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ڤرين ‘ زيارة إإ ¤باتنة
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يقوم وزير ألتصضال حميد ڤرين ،يومي
 17و 18أأكتوبر أ÷اري ،بزيارة عمل أإ¤
ولي -ة ب -ات -ن -ة .وسض-يÎأأسس أأشض-غ-ال ن-دوة
ت -ك -وي-ن-ي-ة ي-نشض-ط-ه-ا ع-ب-د أ◊م-ي-د ك-اشض-ا
أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة لÓأنباء
ح -ول م -وضض -وع «أل-وك-ال-ة ...ألصض-ع-وب-ات
وألفرصس أ÷ديدة للرقمنة».
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www.ech-chaab.com
ألعدد

17156

مسضلم ‘ زيارة عمل إإ ¤سضيدي بلعباسس

شضلغوم يطلق حملة إ◊رث وإلبذر من قسضنطينة

ت -ق -وم وزي -رة أل-تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي وألأسض-رة
وقضضايا أŸرأأة مونية مسضلم سضي عامر ،غدأ،
ب- -زي- -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د أإ ¤ولي -ة سض -ي -دي
ب-ل-ع-ب-اسس ،ح-يث سض-تشض-رف ع-ل-ى أفتتاح يوم
درأسض- - -ي ح- - -ول «دور أŸرأأة أل- - -ري- - -ف- - -ي- - -ة ‘
أل -ت -ن -م -ي -ة» ،ب -الإضض -اف -ة أإ ¤ت -ف -ق-د ع-دي-د
أŸرأك -ز أŸت -خصضصض -ة ،ع -ل -ى غ -رأر ألأط-ف-ال
أŸعاق Úوألأشضخاصس أŸسضن Úوذلك أبتدأء
من ألسضاعة  08 : 00صضباحا.

ي -ق -وم وزي -ر أل -فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصض-ي-د أل-ب-ح-ري ع-ب-د ألسضÓ-م
شضلغوم ،غدأ ،بزيارة عمل وتفقد لولية قسضنطينة ،حيث سضيشضرف رسضميا
على أنطÓق حملة أ◊رث وألبذر  2017 / 2016على مسضتوى أŸسضتثمرة
أÿاصضة بلبجاوي ألكائنة بع Úسضمارة أبتدأء من ألسضاعة  09 : 00صضباحا.
كما سضيÎأأسس مرأسضم ألحتفال باليوم ألعاŸي للتغذية– ،ت شضعار« :أŸناخ
يتغ ،Òألأغذية وألزرأعة أأيضضا» وذلك بقصضر ألثقافة مالك حدأد.

إŸلتقى إŸغاربي حول إلكيسس إŸائي

ميهوبي يسضتقبل كاتب إلدولة للثقافة إإلسضباÊ

تنظم وزأرة ألصضحة وألسضكان وأإصضÓح أŸسضتشضفيات ،أليوم ،أŸلتقى
أŸغاربي حول ألكيسس أŸائي ،وذلك Ãصضلحة بشض Òمنتوري باŸركز
أ÷امعي مصضطفى باشضا أبتدأء من ألسضاعة  08 : ٣0صضباحا.

....وندوة حول «حملة إلتلقيح ضضد إألنفلونزإ إŸوسضمية»

كما تنظم ألوزأرة ،غدأ ،ندوة صضحفية حول «حملة ألتلقيح ضضد ألأنفلونزأ أŸوسضمية» وذلك Ãقر
ألوزأرة أبتدأء من ألسضاعة  10 : 00صضباحا.

خرجات تفقدية Ÿصضالح معا÷ة إلسضرطان

تقوم ÷نة ألصضحة ،ألنظافة وحماية ألبيئة للمجلسس ألشضعبي ألولئي يوم 18
أأكتوبر أ÷اري ،بخرجات عمل تفقدية أإ ¤بعضس مرأكز معا÷ة ألسضرطان،
وذلك ببيار ماري كوري Ãسضتشضفى مصضطفى باشضا ،وكذأ مصضلحة مسضتشضفى بني
مسض -وسس .ك -م -ا ت -ق-وم أل-ل-ج-ن-ة ي-وم  19أأك-ت-وب-ر ب-زي-ارة مصض-ل-ح-ة م-ع-ا÷ة م-رضس
ألسضرطان Ãسضتشضفى ألرويبة.

ندوة نقاشس لأÓفافاسس حول
«إإلشضكالية إلجتماعية»

يسضتقبل وزير ألثقافة عزألدين ميهوبي،
أل -ي -وم ،ك -اتب أل-دول-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة ألإسض-ب-اÊ
«خ - -وسض- -ي م- -اري- -ا لصض- -ال» Ãق- -ر دأئ- -رت- -ه
ألوزأرية وذلك ‘ حدود ألسضاعة 09 : ٣0
صض -ب-اح-ا ،ل-ي-ت-وج-ه-ا ف-ي-م-ا ب-ع-د أإ ¤م-ك-ت-ب-ة
أ◊ام- -ة ل Ó-إشض -رأف ع -ل -ى أف -ت -ت -اح أأشض -غ -ال
أŸلتقى ألدو‹ حول حياة ومسضار «ميغال
دي سضارفونتاز» ‘ أ÷زأئر ،بحضضور عدد
م- -ن أÈÿأء ،أب -ت -دأء م -ن ألسض -اع -ة 10 : ٣0
صضباحا.

...ويÎأإسس جلسضة عمل مع مديري إŸكتبات

ك -م -ا يشض-رف أل-وزي-ر ،غ-دأ ،ع-ل-ى أف-ت-ت-اح ج-لسض-ة ع-م-ل م-ع م-دي-ري
أŸكتبات ألعمومية ألتابعة لقطاع ألثقافة وذلك بقصضر ألثقافة
أبتدأء من ألسضاعة  09 : ٣0صضباحا.

إ◊ملة إلدولية
Ÿكافحة إلسضرطان با÷نوب

...وجلسضة مع مديري إŸتاحف

ويشضرف ،بعد غد ألأثن ،Úعلى أفتتاح جلسضة
ع -م -ل م -ع م -دي -ري أŸت -اح-ف وأŸوأق-ع ألأث-ري-ة
وذلك ب -قصض -ر أل -ث -ق -اف -ة أب -ت -دأء م-ن ألسض-اع-ة
ج -ن -دت شض -رك -ة ألأدوي -ة «روشس» ،ع -م -ال -ه -ا ل -ل -ح -م-ل-ة أل-دول-ي-ة  09 : ٣0صضباحا.

ينشضط علي ألعسضكري عضضو ألقيادة ألرئاسضية
÷بهة ألقوى ألشضÎأكية ،أليوم ،ندوة نقاشس
ح-ول «ألإشض-ك-ال-ي-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة» ،وذلك بدأر
أل -ث -ق -اف -ة ط -اوسس ع -م -روشس ب -اإغ -ي -ل ع -ل -ي،
ب -ولي -ة ب -ج-اي-ة ،أب-ت-دأء م-ن ألسض-اع-ة
 10 : 00صضباحا.

Ÿكافحة ألسضرطان ‘ شضهر أأكتوبر ألوردي ،ع Èتنشضيط ﬁاضضرة
ل -لÈف -يسض -ور ق -ن-دوز ،دع-ا ف-ي-ه-ا أل-نسض-اء أإ ¤أإج-رأء ف-حصس أل-ث-دي ‘
أل-ع-ي-ادأت وأŸسض-تشض-ف-ي-ات .ب-اŸق-اب-ل ،قامت ألشضركة بتمويل حملة
ويشض- -رف أأيضض- -ا ي -وم  18أأك-ت-وبر أ÷اري،
تشض- -خ- -يصس ألسض- -رط- -ان ‘ أ÷ن- -وب أل- -ك- -ب ،Òضض- -م- -ن ق- -اف- -ل- -ة
–سضيسضية تضضم أأطباء من ﬂتلف ألتخصضصضات تشضرف ع- -ل- -ى أف- -ت- -ت -اح ج -لسض -ة ع -م -ل م -ع م -دي -ري
عليها جمعية نور ألضضحى Ÿسضاعدة مرضضى ألسضرطان أŸسض- -ارح أل- -وط- -ن- -ي- -ة وأ÷ه- -وي -ة أل -ت -اب -ع -ة
وأل-ت-ي سض-ت-نطلق يوم  18أك-توبر أ÷اري
ل-ل-ق-ط-اع ب-قصض-ر أل-ث-ق-اف-ة أبتدأء من
ن -ح -و “Ôأسضت ،ح -يث سض -تسض -ت -م -ر
ألسضاعة  09 : ٣0صضباحا.
أ◊م- -ل- -ة أل- -ت- -حسض- -يسض- -ي -ة أإ¤
ت-ت-وأصض-ل أأشض-غ-ال ألأي-ام أل-ع-ل-مية  12ل-لسض-رطان بقسضنطينة غ-اي-ة شض-ه-ر ن-وف-م ÈباŒاه
وأل -ت -ي ي -نشض-ط-ه-ا ألÈوف-يسض-ور ك-م-ال ب-وزي-د ،رئ-يسس أ÷م-ع-ي-ة ج- - -انت ،ت- - -ي- - -م- - -ي- - -م - -ون
أ÷زأئ-ري-ة لÓ-أورأم أل-ط-ب-ي-ةÃ ،شض-ارك-ة ع-دي-د أıتصض Úضض-م-ن وأإيليزي لرفع حظوظ
ألشضفاء.
ﬁور «ألعÓج أŸناعي لÓأورأم» ،لتختتم غدأ.
ينظم أŸتحف ألوطني للمجاهد ،يوم 17
يشضرف د .جمال حودة
أك -ت -وب -ر أ÷اري ،ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ح-ول
مويسضة ،مدير جامعة
أل -ذك -رى Ÿ 55ظ -اه -رأت  17أكتوبر
ي-ع-ق-د ألأم Úأل-ع-ام ل–Óاد
أل- -ت -ك -وي -ن أŸت -وأصض -ل،
 1916 / 1961ب -ف -رنسض-ا ،وذلك
أل-وط-ن-ي للشضبيبة أ÷زأئرية
Ãق- -ره أب -ت -دأء م -ن ألسض -اع -ة
غ- -دأ ،ع- -ل- -ى أف- -ت- -ت- -اح
ق -ايسس أل -ط -اه -ر ،ل -ق-اء ج-ه-وي-ا
لخضضرية بعام
لول› ،لسس قضضاء ألبويرة ‘ جلسضة علنية ،رئيسس بلدية أ أ
م-رأسض-م أف-ت-ت-اح ألسضنة أدأن ،أمسس أ أ
 14:00بعد ألزوأل.
ب- -ولي- -ة سض- -ع -ي -دة ،ي -ل -ت -ق -ي ف -ي -ه
أ÷ام - -ع- -ي- -ة ÷ام- -ع- -ة حبسضا غ Òنافذ و 50ألف دج غرأمة مالية ،بعد أن أجلت ألقضضية عدة مرأت بتهمة تقدË
ل‚از بناية ذأت أربعة طوأبق ‘ منطقة بالقرب من أÙطة
لحد أŸوأطن Úإ
رخصضة بناء أ
أإط-ارأت أل-ت-ن-ظ-ي-م ومناضضليه للحديث
أل- -ت -ك -وي -ن أŸت -وأصض -ل،
لرضضية لتصضالت أ÷زأئر ألفضضائية للمدينة ،دون مرأعاة أıطط ألعمرأ Êللمنطقة.
أ أ
عن ألقضضايا ألنضضالية.
ا
أŸق -رر أ إ
لع Ó-ن ع -ن -ه -وبحسضب أıطط ،فإان ألسضماح بالبناية ل يتعدى طابق.Ú
ي -ن -ظ -م أŸرك -ز أل -ث -ق-ا‘ ألإسضÓ-م-ي كما يتم باŸناسضبة أإحياء ذكرى أحدأث
1
ة
ن
ت
ا
ب
ة
ع
م -ن ج -ام -
وذلك أب- - - -ت- - - -دأء م- - - -ن خ Ó-ل أ÷لسض -ة ف -ن -د رئ -يسس أل -ب -ل -دي-ة ك-ل أل-ت-ه-م أŸوج-ه-ة ل-ه ،مÈرأ ذلك ب-السض-ه-و وع-دم ل- -ولي- -ة ب- -وم- -ردأسس ،أب- -ت- -دأء م- -ن  17أك-ت-وب-ر  1961وذلك ي- -وم ألسض- -بت
ألطÓع على حيثيات ألقرأر وأمضضي دون قرأءة ألتفاصضيل.
أل -غ -د ،أأسض -ب-وع-ا ث-ق-اف-ي-اÃ ،ن-اسض-ب-ة على ألسضاعة  10 : 00بالقاعة أÛاورة
Óشضارة ،أدين ،منذ أقل من سضنة ،بسضتة أشضهر حبسضا غ Òنافذ ‘ قضضية عدم أحÎأم قانون
ألسض - - - - - - -اع- - - - - - -ة  10:00ل إ
ألحتفال باليوم ألوطني للهجرةŸ .قر حزب ألأفÓن بولية سضعيدة.
صضباحا.
ألصضفقات ألعمومية.

...وأإخرى مع مديري إŸسضارح

إلعÓج إŸناعي لÓأورإم
إلسضرطانية ﬁور أإيام علمية

إفتتاح إلسضنة
إ÷امعية للتكوين
إŸتوإصضل

إدإن ـ ـة رئيسس بلدي ـ ـة إألخضضري ـ ـة بـعام حبسضـ ـ ـا غ Òنافذ

يومية وطنية إأخبارية تصضدر عن أŸؤوسضسضة ألعمومية
ألقتصضادية(شضركة ذأت أسضهم)
رأسس مالها ألجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شضارع ألشضهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

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

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.٣5:

(021) 60.70.40

ألرئيسضة أŸديرة ألعامة
مسضؤوولة ألنشضر

أإمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

ندوة تاريخية
حول مظاهرإت  17أإكتوبر

إإ–ـ ـ ـاد إلشضبيب ـ ـة
يحيي إلذكرى

إإحياء
إليوم
إلوطني للهجرة

إلع ـÓناتكـم إتصضل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصضحابها نشضرت أو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشضهار
أŸؤوسضسضة ألوطنية للنشضر وأ إ
 1شضارع باسضتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات ألتالية:ألوسضط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شضركة ألطباعة  S.I.Oألشضرق :شضركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لم Úالعام غوتÒيشس:
رئيسس ا÷مهورية مهنّئا ا أ

ا÷زائر مسصتعدة للعمل مع األ· اŸتحدة وفاء Ÿبادئ ميثاقها
ل·
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤أانطونيو مانويل دي أاوليفÒا غوتÒيشسÃ ،ناسصبة انتخابه أامينا عاما Ÿنظمة ا أ
ل‡ية من أاجل الوفاء Ãبادئ ميثاقها.
اŸتحدة ،أاكد له فيها إالتزام ا÷زائر واسصتعدادها للعمل بالشصراكة والتضصامن مع اŸنظمة ا أ

ق-ال ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ت-هﬂ ،اط-ب-ا
األم Úال -ع -ام ا÷دي-د« :إان ان-ت-خ-اب-ك-م ال-ب-اه-ر
أامينا عاما Ÿنظمة األ· اŸتحدة ،سسانحة
طيبة أاغتنمها ألتقدم إاليكم ،أاصسالة عن نفسسي
وباسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة ،بتهانينا ا◊ارة
م-ق-رون-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م ب-ال-ت-وف-يق ‘ اŸهمة
النبيلة التي أاسسندها إاليكم اÛتمع الدو‹».
وأاضس -اف رئ -يسس ال -دول -ة ق -ائ « :Ó-إان مسس -ارك-م
السسياسسي واŸهني ،إاْن ‘ وطنكم أاو دوليا على
رأاسس اŸفوضسية السسامية لÓجئ Úالتي أاضسفيتم
ع -ل -ى نشس -اط -ه -ا ب -ع -دا غ Òمسس-ب-وق ،أاب-ان ع-ن
أاه- -ل -ي -ت -ك -م ل -ه -ذه اŸسس -ؤوول -ي -ة ال -ه -ام -ة ال -ت -ي
اسستطاعت رسسالتها النبيلة والقوية أان تواجه
منذ إانشساء منظمة األ· اŸتحدة ،كل اÙن
التي هددت بقاء وقداسسة أاهم القيم اŸرجعية
Ÿن-ظ-م-ت-ن-ا ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى صسون السسلم واألمن
ال -ع -اŸي Úوت -رق -ي -ة ال-ت-ع-اون ال-دو‹ م-ن أاج-ل
التنمية ‘ ظل احÎام مبدإا اŸسساواة ب Úاأل·
وحقوق النسسان».
واسستطرد رئيسس ا÷مهورية قائ« :Óإان ك Óمن
 ⁄الشسمل التي أابديتموها على
قدرتكم على ّ
م -دى مسس -ارك -م ال -ط -وي -ل ا◊اف -ل واŸق -رون-ة
بتفانيكم من أاجل إاعادة هيكلة منظمة األ·
اŸت- -ح- -دة ب- -غ -رضس ال -وصس -ول إا ¤اŸزي -د م -ن
ال -دÁق -راط -ي -ة وف -ع -ال -ي -ة أاك Èوك-ذا إاÁان-ك-م
بعاŸية اŸبادئ واŸثل التي تبقى اŸنظمة
ح-ام-ي-ت-ه-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة والشس-رع-ي-ة ،ي-بشسر بآافاق
واعدة للتكفل Ãصسالح كافة الشسعوب وبخاصسة
م -ن -ه -ا ال -ف -قÒة م-ن أاج-ل ازده-ار مشسÎك م-ن
خ Ó-ل ت -ع -زي -ز دور م -ن -ظ -م -ة األ· اŸت -ح -دة
بصس -ف -ت-ه-ا م-ه-ن-دسس-ة ال-ت-ع-اون ال-دو‹ م-ن أاج-ل
التنمية ومفّعلته».
إان ا÷زائر من «حيث هي عضسو ناشسط ‘
أاسس -رة م -ن-ظ-م-ة األ· اŸت-ح-دة ال-ك-بÒة ووف-اء
م-ن-ه-ا ل-ت-اري-خ-ه-ا وق-ن-اع-ات-ه-ا»  -ي-ؤوكد الرئيسس
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة « -ق -د سس -اه -مت ع -ل -ى ال -دوام

بوضصياف يتحادث
مع نظÒه الكوبي

وسستواصسل ،بالتعاون مع جهاز األ· اŸتحدة،
مسس-اه-م-ت-ه-ا ‘ ت-رق-ي-ة ُمُ-ث-ل السس-ل-م والعÓقات
السسلمية ب Úالدول واأل· ،من خÓل نشساط
دؤووب وم- -ت- -ع- -دد األشس- -ك- -ال م- -ن أاج- -ل ات- -ق -اء
ال- -ن- -زاع- -ات وتسس- -وي- -ت- -ه- -ا وﬁارب -ة اإلره -اب
واإلج -رام ال -ع -اب-ر ل-ل-ح-دود Ãخ-ت-ل-ف أاشس-ك-ال-ه
وم -ظ -اه-ره ،وك-ذا ب-فضس-ل تضس-ام-ن ف-اع-ل Œاه
ب- -ل- -دان صس- -دي- -ق -ة أاث -ق -لت ك -اه -ل -ه -ا اŸظ -ا⁄
التاريخية والفقر واألوبئة الفتاكة والتهديدات
ا÷دي -دة اÎŸت -ب -ة ع -ن الضس -ط-راب ال-ع-اŸي
الراهن».
وت -اب -ع ق -ائ « :Ó-ه -ذا وأاغ -ت -ن-م ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة
السسعيدة ،ألؤوكد لكم إالتزام بÓدي واسستعدادها
ل-ل-ع-م-ل م-ع-ك-م ب-الشس-راك-ة وال-تضس-ام-ن م-ن أاج-ل
الوفاء Ãبادئ ميثاق منظمة األ· اŸتحدة؛

تلك اŸبادئ التي ،بحكم أانها –ظى Ãباركة
سسائر اÛتمع الدو‹ ،تسستوقفنا يوميا من
أاج- -ل إازال- -ة ك- -ل أان- -واع الخ -ت Ó-ل ال -ت -ي “ي -ز
األحداث ا÷ارية ‘ العا ⁄وتفادي تفاقمها».
وخ- -لصس رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة إا ¤ال -ق -ول« :وإاذ
أاج -دد أاح -ر ال -ت -ه -ا Êوخ -الصس “ن -ي -ات -ي ل -ك-م
بالتوفيق ‘ مهمتكم النبيلة ،أارجو أان تتفضسلوا،
م -ع -ا‹ األم Úال -ع -ام ،ب-ق-ب-ول أاسس-م-ى ع-ب-ارات
التقدير».

...ويع ÚسصÓل ليمثله ‘ قمة ال–اد
اإلفريقي السصتثنائية ‘ لومي
ك -ل -ف ر ئ -ي س س ا ÷ م -ه -و ر ي -ة ع -ب -د ا ل -ع -ز ي -ز
ب و ت ف ل ي ق ة  ،ا ل و ز ي ر ا لأ و ل ع ب د ا  Ÿا ل ك س س  Óل

–رصس ا÷زائ - -ر ع - -ل - -ى
م- - -ك- - -اف - -ح - -ة ك - -ل أاشص - -ك - -ال
ال- -ق -رصص -ن -ة وال -ت -ه -دي -دات
لره -اب -ي -ة ال -ت-ي ت-راف-ق-ه-ا
ا إ
خ -اصص -ة م-ن-ه-ا ال-ت-ي ت-ع-ل-قت
بقرصصنة اÓŸحة البحرية،
وإاذ يعت Èحضصورها ‘ قمة
لف - - - - - -ري- - - - - -ق- - - - - -ي
ال–اد ا إ
السص - -ت - -ث- -ن- -ائ- -ي اıصصصص- -ة
لم- -ن ال- -ب- -ح- -ري
ل - -غ - -رضس ا أ
والتنمية ‘ إافريقيا اليوم،
‡ث- -ل- -ة ‘ شص- -خصس ال- -وزي -ر
لول ع - -ب- -د اŸالك سصÓ- -ل،
ا أ
‡ث Ó-ل-رئ-يسس ا÷م-ه-ورية
مرفوقا بوزير الدولة وزير
الشص - - - - -ؤوون اÿارج - - - - -ي - - - - -ة
وال -ت -ع -اون ال-دو‹ رم-ط-ان
لعمامرة.
القمة التي سستجمع رؤوسساء دول
وح -ك-وم-ات ال–اد اإلف-ري-ق-ي،
سس- -ت- -ت- -ط- -رق ‘ أاشس- -غ -ال -ه -ا إا¤
اع - -ت- -م- -اد م- -ي- -ث- -اق ي- -وج- -ه إا¤
مكافحة القرصسنة البحرية التي
أاصسبحت تشسكل تهديدا خطÒا
على األمن القومي ،مع تصساعد
وت -ن -ام -ي ال -ظ -اه-رة ،سس-اه-م ‘
ت- -فشس- -ي- -ه- -ا ان- -تشس -ار عصس -اب -ات
السسÓح والتجارة بالبشسر وظهور
ا÷ماعات اإلرهابية على طول
السس -اح-ل م-ن ال-ق-رن اإلف-ري-ق-ي
باعتبار اŸنطقة تشسهد العديد
م- -ن ع- -م- -ل- -ي -ات الع -ت -داء ع -ل
السس -ف -ن ال-ت-ج-اري-ة خ-اصس-ة ت-لك
اÙملة للنفط ومواد الطاقة،
إاذ يعتﬁ Èول القرن اإلفريقي
والصسومام والرأاسس األخضسر من

أاخطر اŸياه خطورة وانتشسارا
ل-ه-ؤولء ال-عصس-اب-ات ،ال-ت-ي ت-ت-خذ
من ا÷هاد البحري مÓذا لدرء
ج -رائ -م -ه-ا ،و‡ارسس-ة ا÷رÁة
البحرية.
الظاهرة التي “تد إا ¤أاك Ìمن
نصس - -ف ق- -رن ،ع- -رفت ج- -رائ- -م
ك -بÒة ه -ددت األم -ن ال -ق -وم-ي،
خاصسة مع تزايد السسفن وارتفاع
ق -ي -م-ة السس-ل-ع ال-ت-ي –م-ل-ه-ا م-ا
ي -دف -ع ال -ق-راصس-ن-ة م-ن ﬂت-ل-ف
ا÷نسس- -ي -ات خ -اصس -ة م -ن أاب -ن -اء
الصس -وم -ام ه -روب -ا م -ن ح -ال -ت -ي
ال -ف-ق-ر وال-تصس-ح-ر ال-ل-ت Úي-ع-اÊ
م- -ن- -ه- -م- -ا ،م- -رورا ع Èال- -رواق
اŸائ- - - -ي ،إاذ ت- - - -ع- - - -ت ÈاŸي - - -اه
اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-لسس-اح-ل اإلف-ريقي،
›م- -ع ك -ب Òألن -واع األسس -م -اك
و–وز على ثروة سسمكية تأاهلها
ل-ت-ك-ون م-ن-ط-ق-ة اسس-تثمار كÈيات
السسفن الصسناعية ،لكن تهديدات
ال- -ق- -رصس- -ن- -ة ل تسس -م -ح ب -ذلك ما
ي-ت-ط-لب ت-ك-ث-ي-ف ا÷ه-ود وال-تنسسيق
ب Úال- -دول اإلف- -ري- -ق- -ي- -ة ◊م- -اي- -ة
اŸن -ط -ق -ة م -ن ق -رصس -ن -ة اÓŸح -ة
البحرية.
Óشس- -ارة ،ف -إان اآلل -ي -ات ال -ت -ي
ل - -إ
تسسعى اÛموعة اإلفريقية إا¤
وضس - -ع - -ه- -ا ‘ إاط- -ار ال- -ت- -ع- -اون
اŸشسÎك وخ -ل -ق إاسسÎات -ي -ج-ي-ة
◊ماية األمن البحري ،مرهون
ب-ت-جسس-ي-د م-ي-ث-اق Œم-ع فيه كل
ال -ت -ف -اصس -ي -ل ل -ل -ح -د م-ن خ-ط-ر
القرصسنة والعتداءات البحرية،
خاصسة وأان مثل هذه ا÷رائم
تهدد القتصساد األزرق ،ما Áثل
عجزا ÓÃي Úالدولرات للدول
اإلفريقية.

زار مركز الهندسصة الوراثية والبيوتكنولوجيا بهافانا

لقامـ ـ ـ ـ ـ ـة شصراكـ ـ ـ ـ ـ ـة جديـ ـ ـ ـ ـ ـدة مـ ـ ـ ـ ـ ـع الكوبيـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
سصـ ـ ـ ـ ـ ـÓل يدعـ ـ ـ ـ ـ ـو إ

أاج- - -رى وزي - -ر الصس - -ح - -ة والسس - -ك - -ان وإاصس Ó- -ح
اŸسستشسفيات عبد اŸلك بوضسيافﬁ ،ادثات
‘ ه -اف -ان -ا (ك -وب -ا) م -ع وزي -ر الصس-ح-ة ال-ك-وب-ي
روبرتو موراليسس أاوجيدا.
وقد تناولت اÙادثات ،التي جرت بحضسور
اŸدير العام Ÿعهد باسستور ومسستثمر خاصس،
يعمل ‘ ›ال الصسحة ،حول التعاون ‘ ›ال
الصسحة ب Úالبلدين.

اتفاقيـ ـة لتنفي ـ ـذ التع ـ ـاون
‘ ›ال الصصح ـة

وقعت ا÷زائر وكوبا ،أامسس األول ،بالعاصسمة
ال-ك-وب-ي-ة ه-اف-ان-ا ،ات-ف-اق-ي-ة ت-خصس ت-ن-ف-يذ التعاون
ا÷زائري  -الكوبي ‘ ›ال الصسحة.
تهدف التفاقية ،إا ¤تعزيز عÓقات التعاون
ا÷زائرية -الكوبية ‘ قطاع الصسحة وتندرج ‘
إاط- -ار الت- -ف- -اق  -اإلط- -ار اŸوق -ع شس -ه -ر م -اي
اŸنصسرم با÷زائر.
وق -ع الت -ف -اق -ي -ة ع -ن ا÷انب ا÷زائ -ري وزي -ر
الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات عبد
اŸالك بوضسياف ،وعن ا÷انب الكوبي نظÒه
روبÒتو موراليسس أاوخيدا.
حضسر مراسسم التوقيع الرئيسس الكوبي راوول
كاسسÎو والوزير األول عبد اŸالك سسÓل ووزير
الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹
رمطان لعمامرة.

لول ع - -ب - -د اŸالك سص Ó- -ل
دع- - -ا ال- - -وزي - -ر ا أ
لقامة شصراكة جديدة مع الكوبي‘ Ú
بهافانا ،إ
›ال الصصحة Ÿكافحة فعالة لداء السصرطان.
ق -ال سس Ó-ل خ Ó-ل زي-ارة Ÿرك-ز ال-ه-ن-دسس-ة ال-وراث-ي-ة
والبيوتكنولوجيا بهافانا ،إانه «لبد من العمل على
إانشساء مؤوسسسسة مشسÎكة التي تكون رابح -رابح لكÓ
الطرف.»Ú
وأاضس -اف ،أان السس -وق م-وج-ود وأان-ه «سس-ي-ك-ون م-رب-ح-ا
للغاية» مÈزا أانه «يدخل ‘ إاطار اسسÎاتيجية واسسعة
للبلدين Ÿكافحة فعالة لداء السسرطان».
وق - -د ” إانشس - -اء م - -رك - -ز ال - -ه - -ن - -دسس - -ة ال - -وراث - -ي - -ة
والبيوتكنولوجيا الكوبي ‘ سسنة  .1986ويهتم اŸركز
ب-ت-ط-وي-ر األدوي-ة م-ن خÓ-ل ال-ب-ي-وت-ك-ن-ول-وجيا لراحة
اŸرضسى ويقوم بتموين ا÷زائر Ãختلف األدوية.
ويعد هذا اŸركز األول ‘ أامريكا الÓتينية والثالث
ع Èالعا ⁄فيما يخصس إامكانات البحث والتطور،
بحسسب مسسؤوولة اŸبيعات إلفريقيا الشسمالية ابيسس
بورتفونتو.

والسس- -ك- -ان وإاصسÓ- -ح اŸسس- -تشس- -ف- -ي -ات ع -ب -د اŸلك
بوضسياف ،اŸسسائل ذات الهتمام اŸشسÎك وبحث
سسبل إابقائها ‘ مسستواها اŸمتاز.

يتحادث مع نائب رئيسس ›لسس الوزراء
وزير القتصصاد الكوبي
–ادث ال - -وزي- -ر األول ع- -ب- -د اŸالك سسÓ- -ل ،أامسس
األول ،ب -ه -اف -ان -ا (ك -وب -ا) ،م -ع ن -ائب رئ -يسس ›لسس
الوزراء وزير القتصساد والتخطيط الكوبي ريكاردو
كابريسساسس رويز.
ودارت اÙادث- -ات ح- -ول م- -واضس- -ي- -ع اق- -تصس- -ادي- -ة
وŒارية وسسبل تكثيف الشسراكة التي تعود بالفائدة
على البلدين ،بغية إاقامة عÓقات اقتصسادية ترقى
إا ¤ال -ع Ó-ق -ات السس -ي -اسس -ي -ة اŸم-ت-ازة ب Úا÷زائ-ر
وكوبا.
ج -رى ال -ل -ق -اء ب-حضس-ور وزي-ر ال-دول-ة وزي-ر الشس-ؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ووزير
الصس -ح -ة والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف -ي -ات ع-ب-د
اŸالك ب- -وضس -ي -اف ع -ن ا÷انب ا÷زائ -ري ،ووزي -ر
ال-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة والسس-ت-ث-م-ار األج-ن-بي رودريغو
ماÒŸكا عن ا÷انب الكوبي.

يزور الزعيم التاريخي فيدال كاسصÎو
زار الوزير األول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس األول،
ب-ه-اف-ان-ا (ك-وب-ا) ،ال-زع-ي-م ال-ت-اري-خ-ي ف-ي-دال كاسسÎو
روث.
رافق الوزير األول ‘ هذه الزيارة ،كل من وزير الدولة وزير الشسؤوون
اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ووزي-ر الصس-ح-ة والسس-كان
وإاصسÓح اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف.

ُيسصَتقبل من قبل رئيسس ›لسس الدولة الكوبي راوول كاسصÎو

اسسُتقِبل الوزير األول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس األول ،بهافانا (كوبا) ،من
طرف رئيسس ›لسس الدولة الكوبي راوول كاسسÎو.

 8اتفاقيـ ـ ـ ـ ـات ح ـ ـ ـ ـول الصصح ـ ـ ـ ـة والتعلي ـ ـ ـ ـم الع ـ ـ ـ ـا‹
وق -عت ا÷زائ -ر وك -وب -ا أامسس ا÷م -ع-ة
ب -ه -اف -ان -ا ع -ل -ى ث -م -ان ( )08ات -ف-اق-ي-ات
تعاون تخصس قطاع الصصحة والتعليم
العا‹.
وي -ت -ع -ل -ق األم-ر Ãذك-رة ت-ف-اه-م ب Úم-ع-ه-د
ب- -اسس- -ت- -ور ا÷زائ- -ر وم- -ع -ه -د ف -ي -ن Ó-ي دي
فاكوناسس تقضسي با‚از وحدة ﬁلية إلنتاج
اللقاحات على أاسساسس ا÷مع ب ÚاŸكافحة
ا÷ي -ن -ي -ة ل -ل -خ -ن -اق (دي -ف -ي -تÒي -ا) وال -ك -زاز
(تيتانوسس).
‘ هذا الصسدد أاكد اŸدير العام Ÿعهد
باسستور ا÷زائر زب Òحرات انه سسيتم قبل
نهاية الثÓثي األول من سسنة  2017التوقيع
ع -ل -ى ع -ق -دي -ن ل-ل-مسس-اع-دة ال-ت-ق-ن-ي-ة ون-ق-ل
التكنولوجيا.
كما يتعلق األمر Ãذكرة تفاهم ب Úمعهد
ب- -اسس- -ت- -ور ا÷زائ- -ر وم- -ع -ه -د ف -ي -ن Ó-ي دي
ف -اك -ون -اسس ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-اون ع-ل-ى اŸديÚ
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القرصصنة تهديـ ـ ـد التج ـ ـارة
البحريـ ـ ـة ‘ إافريقـ ـ ـيا

»LGô©d øjódG Qƒf

ل - -ي - -م - -ث - -ل - -ه ‘ ق - -م - -ة ا ل – ا د ا لإ ف - -ر ي - -ق - -ي
ا ل س س -ت -ث -ن -ا ئ -ي -ة ا  ıص س ص س -ة ل Ó-أ م -ن ا ل ب ح ر ي
و ا ل ت ن م ي ة ‘ اإ ف ر ي ق ي ا ا ل ت ي ت ن ع ق د  ،ا ل ي و م ،
‘ ع -ا ص س -م -ة ا ل -ط -و غ -و  ،ل -و م -ي  ،ب -ح س س ب م -ا
اأ ف ا د ت ب ه م ص س ا ل ح ا ل و ز ي ر ا لأ و ل ‘ ب ي ا ن
لها.
اأ و ض س ح ا  Ÿص س د ر  ،اأ ن ا ل ق م ة  ،ا ل ت ي س س ت ج م ع
ر وؤ س س ا ء د و ل و ح ك و م ا ت ا ل – ا د ا لإ ف ر ي ق ي ،
سستدرسس وتعتمد ميثاقا موجها Ÿكافحة
ا ل - -ق - -ر ص س - -ن - -ة ا ل -ب -ح -ر ي -ة و و ض س -ع ا ل ش س -ر و ط
ا  Ó Ÿئ م ة ل ت ن م ي ة ا ل ق ا ر ة ا لإ ف ر ي ق ي ة .
و اأ ض س - - -ا ف ا  Ÿص س - - -د ر  ،اأ ن ا ل - - -و ز ي - - -ر ا لأ و ل
س س - -ي -ك -و ن م -ر ف -و ق -ا ب -و ز ي -ر ا ل -د و ل -ة و ز ي -ر
ا ل ش س - -وؤ و ن ا  ÿا ر ج - -ي - -ة و ا ل - -ت - -ع - -ا و ن ا ل - -د و ‹
رمطان لعمامرة.
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اŸتوسسط والطويل ‘ ›ال تطوير وإانتاج
وتسسويق اللقاحات اŸزدوجة.
وت -نصس اŸذك -رة ال -ث-ان-ي-ة ع-ل-ى إانشس-اء ÷ن-ة
ق -ي -ادة وم -ت -اب -ع -ة ت -ت -ك -ون م -ن ‡ث-ل Úع-ن
ا◊ك- -وم- -ت ÚوخÈاء م -ن م -ع -ه -د ب -اسس -ت -ور
ا÷زائ- -ر واŸع- -ه- -د ال -ك -وب -ي ف -ي -ن Ó-ي دي
فاكوناسس التي Œتمع مرة ‘ السسنة على
األقل.
كما ” التوقيع على رسسالة نية ب Úمعهد
ب -اسس -ت -ور واŸرك -ز ال -ك-وب-ي اŸت-خصسصس ‘
تربية ا◊يوانات تنصس على وضسع برنامج
ت- -ك- -وي- -ن م- -ؤوه- -ل م- -وج -ه ل -ل -مسس -ت -خ -دمÚ
اŸم- - -ارسس› ‘ Úال ت- - -رب- - -ي- - -ة اıاب - -ر
والتجارب ا◊يوانية.
‘ ذات السسياق ” التوقيع على اتفاق بÚ
متعامل خاصس جزائري واÛمع الكوبي
ف-ارم-اك-وب-ا ل-ت-ح-وي-ل ال-ت-ك-نولوجيا ‘ ›ال
البيوتكنو÷يا.

أاما بخصسوصس التعليم العا‹ فقد ” التوقيع
ع- -ل- -ى ات- -ف- -اق- -ي- -ة ب Úج- -ام- -ع- -ة ا÷زائ -ر1
وا÷زائر 2وجامعة هافانا.
ك -م -ا ي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -ت -وق -ي-ع ات-ف-اق-ي-ة بÚ
اŸدرسس -ة ال -وط -ن -ي -ة اŸت -ع -ددة ال -ت -ق-ن-ي-ات
بوهران وجامعة سسيانفويغوسس وكذلك بÚ
ÓعÓم اآل‹ با÷زائر
اŸدرسسة الوطنية ل إ
وجامعة علوم اإلعÓم اآل‹ بكوبا.
‘ ه- - -ذا الصس- - -دد أاوضس - -ح وزي - -ر الصس - -ح - -ة
والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات عبد اŸالك
بوضسياف للصسحافة عقب حفل التوقيع على
ت -لك الت -ف -اق -ي -ات أان ه -ذا ال -ت -وق-ي-ع ي-ع-زز
التعاون ا÷زائري الكوبي سسيما ‘ قطاع
الصسحة.
وقد ” التوقيع على هذه التفاقيات ‘
إاطار الزيارة الرسسمية التي قام بها الوزير
األول عبد اŸالك سسÓل إا ¤هافانا والتي
دامت ثÓثة أايام من األربعاء إا ¤ا÷معة.

حضسر اŸقابلة عن ا÷انب ا÷زائر ،كل من وزير الدولة وزير الشسؤوون
اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ووزي-ر الصس-ح-ة والسس-كان
وإاصسÓح اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف .وعن ا÷انب الكوبي ،نائب
رئيسس ›لسس الوزراء وزير القتصساد والتخطيط ريكاردو كابريسساسس
رويسس ووزير التجارة اÿارجية والسستثمار األجنبي رودريغو ماŸايركا
ووزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ب -رون -و رودري -غ -ي -ز ووزي -ر الصس -ح -ة روبÒت -و
موراليسس أاوخيدا.
قبل اللقاء ،أاقيم حفل اسستقبال رسسمي بقصسر الثورة على شسرف الوزير
األول.
اسستعرضس سسÓل وراوول كاسسÎو تشسكيلة من وحدات القوات اŸسسلحة
الثورية الكوبية التي أادت لهما التحية الشسرفية.

يجري ﬁادثات مع رئيسس ›لسس السصلطة الشصعبية الكوبي
أاجرى الوزير األول عبد اŸالك سسÓلﬁ ،ادثات ‘ هافانا (كوبا) مع
رئ -يسس اÛلسس ال -وط -ن -ي ل -لسس -ل -ط -ة الشس -ع -ب -ي-ة ال-ك-وب-ي ايسس-ت-ي-ب-ان لزو
هÒنانديز.
وقد جرت اÙادثات بحضسور وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية
وال -ت -ع -اون ال -دو‹ رم -ط-ان ل-ع-م-ام-رة ووزي-ر الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح
اŸسستشسفيات عبد اŸلك بوضسياف.
وقبل ذلك ،قام سسÓل بزيارة إا ¤مركز الهندسسة الوراثية والبيوتكنولوجيا
ومتحف الثورة الكوبية.

...مع النائب األول لرئيسس ›لسس الدولة الكوبي
–ادث الوزير األول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس األول ‘ ،هافانا ،مع
النائب األول لرئيسس ›لسس الدولة و›لسس الوزراء الكوبي ميغال دياز
كانال برموديز.
تناولت اÙادثات ب ÚسسÓل وبرموديز ،التي جرت بحضسور وزير الدولة
وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ووزير الصسحة

يزور متحف الثورة بهافانا
قام الوزير األول عبد اŸالك سسÓل بهافانا (كوبا) ،بزيارة Ÿتحف الثورة
الكوبية.
وبهذه اŸناسسبة ،وقع سسÓل على السسجل الذهبي للمتحف ،حيث كتب ما
يلي« :خÓل هذه الزيارة لهذا البلد العظيم وا÷ميل الذي احتضسن إاحدى
أاك Èثورات العا ،⁄ل يسسعني إال أان أاعرب عن افتخاري وأان أاترحم على
أارواح إابطال الثورة الكوبية».
وأاضس -اف سس Ó-ل ،أان ا÷زائ -ري« Úال -ذي -ن ع -اشس -وا ن -فسس اŸل -ح -م-ة ضس-د
اŸسستعمر وقفوا دوما إا ¤جانب أاخواتهم وإاخوانهم الكوبي.»Ú
وي -ح -ت -وى م -ت-ح-ف ال-ث-ورة ال-ك-وب-ي-ة لسس-ي-م-ا ع-ل-ى ل-وح-ات وب-ورت-ري-ه-ات
لشسخصسيات كوبية كبÒة ،منها الزعيم فيدال كاسسÎو .كما يروي اŸراحل
اıتلفة للحروب التي خاضسها الشسعب الكوبي إا ¤غاية السستقÓل.
كان اŸتحف يحتضسن طبل الثورة الكوبية مقر ا◊كومة الديكتاتورية
الكوبية السسابقة.

...ويÎحم أامام النصصب التذكاري للزعيم الوطني الكوبي
خوسصي مارتي
ترحم الوزير األول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس األول ،بسساحة الثورة،
بهافانا ،أامام النصسب التذكاري للزعيم الوطني الكوبي خوسسي مارتي.
بعد توقيعه على السسجل الذهبي Ÿتحف خوسسي مارتي ،تسسلم سسÓل
ميدالية من مديرة اŸؤوسسسسة.
وكان سسÓل مرفوقا خÓل هذه الزيارة ،بوزير الدولة وزير الشسؤوون
اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ووزي-ر الصس-ح-ة والسس-كان
وإاصسÓح اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف.
خوسسي مارتي ( )1895-1853رجل سسياسسي وفيلسسوف وصسحا‘ ومفكر
كوبي وهو مؤوسسسس ا◊زب الشسيوعي الكوبي ويعت ‘ Èكوبا بط Óوطنيا
وشسهيدا وأابا روحيا للكفاح التحرري .كما أانه يحظى بتقدير األوسساط
التقدمية والفكرية ‘ أامريكا الÓتينية.
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بن صشالح يتحادث مع فرانتيسشيك روبÓن

الرقي بالراوبط ب Úا÷زائر والتششيك إا ¤مسشتوى أافضشل
لم -ة،
اسش- -ت- -ق- -ب -ل رئ -يسس ›لسس ا أ
ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صش-ال-ح ،أاول أامسس،
رئ- -يسس ÷ن- -ة الشش- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة
لم -ن Ãج -لسس الشش -ي -وخ
وال -دف -اع وا أ
ال -تشش -ي -ك -ي ،ف -ران -ت -يسش-يك روبÓ-ن،
ح- -يث اسش- -ت- -ع- -رضس ا÷ان- -ب -ان سش -ب -ل
ت -ط -وي -ر ال -ع Ó-ق -ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي
Œمع ب Úالبلدين حسشب ما جاء ‘
بيان للمجلسس.
و‘ هذا اإ’طار ،ذكر بن صسالح بأان
ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ب Úال-ب-لدين ““كانت
ج- -ي- -دة ‘ السس- -اب- -ق““ ،م -ؤوك -دا اسس -ت -ع -داد
ا÷زائر للعمل على ““الرقي بالروابط بÚ
ال -ب -ل -دي -ن إا ¤مسس -ت -وى أافضس-ل ،أاسس-وة Ãا
ك -انت ع -ل -ي -ه ق -ب -ل م -رح-ل-ة ال-تسس-ع-ي-ن-ات،
وتوسسيعها إا ¤كل اÛا’ت““.
وأاضساف ذات اŸصسدرأان بن صسالح أاكد

أان ا÷زائر و«بعد أان قضست على ا’إرهاب
وضس- -م- -نت ع- -ودة اأ’م- -ن– ،ت ال- -ق- -ي- -ادة

ا◊كيمة لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،رك-زت ج-ه-وده-ا ع-ل-ى التنمية
ا’قتصسادية وا’جتماعية““.
ومن جهته ،نوه روبÓن بالدور الذي
ت -ل -ع -ب -ه ا÷زائ -ر ‘ م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب
““م -ب -دي -ا رغ -ب -ة ب Ó-ده ‘ ا’سس -ت-ف-ادة م-ن
اÈÿة وال- -ت- -ج- -رب- -ة ا÷زائ- -ري -ة ‘ ه -ذا
اŸيدان““.
ك - -م - -ا أاك - -د ‘ ذات الصس - -دد أان بÓ- -ده
““مسس -ت -ع -دة ل -ت -ن -وي-ع ال-ت-ب-ادل م-ع ا÷زائ-ر
وت -وسس -ي-ع-ه إا› ¤ا’ت ال-ث-ق-اف-ة وال-ع-ل-وم
وال -ت -اري -خ““ ،مشسÒا إا ¤أان ““ال -زي -ارة ال-ت-ي
سس -ي-ق-وم ب-ه-ا وزي-ر الصس-ن-اع-ة إا ¤ا÷زائ-ر
ب-داي-ة السس-ن-ة اŸق-ب-ل-ة ،سس-تشس-كل انطÓقة
ج- -دي -دة ‘ ال -ت -ع -اون اŸشسÎك ‘ إاط -ار
مبدأا رابح  -رابح““.

ل‡ي إا ¤ليبيا:
مسشاهل عقب لقائه اŸبعوث ا أ

تأاكيد على مقاربة ا÷زائر اŸبنية على ا◊ل السشياسشي ،ا◊وار واŸصشا◊ة الوطنية

وج-ه-اا ك- -ان

Ûاورة
·Ó
ل -أ
““ندوة
Ÿقبل
رهاب

ط- - -رق
ليبيا
ا◊ل

Ÿدرجة
صسوصس
““هذا
اأ’من
ة““.

ج ّ-دد وزي -ر الشش -ؤوون اŸغ -ارب -ي -ة
لفريقي وجامعة الدول
ل–اد ا إ
وا إ
ال -ع -رب -ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر مسش-اه-ل أاول
أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ““م-ق-اربة
ا÷زائ -ر““ ◊ل أازم-ة ل-ي-ب-ي-ا واŸب-ن-ي-ة
ع - - -ل - - -ى““ا◊ل السش- - -ي- - -اسش- - -ي ،ا◊وار
واŸصشا◊ة الوطنية““.
وصس -رح مسس -اه-ل ع-قب ل-ق-ائ-ه Ãب-ع-وث
 ·ÓاŸت -ح -دة إا ¤ل -ي-ب-ي-ا
اأ’م Úال -ع -ام ل  -أ
رئيسس بعثة اأ’· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا
مارتن كوبلر ،أان هذا اللقاء الذي يندرج
‘ إاطار اŸشساورات الدائمة ب Úا÷زائر
وهيئة اأ’· اŸتحدة ” ،خÓله التطرق
إا ¤اأ’وضساع ‘ ليبيا واŸواعيد القادمة
ك-اج-ت-م-اع ن-ي-ام-ي (ال-ن-ي-ج-ر) اŸقرر ‘19
أاك -ت -وب -ر ال -ق -ادم وك -ان ف -رصس-ة ““ل-ت-ج-دي-د
م- -ق- -ارب- -ة ا÷زائ- -ر اŸب -ن -ي -ة ع -ل -ى ا◊ل
السسياسسي ،ا◊وار واŸصسا◊ة الوطنية ““
فيما يخصس حل أازمة ليبيا.
وأاك-د ال-وزي-ر ““وج-ود م-ؤوشس-رات Œع-ل-ن-ا
نتفاءل أان كل اأ’طراف التي لنا عÓقة
معها تأامل أان يكون هناك حوار وطني
ونحن مع ا◊وار الوطني الشسامل وا◊وار
‘ ليبيا وب Úالليبي Úفقط دون تدخل أاي
أاطراف خارجية““ ،مÈزا أان الشسعب الليبي
““له القدرة على حل مشساكله بنفسسه إاذا
كان ا◊وار حقيقيا ودون تدخل““.
وذك -ر ‘ ه -ذا السس -ي -اق ب -زي -ارة رئ -يسس
اÛلسس ال - -رئ - -اسس- -ي ◊ك- -وم- -ة ال- -وف- -اق
الوطني الليبية فائز السسراج إا ¤ا÷زائر
و«تأاكيده على هذه اŸسسأالة““ ،مضسيفا أان
باقي اأ’طراف الليبية من الشسرق والغرب
وكذلك ا÷نوب ““تؤويد فكرة ا◊وار الذي
’ بديل عنه““ أ’ن ا◊وار  -كما قال““-
يسسمح بفتح اÛال للمصسا◊ة الوطنية
ويسس -م -ح ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى وح -دة الشس -عب
الليبي وسسيادته وحريته““.
وأاشسار مسساهل إا ¤أان ا’جتماع التاسسع
ل -دول ج -وار ل -ي -ب -ي -ا ب -ال-ن-ي-ج-ر ““ج-د ه-ام““
وسس- -ي- -ن- -اقشس ا ¤ج- -انب اŸل -ف ال -ل -ي -ب -ي
““قضس -اي -ا أام -ن -ي -ة واإ’ره -اب ال -ذي أاصس-ب-ح
ظاهرة ‘ ليبيا أاو دول ا÷وار ا’خرى،
وكذلك قضسية الهجرة السسرية وا÷رÁة
اŸنظمة““ ،مشسÒا إا ¤أان هذا اللقاء ““هو
ت -أاي -ي -د ل-ل-ي-ب-ي-ا ول-ل-ن-ي-ج-ر أايضس-ا ال-ذي Áر
بظروف صسعبة كذلك““.

كوبلر”” :تطابق تام ‘ وجهات
النظر”” مع ا÷زائر

Óم Úال-ع-ام
أاك -د اŸم -ث -ل اÿاصس ل -أ
 ·ÓاŸتحدة من أاجل ليبيا ورئيسس بعثة
ل أ
اأ’· اŸت -ح -دة ل -ل -دع-م ‘ ل-ي-ب-ي-ا م-ارت-ن
ك -وب -ل -ر ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة أان ه-ن-اك
تطابق ‘ وجهات النظر مع ا÷زائر حول
الوضسع ‘ ليبيا.
وصسرح اŸمثل اأ’‡ي عقب ﬁادثاته
م- -ع وزي- -ر الشس- -ؤوون اŸغ- -ارب- -ي -ة واإ’–اد
اإ’ف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د

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

كوبا ششريك مهم للجزائر
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“تلك كوبا العديد من اŸؤوهÓت التي Áكن أان تفيد ا÷زائر ‘ العديد من اÛا’ت،
فالتحو’ت التي تعرفها كوبا وموقعها ا÷غرافية ا’سسÎاتيجي ،كونها حلقة وصسل ب Úأامريكا
الشسمالية وا÷نوبيةÁ ،كن أان تفيد ا÷زائر اقتصساديا من خÓل البحث عن أاسسواق جديدة
للمنتجات ا÷زائرية التي تعرف إاقبا’ ’ بأاسس به ‘ السسنوات اŸاضسية ،بفعل الطفرة التي
أاحدثها العديد من اŸسستثمرين ‘ ›ا’ت اإ’لكÎونيك والصسناعات الغذائية وهي اÛا’ت
التي Áكن إابرام فيها اتفاقيات مع كوبا التي سستعرف ‰وا كبÒا بفعل –سسن عÓقاتها
الدبلوماسسية مع الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ورفع ا◊صسار عنها بعد  57سسنة من فرضسه إاثر
سسقوط العميل باتيسستا على يد الثوار الذين قادهم آانذاك فيدال كاسسÎو.
هافانا التي تعرف ا÷زائر جيدا وتكّن لها كل ا’حÎام ،مثلما وقفت عليه ““الشسعب““ ‘
إاح -دى ال -زي -ارات ،ح -يث ي -كّ-ن ال-ك-وب-ي-ون ك-ل ا’حÎام ل-ل-ج-زائ-ر ب-ف-ع-ل م-واق-ف-ه-ا السس-ي-اسس-ي-ة
واسستجابتها للكث Òمن نداءات كوبا ‘ الكث Òمن اŸرات للتقليل من أاثر ا◊صسار وبالتا‹
يعتÈون ا÷زائر شسريكا ذا أاولوية وهي اŸقومات التي Áكن أان نسستغلها للتعريف بالقدرات
ا’قتصسادية ا÷زائرية ومنها ولوج ﬂتلف أاسسواق أامريكا ا÷نوبية التي تعت Èأاسسواقا خصسبة
وﬁتكرة من قبل بعضس الدول اأ’وروبية وأامريكا الشسمالية ،حيث تدر عليها أاموا’ وعائدات
طائلة.
الزائر لكوبا يÓحظ التطور الكب› ‘ Òا’ت السسياحة والتعليم العا‹ والبحث العلمي
وقطاع الÎبية والتعليم ،اللذين أافضسيا لتمك Úكوبا من تطور كب› ‘ Òال الطب والصسيدلة.
فرغم ا◊صسار ،إا’ أان السسياحة العÓجية التي –تل فيها هافانا مراتب متقدمة ،جعلت منها
قبلة لسسكان اأ’مريكيت Úالذين يعشسقون شسواطئ الكراييب ومنتجعات ““الفا’ديرو““ و«سسانتا
مريا““ ،حيث سسمح لها بالصسمود ‘ وجه ا◊صسار الذي عاشستة طيلة أاك Ìمن نصسف قرن.
وÁكن لقطاع الÎبية والتعليم أان يكون ‰وذجا يحتذى به ،حيث يعت Èالتعليم ‘ كوبا
مقدسسا ويسستفيد التÓميذ هناك من مناهج تعليم متطورة ونظام صسارم لفرضس ا’نضسباط،
ناهيك عن تطور التعليم العا‹ والبحث العلمي الذي مكن كوبا من باحث Úومثقف Úسساعدوها
كثÒا ‘ توعية الشسعب الكوبي وا◊فاظ على الوطن ،رغم الضسغوطات واŸتاعب الكبÒة التي
عرفتها كوبا.
يذكر ،أان كوبا “تلك ‘ العاصسمة هافانا حوا‹  17جامعة تتقدمها جامعة خوزي مارتي.
وسسيكون فتح خط جوي ب Úا÷زائر وهافانا أاك Ìمن ضسروري ‘ ،ظل انتعاشس ا◊ركة
ا’قتصسادية التجارية ب Úالبلدين .كما أان بعضس الوكا’ت السسياحية وجدت ‘ الوجهة الكوبية
اسستثمارا مربحا.
وتبقى التجربة الكوبية ‘ ›ال طب العيون وﬂتلف التخصسصسات ‘ ا÷زائر ‰وذجا
أاك Èمن مهم سسيتوسسع مسستقبŸ Óعا÷ة مرضسى السسرطان.

