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طمار ‘ زيارة
عمل إا ¤اŸدية

زرواطي ‘ تيارت Ÿعاينة
مشضاري ـ ـ ـ ـ ـ ـع قطاعيـ ـ ـ ـ ـة

يشصرف ،اليوم ،وزير الصصحة والسصكان وإاصصÓح المسصتشصفيات مختار
حسصبÓوي ،ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ،على افتتاح
أاشص-غ-ال ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة ح-ول الصص-ح-ة ال-مدرسصية والجامعية والتي
سص -ت -دوم ي -وم -ي -ن ،وذلك ب -داي -ة م -ن السص -اع-ة  8:30ب-ق-ري-ة الفنانين
بزارلدة.

تقوم وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة
الزهراء زرواطي ،غدا ،بزيارة عمل وتفقد إالى
و’ية تيارت للوقوف على مشصاريع القطاع بداية
من السصاعة  8:30صصباحا.

بن حبيلسس ‘ زيارة
عمـ ـ ـل إا ¤تبسض ـ ـ ـة

ولد علي يختتم الطبعة األو¤
لبطولة الرياضضة اإللكÎونية
ي-ق-وم وزي-ر السص-ك-ن
وال- - -ع- - -م- - -ران ع - -ب - -د
ال- - -وح- - -ي- - -د ط - -م - -ار،
ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وت- -ف- -ق- -د إال -ى و’ي -ة
ال - - -م - - -دي - - -ة ،ح - - -يث
سص -يشص -رع ف-ي ت-ن-ف-ي-ذ
ب - -رن - -ام - -ج ال - -زي - -ارة
اب -ت -داء م -ن السص -اع-ة
 08:00صص -ب -اح-ا م-ن
مقر الو’ية

قيطو ‘ Êبجاية

’ح- -م- -ر
ت- -ق- -وم رئ- -يسص- -ة ال- -هÓ- -ل ا أ
الجزائري سصعيدة بن حبيلسس ،اليوم
وغ - -دا ،ب - -زي - -ارة ع- -م- -ل إال- -ى و’ي- -ة
ت -بسص -ة ،ح -يث سص -ت -دشص-ن ح-دي-ق-ت-ي-ن
’سص-ر
Óط -ف -ال ،ك -م -ا سص -ت -ج -ت -م -ع ب-ا أ
ل -أ
الضصعيفة الدخل’ ،سصيما بالمنطقة
الحدودية.

يشص-رف ،ظ-ه-ي-رة ال-ي-وم ،وزي-ر الشص-باب والرياضصة
ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي ،ع-ل-ى اخ-ت-تام فعاليات الطبعة
’ول ل- -ل- -ري- -اضص- -ات
’ول- -ى ل- -ب- -ط- -ول- -ة ال- -دوري ا أ
ا أ
’ل -ك -ت -رون -ي -ة ف -ي شص -م -ال أاف -ري -ق -ي -ا  -ال -نسص -خ-ة
ا إ
الصصيفية ،بداية من السصاعة  14:00بعد الزوال
بقاعة حرشصة حسصان.

اŸؤو“ر التنظيمي ◊زب جبهة النضضال الوطني

منتدى الذاكرة يحط الرحال باŸسضيلة

تنظم جمعية مشصعل الشصهيد ،غدا ،بالتنسصيق مع جريدة المجاهد وجمعية
ال-وف-اء ب-ال-ع-ه-د ،م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة ب-و’ي-ة ال-مسص-ي-ل-ة ح-ول مسص-اه-م-ة ال-م-ج-ت-مع
المدني والمواطنين في الحفاظ والدفاع عن الذاكرة ،وذلك بمتحف الجهاد
ببلدية الهامل ببوسصعادة ابتداء من السصاعة  10:00صصباحا.

ي-ع-ق-د ح-زب ج-ب-ه-ة ال-نضص-ال ال-وط-ن-ي م-ؤوت-م-ره ال-ت-ن-ظ-يمي برئاسصة
’مين العام عبد الله حداد يوم  16سصبتمبر الجاري بمخيم الشصباب
ا أ
وال-ت-رف-ي-ه  -وح-دة  ،6ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تسصلية والشصباب ببلدية
زرالدة ،بداية من السصاعة  9:00صصباحا.

عمارة ببلدية القصضبة دون ماء يومي ا÷معة والسضبت

اللقاء اŸوسضع ÷ 191مع شضهادات اÛاهدين

ي-ن-ظ-م ال-م-ت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات المجاهدين
وال-م-ت-اح-ف ال-ج-ه-وي-ة وال-م-ل-ح-ق-ات ال-و’ئ-ي-ة وم-ديريات المجاهدين ومراكز
الراحة ،اليوم ،اللقاء الموسصع  191لجمع شصهادات المجاهدين والمجاهدات
’مية أاثناء الثورة التحريرية» وذلك
حول موضصوع «نظام التعليم ومحو ا أ
بمقره ابتداء من السصاعة  14:00بعد الزوال .فيما تحدد كل مؤوسصسصة المكان
والسصاعة المناسصبة.

ي-ق-وم وزي-ر ال-ط-اق-ة
مصص-ط-ف-ى ق-ي-ط-وني،
غ -دا ،ب -زي -ارة ع -م-ل
وت- -ف -ق -د إال -ى و’ي -ة
ب - -ج - -اي- -ة ،سص- -ي- -ق- -وم
خÓ- -ل- -ه -ا ب -ت -دشص -ي -ن
ووضصع عدة مشصاريع
ل -ل -ت -زود ب-ال-ك-ه-رب-اء
وال- -غ- -از ال -ط -ب -ي -ع -ي
حيز الخدمة

اŸركز اإلسضÓمي ينظم
دورة تكويني ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ي -ن -ظ -م ال -م -رك-ز ال-ث-ق-اف-ي ا إ
’سصÓ-م-ي ،ت -ن -ظ -م وزارة الصص -ن-اع-ة وال-م-ن-اج-م ،غ-دا،
’ولياء ب- -داي- -ة م- -ن السص -اع -ة  8:30م-ل-ت-ق-ى إاطÓق
ال-ي-وم ،دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-فائدة ا أ
والتÓميذ ،بالتنسصيق مع بلدية الجزائر ال -ق -طب ال -ت -ن -افسص -ي ل-لصص-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
ال- -وسص- -ط- -ى ،ت- -حت ع- -ن- -وان «ت- -وج -ي -ه -ات بجامعة سصعد دحلب بالبليدة والتي تدخل
ت-رب-وي-ة ون-فسص-ي-ة» ،م-ن ت-نشص-ي-ط ال-دكتور ف -ي إاط -ار ت -دع -ي -م ت -وأام -ة ال -ج -زائ -ر م -ع
’وروب- -ي ،يشص- -رف ع- -ل -ي -ه -ا
سص-ع-ي-د ع-ل-ي ب-ه-ل-ول ،ب-ق-اع-ة سص-ينما الشصباب ،ا’ت- -ح- -اد ا أ
خبراء جزائريون وأاوروبيون.
ال-ك-ائ-ن-ة بشص-ارع ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي  -ال-جزائر
الوسصطى ،بداية من السصاعة .13:30

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 1٢6 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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فنيدسس بن بلة

تعاني العمارة  91/٧٧بشصارع دبيح شصريف ببلدية القصصبة تذبذبا
ف-ي ال-ت-زود ال-ي-وم-ي ب-م-ي-اه الشص-رب م-ق-ارن-ة ب-ن-ظ-ي-رات-ه-ا م-ن ال-عمارات
’ي-ام
ال -م -ح -اذي -ة’ ،سص -ي -م -ا ي -وم -ي ال -ج -م -ع-ة والسص-بت ،أام-ا ف-ي ب-اق-ي ا أ
فالوضصعية ليسصت بالجيدة أايضصا ،حيث يتم تزويدها لسصاعات محددة
ف-ق-ط ،م-ا صص-عب ع-ل-ى ق-اط-ن-ي-ه-ا ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات-ه-م ال-يومية وهو ما
’ضصحى ،حيث تم تسصجيل انقطاع تام للماء ،رغم
تسصجيله يوم عيد ا أ
ق -ي -ام م-ؤوسصسص-ة ال-م-ي-اه وال-ت-ط-ه-ي-ر «سص-ي-ال» ب-ت-غ-ي-ر الشص-ب-ك-ة إال-ى غ-اي-ة
العمارة ،في حين يفكر سصكانها في القيام بتغيير الشصبكة الداخلية
في غياب حلول مسصتعجلة لمشصكلتهم التي تضصعهم يوميا في حاجة
ماسصة لجيرانهم من العمارات المحاذية لهم.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
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لتقييم عÓقات الصسداقة والتعاون ب Úالبلدين

الرئيسض الفنزويلي ‘ زيارة للجزائر اليوم
ي- -واصس- -ل رئ- -يسس ف- -ن -زوي  Ó-ن -ي -ك -و’
م- - -ادورو م- - -وروسس زي- - -ارت- - -ه ،ال - -ي - -وم،
ل-ل-ج-زائ-ر ،م-ا سس-م-ح ل-ه ب-إاج-راء «ت-ق-ي-يم
ل -وضس -ع ع Ó-ق -ات الصس -داق -ة وال -ت -ع -اون
ال- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة» ب Úا÷زائ -ر وف -ن -زوي ،Ó-
ب - -حسسب م - -ا أاف - -اد ب - -ه ب - -ي - -ان ل- -رئ- -اسس- -ة
ا÷مهورية.
أاضس- - -اف اŸصس- - -در ن- - -فسس - -ه ،أان «ه - -ذه
ال -زي -ارة سس -تسس -م -ح ل -ل -ط -رف Úب -إاج -راء
ت- -ق- -ي- -ي- -م ل- -وضس- -ع عÓ- -ق- -ات الصس- -داق -ة
وال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ية وكذا سسبل ووسسائل
تعزيزها».
«ك-م-ا سس-تسس-م-ح ه-ذه ال-زي-ارة بإاجراء
ت -ب -ادل ل -وج -ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول اŸسس-ائ-ل
’ق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول-ي-ة ذات ا’ه-ت-م-ام
ا إ
اŸشسÎك Ãا فيها وضسع السسوق العاŸية
للمحروقات وآافاقها» ،بحسسب ما جاء ‘
البيان.

زيارة مادورو للجزائر تؤوكد قوة الروابط ب Úالبلدين

جÓل بوطي
ت -ع -كسس أل -زي -ارة أل -ت -ي ي-ق-وم ب-ه-ا أل-رئ-يسس
م- - -ادورو إأ ¤أ÷زأئ - -ر ،م - -ن - -ذ أمسس ،ع - -م - -ق
أل -ع Ó-ق -ات أل -ق -وي -ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن ،ح-يث ت-ع-د
ألزيارة ألثانية من نوعها ÿليفة ألزعيم هوغو
تشصافيز بعد تلك ألتي قام بها سصنة ،2015

وألتقى خÓلها رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة.
بالعودة إأ ¤ألروأبط ألتاريخية ب Úألبلدين،
فإان أŸلف أ’قتصصادي يعد أهم ألقضصايا ألتي
قد يتمحور حولها ألنقاشس ‘ إأطار ألزيارة
ألتي تنتهي ،أليوم .فموأقف أ÷زأئر وفنزويÓ
متطابقة حيال عديد ألقضصايا على ألسصاحة
ألدولية ،على غرأر دعوة كارأكاسس ‘ ،إأطار
منظمة «أوبك» ،إأ ¤أ’لتزأم باتفاق أ÷زأئر
أل-ق-اضص-ي ب-خ-فضس أإ’ن-ت-اج ل-ت-ح-ق-ي-ق أسص-تقرأر
أأ’سصعار.
تربط أ÷زأئر وفنزوي ÓعÓقات صصدأقة،
وهما عضصوأن ‘ منظمة «أوبيب» و‘ حركة
عدم أ’نحياز وتربطهما عÓقات ثنائية ،كما
أن- -ه- -م- -ا م- -رت- -ب- -ط- -ان ب- -اıط- -ط أل- -ع -اŸي
وتتقاسصمان نفسس ألسصياسصة ألرأمية إأ ¤ألدفاع
عن «سصيادة ألشصعوب وأ◊رية Ÿوأجهة ألقوى
أأ’مÈيالية».
‘ هذأ ألصصددÁ ،كن أإ’شصارة إأ ¤ألدور

أل -ك -ب Òأل -ذي ت -ق -وم ب -ه ف -ن -زوي  Ó-إأ ¤ج -انب
أ÷زأئ -ر ‘ أل -دف -اع ع -ن قضص-اي-ا أل-ت-ح-رر‘ ،
م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا قضص -ي -ة أ÷م -ه -وري -ة أل -ع -رب -ي -ة
ألصصحرأوية ،حيث تدأفع كارأكاسس بشصدة عن
حق تقرير مصص Òألشصعب ألصصحرأوي وفقا
للوأئح أأ’· أŸتحدة.
كما ينتظر أن تتوج زيارة ألرئيسس ألفنزويلي
مادورو إأ ¤أ÷زأئر ،ألتي تدوم يوم ،Úبتقييم
أل- -عÓ- -ق- -ة أل- -ث- -ن -ائ -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف أÛا’ت
أ’قتصصادية وألسصياسصية ،وهو ما توج زيارته
أأ’و ¤سصنة  ،2015حيث أكد زعيما ألبلدين
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة وم-ادورو ع-ل-ى م-ت-ان-ة أل-عÓ-ق-ات
ألثنائية ‘ كل أÛا’ت.
ج -دي -ر ب -ال-ذك-ر ،أن عÓ-ق-ات ف-ن-زوي Ó-م-ع
أ÷زأئر “تد إأ ¤سصبعينيات ألقرن أŸاضصي
وعرفت قوة خÓل فÎة ألرئيسس ألرأحل هوغو
تشص-اف-ي-ز ،ل-تسص-ت-م-ر أل-عÓ-ق-ة م-ع سصلفه مادورو
ألذي يسص Òعلى نهج ألرأحل ،سصيما ‘ أ÷انب
أ’قتصصادي ‘ إأطار منظمة «أوبك».

تباحثا فرصس ا’سستثمار والشسراكة ‘ قطاع الطاقة واÙروقات

قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطو Êيلتقي سسفـ ـ ـ Òالبحريـ ـ ـ ـن
اسستقبل وزير الطاقة مصسطفى قيطو،Ê
أامسس ،سسف‡ Òلكة البحرين با÷زائر حامد
ﬁم -د ال -عصس -ف -وري ،ح -يث ت -ب -اح -ث -ا ف-رصس
ا’سستثمار البيني وكذا تبادل اÈÿات بÚ
البلدين ‘ ›ال الطاقة ،بحسسب ما جاء ‘
بيان للوزارة.
ب -حسصب ذأت أŸصص -دري ،ف -ق -د أب -رز أل-ط-رف-ان
ف- -رصس أ’سص- -ت- -ث- -م -ار وت -ب -ادل أÈÿأت وع Ó-ق -ات
ألتعاون ب Úألبلدين ‘ ﬂتلف أÛا’ت «وتطرق
أ÷انبان خÓل ذأت أللقاء إأ ¤أŸيادين أıتلفة
ألتي من شصأانها أن تكون فرصصا لتطوير شصرأكات
وت -ب -ادل أÈÿأت وك-ذأ ت-ن-اول-ه-م-ا أ◊ل-ول أŸم-ك-ن
تفعيلها ‘ ›ا’ت ألتكوين ونقل أÈÿة».
أŸن- -اسص- -ب- -ة ك- -انت ف- -رصص- -ة ل- -ل- -وزي- -ر وألسص- -ي -د
أل -عصص -ف -وري ‘ خ -ت -ام ع -ه-دت-ه كسص-ف Òب-ا÷زأئ-ر،
لبحث عÓقات ألتعاون ألثنائية ،سصيما ‘ قطاع
ألطاقة وأÙروقات.

جمع رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني بالسسف Òالصسيني

العÓقات ا÷زائرية الصسينية ‘ «إاطار اسسÎاتيجي شسامل» ﬁور اللقاء
شس -ك -لت ال -ع Ó-ق -ات ا÷زائ-ري-ة الصس-ي-ن-ي-ة ‘
«إاط-ار اسسÎات-ي-ج-ي شس-ام-ل» ﬁور ال-ل-ق-اء ال-ذي
ج-م-ع ،أامسس ،رئ-يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
السس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،ب-السس-ف Òالصس-ي-ني با÷زائر
يانغ غوانغيو ،بحسسب ما ذكره بيان للمجلسس.
أوضص - - - -ح ذأت أŸصص- - - -در ،أن رئ- - - -يسس أÛلسس
ألشص-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ت-ط-رق خÓ-ل أسص-ت-ق-ب-ال-ه ألسصفÒ
ألصصيني إأ« ¤ألعÓقات ألتاريخية ألرفيعة أŸسصتوى
ألتي Œمع ألبلدين ‘ إأطار أسصÎأتيجي شصامل وما
ع -رف -ت -ه ه -ذه أل-عÓ-ق-ات م-ن ت-ط-ور ع-ل-ى أك Ìم-ن
صصعيد ’سصيما خÓل ألسصنوأت أأ’خÒة».
بعد أن جدد رئيسس أÛلسس ألشصعبي ألوطني
أسصتعدأد أ÷زأئر لÎقية شصرأكتها مع ألصص ،Úدعا
إأ« ¤موأصصلة دعم ألتعاون ألŸÈاÃ Êا يخدم هذه

ألشصرأكة».
أت- -ف- -ق أل -ط -رف -ان ع -ل -ى «م -وأصص -ل -ة دع -م ه -ذه
ألعÓقات على كل أŸسصتويات وذلك بناء على مناخ
ألثقة ألذي يطبع ألعÓقات ب Úألبلدين».
‘ هذأ أ’طار ،كشصف رئيسس أÛلسس ألشصعبي
ألوطني عن «تنصصيب مرتقب Ûموعة صصدأقة
برŸانية ب Úأ÷زأئر وألصص.»Ú
م- -ن ج -ه -ت -ه ،ث -م -ن ألسص -ف Òألصص -ي -ن -ي «أ÷ه -ود
أŸبذولة لتعزيز ألتعاون ألثنائي ب Úألبلدين وجدد
عزم أŸسصتثمرين ألصصيني Úعلى تأاكيد حضصورهم
ع-ل-ى ك-ل أŸسص-ت-وي-ات» ،م-ع-ل-ن-ا ب-اŸن-اسص-ب-ة ع-ن نية
بÓده ‘ «طلب دعم أ÷زأئر لÎشصح ألصص Úلتو‹
م- -نصصب أŸدي -ر أل -ع -ام Ÿن -ظ -م -ة أأ’· أŸت -ح -دة
للÎبية وألعلوم وألثقافة  -يونسصكو».

يشص -ارك رئ -يسس أÛلسس أل -دسص-ت-وري
مرأد مدلسصي ،أليوم ‘ ،أ÷معية ألعامة
أل- -رأب- -ع- -ة ل- -ل- -م -ؤو“ر أل -ع -اŸي ل -ل -قضص -اء
أل -دسص -ت -وري أل -ت -ي سص -ت -ج -ري أشص -غ -ال -ه -ا
ب -ع -اصص -م -ة ل -ي -ت -وأن -ي -ا ف -ي -ل -ي-ن-وسس وأل-ت-ي
سص-ت-ت-م-ح-ور ح-ول م-وضص-وع «دول-ة أل-قانون
وألقضصاء ألدسصتوري ‘ ألعا ⁄أŸعاصصر»،
بحسصب ما أفادت به ذأت ألهيئة ،أمسس،
‘ بيان لها.
خ Ó- - -ل أ÷لسص - - -ة أأ’و ¤م - - -ن ه - - -ذأ
أ’ج -ت -م -اع ،أل -ذي سص -يسص-ت-م-ر ع-ل-ى م-دأر
أربعة أيام ،سصتكون للسصيد مدلسصي مدأخلة حول موضصوع
«ﬂتلف مفاهيم دولة ألقانون» .كما سصيجري باŸناسصبة،
«ل - -ق - -اءأت م - -ع ع- -دد م- -ن رؤوسص- -اء أÙاك- -م وأÛالسس

أل-دسص-ت-وري-ة أŸشص-ارك-ة وكذأ رؤوسصاء
أŸن- -ظ- -م- -ات أل- -ق- -اري -ة وأل -ل -غ -وي -ة
أıتصص -ة ‘ أل -قضص-اء أل-دسص-ت-وري،
ل -ل -ت -ب -احث ح -ول إأم -ك -ان -ي -ات دع -م
وت - - -ط - - -وي - - -ر عÓ- - -ق- - -ات أÛلسس
ألدسصتوري أ÷زأئري بهذه ألهيئات
وأŸن -ظ -م -ات ،فضص Ó-ع-ن م-ن-اقشص-ة
مسص - - - -ائ - - - -ل ﬂت- - - -ل- - - -ف- - - -ة ‘ ذأت
أ’ختصصاصس» ،يوضصح أŸصصدر ذأته.
ي -ذك -ر ،أن أÛلسس أل-دسص-ت-وري
ي- - -ع - -د عضص - -وأ دأئ - -م - -ا ‘ أŸؤو“ر
ألعاŸي للقضصاء ألدسصتوري منذ تأاسصيسصه ‘ يناير ،2009
وأل -ذي يضص -م ح -ال-ي-ا  110ه-ي-ئ-ة دسص-ت-وري-ة م-ن ﬂت-لف
ألقارأت ،حيث تنعقد جمعيته ألعامة كل ثÓث سصنوأت.

اÛلسض الدسستوري يشسارك ‘ ا÷معية العامة الرابعة للمؤو“ر العاŸي للقضساء الدسستوري

اŸلف ا’قتصسادي وتقييم العÓقات ‘ صسلب اŸباحثات

ي -ن -ت -ظ -ر أان ي -ل -ت -ق -ي ،ال -ي -وم ،رئ-يسس
فنزوي Óالبوليفارية نيكو’سس مادورو
ك- -ب -ار اŸسس -ؤوول ‘ Úال -دول -ة ،ح -يث م -ن
اŸرت -قب أان ي -تصس -در اŸل -ف ا’ق-تصس-ادي
اŸب - - - -اح- - - -ث- - - -ات ،إاضس- - - -اف- - - -ة إا ¤ا÷انب
السسياسسي ،نظرا للعÓقات القوية التي
تربط ا÷زائر وكاراكاسس ،فمن اŸتوقع
ت -ق-ي-ي-م ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف
›ا’ت التعاون.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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...ويكشسف لدى لقائه سسفÒ
إافريقيا ا÷نوبية با÷زائر

تنظيم ورشسة جزائرية  -جنوب
إافريقية قبل نهاية السسنة ا÷ارية

كشص -ف وزي-ر أل-ط-اق-ة مصص-ط-ف-ى ق-ي-ت-و ،Êأمسس،
با÷زأئر ألعاصصمة ،عن تنظيم ورشصة جزأئرية-
جنوب أفريقية قبل نهاية ألسصنة با÷زأئر ألعاصصمة
«سص-تسص-م-ح ل-ل-م-ؤوسصسص-ات وأŸسص-ت-ث-م-رين أ÷زأئريÚ
ون -ظ -رأئ -ه-م م-ن ج-ن-وب أف-ري-ق-ي-ا ب-ت-ح-دي-د ف-رصس
أ’سصتثمار» ،بحسصب ما أفاد به بيان للوزأرة.
فضص Óعن ذلك ،تهدف ألورشصة أ ¤إأيجاد ألسصبل
أŸثلى لتقريب أ÷زأئر وإأفريقيا أ÷نوبية حول
مشصاريع هيكلية ‘ ك Óألبلدين وكذأ ‘ ألقارة
أإ’فريقية ،يضصيف نفسس أŸصصدر.

لوح يسستعرضض مع السسف Òاللبنا Êبا÷زائر
سسبل التعاون القانو Êوالقضسائي ب Úالبلدين
أسصتعرضس وزير ألعدل حافظ أ’ختام ألطيب لوح ،أمسس ،مع
سصف Òلبنان با÷زأئر غسصان أŸعلم ،سصبل ألتعاون ألثنائي’ ،سصيما
‘ أÛال Úألقانو Êوألقضصائي ،بحسصب ما أفاد به بيان لوزأرة
ألعدل.
أوضصح ذأت أŸصصدر ،أن ألطرف ÚعÈأ خÓل أ’سصتقبال ألذي
خصس به وزير ألعدل ألسصف Òأللبنا ،Êعن «أرتياحهما لنوعية
ألعÓقات ألثنائية أ÷زأئرية -أللبنانية ،كما أتفقا على تعزيز سصبل
ألتعاون ،خاصصة ‘ ›ا‹ ألتعاون ألقانو Êوألقضصائي».

يوسسفي :ا÷زائر مهتمة بÎقية شسراكة متميزة مع اليابان
أعرب وزير ألصصناعة وأŸناجم يوسصف يوسصفي ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة،
عن أهتمام أ÷زأئر بÎقية شصرأكة أقتصصادية متميزة مع أليابان وذلك خÓل
أÙادثات ألتي أجرأها مع سصف Òأليابان با÷زأئر ماسصايا فوجيوأرأ ،بحسصب
ما أشصار أليه بيان للوزأرة.
يضصيف نفسس أŸصصدر ،أن ألغرضس من هذه ألشصرأكة يكمن ‘ «أ’سصتفادة
م -ن أÈÿة أل -ي -اب -ان -ي -ة ‘ ›ال أل -ت -ك -وي -ن» ’سص-ي-م-ا ‘ أÿصص-ائصس أل-ت-ق-ن-ي-ة
أŸتوسصطة ،كونه «عنصصرأ أسصاسصيا من أجل تنمية ألصصناعة».
وتناول أللقاء سصبل ووسصائل تعزيز ألتعاون ب Úألبلدين ألصصديق Úأللذين
أحتف Óهذأ ألعام بالذكرى  35لتأاسصيسس عÓقاتهما ألدبلوماسصية.

و”
أإ’ع Ó-ن ع -ن
ت -ن -ظ-ي-م ه-ذه
ألورشصة عقب
ل - -ق - -اء وزي - -ر
ألطاقة
وسصفÒ
إأفريقيا
أ÷نوبية با÷زأئر دينيسس دلومو ،حيث “حورت
أÙادث-ات ح-ول أل-عÓ-ق-ات أل-ت-ي ت-رب-ط أل-ب-ل-دين،
خصصوصصا ‘ ›ال ألطاقة.
كما تطرق ألطرفان إأ ¤سصبل تطوير شصرأكات
م -رب -ح -ة وت -ك -ث -ي -ف أŸشص -اورأت ل-ت-ف-ع-ي-ل مشص-اري-ع
مسص -ت -ح -دث -ة ل -لÌوة م -ن خ Ó-ل ت -ع -اضص-د أŸوأهب
وألذكاء أ÷زأئري وأإ’فريقي أ÷نوبي Ãا يعود
بالفائدة على ك Óألبلدين أللذين يعتÈأن فاعلÚ
أسصاسصي ‘ Úألقارة أ’فريقية.

اسستعرضسا واقع العÓقات
الثنائية ب Úالبلدين

وزير اÛاهدين يلتقي
سسف Òبلجيكا با÷زائر

أسصتعرضس
وزي-ر أÛاه-دين
أل- -ط -يب زي -ت -و،Ê
أمسس ،م- -ع سص- -فÒ
ب-ل-ج-ي-كا با÷زأئر
ب-ي-ار ج-ي-ل-و ،وأق-ع
ألعÓقات ألثنائية
أل - - - -ت- - - -ي Œم- - - -ع
أل-ب-ل-دي-ن ،ب-حسصب
ما أفاد به بيان للوزأرة.
أوضصح ذأت أŸصصدر ،أن ألطرف ÚعÈأ
خÓل هذأ أللقاء عن «أرتياحهما Ÿسصتوى
عÓقات ألتعاون ألقائمة ب Úألبلدين» .كما
شص -ك -ل أل -ل -ق -اء ف -رصص -ة ت -ط -رق م -ن خ Ó-ل -ه-ا
أ÷ان- -ب- -ان إأ« ¤مسص- -ار وت- -اري- -خ أل- -عÓ- -ق- -ات
ألثنائية».

الوزير األول يعرضض ﬂطط عمل ا◊كومة أامام النواب األحد اŸقبل
ضس - - -ب- - -ط م- - -ك- - -تب اÛلسس
الشس - -ع - -ب - -ي ال- -وط- -ن- -ي ،أامسس،
’شس-غ-ال-ه ‘
ا÷دول ال -زم-ن-ي أ
ال-فÎة ال-ق-ادم-ة ،ح-يث ت-قرر
اسس-ت-ئ-ن-اف ا÷لسس-ات ال-ع-ل-ن-ي-ة
’حد اŸقبل،
ابتداء من يوم ا أ
’ول ﬂطط
بعرضس الوزير ا أ
ع- -م -ل ا◊ك -وم -ة ،ب -حسسب م -ا
أافاد به بيان للمجلسس.
أوضص- -ح ذأت أŸصص- -در ،أن -ه ”
خ Ó-ل أج -ت -م-اع أŸك-تب ب-رئ-اسص-ة
ألسصعيد بوحجة رئيسس أÛلسس ،ضصبط إأجرأءأت
ج -لسص -ة م -ن -اقشص-ة ﬂط-ط ع-م-ل أ◊ك-وم-ة وإأق-رأر
أŸذك- -رة أÿاصص- -ة ب- -ه -ا .ك -م -ا ” ضص -ب -ط أ÷دول
ألزمني أ’شصغال أÛلسس ‘ ألفÎة ألقادمة ،حيث
تقرر «أسصتئناف أ÷لسصات ألعلنية أبتدأء من يوم
أأ’حد  17سصبتم Èبعرضس ﬂطط عمل أ◊كومة
وأ’سصتمرأر ‘ مناقشصته إأ ¤غاية يوم ألثÓثاء 19
سص- -ب- -ت- -م Èم- -وع- -د ت- -دخ- -ل رؤوسص- -اء أÛم- -وع -ات

ألŸÈانية».
ب - -حسصب أ÷دول أل - -زم- -ن- -ي،
«سصيفسصح أÛال يوم أÿميسس
 21سص -ب -ت-م ÈلÓ-سص-ت-م-اع إأ ¤رد
ألوزير أأ’ول أحمد أويحيى على
أسص - -ت - -فسص - -ارأت أل - -ن - -وأب وك- -ذأ
أل -تصص -ويت ع -ل -ى ﬂط -ط ع-م-ل
أ◊كومة».
خÓ- - -ل أ’ج - -ت - -م - -اع ،أح - -ال
أŸك- -تب مشص -روع ق -ان -ون ي -ت -م -م
أأ’مر رقم  11-03أŸؤورخ ‘ 27
جمادى ألثانية عام  1424أŸتعلق بالنقد وألقرضس
على ÷نة أŸالية وأŸيزأنية .كما أحال تصصاريح
أل -ن -وأب ب -خصص -وصس ح -ا’ت أل -ت -ن -ا‘ م -ع أل -ع -ه-دة
ألŸÈانية على ÷نة ألشصؤوون ألقانونية وأإ’دأرية
وأ◊ريات إ’بدأء ألرأي.
أختتم مكتب أÛلسس أعمال أجتماعه ،بالنظر
‘ توزيع ألنوأب على عضصوية أللجان ألدأئمة ،وكذأ
بدرأسصة طلبات لتنظيم أيام برŸانية ودرأسصية.

Œري أاشسغالها بالقاهرة

مسساهل يÎأاسض مع نظÒه اليابا Êالدورة األو ¤للحوار السسياسسي العربي -الياباÊ
يÎأاسس وزير الشسؤوون اÿارجية
ع - -ب - -د ال - -ق - -ادر مسس - -اه - -ل ،ال - -ي- -وم،
ب- -ال- -ق- -اه -رة ،م -ن -اصس -ف -ة م -ع ن -ظÒه
اليابا ،Êتارو كونو ،أاشسغال الدورة
’و ¤ل -ل -ح -وار السس-ي-اسس-ي ال-ع-رب-ي-
ا أ
ال- -ي- -اب- -ا ،ÊواŸق- -رر ع- -ق- -ده- -ا Ãق -ر
’م- -ان- -ة ال- -ع- -ام- -ة ÷ام -ع -ة ال -دول
ا أ
ال-ع-رب-ي-ة ،ب-حسسب م-ا أاف-اد ب-ه ،أامسس،
بيان للوزارة.
أضصاف ،أن «هذه ألدورة ،ألتي تعتÈ
آألية جديدة ،سصتبحث عددأ من ألقضصايا
وأأ’زم -ات ‘ أŸن -ط -ق -ة أل -ع-رب-ي-ة وشص-رق آأسص-ي-ا وقضص-اي-ا
مكافحة أإ’رهاب ،باإ’ضصافة إأ ¤درأسصة سصبل ووسصائل
ألدفع بالتعاون ألعربي ‘ أÛال ألثقا‘ وألتعليمي».
أشص -ار أل -ب -ي -ان إأ ¤أن-ه «سص-ي-ك-ون ل-لسص-ي-د ع-ب-د أل-ق-ادر
مسصاهل على هامشس أشصغال هذه ألدورة ،لقاء ثنائي مع
وزير ألشصؤوون أÿارجية أليابا ،Êيتمحور حول ألقضصايا
ألسص-ي-اسص-ي-ة ذأت أ’ه-ت-م-ام أŸشصÎك وت-ط-وي-ر أل-عÓقات
ألثنائية».

