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بعد زيارة رئيسس وزراء إايطاليا إا ¤ا÷زائر

إإتفاق على تكثيف إ÷هود بخصصوصص إلوضصع ‘ ليبيا
لزمة ورفضس التدخل العسشكري
@ ا◊وار ◊ل سشياسشي ل أ
@ ندوة برل Úالدولية غدا فرصشة للسشلم

الفتتاحية

(الشش - - -عب)‚ -حت ال- - -دب- - -ل- - -وم- - -اسش- - -ي- - -ة
ا÷زائرية التي ترافق العمل السشياسشي ‘
إاخ -راج اŸل -ف ال -ل -ي -ب -ي إا ¤أاف-ق الن-ف-راج
وال-تسش-وي-ة السش-ل-م-ي-ة ب-ع-ي-دا عن التدخل
لج -ن -ب -ي ،وه-ذا م-ا تضش-م-ن-ه
ال -عسش -ك -ري ا أ
لي - - -ط- - -ا‹ ع- - -قب
اŸوق - - -ف ا÷زائ - - -ري ا إ
اÙادث - - - - - - -ات أاول أامسس اÿم- - - - - - -يسس بÚ
الرئيسس تبون ورئيسس الوزراء جوسشيبي
كونتي.
ي -دخ-ل ه-ذا ‘ إاط-ار اŸق-ارب-ة ا÷زائ-ري-ة
ا÷دي-دة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى دب-ل-وماسشية
اسشتباقية فعالة ‘ تسشوية النزاعات من
لط -راف
خ -لل ا◊وار واŸشش -اورات ب Úا أ
اŸع- -ن- -ي -ة عشش -ي -ة ق -م -ة ب -رل Úال -دول -ي -ة
لح- -دÃ ،شش- -ارك -ة رئ -يسس
اŸق- -ررة غ- -دا ا أ
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون ،وه -ذا
ل -ت -ع -زي -ز ف -رصس السش -لم ‘ ال -ب -ل -د ا÷ار
الششقيق.
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خيار إل ّسصÓم

بقلم :فنيدسس بن بلة
Áكن وصصفه بأسصبوع الدبلومأسصية ا÷زائرية بألنظر إا¤
وزن ال -وف -ود والشص -خصص-ي-أت ال-ت-ي زارت ال-بÓ-د م-راف-ق-ة
ل-ل-ع-م-ل السص-ي-أسص-ي واŸق-أرب-ة السص-ل-م-ي-ة ل-عÓ-ج تعقيدات
لجنبي والضصرب
اŸنطقة وأازمتهأ بعيدا عن التدخل ا أ
على وتر إاشصعأل حرب مدّمرة تزيد من اŸآأسصي وا÷روح
والنقسصأمأت .كأن هذا واضصحأ من خÓل الرسصأئل التي
لجنبية التي تتفق مع طرح ا÷زائر
حملتهأ الوفود ا أ
Ãضصأعفة ا÷هود لتقريب وجهأت نظر الفرقأء بليبيأ،
وإاق -ن -أع-ه-م ب-خ-ي-أر الت-ف-أق ع-ل-ى أارضص-ي-ة ان-طÓ-ق ن-ح-و
السصÓم الدائم ‘ البلد ا÷أر والشصقيق ،الذي أانهكت
الضصطرابأت واŸواجهأت اÙتدمة مواطنيه وجعلتهم
لنهأء
يتسصأءلون بحرقة يوميأ ،مأذا بعد؟ ،مأ العمل إ
الÎاج -ي -دي -أ ال -ت -ي ت -غ -ذي شص-رارت-ه-أ أاط-راف خ-أرج-ي-ة،
لط-أل-ة ع-م-ر
م ّ-ت -خ -ذة م-ن ت-ن-أقضص-أت ال-داخ-ل ف-ج-وات إ
لزمة وإابقأء ليبيأ أاسصÒة وضصع أامني هشش وأافق مظلم.
اأ
من هنأ– ،رصش ا÷زائر ،التي ترافق جهود السصÓم ‘
ليبيأ ،على التحرك لتقد Ëيد العون واŸسصأعدة للتوصّصل
إا ¤حل سصيأسصي يتو ّ
له الليبيون أانفسصهم ،بألتفأق على
تفأصصيل خطة عمل تعيد البلد إا ¤السصتقرار وتخرجه
من وضصعية التوتر التي انعكسصت ول زالت ،سصلبأ على
اŸن -ط -ق -ة ،وب -أتت ف -ج -وة ل-ت-دف-ق السصÓ-ح إا ¤السص-أح-ل
وان- -تشص- -أر شص- -ب- -ك- -أت ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م -ة وا÷م -أع -أت
لرهأبية.
اإ
يدخل –رك ا÷زائر ‘ إاطأر السصيأسصة التي اعتمدهأ
الرئيسش عبد اÛيد تبون اŸبنية على مقأربة جديدة
ت-ع-ط-ي ل-دب-ل-وم-أسص-ي-ت-ن-أ دينأميكية واسصتبأقية ،بعيدا عن
لهداف واŸهأم الكÓسصيكية .هي دبلومأسصية –ّفز
اأ
على تسصوية النزاعأت ‘ دول ا÷وار بألطرق السصلمية
لية مغأمرة خأرجية تضصرب على وتر
ول تفتح اÛأل أ
التدخل العسصكري وإاشصعأل فتيل ا◊رب بأ÷هة الغربية
العربية وتكرار مأ عرفته وتعرفه اŸنطقة الشصرقية ،من
ت -ع-ق-ي-دات وج-روح  ⁄ت-ن-دم-ل– ،ت تسص-م-ي-أت ﬂأدع-ة
«كألربيع» الذي –ول ا ¤شصتأء عأصصف.
Œن -ب-أ ل-ه-ذا ال-دم-أر– ،ركت ال-دب-ل-وم-أسص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
بسص-رع-ة ّﬁسص-سص-ة ،ع Èال-عÓ-ق-أت ال-ث-ن-أئ-ي-ة واŸت-عددة،
الدول بوجوب دعم ا◊ل السصيأسصي ‘ ليبيأ ،خأصصة ‘
هذا الظرف السصتثنأئي ،عشصية قمة برل Úالدولية ،التي
لحد ‘ ،تعزيز وقف إاطÓق النأر
يراهن عليهأ ،غدا ا أ
لرضصية توافقية للسصÓم“ ،أمأ مثلمأ جرى ‘
اŸمهد أ
مأ‹ و‘ دول إافريقية أاخرى.
أاسص -م -عت ا÷زائ -ر صص-وت-ه-أ ع-أل-ي-أ ل-ق-أدة ال-دول ورؤوسص-أء
ا◊ك -وم -أت ال -ذي-ن زاروه-أ ل-ه-ذا ال-غ-رضش ،م-رّددة ع-ل-ى
مسص -أم -ع -ه-م ،م-وق-ف-ه-أ اŸب-دئ-ي وال-ث-أبت ‘ ال-ت-مسصك
Óزمة الليبيةّ› ،ددة ا◊رصش
بخيأر ا◊ل السصيأسصي ل أ
لطراف اŸعنية ‘ البلد ا÷أر،
على وجوب ّŒند ا أ
لرفضش أاي تدخل عسصكري خأرجي وا÷لوسش معأ إا¤
طأولة ا◊وار والتبأحث بجّدية ومسصؤوولية لتجسصيد
سصÓم ،يؤوّمن البÓد واŸنطقة كلهأ من اضصطرابأت هي
‘ غنى عنهأ.
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 ٥٣سشنة على تأاسشيسس
اÛالسس البلدية

إدرإج إ÷ماعات
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مبتول يحاضسر حول
«ألثورة ألعاŸية ألرأبعة»

السسبت  18جانفي  2020م
الموافق لـ  22جمادى اأ’ولى 1441هـ

ملتقى حول ألرهانات
أإلسسÎأتيجية
وألتطلعات ألقتصسادية

02

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

ي- -ع -ق -د ا’–اد ال -وط -ن -ي أ’رب -اب
ال -ع -م -ل واŸق -اول ،Úم -ل -ت-ق-ى «ح-ول
ال-ره-ان-ات اإ’سسÎات-ي-جية والتطلعات
ا’ق- -تصس- -ادي -ة ‘ ا÷زائ -ر» ،ي -وم 25
ج- -ان -ف -ي ا÷اريÃ ،ركب اŸع -ا÷ة
Ãياه البحر بسسيدي فرج ،ابتداء من
 10:00صسباحا.

١٨١٥2

غاز أأحادي أكسسيد ألكربون ..دق ناقوسس أÿطر

ينظم اŸعهد العسسكري للتوثيق،
ال-ت-ق-ي-ي-م وا’سس-تشس-راف ،لقاء دوليا
ح -ول «الشس -ب -ك-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘
اŸغرب والشسرق اأ’وسسط ،أاي تأاثÒ
ع- -ل- -ى ال- -ت -ح -و’ت السس -ي -اسس -ي -ة ‘
اŸنطقة» ،يومي  29 /28جانفي
ا÷اري ،ب - -ن - -ادي ا÷يشش ب - -ب - -ن - -ي
مسس- -وسش .وي- -ت- -دخ -ل الÈوف -يسس -ور
ا÷ام - -ع- -ي واÿب Òال- -دو‹ ع- -ب- -د
ال- -رح- -م- -ان م- -ب- -ت- -ولÃ ،ح- -اضس -رة
ع- -ن -وان -ه -ا «ا÷زائ -ر ‘ م -واج -ه -ة
الثورة العاŸية الرابعة :التحكم ‘
ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة ،ع-ام-ل
ح - - -اسس - - -م ‘ اأ’م- - -ن ا÷م- - -اع- - -ي
والتنمية».

أي حلول أقتصسادية أآفاق
 2030 /2020؟
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ع-رب-ي اإ’ف-ري-ق-ي
لÓ-سس-ت-ث-م-ار وال-ت-ط-وي-ر ،لقاء دراسسيا
ح- -ول م- -وضس -وع «ح -ل -ول اق -تصس -ادي -ة
 ،»2030 /2020ال -ي -وم ،ب -ف-ن-دق أازاد
بالقبة.

إأحياء ذكرى أسستشسهاد
ديدوشس مرأد

..ويدعى إأ ¤لقاء
دو‹ بشسرم ألشسيخ
وتلقى بصسفته خبÒا دوليا دعوة
للمشساركة ‘ لقاء دو‹ ،من  4إا7 ¤
أاف - -ري - -ل ال - -ق- -ادم ،بشس- -رم الشس- -ي- -خ
اŸصس-ري-ة ،ح-ول « ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
وال -ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة ‘ ال-ب-ل-دان
العربية واإ’فريقية» ،وأ’نه يتعذر
ع- -ل- -ي- -ه ال- -ت- -ن -ق -ل ،يسس -اه -م اÿبÒ
ا÷زائ- -ري Ãح- -اضس- -رة ي- -رسس -ل -ه -ا
ل-ل-م-ن-ظ-م– Úت ع-ن-وان «اق-تصس-اد
اŸعرفة ،أاسساسش ا◊وكمة والتنمية
‘ ا÷زائر».

ملتقى دو‹ بالÈج
ي -ع -ق -د اŸل -ت-ق-ى ال-دو‹ ﬁم-د
العربي بن التبا ،ÊبÈج بوعريريج،
ي -وم -ي  26 /25ف-ي-ف-ري ال-قادم،
ينظمه اÛلسش اإ’سسÓمي اأ’على
ب- -ال -ت -ع -اون م -ع و’ي -ة الÈج ،ح -ول
موضسوع «اŸعرفة العقدية وأاثرها
‘ وحدة اأ’مة واسستقرارها» .

ملتقى حول إأجرأء
ألتبليغ وإأثرأئه
ت - -ن - -ظ - -م م- -ؤوسسسس- -ة اأ’رشس- -ي- -ف
الوطني ،ملتقى وطنيا حول إاجراء
ال -ت -ب -ل-ي-غ وإاث-رائ-ه ،ي-وم-ي  19و20
جانفي.
اŸل -ت -ق -ى ال -ذي ي-ج-ري ب-ف-ن-دق
م - -زف - -ران (زرال - -دة) ،ي- -ه- -دف إا¤
«اÿروج بنصش واحد وموحد ينظم
إاج-راء ال-ت-ب-ل-ي-غ وي-رف-ع ع-ن-ه ال-لبسش
والغموضش الذي يعيبه البعضش».

تنظم وزارة الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات بالتنسصيق مع اŸديرية العامة للحماية اŸدنية،
ندوة صصحفية حول ﬂاطر التسصمم بغاز أاحادي أاكسصيد الكربون ،يوم ا’ثن 20 Úجانفي ا÷اري،
’بيار ،على السصاعة  09:30صصباحا.
باŸعهد الوطني للصصحة العمومية با أ

إأحياء أليوم ألوطني للبلدية
Ãناسسبة اليوم الوطني للبلدية ،اŸصسادف لـ  18جانفي،
ت-ع-ق-د ب-ال-ع-اصس-م-ة نشس-اط-ات م-ن-ه-ا ت-كر ËعائÓت منتخبي
اÛالسش ال -ب -ل -دي-ة اŸت-وف Úب-و’ي-ة ا÷زائ-ر ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
السساعة الواحدة والنصسفÃ ،قر الو’ية ،وبرنامج احتفا‹
خاصش بالذكرى باŸقاطعة اإ’دارية للدار البيضساء.

يشس-ارك ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لسس-ي-اح-ة ‘ ،أاشس-غ-ال ال-ط-ب-ع-ة 40
للمعرضش الدو‹ للسسياحة ،الذي سسيقام Ãدريد (إاسسبانيا) ،من
 22إا 26 ¤جانفي ا÷اري .يضسم الوفد اŸشسارك  15متعامÓ
سسياحيا وشسركة اÿطوط ا÷زائرية وبعضش ا◊رفي› ‘ Úال
الصسناعات التقليدية الفنية.

صسالون دو‹ للفÓحة
بوهرأن قريبا
تنظم الطبعة اÿامسسة للصسالون الدو‹ للفÓحة «أاغريÈو
إاكسسبو» ،من  22إا 25 ¤جانفي ا÷اريÃ ،ركز ا’تفاقيات
«ﬁمد بن أاحمد» بوهران ،ويرتقب مشساركة  150عارضش من
ﬂتلف و’يات الوطن فضس Óعن أاجانب.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

أامانة المديرية العامة

التحرير023 ٤٦ 9١ ٨٧ :
الفاكسس023 ٤٦ 9١ ٧9 :
’دارة والمالية
ا إ

تواصسل وزارة التكوين والتعليم اŸهني ،ÚالتسسجيÓت اإ¤
غ - -اي- -ة  15ف - -ي - -ف - -ري ال - -ق - -ادم ،ع ÈاŸوق - -ع اإ’ل - -كÎو:Ê
 ، www.mfep.gov.dzوعلى مسستوى كل مؤوسسسسات التكوين
اŸهني ،ويكون الدخول الرسسمي يوم اأ’حد  23فيفري .2020

ألديوأن ألوطني للسسياحة
‘ أŸعرضس ألدو‹ Ãدريد

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

تسسجيÓت ألتكوين وألتعليم
أŸهني Úمتوأصسلة

الهاتف023 ٤٦9١ ٨0 :
الفاكسس023 ٤٦9١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

ألتأاكد من صسحة أŸعلومات
ألشسخصسية للمÎشسح ÚلÓمتحانات
ألوطنية
“تد مراجعة معلومات اÎŸشسح ÚلÓمتحانات الوطنية
(دورة  ،)2020من  15إا 30 ¤جانفي ا÷اري.
ويتم التأاكد من صسحة اŸعلومات بالنسسبة للمÎشسحÚ
اŸتمدرسس Úمن طرف مديري اŸؤوسسسسات ع Èاأ’رضسية
الرقمية لوزارة الÎبية الوطنية أاو عن طريق موقع الديوان
الوطني لÓمتحانات واŸسسابقات .أاما اÎŸشسحون اأ’حرار،
ف -ي -ت-م ال-ت-أاك-د م-ن اŸع-ل-وم-ات ع-ن ط-ري-ق م-وق-ع-ي ال-دي-وان
الوطني لÓمتحانات واŸسسابقات اÿاصس Úبامتحا Êشسهادة
ال -ب -ك -ال-وري-ا  http://bac.onec.dzوشس -ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸتوسسط  ، http://bac.onec.dzويعد تاريخ  13فيفري
القادم ،آاخر أاجل للتصسحيحات الÓزمة كتابيا.

الرئيسس اŸدير العام
مسصؤوول النشصر

فنيدسس بن بلة
مدير التحرير

سسعيد بن عياد

تعقد ،غدا ،ندوة تاريخية تندرج
‘ إاطار إاحياء الذكرى ’ 65سستشسهاد
قائد اŸنطقة الثانية البطل ديدوشش
مراد ‘  18جانفي  ،1955باŸتحف
ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ج-اه-د ،ع-ل-ى السس-اع-ة
 09:30صس- -ب- -اح- -ا ،ب- -حضس -ور وزي -ر
اÛاهدين وذوي ا◊قوق.

موعد مع ألسسياحة
وأألسسفار وأÿدمات
ألفندقية ألشسهر ألدأخل

ت -ن -ظ -م ال -ط -ب -ع -ة ا◊ادي -ة عشس-رة
للصسالون الدو‹ للسسياحة واأ’سسفار
وال-ن-ق-ل «سس-ي-اح-ة» والصس-ال-ون الدو‹
ل -ل -ت -ج -ه -ي -زات واÿدم -ات ل-ل-ف-ن-ادق
واإ’ط -ع -ام –ت شس -ع -ار «ال -ت -ن -م-ي-ة و
ا’سستدامة» ،من  26إا 29 ¤فيفري
القادمÃ ،ركز ا’تفاقيات «ﬁمد بن
أاحمد» لوهران.

أيام تقنية بجامعة
وهرأن
–تضسن جامعة وهران  1أاحمد بن
ب -ل -ة ،ن -ه -اي -ة شس-ه-ر ج-ان-ف-ي ا÷اري،
أاي -ام -ا ت -ق -ن -ي -ة ت -خصسصش ل -ل -ف Ó-ح -ة
الذكية.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 ١شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ 22جمادى اأ’ولى 1441هـ

رئيسس ا÷مهورية يتحادث مع رئيسس وزراء إايطاليا

إاتفاق على تكثيف ا÷هود بخصشوصض الوضشع ‘ ليبيا
ا◊وار اÿيار الوحيد ◊ل سشياسشي لأÓزمة ورفضض أاي تدخل عسشكري
(الشسعب /واج) :يشسارك الرئيسس تبون ،غدا،
لزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ال-تي
‘ ال-ن-دوة ال-دول-ي-ة ح-ول ا أ
لطÓ-ق مسس-ار
سس -خ-رت ل-ه-ا ا÷زائ-ر ك-ل ا÷ه-ود إ
ا◊وار باŒاه صسياغة حل سسياسسي توافقي بÚ
لع-داء» وإان-ه-اء ت-داع-ي-ات أازم-ة طال
لخ-وة ا أ
«ا إ
أام-ده-ا م-ه-ددة مسس-ت-ق-ب-ل الشسعب الليبي الشسقيق
وكل اŸنطقة التي تتطلع شسعوبها إا ¤التنمية.
ا’تصشا’ت  ⁄تتوقف منذ الفÎة اأ’خÒة باسشتقبال
اأ’طراف اŸعنية باŸلف منها إايطاليا التي حل رئيسس
وزرائها جوسشيبي كونتي ،با÷زائر أاول أامسس ،وأاجرى
ﬁادثات مع رئيسس ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون،
والوزير اأ’ول ،عبد العزيز جراد.
وتوسشعت اÙادثات لتششمل أاعضشاء وفدي البلدين،
ح -يث ج -رت Ãق -ر رئ-اسش-ة ا÷م-ه-وري-ة ب-حضش-ور م-دي-ر
الديوان برئاسشة ا÷مهورية ،نور الدين عيادي ،وزير
الششؤوون اÿارجية ،صشÈي بوقدوم ،والوزير اŸسشتششار
لÓ-تصش-ال ال-ن-اط-ق ال-رسش-م-ي ب-اسش-م رئ-اسش-ة ا÷م-هورية،
بلعيد ﬁند أاوسشعيد.
وكان ‘ اسشتقبال الضشيف لدى وصشوله إا ¤مطار
هواري بومدين الدو‹ ،الوزير اأ’ول ،عبد العزيز جراد
وكاتب الدولة اŸكلف با÷الية الوطنية والكفاءات ‘
اÿارج ،رششيد بÓدهان.

تنسشيق وتششاور
‘ هذا الصشدد ،أاكد رئيسس ›لسس الوزراء اإ’يطا‹،
جوسشيبي كونتي أان ا÷زائر وإايطاليا يتقاسشمان رؤوية
مششÎك- -ة أاسش- -اسش -ه -ا ا◊وار ال -ذي ه -واÿي -ار ال -وح -ي -د
Óزمة ‘ ليبيا ،مع
والفريد للتوصشل إا ¤حل سشياسشي ل أ
رفضس بلده أ’ي تدخل عسشكري ،مÈزا ضشرورة –بيذ
لغة ا◊وار من أاجل تسشوية سشلمية لهذا النزاع ،معتÈا
أان «الوقت قد حان للحوار وللتششاور ،قائ« :Óيجب أان
ن -ث -ق ‘ اآ’ل -ي-ات ال-دي-ب-ل-وم-اسش-ي-ة ال-ت-ي ه-ي دائ-م-ا أاكÌ
‚اعة من السشÓح أ’نها تتيح خيار السشلم وا’سشتقرار».
ح-يث ات-ف-ق ال-ط-رف-ان ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸل-ف ال-ل-ي-بي
على«تكثيف ا÷هود ومضشاعفة التنسشيق والتششاور من
أاجل تثبيت وقف إاطÓق النار السشاري اŸفعول لتيسشÒ
سشبل اسشتئناف ا◊وار ب Úاأ’طراف اŸتنازعة وإاعادة
بعث مسشار السشÓم الذي ترعاه منظمة اأ’· اŸتحدة،
حفاظا على وحدة ليبيا أارضشا وششعبا وحماية لسشيادتها
بعيدا عن التدخÓت العسشكرية اأ’جنبية».

وعÈا عن قناعتهما «بعدم جدوى ا◊لول العسشكرية
مهما طالت اأ’زمة» ،كما أاعربا عن “ ّسشكهما با◊ل
السشياسشي سشبي Óوحيدا ◊لّ اأ’زمة وا’تفاق من أاجل
تنسشيق مواقف البلدين على اŸسشتوى الدو‹.
وأاشش -ار ك -ون -ت -ي إا ¤أان ا÷زائ-ر واي-ط-ال-ي-ا «ت-ع-مÓ-ن
سشويا» –سشبا للندوة حول ليبيا اŸقررة اأ’حد القادم
بÈل Úوتسشعيان إا« ¤اسشتبقاء كل الفرصس التي يتيحها
هذا اŸسشار من أاجل حل سشلمي وسشياسشي لهذه اأ’زمة»
داعيا إا ¤وقف «دائم» إ’طÓق النار كخطوة أاو◊ ¤وار
بناء ،منوها بدور ا÷زائر ‘ –قيق اأ’من وا’سشتقرار
Ãنطقة السشاحل.

توسشيع التعاون
وإا ¤جانب اŸلف الليبي ،تناولت اÙادثات التي
جرت ب Úرئيسس ا÷مهورية ورئيسس ›لسس الوزراء
ا’ي- -ط- -ا‹ ،ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة اŸت -ع -ددة ا÷وانب
واŸتميزة والتي يÎجمها بصشفة خاصشة انتظام التششاور
وا◊وار ا’سشÎات -ي -ج -ي ب Úال -ب -ل -دي -ن ح -ول اŸسش -ائ -ل
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة واأ’م- -ن- -ي -ة ،وك -ذلك مسش -ت -وى اŸب -اد’ت
التجارية.
وب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ،ج-دد ا÷ان-ب-ان إارادت-ه-م-ا ل-تعميق
هذه العÓقات وإاعطائها دفعا أاقوى وتوسشيع التعاون
إا› ¤ال اŸنششآات البحرية وا’سشتفادة من القدرات

والتجارب اإ’يطالية’ ،سشيما ‘ ›ا’ت اŸؤوسشسشات
الصشغÒة واŸتوسشطة واŸؤوسشسشات الناششئة وتكنولوجيا
اŸعلومات والطاقات اŸتجددة».

إاجتماع رفيع اŸسشتوى هذا السشداسشي

الرئيسض تبون يلتقي وفدا إاعÓميا Ãقر الرئاسشة هذا الثÓثاء
ي -ل-ت-ق-ي رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د
اÛي- - -د ت - -ب - -ون ،ي - -وم  21جانفي
ا÷اريÃ ،ق -ر رئ-اسش-ة ا÷م-ه-وري-ة،
وف - -دا اإعÓ- -م- -ي- -ا يضش- -م ع- -ددا م- -ن
م- - -دي- - -ري ومسش- - -وؤو‹ اŸوؤسشسش- - -ات

حضسور ا÷زائر بÈل Úمهم ،خالد اŸشسري:

بتنظيم لقاءات منتظمة مع وسشائل
ا’إع Ó-م .ول -ذلك سش -ي -ك -ون م-ت-ب-وع-ا
ب-ل-ق-اءات دوري-ة Ãج-م-وع-ات اأخرى
م- - - -ن رج - - -ال ا’إع Ó- - -م ومسش - - -وؤو‹
اŸوؤسشسشات ا’إعÓمية.

ا÷زائر هي الثقل العربي الوحيد إ’عادة التوازن ‘ اŸلف الليبي

لع-ل-ى ل-ل-دولة
أاك-د رئ-يسس اÛلسس ا أ
لول،
ال -ل -ي -ب -ي-ة ،خ-ال-د اŸشس-ري ،أامسس ا أ
بأان ا÷زائر هي «الثقل العربي الوحيد
ال -ق -ادر ع -ل -ى إاع -ادة ال -ت-وازن» ‘ اŸل-ف
ال -ل -ي-ب-ي ،م-ث-م-ن-ا «ع-ودة ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
ا÷زائرية» لهذا اŸلف.
قال اŸششري الذي نزل ضشيفا على حصشة
«سشÒورة التاريخ» التي بثتها القناة الثالثة
Óذاعة ا÷زائرية« :نحن نعتقد أان ا÷زائر
ل إ
هي الثقل العربي الوحيد القادر على إاعادة
التوازن ‘ اŸلف الليبي ،هذا أامر ’ ششك
فيه» ،معÈا بقوله« :نحن منذ البداية فرحنا
بعودة الدبلوماسشية ا÷زائرية» لهذا اŸلف.
وأاضشاف ضشيف ا◊صشة« :نعتقد جازمÚ
أان ا÷زائر هي من سشيعيد التوازن إا ¤كل ما
ح -دث م -ن ف -وضش -ى ‘ ال -وط -ن ال-ع-رب-ي .ك-ل
الفوضشى حدثت ‘ غياب قوة كÈى ،قوة
كÈى اقتصشاديا ،كÈى عسشكريا ،كÈى سشكانيا
كÈى ‘ اŸسش -اح -ة ،ه -ي ا÷زائ -ر» ،م-رح-ب-ا

ب-ع-ودة ا÷زائ-ر ب-ق-وة «ل-ل-م-ل-ف ال-ل-ي-بي» وأانها
بالتأاكيد سشتحدث الفرق».
و‘ هذا السشياق ،أاكد اŸسشؤوول الليبي أان
حضشور ا÷زائر أاششغال مؤو“ر برل Úحول
اأ’زمة الليبية الذي سشيلتئم يوم اأ’حد القادم
«مهم» ،مششÒا إا ¤أان اÛلسس اأ’على للدولة
الليبي «أاصشر وبقوة» خÓل ﬂتلف لقاءاته
م - -ع ب - -ع - -ث - -ة اأ’· اŸت - -ح- -دة وم- -ع ع- -دي- -د
اŸسشؤوول Úعلى «ضشرورة وجود ا÷زائر ‘
مؤو“ر برل »Úحول ليبيا والذي سشينعقد –ت
رعاية اأ’· اŸتحدة.
وأافاد بأان اÛلسس اأ’على للدولة ‘ ليبيا
يجهز إ’رسشال وفد لزيارة ا÷زائر لـ«ششرح
لكل القوى السشياسشية سشواء كانت الŸÈانية
أاوا◊زبية أاوالششعبية طبيعة اŸسشأالة الليبية
وعمقها.»...
وق -ال« :ن -ح -ن سش -ن -ع -ج -ل ب-إارسش-ال وف-دن-ا
لتوضشيح ما Áكن توضشيحه وعقد لقاءات،
نحن ليسس لدينا ما نخفيه أاونخششاه».

و‘ تطرقه إا ¤التطورات اأ’خÒة بششأان
مسش -أال -ة وق -ف إاط Ó-ق ال -ن -ار ،وع -دم ت -وق -ي-ع
اŸشش Òخليفة حف Îعلى ا’تفاق ‘ موسشكو،
أاوضشح رئيسس اÛلسس اأ’على للدولة الليبية
أانه رغم أان وثيقة وقف إاطÓق النار أاعطيت
بشش -ك-ل رسش-م-ي ل-ك-ل اأ’ط-راف ق-ب-ل ال-ت-وق-ي-ع
ب -ي -وم« ،Úإا’ أان -ه أاث -ن -اء فÎة ال -ت -وق -ي -ع ق-ال
(ح -ف )Îإان ل -دي -ه م Ó-ح -ظ-ات أاخ-رى ون-ح-ن
(ح -ك -وم -ة ال-وف-اق) ق-ب-ل-ن-ا ال-ره-ان ‘ سش-ب-ي-ل
ال- -وصش- -ول إا ¤ح- -ل ت- -واف -ق -ي وإان -ه -اء ح -ال -ة
الصشراع».
وأاوضشح أانه بعد نقاشس اسشتمر لسشاعتÚ
مع حف ،Îفاجأانا ا÷انب الروسشي بأان «حفÎ
ل -يسس ل -دي -ه ال-رغ-ب-ة ‘ ال-ت-وق-ي-ع اآ’ن ،وب-أان-ه
يرغب ‘ فÎة طويلة من الزمن» ،مؤوكدا أان
حكومة الوفاق «“سشكت حينها بتوقيع اتفاق
وقف إاطÓق النار واششÎطت أان ’ يتم تعديل
حرف واحد من ا’تفاقية» وهو ما فعلته،
مÈزا أان حكومة الوفاق «أارادت أان توقع

حفاظا على أارواح الليبي Úو‡تلكاتهم وليسس
عن ضشعف».
وع Èخ -ال -د اŸشش -ري ع -ن اع -ت -ق-اده ب-أان
«اŸهلة  -التي طلبها حف -Îهي ﬁاولة
ل -كسشب ال -وقت ،»...مضش -ي-ف-ا ق-ول-ه« :ن-ح-ن ’
نعتقد أان هناك عراقيل واضشحة ‘ ا’تفاق،
لكن نعتقد أان القوة الداعمة لهم مازال لديها
أامل ‘ أان قوات حف Îتسشتطيع السشيطرة
ع -ل -ى ال-ع-اصش-م-ة ط-راب-لسس أاوع-ل-ى اŸن-ط-ق-ة
ال -غ -رب-ي-ة مصش-رات-ة وال-زاوي-ة ب-ال-ق-وة ،وأان-ه ’
داعي أان يذهب إا ¤مفاوضشات السشÓم.»...
واعت Èأان قرار حف Îبعدم التوقيع على
اتفاق وقف إاطÓق النار « ⁄يكن قرارا من
ح- -ف Îب- -ال- -درج -ة اأ’و ¤أاك‡ Ìا ه -و ق -رار
Óخرين الذين ’ تهمهم اŸصشلحة الوطنية»
ل آ
الليبية ،مضشيفا «هذا ليسس تيار حف ،Îو’ هي
حرب داخلية ‘ ليبيا هذا تيار مدعوم من
ق -وة م -وج-ودة ’ ت-ري-د ل-لشش-ع-وب ال-ع-رب-ي-ة أان
تسشتقر وأان تنعم با’نتخابات والدÁقراطية.

يوارى الÌى اليوم ÃقÈة القطار

وصشول جثمان الصشحفي عبد الكر Ëحمادة إا ¤ا÷زائر
وصشل ،مسشاء أامسس ،إا ¤أارضس الوطن،
ج-ث-م-ان ال-راح-ل الصش-ح-ف-ي السش-اب-ق بوكالة
اأ’ن -ب -اء ا÷زائ -ري -ة ع -ب-د ال-ك-ر Ëح-م-ادة،
ال -ذي ت -و‘ السش -بت ال -ف-ارط ب-ف-رنسش-ا ع-ن
عمر يناهز  71سشنة .وكان ‘ اسشتقبال
ج-ث-م-ان ال-ف-ق-ي-د اŸرصش-ع ب-ال-راية الوطنية
بالقاعة الششرفية Ÿطار هواري بومدين
الدو‹ (ا÷زائر العاصشمة) ،وزير ا’تصشال
الناطق الرسشمي للحكومة ،عمار بلحيمر،

واŸدي -ر ال -ع -ام ل-وك-ال-ة اأ’ن-ب-اء ا÷زائ-ري-ة
بلدي فخر الدين واŸدير العام للتلفزيون
ا÷زائري بالنيابة فتحي سشعيدي وعدد
من الصشحفي Úورفقاء الفقيد وأافراد من
أاسشرته .وقال بلدي إان الراحل كان «صشادقا
‘ عمله» وهو «صشحفي ﬁقق ‡تاز كان
Ãثابة مدرسشة ‘ الصشحافة كما سشاهم ‘
ت -ك-وي-ن ال-ع-دي-د م-ن الصش-ح-ف-ي Úال-ع-ام-لÚ
بالوكالة».
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 ⁄يكن باإ’مكان بقاء ا÷زائر بعيدة عن اŸسشاعدة ‘ بناء حل
توافقي يسشمح للششعب الليبي الششقيق بالتخلصس من أازمة اسشتنزفت
مقدراته معرضشة مسشتقبل بلد بحجم ليبيا للضشياع ،مع أان لديه
اŸوارد واإ’م -ك -ان -ي -ات ال -ت -ي ت -ق -وده إا ¤ال-رف-اه-ي-ة ‘ ظ-ل اأ’م-ن
وا’سشتقرار ،الذي يحتاج إاليه أاك Ìمن حاجته للسشÓح.
م -ن -ط -ل -ق -ات ع -دي -دة Œع-ل ا÷زائ-ر ت-ه-ت-م Ãل-ف زاد ال-ت-دخ-ل
اÿارج -ي ف -ي-ه م-ن ت-ع-ق-ي-دات-ه ،ال-ت-ي –م-ل ت-ه-دي-دات Ÿن-ط-ق-ت-ي
السشاحل اإ’فريقي وششمال القارة السشمراء ،ناهيك عن تلك التي
ت-ن-ع-كسس م-ب-اشش-رة ع-ل-ى الضش-ف-ة ا÷ن-وب-ي-ة ل-ل-ب-حر اŸتوسشط ،جراء
الهجرة غ Òالششرعية والنزوح واسشع النطاق.
م- -ن ه -ن -ا ،ب -ف -ع -ل اأ’خ -وة وحسش -ن ا÷وار ،ك -ان ال -دور ال -ه -ادئ
واŸتبصشر للدبلوماسشية ا÷زائرية ‘ إاعادة ترتيب أاوراق اŸلف
ومسش -اع -دة اأ’ط -راف اŸع -ن -ي -ة ع -ل -ى تصش -ح -ي -ح مسش -ار ا◊ل ،م-ن
اŸواجهة العسشكرية التي تلحق ضشررا ’ يج Èبالششعب الليبي إا¤
ا◊وار الشش-ام-ل واŸف-ت-وح ،ل-ل-خ-روج ب-ح-ل ت-واف-ق-ي وف-ق-ا ل-لمعايÒ
ال -دول -ي -ة ل -فضس ال -ن -زاع -ات –ت م -ظ-ل-ة ا’أ· اŸت-ح-دة ‘ .ه-ذا
اإ’طار ،تنعقد الندوة الدولية بÈل ،Úحيث يششارك الرئيسس تبون ‘
أاششغالها ،غدا ،بدعوة من اŸسشتششارة اأ’Ÿانية أا‚ي ÓمÒكل‘ ،
وقت يعقد فيه اأ’مل للتوصشل إا ¤ورقة طريق تكون ﬂرجا نهائيا
يعقب «‚اح وقف إاطÓق النار» ،الذي يسشاعد على –ريك عجلة
ا◊ل السشياسشي والدفع باأ’وضشاع ‘ بلد عمر اıتار إا ¤مرحلة
تتيح له التموقع كعامل اسشتقرار ومصشدر للنمو بأابعاده اإ’قليمية
لتعزيز مناخ السشلم والتنمية.
اŸقاربة ا÷زائرية ،التي وجدت صشدى إايجابيا لدى ششركاء
اŸنطقة– ،رصس على الوقوف على نفسس اŸسشافة من اأ’طراف
الليبية ومرافقتهم للجلوسس حول طاولة ا◊وار ،باŒاه Œسشيد
تطلعات السشÓم وعودة اأ’وضشاع إا ¤طبيعتها ضشمن دولة واحدة
موحدة ششعبا وأارضشا ،وإاتاحة الفرصشة للششعب الليبي للحسشم ‘
خياراته بكل حرية ودÁقراطية واحÎام خصشوصشياته .بطبيعة
ا◊ال للتاريخ وا÷غرافيا حكمهما ‘ ا’نتباه Ÿا يحدث ‘ البلد
ا÷ار من حيث الوقوف إا ¤جانب اأ’ششقاء ‘ مواجهة الظروف
الصشعبة ،علما أان اأ’زمة اأ’منية تنجر عنها مآاسس وﬁن تصشيب
اŸدني ،Úالذين أاحوج ما يحتاجون إاليه العيشس الكر ‘ Ëإاطار من
اأ’خوة والتضشامن والتوظيف ا÷يد للموارد الطبيعية لفائدة أاهل
البلد ‘ ،زمن تعّز فيه الÌوات ويراهن عليها ‘ Œاوز التداعيات
السشلبية للعوŸة ا’قتصشادية.

ا÷زائر تتو ¤نيابة رئاسشة مرصشد البحر ا’أبيضض اŸتوسشط للطاقة

تتبعه لقاءات دورية مع ›موعات أاخرى من اŸهنيÚ
ا’إع Ó-م -ي -ة ال -ع -م -وم -ي -ة واÿاصش-ة،
حسشب ما اأورده اأمسس ا’أول بيان
لرئاسشة ا÷مهورية.
واأوضش- -ح اŸصش- -در ذات- -ه اأن ه- -ذا
اللقاء سشيكون «فرصشة لتنوير الراأي

أاخّوة وحسشن جوار

وكان بيان لوزارة الششؤوون اÿارجية قد أاوضشح أان
هذه الزيارة« ،التي تندرج ‘ إاطار ديناميكية جهود
اÛتمع الدو‹ لوضشع حد للنزاع ‘ ليبيا وتقد Ëحل
دائم لها ،سشتسشمح Ÿسشؤوو‹ البلدين Ãتابعة وتعميق
اŸششاورات حول اأ’زمة الليبية وكذا حول اŸسشائل
اإ’قليمية والدولية ذات ا’هتمام اŸششÎك».
وأاششار اŸصشدر ذاته إا ¤أان الدبلوماسشية ا÷زائرية
«ت-و‹ اه-ت-م-ام-ا خ-اصش-ا ل-ل-مسش-أال-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة إاذ تبذل منذ
أاسشابيع عديدة جهودا حثيثة لتوف Òالظروف اŸواتية
إ’ع -ادة إاط Ó-ق ا◊وار م -ا ب Úال -ل -ي -ب -ي Úوك -ذا م-ب-ادرة
 ·ÓاŸتحدة .وقد سشاهمت هذه ا÷هود ‘
السشÓم ل أ
وقف إاطÓق النار».
وع -ل -ى صش -ع -ي -د آاخ -ر ،شش -ك -لت زي -ارة رئ-يسس ال-وزراء
اإ’يطا‹ للجزائر «فرصشة Ÿسشؤوو‹ البلدين لدراسشة
اŸل-ف-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة واسش-ت-ع-راضس أاه-م اŸواع-يد الثنائية
القادمة ،سشيما الدورة اŸقبلة لÓجتماع الثنائي رفيع
تولت ا÷زائر نيابة رئاسشة مرصشد
اŸسشتوى اŸرتقب انعقادها خÓل السشداسشي ا أ
’ول من البحر اأ’بيضس اŸتوسشط للطاقة ،وهو
السشنة ا÷ارية با÷زائر العاصشمة.
ه-ي-ئ-ة م-وج-ه-ة ل-ت-ع-زي-ز ا◊وار وال-ت-عاون

العام الوطني حول ﬂتلف قضشايا
السش -اع -ة ال -ت -ي تشش -غ-ل ب-ال-ه داخ-ل-ي-ا
وخ -ارج -ي -ا» .وي -دخ -ل ه -ذا ال-ل-ق-اء
يضش -ي -ف ب -ي -ان رئ -اسش -ة ا÷م -ه-وري-ة
«ضشمن التزامات رئيسس ا÷مهورية

و‘ تصشريح أافاد اŸدير العام السشابق
لوكالة اأ’نباء ا÷زائرية و وزير ا’تصشال
السشابق ناصشر مهل أان «الفقيد قدم الكثÒ
للجزائر بصشفة عامة وللصشحافة الوطنية
بصشفة خاصشة» مؤوكدا أانه «عرف عنه حبه
Ÿهنته ومؤوسشسشته التي عمل بها ‘ كافة
اأ’قسشام» كما عرف خÓل مسشاره اŸهني
«ب- -ال- -ت- -ف- -ا Êواإ’خÓ- -صس» .ب -دوره أاوضش -ح
الصشحفي السشابق بالوكالة بوخالفة أامازيت
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وهو صشديق اŸرحوم أان الفقيد «صشحفي
كفء وﬁلل ‡تاز» ،وكانت حسشب نفسس
اŸت-ح-دث» م-ه-ن-ة الصش-ح-اف-ة ه-مه الوحيد
وعمل جاهدا على الدفاع عن أاخÓقيات
اŸه - -ن - -ة وع - -ن م- -ب- -ادئ ا’حÎاف- -ي- -ة» ‘
اإ’عÓم ،مششÒا إا ¤أانه «ابن مناضشل وهب
حياته ’سشتقÓل ا÷زائر».
Óشش-ارة يشش-ي-ع ج-ث-م-ان ال-ف-ق-ي-د ال-ي-وم
ل -إ
السشبت ÃقÈة القطار با÷زائر العاصشمة.

ال -ط -اق -وي ‘ م -ن -ط-ق-ة ال-ب-ح-ر اأ’ب-يضس
اŸتوسشط ،حسشب بيان Ûمع سشونلغاز،
موضشحا أانه ” اتخاذ هذا القرار من
طرف ا÷معية العامة للمرصشد خÓل
اج-ت-م-اع-ه ال-ثÓ-ث-اء اŸاضش-ي ب-ال-ق-اهرة،
بحضشور الرئيسس اŸدير العام لسشونلغاز
ورئيسس اللجنة ا÷زائرية للطاقة ششاهر
بوÿراصس .كما قررت ا÷معية العامة
عقد اجتماعها اŸقبل ‘ ا÷زائر ‘
جوان  2020والذي سشيتم خÓله عقد
ندوة حول الطاقة «كأاداة إادماج جهوي».
للتذك ،Òكان الرئيسس اŸدير العام
قد ششارك ‘ ندوة اŸنظمة ‘ القاهرة
ح -ول –سش Úالسش -وق ال -ط -اق-وي ل-ل-ب-ح-ر
اأ’ب- -يضس اŸت- -وسش- -ط واإ’ف- -ري- -ق -ي .و‘
كلمته ،أابرز بوÿراصس فرصس العمل ‘
قطاع الطاقة ‘ ا÷زائر ،موضشحا رغبة
ا÷زائ -ر ب -ا’سش -ت -ث -م -ار ‘ دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة
التنمية اŸرتكزة على ا’نتقال الفعال
م -ن اق -تصش -اد ي -ع -ت -م -د ع -ل -ى م -داخ -ي -ل

اÙروق-ات وال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-ومية ،نحو
اقتصشاد متنوع وخÓق للÌوة.
وذك- -ر ب- -اıط- -ط ال -وط -ن -ي ال -ه -ام
ل-ت-ط-وي-ر ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة وال-فعالية
ال-ط-اق-وي-ة ال-ذي ’ ي-زال ط-ور ال-ت-ن-ف-يذ،
وال -ذي ي -ه -دف ع -ل -ى اŸدى اŸت -وسش-ط
إادخ- -ال ح- -ي- -ز اÿدم- -ة ح- -وا‹ 22.000
ميغاواط من الطاقة اÿضشراء.
و‘ مرحلتها اأ’و ” ،¤ربط حوا‹
 400م -ي-غ-اواط م-ن ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة
والرياح بالششبكة الوطنية .و‘ اŸرحلة
الثانية ينتظر ا‚از عدة ﬁطات توليد
الطاقة الششمسشية الضشوئية ،والتي سشتعزز
بÈنامج التهج Úلكل ﬁطات الديزل
التي Áلكها ›مع سشونلغاز والتي تغذي
حاليا الششبكات النائية با÷نوب الكبÒ
للجزائر.
وف -ي -م -ا ي -خصس الشش -راك -ة ،أاوضش-ح أان
«ال- -وقت ح- -ان ل -ك -ي “ن -ح -ن -ا الشش -راك -ة
اŸتوسشطية ﬂرجا نحوفرصس جديدة
لÓسشتثمار واأ’عمال ‘ إافريقيا .أاين ’
يزال الكث Òللقيام به ‘ ›ال الدخول
نحو الطاقة».

