزم -ة ألسس -ي -اسس -ي-ة،
وأع- -ت Èأن- -ه ‘ أل -وقت أل -ذي تسس -ه -ر ف -ي -ه
ألسس-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى أسس-ت-ك-مال بناء
أŸوؤسسسس -ات وألسس-ت-ج-اب-ة Ÿط-الب ألشس-عب
أخذ ينشسط ‘ أÿفاء بعضص ذوي ألنوأيا
غ ÒألÈيئة قصسد عرقلة مسسار أÿروج من
ألأزمة ألذي وضسعه على ألسسكة أشسرأف

هذأ ألوطن.
و أوضسح زغماتي ‘ كلمة خÓل تنصسيب
رئ- - -يسص ﬁك- - -م- - -ة أل- - -ت- - -ن - -ازع ،أول أمسص،
باÙكمة ألعليا بالعاصسمة،
أن ه -ذه ألأط -رأف ت -ت -ح -رك ‘ أل-ظÓ-م
–ت رأي -ة شس -ع -ارأت ب -رأق -ة ‘ م -ظ -ه-ره-ا
ل-ك-ن-ه-ا خ-ب-ي-ث-ة ‘ ج-وه-ره-ا ،ق-ائ « Ó-أإن-هم
مسس -ت -غ -ل Úب -رأءة أل -ذي -ن تشس -ت-ع-ل أإرأدت-ه-م
ÿدم - -ة أل- -وط- -ن» .ووصس- -ف وزي- -ر أل- -ع- -دل
ألأط- -رأف بـ»م- -ن- -ع- -دم- -ي ألضس- -م ،»Òب- -ع- -د
ت- -اأك -ي -ده ع -ل -ى أن أŸسسÒة مسس -ت -م -رة ول -ن
ت- -ت- -وق- -ف رغ- -م م -ا ي -ري -ده أع -دأء ألشس -عب
وألوطن ،و أن صسمود ذوي ألضسمائر أ◊ية
وث-ب-ات-ه-م ع-ل-ى مسس-ع-اه-م ألشس-ري-ف سس-يعمل
لﬁال- -ة ع -ل -ى ألإط -اح -ة ب -خ -ط -ط أع -دأء
أ÷زأئر.
‘ سس- -ي -اق أآخ -ر وع -قب ت -نصس -ي -ب -ه ع -ب -د
أ◊ميد حسسن رئيسسا Ùكمة ألتنازع خلفا
للضساوي عبد ألقادر ،أكد زغماتي أن هذأ

ألتنصسيب هو تتويج للمسسار أŸهني أŸتميز
ب-ا÷دي-ة وألسس-ت-ق-ام-ة وأل-ب-ذل وأل-عطاء ‘
ج -م-ي-ع م-ا أسس-ن-د ل-ع-ب-د أ◊م-ي-د حسس-ن م-ن
مهام و أعمال ،سسيما و أن ألأهمية أŸعتÈة
أل -ت -ي ت -ك -تسس -ي-ه-ا ﬁك-م-ة أل-ت-ن-ازع ‘ ه-رم
ألنظام ألقضسائي ،وهي تختصص ‘ ألفصسل
‘ م- -ن- -ازع- -ات ألخ- -تصس- -اصص ب Úأ÷ه -ات
أل -قضس -ائ -ي -ة أÿاضس -ع -ة ل -ل-ن-ظ-ام أل-قضس-ائ-ي
أل- -ع- -ادي وأ÷ه -ات أل -قضس -ائ -ي -ة أÿاضس -ع -ة
ل -ل -ن -ظ-ام أل-قضس-ائ-ي ألإدأري ع-ن-دم-ا ت-ك-ون
ألقرأرأت ألصسادرة عنها ‘ نفسص أŸوضسوع
غ Òقابلة لأي طعن.
و أشسار زغماتي أإ ¤أن ﬁكمة ألتنازع
بقيت غ Òمعروفة Ãا فيه ألكفاية رغم
أإنشس -ائ -ه -ا سس-ن-ة  1996وذلك رغ -م ك -ون -ه -ا
عرفت نشساطا أكيدأ بعد صسدور أول قرأر
عنها ‘  10أفريل سسنة  ،2000حيث فصسلت
منذ ذلك أ◊ 239 ‘ Úقضسية من أصسل
 281أŸعروضسة عليها.
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ق -ال زي -ت -و Êل -دى إأشس -رأف -ه ،أمسص أألول ،ع-ل-ى
أفتتاح أشسغال ألندوة ألتاريخية باŸركز ألوطني
للدرأسسات وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية وثورة أول
نوفم 1954 Èباألبيار بعنوأن»فريق جبهة ألتحرير
أل -وط -ن -ي ..سس -ف Òأل -قضس -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة وتشس -ري -ف
أأللوأن» ،أنه من ب ÚأÛالت ألتي أسسسست لها
أل -ع -ب -ق -ري -ة أل -ف -ذة ل -ق -ي-ادة أل-ث-ورة إأب-ان أإلح-تÓ-ل
أل-ف-رنسس-ي ه-ي أل-ري-اضس-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ب-ل-وغ أل-هدف
أŸنشسود أل وهو إأسسÎجاع ألسسيادة ألوطنية ،مÈزأ
دور كرة ألقدم كسسفÒة للجزأئر ‘ تبليغ رسسالتها
وإأسس -م -اع صس-وت-ه-ا ‘ أÙاف-ل أل-دول-ي-ة ع Èف-ري-ق
جبهة ألتحرير ألوطني لكرة ألقدم.
وأضساف وزير أÛاهدين أن هؤولء ألرياضسيÚ
إأسس -ت -ب -دل -وأ شس -ه-رة أÓŸعب ب-ال-تضس-ح-ي-ة م-ن أج-ل
أل -وط -ن ،م -ط -ال -ب -ا Ãوأك-ب-ة أÛه-ودأت أŸب-ذول-ة
Ÿوأصسلة توثيق وكتابة تاريخ فريق جبهة ألتحرير
Óجيال،
ألوطني لكرة ألقدم وأ◊فاظ عليه ونقله ل أ
وحسس- -ب -ه ف -إان ذلك ل ي -ت -ات -ى إأل ب -إا‚از درأسس -ات
وأب -ح -اث رصس -ي -ن -ة قصس -د ت -دع-ي-م أسسسص أŸدرسس-ة
أ÷زأئرية لكتابة ألتاريخ ‘ كافة أŸيادين وتعزيز
مقومات هويتنا ألوطنية.
من جهته ،أشساد وزير ألشسباب وألرياضسة رؤووف
ب -رن -اوي ،ب -ال -دور أل -ب-ط-و‹ لأعضس-اء ف-ري-ق ج-ب-ه-ة
ألتحرير ألوطني ألذين سسارعوأ لتلبية ندأء ألوطن،
ت -ارك Úورأئ -ه -م ك -ل أإلغ -رأءأت أŸادي -ة ب -األن-دي-ة
أألوروب-ي-ة أل-ت-ي ك-ان-وأ ي-ل-ع-ب-ون ف-ي-ه-ا ،ف-ك-ان-وأ بحق

سس- -ف- -رأء أ÷زأئ- -ر ب -اÓŸعب أل -ت -ي ك -انت م -ن -اب -ر
سسياسسية للقضسية ألوطنية ،معطيا مثال باŸنتخب
أل- -وط- -ن -ي أل -ي -وم أل -ذي صس -ن -ع ف -رح -ة أ÷زأئ -ريÚ
بتتويجه بكأاسص إأفريقيا ،قائ Óإأن أ◊كمة تكمن ‘
إأسستمرأرية جيل أليوم بجيل أألمسص.
وق -ال ألÈوف -يسس -ور أألح -م -ر ق -ادة م -ن ج-ام-ع-ة
سسيدي بلعباسص وعضسو أŸنتدى ألعلمي ألوطني‘ ،
م -دأخ-ل-ة ل-ه ب-ع-ن-وأن »:دور ف-ري-ق ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
أل- -وط- -ن- -ي ل- -ك- -رة أل- -ق- -دم ‘ أل -دع -اي -ة ل -ل -قضس -ي -ة
أ÷زأئ -ري -ة» ،إأن أل -درأسس-ات وأل-ب-ح-وث أل-ت-اري-خ-ي-ة
رك -زت ف-ق-ط ع-ل-ى أ÷انب أل-عسس-ك-ري وأإلعÓ-م-ي
وأل- -دع- -ائ- -ي ل- -ث -ورة أول ن -وف -م ،1954 Èوأغ -ف -لت
أ◊ديث ع- - -ن Œرب- - -ة إأنشس- - -اء أول ف - -ري - -ق ÷يشص
ألتحرير ألوطني سسنة  1957ألذي تزأمن مع أنعقاد
أل -ب -ط -ول -ة أل -ع -رب -ي -ة ‘ ل -ب -ن-ان و” أخ-ت-ي-ار ب-عضص
ألÓعب ‘ Úألبطولة ألتونسسية .مشسÒأ إأ ¤أنه شسكل
ألنوأة أألو ¤لنشسأاة فريق جبهة ألتحرير ألوطني ‘
ربيع .1958
‘ هذأ ألسسياق أكد ألÈوفسسور قادة أن هذأ
ألفريق هو فكرة جزأئرية ﬁضسة أسسندت أŸهمة
ف -ي -ه-ا ل-ل-م-درب ﬁم-د ب-وم-زرأق ح-ف-ي-د ب-وم-زرأق
شسقيق أŸقرأ ،Êألذي كلف بإاجرأء إأتصسالت مع
ن-خ-ب-ة ألÓ-ع-ب Úم-ع-ظ-م-ه-م ك-ان-وأ ي-لعبون ‘ أندية
أوروب -ي-ة ع-ري-ق-ة ،م-ت-خ-ل Úع-ن أإلغ-رأءأت أŸال-ي-ة
ألضس-خ-م-ة ،ب-ح-يث ك-ان-وأ ي-دف-ع-ون  15ب-اŸائ-ة من
روأت- -ب- -ه -م ك -إاشسÎأك -ات ل -ل -ث -ورة ،وحسسب أألسس -ت -اذ
أ÷امعي فإان فهم أ◊ادثة ألتاريخية يسستوجب فهم
ألظروف ألتي مرت بها.
وŒدر أإلشسارة أنه ” عرضص شسريط وثائقي
م -ن إأع -دأد أŸرك -ز ب -ع -ن -وأن «م -ل -ح-م-ة أألب-ط-ال»،
وتقد Ëشسهادأت حية من طرف معوشص ﬁمد
وأحمد زوبا عضسوأ فريق جبهة ألتحرير ألوطني
لكرة ألقدم ،وأللذين حظيا بالتكر Ëمن طرف
وزيري أÛاهدين وألشسباب وألرياضسة رفقة زوبا
ع-ب-د أ◊م-ي-د ،ك-روم ع-ب-د أل-ك-ر ،Ëع-م-ارة سس-ع-يد،
سس -وك -ان ﬁم -د ،إأب -ري-ر ع-ب-د أل-رح-م-ان ،وﬂل-و‘
رشسيد.

لتعويضصه بالقمح الصصلب

وزير ألفÓحة يعلن عن تخفيضض وأردأت ألقمح أللÚ
تتجه ا◊كومة ع Èوزارة الفÓحة والتنمية
ال -ري -ف -ي-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ،إا ¤ت-ق-ل-ي-ل واردات
ا÷زائ -ر م -ن ال -ق -م -ح ال -ل Úوت -ع -ويضص -ه ب -ال -ق -م-ح
الصص-لب ،وت-ب-ن-ي إاسصÎات-ي-ج-ي-ة ج-دي-دة ل-ل-ح-ف-اظ
لو.¤
على صصحة اŸواطن بالدرجة ا أ

جÓل بوطي

مع تسسجيل أرقام قياسسية سسنويا ‘ أسستÒأد ألقمح
ألل Úأعلن وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألصسيد
شسريف عماري عن توجه أ◊كومة إأ ¤رفع مسستويات
إأن -ت -اج أل-ق-م-ح ألصس-لب وأسس-تÒأد ب-دل أإلع-ت-م-اد ع-ل-ى
ألقمح ألل ،Úألذي تسسجل وأردأته مسستويات قياسسية
رغ -م سس -ع-ي أ◊ك-وم-ة إأ ¤أل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن-ه ‘ ألسس-ن-وأت
أألخÒة بعد –ذيرأت أألطباء من أضسرأره على صسحة
أŸوأطن.
وأشس -ار ع -م -اري ‘ ك -ل -م -ة ل-ه خÓ-ل ح-ف-ل ت-ك-رË
ألصسحفيÃ Úناسسبة أليوم ألوطني للصسحافةÃ ،قر
ألوزأرة بالعاصسمة إأ ¤مباشسرة جملة من أإلجرأءأت
للتقليل من وأردأت ألقمح ألل ،Úموضسحا بخصسوصص
أسس- -تÒأد أل- -ق- -م -ح ألصس -لب أن أ◊ك -وم -ة ق -ررت رف -ع
مسستويات أإلنتاج ،رغم أسستÒأد كميات معتÈة ‘
إأطار تشسجيع أŸوأطن على أسستهÓك ألغذأء ألصسحي،
نظرأ ÿطورة ألقمح ألل ÚأŸسستخدم ‘ صسنع أÿبز
أألبيضص.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸن-اقصس-ات أل-دول-ية حول أسستÒأد
ألقمح ألصسلب ،قال شسريف عماري إأن بعضص وسسائل
أإلعÓم تسسعى إأ ¤نشسر معلومات مغلوطة تهول من
ألكميات أŸسستوردة ،مؤوكدأ أن قطاع ألفÓحة يتجه
إأ ¤خفضص ألوأردأت بشسكل عام.
و‘ سس -ي -اق آأخ -ر ذك -ر وزي -ر أل -ف Ó-ح-ة أن مشس-روع
غرسص  43مليون شسجرة وهو مشسروع سسيبعث على
أنقاضص ألسسد أألخضسر سسيعرف ألنطÓق يوم أول
ن - -وف - -م Èأل- -ق- -ادم وأخ- -تÒت ذك- -رى أن- -دلع أل- -ث- -ورة
أل -ت -ح -ري -ري -ة إلح -دأث ث -ورة تشس -ج Òع-ل-ى أŸسس-ت-وى
ألوطني قائ »Óإأنه ” إأعدأد ﬂطط وطني شسامل مع
بعضص ألقطاعات ألوزأرية إل‚اح أŸشسروع».

تكر Ëيومية «الشصعب»

وتزأمنا مع أليوم ألوطني للصسحافة أشساد شسريف
عماري بدور أإلعÓم ‘ مرأفقة قطاع ألفÓحة من
خÓل تسسليط ألضسوء على ﬂتلف أŸشساريع وألÈأمج
أŸسس- -ط- -رة ،خ- -اصس- -ة م- -ا ت -ع -ل -ق ب -ال -ف Ó-ح ،Úدأع -ي -ا
ألصس- -ح- -ف- -ي Úإأ ¤أل -ت -ح -ل -ي دأئ -م -ا ب -روح أŸسس -ؤوول -ي -ة
ألجتماعية وحتى أألخÓقية لنقل أ◊قائق للرأي ألعام
ألوطني.
ونظ Òجهود ألصسحفي ‘ Úمرأفقة قطاع ألفÓحة
ك -رم ع-م-اري ع-دة صس-ح-ف-يÁ Úث-ل-ون ﬂت-ل-ف وسس-ائ-ل
أإلع Ó-م أل -وط-ن-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وأÿاصس-ة ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا
ج -ري -دة «ألشس -عب» ‡ث-ل-ة ‘ ألصس-ح-ف-ي جÓ-ل ب-وط-ي،
حيث ثمن ألوزير دور ألصسحفي ‘ Úخلق جسسر توأصسل
ب ÚأŸؤوسسسسات ألرسسمية وأŸوأطن.

ويعلن من تلمسصان :إاطÓق

ل‚از
 30مشصروعا قريبا إ
منشصآات ﬂازن ا◊بوب

أع -ل -ن وزي -ر أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصس-ي-د
ألبحري شسريف عماري ،أول أمسص ،من تلمسسان ،عن
إأطÓق عما قريب  30مشسروعا إل‚از منشسآات لتخزين
أ◊بوب ع Èألوطن.
وذك -ر أل -وزي-ر ب-ع-د أسس-ت-م-اع-ه ل-ع-رضص ع-ن وضس-ع-ي-ة
قطاعي ألفÓحة وألغابات بتلمسسان ‘ إأطار زيارته
ألتفقدية إأ ¤ألولية أنه «” أسستÓم مؤوخرأ  9منشسآات
‡اثلة ع Èألوطن ‘ أنتظار إأطÓق هذه أŸشساريع
أ÷ديدة ألتي تصسل طاقتها إأ 40 ¤ألف قنطار للوأحدة
بهدف توسسيع طاقات تخزين أ◊بوب وأÙافظة على
هذأ أŸنتوج ألفÓحي».
وأردف قائ Óإأنه تنفيذأ لتعليمات ألوزير أألول ”
أتخاذ كل أإلجرأءأت ومنح كل ألتسسهيÓت Ÿنتجي
أ◊بوب بتوف Òلهم نقاط لتجميع أ◊بوب وتبسسيط
أإلج -رأءأت أإلدأري -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ألشس -ب-اك أŸوح-د
لق -ت -ن -اء أل-ب-ذور وأألسس-م-دة وأ◊صس-ول ع-ل-ى أل-ق-روضص
وتوف Òلهم كل ألظروف أÓŸئمة للعمل بأاريحية.
وأشسار عماري أن شسعبة أ◊بوب تعد «أسسÎأتيجية
ومهمة وسسيتم بذل كل أÛهودأت لتحسس Úأإلجرأءأت
Ÿنتجي هذه ألشسعبة ألتي لها أنعكاسسات إأيجابية على
ترشسيد ألوأردأت وتقوية أألمن ألغذأئي».
ودعا ألوزير من جهة أخرى ،إأ ¤ضسرورة «تشسجيع
ألفÓح Úعلى ألعتماد على تقنية ألسسقي بالتقطÒ
لÓقتصساد ‘ أسستعمال أŸاء وŸا لهذه ألعملية من
أه -م -ي -ة ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أŸن-ت-ج-ات أل-فÓ-ح-ي-ة خ-اصس-ة
أÿضس -روأت وت -وف Òك -م -ي -ات ك -بÒة م-ن أŸي-اه لسس-ق-ي
أ◊مضسيات».
وأك- -د ع- -ل -ى «ضس -رورة إأشس -رأك أŸوأط -ن Úخ -اصس -ة
أل-ق-اط-ن Úب-اŸن-اط-ق أل-رع-وي-ة وأل-فÓ-ح-ية وتشسجيعهم
على ألسستفادة من ألقرضص أŸفيد من أجل غرسص أكÈ
عدد من أألشسجار بهدف مرأفقة برنامج إأعادة تأاهيل
ألسسد أألخضسر ألذي جندت له كل ألطاقات وألوسسائل
وألذي يأاخذ بع Úألعتبار كل أŸناطق ألسسهبية من
أجل حمايتها من ألتصسحر».
وأضساف ‘ هذأ ألصسدد أنه يتوجب على مسسؤوو‹
قطاع ألغابات بالولية ألشسروع ‘ –سسيسص أŸوأطنÚ
ألقاطن Úبهذه أŸناطق وتأاطÒهم وتفعيل ألقدرأت
أل-ع-ل-م-ي-ة ب-ا÷ام-ع-ات وم-رأك-ز أل-ب-حث أل-ع-ل-مي لتقدË
Óشس-ك-ال-ي-ات أŸط-روح-ة ول-تسس-خ Òأألصس-ن-اف
ح -ل -ول ل -إ
ألنباتية ودرأسستها بشسكل يتÓئم مع أألرأضسي ألفÓحية
أŸوجودة باŸناطق ألسسهبية.
وشسدد ألوزير على «ضسرورة أسستقطاب ألقاطنÚ
Ãحاذأة أŸناطق ألغابية وجعلهم ألشسريك أألسساسسي
‘ حماية ألغابات ومرأفقة حاملي أŸشساريع ألذين
لديهم تأاهيل علمي عن طريق ألتكوين وتبسسيط لهم
إأج-رأءأت أإلسس-ت-ث-م-ار ‘ أل-غ-اب-ات م-ن أج-ل ت-ط-وي-ره-ا
وج-ع-ل-ه-ا فضس-اء أق-تصس-ادي وإأي-ك-ول-وج-ي ب-ام-تياز وخلق
مناصسب شسغل وتنويع ألقتصساد ألوطني».
كما أعلن عماري عن تدعيم أŸناطق أ◊دودية
بالولية باŸياه وألكهرباء ألريفية وأŸسسالك ألريفية
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لعÓمي للتكوين النقابي
خÓل افتتاحه أاششغال اليوم ا إ

هّدام يدعو ‡ثلي النقابات إا ¤اŸسصاهمة ‘ إا‚اح اŸوعد التاريخي
إابرام  5اتفاقيات ششراكة ب ÚاŸعهد الوطني للعمل ومنظمات نقابية
ا÷زائر –صشي  126منظمة نقابية مطالبة بالدفاع عن حقوق العمال

دع -ا وزي -ر ال -ع -م -ل وال-تشش-غ-ي-ل والضش-م-ان
الج -ت -م -اع -ي ت -ي-ج-ا Êحسش-ان ه-دام ‡ث-ل-ي
اŸن -ظ-م-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة إا ¤اŸسش-اه-م-ة ‘ إا‚اح
اŸوع- - -د ال - -ت - -اري - -خ - -ي اŸفصش - -ل - -ي م - -ن أاج - -ل
الن-طÓ-ق-ة ل-ب-ن-اء دول-ة ج-دي-دة على أاسشسس
متينة قوامها العدالة الجتماعية ب Úأابناء
الوطن الواحد.

صسونيا طبة
خ Ó-ل إاشش -راف -ه ع -ل -ى اف -ت -ت -اح أاشش -غ-ال ال-ي-وم
اإ’ع Ó-م -ي ح -ول ال -ت -ك -وي -ن ال-ن-ق-اب-ي»وسش-ي-ل-ة
Ÿراف-ق-ة وت-ن-م-ي-ة ال-ع-م-ل ال-ن-ق-اب-ي» أاك-د وزير
ال -ع -م-ل وال-تشش-غ-ي-ل والضش-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي أان
الوضشع ا◊ا‹ يختلف عن سشابقيه معتÈا ما
ت- -ع -يشش -ه ال -ب Ó-د ‘ ال -وقت ال -راه -ن م -رح -ل -ة
حاسشمة ‘ تاريخها وهو ما يسشتدعي تظافر
ا÷ه- -ود ب Úا÷م- -ي -ع وÃسش -اه -م -ة الشش -رف -اء
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى شش -ؤوون ال-وط-ن ع-ل-ى رأاسش-ه-م
مؤوسشسشة ا÷يشس الوطني الششعبي لكي تخرج
ا÷زائ -ر م -ن ه -ذه اأ’زم -ة م -ن -تصش-رة وسش-اŸة
ومسشتقرة.
وفيما يخصس العمل النقابي ،أاكد هدام حرصشه
ع -ل -ى ال -دف-اع ع-ن ح-ق-وق ال-ع-م-ال وال-ت-ط-ب-ي-ق
الصشارم لتششريعات وقوان Úالعمل من منطلق
–مل اŸسشؤوولية واإ’Áان بأان العمل النقابي
مهمة نبيلة تقتضشي اإ’ششادة والتششجيع ،مششÒا
إا ¤إال -زام -ي -ة ال -وق -وف ع -ل -ى ن-وع-ي-ة اÿدم-ة
ال- -ع -م -وم -ي -ة اŸق -دم -ة واإ’ل -غ -اء ’نشش -غ -ا’ت
اŸواطن ÚواŸنتسشب Úوا’حتياجات اŸهنية
ل -ل-ع-م-ال وظ-روف ال-ع-م-ل وك-ذا ال-وق-وف ع-ل-ى
مدى تنفيذ اإ’جراءات والتعليمات ‘ أارضس
اŸيدان.
ك -م -ا دع -ا ه -دام إا ¤ضش -رورة ت -رق -ي -ة ال -ع-م-ل
النقابي ‘ بÓدنا من خÓل برامج –سشيسشية
وت -ك -وي-ن-ي-ة م-وج-ه-ة أ’ط-راف اإ’ن-ت-اج ال-ثÓ-ث-ة
’سش- -ي- -م- -ا ‘ ›ال ال- -ق -وان Úوال -تشش -ري -ع -ات
اŸنظمة لعا ⁄الششغل ،مششÒا إا ¤دور اŸعهد
الوطني للعمل ‘ البحث والتكوين ومرافقة
الشش- -رك- -اء ا’ج -ت -م -اع -ي Úم -ن أاج -ل م -واك -ب -ة
التطورات التي يششهدها عا ⁄الششغل خاصشة
وأان الشش -رك -اء ب -ح-اج-ة إا ¤ال-ت-أاخ ÒاŸسش-ت-م-ر
و–ي Úمعارفهم وتعزيز كفاءتهم.

وكشش -ف وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشش -غ -ي -ل والضش -م-ان
ا’ج -ت -م -اع-ي ع-ن ع-دد اŸن-ظ-م-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة
اŸسشجلة على مسشتوى مصشالح القطاع والتي
ب -ل -غت إا ¤غ -اي -ة ال -ي-وم  126م-ن-ظمة نقابية،
معتÈا ذلك دلي Óقاطعا وملموسشا على أان
ا÷زائر تلتزم بششكل كامل بتنفيذ ا’تفاقيات
الدولية ‘ هذا الششأان ’سشيما ا’تفاقية رقم
Ÿ 87نظمة العمل الدولية اŸتعلقة با◊رية
النقابية وحماية حق التنظيم.
و‘ سشياق آاخر أاضشاف وزير العمل والتششغيل
والضشمان ا’جتماعي أان مصشا◊ه أاولت عناية
خاصشة لو’يات ا÷نوب ضشمن برنا›ها من
خÓل إارسشال بعثات وزارية متعددة وتنظيم
لقاءات دورية على اŸسشتوى اŸركزي Ÿتابعة
ﬂت-ل-ف اŸل-ف-ات خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-التششغيل
زيادة على ذلك ” إاطÓق الششباك اŸوحد
Óصشغاء واسشتقبال اŸواطن Úعلى مسشتوى
ل إ
و’ي - -ات ا÷ن- -وب قصش- -د ت- -ق- -ريب اŸصش- -ال- -ح
اإ’داري -ة م -ن اŸواط -ن Úوت -بسش -ي -ط وتسش -ه-ي-ل
اإ’جراءات اإ’دارية وإاعفائهم من عناء التنقل

على مسشافات بعيدة.
وحسشب وزير العمل فإان اÿطوات للتي يقوم
بها قطاعه تهدف إا ¤اŸسشاهمة ‘ ترسشيخ
ث -ق -اف -ة ا◊وار وال -ت -واصش -ل اŸسش-ت-م-ر م-ع ك-ل
ال -ف -اع -ل Úك -ل حسشب م -ق-ام-ه وم-وق-ع-ه ل-نشش-ر
ال -ط -م -أان -ي -ن -ة وا’سش-ت-ق-رار ق-ائ Ó-إان ا÷زائ-ر
ل -ط -اŸا ع -م -لت ع -ل -ى ت -ك -ريسس م-ب-دأا ا◊وار
ا’ج-ت-م-اع-ي وال-تشش-اور وال-ت-ف-اوضس ا÷م-اع-ي
ك -ون -ه م -ن أاب -رز م -ؤوشش -رات ال -ت -ن-م-ي-ة وال-رق-ي
والوسشيلة اŸثلى للتعاون ما ب Úكل اأ’طراف.
وب -اŸن -اسش -ب-ة أاشش-رف وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشش-غ-ي-ل
والضش-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى م-راسشيم التوقيع
ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ات ب ÚاŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ع-م-ل
وب -عضس اŸن -ظ -م -ات ال -ن-ق-اب-ي-ة واŸت-م-ث-ل-ة ‘
ا’–اد ال -ع-ام ل-ل-ت-ج-ار وا◊رف-ي-ة ا÷زائ-ريÚ
وا’–اد ال -وط -ن-ي أ’رب-اب ال-ع-م-ل واŸق-اولÚ
وال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسش-تقلة لعمال موبيليسس
واÛلسس الوطني للحرفي Úا÷زائري Úوكذا
ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-خ-تصش ÚاŸع-تمدين ‘
البصشريات وطب العيون.

أاودع ملف ترششحه مسشاء اÿميسس ،بن قرينة:

‚اح النتخابات مرتبط باسصتمرار ا◊راك وحمايته من اŸؤوسصسصة العسصكرية
اŸسشار النتخابي خيار الششعب والسشلطة اŸسشتقلة مدعوة إا– ¤مل مسشؤوولياتها

ضشرب الراغب ‘ الÎششح للرئاسشيات عبد
ال -ق -ادر ب -ن ق -ري -ن -ة ،م-وع-دا ل-لصش-ح-اف-ي‘ Ú
ن- -دوة صش- -ح- -ف- -ي- -ة ي- -نشش -ط -ه -ا ع -قب ف -وزه ‘
الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ-اسش-ي-ة اŸق-ررة ‘ ديسش-مÈ
اŸق- -ب- -ل ،ج -اء ه -ذا ال -تصش -ري -ح خ Ó-ل ن -دوة
صش -ح-ف-ي-ة نشش-ط-ه-ا مسش-اء اÿم-يسس ‘ أاع-ق-اب
اسشتقباله من طرف رئيسس السشلطة الوطنية
اŸسش -ت -ق -ل -ة ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ﬁم-د شش-ر‘ ل-دي
إايداعه ملف ترششحه.

فريال بوشسوية
من مقر سشلطة الضشبط ،و‘ أاعقاب إايداع
م -ل -ف ت -رشش-ح-ه لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة لـ 12
ديسشم ،Èخاطب عبد القادر بن قرينة مرششح
حركة البناء الوطني الششعب ا÷زائري ،مثمنا
حراكه السشلمي ا◊ضشاري الذي منح إاششراقه،
وث-م-ن ج-ه-ود م-ؤوسشسش-ات ال-دول-ة ‘ م-ق-دم-تها
ا÷يشس الوطني الششعبي الذي رافق ا◊راك،
ك -اشش-ف-ا ع-ن شش-ع-ار ح-زب-ه «م-ع-ا ن-ب-ن-ي ج-زائ-ر
جديدة» الذي يعتزم أان يخوضس به «اسشتكمال
مسشÒة التغي Òالتي أاسشسس لها ا◊راك عÈ
مسشÒات مليونية ’سشÎجاع كلمته رافضشا كل
وصش -اي -ة ،مسش -ق -ط -ا خ -ط -اب ال -ي -أاسس وخ -طب
الفاسشدين لدفع الدولة إا ¤نفق مظلم».
وأاقر بن قرينة ـ ‘ تصشريح على الهامشس ـ
ب -اŸسش -ؤوول -ي -ة وب -ث -ق -ل ع -ب -ئ -ه -ا ،ك -ون الشش-عب
ا÷زائري تعرضس وفق ما أاكد إا ¤الكث Òمن
اÿيبات على مدار عقود من الزمن ،مؤوكدا
حاجته إا ¤من يعيد إاليه اأ’مل ،و’ سشبيل غÒ
ق -ط -ع ع -ه -د صش -ادق أام-ام الشش-عب ا◊ر اأ’ب-ي
اŸسش -ل -م ال -وط -ن-ي ال-و‘ ل-تضش-ح-ي-ات-ه وث-واب-ت-ه
ال-وط-ن-ي ،ب-ع-ي-دا ع-ن “زي-ق نسش-ي-ج-ه بخدمته
وب-خ-دم-ة ا÷زائ-ر ب-ت-ح-ق-ي-ق ت-ط-لعاته وتعزيز
أام -ن واسش -ت -ق -رار ا÷زائ -ر ،و–ق -ي-ق ال-ع-دال-ة
ا’جتماعية ،وبقطع دابر الفسشاد والفاسشدين،
وأان يكون أامينا على ماله.
وبعدما حيا اإ’رادة اÿالصشة للمخلصش‘ Ú

تنظيم انتخابات عادلة ،رغم مقاومة بقايا
العصشابة ‘ كث Òمن مفاصشل الدولة والو’يات
ل -وق -ف ع -ج -ل -ة اŸسش -ار ا’ن -ت -خ -اب-ي وتشش-وي-ه
ال -ت -غ -يÒات ،ث -م -ن ج -ه -ود السش -ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ‘ ت-ذل-ي-ل ال-ع-ق-بات،
داعيا إاياها إا– ¤مل مسشؤووليتها ‘ Œند كل
اأ’طراف أاحزاب وإاعÓم ومؤوسشسشات الدولة،
‘ التجنيد إ’ضشفاء اŸصشداقية على اŸسشار
ا’نتخابي الذي يظل اÿيار الوحيد واآ’من،
÷عله ﬁطة للتحول الدÁقراطي ا◊قيقي.
والتزم بالقيام باإ’صشÓحات ،وخوضس معÎك
م - - -ع الشش - - -عب وب - - -الشش - - -عب إ’رسش- - -اء مسش- - -ار
دÁق- -راط- -ي ،م- -ن أاج- -ل دول -ة سش -ي -دة وق -وي -ة
وﬁورية بوحدة ششعبها ،مششÒا إا ¤الششروع
‘ التفصشيل ‘ برنا›ه الذي أاعده خÈاء
وكفاءات– ،ت ششعار «معا نبني ا÷زائر».
و‘ رده ع- -ل -ى أاسش -ئ -ل -ة الصش -ح -اف -ي ،Úأاك -د أان
جزائر ما بعد ا◊راك ليسشت هي نفسشها التي
كانت قبله ،وانتخابات  12ديسشم Èلن تكون
نفسشها ا’نتخابات قبل  5سشنوات ،معربا عن
أام -ل -ه ‘ أان ي -ت -غ-لب ا÷م-ي-ع ع-ل-ى ال-ع-ق-ل-ي-ات
اأ’ح -ادي -ة ال -ت -ي م -ازالت ت -عشش-عشس ‘ اإ’دارة
ا÷زائ - -ري - -ة و‘ أاغ - -لب م - -ف - -اصش- -ل ال- -دول- -ة
ا÷زائ -ري -ة ،م -ؤوك -دا أان ن -زاه -ت -ه -ا وأان ت -ك-ون
Ãع- -اي ÒدÁق- -راط- -ي- -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة ،م -رت -ب -ط
ب- -اسش- -ت- -م- -رار ا◊راك بشش- -ع- -ارات -ه ال -وط -ن -ي -ة
وÃسشÒات -ه اŸل -ي -ون -ي -ة ع Èك -ل ال -وط-ن ،وأان
تؤودي سشلطة ا’نتخابات كل دورها ،وأان يهب
الشش- -عب ا÷زائ -ري ك -م -ا ‘ اأ’سش -ب -وع ال -ث -اÊ
والثالث ‘ ثورة مليونية إا ¤صشناديق ا’قÎاع،
وأان تسشتمر اŸؤوسشسشة العسشكرية ‘ مرافقة
ا◊راك لضشمان نزاهة ا’نتخابات 4 ،أاركان
من أاجل انتخابات نزيهة ودÁقراطية.
وقال ‘ السشياق «لدي برنامج عرضس على
اÈÿاء وعلى ﬂتلف وسشائل اإ’عÓم الوطنية
واأ’جنبية اŸعتمدة منذ  19يوما ،جازما بأانه
Óزم -ة ا÷زائ-ري-ة ويسش-ت-ج-يب
ي -ح -م -ل ح  Ó-ل  -أ

لتطلعات الششعب وكذا مطالب ا◊راك ،مبديا
ان - -ط Ó- -ق - -ا م - -ن ذلك –ب - -ي - -ذ اŸن- -اظ- -رات
واسشتعداده للمششاركة فيها ،داعيا السشلطة إا¤
تنظيمها من ينتمي إا ¤ا◊راك ومن خذله،
ومن Áلك برنا›ا إ’نقاذ ا÷زائر ،ملتمسشا
من الذين تقبل ملفاتهم ا’سشتجابة ‘ حال
تبني اŸطلب.
وقال بن قرينة إانه سشيكون خادما للجزائر
وشش -ع -ب -ه -ا ،وع -ي -ن -ا ح -ارسش -ة ل-ع-دم ال-وق-وع ‘
أاخطاء ،مسشتبعدا وقوع حراك ضشد ششخصشه،
و‘ رده ع - -ل - -ى سش- -ؤوال ح- -ول ك- -ون- -ه م- -رشش- -ح
اإ’سش Ó-م -ي« ،Úه -ن -اك م-ن ق-ال إان ب-ن ق-ري-ن-ة
م -رشش -ح ج -ي -ل ا’سش-ت-قÓ-ل ،وم-ن ق-ال م-رشش-ح
النوفمÈي ،Úومرششح اإ’سشÓمي ،Úوأانا أاقول
م- -رشش -ح ك -ل ه -ؤو’ء ،وأادق أاب -واب ا÷م -ي -ع 23
مليون ناخب للحصشول على أاصشواتهم».
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لدماج الوطني اŸتأاخر ،تامازيرت:
لتحقيق نسشبة ا إ

شصركات تصصنيع معدات السصيارات سصتسصتقر
با÷زائر قبل نهاية سصنة 2019

أاكدت وزيرة الصشناعة واŸناجم جميلة
ت-ام-ازي-رت ،أاول أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-مة،
أانه سشيتم التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية
سش- -ن -ة  2019م -ع شش -رك -ات تصش -ن -ي -ع م -ع-دات
ولواحق السشيارات ،حتى تصشنع ‘ ا÷زائر
القطع واŸكونات الضشرورية Ÿصشانع تركيب
السشيارات.