...و يسستقبل بÈازافيل من طرف السسيد فايز السسراج
أسصتقبل وزير ألشصؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسصاهل،
أمسس ،بÈأزأفيل ،من طرف رئيسس أÛلسس ألرئاسصي
◊كومة ألوفاق ألليبية فايز ألسصرأج ،على هامشس أشصغال
أل -ق -م -ة أل -رأب -ع -ة ل-ل-ج-ن-ة رف-ي-ع-ة أŸسص-ت-وى ل-رؤوسص-اء دول
وحكومات أ’–اد أإ’فريقي حول ليبيا ،بصصفته ‡ثÓ
عن رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.
ودأرت أÙادثات حول ألوضصع ‘ ليبيا وكذأ حول
آأخر تطورأت مسصار ألتسصوية أ÷اري.
وج -ه ألسص -رأج «شص-ك-ره أل-ع-م-ي-ق» وع Èع-ن «ت-ق-دي-ره»
لرئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة وللجزأئر على
أ÷ه -ود أل -دأئ -م -ة أل -ت -ي ت -ب -ذل -ه -ا لصص -ال -ح ع -ودة ألسص-ل-م
وأ’سصتقرأر ‘ ليبيا.
بهذه أŸناسصبة قدم فايز ألسصرأج عرضصا حول ألوضصع
ألسص- -ي- -اسص -ي وأ’ق -تصص -ادي وأأ’م -ن -ي ألسص -ائ -د ‘ ل -ي -ب -ي -ا
وألتحديات ألتي توأجهها.
من جهته جدد مسصاهل ألتأاكيد على موقف أ÷زأئر

ألقائم على أ◊ل ألسصياسصي من خÓل
أ◊وأر ألشص -ام -ل وأŸصص -ا◊ة أل -وط -ن -ي-ة
أل -ت -ي ت -ع -د «أل -ط -ري-ق أل-وح-ي-د أل-ك-ف-ي-ل
بإاخرأج ألبلد من هذه أأ’زمة».
أضصاف ،أن أ÷زأئر تبقى مسصتعدة
Ÿرأف-ق-ة أأ’ط-رأف أل-ل-ي-ب-ي-ة ومسص-اندة
أŸسصار ألذي ترعاه أأ’· أŸتحدة،
مشصÒأ إأ ¤أن حل أأ’زمة ألليبية «يبقى
مرهونا بوحدة ألليبي Úوإأرأدتهم ‘
ت -ن -ف -ي -ذ أ’ت -ف -اق ألسص -ي -اسص -ي أل -ل-ي-ب-ي
لديسصم.»2017 È

...ويتحادث مع رئيسض اÛلسض األعلى للدولة الليبي
–ادث وزي- -ر ألشص- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ع- -ب -د أل -ق -ادر
مسصاهل ،أمسس أأ’حد ،بÈأزأفيل ،مع رئيسس أÛلسس
أأ’على للدولة ألليبي عبد ألرحمن ألسصويحلي ،ألذي
تطرق معه إأ ¤آأخر تطورأت ألوضصع ‘ ليبيا ،على
هامشس أشصغال ألقمة ألرأبعة للجنة رفيعة أŸسصتوى
لرؤوسصاء دول وحكومات أ’–اد أ’فريقي حول ليبيا،
بصص -ف -ت -ه ‡ث Ó-ع-ن رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة.
وع Èألسص -ي -د ألسص -وي -ح -ل -ي ع -ن «ت-ق-دي-ره» ÷ه-ود
أ÷زأئ -ر أل -رأم -ي -ة أ ¤أŸسص -اه -م -ة ‘ ح -ل سص -ي-اسص-ي
Óزم -ة أل -ل -ي -ب -ي-ة وع-رضس ﬂت-ل-ف أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي
ل -أ
يوأجهها بلده .وأكد أيضصا أسصتعدأد أÛلسس أأ’على
للدولة ألذي يرأسصه ،للشصروع ‘ أ◊وأر من خÓل
أآ’لية أŸقررة ‘ أ’تفاق ألسصياسصي من أجل «ألقيام
بتعديÓت و“ك Úليبيا من Œاوز أ’نسصدأد أ◊ا‹».
وج -دد م -ن ج -ه -ت-ه ألسص-ي-د مسص-اه-ل أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
موقف أ÷زأئر بخصصوصس ألقضصية ألليبية ،ألقائم على
أ◊ل ألسصياسصي من خÓل أ◊وأر ألشصامل وأŸصصا◊ة
ألوطنية ،مشصÒأ أ ¤أن أ’أمر يتعلق «بالطريق ألوحيد
ألكفيل بتمك Úليبيا من أسصÎجاع ألسصلم وأ’سصتقرأر».
وأضصاف ،أن أ÷زأئر «لهذأ ألسصبب عملت دأئما على
مرأفقة إأخوأنها ألليبي ‘ Úبحثهم عن حل سصياسصي ‘
إأط -ار أ’ت -ف-اق ألسص-ي-اسص-ي أل-ل-ي-ب-ي أŸوق-ع ‘ ديسص-مÈ
 2015وألذي يبقى تنفيذه با’تفاق أمرأ حاسصما».
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حوا‹  21أالف منصشب تكويني لفائدة اÎŸبصش Úا÷دد ،مباركي:

التحضص Òإ’عداد شصهادة ذات اŸسصتوى السصادسش تعادل شصهادة الليسصانسش
كششف ﬁمد مباركي وزير التكوين والتعليم اŸهني ،Úعن التنظيم ا÷ديد Ÿسشار التعليم اŸهني الذي يرتكز هذه السشنة على ششهادتÚ
جديدت ‘ ،Úالتعليم اŸهني والتعليم اŸهني العليا ،وإادراج ثÓثة تخصشصشات جديدة متوجة بششهادة ’سشيما ‘ ›ال الرقمنة ،وكذا بر›ة
’عداد ششهادة ذات
 380تخصشصشا موزعا على  22ششعبة مهنية متوجة بششهادة عﬂ Èتلف اŸؤوسشسشات التكوينية ،بحيث يجري التحضش Òإ
اŸسشتوى السشادسس تعادل ششهادة الليسشانسس.

سسهام بوعموشسة

اسس- -ت- -ع- -رضض م- -ب -ارك -ي ل -دى ت -رؤوسس -ه اج -ت -م -اع
اŸديرين الولئي Úللقطاع أامسض ،التداب ÒاألخÒة
التي ” اعتمادها ودراسسة تطبيق التنظيم ا÷ديد
Ÿسسار التعليم اŸهني– ،ضسÒا للدخول التكويني
لشس -ه-ر سس-ب-ت-م ،2017 Èب - -ح - -يث “ت ب - -ر›ة 380
ت- -خصسصس- -ا م- -ن ب 442 Úت -خصسصض اŸتضس -م-ن-ة ‘
اŸدون-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-روع وال-ت-خصسصس-ات م-وزعÚ
على  22شسعبة مهنية متوجة بشسهادة ،وذلك عÈ
ﬂتلف اŸؤوسسسسات التكوينية.
‘ هذا الصسدد ،كشسف وزير التكوين والتعليم
اŸه -ن -ي Úع -ن ال -ت -حضس Òلشس -ه -ادة ذات اŸسس -ت -وى
السسادسض تعادل شسهادة اللسسانسض ،قائ Óأان هذا
الدخول “يز بإادراج ‘ اŸدونة ثÓثة تخصسصسات
جديدة متوجة بشسهادة لسسيما ‘ ›ال الرقمنة
وهي شسهادة تقني سسامي مطور التطبيقات متعددة
القواعد ،و‘ إادارة مراكز البيانات «داتاسسن »Îو‘
ا◊وسسبة الفÎاضسية ،إاضسافة إا ¤ثÓثة تخصسصسات
م-ت-وج-ة بشس-ه-ادات ت-أاه-ي-ل ت-ت-م-ث-ل ‘ ع-ون صس-ي-ان-ة
ا◊ظ -ائ -ر وا◊دائ -ق ،ع -ون الصس -ي -ان -ة وال -ن -ظ -اف -ة
ا◊ضس- -ري- -ة ،ع- -ون ف- -رز وت- -ن- -ظ- -ي- -ف ‘ اŸنشس -ات
ا◊ديدية.
موازاة مع ذلك ” ،تسسجيل جهد إاضسا‘ لتوسسيع
وت -ن -وي -ع ع -روضض ال -ت -ك -وي -ن ل -ف -ائ-دة الشس-ب-اب دون
اŸسستوى الدراسسي ،من خÓل بر›ة أاك Ìمن 100
تخصسصض لفائدة هذه الفئة بداية من شسهر سسبتمÈ
ا÷اري لسس -ي -م -ا ‘ ت-خصسصس-ات الÎك-يب الصس-ح-ي
واألل -بسس -ة وال -نسس-ي-ج وال-فÓ-ح-ة ،ت-رب-ي-ة ا◊ي-وان-ات
الصسغÒة ،حÓقة الرجال والغسسيل والكي بالبخار،
الفندقة وهياكل اŸركبات والطÓء وغÒها.
–سسبا للدخول اŸهني اŸقبل اŸقرر ‘ 24
سس- -ب- -ت -م Èا÷اري ” ،ف -ت -ح ن -ح -و  21000منصسب
ت -ك -وي-ن-ي ل-ف-ائ-دة اÎŸبصس Úا÷دد ،ف-ي-م-ا ي-ت-م-ي-ز
الدخول اŸهني ا÷ديد بالتوجه نحو تخصسصسات
تسسهل إادماج خريجي القطاع ،وحوا‹  372أالف

منصسب تكوين جديد ،وشسملت أا‰اط التكوين فئة
اŸعاق Úجسسديا .كما أان عملية التوظيف سستخصض
اŸناصسب اŸالية الشساغرة لسستخÓف األسساتذة
ال- -ذي- -ن “ت إاح- -ال -ت -ه -م ع -ل -ى ال -ت -ق -اع -د ل -ت -أاطÒ
ال - -ت- -خصسصس- -ات ا÷دي- -دة واŸؤوسسسس- -ات ا◊دي- -ث- -ة
النشسأاة.

تطبيق التنظيم ا÷ديد للمسصار اŸهني
باŸقابل أاكد مباركي أان هذا الدخول التكويني
“ي -ز ب -ت -ط-ب-ي-ق ال-ت-ن-ظ-ي-م ا÷دي-د Ÿسس-ار ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه -ن -ي اŸرت -ك -ز ع -ل -ى شس -ه -ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي
اŸصسنفة ‘ اŸسستوى الرابع والتي تعوضض شسهادة
التعليم اŸهني من الدرجة األو ،¤وشسهادة التعليم
اŸهني من الدرجة الثانية ا◊اليت ،Úشسهادة التعليم
اŸه -ن -ي ال -ع -ل -ي -ا اŸصس-ن-ف-ة ‘ اŸسس-ت-وى اÿامسض
واŸتوجة للطور الثا Êمن التعليم اŸهني ،والتي
–ضسر ‘ سسنت Úامتدادا لشسهادة التعليم اŸهني
من اŸسستوى الرابع والتي –ضسر ‘ ثÓث سسنوات.
وأاوضسح الوزير ‘ هذا الشسأان أان هذا اŸسسار
يوجه إا ¤تÓميذ التعليم اإلجباري اŸنتقل Úإا¤

التعليم الثانوي والذين اختاروا هذا اŸسسار وا¤
ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن “ت إاع-ادة ت-وج-ي-ه-ه-م م-ن السسنة
األو ¤من التعليم الثانوي ،وÁثل التكوين عن بعد 5
آالف منصسب و 120أالف عن طريق التمه ،Úو94
أالف تكوين تأاهيلي .مشسددا على تطوير الشسراكة
م- -ع اŸت- -ع- -ام- -ل Úالق -تصس -ادي Úوالج -ت -م -اع -ي،Ú
واŸؤوسسسسات التكوينية.
سس-ي-وضس-ع ح-ي-ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ ل-ه-ذه ال-ه-يكلة ا÷ديدة
للتعليم اŸهني ،بصسفة تدريجية ابتداء من سسبتمÈ
 ،2017كما ” تسسخ Òكل الوسسائل اŸادية والبشسرية
الضسرورية لضسمان تعليم يهدف لكتسساب الكفاءات
اŸه -ن -ي -ة وت -دع -ي -م اŸع -ارف األك -ادÁي-ة الÓ-زم-ة
للتكيف مع متطلبات سسوق الشسغل ،وسسيتم مسستقبÓ
إاعداد دليل للفروع اÿاصسة بالتعليم اŸهني.
تشس-م-ل ال-ت-ك-وي-ن-ات اŸت-وج-ة بشس-هادة ا›ÈŸة
على مسستوى الوليات بصسفة خاصسة التخصسصسات
اŸرتبطة Ãهن الصسناعة بنسسبة  26.50باŸائة من
العرضض اإلجما‹ وهي نسسبة ‘ ارتفاع مقارنة
ب-السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة ،ال-فÓ-ح-ة والصس-ن-اع-ات ال-غذائية
بنسسبة  10.50باŸائة من العرضض اإلجما‹ وهي
كذلك نسسبة ‘ ارتفاع ،البناء واألشسغال العمومية
بنسسبة  17باŸائة من العرضض اإلجما‹ ،زيادة على
ت -خصسصس -ات م -رت -ب -ط-ة Ãه-ن اŸي-اه وال-ب-ي-ئ-ة ع-ل-ى
مسستوى  41ولية ،تخصسصسات مرتبطة بالطاقات
اŸت- - -ج - -ددة ‘  22ولي -ة ،ت -خصسصس-ات م-رت-ب-ط-ة
بالتصسالت السسلكية ‘  33ولية.
زيادة على فتح ثÓثة تخصسصسات جديدة ‘
ال -رق -م -ن -ة ،وخ -دم -ات ال -ه -ات -ف Ãرك -ز الم -ت -ي -از
ببوسسماعيل ،بحيث يتع Úأان تسستجيب العروضض
وال -ت -خصسصس -ات اŸف-ت-وح-ة لح-ت-ي-اج-ات الق-تصس-اد
الوطني وتسسهيل إادماج خريجي القطاع ‘ عا⁄
الشسغل ،حسسب الحتياجات الوطنية من اŸوارد
البشسرية ،اÿصسوصسيات اÙلية ،التطورات التقنية
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة وت-ط-ور اŸه-ن ،ال-ت-خصسصس-ات ال-تي
تسس -ه -ل الل -ت -ح -اق والن-دم-اج ‘ الشس-غ-ل ÿري-ج-ي
قطاع التكوين اŸهني.

بن غÈيت :تطبيق «ﬂطط مارشصال» Ÿواجهة ظاهرة إاعادة السصنة
سش -ي -ت -م ت -ط -ب -ي -ق «ﬂط -ط م -ارشش-ال» خÓ-ل
السش-ن-ة اŸدرسش-ية Ÿ 2018-2017واج-هة ظاهرة
إاع- -ادة السش- -ن- -ة ’سش- -ي- -م- -ا م- -ن خÓ- -ل ت- -ك- -وي- -ن
’سش -ات -ذة حسش -ب -م -ا أاع -ل -ن -ت -ه ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
ا أ
ال-ع-اصش-م-ة وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة نورية بن
غÈيت مششÒة إا ¤نسش -ب -ة ال -ت -غ -يب الضش-ع-ي-ف-ة
لهؤو’ء خÓل هذا الدخول اŸدرسشي.
صسرحت بن غÈيت على أامواج اإلذاعة الوطنية أان
«وزارة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة سس-ت-ط-ب-ق ﬂط-ط م-ارشس-ال
حقيقي -الذي بوشسر السسنة اŸاضسية -خÓل السسنة
اŸدرسسية Ÿ 2018-2017واجهة ظاهرة إاعادة السسنة»
واصس -ف -ة ال-نسس-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة إلع-ادة السس-ن-ة «ب-اŸرت-ف-ع-ة
خصسوصسا على مسستوى اŸتوسسط».
اعتÈت الوزيرة التي أارجعت هذا الوضسع إا« ¤فشسل
التكوين» ،أانه «ل Áكن أان تكون هناك مدرسسة نوعية
إال ب -وج -ود أاسس -ات -ذة م -ك -ون »Úم -ؤوك -دة أان «ال -ت -ك -وي-ن
اŸت-خصسصض وال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل سس-يشس-كÓ-ن ال-ع-مود
الفقري» للقطاع ،مشسÒة أان األمر سسيتعلق «Ãواجهة
الصس-ع-وب-ات ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا ال-ت-ل-م-ي-ذ» وأان-ه سسيتم دعم

األسس-ات-ذة «ب-دلئ-ل م-ن-ه-ج-ي-ة» ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن ال-ت-كفل
«بشسكل خاصض بالصسعوبات التي يواجهها التلميذ».
بخصسوصض نسسبة تغيب اŸؤوطرين لدى اسستئناف
الدروسض أاشسارت بن غÈيت إا ¤أان  4.216أاسستاذ ⁄

ي -ل -ت -ح-ق-وا Ãن-اصس-ب-ه-م م-ن ›م-وع أاك Ìم-ن 500.000
وذلك «ألسسباب عدة» أاي نسسبة 7ر 0باŸائة فقط من
اÛموع مضسيفة أان  104.000أاسستاذ جديد سسجلوا
حضسورهم.
من جهة أاخرى ،أاكدت أانه من أاصسل نحو 27.000
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منها بفتح أابوابها ،أاي نسسبة ٪0.1وذلك راجع لعدة
اسسباب ،لسسيما –ويل التÓميذ ا ¤هياكل تربوية
جديدة نتيجة عمليات اعادة السسكان الخÒة.
ولدى تطرقها إا ¤مسسأالة الكتاب اŸدرسسي ،أاعلنت
عن طبع أازيد عن  65مليون كتاب ،منها  30عنوانا
جديدا ،مشسيدة بقرار الديوان الوطني للمطبوعات
اŸدرسس- -ي- -ة ب- -ت -ن -وي -ع ›الت ال -ت -وزي -ع (اŸؤوسسسس -ات
اŸدرسسية واŸكتبات والصسالونات اŸتخصسصسة على
اŸسستوى الوطني).
من جهة أاخرى ” ،هذه السسنة منح أادوات مدرسسية
›ان -ا ل-ن-ح-و  1.3م -ل-ي-ون ت-ل-م-ي-ذ ،مشسÒة إا ¤ت-ق-دË
اŸنحة اŸدرسسية التي تقدر بـ 3.000دينار لصسالح 2.8
مليون تلميذ معوز.

اهتمام كب Òأاولته ا◊كومة ‘ ﬂططها للحفاظ على البيئة

ا◊وكمة البيئية واقتصصاد بديل من خÓل الطاقات اŸتجددة
الرسشكلة وإاعادة تدوير النفايات ’سشتخدامها مواد أاولية
اهتمام كب Òتوليه ا◊كومة للبيئة والطاقات اŸتجددة والتنمية اŸسشتدامة من خÓل ﬂططها الذي سشتعرضشه على الŸÈان ‘
’يام القليلة اŸقبلة ،والذي تركز فيه على ا’سشتثمار ‘ الطاقات ا÷ديدة واŸتجددة ‘ ،إاطار التنمية اŸسشتدامة.
غضشون ا أ

حياة كبياشش
تضسمن الفصسل الثالث من ﬂطط ا◊كومة ‘
اŸق -ام السس -ادسض اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة وت-ن-م-ي-ة
ال -ط -اق -ات ا÷دي -دة واŸت -ج-ددة ،ج-اء ف-ي-ه ت-ذكÒ
بالتقدم اŸعت Èالذي أاحرزته ا÷زائر فيما يخصض
الهياكل القاعدية ،للمحافظة على البيئة ،ويتعلق
األمر با◊فاظ على األخÒة وإاسستغÓلها أاك ،Ìكما
ه- -و الشس- -أان ب- -ال- -نسس- -ب -ة Ùط -ات ردم ال -ن -ف -اي -ات
وﬁطات معا÷ة اŸياه اŸسستعملة ( القذرة ).
يأاخذ ﬂطط ا◊كومة بع Úالعتبار التحديات
ال- -ت- -ي ت- -واج- -ه- -ه- -ا ا÷زائ- -ر م -ن ج -ه -ة وال -ظ -رف
الق - -تصس - -ادي ا◊ا‹ ،ال- -ذي ي- -ت- -ط- -لب اإلح- -اط- -ة
باŸشساكل البيئية ،من خÓل القضساء على النفايات،
وال -ت -ي ت -ع-د م-ن األول-وي-ات لسس-ي-م-ا إازال-ة ال-ن-ق-اط
السسوداء التي تشسوه بصسفة خاصسة الوليات الكÈى،
ح-يث ال-ك-ث-اف-ة السس-ك-ان-ي-ة ال-ع-ال-ي-ة ،واسس-تغÓل هذه
اıل-ف-ات خ-اصس-ة اŸن-زل-ي-ة اŸت-ن-ام-ي-ة ‘ ت-ط-وير
الق -تصس -اد ال -ب -دي-ل ،م-ن خÓ-ل مشس-اري-ع ال-رسس-ك-ل-ة
وال- -ت- -ث- -م Úوإاع- -ادة ال- -ت- -دوي- -ر ل- -ه- -ذه ال -ن -ف -اي -ات،
لسس-ت-خ-دام-ه-ا ك-م-واد أاول-ي-ة ،وج-ع-ل ال-ب-ي-ئة قطاعا

منتجا ومثمرا ،خÓقا للÌوة ومناصسب الشسغل.
باإلضسافة إا ¤عامل التحسسيسض والتوعية التي
تضسطلع بها اŸدرسسة وا÷معيات التي تنشسط ‘
اÛال البيئي ،ركز اıطط على ضسرورة Œنيد
ا◊سض اŸد ،Êو باŸقابل تفعيل ا÷انب العقابي
والردعي ،عندما تقتضسي ا◊اجة إا ¤ذلك ،من
خ Ó-ل ال -رسس -وم والضس -رائب ال-ت-ي ي-دف-ع-ه-ا اŸل-وث
للمحيط ،من اجل ا◊فاظ على البيئة.

ترقية الطاقات ا÷ديدة عÈ
الÈامج العمومية
ك-م-ا سس-ي-ت-م ان-ت-ه-اج ت-رق-ي-ة ال-ط-اق-ات ا÷دي-دة،
لسسيما ع ÈالÈامج العمومية اŸشسجعة للمبادرات
والسستثمارات اÿاصسة ‘ هذا اÛال ،وسستواصسل
ا◊كومة من خÓل ﬂططها هذا ‘ تنفيذ برنامج
ال- -ف- -ع- -ال- -ي -ة ال -ط -اق -وي -ة ،ح -يث األول -وي -ة ‘ ه -ذه
اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة سس-ت-ع-ط-ى ل-ل-ج-ن-وب ،نظرا للرصسيد
الكب Òالذي يزخر به من الطاقات اŸتجددة ،مع
اإلشس- -ارة ه- -ن- -ا إا ¤أان وزارة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال -ط -اق -ات

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

اŸت -ج -ددة Œري ح -ال -ي -ا ﬁادث -ات م -ع خÈاء ‘
اÛال ،إل‚از دراسسة مشسروع هذه اإلسسÎاتيجية
التي تشسمل جميع القطاعات.
ي -ع -د مشس -روع ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة أاول-وي-ة ‘
السسياسسة القتصسادية الطاقوية ،ويعول عليه لبلوغ
نسس -ب -ة  40ب -اŸائ -ة م -ن إان -ت-اج ال-ك-ه-رب-اء م-وج-ه-ة
ل Ó-سس -ت -ه Ó-ك ال -وط -ن -ي ،م -ن أاصس -ول م -ت-ج-ددة ‘
آافاق ،2030وق -د أانشس -ئ ل -ه -ذا ال -غ -رضض الصس-ن-دوق
الوطني للطاقات اŸتجددة ،الذي يتم “ويله من
خÓل اقتطاع نسسبة  1باŸائة من ا÷باية البÎولية،
وتسس -ت-خ-دم م-وارده ‘ “وي-ل اŸشس-اري-ع اŸسس-ج-ل-ة
لسس -ت -خ -دام ه -ذه ال -ط-اق-ات ،م-ن-ه-ا مشس-اري-ع كÈى
خاصسة ‘ ›ال الطاقة الشسمسسية.
و يذكر أان من أاهم ال‚ازات التي –ققت ‘
هذا اÛالﬁ ،طة أادرار بطاقة إانتاج الطاقة
الشسمسسية  10ميغاواط ،التي دخلت مرحلة التشسغيل
وﬁط -ة ال -ط -اق-ة ا◊راري-ة ب-ح-اسس-ي رم-ل ب-ط-اق-ة
إان-ت-اج-ي-ة  150م -ي -غ -اواط ،وه -ن -اك ب -عضض Œارب
اسس -ت -ع -م -ال ه -ذه ال -ط -اق -ة ‘ اإلن -ارة ال -ع -م-وم-ي-ة،
وتسس-خ ÚاŸي-اه ب-اسس-ت-ع-م-ال ال-ط-اق-ة الشس-مسسية من
خÓل –ويلها ،وكلها مشساريع أاثبتت حسسب اÈÿاء
فعاليتها الطاقوية.
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نسشيب من سشطيف :سشد موان سشيزود السشكان باŸاء الششروب

أاك Ìمن مليون نسصمة سصتودع العطشش بداية السصنة اŸقبلة

أاك - -د حسش Úنسش- -يب وزي- -ر
اŸوارد اŸائية ،ان الدولة قد
أاولت أاه-م-ي-ة ك-بÒة ل-ل-ت-نمية
اÙلية بو’ية سشطيف ،نظرا
ل- -ت- -ع- -داد سش- -ك- -ان- -ه- -ا ال -ك -ب،Ò
ب -اع-ت-ب-اره-ا ال-و’ي-ة ال-ث-ان-ي-ة
وط-ن-ي-ا وÛه-ودات-ها ا÷ادة ‘
ا’ق -تصش -اد ال -وط -ن -ي ف Ó-ح-ي-ا
وصشناعي.
ق - -ال ال - -وزي - -ر ع- -ل- -ى ه- -امشض
ال-زي-ارة ال-ع-م-ل-ي-ة وال-ت-ف-ق-دية التي
قادته ا ¤الولية ،والتي وقف فيها
Óسسراع فيها،
على عدة مشساريع ل إ
أان أاك Ìمن  300مليون م Îمكعب سسنويا كفيلة بتزويد
سسكان الولية من اŸياه الصسا◊ة للشسرب وسسقي  36أالف
هكتار من األراضسي الزراعية ،ما سسÒفع من اإلنتاج
الفÓحي بها.
خÓل تفقده ألشسغال سسد موان الذي بلغت نسسبة
إا‚ازه  ‘ ،٪95انتظار اسستكمال ربط  450م Îمن
األنابيب لتحويل مياه سسد تيشسي حاف ببجاية نحوه‘ ،

ن- -ه -اي -ة السس -ن -ة ا÷اري -ة ،وب -داي -ة
السس- -ن- -ة اŸق -ب -ل -ة  ،2018أاع- -ط- -ى
ال-وزي-ر ت-ع-ل-ي-م-ات بضس-رورة التقيد
باŸواعيد ،وكذا الشسروع حال ‘
تشس -ج Òح -واف السس -د ب -األشس-ج-ار
اŸتنوعة ،ليتحول ا ¤شسبه شساطئ
داخ- -ل- -ي ،م- -ؤوك- -دا ان السس- -دود ‘
اŸدن ال - -داخ - -ل - -ي - -ة ت- -ل- -عب دورا
اسستجماميا كذلك للسسكان.
ونشس Òان سس- -د م -وان سس -ي -زود
ع- -ن- -د ان- -طÓ- -ق “وي- -ن السس -ك -ان
Ãياهه الصسا◊ة للشسرب ما يفوق
م-ل-ي-ون وم-ائ-ة أال-ف نسس-م-ة ،م-ن-ه-م
سسكان عاصسمة الولية وعديد البلديات ،كما سسيسساهم
بسسقي  16أالف هكتار ،فيما الكمية اŸتبقية اŸقدرة بـ20
أال -ف ه -ك -ت -ار سس -ت -ك -ون م -ن نصس-يب سس-د ذراع ال-ديسض ‘
التحويل الشسرقي ،والذي سسيسسلم ،بحسسب الوزير ،قبل
نهاية السسنة اŸقبلة بسسبب بعضض األمور التقنية.

سسطيف :نورألدين بوطغان

قال إانه نششاط واعد ،بوعزغي من أادرار:

على الفÓح Úالثقة ‘ تربية اŸائيات Ãناطق ا÷نوب
شش - - -رع وزي - - -ر ال - - -ف Ó- - -ح- - -ة
وال -ت -ن -م -ي -ة ال -ري-ف-ي-ة والصش-ي-د
البحري عبد القادر بوعزغي،
‘ زيارة ميدانية لو’ية أادرار
ي-ت-ف-ق-د خÓ-ل-ه-ا عديد الهياكل
واŸنشش- - -آات ا’سش- - -ت- - -ث- - -م- - -اري- - -ة
الفÓحية.
ال - -زي - -ارة ت - -ن - -درج ‘ إاط- -ار
ﬂط - - -ط ع - - -م - - -ل ا◊ك - - -وم - - -ة
وق - - - - - -رارات ›لسس ال- - - - - -وزراء
’خ ،Òب- -اع- -ت- -ب- -ار ال- -فÓ- -ح -ة
ا أ
إاح -دى ال -ب-دائ-ل ا’ق-تصش-ادي-ة.
ك -م -ا ت -أات -ي ال-زي-ارة لÓ-سش-ت-م-اع
’نشش- -غ- -ا’ت ال- -فÓ- -ح Úوإاع- -ادة ب -عث صش -ن -دوق
الهضشاب وا÷نوب.

أدرأر :فا— عقيدي
وزير الفÓحة وخÓل تفقده إاحدى اŸسستثمرات
الفÓحية اıتصسة ‘ تربية اŸائيات Ãحيطات مراقن
بلدية أادرار ،حيث دعا إا ¤وضسع الثقة ‘ نشساط تربية
اŸائ -ي -ات Ãن-اط-ق ا÷ن-وب ،ب-اع-ت-ب-اره نشس-اط-ا فÓ-ح-ي-ا
واعدا يدعم السسوق اÙلية باللحوم ،مؤوكدا على زيادة
ع -دد األح -واضض اŸائ -ي -ة اŸوج -ه -ة لÎب -ي -ة األسس -م -اك،
باإلضسافة إا ¤تعريف الفÓح Úبهذه الشسعبة الواعدة
لولوجها والسستثمار فيها ،معتÈا أان زراعة اŸائيات ‘
م -ن-اط-ق ا÷ن-وب أاصس-ب-ح ح-ق-ي-ق-ة م-ل-م-وسس-ة ‘ اŸي-دان،
بفضسل إارادة و–دي اŸسستثمرين الفÓحي.Ú
اسستمع الوزير بوعزغي عبد القادر ،إا ¤انشسغالت
ال-فÓ-ح ÚاŸسس-ت-ث-م-ري-ن ‘ ه-ذه الشس-ع-ب-ة ،ال-ت-ي ت-ركزت
أاسس -اسس -ا ع -ل -ى ضس -رورة ت-وف Òغ-ذاء األسس-م-اك ب-ك-م-ي-ات
ك - -اف - -ي - -ة ،إا ¤ج - -انب وضس - -ع ح - -ل ل - -ب- -عضض اإلج- -راءات
ال-بÒوق-راط-ي-ة اإلداري-ة ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا بتسسوية

عقود اŸلكية والتي تعت ،Èبحسسب
ال-فÓ-ح ،Úع-ائ-ق-ا لÓ-سس-ت-فادة من
القروضض البنكية.
‘ هذا اإلطار ،أاوضسح الوزير
أان -ه ي -وج-د  82ن-اشس-ط-ا ‘ ت-رب-ية
اŸائيات بولية إادرار ويتوقع إانتاج
 39ط - -ن - -ا م - -ن ﬂت- -ل- -ف أان- -واع
األسس -م-اك ،ف-ي-م-ا اسس-ت-ف-ادت أادرار
من  185أالف سسمكة للÎبية ،فضسÓ
ع- -ن ت- -ك- -وي- -ن ال- -ف -اع -ل ‘ Úه -ذا
اÛال ب - - -ج- - -م- - -ه- - -وري- - -ة الصسÚ
الشسعبية.
من جهة أاخرى ،تفقد بوعزغي
اÙيطات الفÓحية بأاوفران ،بلدية اŸطارفة ،التي ”
توزيعها على  85شسابا ‘ اإطار عقود المتياز و ⁄يباشسر
أاي مسستثمر فÓحي عملية السستصسÓح بهذه اÙيطات
ال -ف Ó-ح -ي -ة ل-غ-ي-اب ال-ك-ه-رب-اء ،مسس-ت-م-ع-ا ‘ ال-وقت ذات-ه
لنشسغالت الفÓح ÚاŸتعلقة بكهربة اÙيطات وشسق
اŸسسالك الفÓحية.
Óشسارة ،أان اÙيط الفÓحي أاوفران ،يÎبع على
لإ
أازيد  13أالف هكتار موزعة على أازيد من  95مسستفيدا،
إال أان غياب الكهرباء حال دون ذلك.
‘ ذات السسياق ،اطلع وزير الفÓحة على وضسعية
الفقاق Òببلدية أاولد سسعيد اŸقاطعة اإلدارية “يمون،
وتلقى شسروحات حول نظام السسقي التقليدي بالفقاقÒ
اŸوج- -ه ل- -ل- -بسس- -ات Úال- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة ،م -ا ي -ع -رف ﬁل -ي -ا
«با÷نانات» ‘ .هذا اإلطار –صسي ولية أادرار 1400
فقارة ،منها  800فقارة نشسطة اسستفادت من ( )02ملياري
دج ‘ إاطار برنامج الدعم اŸوجه لصسيانة الفقاق.Ò
Œدر اإلشسارة إا ¤أان زيارة وزير الفÓحة تتواصسل
على مدار يومŸ Úعاينة واقع القطاع الفÓحي بالولية
م-ن خÓ-ل م-ع-اي-ن-ة نشس-اط ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ،اÙي-طات
الفÓحية ،الفقارات وشسعبة التمور.

أاكد اسشتعداد الهيئة لضشمان ششفافية اÙليات ،دربال:

من اŸهم مراجعة قانون ا’نتخابات مع الشصركاء السصياسصيÚ
ق-ال رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-عليا
Ÿراق- -ب- -ة ا’ن- -ت -خ -اب -ات ع -ب -د
ال - - -وه - - -اب درب- - -ال ،أامسس ،أان
م-راج-ع-ة ق-ان-ون ا’ن-ت-خ-اب-ات
م -ع الشش-رك-اء السش-ي-اسش-ي Úأام-ر
ضش- - - - - - - - - - -روري ‘ ال - - - - - - - - - -وقت
ا◊ا‹،مششÒا إا ¤أان ا◊وار
ه -و أاحسش -ن ط -ري -ق-ة Ÿن-اقشش-ة
ال -ق-ان-ون ،وأاك-د ‘ سش-ي-اق آاخ-ر
أان ال -ه-ي-ئ-ة مسش-ت-ع-دة لضش-م-ان
ن-زاه-ة وشش-ف-اف-ية ا’نتخابات
اÙل - - - -ي - - - -ة اŸق- - - -ررة ‘ الـ 23
نوفم Èالقادم.

