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تقوم وزيرة إلبيئة
وإل ّ
طاقات إŸتجّددة ،فاطمة
إلزهرإء زروإطي ،يوم
إ’ثن 11 Úسشبتم Èإ÷اري
بزيارة عمل
وتفّقد إ ¤و’ية
تيسشمسشيلت.
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مبارك ـ ـ ـ ـي يـ ـ ـ ـÎأاّسس
اجتماع اŸديرين
الولئّي Úللقطاع

زعÓن
‘ ا÷لفة
‘ إط -ار إŸت-اب-ع-ة إŸي-دإن-ي-ة Ÿشش-اري-ع
’شش-غ-ال إل-ع-م-وم-ية وإلنقل،
ق-ط-اع إ أ
’شش -غ -ال إل -ع -م -وم -ي -ة
ي -ق -وم وزي -ر إ أ
وإل -ن -ق -ل ع -ب -د إل -غ -ن -ي زع Ó-ن ي-وم
’ثن 11 Úسشبتم 2017 Èبزيارة
إ إ
عمل وتفّقد لو’ية إ÷لفة.

بوعزغي يتفّقد مششاريع بأادرار

يÎأإّسس وزي -ر إل ّ-ت -ك -وي -ن وإل ّ-ت -ع -ل -ي-م
إŸه-ن-يﬁ Úم-د م-ب-ارك-ي ،غ-دإ ،إجتماع
إŸدي-ري-ن إل-و’ئّ-ي Ú-ل-ل-تكوين وإلّتعليم
إŸهني Úللوقوف على آإخر إلتّحضشÒإت
إÿاصشة بدخول إلتكوين إŸهني لدورة
سش -ب-ت-م ،2017 Èوذلك ع- -ل- -ى إلسش- -اع- -ة
إلثامنة وإلنصشف صشباحا Ãقر إلوزإرة.

نسشيب
‘ سشطيف
ي -ق -وم وزي-ر إŸوإرد إŸائ-ي-ة
حسش Úنسشيب ،إليوم ،بزيارة
عمل لو’ية سشطيف لتفّقد
مششاريع إلقطاع.

ي- - -ق- - -وم ع- - -ب- - -د إل- - -ق- - -ادر
ب -وع-زغ-ي ،وزي-ر إل-فÓ-ح-ة،
إلّ-ت-ن-م-ي-ة إل-ري-ف-ي-ة وإلّصش-يد
’ح- -د
إل - -ب - -ح - -ري ،ي - -وم- -ي إ أ
وإ’ث- -ن 10 Úو 11سشبتمÈ
 ،2017ب- - -زي - -ارة ع - -م - -ل إ¤
و’ية أإدرإر ،يتفّقد خÓلها
مسشتثمرإت فÓحية وتربية
إŸوإشش-ي  ،م-ت-ب-وع-ة ب-ل-قاءإت
ونقاششات مع فÓحي ،مرّبي
وم - -ت - -ع- -ام- -ل- -ي إلّصش- -ن- -اع- -ات
إلغذإئية بالو’ية.

ال ّصشالون الدو‹ لسشÎجاع وتثم Úالّنفايات ““روفاد““

ت -ن ّ-ظ -م إل -غ -رف -ة إ÷زإئ -ري -ة ل -ل ّ-ت-ج-ارة
وإلصش- -ن- -اع -ة ،ي -وم إل -ث Ó-ث -اء  12سشبتمÈ
إ÷اري ،ن- -دوة صش- -ح- -ف -ي -ة ع -ل -ى إلسش -اع -ة
إل-ع-اشش-رة صش-ب-اح-ا Ãق-ر إل-غ-رف-ة ،ل-ل-حديث
ع -ن إل -ط -ب -ع -ة إل -ث -ان-ي-ة ل-لصش-ال-ون إل-دو‹
’سشÎجاع وتثم Úإلنفايات إلذي سشينظّم
م - -ن  9إ 12 ¤أإك -ت -وب-ر إل-دإخ-ل ب-قصش-ر
إŸع-ارضس ب-الشش-رإك-ة ب Úإل-وك-ال-ة إلوطنية
للنفايات وإدإرة ““صشافكسس““ ،وكذإ إلغرفة
صشناعة وإلتجارة.
إ÷زإئرية لل ّ

ندوة حول التّغلغل
اإلسشرائيلي ‘ إافريقيا

منتدى حول الصشحة بفندق ا÷زائر

ت-نّ-ظ-م ح-رك-ة إل-ب-ن-اء إل-وط-ني ،إليوم،
’سش-رإئ-ي-ل-ي ‘
ن-دوة ب-ع-ن-وإن““ :إل-ت-غ-ل-غ-ل إ إ
إف -ري -ق -ي -اﬂ ...اط -ر و–دي -ات““ ،وذلك
ع -ل -ى إلسش-اع-ة إل-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا ب-ف-ن-دق
إلسشلطان بحسش Úدإي.

حفل فني تكرÁـا Ÿلكـة ال ّ
طرب العربي فـÒوز
–ت إششرإف وزير إلثقافة وبتوصشية من مؤو“ر وزرإء إلششؤوون إلثقافية ‘
إلوطن إلعربي با’حتفاء باŸطربة فÒوز ،بصشفتها رمزإ للثقافة إلعربية لسشنة
’وب-رإ بوعÓم بسشايح،
’عÓ-م ودإر إ أ
 ،2017ي-نّ-ظ-م إل-دي-وإن إل-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وإ إ
ح -ف Ó-ف-ن-ي-ا ت-ك-رÁا Ÿل-ك-ة إل-ط-رب إل-ع-رب-ي إلسش-ي-دة فÒوز ،إل-ي-وم ،ع-ل-ى إلسش-اع-ة
’وبرإ بوعÓم بسشايح أإو’د فايت.
ء ،بدإر إ أ
إلسشابعة مسشا ً
يومية وطنية إخبارية تصشدر عن إŸؤوسشسشة إلعمومية
إ’قتصشادية(ششركة ذإت أإسشهم)
رأإسس مالها إ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع إلششهدإء إلجزإئر

إلÈيد إ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسس(021) 60.67.93 :

’دإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(021)60.70.٣٥:

(021) 60.70.40

‘ إطار نششاطاتها ،تطلق ›لة
““صشحة ماغ““ ،منتدى إلصشحة
إب- -ت- -دإًء م -ن شش -ه -ر سش -ب -ت -مÈ
إ÷اري على مسشتوى فندق
إ÷زإئ - -ر ،ب- -ح- -يث سش- -ي- -ك- -ون
’عÓ- -ن ي- -وم إلسش -بت
ح- -ف- -ل إ إ
إل- -ق -ادم  16سش -ب -ت-م2017 È
ع-ل-ى إلسش-اع-ة إل-ث-ال-ثة
مسش -اء ب -ق -اع -ة
““لوز““.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدورة العاششـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة للجبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ين ّ
ظم إŸكتب إلوطني للجبهة إلوطنية إ÷زإئرية ،إأششغال إلدورة إلعاششرة
ل-ل-م-ج-لسس إل-وط-ن-ي ي-ومي  8و 9سش -ب -ت -م Èإ÷اري ،وذلك إب -ت -دإًء م-ن إلّسش -اع-ة
إ◊ادية عششرة صشباحا Ãقر إ◊زب.

إلرئيسشة إŸديرة إلعامة
مسشؤوولة إلنششر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
إŸقـــا’ت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أإوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإ ¤أإصشحابها نششرت أإو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

’ششهار
إŸؤوسشسشة إلوطنية للنششر وإ إ
 1ششارع باسشتور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات إلتالية:إلوسشط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :ششركة إلطباعة  S.I.Oإلششرق :ششركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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Ãناسشبة إحتفال بÓده بعيدها إلوطني

الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒه الÈازيلي
بعث رئيسش إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة،
برقية تهنئة إ ¤نظÒه إلÈإزيلي ميششال تامر،
وه-ذإ Ãن-اسش-ب-ة إح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-دها إلوطني،
ج -دد ل-ه ف-ي-ه-ا ع-زم-ه ع-ل-ى إل-ع-م-ل م-ع-ه م-ن أإج-ل
إ’رتقاء بالتعاون إلثنائي ب Úإلبلدين.
قال الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته« :يطيب ‹ Ãناسشبة
احتفال بÓدكم بعيدها الوطني أان أاعرب لكم ،باسشم
ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة عن نفسشي ،عن أاحر
التها Êمقرونة بأاطيب “نياتي لكم بالصشحة والسشعادة
وبالرقي وا’زدهار للششعب الÈازيلي الصشديق».
أاضشاف قائ« :Óكما أاغتنم هذه السشانحة السشعيدة أ’نوه
Ãسش -ت -وى ع Ó-ق -ات الصش -داق -ة وال -تضش -ام -ن ال -ت-ي Œم-ع
ا÷زائر بالÈازيل وأاجدد لكم عزمي على العمل معكم
من أاجل ا’رتقاء بالتعاون الثنائي ‘ ﬂتلف اÛا’ت
إا ¤مسشتويات أافضشل خدمة Ÿصشالح بلدينا وششعبينا».
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة
لنظÒه اŸقدو ,Êغجورجي إايفانوفÃ ,ناسشبة إاحياء بÓده
لعيدها الوطني,
جدد له من خÓلها رغبته ‘ العمل رفقته على ترقية و
“ت Úروابط الصشداقة التعاون التي Œمع البلدين.
وجاء ‘ الÈقية «يسشعدÃ Êناسشبة ا’حتفال بالعيد الوطني
لبÓدكم أان أاتوجه إاليكم ,باسشم ا÷زائر ,ششعبا و حكومة و
أاصش -ال -ة ع -ن ن -فسش-ي ,ب-أاّح-ر ال-ت-ه-ا Êم-ق-رون-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م
ب- -السش -ع -ادة و الصش -ح -ة و ب -إاط -راد ال -رق -ي و ا’زده -ار ل -لشش -عب
اŸقدو Êالصشديق».
وتابع الرئيسس بوتفليقة ﬂاطبا نظÒه اŸقدو« Êهذا و
أاغتنم هذا التاريخ اŸششهود ‘ تاريخ بÓدكم ,أ’جدد لكم
رغبتي ‘ العمل معكم على ترقية و “ت Úأاواصشر الصشداقة و
التعاون العريقة التي تربط بلدينا».

–سشبا لÓنتخابات إÙلية لـ ٢01٧

أاويحيى يششرف على تنصشيب اللجنة الوطنية لتنظيم ا’سشتحقاق
وزارتا الداخلية والعدل إا ¤جانب مصشالح اأ’من.
سشمح لقاء اليومي ،بحسشب ذات اŸصشدر ،بتسشجيل
انطÓق عدد من العمليات على غرار مراجعة الهيئة
ا’نتخابية وفتح إايداع قوائم الÎششحات.
كما سشمح اللقاء بتنسشيق العمليات اŸقبلة للقطاعات
اŸعنية بتحضش ÒاقÎاع  23نوفم ÈاŸقبل.
وخلصس البيان إا ¤أان اللجنة تأاكدت من أانه سشيتم
ت-ق-د Ëك-ل ال-دع-م ال-ل-وجسش-ت-ي ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-عليا اŸسشتقلة
Ÿراقبة ا’نتخابات.

هيئة اŸراقبة  ...جاهزية تامة

أإكدت إللجنة إلدإئمة للهيئة إلعليا إŸسشتقلة Ÿرإقبة
إ’ن -ت-خ-اب-ات ع-ل-ى «إ÷اه-زي-ة إل-ت-ام-ة» Ÿدإوم-ات-ه-ا عÈ
’خ-ط-ارإت وإلششكاوى ،وذلك Ãناسشبة
إل-وط-ن ل-ت-ل-ق-ي إ إ
إ’ن -ت -خ -اب -ات إÙل-ي-ة إŸق-ررة ي-وم  ٢3ن-وف-م Èإل-قادم،
’ول ،بيان لذإت إلهيئة.
بحسشب ما أإفاد به ،أإمسش إ أ
أاوضشح نفسس اŸصشدر ،أان مداومات الهيئة العليا عÈ
ال -وط -ن ت -وج -د ‘ «ج -اه -زي-ة ت-ام-ة ل-ت-ل-ق-ي اإ’خ-ط-ارات
والششكاوى للفصشل فيها ‘ أاوانها ووفق ما تنصس علية
القوان Úوالتنظيمات».
ب-ع-د أان ث-م-نت ال-ل-ج-ن-ة ال-دائ-م-ة الÎت-ي-ب-ات ال-ن-ه-ائ-ية

Ÿباششرة الرقابة على العمليات ا’نتخابية التي يقوم بها
أاعضش- -اء اŸداوم- -ات ،دعت ج- -م- -ي- -ع شش -رك -اء ال -ع -م -ل -ي -ة
ا’نتخابية إا« ¤ا◊رصس على التعاون لضشمان انتخابات
نزيهة وششفافة» .من جهة أاخرى ،كششفت الهيئة العليا
اŸسشتقلة Ÿراقبة ا’نتخابات عن تنظيم أاربعة ملتقيات
تكوينية جهوية يوم  10سشبتم Èا÷اري ،بكل من و’يتي
مسشتغا Âوسشكيكدة ويوم  13من نفسس الششهر بكل من
و’يتي وادي سشوف وا÷زائر العاصشمة.
تهدف هذه اŸلتقيات ،التي سشيششرف على تأاطÒها
أاعضشاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة

ا’ن -ت -خ -اب -ات واŸن -درج -ة ‘ إاط -ار الÈام-ج ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
اŸيدانية ،إا« ¤توحيد الرؤوى حول القضشايا اŸطروحة
و“ك Úأاعضشاء الهيئة العليا من أاداء واجبهم ‘ أاحسشن
الظروف وعلى ضشوء القوان ÚاŸعتمدة وذات الصشلة».
كما تندرج هذه اŸلتقيات ‘ سشياق تنفيذ برنامج
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’نتخابات وتكريسس
اŸنطوق الدسشتوري ‘ مادتيه  193و 194وŒسشيد رؤوية
الهيئة العليا التي تقوم على الرأاي ا◊ر وا’ختيار النزيه
من أاجل الوصشول إا ¤انتخابات نظيفة تفضشي إا ¤اŸزيد
من الثقة وا’سشتقرار.

’ول مرة بكازإخسشتان
Áثلها حجار وتعقد أ

ا÷زائر تششارك ‘ منظمة التعاون اإ’سشÓمي حول العلوم والتكنولوجيا
تششارك إ÷زإئر‡ ،ثلة ‘ وزير
إل -ت -ع -ل -ي -م إل -ع-ا‹ وإل-ب-حث إل-ع-ل-م-ي
’و¤
إل- -ط -اه -ر ح -ج -ار ‘ ،إل -ق -م -ة إ أ
’سشÓ-م-ي إل-ت-ي
Ÿن -ظ -م -ة إل -ت -ع -اون إ إ
سش-ت-ح-تضش-ن-ه-ا إل-ع-اصش-م-ة إل-ك-ازإخ-ية
أإسش -ت-ان-ا ،ي-وم-ي  10و 11م-ن إلشش-ه-ر
إ÷اري وإل -ت -ي سش -ت -خصشصش ل -ل-ع-ل-وم
وإلتكنولوجيا ،بحسشب ما أإفادت به
’ول ‘ ،بيان لها.
إلوزإرة ،أإمسش إ أ
سش-ت-تضش-م-ن ه-ذه ال-ق-م-ة أارب-ع-ة ﬁاور
كÈى تدور حول «العÓقة الناششئة بÚ
ال - -ع - -ل- -م واÛت- -م- -ع ‘ ال- -ق- -رن ا◊ادي

والعششرين وكذا العلوم والتكنولوجيا من
أاج-ل –ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة» .كما
سشتتناول هذه القمة مسشائل أاخرى مثل
«ال- -ت- -ن- -افسش -ي -ة وا’ب -ت -ك -ار ‘ ا’ق -تصش -اد
ا◊ديثي وبناء عÓقات التعاون ‘ ›ال
العلوم والتكنولوجيا» ،يوضشح البيان.
بهذه اŸناسشبة ،سشيلقي الوزير كلمة
ي- -ع- -رضس م- -ن خÓ- -ل- -ه -ا «ن -ظ -ام ال -ب -حث
وال -ت -ط -وي -ر ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي وا’ب-ت-ك-ار ‘
ا÷زائر واإ’‚ازات العلمية اŸسشجلة ‘
ب- -عضس اÛا’ت ا◊ي- -وي- -ة ،ع -ل -ى غ -رار
اأ’رضشيات التكنولوجية وعلوم الفضشاء».

خÓل هذه القمة ،سشتطرح ا÷زائر
بعضس ا’قÎاحات لدعم وتعزيز التعاون
ب Úدول منظمة التعاون اإ’سشÓمي ‘
›ا’ت ﬂتلفة منها :البيو-تكنولوجيا
وال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة واŸوارد اŸائ-ي-ة
وع -ل -وم ال-فضش-اء وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م
والصش -ح -ة وال -ب -ي -ئ -ة ،ك-م-ا سش-ي-ت-م اع-ت-م-اد
وث -ي -ق -ت Úرئ-يسش-ي-ت Úت-ت-م-ثÓ-ن ‘ إاعÓ-ن
أاسشتانا والوثيقة اÿتامية «برنامج عمل
م -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون اإ’سش Ó-م -ي ل -ل -ع -ل-وم
وال-ت-ك-ن-ول-وج-يا وا’بتكار  ،»2026يضش -ي-ف
اŸصشدر ذاته.

مناقششة إقÎإحات حول مششاريع إلششرإكة

وزير التجارة يسشتقبل سشف Òجمهورية الصش Úالششعبية با÷زائر
إسش-ت-ق-ب-ل وزي-ر إل-ت-ج-ارة ﬁم-د بن
’ول ،سشف Òجمهورية
مرإدي ،أإمسش إ أ
إلصش Úإلشش- -ع- -ب- -ي- -ة ب -ا÷زإئ -ري ي -ان -غ
ج-وإن-غ-ي-و ،ح-يث ت-ط-رق إل-طرفان إ¤
ع Ó-ق -ات إل -ت -ع -اون وإلصش -دإق -ة إل -ت -ي
تربط إلبلدين منذ خمسشينيات إلقرن
إŸاضشي ،بحسشبما أإفاد بيان للوزإرة.
وتباحث الطرفان سشبل دعم وتقوية
ال -ع Ó-ق -ات ا’ق -تصش -ادي -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن،
خصش- -وصش- -ا وأان ت- -واج- -د اŸسش- -ت -ث -م -ري -ن
الصشيني Úبا÷زائر أاصشبح كبÒا ومهما،
ح - -يث ي - -نشش - -ط - -ون ‘ شش- -ت- -ى اÛا’ت

‡ث Óلرئيسش إ÷مهورية

مسشاهل يششارك ‘ ÷نة اإ’–اد اإ’فريقي رفيعة اŸسشتوى حول ليبيا
(إلششعب) ـ ‡ث Óلرئيسش إ÷مهوية إلسشيد
ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،يشش-ارك عبد إلقادر
مسش- -اه- -ل وزي- -ر إلشش- -ؤوون إÿارج- -ي -ة ‘ ÷ن -ة
’–اد إ’فريقي رفيعة إŸسشتوى حول ليبيا
إ إ
إل -ي -وم  0٩سش -ب -ت -م ÈبÈزإف -ي-ل ‘ ج-م-ه-وري-ة
إلكونغو.
وتندرج اللجنة ـ بحسشب بيان وزارة اÿارجية تلقت
الششعب نسشخة منه ـ ‘ إاطار قرارات ندوة رؤوسشاء
ال -دول وح -ك -وم-ات اإ’–اد ا’ف-ري-ق-ي ،مشش-ددة ع-ل-ى
إال -ت -زام اŸن -ظ -م -ة ال-ق-اري-ة ع-ل-ى مسش-اع-دة اأ’ط-راف
الليبية ‘ ايجاد حل دائم أ’زمة بلدهم.
ا’جتماع الذي يÎأاسشه الرئيسس الكونغو‹ دنيسس
سشاسشو نڤيسشو ،يدرسس تطور الوضشع ‘ ليبيا وا÷هود
ا’قليمية والدولية اŸنصشبة على تسشوية أازمة البلد
الششقيق

...و يدعو من باريسس لتعزيز
وحدة التششاد

...و يهنئ نظÒه اŸقدوÊ

’ول أإح -م -د أإوي -ح -ي -ى ع -ل -ى
أإشش -رف إل -وزي -ر إ أ
ت -نصش -يب إل -ل -ج -ن -ة إل -وط -ن -ي-ة إŸك-ل-ف-ة ب-ت-حضشÒ
وت-ن-ظ-ي-م إن-ت-خ-اب-ات إÛالسش إلشش-ع-ب-ي-ة إلبلدية
وإلو’ئية إŸزمع تنظيمها يوم  ٢3نوفم ÈإŸقبل،
’ول،
ب -حسشب م -ا أإف -اد ب -ه ب -ي-ان Ÿصش-ال-ح إل-وزي-ر إ أ
’ول.
أإمسش إ أ
أاوضشح البيان ،أان اللجنة التي يÎأاسشها الوزير اأ’ول،
هيئة تنصشب عششية كل اسشتششارة انتخابية وتضشم وزراء
القطاعات اŸعنية بتنظيم ا’نتخابات وعلى رأاسشهم

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

ويشش- -ارك- -ون ‘ إا‚از ع- -دي -د اŸشش -اري -ع
التنموية.
اŸناسشبة كانت فرصشة للطرف Úلبحث
وم -ن -اقشش -ة ج-م-ل-ة م-ن ا’قÎاح-ات ح-ول
مششاريع الششراكة على اŸدي ÚاŸتوسشط
والبعيد.
دعا بن مرادي الششريك الصشيني إا¤
اŸسش - -اه - -م - -ة ‘ رف- -ع حصش- -ة صش- -ادرات
ا÷زائ - -ر خ - -ارج اÙروق- -ات وخ- -اصش- -ة
اŸن- -ت- -وج ال- -فÓ- -ح- -ي ،م- -ب- -دي- -ا أاه -م -ي -ة
ا’سشتفادة من اÈÿة الصشينية ‘ ›ال
ال -ت -ج -ارة اÿارج -ي -ة وخصش -وصش -ا نشش -اط

التصشدير ،يتابع البيان.
ك -م -ا أاب -رز ال -ط -رف -ان ،ب -حسشب ن-فسس
اŸصشدر ،عÓقات الصشداقة واأ’خوة التي
Œمع البلدين والششعب Úمنذ خمسشينيات
القرن اŸاضشي ومواقف جمهورية الصشÚ
ودعمها للجزائر إابان الثورة التحريرية
وتواصشلها بعد ا’سشتقÓل.
م -ن ج -ه-ت-ه اأك-د السش-ف Òالصش-ي-ن-ي ،أان
ا÷زائ- -ر ت -ع -ت Èأاه -م شش -ريك اق -تصش -ادي
للصش ‘ Úالقارة اإ’فريقية ،مبديا إارادة
ب Ó- - -ده ‘ م - - -واصش - - -ل - - -ة رف - - -ع ح- - -ج- - -م
ا’سشتثمارات.
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دعا وزير الششؤوون اÿارجية عبد القادر مسشاهل،
أامسس اأ’ول ،بباريسس إا ¤تعزيز وحدة التششاد الوطنية
التي تعد تعبÒا عن ا’نسشجام الوطني وا’سشتقرار.
أاوضشح الوزير الذي Áثل رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة خÓل تدخله ‘ اŸائدة اŸسشتديرة
حول “ويل التنمية ‘ التششاد اŸنظمة بباريسس ،أانه
«من اأ’همية Ãكان تعزيز الوحدة الوطنية التي تعد
ت-ع-بÒا لÓ-نسش-ج-ام ال-وط-ن-ي وا’سش-ت-ق-رار ،خ-اصشة وأان
التعبئة الكاملة ÷ميع قدرات البÓد حول أاهداف
التنمية اŸسشطرة تتوقف عليها».
يرى رئيسس الدبلوماسشية ا÷زائرية ،أانه «ينبغي
إايÓء اهتمام خاصس أ’‚ع الوسشائل الكفيلة بإارسشاء
سشلم اجتماعي دائم وجعل مكافحة اإ’رهاب فعالة
أاك Ìمن خÓل تطبيق صشارم للقوان Úالوطنية ‘ هذا
›ال وأ’حكام القانون الدو‹ ذات الصشلة» ،مسشجÓ
ب- -ارت- -ي- -اح ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة م -ن ط -رف السش -ل -ط -ات
التششادية لتعزيز ا◊وار الوطني.
وقال ‘ هذا الصشدد« ،أاود أان أاسشجل ‘ هذا
اإ’ط -ار ب -ارت -ي -اح ا’ه -ت -م -ام ال -ذي ت -ول -ي-ه السش-ل-ط-ات
ال-تشش-ادي-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ت-ع-زي-ز ا◊وار ال-وط-ن-ي ،ك-ما تÈزه
سش -لسش -ل -ة ال -تشش -اور السش -ي-اسش-ي ال-ت-ي اخ-ت-ت-مت ي-وم 25
أاغسشطسس اŸاضشي ب Úالرئيسس التششادي إادريسس دبي
إاي -ت -ن -و وع -دد م -ن اأ’ط -راف ال -ف-اع-ل-ة ع-ل-ى السش-اح-ة
السشياسشية التششادية ‘ إاطار اآ’لية الوطنية للحوار
الوطني».
بخصشوصس اŸائدة اŸسشتديرة حول “ويل التنمية
‘ التششاد ،اعت Èمسشاهل أانه ناهيك عن حركية بحث
ا’ق- -تصش- -اد ،ف- -إان اŸواضش- -ي- -ع اıت- -ارة «سش- -ت- -خ- -ول
ال-دÁوم-ة واإ’نصش-اف ل-ل-م-ك-اسشب ال-ت-ي سش-ت-ف-رزه-ا ‘
›ال التنمية ا’جتماعية وا’قتصشادية».
أاكد ‘ هذا الصشدد ،أان «ا÷هد يجب أان يتمحور
ح -ول تسش -ي Òع -ق  ÊÓ-ل -ل -م-وارد اŸت-وف-رة م-ن خÓ-ل
اندماج وطني أافضشل وتعزيز قدرات الششراكة وكذا
ج -ه -از ج -ذاب ل Ó-سش -ت -ث -م -ارات اأ’ج -ن-ب-ي-ة اŸب-اشش-رة
اŸدعمة بسشلسشلة إاصشÓحات تدخل ‘ إاطار تثمÚ
ال- -نشش- -اط ا’ق -تصش -ادي» ،مششÒا إا ¤أان ل -ق -اء ب -اريسس
«يوفر للششركاء فرصشة لتجديد ا’لتزام لصشالح التنمية
‘ التششاد وكذا ا’سشتعد للمسشاهمة ‘ “ويل وتعزيز
أاسشسشها’ ،سشيما عن طريق تعزيز منششآاته القاعدية
وتكوين موارده البششرية التي سشتصشبح ‘ اŸسشتقبل
القريب مؤوه ‘ Óخدمة تنوع ا’قتصشاد التششادي.

...ويؤوكد :ا÷زائر مسشتعدة للتكفل
بدراسشات جدوى اÿاصشة Ãششاريع
أاكد وزير الششؤوون اÿارجية عبد القادر مسشاهل،
أامسس اأ’ول ،أان ا÷زائر مسشتعدة للتكفل بإا‚از بعضس
دراسشات ا÷دوى اÿاصشة Ãششاريع مدرجة ‘ الÈنامج
الوطني للتنمية ‘ التششاد.
أاوضش-ح مسش-اه-ل ،بصش-ف-ت-ه ‡ث Ó-ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،خÓ-ل م-داخ-ل-ت-ه ‘ اŸائ-دة
اŸسشتديرة حول “ويل التنمية ‘ التششاد اŸنظمة يومي
اÿميسس وا÷معة بباريسس ،أان «ا÷زائر تبقى متمسشكة
بتحقيق هذه اŸششاريع التي لها أاثر مباششر على فك

العزلة على التششاد وتنميته .كما أانها مسشتعدة للتكفل
ببعضس دراسشات ا÷دوى اÿاصشة Ãششاريع مدرجة ‘
الÈن -ام -ج ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ن -م-ي-ة خÓ-ل السش-ن-وات اÿمسس
اŸقبلة».
ي -ه-دف ا’ج-ت-م-اع اŸن-ع-ق-د –ت ال-رع-اي-ة السش-ام-ي-ة
ل -رئ -يسس ال -تشش-اد إادريسس دي-ب-ي إاي-ت-ن-و وب-حضش-ور ال-رئ-يسس
اŸوريتاﬁ Êمد ولد عبد العزيز ،إاŒ ¤نيد ششركاء هذا
البلد حول مششاريع مهيكلة مدرجة ‘ هذا الÈنامج
وتطوير تعاون من ششأانه تسشهيل تنويع اقتصشاد التششاد
والسشماح له ببعث ‰وه ‘ ﬂتلف القطاعات.
وأاك- -د مسش- -اه- -ل ‘ ه- -ذا الصش- -دد ،أان ه -ذه اŸب -ادرة
التضشامنية تضشاف إا ¤الدعم الذي تقدمه ا÷زائر منذ
أاك Ìمن عقد من الزمن إا ¤التششاد ‘ ›ال تكوين
الطلبة ،مسشاهمة بذلك ‘ تنمية اŸوارد البششرية التي
يحتاج إاليها هذا البلد الششقيق.
أاضشاف قائ ،Óإان «ا÷زائر “نح سشنويا أاك Ìمن مئة
منحة دراسشية لرعايا التششاد من أاجل مواصشلة تكوينهم
‘ ا÷زائر ‘ ﬂتلف التخصشصشات» ،مششÒا إا ¤أان
ا÷زائ- -ر ت- -ب- -ق- -ى «مسش- -ت- -ع -دة» Ÿواصش -ل -ة ه -ذه ا÷ه -ود
وت -ع-زي-زه-ا أاك Ìحسشب ح-اج-ي-ات ه-ذا ال-ب-ل-د وإام-ك-ان-ات
ا÷زائر ‘ هذا اÛال.

التنمية ا’جتماعية وا’قتصشادية
قاعدة لأÓمن وا’سشتقرار
أاكد رئيسس الدبلوماسشية ا÷زائرية أان ا÷زائر ترى
Óمن
أان التنمية ا’جتماعية وا’قتصشادية تششكل قاعدة ل أ
وا’سشتقرار و“ثل أايضشا الوسشيلة اأ’‚ع Ÿكافحة العنف
اŸتطرف وأازمة الهجرة اللذين أاخذا بعدا فريدا خÓل
السشنوات اأ’خÒة.
أاضشاف مسشاهل ،أان مثل هذه التنمية يجب ‘ اŸقابل
أان تبقى تششكل ﬁور اأ’هداف اÙددة ‘ ﬂططات
التقو Ëالوطنية ،مثلما هو ا◊ال اليوم بالنسشبة للتششاد
من خÓل الÈنامج الوطني للتنمية و‘ صشلب تضشامن
دو‹ من خÓل ششراكة تعود بالفائدة على الطرف.Ú
يرى وزير الششؤوون اÿارجية أان هذه السشياسشة يجب
تعزيزها من خÓل ا’ندماج ا’قليمي ،موضشحا أانه بغية
إاثراء هذا اŸؤوهل الذي ثمن «النيباد» دوره ،فإانه ’بد
من وضشع صشيغ ششراكة مربحة من أاجل –قيق مششاريع
التنمية اإ’قليمية ،على غرار الطريق العابر للصشحراء
وأانبوب الغاز ا÷زائر’ -غوسس وخط اأ’لياف البصشرية
العابر للصشحراء.
كما أاششار مسشاهل ،إا ¤أان هذه اŸششاريع التي تهدف
إا ¤ت -رق -ي -ة ال-ت-ب-اد’ت وا’ن-دم-اج ب Úب-ل-دان اŸن-ط-ق-ة،
تكتسشي أاهمية اسشÎاتيجية ،بالنظر ا ¤أاثرها اŸؤوكد
على تطوير القدرات اŸتوفرة على مسشتوى اŸناطق
ا◊دودية اŸششÎكة.

دعت إ ¤حماية إلروهينغا

ا÷زائر تع Èعن انششغالها
من العنف ‘ بورما

إلششعب/عÈت ا÷زائر عن انششغالها البالغ
من “ادي العنف ‘ بورما ،داعية إا ¤حماية
عاجلة أاقلية الرهينغا.
ه -ذا م -ا ورد ع -ل -ى لسش -ان ال-ن-اط-ق ال-رسش-م-ي
لوزارة اÿارجية عبد العزيز بن علي الششريف،
حسشب مصشادر عدة

لدعم وتعزيز إلعÓقات إلثنائية ب Úإلبلدين

طمار يسشتقبل سشف Òتركيا با÷زائر

إسش - -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر إلسش- -ك- -ن
وإل - -ع- -م- -رإن وإŸدي- -ن- -ة ع- -ب- -د
إل -وح -ي -د ط-م-ار ،أإمسش إ’أول،
Ãقر دإئرته إلوزإرية ،سشفÒ
تركيا با÷زإئر إلسشيد ﬁمد
بوروي ،بحسشب ما أإفاد به بيان
ل - -وزإرة إلسش - -ك- -ن وإل- -ع- -م- -رإن

وإŸدينة.
يندرج هذا اللقاء ‘ إاطار دعم
وت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
ا÷زائر وتركيا من خÓل تطوير
سشبل التعاون اŸششÎك ‘ ›ال
السشكن والعمران واŸدينة.

وكيل وزير إÿارجية إ’مريكي:

تطابق وجهات نظرنا مع ا÷زائر حول القضشايا ا’قليمية والدولية

أإك- -د وك- -ي- -ل وزي -ر إÿارج -ي -ة ل -ل -و’ي -ات إŸت -ح -دة
توماشش ششانون يوم إÿميسش خÓل حفل إدإء إليمÚ
ل -لسش -ف Òإ÷دي -د ل -ل -و’ي -ات إŸت-ح-دة ‘ إ÷زإئ-ر ج-ون
دي -روشش -ر ع -ل -ى إل -ع Ó-ق -ات إلسش -ي -اسش -ي -ة «إŸم -ت -ازة» بÚ
إل-ب-ل-دي-ن-ي م-ؤوك-دإ أإن-ه-ا ت-ت-ميز «بتطابق لوجهات إلنظر
حول إلعديد من إلقضشايا إ’قليمية و إلدولية».
وأاعرب ششانون الذي ترأاسس حفل أاداء اليم Úبحضشور
اطارات من كتابة الدولة و سشف Òا÷زائر بواششنطن

السش -ي -د ›ي -د ب -وق -رة و ك-ذا السش-فÒة السش-اب-ق-ة ج-وه-ان
ب-و’شش-يك ع-ن ارت-ي-اح-ه ل-ن-وع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات ال-ت-ي تربط
البلديني معربا ‘ الوقت ذاته عن ثقته
‘ قدرة السشف Òا÷ديد ‘ تعزيز التعاون الثنائي.
كما أابرز ششانون العÓقات اŸمتازة ب Úا÷زائر و
الو’يات اŸتحدة ‘ ›ال اأ’من مششÒا أان التعاون بÚ
البلدين «ينبأا بأافاق كبÒة ‘ اÛال ا’قتصشادي و
الثقا‘ و التجاري».

السضبت  09سضبتمبر  2017م
الموافق لـ  18ذي الحجة  1438هـ
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اÙافظة على التوازنات اŸالية رغم األزمة القتصصادية

لطار اŸعيشصي للسصكان واسصتمرار سصياسصة التضصامن الجتماعي
مواصصلة –سص Úا إ
شص-خَصص ﬂط-ط ع-م-ل ا◊ك-وم-ة ا÷دي-د ،ال-وضص-ع-ي-ة اŸال-ي-ة الصص-ع-ب-ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا ال-بÓ-د ‘ ،ح Úشص-دد ع-ل-ى ضص-رورة إاي-ج-اد ب-دائ-ل
لصصÓحات ،لتحسص Úمناخ السصتثمار
لزمة ،مؤوكدا على ضصرورة مسصايرة النموذج القتصصادي ا÷ديد اŸتعلق با إ
اقتصصادية Ÿواجهة ا أ
لطار اŸعيشصي للسصكان واسصتمرار سصياسصة التضصامن الجتماعي.
وعصصرنة النظام ا÷بائي ،كما شصدد على مواصصلة –سص Úا إ

جÓل بوطي

اÙافظة على التوازنات اŸالية رغم
األزمة القتصصادية
تضضمن ﬂطط عمل ا◊كومة الكث Òمن ا◊لول ا’قتصضادية
التي عملت من خÓلها ا÷زائر على اŸسضتوى اÿارجي ﬁافظة
على سضيادتها ا’قتصضادية ،بفضضل احتياطات الصضرف اŸسضتجمعة
خÓل السضنوات السضابقة ،غ Òأان هذه اإ’حتياطات ما انفكت
تتهاوى باسضتمرار حيث انتقلت من  193مليار دو’ر ‘ ماي
 ،2014إا 105 ¤مÓي Òدو’ر ‘ جويلية .2017
وجاء ‘ الفصضل اأ’ول من القسضم الثالث للمخطط أانه على
اŸسض-ت-وى ال-داخ-ل-ي ف-إان وضض-ع-ي-ة اŸال-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ت-ب-عث ع-لى
ا’نشض-غ-ال وال-ق-ل-ق ،ح-يث ت-رت-بت صض-ع-وب-ات م-ال-ي-ة م-ت-كررة جراء
تراجع ا÷باية البÎولية‡ ،ا أادى إا ¤اسضتهÓك ›مل ادخار
اÿزي -ن -ة ال -ذي ك -ان ي -ح-تضض-ن-ه صض-ن-دوق ضض-ب-ط اإ’ي-رادات ال-ذي
اسضتنفذ منذ فيفري .2017
كما أاصضبحت اÿزينة تلجأا إا ¤موارد أاخرى تكميلية منذ
السض -ن -ت Úاأ’خÒت Úع -ل -ى غ -رار ال -ق -رضض ال -وط -ن-ي ،م-دف-وع-ات
Óرباح من قبل بنك ا÷زائر ،وقرضض خارجي لدى
اسضتثنائية ل أ
البنك اإ’فريقي للتنميةÃ ،ا يعادل نحو مائة مليار دينار ومع
ذلك ،تبقى الوضضعية متوترة بشضدة على مسضتوى ميزانية الدولة،
حيث من اŸتوقع ‘ الوضضعية الراهنة أان تختتم سضنة 2017
بصضعوبات حقيقية ‘ ،ح Úتبدو سضنة  2018أاك Ìتعقيدا.

ك -م -ا سض -ت -ع -م -ل ا◊ك -وم-ة ع-ل-ى رصض-د م-وارد و“وي-ل ج-دي-دة
Ÿواصض -ل -ة الـم -ج -ه -ود ال -ع -م -وم -ي إ’‚از السض-ك-ن-اتÃ،ا ‘ ذلك،
الـمنتوجات البنكية الـمتنوعة والـمكيفة ،ادخار طالبي السضكن،
وموارد التسضي Òالعقاري للممتلكات العمومية.
وسض -ت-ع-م-ل السض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة أايضض-ا ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل ال-نشض-اط
العقاري من خÓل ترقية الشضراكة العمومية واÿاصضة ،ووضضع
Óيجار،
نظام –فيزي لÓسضتثمار ‘ إا‚از السضكن الـموجه ل إ
سض -ي -م -ا م-ن خÓ-ل ت-ن-م-ي-ة السض-وق إا’ي-ج-اري اÿاصض .وسض-ت-ع-ك-ف
ا◊كومة ،زيادة على ذلك ،على إادخال أانظمة بناء جديدة تسضمح
بتقليصض التكاليف وآاجال إا‚از السضكن.
وبهذه الصضفة ،سضوف يتم الÎكيز على تشضجيع إا’نتاج الوطني
والوسضائل الوطنية إ’‚از ،وترقية القدرات الـمحلية للدراسضات
وكذا اللجوء إا ¤مواد البناء الـمحلية.

عصصرنة اإلدارة ا÷بائية و–سص Úمواردها
ل -ق -د ع -رفت ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ة خÓ-ل السض-ن-وات اأ’خÒة ت-ط-وًرا
متواصض Óغ Òأانه غ Òكاف ،وكما هو الشضأان بالنسضبة للمراجعة
الدورية للوعاء ا÷بائي ،فإان –سض ÚاŸوارد ا÷بائية يرتبط
ارت -ب -اًط-ا وث-ي-ق-ا ب-إادارة ج-ب-ائ-ي-ة أاك Ìف-ع-ال-ي-ة وك-ذا ب-ق-درة ال-ق-وة
ال -ع -م -وم -ي -ة ع -ل -ى م-ع-اق-ب-ة ال-ت-ه-رب ا÷ب-ائ-ي ال-ذي Áسض ك-ذلك
باأ’عوان ا’قتصضادي ،Úبشضكل رادع ،كما أان إاحراز تقد م ‘ هذا
اÛال سضيمر على اÿصضوصض ع Èعصضرنة اإ’دارة ا÷بائية،
Óدارة
تطوير ا÷باية اÙلية ،بإاقامة إاجراءات جديدة تسضمح ل إ
ا÷بائية بتحصضيل مسضتحقاتها بشضكل أاسضرع Ãا ‘ ذلك خÓل
ع -م-ل-ي-ات ال-ت-ق-و Ëا÷ب-ائ-ي ،ت-ف-ع-ي-ل م-ن-ظ-وم-ة رصض-د اŸت-ه-ربÚ
ا÷بائي Úومعاقبتهم.

قانون النقد والقرضض Ÿرحلة انتقالية من 5سصنوات اسصتكمال اإلصصÓحات البنكية واŸؤوسصسصات اŸالية

ق -ررت ا◊ك -وم -ة ال -ل -ج -وء إا ¤ال -ت -م -وي -ل غ Òال-ت-ق-ل-ي-دي إا¤
اإ’قÎاضض مباشضرة لدى البنك اŸركزي ،بغرضض “ك Úالسضلطات
العمومية من تفادي انهيار ا’قتصضاد وا◊فاظ على ديناميكية
النمو ،والذي سضيكون موضضوع مشضروع قانون يتضضمن تعديل قانون
النقد والقرضض سضيتم تنفيذه على سضبيل ا’سضتثناء لفÎة انتقالية
مدتها  5سضنوات من شضأانه أان يسضمح للخزينة العمومية با’قÎاضض
مباشضرة لدى بنك ا÷زائر ،من أاجل مواجهة عجز اŸيزانية،
و–ويل بعضض الديون اŸتعاقد عليها لدى البنوك أاو مؤوسضسضات
Óسض-ت-ث-م-ار ل-ت-م-ك-ي-نه من
ع-م-وم-ي-ة ،و“وي-ن الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل -إ
اŸسضاهمة ‘ التنمية ا’قتصضادية.
وباŸوازاة أاكد ﬂطط عمل حكومة أاحمد أاويحيى مع ذلك
اسضتمرار الدولة ‘ Œسضيد خريطة طريقها من أاجل ترشضيد
النفقات العمومية ،قصضد اسضتعادة توازن اŸيزانية ‘ أاجل خمسض
سضنوات إاذ سضيتم انتهاجهما معا ،فإان هذين اŸسضعي Úمن شضأانهما
أان يسضمحا باسضتبعاد خطر انز’ق تضضخمي.

سض-ت-ع-م-ل ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى ت-نشض-ي-ط ع-م-ل-ي-ة اإ’صضÓ-حات بأابعاد
متعددة ،فيما يخصض عصضرنة النظام البنكي حيث سضيبقى الÎكيز
منصضبا على اسضتكمال اإ’صضÓحات البنكية واŸؤوسضسضات اŸالية
وذلك قصض-د –سض Úف-ع-ال-ي-ت-ه-ا وم-ردودي-ت-ه-ا وت-ن-افسض-ي-ت-ها بفضضل
تكييف اإ’طار التشضريعي والتنظيمي الذي يحكم النشضاط البنكي
مع مواصضلة عصضرنة منظومات الدفع’ ،سضيما تعميم اأ’دوات
العصضرية للدفع؛ و‘ هذا اإ’طار شضدد اıطط على تعزيز
أان-ظ-م-ة اŸع-ل-وم-ات اÿاصض-ة ب-ال-ب-ن-وك ،قصض-د السض-م-اح ل-ه-ا برفع
مسضتوى الرقابة على عملياتها ليكون Ãسضتوى اŸعاي Òالدولية
اŸع -م -ول ب -ه -ا ،ت-ق-ل-يصض آاج-ال دراسض-ة م-ل-ف-ات ال-ق-روضض ب-فضض-ل
ال Ó- -م - -رك- -زي- -ة اŸت- -زاي- -دة ’ت- -خ- -اذ ال- -ق- -رار وت- -ف- -ع- -ي- -ل سض- -وق
ال -ق -روضض؛ ت -ع -زي -ز ع -رضض اŸن -ت -وج -ات ال -ب -ن -ك-ي-ة اŸك-ي-ف-ة م-ع
اح -ت -ي -اج -ات وط -ل -ب -ات ال -زب -ائ -ن Ãا ف -ي-ه-ا اإ’ئ-ت-م-ان اإ’ي-ج-اري
واŸنتجات اŸالية التي تدعى إاسضÓمية.

إاجراءات اقتصصادية للمؤوسصسصات اŸالية تنمية وتطوير السصوق اŸالية لتشصجيع السصتثمار
سض -تسض -ه -ر ا◊ك -وم -ة ع -ل-ى ت-ن-م-ي-ة سض-وق رؤووسض اأ’م-وال وك-ذا

أاشضار ﬂطط عمل ا◊كومة إا ¤إان ﬂاطر اأ’زمة اŸالية
تلقي بظÓلها على البÓد ،ما  ⁄تطرأا أاوضضاع جديدة ،وقد تتمثل
هذه اıاطر ‘ العجز عن ضضمان اإ’نفاق العمومي ،مع كل ما
يÎتب عن ذلك من نتائج اقتصضادية واجتماعية وحتى سضياسضية
وخيمة بالنسضبة للبÓد؛ أاو الدخول حينها ‘ مسضار فقدان السضيادة
ا’ق -تصض -ادي -ة ،ان -ط Ó-ق -ا م -ن ال -ل -ج -وء اŸك -ث -ف إا ¤ا’سض -ت-دان-ة
اÿارجية ،مع عدم القدرة ‘ ،اŸدى اŸتوسضط ،على الوفاء
ب- -خ- -دم- -ة ه- -ذه اŸدي -ون -ي -ة؛ اأ’م -ر ال -ذي ي -ف -رضض ال -ل -ج -وء إا¤
اŸؤوسضسضات اŸالية الدولية ،مقابل تداب Òاقتصضادية واجتماعية
صضارمة ،مع العلم أان ا÷زائر قد شضهدت هذه الوضضعية ‘ سضنوات
التسضعينيات.

تخطي اأ’زمة اŸالية دون ضضرر باسضتعادة توازن اŸالية
ذكر اıطط أان الشضعب ا÷زائري غ Òمسضتعد ليعيشض من
جديد التجربة اأ’ليمة لسضنوات الثمانينيات ،بفعل تقلبات السضوق
البÎولية التي ليسض للجزائر فيها –كم حقيقي.
كما إان رئيسض ا÷مهورية يعت Èأانه يتع Úعمل كل ما من شضأانه
أان يسضمح بتخطي هذه اأ’زمة اŸالية دون ضضرر باسضتعادة توازن
اŸال -ي -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ع-ل-ى اŸدى اŸت-وسض-ط وال-ت-ي ت-أات-ي ضض-م-ن
إاسضÎاتيجية ترشضيد النفقات اŸالية دون اللجوء إا ¤ا’سضتدانة
اÿارج-ي-ة ب-ال-ع-م-ل م-ن ب-اب ا’سض-ت-ث-ن-اء ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ال-ت-م-ويÓت
الداخلية غ Òالتقليدية ،التي Áكن تعبئتها خÓل فÎة انتقال
ما‹ بإاتباع خريطة طريق سضليمة من أاجل تقو ËاŸالية العمومية
التي تتمثل أاهدافها ‘ ضضمان اسضتمرارية اإ’نفاق العمومي،
وإاصض Ó-ح تسض -يÒه ال -ع -م-وم-ي ،وضض-م-ان ت-وزي-ع ع-ادل ل-ل-ت-ح-ويÓ-ت
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ف -ائ-دة السض-ك-ان؛ و–ف-ي-ز ال-نشض-اط ا’ق-تصض-ادي،
واسض-ت-ع-ادة ت-وازن م-ي-زان-ي-ة ال-دول-ة ع-ل-ى اŸدى اŸت-وسض-ط ،وك-ذا
إاصضÓح اإ’دارة ا÷بائية على نحو يسضاهم ‘ –سض ÚالتحصضيÓت،
ووضضع ا÷باية اÙلية ،وتسضي Òمتعدد السضنوات Ÿيزانية الدولة؛
وت-رشض-ي-د ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن خÓ-ل –دي-د أاقصض-ى لنفقات
التسضي ،Òعلى مسضتوى إايرادات ا÷باية العادية فقط وإاصضÓح
سضياسضة اŸسضاعدات العمومية.
مواصضلة إا‚از برامج السضكن
فيما يخصض السضكن سضتعمل ا◊كومة ،زيادة على إا‚از برامج
السضكن ا’جتماعية إا’يجارية ومواصضلة منح الـمسضاعدة ‘ ›ال
السضكن الريفي ،على إا‚از سضكنات عمومية لفائدة السضكان ذوي
الدخل الضضعيف ‘ الوسضط Úا◊ضضري والريفيÃ ،سضاهمة مالية
من الـمسضتفيدين ،وبهذه الصضفة ،سضيتم الÎكيز على تشضجيع صضيغة
«السضكن الÎقوي الـمدعم» مع إاشضراك ا÷ماعات الـمحلية.

البورصضة وذلك قصضد عرضض بدائل لتمويل ا’سضتثمارات ورفع
رأاسض اŸال ،ك - -م - -ا سض - -ت - -ع - -م - -ل ع - -ل - -ى ت - -رق - -ي - -ة اسض - -ت - -ع - -م - -ال
البنوك واŸسضتثمرين ıتلف اأ’دوات اŸوضضوعة قصضد تشضجيع
وم-راف-ق-ة ا’سض-ت-ث-م-ار ع-ل-ى شض-اك-ل-ة صض-ن-ادي-ق ضض-مان ا’سضتثمار،
وصضناديق الدعم ا÷هوية اŸنشضئة على مسضتوى جميع الو’يات
وكذا اللجوء إا ¤الصضندوق الوطني لÓسضتثمار طبقا للنصضوصض
اÿاصضة به ،وذلك أ’خذ اŸسضاهمات اŸؤوقتة ‘ ا’سضتثمارات،
Ãا فيها اÿاصضة ،ذات اأ’همية اŸتوسضطة أاو الكبÒة.