غÓم الله :مششروع القانون الذي يجرم
العنصشرية والكراهية ’ يكفي
دع- - - - - - - - -ا رئ- - - - - - - - -يسس اÛلسس
لعلى ،أابو عبد الله
لسسÓمي ا أ
ا إ
غÓم الله  ،أامسس ،ببلدية برج
ب-ون-ع-ام-ة (ولي-ة ت-يسسمسسيلت)،
ال- -زواي- -ا إا« ¤إاع- -ط- -اء أاه- -م -ي -ة
كبÒة ‘ تعليم القرآان الكرË
لفارقة».
للطلبة ا أ
وشش -دد غ Ó-م ال -ل-ه ‘ ك-ل-م-ة ل-ه
خÓ-ل إاشش-راف-ه ع-ل-ى ح-ف-ل ت-ك-رË
حفظة كتاب الله بزاوية «سشيدي
علي ا◊اج» Ãنطقة اŸقطع (برج
بونعامة) على «ضشرورة أان تسشتقبل
زواي - -ا ا÷زائ - -ر ط- -ل- -ب- -ة م- -ن دول
إاف-ري-ق-ي-ا ع-ل-ى غ-رار ب-وركينافاسشو
والنيجر وما‹ وغينيا ،ليكونوا بعد
عششر سشنوات سشفراء للجزائر ‘
بلدانهم من خÓل نششرهم لثقافة
وكرم بÓدنا».
ودعا إا ¤ضشرورة تعميم Œربة
الزوايا التي “كنت من تعليم عدد
’ ب -أاسس ب -ه م -ن ال-ط-ل-ب-ة اأ’ف-ارق-ة
على غرار زاوية سشيدي علي ا◊اج
على بقية الزوايا بالوطن».
وذك - -ر أان «ه - -ن - -اك أارب - -ع - -ة أاو

خ -مسش -ة ‰اذج ل -زواي -ا ب -ال-وط-ن ’
تزال ◊د اآ’ن يتعلم بها القرآان
الكر Ëطلبة من دول افريقية وكذا
من اندونيسشيا» .وأاكد أان «الزوايا
‘ بÓدنا هي من حفظت القرآان
ال -ك -ر Ëوف-ت-حت أاب-واب-ه-ا ل-ل-ط-ل-ب-ة
وال -ط -ال-ب-ات ووف-رت ل-ه-م اإ’ق-ام-ة
وال -وسش -ائ -ل الضش -روري -ة ل -ي-ت-ع-ل-م-وا
بصش -ف -ة ج-ي-دة ك-ت-اب ال-ل-ه وم-ب-ادئ
العلوم الششرعية واللغة العربية».
ومن جهة أاخرى ،أاششار غÓم
ال -ل -ه خ Ó-ل ل -ق -اء صش -ح -ف -ي ع -ل-ى
ه - -امشس ح - -ف- -ل ال- -ت- -ك- -ر Ëإا ¤أان
اÛلسس اإ’سشÓمي اأ’على سشبق
ل- -ه أان ن- -ظ- -م ن -دوة ح -ول خ -ط -اب
الكراهية ،معتÈا مششروع القانون
الذي يجرم العنصشرية والكراهية
الذي أامر رئيسس ا÷مهورية عبد
اÛيد تبون الوزير اأ’ول بإاعداده
غ Òك -اف إاذ ي -ل -زم -ن-ا الÎب-ي-ة وأان
نقتنع بأاننا أامة واحدة ،و’بد أان
ن- -ع- -م -ل ع -ل -ى أان ن -ت -وح -د ك -ون -ن -ا
مسش -ت -ه -دف -ون م -ن أان -اسس ي-ري-دون
تفتيت وحدة ا÷زائر».
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السصبت  1٨جانفي  2020م
الموافق لـ 22جمادى األولى 1441هـ

ششددت على ضشرورة مرأفقة ودعم أŸؤوسشسشات ألناششئة ،بن حرأث:

عرضض خارطة طريق للقطاع خلل اجتماع ›لسض الوزراء اŸقبل
أعلنت وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة،
’ول ،عن تقدË
نصشÒة بن حرأث ،أمسس أ أ
خ - -ارط- -ة ط- -ري- -ق خ- -لل أج- -ت- -م- -اع ›لسس
أل -وزرأء أŸق -ب-ل– ،دد م-ع-ا ⁄إأسشÎأت-ي-ج-ي-ة
ششاملة تششمل كل ﬁاور ألقطاع وعلى رأسشها
مشش -اري -ع أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أل -ب-ي-ئ-ة وت-ط-وي-ر
أ’قتصشاد ألتدويري.
‘ رده -ا ع -ل -ى سص -ؤوال لـ «واج» ح -ول مسص -اه -م-ة
قطاعها ‘ تطوير قطاع الطاقات اŸتجددة ،قالت
الوزيرة ‘ نهاية خرجتها اŸيدانية األو ¤التي
قادتها إاﬂ ¤تلف الهيئات التابعة لقطاع البيئة
وال -ط -اق -ة اŸت -ج -ددة ب -ال-ع-اصص-م-ة ،ب-رف-ق-ة ال-وزي-ر
اŸنتدب اŸكلف بالبيئة الصصحراوية ،حمزة السصيد
شص -ي -خ -ي ،إان ق-ط-اع-ه-ا أاع-د خ-ارط-ة ط-ري-ق وال-ت-ي
وسصيتم عرضصها خلل اجتماع ›لسس الوزراء.
تتمثل خارطة الطريق هذه  -حسصب الوزيرة -
‘ إاسصÎات -ي -ج -ي-ة شص-ام-ل-ة ت-تضص-م-ن ﬂت-ل-ف ﬁاور
ال-ق-ط-اع Ãا ف-ي-ه-ا اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئة والتنوع
ال- -ب- -ي- -ول- -وج- -ي ،مÈزة أاه -م -ي -ة ال -ت -نسص -ي -ق ب Úك -ل
القطاعات إل‚اح هذه اإلسصÎاتيجية.
‘ سص -ي -اق ذي صص -ل -ة ،شص -ددت ب -ن ح -راث ع -ل -ى
ضص-رورة م-راف-ق-ة ودع-م اŸؤوسصسص-ات ال-ن-اشص-ئ-ة ال-تي
–م -ل مشص -اري -ع اب -ت -ك-اري-ة ل-لسص-ت-ث-م-ار ‘ م-ي-دان
الطاقات اŸتجددة و–سصيسصها بأاهمية اÙافظة
على البيئة.
‘ هذا اإلطار ،كشصفت الوزيرة عن توقيع «أاول
اتفاقية ب Úقطاعها والوزارة اŸنتدبة واŸكلفة
باŸؤوسصسصات الناشصئة» قريبا ،مؤوكدة على األهمية
الكÈى التي يوليها رئيسس ا÷مهورية لهذا النوع من
اŸؤوسصسص- -ات وذلك م- -ن خ- -لل اسص- -ت- -ح- -داث وزارة
منتدبة خاصصة بها.
وأاوضصحت بن حراث أان هذه التفاقية سصتكون
«شصاملة وتهدف إا ¤مرافقة اŸؤوسصسصات الناشصئة
ال -ت-ي –م-ل مشص-اري-ع اب-ت-ك-اري-ة ‘ م-رح-ل-ة ال-نشص-أاة
والنطلق إا ¤جانب تكريسس اŸراقبة البعدية»
ل-تشص-ج-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئة وتطوير
القتصصاد التدويري والتنمية اŸسصتدامة.
وأاضص -افت ‘ ه -ذا اإلط -ار أان اŸرك -ز ال -وط -ن-ي
ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإلن-ت-اج أاك Ìن-ق-اء سص-يقوم Ãرافقة

اŸؤوسصسصات الناشصئة التي –مل مشصاريع ابتكارية.
ب -ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة ،أاك-دت ال-وزي-رة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
مشص -ارك-ة اŸؤوسصسص-ات ال-ن-اشص-ئ-ة ب-ق-وة و‘ الصص-ال-ون
الدو‹ للبيئة والطاقات اŸتجددة واŸزمع تنظيمه
خلل السصنة ا÷ارية والذي سصيخصصصس للمؤوسصسصات
الناشصئة الناشصطة ‘ ›ال القتصصاد التدويري.
وأاشصارت أايضصا إا ¤األهمية التي يوليها رئيسس
ا÷مهورية للبيئة الصصحراوية التي اسصتحدثت أايضصا
بشصأانها وزارة منتدبة ،داعية إا ¤تطوير الطاقات
اŸت -ج -ددة Ãخ -ت -ل -ف أان-واع-ه-ا ‘ ا÷ن-وب ال-ك-بÒ
وﬂتلف مناطق الوطن.
وعن هدف زيارتها اŸيدانية ،قالت الوزيرة إان
تفقدها ıتلف الهيئات التابعة لقطاعها ينبع من
ك-ون ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ات ت-ع-ت Èال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة ل-ت-ن-ف-يذ
برنامج قطاع البيئة والطاقات اŸتجددة ‘ ،كل
اŸي -ادي -ن Ãا ف -ي -ه -ا م -راق -ب -ة ال -ت -ل -وث وم -راف-ق-ة
اŸؤوسصسصات الصصناعية ليكون إانتاجها أاك Ìنقاء.
وب-خصص-وصس ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات وت-ط-وير القتصصاد
التدويري ،أاكدت بن حراث أان تطوير هذا اÛال
يكون بتحسصيسس اŸواطن وا÷ماعات اÙلية إا¤
ج -انب اŸؤوسصسص -ات الصص-ن-اع-ي-ة اıت-ل-ف-ة اŸع-ن-ي-ة

بعمليات الفرز النتقائي.
Œدر اإلشصارة إا ¤أان الزيارة اŸيدانية لوزيرة
ال -ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ب-ال-ع-اصص-م-ة ،شص-م-لت
اŸركز الوطني لتنمية اŸوارد البيولوجية واŸعهد
الوطني للتكوينات البيئية واŸرصصد الوطني للبيئة
وال -ت -ن -م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة .ك-م-ا شص-م-لت ه-ذه ال-زي-ارة
اŸركز الوطني لتكنولوجيات اإلنتاج األك Ìنقاء
والوكالة الوطنية للنفايات.
وكانت هذه اÿرجة اŸيدانية فرصصة للوزيرة
للسصتماع إا ¤شصروحات ،حول دور هذه الهيئات
وت -ق-د Ëت-وج-ي-ه-ات م-ت-ع-ل-ق-ة ب-اÿصص-وصس ب-ت-ع-زي-ز
اŸراقبة القبلية والبعدية فيما يتعلق بالتلوث من
خلل اتخاذ إاجراءات ‘ هذا اإلطار ،إاضصافة إا¤
أاه -م -ي -ة وج -ود ب -نك م -ع -ل -وم -ات إلحصص -اء اŸوارد
البيولوجية قصصد حمايتها فضصل عن التأاكيد على
أاهمية التكوين و–سصيسس اŸواطن ÚواŸؤوسصسصات
الصصناعية بأاهمية اÙافظة على البيئة .كما أاكدت
ب -ن ح -راث أان ن -ظ -رة ا◊ك -وم -ة ا÷دي -دة ت -ع -ط -ي
األولوية ÿدمة اŸواطن با◊فاظ على صصحته من
خلل بيئة نظيفة وذلك ع Èالتنسصيق بﬂ Úتلف
القطاعات اŸعنية.

مكتتبو «عدل  »2يتمسشكون «بالششارع» ’متلك ششقة

زهراء.ب
وحسصب منسصق اŸكتتبﬁ Úمد األم ÚعطÒ
‘ تصصريح لـ«الشصعب» ،قرر مكتتبو «عدل  »2من
أاصصحاب الطعون ،مواصصلة الحتجاج كل يوم سصبت
أامام الوزارة الوصصية لتذك Òمسصؤووليها بوعود كانوا
ق-ط-ع-وه-ا ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ب-ال-ن-ظ-ر ‘ ط-ل-ب-ات-ه-م ورفع
التجميد عن ملفاتهم ،دون أان Œد وعودهم طريقا
للتجسصيد ،متسصائل عن األسصباب التي تقف وراء
ذلك ،خاصصة وأان جميع تصصريحات اŸسصؤوولÃ Úن
فيهم وزراء القطاع السصابقون ،كانت مطمئنة لهم،
وفصص- -لت ‘ أاح- -ق- -ي- -ت- -ه -م ‘ اسص -ت -ك -م -ال م -راح -ل

السصتفادة من سصكن ،بتسصديد الشصطر األول من
ال-ق-ي-م-ة اإلج-م-ال-ي-ة ل-لشص-ق-ة ،واختيار اŸواقع ودفع
بقية األشصطر اŸتبقية وفق الرزنامة التي –ددها
الوكالة كل حسصب وليته.
وذك- -ر ع- -ط Òأان وزي -ر السص -ك -ن ا÷دي -د ك -م -ال
ناصصري ،كان قد طمأان حينما كان يشصغل منصصب
م -دي -ر السص -ك -ن ب -ال-وزارة ،أاصص-ح-اب ط-ع-ون «ع-دل»
الذين  ⁄تصصلهم مراسصلة بالسصلب ،بأانهم مسصجلون
‘ الÈنامج تلقائيا وسصيسصتفيدون من سصكن بصصفة
عادية ،وذهب إا ¤أابعد من ذلك حينما قال إان
قضص-ي-ة ال-ط-ع-ون ” اإلن-ت-ه-اء م-ن-ه-ا ن-ه-ائ-ي-ا ،وي-ب-قى
تسصديد الشصطر األول بالنسصبة لهؤولء ،وهو ما سصيتم
م -ب -اشص -رة ب -ع -د –دي-د م-واق-ع السص-ك-ن-ات ا÷دي-دة
اŸق- - -درة بـ  90أال -ف وح -دة وال -ت -ي ” ت -خصص-يصس
ميزانيتها ‘ قانون اŸالية لـ ،2019ووزارة السصكن
هي اآلن بصصدد –ديد اŸواقع التي سصتقام عليها
هذه ا◊صصة ا÷ديدة.
وي -ت -مسصك م -ك -ت -ت -ب-و «ع-دل  ،»2ال- -ذي- -ن ق- -رروا
الحتجاج اليوم بعرضس نفسس اŸطالب التي سصبق
وأان رفعوها وراسصلوا بها عدة مسصؤوول Úمنهم رئيسس
ا÷مهورية ،الوزير األول ،وزير السصكن والŸÈان،
وال -ت-ي حصص-روه-ا ‘ رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن م-ل-ف-ات-ه-م
و“كينهم من تسصديد الشصطر األول علما أانه  ⁄يكن
ه -ن -اك Œم -ي -د ق -ان -و Êوإا‰ا ك -ان ع Èال -ه -ات -ف،

إأمتلء ألسشدود بلغ  ،٪63برأقي:

إاحÎام ال -رق-م ال-تسص-لسص-ل-ي ع-ن-د م-ع-ا÷ة اŸل-ف-ات،
و“كينهم من –يينها ،وغلق ملف أاصصحاب الطعون
نهائيا والرد عليهم من خلل برنامج مسصطر رفقة
‡ثلي اŸكتتب Úوليسس عن طريق تقد Ëوعود ل
تسصمن ول تغني من جوع.
م-ن ج-ه-ت-ه-م ،م-ك-ت-ت-ب-و «عدل  »2ال -ذي -ن سص-ددوا
الشصطر األول من قيمة الشصقة و ⁄يختاروا مواقع
سصكناتهم ،قرروا تنظيم وقفة وطنية يوم السصبت 25
جانفي ا÷اري أامام وزارة السصكن ،للمطالبة بفتح
اŸوقع اإللكÎو Êلختيار مواقع السصكنات التي
سصيسصتفيدون منها ،ورفع اللبسس عن العملية التي
تأاخرت  7سصنوات ،وتوضصيح أاسصباب التأاخر خاصصة
‘ ظل انتشصار شصائعات ‘ كل مرة تفيد بتحويل
سصكنات عدل إا ¤الصصيغة الجتماعية ،لتلبية طلبات
أاصص- -ح -اب األح -ي -اء ال -ف -وضص -وي -ة ،وه -وم -ا اع -تÈوه
إاجحافا ‘ حق اŸكتتب Úألنهم ملتزمون بدفع
أاقسصاط سصكناتهم دوريا و‘ اآلجال اÙددة.
ويصص-ر ه-ؤولء ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ات اح-ت-ج-اجية
أاسصبوعية أامام مبنى وزارة السصكن ،لتذك Òمسصؤووليها
بالتزاماتهم ،ومطالبتهم باحÎامها ،وعدم تسصويق
الوعود واألوهام ألنهم سصئموا من هذه الوضصعية،
خاصصة وأان الكث Òمنهم أاصصبحوا آاباء وأامهات لعدة
أاطفال بعد أان كانوا عزابا حينما سصجلوا ألول مرة
للسصتفادة من سصكن بهذه الصصيغة.

إاحتياطي يغطي الطلب إا ¤السشنة اŸقبلة
كشش -ف وزي -ر أŸوأرد أŸائ -ي -ة أرزق -ي ب-رأق-ي،
’ول ،أن وضشعية أŸوأرد أŸائية أıزنة
أمسس أ أ
‘ ألسش - - -دود خ- - -لل أل- - -فÎة أ◊ال- - -ي- - -ة «ج- - -د
مطمئنة» بنسشبة أمتلء بلغت .٪63
وأاوضصح الوزير ،على هامشس الزيارة التفقدية التي
قادته إا ¤مقر مؤوسصسصة ا÷زائرية للمياه ،أانه ل يوجد
‘ الوقت ا◊ا‹ أاي تخوف من إامكانية حدوث تراجع
أاو شصح ‘ التزويد باŸياه بفعل الظروف اŸناخية
ا◊الية ،مشصÒا إا ¤أان وجود ا÷زائر ‘ منطقة شصبه
جافة إا ¤جانب التغÒات اŸناخية اŸسصجلة منذ
سصنوات أافرزت تأاخر فÎة التسصاقط إا ¤غاية شصهري
فÈاير ومارسس من كل سصنة.
وقال براقي«:ل يوجد انشصغال أاو تخوفات بالنسصبة
للوضصعية العامة Ÿورد اŸياه على اŸسصتوى الوطني،
مسصتوى السصدود ل بأاسس به ،وأاطمئن اŸواطن أان هذا
اŸسصتوى قادر على تغطية الطلب على اŸياه إا ¤غاية
السصنة اŸقبلة».
وحسصب الوزير فإان اŸورد األسصاسصي الذي يضصمن
اŸي -اه الصص -ا◊ة ل -لشص -رب ي -ت -م-ث-ل ‘ اŸي-اه ا÷وف-ي-ة
بنسصبة تغطية تزيد عن  ،٪62تدعمها السصدود بنسصبة
ت -غ -ط -ي -ة تÎاوح ب 30 Úو ٪35إا ¤ج - -انب ﬁط - -ات
التحلية ،هذه األخÒة التي ” وضصع برنامج خاصس

’طارأت
تعليمات صشارمة لوزير ألصشحة ‘ أول أجتماع له با إ

ضشرورة إاحداث تغي Òنوعي وفوري يلمسشه اŸواطن
’طارأت ألقطاع ششدد وزير
‘ أو ¤تعليماته إ
ألصش -ح -ة وألسش -ك -ان وإأصش-لح أŸسش-تشش-ف-ي-ات وع-ب-د
ألرحمان بن بوزيد ،على ضشرورة إأحدأث تغيÒ
ن -وع-ي وف-وري ،وف-ع-ل-ي ي-ل-مسش-ه أŸوأط-ن أل-ذي م-ا
ت-زأل أÿدم-ات ألصش-ح-ي-ة أŸق-دم-ة ل-ه ب-ع-يدة عن
ألتطلعات و’ ترقى إأ ¤أŸسشتوى أŸطلوب.

حياة  /ك

طالبوأ أŸسشؤوول Úبالوفاء بالتزأماتهم

فضشل آأ’ف أŸكتتب« ‘ Úعدل  ،»2ألنزول
›ددأ إأ ¤ألشش - - -ارعŸ ،ط - - -ال- - -ب- - -ة مسش- - -ؤوو‹
ألوكالة ألوطنية لتحسش Úألسشكن وتطويره
وأل-وزأرة أل-وصش-ي-ة أل-وف-اء ب-ال-ت-زأم-ات-ها Œاه
وعود قطعوها وŒ ⁄سشد إأ ¤غاية أليوم،
ح-يث ق-رر أصش-ح-اب أل-ط-ع-ون ت-نظيم ألوقفة
أ’ح- -ت- -ج- -اج- -ي- -ة أل- -رأب- -ع- -ة ك- -ل ي- -وم سش -بت
وألوأحدة بعد ألعششرين منذ  9أششهر ‘ ،حÚ
قرر ألذين  ⁄يختاروأ موأقع سشكناتهم بعد
’ول م -ن ق -ي -م -ة ألشش-ق-ة،
تسش -دي -د ألشش -ط -ر أ أ
أ’ح-ت-ج-اج ألسش-بت أŸق-ب-ل ،للمطالبة بحقهم
’نتظار.
’سشكان بعد  7سشنوأت من أ إ
‘أ إ
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ل-ت-ط-وي-ره-ا ك-أاح-د مصص-ادر ال-ت-زوي-د ب-اŸي-اه الصصا◊ة
للشصرب.
وي -رى ال-وزي-ر أان-ه م-ن ا÷ي-د ال-ت-ح-ل-ي بـ«ال-ت-ف-اؤول»
حيث من اŸمكن أان ترتفع كميات التسصاقط خلل
األشصهر اŸقبلة.
وأافاد اŸسصؤوول األول عن القطاع أانه يتم التحضصÒ
لج-راءات ال-لزم إات-ب-اع-ه-ا م-ن أاج-ل ت-زوي-د
ح -ال -ي -ا ل  -إ
اŸواط- -نÃ Úورد اŸي- -اه بشص- -ك -ل ك -اف خ -لل شص -ه -ر
رمضصان ،وخلل موسصم الصصطياف اŸرتقب ابتداء
من يونيو اŸقبل.

ﬁاربة التبذير...
وتابع الوزير قائل « :لدينا تشصخيصس كامل لوضصعية
موارد اŸياه ‘ كل الوليات وشصرعنا ‘ اجتماعات
لفحصس وضصعية كل بلدية على حدة بهدف ضصمان
ت-وصص-ي-ل اŸي-اه الشص-روب ل-ل-م-واط-ن Úل-ت-غ-ط-ي-ة ال-طلب
خلل شصهر رمضصان وموسصم الصصطياف اŸقبل».
وأاكد براقي ‘ نفسس السصياق ،أان اللتزام األول
للقطاع يتمثل ‘ Œسصيد تعليمات رئيسس ا÷مهورية
عبد اÛيد تبون ‘ “ك ÚاŸواطن Úمن اŸياه
الصصا◊ة للشصرب ووضصع حد لظاهرة تسصربات اŸياه

ن-ه-ائ-ي-ا ‘ إاط-ار ال-ع-م-ل اŸسص-ت-م-ر Ÿك-اف-ح-ة ال-ت-بذير
وتضصييع اŸوارد وانقطاعات التزويد باŸياه.
وأاضصاف قائل «:الشصغل الشصاغل وأاولوية األولويات
للقطاع هي ﬁاربة تضصييع اŸوارد والتبذير سصواء
فيما يخصس الÎسصبات أاوالربط العشصوائي أاوالسصرقات
إا ¤جانب ا◊فاظ على عقلنة اسصتخدام اŸاء لدى
اŸواط- -ن و–سص Úم- -نسص -وب ووف -رة اŸوارد اŸائ -ي -ة
بنهاية السصنة».
وحسصب نفسس اŸسصؤوول فإان ا◊فاظ على اŸوارد
اŸت -وف -رة ي -ع -د أا‚ع وأاك Ìف -ع -ال -ي -ة م -ن اÿوضس ‘
مشصاريع جديدة إلنشصاء اŸزيد من السصدود أاوهياكل
حشصد وجمع اŸياه.
وق -د سص -م -حت ال -زي -ارة ب -الط -لع ع-ل-ى اŸشص-اك-ل
اŸال -ي -ة Ÿؤوسصسص -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ال-ت-ي ل ت-ع-كسس
التسصعÒة التي تطبقها على خدماتها والتكاليف التي
تنفقها من أاجل مضصاعفة نسصبة التغطية باŸياه عÈ
الÎاب ال -وط -ن-ي ،وال-ت-ي ب-ل-غت ح-ال-ي-ا  90ب-اŸائ-ة ‘
انتظار رفعها أاك.Ì
وحسصب ب- - -راق- - -ي ف- - -إان اÛه- - -ودات اŸب- - -ذول - -ة
ﬁسصوسصة ،لكنها تبقى«غ Òكافية» وتتطلب الدعم
أاك Ìم- -ن خ -لل دع -م اŸؤوسصسص -ة ح -ت -ى ت -ت -م -ك -ن م -ن
‡ارسصة مهامها بطريقة أانسصب.

 ⁄ي -ع -د ي -خ -ف -ى ع-ل-ى أاح-د ال-وضص-ع اŸت-ده-ور ال-ذي
تعيشصه اŸؤوسصسصات السصتشصفائية والصصحية ‘ ا÷زائر،
تسص- -ي Òغ Òع- -ق- -ل Êوغﬂ Òط- -ط ‘ أاح- -ي -ان ك -ثÒة،
ميزانيات تصصرف وخدمات تزيد من معاناة اŸريضس
الذي سصقم وهويبحث عن العلج.
الوزير السصابق للقطاع شصخصس «العلة الكبÒة» لقطاع
حيوي يحتاج إاليه كل اŸواطن Úمن كل الفئات والشصرائح
مثله ‘ ذلك مثل قطاع الÎبية ،والواقع أانه ‘ كل مرة
يأاتي مسصؤوول على رأاسس القطاع إال ويقدم بعد تنصصيبه
ت -ق -ي-ي-م-ا ل-ل-وضص-ع-ي-ة وال-وق-وف ع-ل-ى ال-ن-ق-ائصس ب-ع-د ذك-ر
«اŸنجزات».
وهذه اŸرة وبحسصب ما جاء ‘ البيان الذي تسصلمت
«الشص-عب» نسص-خ-ة م-ن-ه ت-ع-ل-ي-م-ات صص-ارم-ة وج-ه-ها الوافد
ا÷ديد على القطاع يشصدد من خللها على اإلطارات
ب -إاح -داث ه -ذا ال -ت -غ-ي Òال-ذي ي-ن-ت-ظ-ره اŸواط-ن وال-ذي
يحتاج عند التحاقه بأاي مؤوسصسصة صصحية أان يجد من
يسص-ت-ق-ب-ل-ه وم-ن ي-وج-ه-ه وم-ن ي-ع-ا÷ه وم-ن ي-ت-اب-ع ح-ال-ت-ه
الصصحية وأان يجد الدواء اŸوصصوف له متوفرا وأان يجد
الطبيب حاضصرا يوم موعد فحصصه ،وهي من أابسصط

ا◊قوق التي تقرها منظمة الصصحة العاŸية ،ويقرها
الدسصتور.
وحسصب البيان فإان الوزير بن بوزيد قد ركز على
ضص- -رورة وضص- -ع آال- -ي- -ات ج -دي -دة –دد اŸه -ن -ي -ة ‘ اأداء
اÿدم -ة وم -راع -اة ظ -روف وشص -روط ع-م-ل مسص-ت-خ-دم-ي
الصصحة مع ضصمان توف Òاألمن وا◊ماية لهم وألملك
اŸؤوسصسص-ات الصص-ح-ي-ة ،ك-م-ا وج-ه ت-ع-ل-ي-م-ات ف-ي-م-ا ي-تعلق
بالسصتقبال والتوجيه والنظافة السصتشصفائية ،وا◊رصس
على توف Òخدمات اسصتشصفائية ملئمة للمواطن Úترقى
إا ¤اŸسصتوى ا÷يد.
غ Òأان ق -ط -اع الصص -ح -ة وب -ال -رغ -م م -ن اŸي -زان -ي-ات
اŸرصصودة له ما يزال  ⁄يدخل ›ال الرقمنة التي كانت
م›Èة ‘ السص- -ن- -ة اŸنصص- -رم- -ة ،ف- -اŸل- -ف اإلل- -كÎوÊ
ل -ل -م -رضس م -ن شص -أان -ه أان ي -زي-ل بشص-ك-ل ك-ب Òال-ع-ن-اء ع-ل-ى
اŸواط -ن ف -ك -ل م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-وضص-ع-ه الصص-ح-ي وال-ب-ي-ان-ات
اÿاصصة به موجودة ‘ هذا اŸلف ،وبتجسصيد ذلك Áكن
أان ت -ت -ح -ق -ق ن -ق -ل -ة إاي -ج -اب-ي-ة ‘ ›ال –سص Úاÿدم-ة
الصصحية ‘ انتظار خدمات أاخرى..

’عدأد أıططات ألنموذجية
’نطلق ألرسشمي إ
أعطى إأششارة أ إ

واجعوط يÈز أاهمية اŸششروع لتحسش Úاأ’داء الÎبوي لألسشاتذة
أب -رز وزي-ر ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ﬁم-د وأج-ع-وط،
أول أمسس ،خ -لل إأع -ط -ائ -ه إأشش -ارة أن -ط-لق مشش-روع
إأعدأد أıططات ألنموذجية ◊صشصس ألتعّلم للموأد
’ب-ت-دأئ-ي ب-ث-ان-وي-ة أل-ري-اضش-ي-ات
أŸق -ررة ل -ل-ت-ع-ل-ي-م أ إ
’سش -ات -ذة
ب- -ال- -ق- -ب- -ة أه- -م- -ي- -ت- -ه- -ا ل- -تسش- -ه- -ي -ل م -ه -ام أ أ
ألبيدأغوجية و–سش Úأدأئهم ألÎبوي.

خالدة بن تركي
قال الوزير ‘ كلمة أالقاها باŸناسصبة إان اıاضس
ال -ذي ت -ع -يشص -ه اŸدرسص -ة ال -ي -وم ل ي -ن -فصص -ل ع -ن سص -ي-اق
التحولت الكÈى التي تعيشصها ا÷زائر على اعتبار أان
ولدة ا÷مهورية ا÷ديدة يحتم على اŸوظف ‘ Úحقل
الÎبية السصتجابة Ÿتطلبات متعددة للجماعة الÎبوية
وبالدرجة األو ¤اŸتعلم ،ÚمشصÒا إا ¤حرصصه الكامل
على النظر ‘ العوامل التي تصصعب عملية الكتسصاب
لدوات الضصرورية ولكفاءات القرن الواحد والعشصرين.
لأ
ويهدف اŸشصروع حسصب اŸسصؤوول األول على قطاع
الÎب -ي-ة إاŒ ¤وي-د اŸسص-ع-ى ال-ب-ي-داغ-وج-ي اŸع-ت-م-د ‘
اŸناهج التعليمية وترجمة اŸقاربة اŸعتمدة التي بنيت
عليها وخطوات عملية وتوحيد اŸصصطلحات اŸتداولة
بشصكل واسصع ب Úالفاعل ÚالÎبوي Úواسصتعمالها السصليم،
مع اقÎاح أانشصطة تعليمية تسصتجيب للمقصصد و–قق
ال- -ه -دف ،وه -ذا وف -ق -ا ل -رؤوي -ة وزارة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل -ل -م -وضص -وع ال -ذي ي -دخ -ل ‘ سص -ي -اق م -راف -ق -ة ال -ن -ظ-ام
للسصتجابة للمتغÒات العاŸية.
ووجه واجعوط تعليمات للمفتشص Úرؤوسصاء اŸشصاريع

ال-ذي-ن اخ-تÒوا ب-ن-اء ع-ل-ى خÈات-ه-م ل-ت-وج-ي-ه ف-رق ع-م-ل
والورشصات اŸوضصوعة –ت إاشصرافهم ،ليكونوا أاسصاسس
اŸشصروع مع ضصرورة السصهر على انتقاء أاصصحاب كفاءة
يحظون بكل وسصائل العمل الضصرورية لتسصهيل مهامهم
لغاية تقد Ëمنتوج ذي جودة يوضصع ب Úأايدي األسصاتذة
لصصالح التلميذ ‘ أاقرب اآلجال.
وأاب - -دى إاط - -ارات ال - -وزارة ك - -ل حسصب اخ - -تصص- -اصص- -ه
اسصتعدادهم وحرصصهم التام على مرافقة عمل اللجان
إل‚اح اŸشصروع إا ¤جانب أاعضصاء اللجان لطرح بعضس
اآلراء والنشص -غ -الت ،أاي -ن أاع -ط -ى ت -وج -ي -ه -ات ل -ت -ق-دË
التسصهيلت اللزمة لهذه اللجان بشصرط احÎام اآلجال
اÙددة لتقد Ëالعمل.
وعرفت أاشصغال الورشصة الÎبوية زيارة بعضس أاقسصام
الثانوية وتبادل ا◊ديث مع تلمذتها باإلضصافة إا ¤زيارة
اŸدرسصة البتدائية عبد ا◊ميد بن باديسس وذلك بحكم
تواجدها قرب ثانوية الرياضصيات ،حيث كانت له وقفة
ب-قسص-م خ-اصس ل-ل-ت-لم-ي-ذ ضص-ع-ي-ف-ي السص-م-ع وقسص-م السص-ن-ة
الرابعة ثم قسصم خاصس بتلميذ طيف التوحد.

وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي

’ زيادة ‘ منحة الطالب

أكدت وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي،
أن منحة ألطالب  ⁄تعرف أي تغي Òوذلك عقب
لشش-اع-ة ع Èم-نصشة ألتوأصشل
أ’ن-تشش-ار أل-ك-ب Òل -إ
أ’ج -ت -م -اع -ي ،ح -يث ف -ن-دت أل-وزأرة ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا
’ششاعة ألتي ” تدأولها على نطاق وأسشع وجاء
أ إ
فيها «تعلم وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
أن م-ا ” ت-دأول-ه ع-ل-ى صش-ف-ح-ات م-وأق-ع أل-ت-وأصشل
أ’جتماعي حول زيادة أŸنح ألدرأسشية ،منسشوبا
’سش-ت-اذ شش-مسس أل-دي-ن شش-ي-ت-ور وزي-ر أل-ت-عليم
إأ ¤أ أ
ألعا‹ وألبحث ألعلمي ’ ،أسشاسس له من ألصشحة،
’ششاعات وأن قيمة
وتكذب تكذيبا قاطعا هذه أ إ
أŸنحة ألدرأسشية أ÷امعية  ⁄تتغ.»Ò
من جهتهŒ ،مع الطلبة ا÷زائري Úاألحرار اغتنم
الفرصصة وطالب الوزير ا÷ديد شصمسس الدين شصيتور برفع
اŸنحة ا÷امعية وإاعادة النظر ‘ طريقة منحها ،ألنه

من غ ÒاŸعقول  -حسصبه  -تسصليم منحة كل  3أاشصهر
وÃبلغ ل يتجاوز  4000دينار الثمن الذي ل يكفي حتى
لشصراء التذاكر اÿاصصة باŸطعم ا÷امعي يقول نائب
األم Úالعام «للريال» نذير عليتسصة ‘ تصصريح خصس به
«الشصعب».
وينتظر Œمع الطلبة ا÷زائري Úاألحرار من الوزير
ا÷ديد تعديل اŸنحة ا÷امعية لتصصبح شصهرية بدل من
الصصيغة ا◊الية التي “نح بها ،وكذا رفعها Ãا يسصتجيب
وم -ت -ط -ل -ب -ات ال -ط -الب ا÷ام -ع -ي وحسصب ال-ت-خصصصص-ات
البيداغوجية أايضصا ،مع عدم اŸسصاسس Ãجانية اÿدمات
ا÷امعية األخرى «كاإلطعام ،اإليواء والنقل» التي تعتÈ
مهمة للطالب ا÷امعي القادم من الوليات األخرى وقد
تكلفه مبالغ كبÒة ل يسصتطيع تسصديدها ‘ حال التخلي
عن الدعم غ ÒاŸباشصر للطالب.

دعا للتصشدي للتجار ألدخلء

خالدة بن تركي

وزير التجارة ياأمر بتكثيف الرقابة على اŸضشارب ‘ Úاأ’سشعار
’ول،
أسشدى وزير ألتجارة كمال رزيق ،أمسس أ أ
’ط-ارأت
ج -م -ل -ة م -ن أل -ت-ع-ل-ي-م-ات وأل-ت-وج-ي-ه-ات إ
’دأرة أŸرك- - -زي- - -ة وم - -ن خ - -لل - -ه - -م أŸدي - -ري - -ن
أ إ
أ÷هوي Úوألو’ئي ،Úبضشرورة تكثيف ألرقابة
ومرأقبة أسشعار أŸوأد أŸدعمة من طرف ألدولة
ع -ل -ى غ -رأر م -ادة أ◊ل -يب ’ سش -ي -م -ا خ -لل شش -ه-ر
رمضشان ،حسشبما أفاد به بيان ألوزأرة.
وخلل ترؤوسصه لجتماع اللجنة الوزارية اıتلطة
اŸكلفة بضصمان ضصبط و“وين السصوق باŸواد واسصعة
السصتهلك –ضصÒا لشصهر رمضصان اŸبارك ،دعا الوزير
إا« ¤التصصدي لبعضس التجار الدخلء الذين يسصتغلون
شصهر رمضصان لرفع األسصعار».
ون -وه ال -وزي-ر ،خ-لل الج-ت-م-اع ال-ذي حضص-ره ال-وزي-ر
اŸن -ت -دب اŸك -ل -ف ب -ال -ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة ع-يسص-ى ب-ك-اي
و‡ثل Úعن األمانة العامة ل–اد التجار وا◊رفيÚ

ا÷زائ -ري ،Úوﬂت -ل -ف ا÷م -ع -ي -ات ال -وط -ن -ي -ة ◊م -اي-ة
اŸسصتهلك ،بالدور البالغ األهمية للفلح ÚواŸنتجÚ
وشصبكات التوزيع من أاجل “وين أاسصواق ا÷ملة وكذا
ال -ت -ج -زئ -ة– ،دي -دا ‘ شص -ه -ر رمضص-ان» .ك-م-ا أاك-د ع-ل-ى
ضصرورة العمل معهم لتجنب أاي خلل قد ينعكسس بشصكل
مباشصر على بورصصة األسصعار.
ب -دوره -م ،أاب -رز الشص-رك-اء اŸه-ن-ي-ون ا◊اج-ة اŸاسص-ة
ل -ت -وع-ي-ة و–سص-يسس اŸسص-ت-ه-لك م-ن خ-لل ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
جمعيات حماية اŸسصتهلك التي تعد شصريكا فعال ‘
اŸيدان .ويأاتي هذا اللقاء ضصمن سصلسصلة اللقاءات التي
يجريها الوزير مع كافة الشصركاء ‘ القطاع بهدف تنظيم
األسصواق وضصمان “وينها باŸنتجات التي يك Ìعليها
الطلب خاصصة ‘ رمضصان ،مع اقÎاح وضصع خطة عمل
للتحكم ‘ األسصعار والقضصاء على اŸضصاربÃ Úشصاركة
كل الفاعل ،Úيضصيف نفسس اŸصصدر.

ليـ ـل

–

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الطّريـ ـ ـ ـق إال ـ ـ ـى جزائ ـ ـ ـر جدي ـ ـ ـدة..اÿط ـ ـ ـوات األول ـ ـ ـى
دسستور جديد..عبور إا ¤شسرعّية شسعبيّة

جهات ا÷زائر ا÷ديدة التي ترتقي باÛتمع وتسسمو بالبÓد دون قطيعة مع اŸرجعية الوطنية أاو تنّكر للماضسي برصسيده الّثم Úمن مكاسسب الشّسعب
«تو ّ
ا’جتماعية وا’قتصسادية ،وإازالة كل فجوات البناء السسياسسي ال ّسسلبية التي يتسسّلل منها ا’حتكار والفسساد ع Èقوان Úأاعّدتها العصسابة» .
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مسس -ارات ع -دي-دة ان-ط-ل-قت ع-ل-ى درب إارسس-اء
دعائم جزائر جديدة ،يتعلق األمر Ãقاربة
للتغي ÒاŸنهجي بحشسد ال ّ
طاقات اŸوجودة
ودمج اÈÿة مع الشسباب ‘ ا÷هاز التنفيذي
ب -كسس -ر اح -ت -ك -ار ت -و‹ اŸسس -ؤوول -ي -ة ‘ أاع -ل-ى
م-ؤوسسسس-ات ال-دول-ة ،وت-ك-ريسس ث-ق-اف-ة التصس-ال
وال-ت-واصس-ل ل-ت-ف-ادي ف-راغ ت-ن-م-و ف-ي-ه الشس-اعة
واألخبار اŸغلوطة التي تب Úكيف –ّولت إا¤
ع -ام -ل زع -زع -ة ›ت -م -ع -ات ب -نشس-ر ال-ف-وضس-ى
واسستهداف حلقة الثقة.
الّرهان على اتصسال مسستمر تتدّفق من خÓل
قنوات شسّفافة ،معطيات وأاخبار ومواقف من
مصسادرها –د يومي يظهر أان هناك إارادة
لرفعه ،ومنه Áكن التصسدي لكل اŸلفات ذات
الصسلة بالراهن واŸسستقبل.
‘ هذا الطار ،يعطي الّرئيسس تبون اŸثل
اŸل -م -وسس ب -ت -ن -ظ -ي -م -ه ل -ق-اءات م-ب-اشس-رة م-ع
متعاملي الصسحافة تفتح نقاشسا حرا وبدون
حدود حتى يكون اŸشسهد خاليا من غموضس
وتسساؤول بشسأان كل ما يهم ا◊ياة العامة للبÓد،
وم- -ا يشس- -غ- -ل ب- -ال ال- -رأاي ال- -ع -ام ‘ ك -ل رب -وع
ا÷زائر.
أاول ل -ق -اء ي -ك -ون ال -ثÓ-ث-اء  21ج-ان-ف-ي 2020
ليؤوسّسسس للمنهج اŸسسطّر ،الذي بدا منذ األول
بإاعادة ترتيب آالية التصسال على أاعلى الهرم
بضسبط قنوات التواصسل التي تلزم اŸؤوسسسسة
العليا ‘ الدولة ،ومنها ينبغي أان تأاخذ باقي
اŸؤوسّسسسات على كافة اŸسستويات اŸثال ‘
اŸمارسسة ‘ زمن عوŸة العÓم من خÓل
وسس-ائ-ط ال-ت-واصس-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة التي تخÎق
ا◊دود ‘ كل ◊ظة.

دسستور..ينهي ا◊كم الفردي
“ ⁄ضس فÎة طويلة عن انتخاب الرئيسس
تبون حتى برزت معا ⁄التغي Òالذي أاخذ
مسساره بهدوء وتب ّصسر نحو بلوغ أاهداف
الن-ت-ق-ال الشس-ام-ل السس-ي-اسسي والقتصسادي
والجتماعي ،ضسمن معادلة جزائر جديدة
تسستوعب كافة ا÷زائري Úعلى اختÓف
جهاتهم وتنّوع مشساربهم.
تو ّ
ورشس- -ات الصسÓ- -ح ال- -كÈى ال- -ت- -ي ك- -انت
عناوين حملته النتخابية بدأات تلوح ‘
اŸشسهد من خÓل إاطÓق مبادرة مراجعة
ال-دسس-ت-ور ب-تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة ل-ل-خÈاء م-كّ-لفة
ب-ت-حضس Òوث-ي-ق-ة ال-ن-ق-اشس ح-ول ال-دسس-ت-ور
ال- -ق- -ادم ل- -ي- -ك- -ون م- -ط- -اب- -ق- -ا ل -ل -م -ع -ايÒ
ال -دÁق -راط -ي -ة وي -راع -ي اÿصس -وصس -ي-ات
الوطنية قبل ا◊سسم ‘ اŸشسروع باسستفتاء
شسعبي يسسمح بالتعب Òعن الرادة الشسعبية
صساحبة السسيادة.
ع -م-ل ال-ل-ج-ن-ة ك-م-ا أاوضس-ح-ه بشس-ك-ل ج-ل-ي
رئيسسها لعرابة ،صساحب الكفاءة القانونية
ال -ت -ق -ن -ي -ة ل-يسست ›لسس-ا ت-أاسس-يسس-ي-ا وإا‰ا
تشس- -ت -غ -ل ضس -م -ن اÙاور السس -ب -ع -ة ال -ت -ي
حّددتها رسسالة التكليف الرئاسسية ،بحيث
ي -ت -م ال -ت -وصس -ل إا ¤إاع-داد صس-ي-اغ-ة راق-ي-ة
لوثيقة مراجعة الدسستور إل‚از التغيÒات
ال Ó-زم -ة ال-ت-ي تسس-ت-وعب م-ط-الب الشس-عب
اŸع Èعنها ‘ ا◊راك بنسسخته األصسلية
ضس-م-ن اŸب-ادئ وال-ق-واع-د ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
–ك -م ال -نسس -ي -ج ال -وط -ن -ي م -ن -ذ األج -ي-ال
اŸؤوسسسسة التي بعثت ا÷زائر من أاتون
ثورات شسعبية قاومت الحتÓل ،إا ¤أان
أاث -م -رت ث -ورة –ري -ري -ة ف -ري -دة ح ّ-ق -قت
اآلم -ال وال -ت-ط-ل-ع-ات ‘ ا◊ري-ة وال-ع-دال-ة
وال- -ك- -رام- -ة Ãع- -ا ÊاŸسس- -اواة وت- -ك- -اف- -ؤو
ال-ف-رصس ،وت-ف-وق ال-ع-م-ل م-ع-يار التنافسسية
النزيهة ‘ خدمة البÓد.
‘ أاجل شسهرين يخرج اŸولود اŸرتقب
ل- -ي -ك -ون م -وضس -وع ن -ق -اشس ع -ل -ى أاك Ìم -ن
مسس -ت -وى م -ن أاج -ل ت -ع -م -ي-ق اŸقÎح-ات،
بحيث يتم إادراج كل ما نادى به الشسعب من
إانهاء للحكم الفردي بتقليصس صسÓحيات

رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ،وكسس-ر م-رك-ز ال-ن-ف-وذ
واحتكار القرار بتوزيع ﬁكم للسسلطات
الدسستورية وإاحداث التوازن بينها ،بحيث
ت- -ؤودي وظ- -ائ- -ف -ه -ا Ãا ي -خ -دم ت -وج -ه -ات
ا÷زائر ا÷ديدة التي ترتقي باÛتمع
وتسس- -م- -و ب- -ال- -ب Ó-د دون أاي ق -ط -ي -ع -ة م -ع
اŸرج -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة أاو ت-نّ-ك-ر ل-ل-م-اضس-ي
ب- -رصس -ي -ده ال -ث -م Úم -ن م -ك -اسسب الشس -عب
الج -ت -م -اع -ي -ة والق -تصس -ادي -ة ،وإازال-ة ك-ل
ف -ج -وات ال-ب-ن-اء السس-ي-اسس-ي السس-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي
ي -تسسّ-ل-ل م-ن-ه-ا الح-ت-ك-ار وال-فسس-اد ب-غ-ط-اء
ق- -وان Úأاع ّ-دت -ه -ا ال -عصس -اب -ة وأادوات -ه -ا ‘
عشسريات سسابقة ‘ مشسروعها لÓسستحواذ
على مفاصسل السسلطة السسياسسية والÌوات
القتصسادية ،والتموقع على قمة الهرم قبل
أان تسسقط من برجها العاجي –ت وقع
–ّرك الشس -ارع بسس -ل -م -ي-ة ،م-ن-ادي-ا ب-إان-ه-اء
م -غ-ام-رة ك-انت ت-دف-ع ب-ال-بÓ-د إا ¤ان-ه-ي-ار
سس -ارعت اŸؤوسسسس -ة ال -عسس -ك -ري -ة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشسعبي بتفكيك خيوط مؤوامرتها،
وإاعادة األوضساع إا ¤مسسار الشسرعية.

تعامل مع ا÷ميع’..
إاقصساء ’ ،تهميشش و’
مقاولة من الباطن
قبل هذا انطلق مسسار مشساورات يقودها
ت- -ب- -ون Ãن- -ه- -ج- -ي- -ة ت- -ع -كسس وج -ود رؤوي -ة
مسستقبلية منسسجمة مع خطابه النتخابي،
ب -ان -ف -ت -اح ك -ام-ل ع-ل-ى ﬂت-ل-ف األط-راف
السس - -ي - -اسس - -ي - -ة والشس - -رك - -اء ‘ م - -ع - -ادل- -ة
ال- -دÁق- -راط -ي -ة ال -تشس -ارك -ي -ة ،م -ت -ج -اوزا
خÓ- -ف- -ات واخ -ت Ó-ف -ات Ãا ي -ع -كسس روح
مسس-ؤوول-ي-ة ع-ال-ي-ة ت-ؤوسّس-سس ح-ق-يقة Ÿرحلة
نوعية سسوف تؤوثّر بالتأاكيد ‘ اÿطاب
ا◊زب- -ي واŸم- -ارسس- -ة السس -ي -اسس -ي -ة ل -يÈز
اŸشس- -ه- -د ال -دÁق -راط -ي ا÷دي -د ،ال -ذي
ي -فسس -ح اÛال ل -ت -ن -افسس الÈام-ج وÁن-ح
الفرصسة للشسباب لولوج السساحة السسياسسية
للممارسسة والطموح ‘ بلوغ مراتب عÈ
اŸسسار النتخابي الشسفاف ،وكذلك “كÚ
ظ-ه-ور م-ع-ارضس-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-دي-ها القناعة
ال - -راسس - -خ- -ة ب- -ق- -ب- -ول ح- -ك- -م الصس- -ن- -دوق
النتخابي ،ونبذ كل ما يصسنف ‘ خانة
ال -فسس -اد ا◊زب -ي م -ن ولءات م -غشس-وشس-ة،

وتغّول للمال الفاسسد ‘ بيئة ادارية م ّسسها
فسساد بدأا يÎاجع ‘ ضسوء ما يرتقب من
تغيÒات متوقعة ‘ القريب سسوف “سس
ا÷ماعات اÙلية ليكتمل الشسوط األول
من وضسع أاسسسس الدولة ا÷ديدة.
سسلسسلة لقاءات أاجراها تبون مع روسساء
أاح- -زاب وشس- -خصس- -ي- -ات ل -دي -ه -ا تصس ّ-ورات
ووجهات نظر ولقاءات ‡اثلة واردة ‘
ورقة الطريق اŸؤوسسسسة للمسستقبل ،بحيث
يتم إادماج كل الرادات الطيبة والنزيهة ‘
ديناميكية التحول السسياسسي –ت رقابة
رأاي عام يبدي اهتمامه بالشسأان الوطني
بكل جوانبه وبالذات السسياسسي منها.
م- -ؤوّشس- -ر آاخ -ر يسس -ت -وجب ال -ت -وق -ف ع -ن -د
ان -ع -ك -اسس -ات -ه الي-ج-اب-ي-ة ،ي-ت-ع-ل-ق ب-ات-خ-اذ
إاجراءات التهدئة بالفراج عن عدد معتÈ
من موقو‘ ا◊راك ‘ ،رسسالة تعطي قوة
◊ركة عجلة ا◊وار الشسامل التي أاطلقها
تبون فور إاعÓن فوزه بالرئاسسيات ،من
م -ن -ط -ل-ق انشس-غ-ال ع-م-ي-ق بضس-رورة Œاوز
اŸرح -ل -ة ن -ح -و أاف -ق أاك Ìان -ف-ت-اح-ا ع-ل-ى
اÛتمع Ãا أافرزه من شسركاء ﬁتمل،Ú
وعدم النغÓق ‘ قوالب تقليدية كّرسست
الرداءة ‘ السساحة السسياسسية من خÓل ما
يعرف باŸوالة وأاحزاب السسلطة وأادواتها
‘ م -واق -ع إاداري -ة وم -ؤوسسسس -ات م -ن -ت-خ-ب-ة
ومواقع إاعÓمية لطاŸا تغّذت من مرحلة
أاصس-ب-حت م-ن اŸاضس-ي ي-ح-اك-م-ه-ا ال-تاريخ
واألجيال.

صسحافة حديثة..نهاية
ا’بتزاز ،اŸوا’ة اŸغشسوشسة
والزبائنية
ل Áكن ‘ هذا الرصسد إاغفال العÓم ‘
اŸشسهد ا÷ديد بالنظر Ÿا طرحه وزير
التصس- -ال ال -ن -اط -ق ب -اسس -م ا◊ك -وم -ة م -ن
ﬁاور كÈى لورشسات إاصسÓح قادمة ل
تÎك ك - -بÒة وصس - -غÒة إال وسس - -وف ت - -ت - -م
معا÷تها من خÓل حوار ب ÚاŸهنيÚ
والسس- -ل- -ط- -ات اıتصس- -ة ل- -رسس- -م م- -ع- -ا⁄
صس -ح -اف -ة مسس -ت -ق -ل -ة واحÎاف -ي-ة Ãع-ايÒ
دولية ،ل ›ال فيها للقرصسنة أاو كل ما
يدرج ‘ ‡ارسسات اŸرحلة السسابقة التي
أاح- -دثت اخ -ت Ó-ل ع -م -ي -ق -ا ب ÚاŸواط -ن

والصسحافة واŸؤوسسسسات.
م -ن ث ّ-م -ة إاع -ادة ب -عث صس -ح -اف -ة وط -ن -ي-ة
م -ت -ن -وع -ة وم -نسس -ج-م-ة م-ع خ-ط ال-ت-غ-ي،Ò
ف -ت -ك -ون م -راف -ق-ا وم-راق-ب-ا ألي ان-ح-راف
خاصسة وأان الرئيسس تبون كان على درجة
كبÒة من اŸسسؤوولية Œاه التزاماته 54
Ÿا رفضس ﬂاطبته بلقب فخامة فقد كل
ّ
م -ع -ان -ي -ه ،وط -الب الع Ó-م ب -أاداء م-ه-ن-ت-ه
ب -احÎاف-ي-ة وم-ه-ن-ي-ة ب-ا◊رصس ع-ل-ى ن-ق-ل
ا◊قائق بصسدق ونزاهة ،وعدم التخندق
‘ زواي -ا ت -ق -ل -ي -دي-ة ل-ل-وب-ي-ات وج-م-اع-ات
مصسالح و‡ارسسة النقد Œاه السسياسسات
اŸنتهجة واÿيارات اŸسسطرة اإذا حادت
عن اŸسسار الذي انتزع به الشسرعية ،وقال
بصسريح العبارة« :إاذا أاخطأات قّومو‘ ،»Ê
موقف راق يعكسس صسدقا إا ¤أان يثبت
العكسس.
” اإحداث تغيÒ
ة
ي
ك
ي
م
ا
ن
ي
د
ل
ا
ك
ل
وفقا لت
ّ
ع- -ل- -ى رأاسس سس- -ل- -ط -ة الضس -ب -ط السس -م -ع -ي
ال -بصس -ري ب -ت-ع-ي Úل-وب-ر رئ-يسس-ا ل-ه-ا قصس-د
إاعطاء نفسس لهذه الهيئة التي يقع عليها
عبء ترتيب اŸشسهد السسمعي البصسري،
على أاسساسس تكريسس حرية النشساط لكن
Ãعاي Òمهنية ل ›ال فيها ألي سسلوك
ابتزاز أاو تشسويشس على السساحة الوطنية أاو
لعب ادوار مناولة سسياسسية حزبية ÿدمة
جماعات ضسغط أاو لوبيات احتكار.
ويتوّقع إاحداث تغي Òعلى تركيبة السسلطة
لتأام Úانسسجامها وفعاليتها بتعزيز ‡ثلي
اŸهنة أاك ،Ìولعل أاول ما ينبغي العمل
ع -ل -ى ت -ث -ب -ي-ت-ه إان-ه-اء ‡ارسس-ات ال-ت-ل-ف-ي-ق
والهانة واŸغالطة والزبائنية ألي جهة
كانت حتى لو كانت مشسروعة على مسستوى
اŸشس -ه -د ،ب -ح -يث ك -ل ج -ه -ة ت -داف -ع ع -ن
م -رك -زه -ا دون ا◊اج-ة ل-ت-ن-م-ي-ق وŒم-ي-ل
ترافقه دوما رداءة ‘ العمل وضسعف ‘
مضسمون الّرسسالة العÓمية.