جÓل بوطي
أاك -د ع -ب -د ال -وه -اب درب -ال أان -ه «ب -ات م-ن الضس-روري
مراجعة قانون النتخابات من خÓل حوار سسياسسي بÚ
الشسركاء السسياسسي Úوليسض من طرف التقني Úحتى –قق
عدالة ‘ اÿيار ،موضسحا خÓل اسستضسافته ‘ القناة
اإلذاعية األو،¤أامسض،أان «الهيئة “لك إامكانيات ذات
وسسائل مؤوقتة ألنها حديثة النشسأاة وسستخوضض النتخابات
اÙل- -ي -ة ◊م -اي -ة صس -وت اŸواط -ن ب -ك -ل م -ا “لك م -ن
اŸسساعدات من كل ا÷هات».
وأاضساف دربال أان «الشسفافية والنزاهة هي الغاية
السسامية من وجود الهيئة ،« ،مطالبا «اإلدارة بالتزام
القانون وا◊ياد ،الذي هو أاسساسض العمل الذي يكفل
ل-ل-ج-م-ي-ع ت-ك-اف-ؤو ال-ف-رصض»،وأاف-اد أان «ال-ع-ملية النتخابية
يشسارك فيها الكث Òمن الناسض وعلى كل واحد يجب أان
يتحمل مسسؤووليته ألن النتخابات ‘ خدمة الصسالح العام
وخدمة للمواطن Úوعندها يصسبح عمل الهيئة سسه.»Ó
‘ هذا الصسدد ،قال دربال إان «القانون العضسوي
اŸنشسئ للهيئة يلزمنا بتقد Ëتقرير لرئيسض ا÷مهورية،
وقد ” بعد النتخابات التشسريعية وهو يحتوي على
›موعة من اÓŸحظات وكذا على مقÎحات تشسمل

ع-دة ق-وان Úخ-اصس-ة ب-الن-ت-خابات».
وأاضس -اف أان «ط -ب -ي -ع -ة الن -ت -خ-اب-ات
اÙلية تختلف عن التشسريعية ألنها
متعلقة بشسؤوون اŸواطن ‘ القرى
واŸداشسر و‘ األحياء واŸدن.
وشس- -دد رئ -يسض ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا
اŸسستقلة Ÿراقبة النتخابات على
«أاه-م-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-ذي ي-رتكز على
اŸصس -ط -ل -ح-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة –ضسÒا
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة بشس-ك-ل جيد،،
ك -اشس -ف -ا ع-ن «ت-ن-ظ-ي-م  04ملتقيات
ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة  205ق -اضس-ي م-ن
الهيئة على شسكل ندوات جهوية على
اŸسستوى الوطني ‘ كل من مسستغا Âوسسكيكدة والوادي
وا÷زائر العاصسمة».
وأاشسار دربال أان «الدسستور ‘ الفقرت ÚاألخÒت Úمن
نصض اŸادة  194يلزمنا بالتكوين ألعضساء الهيئة ،وكذا
للشسركاء السسياسسيŸ Úن يرغب منهم ،وهؤولء مÈمج
تكوينهم سسنة  2018وهي سسنة ﬂصسصسة للتكوين» ،كاشسفا
عن «دعوة الشسركاء إا ¤ا◊وار الدائم عن النتخابات»،
قائ Óإان «الشسركاء حلفاء ألن الرقابة عن صسحة العملية
السسياسسية واجب دسستوري على الهيئة وواجب سسياسسي
على ا◊لفاء».
وذك-ر درب-ال أان-ه ج-م-ي-ع م-راح-ل ال-ع-م-ل-ي-ة الن-تخابية
بالنسسبة للمحليات سسيكون القرار ﬁليا» ،مÈزا أانه «‘
النتخابات التشسريعية كان هناك  52دائرة انتخابية 48
دائرة ‘ كل ولية و 4دوائر انتخابية ‘ اÿارج وعدد
األحزاب اŸشساركة قارب  60حزبا»،
قائ Óإان «ولية تيزي وزو وحدها على سسبيل اŸثال
توجد بها  68دائرة انتخابية ألنها من أاك Èالوليات من
حيث البلديات  67بلدية إاضسافة إا ¤اÛلسض الشسعبي
أالولئي وعليه سستكون ا◊ملة النتخابية فيها الكث Òمن
ال -ت -ن -افسض ،الم -ر ال -ذي ي -ؤوك -د اه -م -ي -ة اÙل -ي -ات ع-ن
التشسريعيات وهو ما يتطلب عم ÓكبÒا لضسمان النزاهة
وا◊ياد.
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زخات مطر تغرق العاصصمة وتشصل حركة اŸرور

مواطنون يتحولون إا ¤عمال البلدية يبادرون بإاصصÓح الوضصع
’مطار اŸتهاطلة ،أامسس ،فيضصانات بعديد شصوارع العاصصمة ،ما أادى إا ¤ارتفاع منسصوب قنوات الصصرف الصصحي
خلفت ا أ
والبالوعات التي انفجرت بفعل قوة اŸياه داخل اÛاري وشصل حركة اŸرور.

صصونيا طبة
–ولت العديد من بلديات العاصصمة على غرار
الشصراقة وأاو’د فايت وع Úالبنيان وباب الوادي
إا ¤ب -رك ومسص -ت -ن -ق -ع -ات م -ن اŸي -اه ،تسص-ب-بت ‘
انسصداد البالوعات وارتفاع اŸياه اŸتفجرة منها،
’و¤
’يام ا أ
وهو  ⁄يكن يتوقعه العاصصميون ‘ ا أ
من الدخول ا’جتماعي ’سصيما وأان أامطار قليلة
’حياء.
فقط كانت كفيلة بإاغراق الشصوراع وا أ
عرفت عديد الطرق شصل Óتاما واختناقا كبÒا
◊رك- -ة اŸرور ‘ ظ- -ل اŸي- -اه اÎŸاك- -م -ة ع -ل -ى

مسص -ت -وى ب -عضض اÙاور ال -ط -رق -ي -ة ،ح-يث وج-د
السص- -ائ- -ق -ون صص -ع -وب -ة ‘ اŸرور وب -ق -وا ع -ال -قÚ
لسص- -اع- -ات ‘ ،ح Úاضص- -ط- -ر آاخ- -رون إا ¤ت- -غ- -يÒ
مسصاراتهم.
وع Èأاصصحاب اŸركبات الذين كانوا متوجهÚ
إا ¤أاماكن العمل بعد انقضصاء العطلة عن غضصبهم
م - -ن غ - -ي - -اب ح- -مÓ- -ت ال- -ن- -ظ- -اف- -ة وال- -ت- -ط- -هÒ
والتهيئة،حيث شصكلت هذه ا◊الة كابوسصا حقيقيا
ل -دى اŸواط -ن Úم-ؤوك-دي-ن أان ال-وضص-ع ب-ال-ع-اصص-م-ة
أاصصبح ’ يطاق نتيجة تهاون اŸصصالح البلدية من
جهة ومؤوسصسصة «أاسصروت» التي تعمل ع 13 Èبلدية
‘ العاصصمة من جهة أاخرى.

الوضصع اŸزري ،اضصطر بعضض اŸواطن ÚبعÚ
ال-ب-ن-ي-ان إا ¤اسص-ت-خÓ-ف ع-م-ال ال-ب-ل-دية اŸكلفÚ
بإاصصÓح وتنظيف قنوات الصصرف الصصحي بعد أان
وجدوا أانفسصهم غارق ‘ ÚالÈك واŸسصتنقعات،
ح -يث ب -ادروا وسص -ارع -وا ل -ل -ت-ك-ف-ل ب-ح-ل اŸشص-ك-ل
وضصمان عودة حركة اŸرور لطبيعتها.
وينتظر من اŸسصؤوول Úقبل حلول موسصم الÈد
’مر والعمل على تنظيف
’سصراع ‘ تدارك ا أ
اإ
ق -ن -وات الصص -رف الصص -ح -ي ع -ل -ى مسص-ت-وى ج-م-ي-ع
’حياء بالعاصصمة قبل أان –دث كارثة
الطرق وا أ
يقع ضصحيتها اŸواطن ’ سصيما وأانه ‘ كل سصنة
يتكرر فيه اŸشصهد نفسصه.

يسصتعمله سصكان اŸنطقة ‡ا أاّدى ا ¤بروز نقطة
سصوداء حقيقية تعطّلت على مسصتواها حركة اŸرور
وأاسصفر ما حصصل عن بروز طواب Òطويلة للمركبات
باŸنطقة.،
‘ اŸقابل  ⁄يكن بهذه الصصعوبة بالقرب من
قرية شصايق ببلدية الشصعيبة ،حيث تسصّربت اŸياه
واأ’تربة ا ¤الطريق العمومي وغمرت اŸياه ملعب
ال -ك-رة ا◊دي-دي-ة بصص-ف-ة ك-ل-ي-ة ك-م-ا شص-ه-د ال-ط-ري-ق
الو’ئي رقم  110الرابط ب Úفوكة البحرية والفليعة
تسصّربا ملحوظا لÓتربة واÿجارة واŸياه ما أادى
ا ¤إاعاقة حركة اŸرور جزئيا.
شص -ه -دت ع ّ-دة أاح -ي -اء شص-ع-ب-ي-ة ب-ك-ل م-ن ف-وك-ة
Óتربة واŸياه
والقليعة وبوسصماعيل تسصّربا مقلقا ل أ
‡ا أاثار غضصب السصكان الذين أالقوا باللوم على
ا÷هات التي  ⁄تتخذ ›مل احتياطاتها ’سصتقبال
مياه اأ’مطار اأ’و ¤باŸوسصم والتي –دث عادة
ع ّ-دة ف -يضص -ان -ات وتسص -رب -ات ل -ل-م-ي-اه ب-ال-ع-دي-د م-ن
النقاط ،علما أان العديد من الطرقات واأ’رصصفة
كانت قد غمرتها اأ’تربة واŸياه بوسصط مدينة
فوكة ما يؤوّكد على أاّن قنوات صصرف مياه اأ’مطار
 ⁄تتمكن من اسصتيعاب الزخم الكب Òمن اŸياه
الذي تدفق على مدار سصاعات قليلة كما لوحظت

عّدة حا’ت لفتح بالوعات القنوات على مسصتوى
ال -ط -رق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ل -غ-رضض “ك ÚاŸي-اه م-ن
ال- - -تسص- - -رب ع Èال- - -ق - -ن - -وات ب - -د’ م - -ن ال - -فضص - -اء
اÿارجيŒ.در اإ’شصارة ا ¤أاّن وا‹ الو’ية موسصى
غÓي كان قد أاعطى تعليمات صصارمة للمديريات
اŸع-ن-ي-ة م-ؤوخ-را ع-ل-ى ه-امشض اÛلسض ال-ت-ن-ف-يذي
ل-ل-و’ي-ة ت-ع-ن-ى ب-ات-خ-اذ ك-اف-ة اإ’ج-راءات الضصرورية
Óوحال على
لتجّنب حصصول فياضصات أاو تسصربات ل أ
مسص-ت-وى اŸن-اط-ق ا◊ضص-ري-ة وك-ل-ف م-دي-ري-ة ال-ري
Ãت -اب -ع -ة ت -ن -ظ -ي -ف ال -ب -ال-وع-ات وق-ن-وات الصص-رف
وم -دي -ري -ة اأ’شص -غ -ال ال -ع-م-وم-ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-ف ح-واف
الطريق Úالوطني Úرقم  11و 67إا’ أانّ تراكمات
وعوامل عديدة حالت دون “ّكن هذه ا÷هات من
التحّكم اأ’مثل ‘ الوضصع ’سصيما وأان ذات العملية
تقتضصي تضصافرا ÷هود جميع اأ’طراف وعلى كافة
اŸسصتويات من أاجل بلوغ الهدف اŸنشصود.
وقد لوحظ على أارضض الواقع بأان كما كبÒا من
اŸواد اŸتسص -رب -ة م -ن ق -م-ام-ة ك-انت م-ن-تشص-رة عÈ
ﬂتلف الطرقات واأ’حياء وكان يفÎضض تصصريفها
من مواقعها ‘ آاجالها وعدم تركها هناك لفÎات
ط -وي -ل -ة ،ك-م-ا تسص-اه-م ذات ال-ق-م-ام-ة أايضص-ا ‘ سصّ-د
قنوات صصرف اŸياه.

أامطار طوفانية تكشصف العديد من النقاط السصوداء بتيبازة

’مطار الطوفانية التي شصهدتها
كشصفت ا أ
و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ‘ سص-اع-ة م-ب-ك-رة م-ن صصبيحة
أامسس ،عن جملة من النقاط السصوداء التي
’ت-رب-ة وال-ن-ف-ايات على
’وح-ال وا أ
تسصّ-ربت ا أ
مسصتواها ‡ا أاّدى ا ¤غمر عّدة أاجزاء من
’وح-ال ’سصيما
ال-ط-رق ال-رئ-يسص-ي-ة ب-اŸي-اه وا أ
با÷هة الشصرقية للو’ية.

تيبازة :عÓء ملزي
ب -رز ا◊ال ج -ل -ي -ا ب -ال -ط -ري -ق ال-وط-ن-ي رق-م 11
’سصيما ‘ جزئه الرابط ب Úالدواودة وبوسصماعيل،
بحيث تشصّكلت عّدة بحÒات بوسصط الطريق بكل
من فوكة البحرية واŸدخل الشصرقي لبوسصماعيل
رغ -م اسص -ت -ف -ادة اŸوق-ع اأ’خ Òم-ن ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة
شص -ام -ل -ة ال -ع -ام اŸنصص -رم وأاسص-ف-رت ال-ظ-اه-رة ع-ن
تراجع العديد من سصائقي اŸركبات عن اŸغامرة
باسصتعمال ذات الطريق.
كما غمرت اأ’تربة واأ’وحال جزءا كبÒا من
ال -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  69ب-ال-ق-رب م-ن اŸن-طقة
الصص -ن -اع -ي -ة ل -ب -وسص-م-اع-ي-ل ،ح-يث تسصّ-ربت اأ’ت-رب-ة
وا◊جارة من أاعا‹ اŸدينة ع Èمسصلك غ Òمهّيأا

تخصصصصات جديدة تتماشصى وسصوق العمل

 9848مقعد بيداغوجي Ãختلف معاهد ومراكز التكوين اŸهني بباتنة
تتواصصل –ضصÒات قطاع التكوين اŸهني
ب -ب -ات -ن -ة ع -ل -ى غ -رار ب -اق -ي و’ي -ات ال -وط-ن
’‚اح ال- - -دخ- - -ول اŸه- - -ن- - -ي ا÷دي- - -د دورة
إ
سص -ب -ت-م ،Èح-يث سص-ي-ت-م ف-ت-ح أازي-د م-ن 9848
م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي Ãختلف معاهد ومراكز
ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ÚاŸوزع-ة عÈ
ب -ل-دي-ة ال-و’ي-ة واŸوزع-ة ع-ل-ى  28مؤوسصسصة
تكوينية و 10مدارسس خاصصةÃ ،جموع 38
مؤوسصسصة.
تسصعى مديرية التكوين اŸهني لفتح تخصصصصات
جديدة تتماشصى وسصوق العمل ،حيث تتوفر مراكز

ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي وال -ت -م -ه Úب-ب-ات-ن-ة ع-ل-ى أاغ-لب
التخصصصصات كالصصناعات التقليدية ،اإ’عÓم اآ’‹،
ا◊رف واŸه- -ن ،ال- -ك- -ه- -رب- -اء واإ’دارة ،ال -ن -ج -ارة،
واأ’شصغال العمومية وغÒها.
وبلغ عدد اŸتكون ‘ Úنهاية العام اŸنصصرم 18
أالف مÎبصض ‘ ﬂتلف اأ’‰اط التكوينية بفضصل
مؤوسصسصات تكوينية جديدة بالقطب العمرا Êحملة،
وبريكة وتوسصعة اÙلقة اŸتواجدة بع Úياقوت،
لÎق-ي-ت-ه-ا إا ¤م-رك-ز ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،حيث يوفر
القطاع عروضصا تكوينية للشصباب منها  1952منصصبا
خاصصا بالتكوين اإ’قامي اأ’و‹ والتمه Úوالتكوين

التعاقدي ،باإ’ضصافة إا ¤مناصصب متعلقة بالدروسض
اŸسصائية ،وأاخرى خاصصة باŸرأاة اŸاكثة بالبيت،
 53منصصبا منها خاصصة بالتكوين ‘ الوسصط الريفي،
و 430م -نصصب ،خ-اصص-ة ب-ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-أاه-ي-ل-ي ،و76
منصصب تكوين عن طريق اŸعابر ،و 853منصصب
باŸؤوسصسصات اÿاصصة ،و 885منصصب باŸؤوسصسصات
العقابيةُ ،توج منهم  7039خÓل السصداسصي اأ’ول
من سصنة  2016بشصهادة ،و 3436تكوين تأاهيلي خÓل
نفسض الفÎة من السصنة اŸنقضصية.

باتنةŸ :وشصي حمزة

Ãبادرة من ا÷معية الثقافية «تغرمة»

عملية تضصامنية ب Úمواطني أاهل القصصر بالبويرة
Ãب -ادرة م -ن ا÷م -ع -ي -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة «ت-غ-رم-ة»
لبلدية اأهل القصصر،احتضصنت دار الثقافة اأحمد
ب-رك-ا Êب-اأه-ل ال-قصص-ر وع-ل-ى م-دار ي-وم Úعملية
تضصامنية ب Úمواطني اŸنطقة خاصصة التÓميذ
اŸنحدرين من العائÓت اŸعوزة.
“ثلت العملية ‘ جمع الكتب اŸدرسصية واÿارجية
اŸسصتعملة ‘ السصنة الدراسصية اŸاضصية ثم توزيعها على
التÓميذ الذين يحتاجونها هذه السصنة ،خاصصة بعد اأن
ل -ق -ي ال -ع -م-ل ال-تضص-ام-ن-ي اإق-ب-ا’ ك-بÒا خ-اصص-ة م-ن ذوي
الدخل الضصعيف.
«الشصعب» تنقلت اإ ¤ع ÚاŸكان وتابعت العملية
ال -تضص -ام -ن -ي -ة ك-م-ا رصص-دت ان-ط-ب-اع-ات اŸن-ظ-م Úم-ن-ذ
الصصباح الباكر ،حيث عرفت دار الثقافة توافدا كبÒا

للتÓميذ الذين حضصروا بقوة ،يحملون تارة ب Úاأيديهم
رزم -ة م -ن ال -ك-تب ال-ت-ي ” اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا ل-ي-ق-دم-وه-ا اإ¤
اŸن -ظ -م Úل -وضص -ع-ه-ا حسصب اŸسص-ت-وى واŸادة ل-ت-م-كÚ
اÙتاج Úمن اقتنائها.
و كانت الفرحة كبÒة وسصط ا’أولياء ذوي الدخل
الضص -ع -ي -ف خ -اصص -ة ل -دى اإي -ج -اد اأو’ده -م ال -ك -تب ال-ت-ي
يحتاجونها حيث وصصلت الفرحة ا‹ ذرف الدموع عند
بعضصهم.
اإ ¤جانب الكتب اŸدرسصية ” ،تسصجيل عملية بيع
للكتب اÿارجية والتي اقتنتها ا÷معية من عند بعضض
اŸكتبات وذلك باأثمان جد معقولة ،ناهيك عن عرضض
عدة كتب لكتاب اŸنطقة اأمثال رابح كفيل الدكتور
ح -م-ي-د ب-وح-ب-يب وال-دك-ت-ور سص-ع-د سص-ع-ي-د الشص-اع-ر ع-ل-ي

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

خروبي والشصاعرة زهرة فدا‹.
بحسصب رشصيد همال رئيسض ا÷معية فان اŸبادرة
ترمي ا‹ زرع ثقافة القراءة التي هجرها الشصباب من،
ومن جهة اأخري زرع ثقافة التضصامن ب Úالسصكان والتي
ب -داأت ت -ن -دث -ر ،خ -اصص -ة واأن اŸث -ق -ف ÚواŸرب Úق-ام-وا
ب-زي-ارة اŸع-رضض وق-دم-وا تشص-ج-ي-ع-ه-م ل-ل-م-نظم Úوعلى
راأسص -ه -م ي -ح -ي -اوي ﬁم -د وق -ت -ال ﬁم -د اآك-ل-ي ال-ل-ذان
ي- -ع- -تÈان م- -ن وضص- -ع- -ا اأسصسض ال- -ت- -ع- -ل- -ي -م Ãن -ط -ق -ة اآث
لقصض،كونهما من فتحا اŸدرسصة بعد ا’سصتقÓل وكرسصا
ح -ي -ات -ه -م -ا ل -ل -ع -ل -م ح -يث ت -خ -رج ع-ل-ي ي-ده-م عشص-رات
اŸثقف.Ú

البويرة :ع .نايت رمضصان
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شصريط :كل الظروف مواتية للشصروع
‘ الدراسصة يوم  17سصبتمÈ

أاوضص-ح ال-دك-ت-ور راب-ح شص-ري-ط رئ-يسس
جامعة ا÷زائر ،3-أان التسصجيÓت التي
ب-دأات ،أامسس ،ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ط-لبة ا÷دد،
Œري ‘ ظروف حسصنة وجيدة ،حيث
’دارة كل الوسصائل اللوجيسصتية
وفرت ا إ
’‚اح ه -ذا اŸوع -د
وال -وسص -ائ -ل اŸادي -ة إ
ا÷ام -ع -ي ل -لسص -ن -ة ال -دراسص -ي-ة / 2017
.2018

نورالدين لعراجي
أاك- -د رئ -يسض ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر 3اسصتقبال
ح -وا‹  10آا’ف ط -الب ج -دي -د ه -ذه السص -ن-ة
موزع Úع Èكلياتها اأ’ربع
«ال - -ع - -ل - -وم السص - -ي - -اسص - -ي - -ة
واإ’عÓ- -م ،ك- -ل -ي -ة ال -ع -ل -وم
ال - -ت - -ج- -اري- -ة وا’ق- -تصص- -اد
وال -تسص -ي ،Òم -ع -ه-د اآ’ث-ار،
م -ع -ه -د ال -ري -اضص-ة» ،ح-يث
ب- -ادر ا÷م- -ي- -ع ب- -ع- -م -ل -ي -ة
تسصجيل الطلبة.
أام- - - -ا ا÷دي - - -د ال - - -ذي
عرفته هذه السصنة يقول الÈوفيسصور شصريط،
ان الوصصاية قامت بتفويج الطلبة على مدار
خمسصة أايام تنظيم الطلبة ا÷دد ا ¤اربعة
افواج ،حتى ’ يكون هناك ضصغط واكتظاظ
على مسصتوى مصصالح ا’سصتقبال والتسصجيل.
‘ الصصدد ذاته ،ذكر شصريط ان الÎتيبات
سصبقت هذا اليوم بتهيئة كل الظروف الÓزمة،
معتÈا ان أاسصرة جامعة ا÷زائر  ،3على كامل

ا’سصتعداد للتوفيق ‘ دخول جامعي جيد،
معتÈا اياها عملية وطنية ،على ان تنتهي
العملية يوم اÿميسض القادم وتبدأا الدراسصة
بصصفة رسصمية اأ’حد  17سصبتم.È
أام-ا ‘ م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن تقدموا
بطلبات التحويل وتغي Òالتخصصصصات ،أاجاب
شص- -ري- -ط أان اأ’م -ر ” ال -فصص -ل ف -ي -ه ن -ه -ائ -ي -ا
والتحويÓت “ت قبل التسصجيÓت ‘ السصنة
اأ’و ،¤وهي اÿطوة اإ’يجابية التي اعتÈها
فعالة ،بحيث أامر التحويÓت ” الفصصل فيها
نهائيا قبل موعد التسصجيل.
أام- -ا ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل -ق Ãسص -اب -ق -ة اŸاسصÎ
وال -دك-ت-وراه أاج-اب شص-ري-ط
بأان العملية “ت عن طريق
أاون ’ي- -نÃ ،ع- -ن -ى اÿط،
وح - - -ال - - -ي - - -ا ب - - -ل- - -غ ع- - -دد
ال- -تسص- -ج- -يÓ- -ت ب -ال -نسص -ب -ة
÷امعة ا÷زائر 17 ،3أالف
ط- -الب ،واŸه- -ل- -ة ان -ت -هت،
على ان تبدأا عملية إايداع
اŸل-ف-ات ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ط-لبة
الناجح Úاليوم.
أاما فيما يخصض تاأخر اأ’سصاتذة Ãدرجات
ا÷ام -ع -ة ،أاوضص -ح شص -ري -ط ان ك -ل م -ا ي -ت-ع-ل-ق
ب -ال -ت -وق -يت السص-اع-ي وت-وزي-ع ال-دروسض ق-د ”
بصصفة نهائية قبل خروج ا’سصاتذة وإامضصائهم
على اÙاضصر؛ Ãعنى أان كل اأ’سصاتذة هم
ع- -ل- -ى ع- -ل- -م ب- -ك- -ل اŸق- -اي- -يسض ال -ت -ي سص -وف
يدرسصونها.

التحويÓت ”
الفصصل فيها نهائيا
قبل موعد التسصجيل

 57منها وزعت على تÓميذ ابتدائية ﬁفوظ بن مولود

«أافسصيو» اŸدية يوفر  20أالف حقيبة للموسصم الدراسصي باŸدية
منح اŸكتب الو’ئي Ÿنتدى
رؤوسص - - -اء اŸؤوسصسص - - -ات ب - - -اŸدي- - -ة
عشص- - - - -ي- - - - -ة أامسس  57حقيبة
م- -درسص- -ي- -ة Ÿع -وزي اب -ت -دائ -ي -ة
ﬁف - -وظ ب- -ن م- -ول- -ود ،م- -ن بÚ
اŸسص - -ت - -ف - -ي - -دي - -ن م - -ن م- -ن- -ح- -ة
ال-ت-م-درسس خÓ-ل ح-ف-ل أاشص-رف
’سص -رة
ع -ل -ي -ه وا‹ ال -و’ي -ة وا أ
الÎبوية.
أاكد وا‹ الو’ية ﬁمد بوشصمة
ب - -أان ه - -ي - -ئ- -ة «اأ’فسص- -ي- -و»و ع- -ودت
السص - -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة Ãث- -ل ه- -ذه
اŸبادرات ،آام Óبأان تتواصصل مثل
ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ات مسص-ت-ق-ب› ،Ó-ددا
شصكره وامتنانه لهذا اŸنتدى وكل
من سصاهم ‘ –ضص Òوإا‚اح هذا
ا◊فل.
م- -ن ج- -ه -ت -ه ق -ال ﬁم -د شص -نÚ
رئ - -يسض م - -ك - -تب م - -ن - -ت- -دى رؤوسص- -اء
اŸؤوسصسصات بهذه الو’ية ،بأان هذه
اŸبادرة –ت شصعار « ﬁفظة من
أاجل اŸسصتقبل « “تد إا ¤فÎة أاوت
 2015ح -يث ق -امت ه -ي-ئ-ت-ه وق-ت-ه-ا
بتوزيع حصصة معتÈة من ا◊قائب
سصلمت إا ¤السصلطات اÙلية بهذه
Óطفال
الو’ية من أاجل توزيعها ل أ
اÙت -اج Úع -ن -د اف -ت -ت -اح اŸك -تب
Óفسصيو.
الو’ئي ل أ
وكشصف شصن Úبأان مسصؤوو‹ هذه
الهيئة قد رصصدوا  20أالف حقيبة
ل-ل-م-وسص-م الدراسصي ،2018 / 2017
متعهدا بأان تعمل هيئته جنبا إا¤
جنب مع سصلطات الو’ية ومرافقتها
‘ مثل هذه اأ’عمال اإ’نسصانية مع
السص- -ع- -ي ÷لب ا’سص -ت -ث -م -ار وخ -ل -ق

الÌوة وال- -ق -ي -م -ة اŸضص -اف -ة وخ -ل -ق
مناصصب شصغل جديدة.
Óشص- -ارة سص- -تشص- -م- -ل اŸب- -ادرة
ل --إ
اÒÿي- -ة  450ط -ف -ل م -ع-وز بÎاب
الو’ية ،من بينهم  50من منخرطي
ا÷م -ع -ي -ة ال -ت -ي ت -ه -ت -م ب -ال -ط-ف-ول-ة
واأ’رامل وهيئة كشصفية بالو’ية ،أاما
الباقي فيسصتم توزيعه بالتعاون مع
مديرية الÎبية.

...وملحقة ﬁو األمية
تقÎح فرصصة تشصغيل
 324عون متعاقد
أابرزت ملحقة الديوان الوطني
Ùو اأ’م-ي-ة وت-ع-ل-ي-م ال-ك-ب-ار ل-و’ية
اŸدية هذه اأ’يام أاهمية مضصمون
اإ’سصÎاتيجية الوطنية Ùو اأ’مية
وتعليم الكبار تطبيقا للمادة  04من
القرار الوزاري اŸشصÎك اÙدد
لكيفيات توظيف أاعوان متعاقدين
مكلفÃ Úحو اأ’مية.
وأاع - -ل - -ن ‘ ه - -ذا الصص - -دد ع - -ن
اقÎاحها لفرصصة تشصغيل لنحو 323
شصخصض ‘ منصصب أاعوان متعاقدين
مكلفÃ Úحو اأ’مية ومنصصب واحد
فقط لتوظيف عون متعاقد مكلف
Ãح - -و اأ’م - -ي - -ة ل- -ت- -دريسض ال- -ل- -غ- -ة
اأ’م- -ازي- -غ -ي -ة ،مشصÎط -ة ‘ ذلك أان
ي- - -ت- - -وف- - -ر ‘ الشص - -خصض اÎŸشص - -ح
للمكلف بتدريسض ﬁو اأ’مية كل من
يثبت مسصتوى سصنة ثالثة على اأ’قل،
فضص Óعلى نفسض الشصرط بالنسصبة
لتدريسض اللغة اأ’مازيغية مع شصرط

اسصتفاء اÎŸشصح للمؤوهل العلمي أاو
Óمازيغية.
شصهادة تثبت إاتقانه ل أ
على صصعيد آاخر علمت «الشصعب»
‘ وقت سصابق ،أان اŸكلف Úبهذا
النوع من التعليم القاعدي ما يزالون
يطالبون الوصصاية بضصرورة إادماجهم
‘ مناصصب دائمة مع صصب أاجورهم
بصصفة شصهرية ،مؤوكدين حسصب أاحد
اŸنسصق Úبأانه مع اقÎاب اŸوسصم
الدراسصي  ،2018 / 2017فإانه ‘
ال -وقت ال -ذي ت -ق -دم ف -ي -ه م -دي -ري-ة
الÎبية بالو’ية كل التسصهيÓت من
أاج- - -ل إا‚اح أاقسص - -ام ﬁو اأ’م - -ي - -ة
وتعليم الكبار.
ياأتي هذا ‘ الوقت الذي حقق
تÓميذ هذه اŸؤوسصسصة على مسصتوى
 19دائرة خÓل اŸوسصم الدراسصي
ال-ف-ائت ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة نظ Òرغبة
ه- -ؤو’ء ‘ ت -ق -د Ëم -ه -ارات إات -ق -ان
م -ه -ام -ه -م ال -ت -ع -ل-ي-م-ي-ة واك-تسص-اب-ه-م
Èÿات ‘ اŸيدان جنبا إا ¤جنب
مع  140عامل جامعي ” توظيفهم
‘ إاطار صصيغ التشصغيل التي أاقرتها
الدولة.
و–صصي ﬁلقة الديوان الوطني
Ùو اأ’مية وتعليم الكبار  324معلم
متقاعد من ذوي الشصهادات العليا
ويعملون قرابة  10أاشصهر فعلية ‘
اŸوسص -م ال -دراسص -ي ويسص -ه -رون ع -ل
تقد Ëدروسض ‘ تعليم كتاب الله
وال -ت -ع -ل -ي -م -ي ال -ع -ادي ،ك -م-ا ت-ن-ظ-م
اÙل -ق -ة دورات ت -ك -وي -ن -ي -ة ل-ه-وؤ’ء
أ’ج-ل م-واك-ب-ة م-ت-ط-لبات اŸسصجلÚ
‘ هذه اأ’قسصام.

اŸدية :ع.علياÊ

اإلثنين  11سسبتمبر  2017م
الموافق لـ 20ذي الحجة  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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صصناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مششصروع بيئي واعد كفيل بتحقيق الّرفاهية وﬁاربة التّبذير
تّتجه الزراعة اليوم إا¤
لسسمدة العضسوية،
اسستخدامات ا أ
لنسسان
حفاظا على صسحة ا إ
لرضض الفÓحية ،خاصسة
واسستدامة ا أ
بعد أان أاثبت العلم مدى خطورة
لسسمدة الكيمياوية وتسسبّبها ‘
ا أ
لمراضض لسسيما السسرطان
كث Òمن ا أ
منها ،ما دفع بعضض الشسباب للتفك‘ Ò
اسستعمال تقنية جديدة لها
لرضض
انعكاسسات إايجابية على ا أ
لنسسان ،على غرار ““الكومبوسست““،
وا إ
أاو ما يعرف بإاعادة رسسكلة النفايات
اŸنزلية لتصسنيع سسماد عضسوي
يسستخدم ‘ الزراعة.

اسستطÓع:سسهام بوعموشسة
هذه اÿطوة مطلوبة بكÌة ‘ العا⁄
كونها تقّلل من آاثار تلويث البيئة على
لسسمدة الكيميائية لها آاثار
اعتبار أاّن ا أ
سسلبية ،وتلح اŸنظمة العاŸية للصسحة
على اعتماد أاسسمدة صسحية ،خاصسة وأان
ال -ط -لب ال -ع-اŸي ي-ت-ج-ه ا ¤اسس-ت-هÓ-ك
اŸن- -ت- -وج- -ات ال- -عضس -وي -ة أاو م -اي -ع -رف
بـ””ال- -ب- -ي- -و”” ،و‘ ا÷زائ- -ر ح- -ظ- -ي ه -ذا
الك- -تشس- -اف ب- -اله- -ت -م -ام،ح -يث سس -ع -ى
لخضس-ر
ل -ت -جسس -ي -د مشس-روع الق-تصس-اد ا أ
اıتصص ‘ ال -رسس -ك -ل -ة ب -ن ك -رادي -ج -ة
ﬁمد أام Úبداية من بومرداسص ليحّوله
إا ¤تيبازة ،حيث وجد البيئة اŸناسسبة،
وع-ل-يشص خ-وخ-ة ا◊اصس-ل-ة ع-ل-ى شس-ه-ادة
ماجسست ‘ Òالعلوم الفÓحية ،بعدما
“ك -ن-ا م-ن اف-ت-ك-اك اŸواف-ق-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة
للتمويل عن طريق وكالة دعم تشسغيل
الشسباب ””أانسساج””.
«ال - -ك - -وم - -ب- -وسست”” حسسب م- -ا ي- -عّ- -رف- -ه
اıتصس- -ون ،ه- -ي ك- -ل- -م- -ة ج- -اءت م- -ن
””كمبوسستنغ”” تعني تخمر هوائي ،وهي
Œم -ي -ع ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة م-ن قشس-ور
لوراق ا÷اف- -ة
ال - -ف - -واك- -ه واÿضس- -ار ،ا أ
لغصس - -ان ،ب - -ق- -اي- -ا
وال - -رط - -ب - -ة◊ ،اء ا أ
لشسجار ،فضسÓت ا◊يوانات والطيور،
اأ
بقايا اÙاصسيل ،قشسور البيضص ،الورق،
ع -ظ -ام و◊وم ا◊ي -وان-ات ،إا ¤أاسس-م-دة
عضس -وي-ة تسس-ت-خ-دم ل-ت-غ-ذي-ة الÎب-ة ب-ع-د
خلطها ،نظرا لحتوائها على البكتÒيا
النافعة ومفيدة للنباتاتÁ ،سسك أاكÈ
ك- -م- -ي- -ة م- -ن اŸاء‡ّ ،ا ي -ج -ع -ل -ه ج -ي -د
للنباتات والقتصساد ‘ اŸاء ،وأاقصسى
م-دة ي-أاخ-ذه-ا ال-ك-وم-ب-وسست ‘ ال-ت-ح-لل
هي  18يوما بشسرط أان تتوفر ا◊رارة
والرطوبة والتهوية الÓزمة.
تو‹ مديرية الصسناعة واŸناجم بتيبازة
مشس -روع صس -ن -اع-ة ال-ك-وم-ب-وسست أاه-م-ي-ة
كÈى م -ن خ Ó-ل م -راف -ق -ة م -ت -واصس -ل -ة
Ûموعة اŸهتم Úبه ،والذين أاجروا
تكوينا متخصسصسا ‘ هذا اÛال منذ
أاك Ìم -ن سس-ن-ة ،ب-ح-يث ح-ظ-يت م-ل-ف-ات
ح -ام -ل -ي مشس-روع ‡اث-ل ب-ال-ق-ب-ول ل-دى
وكالة دعم تشسغيل الشسباب ””أانسساج””،
وب-ل-غت م-رح-ل-ة ال-ت-م-وي-ل ال-ب-ن-كي ،فيما
تبقى التصسالت جارية على قدم وسساق
مع أاعضساء اÛموعة لغرضص مرافقتهم
‘ ع-م-ل-ي-ة Œسس-ي-د مشس-اري-ع-ه-م ال-ب-يئية
على أارضص الواقع.