صشرحت “ازيرت للصشحافة على هامشس
إاط Ó-ق ب -رن -ام -ج ال -ت-ك-وي-ن ل-ف-ائ-دة الشش-ب-اب
اŸقاول Úأانه «سشيتم تقد Ëمصشنعي معدات
السشيارات ÷ميع اŸتعامل Úقبل نهاية السشنة
م -ن أاج -ل ال -ت -وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ات م-ن-اول-ة
وتصش-ن-ي-ع ق-ط-ع غ-ي-ار تسش-م-ح ب-ال-ت-ا‹ ب-توفÒ
’دماج الوطني التي
الششروط لتحقيق نسشبة ا إ
’ن تأاخرا».
تعرف حتى ا آ
وأاضشافت الوزيرة أان هذه ا’تفاقيات جاءت
ع - -ل - -ى إاث - -ر اÙادث - -ات ال - -ت- -ي ج- -رت م- -ع
اŸؤوسشسش - -ات ال - -نشش - -ط - -ة ‘ ›ال Œم - -ي- -ع
السشيارات با÷زائر بحضشور سشفراء البلدان
اŸصشنعة.
ك -م -ا أاشش -ارت إا« ¤أان -ن -ا ات -ف -ق-ن-ا خÓ-ل ت-لك
اÙادثات على ا’نتقال إا ¤اŸرحلة الثانية
’دم-اج ال-وط-ن-ي»
م -ع الÎك-ي-ز ع-ل-ى مسش-أال-ة ا إ
’دماج اŸطلوبة ‘ دفاتر
مذكرة أان نسشبة ا إ
الششروط مؤوسشسشات الÎكيب حددت بـ% 15
‘ السشنة الثالثة و ‘ %40السشنة اÿامسشة.
وأاك - - -دت “ازي - - -رت م - - -ن ج- - -انب آاخ- - -ر أان
اŸت- -ع- -ام -ل ‘ Úق -ط -اع ت -رك -يب السش -ي -ارات
سشيسشتأانفون نششاطهم بششكل عادي ابتداء من
 2020مع احÎام التزاماتهم التي اتخذوها
إازاء الدولة ا÷زائرية.
وت - -اب - -عت ال - -وزي- -رة ق- -ول- -ه- -ا إان «السش- -ف- -راء
واŸتعامل Úيريدون التأاكد من أان ديناميكية
صشناعة السشيارات كما خططت لها الدولة
ا÷زائرية  ⁄يتم الÎاجع عنها وقد أاكدنا أان
’م- -ر ي- -ت- -ع- -ل- -ق Ãط- -اب- -ق- -ة اŸل- -ف- -ات م -ع
اأ
ا’لتزامات وأان اŸؤوسشسشات التي توجد ‘
’نتاج سشتسشتمر ،وسشيتم احÎام ا’لتزامات
اإ
من هذا ا÷انب وذلك».
وحسشب ال- -وزي -رة ف -إان «ج -م -ي -ع اŸؤوسشسش -ات
سش-تسش-ت-أان-ف نشش-اط-ه-ا اب-ت-داء من  2020على
أاسش- -اسس ا’ل- -ت- -زام- -ات اŸتضش- -م- -ن -ة ‘ دفÎ
’طار القانو ÊاŸسش Òلهذا
الششروط و‘ ا إ
القطاع سشيما اŸرسشوم رقم  17/334اŸؤورخ
‘  28نوفم.»2017 È
كما أاكدت أان « 2019كانت سشنة إاعادة هيكلة
فيما يخصس سشلوك بعضس الصشناعي Úأاما ‘

’مور ‘ نصشابها».
هذه السشنة فقد وضشعنا ا أ

...مصشنع بيجو سشينطلق ‘
لنتاج خÓل السشداسشي
ا إ
لول من سشنة 2020
ا أ
وب- -خصش -وصس مصش -ن -ع ب -ي -ج -وف -ق -د أاوضش -حت
السش -ي -دة “ازي -رت أان مصش -ن -ع -ه ’ زال ق -ي -د
’نتاج
’‚از ومن اŸتوقع أان ينطلق ‘ ا إ
اإ
’ول م- -ن سش- -ن- -ة .2020
خÓ- -ل السش- -داسش- -ي ا أ
وأاضشافت كذلك أان دائرتها الوزارية تواصشل
دراسش -ة ج -م -ي -ع ال-ط-ل-ب-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إا‚از
مصشانع تركيب السشيارات با÷زائر ‘ إاطار
م-واصش-ل-ة اسشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ق-ط-اع ال-رام-ية إا¤
إانتاج  60000سشيارة ‘ آافاق .2023
و‘ ردها على سشوؤال حول الطلبات التي
’مر
رفضشتها الوزارة أاكدت تامازيرت أان ا أ
ي-ت-ع-ل-ق ب-ح-ا’ت «ع-دم ال-ت-ط-اب-ق» م-ع أاحكام
القانون أاو ملفات غ Òمكتملة ،وتابعت تقول
إان «غالبية الطلبات (اŸرفوضشة)  ⁄تتوفر
على ششرط إاششراك مصشنع ذي ششهرة عاŸية
م-ن أاج-ل ضش-م-ان ن-ق-ل ال-ت-ك-ن-ول-وجيا وضشمان
نسشبة إادماج مقبولة».
ك- -م- -ا اغ- -ت- -ن- -مت ال- -وزي- -رة ف- -رصش -ة ال -ل -ق -اء
’طÓق برنامج التكوين لفائدة
اıصشصس إ
الششباب اŸقاول Úلتؤوكد على ضشرورة تثمÚ
أاج-ه-زة ال-دع-م اŸوج-ودة (ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ية
لدعم تششغيل الششباب  -الصشندوق الوطني
ل -ل -ت-أام Úع-ل-ى ال-ب-ط-ال-ة  -ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل - -تسش - -ي Òال - -ق - -رضس اŸصش- -غ- -ر  -ح- -ظ- -ائ- -ر
اŸؤوسشسش -ات  -م -راك -ز ال-تسش-ه-ي-ل  -صش-ن-دوق
الضشمان) من خÓل خلق التناغم ب Úهؤو’ء
ال-ف-اع-ل Úب-غ-ي-ة م-راف-ق-ة أافضش-ل ل-لمؤوسشسشات
اŸصشغرة ‘ ا÷زائر.
واقÎحت ‘ هذا الصشدد «إانششاء ›موعة
ع -م -ل م -وسش-ع-ة ل-ل-خÈاء وت-ك-ل-ي-ف-ه-ا ب-ت-ق-دË
’ج-ه-زة
م -قÎح-ات ت-نسش-ي-ق-ي-ة بﬂ Úت-ل-ف ا أ
اŸوفرة للمؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة».
وأاكدت الوزيرة ‘ ذات السشياق على التزام
ال- -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ب -تشش -ج -ي -ع اŸؤوسشسش -ات
’خÒة
’ج-راءات ا أ
اŸصش -غ-رة م-ع ال-ت-ذك Òب-ا إ
اŸقÎح -ة ‘ إاط -ار مشش -روع ق -ان-ون اŸال-ي-ة
( 2020التسشهيÓت ا÷بائية  -إانششاء صشناديق
مرافقة ﬂصشصشة للمؤوسشسشات اŸصشغرة -
إانششاء مناطق تكنولوجية.)...

الرئيسس اŸدير العام لسشوناطراك:

ضصرورة تسصليم مشصاريع تعزيز إانتاج الغاز
بحاسصي الرمل ‘ أاقرب اآلجال
شش- -دد ال- -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع- -ام Ûم- -ع
سش-ون-اط-راك رشش-ي-د حشش-يشش-ي ،ع-لى ضشرورة
تسشليم اŸششاريع اŸتعلقة بتعزيز إانتاج الغاز
Ãنطقة حاسشي الرمل بأاسشرع وقت ‡كن من
أاجل إانتاج احتياطي إاضشا‘ ،حسشبما أافاد به
أامسس ،بيان للمجمع.

وخÓل زيارة العمل والتفقد التي قادته يوم
اأ’رب -ع -اء رف -ق -ة وف -د م-ن اإ’ط-ارات اŸسشÒة
للمجمع إا ¤منطقة حاسشي الرمل لÓسشتفسشار
عن مدى تقدم اŸششاريع الثÓث لتعزيز الغاز
شش -م -ال ،ج-ن-وب ووسش-ط) حث حشش-يشش-ي ع-ل-ى
تسشليم اŸششاريع اŸذكورة بأاسشرع وقت ‡كن

من أاجل إانتاج احتياطي إاضشافية قدره 400
مليار م Îمكعب من الغاز.
كما عقد حششيششي لقاء مع العمال حيث أاكد
خÓله أان «اŸوارد البششرية هي رأاسس اŸال
ا◊قيقي الذي يجب ا◊فاظ عليه وتطويره
لضشمان ازدهار وتطور الششركة» .
كما  ⁄يتوان خÓل هذه اŸناسشبة التذكÒ
بأاهمية التكوين ومتابعة تسشي ÒاŸسشار اŸهني
للعمال وكذا –سش Úظروفهم اŸعيششة.
ودع -ا ال -ع -م -ال إا ¤ب -ذل اŸزي -د م -ن ا÷ه -ود
لضش- -م- -ان ت- -ط- -وي -ر الشش -رك -ة و–ق -ي -ق اأ’م -ن
الطاقوي للبÓد.

عششية انتهاء آاجال إايداع ملفات الÎششح لÓنتخابات الرئاسشية

ا◊راكيون يخرجون ‘ ا÷معة  36ويصصرون على لتغي Òوﬁاربة الفسصاد

خرج ا◊راكيون ،أامسس ،بالعاصشمة ‘ ،جمعة
جديدة ،جددوا من خÓلها مطالبهم الرامية إا¤
–ق -ي -ق ال -ت -غ -ي Òا÷ذري وم -واصش -ل -ة م -ك -اف-ح-ة
ال -فسش -اد وإاط Ó-ق سش -راح سش -ج -ن-اء ال-رأاي ،ل-ي-دخ-ل
ب -ذلك ا◊راك الشش -ع -ب -ي أاسش-ب-وع-ه  36ب-ح-ثا عن
لمل ‘ Œسشيد دولة ا◊ق والقانون.
ا أ

آسسيا مني
تصسوير :آيت قاسسي
’ يزال اŸششهد السشياسشي ‘ ا÷زائر يتأارجح،
فمن جهة يسشتمر ا◊راك الششعبي يطالب برحيل
رموز النظام ،و‘ ا÷هة اأ’خرى تفتح السشلطة
اŸسشتقلة أابوابها ’سشتقبال ملفات إايداع الÎششح
’ن-ت-خ-اب-ات  12ديسش- -م ،Èمصش- -رة ع- -ل- -ى ضش -رورة
إاجرائها ‘ موعدها اÙدد للخروج من اأ’زمة.

ل- -ي- -ت- -مسشك ب- -ذلك ك- -ل ط- -رف ب- -رأاي- -ه ،ف -ف -ي حÚ
اإ’ج-راءات مسش-ت-م-رة م-ن أاج-ل إاج-راء ا’ن-ت-خ-اب-ات
تتواصشل مسشÒة ا÷معة بنفسس الزخم ،فعلى غرار
كل يوم من هذا اأ’سشبوع ،خرج ا◊راكيون ع Èعدد
من ششوارع ا÷زائر للتعب Òعن مواقفهم والدفاع
عن مطالبهم التي خرجوا من أاجلها منذ  22فيفري
تاريخ بداية ا◊راك ‘ ا÷زائر.
وقد رفعت باŸناسشبة ششعارات عدة ،تنتقد الوضشع
الراهن للبÓد والقرارات اŸتخذة ‘ ،ح Úحملت
ع-ل-ى اأ’ك-ت-اف صش-ور لسش-ج-ن-اء ال-رأاي ح-يث ط-ال-ب-وا
بإاطÓق سشراحهم وترك اÛال أاوسشع من أاجل
ال-ت-ع-ب Òع-ن آام-ال-ه-م وم-ط-ال-ب-ه-م ‘ ال-ظ-ف-ر ب-ح-ياة
أافضشل ،حراك سشلمي طبعه جو هادئ وأامن عكسس
نظرة دÁقراطية ،ع ÈخÓله كل مواطن بكل حرية
عن مواقفه ورؤويته اŸسشتقبلية نحو وطن أافضشل،
م - -عÈي - -ن ‘ ال - -وقت ذات - -ه ع- -ن ب- -عضس اŸط- -الب

ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ي-ق ح-ي-ات-هم على غرار غÓء
اŸع -يشش -ة.وردد اŸت -ظ-اه-رون ه-ت-اف-ات ع-دة ع-ل-ى
غ -رار« ،ن -ع -م ل -ل -ج -زائ -ر ال-دÁق-راط-ي-ة»»،ن-ري-ده-ا
مدنية» وغÒها من الششعارات اŸطالبة بضشرورة
ال- -ت- -غŸ Òا ه- -و أاحسش -ن وأافضش -ل ل -ل -ب Ó-د وخ -دم -ة
Ÿصشلحة الوطن واŸواطن على حد السشواء ،مسشÒة
سشلمية تضشاف إاﬂ ¤تلف اŸسشÒات التي خرج
ف -ي -ه -ا اŸواط -ن ا÷زائ-ري ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن إارادت-ه ‘
مسشتقبل أافضشل للبÓد والعباد ،أاصشر فيها كل غيور
وﬁب لوطنه على ضشرورة اسشتكمال ما تبقى من
مسشار التغي Òالتي بدأات الدعوة إاليها منذ أاك Ìمن
مسشÒة  25أاكتوبر أاكدت للمرة اأ’لف وللعا ⁄ككل،
أان الششعب يريد التعب Òعن رأايه بطريقة سشلمية
م-ك-ت-ف ÚبÎدي-د ال-نشش-ي-د راف-ع Úال-راي-ات ال-وطنية
وكأانهم ‘ احتفالية كبÒة أاكدوا أانهم جزائريون
مسشاŸون.

السشبت  26أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  27صشفر  1441هـ
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وسسط مطالب بتوف Òالنقل اŸدرسسي وتأام‡ Úر السسكة ا◊ديدية

وفاة أإب وإبن ـ ـ ـه ‘ حـ ـ ـادث دهسس قط ـ ـ ـ ـ ـار لسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـارة
Ãسس ـ ـ ـرغ ‘ Úوهـ ـ ـ ـرإن

وهران :براهمية مسسعودة

اأصسبح يشسكل خطرا على مواطني بكارية بتبسسة

مباشسرة عملية تطوعية كÈى إ’عادة تهيئة إلوإدي إŸار ب Úإأ’حياء

اأمر عطا الله مولتي وا‹ الولية
بتشسكيل ÷نة معاينة الوادي الذي
ي
ي «البناء الّذاتي» ،وح ّ
يتوسّسط ،ح ّ
« 50سسكنا» ،خÓل الزيارة
التفقدية لبلدية بكارية ،اأين
التقى بسسّكان اŸنطقة ،ونقلوا
انشسغالتهم بخصسوصس الوادي الذي
يتوسّسط ا◊ّي ،Úحيث يشسّكل خطرا
حقيقيّا على السّساكنة ،اإضسافة ا¤
انعدام الإنارة العمومّية بالطّريق
اÙاذي له.

تبسسة :خالد .ع
اأك-د ال-وال-ي ع-ل-ى م-ب-اشش-رة ع-م-لّ-ي-ة ت-ط-وعّية
ك-ب-رى ب-الّ-ت-نسش-ي-ق م-ع ال-ق-ط-اع-ات ال-م-ع-نّ-ي-ة،
ومصش -ال -ح ال ّ-دائ -رة وال -ب -ل-دّي-ة ،ل-ت-ن-ق-ي-ت-ه م-ن

الشّش -وائب وال ّ-ن -ف -اي -ات ال -ه -ام -دة وت -ن-ظ-ي-ف-ه
وت-ه-ي-ئ-ت-ه ،واإع-ادة الع-ت-ب-ار ل-ل-م-نشش-اة ال-فنّية
ال -ق -دي -م -ة ال -ت -ي تضش ّ-ررت ج ّ-راء ال ّ-ت-غ-ي-رات
ال-م-ن-اخّ-ي-ة والأم-ط-ار ال-م-وسشمّية ،والبدء في
اإعداد دراسشة لتدعيمها بمنششاة فنّية ثانية»،
كما اأمر مسشوؤول الجهاز التنفيذي بتدعيم
ال ّ
طريق المحاذي للوادي بالإنارة العمومّية.
ولدى تفّقده الفجائي لسشير بعضص المرافق
الشّشبابية والّرياضشية بذات البلدّية« ،مخّيم
الشّشباب ،القاعة المتعدّدة الّرياضشات ،ودار
الشّشباب» ،خ ّصشصص الوالي مبلغ مليار سشنتيم،
لإن -ج -از م -ل-عب ج-واري م-عشش-وششب ،ل-ف-ائ-دة
ششباب المنطقة ،وكششف ذات المسشوؤول عن
ج -م -ل -ة م -ن الإج -راءات م -ن شش-ان-ه-ا ت-دع-ي-م
الّ-ن-شش-اط الّشش-ب-اب-ي والّ-ت-رب-ي-ة الّرياضشية بهذه
ال-ج-م-اع-ة ال-م-ح-لّ-ي-ة ،م-ن ذلك الّت-ف-اق ع-لى
ان -ج -از «م -ل -عب ل -ل ّ-ت -نسص» ف -ي ح-دود السش-ن-ة

للموسسم الرابع على التوا‹

المقبلة ،وتزويد القاعة المتعّددة الّرياضشات
ب-مسش-ب-ح اصش-ط-ن-اع-ي ت-حّسش-ب-ا ل-فصشل الّصشيف
القادم ،واللتزام بتدعيم المرافق الّرياضشية
بالموؤطّرين ،وتخصشيصص فضشاء نسشائي خاصّص
ب -ري -اضش -ة «الي -روب -يك» ت -دع -ي-م-ا ل-لّ-ري-اضش-ة
الّنسشوية.
هذا ،وقد تلّقى مولتي توضشيحات تعلقت
ب -ال-ج-وانب الإدارّي -ة والّ-ري-اضش-ي-ة وال-ت-رب-وّي -ة
والّ-ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة وال-خ-دم-ات ال-مقّد مة للّششباب،
وتابع جانبا من نششاطات رياضشية وثقافية،
وب- -ال- -م- -ن- -اسش -ب -ة اأوصش -ى ب -ت -وف -ي -ر الّشش -روط
ال-مÓ-ئ-م-ة ل-لّ-ت-نشش-ئ-ة الج-ت-م-اعّ-ي-ة الّسش-ليمة،
وت -حسش -ي-ن الّ-رواب-ط ب-ي-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ف-ئ-ات،
واع -ت-م-اد ال-ط-رق ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-ح-دي-ث-ة،
جهة للشّشباب ،وتوفير
وتقوّية البرامج المو ّ
الخدمات الّرياضشية والّتثقيفية بما يتناسشب
وميولتهم.

إنطÓق إلقافلة إلÎبوية إلبيئية وإŸرورية للمدإرسس إ’بتدإئية بجيجل
انطلقت القافلة الÎبوية البيئية ،واŸرورية للمدارسس البتدائية للموسسم الرابع ،من اŸدرسسة البتدائية
الشسهيد غربي صسالح بعاصسمة الولية ،والتي حملت شسعار «نحوبيئة مدرسسية جميلة ..نظيفة واآمنة»،
واŸناسسبة عرفت احتفالية داخلية حضسرتها الأسسرة الÎبوية والسسلطات اÙلية اŸدنية والعسسكرية.

جيجل :خالد العيفة
القافلة كما جرت العادة من تنظيم جمعية
الروؤية للتنمية ورعاية الششباب والطفولة
ل- -ج- -ي- -ج- -ل ب- -اإشش- -راف م- -دي- -ري- -ة الشش- -ب -اب
وال-ري-اضش-ة وب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع مديرية التربية
ل -ل -ولي -ة ،وع -دي -د ال -ق -ط -اع -ات وال-ه-ي-ئ-ات
وتسش -ت-م-ر اإل-ى غ-اي-ة  16اأف-ري-ل م-ن السش-ن-ة
ال -م -ق -ب -ل -ة حسشب ال -ب -رن -ام -ج ال-م-ع-د ل-ه-ذه
الفعالية.
ب -رن -ام -ج ال -ق -اف-ل-ة حسشب ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى

ان- -ج- -اح- -ه- -ا ،ي- -تضش- -م- -ن ع -دي -د الأنشش -ط -ة
ال-ت-ف-اع-ل-ي-ة وال-مسش-اب-ق-ات ال-ف-ك-ري-ة اأه-مها
مسشابقة المدرسشة الصشديقة للبيئة للموسشم
 ،2020/ 2019مسشابقة فكرية في مجالي
البيئة والتربية المرورية ،يتخللها تقديم
عروضص فنية ومداخÓت تحسشيسشية توعوية
ل -م -خ -ت-ل-ف الشش-رك-اء ح-ول ال-م-وضش-وع ،ك-م-ا
سشتنظم معارضص لمختلف الأنششطة البيئية
وال- -م -روري -ة ،مسش -اب -ق -ات ف -ي ال -رسش -م ف -ي
مجالي البيئة والسشÓمة المرورية ،مسشابقة
لأحسش -ن ت -نشش -ي -ط ،واأحسش -ن ال -م -واهب ف-ي

القراءة ،الغناء ،المسشرح ،وغيرها.
ال- -ه- -دف م -ن ال -ع -م -ل -ي -ة ه -والإسش -ه -ام ف -ي
ال- -ن- -ه- -وضص ب- -ال- -وع -ي ال -ب -ي -ئ -ي وال -م -روري
للتÓميذ ،ترسشيخ التربية البيئية والمرورية
ف- -ي ال- -وسش- -ط ال- -م- -درسش- -ي ،ب- -اع- -ت- -ب -ار اأن
المدرسشة هي الفضشاء الأكثر نجاعة في
اإع-داد اأج-ي-ال ت-ح-ت-رم ال-ق-وان-ي-ن ،م-تشش-ب-عة
بقيم المواطنة وتتعامل بششكل سشوي وسشليم
م- -ع م- -ح- -ي- -ط- -ه- -ا ،وك- -ذا م- -ن اأج- -ل خ- -ل- -ق
ج-وال-م-ن-افسش-ة الإي-ج-اب-ي-ة ب-ي-ن الموؤسشسشات
التربوية ،واكتششاف وتششجيع المواهب..

قامت بها الفرقة القتصسادية واŸالية باأمن سسوق اأهراسس

وضسع حد لشسبكة دولية “تهن تزوير إŸلفات إلقاعدية للمركبات
بناء على معلومات موؤكدة– ،صسل عليها عناصسر الفرقة الإقتصسادية واŸالية باŸصسلحة الولئية للشسرطة
القضسائية باأمن ولية سسوق اأهراسس ،مفادها وجود شسبكة دولية عابرة للحدود الوطنية تقوم بتزوير اŸلفات
القاعدية للمركبات ا÷ديدة ،وÃوجبها تقوم باإدخالها بخلية ترقيم السسيارات ببلدية سسوق اأهراسس وتسسجيلها
باأسسماء اأشسخاصس اآخرين باإسستغÓل نسسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية دون علمهم.
ك م ا ق د ر ع د د ا ل ض ش ح ا ي ا ا ل م ت ح ا ي ل ع ل ي ه م ب -غ -ر ض ص ا لإ ع -د ا د ل -ج -ن -ح -ة ت -ق -ل -ي -د اأ خ -ت -ا م
ا ل - -د و ل -ة و اإ س ش -ت -ع -م -ا ل -ه -ا ،ت -ق -ل -ي -د اأ و ر ا ق
بـ 34ضشحية من المواطنين
ب -ا ل س ش -ت -غ  Ó-ل ا لأ م -ث -ل ل -ل -م -ع -ل -و م -ة ب -ا ش ش -ر ب -اإ س ش -ت -ك -م -ا ل ج -م -ي ع ا لإ ج ر ا ء ا ت ا ل ق ا ن و ن ي ة و م ط ب و ع ا ت ر س ش م ي ة م س ش ت ع م ل ة ف ي ا لإ د ا ر ة
ع ن ا ص ش ر ا ل ف ر ق ة ا ل ت ح ر ي ا ت  ،ح ي ث اأ س ش ف ر ت ت م اإ ن ج ا ز م ل ف ق ض ش ا ئ ي ل ل م ش ش ت ب ه ف ي ه م  ،ا ل - -ع - -م - -و م - -ي -ة و اإ س ش -ت -ع -م -ا ل -ه -ا ،ا ل -ت -ز و ي -ر
ا ل ع م ل ي ة م ن ا ل ت و ص ش ل اإ ل ى  5 3م ل ف ق ا ع د ي اأ ح - -ي -ل -و ا ب -م -و ج -ب -ه اأ م -ا م ا ل س ش -ي -د و ك -ي -ل و اإ س ش ت ع م ا ل ا ل م ز و ر ف ي و ث ا ئ ق و س ش ج  Óت
م - -ز و ر  ،م س ش - -ج - -ل ل - -م - -خ - -ت - -ل - -ف اأ ص ش - -ن -ا ف ا ل ج م ه و ر ي ة ل د ى م ح ك م ة س ش و ق اأ ه ر ا س ص اإ د ا ر ي -ة و و ث -ا ئ -ق ت -ج -ا ر ي -ة ا ل -ح ص ش -و ل ع -ل -ى
ا ل -م -ر ك -ب -ا ت  ،م -ع اإ س ش -ت -ر ج -ا ع  2 3م ر ك ب ة ا ل - -ذ ي ب - -د و ر ه اأ ح - -ا ل -ه -م ع -ل -ى ا ل س ش -ي -د  /و ث ا ئ ق د و ن و ج ه ح ق  ،اإ س ش ا ء ة اإ س ش ت غ  Óل
م خ ت ل ف ة ا لأ ن و ا ع و ا ل ع  Óم ا ت  ،م ع ت و ق ي ف ق ا ض ش ي ا ل ت ح ق ي ق ا ل غ ر ف ة ا لأ و ل ى اأ ي ن ص ش د ر ا ل -و ظ -ي -ف -ة و ا ل -ت -ه -ر ي ب  ،ف -ي -م ا و ض ش ع ث م ا ن ي ة
 2 4م -ت -و ر ط م -ن -ه -م  4م -و ظ -ف -ي ن ب اإ ح د ى ف ي ح ق ث م ا ن ي ة اأ ط ر ا ف (  ، ) 0 8اأ م ر اإ ي د ا ع (  ) 0 8اأ ط -ر ا ف اآ خ -ر ي -ن ت -ح ت اإ ل -ت -ز ا م -ا ت
ا ل م ص ش ا ل ح ا ل ت ا ب ع ة ل ب ل د ي ة س ش و ق اأ ه ر ا س ص  ،ب ا ل ح ب س ص ع ن ج ر م ت ك و ي ن ج م ع ي ة اأ ش ش ر ا ر ا ل ر ق ا ب ة ا ل ق ض ش ا ئ ي ة .

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
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القرار اتخذ خÓل اجتماع اللجنة اŸكلف باŸلف

إإلغاء قرإرإت إ’سستفادة لـ 06مسستثمرين
“اطلوإ ‘ Œسسيد إإسستثمارإتهم

اإجتمع نهاية الأسسبوع وا‹ ولية
برج بوعريريج السسيد عبد القادر
الغا‹ بلحزاجي مع اللجنة
الولئية اŸكلفة بدراسسة وتثبيت
اŸشساريع السستثمارية ومتابعتها
ومراقبتها والتي اأسسسسها Ãوجب
قرار ولئي.وهوالإجتماع الذي
ضسم ﬂتلف اŸتدخل Úعلى غرار
اŸديرين واŸنتخب ÚاÙليÚ
اŸعني Úوكذا اŸسستثمرين
الطا Úﬁل‚از مشساريع
اسستثمارية تعود بالفائدة على
الولية والقتصساد الوطني.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
◊ظات من ا◊زن والأسسى عاشسها الكث Òمن سسكان وهران ،جراء حادث تصسادم ب Úقطار وسسيارة من نوع «رونواآر »4
باŸدخل الغربي لبلدية مسسرغ ،Úاأسسفر عن وفاة اأب وابنه بنفسس التوقيتﬂ ،لفا وراءه زوجة وطفلة صسغÒة.
وقد اأسشفر الحادث ،كما اأششرنا اأعÓه ،عن الجنود» ،محل اإقامة الضشحيتين اإلى توفير
وفاة كل من»بن سشكينة محمد» 55( ،عامًا) ،ال- -ن- -ق- -ل ال- -م -درسش -ي ،ك -م -ا ط -الب السش -ك -ان
اأوضشح ششهود عيان ،باأّن الضشحية الخمسشيني و»بن سشكينة عبد الحفيظ» ( 10اأعوام) بعين ال-ق-اط-ن-ون ب-م-ح-اذاة م-م-ر السشكة الحديدية
كان في طريقه لإيصشال ابنه البالغ من العمر المكان ،وقد تم تحويل جثتي الضشحيتين من بـ«م-زرع-ة ودان ب-ل-خ-ي-ر» ،ال-ج-ه-ات ال-م-ع-نية
 10سشنوات من مقر سشكانهم باأحد الدواوير قبل اأعوان الحماية المدنية اإلى مصشلحة ب -وضش -ع ح -اج -ز م -راق -ب -ة م -ن اأج -ل ح -م -اي-ة
ال -ن -ائ -ي -ة ب-اإق-ل-ي-م مسش-رغ-ي-ن ،ال-ت-اب-ع ل-دائ-رة حفظ الجثث بمسشتششفى الدكتور ابن زرجب ال -راج -ل -ي-ن واأصش-ح-اب السش-ي-ارات ،ولسش-ي-م-ا
ب -وت -ل -ي-ل-يسص اإل-ى م-درسش-ت-ه الب-ت-دائ-ي-ة ال-ت-ي ببÓطو .من جهتها فتحت مصشالح الدرك خÓ-ل ف-ت-رة الضش-ط-راب-ات ال-ج-وي-ة وك-ث-اف-ة
الضشباب.
ت-ب-ع-ده-م بحوالي  4ك -ل -م ،وذلك ف -ي ح-دود الوطني تحقيقا في الحادث.
السشاعة السشابعة والنصشف صشباحا.
وع- -ل- -ى ضش- -وء ذلك ،دع- -ا سش- -ك- -ان «ف -ي -رم -ة

العدد

06

وتم خÓل اإلجتماع مناقششة ثÓث وضشعيات
ط -رح أاصش -ح-اب-ه-ا انشش-غ-الت-ه-م خÓ-ل زي-ارات-ه
الميدانية التي قام بها ،ومنها وضشعية امتناع
أاح-د ال-خ-واصص ع-ل-ى ت-م-ري-ر خ-ط-وط الشش-بكة
ال- -ك- -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة ب -أاراضش -ي -ه م -ن أاج -ل ت -زوي -د
ال -مسش -ت -ث -م -ري-ن ب-ال-ك-ه-رب-اء وم-ب-اشش-رت-ه-م ف-ي
العملية النتاجية مقابل منحه عقار لنجاز
مششروع اسشتثماري.كما تناولت اللجنة عرضص
ودراسشة مششاريع  17مسشتثمر أاودعوا ملفاتهم
ل-تسش-ج-ي-ل مشش-اري-ع اسش-ت-ث-مارية بإاقليم الولية،
أاي -ن أاع -ط-يت ال-م-واف-ق-ة لـ  12مسش-ت-ثمر فيما
جل الفصشل في  05مششاريع بسشبب غياب
تأا ّ
أاصشحابها.

بحيث ركز والي الولية رفقة الحضشور في
هذا الجتماع على األهمية الكبيرة لقطاع
السشتثمار في إاعطاء القيمة المضشافة وخلق
مناصشب الششغل من خÓل مد جسشور التواصشل
م -ع ال -مسش -ت -ث -م -ري-ن وال-ط-ام-ح-ي-ن ف-ي إان-ج-از
المششاريع السشتثمارية في مختلف المجالت
وت-ذل-ي-ل الصش-ع-وب-ات وال-ع-راق-ي-ل ب-ك-ل ششفافية
ومصش- -داق- -ي- -ة م -ق -اب -ل اإلسش -راع ف -ي ت -ن -ف -ي -ذ
مششاريعهم،
هذا وكان الوالي قد أالغى  06قرارات اسشتفادة
ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-مسش-ت-ث-م-ري-ن ال-ذي-ن لم ينطلقوا في
ت -جسش -ي-د مشش-اري-ع-ه-م ،ح-يث ت-ق-در ال-مسش-اح-ة
اإلج-م-ال-ي-ة ل-ه-ذا ال-وع-اء ال-ع-ق-اري المسشترجع
بـ 94150م .2وكششف الوالي أان هذه العملية
م -ت -واصش-ل-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الصش-ن-اع-ة
وال-م-ن-اج-م ل-ت-ط-ه-ي-ر ال-ع-ق-ار الصش-ن-اع-ي م-نكل
ال -مسش -ت -ث -م-ري-ن ال-وه-م-ي-ي-ن ال-ذي-ن ي-تÓ-ع-ب-ون
ب-ال-ع-ق-ار الصش-ن-اع-ي ،وي-ت-م-اط-ل-ون في تجسشيد
المششاريع اإلسشتثمارية.
م -ؤوك -دا ف -ي ن -فسص ال-وقت ح-رصش-ه ع-ل-ى م-ن-ح
العقار المسشترجع للمسشتثمرين الحقيقيين مع
ال- -م- -ت -اب -ع -ة ال -دوري -ة وال -م -راف -ق -ة ال -دائ -م -ة
وال-تشش-ج-ي-ع ل-ه-م ،ل-ت-ف-ع-ي-ل اآلل-ي-ات ال-ح-ق-ي-قية
لÓ-سش-ت-ث-م-ار ك-أاول-وي-ة ب-ه-دف إان-ج-اح وت-جسشيد
المششاريع المسشجلة على مسشتوى كل المناطق
الصشناعية ومناطق النششاط التي تتوفر عليها
الولية لخلق قيمة المضشافة وتوفير مناصشب
الششغل.

 ...وتوقيف شسخصس قام بسسرقة صسك بريدي وبطاقة هوية

“كنت مصسالح الأمن بدائرة راأسس
الوادي جنوب شسرق برج بوعريريج
من توقيف اŸشستبه به ‘ قضسية
السسرقة ،انتحال هوية الغÒ
والتزوير ‘ ﬁرر اإداري ،يتعلق
الأمر باŸدعو(ن-هـ)
المششتبه به قام بسشرقة وانتحال هوية الغير
والتزوير في محرر ،حيث كششفت التحريات
المنجزة على اثر معلومات وصشلت الى مصشالح
األم-ن ،ق-ي-ام ال-م-ع-ن-ي بسش-رق-ة ب-ط-اق-ة تعريف
وطنية وكذا صشك بريدي خاصص بالضشحية من
ششباك النتظار بأاحد المراكز البريدية برأاسص
الوادي ،ومن اجل سشحب كل أاموال الضشحية
من حسشابه البريدي قام بتزوير وكالة حررها
عند كاتب عمومي وأامضشاها في خانة الموكل
والموكل له.
وعليه تم توقيفه وانجاز ملف قضشائي ضشده
بعنوان السشرقة ،انتحال هوية الغير والتزوير
في محرر إاداري قدم بموجبه أامام السشيد
وك -ي-ل ال-ج-م-ه-وري-ة وب-ع-د م-ث-ول-ه ع-ل-ى ج-لسش-ة

ال -م -ث -ول ال -ف -وري صش-در ف-ي ح-ق-ه ام-ر اي-داع
بالمؤوسشسشة العقابية
...شساب ‘ حالة سسكر يحطم
مصسلحة السستعجالت Ãسستشسفى
تمكنت مصشالح األمن الحضشري التاسشع بأامن
ولية برج بوعريريج من توقيف ششاب في
الثÓثينات من العمر ،بتهمة التحطيم العمدي
لجزء من عقار مملوك للغير ،والذي كان في
حالة سشكر ومصشاب بجروح على مسشتوى يده
ال -ي-م-ن-ى ج-راء ت-ح-ط-ي-م-ه ل-زج-اج ب-اب م-ك-تب
ال- -ط- -ب- -يب وسش- -ت- -ار ال- -م- -رضش- -ى ب- -مصش- -ل- -ح- -ة
السش-ت-ع-ج-الت ال-ط-ب-ي-ة ب-ال-مسش-تششفى المحلي
لخضشر بوزيدي بمدينة برج بوعريريج ،حيث
اين تم توقيفه وانجاز ملف قضشائي ضشده،
وقدم بموجبه أامام السشيد وكيل الجمهورية
وبعد مثوله على جلسشة المثول الفوري صشدر
في حقه أامر إايداع بالمؤوسشسشة العقابية.

فتح –قيق ‘ مÓبسسات القضسية

حبسس مروج خط Òللمخدرإت Ãدينة سسطيف

“كنت مصسالح اأمن ولية سسطيف
من حجز  70قرصسا من اŸهلوسسات
اإ ¤جانب مبلغ ما‹ هام عائدات
الÎويج مع توقيف شسخصس02 Ú
تورطا ‘ هذا الفعل.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ال -ع -م -ل -ي -ة أاط -رت م -ن ق -ب -ل ع -ن -اصش -ر األم-ن
الحضشري السشابع بسشطيف ،أاول أامسص ،وجاءت
عقب اسشتغÓل معلومات بتورط ششخصص في
ت-روي-ج ال-م-خ-درات وال-م-ؤوث-رات ال-عقلية بأاحد
أاحياء عاصشمة الولية ،ليتم فور ذلك وضشع
خطة محكمة أافضشت إالى توقيف المششتبه فيه

ف -ي ح -ال -ة ت -ل -بسص وب -ح -وزت-ه  60ق-رصش-ا م-ن
المؤوثرات العقلية ،ومبلغ مالي فاق الـ 70أالف
دج يعتبر عائدات ترويج هذه السشموم ،وفي
نفسص الحي تمكنت عناصشر ذات المصشلحة من
توقيف مروج آاخر للمؤوثرات العقلية وبحوزته
 10أاق -راصص ل -ي -ت -م ت -وق -ي -ف -ه وت -ح-وي-ل-ه إال-ى
المصشلحة وفتح تحقيق معمق في مÓبسشات
القضشية ،بعد اسشتكمال اإلجراءات القانونية
أانجزت ملفات جزائية ضشد المتورطين ،عن
ت -ه -م-ة ال-ح-ي-ازة وال-م-ت-اج-رة غ-ي-ر ال-مشش-روع-ة
ب -ال -م -ؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ،أاي -ن صش -در ف -ي ح-ق
أاحدهما أامر إايداع بالحبسص ،واآلخر رقابة
قضشائية.