تأاسسيسش للمواطنة..تأامÚ
الوصسول إا ¤القضساء
خيار جديد فيه جراأة على طريق تثبيت
مسسار التغي Òعلى درب تاأسسيسس اŸواطنة
‘ اإطار الوحدة والنسسجام ،اهتدت اإليه
ال-دول-ة ي-ت-م-ث-ل ‘ اأخ-ل-ق-ة ا◊ي-اة ال-ع-ام-ة

بالتصسدي لظاهرة اتسساع رقعة العنصسرية
وا÷هوية والكراهية ‘ اÿطاب خاصسة
‘ الونة الخÒة ،وظهر بشسكل ملفت ‘
شس- -ع -ارات ت -رف -ع خ Ó-ل مشس -ه -د ا◊راك
ول -ك -ن “ارسس اأيضس -ا وم -ن -ذ ع -ق -ود ع-ل-ى
‡ا
مسستوى دواليب الدارة واŸوؤسسسسات ّ
يهّدد النسسجام الجتماعي ويعيق بناء
اŸواطنة السسليمة.
لذلك يرتقب اإعداد قانون متوزان يضسمن
ح -ق -وق ح -ري -ة ال-ت-ع-ب ،Òوي-ح-ف-ظ ك-رام-ة
النسس -ان ل -ق -ط-ع داب-ر ه-ذا اÿط-ر ال-ذي
يتطلب من اŸواطن وا◊زب واŸسسوؤول
ال -تشس -ب -ع ب -ق -ي -م اإنسس -ان -ي -ة وروح ان -ف -ت -اح
مسسوؤولية Œاه اÙيط ،اإذا ل ›ال ‘
ج-زائ-ر ال-ي-وم ل-ت-لك اŸم-ارسس-ات ال-دن-يئة
ال-ت-ي ت-ع-ي-ق ت-ط-ور ال-بÓ-د ،وت-ع-رقل تقدم
وتÒة اŸنافسسة ب Úاأبناء الوطن الواحد
ل -ت -ق -د Ëالأفضس-ل ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-وط-ن-ي-ة
وكسسر قوالب جاهزة ضسيقة الأفق لدى
ك - -ثÒي- -ن ّ‡ن ل- -ه- -م ق- -رار سس- -ي- -اسس- -ي اأو
اقتصسادي اأو اإداري ،وله كلفة اقتصسادية
باهظة.
الطموح اليوم اأن يتم تسسييج السساحة بكل
›التها بتشسريع واضسح ودقيق ل يقبل
ال -ت -اأوي -ل ،يضس -م -ن ل -ك-ل م-واط-ن ا◊ق ‘
ال-ت-ن-ق-ل وال-ع-م-ل وال-ت-ع-ب ،Òل-كن بضسوابط
اأخÓقية بحيث Áكن حينها كسسر تسسلّط
بقايا العصسابة واإزاحة ‡ارسساتها نهائيا،
ل- -ك- -ن ب- -اإع- -ط- -اء ال -قضس -اء دورا اأيضس -ا ‘
Œسسيد التحول شسريطة مراجعة رسسوم
التعامل مع العدالة وتبسسيط الجراءات،
وتقليصس الآجال لتدارك التاأخر وكسسب
نتائج ذلك.
ل -ع -ل ه -ذا ج -انب ي -ت-ق-اط-ع م-ع اح-ت-ج-اج
اÙام Úضسد رسسوم قانون اŸالية ،الذي
يرفع من عبء كلفة التقاضسي للمواطن
ويعيق طلب ا◊قوق ،وهي مسساألة يتوّقع
اأن يتم معا÷تها ‘ قانون مالية تكميلي
م- -رت -قب ‘ م -ن -تصس -ف السس -ن -ة ب -ال -ن -ظ -ر
Ÿتطلبات ضسبط اŸيزانية با÷نوح اأكÌ
ل -ل -ت -حصس -ي -ل الضس-ري-ب-ي الق-تصس-ادي م-ن-ه
للنمط الداري التقليدي العاجز ،الذي
وصسل نهايته ليعّوضس باآخر اأك Ìمرونة
وفعالية وانسسجاما مع تطلّعات الشسعب
ا÷زائري.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سش -ج -لت مصش-ال-ح ا÷م-ارك بÈج ب-وع-ري-ري-ج ،خÓ-ل  ،2٠1٩م -ن -ح  2٥2٤تصش-ري-ح ‘
لسشتÒاد واŸزادات العلنية ،وذلك طبقا للقانون رقم ٠٧-٧٩
›الت التصشدير ،ا إ
اŸؤورخ ‘  21يونيو 1٩٧٩اŸتضشمن قانون ا÷مارك اŸعدل واŸتمم ومقارنة بسشنة
 2٠1٨خاصشة ما تعلق بالتجارة اÿارجية لسشيما عمليات التصشدير والسشتÒاد
وعدد التصشريحات ا÷مركية وكذا إايرادات اÿزينة وعمليات البيع باŸزاد العلني
وحصش -ة الصش -ن -دوق اŸششÎك ل -ل -ج -م -اع -ات اÙل -ي -ة .ه -ذا م -ا وق -فت ع-ل-ي-ه ج-ري-دة
«الششعب» بع ÚاŸكان.
برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف
تصسريح جمركي متعلق با’سستÒاد حيث بلغت
ق - - - -ي - - - -م - - - -ة ال - - - -بضس - - - -ائ - - - -ع اŸسس - - - -ت- - - -وردة
كشس -فت م -ف-تشس-ي-ة أاقسس-ام ا÷م-ارك ل-لÈج ع-ن  ٢١.٥4٨.٥٢٧.٣١٩.٠٠دج.
تسسجيل  ١6٢٢تصسريح متعلق با’سستÒاد حيث ب -اŸق -اب -ل ب -ل -غت حصس -ة الصس-ن-دوق اŸشسÎك
بلغت قيمة الواردات  ٣٢.٩4٧.٣٩٧.٧٥٩.٠٠دج ل-ل-ج-م-اع-ات اÙلية  ١.١٢٥.4٣٩.١١6.6١دج
أاما التصساريح ا÷مركية اŸتعلقة بالتصسدير ك -م -ا كشس -فت ا◊صس -ي -ل -ة ع -ن تسس -ج -ي -ل ثÓ-ث
فبلغت  ٣٨٧تصسريح بقيمة  ٣٣٥6٥٩4٠٩٥.٠٠عمليات للبيع باŸزاد العلني ” من خÓلها
دج أاي ما يعادل  ٢.٨مليون دو’ر ،أاما إايرادات –صس -ي -ل ن -ا œإاج-م-ا‹ ب-ل-غ ١٢١.٢١٥.٠٠٠.٠٠
اŸي - -زان - -ي - -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ف- -ت- -م تسس- -ج- -ي- -ل دج.
 ١٠.٨١٥.١٢٧.٧٧٠.٩٥دج.
كما ” ‘ شسق التصسدير منح  ٣٨٧تصسريح
ج-م-رك-ي ل-ل-تصس-دي-ر خÓ-ل سس-نة  ،٢٠١٩ب-ق-يمة
 ٣.٣١٣.١٥٩،١٨6،٨٧دج ،ما يعادل  ٢.٨مليون
دو’ر أاي -ن ب -ل -غت ال -زي -ادة سس -ن -ة  ٢٠١٩نسسبة
 %١4.٠6بعد أان سسجلت التصساريح ا÷مركية على صسعيد آاخر ،بعد زيارة قادته إا ¤ا◊ي
سسنة  ٢٠١٨ما ›موعه  ٣٣٩تصسريحا فيما ” الشسعبي  ٠٨ماي  ١٩4٥اŸعروف شسعبيا بحي
تسسجيل إارتفاع بنسسبة  ‘ %٠٢قيمة الصسادرات «الباطوار» ،إاتخذ الوا‹ عدة قرارات هامة
بالعملة الوطنية أاين بلغت  ٣.٣٥6.٥٩4.٠٩٥.٠٠للتكفل باإ’نشسغا’ت التي ” طرحها السسكان
عليه  ،حيث أاشسرف مباشسرة بعد عودته من
دج ما يعادل  ٢.٨مليون دو’ر.
حول نشساط اŸيناء ا÷اف ببلدية تيكسستار ،ال-زي-ارة ع-ل-ى اج-ت-م-اع ضس-م ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-نفيذية
كشس -فت ذات اŸصس -ال -ح تسس -ج -ي-ل  ٠٩عمليات ومواطن Úمن حي  ٨ماي Ã ١٩4٥قر الو’ية.
تصسدير بقيمة  ٧٨.٧٧٠.٧١٧.٠٠دج أاما سسنة م -ن ال -ق -رارات إال -زام -ي -ة أان ت -ك -ون ال -دراسس -ة
 ٢٠١٨فتم تسسجيل  ١٣عملية تصسدير بقيمة مسستفيضسة Ÿلفات طالبي السسكن وأان يوجه
 6٧.٩٢٢.6٣٧٠٥٠دج ،فيما ” تسسجيل  ٩٠٢السسكن ا’جتماعي إا ¤مسستحقيه مع إاشسراك

 ...وحي «الباطوار» الشسعبي
يسستفيد من عمليات تنموية هامة

طوارئ ‘ ÷ان الدوائر لدراسشة اŸلفات

توزيع  4648وحدة سسكنية
خÓل مارسس وجويلية القادم Úبسسعيدة
كشسف سسيف اإ’سسÓم لوح وا‹ و’ية سسعيدة ،عن جملة من اإ’جراءات اŸتعلقة بقطاع السسكن
الذي يعرف تطورا ملحوظا بالو’ية ،معلنا ‘ هذا اÛال أان قوائم اŸسستفدين يتم دراسستها
من قبل ÷ان الدوائرالتي تعيشص حالة طوارئ لدراسسة اŸلفات بدقة لتفادي أاي اختÓل.
أاوضسح الوا‹ أان سسنة  ٢٠٢٠سستشسهد عمليت Úلتوزيع السسكنات ا’جتماعية اأ’و ¤خÓل شسهر
مارسص والثانية ‘ شسهر جويلية Ãجموع  464٨وحدة سسكنية عمومية إايجارية ،مؤوكدا أان عمل
÷ان التحقيق سسيتواصسل بدون انقطاع تزامنا مع التحقيقات اإ’دارية الداخلية .أاما فيما يتعلق
بالتجزئات العقارية لبلدية سسعيدة فمصسالح البلدية عاكفة على دراسسة كل اŸلفات و–ضسÒ
القوائم ‘ أاقرب اآ’جال ،كما أاشسار الوا‹ إا ¤حصسة إاضسافية يتم على إاثرها بر›ة إاجتماعات
دورية بغية الوقوف على مدى تقدم ذات الÈنامج والقضساء على مشسكل السسكن ‘ ربوع تراب
الو’ية.
وقد حرصص الوا‹ خÓل لقاءاته اŸتعددة مع اŸديرين التنفيذي Úعلى إاعطاء اأ’ولوية للسسكن
الريفي وتدعيمه بالطاقة الكهربائية باإ’ضسافة إا ¤منح قرارات حفر اآ’بار وإا‚از العديد من
Óشسارة قام وا‹
اÛمعات السسكنية Ãا فيها اÛمعات اŸدرسسية للتخفيف من عناء التنقل ل إ
الو’ية بزيارة عمل إا ¤موقع سسكنات عدل اŸتوقع إاسستÓمها قريبا.

اŸواطن Úوالفعاليات ا÷معوية باأ’حياء ‘
إاعداد القائمة مع أاولوية وإالزامية هدم البناء
الهشص مباشسرة بعد تسسليم ا’سستفادة لكي ’
تسستعمل هذه اŸسساكن كمراكز عبور من قبل
غ- -رب- -اء ك- -وسس- -ي- -ل- -ة سس -ه -ل -ة ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى
سسكن وتخصسيصص حصسة ‘ هذا اÛال على
مسستوى البلدية للتكفل بالفئات الهشسة.
وبخصسوصص اإ’نارة وعمليات التطه Òومشسكل
إانسس-داد ال-ب-ال-وع-ات ،أاع-ط-ى ال-وا‹ ت-ع-ل-ي-م-اته
Ÿصس-ال-ح ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه Òومصسالح
البيئة بتنقية البالوعات واŸشسعبات ابتداء من

اأ’ح - - -د  ١٩ج- -ان -ف -ي ،وب -خصس -وصص اإ’ن -ارة
العمومية با◊ي فإان اŸقاولة ” اختيارها
وسس-وف ت-ن-ط-ل-ق ‘ أاشس-غ-ال اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة
نوع  ledقبل نهاية شسهر جانفي ع٣٣ È
م -وق -ع -ا ب-اŸدي-ن-ة وم-ن ضس-م-ن-ه-ا ح-ي  ٨ماي
.١٩4٥
موازاة مع ذلك ،أامر الوا‹ بالبدء ‘ حملة
نظافة لرفع النفايات الهامدة والقضساء على
اŸفرغات العشسوائية وتزويد ا◊ي بحاويات
ل-ل-ق-م-ام-ة ،وب-ال-نسس-ب-ة ل-لمعارضسات التي تلقتها
مصسالح البلدية لغرسص مشساريع فرع بريدي

ﬁذرة من خطورة اŸرضس ،الÈفسشور كرÁة عاششور:

الكيسس اŸائي إاشسكالية للصسحة العمومية

أاوضسحت رئيسسة ا÷معية ا÷زائرية للكيسص
اŸائي ،الÈفسسور كرÁة عاشسور ،أامسص اأ’ول،
أان داء الكيسص اŸائي Áثل إاشسكالية بالنسسبة
للصسحة العمومية على مدار السسنة ،وأان اأ’مر
’ يخصص عيد اأ’ضسحى فقطﬁ ،ذرة من
خطورة هذا اŸرضص ‘ بعضص ا◊ا’ت.
وأاك -دت ع -اشس -ور ع-ل-ى ه-امشص ي-وم –سس-يسس-ي
حول التكفل ا÷راحي بالكيسص اŸائي ،قائلة
«’ يجب ا◊ديث عن هذا اŸرضص ‘ عيد
اأ’ضس -ح -ى ف -ق -ط ح -يث يضس -ح -ي اŸواط -ن-ون
بالكباشص فنحن نواجهه بصسفتنا أاطباء على
مدار السسنة ،كما هو ا◊ال مع سسرطان الثدي
الذي يتم ا◊ديث عنه خاصسة ‘ شسهر أاكتوبر
‘ ح Úينتشسر اŸرضص طوال العام».
وكشسفت الÈفسسور أان هذا اللقاء الذي نظمته
ا÷معية ا÷زائرية للكيسص اŸائي بالشسراكة
مع ا÷معية ا÷زائرية للجراحة موجه لكل

ا÷راح( Úجميع التخصسصسات) داخل الÎاب
ال -وط -ن -ي م -ن أاج -ل «–سس -يسس -ه -م ب -خصس -وصص
التوصسيات الوطنية والدولية اŸتعلقة بالكيسص
اŸائي من بينها تلك الصسادرة عن اŸنظمة
العاŸية للصسحة».
و‘ هذا الصسدد ،أابرزت عاشسور التي تشسغل
ك- -ذلك م- -نصسب رئ- -يسس- -ة مصس- -ل -ح -ة ا÷راح -ة
الصسدرية باŸركز ا’سستشسفائي ا÷امعي ÚŸ
دب- - -اغ( Úا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصس - -م - -ة) ،أان ه - -ذه
ال -ت -وصس -ي -ات ت -نصس -ح «ب -ع Ó-ج ال -ك-يسص اŸائ-ي
ال -بشس -ري ب-اأ’دوي-ة أاو ب-ا÷راح-ة ول-يسص ف-ق-ط
با÷راحة» ،وهو ما يعني أاننا ’ Áكن أان
‚ري ا÷راح -ة دون ع Ó-ج يسس -ب -ق ال -ع -م -ل-ي-ة
ويليها» .وأاكدت ذات اıتصسة أان ا÷معية
التي ترأاسسها منذ إانشسائها سسنة  ٢٠١6تهدف
إا ¤تعميم اللجوء إا ¤هذا العÓج اŸزودج من
طرف كل ا÷راح Úداخل الوطن.

...والعثور على الطفلة اŸفقودة واألمن تتحرى على ملف القضسية
ع ،Ìأاول أامسص ،على الطفلة اŸفقودة مر Ëذات السسنت Úوالتي
تنحدر من بلدية ع Úالسسخونة التي تبعد مسسافة  ٩٠كلم عن مقر
و’ية سسعيدة ،الطفلة كانت قد اختفت عن اأ’نظار ‘ ظروف
غامضسة من أامام والديها بسساحة  ٥جويلية Ãدينة سسعيدة ،منذ
مسساء اأ’ربعاء ،وقد “كن عناصسر اأ’من وÃشساركة اŸواطن‘ Ú
عمل البحث ،وبعد التحريات وتكثيفها من الوصسول إا ¤الطفلة
اŸفقودة التي ” العثور عليها بإاحدى اŸسساكن الواقعة بحي
اششهار
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
لسشتاذ  /بن قدوج عبد اللطيف
مكتب ا أ
ﬁضشر قضشائي لدى ﬁكمة برج بوعريريج
›لسس قضشاء برج بوعريريج
الكائن مكتبه برقم ٠٨ :حي أاول نوفمÈ
بÈج بوعريريج
إاعÓن عن بيع ﬁل Œاري باŸزاد العلني
اŸادة ٧٥٠ ، ٧٤٩ :من قانون إا م إا
طبقا للمادة  ٧٥٠ ، ٧٤٩من قانون الجراءات اŸدنية والدارية
بطلب من السسيد :ضسياف الربيع بن رابح.
السساكن بـ :بليمور و’ية برج بوعريريج.
Ãقتضسى« :شسهادة عدم الدفع» اŸؤورخة ‘ ٢٠١٧ / ٠٨ / ٢٩ :اÿاصسة
بالشسيك البنكي رقم  ٥١٩٣٩١٩واŸسسحوب على بنك التنمية اÙلية وكالة برج
ب -وع -ري -ري -ج م -ن حسس -اب م -ؤوسسسس -ة ذات الشس -خصص ال -وح-ي-د وذات اŸسس-ؤوول-ي-ة
اÙدودة اŸسسماة لوترافاي ٠٠٥٠٠٣٢٩4٠٠٢٢٨٨٨٥٠٠٣
EURL PROM IMMOB LE TRAVAIL.
بناء على قائمة شسروط البيع اŸودعة لدى ﬁكمة برج بوعريريج بتاريخ/ ٢٧ :
 ،٢٠١٩ / ٠6ايداع رقم. ١٩ / ٨6 :
بناء على أامر –ديد جلسسة بيع باŸزاد العلني الصسادر بتاريخ/ ١٠ / ٠٧ :
 ٢٠١٩رقم الÎتيب. ١٩ / ٢4٨٠ :
نعلن انه سسيتم بيع ﬁل Œاري يقع بحي  ١٢٥مسسكن تسساهمي عمارة ٠4
الطابق اأ’رضسي الدرج  ٠١رقم  4٨قسسم › ٢١موعة ملكية  ١٣٠مسساحته . ١٢
 4٢م ٢برج بوعريريج.
بقاعة ا÷لسسات رقمÃ ٠٢ :قر ﬁكمة برج بوعريريج يوم٢٠٢٠ / ٠١ / ٢٨ :
على السساعة  :العاشسرة صسباحا بسسعر افتتاحي يقدر بـ ٢ . ٢٠١ . ١١٠ ، ٠٠ :دج
(مليونان ومائتان وواحد أالف ومائة وعشسرة دينار جزائري).
وŸزيد من اŸعلومات ا’تصسال Ãكتب اأ’سستاذ :بن قدوج عبد اللطيف ﬁضسر
قضسائي الكائن مكتبه بحي أاول نوفم Èرقم  ٠٨ :بÈج بوعريريج.
جادت لÓششهار ٠٧٩٤٤٠6132

الششعب2٠2٠/٠1/1٨

وف -رع ب -ل -دي وق -اع -ة ع Ó-ج أاك -د ال-وا‹ ع-ل-ى
ان -ت -ق -ال -ه شس -خصس -ي -ا وال -ت -ك -ف -ل ب -غ -رسص ه -ذه
اŸشس-اري-ع ال-ثÓ-ث-ة ،م-ع تسس-وي-ة وضس-ع-ي-ة جسسر
السس -ك -ة ا◊دي -دي -ة ب-ه-دم ا◊ائ-ط ال-ف-وضس-وي
اŸعيق للمشسروع وفتح الطريق أامام اŸركبات
ووضسع شسباك بارتفاع مÎين ◊ماية اأ’طفال
من السسقوط على خط السسكة ا◊ديدية.
وط- - -رح السس- - -ك- - -ان انشس- - -غ- - -ا’ت ت- - -ت- - -ع- - -ل- - -ق
ب -ا÷انب الÎف -ي -ه-ي وال-ري-اضس-ي ب-اإ’سس-راع ‘
إا‚از اŸل - - - - - - - -عب ا÷واري اŸعشس- - - - - - - -وشسب
اصسطناعيا والذي رصسد له مبلغ  4.٥مليار
سس -ن -ت-ي-م ‘ أاج-ل ’ي-ت-ج-اوز ت-اري-خ  ١٠فيفري
القادم مع تعليمات Ÿصسالح البلدية بإاعداد
اسس -تشس -ارة إ’‚از ق -اع-ة ري-اضس-ي-ة م-غ-ط-اة م-ع
غرفة لتغي ÒاÓŸبسص با◊ي.
وبغية التكفل Ãشسكل اأ’من أامر الوا‹ أايضسا
بالقيام بدوريات لليلية با◊ي لبسسط السسكينة
واأ’من ،مع معاينة ميدانية وتشسخيصص Ÿشسكل
تزود ا◊ي باŸاء الشسروب ابتداء من اأ’سسبوع
القدم ،واقÎاح إا‚از متوسسطة با◊ي على
اŸسستوى اŸركزي ،إاضسافة إا ¤اإ’نطÓق ‘
اإ’جراءات القانونية للتسسوية العقارية للقرية
الفÓحية با◊ي ،والبت إاشسكال ترميم اŸنازل
الفردية ‘ إاطار اإ’عانة اŸقدمة من الدولة
لÎم -ي-م اŸسس-اك-ن ال-ف-ردي-ة و–سس Úواج-ه-ات
اıال-ف Úوال-ذي-ن ه-دم-وا م-ن-ازل-هم ،بإاعطاء
تصسريح اسستثنائي لـ  ١٩مسستفيدا ببلدية برج
بوعريريج ’سستÓم الشسطر الثا Êمن اإ’عانة.

الصسومام الدار البيضساء سسابقا Ãدينة سسعيدة ‘ صسحة جيدة.
يبقى ‘ انتظار عملية التحقيق التي فتحتها مصسالح اأ’من حول
ملف القضسية ،أان خ Èاإ’عÓن عن الطفلة اŸفقودة منذ مسساء
اأ’ربعاء ،نزل بردا وسسÓما على والديها اŸفزوع Úوأاراح كثÒا
سسكان سسعيدة الذين صسدموا بالفاجعة التي هزت سسكان الو’ية
وما جاورها وحتى اأ’طفال.
سشعيدة :ج  .علي

 5سسنوات سسجنا نافذا ‘ حق إاطار
مرتشسي بدائرة تيزي ‘ معسسكر

أاصسدرت ﬁكمة معسسكر ،أامسص اأ’ول ،حكمها ا÷زائي ‘ حق رئيسص القسسم الفرعي للموارد اŸائية
لدائرة تيزي ‘ ،القضسية اŸتعلقة بالرشسوة التي تعود حيثياتها إا ¤اأ’سسبوع اŸاضسي.
تضسمن قرار ﬁكمة معسسكر إايداع اŸتهم ا◊بسص ،وعقوبة  ٥سسنوات سسجنا نافذا ‘ حقه إاضسافة إا¤
تغر ËاŸتهم وا◊كم بتعويضسه للضسحية ،بعد ثبوت تهم سسوء اسستغÓل الوظيفة وطلب مزية غ Òمسستحقة
من ضسحيته الذي يكون أاحد اŸقاول Úالصسغار ،الذي قام بإايداع شسكوى ضسد اŸتهم أامام مصسالح أامن
دائرة تيزي جاء ‘ تفاصسيلها أان رئيسص القسسم الفرعي للموارد اŸائية للدائرة ،قد طلب منه مبلغ ٢٠٠
أالف دينار مقابل تسسهيل إاجراءات تسسوية وضسعيته حيال أاحد مشساريع تنموية ﬁلية ،حيث ” العثور على
اŸبلغ اŸطلوب ‘ مكتبه بدائرة تيزي.

...وسسنة سسجنا نافذا ‘ حق رعية سسوري انتحل صسفة طبيب أاسسنان

كما قضست ﬁكمة ا÷نح Ãعسسكر ،أاول أامسص ،بالسسجن سسنة حبسسا نافذا ‘ حق رعية سسوري ا÷نسسية
عن تهمة ا’حتيال وانتحال صسفة.
‘ تفاصسيل القضسية التي عا÷تها فرقة البحث وا’سستعÓمات للدرك الوطني ،كان الرعية السسوري
ا÷نسسية اŸقيم Ãدينة معسسكر -بطريقة شسرعية ،يسستغل ﬁل إاقامته Ÿمارسسة نشساط طبي بطرق غÒ
قانونية ،يذكر أان اŸتهم الذي ” إايداعه السسجنÁ ’،لك أاي شسهادة ‘ تخصسصص الطب تؤوهله Ÿمارسسة
نشساط طبي و’ عÓقة له Ãهنة طب اأ’سسنان ،و“كنت قوات الدرك الوطني بعد مداهمة ﬁل إاقامة
طبيب اأ’سسنان اŸزيف ‘ حي خصسيبية ،من حجز معدات طبية جراحية وكمية معتÈة من اأ’سسنان
الصسناعية كان يسستعملها اŸتهم ‘ مزاولة نشساطه الطبي.
معسشكر /ام ا.Òÿسس

وبعد أان ذكرت أان هذا اŸرضص يعرف ‘
ال- -وسس- -ط ا÷راح- -ي بـ «السس -رط -ان اأ’ب -يضص»،
أاشسارت رئيسسة مصسلحة ا÷راحة الصسدرية اإ¤
خ- -ط- -ورة ه -ذا اŸرضص ال -ذي «’ ي -ف -ارق م -ن
أاصسيب به» .وأاردفت ذات اŸسسؤوولة بالقول
«Áكن لهذا الداء أان يكون متعبا وقات‘ Ó
بعضص اأ’حيان ،بحيث أاجرى بعضص اŸرضسى
أاك Ìمن عشسر عمليات جراحية ،مضسيفة أان
العمليات تخصص كل الفئات العمرية» ،إا’ أانها
أابدت ارتياحها لكون هذا النوع من ا÷راحات
سسهل اإ’جراء.
وب-ع-د أان ان-ت-ق-دت غ-ي-اب اŸع-ط-ي-ات ال-وبائية
ح -ول ان -تشس -ار م -رضص ال -ك -يسص اŸائ -ي ذّك-رت
اıتصسة وزارة الفÓحة «بالدور الذي عليها
أان تضسطلع به بخصسوصص التكفل بهذا الداء
ل -ل -ت -م -ك-ن م-ن ال-قضس-اء ع-ل-ي-ه ،مشسÒة إا ¤دور
الكÓب الضسالة ‘ انتشسار اŸرضص.

لبقار
تسشتهدف  26أالف رأاسس من ا أ

التلقيح ضسد ا◊مى القÓعية
والكلب بسسوق أاهراسس

أاف -اد اŸف -تشس ال -ب -ي -ط -ري ب -ولي -ة سش -وق أاه -راسس أاح-م-د م-ق-ي-ط-ع،
ب-ت-واصش-ل ح-م-ل-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ضش-د داءي ا◊م-ى ال-قÓ-ع-ي-ة وال-ك-لب
لبقار ،والتي ” النطÓق فيها نهاية ديسشم ÈاŸنصشرم
وسشط ا أ
لبقار.
لتششمل أازيد  26أالف رأاسس من ا أ
أاوضسح ﬁدثنا أانه «لضسمان ‚اح
هذه العملية التي سستتواصسل إا¤
غ -اي -ة ن -ه -اي -ة فÈاي-ر اŸق-ب-ل ”
تسسخ ٥٥ Òطبيبا بيطريا خاصسا
’مكانيات
فضس Óعن توف Òكافة ا إ
اŸادية على غرار جلب  ٢6أالف
ج- -رع- -ة ل- -ق- -اح ضس- -د داء ا◊م -ى
القÓعية و ٢٥أالف جرعة أاخرى
ضسد داء الكلب»..
ولكي تشسمل العملية جميع أابقار
ال - -و’ي - -ة ” ب - -اŸوازاة م- -ع ذلك
ت - -ن - -ظ - -ي - -م ح - -مÓ- -ت ت- -وع- -وي- -ة
’بقار
و–سسيسسية لفائدة مربي ا أ
وت -نشس -ي-ط سس-لسس-ل-ة م-ن ا◊صسصص
’ذاع -ة ال -وط-ن-ي-ة م-ن سس-وق
ع Èا إ
أاهراسص بغية شسرح أاهداف هذه
العملية.
وك- -حصس- -ي- -ل- -ة أاول- -ي- -ة ،أاف- -اد ذات
’ن تلقيح
اŸصسدر أانه «” ◊د ا آ
’بقار ضسد ا◊مى
 ٥٩6رأاسص من ا أ
القÓعية و ٥4٣رأاسص بقر ضسد داء
الكلب» مذكرا بأان عدد رؤووسص

’ب-ق-ار ال-ت-ي ” ت-ل-ق-ي-حها خÓل
اأ
ح -م-ل-ة سس-ن-ة  ٢٠١٩ب-و’ي-ة سس-وق
أاهراسص بلغ  ٢4أالف و 64٥رأاسص
ضسد كل من ا◊مى القÓعية وداء
الكلب معتÈا إاياه «عددا ضسئي»Ó
’جما‹ لرؤووسص
مقارنة بالعدد ا إ
’بقار بالو’ية الذي يصسل إا¤
اأ
 ٨٠أالفا من بينها  44أالف رأاسص
حلوب.
وأارج- -ع ذات اŸسس -ؤوول تسس -ج -ي -ل
’ب-ق-ار
ه-ذا ال-ع-دد الضس-ئ-ي-ل م-ن ا أ
اŸلقحة أاسساسسا إا ¤عزوف بعضص
اŸرب Úع- -ن ال- -ق- -ي- -ام ب- -ت -ل -ق -ي -ح
أابقارهم على الرغم من أاهمية
هذه العملية من الناحية الصسحية
Óب -ق -ار وال -ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة
ل -أ
Óشس -ارة –صس -ي و’ي -ة
ﬁل -ي -ا ،ل  -إ
سس - -وق أاه- -راسص أايضس- -ا  ٢٢٠أالف
’غنام و ١٠١أالف رأاسص
رأاسص من ا أ
من اŸاعز وعدد ’ يسستهان به
’حصسنة.
من ا أ
سشوق أاهراسس :سشم Òالعيفة

ألسضبت  18جانفي  2020م
ألموأفق لـ  22جمادى أألولى  1441هـ
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احتجاج ـ ـ ـ ـات بشستـ ـ ـ ـوان ،أاولد ميمـ ـ ـ ـون ،تلمسسـ ـ ـ ـان ومنصسـ ـ ـ ـورة
^ أاجور  ⁄تدفع بانتظام ومرفق عمومي يعاÊ
أ◊ضضري وشضبه أ◊ضضري «إأيتيت» أمام مقر
أŸؤوسضسض -ة أل -وأق-ع م-ق-ره-ا ب-ح-ي أب-ي تشض-ف،Ú
مطالب Úألتزود بقطع غيار أصضلية للحافÓت
بحظÒة تتوفر على  30حافلة نقل  14منها
معطلة و 16أŸتبقية ل توجد ‘ وضضع حسضن،
ويخشضى توقفها على ألنشضاط بسضبب صضيانة
تسضتعمل فيها قطع غيار غ Òأصضلية آأمنة.
أ◊افÓت ألتي تشضتغل ل تلبي حاجيات
أŸوأطن Úعﬂ Èتلف أÿطوط على غرأر
شض- -ت -وأن وأوزي -دأن وأب -ي تشض -ف Úوب -وج -ل -ي -دة
وهضض- -ب- -ة لل- -ة سض- -ت- -ي وم- -نصض -ورة وت -ل -مسض -ان
وباÙطة ألÈية أ÷ديدة.

قطاع الّتربية والّتعليم يتدّعم بـ
 40حافلة

’سشبوع
عاششت تلمسشان خÓل ا أ
اŸاضش- -ي ع- -ل -ى وق -ع اح -ت -ج -اج -ات
عمال قطاعات عّدة ،رفعوا فيها
انشش -غ -ا’ت م -ه-ن-ي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة
بعضشها يخصص تأاخر صشب ا’جور
’خ- -ر Áسص إاخ ‘ ’Ó- -تسش- -يÒ
وا آ
اŸرف-ق ال-ع-م-وم-ي م-ث-ل-م-ا رصش-دت-ه
«الششعب» بع ÚاŸكان.

تلمسصان :بكاي عمر
جرى هذأ ببلدية شضتوأن ،حيث قام أعوأن
ألم-ن وأل-وق-اي-ة وأŸن-ظ-ف Úأل-ع-ام-ل-ون ب-عقود
م-ؤوق-ت-ة ب-اŸع-ه-د أل-وط-ن-ي Ÿه-ن-دسضي أŸدينة

ألتابع
ل -وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل-ي-ة
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ،ب-اإلضض-رأب وأإلح-تجاج
على تسضي Òهذأ أŸرفق ،على حد تصضريحهم.
وأشض-ت-ك-ى أل-ع-م-ال أل-ذي-ن ي-ط-ال-بون بالعناية
أك Èمن عدم تلقيهم ألجورهم منذ شضهرين،
وقد أسضتقبل ألوأ‹ علي بن يعيشض أÙتجÚ
وقّدم لهم وعودأ بالتكفل Ãشضاكلهم.
و‘ سض- -ي- -اق آأخ- -ر ،أح- -ت- -ج ع -م -ال وأط -ب -اء
و‡ّرضض-و أŸؤوسضسض-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أإلسض-تشض-ف-ائية
ببلدية أولد ميمون ،وطالبوأ أ÷هات ألوصضية
بضض -رورة –سض Úظ -روف -ه -م أŸه -ن -ي-ة .ج-دي-ر
ب -ال -ذك -ر أن أإلح -ت -ج -اج ك -ان ي -وم -ي ألرب-ع-اء
وأÿميسض ،حسضبما أكده عمال هذأ أŸرفق

خÓل اجتماعه اÛتمع اŸدŸ Êدينة الششريعة

وا‹ تبسسة :الّتكّفل Ãطالب السسكان يكون حسسب األولوية
’رضشية
÷نة –قيق ‘ قائمة  1610مسشتفيد من القطع ا أ

وع- -د ع- -ط -ا ال -ل -ه م -و’ت -ي وا‹ ت -بسش -ة
ت-خصش-يصص حّصش-ة إاضش-اف-ي-ة م-ن الّ-ت-خ-اصش-يصص
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ل- -ف- -ائ- -دة سش -اك -ن -ة ب -ل -دي -ة
الشش-ري-ع-ة ،م-ؤوك-دا «أان ÷ن-ة و’ئ-ي-ة شش-ك-لت
للغرضص ،أاوكلت لها مهمة مراجعة القائمة
ا’خÒة اŸتضش - -م - -ن - -ة ن- -ح- -و  1610مÎششح
لÓ-سش-ت-ف-ادة م-ن ال-ق-ط-ع ا’رضش-ي-ة بالبلدية،
وإاخضشاعها للبطاقية اÙلية ثم الوطنية.

تبسصة :خالد ــ ع
أفاد ذأت أŸسضؤوول «أنه أمد بتعليماته أ¤
أ÷هة أıتصضة بضضرورة ألتدقيق وألتمحيصض ‘
أل-ق-ائ-م-ة وف-ق-ا ل-ل-م-ع-ط-ي-ات أŸت-وف-رة ،وأن-ه يتفهم
جيدأ ويعي عميقا قلق موأطني ألشّضريعة بخصضوصض
وأقع ألتنمية بالبلدية ،ويسضعى جاهدأ أ ¤ألتكفل
أألمثل بانشضغالتهم وفق ألولويات وأŸتوفر من
ألمكنيات» ،دأعيا إأ ¤تغليب لغة أ◊وأر ‘ طريقة
رفع أŸطالب وتبليغ ألنشضغالت ،وتوخي ألسضبل
أليجابية وألبتعاد عن ألسضلبية ‘ ألطرح ونبذ
ألعنف بجميع أشضكاله.
جاء ذلك ،خÓل لقاء جمع وأ‹ ألوليةÃ ،مّثلÚ
ع-ن شض-ب-اب وم-وأط-ن-ي وم-ك-ون-ات أÛت-م-ع أŸدÊ
وأ◊رك -ة أ÷م -ع -وي-ة Ÿدي-ن-ة ألشض-ري-ع-ة ،ح-يث أك-د
ألوأ‹ سضعيه أ ¤تخصضيصض حصضة معتÈة من ألسضكن
ألÎقوي أŸدعم «»LPAلفائدة طالبيه من مدينة
ألشضريعة ‘ ،أطار ألÈنامج ألذي أسضتفادت منه
ألولية مؤوّخرأ ،عÓوة على تسضريع عملية توزيع
نحو  500إأعانة لل ّسضكن ألريفي على مسضتحّقيها.
أسض -ت -م -ع م -ولت -ي ب -اه-ت-م-ام ك-ب Òأ ¤ت-دخÓ-ت
أ◊ضض- -ور م -ن ‡ث -ل -ي ﬂت -ل -ف أŸك -ون -ات ورحب
ب- -ج- -م -ي -ع أألف -ك -ار أŸط -روح -ة ،وأصض -غ -ى إأ ¤ك -ل
أله -ت -م -ام-ات وأŸط-الب وألنشض-غ-الت أŸرف-وع-ة
حول سض Òجهود ألتنمية ببلدية ألشضريعة ووأقعها،
و“ح- -ورت خ- -اصض- -ة ح- -ول أن -ع -دأم أل -ت -وأصض -ل بÚ
أÛلسض ألشض- -ع- -ب- -ي أل- -ب- -ل- -دي ل -ب -ل -دي -ة ألشض -ري -ع -ة
وأŸوأطن ،وألبطء ‘ سض Òعدد من أŸشضاريع،
وأŸط-ال-ب-ة ب-تسض-ج-ي-ل مشض-اري-ع أل-ت-حسض Úأ◊ضضري

وأله -ت -م -ام ب -ال -ب -ي -ئ -ة ،وت -وف Òفضض -اءأت ري-اضض-ي-ة
ومرأفق شضبابية ،وتسضجيل مشضاريع جديدة لل ّسضكن
بجميع صضيغه  ،وألّرفع من حصضصض ألتحّاصضيصض
أألرضضية ،وتسضريع معا÷ة ملفّات برنامج «  15ـ 08
« ،وأل -ت -دع -ي -م Ãق -رأت ألم-ن أ◊ضض-ري وﬁارب-ة
أ÷رÁة.
أثار ‡ثلو سضاكنة ألشضريعة أيضضا ،ضضرورة حماية
أ÷ي -وب وأألوع -ي -ة أل -ع-ق-اري-ة م-ن ن-اه-ب-ي أل-ع-ق-ار،
ووضضع حد للبناء ألفوضضوي وألعشضوأئيات ،وتفعيل
م-ن-ط-ق-ة أل-نشض-اط-ات ألصض-ن-اع-ي-ة ،وŒسض-يد مشضروع
م-ع-ه-د أل-فÓ-ح-ة وأل-ب-ي-ط-رة ،وف-ت-ح م-ل-ف-ات ألفسضاد
وﬁاسضبة أŸتورط ،Úوﬁاربة ألتهرب ألضضريبي
وأل -ت -ج -ارة أŸوأزي-ة ،وت-ق-ن Úأألنشض-ط-ة أل-ت-ج-اري-ة،
وتوف Òمناصضب ألشضغل وخلق مناخ أسضتثماري جاد.
رحب ألوأ‹ بجميع ألتدخÓت ،مقرأ بوجود
مشضاكل ‘ ألتسضي ،ÒوبÒوقرأطية ‘ ألتعامل مع
مطالب أŸوأطن بالّنظر أ ¤ألذهنيات ألسضائدة
و‰ط ألتفك Òألسضلبي ومسضتوى ألدرأك أŸتدÊ
لدى ألبعضض ‡ا يتوجب ألعمل على تغي Òذلك،
وألرفع من مسضتوى ألوعي وألتشضبع بثقافة ألدولة،
ك -م -ا أق-ر ب-ن-قصض ‘ أل-ت-ك-ف-ل ب-ج-م-ي-ع ألنشض-غ-الت
ب -ال -ن -ظ -ر أ ¤أل -وضض -ع أŸا‹ ل -ل -بÓ-د ،وأن-ه يسض-ع-ى
ج-اه-دأ ◊ل-ح-ل-ة أل-وضض-ع أل-ت-ن-م-وي ب-الشض-ري-عة ،وأن
جهودأ تبذل لتحسض Úأإلطار أŸعيشضي لسضاكنتها ‘
إأط -ار «صض -ن -دوق ألضض -م-ان وأل-تضض-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات
أÙلية» ،وﬂتلف صضناديق ألدعم ألتي أقرتها
ألدولة.
ك -م -ا أشض -ار وأ‹ أل -ولي -ة ،إأ« ¤أن -ه ّ” تسض-ج-ي-ل
مشضروع لقامة ﬁيط للسضقي ألفÓحي من شضأانه
أل-ن-ه-وضض ب-ال-وأق-ع أل-فÓ-ح-ي ل-ل-بلدية» ،وبخصضوصض
م -وضض -وع ﬁارب -ة أل -فسض-اد ،ط-الب مسض-ؤوول أ÷ه-از
أل -ت -ن -ف -ي-ذي أألول أ◊ضض-ور ب-ت-زوي-ده ب-اŸع-ل-وم-ات
ألصضحيحة عن طريق رقم ألÈيد أŸصضور أÿاصض
به ،وأنه يلتزم ألتزأما أخÓقيا بتحويل ذلك على
أ÷ه -ات أıتصض -ة ،م -ؤوك -دأ ح-رصض-ه ع-ل-ى ت-وسض-ي-ع
ألسضتشضارة لحقا لعقد لقاء ثان يجمع ‡ثل Úعن
ك -ل سض -اك -ن -ة ألّشض -ري -ع -ة ،وإأع -ادة م -ن -اقشض -ة أل-وضض-ع
ألتنموي با÷هة وإأيجاد حلول عملية لذلك.

ألصض - - - -ح - - - -ي ،ودع - - - -ا
أÙت -ج -ون إأ ¤ت -وفÒ
أ◊د أألدنى للخدمة.
و‘ سضياق ذي صضلة ،ل
يزأل عمال شضركة «مونطال» لصضناعة أألفرشضة
وأألغ -ط -ي -ة أل -وأق-ع-ة ب-ح-ي أ◊رط-ون ب-وسض-ط
مدينة تلمسضان ووعدهم متوقف Úعن ألعمل،
وجّ-ددوأ أح-ت-ج-اج-ه-م ع-ل-ى ظ-روف-ه-م أŸهنية
وح - -ق- -وق- -ه- -م أŸهضض- -وم- -ة حسضب وصض- -ف- -ه- -م
وتصض -ري-ح-ه-م لـ «ألشض-عب» ،وي-ن-ت-ظ-رون أن ي-ت-م
تسضوية مطالبهم.
ج -دي -ر ب -ال -ذك-ر أّن «ألشض-عب» سض-ب-ق ل-ه-ا أن
ت -ط ّ-رقت ق -ب -ل شض -ه-ري-ن Ÿشض-اك-ل ع-م-ال ه-ذأ
أŸصض-ن-ع ،أل-ذي-ن ي-ع-ان-ون أل-ت-ه-م-يشض ول تؤوخذ
أنشضغالتهم مأاخذ جد.

من جهتهم أقدم زهاء ﬁ 200امي على
وقفة إأحتجاجية أمام ›لسض قضضاء تلمسضان
أل -وأق -ع ب-ح-ي إأم-ام-ة ب-ب-ل-دي-ة م-نصض-ورة ،وه-ذأ
ت-ن-دي-دأ ب-ظ-روف-ه-م أŸه-ن-ية ألصضعبة ،رأفضضÚ
ت -ق -د Ëأل -رسض -وم أ÷دي -دة أŸت -ع -ل -ق -ة ب -دف -ع
ألضضريبة على نشضاطهم ،حيث كشضفت مصضادرنا
أنها بلغت حدود  50باŸائة بعدما كانت ‘
ألسضابق تتأارجح ب 10 Úو 15باŸائة

 14حافلة معطّلة و 16أاخرى ‘
وضسعية غ Òمريحة
ل ننسضى ألحتجاج ألذي أقدم عليه زهاء
 150م -وظ -ف ب-اŸؤوسضسض-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل

نذّكر باŸناسضبة بالقرأر ألهام لصضالح ألنقل
أŸدرسض- - -ي ،أل- - -ذي أث - -ل - -ج صض - -دور مسض - -ؤوو‹
أŸن -ظ-وم-ة ألÎب-وي-ة وألول-ي-اء وأن-ه-ى م-ع-ان-اة
ت Ó-م -ي -ذ أل-ق-رى أل-ن-ائ-ي-ة وأŸدأشض-ر .وي-ت-م-ث-ل
أل -ق -رأر ‘ إأسض-ت-ف-ادة ق-ط-اع ألÎب-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م
لولية تلمسضان من  40حافلة ﬂصضصضة للنقل
أŸدرسض- -ي ” ،تسض- -خÒه- -ا م- -ن ط- -رف وزأرة
أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة وأل -ت-ه-ي-ئ-ة
ألعمرأنية للتÓميذ ألقاطن ÚباŸناطق ألنائية
وألريفية.
ت -أات-ي ه-ذه أ◊صض-ة ل-ت-ع-زي-ز ح-ظÒة أل-ن-ق-ل
أŸدرسضي للولية ،وسضتسضاهم ‘ توف Òظروف
أحسض -ن ل -ل -ت Ó-م -ي-ذ وألرت-ق-اء ب-ال-ت-ع-ل-ي-م ع-ل-ى
مسضتوى ألولية.
Óشضارة ،فقد أشضار وأ‹ تلمسضان علي بن
ل إ
يعيشض إأŒاه مسضؤوو‹ قطاع ألÎبية ورؤوسضاء
أل -دوأئ -ر خ Ó-ل إأج -ت-م-اع ع-ن إأع-دأد خ-ري-ط-ة
طريق لتوزيع هذه أ◊صضة من أ◊افÓت على
أل -ب -ل -دي -ات وف -ق -ا ل Ó-ح -ت -ي-اج-ات وأل-ن-ق-ائصض
أŸسض- -ج- -ل- -ة ‘ ›ال أل- -ن- -ق- -ل أŸدرسض -ي‘ ،
إأن -ت -ظ -ار أ◊صضصض أألخ -رى أل -ت-ي سض-تسض-ت-ف-ي-د
منها ألولية مسضتقب.Ó

صشصشات تتماششى ومتطلّبات سشوق العمل
تخ ّ

 700مسسّجل جديد ‘ غرفة ال ّصسناعات الّتقليدية وا◊رف بالوادي

كششف مدير غرفة الصشناعة التقليدية
وا◊رف لو’ية الوادي بشش Òطهراوي ،أان
عدد اŸسشجل Úا÷دد ‘ الغرفة  729حر‘
خÓل عام  ،2019قائ Óإان هذا الرقم يعÈ
ع - - -ن م - - -ن- - -اصشب شش- - -غ- - -ل ﬁدث- - -ة ‘ اÛال
وب -داي -ة ل -نشش -اط اق-تصش-ادي Áك-ن ت-ث-م-ي-ن-ه
أاكÃ Ìزي-د م-ن اŸراف-ق-ة وال-دع-م ل-ت-ف-ادي
الÎاجع.