لط-ار اŸك-ل-ف
‘ ه -ذا السس -ي -اق ،أاّك -د ا إ
Ãتابعة اŸشسروع على مسستوى مديرية
الصسناعة واŸناجم مامو Êأام ،Úبأاّن
لمر يندرج ضسمن مسسعى اختيار تيبازة
اأ
لخضسر،
كولية ‰وذجية ‘ القتصساد ا أ
ب- -ح- -يث ّ” إاطÓ- -ق ح -م -ل -ة ت -روي -ج -ي -ة
وإاع Ó-م -ي-ة واسس-ع-ة سس-ن-ة  2014لنتقاء
›م -وع-ة م-ن الشس-ب-اب اŸه-ت-م Úب-ه-ذا
اÛال ،ليتم التفاق أاخÒا على اعتماد
مشسروع رسسكلة نفايات اÿضسر والفواكه
بسسوق ا÷ملة للحطاطبة ،و–ويلها إا¤
لو ¤من
أاسسمدة طبيعية ‘ بادرة هي ا أ
نوعها با÷زائر.
خ -لصست ال -ل -ج -ن-ة ال-ولئ-ي-ة اŸت-ع-ددة
ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة ،ب-ت-جسسيد مشسروع
لخضس -ر إا ¤اقÎاح ت-ك-وي-ن
الق -تصس -اد ا أ
” انتقاؤوهم باŸعهد
ن
ي
اŸهتم Úالذ
ّ
الوطني للتكوين اŸهني بحجوط ،قبل
م-راف-ق-ت-ه-م ل-دى أاج-ه-زة دع-م ال-تشس-غيل
لتشسكيل مؤوسسسسات مصسغرة “ّكنهم من
Œسس -ي -د اŸشس -روع ع -ل-ى أارضص ال-واق-ع،
ب- -ح- -يث أاسس- -ف- -رت ال -دراسس -ة اŸت -أان -ي -ة
ل- -ل- -مشس- -روع ع -ن تسس -ج -ي -ل ج -م -ل -ة م -ن
السسلبيات التي بوسسعها الوقوف حجر
عÌة ،دون ب -ل-وغ اŸب-ت-غ-ى وه-ي ت-ت-م-ث-ل
أاسساسسا ‘ توفر عامل اıاطرة لنقصص
اŸع -ل -وم -ة وصس -ع-وب-ة ال-ت-م-وي-ل وت-فشس-ي
البÒوقراطية.
غ Òأاّن الرغبة اŸلحة ‘ توف Òأاسسمدة
Óسس-م-دة ال-ك-ي-م-ي-ائية،
عضس-وي-ة ب-دي-ل-ة ل -أ
لسس-ب-اب
ال -ت-ي يصس-عب ا◊صس-ول ع-ل-ي-ه-ا أ
لولية وباÛان،
أامنية ووفرة اŸادة ا أ
إاضس- -اف -ة إا ¤اŸزاي -ا ال -ب -ي -ئ -ي -ة شس ّ-ك -لت
ج-م-ي-ع-ه-ا ج-م-ل-ة م-ن العوامل اليجابية
ال- -ت- -ي سس- -اه- -مت ‘ ت- -ب- -ل- -ور اŸشس -روع
وتطويره ،بحيث اسستعان القائمون على
اŸبادرة Ãنشسأاة متخصسصسة ‘ رسسكلة
النفايات على مسستوى حديقة التجارب
با◊امة ،لضسمان تكوين تطبيقي شسامل

ل -ل -راغ-ب ‘ Úالسس-ت-ث-م-ار ‘ اŸشس-روع،
لولية
الذي يعتمد على –ويل اŸادة ا أ
إا ¤أاسسمدة طبيعية ،تسستعمل من طرف
لسس - -م - -دة
ال- - -ف Ó- -ح Úع - -وضس - -ا ع - -ن ا أ
الكيميائية اŸسستعملة حاليا.
لمر ‘ مرحلة أاو ،¤بتخفيضص
يتعلق ا أ
لسس-م-دة ال-ك-ي-م-ي-ائ-ية
وتÒة اسس-ت-هÓ-ك ا أ
ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى الصس -ح -ة ال -بشس -ري-ة ،م-ع
الإشس-ارة إا ¤إام-ك-ان-ي-ة اسس-ت-ع-م-ال ›مل
نفايات أاسسواق اÿضسر والفواكه ،التي
يسستغنى عنها Ãراكز الردم التقني وكذا
لشسجار اŸتسساقطة كمادة
بقايا أاوراق ا أ
أاول-ي-ة ،ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ح-وي-ل إا ¤م-ادة ق-اب-لة
لمر الذي بوسسعه
لÓسستغÓل مباشسرة ،ا أ
فتح ›الت واسسعة لتحقيق الرفاهية،
وت- -ن- -ظ- -ي- -ف اÙي -ط وا◊ف -اظ ع -ل -ى
الصس- -ح- -ة ال -بشس -ري -ة إاضس -اف -ة ا ¤ت -وفÒ
مناصسب شسغل عديدة.

““أاونسصاج““ ترافق حاملي
اŸشصروع للحصصول على
الّتمويل البنكي
“ّك- - -ن ح- - -ام Ó- - -مشس- - -روع صس- - -ن - -اع - -ة
””ال -ك-وم-ب-وسست”” م-ن اف-ت-ك-اك اŸواف-ق-ة
البنكية للتمويل ،عن طريق وكالة دعم
تشسغيل الشسباب ””أانسساج”” مؤوخرا ،إال أاّن
لجراءات
اŸعنيان  ⁄يتمكنا من إا“ام ا إ
لسسباب
اŸتبقية لتجسسيد اŸشسروع بعد أ
لم-ر ب-اıتصص ‘
ﬂت -ل-ف-ة ،وي-ت-ع-ل-ق ا أ
الرسسكلة بن كراديجة ﬁمد أام Úالذي
ينحدر من منطقة حجوط ،والذي سسبق
ل -ه ام -ت -ه -ان ح -رف -ة رسس -ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات
العضسوية بطرق تقليدية لفÎة طويلة،
إال أاّنه اقتنع أاخÒا بأاهمية النخراط
لخضس -ر،
ضس- -م- -ن ب -رن -ام -ج الق -تصس -اد ا أ
واسس-ت-غÓ-ل ال-ع-ت-اد واŸن-اه-ج اŸت-طورة

Ÿزاولة النشساط بطريقة عصسرية توّفر
لسس-م-دة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة،
ك -م -ي-ة أاك Èم-ن ا أ
وتوفر عددا أاك Èمن مناصسب الشسغل.
م- - -ن اŸرت- - -قب ب- - -أان يشس- - -رع ذات
اŸسس- -ت- -ث- -م- -ر ق- -ري- -ب- -اŒ ‘ ،سس- -ي- -د
مشسروعه على أارضص الواقع بالرغم
م- -ن ت- -لّ- -ق- -ي -ه ÷م -ل -ة م -ن ال -ع -وائ -ق
اŸيدانية التي أاثّرت سسلبا على وتÒة
“كنت عليشص
بناء اŸشسروع ،كما ّ
خ- -وخ- -ة ا◊اصس- -ل- -ة ع- -ل- -ى شس- -ه -ادة
ماجسست ‘ Òالعلوم الفÓحية ،من
اف -ت -ك -اك اŸواف -ق-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة ع-ل-ى
مشس - -روع - -ه- -ا اŸودع ل- -دى وك- -ال- -ة
””أانسساج”” منذ سسنة  ،2015وتخّلت
لسسباب عائلية قبل أان
عنه مؤوقتا أ
تعيد التصسال من جديد بالوكالة
لتفعيله ومتابعة صسÒورة اŸلف،
الذي يوشسك على إادراك مرحلته
لخÒة حاليا.
اأ
لشس- - - - - -ارة ،إا ¤أاّن ك Ó- - - - -
Œدر ا إ
حاملي اŸشسروع Úقّدما تقوÁا
ماليا يقارب اŸليار سسنتيم ،وهو
السس -ق -ف ال -ذي ت -ع -ت -م-ده وك-ال-ة
””أانسساج”” مع كونهما  ⁄يدرجا
عّدة آالت مكملة تسستعمل ‘
اŸشسروع Œنبا لتجاوز السسقف
اÙدد من طرف الوكالة من
الناحية اŸالية ،إال أاّن ذلك لن
ي- -ؤوّث -ر بشس -ك -ل م -ب -اشس -ر ع -ل -ى
ال-ع-م-ل-ي-ة ب-اع-ت-ب-ار ال-ع-م-ل-ي-ات
للت
اŸن- -ج- -زة م -ن ط -رف ا آ
اŸت -ب -ق -ي -ة Áك-ن Œسس-ي-ده-ا
ب -ط -رق ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ويشس -م-ل
العتاد اŸصسّرح به من طرف
ح - -ام- -ل- -ي اŸشس- -روع Úآال- -ة
ضسغط وخÓطا وآالة Œفيف
Ãعية آالية متحركة تسستعمل
لولية.
لنقل اŸادة ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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شسبـــــــــــــــاب
يسسعـ ـ ـ ـ ـون لتجسسيـ ـ ـ ـد اŸشسـ ـ ـ ـ ـ ـروع
على أارضص الواقع رغم العراقيل
هنــــــــــــــدو:

تكوين متخ ّصسصص للتحكم ‘ رسسكلة النفايات

بن كراديجة :

الكومبوسس ـ ـ ـ ـ ـت Áك ّن من ازدهار
الفÓحة ويسستحدث مناصسب شسغل
م -ن -ذ ت -خ ّ-رج -ه م-ن دورة ال-ت-ك-وي-ن اÿأصش-ة ب-أŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
للتكوين اŸهني بحجوط ‘ مأرسض  ،2016ششرع ﬁمد
أام Úب -ن ك -رادي -ج -ة م -ب -أشش-رة ‘ صش-ن-أع-ة ب-عضض أان-واع
الكومبوسشت بطرق جّد تقليدية ،بأعتبأره كأن Áتهن
–ويل ونقل اأ’سشمدة الطبيعية اŸسشتخلصشة ،من
مصش-أدر ن-ب-أت-ي-ة وح-ي-وان-ي-ة إا ¤ال-فÓ-حÃ Úخ-ت-لف
و’ي -أت ال -وط -ن ،وزادت-ه ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ع-زم-أ
وتصشميمأ ،على Œسشيد مششروعه ا◊لم منذ الوهلة
اأ’و ¤بحيث ششرع ‘ التصشنيع Ãنطقة بن يونسض
بو’ية بومرداسض لقربهأ من سشوق ا÷ملة بخميسض
اÿششنة ،قبل أان ينتقل إا ¤منطقة بومدفع بو’ية
ع Úالدفلى أاين “ّكن من تصشنيع كميأت كبÒة من
الكومبوسشت ،لفأئدة عديد الفÓح Úوأاصشحأب اŸششأتل،
واسشتقّر رأايه ‘ آاخر اŸطأف على ا’سشتعأنة بوكألة أانسشأج
لتجسشيد مششروع ضشخم ‘ هذا اŸنحى ،وهو اŸسشأر الذي بلغ مراحله
اأ’خÒة حأليأ.
ب هذه
وعن سشّر اهتمأمه البألغ بهذا اŸوضشوع ،أاّكد بن كراديجة على أاّنه يح ّ
اŸهنة حبأ جّمأ ’سشيمأ عقب اقتنأعه بأهمية اسشتعمأل الكومبوسشت بألقطأع
الفÓحي بد’ من اأ’سشمدة الكيميأئية ،مششÒا إا ¤أانّ اŸأدة اأ’ولية لصشنأعة
الكومبوسشت متوفرة بأ÷زائر وبأÛأن على مسشتوى أاسشواق ا÷ملة للخضشر
والفواكه وﬂتلف الغأبأت ،إاضشأفة إا ¤بقأيأ الزيتون بعد عصشره ،ومن اŸمكن
جدا توف Òمنتوج أاجود بكث Òمن الذي يتم اسشتÒاده حأليأ من كندا وأاŸأنيأ.
زيأدة على تخفيضض سشعره إا ¤حد أادنى ،مع توسشيع اسشتعمأله Ãختلف
العمليأت الفÓحية عوضشأ عن اأ’سشمدة الكيميأئية الواسشعة ا’سشتعمأل حأليأ،
اأ’مر الذي ّÁكن من تصشنيع منتجأت فÓحية من ‰ط ““بيو““ غ Òمضشّرة
بألصشحة البششرية ،كمأ أاّكد بن كراديجة أايضشأ من منطلق Œأربه اŸيدانية
على أانّ الكومبوسشت سشيمّكن من ازدهأر الفÓحة الصشحراوية ،بألنظر إا¤
احتفأظه بقدر كب Òمن اŸأء أاثنأء عملية السشقي ،كمأ أاّنه سشيسشتحدث اŸزيد
من منأصشب الششغل ،ويحقق قدرا كبÒا من الرفأهية ‘ حأل مرافقة ا÷هأت
اŸعنية لهذا اŸششروع الهأم.

أاّكد مدير اŸعهد الوطني للتكوين اŸهني هندو عبد الكرË
ن ،اÛم -وع-ة ت-لّ-ق-ت ت-ك-وي-ن-ا ن-ظ-ري-ا وت-ط-ب-ي-ق-ي-ا ب-ت-أاط Òم-ن
أا ّ
خÈاء أاŸان ‡ثلÛ Úموعة  ،GIZوأاسساتذة من اŸعهد بحيث
’طار
“ت إاضسافة مادت Úهامت ÚلÈنامج التكوين تعنيان با إ
ّ
القانو Êلرسسكلة النفايات با÷زائر ،مع اŸشساركة ‘ –ضسÒ
ﬁت -وى الÈن-ام-ج ال-ت-ك-وي-ن-ي ال-ذي شس-م-ل م-واد ك-ي-ف-ي-ة إاج-راء
عملية الكومبوسست ،وتأام Úومراقبة النوعية وتثم ÚاÈÿة
التطبيقية.
زيأدة على اŸعلومأت العأمة اŸتعلقة بهذا اŸوضشوع ،أاششأر مدير
اŸعهد إا ¤أاّن بداية التكوين التي ششرع فيهأ ‘  8نوفم 2015 Èششهدت
إاقبأل  21ششأبأ مهتمأ بأŸوضشوع ،إا’ أاّن عوامل ﬂتلفة حألت دون
اسشتمرار العديد منهم ‘ العملية ،بحيث  ⁄يتح ّصشل على الششهأدة سشوى
 12ششأبأ دون غÒهم Ÿثأبرتهم وإا“أمهم لتكوينهم الششأمل على مسشتوى
اŸعهد ،والذي ”ّ على مدار  5أاششهر Ãعدل أاسشبوع واحد ‘ كلّ ششهر.
وع -ن ط-ب-ي-ع-ة الÎك-ي-ب-ة ال-بشش-ري-ة ل-ل-م-ت-ك-ون ،Úأاوضش-ح م-دي-ر اŸع-ه-د أاّن-ه-م
متفأوت ‘ Úمسشتويأتهم التعليمية من مهندسش ،Úتقني Úسشأم Úوآاخرين
بدون تأهيل ،إاضشأفة إا ¤سشّيدة أاعمأل –وز على ششهأدة مأجسشت‘ Ò
ال -ف Ó-ح -ة ،وم -ن ب Úه -ؤو’ء ت-ق-ن-ي-ون سش-أم-ون ان-خ-رط-وا ‘ اŸب-أدرة ،م-ن
اŸقبل Úعلى التخّرج بأŸعهد بأعتبأر ذات اŸؤوسشسشة التكوينية تضشم ‘
خ-ري-ط-ت-ه-أ ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-خصشصش-أ ي-ع-ن-ى ب-تسش-ي Òورسش-ك-ل-ة النفأيأت يتم
التكوين فيه عن طريق التمه Úوالنمط اإ’قأمي أايضشأ.

نقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصص العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ال ّصسناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي عائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي Œسسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اŸشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروع

ي-ع-ت-زم ›م-وع-ة اŸه-ت-م Úبصسناعة
““ال- -ك -وم -ب -وسست““ ع -ن ط -ري -ق اسس -ت -غ Ó-ل
ال- -ن- -ف- -اي- -ات بسس- -وق ا◊ط -اط -ب -ة ل -ل -خضس -ر
وال-ف-واك-ه م-ق-اب-ل-ة وا‹ و’ي-ة ت-يبازة قريبا
ل-ع-رضض انشس-غ-ا’ت-ه-م اŸت-ع-ل-قة بعدم تلقيهم
ردًا إايجابيا على طلباتهم اŸتعلقة با◊صسول
ع-ل-ى ال-ع-ق-ار الصس-ن-اع-يŸ ،زاول-ة مشس-اري-ع-ه-م
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ه-ذا ال-نشس-اط ال-ه-ام ،ال-ذي ّÁك-ن
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ي -ه م -ن ت-وف Òم-ن-اصسب شس-غ-ل،
وأاسسمدة طبيعية بأاسسعار معقولة ومسساهمة
جادة ‘ تنظيف اÙيط.
‘ هذا الششأن ،أاّكد ‡ثل اÛموعة علي زهراوي،
بأّنه انخرط Ãعية زمÓئه عن طواعية وعن حب
وق- -ن- -أع- -ة Ãشش- -روع ““ت- -ي- -ب- -أزة و’ي -ة ‰وذج -ي -ة ‘
ا’قتصشأد اأ’خضشر““ عن منطقة الوسشط على غرار
و’ي -ت -ي وه -ران وع-ن-أب-ة ،ل-ي-ت-م ت-ك-وي-ن-ه-م ‘ ›أل
رسشكلة النفأيأت العضشوية بأŸعهد الوطني للتعليم
وال -ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي Úب-ح-ج-وط ع-ل-ى م-دار خ-مسش-ة
أاششهر Ãعدل أاسشبوع ششهريأ ،قبل أان تسشّلم لهم
ششهأدات تكوين تتيح لهم التقّدم أ’جهزة التششغيل
اŸعتمدة قصشد تششكيل مؤوسشسشأت مصشغرة ﬂتصشة
‘ صشنأعة الكومبوسشت ،إا’ أانّ حأجة اŸششروع
مدير سسوق ا◊طاطبة:
لعقأر صشنأعي واسشع نسشبيأ أارغم العدد اأ’ك Èمن
اÛموعة على تقد Ëطلبأت فردية ،للحصشول
على العقأر للجنة الو’ئية اıتصشة خÓل العأم
اŸنصشرم ،إا’ أاّنهم  ⁄يتلقوا الرد على ذلك إا¤
حد السشأعة ،وقد أاعرب ‡ثل اÛموعة عن
رغبته وزمÓئه ‘ مقأبلة وا‹ الو’ية قريبأ،
ل-ع-رضض انشش-غ-أل-ه-م واقÎاح تشش-ك-ي-ل ت-ع-أون-ية
قأل اŸدير العأم Ÿؤوسشسشة سشوق ا÷ملة للخضشر والفواكه بأ◊طأطبة ،أاّن مصشأ◊ه
ﬂتصشة ‘ صشنأعة الكومبوسشت.
تدفع مأ قيمته  7مÓي Úدج للتخّلصض من ﬂتلف النفأيأت النأجمة ،عن عدم تسشويق
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مÓيـ ـ ـ Úدج للتخلّ ـ ـصص سسنـ ـ ـويا
من نفايات اÿضسر والفواكه

كميأت كبÒة من اÿضشر والفواكه ،بحيث يتمّ التخلي مأ معدله  300طن ششهريأ وعلى
مدار السشنة ،اأ’مر الذي يتطلب نقلهأ ا ¤مركز الردم التقني للنفأيأت الكأئن بنفسض
البلدية ،وثّمن مدير اŸؤوسشسشة إاقدام بعضض مربي اŸواششي على التزّود بكميأت هأمة
من ذات النفأيأت دوريأ لغرضض تغذية مواششيهم ،إا’ أانّ اإ’ششكأل  -حسشبه  -يبقى
مطروحأ بحّدة ،اأ’مر الذي يسشتلزم التفك Òمليأ ‘ طريقة جأدة لتحويل النفأيأت عوضشأ
عن تصشريفهأ Ãركز الردم التقني.
‘ السشيأق ذاته ،أاششأر مدير مؤوسشسشة سشوق ا÷ملة للخضشر والفواكه ،إا ¤أاّن إادارة السشوق
قّدمت طلبأ رسشميأ للجهأت اŸعنية ،مفأده –ويل ملكية القطعة اÙأذية ذات الـ 7
” إادراج إانششأء مربعأت
هكتأرات لغرضض اسشتغÓلهأ ‘ عملية توسشعة السشوق ،بحيث ّ
وقأعأت تÈيد جديدة Ãعية منششأة لتحويل النفأيأت وصشنأعة الكومبوسشت ،وهو اŸششروع
الذي يرتقب بأن يششهد ‚أحأ بأهرا منذ إانطÓقه بألنظر ا ¤توفر اŸأدة اأ’ولية بعÚ
اŸك -أن ،ووج -ود ع Ó-ق -أت ع -م -ل واضش -ح-ة اŸع-أ ⁄ب Úالسش-وق وال-فÓ-ح ÚاŸق-ب-ل Úع-ل-ى
اسشتعمأل اأ’سشمدة الطبيعية التي سشيتم صشنأعتهأ.
بألرغم من موافقة صشأحب اŸسشتثمرة الفÓحية الفردية اŸعنية بهذا اŸششروع على
عملية التحويل بششرط التعويضض Ãنطقة أاخرى ،إا’ أاّن ا÷هأت الوصشية  ⁄تتجأوب إايجأبيأ
مع العملية ،و’ تزال اŸبأدرة تراوح مكأنهأ إا ¤إاششعأر آاخر ‘ ،انتظأر ششروع اŸؤوسشسشأت
اŸصشغرة اŸعنية بصشنأعة الكومبوسشت ‘ جلب اŸأدة اأ’ولية من ذات السشوق ‘ مرحلة
أاو ،¤قبل حدوث طفرة نوعية و’فتة ‘ هذا النششأط مسشتقب Óوفقأ لتصشورات العديد من
اŸهتم ÚبأŸوضشوع.

ي -ب -ق -ى مشش -روع ا’ق -تصش -أد اأ’خضش -ر أاو م -أ ي -ع -رف بـ
““ال -ك -وم -ب -وسشت““ أاح -د اÿي -أرات ال-ن-أج-ع-ة ال-ت-ي ث-بت
‚أحهأ ‘ –سش Úجودة اأ’رضض وحمأيتهأ من التلوث
وّŒددهأ بألنظر Ÿأ –تويه من ›موعة كأملة من
اŸغذيأت النبأتية اأ’سشأسشية الÓزمة للÎبة خأصشة
ال -ك -أئ -ن -أت اÛه -ري-ة واŸغ-ذي-أت ال-دق-ي-ق-ة ال-ت-ي ’
تتواجد ‘ أاغلب اأ’سشمدة ا’صشطنأعية ،نأهيك عن
ان -ع -ك -أسض ذلك ع -ل -ى صش -ح-ة اإ’نسش-أن ال-ت-ي أاصش-ب-حت
عرضشة للعديد من اأ’مراضض اŸزمنة

ن -ت -ي -ج -ة اŸواد ال -ك -ي -م -ي -أوي -ة ال -ت-ي ل-ه-أ ان-ع-ك-أسش-أت
سشلبية ،وبألتأ‹ تÈز أاهمية تعميم Œسشيد مششأريع
ا’قتصشأد اأ’خضشر ع Èكل و’يأت الوطن كضشرورة Ÿأ
لهأ توفره من زيأدة ‘ ﬁتوي اŸغذيأت ،ومن ثم
–سش Úغ -ل -ة اÙأصش -ي -ل ال -ت -ي ‘ ال -ن-ه-أي-ة م-وج-ه-ة
لÓسشتهÓك البششري ،وهو اŸششروع الذي بأدر به
›موعة من الششبأب الطموح Úوانخراط السشلطأت
اÙلية ‘ هذا اŸسشعى Ãرافقتهم وتوف Òالعقأر ،وكذا
تكوين ﬂت ّصش› ‘ Úأل رسشكلة النفأيأت العضشوية.

الثنين  11سسبتمبر  2017م
الموافق لـ  20ذي الحجة  14٣8هـ
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قرأبة  180شسبل يلتحقون Ãدرسسة أأشسبال أألمة

العدد
174٣6

العقيد شسÓبي حميد قائد اŸدرسسة باŸسسيلة:

08

أشسبال أألمة أمتدأد Ÿدأرسس أشسبال ألثورة

لمة بوزارة الدفاع الوطني  ،نيابة عن
لهقار ،اللواء مليا Êبوعبد الله مدير مدارسس أاشسبال ا أ
أاشسرف صسباح أامسس بعاصسمة ا أ
لمة من مقر اŸدرسسة بالناحية
الفريق أاحمد قايد صسالح ،على مراسسيم افتتاح السسنة الدراسسية ا÷اريةŸ ،دارسس أاشسبال ا أ
العسسكرية السسادسسة ،وهذا بحضسور السسلطات العسسكرية واŸدنية وأاسسرة الÎبية و التعليم بالولية.
أاكد قائد مدرسسة أاشسبال األمة بتمÔاسست
ال -ع -ق -ي -د ب -وخ-ل-وط سس-ل-ي-م-ان ‘ ك-ل-م-ت-ه ع-ل-ى
األهمية و الرعاية الكبÒة التي توليها قيادة
ا÷يشس الوطني الشسعبي لهذا الصسرح التكويني
بامتياز  ،الذي يعد مفخرة و مكسسبا كبÒا
األبناء أاقصسى ا÷نوب خاصسة و ا÷زائر عامة
 ،خاصسة و أان اŸدرسسة و ‘ عامها األول
–ظ -ى ب -إاشس -ارة ان -ط Ó-ق السس -ن -ة ال -دراسس -ي -ة
ا÷ارية .
‘ سسياق متصسل  ،شسدد اللواء مليا Êبوعبد
الله ‘ كلمته على جميع األشسبال و خاصسة
ا÷دد ببذل كل ا÷هد ‘ التحصسيل العلمي  ،و
اكتسساب اŸعرفة لتحقيق الفوز و النجاح ،
ل -ت -ك -وي-ن ن-خ-ب-ة م-ن خÒة أاب-ن-اء الشس-عب ح-ت-ى
يكونوا أاعلى مثال للوطن  ،خاصسة و مع افتتاح
أاب -واب اŸدرسس -ة ب -ت -مÔاسست  ،يصس -ل رصس -ي -د
م- -ؤوسسسس- -ة ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي إا10 ¤
مدارسس للتكوين  ،تتوفر على كل الشسروط
الÓزمة و ا÷و اÓŸئم Ÿرافقة و دعم كل
شسبل خÓل مشسواره الدراسسي  ،مشسددا على
جميع اإلطارات و الطاقم الÎبوي بذل ا÷هد
و السسهر على تعليم هؤولء الشسباب .
إالتحق منذ اليوم األول للموسسم الدراسسي
ا÷اري  178شسبل Ãدرسسة أاشسبال األمة  ،عدد
مرشسح لÓرتفاع خÓل األيام القادمة ‘ ،
خطوة أاكد فيها مدير مدارسس أاشسبال األمة
بوزارة الدفاع الوطني على ا◊رصس الشسديد و
العمل اŸتواصسل للقيادة العليا  ،الذي يهدف
إا ¤إاتاحة الفرصسة لكل أابناء ا÷زائر أاينما
وجدوا .

و ب -اŸن -اسس -ب -ة ت -اب-ع ال-ل-واء رف-ق-ة ا◊ضس-ور
خÓ- -ل ال- -ي- -وم األول درسس- -ا ‰وذج- -ي- -ا ،ح- -ول
اŸواطنة و البيئة  ،ميزه تفاعل من طرف
األشسبال ا÷دد .
ج -دي -ر ب-ال-ذك-ر أان م-درسس-ة أاشس-ب-ال األم-ة
بتمÔاسست  ،تضسمن تعليما للطور اŸتوسسط ،

ب -ط -اق -ة اسس-ت-ي-ع-اب  800شس -ب -ل ت -ت-وف-ر ع-ل-ى
إامكانيات مادية و وسسائل بيداغوجية متطورة
و حديثة تضسمن تعليما عا‹ اŸسستوى Ãعدل
 20تلميذا ‘ القسسم و ﬂابر للعلوم و اللغات
و م -ك -ت -ب -ات و غÒه -ا  ،و م -راف -ق ري -اضس-ي-ة و
ترفيهية ضسرورية لراحة األشسبال .

أاع -ط-ى صس-ب-اح أامسس ،ال-ع-ق-ي-د شسÓ-ب-ي
لم -ة
ح- -م- -ي- -د ق- -ائ -د م -درسس -ة أاشس -ب -ال ا أ
لو¤
ب-اŸسس-ي-ل-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة العسسكرية ا أ
نيابة عن اللواء مدير مدارسس أاشسبال
لم -ة ب -وزارة ال -دف-اع ال-وط-ن-ي ،إاشس-ارة
ا أ
افتتاح اŸوسسم الدراسسي بحضسور إاطارات
اŸدرسس -ة وأاول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ت -خ -ل -ل -ه
ب - -ر›ة درسس ‰وذج - -ي –ت ع - -ن - -وان
اŸواطنة البيئة.

ال -ت -ع -ل -ي -م و شس -روط ال-تسس-ج-ي-ل و الل-ت-ح-اق
بالطورين اŸتوسسط و الثانوي  ،كما تعرفوا
لشس -ب -ال » ،
ع -ل -ى ي -وم -ي -ات « الشس -ب Ó-ت و ا أ
وﬂتلف الوسسائل البيداغوجية باŸدرسسة
Óشس -ب-ال ،
لط -ار اŸع -يشس -ي ل  -أ
واÙي -ط و ا إ
لعطاء صسورة عامة عن كينونة اŸدرسسة
إ
التي اصسبحت « حلم « العائلة ا÷زائرية ،
و‰وذج ‘ ال -ري -ادة و ال -ت -حصس -ي -ل ال -ع-ل-م-ي
والصسرامة ‘ النضسباط .

اŸسسيلة  :عامر ناجح

مدرسسة أأشسبال أألمة بالبليدة تفتح أأبوأبها أمام تÓمذتها

التحق نهار أامسس 300 ،شسبل و شسبلة
لم-ة ح-م-ود زم-ي-ط ‘
Ãدرسس -ة أاشس-ب-ال ا أ
البليدة  ،وسسط أاجواء –فيزية و سسارة
و مشسجعة  ،بعد إانهاء فÎة التسسجيÓت
التي “ت ‘ شسهر أاوت اŸاضسي .
لمة أاشسبالها و
اسستقبلت مدرسسة أاشسبال ا أ
شسبÓتها  ،و ” اختيار اŸوضسوع الفتتاحي
للسسنة الدراسسية ا÷ارية  ، 2018 - 2017و
الذي دار حول « اŸواطنة و البيئة «  ،و
أاظهر الدخول الرسسمي و انطÓق الدروسس
فرحة ب ÚاŸتمدرسس Úو اŸتمدرسسات ،
حيث بلغ عدد الشسبÓت  100تلميذة  ،أاما
عدد الذكور فسساوى  200شسبل ،و كلهم عزم
على –قيق النجاح  ،و التأالق و اŸثابرة و
لجل –قيق نتائج مسستقبلية
النضسباط  ،أ
‡تازة  ،لن اختيار مثل هذه اŸدرسسة كان
ح -ل -م-ا  ،و ت-ط-لب و ي-ت-ط-لب م-ن-ه-م –ط-ي-م
أارقام اŸعدلت و الÎتيب ‘ مراكز أاو ،¤و
هي المتيازات التي “يزهم و سستميزهم
وسسط بقية أاترابهم .
لم-ة ب-ال-نسس-ب-ة
“ث -ل م -درسس -ة أاشس-ب-ال ا أ
ل-ل-تÓ-م-ي-ذ اŸل-ت-ح-ق Úب-ه-ا م-كسس-با ل Áكن
ال -ت -ف-ري-ط ف-ي-ه  ،خ-اصس-ة م-ع واق-ع تسس-ج-ي-ل
نتائج رائدة ‘ امتحانات شسهادة البكالوريا
لدورة جوان  ، 2017و التي قطف ثمارها
اÎŸشسحون للدورة بنسسبة ‚اح سساوت
 100باŸائة  ،و هي ﬁفزات ع Èبشسأانها

بعضس اÎŸشسح Úعن آامالهم ‘ ان يحققوا
ن -ت -ائ -ج مسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة أاحسس-ن  ،خ-اصس-ة و أان
لم -ك -ان -ات و
اŸدرسس- -ة تضس- -م -ن ل -ه -م ك -ل ا إ
الوسسائل البيداغوجية.
ا÷دي -ر ب -ال -ت -ذك Òأان أاب -واب -ا م -ف -ت -وح-ة
ن -ظ -م -ه-ا مسسÒو و م-ؤوط-رو م-درسس-ة أاشس-ب-ال
لمة ‘ شسهر ماي اŸنصسرم  ،حول التعرف
اأ
لمة بالÎاب
اŸباشسر على مدارسس أاشسبال ا أ
ال - -وط- -ن- -ي و اŸؤوهÓ- -ت ال- -ت- -ي “ل- -ك- -ه- -ا ،
وال- -ت- -حضس Òال -ن -فسس -ي و ال -ع -ل -م -ي ل -ل -ول -وج
واللتحاق باŸدارسس العليا للجيشس الوطني
الشس- -ع- -ب -ي ب -ك -ل أاري -ح -ي -ة ،
ن-اه-يك ع-ن ت-ع-زي-ز ال-عÓ-قة
مع اÛتمع عموما و فئة
الشسباب خصسوصسا  ،و تبيان
صس- -ورة ال- -تÓ- -ح -م ل -ل -ج -يشس
ك - -م- -ؤوسسسس- -ة ج- -م- -ه- -وري- -ة «
عصس- - -ري- - -ة وÎﬁف - -ة »  ،و
لمة
تضسع خÈتها ‘ خدمة ا أ
و ال - -دف - -اع ع - -ن ال - -وط - -ن و
ووحدة ترابه .
سسيادته
و تلقى وقتها زوارها من
أاولياء و تÓميذ  ،شسروحات
و توضسيحات حول التعريف
Ãؤوسسسس- -ة م- -درسس -ة أاشس -ب -ال
لم- -ة  ،م- -ن ح- -يث ن -وع -ي -ة
اأ
اŸن - -ه - -ج اŸت - -ب - -ع  ،وآاف- -اق

لينة ياسسمÚ

أاكد قائد مدرسسة أاشسبال األمة» العقيد
شسÓ-ب-ي ح-م-ي-د» خÓ-ل ال-ك-ل-م-ة الف-ت-ت-اح-ية
بقاعة اÙاضسرات ،أان مدارسس أاشسبال األمة
ال -ت-ي أاع-ي-د ف-ت-ح-ه-ا ل-ل-تÓ-م-ي-ذ اŸت-وق-ف‘ Ú
ال- - -دراسس - -ة ه - -ي ام - -ت - -داد Ÿدارسس ال - -ث - -ورة
ا÷زائرية التي أا‚بت خÒة أابنائها .
أاشسار العقيد شسÓبي إا ¤أان مدرسسة أاشسبال
األمة متميزة بوسسائلها البيداغوجية بهدف
–ق- -ي- -ق ط- -م- -وح- -ات أاب -ن -ائ -ه -ا اŸت -ف -وقÚ
وال- -راغ- -ب– ‘ Úق- -ي- -ق
ال- -ن- -ج -اح وال -ت -م -ي -ز م -ن
خÓ- - - - -ل ت - - - -وف Òك - - - -ل
الظروف الÓزمة للشسبل
واألسس - -ت - -اذ ع - -ل - -ى ح - -د
السسواء لتقد Ëاألفضسل.
أاشس- -ار اŸت -ح -دث إا¤
أان اŸدرسس- -ة اسس- -ت- -ق -ب -ل
خÓ- - -ل اŸوسس - -م ا◊ا‹
 245ت -ل -م -ي -ذ ج -دي-د
باإلضسافة إا 162 ¤شسبل
م -ت -م -درسس-ون ‘ السس-ن-ة
ال- -ث -ان -ي -ة م -ن ال -ت -ع -ل -ي -م
اŸتوسسط وفق برنامج
م -ن -ظ-م ي-ح-وي ب-رن-ام-ج
اثقافيا وترفيهيا ‘ جو
أاسس- - - - -ري أاسس- - - - -اسس - - - -ه

الحÎام والنضسباط .
و أاك -د ق -ائ -د اŸدرسس-ة أان ع-م-ل-ي-ة اخ-ت-ي-ار
التÓميذ تخضسع لعدة معاي Òأاهمها اŸسسابقة
ال -ت -ي ت -ف -رضس حصس -ول اŸرشس -ح ع-ل-ى م-ع-دل
بشسهادة التعليم البتدائي يقدر  ، 8.4وكذا
النتقاء الطبي.
وم- - -ا Œدر اإلشس - -ارة إال - -ي - -ه أان ال - -درسس
النموذجي الذي كان عنوانه اŸواطنة البيئة
ال- -ذي ق- -دم- -ه ال- -ع- -دي- -د م- -ن األسس- -ات -ذة م -ن
ﬁاضسرات “حورت حول األخطار الناجمة
عن اسستعمال األكياسس البÓسستكية تخلله عدة
Óشس-ب-ال ك-مسس-رح-ي-ة ت-ت-م-حور حول
أانشس-ط-ة ل -أ
اŸواطن ورمي النفايات البÓسستكية .