أاعمارهم ماب 14 Úو 25سسنة

إنقاذ عائلة من خطر إلغاز ‘ دإر إلشسيوخ با÷لفة
“كن أاعوان ا◊ماية اŸدنية ببلدية
دار الشسيوخ بولية ا÷لفة ،من إانقاذ
عائلة تتكون من  04اأشسخاصس من موت
كاد يكون ﬁققا جراء اسستنشساقهم لغاز
أاول أاكسسيد الكربون اŸنبعث من مدفأاة
مسسكنهم العائلي بحي السسكنات
ا÷ديدة بالقرب من مقر كتيبة
الدرك الوطني.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

حسش-ب-م-ا ع-ل-م م-ن مصش-ال-ح ال-ح-م-اي-ة ال-م-دنية
العائلة تتكون  04أاششخاصص من جنسص أانثى
تتراوح أاعمارهم ما بين  14سشنة و 25سشنة
حيث تم تحويلهن للمسشتششفى دار الششيوخ وهم

في حالة جيدة.
السشبب المفترضص هوإانسشداد أانابيب صشرف
غاز  COالمنبعث من المدفأاة بعشص الطيور،
وت -ع -د ه -ذه ال-ح-ال-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ن-وع-ه-ا م-ن-ذ
أاسشبوع ،حيث تدخلت مصشالح الحماية المدنية
من إانقاذ  03أاششخاصص تتكون من أام رفقة
أاطفالها بحي  05جويلة بولية الجلفة.
وم -ن ج-ه-ة أاخ-رى ن-اشش-دت مصش-ال-ح ال-ح-م-اي-ة
ال-م-دن-ي-ة ك-اف-ة ال-م-واط-ن-ي-ن م-ن أاخ-ذ الحيطة
والحذر ومراقبة أانابيب صشرف الغاز والدخان
وصش-ي-ان-ة ال-م-دف-آات سش-خ-ان-ات الماء والتحذير
م-ن إاسش-ت-ع-م-ال ال-ط-اب-ون-ة ل-ل-ت-دفئة خاصشة في
الحمام ،وتهوئة مسشتودعات السشيارات عند
التششغيل وتسشخينها صشباحا.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألسضبت  26أكتوبر  2019م
ألموأفق لـ  27صضفر  1441هـ

توقع إانتاج مليون قنطار من زيتون اŸائدة بسصيڤ

خطوات ثابتة Ãعسشكر نحو توسشيم عÓمة «سشيغواز» ا÷ارية
تتوقع اŸصصالح الفÓحية Ÿعسصكر اإنتاج  900األف قنطار من الزيتون هذا اŸوسصم ،بحسصب ما علم من مدير اŸصصالح
الفÓحية للو’ية د’‹ بن عودة ،الذي –دث لـ «الشصعب» عن اأفاق و–ديات الو’ية الرائدة ‘ ›ال اإنتاج زيتون
اŸائدة.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

ذكر مدير ألمصضالح ألفÓحية بن عودة
د’لي في حديثه لـ»ألشضعب» ،أنه إأضضافة
إأل -ى أل -وف-رة أل-م-ت-وق-ع-ة إ’ن-ت-اج أل-زي-ت-ون
ضض -م-ن  17أل -ف ه-ك-ت-ار م-ن أل-مسض-اح-ة
أإ’ج -م -ال -ي -ة أل -م -ت -خصضصض -ة ف-ي زرأع-ة
ألزيتون بترأب ألو’ية ،أطلقت مصضالحه
برنامج خاصش بزرأعة  17ألف هكتار
لغرسضات جديدة ضضمن برنامج ألسضنة
أل-ج-اري-ة ،أأ’م-ر أل-ذي يسض-م-ح مسض-تقبÓ
برفع منتوج ألو’ية من زيتون ألمائدة،
ألذي يح ّضضر لتوسضيمه.
وأشض -ار ن -فسش أل -م -ت -ح -دث ،أن أل-نشض-اط
ألمتزأيد لمصضانع ألزيتون بسضيق يدفع
ألمنتجين إألى طلب محصضول  9و’يات
م -ج -اورة ،ل -ت -ل -ب -ي -ة أح-ت-ي-اج-ات ألسض-وق
أل-م-ح-ل-ي-ة وأل-وط-ن-ي-ة من زيتون ألمائدة،
’ف -ت -ا أن -ه إأضض -اف -ة إأل-ى إأن-ت-اج أل-و’ي-ات
أل-غ-رب-ي-ة ل-ل-بÓ-د أل-ذي ي-ح-ول ل-م-ن-ط-ق-ة
سض -ي -ق ،ي -رف -ع م -ؤوشض -رأت إأن -ت -اج زي -ت-ون
أل-م-ائ-دة ف-ي م-ن-ط-ق-ة سض-ي-ق إأل-ى م-ل-يون
قنطار.
وأك - -د ن- -فسش أل- -مسض- -ؤوول ،إأن إأج- -رأءأت
توسضيم زيتون «سضيغوأز» ،تشضارف على
م-رح-ل-ه-ا أأ’خ-ي-رة ،ب-ع-د رف-ع ت-حفظات
أل -ت -ع-ري-ف أل-ج-غ-رأف-ي ل-ل-م-ن-ت-وج ،ح-يث
ي -رت -قب أن ت -ف -رغ وزأرة أل -ف Ó-ح -ة م-ن
أجرأءأت توسضيم عÓمة «زيتون سضيغوأز»
مطلع ألسضنة ألقادمة كحد أقصضى ،أأ’مر
أل -ذي سض -ي -م-ك-ن ’ م-ح-ال-ة م-ن ت-ث-م-ي-ن
أإ’نتاج ألمحلي لثمار ألشضجرة ألمباركة
وفتح أفاق أ’سضتثمار وألتصضدير كشضق
محوري للبعد أ’قتصضادي ألمرجو من
توسضيم زيتون « سضيقوأز».
من جهته ،قال رئيسش ألغرفة ألفÓحية

ألعدد

18082
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بر›ة  1076هكتار ضصمن ا◊ملة الوطنية للتشصجÒ

ال ـ ـ ـوا‹ يوجـ ـ ـ ـ ـه تعليمـ ـ ـ ـ ـ ـات لÎك ـ ـ ـيز
ا÷ه ـ ـود علـ ـى أاح ـ ـواضس السشـ ـ ـ ـدود
دعا وا‹ معسصكر حجري درفوف مصصالح الغابات للو’ية إا ¤تركيز جهودها على
هدف حماية أاحواضس السصدود من التوحل ،من خÓل إاطÓق عملية تشصج Òواسصعة ‘
ﬁيطها وتخصصيصس عملية لتصصحيح ›اري اŸياه ،إاضصافة إا ¤تكثيف عمليات
التشصج Òكل Ÿا يسصمح بحفظ التوازن ا’يكولوجي وا◊د من التقلبات اŸناخية
الناŒة عن ا’حتباسس ا◊راري ،جاء ذلك لدى إاشصراف اŸسصؤوول التنفيذي أامسس
’ول -على إاطÓق ا◊ملة الوطنية للتشصج.Ò
ا أ
حضض- -ري- -ة ع- -ل- -ى مسض -ت -وى  47ب-ل-دي-ة وأل-م-ؤوسضسضات
ألعمومية ،ألذي خ ّصش ب ـ55161ألف شضتلة تصضفيفية
وتزيينية.
قال درفوف ،في سضياق توجيهاته ،أن عمليات سضلت
في حين يشضمل ذأ ألبرنامج ألقطاعي ألذي تشضرف
ألسضدود ألمكلفة ’ بد أن تتبع بالتشضجير ألمسضتمر
عليه محافظة ألغابات لمعسضكر ،تشضجير 200هكتار
وأل -م -ك -ث -ف أ’ح -وأضش ألسض -دود وتصض -ح -ي -ح أل -ج -اري
على مسضتوى  5منطقة لحماية ألمنحدرأت وألسضدود
أل -م-ائ-ي-ة ،وه-و أأ’م-ر أل-ذي دع-ا إأل-ى ت-رك-ي-ز أل-ج-ه-ود
م -ن أ’ن -ج -رأف ،ف -ي -م -ا يشض -م -ل أل -ب-رن-ام-ج أل-ج-دي-د
لتنفيذه بشضكل مسضتعجل’ ،سضيما وأن سضدود ألو’ية
 2023-2020تهيئة  5نقاط لتجميع ألمياه وتصضحيح
تعاني كثيرأ من ألتوحل ،بذكر سضد فرقوق ألذي تصضله
 50ألف م 3من ألمجاري ألمائية ،إأضضافة إألى تحسضين
سضنويا نحو 5 ،1مليون م 3من أأ’وحال وأأ’تربة.
وأسضتصضÓح  100هكتار أأ’رأضضي ألغابية وفتح 155
ف -ي ألسض -ي -اق ذأت -ه ،يشض -م -ل أل -ب -رن -ام -ج أل -م -خصضصش
كلم من ألمسضالك ألريفية وغرسش  150هكتار أشضجار
للتشضجير لسضنة  ،2019-2018تشضجير وإأعادة تشضجير
حرأجية و 50هكتار أشضجار مثمرة ،إأضضافة إألى تهيئة
ألمسضاحات ألغابية على مسضاحة  1076هكتار تمسش 16
ألمصضاطب بغÓف مالي  476مليون دج.
بلدية ،إأضضافة إألى تشضجير ألمناطق ألحضضرية وشضبه

أم أ.Òÿسس

شصجرة لكل مواطن جزائري

غرسس  500أالف ششجÒة ‘ بداية حملة التششجÒ

ل-م-عسض-ك-ر ،م-ح-م-د زروق-ات أن-ه متفائل
للوتيرة ألتي تتم بها أجرأءأت ألتوسضيم،
ألذي سضيفتح أفاقا وأسضعة أمام ألمنتوج
ألمحلي من زيتون ألمائدة ألذي لقي
حسضب أل -م -ت -ح -دث -إأق -ب -ا’ م-ن-ق-ط-عأل -ن -ظ -ي -ر ب -م -ع -رضش روسض -ي -ا ل -ل -ت-غ-ذي-ة
ومعارضش أخرى دولية.
وأم-ام م-كسضب ت-وسض-ي-م عÓ-م-ة سض-ي-غ-وأز
أل-ت-ج-اري-ة وأل-خ-ب-رة أل-ف-ريدة في تصضبير
ألزيتون ،إأضضافة إألى ألمشضاريع ألطموحة
لمضضاعفة ألمسضاحة ألمغروسضة لزرأعة

ألزيتون بمعسضكر ،يبقى على عاتق
أل -م -ن -ت -ج -ي -ن ت -ح -دي إأدخ-ال أل-م-ك-ن-ن-ة
وعصضرنة أسضاليب إأنتاج زيتون ألمائدة
ب -وح -دأت أل -ت -ح -وي-ل وأل-تصض-ب-ي-ر أل-ب-ال-غ
عددها أزيد عن  200وحدة للتصضبير
بسضيق وألمناطق ألصضناعية ،إألى جانب
تحدي أ’سضتثمار في مجال أسضترجاع
م -خ -ل -ف -ات ع -م -ل -ي -ة ت-ح-وي-ل أل-زي-ت-ون،
وأسض-ت-غÓ-ل-ه-ا ف-ي أن-ت-اج م-وأد أل-ت-ج-م-يل
وصضناعة ألزجاج ،في تجربة ’ تزأل لم
ت-ع-ت-م-د ب-ع-د ل-غ-ي-اب أل-خ-ب-رة وأل-تقنيات

ألÓزمة في هذأ ألمجال ،حيث تعتبر
فكرة تحويل بقايا تحويل زيتون ألمائدة
من ألنوأة ألطبيعية للزيتون مشضروعا
أقتصضاديا مهما وقابل للتحقيق ،في ظل
أحتدأم ألمنافسضة وتركيز ألجهود على
أ’سضتثمار في كل ما هو موجود ،بذكر
أن ما تزيد كميته عن 300ألف قنطار
من نوأة ألزيتون ترمى كفضضÓت غير
منتجة ،في ألمقابل هناك فوأئد ’ تعد
ي -م-ك-ن أل-حصض-ول ع-ل-ي-ه-ا م-ن م-خ-ل-ف-ات
زيتون ألمائدة.

مع تكريسس ثقافة البيئة ‘ الوسصط اŸدرسصي

انطـ ـ ـ ـÓق حملـ ـ ـ ـة التشش ـ ـ ـج Òبو’يـ ـ ـة بوم ـ ـ ـ ـ ـ ـرداسس
اأطلقت اأمسس ﬁافظة الغابات لو’ية بومرداسس حملة تشصج Òواسصعة Ãناسصبة اليوم الوطني تزامنا مع ا◊ملة
الوطنية التي سصطرتها وزارة الفÓحة ،حيث كانت ا’نطÓقة الرمزية من اŸعهد الوطني للفندقة والسصياحة
بالكرمة –ت اإشصراف وا‹ الو’ية والسصلطات اÙلية وعدة هيئات ومنظمات جمعوية مهتمة باإ‚اح هذه
العملية بهدف اإعادة ا’عتبار لقطاع البيئة وغرسس هذه الثقافة ب Úا’أطفال وتÓميذ اŸدارسس وموؤسصسصات
التكوين..

بومردأسس :ز .كمال

تندرج حملة ألتشضجير ألتي سضتعرفها و’ية بومردأسش
ضض -م -ن أل -ب -رن -ام -ج أل-وط-ن-ي إ’ع-ادة أ’ع-ت-ب-ار ل-ل-غ-ط-اء
أأ’خضض -ر وأل -مسض -اح -ات أل-غ-اب-ي-ة وأل-رط-ب-ة ’سض-ت-رج-اع
ألمسضاحات ألوأسضعة ألتي تعرضضت للحرأئق ومختلف
أ’عتدأءأت ،وتكريسش ثقافة حب ألشضجرة في ألوسضط
ألمدرسضي وألفضضاءأت ألعامة ألتي سضيتم ألتركيز عليها
في ألبدأية من أجل تجسضيد ألطابع ألحضضري لهذه

ألمرأفق وألتجمعات ألسضكنية.
كما سضتعرف ألحملة في يومها أأ’ول ألتي أحتضضنها
معهد ألتكوين ألمهني غرسش ما يزيد عن  3400شضجيرة
م-خصضصض-ة ل-ت-زي-ي-ن أل-م-رأك-ز وأل-م-ؤوسضسض-ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
ألمنتشضرة ببلديات بومردأسش منها برج منايل ،شضعبة
ألعامر ،زموري ،سضيدي دأود ،بودوأو ،أعفير وغيرها
حسضب تصضريحات مديرمحافظة ألغابات ،بالتنسضيق مع
م-دي-ري-ة أل-ت-رب-ي-ة ،أل-ت-ك-وي-ن أل-م-ه-ن-ي ،أل-ب-ي-ئة وفعاليات
ألمجتمع ألمدني وألجمعيات ألناشضطة في هذأ ألمجال
ألحيوي.

وقد صضلت حصضة و’ية بومردأسش من هذأ ألمشضروع 50
ألف شضجيرة على أأ’قل كمرحلة أولى من أصضل 43
مليون شضجرة مبرمجة بمجموع سضكان ألجزأئر وفق
ألشضعار ألمرفوع»شضجرة لكل موأطن» سضيتم غرسضها عبر
ب-رن-ام-ج م-ت-وأصض-ل إأل-ى غ-اي-ة  21م-ارسش أل-ق-ادم ،رغ-م
أل-ت-ح-دي-ات أل-ك-ث-ي-رة أل-م-ن-ت-ظ-رة ف-ي أل-م-ي-دأن وأه-م-ية
أنخرأط ألهيئات ألمحلية إ’نجاح هذه ألمهمة وتسضخير
كل أإ’مكانيات ألمادية وألبشضرية حتى ’ تبقى مجرد
شضعار.

العملية اأشصرفت عليها السصلطات اÙلية

غ ـ ـ ـرسس أالـ ـ ـف ششجـ ـ ـÒة Ãحيـ ـ ـ ـط سش ـ ـ ـ ـد بوكـ ـ ـ ـ ـ ـردان بتيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازة
شصرعت مصصالح الغابات بتيبازة يوم اأمسس ‘ Œسصيد الÈنامج الو’ئي اÿاصس بغرسس اك Ìمن  900األف شصجرة والذي
Áتد على مدار موسصم Úبغرسس األف شصجÒة من ﬂتلف ا’أصصناف Ãحيط سصد بوكردان Ÿنع انز’ق الÎبة.

تيبازة :علي ملزي
أعطى ألوألي محمد بوشضمة أشضارة أنطÓق ألبرنامج
ألو’ئي يوم أمسش من سضد بوكردأن وأشضار على هامشش
ألحدث ألى أّن ذأت ألبرنامج ألذي يمتد ألى غاية سضنة
 2021سضيشضمل كافة غابات ومناطق ألو’ية ويهدف ألى
ت -ع -ويضش أل-غ-ط-اء أل-ن-ب-ات-ي أل-م-ح-روق خÓ-ل ألسض-ن-وأت
أل-ف-ارط-ة ب-ح-يث شض-ه-دت ألصض-ائ-ف-ة أل-م-اضض-ي-ة لوحدها

رئيسس الفيدرالية
الوطنية لسصائقي ا’أجرة:

أحترأق أكثر من  600هكتار من ألغابات ،كاشضفا عن
غرسش أكثر من  900ألف شضجيرة بالتنسضيق مع مختلف
أطياف ألمجتمع ألمدني.
وعن ألبرنامج ألو’ئي للتشضجير ألذي يمتد على مدأر
ألموسضمين ألمقبلين ،أشضار محافظ ألغابات بالو’ية ألى
أّنه يؤوتقب غرسش  655ألف و 300شضجرة على مسضتوى
غ-اب-ات أل-و’ي-ة ل-ت-ع-ويضش أل-مسض-اح-ات أل-م-ح-روق-ة ب-ما
يعادل مسضاحة  500هكتار في حين تحتاج ألمسضاحات
ألحضضرية وألشضبه حضضرية ألى  90ألف و 200شضجيرة بما

يعادل  90هكتار.
فيما يتضضمن ألبرنامج ألقطاعي  153ألف شضجيرة بما
ي-ع-ادل  160ه -ك-ت-ار ،أضض-اف-ة أل-ى  3ه-ك-تارأت يرتقب
غرسضها من هبة تقدمها شضركة سضونطرأك ،ومن ثّم
ف-إاّن-ه ي-رت-قب ب-أان ت-ب-ل-غ أل-مسض-اح-ة أ’ج-م-ال-ي-ة أل-م-زم-ع
غرسضها في أطار ألبرنامج ألوطني ألذي يمتد على
م-دأر م-وسض-م-ي-ن أل-ى  697ه-ك-ت-ار ب-م-ا ي-عادل 901500
شضجيرة بالتحديد.

أافاد ﬁافظ الغابات لو’ية سصوق
أاهراسس بارودي بلحول ،خÓل انطÓق
حملة التشصج ،Òأامسس ا÷معةÃ ،ناسصبة
إاحياء اليوم الوطني للشصجرة ‘ ،عملية
أاو ¤تسصتهدف غرسس  500أالف شصجÒة
برسصم برنامج .2021-2019

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
أوضض -ح ب -ارودي ع -ل -ى ه-امشش ح-م-ل-ة تشض-ج-ي-ر وأسض-ع-ة
أنطلقت أمسش على مسضتوى حوأف وضضفاف سضد عين
أل-دأل-ية ( 7ك -ل -م شض -رق سض-وق أه-رأسش) وأع-ط-ى إأشض-ارة
أنطÓقتها وألي ألو’ية لوناسش بوزقزة رفقة سضلطات
مدنية وعسضكرية وعديد ألجمعيات ألناشضطة في مجال
ألبيئة بأان هذه ألحملة ألتي حملت شضعار «شضجرة لكل
موأطن جزأئري» سضيتم في إأطارها غرصش  306آأ’ف
شضجيرة غابية عبر  8غابات بالو’ية كانت تعرضضت
خÓ-ل ألسض-ن-وأت أل-م-اضض-ي-ة إأل-ى ح-رأئ-ق أل-غ-اب-ات حيث
سضتشضمل  660هكتار.
وسضيتضضمن ألمحور ألثاني من هذه ألعملية غرأسضة 90
ألف شضجيرة عبر ألبلديات ألـ 26ألتي تعدها هذه ألو’ية
ألحدودية وذلك إ’عادة أإ’خضضرأر للمناطق ألحضضرية
وشضبه ألحضضرية.
من جهته أوضضح رئيسش مصضلحة تسضيير ألثروأت بذأت
ألمحافظة محمد زين بأانه تم إألى غاية أليوم غرأسضة
 7373شضجرة بعدما تم أليوم غرأسضة  5آأ’ف شضجيرة من

الÈنامج القطاعي للبحث والتنمية ‘ الفÓحة

نحـ ـ ـ ـو تزوي ـ ـ ـد اŸعاهـ ـ ـد الوطني ـ ـ ـ ـ ـة
بوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدات البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث العلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

كشصف مدير التكوين والبحث و’ارشصاد
بوزارة الفÓحة فريد حراودي على
هامشس اŸلتقى القطاعي للبحث اŸنعقد
باŸركز الوطني للبحث ‘ التنمية للصصيد
البحري وتربية اŸائيات ببوسصماعيل اول
امسس عن عزم الوزارة الوصصية على
تزويد ﬂتلف اŸعاهد التابعة لها
بوحدات متخصصصصة للبحث العلمي.

تيبازة :ع .م
وأضضاف ذأت ألمسضئول مؤوّكدأ باّنه تّم ألى حد ألسضاعة
تزويد أربعة معاهد بوحدأت للبحث في مرحلة أولى
ويتعلق أأ’مر هنا بالمركز ألوطني لحماية ألنباتات

التوقيـ ـ ـ ـ ـع ع ـ ـلى اتفاقيـ ـ ـة مع مؤوسشسشة خاصشة لÎكيب خزانات الغـ ـ ـ ـ ـاز

كشصف رئيسس الفيدرالية الوطنية لسصائقي سصيارات ا’جرةﬁ ،مد اŸعطي بن زينب ،انهم توصصلوا مع احدى الشصركات اÿاصصة ،ا ¤ا’تفاق لÎكيب خزانات
للغاز اŸميع « جيبي يال « ‘ مركباتهم الصصفراء ،ع Èانواعها ،الفردية او ا÷ماعية او ا◊ضصرية ،وهو ما سصينعكسس ايجابا على اسصعار التنقÓت ع Èهذه
الوسصيلة ،والتي سصيتم مراجعتها بعد تعميم الÎكيب على جميع ﬁطات الطاكسصيت بكامل و’يات الوطن الـ .48

ألبليدة :لينة ياسسمÚ
أضضاف محمد ألمعطي بن زينب بالتوضضيح لـ « ألشضعب « ،أنها
تأاتي بعد  4سضنوأت من أ’نتظار في أن يتوصضلوأ مع ألجهات
ألمسضؤوولة ،أبرأم أتفاقية في هذأ ألخصضوصش ،وأن ظروف
ألعمل ،وحجم ألنفقات ،ألتي أصضبح يعاني منها سضائقو سضيارأت
أ’جرة ،أجبرتهم على ألبحث عن بديل.
وتوصضلوأ مع شضركة خاصضة في هذأ ألشضأان إألى أتفاق بتخصضيصش
غÓف مالي يسضاوي ألـ  80مليار سضنتيم ،أ’جل تركيب خزأنات
ألغاز بمركباتهم ،وأن أ’تفاقية ألموقعة ،تولدت بعد درأسضة

جدية ومحسضوبة ،حول نوعية ألخدمة وأيضضا حول أ’سضعار،
وأ’هم من كل ذلك ،حسضاب جانب ألسضÓمة وأ’مان ،ألتي
تقدمها هذه ألشضركة ،حيث أتضضح بأانها تصضنف برقم  2عالميا،
م -ن ح -يث أل -ج -ودة وألسض Ó-م-ة أ’م-ن-ي-ة ،فضض Ó-م-ن أن-ه-ا ت-ق-دم
ضضمانات حول خدمتها ،تصضل ألى  24شضهرأ.
وعن أسضعار ألتركيب قال رئيسش ألفيدرألية ألوطنية لسضيارأت
أ’جرة محمد ألمعطي بن زينب ،أنها خيالية ومرفوقة ،وأنه
بإامكان ألمسضتفيد من تلك ألخزأنات ،حيث يدفع مسضتحقات
ألخزأن بالتقسضيط ،عبر مدة مقسضمة بين  8و 12شضهرأ ،وفي
حال دفع ألمسضتحقات فورأ ،ويتم خصضمه  10آأ’ف دينار من

عدة أصضناف على غرأر ألصضفصضاف أأ’بيضش وألسضرو
أأ’خضضر وذلك على حوأف سضد عين ألدألية ببلدية
لحنانشضة وهي ألعملية ألتي سضتسضمح بحماية أأ’حوأضش
أل-م-ط-ل-ة ع-ل-ى ألسض-دود وح-م-اي-ة ألسض-دود م-ن إأن-جرأف
ألتربة.
وأضضاف زين بأان هذه ألحملة ألتي سضتدوم إألى غاية 21
م -ارسش أل -م -ق -ب -ل ع -رفت مشض -ارك-ة وأسض-ع-ة م-ن ط-رف
أأ’سضÓ-ك أأ’م-ن-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر أل-م-ج-م-وع-ة أإ’ق-ل-ي-م-ية
ل-ل-درك أل-وط-ن-ي ومصض-ال-ح أأ’م-ن أل-وط-ن-ي وأل-ج-مارك
ومصضالح ألحماية ألمدنية وأعوأن محافظة ألغابات
وعديد ألجمعيات ألناشضطة في مجال ألبيئة وألحفاظ
ع-ل-ى أل-غ-ط-اء أل-ن-ب-ات-ي فضض Ó-ع-ن أل-ف-ي-درأل-ية ألو’ئية
للصضيادين وعدد من تÓميذ ألمؤوسضسضات ألتربوية.
وذكر ذأت ألمصضدر بأانه تم منذ سضنة  2000إألى غاية
 2019تسضحيل  16عملية لغرأسضة أشضجار غابية وأخرى
مثمرة وتهيئة مسضاحات غابية بغÓف مالي بـ  1،9مليار
د.ج مضضيفا بأان عملية وأسضعة سضتنطلق قريبا لغرأسضة
 100هكتار من أشضجار ألفلين لتطوير أإ’نتاج ألمحلي
من ألفلين.
ب -دوره أوضض -ح وأل-ي أل-و’ي-ة ب-زق-زة ب-أان ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
تهدف أسضاسضا إألى ألحفاظ على ألبيئة وإألى ضضمان
تثبيت ألتربة وحماية ألسضدود من أإ’نجرأفات فضضÓ
عن تعزيز تجميل وتزيين ألمسضاحات ألخضضرأء في
أل -م -دن وإأع -ادة ت-أاه-ي-ل أل-م-ن-اط-ر أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-ل-غ-اب-ات
أل -م -تضض -ررة ب-ف-ع-ل ح-رأئ-ق أل-غ-اب-ات أل-مسض-ج-ل-ة خÓ-ل
ألسضنوأت ألماضضية.

ألمبلغ ،لتدفع بذلك ألزبون  54ألف دينار بدل  64ألف دينار ،مع
ضض -م-ان أل-م-رأق-ب-ة ل-م-دة ’ ت-ق-ل ع-ن أل-ع-ام-ي-ن ،ول-مسض-اف-ة سض-ي-ر
محسضوبة ومحددة بـ  100ألف كيلومتر.
وأعتبر محمد ألمعطي بن زينب ألصضفقة بالمكسضب ألتاريخي
لسض -ائ -ق -ي أ’ج -رة ،خ -اصض -ة وأن أل-وضض-ع سض-ي-حسض-ن م-ن أق-تصض-اد
أل -ع -ام -ل -ي -ن ب -ه-ذه ألشض-ري-ح-ة ،ويسض-اع-د ف-ي أن-ت-ع-اشش نشض-اط-ه-م
وتحسضين مدأخيلهم ،وألتي سضتخضضع لقانوني ألعرضش وألطلب،
وف -ي أل -م -ق -اب -ل سض-تسض-م-ح ل-ل-زب-ون ب-ان ي-ت-وج-ه وي-خ-ت-ار وسض-ي-ل-ة
Óسضعار ألمرأجعة مسضتقب ،Óمذكرأ بان
ألطاكسضي في تنقÓته ،ل أ
ألعملية أنطلقت ،وسضتشضمل ربوع و’يات ألوطن قاطبة.

وألمعهد ألوطني للمحاصضيل ألزرأعية وألمعهد ألوطني
لÓ-رشض-اد أل-فÓ-ح-ي وأل-م-ع-ه-د أل-وط-ني لخضضروأت في
أنتظار أسضتفادة ثمانية معاهد أخرى بوحدأت بحث
مماثلة قريبا.
وتّمت مطابقة ألقوأنين ألمسضيرة لذأت ألمعاهد بشضكل
يتيح لها أسضتحدأث وحدأت للبحث وتشضكيل فرق علمية
ت-ح-وز ع-ل-ى ك-ف-اءأت ع-ل-م-ي-ة ع-ال-ي-ة أل-مسض-توى بوسضعها
أل-ت-ج-اوب م-ع م-ق-تضض-ي-ات ت-ط-وي-ر أل-ب-رنامج ألقطاعي
للبحث وألتنمية وألذي يعتبر من بين أهم توصضيات
أللجنة ألوطنية ألدأئمة للبحث وألتنمية ألتكنولوجية
ألمنعقدة في  15جويلية ألمنصضرم.
وحسضب ذأت أل- -مسض- -ئ- -ول دأئ- -م -ا ف -إاّن ه -ذه أل -خ -ط -وة
باسضتفادة فرق ألبحث ألمسضتحدثة على مسضتوى تلك
ألمعاهد من تمويل خاصش من ألصضندوق ألوطني للبحث
ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي لمشضاريعها ألمقترحة،
أضضافة ألى أيدأع نتائج ألبحث لدى أللجنة ألوطنية
ألقطاعية للبحث ألعلمي من أجل ألمصضادقة عليها.
ومن هذأ ألمنطلق فقد دعا مدير ألتكوين بالوزأرة
مسضئولي ألمعاهد ألتقنية ألى ألمبادرة بمشضاريع بحث
تحظى باأ’ولوية على ألمديين ألقصضير وألمتوسضط على
غرأر مشضاريع بحث وتطوير أنتاج ألشضعب أ’سضترأتيجية
كالحليب وألبطاطا وألطماطم وألقمح وكذأ مكافحة
ألتصضحّر وألتغييرأت ألمناخية وتربية ألمائيات.
وحسضب ذأت أل -م -ت-ح-دث دأئ-م-ا ف-إاّن أل-ورشض-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة
ألمنعقدة ببوسضماعيل أول أمسش تندرج ضضمن مسضاعي
ألوزأرة لدمج ألبحث ألعلمي مع ألقطاع ألفÓحي في
أط -ار مسض -ار دع -م أل -ب -دأئ -ل أل -ت -ي ي -م -ك -ن -ه-ا ت-ع-ويضش
أل -م -ح -روق -ات وأل -ت -ي ت -رت -ب-ط أسض-اسض-ا ب-دع-م ألشض-عب
ألفÓحية وتمكينها من ألمسضاهمة في ألرفع من قدرأت
أ’قتصضاد ألوطني ،وتترجم هذه ألمسضاعي خطة إأعدأد
برناج قطاعي للبحث وألتنمية سضيتم إأعتماده من طرف
أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-دأئ-م-ة ل-ل-ب-حث ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ألسض-ن-ة
ألجارية.

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

من مراسسلينا

السصبت  26أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  27صصفر  1441هـ
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‘ ظلّ ا’هتمام اŸتزايد باÿضسروات والكروم بتيبازة

أاربع سسنوات من انطÓق اŸشسروع بحي الكرمة ببومرداسض
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اقلŸقعهنيمة ومّفن تأاخر تسسليم سسكناتهم بعد حوا‹  5سسنوات من انطÓق عملية ا’‚از بداية من سسن
يص لم ادلفصص
حأانÎتازاممانا Ÿورمقوس
ن ““‘بعهدذامالاشص
املنعّدمرداينية
Îطايالشفس.روط ومدة ا’‚از التي ’ تتجاوز  24شسهرا كأاقصسى تقدير

تراجع ملموسس للمسساحات اŸوجّهة لزراعة ا◊بوب

‡ا جعلهم ينقلون قبل أايام انشسغالهم إا ¤السسلطات
حسسب تصسريحات بعضض اŸكتتب Úلـ ““الشسعب““ّ ،
ال-و’ئ-ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة أام-ام م-ق-ر ال-و’ية للمطالبة بإانهاء التهيئة اÿارجية واŸدخل
الرئيسسي.

بومرداسس :ز ــ كمال
–ولت ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -أاخ- -ر تسص- -ل- -ي -م
اŸشصاريع السصكنية وباقي القطاعات
األخ-رى إا ¤ظ-اه-رة ح-ق-ي-ق-ي-ة ي-عاÊ
م -ن -ه -ا اŸواط -ن ب -ولي -ة ب -وم-رداسص
بسص- -بب ت- -داخ- -ل اŸشص -اك -ل اإلداري -ة
وال -ت -ق -ن-ي-ة أاح-ي-ان-ا م-ن ق-ب-ل صص-احب
اŸشص -روع ،وأاح -ي-ان-ا أاخ-رى م-ن ق-ب-ل
اŸق- -اول- -ة أاو اŸرق- -ي ال- -ت- -ي ي -دف -ع
ن-ت-ائ-ج-ه-ا اŸواط-ن-ون واŸك-تتب‘ Ú
ﬂتلف الصصيغ السصكنية على غرار
ما يعيشصه اŸسصتفيدون من مشصروع

 200سصكن ترقوي مدعم الذي أانطلق
فعليا سصنة  2014لكنه ◊د اليوم ⁄
يسصلم ألصصحابه.
وق - -د شص - -ك - -لت ه - -ذه ال- -وضص- -ع- -ي- -ة
اŸذك - -ورة ◊ال- -ة اŸشص- -روع داف- -ع- -ا
ÿروج اŸكتتب Úبتنظيم وقفة أامام
الولية للمطالبة باإلسصراع ‘ إا“ام
اŸشصروع ،والضصغط على اŸرقي من
أاجل اللتزام بدف Îالشصروط وا‚از
أاشصغال التهيئة اÿارجية واŸدخل
الرئيسصي الذي يتحجج به ،خاصصة ‘
ظ- - -ل وج- - -ود ب- - -عضص ال- - -ع- - -راق - -ي - -ل
والعÎاضص - -ات م - -ن ق - -ب - -ل سص - -ك- -ان
›اوري-ن ل-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-ريق الرئيسصي

الذي يربط ا◊ي بالطريق الوطني
رقم  24بعد إا“ام األشصغال الكÈى
ل-تسص-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح السصكن ألصصحابها،
الذين طال انتظارهم لهذا اŸوعد.
هذه الوقفة  ⁄تكن لتمر ‘ صصمت،
ح -يث وع -د م -دي -ر السص -ك -ن ل -ل-ولي-ة
بإايجاد حل سصريع للقضصية مشصÒا إا¤
أان مشصروع ا‚از اŸدخل الرئيسصي
للحي اŸذكور إاضصافة إا ¤حي 100
مسص -ك-ن سص-ي-ن-ط-ل-ق ق-ري-ب-ا ب-ع-د ق-ي-ام
م -دي -ري -ة ال -ت -ع -م Òوال -ب -ن-اء ب-ت-ع-يÚ
اŸقاولة ،مع التأاكيد على إايجاد حÓ
قانونيا لعÎاضصات عدد من قاطني
السصكنات الفوضصوية اÛاورة إلنهاء
اŸشصروع وتسصليمه ألصصحابه.
إا ¤جانب هذا اŸوقع ،تشصهد باقي
اŸشصاريع السصكنية بولية بومرداسص
وتÒة م -ت -ب -اط-ئ-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة ال‚از
وب- -اÿصص- -وصص أاشص- -غ- -ال ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
اÿارج- -ي- -ة وال- -رب- -ط ب- -الشص- -ب- -ك- -ات
اıتلفة ،األمر الذي أاّخر من إا“ام
ب -رن -ام -ج إاع -ادة اإلسص -ك -ان ل-ق-اط-ن-ي
الشص-ال-ي-ه-ات والسص-ك-ن-ات ال-هشص-ة ال-تي
ان- -ط- -ل -قت ه -ي األخ -رى م -ن -ذ ع -دة
سصنوات ،وهو ما دفع بوا‹ الولية
إا ¤التحرك وتنظيم زيارات تفقدية
للوقوف على سص Òاألشصغال اسصتجابة
لنشص-غ-الت اŸواط-ن Úوضص-غوطاتهم
اليومية.

مدير دار اŸقاو’تية بجامعة اŸدية:

على اŸنظومة التّربوية التّركيز على مواصسفات اŸقاول
خÓل ما يعرف با÷امعة الصصيفية
اŸقاولتية التي يكون فيها العمل مع
ﬂت- - -ل- - -ف ال- - -ه- - -ي- - -ئ- - -ات واإلدارات
اŸسص - -اه - -م - -ة ‘ إانشص- -اء اŸشص- -روع،
ب- -اإلضص- -اف- -ة إا ¤ل -ق -اءات م -ع رج -ال
أاعمال ﬁلي Úناجح Úلتقد Ëصصور
ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ةّ“ ،ك-نهم من ولوج
عا ⁄اŸقاولتية وهم ‘ حالة من
اليق Úوالتأاكد ،والفهم التام للجانبÚ
النظري والتطبيق.

سسّ--ج-لت م-دي-ري-ة اŸصس-ال-ح
ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ت-ي-ب-ازة ت-راج-عا
م-ل-ح-وظ-ا للمسساحات اŸوجهة
لزراعة ا◊بوب هذا اŸوسسم،
ب--ح--يث ان-خ-فضست م-ن 14100
ه-ك-ت-ار خÓ-ل ال-ع-ام اŸنصسرم
ا 13 ¤أال--ف ه--ك--ت--ار ه-ذه
السسنة.