الوادي :قديري مصصباح

أوضض- -ح ط- -ه- -رأوي خ Ó-ل ن -دوة صض -ح -ف -ي -ة
عقدها Ãقر ألغرفة ،أّن من ب ÚأŸسضجل‘ Ú
ألسضنة أŸنقضضية 331 ،حر‘ فني و 48حر‘
‘ إأن- - - -ت - - -اج أŸوأد و 350ح - - - -ر‘ ‘ ›ال
أÿدمات ،وأعت Èأن أإلقبال كان أك Èعلى
›ال أÿدم -ات ك -تصض-ل-ي-ح أل-ه-وأت-ف أل-ن-ق-ال-ة
وأ◊Óقة وأ◊لويات ألتقليدية وأÿياطة.
أم -ا ع -ن أŸشض -ط -وب Úل -لسض-ن-ة أŸنصض-رم-ة،
فتشض Òحصضيلة ألغرفة إأ 258 ¤حر‘ تقدموأ
بطلب شضطب أسضمائهم من ألسضجل ألسضباب
أقتصضادية وŒارية ،وتعد خسضارة أقتصضادية
بالنسضبة للولية ،علما أن أغلب أŸشضطوبÚ
سضيتحولون للعمل ‘ إأطار غ Òمنظم تهربا
م- - -ن ألضض- - -رأئب وك - -ذأ صض - -ن - -دوق ألضض - -م - -ان
ألجتماعي لغ Òأألجرأء.
ك-م-ا ق-امت أل-غ-رف-ة خÓ-ل ألسض-ن-ة ألسض-اب-قة
ب-ت-أاهيل  2556ح -ر‘ ‘ ﬂت -ل -ف ألنشض-ط-ة،
منهم  254حر‘ مسضتفيد من ألقرضض أŸصضغر
خÓل نفسض ألسضنة.
وبحسضب معلومات أسضتقتها «ألشضعب» من
ع ÚأŸك- -ان ،تسض- -ع- -ى غ -رف -ة أ◊رف ل -ولي -ة
ألوأدي إأ ¤توف Òألمكانات وألوسضائل لتفعيل
ألتكوين ألتأاهيلي ألذي يضضمن للحرفي Úألذين
ل Áل -ك -ون شض -ه -ادة ت -ك -وي-ن أو شض-ه-ادة ع-م-ل،
ولكنهم يتقنون عملهم بشضكل جيد للحصضول

على بطاقة أ◊ر‘ كمرتبة متقدمة ‘ مسضار
أŸمارسضة أŸهنية ألي شضخصض ،وقد ” تكوين
 168ح -ر‘ م -ن -ه-م  31أن -اث خ Ó-ل ألسض -ن-ة
ألفارطة.
وح - -ول مشض- -ارك- -ة أل- -غ- -رف- -ة ‘ أŸع- -ارضض
أıتلفة لعام  ،2019أوضضح ذأت أŸدير أن
ألغرفة شضاركت ‘ فعاليات ألصضالون ألدو‹
للصضناعات ألتقليدية  ، SIAMAوألتي كانت
مناسضبة لتسضويق منتجات حرفيي ألولية على
أŸسضتوى ألدو‹ ،كما نظمت ألغرفة خÓل
ألسض -ن -ة ن -فسض-ه-ا ث-م-ان-ي-ة م-ع-ارضض ﬁل-ي-ة عÈ
ﬂتلف دور ألصضناعة ألتقليدية قمار وجامعة
وألوأدي.
كما شضهدت سضنة  2019أفتتاح Óﬁت دأر
ألصض -ن -اع -ة أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ب-ال-وأدي ،وه-ذأ ب-ع-د
عمليات ألتهيئة وألتجديد ألتي مسضتها بحيث
رقت أ ¤م - -ت- -ط- -ل- -ب- -ات ألسض- -وق وت- -ط- -ل- -ع- -ات
أ◊رفي ،Úحيث أسضتفاد منها  8حرفي‡ Úا
ج -ع -ل أل -دأر ن -ق -ط -ة أسض-ت-ق-ط-اب سض-ي-اح-ي ‘

ألولية.
وأف- -اد م- -دي -ر أل -غ -رف -ة أن م -ن ب Úأآلف -اق
أŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة لسض-نة  2020ه -و ت -نشض -ي-ط أكÌ
Ûال ألصض- -ن- -اع- -ة أل- -ت -ق -ل -ي -دي -ة ‘ أل -ولي -ة،
وم- -رأف- -ق- -ة أ◊رف- -ي ‘ Úأنشض- -اء م- -ؤوسضسض -ات
مصضغرة تسضاهم ‘ ألنمو ألقتصضادي للولية
ك -اÿرج -ات أŸي -دأن -ي -ة –سض -يسض-ي-ة وتسض-وي-ق
أŸن -ت -وج -ات أ◊رف -ي -ة ،أ ¤ج-انب ألح-ت-ف-ال
باليوم ألوطني للصضناعة ألتقليدية ،أضضافة أ¤
أقÎأح تنظيم ملتقى وطني حول ألنقشض على
أ÷بسض وتوف Òتخصضصضات تكوينية تتماشضى
وسض -وق أل -ع -م -ل ،وأل -ت -ي ت -ك -ون حسضب رغ-ب-ات
ألشضباب من أ◊رفي Úأو ألباحث Úعن مهنة
تضض- -م- -ن مسض- -ت- -ق- -ب- -ل -ه -م ،مشضÒأ إأ ¤أن ع -دد
أ◊رف- -ي ÚوأŸؤوسضسض- -ات أ◊رف -ي -ة ‘ ت -زأي -د
مسضتمر ،وذلك بفضضل ألعناية ألتي يحظى بها
ألقطاع من طرف ألدولة ،وذلك عن طريق
إأنشض-اء دور ل-لصض-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة عﬂ Èتلف
ألوليات لتسضهيل تسضويق أŸنتوج أ◊ر‘.

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

من مراسسيلينا

إلسضبت  ١٨جانفي  ٢٠٢٠م
إلموإفق لـ  ٢٢جمادى إأ’ولى  ١٤٤١هـ

 ٥٣سصنة على تأاسصيسص اÛالسص الشّصعبية البلدية

إادراج ا÷ماعات اÙلية ‘ أاداء اŸنظومة ا’قتصشادية

إلعدد
١٨١5٢

صصيودة يكّرم عائÓت اŸنتخب ÚاŸتوّفÚ
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دعوة رؤوسشاء البلديات إا ¤ترششيدة التسشيÒ

–يي ا÷زائر اليوم الوطني للبلدية الذي يصصادف  18جانفي من كل سصنة ،إاثر صصدور القانون اŸسصّير للمجالسص الشّصعبية
اÙلية ‘  ،1٩٦٧أاي بعد خمسص سصنوات من ميÓد الدولة الوطنية الفتيّة اŸنبثقة عن ثورة أاّول نوفم ÈاÛيدة ،وشصروعها ‘
بناء اŸؤوسّصسصات الشّصعبية اŸنتخبة لÓنطÓق نحو آافاق وضصع أارضصية ﬂطّطات الّتنمية الشّصاملة.
إلبلديات ‘ إŸسضائل ذإت إلعÓقة إŸباشضرة
ب -نشض -اط -ه-م إل-ي-وم-ي ،ك-الّصض-ف-ق-ات إل-ع-م-وم-ي-ة،
إل ّضض- - -رإئب وك- - -ي- - -ف- - -ي - -ة إل - -بت ‘ إŸدإوإ’ت
وإسضتقبال إŸوإطن Úوإلتكفل بانشضغا’تهم.

اŸواطن ششريك

جمال أاوكيلي
بعد  53سضنة ،طرأإ تغي Òجذري على تسضيÒ
ه - -ذه إل - -فضض- -اءإت م- -ن ن- -اح- -ي- -ة إلّ- -ن- -صض- -وصس
إلّ-ت-شض-ري-ع-ي-ة ،إل-ت-ي ح-اولت ت-ك-ي-ي-ف إلسض-ي-اق-ات
إلسض -ي -اسض -ي -ة وإ’ق -تصض -ادي -ة وإ’ج-ت-م-اع-ي-ة م-ع
أإدإءإت هذه إلهياكل Ãا يتماشضى مع طبيعة
إŸرحلة وإÿيارإت إŸتبنّاة ‘ كل ظرف مّر
على إلبÓد.
لذلك ،فإاّن إلتّحّول إŸسضجّل ‘ هذإ إإ’طار،
هو إÿروج من إأ’حادية إ ¤إلتّعّددية إ◊زبية
ت -رج -م ذلك ‘ إŸم -ارسض -ة إل -ع -م -ل -ي -ة ب-ظ-ه-ور
إل -ق-وإئ-م إأ’و ¤ل-لّ-ت-شض-ك-يÓ-ت خÓ-ل إŸوإع-ي-د
إ’نتخابية إلتي إنطلقت ‘ بدإية إلتسضعينات
على مسضتوى إ÷ماعات إÙلية.
وعلى غرإر هذإ إ÷انب إلقائم على إلتّخلصس
وإ’ب -ت -ع -اد ع -ن إل -ف -ك -ر إل -وإح -د ،و‘ م -ق -اب-ل
إ’ن -ف -ت -اح ع -ل -ى إ◊سض -اسض -ي -ات إŸت -وّل -دة ع -ن
ح -ت-م-ي-ات أإح-دإث  5أإك-ت-وب-ر ،ف-إاّن إلّسض-ل-طات
إلعمومية سضعت على ترقية إأ’دإء إلتّنظيمي،
وه- -ذإ ب- -إادخ- -ال م- -ا ي -ع -رف إل -ي -وم ب -ال ّ-ن -ظ -ام
إل -ب -ي-ومÎي زي-ادة ع-ل-ى إل-ع-م-ل ب-الّسض-ج-ل إآ’‹
إلعام ،إلذي يسضمح للموإطن باسضتخرإج أإورإق
إ◊الة إŸدنية ‘ أإي نقطة من و’يات إلوطن
دون إلعودة إ ¤مسضقط رأإسس إŸعني ،و ⁄يعد
إŸرت - -ف - -ق - -ون ي - -ع - -ان - -ون ‘ ت - -لك إلّ- -ط- -وإبÒ
إلّÓمتناهية بل أإّن إنتظارهم ’ يتجاوز على
أإقصض -ى ت -ق -دي-ر  5دق - -ائ - -ق دون أإي ق - -ل- -ق أإو
م -ن -اوشض -ات أإو م Ó-سض -ن -ات ك -م -ا ك-ان إ◊ال ‘
إل ّسضابق.
و ⁄يتوّقف إأ’مر عند هذإ إ◊د ،بل أإّن

ح- -ل- -ق- -ات إصضÓ- -ح ه- -ذإ إŸرف -ق إأ’ك Ìصض -ل -ة
جهت إ ¤إلسضعي من أإجل أإن ’
باŸوإطن تو ّ
يبقى يعا Êمن إلعجز إŸا‹ إلهيكلي ،وهذإ
ب -دع -وة رؤوسض-اء إل-ب-ل-دي-ات إ ¤ت-ث-م Úإأ’مÓ-ك
إل- -ت- -ي ب- -ح- -وزت -ه -م م -ن Óﬁت،
أإسض- -وإق ،ح- -ظ- -ائ- -ر ،مسض- -اح- -ات،
ع -ق-ارإت ،مسض-ت-ودع-ات ،ب-أاسض-ع-ار
حقيقية بد’ من إلّرمزية.
وح- -ال- -ي- -ا ف- -إاّن ه- -ن- -اك ع- -م Ó-
–سضيسضيا وإسضعا ‘ هذإ إÛال
يخصس هذإ إ÷انب ،حتى ’ يكون
إ’عتماد إلكلي صضندوق إلتضضامن
م -ا ب Úإل -ب -ل -دي-ات ،إل-ذي أإصض-ب-ح
إليوم مصضدرإ حيويا ’قتطاع منه
أإرصض- -دة م -ال -ي -ة م -ع -تÈة ’سض -ت -درإك إل ّ-ن -قصس
إŸسضجّل ‘ ميزإنية تلك إÛالسس إÙلية.

وبالعودة إ 5٤ ¤إلتزإما للرئيسس عبد إÛيد
تبون ،يّتضضح إلعمل ‘ هذإ إ’Œاه إلقاضضي
ب-ت-ع-زي-ز إل-دÁق-رإط-ي-ة إلّ-ت-شض-ارك-ي-ة ي-كون فيها
إŸوإطن شضريكا فاع ‘ Óإلّنشضاط إلعام ◊وإر
تعاو ،Êوتشضاور مسضتمر ب Úإل ّسضلطات إÙلية
وإŸوإط -ن Úوإ÷م -ع -ي -ات ل -ت -ح-دي-د إŸشض-اك-ل
وتقييم إلسضياسضات إلعاملة ،مع إعتبار إÛتمع
إŸد Êسضلطة مضضاّدة وأإدإة ‘ خدمة إلوطن،
و‘ إل- -ن- -ق- -ط- -ة إÿاصض- -ة ب -اإ’صض Ó-ح إلشض -ام -ل
ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م إإ’ق-ل-ي-م-ي وتسض-ي Òإإ’دإرة إÙل-ي-ة،
يحّدد بشضكل دقيق إختصضاصضات كل من إلدولة
وإ÷م -اع -ات إÙل -ي -ة ‘ إط-ار ن-ه-ج ت-ك-ام-ل-ي
(تقسضيم إدإري جديد يتماشضى مع إلوإقع إلبÓد
إلّرإهن).
و‘ هذإ إإ’طار ،فإانّ عنوإن
إ’صض Ó-ح إل -ع -م -ي -ق ل -ل -ح -ك -ام -ة
إŸالية يشض Òإ ¤إصضÓح إلّنظام
إÙاسض-ب-ي خ-اصض-ة ف-ي-م-ا ي-تعّلق
با÷ماعات إÙلية من خÓل
إنشض -اء دل -ي -ل م -رج -ع -ي ل-لّ-ن-ظ-ام
إÙاسض- -ب- -ي ل -ل -دول -ة ،وإصض Ó-ح
إل -ت -م -وي -ل إÙل-ي ب-ه-دف م-ن-ح
إ÷ماعات إÙلية موإرد هامّة
“ّكنها من تعزيز دورها ‘ إ’قتصضاد إلوطني.
وتبعا لهذإ إلّرؤوية Œاه إ÷ماعات إÙلية،
فإاّنه يتع Úإعتماد سضياسضة فّعالة لتهيئة إإ’قليم
كتوفﬁ Òيط عمرإ Êوريفي يسضمح برإحة
إŸوإطن وتوزيع منسضجم أ’قطاب إلتّنمية عÈ
إل ّ-ت -رإب إل -وط -ن -ي ،و–ف -ي -ز ن -ق-ل إلّ-ن-شض-اط-ات
إ’قتصضادية من إل ّسضاحل نحو إŸدن إلدإخلية،
ووضضع سضياسضات حقيقية ‘ ›ال إلعمرإن.
وتعّزز هذه إلنّظرة إŸف ّصضلة ‘ كيفية إدإرة
إلشض-أان إÙل-ي ت-ن-ظ-ي-م-ا وإق-تصض-ادي-ا وماليا،
إŸسضار إŸنجز من حيث إلّتأاط ÒإلقانوÊ
ليكتمل إلعمل ‘ إŒاه إعطاء إŸزيد من
’ليات إلّناشضطة ‘ هذإ
إ’نسضجام ب Úكل إ آ
إŸي -دإن ،م-ع Œدي-د إŸن-ه-ج-ي-ة ‘ إل-ت-ك-ف-ل
’ولوية ‘ وإقع إ÷ماعات
باŸسضائل ذإت إ أ
إÙلية ،وسضيظهر هذإ ’حقا ‘ ﬂطّط
ع-م-ل إ◊ك-وم-ة ب-خصض-وصس إلّ-ت-ن-مية إÙلّية
إلشّضاملة.

مرفق عمومي
حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوي
إاسشÎاتيجي

نصشوصص تنتظر اإ’فراج
هذإ إلّتأاط Òإلقانو Êما زإل سضاري إŸفعول
ل-دع-م حضض-ور إل-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى صض-ع-ي-د م-ن-ظ-ومة
إل ّ-ت -سض -ي Òوإل ّ-ت -وإصض -ل م -ع إÙي -ط ،و‘ ه -ذإ
إإ’طار هناك نصضوصس جاهزة تنتظر إإ’فرإج
ع-ن-ه-ا وإŸت-عّ-ل-ق-ة ب-ال-دÁق-رإط-ي-ة إلّ-ت-شض-ارك-ية،
إ÷م- -ع- -ي- -ات ،إ÷ب- -اي- -ة إÙل- -ي -ة ،إل -ت -قسض -ي -م
إإ’قليمي ،إلتهيئة إلعمرإنية ،إلبيئة ،كما هناك
ق- -وإن Úأإسض- -اسض- -ي -ة ت -تضض ّ-م -ن أإسض Ó-ك وأإع -وإن
إلقطاع ولوإحقه.
يضض -اف إ ¤ك -ل ه -ذإ إ◊رصس إل -ذي ت -ب -دي -ه
إ÷هات إŸسضؤوولة على ﬁور إلّتكوين ،إلذي
شض -رعت ف -ي -ه م -ن -ذ م-دة ط-وي-ل-ة ي-ع-ن-ي رؤوسض-اء

لحتفال باليوم الوطني
‘ إاطار ا إ
ل-ل-ب-ل-دي-ة اŸصصادف  18ج-انفي من
ك- -ل سص- -ن- -ة ،وال- -ذي ي- -أات -ي ‘ ه -ذه
ال- -نسص- -خ -ة –ت شص -ع -ار «ال -ب -ل -دي -ة
كفاعل اقتصصادي».

ا÷زائر :سسارة بوسسنة

نّ
ظمت و’ية إ÷زإئر بإاشضرإف عبد
إÿالق صضيودة وإ‹ إلو’ية ،أإول أإمسس،
Ãقر و’ية إ÷زإئر ،حف ÓتكرÁيا على
شض -رف ع -ائ Ó-ت إŸن -ت-خ-ب ÚإŸت-وف،Ú
أإعضض- -اء إÛالسس إلشض -ع -ب -ي -ة إل -ب -ل -دي -ة
سض -اب -ق -ا ،وإل -ذي حضض -ره ك-ل م-ن رئ-يسس
إÛلسس إلشضعبي إلو’ئي ،إأ’م Úإلعام
ل- -ل -و’ي -ة ،وأإعضض -اء إلŸÈان ع -ن و’ي -ة
إ÷زإئ -ر ب -غ -رف -ت -ي -ه ،إل -و’ة إŸن -ت-دبÚ
للمقاطعات إإ’دإرية ،إإ’طارإت إأ’منية
وإŸدن - -ي - -ة ل - -و’ي - -ة إ÷زإئ - -ر ،رؤوسض- -اء
إÛالسس إلشض -ع -ب -ي -ة إل -ب -ل -دي -ة وإأ’سض -ر
إŸكّرمة.
فعاليات هذإ إ◊فل إسضتهلها وإ‹
إلعاصضمة بكلمة قال فيها إنّ هذإ إليوم
” تكريسضه Ãوجب إŸرسضوم إلرئاسضي
ّ
 ٠١-١9إŸؤورخ ‘  ٠٢جانفي  ٢٠١9كيوم
وطني رسضمي ،تيّمنا بصضدور أإول قانون
للبلدية بتاريخ  ١٨جانفي  ،١967ليعّرج
بعدها إلسضيد إلوإ‹ على إأ’همية إلتي
ح -ج -زت -ه -ا إل -ب-ل-دي-ة ل-ن-فسض-ه-ا وإŸك-ان-ة
إ÷وه -ري -ة إل -ت -ي ت-بّ-وأإت-ه-ا ‘ إل-ت-ن-ظ-ي-م
إإ’دإري إ÷زإئري باعتبارها إلقاعدة
إأ’و ¤وإأ’سض- -اسض- -ي- -ة ل- -ت- -ك- -ريسس م- -ب -دأإ
إلدÁقرإطية ‘ إلبÓد.
وتطّرق إلوإ‹ إ ¤ما أإ‚ز خÓل 53
سض -ن -ة إŸاضض -ي-ة ب-دءإ م-ن إل-قضض-اء ع-ل-ى
إل- - -بÒوق- - -رإط - -ي - -ة ‘ إ’دإرإت ،ك - -م - -ا
إسضتطاعت إŸصضالح إلبلدية من رقمنة
إÓŸي Úم- -ن ع- -ق- -ود إ◊ال- -ة إŸدن- -ي -ة
وقضضت على مركزية إÿدمات إ’دإرية
ع -ل -ى مسض -ت -وإه -ا ‘ أإوق -ات ق -ي -اسض -ي -ة،
وسض - -ه - -رت ع - -ل - -ى إصض - -دإر إآ’’ف م- -ن
إ÷وإزإت إل - -ب- -ي- -ومÎي- -ة ومÓ- -ي Úم- -ن

نقصص اŸتابعة وغياب اŸبادرة ببومرداسص

اسشتهÓك ميزانية اŸششاريع ’ تتجاوز  ٪ 28بالبلديات
أاظ -ه -رت ا◊صص -ي -ل -ة السص -ن -وي -ة ل -ل-نشص-اط-ات
اŸت -ع -ل -ق -ة Ãسص -ت -وى أاداء ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وح - -ج- -م اسص- -ت- -هÓ- -ك اŸي- -زان- -ي- -ة السص- -ن- -وي- -ة
اıصصصص- -ة Ÿشص- -اري- -ع اıط- -ط- -ات ال- -ب- -ل- -دي- -ة
ل- -ل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ب- -ولي- -ة ب -وم -رداسص ،أان نسص -ب -ة
لغ -ل -ف -ة اŸال -ي -ة  ⁄ت -ت-ج-اوز 28
اسص -ت -ه Ó-ك ا أ
باŸائة خÓل سصنة  ،201٩حسصب ما كشصف عنه
م- -دي- -ر ال›Èة وم -ت -اب -ع -ة اŸشص -اري -ع خ Ó-ل
الجتماع التقييمي الذي أاشصرف عليه وا‹
لسصبوع ،وهو ما يف ّسصر الّركود
الولية نهاية ا أ
ال-ت-ن-م-وي وت-عّ-ط-ل اŸشص-اريع اŸوّجهة خصصيصصا
ÿدمة اŸواطن و–سص Úظروفه اŸعيشصية.

بومرداسس :ز ــ كمال
عادت مسضأالة ضضعف إسضتهÓك إŸيزإنية إلسضنوية
إıصضصض- -ة ’‚از ﬂت -ل -ف إŸشض -اري -ع إل -ت -ن -م -وي -ة
ببلديات بومردإسس ،لتطرح من جديد كإاشضكالية فعلية
ظ ّ-ل -ت م -رت -ب -ط-ة Ãسض-ت-وى وط-ب-ي-ع-ة أإدإء إ÷م-اع-ات
إÙلية وإŸنتخب ÚإÙلي ،Úإلذين قّدموإ إلكثÒ
من إلوعود إلّÈإقة للموإطن Úبالسضهر على Œسضيد
إلÈإم- -ج إ’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ،وإŸب -ادرة م -ن أإج -ل إ‚از
إŸشضاريع إ›ÈŸة وتسضجيل أإخرى بهدف –سضÚ
إل -ظ -روف إŸع -يشض -ي -ة ل -ل -م -وإط -ن ،وت -نشض-ي-ط إ◊ي-اة
إ’قتصضادية وإلصضناعية إلرإكدة بهدف خلق إلÌوة
وم-ن-اصضب إلشض-غ-ل ،ل-ك-ن إل-وإق-ع إل-ع-م-ل-ي ي-ع-كسس هذه
إل-ن-ظ-رة إلسض-ط-ح-ي-ة إل-ت-ي ح-م-ل-ه-ا ‡ث-ل-و إلشضعب عن
وإقعهم إلفعلي.

ه -ذه إل -وضض -ع -ي -ة إل -ت-ي كشض-ف ع-ن-ه-ا ل-ق-اء إÛلسس
إلو’ئي إأ’خ ،Òإلذي خصضصس لتقييم مسضتوى وحجم
إسضتهÓك إأ’غلفة إŸالية إŸسضجلة ‘ إıططات
إلبلدية للتنمية ليسضت بجديدة ،حيث ”ّ إلتطرق إليها
‘ لقاءإت سضابقة حتى قبل فÎة إأ’زمة إ’قتصضادية،
وŒميد عدد كب Òمن إŸشضاريع حينما كانت إلدولة
تغدق على إ÷ماعات إÙلية بأاغلفة مالية معتÈة
م -وج -ه -ة ل -ل -ت -ن -م -ي-ة وإ’رت-ق-اء ب-اŸسض-ت-وى إŸع-يشض-ي
ل -ل -م -وإط -ن ،وŒسض -ي -د ﬂت -ل -ف إل -ه -ي-اك-ل وإŸرإف-ق
إلعمومية وإŸنشضآات إلقاعدية وإÿدمات إأ’سضاسضية
كمياه إلشضرب ،إلغاز إلطبيعي وتهيئة شضبكة إلطرقات،
ح-يث ك-ان إ÷ه-از إل-ت-ن-ف-ي-ذي ي-ن-ت-ق-د ‘ ك-ل حصض-ي-لة
مسض -ت -وى إأ’دإء وضض -ع -ف نسض -ب -ة إسض -ت-هÓ-ك إŸوإزن-ة
إلسضنوية ‘ إلبلديات إلتي كانت أإحيانا ’ تتجاوز ٢٠
باŸائة ‘ بعضضها ،وهو ما أإثّر سضلبا على وإقع إلتنمية
وŒسض- -ي- -د إŸشض- -اري- -ع إŸسض- -ج- -ل- -ة ‘ إıط -ط -ات
وإلÈإمج إŸوجهة خصضيصضا ÿدمة إŸوإطن وترقية
إÿدمات إلعمومية ،ووصضلت أإحيانا إ ¤حد إلتهديد
ب -ت -ق -ل -يصس نسض -ب -ة إŸي-زإن-ي-ة إ÷دي-دة ل-ك-ل ب-ل-دي-ة ’
تسضتهلك إلنسضبة إŸعقولة من ميزإنيتها إلسضنوية سضوإء
على مسضتوى إıططات إلبلدية أإو إلقطاعية.
لكن وبحسضب عدد من إŸتتّبع Úللشضأان إÙلي،
فإان إلكث Òمن إأ’مور إلتنظيمية تغيّرت إليوم على
مسضتوى إلبلديات من حيث عصضرنة شضبكة إلتسضي،Ò
وت -دع -ي-م-ه-ا ب-نصض-وصس ق-ان-ون-ي-ة ج-دي-دة وم-قÎح-ات
ح -م -ل -ه -ا مشض -روع ق -ان -ون إل-ب-ل-دي-ة وإل-و’ي-ة ل-ت-وسض-ي-ع
صضÓحيات إŸنتخب ،Úوعلى رأإسضهم رئيسس إÛلسس
إلبلدي من أإجل –رير كافة إŸبادرإت خاصضة ‘

›ال إ’سضتثمار إÙلي وخلق إلÌوة لدعم إÿزينة
إلعمومية ،وإŸسضاهمة ‘ “ويل بعضس إŸشضاريع إلتي
–مل إلطابع إ’سضتعجا‹ ،ونصضوصس أإخرى جاءت
لتثبيت عملية إلتجانسس ب Úأإعضضاء إÛلسس وŒاوز
ظاهرة إ’نسضدإد إلناجم عن سضحب إلثقة من إلرئيسس
وتغييب إŸدإو’ت على إŸشضاريع إلتي أإسضاءت إلكثÒ
أ’دإء ه -ذإ إŸرف -ق إل -ع -ام ،وب -ال -ت -ا‹  ⁄ت-ع-د ه-ن-اك
مّÈرإت كثÒة أإمام إŸنتخب ÚلتÈير ضضعف إلتحرك
من أإجل إسضتغÓل إأ’غلفة إŸالية إ’‚از إŸشضاريع
إلتي يتطلع إليها إŸوإطن.
إل -ي -وم وإ÷زإئ -ر –ت -ق-ل ب-ال-ي-وم إل-وط-ن-ي ل-ل-ب-ل-دي-ة
إŸصضادف لـ  ١٨جانفي من كل سضنة ،يأامل إŸوإطن
إلبومردإسضي أإن يتم تفعيل هذإ إŸرفق إلعمومي أإكÌ
خ -اصض -ة م -ن ح -يث إلصض Ó-ح -ي -ات إل -ت -ي ي -ط-الب ب-ه-ا
إŸن -ت -خ -ب -ون أ’دإء م-ه-ام-ه-م ،ورف-ع ب-عضس إل-ع-رإق-ي-ل
إŸت -ع -ل -ق -ة بسض -ل-ط-ة إŸرإقب إŸا‹ م-ق-اب-ل تشض-دي-د
إل -رق-اب-ة ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة إل-تسض-ي ،Òوت-ط-وي-ر م-ه-ام ه-ذإ
إŸرف -ق إل-ع-م-وم-ي إل-ذي ي-ع-ت Èإل-ن-وإة إأ’سض-اسض-ي-ة ‘
إلهرم إإ’دإري للدولة وإأ’قرب ’نشضغا’ت إŸوإطن
وت- -ط -ل -ع -ات إل -دإئ -م -ة ل -ت -جسض -ي -د وإ‚از إŸشض -اري -ع
إŸسض -ج -ل -ة ،م -ع إل -ع -ل-م أإن و’ي-ة ب-وم-ردإسس سضّ-ط-رت
ب-رن-ا›ا خ-اصض-ا إ’ح-ي-اء إŸن-اسض-ب-ة ه-ذه إلسض-ن-ة إل-تي
سضتحتضضنها كل من بلدية بودوإو إلبحري بوضضع حيز
إÿدمة Ÿشضروع ربط  53مسضكنا بالكهرباء ،إضضافة
إ ¤عدة أإنشضطة أإخرى ببلدية عاصضمة إلو’ية منها
معرضس تاريخي يÈز ﬂتلف إŸرإحل إلتي مرت بها
هذه إŸؤوسضسضة إإ’دإرية منذ إ’سضتقÓل ،مع تنظيم
ندوة حول ﬁتويات قانون إŸالية لسضنة .٢٠٢٠

بطاقات إلتعريف إلوطنية ،وغ Òذلك
م- -ن إل- -وث- -ائ- -ق إل -ت -ي  ⁄ت -ع -د ه -اجسض -ا
للموإطن ،ناهيك عن إلشضروع منذ مدة
‘ تقد Ëإÿدمات إ’لكÎونية عن بعد
ك -ال -تسض -ج -ي-ل ‘ ق-رع-ة إ◊ج وتسض-ج-ي-ل
إل -ب -ي -ان -ات إل -رق -م-ي-ة ل-ط-ال-ب-ي ج-وإزإت
إلسض -ف -ر وب -ط -اق -ة إل -ت -ع -ري -ف إل-وط-ن-ي-ة
إل -ب -ي -ومÎي ،Úب -ا’ضض -اف -ة إ ¤مسض-اع-ي
–سض ÚإŸرإف - -ق إل - -ع - -ام- -ة إ÷وإري- -ة،
وإ’نتقال إلذي عرفته إلبلدية من خÓل
مشضاركتها ‘ تنمية إ’قتصضاد إلوطني
وتنويع مصضادر إلدخل.
و‘ ه- -ذإ إإ’ط- -ار ،أإع- -ط- -ى صض -ي -ودة
توجيهات إ ¤رؤوسضاء إÛالسس إلشضعبية
إلبلدية ،حاثّا إّياهم على ضضرورة أإخذ
ك- -اف- -ة إل- -ت- -دإب Òب -ه -دف إل -وصض -ول إ¤
حكامة رشضيدة للمرإفق إلعمومية ،وهذإ
بتحسض Úوتطوير مناهج وطرق إلتسضي،Ò
وَمْ- -حَ- -وَرة ف- -ع- -ل إل- -تسض -ي Òح -ول وإجب
–قيق إلنتائج بهدف إلوصضول إ ¤وضضع
م -ا‹ صض ّ-ح -ي ل -ل -ب -ل -دي-اتّÁ ،ك-ن-ه-ا م-ن
إلتكفل إلذإتي باأ’عباء وإŸهام إŸنوطة
ب-ه-ا ،وي-عصض-م-ه-ا م-ن إل-ت-ب-ع-ي-ة إŸف-رط-ة
ل -ل -ج -ب-اي-ة إل-ع-ام-ة وم-ن إل-ت-أاث-ر إلسض-ل-ب-ي
بالتقلبات إلدورية إلتي تصضيب إإ’قتصضاد
إلكلّي؛ وإلذي يتأاتى من خÓل إعتماد
سضياسضات قائمة على إلتثم Úإ◊قيقي
Ÿوإرد إ÷ب- - -اي - -ة إÙل - -ي - -ة وع - -وإئ - -د
إأ’م Ó-ك؛ وإل -ت -حسض Úإل -ف -ع -ل-ي آ’ل-ي-ات
إل -ت -حصض -ي -ل إلضض -ري -ب-ي ل-ت-ن-وي-ع مصض-ادر
إلدخل ،من خÓل إلتحلي بروح إŸقاولة
وإŸبادرة بتسضجيل عمليات إسضتثمارإتية
جديدة ،كإاسضتحدإث مرإفق إقتصضادية
ذإت مردودية مذرة للقيمة إŸضضافة،
تسضتغلها إلبلديات مباشضرة أإوعن طريق
تفويضضات إŸرفق إلعام.
بعدها كان إŸوعد مع مرإسضم تكرË
ع -ائ Ó-ت إŸن -ت -خ -ب ÚإÙلّ-ي Ú-إل-ذي-ن
وإف- -ت -ه -م إŸن -ي -ة ،إعÎإف -ا ول -و بشض -ك -ل
رم -زيÃ ،ا –ّم -ل -وه م -ن مسض -ؤوول -ي-ة ‘
تسضي Òشضؤوون إلبلدية ،وما قّدموه من
تضضحيات ‘ سضبيل هذإ إلوطن.

بلدية القليعة ‘ اŸوعد

تدشش Úمرافق اسشتثمارية
وتكر ËموظفÚ

إ
حتضضنت بلدية إلقليعة بو’ية تيبازة ،أإول أإمسس ،تظاهرة إحياء إليوم
إلوطني للبلديات ،بتدشض Úروضضة أإطفال إنتهت بها إأ’شضغال مؤوخرإ
” تشضييدها بالقرب من فضضاء للÎفيه وإللعب ”ّ تأاجÒه أ’حد
و ّ
إÿوإصس وملعب جوإري للرياضضات إ÷ماعية.
وأ’ّن إŸرإفق إŸنشضأاة تسضاهم بشضكل مباشضر ‘ إلرفع من مدإخيل
إلبلدية إŸالية مسضتقب ‘ Óبادرة تهدف بالدرجة إأ’و ¤إ– ¤قيق
إ’سضتقÓلية إŸالية عن إلوصضاية ،فقد أإشضاد وإ‹ إلو’ية ﬁمد
بوشضمة بهذه إلطريقة ‘ إلتسضي ÒمعتÈإ إياها من ب Úإأ’‚ع
وإأ’ك Ìنفعا عﬂ Èتلف إلبلديات باعتبارها تسضاهم عمليا ‘
توف Òإÿدمة من جهة ودعم ميزإنية إلبلدية من جهة ثانية’ ،
سضيما وأإّن إلفضضاء ذإته يفÎضس بأان تنجز به ’حقا قاعة متخصضصضة
‘ إلرياضضات إلقتالية وهي منشضأاة Áكنها ضضمان موإرد مالية قارة
مسضتقب Óلفائدة إÿزينة إلبلدية إلتي تتدعم سضنويا بأاك Ìمن 9
مÓي Òسضنتيم حسضب ما علمناه من رئيسس إÛلسس إلبلدي يوسضف
قويدر.
و‘ سضياق ذي صضلة ّ” ،تكر Ëعدد من إŸوظف Úبالبلدية ‡ن
غ -ادروإ م-ن-اصض-ب-ه-م ن-ح-و ع-ا ⁄إل-ت-ق-اع-د و‡ن ’ ي-زإل-ون ي-زإول-ون
مهامهم بجد وإخÓصس ‘ إحتفالية خاصضة أإلحّ وإ‹ إلو’ية على
ت -ك -رإره -ا دوري -ا ب-ت-ك-ر Ëإل-ن-زه-اء وإل-ن-ج-ب-اء م-ن ع-م-ال إ÷م-اع-ة
إÙل -ي-ة ،ك-م-ا ّ” إل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أإه-م-ي-ة رب-ط إŸل-ح-ق-ات إل-ب-ل-دي-ة
باأ’لياف إلبصضرية لتمك Úإلسضاكنة من إسضتخرإج ﬂتلف إلوثائق
على مسضتوإها دون إ◊اجة للتنقل إ ¤إŸصضلحة إŸركزية للحالة
إŸدنية.
تيبازة :علي ملزي

السسبت  ١٨جانفي  ٢٠٢٠م
الموافق لـ  ٢٢جمادى األولى  ١٤٤١هـ

§``````°SƒdG
QÉ````ÑNGC

فÓحو ع Úالدفلى قلقون من تدّني سسعر البطاطا

إامتصضاصس فائضس اإ’نتاج أاعاد ا’سضتقرار لل ّسضوق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معاناة ‘ غياب الّتهيئة ا◊ضضرية

ن تدÊ
Œاوزت عملية ا÷ني Ÿنتوج البطاطا ما يفوق  20أالف طن ◊د السساعة ‘ ،انتظار مسساحات أاخرى مازالت تنتظر ،غ Òأا ّ
’مر الذي جعل هؤو’ء يسستعجلون تدخل
’سسعار ‘ الفÎة ا◊الية صسار يشسّكل قلقا كبÒا لدى الفÓح Úكبارا وصسغارا ،ا أ
ا أ
’نقاذ هؤو’ء من اÿسسائر التي قد ترهن مزاولة النشساط.
الدولة إ

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
عملية ا÷ني التي اسستهدفت هذه األيام ما
ي -ف-وق  ١7٠٠ه-ك-ت-ار ي-ع-تÈه-ا اŸن-ت-ج-ون بغÒ
اŸشسجّعة من حيث اŸردود ،الذي صسار ناقصسا
باŸقارنة مع اŸواسسم الفارطة ،يقول الفÓح
›يد مÓحي ،زيادة على ذلك فإان حالة القلق
أاصس - -ب - -حت ت - -ط- -ارد ه- -ؤولء اŸن- -ت- -ج Úحسسب
تصسريحاتهم ،وهذا بسسبب تد Êاألسسعار التي
ي- -راه- -ا ه- -ؤولء ب- -اÛح- -ف- -ة ب- -اŸق- -ارن -ة م -ع
اÛه -ودات اŸب -ذول-ة واŸصس-اري-ف ال-ب-اه-ظ-ة
التي يدفعونها Ÿمارسسة هذا النشساط الفÓحي

التي صسارت تؤورقهم بفعل تقلبات السسوق غÒ
اŸسستقر ،والتي تعود حسسب ذات الفÓح إا¤
سسنة  ٢٠١3وإا ¤غاية اليوم.
وبنظر اŸنتج ،Úفإان سسقوط األسسعار هذه
األيام صسار ل يبشّسر با ،Òÿحيث أاّكد لنا أاحد
كبار الفÓح Úعبد القادر شساشسو وزميله ا◊اج
فتاح ،أان اŸردود تراوح ب ١٠٠ Úو ١٢٠قنطار
‘ الهكتار بعدما كان ‘ السسنوات اŸنصسرمة
يتجاوز  3٠٠قنطار ‘ الهكتار الواحد ،حيث
ف ّضس- -ل ال- -ب- -عضص –وي -ل ه -ذه اŸسس -اح -ات إا¤
م -ن -ت -وج ال -ق -م-ح دون ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات ا÷ن-ي
اŸكلفة ،خاصسة أاّن األسسعار هذه األيام وصسلت
إا ¤ا◊ضسيضص ،فالسسعر للمنتوج اıزن من

مادة البطاطا يصسل إا ١٠ ¤دج أاو يجاوزه بقليل،
وقد ف ّسسر ذات الفÓح أان هذه الوضسعية تعود
إا ¤اŸنتوج ا÷ديد الذي شسرع فيه هذه األيام،
وال- -ذي م- -ع األسس- -ف  ⁄يسس -ل -م ه -و ك -ذلك م -ن
الهبوط ‘ سسعره ،حيث تÎاوح األسسعار ب١6 Ú
و ١٨دج كأاقصسى سسعر .وهذه الوضسعية صسارت
ت -ه -دد ه -ؤولء ال-فÓ-ح Úال-ذي-ن ي-وّج-ه-ون ن-داء
اسستغاثة لوزارة القطاع بالتدخل فورا إلنقاذ
اŸنتج Úلهذه الشسعبة.
ي - -ذك - -ر أاّن ال - -وزارة اŸع - -ن - -ي- -ة ق- -د أارسس- -لت
مبعوثا Ÿعاينة الوضسعية ،لكن ◊د السساعة ⁄
ت -ظ -ه -ر ال -ن -ت -ائ -ج ل -ط -م-أان-ة ال-فÓ-ح ،Úال-ذي-ن
‡ا
يتخبطون وسسط قلق دائم ظل يطاردهمّ ،
ي -ه ّ-دد ع -م -ل-ي-ة م-زاول-ة ال-نشس-اط ألن اÿسس-ائ-ر
صسارت ل تطاق يقول اŸنتجون،الذين  ⁄يسسلم
كبÒهم أاو صسغÒهم من هذه الوضسعية ا◊رجة
التي سسجلناها لدى الفÓح Úالذين –ّملوا
شس -راء ال -ب-ذور ب-أاث-م-ان ب-اهضس-ة ت-ف-وق  ١5٠دج
ل -ل -ك -ي -ل-وغ-رام ال-واح-د خÓ-ل  .٢٠١9ف-ب-ع-م-لية
حسس -اب -ي -ة ف -إان اÿسس -ائ -ر ك -بÒة ب -ال -ن -ظ -ر إا¤
اŸردود الضسعيف للهكتار الواحد ،ناهيك عن
اŸصساريف من يد عاملة وأادوية وسسقي وجني،
وغÒها من األنشسطة اÿاصسة بإانتاج البطاطا
الذي صسار لزاما على الدولة أان تتدخل ‘
ت -ن -ظ -ي -م اŸن -ت -وج ومسس -اع -دة ال -ف Ó-ح ،Úألن
اÿسس -ائ -ر ق -د ت -ره-ن ع-م-ل-ي-ة اإلن-ت-اج وه-و م-ا
ينعكسص على إافÓسص الفÓح ،Úوبالتا‹ فإان
اŸسس -ت -ه -لك سس -ي -دف -ع ال -ف -ات -ورة غ -ال-ي-ا ي-ق-ول
الفÓحون ،مطالب Úبإايجاد ا◊لول اŸسستعجلة
قبل فوات األوان،وحدوث أازمة ‘ منتوج هذه
الشسعبة التي تعد من اŸنتوجات اإلسسÎاتيجية
‘ القطاع الفÓحي.

النحالون يشسكون ضسعف الّتسسويق بتيبازة

ا’سضتÒاد العشضوائي أاثّر على اŸنتوج اÙلي

ت -ت -واصس -ل ب -ب-ه-و دار الشس-ب-اب ل-ع-اصس-م-ة
الو’ية تيبازة فعاليات الطبعة  11لعيد
العسسلÃ ،شساركة  30عارضسا وعدد من
اŸتعامل Úا’قتصسادي ،Úوهي التظاهرة
ال -ت -ي أافصس -ح م -ن خÓ-ل-ه-ا ال-ن-ح-ال-ون ع-ن
ج -م-ل-ة م-ن ال-ع-وائ-ق ال-ت-ي ت-عÎضس-ه-م‘ ،
م-ق-دم-ت-ه-ا ضس-ع-ف آاليات التسسويق وندرة
فضساءات ا’سستغÓل.

اŸسسيلة :عامر ناجح
 ⁄يشسفع تواجد حي الورود بالقرب
م -ن م -ق -ر ال -ولي -ة ،ل-ي-ك-ون اسس-م-ا ع-ل-ى
مسسمى غ Òأانّ سسكانه يعانون الويÓت
شس- -ت -اًء وصس -ي -ف -ا ‘ ،ال -وقت ال -ذي ب -ات
ا◊ديث عن التهيئة من األبجديات ‘
ق- -لب اŸدن ،إال أان اŸشس- -اه- -د ل -ل -ح -ي
يسستغرب حالته الراهنة.
وم-ن ال-ن-ق-ائصص ال-ت-ي رف-ع-ه-ا السس-ك-ان
وماتزال ﬁل تذمّرهم ،غياب التهيئة
ا◊ضس- -ري- -ة ل -لشس -ارع اŸؤودي إا ¤ا◊ي،
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ع -دم ت -ع -ب -ي -د ال-ط-ري-ق
وال- -ذي ي- -ت -ح -ول Ãج -رد سس -ق -وط أاو¤
زخات اŸطر إا ¤برك مائية يصسعب
التنقل فيها سسÒا على األقدام ،وحتى

’زوتية باŸدية
’سسمدة ا آ
عقلنة اسستعمال ا أ

العمل بآاليات اŸسضار التّقني ‘ شضعبة ا◊بوب

تيبازة :علي ملزي
‘ ذات السسياق ،قال رئيسص جمعية النحالÚ
ب -ال -ولي -ة ،ن -ب-ي-ل أاح-ف ،Òب-أاّن قضس-ي-ة ال-تسس-وي-ق
أاضس -حت م -ط -روح -ة ب -إا◊اح ك-ب Òب-ال-ن-ظ-ر ا¤
تسسجيل معاناة كبÒة لهؤولء ،ترتبط بالتخّلصص
م -ن ان -ت-اج-ه-م م-ق-اب-ل ا◊صس-ول ع-ل-ى ال-ف-ائ-دة
وأات -ع -اب ال -ع -م -ل ،مشسÒا ا ¤أاّن -ه ي-فÎضص ب-أان
يتكفل النحال بسسÒورة الÎبية وإانتاج العسسل،
على أان تتكفل ا÷هات اŸعنية بآاليات تقنية
معقولة تعهد لها مهمة تسسويق العسسل ،متسسائÓ
عن الفائدة اŸرجوة من عملية اسستÒاد العسسل
من إاسسبانيا ،السسعودية والصس Úبالرغم من أانّ
نوعية العسسل ا÷زائرية أاجود بكث Òمن تلك
التي يتم جلبها ،كما اشستكى أايضسا من ندرة
فضساءات وضسع اŸناحل بشسكل آامن ومريح ،مع
الشسارة ا ¤أاّن العديد من اŸناحل بالولية
تتعّرضص على مدار السسنة لعمليات سسرقة من
طرف ›هول Úلبعدها عن نقاط ا◊راسسة
‡ا وضس- -ع ال- -ن- -ح -ال ‘ Úح -رج ك -ب Òي -رت -ب -ط
ّ
ب -ال -ت -ف -ك Òم -ل ّ-ي -ا ‘ ت -وف Òع -نصس -ر ا◊راسس -ة
الدائمة قبل وضسع اŸنحل أاصس Óعلى األرضص.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاشس -ار رئ -يسص اÛلسص م -ت -عّ-دد
اŸهن لشسعبة النحل ،ياسس Úسسليمي ،ا ¤أانّ
اŸصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ال-ولي-ة بصسدد التحضسÒ
لتنظيم معرضص ولئي متنوع للمنتجات القابلة
ل-ل-تصس-دي-ر ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-وطنية
للمقاول Úالشسباب ،سسيضسم ‘ طياته أاجنحة
م -ت -ن -وع -ة Ÿن -ت -وج ال -عسس -ل ،وق-د يسس-اه-م ه-ذا
اŸوعد الهام ‘ فك إاشسكالية التسسويق القائمة
ح -ال -ي -ا ،ب -ال-رغ-م م-ن أاّن ب-عضص ن-ح-ا‹ ال-ولي-ة
“ّك -ن -وا م -ؤوخ-را م-ن تسس-وي-ق م-ن-ت-وج-ه-م ألح-د
اŸوردي- -ن السس- -ع -ودي ÚاŸه -ت -م Úب -ال -ن -وع -ي -ة
الرفيعة التي تنتجها اŸناحل ا÷زائرية ،كما
أاشسار ﬁدثنا أايضسا ا ¤أانّ األرقام اŸتوفرة
لدى اŸصسالح الفÓحية تشس ÒاŒ ¤اوز عدد
النحال Úالنشسط Úبالولية عتبة األلف نحال،
وهم ينتجون ما يربو عن  3٢٠طن من العسسل
سسنويا ،األمر الذي يؤوّهلهم للمسساهمة الفعالة

يشستكي سسكان حي الورود الواقع
ب-ق-لب ع-اصس-م-ة ا◊ضس-ن-ة اŸسس-ي-لة،
وب -الضس -ب -ط م -ق -اب -ل م -ع-ه-د الشس-ب-ه
الطبي ،عديد اŸشساكل على رأاسسها
ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ا◊ضس -ري -ة وت -ع -ب -ي -د
ال-ط-ري-ق وان-تشس-ار ال-كÓب الضسالة
وا◊شسرات ،بالرغم من الشسكاوى
اŸتكّررة للسسلطات اÙلية ،إا’ أان
’مر يراوح مكانه لغاية اليوم.
ا أ

السسيارات التي Œد صسعوبة كبÒة ‘
السس.Ò
وب ÚاŸظ- -اه- -ر السس- -ل- -ب- -ي -ة وال -غ -ب -ار
اŸت -ن -اث -ر بسس -بب ع -دم ت -ه -ي-ئ-ة الشس-ارع
وال -ط -ري -ق ،يضس -اف ا ¤ه -ذا الن -تشس-ار
ال -واسس -ع ل -ل -حشس -رات الضس -ارة وال-كÓ-ب
الضسالة التي باتت تشسّكل خطرا على
الناسص ،على الرغم من مراسسلة جمعية
ا◊ي السسلطات عدة مرات لرفع الغÍ
عنها ،إال انها  ⁄تلق أاذانا صساغية لغاية
اليوم.
من جانبه ،أاشسار السسيد «احمد» ،أاحد
سسكان ا◊ي إا ¤أاّنهم يعانون الويÓت
بسس -بب األوح -ال شس -ت-اًء ،ال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا
ت -ق -ف ح -ج -رة عÌة ‘ وج -ه أاب -ن-ائ-ه-م،
الذين يحرمون من اÿروج بعد تسساقط
األم -ط -ار بسس-بب األوح-ال،م-ؤوك-دا أاّن-ه-م
طرقوا عديد األبواب من خÓل جمعية
ا◊ي ،إال أانهم يصسطدمون كل مرة
بوعود ّ Œ ⁄سسد لغاية اليوم.
وي -أام -ل سس -ك -ان ح -ي ال -ورود ال-ت-دخ-ل
ال-ع-اج-ل ل-لسس-ل-ط-ات اŸسسؤوولة ،وبر›ة
مشسروع لتهيئة ا◊ي والطريق اŸؤودي
ال - -ي - -ه ‘ أاق - -رب وقت ‡ك- -ن ب- -ه- -دف
ال -قضس -اء ع -ل -ى ان -تشس -ار ال -غ -ب -ار صس-ي-ف-ا
واألوحال شستاًء.

