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الÓ-ج-ئ-ي-ن وان-ع-ك-اسش-ات-ه-ا ال-دي-م-غ-راف-ي-ة وا أ
لسشاتذة والباحثين الجامعيين ،وذلك يوم الثنين  21سشبتمبر
السشياسشية والدكتور عبد الوهاب بن خليف ،بحضشور نخبة من ا أ
 ، 2015على السشاعة  11:00صشباحا ،بمقر جريدة الششعب  ،39ششارع الششهداء الجزائر العاصشمة .
حضشوركم يششرفنا
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السسبت  ١٩سسبتمبر  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ٠٥ذي الحجة ١٤٣٦هـ

ندوة نقاشس حول
أاخÓقيات اŸهنة
ت -ن -ظ -م وزارة التصش -ال ،غ -دا ،ب -داي -ة م -ن
السشاعة  0٩:00صشباحا ،ندوة نقاشض ،حول
أاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة ،ي-نشش-ط-ه-ا رئ-يسض اÛلسض
السشويسشري للصشحافة «دومنيك فون» ،بحضشور وزير التصشال حميد
ڤ -ري -ن ‘ ،إاط -ار الÈن-ام-ج ال-ت-ك-وي-ن-ي اŸسش-ط-ر ل-ف-ائ-دة م-ه-ن-ي-ي ق-ط-اع
الصشحافة ،وذلك بقصشر الثقافة مفدي زكريا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد 1٦٨٢٩

ميهوبي يتفقد اŸنشسآات الثقافية
بالعاصسمة

يقوم وزير الثقافة ،عزالدين ميهوبي ،رفقة وا‹ العاصشمة عبد
لث-ري-ة
ال -ق -ادر زوخ ،ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د ،ل -ل-م-واق-ع ا أ
لقبية اŸتواجدة أاسشفل
واŸنششآات الثقافية ،مثل قلعة القصشبة ،ا أ
سشاحة الششهداء ،كما يدششن مكتبة الششهيد ياسشف عمر ،ويعاين
لثري لتامنفوسشت.
أاششغال إا‚از أاوبرا ا÷زائر ،واŸوقع ا أ

زيتو ‘ Êنشساط Úبالعاصسمة
والبويرة

فروخي ‘ زيارة عمل لبجاية
ي-ق-وم سش-ي-د أاح-م-د ف-روخ-ي ،وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ريفية والصشيد
ال-ب-ح-ري ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا ¤ولي-ة ب-ج-اي-ة ،ي-عاين خÓلها،
اŸسش -ت -ث -م -رات ال -ف Ó-ح -ي -ة ،ت -رب -ي-ة اŸواشش-ي ،م-ي-ن-اء الصش-ي-د وك-ذا
ل‚ازات اÙققة ‘ اÛال الفÓحي.
ا إ

طلعي بسسيدي بلعباسس
يوم األثنÚ

لقاء اŸكتب السسياسسي لـ «تاج» بالعاصسمة

يشش -رف ال -دك -ت -ور ع -م -ر غ -ول ،رئ-يسض Œم-ع أام-ل
ا÷زائر «تاج» ،اليوم ،على فعاليات لقاء اŸكتب
السش -ي -اسش-ي ل-ل-ح-زب ،اŸن-ع-ق-د ب-داي-ة م-ن السش-اع-ة
 10:00صش-ب-اح-ا ،ب-اŸق-ر ال-وط-ن-ي ب-ع Úالله ،دا‹
إابراهيم ،بالعاصشمة.

ي -ق -وم وزي -ر ال -ن -ق-ل ب-وج-م-ع-ة
لث -ن Úال -ق -ادم،
ط- -ل- -ع- -ي ،ي -وم ا أ
ب- -زي- -ارة ع- -م -ل وت -ف -ق -د Ÿنشش -آات
ومششاريع القطاع بولية سشيدي
بلعباسض.

يششرف الطيب زيتو Êوزير
اÛاه -دي -ن ،ال-ي-وم ،ب-اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد ،بداية من
السش-اع-ة  10:00صش-ب-احا ،على
أاشش -غ -ال ال -ن -دوة ال -ت -اري -خ -ي-ة
ح- - -ول إاح - -ي - -اء ال - -ذك - -رى ٥٧
ل-ت-أاسش-يسض ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-مهورية ا÷زائرية ‘ 1٩
سشبتم.1٩٥٨ È
لحد ،بزيارة عمل وتفقد
كما يقوم وزير اÛاهدين ،غدا ا أ
لولية البويرة.

سساحلي ينشسط ندوة
صسحفية

ندوة صسحفية ÷بهة
النضسال الوطني

ي- -نشش- -ط ع- -ب- -د ال -ل -ه ح -داد رئ -يسض ج -ب -ه -ة ال -نضش -ال
الوطني ،اليوم ،ندوة صشحفية حول اŸسشتجدات على
السش -اح -ة السش -ي -اسش-ي-ة وت-نصش-يب اŸك-تب ال-ولئ-ي ،وذلك ع-ل-ى السش-اع-ة ا◊ادي-ة
عششرة صشباحا بقاعة السشينما لبلدية ا◊ناية ،ولية تلمسشان.

ي- -نشش- -ط ال- -دك -ت -ور ب -ل -ق -اسش -م
لم Úالعام للتحالف
سشاحلي ،ا أ
ال -وط -ن -ي ا÷م -ه -وري ،ال-ي-وم،
ن -دوة صش -ح -ف -ي-ة ،يسش-ت-ع-رضض
يسش -تضش -ي -ف م -ن -ت -دى «دي -ك -ا ن -ي -وز» رئ-يسض ال-ل-ج-ن-ة
خ Ó- - -ل - - -ه - - -ا ال - - -ت - - -حضشÒات
ال -وط -ن -ي -ة السش -تشش -اري -ة لÎق -ي -ة وح -م -اي -ة ح -ق -وق
ا÷ارية لتنظيم ا÷امعة
لنسشان فاروق قسشنطيني ،اليوم ،ابتداء من السشاعة
ا إ
الصش -ي -ف -ي -ة ال-ث-ال-ث-ة وه-ذا ب-اŸق-ر اŸرك-زي
لم-ي-نة العامة
ت-ق-دم ل-وي-زة ح-ن-ون ا أ
 10:30صش-ب-اح-ا ،ل-ت-نشش-ي-ط ﬁاضش-رة ي-ت-ب-ع-ه-ا نقاشض حول
للحزب ،با÷زائر العاصشمة ،بداية
◊زب ال- -ع- -م- -ال ،ال- -ي- -وم ،ال- -ت- -ق- -ري -ر
لنسشان» ،وكذا التطرق
لجراءات ا÷زائية ‘ ترقية وضشع حقوق ا إ
«تعديل قانون ا إ
من السشاعة  11:00صشباحا.
لشش-غ-ال الج-ت-ماع الذي
الف-ت-ت-اح-ي أ
إا ¤مواضشيع السشاعة.
لخوة
سشيعقده اŸكتب الولئي للحزب لولية ا÷زائر ،وذلك بقاعة ا إ
بركات با◊راشض ،بالعاصشمة ،بداية من السشاعة  10:00صشباحا.

اج-ت-ماع اŸكتب الولئي
للعاصسمة ◊زب العمال

قسسنطيني ضسيف منتدى «ديكا نيوز»

ندوة علمية باŸركز الثقا‘ عيسسى مسسعودي مسستجدات
لذاع - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ،ال - -ي- -وم،
ت - -ن - -ظ - -م ا إ
ب -ال-ت-ع-اون م-ع م-رك-ز ال-ب-حث ‘ ع-ل-م ال-ف-لك
القضسية
والفيزياء الفلكية وا÷يوفيزياء و‘ إاطار
ة
إاحياء السشنة الدولية للضشوء ،ندوة علمي
الفلسسطينية بـ
–ت ع - -ن - -وان «اŸه - -م- -ة اÿاصش- -ة ك- -ورت»،
اتل-نفلششك-يط -ةه «-اا ال ÊبÈغوف Ó-ينس»ش -ووذرل‘كع -عل -لمىاال-لف-سشي-ازعي-اةء 1٥:00زوال ،باŸركز «منتدى ا◊وار»
الثقا‘ عيسشى مسشعودي.

ندوة حول الزكاة والصسحة بالعاصسمة

لضشحى ،ندوة
لسشÓميÃ ،ناسشبة عيد ا أ
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
بعنوان« :الزكاة الششرعية وآاثارها الصشحية» ،تنششطها كل من
ف -ت -ي-ح-ة سش-ع-دو Êرئ-يسش-ة مصش-ل-ح-ة ال-طب ال-داخ-ل-ي Ãسش-تشش-ف-ى
لثنÚ
لسشتاذة آامال معلم مرششدة دينية ،وذلك يوم ا أ
الثنية ،وا أ
 ٢1سش -ب -ت -م ،Èب -داي-ة م-ن السش-اع-ة  13:00زوالÃ ،ق- -ر اŸرك- -ز،
بالعاصشمة.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(0٢1)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

تنظم جريدة
«ا◊وار»Ã ،قرها،
اليوم ،بداية من
السشاعة 10:30
صشباحا ،ندوة وطنية
لخوة
تضشامنا مع ا إ
الفلسشطينيÚ
اŸرابط Úدفاعا عن
لقصشى،
اŸسشجد ا أ
–ت عنوان
«النتهاك الصشهيوÊ
Óقصشى».
ل أ

نفطال توفر الوقود أايام عيد األضسحى

أاع-ل-نت م-ؤوسشسش-ة ن-ف-ط-ال زب-ائ-ن-ه-ا ع-ن ت-وف Òال-وق-ود واŸواد ال-بÎول-ية بصشفة
لضشحى
عادية ،على كامل ششبكة ﬁطات الوقود ،ونقاط البيع ،أايام العيد ا أ
اŸبارك ،لي Óونهارا.

«موبيليسس» تهنئ أاول فائز ‘ مسسابقة العرضس اÿاصس للهاتف النقال «هواوي»
«موبيليسض» وششركة الهاتف النقال «هواوي» ،تعلنان عن أاول فائز ‘ مسشابقة
العرضض اÿاصض « »٢٢1 HUAWEI YخÓل حفل تقد Ëا÷وائز الذي أاقيم
على مسشتوى الوكالة التجارية «ديدوشض مراد» با÷زائر العاصشمة ،وحضشر
ا◊فل ‡ثلون عن مؤوسشسشة متعامل الهاتف التاريخي ‘ مقدمتهم «ﬁمد
صشالح دعاسض» وعن اŸؤوسشسشة الصشينية «هواوي» .وأاعلنوا عن أاول الفائزين
باŸسشابقة ،بحضشور اÙضشر القضشائي ا◊كيم «بوسشماحة» الذي أاششرف على
عملية السشحب والتي جاءت نتائجها كالتا‹:
 1ـ «سشماتي عبد النور» من ا÷زائر العاصشمة فائز بسشيارة فخمة من نوع
.1Audi A
 ٢ـ «ﬁجوب ناصشر» من سشيدي بلعباسض الفائز برحلة إا ¤تركيا.
 3ـ «زلل ﬁمد» من تيزي وزو الفائز بهاتف ذكي.٧ HUAWEI SP Mate
Óششارة ،فإان باك « »٢٢1 HUAWEI Yيعرضض للبيع منذ جوان اŸاضشي ‘  1٧0وكالة Œارية Ÿوبيليسض ع ÈالÎاب
ل إ
لخ Òعلى هاتف مزود بخدمة ا÷يل الثالث  +ششريحة مبتسشم ÿدمتي ا÷يل الثاÊ
الوطني بـ ٨٢00دج فقط ،ويحتوي ا أ
لنÎنت ،اŸكاŸات والرسشائل القصشÒة ›انا ،وكل من قام بششراء باك «هواوي» سشيمكنه الفوز
والثالث ،وثÓثة أاششهر من ا أ
بأاحد ا÷وائز الثÓثة اŸذكورة سشابقا ‘ السشحب الذي سشيقام ‘ اÿامسض عششر أاكتوبر القادم.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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لوروبي للشصؤوون اÿارجية
رئيسس ا÷مهورية يسصتقبل اŸمثلة السصامية ل–Óاد ا أ

بعث الشسراكة ب Úالبلدين واتفاق على حل سسياسسي ألزمات اŸنطقة العربية
لوروبي للشصؤوون
لول ،با÷زائر ،اŸمثلة السصامية ل–Óاد ا أ
إاسصتقبل رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس ا أ
لوروبية ،فيديريكا موغريني.
لمنية ونائب رئيسس اللجنة ا أ
اÿارجية والسصياسصة ا أ
جرى السستقبال بحضسور وزير الدولة وزير
الشس -ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان
لعمامرة ،ووزير الشسؤوون اŸغاربية وال–اد
اإلفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسس -اه -ل ،ووزي -ر الصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م ع -ب-د
السس Ó-م ب -وشس -وارب ،ووزي -ر ال -ت -ج -ارة ب -خ -ت -ي
بلعايب.
وأاك-دت ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغÒي-ن-ي ‘ ،تصسريح
ل-لصس-ح-اف-ة ع-قب السس-ت-ق-ب-ال ال-ذي خّصس-ها به
رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ،أان زي-ارت-ه-ا إا ¤ا÷زائ-ر
كانت «إايجابية جدا ومفيدة».
وأاوضسحت« ،أانه كان لنا (مع الرئيسس عبد
العزيز بوتفليقة) تبادل هام لوجهات النظر
واع -ت -ق -د أان -ه-ا أاحسس-ن ط-ري-ق-ة ل-ت-ت-وي-ج زي-ارة
اعتÈها جد إايجابية ومفيدة لبعث الشسراكة»
ب Úا÷انبﬂ ‘ Úتلف اÛالت.
وأاشس - -ارت اŸم - -ث - -ل- -ة السس- -ام- -ي- -ة ل–Ó- -اد
األوروب- -ي ،أان- -ه- -ا أاك- -دت خÓ- -ل ه -ذا ال -ل -ق -اء
ل -ل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ع-ل-ى «ال-ن-ت-ائ-ج ا÷ّي-دة»
ل-زي-ارت-ه-ا وال-ل-ق-اءات ال-ت-ي أاج-رت-ها مع الوزير
األول عبد اŸالك سسÓل وأاعضساء من ا◊كومة
ح -ول ال -ع Ó-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وك-ذا ح-ول ال-ق-رار
اŸتخذ Ãراجعة اتفاق الشسراكة.
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Ãناسصبة العيد الوطني لبÓدها

الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒته الشسيلية
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،برقية تهنئة إا ¤رئيسصة
ج-م-ه-وري-ة الشص-ي-ل-ي ،م-يشص-ال ب-اشص-ل-ي خÒي-اÃ ،ن-اسص-ب-ة ال-ذك-رى اÿامسص-ة ب-عد
اŸائت ÚلسصتقÓل بÓدها ،أاكد لها فيها “ام اسصتعداده Ÿواصصلة ا÷هود الرامية
إا ¤توثيق عÓقات الصصداقة والتعاون ب Úالبلدين.
وجاء ‘ الÈقية« :إان احتفال بلدك بالذكرى اÿامسسة بعد اŸائت ÚلسستقÓله فرصسة
أاغتنمها ألتوجه إاليك ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التهاÊ
مشس-ف-وع-ة ب-أاط-يب “ن-ي-ات-ي لك ب-السس-ع-ادة والصس-ح-ة ،وب-ال-رق-ي والزده-ار ل-لشس-عب الشس-يلي
الصسديق».
وأاضساف رئيسس الدولة قائ« :Óوأاغتنم هذه السسانحة ألؤوكد لك “ام اسستعدادي Ÿواصسلة
ا÷ه-ود ال-رام-ي-ة إا ¤ت-وث-ي-ق عÓ-ق-ات الصس-داق-ة وال-تضس-ام-ن وال-ت-ع-اون ال-ت-ي ت-رب-ط ب-ل-دي-نا
وشسعبينا».
وقال رئيسس ا÷مهورية« :إا Êعلى يق Úمن أان زيارتك اŸقبلة إا ¤ا÷زائر سستفتح آافاقا
جديدة لتعميق روابط التبادل والتشساور ،وتوسسيع ›الت التعاون الثنائي وإاقامة شسراكة
تعود با Òÿالعميم على ك Óالطرف.»Ú

...ويهنئ ا◊اكم العام لبابوازيا غينيا ا÷ديدة
كما أاكدت أانها تطرقت مع رئيسس الدولة
إا ¤ال -وضس -ع اإلق -ل -ي -م -ي وال -دو‹ واŸشس -اري -ع
اŸشسÎكة التي «Áكن للطرف Úأان يطوراها
Óزمات،
من أاجل دعم جهود ا◊ل السسياسسي ل أ
سسيما ‘ ليبيا وسسوريا واليمن».
وأاضسافت موغÒيني ،أانه ” أايضسا التطرق

إا ¤مسسائل أاخرى تتعلق خاصسة بالعمل الذي
Áكن أان تقوم به ا÷زائر وال–اد األوروبي
م-ن أاج-ل م-واج-ه-ة مشس-ك-ل ال-ه-ج-رة وم-كافحة
اإلره -اب ال -دو‹ واسس -ت -ق -رار اŸن-ط-ق-ة وك-ذا
اŸسس -ائ -ل اŸرت -ب -ط -ة ب -السس -ل -م وال -ت -ن-م-ي-ة ‘
إافريقيا.

سصÓل يسصتقبل فيديريكا موغÒيني

لول،
لول ع -ب -د اŸالك سص Ó-ل ،أامسس ا أ
اسص- -ت- -ق- -ب -ل ال -وزي -ر ا أ
لوروب-ي
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،اŸم -ث -ل -ة السص -ام -ي -ة ل–Ó-اد ا أ
لمنية ونائب رئيسس اŸفوضصية
للشصؤوون اÿارجية والسصياسصة ا أ
لوروبية فيديريكا موغريني ،بحسصب ما أافاد به بيان Ÿصصالح
ا أ
لول.
الوزير ا أ
وأاوضسح ذات اŸصسدر ،أان اللقاء «سسمح بالتطرق إا ¤تقييم للعÓقات
لخÒة
لوروبي على ضسوء التطورات ا أ
التي تقيمها ا÷زائر مع ال–اد ا أ
لوروبية أاو من حيث الظرف
اŸسسجلة ،سسواء ‘ ›ال سسياسسة ا÷وار ا أ
القتصسادي العاŸي اŸتميز بتطورات هامة».
وأاضساف البيان ،أانه ” اسستعراضس «تبادل واسسع» لوجهات النظر من
حيث تقييم Œسسيد اتفاق الشسراكة اŸوقع ‘ « ،2002الذي ينبغي
تعزيزه ‘ إاطار إايجابي مشسÎك وتعاون قطاعي معزز ،بالنظر إا¤
لوروبي».
العÓقات اŸوجودة ب Úا÷زائر وال–اد ا أ
كما سسمح اللقاء ،الذي جرى بحضسور وزير الدولة وزير الشسؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،بتبادل وجهات النظر حول
لقليمي.
اŸسسائل اŸرتبطة بالوضسع الدو‹ وا إ

لعمامرة يتحادث مع ضسيفة ا÷زائر

–ادث وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان
لول ،با÷زائر العاصسمة ،مع اŸمثلة السسامية ل–Óاد
لعمامرة ،أامسس ا أ
لمنية ونائب رئيسس اŸفوضسية
لوروبي للشسؤوون اÿارجية والسسياسسة ا أ
اأ
لوروبية فيديريكا موغريني
اأ

لعمامرة وموغريني ‘ ندوة صصحفية مشصÎكة

تطابق وجهات النظر ب Úا÷زائر وال–اد األوروبي بشسأان األزمة الليبية
إلدارة األزم- -ات ا◊اصس- -ل -ة م -ن ح -ول -ن -ا،
خ -اصس -ة ‘ إاف -ري -ق -ا وتشس -ج -ي -ع ال -ت-ن-م-ي-ة
القتصسادية والجتماعية ،مشسÒة إا ¤أان
القمة اŸرتقب انعقادها ،شسهر نوفمÈ
القادمÃ ،الطا تندرج ‘ هذا اŸسسعى
وتهدف إا ¤النظر مع شسركائنا األفارقة
وكذا شسركائنا بالشسرق األوسسط ‘ سسبل
دفع التنمية اŸسستدامة.

انطÓق اŸفاوضسات حول
مراجعة اتفاق الشسراكة قريبا
أاع -ل -نت م -وغ -ري -ن-ي ،أان اŸف-اوضس-ات
حول مراجعة اتفاق الشسراكة اÈŸم بÚ
ا÷زائ- -ر وال–اد األوروب -ي سس -ن -ة 2002
وال -ذي دخ -ل ح -ي -ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ ‘ سس-ب-ت-مÈ
 ،2005سستنطلق قريبا.
صسرحت خÓل ندوة صسحفية مشسÎكة
م- -ع وزي- -ر ال- -دول- -ة والشس -ؤوون اÿارج -ي -ة
والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،عقب
اÙادث- -ات ال- -ت- -ي ج- -رت ب Úال -ط -رفÚ
تقول« ،سسيتم إاطÓق مسسار مراجعة اتفاق
الشسراكة خÓل األسسابيع اŸقبلة».
وق - -د أاخ- -ط- -رت ا÷زائ- -ر اŸم- -ث- -ل- -ة
السسامية ل–Óاد األوروبي لتطلب رسسميا
ف -ت -ح م -ف -اوضس -ات ح -ول ت -ق-ي-ي-م مشسÎك
موضسوعي لتطبيق اتفاق الشسراكة.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاك -د وزي -ر ال -دول-ة وزي-ر
الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة وال- -ت- -ع- -اون ال -دو‹
رم- -ط -ان ل -ع -م -ام -رة ،أان زي -ارة اŸم -ث -ل -ة
السس- -ام- -ي- -ة ل–Ó- -اد األوروب- -ي ل- -لشس -ؤوون
اÿارج-ي-ة والسس-ي-اسس-ة األم-ن-ي-ة ف-ي-ديريكا
موغريني للجزائر« ،سستشسجع» الطرفÚ
على «تكثيف» تعاونهما.
وخÓل ندوة صسحفية نشسطها مناصسفة

مع موغريني عقب ﬁادثاتهما ،صسرح
لعمامرة أان «هذه الزيارة سستشسجع على
ت -ك -ث -ي -ف ال -ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر وال–اد
األوروبي و–قيق أاهداف أاك Ìطموحا».
وأاضس- -اف ل -ع -م -ام -رة ق -ائ « ،Ó-ل -دي -ن -ا
عÓقات جيدة مع اإلرادة ‘ تطويرها
وت- -ع- -زي- -زه -ا أاك Ìف -أاك ،»ÌمشسÒا إا ¤أان
«ال -ن -ت -ائ -ج ‘ ›ال ال -ت -ع -اون السس-ي-اسس-ي
معتÈة».
‘ ن- - -فسس السس- - -ي- - -اق ،أاشس- - -ار رئ- - -يسس
الدبلوماسسية ا÷زائرية إا ¤أان ا÷زائر
وال–اد األوروب - -ي «ل - -ه - -م واق - -ع ي - -جب
ال - - -ت - - -ك - - -ف - - -ل ب- - -ه ‘ ›ال الشس- - -راك- - -ة
الق- -تصس- -ادي- -ة» ،مضس- -ي- -ف- -ا أان ال- -ط -رفÚ
«ي -ع -م Ó-ن ال -ي -د ‘ ال -ي -د ونسس -ت -ل-ه-م م-ن
ال -ق -ن -اع -ة ال -ق -اضس -ي-ة ب-أان ا÷زائ-ر ق-وي-ة
ومزدهرة ودÁقراطية وتواصسل تصسدير
األمن والسستقرار ‘ جوارها».
واسسÎسس- -ل ي -ق -ول ،إان األم -ر ي -ت -ع -ل -ق
بالنسسبة للجزائر «باŸسساهمة بفعالية مع
شسركائها األوروبي– ‘ Úقيق األهداف
الكبÒة ‘ ›ال التعاون الشسامل ،سسواء
ت-ع-ل-ق األم-ر ب-ال-ت-ن-م-ي-ة أاو ب-ال-ب-ي-ئ-ة أاو نزع
السسÓح أاو حقوق اإلنسسان».
وب -اإلضس -اف -ة إا ¤ال -ت -ع-اون ‘ اÛال
السس-ي-اسس-ي ،لسس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس تسس-وي-ة
األزم -ات ‘ إاف -ري -ق -ي -ا والشس-رق األوسس-ط
وظ -اه -رة ال -ه -ج -رة وم -ك -اف-ح-ة اإلره-اب
وا÷رÁة العابرة للدول ،ا÷زائر ال–اد
األوروب -ي «ي -نسس-ق-ان ج-ه-وده-م-ا ‘ إاط-ار
ال- -رزن- -ام- -ة ال -دول -ي -ة عشس -ي -ة الح -ت -ف -ال
ب -ال -ذك -رى  70إلنشس- -اء م- -ن -ظ -م -ة األ·
اŸتحدة» ،بحسسب ما قال لعمامرة.

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤ا◊اكم العام للدولة
اŸسستقلة بابوازيا غينيا ا÷ديدة ،ميشسال أاوجيوÃ ،ناسسبة احتفال بÓده بعيدها الوطني،
أاعرب له فيها عن عزمه على توثيق روابط الصسداقة والتعاون ب Úالبلدين.
وجاء ‘ الÈقية« :يسسعد Êأان أاشساطركم الحتفال بالعيد الوطني لبÓدكم فأاتوجه إاليكم،
باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التها Êمرفوقة بأاجمل التمنيات
لكم بالصسحة والهناء ،وباطراد الرقي والزدهار لشسعبكم».
وأاضساف رئيسس ا÷مهورية ،قائ« :Óبهذه اŸناسسبة السسيعدة ،يروقني أان أاعرب لكم عن
عزمي على توثيق روابط الصسداقة والتعاون التي تربط بلدينا».

مسصاهل يتحادث مع موغÒيني

بحث األزمة الليبية والهجرة وقضسايا التطرف

تقييم عÓقات ا÷زائر وال–اد األوروبي

أاك- -دت اŸم- -ث- -ل- -ة السص- -ام- -ي -ة ل –Ó-اد
لوروبي للشصؤوون اÿارجية والسصياسصة
ا أ
لم -ن -ي -ة ،ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغ-ري-ن-ي ،أامسس
ا أ
لول ،ب- -ا÷زائ- -ر ،ت- -ط- -اب- -ق ال -رؤوى بÚ
ا أ
لوروب - - - -ي بشص - - - -أان
ا÷زائ - - - -ر وال–اد ا أ
لزمة ‘ ليبيا التي يجب على شصعبها أان
ا أ
يسصÎجع اسصتقراره.
وق -الت م-وغ-ري-ن-ي ،ال-ت-ي ت-ؤودي ،م-ن-ذ
أامسس األول ،زيارة إا ¤ا÷زائر ‘ ندوة
صسحفية مشسÎكة مع وزير الدولة وزير
الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة وال -ت -ع -اون ال -دو‹،
رمطان لعمامرة ،أان «ال–اد األوروبي
وا÷زائر يتقاسسمان نفسس النظرة فيما
ي -ت-ع-ل-ق ب-اŸسس-أال-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،مشس-ددة ع-ل-ى
األهمية ،سسواء بالنسسبة ل–Óاد األوروبي
أاو للجزائر ‘ ،دعم الشسعب الليبي من
أاجل إاعادة السستقرار إا ¤بلده وتطلعاته
إا ¤حكومة وحدة وطنية وإاعادة إاعمار
البÓد».
ع- -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،أاشس -ارت ‡ث -ل -ة
ال–اد األوروبي إا ¤أان ال–اد بصسدد
تطوير شسراكة مع الدول اŸعنية من أاجل
تسس -ي Òأازم -ة ال Ó-ج -ئ .Úوق -الت ‘ ه -ذا
الصسدد ،إانه «ليسس باسستطاعتنا إايجاد حل
ألزمة الÓجئ Úب Úعشسية وضسحاها ،إال
أاننا سسنسستقبلهم (الÓجئ ،)Úمؤوكدة أان
ذلك ينبثق عن اŸبادئ األسساسسية التي
ي- -ت -مسسك ب -ه -ا ال–اد األورب -ي ‘ إاط -ار
احÎام حقوق اإلنسسان».
وشسددت اŸسسؤوولة على أان «أاوروبا لن
تتخلى عن مبادئها ،خاصسة وأان القارة
عاشست ‘ اŸاضسي أازمات وحروبا رهيبة
وهي تدري معنى وضسع الÓجئ».
وأاضس - -افت م - -وغ - -ري - -ن- -ي ،أان ال–اد
األوروبي مطالب بتطوير مقاربة مشسÎكة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التوقيع على اتفاقيت Úلتمويل برنامج
دعم العدالة ،التكوين والتشسغيل

وق- -عت ا÷زائ- -ر وال–اد األوروب- -ي،
أامسس األول ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة ،ع-ل-ى
اتفاقيت Úلتمويل برنامج دعم العدالة،
ال -ت -ك -وي -ن وال -تشس -غ -ي -ل ‘ إاط-ار ال-ت-ع-اون
الثنائي.
وت -رأاسس ح -ف -ل ال-ت-وق-ي-ع وزي-ر ال-دول-ة
والشس- -ؤوون اÿارج- -ي -ة وال -ت -ع -اون ال -دو‹
Óمن
رمطان لعمامرة ،واŸمثلة العليا ل أ
والسس -ي-اسس-ة اÿارج-ي-ة ل–Ó-اد األوروب-ي
ون - -ائب رئ - -يسس اŸف- -وضس- -ي- -ة األوروب- -ي- -ة
فيديريكا موغÒيني.
ووقع على اتفاقية “ويل برنامج دعم
العدالة لعمامرة عن ا÷انب ا÷زائري،
ورئ -يسس -ة ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة األوروب-ي-ة ع-ن
ا÷انب األوروبي.
أاما التفاقية اŸتعلقة بتمويل برنامج
دعم التكوين  -التشسغيل ،فقد وقع عليها
وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل وال- -تشس- -غ- -ي- -ل والضس- -م- -ان
الج -ت -م -اع -ي ﬁم -د ال -غ -ازي واŸم -ث-ل-ة
السس- -ام- -ي- -ة ل–Ó- -اد األوروب- -ي ل- -لشس -ؤوون
اÿارجية والسسياسسة األمنية ونائب رئيسس
اŸفوضسية األوروبية.
و” ال -ت -وضس -ي -ح أان ج -ل ال -ق -ط -اع-ات
اسس -ت -ف -ادت خ Ó-ل السس-ن-وات األخÒة م-ن
برنامج دعم ل–Óاد األوروبي.
يأاتي التوقيع على هات ÚالتفاقيتÚ
Ãن -اسس -ب -ة زي -ارة رئ -يسس -ة ال -دب -ل-وم-اسس-ي-ة
األوروب- -ي- -ة إا ¤ا÷زائ- -ر ،ت- -ل- -ب -ي -ة إلرادة
ال -ط -رف ‘ Úت -ع -م -ي -ق ا◊وار السس-ي-اسس-ي
وت -ع -زي -ز وت -رق -ي -ة ال-عÓ-ق-ات السس-ي-اسس-ي-ة
والقتصسادية والشسراكة.

–ادث وزير الشصؤوون
لفريقي
اŸغاربية وال–اد ا إ
وجامعة الدول العربية عبد
لول،
القادر مسصاهل ،أامسس ا أ
با÷زائر العاصصمة ،مع اŸمثلة
لوروبي
السصامية ل–Óاد ا أ
للشصؤوون اÿارجية والسصياسصة
لمنية السصيدة فيديريكا
ا أ
موغريني.
و‘ تصس - -ري- -ح صس- -ح- -ف- -ي ع- -قب
اÙادث- -ات ،أاوضس- -ح مسس- -اه- -ل أان- -ه
ت -ط -رق م -ع م -وغ -ري -ن-ي إا ¤خ-مسس-ة
م-واضس-ي-ع ،أاول-ه-ا ل-ي-ب-ي-ا «ال-ت-ي ي-ب-عث
ال-وضس-ع ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ال-ق-ل-ق ب-ال-نسس-ب-ة
ل- - -ل- - -ب - -ل - -دان اÛاورة ك - -ا÷زائ - -ر
وال–اد األوروبي».
وأاشس - -ار ال - -وزي - -ر ،إا« ¤ت- -ق- -ارب
وجهات النظر بشسأان ضسرورة تسسريع
اŸسسار السسياسسي ا÷اري (‘ ليبيا)
برعاية األ· اŸتحدة بغية التوصسل
إا ¤ح-ك-وم-ة ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة ال-تي
ي -ت -ط -ل -ع إال -ي -ه-ا ال-ل-ي-ب-ي-ون وال-ب-ل-دان
اÛاورة واÛتمع الدو‹».
وأاضس- -اف ال- -وزي -ر ،أان اŸوضس -وع
ال -ث -ا Êي -ت -ع -ل -ق Ãسس -أال -ة ال -ه -ج -رة،
م -وضس -ح -ا أان -ه م -ن اŸزم -ع ان -ع-ق-اد
مؤو“ر ‘ هذا الشسأان خÓل شسهر
نوفم ÈاŸقبل بÓفاليت (مالطا).
وقال ‘ هذا الصسدد« ،تسستوقفنا
ه- -ذا ال- -ظ -اه -رة بصس -ف -ت -ن -ا ب -ل -دان -ا

›اورة ،إاذ نهتم بأاسسبابها مع الربط
ب Úالهجرة والتنمية والنزاعات».
وي- -ت- -م- -ث- -ل اŸوضس -وع ال -ث -الث -
يضس- -ي- -ف ال- -وزي- -ر  ‘ -م- -ك- -اف- -ح -ة
اإلره - -اب ،ح - -يث ت - -ب - -ذل ك - -ل م- -ن
ا÷زائر وال–اد األوروبي جهودا
مشسÎكة بصسفتهما شسريك ،Úمضسيفا
أان اŸوضسوع الرابع يخصس الوضسع ‘
السساحل ،لسسيما تنفيذ اتفاق السسلم
واŸصسا◊ة الوطنية ‘ ما‹.
أاما اŸوضسوع اÿامسس واألخ،Ò
فيتعلق باŸسسائل اŸرتبطة بالقضساء
ع- - -ل- - -ى ال - -ت - -ط - -رف ،مشسÒا إا ¤أان
ا÷زائ- -ر «سس- -ت- -ق- -دم ع- -رضس -ا ح -ول
Œرب- -ت- -ه- -ا ‘ ه- -ذا اÛال خÓ- -ل
ال -ق -م -ة اŸق-ب-ل-ة اŸزم-ع ان-ع-ق-اده-ا
بنيويورك».
من جهتها أاوضسحت موغريني،

أان -ه -ا ت -ب -ادلت م-ع مسس-اه-ل وج-ه-ات
النظر حول الوضسع ‘ ليبيا ،مشسÒة
إا ¤أان ال–اد األوروب- -ي «م -نشس -غ -ل
Ãا يحدث ‘ هذا البلد».
وقالت ‘ هذا الصسدد« ،نشساطر
نفسس اآلراء وندعم ح Óسسياسسيا من
شسأانه اإلفضساء خÓل األيام اŸقبلة
إا ¤حكومة وحدة وطنية ‘ ليبيا
وإال فسسيتعقد الوضسع».
واسس- - - -ت - - -ط - - -ردت اŸسس - - -ؤوول - - -ة
األوروبية« ،لقد تطرقنا كذلك مع
مسس- -اه- -ل إا ¤اŸسس -ائ -ل اŸت -ع -ل -ق -ة
Ãل -ف-ات األم-ن واإلره-اب وال-قضس-اء
ع- - -ل- - -ى ال- - -ت- - -ط- - -رف وال- - -ه- - -ج- - -رة
واŸه -اج -ري -ن» ،م-وضس-ح-ة أان األم-ر
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر وال–اد
األوروبي بـ «العمل ‘ إاطار الشسراكة
لرفع التحديات اŸشسÎكة»..

ميهوبي يبحث مع السسف Òالفرنسسي سسبل تعزيز العÓقات الثقافية

اسصتقبل وزير الثقافة عزالدين
لولÃ ،قر الوزارة،
ميهوبي ،أامسس ا أ
ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصص-م-ة ،سص-ف Òف-رنسص-ا
با÷زائر ،برنار إاÁي ،حيث “حور
اللقاء حول «مدى تطور العÓقات
ال -ث -ق -اف -ي -ة ب Úا÷زائ-ر وف-رنسص-ا ‘
لخÒة وسص-ب-ل ت-ع-زي-زها
السص-ن-وات ا أ
‘ اŸسص -ت-ق-ب-ل» ،ب-حسصب ب-ي-ان ل-وزارة
الثقافة.
وتطرق ميهوبي خÓل اللقاء ،إا¤
«ﬂت -ل-ف ب-رام-ج ال-ت-ع-اون ال-ث-ق-ا‘ بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ‘ ›الت السس -ي -ن -م -ا واإلن -ت -اج السس -ي -ن-م-ائ-ي
والسستثمار ‘ هذا القطاع وكذا ترميم اŸعا ⁄األثرية».
وأاضساف اŸصسدر ،أان ا◊ديث تناول موضسوع «ترقية
الكتاب وترجمة اŸؤولفات باللغت Úالعربية والفرنسسية
لتمك Úالقراء ‘ البلدين من التعرف على اŸفكرين
واألدباء واŸبدع Úا÷زائري Úوالفرنسسي ،»Úحيث أاكدا
‘ هذا اإلطار على «أاهمية التكوين» ‘ شستى اŸيادين
سسالفة الذكر.

وج- -دد السس- -ف Òال- -ف- -رنسس- -ي ب -ه -ذه
اŸناسسبة« ،عرفان» بÓده للجزائر على
اخ-ت-ي-ار ف-رنسس-ا كضس-ي-ف شس-رف ل-لطبعة
ال- -عشس- -ري- -ن Ÿع- -رضس ا÷زائ -ر ال -دو‹
ل-ل-ك-ت-اب ،ال-ذي سس-ي-ن-ط-ل-ق شس-هر أاكتوبر
القادم ،مشسÒا إا ¤أان فرنسسا سستكون
ح -اضس -رة «ب -ق -وة» ‘ ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة
بكتابها وأادبائها وناشسريها.
كما سسجل الطرفان ،بحسسب البيان،
بـ «ارت- - - -ي- - - -اح» حضس- - - -ور ف - - -رنسس - - -ا ‘
ال -ت -ظ -اه -رات ال -ث-ق-اف-ي-ة اıت-ل-ف-ة ‘
ا÷زائر ،على غرار تظاهرة قسسنطينة عاصسمة الثقافة
ال-ع-ربية  2015وأايضس-ا حضس-ور ال-ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ك-ل
مكوناتها ‘ فرنسسا من خÓل النشساطات التي يقوم بها
اŸركز الثقا‘ ا÷زائري بباريسس والبعثات القنصسلية
ا÷زائرية وا◊ركة ا÷معوية.
وأاكد ا÷انبان ‘ األخ ،Òعلى ضسرورة «التحضسÒ
ا÷ي-د» ل-ل-ت-ظ-اه-رة ح-ول ا÷زائ-ر ال-ت-ي سس-ت-ن-ظ-م Ãع-هد
العا ⁄العربي بباريسس نهاية السسنة القادمة.