بوطرفة يششارك ‘ اجتماع الطاقة بإاسشطنبول

«ا’بتكار”” عامل أاسشاسشي للتغي Òوالتطوير السشريع للطاقات

القادر مسساهل قائ““ Óلقد تبادلنا وجهات
النظر ونحن متفقان “اما وهناك تطابق
ت- -ام ‘ وج- -ه -ات ال -ن -ظ -ر““ م -ع ““م -ق -ارب -ة
ا÷زائر““ ◊ل اأ’زمة ‘ ليبيا.
وأاشسار كوبلر إا ¤أانه من ““اŸهم جدا
م -ع -رف -ة وج -ه ن -ظ-ر ا÷زائ-ر““ ح-ول ه-ذه
اŸسس -أال -ة ،مÈزا م -زاي -ا ا◊وار ‘ ل -ي -ب-ي-ا
وداعيا إا ¤ا◊وار ““ب Úالليبي Úللنظر ‘
كيفية حل اŸشسكلة““.
وأاضساف ‘ هذا السسياق أان ““اŸشساكل
ليسست سسهلة ا◊ل بتاتا““ وأانه ““بعد مرور
عشس -رة أاشس -ه -ر ع -ل -ى ت -وق -ي-ع ا’ت-ف-اق (17
ديسسم ،)2015 Èليسس هناك بعد حكومة
توافق عليها غرفة النواب““.
وأاوضسح أانه يجب ““مواصسلة السس Òعلى
أاسساسس هذا ا◊وار السسياسسي““ ،مشسÒا إا¤
أان -ه ي -ت -ع Úع -ل-ى ال-ل-ي-ب-ي Úال-ت-ح-اور ع-ل-ى
أاسساسس هذا ا’تفاق السسياسسي أ’نه ليسس
هناك بديل :يجب تنفيذ هذا اإ’تفاق““.
وأاكد أان اأ’· اŸتحدة ““تشسجع برŸان
طÈق ع- -ل- -ى اŸصس- -ادق- -ة ع- -ل- -ى ق- -ائ -م -ة
ا◊ك-وم-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي سس-ي-ت-م ت-ق-دÁه-ا
قريبا““.
وأاوضس - -ح اŸسس - -ؤوول اأ’‡ي أان - -ه ““م - -ن
Óطراف الليبية أان
الضسروري““ بالنسسبة ل أ
ت -ت -وصس -ل إا ¤ات -ف -اق ““أ’ن الشس-عب ال-ل-ي-ب-ي
يعا Êمن نقصس اÿدمات القاعدية““ على
غرار اŸاء الشسروب والكهرباء.
وبعد أان وصسف دور ا÷زائر بـ«الهام““
‘ ه -ذه اŸسس-أال-ة أاوضس-ح ك-وب-ل-ر م-ت-وج-ه-ا
Ÿسس - -اه - -ل أان - -ه ““ل - -و’ ا÷زائ- -ر Ÿا ك- -ان
بإامكاننا التحرك““.
كما اعÎف أان ““دعم الدول اÛاورة
·Ó
ب- -ال- -نسس -ب -ة ل Ó-ت -ف -اق السس -ي -اسس -ي ول  -أ
اŸتحدة جد هام““ مشسÒا إا ¤أان ““ندوة
دول جوار ليبيا اŸرتقبة اأ’سسبوع اŸقبل
ب-ال-ن-ي-ج-ر سس-ت-ت-ط-رق إا ¤مسس-ائل ا’إرهاب
والهجرة السسرية““.
وخ Ó- - -ل ه- - -ذه اÙادث- - -ات ت- - -ط- - -رق
اŸسسؤوو’ن إا ¤آاخر التطورات ‘ ليبيا
وا÷ه -ود اŸب -ذول -ة لصس -ال -ح ت-ن-ف-ي-ذ ا◊ل
السسياسسي.
كما ” التطرق إا ¤اŸواعيد اŸدرجة

‘ اأ’جندة ا’قليمية والدولية بخصسوصس
Óزمة التي تهز ““هذا
تسسوية مسستدامة ل أ
البلد الصسديق واÛاور واسستتباب اأ’من
والسسلم وا’سستقرار ‘ اŸنطقة كافة““.

بحث التعاون بÚ
ا÷زائر و÷نة الوظيف
العمومي الدو‹
لم Úال - - -ع- - -ام ل- - -وزارة
–ادث ا أ
الششؤوون اÿارجية حسشان رابحي،
أاول أامسس ،با÷زائر العاصشمة مع
رئ -يسس ÷ن-ة ال-وظ-ي-ف ال-ع-م-وم-ي
الدو‹ ،كينغسشتون رودسس ،الذي
ي -ج -ري زي -ارة ع-م-ل إا ¤ا÷زائ-ر،
حسش - -ب- -م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان ل- -وزارة
الششؤوون اÿارجية.
وسس-م-ح ه-ذا ال-ل-ق-اء ب-إاج-راء ““دراسس-ة
معمقة““ للسسبل والوسسائل الكفيلة بتعزيز
التعاون التقني ب Úا÷زائر واللجنة.
كما سسمح اللقاء باسستعراضس ““كيفيات
ت -ق -اسس -م اŸم-ارسس-ات ا÷ي-دة ال-ك-ف-ي-ل-ة
بتمك Úتسسي Òناجع وفّعال لرأاسس اŸال
البشسري ‘ اإ’دارة العمومية““.
واغتنم رابحي فرصسة هذه الزيارة
إ’ب -راز ضس -رورة ““وضس -ع م-دون-ة أاخÓ-ق““
على مسستوى الوظيف العمومي الدو‹.
ومن جهة أاخرى ،أاعرب اŸسسؤوو’ن
Óرادة اŸت-ب-ادل-ة ‘
ع -ن ارت -ي -اح-ه-م-ا ل -إ
مواصسلة التعاون بشسكل نوعي.
يجري رودسس الذي حل يوم الثÓثاء
با÷زائر زيارة عمل تدوم ثÓثة أايام
بدعوة من وزارة الشسؤوون اÿارجية.
تعد ÷نة الوظيف العمومي الدو‹
التي يÎأاسسها السسيد رودسس منذ جانفي
 2007هيئة مسستقلة أانشسأاتها ا÷معية
 ·ÓاŸت -ح -دة ع -ام .1972
ال- -ع- -ام- -ة ل  -أ
وتضسم  15بلدا من بينهم ا÷زائر.
وتهدف اللجنة إا ¤وضسع معاي Òمن
شسأانها –سس Úظروف عمل اŸوظفÚ
العمومي Úالدولي.Ú

شش- -ارك وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة ن- -ور ال -دي -ن
ب-وط-رف-ة ‘ اج-ت-م-اع Ÿن-ت-ج-ي النفط من
منظمة الدول اŸصشدرة للنفط ““أاوبيب““
لرب - -ع- -اء
وخ - -ارج - -ه - -ا وال - -ذي ع - -ق - -د ا أ
باسشطنبول (تركيا) على هامشس الدورة
الـŸ 23ؤو“ر الطاقة العاŸي.
وبنهاية هذا اللقاء ع Èبوطرفة ““عن رضساه
ع- -ن اÙادث- -ات اإ’ي- -ج- -اب- -ي- -ة ال -ت -ي م -ي -زت
ا’جتماع حيث سسمحت بتعزيز ميكانيزمات
التشساور والتعاون ب Úالدول اأ’عضساء وغÒ
اأ’عضس- -اء ‘ أاوب -يب““ حسس -ب -م -ا ج -اء ‘ ب -ي -ان
لوزارة الطاقة.
و‘ هذا اÿصسوصس“““ت دعوة الدول غÒ
اأ’عضس -اء ‘ أاوب -يب ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ اج -ت -م-اع
ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ق -ن-ي-ة ع-ال-ي-ة اŸسس-ت-وى ال-ت-ي ”
تأاسسيسسها بعد اتفاق ا÷زائر ‘  28سسبتمÈ
.““2016
وأاضس -اف ذات اŸصس -در ““أان ه -ذه ال -ل -ج -ن -ة
التقنية سستجتمع يومي  28و 29أاكتوبر بفيينا
(النمسسا) حيث سستلتحق الدول غ Òاأ’عضساء
بهذه اللجنة ‘  29أاكتوبر لتنسسيق ›هوداتها
وب - -حث ال - -وسس - -ائ - -ل اŸث - -ل- -ى إ’ع- -ادة ت- -وازن
واسستقرار اأ’سسواق““.
وق -د ت -ق -رر ت -أاسس -يسس ÷ن -ة ت -ق -ن-ي-ة ع-ال-ي-ة
اŸسستوى خÓل ا’جتماع ا’سستثنائي أ’وبيب
الذي أاقيم ‘  28سسبتم Èبا÷زائر ،وكان هذا
ا’جتماع توج بقرار خفضس اإ’نتاج النفطي
للمنظمة عند مسستوى يÎاوح ب ٣2.5 Úمليون
برميل و ٣٣مليون برميل يوميا.
و‘ سس- -ي- -اق آاخ- -ر –ادث ب- -وط -رف -ة ع -ل -ى
ه- -امشس م -ؤو“ر ال -ط -اق -ة ال -ع -اŸي م -ع وزي -ر
ال -ط -اق -ة واŸوارد ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة الÎك-ي بÒات
البÒق.
وتطرق ا÷انبان خÓل لقائهما إا ¤التعاون
ب Úا÷زائر وتركيا ’سسيما ‘ ›ال الطاقة
وتباحثا تعزيز وتنويع عÓقات التعاون بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ،ك -م -ا ق-رر ال-وزي-ران ع-ق-د ال-ل-ج-ن-ة
اŸشسÎكة ا÷زائرية-الÎكية قريبا.
و‘ إاطار أاشسغال مؤو“ر الطاقة العاŸي
شسارك بوطرفة ‘ اجتماع وزاري مغلق حول
اÿيارات الطاقوية الثÓث.
و‘ ختام هذا ا’جتماع كان للوزير حديث
مع رئيسس فنزوي Óنيكو’سس مادورو ووزيره
اŸكلف بالنفط أاولوخيو ديلبينو.
ك-م-ا ال-ت-ق-ى أايضس-ا رئ-يسس م-ن-ظ-م-ة اأ’وب-يب
ﬁم -د صس -ال-ح السس-ادة وأام-ي-ن-ه-ا ال-ع-ام ﬁم-د
سسنوسسي باركيندو.
وكان لبوطرفة أايضسا لقاء مع رئيسسة ›لسس
ال -ط -اق -ة ال -ع -اŸي م-اري خ-وسس-ي-ه ن-ادو ح-يث
تطرق معها إا ¤مشساركة ا÷زائر ‘ أاشسغال
اÛلسس وقضس - -ي - -ة ““ال - -ت - -وازن اŸرج - -و م - -ن
اÿي -ارات ال -ط -اق -وي -ة ال -ث Ó-ث وك-ذا ف-ع-ال-ي-ة

اŸؤوشسرات اŸطبقة لتحديد ‚اعة الدول ‘
ط -ري -ق ال -ن -م -و ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا◊صس-ول ع-ل-ى
الطاقة والبيئة““ حسسب البيان.
وت-ع-ن-ي اÿي-ارات ال-ط-اق-وي-ة ال-ثÓث كيفية
إان-ت-اج ط-اق-ة آام-ن-ة ومسس-ت-ق-رة ب-أاث-مان رخيصسة
ومتاحة للجميع وبأاقل ضسرر على البيئة.
ومن جهة أاخرى شسارك الوزير ‘ جلسسة
للمؤو“ر –ت عنوان ““حدود النفط :ما الذي
سسيغ Òالوضسع““ .
و‘ م -داخ -ل -ت -ه أاوضس -ح ب -وط -رف -ة أان -ه م -ن
اأ’فضس -ل ا◊ديث ع -ن ““ط -اق -ة ب -دون ح -دود““
مادام صسحيحا أان الديناميكية -التي أاصسبحت
‡كنة بفضسل الطاقة -تعطي آافاقا جديدة
للتنمية والنمو.
ويرى الوزير أان التاريخ برهن أان الطاقة ⁄
ت -ع -رف ح -دودا ول -ك -ن فÎات تسس -ارع ب -فضس -ل
عبقرية اإ’نسسان ،ومن هذا اŸنطلق عرف
ب-وط-رف-ة ““ا’ب-ت-ك-ار““ ع-ل-ى أان-ه ع-ام-ل أاسس-اسسي
ل -ل -ت -غ-ي Òسس-اه-م ‘ ال-ت-ط-وي-ر السس-ري-ع ل-ب-عضس
الطاقات.
وأاضساف أان مسسأالة ““ما سسيغ Òالوضسع““ يجب
أان تدرك ضسمن عÓقة ا’بتكار التكنولوجي
مع تعقد اأ’سسواق والتغÒات اŸناخية.
وأاب- -رز ال- -وزي- -ر دور ا’ب- -ت -ك -ار ‘ ›ا’ت
ال -ب -ي -وت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ا÷دي -دة وع-ل-م اأ’ح-ي-اء
ا◊اسس-وب-ي وال-ن-ان-وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-تي تسستطيع
ح- -ال- -ي- -ا ت- -غ- -ي Òال- -روؤي- -ة ال -ت -ي ‰ل -ك -ه -ا ع -ن
اÙروقات على اŸدى اŸتوسسط والطويل.
كما شسّدد على ضسرورة تبادل ا’بتكارات
ب Úاأ’فراد للتقليل من عدم اŸسساواة التي
يسس-ب-ب-ه-ا ع-دم ا◊صس-ول ع-ل-ى ال-ط-اق-ة م-ذك-را
بالدور الذي يجب أان تلعبه ﬂتلف اأ’طراف
اŸشساركة لضسمان ““سسعر عادل““ يسسمح بدفع
التكنولوجيا من جهة وحصسول ا÷ميع على
الطاقة من جهة أاخرى““.
وي -ت -م -ث -ل ال -ره -ان  -يضس -ي -ف ال -وزي -ر‘ -
السس -م -اح ب -ت -ن -م -ي -ة مصس-ادر ال-ط-اق-ة ا÷دي-دة
بفضسل التكنولوجيا دون أان تتسسبب اأ’سسعار
اŸرتفعة جدا أاو اŸنخفضسة جدا بعرقلة هذه
التنمية.

السسبت  15أاكتؤبر  2016م
المؤافق لـ  13محرم 143٨هـ
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لتفادي تكرأر سضيناريو ألغشس ‘ بكالوريا  ،2016بن غÈيت:

تـ ـأام Úموقـ ـع دي ـوأن ألمتحان ـات وأŸسسابقات
وموأضسيـ ـ ـ ـع أحتياطيـ ـ ـ ـ ـة –سسبـ ـ ـ ـا ألي ط ـ ـارئ
أكدت وزيرة ألÎبية ألوطنية ،نورية بن غÈيت ،أول أمسس ،با÷زأئر ألعاصضمة أنه سضيتم أتخاذ
إأجرأءأت لتفادي ألغشس ‘ ألمتحانات أŸقبلة ،من أهمها تأام Úموقع ألديوأن ألوطني لÓمتحانات
وأŸسضابقات و–ضض Òأسضئلة أحتياطية.
‘ رده -ا ع-ل-ى سس-ؤؤال ال-ن-ائب
Ãجلسس الأمة حؤل الإجراءات
اŸت -خ -ذة ‘ م -ؤضس -ؤع اإصس -لح
ام-ت-ح-ان-ات شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-ؤريا
وكذا حؤل التداب Òالتقنية التي
ت - -ع - -ت - -زم ال - -ؤزارة ات - -خ- -اذه- -ا
Ÿك -اف -ح -ة ال -غشس ،كشس -فت ب -ن
غÈيت اأن- - - -ه ” اأخ- - - -ذ ق - - -رار
«تاأم Úمؤقع الديؤان الؤطني
ل- -لم -ت -ح -ان -ات واŸسس -اب -ق -ات
وم-ؤاضس-ي-ع ام-ت-ح-ان ال-ب-كالؤريا
ووضس- -ع –ت تصس- -رف م- -راك- -ز
الإج-راء م-ؤاضس-ي-ع اح-ت-ي-اط-ي-ة،
–سسبا لأي طارئ ،وكذا Œهيز
م- - -راك - -ز الإج - -راء ب - -اأج - -ه - -زة
تشسؤيشس».
كما اأكدت ذات اŸسسؤؤولة على
ضس -رورة ات -خ -اذ ت -داب Òت-ق-ن-ي-ة
Ÿؤاك -ب -ة ال -ت -ط-ؤر ا◊اصس-ل ‘
تكنؤلؤجيات الإعلم والتصسال
Ÿؤاجهة هذه الظؤاهر لفتة
النظر اإ ¤اأن مكافحة الغشس
وال-ت-لعب Ãصس-داق-ية امتحان
ال-ب-ك-ال-ؤري-ا ت-ت-م ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع
ال- -دوائ- -ر ال- -ؤزاري- -ة اŸع- -ن- -ي -ة
وخ -اصس -ة م -ع وزارة ال -داخ -ل-ي-ة
وا÷ماعات اÙلية.
‘ سسياق ذو صسلة ،اأوضسحت
بن غÈيت اأن وزارتها سستبقي،
رغم الإجراءات التي سستتخذ
مسستقبل ،بالإجراءات الؤقائية
اŸع - -ت - -ادة ،ب - -دءا ب- -ا◊م- -لت

التحسسيسسية لفائدة اÎŸشسحÚ
واأوليائهم ،بخصسؤصس اسستعمال
ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ات ا◊دي-ث-ة ‘
عمليات الغشس.
وذكرت باŸناسسبة ،اأنه سسيتم،
اب- -ت- -داء م- -ن ه- -ذه السس- -ن -ة‘ ،
تطبيق اإجراء تقليصس عدد اأيام
المتحان والذي حظي -على
حد قؤلها -بالإجماع ،على اأن
ي -ت-م دراسس-ة ب-اق-ي القÎاح-ات
‘ ›لسس الؤزراء.
ومن ب Úهذه القÎاحات التي
«سسيتم تطبيقها بشسكل تدريجي
اإ ¤غاية  »2021هي «اأخذ بعÚ

الع -ت -ب-ار ج-م-ي-ع اŸؤاد وع-دم
ت-غ-ي Òم-ع-ام-ل اŸؤاد وم-راع-اة
التقييم اŸسستمر ‘ احتسساب
م- -ع- -دل ال- -ن -ج -اح ‘ ام -ت -ح -ان
البكالؤريا».
وذك- - - -رت ب- - - -ن غÈيت ‘ ذات
السس- -ي- -اق ،اأن وزارت- -ه -ا ق -امت،
ع-ل-ى م-دار سس-ن-ة ك-ام-ل-ة ،ب-عقد
سس -لسس-ل-ة م-ن الج-ت-م-اع-ات م-ع
الشسركاء الجتماعي Úلدراسسة
ه -ذا اŸل -ف ،ح-يث ” ت-ن-ظ-ي-م
اأيضس -ا ،ب -داي -ة شس -ه -ر ج-ؤي-ل-ي-ة،
ورشس -ة ع -م -ل لإع -ط-اء ال-ك-ل-م-ة
ل -ل -خÈاء وال -ب -اح -ث Úم-ن اأج-ل

لضضرأب ،بوجناح لـ«ألشضعب»:
تلقى دعوة ألوزأرة للحوأر بشضأان أ إ

نط ـ ـ ـ ـ ـالب بع ـ ـ ـ ـدم تطبيـ ـق نظـ ـ ـ ـ ـام ألتقـ ـ ـاعد
أ÷دي ـ ـ ـ ـ ـد علـ ـ ـ ـ ـى أألسسات ـ ـ ـ ـ ـ ـذة

تلتقي وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت ،أليوم ،مع بعضس نقابات ألقطاع ألتي
لضضرأب أحتجاجا على مشضروع قانون ألتقاعد وعدم إأشضرأكها ‘ مناقشضة وإأثرأء
دعت إأ ¤أ إ
لطوأر ألتعليمية
لسضاتذة أ أ
لبقاء على ألوضضع أ◊ا‹ أ
مشضروع قانون ألعمل ،وطالبت با إ
ألثÓث بالنظر للظروف أÿاصضة ألتي يزأولون فيها مهامهم.

حمزة ﬁصصول

كشس -ف الأم Úال -ع-ام ل-ل-ن-ق-اب-ة
الؤطنية لعمال الÎبية ،عبد
ال -ك -ر Ëب -ؤج-ن-اح لـ»الشس-عب»،
عن تلقيه دعؤة من قبل وزارة
الÎب- -ي- -ة ال -ؤط -ن -ي -ة◊ ،ضس -ؤر
ج- -لسس- -ة ح- -ؤار مسس -اء ال -ي -ؤم،
Ÿناقشسة اŸسسائل التي رفعت
من اأجلها الإشسعار بالإضسراب
اأي- -ام  1٨/ 17و 25/24من
الشسهر ا÷اري.
واأفاد بؤجناح بتنظيم لقاء ‘
ال -فÎة الصس -ب -اح -ي -ة ي -حضس -ره
وزي- -را ال- -تشس- -غ- -ي- -ل وال- -ع- -م -ل
والضس-م-ان الج-ت-م-اع والÎب-ية
ال- -ؤط -ن -ي -ة ،ل -ب -حث اŸط -الب
اŸتعلقة برفع الغاء التقاعد
النسسبي والعدول عن –ديد
سس- -ن ال- -ت- -ق- -اع- -د بـ  60سسنة
ب -ال -نسس -ب -ة لأسس -ات -ذة الأط-ؤار
التعليمية الثلث.
واأوضسح بؤجناح ،اأن ÷ؤءهم
ل- - - -لإضس- - - -راب ج- - - -اء ب- - - -ع - - -د
الح-ت-ج-اج-ات ال-ك-ت-اب-ي-ة التي
رفعؤها مرارا للؤزارت ،ÚعÈ
ال -ق -ن-ؤات ال-رسس-م-ي-ة ووسس-ائ-ل
الإعلم ،بشساأن مسساألة اإلغاء
ال -ت-ق-اع-د اŸسس-ب-ق ورف-ع سس-ن
التقاعد اإ 60 ¤سسنة.
وقال بؤجناح» نحن كشسريك
اج -ت -م -اع -ي ل -دي -ن -ا ال -ت-م-ث-ي-ل
الأك Èعلى مسستؤى الؤظيف
ال-ع-م-ؤم-ي ،ن-ادي-ن-ا ب-اإشس-راك-ن-ا
واسس -تشس -ارت -ن -ا اأو ع-ل-ى الأق-ل
تنظيم ندوة وطنية يحضسرها
اأسس- - - -ات - - -ذة وخÈاء وك - - -اف - - -ة

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

ت -ق -د Ëاآراءه -م واقÎاح -ات -ه-م
بخصسؤصس اŸقÎح الذي حظي
 ك - -م- -ا اأوضس- -حتÃ -ؤاف- -ق- -ةاأغلبية الشسركاء الجتماعي.Ú
واسسÎسس - -لت ق- -ائ- -ل- -ة« :خ- -لل
السسنؤات الأخÒة ،بداأنا نسسجل
ب- - -عضس الآث - -ار غ ÒاŸرغ - -ؤب
ف- -ي- -ه- -ا ل -ن -ظ -ام الم -ت -ح -ان -ات
الؤطنية ،الذي اأصسبح ل يؤاكب
ال -ت -ط -ؤرات ،خ -اصس -ة ب-ال-نسس-ب-ة
ل-ل-ب-ك-ال-ؤري-ا ال-ذي م-ر اأك Ìم-ن
نصسف قرن على تاريخ اإنشسائه.
وم- - -ن ه - -ذا اŸن - -ط - -ل - -ق ،راأت
ال - - -ؤزارة اأن - - -ه اأصس - - -ب - - -ح م - - -ن
الضس -روري وضس -ع اإسسÎات -ي-ج-ي-ة
ت- -ه -دف اإ ¤الرت -ق -اء ب -ج -ه -از
ال- -ت- -ق- -ي -ي -م ال -ؤط -ن -ي ،خ -اصس -ة
البكالؤريا».
و‘ رده- -ا لسس- -ؤؤال اآخ- -ر ح- -ؤل
وضس- -ع- -ي- -ة دار اŸع- -ل- -م ب -بشس -ار
اŸغ-ل-ق-ة رغ-م ان-ت-ه-اء الأشس-غال
وŒه- - -ي- - -زه - -ا ،اأوضس - -حت ب - -ن
غÈيت اأن ه- - -ذه الأخÒة ه- - -ي
مرفق تابع للتعاضسدية الؤطنية
لعمال الÎبية والثقافة ،والتي
ه - -ي ج - -م - -ع - -ي - -ة ذات ط - -اب - -ع
اج-ت-م-اع-ي –ت وصس-اي-ة وزارة
العمل.
واأشسارت اأيضسا باأنها عبارة عن
ه - -ي - -ك - -ل يسس Òع - -ل- -ى اأسس- -اسس
التضسامن ب ÚاŸنخرط ،Úوهم
مؤظفؤن ينتمؤن لـ 5وزارات األ
وه-ي ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال -ع -ل -م -ي ،ال -ت -ك-ؤي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه-ن-ي ،Úالشس-ب-اب وال-ري-اضسة،
ال- - -ث- - -ق- - -اف - -ة ووزارة الÎب - -ي - -ة
الؤطنية.
وذكرت الؤزيرة باŸناسسبة اأنه
ان -ط -ل -قت اأشس -غ -ال دار اŸع -ل-م
Ãدينة بشسار سسنة  1992غÒ
اأنها تؤقفت عدة مرات خلل
ال-تسس-ع-ي-ن-ات لأسس-ب-اب ﬂت-لفة،
«اليؤم ،دار اŸعلم جاهزة ولكن
 ⁄يتم اسستلمها -كما قالت-
ل -ؤج-ؤد ن-زاع م-رت-ب-ط ب-ال-ع-ق-ار
ال -ذي ب -ن -يت ع -ل -ي-ه ،ب-اع-ت-ب-اره
تابعا لأملك الدولة».
اإل اأنها طماأنت نائب ›لسس
الأم- -ة ق- -ائ- -ل- -ة« :م- -ا Áك -ن اأن
اأق -ؤل -ه ل -ك -م ،ه -ؤ اأن-ن-ا اتصس-ل-ن-ا
شس -خصس -ي -ا ب-ؤزارة اŸال-ي-ة وق-د
اأكدت لنا اأن اŸلف متكفل به».

لقسضاط ألشضهرية
تدفع ‘ أ أ

العدد

17156

05

تبون %23 :زيادة ‘ أأسسعار سسكنات «عدل »2
نفى وزير ألسضكن وألعمرأن وأŸدينة عبد أÛيد تبون أول أمسس،
با÷زأئر وجود صضعوبات ‘ “ويل مشضاريع ألسضكن ل سضيما ‘ صضيغة ألبيع
ليجار (عدل).
با إ
أاوضس -ح ت -ب-ؤن ‘ تصس-ري-ح-ات
صسحفية على هامشس جلسسة
ل- -ط- -رح األسس- -ئ -ل -ة الشس -ف -ؤي -ة
Ãجلسس األمة ،أان «التزامات
قطاع السسكن أامام اŸؤاطنÚ
ت -أات -ي ت -ط -ب -ي -ق -ا لل -ت-زام-ات
رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة وال-ؤزي-ر
األول وال- -ت- -ي ت -قضس -ي ب -ع -دم
اŸسس-اسس Ãشس-اري-ع ال-ق-طاع»
‘ ظ- -ل ت- -راج- -ع اŸداخ- -ي -ل
اŸالية للبلد.
وأاضس -اف أان -ه ي -ج -ري ح -ال-ي-ا
إا‚از ما يزيد عن  920أالف
وح -دة سس -ك -ن -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
الصسيغ ع ÈالÎاب الؤطني،
و» ⁄يسس - - - -ج- - - -ل إا ¤اآلن أاي
مشس- -روع م- -ن- -ه- -ا مشس -ك -ل ‘
التمؤيل».
و‘ ذات السس- - -ي- - -اق ،وصس - -ف
التشسكيك ‘ القدرات اŸالية
ل - -ق - -ط- -اع السس- -ك- -ن ‘ إا‚از
مشساريعه ا›ÈŸة بـ»حملة
التضسليل» التي يقف وراءها
«أاطراف معينة».
«شس- -ئ -ن -ا أام أاب -ي -ن -ا ،مشس -اري -ع
السس- - -ك - -ن ب - -ثت ن - -ؤع - -ا م - -ن
ال - -ط - -م - -أان- -ي- -ن- -ة ‘ ن- -ف- -ؤسس
اŸؤاطن .Úلكن قطاع السسكن
أاصس -ب -ح ال-ي-ؤم مسس-ت-ه-دف-ا م-ن
ط- -رف ج- -ه -ات م -ا ألسس -ب -اب
م -ع-ي-ن-ة» ،ي-ع-ل-ق السس-ي-د ت-ب-ؤن
مضس- - -ي - -ف - -ا أان «اŸؤاط - -ن ⁄
يصسبح فريسسة سسهلة للتضسليل،
ف- -ؤتÒة إا‚ازات السس- -ك -ن -ات
واضسحة للجميع».
وصس - - -رح ق - - -ائ - - -ل« :ب - - -عضس
الؤقفات تنظم هنا وهناك،
ون- -ح- -ن ن- -ع- -رف م- -ن ي- -ق- -ف
ورائ- -ه -ا .وم -ن ورائ -ه -ا ل -يسس
اŸؤاط -ن -ؤن ألن -ه -م ي -درك -ؤن
ج -ي -دا أان -ه -م ي -ت -ع -ام-ل-ؤن م-ع
رجال يؤفؤن بؤعؤدهم».
وت- -ع -رف «أازم -ة السس -ك -ن» ‘
ا÷زائر طريقها إا ¤الزوال،
حسسب الؤزير الذي أاشسار اإ¤
أان ح -ج -م الضس -غ -ط ال-ن-فسس-ي
اŸمارسس على القطاع أاكÈ
من الضسغط التقني.
ول- - -ل- - -رد ع- - -ل - -ى «ح - -م - -لت
التشسكيك» ،صسرح الؤزير« :كل
ما بؤسسعنا قؤله ،هؤ أان نعد
اŸؤاط -ن Úوع -د شس -رف ب -أال
تتؤقف اŸشساريع .مهما يكن
مصس-در ال-ت-م-ؤي-ل ال-ذي ن-ل-ج-أا
إال - -ي - -ه ف - -اŸه - -م أان ت - -ب- -ق- -ى
اŸشساريع مسستمرة».
وع - - -ن ع- - -دم احÎام آاج- - -ال
ال‚از ‘ بعضس الؤرشسات،
أاعت Èتبؤن أان تأاخرا ببضسع

أاشس- -ه- -ر ي- -ع -د «أام -را ع -ادي -ا»
خاصسة إاذا جاء نتيجة لعؤامل
خ-ارج-ي-ة ك-ال-ط-قسس ،مضس-يفا
أان شسركات ال‚از اآلن تعي
جيدا أان «الؤقت من ذهب»
وأان ك -ل ت -أاخ -ر سس -ي -ع -رضس -ه -ا
لعقؤبات مالية.
«إاط- - -لق اŸشس - -اري - -ع ل - -يسس
باألمر السسهل ،فهؤ Áر عÈ
مسس -ار ط -ؤي -ل م -ن ال-ق-رارات
ك -اخ -ت -ي -ار ال -ع-ق-ار اŸن-اسسب
وإاجراءات التحؤيل العقاري
ودراسسة األرضسية .اŸهم أاننا
نفعل ما بؤسسعنا للتحكم ‘
اآلج - -ال .و‘ ك - -ل األح- -ؤال،
فإان كابؤسس النتظار الطؤيل
الذي يدوم بعشسرين سسنة قبل
اسس-ت-لم اŸف-ات-ي-ح ق-د أاصس-بح
من اŸاضسي».
من جهة أاخرى ،كشسف السسيد
تبؤن انه ” التفاق مع وزارة
اŸالية بعد مفاوضسات دامت
قرابة تسسعة أاشسهر ،على رفع
أاسسعار سسكنات البيع باإليجار
ل-ف-ائ-دة اŸك-تتب ÚاŸسسجلÚ
الكÎونيا ‘ ( 2013عدل )2
بـ.%23
غ Òأان الزيادة سستطبق على
األقسس- -اط الشس- -ه- -ري- -ة ال- -ت -ي
سس -ي -دف -ع-ه-ا اŸك-ت-ت-ب-ؤن ب-ع-د
اسستلمهم للسسكنات وليسس ‘
األشس - -ط - -ر األرب - -ع - -ة ،حسسب
تبؤن.
وع - -ن رزن - -ام - -ة اسس- -ت- -دع- -اء
اŸك- -ت -ت -ب ،Úأاك -د ال -ؤزي -ر أان
«العملية تتم بصسفة تدريجية
وف -ق -ا إلم -ك -ان -ي -ات ال -ن -ظ -ام
اŸع -ل -ؤم -ات -ي ل -ؤك -ال -ة ع -دل
والتي تقؤم ببذل ›هؤدات
ك -بÒة ح -يث تسس Òب -ط -ري -ق-ة
معلؤماتية أاك Ìمن  450أالف
ملف اكتتاب».
وأاكد التزامه بالنتهاء من

تؤزيع سسكنات البيع باإليجار
اŸؤج - - -ه - - -ة Ÿك - - -ت - - -ت- - -ب- - -ي
 2002/2001بنهاية  2016اإ¤
مطلع .2017
وب - -اŸؤازاة م - -ع ذلك ،ي - -ت - -م
مؤاصسلة تؤزيع سسكنات عدل
 ‘ 2الؤليات التي ل يؤجد
بها برنامج عدل .1
أاما ‘ العاصسمة فإان تؤاريخ
اسس -ت -دع -اء م -ك-ت-ت-ب-ي ع-دل 2
ل -دف -ع الشس -ط -ر ال-ث-ا Êت-ب-ق-ى
م- -رت- -ب- -ط- -ة ب- -اإلم- -ك- -ان -ي -ات
التنظيمية للؤكالة.
«‘ العاصسمة يؤجد أاك Ìمن
 160أال- - -ف م - -ك - -ت - -تب (‘
برنا›ي عدل  1وعدل .)2
لنريد خلق الفؤضسى ،تؤاريخ
الدفع –دد وفقا لمكانيات
عدل ،األمر ل يتعلق بسسؤء
نية» ،يؤؤكد الؤزير.
وي-ج-ري ح-ال-ي-ا ‘ ال-ع-اصس-مة
إا‚از  120الف وحدة بصسيغة
ال -ب -ي -ع ب -الي -ج -ار ،سس -ي -ح -ؤل
ال -ف -ائضس م -ن -ه-ا ب-ع-د تسس-ل-ي-م
سسكنات مكتتبي 2002/2001
إا ¤مكتتبي عدل .2
و‘ رده على أاسسئلة شسفؤية
Ãجلسس األمة ،أاعلن الؤزير
عن تشسكيل ÷نة –ري على
مسس - -ت - -ؤى ال- -ؤزارة Ÿع- -رف- -ة
أاسسباب تأاخر بعضس مشساريع
اŸراف -ق ال -ع -م -ؤم -ي-ة ب-ؤلي-ة
بشس-ار وال-ت-دق-ي-ق ‘ ك-ي-ف-ي-ات
منح الصسفقة.
وعن اŸشساريع السسكنية التي
بنيت قرب اÙاجر ‘ ذات
الؤلية وهؤ ما قد يتسسبب ‘
مشس- - -اك - -ل ت - -ه - -دد سس - -لم - -ة
السس - -ك - -ان ،ق - -ال ال - -ؤزي- -ر أان
العقار ” –ديده من طرف
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة م-ب-دي-ا
اسستعداده لتصسحيح األوضساع
‘ حال تؤفر عقارات أاخرى.

مسضلم تعلن:

الشس- - -رك- - -اء الج - -ت - -م - -اع - -يÚ
ل - - -ل - - -خ- - -روج ب- - -القÎاح- - -ات
اŸن -اسس -ب-ة» ،مضس-ي-ف-ا اأن-ه م-ن
اŸسستحيل على اأي اأسستاذ اأن
يظل ‘ اŸيدان اإ ¤غاية 60
سس - -ن - -ة وه - -ؤ ي - -ت - -ع- -ام- -ل م- -ع
التلميذ» ،مشسÒا اإ ¤معاناة
غ -ال -ب -ي -ة الأسس -ات -ذة وخ -اصس-ة
ال -نسس -اء م -ن اأم-راضس م-زم-ن-ة
ع- -ل- -ى غ -رار ال -دوا‹ ضس -غ -ط
الدم الإجهاد وغÒها.
واأشس-ار الأم Úال-ع-ام ل-ل-ن-ق-اب-ة
اإ ¤اأن معظم اŸدرسس‘ Ú
ا÷زائ-ر ي-ت-ع-ام-ل-ؤن ي-ؤميا مع
حؤا‹  4٨تلميذ ‘ كل قسسم،
ن -اه -يك ع-ن ا◊ج-م السس-اع-ي
الذي يصسل اإ 30 ¤سساعة ‘
الأسس- -ب- -ؤع ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ط -ؤر
البتدائي ،اإ ¤جانب الأجر
اŸت - -ؤاضس - -ع ،م - -ع - -تÈا اأن- -ه- -ا
عؤامل تفرضس معاملة خاصسة
ل - -ه - -ذه ال - -ف - -ئ - -ة اŸه- -م- -ة ‘
اÛتمع.

واأكد اأن اŸطالب اŸرفؤعة
ل - -ؤزارة الÎب - -ي- -ة ال- -ؤط- -ن- -ي- -ة
وال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل والضسمان
الج -ت-م-اع-ي“ ،ث-لت ‘ ع-دم
ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ع-دي-لت ا÷ديدة
ع -ل -ى ن -ظ -ام ال -ت -ق -اع -د ع-ل-ى
الأسساتذة ،وضسرورة اإشسراكهم
‘ مشسروع قانؤن العمل اإ¤
جانب قضسية القدرة الشسرائية
ل -لأسس -لك اŸشسÎك -ة ال -ذي -ن
ي- -ق -ل رات -ب -ه -م الشس -ه -ري ع -ن
الأجر القاعدي.
وبشس- - -اأن شس- - -غ- - -ؤر اŸن - -اصسب
ال - -ت - -ع - -ل- -ي- -م- -ي- -ةÃ ،خ- -ت- -ل- -ف
اŸؤؤسسسس -ات الÎب-ؤي-ة ،ان-ت-ق-د
اŸتحدث طريقة التعاطي مع
اŸسساألة ،وقال «اأننا لحظنا
تناقضسا ‘ كلم الؤزيرة التي
ق - -ل - -لت ‘ وقت سس - -اب- -ق م- -ن
مسستؤى الأسساتذة اŸتعاقدين
بينما تؤجهت لهذه الفئة الآن
لسسد العجز» ،ودعا اإ ¤تنظيم
مسسابقة جديدة.

نصسوصص تنفيذية لقانون حماية أŸسسنـ Úسستصس ـدر قريب ـ ـ ـ ـا

أ ك د ت و زي ر ة أ ل ت ض ض ا م ن
ألوطني وألأسضرة وقضضايا
أ  Ÿر أ ة  ،م و ن ية م س ض ل م  ،أ و ل
أ م س س  ،أن م ع ظ م أ ل ن ص ض و ص س
ألتنفيذية أÿاصضة
ب ا ل ق ا ن و ن أ Ÿت ع ل ق ب ح م ا ي ة
ألأشضخاصس أŸسضن Úألصضادر
س ض ن ة  2 01 0س ض ت ص ض د ر ع ن
قريب ‘ أ÷ريدة
أ ل ر س ض م ي ة.
‘ رده- -ا ع- -ل- -ى سس- -ؤؤال ل- -عضس -ؤ
›لسس الأمة ،علي جرباع‘ ،
جلسسة علنية خصسصست للأسسئلة
الشس -ف-ؤي-ة ،اأوضس-حت ال-ؤزي-رة اأن
م -ع -ظ-م ال-نصس-ؤصس ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
ل ل ق انؤ ن س س ت ص س د ر ع ن ق ر ي ب ‘
ا÷ريدة الرسسمية ،مشسÒة اإ¤
اأنه «سسيشسرع ‘ Œسسيدها فؤر
صس-دوره-ا وسس-ي-ت-م ت-ق-ي-ي-م اأثرها
اŸي -دا Êل-ت-ق-دÁه ‘ ال-ت-ق-ري-ر
ا ل س س ن ؤي ل ل ؤ ز ا ر ة » .
وم - -ن ه - -ذا اŸن - -ظ- -ؤر ،اأك- -دت
مسسلم اأن ا◊كؤمة صسادقت على

اأرب-ع-ة م-راسس-ي-م ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ه-ذا
ا ل ق ان ؤ ن خ ل ل ه ذ ه ا ل س س ن ة م ن
ب ي ن ه ا ا  Ÿر س س ؤ م ا Ùد د ل ك ي ف ي ا ت
ت -ن -ظ -ي -م ال -ؤسس -اط -ة ال -ع -ائ -ل -ي-ة
والج-ت-م-اع-ي-ة لإب-ق-اء الشس-خصس
ا  Ÿس س ن ‘ و س س ط ه ا ل ع ا ئل ي و كذ ا
اŸرسس- -ؤم ال -ت -ن -ف -ي -ذي اÙدد
ل -ك -ي -ف -ي -ات م -ن-ح اإع-ان-ة ال-دول-ة
ل -ل -ف -روع اŸت -ك -ف-ل Úب-اأصس-ؤل-ه-م
وكذا الأشسخاصس اŸسسن Úالذين
ه - -م ‘ وضس- -ع صس- -عب اأو ب- -دون
روابط اأسسرية.
ك- - -م- - -ا اأشس- - -ارت ال- - -ؤزي- - -رة اإ¤
ا  Ÿر س س ؤ م ال ت ن ف ي ذ ي ا ل ذ ي ي ؤ ض س ح
تداب Òالإعانة والتكفل اÿاصس
ب -الأشس-خ-اصس اŸسس-ن Úب-اŸن-زل
ب- -غ- -ي -ة اإب -ق -ائ -ه -م ‘ وسس -ط -ه -م
ا ل ع ا ئل ي .
من جهة اأخرى قالت مسسلم اأن
م ر س س ؤ م ا ت ن ف ي ذ يا س س ي ص س د ر ل ح ق ا
ل- -ت- -ح- -دي -د شس -روط وك -ي -ف -ي -ات
السس- -ت- -ف- -ادة م- -ن دع -م ال -دول -ة
ل-ف-ائ-دة ال-ع-ائ-لت ال-تي تسستقبل

الأشس - - - - - -خ - - - - - -اصس اŸسس - - - - - -نÚ
اÙروم Úاأو ب- - - -دون رواب - - -ط
اأسسرية.
و‘ نفسس السسياق ذكرت الؤزيرة
ب - -اŸرسس - -ؤم Úال - -ت - -ن- -ف- -ي- -ذيÚ
ا  Ÿت ع ل ق  Úب ه ذ ا ا ل ق ان ؤ ن ا ل ل ذ ي ن
صسدرا خلل السسنؤات اŸاضسية
بحيث يحدد الأول شسروط وضسع
اŸؤؤسسسس - - - -ات اŸت - - - -خصسصس- - - -ة
وه- -ي- -اك -ل اسس -ت -ق -ب -ال اŸسس -نÚ
ومهامها وتنظيمها ،بينما يحدد

اŸرسسؤم الثا Êشسروط وكيفيات
منح بطاقة الشسخصس اŸسسن.
واأشسارت الؤزيرة اإ ¤اأن قانؤن
ح- -م- -اي -ة الأشس -خ -اصس اŸسس -نÚ
ي- -ه- -دف اإ– ¤دي- -د ال -ق -ؤاع -د
واŸب - -ادئ ال - -رام- -ي- -ة ا ¤دع- -م
ح -م -اي-ة ه-ذه الشس-ري-ح-ة وصس-ؤن
ك -رام -ت -ه -ا وي -تضس -م -ن اأح -ك -ام -ا
جزائية Œرم فعل التخلي عن
الشسخصس اŸسسن اأو تعرضسه اإ¤
اÿطر.

»æWh

السضبت  15أاكتؤبر  2016م
المؤافق لـ  13محرم  1438هـ

وا‹ من مركز ردم النفايات بتيزي وزو:

التسسي Òالقتصسادي للنفايات ضسرورة حتمية

 ٣٨مليار دينار تخسسرها ا÷زائر لعدم اسسÎجاع هذه الÌوة
اعتماد نظرة جديدة ‘ ›ال
ال- -ب- -ي- -ئ- -ة ،ح- -ت- -م- -ي -ة ت -ف -رضض -ه -ا
ال - - -ت - - -ط - - -ورات الق - - -تصض- - -ادي- - -ة
والسضÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي وضض-ع-ت-ه-ا
ا◊ك- -وم- -ة وأاق- -ره- -ا ال- -دسض- -ت -ور،
وال - -ت - -ي تسض - -ت - -دع - -ي اŸرور م- -ن
لداري ل- -ل- -ن- -ف- -اي- -ات
ال - -تسض - -ي Òا إ
اŸت-ف-اق-م-ة إا ¤تسض-ي Òاقتصضادي،
ي -ج -ع-ل م-ن ال-ن-ف-اي-ة م-ادة أاول-ي-ة
ق- -اب -ل -ة ل -ل -م -ع -ا÷ة وال -ت -دوي -ر،
ف-ت-نشض-ئ الÌوة وم-نصضب الشض-غ-ل
وتسض-اه-م ‘ م-داخ-ي-ل ا÷م-اع-ات
اÙلية.
ه -ذه ال -ت -ع -ل -ي -م -ات الصض -ارم -ة
وج- - -ه - -ه - -ا وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة
وال - -ب- -ي- -ئ- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر وا‹،
للقائم Úعلى البيئة والناشضطÚ
‘ ›ال ح-م-اي-ت-ه-ا ب-ولي-ة تيزي
لول،
وزو ال- -ت- -ي خصض- -ه -ا ،أامسض ا أ
بزيارة تفقدية.

وذكر بأان ا÷زائر تخسضر حؤا‹  38مليار دج
‘ النفايات غ ÒاŸسضÎجعة.

مبعوثة ““الشصعحيابة“ “.إاك ¤تيزي وزوŒ :ميع النفايات عن طريق الفرز
النتقائي أاول خطوة لÓسسÎجاع

اŸركز التقني لردم النفايات بالؤ’ية ،كان
أاول ﬁط -ة ‘ زي -ارة ال -ؤزي -ر ،ح -يث اسض -ت -م-ع
مطؤ’ لشضروحات مسضيّره ،لكنه تؤقف أامام
ال-ن-ق-اط السض-ل-ب-ي-ة ،أاه-م-ه-ا أان نسض-ب-ة اسضÎج-اع
النفايات  ⁄تتعد  2من اŸائة ،ما جعل وا‹
يشضدد اللهجة ويطالب بضضرورة التخلصش من
ه -ذا ال -تسض-ي Òاإ’داري ،وال-ع-م-ل وف-ق م-ن-ظ-ؤر
اقتصضادي.
وب -حسضب اŸع -ل -ؤم-ات ال-ت-ي ق-دم-ه-ا م-دي-ر
اŸركز ،فإان مركز وادي فا‹ يسضتقبل يؤميا
ما ’ يقل عن  253,05طن يؤميا وقد امت أ
Ó
ع -ن آاخ -ره ،م-ا ج-ع-ل-ه ي-ط-لب ب-ت-ؤسض-ي-ع-ه .وق-د
’ح - - -ظت ““الشض- - -عب““ ‘ ع ÚاŸك- - -ان ،ل- - -دى
ت -غ -ط -ي -ت -ه -ا ا◊دث ،السض -ؤائ -ل ال -ن-اج-م-ة ع-ن
النفايات اÎŸاكمة واÎŸاصضة –ت اأ’رضش
وال -ت -ي تسض -م -ى ““’كسض -ي -ف-ي-ا““ ،ق-د خ-رجت إا¤
السضطح بفعل الضضغط وعدم –مل اŸسضاحة
لكميات أاك Èمن اıلفات.
‘ هذا السضياق ،أاكد الؤزير على ضضرورة
““ت-غ-ي Òال-ذه-ن-ي-ات““ وف-ق م-ا ت-ت-ط-لبه اŸرحلة
ا’ق -تصض -ادي -ة ا◊ال -ي -ة ،ح -يث أان اÿروج م -ن
التبعية للمحروقات يسضتدعي تنؤيع ا’قتصضاد،
ح -يث “ث -ل ال -ن -ف -اي -ات م -ؤاد أاول-ي-ة Áك-ن أان
تسض- -ت- -غ- -ل م- -ن خÓ- -ل م- -ؤؤسضسض- -ات صض- -غÒة أاو
متؤسضطة ‘ إانتاج مؤاد عن طريق التدوير،

كما ركز ‘ هذا الصضدد ،على أاهمية اŸرور
إا ¤ال-ف-رز ا’ن-ت-ق-ائ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ع-لى مسضتؤى
اŸن-ازل وال-ب-ل-دي-ات ،وه-ذا م-ا يسض-ه-ل ع-م-ل-ي-ة
ا÷م -ع ع -ل -ى أاسض -اسش ال -ف-رز ،ح-يث Œم-ع ك-ل
م -ادة ،سض -ؤاء ك -انت زج -اج -ا أاو ب Ó-سض -ت-ي-ك-ا أاو
حديدا وغÒها لؤحدها ،واسضتغÓل الكميات
اÎŸاكمة من هذه اŸؤاد ،سضؤاء ‘ مراكز
الردم أاو ‘ اŸكبات أاو اŸفرغات العمؤمية،
ببحث اŸسضتثمرين ‘ ا’سضÎجاع ،ما يسضمح
بالتقليل من الكميات اÎŸاكمة .وشضدد كذلك
على ضضرورة حرق اıلفات ،أ’ن ذلك يقلصش
من كميتها ،كما Áكن أان تخلق طاقة Áكن أان
تسضتفيد البلديات منها و–قق مداخيل من
خÓل بيع نفاياتها القابلة للتثم.Ú
و‘ م -ع -رضش ح -دي-ث-ه ،نّ-ؤه ال-ؤزي-ر ب-ا◊سش
اŸدŸ Êؤاطني الؤ’ية ،وهنا أاوضضح ŸسضÒ
اŸرك -ز أان ع -م -ل-ي-ة ت-ث-م Úال-ن-ف-اي-ات الصض-ل-ب-ة
ل- -يسضت ب- -اأ’م- -ر الصض -عب ،وذلك ب -ال -ن -ظ -ر إا¤
ا’ه-ت-م-ام ب-ن-ظ-اف-ة اÙي-ط ال-ت-ي ’ح-ظ-ناها
ميدانيا ،باإ’ضضافة إا ¤اŸبادرات التي تقيمها
و’ي -ة ت -ي -زي وزو ل -تشض -ج -ي -ع ح -م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة
و–سض ÚاÙيط اŸعيشضي للمؤاطن.
وبعد مغادرة اŸكان ،زار الؤفد الؤزاري
ووسض -ائ-ل اإ’عÓ-م ال-ؤط-ن-ي-ة اıت-ل-ف-ة ،م-رك-ز

معا÷ة النفايات ا’سضتشضفائية ﬁمد نذير،
اŸت-ؤاج-د ب-ال-ق-رب م-ن م-رك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ني،
وه- -ؤ مسض- -ت -ق -ل ع -ن اŸسض -تشض -ف -ى ،ف -ي -ه ي -ت -م
اسضÎجاع هذا النؤع من النفايات ،واسضتمع إا¤
شضروحات اŸسضئؤل عليه الذي قدم معلؤمات
عامة حؤل عمل اŸركز.
دار البيئة بتيزي وزو ...هيكل ب Óروح
دار البيئة ،التي دشضنت عام  2015وكلفت ما
’ يقل عن  135مليؤن دج ،ماتزال غ Òعملية
وت- -ع- -ا Êع- -دم ا’ه- -ت- -م- -ام ،سض- -ؤاء م- -ن ق- -ب -ل
ا÷معيات أاو النؤادي اÿضضراء وكل الناشضطÚ
‘ ›ال ح - -م - -اي - -ة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة؛ اŸؤؤسضسض - -ات
اŸت- -ؤسض- -ط- -ة واŸصض- -غ- -رة ال- -ت- -ي ت- -نشض- -ط ‘
اسضÎج- -اع ال- -ن -ف -اي -ات ،وذلك ن -ت -ي -ج -ة ن -قصش
اإ’م - -ك - -ان - -ات اŸال- -ي- -ة واإ’داري- -ة .ه- -ذا ه- -ؤ
ا’نشضغال ،الذي حملته اŸسضئؤلة على هذه
الدار للؤزير ،الذي خصضها بزيارة ،حيث ”
ف -ي -ه -ا ت -ن -ظ -ي -م م-ع-رضش أ’ع-م-ال ل-ف-تت ن-ظ-ر
اŸسض- -ئ- -ؤل اأ’ول ع -ل -ى ال -ق -ط -اع ،ح -يث ق -دم
العارضضؤن منتؤجات ومصضنؤعات من النفايات
بعد تدويرها وإاعادة اسضتعمالها كمادة أاولية.
وقد ثمن ‘ هذا اإ’طار مبادرات أابناء
الؤ’ية ،الذين أارادوا إاحياء حرف كاد النسضيان
يطؤيها ،من خÓل مصضنؤعات كالقفة التي
ع -ؤضضت ب -أاك -ي -اسش ب Ó-سض-ت-ي-ك-ي-ة ،غ Òصض-ح-ي-ة
وملؤثة للبيئة واÙيط .وهنا أاشضار الؤزير إا¤
ضضرورة العؤدة إا ¤اسضتعمال القفة ،حيث أان
ه -ن -اك ع -م -ل -ي -ة سض -ت-ط-ل-ق-ه-ا ال-ؤزارة ،ق-ري-ب-ا،
للتخلصش من اسضتعمال هذه اأ’كياسش ،بحسضب
ما أاعلن عنه الؤزير.