تيبازة :علي ملزي
‘ تÈي - - -ره - - -ا ل - - -ه - - -ذا الÎاج - - -ع
اŸتواصصل لتلك اŸسصاحات أاشصارت
م- -دي- -رة اŸصص -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي -ة تÒة
ع -ذرة ،ا ¤أاّن األم -ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ج-ن-وح
ال- -فÓ- -ح Úوالشص- -رك- -اء م- -ع- -ه- -م ا¤
السص-ت-ث-م-ار ‘ ال-ط-م-اط-م وال-ف-راولة
وال - -ك - -روم ب - -دل م- -ن ا◊ب- -وب ،م- -ع
الشص - - -ارة ا ¤أاّن ذات اŸسص- - -اح- - -ات
كانت تضصاهي حدود  17أالف هكتار
قبل ثÓث سصنوات من اآلن .وقالت
مديرة اŸصصالح الفÓحية أايضصا بأاّن
”
 2650هكتار من تلك اŸسصاحات ّ
تخصصيصصها إلنتاج البذور من طرف
 28فÓحا ،وحظيت فصصيلة القمح
الصصلب بتخصصيصص ما يعادل  10آالف
ه-ك-ت-ار م-ق-اب-ل أال-ف Úه-ك-ت-ار ل-ل-قمح
ال-ل Úوأال-ف ه-ك-ت-ار ف-ف-ق-ط ل-لشص-ع،Ò
مشصÒة ا ¤كون عملية ا◊رث بلغت
حدود  55باŸائة مع نهاية األسصبوع
الفارط.
وألّن ع -م -ل -ي-ة ا◊رث وال-ب-ذر ال-ت-ي
انطلقت تقتضصي جدية كبÒة فيما
ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ت- -وف ÒاŸي -ك -ان -ي -زم -ات

وال -وسص -ائ -ل اŸرف -ق -ة ،ف-ق-د أاحصصت
م -دي -ري-ة اŸصص-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة 1363
ج -رارا ج -اه -زا ل-ل-ح-رث ‘ ﬂت-ل-ف
اŸن -اط -ق ،إاضص -اف -ة ا 58 ¤آال -ة زرع
للحبوب مع التأاكيد على توفر كميات
كافية من البذور واألسصمدة بوسصعها
تغطية الطلب اŸعبّر عنه ﬁليا.
و‘ سصياق ذي صصلة ،أاسصفرت عملية
ف-ت-ح الشص-ب-اك ال-وح-ي-د ع-ل-ى مسص-توى
ﬂزن ا◊بوب ◊جوط ‘  8أاوت
ال- -ف- -ارط ع- -ن اسص -ت -ق -ب -ال  35ملفا
مرتبطا بقرضص الرفيق ،و”ّ قبول
 33م - -ن- -ه- -ا ب- -غÓ- -ف م- -ا‹ ق- -دره
 14897220دج ،فيما ل يزال ملفان
آاخران قيد الدراسصة حاليا.
Œدر الشص- -ارة ا ¤أاّن السص- -ل- -ط -ات
ال- -ولئ- -ي- -ة ك- -انت ق- -د انشص -أات ÷ن -ة
متابعة و تقييم خاصصة بعمية ا◊رث
و البذر يرأاسصها وا‹ الولية Ãوجب
ق - - -رار ولئ - - -ي صص- - -در ‘  8أاكتوبر
ا÷اري ،وتضصم ‘ تركيبتها البشصرية
‡ث - -ل Úع - -ن ﬂت- -ل- -ف ال- -ه- -ي- -ئ- -ات
واŸؤوسصسص- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ب -ال -ت -دخ -ل
ل -ت -جسص -ي-د ح-م-ل-ة ا◊رث وال-ب-ذر ‘
ظروف مريحة وعادية Ãا ‘ ذلك
ا÷م - -ع - -ي- -ات واÛالسص اŸه- -ن- -ي- -ة
اŸتخصصصصة ‘ ›ال ا◊بوب ،كما
Œدر الشصارة أايضصا ا ¤أاّن امكانيات
التخزين ا◊الية بالولية تبلغ 220
أال-ف ق-ن-ط-ار ،ف-ي-م-ا ي-رت-قب اسص-تÓ-م
مشص - -روع اÿزان ا÷ه- -وي ب- -أاح- -م- -ر
الع Úقريبا ،وهو يسصع لـ  500أالف
قنطار ليتم بذلك وضصع حّد Ÿعاناة
اŸزارع ÚاŸرت - - -ب- - -ط- - -ة ب- - -اي- - -داع
منتوجهم لدى ﬂتلف اıازن.

سسكان ا◊ي الشسما‹ بتامسسة ‘ اŸسسيلة

مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـاة مـ ـ ـ ـع الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـاز والـ ـ ـّن ـ ـق ـ ـ ـل اŸـ ـ ـ ـدرسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ث ّ- - -م - - -ن ال - - -دك - - -ت - - -ور ع - - -م- - -ر
ه -ارون م -دي -ر دار اŸق -او’ت -ي -ة
ب- -ج- -ام- -ع- -ة اŸدي- -ة ،خ Ó-ل ي -وم
إاع Ó- -م- -ي ت- -ك- -وي- -ن- -ي ب- -ع- -ن- -وان
«اك -تشس -ف ع -ا ⁄اŸق -او’ت -ي -ة““،
ن ّ
ظم على هامشض انطÓق هذه
الفعاليات ،الدور الذي تقوم به
م- -ع شس- -رك- -ائ- -ه- -ا ال- -ذي ي -رت -ب -ط
’و ¤ب- -ت -حسس -يسض
ب- -ال- -درج- -ة ا أ
الطالب بأاهمية إانشساء مؤوسسسسته
’مكانيات اŸسسخرة
اÿاصسة ،وا إ
من الدولة ‘ هذا السسياق.

اŸدية :علي ملياÊ
كشصف هارون ،أان أاهم حاجز يقف
ب Úإانشص -اء الشص-ب-اب Ÿشص-اري-ع-ه-م ه-و
ال- -ع- -ام -ل ال -ن -فسص -ي ألن اŸن -ظ -وم -ة
الÎبوية ‘ نظره تعد لنا مواصصفات
الطالب اŸوظف ،ول تقدم لنا طابع
الطالب اŸقاول الذي يحتاج Ÿزيد
من ا÷هود التشصريعية والمتيازات
ا◊قيقية ،وتÎكز ﬁاولته ‘ دار

اŸقاولتية على إادخال الداخل ‘
ه- -ذا ال- -ع- -ا ⁄م- -ن خÓ- -ل م- -ق- -ارب- -ة
(–سصيسص ،تكوين ،إانشصاء).
وبالنسصبة للÈنامج اŸسصطر لهذا
ال- -غ- -رضص خÓ- -ل السص -ن -ة ا÷ام -ع -ي -ة
ا÷اري-ة ،اسص-ت-ط-رد ﬁدث-ن-ا ب-القول:
““ل - - -ق- - -د قسص- - -م إا ¤ثÓ- - -ث اقسص- - -ام،
القسصم الو ¤من السصنة واıصصصص
ل- -ل- -ت- -حسص- -يسص ،ب- -ر›ت ف- -ي- -ه اي- -ام
اعÓ-م-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ك-ل ال-ك-ليات
و‘ ثÓث مواقع ﬂتلفة التي تÎبع
ع-ل-ي-ه-ا ج-ام-ع-ة اŸدي-ة ،ح-يث “ّك-ن
هذه الفعاليات حسصبه الطالب من
ال- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى دار اŸق- -اولت- -ي- -ة
وال-تسص-ج-ي-ل لÓ-ن-خراط ‘ ورشصاتها،
أام-ا ال-قسص-م ال-ث-ا Êف-خصصصص ل-ت-ن-ف-يذ
ال -ورشص -ات ،ح -يث ه-ن-اك ورشص-ات ‘
اك- -تشص- -اف ال- -ف -ك -رة (ورشص -ة BMC
ورشص- - - -ة  ،)TREب- - -اإلضص- - -اف - -ة ا¤
هذه الورشصات هناك دراسصة ا÷دوى
Óفكار اŸقÎحة وفق
القتصصادية ل أ
منهجية اŸكتب الدو‹ للعمل ،أاما
ال -قسص -م ال -ث -الث ف -خصصصص ل -ت -ق-ريب
الواقع القتصصادي من الطالب من

ت -ع -ا Êأاح -ي -اء ب -ل-دي-ة ت-امسس-ة
ال-واق-ع-ة ج-ن-وب و’ي-ة اŸسس-يلة
غ -ي -اب غ-از اŸدي-ن-ة ،ال-ذي ب-ات
الشسغل الشساغل للسسكان الذين
ي- - -ع - -ان - -ون ك - -ل شس - -ت - -اء ن - -ظ - -را
ÿصس- -وصس- -ي -ات اŸن -ط -ق -ة ال -ت -ي
تعت Èباردة جدا ،وتصسل فيها
درج - -ات ا◊رارة إا ¤اق - -ل م - -ن
’حيان يضساف
الصسفر ‘ بعضض ا أ
إال -ي -ه -ا ن -قصض ال -ن -ق -ل اŸدرسس -ي،
ال - -ذي سس- -اه- -م بشس- -ك- -ل ك- -ب‘ Ò
التسسرب اŸدرسسي باŸنطقة.

اŸسسيلة :عامر ناجح
يعت Èا◊ي الشصما‹ من أاحياء بلدية
تامسصة الذي ما يزال سصكانه يحلمون
ب -رب -ط ح -ي -ه -م ب -غ -از اŸدي -ن -ة ،وإان-ه-اء
م -ع -ان -ت -ه -م م -ع ق -ارورات غ -از ال-ب-وت-ان
و–ملهم مشصاق البحث عنها كل موسصم
شصتاء بأاسصعار فاقت  350دينار وبشصق
الن -فسص ،ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن أان مصص-ال-ح
البلدية ومديرية الطاقة قد قامت ‘
السصابق بالدراسصة التقنية إلعداد كشصف
ت -ق -ي -ي -م -ي وك -م -ي ،وه -و ع -ل-ى مسص-ت-وى

مصصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز
ال- -ولي- -ة ،إال أان األم- -ر م -ا ي -زال ي -راوح
مكانه ألسصباب  ⁄يفهمها السصكان بعد.
وأاّك- -د رئ- -يسص ب -ل -دي -ة ت -امسص -ة ه ‹Ó-
ابراهيم أان ربط ا◊ي الشصما‹ هو
“ت منذ
مطلب مشصروع ،وأان الدراسصة ّ
سصنوات ال أاّنه ›ّمد على الرغم من اأن
اŸلبغ اŸرصصود للمشصروع بسصيط ،و⁄
يتجاوز الواحد مليار سصنتيم .ويذكر اأن
السصلطات قامت مؤوخرا برفع التجميد

عن مشصاريع الغاز بالولية ،وهو ما اثلج
صصدور السصكان
ومن جانب آاخر ،يطالب أاولياء تÓميذ
متوسصطة تامسصة الوحيدة على مسصتوى
البلدية تدعيم النقل اŸدرسصي خاصصة
باألحياء والقرى البعيدة قصصد –فيز
أابنائهم على التحاق Ãدارسصهم ،خاصصة
واأن ال -ك -ث Òم -ن -ه-م ت-خ-ل-ى ع-ن دراسص-ت-ه
وخ -اصص -ة م -ن -ه -م اإلن-اث ن-ظ-ر لصص-ع-وب-ة
التنقل ا ¤اŸتوسصطة Ÿزاولة الدراسصة.

السسبت  ٢6أاكتوبر  ٢0١٩م
العدد
١808٢
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تدهور اÙيط ا÷ما‹ ببلدية بئر خادم

حالة الّطرق كارثية والنّفايات ‘ كل زوايا األحياء بالعاصصمة

تعا Êبلدية بئر خادم حالة من التدهور غ Òمسسبوقة فيما تعلق باŸنظر ا÷ما‹ ıتلف أاحيائها بسسبب
Óرصسفة والنفايات اÎŸامية على حافة طرق شسوارعها الرئيسسية ،دون إاغفال غياب عمليات
ا◊الة الكارثية ل أ
الدهن التي أاعطت صسورة ل تليق بأارقى بلديات ا÷زائر البيضساء .وضسعية اسستنكرها الكثÒون من سسكان
‡ن كان لهم حديث مع ““الشسعب““.
اŸنطقة ّ

العاصصمة  :آاسصيا مني
‘ هذا اإلطار ،دعا السسكان ا¤
ضسرورة Œسسيد التفاتة حقيقية من أاجل
إاعادة الديكور الباهي ألحياء البلدية،
خاصسة وأانها تعد منطقة هادئة لطاŸا
“ي-زت ب-ج-اذب-ي-ت-ه-ا ال-ت-ي أاع-ط-ت-ها بعدا
حضساريا ،أام ‘ ÓاÙافظة عليها من
خ Ó-ل اله -ت -م -ام Ãح -ي -ط -ه -ا وضس-م-ان
اŸتابعة اŸيدانية.

ومن هذا الباب عّدد سسكان بلدية بئر
خادم أاهم اŸشساكل التي باتت تعرفها
‘ ال- - - -فÎة األخÒة ،وال- - - -ت - - -ي أاث - - -ارت
تخّوفاتهم من تدهور الوضسع أاك‘ Ì
ح -ال ال -ت -م -ادي ‘ اإله -م-ال م-ن ط-رف
السسلطات اÙلية وعلى رأاسسها الرمي
العشسوائي ‘ ظل غياب ا◊اويات بالكم
اŸط -ل -وب ‘ ظ -ل ال -ك-ث-اف-ة ال-ت-ي ب-اتت
تعرفها البلدية مؤوخرا ،وهو ما اسستدعى
ب -اŸط -ال-ب-ة ب-ت-زوي-د األح-ي-اء السس-ك-ان-ي-ة

ب-أاخ-رى إاضس-اف-ي-ة ل-ت-ف-ادي وضس-ع-ه-ا ع-لى
األرضسية ما يتسسّبب ‘ تشسويه اŸنظر.
وطالب عدد من اŸواطن Úبأاهمية
ب -ر›ة مشس -روع خ -اصس ب -ت -ع -ب-ي-د ط-رق
أاحياء البلدية التي سساء وضسعها كثÒا،
وباتت بحاجة ا ¤إاعادة تهيئة ،خاصسة
ما تعلق بالرئيسسية منها بعد أان عرفت
تصسّدعات وتشسّققات باتت تؤوثر بشسكل
سسلبي على حركة اŸرور ،خاصسة وأانها
م -ن -ط -ق -ة Œاري -ة Œع -ل-ه-ا ﬁل ت-واف-د
الكثÒين من ﬂتلف جهات العاصسمة.
وط -الب السس -ك -ان لسس -ل -ط-ات ا◊ل-ي-ة
بضسرورة التدخل السسريع لرد العتبار
ألح -ي -اء ال -ب -ل -دي -ة وان -تشس -ال -ه -ا م-ن ج-ل
اŸشساكل التي تتخّبط فيها،فضس Óعن
إاعادة العتبار لشسوارعها وطرقها التي
ت- -غ -زوه -ا ا◊ف -ر وال -ن -ف -اي -ات ،خ -اصس -ة
اÙاور الرئيسسية منها ضسرورة إاعادة
إاح - - -ي- - -اء ه- - -ذه اŸن- - -اط- - -ق اÿضس- - -راء
وت -خصس -يصس فضس -اءات ج -دي -دة ل -ف-ائ-دة
اŸواطن Úمن أاجل الÎفيه عن النفسس.
ه- -ذا و ⁄ي- -غ -ف -ل سس -ك -ان ال -ب -ل -دي -ة
اÛه -ودات ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه-ا اÛلسس
البلدي ‘ تذليل العراقيل التي تواجه
السسكان ،من خÓل اŸتابعة اŸيدانية
لرئيسس البلدية ıتلف اŸشساكل التي
تعÎضسهم ‘ حياتهم اليومية ،وﬁاولة
إايجاد حل لها قبل تفاقمها.

جلون –ّفظات بشسأان سسكناتهم
مكتتبو عدل  2بالصسنوبر بتيسسمسسيلت يسس ّ

اŸعاينة اŸيدانية أاثبتت عدم مطابقة األشصغال للمعايÒ

ل-ه-ا صس-ل-ة ب-اŸشس-روع ،وب-حضس-ور ‡ث-ل-ي
اŸكتتب Úمن أاجل رفع كل التحفظات
اŸسس -ج -ل -ة وم -ع -ا÷ة وضس -ع-ي-ة الشس-ق-ق،
وذلك خÓل اسستماعه لنشسغالت بعضس
اŸكتتب Úمن حصسة  800مسسكن الذين
أابدوا بعضس التحفظات.

شسارع علي بومنجل بوسسط العاصسمة

أاشصغال ترقيعية لبÓط األرصصفة

تÓشسى البÓط اŸثّبت على طول
رصسيف شسارع علي بومنجل الكائن
ب -وسس -ط ال -ع-اصس-م-ة ،اŸؤوّدي إا ¤ب-ور
سس-ع-ي-د واŸسس-رح ال-وط-ن-ي وال-ع-ربي
ب- - -ن م - -ه - -ي - -دي وإا ¤ح - -ي أاح - -م - -د
ب- -وزري- -ن- -ة ،بشس -ك -ل م -ث Òل -ل -ق -ل -ق
وا◊Òة ن- -ت- -ي- -ج- -ة اق- -ت Ó-ع -ه م -ن
لسساسس يظهر جليا للمارة ،وهذا
ا أ
م- -ا Ÿسس- -ه ا÷م- -ي- -ع خÓ- -ل سس- -ق -وط
لخÒة لÓأمطار.
القطرات ا أ

العاصصمة :جمال أاوكيلي
وبدل من حماية الّراجل Úمن تطاير
اŸي -اه اŸشس ّ-ب-ع-ة م-ن –ت-ه اأصس-ب-ح ح-ق-ا
مصس- -در ت- -ل- -وث وت- -ل- -ط- -ي- -خ ÓŸبسس -ه -م
وأاح -ذي -ت -ه-م ،ه-ذا م-ن ج-ه-ة وم-ن ج-ه-ة
أاخرى عرقلة للسس ÒبسسÓم وبدون القفز
من مربع إا ¤آاخر لتفادي التبلل واŸياه
اıت- -ل- -ط -ة ب -األت -رب -ة ،ح -ت -ى ﬁاول -ة
–اشسي هذا الوضسع اŸزري غ‡ Òكن
ل لشسيء سسوى كون الطريق اŸقابل يعج
بالسسيارات اŸتوّقفة.
ح- -ت- -ى ال- -ت -ج -ار وأاصس -ح -اب اÓÙت
ي -ج -دون صس -ع -وب-ة ‘ ال-ت-ع-ام-ل م-ع ه-ذا

اŸركز ا÷امعي بتيزي وزو

األمر الواقع ،مبدين انزعاجهم من هذا
التدهور غ ÒاŸسسبوق Ùيطهم الذي
ي -نشس -ط -ون ف -ي -ه ي -وم -ي-ا ،وه-ك-ذا ت-طّ-وع
ال -ب -عضس م -ن -ه -م ل -ل-ق-ي-ام ب-أاشس-غ-ال أاول-ي-ة
Ùاولة اإعادة البÓط إا ¤مكانه غÒ
اأّن ه -ذا ال -ع-م-ل ل-يسس م-ن اخ-تصس-اصس-ه-م
اأبدا بل هو من مسسؤوولية بلدية ا÷زائر
الوسسطى.
ونتسساءل هنا عن اŸقاييسس التي Áنح
فيها عمل كهذا حتى ل نقول مشسروع
ألناسس غ Òمهنيّ ،Úيتحايلون حتى على
نسس - -ب- -ة وك- -م- -ي- -ة ون- -وع- -ي- -ة السس- -م- -نت
اŸسس -ت -ع -م -ل Á ⁄ضس -ي ع -ن وضس-ع ذلك
البÓط اأشسهر حتى صسعد إا ¤السسطح
بسسبب تسسرب اŸياه إا ¤قاعدتهŸ ،اذا
ه -ذا ال -ع -بث وال -ت Ó-عب ‘ أاداء م -هّ-م-ة
مكّلف بها أاي مقاول؟
‘ كل مّرة نصسطدم بالعاصسمة وغÒها
Óسس-ف
ب -ب Ó-ط ت-ت-ط-اي-ر م-ن-ه اŸي-اه ،ول -أ
ه -ن -اك اأج-زاء م-ن-ه م-ل-ق-اة ع-ل-ى ق-ارع-ة
الطريق جّراء اإلهمال وال ّ
Óمبالة ،فهل
يراد حّقا اإعادة السسمنت إا ¤األرصسفة
بدل من البÓط ا÷ما‹ كما هو معمول
به حاليا ،و«يتهّنى الفرطاسس من حك
ال -راسس““؟ وأاي -ن ÷ان األح -ي -اء ال -ع -ي -ون
ال ّسساهرة على فضساءاتها؟

مصصلحة ÷راحة األعصصاب لدى األطفال على اŸسصتوى الوطني قريبا

سس ّ-ج -ل ‡ث-ل-و م-ك-ت-ت-ب-ي ع-دل 2
Ãشسروع حصسة  800مسسكن بصسيغة
لي -ج -ار ضس -م -ن ب -رن -ام -ج
ال- -ب -ي -ع ب -ا إ
عدل 2013ل -ل -وك -ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل - - -ت - - -ط - - -وي - - -ر و–سس Úالسس - - -ك - - -ن
ب -ت -يسس -مسس -ي -لت أاث -ن -اء م -ع -اي-ن-ت-ه-م
ل-ل-مشس-روع ب-حضس-ور ه-يئات وصسية،
›موعة من التحفظات ا÷ديرة
بأان تؤوخذ بع Úالعتبار.

تيسصمسصيلت :ع ــ عمارة
وكشسف اŸكتتبون ‘ مراسسلة ا ¤وا‹
تيسسمسسيلت وبقية السسلطات اÙلية،
أان اŸعاينة اŸيدانية للمشسروع الكائن
Ãنطقة الصسنوبر ،كشسفت عن ›موعة
من التحفظات ونقائصس تشسوب عملية
ال‚از ،والتي وجب رفعها قبل توزيع
السسكنات على أاصسحابها“ ،ثلت أاسساسسا
‘ ن- - -وع- - -ي- - -ة اŸواد وم - -ع - -اي Òاألم - -ن
والسس Ó-م -ة ،ح -يث أاب -دوا ع -دم رضس-اه-م
ع -ل -ى صس -م -ام-ات ال-غ-از اŸث-ب-ت-ة ،وال-ت-ي
وصس -فت بـ ““غ ÒاŸط -اب -ق -ة ل -ل -م -ع-اي““Ò
خاصسة ‘ العمارات الثÓث األو ،¤كما
سسجلوا عدم وجود فتحات التهوية ‘
أابواب شسرفة اŸطبخ و‘ الباب اŸدخل
الرئيسسي للشسقق ،وهو ““األمر الضسروري
واŸهم للتهوية – حسسبهم – لسسيما ‘

ح -م-اي-ة ق-اط-ن-ي-ه-ا م-ن الخ-ت-ن-اق““ ،ك-م-ا
كشسفوا أان ا÷بسس اŸسستعمل ‘ تلبيسس
ا÷دران ““غ Òصسالح ويتسساقط Ãجرد
Ÿسسه باليد““ ،باإلضسافة ا ¤تسسرب مياه
األمطار ا ¤اŸسسلك اŸؤودي ا ¤سسطح
العمارات لعدم ا‚از أاشسغال الكتامة به.
ك -م -ا سس ّ-ج -ل -وا ع -دم ت -واج -د ب -ال -وع -ات
ل -تصس-ري-ف م-ي-اه الصس-رف الصس-ح-ي ع-ل-ى
مسس - -ت- -وى ال- -ط- -اب- -ق ال- -ت- -حت األرضس- -ي
والع -ت-م-اد ع-ل-ى الك-واع ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة
فقط ،حيث دعوا إا ¤تفادي اسستعمال
الك -واع ال -ب Ó-سس -ت-ي-ك-ي-ة م-ن اج-ل Œنب
اŸشس -اك -ل ال -ن -اŒة ع -ن -ه -ا لسس -ي -م -ا ‘
حالة تسسرب اŸياه اŸسستعملة.
وأاوضسحوا انه ” مÓحظة اسستعمال
م-ادة ““السس-ي-ل-ي-ك-ون““ ‘ غ-ل-ق ال-تسس-رب-ات
على حواف اطارات البواب اÿارجية
للشسقق ،وذلك خÓل الوقوف على مدى
مطابقة البطاقة التقنية ودف Îالشسروط
لكيفيات ا‚از اŸدخنة ،معرب Úعن
اسستغرابهم من تعي Úمديرية ا◊ماية
اŸدن- -ي- -ة ل- -ع- -ون Úف -ق -ط ضس -م -ن ÷ن -ة
اŸعاينة اŸيدانية ،وكذا قدرتهم على
مراقبة التسسربات الغازية من اŸدخنة
لكل اŸشسروع ،واŸقدر بـ  800شسقة.
ل Ó- -شس- -ارة ،ف- -ق- -د ج- -اءت اŸع- -اي- -ن- -ة
اŸي- -دان- -ي -ة ل -ل -مشس -روع ب -أام -ر م -ن وا‹
ال-ولي-ة ،ال-ذي أاسس-دى ت-ع-ل-ي-م-ات ب-إاي-فاد
÷نة مكونة من عدة قطاعات وهيئات

سس -ي -ت -م ق -ري -ب-ا ب-اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي
ب- -ت- -ي- -زي وزو ،إاط Ó-ق أاول وح -دة
لط-ف-ال
لعصس-اب ل-دى أ
÷راح -ة ا أ
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -وط- -ن ،وه -و م -ا
سس-يسس-اه-م ‘ ال-ت-خ-ف-ي-ف من معاناة
م -رضس -ى الصس -رع ،م -ن خ Ó-ل ا◊ّد
من النوبات أاو التقليل من شسدتها
لدوية أاو بدونها.
باسستخدام ا أ

تيزي وزو :بن النوي توهامي
وفًقا للÈوفيسسور داودي ،رئيسس قسسم
األعصس- -اب رئ- -يسس اÛلسس ال- -ع- -ل- -م- -ي
ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ،ف -إان ه -ذا اŸشس -روع وه -و
األول من نوعه ‘ البÓد ” إاعداده
ب-ال-ف-ع-ل ت-ق-ريً-ب-ا ،ح-يث ّ” ال-ت-فك Òفيه
Ÿدة ع -ام ،وذلك ب -ال -ت -ع -اون م-ع رئ-يسس
مصس- -ل- -ح -ة طب األط -ف -ال الÈوف -يسس -ور
شسيخي ،ورئيسس قسسم جراحة األعصساب
Ãسستشسفى جامعة تيزي وزوالÈوفيسسور
أايت باشس.Ò
ومن اŸقرر ،حسسب ذات اŸتحدث،
ع -ق -د اج -ت -م -اع ل -وضس -ع األسس -اسس ل-ه-ذا
اŸشسروع الطموح رسسمًيا ،خÓل األيام
ال -ط -ب -ي -ة ا÷راح -ي -ة ال -ت -ي اح -تضس -ن-ه-ا
مسستشسفى تيزي وزو ،اŸقرر عقدها ‘
 5أاو  6ديسسم ،Èحيث سسيحضسر فريق
من اŸمارسس Úواıتصس ،Úكما سسيتم
إاع- -داد ب -رن -ام -ج ت -دري -ب -ي خ Ó-ل ه -ذا
الجتماع لتقدÁه من قبل متخصسصسÚ
أاج- - -انب ،فضس Ó- - -ع - -ن ب - -ر›ة دورات
تدريبية ‘ فرنسسا ،و‘ شسهر ديسسمÈ
القادم سستكون مسسأالة –ديد اŸواعيد

النهائية.
وم -ن ج -ه -ت -ه ،أاشس-ار ال-دك-ت-ور ﬁم-ود
ﬁم - -ود ،ع - -م - -ي- -د أاط- -ب- -اء األعصس- -اب
ا÷زائري ،Úوهو متخصسصس ‘ عÓج
الصس- -رع ل- -دى ال -ب -ال -غ ،Úع -ل -ى ه -امشس
اŸواضسيع حول العلوم العصسبية ،الذي
احتضسنته قاعة اŸعهد ،بقيادة أاسستاذين
ب -ارزي-ن ،ه-م-ا أاول-ي-ف-ي-ي-ه دولك ،رئ-يسس
وحدة األبحاث ‘ باريسس ،والÈوفيسسور
أايت ق- - - - -اسس - - - -ي ﬁم - - - -د ،إا ¤أان وصس - - - -ول
الÈوف -يسس -ور دولك سس -م -ح ب-ت-ك-وي-ن ط-ب-يب
صس -رع األط -ف -ال ،مضس -ي -ف-ا““ :ن-ح-ن ال-ي-وم ‘
م-رح-ل-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذ ون-ت-اب-ع ت-قدم العلم ،وهذا
الجتماع له أايضًسا هدف ثا Êللمركز ،حيث
Óيام
”ّ التخطيط لتنظيم مائدة مسستديرة ل أ
ال -ط -ب-ي-ة ا÷راح-ي-ة Ãسس-تشس-ف-ى ت-ي-زي وزو،
ح- - -ول ت- - -ق- - -دم طب األعصس - -اب واŸقاربة

الفÎاضسية
لنمو الدماغ من الولدة إا ¤سسن الرشسد،
ل سسيما عمل دماغ الطفل وتطوره.
وهذا النهج ،مث ÒلÓهتمام على أاكÌ
من مسستوى ،حيث سسيسساعد أاوًل على
ف -ه -م ك -ي -ف-ي-ة ح-دوث ال-ن-م-و‘ م-رح-ل-ة
اŸراهقة والبلوغ ،وثانياً ،فهم عمليات
األم- - -راضس وع Ó- -ج أاسس - -ب - -اب اŸرضس،
وهناك العديد من األمراضس ‘ علم
األعصس - - - - -ابÃ ،ا ‘ ذلك األم- - - - -راضس
الشسائعة ب Úاألطفال والبالغ ،Úوالتي ل
نزال ‘ مرحلة عÓج األعراضس ،ومع
التطورات ا◊الية يجب أان ‚د آاليات
ك - -ف - -ي - -ل- -ة ب- -ت- -ق- -د Ëال- -عÓ- -ج ،و” بّث
ف -ي-دي-وح-ول األط-ف-ال اŸنسس-ي Úال-ذي-ن
لديهم اأمراضس تنكسسية شسديدة وعلى
ضسائقة الوالدين““.

–ت إاشضراف الفريق
أاحمد قايد صضالح

فريق قيإدة الدرك
الوطني يتّوج بإلكأإسس
العسسكرية لكرة القدم

الرياضضي
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اشضراف :حامد حمور

السضبت  ٢٦أاكتوبر  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٢٧صضفر  ١٤٤١هـ العدد 18082

يقّدمـــــــــون مسضتــــــويات
كبـــــــÒة مع أانديتـــــهم

تأإلّ ـ ـ ـق ’عبيـ ـ ـ ـ ـ ـنإ
الدّولي ـ ـّ Úي ـ ـريح
بلمـ ـإضسي قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
التّصسفيإت القإرّية
كلمة العدد

«العميد» بخطى ثإبتة
حمل الفوز الكب Òالذي حققه
فريق مولودية ا÷زائر على نصضر
حسض Úداي ب- -ن- -ت- -ي- -ج -ة ع -ريضض -ة
تفاؤو’ كبÒا لدى متتبعي
«ال-ع-م-ي-د» ،ال-ذي-ن ي-ؤوّك-دون أان
ال- -ظ- -روف م- -وات- -ي- -ة ه -ذا اŸوسض -م
للعودة ا ¤جو التتويجات ‘ ظل
ال - -نسض- -ق ا’ي- -ج- -اب- -ي ال- -ذي يسضÒ
عليه الفريق.
اŸول-ودي-ة ت-ت-ق-اسض-م ال-ري-ادة مع
شض- - -ب- - -اب ب - -ل - -وزداد ‘ ال - -راب - -ط - -ة
^ حامد حمور
’و ¤حاليا ،حيث أان
اÎÙفة ا أ
اŸن -افسض -ة م -ا زالت ط-وي-ل-ة وشض-اق-ة،
خاصضة وأان «تشضكيلة باب الوادي» سضتكون معنية Ãنافسضة
’مر الذي يتطلب تسضيÒا دقيقا
’ندية العربية ،ا أ
كأاسس ا أ
من الناحيت Úالفنية والبدنية.
ن مسضّيري النادي العاصضمي أاخذوا احتياطاتهم
ويبدو أا ّ
‘ هذا ا÷انب لوضضع كل الÎتيبات ‘ صضا◊هم ،من خÓل
«ا’سض-ت-ق-دام-ات ال-ن-وع-ي-ة وال-ك-ث-يفة» التي قاموا بها ،حيث
Áلك اŸدرب كازو Êعدة خيارات ‘ كل مباراة ،وبإامكانه
’مور بأاريحية ‘ هذا ا÷انب.
تسضي Òا أ
ن الطريقة
ويؤوّكد الكث Òمن اŸقّرب Úمن «بيت العميد» أا ّ
ا’حÎاف -ي -ة ‘ ا’سض -ت-ف-ادة م-ن ك-ل إام-ك-ان-ي-ات ال-ف-ري-ق ه-و
’م -ث -ل» ال -ذي ي -وصض -ل اŸول -ودي -ة إا ¤ال -ق -م-ة،
«ال -ط -ري -ق ا أ
’لقاب هذا اŸوسضم ‘ ظل تنافسضية كبÒة على
والتتويج با أ
اŸناصضب ب ÚالÓعب.Ú
’خضض-ر
’ح-م-ر وا أ
’صض-ح-اب ال-زي ا أ
’وف -ي-اء أ
’نصض -ار ا أ
ف -ا أ
’خÒة رؤوي-ة ال-ف-ري-ق ‘ أاحسض-ن
ي -ن -ت -ظ -رون ‘ السض -ن -وات ا أ
مسض -ت -وى ،وك -ذا ال -وصض -ول إا ¤ال -ت -ت -وي -ج -ات ’ ،سض -ي-م-ا وأان
«ا÷وهرة» جابو أاضضاف الكث Òللتشضكيلة التي كانت تعاÊ
منذ سضنوات طويلة من عدم وجود «صضانع أالعاب» حقيقي
’م -ام ،وإاي -ج -اد «ا◊ل -ول» ‘
ب- -إام- -ك- -ان -ه دف -ع ال -ف -ري -ق ا ¤ا أ
’وقات الصضعبة.
ا أ
ففي ظرف قياسضي وجد الÓعب السضابق لوفاق سضطيف
ضضالته بفضضل إامكانياته الكبÒة من جهة ،واÈÿة التي
’ندية التي لعب لها.
اكتسضبها ‘ ﬂتلف ا أ
وتبقى نقطة Œنب «الضضغط» عنصضرا أاسضاسضيا ‘ ﬁطات
«ال -ع -م -ي -د» ل -ه -ذا اŸوسض -م ،وه -ذا م -ن خ Ó-ل ع -دم ا◊ديث
ب -اسض -ت -م -رار ع -ل -ى ضض-رورة ال-ت-ت-وي-ج م-ن-ذ ال-ب-داي-ة ،وت-رك
’م -ور تسض Òب -ط-ري-ق-ة تسض-م-ح لÓ-ع-ب Úل-عب اŸق-ابÓ-ت ‘
ا أ
ظروف أاحسضنّ“ ،كنهم من تقد Ëالكث Òفوق اŸيدان.
’و ¤سض -وف
ف -ا◊ديث ع -ن ال -ت -ت -وي -ج م -ن -ذ اŸق -اب Ó-ت ا أ
«يؤوّثر» على الÓعب الذي سضيجد نفسضه بضضغط إاضضا‘’ ،
سضيما الÓعب Úالشضبان ،والتجارب عديدة ‘ هذا اÛال.

 ÚŸبوغرارة :

بإمكإن سسليمإ Êتقد ËاŸزيد..وعودة سسودا Êإا ¤اŸنتخب مسسأإلة وقت
رضضا زوا: Ê

’عبو اŸنتخب الوطني –ّرروا نفسسيإ بعد التّتويج القإّري
رشضيد بوعراطة :

حنكة وصسرامة ﬁرز أاّهلتإه للوصسول إا ¤التّأإلّق اŸسستمر
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يقّدمون مسشتويات كبÒة مع أانديتهم

ي -ب -ق -ى مسش -ت -وى ال -ع -دي -د م -ن ع -ن -اصش-ر
اŸنتخب الوطني ‘ درجة معتÈة ضشمن
لم- -ر ال -ذي ي -ع -ن -ي ال -ك -ثÒ
أان- -دي- -ت- -ه- -م ،ا أ
أارقام قياسشية لسشليما ‘ Êموناكو
ل -ل-م-درب ب-ل-م-اضش-ي ال-ذي ي-ت-اب-ع ب-اه-ت-م-ام
خ- -رج- -ات لع- -ب- -ي- -ن- -ا –سش- -ب- -ا لن- -طÓ- -ق
وم -ا  ⁄ي -ك -ن ي -ن -ت -ظ -ره ال -ع -دي -د م -ن الخ -تصس -اصس-يÚ
 ·ÓخÓل ششهر واŸتتبع Úهو تأالق الهداف اسسÓم سسليما Êمع ناديه
تصشفيات كأاسس افريقيا ل أ
ا÷ديد موناكو الفرنسسي ،حيث أان الÓعب السسابق لشسباب
نوفم Èالقادم.
حامد حمور
فبعد الفوز الكب Òالذي حققه الفريق ا÷زائري على
ن -ظÒه ال -ك -ول -وم -ب-ي ودي-ا ،ارت-ف-عت ط-م-وح-ات «اÿضس-ر»
واسستفاد جل الÓعب Úمن هذه القفزة النوعية من الناحية
اŸع -ن -وي -ة ،وارتسس -مت ه -ذه الصس -ورة ع -ل -ى م -ردوده-م ‘
أانديتهم اıتلفة.