حادث ا◊رم اŸكي :وفاة ثا Êحاج جزائري
” –ديد هوية حاج جزائري تو‘ إاثر سسقوط رافعة خÓل األسسبوع الفارط با◊رم اŸكي ،ما يرفع
عدد ا◊جاج ا÷زائري ÚاŸتوف Úجراء هذا ا◊ادث إا ¤إاثن ،Úحسسبما أاكده أامسس الناطق باسسم وزارة
الشسؤوون اÿارجية عبد العزيز بن علي شسريف.
وأاوضسح السسيد بن علي شسريف ‘ تصسريح لوكالة األنباء ا÷زائرية أان «ا◊اج بوعزة عطية اŸولود ‘
 17ديسسم 1957 Èمن ولية ع Úتيموشسنت تو‘ ‘ حادث سسقوط الرافعة الذي وقع خÓل األسسبوع
الفارط با◊رم اŸكي» ،مضسيفا أانه «” –ديد هوية الفقيد بفضسل بصسمات األصسابع».
وأاضساف الناطق باسسم اÿارجية أان سستة جرحى جزائري Úل زالوا ‘ اŸسستشسفيات وأان حالتهم
الصسحية «‘ –سسن» .للتذك Òفإان أاول حاج جزائري تو‘ جراء هذا ا◊ادث هو مغاتري عبد القادر
اŸولود ‘ سسنة  1941بع Úالدفلى.
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أنتخاب سشلطة ضشبط ألصشحافة أŸكتوبة قبل نهاية ألسشنة

ڤرين :تسسليم  3آا’ف بطاقة صسحفي Îﬁف
ليسس للمرأسشل أ◊ق ‘ ألبطاقة ألصشحفية

لول ،با÷زأئر ألعاصشمة ،أن ألبطاقة أŸهنية للصشحفي «تسشهل له أ◊صشول على
أعلن وزير ألتصشال حميد ڤرين ،أمسس أ أ
أŸعلومات و“كنه ألسشتفادة من بعضس ألمتيازأت لدى أدأء مهمته».
Óذأعة
أوضضح ألوزير ‘ تصضريح ل إ
ألوطنية ،أنه بغضس ألنظر عن «ألطابع
أإ’عÓمي أÙضس أŸتمثل ‘ تسضهيل
أ◊صضول على أŸعلومات» ،فإان هذه
ألبطاقة ألتي ” توزيع  3.000وحدة
م -ن -ه -ا إأ ¤غ -اي-ة أل-ي-وم وق-ب-ي-ل أخ-ت-ت-ام
أل -ع -م -ل -ي -ة ‘ ن-ه-اي-ة سض-ب-ت-م Èأ÷اري،
سضتسضمح ◊املها با’سضتفادة من بعضس
أ’متيازأت «أ÷وهرية».
وت -ت-م-ث-ل ه-ذه أ’م-ت-ي-ازأت ،يضض-ي-ف
ڤرين ‘ ،تخفيضضات ‘ أسضعار ألهاتف
وأإ’نÎنت وأل- -ن- -ق- -ل أÙل- -ي وأل- -دو‹
وألفندقة».
وق- - -د ” ت- - -وزي- - -ع أك Ìم - -ن 3.000
بطاقة Ÿهنيي وسضائل أإ’عÓم ،أسضتنادأً
ل -ل -مسض -ؤوول أأ’ول ع -ن أل -ق -ط -اع ،أل -ذي
ي -ت -وق -ع ب-ل-وغ ح-وأ‹  3500ب-ط-اق-ة ‘
ن- - -ه- - -اي- - -ة ألشض- - -ه- - -ر أ÷اري ،دأع- - -ي- - -ا
ألصضحافي Úألذين  ⁄يسضجلوأ أنفسضهم
بعد ،إأ ¤ألتقدم لدى أللجنة أŸكلفة
ب-ه-ذأ أŸل-ف ل-ل-حصض-ول ع-ل-ى أل-ب-ط-اق-ة
أŸهنية للصضحفي.
م -ن ج -ه-ة أخ-رى ،أع-ل-ن ڤ-ري-ن ع-ن
«أح -ت -م -ال» أن -ت -خ -اب سض -ل -ط -ة ضض -ب -ط
ألصض-ح-اف-ة أŸك-ت-وب-ة ق-ب-ل ن-ه-اية ألسضنة
أ÷اري- -ة و›لسس أخ Ó-ق -ي -ات أŸه -ن -ة
ألذي يكتسضي «أهمية بالغة» ،إأضضافة إأ¤
أل- -ل -ج -ن -ة أل -دأئ -م -ة ل -تسض -ل -ي -م ب -ط -اق -ة
ألصضحفي.
وف-ي-م-ا ي-خصس ألصض-ح-اف-ة أÙل-ي-ة،
أعلن ڤرين عن أفتتاح ،يوم  28أكتوبر
أل- -ق- -ادم ،دأر ألصض -ح -اف -ة ب -ت -ي -زي وزو،
متأاسضفا لكون كل ألهياكل أŸماثلة عÈ
ألÎأب ألوطني ” إأ‚ازها من طرف
ألدولة.
ودع -ا أل-وزي-ر ب-اŸن-اسض-ب-ة ،مسض-ؤوو‹

ألصض -ح -اف -ة أÿاصض-ة ،أل-ذي-ن ي-ح-ق-ق-ون
فوأئد معتÈة ،إأ ¤أ’سضتثمار ‘ هذأ
أÛال و–سض Úألظروف أ’جتماعية
وأŸهنية Ÿسضتخدميهم.
وأكد ڤرين قائ« ،Óع Èكل بلدأن
أل - -ع - -ا ’ ⁄ي- -ع- -ت ÈأŸرأسض- -ل أÙل- -ي
صضحافيا ،إأ’ إأذأ كانت مدأخيله ناجمة
م -ن ألصض -ح -اف -ة» ،م -ب-دي-ا أسض-ت-ي-اءه م-ن
«ألتقليل من قيمة إأحدى أنبل أŸهن».
وذك - -ر ع - -ل- -ى سض- -ب- -ي- -ل أŸث- -ال ،ب- -عضس
أŸرأسضل ÚأÙلي Úألذين «يعملون ‘
أأ’سضاسس كجزأرين أو ‚ارين» وبالتا‹
ف Á Ó-ك-ن-ه-م أ’سض-ت-ف-ادة م-ن أل-ب-ط-اق-ة
أŸهنية للصضحفي.
وبعد أن أكد عدم وجود «أحتباسس»
ل -ل -م -ع-ل-وم-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أŸؤوسضسض-ات
ألعمومية ،أعت Èڤرين أن هذأ «رأجع
‘ بعضس أأ’حيان إأ ¤ألصضحا‘ أو إأ¤
طبيعة أŸعلومة أŸتوخاة» ،مشضÒأ إأ¤
أن «ه -ن -اك ب -عضس أأ’سض -ئ -ل -ة ’ ي -ن-ب-غ-ي
طرحها أصض’ ،»Óسضيما تلك ألتي تتعلق

Óشضخاصس.
با◊ياة أÿاصضة ل أ
ولدى تطرقه إأ ¤أ÷وأنب أŸتعلقة
بأاخÓقيات أŸهنة ،أعرب ڤرين عن
أرت -ي -اح -ه ،ك -ون ألصض -ح -اف -ة أل -وط -ن -ي-ة
أصض -ب -حت أآ’ن «أك Ìنضض -ج -ا» ،م -ؤوك -دأ
على أهمية أ’حÎأفية ألتي يجب أن
ت-ط-ب-ع أŸق-ا’ت ألصض-ح-ف-ي-ة م-ن خÓ-ل
«م -رأق -ب -ة» أŸع -ل -وم -ة و»م -ط -اب-ق-ت-ه-ا»
و»دقتها».

جرأاة أاك› ‘ Èال التحقيقات الصسحفية
وأضض- - -اف أل- - -وزي - -ر ،ل - -دى ت - -ذكÒه
ب -ال -ت -ح -ذي-رأت أŸوج-ه-ة ،ق-ب-ل أشض-ه-ر،
ل-ق-ن-وأت ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة خ-اصضة كانت ورأء
هذه أ’نحرأفات« ،إأننا ندعم ألصضحافة
أ◊رة ولكن نعارضس بعضس أ’نحرأفات
وننبذ ألشضتم وألقذف وألتحريضس ألذي
يهدد أحيانا أمن ألوطن».
وأضضاف ألوزير ‘ هذأ ألصضدد ،أن
«ألقطاع ألعمومي معزز ولكن يجب أن

ي-ت-وج-ه أك Ìن-ح-و أ’حÎأف-ي-ة وي-نشض-ط
أك› ‘ Ìال أŸنفعة ألعامة وضضمان
خ- -دم- -ة ع- -م- -وم- -ي- -ة ن -وع -ي -ة» ،دأع -ي -ا
ألصضحافي Úألناشضط ‘ ÚأÛال ،إأ¤
أل- - -ت- - -ح - -ل - -ي «ب - -ج - -رأة أك› ‘ »Èال
أل-ت-ح-ق-ي-قات ألصضحفية وألروبورتاجات
أŸيدأنية.
وب -ع -د ت -ف -ن-ي-ده ل-وج-ود أي ن-وع م-ن
«أل- -رق -اب -ة» ،إأ’ ت -لك أل -ت -ي ت -ف -رضض -ه -ا
«ألضضمائر» ،تطرق ڤرين إأ ¤أ÷هود
أل -ت -ي ت -ب -ذل -ه -ا وزأرت -ه ل-ل-مسض-اه-م-ة ‘
«ضض-م-ان أحÎأف-ي-ة أفضض-ل» لصض-ح-اف-ي-ي
وسض -ائ -ل أإ’عÓ-م ،م-ع-رب-ا ع-ن أرت-ي-اح-ه
Óث -ر أإ’ي -ج -اب -ي أل -ن-ا œع-ن ت-أاسض-يسس
ل -أ
ج- -ائ- -زة ألصض- -ح- -اف- -ة م -ن ق -ب -ل رئ -يسس
أ÷مهورية.
وأكد يقول ،إأنه «للمرة أأ’و ¤هناك
جائزة جديرة باŸهنة وهناك شضغف
وحماسس أكيدأن ’سضيما لدى أأ’سضماء
ألÓ- -م- -ع- -ة ل -لصض -ح -اف -ة ‘ أ÷زأئ -ر ‘
أل -ق -ط -اع Úأل -ع -م -وم-ي وأÿاصس ع-ل-ى
ألسضوأء».
ول -دى ت -ط-رق-ه إأ ¤تسض-ي Òأإ’شض-ه-ار
ألعمومي ،نفى ألوزير ‡ارسضة أي نوع
م -ن «أ’ب -ت -زأز» ‘ ح -ق ب -عضس وسض -ائ-ل
أإ’عÓ- -م أÿاصض- -ة ،م -ؤوك -دأ أن مصض -در
ألتمويل هذأ ترأجع مؤوخرأ بنسضبة 25
من أŸائة ،بينما كان يقدر بـ 50من
أŸائة.
وأشضار ڤرين إأ ¤أنه «’ يجب على
مسض-ؤوو‹ ألصض-ح-اف-ة أÿاصض-ة أ’ع-ت-ماد
ع -ل -ى أإ’شض-ه-ار أل-ع-م-وم-ي ف-حسضب ،ب-ل
يجب تنويع مصضادر مدأخيلهم» ،معتÈأ
أن أأ’م -ر سض -وأء ب -ال -نسض -ب -ة ل -لصض -ح -اف-ة
ألعمومية.

لفافاسس» «وتكتل أ÷زأئر أÿضشرأء»
وسشط مقاطعة نوأب «أ أ

اŸصسادقة باأ’غلبية على قانون اŸالية التكميلي لـ2015
لمر أŸتضشمن قانون أŸالية
لغلبية ،على مششروع قانون أŸوأفقة على أ أ
لول ،با أ
صشادق أÛلسس ألششعبي ألوطني ،أمسس أ أ
ألتكميلي لـ.2015

وصض -ادق أل -ن -وأب أŸصض -وت-ون ع-ل-ى
أأ’مر ،فيما قاطعت جلسضة ألتصضويت
ك Óمن أÛموعة ألŸÈانية ÷بهة
أل -ق -وى أ’شضÎأك -ي -ة وت -ك -ت -ل أ÷زأئ -ر
أÿضض- - -رأء ،أل - -ت - -ي أعÎضضت «ع - -ل - -ى
ألتشضريع باأ’وأمر ألرئاسضية دون مÈر
حالة أ’سضتعجال وحرمان ألنوأب من
حق أŸناقشضة وأإ’ثرأء».
وأعت Èوزير أŸالية عبد ألرحمان
بن خالفة قبيل أŸصضادقة ،أن قانون
أŸال -ي -ة أل -ت -ك -م -ي -ل -ي ي -ح -اف -ظ ع -ل -ى
أل - -ت- -وج- -ه- -ات أ’ق- -تصض- -ادي- -ة أل- -كÈى
ل -ل -ج -زأئ -ر ‘ ،ظ -ل أن-خ-ف-اضس أسض-ع-ار
أل -ن -ف -ط أل -ع-اŸي-ة وك-ذأ ع-ل-ى أŸوأرد
وتشضجيع أŸؤوسضسضات أÙدثة للÌوة
وألشض - -غ - -ل وأإ’ب - -ق - -اء ع- -ل- -ى أل- -رخ- -اء
أ’جتماعي.
وي- -ب- -ق- -ي مشض- -روع ق- -ان -ون ألسض -ع -ر
أŸرجعي لسضعر ألنفط عند  37دو’رأ،
ف -ي -م -ا أن -خ -فضس سض -ع-ر ألسض-وق إأ60 ¤
دو’رأ ،كما يرفع سضعر صضرف ألدينار
م- -ق -اب -ل أل -دو’ر إأ 98 ¤دي-ن-ارأ .ك-ما
يتوقع أنخفاضس صضادرأت أÙروقات
أإ 33,8 ¤م- -ل- -ي -ار دو’ر وت -رأج -ع
أل - - - - -وأردأت إأ 57,3 ¤م -ل -ي-ار دو’ر
وت- -ق- -لصس أح- -ت- -ي- -اط- -ات ألصض- -رف إأ¤
 151,5مليار دو’ر ،أي ما Áثل 26
شضهرأ من أ’سضتÒأد.
وت-ب-ق-ى أ÷ب-اي-ة أل-ن-فطية أŸوجهة
للميزأنية ثابتة عند  1722,9مليار دج
ف -ي -م -ا ت -ن -خ -فضس أ÷ب -اي -ة أل -ن -ف-ط-ي-ة
أÙصضلة إأ 2433,7 ¤مليار دج.
وي -ت -وق -ع أل-ق-ان-ون أن يصض-ل رصض-ي-د
أŸيزأنية إأ 2635,4 ¤مليار دج ،أي ما
Áث- -ل  14,4م- -ن أŸائ -ة م -ن أل -ن -اœ
أل -دأخ -ل -ي أÿام ،ف -ي -م -ا يصض -ل ع -ج-ز
أÿزينة إأ 2685,4 ¤مليار دج (14,7
من أŸائة من ألنا œألدأخلي أÿام).
وبسضبب ترأجع أسضعار ألنفط ،فإان
م -دأخ -ي -ل صض -ن-دوق ضض-ب-ط أإ’ي-رأدأت
ألذي بلغ رصضيده  4408,5مليار دج
ن-ه-اية  ،2014سض -ت -ت-ق-لصس ب-دوره-ا إأ¤
 3200مليار دج.
وي -ق -در م -ع -دل أل -تضض -خ-م Ãوجب
ألقانون إأ 4 ¤من أŸائة ومعدل ألنمو
أإ 3,8 ¤من أŸائة (مقابل  3,4من
أŸائة ‘ ألقانون أأ’صضلي) ‘ ،حÚ
ي - -رت - -ف - -ع أل - -ن - -م - -و أŸت - -وق - -ع خ- -ارج

«بحماية ألشضهود وأÈÿأء وألضضحايا»
و»تبسضيط إأجرأءأت ألطعن بالنقضس».

...وعلى مشسروع القانون
التوجيهي للبحث العلمي

أÙروق - - - - -ات إأ 5,1 ¤م- -ن أŸائ -ة
(مقابل  4,3من أŸائة ).

...اŸصسادقة على القانون التجاري
صض- -ادق ن- -وأب أÛلسس ألشض- -ع- -ب- -ي
أل - -وط - -ن - -ي ،أمسس أأ’ول ،ب - -ا÷زأئ - -ر،
باأ’غلبية ،على نصس ألقانون أŸعدل
وأŸت-م-م أŸتضض-م-ن أل-ق-ان-ون ألتجاري
خÓ-ل ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة ،ت-رأسض-ه-ا ﬁمد
أل -ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة رئ-يسس أÛلسس،
بحضضور وزير ألعدل حافظ أأ’ختام
أل- -ط- -يب ل -وح ،ف -ي -م -ا ق -اط -ع أ÷لسض -ة
أÛم -وع -ة ألŸÈان-ي-ة ÷ب-ه-ة أل-ق-وى
أ’شضÎأكية بينما صضوت حزب ألعمال
ضضد ألنصس.
وعقب ألتصضويت أكد وزير ألعدل
ح- -اف- -ظ أأ’خ- -ت -ام ،أن ه -ذأ أل -ق -ان -ون
«سضيعزز ألÎسضانة ألقانونية وسضيخلق
مناخا جيدأ لÓسضتثمار ،ما من شضأانه
“ك Úألشض -ب -اب م -ن إأنشض -اء ألشض -رك-ات
أÿاصض -ة ب -ه-م وأŸسض-اه-م-ة ‘ ت-ن-م-ي-ة
أ’قتصضاد ألوطني».
وي-تضض-م-ن نصس أل-ق-ان-ون ج-م-ل-ة من
أإ’ج -رأءأت ت -ه -دف إأ– ¤سض Úم -ن-اخ
أأ’ع- - -م - -ال ‘ أ÷زأئ - -ر ،م - -ن خ Ó- -ل
مرأجعة أأ’حكام أŸتعلقة بالشضركات
أل -ت-ج-اري-ة ذأت أŸسض-ؤوول-ي-ة أÙدودة
أأ’ك Ìروأجا ‘ أ÷زأئر ،بحسضب نصس
أŸشضروع.
ومن شضأان ألتعديÓت ألتي جاء بها
وكذأ أŸوأد أ÷ديدة أŸدرجة فيه،
تسض - -ه - -ي - -ل إأنشض - -اء ه - -ذأ أل - -ن - -وع م - -ن
أŸؤوسضسض - -ات ألصض- -غÒة وأŸت- -وسض- -ط- -ة
وأسضتحدأث مناصضب شضغل من خÓل

“ك Úط- -ال -ب -ي ألشض -غ -ل م -ن ت -أاسض -يسس
شض- -رك- -ات- -ه -م أÿاصض -ة وإأشض -رأك -ه -م ‘
أل -ت -ن -م -ي-ة أ’ق-تصض-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة
ل- -ل- -بÓ- -د وأل- -قضض- -اء ع- -ل -ى أ’ق -تصض -اد
أŸوأزي.
وتتعلق أهم ألتعديÓت أŸقÎحة،
ب -ح -ذف أل -رأسض -م-ال أأ’دن-ى ل-ت-أاسض-يسس
ألشض -رك -ة ذأت أŸسض -ؤوول -ي -ة أÙدودة،
عكسس ألقانون سضاري أŸفعول ألذي
يحدده عند  100.000دج.
وي- -رم -ي ه -ذأ أل -ت -ع -دي -ل إأ ¤ت -رك
Óط-رأف ل-ت-ح-دي-د رأسض-م-ال
أ◊ري -ة ل  -أ
شضركاتهم ‘ قانونها أأ’سضاسضي ،حيث
Áكن أن يبلغ أ◊د أأ’دنى للرأسضمال
أ’ج-ت-م-اعي  1دج رم - -زي م- -ع إأل- -زأم
ألشضركاء ،باإ’شضارة إأ ¤ألرأسضمال ‘
جميع وثائق ألشضركة.

...يصسادقون على اأ’مر
اŸتعلق باإ’جراءات ا÷زائية
صض- -ادق ن- -وأب أÛلسس ألشض- -ع- -ب- -ي
ألوطني ،أمسس أأ’ول ،باأ’غلبية ،على
أأ’مر رقم  15 / 02أŸعدل وأŸتمم
Óمر رقم  66 / 155أŸتضضمن قانون
لأ
أإ’جرأءأت أ÷زأئية.
وي -ن -ط -وي أل -ق -ان -ون ع -ل -ى أح -ك-ام
جديدة ترمي إأ ¤تعزيز أحÎأم مبادئ
أÙاكمة ألعادلة وعلى رأسضها تكريسس
ألطابع أ’سضتثنائي للحبسس أŸؤوقت.
م - -ن ب ÚأÙاور أأ’خ- -رى ،أل- -ت- -ي
تضض -م -ن -ه -ا ه -ذأ أل -نصس« ،ت -ف -ع-ي-ل دور
أل -ن -ي -اب -ة أل -ع -ام -ة وأسض-ت-ح-دأث آأل-ي-ات
لتسضي Òألدعوى ألعمومية بطريقة أكÌ
‚اع - -ة» ،فضض Ó- -ع- -ن ألشض- -ق أÿاصس

صض -ادق ن -وأب أÛلسس ألشض -ع -ب-ي
ألوطني ،أمسس أأ’ول ،باأ’غلبية ،على
مشضروع ألقانون ألتوجيهي حول ألبحث
أل -ع -ل -م -ي وأل-ت-ط-وي-ر أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ‘
ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة ت-رأسض-ه-ا ﬁمد ألعربي
ولد خليفة رئيسس أÛلسس ،بحضضور
وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث ألعلمي
ألطاهر حجار.
أوضضح حجار ،عقب أŸصضادقة ،أن
ه -ذأ أŸشض -روع «سض -ي -ع -زز» أŸن-ظ-وم-ة
ألتشضريعية للبحث ألعلمي ‘ أ÷زأئر،
مÈزأ أن أل- -ق -ان -ون ي -رم -ي إأ ¤إأدم -اج
ألبحث ألعلمي ‘ أÛال أ’قتصضادي
وأ’جتماعي من خÓل أ’سضتفادة من
نتائج ألبحث ‘ –قيق ألتنمية.
وي -ه -دف ه -ذأ أل-ق-ان-ون إأ– ¤وي-ل
ن-ت-ائ-ج أل-ب-حث وأŸع-رف-ة م-ن أل-ن-ط-اق
أأ’ك - -ادÁي إأ ¤أل - -ع- -ا ⁄أ’ق- -تصض- -ادي
وأ’ج - -ت - -م- -اع- -ي وذلك ب- -ع- -د –دي- -د
م -وأضض -ي -ع أأ’ب -ح -اث أل -ع -ل -م -ي -ة وف-ق-ا
لÓحتياجات ألوطنية.
ب- -اŸن- -اسض- -ب -ة ،أع -رب ح -ج -ار ع -ن
«تفاؤوله» إأزأء مسضتقبل ألبحث ألعلمي
‘ أ÷زأئر ،مسضتشضهدأ ‘ هذأ ألصضدد
ب -ن -ت -ائ -ج أأ’ب -ح -اث أŸن -ج -زة ‘ ع-دة
ميادين ،منها ما تعلق بإامكانية تصضنيع
أول قمر صضناعي جزأئري.
و ⁄يفوت حجار ألفرصضة للرد عن
أنشضغا’ت ألنوأب أŸتعلقة با÷امعة
أ÷زأئرية’ ،سضيما ما يخصس جامعة
ألتكوين أŸتوأصضل ،حيث فند ما ”
ت- -دأول- -ه ح- -ول إأم- -ك -ان -ي -ة غ -ل -ق ه -ذه
أ÷ام- -ع- -ة ،م -ؤوك -دأ أن ه -دف أل -وزأرة
ي -ك -م -ن ‘ أل -ع -م -ل ع -ل -ى «ت -ط -وي-ره-ا
وعصضرنتها».
و‘ رّده على سضؤوأل صضحفي حول
إأمكانية منح تذكرة سضفر ثانية لفائدة
ط -ل -ب -ة أ÷ن -وب ،أك-د ح-ج-ار أن وزأرة
ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي سضتعمل
على Œسضيد هذأ أإ’جرأء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قانون اإ’جراءات ا÷زائية Áنح للجزائر حق فتح –قيق قضسائي
أوضشح وزير ألعدل حافظ
لختام ،ألطيب لوح ،أمسس
أ أ
لجرأءأت
لول ،أن قانون أ إ
أ أ
أ÷زأئية أ÷ديد Áنح
أ÷زأئر أ◊ق ‘ فتح –قيق
قضشائي ‘ ،حال تعرضس
إأحدى رعاياها بدولة
لضشرأر
أجنبية لعتدأء أو أ إ
لسشاسشية للدولة
باŸصشالح أ أ
أ÷زأئرية.
Óمر رقم 02
وخÓل عرضضه ل أ
Óمر  66 / 155أŸتضضمن
 15 /أŸعدل وأŸتمم ل أ
ق - -ان - -ون أإ’ج- -رأءأت أ÷زأئ- -ي- -ة ،أل- -ذي ح- -ظ- -ي
بتصضويت أغلبية نوأب أÛلسس ألشضعبي ألوطني،
أك -د ل -وح أن -ه «” ت -ك-ي-ي-ف أل-نصض-وصس أل-ق-ان-ون-ي-ة
وت -وسض -ي -ع أخ -تصض-اصس أÙاك-م أ÷زأئ-ري-ة ح-ت-ى
يكون بإامكان أ÷زأئر فتح –قيق قضضائي ‘
حال أرتكاب جرأئم ضضد رعاياها باÿارج أو
أّ Ÿسس Ãؤوسضسض- -ات- -ه- -ا ه- -ن- -اك ك- -م- -م- -ث- -ل- -ي- -ات -ه -ا
ألدبلوماسضية».
وق -ال ب -ه-ذأ أÿصض-وصس ⁄« ،ي-ك-ن ب-إام-ك-ان-ن-ا ‘
ألسضابق فتح –قيق قضضائي إأذأ ما تعرضس أحد
أ÷زأئري Úإأ ¤أ’عتدأء باÿارج ‘ ،ح Úكان ‘
Ãقدور أآ’خرين فعل ذلك ،على غرأر ما حدث ‘
أعتدأءي تيقنتورين وتيبحÒين ولهذأ ” تكييف
ألنصس حماية لرعايانا ،أ’ن أ’أمر يتعلق ÃوأطنÚ
جزأئري Úوأمن ألدولة أ÷زأئرية».
على صضعيد مغاير ،أفاد ألوزير بأان صضÓحية
إأصض -دأر أأ’وأم -ر أŸت -ع-ل-ق-ة Ãن-ع م-غ-ادرة ألÎأب
أل -وط -ن -ي ‘ ح-ال أŸت-اب-ع-ة أل-قضض-ائ-ي-ة ،أضض-حت
ﬁصضورة ‘ يد ألنيابة ألعامة ألتي أوكلت لها
هذه أŸهمة ،بهدف «ضضمان ألشضفافية أŸطلقة»
وذلك Ãوجب هذأ ألنصس ألقانو Êأ÷ديد.
وأضض -اف ،ب -أان -ه ت -ت-وف-ر أل-ي-وم ق-اع-دة ب-ي-ان-ات
Óوأم -ر ب -ال -ق -بضس وأل -ك -ف ع -ن أل -ب-حث وأل-ت-ي
ل -أ
سضيكون بإامكان ألنيابة ألعامة ألولوج إأليها ‘

إأطار ألربط مع أŸصضالح أأ’منية
م- -ن خÓ- -ل رق- -م سض -ري خ -اصس،
مشضÒأ إأ ¤أن ه - -ذه أل - -ق - -اع- -دة
تخضضع باسضتمرأر للتحي« Úمنعاً
ي تعسضف».
◊دوث أ ّ
ويندرج هذأ أإ’جرأء ،ضضمن
أإ’صضÓ- -ح- -ات أل- -ت- -ي ب- -اشض- -ره -ا
ألقطاع ،تنفيذأ لتعليمات رئيسس
أ÷م - -ه - -وري - -ة وأل - -ت- -ي ي- -ج- -ري
Œسض- -ي- -ده- -ا م -ن خ Ó-ل إأدخ -ال
تغيÒأت «عميقة» ،تكرسس حرية
أŸوأطن وتدعم حقوق أإ’نسضان ‘ أ÷زأئر.
و‘ هذأ أŸسضعى ،تضضمن ألقانون أŸذكور
آأل- -ي- -ة ج- -دي -دة ت -رم -ي إأ ¤ت -ك -ريسس «رد أل -ف -ع -ل
أŸناسضب Œاه أ÷رأئم غ ÒأÿطÒة وألتي “ثل
 80من أŸائة من ›موع أ÷رأئم ألتي يعا÷ها
ألقضضاء» من خÓل إأدخال نظام ألوسضاطة ألذي
 ⁄يكن موجودأ من قبل.
ويأاتي هذأ ألنظام بدي Óللمتابعات أ÷زأئية
‘ أıال -ف -ات وأ÷ن-ح أل-بسض-ي-ط-ة أل-ت-ي ’ ت-خ-ل
بالنظام ألعام ،حيث تقوم ألوسضاطة بدور ألصضلح،
خاصضة ‘ ألقضضايا ألتي تندرج ‘ إأطار خÓفات
أ÷وأر وأÓÿفات ألعائلية ،وهو ما من شضأانه أن
«يخفف من ألقضضايا ألتي يقع حلها على عاتق
ألقضضاء ألذي سضيصضبح بإامكانه ألتفرغ للقضضايا
أŸهمة».
ومن أهم ما جاء به ألنصس ألقانو ÊأŸذكور
أيضضا ،تأاكيد ألطابع أ’سضتثنائي للحبسس أŸؤوقت
وألتقليصس من مدته ألتي «لن تتجاوز من أآ’ن
ي حال من أأ’حوأل  20شضهرأ‘ ،
فصضاعدأ وبأا ّ
ح Úكانت “تد ‘ بعضس أأ’حيان إأ 60 ¤شضهرأ»،
يقول وزير ألعدل.
كما توقف ألوزير عند ألبند أŸتعلق بحماية
ألشض- -ه- -ود وألضض- -ح- -اي- -ا وأÈÿأء وأل- -ت- -ي سض- -ي -ت -م
ت- -ك- -ريسض -ه -ا ،خ -اصض -ة ‘ أل -قضض -اي -ا ذأت ألصض -ل -ة
باإ’رهاب وألفسضاد وأ÷رأئم ألعابرة للقارأت.

لنقاذ أÙلة بإايطاليا
توقيف أÙامي ألسشابق ÷بهة أ إ

لوح :ا÷زائر سستسسلم طلب تسسليمه ‘ اآ’جال اÙددة
أكد وزير ألعدل حافظ أأ’ختام ،ألطيب
ل- - -وح ،أمسس أأ’ول ،أن أ÷زأئ - -ر سض - -تسض - -ل - -م
إأيطاليا طلب تسضليم أÙامي ألسضابق لعدد
م -ن ق -ي -ادأت ح -زب ج-ب-ه-ة أإ’ن-ق-اذ أÙل،
رشضيد مسضلي  -ألصضادرة ‘ حقه مذكرة
توقيف دولية  ‘ -أآ’جال أÙددة.
على هامشس جلسضة ألتصضويت على قانون
أإ’ج- -رأءأت أ÷زأئ -ي -ة ب -اÛلسس ألشض -ع -ب -ي
ألوطني ،أفاد لوح بأان ألقضضاء أإ’يطا‹ حدد
مهلة  40يوما للجزأئر إ’عدأد ملف طلب
تسضليم رشضيد مسضلي وذلك أبتدأء من تاريخ
توقيفه نهاية أوت ألفارط.
وأكد ألوزير ،أن أ÷زأئر «سضتنتهي من

–ضض ÒأŸل - -ف ‘ أآ’ج - -ال إ’رسض - -ال - -ه عÈ
ألقنوأت ألدبلوماسضية».
وقال لوح ‘ هذأ ألصضدد« ،هذه ألقضضية
تعد عادية ،فهي ليسضت أأ’و ¤ولن تكون
أأ’خÒة» ،مضض -ي -ف -ا ب -أان أل-قضض-اء أ÷زأئ-ري
يعمل وفقا لÓتفاقيات ألثنائية أŸوقعة مع
ب-عضس أل-دول وم-ن-ه-ا إأي-ط-ال-ي-ا وأ’ت-ف-اق-ي-ات
ألدولية ألتي صضادقت عليها أ÷زأئر ،إأضضافة
إأ ¤ألتشضريع ألوطني.
ذكر أن رشضيد مسضلي يوجد ﬁل بحث
Ãوجب مذكرة توقيف صضادرة عن أأ’نÎبول
بطلب من ألسضلطات أ÷زأئرية ‘ قضضايا
ذأت صضلة باإ’رهاب

مسسلم تسستقبل ‡ثلة برنامج اأ’· اŸتحدة للتنمية با÷زائر
أسش- - -ت- - -ق- - -ب - -لت وزي - -رة
أل- - -تضش- - -ام- - -ن أل- - -وط - -ن - -ي
لسش - -رة وقضش- -اي- -ا أŸرأة
وأ أ
م-ون-ي-ة مسش-ل-م سش-ي عامر،
لول ،أŸم- - - -ث - - -ل - - -ة
أمسس أ أ
ل·
أŸق -ي -م -ة لÈن -ام -ج أ أ
أŸت - -ح - -دة ل - -ل - -ت - -ن - -م - -ي- -ة
ل·
وأŸنسش -ق -ة ل -ن -ظ -ام أ أ
أŸتحدة با÷زأئر.
وأوضضح بيان للوزأرة ،أنه
” خÓ- - -ل ه- - -ذأ أل- - -ل- - -ق - -اء،
أسض -ت -ع -رأضس م -ل -ف -ات أل -ت -ع -اون أل -ق-ائ-م-ة بÚ

أ÷انب’ ،Úسضيما متابعة تنفيذ
وت- -ق- -ي- -ي -م أه -دأف «أل -ت -ن -م -ي -ة
أŸسض- -ت- -دأم- -ة وب -رن -ام -ج أأ’·
أŸت-ح-دة ل-ل-نسض-اء وك-ذأ ب-رنامج
أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أÙلية
وت- -رق- -ي -ة وضض -ع أŸرأة وإأدم -اج
ألشضباب ورعاية ألطفولة».
وأتفق ألطرفان على تفعيل
ف -وج أل-ع-م-ل أŸشضÎك ب-ي-ن-ه-م-ا
ل -ت -ح-دي-د أول-وي-ات أل-ت-ع-اون ‘
أŸرح- -ل- -ة أل- -ق- -ادم -ة وضض -م -ان
تنفيذها وتقييمها.

دعت إأ ¤إأطÓق سشرأح أŸسشؤوول ÚألنتقاليÚ

ا÷زائر تدين «ا’نقÓب العسسكري» ببوركينا فاسسو

لول ،ع - -ن
أع- - -ربت أ÷زأئ - -ر ،أمسس أ أ
إأدأنتها ألششديدة «لÓنقÓب ألعسشكري»
لربعاء ببوركينا فاسشو،
” يوم أ أ
ألذي ّ
دأعية إأ ¤إأطÓق «فوري ولمششروط»
لسش- - - -رأح أŸسش- - - -ؤوول Úع- - - -ن أŸرح- - - -ل- - - -ة
ألنتقالية.
وأوضضح بيان لوزأرة أÿارجية ،أن «أ÷زأئر
تدين بشضدة أ’نقÓب ألعسضكري ألذي ” يوم
أأ’ربعاء ببوركينا فاسضو وتدعو إأ ¤أإ’طÓق
ألفوري وألÓمشضروط لسضرأح أŸسضؤوول Úعن
أŸرحلة أ’نتقالية».
وأوضضح ذأت أŸصضدر ،أن «ألوقف ألعنيف
وغ Òألشض -رع -ي Ÿسض -ار أ’ن -ت -ق -ال ألسض -ي-اسض-ي
أ÷اري قبل أيام قليلة من تنظيم أ’نتخابات
أل -ت -ي م -ن شض -أان -ه -ا ت -ك -ريسس أل -ع -ودة ل -ل-ن-ظ-ام

أل -دسض -ت -وري ‘ ه -ذأ أل -ب -ل -د ،ي-ع-د ع-م Ó-غÒ
مقبول من شضأانه أإ’ضضرأر بفرصس إأيجاد ﬂرج
Óزمة ألسضياسضية ألتي “ر بها بوركينا
سضريع ل أ
فاسضو».
وخلصس بيان وزأرة ألشضؤوون أÿارجية ‘
أأ’خ ،Òإأ« ¤أن أ÷زأئر ،ألتي Œدد ألتأاكيد
على “ ّسضكها بالقرأر أŸصضادق عليه ‘ قمة
منظمة ألوحدة أإ’فريقية ‘ يوليو  1999حول
أل-ت-غ-يÒأت غ Òأل-دسض-ت-وري-ة ل-ل-ح-كومات وكذأ
أللوأئح أأ’خرى ذأت ألصضلة ل–Óاد أإ’فريقي
وأ÷م -ع -ي -ة أل-ع-ام-ة و›لسس أأ’م-ن أل-دول-ي،Ú
ت -دع -و ج -م -ي -ع أل -ف -اع -ل Úإأ ¤ت -غ -ل-يب صض-وت
أ◊كمة وألتعقل وّŒنب كل عمل من شضأانه
تأاجيج ألتوتر من أجل وقاية هذأ ألبلد من
أخطار أنز’قات نحو أÛهول».

ألسسبت  ١٩سسبتمبر  20١٥م
ألموأفق لـ  0٥ذي ألحجة  ١436هـ

»æWh

ترأسس أللجنة ألو’ئية أŸشضÎكة للنهوضس بالتنمية ‘ غردأية

بدوي يلح على تدارك التأاخر ‘ إا‚از وإا“ام اŸشساريع العالقة
قروضس دون فوأئد للبلديات من صضندوق تضضامن أ÷ماعات أÙلية
أقرت أللجنة ألو’ئية أŸشضÎكة ألتي –مل شضعار أŸصضا◊ة وألتنمية وألتي يرأسضها وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية نور
’سضبوع أŸنصضرم ،جملة من
’مناء ألعام Úللدوأئر ألوزأرية خلل أ أ
ألدين بدوي ،على هامشس زيارته لو’ية غردأية ،رفقة أ أ
ألتدأب Òوألقرأرأت أ’سضتعجالية بالعديد من ألقطاعات تخصس ألصضحة ،ألفلحة وألسضكن.
أآ’ج- -ال م- -ع إأرسس- -ال ÷ن -ة خÈأء م -ن ق -ط -اع
جاء هذأ بعد مباشسرة عمل أللجنة ألتي ”
ت -نصس -ي -ب -ه -ا خÓ-ل أأ’شس-ه-ر أل-ق-ل-ي-ل-ة أŸاضس-ي-ة
ألصس-ح-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-دى أل-ت-ك-ف-ل وت-ق-ييم
Ÿتابعة ملف ألتنمية بو’ية غردأية تطبيقا
أÿدمات ألصسحية للموأطن.Ú
لتعليمات رئيسض أ÷مهورية وألوزير أأ’ول.
من جهة أخرى تعهد نور ألدين بدوي أمام
ل
Ó
وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وخ
أŸن -ت -خ -ب ÚأÙل -ي Úع -ل -ى ه -امشض أل -ل-ق-اء،
ترأسسه أ’جتماع ،أكد على ضسرورة رفع كل
بإايجاد حلول للعرأقيل وأŸشساكل ألتي تعÎضض
أل-ع-وأئ-ق أل-ت-ي ت-عÎضض أل-ت-ن-م-ي-ة ب-ال-و’ي-ة م-ن
أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ب- -ال- -و’ي -ة ،م -ن خ Ó-ل رده ع -ل -ى
خÓل أتخاذ إأجرأءأت إأسستعجالية على حسسب
أإ’نشسغا’ت ألتي رفعت له ،حيث كشسف ‘
أولويات كل قطاع ،حيث وبعد أ’جتماع مع
ذأت ألسسياق أن دأئرته ألوزأرية بصسدد ألتفكÒ
ك -ام -ل إأط -ارأت أل -ه -ي -ئ-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ب-ال-و’ي-ة
‘ منح قروضض مالية بدون فوأئد للبلديات
ة
أت-خ-ذت أل-ل-ج-ن-ة ق-رأرأت وت-دأب Òأسس-تعجالي
من صسندوق ألتضسامن للجماعات أÙلية.
للدفع بوتÒة ألتنمية باŸنطقة ،بعد أأ’حدأث
و أشسار نور ألدين بدوي أن عملية “ويل
أÓÙت أل- -ت- -ج- -اري- -ة م- -ن ط- -رف صس- -ن- -دوق
ألتي شسهدتها ألو’ية سسابقا.
أل-ب-ل-دي-ات م-ن ألصس-ن-دوق سس-ت-ك-ون ع-ل-ى شس-ك-ل
بخصسوصض قطاع ألسسكن تقرر منح ألو’ية ألتضسامن للجماعات أÙلية.
و‘ قطاع ألفÓحة قررت أللجنة أŸوأفقة إأعانات مالية إأضسافية بهدف تهيئة ›معات
أع -ت-م-ادأت م-ال-ي-ة إأضس-اف-ي-ة م-وج-ه-ة ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة
ألعامة للتجزئات ألسسكنية وأأ’رأضسي أŸوجهة وقبول ملف إأنشساء ﬁ ١4يطا فÓحيا على ألتجزئات ألسسكنية لو’يات أ÷نوب وألهضساب
للبناء على مرحلت Úأأ’و ¤بغÓف ما‹ قدره مسس -ت -وى أل -و’ي -ة ،وأل -ذي ك -ان ﬁل أه -ت-م-ام ألعليا تكون بالتنسسيق مع وزأرة ألسسكن.
 38مليار سسنتيم ،كما ” منح مبلغ ما‹ آأخر ألسس- -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ،ح -يث ” أخ -ذ درأسس -ة
كما أعطى وزير ألدأخلية تعليمات لوأ‹
يقدر بـ  67مليار سسنتيم لتهيئة مشسروع  30ألف أŸشسروع على عاتق وزأرة ألفÓحة بالتنسسيق أل- -و’ي- -ة وأŸن- -ت- -خ -ب ÚأÙل -ي– Úث ع -ل -ى
ق -ط -ع -ة أرضض أل -ت -ي أسس -ت-ف-ادت م-ن-ه-ا أل-و’ي-ة مع وزأرة ألدأخلية ،تخصض أ÷انب ألتقني لها .ضسرورة توف Òكامل أإ’مكانيات للتخلصض من
أما بخصسوصض قطاع ألصسحة فقد ” Œهيز كافة ﬂلفات أزمة غردأية ع Èكافة أحياء
م -ؤوخ-رأ م-ع م-ن-ح  ١00م-ل-ي-ون دي-نار جزأئري
تشس-م-ل أسس-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي-ات درأسس-ة ألتجزئات ألعديد من ألعيادأت أإ’سستشسفائية أŸتوأجدة وبلديات ألو’ية ‘ أجل أقصساه أسسبوعان.
ألسس -ك -ن -ي-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إأ ¤م-ن-ح رخصض أل-ب-ن-اء بعاصسمة ألو’ية وبلديات زلفانة وألقرأرة مع
Óشس -ارة ف -إان أ◊ك -وم -ة خصسصست أغ-ل-ف-ة
ل -إ
للمسستفيدين ‘ مدة أقصساها عشسرون يوما ألتسسريع ‘ إأ“ام أŸشساريع ألتي هي ‘ طور مالية وإأمكانات إأضسافية جديدة سستتدعم بها
ناهيك عن منح قروضض بدون فوأئد أ’صسحاب أإ’‚از وأŸتعلقة باŸرأفق ألصسحية ‘ أقرب ألو’ية ’حقا.

أشضرف على ألعملية تبون و ألغازي بحضضور زوخ و سضيدي ألسضعيد

التعاقد مع  15مؤؤسسسسة شسبانية لتسسي Òأاحياء «عدل» بالعاصسمة
أمضضت ألوكالة ألوطنية لتحسض Úألسضكن وتطويره عدل ،أول أمسس15 ،عقدأ مع مؤوسضسضات خاصضة من ‡ثلي ألوكالة
لحياء ألسضكنية «عدل»
ألوطنية لدعم تشضغيل ألشضباب ،حيث يهدف أ’تفاق إأ ¤تو‹ أŸؤوسضسضات مهمة ألتسضي Òألعقاري ل أ
بالعاصضمة فيما يتعلق بتسضي Òوحماية أ◊ظÒة ألعقارية وصضيانة ألبنايات وأŸسضاحات أÿضضرأء،إأضضافة إأ ¤عمليات
ألتنظيف وأ◊رأسضة وتصضليح أعطاب ألكهرباء وأŸاء وصضيانة أŸصضاعد.