‘ تنويع القتصساد خارج اÙروقات.
Œدر الشسارة ا ¤أانّ تزايد عدد النحالÚ
ب -ولي -ة ت -ي -ب -ازة بشس -ك -ل لفت خÓ-ل السس-ن-وات
األخÒة ح -ال دون “ّك -ن -ه -م م-ن إان-ت-اج ال-عسس-ل
ﬁليا ،بحيث يضسطر جلّهم لنقل خÓيا النحل
ن -ح -و ال-هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا وال-ولي-ات الصس-ح-راوي-ة
لنتاح ﬂتلف أانواع العسسل ،األمر الذي يزيد
م-ن ح-ج-م ال-ت-ك-ال-ي-ف اŸسس-ج-ل-ة ع-لى عاتقهم،
وان - -ع - -ك - -اسص ذلك بشس - -ك - -ل م - -ب - -اشس - -ر ع - -ل - -ى
السسعراŸتداول ﬁليا ،وما يحّفز هؤولء على
Œديد عزائمهم لÓسستثمار ‘ هذا اÛال
ب -ر›ة ال -غ -رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ◊صسصص ت-ك-وي-ن-ي-ة
باÛان ،وبشسكل متواصسل ‘ ﬂتلف مراحل
ت- -رب- -ي- -ة ال- -ن -ح -ل ،إاضس -اف -ة ا ¤تسس -ج -ي -ل ه -ذا
التخصسصص بالعديد من أا‰اط التكوين بكل من
مركزي التكوين والتعليم اŸهني Úللحطاطبة
وال-دواودة ،وت-ب-ق-ى شس-ع-ب-ة ت-رب-ي-ة ال-ن-حل بذلك
تشسّكل موردا اقتصساديا هاما يسستوجب العناية
والسستغÓل ضسمن الوجهة السسليمة.

«كاسضنوسس» يفتح أابوابه ŸشضÎكيه
تقّرر فتح أابواب الوكالة الولئية واŸراكز
ا÷هوية التابعة لها خÓل يوم السسبت من كل
أاسسبوع على مدار شسهر جانفي ا◊ا‹ ضسمن
ح- -ال- -ة اسس- -ت- -ث- -ن -ائ -ي -ة عشس -ي -ة خ -ت -م فÎة دف -ع
الشسÎاكات للعام اŸنصسرم.
يهدف هذا الجراء السستثنائي حسسب إادارة
الوكالة ا“ ¤ك ÚاŸعني Úمن التصسريح بوعاء
الشسÎاك السسنوي ،وفق ما تنصص عليه اŸادة
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اŸؤورخ ‘  ١٤نوفم ،٢٠١5 Èكما تتزامن هذه
ال -فÎة م -ع ب -داي -ة تسس -دي -د اشسÎاك -ات السس -ن -ة
ا÷اري -ة ،وال-ت-ي ان-ط-ل-قت ف-ع-ل-ي-ا ‘  ٢جانفي
 ،٢٠٢٠إاضسافة إا– ¤ي Úفتح ا◊ق ‘ األداءات
كتحي Úبطاقات الشسفاء.
ويأاتي هذا الجراء السستثنائي مكّم Óلعّدة
م -ب-ادرات أاخ-رى أاق-دمت ع-ل-ي-ه-ا وك-ال-ة ت-ي-ب-ازة
خ Ó-ل ال -ع -ام اŸنصس -رم ،ت -ه-دف ج-م-ي-ع-ه-ا ا¤
توف Òأاحسسن الظروف للمشسÎك Úلتمكينهم من
تسسوية وضسعياتهم Œاه الصسندوق والسستفادة
من خدماته وكذا من صسندوق التقاعد ،بحيث
” ت -ف -ع -ي -ل دور الشس -ب -اك اŸت -ن -ق -ل ال -ذي زار
ّ
اŸن -اط -ق ال -ن-ائ-ي-ة ل-ل-ولي-ة Ÿرات ع-دي-دة م-ن
م -ن -ط-ل-ق ت-ق-ريب الدارة م-ن اŸواط-ن ،وك-انت
آاخر خرجة ميدانية لهذا الشسباك بلدية بني
ميلك النائية ‘  3١ديسسم Èالفارط ،حيث ”ّ
التواصسل مع النشسطاء ‘ اŸهن ا◊ّرة على
اŸباشسر من خÓل تقد Ëجملة من العمليات
اŸرتبطة بالصسندوق بع ÚاŸكان على غرار
تكوين اŸلفات ،النتسساب ،دفع الشسÎاكات
عن طريق البنك أاو ا◊سساب الÈيدي ا÷اري،
إاصس- -دار ال- -ق- -رارات والشس- -ه- -ادات ،اسس- -ت -ق -ب -ال
واسس-تÓ-م اŸل-ف-ات ال-ط-ب-ي-ة وم-لفات الصسيادلة،
بطاقة الشسفاء واسستقبال طلبات حالت العجز
وال -ت -ق-اع-د– ،ي Úال-وث-ائ-ق Ãل-ف-ات ال-ت-ق-اع-د
والعجز واسستÓم الطعون ،ليتأاّكد بذلك سسعي
الوكالة الولئية للصسندوق الوطني للعمال غÒ
األجراء لÎقية أاوجه ومسستويات التعامل مع
زبائنها من ﬂتلف الفئات اŸهنية.

دع - - -ا م - - -ؤوّط - - -رو ال ّ- - -ل - - -ق- - -اء
الّ-ت-حسس-يسس-ي اÿاصص ب-ع-م-ل-ية
’زوت-ي وم-كافحة
ال-تسس-م-ي-د ا آ
’عشس- -اب الضس- -ارة ل -ل -ح -ب -وب
ا أ
و–ال -ي -ل الÎب -ة ،اŸنّ-ظ-م م-ن
طرف اÛلسص اŸهني اŸشسÎك
لشس - -ع - -ب - -ة ا◊ب - -وب ب - -و’ي - -ة
اŸدية ،بالتنسسيق مع مديرية
اŸصس -ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة وال-غ-رف-ة
ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ب- -ال- -و’ي- -ة ،إا¤
وج -وب ال -ع-م-ل ب-آال-ي-ات اŸسس-ار
ال -ت -ق -ن -ي الصس -ح -ي -ح ل -زراع -ة
’سستعمال
ا◊بوب ،من بينها ا إ
Óسس-م-دة Ãخ-تلف
ال-ع-ق ÊÓ-ل -أ
’عشساب
أانواعها ،وطرق مكافحة ا أ
الضس- -ارة والسس- -ق -ي اÙوري ب -ه -دف
–سس ÚاŸردود السسنوي.

اŸدية :علي ملياÊ
ع -رف ال -ل -ق-اء الّ-ت-ق-ن-ي ال-ذي اف-ت-ت-ح-ه
بوعÓم مدا Êمدير اŸصسالح الفÓحية،
Ãقر مركز التكوين والرشساد الفÓحي،
تدخل ـ وعلى التوا‹ ـ اÿب Òشسريف
ن -ق -ري اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-م-ع-ه-د ال-وط-ن-ي
ألراضس -ي السس -ق -ي وصس -رف اŸي -اه ودن-ي-ا
صسادق إاطار باÙطة ا÷هوية لوقاية
ال -ن-ب-ات-ات ،وشس-ارك ف-ي-ه ك-ل م-ن رئ-يسس-ة
÷نة الفÓحة والري والغابات والصسيد
ال-ب-ح-ري والسس-ي-اح-ة ب-اÛلسص الشس-ع-ب-ي
الولئي وشسركاء القطاع اŸباشسرين ،إا¤
جانب اŸتعامل Úالقتصسادي ÚاÙليÚ
كشس -رك -ة ب -روف -ارت ،شس-رك-ة ب-اي ،Òوك-ذا
ال -ف Ó-ح ÚواŸه -ن -ي Úو‡ث -ل -ي شس -ع -ب -ة
ا◊بوب ،وسسمح هذا اللقاء من تبادل
اÈÿات واإلسس- -ت- -ف- -ادة م- -ن ال- -ت -ج -ارب
وال -ن -م-اذج ال-ن-اج-ح-ة ،وت-ق-ريب وج-ه-ات
النظر ونقل اŸعلومة الصسحيحة حول
اŸف - -اه - -ي - -م واŸم- -ارسس- -ات ‘ اÛال
ال-فÓ-ح-ي ،عÓ-وة ع-ل-ى ح-ت-م-ي-ة ت-وصسيل

اŸع -ل -وم -ة إا ¤ال -ف Ó-ح أاو اŸه -ن-ي ق-در
اŸسستطاع Ãا يضسمن مصسلحة الفÓح
والبÓد.
على صسعيد ذي صسلة ،و‘ إاطار تنفيذ
ب- -رن -ام -ج اإلرشس -اد ال -ف Ó-ح -ي السس -ن -وي
ل - -ل- -م- -وسس- -م ا÷اري ،وب- -حضس- -ور ب- -عضص
اŸت -دّخ -ل ” ،Úت -ن-ظ-ي-م ي-وم –سس-يسس-ي
وتطبيقي ميدا Êعلى مسستوى مسستثمرة
عبد ا◊ليم بن قويدر ببلدية تافراوت
حول اŸسسار التقني لزراعة البقوليات
(ا◊مصص) ،حيث وبعد افتتاح اللقاء من
طرف رئيسص الفرع الفÓحي ،قام ‡ثل
شس -رك -ة سس-رسس-و بسس-رد ج-م-ي-ع اÿط-وات
التقنية Ÿراحل هذه الزراعة وأاهميتها
‘ الدورة الزراعية ،وتقليصص األراضسي
ال- -ب- -ور ودور ذلك ‘ م- -ن- -ح ب- -روت -ي -ن -ات
غذائية هامة ،كما ” عرضص خÓصسة
Œربة صساحب اŸسستثمرة ‘ اŸيدان،
فضس Óعن متابعة اŸشسارك Úلعملية زرع
مسساحة  ٠١هكتار من أاصسل  ٠5هكتارات
التي زرعها صساحب اŸسستثمرة ،كما ”ّ
إافادة هؤولء اŸدعوين Ãراحل عملية
البذر بالبذارة عقب ضسبطها ،و“رير آالة
“ت مباشسرة
الرصص ألهميتها وبعدها ّ
رشص اŸسس- - -اح- - -ة ب- - -اŸب- - -ي- - -د اŸضس - -اد
Óعشساب ،ليختتم اللقاء بتوزيع بطاقات
ل أ
تقنية حول مسسار زراعة البقوليات.
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لو 1٤٤1 ¤هـ العدد 181٥2
السسبت  18جانفي  2020م اŸوافق لـ  22جمادى ا أ

سســـاعات علــى «غلــــق»
سســــــــوق التّحويÓت
الشّستويــــة

اŸشساك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
اŸالية لأÓندية
‘ مقّدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أاسسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب
«الّركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود»
مراد سسÓطني
لـ«الشسعــــــب» :

الفـ ـ ـ ـرق تع ـ ـ ـ ـاÊ
من شسح اإ’مكانيات
اŸادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

كر Ëزاوي:

عدم ا’سستقرار الفني
أاثّر علـ ـى مسست ـ ـ ـ ـوى أاداء
اأ’نديـ ـ ـة

كلمة العدد

بلماضسي..واŸونديال

^ حامد حمور

اح -ت -ك -ر ال ّ-ن -اخب ال -وط -ن -ي ج -م-ال
ب- - - -ل- - - -م- - - -اضس- - - -ي ا◊دث م - - -ن خ Ó- - -ل
لخÒة ح-ول ح-ظ-وظ
تصس -ري -ح -ات-ه ا أ
«اÿضس - - -ر» ‘ ح- - -ال- - -ة ال- - -ت- - -أاه- - -ل ا¤
م-ون-دي-ال  ،2022ح- - -يث أاّك- - -د أاّن - -ه ل
Áك -ن «اŸشس -ارك -ة م -ن أاج-ل اŸشس-ارك-ة
فقط» ،وسسار مدرب بطل إافريقيا ‘
ن-فسس اŸن-ط-ق ال-ذي ط-ب-ع تصس-ري-حاته
حول «كان  »2019من خÓل الÎكيز
ع- -ل- -ى ال- -ت- -حضس Òا÷ي- -د وال -ت -أال -ق ‘
اŸنافسسة.

الّتقنّي ـ ـ ـون
غ ـ ـ ـ ÒمتحّمسسÚ
لّÓعـ ـ ـب Úا÷ ـ ـدد
لتف ـ ـ ـادي «صسعوبـ ـ ـ ـة
الّتأاقلـ ـ ـ ـم»

ه- -ذه ال- -ن- -ظ- -رة ال- -ت -ف -اؤول -ي -ة ي -ن -ق -ل -ه -ا ل Ó-ع -ب– ‘ ÚضسÒ
لضس-اف-ة ا ¤ك-ل ع-ن-اصس-ر
بسس -ي -ك -ول -وج -ي اي -ج -اب -ي ي -ق-دم ب-ه ا إ
الفريق ،ويركز كثÒا على التصسال مع الÓعب Úوالتعامل
م-ع-ه-م ب-احÎاف-ي-ة ك-بÒة ،وال-ك-ل ي-ت-ذّك-ر «الّ-روح ال-ب-طولية»
التي اّتسسمت بها مسسÒة اŸنتخب الوطني ‘ كأاسس إافريقيا التي
تّوج بها.
ن الطريق ‘ التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس
أ
ا
ي
س
ض
ا
م
ل
ب
ف
Î
واع
ّ
ال -ع-ا ⁄ب-ق-ط-ر سس-ي-ك-ون ط-وي Ó-وشس-اّق-ا ،ح-يث أاّن ك-ل اŸن-افسسÚ
سس-ي-ن-ت-ظ-رون بشس-غ-ف ك-ب Òم-واج-ه-ة اŸن-تخب ا÷زائري ،بطل
إافريقيا..لكن ‘ حالة التأاهل سسوف نعمل على التأالق ونؤومن
باŸسستحيل..
ط -رح م -ن-ط-ق-ي Ÿدرب ي-ع-رف ال-ط-ري-ق-ة اŸث-ل-ى ال-ت-ي Œع-ل
تشس -ك -ي-ل-ت-ه ‘ مسس-ت-وى أاحسس-ن ،ح-يث أان ال-تصس-ف-ي-ات ل-ن ت-ك-ون
سس- -ه- -ل- -ة ،وم- -ن الضس- -روري مضس- -اع- -ف- -ة ال- -ع- -م -ل وال -ت -وف -ي -ق ‘
الخ -ت -ي -ارات ،ح -يث أان «ال -ت -حسس -ن اŸسس -ت -م -ر» ي -ك-ون دائ-م-ا ‘
م- -قّ- -دم- -ة ت- -ف- -ك Òال- -ن -اخب ال -وط -ن -ي..وال -دل -ي -ل ع -ل -ى ذلك

السستمرارية «التاريخية» التي سسجلها الفريق الوطني الذي
توج بكأاسس افريقيا ،وواصسل على نفسس «النسسق» ‘ اŸقابÓت
الودية والتصسفوية.
ف -ن -ج -اح «اÿضس -ر» ‘ م -ن -ع -رج م-ا ب-ع-د ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا ي-ؤوك-د
لدق
لهمية أ
النظرة البعيدة للناخب الوطني ،الذي يعطي ا أ
التفاصسيل من أاجل الوصسول ا ¤النقطة التي يريدها ،وقد
نقل «فلسسفته» ا ¤الÓعب Úالذين يردون ذلك فوق اŸيدان.
ف -ال -ط -م -وح ال -ك -ب Òال -ذي أاع -ل -ن ع -ن-ه ب-ل-م-اضس-ي ه-و «ن-ق-ل-ة
بسس-ي-ك-ول-وج-ي-ة» أاخ-رى ن-ح-و ال-ه-دف القادم للمنتخب الوطني
ال -ذي Áلك ك -ل الم -ك -ان -ي -ات ل -ل -ت -ف -وق ‘ ال -تصس -ف-ي-ات ،رغ-م
صسعوبتها..و‘ حالة التأاهل سسوف يواجه «اÿضسر» اŸنتخبات
ال -ع -اŸي -ة ب -ن -فسس «ال -روح» ال -ت-ي رأاي-ن-اه-ا ‘ خ-رج-ات ال-ن-خ-ب-ة
الوطنية خÓل العام اŸاضسي.
وÁك- -ن ال- -وصس- -ول إا ¤ذلك م- -ن خÓ- -ل ال- -ع- -م- -ل اŸت- -واصس -ل
وال-ت-حسس-ن اŸسس-ت-م-ر ‘ ك-ل اÛالت ،وذلك بÎك-ي-ز ك-ل-ي ع-ل-ى
الهدف اŸسسطّر.
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سشاعات على «غلق» سشوق التّحويÓت الشّشتوية

اŸشساكل اŸالية لأÓندية ‘ مقّدمة أاسسباب «الّركود»
^ التّقنّي ـ ـ ـون غ ـ ـ ـ Òمتحّمسس ÚلّÓعـ ـ ـب Úا÷ ـ ـدد لتف ـ ـ ـادي «صسعوبـ ـ ـ ـة التّأاقلـ ـ ـ ـم»

سش -اع -ات ق -ل -ي -ل -ة ت -فصش-ل-ن-ا ع-ن م-وع-د
إاسش- -دال الّسش- -ت -ار ع -ن فÎة ا’ن -ت -ق -ا’ت
Óن-دي-ة اÎÙفة،
الشش-ت-وي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل -أ
’مور  ⁄تكن بالششكل الذي تعّود
إا’ أان ا أ
ا÷م -ه -ور ال -ري-اضش-ي ع-ل-ي-ه-ا ‘ السش-ن-وات
اŸاضش -ي -ة ،وه-و غ-ي-اب ح-رك-ي-ة ك-بÒة ‘
’سشباب عديدة.
–ويÓت الÓعب Úأ

شش -ب -ي -ب -ة ال -ق-ب-ائ-ل..ا’سش-ت-ف-ادة م-ن 3
’عبÚ
وÁكن القول أان بعضض األندية «ضصغطت»
ق -ب -ل اÒŸك -ات -و الشص -ت -وي ل -ل -حصص -ول ع -ل -ى ٥
إاجازات جديدة ،قبل أان ت ّصصر «الفاف» على أان
العدد هو  ،3وعكسض ما كان منتظرا حتى جلب
ثÓثة لعب ⁄ Úيتم عند أاغلب األندية.
وت -ك -ون ال -ظ -روف اŸال -ي -ة الصص -ع -ب -ة ال -ت-ي
ت -ع -يشص -ه -ا األن-دي-ة ‘ م-ق-دم-ة األسص-ب-اب ال-ت-ي

ج -ع -لت اÒŸك -ات -و الشص -ت -وي راك -دا ،ح -يث أاّن
اإلمكانيات غ Òمتوفرة حتى لتسصديد أاجور
الÓعب ÚاŸوجودين حاليا..والتأاخر ‘ منح
مسصتحقات هؤولء الÓعب..Úفما بالك زيادة
ضصغط اÒŸكاتو الشصتوي الذي يكون دائما ‘
غ Òم -ت -ن-اول األن-دي-ة اŸع-ن-ي-ة ،وال-ت-ي ت-فضص-ل
السصتمرار بنفسض التشصكيلة على البحث عن
العصصاف Òالنادرة.
ويعت Èفريق شصبيبة القبائل الفريق الوحيد
ال - -ذي اسص - -ت - -ن - -ف- -د اإلج- -ازات  3القانونية،
باسصتقدامات يراها بعضض اŸتتبع Úضصرورية،
ب -ال -ن -ظ -ر ◊اج -ة ال -ف -ري-ق إلح-داث ت-وازن ‘
ال -تشص -ك-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-ع-ا ‘ Êاألسص-اب-ي-ع األخÒة،
وسصجلت انهزاما جديدا أامام ا–اد العاصصمة
يوم اÿميسض اŸاضصي ‘ مباراة تسصوية رزنامة
الرابطة األو.¤
غياب اŸولودية وا’–اد...
كما أاّن شصباب بلوزداد الذي أانهى اŸرحلة
األو ¤بالفوز باللقب الشصتوي سصيكون ضصمن

األن -دي -ة اŸرشص -ح-ة ل-ن-ي-ل ل-قب ال-ب-ط-ول-ة ،ق-ام
ب-ت-دع-ي-م صص-ف-وف-ه بÓ-ع-ب Úاث-ن Úوه-م-ا زرارة
وسصويبع إلعطاء الضصافة ‘ الهجوم ووسصط
اŸيدان.
‘ ح Úأان أاحد الفرق الذي كان «نشصطا»
بشصكل كب ‘ ÒفÎات التحويÓت منذ عدة
سص- -ن- -وات ،غ- -اب «ع- -ن السص -اح -ة» وه -و ف -ري -ق
مولودية ا÷زائر ،الذي بالرغم من مغادرة
ع -نصص -ري -ن أاسص -اسص-ي Úل-تشص-ك-ي-ل-ت-ه وه-م-ا ع-زي
وشصافعي ،ال أان النادي  ⁄يعوضصهما وبقيت
األمور تراوح مكانها ،ل سصيما وأان ا÷ميع
يعرف أان «العميد» لديه اإلمكانيات اŸادية
÷لب الÓعب.Ú
وتكون األمور التنظيمية والتغيÒات على
مسص -ت-وى ال-ط-اق-م اŸسصّ-ي-ر م-ن أاه-م األسص-ب-اب،
وحتى عدم وجود مدرب رئيسصي يكون قد أاثّر
ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة السص-ت-ق-دام-ات ،وسصÒكز اŸدير
ا÷دي -د ل -ل -م -ول -ودي -ة ف -ي -م -ا ت -بّ -ق-ى م-ن ع-م-ر
«اÒŸكاتو الشصتوي» Ùاولة إانقاذ اŸوقف،
ا ¤جانب جلب مدرب كب Òإلعادة اŸولودية
ا ¤السصكة.

‘ ح Úأان ا–اد العاصصمة الذي تعود أايضصا
ع -ل-ى سص-وق ال-ت-ح-ويÓ-ت ،ي-ك-ون ق-د ق-رر ع-دم
خوضض غماره والكتفاء بالÓعب ÚاŸوجودين،
حيث أانه بالرغم من الظروف اŸالية الصصعبة
ل -ل -ف -ري -ق ،ال أان ع -م -ل اŸدرب دزي -ري بÓ-ل
و›ه -ودات ال Ó-ع -ب Úج -ع -لت ال -ف -ري-ق يسصÒ
بشصكل جيد من الناحية الفنية ،وأاكد دزيري أاّنه
يف ّضصل الÎكيز مع الÓعب ÚاŸوجودين ول
داع-ي ل-ل-ق-ي-ام ب-السص-ت-ق-دام-ات م-ن أاج-ل جلب
وجوه جديدة وفقط...

ول- -ذلك ،ف- -إا ¤ج- -انب ال- -ظ- -روف اŸال- -ي- -ة
Óندية فإان هناك –ّول ‘ طريقة
الصصعبة ل أ
ت- -ف -ك Òال -ت -ق -ن -ي Úف -ي -م -ا ي -خصض «اÒŸك -ات -و
الشصتوي» ،الذي قد يÎاجع أاك ‘ Ìكل مرة ألن
اÛه - - - -ودات وا◊رك - - - -ي - - - -ة تÈز ‘ سص - - - -وق
التحويÓت الصصيفية الذي يعطي نتائج أاحسصن،
وÁكن إاضصافة ‘ هذا الباب «غياب» الÓعبÚ
اŸمّيزين وتقارب اŸسصتوى بينهم ،األمر الذي
يكبح رغبة اŸدرب ÚواŸسصÒين ‘ العتماد
على عناصصر جديدة.

رضشا زوا Êلـ «الششعب»:

اأ’زمة اŸالية وطريقة التّسسي Òمن أاسسباب فشسل اÒŸكاتو
وصشف رضشا زوا ÊالÓعب الدو‹ السشابق
واŸدرب ‘ حوار لـ «الششعب» اÒŸكاتو
’زمة
الششتوي بالباهت ،والذي يعكسس ا أ
اŸالية والتسشيÒية التي تعيششها كل
ا’ندية ا÷زائرية و هو ما يجعل ا’مور
تسش Òا ¤ا’سشوإا.

حاوره :عمار حميسسي

من ناحية أاخرى ،أاكد زوا Êان جل الÓعبÚ
يفضصلون البقاء ‘ انديتهم على النتقال ا ¤فريق
اخر يعيشض نفسض الظروف التي Áر بها فريقه ال
‘ حالة وصصول عرضض من تونسض او اÿليج.
@@ إا ¤غاية اليوم ل Áكن التحدث عن جلب
وتوّقع زوا Êأان يكون اÒŸكاتو الصصيفي على
ة
لع -ب Úآاخ-ري-ن ،ألن ال-ظ-روف اŸادي-ة شص-ح-ي-ح -شصاكلة الشصتوي ،خاصصة إاذا اسصتمرت الزمة اŸالية
ولرÃا إاذا سصمحت الظروف ،سصننتدب لعب Úلدى كل الندية التي تعا Êمن ازمة ‘ التسصيÒ
وحسصب إامكانيات اإلدارة.
ج -ع -ل -ت-ه-ا ت-ت-خ-ب-ط وتسص Òن-ح-و اÛه-ول ،وه-و م-ا
@ كيف تلوح لك مرحلة العودة؟
يعكسض حسصبه فشصل الحÎاف.

قد ‚لب ’عب Úاثن Úحسسب إامكانيات
أاعرب التقني ششريف حجار بأانّ مرحلة
’ول والثا Êمتوسشطة،
الذهاب للقسشم Úا أ
واŸسش- -ت- -وى م- -ت -ق -ارب وف -وز أاوŸب -ي اŸدي -ة
باللقب الششتوي حسشبه كان مسشتحقا ،وهذا
’ول مرة ‘ تاريخ هذا الفريق الذي حقق
أ
نتائج خÓل  15مباراة كانت جيدة أاّهلته
بأان يكون متسشيّدا ‘ مرحلة الذهاب ،وعن
اŸسش- -ت- -وى ال- -ع- -ام ون- -ق- -اط أاخ -رى اتصش -ل -ن -ا
باŸدرب الذي كان صشريحا ‘ هذا ا◊وار.

حـاوره :فؤواد بن طالب
ماذا تقول؟
@@ حقيقة فالفريق إا ¤غاية اليوم  ⁄يتلق
مسص -ت -ح -ق-ات-ه اŸط-ل-وب-ة ،وال-دل-ي-ل أان ال-ف-ري-ق ⁄
يسصّدد مسصتحقات لعب Úهما العمري ولكروم،
وهما لعب Úمهم ‘ Úتعداد األوŸبي ،ما يحّتم
ع -ل -ى اإلدارة ق -ب -ل ان-طÓ-ق م-رح-ل-ة ال-ع-ودة دف-ع
مسصتحقات الÓعب ،Úوتعويضض الÓعب Úالذين
غادروا الفريق ‘ اŒاه البطولت اÿليجية.
@ م -ا ه -ي ن-ظ-رتك الّ-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-مسش-ت-وى
’ول؟
العام لكل أاندية اÎÙف ا أ
@@ مقارنة باŸوسصم اŸاضصي فإان اŸسصتوى
الفني مقبول ويعت Èفوق اŸتوسصط لكل األندية
رغ- -م ت- -واج- -د ال- -ب- -عضض ‘ اŸؤوخ -رة وأاخ -رى ‘
اŸقدمة ،لكن هذا ل يعني أان اŸسصتوى ضصعيف،
بل هناك مرحلة ثانية وسصيحدث فيها تغي Òكب.Ò
ÓوŸبي؟
’فق ل أ
@ هل هناك ترّبصس ‘ ا أ
@@ أاردنا أان نقوم بÎبصض خارج الولية لكن
الظروف اŸادية  ⁄تسصمح بذلك ،نظرا لغياب
ب - -عضض ال Ó- -ع - -ب Úال - -ذي - -ن لزال- -وا ي- -ط- -ال- -ب- -ون
Ãسصتحقاتهم ،وأاعتقد أان السصلطات اÙلية على
موعد ◊ل بعضض اŸشصاكل ‘ بيت األوŸبي.
@ هل هناك ’عبون ‘ اÒŸكاتو؟

@@ م -رح -ل -ة ال -ع -ودة سص -ت -ك-ون صص-ع-ب-ة ÷م-ي-ع
األن -دي -ة ،وخ -اصص -ة األن -دي -ة ال-ت-ي ت-ع-ا Êمشص-اك-ل
إادارية ومالية ،ول يسصمح لها بانتداب لعب‘ Ú
اÒŸك -ات -و ،ول -ذلك ف -ال -ت -حضص Òل -ه -ا ه -و ت -وفÒ
اإلم- -ك- -ان- -ي -ات اŸادي -ة ،و–ضص Òال Ó-ع -ب Úم -ن
ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة وال-ن-فسص-ي-ة وهذا يتطلب جهود
إاضصافية وعلى جميع اŸسصتويات.
@ أانتم قادرون على البقاء ‘ مقّدمة
الّترتيب؟
@@ ك- -م- -ا ق- -لت سص- -اب- -ق -ا ك -ل شص -يء م -ت -ع -ل -ق
ب-إام-ك-ان-ي-ات إادارة ال-ن-ادي ل-ل-م-ح-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
البطولة ألن القادم هو األصصعب ،ألن كل الفرق
سصتبحث عن ﬂرج مهم ‘ مرحلة العودة التي
سصتكون نارية.
@ ‘ صش- -ورة م -ا إاذا ب -ق -ي ال -ف -ري -ق ب -دون
–ف -ي -زات ،ه -ل أانت ب -اق ع -ل -ى ال -ع -ارضش -ة
الفنية؟
@@ م-رح-ل-ة ال-ذه-اب ك-انت صص-ع-ب-ة ل-ل-ج-م-يع،
وحققنا إا‚ازا كبÒا وهو الفوز باللقب الشصتوي،
أاما بقائي ‘ مرحلة العودة فمتوقف على توفÒ
اإلم -ك -ان -ي -ات اŸت -اح -ة ل -ل-ف-ري-ق ح-ت-ى ي-ب-ق-ى ‘
الصصدارة ،وأاعتقد أان اإلدارة واعية بذلك واألمور
سصتتح ّسصن بحول الله.
@ ك- -ي- -ف ت- -ت- -وّق- -ع اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة ‘
’ول؟
اÎÙف ا أ
@@ اŸرحلة الثانية سصيشصتد فيها التنافسض ما
ب Úالفرق اŸعروفة والتي برزت أاك ‘ Ìمرحلة
الذهاب على غرار بلوزداد ،مولودية ا÷زائر،
وفاق سصطيف العائد بقوة ،شصبيبة القبائل ،أاما
ال -ب -اق -ي ف-ع-م-ل-ه-ا سص-ي-نصصب ‘ –سص Úن-ت-ائ-ج-ه-ا
لضصمان البقاء.

@ الششعب :كيف تقيّم فÎة ا’نتقا’ت
الشّشتوية بعد نهايتها؟
@@ رضشا زوا :ÊاÒŸكاتو كان باهتا و ⁄يكن
‘ مسصتوى التطلعات ‘ ظل الزمة التي تعيشصها كل
الندية ،وهي أازمة ‘ التسصي Òكان لها امتداد على
ا÷انب اŸا‹ ،حيث لحظنا ان كل الندية ⁄
تدخل فÎة النتقالت الشصتوية مثلما عّودتنا ‘
الفÎة السصابقة ما عدا فريق واحد اسصتنفذ كل
الجازات اŸتاحة أال وهو شصبيبة القبائل ،فيما
اسصتنفذ فريق شصباب بلوزداد إاجازت .Úما عدا ذلك
ف -ك -ل الن -دي -ة ت -ع -ا Êح -ت-ى ال-ت-ي “ول م-ن ط-رف
شصركات عمومية معروفة تعا Êهي الخرى من
ازمة خانقة،
وهناك من يتحدث عن ازمة مالية لكنّي أاسصميها
ازمة ‘ التسصي ،Òفالفشصل ‘ التسصي Òهو ما جعل
هذه الندية تعا Êمن الناحية اŸالية،
وهو ما يفتح الباب امام فشصل كل الفرق ‘
ال -فÎة اŸق -ب -ل-ة سص-ت-تسص-ع ال-ه-وة و‚د ج-ل الن-دي-ة
مفلسصة ،وهنا نطرح التسصاؤول حول الحÎاف ومدى
‚احه مثلما يرّوج بعضض الطراف التي ترى أان
الحÎاف ‚ح إال أانه ‘ الواقع فشصل فشص Óذريعا.
@ ك- -ي- -ف ت -فّسش -ر ع -زوف ال Óّ-ع -ب Úع -ل -ى
’ندية أاخرى؟
ا’نتقال أ
@@ أانا أافهم الÓعب Úجيدا ألنهم يعرفون أان
الوضصعية نفسصها ‘ الفريق الذي سصينتقل اليه ،ولن
يأاخذ أامواله ال بعد فÎة ويقول أابقى ‘ فريقي
أافضصل ا ¤غاية نهاية اŸوسصم ،وهذا المر يعكسض
ال-ت-ع-ف-ن ال-ذي وصص-ل-ت-ه ال-ب-ط-ول-ة ألن-ن-ي أاعرف عدة
لعب ÚاشصÎطوا تسصبيقا ماليا مقابل النتقال ا¤
الفرق التي طلبتهم ،لكن ‘ ظل غياب السصيولة
اŸالية فضصلوا البقاء ‘ فريقهم ،وهو أامر مفهوم
ال ‘ حال وصصول عرضض من تونسض او اÿليج الذي
أاصصبح وجهة مفضصلة لديهم لنهم يتحصصلون على

اموالهم ‘ وقتها.
@ ششبيبة القبائل الفريق الوحيد الذي
اسش-ت-ن-ف-د ك-ل ا’ج-ازات اŸت-اح-ة ،ه-ل ت-ت-وّقع
عودته القوية ‘ مرحلة العودة؟
@@ بالفعل شصبيبة القبائل قام بإاجراء تعاقدات
نوعية من خÓل ضصم الÓعب التونسصي اŸعروف
ال -دراج -ي ،ال -ذي ورغ -م ت -ق -دم -ه ‘ السص -ن إال أان -ه
سصيفيد الفريق كثÒا ‘ مباريات البطولة بفضصل
خÈته الكبÒة ،ونفسض المر ينطبق على الÓعب
الليبي وحتى بو◊ية الذي كان ينشصط ‘ اسصبانيا،
ورغم أاّنني  ⁄أاشصاهده إال أان ا÷ميع يرى أانه لعب
جيد لكن على السصماء اŸذكورة أان تÈهن على
اŸيدان من خÓل الظهور Ãسصتوى جيد وتقدË
الضصافة ،بحكم أان شصبيبة القبائل وضصعت البطولة
كهدف رئيسصي ‘ ظل صصعوبة التأاهل للدور اŸقبل
من منافسصة رابطة البطال حيث يطمح الفريق
إلن -ه -اء اŸوسص -م ‘ م -رت -ب -ة تسص -م-ح ل-ه ب-اŸشص-ارك-ة
اŸوسصم اŸقبل ‘ منافسصة خارجية ،كما أان هناك
شصباب بلوزداد الذي تعاقد مع لعب Úزرارة وسصويبع
وهما لعبان معروفان بامكانياتهما الكبÒة لهذا
من الضصروري انتظار رؤويتهم مع الفريق ،وماذا
سصيقّدمون ‘ مرحلة العودة رغم أان كل اŸؤوشصرات
توحي أان شصباب بلوزداد سصيكون البطل اŸنتظر إال
أان اŸفاجآات متوّقعة.
@ ك -ي -ف ت -ت -وّق -ع أان ي -ك -ون اÒŸك -ات -و
ال ّصشيفي؟
@@ أاع -ت -ق -د أاّن اÒŸك -ات -و الصص -ي -ف -ي سص -ي-ك-ون
ﬂتلفا ،ونشصهد فيه حركية كبÒة رغم اسصتمرار
الزم- -ة اŸال -ي -ة وال -تسص -يÒي -ة إال أان ك -ل ال Ó-ع -بÚ
يفضصلون النتقال ‘ فÎة النتقالت الصصيفية لعدة
عوامل أاهمها عامل الوقت ،ففي نهاية اŸوسصم
يكون لهم هامشض أاك Èمن الختيار ،إاضصافة ا¤
الوقت الكب Òالذي يسصتفيدون منه من أاجل التأاقلم
مع فريقهم ا÷ديد ،والذي تكون فيه اŸنافسصة
م -تسص -اوي -ة ع -كسض فÎة الن-ت-ق-الت الشص-ت-وي-ة ال-ذي
تكون فيه األمور الفنية مسصتقرة.
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مراد سشÓطني لـ «الششعب» :

الف ـ ـ ـ ـرق ت ـ ـ ـعا Êمن شس ـ ـ ـح اإ’مكاني ـ ـ ـات اŸادي ـ ـ ـة
مسشتقبل أاي فريق مرهون Ãسشتوى مدرسشته التّكوينية

اّتصشلنا بالتقني والÓعب الدو‹ السشابق مراد
سشÓطني ،الذي فتح قلبه لـ «الششعب» ‘ هذا ا◊وار
’و.¤
حول اÒŸكاتو الششتوي ‘ الرابطة اÎÙفة ا أ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

اإلم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة ،وال-ف-رق ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي “لك إام-ك-ان-يات لديها
مشصاكل داخلية وإادارية ،أاذكر على سصبيل اŸثال البطل الشصتوي شصباب
بلوزداد كانت لديهم صصراعات شصخصصية ‘ الفريق ،وهو ما جعلها
تفكر ‘ تغي ÒاŸسصؤوول ÚواŸدرب ÚواŸناجÒة و ⁄يفكروا ‘
تعزيز اŸناصصب التي تعرف عجزا ،وهو ما جعل اÒŸكاتو الشصتوي
هذه اŸرة يكون هادئا وباردا كما قلت ،الشصباب Áلك ›موعة
وكتلة واحدة وهناك لعب واحد متفوق على ا÷ميع هو «سصعيود»،
وا÷ميع يدافع وهو ما جعل الشصباب ينهي مرحلة الذهاب بطÓ
شصتويا ،اآلن انتدبوا لعب« Úزرارة» و»سصويبع» كÓهما  ⁄يكن يلعب
بطريقة منتظمة ‘ الÈج والوفاق على التوا‹ ،وعند قدومهما ⁄
ي -ك -ون -ا ‘ أافضص -ل مسص -ت -وي -ات -ه -م -ا ،ل -ك -ن الشص -ب-اب ي-ع-ا Êم-ن ن-قصض
اŸهاجم ،ÚورÃا سصيجد ا◊ل فيهم إلنهاء اŸوسصم بط.Ó

ششريف حجار لـ «الششعب»:

@ الششعب :كيف تقيّم فريق اŸدية بطل
مرحلة الّذهاب ‘ الثا ÊاÎÙف بالنسشبة
’خرى؟
إا ¤الفرق ا أ
@@ شش -ري -ف ح -ج-ار :ف -ري-ق اŸدي-ة حّ -ق-ق
األهم ‘ مرحلة الذهاب ،وهذا يعود بالدرجة
األو ¤إا ¤نوعية الÓعب ÚوالتحضصÒات التي قام
ب -ه -ا ال -ف -ري -ق ق -ب-ل ان-طÓ-ق اŸوسص-م ،وال-ن-ت-ي-ج-ة
اÙققة تتحدث عن نفسصها.
@ هل من إاضشافات تقنية حول ما –ّقق مع
’وŸبي ،وهل كنتم تتوّقعون –قيق ذلك؟
ا أ
@@ رغ- -م اŸشص- -اك- -ل اŸادي- -ة ال -ت -ي Áر ب -ه -ا
ال -ف -ري -ق ،إال أان إارادة ال Ó-ع -ب Úوح -ب -ه -م ألل-وان
الفريق تغّلبت على هذه اŸشصاكل ،وا◊مد لله
فالفريق حقق حلم أانصصاره ‘ نهاية اŸرحلة
األو.¤
’خرى تقنيا؟
’ندية ا أ
@ وماذا عن ا أ
@@ أاعتقد وبكل روح رياضصية أانّ اŸسصتوى
العام متقارب وحتى ترتيب الفرق ‘ النقاط
متقارب أايضصا ،ولذلك فإاّن النتائج اÙققة لدى
أاغلب األندية جد إايجابية ما عدا بعضض الفرق
التي وجدت صصعوبات للخروج من عنق الزجاجة
على غرار ا◊راشض ،بجاية وآاخرين.
@ نعود إا ¤فريق اŸدية ونسشأال حجار
ع-ن الّ-ظ-روف اŸادي-ة ال-ت-ي ي-ت-خّ-ب-ط ف-ي-ها،

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

@ الشش- -عب :ع- -كسس الّسش- -ن -وات ال -ف -ارط -ة اÒŸك -ات -و
الشّشتوي لهذه السشنة كان باردا ،ما هو السشبب؟
@@ مراد سشÓطني :السصبب رقم واحد هو أان الفرق ل “لك

حامد حمور

ففي اŸاضصي القريب كانت فÎة اÒŸكاتو
الشصتوي مناسصبة كبÒة لـ « تهافت» األندية على
اسصتقدام الÓعب Úلسصد الفراغات التي طرأات
ع-ل-ى م-رح-ل-ة ال-ذه-اب ،ب-ع-دم-ا ي-ق-وم ال-ط-اقم
الفني بتحديد بعضض اŸناصصب التي  ⁄تكن ‘
اŸسصتوى اŸنتظر..وكثÒا ما سصار اŸسصيّرون
‘ هذا اŸنوال إلعطاء قوة أاك Ìلتشصكيلتهم
م- -ن خÓ- -ل رصص- -د األم- -وال اŸم -ك -ن -ة إل‚اح
العملية.
و‘ هذا اÛال Áكن العÎاف أان بعضض
«الصص-ف-ق-ات» ك-انت ج-ي-دة ل-ل-غ-اي-ة م-ن ال-ناحية
الفنية ،لكن أاغلبها اتسصمت بالفشصل ،خاصصة
وأان مشصكل تأاقلم الÓعب ‘ Úفريقهم ا÷ديد
بالسصرعة اŸنتظرة  ⁄يكن ‘ اŸوعد مقارنة
بالسصتقدامات الصصيفية أاين يكون الÓعب مع
ف -ري -ق -ه ل -فÎة ط -وي -ل -ة ‘ ال -ت -حضصÒات ق-ب-ل
انطÓق اŸوسصم.
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@ مولودية ا÷زائر كانت ‘ كل مÒكاتو تنتدب
ثÓ-ث-ة ’ع-ب Úم-ث-ل-م-ا يسش-م-ح ب-ه ال-ق-ان-ون ،لكنها هذا
اŸوسشم قامت بالعكسس سشّرحت ’عبْيـن و ⁄تنتدب أاي
’عب؟

@@ اŸول -ودي -ة مشص-ك-ل-ت-ه-ا خÓ-ل اÒŸك-ات-و ك-انت ‘ مسص-ؤوول-ي-ه-ا
والصص -راع -ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ك-انت ب Úصص-خ-ري وب-ط-رو ،Êوه-و م-ا
جعلهم يفّكرون ‘ كل شصيء إال ‘ اÒŸكاتو والقيام بتعزيزات،
تركيزهم كان منصصبا ‘ من يقيل من ،اŸولودية “لك إامكانيات

مادية ل بأاسض بها مقارنة مع فرق أاخرى ،كون الشصركة البÎولية
سصوناطراك هي ‡ّول الفريق ،كما أان اŸولودية هذا اŸوسصم –تل
مركز الوصصافة ‘ البطولة وبفارق نقطت Úعن شصباب بلوزداد البطل
الشصتوي ،و“لك حظوظا كبÒة ‘ التتويج باللقب ،وكانت قادرة على
انتداب على األقل لعب أاو لعب Úلتعزيز بعضض اŸناصصب التي
تعرف عجزا على غرار منصصب لعب ﬁوري لكن  ⁄يكن ذلك،
وعندما فريق من حجم مولودية ا÷زائر بكل إامكانياته اŸادية ل
ينتدب ،لن ينتدب البقية الذين يعانون من مشصاكل مادية على غرار
إا–اد العاصصمة الذي ف ّضصل مواصصلة العمل مع اÛموعة التي
بحوزته وﬁاولة تسصديد ديونه العالقة مع الÓعب ،Úوهو ما سصيجعل
الÓعب ÚاŸتواجدين ‘ الفريق يكسصبون خÈة كبÒة ويكونون أاكÌ
قوة اŸوسصم اŸقبل ،خصصوصصا أان اÛموعة التي يعمل بها «دزيري»
كسصبت اÈÿة القارية بعدما خاضصت ◊د اآلن  8لقاءات ،وواجهت
فرقا عريقة ‘ القارة السصمراء على غرار الوداد البيضصاوي وصصان
داونز ا÷نوب إافريقي.
@ باŸقابل ششبيبة القبائل اسشتهلكت كل انتداباتها

وجلبت ثÓثة ’عبÚ؟

@@ شصبيبة القبائل جلبت الÓعب «أاوسصامة الدراجي» الذي كان
لعبا دوليا تونسصيا وقائدا ‘ الÎجي الرياضصي التونسصي ،ق ّصصته مثل
قصصة عبد اŸؤومن جابو« ،الدراجي» كانت لديه قيمة كبÒة ‘
الÎجي و‘ اŸنتخب التونسصي ،ويعد من ب Úأافضصل الÓعب Úالذين
أا‚بتهم كرة القدم التونسصية ،خصصوصصا أانه لعب مع أاكابر الÎجي
وهو ‘ سصن العشصرين ،لكنه حاليا يعا Êمن نقصض اŸنافسصة ومن
ا÷انب البد Êوسصيكون ‘ فريق جديد ومعطيات كرة القدم سصتتغÒ
عنده ألنه اآلن سصيلعب على العشصب الصصطناعي ،وهو منذ كان ‘
الفئات الدنيا وهو ينشصط على العشصب الطبيعي ،ل نعرف كيف
سصيكون دخوله مع الشصبيبة ،إاذا “ّكن ‘ أاول ظهور من –قيق الفوز
مع الكناري وسصاعده اÙيط متأاّكد من أاّنه سصيقوم بأاشصياء جميلة،
لكن إاذا حدث العكسض قد يطيل لكي يتحّرر وقد يفشصل كليا ‘

Œربته ،أاما الÓعبان اآلخران اللذان انتدبهما الفريق الليبي «طبال»
وخّريج األتليتيكو «بو◊ية» ل أاعرف عنهما شصيء ،وأاريد أان أاضصيف
شصيء.
@ تف ّ
ضشل..
@@ اŸولودية هذا اŸوسصم انتدبت «جابو» الذي عّلقت عليه
آامال كبÒة ووضصعوا عليه كل ال ّضصغط ،صصحيح «جابو» لعب كبÒ
وÁكنه أان يصصنع الفارق من نصصف فرصصة ،لكن ل يجب أان ننسصى بأان
«جابو» كانت لديه الكث Òمن اŸشصاكل مع رئيسصه السصابق «حمار»
اŸوسصم اŸاضصي مع فريقه السصابق وفاق سصطيف ،كان يغيب عن
التدريبات  ٢٠يوما وبعدها يقاطع التدريبات ويلعب اŸباريات ،هو
كان لديه نقصض بد Êعند قدومه واŸولودية دخلت ‘ صصراعات
داخلية و◊د اآلن فريقه ا÷ديد  ⁄يسصاعده ،وهو  ⁄يتمّكن من
التحرر.
ن ا◊ل ‘ ترقية الششباب مثلما فعلته
@ هل ترى بأا ّ

إادارة وفاق سشطيف التي رّقت ثÓثة ششباب ‘ بداية
’وروبية؟
اŸوسشم كلهم مطلوبون ‘ الفرق ا أ

@@ الفرق األوروبية حاليا أاصصبحت تهتم باŸواهب ا÷زائرية
ال ّصصاعدة ،لعديد العوامل ا÷زائر بطلت إافريقيا ونادي بارادو سصوق
لعبّ‡ Úيزين إا ¤الحÎاف أابانوا عن علو كعبهم ،بعدما تأاقلموا
سص -ري -ع-ا ‘ ك-ل ال-ف-رق ال-ت-ي ت-قّ-م-صص-وا أال-وان-ه-ا ،ل-ك-ن وف-اق سص-ط-ي-ف
الÓعب Úالذين وضصعوا الثقة فيهم يلزمهم عمل كب Òحتى يطوروا
إامكانياتهم أاك ،Ìأاذكر على سصبيل اŸثال الÓعب «بوصصوف» حقيقة
ه -و لعب م -وه -وب ل -ك -ن -ه سص -ج-ل ه-دف-ه األول ب-أال-وان ال-وف-اق ضص-د
مولودية ا÷زائر ،وجاء ذلك بعد مرور  1٥مباراة ،وهو أامر ضصئيل
ب -ال -نسص -ب -ة ل Ó-عب ي -نشص -ط ‘ اÿط األم -ام -ي خصص -وصص-ا أان-ه شص-اب
ومتعطشض للتسصجيل والÈوز ،لكنها مبادرة جيدة وتسصتحق اإلشصادة
والتشصجيع من إادارة الوفاق ،اآلن الفرق األخرى التي تعا Êمن الشصح
اŸادي هي مرغومة اآلن بÎقية الشصباب ،وÃا أاّن فرقنا ل تعتني
بالشصباب وكل الفئات الشصبانية ‘ ا÷زائر تعا Êلن Œد رÃا أاي

كر Ëزاوي:

عدم ا’سستقرار الفني أاثّر على أاداء اأ’ندية
اعت Èالتقني كر Ëزاوي مسشتوى
اأندية اÎÙف ا’أول متقاربا تقنيا
من حيث ا’إعدادين البد Êوالفني،
غ Òاأن النتائج اّÙققة تتفاوت من
فريق اإ ¤اآخر نظرا ’سشتقرار
البعضس ،وعدم اسشتقرار ا’آخر ما
جعل النتائج متذبذبة هنا ،وجيدة
هناك على غرار فريق ششباب بلوزداد
الفائز باللقب الششتوي ،وفاق سشطيف
العائد بقوة وفرق اأخرى  ⁄تكن
نتائجها مسشتقرة مثل مولودية
ا÷زائر ،ا–اد ا÷زائر واآخرين .رغم
هذا فاإن زاوي بدا مرتاحا ضشمنيا من
خÓل ا’أسشئلة التي طرحتها «الششعب»
عليه Ÿعرفة راأيه ‘ مرحلة الذهاب
بدنيا وتقنيا.