لنظف حي بتيزي وزو
مسضابقة““عيسضات رابح““ أ

قرية ““بومسسعود““ بإامسسوحال تفتك ا÷ائزة األو ¤بقيمة  ٨مÓي Úدينار
إاف -ت-كت ق-ري-ة ““ب-ومسض-ع-ود““ ب-ب-ل-دي-ة
لو¤
إامسض -وح-ال ،ت-ي-زي وزو ،ا÷ائ-زة ا أ
لن- -ظ- -ف ق- -ري- -ة ‘ ال -ط -ب -ع -ة ال -راب -ع -ة
أ
Ÿسض - -اب - -ق - -ة ““ع- -يسض- -ات راب- -ح““ ،ال- -ت- -ي ”
لول بدار الثقافة
لعÓن عنها ،أامسض ا أ
ا إ
ب -حضض -ور وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة وال -ب -ي-ئ-ة
ع- -ب -د ال -ق -ادر وا‹ ،ال -ذي أاشض -رف ع -ل -ى
مراسضم الحتفال وتوزيع ا÷وائز على
سضت قرى فائزة ،وسضط أاجواء احتفالية
ك -بÒة أاظ -ه -رت م -دى اله -ت -م -ام ال -ذي
ي -ول -ي -ه م -واط -ن -و ال-ولي-ة Ÿل-ف ال-ب-ي-ئ-ة
وم- -ع- -ا÷ة م- -ل- -ف ال- -ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة
والصضلبة.

تيزي وزو :ز .كمال

ال-ت-ظ-اه-رة ،ال-ت-ي ن-ظ-مت ت-خ-ل-ي-دا ل-لذكرى
ال -ع -اشض -رة ’غ -ت -ي-ال رئ-يسش اÛلسش الشض-ع-ب-ي
ال -ؤ’ئ -ي ل -ت -ي -زي وزو راب -ح ع -يسض -ات ،ي-ؤم 12
أاكتؤبر من سضنة  ،2006شضهدت مشضاركة 73
قرية تنافسضت على ا÷ائزة اأ’و ¤التي تقدر
قيمتها اŸالية بـ 8مÓي Úدينار ،ابتسضمت ‘
ن -ه -اي-ة اŸط-اف ل-ق-ري-ة ““ب-ؤمسض-ع-ؤد““ ‘ .حÚ
ع- -ادت ا÷ائ -زة ال -ث -ان -ي -ة ل -ق -ري -ة ““ت -اوري -رت
أاوزمؤر““ لبلدية أاقبيل بقيمة  7مÓي Úدينار،
ا÷ائزة الثالثة لقرية““بؤعؤون““ لبلدية ايجار
بقيمة  6مÓي Úدينار ،ا÷ائزة الرابعة لقرية
““اث عبد الله““ لبلدية ابي يؤسضف بقيمة 5
مÓ- -ي Úدي- -ن- -ار ،ا÷ائ- -زة اÿامسض- -ة ل- -ق- -ري -ة
““بؤجليل““ لبلدية ارجان بقيمة  4مÓي Úدينار
وا÷ائزة السضادسضة كانت من نصضيب قرية ““اث
ايزيث““ لبلدية سضؤق ا’ثن Úبقيمة  3مÓيÚ

دينار .وهي إاعانات تؤجه لÓهتمام بقطاع
البيئة و–سض ÚاÙيط العام للمؤاطن ،تثمÚ
وصض-ي-ان-ة اŸؤاق-ع ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ال-ط-رق ،م-ن-ابع
اŸي -اه ،ت -ن -ظ -ي -ف اŸق-اب-ر وتسض-ي Òال-ن-ف-اي-ات
اŸن -زل -ي -ة ك -م -ع -اي Òأاسض -اسض -ي -ة ل -ل -ت -ق -ي -ي-م ‘
اŸسضابقة.
بهذه اŸناسضبة ،تعهد كل من وا‹ الؤ’ية
ﬁم -د ب -ؤدرب -ا‹ ،ورئ -يسش اÛلسش الشض-ع-ب-ي
ال- -ؤ’ئ- -ي ﬁم- -د ك’Ó- -شش ،اŸشض- -رف ع- -ل- -ى
اŸسضابقة ‘ ،تدخلهما““ ،با’سضتمرار ‘ بذل
ك -اف -ة ا÷ه -ؤد ل Ó-ه -ت -م-ام أاكÃ Ìل-ف ال-ب-ي-ئ-ة
ووضضع كل اإ’مكانات –ت تصضرف فعاليات
اÛتمع اŸد Êبالقرى واأ’حياء للمشضاركة
اإ’ي -ج -اب -ي -ة وال -ف -ع -ال -ة ‘ م -ع-ا÷ة إاشض-ك-ال-ي-ة
النفايات اŸنزلية والصضلبة التي تهدد اÙيط
العام للسضكان““.
كما عرضش وا‹ الؤ’ية ،أاهم اإ’جراءات
واŸشضاريع التي تدخل ‘ إاطار حماية وتثمÚ
القطاع بتيزي وزو ،منها  7مراكز للردم التقني
للنفايات اŸنزلية والصضلبة 4 ،منها حاليا قيد
ال -نشض-اط و 3مشض-اري-ع ت-ن-ت-ظ-ر ال-ت-جسض-يد بعد
م- -ع- -ا÷ة قضض- -ي -ة ا’عÎاضض -ات 5 ،مفرغات
ع-م-ؤم-ي-ة م-راق-ب-ة وم-رك-ز Ÿع-ا÷ة ال-ن-ف-اي-ات
الطبية كان ﬁل معاينة من طرف الؤزير.

اÛتمع اŸد Êشسريك فعال ‘ تثم Úقطاع البيئة
يشضكل الهيكل التنظيمي ا’جتماعي الذي
تقؤم عليه فعاليات اÛتمع اŸد Êو÷ان
اأ’ح -ي -اء وال -ق -رى ب -ؤ’ي -ة ت-ي-زي وزو ،أارضض-ي-ة
خصضبة لتؤسضيع مفهؤم ““حماية وتثم Úالبيئة
اق-تصض-ادي-ا““ ون-ؤاة ت-ب-ن-ى ع-ل-ي-ه-ا ا’سضÎات-يجية
ا÷ديدة التي أاعلن عنها وزير اŸؤارد اŸائية

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

والبيئة ،من خÓل دعؤته إا ¤ضضرورة إاشضراك
اŸؤاط-ن وال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ هذا
اŸسضعى وأاهمية تغي Òالنظرة اإ’دارية البحتة
‘ تسض -ي Òم -ل -ف ال -ن -ف -اي -ات الصض -ل -ب -ة ب -دع -م
متؤاصضل من الدولة إا ¤نظرة نفعية اقتصضادية
Ÿا ت-ت-ح-ؤل ال-ن-ف-اي-ات الصض-ن-اع-ي-ة الصض-ل-بة إا¤
مؤاد أاولية ومصضدر للÌوة ا’قتصضادية وترتقي
فيه مراكز الردم التقني إا ¤مرحلة التمؤيل
الذاتي ‘ التسضي .Òوقال مؤجها كÓمه إا¤
اŸسض-ؤؤول ÚاÙل-يÃ Úدي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة وم-دير
م -رك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن-ي ل-ؤادي ف-ا‹““ ،ع-ل-ي-ك-م
بالنزول إا ¤اŸيدان والبحث عن مسضتثمرين
خؤاصش وا’نتقال من اÙيط إا ¤ا÷انب
ا’قتصضادي ،اجلسضؤا إا““ ¤تاجمعاث““ ‘ القرى
من أاجل –سضيسضهم باŸشضاركة واŸسضاهمة ‘
جمع ومعا÷ة النفايات وتصضنيفها لتخفيف
الضض-غ-ط ع-ل-ى اŸف-رغ-ات ال-ع-م-ؤم-ي-ة وم-راكز
ال -ردم وج -ع -ل ال -ب -ل -دي -ات تسض-ت-ف-ي-د م-ن دخ-ل
اقتصضادي وادخار  25مليار سضنتيم من إاعانات
الدولة.
ك- -م- -ا دع -ا أايضض -ا إا ¤وضض -ع ال -ي -د ‘ ال -ي -د
واإ’ع Ó-ن ع -ن ج-م-ل-ة م-ن اإ’ج-راءات ل-ف-ائ-دة
ال -ؤ’ي-ة ،م-ن-ه-ا إاطÓ-ق دراسض-ة خ-اصض-ة ب-ن-ظ-ام
تصضنيف النفايات ‘ كل قرية ،تقد Ëإاعانة
ل -ل -ق -ري -ة ال-ف-ائ-زة ب-ا÷ائ-زة اأ’و ¤ب-ق-ي-م-ة 10
م Ó- -ي Úدي - -ن - -ار ت - -خصضصش إ’‚از ح - -دي- -ق- -ة
Óط -ف -ال ،ت -ك -ف -ل ال -ؤزارة ب-داي-ة م-ن السض-ن-ة
ل -أ
اŸق -ب -ل -ة ب -ت -ق -د Ëإاع -ان -ة م -ال -ي -ة ل-ك-ل ق-ري-ة
مشض -ارك -ة ،وال -ت -حضض Òل -ت-ن-ظ-ي-م ن-دوة وط-ن-ي-ة
ب -إاشض -راك ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد Êت-ن-اقشش
م-ؤضض-ؤع تسض-ي Òوم-ع-ا÷ة ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ية
والصضلبة.

العدد
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زيتو““ :Êلن نقبل ولن نرضسى إال بدفن هؤولء بأارضسهم ا÷زائر““
أاك- -د وزي- -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب
لول ،ب - -ا÷ل - -ف- -ة،
زي - -ت - -و ،Êأامسض ا أ
ب- - -خصض- - -وصض ج- - -م - -اج - -م الشض - -ه - -داء
لب- - -ط- - -ال اŸت - -واج - -دة Ãت - -ح - -ف
وا أ
لنسضان بفرنسضا ،أانه ““لن نقبل ولن
ا إ
لبطال
نرضضى إال أان يدفن هؤولء ا أ
‘ أارضضهم ا÷زائر““.
قال الؤزير خÓل ندوة تاريخية نظمت
حؤل أاحداث ““هجؤم مركز ثكنة معمرة““
بجبل القعدة ببلدية حد الصضحاري80( ،
كلم شضمال الؤ’ية) ،إان ““هناك تنسضيقا بÚ
وزارت-ي اÛاه-دي-ن والشض-ؤؤون اÿارج-ي-ة
والتعاون الدو‹ ،حيث ” ﬁادثة سضفÒنا
ب - -ب - -اريسش م - -ن أاج- -ل م- -ع- -اودة ا’تصض- -ال
ب -السض -ل-ط-ات ال-ف-رنسض-ي-ة ‘ ه-ذه اŸسض-أال-ة
التي هي ﬁل إاجراءات تقنية““.
وأاضضاف الؤزير قائ““ :Óنتأا ⁄لؤضضعيتها
(ا÷م -اج -م) وك -ذا ح -ي -ن -م -ا ن -رى رؤووسض -ا
مقطؤعة من أاجسضادها منذ قرن ونصضف
و‚ه -ل ب -ق -ي -ت -ه-ا أاي-ن ه-ي .ول-ك-ن الشض-يء
اإ’يجابي ‘ هذا اأ’ ،⁄اأنه يكشضف غطاء
فرنسضا التي تّدعي الدÁقراطية وحقؤق
اإ’نسضان واŸسضاواة““.
واعت Èزيتؤ Êأان قضضية ا÷ماجم هي
Ãث- -اب- -ة ““قضض- -ي- -ة شض -رف ل -ك -ل ج -زائ -ري
وجزائرية وحتى لكل مسضؤؤول ومؤاطن.
وبشض-أان م-ؤضض-ؤع-ه-ا نسض-ت-ع-م-ل كل القنؤات
الدبلؤماسضية بكل هدوء ولكن بكل جرأاة
وسضيادة وحتى بإاخÓصش للذين ضضحؤا من
أاجل هذا الؤطن““.
وط -م -أان ال-ؤزي-ر ““ا÷م-ي-ع ب-أان ا÷زائ-ر
م - -ؤق - -ف - -ه - -ا ث - -ابت ‘ ه - -ذه ال - -قضض - -اي- -ا
اŸط -روح -ة““ ،مشضÒا إا ¤اŸت -اب -ع -ة ال-ت-ي
–ظى بها هذه اŸلفات بشضكل ““يؤمي““
م -ن ط -رف رئ -يسش ا÷م -ه -ؤري -ة وال -ؤزي -ر
اأ’ول.
واخ -ت -ت -م زي -ت-ؤ Êك-ل-م-ت-ه ب-أان عÓ-ق-ات
ا÷زائر وفرنسضا وحتى تكؤن ““طبيعية““،

م-ف-ت-اح-ه-ا ““ح-ل اŸشض-اك-ل ال-ع-ال-ق-ة ،ع-ل-ى
غ-رار مسض-أال-ة اأ’رشض-ي-ف ال-ؤط-ن-ي وقضض-ي-ة
اŸف -ق -ؤدي -ن ا÷زائ -ري Úوك -ذا اسضÎج-اع
ج-م-اج-م الشض-ه-داء واأ’ب-ط-ال م-ن م-ت-حف
اإ’نسضان بفرنسضا““.
كما ركز الؤزير ضضمن كلمته على أاهمية
حفظ الذاكرة الؤطنية وا’عتزاز بالتاريخ
اŸشض -رف ل -ل -ث -ؤرة ال -ت -ح-ري-ري-ة اŸظ-ف-رة
وبسض -ال -ة اأب-ن-ائ-ه-ا الÈرة ،ق-ائ Ó-إان ““ال-ذي
ي -حب ا÷زائ -ر ي -جب أان ي -حب م -اضض-ي-ه-ا
وت-اري-خ-ه-ا وث-ؤرت-ه-ا اÛي-دة وشض-ه-داءها
و›اهديها ويعمل بؤصضيتهم ،غ Òذلك
فهؤ شضقاق ونفاق وسضؤء أاخÓق““.
وكان وزير اÛاهدين اسضتهل زيارته
لؤ’ية ا÷لفة ببلدية الشضارف ،التي تقع
على بعد ( 50كلم غرب الؤ’ية) ،حيث
دشضن بها مقÈة للشضهداء ،كما دشضن بذات
ال- -ب- -ل -دي -ة ع -ل -ى مسض -ت -ؤى م -ؤق -ع اŸن -ب -ع
ا◊مؤي ،الذي تزخر به مركزا للراحة
للمجاهدين رصضد له غÓف ما‹ بقيمة
 410مليؤن دج.
واختتم زيارته بتدشض ÚاŸقر ا÷ديد
Ÿديرية قطاعه بالؤ’ية ،بعد أان حضضر
جانبا من ندوة تاريخية نظمت Ãتحف
اÛاه - -د ال- -ذي ط- -اف ع- -ل- -ى مسض- -ت- -ؤاه
Ãعرضش الذاكرة الثؤرية التي يحؤز عليها
ويحافظ على مكنؤناتها.

–ضضÒا للملتقى الدو‹ بنيودلهي ،مصضباح:

دعوة إلنشساء حركة إافريقية Ÿكافحة التدخÚ
الدول اإلفريقية –دد خارطة طريق

كشض- -ف م- -دي- -ر ال- -وق- -اي- -ة ب- -وزارة
الصض - - - -ح- - - -ة والسض- - - -ك- - - -ان وإاصضÓ- - - -ح
اŸسض-تشض-ف-ي-ات الÈوفيسضور إاسضماعيل
مصض -ب -اح ،ع -ن مسض -اه -م -ة ا÷زائ-ر ‘
لنشض -اء ح -رك -ة إاف -ري -ق -ي -ة
ال- -ن- -داء إ
Ÿك -اف -ح -ة ال -ت-دخ Úوع-رضض ن-ت-ائ-ج
الج- -ت- -م- -اع ال- -ت -حضضÒي ل -ل -م -ؤو“ر
ال- -دو‹ ال -ذي سض -ي -ق -ام ب -ن -ي -ودل -ه -ي
خ Ó-ل شض-ه-ر ن-وف-م Èال-ق-ادم ،مشضÒا
إا ¤السضÎات- -ي- -ج- -ي- -ة الف- -ري- -ق -ي -ة
ال-رام-ي-ة ل-ت-ك-ث-ي-ف نشضاطات وجهود
لفة.
التصضدي لهذه ا آ

صصونيا طبة

ع - -ل - -ى ه- -امشش اخ- -ت- -ت- -ام ا’ج- -ت- -م- -اع
التحضضري للمؤؤ“ر الدو‹ حؤل مكافحة
ال-ت-دخ ،Úال-ذي اح-تضض-ن-ت-ه ا÷زائ-ر ،اأك-د
الÈوفيسضؤر مصضباح ،أان الدول ا’فريقية
اŸشضاركة ‘ اللقاء عملت على تكثيف
التعاون للتنفيذ الشضامل ’تفاقية -اإ’طار
Ÿنظمة الصضحة العاŸية بشضأان مكافحة
التدخ ،Úزيادة على تبادل التجارب بÚ
ﬂت - -ل- -ف ال- -دول ا’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ‘ ›ال
م -ك -اف -ح -ة ال -ت -ب-غ Ãخ-ت-ل-ف أان-ؤاع-ه ق-ب-ل
اسضتعراضضها ‘ اŸؤؤ“ر الدو‹ القادم.
‘ ذات السض- -ي- -اق ،أاوضض- -ح مصض- -ب- -اح أان
اللقاء اأ’خ Òالذي جمع  45دول افريقية
شض-ك-ل ف-رصض-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-تسض-ري-ع ال-تطبيق
الشضامل ’تفاقية -اإ’طار Ÿنظمة الصضحة
ال -ع -اŸي -ة بشض-أان م-ك-اف-ح-ة ال-ت-دخ ،Úم-ن
خÓل تقييم التؤصضيات التي خرجت بها
ال- -دول ا’ف- -ري -ق -ي -ة ‘ ›ال م -ك -اف -ح -ة
ال -ت -دخ ،Úب-اإ’ضض-اف-ة إا ¤ط-رح وم-ع-ا÷ة
ﬂتلف القضضايا والتحديات التي تؤاجه
اŸنطقة و–ديد خارطة طريق ومؤقف
إاقليمي مشضÎك.
وأاشض -ار م -دي -ر ال-ؤق-اي-ة ب-ؤزارة الصض-ح-ة

والسض- -ك- -ان وإاصض Ó-ح اŸسض -تشض -ف -ي -ات ،إا¤
ب -عضش ال -ع -راق -ي -ل ال-ت-ي ت-ؤاج-ه ال-دول ‘
–قيق مسضعى القضضاء ومكافحة التدخÚ
Ãختلف اأنؤاعه ،مؤؤكدا أان صضناعة التبغ
دون فرضش قيؤد صضارمة على اŸنتجÚ
ع Èال- -ع -ا ،⁄صض ّ-ع -ب م -ه -م -ة م -ن -ظ -م -ات
مناهضضة التدخ ‘ Úالتؤعية والتحسضيسش
باıاطر الصضحية اŸرتبطة بالتدخ.Ú
وف - -ي - -م - -ا ي - -خصش دور ا÷زائ - -ر ،ق- -ال
الÈوفيسضؤر مصضباح إان التجربة ا÷زائرية
‘ ›ال مكافحة التدخ Úرائدة ،من
خÓل النشضاطات التي تقؤم بها للؤصضؤل
إا ¤هذا اŸسضعى ،مؤضضحا أان ا÷زائر
“ث - -ل الصض - -ؤت اإ’ف - -ري - -ق - -ي ‘ اŸؤؤ“ر
الدو‹ الذي سضيقام ‘ نيؤدلهي ،كؤنها
سضاهمت ‘ النداء إ’نشضاء حركة افريقية
ل -ت -ك -ت -ي -ف ال-نشض-اط-ات وا÷ه-ؤد واÿروج
Ãؤق - -ف م - -ؤح - -د ‘ ›ال م - -ك- -اف- -ح- -ة
التدخ.Ú
واأضض- -اف ذات اŸت- -ح- -دث ،أان ال- -دول -ة
أاثبتت اإرادتها السضياسضية اŸع Èعنها على
أاع -ل -ى مسض -ت -ؤى ل -ت -ك-ؤن ضض-م-ن م-ك-اف-ح-ة
ال- -ت -دخ ،Úع -ن ط -ري -ق مسض -اه -م -ت -ه -ا ‘
ا÷هؤد الدولية والعمل اŸتؤاصضل وتبادل
خÈتها ،مشضÒا إا ¤أاهمية بذل ›هؤدات
أاك Èوت -ك-ث-ي-ف ال-ت-ع-اون ال-رام-ي ل-ل-ت-ن-ف-ي-ذ
الشضامل ’تفاقية -اإ’طار Ÿنظمة الصضحة
العاŸية بشضأان مكافحة التدخ.Ú
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الموافق لـ  13محرم  143٨هـ

’و ¤من نوعها وطنًيا
أاشصرف عليها وزيرا النقل والتعليم العا‹ وتعت Èا أ

إتفاقي ـ ـ ـة تع ـ ـ ـاون بـ ـ ـ ÚإŸدرسس ـ ـة إلعلي ـ ـ ـا للتج ـ ـ ـارة
و›مـ ـ ـع ““جيمـ ـ ـا““ للخدم ـ ـ ـات إلبحري ـ ـة

” ،أاول أامسسÃ ،ق -ر اŸدرسص -ة ال -ع-ل-ي-ا
ّ
للتجارة بالقليعة التوقيع على اتفاقية
ت -ع -اون م -ع ›م -ع ““ج -ي -م -ا““ ل -ل -خ -دم -ات
ال-ب-ح-ري-ة ت-قضص-ي بتكوين  25إاط-ارا م-ن
اÛمع على مسصتوى اŸدرسصة ‘ مرحلة
ما بعد التدرج و تندرج هذه العملية
ضص- -م- -ن مسص- -ار ان- -ف- -ت -اح ا÷ام -ع -ة ع -ل -ى
اÙي -ط Úا’ق -تصص -ادي وا’ج -ت -م -اع -ي،
ه -ذا م -ات -وق -فت ع -ن -ده ““ الشص -عب““ ب -عÚ
اŸكان.

القليعة :عÓء ملزي

ب -حسشب م -ا أاشش -ار إال-ي-ه م-دي-ر اŸدرسش-ة
السشّيد عبد العزيز صشبوعة فإانّ ذات العملية
تعت Èاأ’و ¤من نوعها وطنيا على أان تليها
مسش -ت -ق -ب  Ó-ع ّ-دة ات -ف -اق -ي -ات أاخ-رى م-ع عّ-دة
قطاعات بحسشب ما أاششار إاليه وزير التعليم
العا‹ والبحث العلمي ،الطاهر حجار و الذي
أاّكد أايضشا على أاّن هذه العملية تعت Èثمرة أاو¤
لتجسشيد توصشيات الندوة الوطنية حول قطاع
التعليم العا‹ ‘ جانفي  2016بنادي الصشنوبر
والتي رّكزت على ضشرورة انفتاح ا÷امعة على
اÙيط Úا’قتصشادي وا’جتماعي و التعامل
اŸباششر مع السشلطات اÙلية اÙيطة بكل
جامعةÃ ،عية اÛتمع اŸد Êللوصشول ا¤
م- -ب- -ت- -غ- -ى –دي -د ح -اج -ي -ات اŸن -ط -ق -ة م -ن
ال -ت -خصشصش -ات ال -ع -ل -م -ي -ة’ ،سش -ي-م-ا و أاّن عّ-دة
ق -ط -اع -ات وزاري -ة ه -ام-ة تسش-ه-ر ح-ال-ي-ا ع-ل-ى
Œسشيد أاقطاب إامتياز ع Èالوطن على غرار
م -ا ه -و ح -اصش -ل Ãن -ط -ق-ة ال-غ-رب ،اÙي-ط-ة
بو’ية وهران ،من حيث تخ ّصشصشها ‘ عا⁄
تصشنيع السشيارات ،كما طالب مدير اŸدرسشة
أايضشا ،بفتح ﬂابر بحث مششÎكة ب Úوزارة
ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وب-اق-ي ال-ق-ط-اع-ات
اأ’خرى ‘ بادرة تهدف إا ¤توثيق صشÓت
ال-ت-ع-اون وال-ع-م-ل اŸششÎك لصش-ال-ح ا’ق-تصش-اد
الوطني.
أاما بخصشوصس مضشمون ا’تفاقية اÈŸمة
ما ب Úالطرف ،Úفقد أاششار اŸتدخلون على
ه -امشس إاح -ت-ف-ال-ي-ة ال-ت-وق-ي-ع إا ¤ك-ون-ه-ا ت-ع-ن-ى
ب -ت -ك -وي -ن إاط -ارات م -ن ›م -ع ““ج -ي-م-ا““ ع-ل-ى
مسش -ت-وى اŸدرسش-ةŸ ،دة ع-ام ك-ام-ل ل-ت-ت-خّ-رج
بعدها بششهادات عليا Ÿرحلة ما بعد التدّرج
جه للعمل مباششرة على
“نحها اŸدرسشة و تو ّ
مسشتوى اŸؤوسشسشات اŸينائية و البحرية ،و
ت -ت -ع-ل-ق م-واضش-ي-ع ال-ت-ك-وي-ن ح-ول إادارة ال-ن-ق-ل
البحري و اÿدمات اللوجيسشتية البحرية.

حجار :فتح ملفي إلنوعية ومشسروع
إŸؤوسسسسة هذإ إŸوسسم
أاّك-د وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث العلمي
الطاهر حجار ،على أاّن ا’تفاقية تندرج ضشمن
انفتاح ا÷امعة على اŸؤوسشسشة بكل أاطيافها و
أانواعها بحيث Áكن أان يعنى التعاون بالتكوين
ي عمل آاخر ،كما يعتÈ
أاو تطبيق خÈة أاو أا ّ
مضشمون ا’تفاقية نتيجة مباششرة للتوصشيات
ال-ن-ه-ائ-ي-ة اŸرف-وع-ة م-ن ل-دن ال-ن-دوة الوطنية
للتعليم العا‹ اŸنعقدة ،ششهر جانفي ،لهذه
السش -ن -ة ب -ن -ادي الصش-ن-وب-ر ،و ه-ي ال-ن-دوة ال-ت-ي
أاّك -دت ع -ل -ى ضش -رورة ان -ف -ت -اح ا÷ام-ع-ة ع-ل-ى
اÙيط ا’قتصشادي و ا’جتماعي من خÓل
م -راف -ق -ة ق -ط -اع ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ ıت-ل-ف
ال -ق -ط -اع -ات اأ’خ -رى ‘ ﬂت-ل-ف اÛا’ت،
بحيث سشيتم عقد اتفاقيات تعاون مع ﬂتلف
ال- -وزارات ت- -ب- -اع- -ا ،م- -ن خ Ó-ل ال -ت -ع -اون م -ع
اŸؤوسشسشات التكوينية التي تششرف عليها تلك
الوزارات و التي لها وصشاية مباششرة من وزارة
التعليم العا‹ أاو من خÓل تقد ËخÈة أاو
خ-دم-ة أاو ت-ك-وي-ن بصش-ف-ة م-ب-اشش-رة ،ك-م-ا أاشش-ار
وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ أايضش-ا إا ¤أاّن ا÷ام-ع-ة
ا÷زائرية ،أاضشحت تكّون طالبا أاكادÁيا بحتا
يفتقد لكث Òمن اŸفاهيم التطبيقية وقد يعاد
تكوينه من جديد لدى اŸؤوسشسشة اŸسشتخدمة
ب -ع -د ال -ت -خ ّ-رج ،ول -ذلك ف -ق -د أاصش -ب-ح ت-ق-ريب
ال -ط -الب م -ن ال -واق -ع ال -ع -م -ل-ي أاث-ن-اء م-رح-ل-ة
ال -دراسش -ة ي -ع -ت Èأاك Ìم -ن ضش -رورة ح-ت-ى ي-تّ-م
تكوين طالب Áكنه أان يكون عمليا و فاع‘ Ó
اÙي -ط ال -ع -م -ل -ي ع -قب ت-وظ-ي-ف-ه م-ب-اشش-رة،
وب -خصش -وصس ا’ت -ف -اق -ي -ة اÈŸم -ة م -ع ›م-ع
““جيما““ للخدمات البحرية قال الوزير حجار
ب-أاّن-ه-ا ت-قضش-ي ب-ت-كوين  25إاط-ارا ب-ت-أاط Òم-ن
أاسشاتذة من اŸدرسشة العليا للتجارة و آاخرين
م -ن اط -ارات اÛم -ع ال-ب-ح-ري وف-ق ب-رن-ام-ج
” إاعداده بالتنسشيق و التوافق ما
بيداغوجيّ ،
ب Úال- -ط -رف‡ Úا سش -ي -ت -ي -ح ضش -م -ان ت -ك -وي -ن
أاك -ادÁي رف -ي -ع اŸسش -ت -وى م -رف -ق -ا ب -ت -ك -وي-ن
تطبيقي ميدا.Ê
كما كششف الوزير حجار عن فتح ملفÚ
م -ه-م Úه-ذا اŸوسش-م ع-ل-ى مسش-ت-وى ا÷ام-ع-ة
ا÷زائ-ري-ة ي-ت-ع-ل-ق أاو’ه-م-ا ب-ال-ت-وّج-ه بالتعليم
ا÷امعي نحو ا÷ودة والنوعية ويعنى الثاÊ
Ãششروع اŸؤوسشسشة بحيث سشتعطى مهلة عام
ك- -ام- -ل ل -ك -ل اŸؤوسشسش -ات ا÷ام -ع -ي -ة إ’ع -داد
مششروع مسشتقل Áكنها من إاعادة النظر ‘

سشياسشتها التكوينية من خÓل إاششراك اÛتمع
اŸد Êوﬂت -ل -ف السش -ل -ط -ات ،ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق
ب -اسش -ت-ح-داث ت-خّصش-صش-ات ج-دي-دة ت-ت-ن-اسشب و
ط -ب-ي-ع-ة اŸن-ط-ق-ة ب-ال-ت-وازي م-ع ال-ت-خ-ل-ي ع-ن
تخ ّصشصشات أاخرى ’ حاجة للتنمية اÙلية
الشش -ام -ل -ة ف -ي -ه -ا و م -ن اŸرت -قب ب -أان يسش-م-ح
مششروع اŸؤوسشسشة بتغي Òجذري ‘ اÿريطة
ا÷ام - -ع - -ي- -ة م- -ن ح- -يث اضش- -م- -حÓ- -ل ب- -عضس
التخ ّصشصشات وبروز أاخرى.
أام-ا ع-ن قضش-ي-ة م-ن-ع اŸم-ارسش-ة السش-ي-اسش-ية
داخل ا÷امعة ا÷زائرية فقد أاوضشح وزير
التعليم العا‹ والبحث العلمي إا ¤أاّن القرار
يعنى Ãنع اأ’نششطة السشياسشية التي تقوم بها
ب -عضس اأ’ح -زاب داخ-ل ا÷ام-ع-ة ب-إاع-ت-ب-اره-ا،
موضشعا للتعلم و كسشب اŸعارف ليسس إا’ ،فيما
ي -ب -ق -ى ج -م-ي-ع ال-ط-ل-ب-ة و اأ’سش-ات-ذة أاح-رار ‘
اختيار توجهاتهم السشياسشية التي يقتنعون بها،
و ق- -ال ع- -ن ت -رت -يب ا÷ام -ع -ة ا÷زائ -ري -ة ‘
مؤوخرة ا÷امعات العاŸية بأاّنها تعتŒ Èارية
أاك Ìمنها علمية و أاكادÁية مع التأاكيد على
تصش-ن-ي-ف إاح-دى ا÷ام-ع-ات ا÷زائ-ري-ة ضش-م-ن
اأ’ل -ف ج -ام -ع -ة اأ’و ‘ ¤ال -ع-ا ⁄ضش-م-ن آاخ-ر
ترتيب عاŸي.

طلعي :إلنشساط إلقتصسادي ّÁر حتما ع ÈإŸوإنئ
أاّك -د وزي -ر ال -ن -ق -ل و اأ’شش -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة
بوجمعة طلعي على أانّ ا÷امعة ا÷زائرية
أاضشحت تكون الطلبة ‘ كل التخصشصشات و Ãا
فيه الكفاية غ Òأانّ هذا التكوين ’ يتوافق و
حاجيات القطاعات ا’قتصشادية اŸتخصشصشة
و م -ن اŸرت -قب ب -أان يسش -م -ح ه -ذا ال -ن -وع م -ن
ال -ت -ك -وي-ن ال-ت-ع-اق-دي ب Úا÷ام-ع-ة و ال-ق-ط-اع
ا’قتصشادي ‘ تلبية ا◊اجة اŸع Èعنها ،و
أاششار الوزير أايضشا ا ¤أانّ النششاط ا’قتصشادي
الوطني Áر حتما ع ÈاŸوانئ‡ ،ا اسشتوجب
الششروع منذ الوهلة اأ’و ‘ ¤عقد ششراكة مع
ا÷امعة لتكوين اطارات اÿدمات البحرية
بالششكل الذي سشيسشمح بتخفيف هامشس الربح
لدى التجار ‘ ﬂتلف اŸنتجات لغرضس دعم
القدرة الششرائية و هو الهامشس الذي يصشل
عندنا ا ¤حدود  30باŸائة ‘ ح Úانه ’
يتجاوز حد  5باŸائة ‘ البلدان اŸتقدمة.
أاما بخصشوصس اŸيناء اŸتوسشطي اŸزمع
انششاؤوه قريبا Ãنطقة ششرششال بو’ية تيبازة
ف- -ق -د أاشش -ار وزي -ر ال -ن -ق -ل ا ¤أاّن ال -دراسش -ات
سشتنتهي ‘ أاجل لن يتجاوز ششهر جانفي 2017
على أان يششرع ،خÓل ششهر مارسس اŸقبل ‘
عملية ا’‚از.
ب- -خصش- -وصس اضش- -راب ع- -م- -ال الÎام -وي
بالعاصشمة فقد إاعتÈه وزير النقل غ ÒقانوÊ
وغ Òششرعي من حيث عدم إاششعار الوصشاية
وفقا Ÿا تنصس عليه القوان ،Úناهيك عن كون
ا’ضشراب  ⁄يحÎم اŸسشتهلك على ا’طÓق،
ومن ثمّ فإانّ الوصشاية سشتتعامل مع هؤو’ء طبقا
ل -ل -ق -ان -ون السش -اري اŸف -ع -ول ،مششÒا ا ¤أاّن -ه
بالرغم من فتح باب التحاور مع اŸضشرب،Ú
إا’ أانّ بعضس مطالب هؤو’ء تبقى غ Òمنطقية
وغ Òمعقولة على ا’طÓق على غرار طلب
العمل لفÎة  4سشاعات فقط ‘ اليوم ،إا’ أاّن
أاه ّ-م شش -يء ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-وزارة ي-ك-م-ن ‘ “ك-ن
اŸواط -ن ال -بسش -ي -ط م -ن اسش -ت-ع-م-ال الÎام-وي
للتنقل ‘ ظروف مريحة وعادية.

مكون من طابق ÚباŸكان اŸسصمى ““““urba2000

إنهيار مبنى ‘ طور إإل‚از ببلدية إلعاشسور ..دون خسسائر بشسرية
إان - -ه - -ار م- -ب- -ن- -ى ‘ ط- -ور ا’‚از امسس ع- -ل- -ى
السصاعة  12:34زوا’ مكون من طابق Úعلى
مسص -ت -وى ب -ل -دي -ة ال -ع -اشص -ور (أاع -ا‹ ا÷زائ-ر
’عÓم
العاصصمة) ،حسصب ما أاكده اŸكلف با إ
لدى ا◊ماية اŸدنية لو’ية ا÷زائر اÓŸزم
خالد بن خلف الله ،مشصÒا أانه ““ ⁄تسصجل
◊د السصاعة أاية خسصائر بشصرية““.
وأاضشاف السشيد بن خلف الله أانه ““◊د السشاعة ’
–وز ا◊ماية اŸدنية على أاية معلومة بخصشوصس
وجود أاششخاصس (عمال البناء) باŸبنى اŸوجود ‘
اŸكان اŸسشمى ““ ““Urba 2000وقت انهياره““.
وقال ذات اŸسشؤوول أان مصشالح ا◊ماية اŸدنية
ج -ن -دت وسش -ائ -ل ضش -خ -م -ة ل -ل -ب -حث ع -ن ““ضش -ح-اي-ا
ﬁتمل.““Ú
«” Œنيد سشبعة ششاحنات و سشتة سشيارة اسشعاف و
ا’سشتعانة بفرقة البحث عن الضشحايا (عن طريق
الكÓب اŸدربة) للبحث عن الضشحايا اÙتمل،““Ú
حسشب السشيد بن خلف الله ،الذي أاكد أان ““اأ’بحاث
مسشتمرة ◊د السشاعة““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إلنسسـ ـاء رئيسس ـ ـات إŸؤوسسسسـ ـات ترإفعن
لقتحام إلسسوق إلإفريقية
^ إلنوعية رهان يجب كسسب أإمام منافسسة حادة

أاث- -ارت ج- -م- -ع- -ي- -ة ال- -نسص- -اء ا÷زائ -ري -ات
رئ- -يسص- -ات اŸؤوسصسص- -ات– ،دي- -ات ال- -تصص- -دي- -ر
خ- -ارج اÙروق- -ات ‘ ن- -ق- -اشس سص- -اخ -ن سص -ل -ط
الضصوء على آاليات وتداب– Òفيز التصصدير
والدور الذي Áكن أان تلعبه الدبلوماسصية
ا’ق -تصص-ادي-ة ‘ ت-رق-ي-ة ال-تصص-دي-ر وت-ف-ع-ي-ل
’سصواق
اŸباد’ت التجارية ،والتوجه نحو ا أ
اŸغ -ري -ة وال -ق -ري -ب -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ق-ارة
السص- -م -راء ،وراه -ن اŸشص -ارك -ون ع -ل -ى ال -دور
’نتاجية
الذي Áكن أان تخوضصه اŸؤوسصسصة ا إ
ك -م -ح -رك ج -وه -ري ل -ل -ت -ن -م-ي-ة ،واشصÎط-وا
’رضص-ي-ة ع Èان-ت-ه-اج اسصÎات-ي-ج-ية
ت-ه-ي-ئ-ة ا أ
تصص -دي -ر دق -ي -ق-ة وت-ك-وي-ن اŸوارد ال-بشص-ري-ة
وتهيئة اŸنتوج والرفع من سصقف جودته.

فضضيلة بودريشش
ن -ظ -مت ال -ورشش -ة ب -الشش -راك-ة م-ع ج-م-ع-ي-ة نسش-اء
اأ’عمال بأاŸانيا ‘ إاطار برنامج ““جي .بي .بي““،
ال -ذي م -ث -ل -ت -ه ف -اط-م-ة غ-ي-ل-ي-ان-و رئ-يسش-ة اŸشش-روع
للمنطقة ،والذي يششمل كل من ا÷زائر وتونسس
ومصشر ولبنان.
 ⁄تخف رئيسشة جمعية النسشاء ا÷زائريات
رئ -يسش -ات اŸؤوسشسش -ات ن -ع -ن -اع -ة ون -ا ،Êأان اأ’زم -ة
ا’قتصشادية الراهنة ،تعد فرصشة ذهبية للتخلي عن
ال-ت-ب-ع-ي-ة ال-ن-ف-ط-ي-ة وال-ت-وج-ه ن-ح-و ت-ن-وي-ع ا’قتصشاد
الوطني ،من خÓل التصشدير ،وكل ذلك لن يتحقق
حسشب تقديرها ،دون أان تلعب اŸؤوسشسشة اإ’نتاجية
دورها.
لذا حان الوقت من أاجل إاحصشاء اŸؤوسشسشات
ال -ن -اشش-ط-ة ‘ ›ال الصش-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،ك-ون-ه-ا
واع -دة ج -دا ل -تصش -در ن -ح -و اÿارج ،و’سش -ت-ح-داث
ال -ع -دد ال -ذي –ت -اج -ه ا÷زائ -ر ،ل-ت-غ-ط-ي-ة ال-ط-لب
اÿارجي وخوضس غمار اŸنافسشة اÿارجية ،وبعد
إاششادة رئيسشة ا÷معية ونا Êباإ’مكانيات اŸادية
الكبÒة التي تتمتع بها ا÷زائر ،يضشاف إاليها الÌوة
ال -بشش -ري -ة وم -راك -ز ال -ت-ك-وي-ن وا÷ام-ع-ات وﬂاب-ر
البحث وما إا ¤غ Òذلك .ووصشلت رئيسشة جمعية
النسشاء ا÷زائريات رئيسشات اŸؤوسشسشات إا ¤قناعة
أان اآ’لة اإ’نتاجية والنسشيج اŸؤوسشسشاتي ا’قتصشادي
ﬁرك النمو ‘ ظل اضشطراب السشوق النفطية،
ول -ف -تت ال-ن-ظ-ر إا ¤ضش-رورة ال-ت-ع-ج-ي-ل لÓ-سش-ت-ع-داد
ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-تصش-دي-ر ن-ح-و ا’سش-واق ا’ف-ري-ق-ية من
خÓل الرفع من تنافسشية اŸنتوج والتقليصس من
كلفته ،عن طريق الششروع من ﬁطة –ديد ماذا
نصشدر واأ’سشواق اŸسشتهدفة وكيفية تبسشيط عملية
التصشدير.
من جهتها السشيدة ياسشمينة طايا مصشدرة سشابقة
ومسشتششارة ،راهنت على التعاون مع دول اŸغرب
ال -ع -رب -ي ‘ ،ظ -ل حضش -ور ج -م-ع-ي-ة نسش-اء اأ’ع-م-ال
التونسشيات ،حتى تتششكل قوة اقتصشادية ’قتحام
اأ’سشواق اÿارجية ،وحول إاششكالية ما هي آافاق
التصشدير ‘ ا÷زائر والطرق التي ينبغي إاتباعها؟،
ذك -رت ط -اي -ا ‘ ه-ذا السش-ي-اق أان ل-ل-ج-زائ-ر م-ك-ان-ة
إاسشÎاŒية ‘ اŸنطقة ،خاصشة بتواجدها ‘ قلب
إافريقيا وأاسشواق دول القارة السشمراء جد قريبة
منها ‘ ،ظل وفرة اإ’مكانيات والتقنيات ،للتخلصس
من قبضشة ا’سشتÒاد.
و–دثت طاية انطÓقا من خÈتها الطويلة ‘
›ال التصشدير والتي ناهزت العقدين من الزمن،
حيث أاكدت أانه يسشتحيل أان يأاتي التصشدير هكذا
بششكل فجائي ،كونه يحتاج بالفعل إا ¤إاسشÎاŒية
ح -ق -ي -ق-ي-ة ودق-ي-ق-ة ،وق-دمت ع-دت اقÎاح-ات م-ن
بينها ،التوجه نحو التكوين وا’عتماد على الدراسشة
السش -وسش -ي -ول -وج -ي -ة ل -لسش -وق ،ال -ذي ن -ود اق -ت -ح-ام-ه
وا’عتماد على ا’بتكار لفرضس اŸنافسشة القوية
وم-واج-ه-ة اŸن-افسش-ة اÿارج-ي-ة الشش-رسش-ة ،ون-وهت
ك -ثÒا ب -وف -رة م -ع -ظ -م اŸي -ك-ان-زم-ات وك-ذا أاسش-رار
النجاح ،ودعت ‘ هذا اŸقام إا ¤أاهمية تكوين فئة
الششباب وتهيئتها.
‘ ح Úراف - -د ع - -ب- -د ال- -ق- -ادر اأ’م Úال- -ع- -ام
لـ«أان -ي -كسش -ال““ وق -ف ع-ل-ى ال-ت-ح-رك اŸوج-ود ع-ل-ى
مسشتوى وزارة التجارة ،أ’خذ بع Úا’عتبار Ÿطالب
اŸصش -دري -ن ل -ت -ج -اوز أاي ع -راق -ي -ل ق -د ت-واج-ه-ه-م

وتسشريع وتÒة التصشدير وتششجيع اŸنتج Úللتوجه
نحو أاسشواق خارجية ،حيث  ⁄يخف وجود خلية
اسشتماع على مسشتوى وزارة التجارة ،قال أانها التقت
ع -دة م-رات ب-اŸصش-دري-ن و“ت ال-دراسش-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
والقانونية واإ’دارية إ’جراءات عملية التصشدير ،ثم
‘ لقاء آاخر ” –ديد اŸششاكل ومواقع ا’نسشداد،
الذي ذكر أانها عديدة ،ومطروحة على مسشتوى
اŸؤوسشسش -ة وح-ت-ى ع-ل-ى صش-ع-ي-د ال-ب-ن-وك ،وح-ت-ى ‘
›ال النقل.
وت-ت-ط-ل-ع ال-نسش-اء ال-ت-ونسش-ي-ات سش-ي-دات اأ’ع-م-ال
اŸشش- -ارك- -ات ‘ ال- -ورشش- -ة إا ¤ب- -ن- -اء شش- -راك- -ة م- -ع
نظÒاتهن ا÷زائريات ،حيث ذكرت سشÒين دينسشي
رئ -يسش -ة ال -غ-رف-ة ا÷ه-وي-ة لصش-اح-ب-ات اŸؤوسشسش-ات
بتونسس أانهن يعكفن على ا’تفاق من اجل التوصشل
إا– ¤قيق توأامة بهدف تبادل اÈÿات ‘ ›ال
السش - -ي- -اح- -ة واÿدم- -ات والصش- -ن- -اع- -ة وم- -ن ح- -يث
اŸع- -ل- -وم- -ة ،واغ- -ت -ن -مت ال -ف -رصش -ة ل -تشش -ي -د ب -دور
ا÷زائري ‘ Úمسشاندة التونسشي.Ú
يذكر أانه توجت بجائزة ا÷معية لهذه السشنة
وكأاحسشن امرأاة سشيدة أاعمال لعام  2016السشيدة
أامال سشحور صشاحبة مؤوسشسشة خاصشة (سشوكوفال)
ﬂتصشة ‘ –ويل وتعبئة وتصشدير التمور بفضشل ما
حققته من ‚احات من خÓل اقتحامها أ’سشواق
العديد من الدول ‘ ﬂتلف القارات .ويعود تاريخ
إانتاج هذه ا÷ائزة الرمزية والتششجيعية إا ¤عام
.1993

عمال الصصحة:

إإثرإء قانون إألسسÓك
إŸشسÎكة قبل
نهاية إلسسنـة
كشش- -ف رئ -يسس ا’–ادي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ع -م -ال
الصش-ح-ة ل-ل-ن-ق-اب-ة اŸسش-ت-قلة Ÿسشتخدمي اإ’دارة
العمومية عمار لكحل أامسس ا÷معة با÷زائر
ال -ع -اصش-م-ة أان إاث-راء ق-ان-ون اأ’سشÓ-ك اŸششÎك-ة
سشيكون قبل نهاية سشنة .2016
أاكد لكحل خÓل ندوة صشحفية نششطها Ãقر
النقابة عن تعديل وإاضشافة بعضس اŸواد  ⁄يتم
إادراجها بقانون اأ’سشÓك اŸششÎكة التابعة لعدة
ق-ط-اع-ات ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ه-ذه السش-ن-ة م-ذك-را ع-ل-ى
سشبيل اŸثال ببعضس الرتب على غرار مهندسس
دولة وﬁاسشب رئيسشي.
وبخصشوصس اللقاء الذي جمع النقابة بإاطارات
وزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات
أامسس اÿميسس واŸتعلق بتسشوية وضشعية بعضس
اأ’سشÓ- -ك واأ’خ- -ذ ب- -ع Úاإ’ع -ت -ب -ار إانشش -غ -ا’ت
القطاع ع Èذات النقابي عن إارتياحه ““للنتائج
اإ’ي-ج-اب-ي-ة اŸسش-ج-ل-ة واإ’سش-ت-ع-داد ال-تام للوزارة
لتلبية البعضس منها قريبا““ مششÒا إا ¤تنظيم لقاء
آاخر خÓل ششهر مارسس اŸقبل مع وزارة الصشحة
والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات لطرح وتسشوية
مششاكل أاخرى.
وأاشش -ار ع -ل -ى سش -ب -ي -ل اŸث-ال إا ¤ت-رسش-ي-م أاع-وان
ال -ت-م-ريضس ال-ذي-ن ال-ت-ح-ق-وا ب-ب-عضس اŸؤوسشسش-ات
الصش -ح -ي -ة خ Ó-ل م -وسش-م  2013/ 2012وظلوا
يششتغلون بعقود وتسشوية وضشعية اŸناصشب العليا
ÓسشÓك ششبه طبية التي ظلت منحهم عالقة
ل أ
ن -اه -يك ع -ن ت -ث -ب -يت ع -ق -ود ال -ع -م -ال اŸؤوق-تÚ
واŸتعاقدين.
ومن ب Úمطالب النقابة اأ’خرى التي ” اإ’تفاق
ع -ل -ي -ه -ا م-ع وزارة الصش-ح-ة ذك-ر ل-ك-ح-ل ب-تسش-وي-ة
وضشعية السشلك ششبه الطبي ( 52أالف عون) من
خÓل الÎقية اآ’لية مثمنا مششروع قانون الصشحة
ا÷دي- -د ال- -ذي فصش- -ل ب› Úالسس أاخ Ó-ق -ي -ات
وآادب - -ي- -ات اŸه- -ن- -ة اÿاصش- -ة ب- -ك- -ل سش- -لك ‡ا
سشيسشاهم -حسشبه ‘-دفاع كل سشلك على مهنته
وتفادي اÿلط الذي كان فيما سشبق.

»æWh

ألسضبت  15أأكتوبر  2016م
ألموأفق لـ  13محرم  143٨هـ

لحد
 45إاطارا ›ندون للعملية بدءًا من ا أ

تفتيشس اŸؤوسشسشات الصشحية ع ١٦ Èولية

تشس- -رع وزارة الصس- -ح- -ة والسس -ك -ان
وإاصسÓح اŸسستشسفيات ،بداية من يوم
غ -د ‘ ،ع -م -ل -ي -ة ““ت-ف-ت-يشس وت-ق-ي-ي-م
واسس - - -ع - - -ة““ اŸؤوسسسس- - -ات الصس- - -ح- - -ي- - -ة
العمومية واÿاصسة ع 16 Èولية،
ب - -حسسب م- -ا أاورده ،أاول أامسس ،ب- -ي- -ان
للوزارة .
أأوضضح ألبيان أأن““ بعد عملية ألتفتيشس
أأ’و ¤أل- -ت -ي م ّسض -ت  16و’ي-ة وب-أام-ر م-ن
ألوزير ،يباشضر  45إأطارأ مركزيا ،بدأية من

هذأ أأ’حد ،عملية تفتيشس و تقييم وأسضعة
“ ّسس أŸؤوسضسض -ات ألصض -ح -ي -ة أل -ع -م -وم -ي-ة
وأÿاصضة ع 16 Èو’ية أأخرى““.
سضتعكف فرق ألتفتيشس هذه أŸرة
يضضيف ألبيان على ““ألتدقيق ‘ حصضيلة
أل-نشض-اط-ات أل-ط-ب-ي-ة وأ÷رأح-ي-ة ıتلف
أŸصضالح ألطبية Ÿعرفة مسضتوى مردودية
كل مصضلحة من حيث عدد ألفحوصضات
أŸق -دم -ة ون -وع -ي -ت -ه -ا وع -دد أل -ع-م-ل-ي-ات
أ÷رأح- -ي- -ة أŸن -ج -زة وأحÎأم أŸدأوم -ة

وأل - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م ،ف - -ي - -م - -ا ي- -خصس نشض- -اط
أŸمارسض.““Ú
كما سضتعمل هذه ألفرق على ““معاينة
أ÷وأنب ألتنظيمية وألتسضيÒية وظروف
أسض-ت-ق-ب-ال وت-وج-ي-ه وأل-ت-ك-ف-ل ب-اŸرضضى““.
م- -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ،سض- -ت- -ك- -ون حصض- -ي- -ل- -ة
أŸؤوسضسضات ألصضحية ألعمومية ‘ ›ا’ت
أل- - -ت - -وأأم - -ة وأل - -ع Ó- -ج أŸن - -ز‹ وإأخ - -رأج
أل -ف -ح-وصض-ات ﬁل ت-ق-ي-ي-م ل-ك-ل مصض-ل-ح-ة
ومؤوسضسضة.