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

تلميع واجهة غرداية
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أمر وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية ألسسيد نور ألدين بودي ألسسلطات ألو’ئية
وألبلدية باإ’سسرأع ‘ ﬁو أ’آثار أÎŸتبة عن أأ’حدأث أأ’خ Òألتي كانت غردأية
مسسرحا لها.
وهي عبارة عن بقايا ◊رأئق ..وكذلك إأتÓف بعضض لوأحق أŸبا ÊوأÓÙت أبوأب
ونوأفذ وغÒها ألتي تطل على ألطرق ألرئيسسية للمدينة.
وتأاتي هذه ألدعوة من حرصض ألسسيد بدوي على أن يكون لغردأية وجها جديدأ
ﬂالفا Ÿا سسبق ،يتماشسى مع أŸرحلة ألتي دخلتها ..أ’ وهي أإ’سستقرأر ألكامل
وألشسامل ‘ أŸنطقة ،وعودة أأ’وضساع إأ ¤ما كانت عليه من قبل باسستئناف ألنشساطات
أŸعتادة ..بوصسولها إأ ¤نقطة ألدÁومة ‘ مسسارهاÁ ’ ،كن أ’حد أن يفسسد هذه
أ◊يوية من أآ’ن فصساعدأ.
لذلك ’بد على أŸنتخب Úأن يكونوأ ‘ أŸوعد ..وأن يتكيفوأ مع هذه أ◊الة
أ◊ديثة ألتي تطلبت جهدأ معتÈأ وعم Óمعمقا باŒاه كل أÒÿين ألذين يرفضسون
ألفتنة وألفوضسى وألشسعب وأو– ¤ركات للمسسؤوول ÚأÙلي Úهو ألشسروع ‘ تنظيف
أŸدينة وألسسعي أ÷اد من أجل ألقضساء على ما أقÎفه ألبعضض خÓل تلك ألفÎة من
أعتدأء على ملك ألغ Òوتدم ÒأŸؤوسسسسات وإأ◊اق ألضسرر أŸادي ألكب Òبها.
وعليه ،فإان هؤو’ء أي أعوأن أإ’دأرة وأŸصسالح ألو’ئية مطلوب منهم وخÓل  ١٥يوما
أن يعيدوأ وأجهة أŸدينة إأ ¤سسابق عهدها لتعطي أإ’نطباع لزوأرها وقاصسدها بأان
غردأية أك Èمن كل ما حدث ،وأقوى من أŸؤوأمرأت ألتي حيكت ضسدها و’ يتأاتى هذأ
إأ’ برفع هذأ ألتحدي ‘ غضسون أسسبوع Úفقط.
هذأ ’ يعني أنه ›رد كÓم أطلق هكذأ وإأ‰ا هو أعتقاد رأسسخ وقناعة تامة على
ألسس ‘ Òهذأ أ’Œاه ألصسارم وأ÷دي ‘ آأن وأحد هو ترجمة إ’رأدة ألدولة ‘ أإ’رتقاء
بهذه ألو’ية إأ ¤مرتبة تسستحق كل ما تأامله من تنمية لذلك فإان هناك آأليات مرأقبة
عملية موجودة ‘ أŸيدأن وكل وأحد يتحّمل مسسؤووليته ‘ حالة عدم أ’سستجابة Ÿا
قررته وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية من خÓل مطالبة أŸسسؤوول ÚأÙليÚ
بتسسوية ألنقائصض ألناجمة عن أأ’حدأث أأ’خÒة .أهمها حددها ألسسيد بدوي ‘ إأيÓء
Óسسف ،وهذأ ‘ حّد ذأته يؤوكد أن
ألعناية لوأجهة أŸدينة ألتي ما تزأل على ما سسبق ل أ
أ÷هات أŸكلفة Ãتابعة ملف غردأية ‘ جوأنبه أŸادية عليها أن تتمتع بالكفاءة ألعالية
وألقدرة ألفائقة ‘ مثل هذه ألظروف ،قصسد أإ’سسرأع ‘ أتخاذ أŸبادرة ألÓئقة دون
ألوقوع ‘ أŸطبات أإ’دأرية.
وهذه أ◊يوية أ÷ديدة ألتي جاء بها ألسسيد بدوي ’ يسستطيع ألكث Òموأكبتها أو
أتباعها أ’نهم أعتادوأ ألعمل وفق ذهنية Œاوزها ألزمن ..و ⁄تعد صسا◊ة أليوم إأن ⁄
يتم مرأجعتها فورأ ومسسايرة ألوأقع ألذي يعيشسونه ،أ’ن ألقضسية ليسست قضسية أموأل
بقدر ما يتعلق أأ’مر بوضسوح ألرؤوية ‘ مثل هذه أ◊ا’ت.
وليسض من باب ألصسدفة ،أن يحّدد ألوزير  ١٥يوما من أجل أ’نتهاء من مسسأالة إأزألة
تلك أآ’ثار ألتي ما تزأل تشسّوه أŸنظر ألعام للمدينة ،أ’ن ترك أآ’جال مفتوح هكذأ دون
–ديد ألسسقف قد يؤودي إأŒ ¤اوز تلك أŸهلة إأ ¤إأشسعار غ Òمسسمى كما هو أ◊ال
للكث Òمن أأ’شسياء ألتي أعتدنا عليها ثم ينسساها أ÷ميع وكأان شسيئا  ⁄يكن ،غ Òأن هذه
أŸرة أأ’مر يختلف أختÓفا جذريا.

نوري من ألشضلف:

ﬁطات التحلية خيار إاسسÎاتيجي لعÓج أازمة اŸاء

جÓل بوطي
تصصوير:عباسس تيليوة
أك -د وزي -ر ألسس -ك-ن وأل-ع-م-رأن وأŸدي-ن-ة ع-ب-د
أÛي -د ت -ب -ون ‘ ك -ل -م -ت -ه أن ه -ذه أŸؤوسسسس-ات
ألشس-ب-ان-ي-ة سس-تشس-ك-ل ن-وأة لشس-ب-ك-ة من أŸؤوسسسسات
سستتو ¤مسستقب Óإأدأرة أ◊ظÒة ألسسكنية أ◊الية
وأ÷اري إأ‚ازه - -ا م - -ن ط- -رف وك- -ال- -ة «ع- -دل»
وأŸؤوسسسسة ألوطنية للÎقية ألعقارية ،مؤوكدأ أن
أŸؤوسسسس - -ات “لك ك - -ف - -اءة ع- -ال- -ي- -ة ‘ أÛال
وأك-تسس-اب أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أ◊دي-ث-ة أŸك-تسسبة من
أÿارج.
وسسيسستفيد أصسحاب أŸؤوسسسسات من مرأفقة
ألسس -ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة إ’‚اح مشس-اري-ع-ه-ا وأن-ه-ا
سستحظى بكل ألدعم وألتشسجيع قبل أن يشسرع ‘
تقييم أدأئها بعد سستة أشسهر إأ ¤عام من بدأ
نشساطها ،وهو ما أكده تبون ألذي أشسرف على
مرأسسم ألتوقيع رفقة وزير ألعمل ووأ‹ ألعاصسمة
وأم Úع -ام أŸرك -زي -ة أل -ن -ق -اب-ي-ة ب-إاق-ام-ة ج-ن-ان
أŸيثاق.
و أضس- -اف وزي- -ر ألسس- -ك- -ن أن أŸب- -ادرة أل- -ت -ي
أطلقت قبل عام ونصسف تهدف إأ ¤وضسع حد
للوضسع ألكارثي ألتي تعيشسه أحياء «عدل» ألتي
سسلمت ‘ إأطار برنامج  ٥٥ألف سسكن ألتي شسرع
فيها ‘  ،200١حيث عرف جانب ألتسسي Òنقصسا

ملحوظا  ⁄يكن ‘ مسستوى أأ’حياء ألتي شسهدت
م -ظ -اه -ر سس -ل -ب -ي -ة ع -دي -دة ’سس -ي -م-ا ‘ أ÷انب
أ÷ما‹.
وأشس -ار ت -ب -ون إأ ¤أن ه -ذه أÿط-وة سس-ت-ع-ط-ي
نفسسا جديدأ ‘ ›ال ألتسسي Òألعقاري من أجل
–سس Úأإ’ط- -ار أŸع- -يشس -ي ل -ل -م -وأط -ن وأل -وج -ه
ألعمرأ Êللمدن أ÷زأئرية مع طاقمها ألشسبابي
ألوأعد ألذي يحمل إأرأدة قوية وخÈة ‘ ألعمل
خارج ألبÓد.
م -ن ج -ه -ت -ه أع-ت Èوزي-ر أل-ع-م-ل وأل-تشس-غ-ي-ل
وألضس -م -ان أ’ج -ت-م-اع-ي ﬁم-د أل-غ-ازي أن ه-ذه
أŸب -ادرة “ث -ل ‰وذج -ا ن -اج -ح -ا ل -ل -ت-ك-ام-ل بÚ
ألقطاعات ،مؤوكدأ أنها تقف أمام أŸشسكك‘ Ú
وكالة دعم تشسغيل ألشسباب ألتي كثÒأ ما وصسفت
بأانها ’ تخلف سسوى مؤوسسسسات ’ مسستقبل لها
وه -و م -ا ي -روج ل -ه ب -عضض أŸغ -رضس Úع -ل -ى ح -د
تعبÒه.
و‘ كلمة له أكد أأ’م Úألعام ’–اد ألعمال
أ÷زأئري Úعبد أÛيد سسيدي سسعيد أن إأسسناد
م- -ه- -ام أل- -تسس- -ي Òأل -ع -ق -اري Ÿؤوسسسس -ات صس -غÒة
وم-ت-وسس-ط-ة شس-ب-ان-ي-ة م-ن شس-أان-ه خ-ل-ق دي-ن-ام-يكية
دأخل أŸدن من خÓل تكاتف أ÷ميع وتبني روح
أŸوأطنة ‘ أ◊فاظ على أÙيط أ’جتماعي
ألذي يتحمل مسسؤوولية حفاظه أ÷ميع.
و‘ هذأ أإ’طار شسّدد وأ‹ ألعاصسمة عبد
ألقادر زوخ على ضسرورة أن تلتزم أŸؤوسسسسات

أŸت-ع-اق-د م-ع-ه-ا ب-ا’نضس-ب-اط أل-ت-ام ‘ نشس-اطها،
دأعيا إأ ¤تعميم ألفكرة على أأ’حياء أ÷ديدة ‘
إأطار برأمج ألسسكن أ’جتماعي.
وب -اŸن -اسس -ب -ة ث ّ-م -ن أŸب -ادرة أل -ت -ي ت -ت-زأم-ن
وب -رن -ام -ج أل -ع-اصس-م-ة أل-رأم-ي إأ ¤إأع-ادة ت-أاه-ي-ل
وترميم ألبنايات موضسحا أن ألو’ية ‘ حاجة إأ¤
مؤوسسسسات ‡اثلة تكون لها كفاءة ‘ ألتسسيÒ
وتتسسم با÷دية ،حيث شسّدد وأ‹ ألعاصسمة على
أه- -م- -ي- -ة أل -ع -م -ل أ÷اد ‘ ه -ذأ أÛال وأع -دأ
أŸؤوسسسس -ات أŸسس -ت -ف -ي -دة م -ن أل -ت -ع -اق -د م-ع-ه-ا
مسس -ت -ق -ب  ‘ Ó-إأط -ار ب -رن -ام -ج و’ي -ة أل-ع-اصس-م-ة
لتجديد أŸصساعد وتهيئة ألبنايات ألقدÁة.
وŒدر أإ’شس - - -ارة إأ ¤أن ه - - -ذه أŸؤوسسسس - - -ات
سستنشسط حسسب كل تخصسصض ‘ ›موعة من
أأ’حياء أŸتوأجدة ‘ ألعاصسمة ضسمن عملية
‰وذجية سسيتم تعميمها تدريجيا على كل ألÎأب
أل- -وط -ن -ي حسسب م -ا أك -ده م -دي -ر ع -ام أل -وك -ال -ة
أل- -وط- -ن -ي -ة ل -ت -حسس Úألسس -ك -ن وت -ط -وي -ره ط -ارق
بلعريبي.
حيث سستقوم مؤوسسسسة «إأÁو» ألتابعة للوكالة
بتمويل هذه أŸؤوسسسسات بفضسل عائدأت تكاليف
أأ’عباء ألشسهرية ألتي يدفعها سسكان أحياء عدل،
ومن أŸقرر خÓل أأ’سسابيع أŸقبلة توقيع أتفاق
‡اثل مع حوأ‹  40مؤوسسسسة أخرى أسستحدثت
أيضسا ضسمن جهازي ألوكالة ألوطنية لدعم تشسغيل
ألشسباب وألصسندوق ألوطني للتأام Úعن ألبطالة.

أكد وزير أŸوأرد أŸائية وألبيئة ،عبد
أل-وه-اب ن-وري ،أن ت-غ-ط-ي-ة سض-كان و’ية
ألشضلف باŸياه ألصضا◊ة للشضرب ،تقدر بـ
 95ب-اŸائ-ة ،وأف-اد ب-إاي-ج-اد ح-ل-ول ل-ت-لبية
ح- -اج -ي -ات أل -نسض -ب -ة أŸت -ب -ق -ي -ة ،مشض -ي -دأ
’سضÎأتيجية Ùطات –لية
’همية أ إ
با أ
مياه ألبحر أŸنجزة بالو’يات ألسضاحلية.
ألشسلف مبعوث «ألشسعب» :حمزة ﬁصسول
وقف عبد ألوهاب نوري ،أول أمسض ،على
عديد مشساريع قطاع أŸوأرد أŸائية وألبيئة
بو’ية ألشسلف ،وأعطى تقييما «إأيجابيا جدأ»
لزيارته ،خاصسة فيما يتعلق بنسسبة ألتغطية من
أŸياه ألصسا◊ة للشسرب.
وأرجع نوري ،أرتياحه ،إأ ¤دخول ﬁطة
–لية مياه ألبحرÃ ،دينة تنسض ألوأقعة على
بعد  ٥0كلم شسمال عاصسمة ألو’ية أÿدمة ‘
ألفا— جوأن أŸنصسرم ،حيث وصسفها باŸشسروع
ألكب Òوألهام ،ألذي سسيسسمح بتزويد  3١بلدية
من أصسل  3٥باŸياه ألصسا◊ة للشسرب ،وتشستغل
بطاقة  200ألف م Îمكعب يوميا.
وأسستنادأ للشسروحات أŸقدمة للوزير ،من
قبل أŸصسالح أÙلية للو’ية ،فإان أÙطة
أŸعنية تزود حاليا  ١7بلدية بطاقة  ٥0ألف
م Îمكعب يوما ،بسسبب عدم إأ“ام مشسروع
خ-زأ Êأل-ت-ح-ويÓ-تÃ ،ن-ط-ق-ة أل-رأدأر Ãدي-ن-ة
ألشسلف.
وأم- -ر ن- -وري ،أل- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى أŸشس- -روع
بالتعجيل ‘ إأنهائه بأاقرب وقت ‡كن ،دأعيا
إأ ¤وضسع حلول فورية لكافة ألعرأقيل« ،فمن
غ ÒأŸع- -ق- -ول أن تسس- -ت- -ف- -ي- -د ›م- -وع- -ة م -ن
ألبلديات ،من خدمات ﬁطة بهذه أأ’همية،
ب -ي -ن -م -ا ت-ن-ت-ظ-ر أخ-رى بسس-بب أل-ب-طء ‘ وتÒة
أإ’‚از».
وسس -ي -ن -ت -ه -ي إأ‚از أل -ت -ح-ويÓ-ت أŸرت-ب-ط-ة
Ãح- -ط- -ة ت- -نسض ،ن -ه -اي -ة ديسس -م Èم -ن ألسس -ن -ة
أ÷ارية ،ما سسيسسمح باسستغÓل كامل لطاقتها
أإ’نتاجية.
وقال وزير أŸوأرد أŸائية ،أن مشسروع بناء
ﬁطة –لية مياه ألبحر كلف خزينة ألدولة
 ٥00مليون دو’ر ،مشسÒأ إأ ¤أنه يدخل ‘
برنامج ألرئيسض عبد ألعزيز بوتفليقة ،ألذي
ق -رر م -ن-ذ  6سس -ن -وأت إأ‚از ﬁط-ات ‡اث-ل-ة

بعديد ألو’يات ألسساحلية ،معتÈأ أنها منشسآات
إأسسÎأŒية ،سسمحت لو’يات كبÒة على غرأر
وه -رأن وت -ل -مسس -ان ب -ال -ت -زود ب-اŸي-اه ألصس-ا◊ة
للشسرب 24/24سسا.
وأوضس- - -ح ،ن- - -وري ‘ ألسس- - -ي- - -اق ،أن أŸي - -اه
أŸسس-ت-غ-ل-ة سس-اب-ق-ا Ãصس-ادر ت-قليدية ،كالسسدود
وأ◊وأج -ز أŸائ -ي -ة ،وأل -ت -ي سس -ت -ع-وضس-ه-ا م-ي-اه
ﬁط -ات أل -ب -ح -ر ،سس -ي -ت -م أسس -ت-غÓ-ل-ه-ا لسس-ق-ي
أأ’رأضس -ي أل -ف Ó-ح -ي-ة ،م-ا سس-ي-ؤودي إأ ¤ت-وسس-ي-ع
أŸسساحات أŸسسقية ومنها مضساعفة أإ’نتاج
ألفÓحي.
وط -م-أان أل-وزي-ر أل-ب-ل-دي-ات أل-ثÓ-ث أل-ت-ي ل-ن
تسس -ت -ف -ي -د م -ن م -ي -اه أÙط-ة ،ب-إاي-ج-اد ح-ل-ول
أخرى ،كاŸياه أ÷وفية وألسسدود ،على غرأر
سس -د ك -اف أل -دي -ر أل-ذي سس-ي-غ-ط-ي أح-ت-ي-اج-ات
و’يات ع Úألدفلى وتيبازة باŸياه ألصسا◊ة
للشسرب .لكن ألنسسبة أأ’ك Èسستغطيها أÙطة
أأ’خرى أŸتنقلة لتحلية مياه ألبحر ألوأقعة
Ãنطقة بني حوأ.
ووق - -ف أل- -وزي- -ر ن- -وري ،ع- -ل- -ى أÙط- -تÚ
أŸت -ع -ل -ق -ت Úب -تصس -ف -ي -ة أŸي -اه أŸسس -ت -ع -م -ل-ة،
أل- -وأق- -ع -ت Úبشس -ط -ي -ة وت -نسض ،وع -اي -ن ‘ ذأت
ألزيارة أŸشساريع أÿاصسة بحماية مدينتي بني
حوأر وتنسض من ألفيضسانات.
و‘ أŸي -دأن أل -ب -ي -ئ -ي زأر أل-وزي-ر ،ح-دي-ق-ة
بوسسط أŸدينة (قيد أإ’‚از) سستقدم خدمات
جليلة للموأطن Úعلى حد تعبÒه ،كما تفقد
أŸؤوسسسسة ألعمومية ذأت ألطابع أ’قتصسادي،
أÿاصسة بنظافة أÙيط.
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السسبت  19سسبتمبر  2015م
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 12شصخصصا جرفتهم مياه وأدي أمسصل جنوب عاصصمة أ’هڤار

ا◊ماية اŸدنية ‘ طوارىء وخلية أازمة عقب الفيضصانات بتمÔاسصت

’هقار
’سصبوع ،تسصاقط أمطار غزيرة شصملت بعضس أŸناطق أÙاذية لعاصصمة أ أ
عرفت و’ية “Ôأسصت نهاية أ أ
’رصصاد أ÷وية بالو’ية أن معدل
كأابلسصة  100كلم ،تازروك  170كلم إأدلسس  230كلم ،حيث أفاد مصصدر من أ أ
’مطار قارب  26ملم وسصط أŸدينة ‘ ح Úبلغ  11ملم Ãنطقة أسصكرأم  80كلم عن مقر عاصصمة ألو’ية،
تسصاقط أ أ
’ودية ألتي تنتشصر على ترأب أŸنطقة ،وأرتفاع منسصوب مياه أÛاري أŸائية ما جعل طرقات
‡ا أدى إأ ¤سصيÓن أ أ
’ي طارئ.
’هقار ،ما أسصتدعى إأعÓن حالة تأاهب قصصوى من أجل ألتدخل أ
تتحول إأ ¤بحÒأت ‘ وسصط عاصصمة أ أ

“Ôاسست  :بن حود ﬁمد لا صسالح
شس-ه-دت ق-ري-ت-ي (اأمسس-ل 35
كلم و اأزرزي  30كلم ) جنوب
عإصسمة الأهقإر سسيÓن الواد
ال-ع-إب-ر ل-ه-م-إ م-إ شس-ك-ل خطرا
على عإبري الطريق الرابط
ب Úالقريت ،Úحيث اأكد بعضس
اŸواطن Úمن القرية جرف
م -ي -إه ال -واد لسس -ي -إرة م -ن ن -وع
طويوطإ (سستإيشسن) كإن على
م -ت -ن -ه-إ  12شس- - - -خصس‡ ،إ
اسس- -ت- -دع- -ى ت -دخ -ل ع -ن -إصس -ر
ا◊م- -إي -ة اŸدن -ي -ة ›ه -زي -ن
Ãخ -ت -ل -ف ال -ع-ت-إد و الأج-ه-زة
الضس -روري -ة ،م-ن اأج-ل ال-ب-حث
عن ا÷ثث حيث ” العثور عن
 08جثث بإŒإه قرية (اإزرزي)
و  04ج - -ثث اŒإه ق - -ري- -ة
(اأمسس -ل) ،وق -د ” ن -ق-ل-ه-م اإ¤
مصس -ل -ح -ة ح-ف-ظ ا÷ثث ع-ل-ى
مسس-ت-وى اŸوؤسسسس-ة ال-ع-م-وم-ية
الإسس - -تشس - -ف - -إئ - -ي- -ة (مصس- -ب- -إح
بغدادي) بعإصسمة الولية.
و‘ اتصس- - - -إل لـ «الشس- - - -عب»
ب- -إŸك- -ل- -ف ب- -إلإعÓ- -م ع- -ل- -ى
مسستوى ا◊مإية اŸدنية ،اأكد
اأن ج -ثث الضس -ح -إي-إ  09منهم

ت- -ع- -ود ل- -رع- -إي- -إ م- -ن ب- -ل- -دان
اإف - -ري- -ق- -ي- -ة و Ÿ 03واطنÚ
ج- - -زائ - -ري( Úت.ل  28سسنة)
(ت.اأ  24سس- - -ن - -ة) (ب.م 32
سسنة).

تنصصيب خلية اأزمة Ãقر الولية

وحرصسإ منهإ للوقوف على
اأي طإرئ  ،بإشسرت السسلطإت
اÙل -ي -ة ب -ع -إصس -م -ة اله-ق-إر
وع -ل-ى مسس-ت-وى م-ق-ر ال-ولي-ة،

بتشسكيل خلية اأزمة من اأجل
م -ت -إب -ع -ة الأوضس -إع ال -ت -ي م -ن
اŸم-ك-ن اأن ت-خ-ل-ف-ه-إ الأمطإر
التي شسهدتهإ اŸنطقة.
ف- -ف- -ي اتصس- -إل لـ «الشس -عب»
ب- -إŸك- -ل- -ف ب- -إلإعÓ- -م ع- -ل- -ى
مسس-ت-وى ال-ولي-ة حسس-إ Êع-ب-د
الكر ،Ëاأكد اأن اÿلية تضسم
›موعة من القطإعإت على
غ- - - - -رار اŸوارد اŸإئ- - - - -ي- - - - -ة
وال -ك -ه -رب -إء وال -غ-إز وال-ط-إق-ة
وال -دي -وان ال -وط -ن-ي ل-ل-ت-ط-هÒ

الشصرطة –بط ﬁاولة تهريب
 28قنطار من مادة النحاسس
«ألشصعب» “كنت مؤوخرا دوريإت الشسرطة بولية ورقلة من إاحبإط ﬁإولة
تهريب ،واسسÎجإع  28قنطإر من مإدة النحإسس على شسكل كوابل كهربإئية من
الضسغط العإ‹ ،كإنت موجهة للمتإجرة بطريقة غ Òشسرعية ،وهي العملية التي
ج-إءت اسس-ت-غÓ-ل Ÿع-ل-وم-إت ت-ف-ي-د ب-ع-ب-ور شس-إح-ن-ة م-ع-ب-ئ-ة Ãإدة النحإسس ألجل
ت-ه-ري-ب-ه-إ ،ل-ت-ق-وم ق-وات ال-ف-رق ال-ع-م-ل-ي-إت-ي-ة ل-لشس-رطة بوضسع خطة عمل ميدانية
أاسسفرت عن توقيف اŸشستبه فيه بأإحد نقإط اŸراقبة ،و–ويله إا ¤دائرة
الشسرطة لسستكمإل إاجراءات التحقيق ،وتقدÁه أامإم النيإبة اıتصسة إاقليميإ.
وتعمل مصسإلح الشسرطة على ﬁإربة كل أاشسكإل ا÷رائم اŸإسسة بإلقتصسإد
الوطني ‘ ،ح Úتبقى خدمة الرقم اÛإ ،1548 Êللرد على بÓغإت اŸواطنÚ
واإلجإبة على اسستفسسإراتهم طيلة أايإم األسسبوع على مدار  24سسإعة.

أŸدرسصة أ’بتدأئية بدوأر سصيدي قنون

تكريسس ›هودات الدولة ‘ الÎبية و التعليم

ق-إمت ب-ج-م-ي-ع الÎت-ي-ب-إت من
اأج -ل م -ت -إب-ع-ة ك-ل ال-ت-ط-ورات
التي من اŸنتظر اأن تنجم عن
التقلبإت التي مسست عإصسمة
الهقإر وضسواحيهإ.
و‘ سسيإق اآخر اأكد اŸكلف
بإلإعÓم على مسستوى مصسإلح
ا◊م -إي -ة اŸدن -ي -ة (ه -إشس-م-ي
ق- - - -ن- - - -دوز) ‘ اتصس - - -إل م - - -ع
«الشسعب» اأنه و ◊د اليوم ⁄
يتم تسسجيل اأي خسسإئر مإدية
للمواطن.Ú

 678مليون دينار لتزويد اŸنطقة
الصصناعية بÓرة باŸياه

تنطلق أاشسغإل تزويد اŸنطقة الصسنإعية لبÓرة بإŸيإه» ’l
» eau bruteإانطÓقإ من سسد بوسسيإبة بإŸيلية ‘ األيإم
القليلة اŸقبلة ـ حسسب مإ علمنإ أامسس من خلية اإلعÓم
والتصسإل ـ وذلك بعد أان ” تبليغ األمر بإنطÓق األشسغإل
للمؤوسسسسة اŸكلفة بإإل‚إز.
اŸشسروع الذي سسينجز بغÓف مإ‹ يقدر بأإك Ìمن ٦78
مليون دينإر وآاجإل تقدر بـ  11شسهرا يتطلب وضسع  11كلم من
القنوات ذات القطر  1000ملم.
وي-ت-م ب-إŸن-ط-ق-ة الصس-ن-إع-ي-ة ل-بÓ-رة ح-إل-ي-إ إا‚إز مشسروعÚ
ه - -إم Úه- -م- -إ مشس- -روع م- -ركب ا◊دي- -د و الصس- -لب و اÙط- -ة
العمÓقة لتوليد الكهربإء ،كمإ ” خÓل الزيإرة األخÒة لوزير
النقل إا ¤ولية جيجل ،إاعطإء إاشسإرة انطÓق أاشسغإل ازدواج
خط السسكة ا◊ديدية ب ÚاŸنطقة ومينإء جن جن.
Óشس-إرة ،م-ن اŸن-ت-ظ-ر اسس-ت-ح-داث خ-مسس م-ن-إط-ق ج-ديدة
ل -إ
للنشسإطإت بجيجل وذلك بإŸوازاة مع الطريق الذي سسÒبط
ب Úمينإء جن جن والطريق السسيإر شسرق غرب بإلعلمة ،حيث
سسيتم إانشسإؤوهإ بإلقرب من ﬁولت مرورية  ،ضسمن مشسروع
اإ‚إز هذه الطريق التي سسÎبط ب Úمينإء جن جن ،ومدينة
العلمة بسسطيف ،مرورا بولية ميلة على مسسإفة  103كلم.

جيجل :خالد العيفة

توقيف  04أاشصخاصس و حجز  02كلغ
ﬂدرات بع Úالكيحل
وضص -عت م-درسص-ة أب-ت-دأئ-ي-ة ب-دوأر
سص- -ي -دي ق -ن -ون ‘ ب -ل -دي -ة ع Úف -رأح
’بطال حوأ‹
ألتابعة لدأئرة وأدي أ أ
 60كلم شصرق عاصصمة و’ية معسصكر،
ح- -ي- -ز أÿدم- -ة ب- -دأي- -ة م- -ن م- -ط- -ل -ع
ألدخول أŸدرسصي للموسصم أ÷اري.
وقد اسسÎجعت مصسإلح الÎبية هذا
اŸرف -ق الÎب -وي ،م -ن-ذ سس-ن-وات ق-ل-ي-ل-ة،
حيث كإن مسستغ Óمن طرف اŸصسإلح
األم -ن-ي-ة ،خÓ-ل ال-عشس-ري-ة السس-وداء ،و”
ت -رم -ي -م اŸدرسس -ة وت-أإه-ي-ل-ه-إ ل-تسس-ت-ق-ب-ل
ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ب- -داي- -ة م- -ن ه -ذا اŸوسس -م
الدراسسي.
ويسس Òمدرسسة جمإل الدين األفغإÊ
بدوار سسيدي قنون طإقم تربوي متكون
من مدير ومعلمة ،يشسرفإن على تأإطÒ
وتدريسس  5تÓميذ ،إاثن Úمنهم ‘ قسسم
السسنة الثإنية ،حول من مدرسسة قرية
ع Úبوراسس على بعد كلومÎات من دوار

سسيدي قنون ،من أاجل اسستغÓل أامثل
ل -ل -م -رف -ق الÎب -وي اŸسسÎج -ع ،و“كÚ
أاب-ن-إء سس-ك-إن ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ال-ن-إئ-ية من
التمدرسس ‘ ظروف جيدة ،خإصسة وأان
اŸدرسسة توفر لتÓميذهإ اÿمسسة وجبة
غذاء سسإخنة بإلرغم من قرب اŸسسإفة
ب Úبيوتهم ومدرسستهم.
وتعد مدرسسة جمإل الدين األفغإÊ
م - -ن ب Úاإل‚إزات و اŸك - -إسسب ال- -ت- -ي
ح- -ق -ق -ه -إ ق -ط -إع الÎب -ي -ة ‘ السس -ن -وات
األخÒة ،من حيث التجهيزات واŸرافق
ا÷ديدة التي حظي بهإ ،والتي مكنت
من رفع حإلة الضسغط والكتظإظ ‘
عدة مؤوسسسسإت تربوية ،فضس Óعن رفعهإ
ع- -ن- -إء ال- -ت- -عب و ت -ن -ق -ل ال -عشس -رات م -ن
ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ Ÿسس- -إف -إت ط -وي -ل -ة قصس -د
اللتحإق Ãقإعد الدراسسة.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

“ك-ن ع-ن-إصس-ر ف-رق-ة م-ك-إف-ح-ة ت-ه-ريب اıدرات ال-ت-إب-ع-ة
للمصسلحة الولئية للشسرطة القضسإئية بأإمن ولية ع“ Úوشسنت
من وضسع حد Ûموعة إاجرامية مشسكلة من أاربعة أاشسخإصس
كإنت تنشسط ‘ ›إل ترويج اıدرات على مسستوى إاقليم
بلدية ع Úالكيحل وضسواحيهإ.
إاسستغÓل Ÿعلومإت متطإبقة رصسدتهإ ذات اŸصسإلح ”
وضسع خطة عمليإتية ﬁكمة قصسد تفكيك هذه الشسبكة وفور
ا◊صسول على معلومإت دقيقة ” –ديد هوية فردين من
الشسبكة يتعلق ألمر بكل من اŸدعو /م  .ج  27سسنة اŸقيم
ببلدية ع Úالكيحل واŸدعو /ي  .ك  45سسنة اŸقيم ببلدية
ع Úالكيحل.التحريإت التي قإمت بهإ ذات اŸصسإلح وبعد وضسع
ترتيب أامني ﬁكم مكن من توقيفهمإ وبحوزتهمإ كمية من
اıدرات قدرهإ  02كلغ مشسكلة من طردين صسغÒين ملفوفÚ
بكيسس بÓسستيكي يحتوي كل طرد منهإ على 10صسفإئح بهإ
عÓمة « خإمسسة « ‘ ،ح Úأافضسى التحقيق اŸعمق مع اŸشستبه
فيهمإ إا– ¤ديد هوية بإقي الشسركإء مع توقيفهم.
” تقد Ëأاطراف القضسية أامإم السسيد /وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة ع“ Úوشسنت ،هذا األخ Òأاصسدر ‘ حقهم أامر
اإيداع بتهمة اŸتإجرة بإıدرات.

ع“ Úوشسنت  :ب.م األمÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أŸدير ألو’ئي Ÿؤوسصسصة «بريد أ÷زأئر» بتيبازة لـ«ألشصعب»

إاجراءات اسصتثنائية –سصبا لعيد األضصحى اŸبارك

أّكد أŸدير ألو’ئي Ÿؤوسصسصة «بريد
أ÷زأئر» بتيبازة عبد ألنور سصلطني
لـ»ألشص -عب» ع -ل -ى أت -خ -اذ ج -م -ل-ة م-ن
’ج-رأءأت أ’سص-ت-ثنائية
أل-ت-دأب Òوأ إ
’قدأم أك Èعدد ‡كن من
–سصبا إ
أل -زب -ائ -ن ع -ل -ى سص -حب أم -وأل -ه -م م -ن
مكاتب ألÈيد أŸنتشصرة ع Èأقاليم
’ضصحى.
ألو’ية عشصية عيد أ أ
وقإل اŸدير الولئي بهذا الشسأإن بأإّن
ﬂت -ل -ف م -ك-إتب الÈي-د م-ددت م-واق-يت
عملهإ أامسسية اÿميسس اŸنصسرم إا ¤غإية
السسإعة اÿإمسسة مسسإء ،فيمإ كإن العديد
منهإ ل يشستغل خÓل الفÎة اŸسسإئية من
يوم اÿميسس ،كمإ إافتتحت جلّ اŸكإتب
أاب- -واب- -ه- -إ أامسس ل- -ل- -زب -إئ -ن خ Ó-ل ال -فÎة
الصسبإحية و إا ¤غإية منتصسف النهإر ‘
بإدرة تهدف إا ¤تلبية حإجة الزبإئن و
“كينهم من سسحب أاموالهم ‘ ظروف
مريحة لسسيمإ للعمإل منهم والذين ليسس
Ãقدورهم فعل ذلك خÓل اأيإم األسسبوع
العإدية.
أام-إ ع-ن وف-رة السس-ي-ول-ة ال-ن-ق-دي-ة ،ف-قد
أاشسإر ﬁدثنإ إا ¤وجود تعإون وثيق مع
م -ؤوسسسس -ة ب -نك ا÷زائ -ر لضس -م -إن ال -ت -زود

بإŸإدة بصسفة منتظمة مع تشسكيل ÷نة
ت -ق -ن-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸدي-ري-ة ال-ولئ-ي-ة
أاوكلت لهإ مهإم مراقبة تواجد األموال
Ãخ -ت -ل-ف اŸك-إتب بصس-ف-ة آان-ي-ة و ي-وم-ي-ة
اإضس -إف -ة إا ¤السس -ه -ر ع -ل -ى السس Òا◊سس -ن
ل -ل -م -وزع -إت اآلل -ي -ة م -ن ح -يث ت-زوي-ده-إ
ب-إألم-وال و م-راق-ب-ة األع-ط-إب اÙت-م-لة
التي Áكن اأن –ّل بهإ بحيث أادرج نظإم
ت -ق -ن -ي ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸدي -ري -ة يسس-م-ح
Ãراقبة اŸوزعإت عن بعد من ﬂتلف
ا÷وانب ،و يتم من خÓل ذلك تكليف
قإبضس اŸكتب بتزويد اŸوزع بإألموال ‘
حإل ا◊إجة إا ¤ذلك كمإ يتم السستنجإد
ب -إŸصس -إل -ح ال -ت -ق -ن -ي -ة اŸع -ن -ي-ة ب-إصسÓ-ح
اŸوزع-إت ب-ط-ري-ق-ة اسس-ت-ع-ج-إلية ‘ حإل
بروز اأي خلل آاخر ،مع اإلشسإرة إا ¤أاّن
الولية –وز حإليإ على  71مكتبإ بريديإ
” ت-وصس-ي-ل-ه-إ ج-م-ي-ع-ه-إ بشس-ب-ك-ة الصس-كوك
الÈيدية اإضسإفة اإ ¤تشسغيل  21موزعإ آاليإ
Óموال على اأن يتدعم هذا العدد بـ3
ل أ
موزعإت اأخرى قبل نهإية السسنة ا÷إرية
اإثن Úمنهإ بشسرشسإل Ãنطقة الداموسس
بأإقصسى غرب الولية.

تيبازة :عÓء.م

لضصمان أ’نسصيابية أŸرورية وتقليل أ◊وأدث

أامن بجاية يّتخذ تداب Òوقائية –سصبا لعيد األضصحى
أت-خ-ذت مصص-ال-ح أم-ن و’ي-ة ب-ج-اية
Ãن- - -اسص- - -ب- - -ة أقÎأب م- - -وع- - -د ع- - -ي - -د
’ضص - -ح - -ى ،ج - -م - -ل - -ة م - -ن أل - -ت - -دأبÒ
أ أ
’جرأءأت ألوقائية وألتحسصيسصية،
وأ إ
ضصمن ﬂطط أمني من شصأانه ألتقليل
م - - - - -ن ح - - - - -وأدث أŸرور ،وضص - - - - -م - - - - -ان
أ’نسص- -ي- -اب -ي -ة أŸروري -ة أي -ام أل -ع -ي -د،
وذلك ب- -ت- -ك- -ث- -ي- -ف أل -دوري -ات دأخ -ل
أŸناطق ألتي تعرف كثافة ‘ أ◊ركة
أŸرورية.
ليعإز إا ¤جميع
لطإر ” ا إ
و‘ هذا ا إ
لمنية النشسطة ،بتكثيف الدوريإت
الفرق ا أ
داخل اŸنإطق التي تعرف كثإفة ‘ ا◊ركة
اŸرورية ،مع العمل على توعوية و–سسيسس
لج- -ل
السس - -إئ- -ق ،Úع Èن- -ق- -إط اŸراق- -ب- -ة أ
لن-ظ-م-ة اŸروري-ة ،فصس-د ت-وفÒ
الل-ت-زام ب-إ أ
بيئة خإلية من ا◊وادث اŸرورية وضسبط
الشسإرع مروريإً ،حتى ل تقع حوادث تعكر
لسسر خÓل أايإم العيد.
صسفو العإئÓت وا أ
و‘ نفسس السسيإق أاصسدرت توجيهإت من
لم -إك -ن ال-ع-م-وم-ي-ة ،وأاب-رزه-إ
أاج -ل ت -أإم Úا أ
ﬁط -إت ن-ق-ل اŸسس-إف-ري-ن الÈي-ة ،السس-كك
لجرة ،التي
ا◊ديدية ،ومواقف سسيإرات ا أ
تعرف توافدا من طرف اŸواطن Úابتداء
لسس -ب -وع ال -ق -إدم ،ل Ó-ل -ت -ح -إق
م- -ن ب- -داي -ة ا أ
بأإهإليهم ‘ ﬂتلف نواحي الوطن.
وك--ذا Œن--ي-د أاف-راد الشس-رط-ة ل-ت-أإمÚ
اŸذابح ،التي تعرف إاقبإل اŸواطنÚ
‘ مثل هذه اŸنإسسبة ،كمإ سسيتم نشسر
لمن حول اŸقإبر واŸسسإجد
أافراد ا أ
أاي---إم ال---ع--ي--د ،م--ع ت--ك--ث--ي--ف ال--دوري--إت

لمإكن .
اŸتنقلة بهذه ا أ
فضس Ó- - -ع - -ن ت - -أإم Úأاسس - -واق اŸإشس - -ي - -ة
واŸسس -إح -إت ال -ع-م-وم-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ك Ìف-ي-ه-إ
ليإم مع اقÎاب
ا◊ركة خإصسة ‘ هذه ا أ
موعد العيد ،وتدعيم ﬂتلف التشسكيÓت
ال-نشس-ط-ة سس-واء ب-ن-ق-إط اŸراق-ب-ة ال-ث-إبتة أاو
اŸت -ح -رك -ة ،م -ن أاج -ل ت -ك -ث -ي -ف ع -م -ل-ي-إت
لشسخإصس
اŸراقبة والتفتيشس للسسيإرات وا أ
اŸشسبوه Úوأامتعتهم اÙمولة.
لمنية
لجراءات ا أ
لضسإفة إا ¤تعزيز ا إ
بإ إ
لدارات العمومية واŸؤوسسسسإت
بإلقرب من ا إ
واŸنشس -آإت الق -تصس -إدي -ة ،وال -ت -ك -ث -ي -ف م-ن
الدوريإت الراكبة والراجلة ،لضسمإن تغطية
ميدانية مسستمرة مع وضسع وحدة التدخل
السس -ري -ع ‘ ح-إل-ة ت-أإهب ل-ل-ت-دخ-ل ‘ ح-إل-ة
حدوث أاي طإرئ.
ودعت مصس -إل -ح أام -ن ولي -ة ب -ج -إي -ة عÈ
أانحإء الولية ،مسستعملي الطريق العإم إا¤
لن -ظ -م -ة وال-ق-واع-د اŸروري-ة،
الل -ت -زام ب -إ أ
وال- -ت- -ق- -ي- -د ب- -ت- -ع- -ل -ي -م -إت رج -إل الشس -رط -ة
لجل ضسمإن
لحيإء ،أ
اŸنتشسرين بإلشسوارع وا أ
انسس- -ي -إب -ي -ة أاك ‘ Ìا◊رك -ة اŸروري -ة ،م -ع
ضسرورة –لي السسإئق Úبإ◊يطة وا◊ذر ‘
لجل التقليل من حوادث اŸرور
القيإدة ،أ
وحفإظًإ على سسÓمة مسستخدمي الطريق
العإم ،كمإ تضسع مصسإلح أامن الولية رقميهإ
لخضسر (
الهإتفي Úالنجدة (  ،) 17والرقم ا أ
 ‘ )1548خ - - -دم - - -ة اŸواط- - -ن÷ Úم- - -ي- - -ع
انشسغإلتهم.