حـاوره :فوؤاد بن طالب

@ الششعب :اأنت كتقني Îﬁف ،لقد
ت- - -اب- - -عت م - -رح - -ل - -ة ال ّ- -ذ ه - -اب ل Ó- -أول
اÎÙف ،م-ا ت-ع-ل-ي-قك ع-ل-ى اŸسش-ت-ويÚ
البد Êوالفني لهذا القسشم؟
@@ ك- - -ر Ëزاوي :م -ن ال-رائ-ع اأن ت-ت-اب-ع

مرحلة الذهاب بدقة وبتاأّن شصامل لأن هذا
اŸوضصوع يهّمنا كتقني› ‘ Úال كرة القدم،
وواجب علينا اأن نتابع البطولة وهذا ما حدث،
ل -ق -د ت -اب -عت اأغ -لب اŸب -اري-ات وسصّ-ج -لت ع-دة
نقاط تقنية تهمني كتقني Ÿا قّدمته الفرق 16
رغم وجود بعضض النقاط لدى بعضض الفرق،
اإ‰ا ‘ العموم اŸسصتوى متقارب بدنيا وتقنيا،
ويبشصر Ãسصتقبل واعد لدى اأغلب الأندية.

@ م- -ع- -ن- -ى ه- -ذا اأّن م -رح -ل -ة ال -ع -ودة
سشتكون سشاخنة واÿطاأ فيها ‡نوع؟

@@ سصوؤالك ‡تاز ،لقد وضصعت الدواء على
م -ع -ا÷ة ا÷رح ال -ت -ق -ن-ي ل-دى ب-عضض الأن-دي-ة،
وعليه فاإن مرحلة العودة –تاج اإ ¤تنظيم
ج- -ي- -د ع- -ل -ى مسص -ت -وى اإدارة الأن -دي -ة واإع -داد
الÓعب Úمن حيث اللياقة ،وشصحن بطارياتهم
نفسصيا ،لأن كل الفرق سصتلعب لقاءات شصبيهة
Ãب- -اري- -ات ال- -ك- -اأسض ن- -ظ- -را لأه- -م -ي -ة ال -ل -قب
والÎتيب ،والبحث على ضصمان البقاء خاصصة
م-ع الصص-ي-غ-ة ا÷دي-دة ل-ل-م-وسص-م ال-ق-ادم ب-نزول
فريق ،Úما يجعل البقاء ‘ الأول اÎÙف
من اأولويات كل فريق وثمنه غال.

@ الششباب حّقق اأهم اإ‚از ‘ مرحلة
الّذهاب والفوز بالّلقب الشّشتوي بقيادة
عمرا ،Êماذا تقول؟

@@ كما قلت سصابقا فاŸسصتوى متقارب ،ما
عدا فريق اأو اإثن ،Úوفوز الشصباب بعد انهزام
ال -ع -م -ي -د ‘ اŸب-اراة اŸت-اأخ-رة اأم-ام ال-وف-اق،

يعت Èاإ‚ازا معنويا مهما لأبناء لعقيبة ،لكن
ه -ذا ل ي -ع -ن -ي اأن الشص -ب -اب ك -ان اأفضص -ل واإ‰ا
السص -ت -ق -رار ع -ل-ى مسص-ت-وى الإدارة ي-ل-عب دورا
مهما ومشصجعا للجهاز الفني والÓعب ،Úوهذا
م ا ح د ث م ع ا أ ب ن ا ء ل ع ق ي ب ة ا ل ذ ي ن ن ه نّ ئ ه م ب ه ذ ا
الإ‚از خÓل مرحلة الذهاب.

@ براأيك هناك فرق كان لها باع
كب ‘ Òوقت مضشى ‘ البطولة ،وهذا
اŸوسش -م ’زالت ت -ق -ب -ع ‘ اŸوؤخ -رة ع-ل-ى
غرار نصشر حسش Úداي واأوŸبي الششلف،
ماذا تقول؟
@ @ ا أ ع ت ق د ا أ نّ ا  Ÿش ص ا ك ل ا ل د ا خ ل ي ة ل ب ع ض ض
الأندية اأو التي ذكرتها هذا اŸوسصم ،تعود اإ¤
ق-ل-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-داخ-ل-ي وكÌة ال-تغيÒات على
مسصتوى الأجهزة الفنية واأمور اأخرى مادية
عصصفت بهذه الفرق اإ ¤تسصجيل نتائج سصلبية،
ولذلك يجب اأن تعي جيدا باأن مرحلة العودة
سص -ت -ك -ون اأصص-عب وشص-ب-ي-ه-ة Ãب-اري-ات ال-ك-اأسض،
ضصر
وحسصب متابعتنا فاإن هناك فرق بداأت – ّ
ن-فسص-ه-ا ل-ل-م-رح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-اأك Ìواقعية سصواء
على اŸسصتوى الإداري اأو التقني والبحث على
الطيور النادرة لضصمها.

@ م- - -ا ه - -ي ال - -ف - -رق ال - -ت - -ي ‚حت ‘
تسشي Òمرحلة الّذهاب بعقÓنية؟

@@ اإ ¤غاية اليوم هناك فريق Úاأو ثÓثة
ع- -ل- -ى الأرج- -ح ال- -ذي- -ن اأك- -دوا اأح -ق -ي -ت -ه -م ‘
السص -ت -ق -رار وال -ن -ت -ائ-ج الإي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
بلوزداد ،وفاق سصطيف وحتى ا–اد العاصصمة
ولذلك نتمنى ‘ اŸرحلة الثانية اسصتقرار تام
لكل الفرق حتى تنتهي البطولة بوجه مغاير
وÃسص- -ت- -وى ي- -ل- -ي- -ق Ãق- -ام ال- -ك -رة ا÷زائ -ري -ة
اŸتصصدرة لـ»الكان» ،وكذا العديد من الفرق
اŸشصاركة ‘ رابطة اأبطال اإفريقيا اأو كاأسض
الكاف ،هذا شصيء يسصعدنا كثÒا ونحن نريد اأن

رؤوسشائها؟

@@ لكن عند رحيل الرؤوسصاء ا◊الي Úسصيأاتي جيل جديد من
الرؤوسصاء بنفسض النوايا ونفسض األطماع ولن يتغ Òشصيء ،اŸشصكل ‘
قانون ا÷معيات الذي يسص Òعليه ذلك الرئيسض ،يجب إاعادة النظر
‘ ال -ق -وان Úوم -راق -ب -ة أام -وال ال -دول -ة ،رؤوسص-اء األن-دي-ة ل ي-غ-ادرون
مناصصبهم ألن هناك ما يوضصع ‘ ا÷يوب لذلك يتحّملون كل شصيء ‘
سصبيل ذلك ،وإاذا تغÒت األمور سصيطّهر اÙيط الرياضصي وتأاتي
النتائج ،ألن الناسض النتهازي Úسصيغادرون الرياضصة عموما وكرة
القدم خصصوصصا.

مليك عسشلة لـ «الششعب»:

’ أافكّـ ـ ـر ‘ تغـ ـ ـ ـ ـي Òاأ’ج ـ ـ ـواء أ’نّ
ا’سستق ـ ـرار عام ـ ـل مه ـ ـم للنّج ـ ـ ـاح
كششف ا◊ارسس ا÷زائري مليك
عسشلة ‘ حوار حصشري ÷ريدة
’جواء
«الششعب» ،أانه ’ ينوي تغي Òا أ
’نه مرتاح ويعيشس
‘ الوقت ا◊ا‹ أ
أاجمل فÎات مششواره الكروي مع نادي
ا◊زم السشعودي ،مؤوّكدا أانه سشيقدم كل
ما عليه من أاجل تششريف أالوان ناديه
و‘ نفسس الوقت من أاجل العودة إا¤
تششكيلة اŸنتخب الوطني ،خاصشة بعدما
’بواب أامام كل
فتح بلماضشي ا أ
’ضشافة ‘ اŸباريات
ا÷اهزين لتقد Ëا إ
القادمة.

@ وم -اذا ع -ن ال -ع -م -ي -د ال -وصش -ي-ف ‘
مرحلة الّذهاب؟

@@ العميد وقعت له عدة مرات هزات
منها ذهاب شصافعي وعزي لÓحÎاف ،اإضصافة
اإ ¤بعضض اŸشصاكل الداخلية ‡ا جعل الفريق
يخفق ‘ كاأسض العرب ،وحتى خسصارته ‘ اأكÌ
من مباراة اآخرها اأمام الوفاق السصطايفي ما
يعني اأنه ﬁظوظ Ÿا بقي وصصيفا ‘ مرحلة
ال -ذه -اب ،وم -ع ه -ذا ه -و ب -ح -اج-ة اإ ¤ت-دع-ي-م
ب Ó- -ع - -ب Úم - -ت- -م- -ي- -زي- -ن ‘ اÿط Úاÿل- -ف- -ي
والوسصط ،وحتى ا◊ارسض شصعال  ⁄يقم بدوره
ك -ام  Ó-ك -ح -ارسض اأسص -اسص -ي ،ول -ذلك ف -ال-ع-م-ي-د
م -ط -الب ‘ م -رح -ل-ة ال-ع-ودة Ãراج-ع-ة اأوراق-ه
جيدا ،وعليه فكل الأمور ‘ مرحلة العودة
يجب اأن تكون مضصبوطة كما ينبغي ‘ بيت
اأبناء باب الوادي ،خاصصة بعد التغي ÒالأخÒ
‘ الإدارة رÃا سصيعطي شصحنة معنوية للفريق
والعودة اإ ¤النتائج الإيجابية.

لعب شص -اب يصص -ل -ح ل -لÎق -ي-ة ‘ أاي ف-ري-ق ،ف-رق-ن-ا وضص-عت ال-ف-ئ-ات
الشصبانية ‘ طي النسصيان ،وتركتها تنشصط لكي ل تنزع منها نقاط
عند األكابر.
@ ‘ ظل هذه اŸششاكل يجب العودة إا ¤التّكوين؟
@@ ل -يسض ‘ ظ -ل اŸشص -اك -ل ح -ت -ى ‘ غ -ي -اب -ه -ا ي -جب الع-ت-ن-اء
بالتكوين ،مسصتقبل أاي فريق مرهون Ãدرسصته التكوينية وما تنتجه
كل نهاية موسصم ،اŸثل الكب ‘ Òالتكوين ‘ ا÷زائر هو نادي بارادو
وشص -ب -اب ب -ل -وزداد ح -ال -ي -ا اسص -ت -أاج -روا م -ك-ان-ا ل-ت-ك-وي-ن لع-ب-ي-ه-م ‘
السصويدانية بغضض النظر عن اŸركز الذي Áتلكونه ‘ خروبة،
وهناك أاكادÁية الفدرالية ‘ مدينة خميسض مليانة ‘ انتظار فتح
البقية ،بعضض الفرق بدأات تفكر قلي ‘ Óالتكوين لكنها ل “لك
اŸنشصآات لذلك ،الذي ل Áلك مراكز تكوين ل Áكنه ا◊ديث عن
كرة القدم.
@ أا’ ت -رى ب -أاّن مشش -ك -ل ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-ري-ة ‘

حاروته :نبيلة بوقرين
ن- -رى ال- -ك- -رة ا÷زائ- -ري- -ة ب- -خ ،Òخ -اصص -ة واأن
ا÷زائ -ر م -ق -ب -ل -ة ع -ل -ى ع -دة ﬁط -ات م -ن -ه -ا
تصصفيات كاأسض اإفريقيا ،تصصفيات كاأسض العا⁄
وهذا ل يتاأتى اإل اإذا كانت فرقنا منضصبطة
ومسص -ت -ق -رة م -ن ج -م -ي -ع ا÷وانب ال -ت-ي ت-خ-دم
النادي والكرة بصصفة عامة.

@ ماذا ينقصس اأندية القسشم ا’أول
حتى تظهر Ãسشتوى فني عال؟

@@ الشصيء الذي ينقصض اأنديتنا اÎÙفة
هو قلة التنظيم الداخلي على مسصتوى الإدارة
وقلة السصتقرار للمدرب Úلأن اأغلب الفرق لها
مادة بشصرية ‡تازة واأسصماء لمعة ومن اأحسصن
الÓعب ،Úلكن يجب اأن تراعي اأمور اأخرى
وه -و ال -ت -ن -ظ -ي -م الإداري وال -ت -ق -ن-ي م-ع ب-داي-ة
اŸوسصم ،ووضصع برنامج من ّ
ظم يخدم مصصلحة
النادي والكرة ا÷زائرية ،وهذا ما يجب اأن
تقوم به اإدارة اأي فريق مهما كانت اإمكانيته
مع وضصع رزنامة تكوين على اŸديينالقصصÒ
والبعيد.

@ هل من رسشالة توجّهها للجمهور
الّرياضشي؟

@@ م -رح -ل -ة الإي -اب سص -ت -ك -ون ن -اري -ة ل-ك-ل
الأن- -دي -ة لأن ه -ن -اك ف -رق سص -ت -ل -عب م -ن اأج -ل
اللقب ،اأو مراتب مقبولة واأخرى تبحث عن
اÿروج م -ن ع -ن -ق ال -زج -اج -ة ،وه -ذا ي -ت -ط-لب
تعدادا مّتزنا وله بصصمة قوية فوق اŸيدان،
وعليه فثقتنا كبÒة ‘ الأندية اأن تعمل بجد
للخروج بنتائج جيدة تضصمن لنفسصها اللقب اأو
البقاء ،لأن اÿطاأ ‘ مرحلة الإياب اأصصبح من
اŸم -ن -وع -ات ،خ -اصص -ة واأن السص -ق -وط سص-ي-مسض
ف-ري-ق Úف-ق-ط وه-ن-ا صص-ع-وب-ة اŸرح-ل-ة الثانية
التي سصتحدث فيها عدة مفاجاآت.

@ الشش -عب :ك -ي -ف ت -قّ-ي-م مشش-وارك ‘
’ن؟
الدوري السشعودي ◊د ا آ
Ÿخت ّصصون هم الذين
@@ مليك عسشلة :ا ُ

قّيموا مشصواري منذ إالتحاقي بالدوري السصعودي،
وا◊م -د ل -ل -ه ال -ك -ل راضض Ãا أاق ّ-دم -ه م-ع ف-ري-ق-ي
ا◊ا‹ ا◊زم ،حيث حقننا نتائج إايجابية وأانا جد
سصعيد لتقد Ëاإلضصافة لزمÓئي ‘ الفريق ،وهذا
دليل أا Êإالتزمت بوعودي من خÓل إاعطاء كل ما
أاملك فوق اŸسصتطيل األخضصر ‘ كل اللقاءات التي
نلعبها ‘ الدور اÙلي ،وا◊صصيلة النهائية لÎتيب
حراسض اŸرمى هي التي أاّكدت ذلك من خÓل
تواجدي ‘ الصصدارة رغم اŸنافسصة القوية بوجود
أاسصماء كبÒة ،وهذا ما سصُيشصجعني على اŸواصصلة
‘ العمل من أاجل التأالق أاك Ìبحول الله ألنني
لعب Îﬁف وأاعرف جيدا ما يجب القيام به.

كل لعب كرة قدم ،خاصصة السصياسصة التي ينتهجها
الناخب الوطني جمال بلماضصي التي فتح خÓلها
األبواب لكل ا÷اهزين لتقد Ëاإلضصافة وتشصريف
ا÷زائر ،والتي أاراها جد مهمة لتشصجيع ا÷ميع
من أاجل التأالق ومواصصلة العمل لضصمان مكانة ‘
تشصكيلة اÿضصر ،وهذا هد‘ اŸباشصر ‘ الوقت
ا◊ا‹.

’جواء نحو
@ هل ترغب ‘ تغي Òا أ
ناٍد آاخر؟

@ م -ا ه -و ت -ع-ل-ي-قك ع-ن ا÷وائ-ز ال-ت-ي
حّققتها الكرة ا÷زائرية قارّيا؟

@@ حاليا أانا مرتبط بعقد مدته ثÓث سصنوات
مع فريقي ا◊زم ،ولهذا سصأارّكز على اŸباريات
ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رن-ا م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة
وتقد Ëالدعم لزمÓئي أل Êجد مرتاح معهم Ãا
Óشصارة
أان اإلسصتقرار عامل مهم من أاجل النجاح ،ل إ
كان لديّ عرضض من فريق إا–اد جدة ‘ اÒŸكاتو
اŸاضصي ،لكن إادارة ا◊زم رفضصت تسصريحي ولهذا
سص -أاب -ق -ى م -ع-ه-م إا ¤غ-اي-ة ت-ق-د Ëع-رضض م-ق-ب-ول،
سصأافكر ‘ إامكانية مغادرتي من دونها أاما حاليا
همي الوحيد هو تشصريف أالوان الفريق الذي أالعب
له.

@ م-ا ه-ي ت-طّ-ل-ع-اتك اŸسش-ت-ق-ب-ل-ية بعد
الّتأاّلق ‘ اŸوسشم ا◊ا‹؟

@@ مثلما سصبق ‹ القول أانا حاليا أاريد أان أاكون
‘ قّمة لياقتي البدنية ،وأاقدم كل ما لدي فوق
اŸيادين ‘ الدوري السصعودي بعدما وصصلت لهذه
اŸرحلة اŸهمة ‘ مشصواري الكروي ،كما أاطمح
للعودة لصصفوف اŸنتخب الوطني الذي يبقى رغبة

@@ بعدما وصصل اŸنتخب Ÿكانة جد مرموقة
بعد التتويج بكأاسض أا· أافريقيا بعد األداء الرائع
الذي ظهر به طيلة  7لقاءات كاملة ،إاضصافة إا¤
ا◊فاظ التشصكيلة على سصلسصلة النتائج الإيجابية
لفÎة طويلة ،أاعتقد أان ا÷وائز التي حققتها الكرة
ا÷زائرية على الصصعيد القاري ُمسصتحقة وفزنا بها
وُ ⁄تمنح لنا ،وأا“نى أان القادم يكون أافضصل من
خ Ó-ل ال -ب -ق -اء ‘ ن -فسض ال -رواق ل-تشص-ري-ف األل-وان
الوطنية.

@ م- -ا ه- -و ت- -ع- -ل- -ي- -قك ع -ل -ى مسش -ت -وى
البطولة الوطنية؟

@@ أاكيد أانا أاتابع كل تفاصصيل البطولة الوطنية،
ول -يسض أان -ا م -ن ي -ق ّ-ي -م اŸسص-ت-وى ،اıتصص-ون وك-ل
اŸتابع Úيعرفون اŸسصتوى ا◊ا‹ لها بالرغم من
وجود لعب Úلديهم إامكانيات كبÒة ،وقادرين على
تقد Ëاألفضصل لكن ‘ حال ” توف Òالظروف
اŸناسصبة لهم ،ولهذا أا“نى أان تتغيّر األمور نحو
األفضصل ‘ اŸسصتقبل.
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طموح شصباب أادرار ‘ مواجهة خÈة جمعية ع Úمليلة
يحل جمعية ع Úمليلة اليوم
ضسيفا ثقي Óعلى شسباب أادرار ‘
الدور Ÿ 16نافسسة كأاسس ا÷مهورية،
’رضس لصسنع
حيث يسسعى صساحب ا أ
اŸفاجأاة و–قيق تأاهل تاريخي إا¤
الدور اŸقبل.

عمار حميسسي
يسسعى جمعية ع Úمليلة ’فتكاك تأاشسÒة
ال -ت -أاه -ل وم -واصس -ل -ة اŸغ -ام -رة ال -ن -اج-ح-ة ‘
منافسسة الكأاسش من خÓل –قيق الفوز على
شس- -ب- -اب أادرار ،ال- -ط- -ام- -ح ه- -و اآ’خ- -ر لصس -ن -ع
اŸفاجأاة والتأاهل ا ¤الدور اŸقبل.
وصسنع جمعية ع Úمليلة اŸفاجأاة ‘ الدور
السس -اب -ق ع -ن -دم -ا أاقصس -ى شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ‘

مواجهة كان يتوّقع أان يحقق فيها «الكناري»
الفوز ،إا’ أان العكسش هو الذي حدث حيث فتح
هذا التاهل شسهية ’عبي جمعية ع Úمليلة من
أاج- - -ل إاضس - -اف - -ة شس - -ب - -اب أادرار ا ¤ق - -ائ - -م - -ة
ضسحاياهم.
ورغ- -م أان م- -ن- -افسس- -ة ال- -ك- -أاسش ل- -يسست م -ن
اول -وي -ات ال -ف-ري-ق ،إا’ ان ’ع-ب-و ج-م-ع-ي-ة عÚ
م-ل-ي-ل-ة ي-ط-م-ح-ون ل-ت-ح-ق-يق التأاهل ،و‘ نفسش
الوقت البقاء ‘ دائرة اŸنافسسة ‘ البطولة
على تأاشسÒة البقاء ‘ الرابطة ا’و.¤
وت -خ ّ-ب -ط ال -ف -ري -ق ‘ ع-دة مشس-اك-ل م-ال-ي-ة
بالدرجة ا’و ¤جعلت اŸدرب ايت جودي
ي-رم-ي اŸنشس-ف-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة ال-ذهاب
بسسبب غياب الدعم اŸا‹ ،وهو اأ’مر الذي
أاّثر كثÒا على نتائج الفريق ‘ النصسف الثاÊ
Ÿرحلة الذهاب من البطولة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه يسس -ع -ى ’ع -ب -و شس -ب -اب أادرار

’سستغÓل عاملي ا’رضش وا÷مهور من أاجل
–قيق الفوز والتأاهل إا ¤الدور اŸقبل رغم
صس -ع -وب -ة اŸام -وري -ة أام -ام ف -ري -ق م -ت -م -رسش،
وÁتلك ’عب Úجيدين ‘ ﬂتلف اÿطوط.
وي -ط -م -ح شس -ب -اب أادرار ’سس -ت -غÓ-ل ال-دع-م
ا÷ماهÒي من أاجل –قيق الفوز والتأاهل،
خ -اصس -ة أان ال -ع -ام -ل ال -ف -ن -ي سس -ي-ك-ون لصس-ال-ح
اŸنافسش الذي Áتلك افضسلية فنية مقارنة
ب -ال -ف -ري-ق اŸضس-ي-ف ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل ا÷م-ي-ع
يتوقع تأاهل جمعية ع Úمليلة.
ك -م -ا أان شس -ب -اب أادرار يسس -ع -ى ل -لسس Òع-ل-ى
خ- -ط- -ى ع- -دة أان- -دي- -ة م- -ن ا÷ن- -وب صس- -ن- -عت
اŸفاجأاة ‘ منافسسة كأاسش ا÷مهورية خÓل
السسنوات اŸاضسية ،رغم أان الفارق كب‘ Ò
اŸسستوى بينها وب Úفريق جمعية ع Úمليلة،
إا’ أان ’عبي شسباب أادرار يطمحون لتقد Ëكل
ما لديهم من أاجل الفوز والتأاهل.

ال ّ
طبعة  17للبطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو

 64مصصارعـ ـ ـ ـ ـ ـا يتنافسصـ ـ ـ ـ ـ ـون عل ـ ـ ـ ـ ـى  15لقبـ ـ ـ ـ ـ ـا
ينشسط  64مصسارعا ،منهم تسسع
سسيدات ،نهائيات الطبعة 17
للبطولة الوطنية للفوفينام فيات
فوداو (أاكابر) ،التي سستحتضسنها
قاعة الشسهيد «حرشسة حسسان»
(ا÷زائر) اليوم.

ي -ت-ن-افسش اŸصس-ارع-ون ع-ل-ى  15ل-ق-با ،من
ضسمنها اختصساصسات تدرج أ’ول مرة بتوصسية
م- -ن ا’–ادي- -ة ال -دول -ي -ة ل -ه -ذا ا’خ -تصس -اصش
القتا‹ ،مثل تقنية توتونغ كون فابو ،اŸسسماة
كذلك العصسا الطويلة التي  ⁄تشسارك فيها
العناصسر الوطنية من قبل ،حسسب ما أاوضسحه
مدير التنظيم الرياضسي ل–Óادية ا÷زائرية
للفوفينام فيات فوداو ،سسلمان حمادي.
وصسّ- -رح ذات اŸسس -ؤوول ق -ائ « :Ó-ك -ال -ع -ادة،

نهائيات البطولة الوطنية سستسستقطبمصسارعي
 25نادياÁ ،ثلون رابطات و’يات ا÷زائر،
ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،ت-ي-ب-ازة ،ب-وم-رداسش ،ت-ي-ارت،
تيزي وزو ،ع Úالدفلى واŸدية .الرياضسيون
اŸنخرطون ‘ هاته اأ’ندية كلهم فاعلون ‘
اŸيدان وذوي مسستوى جيد ،جاؤووا لغرضش
واحد وهو افتكاك اللقب سسواء ‘ اŸنازلة أاو
التقني».
واحتضسنت مدينة الوادي ‘ مطلع يناير
تصسفيات البطولة الوطنية للفوفينام فياتفوداو
(أاك -اب -ر) Ãشس-ارك-ة  249ري -اضس -ي Áث-ل-ون 16
و’ي - -ة ،أاسس - -ف - -رت ‘ اأ’خ Òع - -ن ت - -أاه- -ل 64
مصسارعا للنهائيات.
وكان نادي وداد الكاليتوسش (و’ية ا÷زائر)
ق -د اح -رز ل-قب ال-ط-ب-ع-ة  16ل-ب-طولة ا÷زائر

للفوفينام فيات فوداو ‘ ( 2019أاكابر) ،عقب
حصسده لـ  21ميدالية 6 ،منها ذهبية ،حيث
ان -ت -زعت ع -ن-اصس-ره ال-ت-اج ال-وط-ن-ي ال-ذي ك-ان
بحوزة نظرائهم من جمعية ا’منالوطني ‘
.2018
وعادت اŸرتبة الثانية لنادي وفاق الدار
ال-ب-يضس-اء ،بسست ذه-ب-ي-ات ،فضس-ي-ت Úوب-رون-زي-ة
واح -دة ،م -ت -ب -وع -ا ب -ن -ادي اوŸب -ي ب-وروب-ة ‘
اŸرت -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة ب -خ -مسش ذه -ب-ي-ات ،خ-مسش
فضس -ي -ات وب -رون -زي-ت ،Úوك-ل ه-ذه ال-ف-رق ت-ق-ع
شس- -رق ال -ع -اصس -م -ة وه -ي ع -ري -ق -ة ‘ ري -اضس -ة
الفوفينام فيات فوداو.
وي -ؤوّط -ر م -ن -افسس -ات ن-ه-ائ-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة 17
ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-فوفينام فيات فوداو 20
رسسميا و 15حكما ،حسسب نفسش اŸصسدر.

الّتصسفيات اŸؤوّهلة لـ «كان»  2021ومونديال 2022

الكاف تدخل تعديÓت على الّرزنامة

على اإثر ا’جتماع اŸوسسع للجنة لتنظيم كاأسس
ا’أ· ا’إف -ري-ق-ي-ة  2021م -ع ك-اف-ة ا’ط-راف
اŸت -داخ -ل -ة والسس -ل -ط اÙل -ي-ة ال-ك-امÒون-ي-ة
ب - -ت - -اري- -خ  15ج - -ان - -ف- -ي  2020قررت
ال -ك -ون-ف-درال-ي-ة ا’إف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
(ال - -ك - -اف) ت - -ق - -د Ëم- -ن- -افسس- -ات ك- -اسس اأ·
اإف -ري -ق -ي-ا ال-ك-امÒون  2021م- - -ن ج - -وان -
جويلية اإ ¤جانفي  -فيفري .2021
كما قّررت الهيئة ا’فريقية ادخال تعديÓت
على رزنامة مباريات التصسفيات اŸوؤهلة لكان
الكامÒون  2021ونهائيات كاأسش العا ⁄قطر 2022
لتصسبح اŸواعيد على النحو التا‹:
 31 - 23مارسش  :2020مباريات ا÷ولت 3 Úو  4من تصسفيات الكان
 9 - 1جوان  :2020مباريات ا÷ولة  5من تصسفيات الكان
 31اأوت  8 -سسبتم :2020 Èمباريات ا÷ولة  6وا’أخÒة من تصسفيات الكان.
 05 - 13اأكتوبر  :2020مباريات ا÷ولة  1من تصسفيات كاأسش العا2022 ⁄
 09ـ  17نوفم :2020 Èمباريات ا÷ولة  2من تصسفيات كاأسش العا2022 ⁄
 22ـ  30مارسش  :2021مباريات ا÷ولت 3 Úو 4من تصسفيات كاأسش العا.2022 ⁄
 30اأوت  7 -سسبتم :2021 Èمباريات ا÷ولة  5من تصسفيات كاأسش العا.2022 ⁄
 04ـ  12اأكتوبر  :2021مباريات ا÷ولة  6وا’أخÒة من تصسفيات كاأسش العا2022 ⁄
 8ـ  16ن -وف-م :2021 Èم-ب-ارات-ي
الذهاب وا’ياب الفاصسلتÚ
م -ن تصس -ف -ي -ات ك -اأسش
العا.2022 ⁄
بعــــد تغلّبــــه علـــى

شسبيبة القبائل

ا– ـ ـاد العاصصمـة يصصعد للمـركز الثّال ـث
ف ـ ـ ـ ـي الّرابطـ ـ ـ ـ ـ ـة اأ’و¤
تغّلب فريق ا–اد ا÷زائر على شسبيبة القبائل
بنتيجة ( ) 0-1مسساء اÿميسش Ãلعب عمر
حمادي ببولوغ◊ ،Úسساب تسسوية رزنامة ا÷ولة
 12من بطولة الرابطة اأ’و ¤لكرة القدم.
جل الهدف الوحيد ‘ اللقاء من طرف
وسس ّ
ﬁيوسش ‘ الدقيقة  30من عمر الشسوط اأ’ول
ع Èركلة جزاء.
بعد هذه النتيجة ،أاضسحى ا–اد ا÷زائر يحتل
اŸرتبة الثالثة برصسيد  23نقطة ،بينما تتواجد
شسبيبة القبائل ‘ اŸركز اÿامسش بـ  21نقطة.
وسستجري آاخر مباراة لتسسوية رزنامة ا÷ولة  12يوم اأ’حد 19
جانفي ب‚ Úم مقرة ونادي بارادو.

كأاسس إافريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020

ا’–ادية ا÷زائرية تعÎضض على إاقامة
الدورة Ãدينة العيون اÙتلة
وجهت ا’–ادية ا÷زائرية
لكرة القدم (فاف) رسسالة ا¤
رئيسس الكونفدرالية ا’فريقية
للعبة (كاف) تندد فيها وتعارضس
قرار اإقامة منافسسات كاأسس
افريقيا لكرة القدم داخل
القاعة  28( 2020جانفي 7 -
فÈاير) من قبل اŸغرب Ãدينة
العيون اÙتلة التابعة ’أراضسي
ا÷مهورية العربية الصسحراوية
الدÁقراطية .حسسب ما اأفادت
به اأمسس ا÷معة ‘ بيان لها
نشسرته ع Èموقعها الرسسمي على
شسبكة ا’نÎنت.
وه -ددت ا’–ادي -ة اأن -ه -ا «سس -وف ل-ن
تشس - -ارك ‘ اح- -ت- -ف- -ا’ت ال- -ذك- -رى 63
’إنشساء الكونفدرالية ا’فريقية .يوم 8
فÈاير اŸقبل .التي تنظم على هامشش
اج -ت -م -اع ال -ل -ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة
ال -ك-روي-ة ا’إف-ري-ق-ي-ة ‘ .ح-ال ت-ل-ق-ي-ه-ا
دعوة».
وذك - - -رت ال- - -ف- - -اف ‘ ب- - -ي- - -ان- - -ه- - -ا ان
«ال- -ك- -ون- -ف- -درال- -ي -ة ا’ف -ري -ق -ي -ة ك -انت
تدعودوما اإ ¤احÎام القيم ا’إنسسانية
ولعبت دورا بارزا ‘ التنديد بكل صسور
ا’سس -ت -ع -م -ار .ب-دءا Ãح-ارب-ة ال-ت-م-ي-ي-ز
ال-ع-نصس-ري ب-ج-ن-وب اف-ري-ق-يا» .مطالبة
Ãراجعة قرار اإقامة هذه اŸنافسسة
Ãدينة العيون اÙتلة الذي له «دوافع

سسياسسية» و»سسيوؤدي اإ ¤اإحداث شسرخ
كب ‘ Òعائلة الكاف».
واأضساف بيان ا’–ادية ا÷زائرية اأن
ت -ن -ظ -ي -م اŸن -افسس -ة اŸذك -ورة سس-اب-ق-ا
Ãدينة
ال- -ع- -ي- -ون اÙت- -ل- -ة «ي- -دخ -ل ‘ اإط -ار
سسياسسة ا’أمر الواقع .وهوا’أمر الذي
يتنافى “اما مع القيم واŸبادئ التي
دافعت عنها ا÷زاائر دوما».
وب -ه -ذه ال -رسس -ال -ة .ت -ك -ون ا÷زائ-ر ق-د
انضسمت ا ¤موقف جنوب افريقيا التي
اأع -ل-نت ع-ن م-ق-اط-ع-ت-ه-ا ل-ه-ذا اŸوع-د
التنافسسي .كما ع Èرئيسش ا–اديتها
ال -وط -ن -ي -ة ل -ك-رة ال-ق-دم دا Êج-وردان.
عضس -واŸك -تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي وث-الث ن-ائب
لرئيسش الكاف.
واأوضسح هذا ا’أخ ‘ Òتصسريحات له
ق -ائ « :Ó-ي-ت-ع Úع-ل-ي-ن-ا م-ق-اط-ع-ة ك-اأسش
افريقيا داخل القاعة بسسبب اŸشساكل
اŸوج- -ودة ب ÚاŸغ- -رب وا÷م -ه -وري -ة
ال -ع -رب -ي-ة الصس-ح-راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة.
اŸغرب متمسسك باإقامة هذه اŸنافسسة
Ãدينة العيون اÙتلة وقد وجهنا له
النصسيحة بالعدول عن قراره لكنه ’
ياأخذ بالنصسيحة .ومن منطلق قناعة
حكومتنا ان مدينة العيون تعد اأرضسا
متنازعا عنها وﬁتلة .قررنا مقاطعة
هذه الدورة».

فايد بÓل (مدّرب اŸنتخب الوطني لكرة السسلة):

تأاّهلن ـ ـ ـا كـ ـ ـان صصعبـ ـ ـا أام ـ ـ ـام فريـ ـ ـ ـق جـ ـ ـ ـ ـزر ال ـ ـ ـ ـرأاسض ا’أخضص ـ ـ ـر
’خضسر
وصسف مدرب اÿضسر لكرة السسلة فايد بÓل لـ «الشسعب» ،بأان اŸبارات Úالّلت Úأاجراهما اŸنتخب الوطني أامام منتخب الرأاسس ا أ
’ول من تصسفيات كأاسس إافريقيا التي سستقام ‘  2021برواندا ،وقد “ّكنت العناصسر
كانتا Ãثابة ا’متحان الصسعب ،وهذا برسسم الدور ا أ
’ن
’و ¤أ
’و ¤بـ  67 / 79واŸقابلة الثانية بـ  99 / 90لصسالح اŸنافسس ،وتأاهلنا ضسمنته النقاط  ‘ 12اŸباراة ا أ
الوطنية من الفوز ‘ اŸباراة ا أ
الفارق ‘ اŸبارات Úكان  9نقاط لصسا◊نا ،ما أاّهلنا ا ¤الدور الثا Êوالذي سسيكون سساخنا أامام منتخبات افريقية قوية حسسب الناخب الوطني
فايد بÓل ،الذي عاد لقيادة اÿضسر ‘ هذه التصسفيات التي اعتÈها ّ ﬁ
طة جديدة للنّخبة الوطنية.

حاوره :فؤؤاد بن طالب
@ الشس -عب :م -ا ه -و ت -ق -ي -ي-مك ل-ه-اتÚ
اŸب - -ارات Úال ّ- -ل - -ت Úت- -دخÓ- -ن ‘ اإط- -ار
تصسفيات كاأسس اأ· اإفريقيا لكرة السسلة
التي سستقام برواندا ‘ 2021؟
@@ ف- -اي- -د ب Ó-ل ‘ :اŸب- - - -اراة ا’أو¤
حّ-ق-ق-ن-ا ف-وزا م-ه-م-ا ع-ل-ى اŸن-افسش م-ن-تخب
ال - -راأسش ا’أخضس- -ر بـ  ،67 / 79وب- -ف -ارق 12
نقطة.
وكّنا غ Òمقتنع Úبذلك ’أّننا كّنا نعلم
مسسبقا باأن اÿصسم له باع كب ‘ Òمثل هذه
اŸن -افسس -ات ،غ Òاأن ف -وزن -ا ا’أول اأع -ط -ان -ا
بصسيصسا من ا’أمل لÓسستعداد اأك Ìللمباراة
الثانية ،التي كانت قوية وحقق فيها منافسسنا
نتيجة جيدة ،حيث فاز هو ا’آخر بـ 99 / 90
والفارق هنا  9نقاط ،لو’  12نقطة ‘ اللقاء
ا’أول ’أقصسي اÿضسر ‘ الدور ا’أول ،وعليه
اأقول واأوؤّكد اأّن كرة السسلة القارية ‘ تطور
متواصسل.
@ م -ع -ن -ى ه -ذا اأّن ه -ن-اك ع-م-ل ك-بÒ
ينتظرك؟
@@ ح -ق-ي-ق-ة ف-الّ-ن-خ-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة ا◊ال-ي-ة
تغّيرت بنسسبة كبÒة ،ونحتاج اإ ¤وقت كبÒ
ح -ت -ى ت -ظ-ه-ر ب-ال-وج-ه ال-ذي ن-اأم-ل –ق-ي-ق-ه،
خاصسة واأن هدفنا هو تكوين منتخب متكامل
ومتجانسش ومتناغم ميدانيا ،وكما شساهد”
‘ قاعة سسطاوا‹ التي احتضسنت تصسفيات
الدور ا’أول فالنخبة متجّددة بعناصسر شسابة
وم -دّع -م -ة ب -ع -ن -اصس -ر ﬂضس-رم-ة ع-ل-ى غ-رار
الÓ-عب اŸت-م-ي-ز ك-ع-وان ،ب-ل-ق-اسس-مي ،بليشش،
ه- -وؤ’ء ل- -ه- -م Œرب -ة ك -بÒة ‘ ه -ذه ال -ل -ع -ب -ة
ويعتÈون كموؤ ّ
طرين لزمÓئهم الشسباب وهذا
جع لنا كجهاز تقني واإداري.
شسيء جيد ومشس ّ
@ اأن-ت-م م-ق-ب-ل-ون ع-ل-ى عّ-دة ّﬁط-ات
تصس - -ف - -وي - -ة م - -وؤّه - -ل - -ة اإ ¤ال- -ب- -ط- -ول- -ة
ا’فريقية ،كيف تتوّقع موقع اÿضسر
من هذه الّتصسفيات؟
@@ تصسفيات الدور الثا Êسستكون صسعبة
نظرا لقيمة اŸنتخبات اŸنافسسة ،على غرار

ما‹ ونيجÒيا ،ولذلك فنحن بعدما حّققنا
‘ الدور ا’أول ورقة اŸرور ا ¤الدور الثا،Ê
سس- -ن- -ع -م -ل م -ن اأج -ل اع -ادة ◊م -ة ال -ف -ري -ق
وانسس-ج-ام-ه ،واإع-داده ب-دن-ي-ا وف-ن-ي-ا ي-جب اأن
نكون ‘ اŸوعد ‘ قادم اّ Ù
طات القارية.
@ م- - -ن- - -ذ  2017ا÷زائ- -ر غ -ابت ع -ن
اÙف -ل ال -ق -اري وال -ع -رب-ي ‘ ل-ع-ب-ة ك-رة
السسلة ،ما تعليقك على ذلك؟
@@ ح- -ق -ي -ق -ة ت -غ ّ-ي -بت السس -ل -ة ع -ن ه -ذه
اÙافل ،وهذا رÃا يعود ا ¤عدة اأمور
منها قلة ا’سستقرار على مسستوى ا’–ادية
اإداريا ،وحتى على مسستوى العارضسة الفنية،
لكن اليوم وا◊مد لله حسسب ما Ÿسسته اأن
ا÷م -ي -ع ع -ازم ع -ل -ى اإع -ادة ه -ي -ب -ة السس -ل -ة
ا÷زائ-ري-ة ‘ اÙاف-ل ال-ق-اري-ة وال-ع-رب-ي-ة
وال-دول-ي-ة ،وه-ذا ب-فضس-ل ال-ع-م-ل اŸت-واصس-ل
الذي نقوم به جميعا خدمة لصسالح النخبة
الوطنية.

@ ما هو الهدف اŸسس ّ
طر ‘ برنامج
فايد بÓل؟
@@ برنا›نا واضسح وهدفنا اأوضسح هو
تكوين توليفة قوية Áكن ا’عتماد عليها
◊صس- -د الّ- -ن - -ت- -ائ- -ج ا÷ي- -دة ،ث -م ال -ل -عب ‘
التصسفيات القادمة على كسسب ورقة اŸرور
ا ¤ن-ه-ائ-ي-ات ك-اأسش اإف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي سس-ت-ق-ام
برواندا.
@ م-ا ه-ي ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة الّ-ت -ق-ن-ي-ة
للّناخب الوطني بÓل؟
@@ ب -ع -دم -ا حّ-ق -ق-ن-ا ال-ت-اأه-ل اإ ¤ال-دور
الثا ،Êفهدفنا اأو اسسÎاتيجيتنا هو عودة
كرة السسلة ا ¤اÙافل القارية او’ ،ثم
ا’سس -ت -ع -داد واإع -داد ال-ن-خ-ب-ة ال-ق-ادم-ة ا¤
اÙافل الدولية ،وهذه هي مÓمح عملنا
مع النخبة الوطنية التي نرى فيها اأمل كرة
السسلة ا÷زائرية ،نريد اإعادة بنائها بنخبة
ك- -بÒة ن- -ع- -ود ب- -ه- -ا ا ¤زم- -ن ا’ن -تصس -ارات
وا’ألقاب.
@ بعد غياب عن العارضسة الفنية،
ه- -ا اأنت ال- -ي- -وم ع- -ل -ى راأسس -ه -ا ،م -ا ه -ي
ن -ظ -رتك اŸسس -ت -ق-ب-ل-ي-ة ’إع-ادة الّ-ر وح
وال-ط-م-اأن-ي-ن-ة ل-كرة السسلة ا÷زائرية
مع اÿضسر؟
@@ بكل روح رياضسية فمهّمتي دائما هو
التكوين والبحث عن العناصسر الّنادرة لهذه
ال -ل -ع -ب -ة ،وا◊م -د ل -ل -ه ف-الّ-ن -خ-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا◊ال - -ي - -ة ه - -ي خ - -ل - -ي - -ط م- -ن ذوي اÈÿة
والشسباب ،وهذا هو هد‘ بالدرجة ا’أو،¤
’أن عملنا ا◊ا‹ مع هوؤ’ء هو تكوينهم
ج -ي -دا وب -عث ال -روح ا÷م -اع-ي-ة وال-ق-ت-ال-ي-ة
وا’نسسجام مع بعضسهم ،وهذا مهم جدا ‘
تصسفيات كاأسش افريقيا القادمة وﬁطات
اأخرى مسستقب ،Óوهذا يسسعد Êويشسجّعني
ع -ل -ى م -واصس -ل -ة م -ه -م -ة ال -ت -ك -وي-ن وشس-ح-ن
بطاريات ’عبي كرة السسلة ،التي تطّورت
كثÒا على اŸسستوى القاري والدو‹ ،وهذا
م-ا ن-ب-حث ع-ن-ه م-ع م-ن-ت-خ-ب-ن-ا اŸق-ب-ل على
منافسسات قارية كبÒة.