ﬁرز عنصشر أاسشاسشي لغوارديول ‘ رابطة
لبطال
ا أ
ويبهر رياضس ﬁرز من «خرجة» ألخرى مع مانشسيسسÎ
سسيتي ،وكان ضسمن أاحسسن الÓعب ‘ ÚاŸباراة األخÒة
لناديه ‘ رابطة األبطال ،ويبدو أان اŸدرب غوارديول
«يعّول» على قائد اŸنتخب الوطني ‘ أاك Èمنافسسة
أاوروبية لدى األندية كونه أاصسبح أاسساسسيا فيها.
وي- -ت -واج -د ﬁرز ضس -م -ن  30م -رشس-ح-ا ÷ائ-زة ال-ك-رة
الذهبية ألحسسن لعب ‘ العاÛ ⁄لة فرانسس فوتبول،
وت -ع -د اŸرة ال -ث -ان -ي -ة ال -ت -ي ي -ت -م وضس -ع صس-احب ال-يسس-رى
السسحرية ‘ هذه ا÷ائزة بعد أان كان قد تأالق ‘ عام
 2016و–صسل على اŸركز .7
وبالرغم من اŸنافسسة الشسديدة ضسمن تشسكيلة حامل
ل- -قب ال- -دوري ال‚ل -ي -زي ،إال أان األم -ور –سس -نت ك -ثÒا
بالنسسبة Ùرز ‘ النادي ويقدم مسستويات كبÒة ،حتى أان
غوارديول –دث كثÒا على ﬁرز على أانه تغيّر نحو

بلوزداد
«حطم أارقاما قياسسية» كثÒة منذ وصسوله ا ¤تشسكيلة
اŸدرب جارد ،ËوŒاوز ‚وم عاŸية على غرار نيمار
‘ البداية التي سسجلها.
وك -انت ال -ف -ع -ال -ي -ة ح-اضس-رة ب-ق-وة ‘ مسسÒة سس-ل-ي-م-اÊ
ا÷ديدة ،حيث يسسجل الهدف تلو اآلخر ويقدم التمريرات
ا◊اسسمة لزمÓئه ،ل سسيما بن يدير الذي يشسكل معه
ثنائيا يعد األحسسن ‘ الوقت ا◊ا‹ ‘ فرنسسا ورÃا ‘
أاوروبا.
وبالرغم من أان سسليما Êقدم ا ¤موناكو على شسكل
إاعارة من ليسس Îسسيتي ال‚ليزي ،ال أانه قد يبقى Ÿدة
طويلة ‘ البطولة الفرنسسية ،كون موناكو يسسعى لشسراء
عقده نهائيا ،حيث ذكرت مصسادر اعÓمية ا‚ليزية هذا
األسسبوع أان صسفقة –ّول سسليما Êا ¤موناكو قد تصسل ا¤
 9مÓي Úأاورو.
وتعد هذه اÿطوة كاعÎاف بقدرات هداف اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ال -ذي ب-ال-رغ-م م-ن الن-ت-ق-ادات ال-ت-ي ط-ال-ت-ه ‘
اŸاضسي ،فإانه يعرف كيف يعود إا ¤الواجهة ويبقي على
فعاليته ‘ منطقة العمليات.

اهتمام الريال وميÓنو بيوسشف عطّال...
كما أاّن األخبار تتوا ¤بالنسسبة لـ «الظاهرة» يوسسف
عطال ،الذي يبهر ا÷ميع Ãسستواه ‘ اŸنتخب الوطني
أاو نادي نيسس ،حيث أانه كان قريبا من النتقال ا ¤نادي
ب- -اريسس سس- -ان جÒم- -ان ‘ الصس- -ي- -ف اŸاضس- -ي ،وب- -فضس -ل
انطÓقته اŸوّفقة يبدو أان أاندية أاوروبية كبÒة تسسعى

رضشا زوا Êلـ «الششعب»:

’عبو اŸنتخب الوطني –ّرروا نفسسيإ بعد الّتتويج القإّري
^ ه- -ل ل- -عب ب- -ل- -م -اضش -ي دورا ‘
هذا؟

^^ ب -ال -ط -ب-ع ب-ل-م-اضس-ي ل-عب دورا م-ه-م-ا
وﬁوري -ا ألن -ه ضس -غ -ط ع -ل -ى ال Ó-ع-ب Úل-ك-ن
بطريقة ايجابية ،من خÓل –سسيسسهم أانهم
ليسسوا اسساسسي ‘ ÚاŸنتخب وحتى إان كانوا
ي -حسس -ون ال-ع-كسس ،ف-ه-و ب-ط-ري-ق-ت-ه يسس-ت-ط-ي-ع
اللعب على أاوتار الشسك ،ما يدفع الÓعب
ل -ل-ع-م-ل أاك .Èوع-ن-دم-ا أاشس-اه-د لع-ب-ا و‚م-ا
كبÒا مثل ﬁرز يلعب أاحسس أانه لعب ناشسئ
ي -ري -د اث -ب -ات اح-ق-ي-ت-ه ب-ال-ل-عب ك-اسس-اسس-ي ‘
اŸن- -ت- -خب ول- -يسس ‚م- -ا ك- -بÒا ،وه -و ن -فسس
احسساسس كل الÓعب ،Úوكل واحد يريد إاثبات
نفسسه ول يلعب بتخاذل ،وهو ما يحدث ‘
ان-دي-ت-ه-م لن-ه-م ي-ع-ل-م-ون أان تضس-ي-يع مكانتهم
السساسسية ‘ الندية يجعلهم يضسيعون بذلك
م -ك -ان -ت -ه -م ‘ اŸن -ت -خب ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م
يعملون اك.Ì

حاوره :عمار حميسشي
 ⁄يفّوت زوا Êالفرصسة ليؤوكد أانه يتوقع ان تعرف الفÎة
اŸقبلة انتقال لعب Úاخرين ا ¤اندية كبÒة ‘ اوروبا ‘
صسورة يوسسف عطال ،الذي يعد من اŸواهب الصساعدة واŸهمة
‘ الكرة ا÷زائرية.
ك- -م- -ا أارج- -ع زوا Êت- -ال- -ق الÓ- -ع -ب ÚاÎÙف Úا ¤ال -ع -م -ل
والجتهاد ،ودور بلماضسي الذي عرف كيف يجعل من العناصسر
‡ا ينعكسس ايجابا على
ا◊الية فريق واحد وعائلة واحدة ّ
اŸسستوى العام للمنتخب.

^ الشش- - -عب :ك- - -ي- - -ف ت - -رى ت - -أاّل - -ق ال Óّ- -ع - -بÚ
اÎÙف ‘ Úأاوروبا وحتى خارجها؟

^^ رضسا زوا :Êبالفعل خÓل الفÎة ا◊الية نشسهد توهج
العديد من الÓعب Úالذين ينشسطون ‘ اوروبا،
وحتى ‘ دوريات اخرى على غرار الدوري السسعودي وهو
امر عادي وطبيعي ألنه امتداد حسسب رأايي للقب القاري الذي
فاز به اŸنتخب ،حيث منح هذا التتويج دفعا معنويا كبÒا
لÓعب ÚخÓل اŸوسسم ا◊اليا خاصسة ان هذا التتويج حدث
‡ا جعل
خارج ا÷زائر ،وهو المر الذي كان غ Òمنتظر ّ
ال Ó-ع -ب Úي-حسس-ون ب-أاه-م-ي-ة ه-ذا ال‚از ال-ت-اري-خ-ي ،وج-ع-ل-ه-م
يبدأاون اŸوسسم بقوة مع انديتهم وبدون أاي عقدة .ومن يشساهد
م-ب-اراة ك-ول-وم-ب-ي-ا م-ث Ó-ي-رى أان ال-ع-ن-اصس-ر ال-وط-ن-ي-ة ت-خ-لت عن
اÿوف أاو الرهبة باŸصسطلح الرياضسي ألنهم عاشسوا Œربة
‡ا جعلهم يدخلون اي
جماعية مهمة وهي كأاسس افريقياّ ،
م -ب -اراة ك Ó-عب واح -د وع -ائ -ل-ة واح-دة ،وه-و م-ا ان-ع-كسس ع-ل-ى
مسستواهم الفردي مع الندية التي يلعبون فيها ،فنجد مثÓ
الÓعب ﬁرز الذي تغ Òبنسسبة كبÒة بصسفة ايجابية ،وأاصسبح
هذا اŸوسسم لعبا ﬂتلفا ومؤوثرا ،ول “ر اي مباراة لفريقه او

^ ه -ل ت -ت -وّق -ع ان -ت -ق -ال لع-بÚ
لندية كبÒة؟
آاخرين أ

اŸنتخب الوطني ال ويضسع Ÿسسته من خÓل تسسجيل هدف او
تقد“ Ëريرة حاسسمة .ونفسس المر ينطبق على لعب Úآاخرين
‘ صسورة سسليما ،Êالذي أاصسبح النجم رقم واحد ‘ موناكو،
وحتى بن سسبعيني دخل Œربته ا÷ديدة بدون مركب نقصس رغم
اŸنافسسة الكبÒة ‘ منصسبه ،وأايضسا عطال الذي أاصسبح يحسس
Ãكانته ‘ فريقه نيسس ،وحاليا أاك Èالندية الوروبية تريد
التعاقد معه على غرار ريال مدريد ،حسسبما اطلعت مؤوخرا ‘
وسسائل العÓم ،لهذا أاعتقد أان تأالق الÓعب Úأامر ايجابي،
ومهم لصسورة الكرة ا÷زائرية وللمنتخب.

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

 ÚŸبوغرارة (مدّرب ششبيبة السشاورة) لـ «الششعب»:

ب- -ع- -د ت- -أاّل- -ق دول -ي -ي -ن -ا ‘ ال -دوري -ات
لوروب -ي-ة ،اّت-صش-ل-ن-ا ب-ا◊ارسس ال-دو‹
ا أ
السش-اب-ق وم-درب شش-ب-ي-ب-ة السشاورة «ÚŸ
بوغرارة» ،الذي –دث لنا عن دوليينا
‘ هذا ا◊وار.

^^ ه - -و أام - -ر وارد رغ - -م أان - -ه ل- -ن Áسس
عناصسر ك Ìألسسباب عديدة ،لكن أاعتقد أان
الÓعب ع ّ
طال مرشسح بقوة للعب ‘ فريق
كب ÒخÓل فÎة النتقالت الشستوية أاو بعد
نهاية اŸوسسم على أاقصسى تقدير ،وهو تطور طبيعي ومنطقي
‘ مسسÒة الÓعب بعد أان أاثبت أاحقيته بالتواجد ‘ فريق نيسس،
الذي أاصسبح ‚مه الول.
كما أان هناك لعب Úاآخرين ‘ صسورة ماندي ،الذي يتواجد
هو اآلخر ‘ وضسعية مناسسبة لÓنتقال ا ¤فريق أافضسل ،ول
يجب نسسيان بن سسبعيني الذي إان اسستطاع أان يثبت مكانته ‘
فريقه ا÷ديد قد يلفت انتباه أاك Èالندية الوروبية ،خاصسة أان
ال -دوري الأاŸا Êأاصس -ب -ح سس -وق -ا م-فّضس-ل-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن األن-دي-ة
األوروبية خاصسة من الدوري ال‚ليزي.

اÿط- -وة ح- -ت- -ى ي -ث -بت ال Ó-عب ال -ذي
يسس -ت -ه -دف -ه وج -وده أاك Ìم -ع ف -ري -ق -ه،
ويتأاكد من جانبه بأان الÓعب عاد إا¤
مسس-ت-وي-ات-ه وÁك-ن-ه ت-ق-د Ëم-ا ي-نتظره
منه مع اŸنتخب .من وجهة نظري
أاع - - -ت - - -ق- - -د ب- - -أان «سس- - -ودا »Êب- - -اق ‘
ﬂط -ط -ات ال -ن -اخب ال -وط -ن-ي ،لعب
مثله كسسب خÈة ‘ ﬂتلف البطولت
األوروبية و‘ القارة السسمراء ،وما زال
اŸنتخب الوطني بحاجة إاليه ،وأاظن
أانه سسيأاتي الوقت الذي يعود فيه إا¤
اÿضسر.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس

ل -ل -ف -وز ب -خ -دم -ات ال Ó-عب السس-اب-ق ل-ن-ادي ب-ارادو ،ح-يث
–دثت وسسائل اعÓمية على رغبة نادي ميÓنو اليطا‹
الفوز بالصسفقة..لكن مصسادر أاخرى ربطت اسسم عطال
بالعمÓق السسبا Êريال مدريد ،ومن اŸمكن أان يكون أاول
ج -زائ -ري ي -ل -عب ‘ ن-ادي «ال-ق-ل-ع-ة ال-ب-يضس-اء» ،خ-اصس-ة أان
مسسÒي نادي نيسس أاكدوا أانهم سسيهتمون بالعروضس التي
تصسل عطال إال من األندية األوروبية الكÈى على غرار
الريال والبايرن...
وحملت منافسسات أاوروبا ليغ يوم أاول أامسس اÿميسس
تأالق عنصسر آاخر من مدرسسة بارادو ،وهو بن سسبعيني مع
نادي موشسنغÓدباخ األŸا ،Êحيث لعب الظه Òاأليسسر
ل -ل -ف -ري -ق ال -وط-ن-ي م-ب-اراة ك-بÒة ل-ن-ادي-ه أام-ام ن-ادي روم-ا
الي- -ط- -ا‹ ،ح- -يث ك- -ان م -ن ضس -م -ن أاحسس -ن ال Ó-ع -ب‘ Ú
اŸباراة ،وأاكد بن سسبعيني بانتقاله ا ¤الدوري األŸاÊ
أانه يبحث دائما على ترقية مسستواه ،وخوضس –ديات
جديدة ‘ مسسÒته.
وتأالق اŸهاجم سسعيد بن رحمة مع ناديه برانتفورد ‘
الدرجة الثانية ال‚ليزية بتسسجيله لهدف جميل ،األمر
ال -ذي ي -ؤوك -د أان -ه سس -ي -ك -ون م -ن ضس -م -ن ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن
سسينافسسون بÓيلي على ا÷هة اليسسرى لتشسكيلة بلماضسي
‘ اŸن -افسس -ات ال -ق-ادم-ة ‘ ح-ال-ة م-واصس-ل-ت-ه ع-ل-ى ن-فسس
النسسق.
وم -ن ج -ه -ت -ه اŸداف -ع شس -ت -ي سس ّ-ج -ل أاول ه -دف ل-ه ‘
البطولة التونسسية مع ناديه الÎجي ،حيث أان تطوره يبقى
مسستمرا ،وما اسستدعاؤوه للمنتخب الوطني إال دليل على
مسستواه ا÷يد.
وÁكن القول أان لعبينا يسسÒون ‘ رواق ايجابي على
غ -رار ب -راه -ي-م-ي ،ق-دي-ورة ،ب-و‚اح ،م-ب-و◊ي ،ب-ل-ع-م-ري،
فغو‹ ‘ أانديتهم ،األمر الذي يريح الناخب الوطني حول
لياقتهم واسستعدادهم.
وبإامكان هÓل العربي سسودا Êالعودة ا ¤اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ب -فضس -ل ع -ودت-ه ال-ق-وي-ة م-ع ن-ادي أاوŸب-ي-اك-وسس
جل ثنائية ويتمّتع بلياقة ‡تازة قد تفيد
اليونا ،Êحيث سس ّ
«اÿضسر» ‘ حالة اسستدعائه.

أاّك - - -د رضش - - -ا زوا ÊالÓّ- - -عب واŸدرب ا◊ا‹ ‘
حوار لـ «الششعب» ،أانّ تأاّلق ال ّ
Óعب ÚاÎÙف‘ Ú
اŸوسش -م ا◊ا‹ ن -ت -اج ت -ت-وي-ج-ه-م ب-ال-ل-قب ال-ق-اري
لمام.
الذي منحهم الثقة ودفعة قوية نحو ا أ

السسبت  26أاكتوبر  2019م الموافق لـ 27صسفر 1441ه ـ العدد18082 :

بإإمكإن سسليمإ Êتقد ËاŸزيد..وعودة سسودا Êإا ¤اŸنتخب مسسأإلة وقت

تأإلّق ’عبينإ الدّولّي Úيريح
بلمإضسي قبل الّتصسفيإت القإرّية
األفضسل بكث Òبعد كاسس إافريقيا التي توج بها اŸنتخب
ا÷زائري.
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^ الششعب :إا ¤ماذا يعود تأاّلق عدد
لوروب-ي-ة
م -ن دول -ي -ي-ن-ا ‘ ال-ب-ط-ولت ا أ
هذا اŸوسشم؟

^^  ÚŸبوغرارة :ما دام دوليونا يلعبون ‘ أاندية
أاوروبية ،هذا يؤوكد بأان لديهم مسستوى فنيا وتقنيا
كبÒا ،ويبقى ا◊افز رقم واحد لÓعبينا ،والذي سسلط
عليهم األضسواء هو التتويج األخ Òللمنتخب الوطني
بكأاسس أا· إافريقيا Ãصسر ،وهو األمر الذي أاعطاهم
ثقة زائدة وجعلهم يÈزون إامكانياتهم فوق اŸسستطيل
األخضس -ر .ولعب ك -رة ال -ق -دم ال -ذي “ن -ح ل -ه ال -ث -ق-ة
ال Ó-زم -ة وتضس -ع -ه ‘ أاحسس -ن ال -ظ -روف ي-ق-دم م-ا ه-و
مطلوب منه وأاك ،Ìكما أان هناك أامر مهم ،وهو أان
لعبينا عرفوا كيف يختارون األندية التي يلعبون لها
وخصسوصسا التي تتماشسى مع طموحاتهم وإامكانياتهم
على غرار بن ناصسر وسسليما .ÊباŸقابل هناك من
فضسل السستقرار ،وعاد أاقوى إا ¤فريقه على غرار
«ﬁرز».

^ سشليما Êبعث مششواره من جديد
م - -ع م - -ون - -اك - -و ،وب - -ات أافضش - -ل لعب ‘
ال- -دوري ال- -ف- -رنسش- -ي ب- -ع -د غ -ي -اب ع -ن
لضشواء Ÿوسشم ونصشف؟
ا أ

رغم أانه  ⁄يلعب الكث Òمن اŸباريات ،ليقرر تغيÒ
األجواء باŒاه نيوكاسسيل لكنه تعرضس إلصسابة أانهت
موسسمه مبكرا ،بعدها تنّقل إا ¤البطولة الÎكية وأاّدى
جر طاقاته مع
موسسما للنسسيان ،لكنه هذا اŸوسسم ف ّ
ن -ادي -ه ا÷دي -د م -ون -اك -و م -ع م-درب أاشس-رف ع-ل-ي-ه ‘
سسبورتينغ يعرفه جيدا ،متأاكد من أاّن «سسليما »Êما
زال لديه الكث Òمن األمور يقدمها سسواء مع اŸنتخب
الوطني أاو ‘ البطولت األوروبية ألنه لعب يعمل
كثÒا فوق أارضسية اŸيدان ول يبخل على زمÓئه.

^^ ال-ع-رب-ي هÓ-ل سس-ودا Êم-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ق-نية
لعب مهاري وقوي بدنيا ،وÁلك إامكانيات كبÒة
وم -ازال ه -و اآلخ -ر ب -إام -ك-ان-ه ت-ق-د Ëال-ك-ث Òل-ل-ف-ري-ق
ال -وط -ن -ي خصس -وصس -ا ‘ اŸب -اري -ات اإلف -ري -ق-ي-ة ،ك-م-ا
تفضسلت أاعتقد بأان اسستدعاءه إا ¤اÿضسر ›رد وقت
ألن ال -ن-اخب ال-وط-ن-ي يÎك-ه اآلن يسس-ت-م-ت-ع Ãداع-ب-ت-ه
الكرة من جديد ،ويكسسب أاك Èعدد ‡كن من وقت
ال -ل -عب ،وع -ادة م -ا ي -ق -وم اŸدرب-ون ال-وط-ن-ي-ون ب-ه-ذه

اŸنتخب ا÷زائري يحإفظ على اŸركز  38عإŸيإ
ح-اف-ظ اŸن-ت-خب ال-وط-ني ا÷زائري
لكرة القدم على مركزه  38عاŸيا‘ ،
التصسنيف الشسهري ل–Óاد الدو‹ لكرة
القدم «الفيفا» الصسادر يوم اÿميسس.
وكان اŸنتخب الوطني حامل اللقب
الفريقي  ،2019قد احتل نفسس اŸركز
‘ ترتيب الشسهر اŸنصسرم ،الذي ارتقى
فيه Ãركزين اثن Úمقارنة بشسهر أاوت
اŸاضسي.
ومعلوم ،أان اŸنتخب الوطني يوجد
ح- -ال -ي -ا ‘ أاحسس -ن أاح -وال -ه ب -ع -د ال -ف -وز
اŸعنوي الهام على منتخب كولومبيا (-3
 ‘ ،)0اŸقابلة الودية التي جرت يوم 16
أاكتوبر ا÷اري Ãدينة ليل الفرنسسية.
وع-ل-ى الصس-ع-ي-د اإلف-ري-ق-ي اح-ت-فظت
ك-ت-ي-ب-ة ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ج-مال بلماضسي
ع -ل -ى م -رك -زه -ا ال -راب -ع ح -ل -ف ك -ل م -ن
السس -ن-غ-ال (اŸرك-ز  )20وت- -ونسس اŸرك -ز

وفيما يلي ترتيب اŸنتخبات
لو:¤
اÿمسشة ا أ

 - 1بلجيكا  1755نقطة.
 - 2فرنسسا .1726
 - 3الÈازيل .1715
 - 4إا‚لÎا .1651
 - 5الوروغواي .1642
ترتيب اŸنتخبات الفريقية:
 -1السسنيغال  1546اŸركز 20
 -2تونسس  1495اŸركز 29
 -3نيجÒيا  1481اŸركز 35
 -4ا÷زائر  1469اŸركز 38
 -5اŸغرب  1457اŸركز 42
 -6مصسر  1433اŸركز 49
 -7غانا  1426اŸركز 51
 -8الكامÒون  1409اŸركز 52
 -9ال- -ك- -ون- -غ -و ال -دÁق -راط -ي -ة 1399
اŸركز 54
 -10الكوت ديفوار  1392اŸركز .56

بعد تقييم حصشيلته

الفإف ترسّسم إاقإلة مدير الفرق الوطنية لودوفيتشش بإتيلي
رسّس -مت ال–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ك-رة
ال -ق -دم (ال -ف -اف) ي -وم اÿم -يسس،إاق -ال-ة
مدير الفرق الوطنية ،لودوفيتشس باتيلي
بعد «تقييم حصسيلته».
وكتبت الهيئة الكروية ‘ بيان على
موقعها الرسسمي ما يلي« :بعد تقييم
حصسيلة باتيلي لودوفيتشس ،مدير الفرق
ال- -وط- -ن- -ي- -ة وع- -قب إاقصس -اء اŸن -ت -خب
ا÷زائ - -ري ل Ó- -ع - -ب ÚاÙل - -ي Úم - -ن
منافسسة كأاسس إافريقيا  2020لÓعبÚ
اÙل- -ي( Úشس -ان  ،)2020وال -ذي ي -أات-ي

أايضسا بعد اقصساء اŸنتخب ا÷زائري
دون  23ع -ام -ا م -ن ك -ان  ،2019ت-ع-لن
الفاف بأانها وضسعت حدا لرتباطها مع
التقني الفرنسسي».
وراجت أانباء حول إاقالة باتيلي منذ
ي -وم ال-ثÓ-ث-اء ،ل-ك-ن «ال-ف-اف» ان-ت-ظ-رت
انعقاد اجتماع اŸكتب الفيديرا‹ يوم
ÓعÓن عنها بصسفة رسسمية.
اÿميسس ل إ
وكان باتيلي قد فشسل ‘ مهمتيه بعد
إاقصس- -اء م- -ن- -ت- -خب دون  23ع -ام-ا م-ن
اŸرحلة النهائية لكأاسس إافريقيا 2019

^^ نحن هنا نتحّدث عن البطولة
السس-ع-ودي-ة وك-أان-ه-ا ب-ط-ول-ة ع-ادية ،أاول
ه -ي أاق -وى ب -ط -ول -ة ‘ ق -ارة آاسس -ي -ا ،ول -و ن -ق -ف ع -ل -ى
ي
إامكانيات نادي الشسباب السسعودي الذي كانت لد ّ
الفرصسة وأان واجهته مع فريقي ‘ البطولة العربية،
إامكانياته كبÒة متوفرة من هيكلة ومÓعب ومرافق
تابعة للفريق ،وكذلك من إامكانيات اسسÎجاع وظروف
نقل وإاقامة وإامكانيات مادية .بلعمري يلعب حاليا مع
 7أاو  8لعبÎﬁ Úف Úعلى أاعلى مسستوى من دوليÚ
ك -ول -وم -ب-ي Úوب-رازي-ل-ي Úوأارج-ن-ت-ي-ن-ي Úب-اإلضس-اف-ة إا¤
دولي Úسسعودي ،Úحاليا أاي لعب كرة قدم Áكنه أان
يتطور بشسكل ملفت لÓنتباه سسواء كان ذلك ‘ البطولة
السسعودية أاو القطرية ،لذلك أاقول لك بأان بلعمري
ي -ح-م-ل أال-وان ف-ري-ق Îﬁف ب-أا” م-ع-ن-ى ال-ك-ل-م-ة م-ع
مدرب كان يشسرف على نادي ريفر بÓيت األرجنتيني.
هذا اŸوسسم أاو ‘ اŸواسسم السسابقة قّدم مباريات
قوية مع ناديه ،ومنذ التحاقه باŸنتخب الوطني يقدم
مسستويات راقية ،ويعد دائما أافضسل عنصسر ‘ مباريات
اÿضس- -ر ،م- -ن ج- -ان -ب -ي أا“ن -ى ل -ه أان ي -ب -ق -ى ‘ ه -ذا
اŸسستوى Ÿواسسم عدة ،و ⁄ل الحÎاف ‘ فريق
أاوروبي Îﬁم ألنه سسيسستفيد من ذلك ‘ مسسÒته
الكروية وحتى اŸنتخب سسيسستفيد من ذلك.

^ نفسس الششيء ينطبق على بغداد

ثÓث Úعاما ،لكن الثÓث حراسس الذين تتحدث عنهم
بإامكانهم اللعب على الأقل ألربع سسنوات إاضسافية مع
اŸسستويات التي يقدمونها مع فرقهم هذا من جانب،
ومن جانب آاخر ا◊الة الثانية التي يجب أان يفهمها
ا÷زائ -ري -ون ه -و أان ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ي -ت -ع -ام-ل م-ع
›م -وع -ة وه -ذه األخÒة ت -ع -يشس ج -ي -دا م -ع ب -عضس-ه-ا
البعضس وزجّه ألي لعب أاو حارسس جديد أامر صسعب
للغاية ‘ الظرف الراهن ،هذا األمر مطروح على
اŸدى الطويل ،لكن على اŸدي Úالقصس ÒواŸتوسسط
لن يحدث أاي تغي Òعلى مسستوى حراسسة اŸرمى
ألن -ه -م ح -راسس ‘ ك -ل م -رة ي -ت -م السس -ت -ع -ان-ة ب-ه-م ‘
اŸنتخب يقدمون مسستويات ل بأاسس بها ،اآلن لدينا
اŸن -ت -خب األوŸب -ي واÙل -ي ه -ن -ا ي-جب أان ن-حّضس-ر
حراسسا ليخلفوا أاحدهم ‘ حالة اإلصسابة أاو العتزال
أاو تراجع اŸسستوى مع تقدم السسن.

^ هل لديك ‘ مفّكرتك حارسس أاو
اث -ن Úل -ت -دع -ي -م اŸن -ت-خب ‘ الّسش-ن-وات
اŸقبلة؟

^^ لدينا العديد من ا◊راسس ،حاليا ب Úالبطولة
السسعودية للدرجة األو ¤والثانية ‰لك  7حراسس من
مسستوى جيد ،و‘ ا÷زائر لدينا ا◊ارسس Úموسساوي
وغ -اي -ا Áل -ك -ان مسس -ت -وى ل ب -أاسس ب-ه ،وك-ل-ه-م ح-راسس
Áكنهم تدعيم صسفوف اÿضسر مسستقب.Ó

رششيد بوعراطة لـ «الششعب»:

ترتيب الفيفا

( )29ونيجÒيا (اŸركز .)35
وكان اŸنتخب الوطني قد حقق قفزة
عمÓقة ‘ تصسنيف الفيفا لشسهر جويلية
اŸنصس -رم ب -ع -د ت-ت-وي-ج-ه ب-ال-ل-قب ب-ل-ق-ب-ه
القاري Ã 2019صسر.
ام -ا م-ن-افسس-و «اÿضس-ر» ‘ تصس-ف-ي-ات
ك - - - - -أاسس أا· إاف - - - - -ري - - - - -ق - - - - -ي - - - - -ا 2012
بالكامÒون(اÛموعة الثامنة) ،احتفظ
م-ن-ت-خب زام-ب-ي-ا ع-ل-ى اŸرك-ز  ،81ف-ي-ما
ارتقى منتخب بوتسسوانا Ãركزين ليحتل
اŸرتبة  146مثله مثل منتخب زÁبابوي
الذي صسعد Ãركز واحد (اŸرتبة .)117
وع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى صس- -دارة الÎت- -يب
الدو‹ ،يبقى السستقرار سسيد اŸوقف
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-م-ن-ت-خ-ب-ات الرب-ع-ة الو،¤
بلجيكا وفرنسسا ،الÈازيل وإا‚لÎا.

^^ بالنسسبة ‹ «بو‚اح» يعت Èحاليا من بÚ
أاحسسن اŸهاجم ‘ Úالبطولة اإلفريقية بعد اŸواسسم
الرائعة التي قدمها ‘ السسد القطري ومع اŸنتخب
الوطني ‘ كأاسس أا· إافريقيا ،أا“نى له أان يتنقل اآلن
إا ¤فريق أاوروبي كب Òوليسس فريق أاوروبي عادي ،ألنه
لعب لديه القابلية ليتطور أاك‡ Ìا هو عليه اآلن،
وهو ما سسيسستفيد منه اŸنتخب الوطني.

^ بصش - -ف - -تك ح - -ارسس دو‹ سش - -اب - -ق،
^ ب -ل -ع -م-ري ال-ذي ي-ل-عب اŸن -ت -خب Áلك ث Ó-ث ح -راسس ي-ت-ج-اوز
موسشمه الرابع على التوا‹ سشنهم الثÓث Úعاما ،هل تعتقد بأانه
لدم- - -اج ح- - -ارسس شش- - -اب
‘ ال- -دوري السش- -ع -ودي ،ه -ل ح- - -ان ال- - -وقت إ
تعتقد بأاّنه سشيتنّقل يوما ما بينهم؟
^^ نحن نتكلّم على سسن ا◊راسس الذي Œاوز
إا ¤أاوروبا؟

لخ-ر م-ع
^ سش -ودا Êع -اد ب -ق ّ-وة ه-و ا آ
لصشابة التي
أاوŸبياكوسس اليونا Êبعد ا إ
^^ سسليما Êقبل أان نتحّدث عنه كÓعب كرة قدم كان يعا Êمنها ،لكنه ◊د السشاعة ⁄
عصس- -ري ،ي -جب أان ن -ت -ح -دث ع -ن -ه ب -أان -ه لعب Áلك
إاصسرارا وطموحا كبÒين وقوة ذهنية هائلة ألنه ‘ كل يتلق دعوة بلماضشي؟
م -رة ي -ت -م ان -ت -ق -اده ي -ع-ود أاق-وى م-ن م-ا ك-ان ع-ل-ي-ه ‘
السسابق ،أاظن أان هذا الÓعب يعيد مسستواه ‘ كل
مناسسبة ألنه يعمل كثÒا ‘ التدريبات ،أاحيانا اختيار
الÓعب لفريق ‘ مسسÒته الكروية ل يكون صسائبا،
وهو ما يجعله يظهر بوجه متذبذب ،لكنه عندما يجد
اÙيط اÓŸئم واŸناسسب له يتأالق ،وهو ما حدث
مع «سسليما »Êالذي أادى مواسسم رائعة ‘ الÈتغال
بعدها كان جيدا ‘ موسسمه األول مع ليسس Îسسيتي

لخ Òال -ذي ي -ت -واج-د ع-ل-ى
ب -و‚اح ،ا أ
«رادار»  3ف- -رق ف- -رنسش -ي -ة وف -ري -ق
إا‚ليزي بعد معاينته ضشد كولومبيا؟

Ãصسر ،حيث انهزم أامام غانا (‘ )1-0
ل- -ق- -اء اإلي- -اب بسس- -ط -ي -ف .وك -ان ل -ق -اء
الذهاب بغانا قد انتهي بالتعادل (-1
.)1
ك -م-ا أاه-در ال-ت-ق-ن-ي ال-ف-رنسس-ي أايضس-ا
التأاهل للمرحلة النهائية لكأاسس إافريقيا
ل-ل-م-حلي 2020 ÚاŸقّ-ررة ب-ال-كامÒون
بعد الهزÁة الثقيلة ( )3-0اŸسسجّلة
يوم السسبت اŸاضسي بÈكان (اŸغرب)
أامام حامل اللقب ،اŸغرب.

حنكة وصسرامة ﬁرز أاّهلتإه للوصسول إا ¤التّأإّلق اŸسستمر
ق- -د ل ي- -خ- -ت- -ل- -ف اث- -ن -ان أان
ال -دك -ت -ور رشش -ي -د ب -وع -راط-ة،
لسشبق 2004
اŸدرب الوطني ا أ
يعت Èمن الششخصشيات النادرة
واŸت - -م- -ي- -زة ‘ سش- -م- -اء ال- -ك- -رة
ا÷زائ-ري-ة م-ن ح-يث م-ع-رفته
Ûال التدريب.
ب-وع-راط-ة صش-احب ال-تجربة
ال - -ك - -بÒة وا◊ام - -ل لشش- -ه- -ادة
دك - -ت - -وراه دول - -ة ‘ ن- -ظ- -ري- -ة
ومنهجية التدريبّ– ،دث لنا
عن اŸنتخب الوطني.
حاوره :فؤواد بن طالب
^ الشش - -عب :ك - -ي - -ف ت - -ن - -ظ - -ر إا¤
مسش- -ت- -وى اÿضش- -ر ب- -ق -ي -ادة ج -م -ال
بلماضشي؟
^^ رشس -ي -د ب -وع -راط -ة :ق-ب-ل أان ن-ت-ك-ل-م ع-ن

ا÷ماعي اŸتميز والتقني ‘
أاعلى مسستوى ،وهذا مهم جدا
‘ بداية التحضسÒات Ÿا هو
ق- -ادم ،خ -اصس -ة وأان ب -ل -م -اضس -ي
ج -رب ت-ق-ري-ب-ا أاغ-لب الÓ-ع-بÚ
وك -ان -وا ب -ح-ق أاوف-ي-اء Ÿدرب-ه-م
وا÷مهور.

^ ما هي مÓحظتك
ع - -ن غ - -ي - -اب ال Óّ- -عب
اÙلي وسشط اÿضشر؟

متميزة واعدة ‘ األداء والنضسباط واŸواظبة،
وهذا ما رأايناه ‘ مسسÒة بلماضسي يوم كان لعبا
وŸسسنا منه اليوم كمدرب وطني ،هذا يعني أان
النضسباط والتواصسل ب ÚاŸدرب والÓعب‘ Ú
إاطار العمل ا÷ماعي يخلق اŸعجزات ويكون
توليفة وطنية ،ولذلك فنحن كتقني Úوأاسساتذة ‘
›ال كرة القدم متفائل Úبهذا اŸنتخب الذي
أاعتقد أانه ‘ أايادي آامنة.

^^ يجب أان تعمل األندية
ب -اج -ت -ه -اد م-ت-واصس-ل وت-وظ-ي-ف
إاط- -ارات ذات ك- -ف- -اءة ت- -ق- -ن -ي -ة
عالية ،والدليل أان ‘ اŸنتخب
األول لعبون خرجوا من رحم األندية ا÷زائرية
ث- -م احÎف- -وا ع -ل -ى غ -رار ب Ó-ي -ل -ي ،ب -ل -ع -م -ري،
سسليما ،ÊوغÒهم والسسبب هم تأالقهم مع األندية
اÎÙفة ،وما على الÓعب اÙلي إال األخذ
باŸثل عن هؤولء الÓعب Úالناجح Úمن أاجل
الظفر Ãكانة ‘ الفريق الوطني.

لعبي اÿضسر يجب أان يعرف القّراء شسخصسية
^ بصش -ف-تك خ-ب ،Òك-ي-ف ت-ن-ظ-ر
2
بلماضسي يوم كان لعبا ‘ سسنة 003 / 2002
^ م -ا ه -ي اŸؤوّشش -رات ال -ت-ي ت-راه-ا إا ¤الÓعب ﬁرز؟
برسسم تصسفيات كأاسس أا· أافريقيا بتونسس 2004
^^ ﬁرز ه -و ط -ف -رة ‘ ال -ف -ري -ق ال-وط-ن-ي
أاي -ن ك -ان لع -ب -ا م-ت-م-ي-زا وح-ام Ó-ل-لشس-ارة أاث-ن-اء تزيد من قيمة النّخبة الوطنية؟
واللعب ا÷زائر ككل ،وأانا شسخصسيا أاراه أافضسل
التصسفيات ،و‘ ذلك الوقت كنت مدربه Ÿسست
فيه جرأاة اŸدرب اŸسستقبلي للنخبة الوطنية
ن -ظ -را ل -ق-ي-ادة زمÓ-ئ-ه ف-وق اŸي-دان واضس-ب-اط-ه
وك-ف-اءت-ه ال-ك-روي-ة ال-ع-ال-ي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤أاخÓ-ق-ه
العالية وكان قائدا بأا” معنى الكلمة ،من حيث
ال -ت -ج -اوب م -ع زم Ó-ئ -ه ع -ل -ى غ -رار م-نصس-وري،
كراوشس ،أاكرور وهؤولء كلهم كانوا Îﬁف Úأاما
البقية فكلها ﬁلية.

^ هل من إاضشافات؟

^^ إاذا عدنا إا ¤نتائج كأاسس إافريقيا بقيادة
ه-ذا ال-رج-ل ،ف-إاّن-ن-ا ن-ف-ت-خ-ر ب-أان ل-ل-ج-زائ-ر نخبة

^^ أاعتقد وحسسب التجربة الطويلة فإان لغة
التواصسل ونوعية اŸضسمون ‘ ›ال التدريب
م - -ن دون شسك سسÎب - -ط عÓ- -ق- -ة ك- -بÒة م- -ا بÚ
اŸدرب والÓعب ،Úإاضسافة إا ¤شسجاعة اŸدرب
وكيفية تطبيق برنا›ه التقني أاثناء ا◊صسصس
التدريبية وبعدها.