بجاية :بن النوي .ت

’ضصاحي
فيما يسصجل أرتفاع ‘ أسصعار أ أ

مصصالح البيطرة تنظم حملة –سصيسصية بسصطيف
أط-ل-قت مصص-ال-ح م-فتشصية ألبيطرة
أل-ت-اب-ع-ة Ÿدي-ري-ة أŸصص-الح ألفÓحية
ل- -و’ي- -ة سص- -ط- -ي- -ف ،أمسس أ÷م- -ع -ة،
ح -م -ل -ة ت -وع-ي-ة أسص-ت-ب-اق-ي-ة وأسص-ع-ة،
Ãناسصبة عيد أ’أضصحى أŸبارك ألذي
سصيحل علينا يوم أÿميسس أŸقبل.
وحسسب مصسدر من اŸفتشسية اŸذكورة،
ف  -إن ا◊م -ل -ة ال -ت -ي اخ -ت Òل -ه-إ ي-وم اأمسس
ا÷م -ع -ة سس-تشس-ه-د ت-ع-ل-ي-ق ع-دة م-لصس-ق-إت
ومنإشس– Òسسيسسية بكيفيإت التعإمل مع
الأضسحية لتفإدي الإمراضس اŸتنقلة من
الأضس -إح -ي ،وك -ذا ك-ي-ف-ي-إت ال-ت-خ-لصس م-ن
الفضسÓت ‘ ظروف صسحية.
وتسس- - -ت- - -ه- - -دف ا◊م - -ل - -ة اŸصس - -ل‘ Ú
اŸسس-إج-د ،ك-م-إ ي-ق-وم ب-ت-نشس-ي-ط-ه-إ اأط-ب-إء
بيإطرة ع Èبلديإت الولية ،كمإ قإمت
ذات اŸف- -تشس -ي -ة ب -إلتصس -إل ب -إلسس -ل -ط -إت
اÙلية ‘ البلديإت للتنسسيق ‘ جإنب
توف Òالإمكإنيإت الÓزمة قبل يوم العيد،
ومإ بعده ‘ عمليإت ا◊جز اÙتملة ‘
الأسسواق ،اأو الردم والدفن عند الضسرورة

ل -ل -ح -ي -وان -إت اŸصس-إب-ة ،وردم ال-فضسÓ-ت،
اإضسإفة اإ ¤تنظيف الشسوارع والأحيإء من
ﬂل-ف-إت ع-م-ل-ي-إت ذب-ح الأضس-إح-ي ،ح-يث
ع -إدة م -إ ت -خ-ل-ف م-ظ-إه-را غ Òلئ-ق-ة ‘
الكث Òمن الأحيإء بإŸدن والقرى .
اإ ¤ذلك ت- - -ع- - -رف اأسس- - -ع- - -إر الأغ- - -ن - -إم
اŸع -روضس -ة ب -إأسس -واق ولي -ة سس -ط -ي-ف ‘،
الأيإم الأخÒة ،ارتفإعإ ﬁسسوسسإ مقإرنة
بإلعإم اŸإضسي.
وحسسب الأصسداء الواردة من ﬂتلف
الأسس -واق ،ف  -إن ال -زي -إدة م -ق -إرن -ة ب -إل-ع-إم
اŸإضسي تصسل اإ ¤حدود  5000اإ8000 ¤
دج ‘ كل خروف ‡إثل ‘ ،ح Úبلغ سسعر
اŸتوسسط منه مإب 40000 Úاإ50000 ¤
دج ل- - -ل- - -واح- - -د ،وع ÈاŸواط- - -ن- - -ون ع - -ن
اسستيإئهم لذلك ليجدوا اأنسسفهم ›Èين
ع - -ل- -ى ب- -ذل ›ه- -ودات ك- -بÒة ل- -ل- -ظ- -ف- -ر
ب-إلأضس-ح-ي-ة ال-ت-ي ل ت-ت-خ-ل-ى ع-ن-ه-إ العإئلة
بإŸنطقة.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

»æWh

السشبت  1٩سشبتمبر  2015م
الموافق لـ  05ذي الحجة  143٦هـ

تسصليم رئاسصة أÛلسس ب Úألفريق قايد صصالح ؤنظÒه أŸا‹

رؤوسشاء أاركان البلدان األعضشاء ‘ ÷نة األركان العملياتية اŸششÎكة:
عزم على ﬁاربة الإرهاب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خدمات نوعية ومعا÷ة جوارية لكافة اإلششكالت

أحدثت ألتوصصيات أŸنبثقة عن أشصغال أ’جتماع ألعادي Ûلسس رؤؤسصاء أركان ألبلدأن أأ’عضصاء ‘ ÷نة أأ’ركان ألعملياتية أŸشصÎكة ألتي تضصم أ÷زأئر
ؤما‹ ؤموريتانيا ؤألنيجر أرتياحا ‘ ؤسصط أŸشصارك Úمؤوكدين أ◊اجة أŸلحة للتشصاؤر ؤألتنسصيق ضصمن أسصÎأتيجية ﬁاربة أإ’رهاب ؤأ÷رÁة أŸنظمة.

ذكر الفريق أاحمد قأيد صشألح نأئب وزير الدفأع
الوطني رئيسص أاركأن ا÷يشص الوطني الششعبي ‘
ختأم األششغأل أان الجتمأع جرى ‘ «جو طبعه
التششأور الصشريح والواقعية حول اŸسشأئل التي تهم
اŸن -ط -ق -ة « ق -ب -ل أان ي -ع -رب ع -ن تشش -ك -رات -ه ع-ل-ى
«صش- -واب- -ي- -ة ال- -ت- -ح- -ل -ي Ó-ت اŸق -دم -ة واŸت -ع -ل -ق -ة
بأنششغألتنأ اŸششÎكة « والتي كمأ أاضشأف «تدعونأ
دوم- -أ إا ¤م- -واصش -ل -ة ا÷ه -ود ع -ل -ى درب ال -ت -ع -أون

واŸسشأعدة اŸتبأدلة وحسشن ا÷وار».
وسشمح هذا اإلجتمأع كمأ أاششأر الفريق قأيد
صش -أل -ح ب -ت -ب -أدل وج -ه -أت ال -ن -ظ -ر وال -ت-ح-ل-يÓ-ت
«اŸنطقية» التي سشمحت بألسشتنتأج أان السشيأق
األم-ن-ي السش-أئ-د Ãن-ط-ق-ت-ن-أ ل ي-زال ي-ت-م-يز بعدم
اإلسشتقرار ودÁومة التهديد األمني الذي يفرضص
علينأ العمل بتضشأفر أاك÷ Ìهودنأ بغية التسشريع
‘ وتÒة ال -قضش -أء ع-ل-ى اإلره-أب Ãن-ط-ق-ت-ن-أ م-ع

التجسشيد ‘ اŸيدان ارتبأطنأ الوثيق بأŸبأدئ
اŸكرسشة ضشمن إاطأر تعأوننأ «.
وك- -أن ا◊دث ال- -ب -أرز ‘ اخ -ت -ت -أم األشش -غ -أل،
مراسشم التوقيع على ﬁضشر الجتمأع وبحفل
تسشليم رئأسشة ›لسص رؤوسشأء األركأن ب Úالفريق
نأئب وزير الدفأع الوطني رئيسص أاركأن ا÷يشص
ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي وب Úرئ -يسص أارك -أن ا÷ي-وشص
اŸألية.

’عادة ألصصورة أŸشصرقة للعمرأن
إ

تأامينا للحدؤد ؤﬁاربة للجرÁة

ا÷يشش يوقف  4مهرب Úويحجز Œهيزات ووقود
‘ إاط- - - -أر ت - - -أم Úا◊دود وﬁأرب - - -ة
ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة تأبعة
ل -ل -ق -ط -أع ال -ع-م-ل-ي-أت-ي ل-ورق-ل-ة ب-أل-ن-أح-ي-ة
العسشكرية الرابعة ،يوم  17سشبتم،2015 È
أارب -ع -ة ( )04م -ه -رب Úوح -ج -زت شش -أح-ن-ة
صش -غÒة وأارب -ع-ة ( )04م-ول-دات ك-ه-رب-أئية
وعتأد إاعÓم آا‹ وŒهيزات كهرومنزلية
و( )1450ل Îم - - -ن ال - - -وق - - -ود وأاغ - - -راضص
ﬂتلفة.
جأء هذا ‘ بيأن وزارة الدفأع الوطني
تلقت «الششعب» نسشخة منه.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى وب -إأق -ل -ي -م ال -ن -أح-ي-ة
العسشكرية الثأنية ،حجز عنأصشر الدرك
ال-وط-ن-ي ب-ك-ل م-ن ال-ق-ط-أع ÚالعمليأتيÚ
لتلمسشأن وع“ Úوششنت ( )31كيلوغرام
م -ن ال -ك -ي -ف اŸع -أل-ج و( )1350ل Îم- - - -ن
الوقود و( )10000علبة سشجأئر بأإلضشأفة
إا ¤سش - - -ي- - -أرت )02( Úسش -ي -أح -ي -ت Úك-أن-ت-أ
ُتسشتعمÓن ‘ عملية التهريب.

ألشصرطة –بط ﬁاؤلة تهريب

 28قنطار من مادة النحاسش
ألشص- - -عب“ /ك - -نت م - -ؤوخ - -را دوري- -أت
الششرطة بولية ورقلة من إاحبأط ﬁأولة
تهريب ،واسشÎجأع  28قنطأر من مأدة
النحأسص على ششكل كوابل كهربأئية من
الضشغط العأ‹ ،كأنت موجهة للمتأجرة
بطريقة غ Òششرعية ،وهي العملية التي
ج-أءت اسش-ت-غÓ-ل Ÿع-ل-وم-أت ت-ف-ي-د ب-عبور
شش -أح -ن -ة م -ع -ب -ئ -ة Ãأدة ال -ن -ح -أسص ألج-ل
ت-ه-ري-ب-ه-أ ،ل-ت-ق-وم ق-وات ال-ف-رق العمليأتية
ل -لشش -رط -ة ب -وضش -ع خ -ط -ة ع-م-ل م-ي-دان-ي-ة

أاسشفرت عن توقيف اŸششتبه فيه بأحد
ن- -ق- -أط اŸراق- -ب- -ة ،و–وي- -ل- -ه إا ¤دائ- -رة
الشش-رط-ة لسش-ت-ك-م-أل إاج-راءات ال-ت-حقيق،
وتقدÁه أامأم النيأبة اıتصشة إاقليميأ.
وتعمل مصشألح الششرطة على ﬁأربة
ك -ل أاشش -ك -أل ا÷رائ-م اŸأسش-ة ب-ألق-تصش-أد
ال -وط -ن -ي ‘ ،ح Úت -ب -ق -ى خ -دم -ة ال-رق-م
ا- - -Ûأ ،15.48 Êل- -ل- -رد ع- -ل- -ى ب Ó-غ -أت
اŸواط-ن Úواإلج-أب-ة ع-ل-ى اسش-ت-فسش-أراتهم
طيلة أايأم األسشبوع على مدار  24سشأعة.

ي - -ق - -ف أل - -زأئ - -ر Ùك - -م- -ة ب- -اب
أل - -وأدي ،أل - -ك - -ائ - -ن - -ة ب - -ب - -ل - -دي- -ة
أ◊م-ام-ات ،غ-رب أل-ع-اصص-م-ة ،م-ن
أج-ل أسص-ت-خ-رأج شص-ه-ادة أ÷نسص-ية
أؤ صص -ح -ي -ف-ة ألسص-وأب-ق أل-ع-دل-ي-ة،
ع- -ل -ى مشص -ه -د أإي -ج -اب -ي ل -ل -غ -اي -ة،
يشص ّ-رف م -رف -ق أل -قضص-اء ؤي-ع-كسس
م -دى أل -ت -ط -ور أل -ذي حصص-ل ف-ي-ه
أإث-ر أإدرأج أŸع-ل-وم-ات-ية ؤألتكوين
أŸسصتمر.
فعلى مسشتوى الششبأك اŸفتوح اأمأم
اŸواط - -ن ،ت - -ت - -م اÿدم - -ة ‘ اأفضش- -ل
الشش -روط وب -ألسش-رع-ة الÓ-زم-ة ب-فضش-ل
م -وظ -ف -أت ت-ع-ل-وه-ن الب-تسش-أم-ة وروح
اŸب -أدرة ،ح -يث ت -ق -دم ال -ت-وضش-ي-ح-أت
وت -بسش -ط الإج -راءات ضش-م-ن ال-ت-ن-ظ-ي-م
اŸع- -م -ول ب -ه ح -ت -ى ي -خ -رج اŸواط -ن
راضشيأ.
اإنهأ ثمأر العمل ا÷واري وحرصص
ال- -ق- -أئ- -م Úع- -ل- -ى Œسش- -ي -د سش -ي -أسش -ة
الإصش Ó- - - -ح وت- - - -ق- - - -ريب الإدارة م- - - -ن
اŸواط - - - -ن ،ف - - - -أإ ¤ج - - - -أنب حسش - - - -ن
السش-ت-ق-ب-أل ودق-ة ال-ت-وج-ي-ه ،ل يتوانى

اŸسشوؤولون القأئمون على اŸصشلحة
عن تلبية حأجة اŸواطن ،مهمأ كأنت
تعقيداتهأ ،وذلك اإ ¤درجة اللجوء اإ¤
ال -ق -أضش -ي -ة اŸك-ل-ف-ة ب-أŸصش-ل-ح-ة ذات
الح - -ت - -ك - -أك ال - -ي - -وم - -ي واŸب - -أشش - -ر
ب- -أŸواط- -ن Úم- -ن اأج- -ل السش- -ت -فسش -أر
واإقنأع اŸواطن بأ÷واب الششأ‘.
حقيقة اأن مأ جرى عنه ا◊ديث من
ن -ه -وضص ب -أÿدم -ة ‘ م-رف-ق ال-قضش-أء
اأصش-ب-ح ح-ق-ي-ق-ة م-ل-م-وسش-ة ،بألرغم من
ارت -ف -أع الضش -غ -ط ن -ت -ي -ج -ة ح -رك -ي-ة ل
تتوقف ‘ اÛتمع ،بفضشل دينأميكية
السشأحة القتصشأدية والجتمأعية التي
تنعكسص على اأداء عدة مرافق لهأ صشلة
ب -أ◊ي -وي -ة ال -ت -ي ي -ع -رف -ه -أ اÛت -م -ع
ا÷زائ -ري .ع-ل-م-أ اأن ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-أت
ا÷دي-دة وب-رام-ج ال-ت-ك-وي-ن وال-ت أهيل،
اأعطت بدورهأ فعألية لأداء اŸرفق
العمومي الذي اسشÎجع ثقة اÛتمع
ف -ي -ه ،وح -ت -م -أ سش-وف ي-ج-د اŸواط-ن،
خأصشة فئة الششبأب ،ضشألته بفضشل روح
التصشأل واحÎام الإجراءات.

عملية واسشعة لهدم البنايات الهششة بقسشنطينة
شص - -رعت ألسص - -ل- -ط- -ات أل- -و’ئ- -ي- -ة
ب -قسص -ن -ط -ي -ن -ة ‘ ،ع -م -ل -ي-ة ؤأسص-ع-ة
ل -ت -ه -د Ëأل -ب -ن -اءأت أل -قصص -دي -ري-ة
ؤأل- -ف- -وضص -وي -ة ع Èع -دي -د أح -ي -اء
أل-ب-ل-دي-ة أل-ت-ي ” ت-رح-ي-ل سص-ك-ان-ها
ن -ح -و سص -ك -ن -ات أج -ت -م -اع-ي-ة ’ئ-ق-ة
ب -اŸدي -ن-ة أ÷دي-دة ع-ل-ي م-ن-ج-ل-ي.
أل- - - -ع- - - -م- - - -ل - - -ي - - -ة مسصت أ’أح - - -ي - - -اء
ألقصصديرية ألتي ” أإعادة شصغلها
من قبل أبناء أŸرحل Úحيث قامت
ألسص -ل -ط -ات أÙل -ي -ة رف -ق-ة مصص-ال-ح
أ’أم -ن ب-ه-دم  164مسص-ك-ن ب-ك-ل من
أ’أحياء ألقصصديرية «حي فÓحي
 1ؤ حي فÓحي  »2بالزيادية.
وتدخل العملية التي سشتتواصشل اإ¤
غأية القضشأء على كأمل البنأء الهشص
حسشب م - -أ رصش - -دت- -ه «الشش- -عب» ب- -عÚ
اŸك - -أن ‘ اإط - -أر ﬁأرب - -ة ظ - -أه - -رة
انتششأر البنأء القصشديري والهشص الذي
اأضشحى منتششرا بطريقة غ Òقأنونية

توقيف ششخصش و اسشÎجاع أاسشلحة وذخÒة حربية
ألشصعب /بعد عملية –ري معمقة ‘
ششأن تداول معلومأت حول ششخصص يششتبه
‘ حيأزته على أاسشلحة و ذخÒة حربية،
“ك-نت مصش-أل-ح الشش-رط-ة ال-قضش-أئ-ي-ة ألم-ن
ولية غليزان بتأريخ  13سشبتم 2015 Èمن
توقيف هذا الششخصص الذي ينحدر من
نفسص الولية ،و ذلك بعد عملية تفتيشص
مسش- -ك- -ن- -ه ،أاسش- -ف- -رت ع -ن ضش -ب -ط وح -ج -ز
مسش - -دسش Úآال- -ي Úم- -ن ن- -وعﬂ Úت- -ل- -ف،Ú
أاحدهمأ «بريطأ» والثأ« Êمود» ،وكمية من
اÿراطيشص ،لبأسص عسشكري ،بأإلضشأفة إا¤
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دع - -ي - -م - -ة رق - -م - -ي - -ة ب - -ه - -أ تسش - -ج - -يÓ- -ت
–ريضش -ي -ة.ج -أء ه -ذا ‘ ب -ي -أن اŸدي -ري -ة
Óم -ن ال -وط-ن-ي ت-ل-قت «الشش-عب»
ال -ع -أم -ة ل  -أ
نسشخة منه .بعد إا“أم إاجراءات التحقيق
” تقد ËاŸششتبه
الÓزمة وفق القأنونّ ،
فيه أامأم السشيد وكيل ا÷مهورية اıتصص
إاق- -ل- -ي- -م- -ي -أ ،ال -ذي أام -ر ب -أإي -داع -ه ا◊بسص
اŸؤوقت◊ ،يأزته أاسشلحة و ذخÒة حربية
دون رخصش- -ة واإلشش -أدة ب -أف -ع -أل إاره -أب -ي -ة
وتخريبية عن طريق إاعأدة نششر تسشجيÓت
–ريضشية.

ببعضص الأحيأء التي ششهدت عمليأت
ت -رح -ي -ل م -ن-ذ اإطÓ-ق ب-رن-أم-ج رئ-يسص
ا÷مهورية الرامي للقضشأء على بنأء
الصشفيح بأŸدن .
ال -ع -م -ل -ي-ة ال-ت-ي ت-ه-دف اأسش-أسش-أ اإ¤
اسشÎج- -أع اŸسش -أح -أت الأرضش -ي -ة م -ن
اأج-ل اسش-ت-غÓ-ل-ه-أ ‘ مشش-أري-ع ت-ن-م-وية
ج - -دي - -دة –Îم الشش - -روط واŸع- -أيÒ
العمرانية وتلبي احتيأجأت اŸواطنÚ
الضشرورية.
وقد مسشت العملية اأيضشأ البنأءات
التي ” تششييدهأ بدون رخصشة بنأء،
ح - -يث تشش - -رف اŸصش - -أل- -ح ال- -ولئ- -ي- -ة
ب -أل -ت-نسش-ي-ق م-ع ب-ل-دي-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة اإ¤
ج-أنب اŸصش-أل-ح الأم-ن-ي-ة ع-ل-ى ع-ملية
ه -دم ال -ب -ن -أءات ال -ت -ي شش -ي -دت خ -أرج
الإطأر القأنو.Ê
ك -م-أ اأشش-رفت السش-ل-ط-أت اÙل-ي-ة
ع -ل -ى ع -دة ع -م -ل -ي -أت ل -لÎح -ي-ل م-ن-ذ
اإطÓ-ق ب-رن-أم-ج ال-قضش-أء ع-ل-ى السش-كن
ال-هشص وال-قصش-دي-ري ب-أل-ولية واآخرهأ
عملية الÎحيل واإعأدة الإسشكأن التي
اأط -ل -قت ‘ شش -ه -ر ج -وي -ل-ي-ة اŸنصش-رم
ومسشت  3000عأئلة تقطن بألبنأءات
الهششة اسشتفأدت من سشكنأت لئقة.
ت-ت-واصش-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ك-أف-ة منأطق
الولية وذلك من اأجل القضشأء على
الظأهرة اÿطÒة اŸتمثلة ‘ تنأمي
الأح -ي -أء ال -قصش -دي -ري -ة رغ -م ت -رح -ي-ل
سش-أك-ن-ي-ه-أ ل-ي-ت-م اسش-ت-غÓ-ل-هأ من طرف
اأشش -خ-أصص اآخ-ري-ن ي-زي-دون ‘ تشش-وي-ه
صشورة العمران.
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ألسسبت  1٩سسبتم 2015 Èم
أŸؤأفق لـ  05ذي أ◊جة  1436هـ

من مراسسلينا

البجـــــاويــــون قلقــــون من أاسصعـــــار اŸـــــاشصيــة

اŸضسـ ـ ـارب ـون يف ـ ـرضسـ ـ ـون «منطقهـ ـم» ‘ األسس ـ ـواق

’ضصحى ،إاقبا’ منقطع النظ Òمن طرف اŸواطن ،Úالذين يريدون
تشصهد اŸاشصية بو’ية بجاية مع العد التناز‹ لعيد ا أ
’خر« ،الشصعب» تنقلت إا ¤سصوق مدينة بجاية ،وكانت ردود
’سصعار من يوم آ
شصراء أاضصحية العيد ،بالرغم من تضصارب ا أ
فعل اŸواطن Úغ Òمرضصية بسصبب اŸضصاربة التي يقوم بها السصماسصرة.

بجاية /بن ألنوي  .ت

و‘ هذأ ألصسدد يقؤل عمي صسالح،
‘ أ◊قيقة أأ’سسعار ليسست ‘ متناول
أ÷م- -ي- -ع ،ح- -يث تضس -اع -فت ب -اأ’سس -ؤأق
أŸؤأزية ألتي يتحكم فيها أŸضساربؤن،
وهؤ ما أدى بدوي ألدخل ألضسعيف إأ¤
ألعزوف عن شسرأئها ،وهؤ أمر بتطلب
ت - - -دخ - - -ل أ÷ه - - -ات أل - - -ؤصس- - -ي- - -ة وردع
أıالف.Ú
ألسسيدة خديجة تقؤل ،أقتناء أضسحية
ألعيد صسار ‘ زمننا مشسروعا يتطلب
ألتخطيط أŸسسبق ،ونحن نتأاسسف كثÒأ
ل -ه -ذه أل -ؤضس -ع-ي-ة ،أل-ت-ي –رم أصس-ح-اب
ألدخل أŸتؤسسط وألضسعيف ،من أدأء
سسنة سسيدنا إأبرأهيم عليه ألسسÓم ،وقد
سساهم غياب ألرقابة ‘ فتح أÛال
ل -ل -ت -ج -ار أŸن -اسس -ب-ات أل-ذي-ن ضس-اع-ف-ؤأ
أأ’سسعار.
أم -ا ألسس -ي -د م -روأن أل-ذي أصس-ط-حب
Óسسعار أ÷نؤنية
أبنه معه فيقؤل ،تفاجأات ل أ
أل -ت -ي تسس -ؤد أأ’سس -ؤأق ه -ذه أأ’ي -ام ،ووق-فت
طؤي Óمع أبني مذهؤ’ ،وها أنا أعؤد إأ¤
بيتي دون شسرأء أضسحية ،أما أ’بن فيقؤل،
أب -ي ي -ع -م -ل م-ؤظ-ف ‘ أل-ب-ل-دي-ة ،ورأت-ب-ه ’
يسسمح له بشسرأء كبشص ألعيد ،وإأنا أفهم هذأ
ألؤضسع جيدأ ،ونصسحته بعدم شسرأء ألكبشص
نظرأ لغÓئه ،وإأذأ  ⁄نذبح هذه ألسسنة فهذأ
حال ألعديد من أأ’سسر.
م- -ن ج -ه -ت -ه ي -ق -ؤل ألسس -ي -د ن -اصس -ر أح -د
أŸؤأل ،Úأرتفاع أسسعار أŸاشسية مرده غÓء

سسعر أأ’عÓف وعدم تؤفÒها بقدر كاف،
وقد بلغ سسعر ألشسع Òعلى سسبيل أŸثال أزيد
من  3آأ’ف دينار دج ،أأ’مر ألذي أدى إأ¤
،Ó
أللجؤء إأ ¤ألتغذية أ÷اهزة بد’ من ألك أ
وهي أأ’سسباب ألتي زأدت ‘ سسعر أŸؤأشسي
ألسسنة أ÷ارية.
ول- -ل- -ت- -ذك ،Òف- -ق- -د أت- -خ- -ذت أŸصس- -ال -ح
أل -ف Ó-ح -ي -ة ت -دأب Òم -ك -ث -ف -ة –سس -ب-ا ل-ع-ي-د
أأ’ضسحى أŸبارك ،ومنها إأطÓق حمÓت
–سسيسسية من أجل «عيد بدون كيسص مائي»،
و” –دي -د أم -اك -ن ّŒم -ع وب -ي-ع أŸؤأشس-ي،
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات ألفÓحة ،ألتجارة

وأأ’م - -ن ،ح - -يث وج - -ه ﬂت - -ل- -ف أŸرب- -يÚ
ألقادم Úإأ ¤ألؤ’ية ،نحؤ نقاط بيع تتؤفر
على كافة ألشسروط ألÓئمة ،من أجل ضسمان
حسسن سس Òعملية ألبيع ،مع Œنيد أزيد من
70ط-ب-ي-ب-ا ب-ي-ط-ري-ا ب-اأ’سس-ؤأق إأ ¤غ-اي-ة ي-ؤم
أل -ع -ي -د ،ح -يث أوك -لت ل -ه -م م-ه-م-ة م-رأق-ب-ة
أأ’ضس -اح -ي ي -ؤم أل -ع -ي -د ،وت -ن -ظ -ي-م دوري-ات
ل -ل -ب -ي -اط-رة ع Èأأ’ح-ي-اء ألشس-ع-ب-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة
ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -ن- -ح- -ر ،فضس Ó- -ع -ن مسس -اع -دة
أŸؤأطن ،Úمن خÓل أŸرأقبة ألصسحية لكل
أ◊يؤأنات قبل وبعد نحر أأ’ضساحي.

ثانوية جديدة ببلدية خمسس جوامع باŸدية

إارتي ـ ـ ـاح األسسرة الÎبوية من حل مشسكل اإلكتظ ـ ـ ـاظ

إأسستفاد تÓميذ بلدية خمسص جؤأمع
شسرق و’ية أŸدية من أقسسام ألثانؤية
أ÷دي - -دة خ Ó- -ل أل - -دخ- -ؤل أŸدرسس- -ي
أ÷اري ،م- -ا أن- -ه- -ى مسس- -لسس- -ل م- -ع -ان -اة
أل-ع-ائÓ-ت وأل-تÓ-م-ي-ذ ع-ل-ى حّ-د ألسس-ؤأء
خصسؤصسا فئة أإ’ناث منهم أللؤأتي ظّل
شسبح ألتسسرب يÓحقهن ‘ ظلّ غياب
ه-ي-اك-ل أل-ط-ؤر أل-ث-ان-ؤي بالبلدية ألتابعة
لدأئرة سسيدي نعمان.
وكان ألعرسص من بلدية خمسص جؤأمع
أل- -ت- -ي ع -رفت حضس -ؤرأ ق -ؤي -ا إ’ط -ارأت
ألÎب -ي -ة وع -ل -ى رأسس -ه -م م -دي -ر ألÎب-ي-ة
ألسس- -ي- -د أح- -م -د ل -ع Ó-وي و‡ث -ل Úع -ن
أÛتمع أŸد ،Êبعدما شسهدت ألبلدية
دخ- -ؤ’ ‡ي- -زأ ل- -ه- -ذأ أŸؤسس- -م ب- -ت -ع ّ-زز
حظÒة ألهياكل بهذه ألثانؤية «أ◊لم»
لينتهي مسسلسسل معاناة أزيد من  200تلميذ،
كانؤأ يلتحقؤن يؤميا بثانؤية سسيدي نعمان
ألتي عرفت بدورها أكتظاظا كبÒأ خفف
من وطأاته أسستيÓم ألثانؤية أ÷ديدةÃ ،ا
سسمح لتÓميذ قرى ومدأشسر خمسص جؤأمع
بالتمدرسص ببلديتهم دون عناء ألتنقل.
ي -ح -دث ه -ذأ ‘ أل -ؤقت أل-ذي ت-ب-ل-غ ف-ي-ه
طاقة أسستيعاب ألثانؤية  800تلميذ ،ما يعني
“درسص ألتÓميذ ‘ أريحية ،يضسيف مدير
ألÎب -ي -ة أل -ت -ي –دث ع -ن أسس -ت Ó-م ه-ي-اك-ل
ج - -دي - -دة ‘ غضس- -ؤن أل- -دخ- -ؤل أŸدرسس- -ي

1682٩

يوم إاعÓمي بتندوف حول قانون اŸالية التكميلي

تشسجيع اŸبادرات اŸتوجهة لإلسستثمار

أشس - - - -رف وأ‹
ت- -ن- -دوف ألسس- -ي -د
م-رم-ؤري أمؤمن،
ع -ل-ى أف-ت-ت-اح ي-ؤم
إأع Ó- -م - -ي ح - -ؤل
ق - -ان- -ؤن أŸال- -ي- -ة
أل -ت-ك-م-ي-ل-ي لسس-ن-ة
– 2015ت شسعار
«تشسجيع
أ’سستثمار و تعبئة
أŸؤأرد أŸال- -ي -ة»
Ãشس-ارك-ة ك-ل م-ن
غ -رف -ة ألصس -ن-اع-ة
وألتجارة
«تفقؤمت»،
مديرية ألصسناعة و أŸناجم وألؤكالة ألؤطنية
ل-ت-ط-ؤي-ر أ’سس-ت-ث-م-ار و‡ث-ل Úع-ن ب-نك ألفÓحة
وأل -ت -ن -م -ي -ة أل -ري -ف -ي-ة ،و ق-د ت-ط-رق أ◊اضس-رون
ب -ال -ت -ح -ل-ي-ل و أل-ن-ق-اشص ‘ ه-ذأ أل-ي-ؤم أل-درأسس-ي
Óج- -رأءأت و أل- -ت- -دأب Òأÿاصس- -ة ب- -تشس- -ج- -ي- -ع
ل - -إ
أ’سستثمار وتعبئة أŸؤأرد أŸالية و ألتي تهدف
أ ¤خلق ديناميكية أقتصسادية عن طريق تبسسيط
أإ’جرأءأت أإ’دأرية.
و‘ كلمته أمام أŸشسارك ‘ Úأليؤم أإ’عÓمي
شس- -دد «م- -رم- -ؤري أم -ؤم -ن» وأ‹ أل -ؤ’ي -ة ع -ل -ى
ضسرورة تذليل ألصسعاب و لقضساء على ألعرأقيل
أل -ت -ي ي -ؤأج -ه-ه-ا أصس-ح-اب أŸشس-اري-ع م-ؤؤك-دأً ‘
أل- -ؤقت ذأت- -ه ع- -ل- -ى أل- -دور أل- -ك- -ب Òل -ل -ف -اع -لÚ
أ’قتصسادي ‘ Úألؤ’ية من خÓل أŸسساهمة ‘
ألتنمية و خلق قيمة مضسافة ‘ ألتنمية دأعيًا
أ »¤تشس -ج -ي -ع ك -ل أŸب -ادرأت أل-رأم-ي-ة أ ¤دع-م

أ’سستثمار وتعبئة أŸؤأرد أŸالية بغية تطؤير
أإ’نتاج ألؤطني و “ك ÚأŸتعامل Úأ’قتصساديÚ
م- -ن أ’سس- -ت- -ف -ادة م -ن أإ’ج -رأءأت أل -ن -اŒة ع -ن
ألقؤأن Úألصسادرة ‘ هذأ أÛال».
وتسس -ع -ى ألسس -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ب -ت -ن-دوف أ¤
أل- -ب -حث ع -ن سس -ب -ل ن -اج -ع -ة م -ن أج -ل كسسب ود
أŸسستثمرين و جلب أمؤألهم أ ¤أŸنطقة خاصسة
‘ بعضص ألقطاعات ألهامة على غرأر ألسسياحة
و ألفÓحة و غÒها من ألقطاعات ألتي تعرف
إأقباً’ ﬁتشسمًا أو منعدم للمسستثمرين أÙليÚ
و ألؤطني Úرغم أإ’مكانيات ألهائلة ألتي تتؤفر
ع-ل-ي-ه-ا أŸن-ط-ق-ة وأل-ت-ي ت-ب-ق-ى ح-ب-يسسة ألتقارير
وألصس -ؤر أل -ف -ؤت -ؤغ -رأف-ي-ة ‘ أن-ت-ظ-ار ن-ي-ة ج-ادة
لÓسستثمار فيها و نفضص ألغبار عنها من أجل
تنؤيع أ’قتصساد ألؤطني.

تندوف :عويشس علي

نظمتها غرفة التجارة والصصناعة بني شصقران Ãعسصكر

–سسيسس باإلجراءات ا÷ديدة

ن------ظ------مت غ-----رف-----ة ال-----ت-----ج-----ارة
والصص--ن--اع--ة ب--ن--ي شص--ق--ران ل-و’ي-ة
م--عسص--ك--ر ،أاول أامسس ،ي-وم إاعÓ-م-ي
حول قانون اŸالية التكميلي لسصنة
 2015بهدف توعية و –سصيسس و
كذا إاعÓم اŸتعامل Úا’قتصصاديÚ
ووسس
وأاصص-------ح-------اب اŸؤوسصسص-------ات و ر ؤ
’ج---راءات ا÷دي---دة
’م----وال ب----ا إ
ا أ
التي جاء بها هذا القانون ’سصيما
م--ن--ه--ا ت--لك اŸت--ع--ل--ق--ة ب--ت--ط--وي--ر و
تشصجيع ا’سصتثمار.

معسسكر /أم أ . Òÿسس

و ف- -ي- -م- -ا أب- -رز ع- -دد م- -ن مسس- -ؤؤو‹ وك -ا’ت
أŸؤؤسسسسات ألبنكية أنه سسيتم تخصسيصص مكاتب

خ -اصس -ة ’سس -ت-ق-ب-ال أأ’شس-خ-اصص أ◊ائ-زي-ن ع-ل-ى
أأ’م -ؤأل ل-ت-ع-ري-ف-ه-م ب-اإ’ج-رأء أ÷دي-د أŸت-ع-ل-ق
ب-اŸط-اب-ق-ة أ÷ب-ائ-ي-ة أل-ط-ؤع-ي-ة إ’يدأع أمؤألهم
لدى ألبنؤك و–ؤيلها من ألسسؤق أŸؤأزية أإ¤
ألبنؤك حتى Áكنهم ألنشساط ‘ أطر قانؤنية،
حث وأ‹ معسسكر ألعفا Êصسالح ألذي أشسرف
ع-ل-ى أل-ل-ق-اء ،ع-ل-ى ضس-رورة تشس-ج-ي-ع أ’سس-ت-ث-م-ار
ب- -ال- -ؤ’ي- -ة م -ؤؤك -دأ ع -ل -ى أل -كـ ـم أل -ه -ائ -ل ل -لÌوة
ألسسياحي ـة و أŸادية للؤ’ية ،مبينا أن سسياسسة
ألدولة متؤجهة إأ ¤هذأ أŸنحـ ـى ألتصساعدي ‘
ترقية أ’سستثمار و ألÎكيز على تطؤيـر أ’قتصساد
أÙل - -ي أل - -ذي يسس - -اه - -م ‘ دعـ ـم أ’ق - -تصس- -اد
ألؤط ـ ـ ـني  ،مشسÒأ أنه –ت تصسرف أŸسستثمرين
أ◊قيقي ،وأن أŸسسؤؤول ÚأÙل Úسسٌيقيمؤن

على أسساسص ألتنمية أ’قتصسادية أÙلية .

Œربة ناجحة ‘ زراعة الفسصتق Ãعسصكر

اŸعهد التقني يجني أاول اÙاصسيل

أ÷اري.
وت - -ع - -ززت ح - -ظÒة ح - -افÓ- -ت أل- -ن- -ق- -ل
أŸدرسسي بؤ’ية أŸدية بنحؤ  23حافلة من
قبل وزأرة ألتضسامن ألؤطني ،لينتهي بذلك
مسس-لسس-ل م-ع-ان-اة أل-تÓ-م-ي-ذ أل-قاطن Úبقرى
وم-دأشس-ر ب-ل-دي-ات أل-ؤ’ي-ة أل-ن-ائ-ي-ة ،ب-ع-د أن
ظلت مشسكلة ألنقل أŸدرسسي لسسنؤأت تؤؤرق
أل-تÓ-م-ي-ذ وأول-ي-ائ-ه-م ،إأذ ب-الرغم أ’سستفادة
من حافÓت ألنقل وألتي كان آأخرها 22
حافلة ،إأ’ أن بلديات عديدة عانت لسسنؤأت
من ذأت أŸشسكل ،أأ’مر ألذي أسسفر عنه
تسس-ج-ي-ل أن-ق-ط-اع-ات ع-دي-دة ‘ أل-ت-مدرسص

خصسؤصسا لدى ألقرى وألبلديات ألنائية على
غرأر بعطة عزيز وألشسهبؤنية.
ه- -ذأ وإأ ¤أن ي- -ت- -دأرك ق- -ط- -اع ألÎب -ي -ة
ألؤطنية بهذه ألؤ’ية مشسكلة حاجة أأ’ولياء
ل -ف -ائ-دة أب-ن-ائ-ه-م إأ ¤أل-ؤج-ب-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة و
قاعات للمطالعة ‘ منتصسف ألنهار ،وجب
تدأرك مشسكلة تأاخر عقد جمعيات أولياء
ألتÓميذ بالعديد من أŸؤؤسسسسات ألÎبؤية
 ‘ ⁄ذلك م -ن إأع -ان -ة ل -ل -ن -اشس -ئ -ة ‘ ب -ل-ؤغ
ألهدف أŸنشسؤد.

أŸدية  :م .أم Úعباسس

مدارسس تنسس وسصيدي عكاشصة بالشصلف

نقـ ـ ـائ ـ ـصس عـ ـ ـ ـديـ ـ ـدة ‘ ..اإلطع ـ ـام والتـ ـدفئ ـة
ي- -واج- -ه تÓ- -م- -ي- -ذ م- -ن -ط -ق -ة ت -نسس
وسص- -ي- -دي ع- -ك- -اشص- -ة ب- -و’ي -ة الشص -ل -ف
ن- -ق- -ائصس ع- -دي- -دة ت -ت -ع -ل -ق Ãعضص -ل -ة
’ط -ع -ام وإاصص Ó-ح أاج -ه -زة ال -ت -دف-ئ-ة
ا إ
التي تعطلت اŸوسصم اŸنصصرم وترميم
اŸدارسس ،وقد سصبق لتنسصيقية أاولياء
’نشصغا’ت
التÓميذ أان رفعت هذه ا إ
ل -لسص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة قصص-د ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا
قبل فصصل الشصتاء.
ظروف هذه أŸؤؤسسسسات ألÎبؤية بحاجة
إأ ¤تدخل من طرف مصسالح ألبلدية أŸكلفة
ق -ان -ؤن -ا Ãت -اب -ع -ة وضس -ع -ي -ة ه -ذه أل-ه-ي-اك-ل
أŸدرسسية وأإ’شسرأف على صسيانتها وبنائها

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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قصس -د –سس Úأل -ظ -روف أل -درأسس -ي-ة وت-ه-ي-ة
أأ’جؤأء للمتمدرسس Úألذين –دثت عنهم
أل-ت-نسس-ي-ق-ي-ة أÿاصس-ة ب-أاول-ي-اء أل-تÓميذ ألتي
رف -عت ج -م -ل -ة م -ن أإ’نشس -غ-ا’ت وأŸط-الب
للمصسالح أŸعنية كما هؤ أ◊ال ببلدية تنسص
أل- -ت- -ي تضس -م ح -ؤأ‹  40م-ؤؤسسسس-ة أب-تدأئية
أغلبها تعرف نقائصص عديدة بفعل قدمها
وإأهÎأئها جرأء ألظروف أŸناخية ،حيث
’زألت أغبها  ⁄تخضسع للÎميم‡ ،ا جعلها
’ تقاوم هذه ألعؤأمل .كما سسجلت نقائصص
تتعلق بأاجهزة ألتدفئة ألتي مازألت بعضسها
معطلة بكل من تنسص وسسيدي عكاشسة ألتي
بها 16مؤؤسسسسة أبتدأئية ،حيث –دث هؤؤ’ء

مشسكل أإ’طعام و÷ؤء بعضص أŸؤؤسسسسات
أ– ¤ؤي -ل أقسس -ام أ ¤م -ط -اع -م م -ن خ -ل-ق
مشس -ك -ل أإ’ك -ت-ظ-اظ ،أأ’م-ر أل-ذي ي-ث Òق-ل-ق
ألتÓميذ وأأ’ولياء معنا حسسب ألتقرير ألذي
رف-غ-ت-ه أل-ت-نسس-ي-ق-ة أÿاصسة بأاولياء ألتÓميذ
وأل -ت-ي ن-اشس-د أŸصس-ال-ح أŸع-ن-ي-ة ب-ال-ت-ح-رك
ل -ت -دأرك ه -ذه أل -ن -اق -ائصص ،ب -اإ’ضس -اف-ة إأ¤
مشسكل ألنقل ‘ بعضص أÙاور وأÿطؤط.
يذكر أن ألؤأ‹ قد أعطى تؤجيها ذهبت أ¤
حد أل -ت -ه -دي -د ل -ك -ل م-ت-ق-اعسص ع-ن أدأء
وأجبه.