أاطلقها صسندوق ““كناسس““

الرقابة الطبية القبلية تنهي معاناة مرضشى تبلبالة وبني ونيف
‘ إاط-ار ع-م-ل-ي-ة ال-رق-اب-ة ال-ط-ب-ي-ة
ال -ق -ب -ل-ي-ة وال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا الصس-ن-دوق
ال -وط -ن -ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
لجراء ع ÈالÎاب الوطن،
للعمال ا أ
اسس - -ت- -ف- -ادت ولي- -ة بشس- -ار م- -ن ه- -ذه
التغطية والتي م ّسست كل من بلدية
بني ونيف وبلدية تبلبالة  450كلم
عن مقر الولية.
بحسضب ألدكتور برباوي عبد ألكر،Ë
طبيب رئيسضي بوكالة ألصضندوق ألضضمان
أ’جتماعي ببشضار ،فإان ألغرضس من هذه
ألعملية هو تخفيف أŸعاناة عن أŸرضضى
’Ÿناطق ألنائية خاصضة وأأنهم يتكبدون

عناء ألسضفر وأŸصضاريف أإ’ضضافية.
Ãوجب هذه ألعملية سضيسضتفيدون من
شض -رأء أل -دوأء م -ن م-ق-رأت سض-ك-ن-اه-م دون
أللجوء إأ ¤ألتنقل Ÿقر ألصضندوق ببشضار،
بحيث Ãجرد دفع ألوصضفة على مسضتوى
هياكل ألدفع يتم –ميلها وإأرسضالها إأ¤
مقر ألصضندوق عن طريق أ’نÎنت ،ليتم
فحصضها من طرف ألطبيب أŸكلف ألذي
ب -دوره ي -ق -رر وي -ت -م إأرج -اع-ه-ا ‘ ح-ي-ن-ه-ا
للمريضس عن طريق هياكل ألدفع ليسضتفيد
مباشضرة أŸريضس من شضرأء ألدوأء.
نشض Òإأ ¤أأن سضكان ألبلديات أŸعنية
أسضتحسضنوأ أŸبادرة ،خاصضة وأن ألطبيب

أŸشضرف كان يتنقل إأليهم كل  15يوما
ول- -ك -م أأن ت -تصض -وروأ أŸع -ان -اة أل -ت -ي ك -ان
يتخبط فيها أŸريضس.
Óشضارة ،صضادفت هذه ألعملية أأبوأب
ل إ
مفتوحة نظمها ألصضندوق من أأجل إأعطاء
ف -رصض -ة أأخÒة أ’رب -اب أل -ع -م -ل م -ن أأج -ل
أل -ت-ق-رب م-ن مصض-ال-ح أل-ت-حصض-ي-ل ل-تسض-وي-ة
وضض-ع-ي-ت-ه-م وج-دول-ة أŸسض-ت-ح-ق-ات ،وهذأ
ط -ب -ق -ا ل -ل-م-ادة  57م -ن ق -ان -ون أŸال -ي -ة
أل- -ت- -ك- -م- -ي- -ل -ي و” “دي -ده إأ ¤غ -اي -ة 31
ديسضم.2016 È
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اسشتحداث جائزت Úعلميت Úبجامعة اŸسشيلة

أاك - - -د الÈوف - - -يسس- - -ور ال- - -ط- - -اه- - -ر
حليÓت ،مدير جامعة اŸسسيلة ،أان
لسس- -اسس- -ي م -ن اسس -ت -ح -داث
ال- -ه- -دف ا أ
لحسس-ن ب-حث
ج -ائ -زت Úع -ل -م -ي-ت Úأ
ج - -ام - -ع- -ي ،ه- -و –ف- -ي- -ز وتشس- -ج- -ي- -ع
Óسس -ات -ذة وال -ط -ل -ب -ة ع-ل-ى ال-ب-حث
ل -أ
ال-ع-ل-م-ي وخ-ل-ق ت-ن-افسس-ي-ة ب-ي-ن-ه-ما ‘
›ال ال - -ب - -حث ال - -ع - -ل- -م- -ي ل- -ل- -رق- -ي
ب - - - -ا÷ام - - - -ع - - - -ة إا ¤مصس - - - -اف كÈى
ا÷ام- -ع- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة وال- -ع- -اŸي- -ة
و–سس Úترتيبها وطنيا.

اŸسشيلة :عامر ناجح
ذك-ر ألÈوف-يسض-ور أل-ط-اه-ر ح-ل-يÓ-ت،
على هامشس ملتقى أŸدينة وألÎأث ،أأن
أ÷ائ -زت Úأل -ع -ل-م-ي-ت ” ،Úت-خصض-يصض-ه-م-ا
Óسض -ات -ذة وأل -ط -ل -ب -ة ع -ل -ى ح -د ألسض-وأء
ل -أ
Óسضاتذة،
أ’حسضن بحث علمي بالنسضبة ل أ
وك-ذأ أ’حسض-ن ب-حث ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ‘
›ا‹ أل-ع-ل-وم أإ’نسض-ان-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وجيا،
قصض- -د إأب- -رأز وت- -ث- -م Úأأحسض- -ن أل -ب -ح -وث
أل-ع-ل-م-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أ÷ام-ع-ة وت-طوير
أل-ب-ح-وث أل-ع-ل-م-ي-ة وت-ف-ع-ي-ل هاته ألبحوث

ل -رب -ط أ÷ام-ع-ة Ãح-ي-ط-ه-ا أ’ج-ت-م-اع-ي
وأ’قتصضادي.
‘ ذأت أŸوضض- -وع ،أأشض- -ار أل- -دك- -ت -ور
ﬁم- -د دح- -م- -ا ،Êرئ -يسس ف -رع أل -ن -ق -اب -ة
Óسضاتذة أ÷امعي““ Úألسضنو““ إأ¤
ألوطنية ل أ
أأن أسضتحدأث جائزت Úللطلبة وأأ’سضاتذة
من شضأانه أأن يتيح فرصضة للباحث Úمن
أأسض -ات -ذة وط -ل -ب -ة م -ن أأج -ل رف -ع مسض-ت-وى
أل- -ب- -حث أل- -ع -ل -م -ي ،م -ن خ Ó-ل أ’رت -ق -اء
ب- -ا’ب- -ت -ك -ار وأإ’ب -دأع ،خ -اصض -ة وأأن كÈى
أ÷ام-ع-ات أل-ع-اŸي-ة أأ’وروب-ي-ة وأل-ع-رب-ي-ة
تنتهج فكرة أ÷وأئز ألعلمية ،مؤوكدأ ‘
فحوى حديثه لـ ““ألشضعب““ أأن أ÷ائزتÚ
“ن-ح-ه-م-ا م-ؤوسضسض-ات ح-ك-وم-ي-ة و–كمها
÷ان من أأعلى أŸسضتويات‡ ،ا يزيد ‘
قيمتها و يدفع بالباحث Úمن ك ÓألطرفÚ
م -ن أأسض -ات -ذة وط -ل -ب -ة ل -لسض -ع-ي إأ ¤ن-ي-ل-ه-ا
بإاحدأث قفزة نوعية ‘ ألبحث ألعلمي
ألهادف.
‘ ذأت أ÷انب ،ث- - -م - -ن أأ’سض - -ات - -ذة
أŸبادرة وأعتÈوها Ãثابة أ◊افز ألذي
سضوف يدفع بهم إأ ¤مزيد من ألبحوث
أل-ع-ل-م-ي-ة ل-ل-ن-ه-وضس ب-ق-ط-اع ألتعليم ألعا‹
على مسضتوى ألو’ية وألوطن ككل.

خÓل وقفة احتجاجية

األسشاتذة ا÷امعيون بوهران يطالبون بالسشكن

بششار :دحمان جمال

بعد تسسجيل انهيارات صسخرية على مسستوى الطريق الوطني رقم 11

مديرية األششغال العمومية –ّذر وتعد بتهيئة اŸسشلك وقف اŸقاييسس
لشسغال العمومية
حّذرت مصسالح ا أ
ب-ولي-ة الشس-ل-ف مسس-ت-ع-م-ل-ي الطريق
ال- -وط -ن -ي رق -م 11م -ن اسس -ت -ع -م-ال
السس- -رع- -ة اŸف- -رط- -ة ب -ع -د تسس -ج -ي -ل
إان -ه -ي -ارات صس -خ -ري -ة صس-ارت مصس-در
خطر بذات اŸسسلك.
ألوضضعية ألتي آأل إأليها ألطريق ألرأبط
ب Úو’ي- -ت- -ي ت- -ي -ب -ازة ومسض -ت -غ -ا Âم -رورأ
با÷بهة ألسضاحلية لو’ية ألشضلف أأصضبحت
ك -ل م -رة تشض -ك-ل خ-ط-رأ ع-ل-ى مسض-ت-ع-م-ل-ي
ألطريق ألوطني رقم  11ألتي تعقدت به
عملية أ◊ركة أŸرورية بعد أإ’نهيارأت
ألصض -خ -ري -ة أأ’خÒة ب -ع -دة ن-ق-اط خ-اصض-ة
Ãنطقة بوشضغال وألدموسس حيث عرقلت
ع -م -ل -ي -ة ألسض Òب -اإ’Œاه .Úل -ذأ ي -ن-اشض-د
مسض-ت-ع-م-ل-و ه-ذأ أŸسض-لك مصض-الح مديرية
أأ’شضغال ألعمومية بو’ية ألشضلف أإ’سضرأع
‘ تسضوية ألوضضعية وإأزألة مظاهر أÿطر
ألتي باتت ترعب هؤو’ء مع كل تسضاقطات
مطرية.
‘ رده ع -ل -ى ه -ذأ أإ’نشض -غ -ال ،أأوضض-ح
مدير ألقطاع أأن عملية ألتدخل أنطلقت
‘ وقتها ضضمن عدة فرق من أŸقاولÚ
إ’زأل -ة أأ’ت -رب -ة وألصض-خ-ور أل-ع-مÓ-ق-ة م-ن

ﬁيط ألطريق ،كما وجه ندأء Ÿسضتعملي
هذأ ألطريق بتوخي أ◊ذر وأإ’بتعاد عن
ألتجاوزأت أÿطÒة ،خاصضة مع أإ’قÎأب
من موقع أإ’نهيارأت.
باŸقابل كشضف ذأت أŸسضؤوول ألو’ئي
عن درأسضة تقنية شضاملة للنقاط ألسضودأء
ألتي سضيتم تهيئتها وفق أŸقاييسس ألتقنية

أل -ع -اŸي -ة ح -ف -اظ-ا ع-ل-ى سضÓ-م-ة أ◊رك-ة
أŸرورية وŒنيب مسضتعملي هذأ أŸسضلك
أأ’خطار أÙدقة ،خاصضة ألزوأر منهم
وم -ع -ت -ادي ألسض -ي -اح -ة بسض -وأح -ل ألشض -ل -ف
وو’ي-ت-ي ت-ي-ب-ازة ومسض-ت-غ-ا ،Âي-ق-ول م-دي-ر
ألقطاع بالو’ية.

‘ دورتها الثالثة

الششلف :و.ي .أاعرايبي

ﬁكمة جنايات غليزان ُتعالج  54قضشية
تشسرع ﬁكمة ا÷ناياتÃ ،جلسس
قضس -اء غ -ل -ي -زان ‘ دورت -ه -ا ال-ث-ال-ث-ة
ال - -ع - -ادي - -ة ،غ - -دا ‘ ،ال- -فصس- -ل ‘ 54
قضس -ي-ة م-ن ق-ب-ل ال-قضس-اة ،ب-حسسب م-ا
لعÓ- -م ب- -ذات
ع - -ل - -م م - -ن خ- -ل- -ي- -ة ا إ
اÛلسس.
أأوضضح ›لسس قضضاء غليزأن ‘ ،بيان
له أأّن هذه ألقضضايا ألتي سضيتم ألفصضل
فيها وأ’سضتماع إأ ¤أأطرأفها تتّوزع على 9
أأنوأع من ألقضضايا ،وتتصضدرها  17قضضية
ت -ت -ع -ل -ق ب -ج-رأئ-م ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة أأشض-رأر
وألسضرقة أŸقÎنة بظروف ألليل .إأ¤

ج- -انب ذلك ،ت -ع -ال -ج ﬁك -م -ة أ÷ن -اي -ات
ج -رأئ -م م -رت -ب -ط -ة ب -اأ’شض -خ -اصس ،وأل-ت-ي
أأفضضت إأما إأ ¤ألقتل ،أأو ﬁاولة ألقتل
ألعمدي ،أأو إأصضابة أأ’شضخاصس ألضضحايا
بعاهة مسضتدÁة أأو أ’ختطاف.
كما ’ تخلو هذه ألدورة من ملفات
ت-ت-ع-ل-ق أأسض-اسض-ا ب-اأ’خÓ-ق وأآ’دأب أل-عامة
وع -دده-ا  6إأ ¤ج- - - -انب  03قضض -اي-ا ‘
أل -ت -زوي-ر ،و 03قضض -اي -ا ت-ت-ع-ل-ق ب-ج-رأئ-م
أ’رهاب وملفات أأخرى مرتبطة بالغشس
ألضضريبي وترويج أıدرأت.

غليزان :ع .عبد الرحيم

اح -ت -ج زه-اء  70أاسس-ت-اذا وأاسستاذة
ج- -ام- -ع- -ي Úم- -ن ج- -ام- -ع- -ات ““ﬁم- -د
ب - -وضس - -ي - -اف““ ب - -ايسس- -ط- -و وج- -ام- -ع- -ة
““السس-ان-ي-ا““ وج-ام-ع-ة ““ب-ل-قايد““ ،فضسÓ
عن  3معاهد أاخرى ‡ثلة ‘ كل من
معهد اŸدرسسة العليا للعلوم التقنية
واŸدرسسة العليا لÓقتصساد واŸدرسسة
اŸتعددة التقنيات أامام مقر الولية
ل- -ل- -م- -ط- -ال- -ب- -ة ب- -ح- -ق- -ه- -م ‘ السس -ك -ن
الوظيفي.

وهران :ب .مسشعودة

أأّكد أأسضاتذة ‘ تصضريح لـ ““ألشضعب““
أأن-ه-م ع-ادوأ لÓ-ح-ت-ج-اج مّ-رة أأخ-رى ع-ل-ى
خلفية ما وصضف ‡ثل عنهم بالتماطل
غ ÒأÈŸر ‘ توزيع ألسضكنات ،بالرغم
من أأّن عددأ من أŸشضاريع أŸوجهة لهذه
ألفئة ّ” ،أ’نتهاء من أأشضغالها وأأخرى ‘

طور أإ’‚از ‘ ،ألوقت ألذي ’ يزأل فيه
مشض -روع  160مسض -ك -ن ›م-دأ Ãن-ط-ق-ة
بلقايد ،شضرق وهرأن.
‘ هذأ أإ’طار ،أأشضار ّﬁدثنا إأ ¤أأن
أأ’سضاتذة أÙتج Úكلهم يحوزون على
مقررأت أ’سضتفادة من أŸشضروع أأ’خ،Ò
وعليه يطالب هؤو’ء بتخصضيصس  160سضكن
جاهز أإعارة بدل سضكنات أŸشضروع إأ¤
ح Úأإ“ام أ‚ازه ،وهذأ بحسضب أ’تفاقية
أÈŸم- -ة م -ا ب Úوزأرة أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع -ا‹
وألبحث ألعلمي ووزأرة ألسضكن وألعمرأن.
أسض- -ت- -ن- -ادأ ل- -ذأت أÙت- -ج ،Úف- -إان
أ’جتماع أأ’خ Òمع أأ’م Úألعام للو’ية
 ⁄يفضس أ ¤نتيجة تقرر عنه أسضتحالة
م -ن -ح -ه -م سض -ك -ن-ات إأع-ارة ‘ ظ-ل أأ’زم-ة
ألسضكنية ألتي تعا Êمنها ألو’ية ،ومع ذلك
” م- -ن- -ح- -ه- -م بصض -يصض -ا م -ن أآ’م -ل ح -ول
أإم- -ك- -ان- -ي- -ة إأع -ادة إأط Ó-ق أŸشض -روع م -ن
جديد ،وأإ ¤ح ،Úيبقى أŸلف عالقا.

السضبت  15أاكتوبر  2016م
ا لم و ا ف ق ل ـ  1 3م ح ر م  1 4 3 8ه ـ
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بقلم أ◊قوقية :نعيمي أسسماء
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من اŸتعارف عليه أان ‘ كل دولة جهاز قضضائي
وآاخ -ر ت -ن -ف -ي -ذي ق -ان -و Êي Ó-ح -ق اÛرم ،Úويصض-در
ال- -ق- -وان Úال- -ت- -ي ت- -ع- -اقب ه- -ذه ال- -ف- -ئ -ة اŸب -ت -زة م -ن
اÛت -م -ع ،ح -يث ت -ع ّ-د ال -دول -ة ه -ي ا÷ه -ة ال -وح -ي -دة
اŸسضؤوولة عن ﬁاسضبة (اÛرم) ،وهي التي تفرضض
العقوبات على جميع اÛرم Úحسضب ما يراه اŸشضرع
من خصضوصضية للحياة الشضخصضية ،وكذا األنظمة ،لهذا
ل Áكن أان تعاقب أانت بنفسضك اŸبتز أاو ابتكار ا◊يل
إليذاء اŸبتز فÁ Óكن عÓج اÿطأا باÿطأا ،وإا‰ا
اللجوء إا ¤الفريق الشضرطي والدولة هو أافضضل حل
وأافضضل خيار لعقاب وتتبع هذا اÛرم اŸبتز ،لهذا كل
من تعرضض إا ¤جرÁة التهديد باإلبتزز والتشضه Òبه،
التوجه إا ¤ا÷هات اıتصضة ‘ الدولة ،سضواء دوائر
األم- -ن ال- -وق- -ائ- -ي أاو ال- -ب- -حث ا÷ن- -ائ- -ي أاو ال -ه -ي -ئ -ات
اıصضصض -ة Ÿك -اف-ح-ة ا÷رÁة اإلل-كÎون-ي-ة ،وت-ق-دË
عريضضة الشضكوى.

جرÁة مصسنفة ضسمن أ÷رأئم أÿطرة
وبكل تأاكيد ،فإان أاغلب القوان Úالعربية والعاŸية،
تعاقب على جنح التهديد بالبتزاز والتشضه Òكونها من
ا÷رائ -م اÿط -رة ،ال -ت-ي ت-ل-ح-ق ب-الضض-ح-ي-ة ال-ك-ث Òم-ن
الضض -رر سض -واء ‘ ع -م-ل-ه أاو سض-م-ع-ت-ه أاو ت-دم-ر ن-فسض-ي-ت-ه
وحياته اÿاصضة ،لهذا الكث Òمن القوان Úتنظر إا¤
ج -رÁة ال -ت -ه -دي -د والب-ت-زاز ك-ج-رÁة مصض-ن-ف-ة ضض-م-ن
ا÷رائم اÿطرة ،والتي –دثت معظم القوان Úعنها
بصضراحة وعا÷ت أاغلب وقائعها ل بل فرضضت عقوبات
ق - -اسض - -ي- -ة ع- -ل- -ى اÛرم تصض- -ل إا ¤ا◊بسض لسض- -ن- -وات
وغرامات مالية عالية ،وُيشضار أان هذه ا÷رائم تتعامل
معها على األغلب األجهزة الشضرطية ‘ الدولة بكل
سضرية وبكل دقة ،وحرفية على أايدي أاناسض مدرب،Ú
سضواء خÈاء ‘ عا ⁄التقنيات أاو خÈاء ‘ القبضض على
اÛرم اŸتخفي ،وفع Óالقوان Úتعاقب على هذا
النوع من ا÷رائم ،لكن الصضعوبة تكمن ‘ كيفية إاثباتها
وكيفية الوصضول إا ¤اÛرم ‘ وضضع التلبسض ،وهي
مسضأالة صضعبة ومعقدة وبحاجة إا ¤خÈة واسضعة ‘ هذا
اÛال ،إاذن ‘ اŸلخصض هي جرÁة خطرة Ÿا لها
من أابعاد على من وقعت عليه.

يحظر أي عنف بد Êأو معنوي أو أي
مسساسس بالكرأمة

فهذه ا÷رÁة ‘ أاغلب الدول تكون قاسضية وتصضل
إا ¤ا◊بسض لسضنوات وغرامات مالية كبÒة ،فاإلعÓن
العاŸي ◊قوق اإلنسضان يقر ‘ مادته صضراحة ،اŸادة
ُ :12يعرضض أاحد لتدخل تعسضفي ‘ حياته اÿاصضة أاو
أاسضرته أاو مسضكنه أاو مراسضÓته أاو ◊مÓت على شضرفه
وسضمعته ،ولكل شضخصض ا◊ق ‘ حماية القانون من مثل
ه -ذا ال -ت-دخ-ل أاو ت-لك ا◊مÓ-ت ،ك-م-ا اه-ت-م ال-دسض-ت-ور
ا÷زائري اŸؤورخ ‘  6مارسض  ،2016هو اآلخر بهذا
اŸوضضوع ‘ مادته  :40حيث تضضمن الدولة ،عدم
انتهاك حرمة اإلنسضان .ويحضضر أاي عنف بد Êأاو
معنوي أاو أاي مسضاسض بالكرامة .اŸعاملة القاسضية أاو
Óنسضانية أاو اŸهيمنة يقمعها القانون.
ال إ
ك -م -ا أان اŸشض -رع ا÷زائ -ري خصضصض م -وادا ب -ه -ذا
الصض- - - - - - - - -دد نشض Òإا ¤اŸادة  303م -ك-رر م-ن ق-ان-ون
العقوبات :إا ¤أانه يعاقب با◊بسض من سضتة أاشضهر إا¤
ثÓث وبغرامة من  50.000دج إا 300.000 ¤دج ،كل من
Óشضخاصض،
تعمد اŸسضاسض بحرمة ا◊ياة اÿاصضة ل أ
ب- -أاي- -ة ت- -ق- -ن- -ي- -ة ك- -انت .سض- -واء ل -لصض -ور الشض -خصض -ي -ة أاو
اÙادثات ،سضواء الرتكاب الفعلي أاو الشضروع فيه،
بالعقوبات ذاتها اŸقررة للجرÁة التامة.

ُيرغم ألضسحية ‘ ألغالب أ÷اÊ
للتخلي عن فكرة إأفشساء مسسائل “سّس
بسسمعته
كما أان اإليطار القانو ÊاŸنظم للعقوبات اÿاصضة
بجنح التهديد باإلبتزاز والتشضه ÒاŸتعمد ،من األفعال
اŸاسضة با◊ياة الشضخصضية ،والقائمة بأاركانها الثÓثة،
فالتهديد بالبتزاز قد ُيرغم الضضحية ‘ غالب األوقات
ا÷ا ‘ Êالتخلي عن فكرة إافشضاء مسضائل قد “سض
بسضمعته.
أاو نية اŸبتز ‘ توريط الضضحية ‘ جرÁة أاو قضضية
ل أاخÓقية ،أاو إاطÓع الري العام على أامر يسضيء إاليها.
وأان يهدف للحصضول على ربح غ Òشضرعي .وقد يكون
ال -ت -ه-دي-د ك-ت-اب-ة أاو شض-ف-اه-ة .ف-اŸادة  287م-ن ق-انون
العقوبات تتضضمن ‘ فحواها بأانه :يعاقب با◊بسض من
ثÓ- -ث أاشض- -ه- -ر إا ¤سض -ن -ة ،وب -غ -رام -ة م -ن  20.000إا¤
 100.000دج ،إاذا كان ومصضحوبا بأامر أاو شضرط التهديد
بالعنف أاو القتل .
أاما إان كان مصضحوبا بأامر أاو شضرط شضفهي ،فيعاقب
ا÷ا Êبا◊بسض من سضتة أاشضهر إا ¤سضنت ،Úوبغرامة من
 20.000إا 100.000 ¤دج.
كما ل ننسضى أان
ه - -ن - -اك ج - -ه - -ات
أاخ- - -رى ت- - -ع- - -اقب
اÛرم ال - - - - - - -ذي
Áارسض الب - -ت- -زاز
‘ هذه ا◊الة اأن
ا÷ه- - -ة اıول- - -ة
ه -ي ال -دول -ة ال-ت-ي
ي-ن-ت-م-ي إال-ي-ها هذا
الشض - -خصض ،ح - -يث
Áك - -ن ال - -وصض - -ول
إال -ي -ه -ا م -ن خ Ó-ل
ال -ت -وج-ه ،وت-ق-دË
اعÎاضض أاو شضكوى
لدى سضفارة ذلك الشضخصض ،فإاذا كان اŸبتز مصضري
يتوجب الذهاب إا ¤السضفارة اŸصضرية وإاذا كان مغربي
يتوجب الذهاب إا ¤السضفارة اŸغربية وتقد Ëإاشضعار اأو
ب Ó- -غ ع- -ن ذلك الشض- -خصض وت- -ق- -د Ëب- -عضض ال- -وث- -ائ- -ق
واإلثباتات سضواء صضور أاو تسضجيÓت صضوتية أاو مرئية
وأارقام هواتف أاو غ Òذلك.

ألتهديد بأاي فعل من شسأانه إأ◊اق
ألضسرر ،بالضسحية
م-ن ال-ب-ي-ان-ات الضض-روري-ة وال-ك-ف-ي-ل-ة ل-تسض-ه-ي-ل م-ه-مة
جهات الختصضاصض ،بعد معرفة اÛرم أاو الدولة التي
يوجد بها اÛرم أاصضبح من السضهل ‘ تلك ا◊الة شضقّ
ال- -ط- -ري- -ق ل -ل -ت -خ -لصض م -ن ت -لك ا÷رÁة ،ف -ك -ث Òم -ن
اÛرمÃ Úجرد اكتشضاف هويتهم ‘ هذا النوع من
ا÷رائم ،قد يÎاجعون عن أاي إاقدام عن أاي فعل أاو
حتى التهديد بالقيام بأاي فعل من شضأانه إا◊اق الضضرر،
بالضضحية أاو الشضخصض الواقع عليه عنصضر التهديد .كون
ذلك اÛرم أاصضبح معروف وقد يعلم نتيجة ذلك ما
Áك -ن أان يÎتب ع -ل -ي -ه م -ن ع -واقب ،إاذا ق -ام ب-ف-ع-ل-ت-ه
بالتهديد أاو التشضه Òأاو النشضر أاو Ãجرد ثبوت ا÷رÁة
عليه فهو يعلم جيدا ،أان هناك عقاب جسضيم على هذا

ال -ن -وع م -ن ا÷رائ-م .األم-ر ال-ذي ق-د ي-دف-ع-ه ل-لÎاج-ع
بشضكل تدريجي ،ونشض Òأايضضا أان هناك من اÛرمÚ
ل ي -كÎث -ون Ÿع-رف-ة اأسض-م-اه-م ح-ي-ن-م-ا ي-رت-ك-ب-ون ه-ذه
ا÷رÁة ،فهو يعلم أان الضضحية على علم بالسضم ،لكن
‘ هذه ا◊الة Áكن القبضض عليهم ،من خÓل التنسضيق
مع األجهزة األمنية .قبل كل شضيء يجب التعامل مع
اÛرم ب -رزان -ة وك -ي -اسض -ة ،وت -خ -وي -ف -ه Ãدى خ-ط-ورة
جرمه.
والكف عن التهديد ومطالبته بإاتÓف أاي ﬁتويات
من شضأانها الضضرر بسضمعتك وتذكÒه بالله عّز وجل أان
فعلته خطÒة ومعاقب عليها ‘ القانون ،وهي تأاذيك
كثÒا من الناحية النفسضية وﬁاولة إاقناعه بشضكل جاد
للتخلصض من هذا الفعل دون أاي تعمق ‘ ا◊وار معه،
اأو إارسضال أاي ﬁتويات اإضضافية تزيد اŸسضأالة تعقيدا
فهو ﬁظور.
فقد تعتمد الدولة على آاليات مكفولة بحق الضضحايا
Óيقاع بهذا النوع من األشضخاصض ،فإاذا كان اÛرم
ل إ
من داخل الدولة والضضحية من داخل الدولة (الدولة
ذاتها) ،يتوجب على الفور إابÓغ جهاز األمن الوقائي أاو
البحث ا÷نائي اŸتواجد ‘ مدينة الضضحية ،من أاجل
التنسضيق مع الضضبطية القضضائية للقبضض على اÛرم،
Óي-ق-اع ب-ذلك اÛرم،
ف -ه -ن -اك ال -ك -ث Òم -ن ال -ط-رق ل -إ
يحÎفها رجال من الدولة مدرب Úعلى هذا النوع من
ا÷رائم
إاذا كان اÛرم من دوله أاخرى غ Òالتي يتواجد بها
الضضحية اأو الشضخصض الواقع عليه اإلبتزاز ،ففي هذه
ا◊ال -ة ي -جب اإب Ó-غ سض-ف-ارة ال-دول-ة ال-ت-ي ي-ت-واج-د ب-ه-ا
اÛرم أاو اإلتصضال Ãحامي ﬂتصض من تلك الدولة ،و
بكل تأاكيد السضفارة سضوف تسضتقبل شضكوى رسضمية على
ذلك اÛرم ،وي -جب أان ي -ت -م داخ -ل الشض -ك -وى ت -ق-دË
معلومات كافية معلومات عن ذلك اÛرم كرقم هاتف
اأو رق -م ح -وال -ة ب -ن -ك-ي-ة اأو م-ال-ي-ة ،ق-د تسض-اع-د ال-ف-ري-ق
الشضرطي بالتعرف على ذلك الشضخصض ‘ حالة عدم
معرفة أاي تفاصضيل عن ذلك اÛرم و تعذر ذلك توجه
اإ ¤اŸسضتشضار القانو Êاÿاصض بنا لسضتقبال اŸزيد
من النصضائح ،التي قد تسضاعدك ‘ التخلصض من تلك
ا÷رÁة.
ي -ج -در ال -ت -ن -ب -ي -ه اإ ¤اأن اÿضض -وع ل -ذلك اÛرم أاو
Ÿطالبه من شضأانه أان يزيد ‘ هيمنته وتعنته ،لهذا
فعلى الفور البدء ‘ التحرك الفعلي لتخلصض من تلك
ا÷رÁة ،دون اإبÓغ ذلك اÛرم أان النوايا ‘ التحرك
قائمة وجارية النفاذ ،فالتصضرف با◊كمة الكبÒة قد
يوقع اÛرم ‘ شضباك القضضاء .وتبقى هذه اŸواد
قانونية لكن ليسضت فعلية ،موجودة صضوريا ول تنفذ
فعليا.
ولهذا فعلى ا÷هات ا÷هات القضضائية ‘ ﬂتلف
ج -ه -ات -ه-ا ،أان ل ت-ع-ول ع-ل-ى ال-ق-ان-ون ال-وضض-ع-ي ،ب-ل أان
تسض-ت-ن-ب-ط م-ن اŸف-اه-ي-م ال-دي-ن-ي-ة وال-ق-انون اإلسضÓمي
لديننا ا◊نيف اأيضضا،والذي يقّر على أان هذه األفعال
اıل- -ة ب- -ا◊ي- -اء ،ت- -خ- -دشض ق -داسض -ة وط -ه -ارة ال -روح
البشضرية،وتهّدد األمن العام والصضالح اÿاصض للشضرف
والعرضض ومال البشضر ،خÓفا للقانون الوضضعي فهو
يرى أان جنح التهديد باإلبتزاز والتشضه ÒاإللكÎو،Ê
سضلوكات غ ÒأاخÓقية تتعارضض مع مصضالح اÛتمع،
Óسضف هذا تناقضض وقصضور جلي للناظرين ،صضحيح
فل أ
اأنه موجود فعليا لكن سضعة تنفيذه ل تتسضم بالوجاهية
والفعلية ،لذا وجب اإعادة النظر ماليا ‘ آاليات البحث
وتعزيز ‚اعتها ،حتى نتصضدى Ÿرتكبي هذه األفعال
اŸنتهكة ◊ريات الفرد وخصضوصضيته.

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

من مراسسيلنا

السسبت  ١٥أاكوبر  20١6م
الموافق لـ  ١3محرم  ١437هـ

بعد  ٣سسنوات من حصسولهم على سسكنات «عدل» بأاو’د فايت:

اŸسستفيـ ـدون يطالب ـ ـون باŸراف ـ ـق ا÷واريـ ـة الضسروريـ ـة
^ طريـق ا◊ــي مــازال مهÎئا وغياب ﬁــطات النقــل وا◊افـÓت
بعد مرور ثÓث سسنوات من تدشس ÚاŸوقع السسكني أاو’د فايت  02التابع لوكالة –سس Úوتطوير السسكن «عدل» بداأ
اŸسستفيدون يشستكون نقصص اŸرافق الضسرورية التي يجب أان تتوفر ‘ أاي ›مع سسكني على غرار الهياكل الÎبوية
’هÎاء.
’ضسافة إا ¤تدهور شسبكة الطرق التي تعرف درجة كبÒة من ا إ
والصسحية با إ

العدد

١7١٥6

بلدية باشص جراح

تسسـ ـرب اŸياه أامام مدرسس ـة مصسط ـفى بن ب ـولعيد
ت -زداد إاتسس -اع رق -ع -ة تسس -رب اŸي -اه أام-ام
م-درسس-ة الشس-ه-ي-د مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د
بوسسط حي باشص جراح يوما بعد يوم ‘
شسكل برك منتشسرة هنا وهناك شسوهت
طبقة الطريق اŸصسنوع من مادة الزفت
الذي تطايرت أاجزاء منه ‘ كل مكان
ﬁدثا حفرا عميقة تعرقل حركة سسÒ
اŸركبات.

جمال أوكيلي

هذا المنظر ’ يثير أادنى حركة لدى اأ’ولياء
الذين يقومون بالتجمع أامام هذه المؤوسسسسة
ال-ت-رب-وي-ة ف-ي ان-ت-ظ-ار أاب-ن-ائ-ه-م وك-أان اأ’مر ’
يعنيهم فإالى متى هذه الÓمبا’ة وانعدام روح
ال -مسس -ؤوول -ي -ة خ -اصس -ة ع -ن -دم -ا ي -ت -ع -ل-ق اأ’م-ر
بالتÓميذ واأ’دهى واأ’مر أامام كل هذا هو
وج -ود أاك -وام م -ن ال-ن-ف-اي-ات ق-ب-ال-ة ال-م-درسس-ة

وب -ج -انب ال -رصس -ي -ف وف-ي ال-م-دخ-ل ال-خ-ل-ف-ي
للعمارة يصسعب أاو يسستحيل على المرء مقاومة
ت-لك ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة ال-م-ن-ب-ع-ث-ة م-ن تسس-رب
ال-م-ي-اه ال-ق-ذرة وال-مسس-ت-ع-م-ل-ة ب-ن-ت-يجة انكسسار
القنوات ،ورمي الفضسÓت المنزلية في ذلك
المكان السسالف الذكر.
Óسس -ف ه -ذا ه -و ح -ال ال-ب-عضض م-ن اأ’ح-ي-اء
ل -أ
ب -ب -اشض ج -راح وصس -لت إال -ى ح -د ’ ي -ط-اق م-ن
اإ’همال والتسسيب إا’ حا’ت معدودة يحرصض
هؤو’ء على أان تبقى الجهات التي يقطنونها
بعيدة كل البعد عن تلك السسلوكات المؤوثرة
على المحيط.
وبالرغم من كل هذا فإانه من الضسروري أان
يرتقي الحسض المدني والتصسرف الحضساري
إال -ى ال -مسس -ت -وى ال Ó-ئ -ق ال -ذي ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى
المحيط بالشسكل المطلوب في عÓقاته مع
اإ’دارة والتواصسل معها.

مديرة الÎبية لو’ية تيارت:

الكتب وزعـ ـت بنسسبة  ٪ 97واŸناصسب
الشساغرة إا ¤ا◊ ـ ـ ـل

أ÷زأئر :سشارة بوسشنة

يعاني الحي السسكني أاو’د فايت
 02ال-ت-اب-ع ل-وك-ال-ة «ع-دل» وضس-عا
أارهق حياة المواطنين القاطنين
ب -ه وأاّث-ر ع-ل-ى ح-ي-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة،
فمنذ اسستÓم المشسروع منذ 03
سس -ن -وات ت-ق-ري-ب-ا ،وه-م يسس-ج-ل-ون
ال-ك-م ال-ك-ب-ي-ر م-ن ال-مشس-اك-ل ال-ت-ي
يواجهونها به على حد تعبيرهم
وي -ت -ع -ل -ق ب -ال -م -راف -ق ال -ت -رب -وي -ة
وال-ه-ي-اك-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-ت-ي ’
تلبي متطلبات القاطنين ،فالحي
’ يحتوي على أاي مرفق اأ’مر
ال -ذي اسس-ت-اء ل-ه أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ
الذين طالبوا بضسرورة سسد هذا
ال- -ن- -قصض ال- -ذي يشس- -ك -ل مشس -ك Ó-

حقيقيا.
والمشسكل اآ’خر الذي يعاني منه
سسكان هذا الحي انعدام محطة
ال- -مسس- -اف- -ري- -ن وال- -غ- -ي- -اب ال -ت -ام
ل- -خ- -ط -وط ال -ن -ق -ل ح -يث أاوضس -ح
مصس- -ط -ف -ى –ع ب -أان -ه -م وم -ن -ذ أان
رح- -ل- -وا إال -ى ه -ذا ال -م -وق -ع وه -م
يسستعملون سسيارات اأ’جرة مشسيرا
إالى أانها هي اأ’خرى تعرف نقصسا
فادحا.
وان -ت -ق -د سس -ك -ان ه -ذا ال-ح-ي ف-ي
ح -دي -ث-ه-م م-ع «الشس-عب» ،ت-م-اط-ل
ال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ية تجاه مطالبهم
ال -م-ت-ع-ل-ق-ة بضس-رورة اإ’سس-راع ف-ي
إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة وت-زف-يت ال-ط-رقات
الرئسسية للموقع السسكني ،معبرين
ف -ي ذات ال-وقت ع-ن ام-ت-ع-اضس-ه-م

الشسديد من تباطؤو عجلة التنمية
ف- -ي- -ه بسس -بب ال Ó-م -ب -ا’ة ول -ع -دم
تحرك السسلطات المحلية بالنظر
إالى مختلف النقائصض الموجودة
بالحي.
وتسساءل سسكان حي و’د فايت 2
ال -ت -اب -ع ل-وك-ال-ة ع-دل ع-ن السس-بب
ال-ح-ق-ي-ق-ي وراء ع-دم ال-ت-ع-ج-يلهم
ب -ت -ع -ب -ي -د ط -رق -ات ال-ح-ي م-ع أان
ال -مشس -ك-ل م-ط-روح ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال -وك -ال -ة وال -ب -ل -دي-ة م-ع ال-ع-ل-م أان
السسكان لطالما طالبوا القائمين
على البلدية بضسرورة التعجيل في
ع -م -ل -ي -ة ت -ن-ف-ي-ذ ال-مشس-اري-ع ال-ت-ي
وع -دوا ب -ه -ا م-ن ت-زف-يت وت-ع-ب-ي-د
للطرق والقضساء على الحفر التي
عطلت سسيرهم وسسير مركباتهم

ح - - - -يث أاك- - - -دت أام- - - -ال إاح- - - -دى
القاطنات بالحي معناتها اليومية
بسس -بب اه -ت-راء ال-ط-ري-ق ال-م-ؤودي
إالى الحي مشسيرة إالى أان درجة
المعاناة تزداد في فصسل الشستاء
ح -يث ت -ت-ح-ول ال-ح-ف-ر إال-ى ب-رك
مائية يصسحب تجاوزها.
واسس -ت -ن -ك -ر ال -م -ع -ن -ي -ون سس -ي-اسس-ة
ال Ó-م-ب-ا’ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا إادارة
«عدل» في وقت من المفروضض
أان ت -ل -ت -زم ب -ال -ت -زام -ات -ه -ا ح -ي -ال
المشساكل التي يعاني منها السسكان
التي وصسفوها بالعديدة ،مضسيفين
أان - -ه ع - -ادة م - -ا ت- -خ- -ل- -ي «ع- -دل»
بمسسؤووليتها تجاههم.

نـــــزو’ عــــند مطـــلب الشسبــــاب

 ٦مÓعـ ـ ـ ـ ـب جواريـ ـ ـ ـ ـة بـ ـÈيك ـ ـ ـ ـة
أاتى لقاء اŸواطن Úالقاطن Úببلدية
’ول ع -ن ال -ه -ي -ئ -ة
ب- -ري -ك -ة ب -اŸسس -ؤوول ا أ
ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ب-ال-و’ي-ة ،ث-م-اره ،خÓ-ل
زيارته لتفقد بعضص اŸشساريع ومعاينة
أاخرى ،حيث طالب السسكان خاصسة فئة
الشسباب منهم بوضسع حد Ÿعاناتهم جراء
غ - -ي - -اب م Ó- -عب ج - -واري - -ة وفضس - -اءات
ع-م-وم-ي-ة ت-رف-ي-هية كا◊دائق ‘ بلدية
ت-ع-د ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-د ع-اصس-م-ة الو’ية من
حيث التعداد السسكا ،Êوقد أامر وقتها
ال- -وا‹ ﬁم- -د سس- -ل- -م -ا Êم -ن اŸسس -ؤوولÚ
اÙل ÚلÈي-ك-ة ب-ر›ة مشس-اري-ع ت-ه-يئة
و–سس Úحضس-ري اسس-ت-ج-اب-ة ’نشس-غا’ت
اŸواطن.Ú

تيارت :عمارة.ع

ا ل -م -ن -ا س س -ب -ة ك -ا نت س س -ا ن -ح -ة
ل -ط -ر ح ا ن ش س -غ -ا ’ ت ج -و ه ري ة
كتسسيير المصسالح بالتكليف
د و ن ت - -ر س س - -ي -م م -م -ا ع -ط -ل
ب -عضض ا ل -م صس -ا ل -ح ب -ا ت -خ -ا ذ
ق -ر ا ر ا ت ر س س -م -ي -ة ك -ا ل تك ل يف
الذي اعترفت به المديرية
و ا ل - - -ت - - -ي اأ ق - - -ر ت ب - - -ب - - -ع ض ض
ا ل -ت -ر ا ك -م -ا ت ق -ب -ل ت -نصس -ي -بها
ع - - - -ل - - - -ى ر اأ س ض ا ل - - - -و ’ي - - - -ة ،
و ت - -ع - -ه - -د ت ب - -ح -ل م ش س -ا ك -ل
ا ل -ت -ج -ه -ي -ز و ا ل -قضس -ا ء ع -ل -ى

باتنةŸ :وششي حمزة

وقد خصسصض المجلسض الشسعبي لبلدية بريكة،
غÓفا ماليا معتبرا إ’نجاز مشسروع حديقتين
عموميتين وكذا  6مÓعب جوارية بمختلف
أاحياء المدينة ،قدر بـ 7مÓيير سسنتيم ،تدخل
هذه المشساريع حسسب مصسدر من البلدية في
إاطار برنامج التحسسين الحضسري وتغيير الوجه
الجمالي للبلدية خاصسة باأ’حياء ذات الكثافة
السسكانية الكبيرة على غرار حي  200مسسكن
وحي بورادي إاسسماعيل وتصسل تكلفة إانجاز
الحديقتين حوالي  4مليار سسنتيم.
في حين أانجزت مÓعب جوارية لفائدة سسكان
أاحياء طريق بسسكرة ،دار الشسباب  300مسسكن،
ب- -ورادي إاسس- -م -اع -ي -ل 200 ،مسس -ك -ن ،ط-ري-ق
سسطيف ،وملعب آاخر بمحاذاة ثانوية معجوج
العمري ،بحوالي  3مÓيير ،ومن شسأان هذه
ال -مشس -اري -ع ال -ت-ي ح-ق-قت نسس-ب-ة إان-ج-از ه-ام-ة
وسسيتم اسستÓمها مباشسرة بعد ا’نتهاء منها
لتدخل حيز الخدمة نهاية العام الجاري ،أان
تكون بمثابة متنفسض حقيقي للسسكان خاصسة
الشسباب الذين سسيجدون فيها مÓذا لممارسسة
أانشس-ط-ت-ه-م ال-ري-اضس-ي-ة ال-ت-ي لطالما انتظروها
لسسنوات.

عÈت م - -دي- -رة الÎب- -ي- -ة
ل -و’ي-ة ت-ي-ارت السس-ي-د ح-دودة
ب - -وك- -اب- -وسص ،ع- -ن ف- -خ- -ره- -ا Ãا
ح -ق -ق -ت -ه و’ي -ة ت -ي -ارت ف -ي -م-ا
ي-خصص ت-وزي-ع ال-ك-ت-اب اŸدرسسي
وم-ن-ح-ة  ٣آا’ف دج وال- -ت -ح -اق
’سساتذة
ج-م-ي-ع ال-ن-اج-ح Úمن ا أ
Ãن -اصسب ع -م -ل -ه -م وذلك ب -ج -ل
بلديات الو’ية الـ 42غ Òأانها
اسس -ت -ث-نت ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة م-ن
العملية حيث أاكدت أان توزيع
م -ن-ح-ة الـ٣آا’ف ’ ت - - - - - - -زال ⁄
–قق النسسبة اŸرجوة وكذلك
Œه - - - -ي - - - -ز ب - - - -عضص اŸؤوسسسس- - - -ات
الÎب -وي -ة ب -ال -ط -او’ت م-ث-ل م-ا
يحصسل بابتدائية قديري خالد
حسسب ‡ث -ل إاح -دى ال -ن -ق-اب-ات
الذي طرح اŸوضسوع ،كما طرح
مشس - - - -ك - - - -ل ب- - - -عضص اŸؤوسسسس- - - -ات
الÎب -وي -ة ال -ت -ي وج -دت ب-دون
راي -ة وط-ن-ي-ة Ãدي-ن-ة السس-وق-ر
وال - -ت - -ي أارج - -ع اÿل- -ل ب- -ه- -ا إا¤
ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي  ⁄ت-ق-م بواجبها
ف - -ي - -م - -ا ي- -خصص ت- -وف Òال- -ع- -ل- -م
ال - -وط - -ن - -ي .السس - -ي- -دة ح- -دودة
ط- -ال -بت ال -ن -ق -اب -ات والشس -رك -اء
ا’ج -ت -م-اع-ي Úبضس-رورة إاي-ج-اد
ح - -ل - -ول لÓ- -نشس- -غ- -ا’ت ول- -يسص
طرحها فقط .

نافورات جديدة بمدينة باتنة
تدعمت بلدية باتنة بمجموعة من المشساريع
ال -ه -ام -ة وال -خ -اصس -ة ب -ت-غ-ي-ر ال-وج-ه ال-ج-م-ال-ي
ل -م -داخ -ل ال -ب -ل -دي -ة ومسس -اح -ات-ه-ا ال-ع-م-وم-ي-ة
وفضساءاتها الترفيهية ،حيث شسرع منذ مدة في
إان -ج -از ن -اف -ورات م -ائ -ي -ة ج-دي-دة ب-م-ق-اسس-ات
وأاح -ج -ام وتصس -ام -ي-م م-خ-ت-ل-ف-ة أاضس-فت رون-ق-ا
وجما’ على السساحات العمومية على غرار
سساحة حرسسوسض والسساحة المجاورة لمسسرح
ب -ات-ن-ة ال-ج-ه-وي وال-ت-ي ت-م اسس-تÓ-م-ه-ا م-ؤوخ-را
لتتحول إالى قبلة مفضسلة للعائÓت والشسباب
أ’خذ قسسط من الراحة وا’سستمتاع بمنظرها
ال -خ Ó-ب أاو أ’خ -ذ ب -عضض الصس -ور ال -ت -ذك -اري-ة
بجانبها خاصسة في الفترة الليلية بعدما تم
تدعيمها بإانارة تجميلة معاكسسة على مياهها.
وكشسف مارك عبد الكريم رئيسض بلدية باتنة،
ع-ن ع-زم-ه م-واصس-ل-ة إاسس-ت-رات-ي-ج-ي-ت-ه ال-ت-نموية
المتمثلة في تحسسين الوجه الجمالي أ’حياء
المدينة من خÓل تبليط اأ’رضسية الخاصسة

ببعضض اأ’حياء ببÓط ذي الوان زاهية وتدعيم
ال-ح-دائ-ق ب-ك-راسس-ي ج-دي-دة وت-ن-درج ال-ع-م-ل-ية
ال -ت -ن -م -وي -ة ف -ي إاط -ار اسس -ت -ع -ادة م-ك-ان-ة ه-ذه
السساحات العمومية التي تشسهد إاقبا’ كبيرا
م -ن ط -رف ال-م-واط-ن-ي-ن خ-اصس-ة ف-ي ال-ف-ت-رات
المسسائية ’سسيما وأانها تعتبر واجهة المدينة.
ه -ذا وشس-ه-دت أاغ-لب ن-ق-اط ال-دوارن ب-م-دي-ن-ة
ب-ات-ن-ة إاع-ادة اع-ت-ب-ار اسس-ت-حسس-ن-ه-ا ال-م-واطنون
والسس -ائ -ق -ي-ن ع-ل-ى ح-د سس-واء ،ح-يث ت-م وضس-ع
نصسب ت -رم -ز ل -ل -ع -ل -م واح -ت-رام ال-وقت م-زودة
بسس -اع -ات ك -ب -ي -رة ت-ظ-ه-ر ال-ت-وق-يت ل-ل-زائ-ري-ن
وال -ع -اب -ري -ن ل -م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ك-م-ح-ور ال-دوران
المتواجد بوسسط المدينة أامام سساحة الحرية
إاضس -اف -ة إال -ى ت -زي -ي -ن م -ح-وري-ن آاخ-ري-ن اأ’ول
ب-ط-ري-ق ال-وزن ال-ث-ق-ي-ل وال-ث-ان-ي ع-ل-ى مسستوى
المحول الجنوبي للمدينة.
وكان مير باتنة منذ الدخول ا’جتماعي قد
ك-ث-ف م-ن خ-رج-ات-ه ال-م-ي-دان-ي-ة إ’ج-ب-ار ج-ميع
المقاو’ت على إاتمام مشساريعها مشسددا على
ضسرورة تسسليم المشساريع في آاجالها المحددة
مع احترام المعايير التقنية في إانجازها.

ال -ت -ك -ل -ي -ف -ا ت ال -ت -ي ه -ي غ ير
م -ب -رر ة وت -وف -ي -ر ا’س س -ات -ذ ة
ب -ال -م -ن -اص س ب ال -ت -ي ت -ت -ط -ل ب
اأس س -ات -ذ ة ب -عضض اس س -ت -ك -م -ال
ال -ت -ع -ي -ي -ن -ا ت الخارجي ة التي
اأق -رت م -ن ط -رف ال -ج -ه -ا ت
ال -ع -ل -ي -ا ك -ال -ت -ع -ي -ي -ن خ -ار ج
ال -و’ ي -ة و ف -ي ه -ذ ا الص س -د د
صسرحت السسيدة بن حدودة
اأن ج - -ل ال - -م - -ن - -اص س ب ال -ت -ي
ح - -د د ت ض س - -م - -ن ال - -ق -ائ -م -ة
الوط ن ي ة هم اأ ب ن اء الو’ ي ة .
ج -اءت ه -ذ ه ال -تص س -ري -ح -ا ت
خÓل لقاء مديرة التربية
م -ع ال -ن -ق -ا ب -ا ت ال -م -ع -ت -م -د ة
ب -ال -و’ ي -ة و ب -حضس -ور م -ف -تشض
مركزي من وزارة التربية

وال - -ذي حضس - -ر ل- -ت- -ق- -ي- -ي - -م
ال -د خ-و ل ا ل-م-در سس-ي ب-و’ية
تيار ت  ،هذا ا ’أخير حض س ر
ق ب ي ل ا ل جلسسة ل حفل اإحي ا ء
ال -ي -وم ا ل -ع -ال -م -ي ل -ل -م -ع-ل-م
وال - -ذ ي ك -رمت ف -ي -ه ب -عضض
الوجوه الفاعلة في التربية
بالو’ية حيث كرم فرد من
ك - -ل ف -ئ -ة ك -م -دي -ر ث -ان -وي -ة
واأسس -ت -اذ اب -ت-دائ-ي واأ سس-ت-ا ذ
م -ت -وسس-ط ومشس-رف ت-رب-وي
ومسس-تشس-ار ت-رب-ي-ة وغ-يره م
م - - -ن ا ’إط- - -ار ات وا ل- - -ذي - -ن
ع - -ب - -روا ع- -ن سس- -ع- -ادت- -ه- -م
’ختيارهم للتكريم في يوم
المعلم.

بسسبب مشسروع سسد اŸوان

إاعـ ـ ـادة إاسسكـ ـ ـان  ٥٨عائل ـ ـ ـة ببلديتـ ـ ـي
أارويسس ـ ـ ـيا وعـ ـ ـ ـ Úعب ـ ـ ـاسسـ ـ ـ ـة

جرت عملية تسسليم اŸفاتيح لـ 58
ع- -ائ- -ل- -ة مسس -ت -ف -ي -دة م -ن السس -ك -ن م -ن
ب- -ل- -دي- -ت- -ي أاوريسس- -ي -ا وع Úع -ب -اسس -ة،
ال -واق -ع -ت Úشس -م -ال ع -اصس-م-ة ال-و’ي-ة
سسطيف وهذا حسسبما أافاد به مصسدر
موثوق من إادارة و’ية سسطيف ،و”
ه- -ذا –ت إاشس -راف رئ -يسص دائ -رة عÚ
أارنات ،وبحضسور مدير الري بالو’ية،
واŸدي- -ر ا÷ه- -وي ل- -ل- -دي -ون ال -وط -ن -ي
ل -لسس -دود وال -ت -ح -وي Ó-ت صس-احب ه-ذا
اŸشسروع.