تنمية الصصادرات خارج اÙروقات
كما تضضمن ﬂطط عمل ا◊كومة أان الفÎة ا◊الية شضهدت
تقلي ًصضا ‘ اإ’نفاق العمومي على ا’سضتثمار والتجهيز ،وذلك
بفعل ا’نخفاضض ا÷ذري وا◊اسضم ‘ اŸوارد اŸالية للدولة،
الذي ترتب على انهيار أاسضعار النفط ‘ السضوق العاŸية.
وت -واج -ه اÿزي -ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ح-ال-ي-ا ع-ج-زا م-ت-ك-رر ،ب-ل إان-ه-ا
أاصض- -ب- -حت ت- -واج- -ه ‘ السض -ن -ت Úاأ’خÒت Úأازم -ة ح -ادة ‘ ›ال
السضيولة ،وهو ما عرقل برامج اإ’‚از ،مÈزا أان رخصضة برنامج
ا’سض -ت -ث -م -ارات اŸصض -ادق ع -ل -ي-ه-ا ‘ السض-ن-وات ال-ثÓ-ث اأ’خÒة،
حا’ت انخفاضض متتابعة بحيث انخفضضت من قرابة  3500مليار
دينار ‘ سضنة  2015إا ¤قرابة  1900مليار دينار ‘ سضنة 2016
وقرابة  1400مليار دينار ‘ سضنة  2017ورافق هذا التدرج تراكم
‘ الديون التي  ⁄تسضدد لدى العديد من اŸتعامل Úا’قتصضاديÚ
على مسضتوى الفروع اıتلفة ‘ الدولة.

متابعة اŸنتجات ذات السصتهÓك الواسصع ومراقبة األسصعار
سضتعمل ا◊كومة على اÿصضوصض ،على ترقية شضبكات التوزيع
ال -كÈىÃ ،سض -اه -م -ة اŸسض -ت -ث-م-ري-ن اÿواصض ،لضض-م-ان ال-ت-م-وي-ن
اŸنتظم والشضفاف ،وضضمان متابعة ومراقبة اŸنتوجات ذات
ا’سض -ت -ه Ó-ك ال -واسض -عÃ ،ا ‘ ذلك احÎام ال -ه -وامشض وم -راق -ب -ة
اأ’سض -ع -ار ب -اإ’ضض-اف-ة إا– ¤سض Úم-راق-ب-ة ج-ودة اŸن-ت-ج-ات ع-ن-د
ا◊دود وم -ن خ Ó-ل الشض -ب -ك -ات ال -ت -ج -اري-ة وذلك قصض-د ال-وق-اي-ة
من اأ’خطار الصضحية.

–سص Úالبيئة اŸناسصبة لأÓعمال ومرافقة مسصار التنمية
سض -ت -ع -ك -ف ا◊ك -وم -ة ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل وم-راف-ق-ة مسض-ار ال-ت-ن-م-ي-ة

ا’قتصضادية للبÓد ‘ اŒاهات مواصضلة –سض Úالبيئة اŸناسضبة
Óعمال ،تشضجيع وتسضهيل ا’سضتثمار ‘ كل القطاعات ،وعن
ل أ
طريق اŸتعامل Úالعمومي Úواÿواصض والشضراكات اıتلفة،
مواصضلة إا‚از برامج التجهيز العمومية التي ” اعتمادها ‘
السضنوات اأ’خÒة ،وكذا إانضضاج الدراسضات اŸتعلقة باŸشضاريع
اŸؤوجلة ،وسضوف تتم مرافقة وإاثراء عملية تنفيذ هذه اŸقاربة
عن طريق ا◊وار الدؤووب مع البيئة ا’قتصضادية وا’جتماعية.
وبهذه الصضفة ،فإان الثÓثية التي تتأالف من ا◊كومة ،وا’–اد
العام للعمال ا÷زائري‡ Úث Óللعمال ،ومنظمات أارباب العمل،
سض -ت -ب -ق -ى إاط -اًرا م -فضض  Ó-ل -ل-ح-وار ع-ل-ى أاسض-اسض ال-ع-ق-د ال-وط-ن-ي
ا’قتصضادي وا’جتماعي للتنمية.

مرافقة تأاهيل اŸناطق الصصناعية
أاك -دت ا◊ك -وم -ة ا’سض-ت-ج-اب-ة ل-ل-ط-لب اŸت-زاي-د ع-ل-ى ال-ع-ق-ار
الصضناعي ع Èأارجاء الÎاب الوطني ،من أاجل تفعيل ا’سضتثمار
ومن أاجل ضضمان انتشضار التنمية ا’قتصضادية ع Èربوع البÓد ،كما
سضÎاف -ق ا◊ك -وم -ة ع -م -ل -ي -ة إاع-ادة ت-أاه-ي-ل اŸن-اط-ق الصض-ن-اع-ي-ة
اŸوجودة قيد النشضاط ،وذلك Ãسضاهمة اŸتعامل Úا’قتصضاديÚ
الذين يوجدون على مسضتواها ،حيث أانها سضتقوم بدفع وتفعيل
عملية اإ’‚از التدريجي  50منطقة صضناعية جديدة ع39 È
و’ي -ة ،وذلك ب -واسض -ط -ة ال -ق -روضض ط -وي -ل-ة اأ’ج-ل ال-ت-ي رصض-ده-ا
الصض -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل Ó-سض-ت-ث-م-ار ،وزي-ادة ع-ل-ى ذلك ،ف-إان إا‚از
وتسضي ÒاŸناطق الصضناعية سضوف يكونا موضضوع مقاربة جديدة،
Ãا ‘ ذلك ع Èمنح ا’متياز للمتعامل ÚاÙلي Úا÷اهزين
لÓسضتثمار ‘ هذا اÛال ،مع جودة مناسضبة ‘ اÿدمات.

ترقية اإلنتاج الوطني
تضضمن اıطط مرحلة ا’نتقال التي توجد عليها أاغلب
اŸؤوسضسضات العمومية اÿاصضة أاو ذات اأ’صضول اıتلطة ،بأان
تسضتفيد منتجاتها من السضلع واÿدمات من اأ’ولوية ‘ السضوق
الوطنية التي تتطلب اسضتعادة توازن ميزان اŸدفوعات عن طريق
الصضادرات خارج اÙروقات وكذلك و’سضيما من خÓل التقليل
Óنتاج اÙلي للسضلع
من الواردات ،والتي تتيح فرصضا جديدة ل إ
واÿدمات.
وب -ه -ذه الصض -ف -ة ،ف -إان ا◊ك -وم -ة سض -ب -ق ل -ه-ا أان ن-ادت ›م-وع
اŸسضÒين واآ’مرين بصضرف اŸيزانية العمومية بضضرورة اللجوء
إا ¤اقتناء السضلع واÿدمات اŸنتجة ﬁليا ‘ إاطار طلبياتهم
ويذلك سضتواصضل ا◊كومة مسضعاها الطوعي ‘ ›ال الضضبط
والتقليصض من الواردات ،من خÓل اللجوء أاو’ إا ¤اŸنتجات
التامة الصضنع التي يقوم اإ’نتاج اÙلي بتلبيتها.

خارطة إاقليمية لفرصض السصتثمار
حرية ا’سضتثمار مضضمونة Ãوجب الدسضتور غ Òأان مهمة
السضلطات العمومية ‘ ›ال التقو“ Ëلي على ا◊كومة إا‚از
خارطة إاقليمية لفرصض ا’سضتثمار ،قصضد التشضجيع على تثمÚ
ال -ف -رصض واŸوارد اŸوج -ودة ع Èك -ام -ل اإ’ق -ل -ي -م ،وك-ذا ت-ف-ادي
حا’ت اإ’شضباع اŸفرطة لفروع اإ’نتاج على حسضاب اŸسضتثمرين
أان-فسض-ه-م .وسض-ي-ت-م إا‚از اÿارط-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ف-رصض ا’سض-ت-ثمار
Ãشض -ارك -ة ال -و’ي -ات ومسض -اه -م -ة ج -م -ع-ي-ات أارب-اب ال-ع-م-ل وك-ذا
الغرفت Úالوطنية وا÷هوية للتجارة والصضناعة.

أاهبة السصتعداد للحوار مع األحزاب السصياسصية
وسض -ت-ب-ق-ى ا◊ك-وم-ة دوم-ا ع-ل-ى أاه-ب-ة ا’سض-ت-ع-داد ل-ل-ح-وار م-ع
اأ’حزاب السضياسضية ‘ اŸسضائل التي تهم اŸواطن ،Úكما إان
ا◊كومة سضتسضهر على توف Òجميع الشضروط إا ¤نصض عليها
القانون لتنظيم انتخابات اÛالسض الشضعبية البلدية واÛالسض
الشضعبية الو’ئية ‘ ،شضهر نوفم Èالقادم ‘ ،ظل الهدوء والسضكينة
والشض-ف-اف-ي-ة ول-ه-ذه ال-غ-اي-ة ،ف-إان ال-ه-ي-ئ-ة ال-عليا اŸسضتقلة Ÿراقبة
ا’نتخابات سضتسضتفيد من كل الدعم والوسضائل التي تلتمسضها ‘
سضبيل القيام Ãهمتها الدسضتورية على أاكمل وجه.

تعزيز السصتقرار الجتماعي
ت -ن -اول ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم-ة أان اŸصض-اعب اŸال-ي-ة ال-ت-ي
فرضضت على بÓدنا بفعل ا’نهيار الشضديد أ’سضعار اÙروقات ‘
السضوق العاŸية تقود ›تمعنا للتجنيد من أاجل مواصضلة مسضاره
على درب التنمية ا’قتصضادية وا’جتماعية ولهذه الغاية ،وذكرت
ا◊كومة أانها سضتعمل على ترقية ا◊وار الدؤووب مع شضركائها
ا’قتصضادي Úوا’جتماعي ،Úضضمن روح العقد الوطني ا’قتصضادي
وا’جتماعي للتنمية .كما سضتسضهر ﬂتلف اإ’دارات القطاعية
ع- -ل- -ى ت- -وط- -ي- -د ا◊وار وال- -تشض- -اور م- -ع اŸم -ث -ل ÚاŸع -ت -م -دي -ن
Ÿسضتخدميهم.

تدعيم الوحدة الوطنية
إان ا◊كومة تعتزم عدم ادخار أاي جهد من أاجل تعزيز هذه
الوحدة الوطنيةÃ ،ختلف اŸقاربات التكميلية ،كما إان ا◊فاظ
على سضÓمة الÎاب الوطني ووحدة الشضعب ،زيادة على ا◊قوق
وا◊ريات اŸكفولة Ãوجب الدسضتور لكل مواطنÁ ،ثÓن واجبا
دسضتوريا لكل جزائري ،إاذ سضتعمل ا◊كومة بوجه خاصض على
ا◊فاظ على وحدة البÓد من خÓل توعية اŸواطن Úالتي تسضعى
إا ¤تشضجيعهاÃ ،ا ‘ ذلك لدى الطبقة السضياسضية واÛتمع
اŸد ،Êوسض -ت -ع -ك -ف ا◊ك -وم-ة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز أاواصض-ر ال-عÓ-ق-ة بÚ
ا÷زائ -ر وم -واط -ن -ي -ه -ا اŸق -ي -م ‘ Úاÿارج ،إا ¤ج -انب Œن-ي-د
مسضاهمتهم ‘ التنمية الوطنية وبهذه الصضفة ،سضوف يتم ضضمان
ا◊م-اي-ة ال-وط-ي-دة Ÿواط-ن-ي-ن-ا ب-ك-ل ف-ع-ال-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ب-لدان
إاقامتهم ،وذلك ‘ ظل احÎام ا’تفاقيات الدولية ذات الصضلة،
كما إان ا◊وار سضوف يسضتمر تكريسضه ب Úالسضلطات العمومية
و‡ثلي ا÷الية الوطنية ‘ اÿارج حول احتياجاتهاÃ ،ا ‘ ذلك
ا’حتياجات الثقافية من أاجل تلبيتها ‘ ،حدود اإ’مكان.

تشصجيع الشصراكة ب ÚاŸؤوسصسصات العمومية واÿاصصة مراجعة القانون العضصوي اŸتعلق باألحزاب السصياسصية

Óمة
إان اŸؤوسضسضات العمومية ا’قتصضادية “ثل إارثا هاما ل أ
وت-زخ-ر ب-ق-درات إان-ت-اج-ي-ة ضض-خ-م-ة ول-ق-د ب-اشض-رت ال-دول-ة برامج
لتأاهيل هذه اŸؤوسضسضات العمومية ‘ جميع قطاعات النشضاط،
وتعتزم ا◊كومة مواصضلة وتفعيل هذه العمليات.
وباŸوازاة مع ذلك ،سضتعمل ا◊كومة على تشضجيع كل فرصضة
م -ن ف -رصض الشض -راك -ة ب Úم -ؤوسضسض -ات ع -م -وم -ي -ة وم -ت -ع -ام -ل Úأاو
مسض -ت -ث -م -ري -ن خ-واصض ج-زائ-ري Úأاو أاج-انب وسض-ت-وج-ه م-ث-ل ه-ذه
الشض- -راك -ات ال -ت -ي “ت -لك سض -ن -ده -ا ال -ق -ان -و ،Êل -ت -ث -م Úال -ق -درة
ا’قتصضادية العمومية والرفع من تنافسضيتها.

ترقية الشصراكة مع األجانب
سض -ت -ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى تشض -ج -ي -ع ع -م -ل -ي -ات الشض-راك-ة م-ع
اŸسضتثمرين اأ’جانب ‘ جميع اŸيادين على أاسضاسض اإ’طار
القانو ÊاŸعمول به .وبهذه الصضفة ،سضيتم تفعيل الدبلوماسضية
ا’قتصضادية قصضد التعريف بقدرات السضوق ا÷زائرية .وسضتعمل
السضلطات العمومية أايضضا على تشضجيع اŸتعامل Úا÷زائري،Ú
ال-ع-م-وم-ي Úواÿواصض ،ع-ل-ى ال-ب-حث ب-أان-فسض-ه-م ع-ن سُضُ-ب-ل إاق-ام-ة
شضراكات مع مسضتثمرين أاجانب .و‘ اأ’خ ،Òسضيتم اسضتعمال
خارطة الطلب العمومي ‘ ميدان ا’‚ازات ،لتحفيز الشضركاء
العامل ‘ ÚبÓدنا ،لÓسضتثمار ﬁل يا ‘ نفسض اÛال.

ا◊فاظ على السصتقرار السصياسصي للبÓد
جاء ‘ القسضم اأ’ول ıطط عمل ا◊كومة تأاكيدها على
تشضجيع حياة سضياسضية وجمعوية نشضطة ع Èكل أارجاء البÓد ،كما
إان السضلطات العمومية سضوف تعمل من خÓل ا◊وار ب Úاإ’دارات
الوطنية واÙلية على تقريب الفاعل ÚاŸعني Úوحملهم على
احÎام ال -تشض -ري -ع وال -ت -ن -ظ -ي -م ال -ل -ذي -ن يضض -م -ن -ان ب -وج-ه خ-اصض
اŸظاهرات ‘ الطريق العام،

سض-ت-ع-ك-ف ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى ت-ك-ي-ي-ف ال-ق-ان-ون ال-عضض-وي اŸت-علق
باأ’حزاب السضياسضية أاك Ìفأاك Ìمع الدسضتور اŸراجع ‘ معناه
ومبناه ،كما أان أاعضضاء ا◊كومة على اسضتعداد للرد على اأ’سضئلة
الشض-ف-ه-ي-ة وال-ك-ت-اب-ي-ة ل-لŸÈان-ي Úوا’سض-ت-ج-اب-ة كذلك’ ،سضتدعاء
ال -ل -ج -ان ال -دائ -م-ة ل-لŸÈان وال-ت-ع-اون ال-ك-ام-ل ‘ دراسض-ة ج-دول
اأ’ع - - -م - - -ال اŸقÎح م - - -ن اŸع - - -ارضض - - -ة الŸÈان- - -ي- - -ة ،وف- - -ق- - -ا
أ’حكام الدسضتور.

ا◊فاظ على أامن واسصتقرار ووحدة الوطن
إان ا÷زائر أاصضبحت ‘ الوقت ا◊اضضر تصضنف من ضضمن
البلدان اأ’ك Ìاسضتقراًرا ‘ العا ⁄وذلك بفضضل سضياسضة الوئام
اŸد ÊاŸصضا◊ة الوطنية التي رعاها رئيسض ا÷مهورية وكذلك
بفضضل جهود وتضضحيات ا÷يشض الوطني الشضعبي ومصضالح اأ’من
وم- -ع ذلك ف- -إان اıاط- -ر  ⁄ي- -ت- -م ت- -ف- -ادي- -ه -ا “اًم -ا ‘ ال -وقت
الذي تنوعت فيه التهديدات وتعددت ولذلك فإان ا◊كومة سضوف
–رصض على احتواء أا ي تهديد أ’من السضكان واŸمتلكات من
خÓل مسضعى يقظة متعدد اأ’بعاد.

مكافحة اإلرهاب ودعم مصصالح األمن وا÷يشض
Óرهاب يخوضضها ا÷يشض الوطني الشضعبي
مكافحة مسضتمرة ل إ
ومصضالح اأ’من بدعم جاد و›تهد من السضلطات العمومية مع
Œنيد يقظة السضكان دعًما Ÿصضالح اأ’من من أاجل َوأاِْد أاي عمل
ج-ب-ان ي-قÎف-ه اإ’ره-اب وم-واصض-ل-ة سض-ي-اسض-ة اŸصض-ا◊ة ال-وط-نية،
لفائدة أاي مواطن ضضل الطريق مسضتعد لقطع صضلته با÷رÁة
والعودة إا ¤كنف اأ’مة ،كما إان ا◊كومة سضتعمل على تنفيذ
ال-ت-داب ÒوالÎت-ي-ب-ات ال-وق-ائ-ي-ة قصض-د ح-م-اي-ة الشض-ب-اب م-ن جميع
أاشضكال التطرف وا’نحراف والتشضدد ‘ الغلو.
كما تضضمن ﬂطط عم ا◊كومة ‘ أاقسضامه وفصضوله تدابÒ
خاصضة لدعم قطاع الÎبية والتعليم العا‹ والبحث العلمي.
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ألسشبت  0٩سشبتمبر  2017م
ألموأفق لـ  18ذي ألحجة  1٤38هـ

أاششرفت على ا’فتتاح الّرسشمي لذوي ا’حتياجات اÿاصّشة

الدالية :تكاتف ا÷هود للتكفل ا÷يّد بتمدرسضهم

’سشرة وقضشايا اŸرأاة غنية الدالية ،أاول أامسس ،بتلمسشان إا ¤ضشرورة تكاتف ا÷هؤد من أاجل التكفل
دعت وزيرة التضشامن الؤطني وا أ
ا÷يد بتمدرسس فئة ذوي ا’حتياجات اÿاصشة عﬂ Èتلف اŸراكز اÿاصشة بهم.
وزأرت أل- -وزي- -رة ك- -ذلك قسش- -م أل- -ت -وح -د ب -ذأت
أوضشحت ألوزيرة خÓل زيارتها لبعضس مرأكز
أŸركز ،وألذي يتكّفل بـ  15طف Óمن بينهم طفل
ذوي ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصش -ة ب -ال -ولي -ة ،أن -ه ي-جب
حاز على أ÷ائزة أألو ¤وطنيا ‘ إأحدى مسشابقات
أل -ت -نسش -ي-ق م-ا ب Úق-ط-اع-ات أل-نشش-اط ألج-ت-م-اع-ي
ألّرسشم .وسشيتم أسشتصشدأر طابع بريدي لهذأ ألرسشم
وألÎبية وألتكوين أŸهني وكذأ ألبيئة من أجل
ي-ح-م-ل أسش-م ه-ذأ أل-ط-ف-ل خÓ-ل ألح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم
«خلق نششاطات جديدة دأخل هذه أŸرأكز لتمكÚ
ألعاŸي للتوحد ‘  2أفريل أŸقبل ،كما أشش Òإأليه.
ألطفل أŸعاق من ألتكيف وألتعلم بسشرعة لÓلتحاق
ت- -فّ- -ق -دت ذأت أŸسش -ؤوول -ة ع -دي -د م -رأك -ز ذوي
ب - -األقسش - -ام أÿاصش- -ة ع ÈأŸدأرسس ألب- -ت- -دأئ- -ي- -ة
ألحتياجات أÿاصشة بالولية كمركز أ◊كيم طبال
وألندماج ‘ مرأكز ألتكوين أŸهني».
Óشش -خ-اصس ،أل-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن ن-قصس ‘
ﬁم -د ل  -أ
تضشّ-م-ن ب-رن-ام-ج أل-زي-ارة ت-فّ-ق-د أŸرك-ز ألنفسشي
ألتنفسس بهضشبة للة سشتي و =مؤوسشسشة مصشطفى بن
ألبيدأغوجي للمعاق Úذهنيا بحي بÒوأنة ببلدية
قلفاط ألتابعة للجمعية ألولئية Ÿرضشى ألتوحد
تلمسشان ،ألذي أعطت منه إأششارة أفتتاح ألدخول
وم- -درسش- -ة أألط -ف -ال أŸع -اق Úسش -م -ع -ي -ا ب -ب -ل -دي -ة
أل -درأسش -ي ل -ذوي ألح -ت-ي-اج-ات أÿاصش-ة / 2017
أŸنصشورة وملحقة أألطفال أŸعاق Úبصشريا بحي
 ،2018ح -يث زأرت أل -وزي -رة ب -اŸن -اسش -ب -ة ﬂت -ل -ف
بÒوأن- -ة ب- -ب- -ل- -دي- -ة ت- -ل- -مسش- -ان وأŸرك- -ز أل- -ن -فسش -ي
Óط -ف -ال
ورشش- -ات- -ه وم- -ع- -رضس أ◊رف أل- -ي- -دوي -ة ل  -أ
ألبيدأغوجي للمعاق Úذهنيا لبلدية ندرومة أين
أŸعاق.Ú
ثّمنت طريقة ألتعامل مع ششريحة أألطفال أŸعاقÚ
” ب- -ه- -ذأ أŸرك- -ز ت- -ق -د Ëع -رضس ع -ن ط -ري -ق
ّ
أل-ف-ي-دي-و ل-ت-ج-رب-ة ق-امت ب-ه-ا أخصش-ائ-ي-ة أرط-ف-ونية ألتجربة ألتي «أعطت نتائج إأيجابية كالنطق ألسشليم م- -ن ﬂت- -ل- -ف أألع- -م- -ار وأÛه- -ودأت أŸب- -ذول- -ة
بذأت أŸركز على عينة من أألطفال أŸنتم Úإأ ¤ل -ل-ك-ل-م-ة وأل-ت-وأصش-ل م-ع أف-رأد أألسش-رة ع-ن ط-ري-ق وأل -وسش -ائ -ل أŸسشّ-خ-رة م-ن أج-ل م-رأف-ق-ت-ه-م خÓ-ل
مششوأرهم ألدرأسشي.
قسشم ألتوحد عن طريق أسشتعمال أأللعاب ،وهي أإلششارة» ،حسشب ألشّشروحات أŸقّدمة.

ا◊مدانية أاهم ميناء Œاري للشّشحن با÷زائر

زعÓن يؤوّكد أاهميته ويقف على اإ’جراءات اّŸتخذة بتيبازة
’شش-غ-ال ال-ع-م-ؤم-ي-ة والنقل،
ق-ام وزي-ر ا أ
ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،رف -ق -ة وا‹ و’ي-ة
ت-ي-ب-ازة ب-زي-ارة ع-م-ل Ÿؤق-ع مشش-روع ميناء
وسش -ط ب -ا◊م-دان-ي-ة (و’ي-ة ت-ي-ب-ازة) ،أاول
أامسس ،ح -يث وق -ف ع -ل -ى م -دى ات -ب -اع ك -ل
’جراءات اŸتخذة من أاجل ا’نطÓق ‘
ا إ
’جال ،حسشب ما افاد به
’ششغال ‘ أاقرب ا آ
ا أ
بيان للؤزارة.
«ت - -ن - -درج ه - -ذه أل- -زي- -ارة ‘ إأط- -ار أإلج- -رأءأت
أŸتسشارعة ألتي أتخذتها أ◊كومة مؤوخرأ لتوفÒ
كل ألظروف ألتقنية وغÒها لÓنطÓق ‘ أششغال
هذأ أŸششروع أ◊يوي ‘ أقرب أآلجال» ،حسشب
ألبيان.
أطّلع ألوزير  -خÓل هذه ألزيارة ألتفقدية -
ع -ل -ى أل -ظ -روف أŸه-ي-أاة لن-طÓ-ق ه-ذأ أŸشش-روع،
و»أّكد على ضشرورة أتباع كل أÿطوأت وأإلجرأءأت
أّŸتخذة بدقة كاملة لÓنطÓق ‘ أقرب أآلجال»
نظرأ ألهمية أŸيناء ،ألذي من أŸنتظر أن يكون
قطبا للتنمية ألصشناعية وألقتصشادية وأللوجسشتية
للبÓد ،حسشب ألبيان.
سش-ي-خّصش-صس أŸي-ن-اء أل-ت-ج-اري ل-ل-وسش-ط  -أل-ذي
يعت Èمن ب Úأهم أŸششاريع أ◊الية با÷زأئر -
ل -لشش -ح -ن أل -ع -اب-ر وإأع-ادة ألشش-ح-ن ح-يث م-ن خÓ-ل
تدعيمه بإامكانيات ضشخمة وربطه بششبكة ألطريق
ألسشريعة وألسشكك أ◊ديدية ،ما يؤوّهله مسشتقب Óمن
نقل ألسشلع إأ ¤إأفريقيا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عيسضى :نهنّئ أاعضضاء البعثة ا÷زائرية على ‚اح موسضم حج 2017
’وقاف ﬁمد
أاّكد وزير الششؤؤون الدينية وا أ
عيسشى ‚اح مؤسشم حج  2017بعد تقييم خطط
العمل ‘ مراكز البعثة ،مهنّئا باŸناسشبة أاعضشاءها
على العمل الكب Òالذي قامؤا به رغم الصشعؤبات
وزيادة عدد حجاجنا هذا العام.
أوضشح ألوزير عقب أجتماع تقييمي عقد ،أول أمسس،
Ãكة أŸكرمة مع رؤوسشاء فروع ألبعثة ‘ نهاية موسشم
أ◊ج أن -ه ” –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج «ج -د إأي -ج-اب-ي-ة» ،و–ق-ي-ق
أألهدأف «ألتي أعلنا عليها رسشميا ‘ ّ ﬂ
طط أ◊كومة
و‘ وسشائل ألعÓم أŒاه أŸوأطن Úأ÷زأئري.»Ú
أضشاف ألوزير عقب ألجتماع ألذي حضشره رئيسس
دي -وأن أ◊ج وأل -ع -م -رة ي -وسش-ف ع-زوزة ورئ-يسس م-وسشسش-ة
ألطوأفة للدول ألعربية بالسشعودية قائ« :Óأهنّئ أعضشاء
ألبعثة ألذين قّدموأ عم Óجبّارأ ‘ ألعمل أ÷وأري و‘
أŸرأفقة ،و‘ ألتجاوب مع طلبات أ◊جاج مع كÌة
عددهم بسشبب أرتفاع حصشة أ÷زأئر إأ 36000 ¤حاج
وضشيق أŸسشاحة ‘ أŸششاعر ،وخاصشة منى».
وتابع أنّ «ششهادة مؤوسشسشة ألطوأفة على ‚اح مهمتنا
‘ مناسشك أ◊ج تؤوّكد أّننا ‚حنا ‘ أŸهمة أŸوكلة
إألينا ،وهذأ ليسس فقط باŸعاي Òألتي وضشعناها نحن
ولكن بتلك أيضشا ألتي وضشعتها حكومة خادم أ◊رمÚ
ألششريف ،»Úمضشيفا بقوله
«ت-ل-ق-ي-ن-ا أل-ت-ه-ا Êوأل-تشش-ج-ي-ع-ات ،وجّ-ددن-ا أل-ع-هد مع
رئ -يسس م -ؤوسشسش -ة ألسش -ع -ودي -ة ع -ل -ى م -وأصش -ل -ة أل -ت-حسشÚ
للموأسشم أŸقبلة».
من جانب آأخر ،أششار ألوزير ‘ تصشريحه ألصشحفي
أ ¤ت -ق -اعسس أح -د أŸط ّ-وف Úم -ن أŸؤوسشسش-ة ألسش-ع-ودي-ة
للطوأفة ‘ ألتكفل أ÷اد بحجاج جزأيري ،Úقائ« Óإأن
ب -عضس أŸط -وف Úم-ن أل-ع-رب-ي-ة ألسش-ع-ودي-ة  ⁄ي-ك-ون-وأ ‘

مسشتوى ألتحدي ،وإأن مؤوسشسشة ألطوأفة سشتّتخذ إأجرأءأت
ضشدهم ،كما أّن وزأرة أ◊ج وألعمرة ألسشعودية أخذت
أŸوضشوع بحزم حقيقي وجاد» ،على حد قوله.
«لحظتم ألبيان ألذي نششرته وكالة أألنباء ألسشعودية
يقول ألوزير -حول ظروف بعضس أ◊جاج أ÷زأئريÚوأÿدمات أŸقدمة لهم على وجه أÿصشوصس» ،مششÒأ
إأ ¤أنّ «تفاعل ألسشلطات ألسشعودية ينم أول على رأبطة
أألخ - -وة أألك - -ي - -دة أŸوج- -ودة ب Úأ◊ج- -اج أ÷زأئ- -ريÚ
وأŸؤوسشسشة ،وكذأ ب Úألششعب Úإأضشافة إأ ¤إأرأدة ألتعاون
وألتآالف وأŸضشي قدما إأ ¤مسشتقبل مششرف».
قال« :إأّن ألخÓلت  ⁄تصشل إأ ¤حد ألفضشيحة أو
ألفتنة ،ولكنها عّكرت صشفوة أ◊اج أ÷زأئري وششغلته عن
عبادته ،وهذأ ل نسشمح به نحن ول إأخوأننا ‘ ألسشعودية،
ألذين أتخذوأ إأجرأءأت صشارمة بكل حزم وجدية من
أجل إأصشÓح أŸوضشوع».

‘ اجتماع اÛلسس الؤ’ئي للعاصشمة

أازيد من  110مليار دج ميزانية إاضضافية سضنة 2017

كان أّÛمع ألعمومي ألوطني Ÿصشالح أŸوأنئ
وششركتان صشينيتان (ششركة ألدولة ألصشينية للبناء
وألششركة ألصشينية لهندسشة أŸوأنئ) قد وّقعا ‘
جانفي أŸاضشي با÷زأئر وفقا لقاعدة ٤٩ / 51
باŸائة على مذكرة تفاهم إل‚از هذأ أŸششروع،
ح -يث ت-نصس أل-وث-ي-ق-ة ع-ل-ى إأنشش-اء شش-رك-ة ﬂت-ل-ط-ة
تخضشع للقانون أ÷زأئري.
تقّدر تكلفة أŸششروع  3 ، 3مليار دولر ،إأذ سشيتم
“ويله ‘ إأطار قرضس صشيني على أŸدى ألطويل،
على أن يتم إأ‚ازه ‘ غضشون سشبع سشنوأت ،ويرتقب

أن يدخل أÿدمة تدريجيا ‘ غضشون  ٤سشنوأت.
سشيحوي أŸيناء على  23رصشيفا يسشمح Ãعا÷ة
 6 ، 5مليون حاوية و 25 ، 7مليون طن من ألبضشائع
سشنويا.
حسشب ت -وّق -ع -ات ق -ط -اع أل -ن-ق-ل ‘ آأف-اق ،2050
سشيبلغ حجم حركة ألنقل ‘ منطقة وسشط ألبÓد
 35مليون طن من ألبضشائع سشنويا ومليو Êحاوية
ذأت  20قدما سشنويا مقابل  30باŸائة من هذأ
أ◊جم فقط تتم معا÷ته حاليا ع Èكل من ميناء
أ÷زأئر وألتنسس  10 ، 5مليون طن حاليا.

أاّكد على اعتماد ا◊ؤار ◊ل قضشايا العمال ،زما‹:

 100حالة نزاع جماعي خÓل السضداسضي اأ’ول من السضنة ا÷ارية
كششف وزير العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي مراد زما‹
’ول
عن تسشجيل  100حالة نزاع جماعي ‘ العمل خÓل السشداسشي ا أ
من السشنة ا÷ارية ،واعت Èأانّ ذلك مؤؤشّشر واضشح على وجؤد نششاط
ن- -ق -اب -ي ‘ ا÷زائ -ر ،وع -ن اع -ت -م -اد ا◊ؤار ك -أاسش -ل -ؤب ◊ل ال -قضش -اي -ا
العمالية.

حياة .ك
لول ،على أفتتاح أششغال أجتماع
أّكد زما‹ ،خÓل إأششرأفه ،أمسس أ أ
أللجنة ألوزأرية أŸششÎكة Ÿتابعة ألنزأعات أ÷ماعية ‘ ألعملÃ ،قر
ألوزأرة ،أّن أللقاء يأاتي Œسشيدأ لنتائج أجتماع أ◊كومة أŸنعقد ‘ جويلية
 ،2015ألذي قّرر تفعيل أسشتباق حالت ألنزأعات أ÷ماعية ‘ ألعمل،
ب -وأسش -ط -ة ج-ه-از أل-رصش-د ألج-ت-م-اع-ي ،ب-إاشش-رأك أل-ق-ط-اع-ات أل-ت-ي ت-ع-رف
خÓفات أعتيادية ،مششÒأ إأ ¤أّنه ”ّ تنصشيب ششهر جانفي ألفارط ÷نة
وزأري -ة مششÎك -ة Ÿت -اب -ع-ة أل-ن-زأع-ات أ÷م-اع-ي-ة ‘ أل-ع-م-ل ،تضش-م ﬂت-ل-ف
ألدوأئر ألوزأرية أŸعنية.

معا÷ة قضضايا الشّضغل ‘ إاطار ا◊وار ب Úا◊كومة
والشّضركاء ا’جتماعّيÚ
وأضشاف أّنه يأاتي كذلك «تنفيذأ لتعليمات رئيسس أ÷مهورية ألرأمية إأ¤
تعزيز وترقية ثقافة أ◊وأر كأادأة وخيار نوعي Ÿعا÷ة ألقضشايا أŸتعلقة
لرسشاء مناخ أجتماعي
بعا ⁄ألششغل ،وضشمان توف Òألظروف ألضشرورية إ
لخ Òتضشّمن
يسشوده ألهدوء وألسشتقرأر ،مششÒأ إأ ¤أن أجتماع ألوزرأء أ أ
تأاكيد على وأجب ألششركاء ألجتماعي Úوأ◊كومة «ألتحلي بالتضشامن
لصشÓحات ‘ ظل ألسشلم ألجتماعي».
وألتنسشيق من أجل ضشمان تقدم أ إ
وأوضشح ‘ هذأ ألصشدد ،أنّ تفعيل دور أللجنة ألوزأرية أŸششÎكة «ل يعني
لحوأل رفضشنا للحق ألنقابي وحق ألعمال ‘ ألدفاع عن
بأاي حال من أ أ
حقوقهم ‘ إأطار ألقانون ،وهي أ◊قوق ألتي يكفلها ألدسشتور ‘ مادتيه 70
و ،»71مضشيفا «ليسس هناك أي منع للممارسشة ألنقابية ‘ بÓدنا» ،مؤوّكدأ ‘
ذأت ألوقت ضشرورة «تقريب ألرؤوى وألوصشول إأ ¤توأفق ما ب Úألششركاء
ألجتماعي Úفيما يخصس قضشايا ألعمل ،سشيما ‘ ألقطاعات أ◊سشاسشة ألتي
“سس مباششرة با◊ياة أليومية للموأطن».
وت -ع -ت Èأل -ل -ج-ن-ة فضش-اء لÓ-تصش-ال أل-دأئ-م وت-ب-ادل أŸع-ل-وم-ات وم-ت-اب-ع-ة
ألوضشعية ألجتماعية على مسشتوى كل قطاع من ألقطاعات أŸعنية ،إأضشافة
إأ ¤أŸسشتوى أÙلي من خÓل أللجان ألولئيةÃ ،ا يتيح تعزيز ألتنسشيق ما
جلة.
ب Úألقطاعات عن طريق جمع أŸعلومات وأŸعطيات أŸسش ّ

صش- -ادق ،أاول أامسس ،أاعضش- -اء اÛلسس الشش- -ع- -ب -ي
ال-ؤ’ئ-ي ل-ل-ج-زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ع-ل-ى ملف اŸيزانية
’ضشافية للؤ’ية ،والتي قّدرت بـ  110مليار دج.
ا إ
وأسشتعرضس أعضشاء أÛلسس خÓل أششغال دورة
عادية ملف أŸيزأنية أإلضشافية ◊سشاب سشنة ،2017
وألتي قّدرت بأازيد من  110مليار دج توجّه إل‚از
عدة مششاريع ‘ قطاعات ﬂتلفة.
قال وأ‹ ولية أ÷زأئر عبد ألقادر زوخ إأّن ألدورة
سشتتبع بدورة أخرى «يحتمل ‘ غضشون ششهر أكتوبر
أŸقبل» لعرضس ميزأنية  2018وتقييم أدأء أÛلسس
ألششعبي ألولئي خÓل  5سشنوأت أŸاضشية.
ونّوه ألوأ‹ بعملية تطه Òمدونة أŸيزأنية ،وألتي
سشمحت بتحصشيل مبلغ ما‹ قدره  162مليار سشنتيم
سش -ي -وّج -ه إل‚از مشش -اري -ع ﬂت-ل-ف-ة لصش-ال-ح م-وأط-ن-ي
ألعاصشمة.
ون -اقشس أŸن -ت -خ -ب -ون أيضش-ا م-ل-ف –ي Úأل-ق-ان-ون
أألسشاسشي للمؤوسشسشة ألعمومية ذأت ألطابع ألصشناعي
وأل -ت -ج -اري ،وأŸسش -م -اة «دي -وأن ح -ظ-ائ-ر أل-ري-اضش-ات
“ت أŸصشادقة على
وألتسشلية لولية أ÷زأئر» ،حيث ّ

منتدى رؤوسشاء اŸؤؤسّشسشات

مسضاندة مطلقة Ÿا تضضّمنه ›لسس الوزراء من توجيهات اقتصضادية

عّ- -ب- -ر ع- -ل- -ي ح- -داد رئ- -يسس م- -ن- -ت- -دى رؤوسش- -اء
اŸؤؤسشسش- -ات ع- -ن مسش -ان -دت -ه اŸط -ل -ق -ة Ÿا تضش ّ-م -ن -ه
›لسس ال -ؤزراء م -ن ت -ؤج -ي-ه-ات ت-خصس ال-ن-ه-ؤضس
با’قتصشاد الؤطني خارج اÙروقات ،وقال علي
ح -داد ‘ صش -ف-ح-ت-ه ع-ل-ى ف-ايسش-ب-ؤك...« :ن-ح-ن ‘
م -ن -ت-دى رؤوسش-اء اŸؤؤسشسش-ات ،وبصش-ف-ت-ي رئ-يسش-ا ل-ه،
أاؤوّك -د انضش -م -ام-ن-ا إا ¤ال-ت-ؤج-ه-ات ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة
ال - -ت - -ي أاق ّ- -ره- -ا ›لسس ال- -ؤزراء ،ال- -ذي اج- -ت- -م- -ع
’رب- -ع -اء اŸاضش -ي– ،ت رئ -اسش -ة ف -خ -ام -ة رئ -يسس
ا أ
ا÷مهؤرية ،السشيد عبد العزيز بؤتفليقة».

حكيم.ب

تفعيل دور مفّتشضية العمل
كما أّكد ألوزير على تفعيل دور مفتششية ألعمل ألذي ينبغي أن يتجاوز
أ÷انب ألرقابي وألردعي ،إأ ¤ألتحسشيسس وأإلعÓم وألتوجيه ،مششÒأ إأ¤
أهمية وضشع آأليات من ششأانها «تسشهيل عملية تدأول أŸعلومات وإأخطار أللجنة
بكل أ◊الت أÓÿفية بششكل سشريع وإأيجاد أ◊لول أŸناسشبة لها».

إاعادة جدولة ديون اŸؤوسّضسضات اŸمّولة
قبل سضنة 2011
و‘ سشياق مغاير و‘ تصشريح للوزير زما‹ للصشحافة على هامشس أللقاء،
لع-ب-اء أÿاصش-ة
لم-ر ي-ت-ع-ل-ق Ãسش-ح أ أ
ح -ول غ -رأم -ات أل -ت -أاخ ،Òأوضش-ح أن أ أ
باŸؤوسشسشات ألتي مّولت قبل مارسس  ،2011وكانت تعا Êمن صشعوبات مالية،
لّن هذه أŸؤوسشسشات  ⁄تكن متمّتعة بنفسس ألمتيازأت.
أ
وأوضشح أّن «إأعادة جدولة ديون بعضس أŸؤوسشسشات أمر معمول به دوليا»
 ،مفيدأ أنّ ألوزأرة تعمل حاليا على درأسشة هذه ألغرأمات أّÎŸتبة عليها،
«حتى نسشمح بإاعطائها ديناميكية ونفسس جديد» ،دأعيا أŸؤوسشسشات
لجرأء قبل نهاية ألسشنة،
أŸعنية إأ ¤تسشجيل نفسشها لÓسشتفادة من هذأ أ إ
كأاقصشى أجل.

هذأ أŸلف ألذي أدرج ‘ أششغال ألدورة بعد
«حل وكالة ترقية حظÒة ألرياح ألكÈى و–ويل
ح-ق-وق-ه-ا وأمÓ-ك-ه-ا وأل-ت-زأم-ات-ه-ا ومسش-ت-خ-دم-ي-ها إأ¤
ديوأن حظائر ألعاصشمة للرياضشة وألتسشلية».
‘ ه- -ذأ أÿصش- -وصس ،ق- -ال أŸسش- -ؤوول أألول ع -ل -ى
أ÷هاز ألتنفيذي للولية إأن حظÒة ألرياح ألكÈى
أصشبحت ملكا للولية ‘ ،ح« Úأن حديقة ومنتزه بن
عكنون مازألت –ت وصشاية وزأرة ألفÓحة وألصشيد
ألبحري».
أضشاف زوخ أّن إأسشناد تسشي Òحديقة بن عكنون
لولية أ÷زأئر كان فكرة قائمة و” طرحها لكنها ⁄
ت -ت -جّسش -د وي -ب -ق -ى أŸل -ف م -ن إأخ-تصش-اصس ألسش-ل-ط-ات
أŸركزية.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،ط- -رح ع- -دد م -ن أŸن -ت -خ -بÚ
أنششغالت عدة خÓل أششغال ألدورة ألعادية“ ،حورت
ع-م-وم-ا ح-ول أل-ت-ه-ي-ئ-ة أ◊ضش-ري-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة
وألسشكن ،ورّد ألوأ‹ على هذه ألنششغالت بالقول أنّ
جهودأ تبذل ‘ أŸيدأن من أجل تدأرك ألنقائصس
جلة ‘ ﬂتلف ألقطاعات.
أŸسش ّ

أششاد رئيسس منتدى رؤوسشاء أŸؤوسشسشات بدعوة رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة لضش -رورة أل -تضش-ام-ن وأل-تشش-اور بﬂ Úت-ل-ف
أل-ف-اع-ل Úل-ت-جسش-ي-د ألصشÓ-ح-ات وأ◊ف-اظ ع-ل-ى ألسش-ل-م
وألسش-ت-ق-رأر ألج-ت-م-اع-ي ،م-وضش-ح-ا..« :إأن-ه من ألوأجب
وأ◊كمة وألوطنية ،أن نسشاند تلك ألتوجيهات ألسشديدة،
ألتي أسشدأها فخامة رئيسس أ÷مهورية ،باألخصس تلك
ألتي تتعلق بالتضشامن وألتششاور وألتنسشيق ب Úأ÷هاز
أ◊كومي بقيادة ألسشيد أحمد أويحيى ،وجميع ألششركاء
ألج- -ت- -م -اع -ي Úوألق -تصش -ادي ،Úل -ك -ون -ه -ا “ث -ل أÿي -ار
ألعق ÊÓلضشمان ألتقدم ألفعلي ‘ Œسشيد أإلصشÓحات
‘ إأطار ألسشلم أŸد.»Ê
ووع -د ع -ل -ي ح -دأد ب -الن -خ -رأط إأي-ج-اب-ي-ا ‘ سش-ي-اق
Œسشيد أهدأف ألسشلطات ‘ أÛال ألقتصشادي من
خÓل ألسشعي على تطوير ألنتاج ورفع مسشتوى ألنمو
وألوصشول أ ¤مرحلة ألتنافسشية قائ...« :Óسشنضشاعف
جهودنا ولن نّدخر أي جهد لتسشريع وتÒة أإلصشÓحات
ألق -تصش -ادي -ة وب -ل -وغ أل -ت -ن-افسش-ي-ة ألق-تصش-ادي-ة م-ن أج-ل
أ◊ف -اظ ع -ل -ى م -كسشب أل -تضش -ام -ن أل -وط -ن -ي وأل -ع -دأل -ة
ألجتماعية».
وجّدد أŸسشؤوول أألول عن منتدى رؤوسشاء أŸؤوسشسشات
ع -زم -ه ع -ل-ى أل-ع-م-ل م-ع أ÷م-ي-ع ب-ع-ي-دأ ع-ن أ◊سش-اب-ات
ألضشيقة وأ◊سشاسشيات ،مششÒأ...« :وسشأاعمل مع أ÷ميع،
ب- -ع- -ي- -دأ ع- -ن ك -ل أ◊سش -اب -ات ألضش -ي -ق -ة وأ◊سش -اسش -ي -ات
ألسشياسشية ،ألتي ينبغي تركها جانبا ،ونضشع أليد ‘ أليد
من أجل أ◊فاظ على ألسشتقÓل ألقتصشادي لبÓدنا.
لهذأ فنحن ندّعم قرأر ›لسس ألوزرأء ألرأمي Ÿرأجعة
ق -ان -ون أل -ن -ق -د وألصش -رف ،وأع-ت-م-اد مصش-ادر “وي-ل غÒ
تقليدية دأخلية.

ويذكر أّن ›لسس ألوزرأء و‘ سشياق دعم ألقتصشاد
ألوطني وألسشتجابة لنششغالت أŸتعامل Úألقتصشادي،Ú
قد صشادق على مششروع قانون يتضشمن تعديل قانون ألنقد
وألقرضس إلدخال ألتمويل غ Òألتقليدي لصشالح أÿزينة
ألعمومية ،وأعت Èرئيسس أ÷مهورية هذه أÿطوة رسشالة
أط -م -ئ-ن-ان ل-ل-ج-زأئ-ري ÚأŸت-خ-وف Úم-ن أسش-ت-م-رأر ط-ول
أألزمة وإأجرأءأت ألتقششف.
وب ّ-ررت ألسش -ل -ط -ات أل -ت -ع -دي Ó-ت أل -ت-ي “سس ق-ان-ون
أل -ق -رضس وأل -ن -ق -د «إأذأ ك -ان أل -ل -ج -وء أ ¤أل -ت -م -وي-ل غÒ
أل-ت-ق-ل-ي-دي سش-يسش-م-ح ل-ل-ب-ل-د ب-ال-ت-ق-دم ،ف-إان هذه ألصشيغة
أ÷دي -دة ت -ت -ط -لب أيضش -ا م -ن ك -ل وأح-د إأدرأك صش-ع-وب-ة
ألظرف وأ÷هود ألتي يفرضشها» ،مششÒأ أّنه «من وأجب
ألشش-رك-اء ألج-ت-م-اع-ي Úوأ◊ك-وم-ة أل-ت-ح-ل-ي ب-ال-تضش-امن
وألتنسشيق من أجل ضشمان تقدم أإلصشÓحات ‘ ظل
ألسشلم ألجتماعي».
ودعت ألدولة ألطبقة ألعمالية بالنخرأط أيجابيا ‘
ألنهوضس بالقتصشاد ألوطني ،حيث أّكد ألرئيسس «ألعمال
مدعوون كل ‘ قطاعه لتكثيف أ÷هود من أجل دفع
ألصشÓحات أŸوجهة لعصشرنة تسشي Òألبلد ،وكذأ فعالية
وتنافسشية أقتصشاده من أجل –قيق مدأخيل هامة للبلد
م -ن شش -أان -ه -ا ضش -م -ان أسش-ت-م-رأري-ة أل-ع-دأل-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة
وألتضشامن ألوطني على أŸدى ألطويل».
ولتوف Òأ÷و أŸناسشب لÓسشتثمار وأألعمال سشتسشعى
ألسشلطات لتنقية كل أÛال ألقتصشادي من ألعرأقيل
وأŸعوقات ،حيث ورد ‘ بيان ›لسس ألوزرأء «من وأجب
كل وأحد منا بغضس ألنظر عن ﬂتلف ألنتماءأت Ãا ‘
ذلك ألسشياسشية أŸسشاهمة ‘ أ◊فاظ على ألسشتقÓلية
ألق- -تصش- -ادي- -ة وأŸال- -ي -ة ل -ل -ب Ó-د م -ن خ Ó-ل ألنضش -م -ام
ÓصشÓحات وأ÷هود ألتي يقتضشيها ذلك».
لإ

السشبت  ٠٩سشبتمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  18ذي الحجة  14٣8هـ
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’بيضص اŸتوسّصط
تؤوّهلها للتّموقع جّيدا ‘ سصوق البحر ا أ

ا÷زائر تتوّفر على إامكانات هامّة ‘ ›ال تربية اŸائيات

’بيضص
تتوّفر ا÷زائر على إامكانات هامة ‘ ›ال تربية اŸائيات تؤوّهلها للتموقع جيدا ‘ سصوق البحر ا أ
’نتاج السصمكي،
’قتصصاد الوطني من خÓل ترقية صصادراتها ‘ ا إ
اŸتوسصط ،و–قيق نتائج هامة ‘ تنويع ا إ
’قتصصاد (ديفيكو .)2
حسصبما ذكره أاول أامسص ،بع“ Úوشصنت خÈاء بÈنامج دعم تنويع ا إ
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زيارة تضصامنية Ÿتقاعدي األمن الوطني ألهل
شصهيدي العتداء اإلرهابي بتيارت

ق----ام أاعضص----اء م----ن ج----م----ع----ي----ة
’م-ن ال-وطني ،أامسص
م-ت-ق-اع-دي ا أ
’ه-ل
’ول ،ب--زي--ارة تضص-ام-ن-ي-ة أ
ا أ
الشص----رط----ي Úال----ل---ذي---ن ت---وف---ي---ا،
’سص---ب---وع اŸاضص---ي ‘ ،ا’ع--ت--داء
ا أ
’م---ن
’ره----اب----ي ع----ل----ى م----ق----ر ا أ
ا إ
ال-و’ئ-ي ب-ت-ي-ارت ،ب-حسصب ما أافاد
به رئيسص ا÷معية.
قال نايت عبد العزيز حميمي Ãقر
األمن الولئي لتيارت« :اإّننا صشدمنا ‘
العمق Ãا حدث Ãقر األمن و ⁄نأات
معّزين وإا‰ا نحن من يعّزى ‘ الفقيدين
الششهيدين ألنهما جزء منا» ،داعيا إا¤
اليقظة ‘ أاوسشاط جهاز األمن الوطني.
ك-م-ا عّ-ب-ر ع-ن ف-خ-ر م-ت-ق-اع-دي األم-ن
الوطني بهذا ا÷يل الذي «Áلك طاقات
وم -ه -ارات ك -بÒة ،وه-و مسش-ت-ع-د اأن ي-ق-دم
الكث Òلهذا الوطن».
أاششاد رئيسس جمعية متقاعدي األمن
ال- -وط- -ن -ي ب -ال -تضش -ح -ي -ات ال -ت -ي ق -دم -ه -ا

الشش -ه -ي-دي-ن ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى م-ؤوسشسش-ت-ه-م-ا
ووطنهما قائ« :Óنحن نفخر Ãا قدمه
هذان الششرطيان اللذان ضشحيا بروحيهما
ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى م-ؤوسشسش-ة األم-ن ال-وط-ن-ي
وع -ل-ى وط-ن-ه-م-ا» ،مضش-ي-ف-ا «إاّن-ه-م-ا قّ-دم-ا
تضش -ح -ي -ات يسش -ت -ح-ق-ان ب-ه-ا أان ي-ب-ق-ي-ا ‘
الذاكرة».
أاّك- -د ذات اŸت- -ح- -دث ع- -ن اسش- -ت- -ع -داد
م -ت -ق -اع -دي األم-ن ال-وط-ن-ي «ل-دع-م ه-ذا
ا÷ي -ل الشش -اب اÙنك خ -دم -ة ل-لشش-رط-ة
والوطن من أاجل ﬁاربة أاعداء ا÷زائر
واأولهم اإلرهاب حتى القضشاء عليه».
ق ّ-دم أاعضش-اء ا÷م-ع-ي-ة اŸتشش-ك-ل Úم-ن
‡ث -ل -ي اŸك -تب ال -وط -ن -ي وم-ك-تب ولي-ة
وهران ومكتب ولية تيارت أاثناء زيارتهم
لعائلتي الضشحيت Úببلدية الناظورة الدعم
اŸادي واŸع - -ن- -وي ،وعّ- -ب- -روا ل- -ه- -م ع- -ن
مواسشاتهم لهما ‘ فقدان ابنيهما ،كما
دع- -وا سش- -ك- -ان ال- -ب- -ل- -دي- -ة إا ¤الف -ت -خ -ار
والعتزاز بهما.