ع Úألدفلى /و.ي .أعرأيبي

خرجت
Œرب---ة زراع--ة
الفسصتق ا◊لبي
Ãعسصكر،
ب-نتائج ناجحة،
ح--يث ان--ط-ل-قت
’سص---ب---وع
ه---ذا ا أ
ح-م-ل-ة جني 20
ه-----ك-----ت-----ار م-----ن
أاشص-ج-ار ال-فسصتق
ا◊ل--ب--ي ،ح--يث
تشص-----رف ع----ل----ى
العملية مصصالح
اŸع--ه--د ال--ت--ق-ن-ي لÓ-أشص-ج-ار اŸث-م-رة
Ùطة تغنيف.
وت- -ع- -تŒ Èرب- -ة زرأع- -ة أل- -فسس- -ت- -ق أ◊ل- -ب- -ي
Ãعسس -ك -ر ،أأ’و ¤م -ن ن -ؤع -ه -ا ح-يث أن-ط-ل-ق ‘
تطبيقها على مسساحة  20هكتار كمرحلة أولية
منذ  3سسنؤأت تقريبا حتى تعم وفق ألÈنامج
أŸسسطر Ÿصسالح أŸعهد لغرسص  50هكتار من
ألفسستق ‘ ألسسنؤأت أŸقبلة ،من خÓل تؤفÒ
أŸشس- -تÓ- -ت ل -ل -ف Ó-ح Úأل -رأغ -ب ‘ Úت -ط -ب -ي -ق
أل -ت -ج -رب -ة ،وحسسب أŸت -ح -دث -ة ب -اسس -م أŸع -ه-د
ألسسيدة لؤتة أم كلثؤم ،مديرة ﬁطة تغنيف ،أنه
سس-ت-ؤف-ر  2000مشس-ت-ل-ة و 5أ’ف ف -رع ت -ل-ق-ي-م،
للفÓح Úألرأغب ‘ Úأ◊صسؤل على ألتجربة
ﬁليا ،كما تعمل أÙطة على إأدخال أصسناف
أخ-رى ل-ل-فسس-ت-ق أ◊ل-ب-ي وت-ن-ظ-ي-م أي-ام ت-ؤع-ؤي-ة
و–سس-يسس-ي-ة ب-ال-ؤ’ي-ات أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ح-ط-ة حؤل
أل-ت-ق-ل-ي-م وأل-ت-ط-ع-ي-م وأ’ع-ت-ن-اء ب-ا◊ق-ل وتقدË
ت-ؤج-ي-ه-ات ح-ؤل م-ت-ط-ل-ب-ات ألشس-ج-رة م-ع تقدË
دروسص نظرية وتطبيقية لفائدة مÎبصسي أŸعهد

ألتقني للفÓحة ‘ ›ال أأ’شسجار أŸثمرة Ãا
فيها ألفسستق.
نفسص أŸسسؤؤولة أكدت بأانه مع بدأية تطبيق
ألتجربة ،أبدى ألفÓحؤن تخؤفهم من فشسلها
خاصسة وأنه من خصسائصص شسجرة ألفسستق ألتي
تعطي ثمارها بعد مرور حؤأ‹ ثمان سسنؤأت
أمر ’ يتقبله ألكث Òمن ألفÓح Úغ Òأنه مع
مرور ألؤقت تؤلدت قناعة من أجل أÿؤضص ‘
Œربة غرسص أشسجار ألفسستق لدى ألكث Òمن
‡ارسسي ألفÓحة وأصسبحت رقعة غرسص ألفسستق
ت -تسس -ع ن-ظ-رأ ل-ل-ج-ه-ؤد أل-ت-ي ت-ق-ؤم ب-ه-ا أÙط-ة
أŸسسÒة من طرف طاقم تقني يعمل ميدأنيا
على متابعة ألتجربة.
ك-م-ا أك-دت م-دي-رة ﬁط-ة أل-ت-ج-ارب أل-ت-ابعة
Óشسجار أŸثمرة ،أن أŸنتؤج
للمعهد ألتقني ل أ
وبعد خروجه من دأئرة ألتجارب ودخؤله مرحلة
أإ’نتاج فقد أصسبح من أŸهم تعميم فكرة Œربته
‘ أوسساط ألفÓح ،Úألذين يجدون أŸرأفقة
وأŸت -اب -ع -ة أŸسس -ت -م -رة ل -ل -م -ه -ن -دسس -ي أŸع -ه-د
أıتصس،Ú

السضبت  19سضبتمبر  2015م
المؤافق لـ  05ذي الحجة  14٣6هـ

ريب ـ ـورت ـ ـاج
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ا÷زائر تراهن على ا÷امعة لتحقيق التنمية
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اŸورد لا بششري اŸؤوهل قيمة مضشافة لتحسش Úاÿدمات والنهوضض با’قتصشاد

لخÒة على اŸورد البشسري اŸؤوهل من خريجي ا÷امعات لتعزيز التنمية اŸسستدامة ،حيث
راهنت ا÷زائر ‘ السسنوات ا أ
” تعميم ا÷امعات واŸراكز ا÷امعية واŸدارسس العليا على كامل الÎاب الوطني ،لتحقيق التوازن ا÷هوي وتقليصس فجوات اŸوارد البشسرية
اŸؤوهلة التي كانت تفضسل السستقرار باŸناطق السساحلية التي تتوافر على كل مرافق ا◊ياة.

IQGôZƒH º«µM
تضضم الشضبكة ا÷امعية ا÷زائرية سضبعًا وتسضعÚ
( )97مؤؤسضسضة للتعليم العا‹ ،مؤزعة على ثمان
وأاربع 48 Úو’ية ع ÈالÎاب الؤطني .وتضضم 48
جامعة 10 ،مراكز جامعية  20مدرسضة وطنية عليا
لسضاتذة و 12مدرسضة –ضضÒية
و 07مدارسس عليا ل أ
و 4مدارسس –ضضÒية مد›ة و 04ملحقات.
يقدر عدد الطلبة حاليا ‘ ا÷امعات ا÷زائرية
’مر الذي سضيسضمح
بحؤا‹  1.5مليؤن طالب ،ا أ
ب -ت -ك -ؤي -ن ف -ئ -ة الشض -ب-اب ‘ ﬂت-ل-ف ال-ت-خصضصض-ات
وت -زوي -د سض -ؤق ال -ع-م-ل ب-ك-ف-اءات ق-ادرة ع-ل-ى م-ن-ح
الدعم ıتلف القطاعات اŸنتجة واÿدماتية،
مع التذك Òأان ا÷امعات ا÷زائرية تعرف تخرج
 200أالف طالب سضنؤيا .هذا ‘ الؤقت الذي سضجلت
فيه سضنة  2006ارتفاع عدد الطلبة إا 9٣0 ¤أالف
طالب ،فاق عدد الطلبة ( )01واحد مليؤن طالب ‘
.2009
وبقدر ما تؤجه ا’نتقادات للجامعة ا÷زائرية
م -ن خ-لل ع-دم تصض-ن-ي-ف-ه-ا ضض-م-ن أاك Èا÷ام-ع-ات
العاŸية ،إا’ أان التجارب ا’سضتثمارية ‘ ا÷زائر،
خ -اصض -ة م -ن ق -ب -ل الشض -رك -ات م -ت-ع-ددة ا÷نسض-ي-ات
’ج -انب ،ق -د ح -ق -قت أارب-اح-ا و‚اح-ات ب-اه-رة
وا أ
بفضضل سضؤاعد الكفاءات ا÷امعية ا÷زائرية.
وقد أاكدت بنؤك «سضؤسضيتي جÔال» و»بي.أان.بي
ب -اري -ب -ا» و»ف -رنسض -ا ب -نك» ال -ل -ب -ن -ا،Êو»أا.ج -ي.ب-ي»
وﬂت -ل-ف م-ت-ع-ام-ل-ي ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ،وم-ؤؤسضسض-ات
«’فارج» و»أاوراسضكؤم تيليكؤم» و»القطرية آارويز»
و»سض - - -يÎام» و»م - - -يÎو ا÷زائ- - -ر « وغÒه- - -ا م- - -ن
الشضركات اŸسضتثمرة ‘ ا÷زائر ،عن اعÎافها
ب -ق -درات ال-ك-ف-اءات ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي م-ك-ن-ت-ه-ا م-ن
–قيق نتائج باهرة وأارباحا قياسضية جعلتها تؤسضع
اسضتثماراتها ‘ ا÷زائر.
حتى على مسضتؤى ا÷بهة ا’جتماعية ،فقد أادى
ارتفاع الناجح Úبشضهادة البكالؤريا والتحاق مئات
اآ’’ف منهم با÷امعات ومن ﬂتلف مناطق الؤطن،
خاصضة تلك التي عانت من العزلة ،إا ¤انعكاسس ذلك
إايجابا على مسضتؤى معيشضة ا÷زائري ،Úمن خلل
“كينهم من مناصضب عمل وأاجؤر ’ بأاسس بها ،حيث
رفعت من مسضتؤى الدخل الفردي للجزائري Úالذي
ي-ق-ارب ح-ال-ي-ا  6000دو’ر ل -ل -ف-رد ال-ؤاح-د ،ب-حسضب
لحصضاء وتقارير البنك
إاحصضائيات الديؤان الؤطني ل إ
العاŸي .هذا ‘ الؤقت الذي بلغت فيه نسضبة الدخل
الفردي ‘  201٣حؤا‹  5٣00دو’ر و 4970دو’ر
للفرد ‘ .2012
تشض Òالتقارير الرسضمية التي أاعلنتها ا◊كؤمة ،إا¤
انخفاضس ‘ نسضبة البطالة بأاك Ìمن  20من اŸائة ‘
السضنؤات اŸاضضية ،حيث انتقلت من حؤا‹  ٣0من
اŸائة إا ¤حدود  10من اŸائة وهؤ ما يؤؤكد برامج
التنمية الؤاسضعة عﬂ ٣ Èططات خماسضية كلفت
خزينة الدولة تقريبا  800مليار دو’ر.

الÎبصشات اŸيدانية لرفع اŸردودية ا’قتصشادية
اشضÎط اÿب Òا’ق - - -تصض - - -ادي ف - - -ارسس مسض- - -دور،
ت -خصض -يصس وقت ك-ب Òل-لÎبصض-ات اŸي-دان-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة
ا÷امعي Úحتى يكؤنؤا ‘ مسضتؤى تطلعات ا’قتصضاد
الؤطني ،مؤؤكدا أان تعميم مؤؤسضسضات التعليم العا‹
والبحث العلمي على اŸسضتؤى الؤطني أامر جيد ،لكنه
غ Òكاف إاذا  ⁄نهتم بالÈامج البيداغؤجية التي
ي -جب أان ت -راع -ي ا÷انب ال -ت -ط -ب -ي -ق-ي ال-ذي يسض-م-ح
بتزويد ﬂتلف القطاعات بكفاءات Áكن أان تقدم
للقتصضاد الؤطني قيمة مضضافة.
وعاد فارسس مسضدور لؤاقع ا÷امعة ا◊ا‹ ،التي
ت - -خ - -رج آا’ف ال - -ط - -ل - -ب - -ة دون Œارب ‘ م- -ي- -ادي- -ن
اختصضاصضهم وهؤ ما سضيطرح مشضكل النجاعة.
وقال نفسس اŸصضدر ،إان –قيق تؤازن اقتصضادي
ج -ه -ؤي ي -ت -ط-لب –ضضÒا ك-بÒا ،داع-ي-ا إا ¤ا’ق-ت-داء

من خلل منحها اŸكانة التي تسضتحق وتؤفÒ
جؤ ومناخ العمل اللزم لتفج Òطاقاتها ومنح
القؤة اللزمة للقتصضاد الؤطني.

اسشأالوا الششركات متعددة ا÷نسشيات؟

بالتجارب اأ’سضيؤية ‘ هذا ا÷انب ،حيث ‚حت
ع Èا’سضتثمار ‘ اŸؤرد البشضري من خلل برامج
ت -ك -ؤي -ن -ي-ة ع-ال-ي-ة اŸسض-ت-ؤى ،م-ع اإ’دم-اج ال-ف-ؤري ‘
الدورة ا’قتصضادية ،ا’أمر الذي مكنها من –قيق
نسضب ‰ؤ جيدة.
ودافع اÿب ‘ Òحديث لـ «الشضعب» ،عن ’مركزية
القرار ‘ ا÷امعة ،من خلل التخلصس من عقدة
الشضمال ،فالكث Òمن ا÷امعي Úومن ﬂتلف
م -ن-اط-ق ال-ؤط-ن ،م-ازال-ؤا ي-ع-ت-ق-دون ب-أان
مسض -ت -ؤى ا÷ام -ع -ات ‘ ال -ؤ’ي -ات
الشضمالية يفؤق بكث Òمسضتؤى
ا÷ام- - -ع - -ات ‘ ا÷ن - -ؤب
ا÷زائري أاو اŸناطق
ال -داخ -ل -ي -ة ،ول -ه -ذا
ك- -نت أاؤوك -د ع -ل -ى
ضض- - - -رورة رف - - -ع
مسضتؤى
ال -ت-أاط Òل-ن-زع
هذه العقدة.
وقال
مسض - - - -دور ،إان
تؤزيع
ا’سضتثمارات
ع - -ل - -ى ﬂت - -ل- -ف
مناطق الؤطن ،من
شضأانه أان يؤفر مناصضب
عمل للجامعي Úوأان يعزز
ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسض-ت-دام-ة التي تعتÈ
أاه- -م ﬁؤر ل- -ل- -ت- -خ- -لصس م- -ن ﬂت- -ل- -ف
اŸشضاكل ا’جتماعية وا’قتصضادية.

ا’عÎاف وجو العمل اŸناسشب أاسشاسشا النجاح
رب -ط ج -ام -ع -ي -ؤن ج -زائ -ري-ؤن ‚اح ال-ره-ان ع-ل-ى
اŸؤرد ال- -بشض- -ري ا÷ام- -ع- -ي ب- -ع- -ام -ل Úاث -ن Úه -م -ا،
ا’عÎاف وتهيئة جؤ عمل مناسضب .وأاكد اإ’علمي
ع- - -ب- - -د ال- - -ؤه - -اب ب - -ؤك - -روح ،اıتصس ‘ الشض - -ؤؤون
ا’قتصضادية أان الرهان على الكفاءات ا÷زائرية أامر
حتمي وضضروري للنهؤضس با’قتصضاد الؤطني و–قيق
التنمية اŸسضتدامة.
وقال اإ’علمي بؤكروح ،إان ا÷امعة ا÷زائرية
أاثبتت جدارتها ‘ تقد Ëكفاءات عالية اŸسضتؤى
ب -إام -ك -ان -ه -ا أان تصض -ن -ع اق -تصض -ادا ق-ؤي-ا ،وه-ذه ل-يسضت
›املة فاŸؤرد البشضري ا÷امعي ‘ ا÷زائر يبدع
ويبتكر ‘ ظروف صضعبة وقاهرة تسضيطر عليها عقلية
ا’سضتÒاد وضضعف إانتاج الÌوة ورغم ذلك Á ⁄نع

الكثÒين من النجاح ‘ ›ا’ت عديدة ،من خلل
إارسضاء قؤاعد صضناعة إالكÎونية وميكانيكية وترقية
اÿدم -ات ،رغ -م ك-ل ا’ن-ت-ق-ادات اŸؤج-ه-ة ıت-ل-ف
القطاعات الصضناعية.
وشضدد نفسس اŸتحدث لـ «الشضعب» ،على الظروف
واÙيط اللذين

ت -ؤج -د ف-ي-ه-م-ا ا÷ام-ع-ة ا÷زائ-ري-ة وال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز
بالتحؤ’ت وكÌة ا÷دل ولكنها تنشضط وتزود ﬂتلف
ا÷ب -ه -ات ب -اŸؤرد ال -بشض -ري ،رغ -م ك-ل م-ا ي-ق-ال ع-ن
التصضنيف ضضمن ا÷امعات العاŸية.
وب -رر ن -فسس اŸصض -در ح -دي-ث-ه لـ «الشض-عب» ،ب-ق-درة
ا÷ام-ع-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى ت-خ-ري-ج ك-ف-اءات Ãسض-ت-ؤى
عاŸي من خلل ما وصضل إاليه الكث Òمن اŸنتسضبÚ
للجامعة ا÷زائرية ‘ ﬂتلف دول العاÃ ،⁄ا فيها
أامريكا الشضمالية والقارة اأ’وروبية وحتى جنؤب شضرق
آاسضيا باتت تسضتقطب العديد من ا÷زائري Úالذين
سضاهمؤا ‘ تنمية قدرات الكث Òمن ا’قتصضاديات
أ’نهم وجدوا ا÷ؤ اŸناسضب وا’عÎاف من سضلطات
تلك الدول.
وع--ل--ي--ه ،ف--ا÷ام--ع--ة ا÷زائ--ري--ة ’ ت--ت--ح--م--ل
مسضؤؤولية تخلف ا’قتصضاد الؤطني ،وا◊ل ‘
تؤظيف الكفاءة ا÷زائرية هؤ ا’عÎاف بها أاو’

قال رياضس تعزيبت ،وهؤ جامعي جزائري متخرج
م-ن م-ع-ه-د ع-ل-ؤم اإ’ع-لم وا’تصض-ال ب-ال-ع-اصض-م-ة ،إانه
ع -م -ل ‘ شض -رك -ات م -ت -ع -ددة ا÷نسض-ي-ات ‘ ا÷زائ-ر
قائل ،اإن –كمه ‘ اللغات وتكؤينه ا÷يّد ‘ اŸعهد
على أايدي أاسضاتذة ‘ مسضتؤى عال ،مكنه من التأاقلم
م -ع ك -ل الشض-روط ال-ت-ي تشضÎط-ه-ا الشض-رك-ات م-ت-ع-ددة
ا÷نسضيات ،حيث ‘ Œربته اأ’و ¤كان ‘ ›ال
الفندقة وبرز فيها رفقة عديد الكفاءات الشضابة من
خريجي ا÷امعة ا÷زائرية و‘ ظرف وجيز حقق
ذلك الفندق نتائج باهرة ،مؤؤكدا أان مسض Òالفندق
وه -ؤ م -ن أاصض -ل ب -ل -ج -ي-ك-ي ،ان-ب-ه-ر Ÿسض-ت-ؤى الشض-ب-اب
ا÷زائ- -ري وق -درت -ه ع -ل -ى –ق -ي -ق اأ’ه -داف وأاك،Ì
مقابل أاجؤر تقل بأاك Ìمن  160من اŸائة عما يحصضل
عليه ا÷امعي ‘ أاوروبا.
ويكشضف نفسس اŸصضدر ‘ حديثه لـ «الشضعب» ،عن
انتقاله لشضركة متعددة ا÷نسضيات أاخرى تنشضط ‘
›ال الهاتف النقال ،و“كن من حجز منصضب مهم،
حيث اأهلته كفاءته ،معÎفا بؤجؤد جؤ عمل مناسضب
و–فيزات ودروات تكؤينية على مدار السضنة ،اأ’مر
الذي يجعل ا÷امعي يبدع ويقدم كل ما لديه ،طاŸا
أان الشضركات متعددة ا÷نسضيات ’ ترضضى بالسضلبي و’
اÿسضارة.
وقال الدكتؤر رضضؤان سضلمن ،من جامعة بسضكرة،
اإن ا÷ام -ع -ة ا÷زائ -ري -ة ي -جب أان ت -ك-ؤن ق-اع-دة
ا’قتصضاد الؤطني من خلل ا’عتماد على
اŸؤرد ال - -بشض - -ري وت - -زوي - -ده بÈام - -ج
ب -ي -داغ -ؤج -ي-ة ‘ اŸسض-ت-ؤى ،وف-ت-ح
›ال ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ıت-لف
ال -ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة ،أ’ن ال-ذك-اء
م - - -ت - - -ؤاج - - -د ب- - -ق- - -ؤة ل- - -دى
ا÷زائري Úولكن عدم تؤفÒ
لب - -داع
م - -ن - -اخ م - -لئ - -م ل  - -إ
وا’سض -ت -م -اع ل -ه -ؤؤ’ء ي -ف-ؤت
ع -ل -ي -ن -ا ال -ك -ث Òم -ن ال -ق -ي-م
اŸضضافة ‘ ›ال اقتصضاد
اŸعرفة وا’قتصضاد الصضناعي
اŸبني على براءات ا’خÎاع،
ح -يث ت -ق -ؤم ع -دي-د ال-دول Ãن-ح
تراخيصس لدول أاخرى مقابل أامؤال
طائلة جدا.
وأاشض -ار ال -دك -ت -ؤر سض -لم -ن ‘ ح-ديث لـ
«الشضعب» ،اإ ¤ما تصضنعه الكفاءات ا÷زائرية
‘ ﬂت- -ل- -ف دول ال- -ع- -ا› ‘ ⁄ال ع -ل -ؤم اإ’ع -لم
وا’تصضال ،فمثل ا÷زائريؤن يقؤدون كÈيات وسضائل
اإ’علم وصضنعؤا الفارق بينهم وب Úدول أاخرى كثÒة
سضّباقة ‘ التجربة اإ’علمية.
ودعا باŸقابل الطلبة إا ¤ا÷د أاك Ìوا’نخراط ‘
البحث العلمي الذي يعت Èالطريق لصضناعة وخلق
الÌوة ا◊ديثة اŸبنية على التكنؤلؤجيات ا◊ديثة،
م -ع ضض -رورة ف -ت -ح اŸن -اصضب ‘ ﬂت -ل -ف الشض -رك -ات
ا’قتصضادية للجامعي Úالشضباب ومنحهم اإ’مكانات
اللزمة لتحقيق الؤثبة ا’قتصضادية.
وداف -ع ب -اŸق -اب -ل ع -ن ا÷ام -ع -ات اŸت -ؤاج -دة ‘
ال -هضض -اب ال -ع -ل -ي -ا وا÷ن -ؤب ،ال -ت -ي ب-اتت تسض-ت-ق-طب
لهداف الكثÒة
إاطارات كثÒة من الشضمال ،بالنظر ل أ
ال -ط -م -ؤح -ة وت-ؤف Òن-فسس اإ’م-ك-ان-ات اŸت-ؤاج-دة ‘
الؤ’يات السضاحلية ،رافضضا فكرة ضضرورة العمل ‘
الشض -م -ال اأو’ ،أ’ن –دي -ات ت -ك -ؤي -ن اŸؤرد ال-بشض-ري
يفرضس على الدكاترة واأ’سضاتذة ا÷امعي Úالتضضحية
ل-ت-ح-ق-ي-ق ت-ؤازن ج-ه-ؤي ‘ ›ال ال-ت-ك-ؤي-ن ا÷ام-عي
واإنتاج كفاءات قادرة على حل ﬂتلف اŸشضاكل التي
يتسضبب فيها سضؤء تؤزيع اŸؤرد البشضري.

رياضسـ ـ ـ ـة
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”” الصسفراء ”” ‘ مهمة صسعبة بتاجنانت

‘ انتظـار التأاكيـــد أامـــــام إا–ـــــــاد ا◊ـــــــراشش

الهدوء يعود لبيت ””العميد”” بعد الفوز على جمعية وهران
مرزوقي ـ مهاجم مولودية ا÷زائر لـ ““الششعب““:

””أاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اأ’نصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار بتسسجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
أاهـ ـ ـداف كثـ ـ ـÒة ه ـذا اŸوسسـ ـ ـ ـم””
ÚaÎÙG QÉÑNGC

سسودا Êيسساهم ‘ ا’‚از الكب Òلدينامو زغرب أامام أارسسنال
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السشبت  ١٩سشبتم 2٠١٥ Èم

رياضشـ ـ ـ ـة

الموافق لـ  ٠٥ذي ا◊جة  ١436هـ  /العدد ١682٩

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

‘ انتظـــــــار التأاكيـــــــد أامـــــــام إا–ـــــــاد ا◊ـــــــراشس

ع-اد ال-ه-دوء ل-ب-يت ““ال-ع-م-ي-د““ ب-ع-د ال-فوز على جمعية
وه- -ران ،أاول أامسسÃ ،ل -عب ب -ول -وغ Úوه -و م -ا سس -يسس -م -ح
ل -ل-ف-ري-ق ب-ال-ت-حضس ‘ Òظ-روف ج-ي-دة لـ ““ال-دراب-ي ““ أام-ام
ا–اد ا◊راشس ب -ع -د ع -ي -د ال -ف -ط -ر وه -ي اŸواج -ه-ة ال-ت-ي
سستكون معيارا Ÿدى –سسن أاداء التشسكيلة.

عمار حميسسي
تصسوير  :آايت قاسسي

تفأدى مولودية ا÷زائر الدخول ‘ أازمة حقيقية ‘ حأل تعÌ
أامأم جمعية وهران وهو مأ كأن سشيعصشف بأ÷هأز الفني للفريق
الذي حّمله أانصشأر الفريق مسشؤوولية النتأئج الهزيلة التي –ققت
منذ انطÓق اŸوسشم.
ورغ -م أان ا’ن -تصش -أر ك -أن م -ه -م -أ أ’ن -ه سش -م -ح ل -ل -ف -ري -ق ب -ت-ف-أدي
سشينأريوهأت أاسشوأا إا’ أان اأ’داء كأن بعيدا عن التوقعأت ‡أ يفتح
اÛأل للتسشأؤول عن قدرة الفريق على إانهأء البطولة ضشمن
اأ’وائ -ل و اح -ت Ó-ل م -رت -ب -ة م -ؤوه -ل-ة Ÿن-أفسش-ة ق-أري-ة .وسش-ي-ك-ون
““العميد““ مطألبأ بألتأأكيد خÓل مواجهة إا–أد ا◊راشض ضشمن
ا÷ولة الـ  6للرابطة اÎÙفة اأ’و ¤موبيليسض والتي سشتكون
اأ’و ¤للفريق Ãلعب  ٥جويلية حيث سشتكون هذه اأ’خÒة معيأرا
ح -ق -ي -ق -ي -أ Ÿدى ت -ط -ور أاداء ال-تشش-ك-ي-ل-ة و ق-درت-ه-أ ع-ل-ى –ق-ي-ق
اأ’هداف اŸسشطرة.
أاكد تأألق اŸهأجم مرزوقي منذ انطÓق اŸوسشم مع مولودية
ا÷زائر فكرة أان النجوم ’ يصشنعون فريقأ خأصشة أان هذا اأ’خÒ
كأن بعيدا عن الÎششيحأت ‘ ظل تواجد ’عب Úمهم‘ Ú
منصشبه على غرار عبيد ،درارجة واإ’ثيوبي صشÓح الدين .
وي -ب -ق-ى ه-أجسض أانصش-أر ““ال-ع-م-ي-د““ ه-و ع-دم اسش-ت-غÓ-ل ال-ط-أق-أت
البششرية اŸوجودة بألطريقة اŸثلى حيث سشتكون البداية بتكوين
فريق قوي ’ تنقصض فعأليته بÎاجع مسشتوى ’عب أاو اثن Úكمأ
حدث مع الفريق منذ انطÓق اŸوسشم .
وسش-تسش-أه-م ال-ن-ت-أئ-ج ا’ي-ج-أب-ي-ة ‘ ح-أل –ق-ي-ق-ه-أ م-ن مسش-أع-دة
ا÷هأز الفني ‘ وضشع تصشوره من خÓل التششكيل الذي يراهن
عليه ‘ اŸبأريأت اŸقبلة و يسشمح له أايضشأ بتكوين الفريق
التنأفسشي اŸنسشجم الذي يعيد الهيبة ““للعميد““.
عكسشت مبأراة جمعية وهران التحضش Òالسشيئ لÓعبي ““العميد““
لهذا اŸوعد اŸهم خأصشة أان –قيق نتيجة سشلبية كأن سشيفتح

البأب أامأم مششأكل كبÒة و يجعلهم يعيششون ضشغطأ رهيبأ ‘ ظل
Óلقأب .وعأنى ’عبو الفريق كثÒا من عدم
تعطشض اأ’نصشأر ل أ
وضش -وح ال -رؤوي -ة ب -خصش-وصض م-ك-أن ال-ت-حضش‡ Òأ أاث-ر سش-ل-ب-أ ع-ل-ى

مرزوقي ـ مهاجم مولودية ا÷زائر لـ ““الشسعب““:

““أاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد األنصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار بتسشجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
أاهـ ـ ـ ـداف كثـ ـ ـ ـÒة هـ ـذا اŸوسشـ ـ ـ ـ ـم““
أابدى هداف ““العميد““ خ Òالدين مرزوقي ‘ حوار لـ
““الشس -عب““ سس-ع-ادت-ه ل-ق-ي-ادة ال-ف-ري-ق إا– ¤ق-ي-ق ا’ن-تصس-ار
ع-ل-ى حسس-اب ج-م-ع-ي-ة وه-ران مّ-ن-وه-ا ب-ال-دور الذي قام به
زمÓئه ‘ مسساعدته لتسسجيل الثنائية.

حاوره  :عمار حميسسي
تصسوير ﬁ :مد آايت قاسسي

وأاكد مرزوقي أان اأ’هم بألنسشبة له هو ا’نتصشأر الذي سشمح للفريق
بأسشتعأدة أانفأسشه و ضشمأن التحضش ‘ Òهدوء للمبأراة اŸقبلة أامأم
ا–أد ا◊راشض Ãلعب  ٥جويلية مسشتغ Óالفرصشة ليؤوكد جأهزيته
Ÿواصشلة التسشجيل خÓل هذه اŸبأراة .
من نأحية أاخرى ،أاثنى مرزوقي على عمل ا÷هأز الفني مؤوكدا انه
اتفق مع زمÓئه على إاهداء ا’نتصشأر للثنأئي ارتور جورج و فألدو
ل-تشش-ج-ي-ع-ه-م-أ ب-ع-د الضش-غ-ط ال-ك-ب Òال-ذي ت-ع-رضش-أ ل-ه خÓ-ل الفÎة
اŸأضشية.
(الشسعب) :ما هو إاحسساسسك بعد تسسجيل ثنائية أامام
جمعية وهران ؟
مرزوقي – سشعأدتي ’ توصشف ليسض بتسشجيل الثنأئية و إا‰أ بألفوز
خأصشة انه جأء ‘ وقته
نظرا للضشغط الكب Òالذي تعرضشنأ له بعد الهزÁة القأسشية أامأم
ا–أد البليدة و لكن اأ’مور اختلفت خÓل مبأراة جمعية وهران،
أاين وضشعنأ ا’نتصشأر نصشب أاعيننأ و حققنأ الهدف اŸتمثل ‘
ا◊صش -ول ع-ل-ى ال-ن-ق-أط ال-ثÓ-ث ال-ت-ي سش-تسش-م-ح ل-ن-أ ب-أل-ت-حضش‘ Ò
ظروف جيدة للمبأراة اŸقبلة أامأم ا–أد ا◊راشض.
كيف اسستطعت فرضس نفسسك كأاسساسسي ‘ الفريق رغم
وجود ’عب‡ Úيزين ‘ منصسبك؟
لقد سشأعد ÊزمÓئي كثÒا حتى اندمج مع الفريق بعد انضشمأمي
إاليه ‘ فÎة ا’نتقأ’ت الصشيفية و اأ’مور ‘ البداية  ⁄تكن سشهلة
لكن مع مرور الوقت اسشتطعت ا’نسشجأم و كأن علي التأأكيد خÓل
اŸبأريأت و هو اأ’مر الذي أاسشعى دائمأ أ’قوم به و هو أان أاكون
عند حسشن ظن أانصشأر الفريق و أاعضشأء ا÷هأز الفني ‘ انتظأر
اŸزيد من التأألق إان ششأء الله .
ا÷م- -ي -ع ك -ان ي -ط -الب ب -رح -ي -ل ا÷ه -از ال -ف -ن -ي ب -ع -د
ال- -ه- -زÁة أام -ام ا–اد ال -ب -ل -ي -دة ،ك -ي -ف عشس -ت -م ت -لك
الفÎة؟

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

““ الصشفـ ـ ـراء ““ ‘ مهمـ ـة صشعب ـ ـة بتاجنانـ ـ ـ ـت
ت- -ت- -واصس -ل ،ال -ي -وم ،م -ب -اري -ات
ا÷ول- -ة اÿامسس -ة م -ن ال -راب -ط -ة
’و ¤ل- -ك- -رة ال- -ق -دم،
اÎÙف- -ة ا أ
تتقدمهما مباراة أاصسحاب الريادة
ب Úدف- - - -اع ت- - - -اج- - - -ن - - -انت وإا–اد
ا◊راشس ،ودارب - - - -ي الشس- - - -رق بÚ
وف-اق سس-ط-ي-ف وم-ول-ودي-ة ب-جاية
وال - - -ق - - -م - - -ة اŸثÒة ب Úشس - - -ب- - -اب
قسسنطينة وإا–اد العاصسمة ،وهي
اŸباريات التي يهدف من خÓلها
كل فريق إا ¤توسسيع الفارق بينه
وب ÚاÓŸح- - - -ق Úل- - - -ت - - -ح - - -دي - - -د
’هداف منذ بداية البطولة.
ا أ

لقد كأنت مرحلة صشعبة خأصشة أان الهزÁة
أامأم ا–أد البليدة  ⁄تكن مسشتحقة بعد أان
سشيطرنأ على اŸبأراة و ضشيعنأ ضشربة جزاء
و هو مأ أاكد أان ا◊ظ  ⁄يكن إا ¤جأنبنأ
خÓل تلك اŸواجهة و الضشغط كأن
ك -بÒا ب -ع -د اŸب -أراة ع -ل-ى ا÷ه-أز
الفني الذي يقوم بعمله على
أاكمل وجه لهذا اتفقت
م- - - - -ع زمÓ- - - - -ئ - - - -ي
ال Ó-ع -ب Úع -ل-ى
إاه - -داء ه - -ذا ال- -ف- -وز
إاليهم خأصشة الثنأئي ارتور
جورج و فألدو اللذان يقومأن
بعمل كب. Ò

اسشتعداداتهم البدنية خÓل مواجهة جمعية وهران حيث تراجعت
جأهزيتهم خÓل اŸرحلة الثأنية بششكل ’فت.
و◊سشن حظ زمÓء حششود أانهم واجهوا جمعية وهران الذي ’

Áلك ’عب‡ Úيزين ‘ بعضض اŸنأصشب خأصشة ‘ الهجوم أ’ن
اأ’مور كأنت سشتكون مغأيرة ويفتح البأب أامأم سشينأريو آاخر كأنت
سشتكون له انعكأسشأت كبÒة على مسشتقبل الفريق خÓل اŸوسشم ا◊أ‹.

مولودية بجاية

أانصس -ار ال-ف-ري-ق ي-راه-ن-ون ع-ل-يك ‘ ت-لك
اŸواجهة؟
أا“نى أان نكون عند حسشن ظنهم و بأŸنأسشبة الثنأئية
أامأم جمعية وهران لن تكون اأ’خÒة إان ششأء الله حيث
أاعدهم بأأهداف كثÒة هذا اŸوسشم و البداية سشتكون Ãواجهة
ا–أد ا◊راشض التي تعد اختبأرا حقيقيأ لقدراتي وأا“نى أان يضشع
ا÷هأز الفني ثقته ‘ ششخصشي للمششأركة كأأسشأسشي خÓل تلك
اŸبأراة.
’و ¤لكم Ãلعب  5جويلية؟
اŸباراة سستكون ا أ
سشتكون عرسشأ حقيقيأ وأانأ متأأكد أان أانصشأر الفريق سشيتنقلون
بقوة إا ¤ملعب  ٥جويلية Ÿسشأندتنأ لهذا أاؤوكد أان ا’نطÓقة
ا◊قيقية للفريق سشتكون أامأم ا–أد ا◊راشض أ’ن ا’نتصشأر ‘
تلك اŸبأراة سشيعطينأ دفعأ كبÒا خÓل اŸرحلة اŸقبلة.

ع-م-را ““Êع-ل-ى رأاسض ال-ع-أرضش-ة ال-ف-ن-ية
ل -ل -م -ول -ودي -ة خ -ل-ف-أ ل-لسش-ويسش-ري ““آا’ن
غ -ي -غ -ر““ خ -أصش -ة أان أاصش -ح -أب ال-ل-ونÚ
اأ’خضش- -ر واأ’سش- -ود  ⁄ي -ع -رف -وا ط -ع -م
الهزÁة ‘ بداية اŸوسشم ا◊أ‹ بفوز
وث Ó-ث -ة ت-ع-أد’ت ،وه-و م-أ ي-ج-ع-ل م-ن
هذه اŸبأراة ذات أاهمية بألغة.
و‘ ق- -م- -ة ا÷ول -ة ،يسش -ت -ق -ب -ل شش -ب -أب
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ف-ري-ق إا–أد ال-ع-أصش-م-ة ‘
مبأراة مفتوحة على كل ا’حتمأ’ت
خصش -وصش -أ أان ال -ف-ري-ق Úه-ذا اŸوسش-م
ي- -ق- -دم- -أن ‘ أاحسش -ن مسش -ت -وي -أت -ه -م -أ
وسشيعرف اللقأء حضشور كل اأ’سشأسشيÚ
من ك Óا÷أنب ،Úوهي اŸبأراة التي
ي- -ع ّ-ول ف -ي -ه -أ أاب -ن -أء م -دي -ن -ة ا÷سش -ور
اŸعلقة العودة إا ¤أاجواء ا’نتصشأرات
لعدم دخول فÎة الششك وتأأكيد قوة
ال- -ف- -ري- -ق ‘ ب- -داي- -ة اŸوسش -م ا◊أ‹،
ب -ع -دم -أ أاك -دوا ‘ ال -ل -ق -أءات اأ’رب -ع-ة
اŸأضش -ي-ة رغ-ب-ت-ه-م ال-ك-بÒة ‘ ت-ق-دË
موسشم كب Òخأصشة طريقة اللعب التي
قدموهأ.
من جأنبهم ،رفقأء اŸتأألق ““يوسشف
بÓيلي““ ’ يؤومنون إا’ بألفوز ‘ هذا
ال- -ل- -ق- -أء ق- -ب- -ل ال -ت -ن -ق -ل إا ¤السش -ودان
Ãع -ن -وي -أت م -رت -ف -ع-ة Ÿواج-ه-ة ن-أدي
ال - -هÓ- -ل السش- -ودا ‘ Êذه- -أب نصش- -ف
نهأئي كأأسض رابطة اأ’بطأل اإ’فريقية
لكرة القدم ،خأصشة أان اآ’لة الهجومية

عمرا Êيعد بإاعادة ““القاطرة البجاوية““ إا ¤سشكتها

أاك- -د اŸدرب ع- -م- -را Êأان ع- -ودت- -ه ع- -ل -ى رأاسس
العارضسة Ÿولودية بجاية ،جاءت بشسكل مفاجئ
ب- -ع- -دم- -ا خ- -اضس ال -ت -ج -رب -ة ب -اŸم -ل -ك -ة ال -ع -رب -ي -ة
السس- -ع- -ودي- -ة ،ح- -يث ” ا’تصس- -ال ب- -ه م- -ن ط -رف
مسسÒي الفريق و ⁄يÎدد ‘ قبول العرضس.