ثقافة

ألسسبت  18جانفي  2020م
ألموأفق لـ  22جمادى أألولى  1441هـ

بافتكاك «جي بي أاسس» جائزة أافضسل عمل مسسرحي بدورة عّمان

ا÷زائـ ـ ـ ـر تّÎب ـ ـ ـع عل ـ ـ ـى ع ـ ـ ـرشش اŸسس ـ ـ ـرح العرب ـ ـ ـي

عادت جائزة أŸهرجان ألعربي ألـ 12للمسسرحية
أ÷زأئ -ري -ة «ج-ي ب-ي أسس» ،أل-ت-ي أن-ت-ج-ه-ا أŸسس-رح
ألوطني أ÷زأئري .وأعلنت ÷نة ألتحكيم ،ألتي
يرأسسها خالد جÓل من مصسر ،وتتكون من د.شسذى
سسا ⁄من ألعرأق ،ولينا خوري من لبنان ،ود.عادل
حربي من ألسسودأن ،وإأيهاب زأهدة من فلسسط،Ú
عن فوز أŸسسرحية ‘ ،حفل ختام أŸهرجان مسساء
أول أمسس أÿميسس ‘ ،قاعة أŸؤو“رأت باŸركز
ألثقا‘ أŸلكي بالعاصسمة أألردنية عّمان.
كما شسهد حفل أÿتام تكرÁات وتوزيع أ÷وأئز
ع-ل-ى أل-ف-ائ-زي-ن ‘ ﬂت-ل-ف مسس-اب-ق-ات أŸهرجان،
وإأعÓن أم Úعام ألهيئة ألعربية للمسسرح ،رئيسس
أŸه -رج -ان إأسس -م -اع -ي-ل ع-ب-د أل-ل-ه ،ع-ن أسس-تضس-اف-ة
أŸغ-رب ل-ل-دورة أŸق-ب-ل-ة أل ـŸ 13ه-رج-ان أŸسسرح
ألعربي.
وتعت Èمسسرحية «جي بي أسس» « »GPSحلقة ثانية
من Œربة أنطلق فيها أıرج ﬁمد شسرشسال
Ãسس- -رح- -ي- -ة «م- -ا ب -ق -ات ه -درة» ،وإأذأ ك -انت ه -ذه
أألخÒة قد تضسمنت قسسم ،Úقسسم أّول يعتمد على
أ◊وأر وقسس ٌ-م ث -اٍن ي -رت -ك -ز بشس -ك -ل حصس -رّي ع -ل -ى
أإلÁاء ولغة أ÷سسد ،فقد جاءت «جي بي أسس»
م-ت-خ-ل-ي-ة بشس-ك-ل ك-ام-ل ع-ن أ◊وأر ،وم-ع-ت-مدة على
أللغة أ÷سسدية ‘ خليط ب ÚأإلÁاء (ألبانتوما)Ë
وف- -ن أŸهّ- -رج ،م- -ع ت- -وظ -ي -ف ق -وّي ل -ل -م -وسس -ي -ق -ى

إاصسدارات

جسسدت دور «جميلة» مسساندة للثؤرة ا÷زائرية

وفاة الفنانة اŸصسرية
ماجدة الصسباحي

القسسم الثقا‘ :توفيت أول أمسس بالقاهرة
ألفنانة أŸصسرية ماجدة ألصسباحي أŸعروفة
ب -أادأئ -ه -ا ل-دور أÛاه-دة أ÷زأئ-ري-ة ج-م-ي-ل-ة
بوحÒد ‘ فيلم «جميلة» ليوسسف شساه Úوفقا
لوسسائل أإلعÓم أŸصسرية.
وت-ع-ت Èأل-ف-ن-ان-ة أل-رأح-ل-ة وأسس-م-ه-ا أ◊ق-ي-ق-ي
عفاف علي كامل ألصسباحي من أهم ‚مات
أل-عصس-ر أل-ذه-ب-ي ل-لسس-ي-ن-م-ا أŸصس-رية حيث ‘
رصسيدها ألعديد من أألفÓم ألناجحة أبرزها
«ج-م-ي-ل-ة» ( )1958أل -ذي أخ -رج -ه م -وأط -ن -ه -ا
ي- -وسس -ف شس -اه Úوك -تب ل -ه ألسس -ي -ن -اري -و‚يب
ﬁفوظ.
وجسس -دت أل -رأح -ل -ة ‘ ه -ذأ أل -ع -م -ل  -أل-ذي
أن -ت-ج-ت-ه أيضس-ا -مسس-ار ك-ف-اح ج-م-ي-ل-ة ب-وحÒد
وكذأ نضسال ألشسعب أ÷زأئري ضسد ألسستعمار
أل-ف-رنسس-ي .ول-دت م-اج-دة ألصس-ب-اح-ي ب-ط-نطا
(شسمال مصسر) عام  1931وبدأت حياتها ألفنية
‘ عمر أل 15غ Òأن أنطÓقتها أ◊قيقية
كانت عام  1949مع فيلم «ألناصسح» لسسيف
أل -دي -ن شس -وكت إأ ¤ج-انب أŸم-ث-ل أسس-م-اع-ي-ل
ي- -اسس .Úوشس -اركت أل -ف -ن -ان -ة ‘ أل -ع -دي -د م -ن
أألف Ó-م أŸصس -ري -ة أل -ك Ó-سس -ي -ك-ي-ة إأ ¤ج-انب
ف -ن -ان Úك -ب -ار ك -ع -ب -د أ◊ل -ي -م ح-اف-ظ وف-ري-د
أألط -رشس وخصس -وصس -ا ‘ أÿمسس -ي -ن -ي -ات م -ن

فاز العرضس اŸسسرحي ا÷زائري
«ج-ي ب-ي إاسس» ،ب-ال-نسس-خ-ة ال-ت-اسس-ع-ة ÷ائزة
سسمؤالشسيخ الدكتؤر سسلطان بن ﬁمد القاسسمي
لفضسل عمل مسسرحي ‘ مهرجان اŸسسرح العربي
أ
ب-دورته  ،١٢ال-ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا ه-ذه السس-نة العاصسمة
لردنية عمان .العرضس الذي أاخرجه وصسممه ﬁمد
ا أ
شسرشسال وأانتجه اŸسسرح الؤطني ا÷زائري ،يعتمد على
ل -غ -ة ا÷سس -د م-ت-خ-ل-ي-ا ع-ن ا◊ؤار ،وي-ع-ت Èث-اŒ Êرب-ة
لشسرشسال ‘ هذا السسياق ،بعد «ما بقات هدرة» الذي كاد
يفتك جائزة دورة تؤنسس قبل سسنت.Ú

أسسامة إأفرأح

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

وأŸؤوثرأت ألصسوتية وألديكور وأإلضساءة ،إأ ¤جانب
حركة أŸؤوّدين وأسستغÓلهم أ÷ّيد للفضساء ألركحي.
ويحتمل عنوأن «جي بي أسس» ألعديد من ألدللت،
فكونه نظام –ديد أŸوأقع قد يعني حالة تيه
وضسياع وبحث عن طريق أÓÿصس ،كما قد يعني
عصسر ألتكنولوجيا Ãا له من سسلبيات على ألفرد.
وقد ُق ّسسمت أللمسسرحية إأ ¤لوحات ،ما يجمع بينها
هوذلك أÿيط ألكرونولوجي ‘ حياة ألشسخصسيات،
من ألولدة إأ ¤ألتكوين إأ ¤ألبلوغ فالشسيخوخة.
أما ألثيمة ألغالبة ‘ أŸسسرحية فهي ثيمة ألوقت،
وما ُيشستّق منها على غرأر ألعمر ،ألنتظار ،وألتقدم
وألتأاخر .وتنطلق أŸسسرحية بصسافرة قطار ،كما
تدور أللوحتان أألخÒتان من أŸسسرحية ‘ ﬁطة
قطار ّÁر دون أن يتوقف ليصسعد ألرّكاب ،هؤولء
ت -رب -ط -ه -م عÓ-ق-ات صس-رأع-ي-ة صس-دأم-ي-ة ،وّÁث-ل-ون
›تمع Úعّينة من ›تمع مصسّغر .وكما قد يحمل
ألقطار رمزية ألوقت ألذي ّÁر ول ينتظر ،وهوما
‚د معناه ‘ عبارة «فاته ألقطار» ،فإانه قد يحمل
أيضسا معنى ألتأاّخر وألتخّلف أ◊ضساري وألعلمي،
نتيجة قوألب تقّيد ألشسخصسيات ،ول يخرج عنها
سسوى ألفنان ألذي ّ‰يزه بفضسل آألته أŸوسسيقية.
ولعّل تغييب أ◊وأر وألكÓم أŸنطوق ،جعل من
ألتفسسÒأت وألقرأءأت ألتي Áكن تقدÁها للعرضس
ع- -ددأ ك- -بÒأ ،ح- -ت- -ى ل ن- -ق- -ول إأن -ه ل م -ن -ت ٍ-ه ،م -ن
ألحتمالت .كما وجب ألتنويه Ãجهود أŸمثلÚ
ألذين يرتكز عليهم ألعمل بشسكل شسبه كامل ،على
غ- -رأر ﬁم- -د ◊وأسس ،ع- -دي -ل -ة سس -وأ ،⁄صسÈي -ن -ة

اÛمؤعة القصسصسية «مÎفة بأاحÓمي»

جديد الكاتبة نسسيمة بولوفة

تعود ألكاتبة وألروأئية نسسيمة بولوفة إأ ¤قرأئها Ãولود أدبي جديد ،يتمثل ‘ ›موعة قصسصسية
ألقصسÒة جدأ ألتي وسسمتها ب ـ «مÎفة بأاحÓمي»
ت- -تضس- -م- -ن ب- -اق- -ة م- -ن أل -قصسصس أل -قصسÒة وك -ذأ
ألقصسÒة جدأ ألصسادرة عن دأر «فنك للكتب»،
حيث جاءت ‘ حلة أنيقة ومن أ◊جم ألصسغ،Ò
وت -ن -ت-ق-ل أŸب-دع-ة أل-ت-ي ع-ودت-ن-ا ع-ل-ى روأي-ات-ه-ا
أل-ب-ول-يسس-ي-ة أŸم-ت-ع-ة وح-ب-ك-ها أŸشسوقة ،إأ ¤لون
أدبي آأخر ،يعد إأضسافة مهمة Ÿسسارها أإلبدأعي،
بل وإأضسافة أخرى للمكتبة أألدبية أ÷زأئرية.
تلبسس نسسيمة بولوفة ‘ قصسصسها ألقصسÒة ،ألتي
قد تصسل إأ ¤صسفحة ونصسف ،كما أنها قد ل
تتعدى ألسسطرأن ،ثوبا من أŸشساعر أŸرهفة،
لتقدم رؤوية ثاقبة ‘ عدة قضسايا أجتماعية مهمة
بلغة أدبية جميلة موحية ،وخفيفة تارة وتارة
أخرى عميقة ترمز إأ ¤صسدق أألحاسسيسس ،وقوة
أألف-ك-ار أل-ت-ي ت-ط-رح-ه-ا ،ف-ت-ت-ح-دث ب-ول-وف-ة عن
أ◊ب وألشس - -وق وأل - -ف - -رأق وأ◊ري - -ة وأÿي - -ان- -ة
وأÿي -ب -ة وأل -نسس-ي-ان ،وأل-ك-ذب وت-ن-اج-ي أألحÓ-م
ألقريبة وألبعيدة كذلك .وتعانق أŸبدعة نسسائم
ألسسÓم ،وتتذكر أ◊زن ألذي يعد من أŸشساعر
أإلنسس -ان -ي -ة أل-ق-اسس-ي-ة ،وت-ت-ح-دث ع-ن أل-ذك-ري-ات
وت -ع -ان -ق أل -رح -م -ة ،ك -م -ا أن -ه -ا ت-رسس-ل Ãشس-اع-ر
ألسس- -ت- -ي- -اء ح- -ول ع- -دة أم- -ور م- -ث- -ل أل -ت -ن -اقضس
وألن -كسس -ار وأÿذلن وأل -ق -ط-ي-ع-ة ‘ أل-عÓ-ق-ات
أإلنسسانية.
تضسمنت أÛموعة ألقصسصسية «مÎفة بأاحÓمي ما ل يقل عن  249قصسة قصسÒة وقصسÒة جدأ ،وأحيانا
يصسل حجم ألقصسة إأ ¤صسفحت Úبينما ‘ أحيان أخرى يرد أإلبدأع ‘ نصسف سسطر يتضسمن معنى كب،Ò
يعكسس قدرتها ألكبÒة ‘ أختزأل ما Áكن أن نقوله ‘ صسفحات ،وتفرضس على ألقارئ أن يتأامل بدل
أن يلتهم ألسسطور ،وكأانها صسورة ألتقطتها من ألسسمعي ألبصسريÁ ،كن للمتلقي أن يسستوعبها ‘ أقل من
دقيقة ،و‘ نفسس ألوقت يشسعر باŸتعة وتصسله رسسائلها أŸكثفة ،ألتي عبأاتها ‘ عملها أإلبدأعي
أ÷ديد.

فضسيلة.ب

ب -وق -رع -ة ،سس -ارة غ-رب-ي ،ع-ب-د أل-ن-ور يسس-ع-د ،م-رأد
›رأمﬁ ،مود بوحموم ،وياسس Úبرأهمي .وقد
أشستغل على موسسيقى ألعرضس عادل لعمامرة بينما
أ‚ز ألسسينوغرأفيا عبد أŸالك يحي ونفذ أإلضساءة
شسوقي أŸسسا‘.
وكان ﬁمد شسرشسال قد قال خÓل ألندوة ألتي
سس -ب -قت أل-ع-رضس ،إأن أŸسس-رح-ي-ة Œرب-ة ﬂتÈي-ة،
جاءت بعد Œارب وبحوث متوأصسلة ‘ أألعمال
أŸسسرحية ألعاŸية ،وهي أمتدأد لتجربة سسبقتها
هي مسسرحية «ما بقات هدرة» .وقد أسستمر ألعمل
على أŸسسرحية أربعة أشسهر ‘ ،شسكل ورشسة يومية
أشستغل فيها فريق ألعمل.
وأعت Èشسرشسال أنه بعد ‚اح «ما بقات هدرة»
ألتي رشسحت لنيل جائزة أفضسل عرضس مسسرحي ‘
أل -دورة أل -ع -اشس -رة م -ن م -ه -رج-ان أŸسس-رح أل-ع-رب-ي
بتونسس ،تشسكلت لديه فكرة إألغاء أ◊وأر ‘ نصس
أŸسس -رح -ي ،وت -ع -ويضس -ه ب -ا◊رك -ة أل -ت-ع-بÒي-ة ل-دى
أŸمثل ألذي يعت Èأنه ألفاعل أÙوري ‘ ألعمل
أŸسسرحي.
ÓعÓم أ÷زأئري
وسسبق Ùمد شسرشسال أن صسّرح ل إ
خÓل ألصسالون ألدو‹ للكتاب أنه ل يجد سسببا
مقنعا للعودة مرة أخرى إأ ¤أ◊وأر ،ورأى بأانه قتل
ألكاتب ألذي بدأخله من أجل أن يعيشس كمخرج ،بل
وقد يعمل على إألغاء مكونات أخرى ‘ أŸسستقبل
على ألسسينوغرأفيا وأŸوسسيقى وألÎكيز فقط على
أŸمثل.

السساحة األدبية تفقد أاحد قاماتها

رحيل الكاتب واÎŸجم عبد
الرحمان مزيان

ال- -قسس- -م ال -ث -ق -ا‘:
وري أول أم- - - - - - - - -سس
ألÌى ج- - - -ث- - - -م- - - -ان
أل- -ك- -اتب وأÎŸج -م
وأألسس -ت-اذ أ÷ام-ع-ي
ع - -ب - -د أل - -رح - -م- -ان
مزيان ،ألذي وأفته
أŸن - - - -ي - - - -ة مسس - - - -اء
أألربعاء ‘  59من
عمره ببشسار بعد أن
قضسى ثÓثة أيام ‘
غيبوبة أثر تدهور مفاجئ ‘ صسحته .
وكان ألفقيد أŸولود ‘  18نوفم 1961 Èيعمل
أسستاذأ للتعليم ألعا‹ بجامعة بشسار ،باإلضسافة إأ¤
عضسوية ÷ان علمية وبحثية ‘ بعضس أıابر،
وع-رف Ãسس-اه-م-ات-ه أŸم-ي-زة ‘ ت-رج-م-ة م-رأج-ع
ن -ق -دي -ة وف-ك-ري-ة م-ه-م-ة  ،ب-اإلضس-اف-ة إأ ¤نصس-وصس
وحوأرأت أدبية.
صسدر للرأحل أك Ìمن  16ترجمة على رأسسها كتب
مفاهيمية ‘ ألنقد وألثقافة وألÎجمة على غرأر
«مفاهيم سسردية» و»إأشسكالية ألÎجمة» ،كما قدم
ت -رج -م -ة م -ه -م -ة ل -ك-ت-اب «أŸث-ق-ف-ون أŸغ-ال-ط-ون
ل -ب -اسس -ك -ال ب -ون -ف -ي -اسس» وت-رج-م ع-ددأ م-ه-م-ا م-ن
أألع- -م- -ال أألدب- -ي -ة ل -رشس -ي -د ب -وج -درة وك -ارل -وسس
«أل -ف -ارأدو» وج-م-ال ع-م-رأ Êأل-ب Òك-ام-ووغÒه-م.
وسساهم مزيان ‘ إأنعاشس أ◊ياة ألثقافية بشسكل
مكثف سسنوأت ألتسسعينيات حيث حضسر وحاضسر ‘
ألكث Òمن أŸلتقيات ألتي أقيمت ‘ ﬂتلف مدن
ألوطن.

ألعدد
18152

15

ألقرن أŸاضسي.
وت -ن -وعت أع -م -ال أل -رأح -ل -ة ب Úأج -ت -م -اع-ي-ة
وروم-انسس-ي-ة وت-اري-خ-ي-ة ودي-ن-ي-ة وم-ن أشس-هرها
«ب Ó- -ل م - -ؤوذن أل - -رسس - -ول» ( )1953و»ه- -ج -رة
أل -رسس-ول» ( )1964إأ ¤ج- - - -انب «ونسس - - -يت أÊ
أم -رأة» ( )1994آأخ -ر أع-م-ال-ه-ا ح-يث أع-ت-زلت
بعدها أ◊ياة ألفنية.
Óشسارة كانت آأخر زيارة للفنانة ألرأحلة أإ¤
ل إ
أ÷زأئ- - -ر ‘ ديسس - -م ،2006 Èح -يت ح -ظ -رت
بدعوة من أŸنظمة ألوطنية ألبناء ألشسهدأء
ووزأرة ألثقافة ،وقد شساركت ‘ إأحياء ألذكرى
Ÿ 46ظاهرأت  11ديسسم 1961 Èألتاريخية
بالشسلف كما زأرت أ÷زأئر ألعاصسمة وتيبازة.

اŸمثل مراد ›رام حصسريا لـ «الشسعب»:

فوزنا كان باكورة عمل جماعي متقن
‘ تصسريح حصسري لـ»الشسعب «أاكد اŸمثل
مراد ›رام ابن مدينة تابÓط باŸدية أاحد
صس- -ان- -ع- -ي ف- -ؤز اŸسس- -رح- -ي- -ة « ج- -ي ب -ي اسس »
ب -ا÷ائ -زة ال-كÈى Ÿه-رج-ان اŸسس-رح ال-ع-رب-ي
لردن أان « العرضس مزج
الدورة  ١3بعمان با أ
لÁاءات
ب Úت-ق-ن-ي-ات السس-ي-ن-م-ا واŸسسرح ،وا إ
وا◊ركة».

أŸدية :علي ملياÊ
ك -ان أل -ه -دف م -ن -ه ي-ق-ول ه-و «“ري-ر رسس-ائ-ل
وأفكار تنتقد ألنصسياع وألتيه ،كما عا÷ت
ل -وح -ات -ه ف-ك-رة ضس-ي-اع أإلنسس-ان أŸع-اصس-ر بÚ
أألفكار وأŸبادئ وموقفه من ألوقت وإأدمانه
على ألنتظار دون ألوصسول إأ ¤وجهته مضسيفا
Óنسسان
‘ ذأت ألسسياق أن قدم أيضسا ،صسورة ل إ
أŸسسخ ألذي يتحول ويفقد حتى حقيقته ،
سسوأء بفعل فاعل أوبإارأدته.
وعن سسر هذأ ألتفوق قال ›رأم أن هذأ
ألعمل أكتفى من خÓله أŸمثلون باإلÁاءأت

وأ◊ركات ما جعلهم يبذلون جهدأ مضساعفا
قصس -د ت -ب -ل -ي -غ أل -رسس -ال -ة إأ ¤ج -م -ه -ور أألردن
ألشسقيق ‘ شسكل لوحات فنية بدون حوأر.

اŸقهى الثقا‘ «ثازيري» بباتنة
ال-قسسم الثقا‘ :شس-ه-دت م-دي-ن-ة ب-ات-نة أول
أمسس أف- -ت- -ت -اح أŸق -ه -ى أل -ث -ق -ا‘ «ث -ازي -ري»
(م -ع -ن -اه-ا أل-ق-م-ر ب-الشس-اوي-ة) ،أل-ذي سس-ي-ن-ظ-م
شسهريا Ãبادرة من مكتب ولية باتنة للجمعية
أل-وط-ن-ي-ة ألشس-ب-اب أŸت-ط-وع أŸوأط-ن ويهدف
أ ¤مناقشسة مدى مسساهمة ألكتاب ‘ صسناعة
ألوعي ألهوياتي مع ألÎكيز على مكانة أللغة

وأل -ث -ق -اف -ة أألم -ازي-غ-ي-ة ‘ أل-زخ-م أ◊ضس-اري
وأل-ث-ق-ا‘ ل-ل-ج-زأئ-ر ع-م-وما ومنطقة أألورأسس
–ديدأ .وسستكون ألتظاهرة حسسب صساحبتها
أإلع Ó-م -ي -ة ألشس -اب -ة ف -وزي -ة ق-رب-ع مسس-ت-ق-بÓ-
متنقلة لتشسمل بلديات ألولية ألـ 61وتناقشس
ﬂت- -ل- -ف أل -ف -ن -ون ب -ه -دف ت -نشس -ي -ط أ◊رك -ة
ألثقافية أÙلية.

سستنتجه قريبا مؤؤسسسسة «سسينما الشسباب» لتيارت

فيلم سسينمائي قصس Òبعنوان «رد فعل»

سستشسرع مؤؤسسسسة «سسينما الشسباب» لتيارت ‘ إانتاج فيلم سسينمائي قصس Òجديد بعنؤان «رد
فعل» شسهر مارسس اŸقبل Áثل دور البطؤلة  ،فيه اŸمثل القدير حمزة فغؤ‹ ،حسسب ما أافاد
به منتج الفيلم وكاتب السسيناريؤ.

أبرز عبد أ◊ليم حافظ ألزروقي ،أن هذأ
ألعمل أ÷ديد من  26دقيقة يروي قصسة رب
أسسرة يعا Êمن مشساكل أجتماعية وأقتصسادية
أدى إأ ¤سس -ق -وط -ه ضس -ح -ي -ة ل-رفضس أÛت-م-ع
فكانت ردة فعله أنتقامية ضسد أفرأد أسسرته
أŸتكونة من ألزوجة وألبن.
وأشسار إأ ¤أن هذأ ألفيلم من إأخرأج نور ألدين
زروق -ي وسس -ي -ع-رف مشس-ارك-ة ‘ دور أل-ب-ط-ول-ة
أŸم -ث -ل أل -ق-دي-ر ح-م-زة ف-غ-و‹ رف-ق-ة ج-م-ال
لعروسسي ،حيث أنهما من ضسمن طاقم متكون
من ‡ 12ث Óأغلبهم من ألكاسستينغ ألذي ”
تنظيمه منتصسف ديسسم ÈأŸاضسي.
وأكد عبد أ◊ليم زروقي أنه يسسعى من خÓل
إأن - -ت - -اج ه - -ذأ أل - -ف - -ي - -ل - -م إأ ¤أŸشس - -ارك - -ة ‘
أŸه-رج-ان-ات وأÙاف-ل ألسس-ي-ن-م-ائ-ية ألدولية
ب -ع -د أل -ن -ج -اح أل -ذي ع -رف -ه أل -ف-ي-ل-م أل-قصسÒ
ألصسامت أŸنتج من قبل أŸؤوسسسسة أŸذكورة
بعنوأن «سسينابسس» ‘ أŸهرجان ألدو‹ للفيلم
ألقصس Òبنوأكشسوط (موريتانيا) بحصسوله على
أ÷ائزة ألكÈى.

وقد سسبق Ÿؤوسسسسة «سسينما ألشسباب» لتيارت
أن أن -ت -جت  3أفÓ-م سس-ي-ن-م-ائ-ية حصسلت على
أل-ع-دي-د م-ن أ÷وأئ-ز أل-وط-ن-ي-ة وأل-دول-ي-ة على
غ-رأر ج-ائ-زة ف-ي-ل-م ت-ل-ف-زي-و Êضس-م-ن تظاهرة
أ÷زأئر عاصسمة ألثقافة ألعربية  2007عن
فيلم «أÙنة « و»سسينابسس» ،ألذي شسارك
أيضسا ‘ أŸهرجان أŸغارب ي للفيلم ألقصسÒ
بوجدة (أŸغرب) و»ألذكاء ألغبي» باإلضسافة
إأ ¤رصس -ي -د م -ن أألف Ó-م أل -وث -ائ -ق-ي-ة أل-ث-وري-ة
وألتنموية.
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لسسلحة إا ¤ليبيا
حظر توريد ا أ

تعبئة دبلوماسسية دولية إ’‚اح مؤو“ر برلÚ

لطراف الليبية والشسركاء الدولي ،Úإا ¤مشساركة إايجابية ‘ مؤو“ر برل،Ú
ل· اŸتحدة ا أ
شسجعت ا أ
لسسلحة إا ¤البÓد ،معلنة أان  10بلدان خرقت
Óزمة وإايقاف توريد ا أ
والدفع باŒاه تسسوية سسياسسية ل أ
لمن الدو‹.
هذا القرار الصسادر عن ›لسس ا أ

أاكد غسسان سسÓمة ‘ مقابلة مع إاذاعة فرنسسية ،ما
هو «حاصسل اليوم ‘ ليبيا هدنة وليسس وقف إاطÓق
النار ،إاذ إان وقف النÒان له شسروط يجب أان تتوافر
ك- -أان ي- -ت- -م ت- -ع- -ي Úم -ن ي -راق -ب -ه ع -ن ك -ثب وج -م -ع
اأ’سسلحة».
ودعا اŸبعوث اأ’‡ي الدول اŸتدخلة ‘ الشسأان
الليبي إا‹ «الكف عن ذلك ،ودعم خطة تسسوية
سسياسسية لصسالح اأ’زمة ‘ ليبيا».
وأاكد أانه سسجل انتهاك قرار ›لسس اأ’من حظر
اأ’سسلحة إا ¤ليبيا ،حيث إان هناك أاك Ìمن عشسر
دول انتهكت هذا ا◊ظر على اأ’قل للعام .2019

اتفاق على الوثائق اÿتامية
وأاعلن وزير اÿارجية الروسسي ‘ حكومة تصسريف
اأ’عمال ،سسÒجي ’فروف ،أانه ” ا’تفاق على
الوثائق اÿتامية Ÿؤو“ر برل Úحول ليبيا وأانها ’
ت- -ت- -ع- -ارضس م- -ع ق- -رارات ›لسس اأ’م -ن ‘ الشس -أان
الليبي.
‘ اŸقابل قال مصسدر دبلوماسسي للصسحفي‘ Ú
أاثينا ،أامسس أان حف ،Îيعتزم توقيع اتفاق سسÓم مع
حكومة الوفاق الوطني برئاسسة فايز السسراج ،إاذا ”
الوفاء بعدد من الشسروط.
و‘ السسياق رحبت اŸسستشسارة اأ’Ÿانية أانغيÓ
مÒك-ل ،ب-اسس-ت-ع-داد ح-ف ،ÎلÓ-ل-ت-زام ب-وق-ف إاطÓق
ال-ن-ار ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،وذك-رت ب-اŸسس-اع-ي ال-دب-ل-وم-اسس-ية
الغربية لتشسجيع اأ’طراف الليبية على مشساركة بناء
‘ مؤو“ر برل.Ú
وبشسأان مؤو“ر ليبيا الذي سستحتضسنه بÓدها اأ’حد،
قالت مÒكل أانه «ينبغي أان يسسعى إ’عادة فرضس
ح -ظ -ر اأ’سس-ل-ح-ة ه-ن-اك».وأاضس-افت مÒك-ل «خÓ-ل
مؤو“ر ليبيا ينبغي قبل أاي شسيء أان نرى معاودة
ا’لتزام بحظر اأ’سسلحة ،والذي ” ا’تفاق عليه ‘
Óسسف  ⁄يتم ا’لتزام به».
اأ’· اŸتحدة لكن ل أ

قائمة اŸدعوين Ÿؤو“ر برلÚ
وأاع-ل-نت ا◊ك-وم-ة اأ’Ÿان-ي-ة رسس-م-ي-ا ق-ائ-مة الدول
واŸنظمات الدولية اŸدعوة للمشساركة ‘ مؤو“ر
ب -رل Úح-ول اأ’زم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،ع-ل-ى مسس-ت-وى رؤوسس-اء
الدول وا◊كومات.
ووجهت الدعوة Ûموعة الدول اÿمسسة دائمة
العضسوية ‘ ›لسس اأ’من :متمثلة ‘ الو’يات

اŸت -ح -دة اأ’م-ري-ك-ي-ة ،روسس-ي-ا ،ف-رنسس-ا ،ب-ري-ط-ان-ي-ا
والصس ،Úواعلن الرئيسس الروسسي فÓدم ÒبوتÚ
حضسوره اŸؤو“ر ،وسسيحضسر عن الو’يات اŸتحدة
ا’مريكية وزير الشسؤوون اÿارجية مايك بومبيو.
وإا ¤ج- -انب أاŸان- -ي -ا ال -ب -ل -د اŸن -ظ -م ،سس -ت -حضس -ر
ا÷زائ -ر ،ت -رك -ي -ا ،إاي -ط -ال -ي-ا ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤مصس-ر
واإ’مارات والكونغو الدÁقراطية ،باعتبار رئيسسها
سساسسو انغيسسو مكلفا من قبل ا’–اد ا’فريقي
برئاسسة اللجنة رفيعة اŸسستوى حول ليبيا.
وسس -ت -حضس -ر م -ن -ظ -م -ات دول-ي-ة ع-ل-ى رأاسس-ه-ا اأ’·
اŸت -ح -دة وب-ع-ث-ت-ه-ا إا ¤ل-ي-ب-ي-ا ،وا’–اد اأ’وروب-ي،
وا’–اد اإ’فريقي وا÷امعة العربية ،إا ¤جانب
ط -ر‘ ال -ن -زاع ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،رئ -يسس ح -ك-وم-ة ال-وف-اق
اŸعÎف ب- -ه- -ا دول- -ي- -ا ف- -اي- -ز السس- -راج والضس- -اب- -ط
اŸتقاعد خليفة حف ،Îاللذان أاكدا مشساركتهما ‘
اŸؤو“ر.
ويهدف اŸؤو“ر إا ¤التوصسل إا ¤توافق دو‹ بوقف
ا’ع -م-ال ال-ع-دائ-ي-ة ‘ ه-ذا ال-ب-ل-د ال-غ-ن-ي ب-ال-ن-ف-ط
واسستئناف العملية السسياسسية الشساملة اŸفضسية إا¤
حل سسلمي توافقي.

غا‹ ندد Ãا يسسمى «سسباق إافريقيا البيئي»

البوليسساريو «مسستاءة» من تصسريحات اŸتحدث باسسم اأ’· اŸتحدة

أاع -ربت ج -ب -ه -ة ال -ب -ول -يسس -اري -و ع -ن «اسس -ت -غ -راب-ه-ا
واسس-ت-ي-ائ-ه-ا» ,م-ن ال-ب-ي-ان اŸنسس-وب إا ¤اŸت-حدث
باسسم اأ’· للمتحدة ,حول الصسحراء الغربية بشسأان
اŸرور غ ÒالقانوŸ Êا يسسمى بـ «سسباق إافريقيا
البيئي» ع Èالصسحراء الغربية اÙتلة.
وج -اء ‘ رسس -ال -ة وج -ه -ه -ا ال -رئ -يسس الصس-ح-راوي,
اأ’م Úالعام ÷بهة البوليسساريو ,إابراهيم غا‹,
 ·ÓاŸت- -ح- -دة,أان- -ط- -ون- -ي- -و
إا ¤اأ’م Úال - -ع - -ام ل - -أ
غ -وتÒسس« ,ل -ق -د ’ح -ظت ج -ب -ه -ة ال-ب-ول-يسس-اري-و,
باسستغراب واسستياء ,البيان اŸنسسوب إا ¤اŸتحدث
باسسم اأ’م Úالعام حول الصسحراء الغربية بتاريخ 11
جانفي 2020والبيان الذي أاد ¤به اŸتحدث باسسم
اأ’م Úالعام خÓل مؤو“ره الصسحفي اليومي ‘ 13
جانفي  2020بشسأان اŸرور غ ÒالقانوŸ Êا يسسمى
بـ»»سس-ب-اق إاف-ري-ق-ي-ا ال-ب-ي-ئ-ي» ع Èالصس-حراء الغربية
اÙتلة».
وأاضساف اأ’م Úالعام ÷بهة البوليسساريو ‘ ,نفسس
الرسسالة إان «البيانات التي أاصسدرتها اأ’مانة العامة
Óسسف ا’نطباع
 ·ÓاŸتحدة مؤوخراً قد عززت ل أ
ل أ
السسائد لدى شسعبنا بأان ما يسسمى (با◊ركة اŸدنية
والتجارية اŸنتظمة) ع Èالثغرة غ Òالقانونية التي
أاقامها اŸغرب ‘ اŸنطقة العازلة بالكركارات هي
أاك Ìأاهمية بكث Òمن ضسمان التقييد التام ببنود
وقف إاطÓق النار وا’تفاقية العسسكرية رقم .»1

صسمت غ Òمقبول

وجاء ‘ الرسسالة أانه أ’مر مدهشس وغ Òمقبول
على اإ’طÓق أان تظل اأ’· اŸتحدة صسامتة حتى
اآ’ن ‘ مواجهة التصسعيد وا’سستفزازات اŸسستمرة

م -ن ج -انب اŸغ -رب ,ال -ق -وة اÙت -ل -ة ل -لصس -ح -راء
الغربية ,والتي تهدد السسلم واأ’من ‘ اŸنطقة
بأاسسرها.
ومع ذلك ,وبدً’ من –ميل اŸغرب اŸسسؤوولية
ع-ن تصس-رف-ات-ه ال-ع-دوان-ي-ة واŸزع-زع-ة لÓ-سس-تقرار
·Ó
اأ’خÒة ,ف- -ق -د اخ -ت -ارت اأ’م -ان -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
اŸت -ح -دة ب -بسس -اط -ة ال -دع-وة إا‡« ¤ارسس-ة أاقصس-ى
درج -ات ضس -ب -ط ال-ن-فسس» ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى Ÿا يسس-م-ى
بـ«سس -ب -اق إاف -ري -ق -ي -ا ال-ب-ي-ئ-ي» أان Áر «بسسÓ-م» عÈ
ال -ث -غ -رة غ Òال -ق -ان -ون-ي-ة ال-ت-ي أاق-ام-ه-ا اŸغ-رب ‘
اŸنطقة العازلة بالكركارات ‘ جنوب الصسحراء
الغربية.
وأاوضس- -ح ال- -رئ- -يسس الصس- -ح- -راوي أان «ال- -ث -غ -رة غÒ
ال- -ق- -ان- -ون -ي -ة ال -ت -ي ف -ت -ح -ه -ا اŸغ -رب ع Èا÷دار
ال-عسس-ك-ري اŸغ-رب-ي ب-ال-ك-رك-ارات  ⁄ت-ك-ن موجودة

اÙاكمة تبدأا الثÓثاء اŸقبل

‘ حدث هو الثالث ‘ تاريخ الو’يات اŸتحدة،
بدأات ﬁاكمة الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب
سسعيا إا ¤عزله بتÓوة القرار ا’تهامي بحقه.وأادى
أاعضساء ›لسس الشسيوخ اŸكلفون Ãحاكمته اليمÚ
‘ شسكل جماعي أامام رئيسس اÙكمة اأ’مريكية
العليا جون روبرتسس الذي يÎأاسس اÙاكمة وفق
الدسستور.
وأاقسس -م اأ’عضس -اء ع-ل-ى إاح-ق-اق ال-ع-دال-ة «‘ شس-ك-ل
ﬁايد Ãا ينسسجم مع الدسستور والقوان .»Úوكان
سسبقهم روبرتسس إا ¤ذلك واضسعا يده على الكتاب
اŸقدسس.
وضسمن ›موعات من أاربعة أافراد ،وقع اأ’عضساء

’حقا «كتاب القسسم» إ’عÓن التزامهم خطيا قبل
أان ت - -رج- -أا ا÷لسس- -ة إا ¤ال- -ثÓ- -ث- -اء ذ م- -وع- -د ب- -دء
اŸناقشسات.
وت  Ó-ال -ن -ائب ال -دÁق -راط -ي آادم شس -ي -ف اÿم-يسس
القرار ا’تهامي بحق ترامب ‘ ›لسس الشسيوخ
“هيدا Ùاكمة الرئيسس الـ 45للو’يات اŸتحدة
بقصسد عزله من منصسبه ،وذلك عقب تسسلم ›لسس
الشسيوخ اأ’مريكي اأ’ربعاء القرار ا’تهامي بحق
الرئيسس.
وحضس- -ر سس- -ب- -ع -ة أاعضس -اء دÁق -راط -ي› ‘ Úلسس
ال -ن -واب ” ت -ع-ي-ي-ن-ه-م م-دع ،Úظ-ه-را أام-ام أاعضس-اء
›لسس الشسيوخ اŸكلفÃ Úحاكمة ترامب.

الو’يات اŸتحدة تعيد النظر ‘ تواجدها العسسكري بإافريقيا

سس -ت-ت-خ-ذ ال-و’ ي-ا ت ا  Ÿت-ح-د ة ا ’ م -ري -ك -ي -ة ق -ر ا ر ا ب ش س -ا ن م س س -ت -و ى
تواجدها العسسكري ‘ افريقيا ‘ غضسون شسهرين  ،خصسوصسا
‘ منطقة عمليات القوات الفرنسسية و ›موعة دول السساحل
ا ÿمسس - -ة حسسب م - -ا ذك - -ر رئ- -ي س س ه - -ي - -ئ - -ة ا ’ ر ك - -ا ن ا  Ÿش س  Îك - -ة
ا’مريكية ا÷Ôال مارك ميلي .
و ق- -ا ل م- -ي- -ل- -ي » ’ت- -وج- -د رزم- -ا ن - -ة  ﬁدد ة» و ذ ل ك ‘ ت صس -ري -ح
Ûموعة صسغÒة من الصسحافي Úعلى م Ïالطائرة العائدة
ن -ح -و و اشس-ن-ط-ن ب-ع-د اج-ت-م-ا ع ‘ ب -ا ري س س م -ع ن -ظÒه ا ل -ف -رن س س -ي
ا÷Ôال فرانسسوا لوكوان. Î
و اأ ض س ا ف » ر Ãا سس ت كون قرارا ت ع ل ى م س ستو ى و ز ير ا ل د ف ا ع ‘
غض س ون شسهر اأو شسهر ي ن  ،ر Ãا س ستة ا س س ا بي ع  ،ش سي ئ من ه ذ ا
القبيل».
و اأع -ل -ن وزي-ر ال-د ف-ا ع م-ارك اسس  Èع -ز م -ه ت -ن -ف -ي -ذ ا س س  Îا ت -ي -ج -ي -ة
للدفاع القومي حددها سسابقه جيم ماتيسس الذي يعيد تركيز
ج -ه -و د ال -ب-ن-ت-اغ-ون ن-ح-و ا Ÿن-ا فسس Úا ’ س س  Îا ت -ي -ج -ي  Úل -ل -و ’ي -ا ت
اŸتحدة-الصس Úو روسسيا -على حسساب مكافحة ا’رهاب .
وكان ا÷Ôال ميلي قد ذكر ا’ثن ÚاŸاضسي  ،ان الو’يات

بطلب من السسيد :ضسياف الربيع بن رابح.
السساكن بـ :بليمور و’ية برج بوعريريج.
Ãقتضسى« :شسهادة عدم الدفع» اŸؤورخة ‘ 2017 / 08 / 29 :اÿاصسة بالشسيك
ال -ب-ن-ك-ي رق-م  5193919واŸسس -ح -وب ع -ل-ى ب-نك ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وك-ال-ة ب-رج
ب -وع -ري -ري -ج م -ن حسس -اب م -ؤوسسسس -ة ذات الشس -خصس ال -وح -ي -د وذات اŸسس -ؤوول-ي-ة
اÙدودة اŸسسماة لوترافاي 00500329400228885003
EURL PROM IMMOB LE TRAVAIL.
بناء على قائمة شسروط البيع اŸودعة لدى ﬁكمة برج بوعريريج بتاريخ/ 27 :
 ،2019 / 06ايداع رقم. 19 / 87 :
بناء على أامر –ديد جلسسة بيع باŸزاد العلني الصسادر بتاريخ/ 10 / 07 :
 2019رقم الÎتيب. 19 /2481 :
نعلن أانه سسيتم بيع ﬁل Œاري يقع بحي  125مسسكن تسساهمي عمارة 04
الطابق اأ’رضسي الدرج  01رقم  46قسسم › 21موعة ملكية  130مسساحته . 74
 32م 2برج بوعريريج.
بقاعة ا÷لسسات رقمÃ 02 :قر ﬁكمة برج بوعريريج يوم2020 / 01 / 28 :
على السساعة  :العاشسرة صسباحا بسسعر افتتاحي يقدر بـ 1 . 686 . 110 ، 00 :دج)
مليون وسستمائة وسستة وثمانون أالف ومائة وعشسرة دينار جزائري).
وŸزيد من اŸعلومات ا’تصسال Ãكتب اأ’سستاذ :بن قدوج عبد اللطيف ﬁضسر
قضسائي الكائن مكتبه بحي أاول نوفم Èرقم  08 :بÈج بوعريريج.
جادت لÓشسهار 0٧٩٤٤0613٢

اŸتحدة تعتزم خفضس وجودها العسسكري ‘ افريقيا .
وتزامن تصسريح ميلي مع اجتماع ب Úالرئيسس الفرنسسي وقادة
دول ›موعة السساحل اÿمسس الذين عÈوا «عن امتنانهم
ل ل د ع م ا  Ÿهم ا ل ذي ق د م ت ه ا ل و ’ي ا ت ا  Ÿت ح د ة و اأ ك د وا ر غ ب ته م ‘
اسستمرارها».
و ين ش سر ا ÷ ي ش س ا ’أ م ريك ي ‘ اإ ف ريقي ا ن ح و  7 0 0 0م ن ع ن اص سر
القوات اÿاصسة الذين يقومون بعمليات مشسÎكة مع ا÷يوشس
ا ل و طنية ض سد ا ’إ ر ه ا بي  Úخ صسو ص س ا ‘ ا ل صسو م ا ل.
و يقو م  2 0 0 0ع س سكري اآ خ رين Ãهم ا ت ت د ريب ‘ ن حو  4 0ب ل د ا
اإ ف -ري -ق -ي -ا و ي ش س -ا ر ك -و ن ‘ ع -م -ل -ي -ا ت م ش س  Îك -ة م -ع ق -وة « ب -رخ -ان»
الفرنسسية ‘ ما‹ حيث يوفرون لها اŸسساعدات اللوجسستية.
و م -ن ب Úا  ÿي -ا ر ا ت اإ غ  Ó-ق ق -ا ع -د ة ط -ا ئ -ر ا ت م س س  Òة ب ش س -م -ال
ا ل -ن -ي -ج -ر ت -و ف -ر ل -ل -و ’ي -ا ت ا  Ÿت -ح -د ة ق -د ر ا ت ا س س -ت -ط Ó-ع ك -ب  Òة ‘
ا ل س س ا ح ل  ،اإ ’ اأ ن ك ل فته ا ت قد ر بنح و  1 0 0م ل ي و ن د و ’ ر.
و ق ا ل م ي ل ي ا ’ ثن Úا ن ه  ⁄يتم ا ت خ ا ذ ق ر ا ر ا ت ب ع د  ،موؤك د ا اأن
و ا ش سنطن ل ن ت ن س سحب من اإ ف ريقي ا ب ش سك ل ك ا م ل  ،موض س حا اأن
«تقليصس عدد القوات ’ يعني صسفرا».

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
لسستاذ  /بن قدوج عبد اللطيف
مكتب ا أ
ﬁضسر قضسائي لدى ﬁكمة برج بوعريريج
›لسس قضساء برج بوعريريج
الكائن مكتبه برقم 08 :حي أاول نوفمÈ
بÈج بوعريريج
إاعÓن عن بيع ﬁل Œاري باŸزاد العلني
اŸادة ٧٥0 ، ٧٤٩ :من قانون إا م إا
طبقا للمادة  ٧٥0 ، ٧٤٩من قانون الجراءات اŸدنية والدارية
بطلب من السسيد :ضسياف الربيع بن رابح.
السساكن بـ :بليمور و’ية برج بوعريريج.
Ãقتضسى« :شسهادة عدم الدفع» اŸؤورخة ‘ 2017 / 08 / 29 :اÿاصسة بالشسيك
ال -ب-ن-ك-ي رق-م  5193919واŸسس -ح -وب ع -ل-ى ب-نك ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وك-ال-ة ب-رج
ب -وع -ري -ري -ج م -ن حسس -اب م -ؤوسسسس -ة ذات الشس -خصس ال -وح -ي -د وذات اŸسس-ؤوول-ي-ة
اÙدودة اŸسسماة لوترافاي 00500329400228885003
EURL PROM IMMOB LE TRAVAIL.
بناء على قائمة شسروط البيع باŸودعة لدى ﬁكمة برج بوعريريج بتاريخ27 :
 ،2019 / 06 /ايداع رقم. 19 / 89 :
بناء على أامر –ديد جلسسة بيع باŸزاد العلني الصسادر بتاريخ/ 10 / 07 :
 2019رقم الÎتيب. 19 / 2479 :
نعلن انه سسيتم بيع ﬁل Œاري يقع بحي  125مسسكن تسساهمي عمارة 04
الطابق اأ’رضسي الدرج  01رقم  47قسسم › 21موعة ملكية  130مسساحته . 74
 32م 2برج بوعريريج.
بقاعة ا÷لسسات رقمÃ 02 :قر ﬁكمة برج بوعريريج يوم2020 / 01 / 28 :
على السساعة  :العاشسرة صسباحا بسسعر افتتاحي يقدر بـ 1 . 686 . 110 ، 00 :دج)
مليون وسستمائة وسستة وثمانون أالف ومائة وعشسرة دينار جزائري).
وŸزيد من اŸعلومات ا’تصسال Ãكتب اأ’سستاذ :بن قدوج عبد اللطيف ﬁضسر
قضسائي الكائن مكتبه بحي أاول نوفم Èرقم  08 :بÈج بوعريريج.
جادت لÓشسهار 0٧٩٤٤0613٢
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وقت بدء نفاذ وقف إاطÓق النار ‘  6سسبتمÈ
 .1991كما  ⁄يكن لها هناك أاي وجود عندما ”
التوقيع على ا’تفاقية العسسكرية رقم  1ب Úبعثة
اأ’· اŸت -ح-دة لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ‘ الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
(اŸي-ن-ورسس-و) وج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسساريو ‘  24ديسسمÈ
 1997وب Úبعثة اŸينورسسو واŸغرب ‘  22جانفي
.»1998
وذّكر بأان «أاي من هذه ا’تفاقات  ⁄يتضسمن أاي
أاحكام Œيز إانشساء ثغرات أاو نقاط عبور (للحركة
التجارية و اŸدنية) أاو أانشسطة أاخرى على طول
ا÷دار العسسكري اŸغربي».
 ·ÓاŸتحدة
ودعا الرئيسس غا‹ ,اأ’م Úالعام ل أ
و›لسس اأ’م -ن إا– ¤م -ل اŸسس -ؤوول -ي -ات اŸن-وط-ة
ب -ه -م ,ب -إاصس -دار أاوام -ر إ’غ Ó-ق ه -ذه ال -ث -غ -رة غÒ
القانونية وا’سستفزازية.

اŸؤو“ر الوطني اإ’فريقي يدعم
التنمية الصسحراوية

ج -دد ح -زب اŸؤو“ر ال -وط -ن -ي ا’ف-ري-ق-ي م-ؤوخ-را
دع-وت-ه ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-دو‹ ل-ل-وف-اء ب-التزاماته اŒاه
نصس-رة قضس-ي-ة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ,واŸضس-ي ق-دم-ا
ن -ح -و ت -ن -ظ-ي-م اسس-ت-ف-ت-اء ح-ر ع-ادل و ن-زي-هÁ ,ك-ن
الشسعب الصسحراوي من حقه غ Òالقابل للتصسرف
‘ تقرير اŸصس Òوا’سستقÓل ,حسسب ما نقلته
وكالة ا’نباء الصسحراوية.
وذكرت الوكالة أان حزب اŸؤو“ر الوطني ا’فريقي
أاشسار ‘ بيان له ا ¤انه جدد التأاكيد ‘ ,العديد
من اŸناسسبات ,على دعمه اŸبدئي ◊ق الشسعب
الصسحراوي ‘ تقرير اŸصس Òوا’سستقÓل.

انطÓق إاجراءات عزل ترامب Ãجلسس الشسيوخ

›موعة «السساحل  »٥تريد بقاءها

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
لسستاذ  /بن قدوج عبد اللطيف
مكتب ا أ
ﬁضسر قضسائي لدى ﬁكمة برج بوعريريج
›لسس قضساء برج بوعريريج
الكائن مكتبه برقم 08 :حي أاول نوفمÈ
بÈج بوعريريج
إاعÓن عن بيع ﬁل Œاري باŸزاد العلني
اŸادة ٧٥0 ، ٧٤٩ :من قانون إا م إا
لدارية
طبقا للمادة  ٧٥0 ، ٧٤٩من قانون الجراءات اŸدنية وا إ

الشسعب٢0٢0/01/18
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ولدى وصسولهم ،دعا ضسابط كب Òمكلف الÈوتوكول
اأ’عضس- -اء اŸائ- -ة ‘ ›لسس الشس- -ي -وخ إا« ¤ال -ت -زام
الصسمت –ت طائلة دخول السسجن» قبل أان يعطي
ال- -ك- -ل -م -ة آ’دم شس -ي -ف ال -ذي اخ -ت ÒلÎؤوسس ف -ري -ق
اإ’دعاء.
وت  Ó-شس -ي-ف ال-ق-رار ا’ت-ه-ام-ي ال-ذي ت-ب-ن-اه ›لسس
النواب ‘  18ديسسم Èوتضسمن تهمت Úوجهتا إا¤
ت - -رامب :اسس - -ت - -غ Ó- -ل السس- -ل- -ط- -ة وإاع- -اق- -ة ع- -م- -ل
ال -ك -ون -غ -رسس.واع -ت Èشس -ي -ف خصس -وصس-ا أان ت-رامب
«تصس-رف بشس-ك-ل ي-ن-ا‘ ال-ث-ق-ة ال-ت-ي م-ن-حت ل-رئيسس
ويسسيء إا ¤سسلوك ا◊كومة».
أاورد القرار ا’تهامي أان ترامب طلب من أاوكرانيا
ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘ شس-أان ج-و ب-اي-دن ،م-ن-افسس-ه اÙت-م-ل
لÓنتخابات الرئاسسية ‘ نوفم ،Èومارسس ضسغوطا
لهذا الغرضس ع Èتعليق مسساعدة عسسكرية حيوية
أ’وكرانيا.
وسسيشسرف على هذه اÙاكمة التاريخية رئيسس
اÙكمة العليا جون روبرتسس الذي سسيؤودي اليمÚ
ال -دسس -ت -وري -ة اÿم -يسس رئ -يسس -ا ل -ه -ي -ئ -ة اÙك -م -ة
الŸÈانية قبل أان يؤودي أاعضساء ›لسس الشسيوخ
اŸئ-ة ال-ي-م Úال-دسس-ت-وري-ة أام-ام-ه بصس-ف-ت-ه-م أاعضساء
هيئة اÙلف .Úوذكر رئيسس اأ’غلبية ا÷مهورية
‘ ›لسس الشس -ي -وخ م -ي -تشس م -اك -ون-ي-ل أان ﬁاك-م-ة
ترامب أامام ›لسس الشسيوخ سستبدأا «فعليا» الثÓثاء
اŸق- -ب- -ل .ووق- -عت ب- -ي- -ل- -وسس- -ي ال -ق -رار ا’ت -ه -ام -ي
مسس- -ت- -خ- -دم -ة ›م -وع -ة م -ن اأ’ق Ó-م ‘ م -راسس -م
اح -ت -ف -ال -ي-ة ،إاذ ك-ت-بت ك-ل ح-رف م-ن اسس-م-ه-ا ب-ق-ل-م
ﬂتلف .وبعد تسسلم ›لسس الشسيوخ الذي يسسيطر
عليه ا÷مهوريون القرار ا’تهامي قال ماكونيل
«ن- -قسس- -م ب- -إاح- -ق- -اق ا◊ق Ÿؤوسسسس -ات -ن -ا وو’ي -ات -ن -ا
ووطننا».وأاضساف السسيناتور ا÷مهوري أانه يتعÚ
اآ’ن على ›لسس الشسيوخ أان يبلغ البيت اأ’بيضس
بأامر اÙاكمة وأان يطلب من الرئيسس «الرد على
مواد الÓئحة ا’تهامية وأان «يرسسل ﬁاميه».
واعت Èماكونيل ،اŸدافع الشسرسس عن اŸلياردير
ا÷مهوري ،أان «هذا وقت عصسيب بالنسسبة لبÓدنا،
ولكن هذا هو السسبب الذي دفع باآ’باء اŸؤوسسسسÚ
إ’نشساء ›لسس الشسيوخ».
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السسبت  18جانفي  2020م
الموافق لـ  22جمادى اأ’ولى  1441هـ

التوتر يعود إا ¤ششوارع لبنان

إاضسـ ـ ـراب عـ ـ ـام ودعـ ـ ـوات Ÿسسـ ـ ـÒات ‘ «أاسسبـ ـ ـوع الغضسـ ـ ـب»

ق - -ط - -ع ﬁت - -ج - -ون ‘ ل - -ب - -ن- -ان ،امسص
ا÷معة ،عددا من الطرق الرئيسشية ‘
ال-بÓ-د ،ف-ي-م-ا شش-ه-دت م-ن-اط-ق ‘ إاضش-راب-ا
عاما.