^ ما هو تقييمك لّÓعبÚ؟

^^ ما قّدمه اÿضسر أامام كولومبيا صساحب
اŸرتبة التاسسعة أاثلج صسدورنا وأاسسعدنا كثÒا،
وه -ذا ع -ل -ى ج -م -ي -ع اŸسس -ت -وي -ات ح-يث ق-دمت
ال -تشس -ك -ي -ل -ة ال -وط -ن -ي -ة ج -زءا ك -بÒا م -ن ال -ل -عب

لعب حاليا للمنتخب الوطني ،وما مكانته كقائد
ل -ل -خضس -ر وم -ا ح -دث ‘ ك -أاسس اف -ري -ق-ي-ا ،ف-ه-ذا
يحسسب ◊نكته وصسرامته وقوة شسخصسيته ،ما
جعله يخطف األضسواء ﬁليا وأافريقيا وحتى
ع -اŸي -ا ،ب -دل -ي -ل ت-واج-ده ‘ اŸان سس-ي-ت-ي –ت
قيادة اŸدرب العاŸي غوارديول.

^ ماذا عن سشليماÊ؟

^^ هو مهاجم ‡تاز وله ميزته القوية رفقة
بو‚اح ،ويشسّكÓن خطا أاماميا ناجعا Ÿنتخبنا
جلة.
الوطني بدليل عدد األهداف اŸسس ّ
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–ت إاشسراف الفريق أاحمد قايد صسالح

فريق قيادة الدرك الوطني يتّوج بالكأاسس العسسكرية لكرة القدم
تسسمية مركز Œمع و–ضس Òالفرق العسسكرية باسسم الشسهيد «مسسعود بوجريو»

تّ-وج ف-ري-ق ق-يادة الدرك
ال - -وط - -ن - -ي ب- -ك- -أاسس ا÷زائ- -ر
ال- - -عسس - -ك - -ري - -ة ب - -ع - -د ف - -وزه
بركÓت الÎجيح على فريق
ق -ي-ادة ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
لو ‘ ¤اŸباراة التي جمعت
ا أ
ب- -ي- -ن- -ه- -م- -ا ،مسس -اء أاول أامسس،
Ãلعب مركز Œمع و –ضسÒ
ال-ف-رق ال-رياضسية العسسكرية
ب Íع - -ك- -ن- -ون ح- -يث أاشس- -رف
ال -ف -ري -ق أاح-م-د ق-اي-د صس-ال-ح
ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ورئ-يسس
أارك - - -ان ا÷يشس ال - - -وط- - -ن- - -ي
الشس -ع -ب -ي ع -ل -ى م -ن-ح ال-ك-أاسس
ل - -ل - -ف - -ري- -ق اŸتّ- -وج ‘ أاج- -واء
بهيجة.
عمار حميسسي
‘ إاط- -ار إاخ- -ت- -ت- -ام رزن- -ام- -ة ال- -نشس- -اط -ات
ال-ري-اضس-ي-ة السس-ن-وي-ة ل-ل-ج-يشس الوطني الشسعبي
أاشسرف ،أاول أامسس ،الفريق احمد قايد صسالح
على مراسسم اŸقابلة النهائية لكأاسس ا÷زائر
العسسكرية لكرة القدم ‘ طبعتها Ã 4٧ركز
Œمع و–ضس Òالفرق الرياضسية العسسكرية بÍ
عكنون.
قبل انطÓق هذه اŸقابلة التي جمعت
ب Úفريـ ـق الناحية العسسكرية اأ’و ¤وفريق
الدرك الوطني قام الفريق احمد قايد صسالح
ب- -اإ’شس- -راف ع- -ل -ى م -راسس -م تسس -م -ي -ة اŸرك -ز
اŸذكور باسسم الشسهيد البطل مسسعود بوجريو،
وذلك بحضسور أاعضساء من عائلة الشسهيد الذين
” تكرÁهم بهذه اŸناسسبة.
تابع نائب وزير الدفاع الوطني ورئيسس
أارك- -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ب -ع -د ذلك
ع- -رضس- -ا شس- -ام Ó- -ح- -ول ه -ذا اŸرك -ز ق -دم -ه
اŸسس- - -ؤوول اأ’ول ع- - -ن ه - -ذا اأ’خ Òتضس - -م - -ن
حوصسلة شساملة حول نشساطات اŸركز وعرضس
حال حول اŸنشسآات الرياضسية ا÷ديدة التي
انتهت اأ’شسغال بها وتلك اŸتواجدة ‘ طور
اإ’‚از.
هذه اŸنشسآات التي أاولت لها القيادة العليا
للجيشس الوطني الشسعبي كل الرعاية الÓزمة
من أاجل Œهيزها بكافة التجهيزات الرياضسية

ا◊ديثة ،وفق اŸعاي ÒالعاŸية اŸعمول بها
‘ ه- -ذا اÛال م- -ن أاج- -ل ت- -وف Òال- -ظ -روف
الÓ-ئ-ق-ة ل-ت-حضس Òال-ري-اضس-ي Úال-عسس-ك-ري‘ Ú
أاحسسن الظروف واŸسساهمة ‘ –قيق نتائج
‡تازة على الصسعيدين الوطني والدو‹ تليق
بسسمعة الرياضسة العسسكرية ‘ ا÷يشس الوطني
الشسعبي.
كما إاغتنم الفريق احمد قايد صسالح قرب
حلول الذكرى ’ 65ند’ع ثورة أاول نوفمÈ
 1954اÿالدة لتذك Òا◊ضسور بأاهمية ترسسيخ
ق- -ي -م وم -ب -ادئ ال -ث -ورة اŸب -ارك -ة ‘ ال -ذاك -رة
ا÷ماعية للشسعب ا÷زائري وضسرورة التأاسسي
بصس ّ-ن -اع ه -ذه ال -ث -ورة اŸع -ج -زة ال -ت -ي أاث -ب-تت
وسستبقى تثبت يقينا بأان ا÷زائر التي انتصسرت
ب -اأ’مسس ع -ل -ى اŸسس-ت-ع-م-ر ال-غ-اشس-م سس-ت-ع-رف
دوم -ا ،ك -ي -ف ت -واصس -ل مشس -وار نصس -ره-ا ودرب
إانتصسارها.
كما أاشسار رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
الشسعبي إا ¤حرصس القيادة العليا على توفÒ
ك- -اف -ة ال -وسس -ائ -ل اŸادي -ة واŸوارد ال -بشس -ري -ة
الÓزمة من أاجل تطوير الرياضسة العسسكرية،
‡ا سساهم ويسساهم ‘ –قيق نتائج باهرة ‘
هذا اÛال على الصسعيدين الوطني والدو‹.
ت -اب-ع ال-ف-ري-ق اح-م-د ق-اي-د صس-ال-ح اŸب-اراة
ال -ن -ه -ائ -ي -ة ال -ت -ي ج -رت ب Úف -ري -ق ال -ن -اح-ي-ة
العسسكرية اأ’ول وفريق قيادة الدرك الوطني
بكل اهتمام حيث عرف الشسوط ا’ول فرصسا

قليلة بسسبب تسساقط ا’مطار التي أاثرت على
السس Òا◊سسن للمباراة.
ت -أاث -رت أارضس -ي-ة اŸي-دان ن-وع-ا م-ا بسس-بب
اأ’مطار حيث أاصسبحت “تاز بالثقل و هو
اأ’م- -ر ال- -ذي اع -اق ك -ثÒا –رك ال -ك -رة‡ ،ا
ج -ع -ل ال -ف -ري -ق Úي -ل-ج-آان ا ¤ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
الكرات الطويلة من اجل التقليل من ا÷هد
البد ÊاŸضساعف جراء ثقل ارضسية اŸيدان .
ع- -رف الشس- -وط ال- -ث- -ا– Êسس- -ن- -ا ك- -بÒا ‘
اŸسستوى حيث كانت اÿطورة من الفريقÚ
ول -ك -ن ب-راع-ة ح-ارسس-ي اŸرم-ى وأايضس-ا تسس-رع
اŸه- -اج- -م Úح- -ال دون اف- -ت- -ت -اح ال -تسس -ج -ي -ل
واŸل -فت ل Ó-ن -ت -ب -اه خÓ-ل الشس-وط ال-ث-ا Êه-و
اŸسستوى اŸميز الذي ظهر به الفريقان وهو
ما اكد رغبة كل منهما ‘ –قيق اللقب.
فشسل الفريقان ‘ التسسجيل ‡ا جعلهما
يحتكمان ا ¤ركÓت ا÷زاء الÎجيحية بعد
نهاية اŸباراة والتي ابتسسم ا◊ظ فيها ا¤
فريق قيادة الدرك الوطني الذي تأالق حارسسه
‘ صسد ركلتي جزاء للمنافسس.
اشسرف الفريق أاحمد قايد صسالح بعد نهاية
اŸب -اراة ع -ل -ى م -ن -ح اŸي -دال -ي -ات ال -ذه -ب -ي -ة
والفضسية للفريق Úالفائز واŸنهزم ،كما منح
كأاسس ا÷زائر العسسكرية Ÿوسسم 2019/ 2018
ا ¤الفريق اŸتوج وهو فريق قيادة الدرك
ال -وط -ن -ي ال -ذي ق -ام ’ع -ب-وه ب-ع-د ذلك ب-دورة
شسرفية على اŸلعب من أاجل –ية ا◊ضسور.

الرابطة اÎÙفة الثانية

وداد تلمسسان ‘ مهمة ﬁفوفة باıاطر ‘ غليزان
ي- -ح- -اول م- -تصس- -درا ت -رت -يب ب -ط -ول -ة ال -راب -ط -ة
اÎÙفة الثانية ,وداد تلمسسان وأاوŸبي اŸدية,
–صس Úموقعهما الريادي عند تنقل ا’ول لغليزان
لتحدي السسريع اÙلي واسستقبال الثا Êأ’وŸبي
ارزيوÃ ,ناسسبة اجراء ا÷ولة العاشسرة من عمر
ال-ب-ط-ول-ة ال-ي-وم .ت-ب-ق-ى اŸق-اب-ل-ة ال-ت-ي ي-ت-ن-قل فيها
الرائد وداد تلمسسان ا ¤غليزان لتحدي السسريع
اÙل- -ي (اŸرك- -ز السس- -ادسس) ,م -ن ب Úال -ل -ق -اءات
السس -اخ -ن -ة ‘ ب -رن -ام -ج ه -ذه ا÷ول -ة ,خ-اصس-ة وأان
أاصسحاب ا’رضس سسيوظفون كل ا’وراق اŸتاحة من
أاج- -ل ت -دارك ال -ه -زÁة ال -ت -ي Œرع -ه -ا ف -ري -ق -ه -م
بقواعده اأ’سسبوع اŸاضسي ‘ ,مهمة تبدو عسسÒة
أامام «الزياني »Úا◊ريصس Úمن جهتهم على العودة
ا ¤الديار بنتيجة ايجابية.
سسيكون اŸتصسدر الثا ,ÊأاوŸبي اŸدية‘ ,
مهمة تأاكيد اللياقة ا◊الية عند اسستقباله لتشسكيلة
أاوŸبي ارزيو اŸتواجدة هي ا’خرى ضسمن فرق
اŸقدمة (اŸركز الرابع) ,ما ينم على ان ا◊وار
الكروي سسيكون شسيقا ب ÚفريقÁ Úتلكان أاوراق
صسنع الفارق.
‘ اŸقابل ,تبدو اŸقابلة التي سستسستقبل فيها
ج -م -ع -ي -ة اÿروب (اŸرك -ز ال -ث -الث) ضس-ي-ف-ه-ا ام-ل
ب- -وسس- -ع- -ادة (اŸرك- -ز  ,)12م -ن -ط -ق -ي-ا ‘ م-ت-ن-اول
أاصس -ح -اب ا’رضس ,ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤الصس-ع-وب-ات ال-ت-ي
يجدها الفريق الضسيف ‘ مواكبة وتÒة البطولة,
مثلما تعكسسه بوضسوح اŸرتبة التي يحتلها.
من موقع الفريق اأ’وفر حظا للخروج غا‰ا
بنقاط اŸقابلة ,سسيسستقبل أامل ا’ربعاء (اŸركز
ال -راب-ع) ضس-ي-ف-ه اŸن-هك م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة (اŸرك-ز
 ,)11ح- -يث سس- -ي- -ح- -رصس اصس- -ح- -اب ا’رضس ع- -ل -ى
ا’سس -ت -ث -م-ار ج-ي-دا ‘ م-ع-ن-وي-ات-ه-م اŸرت-ف-ع-ة ب-ع-د
النتيجة ا’يجابية التي عادوا بها من غليزان‘ ,
مهمة تبدو يسسÒة أامام مولودية العلمة اŸنهارة
معنويا بعد الهزÁة اŸذلة التي Œرعتها Ãيدانها
أامام أاوŸبي اŸدية (.)0-4
م -ن ج -ه -ت -ه ,سس -ي -ك-ون ا–اد ا◊راشس (اŸرك-ز

 ,)16ال - -ذي “ك - -ن م- -ن –ق- -ي- -ق أاول ف- -وز ل- -ه ‘
اŸوسسم ،يوم الثÓثاء ‘ ,رواق جيد لقول كلمته ‘
اŸق -اب -ل -ة ال-ت-ي سس-يسس-ت-ق-ب-ل ف-ي-ه-ا الضس-ي-ف شس-ب-ي-ب-ة
سس -ك -ي -ك -دة خ -اصس -ة ‘ ظ -ل «ال-ط-ف-رة» ال-ت-ي “ك-ن
اŸدرب سس -ي -د اح -م -د سس -ل -ي -م-ا Êم-ن إارسس-ائ-ه-ا ‘
صسفوف الفريق .وبالرغم من هذه اŸعطيات التي
ت ّصسب عموما ‘ مصسلحة الفريق ا◊راشسي ,إا’ ان
اŸهمة سسوف لن تكون يسسÒة امام فريق سسكيكدي
له حتما كلمة مغايرة يريد قولها هو اآ’خر ‘ هذه
اŸقابلة.
سستكون الفرصسة مواتية ‘ هذه ا÷ولة لفريق
م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة (اŸرك-ز  )12لÓ-ب-ت-ع-اد ق-ل-ي Ó-عن
منطقة ا’هتزازات ,عند اسستقباله ÷معية وهران
(اŸركز الثامن) ,خاصسة وأان «اŸوب» سسيحاول
ا’سستثمار ‘ عاملي اŸلعب و ا÷مهور Ùاولة
تخطي عقبة ا÷معية التي اتسسمت نتائجها بعدم
ا’سستقرار و التي تبقى مع هذا قادرة على العودة
على ا’قل بنقطة واحدة من هذه السسفرية.
‘ م-ق-اب-ل-ة اخ-رىÃ ،ع-ط-ي-ات م-ت-ق-اربة,
سس-يسس-ت-ق-ب-ل دف-اع ت-اج-ن-انت (اŸرك-ز التاسسع),
فريق شسبيبة بجاية (اŸركز  ‘ )15مقابلة
سس--ي--ك--ون ف--ي--ه--ا اÿط-أا ‡ن-وع-ا ع-ل-ى ال-دف-اع
اÙلي -,الذي  ⁄يهتد بعد ا ¤الطريقة
التي “كنه من مراقبة السسباق وهو الفريق
’تي من بطولة الرابطة ا’و ‘ ,-¤مهمة
اآ
تبدو سسهلة التحقيق أامام فريق انهكته سسلسسلة
النتائج السسلبية ,آاخرها اÿسسارة أامام ا–اد
ا◊راشس ,ومن شسأان سسقوط آاخر له بتاجنانت
ان يعقد أاموره أاك.Ì
‘ اŸق---اب--ل--ة ا’خÒة ‘ ،ب--رن--ام--ج ه--ذه
ا÷ولة ,سسيسستقبل ا–اد عنابة (اŸركز ,)14
ضسيفه مولودية سسعيدة (اŸركز التاسسع)‘ ,
’بناء اŸدرب
م-ق-اب-ل-ة ت-ب-دو ك-ف-ت-ه-ا م-رج-ح-ة أ
كمال مواسسة ,إا’ إاذا ‚ح الفريق السسعيدي ‘
خلط ا◊سسابات.

الÈنامج
اليوم
أاوŸبي اŸدية  -أاوŸبي أارزيو 00ر15سسا
أامل ا’ربعاء  -مولودية العلمة 00ر15سسا
سسريع غليزان  -وداد تلمسسان
00ر15سسا
ا–اد عنابة  -مولودية سسعيدة 00ر15سسا
ا–اد ا◊راشس  -شسبيبة سسكيكدة 00ر15سسا
دفاع تاجنانت  -شسبيبة بجاية
00ر18سسا
جمعية اÿروب  -أامل بوسسعادة 00ر18سسا
مولودية بجاية  -جمعية وهران 00ر18سسا

»°VÉ`` `` jôdG
 ·Óلكرة القدم داخل القاعة ( 2020-ذهاب)
تصسفيات كأاسس إافريقيا ل أ

ا÷زائر-ليبيا

«اÿضسر» من أاجل وضسع قدم ‘ النهائيات
ي -واج -ه اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم داخ-ل
ال-ق-اع-ة (رج-ال) ,ن-ظÒه ال-ل-ي-ب-ي ،ال-ي-وم00( ،ر،)19
ب -ال -ق -اع -ة ال -ب -يضس-وي-ة ب-اŸركب ا’وŸب-ي ﬁ-م-د
ب -وضس -ي -اف( -ا÷زائ -ر) ,ضس -م -ن م -ب -اراة ال -ذه-اب
التصسفوية ,من أاجل اقتطاع التأاشسÒة اŸؤوهلة إا¤
 2020-·ÓواŸقررة ‘
نهائيات كأاسس إافريقيا ل أ
جانفي اŸقبل باŸغرب.
تبدو مهمة «اÿضسر» معقدة كونها تشسارك أ’ول
مرة ‘ منافسسة افريقية أامام منتخب اعتاد على
ا◊ضسور الدائم ‘ اÙفل القاري منذ بدايته سسنة
.2000
واعت Èمدرب اŸنتخب ا÷زائري ,نور الدين
بن عمروشس ,أان فريقه ليسس مرشسحا أامام ليبيا,
مؤوكدا أان «اÿضسر» سسيلعبون كل حظوظهم قبل
م -واج -ه -ة ال -ع -ودة .وصس -رح ب -ن ع-م-روشس «’ ي-جب
ال -ت -ف -ك Òب -ذه -ن-ي-ة اŸن-ه-زم .ل-ك-ن رغ-م أان-ن-ا لسس-ن-ا
مرشسح Úأامام ليبيا ,إا’ أاننا سسنقدم كل ما لدينا
من أاجل اŸرور».
وإاذا كان اŸنتخب ا÷زائري لكرة القدم داخل
القاعة حديث النشسأاة ,فإان نظÒه الليبي ,اŸتّوج
بلقب طبعة  2008والذي يعد من أاحسسن الفرق
اإ’فريقية ‘ هذا ا’ختصساصس ,كونه يحتل اŸرتبة
ال -ث -ان -ي -ة ق -اري-ا ‘ ت-رت-يب ال-ف-ي-ف-ا .و–سس-ب-ا ل-ه-ذه
اŸباراة اŸزدوجة ,وجه الطاقم الفني الوطني
الدعوة لـ ’ 14عبا من بينهم  12عنصسرا ينشسط ‘
فرنسسا ‘ ,ح Úيغيب عن اللقاء ,الÓعب شسمسس
الدين رمضسان (مولودية بجاية) بسسبب اصسابته على
مسستوى الفخذ ا’Áن .وأاضساف الناخب ا÷زائري
«سس- - -ن - -خ - -وضس ه - -ذا ال - -دور ال - -تصس - -ف - -وي دون أاي
ضسغوطات .ما يحفزنا كذلك هو إاجراء لقاء اإ’ياب
Ãصسر وليسس ‘ ليبيا ,بعيدا عن جماهÒها».

من جهته ,يرى مدرب اŸنتخب الليبي ,عبد
ال- -ب- -اسس- -ط ﬁم -د ال -ن -ع -اسس ,أان ه -ذه اŸواج -ه -ة
«سستكون صسعبة على الفريق ،Úلكنها سستكون ‡تعة
للجمهور بالنظر ا ¤قيمة التشسكيلت .»Úوقال أايضسا
«صسحيح أان الفريق ا÷زائري حديث النشسأاة ,إا’
أان -ه يضس -م ’ع -ب Úم-ت-أال-ق Úي-نشس-ط-ون ‘ ال-ب-ط-ول-ة
الفرنسسية التي تطورت خÓل العام Úاأ’خÒين,
وهو ما سسيجعله منافسسا قويا لنا».
–سسبا لهذه اŸوقعة ,أاجرى الفريق الليبي عدة
ت- -ربصس- -ات ‘ ك- -ل م- -ن ت -ونسس ,مصس -ر وال -ك -ويت,
تخللتها عدة لقاءات ودية.
يدير مباراة ا÷زائر امام ليبيا ثÓثي –كيم من
تونسس بقيادة نبيل غديشس Ãسساعدة كل من أاÁن
كمون وأاكرم ا◊نتاتي ,أاما ﬁافظ اللقاء فسسيكون
السسينغا‹ عبد الÓي سسايدو سسوŒ .رى مباراة
ا’ياب ب Úالفريق ،Úنهاية أاكتوبر ا÷اري Ãصسر.
 ·Óلكرة القدم داخل
Œمع كأاسس إافريقيا ل أ
القاعة أاحسسن ثمانية منتخبات ‘ القارة ,مقسسمة
إا› ¤موعت Úمن أاربعة فرق .تسسيطر مصسر على
اŸنافسسة منذ انطÓقها ,حيث كانت –تل أاحد
اŸركزين اأ’ول ،ÚخÓل خمسس طبعات.
توج «الفراعنة» بثÓثة أالقاب على التوا‹ ,من
بينها اثن Úداخل الديار ( )2000 ,1996عÓوة على
نيلهم ميداليت Úفضسيت ‘ Úطبعتي  2008و ,2016
ليصسبح اŸنتخب اŸصسري اأ’ك Ìتتويجا باللقب
القاري لكرة القدم داخل القاعة .تعد كأاسس أا·
افريقيا ,اŸقررة باŸغرب من  28جانفي ا9 ¤
فيفري ,مؤوهلة إا ¤كأاسس العا 12( 2020 ⁄سسبتمÈ
  4أاكتوبر) بليتوانيا ,علما أان القارة السسمراءسستكون ‡ثلة بثÓثة منتخبات.

جمال زمام ،رئيسس رابطة كرة القدم داخل القاعة:

هدفنا تكوين فريق تنافسسي

سس -ت -ك -ون ال -ق -اع-ة ال-ب-يضس-وي-ة،
ال -ي -وم ،ع -ل -ى م -وع -د م -ع م -ب -اراة
ال- -ذه -اب ب ÚاŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي
ون- -ظÒه ال- -ل- -ي -ب -ي ب -رسس -م ال -دور
لخ Òم - - -ن تصس- - -ف- - -ي- - -ات ك- - -أاسس
ا أ
 ·Óب-اŸغ-رب .2020
أاف -ري -ق -ي -ا ل -أ
ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة «الشس-عب» اتصس-لت
برئيسس رابطة كرة القدم داخل
ال -ق -اع -ة ،ج -م -ال زم-ام ،وسس-ج-لت
معه هذه الدردشسة.

اŸباراة.

^ ما هو هدفكم ؟

^^ ه -دف -ن -ا ا’ح -ت -ك -اك م-ع اŸن-ت-خ-ب-ات
ال -ق -اري -ة ال -ت-ي سس-ب-ق ل-ه-ا وأان شس-اركت وأايضس-ا
ترقية الكرة داخل القاعة وتطويرها.

؟

^ هل هناك إاقبال على الّلعبة

^^ حاليا ‰لك  40فريقا منهم  26فريقا
على اŸسستوى الوطني وسسيزداد اإ’قبال عليها
مسستقب ،Óأ’ن لها خصسوصسيات جذابة لدى
اŸتنافسس.Ú

حاوره :فؤواد بن طالب
^ ه -ل ي -وج -د م-ؤوط-رون ل-ه-ذه
^ «الشس- -عب» :ك- -ي -ف ت -ل ّ-وح لك الرياضسة ؟
مباراة ا÷زائر وليبيا ؟
^^ لدينا حاليا السسيد عدا Êوهو Îﬁف

^^ ف -ري -ق -ن -ا ج -اه -ز ل-ه-ذا ا◊وار وال-ذي
حضسرنا له كل اإ’مكانيات من أاجل تسسجيل
نتيجة إايجابية ‘ بÓدنا تكون مؤومنة للقاء
العودة.

^ ماذا عن التعداد ؟

^^ ه- -و ت- -ع- -داد يضس -م ’ 14ع-ب-ا أاغ-لبهم
ي-نشس-ط-ون ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-ف-رنسس-ي-ة وال-بلجيكية
ولوكسسمبورغ ،وهو على جاهزية تامة ÿوضس

‘ هذه اللّعبة .

^ ماذا تنتظرون من اÿضسر ‘
هذه اŸباراة ؟
^^ أا“نى أان يكون اأ’داء إايجابيا ويلعبوا
دون مركب نقصس قبل مباراة العودة بالقاهرة،
يوم  30أاكتوبر ا÷اري ،وكل التوفيق Ÿنتخبنا
الوطني.

البطولة الوطنية ا÷امعية لتنسس الطاولة بتاورة (سسوق أاهراسس)

انطÓق اŸنافسسات Ãشساركة أازيد من  120طالب
سسوق أاهراسس:سسم Òالعيفة
انطلقت يوم اÿميسس اŸاضسي البطولة
الوطنية ا÷امعية لتنسس الطاولة Ãدينة
تاورة (سسوق أاهراسس) Ãشساركة أازيد من
 120طالبا Áثلون  13مؤوسسسسة جامعية
و 19مديرية للخدمات ا÷امعية فضسÓ
عن  18طالبا جامعيا من تونسس.
وقد أاشسرف على افتتاح هذه التظاهرة
ال-ري-اضس-ي-ة ب-ال-ق-اعة اŸتعددة الرياضسيات
الشس -ه -ي -د «صس -ال -ح ب -ودول-ة» ب-ت-اورة وال-ت-ي
سستتواصسل إا ¤غاية اليوم وا‹ الو’ية

ل -ون-اسس ب-وزق-زة و م-دي-ر ج-ام-ع-ة «ﬁم-د
الشسريف مسساعدية» وكذا مدير اÿدمات
ا÷امعية فضس Óعن ‡ثلة اŸدير العام
للديوان الوطني للخدمات ا÷امعية فيما
يشسرف على تأاطÒها  50مؤوطرا.
و‘ كلمة لها ‘ حفل افتتاح الطبعة
ال -ث -ان -ي -ة ل -ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة ال-ت-ي ح-م-لت
شسعار «الرياضسة أاخوة وتواصسل» أاوضسحت
‡ث -ل -ة اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -دي -وان ال-وط-ن-ي
للخدمات ا÷امعية السسيدة صسÈينة بن
الصسغ Òبأان تنظيم هذه البطولة يهدف
إا ¤تفعيل وتعميم النشساط الرياضسي ‘

ال -وسس -ط ا÷ام-ع-ي وال-ت-واصس-ل ب ÚطÓ-ب
ا÷ام - -ع- -ة ب- -ال- -بÓ- -د مشسÒة إا ¤أان ه- -ذه
ال -ط -ب -ع -ة ت -ت -م-ي-ز Ãشس-ارك-ة وف-د طÓ-ب-ي
تونسسي وذلك ‘ إاطار التبادل والتعاون
ب Úالبلدين.
وسسيقوم الطلبة ا÷امعيون ا÷زائريون
والتونسسيون اŸشساركون ‘ هذه التظاهرة
التي عرفت اإقبا’ ’فتا للجمهور بعديد
ا÷و’ت السس- -ي -اح -ي -ة إا ¤ك -ل م -ن م -وق -ع
مادور اأ’ثري فضس Óعن تنظيم أانشسطة
ثقافية وحفÓت فنية وعروضس مسسرحية
باإ’قامة ا÷امعة Ÿدينة سسوق أاهراسس
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بسشبب الوضشع السشياسشي وا’جتماعي و«اŸناسشبات اŸصشÒية للوطن»
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تاأجيل حفل«وسصام العا⁄
ا÷زائري» إا ¤مارسس اŸقبل

أاع -ل -نت «م -ؤوسشسش -ة وسش-ام ال-ع-ا ⁄ا÷زائ-ري» ع-ن ت-أاج-ي-ل ت-اري-خ ح-ف-ل وسش-ام ال-ع-ا⁄
ا÷زائري ‘ طبعته الثانية عششرة لسشنة  .2019وجاء ‘ بيان نششرته اŸؤوسشسشة ،أاول
أامسس اÿميسس ،أانه تقsرر تأاجيل ا◊فل إا ¤غاية ششهر مارسس من السشنة اŸقبلة،
وذلك بسشبب «الوضشع السشياسشي وا’جتماعي الذي “ّر به البÓد» ،و»توا‹ اŸناسشبات
اŸصشÒية للوطن» ،و»تزامن التظاهرة مع حدث سشياسشي بارز».

أاسشامة إافراح
قررت «مؤوسضسضة وسضام العا ⁄ا÷زائري»
تأاجيل حفل وسضام العا ⁄ا÷زائري لسضنة
 .2019وجاء ‘ بيان حمل توقيع اŸشضرف
ال - -ع - -ام دﬁ.م - -د ب - -اب - -اع- -م- -ي ،ورئ- -يسس
اŸؤوسضسض -ة د.ط -ه ك -وزي ،واŸنسض -ق ال -ع-ام
أاﬁ.مد باحما Êالراعي ،أان اŸؤوسضسضة
اعتادت ،نهاية كل عام ،على تنظيم حفل
«وسضام العا ⁄ا÷زائري» ،الذي بلغ العام
اŸاضضي ( )2018طبعته « ،11وكان من
اŸفروضس أان نعلن عن اŸكsرم للطبعة
 ،12وع -ن ت -اري -خ ا◊ف -ل لشض -ه -ر ديسض -مÈ
 ‘ 2019اŸعرضس الدو‹ للكتاب».
«غ Òأان sال -وضض-ع السض-ي-اسضs-ي وا’ج-ت-م-اعs-ي
ال- -ذي “tر ب- -ه بÓ- -دن- -ا ا÷زائ- -ر ،وت -وا‹
اŸناسضبات اŸصضÒية للوطن ،بعد تسضجيل

ا◊راك اŸبارك قبلَ شضهور ،وكذا تزامن
تظاهرة وسضام العا ⁄ا÷زائري  2019مع
حدث سضياسضي بارز؛ كtل ذلك ُيلزمنا إاعادة
النظر ‘ بر›ة التظاهرة ،لتنعقد ‘
ظ-روف ف-ك-ري-ة وع-ل-م-ي-ة وأادب-ية مÓئمة»،
يضضيف ذات البيان.
من هذا اŸنطلق ،قsررت الهيئة اŸشضرفة
على التظاهرة ،تأاجيلَ ا◊فل إا ¤غاية
شضهر مارسس من عام « ،2020مع الدعاء
والرجاء أان يكون بلُدنا يوَمها ‘ أاحسضِن
ح -اٍل ،وأان ي -خ -رج م -ن اخ -ت -ب-اره بسضٍÓ-م».
واtتخذ هذا القرار بعد اسضتشضارة العديد
م -ن اŸك s-رم Úالسض -اب -ق ،Úوالشض-خصض-ي-ات
اŸسض -ان-دة ل-ل-وسض-ام ،والشض-رك-ات ال-راع-ي-ة،
وج- -م- -ه- -ور ا◊ضض- -ور ،حسض- -ب- -م- -ا أاك- -دت- -ه
اŸؤوسضسضة ‘ بيانها.
ل -ل -ت-ذك ،Òف-إان «وسض-ام ال-ع-اِل-م ا÷زائ-رّي»

مؤوسّضسضة علمية ثقافية ،تأاسضسضت ‘ 23
أاكتوبر ،2013وت -ه -ت -م ب -ت -ك -ر Ëال -ه -ي -ئ -ات
والشضخصضيات العلمية والثقافية ،وتنظيم
التظاهرات الثقافية ،والعلمية ،من أايام
إاع Ó-م -ي-ة وم-ع-ارضس وم-ل-ت-ق-ي-ات ون-دوات
وبرامج تكوينية ومسضابقات وغÒها ،إا¤
جانب نشضر الÎاث الثقا‘ ،والنتاج العلمي
وال- -ف- -ك -ري ل -ل -ع -ا ⁄ا÷زائ -ري ،وإاصض -دار
نشضريات ومطبوعات و›Óت ثقافية.
ب -ادرت اŸؤوسضسض -ة إا ¤ت-ن-ظ-ي-م ت-ظ-اه-رة
علمية ثقافية سضنوية –مل نفسس ا’سضم
«وسض -ام ال -ع -ا ⁄ا÷زائ -ري»– ،م-ل شض-ع-ار
«نعم،ـ للجزائر علماؤوها» ،ويتعلق اأ’مر
Ãشض -روع ت -ب-ن-اه م-ع-ه-د اŸن-اه-ج «ت-ك-رÁا
للعلم والعلماءُ ،يسضsلم لعا ⁄جزائري خدم
وط -ن -ه ،فÎك آاث -ارا ً ع -ل-م-ي-ة أاو ب-ح-ث-ي-ة أاو
تربوية أاو فكرية طيبة ،نفع بها البÓد».
ك-م-ا ت-رى ف-ي-ه اŸؤوسضسض-ة تشض-ري-ف-ا ل-ل-ع-اِل-م
ا÷زائري« ،الذي برز بإابداعاته ‘ ›ال
من ›ا’ت اŸعرفة والعلم ،وكان شضرفًا
ل -وط -ن -ه ،وم -ن-ارة ع-اŸي-ة أاع-لت م-ن شض-أان
ا÷زائر ‘ ،اÙافل العاŸية والدولية».

ثÓث Úسشنة “ّر على رحيله

كاتب ياسص ..Úأاديب سصطعت ‚مته
«اكت»  ‘« :تلك الفÎة كان كاتب ياسضÚ
‚ما ‘ باريسس و كانت مسضرحيته تعرضس
كل مسضاء ‘ قاعة ‡لوءة عن آاخرها».
وب - -حسضب ه - -ذا اŸسض - -رح - -ي ف - -إان ه - -ذه
اŸسض -رح -ي -ة ال -ت -ط-وري-ة ك-ان ب-إام-ك-ان أان
«تعرضس على امتداد أايام دون انقطاع»
( )...و تتوقف عند ﬁطات هامة من
تاريخ اإ’نسضانية ».و قد أادرك كاتب ياسضÚ
‘  1986مبتغاه ‘ كتابة عمل تاريخي
ع - -اŸي وك - -انت ل - -ه ذلك ‘ م- -ق- -ت- -ط- -ف
مسضرحية عن نلسضون ماندي ،Óثم ‘ «شضبح
ح- -دي -ق -ة م -انصض -و « وك -انت ه -ذه اأ’خÒة
طلب فرنسضي Ãناسضبة ا’حتفال Ãئويتي
الثورة الفرنسضية.

ك - -م - -ا ت- -ه- -دف م- -ؤوسضسض- -ة وسض- -ام ال- -ع- -ا⁄
ا÷زائ- -ري إا ¤ت- -ك -ريسس د’ل -ة «ال -ع -اِل -م»
واŸع- -ن -ى اÙوري ل -ل -ع -ل -مﬂ ‘ ،ت -ل -ف
اÛا’ت« ،إاÁانا منها أان اŸرجعية‘ ،
أاي أامة ،معقودة بنواصضي علمائها» ،الذين
«يحملون هم sوطنهم ،وتوترا ﬁركا إا¤
ال-ف-اع-ل-ي-ة سض-ل-وك-ا ع-م Ó-وح-لما ،إاخÓصضا
وتفانيا ‘ خدمته ،باتسضاع دائرة حركيتهم
اŸتجاوزة للمكان ،وباعتبار اأ’سضاسس ‘
ال-ع-ا ⁄ه-و ال-ك-دح وال-ف-ع-ل ضض-م-ن ج-ماعة
ع -ل -م -ي -ة» ،وب -ذلك «ت -ع-م-ل اŸؤوسضسض-ة م-ن
خÓل تبني مشضاريع وبرامج علمية ثقافية
ع -دي -دة ،ع -ل -ى اإ’سض -ه -ام ‘ ب-ن-اء وإاح-ي-اء
صضرح العلم والعلماء».
على مدار ﬂتلف الطبعات ” ،اختيار
أاعÓم بحسضب «معاي Òعلمية واأخÓقية
دق- -ي- -ق- -ة» ،ب- -ا’سض- -ت- -ئ -ن -اسس بÎشض -ي -ح -ات
اŸتفاعل Úمع اŸؤوسضسضة ومعهد اŸناهج،
وشض-ب-ك-ة ف-ي-ي-ك-وسس اŸع-رف-ي-ة م-ن ﬂتلف
الفئات :طلبة وباحث Úودكاترة وعلماء،
ومن شضتى اأ’طياف واŸؤوسضسضات الفاعلة
‘ اÛت- -م -ع ا÷زائ -ري ،ب -اإ’ضض -اف -ة إا¤

ع-دد م-ن الّ-دك-ات-رة واأ’سض-ات-ذة وال-ب-احثÚ
من داخل الوطن وخارجه ،وبفضضل تعاون
م-ؤوسضسض-ات إاعÓ-م-ي-ة وع-ل-م-ي-ة واق-تصضادية
راعية للتظاهرة.
تsوج بوسضام العا ⁄ا÷زائري أاسضماء هي
كاآ’تي :الطبعة اأ’و :2007 ¤اŸرحوم د.
أاب-و ال-ق-اسض-م سض-ع-د ال-ل-ه .ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة
 :2008دﬁ.مد ناصضر والفيزيائي الفلكي
د .جمال ميمو .Êالطبعة الثالثة  :2009د.
ع -ب -د ال -رزاق قسض -وم وأاﬁ .م -د ال -ه -ادي
ا◊سضني .الطبعة الرابعة  :2010د .سضعيد
بويزري .الطبعة اÿامسضة  :2012العا⁄
الرياضضي ضضمن أا.دﬁ.مد بولنوار زيان.
الطبعة السضادسضة  :2013أا.د كمال يوسضف
ت -وم -ي والشض -ي-خ ع-ب-د ال-رح-م-ن ب-ع-م-وري.
الطبعة السضابعة  :2014أا.د.أاحمد جبار.
الطبعة الثامنة  :2015أا.د.بلقاسضم حبة.
الطبعة التاسضعة  :2016أا.د.بن عيسضى عبد
النبي .الطبعة العاشضرة  :2017أاﬁ .مد
عدنان سضا ⁄و»اŸعلم ا÷زائري» .الطبعة
ا◊ادي- - -ة عشض - -ر  :2018خ -ب Òم -ي -ك -ان-يك
اŸوائع «د .جمال لكحل».