بجاية:بن النوي  -ت.
اŸهمة ا÷ديدة لعمرا Êيقول ‘ ششأأنهأ ،أانه مسشتعد
لرفع التحدي وإاعأدة القأطرة البجأوية إا ¤سشكتهأ،
وهذا بعد اخفأق الفريق ‘ –قيق الفوز خÓل
ا÷و’ت الثÓث اأ’خÒة ،وبحكم أانه يعرف بيت
اŸوب ج -ي -دا ،أاضش -أف ﬁدث -ن -أ أان -ه سش-ي-ج-د

ال -وصش -ف -ة الصش -ح -ي -ح -ة ال -ت -ي “ك -ن م-ن تشش-ري-ف ال-ك-رة
البجأوية ورد البسشمة لÓنصشأر.
وأاضش -أف أان -ه ي -درك ج -ي-دا ن-ق-أط الضش-ع-ف وال-ق-وة ل-دى
فريقه ،وهذا مأ سشيسشأعده على أاداء مهمته ‘ ظروف
م Ó-ئ -م -ة ،ك -م -أ ع -قب أان اŸه -م -ة صش-ع-ب-ة ل-ك-ن-ه-أ ل-يسشت
مسشتحيلة ،خأصشة إاذا توفرت اإ’رادة ‘ التغي.Ò
عمرا Êنّوه بأÛهودات التي تبذلهأ اإ’دارة من أاجل
آاداء موسشم كروي حأفل بأ’نتصشأرات ،حيث قأل أانهأ
وفرت كل ا’مكأنيأت الضشرورية والتي من ششأأنهأ أان
–قق اأ’هداف اŸتوخأة.
و‘ اÿت -أم وج -ه اŸدرب ال -ب -ج -أوي رسش -أل -ة ل Ó-نصش-أر،
مفأدهأ أانه جد سشعيد بألعودة ا““ ¤اŸوب““ ،ودعأهم
ل -ل -وق-وف ب-ج-أنب ف-ري-ق-ه-م وت-ف-أدي أاي ضش-غ-وط-أت ،م-ن

لسشوسشطأرة أاصشبحت تخيف دفأعأت
كل الفرق بعودة ““سشوقأر““ إا ¤التهديف
رفقة ““بÓيلي““ الذي أاضشحى يسشجل ‘
ك- -ل ل- -ق- -أءات ال- -ب- -ط- -ول- -ة واŸن -أفسش -ة
اإ’فريقية.
مبأراة أاخرى سشتكون ‘ قمة اإ’ثأرة
سش-ت-ج-م-ع م-ول-ودي-ة وه-ران اŸسش-ت-ق-ب-ل
وششبأب بلوزداد الضشيف Ãلعب ““أاحمد
زب-أن-ة““ Ãدي-ن-ة ال-ب-أه-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-لعب
بشش-ع-أر ال-ف-وز ل-ك Ó-ال-ف-ري-ق Úل-تدارك
ت- -ع Ìا÷ول- -ة ال -راب -ع -ة م -ن اÎÙف
اأ’ول ب -ع -دم -أ ان -ه -زم ا◊م -راوة أام -أم
إا–أد ال -ع -أصش-م-ة ‘ ب-ول-وغ Úوت-ع-أدل
الششبأب أامأم الكنأري Ãلعب  2٠أاوت،
وهو مأ يجعل من هذا اللقأء ششيقأ
ومثÒا ‘ نفسض الوقت.
شش -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-أئ-ل سش-ت-ك-ون أام-أم م-ه-م-ة
تأأكيد التعأدل الثم Úالذين عأدوا به
من العأصشمة أامأم ششبأب بلوزداد ضشد
ال- -واف- -د ا÷دي -د إا ¤ح -ظÒة ال -ك -ب -أر
سشريع غيليزان اŸتع Ìهو ا’آخر مرة
أاخرى أامأم وفأق سشطيف بهدف Ÿثله،
لكن اللقأء لن يكون سشه Óللكنأري أامأم
ف -ري -ق ي -خ -ل -ق ال -ع -دي-د م-ن اŸشش-أك-ل
Ÿن - -أفسش - -ي - -ه بشش - -ه - -أدة ““خ Òال- -دي- -ن
مأضشوي““ ‘ اللقأء اأ’خ Òالذي انبهر
ل -ل -مسش -ت-وى ال-ذي ق-دم-ه السش-ري-ع أام-أم
فريقه.
صش- -أحب اŸرك- -ز ال -ث -ألث عشش -ر نصش -ر
حسش Úداي اŸتأأثر بهزÁة ثألثة على
ال- - -ت- - -وا‹ ‘ ال- - -دارب- - -ي أام- - -أم إا–أد
ا◊راشض سش- -ي- -ل- -عب بشش- -ع- -أر ال -ف -وز أاو
ا’نكسشأر ضشد فريق ششبيبة السشأورة،
وسش-ت-ك-ون اŸه-م-ة صش-ع-ب-ة ل-ل-غ-أي-ة أامأم
ال -ط -أق-م ال-ف-ن-ي ا÷دي-د اŸت-ك-ون م-ن
بوزيدي ودزيري.

الفيفا

إاعفاء جÒوم
فالك من مهامه
ششأأنهأ فرملة مسشأعي النجأح ،كمأ طألب بضشرورة التحلي
بألروح الريأضشية العألية خدمة للكرة ا÷زائرية.
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وف ـ ـ ـاة اÓŸكـ ـ ـم مزوانيلـ ـ ـي كومبول ـ ـ ـو بالضشـ ـ ـ ـربة القاضش ـ ـية

ال-ف-وز ع-ل-ى ج-م-ع-ية وهران سسيسسمح
ل- -ك -م ب -ال -ت -حضس Òا÷ي -د Ÿب -اراة ا–اد
ا◊راشس ؟
بألتأأكيد فمواجهة ا–أد ا◊راشض هو داربي منتظر
من طرف جميع أانصشأر اŸولودية و علينأ أان نكون
‘ مسشتوى تطلعأتهم خÓل تلك اŸبأراة و الفوز
على جمعية وهران جأء ‘ وقته Ãأ انه سشيسشمح لنأ
بألتحضش ‘ Òظروف أافضشل Ÿواصشلة ا’نتصشأرات و
هو مأ سشيسشمح لنأ بأ’رتقأء أاك ‘ Ìسشلم الÎتيب.

إا–أد ا◊راشض سشيكون ‘ تنقل جد
صش -عب إا ¤م -دي -ن-ة ت-أج-ن-أنت Ÿق-أب-ل-ة
الدفأع اÙلي ‘ مبأراة اŸركز اأ’ول
ب Úالرائد والوصشيف ،وهو اللقأء الذي
يريد من خÓله أاصشحأب الزي اأ’صشفر
واأ’سش- -ود ت- -أأك- -ي- -د سش- -لسش -ل -ة ال -ن -ت -أئ -ج
ا’يجأبية اÙققة من ا÷ولة الثأنية
ل -ل -ب -ط -ول -ة وال -ع-ودة ب-ف-وز ق-ب-ل دارب-ي
ال- -ع -أصش -م -ة أام -أم م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر،
ا’ث - - -ن ÚاŸق- - -ب- - -ل ب- - -رسش- - -م ا÷ول- - -ة
السشأدسشة..
‘ ح Úيريد الوافد ا÷ديد على
اÎÙف اأ’ول فرضض منطقه وخطف
الريأدة أ’ول مرة ‘ تأريخه ومواصشلة
ان-طÓ-ق-ت-ه اŸم-ي-زة ب-ثÓ-ثة انتصشأرات
وه -زÁة ،وه -ي اŸب -أراة ال-ت-ي سش-تشش-د
إاليهأ الكث Òمن اأ’نظأر.
وسش -يسش-ت-ق-ب-ل ال-نسش-ر اأ’سش-ود ‘ م-ل-عب
الثأمن مأي  ،4٥اŸوب ‘ داربي يعد
ب -أل -ك -ث Òخصش -وصش -أ أان ال -وف -أق ي -ري-د
العودة ‘ البطولة بعدمأ حقق بداية
موسشم ضشعيفة بفوز وتعأدل وهزÁت،Ú
وهو مأ يجعله ‘ وضشعية –تم عليه
الفوز Ãلعبه وأامأم جمهوره للعودة ‘
سش -ل -م الÎت-يب وال-تصش-أل-ح م-ع اأ’نصش-أر
ال -ذي -ن  ⁄ي -ت -ق-ب-ل-وا ب-ع-د ف-ك-رة خ-روج
ال- -ف- -ري- -ق م- -ن دور اÛم -وع -ت Úم -ن
رابطة اأ’بطأل اإ’فريقية ،لكن أامأم
منأفسض لن يسشهل عليهم اŸأأمورية هو
الذي عرف عودة مدربه ““عبد القأدر

بايرن ميونيخ

وفاة اŸدرب السشابق ديتمار كرام
تو‘ اŸدرب السشأبق لبأيرن ميونيخ ديتمأر كرامر ،يوم اÿميسض
،عن عمر ين  ٩٠عأمأ ‘ قرية رايتم فينكل ببأريأ ،حسشب مأ أاعلنه
ا’–أد اأ’Ÿأ Êلكرة القدم.
وقأد كرامر البأيرن ‘ السشبعينيأت من القرن اŸأضشي للتويج بطÓ
أ’وروبأ مرت .Úكمأ أاششرف على العأرضشة الفنية لهذا الفريق ‘
الفÎة من جأنفي  ١٩٧٥حتى نوفم .١٩٧٧ Èوقأد الفريق للفوز
بألكأأسض اأ’وروبية سشنتي  ١٩٧٥و  ١٩٧6وكذا كأأسض «اإ’نÎكونتينينتأل»
سشنة  ‘ ١٩٧6عصشر ‚وم بأرزين أامثأل فرانز بيكنبأور وسشيب مأير
وأاو‹ هوينيسض.
وصشرح كأرل هأينز رومينيغه ،رئيسض نأدي بأيرن ميونيخ الذي بدأا مسشÒته
كÓعب ‘ الفريق –ت قيأدة كرامر« :بأيرن ‘ حألة حداد على مدرب
كب Òوششخصض ‡يز لقد كأن مثل الصشديق اأ’بوي بألنسشبة ‹ وكأن أاكÌ
ال- - - - - - - - -داع- - - - - - - - -م ‹ ÚخÓ- - - - - - - - -ل مسشÒت- - - - - - - - -ي ا’حÎاف - - - - - - - -ي - - - - - - - -ة».
وتو ¤كرامر أايضشأ تدريب فرق هÒتأ برل ÚوانÎخت فرانكفورت وبأير
ليفركوزن كمأ تقلد منأصشب أاخرى ‘ ا’–أد اأ’Ÿأ Êوا’–أد الدو‹
للعبة (فيفأ).

تو‘ اÓŸكم ا÷نوب إافريقي مزوانيلي كومبولو بألضشربة القأضشية بعد أاول جولة له من مبأراة كيب تأون .وذكرت قنأة
““سشكأي نيوز““ اإ’خبأرية أان كومبولو ( 22عأمأ) ،انهأر عقب ضشربة تعرضض لهأ من قبل اÓŸكم سشيفينأثي كأمبي ،وتلقى
كومبولو العÓج خأرج ا◊لبة قبل نقله إا ¤اŸسشتششفى ،إا’ أانه  ⁄يسشتعد وعيه.
ويعت Èكومبولو اÓŸكم الثأ Êالذي يلقى حتفه ‘ ا◊لبة بجنوب إافريقيأ ،بعد أان توفيت اÓŸكمة فينديلي مويÓزي جراء
إاصشأبتهأ بنزيف ‘ الدمأغ ‘ أاكتوبر اŸأضشي .يذكر أان لعبة اÓŸكمة –ظى بششعبية كبÒة ‘ أاوسشأط الششبأب بجنوب
إافريقيأ.
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تعيـ ـ ـ ـ ـ Úعابـ ـ ـ ـ ـد ششـ ـ ـ ـ ـارف إلدارة اللقـ ـ ـ ـ ـاء
’ف-ري-ق-ية لكرة
ع-ي-نت ال-ك-ن-ف-ي-دي-رال-ي-ة ا إ
ال -ق -دم (ال -ك -اف) ث Ó-ث -ي –ك -ي -م ج -زائ-ري
’دارة م-ب-اراة
ب -ق -ي -ادة م -ه-دي ع-اب-د شس-ارف إ
’ف-ريقية
’ي-اب ل-ك-أاسس ال-ك-ن-ف-ي-دي-رال-ي-ة ا إ
ا إ
’ه - -ل - -ي اŸصس - -ري وأاورل - -ن - -دو بÒاتسس
ب Úا أ
’ف -ري -ق -ي اŸق -ررة ي -وم  4أاكتوبر
ا÷ن -وب ا إ
ب -السس -ويسس (مصس -ر) ،حسسب م -ا أاع -ل -نت ع -ن -ه
الهيئة القارية.
وسشيكون ‘ مسشأعدة ا◊كم الرئيسشي مواطنأه عبد
ا◊ق إاتششيأ‹ و مقران قوراري.
أامأ لقأء الذهأب ب Úالفريق ÚاŸصشري و ا÷نوب
اإ’فريقي فسشيكون يوم  26سشبتم Èبجوهأنسشبورغ
بقيأدة ا◊كم السشنيغأ‹ مأ’نغ دييديو Ãسشأعدة
مواطنه جÈيل كأمأرا والغيني أابوبكر دومبويأ.

وزارة الشسباب والرياضسة

أاخبار اÎÙفÚ

سشودا Êيسشاهم ‘ ال‚از الكب Òلدينامو زغرب أامام أارسشنال ولد علي يسشتقبل مسشوؤو‹
ا–اديتي ا÷مباز واŸسشايفة

ح- -دث ب -ارز ع -رف -ت -ه م -ق -اب Ó-ت راب -ط -ة
’ربعاء اŸاضسي
’وروبية أامسسية ا أ
’بطال ا أ
ا أ
Ãشساركة ’ 3عب Úجزائري Úمع أانديتهم
كÓعب Úأاسساسسي ،Úوسساهموا بشسكل ’فت ‘
’مر بكل
اŸردود العام لفرقهم ،ويتعلق ا أ
م -ن سس -ودا ،Êف-غ-و‹ وب-راه-ي-م-ي  ..و ك-انت
ن -ت -ائ -ج -ه -م م -ت -ب -اي-ن-ة وحسسب وضس-ع-ي-ة ك-ل
فريق.

م -ن أاوك-ران-ي-أ أام-أم دي-ن-أم-و ك-ي-ي-ف ،ب-ع-د ان ت-ق-دم
ال -ف -ري -ق الÈت -غ -أ‹“ ،ك -ن ال -ف -ري -ق اÙل-ي م-ن
ال -ت -ع-دي-ل ع-ن-دم-أ ك-أنت اŸب-أراة ت-ل-ف-ظ أان-ف-أسش-ه-أ
اأ’خÒة  ..و ب -أل -نسش -ب -ة لصش -أن -ع أال -ع -أب اŸن -ت-خب
ال -وط -ن -ي ق -دمت ل -ه ج -ري -دة ““ اب -و’ ““ اıتصش -ة
عÓمة (  )٥كون مردوده  ⁄يكن ‘ القمة كألعأدة،
وب-دون ششك سش-يسش-ت-ع-ي-د ب-راه-ي-م-ي مسش-ت-واه خÓل
اŸبأراة اŸرتقبة ‘ الÈتغأل يوم اأ’حد و هي
الكÓسشيكو أامأم بنفيكأ للعودة ا ¤الواجهة .

كأنت اأ’مسشية تأريخية بألنسشبة لسشودا Êونأديه
دينأمو زغراب الذي أاسشقط ““ العمÓق ““ أارسشنأل
بثنأئية ،وسشأهم الÓعب الدو‹ ا÷زائري ‘ هذا
الفوز بتقدÁه للتمريرة ا◊أسشمة ‘ الهدف ا’ول
ل-ف-ري-ق-ه ،وال-ذي ك-أن سش-ب-ق-أ م-ع-ن-وي-أ ك-بÒا لزمÓء
سشودا Êأامأم اششبأل ارسشن فينغر الذين  ⁄يجدوا
ضشألتهم ،و كأد سشودا Êأان Áضشي الهدف الثأÊ
لو’ ارتطأم قذفته بألعمود اأ’يسشر ،قبل ان يضشيف
دينأمو الهدف الثأ ،Êو يقلصض أارسشنأل النتيجة،
التي تفتح للنأدي الكرواتي أافأقأ جديدة ‘ هذه
اŸنأفسشة الذي أاعأدته ا ¤اأ’ضشواء على السشأحة
اأ’وروبية من البأب الواسشع  ..كمأ أان سشودا Êأاثبت
انه يلعب على مسشتوى عأل ،و اسشتفأد كثÒا من
خÈته الدولية ‘ كأأسض العأ ⁄بصشفة خأصشة مع
اŸنتخب الوطني  ..و يوجد ‘ ليأقة ‡تأزة بعد
ان كأن قد أامضشى ثنأئية ‘ اŸبأراة ا’خÒة لـ ““
اÿضشر ““ أامأم ليزوتو .
‘ ح Úان براهيمي عأد بتعأدل مع فريقه بورتو

فغو‹ وفالنسشيا  ..سشقوط مفاجئ ؟

حامد حمور

ﬁمد فوزي بقاصص

تكوين فريق تنافسشي أاضشحى ضشرورة

تفادي تكرار مششاكل سشوء التحضشÒ

السشبت  ١٩سشبتم 2٠١٥ Èم
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الهدوء يعود لبيت ““العميد““ بعد الفوز على جمعية وهران

الموافق لـ  ٠٥ذي ا◊جة  ١436هـ  /العدد ١682٩

١٣

أامأ فغو‹ و فريقه فألنسشيأ ،فإأنه بدأا اŸغأمرة
اأ’وروب- -ي- -ة ب- -أن -ه -زام ‘ ع -ق -ر داره أام -أم زي -ن -يت
الروسشي و ’عبه الÈازيلي هولك الذي تأألق بششكل
كب Òو بأغث فألنسشيأ بهدفيه ،و بعد أان عدل
الفريق ا’سشبأ Êالنتيجة اسشتطأع الزوار تسشجيل
الهدف الثألث الذي كأن Ãثأبة الضشربة القأضشية
 ..و لعب فغو‹  ٧٠دقيقة ،اأين قدم العديد من
التمريرات لكنهأ  ⁄تسشتغل من طرف زمÓئه .
و‘ م -ن -أفسش -ة ““اوروب -أ ل -ي -غ ““ ضش-رب ن-أدي ن-أب-و‹
ا’يطأ‹ الذي يلعب له غو’م  ،بقوة أامأم نظÒه
بروج البلجيكي بنتيجة  ٥صشفر اأ’مر الذي يعني ان
ال- -ن -أدي ا’ي -ط -أ‹ ل -دي -ه ط -م -وح -أت ك -بÒة ه -ذا
اŸوسشم .من جهته ،سشقط فريق سشبورتينغ لششبونة
‘ عقر داره أامأم سشبأتأك موسشكو بنتيجة 3 – ١
‘ ه- -ذه اŸب- -أراة ال- -ت- -ي دخ- -ل خÓ- -ل- -ه- -أ ه -داف
اŸنتخب الوطني بدي. Ó

اسشتقبل وزير الششبأب والريأضشة الهأدي ولد علي مسشؤوو‹
ا’–أدي -ت Úا÷زائ -ري -ت Úل -ك -ل م -ن ا÷م -ب -أز واŸسش-أي-ف-ة،
حسشبمأ افأد به بيأن للهيئة الوزارية .وحسشب اŸصشدر ،فإأن
““ه-ذه ا÷لسش-ة ت-دخ-ل ضش-م-ن ا’ج-ت-م-أع-أت ال-تشش-أوري-ة ال-تي
Œريهأ الوصشأية مع ا’–أديأت الريأضشية““.
واغ -ت -ن -م ال -وزي -ر ف -رصش -ة اسش -ت-ق-ب-أل-ه Ÿسش-ؤوو‹ ا’–أدي-تÚ
(ا÷مبأز واŸسشأيفة) لتهنئتهمأ على النتأئج اŸقدمة ‘
ا’ل -ع -أب ا’ف -ري -ق -ي -ة ا÷أري-ة بÈازاف-ي-ل (ال-ك-ون-غ-و) وال-ت-ي
سشتختتم اليوم.
واعت Èالوزير ان هذه النتأئج اÙققة ““تعد ثمرة عمل
جمأعي ب Úالسشلطأت العمومية وكذا ا’–أديأت الريأضشية
ب -أ’ضش -أف -ة ا ¤ا’سش -ت -ق -رار السش -أئ-د ‘ ا◊رك-ة ال-ري-أضش-ي-ة
الوطنية““.
كمأ أاكد أان ““احÎام البطأقة الريأضشية الوطنية التي –دد
اقطأب التنمية لكل الريأضشأت ع Èالوطن ‡أ Áثل اداة
للمتأبعة والتحليل العلمي تسشمح بÎششيد النفقأت وحسشن
اسشتغÓل اŸوارد البششرية““.
كمأ اعلن ولد علي عن ““تأأسشيسض خلية على مسشتوى الوزارة
م -ك -ل -ف -ة ب -ت -ق -د Ëحصش -ي -ل -ة ح -ول ال-نشش-أط-أت ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
وال -تشش -ري -ع -ي -ة ال -ري -أضش -ي -ة ب -أل -ت -نسش-ي-ق م-ع ‡ث-ل-ي ال-وسش-ط
الريأضشي““.
وجدد الوزير دعمه لتعزيز التمثيل ا÷زائري على مسشتوى
ال -ه -ي -ئ -أت ال -ق-أري-ة وال-دول-ي-ة ال-ري-أضش-ي-ة م-ط-أل-ب-أ مسش-ؤوو‹
ا’–أديأت ““بألعمل بكل تضشأمن لتحقيق هذا الهدف““.

–سسبا Ÿباراته أامام نادي الهÓل

إا–اد ا÷زائر يتنقل إا ¤السشودان يوم  ٢٥سشبتمÈ
يتنقل ا–اد ا÷زائر يوم  25سسبتم Èا÷اري
إا ¤اÿرط -وم أاي ق -ب -ل  48سس-اع-ة م-ن مواجهته
للهÓل السسودا Êبأام درمان برسسم ذهاب الدور
نصس -ف ال -ن-ه-ائ-ي ل-راب-ط-ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا ل-ك-رة
القدم ،حسسب ما علم من النادي ،أامسس.
Óذاع-ة
وق -أل ﬁي -ي ال -دي-ن م-ف-ت-أح ،م-نسش-ق ا’–أد ،ل -إ
الوطنية بأأن فريقه سشيتنقل إا ¤العأصشمة السشودانية
على م Ïطأئرة خأصشة تقلع من مطأر هواري بومدين
على العأششرة
صشبأحأ ليوم ا÷معة اŸقبل ،على أان يتجمع الÓعبون
ليلة السشفر ،التي تتزامن مع اليوم اأ’ول لعيد اأ’ضشحى،
بأأحد فنأدق العأصشمة.
وحسشب ن -فسض اŸصش -در ،ف -إأن ال-ط-أق-م ال-ف-ن-ي ل–Ó-أد
برمج حصشت Úتدريبيت ÚلÓعبيه بألسشودان ،تقأم اأ’و¤
سشأعأت بعد وصشولهم إا ¤ع ÚاŸكأن ،فيمأ Œرى
الثأنية ‘ اليوم اŸوا‹ أاي ليلة اللقأء بنفسض اŸلعب
الذي يحتضشن اللقأء و‘ نفسض توقيته ( ١8 . ٠٠سشأ)
بتوقيت ا÷زائر.
وكأن ا’–أد اإ’فريقي لكرة القدم (كأف) قد عÚ
ا◊كم الزامبي جأ Êسشيكأزوي إ’دارة مبأراة الهÓل
السشودا Êأامأم ا–أد ا÷زائر .ويسشأعد سشيكأزوي ‘
مهمته كل من :جأرسشون اميليأنو من انغو’ وارسشينيو

مأرينجو’ من موزمبيق ولينغتون كوامأ كحكم رابع من
زام-ب-ي-أ ،وي-راقب اŸب-أراة ا’ث-ي-وب-ي تسش-ف-أي ب-ي-ج-أشش-و،
ومراقب اداء التحكيم اŸصشري هششأم صشÓح الدين
مصش -ط -ف -ى ،وال -ت -ونسش -ي خ -أل -د م-أكشش Òم-نسش-ق-أ ع-أم-أ

للمبأراة ،بأ’ضشأفة إا ¤الكيني نيششو’ز مأسشو Êمسشؤوول
أام -ن اŸب-أراة .وت-ق-أم م-ق-أب-ل-ة اإ’ي-أب Ãل-عب ب-ول-وغÚ
بأ÷زائر العأصشمة يوم  3أاكتوبر ( 2١ ، 3٠سشأ بتوقيت
ا÷زائر).

‘ حالة مغادرته النادي أارسسنال

أإوزيل سسيدعم صسفوف ف Ôبخشسة
أاع -ل -ن ا’–اد ال -دو‹ ل-ك-رة
القدم (فيفا) ليلة اÿميسس ا¤
ا÷معة وقف أام Úعام ا’–اد
جÒوم ف - -ال - -ك - -ه ع- -ن ال- -ع- -م- -ل
وم- -ن- -ح- -ه إاج -ازة واع -ف -ائ -ه م -ن
مهامه حتى اشسعار آاخر.
وق- - -ال ا’–اد ‘ ب- - -ي- - -ان ““ان
ا’–اد على علم Ãزاعم حول
ا’م Úال- -ع- -ام وط -لب –ق -ي -ق -ا
رسس -م -ي -ا م -ن ق -ب -ل ÷ن -ة ال-ق-ي-م
التابعة له““.
ويواجه فالكه  54عاما عدة
تهم تتضسمن –ويل  10مÓيÚ
دو’ر أام -ري -ك -ي إا ¤ا–اد ك -رة
ال- -ق- -دم ال- -ك -اري -ب -ي –ت إادارة
ج -اك وارن -ر وه -ي رشس-وة ي-ق-ال
انه دفعها ا–اد
كرة القدم ‘ جنوب افريقيا
‘ ﬁاول- -ة ’سس- -تضس- -اف- -ة ك- -أاسس
العا.2010 ⁄

سشتكون الوجهة اŸقبلة للÓعب الدو‹ ا’Ÿأ Êمسشعود اوزيل ‚م فريق آارسشنأل ا’‚ليزي لكرة القدم فريق فÔبخششة الÎكي ‘
حأل غأدر صشفوف الفريق اللند Êالصشيف اŸقبل .وكششف ايركت سشوغوت مدير اعمأل أاوزيل ان ا’خ Òإاذا مأ رحل عن صشفوف الغأنرز
‘ سشوق ا’نتقأ’ت الصشيفية سشيختأر فريق ف Ôبخششة الÎكي .
وع ÈالÓعب ‘ وقت سشأبق عن رغبته ‘ تغي Òا’جواء واللعب ‘ البطولة الÎكية وبألتحديد لفريق فÔبخششة حيث Áتلك الفريق
الÎكي العديد من ا’سشمأء الكبÒة وأابرزهأ هداف مأنششسش Îيونأيتد ا’‚ليزي فأن بÒسشي وزميله ايضشأ الÈتغأ‹ لويسض نأ.Ê
وأاضشأف ايركت سشوغوت““ :اوزيل يششعر بألسشعأدة ‘ لندن وهو قأدر على اثبأت نفسشه مع الفريق ويسشتطيع تقد ËالكثŸ Òسشأعدة آارسشنأل““.
يذكر ان مسشعود اوزيل انتقل لفريق ارسشنأل قأدمأ من صشفوف ريأل مدريد ا’سشبأ Êموسشم . 2٠١3
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فينغر يرفضض التعليق على نتائج تششيلسشي

أاكد الفرنسسي أارسس Úفينغر اŸدير الفني
’‚ليزي ،أانه ’ يعلم إاذا ما كان
’رسسنال ا إ
أ
سسيصسافح غرÁه اŸعتاد الÈتغا‹ جوزيه
مورينيو اŸدير الفني لتشسيلسسي خÓل مواجهة
القمة التي سستقام ‘ ا÷ولة السسادسسة من
’‚ليزي ،اليوم ،على ملعب ““
ال دو ر ي ا إ
سستامفورد بريدج““.
ورفضض اŸدرب اıضشرم التطرق كثًÒا اإ ¤عÓقته
Ãورينيو خÓل اŸوؤ“ر الصشحفي اÿأصض بأŸبأراة
اأمسض ،حيث قأل بخصشوصض ذلك““ :مورينيو عليه اأن
يتعأمل مع حقيقة اأنه يتعرضض لضشغط كب ،Òوعليه اأن
يتعلم ا’عتيأد على ذلك““.واأضشأف““ :هذه اŸواقف
تكون صشعبة للمدرب ،Úويششعر بعدم ا’سشتمتأع اإذا

ا’أمور  ⁄تسشر على مأ يرام ،لكن كل مدرب عليه اأن
ي - -ت - -ع - -أم- -ل م- -ع ذلك ،وخ- -أصش- -ة اإذا ك- -أن Áت- -لك خÈة
ط-وي-ل-ة““.وع-ن ط-ري-ق-ة م-ق-أب-ل-ت-ه Ÿوري-ن-ي-و ‘ اŸبأراة،
تأبع““ :ا÷مأه Òتأأتي Ÿششأهدة اŸبأريأت ،كل ا’أمور
اŸتبقية غ Òمهمة ،مأ يهمني مأ سشيحدث على اأرضض
اŸل - -عب ،اأرك - -ز ف - -ق - -ط ع - -ل- -ى م- -أ اأح- -ب- -ه وه- -ي ك- -رة
القدم““.ورفضض فينغر التعليق على اأداء تششيلسشي –ت
قيأدة مورينيو هذا اŸوسشم ،مششًÒا اإ ¤اأنه سشيÎك
ا◊ك -م ل -ل -م -ت-خصشصش ،Úوذلك ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ت-ل-م-ي-ح
الصشحفي Úله بوصشف مورينيو السشأبق له ““متخصشصض
بألفششل““ ،حيث قأل فينغر““ :مركزنأ ‘ نهأية اŸوسشم
سشيتوقف على نتأئج اŸبأريأت الكبÒة ‘ ،ا◊قيقة ’
يهمني اأين هو موقع البلوز و’ يهمني اأي ششيء اآخر““.

ألسسبت  19سسبتم 2015 Èم ألموأفق لـ  05ذي ألحجة  14٣6هـ

ثقافة

زهانغ تونغ تونغ ‡ثل ا’أوركسشÎا السشيمفونية «جيل »Úالصشينية لـ «الششعب»:

«اŸوسسيقـ ـ ـ ـ ـى السسمفونيـ ـ ـ ـة لغ ـ ـة
عاŸيـ ـ ـ ـ ـة يتحدثه ـ ـ ـا ا÷ميـ ـ ـع»

ألعدد 16829

١٤

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

أامام حضشور كب Òللجمهور القسشنطيني

مهرجـ ـ ـ ـان موسسيق ـ ـى األوركسسÎا يعيد
اŸتفـ ـ ـرج إا ¤زمـ ـ ـن ثقافـ ـ ـة األوبـ ـ ـرا

’وركسشÎا السشمفونية «جيل ،»Úالتي جاءت لتمثل الصش‘ Ú
يعت ÈاŸوسشيقي زهانغ تونغ تونغ من ا أ
اŸهرجان الدو‹ للموسشيقى السشيمفونية ،أاحد أاهم وجوه اŸوسشيقية الكلسشيكية ‘ بلده ،إاذ أانه ثاÊ
اأحسشن عازف كمان ‘ الصش .Úإالتقيناه باŸسشرح الوطني ﬁيي الدين بششطارزي ،وعّبر لنا عن سشعادته
باŸششاركة ‘ اŸهرجان ،وقناعته بالدور الذي تلعبه اŸوسشيقى السشيمفونية ‘ ا÷مع ب Úالششعوب والثقافات
اıتلفة.

من أŸسسرح ألوطني :أسسامة إأفرأح
تصسوير :فوأز بوطارن

^ م -ا ن -لح -ظ -ه سش -واء ب-ال-نسش-ب-ة
للموسشيقي Úا÷زائري Úأاو لكم
أان-ت-م ك-م-وسش-ي-ق-ي Úصشيني ،Úهو
أان-ك-م ت-ع-زف-ون م-وسش-ي-قى غربية
م-ع ان-ت-م-ائ-ك-م ل-ث-ق-اف-ة وحضشارة
شش - -رق - -ي- -ة ..م- -ا رأاي- -ك- -م ‘ ه- -ذا
التلقح والتمازج؟

«الششعب» :مرحبا بكم سشيد
زهانغ ..هل هذه أاول مرة
ت -ع -زف -ون ب -ه -ا ‘ ا÷زائ -ر؟
وم- -ا ه- -و شش- -ع -ورك -م ح -ي -ال
ذلك؟

^^ مثلما سسبق وأأن قلت فإاننا بصسدد
أ◊ديث عن لغة عاŸية هي أŸوسسيقى
ألسسيمفونية ،ويتعلق أألمر بكيفية فهم
ه -ذه أŸوسس -ي -ق -ى ،أل-ت-ي ت-ع-ل-م-ن-اه-ا ‘
أأك -ادÁي -ات وج-ام-ع-ات ﬂتصس-ة ،وك-م-ا
ق -لت ف -إان ه -ذأ أل -ع-ا ⁄شس-اسس-ع ول-ك-ن-ن-ا
نشسÎك ج -م -ي -ع -ا ‘ ه -ذه أل -ل -غ-ة وه-ي
أŸوسسيقى.

زه-ان-غ ت-ون-غ ت-ون-غ :بالفعل
هي أŸرة أألو ¤ألتي نزور بها
أ÷زأئ - -ر ،ونشس - -ع- -ر ب- -ك- -ث Òم- -ن
ألسس -ع -ادة ،ك -م-ا نشس-ع-ر ب-ك-ل ه-ذأ
ألنظام وما يتطلبه من ترتيبات،
ما يعطي أنطباعا عن ضسخامة
أ◊دث.
^ م - - -اذا ت - - -ع - - -رف- - -ون ع- - -ن
’وركسشÎا السش -ي-م-ف-ون-ي-ة
ا أ
ا÷زائ- - - -ري - - -ة خصش - - -وصش - - -ا
واŸوسش -ي -ق -ى ال -ك-لسش-ي-ك-ي-ة
ا÷زائرية عموما؟

زهانغ تونغ تونغ ‘
سسطور:

^^ ما كنا نعرفه ‘ أألول كان معرفة عادية حصسلنا عليها عن
ط -ري -ق أأنÎنت ،وه -ذأ ق -ب -ل مشس -ارك -ت -ن-ا ‘ ه-ذأ أŸه-رج-ان ب-ع-د
أخ-ت-ي-ارن-ا م-ن ط-رف وزأرة أل-ث-ق-اف-ة ألصس-ي-ن-ي-ة ل-ت-م-ثيل أŸوسسيقى
أل -ك Ó-سس -ي-ك-ي-ة ‘ ألصس ،Úون-ح-ن ج-د ف-خ-وري-ن ب-وج-ودن-ا ه-ن-ا ‘
مهرجان أ÷زأئر.

هو أاحسشن ثا Êعازف كمان ‘ الصش .Úيششرف على ورششات
’وركسشÎا السشيمفونية للششباب بجامعة جيلÚ
ماسش Îويعزف ‘ ا أ
ل’ت بكونسشرفاتوار
’وركسشÎا‹ ل آ
للفنون .أاسشتاذ زائر بالقسشم ا أ
’وركسشÎا
اŸوسشيقى بجامعة الفنون ‘ جيل ،Úكما أانه عازف با أ
السشيمفونية الوطنية الصشينية .حائز على ا÷ائزة الثالثة ‘ اŸسشابقة
العاŸية للعزف على الكمان بهونغ كونغ سشنة .2013

’وركسشÎا
^ ك -ي -ف ت -رون ال -ت -نسش -ي -ق وال -ت-ع-اون ب Úا أ
ا÷زائرية ونظÒاتها ‘ الصشÚ؟ هل تأاملون ‘ أان تكون
روابط أاك Ìوأاقوى ب ÚالطرفÚ؟
^^ أأعتقد بأان أŸوسسيقى ألسسيمفونية هي لغة عاŸية ،وسسوأء تعلق
أألم -ر Ãوسس -ي -ق -ي Úج-زأئ-ري Úأأو صس-ي-ن-ي ،Úف-إان-ن-ا نشس-ت-غ-ل ع-ل-ى ن-فسس
أŸؤولف ÚأŸوسسيقي Úع Èألعا ،⁄وعلى هذأ أألسساسس فإاننا نؤومن بأان
ألتعاون وألتنسسيق سسيكون دأئما آأي Óإأ ¤ألتح ّسسن وألتطور.

األوركسسÎا السسمفونية لـ»جيل»Ú
’وركسشÎا الصشينية سشنة  ،1954وتعد
تأاسشسشت هذه ا أ
’وركسشÎات الرئيسشية العششر ‘ الصش .Úلها
واحدة من ا أ
مششاركات عديدة داخل وخارج البلد على غرار
عزفها ‘ لوسس أا‚لسس وسشان فرانسشيسشكو
’مريكيت Úسشنة .2014
ا أ

الفرقة الراششيدية ُتحيي سشهرة ا’ختتام

اŸهرج ـ ـ ـان الوطنـ ـ ـي الثق ـ ـ ـا‘ للعيسسـ ـ ـاوة ينع ـ ـشش لي ـ ـ ـا‹ ميل ـ ـ ـ ـة

اختتمت ،سشهرة أاول أامسس
اÿميسسÃ ،يلة ،فعاليات
اŸهرجان الوطني الثقا‘
للعيسشاوة ‘ طبعته الـ 10
بعد  5أايام من النششاط
الفني والندوات الفكرية،
حيث عاد ششرف تنششيط
السشهرة اÿتامية
للمهرجان الذي اتخذ
هذا العام من «البعد
العربي للفن العيسشاوي»
ششعارا له للفرقة
الراششيدية العيسشاوية
Ÿدينة قسشنطينة ،بقيادة
الفنان الششيخ عزوز
بوعبيد.
وم- -ث- -ل- -م -ا ي -ف -ع -ل م -اسسÎو
ح- - -ق - -ي - -ق - -ي لأي - -ة ف - -رق - -ة
م-وسس-ي-ق-ي-ة “ك-ن ب-وع-ب-يد،
على مدى أأك Ìمن سساعة
م - -ن أل - -زم- -ن م- -ن ت- -ق- -دË
›موعة متناسسقة ،منحت
ج -ان -ب -ا م -ب -ه-رأ م-ن ألÎأث
أل -ع -يسس -اوي أل -قسس -ن -ط-ي-ن-ي
أل -ت -ل -ي -د وه-و م-ا ك-ان ﬁل
ث- - - -ن- - - -اء م - - -ن أ÷م - - -ه - - -ور
أŸت- -وسس- -ط أ◊اضس -ر ب -دأر
أل-ث-ق-اف-ة ل-ل-م-دي-نة .وبÚ
ألصسÓة وألسسÓم على ألنبي
ﬁم -د (صس -ل -ى أل -ل -ه ع-ل-ي-ه

تششارك سشهرة اليوم،
ا’وركسشÎا السشيمفونية
«جيل »Úالصشينية،
قسشنطينة تظاهرتها
عاصشمة للثقافة العربية،
وهذا ‘ إاطار الطبعة
السشابعة للمهرجان الثقا‘
الدو‹ للموسشيقى
السشيمفونية الذي
انطلقت فعالياته ‘ 12
سشبتم Èا÷اري.

قسسنطينة :أحمد دبيلي

ت-ق-ف أل-ف-رق-ة ألسس-يمفونية
ه -ذه أل -ل -ي -ل -ة ع -ل-ى خشس-ب-ة
مسسرح قسسنطينة أ÷هوي،
–ت قيادة «زهان سسيوأي»
رئيسس ألأوركسسÎأ ،ثÓثون
ع- -ازف- -ا وع -ازف -ة لÎج -م -ة
›م -وع-ة م-ن ألأع-م-ال ‘
أŸوسس -ي -ق -ى أل -كÓ-سس-ي-ك-ي-ة
Ÿوؤل - - - - - - - -ف Úع - - - - - - - -اŸيÚ
«تشس-اي-ك-وفسس-كي ،موزأرت،
م-ن-دلسس-ون ،ف-ي-ب »Òوع-زف
ع -ل -ى «أل -ك -م -ان» Ÿوؤل -ف-ه-ا
«هي زهانهاو» ،أإضسافة أإ¤
م-ع-زوف-ة Ÿوسس-ي-ق-ى رقصسة
«ي - - -اه - - -و» أل - - -وط - - -ن- - -ي- - -ة،
Ÿوؤل -ف -ي -ه -ا «ل -ي -و تسس-ه-ان»
و»مان يووأن».
وي - - -ذك- - -ر أأن «أأوركسسÎأ
ج- -ي- -ل Úألسس- -ي- -م- -ف- -ون- -ي- -ة»
تاأسسسست سسنة  ،1954وهي
م- - - -ن أأشس- - - -ه- - - -ر أل- - - -ف - - -رق
ألسس -ي -م -ف -ون -ي -ة أل -رئ-يسس-ي-ة
أل- - -عشس- - -ر ‘ ألصس ،Úوق- - -د
شساركت ‘ سسبتم2014 È
باŸدينتÚ
ألأم - - -ري- - -ك- - -ي- - -ت« Úل- - -وسس

أأ‚ل - - - - - - - -وسس» و»سس- - - - - - - -ان
ف -رأنسس -يسس -ك -و» ،وت-رج-مت
أأعمال مشسÎكة مع أأشسهر
أŸوسس -ي -ق -ي ‘ Úأل -ولي-ات
أŸتحدة ألأمريكية وكوريا
وأل- -ف- -ي- -ل- -ي- -ب ،Úك- -م- -ا أأدت
ألأوركسسÎأ أل - -ع- -دي- -د م- -ن
ألأع - - -م - - -ال أıت- - -ل- - -ف- - -ة
Ÿوسسيقي Úمشساه Òأأمثال
«م-وزأرت ،تشس-اي-ك-وفسسكي،
رÁسس- -ك- -ي ـ ك -ورأسس -ك -وف،
ب- - -رأه- - -مسس ج- - -وه- - -انسس،
ل- - - - -ي- - - - -وب- - - - -ول - - - -د دورأك،
شسوسستاكوفيتشس»..
وغÒهم.
وقد شسهد مسسرح قسسنطينة
أ÷هوي ،سسهرة أأول أأمسس
أÿميسس ،وبحضسور جمهور
غ -ف ،Òمشس -ارك -ة أأوركسسÎأ
ح-ج-رة م-ك-تبة ألإسسكندرية
أŸصس- - -ري- - -ة –ت ق- - -ي - -ادة
«هشس - - - - - -ام ج ،»Èح- - - - - -يث
ت-رج-مت أل-ف-رق-ة أŸت-كونة
م - - -ن  16عضس -وأ ،ضس -م -ن
ب - -رن- -ا›ه- -ا أŸوسس- -ي- -ق- -ى
م - -ق - -ط - -وع- -ة «ألشس- -وق» ،لـ
«ج - - - - - - - -روب» وأأخ - - - - - - - -رى
ل- -ل- -م- -وسس- -ي- -ق- -ار ألشس- -ه« Ò
تشس- -اي- -ك- -وفسس- -ك- -ي « وه- -ي
ع - -ب - -ارة ع - -ن «سسÒي - -ن- -اد»
ل- -ل- -وت- -ري -ات ‘ «م -ق -ام دو
كب.»Ò
كما وقف ،أأمسس أ÷معة،
«ك- -ورأل أ◊ج- -رة» أل- -ت -اب -ع
ل-ل-م-ع-ه-د أل-عا‹ للموسسيقى
ألسس -وري ،مÎج -م -ا عشس -رة
أأعمال نذكر منها «كرنفال
ف - -ي - -ن - -يسس - -ي- -ا» و»لدأن- -زأ»
Ÿوؤل- - -ف- - -ه - -ا «روسس - -ي - -ن - -ي»

و»ل -ي -ب -ت -ان -غ -و» لـ» ب-ي-ازول»
و»فوغ دمشسقي» لـ»برÁو»،
و»ح - - -ل - - -وة ي - - -ا بÓ- - -دي» لـ
«دأليدأ»..
وشس -ارك -ه ‘ ه -ذه ألسس-ه-رة
«أل - - -ك - - -ات- - -ي- - -ور أل- - -دو‹ «
ل -ل -م -كسس -يك ،وأŸك -ون م-ن
أأرب -ع -ة م -وسس -ي -ق-ي ،Úح-يث
قدموأ معزوفات موسسيقية
لكل من « كونسسن ،شسيكل ،
أيبارأ» .
ول - -ل- -ت- -ذك ،Òف- -اإن سس- -ه- -رة
أخ -ت -ت-ام أل-ط-ب-ع-ة ألسس-اب-ع-ة
ل -ه -ذأ أŸه -رج -ان أÿاصس-ة
بقسسنطينة ،سستقدمها غدأ
Ãسسرح قسسنطينة أ÷هوي
«ألأوركسسÎأ ألسس -ي -م-ف-ون-ي-ة
أıت -ل -ط-ة» ب-ق-ي-ادة «أأمÚ
قويدر» ويشستمل برنا›ها
ع- -ل- -ى ت- -رج- -م- -ة لأع- -م- -ال
مشس - - -اه ÒأŸوسس - - -ي - - -ق- - -ى
أل- - - -ع- - - -اŸي- - - -ة «م- - - -وزرت،
م- -اسس- -ك- -ا ،Êب- -وتشس- -ي- -ن- -ي،
ه- - - - - - - - - -ن - - - - - - - - -دل ،فÒدي،
تشسايكوفسسكي.»..
ك-م-ا سس-ت-وأصس-ل م-ن ج-ه-ة
أأخ - - - - - - - - - - -رى« ،ألوركسسÎأ
ألسس -ي -م -ف -ون -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة»،
وب- - -ع- - -د أخ- - -ت- - -ت- - -ام ه- - -ذأ
أŸه - -رج - -ان ،ب - -رن- -ا›ه- -ا
أÿري- - -ف- - -ي ( سس - -ب - -ت - -م Èـ
ديسس-م )Èب-ت-ق-د Ëح-فÓ-ت
موسسيقية ‘ كل من مسسرح
ﬁي- -ي أل -دي -ن بشس -ط -ارزي
بالعاصسمة ،قاعة ألعروضس
أل - - -كÈى «أأح- - -م- - -د ب- - -اي»
ب- -قسس- -ن- -ط -ي -ن -ة ،وأأيضس -ا ‘
م- - -دي- - -ن- - -ت- - -ي «ج- - -انت» و
«ألأغوأط «.