أامن العاصصمة يوقف سصارق Úوالثالث ﬁل البحث
اأّك -د مسش -وؤول ب -ع-ث-ة اÈÿاء لÈن-ام-ج
ديفيكو ٢-اأونطونيو اأŸينوز لـ «واأج»،
ع -ل -ى ه -امشس ورشش-ة ال-تشش-اور ا÷ه-وي-ة
ح -ول ﬂط -ط ت-ه-ي-ئ-ة ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات
البحرية ،اأن للجزائر كافة اŸوؤهÓت
التي تسشمح لها بتوظيفها بصشفة جيدة
لضشمان مكانة هامة ‘ سشوق الإنتاج
السش- -م- -ك- -ي ب- -ح- -وضس ال- -ب -ح -ر الأب -يضس
اŸت - -وسش - -ط ،وتسش - -م - -ح ل - -ه - -ا بÎق- -ي- -ة
صشادراتها نحو الضشفة الششمالية ‘ ذات
الششعبة.
يرافق برنامج ديفيكو  ٢الذي ششرع
‘ Œسشيده ‘ سشبتم ،٢٠1٥ ÈوÁتد
اإ ¤غاية نهاية سشنة  ٢٠18بتمويل ما‹
قدره  1٥مليون اأورو ‘ اإطار الششراكة
ب Úا÷زائ- - - - - - - -ر والإ–اد الأورب - - - - - - -ي
اإسشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة رف- -ع نسش- -ب- -ة ال -ت -ن -وي -ع
الإق-تصش-ادي ل-ل-بÓ-د م-ن خÓ-ل ال-ت-ن-مية
اŸسشتدامة ،و–سش Úالآداء الإقتصشادي
لقطاع الصشيد البحري وتربية اŸائيات،
حسشبما اأضشافه اÿب Òاأنطونيو.
من جهته ،اأوضشح اÿب ‘ Òالتهيئة

الإقليمية وتربية اŸائيات خوان اآلدانا،
اأن للجزائر كل الإمكانيات التي تسشمح
لها بتطوير ششعبة تربية اŸائيات باأكÌ
‚اع -ة ،وŒع -ل -ه-ا –ت-ل م-ك-ان-ة ه-ام-ة
داخ -ل سش-وق الإن-ت-اج السش-م-ك-ي ب-ح-وضس
البحر الأبيضس اŸتوسشط.
اأضش -اف اآل -دان -ا اأن السش -وق السش-م-ك-ي-ة
ت -ع -رف ‰وا ي -ق -در ب -نسش -ب -ة  ٧باŸائة
سشنويا على اŸسشتوى العاŸي ،وارتفاع
نسش -ب -ة الإسش-ت-هÓ-ك ال-ف-ردي م-ن  ٩كلغ
سشنويا اإ 1٩ ¤كلغ سشنويا للفرد الواحد
وضشفة البحر الأبيضس اŸتوسشط تعتÈ
سشوق واعدة لبد للجزائر من ضشمان
مكانة اإسشÎاتيجية لها خصشوصشا واأنها
ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-اف-ة الشش-روط الضش-روري-ة
لÎقية ششعبة تربية اŸائيات.
ت - -و ّق- -ع ذات اÿب Òاأن يصش- -ل اإن- -ت- -اج
ا÷زائ- -ر ‘ ›ال ت- -رب- -ي- -ة اŸائ- -ي- -ات
البحرية اإ٣٠ ¤األف طن سشنويا مع اآفاق
 ،٢٠٢٠وذلك ب- -فضش -ل ال -روؤي -ة ا÷دي -دة
التي تتبناها لتطوير ذات الششعبة ،والتي
ي-ع-د ب-رن-ام-ج دي-ف-ي-كو  ٢اأح-د الÈام-ج

اŸسش -اع -دة ع -ل-ى ت-رق-ي-ة نشش-اط ت-رب-ي-ة
اŸائيات.
«باعتبار اأن كل من فرنسشا واإسشبانيا
واإي- -ط- -ال- -ي- -ا ت -ع -ت Èم -ن اأه -م الأسش -واق
الأورب-ي-ة اإسش-ت-هÓ-ك-ا ل-ل-م-ن-توج السشمكي،
ف -م -ن اŸم -ك-ن ج-دا اأن ت-ل-عب ا÷زائ-ر
دورا اإسشÎاتيجيا مسشتقب Óلكسشب موقع
ل- -ه- -ا ‘ ضش -م -ان “وي -ن ه -ذه السش -وق»،
يضشيف اÿب Òاآلدانا.
عرفت هذه الورششة ا÷هوية للتششاور
ح -ول ﬂط -ط ت-ه-ي-ئ-ة ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات
ال -ب -ح -ري -ة حضش -ور ‡ث -ل Úع -ن ق -ط-اع
الصش-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-يات لكل
من وليات الششلف ،مسشتغا ،Âوهران،
ت -ل -مسش -ان وع“ Úوشش -نت ،اإضش -اف -ة اإ¤
ع- -دد م- -ن اŸت- -ع- -ام- -ل Úالإق -تصش -اديÚ
النششط ‘ Úذات اÛال سشمحت لهم
بتباحث اأهم الآليات الهادفة اإ ¤تطوير
ششعبة تربية اŸائيات البحرية ،حسشبما
ذك -ره م -دي -ر الصش -ي -د ال -ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
اŸائ - -ي- -ات ل- -ع“ Úوشش- -نت سش- -ح- -ن- -ون
بوقÈين.

حصصيلة نشصاطات اŸصصلحة الو’ئية للوسصائل الّتقنية لشصهر أاوت

 2365اتصصال هاتفي على الرقم األخضصر ألمن بجاية

سصّ-ج-لت اŸصص-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة للوسصائل
’م- -ن و’ي- -ة ب- -ج -اي -ة‘ ،
ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة أ
حصصيلتها الشصهرية اÿاصصة بشصهر أاوت
م- -ا ع -دده  2365اتصص-ا’ ه-ات-ف-ي-ا على
Óم-ن ال-وط-ن-ي - 48
’خضص-ر ل -أ
ال -رق-م ا أ
 ،15ورقم النجدة  ،17حيث أان أاكÌ
م- -ن  659اتصص -ال ه -ات -ف -ي ك -ان قصص-د
’بÓ- -غ ع -ن ح -وادث وج -رائ -م أاث -ن -اء
ا إ
ح -دوث -ه -ا ،أاو ال -ت -ب -ل -ي -غ ع-ن ﬁاو’ت
’شص-خ-اصص
اŸسص -اسص وا’ع -ت -داء ع -ل-ى ا أ
واŸمتلكات العامة واÿاصصة.

»eÉgƒJ …ƒædG øH :ájÉéH
جلت  ٧٠٣اتصشال هاتفي قصشد
كما سش ّ
ط- -لب ال- -ن- -ج -دة وال -ت -دخ -ل م -ن مصش -ال -ح
الشش -رط -ة ع Èك -اف-ة ق-ط-اع الخ-تصش-اصس،
” تسش -ج -ي-ل 1٠٠٢اتصش-ال ه-ات-ف-ي-ا عبارة
و ّ
عن نداءات لطلب معلومات أاو توجيهات
أاو طلب تدخل مصشالح أاخرى ،على غرار
ع- -ن- -اصش- -ر ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة إلسش -ع -اف
ا÷رحى خاصشة عند وقوع حوادث مرور.
تؤوّكد هذه اإلحصشائيات تنامي الوعي
األمني لدى اŸواطن Úبولية بجاية ،حول
ضش -رورة إاب Ó-غ مصش -ال -ح الشش-رط-ة ع-ن ك-ل
ال -نشش -اط -ات اإلج-رام-ي-ة واŸشش-ب-وه-ة ،م-ا
يسش -ه-ل م-ن م-ه-م-ة ت-دخ-ل ق-وات الشش-رط-ة

قصش -د ح -م-اي-ة األشش-خ-اصس واŸم-ت-ل-ك-ات،
وتبقى مصشالح أامن الولية ›ندة ÿدمة
Óم -ن
اŸواط- -ن Úع Èال- -رق -م األخضش -ر ل  -أ
ال-وط-ن-ي  48 - 1٥ورق -م ال -ن -ج-دة ،1٧
اŸسش- -خ -ري -ن دائ -م -ا ل -ف -ائ -دة اŸواط -نÚ
٢4/٢4سشا.
Óم - -ن
و‘ إاط - -ار اّıط - -ط األزرق ل  - -أ
ال- - -وط- - -ن- - -ي ،ال - -ذي ي - -ه - -دف إا ¤ت - -أامÚ
اŸواط - - - - - - -ن Úخ Ó- - - - - - -ل م- - - - - - -وسش- - - - - - -م
الصش -ط -ي -اف ،ق -امت مصش-ال-ح أام-ن دائ-رة
سش - - - - -وق الث - - - - -ن Úخ Ó- - - - -ل م- - - - -وسش- - - - -م
الصش- -ط -ي -افÃ ،ع -ا÷ة  ٣4قضش -ي-ة م-ن
ب -ي-ن-ه-م-ا قضش-ي-ت Úن-وع-ي-ت ”ّ Úم-ن خÓ-ل
إاحداهما حجز  164٠4قارورة مششروبات
ك -ح -ول-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف األن-واع ‘ ،قضش-ي-ة
‡ارسشة نششاط Œاري مق بدون رخصشة
ونقل مششروبات كحولية بدون رخصشة ،أاما
األخ -رى ف -ه -ي قضش-ي-ة سش-رق-ة م-ب-ل-غ م-ا‹
معت Èقّدر بـ  ٣4مليون سشنتيم من وكالة
للمراقبة التقنية للسشيارات ،اŸششتبه بهم
‘ هذه القضشايا ” توقيفهم و–ويلهم
إا ¤ا÷ه -ات ال -قضش -ائ -ي -ة اıتصش -ة ال-ت-ي
أاصشدرت ‘ حقهم أامر إايداع.
” خ Ó- -ل ه- -ذه ال- -فÎة ال- -ق- -ي- -ام بـ 1٠
ّ
مداهمات ‘ كامل إاقليم اختصشاصس أامن
دائ - -رة سش - -وق اإلث - -ن ،Úو٢٠٠ح -اج-ز أام-ن

فجائي أاسشفرت عن توقيف  4٧ششخصشا
من بينهم  ٠6نسشاء ،كما ” تنقيط 46٩
شش- - - -خصس و 61م- -رك- -ب -ة ع Èال -وسش -ائ -ل
ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة اŸسش-خ-رة م-ن أاج-ل ت-أامÚ
اŸواط -ن Úو‡ت -ل -ك-ات-ه-م ،ب-اإلضش-اف-ة إا¤
ح-ج-ز  6٠٣ق-رصس م-ق-ل-د ،ب-ي-ن-ما أاحصشت
فرقة األمن العمومي  1٧٠تدّخ Óلفائدة
اŸواط - -ن ،Úوّ” تسش - -ج- -ي- -ل ﬂ 8٢الفة
ل - -ق - -ان- -ون اŸرور و 1٧سش -حب ل -رخصش-ة
السشياقة.

الشصعبّ“ /كنت مصصالح أامن و’ية
ا÷زائ -ر‡ ،ث -ل -ة ‘ ف -رق -ة الشص -رط -ة
’داري-ة
’م-ن اŸق-اط-ع-ة ا إ
ال -قضص -ائ -ي-ة أ
الدرارية ،من معا÷ة قضصية السصرقة
اŸوصص -وف -ة اŸقÎف -ة ب -ظ -رف ال -ل -ي -ل،
الكسصر ،التعدد واسصتعمال مركبة ،قام
ب-ه-ا ثÓ-ث-ة أاشص-خ-اصص ب-اسصتعمال أاقنعة
على وجوههم ،تÎاوح أاعمارهم بÚ
 30إا 35 ¤سصنة ،أاين ” التسصلل إا¤
داخ -ل م -ق -ر شص-رك-ة خ-اصص-ة ،ح-يث ”
’سص -ت -ي Ó-ء ع -ل -ى صص -ن-دوق ح-دي-دي
ا إ
مصصفح بداخله مبلغ ما‹ قدر بـ 70
م -ل-ي-ون سص-ن-ت-ي-م ج-زائ-ري ،م-ب-ل-غ م-ا‹
ب-ال-ع-م-ل-ة الصص-ع-بة قدر بـ  1300أاورو،
دفاتر الشصيكات خاصصة بالشصركة.
ت -ع-ود ح-ي-ث-ي-ات ال-قضش-ي-ة اإ ¤شش-ك-وى
رسش -م -ي -ة ت -ق -دم ب -ه -ا صش -احب الشش -رك-ة
اÿاصش- -ة ،وال- -ت- -ي ت- -ع -رضشت ل -لسش -رق -ة
ب -ال -كسش -ر م -ن خ Ó-ل –ط -ي -م ال -ب -واب-ة
ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ه-ا ،ل-ت-ب-اشش-ر ع-ن-اصشر فرقة
الشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ال-ت-ح-ري-ات ،وهذا
بالسشتعانة بالششرطة العلمية ،أاين ”
رفع البصشمات ،وكذا كامÒات اŸراقبة
ل- -كشش- -ف مÓ- -بسش- -ات ال- -قضش -ي -ة ،ال -ت -ي
أاسش- -ف- -رت ع- -ن –دي -د ه -وي -ة صش -احب
اŸركبة اŸسشتعملة ‘ عملية السشرقة،
وبعد التحقيق معه صشرح بأانه ل علم له
بالقضشية وأان اŸركبة ” وضشعها –ت
تصشرف أاحد أاصشدقائه ،وبعد اإلفصشاح
ع - -ن ه - -وي- -ت- -هّ “ ،ك- -ن اّ Ùق- -ق- -ون ‘

الوصشول إاليه ،حيث اعÎف Ãا نسشب
إال -ي -ه ‘ قضش -ي-ة السش-رق-ة م-فصش-ح-ا ع-ن
هوية ششركائه.
مواصشلة ‘ التحريات ” اسشتدراج
وتوقيف اŸششتبه فيه الرئيسشي ،وبعد
م-واج-ه-ت-ه ب-ال-ق-رائ-ن اعÎف ب-اقÎاف-ه
ل -ف-ع-ل السش-رق-ة ب-ال-كسش-ر Ÿق-ر الشش-رك-ة
اÿاصش -ةÃ ،ع -ي -ة شش -رك -ائ -ه وب -ع -د إاذن
بتمديد الختصشاصس معه ” اسشÎجاع
الصش - -ن - -دوق ا◊دي- -دي ﬁل السش- -رق- -ة
اŸرم-ي ب-وادي ال-ك-ال-ي-ت-وسس ،وب-داخ-ل-ه
سش Ó- -ح ن- -اري ف- -ردي ب- -دون ﬂزن ول
ذخÒة ،مبلغ ما‹ يقدر بـ  ٩٧٠٠٠دج.
وبناء على اإذن بالتفتيشس Ÿقر سشكن
اŸشش -ت -ب -ه ف -ي -ه ال -رئ -يسش -ي ”ّ ،ال -ع-ث-ور
Ãسش- -ت- -ودع م -ن -زل -ه واıصشصس ل -ب -ي -ع
العجÓت ،على مبلغ ما‹ قدر بـ 16
م-ل-ي-ون سش-ن-ت-ي-م ج-زائ-ري ،مبلغ بالعملة
الصش- -ع- -ب -ة ق -در بـ  6٠٠أاورو ،األدوات
اŸسشتعملة ‘ عملية السشرقة ‡ثلة ‘
ق -ن -اع ،Úق -ف -ازي -ن ،ق -ن -اع أان-ف ،ق-ب-ع-ة
سشوداء ٠8 ،أاحزمة بÓسشتيكية وقارورة
غاز مسشيلة للدموع من ا◊جم الكب.Ò
ب -ع -د اسش -ت -ك -م-ال ج-م-ي-ع اإلج-راءات
القانونية ،وبأامر من وكيل ا÷مهورية
اıتصس إاقليميا ،أاحيل اŸششتبه فيهما
أام -ام السش -ي -د ق -اضش -ي ال -ت-ح-ق-ي-ق ال-ذي
أاصشدر أامر بإايداعهم ا◊بسس اŸؤوقت،
ليبقى اŸششتبه فيه الثالث ﬁل البحث
عنه.

حريق Ãسصتودع Ÿصصنع
«سصيكا» بالكاليتوسس

الشش - -عب  /ششّب ،صش - -ب- -اح أامسس ‘ ،ح- -دود
السشاعة  ٠٥ : ٣٢حريق على مسشتوى مصشنع «سشيكا» بحي حيدوسشي بلدية
الكاليتوسس على مسشتوى مسشتودع مسشاحته حوا‹  8٠٠م Îمربع خاصس
بصشناعة «إاسشمنت الغراء».
بحسشب اÓŸزم أاول خالد بن خلف الله ،فإاّنه بعد تلّقي بÓغ بخصشوصس ا◊ريق
تدخلت الفرق اإلطفائية التابعة للحماية اŸدنية على وجه السشرعة ما حال دون انتششاره
” تخصشيصس  6ششاحنات اإطفاء وششاحنة ذات سشلم
إا ¤باقي أاجزاء اŸصشنع ،خاصشة وأانه يقع بالقرب من ›ّمع سشكني ،حيث ّ
ميكانيكي ،باإلضشافة إا ¤ثÓث سشيارات إاسشعاف ،و” التحكم ‘ ا◊ريق وإاخماده “اما ‘ حدود السشاعة  ٠٧ : ٢٩صشباحا.
وأاّدى ا◊ريق إا ¤إاتÓف كمية هائلة من اŸواد األولية اÿاصشة بصشناعة مواد البناء وعتاد ،مع انهيار سشقف اŸسشتودع دون تسشجيل
أاي ضشحايا ‘ ،انتظار ما سشيكششف عن التحقيق حول أاسشبابه.

السصبت  09سصبتمبر  2017م
الموافق لـ  18ذي الحجة  1438هـ
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تنشسر النتائج الرسسمية للمحليات السسابقة على موقعها الرسسمي

أاف- -ادت وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،أامسس ‘ ،بيان
لحزاب السصياسصية
لها ،أانه بإامكان كافة ا أ
الطÓ-ع ع-ل-ى ال-ن-ت-ائ-ج ال-رسص-م-ي-ة اÙصص-ل
عليها خÓل النتخابات اÙلية لسصنة 2012
على مسصتوى كل دائرة انتخابية ،ع ÈاŸوقع

الرسصمي للوزارة.
أاوضص -ح ال -ب-ي-ان أان-ه و»–سص-ب-ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
اÙلية اŸزمع إاجراؤوها بتاريخ  23نوفمÈ
 2017و‘ إاط- -ار ال- -تسص- -ه -ي Ó-ت اŸت -ع -ل -ق -ة
ب -إاج -راءات الÎشص -ح ،ت -ن -ه -ي وزارة ال -داخ-ل-ي-ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية إا¤

علم كافة الحزاب السصياسصية أانه باسصتطاعتهم
الطÓع على النتائج الرسصمية اÙصصل عيلها
خÓل النتخابات اÙلية اÛراة بتاريخ 29
نوفم 2012 Èعلى مسصتوى كل دائرة انتخابية،
ع ÈاŸوق- - - - -ع ال- - - - -رسص- - - - -م- - - - -ي ل- - - - -ل - - - -وزارة
.«www.interieur.gov.dz

’فÓن بالبليدة
ﬁافظ ا أ

عملية إايداع اŸلفات Œري ‘ ظروف عادية
أاك -د ﬁاف -ظ ح -زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي ‘ ال -ب -ل -ي -دة ﬁم -د يسس-ع-د‘ ،
ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ع-ق-ده-ا Ãق-ر اÙافظة
’سس -ب -وع ،أان -ه ت -ك -ف -ل شس-خصس-ي-ا
ن -ه -اي -ة ا أ
ب- -ت- -ح -وي -ل م -ل -ف -ات وق -وائ -م اÎŸشس -حÚ
ÿوضص غ - -م- -ار ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات اÙل- -ي- -ة
البلدية واÛلسص الشسعبي الو’ئي ،على
’سس-ب-وع اŸاضس-ي،
’م -ان -ة ال-ع-ام-ة ب-ح-ر ا أ
ا أ
و” ال - -ت- -أاشس Òع- -ل- -ى نسس- -خ- -ة م- -ن ت- -لك
القوائم بشسكل طبيعي وعادي.
أاوضص- -ح اÙاف- -ظ بشص- -أان ع- -م- -ل- -ي -ة إاي -داع
اŸل- -ف- -ات ،ب- -أان -ه -ا شص -م -لت م -ل -ف -ات وق -وائ -م
اÎŸشص- -ح Úع- -ل- -ى الن- -ت- -خ- -اب- -ات ال -ب -ل -دي -ة
واÛلسس الشص- -ع- -ب- -ي ال- -ولئ -ي ،وأان ال -ق -وائ -م
تضصمنت  110مÎشصحة من العنصصر النسصوي،
والبقية رجال ،وأان دراسصة اŸلفات “ت بشصكل
آا‹ وسصلسصل ،و ⁄يقصس منها أاي طرف توفرت
فيه شصروط الÎشصح.
وأاضصاف بالتوضصيح أان قيادة ا◊زب رفضصت
وت - - -رفضس أاي م - - -ل - - -ف خ - - -ارج إاط- - -ار ÷ن- - -ة
الÎشصيحات التي يÎأاسصها ،معÎفا ‘ السصياق
بأان هناك أاطرافا أارادت التشصويشس والتأاثÒ
ع -ل -ى ال -ق -اع-دة ال-نضص-ال-ي-ة وت-غ-ل-ي-ط-ه-ا أايضص-ا،
ألسصباب غ Òواضصحة.
وعن بيان اسصتحداث تنسصيقية تشصرف على
م- -ل- -ف- -ات الÎشص -ح ،أاك -د ﬁاف -ظ األف Ó-ن ‘
البليدة ،بأان كل ذلك غ Òصصحيح ،وأان األمانة
العامة على مسصتوى قيادة ا◊زب ،نفت أاي

مديرية التنظيم والشسؤوون العامة لو’ية بجاية

عمليات التحضسÒلÓنتخابات اÙلية متواصسلة
ت - - -واصس - - -ل م - - -دي- - -ري- - -ة
ال-ت-ن-ظ-يم والشسؤوون العامة
ل -و’ي -ة ب -ج -اي -ة ،ع -م -ل-ي-ة
اŸراج- -ع -ة ا’سس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة
ل -ل -ق -وائ -م ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ‘
ظ - -روف ج - -ي- -دة– ،سس- -ب- -ا
لÓ-ن-ت-خابات اÙلية اŸقبل
اŸزم -ع ت -ن -ظ -ي -م -ه-ا ي-وم 23
نوفم ÈاŸقبل ،فيما تشسهد
اŸصس-ال-ح ال-و’ئ-ي-ة عمليات
سسحب وإايداع وثائق وملفات الÎشسح.
سص- -يسص- -م -ح ه -ذا اإلج -راء ،ب -حسصب أاح -م -د
شص -ي -ب -ا ،Êم -دي -ر ال -ت -ن-ظ-ي-م والشص-ؤوون ال-ع-ام-ة
ل-ل-ولي-ة ،بضص-ب-ط ع-دد ال-ن-اخ-ب Úال-ف-ع-ل-ي بعد
شصطب اŸواطن ،Úالذين قاموا بتغي Òمقر
إاقامتهم أاو اŸتوف ،Úوكذا تسصجيل الشصباب
البالغ سصنهم الـ 18سصنة كاملة ،يوم  23نوفمÈ
 2017لطلب تسصجيل أانفسصهم ضصمن القائمة
النتخابية لبلدية إاقامتهم ،وترفق هذه عملية
التسصجيل بوثيقة تثبت هوية اŸعني وأاخرى
ت -ث -بت اإلق -ام-ة ‘ ،ح Úال-ذي-ن غّ-ي-روا م-ك-ان
إاق -ام-ت-ه-م ع-ل-ي-ه-م ال-ت-ق-رب م-ن ال-ب-ل-دي-ة م-ق-ر
اإلق- - - -ام- - - -ة ا÷دي - - -د إلج - - -راءات الشص - - -طب
والتسصجيل.
أاضصاف شصيبا Êأان مصصا◊ه قامت بتحضصÒ
كافة التجهيزات واŸكاتب ،واŸوارد البشصرية
واŸادي- -ة إل‚اح ه- -ذه الن- -ت- -خ- -اب -ات ،وسصÒ
العملية النتخابية ‘ أاحسصن الظروف ،علما
أان عملية مراجعة القوائم النتخابية سصتمتد
إا ¤غاية  13سصبتم Èا÷اري ،وقد ”ّ ضصبط
ج- - -م- - -ي- - -ع ال- - -ت- - -حضصÒات اÿاصص- - -ة ب- - -ه - -ذه
السصتحقاقات ،وذلك من خÓل فتح مكتب

بومرداسس :ز .كمال
حرب البيانات « اŸقلدة ،هي لـ « التشصويشس «
على سص Òعملية الÎشصيحات فقط.
ل -ي -خ -ت -م ب -أان ال -ت -ف -ك Òح -ال -ي -ا ه-و خ-وضس
التنافسس ◊صصد مقاعد باÛالسس البلدية الـ
 25ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ولي -ة ،أايضص -ا م -ق -اع -د
باÛلسس الشصعبي الولئي ،والهدف هو حصصد
أاغلبية اŸقاعد ،مثل ما حصصل مع النتخابات
التشصريعية ‘ شصهر ماي اŸاضصي ،وما عدا
ذلك ف- -األم- -ور Œري بشص- -ك- -ل ع- -ادي وح- -وار
متبادل ب ÚاŸناضصل ،Úوعادت إا ¤طبيعتها.

البليدة :لينة ياسسمÚ

الندرة أافسسدت فرحة الدخول الدراسسي بسسطيف

الثقافة هواري بومدين Ãدينة سصطيف ،التي
زرناها ،صصباح أامسس ا÷معة ،والتي عرفت
إاقبال كبÒا عليها من األولياء لدرجة الوقوف
‘ طواب Òطويلة ،مع نقصس عدد اŸكلفÚ
بالبيع ،ما خلف بدوره اسصتياء حقيقيا لدى
األول -ي -اء ،خ -اصص -ة وأان ه -ذا اŸرف-ق ب-ذات-ه ل
يتوفر على جل العناوين ،حيث لوحظ مثÓ
غ -ي-اب ك-تب ا÷غ-راف-ي-ا وال-ري-اضص-ي-ات وال-ل-غ-ة

بجاية :بن النوي توهامي

 17تدخŸ Óديرية التجارة وحجز مواد مضسرة ببومرداسس

سس-ج-لت مصس-ال-ح ال-رق-اب-ة وق-مع الغشص
Ÿديرية التجارة بو’ية بومرداسص17 ،
ت- -دخ  ‘ Ó-م -ي -دان ح -م -اي -ة اŸسس -ت -ه -لك
وتÓميذ اŸدارسص باÿصسوصص تزامنا مع
ال- -دخ- -ول اŸدرسس- -ي ا÷دي- -د م- -ن أاج- -ل
تشسديد الرقابة على طبيعة مواد بعضص
اŸن-ت-ج-ات اŸدرسس-ي-ة اŸع-روضس-ة ‘ ن-قاط
البيع بالتجزئة وا÷ملة غ ÒاŸطابقة
للمواصسفات القانونية والصسحية..

بيان صصدر من قبلها ،وهو ما يعني بأان فيه
أاط -راف زورت أاخ -ت -ام -ا وأاصص -درت ب-ي-ان-ا غÒ
رسصمي.
وأاكد اÙافظ بأان األمانة العامة للحزب
ب-ح-ي-درة ،أاوك-لت م-ه-م-ة اإلشص-راف ع-ل-ى ÷ن-ة
الÎشصيحات ،بعد أان أاوفدت إا ¤البليدة بشصكل
رسص -م -ي اŸشص -رف ج -م-ال م-اضص-ي ،وه-و إاط-ار
وعضصو باللجنة اŸركزية ،وانتهى األمر ،وهو
ما يعني بأان كل األمور التي حدثت وحصصلت،
وتسصببت ‘ الحتجاج من قبل مناضصل Úوقعوا
‘ حÒة من يصصدقون ومن يكذبون ‘ ،خضصم

خ -اصس ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸدي -ري -ة لسص -ت-ق-ب-ال
ملفات اŸرشصح.Ú
سص - -ج- -لت ذات اŸصص- -ال- -ح ◊د اآلن6864 ،
مسصجل جديد و 4458مشصطوب ،وفيما يخصس
ع -م -ل -ي -ة سص -حب اسص -ت -م -ارة الÎشص -ح اÿاصص -ة
Ãلفات اÛالسس الشصعبية البلدية ،فقد بلغت
 97ملفا من بينها 17حزبا سصياسصيا و 80قائمة
ح- - -رة ‘ ،ح Úأاعضص - -اء اÛلسس الشص - -ع - -ب - -ي
الولئي ” سصحب 18ملفا ،من بينها 15حزبا
سصياسصيا و 3قوائم حرة ،والعملية سصارية اإ¤
غاية  24سصبتم Èكآاخر أاجل إليداع اŸلفات.
Óشص -ارة ف -إان اŸدي -ري -ة ال -وصص -ي -ة ق-امت
ل -إ
بتنظيم اجتماعات دورية مع البلديات ورؤوسصاء
ال - -دوائ - -ر ،ب - -حضص - -ور ﬂت - -ل - -ف اŸدي - -ري- -ن
ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي ،Úب -ه -دف إا‚اح ه -ذا اŸوع -د
اŸرت- -ب- -ط Ãدى ج- -اه -زي -ة ا÷انب اإلداري،
خ- -اصص- -ة ال -ت -أاط Òال -بشص -ري وت -ك -وي -ن رؤوسص -اء
اŸراكز ،وتتوّفر ولية بجاية على  335مركز
تصصويت تضصم 1227مكتب ‘ ،ح Úبلغ عدد
ال-ن-اخ-ب ÚاŸع-ن-ي Úب-السص-ت-ح-ق-اق-ات اÙلية
أازيد من  520أالف ناخب.

’دوات اŸدرسسية وحماية التÓميذ
بهدف مراقبة سسÓمة ا أ

تخبط ‘ توزيع الكتاب اŸدرسسي

ع- - -رف ال- - -دخ- - -ول اŸدرسس - -ي
ا÷دي- -د  2018 /2017بو’ية
سس -ط -ي -ف اضس-ط-راب-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا ‘
›ال ت-وزي-ع ال-ك-ت-اب اŸدرسسي،
ح- -يث ع- -رف ن -درة ح -ق -ي -ق -ي -ة
’ط - -وار ال - -ت - -ع - -ل - -ي- -م
خ - -اصس - -ة أ
’خصص السس-ن-تÚ
اŸت -وسس -ط ،وب -ا أ
اŸع- -ن -ي -ت Úب -ت -غ -ي ÒالÈن -ام -ج،
وه - -م - -ا السس - -ن - -ت - -ان ال - -ث - -ان- -ي- -ة
والثالثة ،و ذلك ‘ العديد من
اŸؤوسسسس -ات الÎب-وي-ة ب-ال-و’ي-ة،
وط -لب م -ن ال -ت Ó-م -ي -ذ اق -ت -ن -اء
كتبهم من اŸكتبات اÿاصسة.
ل -دى ال -ت -وج -ه ل -ل -م-ك-ت-ب-ات اÿاصص-ة ،وج-د
األولياء والتÓميذ أان معظمها ل يتوفر على
الكتاب اŸدرسصي ،وحتى اŸكتبات التي تتوفر
عليه فإانها ل “لك جميع العناوين ،ما خلق
اضصطرابا وقلقا لدى األولياء والتÓميذ على
حد سصواء.
وفتحت ا÷هات اŸعنية نقطة بيع بدار
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ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-ج-ي-ل ال-ث-اÊ
للسصنة الثالثة متوسصط.
وي- -ح- -دث ه -ذا األم -ر
الغريب ألول مرة بولية
سصطيف ،مع أان ا÷هات
اŸع- -ن- -ي- -ة أاك- -دت ق -ب -ي -ل
ال-دخ-ول اŸدرسص-ي ع-ل-ى
ت- -وف- -ر م- -رك- -زي ت- -وزي -ع
ال - - -ك - - -ت - - -اب اŸدرسص- - -ي
اŸت- -واج- -دي -ن ب -ك -ل م -ن
مدينتي سصطيف والعلمة،
وأان ك - - - - -ل اإلج - - - - -راءات
ات- -خ -ذت ل -ت -وزي -ع -ه ،إاضص -اف -ة إا ¤ت -ع -ل -ي -م -ات
السص- -ل- -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ل -ت -وفÒه ب -أاسص -رع وقت
للتÓميذ.
وأاثبت هذا الواقع فشص Óذريعا ‘ تسصيÒ
هذا اŸلف ،حسصب األولياء الذين صصادفناهم
‘ حالة تذمر ،بدار الثقافة و‘ اŸكتبات
اÿاصصة بحثا عن الكتب ألبنائهم.

سسطيف :نورالدين بوطغان

إا ¤جانب ›هودات مديرية التجارة ‘
م -راق -ب -ة أاسص -واق اÿضص-ر وال-ف-واك-ه وب-رن-ام-ج
اŸداوم- -ة ال -ت -ج -اري -ة ألي -ام ع -ي -د األضص -ح -ى
اŸب - -ارك ،خصصصصت اŸدي- -ري- -ة ف- -رق أاخ- -رى
Ÿتابعة سص Òنقاط البيع اÿاصصة باألدوات
اŸدرسصية التي تزدهر ‘ مثل هذه اŸناسصبة
اإلجتماعية ول تقتصصر فقط على اŸكتبات
والوراقات اŸعتمدة ،حيث سصريعا ما تظهر
نقاط بيع مؤوقتة لعرضس وبيع ﬂتلف األدوات

اŸدرسصية من حقائب ومآازر وغÒها يسصتغلها
أاصصحابها للربح السصريع على حسصاب صصحة
وسصÓمة التÓميذ.
‘ هذا اÿصصوصس باشصرت مديرية التجارة
منذ شصهر جوان اŸاضصي عمليات مراقبة على
مسصتوى مفتشصيات ا◊دود ‘ كل من قورصصو،
بودواو وخميسس اÿشصنة للمنتجات اŸدرسصية
اŸسص- -ت- -وردة وم- -دى م- -ط -اب -ق -ت -ه -ا ل -لشص -روط
القانونية واŸعاي Òالصصحية اŸعمول بها ‘
السصوق الوطنية ،مع الÎكيز أاك Ìحسصب مديرة
التجارة سصامية عبابسصة على وسصم اŸنتجات
والرخصس اŸسصبقة اŸسصلمة من طرف وزارة
ال-ت-ج-ارة ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úالق-تصص-ادي Úب-ناء على
دراسصة تقنية للمنتجات ،حيث ” وفق ذات
اŸصصدر رفضس أادوات مدرسصية غ Òمطابقة
وح -ج -ز أاخ -رى ع -ل -ى مسص -ت -وى ن -ق -اط ال -ب -ي-ع
اÙلية شصملت كراريسس وأاغلفة ،أاقÓم تلوين،
خشصيبات وقريصصات و‡حاة على شصكل فواكه
ق -د تضص -ر بصص -ح -ة ال -ت Ó-م -ي -ذ خ -اصص -ة م-ن-ه-م
األطفال الصصغار.

اŸدير العام للمركب ،شسمسص الدين معطالله:

توقف آامن للفرن العا‹ Ÿركب ا◊ديد والصسلب با◊جار
’ول ،تنفيذ عملية
” ،ليلة أامسص ا أ
وقف آامنة للنشساطات يطلق عليها من
ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة «خفضص ا◊مولة»
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ف -رن ال-ع-ا‹ رق-م2-
Ãركب ا◊دي - - -د والصس- - -لب سس- - -ي- - -دار
ا◊ج -ار ب -ع -ن -اب -ة ،ب -حسسب م -ا ع-ل-م-ت-ه
«الشس -عب» م -ن اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م-ركب
شسمسص الدين معطا لله.
أاوضصح ذات اŸصصدر ،بأانه تقرر القيام
بهذه العملية ‘ أاعقاب وقف إامداد وحدات
اŸركب ب - -اŸي - -اه م - -ن- -ذ أاك Ìم- -ن أاسص- -ب- -وع
خصصوصصا وأان احتياجات هذا اŸركب تصصل
إا 1100 ¤م Îمكعب من اŸاء اÿام ‘
السصاعة ،مذكرا بأان تعليق التموين باŸياه
‚م عن أازمة اŸياه التي تعيشصها عنابة منذ
بداية فصصل الصصيف.
وذك- -ر م- -ع- -ط- -ا ل- -ل -ه ب -أان الح -ت -ي -اج -ات
لج -م -ال -ي -ة ل-ل-م-ركب م-ن اŸاء اÿام (غÒ
اإ
اŸع- -ال -ج) تصص -ل إا 1500 ¤م Îم- -ك -عب ‘
السصاعة وتغطي احتياجات التشصغيل وإانتاج
اŸياه الصصحية وملء احتياطي اŸركب.
أاردف ذات اŸسص- -ؤوول ب- -أان- -ه ” ال- -ق- -ي -ام
ب- -ع- -م -ل -ي -ة وق -ف ال -نشص -اط «وف -ق -ا Ÿع -ايÒ
السصÓ- -م- -ة اŸط- -ل- -وب- -ة» ‘ ›ال ا◊دي- -د
والصص- -لب ب -وج -ود «ج -ه -از أام -ن -ي وت -ق -ن -يÚ
وع-ن-اصص-ر م-ن ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة مسص-ت-عدون

ل - -ل - -ت - -دخ - -ل ‘ أاي ◊ظ - -ة» ،مشصÒا إا ¤أان
«اسص-ت-ئ-ن-اف نشص-اط-ات اŸصص-ن-ع ي-ظل متعلقا
Ãعاودة “وين اŸركب باŸياه».
اسص -ت -ن-ادا ل-ل-م-دي-ر ال-ع-ام Ÿركب ا◊ج-ار
فإانه «‘ ظل الوضصع ا◊ا‹ فقد ” إاطÓق
برنامج للوقاية ولتنظيف ›موع Œهيزات
اŸركب» ،مضصيفا بأانه سصيتم قريبا إاطÓق
عملية تشصغيل أاجهزة جمع الغبار.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،أاك-دت مصص-ال-ح «ا÷زائ-ري-ة
للمياه» وقف “وين مركب ا◊ديد والصصلب
باŸياه ،موضصحة بأان كميات اŸياه اŸعبأاة
ح- -ال -ي -ا واŸق -درة بـ  84أال -ف م Îم -ك -عب
ﬂصصصصة للسصكان.
ولقد ” اتخاذ عدة تداب Òمسصتعجلة من
أاجل إايجاد مصصادر لتزويد مركب ا◊ديد
والصص -لب وك -ذا سص-ك-ان أاك Èب-ل-دي-ات ع-ن-اب-ة
باŸياه من خÓل على وجه اÿصصوصس حفر
أانقاب Ãنطقة الشصعيبة ببلدية سصيدي عمار
حيث يتواجد اŸركب عÓوة على إامكانية
إا‚از ق -ن -اة ل -ل -ت -م -وي -ن ان-طÓ-ق-ا م-ن وادي
سصيبوسس حسصبما أاوضصحته مصصالح الولية.
لشص- - -ارة إا ¤أان م - -ركب سص - -ي - -دار
Œدر ا إ
ا◊جار يوظف أاك Ìمن  4500عامل أاكÌ
من  200منهم ‘ اŸنطقة السصاخنة (الفرن
العا‹) وينتج يوميا  1800طن من الفولذ
السصائل حسصبما ” التذك Òبه.

السسبت  0٩سسبتم 2017 Èم
الموافق لـ  18ذي الحجة  1438هـ
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إابرام اتفاقية مع مؤوسسسسات «أاونسساج» لدعم رفع القمامة اŸنزلية
‘ إاطار سشعي السشلطات اÙلية للتكفل بخدمة النظافة العمؤمية التي تششهد اضشطراب منذ عدة أاششهر
بعاصشمة الؤلية خنششلة ” ،أاول أامسصÃ ،قر ديؤان وا‹ ولية خنششلة ،عقد اتفاقية ب Úبلدية خنششلة
وأاربع مؤؤسشسشات خاصشة اسشتفادت من قروضص الؤكالة الؤطنية لدعم تششغيل الششباب «انسشاج» ،سشيتم
Ãؤج-ب-ه-ا ت-دع-ي-م خ-دم-ة رف-ع ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة وال-قضش-اء ع-ل-ى النقاط السشؤداء للقمامة اŸنتششرة عÈ
لعÓم والتصشال للؤلية.
ﬂتلف أاحياء اŸدينة حسشب ما أاورده بيان ÿلية ا إ

خنششلة :سشكندر ◊جازي

أاوضس -ح ذات ال -مصس -در ،أان الت -ف -اق -ي-ة ال-م-ب-رم-ة ب-ي-ن
البلدية والمؤوسسسسات الخاصسة رصسد لها من ميزانية
البلدية قّدرت بـ  08مليون دينار ،على أان تدوم أاربعة
أاشسهر تعمل من خÓلها المؤوسسسسات الخاصسة على
تسسخير شساحنات خاصسة برفع القمامة لدعم رفعها
والقضساء على النقاط السسوداء التي شسوهت منظر
المدينة.
كما كشسف البيان ،أان والي الولية كمال نويصسر أامر
في هذا اإلطار بتخصسيصس  08مليون دينار أاخرى
لشسراء حاويات القمامة ووضسعها عبر مختلف األحياء
دعما لهده الخدمة وتسسهيلها ،مع ضسرورة مواصسلة
الحمÓت التحسسيسسية لصسالح المواطن لتجنب الرمي
العشسوائى للنفايات المنزلية وتحديد مواقع مدروسسية
لها عبر المجمعات السسكنية.
وصس ّ-رح وال -ي ال -ولي -ة خ Ó-ل إاج -راء إاب -رام ات -ف -اق -ي-ة
النظافة ،أان الولية سستخ ّصسصس مبلغ  250مليون دينار
م-ن م-ي-زان-ي-ة سس-ن-ة  2018خصس-يصس-ا ل-خ-دم-ة النظافة
لصسالح البلديات ،على أان يقتطع مبلغ  100مليون
دينار من المبلغ المذكور لشسراء شساحنات ومركبات
وعتاد خاصس برفع القمامة من اجل القضساء نهائيا
على الوضسعية السسيئة لتسسيير هذه الخدمة عبر ربوع
ال-ولي-ة م-ت-ع-ه-دا ف-ي ذات السس-ي-اق ب-ال-وق-وف م-يدانيا
للتكفل بهذا الملف.

..والوا‹ يشس ـ ـرف عل ـ ـ ـ ـى تسسليـم
مفاتي ـ ـ ـح  200مسسك ـ ـن اجتماع ـ ـي
ببوحمام ـ ـ ـة
أاشسرف والي ولية خنشسلة ،أاول أامسس ،كمال نويصسر ،على
تسس-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح شس-ق-ق بصس-ي-غ-ة السس-ك-ن الج-ت-ماعي لـ 200
مسستفيد ببلدية بوحمامة الجبلية بالجنوب الغربي لعاصسمة
الولية خنشسلة خÓل زيارة عمل وتفقد بهذه المنطقة
شسملت توزيع السسكنات ومعاينة عدة مشساريع تنموية.
تندرج السسكنات الموزعة ،ضسمن حصسة  350سسكن عمومي
إايجاري اسستفادت بها البلدية في السسنوات الماضسية ،بحيث
أامر ذات المسسؤوول بتسسريع وتيرة النجاز لـ  150سسكن
ال-م-ت-ب-ق-ي-ة م-ن اج-ل تسس-ل-ي-م-ه-ا ألصسحابها خÓل السسداسسي
األول لسسنة .2018
كما عاين نويصسر ،مشسروع إانجاز الملعب البلدي لبلدية
ب -وح -م-ام-ة أاي-ن ق-رر ت-دع-ي-م ال-مشس-روع بـ  10م-ل-يون دينار
مشسترطا على اإلدارة صساحبة الشسروع ومقاولت النجاز
بتسسريع وتيرة األشسغال من اجل تسسليمه في اقرب اآلجال
حتى يسستفيد منه شسباب البلدية ،مقترحا في هذا السسياق
ب -اع -ت -م -اد ت-ق-ن-ي-ة ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة إلن-ارة ال-م-ل-عب ب-دل
الكهرباء العادية.
شسملت هذه الزيارة الميدانية كذلك ،بلدية شسلية بنفسس
ال -م -ن -ط -ق -ة أاي -ن ت -ف ّ-ق -د ال-وال-ي رف-ق-ة ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
وال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن والصس-ح-اف-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ،ع-دة مشساريع تنموية
أاهمها ،مشسروع انجاز مركز صسحي لسسكان البلدية في إاطار

أاّكد على مششاركة ا÷معيات الفاعلة عادل بلقاسشم

ال-ب-رن-ام-ج ال-ق-ط-اع-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،ح-يث أام-ر ب-تسس-ري-ع رب-طه
بشسبكات الغاز الكهرباء والماء مع تهيئة الطريق المؤودية
إال-ي-ه م-وازاة م-ع ت-ج-ه-ي-زه ح-ت-ى ي-ك-ون ع-م-ل-ي-ا ن-ه-اية السسنة
الجارية.
وتّم في هذا الصسدد ،معاينة مشسروع التهيئة الحضسرية

ﬁاربـ ـ ـة ب ـ ـؤور تدهـ ـ ـور اإلقليـ ـ ـم بإاشسراك جمعيـ ـ ـات األحي ـ ـ ـاء

أاّكد الباحث عادل بلقاسشم بأاّنه وبقصشد إا‚اح أاي حملة ذات منفعة عامة تختصص بالنظافة ،يجب الÎكيز على إاششراك اŸؤؤسشسشات الÎبؤية
لحياء ول سشيما تلك التي –ؤي أاك Èعدد من السشاكنة أاي التجمعات السشكانية ذات الكثافة ،إا¤
لخصص جمعيات ا أ
وا÷معيات الفاعلة وبا أ
لحيان؟ باعتبار أان هذه
لجابة عن سشؤؤال مهم وجؤهري وهؤ Ÿاذا مدننا صشارت غ Òنظيفة ‘ أاغلب ا أ
جانب تششخيصص مششكلة النظافة بدءا با إ
الظاهرة صشارت “يز أاغلب مدن الؤلية أاو الدوائر الكÈى مثل مدينة اŸدية بصشفتها عاصشمة للؤلية وبخاصشة ‘ الششؤارع الضشيقة
لهلة ،فضش Óعلى الÈواقية وقصشر البخاري ،مؤضشحا بأان مرد ذلك يعؤد إا ¤أاسشباب واقعية يششكل اŸؤاطن أاهم حلقة وصشل فيها بÚ
وا آ
ا÷ماعات اÙلية إا ¤آاخر مؤظف مسشؤؤول على النظافة ‘ البلدية.

لبلدية شسلية التابع لمديرية التعمير والهندسسة المعمارية
ل -ل -ولي -ة ،ح -يث شس ّ-دد ال -مسس -ؤوول األول ع-ل-ى ال-ولي-ة ع-ل-ى
ضسرورة توسسيع هذا المشسروع ليشسمل بلدية شسلية مركز
بعدما خ ّصسصس له مبلغ إاضسافي قّدر بـ  10مÓيين دينار في
إاطار البرنامج القطاعي التنموي.