سشطيف :نورألدين بوطغان

نشسير أان هذه العملية التي مسست  24عائلة
من بلدية ا’وريسسيا و 34عائلة من بلدية

عين عباسسة ،جاءت تعويضسا للعائÓت بسسبب
مشسروع سسد الموان الذي يجري إانجازه منذ
عدة سسنوات في إاطار التحويÓت المائية
الكبرى من و’ية بجاية.
ك -م -ا ت -ت -ع -ي -ن اإ’شس -ارة إال -ى أان السس-ك-ن-ات
ال -ج -دي -دة ال -م -وزع -ة ع -ل -ى ال -مسس-ت-ف-ي-دي-ن
اسستلمت بكامل المرافق ،سسواء من ناحية
عملية الربط بالمياه الصسالحة للشسرب أاو
ال -ت -ه -ي -ئ -ة ،ع -ل-ى أان ت-ت-واصس-ل ع-م-ل-ي-ة ه-دم
البنايات القديمة المتواجدة على محيط
السسد مباشسرة بعد ترحيل سسكانها ،هذا وقد
ت -مت ال -ع -م -ل -ي-ة ف-ي ظ-روف ج-ي-دة ووسس-ط
ارتياح كبير لدى السسكان الذين ثمنوا هذه
العملية.

الرياضشي
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اششراف :حامد حمور
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لسشمـــــــاء العديــــــــدة اŸتداولــــــة وقــــــــرب موعـــــــــد نيجÒيـــــــا
‘ ظــــــــلّ ا أ

روراوة

يسساب ـق الزمن ’ختيار التقني
اأ’مث ـ ـل لقيـ ـ ـادة «اÿضس ـ ـر»

الفاف تفند أاي اتصصال
باŸدرب
رونار
بوعÓم لعروم لـ «الششعب»:

على ا’–ادية
جلب مدرب Áلك
شسخصسية قوية

كلمة العدد

غياب ا÷مهور ...

^ حامد حمور

ح - - - -د ي ث ك - - - -ث  Òس ش - - - -ب - - - -ق م - - -ب - - -ا ر ا ة
ال -ك Ó-سش -ي -ك -و ب ÚاŸول -ودي -ة وال–اد
والتي اأجريت بدون حضشور ا÷مهور
ب-ع-د ال-ع-ق-وب-ة اŸسش-ل-ط-ة ع-ل-ى العميد،
ح -يث اإن ال -راب -ط -ة اأب -ق-ت-ه-ا ع-ل-ى ن-ح-و
ال -ق -رار الأول دون ت -غ -ي Òاأو ت -اأج -ي-ل
لتلك العقوبة وهذا تطبيقا للقانون
وŒنب فتح فجوة قد تسشمح لÓأندية

الأخ -رى مسش -ت-ق-ب Ó-ط-لب ت-غ-ي Òال-ق-رار الأول ال-ذي ات-خ-ذ ب-ع-د
دراسشة اŸلف.
ول -ذلك ،ف -اإن ل -عب م-ب-اراة «ال-دارب-ي» ب-دون ج-م-ه-ور اأن-قصشت
الأششياء ا÷ميلة العديدة التي األفناها ،اإل اأن ذلك قد يكون
عÈة لأشش -ب -اه الأنصش -ار ال -ذي -ن ‘ ك -ل م-رة ي-فسش-دون «اŸه-رج-ان
الكروي» ‘ الوقت الذي من اŸنطقي اأن يكون الذهاب اإ ¤اŸلعب
من اأجل السشتمتاع باللقطات الكروية وتششجيع الفريق اŸفضشل
وليسس برمي اŸقذوفات اأو ششتم الÓعب.Ú
فكل اÙب Úللكرة ا÷ميلة تاأسشفوا Ÿرور «الداربي رقم »100
ب Úال -ف -ري -ق Úال -ع -اصش -م -ي ÚاŸول -ودي-ة وال–اد ب-دون اأه-ازي-ج
ا÷م -ه -ور والصش -ور ا÷م -ي -ل -ة ال-ت-ي يصش-ن-ع-ه-ا وت-زي-د م-ن ح-م-اسس
ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن ي -ق-دم-ون ك-ل م-ا ع-ن-ده-م م-ن ام-ك-ان-ي-ات ف-وق
اŸيدان لإرضشاء ا÷مهور العريضس للفريق.Ú

تصشوير:ايت قاسشي

❊ عمر بÎو« :Êحظوظنا مازالت قائمة لكن اŸأامورية صسعبة»

وقد Ÿسشنا ششغف هذا ا÷مهور من خÓل متابعته لكل صشغÒة
وكبÒة ع Èالأث Òمسشاء يوم اÿميسس ،اأين عادت اŸولودية
اإ ¤جو النتصشارات على حسشاب اأبناء سشوسشطارة  ..وكل واحد
يتمنى اأن يحضشر مباراة العودة التي سشوف تكون باألوان زاهية
‘ اŸدرجات ومسشتوى مرموق فوق اŸيدان.
وبالتا‹ ،فاإن للجمهور دور كب ‘ Òديكور اŸقابÓت ومسشتوى
اأداء الÓعب Úلهذا فمن الضشروري اÙافظة على فريقه اŸفضشل
بسشلوك راقي يبعد على النادي مثل هذه العقوبات التي توؤثر
عليه ‘ مششواره و–رم العديد من اŸناصشرين الأوفياء حضشور
م-ق-ابÓ-ت ال-ف-ري-ق اŸفضش-ل وŒع-ل الÓ-ع-ب Úي-ق-دمون مسشتويات
ل عدم اعتمادهم على الألف من الأنصشار الذين
منخفضشة ‘ ظ ّ
يعتÈون الÓعب رقم  ‘ 12العديد من اŸقابÓت ا◊اسشمة لأن
كرة القدم هي فرجة وفرحة.
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’سسمــــاء العديــــدة اŸتداولـــــة وقـــرب موعــد نيجــÒيا
لا أ
‘ظ ّ
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روراوة

❊ حسض Úي - - - -اح - - - -ي« :ل-دي-ن-ا أ’إمك-ان-يات
ألّÓزمة لتحقيق ألتأاهل إأ ¤أŸونديال»

يسضابـ ـ ـق ألزم ـ ـن ’ختيـ ـار ألتقنـ ـي
أأ’مث ـل لقيـادة «أÿضضـر»
مارك فيلموتسس

حامد حمور
تقريبا ‘ كل ◊ظة نسسمع اسسم جديد يطرح
على الطاولة والقائمة اأصسبحت طويلة جدا
وغ Òم -ن -ط -ق -ي -ة ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ع-دد ال-ه-ائ-ل م-ن
التقني Úالذين ’ يحملون نفسص ا’مكانيات
التي يريدها رئيسص الفاف ﬁمد روراوة ..
ه - -ذا ا’أخ Òال - -ذي اأك- -د اأن اŸدرب ال- -ق- -ادم
للمنتخب الوطني من اŸمكن جدا اأن يعرف
قبل اŸباراة القادمة لـ»اÿضسر» اأمام نيجÒيا،
وت- -ن- -ق -ل ي -وم اأول اأمسص اإ ¤ب -اريسص م -ن اأج -ل
التفاوضص مع بعضص ا’أسسماء التي يراها قادرة
على قيادة الفريق الوطني ‘ ما تبقى من
تصس -ف -ي -ات اŸون -دي -ال وك-ذا ال-دورة ال-ن-ه-ائ-ي-ة
لكاأسص افريقيا  2017بالغابون.
وي-ب-دو اأن اŸدرب ال-ق-ادم ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ني
سسيكون من اŸدرسسة الفرنسسية اأو البلجيكية،
بالنظر Ÿا حدث مع اŸدرب رايفاتسص اأين
كانت اŸشسكلة الرئيسسية متعلقة بـ»ا’تصسال»،
اأي عدم قدرة اŸدرب السسابق للفريق الوطني
التحدث بطريقة سسلسسة مع الÓعب ،Úا’أمر
الذي اأثر على العÓقة بينهما  ..اإ ¤جانب
تصس - -ري - -ح روراوة ا’أخ Òال- -ذي اأك- -د ف- -ي- -ه اأن
اŸدرب القادم سسيكون يتمتع بخÈة كبÒة من
ناحية ا’تصسال.
وا’خ -ت -ي -ار سس-ي-ك-ون ب-دق-ة ل-ت-ف-ادي اأي ط-ارئ
للحفاظ على ا’سستمرارية ‘ الطاقم الفني،
الذي بالرغم من بقاء اأعضساء الطاقم ،اإ’ اأن

أاسسماء عديدة متداولة Óÿفة اŸدرب رايفاتسس على رأاسس العارضسة الفنية للمنتخب
’خÒة لـ
الوطني منذ اسستقالة التقني الصسربي على خلفية ما حدث بعد اŸباراة ا أ
«اÿضسر» ‘ إاطار تصسفيات كأاسس العا 2018 ⁄أامام الكامÒون.

لوغوان

أÈÿة ‘ أ’تصضال ...

الفاف تفند أاي اتصضال باŸدرب رونار

كوربيسس

نادي
ت -روا ال -ف -رنسس -ي
عندما كان مدربا لهذا النادي  ..ولديه خÈة دولية
كذلك ‘ اÿليج العربي.
ومن جهة ثانية ،قد تكون اŸدرب البلجيكي مارك
ف -ي -ل -م -وتسص ورق -ة أاخ -رى ‡ك-ن-ة ك-ون-ه سس-ب-ق وأان
عرضص عليه تدريب الفريق ا÷زائري من جهة،
ومن جهة أاخرى يوجد بدون فريق بعد أان غادر
اŸنتخب البلجيكي ،ولديه خÈة معتÈة كÓعب
وم -درب  ..وت -ك -ون م-ط-ال-ب-ه اŸال-ي-ة ال-ك-بÒة ه-ي
اŸشسكلة الوحيدة التي وقفت دون ›يئه ‘ وقت
سسابق.
وÁكن القول إانه سسبق Ÿدرب Úبلجيكي Úأان دربوا
«اÿضسر» على غرار ليكنسص وواسسيج ،و‚ح اأ’ول
‘ مهمته  ‘ ..ح Úأان الثا Êغادر منصسبه بعد
أاشسهر قليلة.

لوغوأن ،كوربيسس ،أأ’ن بÒأن
،غارسضيا و فيلموتسس...
كما أان اŸدرب الفرنسسي رو’ن كوربيسص صسّرح
م -ب-اشس-رة ب-ع-د ذه-اب راي-ف-اتسص أان-ه م-ه-ت-م Ãه-م-ة
قيادة اŸنتخب ا÷زائري ،بعدما كان قد شسغل ‘
السس -ن -وات اŸاضس-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ضس-م-ن ن-ادي ا–اد
العاصسمة الذي تّوج معه بلقب كأاسص ا÷زائر ..

آا’ن بÒان

وبالرغم
من أانه يفتقر Èÿة
دول -ي -ة ك -بÒة ك -م -درب ،إا’ أان «ام -ك -ان -ي -ات -ه» م -ن
الناحية الفنية وا’تصسال كبÒة ويعرف بشسكل جيد
طريقة –فيز الÓعب ا÷زائري.
‘ ح Úأان الصسحافة ا’يطالية كانت قد –دثت
عن اتصسال روراوة باŸدرب السسابق لنادي روما
رودي غارسسيا ،هذا اŸدرب الفرنسسي الذي سسبق
له وأان دّرب نادي ليل بشسكل موفق وقام بعمل جاد
‘ روما ا’يطا‹ ،ويوجد حاليا بدون فريق ..
والورقة التي يعتمد عليها أانه جد شسغوف لعمله
ومصسمم على بلوغ اأ’هداف التي يسسطرها . .
ودخل اŸدرب البوسسني سسافيت سسوسسيتشص هذه
القائمة أايضسا وذكر اسسمه ‘ بعضص وسسائل ا’عÓم
دون أان ي - -ؤوك - -د اŸع - -ن - -ي أاي اتصس- -ال م- -ن ط- -رف
ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم.

بلماضضي ورقة ‡كنة ،لكن...
ومن جهة أاخرى ،يبدو أان اÿيار اÙلي بعيد كل
البعد على اهتمامات الفاف من خÓل ذكر كل
هذه اأ’سسماء ،بالنظر إا ¤عدم التطرق أ’ي اسسم
من أاسسماء اŸدرب ÚاÙلي ،Úما عدا بلماضسي
الذي بإامكانه حمل هذه اŸهمة بالنظر Èÿته
ال -دول -ي-ة كÓ-عب وم-درب ل-ل-م-ن-ت-خب ال-ق-ط-ري ..
وبعضص اŸصسادر أاشسارت إا ¤امكانية عودة سسعدان
لوقت قصس Òقبل «العثور» على مدرب بإامكانه
الوصسول إا ¤أاهداف اŸنتخب الوطني  ..لكن هذه

نيجÒيا
أ’ن ال - -وقت
رودي غارسسيا
غ Òك -اف ل-ق-دوم
النقطة
م- -درب ع- -ل- -ي -ه اك -تشس -اف
بعيدة عن ا’سسÎاتيجية
امكانيات الفريق والÓعب Úعن قرب Ÿدة قصسÒة
ا◊الية للفاف..
 ..وبالتا‹ الÎيث ’ختيار تقني من طراز عال
وللحديث عن نظرة ا’–ادية ،فمن ل -ك -أاسص اف -ري -ق-ي-ا ال-ق-ادم-ة وم-واصس-ل-ة ال-تصس-ف-ي-ات
اŸرج -ح أان ’ ي -ك -ون اŸدرب ال -ق -ادم ل-ل-م-ن-ت-خب اŸون -دي -ال-ي-ة ب-ع-د اŸوع-د ال-ق-اري ب-ه-ذا ال-ت-ق-ن-ي
ا÷زائري ضسمن كل اأ’سسماء اŸذكورة ’ ،سسيما كذلك.
بعد تعي Úرايفاتسص الذي  ⁄يتحدث عنه أاي واحد ويكون رئيسص الفاف ‘ سسباق مع الزمن ◊سسم
قبل اإ’عÓن عن اختياره  ..ولذلك ،فإان روراوة مسسأالة الناخب الوطني ‘ أاقرب وقت مع وضسع كل
يكون قد وضسع «ورقة الطريق» التي “ّكنه من اإ’م -ك -ان -ي -ات ل -ذلك ،أ’ن ال-ت-ق-ن-ي م-ن ط-راز ع-ال
الوصسول إا ¤ا’سسم الذي تريده الفاف ،خاصسة وأانه يتطلب امكانيات كبÒة التي تسسمح بالوصسول إا¤
يتوفر على قائمة كبÒة من التقني Úوهذا ما ظهر اأ’هداف اŸسسطرة و‘ مقدمتها التأاهل إا ¤كأاسص
‘ تصسريحه الذي قال فيه أان اŸدرب Úهم الذين العا ⁄للمرة اÿامسسة والثالثة على التوا‹.
ي- -ري -دون ت -دريب اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ب -ال -ن -ظ -ر ف- -ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ال -ت -ع ‘ ÌاŸب -اراة اأ’و ¤أام -ام
Ÿسستواه ا◊ا‹.
ال -ك -امÒون ،إا’ أان ع -دي -د ال -ت -ق -ن -ي Úي-ؤوك-دون أان
ا◊ظوظ مازالت قائمة بوجود  15نقطة على
ال-ط-اول-ة ..وال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-ابية من نيجÒيا
والشس -يء ال -ذي ي -ط -ب -ع اخ -ت -ي -ار ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي سسوف تغّير أاشسياء كثÒة ‘ مسسار «اÿضسر»’ ،
ا÷ديد الذي قد يكون ‘ بحر هذا اأ’سسبوع ،هو سسيما وأان جل الÓعب Úأاكدوا أانهم سسيعودون بفوز
ضس -ي -ق ال -وقت م -ق -ارن -ة ب -اŸواع-ي-د ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر من نيجÒيا بعدما حدث بعد مباراة الكامÒون ..

ألعودة ‘ أŸنافسضة ضضروري

«اÿضسر» الذين سسوف يواجهون نيجÒيا قبل أاقل
من شسهر  ..وبالتا‹ ضسرورة جلب اأ’حسسن من كل
النواحي لتمكينه من معرفة كل اأ’مور اŸتعلقة
باŸنتخب الوطني و–ضس Òاÿطة اŸناسسبة ‘
اŸباراة القادمة لتدارك اŸوقف ‘ تصسفيات
اŸونديال ،كون اŸدرب القادم سسوف يتوفر
ع-ل-ى  4أاي-ام ف-ق-ط ل-ت-حضس Òال-تشس-ك-ي-ل-ة ‘
م- -ب- -اراة مصسÒي- -ة  ..ول- -ه -ذا ي -ؤوك -د ب -عضص
ا’ختصساصسي Úعلى ضسرورة ابقاء الثنائي
نغيز ـ منصسوري لقيادة الفريق الوطني إا¤

روهـــــــــــر «مــــــــــدرب منتخــــــــــــب نيجÒيــــــــــا»

م ـ ـن ألصضع ـ ـب ألف ـ ـوز عل ـ ـى أ÷زأئ ـ ـر
كذب رئيسص ا’–اد ا÷زائري لكرة القدم (فاف) ﬁمد روراوة ،أامسص ا÷معة ،أاي اتصسال باŸدرب
الفرنسسي ه ‘Òرونار ،الذي يشسرف حاليا على اŸنتخب اŸغربي ،مؤوكدا أانه ليسص من عادته طلب
خدمات تقني مرتبط مع جهة أاخرى.
نقل اŸوقع الرسسمي ل–Óاد اŸغربي للعبة عن رونار قوله أانه تلقى عرضسا من ا’–اد الصسيني
لتدريب منتخب بÓده ،مضسيفا أانه توجد «ﬁاو’ت» من ا’–اد ا÷زائري لÓرتباط به.
Óكاذيب اÿطÒة التي روجها رونار ،تفند الفاف قطعيا أاي اتصسال به،
قال روراوة ‘ بيان له« :تبعا ل أ
حتى Ÿا كان ‘ بطالة .ليسص من عادتنا ا’تصسال بتقني يشستغل مع فريق آاخر .إان سسلوك رونار غÒ
مسسؤوول وغ Òمقبول».
يقود رونار ،الذي درب ا–اد ا÷زائر ‘  ،2011أاسسود اأ’طلسص ،منذ بضسعة أاشسهر ،بعدما “ت إاقالته
من تدريب نادي ليل الفرنسسي ،منتصسف اŸوسسم اŸنصسرم.
بدأا روراوة رحلة البحث عن مدرب جديد للمنتخب ا÷زائري بعد اسستقالة التقني الصسربي ميلوفان
رايفاتسص ،الثÓثاء اŸنصسرم ‘ ،أاعقاب التعادل الذي سسجله اŸنتخب الوطني على ميدانه أامام نظÒه
الكامÒو ‘ )1-1( Êا÷ولة اأ’و ¤من تصسفيات كأاسص العا ،2018 ⁄حيث  ⁄يعمر على رأاسص العارضسة
الفنية لـ ‘‘اÿضسر‘‘ أ’ك Ìمن ثÓثة أاشسهر.

اعت Èحسس Úياحي ‘ تصسريح لـ «الشسعب» فسسخ
العقد ب Úا’–ادية واŸدرب با◊ل اŸناسسب،
‘ قوله« :فسسخ العقد ب ÚاŸدرب وا’–ادية
ا◊ل اأ’نسسب و’ نسستطيع التدخل ‘ مثل هذه
ال -ق -رارات ،أ’ن اأ’م -ر ي -خصص ال -ط -رف Úوه -م-ا
أادرى Ãا يجب فعله ،واŸسسؤوول عن اسستقدام
اŸدرب هو الذي يتحمل مسسؤوولية التعادل أامام
ال -ك -امÒون أ’ن ات -خ -اذ م -ث -ل ه -ذا ال -ق -رار ه -و
تصسرف شسجاع ويجب أان يكون البديل».
وواصسل ياحي قائ« :Óأا“نّى أاّن هذا القرار سسيأاتي بنتيجة إايجابية
‘ اŸسستقبل ونتأاهل إا ¤اŸونديال أ’ن اŸهمة ليسست سسهلة بعد
التع Ìأامام الكامÒون ‘ أارضسنا ،وبعد اأ’داء الذي كان بعيدا عن
اŸسستوى ⁄ .نكن ننتظره كفنّي Úأاو حتى ا÷مهور الذي كان يريد
اأ’فضسل حيث اندهشسنا Ÿا شساهدناه فوق اŸيدان خÓل اŸباراة
التي كان فيها الÓعبون خارج اإ’طار ،وهذا أامر غريب بالعودة إا¤
اإ’مكانيات البدنية والفنية اŸوجودة ‘ التشسكيلة ،وذلك راجع إا¤
غياب اإ’رادة واÿطة  ⁄تكن واضسحة».
وأاضساف ذات اŸتحدث« :أاما عن حظوظنا فهي قائمة وبإامكاننا
الفوز على نيجÒيا ،وذلك يتحقق ‘ حالة اسستقدام مدرب قوي
ويتمتع بشسخصسية وله اÈÿة والتجربة حتى يتمكن من التحكم ‘
اإ’مكانيات اŸوجودة ‘ الفريق وتوظيفها كما يجب ،أ’ن الفريق
لديه اŸؤوهÓت التي تسسمح له بتحقيق التأاهل ،خاصسة أان الكرة
مسستديرة و’ تعرف اŸسستحيل ،ويبقى على الÓعب Úرفع التحدي
واسستعادة الثقة بأانفسسهم من جديد ،وهذه هي كرة القدم تعتمد
على أاسسلوب التشسويق واإ’ثارة».

❊ عمر بÎو« :Êحظوظنا مازألت قائمة لكن أŸأامورية صضعبة»

اŸدرب الرئيسسي تغيّر مرت ‘ ÚفÎة قصسÒة.
فبعد أان بحث رئيسص الفاف على مدرب
ل- - -دي- - -ه خÈة ‘ ال- - -ق- - -ارة السس- - -م- - -راء
واسس- -ت- -ق- -دام- -ه راي- -ف- -اتسص ،ي -ب -دو أان
ال-ع-م-ل-ي-ة  ⁄ت-ك-ن ن-اج-ح-ة م-ن ح-يث
ا’تصسال الذي يعت Èنقطة رئيسسية
‘ شس- -رح ال -ع -دي -د م -ن اأ’م -ور م -ن
الناحية اŸعنوية  ..بالرغم من أان
أاغ -لب ا’خ -تصس -اصس -ي Úي -ؤوك-دون أان
«لغة كرة القدم هي لغة عاŸية».
وب- -ال- -ت -ا‹ ،ف -إان اأ’سس -م -اء اŸرشس -ح -ة
لتدريب اŸنتخب الوطني قد Œمع بÚ
اÈÿة الدولية والتحدث باللغة التي يتقنها
’ع -ب -ي -ن-ا ،ول-ه-ذا ف-إان ا’تصس-ال ب-اŸدرب ب-ول
لوغوان ” على هذا اأ’سساسص أاين أاكدت العديد
من اŸصسادر أان اŸدرب الفرنسسي تلقى اتصسال مع
رئيسص الفاف كأاول تقني أ’خذ زمام اأ’مور’ ،
سسيما وأان لوغوان سسبق له وأان درب أاندية فرنسسية
وع -م-ل ب-ال-ق-ارة السس-م-راء م-ع م-ن-ت-خب ال-ك-امÒون
ال -ذي ق-اده ‘ م-ون-دي-ال ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا ،وع-م-ل
لسسنوات عديدة Ãنتخب سسلطنة عمان ،أاين كانت
نتائجه Îﬁمة.
وي- -ب- -دو أان ل- -وغ- -وان ق- -د ي- -ك -ون اŸدرب ال -ق -ادم
للمنتخب الوطني ،ولو ام أاسسماء عديدة ”ّ تداولها
بصسفة مسستمرة ،على غرار اŸدرب أا’ن بÒان
الذي يعرفه ا÷مهور ا÷زائري كونه دّرب بعضص
ال Ó-ع -ب Úا÷زائ -ري Úوك -ان وراء ان-ت-ق-ال ك-ل م-ن
الدولي Úالسسابق Úرفيق صسايفي وفريد غازي إا¤

إاعت Èمدرب منتخب نيجÒيا لكرة
القدم غÒنوت روهر أان الفوز على
ا÷زائر يوم  12نوفمÃ Èدينة أايو
◊سساب ا÷ولة الثانية من تصسفيات
مونديال  2018 -سسيكون «صسعبا للغاية»،
ﬁافظا ‘ نفسس الوقت على تفاؤوله قبل
مواجهة «اÿضسر».
وقال روهر ‘ تصسريح للصسحافة النيجÒية« :نعلم
أان اŸهمة سستكون صسعبة للتغلب على ا÷زائريÚ
ل -ك -ن -ن -ا م -ت -ف-اؤول-ون وج-اه-زون ل-ل-م-ب-اراة ’ .ن-و‹
إاهتماما ‡يزا Ùرز أاو لسسليما .Êجماعيا ’
نخشسى الفريق ا÷زائري».
وتتصسدر نيجÒيا اÛموعة الثانية برصسيد 3
نقاط بفضسل فوزها خارج الديار أامام زامبيا «-2
◊ »1سساب ا÷ولة اأ’و ¤من التصسفيات.
وحول رأايه ‘ اŸنتخب ا÷زائري الذي تعÌ

ع -ل -ى أارضس -ه ضس-د ال-ك-امÒون ( )1-1ق-ال ال-ت-ق-ني
الفرانكو  -أاŸا Êأانه يعرف جيدا قدرات زمÓء
مبو◊ي.
وبهذا اÿصسوصص أاوضسح« :اعرف جيدا أاغلبية
الÓ- - -ع- - -ب Úا÷زائ - -ري ÚاŸك - -ون ‘ ÚاŸدارسص
ال -ف -رنسس -ي -ة .ال -ب-عضص م-ن-ه-م ل-عب ‘ اŸن-ت-خ-ب-ات
ال -ف -رنسس -ي-ة الشس-اب-ة ق-ب-ل ا’نضس-م-ام إا ¤ا÷زائ-ر.
شس-اه-دت-ه-م ي-ل-ع-ب-ون وأاع-رف ط-ري-ق-ة أادائ-ه-م فوق
أارضسية اŸيدان».
وتابع روهر قائ« :Óسسنعيد مشساهدة ع Èالفيديو
مباراة ا÷زائر اأ’خÒة ضسد الكامÒون لتتضسح لنا
الرؤوية .لقد أارسسلت مبعوثا إا ¤البليدة Ÿتابعة
اللقاء وأانتظر التقرير الذي سسيصسلني منه .من
جهتي شساهدت اللقاء على شساشسة التلفزيون».
و‘ رده على سسؤوال متعلق بالدفاع النيجÒي الذي
تعتÈه الصسحافة اÙلية نقطة ضسعف الفريق أاقر

اŸدرب السسابق للغابون أانه ‘ حاجة لتشسكيل
خط خلفي جديد.
وقال التقني الفرانو  -أاŸا« :Êالكل يعلم وقبل
إالتحاقي بالعارضسة الفنية للفريق أاننا بحاجة لبناء
دفاع جديد لكن لÓسسف اإ’صسابات أارغمتنا على
القيام بتغيÒين ‘ هذا اÿط».
جه روهر نداءا أ’نصسار نيجÒيا من
و‘ اأ’خ Òو ّ
أاجل التوافد بقوة خÓل اŸباراة اŸقبلة لتسسهيل
م-ه-م-ة «ال-نسس-ور اŸم-ت-ازة» أام-ام ا÷زائ-ر Ãدي-ن-ة
أايو.
وختم مدرب نيجÒيا« :أا“نى أان تكون أارضسية
ملعب أايو أاحسسن ‡ا كانت عليه ‘ اللقاء
اأ’خ Òضسد تانزانيا ◊سساب تصسفيات كأاسص
 .2017 ·Óن- -ح -ت -اج ل -دع -م
إاف- -ري -ق -ي -ا ل  -أ
انصس -ارن -ا ط -ي-ل-ة  90دق -ي-ق-ة ل-ك-ي ن-ه-زم
ا÷زائر».
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أام- -ا ع- -م- -ر بÎو Êأاّك -د لـ
«الشس- - -عب» أاّن راي - -ف - -اتسص
ل - - - - - - -يسص ه- - - - - - -و اŸدرب
اŸن-اسسب ل-ل-ف-ريق الوطني
م - -ن ال- -ب- -داي- -ة ‘ ق- -ول- -ه:
«رايفاتسص ليسص هو ا◊ل
اŸن-اسسب ل-ل-ف-ري-ق ال-وطني
م -ن ال -ب-داي-ة رغ-م أاّن-ن-ا كّ-ن-ا
‰لك الوقت الكا‘ ’ختيار
ا’سسم اŸناسسب بعد رحيل
غ-ورك-وف ،وان-ت-ظ-رن-ا أارب-عة
أاشسهر للحسسم ‘ ذلك ،و‘
النهاية هذه هي النتيجة ⁄
ن -ت -م -ك -ن م -ن –ق -ي -ق ال-ف-وز أام-ام
ال -ك -امÒون ‘ م -واج-ه-ة ل-ه-ا وزن-ه-ا ‘ مسس-ار ال-تصس-ف-ي-ات اŸوؤه-ل-ة
للمونديال القادم ،ورغم ذلك إا’ أان حظوظنا مازالت قائمة ‘
التأاهل لهذا اŸوعد الكب ،Òولهذا علينا أان نعمل على –قيق نتائج
إايجابية بداية من مواجهة نيجÒيا».
وأاّكد أاّن اأ’داء كان بعيدا عن اŸتوقع ‘ قوله« :الÓعبون ⁄
يتمكّنوا من تقد Ëمسستوى جيد فوق اŸيدان خÓل اŸواجهة ضسد
الكامÒون أ’ن عناصسر هذا اأ’خ Òكانت تلعب نحو اأ’مام وفرضست
ع-ل-ي-ن-ا ال-ب-ق-اء ‘ اÿل-ف ،إاضس-اف-ة إا ¤اع-ت-م-اده-م ع-ل-ى ال-ه-ج-م-ات
جلون علينا أاك Ìمن هدف،
اŸعاكسسة السسريعة والتي كادوا يسس ّ
◊سسن ا◊ظ أان النتيجة انتهت بالتعادل ولكن اŸشسكل ليسص ‘
اŸدرب بل ‘ اÿطة التي انتهجها أ’نه  ⁄يدر الÓعب Úكما يجب
أ’نه من اŸفروضص إادخال فغو‹ رفقة ﬁرز لصسنع الفارق».

❊ ÿضض -ر ب -ل -وم -ي« :رح- -ي- -ل أŸدرب ه -و أ◊ل
’نسضب لك Óأل ّ
طرف»Ú
أ أ
اعت Èالدو‹ السسابق ÿضسر
بلومي ‘ تصسريح خصص به
«الشس- - -عب» رح - -ي - -ل اŸدرب
ال-وط-ن-ي م-ي-ل-وف-ان رايفاتسص
ب - -ال - -ق - -رار الصس- -ائب وا◊ل
اأ’مثل بينه وب Úا’–ادية
ا÷زائ -ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ‘
قوله« :رحيل اŸدرب قرار
صسائب أ’نه ا◊ل اŸناسسب
ل - -ك Ó- -ال- -ط- -رف Úأ’ن- -ه ⁄
يتمّكن من تسسي Òالفريق
ب -ال -ط -ري -ق -ة الصس -ح -ي-ح-ة،
حيث  ⁄نلمسص أاي تكتيك
فوق اŸيدان خÓل اŸواجهة التي جمعتنا مع
الكامÒون ‘ إاطار ا÷ولة اأ’و ¤من التصسفيات اŸؤوهلة Ÿونديال
روسسيا .»2018
وواصس -ل ال Ó-عب السس -اب -ق ‘ صس -ف -وف اŸن -ت-خب ق-ائ« :Ó-اŸدرب

رايفاتسص  ⁄يلعب الدور الذي كان مطلوبا منه
خÓل اŸواجهة أ’نه عمل على تطبيق منطق
واحد فقط دون التنويع ‘ اللعب ،واÿطة
التي اعتمد عليها  ⁄تكن ‘ اŸسستوى أ’نه ⁄
يو ّ
ظف الÓعب ‘ Úاأ’ماكن الصسحيحة ،وÃعنى
آاخ- -ر  ⁄يسس- -ت- -غ- -ل اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸوج -ودة ‘
ال- -تشس- -ك- -ي- -ل- -ة أ’ن الÓ- -ع- -ب Úا◊ال -ي Úل -دي -ه -م
اŸهارات ،والتي تسسمح لهم بتقد Ëأافضسل ما
شساهدناه ،إاضسافة إا ¤أانه  ⁄يقحم براهيمي
وفغو‹ من البداية ،وهذا ما خلق فراغا ‘
وسسط اŸيدان».
وأاضساف ﬁدثنا ‘ ذات السسياق« :اŸواجهة التي
جمعتنا مع الكامÒون كانت صسعبة على الطرف،Ú
ولكن الضسغط كان على الفريق الوطني بنسسبة أاك Èأ’نه لعب على
أارضسه وأامام جمهوره وكان مطالبا بتحقيق الفوز ،إا’ أان الÓعب⁄ Ú
يظهروا بالوجه اŸعتاد بسسبب غياب ا’سستقرار والتنسسيق خاصسة ‘
وسسط اŸيدان ،وذلك راجع إا ¤نقصص التحضس Òاÿاصص بهذه
اŸباراة باŸقارنة مع منافسسنا الذي اسستغل الفرصسة وكان جاهزا
بشسكل أافضسل ،ما سسمح له بالعودة بالتعادل وكان قريبا من –قيق
الفوز».
أاما عن حظوظ اŸنتخب الوطني ،أاّكد بلومي أانها ما تزال قائمة
ولكن اŸأامورية صسعبة ‘ قوله« :حسسابيا حظوظ الفريق الوطني ما
تزال قائمة ولكن ليسست  100باŸائة مثلما كانت ‘ البداية ،ولهذا
علينا أان نرّكز أاك Ìمن أاجل الفوز با÷و’ت اŸتبقية رغم أانّ اأ’مور
ليسست سسهلة ،إاّ’ أاّننا نسستطيع الفوز على نيجÒيا أ’ن هذا اأ’خÒ
فزنا عليه ‘ السسابق ذهابا وإايابا ‘ عز أايامه من خÓل الÎكيز
على ا÷انب البسسيكولوجي لÓعب ،Úوهذا ما كان غائبا ‘ اللقاء
اŸاضسي إ’عادتهم إا ¤اŸنافسسة حتى ’ ينعكسص عليهم التع Ìأامام
الكامÒون بشسكل سسلبي خاصسة».
واعت Èمهمة اŸدرب القادم بالصسعبة ‘ قوله« :مهمة اŸدرب
القادم للخضسر سستكون صسعبة بالنظر إا ¤ضسيق الوقت الذي يفصسلنا
عن مواجهة ا÷ولة الثانية من التصسفيات والتي سستكون خارج
الديار ،ولهذا على ا’سسم القادم متابعة الÓعب Úعن قرب مع
نواديهم للوقوف على مسستواهم ا◊قيقي قبل –ديد القائمة التي
سسيتنقل بها إا ¤نيجÒيا للعودة بنتيجة إايجابية أ’نه ’ يعرف الفريق
وإامكانياته والكرة ‘ أارجل الÓعب Úمن اجل إاعادة اأ’مور إا¤
الطريق الصسحيح».

❊ مصض-ط-ف-ى كويسضي« :أن -ا ضض -د فك-رة ت-غ-ي ÒأŸدرب ‘
هذأ ألوقت أل ّصضعب»

أاما مصسطفى كويسسي أاّكد
أانه لن يشساطر فكرة تغيÒ
اŸدرب ‘ ه- -ذا ال -ظ -رف
الصس- -عب ،وك- -ان ع- -ل- -ي- -ه -م
الÎيث خÓ- -ل تصس- -ري- -ح لـ
«الشسعب» ‘ قوله« :أانا ’
أاشس- - -اط- - -ر ال- - -رأاي ح- - -ول
موضسوع تغي ÒاŸدرب ‘
هذا الوقت الصسعب أ’ننا
على بعد أاقل من شسهر
م - -ن أاج - -ل ل - -عب ل - -ق - -اء
مصسÒي ضس- -د ن- -ي -جÒي -ا
م- - -ن ا÷ول- - -ة ال - -ث - -ان - -ي - -ة
للتصسفيات اŸؤوهلة للمونديال ،وكلنا نعرف أاهمية
نقاط هذه اŸواجهة لضسمان العودة إا ¤الطريق من أاجل اللعب على
التأاهل ،ولو نهزم ’ يبقى لدينا أاي أامل ‘ التواجد ضسمن هذا
ا◊دث ‘ الطبعة اŸقبلة».
وواصسل كويسسي ‘ ذات السسياق« :صسحيح اأ’داء ضسد الكامÒون كان
ضسعيفا جدا ولعبنا من دون طريقة أاو خطة ،والفريق اŸنافسص
فرضص علينا صسعوبات كثÒة خاصسة ‘ وسسط اŸيدان ،وذلك راجع
إا ¤ا÷انب التكتيكي الذي كان غائب عن العناصسر الوطنية حتى
ا÷انب البد Êكان ضسعيف جدا ،ولهذا أاعت Èهذا اللقاء اأ’سسوأا لنا
على اإ’طÓق أ’ننا حتى ‘ أاضسعف حا’تنا  ⁄نظهر بهذا اŸسستوى
الشساحب ،حيث فشسلنا ‘ كل الصسراعات الفردية و ⁄يكن هناك
ت -غ -ي ‘ Òط -ري -ق -ة ال -ل -عب ف -وق اŸي -دان ،وك-ل ه-ذه اŸم-ي-زات ⁄
نشساهدها عن الÓعب Úأ’نهم كانوا مشسّتت Úذهنيا بسسبب غياب
التحضس Òالبسسيكولوجي».
وأاضساف الدو‹ السسابق قائ« :Óحتى نحّقق نتيجة إايجابية ‘ هذا
الوضسع خÓل ا÷ولة الثانية ،علينا أان نكون جاهزين معنويا أ’ن
هذا ا÷انب له دور كب Òلتجاوز الضسغط الذي أاصسبح بنسسبة أاكÈ
بعد التع ‘ Ìا÷ولة اأ’و ¤باŸقارنة مع اŸنتخب النيجÒي الذي
يكز على التصسفيات اÿاصسة باŸونديال ،إاضسافة إا ¤أانه سسيكون
أافضسل منا من الناحية اŸعنوية بعدما فاز على زامبيا خارج الديار
ب -ع -دم -ا ك -ان الصس -راع حسسب اıتصس Úب Úا÷زائ -ر وال -ك -امÒون
أاصسبح هناك طرف ثالث ،ولكن حظوظنا ما زالت قائمة بحول
الله».

جمعتها :نبيلة بوقرين

بوعÓم لعروم لـ «الشسعب»:

على أ’–ادية جلب مدرب Áلك شضخصضية قوية
أاك-د ال-ت-ق-ن-ي والÓ-عب السس-اب-ق ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات «بوعÓم لعروم» بأان تغيÒ
الناخب الوطني ‘ هذا الوقت ا◊ ّسساسس أامر خاطئ ،وأانه على ا’–ادية اختيار مدرب Áتاز
بقوة الشسخصسية لتسسي ÒاÛموعة ا◊الية لعدم حدوث Œاوزات أاخرى مسستقب ،Óكما أاكد
بأان اŸنتخب الوطني Áلك حظوظه كاملة للتأاهل إا ¤مونديال روسسيا اŸقبل ،بصسفته أاقوى
’ك ÌخÈة ‘ ،هذا ا◊وار:
منتخب ‘ اÛموعة على الورق وا أ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

^«الشسعب» :أاو’ ،كيف تعلق على رحيل اŸدرب «ميلوفان راييفاتسس»؟
^^ بوعÓم لعروم :من اÿطأا اسستبدال اŸدرب ‘ هذا الظرف ا◊سساسص من التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسص
العا 2018 ⁄بروسسيا ،خصسوصسا أان مباراة ا÷ولة الثانية سستلعب الشسهر اŸقبل بنيجÒيا ،وهذه اŸباراة كما
يعرف ا÷ميع باتت مصسÒية لباقي اŸشسوار خصسوصسا بعد التع ‘ Ìاللقاء اأ’ول أامام الكامÒون ،ونحن
مطالبون بالفوز أاو العودة بالتعادل على اأ’قل للحفاظ على حظوظنا وإايقاف منافسسنا اŸباشسر على بطاقة
Ÿونديال روسسيا ⁄ ،أافهم Ÿا  ⁄يتم اسستبدال اŸدرب بعد فوز عريضص بسسداسسية كاملة ضسد منتخب الليزوتو
وتعادل ضسد الكامÒون ،وحتى اŸدرب الذي سسيأاتى به ’ Áكنه أان يقوم بالشسيء الكث ÒطاŸا أانه سسيخوضص
لقاء نيجÒيا الهام ‘ لقائه اأ’ول و’ Áكنه تقدŸ Ëسسته ،اŸهم أاننا نتمنى Ÿنتخبنا الوطني كل النجاح مع
الناخب الوطني ا÷ديد ‘ لقاء نيجÒيا ،وخÓل الفÎة اŸتبقية للتحضس Òلكأاسص أا· إافريقيا  2017اŸقررة
بالغابون.
^ هناك حديث عن خÓف ب Úأاعضساء الطاقم الفني وبعضس الكوادر مع اŸدرب السسابق؟
^^ اأ’صسداء تقول بأان اŸسساعد وبعضص الكوادر عملوا ضسد الناخب الوطني إ’قالته والله أاعلم ،من جهتي
Óفراد وعلى الÓعب Úالذين يتم اسستدعائهم إا¤
أاقول بأان اŸنتخب الوطني ملك للجزائري Úوليسص ل أ
اŸنتخب القيام بعملهم على أاكمل وجه داخل وخارج واŸيدان وأاثناء الÎبصص ،كل من يتنقل إا ¤تربصص
اŸنتخب الوطني يأاتي من أاجل اللعب أاسساسسيا ،لكن اŸدرب يختار اأ’ك Ìجاهزية واأ’فضسل لهذا اللقاء
وبحسسب نهجه التكتيكي وفلسسفته ‘ اللعب ،على الÓعب احÎام قرارات الطاقم الفني خصسوصسا عندما
يتعلق اأ’مر بالÓعب ÚاÎÙف ‘ Úأاك Èاأ’ندية اأ’وروبية الذين ‘ كل مرة ‰جدهم ونعتÈهم اأ’فضسل ‘
كل شسيء ،باŸقابل نقزم الÓعب اÙلي وننتقده ‘ كل اأ’مور ولهذا يجب أان نكون عادل.Ú
بالنسسبة ‹ اŸدرب أاحسسن ‘ ا’ختيار بعدم إاشسراك كل من «فغو‹» و»براهيمي» ‘ هذا اللقاء ،أ’نهما ’
يشساركان مع أانديتهما أ’سسباب ﬂتلفة أ’ن اأ’ول عائد من إاصسابة والثا ÊيÓقي التهميشص بسسبب تراجع
مسستواه وأاعتقد بأان الضسربة القوية التي تلقاها معنويا بعد بقائه ‘ فريق بورتو أاثرت كثÒا على آادائه
خاصسة أان ‘ ذهنه تنقل للعب ‘ البطولة ا’‚ليزية ،ولكن بقائهما ‘ دكة ا’حتياط ليسص نهاية العا ،⁄وهذا
Óسسف
ليسص دافعا لنقلب اأ’رضص وما عليها على اŸدرب ونؤوثر على الزمÓء للمطالبة برحيل اŸدرب ،ل أ
الشسديد غياب قائد حقيقي ‘ غرف تغي ÒاÓŸبسص الذي يهدء ا÷ميع Ÿا يتحدث ويلقى احÎام كل
الÓعب Úغائب ،بعد اعتزال كل من «بوقرة» و»عن Îيحيى» ،ويلزمنا قائد مثا‹ يسساعد الطاقم الفني ‘
مهمته ،هذه اأ’مور –دث منذ زمان ‘ اŸنتخب وأاعتقد أان التعدد اإ’عÓمي وفتح القنوات اÿاصسة وراء
الضسجة التي حدثت هذه اŸرة ،أ’نها أامور –دث ‘ كرة القدم واآ’ن يجب Œاوز هذه ا◊ادثة والعمل أاكÌ
إ’رضساء الشسعب ا÷زائري الذي يوجد دائما وراء اŸنتخب.
^ ..وما هي اŸواصسفات التي تراها ‘ اŸدرب القادم؟
^^ الÓعبون يتحدثون عن غياب ثقافة ا◊وار مع اŸدرب ونقصسه التكتيكي ،لكن أانا أاعتقد أان على
ا’–ادية جلب مدرب قوي الشسخصسية الذي Áكنه التحكم ‘ اÛموعة حتى ’ –دث Œاوزات أاخرى
مسستقب ،Óوكي ’ يفشسل مشسروع ا’–ادية بالتنقل للمرة الثالثة على التوا‹ للمونديال واللعب من أاجل
التأاهل على اأ’قل للمربع الذهبي ‘ «الكان» ،خصسوصسا بعدما بات ا÷مهور ا÷زائري ينتظر –قيق نتائج
باهرة ‘ كÈى اŸنافسسات القارية ،بعدما أاصسبح أامر التأاهل ﬁسسوما بالنسسبة إاليه ،بعد اŸسستوى الكبÒ
الذي بلغته التشسكيلة الوطنية ‘ السسنوات اأ’خÒة ،وكذا ترتيب الفيفا الذي ين ّصسب ا÷زائر دائما مع أاك20 È
منتخبا عاŸيا.
’مكانيات للتأاهل إا ¤مونديال روسسيا؟
^ هل تعتقد بأان للخضسر ا إ
^^ بطبيعة ا◊ال اÿضسر Áلكون كل حظوظهم للتأاهل إا ¤اŸونديال القادم ،فعلى الورق هو اŸنتخب
اأ’قوى ‘ اÛموعة واأ’ك ÌخÈة وانسسجاما بالنظر إا ¤كل اŸنافسسات التي خاضستها اÛموعة ا◊الية،
منذ مونديال الÈازيل إا ¤حد اآ’ن ،كما أان ’عبو اŸنتخب الوطني يلعبون ‘ كÈى الفرق اأ’وروبية على
غرار الثنائي «سسليما »Êو»ﬁرز» اللذان يلعبان لبطل ا‚لÎا للموسسم اŸاضسي ليسس Îسسيتي ،باإ’ضسافة إا¤
كل هذا ’ نيجÒيا و’ الكامÒون و’ حتى زامبيا Áلكون اŸسستوى الذي عودونا عليه ‘ العشسرية اŸاضسية،
ولديهم حاليا منتخبات ‘ طور البناء ،فيما أاننا نتواجد ‘ عز قوتنا وإاذا  ⁄نتأاهل إا ¤اŸونديال بهذا ا÷يل
أاعتقد بأاننا سسنقضسي عليه إاذا  ⁄يشسارك وسسنعود كثÒا للوراء ،ولهذا اأ’مر يجب Œاوز كل ما حدث والÎكيز
جيدا على مباراة نيجÒيا واللعب من أاجل الفوز و’ غ Òللبقاء ‘ السسباق.
^ بصسفتك مدير تقني ومدافع سسابق ،ما هو ا◊ل ‘ نظرك ‘ الشسق الدفاعي للمنتخب الوطني؟
^^ أاعتقد أانه بحلول اللقاء القادم سسيعود «ماندي» و»بلقروي» إا ¤اŸنافسسة من اإ’صسابة التي كانا يعانيان
منها وسسيكسسبان وقت لعب مع أانديتهما وهو ما سسيسسمح لهما بالتواجد ‘ التشسكيلة اأ’سساسسية للفريق ،وأارى
‘ «بن سسبعيني» ح Óإاضسافيا ‘ دفاع اŸنتخب الوطني بعد اأ’داء الرائع الذي قدمه ‘ بداية اŸوسسم
ا◊ا‹ مع فريقه رين الفرنسسي ،كما أاثبت بأانه ’عب متعدد اŸناصسب ،باŸقابل يجب إايجاد حل سسريع على
الرواق اأ’Áن بإاشسراك أاحد الÓعب ÚاÙلي Úالذين Áلكون مسستوى ’ بأاسص به على غرار «زيتي» أاو
«مفتاح» أاو حتى «خوالد» الذي سسبق له اللعب ‘ هذا اŸنصسب ،كما أان هناك ’عب النادي اإ’فريقي «ﬂتار
بلخي »Ìالذي أاعتقد بأانه يسستحق اŸعاينة ،كونه يلعب ‘ أاحد أاقوى البطو’ت ‘ القارة السسمراء ،ورÃا
Áكنه أان يكون البديل لÓعب «زفان» الذي بدا عليه نقصص اŸنافسسة ‘ مواجهة ،اأ’حد اŸاضسي ضسد
الكامÒون.

بعــــــــد تأاّلقــــــــه مــــــــع السســــــــد القطــــــــري

بو‚ ـ ـ ـ ـاج ينـ ـ ـ ـال جائـ ـ ـ ـزة أأفضضـ ـ ـ ـل ’عـ ـ ـ ـب ‘ شضهـ ـ ـ ـر سضبتمـ ـ ـ ـÈ

تّوج الÓعب الدو‹ ا÷زائري بغداد بو‚اح
هّداف فريق السسد القطري لكرة القدم بجائزة
أافضسل ’عب ‘ شسهر سسبتم Èبناء على تصسويت
ا’نصسار ‘ ا’سستفتاء الشسهري للنادي ع Èا◊سساب
الرسسمي لنادي السسد (إانسستجرام).
وكان بو‚اح قد ‚ح فى تسسجيل  3أاهداف خÓل مواجهتي
السسد بشسهر سسبتم Èأامام اÿريطيات وا’هلي ،وكان السسد
قد حقق فوزا عريضسا برباعية على اÿريطيات ،والفوز
بهدف Úلهدف على فريق النادي ا’هلي.
وتسسّلم اŸهاجم ا÷زائري جائزة أافضسل ’عب ‘ النادي
لشسهر سسبتم ÈاŸاضسي ،وذلك قبل انطÓق مران اÿميسص
اسستعدادا Ÿباراة ÿويا ضسمن ا÷ولة الثالثة لبطولة ‚وم
قطر ،والتى سستقام غدا ا’حد على ملعب عبد الله بن خليفة

بنادي ÿويا.
وقام ناصسر مبارك العلي نائب رئيسص النادي ،وﬁمد غاÂ
العلي رئيسص جهاز الكرة واŸدير الفني الÈتغا‹ جوفالدو
فÒيرا بتسسليم بو‚اح ا÷ائزة أامام جميع ’عبي الفريق
السسداوي ،والذين أاشسادوا بزميلهم وأاكدوا على أاحقيته ‘
الفوز با÷ائزة.
وأاعرب بو‚اح عن سسعادته بالفوز بجائزة أافضسل ’عب ‘
شسهر سسبتم Èبالفريق السسداوي ،والتي تعت Èوسساما كبÒل
على صسدره ،وتعطيه دافعا كبÒا Ÿزيد من التأالق والعمل مع
الفريق بكل قوة .وقال بو‚اح ‘ تصسريحات Ÿوقع النادي
عقب تسسلمه ا÷ائزة« :سسعيد للغاية با÷ائزة والتي تعتÈ
مسس -ؤول -ي -ة ك -بÒة ،وأاوّج -ه الشس -ك -ر ل -ك -ل م -ن وضس -ع-ن-ي ضس-م-ن
اختياراته ‘ النهاية هو ›هود زمÓئي والفريق بالكامل».

وتابع« :أاوجّه الشسكر لزمÓئي فا’‚از لهم قبلي أاشسكر كل
فرد ‘ اÛموعة» ،مؤوكدا على أانه سسيسسعى دائما لتقدË
ا’فضسل خÓل اŸباريات اŸقبلة من أاجل مسساعدة الفريق
السسداوي على –قيق الفوز ،وحصسد اŸزيد من النقاط ‘
مسسÒة الفريق نحو لقب البطولة.
وأاضس-اف« :دائ-م-ا أارّك-ز م-ع ال-ف-ري-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز و–ق-ي-ق
البطو’ت ،والتي نسسعى خÓل هذا اŸوسسم للمنافسسة عليها
بكل قوة ’سسيما مع حالة الÎكيز الكبÒة التي Áر بها الفريق
فى الفÎة ا◊الية».
يذكر أاّن الهّداف السسابق ’–اد ا◊راشص  ⁄يسستدع Ÿباراة
اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري أام-ام ال-ك-امÒون ( )1 - 1ي -وم اأ’ح -د
ال-ف-ارط Ãل-عب مصس-ط-ف-ى تشس-اك-ر ب-ال-ب-ل-ي-دة ◊سس-اب ا÷ول-ة
اأ’و ¤من تصسفيات كأاسص العا.2018 ⁄
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لو« ¤موبيليسس»
الرابطة اÎÙفة ا أ

»°VÉ` ` ` jôdG

داربي كب Òب Úأابناء جرجرة وأابناء «Áا قورايا»

يلتقي فريق شسبيبة القبائل مع مولودية بجاية من
أاجل رسسم وقائع الدرابي اŸث Òوالكب Òالذي سسيجمع
ب Úال- -ط- -رف ‘ Úإاط -ار اسس -ت -ك -م -ال م -واج -ه -ات ا÷ول -ة
لو« ¤م-وب-ي-ل-يسس»
السس -اب -ع -ة م -ن ال -راب -ط-ة اÎÙف-ة ا أ
Ãلعب أاول نوفم Èبتيزي وزو ،بداية من السساعة الـ
ء.
 ١7.٠٠مسسا ً

نبيلة بوقرين

تعت Èموإجهة إليوم قمة إ÷ولة بالنظر إ ¤رغبة كل فريق ‘
–قيق إلفوز Ÿا يحمله من طعم خاصش ،إضسافة إ ¤أإهمية
إلنقاط إلثÓث ،ولهذإ فإان إلشسبيبة تسسعى إ ¤إإ’بقاء على إلزإد
كام ‘ Óإلديار من خÓل إلدخول إ ¤أإرضسية إŸيدإن بنية
إلفوز دون غÒه من أإجل تدإرك إلهزÁة إلتي تلقاها إلفريق
أإمام شسبيبة إلسساورة ‘ إللقاء إŸاضسي من خÓل إسستغÓل
إنشسغال إلضسيوف بنهائي إŸنافسسة إلقارية.
أإما مولودية بجاية سستتنقل إ ¤تيزي وزو من أإجل إلعودة
بنتيجة إيجابية Ãا أإن إلضسغط سسيكون على أإصسحاب إلضسيافة
بهدف مضساعفة رصسيدهم من إلنقاط من خÓل –قيق ثاÊ
إنتصسار لهم لهذإ إŸوسسم ..خاصسة أإنه مازإل ينتظرهم لقاء
متأاخر بسسبب إرتباطهم باŸنافسسة إلقارية إلتي يركزون عليها
كثÒإ بعدما ‚حوإ ‘ إلوصسول إ ¤نهائي كأاسش إلكاف أ’ول

مرة ‘ تاريخهم.