ينطلق غًدا بالقاهرة –ت ششعار «رسشالة سشلم»

ا÷زائر ضسيف شسرف مهرجـ ـ ـ ـان سسمـ ـاع
الدو‹ لإلنشساد واŸوسسيقـى الروحيـ ـ ـة

وسس- - -ل- - -م) أإ ¤أسس- - -ت - -ذك - -ار
قصسائد ألسسلف ألصسالح ‘
ذكر ألله ومدح خ Òأÿلق،
وت- - - - -وق Òألأول - - - -ي - - - -اء و‘
مقدمتهم موؤسسسس ألطريقة
أل- -ع- -يسس- -اوي- -ة «ﬁم- -د ب- -ن
ع - -يسس - -ى» ⁄ ،ي - -ك - -ن أأم- -ام
أ◊ضسور متسسع من ألوقت
لل -ت -ق -اط ألأن -ف -اسس ج -رأء
ألريتم ألعام لÓأدأء.
وي- -رج- -ع ت- -اأسس- -يسس ف- -رق- -ة
«أل -رأشس -ي -دي -ة أل-ع-يسس-اوي-ة»
لقسسنطينة أإ 1997 ¤بعدما
ك- - - -انت ت- - - -ل - - -قب ب - - -اسس - - -م
«أÙم- -دي- -ة» م- -ن- -ذ سس- -ن -ة

 .1984وت -ع -د أل -رأشس -ي -دي -ة
أإحدى أأشسهر فرق عاصسمة
ألصسخر ألعتيق أإ ¤جانب
فرق كثÒة أأخرى ،ما زألت
ﬁاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ت -ق -ال -ي -د
وط - - -ق - - -وسس ه- - -ذأ أل- - -ف- - -ن
أل -ع -يسس-اوي أل-ق-ائ-م ب-ذأت-ه،
حسسب ﬂتصس.Ú
وشس- -ه- -دت ألسس- -ه- -رة أأيضس -ا
حضس- -ورأ ‡ي- -زأ ل- -ل- -ف- -ن- -ان
أŸع- -روف ألشس- -ي- -خ ﬁم- -د
ألغافور صساحب رأئعة «يا
ل ،»Ëح- -يث ح -رصس ع -ل -ى
ت- -اأدي- -ة أأغ- -ا Êم- -ن ت- -رأث -ه
ت - -ت- -غ- -ن- -ي ب- -حب أل- -رسس- -ول

ألأع -ظ -م مشس -ارك -ة م-ن-ه ‘
فعاليات هذأ أŸهرجان.
و” خÓ- -ل ه- -ذه ألسس- -ه- -رة
أÿت- -ام- -ي- -ة أأيضس- -ا ت- -ك -رË
بعضس ألأسساتذة أŸشساركÚ
‘ ألندوأت ألفكرية ألثÓث
للمهرجان ،ومنهم ألسسعيد
ج -اب أ Òÿوع -ب -د أل-ق-ادر
ب-ل-ع-رب-ي وﬁم-د ب-وسس-ب-ت-ة،
وشس- -ه- -د أŸه- -رج- -ان أل -ذي
أف -ت -ت -ح ف -ع -ال -ي-ات-ه ،ألأح-د
أŸاضسي ،وزير ألثقافة عز
ألدين ميهوبي ،مشساركة 15
فرقة فنية من  14ولية من
مناطق عديدة للوطن.

–ل ا÷زائر ضشيف
ششرف Ãهرجان سشماع
الدو‹ للإنششاد
واŸوسشيقى الروحية
بالقاهرة ‘ دورته الـ 8
الذي تنطلق فعالياته،
غدا ا’أحد ،ويسشتمر
اإ ¤غاية  27سشبتمÈ
ا÷اريÃ ،ششاركة ثلث
فرق موسشيقية
جزائرية ،حسشبما علم
لدى وزارة الثقافة.
ويشسارك ‘ أŸهرجان كل من
ف -رق -ة أل -ع -يسس-اوة زي-ن أل-دي-ن
ب -وشس -ع -ال -ة م -ن قسس -ن -ط -ي -ن -ة،
وف - -رق - -ت- -ي ألإنشس- -اد «أأن- -غ- -ام
ألزيبان» من بسسكرة و»أأشسوأق»
م- - - - - - - - - - - - - - - -ن بشس- - - - - - - - - - - - - - - -ار.
وق- - - - -ال م- - - - -وؤسسسس ورئ - - - -يسس
أŸه - -رج - -ان أن - -تصس- -ار ع- -ب- -د
ألفتاح ،أإن هذه ألدورة ألتي
ت- -ق- -ام –ت ع- -ن -وأن «رسس -ال -ة
سسÓم» سستعرف مشساركة فرق
م -ن  14ب-ل-دأ ع-رب-يا وأأجنبيا،

م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا أ÷زأئ- -ر أل -ت -ي
«تشستهر بهذأ ألÎأث ألروحي
أل -ع -ظ -ي -م» ،م -ع -تÈأ ‘ ن -فسس
أل - - -وقت أأن «أإق - - -ام - - -ة ه - - -ذه
أل-ت-ظ-اه-رة بشس-ك-ل م-ن-ت-ظم ‘
أل - -ظ - -روف أل - -ت - -ي “ر ب - -ه - -ا
أŸن- -ط- -ق- -ة أل- -ع -رب -ي -ة ي -ع -ن -ي
ألن -تصس -ار ل -ل -ق -ي -م أ÷م -ال -ي-ة
وأل- - -روح- - -ي- - -ة أŸشسÎك - -ة بÚ
ألشس -ع -وب…» ،ب -حسسب م-ا ج-اء
‘ ألصسحافة أŸصسرية.
وتشسارك أأيضسا ‘ هذه ألدورة
ألـ 8فرق من أأذربيجان وألهند

وباكسستان وأإندونيسسيا وألصسÚ
وف -رنسس-ا وج-ورج-ي-ا وأل-ي-ون-ان
وزأم- -ب- -ي- -ا وأل- -ك- -ويت وت -ونسس
وسس- -وري- -ا ب -الإضس -اف -ة ل -ل -ب -ل -د
أŸضسيف مصسر.
وسسيكرم أŸهرجان ‘ دورته
أ÷ديدة ك Óمن ﬁمد زأفÒ
أإق -ب -ال ،وه -و م -ن أأه -م ف-ن-اÊ
ألإنشس -اد ب -ب-اكسس-ت-ان وأŸق-رئ
أŸصس - -ري أل - -رأح - -ل ألشس - -ي- -خ
ﬁم- - -ود خ - -ل - -ي - -ل أ◊صس - -ري
وم-وأط-ن-ه أŸوسس-ي-ق-ي ألرأحل
عطية شسرأرة وأآخرين.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اŸوافق لـ  05ذي ا◊جة  1436هـ

تنديد دو‹ ودعوة للعودة إا ¤اŸسسار النتقا‹

انقÓبـ ـان عسسكريـ ـان ‘ أاق ـل م ـن عـ ـام ‘ بوركين ـافاسسو

تعيشس بوركينا فاسسو النقÓب
العسسكري الثا ‘ Êاأقل من عام،
وذلك بعد عزل الرئيسس النتقا‹
ميشسال كافاندو ،فيما كانت البÓد
تسستعد لنتخابات رئاسسية
وتشسريعية مقررة ‘  11اأكتوبر،
هدفها اإنهاء اŸرحلة النتقالية التي
بداأت اإثر الإطاحة ببليز كومباوري
قبل اأقل من عام.
الن -ق Ó-ب ال -ذي وق -ع اÿم -يسس ‘ ب -ورك -ي -ن -ا
فاسصو ،والذي أاطاح بالسصلطات النتقالية ،قاده
ا÷Ôال جيلب Òديانديريه القريب من الرئيسس
السصابق بليز كومباوري.
وكان هذا البلد الذي يبلغ تعداد سصكانه 17
مليونا ،يسصتعد لنتخابات رئاسصية وتشصريعية
م -ق -ررة ‘  11أاك-ت-وب-ر ه-دف-ه-ا إانهاء اŸرحلة
النتقالية التي بدأات إاثر اإلطاحة بكومباوري
قبل أاقل من عام.
وفرضس النقÓبيون ،الذين اقتحموا األربعاء
جلسصة للحكومة واحتجزوا الرئيسس النتقا‹
ميشصال كافاندو ورئيسس الوزراء اسصحق زيدا
ال -رج -ل ال -ث -ا ‘ Êق -ي -ادة ا◊رسس ال -رئ -اسص -ي،
ح -ظ -را ل-ل-ت-ج-ول خÓ-ل ال-ل-ي-ل وأام-روا ب-إاغÓ-ق
اŸنافذ الÈية وا÷وية حتى إاشصعار آاخر.
وأاع -ل -ن ‡ث -ل ع -ن الن -ق Ó-ب -ي Úل -ل -ت -ل -ف-زي-ون
ال - -رسص - -م - -ي ،صص- -ب- -اح اÿم- -يسس ،أان «اÛلسس
الوطني للدÁقراطية» ،يؤوكد أانه «أانهى النظام
النتقا‹ اŸنحرف وأان الرئيسس النتقا‹ أاقيل
م -ن م -ه -ام -ه ،و” ح -ل ا◊ك -وم -ة الن -ت -ق -ال-ي-ة
واÛلسس الوطني النتقا‹».
كما أاعلن هذا اÛلسس تعي Úا÷Ôال جيلبÒ
ديانديريه الرئيسس السصابق لهيئة األركان ‘
ع - -ه - -د ك - -وم - -ب - -اوري رئ- -يسص- -ا ،وك- -ان ا÷Ôال
ديانديريه ب ÚاŸشصارك ‘ ÚالنقÓب الذي
أاوصصل كومباوري إا ¤ا◊كم ‘ أاكتوبر 1987
والذي ” خÓله اغتيال توماسس سصانكارا «أاب
الثورة» البوركينية.
وف -ي -م-ا ذه-بت ج-ل ال-ت-ح-ل-يÓ-ت ا ¤الع-ت-ق-اد
ب- -وق- -وف ال- -رئ -يسس اŸع -زول ك -وم -ب -اوري وراء
انقÓب الربعاء اŸاضصي ،أاكد ديانديريه ،أان
الرئيسس السصابق ل يقف وراء النقÓب وأانه
ل- -يسس ع- -ل- -ى اتصص- -ال م -ع -ه «ل ق -ب -ل ول ب -ع -د»
الن - -ق Ó- -ب ،مشصÒا إا ¤أان - -ه ح- -ظ- -ي «ب- -دع- -م
ا÷يشس».
وأاكد «بأاي حال ليسس ‘ نيتنا أان نخلد (‘
ا◊كم) ليسس ‘ نيتنا البقاء».
ويÈر ه- -ذا ا÷Ôال الن- -قÓ- -ب ا÷دي- -د ب- -أان
ا◊رسس الرئاسصي قام بهذه اÿطوة «بسصبب

الوضصع األمني اÿط Òقبل النتخابات» ،وقال
أان التحرك يأاتي نتيجة «إاجراءات السصتبعاد
ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا السص-ل-ط-ات الن-ت-قالية» وللحول
دون «زعزعة السصتقرار ‘ البÓد».
وت -ع -ه -د دي -ان -دي -ري -ه ب -اإلف -راج ع -ن ال -رئ-يسس
اŸؤوقت ورئ- - -يسس ا◊ك- - -وم - -ة الن - -ت - -ق - -ال - -ي - -ة
اÙت-ج-زي-ن ‘ ال-قصص-ر ال-رئ-اسص-ي ب-ال-ع-اصص-مة
واغادوغو ،كما شصّدد على أان النتخابات سصتتم
لحقا دون أان يحدد موعدا لها.
وقد نشصر عسصكريون من قوات النخبة عرباتهم
اŸصصفحة أامام القصصر الرئاسصي ،و ⁄يÎددوا
‘ إاطÓق النار لتفريق متظاهرين معارضصÚ
لÓ-ن-قÓ-ب ،ح-يث سص-ق-ط ق-ت-ل-ى وسص-ج-لت عّ-دة
إاصصابات ،وهاهو التوتر واÿوف من اŸسصتقبل
يخّيمان من جديد على الجواء ‘ «بوركينا
فاسصو» التي كانت تعتقد بأانها اقÎبت من طي
صصفحة اŸرحلة النتقالية و تتويجها بانتخاب
برŸان و رئيسس جديد يقود البÓد ا ¤بّر
األمان.
السسلطة النتقالية –ت القامة
ا÷Èية
قال التلفزيون البوركينابي الرسصمي ،أامسس،
إان رئ -يسس اÛلسس ال -عسص -ك -ري ‘ ب -ورك-ي-ن-ا
ف -اسص -و ال -ذي ت-و ¤السص-ل-ط-ة ،ي-وم اÿم-يسس،

أاف -رج ع -ن ال-رئ-يسس اŸؤوقت ل-ل-بÓ-د م-يشص-ي-ل
كفاندو واثن Úمن وزرائه.
وقال ا÷Ôال جيلÈت ديانديري الذي عمل
مسص -تشص -ارا عسص-ك-ري-ا ل-ل-رئ-يسس السص-اب-ق ب-ل-ي-ز
كومباوري على مدى  30عاما للصصحفيÚ
«أاؤوك -د اط Ó-ق سص -راح ال-رئ-يسس ك-ف-ان-دو .ه-و
بصص -ح -ة ج -ي-دة ».وصص-رح ب-أان رئ-يسس ال-وزراء
اŸؤوقت ي- -ع -ق -وب اسص -ح -ق زي -دا وضص -ع –ت
القامة ا÷Èية ‘ منزله.
مسساعي اإقليمية لحتواء الوضسع
أاث -ار الن -ق Ó-ب ال -ذي أاع-اد ال-وضص-ع الم-ن-ي
والسص -ي -اسص -ي ‘ ب -ورك -ي -ن-ا ف-اسص-و ا ¤اŸرّب-ع
الول ،تنديد األسصرة الدولية لسصيما ›لسس
األمن الدو‹ وال–اد األفريقي وال–اد
األوروب- -ي واÛم -وع -ة الق -تصص -ادي -ة ل -دول
غرب إافريقيا «ايكواسس» التي زار رئيسصها و
هو الرئيسس السصنغا‹ ماكي سصال ،أامسس،
بوركينا فاسصو ‘ ﬁاولة لقناع النقÓبيÚ
ب -اإلف -راج ع -ن ك-اف-ان-دو وأاعضص-اء ح-ك-وم-ت-ه،
وح ّ- -ث ه-م ع-ل-ى اŸسص-اه-م-ة ‘ ت-وف Òاألج-واء
الم -ن -ي -ة ال Ó-زم -ة لج -راء السص -ت -ح-ق-اق-ات
النيابية و الرئاسصية اŸرتقبة الشصهر القادم .
وقد طالب ›لسس األمن الدو‹ باإلفراج
«فورا» عن رئيسس بوركيفا فاسصو النتقا‹

ف ـ ـ ـ ـولتا العـ ـ ـليا  ..تاريـ ـ ـخ مـ ـ ـن ا’ضسطراب ـ ـ ـات العاصسف ـ ـ ـة
حتى أاواخر أاكتوبر من العام اŸاضصي ،كانت
ب -ورك-ي-ن-اف-اسص-و ت-ع-د واح-دة م-ن أاك Ìب-ل-دان
إافريقيا اسصتقرارا وارتباطا بالغرب بالرغم
م- -ن ف- -ق- -ره- -ا وال- -ت- -ه -اب ﬁي -ط -ه -ا ح -يث
النزاعات وا◊روب والنقÓبات.
بوركينافاسصو ،أاو فولتا العليا سصابقا ،تقع ‘

غ -رب إاف -ري-ق-ي-ا– ،ده-ا م-ن الشص-م-ال م-ا‹
وم-ن الشص-رق ال-ن-ي-ج-ر ،وال-ط-وغ-و وغ-ان-ا من
ا÷نوب ‘ ،ح Úتقع على ا÷نوب الغربي
م-ن-ه-ا ك-وت دي-ف-وار .ت -ع-ت Èال-زراع-ة أاه-م
نشصاط ‘ البÓد التي تعد واحدة من دول
الصص -ح -راء ال -كÈى ،وي -ب-ل-غ ت-ع-داد سص-ك-ان-ه-ا

حوا‹  17مليون نسصمة يشصكل اŸسصلمون
منهم  ،%60بينما تعتنق البقية اŸسصيحية
وديانات أاخرى .اسصتقلت البÓد عن فرنسصا
عام  ،1960لكن باريسس احتفظت بنفوذها
ه -ن -اك وظ -لت لع -ب -ا رئ -يسص -ي -ا ‘ م -ع -ظ -م
الضصطرابات والتحولت.

‘ ع- - - - -ام “ 1983رّد ال -زع -ي -م ت -وم-اسس
سص- -ون- -ك- -ارا ع -ل -ى اإرث اŸسص -ت -ع -م -ر وق -اد
ان-قÓ-ب-ا عسص-ك-ري-ا اأوصص-ل-ه ل-لسص-ل-طة ،فغÒ
اسص- -م ال- -بÓ- -د م- -ن «ف- -ول- -ت- -ا ال -ع -ل -ي -ا» اإ¤
«بوركينافاسصو» التي تعني :بÓد الشصرفاء
اأو اŸسصتقيم.Ú
وخÓ- -ل فÎة ح- -ك- -م- -ه ح- -ق- -ق سص- -ون -ك -ارا
اإ‚ازات كبÒة ‘ ›ال الصصحة والتعليم،
وعزف على اإيقاع التحرر فلقب حينها
بثائر اإفريقيا ،وكان ملهما وقدوة ‘ نظر
شصباب القارة السصمراء .لكن البÓد عادت
◊ضص- -ن ال- -غ- -رب م- -ن ج- -دي -د ع -ام ،1987
عندما انقلب بليز كومباوري على رفيق
الدرب سصونكارا و قضصى عليه وتخلصس من
مشصاعر العداء لÓإمÈيالية والسصتعمار.

وع-ل-ى خÓ-ف سص-ون-ك-ارا ،ق-دم ك-وم-ب-اوري
نفسصه كصصديق حميم للغرب وبات يوصصف
باأنه رجل فرنسصا ومسصتودع اأسصرارها ‘
اإفريقيا.
و‘ خ -ط -وة اع -تÈه -ا ك -ثÒون ل -ل -ت -م -وي -ه
واÿداع ف- -ق- -ط ،خ -ل -ع ك -وم -ب -اوري ال -زي
ال -عسص -ك -ري واأع -ل -ن ال -ت -ع -ددي -ة ‘ اأواخ-ر
ال-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ،واأق-ر دسص-ت-ورا ل-ل-بÓ-د ع-ام
.1991
وÃوجب هذا الدسصتور اأجريت انتخابات
رئاسصية ‘ العام نفسصه فاز بها كومباوري،
ك-م-ا ف-از ‘ ك-ل السص-ت-ح-ق-اق-ات الÓ-ح-ق-ة
ال -ت -ي ج -رت اأع -وام  1991و 1998و2005
و ،2010لكن سصعيه للبقاء ‘ السصلطة بعد
جر ثورة عارمة ‘ البÓد.
عام  2015ف ّ

ففي اأواخر اأكتوبر  2014خرجت جموع
غ-فÒة ت-دي-ن ال-فسص-اد والسص-ت-ب-داد وق-الت
لكومباوري «ا ِرحل».
اأبدى الرجل السصتيني اسصتعداده للتجاوب
مع الحتجاجات واأكد العدول عن تغيÒ
الدسصتور وعن فرضس الطوارئ ،لكن هذا
التجاوب اŸتاأخر ُ ⁄يجد نفعا و ⁄يشصفع
له عند ا÷ماه Òفاضصطر للهروب اإ¤
كوت ديفوار.
رح -ي -ل ك -وم -ب -اوري ف -ت -ح الآم -ال ب -اإق-رار
ال -دÁق -راط -ي -ة واج -راء ان -ت -خ-اب-ات حّ-ر ة
ون-زي-ه-ة ،ل-ك-ن ي-ب-دو ان ال-ن-ظ-رة ال-ت-فاوؤلية
Ÿسصتقبل بوركينا فاسصو اصصطدمت مّرة
اأخرى بانقÓب عسصكري يفتح البÓد
على كل الحتمالت.

لمن قلق من الوضسع
@ نيويورك› :لسس ا أ
‘ القدسس
لم -ن ال -دو‹ ع -ن ق -ل -ق -ه
أاع -رب ›لسس ا أ
«البالغ» إازاء تصساعد التوترات ‘ القدسس
وخاصسة اÙيطة با◊رم الشسريف Ãا ‘
لخÒة ‘ اŸوق - -ع
ذلك الشس- - -ت- - -ب- - -اك- - -ات ا أ
وحوله.
@ اÿرطوم :عودة  30أالف لجئ
كشس- -فت م- -ف- -وضس- -ي -ة شس -ؤوون ال Ó-ج -ئÚ
بالسسودان عن عودة أاك Ìمن  30أالف من
ال Ó-ج -ئ Úل -دول -ة تشس -اد إا ¤م -ن -اط -ق -ه -م
لصسلية بولية شسمال دارفور.
وقراهم ا أ

@ روما :أاك Ìمن ربع مليون لجئ ‘
2015
أاظ - -ه- -رت إاحصس- -ائ- -ي- -ات ل–Ó- -اد ال- -دو‹
لح -م -ر وال -ه Ó-ل
÷م- -ع- -ي- -ات الصس- -ل- -يب ا أ
لحمر أان أاك Ìمن مائت Úوأاربعة وسستÚ
ا أ
أالف لجئ ومهاجر وصسلوا إا ¤أاوروبا عن
طريق البحر حتى نهاية أاوت اŸاضسي.
@ بك :Úإاتفاق روسسي  -صسيني ‘ ›ال
الطÒان
أاعلنت شسركة روسسية لتصسنيع الطائرات
أانه من اŸتوقع أان توقع روسسيا على اتفاقية
مع الصس Úبحلول نهاية العام  2015بشسأان
ال- -ت- -ط- -وي -ر اŸشسÎك ل -ط -ائ -رات ط -وي -ل -ة

اŸسسافة وكبÒة ا◊جم.
@ هافانا :تعي Úأاول سسف Òكوبي ‘
واشسنطن
أاع- -ل- -نت ك- -وب- -ا ان ال- -دب- -ل- -وم -اسس -ي اÙنك
خوسسيه كاباناسس تسسلم يوم اÿميسس مهام
ع -م -ل -ه ل -يصس -ب -ح أاول سس -ف Òل -ه -اف-ان-ا ل-دى
الوليات اŸتحدة منذ  54عاما.
@ بوادبسست :سسياج لوقف تدفق
اŸهاجرين
بدأات اÛر ‘ بناء سسياج على حدودها مع
ك - -روات- -ي- -ا ونشس- -ر م- -ئ- -ات ا÷ن- -ود وأاف- -راد
الشسرطة لوقف تدفق اŸهاجرين.

سسونك ـ ـ ـ ـ ـ ـارا  ..ثائـ ـ ـ ـ ـ ـر إافريقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ع Èالعا⁄

ميشصال كافاندو ،ورئيسس ا◊كومة إاسصحاق
زيدا ،اÙتجزين من قبل ا◊رسس الرئاسصي
م - -ع وزي - -ري - -ن ‘ ال - -قصص - -ر ال - -رئ - -اسص- -ي ‘
واغادوغو.
وأادان ›لسس األم - - - -ن ال- - - -دو‹ «ب- - - -أاشص- - - -د
العبارات» الحتجاز ،وأاكد باإلجماع «أان
هذا الحتجاز من قبل عناصصر من ا◊رسس
ال -رئ -اسص -ي يشص -ك -ل خ -رق -ا صص-ارخ-ا ل-دسص-ت-ور
ال - -ب Ó- -د» ،ك - -م - -ا ع Èع - -ن «دع- -م- -ه ا◊ازم
للسصلطات النتقالية ‘ بوركينافاسصو ،مطالبا
جميع اŸتصصارع ÚباحÎام ا÷دول الزمني
ل -ل -ع -م -ل -ي -ة الن -ت -ق-ال-ي-ة ،وخصص-وصص-ا ت-ن-ظ-ي-م
ان -ت -خ -اب -ات ح -رة وع -ادل-ة وذات مصص-داق-ي-ة
مقررة ‘  11أاكتوبر».
وإاضص- -اف- -ة إا ¤األ· اŸت -ح -دة ن ّ-دد ال–اد
اإلف -ري -ق-ي واÛم-وع-ة الق-تصص-ادي-ة ل-غ-رب
إاف -ري -ق -ي -ا وف -رنسص -ا ـ ال -ق -وة السص -ت -ع -م -اري-ة
السصابقة -بشصدة بعملية «احتجاز الرهائن»
ه - -ذه م - -ط - -ال - -ب Úب- -اإلف- -راج ع- -ن ج- -م- -ي- -ع
اÙت- -ج- -زي- -ن .ون ّ-دد ال -رئ -يسس ال -ف -رنسص -ي
ف- -رنسص- -وا ه- -ولن- -د بـ»الن -ق Ó-ب» ودع -ا إا¤
«إاع- -ادة ال- -ع -م -ل» ب -اŸؤوسصسص -ات ،م -ؤوك -دا ‘
ال- - -وقت ن- - -فسص - -ه أان ا÷ن - -ود ال - -ف - -رنسص - -يÚ
اŸوجودين ‘ البÓد لن يتدخلوا .وتنشصر
فرنسصا قرابة  220جنديا من قواتها اÿاصصة
‘ واغ- -ادوغ- -و ‘ إاط- -ار ع- -م- -ل -ي -ة ب -ارخ -ان
Ÿكافحة ا÷هادي ‘ Úإافريقيا .كما أادانت
ا÷زائر بشصدة النقÓب العسصكري داعية إا¤
إاطÓ- - - -ق «ف- - - -وري و لمشص- - - -روط» لسص - - -راح
اŸسصؤوول Úعن اŸرحلة النتقالية.
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عودة إا ¤نقطة الصسفر
فضضيلة دفوسس
لزل وهي تعا Êداء النقÓبات
هكذا هي ال ّسسمراء ،منذ ا أ
العسسكرّية التي عصسفت بأامنها ورهنت اسستقرارها ،وجعلتها
القارة الوحيدة على وجه اŸعمورة التي ل يتم التغيÒ
السسياسسي فيها إال ع Èالقوة ،ول يصسل ا◊اكم إا ¤سسّدة
ا◊كم ‘ الكث Òمن دولها ،إال ‡تطيا ظهر دبابة مرتديا
بّزته العسسكرية عابثا بقواعد الدÁقرطية وبالنتقال
السسلمي للسسلطة الذي يسسحق ‘ الغالب –ت جزمته.
إانقÓب عسسكري آاخر ‘ بوركينافاسسو هو الثا ‘ Êأاقل من
سسنة سسÒفع بالتأاكيد عدد النقÓبات التي شسهدتها إافريقيا
خÓل نصسف قرن إا ¤ما يقارب اŸائة ،لكنه ‘ الوقت ذاته ل
يشسّكل أاي صسدمة أاو حتى مفاجأاة بقدر ما Áثّل خيبة أامل
لن بوركينافاسسو كان بينها وب Úانتخاب رئيسس
كÈى ،أ
جديد مسسافة شسهر واحد ليطوي البوركينابيون إارهاصسات
النقÓب العسسكري الذي أاطاح نهاية أاكتوبر من السسنة
اŸاضسية بالرئيسس بيلز كومباوري الذي إالتصسق بكرسسي
ا◊كم Ÿا يقارب الثÓثة عقود ،وكان يسسعى لتعديل
الدسستور بالشسكل الذي يسسمح له بحصسد ولية أاخرى .وقد
اعتÈت تنحية هذا الديناصسور حليف الغرب ربيعا إافريقيا
اسستحاب له الشسعب وهّلل له كثÒا معتقدا بأانه سسيثمر عهدا
جديدا من الدÁقراطية.
لكن هيهات ،فقدر بوركينافاسسو مع النقÓبات سسيطول
على ما يبدو ،ومعروف أان هذه الدولة التي كانت تسسمى
«فولتا العليا» ،حصست سستة انقÓبات عسسكرية خÓل 54
لضسطرابات.
عاما ،ما جعل لديها رصسيدا ضسخما من ا إ
لربعاء اŸاضسي
ما جرى ‘ بوركينافاسسو السسنة اŸاضسية وا أ
ليسس اسستثناًء ،فدول إافريقية عديدة عانت من داء
النقÓبات التي جّرتها إا ¤حروب ومذابح وأازمات إانسسانية
لجنبية
ناهيك عن التخلّف التنموي والتدخÓت ا أ
اŸشسبوهة.
لقد وجدت النقÓبات أارضسيتها اÿصسبة على ما يبدو ‘
إافريقيا ،إاذ ما أان تنتهي فصسول واحد منها ‘ بلد حتى تبدأا
جلنا ‘ ظرف الثÓث سسنوات
فصسول آاخر ‘ بلد ثان ،وقد سس ّ
لول ‘ ما‹
لخÒة فقط أاربعة إانقÓبات عسسكرية ،وقع ا أ
ا أ
‘  22مارسس  ،2012ثÓه بعد سسنة واحدة انقÓب ثان ‘
جمهورية إافريقيا الوسسطى والثالث جرت وقائعه ‘
بوركينافاسسو نهاية أاكتوبر  2014والرابع Œري وقائعه حاليا
‘ نفسس الدولة التي شسّرعت أابوابها للمجهول بكل ﬂاطره
و–ّدياته.
لحيان
إان النقÓبات العسسكرية ،حتى وإان لّبت ‘ بعضس ا أ
رغبة الشسعب ‘ التخلصس من رئيسسه كما حصسل مع
لن
كامباوري ،تعت Èأاسسوأا طريقة للتداول على السسلطة ،أ
نتائجها ‘ الغالب وخيمة ،حيث تدخل البلدان التي تقع
فيها ‘ أازمات سسياسسية وأامنية تعيق التنمية والتطور
القتصسادي والجتماعي ،ما يف ّسسر بقاء ال ّسسمراء بعد نصسف
قرن من اسستقÓل جلّ دولها وبرغم ما تكتنزه من ثروات
غ Òقادرة على –قيق طموحات شسعوبها التي يعيشس
الكث Òمنها على التسسّول و‘ ظروف Œتمع كّلها لتدفعه إاما
إا ¤الهجرة وركوب ﬂاطر البحر أاو حمل ال ّسسÓح
لرهابية والعصسابات
والنخراط ‘ التنظيمات ا إ
لجرامية.
ا إ
فمتى تطلّق إافريقيا زمن النقÓبات لتعيشس السستقرار
لي ّ‰و وتطّور ؟
لسساسسية أ
السسياسسي الذي يعت Èالركيزة ا أ

 7انقÓب ـ ـ ـات منـ ـ ـ ـ ـذ اسستقـ ـ ـ ـÓلها عام ١٩٦٠
 1ـ انقÓب  4جانفي :1966
‘ اÿامسس من أاوت العام  ،1960أاصصبحت فولتا
ال-ع-ل-ي-ا (ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسص-و) ج-مهورية مسصتقلة برئاسصة
م -وريسس ي -ام-ي-وج-و ،وب-ح-ل-ول ج-ان-ف-ي ال-ع-ام ،1966
أاضصحت البÓد غ Òراضصية عن حكم «ياميوجو»،
خصصوصصا بعد أان أاقّرت ا◊كومة سصياسصة التقشّصف
اŸا‹ ،وه -و م -ا دف -ع ب -ا–اد ن -ق -اب-ات ال-ع-م-ال إا¤
اإلضصراب العام احتجاجا على عدم أامانة ا◊كومة.
وخÓل الضصطرابات ،وأامام عجز «ياميوجو» عن
احتواء الحتقان ا÷ماهÒي ،اسصتو ¤ا÷يشس على
ا◊كم وأاصصبح ا÷Ôال» أابوبكر سصا‚و‹ لميزانا»
رئي ًسصا للدولة.
 2ـ انقÓب  25نوفم:1980 È
ا÷ف -اف أات -ى ع -ل -ى آام -ال اŸزارع ،Úوأارب -ع م -ن
ال -ن -ق -اب -ات األسص -اسص -ي -ة ل-ل-ت-ع-ل-ي-م دعت إا ¤إاضص-راب
األسصاتذة احتجاجا على القرارات التع ّسصفية التي
ط- - -الت زم Ó- -ءه - -م ،ث ّ- -م سص - -رع - -ان م - -ا ت - -وسّص - -عت
الح -ت -ج -اج -ات ل -تشص ّ-ل ج ّ-ل ال -ق -ط-اع-ات Ãا ف-ي-ه-ا
ا◊ك -وم -ي -ة م -ن -ه -ا بسص -بب اسص -تشص -راء اÙسص -وب -ي -ة
والفسصاد ،وحدث النقÓب الذي قاده العقيد «سصايي
زي -رب -و» ال-ذي أاط-اح ب-ال-رئ-يسس «لم-ي-زان-ا» واع-ت-ل-ى
السصلطة.
 3ـ انقÓب  7نوفم:1982 È
انفجار أازمة ‘ اللجنة العسصكرية للتعديل من أاجل
التقدم الوطني وضصع شصّقيها ‘ اŸواجهة ،األزمة
ان -ت -هت ب -ان -ق Ó-ب ح -م -ل «ت -وم -اسس سص -ان -ك-ارا» إا¤
السصلطة ،ليفسصح اÛال إاثر ذلك للطبيب الرائد
«جان -بابتسصت أاويدراوجو» لتقلّد مهام الدولة رغم
اف-ت-ق-اره إا ¤اÈÿة السص-ي-اسص-ي-ة واف-ت-ق-اده ل-ل-خ-ل-فية
األيديولوجية.
 -4انقÓب  4اأوت :1983
بعد اّتهامه بـ «خدمة مصصالح الهيمنة األجنبية
والسصتعمار ا÷ديد» ،عزل الرئيسس «أاويدراوجو»

شصيئا فشصيئا ‘ «›لسس –ية الشصعب» ،وهو ما منح
ال-ف-رصص-ة ل-ل-وزي-ر األّول األسص-ب-ق «ت-وم-اسس سص-انكارا»
Óط-اح-ة
وال- - -ذي ل- - -عب دورا ‘ ان- - -ق Ó- -ب  1982ل -إ
با◊كومة العسصكرية بواغادوغو .العملية أاسصفرت
عن  13قتي Óو 15جريحا ،وعن ميÓد «اÛلسس
الوطني الثوري» حام Óمعه وعودا باإلصصÓحات
ال -دÁق -راط -ي -ة والج -ت -م-اع-ي-ة وسص-ي-اسص-ة خ-ارج-ي-ة
” التخّلي عن تسصمية
مناهضصة لÓمÈيالية .كما ّ
«فولتا العليا» لتحمل البÓد رسصميا اسصم «بوركينا
ف -اسص -و» ،وت -ع -ن -ي «ب Ó-د ال -رج -ال اŸسص -ت -ق -ي-م Úأاو
الشصرفاء «.
 5ـ انقÓب  15اأكتوبر :1987
اندلعت مواجهات عنيفة فيما عرف لحقا بيوم
«اÿميسس األسصود» بالقصصر الرئاسصي ب ÚاŸوالÚ
واŸت -مّ-ردي-ن ،اŸواج-ه-ات ان-ت-هت Ãق-ت-ل «ت-وم-اسس
سصانكارا» وبانقÓب حاكه اŸسصتشصار الرئيسصي «بليز
” فرضس حظر التجوال وحلّ اÛلسس
كمباوري»ّ ،
الثوري ،وبعد ذلك بأايام ،أاعلن طبيب عسصكري عن
وف-اة «سص-ان-ك-ارا» ب-ط-ري-ق-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة ،واتهمه بعدها
«ك -م -ب -اوري» بـ «خ -ي-ان-ة روح ال-ث-ورة» ق-ب-ل أان ي-ت-و¤
السصلطة ا ¤غاية النقÓب الذي أاطاح به ‘ 31
أاكتوبر .2014
 -6انقÓب  31اأكتوبر :2014
أامام الصصرار الكب Òالذي أابداه كامباوري على
تعديل الدسصتور بقصصد ا◊صصول على ولية رئاسصية
ث-ال-ث-ة ،أاع-ل-نت اŸع-ارضص-ة ال-عصص-ي-ان اŸد Êوانضص-م
إاليها الشصعب ،ما أارغم الرئيسس على تقد Ëاسصتقالته
و مغادرة البÓد ا ¤كوت ديفوار.
 7ـ انقÓب  16سسبتم:2015 È
اق- -ت- -ح- -م ان- -قÓ- -ب -ي -ون ي -ق -وده -م ا÷Ôال ج -لÈت
ديانديريه ،اŸقرب من رئيسس بوركينا فاسصو السصابق
بليز كومباوري جلسصة للحكومة واحتجزوا الرئيسس
النتقا‹ ميشصال كافاندو ورئيسس الوزراء اسصحق
زيدا الرجل الثا ‘ Êقيادة ا◊رسس الرئاسصي.