‘ عملية ششهدتها مقاطعات العاصشمة

توزيـ ـ ـع اŸنحة اŸدرسسية والكت ـ ـب علىّالتÓميذ
اŸعوّزيـ ـ ـن ‘ ظروف جّيـ ـ ـدة

اŸدية :ع ــ علياÊ

اق -ت -رح ب -ل -ق-اسس-م ف-ي ه-ذا الصس-دد ،خ-ارط-ة
طريق مرافقة للمجهودات المبذولة من
ط-رف السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ألج-ل اإله-تمام
أاك- - -ث- - -ر ب- - -ال- - -م- - -ح- - -ي- - -ط وب- - -عث ال - -ق - -ي - -م
اإلي -ج -اب -ي -ة ال -واجب سس -ل -ك -ه -ا ن-ح-و ال-ب-ي-ئ-ة
وم -ح -ارب -ة ب-ؤور ت-ده-ور اإلق-ل-ي-م ،راف-ع-ا ف-ي
ب -داي -ة رأاي -ه شس -ع-ار «أاري-د م-دي-ن-ت-ي ن-ظ-ي-ف-ة
وجميلة في إاطار التنشسئة البريئة» ،داعيا
إال -ى وج -وب أان تّ-ت-سس-م األع-م-ال ب-ال-م-داوم-ة
واإلسس-ت-م-راري-ة ب-مشس-ارك-ة م-خ-ت-لف فعاليات
ال -م -ج -ت -م -ع ال -م -دن -ي ،م -وضس -ح -ا ب -أان أاه -م
ن-ق-ط-ة حسس-ب-ه تسس-ت-دع-ى م-ن-ا ج-م-ي-عا إاعادة
النظر وهي مكان رمي القمامة ،وكيف يجب
أان يكون ذلك؟ منّبها بأانه حان الوقت إلعادة
النظر في الكيفية التي تكون عليها وتوزيعه
وفق التجمعات السسكنية من خÓل أافكار
ت- -ق- -ن- -ي- -ة وع- -م- -ل -ي -ة ت -ب -ن -ى ع -ل -ى دراسس -ات
ديموغرافية.
وحثّ األكاديمي المهتمين وأاولي األمر بمثل
هذه المسسائل للعمل برزانة وحكمة في
معالجة مثل هذه المواضسيع الح ّسساسسة التي
تهم المواطن في صسحته اليومية ،إاذ حسسبه
وألجل مدينة آامنة ونظيفة وجميلة يجب أان
يصس- -ن- -ع ال- -وع- -ي ل- -دى ك- -اف -ة ال -م -واط -ن -ي -ن
بالتحسسيسس والعمل التوعوي الدائم بقصسد
ال-وصس-ول إال-ى ن-ظ-اف-ة ال-م-ح-ي-ط ال-ذي وصسل
وف- -ق- -ه إال- -ى درج- -ات ل ت- -ط- -اق ف- -ي ب -عضس
ال -م-ن-اسس-ب-ات وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ع-ي-د األضس-ح-ى،
داعيا في هذا الصسدد إالى وجوب اإلنتباه
إالى شسيء مهم متمثل في طبيعة المفرغات
التي تتوزع عبر شسوارع المدن ،والتي تعرف
تسسييرا عشسوائيا في مجال تعيين األماكن
ال -م -خصسصس -ة ل-ل-ق-م-ام-ات أاي ال-م-ف-رغ-ة ف-ي
ال -ح -ي ،خصس -وصس -ا وأان ه -ن -اك م -ن يسس-ت-غ-ل
الفرصسة لي Óلفرزها من الفقراء وغيرهم،
وبالتالي تصسعب مهّمة عمال النظافة من
خ Ó-ل ت -ب -ع -ث -ر ال -زب -ال -ة ،وك -ذا ال-ك-ي-ف-ي-ة أاو
الطريقة التي يتم تحديد بها شسكل القمامة
ع -ب -ر م -ادة ال -ب Ó-سس -ت -يك ،إاذ ي -رى ب-أان ه-ذا

ت- -ع- -رف ع- -م- -ل -ي -ة ت -ؤزي -ع اŸن -ح وال -ك -تب
اŸدرسش- -ي- -ة ع- -ل -ى ال -ت Ó-م -ي -ذ اŸع -ؤزي -ن عÈ
ﬂت - -ل - -ف اŸؤؤسشسش - -ات الÎب- -ؤي- -ة ب- -ا÷زائ- -ر
ال-ع-اصش-م-ة ت-قّ-دم-ا م-ل-ح-ؤظ-ا ،حسشب م-ا ذك-ره
م -دي -ري م -ق-اط-ع-ت-ي الÎب-ي-ة ب-غ-رب ووسش-ط
ال -ؤلي -ة .وأاوضش-حت السش-ي-دة ق-اي-د صش-ؤن-ي-ة
مديرة الÎبية للجزائر (غرب) على هامشص
أاشش -غ-ال ال-دورة ال-ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسص الشش-ع-ب-ي
ال -ؤلئ-ي ،أان نسش-ب-ة ت-ؤزي-ع م-ن-ح-ة  3000دج
والكتب اŸدرسشية بصشفة ›انية لنحؤ . 000
 50تلميذ مسشتفيد بلغت  75باŸائة مع بداية
اŸؤسشم الدراسشي ا÷ديد.2018 - 2017

الشسكل من الحاويات يعد غير مناسسب في
كل الحالت ،ويجب أان تدرسس عملية بناء
المفرغة ويا حّبذا لو كانت مربوطة بشسبكة
الصسرف الصسحي لمتصساصس السسوائل التي
تفرزها القمامة يوميا ،فضس Óعلى تفادي
الروائح الكريهة وتسسهيل عملية تطهيرها،
ك-م-ا أان-ه إلن-ج-اح ال-ع-م-ل-ي-ة أاو ال-ح-م-ل-ة ي-جب
ايصسال الرسسالة المرجوة إالى كل مواطن عبر
كل الوسسائل المتوفرة والمتاحة ،بحيث يجب
عليه أان يعرف بأان هذا العمل يجب أان يتسسم
بالديمومة ،إالى جانب حتمية أان تتواصسل
مثل هذه العمليات تحت إاشسراف السسلطات
ومسس -اه -م -ت -ه-ا ف-ي ال-م-ي-دان ل-ت-ق-ري-ب-ه-ا م-ن
ال-م-واط-ن ل-تسس-ه-ي-ل ع-م-لية تنظيف المحيط
وت-ن-ظ-ي-م األح-ي-اء ع-ب-ر ه-ذه ال-مسس-اهمة في
إاطار الحركة الجمعوية بما يسسمح من خلق
ن -وع م -ن الضس -م -ي -ر ال -ج -م -اع -ي ل-دى ال-ف-رد
وتثمين الجهد الجماعي.

اخ- -ت -ت -م ب -اح -ث -ن -ا أاب -ع -اد خ -ارط -ة ط -ري -ق -ة
ب -ال -ق -ول« :ن-ت-م-ن-ى م-ن م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة أان
تسساهم بقوة في مثل هذه الحمÓت من
خ Ó-ل م -ؤوط -ري -ه-ا ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى اخضس-رار
ال -مسس -اح -ات ال-خضس-راء وتشس-ج-ي-ع م-ب-ادرات
ال- -تشس- -ج- -ي- -ر ف- -ي إاط- -ار ج- -م- -اع -ي ،ع Ó-وة
على وجوب أان ترفع كل أاسسرة شسعارا معا من
أاجل مدينة نظيفة وآامنة بتوفير الوسسائل
المادية ،لكون أان ذلك هو أاكبر مشسكل تعانيه
السسلطات المحلية ،مع وجوب توفير ترسسانة
من الشساحنات لنقل القمامة ،خاصسة وأان
ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ب-ل-دي-ات ع-رفت ن-موا حضسريا
معتبرا في اآلونة األخيرة نتيجة السسياسسات
السسكنية المطبقة من طرف الدولة» ،مثّمنا
ما تقوم به السسلطات المحلية من مبادرات
نحو البيئة والمحيط ألجل راحة المواطن.

اأشسارت اإلى اأنّ توزيع الكتاب المدرسسي
ع- -ب- -ر ال -م -وؤسسسس -ات ال -ت -رب -وي -ة ال -ت -اب -ع -ة
ل-م-ق-اط-ع-ت-ه-ا م-ت-واصس-ل-ة ،م-وضس-حة اأن 60
بالمائة من كتب الجيل الجديد وصسلت
اإلى الموؤسسسسات ،فيما بلغت عملية توزيع
كتب الجيل القديم  100بالمائة بثانويات
ال -م -ق-اط-ع-ة .وع-رف ال-دخ-ول ال-م-درسس-ي
 2018 - 2017التحاق  25٩ . 727تلميذ
ب-م-ق-اط-ع-ة ال-ت-رب-ي-ة (غ-رب) ب-زي-ادة بلغت
 3000تلميذ مقارنة بالموسسم الدراسسي
الماضسي.
وت -ب -ق-ى ه-ذه الأرق-ام م-رّشس -ح-ة لÓ-رت-ف-اع
بسس- -بب اسس- -ت- -م- -رار ع- -م -ل -ي -ة ال -تسس -ج -ي -ل
وال-ت-ح-ويÓ-ت ك-ن-ت-ي-ج-ة ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-رح-يل
واإعادة الإسسكان التي عرفتها العاصسمة ل
سس -ي -م -ا ال -ج -ه -ة ال-غ-رب-ي-ة م-ن-ه-ا ،ع-ل-ى اأن
تضسبط هذه الأرقام نهائيا بداية شسهر
اأك-ت-وب-ر ال-م-ق-ب-ل ،ت-ق-ول ال-م-ت-ح-دث-ة .وتّ-م
اسس -ت Ó-م م -ع ب -داي -ة ال -م -وسس -م ال -دراسس-ي
الجديد ثانوية جديدة ببلدية السسحاولة،
وهي ثانوية «بلحاج عبد النور» ومتوسسطة

جديدة ببلدية بئر توتة سستسسمح بتخفيف
الضس -غ -ط ال -ذي ك-ان مسس-ج Ó-ف-ي ه-اذي-ن
الطورين.
من جهته ،اأّكد السسيد خالدي نور الدين
مدير التربية للجزائر (وسسط) ،اأّن نسسبة
توزيع المنحة المدرسسية والكتب مجانا
تقارب الـ  70بالمائة اإلى غاية يومنا هذا،
فيما بلغ عدد المسستفيدين من العملية
 26 . 000تلميذ معوز ،والعملية تسسير
«بصسفة جيدة».
واأّكد المتحّدث اأّن الدخول المدرسسي
ب-م-ق-اط-ع-ت-ه ج-رى ف-ي ظ-روف ع-ادي-ة م-ع
ال-ت-ح-اق  160األ -ف ت-ل-م-ي-ذ ف-ي م-خ-ت-ل-ف
الأطوار التعليمية بمقاعدهم الدراسسية.
وشس-م-لت ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حضس-ي-ر لهذا الدخول
اسس-ت-ن-ادا ل-ذات ال-م-ت-ح-دث ت-ه-ي-ئة واإعادة
ترميم نحو  20موؤسسسسة تربوية بين ثانوية
وم-ت-وسس-ط-ة ،ف-ي ان-ت-ظ-ار اسس-تÓ-م م-ج-مع
مدرسسي ببني مسسوسس نهاية شسهر اأكتوبر
الداخل .وقال السسيد خالدي اإّن الأقسسام
ال -م -وّج -ه-ة ل-ذوي الح-ت-ي-اج-ات ال-خ-اصس-ة
سستسستقبل بدءا من الأسسبوع المقبل 1100
ت- -ل- -م- -ي- -ذ سس- -ي -حضس -ون ب -ت -اأط -ي -ر خ -اصس،
بالتنسسيق مع مدرية النشساط الجتماعي
لضسمان حق هذه الفئة في التمدرسس.
يشس-ار اإل-ى اأّن م-ق-اط-ع-ة ال-ت-رب-ي-ة ل-لجزائر
ال -ع -اصس -م -ة (وسس -ط) تضس -م  268مدرسسة
ابتدائية ٩٩ ،متوسسطة و 45ثانوية اإضسافة
اإلى  ٩8مطعم مدرسسي شسرعت كلها منذ
اأول اأمسس ف -ي ت -ق -دي -م وج -ب -ات غ -ذائ-ي-ة
للتÓميذ.

السضبت  ٠٩سضبتم 2٠1٧ Èم
الموافق لـ  1٨ذي الحجة  1٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إإ’دمـ ـ ـان علـ ـ ـى إأ’نÎنت خطـ ـ ـر علـ ـ ـى تÓميـ ـ ـ ـذ إ Ÿـ ـ ـدإرسس
^ –رشش ع Èالفوتوششوب ،هواتف للغشش ‘ ا’متحانات وما خفي أاعظم

بقلم  :أ  .عبد ألنور جودي
باحث ‘ ألتاريخ أ◊ديث
يعيشش العا⁄
اليوم ‘ عصشر التكنولوجيا
ششديدة التقدم ،وÁوج
با’كتششافات اŸذهلة،
وتتفجر كلّ يوم طاقات
خÓقة ‘ اسشتخدام
الكمبيوتر وششبكة
ا’أنÎنت ‡ا دفع بالكثÒ
من الدول ’إنششاء قاعدة
علمية متطورة “كنها من
اŸنافسشة ‘ اŸسشتقبل،
وجددت خططها
ا’سشÎاتيجية ،واأهدافها
العلمية باإنششاء مراكز
تكنولوجية عالية ا÷ودة
لتاأخذ مكانها ‘ العا⁄
اŸتطور واأصشبح لبعضش
الدول مراكز عسشكرية
تسشمى Ãراكز ا◊رب
ا’إلكÎونية.
اإن لÓأنÎنت دور كبÒ
جدا ‘ ا◊ياة العلمية
وبخاصشة ‘ ا’أطوار
التعليمية اıتلفة ،فقد
كان التÓميذ ‘ السشابق
يجدون مششقة كبÒة ‘
اإ‚از البحوث اŸوجهة
اإليهم ،وقد يسشافرون
مسشافات طويلة من اأجل
جلب الكتب واŸراجع التي
يفيدون منها ‘ دراسشتهم،
اأما ‘ الوقت الراهن
وبواسشطة ا’أنÎنت فقد
تغ Òالوضشع وصشار العا⁄
قرية صشغÒة واأصشبح
التÓميذ يصشلون اإ ¤ما
يحتاجون اإليه باأسشهل
الطرق ،ففي ا’أنÎنت
مكتبات اإلكÎونية عديدة
–وي اÓŸي Úمن الكتب
القيمة بصشيغة PDF
وغÒها ›انية ‘ كل
التخصشصشات.

مسس
ا
ه
م
ا
إ ت قا
’
ت
’
’ أإصسحابهـ ـا تل ـ ـزم

سسـ ـ ـÓح ذو حديـ ـن يتÓعـ ـ ـب
ب ـ ـه إŸرإهقـ ـ ـون
ومن المعلوم أايضضا ،أان األنترنت سضÓح ذو
حدين وإاذا لم يحسضن اسضتخدامه فقد يعود
ب-ال-وب-ال ع-ل-ى مسض-ت-خ-دم-ه وي-ؤوث-ر سضلبا على
التÓميذ خاصضة في سضن المراهقة التي تعد
من أاصضعب المراحل العمرية ،ففي الوقت
الحالي الذي انتشضرت فيه أاجهزة الكمبيوتر
ال -م -ح-م-ول واألج-ه-زة ال-ل-وح-ي-ة (ال-ت-اب-ل-يت)
والهواتف الذكية على نطاق واسضع اأثر على
ال-م-ن-ظ-وم-ة ال-ت-رب-وي-ة ح-يث أاصض-ب-ح الطÓب
يبحثون عن أاي معلومة من خÓل الشضبكة
العنكبوتية ،ويجدون ما يصضبون إاليه بضضغط
على زر واحد ،وصضارت المعلومة على طبق
من ذهب في األنترنت ،مما سضهل عليهم
البحث والتعلم وبطرق أاكثر حداثة من ذي
قبل.
وفي المقابل خلق لنا مشضاكل تحتاج منا
النظر إاليها بعين العتبار وبحزم شضديد ألن
األمر جد خطير ،ومن بين المخاطر التي
ُف -ت -حت ع -ل -ى أاب -ن-ائ-ن-ا وه-ي :اإلدم-ان ع-ل-ى
األن - -ت - -رنت وه - -ي ح - -ال - -ة ق - -د ت - -ؤودي إال- -ى
اضض -ط -راب -ات ف-ي السض-ل-وك وت-ح-دث ت-أاث-ي-را اقتناءهم لها في سضن المراهقة خلقت لنا
ب-ل-ي-غ-ا ،ف-ق-د أاصض-ب-ح ال-تÓ-م-ي-ذ يسض-ت-خ-دمون مشضكلة عويصضة وشضديدة الخطورة إاذا ما
األنترنت في الطورين الدراسضيين المتوسضط اسضتخدمت اسضتخداما غير لئق فقد يراقب
وال-ث-ان-وي بشض-ك-ل ك-ب-ي-ر ،ول-ق-د ان-تشض-رت ف-ي بعضض اآلباء أابناءهم في البيت ويشضدد عليه
اآلون - -ة األخ - -ي - -رة ظ - -اه - -رة السض - -ت- -خ- -دام في المتابعة أاما في الشضارع والمدرسضة فأامر
Óنترنت لدى فئة المراهقين؛ أاخر.
الÓعقÓني ل أ
وذلك راجع إالى الجهل والهمال والهروب إان اسضتخدام هذه األنترنت والهواتف الذكية
م -ن ال -مسض -ؤوول -ي -ة م-ن ط-رف اآلب-اء اإذ وج-د يفتح على األبناء باب شضر عريضض مما يؤوثر
على مسضتواهم الدراسضي وعلى
اآلب -اء ف -ي ل -عب أاب-ن-ائ-ه-م
سضلوكهم ويؤودي بهم أايضضا إالى
ب -ال-ه-وات-ف م-ت-ن-فسض-ا ل-ه-م
هل القانون
الن- -ح- -راف وذلك ب- -ت -داول -ه -م
وقد تجدهم أاصض Óممن
Óل -ع-اب ال-خ-ط-ي-رة ال-ع-ن-ي-ف-ة،
ل -أ
وحده يكفي
أاصض - -يب ب- -ه- -ذا ال- -م- -رضض
والصض- -ور ال -م -اج -ن -ة وم -ق -اط -ع
ال- -عضض- -ال ،ف- -وقت ب- -عضض Ùاربة ا÷رÁة
ال -ف -ي -دي -وه -ات ال -مضض -ح-ك-ة أاو
اآلب -اء ضض -ائ -ع ف -ي ال -ل -ه-و
وال - -ل - -عب ك - -أاب - -ن - -ائ- -ه- -م ،اŸتفششية ‘ وضشح ال -م -خ-ل-ة ب-ال-ح-ي-اء ال-ت-ي تضض-ي-ع
وق-ت-ه-م وح-ي-ات-ه-م وت-خلق فيهم
النهار ؟
ف-ت-ج-ده-م م-ن-ك-ب-ي-ن ع-ل-ى
النفصضام عن الحياة الواقعية
شضبكة األنترنت لهين بما
وتزرع فيهم العنف والتوتر كما
ل ف -ائ -دة ف -ي-ه ،ضض-ارب-ي-ن
ت -ج -ع -ل -ه -م ان -ط -وائ -ي -ي -ن ان -ع -زال -ي -ي -ن غ-ي-ر
بواجباتهم األبوية عرضض الحائط.
لقد أاُجريت العديد من البحوث العلمية في اجتماعيين.
كبرى الجامعات الغربية على السضن األنسضب ومن المشضاكل أايضضا المنافسضة في تصضوير
Óط-ف-ال اسض-ت-خ-دام األن-ترنت بعضضهم بدون إاذن وتصضوير البنات واألسضاتذة
ال-ذي ي-خ-ول ل -أ
فتوصضلت إالى نتيجة تشضير إالى أان أادنى السضن والتÓعب بصضورهم بالتقنيات الحديثة أاو ما
يسضمى بتقنية «الفوتوشضوب» إاذ يمكن لهذا
Óبناء
الذي يسضمح ل أ
البرنامج أان يركب الوجه على جسضم غير
باقتناء واسضتخدام
جسض -م-ه وت-ظ-ه-ر الصض-ورة وك-أان-ه-ا ح-ق-ي-ق-ي-ة،
الهواتف
وي- -ن- -ت -ج ع -ن ه -ذا ال -ف -ع -ل ظ -اه -رة
المحمولة
ال-ت-ح-رشض اإلل-كتروني الذي
ح - - - -دد بـ 12
ت -خ-ل-ق ل-ن-ا ال-ع-دي-د
سض- -ن -ة ،أام -ا
من
ق-ب-ل هذه

المرحلة
ف -ي -ح-ت-اج إال-ى ح-ن-ان
األم وعطف األب أاكثر من
اسض- -ت -خ -دام -ه -م ل -ل -ه -وات -ف وشض -ب -ك -ة
ال -ت -واصض -ل الج -ت -م-اع-ي ،وه-ذا ل ي-ع-ن-ي أان
نتركهم يسضتخدمونها كما يشضاؤوون بل يجب
ع -ل -ي -ن -ا ال-ح-رصض ع-ل-ى م-راق-ب-ت-ه-م م-راق-ب-ة
شضديدة خاصضة في سضن المراهقة.

مشساكل متعددة ‘ إŸؤوسسسسات
إلÎبوية وإلسسبب وإحد
إان المشضاكل التي تحدث داخل المؤوسضسضات
التربوية عديدة ومتنوعة منها :أان التÓميذ
ـ ف -ي ال -ط -وري -ن ال -دراسض -ي -ي -ن ال -م -ت -وسض -ط
وال -ث-ان-وي ـ ي-ق-ت-ن-ون وي-ل-زم-ون آاب-اءه-م ب-أان
يشض -ت -روا ل -ه-م ه-وات-ف ذك-ي-ة ذات ك-ام-ي-رات
ب-ج-ودة ع-ال-ي-ة ب-ح-ج-ة أان-ه-م ي-حتاجون إاليها
وتسضاعدهم في دراسضتهم ،أاو أان كل زمÓئهم
ي-م-ت-ل-ك-ون م-ث-ل ه-ذه ال-ه-وات-ف م-ع ال-ع-لم أان

المشضكÓت
ال-ت-ي يصض-عب
معالجتها وقد
ت -ؤودي إال-ى أام-ور
ع-ظ-ي-م-ة ل تحمد
ع - - -ق- - -ب- - -اه- - -ا ف- - -ي
ال -م -ؤوسضسض -ات ال-ت-رب-وي-ة

وفي المجتمع.
والغريب في األمر أايضضا أان تجد تلميذا في
الطور المتوسضط أاو الثانوي له العديد من
الصضفحات في مواقع التوصضل الجتماعي
وله اآللف من األصضدقاء من كل الفئات من
شضتى أاقطار المعمورة ،وهذا ل شضك أانه
ي -ؤوث-ر ع-ل-ي-ه سض-ل-ب-ا وي-ع-ود ع-ل-ي-ه ب-ال-وب-ال ،إاذ
ي -ن -قسض -م ت-رك-ي-زه ف-ي ال-قسض-م ب-ي-ن اإلنصض-ات
Óسض -ت-اذ وب-ي-ن تصض-ف-ح األن-ت-رنت م-ن ح-ي-ن
ل -أ
آلخ -ر وان -ت -ظ -ار أاي رسض -ال -ة ت -رد ع -ل-ي-ه م-ن
صض -دي -ق أاو إاع -ج -اب ب-م-نشض-ور م-ن أاي أاح-د،
وه -ذا لشضك أان -ه ي -ن -قصض م -ن ق -درت-ه ع-ل-ى
اسضتيعاب الدرسض لنشضغاله بسضفاسضف األمور
والقيل والقال وفيما ل نفع فيه وقد يدخل

مواقع جد خطرة يحاربها العالم كله تعود
ع-ل-ي-ه و ع-ل-ى م-ج-ت-م-ع-ه ب-ال-دم-ار وال-خ-راب
وال-ف-ت-ن المسضتطيرة وداف -ع -ه إال -ي-ه-ا ال-فضض-ول
وحب الكتشضاف.

إلتوإصس ـ ـل إŸمن ـ ـوع

لقد أاصضبح بعضض التÓميذ يسضتخدم الهواتف
الذكية وقت المتحان للغشض ،فقد يصضور
التلميذ كل المقرر أاو يتواصضل مع أاصضدقائه
وقت الم- -ت- -ح- -ان ع- -ل- -ى م- -وق -ع ال -ت -واصض -ل
الج-ت-م-اع-ي ،وب-ه-ذا ي-ن-ت-ج ل-ن-ا ج-ي Óكسضول
خام Óيسضوده التواكل على غيره ،وتنطفئ
ف - -ي - -ه شض - -ع- -ل- -ة ال- -ج- -د
وال- - -م - -ث - -اب - -رة وحب
الجتهاد من جراء
هذه الوسضائل.
وف-ي ال-ح-ق-ي-ق-ة
ل- -ق -د وضض -عت
المؤوسضسضات
التربوية
نظاما
داخليا

يلتزم
ب -ه ال -ت Ó-م -ي-ذ
ينصض على عدم إادخال
ال- -ه- -وات- -ف ال- -م- -ح- -م- -ول -ة إال -ى
األقسضام ،وذلك ليتم العمل على تطوير
مسض -ت -وى ال -ت Ó-م -ي -ذ وت -وج -ي -ه -ه-م ت-وج-ي-ه-ا
صضحيحا ،ولكن هذا يعد حبرا على ورق ل
أاكثر في أاغلب المؤوسضسضات ،فكل التÓميذ
ي-دخ-ل-ون ه-وات-ف-ه-م ال-م-ح-م-ولة ويلعبون بها
ويصض - - -ورون زم Ó- - -ءه- - -م دون أان ي- - -ح- - -رك
ال -مسض -ؤوول -ون سض -اك -ن -ا ،وع -ل -ي -ه ي -جب ع -ل -ى
ال -م -ؤوسضسض -ة ال -ت -ي وضض -عت ه-ذا ال-ق-ان-ون أان
تسضهر على تطبيقه على أارضض الواقع ول
تخاف في ذلك لومة لئم ،وذلك بالفرضض
على كل التÓميذ إايداع هواتهم في مصضلحة
األمانات ويسضترجعونها عند خروجهم من
المؤوسضسضة ،أاما في حالة ما إاذا خالف أاحد
ال -ت Ó-م -ي -ذ ال -ق -ان -ون ال -داخ -ل-ي ل-ل-م-ؤوسضسض-ة
Óغ-راضض
ال -ت -رب -وي -ة واسض -ت -خ -دم ال-ه-ات-ف ل -أ
المذكورة فتتخذ في حقه عقوبات رادعة
تصضل إالى حد مصضادرة هاتفه ويحال على
المجلسض التأاديبي.

سسلطة إلقانون،
إأ’خÓق وإلضسمÒ
و ف -ي ا لأ خ -ي -ر  ،ي -ج -د ر ا ل -ت -ن -ب -ي -ه اإ ل -ى اأ م ر
م ه م ج د ا و ه و ا ل ت ح ر ش ض ا لإ ل ك ت ر و ن ي اأ و
ت ص ض -و ي -ر ا لأ ش ض -خ -ا ص ض د و ن اإ ذ ن -ه -م س ض -و ا ء
د ا خ ل ا ل م وؤ س ض س ض ة ا ل ت ر ب و ي ة اأ و خ ا ر ج ه ا ،
ل - -ي - -ع - -ل - -م ك -ل ا ل -م -و ا ط -ن -ي -ن اأ ن ا ل -د و ل -ة

الجزائرية وضضعت كل التدابير لحماية
م - - -و ا ط - - -ن - - -ي - -ه - -ا م - -ن ك - -ل ا ل - -ج - -ر ا ئ - -م
و ا ل ع - - -ت - - -د ا ء ا ت س ض - - -و ا ء ك - - -ا ن ت ه - - -ذ ه
ا ل ع - -ت - -د ا ء ا ت ج س ض -م -ي -ة اأ و ل -ف -ظ -ي -ة اأ و
ن -ف س ض -ي -ة اأ و ح -ت -ى اإ ل -ك -ت -ر و ن -ي -ة  ،و و ض ض -ع ت
ل -ذ ل ك ق -ا ن -و ن -ا ي -ع -ا ق ب ا ل -م -ع -ت -د ي  .اأ م -ا
ف ي م ا ي خ ص ض ا ل ع ت د ا ء ا ت ا لإ ل ك ت ر و ن ي اأ و
ا ل - -ت - -ح - -ر ش ض ا لإ ل - -ك - -ت - -ر و ن - -ي اأ و ت ص ض -و ي -ر
ا لأ خ - -ر ي - -ن د و ن اإ ذ ن - -ه - -م  ،ف -ق -د ش ض -د د ت
الدولة على هذا النوع من الجرائم،
و ذ ل ك ل م ا ر اأ ت ف ي ه م ن خ ط و ر ة و ت اأ ث ي ر
ع -ل -ى ا ل -م -ج -ت -م -ع  ،ف -ق -د و ض ض -ع ت ه -ن -ا ك
ش ض - -ر ط - -ة م - -ت - -خ ص ض ص ض - -ة ف - -ي م - -ك -ا ف -ح -ة
ا ل ج ر ا ئ م ا لإ ل ك ت ر و ن ي ة س ض و ا ء ك ا ن ت ع ن
ط ر ي ق ا ل ت ح ر ش ض اأ و ت ه د ي د اأ و ت  Óع ب
ب ص ض -و ر ا لأ ش ض -خ -ا ص ض ب -ت -ق -ن -ي -ا ت
مختلفة مما يقدح في
اأ ع ر ا ض ض
الناسض،

وسضلطت
الدولة
الجزائرية
عقوبات
ق -ا س ض -ي -ة ع -ل -ى
ا ل م ع ت د ي ت ص ض ل اإ ل ى
ح -د ا ل س ض -ج -ن ت -ت -ر ا و ح م -د ت -ه -ا م -ا ب -ي -ن
س ض ن ت ي ن اإ ل ى  6س ض ن و ا ت  .و ع ل ي ه ف اإ ن اأ ي
ت ل م ي ذ اأ و ت ل م ي ذ ة اأ و اأ ي م و ا ط ن ي ت ع ر ض ض
ل -ل -ت -ح -ر ش ض ا لإ ل -ك -ت -ر و ن -ي م ن اأ ي ش ض خ ص ض
ع ل ي ه ا ل ق ت ر ا ب اإ ل ى اأ ق ر ب ق س ض م ش ض ر ط ة
ع -ب -ر ك -ا ف -ة ا ل -ت -ر ا ب ا ل -و ط -ن -ي و ُي -ب -ل غ ع ن
ا ل م ع ت د ي اأ و ا ل ت ص ض ا ل ب ا ل ر ق م ا لأ خ ض ض ر
ا ل -ذ ي و ض ض -ع -ت -ه ا ل ش ض -ر ط -ة ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ة
لخدمة المواطنين ،وبدورها فسضتعمل
ا ل ش ض ر ط ة و ك ل ا لأ ج ه ز ة ا لأ م ن ي ة ا ل ت ا ب ع ة
ل -ل -د و ل -ة ج -ا ه -د ة ع -ل -ى ا ل -ق -ب ض ض ع -ل -ى
ا ل م ع ت د ي ـ ـ اإ ذ ا ك ا ن ف ي اأ ر ض ض ا ل و ط ن ـ ـ
و ت اأ د ي ب ه و س ض ح ب ه ا ت ف ه و م س ض ح اأ ي ص ض و ر
اأ و م ق ا ط ع ف ي د ي و ه ا ت ت خ ص ض ا ل م ع ت د ى
ع -ل -ي -ه  ،م -ع ا ل -ع -ل -م اأ ن ه -ذ ه ا لإ ج -ر ا ء ا ت
س ض -ت -ك -و ن ف -ي س ض -ر ي -ة ت -ا م -ة  ،ف -ق -ط ي -ج ب
ع - -ل - -ي - -ه اأ ن ل ي - -خ -ا ف م -ن اأ ح -د و اأ ن ل
ي -ن ص ض -ا ع ل -ه -ذ ه ا ل -ت -ه -د ي -د ا ت و ا ل ب ت ز ا ز ا ت
م ن ا ل م ع ت د ي  ،و ل ي ع ل م ع ل م ا ل ي ق ي ن اأ ن
س ض  Ó-م -ت -ه و ش ض -ر ف -ه و س ض -م -ع -ت -ه اأ م -ا ن -ة ف -ي
اأ ع - -ن - -ا ق اأ ف -ر ا د ا ل ش ض -ر ط -ة ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ة
و س ض -ت -ع -م -ل ج -ا ه -د ة ع -ل -ى ا ل -و ق -و ف اإ ل -ى
جانبه حتى يسضترجع حقوقه كاملة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إإبادة مسصلمي إلروهينغا ‘ ميا‰ار مسصتمرة وإلعا ⁄يتفرج
^ Ÿـــــــــاذا سسكـــــــــوت اŸنظمـــــــــات ا◊قوقيـــــــــة علـــــــــى اÛـــــــــزرة

’· اŸتحدة أان عدد القتلى منذ بدء حملة
أاعلنت ا أ
جيشش ميا‰ار بو’ية أاراكان الشسهر اŸاضسي رÃا Œاوز
ل· اŸتحدة لشسؤوون
’لف ،وقالت اŸفوضسية السسامية ل أ
ا أ
اللجئ Úإان  2٧0أالف شسخصش من الروهينغا وصسلوا
’سسبوع ÚاŸاضسي.Ú
بنغلديشش خلل ا أ
أضسافت أŸنظمة أن عشسرأت أآللف ‡ن علقوأ على أ◊دود
ب Úب -ن -غ Ó-ديشس وم -ي -ا‰ار (ب -ورم -ا سس -اب-ق-ا) ي-ع-يشس-ون ‘ أل-ع-رأء
با◊قول ،وعلى ضسفاف ألبحÒأت ألوحلة.
م-ن ج-ه-ت-ه ،أك-د رئ-يسس أل-ل-ج-ن-ة أل-دول-ي-ة ل-لصس-ل-يب أألح-م-ر أن
م-ن-ظ-م-ت-ه ك-انت أل-وح-ي-دة أل-ت-ي ت-ع-م-ل ب-إاق-ل-يم أرأكان قبل أندلع
أع-م-ال أل-ع-ن-ف ضس-د مسس-ل-م-ي أل-روه-ي-ن-غ-ا .وأضس-اف ب-ي Îم-اوري-ر
Ãؤو“ر صسحفي أن أنشسطتهم  ⁄تتوقف على طر‘ أ◊دود بÚ
بنغÓديشس وميا‰ار منذ أندلع أألزمة باإلقليم.
و‘ ألسسياق نفسسه ،ع Èسسكرت÷ Òنة نوبل أألسسبق عن خيبة
أمله من صسمت مسستشسارة ميا‰ار أونغ سسان سسو تشسي -أ◊اصسلة
على جائزة نوبل للسسÓم -عما يجري ‘ ميا‰ار ضسد ألروهينغا.

Ãصسدأقيتها.
وأشسارت إأ ¤أن أقلية ألروهينغا أŸسسلمة ﬁرومة من حق
أŸوأطنة من قبل حكومة تدعي -بخÓف أألدلة أŸتوفرة -أنهم
مهاجرون غ Òشسرعي Úمن بنغÓديشس ،وبعد عقود من ألتمييز
أزدأدت أألمور سسوءأ.
فمنذ عام  ⁄ 2012يعانِ ألروهينغا من ألتمزق وأ◊رمان من
أ◊قوق وأÿدمات أألسساسسية فحسسب حيث يعيشس ألعديد منهم
Ãعسسكرأت أعتقال ،ولكن عانوأ من ثÓث موجات رئيسسية من
ألعنف أرتكبتها ألقوأت أ◊كومية وألقوميون ألبورميون ألبوذيون،
بينما زعيمة ميا‰ار بحكم ألوأقع غضست ألطرف عن كل هذأ.

على سصو تشصي وإجب أإخÓقي ◊ماية إلروهينغا
وأكدت ألصسحيفة ضسرورة إأيجاد وسسائل للضسغط على أ÷يشس،
ورأت أن تعليق بريطانيا تدريب جيشس ميا‰ار قد يكون بدأية
جيدة لذلك ،وأضسافت أن سسو تشسي عليها وأجب أخÓقي ◊ماية
ألروهينغا ،لكنها ليسست سسوى جزء صسغ Òمن أŸشسكلة ومن حل ل
يزأل بعيدأ جدأ.
وأنتقدت تاÁز دفاع سسو تشسي عن حرق أ÷يشس للقرى وقتل
وطرد أŸدني Úبأانه يجعلها شسريكة ‘ ألقمع وكرأهية أألجانب.
وقالت إأن مرجعيتها أألخÓقية أÙطمة ل Áكن أسسÎجاعها،
وم-ع ذلك ف-إان ع-ل-ي-ه-ا أل-ت-زأم-ا ب-وق-ف أل-ع-ن-ف وألسس-م-اح ل-وك-الت
أإلغاثة ألدولية بالوصسول إأ ¤ألÓجئ ،Úكما يجب على بريطانيا
وحلفائها ألضسغط عليها بشسدة وإأدأنة عنادها.

توإصصل إإلدإنات
وت -وأصس -لت أإلدأن -ات Ÿا ي -ع -ان-ي-ه أل-روه-ي-ن-غ-ا ع-ل-ى ي-د ج-يشس
ميا‰ار .وأعربت ألوليات أŸتحدة عن قلقها حيال ما يجري
بهذأ ألبلد أآلسسيوي ضسد أقلية مسسلمة ،ودعت ألسسلطات للسسماح
بدخول أŸسساعدأت أإلنسسانية إأ ¤ولية أرأكان ،و ⁄تذكر ما إأذأ
كانت سستفرضس عقوبات على ميا‰ار.
أم -ا أÿارج-ي-ة أل-روسس-ي-ة ف-ات-ه-مت سس-ل-ط-ات م-ي-ا‰ار ب-إاسس-اءة
معاملة أŸسسلمÃ Úا قد يؤودي لتأازم ألوضسع ‘ .وقت دعت كندأ
أÛتمع ألدو‹ إأ ¤ألتحرك لوقف أÛازر وألنتهاكات بحق
ألروهينغا ،وطالبت وزيرة خارجيتها كريسستيا فريÓند ‘ بيان لها
أمسس أ÷معة مسستشسارة ألدولة (رئيسسة أ◊كومة) أونغ سسان سسو
تشس -ي وأŸسس -ؤوول Úأل -عسس -ك -ري Úب -إان -ه -اء أل -ع -ن-ف وأحÎأم أق-ل-ي-ة
ألروهينغا ‘ ألبÓد وألعÎأف بهم.
وك-انت أ◊ك-وم-ة أل-ب-اكسس-ت-ان-ي-ة أع-ربت أÿم-يسس ع-ن إأدأن-ت-ه-ا
Óبادة أ÷ماعية ألتي يتعرضس لها مسسلمو ألروهينغا.
ألشسديدة ل إ
وقال بيان صسادر عن مكتب رئيسس ألوزرأء شساهد خاقان عباسسي
إأن ““حكومة باكسستان تدين أإلبادة أ÷ماعية وألوحشسية أŸرتكبة
بدم بارد ضسد مسسلمي ألروهينغا““.
ُيذكر أنه ل تتوفر إأحصسائية دقيقة بشسأان ضسحايا أإلبادة من
ألروهينغا ،لكن ألناشسط أ◊قوقي بأارأكان عمرأن أألرأكا Êقال
إأنهم رصسدوأ سسبعة آألف و 354قتي ،Óوسستة آألف و 541جريحا
منذ بدأية حملة أإلبادة أألخÒة حتى يوم أألربعاء.

جلسصة أإ‡ية طارئة
طالب ألتحالف ألوطني أ◊اكم ‘ ماليزيا أأل· أŸتحدة
بعقد جلسسة طارئة Ûلسس أألمن ألدو‹ ،وأتخاذ قرأر يضسع حدأ
نهائيا لعمليات ألضسطهاد ألتي تتعرضس لها أقلية ألروهينغا ‘
إأقليم أرأكان ‘ ميا‰ار (بورما سسابقا).
من جهته ،أكد سستفان دوجاريك أŸتحدث باسسم أألم Úألعام
 ·ÓأŸتحدة أن حكومة ميا‰ار مسسؤوولة عن منع تفاقم ألعنف،
ل أ
كما أعرب عن قلق أŸنظمة ألدولية ألشسديد إأزأء أسستمرأر ألعنف
بحق أŸدني.Ú

ديسصموند توتو يكسصر إلصصمت

و‘ سسياق متصسل ،دعا كب Òأسساقفة جنوب أفريقيا ديسسموند
توتو  ‘ -رسسالة إأ ¤زميلته أ◊ائزة على جائزة نوبل للسسÓم
وألزعيمة ألفعلية ‘ ميا‰ار أونغ سسان سسو تشسي -للتوقف عن

فاقت قوته  8درجات على سسلم ريخÎ

عشصرإت إلقتلى ‘ أإعنف
زلزإل تشصهده إŸكسصيك

أعلنت هيئة أŸسسح أ÷يولوجي أألمريكية أن زلزأل بقوة
 8درجات ضسرب جنوب أŸكسسيك وحذرت من أحتمال
حدوث موجات مد بحري عاتية .وكشسفت مصسادر حكومية
سسقوط قرأبة  30قتي Óعلى أألقل.
ضسرب زلزأل شسدته  8,4درجات على مقياسس ريخÎ
سسوأحل أŸكسسيك أ÷نوبية ليلة أÿميسس إأ ¤أ÷معة وشسعر
به سسكان ألعاصسمة ،كما قال أŸركز أألمريكي للجيولوجيا،
ما أدى إأ ¤إأصسدأر –ذير من حدوث تسسونامي.
وأصساب وليتي تشسياباسس وتاباسسكو جنوبي ألبÓد ،وحدد
أŸرك -ز أل -وط -ن -ي ل -ب -ح -وث أل-زل-زأل م-رك-زه ع-ل-ى ع-م-ق 33
كيلومÎأ ،وعلى بعد نحو  119كيلومÎأ ناحية أ÷نوب إأ¤
أ÷نوب ألغربي من تريسس بيكوسس بولية تشسياباسس.
وأدى أل- -زل- -زأل إأ ¤أن- -ه- -ي- -ار ع -دد م -ن أŸن -ازل ب -ولي -ة
تشسياباسس ،ووصسلت تأاثÒأت ألزلزأل إأ ¤ألعاصسمة مكسسيكو
سسيتي حيث دفع أهتزأز أŸبا Êأآللف إأ ¤أÿروج إأ¤
ألشسوأرع.
وق -ال أل -رئ -يسس إأن -ري -ك -ه ب -ي -ن -ي -ا ن -ي -ي -ت -و إأن -ه ” ت-ف-ع-ي-ل
ب -روت -وك -ولت أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا ÷ن-ة أل-ط-وأرئ
ألوطنية ،وأمر بإاقفال أŸدأرسس ‘ تشسياباسس ومكسسيكو
سسيتي إأ ¤ح Úألنتهاء من معاينة أألضسرأر.
وقال ألرئيسس أŸكسسيكي ‘ تغريدة على توي Îإأن ““إأنذأر
ألدفاع أŸد ““Êأُطلق بفعل قوة أإلنذأر .وأعلنت مصسادر
حكومية أرتفاع حصسيلة ألضسحايا إأ 15 ¤قتي ‘ Óحصسيلة
أول -ي -ة.وأرت -ف -عت حصس -ي-ل-ة ضس-ح-اي-ا أل-زل-زأل ،أمسس ،إأ26 ¤
قتي Óعلى أألقل .ونقلت مصسادر إأعÓمية عن مسسؤوولÚ
ﬁلي Úأن  20شسخصسا لقوأ مصسرعهم بولية أوكسساكا ،فيما
لقي أربعة خرون مصسرعهم بولية تشسياباسس وطفل ÚأثنÚ
بولية تاباسسكو.

ألصسمت وأ◊ديث عن أقلية ألروهينغا ألتي تتعرضس للقتل.
وقال توتو -وهو أحد أبطال كفاح بÓده ضسد ألتمييز ألعنصسري
(أألبارتيد)ﬂ -اطبا سسو تشسي إأنه يتصسل بها للتعب Òعن ““أ◊زن
ألشسديد حيال ﬁنة ألروهينغا““.
وأضس-اف ب-رسس-ال-ت-ه ““إأذأ ك-ان أل-ث-م-ن ألسس-ي-اسس-ي ل-ت-ول-ي-ك-م أع-لى
أŸناصسب ‘ ميا‰ار هو صسمتكم ،فإان ثمن هذأ ألوضسع بالتأاكيد
كب Òللغاية““ ،مشسÒأ إأ ¤أنه سسيصسلي لكي تتحدث سسو تشسي عن
ألعدألة وعن حقوق أإلنسسان ووحدة شسعب ميا‰ار .وتقلل سسو
تشس -ي م-ن ح-ج-م أزم-ة أل-روه-ي-ن-غ-ا ح-يث وصس-ف-ت-ه-ا ب-أان-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة
““معلومات خاطئة““.

منظمة إلتعاون إإلسصÓمي تدعو للتحرك
حث أألم Úألعام Ÿنظمة ألتعاون أإلسسÓمي ألدكتور يوسسف
بن أحمد ألعثيم Úأل–اد أألوروبي ووكالت أأل· أŸتحدة على
أت-خ-اذ إأج-رأءأت ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-ان-اة شس-عب أل-روه-ينغيا ألذي
يتعرضس لÓضسطهاد ‘ ميا‰ار.
ودع -ا أل -ع -ث -ي -م ‘ Úرسس -ائ-ل إأ ¤أŸف-وضس-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-لسس-ي-اسس-ة
أÿارج -ي -ة وأألم -ن ب -ال–اد أألوروب -ي ف -ي -دي -ري -ك-ا م-وغÒي-ن-ي
ومفوضس أأل· أŸتحدة ألسسامي ◊قوق أإلنسسان أألم Òزيد رعد
أ◊سس Úومفوضس أأل· أŸتحدة ألسسامي لشسؤوون ألÓجئ Úفيليبو
غرأندي إأ ¤أتخاذ خطوأت حاسسمة إلنهاء أألزمة ألقائمة ‘
ولية رأخ Úألتى يقطنها أقلية ألروهينغيا.
وأكدت منظمة ألتعاون أإلسسÓمي أنه منذ عام  2014دأبت
منظمة ألتعاون أإلسسÓمي على ألتحذير من أنه إأذأ أسستمرت
حكومة ميا‰ار ‘ تدم ÒأŸنازل وقتل أŸدني Úأألبرياء وإأهانة
ألسسكان كافة من دون أن تتوفر لهم أي فرصس للجوء إأ ¤ألعدألة
ف-إان ذلك سس-ي-ج-د أرضس-ي-ة خصس-ب-ة ل-ت-ج-ن-ي-د أل-ع-ن-اصس-ر أŸت-طرفة،
مشسÒة إأ ¤أنه ““يجب على أÛتمع ألدو‹ أن يتحرك Ÿنع
أإلبادة أ÷ماعية للروهينغيا““.

 270أإلف من إلروهينغا فروإ ‘ أإسصبوعÚ

ماليزيا مسصتعدة لتوف Òملجأا مؤوقت للهاربÚ

 ·ÓأŸتحدة ،أمسس،
قالت مفوضسية شسؤوون ألÓجئ Úألتابعة ل أ
إأن ما يقدر بنحو  270ألف لجئ من ألروهينجا فروأ من ميا‰ار
خÓل أألسسبوع ÚأألخÒين سسعيا للجوء إأ ¤بنغÓدشس حيث يوجد
ﬂيمان لÓجئ““ Úيسستوعبان ما يزيد على سسعتهما ألطبيعية““.
وأضس -افت أŸف -وضس -ي -ة ‘ ج -ن-ي-ف ““ألسس-ع-ة أÙدودة ل-ل-م-أاوى
أسستنفدت بالفعل .ألÓجئون يجلسسون حاليا ألقرفصساء ‘ مÓجئ
مؤوقتة أقيمت على طول ألطريق وعلى أألرأضسي أŸتاحة لذلك ‘
منطقتي أوخيا وتكناف““.
وقالت ““ألغالبية ألعظمى من ألنسساء ،وبينهن أمهات لديهن
أطفال حديثو ألولدة ،وعائÓت معها أطفال .يصسلون ‘ حال
مÎد ويكونون منهك Úوجائع Úويتوقون للمÓذ (أآلمن)““.
 ·ÓأŸتحدة
وكان مسسؤوول بÈنامج أألغذية ألعاŸي ألتابع ل أ
أفاد بأان ما يصسل إأ 300 ¤ألف من مسسلمي ألروهينجا قد يفرون
من ألعنف ‘ شسمال غرب ميا‰ار إأ ¤بنغÓدشس أÛاورة ﬁذرأ
من نقصس ‘ ألتمويل إلمدأدأت ألغذأء ألطارئة لÓجئ.Ú

قال رئيسس خفر ألسسوأحل أŸاليزي ،أمسس ،إأن قوأته لن تصسد
مسسلمي ألروهينجا ألهارب Úمن ألعنف ‘ ميا‰ار معلنا عزم
بÓده على توف Òملجأا مؤوقت لهم.
ومن أŸرجح أن تشسهد ماليزيا ،ألتي تبعد مئات ألكيلومÎأت
جنوبا ‘ بحر أندمان ،نزوح أŸزيد من ألنازح Úبحرأ من
ميا‰ار ‘ أألسسابيع وأألشسهر أŸقبلة بسسبب Œدد أعمال ألعنف
وفق Ÿا قال ذو ألكفل أبو بكر أŸدير ألعام لوكالة خفر ألسسوأحل
أŸاليزية.
غ Òأن مثل هذه ألرحلة سستصسبح حافلة باıاطر ‘ أألشسهر
ألقليلة أŸقبلة بسسبب ألعوأصسف أŸوسسمية.
وق -ال ذو أل -ك -ف -ل ““ي -فÎضس ب -ن -ا أن ن -زوده -م ب -الح -ت -ي-اج-ات
أألسساسسية Ÿتابعة رحلتهم ونبعدهم .لكن ‘ نهاية أألمر وألسسباب
إأنسسانية لن نكون قادرين على فعل ذلك““.
وأشسار إأ ¤أن ماليزيا ،ذأت أألغلبية أŸسسلمة ألتي يعيشس فها
حوأ‹  100ألف من لجئي ألروهينجا ،سستسستضسيف ألوأفدين
Óجانب ألذين ل يحملون
أ÷دد ‘ مرأكز أإليوأء أıصسصسة ل أ
وثائق ثبوتية.
 ·ÓأŸتحدة
وتعامل ماليزيا ألتي  ⁄توقع على أتفاقية ل أ
لÓجئ Úمن يلجأا إأ ¤أرأضسيها ‘ ألعادة على أنهم مهاجرون غÒ
شسرعي.Ú
وأعلنت تايÓند بدورها أسستعدأدها لسستضسافة ألفارين من
ألعنف ‘ ميا‰ار.
وي -وج -د ‘ م -ال -ي-زي-ا ح-وأ‹  59أل-ف لج-ئ م-ن أل-روه-ي-ن-ج-ا
مسس -ج -ل Úع -ل-ى ق-وأئ-م م-ف-وضس-ي-ة أأل· أŸت-ح-دة أل-ع-ل-ي-ا لشس-وؤون
ألÓجئ Úلكن أعدأد ألÓجئ Úغ Òألشسرعي Úتقدر بضسعف ذلك.
و‘ عام  2015أكتشسفت مقابر جماعية ‘ ﬂيمات ‘ منطقة
أألدغ-ال ع-ل-ى أ◊دود ب Úت-ايÓ-ن-د وم-ال-ي-زي-ا ي-ع-ت-ق-د أن غ-ال-ب-ي-ة
ألضسحايا ألذين تضسمهم هم من ألروهينجا ألذين أسستغلهم Œار
ألبشسر.