اÙت--ج--ون ب--اشس-روا م-ن-ذ السس-اع-ة اÿامسس-ة
صسباحا بقطع طرقات رئيسسية ‘ بÒوت وجبل
لبنان وعلى ا’أوتوسسÎاد السساحلي.
ومن ب ÚاŸناطق التي شسهدت اإضسرابا ‘ لبنان،
منطقة جسسر الرينغ وسسط بÒوت ،التي مثلت
اأبرز نقاط ا’حتجاج ‘ البÓد.
وكانت ›موعات ا◊راك ا’حتجاجي دعت ‘
وقت سسابق اإ ¤اإضسراب شسامل على اأن يÎافق
مع اإغÓق الطرق ‘ ،اإطار ما سسمي بـ«اأسسبوع
الغضسب».
وت-ق-ول ه-ذه اÛم-وع-ات اإن ه-ذا التحرك ياأتي
ل-ل-ت-اأك-ي-د ع-لى مطالب اÙتج Úبعد مرور 93

ي-وم-ا ع-ل-ى ان-طÓ-ق ال-تحركات ا’حتجاجية ‘
ﬂتلف اŸناطق اللبنانية.
وان-دل-عت شس-رارة ا’ح-ت-جاجات ‘ لبنان ‘ 17
اأك-ت-وب-ر اŸاضس-ي ،ب-عدما اأعلنت حكومة رئيسس
ال-وزراء اŸسس-ت-ق-ي-ل سسعد ا◊ريري نيتها فرضس
ضس-رائب ع-ل-ى م-ك-اŸات ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-ت-واصسل
الفوري مثل «واتسساب».
و‘ اأواخر اأكتوبر ،اسستقال ا◊ريري من منصسبه
–ت ضس-غ-ط ا’ح-ت-ج-اج-ات ،وكّ-ل -ف ال-رئيسس
ميشسال عون ،حسسان دياب بتشسكيل ا◊كومة
ا÷ديدة ‘ ديسسم ÈاŸاضسي.
وع-ج-ز دي-اب ح-ت-ى ا’آن ع-ن تشس-ك-يل حكومة
كفاءات ،فيما يقول اÙتجون اإن هذه ا◊كومة
’ ت-ل-ب-ي م-ط-ال-بهم التي تشسمل رحيل الطبقة
السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-همونها باŸسسوؤولية عن
الÎدي ا’قتصسادي واسستشسراء الفسساد.
ورغم تراجع زخم ا’حتجاجات ‘ لبنان Ãرور

ال--وقت ،ف--اإن وتÒت-ه-ا تصس-اع-دت خÓ-ل ا’أي-ام
ا’أخÒة ،ح-يث شس-ه-د وسس-ط بÒوت م-واج-ه-ات
اأسس-ف-رت ع-ن سس-ق-وط ج-رح-ى من اŸتظاهرين
وقوات ا’أمن.
‘ غضسون ذلك ،تسستمر اŸشساورات السسياسسية
ب Úرئ--يسس ا◊ك--وم--ة اŸك--ل-ف حسس-ان دي-اب
و‡ثلي التيار الوطني ا◊ر وحزب الله وحركة
اأم-ل ،ل-ل-ت-وصس-ل اإ ¤صس-ي-غ-ة ن-ه-ائ-ي-ة للحكومة
ا÷ديدة.
وت-اأت-ي ه-ذه اŸشس-اورات ب-ع-د ال-ل-قاء الذي جمع
دياب مع رئيسس الŸÈان نبيه بري اأمسس ا’ول
ل--وضس--ع ال-ل-مسس-ات ا’أخÒة ع-ل-ى ال-تشس-ك-ي-ل-ة
ا◊كومية.
وقال وزير اŸالية بحكومة تصسريف ا’أعمال علي
حسسن خليل اإن ا◊كومة ا÷ديدة سستتاألف من
 18وزيرا اختصساصسيا.

منتقدة منتدى غاز ششرق اŸتوسشط

أاعلن ؤزير الطاقة ؤاŸوارد الطبيعية
الÎكي فا— دؤ‰از أان سشفينة التنقيب
الÎكية «ياؤؤز» بدأات اعتبارا من أامسص
ا÷م -ع-ة،م-ه-م-ة ج-دي-دة ل-ل-ت-ن-ق-يب ع-ن
الغاز ‘ ششرق اŸتوسشط..

اأوضس-ح دو‰از ,اأن ع-م-ل-ي-ات ال-ب-حث والتنقيب
ل--بÓ--ده م--ت-واصس-ل-ة شس-رق اŸت-وسس-ط ,مÈزا اأن
السسفينة الÎكية «ياووز» بداأت Ãهمة جديدة
للتنقيب على خط «لفكوشسا.»1-
وسسجل اأنه تتم دراسسة اإضسافة سسفينة تنقيب
جديدة ,واإمكانية القيام بهذه ا’نشسطة مع دولة
ثالثة اإذا لزم ا’أمر.
يشسار اإ ¤اأن العديد من الدول تعارضس اأنشسطة
التنقيب عن الطاقة التي Œريها تركيا شسرق

اŸتوسسط ‘ ,وقت اأكدت وزارة اÿارجية الÎكية,
‘ بيانات عدة ,اأن سسفن تركيا تنقب ‘ ا÷رف
القاري للبÓد وسستواصسل نشساطها.
ه-ذا و ق-د وصس-ف اŸت-ح-دث ب-اسس-م اÿارج-ية
الÎك--ي--ة ح-ام-ي اأقصس-وي ،م-ن-ت-دى غ-از شس-رق
اŸت-وسس-ط اŸن-ع-ق-د ‘ ال-ق-اه-رة ،باأنه تكتل معاد
’أن-ق-رة ،م-ع-تÈا –وي-ل-ه اإ ¤منظمة دولية ،اأمرا
ب-ع-ي-دا ع-ن ال-واق-ع .وق-ال اأقصس-وي ‘ ،ب-ي-ان له
اÿم--يسس ،اإن اإنشس--اء اŸن--ت--دى ال-ذي اج-ت-م-ع
اأعضساوؤه ‘ القاهرة للتوقيع على ميثاق لتحويل
اŸنتدى اإ ¤منظمة دولية« ،جاء بدوافع سسياسسية
’إخ--راج ت--رك-ي-ا م-ن م-ع-ادل-ة ال-ط-اق-ة ‘ شس-رق
اŸتوسسط» ،مضسيفا اأنه لو كان الهدف ا◊قيقي
م-ن اŸن-ت-دى ه-و ال-ت-ع-اون ،لتمت دعوة كل من
تركيا وجمهورية شسمال قÈصس الÎكية اإليه.

واأك-د اŸت-ح-دث اأن اإنشس-اء م-ث-ل ه-ذه التكتÓت
ضس--د ت-رك-ي-ا وقÈصس الÎك-ي-ة ،ل-ن يسس-اه-م ‘
–ق-ي-ق السسÓ-م وال-ت-ع-اون ‘ اŸن-طقة ،واأن اأي
مبادرة تتم ‘ شسرق اŸتوسسط دون وجود تركيا
وقÈصس الÎكية فيها ،لن يكتب لها النجاح.
واأضس-اف اأن «ت-رك-ي-ا سس-تواصسل باإصسرار حماية
ح--ق--وق--ه--ا ومصس--ا◊ه--ا اŸشس--روع-ة ‘ ال-ب-ح-ر
اŸت-وسس-ط ،اإضس-اف-ة ◊ق-وق ومصس-ال-ح القبارصسة
ا’أتراك».
وكان وزير البÎول والÌوة اŸعدنية اŸصسري طارق
ا ÓŸقد اأعلن اأمسس ا’أول  ،اأن مصسر واإسسرائيل
وقÈصس واليونان واإيطاليا بصسدد التوقيع على
ا’إعÓ-ن اŸب-دئ-ي ل-ت-اأسس-يسس م-ن-ظ-مة اإقليمية
ل-ل-غ-از ‘ اŸت-وسس-ط .وق-د ط-لبت فرنسسا رسسميا
ا’نضسمام اإ ¤عضسوية اŸنتدى.

دعوات فلسشطينية Ÿواجهة ﬂططات التهويد

ا’حت ـ ـ ـ ـÓل يقتح ـ ـ ـم اŸسسج ـ ـ ـد اأ’قصس ـ ـ ـى ويوق ـ ـ ـع إاصساب ـ ـ ـات

اق-ت-ح-مت ق-وات ا’ح-تÓ-ل ا’إسس-رائيلي صسباح
امسس ا÷معة باحات اŸسسجد ا’أقصسى اŸبارك،
ب-ع-د اأداء اآ’ف ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ÚصسÓ-ة ال-فجر،
واأطلقت عليهم اأعÒة معدنية واعتدت بالضسرب
على عدد منهم.
وانسسحبت قوات ا’حتÓل ‘ وقت ’حق ،بينما
اأفادت مصسادر فلسسطينية اأن خمسسة اأشسخاصس
على ا’أقل اأصسيبوا بالرصساصس اŸعد.Ê

ياأتي ذلك تزامنا مع دعوات فلسسطينية لشسد
ال--رح--ال اإ ¤ا◊رم ا’إب--راه--ي--م--ي ‘ اÿل--ي--ل
واŸسس---ج---د ا’أقصس---ى ‘ ال---ق--دسسŸ ،واج--ه--ة
ﬂططات تهويدهما.
واأدى اآ’ف ال--ف--لسس-ط-ي-ن-ي ÚصسÓ-ة ال-ف-ج-ر ‘
اŸسس--ج--د ا’أقصس--ى ،ل--ت-اأك-ي-د “سس-ك-ه-م ب-ه،
ورفضسهم اسستمرار ا’قتحامات ا’إسسرائيلية له.
ومع انتهاء الصسÓة ،خرج اŸصسلون وهم يرددون

خامنئي يرفضص إاتهام إايران بإاثارة حرؤب بالنيابة

’فروف يدعو إا ¤خفضض
التصسعيد ب Úطهران وواشسنطن

لؤل
ليرا Êعلي خامنئي اŸصشل ‘ ÚصشÓة ا÷معة امسص ‘ طهران ،أ
أاّم اŸرششد ا إ
ليرا Êبأانها مصشÒية ،نفى فيها
مرة منذ  8سشنوات ،ؤأالقى خطبة ؤصشفها الششارع ا إ
إاثارة إايران ◊رؤب بالنيابة.
وقال اإن هناك «مسساعي مغرضسة ÿلق خÓفات ون--ق--لت مصس--ادر اعÓ--م-ي-ة اي-ران-ي-ة ع-ن
ب Úالشسعب Úا’إيرا Êوالعراقي من خÓل Œند موسسوي قوله «نطالب كافة ا’أطراف بعدم
اإعÓ-م-ي شس-ي-ط-ا ،»Êمضس-ي-فا اأن «اإعÓم العدو –ويل اأمور اإنسسانية ،خاصسة هذا ا◊ادث
ي-ت-ه-م اإي-ران ب-اإث-ارة حروب بالنيابة وهي فرية اŸاأسس--اوي ،اإ ¤ذري--ع--ة ’إب-داء ت-ل-م-ي-ح-ات
كÈى».
سسياسسية».
واأشسار خامنئي اإ ¤اأن « صسفعة ا◊رسس الثورة
ل-ق-اع-دة ع Úا’أسس-د ا’أم-ري-ك-ي-ة ‘ العراق هي واÿم-يسس ،ذك-رت خ-مسس دول ت-و‘ ل-ه-ا
ضس-رب-ة ل-ه-ي-ب-ة اأم-ري-كا واسستكبارها ،وقد تلقوا م-واط-ن-ون ع-ن-دم-ا اأسس-ق-طت اإيران طائرة
ال-رك-اب ا’أوك-ران-ي-ة ا’أسس-بوع اŸاضسي ،اأنه
الصسفعات من اليد القوية للمقاومة».
واأضساف اأن «جرÁة اأمريكا ‘ اغتيال القائدين يتع Úعلى طهران دفع تعويضسات لعائÓت
ق-اسس-م سس-ل-ي-م-ا Êواأب-و م-هدي اŸهندسس جرت الضسحايا واأن العا ⁄يراقب طريقة تعاملها
بصس--ورة ج--ب--ان--ة ول-ئ-ي-م-ة ،وا’أم-ري-ك-ي-ون  ⁄مع ا’أمر.
يسستطيعوا مواجهة القائد سسليما Êبل اغتالوه وقال موسسوي اإن اإيران اأبدت تعاونًا «يفوق
بنذالة من ا÷و».
ال--ت-وق-ع-ات» م-ع ال-ب-ل-دان ال-ت-ي ت-و‘ ل-ه-ا
ل
ا
ق
،
ة
ب
و
ك
ن
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ا
ة
ي
ن
ا
ر
ك
و
أ
’
ا
ة
ر
ئ
ا
ط
وب-خصس-وصس ال-
مواطنون ‘ ا◊ادث.
ق-ائ-د ال-ث-ورة ا’إي-ران-ية «اإن قلوبنا تاأŸت ◊ادث وك---انت ك---ن---دا واأوك---ران---ي---ا والسس--وي--د
سس--ق--وط ال--ط--ائ--رة اŸري-ر ،واأع-رب ›ددا ع-ن
م--واسس-ات-ي واع-ت Èن-فسس-ي شس-ري-ك-ا ‘ ال-ع-زاء واأفغانسستان وبريطانيا قد طالبت ‘ بيان
صسدر ‘ لندن عقب اجتماع مسسوؤول Úمن
بضسحايا حادث الطائرة».
و‘ حديثه عن اŸلف النووي ،اأفاد خامنئي باأن الدول اÿمسس ،اإيران باإجراء «–قيق دو‹
«ال-دول ا’أوروب-ي-ة ال-ثÓ-ث ب-ري-ط-ان-ي-ا وفرنسسا شس-ام-ل ومسس-ت-ق-ل وشس-ف-اف Áك-ن للدول
واأŸانيا هددت باإحالة اŸوضسوع النووي ا’إيرا ÊاŸكلومة ا’طÓع عليه».
اإ› ¤لسس ا’أمن» ،مشسÒا اإ ¤اأن هذه الدول واعÎف «ا◊رسس ال-----ث-----وري ا’إي-----را»Ê
ا’أوروبية هي ‘ خدمة مصسالح اأمريكا و’ Áكن ب-اإسس-ق-اط ال-ط-ائ-رة ا’أوك-ران-ي-ة عن طريق
الوثوق بها».
اÿطاأ وهو ما اأودى بحياة جميع من كانوا
وك--انت اآخ-ر خ-ط-ب-ة ÿام-ن-ئ-ي ‘ ع-ام  ،2012على متنها وعددهم  176شسخصسًا.
عندما رد على بيان الرئيسس ا’أمريكي باراك
اأوباما ،الذي قال اإن جميع اÿيارات مطروحة
بشساأن الÈنامج النووي ا’إيرا.Ê

دعوة إا ¤خفضص التصشعيد

تركيـ ـ ـا تطلـ ـ ـق مهمـ ـ ـة تنقيـ ـ ـب جديـ ـ ـدة شسـ ـ ـرق اŸتوسسـ ـ ـط

«ال-ل-ه اأك »Èق-ب-ل اأن ت-ق-ت-ح-م ق-وات ك-بÒة م-ن
الشسرطة اŸسسجد.
وق-الت الشس-رط-ة ا’إسس-رائ-ي-ل-ي-ة  ‘-ب-ي-ان -م-ع
انتهاء الصسلوات ‘ ا◊رم القدسسي ،قام مئات
اŸصس--لÃ ÚسسÒة اح-ت-ج-اج-ي-ة ،رددوا خÓ-ل-ه-ا
ن--داءات ق-وم-ي-ة ،وان-ت-ه-ك-وا ال-ن-ظ-ام ‘ اŸك-ان،
وفضست قوات الشسرطة اıل Úبالنظام ‘ ا◊رم
القدسسي.

اششهار

دعا وزير اÿارجية الروسسي سسÒغي ’فروف،
اأمسس ا÷معة ،اإ ¤خفضس التصسعيد ‘ التوتر
ب Úاإي--ران وال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ب-ع-دم-ا اأسس-ق-ط
ا÷يشس ا’إيرا Êباÿطاأ طائرة ركاب اأوكرانية.
‘ السس--ي--اق  ⁄ ،يسس--ت--ب--ع--د وزي-ر اÿارج-ي-ة
ا’أوكرا Êاأندريي ديشسيتسسيا ،اأمسس  ،اإمكانية
اأن تكون اإيران اأطلقت الصساروخ على الطائرة
اŸن-ك-وب-ة ع-م-داً ‘ ،ح Úدعت ط-ه-ران اإ ¤عدم
تسسييسس اŸلف.
ول--دى سس--وؤال--ه عّ-م -ا اإذا ك-ان اإطÓ-ق الصس-اروخ
ا’إيرا Êالذي اأصساب الطائرة متعمداً ،اأجاب وزير
اÿارجية ا’أوكرا ’« :Êنرفضس اأي تصسور».
واأضس---اف وزي--ر اÿارج--ي--ة ا’أوك--را Êاأن وزي--ر
اÿارجية ا’إيراﬁ Êمد جواد ظريف قال اإنه
مسس-ت-ع-د ل-تسس-ل-يم الصسندوق Úا’أسسودين اإ¤
اأوكرانيا بعد اأن يفحصسه فريق دو‹.
وتسس-اءل وزي-ر اÿارج-ي-ة ا’أوك-را« :Êن-ري-د اأن
نعلم من اأعطى ا’أوامر باإطÓق الصساروخ على
الطائرة ‘ اإيران».

ل لتسشييسص حادث الطائرة
‘ اŸق--اب--ل ،ق--ال اŸت--ح--دث ب--اسس--م وزارة
اÿارج-ي-ة ا’إي-ران-ي-ة عباسس موسسوي ،اإنه
ي-جب ع-ل-ى ك-اف-ة ال-دول اŸع-ن-ي-ة بتحطم
الطائرة ا’أوكرانية ‘ اإيران Œنب –ويل
ا’أمر اإ ¤قضسية سسياسسية.

لسشباب
ؤلهذه ا أ
حكمت اÙكمة فصس ‘ Óقضسايا شسؤوون اأ’سسرة علنيا
حضسوريا :
‘ الشسكل  :قبول الدعوى
‘ اŸوضسوع  :توقيع ا◊جر على اŸدعى عليه بن تومي
البشس Òابن الكرفة وابن فرحات مقدودة اŸولود ‘
مفÎضض عام  1947بالرابطة مع تعي Úزوجته اŸدعية
بن التومي رهواجة مقدما عليه لرعايته والقيام بشسؤوونه
اإ’دارية والقانونية واŸالية ،مع التأاشس Òبهذا ا◊جر
على شسهادة ميÓد اŸدعى عليه بن تومي البشس Òبسسعي
من النيابة ،ونشسر هذا ا◊كم ‘ جريدة وطنية يومية
ÓعÓم ،مع –ميل اŸدعية اŸصساريف القضسائية Ãا
ل إ
ف-ي-ه-ا مصس-اري-ف ال-رسس-م اŸق-درة ب-أارب-ع-م-ائ-ة وخ-مسسون
دينار جزائري ( 450دج).
ب -ذا صس-در ا◊ك-م وأافصس-ح ب-ه ج-ه-ارا ب-ا÷لسس-ة ال-ع-ل-ن-ي-ة
اŸنعقدة بالتاريخ اŸذكور أاعÓه وأامضسي أاصسله من
طرف الرئيسض وأام Úالضسبط.
الرئيسص (ة)
أام Úالضشبط
Óششهار 0794406132
جادت ل إ
الششعب2020/01/18

الششعب2020/01/18

الششعب2020/01/18

العدد
18152
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إاصشابة  11عسشكريا أامريكيا ‘ ع Úاألسشد
اأع--ل--نت ال--ق--ي--ادة اŸرك-زي-ة ا’أمÒك-ي-ة اأن
11عسس-ك-ري-ا اأمÒك-ي-ا ع-لى ا’أقل اصسيبوا
ب-ج-روح ‘ ال-ه-ج-وم ا’ي-را Êع-ل-ى ق-اع-دة
عراقية تنتشسر فيها قوات امريكية ،على
ال-رغ-م م-ن ن-ف-ي ال-ب-ن-تاغون سسابقا وقوع
اإصسابات.
وق--ال اŸت--ح--دث ب-اسس-م ال-ق-ي-ادة اŸرك-زي-ة
ا’أمÒكية الكاب Ïبيل اأوربان ‘ بيان «‘
ح Úان--ه  ⁄ي--ق--ت-ل اأي م-ن ال-عسس-ك-ريÚ
ا’مÒكي ‘ Úالهجوم ا’إيرا 8 ‘ Êجانفي
ع--ل--ى ق--اع--دة ع Úا’أسس-د ا÷وي-ة ،ا’ ان
العديد منهم خضسعوا للعÓج من اأعراضس
ا’رŒاج الناŒة عن ا’نفجار ،و’ يزالون
يخضسعون للتقييم».
و‘ ال--ث--ام--ن م--ن ج--ان--ف--ي ا◊ا‹ ،ق--ال
التلفزيون الرسسمي ا’إيرا Êاإن ما ’ يقل
ع-ن ث-م-ان Úعسس-ك-ري-ا اأمÒكيا قتلوا جراء
الهجوم الصساروخي ا’إيرا Êعلى قاعدتÚ
تضس-م-ان ق-وات اأمÒك-ي-ة ‘ العراق ،انتقاما
’غتيال قائد فيلق القدسس قاسسم سسليماÊ
‘ غارة اأمÒكية قرب مطار بغداد ‘ الثالث
من الشسهر ذاته.
وكان الرئيسس ا’أمÒكي دونالد ترامب قال
‘ اأول ت--غ-ري-دة ي-نشس-ره-ا ع-قب ال-ه-ج-وم
ا’إيرا« Êكل شسيء على ما يرام ،صسواريخ
اأط---ل---قت م---ن اإي---ران ع---ل--ى ق--اع--دتÚ
عسس-ك-ري-ت ‘ Úال-ع-راق .ت-ق-ييم اÿسسائر
وا’أضس--رار ال-ت-ي –دث ح-ت-ى ا’آن ج-ي-دة
ج-دا ،ل-دي-ن-ا اأق-وى ج-يشس و›ه-ز Œهيزا
جيدا ‘ اأي مكان ‘ العا ⁄اإ ¤حد بعيد.
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
لسشتاذ  /بلواعر عبد الرؤؤؤف
مكتب ا أ
ﬁضشر قضشائي لدى ختصشاصص ›لسص قضشاء برج بوعريريج
حي  5جويلية ششارع  Pرقم 04
(مقابل اÙكمة ا÷ديدة)
الهاتف035 . 76 . 47 . 65 :
ﬁضشر نششر مسشتخرج من قائمة ششرؤط البيع
ؤإاعÓن عن البيع باŸزاد العلني
اŸادة  748 ،749 ،750من قانون الجراءات اŸدنية ؤالدارية)

لفائدة :مباركي عبد الكر ËمفÎضض سسنة  1976بأاو’د سسيدي عمر القائم ‘ حق ابنته /القاصسر مباركي آاية من
مواليد  2004 / 12 / 03بالرويبة السساكن بقرية او’د سسيدي عمر و’ية برج بوعريريج.
نحن اأ’سستاذ :بلواعر رضسا عبد الرؤووف ﬁضسر قضسائي لدى اختصساصض ›لسض قضساء برج بوعريريج الكائن
مكتبنا حي  5جويلية شسارع  Pرقم  04برج بوعريريج واŸوقع أادناه.
Ãقتضسى اŸواد  750 ،749 ،748من قانون ا’جراءات اŸدنية وا’دارية.
قمنا بايداع قائمة شسروط البيع التي Ãوجبها سسوف يباع بجلسسة البيع العلني للعقار اŸب Úأادناه بقاعة
ا÷لسسات Ãحكمة راسض الوادي بتاريخ  2019 / 10 / 10رقم  / 81إاق.شض.ب  2019 /طبقا للمواد  737إا¤
 787من ق.إا.م.إا.
بناءا على ا◊كم الصسادر عن ﬁكمة ا÷نايات ا’سستئنافية بتاريخ 2018 / 12 / 16 :قضسية رقم 12 / 00305
جدول رقم  18 / 00002فهرسض رقم  18 / 00060اŸمهور بالصسيغة التنفيذية اŸؤورخة بتاريخ 2018 / 01 / 15
عن ›لسض قضساء برج بوعريريج.
امر توقيع حجز على عقار الصسادر عن رئيسض ﬁكمة راسض الوادي بتاريخ – 2019 / 04 / 18ت رقم / 1727
 18واŸتضسمن مايلي :نامر بتوقيع ا◊جز التنفيذي على حقوق العقارية اŸشساعة اŸقدرة ب  936 / 14جزء
‘ قطعة أارضض فÓحية تقع باŸكان اŸسسمى مليلة بلدية ع Úتسسرة مسساحتها  04هك  99ار  76سسار اŸنتمية
ا ¤قسسم › 05موعة ملكية  168التابعة للمدين داودي فاروق بن عمر وبيعها باŸزاد العلني ’سستفاء مبلغ
الدين اŸقدر Ãائتي الف دينار جزائري /
 200 . 000 . 00دج  /لفائدة الدائن مباركي عبد الكر Ëالقائم ‘ حق ابنته القاصسرة مباركي آاية با’ضسافة ا¤
مصساريف التنفيذ).
تعي Úالعقار :حقوق العقارية اŸشساعة اŸقدرة بـ  936 / 14جزء ‘ قطعة أارضض فÓحية تقع باŸكان اŸسسمى مليلة
بلدية ع Úتسسرة مسساحتها  04هك  99ار  76سسار اŸنتمية ا ¤قسسم › 05موعة ملكية  168حسسب تقرير اÈÿة.
السسعر ا’فتتاحي :حدد السسعر ا’فتتاحي لبيع العقار 285 . 920 . 38دج ( مائتان وخمسسة وثمانون أالف
وتسسعمائة وعشسرون دينار جزائري و  38سسنتيما» Ãحكمة راسض الوادي».
نعلن للجمهور :بأانه ” –ديد جلسسة البيع باŸزاد العلني يوم  2020 / 02 / 05على السساعة ا◊ادي عشسر
صسباحا Ãقر ﬁكمة راسض الوادي.
مÓحظةŸ :علومات أاك ÌولÓطÓع على قائمة شسروط البيع يرجي ا’تصسال Ãكتب اأ’سستاذ بلواعر رضسا عبد
الرؤووف ﬁضسر قضسائي الكائن Ãكتبه بالعنوان اŸدون أاعÓه.
جادت لÓششهار 0794406132

الششعب2020/01/18

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
ا◊مل

Òãe È`N

Óسسف»..مع مرور
ل أ
ألزمن سستدرك أن
ألبعضس ’ يسستحق كل ذلك
أإ’هتمام ألذي توليه لهم  ،ثم
سستدرك أن أأ’شسخاصس ألذين
يسستحقون كل أإ’هتمام قد
هجرتهم منذ ألبدأية».
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لو ١٤٤١ ¤هــ ـ العدد ١٨٠٥٢
السسبت  ١٨جانفي  ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٢٢جمادى ا أ
mimigaga783@gmail.com

الثور

قانون لÌثرة النسساء
‘ قبيلة جوبيسس

هناك ما هو أقسسى
من جفاف أأ’رضس هو جفاف
ألضسم Òفأا’رضس “وت عشسطا
من نقصس أŸاء وأ◊ياة “وت
كلها أذأ نقصس ألضسم.Ò

ا÷وزاء

ب
إأَذأ مات ألَقْل ُ
ذهبت ألرحَمة َوإأَذأ
مات ألعْقُل ذهبت أ◊ْكَمة
ب ُكُل
َوإأَذأ مات ألضًسم ُ
َ Òذه َ
شَسيء“.عن ‘ هذأ كثÒأ .

السسرطان

رجال هذه ألقبيلة ’ يحبون
ثرثرة ألنسساء لذأ فإانهم
يجÈون نسساءهم عند ألزوأج
بثقب لسسانها حيث يوضسع فيه
حلقة مسستديرة كخا”
أÿطوبة – من ألبدع ألتي
بدأت تنتشسر ‘ أوسساطنا
Óسسف – ويوضسع ‘ أ◊لقة
ول أ
خيط طويل Áسسك ألزوج
طرفه فإاذأ ما ثرثرت وأزعجت
زوجها يكفيه بشسدة وأحدة من
هذأ أÿيط أن يضسع حدأً
لÌثرتها وكÌة كÓمها!!!
تريدون ألصسرأحة ’ بأاسس
باسستخدأم هذه ألفكرة أحيانا!!

حكم
و أامثال

ن ألناسس
م
ما يخونك أحد ني أ’نك
ك و’ تنح
@ عند
أسس
قف رأفعًا ر بالوفاء.
زت
من ألذين
أنت من ف تي دأئمًا
تأا
@ أÿيبه كل شسئ.
دمنا لهم
ق

للع
È
ة

ورقة
لمل
ا أ

لمل على
ترى عندما نبني جسسر ا أ
نهر اليأاسس هل يختفي
ا◊زن؟بالطبع نعم فهناك أاشسخاصس
لمل بذاته ولكن أاين هم ؟
هم ا أ
هل طوتهم الدنيا ب Úصسفحاتها
أام أاعجبت بهم وقررت أان –تفظ
بهم ب Úمقتنياتها
لكن صسوت يهمسس ‘ أاذÊ
بإاسستمرار أاكاد أاسسمعه يقول
ظÓم الليل لن يطول

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

غزة بيوم النتصسار لغني وغنيها
زغرد يا رصساصس الثوار
أارضس الشسهدا وحّيها
وغزة هي البداية والثورة جاي جاي
بالقدسس بÔفع راية وراح ترجع
لهليها
أ
ارحل يا غاصسب ل تعود
هذه غزة جبارة
من الدم بتصسنع بارود
وراح تسسمع انفجاره
لقصسى مع حماسس
شسهدا ا أ
أابطال بÎفع الراسس
وا÷هاد بÎمي الرصساصس
ونحرر سسوا فيها

هل تعلم
@ أنه  ...أول مدينة
زودت بشسبكة هاتفية . .
هي باريسس عام 1880م.

@ حاجيتكم علـى
مsي ْ
ت والَناْر تشسعلْ فيه
اثنيـن شsسادينه وثÓثـه
يتفـرجوا عليه؟

األسسد

إأجعلها قاعدتك:
أتطور و’ أنسسى
ديني ،أفعل ما
يسسعد :Êو’ أنسسى
فروضسي ،أعيشس حياتي :و’
أنسسى ربي.

حل العدد السسابق

@ أنه ...يوجد ‘ ألعا ⁄نحو
6أ’ف نوع من ألزوأحف و
73ألف نوع من ألعناكب و3أ’ف
نوع من ألقمل و 4600نوع من
ألثدييات و9أ’ف نوع من
ألطيور.

القهوة

َوَيـَرى جـِيلُـَنا @@@ َخـافـَقاِت ألبنود
‚ُمَنـا @@@ لِْلُعـ ‘ َÓصسعـود
وَيـَرى ْ
َهَكـَذأ َهـَكـَذأ @@@ َهـَكـذأ سَسَنُعـود
فاشْسَهدي َيا سَسَما @@@ وأكُتْبن يا ُوجـود
إأsنـَنـا للـُعـ َ
خـُلـود
 @@@ Óإأsنـَنـا لل ُ

@ يرونك و أنت تصسل هاتفك أÿلوي بالشساحن يسسأالونك :
تشسحن هاتفك ؟ ’ بل ربطته لكي ’ يعضس أحد
@ غبي قال لصسديق غبي آأخر  :حلمت أ Êسسافرت إأ¤
فرنسسا باأ’مسس ،رد أآ’خر وقال وأنا حلمت إأÊ
تزوجت  .فرد وقال  ’ ⁄تقل ‹؟ .أ⁄
أُخÈك لقد ذهبت لفرنسسا.

على قدر يقينك ُتقضسى
حوأئجك  ،وعلى قدر
صسدقك وثقتك باللّه
يقوى توكلك ورغبتك
بفضسله.

’ يُغرنك ك Èأ÷سسم ‡ن
صسغر ‘ ألعلم و’ طول
قامة ‡ن قصسر ‘
أ’سستقامة فإان ألدرة على
صسغرها خ Òمن ألصسخرة على كÈها.

‘

حّبـ ـ ـ كـ
ي ـ ا ـب
ـ
ـ
ل دي

العذراء

اŸيزان

الصسداقة ليسست تلك القائمة الطويلة بأاسسماء
لرواح التي ُتضسحك
لشسخاصس ..بل هي تلك ا أ
ا أ
لوقات وتقف بجانبك.
تغرك حتى ‘ أاصسعب ا أ

 Íيا وجـود
أشِسِهدي َيا سَسَمـا @@@ َوأْكت ْ
إأsنـنا للحـمـا @@@ سسنَكون أ÷ـنود
فـَنـزيْح ألَبـ َ
ك أْلُقُيـوْد
َ @@@ Óوَنـُفـ t
وَننيُل ألـuرضسـا @@@ مِْن َوsفى ِبالْعهـودِ
وُنـذيقُ ألـsرَدى @@@ ُكـsل عـاٍت َكنود

ابتسسم

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

حو إأ’
ب َ’ ِي َصس ُ
ألَقل ْ
 ⁄وألَعقٌل َ’
ِباأ’ ْ
ِيتَعلْم إأ’ ِبالَعّبرٌة
وألَقدْم ’َ تأاَخذ َدرسّساً إأ’ إأذأ
حِفرة.
وَقع ْ
ي َ
ت َف ٌ

العقرب

’ تقارن نفسسك باآ’خرين تفقد
ثقتك بنفسسك وتبدأ بلوم
›تمعك !  ,بل قارن نفسسك Ãا
كنت عليه قبل سسنة من أ’آن.

القوسس

« تأانيب ألضسم Òيشسعرك بأانك أسسوأ إأنسسان على
وجه أأ’رضس  ..لكن تأاكد أنك ما دمت
تشسعر بهذأ ألشسعور  ..فأانت من أطهر
ألناسس قلبًا «.

ا÷دي

Óنسسان إأ’ وقد منحهُ ألله ألقدرة
’ شسيء يحدُث ل إ
على –ّمله مفُهوم عِميق لَقوله تعاُ ’ « : ¤يَكuلف
أللهُ َنْفسسًا إأ’ sوسسَعها « ف Óتقلق و’ –زن.

الدلو

ألكذب ’ يخفي أ◊قيقة إأّنما يؤوجّل أنكشسافها ...وألصسمت عن كذب
ألبعضس ليسس ضسعًفا منّا  ...بل لنحافظ على صسورٍة لهم كانت
باأ’مسس جميلًة.

ا◊وت

ليسس مهما أن “لك أموأل وماديات ..وليسست بطولة أن –مل شسهادأت علمية
وتكرÁية ..ألبطولة أ◊قيقية أن تكون حامل ضسم. Ò

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  1٨ج-انفي  :1955اسش-تشش-ه-اد ق-ائ-د م-نطقة الششمال القسشنطيني
لحتÓل على
«ديدوشس مراد» خÓل مواجهة مع قوات ا إ
مقربة من مدينة زيغود يوسشف ا◊الية.
^ 1٨ج- -ان -ف -ي  :195٨ال-ب-ح-ري-ة ال-ف-رنسش-ية
ت -عÎضس سش -ب -ي -ل ال -ب -اخ-رة «سش-ل-وف-ي-ن-ي-ا» اÙم-ل-ة
لسش-ل-ح-ة ك-انت م-وج-ه-ة ÷يشس ال-ت-ح-ري-ر
Ãخ -ت -ل-ف ا أ
الوطني ‘ ا◊دود الغربية ،و–ّولها إا ¤ميناء وهران .

24

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لولى 1٤٤1هـ الموافق لـ  1٨جانفي  2020م العدد
السشبت  22جمادى ا أ

اÛاهد ﬁمد كشضود ...تضضحيات ونضضال  ⁄ينقطع

«الشش - -عب» /ع - -رف ب- -ه- -دوئ- -ه
ورزان -ت -ه ‘ ع-رضش-ه Ÿق-ارب-ات
حول خدمة الوطن والتفاÊ
‘ إاع Ó- -ء شش- -أان- -ه دون أاف- -ك- -ار
مسش -ب-ق-ة وحسش-اب-ات ظ-رف-ي-ة.
›اه-د م-وسش-وع-ة ‘ ﬂت-ل-ف
النقاششات بيومية الششعب عÈ
فضش- -اءي ضش- -ي -ف ا÷ري -دة أاو
منتداها .آاخر لقاء معه كان
Ãن-اسش-ب-ة ذك-رى وف-اة هواري
ب- -وم- -دي -ن ب -ع -ن -وان «مشش -روع
ال- -دول- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ‘ ع -ه -د
الرئيسس الراحل» .

ول -د ال -ف -ق -ي -د ‘  22أاوت 1938
بولية قسسنطينة ،تشسبع منذ نعومة
أاظافره بالقيم الوطنية ،بدأا نضساله
العسسكري سسنة  ،1956أاين التحق
بصسفوف جيشس التحرير الوطني،
ليسسجن بعد سسنة من الكفاح ‘
 1957والذي فر منه عام ،1961
أاصس- -يب ب- -ج- -روح ‘ ج -ه -اده ضس -د
اŸسستعمر وواصسل نضساله حتى نيل
السستقÓل ،أابلى البÓء ا◊سسن ‘
ال -ك -ف -اح وأاظ -ه -ر ك -ف -اءة وت -ف-ان-ي-ا
كبÒين ‘ النضسال.
وغداة السستقÓل ،واصسل عطاءه

أاودت بحياة  09أاششخاصس وجرح  362آاخر

 294حادث مرور جسضما ÊخÓل أاسضبوع

لمن الوطني
«الششعب» /سسجلت مصسالح ا أ
 294ح -ادث م -رور جسس-م-ا Êع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸناطق ا◊ضسرية ،خÓل الفÎة اŸمتدة
من  07إا 13 ¤جانفي  ،2020أاسسفر عنه وفاة

 09أاشس- -خ -اصس وج -رح  362آاخ-ر .م-ق-ارنة
لسس -ب -وع
لحصس- -ائ- -ي- -ات اŸسس- -ج- -ل- -ة ‘ ا أ
ب- -ا إ
اŸاضس -ي ،ع -رفت حصس -ي-ل-ة ح-وادث ال-ط-رق
ارتفاعا ﬁسسوسسا قدر بـ( )29+حادثا ،وكذا

لفريقية لكرة اليد بتونسس
البطولة ا إ

«اÿضضر» يحققون الفوز الثا Êعلى التوا‹ ضضد الكونغو

ح- -ق -ق اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ل -ك -رة
اليد ،مسشاء اأمسس ،ثا Êانتصشار له
ضش-م-ن ال-ب-ط-ولة الإفريقية لكرة
اليد رجال خÓل اŸواجهة التي
ج -م -ع -ت -ه م-ع ن-ظÒه ال-ك-ون-غ-و‹
بنتيجة  ‘ 25 - 31اŸنافسشة التي
Œري وقائعها بتونسس.

نبيلة بوقرين

دخ -ل زمÓ-ء ب-رك-وسس اŸواج-ه-ة ب-ن-ي-ة
ال -ف -وز ع -ل -ى م -ن -افسس ع -ن -ي -د اسس -م -ه
ال- -ك -ون -غ -و ح -يث وج -دوا صس -ع -وب -ة ‘
البداية بدليل اأنهم كانوا متعادل‘ Ú
الدقيقة العاشسرة بنتيجة  6مقابل 6
لكن بعد مرور  20دقيقة –كموا ‘
›ريات اللعب وصسنعوا الفارق بـ 15

 1٨°ا÷زائر

‘ سس -ب -ي -ل خ -دم -ة ال -وط-ن ،ت-ق-ل-د
ال-ع-دي-د م-ن م-ن-اصسب اŸسس-ؤوول-ية،
ح - - -يث ت - - -درج ف - - -ي- - -ه- - -ا ب- - -وزارة
اÛاه- -دي- -ن إا ¤غ- -اي- -ة ت- -ق- -ل -ده
م - -نصسب وزي - -ر ال - -ع Ó- -ق - -ات م - -ع
الŸÈان ل - -ي - -واصس - -ل نشس - -اط- -ه ‘
اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-جاهدين،
الفقيد وافته اŸنية ‘ السساعات
األو ¤من صسباح أامسس  17جانفي
 ،2020ب- - -ع- - -د ح- - -ي- - -اة م - -ل - -ي - -ئ - -ة
ب-ال-تضس-ح-ي-ات واŸواق-ف السس-ام-ية
النبيلة .وهي تضسحيات أاشساد بها
وزي -ر اÛاه -دي-ن وذوي ا◊ق-وق
طيب زيتو ‘ ،Êبرقية ذكر فيها
Ãسس-ار وم-ن-اقب ال-ف-ق-ي-د ،م-ق-دما
تعازيه ومواسساته ألسسرة اÛاهد
وإا ¤رفاقه ‘ ا÷هاد.
وقد ووري جثمان الفقيد ÃقÈة
سسيدي فرج وحضسر ا÷نازة ،عدد
م - -ن الشس - -خصس - -ي - -ات ال - -وط- -ن- -ي- -ة
والسسياسسية ،من بينهم األم Úالعام
Óرن -دي ،ع -ز ال -دي-ن
ب -ال -ن -ي -اب -ة ل  -أ
م-ي-ه-وب-ي ،م-نسس-ق ال-ه-ي-ئ-ة ال-وطنية
ل -ل-وسس-اط-ة وا◊وار ،ك-ر Ëي-ونسس،
رئ -يسس ا◊ك -وم-ة األسس-ب-ق ،م-ول-ود
حمروشس ،رئيسس اŸنتدى العاŸي
للوسسطية ،أابوجرة سسلطا ،Êرئيسس
حزب الفجر ا÷ديد الطاهر بن
بعيبشس.

عدد ا÷رحى بـ ( )18+حالة ،بينما انخفضس
عدد الوفيات بـ (–.)05
تشس ÒاŸعطيات ذات الصسلة ،إا ¤أان أاسسباب
لو ¤إا¤
ه- -ذه ا◊وادث ت- -ع -ود ب -ال -درج -ة ا أ
العنصسر البشسري بنسسبة تفوق  ،%95نتيجة
عدم احÎام قانون اŸرور.
لط -ار ُت -ج -دد اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
‘ ه -ذا ا إ
Óمن الوطني ،دعوتها Ÿسستعملي الطريق
ل أ
ال- -ع- -ام إا ¤ت- -وخ -ي ا◊ي -ط -ة وا◊ذر أاث -ن -اء
السس -ي -اق -ة ،ح -ف -اظ-ا ع-ل-ى سسÓ-م-ة ا÷م-ي-ع،
واضس- -ع- -ة– ،ت تصس -رف اŸواط -ن Úال -رق -م
لخضس -ر  1548وخ -ط ال-ن-ج-دة  ،17ل-ت-لقي
اأ
البÓغات 24سسا 24/سسا.

 17°وهران

 17°وهران

16°
13°

france prix 1

الثمن  10دج

لرهابية
تزامنت مع توقيف  3عناصشر دعم للجماعات ا إ

ا÷يشش يدمر ﬂ ٦ابئ إارهابية ويوقف مهاجرين غ ÒشضرعيÚ

لرهاب وبفضشل
«الششعب» ‘ إاطار مكافحة ا إ
اسش-ت-غÓ-ل اŸع-ل-وم-ات ،أاوق-فت م-فارز للجيشس
ال -وط -ن -ي الشش-ع-ب-ي ،ي-وم  15ج-ان-ف-ي ،2020
ث Ó- -ث- -ة ( )03ع- -ن- -اصش- -ر دع- -م ل- -ل -ج -م -اع -ات
لره- - -اب- - -ي- - -ة ب- - -ك- - -ل م- - -ن ت - -بسش - -ة/ن.ع5.
ا إ
وبومرداسس/ن.ع ،1.ف- -ي -م -ا كشش -فت ودم -رت
Óره -اب -ي،Ú
م- -ف- -رزة أاخ- -رى (ﬂ )06اب- -ئ ل  -إ
وذلك إاث-ر ع-م-ل-ي-ة ب-حث و“شش-ي-ط Ãن-ط-قة
وادي بوخÒان باŸدية/ن.ع.1.
و‘ إاط - - -ار ﬁارب - - -ة ال- - -ت- - -ه- - -ريب وا÷رÁة
اŸن - - - -ظ- - - -م- - - -ة ،ضس- - - -ب- - - -ط ح- - - -رسس ا◊دود
بتلمسسان/ن.ع )65( ،2.كيلوغراما من الكيف
اŸع- -ال- -ج ‘ ،ح Úأاوق- -ف ع- -ن- -اصس- -ر ال- -درك
الوطني خÓل عمليات متفرقة بنفسس الولية،
( )11ت- - -اج - -ر ﬂدرات ب - -ح - -وزت - -ه - -م ()25،9
كيلوغرام من الكيف اŸعالج و( )1000قرصس
مهلوسس.
‘ سس- -ي- -اق م -تصس -ل ،أاوق -فت م -ف -ارز مشسÎك -ة
ل -ل -ج -يشس ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ك-ل م-ن بسس-ك-رة
وغ- -رداي- -ة وال -وادي/ن.ع ،4.أارب- - - - -ع - - - -ة ()04
أاشسخاصس وحجزت ( )13874قرصس مهلوسس

و( )1356علبة من األدوية ،فيما أاوقفت مفارز
للجيشس الوطني الشسعبي ،بكل من “Ôاسست
وب- -رج ب- -اج- -ي ﬂت -ار/ن.ع ،6.ث Ó- - -ث- - -ة ()03
أاشسخاصس وضسبطت ( )16مولدا كهربائيا و()05
م -ط -ارق ضس -غ -ط وج -ه-ازي ( )02كشس - -ف ع- -ن
اŸعادن.
من جهة أاخرى ،أاحبط حراسس السسواحل بكل
م - -ن وه- -ران وع“ Úوشس- -نت/ن.ع 2.وعنابة
وسس-ك-ي-كدة والقالة/ن.عﬁ ،5.اولت ه- -ج- -رة
غ Òشسرعية لـ ( )95شسخصسا كانوا على مÏ
قوارب تقليدية الصسنع ‘ ،ح ” Úتوقيف
( )26م- -ه- -اج -را غ Òشس -رع -ي م -ن ج -نسس -ي -ات
ﬂتلفة بكل من غليزان وتلمسسان والنعامة
والطارف.
و‘ إاطار مهامها اإلنسسانية وإاثر تلقيها نداء
اسس-ت-غ-اث-ة“ ،ك-نت وح-دة ب-حث وإان-ق-اذ ت-اب-ع-ة
لقواتنا البحرية ،من إانقاذ رعية أاجنبية من
جنسسية أاوكرانية كان ‘ حالة صسحية حرجة
ع - -ل - -ى م Ïق - -ارب Œاري ق- -ب- -ال- -ة سس- -واح- -ل
بجاية/ن.ع ،5.حيث ” إاجÓؤوه إا ¤مسستشسفى
اŸدينة لتلقي العÓج.

حملت إاسشم الراحل ڤايد صشالح

دورة رياضضية ‘ كرة اليد بسضبدو
ن -ظ -مت ن -ه -اي -ة األسس -ب -وع ب -ال -ق -اع-ة م-ت-ع-ددة
ال-ري-اضس-ات ب-ال-ولي-ة اŸن-ت-دب-ة «سس-بدو» ،دورة
رياضسية ‘ كرة اليد ،صسنف األصساغر حيث
شساركت فيها فرق تنشسط ‘ الغرب ا÷زائري
على غرار إا–اد شسباب تلمسسان ،نادي سسبدو،
الغزوات ،وهران ،ع“ Úوشسنت وبلعباسس .
ح -م -لت ال -دورة تسس-م-ي-ة ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د

كاريكات /ÒعنÎ

م-ق-اب-ل  09اإصس-اب-ات وان-ت-ه-ى الشس-وط
الأول بتقدم ا÷زائر بـ  18مقابل .11
واصسل اأشسبال اآلن بورت تسسي Òالأمور
ف- -وق ال- -بسس- -اط ل- -ت- -ف -ادي الإصس -اب -ات
والعمل على –قيق الفوز للبقاء ‘
صسدارة اÛموعة الرابعة حيث كانت
النتيجة ‘ الدقيقة  35لصسالح ا÷زائر
 20مقابل  ..14و‘ الدقيقة  55كانت
 29مقابل  23لينهي الÓعبون اŸباراة
بفوز مسستحق وثم Úبنتيجة 25 – 31
 ..وكان زمÓء اŸتاألق رياضس شسهور
قد سسحقوا زامبيا ‘ ا÷ولة الأو¤
اÿميسس اŸاضسي بنتيجة  34مقابل 9
اأه- -داف ‘ ان- -ت- -ظ -ار ال -ت -اأك -ي -د اأم -ام
اŸغرب يوم غد الأحد..
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ووري الÌى ÃقÈة سشيدي فرج

ل زال موقفه الوطني راسسخا ‘
ذه-ن-ن-ا.إان-ه ال-ف-ق-ي-د ﬁم-د كشس-ود
ال- -ذي غ- -ي- -ب- -ه اŸوت أامسس ووري
الÌى ÃقÈة سس - - - - - - - -ط - - - - - - - -اوا‹
بالعاصسمة.
ت- - -و‘ ‘ السس - -اع - -ات األو ¤م - -ن
صس- -ب- -اح أامسس اÛاه- -د وال -وزي -ر
األسس- -ب -ق اŸرح -وم ﬁم -د كشس -ود
ب- -ع- -د ح- -ي- -اة ح- -اف- -ل- -ة ب -ال -نضس -ال
وال-تضس-ح-ي-ات واŸواق-ف السس-ام-ية
النبيلة ،عن عمر يناهز  82سسنة،
حسسب م - - - -ا ع - - - -ل - - - -م م- - - -ن وزارة
اÛاهدين.

الفجر06.2٨................:
الششروق0٨.00 ..............:
الظهر12.59.................:
العصشر15.3٨................:
المغرب17.59...............:
العششـاء19.23..................:

صس -ال -ح ت -خ -ل-ي-دا ل-روح اÛاه-د ون-ائب وزي-ر
الدفاع الوطني رئيسس األركان سسابقا حيث
لقيت هذه اŸبادرة ترحيبا كبÒا من طرف
األسس -رة ال -ري -اضس -ي -ة ل -ك-رة ال-ي-د وك-ذا ل-ل-ج-ي-ل
الصسغ Òمن خÓل غرسس روح وثقافة حب
الوطن.

سسبدو :بكاي عمر