إا–اد ا◊راشص يبحث عن أاول فوز ضسد د.تاجنانت
أإما أإ–اد إ◊رإشش سسيسستقبل فريق دفاع تاجنانت بهدف
–قيق أإول فوز بعدما تعادل ‘ ثÓث مناسسبات وإنهزم ‘
ثÓث لقاءإت أإخرى ،وهذإ ما جعل إلوضسع يتأازم أإك Ìعلى
إلنادي إ◊رإشسي إلذي يبقى يعا ،ÊخÓل إŸوسسم إ◊ا‹،
ع -كسش إŸن -افسش إل -ذي سس -ي-أات-ي إ ¤إل-ع-اصس-م-ة ل-ت-ع-م-ي-ق ج-رإح
إل-ك-وإسس-ر وإل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة إي-ج-اب-ي-ة ي-ع-وضس-ون ب-ه-ا سس-ق-وط-ه-م
Ãيدإنهم أإمام شسباب بلوزدإد .أإما شسبيبة إلسساورة سستكون على
موعد مع رحلة صسعبة إ ¤بلعباسش ÓŸقاة إإ’–اد إÙلي Ãا
أإن ك Óإلطرف Úسسيعمل على إÿروج بنتيجة إيجابية ما يجعل
إŸوإجهة مفتوحة على كل إ’حتما’ت و إŸسستطيل إأ’خضسر
هو إلفاصسل إلوحيد فيها.

الÈنامج:

إ–ا
د إ◊رإشش ـ ـ دفاع تاجنانت على إلسساعة إلـ 16:00
إ–
اد بلعباسش ـ ـ شسبيبة إلسساورة على إلسساعة إلـ 17:00
شسب
ي
ب
ة
إ
ل
ق
ب
ا
ئ
ل
ـ
ـ
م
و
ل
و
د
ي
ة
ب
ج
ا
ي
ة
على إلسساعة إلـ 17:00

مولوديــــــــة بجايـــــــة

سسنجاق مصسّر على العودة بالفوز من تيزي وزو

تتجه أانظار متتبعي الكرة
اŸسستديرة ،أامسسية اليوم ،إا¤
ملعب أاول نوفم Èبتيزي وزو،
حيث سسيشسهد مقابلة «الدرابي»
القبائلي ب Úشسبيبة القبائل
ومولودية بجاية◊ ،سساب ا÷ولة
السسادسسة من الرابطة اÎÙفة
لو ،¤وهي اŸباراة التي يسسعى
ا أ
ك Óالفريق Úإا ¤الظفر بنقاطها.
يريد اŸدرب سسنجاق الفوز ،حيث
طالب من لعبيه أان يحققوا
نتيجة إايجابية ،وبالتا‹ ا◊فاظ
على معنوياتهم ،قبل مباشسرة
التحضسÒات Ãركز سسيدي موسسى
لنهائي كأاسس الكاف ،أامام نادي تي.
بي .مازÁبي.
ب -ال -رغ -م م -ن صس -ع -وب -ة إŸه -م -ة أإم -ام
إÙلي Úإلذين سسيلعبون مقابلة إلعمر
بالنسسبة إليهم ،إ’ أإن أإشسبال قورإيا ’
يفكرون سسوى ‘ إلفوز وإلعودة بكامل
إلزإد ،من خÓل إعتماد إŸسسؤوول إأ’ول
ع-ل-ى إل-ع-ارضس-ة إل-ف-ن-ي-ة خ-ط-ة ه-ج-وم-ي-ة
ﬁضس - -ة ،أ’ن –ق - -ي - -ق إل- -ف- -وز ‘ ه- -ذه
إŸق -اب -ل -ة Áر ح -ت -م -ا ع Èإل-وصس-ول إ¤
مرمى إŸنافسش ،وهو ما جعله يركز ‘
ع -م -ل -ه خÓ-ل إل-ت-حضسÒإت ع-ل-ى إل-ع-م-ل
إلهجومي لضسمان إلفعالية.
‘ هذإ إلصسدد ،أإكد إŸدرب إلبجاوي،
ن -اصس -ر سس -ن -ج-اق ،لـ «إلشس-عب»« ،سس-ت-ك-ون
إŸب -ارإة صس -ع -ب -ة ل-ل-غ-اي-ة وسس-ت-ل-عب ع-ل-ى
تفاصسيل صسغÒة ب Úإلفريق ،Úمن جهتنا
سسنعمل كل ما بوسسعنا من أإجل –قيق
إلفوز ،وقد ” إلتحضس Òلهذإ إللقاء ،كما
ينبغي من خÓل إلقيام بÎبصش قصسÒ
Ãدينة بتيشسي.
‘ إ◊ق -ي -ق -ة ه -ذإ إل-ف-وز ي-ع-د ضس-رورة
ح- -ت- -م- -ي- -ة ،ل- -يسش أ’ن إأ’م- -ر ي- -ت- -ع- -ل -ق بـ
«إلدإربي» ،بل كون إلفريق إلبجاوي ‘
أإمسش إ◊اج - - - - - -ة إ ¤ن - - - - - -ق - - - - - -اط - - - - - -ه

ولد علي يدعو إا ¤تسسخ Òكل الوسسائل ’‚اح ا◊دث الرياضسي
دعا وزير الشسباب والرياضسة ،الهادي ولد علي ،يوم
اÿميسس ،مديريات الشسباب والرياضسة بالوليات اŸعنية
Ãرور را‹ ا÷زائر الدو‹ ‘ طبعته الثانية فوق
ترابها ،ا ¤تسسخ Òكل الوسسائل ل‚اح هذه التظاهرة
الرياضسية.
وأإكد ولد علي ،لدى ترأإسسه ’جتماع إللجنة إلوطنية لتحضسÒ
وت-ن-ظ-ي-م إل-ت-ظ-اه-رإت إل-ري-اضس-ي-ة إل-دول-ي-ة ،أإن «دع-م إل-و’يات ‘
مرإفقة منظمي إلتظاهرإت إلرياضسية إلكÈى يعزز عودة إ÷زإئر
للسساحة إلدولية من خÓل إقامة إ’حدإث إلرياضسية إŸدرجة ‘
رزنامة إ’–اديات إلدولية.

“حور موضسوع إلنقاشش ،حول مدى تقدم إلتحضسÒإت إÿاصسة
برإ‹ إ÷زإئر إلدو‹ «–دي إلصسحرإء» ،إŸقرر من  1إ6 ¤
نوفم ÈوإŸسسابقة إلدولية للقفز على إ◊وإجز ،إ›ÈŸة ‘
نهاية إأ’سسبوع ÚإŸقبل 29-26( Úأإكتوبر و 5-2نوفم )Èبحضسور
‡ثلي إ’–اديات إŸعنية .أإلح إلوزير على « إلتجند إŸسستمر»
Ÿدي -ري -ات إلشس -ب -اب وإل -ري -اضس -ة إل -وط -ن -ي-ة لضس-م-ان ‚اح ه-اتÚ
إلتظاهرت Úإلرياضسيت .Úوإغتنم إلوزير إŸناسسبة ،لتقد Ëتهانيه
للسسائق إ÷زإئري عمار مغاري ،بعد إŸرتبة إلثالثة إلتي –صسل
عليها ‘ إŸسسابقة إلدولية لسسائقي إلشساحنات إلتي جرت مؤوخرإ
بفرنسسا.

–ضســـــÒا لنهائـــــــي كـــــــأاسس «الكـــــــــاف»

مولوديـ ـة بجاي ـة تب ـدأا تربـ ـصص سسيـ ـدي موسس ـ ـى ي ـ ـوم  23أاكتوب ـ ـر

إلثÓث ،وسستكون إŸوإجهة مفتوحة على
ك -ل إ’ح -ت-م-ا’ت ،وم-ن إلصس-عب إل-ت-ك-ه-ن
ب- -ن- -ت- -ي- -ج- -ت- -ه- -ا إأ’خÒة ،ح- -يث أإن إرإدة
إلÓعب Úهي إلتي من شسأانها أإن تصسنع
إلفارق.
سسيغيب عن هذه إŸبارإة بن شسريفة
ومسساعدية إŸصساب ،Úإ ¤جانب يسسلي
إŸريضش ،ف -ي -م -ا نسس -ج-ل ع-ودة إ◊ارسش
رح -م -ا ،Êب -ع -دم -ا غ-اب ع-ن م-وإج-ه-ت-ي
سس-ري-ع غ-ل-ي-زإن وشس-ب-اب ب-ل-وزدإد ،بسس-بب
توإجده مع إŸنتخب إلوطني.
من جهتهم ،أإبدى إلÓعبون عزÁة قوية
من أإجل –قيق نتيجة إيجابية ‘ ملعب
أإول نوفم Èبتيزي وزو ،وهو ما أإكده
إ◊ارسش رح - -م - -ا ،Êوإل - -ذي أإضس - -اف أإن
إل-ف-ري-ق سس-ي-ع-م-ل م-ا ب-وسس-ع-ه ل-ل-ع-ودة إ¤
إل- -وإج- -ه -ة وإ◊ف -اظ ع -ل -ى م -ع -ن -وي -ات -ه
إŸرتفعة ،سسيما بعد إلفوز إأ’ول ‘

إلبطولة أإمام شسباب بلوزدإد.
ه- -ذإ وق- -د ك- -ان رئ- -يسش ف -ري -ق شس -ب -ي -ب -ة
إلقبائلﬁ ،ند شسريف حناشسي ،قد عقد
إجتماعا مع إŸدرب كمال موإسسة ،حيث
درسش إلرجÓن برنامج إلتحضس Òللدإربي
إل-ق-ب-ائ-ل-ي ،وك-ذإ م-دى ج-اه-زي-ة إل-ف-ريق
وإلنقائصش إلتي يجب معا÷تها ،وإلتي
” إلوقوف عليها ‘ إ÷و’ت إأ’و ¤من
إلبطولة ،خاصسة ما تعلق بخط إلهجوم
إلذي يعا Êضسعفا ،وقد وعد إŸدرب
م -وإسس -ة ب-ت-دإرك إل-وضس-ع ،وإل-ع-م-ل ع-ل-ى
إعطاء أإك Ìفعالية و‚اعة للمهاجم،Ú
أإم -ا إل -رئ -يسش ح -ن -اشس -ي ف-ق-د أإك-د ع-ل-ى
ضسرورة إبقاء إلنقاط إلثÓثة بتيزي وزو
إلفوز ،حتى يتمكن إلفريق من إÿروج
من فÎة إلفرإغ إلتي Áر بها.

بجاية :بن النوي توهامي

العميد يفوز بالداربي..وأا .اŸدية يعود بقوة

فاز فريق مولودية إ÷زإئر على إ–اد إ÷زإئر ( ،)1-2يوم
إÿميسشÃ ،لعب مصسطفى تشساكر بالبليدة ‘ ،مبارإة مقدمة
عن إ÷ولة إلسسابعة من إلرإبطة إ’و ¤لكرة إلقدم .سسجل
إهدإف إللقاء كل من زردإب ( 36و  77ضش ج) لفائدة إŸولودية،
ف -ي -م -ا ق -لصش إل -ف -ارق ل –Ó-اد غ-يسسÓ-ن غ-يسس-ان ( )89وج- -رت
إŸوإجهة دون حضسور إ÷مهور بسسبب إلعقوبة إŸسسلطة على

إŸولودية ‘ .لقاء مقدم آإخر ،جرى ‘ وقت سسابق ،يوم
إÿميسش أإيضسا ،فاز أإوŸبي إŸدية على إلضسيف نصسر حسسÚ
دإي بنتيجة (Ã ،)1-2لعب إمام إلياسش .سسجل هد‘ أإوŸبي
إŸدية عدإدي ‘ إلدقيقة ( )46وغربي ( ،)87فيما وقع خياط
( )73إ’صسابة إلوحيدة للنصسرية.

زيادة عدد اŸنتخبات ‘ مونديال ٢٠٢٦

القرار النهائي سسيتخذ ‘ جانفي القادم
أإع -ل -ن رئ-يسش إ’–اد إل-دو‹ ل-ك-رة
إل -ق -دم ،ج-ي-ا Êإن-ف-ان-ت-ي-ن-و ،أإن إل-ق-رإر
إل- - -ن- - -ه - -ائ - -ي إÿاصش ب - -زي - -ادة ع - -دد
إŸنتخبات إŸشساركة Ãونديال 2026
من  32إ 48 ¤منتخبا ،سسيتم إتخاذه
‘ شس - -ه - -ر ج - -ان - -ف - -ي إل - -ق - -ادم .ق- -ال
إلسس -ويسس -ري ج-ي-ا Êإن-ف-ان-ت-ي-ن-و ،ع-قب
إجتماع ›لسش إ’–اد إلدو‹« :نحن
‘ مشس -اورإت م -ك -ث -ف -ة ،ل -ك -ن  ⁄ي-ك-ن
ه- -ن- -اك أإي تصس- -ويت ‘ ه -ذإ إأ’م -ر»،
مشسÒإ إ ¤أإن إÛلسش سسيتخذ إلقرإر
م-ط-ل-ع إل-ع-ام إŸق-ب-ل .أإوضس-ح« :ه-ناك
إلكث Òمن إلعمل يتع Úعلينا إلقيام به،
لكننا أإجرينا ﬁادثات جيدة للغاية».

رالـــــــي ا÷زائـــــــر الدولـــــــي ٢٠١٦

يباشسر فريق مولودية بجاية ،يوم  ٢3أاكتوبر
ا÷اري– ،ضسÒاته لذهاب نهائي كأاسس الكنفدرالية
لفريقية لكرة القدم بالدخول ‘ تربصس مغلق باŸركز
ا إ
التقني لسسيدي موسسى بالعاصسمة ،يسستمر إا ¤غاية يوم
 ٢9من نفسس الشسهر ،أاي موعد اŸباراة أامام تي بي مازمبي
بطل جمهورية الكونغو الدÁقراطية ،بحسسب ما علم
لدى إادارة النادي الناشسط ‘ بطولة الرابطة الأو.¤
ق-ب-ل إل-ت-ن-ق-ل إ ¤إل-ع-اصس-م-ة ،ت-وإج-ه إŸول-ودي-ة ع-ل-ى م-يدإنها
Ãلعب إلوحدة إŸغاربية مولودية إ÷زإئر برسسم إ÷ولة إلثامنة

من إلبطولة ،وهي إŸبارإة إلتي كان إŸدرب ناصسر سسنجاق
ياأمل ‘ تاأجيلها للتحضس Òجيدإ للنهائي إلقاري ولكن بدون
جدوى.
ح -ق -ق أإب -ن -اء ‘‘إ◊م-ادي »Úإ‚ازإ ك-بÒإ ب-ب-ل-وغ-ه-م ن-ه-ائ-ي ك-أاسش
‘‘إلكاف‘‘ ‘ أإول مشساركة لهم ‘ منافسسة دولية ،حيث سسيتحدون
نادي مازمبي إلذي وإجهوه ‘ دور إÛموعت ،Úعندما تعادلوإ
معه ‘ بجاية ( ،)0-0قبل أإن يخسسروإ ‘ لوبومباشسي ( .)0-1يعود
أإشسبال سسنجاق إ ¤لوبومباشسي ،يوم  4نوفم ،Èأإي قبل  48سساعة
من موعد إياب إلنهائي.

مولوديـــــــة سسعيـــــــدة

اسستف ـ ـ ـادة النـ ـ ـادي مـ ـ ـ ـن إاعانـ ـ ـة مالي ـ ـة بـ ـ ـ ـ  ٤٥ملي ـ ـ ـون دج
صسصست بلدية سسعيدة ،اليوم اÿميسس ،إاعانة مالية
خّ
Ãبلغ  45مليون دج لفريق مولودية سسعيدة لكرة القدم،
اŸنتمي للرابطة اÎÙفة الثانية ،بحسسب ما علم لدى
رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي.
أإوضسح بن عليوة بلقاسسم إلنورين ،خÓل أإشسغال إلدورة إلعادية
أ’عضس -اء إÛلسش إلشس -ع-ب-ي إل-ب-ل-دي أإن خ-زي-ن-ة م-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة
سستتدعم بهذإ إŸبلغ إلذي ” تخصسيصسه للفريق من أإصسل مبلغ
إجما‹ قدره  120مليون دج رصسدتها إلبلدية ،كإاعانات مالية
لفائدة إ÷معيات إلرياضسية إلناشسطة بعاصسمة إلو’ية.
من جهته ،أإكد إلرئيسش إŸؤوقت للشسركة إÎÙفة إلرياضسية
Ÿولودية سسعيدة ﬁمد مسسعادي أإن هذإ إŸبلغ إلذي سسيسستفيد

منه إلفريق من شسأانه «إلتخفيف من إلضسائقة إŸالية إلتي يعيشسها
إلنادي خاصسة ﬂلفات روإتب ومسستحقات إلÓعب Úإلتي تعود إ¤
عدة أإشسهر».
أإضساف أإن خزينة إŸولودية تدعمت ،منذ أإيامÃ ،بلغ ما‹ آإخر
مقدم من طرف مصسالح إلو’ية قدره  5مÓي Úدج ” .خÓل
أإشس -غ-ال ه-ذه إل-دورة إل-ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسش إلشس-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة سس-ع-ي-دة
إŸصس -ادق -ة ع -ل -ى صس -ف -ق -ات ل -ت-غ-ط-ي-ة مÓ-عب «إ◊ب-يب ب-وق-ادة»
و»إلÈج» و»إلسسرسسور» بالعشسب إ’صسطناعي وإبرإم صسفقة Œهيز
مقر إلبلدية وملحقاتها مع إحد إŸمون Úإÿوإصش وكذإ إيجار
فندق إلشسرق وإŸسسبح إلبلدي بوسسط إŸدينة عن طريق إŸزإد
إلعلني.

بعد Œديد عقده مع الريال

..¢Shôc

اأ’علـ ـ ـ ـ ـى دخ ـ ـ ـ ـ Óبـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
الÓعبـ ـ Úاأ’ Ÿـ ـان
تصسدر ’عب إلوسسط إأ’Ÿا Êتو Êكروسش ،قائمة إلÓعب Úإأ’Ÿان
إأ’على أإجرإ بعد Œديد تعاقده مع ريال مدريد إإ’سسبا Êحتى  30جوإن
 2022وبفارق كب Òعن أإقرب مÓحقيه ‘ إلقائمة ،إ◊ارسش مانويل
نوير وصسانع إأ’لعاب توماسش مولر ،ثنائي بايرن ميونخ.
أإوضسحت صسحيفة «بيلد» إأ’Ÿانية أإن كروسش سسيحصسل على  20مليون
أإورو صسا‘ سسنويا بينما يحصسل كل من نوير ومولر «فقط» على 15
مليون.
ك- -م -ا تضس -م ق -ائ -م -ة إل Ó-ع -ب Úإÿمسس -ة إأ’وإئ -ل ك  Ó-م -ن ب -اسس -ت -ي -ان
شسفاينشستايغر’ ،عب وسسط مانشسسس Îيونايتد ،بـ  14مليون ،ثم إيلكاي
غوندوغان’ ،عب وسسط مانشسسس Îسسيتي ،بـ  13مليون أإورو.
يأاتي بعد هؤو’ء إلÓعب Úكل من جÒوم بوإتينغ وماتسش هوملز ،ثنائي
قلب دفاع إلبايرن بـ  12مليون لكل منهما وقائد إلفريق إلبافاري
فيليبÓم بـ  11مليون ثثم مسسعود أإوزيل’ ،عب أإرسسنال إإ’‚ليزي بـ 10.4
مليون يورو .كما يأاتي سسامي خضسÒة’ ،عب وسسط جوفنتوسش إإ’يطا‹
‘ إلÎتيب إأ’خ Òبالقائمة بـ  8مليون أإورو سسنويا .أإما حارسش مرمى
برشسلونة إإ’سسبا ،Êمارك-أإندريه ت Òشستيغن ،فيحتل إŸركز إلـ  48حيث
يحصسل على  2.8مليون أإورو سسنويا.

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
17156 www.ech-chaab.com
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اإإسسداإل اإلسستار على اإلدورة اإلثانية
Ÿهرجان عنابة اإŸتوسسطي
’ن بإامكانهم اÛيء»
ا÷زائر ُتتوج بجائزة «العناب الذهبي» عن فيلمها «ا آ
ليسض كما قيل السشنة اŸاضشية ،بأان الدورة الثانية Ÿهرجان عنابة للفيلم اŸتوسشطي سشيكون ‡يزا وأاك‚ Ìاحا ،حيث جاءت الرياح Ãا ’ تششتهيه سشفن اŸسشؤوول ÚواŸنظم،Ú
’فÓم التي قيل إانها عاŸية  ⁄تصشنع ا◊دث‚ ،وم غائبون ،جمهور يغادر القاعة ‘ منتصشف الفيلم ،إا’ القليل منها والتي
وجاءت التظاهرة السشينمائية ﬁتششمة ،أاغلب ا أ
أاثارت ا’نتباة على غرار ا÷زائر ،سشوريا وفلسشط..Ú

í«£YƒH ióg :áHÉæY
أاسسدل السستار ليلة األربعاء على مهرجان
عنابة للفيلم المتوسسطي في دورته الثانية،
بعد أاسسبوع كامل من العروضس السسينمائية
لـ 16دول -ة ع-رب-ي-ة وأاج-ن-ب-ي-ة ،ب-عضس-ه-ا ن-الت
اإلع -ج -اب وأاغ -ل -ب -ه -ا ل -م ت -ك-ن ف-ي مسس-ت-وى
تطلعات جمهور السسينما ،والذي كان ينتظر
عروضسا عالمية بأاتم معنى الكلمة ،ويعيشس
أايام السسينما بعنابة مع نجوم من مختلف
الدول ،وعلى رأاسسهم نجوم الوطن العربي
الذين غابوا دون أاين تبرير من محافظ
التظاهرة السسعيد ولد خليفة ،الذي أاكد قبل
ب-داي-ة ال-م-ه-رج-ان ب-أان-ه-ا م-فاجأاة للجمهور،
ولكن على ما يبدو كان المهرجان مفاجأاة
م -ن ج-م-ي-ع ال-ن-واح-ي ل-ج-م-ه-ور ك-ان ي-ت-طّ-ل-ع
لدورة أافضسل ،سسيما وأان الدورة األولى كانت
ن -اج -ح -ة ،ف  Ó-ي -ع-ق-ل أان نسس-ي-ر خ-ط-وة إال-ى
الوراء.

جمهور بونة ‘ اŸوعد
بالرغم من ذلك يبقى جمهور بونة وفيا
للمواعيد السسينمائية ،حيث لم يتأاخر في
حضس-ور اخ-ت-ت-ام ال-ف-ع-ال-ي-ة وتشسجيع األعمال
الفائزة ،ل سسيما من الجزائر وفلسسطين،
التي تهتز لها القاعة كلما ذكر اسسمها.
بعد  05أايام من التنافسس ،بين  16فيلما
طوي Óمن  16دولة ،أاعلنت لجنة التحكيم
ال -ت -ي ت -رأاسس -ه -ا «أاون -دري سس -وت-ريك» م-دي-ر
م-ه-رج-ان «م-ونسس» ل-ف-ي-ل-م «ال-حب» ببلجيكا
عن فوز الفيلم الجزائري في فئة األفÓم
ال-ط-وي-ل-ة «اآلن ب-إام-ك-ان-ه-م ال-م-ج-يء» لسسالم
إابراهيمي بجائزة «العناب الذهبي» ،والذي
يعتبر تكريما لضسحايا اإلرهاب الذي حصسد
 200أالف ضسحية ،حيث أابى مخرج الفيلم
قبل تسسلم الجائزة إال الوقوف دقيقة صسمت
ت -رح -م -ا ع-ل-ى أارواح-ه-م ،م-ع ال-ع-ل-م أان ه-ذا
ال-ف-ي-ل-م أاث-ار اإلع-ج-اب وصس-ن-ع ال-ف-رجة عند
الجمهور العنابي.
في حين ،نال الفنّان أامازيغ كاتب جائزة
«أاحسس - -ن دور رج - -ال - -ي» ف - -ي أاول ت- -ج- -رب- -ة
سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ل-ه ف-ي ال-ف-ي-ل-م ال-م-تّ-وج ب-ال-عناب
الذهبي ،وكانت جائزة أاحسسن سسيناريو من

نصسيب الفيلم الفلسسطيني «المحبوب ،الطير
الطائر» لهاني أابو أاسسعد.
أام -ا ج -ائ -زة أاحسس -ن «دور نسس -ائ -ي» ف -ع-ادت
للممثلة الفلسسطينية ميسساء عبد الهادي عن
دورها في فيلم « 3000ليلة» للمخرجة مي
ال -مصس -ري ،ف -ي -م -ا اف -تك ال-ف-ي-ل-م الي-ط-ال-ي
«دسس-ت-ور» ل-م-ارك-و سس-ون-ت-اري-ل-ي ج-ائ-زة لجنة
التحكيم الخاصسة.
وف -ي ف-ئ-ة األفÓ-م ال-وث-ائ-ق-ي-ة نّ-وهت ل-ج-ن-ة
التحكيم التي ترأاسستها حميدة بوعشسة بفيلم
«باريسس المجزرة ،أاحداث  17أاكتوبر »1961
للمخرج المغربي مهدي بكار ،فيما عادت
الجائزة األولى للفيلم الجزائري «سسمير في
الغبار» لمحمد أاوزين.
وقد اهتزت قاعة عز الدين مجوبي التي
احتضسنت الحدث بالتصسفيقات ،بعد إاعÓن
فوز ابن بونة وأاصسغر مخرج في الجزائر
عبد الرحمن حراث ،بالجائزة األولى في
ف -ئ -ة األف Ó-م ال -قصس -ي -رة ال -م -وج -ه -ة ف-ق-ط

Óعمال الجزائرية الشسابة ،وذلك عن فيلمه
ل أ
«آاسس -ف» ب -مشس -ارك-ة ال-ف-ن-ان-ة ال-ق-دي-رة ب-ه-ي-ة
راشسدي ،فيما نّوهت اللجنة بفيلم «القطعة
المفقودة» للمخرج حميدي قادة.

تكر Ëرجال السسينما
ال-ل-ي-ل-ة ال-خ-ت-ام-ي-ة ل-م-ه-رج-ان عنابة شسهدت
أايضسا تكريم عدد من رجال السسينما من
داخ-ل ال-ج-زائ-ر وخ-ارج-ه-ا ،وال-ذي-ن صس-ن-عوا
م -ج -د ال -ف -ن السس -اب -ع ال -ج -زائ-ري وال-ع-رب-ي
وال -ع -ال -م -ي ،ع-ل-ى غ-رار ال-م-خ-رج وال-ب-احث
وال -ك -اتب أاح-م-د ب-ج-اوي ،ال-م-خ-رج ال-ق-دي-ر
أاحمد راشسدي ،المخرج كوسستا غافراسس،
ال-م-ن-ت-ج-ة م-يشس-ال غ-اف-راسس ،ك-م-ا ل-م ت-توان
م-ح-اف-ظ-ة ال-م-ه-رج-ان ف-ي تكريم المخرجة
التي فقدتها السساحة السسينمائية التونسسية
وال -ع-رب-ي-ة م-ؤوخ-را ،وت-رأاسست ل-ج-ن-ة ت-ح-ك-ي-م
م -ه -رج -ان ع -ن-اب-ة ف-ي دورت-ه األول-ى ك-ل-ث-وم

ب -رن-از ،ك-م-ا ت-واصس-لت الح-ت-ف-ائ-ي-ة ب-ت-ك-ري-م
ال - -م - -خ - -رج اإلي - -ران - -ي ال - -راح - -ل ع - -ب- -اسس
ك-ي-اروسس-ت-ام-ي وال-ذي ف-ق-دت-ه أايضسا السسينما
ال-ع-ال-م-ي-ة م-ن-ذ شس-ه-ري-ن ،فضس Ó-ع-ن ت-ك-ريم
شسكسسبير بمناسسبة الذكرى  400لرحيله.

قالوا عن اŸهرجان
ميششال غافراسض

@

ششرفــــة :الــــدورة الثالثــــة سشتكــــون ‡يـــــزة
تعهد وزير الثقافة عز الدين
ميهوبي لدى إاششرافه على اختتام
الدورة الثانية Ÿهرجان عنابة للفيلم
اŸتوسشطي ،بأان تكون الطبعة الثالثة
للتظاهرة أاقوى وأافضشل وأا‚ح،
مؤوكدا بأانهم سشيششرعون قريبا ‘
ترميم وإاعادة تأاهيل بعضض القاعات
السشينمائية وفتحها أامام جمهور
السشينما.

í«£YƒH ióg :áHÉæY

قال ميهوبي بأانهم يهدفون إلعادة السسينما
إالى حياة الناسس ،وأان تكون العÓقة طبيعية
ب -ي -ن ال -ف-ي-ل-م وال-م-واط-ن ،مشس-ي-را إال-ى أان-ه-م
سس -ي -ح -ق -ق -ون ذلك ك -ون-ه-م ي-م-ل-ك-ون اإلرادة
الكافية والعزيمة الكاملة واألفكار الÓزمة،
وسس- -ي -ق -دم -ون م -ف -اج -آات ج -دي -دة أاف Ó-م -ا
وصسناعة ،مشسيرا إالى أانهم اسستمدوا هذه
اإلرادة من فخامة رئيسس الجمهورية عبد

ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ال-ذي ي-حب السس-ي-ن-م-ا
ويدعمها ويسسعى إلعادتها إالى المواطن.
ميهوبي أاشساد بالمكانة التي تحتلها عنابة،
مؤوكدا بأانها ليسست مدينة عادية ،حيث أان
ال-ذي-ن ق-رأاوا ت-اري-خ-ه-ا ي-ع-رف-ون أان-ه-ا ك-انت
اسس -م -ا ك -ب -ي -را ف -ي ت -اري -خ ال -ب -ح -ر األب-يضس
المتوسسط ،وبأانها المنطقة التي مّر عليها
حنبعل وماسسينيسسا ،ول تختلف عن قرطاج
وأاثينا وروما.
وأاضساف ميهوبي ،أانه من الطبيعي أان تكون
ع-اصس-م-ة ل-ف-ن م-ن أاه-م ال-ف-ن-ون ف-ي ال-ع-الم،
وق -ال ب -أان -ن -ا راه -ن -ا ع -ل -ى أان ت-ك-ون ع-ن-اب-ة
عاصسمة للسسينما المتوسسطية وكسسبت هذا
الرهان بفضسل أابنائها الذين احتضسنوا هذه
ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ك-ب-رى ،وإاط-ارات-ها الذين قدموا
الدعم الÓزم للمهرجان.
أاما والي عنابة يوسسف شسرفة فقد عّبر عن
امتنانه للفنانين والمخرجين الذين قدموا

لحظة فرح لولية عنابة ،وجعلوا منها قبلة
لكل محبي السسينما ،كما أاشساد بالجمهور
الذي جعل من هذا األسسبوع أاياما ثقافية
محضسة ،وبوزير الثقافة عز الدين ميهوبي
الذي جعل أايضسا من عنابة محطة هامة في
العمل الثقافي وخاصسة العمل السسينمائي،
م-ت-ع-ه-دا ب-دوره ب-أان ت-ك-ون ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة
مميزة ،من خÓل تكتيف اإلنتاج الخاصس
بالشسباب وتفعيل دور السسينما.
من جهتة محافظ المهرجان السسعيد ولد
خليفة أاكد على تأاسسيسس ناد للسسينما يضسم
كل المواد السسمعية البصسرية التي ينتجها
الشسبان الهواة بولية عنابة ،وهذا بهدف
ف-ت-ح ال-م-ج-ال ل-ب-روز ال-م-واهب السس-ينمائية،
وثّمن هذه الدورة التي اعتبرها ناجحة ،من
خÓ- -ل األفÓ- -م ال- -م- -ع- -روضس- -ة ،وج- -م- -ه -ور
متعطشس للسسينما سساهم في نجاح التظاهرة
بالدرجة األولى.

أاتشسرف بالعمل ‘ ا÷زائر

عبرت المنتجة ميشسال غافراسس عن سسعادتها بوجودها في الجزائر ،مشسيرة إالى
أانها تتميز بمناطق سساحرة وخÓبة ،حيث كانت محطتها األولى قسسنطينة وخÓل
رحلتها إالى عنابة ،وقفت على الكثير من المناظر الخÓبة والرائعة ،وقالت «الجزائر
بلد رائع ،وأاتشسرف بالعمل فيها وهي تسستحق إانتاج الكثير من األعمال بمناطقها».

اıرج غوسشتا غافراسض

وزيــــر الثقافـــة عــــز الديــــن ميهوبــــي ‘ اختتــــام التظاهــــرة :

‰لك اإلرادة الكافية واألفكار الÓزمة إلعادة السسينما إا ¤جمهورها

وأاسس -دل السس -ت -ار ع -ل -ى ال -دورة ال -ث-ان-ي-ة م-ن
التظاهرة ليضسرب الموعد للدورة الثالثة،
على أان تكون أاكثر تحكما وتنظيما ونجاحا،
حيث وعد المسسؤوولون جمهور بونة ،بأانها
سستكون أاكثر تميزا وقوة من سسابقاتها.

@

فخور بعودتي إا ¤ا÷زائر

أاكد غافراسس عن فخره بعودته مرة أاخرى إالى الجزائر ،وبالضسبط إالى مدينة عنابة،
حيث أاثنى على الدور الذي يقوموا به مسسؤوولو هذا البلد للنهوضس بالفن السسابع ،مشسيرا
إالى أانه التمسس ذلك من خÓل وقوفه على حب الجمهور للسسينما الهادفة والقادمة من
مختلف دول العالم.

أاحمد راششدي

@

عنابة تسستحق أان تكون مدينة سسينمائية

قال المخرج الجزائري اأحمد راشسدي باأنه يفتخر بوجوده بعنابة ،وبالحتفال
بالدورة الرابعة لمهرجان الفيلم المتوسسطي وليسس بالدورة الثانية ،كما اأنه يعتز
بهذا التكريم الذي حضسي به ،واأضساف باأنه ممتن لمن اأعاد المهرجان اإلى الواجهة
بعد غياب دام  20سسينما ،حيث تسستحق عنابة اأن تكون مدينة من مدن السسينما
المتوسسطية.

اıرج أاحمد بجاوي

@

سسعيد بهذا التكرË

أاشساد أاحمد بجاوي بالدور الذي تلعبه عنابة إلعادة السسينما إالى الواجهة ،معبرا في
ذات الوقت عن سسعادته بهذا التكريم ،وبالخصسوصس تسسلم الشسهادة من الفنان الكبير
حمدي بناني ،قائ Óبأان تسسلمه التكريم من إابن عنابة ،هو بمثابة تكريم له من طرف
أابناء عنابة بكاملها».

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
17156 www.ech-chaab.com

ثقافة

السسبت  15أاكتوبر  2016م
الموافق لـ  13محرم  1438هـ

اŸبدعة حؤرية آايت ايزم لـ«الشضعب»:

ل «معركة ا÷زائر» اŸركز  ‘ 57شضباك التذاكر الأمريكي
فيما احت ّ

áHÉàµdG »a »àÑgƒe RGôHGE »a »fóYÉ°S »°VGôàa’G ºdÉ©dG
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هي شضغؤفة بالكلمة وا◊رف ترسضم أافكارها ،أاحÓمها وأامنياتها ،من خÓل القصضائد واÿؤاطر والقصضصص– ،اول
لدبي والفكري وافتكاك مكان ولؤ صضغ ‘ Òعا ⁄اŸبدع Úالكبار ،أانها اŸبدعة
لبداع ا أ
من خÓلها الغؤصص ‘ بحؤر ا إ
لدبية والثقافية اللكÎونية،
حرية آايت ايزم حؤرية ،ابنة مدينة خنشضلة ،التي بدأا ‚مها يتأالق ع ÈاÓÛت ا أ
حيت حققت مشضاركتها ونصضؤصضها اŸتنؤعة الفؤز ‘ عديد اŸسضابقات.

حبيبة غريب

«بدأات أابحر في عالم الكتابة
م -ن-ذ سس-ن-ة  ،»1987ت -ق-ول ح-وري-ة
آايت ايزم في تصسريح لـ «الشسعب»،
«حيث اكتشسفت مبكرا أانها أانيسسي
ال-وح-ي-د وال-ط-ري-ق-ة الفريدة التي
أاقدر أان أاعبر فيها عن كل حالت
الحزن والفرح ،ففي كل حلة أامر
بها في حياتي اليومية ،أالجأا إالى
ال-ك-ت-اب-ة وأاط-ل-ق العناني ألفكاري
ومشساعري ،فهذا يريحني كثيرا».
وعن الطابع األدبي الذي تميل
إال- -ي -ه كشس -فت ل -ن -ا ح -وري -ة« ،ع -ن
اه -ت -م -ام -ه -ا ب -ال -ن -ث-ر وال-خ-اط-رة
والقصسة والقصسيدة الومضسة ،إالى
جانب العديد من المحاولت في
الجنسس األدبي الهايكو».
ت -ع -ت -ب-ر ح-وري-ة خ-ي-ر دل-ي-ل وم-ث-ل
ل-ل-م-ث-ل ال-ق-ائ-ل ل شس-يء مسس-تحيل
Óبداع
وليسس هناك سسن معين ل إ
وإاب- -راز ال- -م- -واهب ،ح- -يث أان- -ه- -ا
وبحكم التزاماتها األسسرية ،فهي
رب- -ة ب- -يت وأام لب- -ن- -ت- -ي- -ن ب -ع -م -ر
ال-زه-ور ،ف-ق-د أاج-ب-رتها الظروف
إلبقاء نصسوصسها وكتاباتها حبيسسة
األدراج ،إالى غاية بداية السسنة،
فقد قررت أاخيرا أان تخرج للنور
وك -انت ان-طÓ-ق-ت-ه-ا م-ث-ل ف-راشس-ة
تخرج من شسرنقتها لتحلق عاليا،
م -ن -ت -ه -زة الن -ف -ت -اح وتسس -ه -يÓ-ت
ال- -ت- -واصس- -ل ال- -ذي ت- -وف- -ر ال- -ي- -وم
التكنولوجيات الحديثة والمواقع

اللكترونية.
ك -انت ب -داي-ة الح-ت-ك-اك ب-ع-ال-م
ال -م -ب-دع-ي-ن ان-طÓ-ق-ا م-ن السس-ن-ة
ال -ج-اري-ة ،أاضس-افت ح-وري-ة ق-ائ-ل-ة
«ب -ع -دم -ا ت -حصس -لت ع-ل-ى ب-ط-اق-ة
ال -ف -ن -ان م-ن ق-ب-ل ات-ح-اد ال-ك-ت-اب
الجزائريين ،تلتها أاول خرجة لي
بمشساركتي في ملتقى «اإلتحاف
األدب-ي» ب-بسس-ك-رة ،ت-ل-ت-ها مشساركة
ف -ي م -ل -ت -ق -ى آاخ -ر ب -أام ال -ب -واق-ي
وال -ذي ن -ظ -م ف-ي إاط-ار ت-ظ-اه-رة
«قسس -ن -ط -ي -ن -ة ع -اصس -م-ة ال-ث-ق-اف-ة
ال- - -ع- - -رب - -ي - -ة» وك - -ان أاه - -م ه - -ذه
ال -م-ل-ت-ق-ي-ات ،ه-و م-ه-رج-ان رب-ي-ع
الشس -ع -ر ب -ال -ب -ل -ي -دة ،اي -ن ك -ان ل-ي

الشس- -رف ال -ع -ظ -ي -م ب -الح -ت -ك -اك
بأاسسماء أادبية بارجة مثل الشساعر
اح-م-د خ-ت-اوي ،ع-ل-ي م-ن-اصس-ري-ة،
م-ح-م-د ال-وك-ال ب-ي-وشس ،سس-ل-ي-م-ان
جوادي ،جمال رميلي وغيرهم.
وترجع حورية السسبب األول في
خ -روج -ه -ا م -ن ال -ظ -ل إال -ى ع-ال-م
اإلب -داع واإلعÓ-ن ع-ن م-وه-ب-ت-ه-ا
في الكتابة إالى التشسجيع الكبير
ال - -ذي لق - -ت - -ه ع - -ب- -ر ال- -م- -واق- -ع
الف-ت-راضس-ي-ة وخ-اصس-ة ال-م-جÓ-ت
األدب -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة
والعربية ،هذه الفضساءات «تقول
التي فتحت لي الباب واسسعا لنشسر
نصسوصسي وللمشساركة في العديد

م -ن ال -مسس -اب -ق -ات ون -ي -ل ج -وائ -ز
وشسهادات تقديرية تزيد دوما من
معنوياتي وتحثني على مواصسلة
ال -ك -ت-اب-ة وال-ت-واصس-ل م-ع ال-ج-م-ي-ع
وأاي -ن أان -ا م-ع-روف-ة أاك-ث-ر ب-اسس-م-ي
األدبي «شساطئ األمان».
وتعزم حورية حاليا على خوضس
م- -غ -ام -رة اإلصس -دار« ،م -ن خ Ó-ل
دي -وان شس -ع -ري ،ي -ح -م -ل ع -ن-وان،
نفحات أانتي شسرقية» ،هو حاليا
ف -ي ال -روت -وشس -ات األخ -ي -رة ق -ب-ل
ال - -نشس - -ر ،وك- -ذا دي- -وان خ- -واط- -ر
وقصس -ائ -د ع -م -ودي -ة ت -ح -ك-ي ع-ن
الغزل.

لدبي للمركب الثقا‘ عبد الؤهاب سضليم بشضنؤة
دشضن اŸؤسضم ا أ

¯ Iõ«ªe óFÉ°ü≤H Qƒ¡ªédG ø©àªj RGôµeGh ¢û«JƒH ,…õ∏e äGôYÉ°ûdG
^ آالم ،دمؤع وأامل ‘ سضÓم ينتصضر بأاوطان ﬁتلة وجريحة
اف- -ت- -ت -ح اŸركب ال -ث -ق -ا‘ «ع -ب -د
لدبي
الؤهاب سضليم» بشضنؤة مؤسضمه ا أ
لسض- -ب- -ؤع اŸنصض- -رم ب -ب -اق -ات
خÓ- -ل ا أ
شض -ع -ري -ة ‡ي -زة أاري -د ل-ه-ا ان ت-ك-ؤن
نسض- -ؤي -ة خ -الصض -ة ت -ف -ن -نت خ Ó-ل -ه -ا
الشض-اع-رات سض-ل-ي-م-ة م-ل-ي-زي  ،مايسضة
بؤتيشص و صضليحة إامكراز ‘ قراءة
قصض -ائ -د ام-ت-عت ا÷م-ه-ؤر اŸت-ع-طشص
لدب- - -ي ‘ اب- - -ع- - -د م - -داه
Óب- - -داع ا أ
ل - - -إ
واوسض-ع-ه.وزادت م-ن ج-اذب-ي-ة اŸك-ان
الطريقة التي عرضضت بها ما جادت
بها قرائحهن وقؤة فصضاحة لسضانهن
اسضتمالت عÈها ا◊ضضؤر ‘ مركب
يسض- -اب- -ق ال- -زم -ن لن ي -ب -ق -ى وج -ه -ة
ث-ق-اف-ية بتيبازة« .الشض -عب» ك-انت
ح- - -اضض- - -رة ‘ اŸؤع - -د وت - -ن - -ق - -ل أادق
التفاصضيل.

تيبازة :عÓء ملزي

هّ----ن شس----اع----رات م----ح----ن---ك---ات و
متمرسسات تمكن من تحريك وجدان الجمهور
بشسهادة العديد من الوجه الحاضسرة بالنظر
الى تعّرضسهن للطبيعة الخÓبة التي تزخر بها
منطقة شسنوة وتيبازة عموما ناهيك عن ارثها
ال--ت--اري--خ--ي ال--م--م--ي--ز .ك-ت-ب-ن ع-ن الشس-خصس-ي-ة
ال--ج--زائ--ري--ة ال--م--م--ي--زة م--ن خÓ-ل تشس-خ-يصس
العÓقة بين المرأاة و الرجل و مسساهمتهما في
لب-ن-اء .أال-ق-ي-ن قصس-ائ-د
لسس-رة و ت-رب-ي-ة ا أ
ب-ن-اء ا أ
أاخ--رى ت--ح--ك--ي م--ع-ان-اة أاه-ال-ي ح-لب بسس-وري-ا
لشسارة الى ان الدمار الذي لحق
الجريحة مع ا إ
بغّزة ،ليكسسبن بذلك وّد الجمهور الذي يعشسق
كّل ما له عÓقة بالدفاع عن سسوريا و فلسسطين
لرضس ال--ع-رب-ي-ة ك-م-ا ي-عشس-ق
و ك--ل شس--ب--ر م--ن ا أ
الطبيعة و تاريخ الجزائر و كل ما يرمز للسسÓم
و ال-ح-ري-ة .رك--زت الشس-اع-رة سس-ل-ي-م-ة م-ل-ي-زي
كثيرا على أاشسعارها بديوانها الصسادر مؤوخرا
ب--ع--ن--وان «ع--ل--ى ح--اف--ة ال--ق--لب» و ال-ذي ك-تب
م-ق-دم-ت-ه ال-روائ-ي ال-م-خضس-رم واسس-ي-ن-ي ل-ع-رج
.وهوالديوان الذي يحوي في طياته آاخر ما
كتبته الشساعرة عن السسÓم ،المرأاة  ،الحب،
للم و بمعية عّدة مواضسيع
غزة الجريحة و ا أ
م-ت-ن-وع-ة أاخ-رى صس-درت ج-م-ي-ع-ه-ا ب-ج-ري-دت-ي
«الشس--عب» و ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ج-زائ-ري-ت-ي-ن وك-ذا
جريدة المسستقبل العراقية .غير أاّنه لبد من
الشسارة الى أانّ الشساعرة تملك في رصسيدها
Óطفال
لدبي عّدة دواوين شسعرية و قصسصسا ل أ
اأ
وسسبق لها الحصسول عليعّدة جوائز مشسرفة في
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سض - -ج - -لت السض - -ي - -ن - -م- -ا
لسض-ب-ؤع
ا÷زائ -ري -ة ‘ ا أ
ال - -ف - -ارط حضض - -ؤره- -ا ‘
أاق- - - - - -ؤى السض- - - - - -اح - - - - -ات
السض -ي -ن -م-ائ-ي-ة ال-ع-اŸي-ة،
وه-ؤ اŸشض-ه-د السض-ي-نمائي
لم- - -ري- - -ك - -ي .وي - -ع - -ؤد
ا أ
ال - - - - -فضض - - - - -ل ‘ ذلك إا¤
ع- -م- -ل Úسض- -ي- -ن -م -ائ -ي،Ú
لول ق -د Ëول -ك -ن -ه م -ا
ا أ
ي - -زال ي - -ح - -اف- -ظ ع- -ل- -ى
مكانته الفنية ،نعني به
ف-ي-ل-م «م-عركة ا÷زائر»
ال -ت -اري -خ -ي ،أام -ا ال -ث-اÊ
ف-ه-ؤ ف-ي-ل-م «ال-ب-ئر» ،هذا
ال- -ع- -م- -ل السض- -ت- -ث -ن -ائ -ي
ل- - -ل- - -م- - -خ- - -رج ل- - -ط - -ف - -ي
ب -ؤشض -ؤشض -ي ،ال-ذي اف-تّك
ي ب -ط -اق-ة
بشض -ك -ل رسض -م ّ -
اŸشض - - -ارك - - -ة ‘ سض - - -ب - - -اق
لوسضكار.
ا أ

أسشامة إأفرأح

أاعلنت األكاديمية األمريكية،
األسس- -ب- -وع ال- -م -ن -قضس -ي ،ع -ن
ÓفÓ-م
ال -ق -ائ-م-ة ال-رسس-م-ي-ة ل -أ
ال -م -تسس -اب -ق -ة م -ن أاج -ل ن -ي-ل
ج -ائ -زة األوسس -ك -ار ف -ي ف -ئ -ة
الفيلم باللغة األجنبية ،هذه
ال -ف -ئ -ة ال -ت -ي ت -ح -ت-ف-ل ب-ع-ي-د
م -ي Ó-ده -ا السس -ت -ي -ن .وي -م-ث-ل
الجزائر في هذه الفئة فيلم
«ال- -ب -ئ -ر» ل -ل -م -خ -رج ل -ط -ف -ي
ب -وشس -وشس-ي ،م-ه-م-ة ل-ن ت-ك-ون
سس -ه -ل -ة ب -ال -ن -ظ -ر إال-ى ال-ع-دد
ال- - -ق- - -ي - -اسس - -ي م - -ن األف Ó- -م
ال -مشس -ارك -ة ف -ي ه-ذه ال-ف-ئ-ة،
ح - - -يث ق- - -دّم- - -ت  85دولة
ت- -رشس- -ح- -ه- -ا وه- -و رق -م ي -ت -م
تسس- -ج- -ي- -ل- -ه ألول م -رة .ك -م -ا
ضس -م -نت ث -م-ان-ي دول ع-رب-ي-ة
ت -ذك -رة دخ -ول -ه-ا السس-ب-اق ،إاذ
نجد إالى جانب الجزائر كÓ
م - -ن ف- -لسس- -ط- -ي- -ن ،ال- -ع- -راق،
ال- -م- -غ- -رب ،ل- -ب- -ن- -ان ،مصس- -ر،
السس- -ع- -ودي- -ة ،وال -ي -م -ن ال -ذي
يسس ّ-ج -ل أاول مشس -ارك-ة ل-ه ف-ي
األوسسكار.
ول - -م ي - -ك - -ن ق - -ب- -ول األفÓ- -م

المرشسحة للجولة األولى من
سس - -ب - -اق األوسس- -ك- -ار م- -جّ- -رد
ت- -حصس- -ي- -ل ح -اصس -ل ،ب -دل -ي -ل
اسس -ت -ب -ع -اد م-م-ث-ل ت-ونسس م-ن
ال -ق-ائ-م-ة ال-رسس-م-ي-ة ،وه-و م-ا
ي -بّ-ي-ن صس-ع-وب-ة ال-م-هّ-م-ة ال-ت-ي
تنتظر «البئر».
وكان المخرج بوشسوشسي قد
صسّرح منذ أاسسابيع أان فيلمه
ي - - -م- - -لك ك- - -ل ال- - -ح- - -ظ- - -وظ
وال-م-قّ-وم-ات «ال-ت-ق-نية» للفوز
ب- -ال- -ج- -ائ- -زة أاو ع- -ل -ى األق -ل
ال- -ت- -واج -د ضس -م -ن ال -ق -ائ -م -ة
القصسيرة ،ودعا إالى اللتفاف
ح- -ول ال- -ف- -ي- -ل- -م ال -ذي أاث -بت
ج -ودت -ه م -ن خ Ó-ل ال-ج-وائ-ز
التي افتكها ،والتي بلغت 11
ج -ائ -زة ،ك -ان آاخ-ره-ا ج-ائ-زة
أافضس -ل م-خ-رج ف-ي م-ه-رج-ان
م- -ال- -م- -و ل- -ل- -ف -ي -ل -م ال -ع -رب -ي
بالسسويد.
يركز فيلم «البئر» على القيم
اإلنسس -ان -ي-ة ،وه-و م-ا ي-ع-ط-ي-ه
صس-ب-غ-ت-ه ال-ع-ال-م-ية ،ولكنه في
ذات الوقت ينطلق من تجربة
م- - -ح - -ل - -ي - -ة ،ه - -ي ال - -ح - -رب
التحريرية الجزائرية ،مركزا
ع- -ل- -ى ف -ك -رة أاسس -اسس -ي -ة ه -ي
تكريم وإاكبار بطولة الشسعب
الجزائري وتضسحياته.

فيلم آاخر يتمحور حول هذه
ال -ف -ك -رة ،ول -ك -ن -ه م -ن إان -ت -اج
سس -ت -ي -ن -ي-ات ال-ق-رن ال-م-اضس-ي
وسسبق وأان فرضس نفسسه في
أارق-ى ال-مسس-اب-ق-ات ال-ع-المية.
ي- -ت- -ع- -ل- -ق األم- -ر بـ»م- -ع- -رك- -ة
الجزائر» ،الذي أانتجه ومثلّ
فيه المجاهد ياسسف سسعدي،
وأاخ -رج -ه ال-م-ب-دع اإلي-ط-ال-ي
ج-ي-ل-ل-و ب-ون-ت-ي-ك-ورف-و ،وال-ذي
سس ّ-ج -ل حضس -وره م -ؤوخ-را ف-ي
م-ه-رج-ان ال-ب-ن-دق-ي-ة ،ح-ي-ن-ما
نزل ضسيف شسرف على هذا
الحدث السسينمائي المرموق.
كما تمّ عرضسه في مهرجان
تورنتو السسينمائي.
ليعود الفيلم األسسبوع الفارط
ويسس ّ-ج -ل ع -ودت-ه إال-ى شس-ب-اك
ال -ت -ذاك -ر األم -ري-ك-ي (ب-وكسس
أاوف - -يسس) .وح - -ق - -قت إاع- -ادة
إاصس -دار «م -ع -رك -ة ال -ج-زائ-ر»
ال -م-رك-ز الـ 57م- -ن ب- -ي -ن 96
فيلما تّم عرضسها في نفسس
األسس - -ب- -وع ،وذلك ب- -إاي- -رادات
وصس - -لت إال- -ى  13أال -ف-ا و536
دولر أامريكي ،حققها هذا
ال -ف -ي -ل-م «ال-كÓ-سس-ي-ك-ي» ل-دى
عشساق الفن السسابع بالوليات
المتحدة األمريكية.