غارديان :قتل وإضصطهاد إلروهينغا جرÁة ضصد إإلنسصانية
أن -ت -ق -دت أف -ت -ت -اح -ي-ات ب-عضس كÈي-ات ألصس-ح-ف ألÈي-ط-ان-ي-ة
ألصسادرة ،أمسس ،ما يحدث Ÿسسلمي ألروهينغا من إأبادة بأايدي
ج -يشس م -ي -ا‰ار (ب -ورم -ا) وصس-مت أل-ع-ا ⁄ع-ل-ى أŸذأب-ح وأألزم-ة
أŸتفاقمة.
ف -ق -د أع -تÈت أف-ت-ت-اح-ي-ة غ-اردي-ان أل-ق-ت-ل وألن-ت-ه-اك-ات ضس-د
أŸدني Úمن مسسلمي ألروهينغا جرÁة ضسد أإلنسسانية ،وأنتقدت
صسمت مسستشسارة ألدولة أونغ سسان سسو تشسي ،ووصسفت صسمتها
ألطويل على ﬁنة ألروهينغا بأانه ٍﬂز.
وقالت ألصسحيفة إأن هروب عشسرأت أآللف من ألفظائع ألتي
ترتكب ‘ ولية أرأكان (رأخ )Úعلى مسسمع ومرأى من سسو تشسي
أ◊ائزة على جائزة نوبل للسسÓم رمز ألقدأسسة أألخÓقية يشسكك

رغم قرار اÙكمة الدسستورية توقيفه

حاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم كتالونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مصصّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم على إإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرإء
إسصتفتـ ـاء إسصتقـ ـÓل إإلقليـ ـم عـ ـ ـن إإسصبانيـ ـا
أاصسدرت اÙكمة الدسستورية
’سسبانية قرارا بوقف قانون
ا إ
ا’سستفتاء على تقرير مصسÒ
كتالونيا ،ووقف مرسسوم ا◊كومة
’قليمية الكتالونية التي دعت
ا إ
Ãوجبه إا ¤إاجراء هذا ا’سستفتاء
’ول من أاكتوبر اŸقبل ،وذلك
‘ا أ
حتى البت ‘ دسستوريته.
جاء قرأر أÙكمة بعد طعن تقدمت
به أ◊كومة أإلسسبانية تطلب فيه إأعÓن
ب -ط Ó-ن ق -ان -ون أسس-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر أŸصسÒ
ألذي صسادق عليه برŸان إأقليم كتالونيا ‘
سساعة متأاخرة من مسساء أألربعاء.
ووفقا للوأئح أÙكمة ،يسستمر قرأر
ألتعليق Ÿدة  5أشسهر إأ ¤أن يصسدر ألقضساة
حكمهم ‘ ألقضسية.
وأع-ل-نت أل-ن-ي-اب-ة أل-ع-ام-ة أإلسس-ب-انية ‘
وقت سس -اب -ق أن -ه -ا سس -ت -ب -اشس -ر م Ó-ح-ق-ات
قضسائية لقادة إأقليم كتالونيا ألذين دعوأ
إأ ¤أسستفتاء على تقرير مصس Òأإلقليم.
وأك -د أŸدع -ي أل -ع -ام أإلسس -ب -ا Êخ -وسس-ي-ه
مانويل مازأ أن أألوأمر سستصسدر للشسرطة
أل-قضس-ائ-ي-ة Ãصس-ادرة أŸع-دأت ألن-تخابية
ألتي جهزت لهذأ ألسستفتاء غ Òألقانو،Ê
على حد وصسفه.
وندد رئيسس ألوزرأء أإلسسبا Êماريانو
رأخوي بـ«عصسيان غ Òمقبول““ ‘ إأقليم
كتالونيا جرأء قرأر تنظيم ألسستفتاء على
ت- -ق- -ري- -ر أŸصس ،Òوق- -ال إأن أل- -ق- -وأن‘ Ú

إأسس -ب -ان -ي -ا ت -ظ -ه -ر ط -ري -ق -ة أل -ت -ع -ب Òع -ن
أل- -ت -ط -ل -ع -ات أŸشس -روع -ة ،ل -ك -ن ل Áك -ن
مرأجعة ألقوأعد ألدÁقرأطية من أجل
–قيق ألنفصسال عن إأسسبانيا.
‘ أŸق- -اب- -ل ،ن- -دد أŸت- -ح -دث ب -اسس -م
أ◊ك- -وم- -ة أل- -ك -ت -ال -ون -ي -ة ج -وردي ت -ورول
بـ«أ◊صس - -ار أŸب- -ط- -ن““ أŸف- -روضس ع- -ل- -ى
كتالونيا ،وأكد أن ألنفصسالي Úلن يتأاثروأ
بـ«فيضس ألشسكاوى““.
وسسّ- - -رعت أ◊ك - -وم - -ة أإلق - -ل - -ي - -م - -ي - -ة
ألسس-ت-ع-دأدأت لÓ-سس-ت-ح-ق-اق ،وق-ال تورول
““حتى إأن عصسفت أو أثلجت فسسننظمه،
هذأ عقدنا مع موأطني كتالونيا““.

وتضسم كتالونيا  7.5مÓي Úنسسمة على
مسس -اح -ة ت -ف-وق  32100ك-ي-ل-ومÎأ مربعا،
و“ث -ل  %20م-ن إأج-م-ا‹ أل-ن-ا œأل-دأخ-ل-ي
أإلسسبا.Ê
وشسهد ألŸÈان أإلقليمي يوما صساخبا
أألربعاء أثناء مناقشسة أسستمرت  12سساعة
لقانون تنظيم ألسستفتاء ،تخللتها هتافات
وصس- -ي -ح -ات أسس -ت -ه -ج -ان ،وأق -ر أل -ق -ان -ون
ب -أاصس-وأت  72ن -ائ -ب -ا م-ن  .135وي -ع-ارضس
أل - -ي- -م ÚوألشسÎأك- -ي- -ون وأل- -وسس- -ط ه- -ذأ
ألسستفتاء ألذي Áنعه ألقانون ويعتÈون
أنه من ألضسروري أسستشسارة جميع أإلسسبان
‘ مسسائل تتعلق بوحدة أرأضسي ألبÓد.

إاصسرار على مواجهة الدمويÚ

إإحباط أإحد عشصر إعتدإء ‘
فرنسصا منذ بدإية إلسصنة
أع-ل-ن وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ف-رنسس-ي جÒأر ك-ول-ومب خÓ-ل
تسسلم أŸدير ألعام أ÷ديد ألجهزة ألسستخبارأت ألدأخلية
مهام منصسبه أ÷معة ،إأحباط أحد عشسر أعتدأء منذ بدأية
ألسسنة ‘ فرنسسا.
وقال مصسدر قريب من أŸلف ،إأن ألعتدأء أألخ Òقد
أحبط لدى أعتقال شسخصس أألسسبوع أŸاضسي ‘ سسان-وأن
بالضساحية ألشسمالية لباريسس ،كان يريد مهاجمة قوى أألمن.
وأضساف ألوزير أن ““أحد عشسر أعتدأء قد أحبط منذ
بدأية ألسسنة ،وبالتأاكيدÁ ،كن أن يحصسل غدأ ‘ فرنسسا ما
حصسل ‘ برشسلونة““ ،ملمحا إأ ¤ألهجوم ألذي أسسفر بشساحنة
صسغÒة عن  16قتي 17 ‘ Óأوت ‘ عاصسمة كاتالونيا.
وأوضسح ““نرى جيدأ أهمية ألتهديد وألتوأزن ألذي يتعÚ
إأيجاده ب Úأألمن وأ◊رية““ ،فيما يوأجه مشسروع أ◊كومة
Ÿكافحة أإلرهاب معارضسة ‡ن يعتÈونه ““حالة طوأرىء
دأئمة““.
ومشس- -روع أل -ق -ان -ون أل -رأم -ي إأ ¤أن ي -ح -ل ‘ أألول م -ن
ن -وف -مﬁ Èل أل-ن-ظ-ام ألسس-ت-ث-ن-ائ-ي ◊ال-ة أل-ط-وأرىء أل-ت-ي
فرضست بعد ألعتدأءأت أإلرهابية ‘  13نوفم‘ 2015 È
Óم-ن
ب-اريسس ،ي-تضس-م-ن ““ت-ع-زي-زأ Ÿوق-ع أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
ألدأخلي باعتبارها أŸنسسق ألرئيسسي Ÿكافحة أإلرهاب
أإلسسÓمي““.
وكشسف ألوزير عن ألزيادة ““ألكبÒة““ للوسسائل أıصسصسة
لهذأ أ÷هاز ع Èزيادة عديده بـ  1200عنصسر ب ÚألعامÚ
 2013و 2018ليبلغ  4368شسخصسا.
Óره-اب يشس-ك-ل
وأوضس -ح ك -ول -ومب ““إأذأ ك -ان أل -تصس -دي ل  -إ
بالتأاكيد أولويتنا أألسساسسية ،فيتع Úعلى أŸديرية ألعامة
Óمن ألدأخلي ألبقاء متيقظة Ÿوأجهة أألشسكال أألخرى
ل أ
للتهديد““ ،مشسÒأ إأ ¤ألتجسسسس وألهجمات أإللكÎونية““.

السسبت  09سسبتمبر  2017م
الموافق لـ 18ذي الحجة  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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”“”“ اŸينورسسو”“”“ تفشسل ‘ مهمة تنظيم اسستفتاء تقرير اŸصسÒ
عادت قبل يوم Úالذكرى  26لتوقيع اتفاق وقف اإطÓق النار ب Úطر‘ النزاع ‘ الصسحراء الغربية ““جبهة البوليسساريو واŸملكة اŸغربية ““ الذي ” ‘  6سسبتم ،1991 Èو‘ هذه اŸناسسبة يقف
الصسحراويون عند حصسيلة مهمة البعثة الأ‡ية لتنظيم السستفتاء ‘ الإقليم اÙتل ““اŸينورسسو ““ ف Óيجدون لÓأسسف الشسديد اأي شسيئ قد –قق ‘ اŸيدان ،اإذ اأخفقت هذه البعثة ‘ Œسسيد الغرضض
الذي اأسسسست لأجله بعد وقف اإطÓق النار وهو تنظيم اسستفتاء حر عادل ونزيه يقرر من خÓله الشسعب الصسحراوي مصسÒه.
منذ دخول التفاق حيز التنفيذ وذلك بإاشسراف من
الهيئة األ‡ية ومنظمة الوحدة اإلفريقية (ال–اد
اإلفريقي حاليا) وبعثة اŸينورسسو تباشسر مهامها ‘
اŸنطقة ‘ ظل العراقيل اŸغربية التي تصسطدم
بعملها والتي أادت إا ¤اسستقالة عدد من اŸبعوثÚ
Óم Úال -ع -ام األ‡ي إا ¤الصس -ح -راء
الشس -خصس -ي Úل  -أ
ال -غ -رب -ي -ة ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ع-نت وال-ت-م-رد اŸغ-رب-ي ع-ل-ى
الشسرعية الدولية وهو الذي أادى إا ¤فشسل البعثة
األ‡ي -ة ‘ –ق -ي -ق ال -ه -دف ال -ذي أانشس -ئت ألج-ل-ه
““تنظيم اسستفتاء لتقرير اŸصس.““Ò
وعلى مدار  26سسنة من اتفاق وقف إاطÓق النار
اŸوقع عام  ،1991حصسلت تطورات ميدانية ⁄
تواكبها البعثة األ‡ية و ⁄تفرضس هيبتها كبعثة
ﬂول ل -ه -ا م-راق-ب-ة اإلق-ل-ي-م ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ان-ت-ف-اضس-ة
السستقÓل ‘ اŸناطق اÙتلة ‘  21ماي ،2005
وما نتج عنها من انتهاكات جسسيمة ◊قوق اإلنسسان
ضسد الصسحراوي Úالعزل ،وهو ما بات يفرضس على
اÛتمع منحها صسÓحية مراقبة حقوق اإلنسسان
كباقي بعثات حفظ السسÓم ‘ العام.
إاضسافة إا ¤السسلوك الذي أاقدم عليه اŸغرب شسهر
م -ارسس  2015ب -ط -رده اŸك-ون اŸد Êوالسس-ي-اسس-ي
للبعثة ،معتÈا ذلك قرارا سسياديا ل رجعة فيه ،وهو
ال -ق -رار ال -ذي أاج Èع -ل -ى ال -ع -دول ع -ن -ه وال -ق-ب-ول
اŸبدئي برجوع أاعضساء البعثة ،إال أانه اسستمر ‘
وضس-ع ال-ع-راق-ي-ل اŸي-دان-ي-ة أام-ام اسس-ت-ك-م-ال م-ه-م-ة
ال-ب-ع-ث-ة األ‡ي-ة ،وك-ذا ال-ن-ه-ج ال-تصس-ع-يدي العدواÊ
اŸغربي بقيامه بخرق سسافر لبنود وقف إاطÓق
والذي “ثل ‘ خروج قواته العسسكرية من منطقة
““الكركرات““ نحو اŸنطقة العازلة ‘ ﬁاولة لتغيÒ
اŸعطيات على األرضس.
ول يزال النظام اŸغربي يعرقل اŸسسار السسياسسي

إليجاد حل للقضسية الصسحراوية ،وهو ما Áلي ـ أاكÌ
م- -ن أاي وقت مضس- -ى ـ ضس -رورة ال -ت -ح -رك ال -ع -اج -ل
للمجتمع الدو‹ Ãختلف هيئاته وخاصسة ›لسس
األمن الدو‹ لتخاذ اإلجراءات الفورية للحيلولة
دون تفاقم األوضساع إا ¤ما ل–مد عقباه ،ووضسع
حد Ÿثل هذه السسلوكات التي “سس من مصسداقية
›لسس األمن وتهدد ـ بشسكل جدي ـ بنسسف جهود
التسسوية.
كما أان جبهة البوليسساريو أابلغت مرات عدة بعثة
األ· اŸتحدة ‘ الصسحراء الغربية ““ اŸينورسسو ““
احتجاجها القوي على اÿرق اŸغربي السسافر،
اÿط Òل- -وق- -ف إاطÓ- -ق ال- -ن- -ار ،اÈŸم ب Úط -ر‘
ال-ن-زاع ““ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و واŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ية““،
›ددة مطالبتها بحماية اŸواطن ÚالصسحراويÚ
من العتداءات

٢٦

رئيسس الŸÈان الليبي يبحث دورا’–اد اإ’فريقي ‘ حل اأ’زمة
وأاضس -اف ““ع -ل -ي -ن -ا أان ن -ك-ون
واث -ق Úم -ن ق -ب -ول ا÷م -ي -ع
النتيجة النهائية ودعونا ل
ن-نسس-ى أان ه-ذه الن-ت-خ-اب-ات
ال -رئ -اسس -ي -ة سس -ت -ك-ون األو¤
على اإلطÓق (‘ البÓد)““.

دور ا’–اد اإ’فريقي
‘ ا◊ل

و‘ السسياق ،أاكد عضسو األمانة الوطنية اŸنسسق
الصس -ح -راوي م -ع ب -ع-ث-ة اŸي-ن-ورسس-و السس-ي-د أاﬁم-د
خ -داد أان ال -ب -ع -ث -ة األ‡ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م السس-ت-ف-ت-اء ‘
الصسحراء الغربية ““اŸينورسسو““ ومنذ نشسأاتها عام
 ⁄ 1991تتقدم ملمÎا واحدا ‘ الŒاه الذي
اسستحدثت من أاجله وهو تنظيم اسستفتاء لتقرير
مصس Òالشسعب الصسحراوي.
وأاضس -اف اŸسس -ؤوول الصس -ح -راوي ““ل-يسس ه-ذا
فحسسب بل ظلت انتهاكات حقوق اإلنسسان
ب-األراضس-ي اÙت-ل-ة م-ن الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
واسس -ت-ن-زاف اŸوارد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ت-ت-م
ع -ل -ى م-رأاى ومسس-م-ع م-ن-ه-ا دون

رفضس انضسمام اŸغرب إا ¤اإ’يكواسس
وقعت ›موعة من اŸثقف ،Úنقاب ،Úصسحفي،Ú
ﬁام Úوناشسط Úمدني Úعلى عريضسة بعثوها إا¤
رئ -يسس ج -م -ه -وري -ة ال -ط -وغ -و ورئ -يسس اÛم-وع-ة
القتصسادية لدول غرب إافريقيا ،حثوا فيها دول
اÛموعة على رفضس طلب اŸملكة اŸغربية
النضسمام إا ¤اÛموعة القتصسادية لدول

الناشسطون يقررون –ويلها إا ¤وقفات احتجاجية

ﬁاكمة معتقلي ““حراك الريف““ تنطلق غدا با◊سسيمة والدار البيضساء
لو ¤من نوعها يواجه
‘ سسابقة تعد ا أ
الصسحفي حميد اŸهداوي ،مدير موقع ““بديل
أانفو““ ﬁاكمت ‘ Úيوم Úمتتالي‘ Ú
مدينتﬂ Úتلفت Úهما ا◊سسيمة (أاقصسى
شسمال اŸغرب) والدار البيضساء (وسسط
اŸغرب).
إاذ ينتظر أان Áثل اŸهداوي يوم  11سسبتم Èأامام
ﬁكمة اإلسستئناف ‘ ا◊سسيمة ‘ نفسس القضسية
ال -ت -ي سس -ب -ق أان أادي -ن ف-ي-ه-ا ب-ثÓ-ث-ة أاشس-ه-ر ،ب-ت-ه-م-ة
““اŸشس -ارك -ة ‘ ت -ن-ظ-ي-م م-ظ-اه-رة غ Òمصس-رح ب-ه-ا
و–ريضس الناسس على اŸشساركة فيها““.
وُعلم من أاحد أاعضساء دفاع اŸهداوي أان النيابة
العامة ‘ الدار البيضساء حددت يوم  12سسبتمÈ
Ùاكمته ‘ قضسية ““عدم التبليغ عن جناية “سس
أامن الدولة““““.
يذكر أان اŸهداوي يوجد اآلن رهن اإلعتقال ‘
مدينة ا◊سسيمة التي تبعد  600كلم عن مدينة الدار
البيضساء ،وتطرح ﬁاكته ‘ ا◊سسيمة يوم 11

بحث رئيسس ›لسس النواب
ال -ل -ي -ب -ي ع -ق-ي-ل-ة صس-ال-ح م-ع
رئ -يسس ج -م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و
ب - -رازف- -ي- -ل دن- -يسس سس- -اسس- -و
ان -غ -يسس -و دورال–اد اإلف -ري -ق -ي ‘ ح-ل األزم-ة
الليبية.
وي -زور رئ -يسس الŸÈان ال -ل -ي-ب-ي ح-ال-ي-ا ال-ك-ون-غ-و
سس- -ب- -ت- -م Èو‘ ال -دار ال -ب -يضس -اء ‘ ال -ي -وم اŸوا‹،
برازفيل ◊ضسور قمة أافريقية حول ليبيا تعقد
–ديات كبÒة عليه وعلى دفاعه ا◊ضسور أامام
اليوم السسبت.
اÙكمت Úوالدفاع عن نفسسه ،وهو ما يطرح أاكÌ
وق- -ال اŸسس- -تشس -ار اإلع Ó-م -ي ل -رئ -اسس -ة ›لسس
م- -ن سس- -ؤوال ح- -ول ب- -ر›ة ﬁاك- -م- -ت Úل -ن -فسس
النواب فتحي اŸرÁي ““ إان ا◊ديث والنقاشس
الشس -خصس ‘ م -دي -ن -ت Úم -ت -ب -اع -دت Úو‘
دار حول ما “ر به ليبيا من أازمة سسياسسية
وسسط حداد عام
يوم Úمتتالي.Ú
ودور ال–اد اإلف - -ري - -ق- -ي ‘ ح- -ل ه- -ذه
إا ¤ذلك ،قررت ““هيئة التضسامن
األزمة ب Úاألطراف الليبية والوصسول
مع الصسحا‘ حميد اŸهدوي
إا ¤ات- -ف- -اق ووف- -اق وف- -ق الت -ف -اق
وب- - - -اق - - -ي الصس - - -ح - - -اف - - -يÚ
السس -ي-اسس-ي اŸوق-ع ع-ام  2015و
اŸتابع ،““Úتنظيم وقفتÚ
ال -ذي ت -رع -اه األ· اŸت -ح -دة
اح- -ت- -ج -اج -ي -ت Úي -وم 11
والعمل على تعديله وفق ما
سسبتم Èبا◊سسيمة على
شسيع لبنان ،أامسس ا÷معة ،عشسرة عسسكري Úقتلهم تنظيم الدولة اإلسسÓمية اإلرهابي بعد خطفهم
ي -رضس -ي م -ع -ظ -م األط -راف
السس - -اع - -ة ال- -ت- -اسس- -ع- -ة
قبل ثÓث سسنوات من بلدة حدودية مع سسوريا ،تزامناً مع إاعÓن حداد عام ‘ البÓد وإاقفال رسسمي
الليبيه““.
صس- - - -ب- - - -اح- - - -ا أام- - - -ام
Óدارات واŸؤوسسسسات.وشسارك أاها‹ العسسكري Úالقتلى ‘ مراسسم التشسييع الرسسمية التي أاقيمت
ل إ
وأاشس - - - - -ار اŸرÁي إا ¤أان
اÙك - - -م- - -ة ال- - -ت- - -ي
صسباحًا ‘ باحة وزارة الدفاع ‘ الÒزة قرب بÒوت بحضسور الرؤوسساء الثÓثة وقائد ا÷يشس ،وسسط أاجواء
رئ- - -يسس ›لسس ال - -ن - -واب
من ا◊زن والتأاثر.وقال والد أاحد العسسكري Úحسس Úيوسسف ،وكان من أابرز اŸتحدث Úباسسم أاها‹ سس - -ي - -م - -ث - -ل ف - -ي - -ه- -ا
عقيلة صسالح اجتمع مع
رئ -يسس ب -رŸان ال -ك -ون-غ-و العسسكري Úمنذ خطفهم صسيف العام  ،2014على هامشس التشسييع ““أاك Ìمن شسخصس وطرف قادرون أان ..اŸه -داوي ،وال-ث-ان-ي-ة
‘ ال- - -رب - -اط ع - -ل - -ى
يسساعدونا على كشسف ا◊قيقة لنحاسسب كل إانسسان ظلم العسسكري.““Úوأاعلنت رئاسسة ا◊كومة أامسس يوم
اي- -زدور ان- -ف- -وب- -ه ووزي- -ر
السس- -اع- -ة السس- -ادسس- -ة
حداد رسسمي وأاقفلت كافة اإلدارات الرسسمية ومعظم اŸؤوسسسسات اÿاصسة .وخلت الشسوارع الرئيسسية ‘
اÿارج-ي-ة ان-ك-اكوسسو جن
مسس- - -اء أام- - -ام م- - -ق - -ر
بÒوت من الزحمة اŸعتادة.ووضسع الرئيسس اللبنا Êميشسال عون األوسسمة على نعوشس العسسكري ،Úداعيًا
ك -ول-د ع-قب اسس-ت-ق-ب-ال-ه ‘
الŸÈان.
اللبناني Úإا“““ ¤ت Úوحدتهم الوطنية ،ونبذ اŸصسالح الضسيقة على حسساب مصسلحة الوطن والشسعب““.
ال -قصس -ر ا÷م-ه-وري ووزارة
وب -ال -ت -زام -ن م -ع ه-اتÚ
اÿارجية وبرŸان الكونغو.
ال -وق-ف-ت Úق-رر ›م-وع-ة

اسستجواب ‚ل ترامب
^ نيويورك:اسستجوبت ÷نة تابعة للكونغرسس األمÒكي –قق
‘ اŸعلومات عن تدخل روسسيا ‘ حملة انتخابات الرئاسسة
األمÒكية ،البن األك Èللرئيسس دونالد ترامب ‘ جلسسة مغلقة
اسستمرت خمسس سساعات.
وأاعلن دونالد ترامب البن ‘ بيان أانه أاجاب على كل األسسئلة
التي طرحتها اللجنة ،وكذلك على أاسسئلة تتناول قضسايا أاخرى
““إا ¤أان انتهت أاسسئلة كل طرف““ .وأاعرب عن ثقته بأان هذه
اŸقابلة ““سستفيد من –قيقاتهم““.

أامل ‘ مفاوضسات سسورية مباشسرة

عجز أام تواطؤو؟

سسنة من إانشساء الهيئة والتسسوية السسياسسية بالصسحراء الغربية تراوح مكانها

ل‡ية ‘ أاكتوبر
غسسان سسÓمة يأامل بعودة البعثة ا أ

ل·
ع Èموفد ا أ
اŸتحدة إا ¤ليبيا غسسان
سسÓمة عن أامله ‘ عودة
بعثة اŸنظمة الدولية إا¤
هذا البلد ‘ أاكتوبر اŸقبل
بعد انسسحابها ‘ 2014
بسسبب أاعمال العنف.
ق - - -ال سسÓ- - -م- - -ة ‘ تصس- - -ري- - -ح
إاع Ó-م -ي ،إان -ه ““م -ن واج-ب-ن-ا أان
نكون بالقرب من الناسس ما أان
ي-ك-ون ذلك ‡ك-ن-ا Ÿسس-ان-دت-هم
ومسس-اع-دت-ه-م ،ل-ذلك ن-ري-د م-ن
ج- - -دي- - -د أان ن - -ع - -زز وج - -ودن - -ا
وبالتأاكيد مع اسستمرار مراقبة
الوضسع األمني““.
وأاضساف ““آامل أان نتمكن من القيام من جديد
بجزء أاسساسسي من نشساطاتنا ‘ ليبيا اعتبارا من
مطلع أاكتوبر.
وتابع أانه من الضسروري قبل ذلك ““نشسر نحو
 ·ÓاŸتحدة لضسمان أامن
 ““250جنديا تابع Úل أ
طاقم البعثة.
و‘ السس -ي -اق ،ق -ال ج -ان ب -ي Òل ك -روا مسس -اع -د
 ·ÓاŸت-ح-دة ل-ع-م-ل-ي-ات ح-ف-ظ
األم Úال -ع -ام ل  -أ
السس Ó-م ‘ إاف -ادة صس -ح -ف -ي -ة ‘ ج-ن-ي-ف إان-ه م-ن
اŸرجح أان تضسم الوحدة العسسكرية حوا‹ 150
فردا.
وكغÒها من البعثات الدبلوماسسية غادرت بعثة
األ· اŸت- -ح- -دة ل -ي -ب -ي -ا ‘  ‘ 2014م-واج-ه-ة
تصساعد العنف ،و“ركزت منذ ذلك ا◊‘ Ú
تونسس لكن عددا من أاعضسائها يزورون ليبيا ‘
مهمات باسستمرار.
وتعهد الليبيون بالعمل على إاجراء انتخابات ‘
البÓد ‘ عام  2018ووقف إاطÓق النار وإانهاء
الصس -راع ال -ذي ان -دل -ع ب -ع -د اإلط -اح -ة ب-ال-ن-ظ-ام
السسابق عام .2011
وق -ال سس Ó-م -ة إان ه -ن -اك قضس -اي -ا ك -ثÒة ي -ت -عÚ
عÓجها لضسمان أان –قق النتخابات سسÓما
دائما من بينها كتابة الدسستور وسسن القوانÚ
النتخابية.

اŸتكررة لقوات الحتÓل اŸغربي ،التي ما فتئت
تسستهدف أارواحهم و‡تلكاتهم.

–ريك سساكن ““.
كما أابرز أان تعنت النظام اŸغربي وﬁاولته فرضس
ا◊لول السستعمارية اŸتجاوزة ،ينم عن خشسيته من
السس-ت-ف-ت-اء وي-ق-ي-ن-ه م-ن ت-وح-د الشس-عب الصس-حراوي
وإاصسراره على ا◊رية والسستقÓل‡ ،ا يÈز إاصسرار
وإاجماع الشسعب الصسحراوي على فرضس خياراته ‘
ا◊رية والسستقÓل مهما كلف ذلك من ثمن.

غرب أافريقيا ،ألنه يشسكل خرقا فادحا للمعاهدة
اŸن -ق -ح -ة ل -ل -م -ج -م -وع-ة الق-تصس-ادي-ة ل-دول غ-رب
أافريقيا ‘ كل حيثياته.
وحسسب ا◊ركة النيجÒية من أاجل –رير الصسحراء
الغربية ،أاوضسحت اÛموعة أان ( إايكواسس) أانشسئت
ل -ت -ل -ب -ي -ة مصس -ال -ح دول غ -رب أاف -ري -ق-ي-ا ‘ ح Úأان
اŸم -ل -ك-ة اŸغ-رب-ي-ة ه-ي دول-ة ‘ شس-م-ال أاف-ري-ق-ي-ا،
ف- -عضس- -وي -ة اÛم -وع -ة الق -تصس -ادي -ة ل -دول غ -رب
إافريقيا ( اإليكواسس) مقتصسرة على الدول الواقعة
‘ منطقة غرب أافريقيا دون اإلقليمية ‘ ،ح Úأان
اŸملكة اŸغربية ل تنتمي للمنطق.
وأاكدت النخبة اŸوقعة على العريضسة أان ما ل يقل
عن  10دول أاعضساء ‘ اÛموعة القتصسادية لدول
غ- -رب أاف -ري -ق -ي -ا ت -عÎف ب -ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة
الصسحراوية الدÁقراطية كدولة ذات سسيادة‘ ،
ح Úاسس- -ت- -م -رت اŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب -ي -ة ‘ اح -ت Ó-ل
الصسحراء الغربية ‘ انتهاك للقرارت األ‡ية.
وأاشسارت اÛموعة إا ¤أان جميع الدول األعضساء
‘ ا÷ماعة القتصسادية لدول غرب أافريقيا قد
انضس -مت إا ¤اŸي -ث -اق األف -ري -ق -ي ◊ق -وق اإلنسس-ان
والشسعوب الذي اعÎف بحقوق اإلنسسان لشسعوب
أاف -ري -ق -ي -ا ‘ السس -ت -قÓ-ل ب-ي-ن-م-ا رفضست اŸم-ل-ك-ة
اŸغربية العÎاف بحق شسعب الصسحراء الغربية ‘
تقرير اŸصس.Ò
وأاكدت العريضسة أان قبول اŸملكة اŸغربية كدولة
عضس- -و ‘ اÛم- -وع- -ة الق- -تصس- -ادي- -ة ل -دول غ -رب
أافريقيا سسيضسعف التكامل اإلقليمي للدول األعضساء
والشسعوب ‘ غرب أافريقيا على النحو اŸتوخى ‘
اŸع-اه-دة اŸن-ق-ح-ة ل-ل-م-ج-موعة القتصسادية لدول
غرب أافريقيا.

لبنان يشسيع عشسرة عسسكري Úقتلهم
““داعشس““ اإ’رهابي سسنة ٢014

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

^ م - -وسس - -ك- -و :ق - - -ال ن- - -ائب وزي- - -ر
اÿارجية الروسسي ميخائيل بوجدانوف
إان موسسكو تأامل ‘ أان تشسهد ا÷ولة القادمة من
اŸفاوضسات السسورية ‘ جنيف األسسبوع اŸقبل حوارا مباشسرا
ب Úوفدي ا◊كومة واŸعارضسة.
ونقلت األنباء عن بوجدانوف قوله إان ““هناك فرصسة““ للتفاوضس
اŸباشسر ،مضسيفا أان ذلك يسس““ ‘ ÒالŒاه الصسحيح““.

اأ’سسÎاليون يسسلمون  ٢٦أالف قطعة سسÓح
^ كانبÒاي:أاعلنت السسلطات األسسÎالية ،أامسس ،أان اŸواطنÚ
سسلموا حوا‹  26أالف قطعة سسÓح غ Òمرخصسة ‘ إاطار العفو
العام األول الذي تطلقه البÓد منذ حادث إاطÓق النار األسسوأا
‘ تاريخها ‘ عام  1996حسسب مصسادر إاعÓمية.

وذك -رت اŸصس -ادر ذات -ه -ا ق -ول وزي-ر
ال- -ع- -دل السسÎا‹ م- -اي- -ك -ل ك -ي -ن -ا Êإان
السسلطات تسسلمت حوا‹  26أالف قطعة سسÓح غÒ
مرخصسة ‘ إاطار العفو العام األول الذي تطلقه البÓد منذ
حادث إاطÓق النار األسسوأا ‘ تاريخها ‘ عام .1996

مقتل  40إارهابيا بدير الزور
^ موسسكو:أاعلنت وزارة الدفاع الروسسية مقتل ““وزير ا◊رب““
‘ تنظيم الدولة اإلسسÓمية اإلرهابي غوŸورود حليموف ،إا¤
جانب أاربعة من قيادات التنظيم الدموي ‘ ،غارة شسنتها إاحدى
طائراتها على مركز قيادة التنظيم Ãنطقة دير الزور ‘ سسوريا
أاسسفرت عن مقتل أاربع Úمن عناصسره.
وقالت إان من ب Úالقتلى أام Òدير الُزور اŸلقب بأابو ﬁمد

م -ن اإلع Ó-م -يÃ Úدي -ن -ة ط -ن -ج -ة ت -ن -ظ -ي -م وق-ف-ة
اح -ت -ج -اج -ي -ة سس -ل -م -ي -ة وتضس -ام -ن-ي-ة م-ع الصس-ح-ا‘
اŸهداوي ‘ ،نفسس اليوم على السساعة السسابعة
مسساء.
ع -ل -ى صس -ع-ي-د آاخ-ر ،أاف-اد اÙام-ي ﬁم-د أاغ-ن-اج،
عضسو هيئة الدفاع عن معتقلي ““حراك الريف““
اŸت -واج -دي-ن ره-ن الع-ت-ق-ال الح-ت-ي-اط-ي بسس-ج-ن
عكاشسة بالدار البيضساء ،أان الغرفة ا÷نحية لدى
ﬁكمة السستئناف بالدار البيضساء قررت تأاجيل
البث ‘ ملف ناصسر الزفا‘ ورفاقه ،إا ¤جلسسة 20
من شسهر سسبتم. È
ويأاتي هذا التأاجيل ‘ سسياق دعوات عدة فاعلÚ
لوقف نزيف ““الريف““ ،والتدخل لوضسع حد ألزمة
Óفراج عن اŸعتقلÚ
اŸعتقل ،Úوذلك ع Èمبادرة ل إ
والسستماع Ÿطالب سسكان إاقليم الريف الذي يشسهد
احتجاجات Ÿدة تفوق  9أاشسهر.
ويشسار إا ¤أان قاضسي التحقيق Ãحكمة السستئناف
بالدار البيضساء ،أاصسدر ‘ جلسسة سسابقة مؤورخة
بيوم األربعاء  23اوت اŸاضسي ،األمر باإلحالة ‘
م -ل -ف اÛم -وع-ة اŸك-ون-ة م-ن  32م-ع-تق ،Óالتي
يتزعمها ناصسر الزفزا‘ قائد حراك الريف ،حيث
حدد لهم التهم اŸوجهة إاليهم ،والتي منها تهمة
““جرÁة اŸؤوامرة““ التي تصسل عقوبها إا ¤اإلعدام.

Óعمال
الشسما‹ الذي تعتÈه عدة هيئات أامنية أاوروبية منظما ل أ
اإلرهابية ‘ باريسس ‘ نوفم.2015 È

خفضس اŸسساعدات Ÿصسر
^ واشسنطن :صسّوتت ÷نتان ‘ ›لسس الشسيوخ األمÒكي لصسالح
مشس -روع ي -قÎح خ -فضس اŸسس -اع -دات ال-عسس-ك-ري-ة والق-تصس-ادي-ة
Ÿصسر ،على أان يجري التصسويت النهائي على اŸشسروع ‘
الكونغرسس ‘ ديسسم ÈاŸقبل.
وي -قÎح اŸشس -روع -ال -ذي أاق-رت-ه ÷ن-ة اŸسس-اع-دات اÿارج-ي-ة
ب -اإلج -م -اع -شس -طب ث Ó-ث -م -ئ -ة م -ل -ي-ون دولر م-ن اŸسس-اع-دات
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة اŸق- -دم -ة إا ¤ال -ق -اه -رة ،وخ -فضس اŸسس -اع -دات
القتصسادية من  112مليونا إا 75 ¤مليونا.
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لو ¤موبيليسض
الّرابطة ا أ

إاثارة كبÒة منتظرة ب« Úالعميد» والوفاق

ال ّ
لو ¤لبطولة شسمال إافريقيا للّرياضسات اللكÎونية
طبعة ا أ

إاجماع كل اŸشسارك Úعلى التّنظيم اÙكم للتّظاهرة
للكÎونية ‘ شسمال أافريقيا بقاعة حرشسة حسسان بالعاصسمة،
لول للرياضسات ا إ
لو ¤لبطولة الدوري ا أ
تتواصسل فعاليات الطبعة ا أ
لم Úالعام لوزارة الشسباب والرياضسة ناصسر بكري رفقة اŸدير العام للرياضسة عبد
التي أاشسرف على النطÓق الرسسمي لفعالياتها ا أ
اÛيد جباب سسهرة اÿميسض إا ¤ا÷معة ،وسستسستمر إا ¤غاية الـ  11من هذا الشسهر.
نبيلة بوقرين

لنظار إا ¤ملعب عمر حمادي الذي سسيحتضسن
لو ¤موبيليسض ،حيث تتّجه ا أ
تسستكمل اليوم مباريات ا÷ولة الثانية للرابطة ا أ
القمة ب Úمولودية ا÷زائر ووفاق سسطيف ،فيما يحل أاوŸبي اŸدية ضسيفا على ا–اد بلعباسض.
عمار حميسسي
يشسÎك مولودية أ÷زأئر ووفاق سسطيف ‘
ه -دف –ق -ي -ق أ’ن -تصس-ار أل-ث-ا Êع-ل-ى أل-ت-وأ‹
خÓ-ل أل-ل-ق-اء أل-ذي سس-ي-ج-م-ع-ه-م-ا أليوم Ãلعب
بولوغ Úو هو ألهدف ألذي يسسعى كل طرف
إأ– ¤ق- -ي- -ق- -ه م- -ن أج- -ل م- -وأصس- -ل- -ة –ق- -ي- -ق
أ’نطÓقة ألقوية.
وي-ت-طّ-ل-ع «أل-ع-م-ي-د» Ÿوأصس-ل-ة أ’نتصسارأت بعد
ذلك ألذي عاد به من بسسكرة أمام أ’–اد
أÙلي لكن أŸنافسس هذه أŸرة لن يكون سسهل
أŸنال ،خاصسة أن أ’مر يتعلق بحامل أللقب
أل-ذي ي-رأه-ن ه-و أآ’خ-ر ع-ل-ى أل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة
إأيجابية.
وقام مدرب مولودية أ÷زأئر باسستبعاد ألÓعب
منصسوري ،فيما سستكون صسفوف ألفريق مكتملة
– ّسسبا لهذه أŸوأجهة ،حيث يرأهن أŸدرب
أل- -ف -رنسس -ي ع -ل -ى –ق -ي -ق أول أن -تصس -ار دأخ -ل
ألديار.
ومن أŸنتظر أن تطغى أ’ثارة على أŸبارأة
رغ -م ع -دم حضس -ور أ÷م -ه -ور بسس -بب أل-ع-ق-وب-ة
أŸسسلطة على مولودية أ÷زأئر ،حيث غالبا ما
ع -رفت م -وأج -ه -ات أل -ف-ري-ق Úإأث-ارة ك-بÒة بÚ
ألÓعب Úعلى أرضسية أŸيدأن.

لتمك« Úالعميد»
التّحضس Òا÷ّيد
للموعد القاري

كما يرأهن ألوفاق على عامل غياب أ÷مهور
من أجل ألعودة بنتيجة إأيجابية Œعله يوأصسل
ت -وأج -ده ضس -م -ن ك -وك -ب -ة أŸق-دم-ة ،خ-اصس-ة أّن
م -اضس -وي ي -درك ج -ي -دأ أّن أل -ف -رصس -ة م -وأت -ي-ة
لتحقيق ألفوز رغم قوة أŸنافسس.
يسس-ت-ق-ب-ل أ–اد أل-ب-ل-ي-دة ن-ظÒه شس-ب-يبة ألقبائل
وعينه على –قيق ألفوز ،خاصسة أنّ ألفريق
تعّرضس ÿسسارة قاسسية خÓل موأجهة أ÷ولة
أأ’و ¤أمام مولودية وهرأن ،وهو ما سسيجعل
نقاط هذه أŸوأجهة مهمة للفريق.
ويدخل «ألكناري» هذه أŸبارأة وسسط تغيÒأت
ك-بÒة ي-ع-رف-ه-ا أل-ف-ري-ق ب-ق-دوم ح-م-يد صسادمي
ك-رئ-يسس ج-دي-د ل-ل-ف-ري-ق خ-ل-ف-ا Ùن-د شس-ري-ف
حناشسي ،وهو ما سسيمنح ألÓعب Úدفعة معنوية
ك -بÒة خ Ó-ل م -وأج -ه-ة أل-ي-وم م-ن أج-ل أل-ع-ودة
با’نتصسار.
ويحل أوŸبي أŸدية ضسيفا على أ–اد بلعباسس
وك-ل-ه ع-زم ل-ل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة إأي-ج-اب-ي-ة م-ن أج-ل
ت -ع -ويضس ن -ت -ي -ج-ة أŸوأج-ه-ة أ’و ¤أم-ام دف-اع
تاجنانت ،وألتي أنتهت بالتعادل أ’يجابي وهو
ما يجعل موأجهة أليوم مهمة أ’شسبال أŸدرب
سسليما.Ê
يسس -ع -ى أ–اد ب -ل -ع -ب -اسس ه -و أآ’خ -ر ل -ت-ح-ق-ي-ق
أ’نطÓقة أŸنتظرة من خÓل أسستغÓل عاملي
أأ’رضس وأ÷م -ه -ور ل -ت -ح -ق -ي -ق أ’ن-تصس-ار ع-ل-ى

التحق بالفريق ‘ ٢٠٠٧

ريبÒي يرغب
‘ ا’عتزال
إاجراء مباراة
شس  -بلوزداد ـ م  -ا÷زائر ‘ البايرن
يوم  ١٢سسبتم Èميونيخ
قدمّ موعد إأجرأء مقابلة ألدأربي ألعاصسمي
ب Úشسباب بلوزدأد ومولودية أ÷زأئر ◊سساب
أ÷ولة ألثالثة من بطولة ألرأبطة أÎÙفة
أ’و( ¤موبيليسس) أ ¤يوم  12سسبتم Èأ÷اري
أبتدأء من ألسساعة ألـ Ã 17 : 00لعب  20أوت
 ،1955حسسب ما أفادت به ألرأبطة ألوطنية
لكرة ألقدم.
ويأاتي تقد Ëموعد إأجرأء هذه أŸقابلة من
أجل “ك Úفريق مولودية أ÷زأئر من أجل
أ’ع- -دأد أ÷ي- -د Ÿق- -اب -ل -ة ذه -اب أل -دور رب -ع
ألنهائي من كاسس ألكنفدرألية أ’فريقية لكرة
ألقدم ضسّد ألنادي أ’فريقي ألتونسسي أŸقررة
ليوم  16سسبتم Èأ÷اري با÷زأئر.
ومن جهة أخرى ،قررت ألرأبطة كذلك تقدË
موعد إأجرأء مقابلة أ–اد أ÷زأئر مع دفاع
تاجنانت أ ¤يوم أ’ثن 11 Úسسبتم Èأبتدأء من
ألسساعة ألـ Ã 17 : 45لعب عمر حمادي من
أجل إأتاحة ألفرصسة للفريق ألعاصسمي من أجل
أ’ع- -دأد أ÷ي- -د لسس -ف -ري -ة أŸوزم -ب -ي -ق أل -ت -ي
سسيوأجه فيها ألفريق أÙلي نادي فÒوفيارو
دأ بيÒأ يوم  16سسبتم◊ Èسساب ألدور ربع
ألنهائي من رأبطة أ’بطال أ’فريقية.

أب- -دى ألÓ- -عب
أل- - -دو‹ أل - -ف - -رنسس - -ي
ألسسابق فرأنك ريبÒي رغبته ‘ أعتزأل
ل -عب ك -رة أل -ق -دم ضس -م -ن صس -ف-وف ف-ري-ق-ه
أ◊ا‹ بايرن ميونيخ أأ’Ÿا ،Êحسسبما
نقلته صسحيفة «بيلد» أأ’Ÿانية.
وق- -ال ري -بÒي ( 34ع -ام-ا) ‘ تصس-ري-ح
لصسحيفة «بيلد»« :أرغب ‘ إأنهاء مسسÒتي
ألكروية ‘ بايرن ميونيخ بعد فÎة مليئة
بالبطو’ت وأأ’لقاب حّققتها معه».
وأضساف ’عب أوŸبيك مرسسيليا سسابقا⁄« :
أ–دث ب -ع -د م -ع مسس-ؤوو‹ أل-ن-ادي ب-خصس-وصس
Œديد عقدي ،سسأانتظر ألفÎة أŸقبلة لوضسع
أل -ن -ق -اط ع -ل -ى أ◊روف بشس -أان مسس-أال-ة Œدي-د
ألعقد».
وينتهي عقد ريبÒي مع ألنادي ألبافاري ‘
جوأن  ،2018وهو ألذي يلعب ‘ صسفوفه منذ
سسنة .2007
ويذكر أن ألÓعب ألفرنسسي ألذي بلغ رفقة
منتخب بÓده نهاية كأاسس ألعا،2006 ⁄
قد لعب رفقة بايرن ميونيخ 351
مقابلة سسجل خÓلها  111هدفا ‘
جميع أŸنافسسات.

أوŸبي أŸدية ،وتعويضس خسسارة أ÷ولة أ’و¤
أمام شسباب بلوزدأد.
وي- -ب- -ق- -ى أشس- -ب- -ال شس- -ري -ف أل -وزأÁ Êت -ل -ك -ون
أأ’فضسلية Ãا أّنهم غالبا ما حسسموأ أŸوأجهات
ألتي Œري على أرضسهم لصسا◊هم ،وهو أ’مر
أŸن -ت -ظ -ر ح -دوث -ه رغ -م أن ع -ام -ل أŸف -اج -أاة
موجود.
وتبدو مأامورية أ–اد بسسكرة معّقدة عندما
يحل ضسيفا على شسبيبة ألسساورة ،خاصسة أنه
ت -ع ّ-رضس ل -ل -خسس -ارة ع -ل-ى أرضس-ه خÓ-ل أ÷ول-ة
أ’و ¤أم- -ام م- -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر ‘ ،ح Úع -اد
أŸنافسس بنقطة ثمينة من تيزي وزو.
وسسيكون على أŸدرب بلعطوي إأعادة ترتيب
أ’مور ‘ ألفريق قبل فوأت أ’وأن ،خاصسة أن
ألهزÁة سستكون عوأقبها وخيمة على ألفريق
‘ ظل ألرزنامة ألصسعبة ألتي تنتظر ألتشسكيلة
ألتي سستوأجه حامل أللقب وفاق سسطيف خÓل
أ÷ولة ألثالثة.
الÈنامج
أ–اد ألبليدة ـ شسبيبة ألقبائل 17 : 00
أ–اد بلعباسس ـ أوŸبي أŸدية 17 : 00
م -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر ـ وف-اق سس-ط-ي-ف 17 : 45
(بدون جمهور)
شسبيبة ألسساورة ـ أ–اد بسسكرة 20 : 45

سس-ب-ق أن-طÓ-ق أل-ب-ط-ول-ة ت-ن-ظ-ي-م ح-ف-ل فني رأئع
وتنظيم ﬁكم ،إأضسافة إأ ¤تخصسيصس معرضس
ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ك-ل أŸسس-ت-ل-زم-ات وأأ’دوأت أÿاصسة
بهذأ ألنوع من ألرياضسات ،ما ’قى أسستحسسان كل
أŸتوأجدين وأأ’مر يتعلق بـ  6أختصساصسات كاملة
سسيتنافسس عليها  124رياضسي من أ÷زأئر ،تونسس
وأŸغ-رب ،وه-ذأ ب-حضس-ور ع-دد ق-ل-ي-ل ل-ل-ج-م-ه-ور
ألعاصسمي ألذي يقطن بالقرب من قاعة حرشسة.
أّكد أأ’م Úللوزأرة ناصسر بكري ‘ تصسريح خصس
به وسسائل أإ’عÓم على هامشس أ’فتتاح ألرسسمي،
أّنهم يهدفون إأ ¤أ’هتمام بكل ألرياضسات ألتي
تلقى إأقبال ألشسباب ،وكل ذلك يدخل ‘ إأطار
ألÈنامج ألÌي من طرف كل أŸعني Úعلى غرأر
دأر أل - -دزأي - -ر ،أıط- -ط أأ’زرق ،وغÒه- -ا م- -ن
أŸوأعيد ألتي ’ تقل أهمية ‘ إأطار خدمة
ألشسباب أه Óوسسه Óبكل ضسيوف أ÷زأئر ‘
هذه ألطبعة ،وأ“نى لهم ح ّ
ظا موّفقا.
رفيق معريشس مسسؤوول ألتنظيم ،أّكد أّن أŸنافسسة
Œري ‘ ظروف تنظيمية جد ﬁكمة «ألتنظيم
كان رأئعا خÓل ألطبعة أأ’وŸ ¤نافسسة بطولة
ألدوري أأ’ول للرياضسات أإ’لكÎونية ‘ شسمال
إأإأفريقيا بشسهادة أ÷ميع سسوأء من جزأئري Úأو
ضسيوف أ÷زأئر من أŸغرب وتونسس ،وهذأ أمر
ج -د إأي -ج -اب-ي سس-ي-دف-ع-ن-ا Ÿوأصس-ل-ة أل-ع-م-ل ع-ل-ى
–سس Úب -عضس أل -ن -ق -ائصس ‘ أأ’ع -دأد أل -ق -ادم -ة
ب -ح -ول أل -ل-ه ،أ’ن أل-ه-دف أŸب-اشس-ر ل-ن-ا م-ن ه-ذه
ألتظاهرة هو ألÎويج لهذأ ألنوع من ألرياضسات
ألتي  ⁄تعد ›رد ألعاب فقط بدليل أّننا قمنا
Ãرحلة تصسفوية دأمت  4أشسهر كما سسجلنا إأقبال
أ÷مهور خاصسة ألشسباب Ÿا يدل على أهتمامهم
بهذأ ألنوع من ألرياضسات».
زين ألعابدين روأبحي ‡ثل ألفريق أ÷زأئري
‘ هذه ألتظاهرة ،أعرب عن عزمهم على تقدË

كل ما لديهم لبلوغ أأ’دوأر ألنهائية« :أنا أمثل
أل -ف -ري -ق أأ’ول ل -ل -ج -زأئ -ر وأ◊م -د أل -ل -ه أل-دول-ة
أ÷زأئرية قامت بعمل كب Òرفقة كل أŸنظمÚ
حتى تكون هذه ألطبعة أأ’و ¤منظمة بصسفة
جيدة وهذأ ما وقفنا عليه منذ بدأية أŸنافسسة،
حيث ” توف Òكل ألظروف وأإ’مكانيات من
أج- -ل أل -ت -حضس Òأ’ن -ه ‘ ألسس -اب -ق ك -انت ه -ن -اك
صسعوبات من أجل ألتدرب ،وسسنوأصسل ‘ ألعمل
ح -ت -ى نصس -ل إأ ¤أب -ع -د ح-د ب-ح-ول أل-ل-ه ونشس-رف
أ÷زأئر من خÓل أإ’بقاء على أللقب بأارضس
ألوطن ‘ أول طبعة».

ضسيوف ا÷زائر عبّروا عن ارتياحهم

أج-م-ع ضس-ي-وف أ÷زأئ-ر ع-ل-ى أل-ت-ن-ظ-ي-م أÙكم
وألظروف أ÷يدة وأÓŸئمة أŸوفرة من طرف
ألقائم Úعلى أŸوعد على غرأر ﬁمد أغوبا
من أŸغرب «أمثل ألفريق أŸغربي ‘ تظاهرة
أأ’لعاب أ’لكÎونية با÷زأئر ألتي أزورها أ’ول

مرة وأنا جد مسسرور لÓسستقبال أ◊ار وألكبÒ
م -ن ط -رف أشس -ق -ائ -ن -ا ‘ ه -ذأ أل-ب-ل-د أŸضس-ي-اف
وألرأئع ،أ“نى أن نكون ‘ أŸوعد من أجل بلوغ
أأ’دوأر ألنهائية خÓل هذأ أŸوعد ألهام أأ’ول
من نوعه ‘ أفريقيا ككل وألتنظيم كان ‘ ألقمة
خ -اصس -ة م -ن ن -اح -ي-ة أل-ع-ت-اد أÿاصس ب-اŸن-افسس-ة
متطور جدأ.
من جهته سسامي سسليدي من تونسس عّبر عن
أرتياحه «أنا جد مسسرور بتوأجدي ‘ أ÷زأئر
ألتي أزورها أ’ول مرة رغم قرب أŸسسافة مع
تونسس وجدت أجوأء رأئعة من طرف ألشسعب
أ÷زأئ- -ري أل- -ذي رحب ب- -ن -ا ،وأ“ن -ى أن ت -ك -ون
أŸنافسسة ‘ أŸسستوى ألعا‹ حتى نشسرف تونسس
وهذأ ألنوع من ألرياضسات لكي يصسبح له صسدى
أك Èمسس -ت -ق -ب ،Ó-حّضس-رن-ا ج-ي-دأ ح-ت-ى نصس-ل إأ¤
ألنّهائيات أ’ّننا من ب Úأفضسل ألفرق أ◊اضسرة
رغم صسعوبة أŸهّمة أمام أŸنتخب أ÷زأئري».