السضبت  ١٩سضبتمبر  ٢٠١٥م
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الموافق لـ  ٠٥ذي الحجة  ١٤٣٦هـ

إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

اختÓف اŸطالع ‘ هÓل ذي ا◊جة وأاثره على يوم عرفة

إاذا كان اختÓف اŸطالع أامرا مقبول ‘ شضهر رمضضان بحيث من اŸمكن أان يصضوم أاهل كل بلد وفقا Ÿا يÎتب على اسضتطÓع الهÓل ،فهل من اŸمكن
أان يكون الختÓف مقبول ‘ اسضتطÓع هÓل ذي ا◊جة؟

ي -ك -ون ‘ ال -ي -وم ال -ت -اسض -ع م -ن ذي ا◊ج -ة ،وي -ل-زم
ا◊جاج أان يكونوا تبعا ألهل مكة ‘ عرفة ،وإان
اختلفت بلدانهم ‘ رؤوية الهÓل.
ويقول الدكتور يوسضف القرضضاوى حفظه الله
ت-ع-ا ‘ ¤الضض-واب-ط اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا وك-ي-ف-ية تقليل
حدة اÓÿف :هناك حقائق ينبغي أان يتفق عليها.
’و :¤أان ‘ ه -ذا األم -ر ـ أاع -ن -ي م -ا ي -ت-ع-ل-ق
أ أ
بإاثبات دخول الشضهر ـ سضعة ومرونة بالنظر إا¤
نصضوصس الشضرع ،وأاحكامه ،واختÓف العلماء ‘
Óمة .فَمْن أاثبتَ دخول
هذا اŸقام توسضعة ورحمة ل أ
الشضهر بعدل أاو عدل ،Úأاو اشضÎط جًما غفًÒا ⁄
يبعد عما قال به بعضس فقهاء األمة اŸعتÈين ،بل
َمْن قال با◊سضاب وجد له ‘ السضلف قائ ً
 ،Óمنذ
عهد التابع Úفَمْن بعدهم .ومن اعت ÈاختÓف
اŸطالع ،ومَْن  ⁄يعتÈها له سضلفه ،وله دليله ،فÓ
يجوز أان ينكر على من أاخذ بأاحد هذه اŸذاهب
والجتهادات ،وإان رآاها هو خطأا ،إاذ القاعدة :أان ل
إانكار ‘ اŸسضائل الجتهادية.
ألثانية :أان اÿطأا ‘ مثل هذه األمور مغتفر،
ف -ل -و أاخ -ط -أا الشض -اه-د ال-ذي شض-ه-د ب-أان-ه رأاى هÓ-ل
رمضضان ،أاو شضوال ،وترتب عليه أان صضام الناسس
يومًا من شضعبان أاو أافطروا يوًما من رمضضان ،فإان

الله تعا ¤أاهٌل ألن يغفر
ل- -ه- -م خ- -ط- -أاه- -م ،وق -د
ع - -ل - -م - -ه- -م أان ي- -دع- -وا
ف- -ي- -ق- -ول- -وا{ :رّب- -ن- -ا ل
ُت -ؤواِخ ْ-ذن-ا إان َن-سِض-ي-ن-ا أاو
أاخ- -ط- -أان -ا} (ال -ب -ق -رة :
 )٢٨٦حتى لو أاخطأاوا
‘ ه Ó- -ل ذي ا◊ج - -ة،
ووق- -ف- -وا ب- -ع- -رف- -ة ي -وم
ال -ث -ام-ن أاو ال-ع-اشض-ر‘ ،
ال- -واق- -ع ون -فسس األم -ر،
ف -إان ح -ج -ه -م صض -ح -ي -ح
ومقبول.
ألثالثة :أان السضعي
إا ¤وحدة اŸسضلم‘ Ú
صض -ي -ام -ه -م وف -ط -ره-م،
وسض - -ائ - -ر شض- -ع- -ائ- -ره- -م
وشض- - -رائ- - -ع- - -ه- - -م ،أام ٌ- -ر
م - -ط- -ل- -وب دائ- -م- -ا ،ول
ي- -ن- -ب- -غ- -ي ال- -ي- -أاسس م- -ن
الوصضول إاليه ،ول من إازالة العوائق دونه ،ولكن
الذي يجب تأاكيده وعدم التفريط فيه بحال ،هو
أاننا إاذا  ⁄نصضل إا ¤الوحدة الكلية العامة بÚ
أاق -ط -ار اŸسض -ل-م ‘ Úأان-ح-اء ال-ع-ا ،⁄ف-ع-ل-ى األق-ل
يجب أان نحرصس على الوحدة ا÷زئية اÿاصضة بÚ
أابناء اإلسضÓم ‘ القطر الواحد .ف Óيجوز أان نقبل
بأان ينقسضم أابناء البلد الواحد ،أاو اŸدينة الواحدة،
فيصضوم فريقٌ اليوم على أانه من رمضضان ،ويفطر
آاخرون على أانه من شضعبان ،و‘ آاخر الشضهر تصضوُم
جماعة ،وتعيد أاخرى ،فهذا وضضع غ Òمقبول.
فمن اŸتفق عليه أان حكم ا◊اكم ،أاو قرار و‹
األمر يرفع اÓÿف ‘ األمور اıتلف فيها .فإاذا
أاصض-درت السض-ل-ط-ة الشض-رع-ي-ة اŸسض-ئ-ول-ة ع-ن إاث-بات
الهÓل ‘ بلد إاسضÓمي ـ اÙكمة العليا ،أاو دار
اإلف -ت -اء ،أاو رئ -اسض -ة الشض -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة ،أاو غÒه-ا ـ
قرارها بالصضوم أاو باإلفطار ،فعلى مسضلمي ذلك
البلد الطاعة واللتزام؛ ألنها طاعة ‘ اŸعروف،
وإان كان ذلك ﬂالفا Ÿا ثبت ‘ بلد آاخر ،فإان
حكم ا◊اكم هنا رجح الرأاي الذي يقول :إان sلكل
بلد رؤويته.

أانواع العمل ال ّصصا◊ة ‘ العشصر من ذي ا◊جة

التّرغيب ‘ ا◊ج
والعمرة

روى ال -ب -خ -اري رح -م-ه أاي -ام ال -عشض -ر» ،ق -ال -وا :ي -ا أاحمد رحمه الله عن ابن فيهن من التهليل والتكبÒ
الله عن ابن عباسس رضضي رسضول الله ول ا÷هاد ‘ عمر رضضي الله عنهما عن وال -ت -ح -م -ي -د» ،وروى اب -ن
ال -ل -ه ع -ن -ه -م-ا أان ال-ن-ب-ي ـ سض- -ب- -ي -ل ال -ل -ه؟ ق -ال« :ول ال -ن-ب-ي ـ صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه ح - -ب- -ان رح- -م- -ه ال- -ل- -ه ‘
ج -اء ‘ الصض -ح -ي -ح Úع -ن أاب -ي
صض -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م ـ ا÷هاد ‘ سضبيل الله إال وسضلم ـ قال« :ما من أايام صضحيحه عن جابر رضضي هريرة رضضي الله عنه عن النبي ـ
قال« :ما من أايام العمل رجل خرج بنفسضه وماله أاعظم ول أاحب إا ¤الله الله عنه عن النبي ـ صضلى
صض - -ل - -ى ال - -ل - -ه ع - -ل - -ي - -ه وسض - -ل - -م ـ
الصضالح فيها أاحب إا ¤الله ث - -م  ⁄ي - -رج - -ع م - -ن ذلك ال -ع -م -ل ف -ي -ه -ن م -ن ه-ذه ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسض-ل-م ـ ق-ال:
ليام يوم عرفة» .قوله« :أافضضل األعمال :إاÁان بالله
لي - -ام ال - -عشض - -ر ف- -أاكÌوا «أافضضل ا أ
لم- - - -ام ا أ
لي -ام  -ي -ع-ن-ي بشض - - - -يء» ،وروى ا إ
م -ن ه -ذه ا أ
ورسضوله ،ثم حج مÈور».
وورد فيما أاخرجه ابن ماجة ‘
سضننه عن أام سضلمة رضضي الله عنها
م- -ن فضض- -ل ال -ل -ه ت -ع -ا ¤ب -ه -ا أام -ه -ات ال -ع -ب -ادة م -ن
و‡ا زاد م- -ن تشض- -ري- -ف من أايام العمل الصضالح فيها عن النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم
ة
ونعمه العظيمة على عباده الصضÓة والصضيام والصضدق
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ـ «من حجّ هذا البيت فلم يرفث
أان هيأا لهم مواسضم عظيمة وا◊ج واألضضحية والتكب ،Òذي ا◊ج- -ة ي- -وم ع -رف -ات،
،
»
ر
ض
ش
ع
ل
ا
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ا
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ن
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ي
م
ا
ي
أ
ل
ا
و ⁄يفسضق خرج من ذنوبه كيوم
وأايام فاضضلة ،لتكون مغنماً ول - - - -يسس ذلك ل - - - -غÒه - - - -ا ،ح- - - - -يث ي - - - -ف - - - -يضس اÒÿ
للطائع Úوميدانًا لتنافسس ف - -اŸسض- -ل- -م م- -ط- -الب ب- -أان واإلحسضان على من أاخلصس ق -ال -وا :ي -ا رسض -ول ال -ل -ه ول ولدته أامه».
ا÷هاد ‘ سضبيل الله؟ قال:
وجاء فيما أاخرجه البزار عنه
اŸت - -ن - -افسض ،Úوم- -ن ه- -ذه يعمرها Ãا يقدر عليه من فيها لله وعمل الصضا◊ات،
ه
اŸواسضم ما شضهد النبي  -هذه األعمال فمن حكمة وأاشضهد أان ل إاله إال الله «ول ا÷هاد ‘ سضبيل الل صض -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م« :إان ال-ل-ه
صض -ل -ى ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م  -اŸو ¤ع- -ز وج- -ل ،ودلئ- -ل وحده ل شضريك له ،وأاشضهد إال رجل خرج بنفسضه وماله ي -غ -ف -ر ل -ل -ح -اج وŸن اسض -ت-غ-ف-ر ل-ه
بأانها أافضضل أايام الدنيا أال ك- -م- -ال -ه ،ت -فضض -ي -ل -ه ب -عضس أان سض -ي -دن-ا ون-ب-ي-ن-ا ﬁم-دا ً ث- - -م  ⁄ي- - -رج- - -ع م- - -ن ذلك ا◊اج».
بشضيء».
وورد أان النبي ـ صضلى الله عليه
وه- - -ي عشض - -ر ذي ا◊ج - -ة ،األزم- -ن- -ة واألم -ك -ن -ة ع -ل -ى عبده ورسضوله.
د
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ورو
والتي أاوشضكنا أان نعيشس ‘ ب -عضس ‘ ت -ع-ظ-ي-م األج-ور،
روى البخاري رحمه الله
وسض- -ل- -م ـ سض- -م- -ع رج Ó- -ي- -ق -ول ‘
رح- -اب- -ه- -ا ،ف- -أاي- -ام ق Ó-ئ -ل وكÌة الفضضائل قال تعا ¤عن ابن عباسس رضضي الله رح -م -ه ال-ل-ه ع-ن اب-ن ع-م-ر ال -ط-واف :ال-ل-ه-م اغ-ف-ر ل-فÓ-ن ب-ن
وتظلنا نفحاتها العطرة.
{والفجر وليال عشضر}.
عنهما أان النبي ـ صضلى الله رضضي الله عنهما عن النبي فÓ- -ن ،ف -ق -ال« :م -ن ه -ذا؟» ،ق -ال
وألن هذا العشضر
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رجل حملني أان أادعو له ب Úالركن
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واŸق -ام ،ف -ق -ال« :ق -د غ -ف -ر ال -ل-ه
أاحب إا ¤الله العمل فيهن لصضاحبك».
م - -ن ه - -ذه األي- -ام ال- -عشض- -ر
وبعد هذا ،فأاي مؤومن يطرق
ثÓثة ل تكون إال ‘ ثÓثة ذو البأاسس ل ُيعرف إال عند اللقاء ،وذو األمانة
فأاكÌوا فيهن من التهليل سضمعه مثل هذه البشضارات النبوية
ى
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و
،
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و
ل ُيعرف إال عند األخذ والعطاء ،واإلخوان ل ُيعرفون إال عند النوائب.
ول ي-ه-ت-ز ط-رب-ا ،وي-ت-م-اي-ل ف-رح-ا،
‘
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قال علي بن أابي طالب :ثÓثة من كّن فيه اسضتوجبت لهن أاربع
وهي تبلغه ‘ صضدق ووضضوح أان
،
م
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ل
حدثهم  ⁄يكذبهم ،وإاذا وعدهم  ⁄يخلفهم ،وإاذا خالطهم  ⁄يظ
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ا◊ج م - -ن أافضض- -ل األع- -م- -ال ،وأان
ت
وإاذا فعل ذلك فقد وجبت أاخوته ،وكملت مروءته ،وحرم
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ل- -ل- -ح- -اج ك- -رام -ة ع -ن -د ال -ل -ه ب -ه -ا
غيبته.
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يسضتجاب دعاؤوه ويغفر ذنبه وذنب
.
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«
من يريد له ذلك ما اسضتغفر له.

بالتّوبة واإلقÓع عن اŸعاصصي يسصتقبل اŸسصلمون العشصر من ذي ا◊جة
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العدد

هذه الصضفحة –توي على آايات قراآنية كرÁة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشضكرا

أثارت جد’ ب Úعلماء ألّدين وألفلك

ذهب علماء اإلسضÓم إا¤
أانه يجوز أان يكون ألهل كل
قطر رؤوية خاصضة بهم ‘
اسض- - -ت- - -طÓ- - -ع األه - -ل - -ة ‘
رمضض - - -ان ،وغ Òرمضض- - -ان،
ويسضتثنى من ذلك هÓل ذي
ا◊ج- - - -ة ،ف Ó- - - -ي- - - -ج- - - -وز
ل-ل-مسض-ل-م Úأان ي-خ-ت-ل-فوا ‘
هÓل هذا الشضهر بل يجب
أان تتحد الرؤوية ‘ هÓل
ذي ا◊ج -ة ،وع -ل -ى ج-م-ي-ع
ال - - -ب - - -ل- - -دان ،والشض- - -ع- - -وب
اإلسضÓمية أان تتبع ما ينتج
ع -ن اسض -ت -ط Ó-ع ال-هÓ-ل ‘
مكة اŸكرمة.
ي- -ق- -ول ف- -يصض -ل م -ول -وي
ن- - - - -ائب رئ- - - - -يسس اÛلسس
Óفتاء والبحوث:
األوربي ل إ
الختÓف ‡كن ‘ رؤوية
هÓل رمضضان وهÓل عيد
الفطر ،وإان كان األفضضل عند جمهور الفقهاء أان
يصضوم جميع اŸسضلم Úويفطروا عند رؤوية الهÓل
‘ أاي قطر من األقطار.
أام -ا ب -ال -نسض -ب -ة ل -ع-ي-د األضض-ح-ى ف Ó-ي-ج-وز ذلك
إاط ًÓ- -ق - -ا ،ول ي - -ن - -ظ- -ر ‘ هÓ- -ل ذي ا◊ج- -ة إا¤
ا◊سضاب ول إا ¤رؤوية األقطار ،وإا‰ا ينظر فقط
إا ¤األوقات التي يسض Òعليها ا◊جاج فع ،ًÓفيوم
عرفة هو اليوم الذي يقف فيه ا◊جيج ‘ عرفة
ف -ع  ،Óً-ول عÈة ب -ال -رؤوي -ة ‘ ج -م -ي -ع األق-ط-ار ول
با◊سضاب إاذا خالف ذلك.
هذا ‘ رأايي هو الجتهاد األصضح ،إال أانه ل
Áك-ن مصض-ادرة ع-ق-ول ال-ن-اسس وإال-زام-ه-م ب-اج-ت-هاد
واحد ،فاÓÿف ‘ مثل هذه األمور كان موجوًدا
منذ القدم ،وسضيظل موجوًدا إا ¤أان تقوم السضاعة.
لكن ،ربط عيد األضضحى Ãكة باعتبارها مكان
أاداء م -ن -اسضك ا◊ج ه -و الج -ت -ه -اد األق -رب ÷م-ع
الناسس عليه.
وع-ن ال-رؤوي-ة الشض-رع-ي-ة ال-بصض-ري-ة ل-ل-هÓ-ل ي-ق-ول
الشضيخ حسضن حميد من علماء األزهر :إان هÓل ذي
ا◊جة ﬂتلف عن هÓل رمضضان؛ ألن شضهر ذي
ا◊جة يقع فيه يوم عبادة وهو يوم عرفة الذي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸسصتحب ‘ األضصحية
’ضضحية؟ وهل
❊ سس :متى تنحر أ أ
ي- -ج- -وز أن ي- -ن- -ح -ره -ا شض -خصس آأخ -ر؟
وعلى من توّزع؟
❊❊ ج :ت-ن-ح-ر األضض-ح-ي-ة ب-ع-د صضÓة
ال -ع-ي-د وÁك-ن ذب-ح-ه-ا ‘ أاي-ام ال-تشض-ري-ق،
واألفضضل أان ينحر اإلنسضان بنفسضه ،فإان
 ⁄يسضتطع ،أاو  ⁄يكن يعلم كيفية النحر،
فليذبح عنه غÒه مع شضهوده الذبح ،وتوزع
األضض -ح -ي -ة ث Ó-ث -ة أاثÓ-ث ،ف-ي-عِ-ط-ي ث-لً-ث-ا
ل-ل-ف-ق-راء م-ن ا÷Òان ،وث-لً-ث-ا أله-ل ب-ي-ته،
وثلثًا Ÿن يسضأاله.
فوقت ذبح األضضحية يكون بعد صضÓة العيد Ÿا روى عن الÈاء أان
رسضول الله ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ قال« :من صضلى صضÓتنا ،ونسضك
نسضكنا ،فقد أاصضاب النسضك ،ومن ذبح قبل اأن يصضلي فليعد مكانها
أاخرى».
حي إان  ⁄يذبح أاضضحيته بنفسضه أان يحضضر ذبحهاŸ ،ا
ض
ض
م
ل
ل
ب
ح
ت
ويسض
ّ
روى عن ابن عباسس أان رسضول الله ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ قال ‘
األضضحية« :واحضضروها إاذا ذبحتم ،فإانه يغفر لكم عند أاول قطرة من
دمها».
ويسضتحب أان يقول اŸضضحي عند الذبح« :بسضم الله والله أاك،»È
ويسضتحسضن أان يزيد على هذا فيقول« :اللهم هذا منك ولك ،اللهم تقبل
مني أاو من فÓن»Ÿ ،ا روى أان النبي صضلى الله عليه وسضلم أاتى بكبشس له
ليذبحه ،فأاضضجعه ثم قال« :اللهم تقبل من ﬁمد وآال ﬁمد وأامة
ﬁمد ،ثم ضضحى».
ويتصضدق بالثلث على من يسضأالها ،لقول ا◊ق سضبحانه« :فكلوا منها
وأاطعموا القانع واŸع ،»Îوالقانع هو السضائل واŸع Îهو الذي يعÎي
الناسس ،أاي يتعرضس لهم ليطعموه ،ول يسضأالهم ذلك ،وŸا روى عن ابن
عباسس ‘ صضفة أاضضحية النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ قال« :ويطعم أاهل
بيته الثلث ،ويطعم فقراء جÒانه الثلث ،ويتصضّدق على السضؤوال بالثلث».
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ماء زمزم فضصائل كثÒة وأاسصرار عديدة

روى الطÈاÊ
عن عبد الله بن
عباسس رضضي الله
تعا ¤عنهما قال
 :قال رسضول الله
صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسض- - -ل- - -م » :خÒ
م- -اء ع- -ل- -ى وج -ه
األرضس م - - - - - - - - -اء
زمزم ،فيه طعام
من الطعم وشضفاء
م- - -ن السض - -ق - -م» ،اأي أان
شضرب مائها يغني عن
ال -ط -ع -ام ويشض -ف -ي م -ن
السض- - -ق - -ام ،ل - -ك - -ن م - -ع
الصضدق ،كما وقع ألبي
ذر الغفاري رضضي الله
ت - -ع - -ا ¤ع - -ن- -ه ،ف- -ف- -ي
الصض - -ح - -ي- -ح أان- -ه أاق- -ام
شضهرا Ãكة ل قوت له
إال ماء زمزم .
وروى األزرق- -ي ع -ن
ال - -ع - -ب - -اسس ب - -ن ع- -ب- -د
اŸط - -لب رضض- -ي ال- -ل- -ه
ت- - -ع- - -ا ¤ع - -ن - -ه ق - -ال :
تنافسس الناسس ‘ زمزم
‘ زمن ا÷اهلية حتى
أان ك- -ان أاه- -ل ال- -ع- -ي -ال
ي - -ف - -دون ب - -ع - -ي- -ال- -ه- -م
ف - -يشض- -رب- -ون ف- -ي- -ك- -ون
حا لهم ،وقد كنا
صضبو ً
ن- -ع- -ده- -ا ع- -و ً-ن -ا ع -ل -ى
ال-ع-ي-ال ،ق-ال ال-ع-ب-اسس:
وكانت زمزم تسضمى ‘
ا÷اهلية شضباعة.
و هو Ÿا شضرب له،

وج- -ع- -ل- -ه ال- -ل -ه ت -ع -ا¤
إلسضماعيل وأامه هاجر
طعاًما وشضراًبا ،وحكى
ال - - - -دي- - - -ن- - - -وري ع- - - -ن
ا◊م -ي -دي ق -ال  :ك -ن -ا
عند سضفيان بن عيينة
فحدثنا بحديث« :ماء
زم- -زم Ÿا شض- -رب ل -ه»،
ف- - - -ق- - - -ام رج - - -ل م - - -ن
اÛلسس ثم عاد فقال:
ي- -ا أاب- -ا ﬁم -د ،أال -يسس
ا◊ديث الذي حدثتنا
حا؟
‘ ماء زمزم صضحي ً
قال  :نعم ،قال الرجل
 :فإا Êشضربت اآلن دلًوا
م- -ن زم- -زم ع- -ل- -ى أانك
–دثني Ãائة حديث،
ف- -ق- -ال ل- -ه سض- -ف- -ي- -ان :
اق-ع-د ،ف-ق-ع-د ف-ح-دث-ه
Ãائة حديث  .ودخل
اب- - -ن اŸب - -ارك زم - -زم
ف -ق -ال  :ال -ل -ه-م إان اب-ن
اŸؤوم- -ل ح -دث -ن -ي ع -ن
أابي الزب Òعن جابر أان
رسضول الله ـ صضلى الله
عليه وسضلم ـ قال» :ماء

دعــاء اليـــــوم

زم- -زم Ÿا شض- -رب ل -ه»،
ال- -ل- -ه- -م ف- -إا Êأاشض- -رب -ه
لعطشس يوم القيامة .
وم -اء زم -زم شض-راب
األبرار ،عن ابن عباسس
رضضي الله تعا ¤عنهما
قال :صضلوا ‘ مصضلى
األخ -ي -ار واشض -رب-وا م-ن
شضراب األبرار ،قيل :
م- -ا مصض -ل -ى األخ -ي -ار ؟
قال – :ت اŸيزاب،
ق- - -ي- - -ل  :وم - -ا شض - -راب
األب - -رار ؟ ق - -ال  :م- -اء
زم - -زم وأاك- -رم ب- -ه م- -ن
شضراب .وقال ا◊افظ
ال -ع -راق -ي  :إان ح -ك-م-ة
غسض- -ل صض- -در ال- -ن -ب -ي ـ
صضلى الله عليه وسضلم ـ
Ãاء زم -زم ل -ي -ق -وى ب-ه
صضلى الله عليه وسضلم
ع- -ل- -ى رؤوي- -ة م- -ل- -ك -وت
السض - - -م- - -اوات واألرضس
وا÷نة والنار ،ألنه من
خواصس ماء زمزم أانه
ي -ق -وي ال -ق-لب ويسض-ك-ن
الروع .

الsلهم sاغِْفر ‹ َخِطيَئتي وجْهلي،
ت َأاعلَم
وإاِسْضَرا‘ ‘ َأاْمري ،وما َأاْن َ
ِب ِ-ه مِ u -ن -ي ،ال s-ل -ه s-م اغ ِ-فْ-ر ‹ ِجu-دي
ِ
َوَه ْ-ز‹َ ،وَخ َ-ط-ئ-ي َوعْ-م-دِيَ ،وك-ل tذلَ -ك
َ
َ
َ
ت،
تَ ،وما أاسْضرْر ُ
ت َوَما َأاsخْر ُ
ت َوَما أاْعلْن ُ
ِعْندِي ،اللُsهsم اْغِفْر ‹ مَا َقsدْم ُ
َ
َ
ت َعلى كuل
َŸؤوuخُرَ ،وأاْن َ
ت َأاْعلَُم بِهِ مِuنيَ ،أاْنت اَŸقuدُمَ ،وأاْن َ
َوَما َأاْن َ
تا ُ
ِ
يءٍ َقديٌر» (متفٌق عليه).
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لعÓ-ن م-ن ال-ق-اه-رة
^  ١٩سس-ب-تم : ١٩٥٨ Èا إ
وت -ونسس ال -رب -اط ع -ن ت -ك -وي -ن ا◊ك -وم-ة
اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة برئاسسة
ف -رح-ات ع-ب-اسس ،ال-زع-ي-م السس-اب-ق ل–Ó-اد
ال -دÁق -راط -ي ل -ل -ب -ي -ان ا÷زائ -ري  .ح -ك-وم-ات
العراق ،تونسس ،اŸغرب وليبيا تعÎف بها فورا .

الطقسس المنتظر اليوم و الغد

23°

عنابة

الجزائر

 20°الجزائر

عنابة

السسبت  ٠٥ذو ا◊جة  ١٤٣٦هـ اŸوافق لـ  ١٩سسبتم ٢٠١٥ Èم

 26°وهران
 24°وهران

العدد  ١٦٨٢٩الثمن  ١٠دج

26°
26°

france prix 1

انسسرسس جار  Êفاسسن انكم كل اسس نالسسبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشس-اويث ،اتراقيث..الشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الشسعب" م -انك ات -ي -ل-ي سس-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني
نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

يال ثليث امذنن اسسفرسسن
اوكن أاذربحن ثذرÁت.اذغ
ذدرثك انف أاكن يال ثم
ثغل ذسسق نلمال  ،امذنن
أاغلن ياك غرثنز نلمال ،
أاجان ياك لشسغال أانسسن.
وين يسسعن شسوط لسسع ذقخم
اثعمر سسزمرن  .أاورسسحزبن
اسسمسسخ نثونط ،أاه اك أانف
ياك ثمدين Úاتسسذرن انثم
انتÈتسس أاوغلن ذسسق  ،يال
يون يخذم امكن بزنز ازذث
بخميسس .

يـ ـ ـ ـال ثـ ـ ـم ثغـ ـ ـل ذسس ـ ـ ـق نلم ـ ـ ـ ـ ـ ـال

لسسواق ندزاير أاشسورنت سسالعدث نالعيذ

البويرة :ع.نايت رمضشان

ي- -ال اسس أاذي- -خ -ذم ث -زري -بث
وديسش - - -ف - - -غ ازم - - -رن اوك - - -ن
اث -ن -ي -زن -زاول ذب -رذن اغ-ن-ون
أاوغ -ل-ن ذم-ك-ن ب-زن-ز ،أان-د ي-ل
اششوط السشع امزنزين انثليث
أاتسش- -رن ذم- -ك- -ن ب- -زن -ز ،أاي -ن
ي- - -ط- - -ف- - -ن ال - -ول - -ه ذدرث أاق
ذلحسشب امكن بزنز اخرفين
ادبنن ذيل ثم أام ثمدينين نغ
ذث - -ذري - -ن .ي- -ال اسس أاط- -اسس
أاق -م -ذن -ن اق -تسش -رح-ن غ-رث-م
ن- -ل- -ج -ل -ف -ة ن -غ بسش -ك -رة ي -اك
ذبسش -ع -ادة ذو’د جÓ-ل اوك-ن

أادغ--ن اخ-رف-ي-ن و سش-ن-ع-وذن
ثنز .
غ- - - - - - - - - - - -اسس ل- - - - - - - - - - - -حسشب
اخ- -رف- -ي- -ن اث- -ن -اف اشش -اضس
ل- -م- -ع- -ن لسش -وام سش -ي -ال اسس
اتسش- -ل -ن ،ي -ال ي -ون ي -دزق -ي -ذ
ذلسش - -وم اك - -ن ث- -ف- -غ فÓ- -سس.
أاطاسس اقسشفرسشن ثنز امزذغ
انثمدينين ام اقذق اورسشعين

لوسشع ذقخامن نسشن ام اثيج
أارغرسشن سشاسس نلعيذ ،أامكن
أاناف لسشوم ع Óحسشب أاششثل
ي- - -اك أاذل - -ع - -م - -ر اوخ - -رف .
أان- -اف لسش -وم اخ -رف -ي -ن ن -ث -م
ن -و’د ج Ó-ل أاول -ن أاسش-وطسس
سش-ي-ن اخ-رف-ي-ن ن-ث-م ن-ل-ج-ل-ف-ة
أامكن لسشوم اتسشمخلفن عÓ
حسشب العلف اقتشس اوخرف،

قانقبالت لغ Óإاقسسحان ييزماران دعلواشس

أاذو اي-ذمسش-ل-ي-ن ب-ق-اذ ي-زن-زن
يال يون أاديو ثحكيث اوكن
أاذيسش- - - -ل ذسش - - -م ،اك - - -ن ث - - -ل
ثسشوحث امذن اريسشع لخثير
غر افسشنسس .ثمزلوث ذلعيذ
ذي -وث ن -تسش -ع -ذ ذسش -ن -ة ادي-ج
سشدنا ابراهيم الخليل و وكذ
تسشد النبي(صس) امششغع ا’مة
ثنسشلمت.

ميدان زليان رفواناسسان دالطحياث نالعيذ امقران

تورمٌقان الكثرث إاموكان أازنزي ييكراران
ٌقغيران يمخا’فان نتيبازة أاو’شس فÓسشان
امروبوز محال أايو إاسشٌقاسشان و الششيو يتوا’
على حسشاب ميدان يسشنان لوموراثو رلغÓ
إاقسش- -ح -ان إادي -نضش -ان إاي -ي -زم -اران ن -ي -غ دو’
إايعلواشس قانقبالت ماتا سشيتنوزان إافوناسشان
ف -وام-ان زل-ي-ان أاخÓ-ل دم-ي-دان رومسش-ف-ه-ام
سش-وع-ذال ن-ت-ف-رق-اث-ي-ن ٌق-ل-مداذ أازوغار نييج
أاع -ج -م -ي ن -ي -غ دو’ أاف -ون -اسشث دال -ط -ح-يث
إايالعيذ امقران ذٌقمكان ييزمار.
و على حسشاب ماتا وكذان فÓسس اخÓل
دم -ي -دان ي-وم-ران أاسش-غ-ان ال-ط-ح-ي-اث ٌق-غ-ي-ر
أاشش -رق -ي ن -ت -ي -ب -ازة  ،أاع -ج -م-ي أاو’شس ذيسس
أاسشوفاغ نتمريجث ييذريمان محال مانك
ي -ق -ان ال -ح -ال سش -ي -ي -زم -اران ن-ي-غ إاع-ل-واشس،
’خ -ط -ر أاع -ج -م -ي ي -غ Ó-ن أاه-ي-ان يٌ-ق-ار ٢٢
دمليان و تششاراكان ذيسس  7ميدان و الكثرث
إاعجميان نيضشان سشوان جار  ١0د  ٢0دمليان
فوامان يمخا’ف لحسشاب ييذني يسشاغان
إاعجميان  ،ي Óماني تيلين  7ميدان كمÓن و
ي Óماني يتيلي لحسشابو داقدود على حسشاب
أاخ Ó- - - -ل دوذم - - - -اوان زيسش - - - -ان السش- - - -ومت
تيقرضشالت دماتا طاقان أاسشوفغان ميدان
دي -ذري -م -ان  ،و ال -ك-ول ل-وم-وراث-و ك-رك-رانت
ع- -ي- -ط- -ا دم- -ي- -دان أاسش- -رسش -ان ال -ب -ال نسش -ان
ففوناسشان و نانان فÓسشان بلي أاكسشوم نسشان
ذيسس الفايت إاهزمرث ابونادام خير إاوني
أاعلوشس يÓن يتششور سشذونت دو’ السشومت
إافوناسشان أاسشحال أاتششاراكان ذيسشان عيطا
دم -ي -دان ه -ت -وا’م إاذن -ي وار نسش-ع-ي أاخÓ-ل
ديذريمان قانقبالت إاعلواشس يÓن او’شس
ون - -ي إادي- -وذران سشـ 4إام -ل -ي -ان و ي  Ó-م-ان-ي
تاوضشان أالمعاذ  7إامليان.
و يوّكذ ماسس «أامين» سشٌقغير نفوكة ذٌقامو
ب -ل -ي ن -ت -ان ي-م-ع-اوان أاذ سش-ان سشٌ-ق-اك-ذم-اسس
دونسش- -ي- -ب- -يسس ٌق- -ل- -م -داذ سش -غ -ي -ن -ي -د ي -يششث
نتفوناسشث سشـ ١٢مليون سشنتيم و يسشرسس كل
ي -ي-ج زيسش-ان  3إام-ل-ي-ان ٌق-انقبالت نالكاليتي
إاضش -ب -ع -ان وكسش-وم  ،م-ح-ال م-انك ي-ن-ا م-اسس

ب -دانت ل -ع -واي -ل ن-دزاي-ر
تجيدن اإي لعيذ اآمقران
 ،م -ان -ي ت -ك -رن اإي-ري-ازن
اإنيذ نوارن اأنسس تروحن
توحسشن في اإيعÓششن اآغ
ت- - -وا’م - -ن  ،وال - -خ Ó- -ث
ب- -دانت ن- -ه- -ن- -ت- -ي اث- -ن -ي
ت - - -وج - - -ي - - -دنت ب - - -وه - - -ا
نتغاوسشوين ماني اأرينت
ب- - - -اشس اأضش- - - -ق - - -ط - - -انت
ال -خضش -رث و م -ات-ا ي-ل-زم
اإي ال - - - -ع - - - -ي - - - -ذ ب - - - -اشس
اوت -راي -ن-تشس م-ن ب-ع-د ،و
ل- -ت- -ه -انت سش -ال -ج -زرث و
و
اإنيجوين.
م- - -ل - -م - -ي ه - -وذفث غ - -ل
ا’أسش -واق اأو’شس اآم -ك-ان
ح -ت -ى تÓ-ق-يث ال-ط-واب-ل
ني جومين و الششواقر و
الجمر اآغ تحتاجنيث ذي
ال- -م- -ن- -اسش -بث اآي و اآ’ت
قلي لعوايل اآغ غرسشنت
لعوايد خاصشين ييسشن  ،و
مامك تناولنت الجزرث
اأنسس مومامك تباطنيت
من بعد اأصشدقن سشيسس
ق- -ل- -ي ف- -ي م- -ح- -ت -ج -ن و
ف -رح -ن -ي -ه -ن سش -وو ق -ل -ي
ن- - -وكسش- - -وم ن- - -ال - -ع - -ي - -ذ.
و اأ’ن- -نت ل -ع -وي -ل ب -وه -ا
ندزاير و سشلخصشوصشا ني
اإيمازيغن اآغ بدان سشوغ

ناوال نالسشة و اآغ يتتيت
اأم -زواروا اآري-از ن-ت-ادرث
اآغ ي - - -غ- - -رصس اآع- - -ل- - -وشس
خ -ط-راشس ي-ت-ق-ي-م-ا ي-زوم
ل - -داغ- -ا اآي- -غ- -رصس و اإ ي
عشش- - - -ويث ت - - -ن - - -اول - - -نت
ال- - -خ- - -ا’ث اأق- - -ل- - -ق - -ول
ن- - -وع- - -ل- - -وشس  ،و اآذشش- - -ا
ن -ال -ع -ي-د اأ’نت اآغ ت-غ-نت
اآب- -رب- -وشس سش- -ك- -رومت و
و
عرضشنت العايلث ،
اأ’نت اآغ تغنت الدوارة
نو علوشس سشالخضشرث اآم
الفال فو علوشس و مام
عيدن مليح ذي الرخاء
اأو لهنا .و تراجان اإي
دزي - -ري - -ن اآسش - -غ- -اسس اآي
اأسش-ع-دان ال-ع-ي-ذ ي-م-قران

اأنسش - -ن م- -ل- -ي- -ح ح- -ت- -ى و
يوسشيد ذي ظروف حتى
اح Ó-نت و سش -ل-خصش-وصس
اآ’ نبوها نووذان نتمورا
اإيعرابن اآغ حتى ثعيدن
مليح سشسشبث نالحرب اآغ
ع- -اشش- -ن- -يث ذي ث -م -ورث
اأنسشن و هسشيف فÓسشن
باشس اآذرين سشي هي دار
اأنت و اأو مورث انسس و
دع- - -انسش- - -ن ب- - -اشس رب - -ي
ي - - -يسش - - -رسس ال- - -رح- - -مث
فÓسشن و اآتحبسس قريح
اآماتنات اآغ هوي اآمزان
قبل نو مقران و اأو ّ
’ن
مامك اأ’ّن .

العاصشمة :سشعاد بوعبوشش

العيذ ذي لوراسس امقران

لباسس انلعوايل ورعان ا–فاظنت فلعوايذ
نا÷دود ذ العيذ أامقران

«سشليم» دو’ نتان سشٌقير نفوكة بلي يسشغاد
سشرافاقث نسشان واكثماسس ييششث نتفوناسشث
سشـ ٩إامليان دسشنتيمان و ضشمنان سشوامان
الطحيث إاليقان و يضشبعان ٌقالسشومتيسس دو’
ذٌقكسشوميسس  ،و سشالجيت نيضشان ينا ماسس
«م - -ح - -م - -د» ب - -ل - -ي يسش- -غ- -اد سش- -رف- -اقث نـ٦
لجوارينيسس أاعجمي سشـ ٢٢مليون دسشنتيمان
م -ات -ا سش -ف -رح -ان ال -ك-ول أاراو نسش-ان و ي-وا’

از’ي روصش -اق -ار إاف -ون -اسش -ان دال -ط -ح -ي -اث
ٌقانقبالت إاعلواشس يسشاوال فعيطا ووذماوان
لمعيششث ميدان يقنان سشالسشومت ييعÓيان
إاعلواشس دو’ ليعارث لمعيششث بصشح الششيو
أايامنيعاشس ميدان أاطفان قالسشنة نالطحيث
يقنان سشالدين ناغ.

Ÿثول سستامازيغت
@ انا ابوكاضس اسست اسسكدي ربي
@ زونار كاتفيت امان ف ازران
@ ي-ان ت-ب-ن-يت اخ-ل-وك ي-ان
تكيت اكلوك
@ ت - - - - -ف- - - - -لت ام- - - - -ي
ارتنقاررت
اغراب

تيبازة:عÓء.م

ات -راج-نت ل-ع-واي-ل ان-ل-وراسس  ،ال-ع-ي-ذ
امقران بششام ادخلظ غرسشنت اإميرا
ك -م ن خ -اط -ر ذيسس ل -ب -اسس ن -ل -ع-واي-ذ
ات -ق -ن -ه -نت زيك اوزي -ك-ن ورف-ذن-ه-نت
ف -ل -ج -ذوذ ان -غ ،وسش -ل-ع-واي-ذاي اح-ن-ي
اإق-خ-ف ن-ال-ع-ي-ذ ،واأسشسش-رذنت اق-رزي
اأنسس م -ل -ي -ح واأسش -وشش -نت اأذسش-و اأم-ان
ب -غ -ي -ر اذي -روا ق -ب -ل م -ا اأسش-غ-رسش-ن-ت-ن
ل-ع-واي-ذاي ات-ق-ن-هنت لعوايل انلوراسس
ام -ق -ران بشش-ام رب-ي ادسش-رسس ال-خ-ي-ر
اذل -ه -ن -ا ذي ل -ب Ó-د سش -ال -ع-ذاي-ن واأسس
ان -ق -ارو ان -ع -ارف -ة ث -ت-اوي-د ث-م-ق-رانت
ان -وخ -ام ق -ل ن -ال-ح-ن-ي وات-ق اأق-ف-ريك
وات- -رن -ي اأسش -ت -ق ث -م -ح -رمت ت -ززاوث
بشش -ام اأسش -ق -اسس ذي -ن اي-ل-ي ذاأززاوسس
سشالخير اذلهنا.
وبغير اذسشمان سشيسشم انربي سشبحان
واأسش- -غ- -رسش- -ن ام -ي -ن اإث -ن -ا الشش -ري -عث
اذب -ذونت ال -خÓ-ث اأسش-رانت ل-م-زام-ز
انسس اأسشومان واإرقازن اأثتازين مليح
م -ل -ي-ح-ن واأم-ق-ران ان-وخ-ام يسش-ن-ع-اث
اإثاروا انسس مامك اذغرسشن واأذازين
ال - -ع - -ي - -ذ بشش - -ام اأذث- -ع- -ل- -م- -ن م- -ل- -ي- -ح
اأذت- -ح -اوج -نشس ،اوم -ب -ع -د اأت -اوي ’ل
اأنوخام ال ّسشه واتق Óسشيسس بششام اأي
اق Óحضشرن الذبيحث اذتششن سشيسس،

اوم - -ب- -ع- -د اأداوي- -نت ب- -غ- -ي- -ر اأذك- -م- -ل
ث-اغ-راسشت م-ل-ي-ح ام-ان ي-ح-مان بششام
اأذخ - -ذم- -نت ب- -وزل- -وف واأث- -ح- -رق- -نت
واأثسش - -ع - -ذل- -نت م- -ل- -ي- -ح ،و’نت اأي- -ط
انلعوايل اأقميرا اأتقنت بوزلوف اأسس
اأم-زوارو واأي-ط اأت-ف-رنت ذل-ف-رج-ي-دار
ب-غ-ي-ر اأت-ع-قب ق-ل-ي ن-السش-مانت خاطر
لعباذ اأنوخام و’ن اأعيان اأثتششن اأسس
ام -زواروا سش -ي -رت -و ذل -ع-وم-اي ان-ق-ورا
ماني اإديرقا الششوا.
بصش -ح ورع -ان ل -ع -واي -ل اأت -ح -اف -ظ-نت
فالجزرا بغير اسس الثاني واتبذانت
زيك ن -ال -تصش -ب-ح-يث بشش-ام ’ل ان-خ-ام
اأتق الكسشكسس سشطابق ،واتبذو ثتق
السش -ب -وب اإل -ف -ام -ي -لت اأنسس ون -ه -ن -ي -ن
ات -وع -ان السش-ب-وب ذي-ن والشش-ي-اي اأت-ق
لمحبث جار لهل ذالفاميلت.
ون- -خسس ان- -ي- -ن- -ي ب- -ل- -ي صش- -ح ل- -ب- -اسس
ان-ل-ع-واي-ل اأق Ó-ت-ح-اف-ظ-نت ف-ل-ع-واي-ذ
ن -ال -ج -دود بصش -ح اأ’نت ل -ع -واي -ل ي -ط
سشيرتو اأيا اأق Óاتيلين ذي الباطيماث
و’ن سش-رف-ن اإي-خ-ف ن-ال-ع-ي-ذ ال-بطوار
بششام اذتواغرسس واأدو’ يوجذ خاطر
ي -حشش -ر ال -ح -ال ل -ب -اسس ،واإذام-ن ذي-ن
اتفيان اأروقراث نالباطيماث.

باتنة :لموششي حمزة