مزيج من العامية والمازيغية يحتضضنه اŸسضرح ا÷هؤي
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مسس--اب--ق--ات أادب--ي--ة وط-ن-ي-ة وع-رب-ي-ة و ل ت-زال
تسسابق الزمن من أاجل تقديم منتجات ادبية
أاكثر تقب Óمن لدن قرائها و معجبيها.
كما لفت انتباه جمهور مركب عبد الوهاب
سس--ل-ي-م بشس-ن-وة خÓ-ل أامسس-ي-ة اف-ت-ت-اح ال-م-وسس-م
لدب--ي أاشس--ع--ار ال-ف-ن-ان-ة م-ايسس-ة ب-وت-يشس ال-ت-ي
اأ
للقاء معا باللغتين العربية
تجيد الكتابة و ا إ
لم--ر ال--ذي ل ي--ج--ي--ده م-ع-ظ-م
وال--ف--رنسس--ي--ة ا أ
لدب--اء.ك--ت--بت الدي--ب--ة م--ايسس-ة ع-ن السسÓ-م ،
اأ
الطفولة  ،المرأاة و مواضسيع أاخرى متنوعة.
سس---اه---م ت---ف---اع--ل--ه--ا م--ع أاشس--ع--اره--ا ال--ى حّ--د
لل--م و ذرف ال--دم--وع ف--ي ل--فت
الحسس--اسس ب--ا أ
اهتمام الجمهور الذي تابع باهتمام ما جادت
جعها
به حنجرة الشساعرة فصسفق لها كثيرا و شس ّ
على مواصسلة المشسوار.
م-----ن ج-----ه----ت----ه----ا
الشساعرة صسليحة إامكراز التي
ت---ق---ط---ن بشس--ن--وة وسس--ب--ق ل--ه--ا
لديب
الحتكاك عن قرب با أ
ال--راح-ل ال-ط-اه-ر وط-ار،ك-انت
م--م--ي--زة ف--ي ط-ري-ق-ة إال-ق-ائ-ه-ا
وكتابتها بالرغم من اختيارها
للغة الفرنسسية و هي الشساعرة
ال-ت-ي اع-ت-ذرت ل-ل-ج-م-ه-ور ع-ن
ال-ن-ط-ق ب-ل-غ-ة ف-ول-ت-ير بدل من
لم مشس---ي---رة إال---ى أاّن
ال----ل---غ---ة ا أ
الفرنسسيين أانفسسهم ل يحبذون
ما تكتبه حول بطشس و جبروت
السس--ت--ع--م--ار و ع-ظ-م-ة ت-اري-خ
الجزائر و تضساريسسها و شسعبها
أايضسا.

لشس--ارة إال--ى أاّن ال-م-وع-د
ت--ج--در ا إ
لدبي للمركب الثقافي عبد الوهاب سسليم
اأ
بشسنوة ببلدية تيبازة يتجدد مرة كل شسهر طيلة
الموسسم بمشساركة أادباء و شسعراء يتم انتقاؤوهم
وفقا لتوجهاتهم و تخصسصساتهم وعÓقة ذلك
بالمرحلة بحيث شسهدت قاعة العروضس خÓل
لسس--ب--وع ال--م--نصس--رم ح--ف--ل اف--ت--ت-اح ال-م-وسس-م
اأ
ال-ج-دي-د ل-ه-ذه السس-ن-ة وك-م ك-ان م-ت-م-ي-زا ت-ميز
المركب الذي يعمل مسسؤوولوه ما في المقدرة
م--ن اج--ل ان ت--ك--ون ل--ه خصس--وصس--ي--ة وعÓ--م--ة
ثقافية .المبدعة حورية آايت ايزم لـ»الشسعب»:
لبراز موهبتي
ال-ع-ال-م الف-ت-راضس-ي سس-اع-دن-ي إ
في الكتابة

اح- -ت -ط -ن ،مسس -اء أاول أامسس ،مسس -رح ب -ات -ن -ة
ال-ج-ه-وي ،ف-ع-ال-ي-ات ال-ع-رضس الشسرفي األول
ل -ل -مسس -رح -ي -ة ال -م -وسس -وم-ة «صس-ل-ي-ح-ة وأال-ف
تكليحة» وهو مونولوج يحكي قصسة صسليحة
–أادت دوره -ا ال -ف -ن -ان -ة رح -م-ة ق-ال-ة– ال-ت-ي
نشسأات وتربت في مجتمع ذكوري يرفضس
تواجد األنثى ويضسطهدها األمر الذي يولد
مع مرور الوقت عشسرات العقد لدى صسليحة
ال -ت -ي ت -ت -ح-ول م-ن إانسس-ان-ة مسس-ال-م-ة م-ح-ب-ة
للحياة إالى متمردة على عاداتها وتقاليدها
تنظر للمجتمع الذي نبذها بعين اإلحتقرار
والريبة ،خاصسة بعد تعرضسها لعدة أاخطاء آاو
«تكليحات» بالمفهوم الشسعبي.
تبدأا تكليحات صسليحة حسسب دورها الذي
جمع بين التراجيديا والكوميديا من كونها
البنت الـ 8لعائلتها  ،التي تعيشس في قرية ل
ت -حب األن -ث -ى ،ك -ون وال -دت -ه -ا ه -ن-ي-ة رزقت
ب-ث-م-ان-ي ب-انت ول-م ت-رزق ب-ال-ذك-ور ،ل-تسس-تمر
معاناة صسليحة مع نبذ المجتمع لها حيث

لدبية والدواوين
خلـــف عديد اŸؤؤلفات ا أ

رغ- -م ن- -ج -اح -ات -ه -ا ف -ي ال -دراسس -ة اسس -ت -م -ر
المجتمع في نبذها حتى التحقت بأاسسوار
الجامعة لدراسسة الحقوق.
وقد دفعتها براءتها إالى النحراف بسسبب
توادها في محيط جامعي ل يرحم زادت
م -ن وحشس -ي -ت -ه صس -دي -ق -ات السس -وء ل-ت-ت-خ-ل-ى
تدريجيا عن مبادئها وأاخÓقها بعد وفاة
والدتها هنية ،ولعل اقسسي أاخطائها فقدانها
لشسرفها الذي حولها بعد ذلك إالى مدمنة
مخدرات واقترافها لعدة تجاوزات أاجبرتها
ع-ل-ى ب-ي-ع ك-ل-ي-ت-ه-ا ،ل-ت-واصس-ل اقتراف جرائم
أاخ Ó-ق -ي -ة واج -ت -م -اع-ي-ة آاخ-ره-ا اخ-ت-ط-اف
األطفال ثم قتل احدهم .
وحضسي العمل المسسرحي الناطق باللهجة
ال-ع-ام-ي-ة والم-ازي-غ-ي-ة ب-اسستحسسان الجمهور
رغ -م ان -ت -ق -اده -م ل Ó-إف -راط ف-ي اسس-ت-خ-دام
العنف والتطرف في بعضس أافكاره.
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توفي الشساعر المصسري فاروق شسوشسة ،أامسس ،عن
عمر يناهز  80عاما ،وفقا للصسحافة المصسرية.
وي -ع -ت -ب -ر ف -اروق شس -وشس -ة أاح -د أاب -رز شس -ع -راء مصس-ر
الحاليين ،حيث خلف العديد من المؤولفات األدبية
والدواوين الشسعرية كما توج في  2016بجائزة «النيل
في اآلداب» أارفع جائزة أادبية في مصسر.
وولد الشساعر الراحل في  1936بقرية الشسعراء في
محافظة دمياط شسمال القاهرة وتخرج من كلية دار
العلوم بجامعة القاهرة في  1956وقد نال أايضسا في
 1957دبلوم من كلية التربية بجامعة عين شسمسس.
والتحق الفقيد باإلذاعة المصسرية في  1958حتى
أاصسبح رئيسسا لها في  1994وقد سسبق وأان شسغل

أايضسا عددا من المناصسب على غرار األمين العام
ل-م-ج-م-ع ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ورئ-يسس لجنتي «النصسوصس»
ب-اإلذاع-ة وال-ت-ل-ف-زي-ون و»الشس-ع-ر» ب-ال-مجلسس األعلى
للثقافة كما شسغل منصسب رئيسس جمعية «المؤولفين
والملحنين» ورئيسس اتحاد كتاب مصسر.
وم -ن م -ؤول -ف-ات الشس-اع-ر ال-راح-ل «ل-غ-ت-ن-ا ال-ج-م-ي-ل-ة»
و»أاحلى  20قصسيدة حب في الشسعر العربي» و»أاحلى
 20قصسيدة في الحب اإللهي» و»العÓج بالشسعر»
و»لغتنا الجميلة ومشسكÓت المعاصسرة».
كما له عدة دواوين شسعرية منها «العيون المحترقة»
و»لؤولؤوة في القلب» و»سسيدة الماء» و»الجميلة تنزل
إالى النهر»:

Ÿوششي حمزة

السشبت  15أاكتوبر  2016م
الموافق لـ  13محرم  1438هـ

‹hO

جّدد اتهامه لفرنسشا بضشلوعها ‘ تأاجيج الوضشع باŸنطقة ،الرئيسض إابراهيم غا‹:

«ال–اد الفريقي لن يقبل انضسمام اŸغرب دون اسستقÓل الصسحراء الغربية““

أاك - -د رئ - -يسض ا÷م - -ه - -وري - -ة ال - -ع - -رب - -ي - -ة
لم Úال - - -ع - - -ام ÷ب- - -ه- - -ة
الصش - - -ح - - -راوي - - -ة ،ا أ
ال -ب -ول -يسش -اري -و إاب -راه -ي -م غ -ا‹ أان انضش -م -ام
لف - -ري - -ق - -ي ي - -رت - -ب- -ط
اŸغ - -رب إا ¤ال–اد ا إ
لراضش-ي الصش-ح-راوي-ة،
ب -اعÎاف -ه ال-ك-ام-ل ب-ا أ
كونها عضشوا مؤوسشسشا فيه ،متهما ‘ سشياق آاخر
فرنسشا بتأاجيج الف ‘ ÏاŸنطقة ،واعتÈها
العدو ا◊قيقي للصشحراء الغربية.

ّﬂيمات الÓجئ ÚالصصحراويÚ
بتندوف ،مبعوث الشصعب :جÓل بوطي
جه الرئيسض إابراهيم غا‹ رسشائل مباششرة إا¤
وّ
اÙت- -ل اŸغ- -رب -ي ،ي -ؤوك -د ف -ي -ه -ا م -وق -ف ا’–اد
اإ’فريقي من طلب انضشمام اŸغرب ل–Óاد ،حيث
ل- -ن ي- -ك- -ون ذلك إا’ ب- -اعÎاف اÙت -ل ب -اأ’راضش -ي
الصشحراوية كاملة.
أاضش -اف غ -ا‹ ،خ Ó-ل ن -دوة صش-ح-ف-ي-ة ،نشش-ط-ه-ا
بو’ية الداخلة Ãخيمات الÓجئ Úبتندوف ،أاول
–Óاد والعا ،⁄أاين
أامسض ،على اŸغرب أان يوضشح ل إ
تبدأا حدوده وأاين تنتهي ،وأان يوافق على ميثاق
اإ’–اد اإ’ف -ري -ق -ي ق -ب -ل ق -ب -ول ط -ل -ب -ه ا’نضش-م-ام

للمنظمة القارية.
أاك-د إاب-راه-ي-م غ-ا‹ أان م-ط-ال-ب-ة ال-ب-ول-يسش-اري-و
برجوع اÙتل اŸغربي إا ¤ما وراء جدار العار
بعد خرقه لوقف إاطÓق النار Ãنطقة الكركرات،
’ يعني اعÎافنا بتواجده هناك ،وإا‰ا احÎاما
’لتزاماتنا مع اÛتمع الدو‹ إابان توقيع اتفاق
وق- - -ف إاط Ó- -ق ال - -ن - -ار م - -ن أاج - -ل “ك Úالشش - -عب
الصشحراوي من تقرير مصشÒه ““ ،مضشيفا أانه ““لو’
تششبثنا با◊ل السشلمي ،لكانت اأ’مور عكسض ذلك
“ام- -ا ،داع- -ي- -ا ›لسض اأ’م- -ن واÛت -م -ع ال -دو‹
واŸينورسشو لوضشع حد لهذه السشياسشة التصشعيدية
والتهور اŸغربي لتفادي الرجوع إا ¤نقطة الصشفر
فيما يتعلق باŸنطقة بكاملها.
‘ هذا الصشدد ،الرئيسض غا‹ ،إان دولة فرنسشا
اإ’سش -ت -ع -م -اري -ة ال -ت -ي ك -انت وراء ات-ف-اق-ي-ة م-دري-د
اŸشش -ؤووم -ة مسش -ت -ف -ي -دة م -ن ال -ط-ري-ق ال-ذي ح-اول
اŸغ - -رب ت- -ع- -ب- -ي- -ده ‘ اأ’ي- -ام اأ’خÒة Ãن- -ط- -ق- -ة
الكركرات ،خاصشة وأانها “لك العديد من الششركات
الفرنسشية التي تنتج وتصشنع منتوجاتها ‘ اŸغرب
وتصشدرها من هناك ،وقال غا‹ أان العدو ا◊قيقي
ل-ل-ج-م-ه-وري-ة الصش-ح-راوي-ة ه-ي السش-ي-اسش-ة الفرنسشية
وليسض نظام اŸغرب ،مؤوكدا دعمها الذي خرق وما
يزال يخرق كل ما له عÓقة ‘ ›ال الدفاع عن

ح- -ق- -وق اإ’نسش- -ان ،ك -م -ا دع -ا اÛت -م -ع وال -ن -ظ -ام
الفرنسشي لتصشحيح سشياسشتها وا’لتزام Ãيثاق اأ’·
اŸتحدة باعتبارها دولة دائمة ‘ ›لسض اأ’من.
من جهة أاخرى ،و‘ رده عن سشؤوال حول تعيÚ
رئيسض الوزراء الÈتغا‹ اأ’سشبق أانطونيو غوتÒيسض
 ·ÓاŸتحدة،
‘ منصشب اأ’م Úالعام ا÷ديد ل أ
قال اأ’م Úالعام ÷بهة البوليسشاريو أانه ششخصض
يعرف جيدا ملف القضشية الصشحراوية باعتباره،
سش- -ب- -ق ل- -ه و أان ت- -رأاسض م- -ف- -وضش- -ي- -ة الÓ- -ج- -ئ ،Úو
زار اŸنطقة ،معربا عن أامله من الوافد ا÷ديد
ليواصشل ا÷هود التي بذلها بان كي مون و يكثف
منها ’سشتكمال مهمة اأ’· اŸتحدة ‘ اإ’قليم و
اŸتمثلة ‘ تصشفية ا’سشتعمار من آاخر مسشتعمرة
‘ إافريقيا و تنظيم اسشتفتاء لتقرير مصش Òالششعب
الصشحراوي.
‘ رده على سشؤوال أاحد الصشحفي Úاإ’سشبان عن
سش- -بب رفضض ال- -ب- -ول- -يسش- -اري- -و ل- -ل- -ح- -ك- -م ال- -ذات -ي،
أاوضشح الرئيسض غا‹““ :نحن لسشنا مغاربة ،ولنا حق
معÎف
به دوليا ونحن متششبثون Ãوقفنا ،وواقفون عند
تقدير ما يتطلبه من تضشحيات““ ،مضشيفا أانه إاذا كان
اŸغ-رب سش-خ-ي-ا ف-ل-ي-ل-ت-فت إا ¤شش-م-ال-ه ف-ه-ن-اك م-ن
يتطلع إا ¤هذا السشخاء.

عبد الله ◊بيب ،وزير الدفاع الصشحراوي لـ ““الششعب““:

«مسستعدون للّرد على أاي تصسعيد مغربي Áسّس أاراضسينا““

ح ّ-ذر عضش -و ج -ب -ه-ة ال-ب-ول-يسش-اري-و ،وزي-ر
دفاع ا÷مهورية العربية الصشحراوية ،عبد
ال -ل -ه ◊ب-يب ‘ ،تصش-ري-ح خّصض ب-ه ““الشش-عب““
الطرف اŸغربي من مغبة خرق وقف اطÓق
النار ،مؤوكدا ان ا÷يشض الصشحراوي مسشتعد
Ÿواجهة أاي هجوم أاو تقدم من طرف القوات
لراضش-ي
اŸغ -رب -ي -ةÃ ،ن -ط-ق-ة ال-ك-راك-رات ( ا أ
اّÙررة.

جÓل بوطي
أاك- -د ◊ب- -يب ان ك- -ت -ائب م -ن ج -يشض ال -ت -ح -ري -ر
ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصش-ح-راوية ترابط Ãنطقة
ال- -ك- -راك- -رات ب- -ال -ق -رب م -ن ا÷دار ال -ف -اصش -ل بÚ
ا’راضشي الصشحراوية واŸناطق اÙتلة منها من
طرف اŸغرب ،منذ  28أاوت الفارط بعد خرق
اŸغرب ’تفاقية وقف اطÓق النار اّŸوقعة .1991
قال وزير الدفاع الصشحراوي ‘ تصشريح خاصض
لـ ““الشش- -عب““ ع- -ل- -ى ه- -امشض إاح- -ي -اء ال -ذك -رى الـ 41

للوحدة الوطنية الصشحراوية أان ا÷بهة لن تسشمح
بشش Èواح- -د م -ن أاراضش -ي -ه -ا اÙررة ،مضش -ي -ف -ا ان
ا÷يشض الصشحراوي ‘ أا” ا’سشتعداد أ’ي هجوم
ﬁتمل من طرف ا’حتÓل اŸغربي ما يعني قرع
طبول ا◊رب.
لكن دخول ا÷يشض الصشحراوي ‘ حالة تأاهب
قصشوى ،منذ إاقدام اŸغرب على ﬁاولة ششق طريق
Ãنطقة الكراكرات ،حال دون مواصشلة اسشتمرار
اÙتل ‘ مششروعه لششق طريق ‘ اŸنطقة.
برر عضشو ا÷بهة إاقدام البوليسشاريو على هذه
اÿطوة بعد تأاكدها من تخاذل اÛتمع الدو‹ ‘
التصشدي لÓسشتفزازات اŸغربية ،من خÓل اÿرق
السشافر لوقف اطÓق النار ما جعل قيادة جبهة
البوليسشاريو ترسشل كتائبا خاصشة إا ¤اŸنطقة فور
وقوع اÿرق.
ب-خصش-وصض ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ب-ع-ث-ة ا’· اŸت-حدة
اŸي -ن -ورسش -و ،أاوضش -ح وزي -ر ال -دف-اع الصش-ح-راوي ان
ا÷بهة ‘ اتصشال يومي وتنسشيق مسشتمر مع أاعضشاء
البعثة اŸتواجدين ب Úالطرف ،ÚمششÒا ا ¤ان
اŸسشافة التي تفصشل الطرف Úقد ’ تزيد مئة م،Î

عـ ـ ـ Èالعـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄
مصسرع  9من الشسرطة ‘ سسيناء
^ القاهرة  :قالت مصشادر أامنية ،إان تسشعة
من أافراد اأ’من اŸصشري قتلوا وأاصشيب سشتة
آاخ -رون ،أامسض ا÷م -ع -ة ‘ ،ه -ج-وم ع-ل-ى ن-ق-ط-ة
تفتيشض ‘ ﬁافظة ششمال سشيناء التي ينششط
فيها إارهابيون موالون لتنظيم الدولة اإ’سشÓمية
الدموي.
ق -ال مصش -در ،إان ال-ه-ج-وم اسش-ت-ه-دف ن-ق-ط-ة
تفتيشض زقدان على مسشافة نحو  85كيلومÎا،
غربي مدينة العريشض عاصشمة ششمال سشيناء.

اسسرائيل تزّود تركيا بالغاز
^ إاسش -ط -ن -ب -ول :ت -وج -ه وزي -ر ال -ط -اق-ة
اإ’سشرائيلي ،اÿميسض ،إا ¤تركيا لبحث مششروع
لبناء أانبوب غاز ب Úالبلدين –ت البحر إ’مداد
تركيا ومنها أاوروبا بالغاز.

قال وزير الطاقة اإ’سشرائيلي يوفال ششتاينتز،
إاث -ر ل -ق -ائ -ه ‘ إاسش -ط-ن-ب-ول ن-ظÒه الÎك-ي بÒات
البÒق أان ““اŸششروع Áكن أان يتيح لنا نقل الغاز
ال -ط -ب -ي -ع -ي م -ن إاسش-رائ-ي-ل إا ¤ت-رك-ي-ا وم-ن-ه-ا إا¤
أاوروبا““.

ميشسال أاوباما تهاجم ترامب
^ واششنطن :ششنت سشيدة امريكا اأ’و¤
م -يشش -ال أاوب-ام-ا ،اÿم-يسض ،ه-ج-وم-ا ’ذع-ا ع-ل-ى
اŸرشش -ح ال -رئ -اسش-ي ا÷م-ه-وري دون-ال-د ت-رامب،
واصشفة تصشريحاته العدائية حول النسشاء بأانها
““مششينة““ و«’ تطاق““ وتنم عن ““تصشرف ششخصض
مفÎسض جنسشيا““.
أاضشافت ‘ تصشريح اتسشم بنÈة عنيفة للغاية
نادرا ما ÷أات إاليها أانها ““صشعقت حتى العظم““
من السشلوك ““اıيف““ لÎامب مع النسشاء.

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

اأ’مر الذي قد يششعل فتيل ا◊رب ‘ أاي ◊ظة.
يعتزم ا’حتÓل اŸغربي بتنظيم مسشÒة مدنية،
بداية ششهر نوفم ،Èالداخل Ãنقطة الكراكرات
Ãن- -اسش- -ب- -ة ذك -رى اŸسشÒة السش -وداء ال -ت -ي ت -واف -ق
السشادسض من نوفم Èوهو ما اعتÈه عضشو جبهة
البوليسشاريو ◊بيب خطوة أاك Ìاسشتفزاز ،سشيتم الرد
عليها بالطرق اŸناسشبة التي يراها ا÷يشض كفيلة
بدحر القوات اŸغربية أاو حتى اŸسشÒات اŸدنية.
يتواجد ا÷يشض الصشحراوي على طول ا◊زام
الفاصشل ب Úالطرف Úمنذ خرق وقف اطÓق النار،
وهو ما أاكده عبد الله ◊بيب بلغة ششديدة تنم عن
ج- -اه- -زي- -ة ا÷يشض ’ي -ق -اف أاي ت -ق -دم م -ن ط -رف
اŸغرب الذي يسشعى ا ¤ششق طريق وسشط اŸسشافة
الفاصشلة ب Úا÷دار العازل.
Œدر ا’ششارة ا ¤ان ›لسض اأ’من سشيعقد
جلسشة خاصشة حول القضشية الصشحراوية يوم الـ 18
من الششهر ا÷اري لدراسشة التصشعيد اÿط Òالذي
قد يؤودي ا ¤الكفاح اŸسشلح ب Úالطرف ،Úحيث
تسشعى ا’· اŸتحدة ا ¤إاعادة بعث اŸفاوضشات
اŸتوقفة منذ سشنة  2012لتفادي سشيناريو ا◊رب.

مسسلمو أامريكا مع كلينتون
^ نيويورك :أاظهر اسشتطÓع للرأاي أان
أاك Ìمن  %70من الناخب Úاأ’مريكي ÚاŸسشلمÚ
ي-ع-ت-زم-ون ال-تصش-ويت ل-ه-يÓ-ري ك-ل-ي-ن-تون  .أاثÒت
موجة من الغضشب ﬁليا ودوليا Œاه تصشريحات
““عنصشرية““ ضشد اŸسشلم Úأاطلقها ترامب فور
دخ -ول -ه سش -ب-اق ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة’ ،سش-ي-م-ا
دعوته إا ¤إاغÓق ا◊دود ‘ وجوههم.
ُيذكر أان عدد اŸسشلم Úبالو’يات اŸتحدة
يبلغ  3.3مÓي Úششخصض ،وÁثل نسشبة  %1من
إاجما‹ عدد السشكان ،البالغ قرابة  304مÓيÚ
نسشمة.

صسدامات بأاغادير
^ دبي :اندلعت مواجهات عنيفة خّلفت
ج -رح -ى وخسش-ائ-ر م-ادي-ة ‘ سش-ي-دي ب-ي-ب-ي ق-رب
مدينة أاغادير ‘ جنوب اŸغرب .جاء ذلك على
إاثر ﬁاولة قوات اأ’من هدم منازل عششوائية
ب- -ن- -يت خ Ó-ل ح -م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ات الŸÈان -ي -ة
اأ’خÒة .هذا وقد تعرضض عدد من السشيارات
وح -اف Ó-ت ال -ن -ق-ل ال-ع-م-وم-ي وواج-ه-ات وك-ا’ت
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لو ¤ب Úمرششحي اليم Úللرئاسشة بفرنسشا
اŸناظرة ا أ

انتقادات لسساركوزي و جوبي يعّزز حظوظه

تعرضض الرئيسض السشابق نيكول سشاركوزي
ل - -ع - -دة ان- -ت- -ق- -ادات ‘ أاول م- -ن- -اظ- -رة ج- -رت
اÿم-يسض ،ب Úم-رشش-ح-ي ال-ي-م ÚلÓ-نتخابات
التمهيدية للرئاسشة ‘ فرنسشا ،بينما اكتفى
لوف -ر ح -ظ -ا وف -ق
آالن ج -وب -ي ال -ذي ي -ع -د ا أ
السشتطÓعات بعرضض برنا›ه.
راوحت اŸن- -اظ- -رة ب Úت -ب -ادل ا’ت -ه -ام -ات بÚ
اŸرششح Úوعرضض مقÎحات من قبل اŸرششحÚ
السشبعة ،وهم سشتة رجال وسشيدة.
اسشتهدفت ا’نتقادات خصشوصشا سشاركوزي -
ال -ذي ت -و ¤رئ -اسش -ة ال-بÓ-د م-ن  2007إا-2012 ¤
وخصشوصشا ‘ قضشية الهوية التي تعد أاسشاسشية ‘
ا◊ملة اليمينية جدا للرئيسض السشابق ،مؤوكدين أانها
ليسشت أاولوية لدى الفرنسشي.Ú
أاششار اسشتطÓع للرأاي قبل اŸناظرة إا ¤أان
الفرنسشي Úينتظرون من اŸرششح Úالتطرق إا¤
البطالة التي “سض  %10من السشكان ،ثم مكافحة
““اإ’رهاب““ بعد الهجمات التي جرت بالبÓد منذ
 ،2015فمسشأالة الهجرة وأاخÒا الهوية (.)%4
من جهته– ،دث جوبي-الذي يحظى بدعم
اليم ÚاŸعتدل والوسشط -عن ““اأ’مل““ مؤوكدا أان
فرنسشا سشتصشبح ›ددا بلدا عظيما يحلو العيشض
فيه ،على حد تعبÒه.
تنطوي ا’نتخابات التمهيدية على رهان كب،Ò

إاذ أان الفائز فيها يتمتع بفرصض كبÒة للفوز بالدورة
الثانية من ا’قÎاع الرئاسشي ‘ ماي ‘ ،مواجهة
مرششحة حزب ا÷بهة الوطنية اليميني اŸتطرف
مارين لوبن ،كما تشش ÒاسشتطÓعات الرأاي.
قبل سشاعات من اŸناظرة ،كششف اسشتطÓع
للرأاي أان جوبي يتقدم بفارق كب Òعلى سشاركوزي
‘ الدورة اأ’و ¤من ا’نتخابات التمهيدية لليمÚ
( %42مقابل  .)%28منذ اللحظة اأ’و ¤للمناظرة،
هوجم سشاركوزي من قبل وزير اŸيزانية السشابق
جان فرانسشوا كوبي ،معتÈا أانه  ⁄ينجز ““القطيعة““
التي –دث عنها ‘ حملته الرئاسشية عام .2007
حول اŸششاكل القضشائية التي يواجهها ،أاكد
سشاركوزي أانه برئ “اما .وقال إان ““ملفي القضشائي
بعد  37عاما من ا◊ياة السشياسشية ناصشع““ .والرئيسض
السش -اب -ق م -ت -ه-م ‘ قضش-ي-ت Úم-ن-فصش-ل-ت Úتسش-م-م-ان
حملته.
قال جوبي -الذي أادين عام  ‘ 2004قضشية
وظائف وهمية -إانه إاذا كان الفرنسشيون ““يرون أان
خطئي Áنعني من الÎششح فلن يقوموا بانتخابي““.
كادت تغيب عن اŸناظرة ،ا’نتقادات ◊كومة
ال- -رئ- -يسض ا’ششÎاك- -ي ف- -رانسش- -وا ه- -و’ن -د -ال -ذي
تراجعت ششعبيته إا ¤حد كب Òمنذ انتخابه عام
 2012وفق ا’سشتطÓعات -وسشيعلن ‘ ديسشم Èما
إاذا كان سشيÎششح لÓنتخابات اŸقبلة.

لقصشى
قرار أا‡ي حول قدسشية ا أ

فلسسط Úتّرحب وإاسسرائيل تنّدد

ح-ب ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ون ب-ق-رار ““اليونسشكو““
ر ّ
لقصشى وكامل ا◊رم
حول اعتبار اŸسشجد ا أ
الشش-ري-ف ،م-وق-ع-ا إاسشÓ-م-يا مقدسشا وّﬂصشصشا
ل -ل -ع -ب -ادة ،وي-ن-ف-ي أاي صش-ل-ة ل-ل-ي-ه-ود ب-ح-ائ-ط
الÈاف.
ق -ال اŸت -ح -دث ال -رسش -م -ي ب -اسش -م ا◊ك -وم-ة
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،ي-وسش-ف اÙم-ود ،إان ““ه-ذا ال-ق-رار
يدين ا’حتÓل ويع Èعن الرفضض الدو‹ لكافة
خطواته ويؤوكد بطÓن ادعاءاته وسشياسشاته ،إاضشافة
إا ¤رفضض وإادانة اŸنظمة اأ’‡ية ا’نتهاكات التي
ت -ق -وم ب -ه -ا إاسش -رائ -ي -ل ل-ل-م-واق-ع اأ’ث-ري-ة وال-دي-ن-ي-ة
وﬁاو’تها اŸسشتمرة للمسشاسض باŸناهج التعليمية
‘ القدسض اÙتلة وهدم اŸدارسض.
جدد اŸتحدث الرسشمي باسشم ا◊كومة دعوته
اÛتمع الدو‹ إا– ¤مل مسشؤولياته من أاجل وقف
ك -اف -ة ا’ن -ت -ه -اك -ات ضش -د اŸق -دسش -ات اŸسش-ي-ح-ي-ة
واإ’سشÓمية واŸواقع اأ’ثرية والتاريخية ‘ مدينة
القدسض وسشائر أانحاء فلسشط.Ú
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاث -ن -ى ““ن-ب-ي-ل أاب-و ردي-ن-ة““ ،ال-ن-اط-ق
الرسشمي باسشم الرئاسشة الفلسشطينية على ““القرارات
الدولية اŸسشتمرة ضشد ا’حتÓل وسشياسشاته وصشّرح
بها ومن ضشمنها قرار منظمة اليونسشكو اأ’خÒ
بشش -أان ال -ق -دسض واŸسش -ج -د اأ’قصش-ى ،وه-ي تشش-ك-ل
رسشالة واضشحة من قبل اÛتمع الدو‹ بأانه ’
يوافق على السشياسشة التي –مي ا’حتÓل وتسشاهم
‘ خلق الفوضشى وعدم ا’سشتقرار““ ،وتابع أابو ردينة
قائ““ :Óهذا القرار يؤوكد ضشرورة أان تقوم الو’يات
بنكية وﬁال للتخريب.

اŸطالبة بحكومة تخّفف األوجاع

^ ال -رب-اط :ب-ي-ن-م-ا يسش-اب-ق رئيسض الوزراء
اŸغ -رب -ي اŸك -ل-ف ،ع-ب-د اإ’ل-ه ب-ن-كÒان ،ال-زم-ن
لتششكيل ائتÓف حكومي جديد ،تك Èتطلعات
اŸغاربة من ا◊كومة ا÷ديدة التي من اŸنتظر
أان يتم اإ’عÓن عنها قريبا ،وتتصشدرها قضشايا
التعليم والصشحة والتششغيل .يأامل اŸغاربة ‘
رفع اŸسشتويات اŸعيششية للمواطن ،Úوأان تطلق
مشش -اري -ع ل -ل -ب -ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة واإ’سش-ك-ان والصش-ح-ة
والتعليم والتصشدي للبطالة.

التايÓنديون ‘ حداد على ملكهم
^ ب -ان -ك -وك :شش -ه -دت ت -ايÓ-ن-دا ،أامسض
ا÷معة ،يوم حداد على ملكها بوميبول أادوليادي
الذي تو‘ ،اÿميسض ،عن عمر الـ  88سشنة ،بعد
نحو  7عقود من ا◊كم ،وارتدى التايÓنديون
مÓ-بسض سش-وداء ،ف-ي-م-ا ب-ثت ﬁط-ات ال-ت-ل-ف-زيون
ال-ت-ايÓ-ن-دي-ة ب-رن-ا›ا واح-دا ب-اأ’ب-يضض واأ’سشود
تعبÒا عن ا◊زن.
يذكر أان السشنوات العششر اأ’خÒة من حكم

اŸتحدة اأ’مريكية Ãراجعة سشياسشاتها اÿاطئة
اŸت -م -ث -ل -ة ب -تشش -ج -ي -ع إاسش -رائ-ي-ل ع-ل-ى ا’سش-ت-م-رار
Óراضشي الفلسشطينية““.
باحتÓلها ل أ

إاسسرائيل تنّدد
من جهته نّدد رئيسض الوزراء بنيام Úنتنياهو
بشش-دة ب-ت-ب-ن-ي ال-ي-ونسش-ك-و اŸشش-روع ال-ف-لسش-طيني -
اأ’رد ،Êم -ع -تÈا أان -ه إان -ك -ار ل -ل -ع Ó-ق-ة ب Úالشش-عب
اليهودي وا◊رم القدسشي الششريف.

واشسنطن قلقة
كما دعت الو’يات اŸتحدة منظمة اليونسشكو
إا ¤عدم إاقرار القرار ،إاذ أاعرب الناطق بلسشان
اÿارجية اأ’مريكية عن قلق واششنطن إازاء تكرار
ه - -ذه ال - -ق - -رارات السش - -ي - -اسش - -ي- -ة واصش- -ف- -ا إاي- -اه- -ا
بغ““ÒاŸفيدة““.
يششار إا ¤أان اÛلسض التنفيذي Ÿنظمة اأ’·
اŸت -ح -دة ل-لÎب-ي-ة وال-ث-ق-اف-ة وال-ع-ل-وم ““ال-ي-ونسش-ك-و““
صشوت ،اÿميسض ،لصشالح مششروع قرار عربي ،يوؤكد
أان اŸسشجد اأ’قصشى وكامل ا◊رم الششريف ،موقع
إاسشÓمي مقدسض وّ ﬂصشصض لعبادة اŸسشلم.Ú
وصشّوتت  24دولة لصشالح القرار مقابل معارضشة
 6دول ف -ق -ط وام-ت-ن-اع  26ع-ن ال-تصش-ويت وت-غ-يب
‡ثلي دولت.Ú
بوميبول أادوليادي اتسشمت باضشطرابات سشياسشية
ك -بÒة ت -واج -ه ف -ي -ه-ا ال-ن-خب اŸتشش-ددة اŸؤوي-دة
للملكية (أاو ““الصشفر““ لون اŸلكية) وأانصشار رئيسض
الوزراء السشابق تاكسش Úششيناواترا (رمزهم اللون
اأ’حمر) .ووقع ا’نقÓب ‘ ماي  2014باسشم
إانقاذ النظام اŸلكي من قبل ا÷يشض .طلب و‹
ال-ع-ه-د م-اه-ا ف-اجÒال-ون-ك-ورن ال-ذي ي-فÎضض أان
يخلف والده منحه ““بعضض الوقت““ كي يسشتعد
لتو‹ العرشض.

اإلعداد للهجوم النهائي ضسد ““بوكو حرام ““
^ نيامي :اجتمع رؤوسشاء أاركان جيوشض
ب -ل -دان م -ن -ط -ق-ة ح-وضض ب-حÒة تشش-اد (ن-ي-جÒي-ا
وتششاد والنيجر والكامÒون وبن ،)Úاÿميسض‘ ،
Óعداد للهجوم ““النهائي““ ضشد جماعة
نيامي ل إ
ب -وك -و ح -رام ا’ره -اب -ي -ة ،ب -حسشب م -ا أاف-ادت ب-ه
اإ’ذاع -ة ال -ن -ي -ج -ري -ة ،أامسض  .ق -ال وزي-ر ال-دف-اع
النيجري حاسشومي مسشعودو خÓل ا’فتتاح ،إان
““الهدف من هذا ا’جتماع هو التحضش Òللمرحلة
ال- -ن- -ه -ائ -ي -ة م -ن ال -قضش -اء ع -ل -ى ب -وك -و ح -رام ‘
منطقتنا““.

ألسضبت  1٥أأكتوبر  2016م
أŸوأفق لـ ﬁ 13رم  1٤3٨هـ
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ل مع الصسÓة ‘ مواقع
الزكاة هي الركن الثالث من أاركان ا إ
لسسÓم ،ومن أاهمية الزكاة أان قرنها الله عّز وج ّ
كثÒة ‘ الكتاب العظيم للدللة على عظم منزلتها ،وحيث إان نصسوصس الكتاب تفتقر إا ¤سسنة النبي ــ صسلّى الّلـه
}º
عليه وسسّلم ــ ‘ فهمها وتوضسيحها؛ كما يدل عليه قول الله تعاn «rdnGEp ÉændrõnfrnGChn{ :¤
∫ ْ ¡p«rdnGEp
∂ n «uÑnàodp ôncròudG
n õufo Éne p¢SÉæs∏dp ø
(النحل)44 :؛ فقد جاءت نصسوصس السسنة وافرة ‘ الÎغيب ‘ أاداء الزكاة ،والÎهيب من منعها ،وتوضسيح أاحكامها.

ل تنـسس ذكر الّلـه

إأن هناك قومًا َيضضيقون ذرًعا بالدين أ◊نيف
وأأحكام وتعاليمه ومبادئه ،فيوtدون أأن يصضبحوأ
فيجدوأ ألدنيا ب Óدين وبُ Óمتدين ،Úليسضهَل
عليهم أأن ينطلقوأ ‘ دنيا أأهوأئهم وشضهوأتهم
كما يريدون وكما يشضاءون .يقول قائل مث ً
’ :Ó
نريد من رجال ألدين أأن يُدسtضوأ أأنوفهم ‘ كل
شضيء ،و’ أأن يقولوأ كلما جد إأصضÓح :لقد سضبق
أإ’سضÓم إأ ¤هذأ ،وقال فيه ألقرآأن كذأ ،وقال
أ◊ديث كذأ...وأأمام هذأ ألقول َيحار علماء
أل- -دي- -ن :إأن ق- -اوم- -وأ أل -ب -دع وأŸن -ك -رأت أل -ت -ي
أسضتجدت ‘ أÛتمع ،وصضفوأ بأانهم جامدون
رج-عّ-ي-ون ،ي-ع-يشض-ون م-ع أل-ق-رون أل-وسض-ط-ى ،ومع
عهود ألظلمات ،وإأن بدأ لهؤو’ء ألعلماء لون من
أل -ت -وأف -ق ب Úم -ب -ادئ أإ’سضÓ-م أ◊ن-ي-ف أÿال-د
ووجوه أإ’صضÓح ‘ أÛتمع ،فالتمسضوأ تزكية
هذه أإ’صضÓحات بإايرأد شضوأهد من ألقرآأن أأو
أ◊ديث ،ق - -ال أŸع - -وق - -ون :إأن ه - -ذأ دسwس م- -ن
أل - -ع - -ل - -م - -اء أ’ن- -وف- -ه- -م ‘ أأم- -ور ’ ت- -دخ- -ل ‘
أخ- -تصض- -اصض -ه -م ،ف -م -اذأ يصض -ن -ع أل -ع -ل -م -اء إأذن؟
أأي -ق -اوم -ون أŸن -ك -ر أأم ’ ي -ق-اوم-ون-ه؟ أأي-ؤوuي-دون
أإ’صضÓح أأم ’ يؤويدونه؟ إأنها مشضكلة أأوسضع من
ي.
ي أأو غ Òرجع ّ
ألقول بأان ألزكاة نظام رجع ّ
وي -ق -ول ق -ائ -ل :ل -يسس ‘ أإ’سضÓ-م رج-ال دي-ن
كرجال ألكهنوت ،وهو يعلم أأنه ليسس هناك عا⁄
م- -ن ع- -ل -م -اء أŸسض -ل -م Úق -ال أأو ي -ق -ول ب -أان ‘
أإ’سض Ó-م رج -ال دي -ن أأو رج -ال ك -ه -ن -وت ،ول -ك-ن
جم يريد أأن يحّرف ألكلم عن موأضضعه،
أŸته ّ
ف -ب -دل أأن ي -ق -ول :ي -جب أأن ي -ك -ون ‘ أÛت-م-ع
علماء دين؛ أ’ن ألله تعا ¤يقول ‘ ن ّصس كتابه
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إأنه ليسس ‘ أإ’سضÓم رجال دين أأو رجال كهنوت،
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زكاة مال الوارث بعد موت اŸورث

❊ سس :هل Œب الزكاة على الوارث ح Úموت اŸورث أام
ح Úتسسلم الوارث نصسيبه؟
❊❊ ج :من مات عن تركة وورثة ،أنتقلت تركته إأ ¤ورثته Ãوته،
وأأصضبح ألورثة مالك Úللمال أŸورث Ãجرد موت مورثهم ملكاً
مشضاعاً ،كل بحسضب نصضيبه.
ً
ً
فيجوز لكل وأحد أأن يتصضرف بنصضيبه بيعا أأوهبة أأو نذرأ أأونحو
ذلك أ’نه معلوم شضرعاً ،وأإذأ جاز له أأن يتصضرف بنصضيبه بحكم ملكه
له ،فوجوب ألزكاة عليه فيه من باب أأو .¤وبناء عليه ،فإانه Œب ‘
هذه ألÎكة ألزكاة وإأن  ⁄تقسضم على ألورثة إأن  ⁄يكن أŸانع من
تقسضيمها يد غاصضب ،أ’ن يد ألغاصضب “نع إأيجاب ألزكاة عند
ألسضادة أŸالكية بخÓف غÒهم ،ويبدأأ أ◊ول فيها من ح Úموت
أŸورث ،ويخرج ألزكاة عن ألسضن Úألتي مضضى فيها أŸال ‘ يد
أأحدهم أأو ‘ يد ألوصضي قبل أأن يقسضم ،وتخرج هذه ألزكاة من رأأسس
أŸال إأن كان يبلغ نصضيب كل وأحد منهم نصضابًا.
فإاذأ وّزع على ألورثة وجب على كل منهم أأن يخرج زكاة أŸال عن
ألسضنوأت أŸاضضية كل بقدر حصضته إأذأ بلغ نصضابًا أ’ن ألزكاة متعلقة
بع ÚأŸال .وألله أأعلم.

Ÿاذا سسّماها الّلـه بالّزكاة؟

ألّزكاة ،وحجّوأ وأعتمروأ ،وأسضتقيموأُ ،يسضتَقم
ب - -ك - -م» (روأه أل - -طÈأ ‘ Êأل - -ك - -ب Òوأأ’وسض- -ط
وألصضغ ،Òوإأسضناده جيد).
❊ عن أأبي أأيوب رضضي ألله عنه ،أأن رج ً
 Óقال
ل -ل-ن-ب-ي صض-لّ-ى ألّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسضّ-ل-م ـ أأخ ÊÈب-ع-م-ل
يدخلني أ÷نة ،قال« :تعبد ألله و’ تشضرك به
شض -ي -ئ ً-ا ،وت -ق -ي-م ألصضÓ-ة ،وت-ؤوت-ي أل-زك-اة ،وتصض-ل
ألرحم» (روأه ألبخاري ومسضلم).
❊ عن أأبي هريرة رضضي ألله عنه أأن أأعرأبيًا
أأتى ألنبي صضلّى ألّلـه عليه وسضلّم ـ فقال :يا رسضول
ألله! دّلني على عمل إأذأ عملته دخلت أ÷نة،
ق -ال« :ت -ع -ب-د أل-ل-ه و’ تشض-رك ب-ه شض-ي-ئً-ا ،وت-ق-ي-م
ألصض Ó-ة أŸك -ت -وب -ة ،وت-ؤوت-ي أل-زك-اة أŸف-روضض-ة،
وتصضوم رمضضان» ،قال :وألذي نفسضي بيده’ ،
أأزيد على هذأ و’ أأنقصس منه .فلما ولّى قال
ألنبي صضلّى ألّلـه عليه وسضّلم ـ «من سضّره أأن ينظر
إأ ¤رجل من أأهل أ÷نة فلينظر إأ ¤هذأ» (روأه
ألبخاري ومسضلم).

دور الّزكـ ـ ـ ـاة ‘ اÛتم ـ ـ ـ ـ ـ ـع
جا ب Úما يجب أأن يكون وهم
ليوجد خلطًا أأو مز ً
علماء ألدين ،وما ’ Áكن أأن يكون ‘ أإ’سضÓم
وه- -م ط- -ب- -ق- -ة رج- -ال أل- -دي -ن أأو ط -ب -ق -ة رج -ال
ألكهنوت.
ويقول قائل :إأن ألدين صضلة ب Úألعبد وربه
فقط ،وهذأ حكم ’ يقّره أ’إسضÓم؛ أ’نه تعريف
ÓسضÓم ورسضالته ،فاإ’سضÓم صضلة
مبتور ناقصس ل إ
ب Úأل -ع -ب -د ورب -ه ،وصض -ل -ة ب Úأإ’نسض-ان ون-فسض-ه،
وصضلة ب Úأإ’نسضان و›تمعه ،وصضلة ب Úأإ’نسضان
وأل- -ن- -اسس ك- -ل- -ه- -م ،ب- -ل ه- -و صض- -ل -ة ب Úأإ’نسض -ان
وأ◊يوأن ،بل ب Úأإ’نسضان وب Úأ÷ماد ،بل بÚ
أإ’نسضان وسضائر أأ’شضياء.
فاŸسضأالة إأذن ليسضت مقصضورة على ألقول بأان
أل -زك -اة رج -ع -ي -ة أأو ل -يسضت رج -ع -ي -ة ،وإأ‰ا ه-ذه
ألكلمة سضطر من كتاب تضضليل ُيرأد به ألنيل من
ضضوء سضاطع سضي َ
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وي- -ق- -ول ق- -ائ -ل :إأن أل -زك -اة أأم -ر م -وك -ول إأ¤
أأ’فرأد ،وإأ ¤رحمة ألناسس ،وإأ ¤مدى أسضتجابة
أإ’نسض -ان ل -ع -وأط -ف أ Òÿون -زع-ات أل ،Èوه-ذأ
أدعاء  ⁄يجئ به أإ’سضÓم ،و ⁄يفهمه علماء
أŸسضلم ،Úو ⁄يقل به قائل من أŸسضلم Úيوزن
كÓمه.
ألزكاة ،كما يعرفها أŸسضلم أŸبتدئ ،فرضس
وحق معلوم ،ووأجب حْتم ،يجمع من ألقادرين،
ومن مالكي ألنصضاب ،ليتوsلى و‹ أأ’مر ألشضرعي
إأنفاق هذأ أÛموع ‘ ألوجوه ألتي نصس ألله
عليها .ومن ألد’لة ألعميقة ‘ آأية مصضارف
( }É¡n«r∏nYn Úألتوبة:
ألزكاة أأّنها ذكرتn ∏epÉ©dG{ :
 ،)60أأي ألذين يقومون بجمع ألزكاة ،كأان أأ’صضل
‘ هذه ألزكاة هو أأن Œمع بوسضاطة و‹ أأ’مر
ألشضرعي؛ لتَُرsد على أÙتاج Úوعلى أŸصضارف

هام جدا

ألعدد

هذه ألصضفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشضكرأ

أاهمي ـ ـة الّزك ـ ـ ـ ـاة ‘ السسنّ ـ ـة النّبـ ـ ـ ـويـ ـ ـة
❊ عن أبن عمر رضضي ألله عنهما ،قال :قال
رسضول ألله صضلّى ألّلـه عليه وسضلّم ـ «بني أإ’سضÓم
ع- -ل- -ى خ- -مسس :شض -ه -ادة أأن ’ إأل -ه إأ’ أل -ل -ه ،وأأن
ﬁم -دأ ً ع -ب -ده ورسض-ول-ه ،وإأق-ام ألصضÓ-ة ،وإأي-ت-اء
أل- -زك- -اة ،وح- -ج أل- -ب- -يت ،وصض -وم رمضض -ان» (روأه
ألبخاري).
❊ عن أأبي ألدردأء رضضي ألله عنه قال :قال
رسضول ألله صضلّى ألّلـه عليه وسضلّم ـ «خمسس من
جاء بهن مع إأÁان دخل أ÷نة :من حافظ على
ألصض -ل -وأت أÿمسس ،ع -ل -ى وضض-وئ-ه-ن ورك-وع-ه-ن
وسض-ج-وده-ن وم-وأق-ي-ت-ه-ن ،وصض-ام رمضضان ،وحج
ألبيت إأن أسضتطاع إأليه سضبي ،ًÓوأأعطى ألزكاة
طيبة بها نفسضه» (أ◊ديث روأه ألطÈأ‘ Ê
ألكب Òبإاسضناد جيد).
❊ عن معاذ بن جبل رضضي ألله عنه قال :كنت
مع رسضول ألله صضّلى ألّلـه عليه وسضّلم ـ ‘ سضفر،
فأاصضبحت يوماً قريباً منه ،ونحن نسض ،Òفقلت:
ي -ا رسض-ول أل-ل-ه! أأخ ÊÈب-ع-م-ل ي-دخ-ل-ن-ي أ÷ن-ة،
ويباعد Êمن ألنار ،قال« :لقد سضأالت عن عظيم،
وإأنه ليسض Òعلى من ي sسضره ألله عليه ،تعبد ألله أأذهبت عنك شضّره ،وقال :صضحيح على شضرط
و’ تشض -رك ب -ه شض -ي -ئ ً-ا ،وت -ق -ي-م ألصضÓ-ة ،وت-ؤوت-ي مسضلم).
أل- -زك- -اة ،وتصض -وم رمضض -ان ،و–ج أل -ب -يت» (روأه
❊ عن سضمرة رضضي ألله عنه قال :قال رسضول
أأح -م -د وألÎم -ذي وصض -ح -ح -ه ،وأل-نسض-ائ-ي وأب-ن ألله صضّلى ألّلـه عليه وسضّلم ـ «أأقيموأ أل ّصضÓة وآأتوأ
ماجه).
❊ عن عائشضة رضضي ألله عنها أأن رسضول
أل -ل -ه صض ّ-ل-ى ألّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسضّ-ل-م ـ ق-ال« :ثÓ-ث
أأحلف عليهن ’ :يجعل ألله من له سضهم ‘
أإ’سض Ó-م ك -م -ن ’ سض -ه-م ل-ه ،وأأسض-ه-م أإ’سضÓ-م
ي -ه -دف ذك -ر أل -ل -ه وشض -ك -ره أإ ¤ت -ن-م-ي-ة أأف-ك-ار
ثÓثة :ألصضÓة ،وألصضوم ،وألزكاة ،و’ يتو¤
ألله عبدأ ً ‘ ألدنيا فيوليه غÒه يوم ألقيامة» ومشض -اع -ر أإ’Áان وت -ق -وي -ة صض -ل -ة أإ’نسض-ان ب-رب-ه
وإأحسضاسضه بوجوده معه وتوكله عليه وألقرب منه،
(روأه أأحمد بإاسضناد جيد).
❊ عن جابر رضضي ألله عنه ،قال :قال رجل :وي -رت -ب -ط ذك-ر أل-ل-ه وشض-ك-ره ب-إاشض-ب-اع أ◊اج-ة إأ¤
يا رسضول ألله! أأرأأيت إأن أأدى ألرجل زكاة ماله؟ ألدين ،فبه تطمئن ألنفسس ،وتسضتمر أأ’فكار وتعلو
فقال رسضول ألله صضلّى ألّلـه عليه وسضّلم ـ «من أŸشضاعر وتصضلح أأ’عمال.
وذكر ألله تعا ¤وشضكره يكون ‘ أأدأء ألعبادأت
أأدى زك- -اة م -ال -ه ف -ق -د ذهب ع -ن -ه شض -ره» (روأه
ألطÈأ ‘ Êأأ’وسضط ،وأبن خزÁة ‘ صضحيحه وأŸع -ام Ó-ت ،وك -ذلك ف -إان سض -ع -ادة أإ’نسض -ان ‘
وأ◊اك- -م ﬂتصض -رأ ً إأذأ أأديت زك -اة م -الك ف -ق -د عبادة ألله وذكره ،وشضقاءه ‘ ألغفلة عنه.