اŸنتخب الوطني ‘ مهّمة صسعبة أامام نظÒه التّونسسي...؟

اعت ÈاŸدير الفني الوطني ل–Óادية ا÷زائرية للكرة الطائرة ,رضسا بوزيد أان مهمة اŸنتخب ا÷زائري للسسيدات أامام نظÒه
لفريقية
التونسسي اليوم وغدا  9و 1٠سسبتم Èببجاية ،سستكون «صسعبة لكنها متسساوية Ãناسسبة إاجراء الدورة التأاهيلية للبطولة ا إ
 ٢٠1٧ ·ÓاŸقررة ‘ شسهر أاكتوبر اŸقبل بالكامÒون
ل أ
 ،»2019 ·Óويضسيف رضسا بوزيد ما وعدتها وزأرة ألشسباب وألرياضسة مسساعدتها ‘
وأوضس -ح رضس -ا ب -وزي -د ق-ائ« :Ó-ح-ظ-وظ-ن-ا ت-ب-ق-ى إأفريقيا ل أ
متسساوية بنسسبة  ،50 - 50حيث بإامكان كل فريق يلي« :يعت Èألفريق أŸنافسس منتخبا قويا يضسم تنظيم هذأ ألÎبصس».
أن -ت -زأع ت -أاشسÒة أل -ت -أاه -ل ل -ل -ب -ط -ول -ة أإ’ف-ري-ق-ي-ة ‘ صس -ف -وف -ه خ -مسس ’ع -ب -ات م-ن ن-ادي ق-رط-اج برنامج اŸباريات
Óندية ،كما أن ❊ ألسسبت  9سسبتم( Èسسا )18 : 00
ب- -ال- -ك- -امÒون ،ل -و ي -ن -ج -ح ‘ تسس -ي ÒأŸب -ارأت Úألتونسسي ،حامل أللقب أإ’فريقي ل أ
بالطريقة أŸثلى .يجب أ’عÎأف بأان مهمتنا لن أ’–ادي -ة أل -ت -ونسس -ي -ة ق -ب -لت خ -وضس أŸب-ارأت Úقاعة ديوأن أŸركب أأ’وŸبي بجاية :أ÷زأئر ـ
ب -ا÷زأئ -ر ،وه -و م -ا ي -دل ع -ل -ى أن أل -ت -ونسس-ي-ات تونسس
تكون سسهلة ،لكن ألتأاهل ‡كن».
وع-رفت أل-تشس-ك-ي-ل-ة أل-وط-ن-ي-ة ع-دة تغيÒأت على مسستعدأت لهذأ أŸوعد ،عكسس فريقينا ألذي ❊ أأ’حد  10سسبتم( Èسسا )18 : 00
مسس-ت-وى أل-ت-ع-دأد م-ق-ارن-ة ب-ال-نسسخةأأ’خÒة ألتي ت- -ن- -قصس- -ه م- -ب- -اري -ات –ضسÒي -ة ،ل -ك -ن ب -ع -زÁة قاعة ديوأن أŸركب أأ’وŸبي بجاية :أ÷زأئر ـ
تونسس
جرت بكينيا ،حيث أحتلت أ÷زأئر أŸركز ألثا ÊألÓعبات ،سسنعمل على حجزورقة ألتأاهل».
بعد أنهزأمها أمام منتخب ألبلد أŸنظم ،كينيا وك- -ان أŸن- -ت- -خب أ÷زأئ- -ري ق- -د خ -اضس ث Ó-ث ‘ حالة ألتعادلŒ ,ري مبارأة ثالثة يوم أإ’ثنÚ
تربصسات إأعدأدية ببجاية قبل خوضس أللقائ 11 Úسسبتم( Èسسا  )18 : 00ببجاية.
(.)3 - 0
وأضساف أŸدير ألفني يقول ⁄« :يبق ذلك ألفريق أŸزدوج– Úت إأشسرأف ألطاقم ألفني أŸشسكل قائمة لعبات اŸنتخب ا÷زائري:
ألذي شسارك ‘ دورة كينيا ،وألذي أحتل أŸركز من أŸدرب ألرئيسسي نبيل تنون ومسساعده فيصسل سسيلية بوريحان  -شسناز عيادي  -عاشسور دألية
مروى  -زهرة قيمور  -بختة رأبح مزأري -
أل -ث -ا .Êل -ق -د ج ّ-ددن -ا أل -ف -ري-ق ب-ع-ن-اصس-ر شس-اب-ة ،غرزو‹.
ﬁتفظ Úفقط بÓعبت Úمن ألتشسكيلة ألسسابقة ،ويقول أŸدير ألفني أنه «‘ حال ألتأاهل Ÿوعد شسهلة بن ﬂتار  -نذيرة آأيت أومغار  -كهينة
ح -يث ي -ب -ق -ى ه -دف أل-رئ-يسس أ◊ا‹ ل–Ó-ادي-ة أل -ك -امÒون ،ت -ن -وي أ’–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ع-ب-ة شسطوط  -ألزهرأء بن سسا - ⁄يسسم Úعبد
أ÷زأئ -ري -ة ،أل-ت-حضس Òأ’وŸب-ي-اد  2020-وكأاسس ب- -ر›ة ت -ربصس –ضسÒي خ -ارج أل -وط -ن ،ح -يث ألرحيم  -كهينة بونسسر  -فهيمة برأهيمي.

أارسسنال يوافق على شسروط موناكو

أّكدت صسحيفة «ديلي سستار» ألÈيطانية أّن نادي أرسسنال أ’‚ليزيي
ق -د وأف -ق ع -ل -ى شس-روط ن-ادي م-ون-اك-و أل-ف-رنسس-ي م-ن أج-ل
أل -ت -ع -اق -د م -ع ‚م -ه ت -وم-اسس ل-ي-م-ار ‘ فÎة أ’ن-ت-ق-ا’ت
ألشستوية (جانفي أŸقبل).
وأوضسحت ألصسحيفة أنّ ألÓعب ألدو‹ ألفرنسسي أنهى
ألشس -روط أÿاصس -ة ب -ان -ت -ق -ال -ه ل -ل-م-دف-ع-ج-ي-ة ،ح-يث م-ن
أŸنتظر أن يوقع ليمار ( 21عاما) على عقد Ÿدة خمسس
سس -ن -وأت م -ق -اب -ل رأتب أسس -ب-وع-ي ق-ي-م-ت-ه  250أل-ف ج-ن-ي-ه أسسÎل-ي-ني.
وأضسافت ألصسحيفة أن أ’تفاق ألذى ” ألتوصسل إأليه ’ يرتبط برحيل
ألشسيلي أليكسسيسس سسانشسيز ‘ أ’نتقا’ت ألشستوية من صسفوف أرسسنال،
خاصسة وأن عقده ينتهي ‘ ألصسيف ألقادم.
ي -ذك -ر أن سس -انشس -ي -ز ك -ان ي -رغب ‘ أل -رح -ي -ل ع -ن أل -ن -ادي أل-ل-ن-د‘ Ê
أ’نتقا’ت ألصسيفية ،وكان أقرب لÓنتقال لصسفوف مانشسسس Îسسيتي،
غ Òأن أرسسنال ربط رحيله بالتعاقد مع ليمار ،وهو ما  ⁄يتم ‡ا أدى
لبقائه ‘ صسفوف ألفريق.

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

خ Òالدين زطشسي

رسسم خارطة طريق
جديدة للمنتخب الوطني

سس -ي -ع -رف اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ت-غ-يÒات
تنظيمية ‘ اŸسستقبل القريب ،ذلك ما
أاّكده رئيسض ال–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم خ Òالدين زطشسي ‘ تصسريح له
ل Ó-ذاع -ة ال -وط -ن -ي -ة ي -وم أامسض ،وي-أات-ي
ذلك ب - -ع - -د اÿرج - -ات غ ÒاŸوّف - -ق - -ة لـ
«اÿضس- -ر» وإاقصس- -ائ -ه -م اŸر ‘ تصس -ف -ي -ات
كأاسض العا.٢٠18 ⁄

أاعطى إاشسارة انطÓق اŸسسابقة الدولية
للقفز على ا◊واجز بقسسنطينة

ولد علي يرافع
للنّهوضس باŸنتخب الوطني

لفراح
العودة باÿضسر إا ¤واجهة النتصسارات وصسنع ا أ

حامد حمور

الّدورة التّأاهيلية للبطولة الفريقية للكرة الطائرة (إاناث)

من أاجل ضسم
ليمار ‘
اÒŸكاتو الشّستوي

ألسسبت  09سسبتمبر  2017م ألموأفق لـ  18ذي ألحجة  1438هـ ألعدد 17434
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البطولة ال‚ليزية

رونالدو سسادسس
أافضسل الّÓعبÚ
‘ تاريخ اŸنافسسة

أخت Òكريسستيانو رونالدو ‚م ريال
مدريد أإ’سسبا Êومانشسسس Îيونايتد
أإ’‚ليزي ألسسابق ضسمن قائمة أفضسل
ألÓعب ‘ Úتاريخ ألبطولة أإ’‚ليزية
أŸمتازة لكرة ألقدم ،حسسبما كشسفت
عنه صسحيفة «تيلجرأف» أإ’‚ليزية.
وقّ- -ررت ذأت ألصس- -ح- -ي -ف -ة إأدأرج إأسس -م
ألهدأف ألتاريخي للنادي أŸلكي ضسمن
قائمة ضسّمت ’ 25عًبا من كبار ألنجوم ألذين مروأ على ألبطولة أإ’‚ليزية.
وتضسّمنت ألقائمة أيضًسا كل من آأ’ن شسÒأر ،ورأين غيغز وبول سسكولز من
مانشسسس Îسسيتي وأإ’يفوأري ديديه دروغبا مهاجم تشسيلسسي .ويحتل ألدو‹
جل  84هدفا ‘  196مبارأة ،وحصسل مع
ألÈتغا‹ أŸركز ألسسادسس بعد أن سس ّ
أليونايتد ثÓث مرأت على لقب «ألÁÈرليغ».

و‘ –ليله للوضسعية ،أشسار رئيسس ألفاف أنّ
«أأ’مور  ⁄تكن ‘ أŸسستوى بالنسسبة للمنتخب
أل -وط -ن -ي م -ن -ذ م -دة م -ن خÓ-ل أŸردود غÒ
أ÷يد للتشسكيلة ‘ أŸنافسسات أŸاضسية’ ،
سس-ي-م-ا ك-إاسس إأف-ري-ق-ي-ا ب-ال-غ-اب-ون ،وك-ذأ ب-دأي-ة
ألتصسفيات أŸونديالية ،قائ« :Óورثنا وضسعية
صسعبة للغاية ‘ إأقصسائيات أŸونديال بالتعادل
‘ أŸبارأة أأ’و ¤أمام ألكامÒون وأ’نهزأم
أمام نيجÒيا.»..
ومن خÓل أÓŸحظات ودرأسسة ألوضسعية مع
أŸعنيّ ،Úسسيتم رسسم خارطة طريق تنظيمية
ج -دي -دة ب -دأي -ة م -ن أŸب -ارأة أل -ق -ادم -ة أم -ام
أل -ك -امÒون أل -ت -ي سس-تسس-م-ح ل-ل-ف-ري-ق أل-وط-ن-ي
ألعودة إأ ¤قّوته..هذأ ما رّكز عليه زطشسي ‘
تدّخله ،قائ« :Óقمنا باجتماع Úمع أŸدرب
أل-وط-ن-ي أل-ك-ارأز ب-ع-د أن-ه-زأم قسس-ن-طينة أمام
زأمبيا ،وسسنعقد أجتماعا آأخرأ ‘ أأ’سسبوع
ألقادم لرسسم خارطة طريق تنظيمية جديدة،
أي-ن سس-ت-ك-ون ه-ن-اك ت-غ-يÒأت ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أل-تي
نرأها مناسسبة ◊سسن سس ÒأŸنتخب ألوطني
’حقا».
ك -م-ا شسّ-دد أŸت-ح-دث ع-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ن-فسس-ي-ة

لÓعب Úألذين عليهم تقد Ëكل ما لديهم من
إأمكانيات وبعزÁة كبÒة ‘ ألفريق ألوطني،
وأللعب ‘ إأطار ألعمل أ÷ماعي ‘ ،ح Úيرى
أن أل -ك -ارأز ب-إام-ك-ان-ه إأي-ج-اد أ◊ل-ول أل-ت-ق-ن-ي-ة
للمنتخب ألوطني ،قائ:Ó
«نحن مع أسستقرأر ألطاقم ألفني».
وÁكن ألقول أن ألعديد من أŸتتّبع Úأشساروأ
بأان ألتغيÒأت أŸتكررة للمدرب Úعلى مسستوى
ألعارضسة ألفنية لـ «أÿضسر» تسسبب ‘ حدوث
ع- -دم أ’سس- -ت- -ق -رأر ،وب -ال -ت -ا‹ ت -دّن -ي ن -ت -ائ -ج
«أÿضسر» ‘ أŸرحلة أأ’خÒة.
وب -اŸن -اسس-ب-ة ي-رى زطشس-ي أّن-ه م-ن ألّضس-روري
إأيجاد أ◊لول بعمق للكرة أ÷زأئرية ،حيث
Óسس -ف  ⁄ن -ت-مّ-ك-ن م-ن م-ن-ح أل-ف-ري-ق
ق -ال« :ل  -أ
ألوطني ’عب ‘ Úألدفاع منذ مدة ،بالرغم
م - -ن أل - -ن - -قصس أÓŸح - -ظ ‘ ه- -ذأ أ’ط- -ار»،
ويقصسد بدون أدنى شسك ألضسعف أŸوجود ‘
ألبطولة أÙلية.

بعد الصسابة التي تعّرضض لها أامام زامبيا

عطال يجري عملية جراحية ناجحة

أاج-رى الÓ-عب ال-دو‹ ي-وسس-ف ع-طال
ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة ن-اجحة بعد الصسابة
التي تعّرضض لها خÓل مواجهة زامبيا
ال-ت-ي ج-رت ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،حيث سسيكون
الÓ- -عب السس- -اب- -ق ل -ن -ادي ب -ارادو ›Èا
على الغياب Ÿدة شسهر كامل.
عمار حميسسي
مازألت أ’صسابات تطارد ألÓعب عطال ألذي
وبعد أن شسفي من أ’صسابة ألتي تعرضس لها
خ Ó-ل م -وأج -ه -ة «أÿضس-ر» أم-ام أل-ط-وغ-و ‘
تصس -ف -ي -ات ك-أاسس إأف-ري-ق-ي-ا خÓ-ل شس-ه-ر ج-وأن
تعرضس إ’صسابة أخرى خÓل موأجهة زأمبيا.
وعانى ’عب كورتري ألبلجيكي من إأصسابة
‡ا
بليغة على مسستوى ألع Úوألفك أأ’Áن ّ
أضس- -ط- -ر أ÷ه- -از أل -ط -ب -ي إأ ¤إأج -رأء ت -دخ -ل
ج- -رأح- -ي ن- -اج -ح ع -ل -ى مسس -ت -وى مسس -تشس -ف -ى
مصسطفى باشسا أ÷امعي.
وت -ك ّ-ف -لت أ’–ادي -ة ب -إاج -رأءأت ومصس -اري -ف
أل -ع -م -ل -ي -ة أ÷رأح -ي -ة Ãا أن أل Ó-عب أصس-يب
خÓل مبارأة للمنتخب ألوطني ،وهو أ’جرأء

أاشس-رف ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي وزي-ر الشس-ب-اب
وال -ري -اضس -ة ،أامسض ،ب -قسس -ن -ط -ي -ن-ة ع-ل-ى
م -راسس -م الف -ت-ت-اح ال-رسس-م-ي ل-ل-مسس-اب-ق-ة
ال -دول -ي -ة ل-ل-ق-ف-ز ع-ل-ى ا◊واج-ز ب-ن-ادي
الفروسسية «‚مة الشسرق» ببلدية عÚ
ع -ب -ي -دÃ ،شس -ارك -ة ف -رسس-ان Áث-ل-ون ٢٢
دولة على غرار فرنسسا ،إايران ،الهند،
ف -لسس -ط ،Úالسس -ع -ودي-ة ،ت-ونسض ،اŸغ-رب
إايطاليا وبريطانيا.
قسسنطينة :مفيدة طريفي
أث- -ن- -ى أل- -وزي -ر ع -ل -ى أ◊دث أل -ذي تصس -ن -ع -ه
قسسنطينة Ãشساركة قوية لدول “تلك Œربة
‘ ه -ذأ أل -ن -وع م -ن أل -ري -اضس-ة ،وه-و م-ا Áن-ح
ل -ل -مسس -اب-ق-ة أه-م-ي-ة كÈى ول-ف-رسس-ان أ÷زأئ-ر
ف- -رصس أل -ت -أال -ق ،وأل -ف -وز ب -ج -ائ -زة أ’–ادي -ة
ألدولية للفرسسان سسنة .2018
كما جّدد ولد علي جهود أ÷زأئر ألرأمية
ل -دع-م ري-اضس-ة أل-ف-روسس-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا إأح-دى
م -ق-وم-ات أل-ث-ق-اف-ة أل-وط-ن-ي-ة ،م-ذّك-رأ ‘ ذأت
ألسس -ي -اق ع -ل -ى أّن ري -اضس-ة أل-ف-روسس-ي-ة –ظ-ى
باهتمام رئيسس أ÷مهورية ،ألذي يؤوكد على
ضس-رورة م-رأف-ق-ت-ه-ا ’رت-ب-اط-ها بتقاليد ألدولة
أ÷زأئرية ،مؤوّكدأ أن قسسنطينة “تلك قوة
ري-اضس-ي-ة أه-ل-ت-ه-ا م-ن أج-ل ت-ن-ظ-ي-م م-نافسسات
رياضسية دولية من شساكلة أŸسسابقة ألدولية
للفروسسي.
وأشس -اد ول -د ع -ل -ي ب -ج -ه -ود وأ‹ قسس -ن -ط -ي-ن-ة

شسبيبة القبائل

أŸعمول به مع كل ألÓعب Úألذين يتعّرضسون
إ’صسابات مع منتخبات بلدأنهم.
وسسيكون عطال مطالبا با’نتظار لفÎة أخرى
قبل دخول غمار أŸنافسسة مع فريقه كورتري
ألبلجيكي ،ألذي يتطّلع من خÓله للتأالق ‘
أول م -غ -ام -رة أحÎأف-ي-ة ل-ه ب-ع-د ت-خّ-رج-ه م-ن
أكادÁية نادي بارأدو.

الكامÒون ــ ا÷زائر

تعي Úا◊كم التّونسسي سسرايري إ’دارة اŸباراة
عيـّن ثÓثي –كيم تونسسي بقيادة يوسسف سسرأيري إ’دأرة أŸقابلة ب ÚألكامÒون وأ÷زأئر
أŸقررة يوم  7أكتوبر أŸقبل بياوندي ◊سساب أ÷ولة أÿامسس من تصسفيات كأاسس ألعا ⁄لكرة
ألقدم (مونديال  ،)2018حسسبما أعلنت عنه أ’–ادية ألدولية لكرة ألقدم .ويسساعد حكم
ألسساحة سسرأيري موأطنيه ﬁسسن بن سسا ⁄ويامن ملوشس ،فيما ع Úنصسر ألله جودي من تونسس
أيضسا كحكم رأبع .وتعت Èهاته أŸبارأة عدÁة أ’همية ‘ سسباق ألتصسفيات بالنظر أ’ن أ÷زأئر
وألكامÒون أقصسيتا من ألتأاهل Ÿونديال روسسيا ،حيث –تل أأ’سسود ألكامÒونية أŸرتبة ألثالثة
برصسيد  3نقاط ،فيما يتذّيل أÿضسر جدول ألÎتيب بنقطة وحيدة ‘ .أŸقابلة أأ’خرى
للمجموعة يوأجه أŸتصسدر منتخب نيجÒيا ( 10نقاط) منافسسه زأمبيا ( 7نقاط) Ãدينة أيو.

لفريقية لكرة اليد إاناث (أاقل من  ٢٠سسنة)
البطولة ا إ

انهزام ثالث للمنتخب الوطني أامام نظÒه اŸا‹

أنهزم أŸنتخب ألنسسوي أ÷زأئري لكرة أليد (دون  20عاما) أمام نظÒه أŸا‹ بنتيجة (- 25
 ،)29ألشسوط أأ’ول (◊ ،)16 - 16سساب أ÷ولة ألرأبعة للبطولة أإ’فريقية ألـ  24لهذأ ألصسنف
ألعمري ،جمع بينهما يوم أÿميسس بأابيجان (كوت ديفوأر) .هذه ألهزÁة ،هي ألثالثة ‘ ثÓث
مباريات للتشسكيلة أ÷زأئرية بعد أŸسسجلت Úأمام على ألتوأ‹ كوت ديفوأر ( )25 - 24ومصسر
( ،)28 - 20حيث –تل ’عبات أŸدرب ألوطني ،رأبح قرأيشسي أŸركز ألسسابع وأأ’خ Òبدون
رصسيد ( 0نقطة) .وتشسارك ‘ ألدورة أŸنظمة على شسكل بطولة مصسغرة سسبعة منتخبات وهي:
أ÷زأئر ،أنغو’ ،مصسر ،جمهورية ألكونغوألدÁقرأطية ،كوت ديفوأر ،ما‹ وألرأسس أأ’خضسر.

جعا لصساحب أŸسستثمرة أÿاصسة «‚م
ومشس ّ
ألشسرق» ،ألتي تتوفر على كل ألشسروط ألدولية
وأŸقاييسس ألعاŸية ’سستقبال مسسابقة دولية
بهذأ أ◊جم ‘ ظروف مناسسبة وموأتية Ÿثل
هذه ألفعاليات ألرياضسية.
وعلى هامشس ألزيارة ألتفقدية لقطاع ألشسباب
وألرياضسة ،عاين ألوزير أشسغال تهيئة أÓŸعب
أÛاورة Ÿركب ألشس- -ه -ي -د ح -م Ó-وي ،ح -يث
كشسف من خÓلها على أن رئيسس أ÷مهورية
ي -ح -رصس ل -دع -م أل -ف -رق أل -ري -اضس-ي-ة وخ-اصس-ة
ألفريق ألوطني Ÿا له من أهمية كبÒة ‘
تنمية ألروح ألوطنية للشسباب وألتمسسك بالرأية
ألوطنية.
بخصسوصس هزÁة أŸنتخب ألوطني وألوضسعية
أل -ك -ارث -ي -ة أل -ت -ي ي -ع -يشس-ه-ا ‘ خ-وضس-ه ل-غ-م-ار
منافسسات كأاسس ألعا ⁄روسسيا  ،2018أّكد ولد
ع -ل -ي أن أÿضس -ر ي -ع-ان-ون م-ن مشس-ك-ل ،أأ’م-ر
أل -ذي ي -ت -ط -لب أل-ب-حث ع-ن أسس-ب-اب-ه م-ن أج-ل
أنتشساله من حالة ألفرأغ.
وبشسأان أÿسسارة أمام منتخب زأمبيا ذهابا
وإأّي- -اب- -ا ،ق- -ال ول -د ع -ل -ي إأّن أŸب -ارأة أأ’خÒة
بقسسنطينة  ⁄تكن متوّقعة وكان أأ’مل معلّقا
ع -ل -ى أل -ف -ري -ق ل -تسس -ج -ي -ل أأ’ه-دأف وإأدخ-ال
ألفرحة على أŸناصسرين وألشسعب أ÷زأئري،
طالبا من رئيسس ألفاف خ Òألدين زطشسي
ت - -ق- -د Ëأ◊ل- -ول أ’أنسسب ل- -ل- -ع- -ودة ب- -ال- -ك- -رة
أ÷زأئرية أŸريضسة إأ ¤وأجهة أ’نتصسارأت
تقارع كÈيات أŸنتخبات بتحد وكÈياء مثلما
عّودنا ‘ فÎأت غ Òبعيدة.

صسادمي رئيسسا
للجنة الّتسسي ÒاŸؤوّقتة

” تعي ÚأŸدأفع ألدو‹ ألسسابق عبد أ◊ميد
ّ
صسادمي ،يوم أÿميسس كرئيسس للجنة ألتسسيÒ
أŸؤوق-ت-ة «دي-ري-ك-ت-وأر» ل-ن-ادي شس-ب-ي-بة ألقبائل،
أل - -ن - -اشس - -ط ‘ أل - -رأب - -ط- -ة أÎÙف- -ة أأ’و¤
موبيليسس لكرة ألقدم ،خÓل أ÷معية ألعامة
أل -ع -ادي-ة ل-ل-مسس-اه-م ‘ Úألشس-رك-ة أل-ري-اضس-ي-ة
لشس -ب -ي -ب -ة أل -ق -ب-ائ-ل .وي-ت-وأج-د أل-ن-ادي أأ’كÌ
تتويجا ‘ أ÷زأئر ،بدون رئيسس منذ سسحب
ألثقة من طرف أعضساء ›لسس إأدأرة ألنادي
شسهر أوت ألفارط ،من ﬁند شسريف حناشسي،
ألذي ترأّسس ألنادي منذ سسنة .1994
قرأر تعي Úصسادمي ،أّتخذته ÷نة أŸرأقبة
لشسبيبة ألقبائل ،بقيادة مليك أز’ف ،ألذي
كان يسس Òشسؤوون ألفريق مؤوقتا ،منذ تاريخ 7
أوت أŸاضسي .وصسّرح صسادمي بعد تنصسيبه
قائ« :Óأشسكر أعضساء ÷نة أŸرأقبة وألنادي
أل-ري-اضس-ي أل-ه-اوي ،ع-ل-ى أل-ث-ق-ة أل-ت-ي منحوÊ

إأّياها .أنا هنا من أجل مصسلحة ألشسبيبة ،أ’ّنني
أبن ألفريق وأسسعى للم شسمل جميع أأ’شسخاصس
ألذي يحبون ألوأن ألنادي».
وع -اشست ألشس -ب -ي -ب -ة خ Ó-ل أŸوسس -م أŸاضس -ي
( )2017 - 2016أوق -ات -ا عصس-ي-ب-ة ،ح-يث ك-ان
ألفريق قاب قوسس Úأو أدنى من ألسسقوط إأ¤
أل- -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أل -ث -ان -ي -ة ،أ’ول م -رة ‘
تاريخها منذ صسعودها إأ ¤ألدرجة أأ’و ¤سسنة
.1969

منتخب ما‹

اسستقالة اŸدّرب أا’ن جÒاسس

أع- - -ل - -ن أ’–اد أŸا‹ ل - -ك - -رة
ألقدم أنّ مدرب منتخبه أ’ن
جÒيسس أسس-ت-ق-ال م-ن م-نصس-ب-ه.
وقّ- -رر جÒيسس ق- -ب- -ل أق- -ل م -ن
ثÓثة أشسهر على أنتهاء عقده
‘  30ن -وف -م ÈأŸق-ب-ل ت-رك
م -نصس -ب -ه –ت ألّضس-غ-ط ،وب-ع-د
أل -ن -ت-ائ-ج أŸت-وأضس-ع-ة Ÿن-ت-خب
«ألنسسور».
وخرجت ما‹ عمليا من تصسفيات مونديال
 ‘ 2018روسس -ي -ا ب -اح-تÓ-ل-ه-ا أŸرك-ز أل-رأب-ع

(أأ’خ )Òق -ب -ل ج -ول-ت Úم-ن
ختام منافسسات أÛموعة
ألثالثة (نقطتان من أربع
م -ب -اري -ات) ب -ع -د مشس -ارك -ة
ﬂي- -ب- -ة ‘ أ· إأف- -ري- -ق -ي -ا
 ‘ 2017أل- -غ- -اب -ون ح -يث
خرجت من ألدور أأ’ول.
وقال رئيسس أ’–اد أŸا‹
بوبكر بابا ديارأ ‘« :ألوأقع جÒأسس قّدم لنا
أسستقالته أأ’ربعاء ،لقد قال إأنه ’ يسستطيع
نفسسيا قيادة أŸنتخب».

ثقافة
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الموافق لـ 1٨ذي الحجة  143٨هـ

أأورأق متناثرة
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القضصية الفلسصطينية حاضصرة ‘ أاجندة كل الّدورات

هل تنجح ا÷معية العامة
األ‡ية اŸرتقبة ‘ –ريكها؟

العدد

17434
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‘ إاصصدار جديد يحمل
لدبية
Œربتها ا أ

خÒة بلقصش Òتؤؤثث
اŸكتبة العربية
بـ ““حرير اÓŸئكة ““

 ·ÓاŸتحدة ‘ نيويورك‘ ،
أايام قليلة تفصصلنا عن انطÓق أاعمال الدورة ا÷ديدة للجمعية العامة ل أ
لوراق الدولية ،بالضصافة ا ¤حضصور القضصية الفلسصطينية
لقليم وأايضصا ا أ
ظل وجود سصخونة ‘ أاوراق ا إ
اŸعتمدة كملف دائم ‘ أاجندة كل الدورات كونها لزالت –ت الحتÓل السصرائيلي.

بقلم  /د  -مازن صسا‘
كاتب وﬁلل سسياسسي  -فلسسطÚ

ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة و‘ ظ-ل ال-ت-ع-قيدات
ا◊اصش-ل-ة ع-ل-ى اŸسش-ت-وى الق-ل-ي-م-ي ،والن-قسش-ام اŸسش-تمر ‘
األراضشي الفلسشطينية ،لن تغيب عن السشاحة الدولية ،فهي متأاّثرة Ãا يتم
حولها ،وتؤوّثر ‘ األوراق كافة ،ومنذ انطلق الثورة حتى اعلن السشلطة الفلسشطينية
الوطنية ‘ العام  ،1994وحصشول دولة فلسشط Úعلى مقعد مراقب ‘ األ· اŸتحدة ‘
Dr.mazen2014@hotmail.com
العام  ،2012تسشتمر القضشية أامام اŸن Èالدو‹ والذي يجمع كافة دول العا ،⁄وعنوان
حضشورها يتمثل ‘ زوال الحتلل السشرائيلي وفق كل القرارات الدولية ذات الصشلة ،وأان
تقام دولة فلسشطينية مسشتقلة وعاصشمتها القدسس فوق األرضس الفلسشطينية اÙتلة عام
 ،1967وحق العودة للجئ ،Úوقد يكون ‘ هذا العام طلب لدول العا ⁄للتصشويت على
‡ا ّÁهد للقيام بإاجراءات تنفيذية
العضشوية الكاملة للدولة الفلسشطينية ‘ األ· اŸتحدةّ ،
إلنهاء الحتلل Ãا تقره اŸباديء الدولية وحقوق النسشان ،أاسشوة Ãا ” ‘ كث Òمن اŸناطق
بالعا.⁄

إاجهاضس فاعلية أاو تطبيق الكث Òمن القرارات األ‡ية –ت دواع وهمية
ولعل أاك Ìاألمور صشعوبة و–ديًا أامام اŸطالب الفلسشطينية لسشتعادة ا◊قوق ،هو النحياز
األمريكي اŸطلق لدولة الحتلل ““إاسشرائيل““ ،والعمل على إاجهاضس فاعلية أاو تطبيق الكث Òمن
القرارات األ‡ية –ت دواع وهمية ومنها ““عدم واقعية تطبيقها““ ،بالضشافة إا ¤كث Òمن اŸتغÒات
التي حصشلت خلل العششرين عاما اŸاضشية ،و–ّولت Ãوجبها القوة والعلقات الدولية من ثنائية
‡ا أاوصشلنا ا ¤حالة من التششرذم العربي والسشلمي والضشعف
القطبية ا ¤أاحادية القطبيةّ ،
األوروبي ،وتفردت واششنطن بالقرار الدو‹ ومصش Òقضشيتنا الفلسشطينية ،ع Èحكوماتها اıتلفة
وآاخرها ا◊كومة ا◊الية برئاسشة الرئيسس األمÒكي دونالد ترامب الذي سشيحضشر للمرة األو ¤دورة
ا÷معية العامة ،ولرÃا ‘ القمة القادمة وع Èلقاءات ﬂتلفة سشيجريها مع رؤوسشاء العا ⁄ومنهم
الرئيسس الفلسشطيني ﬁمود عباسس ،ورئيسس حكومة الحتلل نتنياهو ،قد يتم –ريك التيارات
السشياسشية ‘ منطقة الششرق األوسشط ،وتتضشح صشورة ا◊ل القليمي أاو صشفقة القرن اŸزعم تنفيذها
وقد تناقلت وسشائل العلم انه ‘ نهاية هذا العام سشيكون متغ ÒبإاŒاه القضشية الفلسشطينية او ما
يطلق عليه ““إاعادة انطلق اŸفاوضشات““ ،ومع التوقع أاّنه لن يتمكن من إاخÎاق القضشية الفلسشطينية
دون أان يتم ششيء على األرضس وحل العديد من اŸلفات العالقة ،ومن بينها وأاخطرها ملف السشتيطان
والذي سشيلقي بظلله على خطاب الرئيسس الفلسشطيني ‘ األ· اŸتحدة خاصشة مع التطورات
ا◊اصشلة ‘ القدسس اÙتلة واŸسشجد األقصشى ،و‘ مدينة اÿليل مع تششكيل ›لسس بلدي
للمسشتوطن Úهناك ،والبدء العملي للفصشل العنصشري الدÁغرا‘ وترسشيخ عناصشر ““الدولة اليهودية““
أاو ““دولة اŸسشتوطن ،““Úومن هنا يصشبح لعقد الدورة ا÷ديدة أاهمية ‘ حضشور القضشية الفلسشطينية
بقوة وششرح كافة األبعاد والتحديات اÿطÒة التي Œتاح اŸنطقة ،والتي قد تفقد سشياقها
السشياسشي ا ¤الديني ،إان  ⁄يتم تطبيق حلول ملزمة ومنها انهاء الحتلل وقيام دولة
فلسشطينية مسشتقلة ووقف تام للسشتيطان وا◊فاظ على حل الدولت.Ú
واأمام كل هذا ،يبقى التسشاوؤل :هل تنجح ا÷معية العامة للأ· اŸتحدة ‘ دورتها
القادمة..؟! وهل ينجح ترامب ‘ ازالة الغموضس الذي واكب تواليه سشدة ا◊كم منذ
تسشعة ششهور ،وهل Áكن التوافق على حلول للعديد من القضشايا اıتلفة والأزمات
الضشاغطة ‘ الإقليم ،وعدم رهن الصشراع العربي الفلسشطيني باإجراءات فضشفاضشة
اأثبتت عدم جديتها و‚احها..؟؟!!

ك- -ت- -بت ال- -ك- -ات- -ب- -ة ا÷زائ- -ري- -ة خÒة
لزرق خ Èولدة
بلقصص Òعلى جدارها ا أ
›م -وع -ت -ه -ا ال -نÌي-ة ““ح-ري-ر اÓŸئ-ك-ة““،
حيث قالت بأانه““ مذ أان ترجsل آادم رفوف
ا÷ّنة وهو يبحث عن طريقة ما ُيرتق بها
ت - -لك اŸشص- -ي- -م- -ة ال- -عسصÒة اŸط- -روح- -ة ‘
إاح - -دى غ - -رف ال- -ل- -ه السص- -رّي- -ة ح- -يث دار
ا◊وار ب -ي -ن-ه وب ÚاÓŸئ-ك-ة وح-يث ج-رى
عصصيان الشصيطان صصاحب نزعة التمرد.
وهي تعريجة اإ ¤أاول عصصيان تاريخي
ع - -رف - -ت - -ه ال - -بشص- -ري- -ة ،أارادت الشص- -اع- -رة
ب - -ل - -قصص Òأان تضص - -ع أاج - -وب - -ة ف - -لسص - -ف- -ي- -ة
ل- -ل -تسص -اؤولت ا÷م -ة ال -ت -ي ل يسص -ت -ط -ي -ع
اللسصان الجابة عنها ،قائلة ““بدأا ا◊رف
لب-دي-ة ن-ح-و مأاسصاة
“ه-ي-دا ل-ل-خ-روج م-ن ا أ
ال -وقت وال -ت -اري -خ ““..واصص -ف-ة خ-روج آادم
““.ب -دأا آادم ب -اسص -م رب -ه ال -ذي خ -ل -ق ال -ق -ل -م
مسصÒت- -ه ‘ ن- -حت ا◊روف ع- -ل -ى ا◊ج -ر
والشص-ج-ر وا÷ب-ال وال-ك-ه-وف ،ع-لى الورق
الÈدي وا◊رير.
ل- - -تضص- - -ي - -ف ب - -اأن ال - -ورق إا ¤أان اقÎن
باللمسس والضصوء ما زالت الكتابة الطريق
لنها مهنة الله Œاه
لك Ìسصببا للوجود أ
ا أ
ال- -ت- -ق- -دي- -ر واŸشص- -ي- -ئ- -ة واÿل -ق وال -ب -عث
وال - -ن - -زوح إا ¤ق - -لب النسص - -ان الشص - -اسص- -ع،
بالكلمة بدأا الكون و‘ كل يوم تتدحرج
ال -ن -ق -ط-ة ف-وق ُكْ-ن ،شص-يء م-ا يشص-ب-ه دب-يب
الّ- -ن- -م- -ل ‘ قشص- -رة ال- -رأاسس ي- -ق- -ود Êن- -ح -و
ال -ك -ت -اب -ة أاتسص -ام -ق ك -ال -دال -ي -ة ...أات-د¤
لل -ت -ق -ط ي -دي ه -ن-اك ح-يث سص-ق-ط سص-ه-وا
أ
ع- - -نب الشص - -وق ...وال ّ- -ن - -ف - -وروف - -ن - -ج - -ان
الغياب...
ل - -ل - -ت - -ذك ÒخÒة ب - -ل - -قصص Òك - -ات - -ب- -ة
لردن وه-ي م-ن بÚ
ج -زائ -ري -ة ت-ع-يشس ب-ا أ
لصص -وات ال -نسص-ائ-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ل-وات-ي
ا أ
لب -داع -ي -ة م-ع ن-ه-اي-ات
خضص -ن Œارب -ه -ن ا إ
ال- -ث -م -ان -ي -ن -ي -ات وب -داي -ة ال -تسص -ع -ي -ن -ي -ات
بالباهية وهران إا ¤جانب كوكبة كبÒة
لسصماء أامثال فاطمة الجمل ،رامي
من ا أ
ا◊اج ،عبد الله الهامل ،بختي بن عودة،
سصعيد هادف وغÒهم.

نورالدين لعراجي

الششبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب وهاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة
‘ ظ ـ ـ ـ ـل األزم ـ ـ ـ ـات الّراهن ـ ـ ـ ـة

إاعداد :فــادي ﬁمد الدحدوح

ُتعد مرحلة الششباب من أاهم وأاخطر اŸراحل
التي Áر بها اإلنسشان ‘ حياته ،إاذ يتم فيها
تزايد ‰وه بششكل سشريع لينتقل بعدها Ÿرحلة
الرجولة ،حيث متغÒات ا◊ياة التي يعيششونها
والظروف الثقافية والسشياسشية والقتصشادية التي
تسشاهم ‘ تششكيلهم.
الششباب ‘ كل أامة هم أاسشاسس نهضشتها وأامل
مسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا وﬁط ال-رج-اء ف-ي-ه-ا ،إاذ ب-ه-م تناط
اآلمال ‘ تغي Òواقع ا◊ياة و–قيق األهداف
اŸنششودة وإاحراز التقدم فهم عمودها الفقري،
وقلبها النابضس ،ويدها القوية التي تبني و–مي ،وﬂزون طاقتها اŸتدفق الذي
لها حيوية ونششاطًا ،وهمزة الوصشل التي تربط ب Úا◊اضشر واŸسشتقبل ،ومن هنا
 Áأ
وجبت العناية بهم ،وا◊رصس على حسشن تربيتهم وإاعدادهم.
ونظراً Ÿا يششهده العصشر ا◊ا‹ من التغÒات اŸتسشارعة ‘ كل ›الت ا◊ياة،
كالثورة اŸعلوماتية ،والتطور القتصشادي والجتماعي والسشياسشي ،والقفزة الهائلة ‘
نظم التصشالت وفضشائيات اإلعلم ،وغ Òذلك من مظاهر التغ Òاللمتناهية‡ ،ا

يسشم حياتنا بالتغ Òالسشريع ،من هنا وجب علينا أان نسشأال :هل جميع الششباب مطالبون
أان يكونوا قادة؟
‡ا ل ششك فيه أاّننا بحاجة على كافة اŸسشتويات إا ¤جهاز مناعة من أاجل حماية
و ّ
فكر اÛتمع..والششباب خاصشة ألنهم البناء الذي إان صشلح؛ صشلح البناء اŸسشتقبلي
التنموي للمجتمعات ،فهم طليعة اÛتمع ،وعموده الفقري ،وقوته النششطة والفاعلة
والقادرة على قهر التحديات وتذليل الصشعوبات وŒاوز العقبات ،لذا ل ينهضس ›تمع
من اÛتمعات إال Ãششاركتهم ‘ البناء اÛتمعي ،لذلك وجب على الششباب أان
يضشعون بصشمتهم على الدنيا فيضشيفون ويبدعون.

أاهمية تنمية الطّاقات البششرية واسشتثمارها
لوضشاع اÛتمعية على الصشعيد اÙلي والدو‹
ول يخفى على اŸتتبع ل أ
ا◊اجة اŸاسشة لبناء قيادات ششابة وتكوينهم من أاجل إابقائهم ‘ حالة من
النششاط اŸكافئ للتحديات التي تواجهنا وتتعاظم أاهمية تنمية هذه الطاقات
البششرية واسشتثمارها ‘ ظل هذه التحديات الراهنة ،وبالنظر لهذه التحديات
ي -تضش -ح ل -ن -ا ضش -رورة ت -أاه -ي-ل الشش-ب-اب بصش-ورة ت-ك-ام-ل-ي-ة،
ليسشتطيعوا Œاوز هذه التحديات بدراية ووعي لكيفية
م -واج -ه -ت -ه-ا ،وك-ي-ف-ي-ة ت-ط-وي-ع-ه-ا لصش-ا◊ه-م ،وك-ي-ف-ي-ة
الندماج مع هذه التطورات من غ“ Òاهي معها،
وم-ن غ Òف-ق-دان ل-ل-خصش-وصش-ي-ة ال-دي-ن-ية وا◊ضشارية.
فتعقيدات العصشر الذي نعيشس فيه جعلت من دور
الششباب دوراً غ Òعادي وﬂتلفًا إا ¤حد كب Òعن
ال -دور ال -ذي اضش-ط-ل-ع ب-ه الشش-ب-اب ‘ م-راح-ل ت-اري-خ-ي-ة
سشابقة ،نتيجة لطبيعة اŸرحلة وما تششهده من تغÒات
وثورات متسشارعة ‘ اŸعرفة والتصشال والتكنولوجيا.

وهكذا فإان ششخصشية الششباب الفكرية والنفسشية إا‰ا يتكامل معظم نسشيجها عن طريق
اÛتمع بوسشاطة عوامل تؤوثر فيه بششكل مباششر أاو غ Òمباششر ،فل جرم أان الششباب
يكونوا بذلك أادق لوحة تنعكسس عليها حالة اÛتمع الذي هم فيه إان خÒاً فخ Òأاو
ششراً فششر ،ول جرم أان ما نراه من مظاهر ا Òÿأاو الششر على هذه اللوحة ،إا‰ا هو
صشورة للحالة السشليمة أاو الفاسشدة التي يتسشم بها اÛتمع.
و‘ ظل اŸتغّيرات ا÷ديدة التي نعايششها بكافة أابعادها وما “تلك من أادوات ووسشائل
تكنولوجية ،فإاّن الششباب كغÒهم ‘ البيئات األخرى ،أاصشبحوا عرضشة
Ÿؤوثرات عديدة تنعكسس بل ششك على فكرهم وسشلوكهم وقيمهم وتسشهم
‘ تششكيل ششخصشيتهم إا ¤حد كب .Òول نسشتطيع أان نلخصس دور
اÛتمع ككل ‘ بناء القيادات الششابة بكلمات مقتصشرة ،وإا‰ا
نسشتطيع أان نلمح Ÿعا ⁄مقÎحة لتحقيق هذا الدور بأافضشل صشورة،
م -ن خ -لل :ال -ق -ي -اسس اŸسش -ت -م -ر ◊اج -ات الشش-ب-اب اŸت-غÒة وف-ق
التحديات اŸعاصشرة والتحولت العاŸية ،وصشياغة إاسشÎاتيجية
ف-ك-ري-ة ت-ن-ح-ى م-ن-ح-ى شش-م-و‹ تشش-ارك-ي ‘
رسشم معاŸها كافة أاطر اÛتمع لتحصشÚ
الشش-ب-اب ضش-د ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه-هم،
وإلع- - -داده - -م ل - -دور أاك Ìف - -اع - -ل - -ي - -ة ‘
اÛت -م -ع ،ووضش -ع اآلل -ي -ات ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة
لتطبيق هذه السشÎاتيجية.

باحث دكتوراه وخب‘ Ò
›ال البحث العلمي
والدراسسات العليا

السسبت  09سسبتمبر  ٢01٧م
الموافق لـ  1٨ذي الحجة 1٤٣٨هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«أأندلسسيـ ـات أ÷زأئـ ـر» ‘ ...رحـ ـاب موسسيقـ ـى ألّزمن أ÷ميـ ـل

كان افتتاح الطبعة
الرابعة عشصرة لـ «اأندلسصيات
ا÷زائر» ،سصهرة اأمسس الأول،
اÿميسس بقاعة ابن خلدون ،موعدا
مع اŸوسصيقى الكÓسصيكية ا÷زائرية
بكل جمالها ورونقها ،وفرصصة لكتشصاف
اŸواهب الشصابة ،والسصتمتاع بالأصصوات
اÎÙفة الّرائدة ،وكان اأول صصعود على
 ⁄تتخّل عن اأصسالة اŸوسسيقى ا’أندلسسية.
الركح من نصصيب جمعية الفنون ا÷ميلة،
نوبة ديل (نوبة الذيل) كانت هدية اŸطربة
ثم الفنانة ليلى بورصصا‹ ،فيما اأحيا
÷مهورها..هدية من نوع خاصش ،اإذ حتى
سصهرة اأمسس ا÷معة Ãدرسصة اŸوسصيقى
واإن كانت تنتمي اإ ¤مدرسسة تلمسسان ،فقد
عبد الكر Ëدا‹ بالقبة كل من
ارتاأت ليلى بورصسا‹ اأداء مقطوعة اأو ¤من
الغرناطية والفنانة زكية قارة
م -درسس -ة ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة لÓ-أن-دلسس-ي .و‘
تركي.
حديثها اإلينا ،كشسفت ليلى سسبب هذا اÿيار:
ìGôaGE áeÉ°SGC
«قبل  ٧سسنوات ‘ نفسش اŸكان ومع موؤسسسسة
ف -ن -ون وث -ق -اف -ة ،ك -نت ق-د شس-اركت م-ع ج-م-ع-ي-ة
م-وسس-يقى اأندلسسية الفنون ا÷ميلة –ت قيادة عبد الهادي بوكورة،
اأصس- - - -ي - - -ل - - -ة اإ ¤غ - - -اي - - -ة الـ  ٢٣م- -ن الشس -ه -ر وقّدمنا حينها نوبة ديل واأديت مصسّدر ،وهذه
ا÷اري..ه -ك-ذا ارت-اأت م-وؤسسسس-ة ف-ن-ون وث-ق-اف-ة ا’أمسسية لتكر Ëا÷معية ،ما دامت هذه اŸرة
لو’ية ا÷زائر اإحياء تظاهرتها الثقافية الفنية ا’أو ¤التي سساأشسارك فيها ‘ نفسش السسهرة مع
«اأن -دلسس -ي -ات ا÷زائ -ر» ،ت -ظ -اه-رة ي-ق-ول ع-ن-ه-ا ا÷م -ع -ي -ة ال -ت -ي اح-تضس-ن-ت-ن-ي ح-ي-ن-م-ا اأت-يت اإ¤
فضسيل حموشش ،رئيسش قسسم ال›Èة وا’تصسال ا÷زائ -ر ،اأردت ت -ك -رÁه -ا ب -ه -ذه ال-ط-ري-ق-ة اأي
باŸوؤسسسسة ،اإّنها ببلوغها الطبعة الـ  1٤صسارت اإعادة اأداء نفسش اŸصسّدر (ليا‹ السسعود) من
تقليدا راسسخا– ،افظ عليها «فنون وثقافة» نوبة ديل الذي اأديته قبل  ٧سسنوات ،وبالضسبط
التي تبلغ هي ا’أخرى  1٧عاما منذ تاأسسيسسها .ذات  1٢جويلية Ã ٢010سسرح الهواء الطلق».
‘ حديثه لنا ،نفى حموشش وجود عقبات كبÒة كما اأّدت بطايحي «قد كنت خاطر» ،اŸقطع
اعÎضست تنظيم التظاهرة ،ولكّنه رّكز على اأن اŸع -روف ال -ذي اأّد اه ك ،Ìوصس ّ-ر حت ل -ن -ا ل -ي-ل-ى
هذه ا’سستمرارية هي نتاج «العقÓنية ‘ تسسي Òب -ح ّ-ب -ه -ا ال-ك-ب Òل-ه..وت-ق-ول ك-ل-م-ات-ه« :ق-د ك-نت
النشساطات» وبا’أخصش ‘ تنظيم هذا النوع من خ - -اط - -ر واح - -د ال- -عشس- -ي- -ة ،واأن- -ا اأراقب (ذاك)
التظاهرات ،التي Œمع العديد من ا÷معيات الع ،‹Óواأنا اأنظر واحد الصسبية ،اأخذت عقلي
ي’ ،أ Êعشسيق
والفنان ‘ Úوقت واحد ،ما يجعل ا’أمر يبدو وبا‹ ،فقلت يا الله سسÎك عل ّ
وك- -اأن- -ه ي -ت -ط -لب ال -ك -ث Òم -ن اŸوارد .ك -م -ا اأن ومبتلي» .واأتبعته ليلى بدرج «يا من باعني بغÒ
ا’سستمرارية هي نتاج تراكم التجربة اŸيدانية ،سسومة» ،وهو مقطع اختارت اأداءه على طريقة
وال- -ع- -م- -ل ا÷م- -اع- -ي Ãا ‘ ذلك ا÷م- -ع- -ي- -ات الشس -ي -خ اأح -م -د بÒو ،ث -م انصس-راف «ب-غ Òسس-بب
ن- -ه- -ج- -ر»« :اأحب ه- -ذا ا’نصس- -راف ال- -ذي ك -نت
والفنان ÚاŸشسارك ،Úيقول ﬁدثنا.
اأسسمعه باأداء الفقيد طارق حموشش ،حينما كنت
بفرنسسا ،وÃا اأّنني اأوؤّدي نوبة ديل فقد اأحببت
اأن اأغنيه» ،تقول لنا ليلى بورصسا‹.
وتابعت اŸطربة باأداء انصسراف ﬂلصش «ما
‚م- -ة السس- -ه- -رة ا’أو ¤ك- -انت ال- -ف -ن -ان -ة ل -ي -ل -ى سس -ب -ى ع -ق -ل -ي» ،وك -م-ا عّ-و دت ل-ي-ل-ى ج-م-ه-وره-ا
Ÿحدثة التي مع ذلك باإضسفاء بعضش ا◊يوية والتجديد ،ارتاأت ليلى
بورصسا‹..هذه اّÛددة ا ُ

فنّانة أألصسالة وألّتجديد

بعد عرضس مطّول
باŸتحف الوطني للفن
ا◊ديث واŸعاصصر با÷زائر
العاصصمة دام شصهرا ،يسصتعد
معرضس الصصور الفوتوغرافية
«اإقبال من اأجل فن فوتوغرا‘
جزائري جديد» للسصفر اإ ¤فرنسصا
للمشصاركة ‘ فعاليات البينا‹
الثاŸ Êصصوري العا ⁄العربي
اŸعاصصر باŸدينة العاŸية للفنون
بباريسس ،اŸن ّ
ظم من  12سصبتمÈ
اإ 4 ¤نوفم.2017 È

ÖjôZ áÑ«ÑM

البينا‹ اأو «ملتقى مصسوري العا ⁄العربي
اŸعاصسر» هي تظاهرة من تنظيم معهد
ال -ع -ا ⁄ب -ال -ت -ع -اون م -ع «ال -ب-يت ا’أوروب-ي
ل-ل-تصس-وي-ر ال-ف-وت-وغ-را‘» ،وك-انت اأطلقت
اأول دورة له سسنة  ٢015وهو يفتح للفنانÚ
العرب فضساء ثقا‘ دو‹ لتقد Ëصسورا
ع-ن ب-ل-دان-ه-م حسسب م-ن-ظ-وره-م الشسبابي
اÿاصش ،ه- -ذا م- -ن خ Ó-ل ت -ن -اول -ه ل -ع -دة

اختتام برنا›ها باأداء اأغنية من تاأليف توفيق
بن غÈيط.