...و بسسطيف أفتتاح ألسسنة
ألدرأسسية بحضسور أألولياء
افتتحت ،صسباح أامسس Ã ،درسسة أاشسبال األمة،
زياد عبد العزيز ،بولية سسطيف السسنة الدراسسية
ا÷ديدة  2018/2017بحضسور إاطارات عسسكرية
والتÓميذ وأاوليائهم  ،وقد تناول الكلمة العقيد
خلفة فؤواد ،قائد اŸدرسسة ،ليحث التÓميذ على
بذل ›هودات كبÒة ‘ التحصسيل العلمي ،على
غرار السسنة الفارطة  ،وهذا بعد انقضساء عطلة
الصسيف التي اسسÎاح فيها التÓميذ واسستعادوا
فيها أانفاسسهم .
و ت -وج -ه ق -ائ -د اŸدرسس -ة ،ب -اÿصس -وصس ،ا¤
تÓميذ السسنة الثالثة ثانوي اŸقبل Úعلى اجتياز
شسهادة البكالوريا ،ليطلب منهم بذل اك Èا÷هود
وتسس -خ Òك-ل ط-اق-ات-ه-م ،ل-يسس م-ن اج-ل ال-ن-ج-اح
فقط ،وإا‰ا من اجل ا◊صسول على معدلت
ك -بÒة ،ت -ت -ن -اسسب وم-ا ت-وف-ره ل-ه-م اŸدرسس-ة م-ن
إامكانيات تربوية وعلمية وبشسرية“ ،كنهم من
اخ -ت -ي -ار ال -ت -خصسصس -ات ال-ع-ل-م-ي-ة اŸرغ-وب-ة م-ن
طرفهم ،والنجاح ‘ اŸسستقبل واŸسسار اŸهني
الذي اختاروه مسسبقا.

 ...و بوهرأن ألتحاق ألفتيات ألول مرة Áيز أفتتاح ألسسنة ألدرأسسية 2018/201٧
“ي - -ز اف - -ت - -ت - -اح ،اأمسس السس- -ن- -ة ال- -دراسس- -ي- -ة
Ã 2017/2018دارسس اأشس-ب-ال الأم-ة اŸت-واج-دة
بعدد من وليات الوطن ,بالتحاق ولأول مرة,
ال-ف-ت-ي-ات ب-ه-ذه اŸوؤسسسس-ات ال-ت-ي ت-ع-ن-ى ب-ت-ك-وين
اأجيال من الطارات ذات اŸسستوى الرفيع.
ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ال -ت-ح-ق Ãدرسس-ة اأشس-ب-ال الأم-ة
لوهران حوا‹  56شسبلة ‘ السسنة الأو ¤من الطور
الثانوي من العديد من وليات الناحية الغربية على
غرار معسسكر وتلمسسان والنعامة وع“ Úوشسنت و كذا
وه -ران ,ف -ي-م-ا ال-ت-ح-ق  78شس-ب Ó-ج-دي-دا ب-الصس-فوف
الدراسسية حسسبما ذكره لواأج رئيسس مكتب الإيصسال و
التوجيه باŸدرسسة اÓŸزم الأول حمدود اأبو بكر.
ووصس -ف ق -ائ -د اŸدرسس -ة ال-ع-ق-ي-د اأوم-دور ﬁم-د,
ظ- - -روف ان- - -طÓ- - -ق - -ة اŸوسس - -م ال - -دراسس - -ي ا÷دي - -د
ب»اŸث -ال -ي -ة» و «ا÷ي -دة» ,م -وؤك -دا اأن ك -ل ال -تÓ-م-ي-ذ
–صسلوا على كتبهم واأدواتهم اŸدرسسية وﬁافظهم
قبل بداية الدرسس الفتتاحي حتى يشسرعوا ‘ العمل
بجدية.
من جهة اخرى ,اأكد قائد مدرسسة اأشسبال الأمة

«ﬁمد عمار» بولية تيارت العقيد ﬁمد حنا‘ Ê
كلمة افتتاحية Ãناسسبة انطÓق اŸوسسم الدراسسي ان
«اŸسسوؤولية ملقاة على عاتق قيادة واإطارات اŸدرسسة
والطاقم الÎبوي اŸنتدب ‘ سسبيل الرقي Ãسستوى
ال -ت -ع -ل -ي-م و–ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج ب-اه-رة ت-ع-كسس الإم-ك-ان-ي-ات
اŸسسخرة».
على صسعيدا اخر ,التحق Ãدرسسة اأشسبال الأمة
الشسهيد «ﬁمد قورين» بالأغواط حوا‹  260شسبل
جديد ‘ السسنة الأو ¤متوسسط بعد اجتيازهم مسسابقة
النتقاء كما اأوضسح قائد اŸدرسسة العقيد يحوي عز
الدين.
م-ن ج-ه-ت-ه ,اأك-د ال-رائ-د ك-ب Òرضس-ا ق-ائ-د ب-ال-ن-ي-اب-ة
Ÿدرسسة اأشسبال الأمة الشسهيد «زميط حمود» بالناحية
العسسكرية الأو ¤بالبليدة ‘ كلمة األقاها باŸناسسبة اأن
الغاية اŸنشسودة من خÓل تعليم الأشسبال هي «تكوين
اŸورد البشسري الكفء الذي يعت Èاللبنة الأو ¤و
الأسساسسية لتنشسئة جيل بجودة علمية رفيعة اŸسستوى
لÓ-ل-ت-ح-اق Ãخ-ت-ل-ف ه-ي-اك-ل ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-عبي
مشسبع Úبروح اŸسسوؤولية و حب الوطن متمسسكÚ

Ãبادئ اأول نوفم.»È
اأضساف الرائد كب Òاأن –قيق هذا الهدف نابع من
«حرصس القيادة العليا للجيشس الوطني الشسعبي للرفع
م -ن مسس -ت -وى ال -ت-ك-وي-ن و ال-ت-ل-ق Úو ال-ت-دريب ال-ن-وع-ي
للمدرسسة من خÓل توف Òالهياكل البيداغوجية للشسبل
وتاأطÒه بطاقم تربوي و اإداري فعال».
من جهة اخرى ,اوضسح قائد مدرسسة اأشسبال الأمة
(مرحبة اŸتوسسط) ببلدية اŸطارفة ( 12كلم شسرق
اŸسسيلة) على اأن كل الظروف مواتية لتمك Úالأشسبال
اŸسسجل Úبها من التفوق ‘ الدراسسة .
اأوضسح العقيد حميد شسÓبي قبل اإعÓنه عن افتتاح
السس -ن -ة ال -دراسس-ي-ة  2018 / 2017ب -اأن ال-ظ-روف
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة ‡ث -ل-ة ‘ ط-اق-م ال-ت-ك-وي-ن خصس-وصس-ا
الأسس- -ات -ذة ا وال -ط -اق -م اÿاصس ب -الإسس -ن -اد ‡ث ‘ Ó-
ضسباط اŸدرسسة “كن من التكفل بالأشسبال على اأكمل
وجه ضسمانا ûكما قال -لتكوين نوعي يسسمح بتفوق
الأشسبال طوال مسسارهم الدراسسي.
كما “يز اŸوسسم الدراسسي  2017/2018بالنسسبة
Ÿدرسسة اأشسبال الأمة «ﬁمد اأبركان» Ãدينة باتنة

سسطيف :نورالدين بوطغان

بتسسجيل اأول دفعة Ÿسستوى السسنة الرابعة متوسسط
حسسب ما اأكده  ،اأمسس ،قائد اŸدرسسة العقيد خميسسي
كموشس.

اأوضس -ح اŸت -ح -دث ع -ل -ى ه -امشس ان -طÓ-ق اŸوسس-م

الدراسسي هذه باأن اŸدرسسة على موعد ‘ نهاية

اŸوسسم الدراسسي ا÷اري مع اجتياز فئة من اأشسبالها
لشسهادة التعليم اŸتوسسط مضسيفا باأن اŸدرسسة كانت

تتوفر ‘ السسابق على السسنوات الأو ¤والثانية والثالثة
متوسسط فقط.

وب -بشس -ار ال -ت -ح-ق  568ت -ل-م-ي-ذا Ãق-اع-د ال-دراسس-ة

Ãدرسسة اأشسبال ‘ اإطار الدخول اŸدرسسي 2017

 2018/حيث اأشسرف على الحتفال الرسسمي اÿاصس

بهذه اŸناسسبة قائد الناحية العسسكرية الثالثة اللواء

سسعيد شسنقريحة.

أإ’ثن 11 Úسضبتم 2017 Èم
ألموأفق لـ  20ذي ألحجة  1٤٣8هـ

مراسسلينا

باتنة على موعد مع توزيع أك Èحصشة سشكنية

 9آا’ف عائلـ ـ ـة معنيـ ـ ـة با’سستفـ ـ ـادة قبل نهاي ـ ـة العـ ـ ـام
’يجارية ،وألتي طال أنتظارها
’فرأج عن قوأئم ألسشكنات ألعمومية أ إ
تعّهد وأ‹ باتنة عبد أÿالق صشيودة Ãوأصشلة أ إ
’ششغال بها .وأششار صشيودة إأ ¤حرصشه ألششخصشي رفقة ÷ان توزيع ألسشكنات أ’جتماعية على
لسشنوأت عدة رغم أنتهاء أ أ
درأسشة أŸلفات بششفافية و‘ إأطار ما يسشمح به ألقانون وبجدية كبÒة ،بعد إأخضشاعها لدرأسشة معمقة لضشبط قائمة أŸسشتفيدين
منها لتوزيعها قبل نهاية ألسشنة.

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

Ÿوشسي حمزة

وأضضاف ألوألي في رده على أنشضغا’ت
أل-م-وأط-ن-ي-ن ح-ول ت-أاخ-ر ت-وزي-ع ألسض-ك-نات
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة خÓ-ل خ-رج-ات-ه أل-م-ي-دأن-ي-ة
أأ’خ -ي -رة ل -ل -ت-ع-رف ع-ل-ى ب-ل-دي-ات ودوأئ-ر
أل -و’ي -ة خ -اصض -ة ب -ع -اصض -م -ة أل -و’ي-ة ،ب-أان
ع-اصض-م-ة أأ’ورأسس ب-ات-ن-ة ع-ل-ى م-وع-د م-ع
توزيع حصضة سضكنية كبيرة جدأ تقدر بأاكثر
من  9000وحدة سضكنية قبل نهاية ألسضنة

أل -ج -اري-ة ،مشض-ي-رأ إأل-ى أن-طÓ-ق ع-م-ل-ي-ات
ألتوزيع في عدد من ألبلديات على غرأر
باتنة ألتي سضيتم توزيع  215٣وحدة سضكنية
بالقطب ألعمرأني حملة  ٣بباتنة ،ومن
ضض -م -ن حصض -ة  5500وح-دة سض-ك-ن-ي-ة أل-تي
تعكف فيها مصضالح ألدوأئر على ضضبط
قوأئم ألمسضتفيدين أكد صضيودة أن ٣500
منها سضتوزع قبل ألسضنة ألجارية.
وقد تّم أإ’فرأج عن حصضصس متتالية هي
 1٣1سض-ك-ن-ا ب-ت-ي-م-قاد 195 ،سض-ك-ن-ا بعين

غردأية

توّقع إانتـ ـ ـ ـ ـاج  590أالف قنط ـ ـ ـار م ـ ـ ـن الّتمـ ـ ـور خÓل اŸوسسـ ـ ـم الفÓحـ ـ ـ ـ ـي

يتوّقع جني ﬁصشول يقدر بـ  590ألف
قنطار من ﬂتلف أنوأع ألتمور برسشم حملة
أ÷ن -ي أÿاصش -ة ل -ل -م -وسش -م أل -ف Ó-ح -ي 2017
ب-و’ي-ة غ-ردأي-ة ،حسش-ب-م-ا ع-ل-م م-ن مديرية
’مر بأاك Ìمن
أŸصش-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة وي-ت-علق أ أ
 230أل-ف ق-ن-ط-ار م-ن أل-ت-م-ور عالية أ÷ودة
م -ن صش -ن -ف دق -ل -ة ن -ور Ãردود م-ت-وق-ع بـ 50
قنطار ‘ ألهكتار ألوأحد و 95ألف قنطار من
’صشناف
نوع ألغرسس و 265ألف قنطار من أ أ
أŸششÎكة Ãتوسشط إأنتاج يصشل إأ 54 ¤قنطار
‘ أل -ه -ك -ت-ار أل-وأح-د ،حسش-ب-م-ا أف-اد ب-ه م-دي-ر
أŸصشالح ألفÓحية مصشطفى جكبوب.
ويرتبط أإ’نتاج ألمنتظر تحقيقه وألذي عرف
زيادة مقارنة مع ألسضنة ألفارطة ،بالظروف
ألمناخية ألتي سضتميز شضهري سضبتمبر وأكتوبر
’سضيما ما تعلق بأانوأع ألتمور ذأت ألقشضرة
أل-م-لسض-اء وأل-رط-ب-ة ك-دق-ل-ة ن-ور وأل-غ-رسس أل-تي
تتأاثر بالتقلبات ألمناخية ،كما تمت أإ’شضارة
إأليه.
وت -رج-ع أل-زي-ادة أل-م-ت-وق-ع-ة ف-ي إأن-ت-اج أل-ت-م-ور
ب-رسض-م ح-م-ل-ة أل-ج-ن-ي أل-ت-ي سض-تنطلق منتصضف
شضهر سضبتمبر ألجاري إألى أرتفاع عدد ألنخيل
ألمنتج بالو’ية ،وألذي أنتقل من  695ألف
نخلة منتجة في  2002إألى حوألي  1 ، ٣مليون
نخلة منتجة في  ،2017وذلك بفضضل مختلف
ب -رأم -ج أل -ت-ن-م-ي-ة أل-فÓ-ح-ي-ة أل-ت-ي ب-ادرت ب-ه-ا
ألسضلطات ألعمومية.
كما تعود تلك ألزيادة من جهة أخرى إألى
حمÓت ألتحسضيسس وألوقاية ألمنظمة لفائدة
أل -ف Ó-ح -ي -ن وم -ال -ك -ي أل -ن -خ-ي-ل م-ن م-خ-ت-ل-ف
أأ’خطار ألتي تصضيب محصضول ألتمور ذأت
ألنوعية ،وألتي تم وضضعها شضهر ماي أأ’خير،
فضض  Ó-ع -ن م-ت-اب-ع-ة صض-ح-ة أل-ن-ب-ات-ات وح-م-ل-ة
أل-م-ع-ال-ج-ة أل-وق-ائ-ي-ة ضض-د م-خ-ت-لف أأ’مرأضس
وأل-ط-ف-ي-ل-ي-ات أل-ت-ي تصض-يب أل-ن-خ-ي-ل وأل-ت-م-ور،
مثلما ذكر ألسضيد جكبوب.
وتّمت معالجة ما ’ يقل عن  ٣01 . 570نخلة
م -ن -ت -ج-ة شض-ه-ر ج-وأن أل-ف-ارط ضض-د أل-ب-وف-روة
ودودة ألتمر من طرف مصضالح ألمعهد ألوطني
ل -ح -م -اي -ة أل -ن -ب -ات -ات ل -غ -ردأي -ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع
أل- -م- -ؤوسضسض- -ات أل- -مصض- -غ- -رة أل- -م- -ح -ل -ي -ة وك -ذأ
ألفÓحين .وتحصضي و’ية غردأية  -ألتي تعد
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أاخبار برج بوعريريج
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رغم تطّلعهم إأ ¤غد أفضشل

سسكان الزرازرية رهينة الّروائح وناموسس الوادي

برج بوعريريج :بلقاسسم جبار

جاسضر 215 ،سضكنا بالجزأر ،و 788سضكنا
ب-م-روأن-ة ك-م-ا ت-م تسض-ل-ي-م م-ف-ايتح سضكنات
أجتماعية لـ  60مسضتفيدأ ببلدية لمسضان،
 190ببلدية أمدوكال و 60ببلدية بيطام.
وكان ألوألي قد حّدد آأجال منتصضف هذأ
Óف- -رأج ع- -ن ق- -وأئ- -م ألسض- -ك- -ن
ألشض- -ه- -ر ل - -إ
أ’جتماعي ألمنتهية أأ’شضغال ،حيث يتوقع
أإ’فرأج عن حصضصس عبر بلديات أخرى
على غرأر تازولت ،أو’د سضÓم ،ألمعذر
وبريكة.

ألعدد

يشض-ت-ك-ي سض-ك-ان ق-ري-ة أل-زرأزري-ة أل-وأق-عة
على ضضفاف وأد ألقصضب ألتابعة أإقليميا
لبلدية ألحمادية  15كم جنوب عاصضمة
ألو’ية برج بوعريريج من أنتشضار ألروأئح
أل -ك -ري -ه -ة أل -م -ن -ب -ع -ث -ة م-ن ه-ذأ أل-وأدي،
ونغصضت حياتهم خاصضة في ضضل أرتفاع
درجات ألحرأرة و تناقصس منسضوب ألماء
ب- -ه- -ذأ أل -مصضب بسض -بب أل -ج -ف -اف ،ح -يث
يصض -ب -ح م -رت -ع -ا خصض-ب-ا ل-ت-ك-اث-ر م-خ-ت-ل-ف
أل - -حشض - -رأت ألضض - -ارة وخ - -اصض - -ة م - -ن- -ه- -ا
ألناموسس ،هذه ألحشضرة ألتي تعرف بنقل
مرضس ألليشضمانيا ألتي تشضوه كل عضضو من
جسضم أإذأ ما لسضعته .وحسضب مجموعة من
أل -م -وأط -ن -ي -ن أل -ذي -ن رف -ع -وأ أإل -ي -ن-ا ه-ذأ
أ’نشض -غ -ال ،ف -اإن ألسض -بب أل-رئ-يسض-ي ل-ه-ذه
أل -ك -ارث -ة أل -ب -ي -ئ -ي -ة ك -م -ا ي -ق -ول -ون رأج-ع
أإلى صضب مياه ألصضرف ألصضحي لكل من
بلديتي ألحمادية وبلدية برج بوعريريج،
ما أدى أإلى تلويث مياه ألوأدي ألتي كانت
أإلى وقت قريب مصضدرأ للشضرب وسضقي
أل-م-ح-اصض-ي-ل أل-زرأع-ي-ة أل-تي كانت يقتات
م -ن -ه-ا سض-ك-ان أل-ق-ري-ة أل-ت-ي ت-ن-ت-ج أن-وأع-ا
مختلفة من ألخضضر وألفوأكه ألتي تسضوق
ب-السض-وق أ’أسض-ب-وع-ي ل-ل-و’ي-ة ،ن-اهيك عن
ت -رب -ي -ة أل -ح -ي -وأن -ات وألسض -ب-اح-ة و صض-ي-د
أ’أسض -م -اك ب -ه -ذأ أل -م-ج-رى أل-م-ائ-ي ل-ك-ن
صضرف ألمياه ألملوثة بالموأد ألكيماوية
أدى أإل -ى ن-ف-وق-ه-ا ف-ي ألسض-ن-وأت أ’أخ-ي-رة
وم - -وت م - -ع- -ظ- -م أ’أشض- -ج- -ار ،م- -ا ج- -ع- -ل
أل -ف Ó-ح -ون ي -ع-زف-ون ع-ن خ-دم-ة أ’أرضس
وهجرة ألكثير من ألعائÓت عن ألقرية.
وي - -ط - -الب سض - -ك- -ان أل- -ق- -ري- -ة أل- -ج- -ه- -ات
أل -م-ع-ن-ي-ة ب-ت-ح-م-ل ك-ام-ل أل-مسض-وؤول-ي-ة م-ن
خ Ó-ل ت -ف-ع-ي-ل وأإع-ادة تشض-غ-ي-ل م-ح-ط-ات
ألتصضفية و خاصضة تلك ألمتوقفة منذ مدة
ب-م-خ-رج أل-م-ن-ط-ق-ة ألصض-ن-اع-ية بالبرج ،أو
أإيجاد حلول جذرية لهذأ أ’إشضكال ألقائم

أل -ذي ي -ع -ت-ب-ر  -حسض-ب-ه-م  -ك-ارث-ة ب-ي-ئ-ي-ة
وأيكولوجية
تهدد حياتهم بالدرجة أ’أولى دون أدنى
دخل لهم بها كون ألمتسضبب فيها أطرأف
أخرى ،وأشضتكى فÓحو ألقرية من عدم
ألسضماح لهم بحفر أآبار أرتوأزية لسضقي
وأسض -ت -غ Ó-ل أرأضض -ي -ه-م م-ن ق-ب-ل مصض-ال-ح
ألموأرد ألمائية بسضبب تناقصس منسضوب
ألمياه ألجوفية.
وب - - - - -ي - - - - -ن ه - - - - -ذأ وذأك ،ي - - - - -ب - - - - -ق- - - - -ى
سض -ك -ان أل -زرأزري -ة ره -ي -ن -ة ب-ي-ن روأئ-ح و
ن-ام-وسس أل-وأدي وأل-ح-رم-ان م-ن أل-ت-نقيب
ع -ن ق -ط -رة م -اء ي -روون ب -ه -ا ع -طشض -ه-م،
وع -طشس م -زروع -ات -ه-م أل-ت-ي صض-ارت ل-ه-م
حلما صضعب ألتحقيق.

قصشد إأ‚اح ألّدخول أŸدرسشي

الّلجنة الو’ئية للهÓل تطالب
اÙسسن ÚباŸسساهمة
نظرأ لتزأمن ألدخول أ’جتماعي وما يتبعه من

مصضاريف أثقلت كاهل ألعائÓت ألمعوزة ،ما
جعلها في حاجة ماسضة إألى طلب ألمسضاعدأت
من ألجمعيات وألهيئات ،في إأطار تضضامني في
ألمناسضبات ،سضاهم ألهÓل أأ’حمر في أقتناء
مجموعة معتبرة من أأ’ضضاحي وتوزيعها على
أأ’ي- - - - - -ت- - - - - -ام وأأ’رأم - - - - -ل
وأل-م-ع-وزين بالتنسضيق
م- - -ع أل- - -م- - -ك- - -تب
أل-ب-ل-دي ل-ب-لدية
برج
بوعريريج،
إأضضافة إألى
توزيع
بعضس
ألموأد
ألغذأئية
وأأ’لبسضة.
وحسضب
رئيسس
أل-ل-جنة ناصضر
ب-وكشض-ي-دة ،ف-إان
أللجنة في حاجة
م -اسض -ة أل-ى مسض-اه-م-ة
وأن-خ-رأط م-حسض-ن-ي أل-و’ي-ة
ف-ي أل-ع-م-ل-ي-ة أل-تضض-ام-ن-ي-ة ل-ت-خ-ف-ي-ف أل-عبء عن
أل -ع-ائÓ-ت أل-م-ع-وزة خ-اصض-ة ف-ي ه-ذه أل-م-رح-ل-ة
ألحسضاسضة من ألدخول ألمدرسضي ،وما يتطلبه
من مصضاريف إأضضافية لشضرأء ألمحافظ وألكتب
ألمدرسضية ألتي صضارت تكلف أأ’ولياء كثيرأ’ ،
سض - -ي - -م - -ا ل - -م - -ن ل - -ه ع - -دد ك- -ب- -ي- -ر م- -ن أأ’و’د
أل -م -ت -م -درسض -ي -ن ،وه-ذأ أل-ع-م-ل أإ’نسض-ان-ي ل-يسس
بجديد على محسضني ألو’ية ألذين كانت لهم
أل-مسض-اه-م-ة أل-ف-ع-ال-ة ف-ي ك-ل م-رة ،وب-ال-م-ن-اسضبة
يتقّدم لهم رئيسس أللجنة بالشضكر وألعرفان لهم
وللسضلطات ألمحلية ألتي تعتبر أللجنة كشضريك
فّعال في كل ألنشضاطات وألمبادرأت ألمحلية

من أجل إأعطاء ألوجه أل ّ
Óئق Ÿدينة ألÈج

قافلة –سسيسسية للمحافظة على اÙيط والبيئة

وأحدة من بين أهم ألمناطق ألمنتجة للتمور
بالجزأئر بثروة تناهز  1 ، ٣مليون نخلة تغطي
مسضاحة  1٣ألف هكتار من بينها  1 . 1مليون
ن-خ-ل-ة م-ن-ت-ج-ة أن-وأع ع-دي-دة م-ن أل-ت-م-ور ذأت
قيمة تجارية وجودة عالية.
وي -ع -د صض -ن -ف دق-ل-ة ن-ور أل-عسض-ل-ي-ة ذأت أل-ل-ون
ألذهبي أكثر أنوأع ألتمور روأجا إألى حد بعيد
بحيث يحصضي هذأ ألنوع ما مجموعه . ٣50
 52٤ن -خ -ل -ة ،ف -ي -م-ا ي-ت-وزع م-ن-ت-وج أل-غ-رسس و
تيمجوهرت وبنت قبالة على ما مجموعه 560
 706 .نخلة ،حسضب بيانات مديرية ألمصضالح
ألفÓحية.

شسعبة إانتاج التمور تواجه عديد التحديات

بالرغم من نجاعتها إأ’ أن شضعبة إأنتاج ألتمور
توأجه عديد ألتحديات ألمتعلقة على وجه
أل-خصض-وصس ب-ال-ن-وع-ي-ة وأإ’ن-ت-اج-ي-ة إأل-ى جانب
ندرة أليد ألعاملة ألمؤوهلة لصضيانة ومعالجة
أل -ن-خ-ي-ل وف-ي ع-م-ل-ي-ة ج-ن-ي أل-ت-م-ور ،وف-ق م-ا
أوضضح خالد جبريت مسضؤوول خلية مخطط
ألتنمية ألفÓحية بمديرية ألمصضالح ألفÓحية.
ويسضّبب أنعدأم هيكل تنظيمي لمنتجي ألتمور

ب -و’ي -ة غ -ردأي -ة ‘‘’ م -ح -ال -ة مشض -اك -ل ت-ت-ع-ل-ق
بتسضويق منتجات ألنخيل ذأت ألقيمة ألعالية
باأ’سضوأق‘‘ ،كما حّذر ألسضيد جبريت.
وقد بدأت شضعبة إأنتاج ألتمور في جلب أهتمام
ألفÓحين ألمحليين ،ألذين يأاملون في تحسضين
أل-م-ردود و ن-وع-ي-ة أل-ت-م-ور م-ن أج-ل ت-ث-م-ي-ن-ه-ا
وتصضديرها إألى ألخارج.
وي- -رى أل- -ع- -دي- -د م- -ن أل- -خ -ب -رأء أل -زرأع -ي -ي -ن
ألمحليين ،بأان ألوقت قد حان لÓهتمام أكثر
بهذه ألشضعبة بمنطقة غردأية ،حيث ينتظر أن
ت-زده-ر إأم-ك-ان-ي-ات-ه-ا خÓ-ل ألسض-ن-وأت أل-قادمة
ب-ف-ع-ل ع-دي-د أل-ع-وأم-ل خ-اصض-ة م-ا ت-ع-ل-ق م-نها
ب -إانشض -اء م -ح -ي -ط -ات ف Ó-ح -ي -ة ف -ي أأ’رأضض-ي
أل -خصض -ب -ة ب-ج-ن-وب أل-و’ي-ة أل-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
إأمكانيات مائية جوفية يعززها إأنجاز هياكل
لتعبئة وتخزين هذه ألثروة ألمائية.
وبغرضس تحقيق ذلك يدعو هؤو’ء ألخبرأء إألى
أل-ت-ق-ارب وأل-ت-نسض-ي-ق ب-ي-ن أل-ه-ي-اك-ل أل-ج-امعية
للبحث في مجال زرأعة ألوأحات وأإ’شضرأف
ع -ل -ى ت -أاط -ي -ر أل -ف Ó-ح-ي-ن ف-ي م-ج-ال ت-أاه-ي-ل
وأح -ات-ه-م ،وت-أاسض-يسس م-ن-ظ-م-ة م-ه-ن-ي-ة خ-اصض-ة
بشض-ع-ب-ة إأن-ت-اج أل-ت-م-ور ت-خصس م-خ-تلف مرأحل
أإ’نتاج.

ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-ع-ل-ي-مات وأ‹ ألو’ية ألرأمية
إأﬁ ¤اربة ظاهرة ألرمي ألعششوأئي لعلب
’نششطة
أل-ك-ارت-ون وأل-ن-ف-اي-ات ألناŒة عن أ أ
ألتجارية بادرت مديرية ألتجارة بالتنسشيق
مع عدة هيئات إأ ¤تنظيم قافلة –سشيسشة
’ضش-اف-ة
Œوب شش-وأرع ع-اصش-م-ة أل-و’ي-ة ،ب-ا إ
إأ ¤ألدوأئر ألعششر للو’ية.

وق- -د أوضض- -ح ف- -ي ه- -ذأ أ’ط -ار ،رئ -يسس
مصض-ل-ح-ة ح-م-اي-ة أل-مسض-ت-ه-لك وقمع ألغشس
بمديرية ألتجارة فاروق وشضن أنه تطبيقا
لتعليمات وتوجيهات وألي ألو’ية ألمتعلقة
بتحسضيسس وتوعية ألتجار بضضرورة محاربة
ظاهرة ألنفايات ألتجارية وعلب ألكرتون
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى أل-م-ح-يط وألبيئة تحت
إأشضرأف مديرية ألتجارة مع جمعية حماية

أل-مسض-ت-ه-لك وأت-ح-اد أل-ت-ج-ار ب-التنسضيق مع
غ -رف -ة أل -ت -ج -ارة وك -ذأ م -دي-ري-ة ألشض-ب-اب
وأل -كشض -اف-ة أإ’سضÓ-م-ي-ة ،أّن ه-ذه أل-ق-اف-ل-ة
جابت مختلف أحياء بلدية برج بوعريريج
قصضد حث ألمعنيين على ضضرورة ألتحلي
بروح ألمسضؤوولية أتجاه ألمحيط من خÓل
مسضاهمة ألجميع في ألحفاظ على نظافة
أأ’رضس وم-خ-ت-ل-ف أل-مسض-اح-ات أل-عمومية،
وحّ- -ث -ه -م ع -ل -ى ع -دم أل -رم -ي أل -عشض -وأئ -ي
للكارتون ومختلف ألنفايات ألناتجة عن
ألنشضاطات ألتجارية من أجل ألمحافظة
على ألمحيط ،وإأعطاء وجه ’ئق للمدينة
وسض-تسض-ت-م-ر ه-ذه أل-ق-اف-ل-ة لتجوب مختلف
بلديات ألو’ية.