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

أل -ت -ي ذك -ره -ا أل -ل -ه سض -ب-ح-ان-ه وت-ع-ا ‘ ¤ك-ت-اب-ه
ألكر .Ëفليسضت ألزكاة إأذن موكولة إأ ¤رغبة ،أأو
أسضتجابة ،أأو –tرك عاطفة من عوأطف أ،Òÿ
وإأ‰ا ه - - -ي ف - - -رضس ك - - -ف- - -رضس ألصض- - -وم وأ◊ج
وألصضÓة .ثم إأن أإ’سضÓم إأ ¤جوأر فرضس ألزكاة
ق- -د أأرضض- -ى ع- -وأط -ف أ Òÿوأل ِ -ب u-ر ‘ ن -ف -وسس
أأ’ف- - -رأد وأ÷م- - -اع- - -ات ،ف- - -ل - -فت إأ› ¤ا’ت
أل - - - -تصض - - - -دق ،و›ا’ت أإ’حسض - - - -ان ،و›ا’ت
أإ’ف- -اضض- -ة ‘ ع- -م- -ل أ ،Òÿب -ع -د أأدأء أل -وأجب
وألفرضس أÙتوم ،وهو ألزكاة.
فالقول بأان ألزكاة عمل فردي ،أأو موكول إأ¤
–رك ع - -اط - -ف - -ة أ ‘ Òÿن- -فسس أإ’نسض- -ان’ ،
نصضيب له من ألصضحة أأو ألوأقع.
ثم يظن هذأ ألقائل أأن أÛتمع ما دأم قد
صض -درت ف -ي -ه ق -وأن Úي -رأد م-ن-ه-ا أل-ت-ق-ريب بÚ
طبقات ألفقرأء وطبقات أأ’غنياء ،فإانه سضيخلو
نهائvيا من أÙتاج Úوألفقرأء .و ⁄يقل بذلك
قائل ‘ قد Ëأأو حديث ،فإان أأرقى أÛتمعات
‘ أل - -ن - -وأح - -ي أŸادّي- -ة ’ ي- -خ- -ل- -و م- -ن وج- -ود
ﬁتاج ،Úأأو من عائشض ‘ Úأأقل من أŸسضتوى
ألذي يجب أأن يعيشس فيه ألفرد ألكر ،Ëفمهما
أرتفعنا Ãسضتوأنا أŸادي ،فسضيظل هناك أأناسس
يحتاجون إأ ¤معاونة .وليسضت مصضارف ألزكاة
مقصضورة على أأفرأد يحتاجون أحتياجًا ظاهِرvيا،
بل يوجد من هذه أŸصضارف ما يتسضع نطاقه
وينفسضح مدأه إأ‹ مسضافات بعيدة من جهات
أإ’صضÓح ووجوه ألعمرأن؛ ولذلك يذهب بعضس
ألفقهاء ‘ تفسض Òقول ألله تعاpπ«Ñp°nS »aph{ :¤
( }p¬∏dGألتوبة )60 :مذأهب وأسضعةŒ ،عل كثًÒأ
من وجود أإ’صضÓح تدخل ‘ هذأ أŸصضرف من
مصضارف ألزكاة ‘ وقتنا أ◊اضضر.

»°UÉHô°ûdG óªMGC :ï«°ûdG QƒàcódG

وقد سضّماها ألله بالزكاة أ’نها تزكي ألنفسس وأŸال ،فهي ليسضت
غرأمة و’ ضضريبة تنقصس أ◊ال وتضضر صضاحبه ،بل هي على ألعكسس
تزيد أŸال ‰وأ من حيث ’ يشضعر ألناسس ،قال صضلى ألله عليه وسضلم:
{ما نقصس مال من صضدقة} .وألزكاة ‘ ألشضرع حق وأجب ‘ مال
خاصس لطائفة ﬂصضوصضة ‘ وقت ﬂصضوصس ،هو “ام أ◊ول ‘
أŸاشضية وألنقود وعروضس ألتجارة .وعند أشضتدأد أ◊ب وبدو ألصضÓح
‘ ألثمار ،وحصضول ما Œب فيه من ألعسضل ،وأسضتخرأج ما Œب فيه
من أŸعادن ،وغروب ألشضمسس ليلة ألعيد ‘ زكاة ألفطر.

الّزكاة أاحد أاركان اإلسسÓم ومبانيه العظام

أأجمع أŸسضلمون على فرضضيتها ،وأأنها ألركن ألثالث من أأركان
أإ’سضÓم ،وعلى كفر من جحد وجوبها ،وقتال من منع إأخرأجها.
فرضضت ‘ ألسضنة ألثانية للهجرة ألنبوية ،وبعث رسضول ألله صضلّى ألّلـه
عليه وسضّلم ـ ألسضعاة لقبضضها وجبايتها إ’يصضالها إأ ¤مسضتحقيها،
ومضضت بذلك سضنة أÿلفاء ألرأشضدين وعمل أŸسضلم .Úو‘ ألزكاة
إأحسضان إأ ¤أÿلق ،وهي مطهرة للمال من ألدنسس ،وحصضانة له من
أآ’فات ،وعبودية للرب سضبحانه ،قال ألله تعاُ{ :¤خْذ ِمْن َأأْمَوألِِهْم
صَضَدَقًة ُت َ
ك سَضَكٌن لَُهْم َوأللُsه
طuهُرُهْم َوُتَزuكيِهْم بَِها َوصَضuل َعَلْيِهْم ِإأsن صَضََÓت َ
سَضِميٌع َعِليٌم} ،وبالتا‹ ،فهي تطه Òللنفوسس من ألشضح وألبخل،
وأمتحان للغني حيث يتقرب أإ ¤ألله بإاخرأج شضيء من ماله أÙبوب
إأليه .وقد أأوجبها ألله ‘ أأ’موأل ألتي –تمل أŸوأسضاة ،ويك Ìفيها
ألنمو وألربح  -ما ينمو فيها بنفسضه كاŸاشضية وأ◊رث ،وما ينمو
بالتصضرف وأإدأرته ‘ ألتجارة كالذهب وألفضضة وعروضس ألتجارة -
وجعل ألله قدر أıرج ‘ ألزكاة على حسضب ألتعب ‘ أŸال ألذي
تخرج منه ،فأاوجب ‘ ألركاز ،وهو ما وجد من أأموأل أ÷اهلية -
أÿمسس ،وما فيه ألتعب من طرف وأحد  -وهو ما سضقي ب Óمؤونة -
نصضف أÿمسس ،وما وجد فيه ألتعب من طرف Úربع أÿمسس،وفيما
يك Ìفيه ألتعب وألتقلب  -كالنقود  -وعروضس ألتجارة ثمن أÿمسس.

فوائدها

❊ أمتثال أأمر ألله تعا ¤ورسضوله ـ صضّلى ألّلـه عليه وسضلّم ـ
❊ ألتنزه عن صضفة ألبخل أŸهلك.
❊ ألتّعاون على أل Èوألتّقوى.
❊ أل ّصضدقة برهان على أإÁان صضاحبها.
❊ ألّزكاة وأل ّصضدقات تطّهر ألنّفسس وتزكيها.
❊ مضضاعفة أ◊سضنات.
❊ ألّزكاة وألصضدقات دليل على شضكر نعمة أŸال.
❊ مغفرة ألذنوب وتكف Òألسضيئات وأإطفاء نار أÿطايا.
ِ
ي أللُsه َعْنُه قال :قال َرسُضول
ِعن أأبي عمارة أل ِÈأء بن عازب َرضض َ
ألsله ـ صَضsلى أللُsه َعَلْيه َوسَضsلم ـ «يا فÓن أإذأ أأويت إأ ¤فرأشضك فقل:
جهت وجهي إأليك ،وفّوضضت أأمري
ألّلهم أأسضلمت نفسضي إأليك ،وو ّ
إأليك ،وأأ÷أات ظهري إأليك رغبة ورهبة أإليك ’ ،ملجأا و’ منجى
منك أإّ’ إأليك ،آأمنت بكتابك ألذي أأنزلت ،وبنبيّك ألذي أأرسضلت،
فإاّنك أإن مت من ليلتك مت على ألفطرة ،وإأن أأصضبحت أأصضبت
خÒأ».

دعــاء اليـــــوم
ألّلهم أأسضأالك خشضيتك ‘ ألغيب وألشّضهادة،
وأأسضأالك ألقصضد ‘ ألفقر وألغنى ،وأأسضأالك نعيما
’ ينفد ،وأأسضأالك قّرة ع ’ Úتنقطع ،وأأسضأالك
ألّرضضى بعد ألقضضاء ،وأأسضأالك برد ألعيشس بعد
أŸوت ،وأأسضأالك لّذة ألنّظر إأ ¤وجهك وألشّضوق
إأ ¤لقائك ‘ ،غ Òضضّرأء مضضّرة ،و’ فتنة مضضّلة ،ألّلهم زيّنا بزينة
أإ’Áان ،وأجعلنا هدأة مهتدين.
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السسبت  ١٥أاكتوبر ٢٠١٦
الموافق  ١٣محرم  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السشهميـــة

حرف مكرر

٤

عبر
حرف مكرر متشسابهة

فترة

ظرف مكان

١

طرق

زهر

في عود

للتعريف

و’ية رقم
«»١٣

جواب

أاكد ـ م ـ

شسهر
ميÓدي ـ م ـ
احسسان

جد
البرهان
حبر ـ م ـ

٦

رقد

٧

ثلثا فابر

كامل

مرضس
للتنفسس

رقد
حرف مكرر

طريق

للنداء

خاصستي
بلدية
بو’ية
بومرداسس

دردششة
لسشهم
اأ

٥

إاله
غذاء آاسسيوي
في جميل

نعم
باأ’جنبية

مدينة
عراقية

صسوت
الهاتف

في الذي

رئيسس سسابق
للفيفا
وفاة ـ م ـ

الح ـ ـ ـ ــل

ليفربول
التنمية
اŸباششر
فرحات عباسس

كلمات سشهمية
كلمة سشر
لرقام
دردششة ا أ
لعبة ا◊روف
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اختبر معلوماتك:
لمن تكون رواية الحريق من بين
الّروائّيين اآ’تية أاسضمائهم:

٢

٣

٤

٥

٦

١١ ١٠ ٩ ٨ ٧
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الكلمــات السشريــة
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’عب دولي
جزائري

١

’عب دولي جزائري اعتزل الرياضضة

اللغز:

سش-------------ر ب------------اŒاه
ا أ
لسش-----ه-----م م----ب----ت----دئ----ا
با◊رف أالف (أا) حتى
تصشل إا ¤حرف الÓم
(ل) ل---ت---ج---د ال---ك--ل--م--ة
اŸفقودة.
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مدرب
روسسي لكرة
القدم

كثير

لششارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لششارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصشل على
اسشم لطبيب ‘ ثورة أاول
نوفم.١٩٥٤ È

١٧١٥٦

رقــــــــــم

ثروة

لعبــــة الحـــروف

العدد

٢

مدرب سسابق
لمنتخب
ا’نجليز

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٢٦٢نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.
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الكلمـــــــات:

مغنية ،ندرومة ،أاولد ميمون ،السشوقر ،عين الذهب ،عين
كرمسس ،عزازقة ،ذراع الميزان ،بوغني،أاربعان اثراثن،
عين وسشارة ،حاسشي بحبح ،ادريسشية ،الميلية ،الطاهير،
الششففة ،عين الحجر ،الحروشس ،زفيزف ،القل ،بدين.
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الحل متاهة ا أ
لرقام

١٠ + ٣٣ + ٣٥ + ٩٣ + ٩٩ + ١١
٣١١ = ٣٠ +
الحل  /تسشل وتثقف

أاول فائز بجائزة نوبل للسضÓم في
العالم كانت جنسضيته سضويسضرية.
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ايمان الطوخي ،علل ،البلبل ،طماطم ،نار،
شسوال ،دم ،باي ،دير ،امل ،ارسسم ،ا’ ،البؤورة،
يقل ،فر ،دا ،دحرج ،بسسكرة ،سسنة،’ ،
بوجدرة رشسيد.
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عموديا
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أافقيا

الطيب صسالح ،يلم ،ورقلة ،معالي زايد،
طا،جسسد ،فؤواد ومان ،ال ،شسيراز ،ة،ة ،لبن،
رسسل ،طÓب ،مبدر ،وبر ،راك ،خل ،دمية،
دلسس ،عمان ،إابل.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  -مصسطف يبديع؟
ب  -مولود فرعون؟
ج  -محمد ديب؟

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السشر:

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

 )١فيلم أامريكي أاكثر دخ Óفي الو’يات
المتحدة اأ’مريكية
 )٢خاصستي ـ م ـ يÓئم
 )٣الوادي ـ م ـ قادم ـ م ـ
 )٤أاعبر ،كوكب يضسيء ليÓ
 )٥لفظ هاتفي ،مرتفع أارضسي ،سسقي،
 )٦جواب ،حرف جر ـ م ـ للجواب
 )٧لوم مبعثرة ،اسسم علم مذكر
 )٨ا’سسم اأ’دبي للكابت ا’يطالي»البيرتو
مورافيا».
 )٩رجل أاعمال الفنانة ماجدة الرومي
 )١٠جمع جلسس
 )١١ممثلة جزائرية

عموديا
 )١فيلم للسسينمائي عز الدين مدور ،نعم
 )٢لكني مبعثرة
 )٣نصسف يوم ـ م ـ الوطن متفرقة
 )٤ثلثا اليد ،متكي أاو مسسند
 )٥شساعر عباسسي ـ م ـ
 )٦للجزم ،ثلثا منال
 )٧و’ية جزائرية رقم « ،»١٤سسأام
 )٨عملة آاسسيوية ،حنبعل متفرقة
 )٩متشسابهان ،شسوال مبعثرة
 )١٠تدوم ،حرف أابجدي ـ م ـ
 )١١عاصسمة الفن والجمال ،للنصسب

السشبت  15أاكتوبر  ٢٠1٦م اŸوافق لـ ﬁ 13رم  1٤38هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسشرسس جار  Êفاسشن انكم كل اسس نالسشبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسشنيهن اق غورن سشكل ،اششنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشش-اويث ،اتراقيث..الشش-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الششعب" م -انك ات -ي -ل-ي سش-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني
نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

ٌقاÿاظر وأسس ÷ناسس ناŸاكالت:أنقرضس
ييذلسس أخّمل إأذغوأن نتفÓحث ٌقتيبازة

ينقرضس إاذلسس أاخّمل إاذغوان نتفÓحث ٌقسشٌقاسشنو إاÁضشان ٌقذورار نتيبازة سشووذم إاقسشحان و الششيو
أارينيه أاخÓل دمزذاغ إاذورار رليعارث إادينضشان إاهوذرث نسشان ٌقسشٌقاسشان ٌقياقيÓث لمان ٌقيج أاغÒ
دول فوزلي ووذم سشيسشنخذامان إامزيانان إاخفاونسشان ٌقغ Òنيضشان .

ف - - -وأم - - -و وك - - -ذأن أخÓ- - -ل
دم- - -زذأغ أإذورأر يسس - -ي - -و’ن
فلمسسالتو بلي ألقّلث ’مان
أإدينضسان فغÒنني فيزيرأت
نـ 10أإسسٌ- -ق -اسس -ان ه -ج -اد
أسسفرورأخ نعيطا د’رهوضس
ن- -ا◊ي- -وأن ن- -ي- -غ ن -الصس -يضس
ﬁال مانك تسسامانيه نهنÚ
م -ات -ا أإه-ن-ي-م-ن-ع-ان سس-ه-زوث
ن -ع -ي -ط -ا دذغ -وأن ٌق-غ-زذيسس
ييخامان نسسان ﬁال لبصسل
ت -يشس -رث دب-اوأن دأ◊ي-م-ز و
أل - -ب - -ط - -اط - -ا دو’ ع - -ي - -ط- -ا
د’ره-وضس ن-ال-زرع دأل-زي-ات
ف- -وأخ -ار ÿذمت ن -السس -ج -ر
أإن -ف -ع-ان ﬁال أل-ل-وز دوذرن
دوورثو  ،و و’نت سسوأمان
أل -ك -ول أإج-ب-اذي-ن أإدي-انضس-ان

أإي -ي -خ-ام-ان م-ي-دأن دم-وك-ان
نÎوسس- - - - - - - - -ا ’ره- - - - - - - - -وضس
Áخا’فان نا◊يوأن أرأيال
يÓ- - -ن أو’شس أٌق- - -ات- - -اج - -ان
أإوب -ون -ادأن ف -وأم -ان وخ-رأن
م - -ي - -دأن ف- -ازوث ن- -ع- -ي- -ط- -ا
دذغ- -وأن ق -ل -م -دأذ أح -اي -اذ
ف- - -ل- - -خسس - -ارث أق - -رضس - -الت
أإدي -ات -اسس -ان سسٌ-ق-ام-وﬁ ،ال
م- -انك ه- -زوغ- -ارد ل -ي -ع -ارث
ن- -ال- -قّ- -ل- -ث ’م- -ان أإÁضس- -ان
فغ ÊÒأكيسس أمغار نعيطا
ن - -ت - -ي - -ار ن- -السس- -ج- -ر أرأي- -ال
ق -م -وك -ان م -ا Êت -وغ م-ي-دأن
خ- -دم- -ان أف Ó-حث نسس -ان و
وأ’نت أإج- -ب -اذي -ن -و سس -وأم -و
دم-وك-ان م-ا Êت-ن-وسس-ان دو’
ت -رأسس -ان ل -ه-وأي-اشس أورأي-ال

يÓ- -ن وأ’ن سس- -ق- -وط- -وع- -ان
ف - -م - -ي- -دأن ف- -لسس- -اب نسس- -ان
ي -ي -عÓ-ي-ان دو’ ف-ل-خصس-اصس
أإمزذأغ يÓن رو’ن ألكÌث
نسسان ر◊ناياضس نتمدين. Ú
أحصس- - -ل- - -ت- - -و ي- - -ت - -وج - -ردأن
سس- - - - -ال- - - - -ق - - - -وأث ٌق - - - -غÒأن
Áخا’فان نتيبازة هزوغارد
أكيسس أكركر ميدأن نالكول
م -ات-ا أإٌق-ح-وأج-ان ووذم-اوأن
ناÿضسرث دألفاكهث دألزرع
سس- - - - -لسس - - - -وأق دأل - - - -زي - - - -ات
ف - - -ل - - -خصس - - -اصس ’ره- - -وضس
Áخ -ا’ف -ان ل-وم-ورأث-و م-ات-ا
أإٌق -اسس-ي-ل-ي-ان سس-لسس-وأم نسس-ان
رأ◊د ما Êعيطا دميدأن
أط -اٌق -ي -ن -اشس أه-ن-ي-دسس-غ-ان،
ﬁال مانك ينقرضس أإذلسس

أخّ-م-ل يÓ-ن ت-وغ-ي-ه يسس-ك-ف-ا
أإمو’ن د÷ذوذ ناغ قعيطا
أإذغ- - - - -وأن ن - - - -اŸاك - - - -الت و
ي- -ق- -رضس- -ال أإذلسس ن- -السس- -وق
أإغ -ل -ب -ان أإذلسس ي-ق-ارأن ب-ل-ي
ي-ل-زم ف-ب-ون-ادأم أي-اتشس م-اتا
ي - - -خ- - -ذم و أيÒأضس م- - -ات- - -ا
أإخ- - -ي - -اضس سس - -وف - -وسس - -يسس،
ف -وأم -ان سس -ق -وأن سس-رأب-اسس
نتفÓحث سسٌقÓغا ففÓحان
فوسسفهام نسسان قهفرقاثÚ
يÓ- -ن ط- -اٌق- -انت أسس -ي -غ -انت
’ري- -وي أإضس- -ب- -ع- -ان ي- -ق -ن -ان
سسييذلسس أخّمل ٌقهسسوريفث
أم- - -زوأرث ق - -ب - -ل أÁضس - -ان
رسس- -وري- -فث ووسس- -اق ’رزأق
نتفÓحث رمورأ أإبرأني.Ú

تيبازة :عÓء.ملزي

لعششـ ـ ـور ثسشع ـ ـ ـون أأزول أأثـ ـ ـرن Ùـ ـ ـ ـب غـ ـ ـ ـ ـ ـر وغـ ـ ـ ـذوذ
أانف أاين إاديسشن ذدن يسشنذ اذرصس Ùب غر Áذنن بغذذ .أانف أاكن ثزلث ذŸصشل اثرن إاومذن
ا◊سشنث أامكن أامذن أاذيسشحسس ثيثسس أاذفنت إام أاديف إامنسس ازنسس Áذنن ،ميل أاذلعششر أاذيوث أانتلفث
لاسشÓم
إاقسشعن أازل مقرن ذثمت بغذذ ،ذين إازطن قرسشن يوث Ÿعون إاقزذن اسشوطسس،إافرضشد الدين ا أ
غف امركنت أاكن أاذيفغ لعششر ب Úيسشع ،اسشفغ غقسشعن أازل مقرن إام ذين إازطن ثقمتسس مقرن غر
Áذنن.
أزول أذيسسحسس أكن يسسع
أم- -ك -ن غ -ر وق -ذذ أم -ن -تسس
أميضس يسسع أمر نغ أنصسب
ذث -م-درث ،أسس-ل-عشس-ر ي-زم-ر
أدي- - -قضس أي- - -ن أإث - -خصس - -ن،
أطسس أق -م-ذن-ن أإقصس-وضس-ن
أذرفذن أإمن نسسن أسسلعشسر
أإدج- -م- -ع- -ن أغ- -ل- -ن أل- -ن -ث -ن
ذم-رك-ن-ت Úوسس-ف-غ-ن سس-ل-جه
أنسسن لعشسر أإوكن أذعونن
أإغ -ذ ي -ن -ح-ف-ن ،أم-ك-ن أن-ف
أك- -ن ث- -عشس -ر سس -زك ن -زم -ن
ثسسع أمكن أإم ذ سساند أنبي
ع- -يسس- -ي ي- -رول سس -ف -رع -ون
وأإسس- - -رذسس Úأن- - -ف- - -رع- - -ون
غرقن ذلبحر.
أسس Úثعشسرث ثغل أتسسلث
أن-د أإم-ذن-ن أسس-م-ك-ث-ي-نتسسد
ذيل سسقسس ،ثغل ثسسع أمكن
مقرن غر أثوشسلن ثنسسلم.
أذي -وث أن -ت-لث أن-د أإع-ق-ل-ن
أن- -ت- -وشس -لت أسس -ن -ج -م -ع -ن -د
غ -دم -ن أإم-نسس أل-وشس-ل ،ي-ل

ث -م ثسس -ع ل -ع-وي-ذسس أث-ط-ف
ذغسس- -ن  ,أدن- -ب -ذ ث -مشس -رط
أن - -د م - -زل أرث- -ر ث- -تسس- -ل- -د
ذثذرن ألكبيل ،أذغ أسسقسس
أن - - - -ف أطسس أل - - - -ع- - - -روشس
أإق- -ج -م -ع -ن ث -ذرمت أغ -ن -د
أإزق- - -رن وزل- - -ن , Ïأذي- - -وث
أنتمغر أأسسوزلسس أند أقرو
ي-ن-ج-م-ع-د أم-ن يسس-ع-ن أم-ن

أريسسع.
أإمزذغ بدند أذيون Ãذن
ي-ل ي-ون أثسس-ح-ث-د ث-نطشسث
أ ن س س  ،أ ن - - - - -ف أ ك - - - -ن أ ط س س
أرنسس - - - -ع ث- - - -ذرمت Ÿع- - - -ن
أإم -رك -ن -ت Úأن-ت-درث أذن-ث-ن
أإدق -خ -لصس -ن ف -لسس -ن ،أسسÚ
يلد وجمع أإسسفر أبتشس,يل
يون ذين أميزمر ،ثجمعث

سسلجهسس ثفرق أين أÒÿ
أإدب - - - -ن Áذن غ ف - - - -م- - - -غÍ
أن - -ت - -درث أذي - -وث أن - -ت- -لث
أإديفكن ألفرح مقرن ذقلون
أإزول ،Úأك -ن أإسس-ق-رن وث-زك
أث -ن -طشسث م ث -غ -نضس Ÿع-ن
ذÙب أإدرنضس

البويرة :ع نايت رمضضان

يتموقا سشومان تششرث ذاŸلح

ألفلف ـل ألطـ ـ ـورششي ذلهريسشـ ـ ـ ـ ـ ـا نت ـ ـدأرث نتـ ـ ـا
أقسشبه ـ ـ ـ ـاين Ÿيـ ـ ـدأث ناŸاكلـ ـ ـت ذي ل ـورأسس

والفت لعوايل انلوراسس امقران كل لششهار ناÿريف ذ اŸششتا تتنت
الفلفل الطورششي اق Óيسشبهاي Ÿيداث انسس سشÒتو ذقسشناي اق Óصشمدن
ويرخسس ذيسشن الفلفل ذي لسشواق ،العادثاي ‰وق نالفلفل طورششي
تاقذÁت لباسس ث Óزيك غلجدود انغي اق Óتقنت بششام اسشنيوشس
الفلفل بغ Òاثتششن القوث خاطر الن خدمن ذي لفÓحث وحرث
وكرزن والششياي يحواج القوث وثا Êبششام اقابل اسشميط نلخريف .
وي - -ت - -م- -وق- -ا أل- -ف- -ل- -ف- -ل
ط -ورشس -ي سس -ت -غ-وسس-وي-ن
سس- - -ه- - -ل - -نت ط - -ول أمÚ
أغنتقار أ◊اجة مباركة
أق Óثوألف ثخدميث
وث - -زن - -زأي- -ي أق- -عشسÒن
أنسس أق– Óبان ألفلفل
أنسس خ -اط -ر ث-خ-دم-يث
م -ل -ي -ح ي -ح  Ó-ويÎق-ازد
وب - - -غ Òأث - - -ه- - -ن- - -ا ح- - -د
أذت- - -ق- - -وأشس أسس - -ب - -ع - -ذ
وأذروح ب Ó- -م -ه -ذي -تشس
أسس- -يسس وب- -غ Òأث- -ي -تشس
معاتشس أثتو.
ثقرأنغ أ◊اجة مباركة
’زم أدسسغ لعبذ لفلف
أق  Ó- -ي - -ط - -ول وي - -حÓ- -
وأذي -ل-ي أذح-رشس م-ل-ي-ح
خ- - -اط- - -ر أ’ن ل - -ع - -ب - -اذ
أثتحبانشس يحر لباسس،
وأت- -اوي- -ذ أت- -ق- -رذ ق -ل -ي
ذق -م -ان بشس -ام أذيصس -ف-ا
مليح ومن بعد أترفذذ
أخ -ذم -ي وأت -ب -ي-ذ فسس-ن
ب Óمهتفرق وأتقرذ ذي
ث - - -ب - - -دونت أن - - -ي- - -غ ذي
ث-غ-اوسس-ا ث-ت-وق-ف-ال وم-ن
ب -ع -د أت-تشس-ارذ ث-ب-دونت

ذي - -ن م - -ل - -ي - -ح م - -ل - -ي - -ح
وأ–شس -رذ أل -ف -ل ف -ذي-ن
بشس-ام أذت-غ-م-اشس ل-ب-اسس
أن -ف -رأغ أل -ه -وى وأث-ف-ي-ا
وم- -ن ب- -ع -د أت -خ -ب -ظ -ظ
ب- -ل -ع -ق -ل ث -ب -دونت ذي -ن
بشسام ألفلفل ذين أذيرن
أذي -ه -وى م -ل-ي-ح وأذع-دأ
ذي بعضساسس ومن بعد
أتقر ذي سسامان بعد ما
تقذ ذيسسن قلي ناŸلح
وأت-رن-ي-ذ ث-يشس-رث ذق-لي
نالقارصس وكل حد يتق

ذيسس مات قخسس أنيغ
قلي نالطماطم.
وأت-ب-ع-ذذ أث-ب-دونت ذين
أتقيم قلي  20يوم بغÒ
أذو’ أل -ل -ون ن -ال -ف -ل -ف -ل
ذورأغ يح Óويبها مليح
وي- -وم- -ا وم- -ن ب- -ع -د ك -ل
م - -اه - -ت - -فضس - -رذ أن - -ي - -غ
أتشس - - - -عشس - - - -ام أت - - - -كسس
ثسس- - -ح - -ي - -نت وأت - -تشس - -م
سسصسحا أذلهنا.

باتنة:لموشضي حمزة

أنعزأم أنوغÓن أحمد قزريط

الششيخ احمد قزريط ايلولد اسشقسس  1887اغرم نتغردايت اعاشس
امار نالششيخ حمو باباوموسشى اتششرد اقت تواششولت ندباب انوعزام
دالقران الوالدنسس رق Íدسس اغسشى انوعزام ادوŸاد اسشيتفنت
اÙضشرة اوحفاظ نالقران داŸبادي نالششريعة ال دزعلك يوتف
سشمزوران ا◊لقة نروان.

ي -ت -وغ أحضس-ر أ◊ل-ق-ات
ن - - - -الشس- - - -ي- - - -خ ح- - - -م- - - -و
ب-اب-اوم-وسس-ى دأ◊ل-قات
ن- -الشس- -ي- -خ أط -ف -يشس أت
أزج -ن أل دسس -اف -ر غ-ال
ت -ونسس ي -د أل -ب-ع-ث-ة ن-ات
أغ -رسس -ان غ -ال أ÷ام -ع
ن- -ال -زي -ت -ون -ة م -ان ي -رÊ
أبوي نالعلوم نالشسريعة
دألعلوم نالدنت.
ب -اح -م-د أدتشس-ال ي-غ-لب
أب -و أل -ي -ق-ظ-ان دألشس-ي-خ
بغباغة عبد ألله دأ◊اج
ب-اب-ان-و دألشس-ي-خ ي-وسس-ف
بن بك Òأماشسي أعاشسر
أمقرأنان نالزيتونة يبي
أسسسس -ن أل -ع -ل -م سس -م-ن-او
أح- -رشس- -ان.ي- -ت- -وغ دق- -ن
س س - -ا ’ ع ض س - -ا ء ن  Îب - -ا ع ت
ن - -ال - -رأشس - -دي - -ة ت - -ونسس
أŸوشسحات يتوغ غرسس
أق -ن ن -الصس -وت أي -ب -ه-ى
أسسيوشس يوشس أمقرأن.
دف -ر أي -ق -دى أع -زأمسس
ت - - - -ونسس ي- - - -دول غ- - - -ال
وغÓ-ن ف-وسسسس م-ن-اوت
ألشس - -ه - -ادأت ت- -زعÓ- -ك
أنوعزأم نخ Ïتقابلنت

ألدكتورأ ‰ارو.
أت- - -وع Úدأل- - -ق- - -اضس- - -ي
ت - -دأرت ن - -ت - -م - -وسس- -ن- -ي
نا’باضسية قسسنطينة مع
أن- - - -دأهسس ي - - -د ت - - -وأت
أوأع - - - - -ظ دأل - - - - -دروسس
ن -الشس -ري -ع -ة م -ع أق -اب -ل
ن- -وسس- -ع- -زم ن- -ال- -بÓ- -غ -ة
دأل - - -ن - - -ح- - -و دألصس- - -رف
أغ- -رب- -از ن- -الشس -ي -خ أب -ن
باديسس .
دف - -ر م- -رأو نسس- -قسس- -ان
دخ-دأم قسس-ن-ط-ي-نة أوط
غ -ال وغ Ó-ن م -ان ي-رÊ
أبريد نوسسلمد دوأعظ

دووشس نالدروسس ألعلوم
ن- - -الشس- - -ري- - -ع - -ة أم - -دأن
دنلمادأن نات أغرسسان
يتوغ أتسسافر يغلب غال
أغ - - -رم - - -ان ن - - -الشس - - -رق
دأل -غ -رب ي -وشس أم -انسس
أرب دألدين.
بعد أيزمر مناو وسسان
أويت ي- - -وشس أم - -ق - -رأت
دأ’م -ان -ة أسس -قسس ي -ور
ناوت  1933بعد أيسسبل
“دورتسس أربي دألدين
دألقرأن.

تغردايت :الشضيخ
باعلي واعمر

الفجر05.28...............:
مواقيت الظهر12.33...............:
الصشÓة العصشر15.44...............:
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الوفد الدبلوماسسي يشسيد بالشسرطـة ا÷زائرية ‘ ﬁاربة ا÷رÁة

اأششاد الوفد الدبلوماسشي اŸعتمد با÷زائر واŸتكون من سشفراء و‡ثلي السشفارات وكذا الهيئات واŸنظمات الدولية ،من دول عربية واأجنبية ،على هامشش
الزيارة اŸيدانية التي قادتهم اإ ¤كل من مقر «اأفريبول» ب Íعكنون ومركز السشيطرة والتحكم با÷زائر الوسشطى– ،ت اإششراف مدير الششرطة القضشائية فراغ
علي ،باحÎافية الششرطة ا÷زائرية ومهنيتها واŸسشتوى العا‹ الذي بلغته بعد اأن وضشعت –ت تصشرف مصشا◊ها اŸكلفة بحماية الأششخاصش واŸمتلكات،
الوسشائل الأك Ìتطورا ‘ ›ال البحث ،ما يÎجم ـ حسشبهم ـ حرصش مسشوؤوليها على –ديث هذا ا÷هاز والرقي به اإ ¤مصشاف الدول اŸتقدمة.
الكب Òالذي قامت به ا÷زائر
Óمن
عامة واŸديرية العامة ل أ
بات يشصهد لهذا القطاع حسصب
الوطني خاصصة ‘ سصبيل Œسصيد
تصص- -ري- -ح -ات ع -دد م -ن أاعضص -اء
ه - -ذا اŸكسصب األم- -ن- -ي ال- -ه- -ام
ال-وف-د ال-دب-ل-وم-اسص-ي ب-السص-ياسصة
والذي –تضصن ا÷زائر مقره،
ال-رشص-ي-دة اŸن-ت-ه-ج-ة م-ن ط-رف
مشص- -ي- -دي -ن Ãسص -ت -وى الشص -رط -ة
ع
مسص - -ؤوو‹ ا÷ه - -از ال - -ذي يضص- -
ا÷زائرية التي أاضصحت مرجعا
–ت تصصرف وحداته مؤوهÓت
ومثال يقتدى به ‘ ﬁاربة كل
سص- -م- -حت ل -ه -م وب -ك -ل ف -ع -ال -ي -ة
أاشص -ك-ال ا÷رÁة ع-ل-ى الصص-ع-ي-د
الضص- -طÓ- -ع Ãه- -م- -ة الشص -رط -ة
اÙلي ،ا÷هوي والدو‹.
القضصائية ،خاصصة ما تعلق منها
لينتقل بعدها الوفد إا ¤مركز
Ãواجهة تصصاعد اإلجرام العابر
السص -ي-ط-رة وال-ت-ح-ك-م ل-ل-م-دي-ري-ة
Óوط -ان وا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة،
ل -أ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،الكائن
ال-ع-ام-ة ل -أ
ة
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م -ق -ره ب -ح-ي ال-ع-ل-وم ب-ا÷زائ-ر،
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ح- -يث ق- -دمت ل- -ه -م شص -روح -ات
ون- -وه- -وا ب- -ال -ق -درات ال -ع -ال -ي -ة
وعرضص مباشصر حول دور هذا
إلط -ارات الشص -رط -ة ا÷زائ -ري -ة
اŸركز ‘ تسصي Òحركة اŸرور
والكفاءة اŸميزة التي يتمتعون
وال- - -ت- - -نسص- - -ي- - -ق م- - -ع ﬂت - -ل - -ف
بها ،ما يسصمح لدول أاخرى من
التشصكيÓت الشصرطية العاملة ‘
السص - -ت - -ف - -ادة م - -ن ال - -ت- -ج- -رب- -ة م -ن -ه-ا ،وال-ت-ي ت-رج-مت مسص-ت-وى الحÎاف- - -ي- - -ة ،وذلك ب- - -ع- - -د أان Œمع ﬂتلف أاجهزة الشصرطة
اŸي- - -دان خ- - -اصص- - -ة ‘ أاوق- - -ات
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ›الت ع - -دة ،الحÎاف -ي -ة ال -ت -ي ت -ت -م -ي -ز ب-ه-ا
‘ اف- - -ري - -ق - -ي - -ا ،ع - -ل - -ى غ - -رار
منها التصصدي ıتلف أاشصكال الشص - -رط - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ال - -ت - -ي ‚حت ‘ التصصدي إاﬂ ¤تلف «األوروب - - -ول»« ،آاسص - - -ي - - -ا ب- - -ول» ال - -ذروة وأاث - -ن - -اء اŸن - -اسص- -ب- -ات
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و»أامريكابول» ،شصروحات وافية واŸه - - -رج- - -ان- - -ات ال- - -دول- - -ي- - -ة
اإلجرام.
أاصص-ب-حت ت-ت-ح-ك-م ‘ ت-دخÓ-تها
وخÓ- - -ل ت- - -ق - -دÁه ıت - -ل - -ف من خÓل اسصتخدامها للتقنيات وتسص -ل -ي -م اŸت -ورط Úف -ي -ه-ا إا ¤م - -ن ق - -ب - -ل م - -دي - -ر الشص - -رط - -ة واŸواعيد الرياضصية الهامة.
العدالة.
وتندرج هذه الزيارة اŸيدانية
الشصروحات حول جهاز الشصرطة ا◊دي- - -ث- - -ة ،خ - -اصص - -ة ‘ ›ال
ال - -قضص - -ائ - -ي- -ة ،ح- -ول اŸراح- -ل
وكانت الزيارة فرصصة لطÓع اıتلفة ‘ مسصار Œسصيده إا ‘ ¤إاط -ار ب -رن -ام -ج «م-رح-ب-ا» ‘
ا÷زائ -ري -ة ل-ف-ائ-دة ال-وف-د ،أاك-د الشصرطة العلمية والتقنية.
مراقب الشصرطة فراغ على أان كما دخلت اإلسصÎاتيجية التي الوفد على مقر هيئة الفريبول ت- - -اري- - -خ ت - -دشص Úه - -ذا اŸق - -ر طبعته الثالثة اŸسصطر من قبل
Óمن ب Íع- - -ك- - -ن- - -ون ح- - -يث ق - -دمت ا÷ديد با÷زائر وبداية العمل وزارة اÿارجية وإادارة اŸعهد
ال -ق -ط-اع ي-ح-رصص ع-ل-ى م-واك-ب-ة ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا ال-ق-ي-ادة ال-عليا ل أ
الدبلوماسصي والعÓقات الدولية،
ال -ت -ق -ن -ي -ات ال -ع -ل -م-ي-ة Ùارب-ة ال- -وط- -ن- -ي حسصب ت- -وضص- -ي -ح -ات ألعضص -ائ-ه ب-ع-د اطÓ-ع-ه-م ع-ل-ى فيه.
ﬂت-ل-ف ا÷رائ-م ،م-ع-رج-ا ع-لى مراقب الشصرطة فراغ ‘،مرحلة ﬂت- -ل- -ف اŸصص- -ال- -ح واŸك -اتب
و‘ ه- -ذا اإلط -ار ن -وه أاعضص -اء ال -ت -ي ت-ن-ظ-م-ه ك-ل سص-ن-ة ل-ف-ائ-دة
أاب -واب و›الت أاخ -رى تشص -ه -د اŸن- -ه- -ج- -ي- -ة و ال- -ت- -خ -ط -ي -ط و اŸشص-ك-ل-ة ل-ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة األم-ن-ي-ة ال- -وف -د ال -دب -ل -وم -اسص -ي ب -ال -دور ال- -دب -ل -وم -اسص -ي Úا÷دد ال -ذي -ن
بتطور القطاع ،خاصصة العلمية
ال -ت -نسص -ي -ق -ي-ة وال-تشص-اوري-ة ال-ت-ي
يلتحقون للعمل با÷زائر.

آأسشيا مني

ا÷يشس يقضسي على اإلره ـابي Úهـ ـباشس وبن علجيـ ـة
لرهاب ،وإاثر كم Úقرب بلدية وادي الزهور بسشكيكدة/ن.ع،5.
«الششعب» ‘ اإطار مكافحة ا إ
لمر بكل
قضشت مفرزة للجيشش الوطني الششعبي ،اول امسش على إارهابي ÚخطÒين ( ،)02ويتعلق ا أ
من «هباشش» اŸدعو «أابو دجانة» و»بن علجية» اŸدعو «عبد الرحمن» ،فيما ” اسشÎجاع مسشدسشÚ
رششاشش )02( Úمن نوع كÓششنكوف ومنظار ميدان وقنابل يدوية كمية من الذخÒة وتسشعة
هواتف نقالة ،والعملية ل تزال متواصشلة .جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت «الششعب»
نسشخة منه.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 23°وهران

الثمن  10دج

خـــــÓل زيـــــارة موجهــــــة إا ¤مقـــــر «أافريبول» بــــــ Íعكنـــــــــــون

اإثـــر كم Úقـــرب بلديـــة وادي الزهـــور بسشكيكــــــدة

 22°وهران

21°
24°
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قتـ ـ ـ ـل األطف ـ ـ ـال ..األمـ ـن
والسستق ـ ـرار ‘ خط ـ ـ ـر
أم Úبلعمري
لطفال ‘ ا÷زائر أابعادا
أاخذت ظاهرة اختطاف وقتل ا أ
خطÒة إا ¤درجة  ⁄يعد Áكن معها حصشرها ‘ جرائم
لنها أاصشبحت تششكل خطرا حقيقيا على
القانون العام ،أ
لمن والسشتقرار ،حيث أانه ‘ كل مرة –دث جرÁة من
ا أ
هذا النوع إال وترافقها احتجاجات ومظاهرات ‘ الولية
أاو ا◊ي التي تقع فيه ،كما أان ارتدادات ا÷رÁة أاصشبحت
تصشل إا ¤كل مناطق البÓد والكل أاصشبح يخاف أان يكون
لولئك الوحوشش.
ابنه أاو ابنته الضشحية اŸقبلة أ
إان ال -ط-ري-ق-ة ال-وحشش-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م ب-ه-ا ق-ت-ل ت-لك الÈاءة
وال -تشش -اب -ه ب Úح -الت وط -رق ال -ق-ت-ل وك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ن-ك-ي-ل
با÷ثث  -رغم بعد اŸسشافات واختÓف البيئة  -ل Áكن
لن
تÈي -ره -ا ب -إاصش -اب -ة م -رت -ك-ب-ي-ه-ا ب-اضش-ط-راب-ات ن-فسش-ي-ة أ
الطريقة التي ارتكبت بها تلك الفظاعة  ⁄نكن نششاهدها
إال ‘ أافÓم أالفريد هتششكوك ،بينما أاصشبحت خبزا يوميا -
Áر خÈه م-رور ال-ك-رام -ك-ن-ب-أا ال-ع-ث-ور ع-ل-ى ج-ث-ة ال-ط-فل
ياسش Úمقطعة إا ¤أاششÓء صشباح أامسش ا÷معة بولية بششار
بالقرب من منزله بعد  48سشا فقط على اختطافه.
إان مثل هذه ا◊الت أاصشبحت تطرح الكث Òمن عÓمات
السش -ت -ف-ه-ام ح-ول أاسش-ب-اب ودواف-ع م-رت-ك-ب-ي ه-ذه ا÷رائ-م
النكراء ،خاصشة وأانه ‘ أاي من ا◊الت  ⁄يتم تسشجيل
اŸطالبة Ãبالغ مالية «فدية» ضشف إا ¤ذلك سشرعة تنفيذ
ا÷رÁة ،ح - -يث أان - -ه ‘ ك - -ل ا◊الت  ⁄ت - -ت - -ج- -اوز م- -دة
الختطاف الـ 48سشا ،بل حتى ا÷ثث التي ” العثور عليها
بعد أاسشبوع أاو أاك Ìمن اختفائها وجدت ‘ حالة متقدمة
م-ن ال-ت-ع-ف-ن وه-ذا م-ا ي-ب-ع-د ف-رضش-ي-ة الخ-ت-ط-اف من أاجل
ا◊صش -ول ع -ل -ى اŸال‡ ،ا ي -ف -ت -ح ال-ط-ري-ق أام-ام ف-رضش-ي-ات
أاخرى تتعلق بالعتداءات ا÷نسشية أاو لعتبارات أاخرى
ي -ع -رف -ه -ا أاه -ل الخ -تصش-اصش ل-ك-ن ت-ب-ق-ى ف-رضش-ي-ة –ريك
الششارع وبث الرتباك والفوضشى ششبه مؤوكدة.
إان ال -ظ -اه -رة تسش -ت -دع-ي –ق-ي-ق-ات م-ع-م-ق-ة م-ن ق-ب-ل ك-ل
لمن Ÿعرفة اÙرك ا◊قيقي لهذه ا÷رائم التي
مصشالح ا أ
لمن الوطني بكل أابعاده ،كما
أاصشبحت تششكل خطرا على ا أ
ينبغي على القضشاء التعامل مع هذه الظاهرة بكل حزم
لعدام
لمر إاعمال عقوبة ا إ
لوقف هذا الوباء ولو تطلب ا أ
اسشتثنائيا ‘ حق أاولئك القتلة لوضشع حد لهذه ا÷رائم ‘
لن الوضشع  ⁄يعد يتحمل اŸزيد.
حق الÈاءة أ

بعــــد ثÓثــــة اأيـــــام من اختفائـــــه ‘ مازر ببششـــــار

العثـ ـ ـور ع ـ ـلى الطف ـ ـل ي ـ ـاسس Úمذبوح ـ ـ ـا داخـ ـ ـل ك ـ ـيسس بÓسستيكـ ـ ـي

أافادت مصشادر مطلعة لـ«الششعب» ،أان الطفل اıتفي درياح ﬁمد ياسش ‘ Úمازر بولية بششار،
ل‚از على بعد  100م Îفقط من السشكن
ع Ìعليه وهو جثة هامدة ،وسشط مسشكن ‘ طور ا إ
لنظار ،عندما كان يلعب بالقرب من منزله.
العائلي ،وذلك بعد ثÓثة أايام من اختفائه عن ا أ
وحسصب م - -ا أاك - -ده مصص- -در م- -ن السص-ك-ن ال-ع-ائ-ل-ي ،وه-و م-ا ج-ع-ل طوقت مكان تواجد ا÷ثة ‘
ل ⁄وا◊زن يسص -ي -ط -ران ع -ل -ى ال -وقت ال-ذي أاع-ل-نت ف-ي-ه ح-ال-ة
قرية مازر ،فإان الطفل ﬁمد ا أ
ي -اسص Úع Ìع -ل -ي-ه ج-ث-ة ه-ام-دة أاه - -ل اŸن - -ط - -ق- -ة خ- -اصص- -ة وأان اسص-ت-ن-ف-ار قصص-وى ل-ت-حديد هوية
لول من نوعه ‘ هذه الفاعل.Ú
وسص -ط ك -يسص ب Ó-سص -ت -ي -ك-ي وه-و ا◊ادث ا أ
م -ذب -وح ب -وسص -ط سص -ك-ن ‘ ط-ور القرية.
ل‚از ع -ل -ى ب-ع-د 100م Îم -ن وكانت قوات الدرك الوطني قد
اإ

بششار :دحمان جمال

«موبيليسش» تعرضش مزايا خدمات ا÷يل الرابع

خÓل اأسشبوع

أايام إاعÓمية بالعاصسمة ،وهران وورڤلة األمن يسسجل  193حادث مرور جسسماÊ

وب -حسصب ذات ال -ب -ي -ان ،ف-اإن
هذه النتائج اŸتواصصلة التي
–ق -ق -ه -ا م -ي -دان -ي-ا وح-دات
ا÷يشص الوطني الشصعبي ‘
اإط- -ار م- -ك -اف -ح -ة الإره -اب،
ت- - -وؤك- - -د ال- - -ع- - -زÁة والإرادة
الصص -ل -ب -ة ع -ل -ى بسص-ط الأم-ن
والسص -ك -ي -ن -ة ع Èك -اف -ة رب-وع
ال -وط -ن ،م-ن خÓ-ل م-ط-اردة
ما تبقى من فلول ا÷ماعات
الإرهابية والقضصاء عليها اأو
تسص -ل -ي -م ن -فسص -ه-ا ق-ب-ل ف-وات
الأوان ،والسص- - -ت- - -ف - -ادة م - -ن
ال-ت-داب Òال-ق-ان-ون-ي-ة السصارية
اŸفعول.
..يكششف ﬂباأ لÓأسشلحة
بتمÔاسشت ويوقف
مهربÚ
م - -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى“ ،ك- -نت

م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص ن-فسص ال-ي-وم
قرب ا◊دود ا÷نوبية للبÓد
ب-اإق-ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-رية
السص- -ادسص -ة ب -ت -مÔاسصت ،م -ن
كشص - -ف ﬂب - -اأ ل Ó- -أسص - -ل - -ح- -ة
وال - -ذخÒة ي - -ح - -ت- -وي ع- -ل- -ى
رشصاشص عيار  12 ، ٧ميليمÎ
و ث  Ó- -ث (  ) 0 3ق -ذ ا ئ -ف ه -ا و ن
عيار  82ملم و( )109٧طلقة
من ﬂتلف العيارات.
و‘ اإطار ﬁاربة ا÷رÁة
اŸن- -ظ- -م- -ة ،اأوق -فت م -ف -ارز
ل -ل -ج-يشص بÈج ب-اج-ي ﬂت-ار
وع Úق - - -زام/ن.ع)1٧ ( ،6 .
مهربا و( )06مهاجرين غÒ
شص- - -رع - -ي Úوضص - -ب - -طت ( )03
شص -اح -ن -ات وم -رك-ب-ة رب-اع-ي-ة
ال-دف-ع و(  )28 , 353ط- -ن م -ن
اŸواد ال - -غ - -ذائ- -ي- -ة ‘ ،حÚ

ضص- - -ب- - -طت م- - -ف - -رزة اأخ - -رى
بتندوف/ن.ع ،3 .ك- -م -ي -ة م -ن
الوقود تقدر بـ ( )٧000لÎ
كانت موجهة للتهريب.
..ويحبط ﬁاولة
هجرة غ Òششرعية
وبسص -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسص/ن.ع،2 .
اأوق- - -ف ع- - -ن- - -اصص - -ر ال - -درك
ال -وط -ن -ي اأرب-ع-ة ( - - Œ )04ار
ﬂدرات ‘ ،ح ” Úضصبط
( )24ك -ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف
اŸع - - - - -ال- - - - -ج وثÓ- - - - -ث ( )03
مركبات.
م -ن ج-ه-ة اأخ-رى ،اأح-ب-طت
وح- - -دة ◊راسص الشص- - -واط - -ئ
ﬁاولة هجرة غ Òشصرعية
لـ( )10اأشص-خ-اصص ك-ان-وا ع-ل-ى
م Ïق -ارب ت -ق -ل-ي-دي الصص-ن-ع
بتنسص ،ولية الشصلف/ن.ع.1.

«الششعب» ينظم «موبيليسش»
اأي -ام -ا اإع Ó-م -ي -ة ب -ال -ولي -ات
ال- -ثÓ- -ث ال- -ت- -ي اط -ل -ق ف -ي -ه -ا
خ -دم -ات ا÷ي-ل ال-راب-ع ب-دءا
م - -ن اÿم - -يسش اإ ¤الث- -ن.Ú
وهي اأيام مفتوحة لÓأطفال
واأول- -ي- -ائ -ه -م ت -ق -دم خ Ó-ل -ه -ا
ع -روضش -ا ت-رف-ي-ه-ي-ة ب-ولي-ات
ال -ع -اصش -م -ة ،وه-ران وورڤ-ل-ة
من الرابعة التاسشعة.
ب -ام -ك-ان اŸت-واف-دي-ن ع-ل-ى ه-ذه
ال- -ع -روضص ب -الÈي -د اŸرك -زي ‘
ال-ع-اصص-م-ة ،ا◊دي-ق-ة اŸتوسصطية
بوهران وسصاحة سصدراتة بورڤلة
الطÓع عن مزايا ا÷يل الرابع.
وق- -د سص- -خ -رت فضص -اءات ب -خ -ي -م
نصص -بت ب -ه -ذه اŸن -اسص-ب-ة ت-ع-رضص

ف -ي -ه -ا الأل -ع-اب لÓ-أط-ف-ال ال-ذي-ن
ينالون جوائز ‘ حالة فوزهم ‘
اسص -ت -ح -ق -اق -ات وره-ان-ات .واع-د
فضص -اء ل -ت -ن -اول ال -ق -ه -وة خصصصص
ل Ó- -أول- -ي- -اء ،دون نسص- -ي- -ان فضص- -اء
«موبيليسص» الذي يجيب على اأي
اسص - - -ت- - -فسص- - -ار وي- - -ع- - -رضص ‰اذج
Œريبية عن خدمة ا÷يل الرابع
ال - -ذي ي - -غ Òخ - -ارط - -ة التصص- -ال
الرقمي ع Èالهاتف النقال.
تÎجم اŸبادرة ما ظل يرافع من
اأجل «موبيليسص» ويحرصص عليه
‡ث ‘ Óوضصع الزبون ‘ قلب
الهتمام والرعاية وتزويده بكل
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات التصص-ال السصريعة
اŸت - -ط- -ورة مسص- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -ع- -ا⁄
الفÎاضصي.

«الششعب» تعلم خلية التصشال والصشحافة
Óمن الوطني ،أان مصشالح مرور
للمديرية العامة ل أ
لمن الوطني ،سشجلت ‘ الفÎة من  04إا10 ¤
ا أ
أاكتوبر  193 ،2016حادث مرور جسشما Êعلى
مسشتوى اŸناطق ا◊ضشرية ،أادى إا ¤وفاة 08
أاششخاصش و جرح  227آاخرين.
هذه ا◊صصيلة مقارنة بنظÒاتها اŸسصجلة خÓل األسصبوع
اŸاضصي ،تظهر أان عدد حوادث اŸرور عرف إانخفاظا
ﬁسصوسصا قدر بـ ()05-حادثا ،بينما ارتفع عدد ا÷رحى بـ
( ،)06+وعدد الوفيات بـ ( )02+حالة.
وتفيد الدراسصات التي قامت بها اŸصصالح اıتصصة
Óمن الوطني أان سصبب وقوع هذه ا◊وادث يعود بالدرجة
ل أ
األو ¤إا ¤العنصصر البشصري بنسصبة تفوق  ،%90إاضصافة إا¤
العوامل األخرى اŸرتبطة باŸركبة والطريق.
Óمن الوطني
‘ هذا الصصدد ،تدعو اŸديرية العامة ل أ
مسصتعملي الطريق العام ،اللتزام والتقيد بقواعد اŸرور و
التحلي Ãزيد من ا◊ذر واليقظة حفاظا على سصÓمة
ا÷ميع ،باألخصص ‘ األيام القادمة التي سصتعرف تغÒات
مناخية تؤوثر سصلبا على درجة الرؤوية لدى السصواق وعلى
حالة الطريق وعلى التحكم ‘ اŸركبة.
Óمن الوطني –ت تصصرف
كما تضصع اŸديرية العامة ل أ
اŸواطن الرقم األخضصر  1548لتلقي البÓغات
24سصا24/سصا.