حب ألفن..سسّر موأصسلة ألعمل

ق -ب -ل ذلك ،ك-انت ج-م-ع-ي-ة ال-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة ق-د
اف -ت -ت -حت ال-ت-ظ-اه-رة ب-ن-وب-ة غ-ريب ،م-ع وصس-ل-ة
م -غ -رب -ي -ة ‘ اÿت -ام ك -انت م -ف -اج -اأة ا÷م -ع-ي-ة
للجمهور الذي صسفق طوي Óلعرضسها اŸتكامل.
ول -ع -ل م -ن ا’أصس -وات ا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي اقÎح-ت-ه-ا
ا÷معية الشسابة الواعدة «ياسسم »Úذات الصسوت
ال - -ذي ذّك - -رن- -ا ‘ ظ- -اه- -رة زم- -ان- -ه- -ا «ري- -ن- -يت
الوهرانية».
و‘ كواليسش قاعة ابن خلدون ،التقينا قائد
ج -وق ا÷م -ع -ي -ة ،ال -ف-ن-ان اŸرّب -ي ع-ب-د ال-ه-ادي
بوكورة ،ونقلنا له سسبب اختيار ليلى بورصسا‹
برنا›ها الغنائي تكرÁا له وللجمعية ،وكانت
ردة ف- -ع- -ل- -ه م- -زي -ج -ا ب ÚاŸف -اج -اأة والسس -ع -ادة
والفخر .سساألناه عن شسعوره وهو يرى تلميذته
السسابقة تكّرمه وهي فّنانة ‚مة ،فاأجاب« :اأنا
سسعيد جدا ،لن اأقول اإنني بلغت هد‘ ،ولكّنني
اأح -م -د ال -ل -ه وث-م-ار ع-م-ل-ي ت-ظ-ه-ر ‘ اŸي-دان،
وت -ت -جّسس -د ‘ ف-ن-ان Úخ-اضس-وا Œارب-ه-م ال-ف-ن-ي-ة
اÿاصسة على غرار السسيدة بورصسا‹ التي توؤدي
مسسارا فنيا ‡تازا».
كما حّدثنا بوكورة عن نقطت Úيتمحور حولهما
عمل ا÷معيات اŸوسسيقية :ا’أو ¤هي ا◊فاظ
على الÎاث وهو الهدف الرئيسش ،اأما الثانية
ف-ه-ي ت-ك-وي-ن ف-ن-ا ÊاŸسس-ت-ق-ب-ل الذين سسيمثلون
الثقافة ا÷زائرية ،ما دام «الفّنان هو سسفÒ
البÓد ا’أول».
ك-م-ا شس-ك-ر ّﬁد ث-ن-ا «ف-ن-ون وث-ق-اف-ة» ع-ل-ى ه-ذه
التظاهرة «اŸتنّفسش» خاصسة ‘ ظل تناقصش
اŸه -رج -ان -ات وال -ت -ظ -اه -رات ال -ث -ق-اف-ي-ة ،وق-د

شساركت جمعية الفنون ا÷ميلة ‘ قرابة عشسر
نسس - -خ م - -ن ال- -ط- -ب- -ع- -ات الـ  1٤لـ «اأن -دلسس -ي-ات
ا÷زائر».
وع -ن السس-ر وراء م-واصس-ل-ة ا÷م-ع-ي-ات نشس-اط-ه-ا
رغم ﬂتلف الصسعوبات ،يقول بوكورة« :اإّننا
مÎوك- -ون ŸصسÒن -ا ،ووح -ده حب ال -ف -ن وا◊ب
الذي يجمع ب Úاأعضساء ا÷معية هو ما يحافظ
على هذه ا’أخÒة ويجعلها تواصسل العمل‘ ،
وقت ’ نحصسل على مسساعدات».

جمعية عريقة..وفنّانة كاملة
اأم -ا السس -ه -رة ال -ث -ان -ي -ة اأمسش ا÷م -ع-ة Ãدرسس-ة
اŸوسسيقى عبد الكر Ëدا‹ بالقبة ،فنشّسطتها
ج-م-ع-ي-ة «ال-غ-رن-اط-ي-ة» ال-ت-ي تاأسّس سست ‘ مارسش
 19٧٢بالقليعة .كما اأمتعت الفنانة زكية قارة
تركي جمهورها‡ ،ثلة مدرسسة تلمسسان ،التي
نهلت اأيضسا من اŸدرسسة العاصسمية Ãرورها
ب-ج-م-ع-ي-ة «اŸوصس-ل-ي-ة» ،ث-م «ال-ف-خ-ارج-ي-ة» سسنة
 ،19٨1ثم «السسندسسية» .زكية قارة تركي فنانة
ك -ام -ل -ة ،ف -اإ ¤ج-انب صس-وت-ه-ا الشس-ج-ي‚ ،ده-ا
تتقن العزف على اأك Ìمن اآلة موسسيقية ،وسسبق
لها اأن اعتلت الركح لوحدها دون فرقة مرافقة
واأبدعت مع ذلك ،كما سسبق واأن اأّدت وصسÓت
ب -ال -ل -غ -ة الÎك -ي -ة .وق-د مّ-ث -لت ا÷زائ-ر ‘ اأكÌ
م-ن-اسس-ب-ة وك-انت خ Òسس-ف Òل-ث-ق-اف-ت-ه-ا ا’أصسيلة
الضساربة ‘ جذور التاريخ.
ي- -ج- -در ال- -ت- -ذك ،Òب- -اأّن ج- -م- -ه- -ور اŸوسس- -ي -ق -ى
ا’أن -دلسس -ي -ة سس -ي -ك -ون ع -ل-ى م-وع-د م-ع السس-ه-رة
الثالثة نهاية هذا ا’أسسبوع ،من تنشسيط جمعية
«ا÷ن -ادي -ة» وال -ف-ن-ان-ة الشس-اب-ة ج-ي-ه-ان ه-واري،
ف -ي -م -ا ي -ح -ي -ي السس -ه -رة ال -ت -ي ت -ل -ي -ه -ا ج -م-ع-ي-ة
«ا÷زيرة» والفنان ولد ﬁمد بن ياسس.Ú

يشصارك ‘ تظاهـــرة «ملتقى مصصــــّوري العا ⁄العربي اŸعاصصــــر»

معـ ـ ـرضض «إأقبـ ـ ـال» لل ّصسور ألفـ ـ ـوتوغرأفيـ ـ ـ ـ ـة ي ـ ـ ـزور بـ ـ ـ ـاريسض أألسسب ـ ـ ـ ـوع ألقـ ـ ـ ـ ـادم

مواضسيع خاصسة بالبلدان العربية Œمع
ب Úا’إب -داع وال -ث -ق -اف -ات وت-ف-ت-ح ›ا’
للحوار مع ا’أخر لتبادل التجارب ،كما
سس -ت -ق -ام ال -دورة ب-ال-ت-داول ‘  ٨اأماكن
بالعاصسمة الفرنسسية باريسش.
و‘ سسياق اآخر ،و–ت عنوان «الصسورة
الثالثة» ،يقّدم اŸعرضش العربي ›موعة
من ا’أعمال التجريبية التي تركز على»
م -وضس -وع الضس -وء واأه -م -ي -ت -ه» ،اأي -ن ي-ق-وم
ال -ف -ن -ان ا÷زائ -ري مصس -ط -ف-ى اأزوال م-ع
السس-وري-ة سس-ارة ن-ع-ي-م Ãشس-ارك-ة ا÷م-هور
واŸشساركŒ Úربتهما الفنية ‘ –ليل
ه -ذا ال -وسس -ي -ط ال -ف -ن -ي ،اأي الضس -وء ،م-ن
خÓل «›موعة األعاب من الهدم واإعادة
ال- -ب- -ن- -اء ،ت- -ع- -ت- -م- -د اأسس- -اسس -ا ع -ل -ى ضس -وء
الشسمسش».
يضسم معرضش «اإقبال» حوا‹  ٢00صسورة
ف-وت-وغ-راف-ي-ة ف-ن-ي-ة م-ن ال-ت-ق-اط عشس-رين
مصسور وهم عبد ا◊ميد رشسيشش ،عبدو
شسنان ،اأحمد بدر الدين ،عاطف برجم،

ف -اروق ع -ب -و ،ف -ت -ح-ي صس-ح-راوي ،ح-ك-ي-م
رزاوي ،ك -ر Ëت -ي-دا‘ ،ل-ي-اسس-م Úفضس-ي-ل،
لو’ خالفة ،مهدي بوبكر ،نسسيم روشسيشش،
اأسسامة تابتي ،رمزي بن سساعدي ،رمزي
زهوال ،سسهام صسا◊ي ،صسونيا مرابط،
ي-ان-يسش ق-ف-ي-ز ،ي-اسس-م Úب-ل-حسسن ويوسسف
كراشش.
ويعت Èمعرضش «اإقبال» Ãثابة تتويجا
ل -ل -ت-ع-اون ال-ق-ائ-م ب Úال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة
ل Ó-إشس -ع -اع ال -ث -ق -ا‘ واŸع -ه -د ال-ف-رنسس-ي
با÷زائر ،ويدخل اأيضسا ‘ اإطار اتفاق
الصس - -داق - -ة وال - -ت - -ع- -اون اÈŸم ‘ اإط- -ار
مشس - -روع ال - -ت - -واأم - -ة ب Úو’ي - -ة ا÷زائ- -ر
ومدينة باريسش الفرنسسية.
” تنظيم بعضش الورشسات التكوينية
وقد ّ
التي اأقيمت سسنة  ٢015بدار عبد اللطيف
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،واأّط -ره -ا ال-ف-ن-ان
ال -ع -اŸي ب -رون-و ب-وجÓ-ل ،وشس-ارك ف-ي-ه-ا
مصسّورون قدموا من كل اأنحاء ا÷زائر
–ضسÒا للقاءات باماكو الفوتوغرافية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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خÓل زيارة قادته إأ ¤معا ⁄تيبازة ،ميهوبي:

الدولة ›نّدة ◊ماية وصسيانة اŸواقع األثرية
^ ما تناولته بعضس أŸوأقع حول سصحبها من ألّتصصنيف ألعاŸي غ Òصصحيح

فّند وزير ألثقافة
عزألدين ميهوبي أول أمسس
جملة وتفصصي Óما رّوجت
له بعضس أŸوأقع
أللكÎونية مؤوخرأ ،فيما
يتعلق بسصحب بعضس أŸوأقع
لثرية أ÷زأئرية من
أ أ
ألتصصنيف ألعاŸي بفعل
ألهمال وألتسصيب ألذي
◊ق بها ،دأعيا ألباحثÚ
إأ ¤أŸزيد من ألبحث حول
موقع ألضصريح أŸلكي
أŸوريتا.Ê

تيبازة :عÓء ملزي
ق -ال م-ي-ه-وب-ي ب-ه-ذا اÿصس-وصض
بأاّن ‡ثل Úعن اللجنة العاŸية
لليونسسكو زاروا ا÷زائر شسهري
أاف -ري -ل وج -وي -ل-ي-ة اŸنصس-رم،Ú

ووق - -ف - -وا ع - -ل - -ى م - -دى ت- -وفÒ
الشس- -روط الضس- -روري- -ة ◊م- -اي -ة
اŸواقع األثرية ،بحيث شسملت
الزيارة األو ¤آاثار تيبازة ،فيما
شسملت الزيارة الثانية ك Óمن
ت -ي -ب -ازة وال -قصس -ب -ة .وق -د أاشس-ار
ت- -ق- -ري- -ر ال- -ل- -ج- -ن- -ة إا ¤أاّن كّ- -ل
الشس -روط م -ت-وف-رة ‘ ا÷زائ-ر،
وأانّ ه -ن -اك ج -ه -دا ك-بÒا ي-ب-ذل
ع -ل -ى أارضض ال -واق -ع م -ن ط -رف
اŸؤوسسسس -ات اŸع -ن-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹
فإاّن ا÷زائر ليسست معنية بتاتا
Ãا ت - -رّوج ل - -ه ب - -عضض اŸواق - -ع
اللكÎونية.
وع - -ن مشس - -روع ا÷زر ال- -ثÓ- -ث
Ãن- -ط- -ق- -ة ا◊م- -دان- -ي -ة ،ال -ت -ي
يرتقب بأان ينجز على إاقليمها
مشس -روع اŸي -ن -اء اŸت -وسس -ط -ي،
فقد أاشسار ميهوبي ا ¤أانّ ذات
اŸشسروع لن يؤوّثر إاطÓقا على
أاهمية وطبيعة اŸواقع األثرية

اÙل - - -ي- - -ة اŸدع- - -اة ب- - -ا÷زر
ال- - - - - - - -ثÓ- - - - - - - -ث ،مشسÒا إا ¤أاّن
ال -دراسس -ات ال -ت -ق -ن -ي-ة اŸن-ج-زة
أاخ - - -ذت ‘ ا◊سس - - -ب - - -ان ت - - -لك
اŸواق - -ع ،ال - -ت- -ي ي- -رت- -قب ب- -أان
ت -ت -ح -ول مسس -ت -ق -ب  Ó-ا ¤م -وق-ع
سسياحي هام يعود بالفائدة على
اŸنطقة وعلى قطاع الثقافة.
وع- - - -ن الضس- - - -ري - - -ح اŸل - - -ك - - -ي
اŸوري -ت-ا ،Êأاشس-ار م-ي-ه-وب-ي إا¤
وج - -ود ب - -عضض ال - -ت - -حّ- -ف- -ظ- -ات
واÓŸح -ظ -ات ال -ت -ق -ن -ي -ة ال -ت-ي
ت- -ق- -تضس -ي األخ -ذ ‘ ا◊سس -ب -ان
آلراء اÈÿاء والتقني Úلسسيما
ما تعلق منه با÷وانب األمنية،
على أان يتم فتح األبواب أامام
الزوار لحقا لكتشساف مكونات
الضس -ري -ح ال-داخ-ل-ي-ة وه-ن-دسس-ت-ه
ال -رائ -ع -ة ،م -ؤوّك-دا ع-ل-ى أاّن ذلك
سس -ي -ت-حّ-ق-ق ع-قب ت-وف Òج-م-ي-ع
الشسروط األمنية الÓزمة ،ودعا

ال- -وزي -ر ال -ب -اح -ث Úا÷زائ -ريÚ
ل- -ت -ق -د Ëم -زي -د م -ن ال -ب -ح -وث
والدراسسات حول هذا اŸوقع،
الذي اختلف هؤولء بشسأانه من
ح- -يث ال- -نشس- -أاة وال- -ت- -اري- -خ ،ول
تسستند األبحاث اŸقدمة بشسأانه
ا ¤ح ّ- -د السس - -اع - -ة ا ¤وق- -ائ- -ع
ت -اري -خ -ي -ة م -ؤوّك -دة ،و ⁄ت-ظ-ه-ر
بشسأانه كتابات دقيقة لذا وجب
السس -ت -ع -ان -ة ب -ج -ه-ود ال-ب-اح-ثÚ
واŸؤورخ.Ú
وك -ان ال -وزي -ر م -ي-ه-وب-ي ق-د زار
اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي لشس -رشس -ال،
ال -ذي يشس -ه-د م-ن-ذ فÎة ط-وي-ل-ة
عملية ترميم لـ  50قطعة أاثرية
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ؤوسسسس-ة أاŸانية
من بينها  5قطع يتم ترميمها
وف- -ق ن- -ظ- -ام مضس- -اد ل- -ل- -زلزل،
وأاشساد بالعمل اŸبذول من أاجل
ا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى الÎاث اŸادي
للمنطقة.

العدد

1٧٤3٤

17

يحتضصنها مسصرح علولة بوهرأن سصبتمÈأ÷اري

«األسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد وا◊طابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»
و «م ـ ـ ـ ـ ـ ـا أاصسغـ ـر منّ ـ ـي» ‘ حّل ـة جديـ ـ ـدة
سصيقّدم أŸسصرح أ÷هوي
عبد ألقادر علولة
لوهرأن أŸسصرحيتÚ
Óطفال
أŸوجهت Úل أ
لسصد وأ◊طابة» و»ما
«أ أ
أصصغر مّني» ‘ حلّة
جديدة ‘ سصبتمÈ
أ÷اري ،حسصبما أسصتفيد
لدى هذه أŸؤوسصسصة
ألثقافية .ويكمن
أ÷ديد ‘ إأدرأج وجهÚ
جديدين ‘ ألعرضص،Ú
وهما رفاسس حسص‘ Ú
لسصد وأ◊طابة»
«أ أ
ومصصطفى مرأتية ‘
«ما أصصغر مّني»
عوضس كل من سصفÒ
سصا ⁄وسصفيان
مسصعود على
ألتوأ‹ ،ألّلذين
أحي Óعلى
ألتقاعد ،حسصبما
ذكرته أŸكلفة
بالتصصال
باŸسصرح
أ÷هوي.
وقد برمج عرضض
مسسرحية «األسسد
وا◊ط-اب-ة» ال-تي
” إان -ت -اج -ه -ا ‘
 ،2010وم - - -ن إاخ - - -راج سس- - -مÒ
بوعنا Êوتأاليف مراد سسنوسسي
يوم  22سسبتم Èا÷اري ،فيما
سسيكون عرضض «ما أاصسغر مّني»
‘  29م -ن ذات الشس -ه-ر ،ك-م-ا
أاضسافت سسناء زاوي لفتة ا¤
أان ه -ذا ال -ع -م -ل أان-ت-ج ‘2013
وأاخ-رج-ه شس-ق-اق صس-اف-ي-ة وم-ن
تأاليف مشسÎك ب Úاıرجة
وبوعÓم حفيظ.
وت -ع -رف اŸسس -رح-ي-ت-ان ال-ل-تÚ
ع- -رضس- -ت -ا ال -ك -ث Òم -ن اŸرات
إاقبال كبÒا من قبل الصسغار،
وح -ت-ى ال-ك-ب-ار ال-ذي-ن أاع-ج-ب-وا

بهما،
وف - -ق ذات اŸصس - -در .وع - -ل - -ى
صسعيد آاخر يتم ابتداء من هذا
ال -دخ -ول الج -ت-م-اع-ي ت-ق-دË
ال -ع -روضض اŸسس -رح -ي-ة م-ع ك-ل
ظ- -هÒة ي- -وم ا÷م- -ع- -ة ع- -وضض
الصسببحة لسستقطاب ا÷مهور
وه -واة ال -ف -ن ال -راب-ع ،حسس-ب-م-ا
أاوضس - - - -ح- - - -ه مسس- - - -ؤوول ه- - - -ذه
اŸؤوسسسسة اŸسسرحية.
وم - - - -وازة م - - - -ع ال - - - -ع - - - -روضض
اŸسس- - - - -رح- - - - -ي - - - -ة ا›ÈŸة،
سس -ي -ح-تضس-ن ب-ه-و ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل
ال- -ث -ق -ا‘ أانشس -ط -ة ت -رف -ي -ه -ي -ة

وث- -ق- -اف- -ي- -ة م -ن أال -ع -اب
سسحرية وبهلوانية ،فضسÓ
عن معارضض للكتب لدور
ال -نشس -ر ال -ت -ي ” التصس-ال
ب -ه -ا ،وواف -قت ع -ل -ى ه -ذه
اŸبادرة .كما أاضساف مراد
سسنونسسي ،مÈزا إاّننا نسسعى
ا ¤ج - -ع - -ل اŸسس- -رح فضس- -اء
م-ت-ن-وع-ا ب-األنشس-طة التثقيفية
ل- -ت- -ن -م -ي -ة ق -درات وم -ه -ارات
الطفل الذي هو جمهور الغد».
و‘ هذا اإلطار يعتزم اŸسسرح
ا÷هوي عبد القادر علولة «
اب -رام ات -ف -اق -ي -ة م -ع م -دي -ري-ة
الÎب - -ي - -ة وال- -ع- -م- -ل م- -ع ÷ان
الح-ي-اء ل-ت-م-ك Úالط-ف-ال م-ن
اك- - -تشس- - -اف م- - -ه- - -ن اŸسس- - -رح
والطÓع عن كثب عن ﬂتلف
م- - - -راح- - - -ل ا‚از ال - - -ع - - -م - - -ل
اŸسس -رح -ي ق -ب-ل ع-رضس-ه ف-وق
اÿشسبة ،كما أاشس Òإاليه.
ك-م-ا ي-تضس-م-ن ب-رن-امج اŸسسرح
لشس -ه -ر سس -ب -ت -م Èا÷اري ع-دة
أانشسطة ثقافية موجهة للكبار
سس- -ت- -قّ- -دم- -ه- -ا ف- -رق- -ة «أاوه -ار
اŸسس- -رح» ،وأامسس- -ي- -ة شس -ع -ري -ة
÷معية «الفضسل» لوهران ،كما
سس -تسس -تضس -ي -ف ه-ذه اŸؤوسسسس-ة
اŸسسرحية فرقة هندية

لهمــــــــــال
بعــــــد سصنــــــــوأت مــــــــن أ إ

أع- - -ط- - -ى أل- - -ق - -رأر
أل - - - - -وزأري أŸؤورخ ‘ 28
أف- - -ري - -ل  2016ألصصادر
ب-ا÷ري-دة أل-رسص-مية لشصهر
ج- - -وأن م - -ن ن - -فسس ألسص - -ن - -ة
بومرداسس :ز ــ كمال
أŸتضصمن قرأر تصصنيف أŸوقع
لثري لزموري ألبحري دفعا
–ت شصعار»ريادة وأسصتكشصاف أثري Ãوقع زموري ألبحري» ،سصتنطلق بدأية من ألغد أشصغال ألبحث أ أ
وألتنقيب ألباطني ‘ عمق أŸوقع أ أ
لثري Ÿرسصى ألدجاج ،وهي ألتسصمية ألقدÁة للمدينة –ت إأشصرأف قويا أمام أıتصص ÚوأŸهتمÚ
مديرية ألثقافة للولية بالتنسصيق مع عدة فاعل ‘ Úقطاع حماية ألÎأث ومشصاركة أكادÁية لبعثة Ãيدأن ألÎأث وتثم Úألكنوز
علمية جامعية من معهد أ آ
لثار ÷امعة أ÷زأئرﬁ ‘ ،اولة ثانية لكتشصاف أغوأر أŸعلم ألتاريخي أل- -ت- -اري- -خ -ي -ة ıت -ل -ف أ◊قب
لو ¤ألتي “ت سصنة  ،2007وما قّدمته من نتائج مدهشصة عن طبيعة أŸوقع وما يحمله
بعد أÙاولة أ أ
من كنوز أثرية تÈز ﬂتلف أ◊قب ألتاريخية وأ◊ضصارأت ألتي مرت باŸدينة كانت من أبرز دوأفع أل- -ت -ي ل ت -زأل دون أسص -ت -غ Ó-ل
ألتصصنيف ألوطني ،إأ ¤جانب دعوأت أıتصص Úوأ÷معيات أŸهتمة بالÎأث ألتي دقت ناقوسس أÿطر ب - - -ع- - -دة م- - -ن- - -اط- - -ق ب- - -ولي- - -ة
بعد أكتسصاح ألسصمنت ،وﬁاولت ألسصتحوأذ عليه من طرف مقاولت ألبناء وأعتدأءأت صصارخة بعد ب -وم-ردأسس ،ح-يث ج-اءت أو¤
ث- -م- -ار ه -ذأ أŸكسصب ت -ك -ل -ي -ف
تخريب ألسصياج أÿارجي أŸؤوقت.
لعدأد بطاقة تقنية شصاملة ومف ّصصلة عن أŸوقع ،تسصاعد ب -ع -ث-ة م-ن  35ط-ال-ب-ا وأسصتاذ
كما تشصّكل هذه أŸبادرة ألهامة فرصصة أيضصا إ
لبحاث وألدرأسصات ألعلمية بهدف تثمÚ
لثار للقيام با أ
لجانب أıتصص ‘ Úأ آ
ألباحث Úأ÷زأئري Úوحتى أ أ
لث- - -ار ÷ام - -ع - -ة
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يوضصع –ت وصصاية وزأرة أل
ألباطني باŸوقع.

بعثة أاثرية لكتشساف أاغوار موقع «مرسسى الدجاج» بزموري

إأعادة تثم ÚأŸوأقع ألتاريخية وأ◊ضصرية ألكثÒة أŸنتشصرة ببلديات بومردأسس وإأعطائها بعدأ سصياحيا بامتياز.

‘ إأطار أل ّ
طبعة أل ّسصادسصة Ÿهرجان «كÓرينيت» أŸوسصيقي ألدو‹

–ي - - - -ي أŸغ - - - -ن - - - -ي - - - -ة
أ÷زأئرية سصعاد ماسصي حفÓ
فنيا بإاسصطنبول يوم  14سصبتمÈ
أ÷اري ‘ إأط-ار أل-ط-ب-ع-ة ألسص-ادسص-ة
وت -ع-ت Èم-اسس-ي اŸول-ودة ب-ا÷زائ-ر
Ÿه- -رج- -ان «كÓ- -ري- -ن- -يت» أŸوسص- -ي -ق -ي
ألدو‹ ،ألذي أفتتحت فعالياته أمسس ال - -ع- -اصس- -م- -ة ‘  19٧2م- -ن أاب- -رز
أ÷م- -ع- -ة وف -ق -ا ل -لصص -ح -اف -ة ألÎك -ي -ة .األصسوات ا÷زائرية التي اشستهرت
وسص-ت-ح-ل سص-ع-اد م-اسص-ي ضص-ي-ف-ة ع-لى هذه ‘ أاوروب -ا وال -ع -ا ⁄ال -ع-رب-ي ،ح-يث
أل ّ-ت -ظ-اه-رة أل-دول-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ق-د –ت ان -ط -ل -قت مسسÒت-ه-ا ال-ف-ن-ي-ة ب-داي-ة
شص-ع-ار إأسص-ط-ن-ب-ول ت-ت-ن-فسس أŸوسص-ي-قى» ،التسسعينيات لتنتقل بعدها لباريسض
إأ ¤جانب فنان Úوفرق موسصيقية من أاي-ن ع-رفت ك-م-غ-ن-ي-ة وع-ازف-ة غيتار،
ﬂت-ل-ف ب-ل-دأن أل-ع-ا ⁄سص-ينشصطون وقد اشستهرت خصسوصسا بفضسل أالبومها
سص -ه-رأت أŸه-رج-ان إأ ¤غ-اي-ة 17
األول «راوي» ( .)2001كما تعرف ماسسي
من ألشصهر أ÷اري.
 -التي تغني بالعربية والفرنسسية وأاحيانا

سسع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد مـ ـ ـ ـ ـاسسي ‘ حفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل فن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي بإاسسطنب ـ ـ ـول

ب- -اإل‚ل -ي -زي -ة  -ب -أاّن -ه -ا م -ن األصس -وات اآلسس -رة

القادمة من شسمال إافريقيا Ãوسسيقاها التي Œمع بﬂ Úتلف الطبوع الغربية
Ãا فيها الروك والفÓمينكو والبوب ،باإلضسافة لطابع الشسعبي الذي نشسأات ‘
أاحضسانه.
وأاصسدرت ماسسي ‘  2015أالبومها األخ« ÒاŸتكّلمون» الذي يضسم عشسر أاغاÊ
م-ت-نّ-وع-ة وث-ري-ة ب-ت-عّ-دد ث-ق-اف-ات-ه-ا اŸوسس-ي-ق-ي-ة واŸسس-ت-وح-اة من قصسائد أاشسهر
الشسعراء العرب القدامى واŸعاصسرين من زه Òبن أابي سسلمى وامرؤو القيسض
م -رورا ب -اŸت -ن-ب-ي ،ووصس-ول إا ¤أاب-ي ال-ق-اسس-م الشس-اب-ي وأاح-م-د م-ط-ر .وسس-ت-ق-ام
ا◊فÓ-ت اŸوسس-ي-ق-ي-ة ب-ال-ع-دي-د م-ن سس-اح-ات وم-ن-ت-زه-ات وم-راك-ز إاسس-ط-ن-ب-ول
الثقافية ،وكذا أاحيائها العتيقة رغبة من اŸن ّ
ظم« ‘ Úإايصسال اŸوسسيقى اإ¤
أاك Èع -دد م -ن ا÷م -ه-ور» ،و÷ع-ل اŸدي-ن-ة كّ-ل-ه-ا «ت-ت-نّ-ف-سض اŸوسس-ي-ق-ى» وف-ق-ا
للقائم Úعلى هذا اŸهرجان الذي تأاسسسض ‘ .2012

السسبت  ٠٩سسبتم 2٠١٧ Èم
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اŸوافق لـ  ١٨ذي ا◊جة  ١٤٣٨هـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

لسسÓم يدعو للتّفك Òوالعتبار
ا إ

ه ـ ـ ـل ك ـ ـان ال ّسشلـ ـ ـف يبحثـ ـ ـون ع ـ ـ ـن أامور أاخفـ ـ ـاها الق ـ ـرآان الك ـ ـ ـرË؟

درج بعضض اŸفسسرين اŸتقدم Úعند شسرحهم لبعضض آايات
القرآان الكر Ëعلى اÿوضض ‘ جزئيات وتفاصسيل سسكت عنها
القرآان نفسسه ،و ⁄يتعرضض لها من قريب أاو بعيد ،وحاولوا
البحث عن اŸراد منها ورÃا ف ّسسروها أاو أاّولوها Ãا بدا لهم من
رأاي أاو Ãا وقفوا عليه من روايات ضسعيفة ‘ ،ح Úأان القرآان
وإان كان يتضسمن جوانب إاعجازية فإانه يبقى «هدى للناسض»،
ب -ه يسسÎشس -دون ع -ل -ى ث-اب-ت-ه ،دون أان يشس-غ-ل-ه-م ﬂت-ل-ف-ه ع-ن
تصسديقه.
وقد سسلك بعضس المسسلمين الذين يتعاملون مع القراْن قراءة
وتفسسيرا ً وفهما مسسلك هذا التاأويل في عصسرنا ،فتراهم يولعون
بالخوضس في بيان الُمراد من بعضس ا’ألفاظ ويجتهدون في السسوؤال
عن تفاصسيل ’ فائدة تجنى من معرفتها.
يقول تعالى في اأثناء ما قصسه علينا من قصسة البقرة {فقلنا
اضسربوه ببعضسها كذلك يحيي الله الموتى} ،فهنا ياأتي بعضس
المفسسرين ويتابعهم في ذلك من لم يفقه مقاصسد القصسصس القراْني
ويحاول اأن يف ّسسر المراد بالبعضس الذي ضُسرب به ذلك الميت فعادت
اإل -ي -ه ال -ح -ي -اة ،ف -ي -ق -ول :ال -م -راد ب -ه-ذا ال-ب-عضس ال-ع-ظ-م ال-ذي ي-ل-ي
الغضسروف ،ويقول اْخر :ضسربوه ببعضس لحمها ،ويقول ثالث :ضسربوه
بذنبها ،وثمة من يقول :ضسربوه بفخذها .وهناك روايات اأخر ُتذكر
بهذا الصسدد ،وقد نّبه عدد من المفسسرين المتقدمين على عدم
جدوى مثل هذا المسسلك ،فهذا ا’إمام الطبري رحمه الله تعالى
يقول :والخير للمفسسر اأن ُيعرضس عما ’ طائل منه ويعد صسارفًا
وشساغ ً
 Óعن ا’أصسول المعتمدة في شسرعنا ،وهذا اأحكم واأسسلم.
ا أ م ا ا ب ن ك ث ي ر ف ي ق و ل ف ي ا أ ث ن ا ء ت ف س س ي ر ه ل ق و ل ه ت ع ا ل ى { :ب ع ث ن ا ع ل ي ك م
عبادا لنا اأولي باأسض شسديد} ،يقول :وقد وردت في هذا اْثار
كثيرة اإسسرائيلية ،لم اأر تطويل الكتاب بذكرها ،ونحن في ُغْنَية
عنها ،ولله الحمد .وفيما قصس الله تعالى علينا في كتابه غنية،
واأيضسًا ،فاإن المفسسرين المعاصسرين تنبهوا ونبهوا اإلى عدم جدوى
مثل هذا المسسلك في التعامل مع القراْن ،فناأوا باأنفسسهم عن
الخوضس في تفاصسيل وجزئيات ’ طائل في الوقوف على تحديدها
وبيان المراد منها ،فهذا الشسيخ الشسنقيطي يقول بهذا الصسدد ،ففي
القراْن العظيم اأشسياء كثيرة ،لم يبينها الله لنا و’ رسسوله ،ولم يثبت
في بيانها شسيء والبحث عنها ’ طائل تحته و’ فائدة فيه.
ويقول سسيد قطب رحمه الله وهو يعّلق على الروايات المنقولة
حول قصسة موسسى وقارون :ولسسنا في حاجة اإلى كل هذه الروايات
و’ اإلى تحديد الزمان والمكان ،فالقصسة كما وردت في القراْن
كافية ’أداء الغرضس منها في سسياق السسورة ولتقرير القيم والقواعد
التي جاءت لتقريرها ،ولو كان تحديد زمانها ومكانها ومÓبسساتها
يزيد في د’لتها شسيئًا ما ترك تحديدها.
ويدلي الشسيخ اأبو الحسسن الندوي بدلوه في نقد هذا المسسلك عند
المفسسرين ،فيقول :الغاية ا’أسساسسية من نزول القراْن هي تهذيب
النفوسس البشسرية والقضساء على العقائد الباطلة وا’أعمال الفاسسدة،

اأما القصسصس الجزئية والحكايات المعينة التي اأتعب المفسسرون
نفوسسهم في نقلها واأطالوا النَsفسس في ذكرها والحديث عليها،
فليسس لها دخل كبير و’ اأهمية ذات بال ،اأما الشسيخ ابن عاشسور
ف -ي-ق-ول اأث-ن-اء ت-فسس-ي-ره ل-ق-ول-ه ت-ع-ال-ى{ :اأخ-رج-ن-ا ل-ه-م داب-ة من
الأرضض} ،وق -د رويت ف -ي وصس -ف ه -ذه ال -داب -ة ووقت خ -روج -ه -ا
ومكانه اأخبار مضسطربة ضسعيفة ا’أسسانيد ،اإذ ’ طائل في جلبها
ونقدها.

نختلف حول عدد فتية أاهل الكهف أام نعتÈ
بق ّصشتهم؟
عند تفسسير قوله تعالى{ :ن والقلم وما يسسطرون} ،يذكر ابن
كثير أاّن النون في اْ’ية :الحوت ،ثم ينقل عن اإ’مام البغوي وجماعة
من المفسسرين قولهم :إان على ظهر هذا الحوت صسخرة سُسمكها كغلظ
السسموات واأ’رضس ،وعلى ظهرها ثور له أاربعون أالف قرن ،وعلى متنه
اأ’رضسون السسبع وما فيهن وما بينهن ،فمثل هذه اأ’قوال والروايات ’
ينبغي أان يعّول عليها و’ أان يلتفت إاليها ،إاذ ’ يترتب على معرفتها -
على فرضس ثبوتها  -تكليف ،ونحو ذلك خوضس المفسسرين في المراد
بالصسخرة في قوله تعالى{ :فتكن في صسخرة} ،فيذكرون أان هذه
الصسخرة على قرن ثور ،وبعضسهم يقول إانها صسخرة في الريح.
ومن هنا يعّقب ابن عطية على مثل هذا بقوله :وكل ذلك ضسعيف ’
يثبت سسنده ،وإانما معنى الكÓم المبالغة وا’نتهاء في التفهيم ،أاي إان
قدرته عز وجل تنال ما يكون في تضساعيف صسخرة وما يكون في
السسماء وما يكون في اأ’رضس.
ومن اأ’مثلة على هذا المسسلك أايضساً ،الخوضس في تعيين بعضس
اأ’عداد التي ذكرها القرْان ،كا’ختÓف حول عدد الفتية الذين ورد
ذك -ره -م ف -ي سس -ورة ال-ك-ه-ف ف-ي ق-ول-ه ت-ع-ال-ى{ :سس-يقولون ثÓثة
رابعهم كلبهم ويقولون خمسسة سسادسسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون سسبعة وثامنهم كلبهم} ،ففي هذه اْ’ية خاضس بعضس
المفسسرين في تحديد عدد أاولئك الفتية الذين ْاواهم الكهف ،ووصسل
الحد ببعضسهم للبحث عن اسسم الكلب الذي كان مرافقًا لهم في
كهفهم ،وثمة من بالغ أاكثر ،فأاراد معرفة لون ذلك الكلب ،والجدل
حول عدد الفتية ’ طائل وراءه ،وإانه ليسستوي أان يكونوا ثÓثة أاو
خمسسة أاو سسبعة أاو أاكثر ،وأامرهم موكول إالى الله ،والعبرة في أامرهم
جه القرْان الكريم الرسسول ـ صسلى
حاصسلة بالقليل وبالكثير ،لذلك يو ّ
الّلـه عليه وسسلّم ـ إالى ترك الجدل في هذه القضسية ،وإالى عدم
اسستفتاء أاحد من المتجادلين في شسأانهم.

حرمة مقّدسشة
آاداب زي ـ ـ ـ ـارة البي ـ ـ ـوت فـ ـ ـ ـي اإلسش ـ ـ ـÓم

اإن حرمة البيوت حرمة مقدسسة عند رب العالمين
ك -ح -رم-ة ال-مسس-اج-د ال-ت-ي ’ ي-دخ-ل-ه-ا ح-ائضس و’
جنب ،ولكن اطهار القلب والقالب .وكذلك الزيارة
’ يكون هدفها اإ’ رفعة الحب المتبادل في الله
ب -ع -ي -دا ع -ن اأسس -ال -يب م -ك -ر الشس -ي -ط -ان وخ-داع-ه
واأمراضسه ،ولذلك وضسع ا’إسسÓم لها اْدابا من اأول
لحظة في الوصسول اإلي بيت المزور ،طرق الباب
والتنحي جانبا وتاأخر الزوجة اإلي الخلف بضسع
خطوات ،واإلقاء السسÓم بصسوت مسسموع وا’إعÓم
اأن معه زوجته ،فتسستعد الزوجة ’سستقبال الزوجة
وي -دخ -ل ال -رج -ل م -ع ال -رج -ل ف -ي م-ك-ان ال-رج-ال
وال -م -راأة م -ع ال -م -راأة ف -ي م-ك-ان ال-نسس-اء م-هّ-ل-ل-ي-ن
مكّبرين بسسم الله ما شساء الله الله اأكبر اللهم صسلي
على رسسول الله .وهذا ذكره القراْن طمئنة للقلوب
وطردا للشسيطان واإطفاء الحسسد والحقد والغيرة،
واإحÓ- -ل ال- -ب- -رك -ة م -ن ال -ل -ه ع -ى ال -ب -يت واأه -ل -ه.
واإن ك -نت اأك -ت -ف -ي ب -ذك-ر رق-م ا’ْي-ة والسس-ورة وم-ا

يشسير اإليها من معان ،وكذلك ا’أحاديث حتى ’
تقع بعد ذلك اإلى ما يعرضسها للدنسس ،فاإن القارئ
سسواء كان عالما اأو متعلما يعرف المصسدر في
ال -ق -راْن والسس -ن -ة .ف -اإن ا’ْي -ة رق-م  5٣م-ن سس-ورة
ا’أحزاب تضسع قانون التزاور في اأول بيت من
بيوت المسسلمين ،وهو بيت النبي محمد ـ صسلى
اللّـه عليه وسسّلم ـ وفيه اأمهات الموؤمنين رضسوان
الله عليهن ،حيث ذكر الله حرمة بيت النبي ـ
صسلى الّلـه عليه وسسّلم ـ على الموؤمنين اإ’ اأن ياأذن
لهم اإلى تناول طعام و’ ياأتون قبل اإعداده بوقت
طويل ،ولكن اإذا اأعد الطعام ووضسع ياأذن لهم
ب-ال-دخ-ول ف-ي-اأك-ل-وا ال-ط-ع-ام وي-ن-تشس-روا اأسسرع مما
دخلوا خارج البيت و’ مسستاأنسسين بحديث ،فاإن
ا ل ر س س و ل ـ ص س ل ى ا ل لّ ـ ه ع ل ي ه و س س ل ّ م ـ ي س س ت ح ي م ن ه م
والله ’ يسستحي من الحق ،واإذا سساألتموهن متاعا
فاأسساألوهن من وراء حجاب ذلكم اأطهر لقلوبكم
وقلوبهن.

قول مأاثور
ك -ت ب ا ل -ح س س -ن ا ل -ب ص س -ر ي اإ ل -ى
ع - -م - -ر ب - -ن ع - -ب - -د ا ل - -ع - -ز ي - -ز
ي -ر ح -م -ه -م -ا ا ل -ل -ه ت -ع -ا ل -ى اإ ن
ا ل - - -د ن - - -ي - - -ا ح - -ل - -م  ،و ا لآ خ - -ر ة
ي -ق -ظ -ة  ،و ا ل -م -و ت م -ت -و س س -ط ،
و ن -ح -ن ف -ي اأ ض س -غ -ا ث اأ ح  Ó-م ،
من حاسسب نفسسه ربح ،ومن
غ -ف -ل ع -ن -ه -ا خ س س -ر  ،و م ن ن ظ ر
اإ ل ى ا ل ع و ا ق ب ن ج ا  ،و م ن اأ ط ا ع
ه -و ا ه ض س -ل  ،و م -ن ح -ل -م غ -ن -م ،
ومن خاف سسلم ،ومن اعتبر
اأ ب ص س ر  ،و م ن اأ ب ص س ر ف ه م  ،و م ن
ف -ه -م ع -ل -م  ،و م -ن ع -ل -م ع -م -ل ،
ف - - -اإ ذ ا ز ل - - -ل ت ف - - -ا ر ج - - -ع  ،و اإ ذ ا
ن - -د م ت ف - -اأ ق - -ل -ع  ،و اإ ذ ا ج -ه -ل ت
ف - - - - - -ا س س - - - - - -اأ ل  ،و اإ ذ ا غ ض س - - - - -ب ت
ف اأ م س س ك .

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

هام جدا

هذه الصسفحة –توي على ْايات قرْانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

١٧٤٣٤

فـ ـ ـ ـتاوى ششرعيـ ـ ـة
^ هل يجوز بعد التفاق أان يعدل
عن اÿطبة؟
^^ الخطبة أامر يقّره الشّسرع وقد ثبتت
مشس -روع -ي -ت -ه -ا ب -ال -ك -ت -اب والسس-ن-ة ال-ن-ب-وي-ة
واإ’جماع والعرف ،فمن الكتاب قول الله
ت- -ع- -ال -ى{ :ول ج- -ن -اح ع -ل -ي -ك -م ف -ي -م -ا
عرضستم به من خطبة النسساء} ،ومن
السسنة قول رسسول الله ـ صسلى الّلـه عليه
وسسّ- -ل- -م ـ «إاذا خ -طب أاح -دك -م ال -م -رأاة ف -إان
اسستطاع أان ينظر ما يدعوه إالى نكاحها
فليفعل» ،واإ’جماع منعقد على جوازها كما
تواضسع في عرفهم عليها .ويسسن للخاطب
أان يخطب خطبة يبدؤوها بحمد الله تعالى
والصسÓة والسسÓم على رسسول الله ـ صسلى
الّلـه عليه وسسّلم ـ ثم يعلن عن رغبته في
ن -ك-اح ال-م-رأاة ،ف-إاذا رضس-ي أاه-ل-ه-ا ب-ه ل-دي-ن-ه
وخلقه أاعلنوا عن رغبتهم فيه وموافقتهم
ع -ل -ى رغ -ب -ت -ه ،وذلك ب -ع -د ال-ح-م-د وال-ث-ن-اء
والصسÓة والسسÓم على رسسول الله ـ صسلى
ال ّ-ل -ـه ع -ل -ي -ه وسسّ-ل-م ـ وه-ذا ا’ت-ف-اق ت-ت-م ب-ه
الخطبة و’ يتعلق بها حكم شسرعي ،فهما
من اأ’جنبيين ف Óيحل ’ لمسس و’ خلوة
و’ اطÓع على شسيء من محاسسنها

سس -وى ال -وج -ه وال-ك-ف-ي-ن ف-ي غ-ي-ر ت-أام-ل و’
شسهوة ،ويظل كذلك إالى أان يتم العقد .وهذا
ا’تفاق ليسس ملزماً أ’حد الطرفين ،فقد
ي -ت -راءى أ’ح -ده -م -ا ال -ع-دول ع-ن ال-خ-ط-ب-ة
والرغبة عنها أ’مر يتضسح له بعد ذلك ،فقد
يتبين ضسعف في الدين أاو ترك الصسÓة أاو
سس- -وء ال -خ -ل -ق أاو ا’ن -ح -راف ف -ي السس -ل -وك
واعتياد ا’ختÓط بالجنسس اْ’خر ،وما إالى
ذلك من أامور تعود بالضسرر على الحياة
ال- -زوج- -ي- -ة ،وت- -قضس- -ي ع -ل -ى اسس -ت -ق -راره -ا
وسسعادتها ،ولذلك كان العدول جائزا ً حتى
’ يدوم الضسرر بالزواج ،فكان الرجل ولولي
المرأاة ا’حتياط للدين والدنيا .أاما العدول
أ’مر غير شسرعي فهو مكروه لما في ذلك
من إايذاء ،ومن السسنة أان يكون أامر الخطبة
سسرا ً حتى إاذا أاعرضس الرجل مث ’ Óيترتب
علي عرضسه إايذاء للمرأاة حينما يشسيع ذلك
بين الناسس .وأاما ما يشسيع اْ’ن بين الناسس
م-ن ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-خ-ط-ب-ة وإاعÓ-ن-ه-ا ودع-وة
الناسس إاليها كما يفعل في عقد النكاح ،فهو
أام-ر م-خ-ال-ف ل-لسس-ن-ة وي-ت-رتب ع-ل-ي-ه أاخطاء
كثيرة ،أاضسف إالى ذلك ما فيه من إاسسراف
مذموم وما فيه من اختÓط وغفلة ولهو.