عكاظية الششعر الششعبي تعود للواجهة ببسشكرة

ملتقى للملحون والقصصيدة
الوطنية بدار الثقافة «رضصا حوحو»

اسصتعادة كاتب ياسصÚ

غاب منذ أاك Ìمن  30سضنة ،الرجل الذي
كشضف اıزون اأ’دبي ا÷زائري للعا⁄
وج- -دد اŸسض- -رح الشض- -ع -ب -ي اŸوج -ه ل -ك -ل
ا÷زائري Úدون “ييز مهما كان سضنهم أاو
مسض-ت-واه-م ال-ت-ع-ل-ي-م-ي .ل-ق-د تو‘ الروائي
والكاتب واıرج اŸسضرحي كاتب ياسضÚ
صضاحب «‚مة « الرواية اÿالدة ،يوم 28
أاكتوبر  1989عن عمر يناهز  60سضنة.
ترك الراحل اŸولود بقسضنطينة ‘ 1929
ا‚ازا أادبيا عاŸيا «‚مة» الرواية التي
صضدرت ‘  1956عند الناشضر الفرنسضي
«لوسضاي»  .كان لهذه الرواية تأاثÒا على
كامل اأ’عمال اŸسضرحية لكاتب كما كانت
موضضوع عدة أاطروحات جامعية با÷زائر
وخارجها فعلى غرار فرنسضا و الو’يات
اŸتحدة اأ’مريكية و اليابان وغÒها.
اكتشضف كاتب ياسض Úالشضاب أاثناء اعتقاله
بسضجن سضطيف ،عقب مظاهرات  8ماي
 1945ا’ضض - -ط - -ه- -اد واŸوت وال- -وج- -ه
ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-مسض-ت-ع-م-ر واك-تشض-ف ‘ نفسس
الوقت شضعبه كما كان يردد .وعقب هذه
التجربة الصضادمة لشضاب ‘  16من العمر
شضرع ‘ كتابة ›موعته الشضعرية اأ’و¤
«مناجاة» ‘  1946و قد كتب ‘ مقدمتها
« ب -دأات أاف -ه -م ال-ن-اسس ال-ذي-ن ك-ان-وا م-ع-ي
هؤو’ء الناسس البسضطاء ( .)...أ’ننا أامام
اŸوت نفهم و نتحدث أاك Ìمع بعضضنا .
وان -ت -ق -ل ي -اسض Úب-ع-د ا’سض-ت-قÓ-ل ل-ل-ع-م-ل

اŸسضرحي أاو ما عرف باŸسضرح الشضعبي
إاذ كان حريصضا على أان يكلم الشضعب بلغته.
عرضضت مسضرحية «الرجل صضاحب النعل
اŸطاطي « أ’ول مرة سضنة  1971باŸسضرح
الوطني ا÷زائري و كان هذا العمل ثمرة
لقاء ب ÚاŸؤولف و رجل اŸسضرح مصضطفى
ك -اتب وه -و ق -ري -ب -ه وك -ذا ف -رق -ة «مسض-رح
البحر» بقيادة قدور نعيمي.
تنقلت هذه الفرقة –ت إاشضراف كاتب
ي -اسض ‘ Úال -ق -رى والسض-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
Ÿنطقة سضيدي بلعباسس التي يوجد بها
م -ق -ره-ا أ’ك Ìم-ن عشض-ر سض-ن-وات ب-غ-رضس
تقريب هذا النوع من اŸسضرح من الناسس
البسضطاء .
‘ هذا السضياق ،قال كاتب ياسض Úتأاكيدا
’لتزامه السضياسضي وا’جتماعي «اŸسضرح
هو سضÓحنا .ما انفك كاتب ياسض Úطيلة
هذه الفÎة يجدد أاعماله بتغي Òشضخوصس
اŸسض -رح -ي -ات ل -ي -ج -ع -ل -ه -ا أاك Ìال -تصض-اق-ا
ب -ال -واق -ع وب-ا’نشض-غ-ا’ت الشض-ع-ب-ي-ة  .أان-ت-ج
اأ’ديب ال- -ذي ك- -ان م -ه -ووسض -ا ب -ال -ك -ت -اب -ة
ال-درام-ي-ة اÎŸج-م-ة ل-ل-ع-رب-ي-ة ال-ع-ام-ي-ة و
ب -اإ’خ -راج اŸسض -رح -ي مسض -رح -ي-ة «ح-رب
اأ’لفي عام « وهي عمل عاŸي مسضتنبط
م-ن اŸسض-رح ال-ي-ون-ا Êوم-ك-ن ه-ذا ال-ع-م-ل
الفرقة من القيام بجولة لفرنسضا دامت
ثÓثة سضنوات  .وأاكد اŸسضرحي حسضن
عسضوسس الذي كان من ب ÚاŸمثل Úفرقة

يرى مؤورخ الفن والروائي بن عمر مدين،
مؤولف «كاتب ياسض Úالقلب ب Úاأ’سضنان»
وهو أايضضا رفيق دربه «إان أاعمال كاتب
ياسض ‘ ÚاŸسضرح كما ‘ الرواية هي
«ملك للجيل ا÷ديد وعليه ان يسضتكشضفها
وي-ع-ي-د ق-راءت-ه-ا مضض-ي-ف-ا أان ال-ك-اتب ي-رنو
دوما إا ¤إاضضفاء القداسضة على نصضوصضه .
ب -ق -يت أاع -م -ال ك-اتب ي-اسض Úب-ع-د رح-ي-ل-ه
تغذي خشضبات اŸسضرح ا÷زائري و قد
ت- -رج- -مت مسض -رح -ي -ات -ه إا ¤ا’م -ازي -غ -ي -ة
وال-ع-رب-ي-ة ال-فصض-ي-ح-ة وق-دمت ع-لى الركح
وبقيت Ÿسضته اÿاصضة ‘ ›ال اإ’خراج
حاضضرة .
باسضتثناء مسضرحيتي « ا÷ثة اŸطّوقة» و»
اأ’سضÓف يضضاعفون ضضراوة» فإان الكثÒ
من أاعماله بقيت ›هولة من ا÷مهور،
كما أان الفرق اŸسضرحية تهاب التعامل مع
نصضوصضه.
إاضض -اف -ة ا ¤اأ’ب-ح-اث ا÷ام-ع-ي-ة ف-ق-د
اق -ت-بسس رواي-ة «‚م-ة» ل-ل-مسض-رح م-ن ق-ب-ل
اıرج واŸمثل احمد بن عيسضى الذي
ك -ان ي -رغب» ‘ ن -زع ال -ق -داسض-ة ع-ن ه-ذه
الرواية التي يقال إانها صضعبة اŸنال « .
ت - -رك صض - -احب رواي - -ة «‚م - -ة» أايضض- -ا
م-ق-ابÓ-ت صض-ح-ف-ي-ة وك-ت-اب-ات يطرح فيها
رؤوي-ت-ه ل-ل-ج-زائ-ر» .ج-زائ-ر ال-ت-ق-دمية ،ظل
يدافع عنها ضضد كل أاشضكال اأ’صضولية ،كما
دعا ‘ أاخر ظهور له ‘ وسضائل اإ’عÓم
‘ صضائفة  1989الشضباب واأ’جانب العمل
ع -ل -ى ف -ه -م ا÷زائ -ر ‘ ت-ع-دده-ا ».راف-ق
حشضد من الرجال والنسضاء من كل اأ’عمار
ج -ث -م -ان ك -اتب ي -اسض Úإا ¤م -ث -واه اأ’خÒ
ÃقÈة العالية با÷زائر العاصضمة.

القسشم الثقا‘ :/تختتم اليوم بدار الثقافة،
أاحمد رضضا حوحو ،ببسضكرة فعاليات عكاظية
الشض-ع-ر الشض-ع-ب-ي ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا ا◊ادي-ة عشض-رة،
والتي يشضارك فيها مند انطÓقتها ،أاول أامسس،
أاك Ìمن  30شضاعر وشضاعرة.
قد شضكل ا’فتتاح مناسضبة برز فيها « عدد من
شضعراء اŸلحون على غرار عبد القادر برمة
والهاشضمي الهاشضمي وعبد الواحد حرز الله
وخضض- -رة شض- -ودار وآاخ -ري -ن ت -أال -ق -وا ب -دوره -م
ب -قصض -ائ -د ا◊م -اسض -ة وال -ت -غ -ن-ي ب-حب ال-وط-ن
وأاخرى عن أا ⁄الغربة وفراق اأ’هل واأ’حبة».
ت -ت-م-ي-ز ال-ت-ظ-اه-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ع-ادت ا¤
الواجهة ،بعد غياب دام  11سضنة باŸزج بÚ
ال- -ك- -ل- -م -ة الشض -ع -ري -ة اŸعÈة وأا◊ان اأ’غ -اÊ
الشضعبية الزيبانية و عروضس للفرق الفولكلورية
اÙل-ي-ة ال-ت-ي أادت ل-وح-ات ب-ال-زي ال-ت-ق-ل-يدي
ع -ل -ى وق-ع ط-ل-ق-ات ال-ب-ارود وأاغ-ا Êورقصض-ات

شضعبية مسضتمدة من اŸوروث الثقا‘ .
حضض -رت -ه-ا أايضض-ا اÓŸح-م ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي
خاضضها الشضعب ا÷زائري خاصضة إابان ثورة
التحرير الوطنية حاضضرة من خÓل قصضائد ”
ت -أال -ف -ي -ه-ا خÓ-ل ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وب-ع-ده-ا
تخليدا لرموز الوطن واŸعارك التي خاضضها
ال - -ث - -وار ،ب- -حسضب م- -ا ذك- -ره اŸنسض- -ق ال- -ع- -ام
للعكاظية ،رضضوان مازري.
العكاظية هي من تنظيم دار الثقافة أاحمد
رضضا حوحو وقد أاصضبحت فضضاء لتجديد جمع
شض -ع -راء اŸن -ط -ق -ة وف -رصض -ة إ’ب -راز الشض-ع-راء
ا÷دد وكذا اŸوروث الثقا‘ ،بحسضب اŸنسضق
العام للعكاظية الذي أاشضار إا ¤أانه ” التواصضل
مع كلية اإ’عÓم واآ’داب وكلية اللغات ÷امعة
بسض -ك -رة ل -ل -مسض -اه -م -ة ‘ مسض -اع -دة ال -ط -ل-ب-ة
والباحث ÚاŸهتم ‘ Úإاثراء مواضضيعهم ،من
خÓل التعرف على ثراء الÎاث الشضعبي.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لرأضسي أÙتلة
لنسسان با أ
أسستنكرت وضسعية حقوق أ إ

جامع ـ ـ ـ ـ ـة نيويـ ـ ـ ـورك تسسّل ـ ـ ـط الضسـ ـ ـوء
علـ ـ ـ ـ ـ ـى القضسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الصسحراويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أحتضسنت جامعة نيويورك حلقة نقاشس حول ألصسحرأء ألغربية ،حضسرها عدد من ألطلبة وألباحث ،Úوذلك Ãبادرة من
منظمة ألدرأسسات ألÈتغالية.

اسس -ت -ه-لت اŸن-اسس-ب-ة ،ب-ع-رضس
الشسريط الؤثائقي «اأربعة اأيام
‘ الصسحراء الغربية اÙتلة،
اآخ-ر مسس-ت-ع-م-رة ‘ اإف-ري-ق-ي-ا»
من اإعداد الصسحفية ومقدمة
ب-رن-ام-ج «ال-دÁق-راطية ا’آن»
اإÁي ج -ؤدم -ان ،ال -ذي ي -ن -ق-ل
بالصسؤر ا◊ية ما يتعرضس له
اŸؤاط-ن-ؤن الصس-ح-راويؤن من
شس- - -ت - -ى اأن - -ؤاع ا’ضس - -ط - -ه - -اد
وال -ت -ن -ك -ي-ل ع-ل-ى اأي-دي ق-ؤات
ا’أم -ن اŸغ-رب-ي-ة ‘ اŸن-اط-ق
الصسحراوية اÙتلة.
ت-ب-ع ال-ع-رضس ب-ح-ل-ق-تي نقاشس
شسملت ا’أو ¤مداخÓت لكل
م- - -ن اإÁي ج - -ؤدم - -ان وج - -ؤن
ه- -ام -ي -ل -ت -ؤنﬂ ،رج ال -ف -ي -ل -م
ال-ؤث-ائ-ق-ي ،وال-دك-ت-ؤر جيكؤب
م-ؤن-دي الÈوف-يسس-ؤر ب-ج-امعة
ك- -ؤ÷يت ا’أم- -ري- -ك- -ي- -ة .وق -د
ت -ط-رق اŸت-دخ-ل-ؤن ل-ل-ج-ؤانب
اŸت- -ع -ددة ل -ؤضس -ع -ي -ة ح -ق -ؤق
ا’إنسس-ان وا◊صس-ار ا’إعÓ-م-ي
الذي تفرضسه دولة ا’حتÓل
اŸغ - -رب- -ي- -ة ع- -ل- -ى اŸن- -اط- -ق
الصسحراوية اÙتلة.

اأما حلقة النقاشس الثانية فقد
تضس -م -نت م-داخÓ-ت ل-ك-ل م-ن
الدكتؤر سسيدي ﬁمد عمار،
‡ث- -ل ج -ب -ه -ة ال -ب -ؤل -يسس -اري -ؤ
ب -ا’أ· اŸت -ح -دة ،وال-دك-ت-ؤرة
مارل Úسسبؤري‡ ،ثلة منظمة
الدبلؤماسسي اŸسستقل لشسؤؤون
ا’أ· اŸت- - - -ح - - -دة ،وم - - -ؤ’ي
اأح- -م -د ،اأم Úع -ام ا÷م -ع -ي -ة
الصس - -ح - -راوي - -ة ‘ ال - -ؤ’ي- -ات
اŸتحدة ا’أمريكية.
ت-ن-اول اŸت-دخ-ل-ؤن بالعرضس
ج- -ه- -ؤد ا’أ· اŸت- -ح- -دة ◊ل
ال-ن-زاع ‘ الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
وال- -ؤضس- -ع- -ي- -ة ا◊ال- -ي- -ة ال -ت -ي
ي -ع-يشس-ه-ا الشس-عب الصس-ح-راوي
‘ ﬂيمات اللجؤء واŸناطق
الصسحراوية اÙتلة.
بهذا اÿصسؤصس ،قدم ‡ثل
ج -ب -ه -ة ال -ب -ؤل -يسس-اري-ؤ ب-ا’أ·
اŸتحدة عرضسا عن اŸراحل
التي مّرت بها جهؤد اŸنظمة
ال -دول-ي-ة ’إي-ج-اد ح-ل ل-قضس-ي-ة
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة اŸسس-ج-لة
ع - -ل- -ى ج- -دول اأع- -م- -ال ا’أ·
اŸت -ح-دة م-ن-ذ  1963كقضسية

تصس -ف -ي-ة اسس-ت-ع-م-ار ،مÈزاً م-ا
تعرضست له تلك ا÷هؤد من
ع- - -رق - -ل - -ة م - -ن ط - -رف دول - -ة
ا’حتÓل اŸغربية بدعم من
اأط - -راف دول - -ي - -ة م - -ع - -روف - -ة
والصسمت اıجل الذي اأبداه
اÛتمع الدو‹ اإ ¤حد ا’آن
‘ تعامله مع تبعات ا’حتÓل
اŸغ - - -رب - - -ي ع - - -ل- - -ى الشس- - -عب
الصس- -ح- -راوي وع- -ل- -ى السس- -ل- -م
وا’أمن ا’إقليمي.Ú
قرأر أسسÎأ‹
‘ اŸقابل ،اعتمد اÛلسس
ا’أسسÎا‹ ل -ل -ت -ن -م-ي-ة ال-دول-ي-ة
قرارا بشساأن الصسحراء الغربية
خÓل اجتماعه السسنؤي العام
الذي انعقد ‘ سسيد ،Êيؤمي
 23و  24اأكتؤبر ،مؤؤكدا دعمه
ال - - -ث- - -ابت ل- - -نضس- - -ال الشس- - -عب
الصسحراوي من اأجل ا◊رية
وت -ق -ري -ر اŸصس .Òدع -ا ق -رار
هذا اÛلسس الذي يضسم اأكÌ
من  130منظمة غ Òحكؤمية
اإ ¤دع - - - - -م ح - - - - -ق الشس - - - - -عب
الصسحراوي ‘ تقرير اŸصسÒ
وا’سس -ت-قÓ-ل ،واإ ¤ال-تضس-ام-ن

م-ع شس-عب الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
م- - - -ن خÓ- - - -ل ت - - -ق - - -د Ëك - - -ل
اŸسس -اع -دة ال Ó-زم-ة ل-نضس-ال-ه
من اأجل ا◊رية والكرامة.
ك- -م -ا دع -ا ال -ق -رار ا◊ك -ؤم -ة
ا’أسسÎال- -ي- -ة اإ ¤ت- -ق- -د Ëك- -ل
اŸسس -اع -دات ال-ؤاج-ب-ة لÓ-أ·
اŸتحدة ‘ جهؤدها لتنظيم
اسس -ت -ف -ت -اء ح -ر ون -زي-ه لشس-عب
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ية ،وا’إعÓن
ع - - - - -ن اأن اسس - - - - -تÒاد اŸؤارد
ال- -ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة م -ن الصس -ح -راء
الغربية اÙتلة غ Òمسسمؤح
ب - - -ه اإ ¤غ - - -اي - - -ة تصس - - -ف- - -ي- - -ة
ا’سستعمار من ا’إقليم.
دع -ا ال -ق -رار ا’أ· اŸت -ح -دة
اإ ¤اŸضس -ي ق -دم-ا ‘ ت-ن-ف-ي-ذ
خ- - - -ط- - - -ة السسÓ- - - -م ا’أ‡ي - - -ة
ا’أف-ري-ق-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م اسس-ت-فتاء
تقرير اŸصس Òدون مزيد من
التاأخ ،Òبا’إضسافة اإ ¤تؤسسيع
و’ي- -ة ب- -ع -ث -ة ا’أ· اŸت -ح -دة
لÓ- -سس- -ت- -ف- -ت- -اء ‘ الصس- -ح- -راء
الغربية لتشسمل مراقبة حقؤق
ا’إنسسان واإعداد التقارير عن
ا’نتهاكات التي تطالها.

›موع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اÿم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس بالسساح ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ماضسيـ ـ ـة ق ـ ـدما ‘ مواجه ـ ـة اإ’ره ـ ـ ـاب
أكدت ›موعة ألدول أÿمسس بالسساحل ،بنوأكشسوط ،عزمها على أŸضسي قدما ‘
لمن وألسستقرأر ‘ ﬁيط أÛموعة.
لرهاب ألذي يهدد أ أ
موأجهة أ إ

جاء ذلك ‘ ختام اأشسغال
ال-دورة ال-ع-ادي-ة ال-ت-اسسعة
ل -ل -ج -ن -ة ال -دف -اع وا’أم-ن
Ûمؤعة الدول اÿمسس
ب -السس -اح -ل (م -ؤري -ت-ان-ي-ا،
وم - - -ا‹ ،وال - - -ن- - -ي- - -ج- - -ر،
وبؤركينا فاسسؤ ،وتشساد)،
اÿم - - - - -يسس ،وال - - - - -ت- - - - -ي
تدارسست تفعيل وتنسسيق
ا’أدوار ال- - - -دف - - -اع - - -ي - - -ة
وا’أمنية للقؤة اŸشسÎكة
ل -ل -م -ج -م-ؤع-ةÃ ،شس-ارك-ة
ق- - -ادة اأرك- - -ان ا÷ي- - -ؤشس
ومديري ا’أمن ‘ هذه
ال- -دول ،ب- -ا’إضس- -اف- -ة اإ¤
قائد ا÷يؤشس الفرنسسية
وق - -ائ - -د ق- -ؤة «ب- -رخ- -ان»
الفرنسسية.
اأكد قائد ا’أركان العامة
ل-ل-ج-ي-ؤشس ال-ب-ؤرك-ي-ن-ابية،
ال-رئ-يسس ال-دوري ل-ل-جنة،
ال-ل-ؤاء م-ؤازي م-ي-ن-ي-ن-غ-ؤ،
صسعؤبة الؤضسع ا’أمني ‘
اŸن- -ط -ق -ة ب -ال -ن -ظ -ر Ÿا
تشسهده من اأعمال عنف
ع - -ل - -ى ي - -د ا÷م - -اع - -ات
ا’إره- -اب -ي -ة ال -ت -ي ت -ه -دد
ا’أم- -ن والسس- -ل- -م وت -ع -ي -ق
جهؤد النماء والتقدم ‘
دول اÛمؤعة.
اأضساف اأنه لهذا السسبب
ي-ج-ري ال-ع-م-ل م-ن-ذ فÎة
و»ق - -د –ق - -قت ن- -ت- -ائ- -ج
ه - - -ام- - -ة» ،مشسÒا اإ ¤اأن
خ - - -ط - - -ؤرة ال- - -ؤضس- - -ع ‘
اŸن - - -ط- - -ق- - -ة وضس- - -ع- - -ف
اإمكانات الدول ا’أعضساء
‘ اÛمؤعة لن –ؤل
دون مضس- -اع- -ف -ة ا÷ه -ؤد
وت-ؤسس-ي-ع دائ-رة ع-م-ل-ي-ات
ال- - - - -ق- - - - -ؤة اŸشسÎك- - - - -ة،
وم- - - -ؤاصس - - -ل - - -ة ا÷ه - - -ؤد
ا’إ‰ائ -ي -ة ح -ت-ى ت-ت-م-ك-ن

توأصسل أ◊رأك ألشسعبي،
أمسس ‘ ،معظم أŸناطق
أللبنانية لليوم ألتاسسع
على ألتوأ‹ فيما سسجلت
عمليات قطع للطرق
ألرئيسسية ‘ مناطق
بÒوت وأ÷بل وأ÷نوب
وألشسمال وألبقاع.
و أفادت ألوكالة أللبنانية
للإعلم أن ألقوى
ألأمنية عملت على أإعادة
فتح بعضس ألطرق ‘
بعلبك بالبقاع أللبناÊ
وطريق أ÷نوب ألتي
تربطه بالعاصسمة بÒوت.
سس-ج-لت ب-اŸق-ابل مناشسدات
م -ن ال -ن-ق-اب-ات اŸع-ن-ي-ة ل-ف-ت-ح
ال -ط-رق ول-ؤ ج-زئ-ي-ا ،م-ن اأج-ل
ن - - -ق - - -ل اŸؤاد ا’أسس - - -اسس- - -ي- - -ة
ا◊ي - - -ات - - -ي - - -ة ،ك - - -ال - - -ط- - -حÚ
واÙروقات وا’أدوية.
‘ ح Úي ّصسر اÙتجؤن على
اŸراب- -ط -ة ‘ السس -اح -ات م -ن
الشسمال اإ ¤ا÷نؤب’ ،سسيما
‘ طرابلسس وذوق مصسبح وجل
الديب ووسسط بÒوت وصسيدا
وصس -ؤر وال -ب -ق -اع وغÒه -ا م -ن
اŸناطق ،قطعت اليؤم معظم
ال -ط -رق -ات ‘ ع -م -ؤم ال-بÓ-د،
واأف - -ادت غ - -رف - -ة ال - -ت - -ح- -ك- -م

اŸروري ب -اأن ال -ق-ؤى ا’أم-ن-ي-ة
اأغلقت كل الطرق اŸؤؤدية اإ¤
القصسر ا÷مهؤري با’أسسÓك
الشس- -ائ- -ك- -ة ،وسس- -ط اإج- -راءات
اأمنية مشسّددة.
–دث م- - - - -رج- - - - -ع مسس - - - -ؤؤول
لصس - -ح - -ي - -ف - -ة «ا÷م- -ه- -ؤري- -ة»
ال- -ل- -ب- -ن- -ان -ي -ة ع -ن «ب -دء ال -ع -د
العكسسي ’إنهاء حالة الفؤضسى
بحيث سسيتم فتح كل الطرق،
ل -ي -ك -ؤن ،ا’ث -ن ÚاŸق-ب-ل ،ي-ؤم
ع- - -م- - -ل ط- - -ب- - -ي - -ع - -ي - -ا ‘ ك - -ل
اŸؤؤسسسس - - -ات ال - - -رسس - - -م - - -ي- - -ة
واÿاصس-ة و‘ ال-ب-ن-ؤك وال-ب-ل-د
ع-م-ؤم-ا» .ق-ال رئ-يسس ج-م-ع-ية

شس- -ع- -ؤب اŸن- -ط- -ق -ة م -ن
العيشس ‘ اأمن.
على ألطريق
ألصسحيح
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق-ال ﬁم-د
اأزناكي ولد سسيد اأحمد
ل- -ع- -ل اÿب Òال -عسس -ك -ري
وا’أمني با’أمانة الدائمة
Ûمؤعة الدول اÿمسس
السس- -اح- -ل ،ال- -ت -ي ي -ؤج -د
م -ق -ره-ا ب-ن-ؤاكشس-ؤط ،اإن
النتائج التي ” –قيقها
ح - - -ت- - -ى ا’آن ت- - -ؤؤك- - -د اأن
«اÛم -ؤع -ة تسس Òع -ل -ى
ال- - -ط - -ري - -ق الصس - -ح - -ي - -ح
وع -اق -دة ال-ع-زم اأك Ìم-ن
اأي وقت مضس - - -ى ع- - -ل- - -ى
اŸضس -ي ق -دم -ا وم-ت-اب-ع-ة
عملها ا÷اد حتى تتمكن
›ت - - -م - - -ع- - -ة م- - -ن كسسب
ا◊رب ال -ت -ي ت -خ -ؤضس -ه-ا
منذ فÎة ودحر ا’إرهاب
‘ اŸنطقة».
م -ن ج -ان-ب-ه ،اأشس-اد ق-ائ-د
ا÷ي - -ؤشس ال - -ف- -رنسس- -ي- -ة،
ا÷Ôال ف- - - - - - -رانسس - - - - - -ؤا
ل - -ؤك - -ؤان ،Îب - -ال - -ت - -ق - -دم
ا◊اصس - -ل ،وب- -ال- -ن- -ت- -ائ- -ج
«ال-ه-ام-ة» ،ال-ت-ي ح-ققتها
ال- -ق- -ؤة اŸشسÎك- -ة ل -دول
اÛمؤعة حتى ا’آن ‘
ح- -رب -ه -ا ع -ل -ى ا’إره -اب
رغ- -م ق- -ل- -ة ا’إم- -ك- -ان- -ات
اŸتاحة لهذه الدول.
اأضس - - -اف اأن - - -ه ق- - -دم اإ¤
ن -ؤاكشس -ؤط ل -ل -ت-ع-ب Òع-ن
دع- -م ف- -رنسس- -ا ل -ل -ج -ه -ؤد
اŸب- -ذول- -ة ‘ اŸن -ط -ق -ة
وخ- -اصس -ة ع -ل -ى مسس -ت -ؤى
ال- -ق- -ؤة اŸشسÎك- -ة ل -دول
اÛمؤعة ،مشسيدا اأيضسا
ب - - - - - - - -ق- - - - - - - -ؤة اإرادة دول
اÛمؤعة التي مكنت ‘

قتل ـ ـ ـ ـ ـى ومصساب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع اسستئن ـ ـ ـ ـاف
موج ـ ـ ـ ـة ا’حتجاج ـ ـ ـ ـ ـات ‘ الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق
اأك -د اŸت -ح -دث ب -اسس -م
وزارة ال-داخ-ل-ي-ة العراقية،
امسس ،مقتل متظاهر اأثناء
ﬁاول -ة ال -ق -ؤات ا’أم -ن -ي-ة
ت-ف-ري-ق اŸت-ظ-اه-رين عند
ت- -ؤج- -ه -ه -م اإ ¤اŸن -ط -ق -ة
اÿضسراء (وسسط العاصسمة
ب - -غ - -داد) ‘ ح Úاع- -ل- -نت
مصس - - -ادر ع - - -ن مصس - - -رع 3
متظاهرين و اإصسابة ما ’
ي - -ق - -ل ع- -ن  100بحا’ت
اخ- - - - - -ت - - - - -ن - - - - -اق خ Ó- - - - -ل
ا’ح -ت -ج-اج-ات ‘ ب-غ-داد.
شس -ه -دت م -دن ال -ن -اصس-ري-ة
وال - - -ن - - -ج - - -ف وال- - -بصس- - -رة

دون –ديد موعد جديد

وال-دي-ؤان-ي-ة ج-ن-ؤب العراق
م -ظ -اه -رات ‡اث-ل-ة .ج-اء
Œدد اŸظ- -اه- -رات ب- -ع- -د
سساعات من كلمة لرئيسس
الؤزراء عادل عبد اŸهدي
ط-رح ف-ي-ه-ا ح-زم-ة جديدة
م -ن ا’إصس Ó-ح -ات ،ب -ي -ن-ه-ا
التعهد بحصسر السسÓح بيد
ال- -دول- -ة ،وح -ل ال -فصس -ائ -ل
اŸسس - - -ل- - -ح- - -ة ،وضس- - -م- - -ان
ا◊ري - - - - - - - -ات وا’أم - - - - - - - -ن
وا’سس - - -ت- - -ق- - -رار ،وت- - -ؤفÒ
اأفضس -ل اÿدم -ات وف -رصس
العمل للمؤاطن ،ÚوتقدË
ال - -ف - -اسس - -دي - -ن ل - -ل- -قضس- -اء

ا’–اد اأ’وروبي يوافق من حيث اŸبدأا على تأاجيل «بريكسست»
قالت مينا أأندريفا،
أŸتحدثة باسسم أŸفوضسية
ألأوروبية ،أإن سسفرأء
أل–اد ألأوروبي وأفقوأ من
حيث أŸبدأأ ،أأمسس أ÷معة،
على أإرجاء موعد خروج
بريطانيا من أل–اد
ألأوروبي (بريكسست) ،لكنهم
 ⁄يحددوأ موعدأ جديدأ.

ق - - - -ال مسس - - - -ؤؤول ‘ ا’–اد ،اإن
هناك اتفاقا كام Óعلى ضسرورة
ال- -ت -م -دي -د وذلك ب -ع -د اج -ت -م -اع
مندوبي الدول السسبعة والعشسرين
ال -ت -ي سس -ت -ب -ق -ى ‘ ال -ت-ك-ت-ل ب-ع-د
خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا Ÿن-اقشسة طلب
ل -ن -دن “دي -د اŸؤع -د ال -ن -ه-ائ-ي
’نفصسالها بعد  31اأكتؤبر.
اأضس-اف «ال-ع-م-ل سس-يسس-ت-مر خÓل

ظرف وجيز من تشسكيل
قؤة مشسÎكة بهذا ا◊جم
وت - -اأم Úان - -تشس - -اره- -ا ‘
اŸن- - - -اط- - - -ق ا◊دودي - - -ة
وت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ات ن-ؤعية
ضسد ا’إرهابي ‘ ÚاأكÌ
من مناسسبة.
اأشس - - - - - -ار اإ ¤اأن دع- - - - - -م
الشس- -رك -اء ل -ل -م -ج -م -ؤع -ة
ب - -ا’ع - -ت - -م - -اد اŸال - -ي - -ة
والسسÓ- -ح «سس- -ي- -ت- -ؤاصس- -ل
Ÿسس -اع -دت -ه-ا ع-ل-ى دح-ر
ا’إره- -اب ‘ اŸن- -ط -ق -ة،
و“ك Úشس - -ع - -ؤب- -ه- -ا م- -ن
–قيق مالها وتطلعاتها
اŸشس- -روع- -ة ‘ ال- -ن- -م -اء
والتقدم».
مكن لقاء نؤاكشسؤط من
ا’ط Ó-ع ع -ل -ى حصس -ي -ل -ة
ع -م -ل ال-ل-ج-ن-ة ‘ ›ا‹
ال -دف-اع وا’أم-ن وه-ي-ئ-ات
ال- - -ت- - -دريسس وال - -ت - -دريب
ال - - - -عسس - - - -ك- - - -ري ل- - - -دول
اÛم - - -ؤع- - -ة ،ودراسس- - -ة
ال-ؤسس-ائ-ل ال-ك-فيلة بتبادل
اÈÿات واŸع - -ل - -ؤم - -ات
ا’أم - -ن - -ي - -ة وال - -ت- -نسس- -ي- -ق
اŸشسÎك وتسسي Òهيئات
ال-ت-ك-ؤي-ن وال-ت-دريب ذات
الصسلة بالعمل ا’أمني ‘
دول اÛم -ؤع -ة ،ووضس -ع
تصس- - - -ؤر ل- - - -ع - - -م - - -ل - - -ه - - -ا
اŸسستقبلي.
يذكر اأن ›مؤعة الدول
اÿمسس ب-السس-اح-ل ،ال-ت-ي
ت- -اأسسسست ‘ ن -ؤاكشس -ؤط،
شس - -ه - -ر ف - -ي- -ف- -ري ،2014
ت- - -ه- - -دف ا ¤ت- - -نسس- - -ي - -ق
سس- - -ي - -اسس - -ات ال - -ب - -ل - -دان
ا’أعضساء من اأجل تعزيز
ا’م-ن والسس-ل-م وال-ت-ن-م-ي-ة
‘ فضس - - - -اء السس - - - -اح- - - -ل
والصسحراء.

ألسسيسستا Êيحّذر من ألفوضسى ويطالب بالسسلمية

اللبنانيون يواصسلون احتجاجاتهم وتعديل وزاري ‘ اأ’فق
ال- -ب- -ن- -ؤك سس- -ل- -ي- -م صس -ف« Òاإن
ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ات اŸصس - -رف - -ي - -ة
سستسستاأنف باأقصسى طاقة فؤر
ان -ت -ه -اء ا’أزم-ة السس-ي-اسس-ي-ة ‘
لبنان».
على الصسعيد السسياسسي ،نقلت
صس-ح-ي-ف-ة «ا’أخ-ب-ار» ال-ل-ب-نانية
عن مصسادر قؤلها اإن رئيسس
ا◊كؤمة سسعد ا◊ريري «اأبلغ
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -ؤري- -ة م -يشس -ال
ع -ؤن ،ورئ -يسس الŸÈان ن -ب -ي -ه
ب - -ري وق - -ي - -ادة ‘ح - -زب ال- -ل- -ه‘
اسس - -ت- -ع- -داده السس ‘ Òخ- -ي- -ار
تشسكيل حكؤمة جديدة ،لكنه
اشسÎط ا’تفاق الكامل عليها
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لمنية
لدوأر ألدفاعية وأ أ
تعمل على تفعيل أ أ

لسسبوع ألثاÊ
ألشسارع يوأصسل حرأكه ل أ

قبل اأي اسستقالة ،واإ’ فهؤ ’
Áان -ع ت-ع-دي Ó-وزاري-ا ك-بÒا».
اأضس -افت اŸصس -ادر اأن -ه «ي-ب-دو
اأن حزب الله والتيار الؤطني
ا◊ر ي - -رفضس - -ان اأي ت- -ع- -دي- -ل
يسس- -ت- -ه- -دف وزي- -ر اÿارج -ي -ة
جÈان باسسيل» .كان الرئيسس
اللبنا Êميشسال عؤن قد دعا
اÙتج ‘ Úكلمة له ،اأمسس
ا’أول ،اإ ¤ا◊ؤار اŸب - - -اشس- - -ر
معه ،مشسددا على اأن الؤرقة
ا’إصس Ó-ح -ي -ة ال -ت-ي اقÎح-ت-ه-ا
ا◊ك- - - -ؤم - - -ة ،ا’ث - - -ن ،Úه - - -ي
اÿط -ؤة ا’أو’ ¤إن-ق-اذ ال-بÓ-د
من ا’نهيار.
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ا’أسسبؤع ،من اŸتؤقع اأن يجتمع
سس-ف-راء  27ب-ل-دا ،ي-ؤم-ي ا’ث-نÚ
وال- -ثÓ- -ث- -اء ،ل- -ؤضس- -ع الّ- -ل -مسس -ات
النهائية على ا’تفاق».
ب -دوره ق -ال دب-ل-ؤم-اسس-ي ك-ب‘ Ò
ا’–اد ا’أوروب- - - - -ي شس - - - -ارك ‘
ا’ج- -ت- -م -اع ‘ ب -روكسس -ل ،اأمسس،
«سسنؤاصسل النقاشس».
Îقب بانتظار
تسسؤد حالة من ال ّ

صسدور مؤقف ا’–اد ا’أوروبي
ح -ؤل م -دة ت -اأج -ي -ل اآخ -ر ÿروج
ب - -ري - -ط - -ان - -ي - -ا م - -ن عضس - -ؤي - -ت- -ه
«ب- -ري- -كسست» ‘ ،ظ -ل م -ع -ارضس -ة
حزب «العمال» ووضسعه شسروطا
ق- -ب -ل اإج -راء ان -ت -خ -اب -ات ع -ام -ة
مبكرة ،والتي دعا اإليها ،اأمسس
ا’ول ،رئيسس الؤزراء الÈيطا،Ê
بؤريسس جؤنسسؤن.