اإلثنين  11سصبتمبر  2017م
الموافق لـ 20ذي الحجة  1438هـ

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

دو‹

لقليميـــــــــة
دعــــــــــت لتنسسيـــــــــق أ÷هـــــــــود ألدوليـــــــــة وأ إ

ا÷امعة العربية توؤكد على ا◊وار ◊ل األزمة الليبية
دعا ألأم Úألعام ÷امعة ألدول ألعربية أأحمد أأبو ألغيط أإ ¤تنسسيق كافة أ÷هود ألدولية وألإقليمية ألرأمية
أإ ¤حل ألأزمة ألليبية حسسب مصسادر أإعÓمية.
ذكرت اŸصصادر ذاتها قول اŸتحدث الرسصمي
ب -اسص -م األم Úال -ع-ام ﬁم-ود ع-ف-ي-ف-ي ‘ ب-ي-ان،
أامسس ،إان أابو الغيط جدد ‘ ،كلمة أالقاها نيابة
ع -ن -ه ‡ث -ل -ه اÿاصس إا ¤ل -ي -ب -ي -ا صص-لح ال-دي-ن
ا÷ما‹ خلل اجتماع ÷نة ال–اد اإلفريقي
رف- -ي- -ع- -ة اŸسص- -ت- -وى اŸع -ن -ي -ة ب -ل -ي -ب -ي -ا ،أامسس،
بÈازاف-ي-ل ،ب-رئ-اسص-ة رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ال-ك-ونغو
دي- -ن- -يسس سص -اسص -و ن -غ -يسص -و وب -حضص -ور ع -دد م -ن
ال-ق-ي-ادات ال-ل-ي-ب-ي-ة -دع-وت-ه إا““ ¤أاه-م-ي-ة تنسصيق
ا÷ه -ود ال -دول -ي-ة واإلق-ل-ي-م-ي-ة ال-رام-ي-ة إا ¤ح-ل
األزمة الليبية والعمل بشصكل تكاملي لتشصجيع
األشص- -ق- -اء ال- -ل- -ي- -ب- -ي Úع- -ل- -ى م- -ع- -ا÷ة ن- -ق- -اط
الختلف““.
وشص -دد الم Úال -ع -ام ل -ل -ج -ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى
““أاه -م -ي -ة رع -اي-ة ا◊وار ال-ن-اشص-ئ ب Úال-ل-ج-ن-تÚ
اŸشصكلت Úمن ›لسصي النواب والدولة الليبي
وال -ت -ف-اه-م ح-ول اإلط-ار ال-دسص-ت-وري وال-ق-ان-وÊ
اŸط -ل -وب إل“ام السص -ت -ف -ت -اء ع -ل -ى ال -دسص-ت-ور
والن -ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة وال-تشص-ري-ع-ي-ة اŸقÎح
عقدها العام القادم““.
وذكر اŸتحدث ذاته أان األم Úالعام للجامعة
ك -ل -ف ‡ث -ل -ه اÿاصس إا ¤ل-ي-ب-ي-ا ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
الرئاسصة الكونغولية والدول األعضصاء ‘ اللجنة
رفيعة اŸسصتوى من أاجل تقريب وجهات النظر
ب Úاألطراف الليبية وتشصجيعها على التوصصل
إا ¤ال -ت -ف -اه -م اŸط -ل -وب لسص-ت-ك-م-ال اŸرح-ل-ة
النتقالية Ãا يفتح اÛال أامام السصتفتاء على

مشص- -روع ال- -دسص- -ت- -ور ال- -ل- -ي -ب -ي ا÷دي -د وع -ق -د
النتخابات الرئاسصية والتشصريعية ‘ البلد.
وكشصف عفيفي ‘ هذا السصياق أان اÛموعة
ال-رب-اع-ي-ة اŸع-ن-ي-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا وال-ت-ي تضص-م ك-ل من
ا÷ام -ع -ة ال -ع -رب -ي -ة واأل· اŸت -ح -دة وال–اد

رياح بسسرعة  215كلم وأموأج بارتفاع  5أمتار

فلوريدا

‘ مواجه ـ ـة إاعصص ـ ـ ـار إايرم ـ ـا

اإلف- -ري- -ق -ي وال–اد األوروب -ي سص -ت -ج -ت -م -ع ‘
نيويورك على هامشس أاعمال ا÷معية العامة
ل· اŸتحدة ‘ وقت لحق من هذا الشصهري
ل أ
لسصتعراضس نتائج اجتماع برازافيل والوقوف
على أافكار اŸبعوث األ‡ي غسصان سصلمة ◊ل
األزمة والنظر ‘ سصبل تكثيف التنسصيق القائم
ب ÚاŸنظمات األربع Ÿرافقة األشصقاء الليبيÚ
‘ إاعادة بناء ليبيا.

السصراج يدعو لطي اÓÿفات
دافع رئيسس اÛلسس الرئاسصي ◊كومة الوفاق،
فائز السصراج ،عن اÛلسس الرئاسصي ◊كومة
ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ج-اء وف-ق-ا ل-لت-ف-اق السص-ي-اسصي
ونتيجة له ،وإانه ليسس طرًفا ‘ الصصراع ،بل هو
مسصاهم ‘ ا◊ل.
واعت Èالسصراج ،خلل كلمته ‘ القمة األفريقية
بعاصصمة الكونغو برازافيل لبحث األزمة الليبية،
أان حالة النسصداد ‘ أافق ا◊ل ““نتجت عن عدم
قدرة ›لسس النواب والدولة على إايجاد تسصوية
سص-ي-اسص-ي-ة ب-ي-ن-ه-م-ا إلق-رار ت-ع-دي-لت ‘ التفاق
السصياسصي““.

وأاضصاف ““إاذا  ⁄تسصتطع أاطراف األزمة أاو ⁄
ترغب ‘ ا÷لوسس معا فكيف لهم أان يشصÎكوا
‘ ا◊كم وإادارة شصؤوون الدولة؟ ل ›ال إاًذا
سصوى الحتكام للشصعب ليقرر من يحكم ويدير
شصؤوون الدولة ،وعلى ا÷ميع احÎام إارادته““.
وتابع رئيسس اÛلسس قائل ““لقد حدث ‘ شصهر
جويلية تطور إايجابي آاخر “ثل ‘ انتهاء الهيئة
التأاسصيسصية لصصياغة مشصروع الدسصتور اŸنتخبة
من أاعمالها بإاقرار مشصروع الدسصتور ،ويتطلب
ت -ف -ع -ي -ل ه -ذا اإل‚از أان ي -ق-وم ›لسس ال-ن-واب
ب -إاق -رار مشص -روع ق -ان -ون ل -لسص -ت -ف -ت -اء وق -ان-ون
النتخاب حتى يتمكن الشصعب من قول كلمته.
وحمل حالة ا÷مود السصياسصي Ûلسس النواب
الذي  ⁄يتمكن من الوفاء بالتزامه بتضصمÚ
الت- -ف- -اق السص- -ي -اسص -ي ‘ اإلع -لن ال -دسص -ت -وري
واع- -ت- -م- -اد ا◊ك -وم -ة ،واسص -ت -م -رار ال -ب -عضس ‘
التعامل مع حكومة موازية““.
واخ -ت -ت -م ب -ال -ق -ول ““إان األجسص -ام اŸن -ب-ث-ق-ة م-ن
التفاق السصياسصي اكتسصبت شصرعيتها منه وهي
تنتهي جميًعا عند التسصليم للسصلطات ا÷ديدة
اŸنتخبة““.

العدد
17436

10

ﬂاوف من أسستغÓلها لشسن
أعتدأءأت بأاوروبا

داعشس اإلرهابي اسصتو ¤على
 11أالف جواز سصفر سصوري

قالت صصحيفة ““بيلد أام سصونتاغ““ األŸانية عن وثائق سصرية
للشصرطة ال–ادية ووزارة الداخلية ،إان برل Úتعتقد أان
تنظيم داعشس اإلرهابي ،اسصتو ¤على  11أالف جواز سصفر
سصوري فارغ ،تعت Èوثائق ثبوتية أاصصلية Áكن ملؤوها ببيانات
أاشصخاصس وإاعطاؤوها لعناصصر التنظيم اŸتوجه Úإا ¤أاوروبا
لتنفيذ عمليات إارهابية.
وذكرت الصصحيفة األŸانية ،أامسس ،أان سصلطات برل Úتعتقد
أان تنظيم داعشس اإلرهابي اسصتو ¤على أاك Ìمن  11أالف
جواز سصفر سصوري فارغ وÁكن إاضصافة تفاصصيل عن أافراد
فيها.
ونقلت الصصحيفة عن وثائق سصرية للشصرطة ال–ادية ووزارة
الداخلية أان اÙقق Úوضصعوا لئحة بأارقام جوازات سصفر
ف -ارغ -ة ط -ب -ع -ت -ه -ا السص -ل-ط-ات السص-وري-ة ،م-وضص-ح-ة أان ه-ذه
ا÷وازات تشصكل أاوراقا ثبوتية أاصصلية Áكن ملؤوها بتفاصصيل
شصخصصية.
و‘ اÛموع تقول أاجهزة األمن األŸانية إان  18أالف جواز
سص -ف -ر سص -رقت م-ن م-ق-ار ل-ل-ح-ك-وم-ة السص-وري-ة ،ب-ي-ن-ه-ا آالف
أاصص- -ب- -حت ‘ ح- -وزة ›م- -وع- -ات أاخ- -رى غ Òا÷م- -اع -ات
اإلرهابية.
وق -الت ن -اط -ق -ة ب -اسص -م الشص -رط -ة ال–ادي -ة ل-لصص-ح-ي-ف-ة إان
““ت-ط-ورات م-رت-ب-ط-ة ب-وضص-ع ال-لج-ئ Úكشص-فت أان م-ن-ظ-مات
إارهابية تنتهز هذه الفرصصة إلدخال مهاجمﬁ Úتمل Úأاو
مؤويدين لها ل Áكن رصصدهم إا ¤أاوروبا وأاŸانيا““.
وتب Úأان عناصصر ‘ اÛموعة التي تقف وراء اعتداءات
باريسس التي أاودت بـ 130شصخصصا ‘ نوفم 2015 Èيحملون
جوازات سصفر سصورية مزورة.
وأاضصافت ،أان ““جوازات السصفر اŸزورة أاو التي ” إادخال
تغيÒات عليها تسصتخدم ‘ أاغلب األحيان للدخول بطريقة
غ Òشصرعية بدون أان يكون الدافع شصن هجمات إارهابية““.
وأافادت ،الوثائق التي اطلعت عليها ““بيلد أام سصونتاغ““ أان
 8625جواز سصفر دققت فيها سصلطات الهجرة األŸانية عام
 2016تب Úأانها مزورة .لكن الوثائق  ⁄تتضصمن أاي معلومات
عن كيفية وصصول جوازات السصفر هذه إا ¤اللجئ.Ú

ع Èعن قلقه من ألتجارب ألنووية ألصساروخية

لخطر منذ سصنوات
غوتÒسس :الأزمة الكورية هي ا أ

وصصل اإلعصصار إايرما ،أامسس األحد ،إا ¤جزيرة كي ويسصت جنوب ولية فلوريدا األمريكية،
بسصرعة رياح بلغت  215كم ‘ السصاعة .ومن اŸتوقع أان يواصصل اإلعصصار الذي ارتفعت درجته
إا ،4 ¤مسصاره باŒاه غرب الولية التي أاعلنت حالة اإلنذار القصصوى .وحذر اŸركز األمريكي
لعاصص Òمن أامواج عاتية قد يصصل ارتفاعها إا 4.6 ¤أامتار.
ل أ
وصصل اإلعصصار إايرما امسس إا ¤جزيرة كي ويسصت ‘ ‘ ولية فلوريدا التي هرب سصكانها ليل من
الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إاعلن حالة اإلنذار القصصوى.
وضصرب اإلعصصار جزيرة كي ويسصت جنوب أاقصصى ولية فلوريدا مع رياح سصرعتها  215كلم ‘
لعاصص.Ò
سصاعة ،وفق اŸركز األمريكي ل أ
لعاصص Òأان قوة اإلعصصار إايرما ارتفعت إا ¤الدرجة الرابعة قبل
وأاعلن اŸركز األمريكي ل أ
وصصوله إا ¤كي ويسصت مهددا فلوريدا التي يتوجه نحوها ببطء.
وتوقع اŸركز األمريكي أان “ر ع Úاإلعصصار على أارخبيل ““لوور كيز““ ‘ جنوب فلوريدا وأان
يتوجه إا““ ¤قرب أاو على طول““ سصاحل فلوريدا الغربيﬁ ،ذرا من أامواج قد يصصل ارتفاعها إا¤
 4,6أامتار وهي كافية إلغراق منزل بكامله.

مئات اآللف ‘ اÓŸجئ
واختبأا مئات اآللف من سصكان فلوريدا ‘ ملجئ أاو هربوا باŒاه الشصمال .وتلقى نحو 6,3
مليون نسصمة أاي أاك Ìمن ربع سصكان الولية ،أاوامر بإاخلء منازلهم.
وصصرح حاكم فلوريدا ريك سصكوت مسصاء السصبت أان اŸنطقة ““تشصهد رياحا بقوة عاصصفة
اسصتوائية وبحرا خطرا““ .وتتعرضس جزر كيز ÿطر ارتفاع مسصتوى اŸياه ،بسصبب ارتفاعها
اŸنخفضس.وقال سصكوت ““إاذا تلقيتم أامر اإلخلء فيجب أان تنفذوه اآلن .إانها فرصصتكم األخÒة
لتخاذ القرار الصصحيح““.
وأافادت شصركة الكهرباء ‘ فلوريدا أان التيار الكهربائي مقطوع عن أاك Ìمن  170أالف منزل
وشصركة ‘ الولية.

حظر Œول ليلي
وينتظر السصكان الذين أاخلوا منازلهم ،وصصول العاصصفة التي يعادل حجمها حجم ولية تكسصاسس،
إا ¤سصاحل فلوريدا الغربي .وقالت فيفيان سصÒا التي ÷أات إا ¤مركز إايواء ‘ مدينة نابو‹
(جنوب غرب) ““كل ما نريده هو أان نبقى سصا.““ÚŸ
وفرضصت مدن عدة حظر Œول ليلي من مسصاء السصبت بهدف تخفيف اÿسصائر البشصرية
وعمليات السصرقة اÙتملة .وحذر حاكم فلوريدا من احتمال أان يكون اإلعصصار إايرما أاسصوأا من
اإلعصصار أاندرو الذي أاسصفر عام  1992عن مقتل  65شصخصصا وتسصبب بإاجلء  20,6مليون شصخصصا
من فلوريدا.وكتب الرئيسس األمريكي دونالد ترامب ‘ تغريدة على ““توي““ ““Îإانها عاصصفة ذات
قوة تدمÒية هائلة وأاطلب من جميع الذين يتواجدون ‘ مسصار العاصصفة اتباع كل تعليمات
مسصؤوو‹ ا◊كومة““.

 ·ÓأŸتحدة أنطونيو غوتÒيشش عن ““قلقه
لم Úألعام ل أ
أعرب أ أ
ألبالغ““ إأزأء Œارب كوريا ألشسمالية ألنووية وألصساروخية ،معتÈأ
لخطر منذ سسنوأت ،بينما أكد تقرير Èÿأء
لزمة هي أ أ
أن هذه أ أ
ل· أŸت-ح-دة أن ك-وري-ا ألشس-م-ال-ي-ة ت-زي-د ﬁاولت-ه-ا لÓلتفاف
م-ن أ أ
على ألعقوبات كلما ” تشسديدها.
قال غوتÒيشس ‘ مقابلة نشصرتها ،أامسس ،صصحيفة ““لوجورنال دو دÁانشس““ إان
اŸسصأالة اŸركزية هي دفع كوريا الشصمالية لوقف برنا›ها النووي والباليسصتي
واحÎام قرارات ›لسس األمن الدو‹ ،مشصددا على ضصرورة ا◊فاظ على
وحدة اÛلسس ألنه ““األداة الوحيدة““ التي Áكنها أان تقود مبادرة دبلوماسصية
ناجحة.
وأاوضصح أان هناك حروبا اندلعت بعد قرار درسس بعناية ،وأان صصراعات أاخرى
بدأات من خلل تصصعيد ناجم عن عدم تفك ،Òمعربا عن ““قلقه البالغ““ ألن
األزمة ا◊الية هي ““أاخطر (أازمة) يتع Úمواجهتها منذ سصنوات““.
من جهة أاخرى ،قال خÈاء أا‡يون ‘ تقرير إانه كلما اتسصع نظام
العقوبات على كوريا الشصمالية ازدادت وسصائل اللتفاف عليه،
وأاشصاروا إا ¤أان كوريا الشصمالية تواصصل انتهاك العقوبات من
خلل عملء ‘ اÿارج يقومون بصصفقات مالية باسصم كيانات
وطنية ،ول سصيما ‘ سصوريا ودول أافريقية.
‘ سصياق متصصل ،عرضصت اŸسصتشصارة األŸانية أا‚يل مÒكل
مشص -ارك -ة ب -لده -ا ‘ ﬁادث -ات دول -ي -ة ﬁت -م -ل -ة ح-ول إان-ه-اء
الÈنامج النووي والباليسصتي لكوريا الشصمالية ،مشصÒة إا‚ ¤اح
اÙادثات التي شصاركت فيها أاŸانيا ومهدت لتوقيع التفاق
النووي مع إايران ،وفقا لتصصريحات صصحفية.
وأاوردت صص -ح -ي -ف -ة غ -اردي -ان الÈي-ط-ان-ي-ة
أامسس أان األم Úال - -ع - -ام
◊ل - - -ف شص - - -م- - -ال
األط-لسص-ي (ن-اتو)
ي-نسس سص-ت-ولتنÈغ

حذر من أان اÿطر الذي يواجه العا ⁄اآلن هو األك Èخلل األعوام الثلثÚ
األخÒة ،مشصÒا إا ¤أاسصلحة الدمار الشصامل ‘ كوريا الشصمالية ،و«اإلرهاب““،
وعدم السصتقرار ‘ كث Òمن دول العا ،⁄و«سصلوك روسصيا““.
وسصيصصوت ›لسس األمن اليوم على مشصروع قرار طرحته واشصنطن لفرضس
عقوبات جديدة ضصد كوريا الشصمالية ،تتضصمن حظر تصصدير النفط إاليها
واسصتÒاد اŸنسصوجات منها ،وŒميد أاموال الزعيم كيم جونغ أاون وترحيل
مواطنيه العامل ‘ Úاÿارج.

الناتو يحذر

وصص- -ف أام Úع- -ام ح- -ل- -ف شص- -م- -ال األط- -لسص -ي (ن -ات -و) ي -نسس
سصتولتنÈغ ،أامسس ،سصلوك كوريا الشصمالية بـ ““اŸتهور““
وب- -أان -ه ي -ت -ط -لب رد ف -ع -ل ع -اŸي ب -حسصب مصص -ادر
إاعلمية.
وذكرت اŸصصادر ذاتها قول سصتولتنÈغ اليوم إان
ما تقوم به كوريا الشصمالية ““يشصكل تهديدا
عاŸيا““ واصصفا سصلوكها بـ«اŸتهور““ ويتطلب رد
فعل عاŸي.
وأاضصاف أان أاهم ما يشصغل ا◊لف حاليا هو
الÎكيز على كيفية اإلسصهام ‘ التوصصل اإ¤
““حل سصلمي““ لهذا النزاع.
ورفضس اŸسص- -ؤوول أان ي- -ع- -ل- -ق ع- -ل- -ى م- -ا إاذا ك -انت
األراضصي األمريكية ‘ جزيرة ““غوام““ ،التهديدت
كوريا الشصمالية مؤوخرا باسصتهدافها كخطوة للدفاع
عن نفسصها  -مشصمولة ‘ اŸادة  5من ميثاق حلف الناتو
التي تقول إان الهجوم على أاحد األعضصاء هو
اعتداء على ا÷ميع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’· اŸتحدة تناششد مسشاعدة اللجئ ‘ Úبنغلدشض
ل· اŸتحدة على تقد ËاŸسسأعدة Ÿواجهة أازمة إانسسأنية ‘ جنوب بنغÓدشض ‚مت عن فرار مأ يقرب
حثت ا أ
من  3٠٠أالف من اŸسسلم Úالروهينجأ من ميأ‰أر بعد نحو أاسسبوع Úمن اندلع العنف هنأك.

الصسحراء الغربية

اليونيسشيـ ـ ـ ـ ـف تؤوuمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ا’حتياج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
اŸدرسشي ـة لألطف ـال اللجئ ـÚ
ل· اŸتحدة من أاجل
تكفل صسندوق ا أ
الطفولة يونيسسيف ـ ا÷زائر بجميع
اŸتطلبأت اŸدرسسية وعلى ﬂتلف
لطفأل الÓجئÚ
اŸسستويأت اÿأصسة بأ أ
الصسحراوي Úللسسنة الدراسسية / ٢٠17
 ٢٠1٨حسسب مأ أاعلن عنه مكتب الصسندوق
ل‡ي أامسض ،مذكرا بألدعم اŸسستمر
ا أ
للمنظمة منذ سسنوات عديدة لسسلك
الÎبية والصسحة.
أاوضسح مكتب صسندوق منظمة اليونسسيف با÷زائر
‘ بيان له ،أان اŸنظمة تدعم الدخول اŸدرسسي
ألط- - -ف- - -ال ال Ó- -ج - -ئ Úالصس - -ح - -راوي ‘ Úإاط - -ار
اسس -ت -ج -اب -ت-ه-ا النسس-ان-ي-ة ل-ه-ؤولء األط-ف-ال ال-ذي-ن
ي -ع -يشس -ون ‘ ﬂي -م -ات ال Ó-ج -ئ Úالصس -ح-راويÚ
مÈزا دعم اŸنظمة اŸسستمر منذ عدة سسنوات
لسسلك الÎبية والصسحة.
وب-حسسب ال-ب-ي-ان ذات-ه ق-دمت ال-ي-ون-يسس-ي-ف خÓ-ل
الدخول اŸدرسسي لسسنة  235 2018 / 2017أالف
كراسس و 50أالف قلم إا ¤جانب أادوات مدرسسية
أاخ -رى ضس -روري -ة ل -ف-ائ-دة األط-ف-ال الصس-ح-راويÚ
اŸتمدرسس ÚمشسÒا إا ¤أان األدوات اŸدرسسية
اŸقدمة تلبي احتياجات جميع اŸتمدرسس Úومن
جميع اŸسستويات التعليمية.
وأاضساف نفسس اŸصسدر من جهة أاخرى أانه عقب
أاحوال الطقسس السسيئة التي عانت منها ﬂيمات
ال Ó-ج -ئ ÚخÓ-ل سس-ن-ة  ،2017وب -دع -م م -ا‹ م-ن
مكتب اŸفوضسية األوربية للمسساعدات اإلنسسانية
وللحماية اŸدنية وا◊كومة اليطالية فقد ”

إاعادة تأاهيل عدد من اŸدارسس بهدف –سسÚ
ظ -روف “درسس األط -ف -ال الصس -ح -راوي Úال -ذي -ن
يعيشسون ‘ ﬂيمات الÓجئ.Ú
وباŸناسسبة سستكون بعثة من منظمة اليونيسسيف
حاضسرة الثÓثاء القادم Ãخيم الÓجئ Úسسمارة
ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ إاع -ط -اء إاشس -ارة ان -طÓ-ق اŸوسس-م
الدراسسي  2018 / 2017بحسسب ذات اŸصسدر.

قم ـ ـ ـ ـع Ùتجـ ـ ـ ـÚ
تدخلت قوات الحتÓل اŸغربية بشسكل عنيف
Ãدينة العيون اÙتلة ،ضسد متظاهرين سسلميÚ
صسحراوي Úأاغلبهم من العاطل Úكانوا يتظاهرون
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ح -ق -وق -ه -م اŸشس -روع -ة وي -ن-ددون
بالسستنزاف اŸهول واÿطÒÿ Òات وثروات
الشسعب الصسحراوي.
وك -ان ال -ع -دي -د م -ن اŸع -ط -ل Úالصس-ح-راوي Úق-د
التحقوا مسساء السسبت بتقاطع شسارعي الطنطان
ورأاسس اÿي -م -ة ب -ال -ع -ي -ون اÙت-ل-ة ،ت-ل-ب-ي-ة ل-ن-داء
›موعة القسسم للمعطل Úالصسحراوي ،Úإال أان
قوات الحتÓل حاصسرتهم وتدخلت ضسدهم دون
سس -اب -ق إان -ذار ،وه -و م -ا أاسس -ف -ر ع-ن-ه ال-ع-دي-د م-ن
اإلصسابات ‘ صسفوف اŸتظاهرين من بينهم نافع
القاسسمي وماء العين Úأابا حازم.
Œدر اإلشسارة إا ¤أان الحتÓل اŸغربي ينهج
سس- -ي- -اسس- -ة اإلقصس -اء وال -ت -ه -م -يشس ‘ ح -ق م -ئ -ات
اŸعطل Úالصسحراوي Úمانعا إاياهم من السستفادة
من خÒات وثروات اإلقليم اÙتل.

قالت األ· اŸتحدة إانه ““ليسس هناك
ما يشس Òإا ¤توقف““ موجة الÓجئÚ
ال -ذي -ن ي-ع-ان-ون م-ن ا÷وع والصس-دم-ة
األم -ر ال -ذي ي -ت -ج -اوز ق -درة وك-الت
اإلغاثة ‘ منطقة كوكسس بازار التي
ت- -ق- -دم اŸسس -اع -دة ب -ال -ف -ع -ل Ÿئ -ات
اآللف من األشسخاصس الذين نزحوا
جراء نوبات سسابقة من الصسراع ‘
ولية راخÃ Úيا‰ار.
ذك- -ر روب- -رت وات -ك -ن -ز م -نسس -ق األ·
اŸتحدة الدائم ‘ بنغÓدشس ““لبد
أان –صسل وكالت اإلغاثة العاملة ‘
ك - -وكسس ب - -ازار ع- -ل- -ى اŸوارد ال- -ت- -ي
–تاجها لتقد ËاŸسساعدة الطارئة
ألناسس ‘ غاية الضسعف أاجÈوا على
الفرار من بيوتهم ووصسلوا بنغÓدشس
صسفر اليدين““.
وأاضساف ،أان وكالت اإلغاثة –تاج
إا 77 ¤مليون دولر بشسكل عاجل كي
تتمكن من التعامل مع حالة انسسانية
طارئة.
وأاع- -ل- -نت ج- -م- -اع- -ة (ج- -يشس إان- -ق- -اذ

بينمأ يوسّسع ا÷يشض السسوري سسيطرته

لحزاب السسيأسسية التونسسية
–ظى بتأأييد ا أ

داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشض ا’إرهابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي يتقهقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزور

الششاهد يعرضض حكومته على الŸÈان اليوم

من اŸنتظر أان يعرضض يوسسف الشسأهد
رئيسض ا◊كومة التونسسية ،اليوم الثن،Ú
تركيبة حكومته ا÷ديدة اŸتكونة من 13
وزيرا ،و 7كتأب دولة على الŸÈأن.
سس -ت -ك -ون ن -ت -ي -ج -ة ال -تصس -ويت ع -ل -ى ك -ل عضس-و م-ن
األعضس -اء ،وال -وزراء ضس -م -ن ال -تشس -ك-ي-ل-ة ا◊ك-وم-ي-ة
ا÷دي -دة ،ا◊اسس -م -ة ‘ ال -ن -ه -اي -ة ،ع -ل-ى أان ي-ك-ون
التصسويت بأاغلبية  109أاصسوات لينال العضسو الثقة.
يشسار إا ¤أان الشساهد أاعلن يوم  6سسبتم Èعن تركيبة
ح -ك -وم -ت-ه ا÷دي-دة ،ب-ع-د ال-ت-ع-دي-ل ال-وزاري ال-ذي
أاجراه.

وأاعرب نورالدين الطبوبي األم Úالعام ل–Óاد
ال -ع -ام ال -ت -ونسس -ي ل -لشس -غ-ل ،ع-ن ت-ف-اؤول-ه ب-ا◊ك-وم-ة
ا÷ديدة.من جهته أاكد خالد شسوكات القيادي ‘
ح -زب ن -داء ت -ونسس ،أان ال -ت -ع -دي-ل ال-وزاري أاضس-ف-ى
جرعة سسياسسية واضسحة على التشسكيلة ا÷ديدة،
مشسددا على أان هذا اإلجراء سسيقوي اŸسسؤوولية
الوطنية ،والتضسامن ب Úمكونات ا◊كومة.
وق -ال ع -م -اد اÿمÒي اŸت -ح-دث ال-رسس-م-ي ب-اسس-م
ح -رك -ة ال -ن -هضس -ة ،إان تشس -ك -ي-ل-ة ا◊ك-وم-ة ا÷دي-دة
ح -اف -ظت ع-ل-ى شس-رع-ي-ة ال-ت-واف-ق ،مشسÒا اإ ¤أان-ه-ا
سستحظى مبدئيا بدعم حركة النهضسة.

لوبان والقوة البديلة
^ بأريسض :قالت زعيمة ا÷بهة الوطنية مارين لوبان ،إان
حزبها هو ““الوحيد القادر على أان يكون بدي Óحقيقيا““ ‘
مواجهة الرئيسس الفرنسسي إاÁانويل ماكرون .وأاكدت أان ا÷بهة
الوطنية ““التي سستحمل اسسما جديدا““ ،سستعدل توجهاتها بناء
على اŸؤو“ر اŸزمع عقده ‘ مارسس القادم.
ول تبدو مهمة لوبان ÷عل حزبها القوة البديلة ‘ فرنسسا سسهلة،
ف -اسس -ت -ط Ó-ع -ات ال -رأاي تشس Òإا ¤أان ال -يسس -ار ال -رادي -ك -ا‹ ه -و
اŸعارضس األك Èللحكومة.

عودة إا ¤ا◊ياة
^ م -دري-د  :شس-ه-دت م-دري-د ال-ع-ام  2004أاع-ن-ف اعتداءات
إاره -اب -ي -ة ‘ ت -اري -خ أاوروب-ا ح-يث سس-ق-ط  191ق-ت-ي ،Óوبدورها
أاصسيبت برشسلونة ‘ الصسميم ‘  17أاوت اŸاضسي ،ح Úاسستهدف
اعتداء أاهم شسوارعها وأاكÌها رمزية بعملية دحسس خّلفت مقتل
 14شسخصسا .واŸلفت أان رد فعل اŸدينت Úكان نفسسه ولو بفارق

 13ع -ام -ا ،إاذ ح -رصس ال -ن -اسس ع-ل-ى
العودة سسريعا إا ¤حياة طبيعية ظاهريا.

الروهينجا ‘ أاراكان) وقفا إلطÓق
النار من جانب واحد Ÿدة شسهر بدءا
م -ن امسس األح -د ل-ت-م-ك Úم-ن-ظ-م-ات
اإلغاثة من إادخال اŸسساعدات إا¤
السس - -ك - -ان ال - -ب- -اق ‘ Úولي- -ة راخÚ
الواقعة ‘ شسمال غرب ميا‰ار.
و ⁄يتضسح بعد تأاث Òاÿطوة التي
أاعلنتها ا÷ماعة .ويبدو أان ا÷ماعة
غ Òق- -ادرة ع- -ل- -ى م- -واج- -ه- -ة ق- -وات
ا÷يشس التي اجتاحت ولية راخÚ
ح - - -يث أاضس - - -رمت ال - - -نÒان ‘ آالف
اŸنازل ودمرت عشسرات القرى.
و‘ كوكسس بازار شساهد صسحفي نحو
 40م -ن ال -روه-ي-ن-ج-ا أاغ-ل-ب-ه-م نسس-اء
وأاطفال يصسلون ‘ وقت مبكر اليوم
األحد بعد رحلة اسستمرت أاربعة أايام
عÈوا ب- - - -ع- - - -ده - - -ا ا◊دود ‘ زورق
للصسيد.
وقال واحد من اÛموعة التي كانت
تبحث عن مأاوى مؤوقت ‘ اŸنطقة
حيث  ⁄تعد ﬂيمات الÓجئ Úتتسسع
ل -ل -م -زي -د م -ن ال -ف -اري-ن ““ك-ان ال-ب-ح-ر

ه- -ائ- -ج- -ا ج- -دا ل- -ك- -ن- -ن- -ا “ك -ن -ا م -ن
الوصسول““.
وقالت ›موعة األزمات الدولية ‘
تقرير إان الصسراع ‘ راخ Úيسسبب ما
هو أاك Ìمن أازمة إانسسانية.
وأاضساف البيان ““كما أانه يزيد ﬂاطر
تع Ìعملية انتقال البÓد من ا◊كم
ال -عسس -ك -ري اŸسس -ت -م -رة م-ن-ذ خ-مسس
سسنوات و–ول ›تمعات الروهينجا
إا ¤ال -ت -ط -رف وإاضس -ع-اف السس-ت-ق-رار
اإلقليمي““.
يشسار إا ¤أانه ومنذ  25أاوت اŸاضسي،
يشس -ن ج -يشس م -ي-ا‰ار ح-م-ل-ة ت-ط-هÒ
ضسد اŸسسلم Úالروهينغا ‘ أاراكان.
وب -ي -ن -م-ا ل ت-ت-وف-ر إاحصس-ائ-ي-ة دق-ي-ق-ة
بشسأان ضسحايا ا◊ملة ،أاعلن اÛلسس
األوروب -ي ل -ل -روه -ي-ن-غ-ا ي-وم  28أاوت
اŸاضسي مقتل ما ب Úأالف ÚوثÓثة
آالف مسس - -ل- -م ‘ ه- -ج- -م- -ات ا÷يشس
خÓل ثÓثة أايام فقط.
ه - -ذا وتسس ّ- -ج- -ل شس- -ه- -ادات م- -رّوع- -ة
ل -ل -روه -ي-ن-غ-ا ال-ف-اري-ن م-ن اŸذب-ح-ة،

حيت روى ماسس Îكمال ( 53عاما)
اŸدرسس الذي ‚ا من ›زرة وقعت
‘ قرية اونيغ سسيت ب Úبولية راخÚ
(شسمال غرب بورما) ان ““الذين كانوا
ي- -ج- -رون ق- -ت- -ل -وا بسس -واط Òوسس -ق -ط
آاخ- -رون ب- -رصس- -اصس ا÷يشس““ ،وت- -اب -ع
““ا÷نود البورميون منعوا الدخول ا¤
اŸسس- -ج -د ووصس -ل رج -ال مسس -ل -ح -ون
بسس -واط Òوع -ب -وات وق -ود ،وع -ن-ده-ا
بدأات اÛازر.
بدوره ،قال ﬁمد ام 66( Úعاما)
وه- -و م- -زارع ك- -ان وال -ده وج -ي -ه -ا ‘
القرية ان عائلته تعيشس ‘ اونغ سسيت
بي Úمنذ ثÓثة اجيال.
و أاضس - -اف ه- -ذا ال- -رج- -ل ال- -ذي ك- -ان
يرتدي مÓبسس رثة ““انها اŸرة الو¤
التي نهرب فيها ⁄ .ار عنفا كهذا من
ق -ب -ل““ف -ع -ن -دم -ا ب -دء اط Ó-ق ال-ن-ار ج-رى
ليختبىء ‘ الدغال وع Èنهرا ليفلت من
ا÷نود الذين كانوا يطاردون اŸدني.Ú
وقال ““على ا÷انب اآلخر من النهر رأايت
ان كل شسيء كان يحÎق““.

أافأدت مصسأدر سسورية امسض ،بأأن الكثÒ
من عنأصسر ““داعشض““الرهأبي يفرون من
القتأل الدائر ‘ دير الزور وﬁيطهأ أامأم
القوة الكبÒة التي تبديهأ القوات
النظأمية..
ي -نسس -حب اإلره-اب-ي-ون ب-إاع-داد ك-بÒة ب-ع-د سس-ي-ط-رة
ا÷يشس السس- -وري ع- -ل- -ى ط- -ري -ق السس -ي -ارات ال -ع -ام
““السسخنة  -دير الزور““ ونتيجة اŸعارك الدائرة
وال-قصس-ف اŸدف-ع-ي ال-ذي يسس-ت-ه-دف ﬁي-ط ج-ب-ل
الÌدة من عدة ﬁاور.
ذكرت مصسادر عسسكرية سسورية ،أان وحدات ا÷يشس
“ك-نت م-ن السس-ي-ط-رة ع-ل-ى م-ق-ر شس-رك-ة ال-ك-ه-رباء
غربي مطار دير الزور بعد إازالة األلغام والعبوات
اŸزروعة ‘ ﬁيطها.
وأاشسارت اŸصسادر إا ¤أان سسيارات إاسسعاف حكومية
دخلت اŸطار العسسكري لنقل ا÷رحى من عناصسر
ا÷يشس ال- - - -ذي- - - -ن أاصس- - - -ي- - - -ب- - - -وا خÓ- - - -ل حصس - - -ار
““داعشس““الرهابي للمطار.
وتتعرضس مواقع داعشس الدموي ‘ جبل الÌدة
وبعضس مناطق الريف ا÷نوبي لدير الزور لغارت
جوية.