أاّمة إايجابية ل ترضسى بغ Òا◊ق

صشفات اŸسشلم الثّقة واŸبادرة بالعمل

وصسف الله تعالى أامة اإ’سسÓم بأانها خير أامة
أاخرجت للناسس أ’نها أامة إايجابية ’ ترضسى
بغير الحق منهاجا وطريقا ،ف Óترى الباطل
وتسسكت عنه ،و’ ترى الخير والمعروف ثم ’
م
تتخذه شسعارا وسسبي ،Óقال تعالىُ{ :كنُت ْ
ج ْ-ت ِل -ل s-ن -اسِض َت ْ-أاُم ُ-روَن
َخْ- -يَ- -ر أاُم- -ة أاُْخِ- -ر َ
ن
ن الُْمنَكِر َوُتْؤوِمُنو َ
ِباْلَمْعُروفِ َوَتْنَهْو َ
ن َع ِ
ِباللّـه} ،وقد ربى الرسسول ـ صسلى الّلـه عليه
وسس ّ-ل -م ـ ال -مسس -ل -م -ي-ن ع-ل-ى اإ’ي-ج-اب-ي-ة وع-دم
السسلبية ،فأامر المسسلم بأانه إاذا رأاى منكرا أان
ي -غ -ي -ره ق -در اسس -ت -ط-اع-ت-ه؛ ب-ي-ده أاو ب-ق-ل-ب-ه أاو
ب-لسس-ان-ه ،وحّ-ذرن-ا صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-لم من
اإ’ّم -ع-ي-ة ف-ق-ال ’« :ت-ك-ون-وا إاّم-ع-ة ت-ق-ول-ون إان
أاحسسن الناسس أاحسسنّا وإان ظلموا ظلمنا ولكن
وطنوا أانفسسكم ،إانّ أاحسسن الناسس أان تحسسنوا
وإان أاسساءوا أاّ’ تظلموا» (رواه الترمذي).
ومن اإ’يجابية أان يتحمل المسسلم مسسؤوولية
ك -ام -ل -ة ن -ح -و ن-فسس-ه وم-ج-ت-م-ع-ه وأام-ت-ه ،وم-ن
اإ’يجابية أان يبادر المسسلم و’ يتردد ،فإان من
أاشس -ر ال -ن -اسس ع-ن-د ال-ل-ه ت-ع-ال-ى ذو ال-وج-ه-ي-ن،
فالمتردد خائف وجل يفوت على نفسسه فرصس
النجاح ،أاما الواثق فهو دائما يبادر و’ يخاف.
وفي غزوة بدر تقدم الحباب بن المنذر إالى
رسسول الله ـ صسلى الّلـه عليه وسسلّم ـ حينما نزل
المسسلمون بأاسسفل بئر بدر فقال :يا رسسول
الله ،أارأايت هذا المنزل أانزلكه الله ،ليسس لنا
أان نتقدم و’ نتأاخر عنه أام هو الرأاي والحرب
وال- -م -ك -ي -دة؟ ق -ال« :ب -ل ه -و ال -رأاي وال -ح -رب
والمكيدة» ،فقال :يا رسسول الله فإان هذا ليسس
بمنزل ،فانهضس بالناسس حتى تأاتى أادنى ماء
من القوم منزلة ثم تغور ما وراءه من القلب ثم
نبنى عليه حوضساً فنملؤوه ماء ثم نقاتل القوم،
فنشسرب و’ يشسربون ،فقال رسسول الله ـ صسلى
ال ّ-ل -ـه ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ «ل -ق -د أاشس-رت ب-ال-رأاي».
ف- -ال- -ح- -ب- -اب إانسس- -ان م- -ب- -ادر ،اك -تسسب صس -ف -ة
ال -م -ب -ادرة ،وه -ي صس -ف -ة ’ ت-ل-ي-ق إا’ ب-ال-واث-ق،
فحينما تريد أان تكتسسب عادة حسسنة جديدة
ف -ع-ل-يك ب-ال-ق-ن-اع-ة ث-م ال-رغ-ب-ة ،ث-م اب-دأا ب-ق-وة

شسديدة وعزيمة قوية ،و’ تتوان مرة واحدة
عند إاتباع العمل الجديد حتى ترسسخ العادة
ال -ج -دي-دة ف-يك ب-ع-د أان تصسّ-م-م ع-ل-ى ال-ع-م-ل،
اغتنم أاول فرصسة وكل فرصسة للقيام به.
عن أابي بكر الصسديق  -رضسي الله عنه  -أان
رسسول الله ـ صسلى اللّـه عليه وسسلّم ـ قال« :ما
عرضست اإ’سسÓم على أاحد إا’ كانت له كبوة،
ع -دا أاب -ى ب -ك-ر ف-إاّن-ه ل-م ي-ت-ل-ع-ث-م» ،وي-روى اأن-ه
ح-ي-ن-م-ا ت-ول-ى أام-ي-ر ال-م-ؤوم-ن-ي-ن ع-م-ر ب-ن ع-بد
العزيز الخÓفة ،جاءه وفد من اليمن للتهنئة
بالخÓفة ،وكان يتقدم هذا الوفد طفل صسغير
’ يتجاوز العاشسرة من عمره ،فلما رْاه عمر
قال له :يا غÓم تأاّخر وليتقّدم من هو أاكبر
منك سسنّا ،فقال الغÓم المبادر الواثق من
نفسسه :يا أامير المؤومنين ،إانما المرء بأاصسغريه؛
قلبه ولسسانه ،فإاذا أاعطي المرء قلبا حافظا
ولسساناً ’فظا فقد اسستحق الذكر ،وإاذا كان
اأ’مر كذلك أاي بالسِسن ،ففي المدينة من هو
أاكبر منك سِسنا وأاولى بالخÓفة منك.
فأاعجب به أامير المؤومنين ،واإ’نسسان الواثق
المبادر ثابت على المبدأا ’ يتزعزع و’ يتلون،
وإايجابية المسسلم يجعلها ديدنه لكل تصسرفاته
حتى مع الجمادات ،فعن أابي هريرة  -رضسي
الله عنه  -قال :بينما رجل يمشسي بطريق
وجد غصسن شسوك على الطريق فأاخّره ،فشسكر
الله له فغفر له (رواه البخاري ومسسلم).

حديث نبوي
َذَكر ال ِ s
ي ِمْن َ
حsماد ْبن سَسَلَمة َعنْ
طِريق َ
طَبَران ّ
َث -اِب -ت َع ْ-ن ُع َ-ب ْ-ي -د ال s-ل -ه ْب -ن ِحْ -صس-ن َق-اَل َك-اَن
حاب َرسُسول اللsه ـ صَسsلى اللsه
جَِÓن مِْن َأاصْس َ
الsر ُ
َعَلْيِه َوسَسsلَم ـ ِإاَذا ا ِْلَتَقَيا َلْم َيْفَتِرَقا ِإاَ ’sعَلى َأاْن
حدهَما َعَلى اْْ’َخر سُسوَرة الَْع ْصسر إاَِلى
َيْقَرأا َأا َ
َ
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ُ
حدهَما َعَلى اْْ’َخرَ :وَقاَل
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الشsس-اِفِ-ع-ي َرِحَ-مُ-ه الs-ل-ه :لَْ-و َتَ-دsبَ-ر الs -ن-اسس َهِ-ذهِ
ّ
ال tسسوَرة لََوسِسَعْتُهْم .اْلَع ْصسر :الsزَمان الِsذي َيَقع
ِ
ِ
ِ
ِفيهِ حََرَكات َبني ْاَدم مْن َخْير َوشَسّر َوَقاَل مَالك
َعْن َزْيد ْبن َأاسْسَلَم ُهَو اْلَع ْصسر َوالَْمشْسُهور ا ْ َأ’sول.
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السسبت  ٠٩سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٨ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٣٤ :
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koutoufcom@gmail.com

فالك فال إÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

إلحمل
سسيأاتيك ما قد ُينسسيك ما أاُخذ
منك ،سسيرزقك الله ما لم تكن
متوقًعا أان يأاتيك.

إلثور
ك
ل بأاسس أابدا أان تسسمعَ صسوت َ
ت ُتنشسد ألحدهم ،وترى َخط
وأان َ
ت آلخر بل ل بأاسس أان ُتؤوكد
يديك حين كتب َ
لنفسسك مدى لطافتك وكيف أانكَ نادر.

إلجوزإء

علم جزائري
علم جزائري آاه يا محــــÓك
مشسهور من بكري فأاحمــيه يا إالله
أابيضض وأاخضسر نجمة وهـــÓل
لنسسان
لونها أاحمر مثـــــل دم ا إ
علم جزائري آاه يا محــــÓك
مشسهور من بكري فأاحمــيه يا إالله
كان علينا محروم وقت السستعمار***لكن
موجود اليوم في كل مدينة ودوار
علم جزائري آاه يا محــــÓك***مشسهور من
بكري فأاحمــيه يا إاله

لطف الله يتجلى في أادق
تفاصسيل حياتك فقط تأامل
واسستشسعر.

حكم و
أأمثال
❊ ال
عقول مواه
ب والعلوم
مكاسسب.
❊ أان
الذين لدي
على مواجهة الف هم الجرأاة
الذين يقهرو شسل ،هم
ن الصسعاب
وينجحون.

عÈة
لل

حل ا

لعدد السسابق

^ أإفعى. .

أبتسسم
^ سسأال أاحدهم صسديقه :ما
لصس-ل-ي،
ه-و اسس-م رون-ال-دو ا أ
ق- -ل ل- -ه :صس- -ال- -ح ،ق- -ال ل- -ه:
وكيف عرفت بذلك؟ قال له:
سس -م -عت ال -م -ع -ل-ق ي-ق-ول م-خ-ال-ف-ة لصس-ال-ح
رونالدو.

^ ركب أاحدهم سسيارة أاجرة وقال
للسسائق :نادي الشسباب من فضسلك،
قال له السسائق :لم ل تنادي
عليهم أانت؟

ن أاوراق شسجرة القبيقب كبيرة جدا بحيث أاّنك
^ أا ّ
لو وضسعت أاوراق عشسر شسجرات منها لغطت مسساحة
تزيد على أاربع هكتارات؟

الصسوره الجماعية بها دائماً شسخصض
مفقود..يتنازل عن مكانه لـيلتقط الصسورة،
والحياة ما هي إال صسورة جماعية كبيــرة قد
تتنازل يومًا عن مكانك فيها لسسعادة من تحب.

إبحث لأخيك عن سسبع Úعذرإ

روي
عن
عمر  -رضسي الله عنه  -أانه قال« :ل تظن بكلمة
صسدرت من أاخيك شسّرا ً وأانت تجد لها في الخير
محم ً
.»Ó
وقال ابن سسيرين« :إاذا بلغك عن أاخيك شسيء
فالتمسس له عذرا ،فإان لم تجد له عذرا فقل لعل
له عذر».

^ ^ ما هو الشسيء الذي يسستحيل
كسســره؟

لن- -ف ي- -م- -ك- -ن أان ي- -ت- -ذك -ر  50000رائحة
^ أان ا أ
مختلفة؟

يقول سستيفن كو‘:

كنت في صسباح أاحد األيام في قطار األنفاق
ب -م-دي-ن-ة ن-ي-وي-ورك ،وك-ان ال-رك-اب ج-السس-ي-ن ف-ي
سسكينة بعضسهم يقرأا الصسحف وبعضسهم مسستغرق
بالتفكير ،وآاخرون في حالة اسسترخاء ،كان الجو
سس -اك -ن ً-ا م -ف -ع -مً-ا ب-ال-ه-دوء!!! ف-ج-أاة صس-ع-د رج-ل
 Óضسجيجهم
بصسحبة أاطفاله ،الذين سسرعان ما م أ
وهرجهم عربة القطار،
جلسس الرجل إالى جانبي وأاغلق عينيه غاف ًÓعن
ال -م -وق-ف ك-ل-ه ،ك-ان األط-ف-ال ي-ت-ب-ادل-ون الصس-ي-اح
ويتقاذفون باألشسياء ،بل ويجذبون الصسحف من
Óزعاج ،ورغم ذلك
الركاب وكان األمر مثيرا ً ل إ
اسستمر الرجل في جلسسته إالى جواري دون أان
يحرك سساكنًا!!..؟؟ لم أاكن أاصسّدق أان يكون على
ه- - - - - -ذا ال - - - - -ق - - - - -در م - - - - -ن ال - - - - -ت - - - - -ب - - - - -ل - - - - -د،
والسسماح ألبنائه بالركضس هكذا دون أان يفعل

مثÒة

شسيئاً!..؟
ي-ق-ول ك-وف-ي ب-ع-د أان ن-ف-د
صس-ب-ره..ال-ت-فّت إالى الرجل
ق - -ائ  :Óً- -إان أاط- -ف- -الك ي- -ا
سس -ي -دي يسس ّ-ب-ب-ون إازع-اج-ا
ل-ل-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ن-اسس..وإاّني
ألعجب إان لم تسستطع أان
ت-ك-ب-ح ج-م-اح-ه-م أاك-ث-ر من
ذلك!!..؟ إانك ع- - - - -دي- - - - -م
اإلحسس -اسس..ف -ت -ح ال -رج-ل
ع -ي -ن -ي -ه ك-م-ا ل-و ك-ان ي-ع-ي
ال- -م -وق -ف ل -ل -م -رة األول -ى
وقال بلطف :نعم إانك على حق...يبدو أانه يتعين
علي أان أافعل شسيئًا إازاء هذا األمر..لقد قدمنا
ل -ت -ون -ا م-ن ال-مسس-تشس-ف-ى ،ح-يث ل-ف-ظت وال-دت-ه-م
أانفاسسها األخيرة منذ سساعة واحدة..إانني عاجز
عن التفكير ،وأاظن أانهم ليدرون كيف يواجهون
ال -م-وق-ف أايضسً-ا !ي-ق-ول ك-وف-ي :ت-خ-ي-ل-وا شس-ع-وري
 Óقلبي بآالم الرجل وتدفقت
آانئذ؟؟ فجأاة امت أ
مشساعر التعاطف والتراحم دون قيود..قلت له:
ه -ل م -اتت زوج -تك ل -ل -ت -و؟ إان -ن -ي آاسس -ف....ه -ل
ي - - - - -م - - - - -ك - - - - -ن- - - - -ن- - - - -ي ال- - - - -مسس- - - - -اع- - - - -دة...؟؟
لـق- -د ت- -غّ- -ي- -ـر ك- -ل شس- -يء ف- -ي ل -ح -ظ -ة!! ان -ت -هت

إألسسد
كمّية الراحة في «أاصسِلح لي شسأاني
كله» ،أانت ُتوّكل وهو سسيصسلح بحكمته
حياتك ،وُيطفئ بلطفه قلقك ويجبر برحمته
كسسرك ،ويقّوي بعّزته ضسعفك.

إلعذرإء

وقد يكوُن الرزق أاحياًنا ،قلوبًا
يسسوُقها الله إاليك لتُسسعدك
ولتصسنَع لكَ رغَم كّل ما تمّر به،
سسعادةً وحياة

إلميزإن

األمر ليسس بكثرة الموجودين
حولك إانما بمن يأاتيك دون أان
تناديه ،ومن يرّبت على كتِفك
دون أان تخبره أانك مُثقل.

إلعقرب
ال-قصس-ة...ول-ك-ن م-ا ان-ت-هت ال-مشس-اع-ر ال-م-رتبطة
ب-ه-ذا ال-م-وق-ف ف-ي ن-ف-وسس-ن-ا..ن-ع-م ...ك-م ظ-لمنا
أانفسسنا حين ظلمنا غيرنا..في الحكم السسريع
ال -م -ب -ن -ي ع-ل-ى سس-وء ف-ه-م وب-دون أان ن-ب-حث ع-ن
األسسباب التي أادت إالى تصسرف غير متوقع من
إانسسان قريب أاو بعيد في حياتنا..وسسبحان الله
يوم تنكشسف األسسباب وتتضسح الرؤوية نعرف أان
الحكم الغيبي غير العادل الذي أاصسدرناه بلحظة
غضسب له وقع أاليم على النفسس ،ويتطلب منا
شس -ج -اع -ة ل Ó-ع -ت -ذار وال -ت -وب-ة ع-ن سس-وء ال-ظ-ن.
أاّيها األعّزاء...

أاخبار

لن تُمّر بالربيع ما لم تأاتك
الشّستاءات ،سُسّنة الله ولن تجد
لسسّنتِه تبدي ،Óقبل أان تثمر لبد
أان تهتsز رvيا من مُزن الشّسدائد
والمصساعب.

إلقوسس

الحياة بخير حين يبتسسم لك
عابر أاو تدرك أانّ ثمة إانسسان
يتمنى لك السسعادة الدائمة ،حين
تلمح شسخصسا ماينتظرك وأانت بزحمة
أاشسغالك ليطّمئن عليك.

إلجدي

من لم يبذل للعلم إال فتات
األوقات فلن يحصسل إال فتات
العلم ومن بذل له أاغلى األوقات ظفر
بجواهر العلم.

إلدلو

لطبّاء بعد
طفلة تتحّدى توّقعات ا أ
منحها فرصسة  % 1للّنجاة

تحّدت طفلة بريطانية توقعات األطباء ،وتمّكنت من النجاة
لتحتفل مؤوخرا ً بعيد ميÓدها الرابع عشسر ،على الرغم من أان
األطباء منحوها فرصسة للنجاة لم تتجاوز  % ١عن ولدتها.
وكان وزن عالية هارت ( ١٤عاماً) ل يتجاوز  ٣٤٠غراماً عند
ولدتها بشسكل مبكر في  ،٢٠٠٣واعتبرت في وقتها أاصسغر طفلة
في بريطانيا ،ولم يكن طولها يزيد عن  ٧بوصسات ،لدرجة أانها
كان يمكن أان تجلسس في راحة كف والدتها ،بحسسب صسحيفة
ديلي ميل البريطانية.

إلسسرطان

سَسعادتك أانت المسسؤوول عنها ،ل
تربطها باألشسيَاء فليسست باقية،
ول تربطها باألشسخاصس فليسسوا مخلّدين،
أاسسعد نفسسك لنفسسك وبنفسسك.

يرى الله كّل محاولتك ،يراك
حين تتعثر ثم تُقوم ،يرى دموعك
في كّل نكبة يرى جهادك وصسبرك وتجلّدك
ف.
هذا أاكبر داعٍ ألن تطمئنّ ول تق ْ
وحّذر األطباء ،والدة عالية السسيدة لرين هارت ( 5١عامًا) ،بأان
من المرجح أان ل تعيشس طوي ،ًÓبسسبب عدم تطور رئتيها بشسكل
كامل ،ولكن بعد سسنوات ،تمكنت الطفلة المعجزة ،من تحدي
كافة توقعات األطباء ،وتعيشس اآلن دون أان تعاني من أاية
مشساكل صسحية.

إلحوت

بادر بغرسس تفاصسيل السسعادة في
قلوب من هم حولك؛ سستح ُصسد
بسستاًنا زاهيًا في قلبك.

السسبت  09سسبتم 201٧ Èم اŸوافق لـ  1٨ذو ا◊جة  1٤3٨هـ

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

الوالدين أانسسن وصسلن آاسس امزوارو

اقـ ـ ـ ـ ـداشش ـ ـ ـن انباثـ ـ ـنت ازهـ ـ ـ ـ ـان
مل ـ ـ ـ ـ ـ ـيح سشث ـ ـ ـوليث انلقـ ـ ـ ـراي

وث -غ -اوسس-ا اق Ó-ث-ح Ó-ذي ال-دخ-ول اŸدرسس-ي نسس-ق-اسس ذي ب-اث-نت
نتاث اقداشسن امزيانن اق Óعدان ثمدرسسوين اول مرة ذي
و’ن اق - - - - -داشس- - - - -ن
◊ياة انسسن بشسام اذقراي ما Êاكتشسفن العا ⁄ذاجديث
ن
ي
و
اسسيطن غلقراي “درسس
فÓسسن واأ’ن ايط ين لباسس خاطر اوقذ بصسح اŸعلمÚ
انسس ب-ل-ع-ق-ل اي-ذسس-ن سس-ح-وسس-ن-ه-ن سس-ل-ه-ن-ا اذŸان وبذون
انسس- - -ن سس- - -ا Òÿاذل- - -ه- - -ن- - -ا اغ Ó- -
تو’فن.
ن -وع-وشس-ر انسس  3ان-لشس-هار اسسراحثن
ل -ع -واي -ل ان -ل -وراسس ام -ق -ران ا›زاي -رن ك-ام-ل ارقÚ
ذيسس - -ن م - -ل - -ي - -ح وه - -ذب - -ذون اسس- -ق- -اسس- -ا
واوي -ن اق-داشس-ن انسس-ن غ-ت-م-درسس-وي-ن وامÓ-ق-ان اي-ذ
ح
ان -ل -ق -رايث سس -ال -ق-وث بشس-ام اذ‚ح م-ل-ي-
ن -اŸع -ل -م Úن -ال -دريث ان -ن وام-ف-اه-م-ن اي-ذسس-ن بشس-ام
واذسس -ع -ق Íاسس -ق -اسس ي -طشس-ور سس-ال-ن-ج-اح
اذراف- -ق -ن ال -دريث اسس -ق -اسس ك -ام -ل خ -اط -ر اŸع -ل -مÚ
سسÒت- - -و اق- - -داشس - -ن اق  Ó- -ه - -ذسس - -ع - -قÍ
وحذسسن اذتقوانشس اذعوسسن اقداشسن وطل Íاسسيسسن
بشس -ام اه -ن -ع -اون -ن ذي ث -دار سس-ل-ق-راي واذب-دن ادريث
ال -غ -م -ت -ح -ان -اث ال -رسس -م -ي-ة ام-ل-ه-ل-ي-ة
انسسن بغ Òاذوالفن لقرايث واسستبعذانشس طول طول.
ذالباك.
الو’يث انباثنت وحذسس قران ذيسس ك Ìن  329األف
ن -ق -داشس ذي  920ن-ت-م-درسس-نت اث-وف-راسسن الدولت كلشسي
باتنةŸ :وشسي حمزة
بشسام اذقران واذ‚حن ،و ثغاوسسا اق Óا’حظينت ا÷رنال
نـ»الشسعب» ما Êاقرقا اقا الدورث ذي ثمدرسسوين ذاŸكاتب بلي
اسسقاسس ا’دوات اذلكتباث رخصس قلي ماشسي اغÓين العوام اقفاثن.
ونسس-قسس-و ال-دريث ل-ب-اسس اق Ó-اوسس-ي-ن-د ب-ه-ان وارط-ن ال-قشس ذاج-ديث
ات -ب -ان -ن -د اوسس -ي -ن -د غ -ال -ع -رسس ب -ل -ي ن -ه -ن Úازه -ان م -ل -ي -ح م-ا Êاو’ن
غنلقرايث خاطر ’زم اذ‚حن بشسام اذسسفرحن الوالدين انسس اقÓ
ت -ع Íف Ó-سس -ن ل -ب-اسس ون-ه-ن Úدي-ج-ا وج-ذن ام-ان-نسس-ن م-ل-ي-ح اقسس-ق-اسس
ان- -ل- -ق- -راي سسÒت- -و م- -ا Êاث- -ب- -ذون سس- -ال- -درسس ام -زواروا اق  Ó-ي -تشس -اخ
فاŸواطنة البيئية والدرسساي يعجباسسن مليح وفهمن سسيسس بلي ’زم
اذح-اف-ظ-ن ف-ت-م-درسس-وي-ن انسس سس-ي ك-ل ث-غ-اوسس-ا اق Ó-اث-ح-ليشس خاطر
ثمدرسست نتاث ذاخام الثا Êانسس اق Óاتغيمان ذيسس ك Ìما تغيمان
ذي ثدار انسس.

اغربـ ـ ـزن نثطـ ـ ـف نصشبين ـ ـث تف ـ ـرث نثيمت ـ ـسس
سس- - - - - -م ال- - - - - -ح ازم - - - - -ن
اسس -ن-ل-ف-ن-ت-د اطسس ن-ث-ك-ث-ون
ثمينثن .اذغ انف اكن ثوشسلن
ان -زك ان -د ان -ف ثسس -لث ثسس-عشس
غ- - -ر ث - -م - -غ - -رث امسس ي - -زذغ غ - -ر
ام -ول -نسس ،ذزم -ن اي -ذغ ادن -ق-ر ي-ل
ثوشسلت ثسسنذ اتزذغ اإمنسس ،امكن
ان -ف اك -ن ثسس -ل-ث-ن اطسس ذغسس-نت
غ - -دم- -نت ،غسس ان- -ف اك- -ن ارق- -ز
اتسس-م-طث ذخ-دم-ن ذسس-ن يذسسن
اسس-ع-ن ث-ذرمتŸ،ع-ن اتسس-ف-ن-د
ي- -ون اب- -غ- -ر م- -ق -رن م -دل -ل
ادري ارغرسسن.

اطسس ان - - - -ت- - - -وشس- - - -ل- - - -ن
اردنتسسف ثفرث اثرو
انسس م - -ل - -ي- -ل ذصس- -ب،Ú
ثسس - -ن- -ذ ان- -د ا œمÌح
غ- -ل- -خ -ذم اذغ ال -ن اإق -ذ
ي- - -تسس- - -ج- - -ن ارو انسس - -ن
غ -رث -م-غ-رن انسس-نت ن-غ
غ-ر اث-ل-ون اسس-ن-تيتسسلن
ام اذيسسمسسنت نغ ثقذ
اسس- -ن- -ت -ي -تسس -ل -ن ،ام -ك -ن
النت ثقذ يتسسجث ثرو
ت -نسس -نت غ-ر اث-ج-رث-ن،
Ÿع-ن ال-ك Ìاتسس-ون-ت-نت
غ -ر اإغ -رب -زن ي -ل -ن ثÈ
انسس غف ادم انثطف
ب - - -رشس امشس - - -ط- - -ح.اذغ
ان- - -ف اك- - -ن غ- - -مسس - -ن - -و
اﬂلفن ذري .
اأ’ن اإق -ذ اأدي-ق-رن اك-ن
اإغ-رب-زن ب-رشس اإمشسطح
ذق -ذ يسس -رب -ن اك-ن اإوث
ا◊ال اإم ان - - - - - - - - - - - - - - - - -ف
ثسس - -ل - -م - -ذن ن - -غ ث - -ق- -ذ
يسس- -رب -ن اتسس -ق -ذ اأŸذن
امك اتسس - - - - -رب اق - - - - -رر

امشس - - - -ط - - - -ح .ام - - - -ك- - - -ن
اسس - -ل- -م- -دن Ïث- -مسس- -لÚ
سس -ث -م-ذ انسس-ن ذي-ن الث
يسس - -وج - -ذن سس- -غ- -رب- -ز،
اطسس اب- - -ق- - -ذ اق- - -ف - -زن
ذق -غ -رب -ز ام ن-ث-ن اب-ذن
اŸذ سس -ث -م -ز انسس -ن ،اذغ
ان- -ف اك- -ن ذق -م -ك -ن اق
انثطف نصسبينث اطسس
نتولث امينثن اقتسسلن
اك -ن اذسس-ذه-ن اصس-ب،Ú
اتسس -ل -ن -د اذغسس ام -ك-ن
ن- -ل- -عب ذنشس- -رح ام- -ك -ن
ادتسس -ل -ن وه-ل-ن ال-ق-ري
Ÿعن اطسس بقذ اديقرن
اك - - -ن ام - - -ك - - -ن اق غسس
اسس- - - - - - -ع- - - - - - -ن ات- - - - - - -ولث
ام - -ي- -ن- -ث- -نŸ،ع- -ن اغ- -رذ
اذي-ب-ع-ذ غ-ف اث-ي-متسس
يك اذب - - -بسس ،ال- - -ف- - -رق
امولنسس غف ثغز بسس
ذين اثيجن اذخصس ◊
ام - -ول - -نسسÿ ،صسصس ام
ال - -يشس - -ف غ - -ر ث - -م- -غ- -ر
انسس ،ام- - -ك- - -ن ÿصسصس

آاوال دونزروب:
@ ّي - - - -ا ه- - - -ذÁث- - - -ن ع- - - -رم- - - -ن
ويهذينغن اأو’شس
@ يs- - -ك - -رد اأوسس - -وف ي - -وي - -د
ال - -قشس - -قشس سس - -وف اي- -عs- -د ا
يّقيم القشسقشس
@ اإدارن ن -و غ -وج-ي-ل
اآغ غ - - - - - - -رسس- - - - - - -ن
اآكديف
@عÈاي
اأتشسث
اأمور
اإينو

ن- -ل- -ح- -ن اذون ال- -ي- -ج -ن
ثذرثسس اتخصس اطسس
.
اأذغ اث- -ن- -ف غسس يسس- -ع
يك اتولث القن نغ افز
ذق-غ-رب-ز Ÿع-ن غ-ر ذخل
اذيسس -حسس اك -ن دم ث -ل
اث - -غ - -وسس اث - -خصس- -ن .م
ذق -رذ ي -تسس -رب-ن ذق-رب
اق -مسس اث -ن-ف يسس-حسس
سس- -ل- -ح- -ن ان- -ت- -ي- -م -تسس.
اذيسس - - - - - - - -حسس اك - - - - - - - -ن
ام- -ول- -نسس ف- -رح -ن يسس
امكن لتسسربق اتسسفز.
م -ي -ل ت -قشسشسث اتسس-ول
Áسس امك اث - - -خ - - -دم و
تسس- - -ع- - -ن - -دتسس ,م ي - -ل
ذقشسشس اث- -ن- -ف يسس -ول
ب - -بسس اي- -ن اخ- -دم امك
يسسمسسلي امك الح اذنذ
امك اذي- -ل ام- -ب- -بسس.اإه
اوفن اصسب Úاديتسسرب
ذقرب انتيمتسس.

البويرة  :ع نايت
رمضسان

الششي ـ ـ ـ ـخ باعب ـ ـ ـ ـ ـد الرحم ـ ـ ـ ـن الكـ ـ ـ ـ ـرتي

قاع مدان انوغÓن
حفظان اسسم انعبد
الرحمن الكرتي امغر
اتوسسمى فقت الهيئة
اتقابال Ÿور انتوات ا’ن
يجبى غفسس اسسقم نامي
سسعيد اغزر انوغÓن،
عبد الرحمن الكرتي دقن
سسنعزمان امقرانان نغزر
انوغÓن اعاشس القرن فيد
 12اŸيÓدي القرن فيد سسز
الهجري.

و Êي - - - - - -ع - - - - - -زم سس - - - - - -وف - - - - - -وسس
ا‰ن- -اوان- -ع- -زم- -ان دم- -ق -ران -ان -ان
ان -وغÓ-ن ان-الشس-ي-خ اب-ي ال-ع-ب-اسس
اح -م -د ب -ن ﬁم -د ب -ن ب -ك -ر دق-ن
سس- -م- -زواراع- -م -ران ” ان -وغ Ó-ن
ب-اÿصس-وصس اغ-رم ن-ات ام-ل-يشست
م- -ان اي- -ت- -وغ اع- -م- -ر اسس- -ي- -ف- -اوت
اغ- - -زران - -وغ Ó- -ن ات - -اسس - -ن - -اسس - -د
ان-ع-زم-ان دن-ل-م-ادان سس-ك-ل انشسان

سسلقصسر البخاري سستم ناŸاروك
وارجÓن واد ريغ ادرار.
ي-ت-وغ غ-رسس م-ن-اوت تكÒداوين
غ- - - - - -ال وارجÓ- - - - - -ن اواد ري- - - - - -غ
ات- - -وسسسس- - -ت- - -ان ف - -تسس - -وسس - -ت - -نÚ
نالشسريعة انبو عمار عبد الكا‘
التناوتي ي Óغرسس اقن اŸصسلى
غ -ال ام -اروا ي -وسس -د ” ن -ال-ق-ب-ل-ة
ن- -وغ -رم ن -ات ام -ل -يشست ات -وغ -ان
ج- -روان دسس ام- -ق- -ران- -ان ن- -غ- -زر

ان- -وغÓ- -ن ام -اشس -ي ج -رونت دسس
“سسردين اŸؤو“ر ن Óاله ا’ الله
اضسراى اشس اسسقسس.
ع -ب -د ال -رح -م-ن ال-ك-رت-ي ات-وف-ى
ازغار نغزر انلمزاب غال اماروا
او’دح - -د اولسس Úاسس ان - -غ ي - -ور
دواسس- - - - - -قسس اÁوت ادونشس- - - - - -ان
ايتونضسل دسس.

تغردايت :الشسيخ باعلي
واعمر

الفجر٠٤.57...............:
مؤاقيت الظهر١2.٤٦...............:
العصصر١٦.2٠...............:
الصصÓة المغرب١٩.٠٨..............:
العشصـاء2٠.2٨.................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 ٠٩سصبتم : ١٩57 Èأاعلنت القيادة التؤنسصية حالة
ال- - -ط- - -ؤارئ ع- - -ل- - -ى ا◊دود ا÷زائ - -ري - -ة –ت
ال -ت -ه -دي -دات ال -ف -رنسص-ي-ة السص-اع-ي-ة إا ¤خ-ن-ق
الثؤرة ا÷زائرية .
 ٠٩سصبتم : ١٩5٨ Èقررت ÷نة التنسصيق والتنفيذ
( )CCEإانشصاء حكؤمة مؤؤقتة للجمهؤرية ا÷زائرية ‘
أاقرب وقت .

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــؤم و الغــــد

عنابة
عنابة

السصبت  ١٨ذو ا◊جة  ١٤٣٨هـ اŸؤافق لـ  ٠٩سصبتم 2٠١7 Èم

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

1٧٤٣٤ Oó©dG

 26°وهران

 30°وهران

الثمن  ١٠دج

29°
30°

france prix 1

بفضصل جهؤد ا÷يشش ‘ مكافحة ا÷رÁة

اإلرهابيان «ب .عبد ا◊كيم» و« ق.يزيد» يسشلمان نفسشيهما بجيجل
الشص -عب ‘ /إاط -ار م -ك-اف-ح-ة اإلره-اب
وب -فضص -ل ج -ه -ود ق-وات ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشص-ع-ب-ي ،سّص-ل-م إاره-اب-يان( )02خ- -طÒان
ن-فسص-ي-ه-م-ا ل-لسص-ل-طات العسصكرية بجيجل
ب -إاق -ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة اÿامسص-ة،
صصبيحة يوم  08سصبتم.201٧ È
يتعلق األمر باŸسصمى «ب .عبد ا◊كيم»
اŸك- -ن- -ى «أاب -و دج -ان -ة» وال -ذي ال -ت -ح -ق
ب- -ا÷م- -اع- -ات اإلره- -اب -ي -ة سص -ن -ة ،1992
واإلره-اب-ي اŸسص-م-ى «ق.ي-زي-د» اŸك-ن-ى
«اŸث -ن -ى» ال -ذي ال -ت -ح -ق ب -ا÷م -اع-ات
اإلج -رام-ي-ة سص-ن-ة  .199٣وب -حسصب ب -ي -ان
وزارة الدفاع الوطني تسصلمت «الشصعب»
نسص- -خ -ة م -ن -ه ،ك -ان ب -ح -وزة اإلره -اب -يÚ
مسص - - -دسص )02( Úرشص - - -اشص Úم - - -ن ن - - -وع
كÓشصنيكوف وسصتة (ﬂ )06ازن ‡لوءة.
Œدر اإلشصارة إا ¤أان عائلة اإلرهابي
«ق.يزيد» اŸتكونة من الزوجة وخمسصة
( )05أاب- -ن- -اء ك -انت ق -د سص -ل -مت ن -فسص -ه -ا
للسصلطات العسصكرية بجيجل /ن ع  5يوم
 ٣0ج -وان  2016ودع-ت-ه ل-تسص-ل-يم نفسصه
والرجوع إا ¤كنف عائلته .باŸناسصبة،
تدعو وزارة الدفاع الوطني من تبقى من
اإلرهابي Úلغتنام هذه الفرصصة للعودة
إا ¤ج- -ادة الصص- -واب ق- -ب- -ل ف -وات األوان

القÓم أاŸأاجورة ..
بورصشة «الهندي »
نؤرا لدين لعراجي

والسص -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -داب Òال -ق -ان -ون -ي-ة
السصارية اŸفعول ،على غرار الكث‡ Òن
سصلموا أانفسصهم للسصلطات األمنية.

..وتوقيف مهربÚ
ومهاجرين غ ÒششرعيÚ

على صصعيد آاخر أاوقفت مفرزة للجيشس،
ي -وم  0٧سص-ب-تم ،201٧ Èم- -ه -رب)02( Ú
ببسصكرة/ن.ع ٤.وح- -ج -زت سص -ي -ارتÚ

ﬁم-ل-ت Úبـ( )1500ع-ل-ب-ة سص-ج-ائ-ر ،ك-م-ا
أاحبطت بكل من سصوق أاهراسس وتبسصة
وال- -ط -ارف /ن.عﬁ 5.اولت ت- -ه -ريب
( )٧686ل Îمن الوقود.
ك - - -م- - -ا أاوق- - -فت م- - -ف- - -رزة ل- - -ل- - -ج- - -يشس
بتمÔاسصت/ن ع  ،6سصبعة ( )0٧مهربÚ
وح -ج -زت سص -ي -ارة ( )01رب -اع -ي -ة ال-دف-ع
وك -اشص -ف )02( Úل -ل -م -ع -ادن ،ك -م -ا ح-ج-ز
ع-ن-اصص-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ال-ت-نسص-ي-ق مع

‘ عريضصة احتجاج سصلمت لـ«الشصعب»

ششباب بطالون بالششلف يطالبون بتخصشصشات تؤومن لهم وظائف
ن -اشص -د الشص -ب -اب ال -ب -ط -ال ب -الشص-ل-ف أاج-ه-زة ال-تشص-غ-ي-ل
ب- -إاشص- -راك اŸؤؤسصسص -ات الق -تصص -ادي -ة خ Ó-ل ال -ل -ق -اءات
لعÓمية حؤل التكؤين والعمل Ÿناقشصة احتياجاتها
ا إ
من الؤظائف والتخصصصصات.
الشصلف :و.ي .أاعرايبي
جاء هذا ‘ عرائضس طالبي الشصغل والفئات العمرية اŸقبلة
على مراكز التكوين اŸهني ‡ن اتصصلوا بـ«الشصعب» لنقل
انشصغالتهم مطالب ÚاŸراكز التكوينية العادية واŸتخصصصصة
مسص-اي-رة ال-ت-ح-ولت ال-راه-ن-ة ل-ق-ط-اع ال-تشص-غ-يل واسصتعاب اليد
ال -ع -ام-ل-ي-ة ال-ت-ي  ⁄ت-غ-ادر ال-ط-رق ال-ت-ق-ل-ي-ي-ة ‘ ال-ت-ج-اوب م-ع
متطلبات سصوق العمل الذي مازال يسص ÒبوتÒة بطيئة رغم
إاحتياجات القتصصاد الوطني.

وجهة نظر

ح Úتغيب الصشرامة
عن جميع مناحي حياتنا ؟ا
ح- -ال- -ي- -ل- -وزوتشس م -ؤوِه -ل
ال -ف -ري -ق ال-ي-اب-ا Êل-ل-م-رة
السصادسصة لنهائيات كأاسس
ال -ع -ا ⁄روسص -ي -ا.ع -ن -دم -ا
ف - - -رضس شص- - -خصص- - -ي- - -ت- - -ه
الكارزماتية على معسصكر
اÿضص- -ر...اسص- -ت- -ط -اع أان
يجر الفريق الوطني إا¤
أاب- -ع -د ن -ق -ط -ة ب -ل أاسص -ال
العرق لبطل العا ⁄ونال
إاع- - - - -ج- - - - -اب أاع - - - -ت - - - -ى
اÓŸح- -ظ ...Úوه- -ن -اك
بقلم :جمال نصصر الله
جهات آاخرى بدت تندب
حظها وتتكبد الويل ألنه  ⁄يكمل معنا اŸشصوار.ولو  ⁄يغادر
ألصصبحنا ‘ مصصاف إاسصبانيا أاو األŸان  .تنظيما و“اسصكا.
فالثقافة العسصكرية التي فرضصها هذا اŸدرب الشصرق أاوروبي
أاتت أاكلها مع عناصصر تب Úفيما بعد أانها تأاتي تربصصات
التدريب بعقلية السصياح وح Úتخوضس اŸواجهات واŸعارك
على اŸسصتطيل األخضصر.تبدو هرمة ودمى تتحرك ب Óروح
ولعزÁة.ومن هذا اŸنطلق كم هي ›دية ثقافة العصصا
Ÿن لوحظ بأانه سصيعصصي أاو عصصى بشصكل من األشصكال بهمزة
أاو Ÿزة .وكم هي مثمرة حياة الثكنة.يوم توفر لنا سصبل
النجاح بيد أان الÎاخي ل ُيعّلم إال الكسصل والغفلة.والفضصل
كله طبعا يعود للضصابط الذي يعرف حجم وأاهمية –قيق
النتائج وشصعاره األول واألخ Òثقافة النتصصار ليسس إال...

ق -ال الشص-ب-اب إان ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة  ⁄تسص-ت-غ-ل ب-ع-قÓ-ن-ي-ة وت-ركت
لشص -أان -ه-ا دون ع-ن-اي-ة واع-ت-ب-ار ع-كسس م-ا دعت إال-ي-ه ت-وصص-ي-ات
الورشصات اÿاصصة بالتكوين وتطوير احتياجات سصوق التشصغيل
التي احتضصنها العام اŸنصصرم اŸعهد الوطني اŸتخصصصس ‘
التكوين اŸهني بالشصلف.
نداء هؤولء جاء بعد التوجيهات ا÷ديدة ıتلف أاجهزة دعم
الشصباب من أاجل إانشصاء مؤوسصسصات مصصغرة منتجة وخدماتية
‘ ›ال ال-فÓ-ح-ة والصص-ن-اع-ة والسص-ي-اح-ة وال-ب-ن-اء واسص-ت-غÓل
النفايات وتربية البذور واŸشصاريع التحويلية ،وهي عمليات
حسصب ﬁدثينا من شصأانها ضصمان سصÒورة هذه اŸؤوسصسصات
وال-ت-ع-اون-ي-ات ا÷م-اع-ي-ة واŸق-ولت ال-ت-ي –ت-اجها األنشصطة
القتصصادية اŸتعددة يقول هؤولء.
ل- -دي- -ن- -ا ع -دة أادل -ة
وب - - -راه Úع- - -ن أان
ع- -ن -اصص -ر ال -ف -ري -ق
ال - -وط - -ن - -ي “ردوا
و–رروا
بذهنياتهم
الصصبيانية
والغرورية يوم خÓ
لهم ا÷و واعتقدوا
أان - - -ه - - -م األفضص - - -ل
واألج -در ب-ت-ح-ق-ي-ق
اإل‚ - - - - - - -ازات و⁄
يفهموا أاو يعوا بأان
السصر وكل السصر ‘
ق -ائ -د ف -ذ وح -ك-ي-م
ينظم
صصفوفهم.وأاخّير
مثال حي هو حÚ
رفضصوا جماعيا أاحد اŸدرب Úوطالبوا برحيله؟! يوم خوت
اإلدارة الفنية من مسصيّر كّيسس ..فرموا بالربان لعمق البحر
وكادوا إاغراق السصفينة لكنها ‚ت من هول العصصف اŸمنون
بأالوحها اŸهÎمة وبأاقل ضصرر.
وتتوا ¤الشصهور والليا‹ لينكشصف األصصيل من اŸزيف ويفهم
جمهور العامة أان حماسصة النفوسس غائبة “اما عن هؤولء
‡ن Áثلون بلدهم وأانهم Áارسصون الكيل Ãكيال Úفهم ‘
أاندينهم األوروبية يبذلون قصصارى جهدهم ويجتهدون قدر
اŸسص -ت -ط -اع إلرضص -اء رؤوسص -اء ن -وادي -ه -م أام -ا إاذا ت -ع -ل-ق األم-ر
ب-ا÷زائ-ر ف-إان-ه-م ي-دخ-ل-ون بصص-ف-ة األب-ط-ال ال-ذي-ن ي-ع-تقدون
أانفسصهم بأانهم يقدمون خدمات خÒية لهذا البلد نتاج الهالة
ال -ت -ي ُت -صص -ن -ع م -ن ح -ول -ه-م وع-دد الصص-ور (السص-ي-ل-ف-ات) ال-ت-ي
ليحوزون مثلها ‘ مدن أاوروبية ألنهم نكرة و‘ مرتبة أادنى
م -ن الشص -ه -رة .وب -ع-ي-دا ع-ن ازدواج-ي-ة الشص-خصص-ي-ة ه-ذه ال-ت-ي
ي -ع -يشص -ون -ه -ا إال أان الزدواج -ي-ة ه-ذه سص-رع-ان م-ات-ت-ح-ول إا¤

حراسس ا◊دود بتلمسصان /ن ع )80( ،2
كلغ من الكيف اŸعالج فيما ” توقيف
ثمانية ( )08أاشصخاصس ضصبطت بحوزتهم
خمسصة ( )05بنادق صصيد بطريقة غÒ
شصرعية ببني ونيف بالقطاع العملياتي
بشصار /ن ع . ٣من جهة أاخرى ،أاوقفت
مفارز للجيشس وعناصصر الدرك وحراسس
ا◊دود )25( ،مهاجرا غ Òشصرعي من
ج -نسص -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن ال-وادي،
غرداية ،بشصار وتلمسصان.

..وضشبط ششاحنتÚ
ﬁملتÃ Úادة التبغ

أاوقف عناصصر الدرك بأادرار/ن.ع،٣.
مهرب Úاثن ،Úفيما ” ضصبط شصاحنتÚ
ُمحملت Úبـ( )55قنطار من مادة التبغ.
من جهة أاخرى ،أاحبط حراسس
السصواحل بعنابة/ن.ع 5.وعناصصر الدرك
الوطني بوهران/ن.عﬁ 2.اولت
هجرة غ Òشصرعية لـ( )18شصخصصا كانوا
على م Ïقوارب تقليدية الصصنع‘ ،
ح ” Úتوقيف ( )56مهاجرا غÒ
شصرعي من جنسصيات ﬂتلفة من طرف
حرسس ا◊دود وعناصصر الدرك الوطني
بكل من بشصار وأادرار ووهران وتلمسصان
والنعامة.

ال -ذي -ن ي -ح -اول -ون اŸسص-اسس Ãؤوسصسص-ة ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي
وإاقحامها ‘ نزاعات خرافية ،وتوريط أافرادها  ،ودعوتهم ا¤
النقÓبات البيضصاء  ،هؤولء  ⁄يصصلوا ا ¤درجة وعي بحقيقة
أاشصاوسصنا البواسصل ،وهم بعيدون كل البعد عن تاريخنا اŸرير ‘
ال -عشص -ري -ة السص -وداء  ،وك -ي -ف صص -م -دت ه -ذه اŸؤوسصسص -ة أام-ام ك-ل
ﬁاولت التشصكيك والتشصتيت ،دفعت خÒة ابناءها حتى يكÈ
الوطن ‘ أاع Úأابناءه  ⁄ ،يهدأا لها بال واسصتمرت واقفة صصامدة
ا ¤أان ثبت السصتقرار ﬁله ،وهاهي اليوم ‘ ظل ما يحدث عند
جÒاننا ،بقيت الع Úالسصاهرة ،ا◊امية للديا ⁄ ،تتخل قيد
ا‰لة عن دورها ‘ ﬁاربة الرهاب و ا÷رÁة اŸنظمة ‘ ،كل
يوم –قق انتصصار وفوز على أاعداء الوطن.
الجندات اÿارجية التي تريد الزج بالوطن ‘ سصيناريوهات
دموية سصتؤوول حتما ا ¤الفشصل ،لن Œد لها أاذانا صصاغية والقÓم
اŸأاجورة مشصكوك ‘ وطنيتها ،والتاريخ يشصهد على ما قدمته
ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل ج -يشص -ه -ا ال -واع -ي Ãسص -ؤوول-ي-ات-ه ال-ت-اري-خ-ي-ة
والدسصتورية  ،جيشصنا حامي الوحدة الÎابية ،رابضس ‘ ا◊دود
ومرابط على كل ا÷هات ،ل يؤوثر فيه نقيع الشصتات ،فسصرعان ما
تسصطع شصمسس ا◊قيقة لتعود هذه القÓم ا ¤حجمها الزائف.
وصص -لت ب -ورصص -ة ال -ت Úالشص -وك -ي أاع -ل-ى سص-ق-ف ل-ه-ا إاث-ر ال-دخ-ول
الجتماعي الخي ،وارتفع سصعره ا ¤خمسصة عشصر دينارا عوضس
العشصرة  ،وألنني من ﬁبي هذه الفاكهة اŸوسصمية ،ذهلت Ÿا
اخ ÊÈالبائع أان سصعر الواحدة بلغ ذروته ؟ فاجئني بأانها تأاتي من
مدينة تبسصة ا◊دودية  ،فسصأالته هل مسصها التهريب هي أايضصا؟
ليقول بأانها تشصهد أايامها الخÒة..
 ،ولكم ان تتصصورا كيف أاثر نظام البورصصة على فاكهة ل تكلف
صصاحبها شصيئا  ،وهي التي تنبت ‘ العراء ،ل –تاج ا ¤حرث ول
ا ¤بذر ول حتى ا ¤مرافقة دائمة ،مثلما تسصتدعيه بقية الفواكه
 ،فهي تكتفي Ãياه المطار اŸوسصمية  ،تقاوم ا÷فاف ،ل تكلف
صص -اح -ب -ه -ا سص -وى ب-عضس الشص-واك ال-ت-ي ق-د تصص-ي-ب-ه ‘ ،اŸق-اب-ل
اصصوات النشصاز أاول اŸسصتفيد من خÒات البلد ‘ السصراء و‘
الضصراء ،لكنها سصرعان ما تغ Òجلدتها كا◊رباء.عند يفرضس
الواجب الوقوف ‘ صصف وطن هو أاك Èمنا جميعا.

ازدواج-ي-ة داخ-لية
ب - - -ع- - -د أان ك- - -انت
خ-ارج-ي-ة وت-ت-م-ثل
‘ أان- - -ه- - -م ك - -م - -ا
أاشص- - - - - - -رن - - - - - -ا أاي
الÓعبÚ
ي -نضص -ب -ط-ون أام-ام
الصص- -رام- -ة ول- -غ- -ة
األوام-ر وال-تهديد
ب- -ال -ب -ق -اء ‘ دك -ة
الح- -ت- -ي- -اط وبÚ
م- -درب Úآاخ- -ري- -ن
ي-ت-م-ل-ك-ه-م اÿجل
وا◊ي- - - -اء وأاق- - - -ل
خÈة...وك -ل ه-ذا
وذاك ‘ ظ- - - - - - - -ل
حضص - -ور وغ- -ي- -اب
ع - - -ام - - -ل واح - - -د
ووحيد أال وهو الصصرامة..هذه الصصفة يوم تغيب عن أاية
مؤوسصسصة أاو وحدة أاو شصركة أاو جمعية وحزب يدب النهيار
بشصكل هرمي وتدفقي حتى يصصل وصصول السصرطان إا ¤الدم.
وهذا ما حصصل لفريقنا الوطني الذي  ⁄يشصخصس القائمون
ع -ل -ي -ه ‘ ال -ب -دء ح -ق -ي -ق -ة دائ -ه...ف -ك-انت ال-ك-ت-ي-ب-ة ت-واصص-ل
اŸواجهات حاملة لهذا الداء الفÒوسصي .متشصجعة شصجاعة
اÙب ل -ل -ح -ي -اة ف -ح -دث أان ج -اءت سص-اع-ة ا◊ق واإلح-ق-اق
ويظهر أامام ا÷ماه Òالعريضصة بحلة العاجز عن النطق
وÁكن تشصخيصس ذلك ‘ ..لقطة أان أافضصل لعب ‘ الفريق
ع- -ج- -ز ع- -ن –وي- -ل ضص- -رب- -ة ج- -زاء ل- -ه- -دف ي- -ح- -ف- -ظ م -اء
الوجه...ومن جهة أاخرى يب Úلنا التاريخ بأان لعبا ﬁليا
مثل عطال وحده من يدفع ثمن صصدقه وحماسصته وإاصصابته
دللة عن أان ماكان يحوزه هذا اللعب هو مفقود لدى آاخرين.
شصاعر وصصحفي جزائري
Djamilnacer@gmail.com

الرابطة اÎÙفة
لو¤
ا أ

ششباب بلوزداد يؤوكد
انطÓقته اŸمّيزة
تواصصلت مقابÓت ا÷ولة الثانية للرابطة
اÎÙفة األو ¤مسصاء أامسس ،والتي عرفت
تأالق فريق شصباب بلوزداد الذي سصجل نتيجة
كبÒة ‘ الداربي العاصصمي أامام ا–اد
ا◊راشس حيث عاد الفوز لزمÓء الÓعب
حامية بنتيجة  1 – 2من توقيع شصبÒة
وعريبي للشصباب وبانوح ل–Óاد  ..وسصجل
بذلك شس .بلوزداد فوزه الثا Êعلى
التوا‹ ،مؤوكدا مسصتواه اŸمّيز ‘ بداية
هذا اŸوسصم .
كما “كن دفاع تاجنانت من –قيق فوز
ثم Úعلى ضصيفه شصباب قسصنطينة بنتيجة 2
– ‡ ،1ا يرفع من معنويات الÓعب ÚأاكÌ
‘ بداية هذا اŸوسصم  ..وسصجل للدفاع كل
من عطوشس وبلمختار  ..ووقع هدف الشصباب
الÓعب سصي. Ó
و كانت مقابÓت ا÷ولة الثانية انطلقت يوم
اÿميسس والتي عرفت تفوق نادي بارادو
على ضصيفه مولودية وهران بنتيجة  0 – 1من
تسصجيل الÓعب بوعبتة ‘ الدقيقة . 12
بينما انتهت القمة اÙلية ب Úنصصر حسصÚ
داي وا–اد العاصصمة بنتيجة التعادل 1 – 1
حيث ان نصصر حسص Úداي سصجل الهدف عن
طريق ضصربة جزاء التي نفذت من طرف
قاسصمي ،قبل أان يتمكن مزيان من تعديل
النتيجة قبل ربع سصاعة من نهاية اللقاء .