وﬁاسسبتهم علنا ،و–قيق
ال-ن-م-ؤ ا’ق-تصس-ادي ل-ل-بÓ-د
وت- - - - - -خ - - - - -ف - - - - -يضس رواتب
اŸسسؤؤول.Ú
م -ن ج-ه-ت-ه ،ح-ذر اŸرج-ع
الشسيعي ا’أعلى ‘ العراق
علي السسيسستا Êمن انز’ق
البلد اإ ¤العنف والفؤضسى
خÓ-ل ا’ح-ت-ج-اج-ات ال-تي
تشسهدها البÓد ،جاء ذلك
‘ خ -ط -ب -ة ت Ó-ه -ا ‡ث -ل -ه
عبد اŸهدي الكربÓئي ‘
م -دي -ن -ة ك -رب Ó-ء (ج -ن-ؤب-ي
البÓد).
دع- - - - -ا السس- - - - -يسس- - - - -ت - - - -اÊ
اŸتظاهرين وقؤات ا’أمن
اإ ¤ا’لتزام بالسسلمية ،كما
دع -ا اإ– ¤ق -ي -ق قضس -ائ-ي
مسستقل ‘ اأحداث العنف
التي رافقت ا’حتجاجات
ال- -ت- -ي شس -ه -دت -ه -ا ال -ب Ó-د،
م- -ط- -ل- -ع الشس- -ه- -ر ا÷اري،
وق -ال اإن ن-ت-ائ-ج ال-ت-ح-ق-ي-ق
ا◊كؤمي فيها  ⁄تكشسف
ك- - - -ل ا◊ق - - -ائ - - -ق .وق - - -ال
السس - - - -يسس- - - -ت- - - -ا Êاإن ÷ؤء
اŸت -ظ -اه-ري-ن اإ ¤ال-ع-ن-ف
ي - -ب - -ع- -ده- -م ع- -ن –ق- -ي- -ق
م- -ط- -ال- -ب- -ه- -م اŸشس- -روع -ة
ويعرضسهم للمحاسسبة.

السسبت  ٢٦أاكتوبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٢٧صسفر ١٤٤١هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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أنسش -رسض ج -ار  Êف -اسش -ن أن -ك-م ك-ل أسض ن-السش-بث أغ-م-يسض ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êأت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا أسض ووأل-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن أق غ-ورن سش-ك-ل ،أشش-ن-ويث ،أم-زأب-يث ،أق-ب-اي-ل-يث ،أشش-اويث،
أترأقيث..ألششياي يÓن هيقيث"ألششعب" مانك أتيلي سشما أو أزأث أن كل نوقرأي..ألهدف أنغ نتا
أعذأل نالششي يÓن يÎأق أق جرنان "ألششعب"  ،وأأنتششني نÎحب سشاÿطوأث أنيغ لرياي Ê
قرأين نوجرنان مانك أثنحسشن.

ششثو ثبضشد سشمÔ
سش- -زك ن- -زم- -ن إأمسش- -ذرر ث- -ذرث أنسش- -ن ثشش -دد غ -ر أث -ون -ط أي -ذك
يغÓي لباسض ويتموقا ذي ألدششور
أتسش - -ذرن ،ث - -ذرث أ◊ن غ - -ف ل - -فصش - -ل ،ي- -ل ث- -لث أسش- -ع- -نسض أمك
أتسشعدين نغ ذشض أدن أرغرسض ،أذغ أدنبذر ثلث نششثو أتسشن أم
أسش- -ه- -ق- -ن أق- -ب- -ل أدر◊ق ،أذغ غ- -م أن- -ف أك- -ن ث- -ر شش- -ث- -و ث- -بضش -د
سشمÔن،ثوششلن أبذنت أهق أكن أتسشقبلن سشتولث إألقن ،إأم أثن
فاكن ذلث أنبذ أنف إأرقزن غزمن ذثز ثيذ نغ قلعن أقجمر
إأوكن أذيقر و تسشطف أذغسض أثمسض أكن إأوث أ◊ل أذغ م
ثتواسسنت ثمورث انلوراسس امقران سسÒتو ذي باثنت ذي الوقث
ديبضض أسشمضض قسشحن نغ ذلث أبذفل.
ناÿريف سسموقي نزيث نزيتون اق Óثتموقا صسعصسار نزيتون اقÓ
يتموكيسسد سسي ثجرين ذي الوقث ناÿريف كل أاسسقاسس ذي الوقثاي
ثÈتسض  :ع نايت رمضشان
سسÒتو ذي ثمورا نسسفيان ذنقاوسس اق Óذيسسنت ÷ناناث نالزيتون
طول ثمقرانن واحÓن لباسس.
ذين الثن Úاذغلن غر ثزغ و اذقغزمن ثيذ و سسنتكسسن
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ثموراياي نهنت Úذالدريث
اثنفشسثن  ،اسس Úاثن Íغر ذخل اعشسو نغ
ثمورث نشساوين زيك يك نقراسس التويزة ما Êاتكارنت اÓÿث زيك
نتصسبح Úوتوجاذنت اŸكلث اقخدامن اق Óتسساند سسي مونكل ثمورا
ن -ن -ق -اوسس ان -ي -غ نسس -ف -ي-ان و“ع-وان-ن ذق-م-وكسس ن-ال-زي-ت-ون اق Ó-زن-وزانت
سسسسمونت ثغÓي قلي خاطر ا–بان يوذان اذقن ذي ثبدان واثدوان ومن

لعوايل انلوراسش أابذونت أاقÓع
نالزيتون ورحانيت ذالزيت

اسسقف أاكن اثنتسسحزر اأقفر نشسثو  ،امكن انف اسستوند اطسس اقجمر الدقلعن
سسدو نÎم ام ذكرشس نغ ذمذغ يك اذÁعن انضسن.
اقجمر اذيون اسسفر اسسخذمن ذلث اسسمضس اأقسسحن ميل يغلد وذفل إام
يتسسطف ثمسسث غف ثغر انيضس ،انف اكن إاصسغرن اسسعن اطسس الصسنف ،يل
وصس -غ -ر ام -ل -ل اذون اسس -غ -ذم -ن اسس -ح -م .اسس-م-ن-دغ إاسس-ف بصس-غ-ر أاق اذون
إاديتسسكن ثمسسث مقرن ذ◊من ،امكن انف اصسغر اقندل وك اصسفسس
ثزقغ،اسسخمنت زك نزمن اتفشسث اإديتسسكن ثفث اكن إاوث ا◊ل ذقضس
نطلم امكن يسسهل اشسعل نثمسسث.
امكن النث اصسغر اكر شساذون يتسسوسسخذمن اسسم اسسثغز بسس نغ
إايضس.اسسغر اكر شساذون يسسعن لسسوطسس ثرغن يتسسطفن ا◊م نغ
ث- -مسسث غ- -ف ث- -غ -ز ن -ل -وقث ،اسس Úان -غ اك -ن اÿلث اتسس -ق -ذ
يتسسرحن اتسسونتد إاصسغرن أارققن نغ اين ام قرن إاشسعوون
إاسسخذمن اسسنع اثمسسث م ثنسس نغ اسسب بغرم يك
ذسسفر ابتشس ،إاه اأك انف ارثر مزل اسسحم غف
يصسغرن يتسسلد ذثذرن ارنسسع اتول اإمينثن.

ابو اسسحاق اطفيشش

اب- -و اسس -ح -اق اط -ف -يشس دق -ن
سستوات امزوار ادياتف غال
ت- -دارت ان- -ت- -دشس Ó- -ن- -ت -م -ورا
ن- -ال- -دنت ن- -ي -وي -ورك اسس -قسس
 ١٩٦١ي- -وت- -ف دن -رزوف ان -غ
السس- - -ف Òن - -ت - -م - -ورا ت - -ع - -ربÚ
اي -ت -وك -ل -ف سس -وف-وسس ن-ا’م-ام
نعمان اجليد نتمورت انعمان
م -ان اي -ت -وغ ات -در ب-ع-د ات-ون-ف-ى
سستمورت ا‰صسر باشس ادسسوضس
بعد اثتشسن ذي اŸشستا بغ Òاذياجذ وتقن ذيسس لباسس نتغاوسسوين اقÓ
تسس - - -وسس - - -نت ان - - -غ ال - - -قضس- - -ي- - -ة
سس -ن -ن -ايت ام ث -يشس -ر وق -ل -ي ن -زرودي -ا وح -ت -ى اŸل -ح ذاÿل وم -ن ب-ع-د
ن-ا’سس-ت-ع-م-ار ان-ن-ك-ل-ي-ز اي-ت-م-ورت
سسرورسسانت وتبدللناسس امان.
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آاوال دونزروب:@ رب- - -ي أم- - -ي - -دج أن ت - -وأج - -ات ن ج - -ار
ئغزرأن
@ ت - -امشش - -ي- -ط ت- -ن- -ا « :وي أن- -ان ت- -ي- -دت
أدÁت»
@ وي و
جار
ُدمنسشي ف ÚتاسشÒت أديزضض ئوغ ّ
@ أن ويدي هاو هاو هاو أمنسشيسض دأي
دجالوز

بلمهدي يفتتح
ملتقى روؤسساء
اŸراكز الثقافية
ا’إسسÓمية

يشسرف وزير الشسوؤون
ال- -دي- -ن- -ي- -ة وا’أوق- -اف
ي-وسس-ف ب-ل-مهدي ،غدا،
ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ف-ع-ال-يات
م -ل -ت -ق -ى روؤسس -اء ف-روع
اŸراك- - -ز ال - -ث - -ق - -اف - -ي - -ة
ا’إسس Ó- - -م - - -ي - - -ة ،وذلك
ب- -ف- -ن- -دق السس- -ل- -ط- -ان –
حسس Úداي – ،ب- - -داي- - -ة
م - - -ن السس- - -اع- - -ة 09 : 00
صسباحا.

بلجود ‘ زيارة
عمل اإ ¤سسعيدة

السصبت  ٢٦أاكتوبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٧صصفر  ١٤٤١هـ

بلعاب ـ ـ ـ ـد يتفّقـ ـ ـد
مشساريع الÎبي ـ ـ ـ ـة
بعناب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

18082

افتت ـاح اŸوسسـم السسياحـي الصسحـراوي م ـن غرداي ـة
يقوم وزير السسياحة والصسناعات التقليدية عبد القادر بن مسسعود ،يومي  26و27
أاكتوبر ا÷اري ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤و’ية غرداية ‘ ،إاطار ا’فتتاح الرسسمي
للموسسم السسياحي الصسحراوي.

ي- -ق- -وم وزي- -ر السس- -ك -ن
وال- -ع- -م- -ران واŸدي- -ن- -ة
كمال بلجود ،يومي 26
و 27اأك -ت-وب-ر ا÷اري،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف-ق-د
اإ ¤و’ي- -ت- -ي سس- -ع- -ي -دة
والنعامة.

..وتشسرف على توزيع جوائز
الطبعة ÷ 2ائزة اŸدينة
اÿضسراء

يقوم وزير اÛاهدين
الطيب زيتو ،Êبزيارة
›ام - - - -ل- - - -ة خ- - - -اصس- - - -ة
ل-ل-م-ج-اه-د ع-ب-د القادر
ال- - -ع - -م - -ودي واÛاه - -د
ي - - - -وسس- - - -ف اÿط- - - -يب،
Ãقري سسكنهما ،وذلك
ي- - - -وم ال - - -ث Ó- - -ث - - -اء 29
اأك-ت-وب-ر ،ع-ل-ى السس-اعة
 14 : 00بعد الزوال.

ت - -ن - -ظ - -م ا÷م - -ع - -ي- -ة
ا÷زائ - - - -ري - - - -ة ل- - - -داء
اŸف - - - - - -اصس- - - - - -ل ،اŸوؤ“ر
السس- -ن- -وي  15اÿاصس
ب - -داء اŸف - -اصس- -ل ع- -ن- -د
ال-ك-ب-ار والصس-غ-ار ،اأي-ام
 25 ،24و 26اأكتوبر
ا÷اري ،وذلك بفندق
الشسÒات- - - - -ون – ن - - - -ادي
الصسنوبر–.

لقاء وطني
للمراسسلÚ
اÙليÚ

ينظم اÛلسس الوطني
◊قوق ا’إنسسان ،غدا،
لقاء وطنيا للمراسسلÚ
اÙل- -ي– Úت ع- -ن- -وان
«دور اŸراسسل اÙلي ‘
ت - -ع - -ام - -ل- -ه م- -ع اÛلسس
ال- - - - -وط - - - -ن - - - -ي» ،وذلك
ب -اإق -ام -ة ال -قضس -اة ع-ل-ى
السس- - - - - - - -اع- - - - - - - -ة 08 : 30
صسباحا.

زرواطي تشسرف على
عملية تشسج Òببوشساوي

تشس- -رف وزي- -رة ال -ب -ي -ئ -ة
وال- - -ط- - -اق - -ات اŸت - -ج - -ددة
ف- - - -اط- - - -م- - - -ة ال- - - -زه- - - -راء
زرواط- -ي ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى
ح-م-ل-ة تشس-جÃ Òشس-اركة
ج - -م - -ع- -ي- -ات وم- -وؤسسسس- -ات
خ - - - -اصس - - - -ة ب - - - -اأط- - - -ف- - - -ال
الÎي - - -زوم - - -ي - - -ا ،ع - - -ل - - -ى
السس- -اع- -ة  13 : 30زوا’،
«ب- - - - -غ- - - - -اب- - - - -ة ب- - - - -ارودي»
ببوشساوي.

زيتو Êيزور
العمودي
واÿطيب

اŸوؤ“ر السسنوي
 15اÿاصس بداء
اŸفاصسل

ي- - -ق - -وم وزي - -ر الÎب - -ي - -ة
ال -وط -ن -ي -ة ع -ب-د ا◊ك-ي-م
ب- -ل- -ع- -اب -د ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وتفقد اإ ¤و’ية عنابة،
وذلك ي- - - -وم- - - -ي 27 ،26
اأك- -ت- -وب -ر ا÷اري ،رف -ق -ة
وف - -د م- -ن اإط- -ارات وزارة
الÎب -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة ،اأي-ن
سس -ي -ق -وم Ãع -اي -ن -ة ب-عضس
اŸوؤسسسس- - - -ات الÎب- - - -وي- - - -ة
ا÷دي-دة وت-ف-قد البعضس
ا’آخ - - -ر م - - -ن - - -ه- - -ا ب- - -ه- - -ذه
الو’ية.

ك- -م- -ا تشس- -رف غ- -دا ع -ل -ى
ت-وزي-ع ج-وائ-ز ال-ط-ب-عة 2
÷ائزة اŸدينة اÿضسراء
لسس - - -ن- - -ة  ،2019وذل- - - - - -ك
ب- - - - - - -اŸرك- - - - - - -ز ال- - - - - - -دو‹
للموؤ“رات عبد اللطيف
رح - -ال ،ع - -ل - -ى السس - -اع- -ة
 17 : 30مسساء.

تأاجيل ا’جتماع
التنسسيقي للوقاية من الفسساد

قافلة –سسيسسية حول ﬂاطر آافة اıدرات

تسستمر ا◊ملة التحسسيسسية حول ﬂاطر آافة اıدرات ‘ الوسسط
اŸدرسس -ي ،واŸن -ظ -م -ة م -ن ط -رف اÛلسس ال -و’ئ -ي ل -ل-ع-اصس-م-ة
” ت-أاج-ي-ل ا’
وأاعضساء الهي ج-ت-م-اع ال-ت-نسس-ي-ق-ي ل-رئ
ي
س
س
بالتنسسيق مع مديرية الشسباب والرياضسة وجمعية
ئ
ال- -فسس- -اد و ة الوطنية للوقاية من
مسس- -ت -ق -ب -ل الشس -ب -اب ،إا ¤غ -اي -ة  19ديسسمÈ
م- -ك
ا
ف
ح
ت
ه
ا
ل
ذي ك -ان
م - - -ق - - -ررا ي - - -
القادم .وتشسمل التظاهرة التي تدرج ‘
و
م
ا
ÿ
م
ي
س
س 24
أاك -ت -
إاطار مواصسلة العمل التحسسيسسي حول
وب -ر إا ¤م -وع-د ’ح-ق
س
س
ﬂاط- - - -ر آاف- - - -ة اıدرات ،م- - - -راك - - -ز
ح ب ب- - - - -ي- - - - -ان وزارة
التكوين اŸهني ،اŸؤوسسسسات الÎبوية
الشسباب
ع-ل-ى مسس-ت-وى  14م-ق-اطعة إادارية
والرياضسة.
لو’ية ا÷زائر.
ت- -ن- -ظ- -م ال- -غ -رف -ة ا
ال- -قضس- -ائ- -ي Úل- -ل ÷ -ه -وي -ة ل -ل -م -حضس -ري -ن
وسس -
ال- -ع- -ادي- -ة ،ال -ي  -ط ،ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة
وم،
ع
ل
ى
ا
ل
س
س -اع -ة 08:30
صس -ب -اح -ا ،ب -اŸدرس
س
ة
ا
ل
ع
ل
ي -ا ل -ل -قضس-اء
ب -حضس -ور ا
الت Ùضس -ري -ن ال -قضس -ائ-يÚ
ابعı Úتلف الغرف.
’مل ،اليوم ،مؤو“رها الوطني،
تعقد جبهة ا أ
ب - -ن - -ادي اÛاه - -دي - -ن ‘ ب- -ور سس- -ع- -ي- -د ال- -قصس- -ب- -ة
بالعاصسمة ،ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.

جمعية عامة
للمحضسرين القضسائيÚ

سسفÒة كوبا
تنشسط ندوة
نقاشس حول ا◊صسار
اإ’قتصسادي على بلدها

جبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اأ’م ـ ـ ـل تعق ـ ـ ـد
مؤو“رهـ ـ ـ ـ ـا الوطنـ ـ ـ ـي

موبيليسس يكـّرم البطـل ﬂل ـ ـ ـو‘

تنشسط سسفÒة كوبا
با÷زائر كÓرا مارغريتيا
بوليدو اسسكوندال ،يوم
ت - -ك ّ- -رم م - -وب- -ي- -ل- -يسس
 28أاكتوبر ا÷اري،
ت-وف-ي-ق ﬂل-و‘ ب-ط-ل
ندوة نقاشس حول «
ال-ع-ا ⁄لسس-باق 1500
ا◊اجة ا ¤رفع
م Îوسسف ÒالعÓمة
ي-ن-ظ-م اŸت-
ا◊صسار ا’قتصسادي
ال- -ل- -ق -اء ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد
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التجاري واŸا‹
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ا أ
و
ر
ي
ة
ن
م
ا
ب
و
ك
اŸفروضس على
و
د
و
ر
ه
ا
‘ نصس- -رة
Ÿ ،2019ا ح- - -ق - -ق - -ه ‘
الذاكر
ة
ا
ل
و
ط
ن
ة
د
ح
ت
Ÿ
ا
ت
طرف الو’يا
ي
ة
و
ا
◊
ف
ا
ظ
عليها»،
وذ
ب -ط -ول -ة ال -ع -ا2019 ⁄
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’لعاب القوى ‘ الدوحة ،بداية من السساعة
أ
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م
ء
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س
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0
0
:
 14بعد الزوال.
السساعة  14:30بعد الزوال.
 10:00صسباحًا ‘ ،قاعة Ãقره ‘ باب الزوار.

الذاك ـ ـ ـرة الوطني ـ ـ ـ ـة
‘ لقاء اŸتحف الوطني

يوم –سسيسسي حول
التشسج ‘ Òبومرداسس

ي- -ن- -ظ- -م اŸرك- -ز ال- -ث- -ق -ا‘
ا’إسس Ó- - - -م- - - -ي ل- - - -و’ي- - - -ة
ب -وم -رداسس ب -ال-ت-ع-اون م-ع
ﬁاف- - - -ظ - - -ة ال - - -غ - - -اب - - -ات
ل-ل-و’ي-ة ،ي-وم-ا –سسيسسيا
يشس - -ت - -م - -ل ع - -ل - -ى غ- -رسس
ا’أشسجار من طرف اأقسسام
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ق-راآ Êم-ا ق-بل
ال - - -ت- - -م- - -درسس ‘ ﬁي- - -ط
اŸرك - - -ز ب - - -ه- - -دف غ- - -رسس
الثقافة البيئية وحماية
اÙيط ،وتنظيم مسسابقة
اأحسسن رسسم حول البيئة
ل- -ف- -ائ- -دة اأط- -ف -ال اأقسس -ام
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ق-راآ Êم-ا ق-بل
التمدرسس.

جبهة العدالة
والتنمية تنظم
الندوة السسياسسية 6

ت -ن -ظ -م ج -ب -ه -ة ال -ع-دال-ة
وال- - -ت- - -ن- - -م - -ي - -ة ال - -ن - -دوة
السسياسسية  6حول الوضسع
ال -راه -ن ‘ ال-بÓ-د ،وذلك
ب- -دار الشس- -ب- -اب ب- -وه -روم
ع - -ب - -د ال - -ل - -ه ب - -اŸدي - -ن - -ة
ا÷دي -دة ع -ل -ي م -ن -ج -ل -ي
بقسسنطينة.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصصÓة

^  26أكتوبر  : 183٧ع « Úفا‹  » vallé -حاكما
عاما للجزأئر بعد موت أ÷Ôأل « دأمرمون ».
^  26أكتوبر  : 194٧فازت حركة أنتصصار
أ◊ريات ألدÁقرأطية ‘ ألإنتخابات ألبلدية
لدأرة ألفرنسصية.
رغم ألتزوير ألفاضصح من طرف أ إ

٢٤

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

العدد

ألسصبت  2٧صصفر  1441هـ ألموأفق لـ  26أكتوبر  2019م

مدير ›ّمع الشسروق علي فضسيل..مسسار مهني ‘ خدمة اإلعÓم

تو‘ أŸدير ألعام ّÛمع ألشصروق علي فضصيل،
ليام
عن عمر ناهز  63سصنة ،إأثر تعّرضصه خÓل أ أ
أŸاضصية إأ ¤نوبة قلبية ألزمته ألفرأشس ،وصصفت
ب- -ا◊رج- -ة ،ل -ي -ن -ت -ق -ل إأ ¤ج -وأر رب -ه ،أÿم -يسس
أŸاضص -ي ،ع -ن -دم -ا ك -ان م -ت -وأج -دأ Ãدي -ن -ة «ك-ان»
ب -ف-رنسص-ا.وي-وأرى أل-ف-ق-ي-د ألÌى Ãسص-ق-ط رأسص-ه
ببئر غبالو أليوم.

الفقيد علي فضسيل شسخصسية إاعÓمية مرحة
البتسسامة ل تفارق وجهه ومهما كانت طبيعة

مضسمون النقاشسات ا◊ادة التي كان يشسارك
فيها إا ¤جانب الزمÓء ‘ جريدة «الشسعب»
و»اŸسساء» إال أان ميزته الفريدة والنادرة ،هو
إاضس -ف -اء ع -ل -ي -ه -ا ذلك ال -ط -اب -ع اŸرن وح -ت -ى
الفكاهي ،ليسض من أاجل غرضض تقز Ëتلك
األح - -اديث وإا‰ا م - -زاج - -ه ه - -ك - -ذا ،ي - -رفضض
ال -ت -عصسب ‘ ف -رضض ال -رأاي ...ب -اإلضس-اف-ة إا¤
خلق جو من التسسلية ‘ الوسسط اإلعÓمي
اŸليئ بالضسغوط وكÌة الهموم.
حتى وإان اختار النسسحاب من «العمومي» إا¤

«اÿاصض» وإاصسدار «الشسروق األسسبوعي» ،إال
أان طابع شسخصسيته  ⁄تتغ Òأابدا وبقي وفّيا
لقناعاته ،منفتحا على اآلخر يحمل بداخله
ك -ل ت -لك ال -ق -ي -م ال -ذات -ي -ة ال-ت-ي ت-رب-ى ع-ل-ي-ه-ا
واكتسسبها بحكم كل تلك التجربة الطويلة ‘
التعامل مع اإلعÓم بشسقيه اŸعمول به عندنا
وه -ذه اŸي-زة السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ه-ي ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه
أاقرب اŸقرب Úمن أاصسحاب اŸهنة.

رئيسض ›لسض األمة بالنيابة يعزي عائلة الفقيد علي فضسيل

لول يعزي عائلة
ألوزير أ أ
ألفقيد علي فضصيل
بعث الوزير األول ،نور الدين بدوي ،برقية
ت -ع -زي -ة إال -ى ع -ائ -ل -ة ال -م-رح-وم ع-ل-ي فضس-ي-ل،
الرئيسض المدير العام لمجمع الشسروق ،الذي
وافته المنية يوم الخميسض عن عمر ناهز 63
سسنة ،أاكد فيها أان الفقيد كان «واحدا من أابرز
وجوه األسسرة اإلعÓمية الذين اسستطاعوا أان

يفتكوا بفضسل عملهم مكانة ليسست بالهينة في
مجال السسمعي البصسري».
وقال بدوي في برقية التعزية« :لقد تلقيت
ببالغ الحزن واألسسى نبأا وفاة األخ واإلعÓمي
المرحوم علي فضسيل ،الرئيسض المدير العام
لمجمع الشسروق ،الذي أارادت مشسيئة المولى
وقدره أان يودع الحياة الدنيا ويلتحق ببارئه،
ول يسسعني في هذا الظرف األليم إال أان نعبر
عن بالغ تأاثرنا بهذه الفاجعة التي أالمت بعائلة
الفقيد وعائلة مجمع الشسروق وكافة العائلة
اإلعÓ- -م -ي -ة ،ال -ت -ي ف -ق -دت واح -دا م -ن أاب -رز
إاعÓمييها الذين اسستطاعوا أان يفتكوا بفضسل
عملهم وجدهم مكانة ليسست بالهينة في مجال
السسمعي البصسري الخاصض» .
«إان مصسيبة الموت من أاشسد أانواع البتÓء
يضس -ي -ف السس -ي -د ب-دوي وم-ا يسس-ع-ن-ا ف-ي ه-ذا
الظرف األليم ،إال أان نسسلم بقضساء الله وقدره
فيما أاصساب ،سسائ Óالمولى عز وجل أان يمن
على الفقيد بواسسع رحمته ورضسوانه ،ولكم منا
ع-ائ-ل-ة ال-م-رح-وم الصس-غ-ي-رة وال-كبيرة ,خالصض
عبارات التعازي وأاصسدق المواسساة وأان يلهمكم
جميل الصسبر والسسلوان».
ب - -دوره ،ق - -دم وزي - -ر التصس - -ال ،ال- -ن- -اط- -ق
ال-رسس-م-ي ل-ل-ح-ك-وم-ة ،وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-نيابة،

أحتجزأها Ÿدة  3أيام

الدرك يلقي القبضض على شسخصس Úاعتديا على قاصسر بالبليدة
“كن عناصصر ألدرك ألوطني للفرقة
لقليمية ‘ أولد يعيشس ،من ألقبضس
أ إ
على شصخصص ” ،Úتوجيه إأليهما جرأئم
أغ- - -تصص- - -اب ق - -اصص - -ر دون  ،18وت -ك -وي -ن
ج-م-ع-ي-ة أشص-رأر وأل-ت-ح-ريضس ع-لى فسصاد
لخÓق.
أ أ

البليدة :لينة ياسسمÚ

ت- -ف- -اصس- -ي- -ل ال- -قضس- -ي- -ة ،كشس- -فت بشس- -أان- -ه -ا
المعلومات األمنية لـ «الشسعب» ،أان الضسحية
كانت على خÓف مع والدتها ،ولم تتمالك
ن- -فسس- -ه -ا أاي -ن ق -امت وه -ي ف -ي ح -ال -ة غصسب
بالهروب وترك بيتها العائلي ،دون أان يعلم
والديها باألمر ،وفي طريقها التقت بشسخصسين
غ-ري-ب-ي-ن ،ق-ام-ا ب-ع-رضض ع-ل-ي-ه-ا ت-وصس-ي-لها إالى

مسسكنها العائلي ،حيث وافقت الضسحية ،إال أان
المتهمين غيرا طريقهما وحولها إالى مكان
م-ع-زول ب-أاح-د ال-بسس-ات-ي-ن ،واح-ت-ج-زاه-ا داخل
كوخ ،و قاما بإارغامها على تناول مسسكرات،
والعتداء عليها أاخÓقيا ،األمر الذي أادخلها
ف -ي ح -ال -ة ن -فسس -ي -ة وصس-دم-ة ق-وي-ة ،وت-م-ك-نت
الضسحية من اإلفÓت من قبضستهما والنجاة
بنفسسها ،والعودة إالى مسسكنها العائلي ،أاين قام
والدها بالتبليغ عن الحادث ،ليتم على إاثر
ذلك فتح تحقيق معمق ،مكن من القبضض على
ال-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي ظ-رف ق-ي-اسس-ي ،ل-ي-ت-م على إاثر
م-ث-ول-ه-م-ا أام-ام ال-م-ح-ك-م-ة ،إايداعهما الحبسض
ال-م-ؤوقت ،وت-وج-ي-ه إال-ي-ه-م-ا ت-ه-م تكوين جمعية
أاشس -رار واغ -تصس-اب ق-اصس-ر ،وال-ت-ح-ريضض ع-ل-ى
فسساد األخÓق.

حسسن رابحي ،تعازيه إالى عائلة الفقيد علي
فضسيل.
وجاء في برقية التعزية التي نشسرت عبر
موقع وزارة التصسال« :متأاثرا بالمصساب الجلل
في فقدان علي فضسيل ،الرئيسض المدير العام
ل- -م- -ج -م -ع الشس -روق» ،ي -ت -ق -دم وزي -ر التصس -ال
بـ»أاصس-دق ع-ب-ارات ال-ت-ع-ازي وال-م-واسس-اة لعائلة
الفقيد ،راجيا من المولى العلي القدير ،أان
يتغمده بواسسع رحمته ويسسكنه فسسيح جناته
وأان يلهمهم جميل الصسبر والسسلوان».
يذكر أان الفقيد علي فضسيل قد تعرضض قبل
أايام إالى نوبة قلبية أالزمته الفراشض قبل أان
تتدهور حالته الصسحية وينتقل إالى جوار ربه
صسبيحة يوم الخميسض.

 20°وهرأن

 21°وهرأن

ألثمن  10دج

19°

23°

france prix 1

للعاب ألعاŸية ألعسصكرية بالصص2019 Ú
أ أ

اŸنتخب الوطني العسسكري يقصسى ‘
الدور نصسف النهائي

وغ--اب ع--ن ال--ف--ري-ق ال-وط-ن-ي ال-ث-ن-ائ-ي
أاسس--ام--ة غ--ت--ال وول-ي-د واب-دي ،ال-ل-ذي-ن ت-م
لربعاء ،خÓل مباراة ربع
طردهما يوم ا أ
ال--ن--ه--ائ--ي أام-ام إاي-رل-ن-دا ( .)0-3ويسس--ع--ى
أاشسبال المدرب محمد بوطاجين إالى إانهاء

وأفته أŸنية يوم أÿميسس عن عمر ناهز  63سصنة

بعث رئيسض مجلسض األمة بالنيابة ،صسالح
قوجيل ،برقية تعزية إالى عائلة المرحوم علي
فضسيل ،الرئيسض المدير العام لمجمع الشسروق،
الذي وافته المنية يوم الخميسض عن عمر ناهز
 63سسنة ،أاكد فيها أان الفقيد كان من «النخبة
اإلعÓمية الرائدة».
وقال قوجيل في برقية التعزية إان الفقيد
ك- - -ان م- - -ن «ت- - -لك ال- - -ن - -خ - -ب - -ة اإلع Ó- -م - -ي - -ة
ال-رائ-دة»وم-ن»الصس-ح-اف-ي-ي-ن ال-ذي-ن اضس-ط-لعوا
منذ سسنوات بمهامهم النبيلة بالتزام واخÓصض
ومهنية» ،مذكرا بـ»المزايا والمآاثر التي سستظل
شس- -اه- -دة ع- -ل- -ى مسس- -اره ال- -م- -ه -ن -ي وسس -ي -رت -ه
النسسانية».

 20°أ÷زأئر

أقصصي أŸنتخب ألوطني
أل-عسص-ك-ري ل-ك-رة أل-قدم ‘
أل-دور نصص-ف أل-ن-ه-ائ-ي إأثر
خسص -ارت-ه ،أمسس أ÷م-ع-ة،
على يد نظÒه ألبحريني
( ،1-1بضص -رب -ات ألÎج-ي-ح
لل- - -ع- - -اب
 ،)5-3ضص - - -م- - -ن أ أ
أل-ع-اŸي-ة أل-عسصكرية 2019
Ãدينة ووهان ألصصينية.
لخر،
و‘ نصصف ألنهائي أ آ
ت-أاه-ل أŸن-ت-خب أل-ق-ط-ري إأ ¤أل-ن-ه-ائ-ي بعدما
فاز على كوريا ألشصمالية (.)1-2

جمال أاوكيلي

شصخصصية بشصوشصة ُعرف
بروح ألدعابة وأŸرونة

 21°أ÷زأئر

18082

يوأرى ألÌى Ãسصقط رأسصه ببئر غبالو أليوم

وق -د ك -ان ل -ه -ذا اŸصس -اب ا÷ل -ل ‘ ال -وسس-ط
اإلعÓمي األثر البالغ جراء الرحيل اŸفاجئ
لرجل مهنة اŸتاعب بسسبب إالتزاماته اŸهنية
اŸتواصسلة والدائمة ،تكلفه مقابل ذلك آاثارا
سسلبية على صسحته وإارهاقا مزمنا ،قد يتحّول
إا ¤تداعيات خطÒة ‘ اإلصسابة باألمراضض
اŸع- -روف -ة ،ك -الضس -غ -ط ال -دم -وي والسس -ك -ري،
والصس -داع ،وق -ل-ة ال-ن-وم ،وت-ذب-ذب-ات أاخ-رى ،ل
يشسعر بها إال من Áارسض هذا العمل ،ناهيك
عن الصسدمات اليومية مع مصسادر ا.Èÿ
جدير بنا أان نذكر بهذا حتى ل يعتقد البعضض
بأاننا ‘ جنة النعيم ،هذا ليسض صسحيحا ،رجل
اإلعÓم عندنا تÓحقه مهنته ‘ كل مكان ‘
مقره ،و‘ بيته و‘ الشسارع ،هاتفه ل يتوقف
عن الرن ،Úمن أاجل خدمة اآلخر.

ألفجر05.39................:
ألشصروق0٧ .03..............:
ألظهر12.33.................:
ألعصصر15.34................:
ألمغرب18.03................:
ألعشصـاء19.20..................:

المنافسسة في منصسة التتويج من خÓل
ان--ت--زاع ال--م--ي--دال--ي--ة ال--ب-رون-زي-ة ،ع-ن-دم-ا
لحد كوريا الشسمالية،
يواجهون يوم غد ا أ
في حين يلتقي منتخبا البحرين وقطر في
ال--ن--ه--ائ--ي م--ن اأج--ل اف--ت-ك-اك ال-م-ي-دال-ي-ة
الذهبية.

‘ عمليات متفرقة Ÿفارز أ÷يشس وألدرك

توقيف تاجري ﬂدرات وحجز 103كلغ من الكيف
‘ إأط- - -ار ﬁارب- - -ة أ÷رÁة أŸن- - -ظ- - -م - -ة،
أوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ع -ن -اصص -ر أل -درك أل -وط -ن -ي
ومصص-ال-ح أ÷م-ارك ب-ال-ن-عامة/ن.ع ،2.ي- -وم
 24أكتوبر  ،2019تاجري (ﬂ )02درأت على
م Ïشص -اح-ن-ة ﬁم-ل-ة بـ ( )103ك-ي-ل-وغرأم من
ألكيف أŸعالج.

ق.و

في سسياق آاخر ،أاوقفت مفارز مشستركة
ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع
لم--ن ال--وط--ن--ي ،اإث--ر ع--م-ل-ي-ات
مصس--ال--ح ا أ
متفرقة بتمنراسست/ن.ع )32( ،6.شسخصسا

وح--ج--زت ( )15م--ول--دا ك--ه--رب--ائ-ي-ا و()03
م--ط-ارق ضس-غ-ط وج-ه-از ( )01كشس---ف ع--ن
لضسافة إالى آالة ( )01لتكسسير
المعادن ،با إ
ال--ح-ج-ارة و( )160ك---ي---ل--وغ--رام م--ن م--ادة
للمنيوم.
ا أ
من جهة أاخرى ،أاحبطت مفارز للجيشض
الوطني الشسعبي محاولت تهريب ()7154
ل--ت--ر م--ن ال--وق--ود ب-ك-ل م-ن سس-وق أاه-راسض
وت-بسس-ة وال-طارف/ن.ع ،5.ف--ي--م--ا أاوق-فت
م-ف-رزة أاخ-رى ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي
ثÓثة ( )03مهاجرين غير شسرعيين من
جنسسيات مختلفة بتندوف/ن.ع.3.

‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة

توقيف مهرب وتاجري ﬂدرات مع حجز حبوب مهلوسسة
ف -ي إاط -ار م -ح -ارب-ة ال-ج-ري-م-ة ال-م-ن-ظ-م-ة،
أاوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشض ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع مصس- -ال- -ح األم -ن ال -وط -ن -ي
بالبليدة/ن.ع ،1.يوم  23أاكتوبر  ،2019تاجري
( )02م -خ -درات ع -ل -ى م -ت-ن م-رك-ب-ة سس-ي-اح-ي-ة
محملة بـ ( )6960قرصض مهلوسض ،فيما أاوقف
عناصسر الدرك الوطني مهربا ( )01بحوزته
( )800وح -دة م -ن ال -م -واد شس -ب -ه الصس -ي-دلن-ي-ة
ببشسار/ن.ع.3.

كاريكات /ÒعنÎ

من جهة أاخرى ،أاحبط حرسض السسواحل
م -ح -اول -ة ه-ج-رة غ-ي-ر شس-رع-ي-ة ل-خ-مسس-ة ()05
أاشسخاصض كانوا على متن قارب تقليدي الصسنع
بالغزوات/ن.ع ،2.ف - -ي ح- -ي- -ن أاوق- -ف ح- -رسض
الحدود سستة ( )06مهاجرين غير شسرعيين من
جنسسيات مختلفة بتلمسسان/ن.ع.2.

ق .و