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

اأ’من اŸصشري يقتل  10إارهابيÚ
^ القأهرة :قال مصسدران أامنيان ‘ مصسر إان قوات األمن
قتلت أامسس عشسرة إارهابي ‘ Úتبادل إلطÓق النار أاثناء مداهمة
شسقتÃ Úنطقة شسعبية ‘ ﬁافظة ا÷يزة بالقاهرة.
وأاضس -اف -ا أان ث Ó-ث -ة رج -ال شس -رط -ة أاصس-ي-ب-وا ع-ن-دم-ا ف-ج-ر أاح-د
الرهابي Úعبوة ناسسفة Ÿنع األمن من دخول اŸبنى فيما
أاُصسيب اثنان آاخران خÓل تبادل إاطÓق النار الذي ت Óذلك.

Œمع لدعم اسشتقلل كتالونيا
^ مدريد :يتوقع نزول مئات اآللف من أابناء إاقليم كتالونيا
إا ¤شس -وارع م -دي -ن -ة ب -رشس -ل -ون -ة ،ال-ي-وم األث-نŒ ‘ ،Úم-ع ي-أام-ل
منظموه أان يصسبح اسستعراضسا لتأاييد اسستقÓل اإلقليم وذلك بعد
أان –ركت مدريد لعرقلة اسستفتاء مزمع بشسأان النفصسال عن

وكان مصسدر عسسكري حكومي سسوري قد أافاد ‘
وقت سس - -اب - -ق م - -ن ال - -ي - -وم ،ب - -أان وح- -دات ا÷يشس
اŸوجودة على ﬁور السسخنة  -دير الزور وصسلت
إا ¤الفوج  137ومنطقة البانوراما.
وذك- -ر اŸصس- -در أان ا÷يشس ،ي- -وسس -ع سس -ي -ط -رت -ه ‘
اŸنطقة ويعزز ﬁيط األمان حول الثغرة التي
دخلت القوات منها إا ¤مطار دير الزور العسسكري
وحيي الطحطوح وهرابشس.
وسسيطر ا÷يشس السسوري كذلك على سسريتي ““جنيد““
و«ا◊رسس ا÷م- -ه- -وري““ وم- -ن- -ط -ق -ت -ي ““اŸع -ام -ل““

و«اŸقابر““.
وبهدف فتح طريق السسيارات الدو‹ الذي يربط
دمشس- -ق ب- -دي- -ر ال- -زور ع Èت- -دم -ر ،ت -ق -وم وح -دات
الهندسسة العسسكرية بإازالة األلغام واŸفخخات التي
زرعها اإلرهابيون هناك.
وتواصسل وحدات الهندسسة كذلك تفكيك األلغام من
جوانب الطريق الرابط ب ÚاŸطار ومدينة دير
الزور وتهيئته لوصسول اإلمدادات عن طريق ال Èإا¤
اŸطار واŸدني ‘ Úهرابشس والطحطوح الواقعÚ
بجانب اŸطار.

إاسسبانيا.
وتصساعد اÓÿف ب Úمدريد وبرشسلونة
منذ أان قضست اÙكمة الدسستورية اإلسسبانية ،يوم
اÿميسس ،بتعليق السستفتاء اŸقرر ‘ أاول أاكتوبر ،بعد طعن
قضسائي قدمه رئيسس الوزراء ماريانو راخوي.
وتقول ا◊كومة ،إان السستفتاء يخالف الدسستور الذي ينصس على
أان إاسسبانيا غ Òقابلة للتقسسيم.

األقل لقوا حتفهم ،من بينهم أاربعة ينتمون ا ¤عائلة واحدة،
ن -ت -ي -ج-ة ع-واصس-ف رع-دي-ة ع-ن-ي-ف-ة ضس-ربت ال-بÓ-د امسس األح-د،
خصسوصسا مدينة ليفورنو ‘ منطقة توسسكانا ‘ شسمال ايطاليا.
وقضسى أاربعة أاشسخاصس من العائلة نفسسها ‘ منزلهم الذي
غمرته اŸياه ‘ مدينة ليفورنو حيث بلغت نسسبة اŸتسساقطات
 40سس -ن -ت -مÎا خ Ó-ل أارب -ع سس-اع-اتّﬁ ،ول-ة الشس-وارع إا ¤أان-ه-ر
وجارفة السسيارات.

مصشرع  ‘ 6هجوم إارهابي

الذكرى  16لهجمات سشبتمÈ

^ مقديشسو :لقي  6أاشسخاصس على األقل حتفهم وأاصسيب 15
آاخرون ‘ تفج Òإارهابي ‘ بلدة بيلدوين بوسسط الصسومال.
ونقلت مصسادر إاعÓمية أان اإلرهابي النتحاري فجر نفسسه ‘
متجر شسه Òبالقرب من قاعدة جيبوتي العسسكرية ‘ إاقليم
هÒان.

^ واشسنطن– :ي -ي ال -ولي -ات اŸت -ح -دة ال -ي -وم ال -ذك-رى 16
لهجمات  11سسبتم Èعام .2001
ذكرى هذا العام تختلف ‘ عديد ا÷وانب عن سسابقاتها منذ
الذكرى األو ،2002 ¤فهذه هي أاول ذكرى لهذا الهجوم ‘ عهد
الرئيسس دونالد ترامب ،كذلك تصسادف الذكرى السسنوية األو¤
لصسدور قانون العدالة ضسد رعاة اإلرهاب اŸعروف اختصسارا بـ
““غ -اسس -ت-ا““ ‘  28م -ن سس -ب -ت -م Èم-ن ال-ع-ام اŸاضس-ي ،ك-م-ا ت-أات-ي
واألعاصس Òالشسديدة تضسرب عدة وليات امريكية.

قتلى ‘ عواصشف عنيفة بإايطاليا

^ رومأ :أاعلن رجال النقاذ ‘ ايطاليا أان سستة أاشسخاصس على
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’Ÿانية
بعد خيبتهما ‘ إلبطولة إ أ

ألبايرن ودور“وند يركزأن على رأبطة أألبطال أألوروبية

يتحتم على بايرن ميونيخ ،حامل إللقب ،وبوروسشيا دور“وند ،إŸتصشدر أإن يتجاوزإ سشريعا ﬁنتيهما ‘ إلبوندسشليغا،
’ربعاء..
وإلÎكيز على ضشربة إلبدإية ‘ دوري أإبطال أإوروبا ،يومي إلثÓثاء وإ أ
تلقى بايرن درسضا ‘ الفاعلية عندما سضقط اŸلعب.
وق -ال ه -وم -ي-ل-ز« :ه-ذه اأ’م-ور –دث ،إان-ه-ا
على ملعب هوفنها 2 Ëـ  ،0قبل مواجهته وأاضضاف أاوث الهدف الثا Êله ولهوفنها Ëليسضت نهاية العا ،⁄ولكن ينبغي أان نحقق رد
أامام أاندرÿت البلجيكي ‘ دوري اأ’بطال .وفشضل بايرن ‘ العودة ،رغم اسضتحواذه على فعل مثا‹ ع Èالفوز ‘ مباراتي اأ’سضبوع
ويعود دور“وند إا ¤ملعب وÁبلي للمرة ›ري- -ات ال -ل -عب وتسض -دي -ده  19ك-رة ع-ل-ى اŸقبل».
اأ’و ¤منذ خسضارته ‘ نهائي دوري اأ’بطال اŸرمى مقابل  6تسضديدات فقط لهوفنها Ëوجاءت الهزÁة بعد يوم واحد من تأاكيد
‘  2013أامام بايرن ،عندما يÓقي توتنهام على مرمى النادي البافاري.
ال -ب -ول -و Êال -دو‹ روب -رت ل -ي -ف -ان-دوفسض-ك-ي
اإ’‚ليزي ،بعد تعادله سضلبيا مع فرايبورغ واكتشضف بايرن ’حقا أان ا◊كم  ⁄يرتكب م -ه -اج -م ب-اي-رن Ûل-ة «دي-ر شض-ب-ي-غ-ل» ،ب-أان
الذي لعب بعشضرة ’عب ‘ Úأاغلب أاوقات أاي خ -ط -أا ح -يث أان ال -ك -رة ال -ت -ي أاخ -رج -ه -ا فريقه يحتاج Ÿزيد من اŸال من أاجل ضضم
أافضض -ل ال -ن -ج -وم ،إاذا أاراد أان ي -ح-اف-ظ ع-ل-ى
اŸباراة ،التي شضهدت تعرضس قائد الفريق هوميلز بعيدا  ⁄تؤوثر على سض Òاللعب.
مارسضيل شضميلزر إ’صضابة قوية ‘ الكاحل ..واعÎف اŸدافع جوشضوا كيميتشس بالهدف قدراته التنافسضية.
ودفع بايرن الثمن غاليا حينما أاخرج ماتسس «السضاذج والذي كان من اŸمكن تفاديه» ،بايرن سضيخضضع قريبا Ÿزيد من ا’ختبارات
ه- -وم- -ي- -ل- -ز ال- -ك- -رة ب -ع -د أان Œاوزت اÿط وأاكد اŸدرب اإ’يطا‹ كارلو انشضيلوتي « ⁄خاصضة خÓل مواجهة باريسس سضان جÒمان
ا÷انبي للملعب ،ليلقي فتى جمع الكرات نركز ‘ التفاصضيل البسضيطة ،إانه خطأانا» .الفرنسضي ،والذي تعاقد مؤوخرا مع النجم
سضريعا بكرة جديدة إا ¤أاندري كراميتشس الهزÁة الثانية على التوا‹ أامام هوفنها ËالÈازيل نيمار من برشضلونة اإ’سضبا Êمقابل
ال -ذي ن -ف -ذ رم -ي -ة ال -ت-م-اسس داخ-ل م-ن-ط-ق-ة –ت قيادة مدربه جوليان ناجلسضمان ،تزيد  222مليون يورو.
أاما دور“وند فسضوف يلتقي فيما بعد مع
ا÷زاء إا ¤مارك أاليكسضندر أاوث ،ليسضدد الضض -غ -وط ع-ل-ى ك-اه-ل ب-اي-رن ،وÈŒه ع-ل-ى
اأ’خ Òقذفة صضاروخية بقدمه اليسضرى ‘ إاظهار رد فعل قوي أامام أاندرÿت ،وكذلك ريال مدريد حامل اللقب ،لكن سضيكون عليه
الشضباك ‘ ،الوقت الذي كان ينتظر فيه ‘ اŸباريات اŸقبلة من البوندسضليغا ،والتي أاو’ أان يتعامل مع رحلته Ÿلعب وÁبلي ‘
ه -وم -ي -ل -ز وب -اق-ي ’ع-ب-ي ب-اي-رن م-ن ا◊ك-م يسض -ت -ه -ل -ه -ا ب -اي-رن Ãواج-ه-ة ضض-ي-ف-ه م-اي-ن-ز مواجهة توتنهام..
إاي -ق -اف ال -ل -عب بسض -بب وج -ود ك -رت Úداخ-ل اأ’سض- - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - -وع اŸق- - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - -ل.

نادي برششلونة

فÒنانديز :أتوقع
أن Áدد ميسسي
عقده قريبا
ت ّ-وق -ع اŸدي -ر ال -ري-اضض-ي
ل- -ن -ادي ب -رشض -ل -ون -ة روبÒت
فÒن - -ان- -دي- -ز ،أان الÓ- -عب
الدو‹ ا’رجنتيني للفريق
ل -ي -ون -ي -ل م-يسض-ي سض-ي-مّ-دد
ت - -ع - -اق - -ده م - -ع ال - -ن- -ادي
ا’سض- -ب- -ا ÊخÓ- -ل ال -فÎة
اŸقبلة.
وأاوضض-ح فÒن-ان-دي-ز‘ ،
تصض- -ري- -ح- -ات صض- -ح -ف -ي -ة
معلقا على مصض Òميسضي
صض - -احب ث Ó- -ث - -ي - -ة أام- -ام
إاسض- - -ب- - -ان- - -ي - -ول ‘ درب - -ي
ك -ت -ال -ون -ي -ا مسض -اء السض-بت
ق - -ائ “ « Ó- -دي- -د ع- -ق- -د
م -يسض -ي أام -ر م -ن اŸم-ك-ن
إا‚ازه ‘ أاي ◊ظة من قبل
الرئيسس بارتوميو ونأامل أان يتم ذلك
قريبا .ميسضي يبقى الÓعب الوحيد
القادر على صضناعة الفارق ‘ أاي لقاء
‘ أاي ◊ظة».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãصض‚ Òم ال-ف-ري-ق
ال -ك -ات -ال -و Êأان -دري-اسس إان-يسض-ت-ا ،ق-ال
فÒن -ادي-ز ’« :ن-ري-ده أان ي-ب-ق-ى م-ع-ن-ا
Ÿوسض - -م آاخ - -ر ب- -ل ط- -ي- -ل- -ة مسضÒت- -ه
الكروية .فنحن اآ’ن نعمل من أاجل
أان يسضتمر معنا ونثق ‘ ذلك».
وي-ن-ت-ه-ي ت-ع-اق-د ل-ي-ون-ي-ل ميسضي مع
ب -رشض -ل -ون -ة ن -ه -اي-ة اŸوسض-م ا◊ا‹،
ويحق له التوقيع أ’ي ناد من دون
ا◊اجة Ÿوافقة ناديه ،بداية من
شض -ه -ر ج -ان -ف -ي اŸق -ب -ل ع -ل-ى أان
ي -رح -ل ل -ل -ف-ري-ق ا÷دي-د ب-ن-ه-اي-ة
اŸوسضم.

مانششيسش Îيونايتد

فان غال يكشسف أسسباب إأقالته...
وأسستقدأم مورينيو

هل يجد زيدأن أ◊لول
أŸناسسبة أمام ريال سسوسسيدأد؟

أاصضبح
فريق ريال مدريد ،على بعد  4نقاط من
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صضحيفة ماركا اإ’سضبانية ،إان مشضكلة زيدان
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ييداد ،تتمثل ‘ غياب كر ËبنزÁة ل إ
Óصضابة
ي
ل
و
ل
ل
ومارسض طرد ،وكرسضتيانو رونالدو ل إ
Óيقاف.
وأاوضضحت أان اŸدرب الفرنسضي سضيلجأا إا
 ¤ثيو هرنانديز لتعويضس غياب مارسضيلو،
فيما سضيكون من اŸتوقع أان يعوضس غيا
ب كرسضتيانو وبنزÁة ك ًÓمن غاريث بيل
ومايورال الذي
اسضتبعد من اŸباراة اأ’خÒة أ’سضباب فنية.
وسضيسضتقبل الفريق اŸلكي فريق أابويل ني
قوسضيا القÈصضي ،اأ’ربعاء اŸقبل ‘ ،أاو¤
مباريات
دور اÛموعات من دوري أابطال أاوروبا..

إنتقا’ت

مازأل يأامل ‘ ضسمّ سستÒلينغ

ع رحيم سضتÒلينغ جناح

دي أارسضنال مازال يضض
ن نا
أاكدت صضحيفة «ميل» الÈيطانية أا ّ ه ‘ اŸرحلة اŸقبلة.
ضيتي على رأاسس أاولويات
نادي مانشضسض Îس
ت ‘ وقت سض- -اب- -ق ب- -أان
انت أان - -ب- -اء ق- -د أاف- -ادوك -
سضابق مسضتعد لÓنتقال
Òلينج ’عب ليفربول ال
سضت
أانه سضيكون جزءا من
إا¤
للمدفعجية ،وأاشضارت ضانشضيز إا ¤السضيتيزنز.
فقة انتقال أاليكسضيسس س
صض
نشض-ي-ز إا ¤السض-ي-ت-ى ق-د
ت صض-ف-ق-ة ان-ت-ق-ال سض-ا
وك -ان
ال ‘ ضض -م ل-ي-م-ار ‚م
سض -ن -
ت -وق -فت ب -ع -د فشض -ل أار له بعد أان ربط انتقال
كو الفرنسضي ليحل ﬁ
مونا
انشضسض Îسض -ي -ت -ي بضض -م
م- -ن -ت -خب الشض -ي -ل -ي Ÿ
م
‚
ادي موناكو.
الÓعب الفرنسضي من ن انشضسض Îسضيتي عرضضه
دم
ومن اŸنتظر أان يجد ت الشض-ت-اء شض-ه-ر ي-ن-اي-ر
م سض -انشض -ي-ز ‘ ان-ت-ق-ا’
Áك -ن أان ت -ت -م صض-ف-ق-ة
لضض ّ -
ال -ة
اŸق -ب -ل ،و‘ ه -ذه ا◊ م سضتÒلينغ إا ¤النادي
ية ينتقل Ãوجبها رحي
تبادل
اللند.Ê

كشضف الهولندي لويسس فان غال ،اŸدير الفني السضابق لنادي مانشضسض Îيونايتد
اإ’‚ليزي ،سضبب إاقالته من تدريب الشضياط Úا◊مر ،وتعي ÚالÈتغا‹ جوزيه
م -وري -ن -ي -و ب -د’ م-ن-ه.وق-ال ف-ان غ-ال ‘ تصض-ري-ح-ات ن-ق-ل-ت-ه-ا صض-ح-ي-ف-ة مÒور
الÈيطانية« :إادارة مانشضسض Îيونايتد ’ تهتم بأاي شضيء سضوى اŸكاسضب
اŸالية فقط ،ولذلك “ت إاقالتي والتعاقد مع مورينيو أ’سضباب تسضويقية
ب -ح -ت-ة».وت-اب-ع« :اإ’دارة Î– ⁄م ال-ت-ع-اق-د ب-ي-ن-ن-ا ،ك-نت أا“ن-ى ال-ب-ق-اء
Ÿوسضم ‘ Úمسضرح اأ’حÓم ولكن اإ’دارة طلبت ‘ البداية  3مواسضم،
ولكنهم تفاوضضوا مع مورينيو بعد موسضم ونصضف فقط و ⁄يبلغو Êسضوى
بعد تسضريب ا’تفاق مع الÈتغا‹».وأاضضاف ⁄« :أاكن راضضيا عن العديد
من اأ’مور داخل النادي ،ومن أابرزها التعاقد مع
اأ’رجنتيني أانخيل دي ماريا من ريال مدريد Ãبلغ
 60مليون إاسضÎليني ،أ’نني أارفضس صضرف هذه
اأ’موال على ’عب واحد».

 ⁄يدخل
‘ إسشÎإتيجية إŸدرب
كونتي ‘ تششلسشي

دييغو كوسستا يقÎب
من ألعودة أ ¤أأتليتكو
مدريد

تتواجد بعثة من فريق أاتلتيكو مدريد ا’سضبا Êلكرة القدم بلندن إ’نهاء صضفقة انتقال
دييغو كوسضتا مهاجم تشضيلسضي للنادي ا’سضبانيي ،بحسضب ما أافادته صضحيفة «صضنداي
أاكسضÈيسس» أامسس .أاضضافت الصضحيفة أاّن الوفد سضيلتقى مارينا غرانوفسضكايا مديرة تشضيلسضي
‘ ﬁاولة إ’“ام اسضتعادة اŸهاجم اإ’سضبا .Êويرغب نادي أاتلتيكو مدريد ا’سضبا Êلكرة
القدم الذي ينفذ عقوبة ا◊رمان من أابرام أاي صضفقات جديدة حتى جانفي القادم ‘
زيادة عرضضه اŸا‹ لضضم الÓعب إا 35 ¤مليون يورو ◊سضم الصضفقة .من جانبه وافق
الÓعب دييغو كوسضتا على ا◊صضول على راتب سضنوي قيمته  10مÓي Úيورو للعب لصضفوف
أاتلتيكو الذى سضبق وأان تقمصس أالوانه له خÓل الفÎة من  2010حتى  2014 .وذكرت مصضادر
مقربة من الÓعب اŸتواجد ‘ الÈازيل منذ ابÓغه بأانه خارج خطط اŸدير الفني
انطونيو كونتي مدرب تشضيلسضي ،بأانه يأامل أان يتوصضل الناديان ’تفاق ‘ غضضون اأ’يام
القادمة.

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

زوبا ومهدإوي يÈزإن أإسشباب تدهور إلكرة إ÷زإئرية

ريال مدريد

أرسسنال

ا’إثنين  11سضبتمبر  2017م الموافق لـ  20ذي الحجة  143٨هـ العدد 17436

ريان غيغز:

ريناتو سسانشسيز سسيكون
مفاجأاة ألدوري أل‚ليزي

افاد أاسضطورة نادي مانشضسض Îيونايتد السضابق ريان غيغز ،أانه
ي -ت -وق -ع أان ي -ك-ون ري-ن-ات-و سض-انشض-ي-ز ’عب سض-وان-زي م-ن م-ف-اج-آات
البطولة اإ’‚ليزية لكرة القدم اŸوسضم ا◊ا‹ ومن أابرز ‚وم
اŸسضابقة .وأاكد غيغز ‘ ،تصضريحات نقلها موقع»سضكاي
سض- -ب- -ورت» أامسس اأ’ح- -د أاّن سض- -انشض- -ي- -ز ك- -ان –ت رادار
مانشضسض Îيونايتد لكن الصضفقة  ⁄تتم.
وكان ريناتو سضانشضيز ( 20عاما) قد اخت Òكأافضضل
’عب ‘ بطولة أاوروبا للشضباب التي فاز بها
اŸنتخب الÈتغا‹ العام اŸاضضيي ولكنه وجد
صض -ع -وب -ة ‘ إاي -ج -اد م -ك -ان ل -ه ‘ ال -تشض -ك -ي-ل
اأ’سض -اسض -ي ل -ف -ري-ق ب-اي-رن م-ي-ون-ي-خ اŸت-خ-م
ب- -ال- -ن- -ج -وم .ول -ذلك السض -بب “ت إاع -ارت -ه
لسض- -وان- -زي ل- -ل- -حصض- -ول ع -ل -ى وقت أاط -ول
للمشضاركة ‘ اŸباريات.

’فريقية
إلبطولة إ إ
لكرة إليد إناث (أإقل
من  20سشنة)

أŸنتخب
ألوطني
يحقق
فوزه أألول ‘ أŸنافسسة
فاز اŸنتخب النسضوي ا÷زائري لكرة اليد (دون  20عاما)
أامام منتخب الرأاسس اأ’خضضر ( )1٨-21يوم السضبت ضضمن
ا÷ولة اÿامسضة من البطولة اإ’فريقية الـ 24لهذه الفئة
ا÷ارية بأابيدجان .ويعد هذا الفوز اأ’ول للجزائر ‘ هذه
اŸنافسضة ،بعد أاربع انهزامات مسضجلة أامام كوت ديفوار،
مصضر ،ما‹ وأانغو’ .و–تل ’عبات اŸدرب الوطني،
رابح قرايشضي اŸركز السضابع واأ’خ Òبنقطت.Ú

غياب إأسسÎأتيجية وأضسحة لدى أل–ادية أنعكسس سسلبا على مسستوى أŸنتخب

أإّك-د ع-ب-د إل-رح-م-ن م-ه-دإوي وح-م-ي-د زوب-ا خÓ-ل ن-زول-ه-م-ا أإمسس ضش-ي-ف Úع-ل-ى م-ن-ت-دى ي-وم-ي-ة «إÛاه-د» ،أإن غ-ي-اب إسشÎإت-ي-جية وإضشحة لدى
إ’–ادية سشاهم ‘ ترإجع مسشتوى إŸنتخب إلوطني.
عمار حميسشي
خÓل اللجوء ا ¤ا’حÎافية».
ك-م-ا أان م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن م-ن ال-ع-وامل
اŸهمة حسضب زوبا ،الذي قال« :مراكز
أاع -اب زوب -ا غ-ي-اب اسضÎات-ي-ج-ي-ة ل-دى
التكوين مهمة وتكوين اŸكّون Úأايضضا
ا’–ادية ،حيث قال« :ا’–ادية ’
أ’ن اŸدرب Úيحتاجون إا ¤التكوين
“لك اسضÎات -ي-ج-ي-ة واضض-ح-ة م-ن أاج-ل
وهو ا’مر غ ÒاŸوجود ‘ ا÷زائر».
ت-ط-وي-ر ال-ل-ع-ب-ة وال-ن-ت-ائ-ج ال-تي سضجلها
 ⁄يبد مهداوي –ّمسضه لكÓم زطشضي
اŸنتخب تعكسس هذا الواقع اŸرير،
بخصضوصس التغيÒات التي سضيقوم بها،
لهذا يتوجب على ا’–ادية التفكÒ
حيث قال« :كنت أا“نى أان يقول رئيسس
من اآ’ن ‘ حلول جذرية».
ا’–ادية إانه سضيقوم بإاجراء «ثورة» ‘
وتعيشس ا’–ادية حالة من التخبط
الكرة ا÷زائرية وليسس ‘ اŸنتخب،
حسضب م -ه -داوي ،ال -ذي ق -ال« :ح-ال-ي-ا
ف- -ه- -ذا ا’خ Òج -زء صض -غ Òم -ن واق -ع
ه -ن -اك سض -وء ت-ف-اه-م ب Úال-ف-اع-ل‘ Ú
الكرة وتغي Òاأ’سضسس أاصضبح أاك Ìمن
م- - -ي- - -دان ال - -ك - -رة وك - -ل واح - -د Áلك
ضض- -رورة ،ول -و ت -ط -لب ا’م -ر ت -وق -ي -ف
اسضÎتيجية معينة ،لهذا على ا’–ادية
البطولة Ÿوسضم او اثن.»Ú
ت- -وح- -ي -د صض -ف -وف ا÷م -ي -ع م -ن أاج -ل
الوقوف وراء الهدف الواحد واŸتمثل
ك -ورب -يسس أألج-ن-ب-ي أل-وح-ي-د أل-ذي
مهداوي ،الذي قال« :كان على زطشضي دور ’ن- -ت- -ظ- -ار م- -دى ‚اح -ه» .وق -ال
‘ اعادة قوة الكرة ا÷زائرية».
أان ي -حسض -م ‘ ع -دد ال Ó-ع -ب Úال -ذي-ن م- -ه- -داوي« :ه -ن -اك مشض -اك -ل ع -دي -دة ‚ح ‘ ألبطولة
ّ
ا
ه
ل
تصسريحات زطشسي ‘ غﬁ Ò
عاد مهداوي إا ¤ا’ضضافة التي قدمها
ع -اد م -ه -داوي ل -ت -ح -ل -ي-ل تصض-ري-ح-ات سضيتم اسضتبعادهم أ’ّنه قال  4أاو  ،5وهو انضضباطية حدثت حتى خÓل الÎبصس
اŸدربون اأ’جانب ،وأاّكد أان من قّدم
زطشض -ي م -ن خ Ó-ل ق -ول -ه« :ك-ان ع-ل-ى خطأا ،بحسضب رأايي ،أ’نه كان مطالبا اŸاضض -ي ‘ ج -وان ،و ⁄ي -ت-م م-ع-اق-ب-ة
ا’ضضافة هو مدرب واحد فقط بقوله:
رئيسس ا’–ادية عدم التسضرع ‘ إابراز با◊سضم إان كانوا  4أاو .»5
ب - - - -عضس ال Ó- - - -ع- - - -بŸ ،Úاذا  -إاذن -
حسضب رأايي وبدون التقليل من مسضتوى
ان- -ت- -ظ- -رن- -ا إا ¤اآ’ن م- -ن أاج -ل إاب -ع -اد
م -ا سض -ي -ن -وي ال -ق -ي-ام ب-ه خÓ-ل ال-فÎة
ما هي أŸعايÒ؟
ال- -ب- -عضس ل- -ك- -ن ال- -وح- -ي -د ال -ذي ق ّ-دم
اŸقبلة ،خاصضة أانّ تصضريحاته كانت رغ- -م أاّن- -ه –اشض- -ى ت- -ق -ي -ي -م مسض -ت -وى البعضس؟ وا÷واب ،بحسضب رأايي ،أان
ا’ضضافة للبطولة هو كوربيسس عندما
خارج اإ’طار و’ تعكسس قوة شضخصضية اŸدرب أالكاراز ،إاّ’ أان مهداوي أاجاب اŸدرب  ⁄يكن Áلك شضخصضية اتخاذ
أاشضرف على ا–اد العاصضمة ولو بقي
رئ -يسس ا’–ادي -ة ،أ’ن ال -تصض -ري -ح -ات ب -ط -ري -ق -ة غ Òم -ب -اشض-رة م-ن أان-ه غ Òال-ق-رار ،واسض-ت-غ-ل رف-ق-ة رئ-يسس ال-فاف
Ÿوسض- -م آاخ- -ر ك -ان سض -ي -ت ّ-وج ب -راب -ط -ة
غالبا ما بعد اŸباريات تكون منفعلة م -ق -ت -ن -ع ب -ه ،ح -يث ق -ال ‘« :ال-ب-داي-ة اإ’قصضاء من اŸونديال من أاجل اتخاذ
اأ’بطال أ’نه Áلك اسضÎتيجية وفكرا
وغ Òمدروسضة لهذا كان على زطشضي هناك معاي ‘ Òتعي Úمدرب منتخب القرار ،وهو أامر خاطئ».
واضضح Úعلى أارضضية اŸيدان ،وحتى
تطوير طريقة تسسي Òألكرة
ا’نتظار».
وط -ن -ي ،خ -اصض-ة ب-ع-د اŸسض-ت-وى ال-ذي
من خÓل ا◊ديث معه».
وŸح م - - -ه - - -داوي إا ¤أاّن زطشض - - -ي  ⁄وصضل إاليه اÿضضر ،وجاء تعي Úأالكاراز
و’ ي- -دري م- -ه- -داوي م- -ن أاي- -ن ي -أات -ي
ضسروري
يتحّمل ال ّضضغط بقوله« :سضرعة اتخاذ ليعيد ل أ
Óذهان ا◊ديث عن ما معنى من جهته أاكد زوبا أانّ اŸشضاكل التي اŸدرب -ون ا’ج -انب ل -ل -ج -زائ-ر ،ح-يث
ل
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ال- -ق- -رار أام- -ر غ Òمسض -ت -حب ‘ ع -ا ⁄مصضطلح
تعا Êمنها الكرة ‘ ا÷زائر تعود إا ¤قال« :هناك العديد من اŸدرب ÚغÒ
الكرة ،ومن يقوم بهذا يعكسس الوضضعية إاّن اŸدرب الكب ’ Òيأاتي من العدم ،سض - -وء ال - -تسض - -ي ،Òح - -يث ق- -ال« :سض- -وء معروف Úبتاتا ،ويأاتون ا ¤هنا للعمل
الصضعبة التي يتواجد بها ،فاŸسضؤوول ف- -إا‚ازات- -ه تسض -ب -ق -ه وه -و اأ’م -ر غ Òالتسضي Òموجود ‘ الكرة ا÷زائرية ويبقون Ÿواسضم رغم أانهم يفشضلون مع
‘ أاي مسضتوى مطالب بالصض ،Èأ’ن اŸت- -وف- -ر ‘ أال- -ك -اراز ال -ذي ،ب -حسضب م - -ن خ Ó- -ل اŸشض- -اك- -ل اŸوج- -ودة ‘ ك- - -ل ا’ن- - -دي - -ة ،وه - -ن - -ا ن - -ع - -ود م - -رة
ال -تسض ّ-رع غ -ال -ب -ا م -ا ي -ج -ع -ل -ه ي -رت-كب رأايي ⁄ ،يسضبق له التتويج بأاي لقب ،ا’ن -دي -ة وا’–ادي-ة وسض-وء ال-ت-ح-ك-ي-م ،أاخ -رى لسض -وء ال -تسض -ي Òع -ل -ى مسض -ت-وى
أاخطاء».
وح- -ت -ى ‘ إاسض -ب -ان -ي -ا ه -و م -درب غ Òإاضضافة إا ¤غياب اÓŸعب والنجاح اأ’ندية التي  ⁄تلعب دورها على أاكمل
وت- - -ع - -كسس ق - -رارات زطشض - -ي ا◊ال - -ة معروف .كما أان شضخصضية اŸدرب لها يتطلب تطوير طريقة تسضي Òاللعبة من وجه».
اŸع -ن-وي-ة ال-ت-ي ي-ت-واج-د ب-ه-ا ،ب-حسضب

ء على دعوة من «إلفاف»
بنا ً

ألتّقني ألفرنسسي فرأنسسوأ بÓكار با÷زأئر
ي- -ق- -وم اŸدي -ر ال -ف -ن -ي
السض- - - -اب- - - -ق ل–Ó- - - -ادي - - -ة
ال -ف -رنسض-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم-ي
فرانسضوا بÓكار حاليا وإا¤
غ - -اي- -ة  13سضبتم2017È
ب -زي-ارة ل-ل-ج-زائ-ر م-ن أاج-ل
–دي -د ا’صضÓ-ح-ات ال-ت-ي
Áك- -ن ال- -ق -ي -ام ب -ه -ا ع -ل -ى
مسض -ت-وى اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة ،وك-ي-ف-ي-ة م-واك-بة
تكوين اŸدرب ÚوالÓعبÚ
ل -ل -م -ق-اي-يسس اŸع-م-ول ب-ه-ا
ع- -ل- -ى اŸسض- -ت- -وى ال -دو‹،
حسضب م- -ا اف- -ادت ب -ه ي -وم
ا’حد ا’–ادية ا÷زائرية
لكرة القدم (فاف).
وحلّ اŸدير الفني السضابق
ل–Óادية الفرنسضية للعبة

يوم السضبت ا ¤ا÷زائري
ب- - -ن - -اء ع - -ل - -ى دع - -وة م - -ن
ا’–ادي- - - -ة ا÷زائ - - -ري - - -ة
(ف -اف) م -ن اج -ل «ال -ق -ي-ام
Ãه -م -ة ت -ف -ق -د وم -ع -اي -ن -ة
ميدانية “كنه من –ديد
ا’صض Ó-ح -ات ال -ت -ي Áك -ن

ال -ق -ي -ام ب-ه-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى
اŸديرية الفنية ،باإ’ضضافة
ا ¤مواكبة تكوين الÓعبÚ
واŸدرب Úم- -ع اŸق -اي -يسس
الدولية» ،على حّد توضضيح
بيان الهيئة الفدرالية.
وأاضضاف نفسس اŸصضدر أانه

ب- -اŸوازاة م -ع اÙادث -ات
التي سضيجريها مع مسضؤوو‹
ا’–ادي- -ة ع- -ل- -ى رأاسض- -ه -م
رئ- - - - -يسس ا’–ادي - - - -ة خÒ
ال - -دي - -ن زطشض- -ي واŸدي- -ر
ال- -ف- -ن -ي ال -وط -ن -ي فضض -ي -ل
ت-ي-ك-ن-اويني ،سضيقوم التقني
ال-ف-رنسض-ي ف-راسض-وا بÓ-ك-ار
كذلك بزيارة اŸركز الفني
الوطني بسضيدي موسضى.
وعÓوة على هذا ،يتضضّمن
ب -رن -ام -ج ال -ت -ق-ن-ي السض-اب-ق
ل–Óادية الفرنسضية زيارة
اﬂ ¤تلف مراكز التكوين
م- - -ن أاج- - -ل أاخ- - -ذ ف - -ك - -رة
واضضحة على العمل الذي
ي -ق -ام ح -ال -ي-ا ب-ا÷زائ-ر ‘
هذا اŸيدان.

كأاسس
إلسشوبر
إلقطري

بو‚اح
وحمرون
يهديان
أللّقب
لنادي
ألسسد

أاهدى ا÷زائريان بغداد بو‚اح ويوغرطة
حمرون كأاسس السضوبر القطري لفريقهما
السضد بعد تـأالقهما ‘ النهائي الذي جرت
وقائعه يوم السضبت أامام نادي الدهيل (فوز 2
 .)4ووّقع الÓعب السضابق إ’–اد ا◊راشس

بو‚اح ثÓثية كاملة قبل أان يضضيف مواطنه
حمرون الهدف الرابع.
وافتتح بو‚اح باب التسضجيل ‘ الدقيقة
الرابعة بعد “ريرة حاسضمة من حمرون،
وأاضضاف الهدف الثا ‘ Êالدقيقة .19
و ⁄يكتف بو‚اح بذلك ،حيث أاضضاف

بإاششرإف خÈإء
من إ÷زإئر
وإيطاليا

 60مدّربا يشساركون ‘
دورة تكوينية باŸدية
’سشبوع زهاء
يجري بحر هذإ إ أ
 60مدربا دورة «رسشلكة» ‘
ميدإن تدريب كرة إلقدم
Ãركز إلتسشلية إلعلمية باŸدية
‘ إطار إلÈنامج إلتكويني إلذي
سشطرته أإكادÁية أإمل إŸدية
إŸنششأاة سشنة .2015
وبحسشب رئيسس هذه إ÷معية
ن هذإ
ﬁمد أإم Úلعرإبي ،فإا ّ
إلÈنامج إلتأاهيلي إلذي إنطلق
يوم  ،09سشيختتم غدإ إلثÓثاء،
وتتخللته دروسس نظرية Ãركز
إلتسشلية إلعلمية وأإخرى
تطبيقية Ãلعب إلششهيد إمام
إلياسس ،ويششارك فيه هؤو’ء
’عمار
إŸدرب Úمن ﬂتلف إ أ
وإلدرجات –ت إششرإف إلثÓثي
فابيو باتÒي إÙضشر إلبدÊ
’يطا‹
لفريق ’زيو إ إ
وإلÈفيسشور سشÒجيو
روتيششياﬁ Êاضشر باŸدرسشة
’يطالية ورئيسس جمعية
إلعليا إ إ
إŸدرب Úبروما إ’يطالية ،وكذإ
إÿب Òإ÷زإئري ‘ إلتدريب
 ÚŸزموري إŸدرب إÎÙف ‘
’يطالية ،مع إلعلم
’–ادية إ إ
إ إ
بأان هذه إÙطة إلتكوينية
سشتعقبها ﬁطة ‡اثلة ‘
إيطاليا.
إŸدية:ع.علياÊ
الهدف الثالث بعد “ريرة من ا’سضباÊ
تشضا‘ هÒناندز قبل أان يهدي لزميله
حمرون ضضربة جزاء سضجلها هذا اأ’خÒ
بنجاح.
وŒمع كأاسس السضوبر ب Úالفائز بالبطولة
اÙلية والكأاسس.

’و ¤موبيليسس
إلرإبطة إÎÙفة إ أ
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أ–اد ألعاصسمة يوأجه دفاع تاجنانت وعينه على ألفوز

ي - -ل - -ت - -ق - -ي مسش - -اء إل- -ي- -وم ف- -ري- -ق إ–اد
إل -ع-اصش-م-ة م-ع ن-ادي دف-اع ت-اج-ن-انت م-ن
أإج-ل رسش-م وق-ائ-ع إŸوإج-ه-ة إŸق-دم-ة عن
إ÷ول- -ة إل -ث -ال -ث -ة ل -ل -رإب -ط -ة إÎÙف -ة
’و ¤م -وب -ي -ل -يسس ل -ل -م-وسش-م إل-ري-اضش-ي
إ أ
إ÷دي-د إل-ت-ي سش-ت-ج-ري وق-ائ-ع-ه-ا Ãلعب
عمر حمادي ببلوغ Úبدإية من إلسشاعة
.1٧ :٤5
نبيلة بوقرين

ك -م -ا ي -ع -د ا’ن-تصض-ار ف-رصض-ة م-ه-م-ة ب-ال-نسض-ب-ة
ل- -ع- -ن- -اصض- -ر ا’–اد م- -ن أاج- -ل ال- -ت- -ن- -ق- -ل إا¤
اŸوزم-ب-ي-ق Ãع-ن-وي-ات ع-ال-ي-ة أ’ن-هم سضيعتلون
صضدارة الÎتيب من جديد بصضفة مؤوقتة ،يأاتي
ذلك رغ- -م صض- -ع- -وب- -ة اŸأام- -وري- -ة أ’ن ت- -ف -ك -ر
ال Ó-ع-ب Úسض-ي-ك-ون ب-اŒاه اŸواج-ه-ة ال-ق-اري-ة
إاضضافة إا ¤أاننا ‘ بداية اŸوسضم ما يعني أان
ال Ó-ع -ب Úغ Òج -اه -زي -ن ب -نسض -ب -ة ك -بÒة م -ن
الناحية البدنية.

جاء قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم بتقدË
اŸواجهة من أاجل السضماح للنادي العاصضمي
ب -ال -ت -ن -ق -ل إا ¤اŸوزم -ب -ي -ق م -ن أاج -ل خ -وضس
اŸواجهة التي تدخل ضضمن منافسضة رابطة
أاب -ط-ال أاف-ري-ق-ي-ا ،ال-ت-ي يسض-ع-ى خÓ-ل-ه-ا ‡ث-ل
ا÷زائر إا ¤الذهاب بعيدا وŸا ’ –قيق
التتويج باللقب اأ’فريقي Ãا أان القائم Úعليه
وفروا كل اإ’مكانيات الÓزمة.
وي-ه-دف أاب-ن-اء سض-وسض-ط-ارة إا ¤اإ’ب-ق-اء ع-ل-ى
الزاد كام ‘ Óالديار خÓل مباراة اليوم Ãا
أانهم سضيلعبون على أارضضهم وأامام جمهورهم
الذي سضيتنقل إا ¤اŸدرجات لتشضجيعهم من
أاج-ل إاضض-اف-ة ثÓ-ث ن-ق-اط م-ه-م-ة ل-رصض-ي-ده-م
ل -ت -دارك ال -ت-ع ‘ Ìال-دارب-ي ال-ع-اصض-م-ي أام-ام
النصضرية ‘ اŸواجهة اŸاضضية ،والعودة إا¤
اŸن -افسض -ة ع -ل -ى صض -دارة الÎت -يب ال -ع -ام م-ن
ج- -دي- -د Ãا أان الصض- -راع ب- -دأا م- -ب- -ك -را خ Ó-ل
اŸوسضم ا÷اري.

‘ ح Úيتطلّع ’عبو دفاع تاجنانت إا ¤العودة
ب -ن -ت -ي -ج -ة إاي-ج-اب-ي-ة م-ن ال-ع-اصض-م-ة م-ن خÓ-ل
الدخول بقوة ،واسضتغÓل الضضغط الذي Áر به
الفريق اŸنافسس ‘ هذه الفÎة Ãا أانه يلعب
ع -ل -ى ج -ب -ه -تŸ Úواصض -ل -ة سض -لسض -ل -ة ال -ن -ت-ائ-ج
اإ’يجابية اÙققة ‘ اŸوسضم ا◊ا‹ بعدما
تعادل ‘ ا÷ولة اأ’و ¤خارج الديار ثم أاطاح
بشضباب قسضنطينة ،ما يعني أان الفريق ح ّضضر
جيدا للمنافسضة بدليل ا’نطÓقة ا÷يدة.
وبالتا‹ فإانّ نادي الشضرق ا÷زائري سضيأاتي
إا ¤العاصضمة من أاجل الفوز أاو التعادل Ãا أان
م -ع -ن -وي-ات الÓ-ع-ب Úع-ال-ي-ة Ùاول-ة ع-رق-ل-ة
ا–اد العاصضمة رغم درايتهم بأان هذا اأ’خÒ
يتقن التعامل مع مثل هذه الظروف بحكم
اÈÿة اŸكتسضبة من السضنوات اŸاضضية ،ما
ي -ع -ن -ي أان اŸواج -ه -ة سض -ت -ك-ون ‘ ال-ق-م-ة بÚ
الطرف Úأ’نها مفتوحة على كل ا’حتما’ت،
والفاصضل الوحيد هو اŸسضتطيل اأ’خضضر.

ألدفاع يريد أسستغÓل أل ّضسغط لصسا◊ه

حّقق إنطÓقة قوية ‘ إلبطولة

شسباب بلوزدأد يح ّضسر ألدأربي أمام «ألعميد» Ãعنويات مرتفعة

حّ-ق-ق شش-ب-اب ب-ل-وزدإد إن-طÓ-ق-ة م-وّف-قة
ب- -اع- -تÓ- -ئ- -ه ري- -ادة ت- -رت- -يب إل -رإب -ط -ة
’و ¤بفضشل فوزه باŸقابلتÚ
إÎÙفة إ أ
’ولت Úللبطولة على حسشاب كل من
إ أ
إ–اد بلعباسس وإ–اد إ◊رإشس ،حيث أإنّ
ط-م-وح-ات إل-ف-ري-ق إأصش-بحت كبÒة هذإ
إŸوسشم بالرغم من إŸتاعب إŸالية إلتي
ع -ان -ى م -ن -ه-ا ع-ن-اصش-ر إل-ن-ادي م-ن-ذ ع-دة
أإششهر.
حامد حمور
تركيز الÓعب Úعلى ا÷انب التقني أاعطى
ثماره بشضكل فّعال بقيادة اŸدرب تودوروف،
ال -ذي ع -رف ال -وصض -ف -ة اŸن -اسض-ب-ة ’سض-ت-غÓ-ل
إام -ك -ان -ي -ات ال Ó-ع -ب ،Úوال -ت-ي ّ Œسض-دت ف-وق
اŸيدان ‘ مناسضبت.Ú
وتزخر تشضكيلة الشضباب بÓعب‡ Úتازين على
غرار حامية ،دراوي ،لعريبي ،لكروم ،صضا◊ي
الذين أاعطوا قوة أاك Ìللفريق الذي يسضعى ا¤
مواصضلة هذا اŸشضوار الناجح ’ ،سضيما وأان
اŸوع -د ال -ق -ادم سض -ي -ك -ون ح -م -اسض-ي-ا ب-إاج-راء
الداربي العاصضمي أامام مولودية ا÷زائر يوم
غ -د ال-ثÓ-ث-اء Ãل-عب  20أاوت  55ب-داي-ة من
السضاعة  ‘ 17 :00مباراة مقدمة عن ا÷ولة

الثالثة.
وبحسضب اأ’صضداء اŸتداولة من بيت شضباب
ب -ل -وزداد ،ف -إان اŸسض ّ-ي -ري -ن وع -دوا ال Ó-ع-بÚ
Ãك -اف -أاة م -ع -تÈة ب -ع -د ال -ف -وز اÙق-ق أام-ام
«الصضفراء» من أاجل رفع معنوياتهم أاك Ìقبل
م -واج -ه -ة «ال -ع -م-ي-د» ال-ت-ي ت-ك-ون دائ-م-ا ق-م-ة
ح-ق-ي-ق-ي-ة ،وال-ظ-روف م-وات-ي-ة ل-زمÓ-ء ’ك-روم
للتحضض Òلهذه القمة Ãعنويات مرتفعة.
وÁكن القول أان تتويج شضباب بلوزداد اŸوسضم
اŸاضضي بلقب كأاسس ا÷مهورية أاعطى ثقة
أاك Èل-ل-تشض-ك-ي-ل-ة ال-ب-ل-وزدادي-ة Ùاول-ة –ق-يق
ا‚ازات أاخرى ’ ،سضيما وأان النادي سضيسضجل
بهذه اŸناسضبة عودته إا ¤اŸنافسضة القارية.
فبالرغم من مغادرة كل من شضرفاوي ويحيى
شضريف لصضفوف الفريق ،ؤو’ أانه حافظ على
ت-وازن-ه ب-وج-ود ع-ن-اصض-ر ل-ه-ا إام-ك-ان-ي-ات كبÒة
م -دع -م -ة ب -ال -رسض-م ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ال-ذي ي-رسض-م-ه
اŸدرب تودوروف اŸعروف بحنكته وŒربته
الكبÒة.
وبالتا‹ ،فإان أانصضار شضباب بلوزداد ينتظرون
الكث Òمن أاصضحاب الزي اأ’حمر واأ’بيضس
Ÿواصضلة هذا اŸشضوار ا’يجابي ،بالرغم من
اŸنافسضة الشضديدة التي قد تظهرها اأ’ندية
اأ’خرى مع مرور جو’ت البطولة.

ثقافة

اإلثنين  11سسبتمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٠ذي الحجة 1٤٣٨هـ

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

العدد
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وفقــــــا لتوجيهــــــات ا÷امعـــــــة العربيــــــــة

ا÷زائـ ــر تكــّرم الفنّان ــة
الكـبÒة فـÒوز
دار األوبرا :حبيبة غريب

كان لسسمها ولصسوتها
ئكي ومسسÒتها الفنية
اÓŸ
جحة واŸتأاّلقة حضسور
النا
ي سسهرة أاول أامسس بدار
قو
لوبرا بوعÓم بسسايح
ا أ
با÷زائر العاصسمة،
Ãناسسبة حفل التكرË
صسصس لها من
الذي خ ّ
Óل تقد Ëالبعضس من
خ
انيها اÿالدة من قبل
أاغ
ات جزائريات ،اّتفقن
فنان
ميعهن على أان فÒوز
ج
لسسطورة هي
الفنانة ا أ
يقونة الطرب العربي
أا
لصسيل واŸدرسسة
ا أ
والقدوة التي أالهمت
ومازالت تلهم أاجيÓ
وأاجيال من الفنان.Ú

حفل فني سساهر بدار
األوبرا بوعÓم بسسايح

‘ إاصسدار روائي جديد ◊مزة شسوادرة

«قرار على ورق» قريبا ‘ اŸعرضض
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـدو‹ للكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب سسي ـ ـ ـ ـ ـ ـÓ

–تضسنـــــــه
جامعــــــــــة
تلمسسان شسهر
نوفم ÈاŸقبل

Óمل ،للجمال وغنّت أايضسا للوطن وا◊رية والسسÓم ،فكان لها على سسبيل
غّنت للحب ،ل أ
اŸثال رائعة بحبك يا لبنان يا وطني والقدسس لنا وجميلة ا÷زائر ،وانفردت لعدة
قرون بتميز نÈات صسوتها التي تأاخذ اŸسستمع إاليها إا ¤أابعد حدود الكون ،هي الفنانة
الكبÒة فÒوز التي اختارتها جامعة الدول العربية من خÓل الدورة العشسرين Ÿؤو“ر
وزراء الثقافة اŸنعقد أايام  14و 15ديسسم ÈاŸاضسي بتونسس ،كأاحسسن شسخصسية ثقافية
لعضساء إا ¤تكر ËاŸسسار
عربية لسسنة  ،2017ودعت ا÷امعة العربية كل الدول ا أ
الفني لفÒوز.
لغنية العربية من
وكقريناتها من الدول العربية كّرمت ا÷زائر بدورها أايقونة ا أ
خÓل ا◊فل الفني السساهر الذي نظّمته وزارة الثقافة من خÓل الديوان الوطني
لوبرا بوعÓم بسسايح ،والذي نشسطته كل من
لعÓم وبالتنسسيق مع دار ا أ
للثقافة وا إ
ال-ف-ن-ان-ة سس-ع-اد ب-وع-ل-ي وال-ف-ن-ان-ة سس-ل-م-ى كويرات والّنجمات الثÓث الّصساعدات الّلواتي
تأاّلقن ‘ برنامج أا◊ان وشسباب :فريدة رقيبة ،أامال سسكاك وŸياء بطوشس ،ا ¤جانب
ا÷وق اŸوسسيقي بقيادة اŸايسسÎو كمال معطي.
Óبداع
وهي اŸبادرة التي اعتÈها وزير الثقافة عزالدين ميهوبي Ãثابة «تكر Ëل إ
العربي من خÓل اختيار فÒوز كشسخصسية العام الثقافية ،والتي بلغت الثمان Úسسنة
Óغنية
من العمر ،فأارادت ا÷امعة العربية أان يحتفى بها كصسوت متميز كإايقونة ل أ
العربية على امتداد سست Úسسنة وزيادة ،هذا الرصسيد الكب Òالذي تغنت به فÒوز
لجيال الكثÒة ،كانت لنا هذه اللتفاتة التي ارتأاينا من خÓلها أان
وتركته إا ¤ا أ
نختار أاصسواتا –سسن أاداء أاغا ÊفÒوز».
و‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،عبّرت الفنانة سسلمى كويرات التي غّنت لفÒوز «بحبك يا
ل-ب-ن-ان» و»ب-نت الشس-ل-ب-ي-ة» ،ع-ن م-دى سس-ع-ادت-ه-ا لخ-ت-ي-اره-ا ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ هذا التكرË
لشس-خصس ال-ف-ن-ان-ة ،ال-ت-ي ت-ع-تÈه-ا ق-دوة وم-درسس-ة ت-ت-ل-م-ذ ع-ل-ى ف-نها الكث Òمن أاجيال
الفنان.Ú
وصسّرحت من جهتها الفنانة سسعاد بوعلي ،التي قّدمت بدورها رائعة «أاعطني الناي
لو ‘ ¤الغناء».
وغّني» و»حبيتك ‘ الصسيف» قائلة« :إانّ فÒوز ملهمتي ومدرسستي ا أ
واسستحسسنت النجمة الصساعدة فريدة رقيبة باسسمها واسسم زميلتيها اŸبادرة التي قام بها
لعÓم ،ودعوتهن للمشساركة ‘ ا◊فل الذي يكرم الفنانة
الديوان الوطني للثقافة وا إ
الكبÒة فÒوز ،وقد غنّت فريدة «بكتب اسسمك يا حبيبي» و»راجع Úيا هوى» ،وقّدمت
أام -ال سس -ك-اك« :أاغ-ن-ي-ت-ي ع-ل-ى جسس-ر ال-ل-وزي-ة» و»ح-ب-ي-تك ح-ت-ى نسس-يت ال-ن-وم» ،وغّ-ن-ت
بدورها Ÿياء بطوشس« :ن ّسسم علينا الهوى» و»سسأالو Êعليك».

يوم دراسسي حول أاثر اإلصسÓحات الÎبوية ‘ تعليمية العربية

ل‡ية،
جاءت أاحداث الرواية بناءً على إاحدى قرارات الهيئة ا أ
والتي لتزال إا ¤حد يومنا ›ّرد قرار على ورق  ⁄يتم تفعيله،
حق الشسعوب ‘ تقرير مصسÒها وخاصسة قضسية الصسحراء الغربية
التي تعت Èآاخر مسستعمرة ‘ القارة السسمراء.

ي - -ن - -ظ - -م قسس - -م ال - -لسس - -ان - -ي - -ات
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ‘ ال-ب-ل-دان العربية بوحدة
ال-ب-حث «واق-ع ال-لسس-ان-ي-ات وت-طّور الدراسسات
اللغوية ‘ البلدان العربية» ،وهي وحدة بحث
ب-ت-ل-مسس-ان ت-اب-ع-ة Ÿرك-ز ال-ب-حث ال-ع-ل-مي والتقني
ل -ت-ط-وي-ر ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،ي-ن-ظ-م ي-وم-ا
لصسÓحات الÎبوية ‘
دراسسيا وطنيا حول «أاثر ا إ
تعليمية اللغة العربية :ا÷يل الثا Êمن التعليم
اŸتوسسط» ،وذلك ‘ الـ 27نوفم ÈاŸقبل .وترمي
التظاهرة العلمية بحث التعديÓت ا÷ديدة
لصسÓح الÎبوي لتعليم اللغة
التي حملها ا إ
ال -ع -رب -ي -ة م -ن خ Ó-ل –ي ÚاŸن-اه-ج ‘
مرحلة التعليم اŸتوسسط.

بقلم :عبد الرؤووف زوغبي

كما يوضّسح اللغط حول
م -دي -ن-ة ت-ن-دوف ال-ت-ي
–تضس- -ن اŸه- -اج- -ري- -ن
والÓجئÚ
الصسحراويÚ
ال-ه-ارب Úم-ن ب-طشس
وظ - -ل - -م اŸسس- -ت- -ب- -د
(ن- - -ظ- - -ام اıزن)،
لخÒ
ه - - - - - - - - -ذا ا أ
يسسلّط كل أاشسكال
الدعاية الكاذبة
ع -ن ا÷ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر
السس- - -اق- - -ي- - -ة ا◊م- - -راء وواد ال- - -ذهب (ج- - -ب - -ه - -ة
ال -ب -ول -يسس -اري -و) ‡ث -ل الشس -عب الصس-ح-راوي وع-ن وط-ن-ن-ا ال-ع-زي-ز
ا÷زائر ،حيث يّتهمها باحتجاز وتعذيب هؤولء ‘ هذه اŸدينة.
«وقد قمت من خÓل هذه الرواية على العمل على تكذيب هذا الدعاء من
خÓل تصسوير أاحداث أاحد العائÓت الصسحراوية التي تفر نحو هذه اŸدينة،
لمن والسسÓم ،إال أان
وبالتحديد إا ¤مراكز اللجوء اŸنتشسرة فيها بحثا عن ا أ
طيشس نظام اıزن وجÈوته حال دون الوصسول إا ¤وجهتهم.
من خÓل عملنا كنت جد حريصس على الدفاع عن هذه القضسية العادلة،
وال-دف-اع ع-ن م-ب-دأا م-ن م-ب-ادئ ا÷م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ،وه-و مسس-ان-دة القضسايا
لدعاء الباطل
العادلة وحق الشسعوب ‘ تقرير مصسÒها .وكذا دفع الظلم وا إ
ضسد وطننا العزيز».
وكما يقول الروائي حمزة شسوادرة عن روايته ملخّصسا قوله« :كما كنت حريصسا
جها
كل ا◊رصس عن عدم اŸسساسس با أ
لشسقاء اŸغاربة شسعبا ،بل كل العداء كان مو ّ
لخوة الصسحراوّي.Ú
ضسد نظام اıزن وسسياسساته السستعمارية ضسد ا إ
صسدر اŸؤوّلف عن دار اŸثّقف للنّشسر والتّوزيع برئاسسة مديرة الّنشسر سسمÒة
منصسوري.

أاسسامة إافراح
يهدف اليوم الدراسسي ،الذي سستحتضسنه اŸكتبة اŸركزية
ع -ب -د اÛي -د م -زي -ان ب -ج -ام -ع-ة ت-ل-مسس-ان ـ إام-ام-ة  -وال-ذي
يÎأاسسه أا.د .عبد الرحمن خربوشس مدير وحدة البحث،
لصسÓحات الÎبوية ا÷ديدة،
إا ¤التعرف على ماهية ا إ
وم -ن-اقشس-ة م-دى مسس-اي-رة م-ن-اه-ج ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة Ÿع-ايÒ
لنشس-طة
ا÷ودة الشس-ام-ل-ة ‘ ال-ت-ع-ل-ي-م ،وﬁاول-ة ت-ق-و Ëا أ
واŸضسام Úالتعليمية ،وبحث أاثر اŸمارسسات البيداغوجية
‘ تفعيل العملية التعليمة.
لصسÓحات
يرى منظمو هذه التظاهرة العلمية بأان «أاثر ا إ
الÎب-وي-ة ‘ ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة :ا÷يل الثا Êمن
لصسÓحات الÎبوية التي عرفتها
التعليم اŸتوسسط» ،بأان ا إ
اŸدرسس-ة ا÷زائ-ري-ة «ح-م-لت رؤوي-ة شس-ام-ل-ة ل-ك-ل م-ك-ونات
اŸمارسسة الÎبوية والتكوينية ،وأاحدثت تغيÒا مرحليا
لصسÓح
ع-ل-ى اŸن-اه-ج ال-دراسس-ي-ة Ãا ي-ت-ن-اغ-م م-ع فلسسفة ا إ
وم - -رج - -ع - -ي - -ات - -ه ،وي - -ت - -م - -اشس- -ى م- -ع ت- -ط- -ورات ال- -عصس- -ر
لسس-اسس ت-ب-نت ال-وزارة الوصسية
وم-ت-ط-ل-ب-ات-ه،وع-ل-ى ه-ذا ا أ
طروحات فكرية حديثة ،ترفع من أافق التحديات التي

تفرضسها دواعي التنمية اŸسستدامة ،بغية –قيق مبد أاي
لبداع».
الفاعلية وا إ
كما يعتÈون بأان تعليمية اللغة العربية كان لها نصسيب
واف -ر م -ن ال -ت -ج -دي -د وال -ت-ط-وي-ر ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸضس-امÚ
التعليمية ،وطرائق التدريسس ،حيث ترتكز بيداغوجية
اŸقاربة بالكفاءات على تثبيت وتطوير كفاءات لغوية،
وت -واصس -ل -ي -ة ،وث -ق -اف -ي-ة م-ن خÓ-ل ت-دريسس م-ادة الّ-ل-غ-ة
ال- -ع- -رب- -ي -ة اع -ت -م -ادا ع -ل -ى اŸع -ارف ،واŸه -ارات ،وال -ق -ي -م
والŒاهات التي يكتسسبها اŸتعلم.
م -ن ه -ذا اŸن -ط -ل-ق ،يسس-ع-ى ه-ذا ال-ي-وم ال-دراسس-ي إا ¤ف-ت-ح
نقاشس علمي رصس ،Úحول –ي Úمناهج اللغة العربية ‘
م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط ،م-ن أاج-ل ال-وق-وف ع-ل-ى واق-ع
لصسÓ-ح الÎب-وي وأاب-ع-اده ،وك-ذا ت-ت-ب-ع و–ل-ي-ل وت-قوË
ا إ
ال-ت-ع-ديÓ-ت ا÷دي-دة ،وال-تسس-اؤول ح-ول م-دى –ك-م-ها ‘
لدوات اŸع-رف-ي-ة ،ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،واŸن-ه-ج-ية ‘ تقدË
ا أ
اŸاّدة اللغوية وترجمتها ‘ شسكل كفاءات تواصسلية ،من
خÓل دمج التعلّمات وتوظيفها ‘ واقع اŸتعلم.
م- -ن أاج- -ل ذلك ،ي- -ط- -رح ال- -ي -وم ال -دراسس -ي إاشس -ك -ال -ي -ة ح -ول
لصسÓح الÎبوي لتعليم
التعديÓت ا÷ديدة التي حملها ا إ
ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة م-ن خÓ-ل –ي ÚاŸن-اه-ج ‘ م-رح-لة التعليم

Óج -اب -ة
اŸت- -وسس- -ط .ول  -إ
لشسكالية ،يتضسمن اليوم الدراسسي ﬁاور أاربعة،
على هذه ا إ
ه-ي :اŸسس-ت-وى ال-ب-ي-داغ-وج-ي ‘ ك-تب ال-ل-غ-ة العربية للتعليم
اŸتوسسط ـ ا÷يل الثا ،Êتدريسس اŸهارات اللغوية من منظور
لبعاد التداولية للخطاب اŸدرسسي
لصسÓحات ا÷ديدة ،ا أ
ا إ
لصسÓ- -ح- -ات ا÷دي -دة ،وع -رضس Œارب ع -رب -ي -ة
‘ ضس- -وء ا إ
لصسÓح الÎبوي.
وعاŸية ‘ ا إ
ع-ل-ى ال-راغ-ب ‘ ÚاŸشس-ارك-ة إارسس-ال م-ل-خصس-ات-هم ‘ الفÎة
التي حّددها اŸنظمون بشسهر أاكتوبر اŸقبل ،فيما تسستلم
اŸداخÓت اŸقبولة مطلع  2نوفم ÈاŸقبل .ويشسÎط ‘
اŸداخÓت أان تكون أاصسيلة  ⁄يسسبق نشسرها أاو اŸشساركة
ب -ه -ا ،وأان تÎاوح ب Úال -عشس -ر صس -ف -ح -ات ك -ح -د أادن -ى وـ 15
صس- -ف- -ح- -ة ك- -ح- -د أاقصس- -ىÃ ،ا ‘ ذلك ال- -ه -وامشس واŸراج -ع
واÓŸح-ق ،ك-م-ا ل ت-ق-ب-ل إال اŸداخÓ-ت ال-ف-ردي-ة .وتسسّ-لم
اŸداخ-ل-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ي-وم اŸل-ت-ق-ى ‘ نسس-خ-ة ورقية وأاخرى
على قرصس مضسغوط قصسد نشسرها ‘ عدد خاصس Ûلة
ال-وح-دة .وÁك-ن أان ت-ق-دم اŸداخÓ-ت ب-ال-ل-غ-ات ال-عربية،
لشس-ارة إا ¤أان ا÷ه-ة
ل‚ل -ي-زي-ةŒ .در ا إ
ال -ف -رنسس -ي -ة وا إ
اŸن- -ظ- -م- -ة ل تشسÎط أاي- -ة رسس- -وم م- -ن أاج- -ل اŸشس -ارك -ة ‘
الفعالية.

اإلثنين  11سسبتمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٠ذي الحجة 1٤٣٨هـ

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

ثقافة

انطلقت صشباح أامسس بدار
الثقافة علي معاششي بتيارت
الطبعة الثالثة من
اŸهرجان الوطني الثقا‘
Óغنية اŸلتزمة
الوطني ل أ
بتيارت –ت ششعار «الوطن
والوطنية» .وقد أاجمع
ا◊ضشور من جمهور
وفنان Úأانه يجب العودة
إا ¤ا’صشالة والذوق الرفيع
الذي يهذب النفسس ويطرب
العقل ،وكذا ا’سشتماع ا¤
فن يجمع ا’سشرة ويخدم
اÛتمع و’ سشيما الششباب.
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اول اتصشال لنا كان مع ﬁافظ
اŸه- -رج- -ان ب- -ن ع- -ودة ب- -ل- -ق -اسش -م
صش - -احب ال - -ت - -ج - -رب- -ة ‘ تسش- -يÒ
اŸه-رج-ان واŸن-اسش-ب-ات ال-ثقافية،
ن مهرجان ا’غنية
والذي اأّكد اأ ّ
اŸلتزمة هو ‘ بيته واهله لكون
اأحد رواد هذا النوع من ا’غنية
ه-و الشش-ه-ي-د ع-ل-ي م-عاششي ،الذي
خصشه فخامة رئيسس ا÷مهورية
ب -ج -ائ -زة خ -اصش -ة ،ع-ل-ي م-ع-اشش-ي
غرسس ‘ ا÷زائر قاطبة وتيارت
خ-اصش-ة روح ا’غ-ن-ي-ة اŸل-ت-زمة،
ورغم كيد ا’سشتعمار وتضشييقه
اإ’ اأنه اسشتطاع ان تبث حنجرة
ع -ل -ي م-ع-اشش-ي اأغ-ا Êم-ل-ت-زم-ة ’

تزال تردد حتى ا’آن.
وع- -ن اŸه -رج -ان ‘ ط -ب -ع -ت -ه
الثالثة ،ذكر ﬁافظه بلقاسشم لـ
«الشش- -عب» ،اأن- -ه ي- -رسّش- -خ ث -ق -اف -ة
وروح ا’بداع الرفيع واÙافظة

‘ انتظار اسشتÓم مرافق أاخرى بباتنة

فتـ ـ ـح  3مكتـ ـ ـبات للمطالعة العمومية
قبـ ـ ـ ـ ـ ـل نهايـ ـ ـة السسنـ ـ ـة ا÷اريـ ـ ـة

ع-ل-ى ال-ه-وي-ة الوطنية واŸوروث
ال -ث -ق-ا‘ الÓ-م-ادي ،و’ سش-ي-م-ا اأن
 18و’ي-ة اأك-دت مشش-ارك-ت-ه-ا من
شش -رق ا÷زائ -ر ،غ-رب-ه-ا ،شش-م-ال-ه-ا
وجنوبها.
ويهدف اŸهرجان اإ ¤تششجيع
ال- - -ف- - -ن- - -ان ÚواŸب- - -دع Úع- - -ل- - -ى
ال- -ت- -واصش- -ل وم- -ن ث- -م اÙاف -ظ -ة
عليها ،وكذا اإنششاء اإطار لتجارب
وخÈات ب Úال- -ف- -ن- -ان Úو“كÚ
ا÷م - - -ه - - -ور م - - -ن ا’سش - - -ت - - -م - - -اع
وا’سش -ت -م -ت-اع ب-ك-ل م-ا ي-زخ-ر ب-ه
الوطن من طبوع وفنون راقية
وغرسس تقاليد ثقافية اأصشيلة.
وكذا التعريف بالطابع الغنائي
ال- -وط- -ن- -ي وال- -دو‹ ،و–ب -ي -ب -ه
لÓ- - -ج- - -ي- - -ال الصش- - -اع - -دة قصش - -د
ا’نخراط ‘ ا◊فاظ عليه .اأما
ع- -ن ب- -رن- -ام- -ج اŸه- -رج- -ان ف- -ق- -د
ب-ر›ت سش-ه-رات واأمسش-ي-ات فنية
ومسش-اب-ق-ات ف-ك-ري-ة وم-وسشيقية،
وك - -ذلك ﬁاضش- -رات وج- -لسش- -ات
ف - -ك - -ري - -ة لÎق - -ي - -ة ا’غ - -ن- -ي- -ة
اŸل- - -ت - -زم - -ة ،الÈن - -ام - -ج ك - -ذلك

1٧٤٣٦

اصص ـ ـ ـ ـ ـ ـداء

Óغنيـــة اŸلتزمـــة بتيـــارت
اŸهرجان الثّقا‘ الوطنـــي ل أ

الع ـ ـ ـ ـودة إا ¤اأ’صسالـ ـ ـ ـة واحـ ـ ـ ـÎام ال ـ ـ ـ ـّذوق
الّرفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسسم اŸشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎك

العدد
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اŸهرجان

الفنانة ندى الريحان

تضش- -م- -ن ورشش- -ات ت- -ك- -وي- -ن -ي -ة ‘
اŸوسشيقى والنصس والغناء.
اأم- -ا اŸع- -ارضس ف- -ق- -د تضشّ- -م -نت
ا’آ’ت اŸوسش - -ي- -ق- -ي- -ة ال- -ق- -دÁة
والشش -خصش -ي -ات ال -ف -ن -ي-ة ‘ ع-ا⁄
ا’غ - -ن - -ي - -ة اŸل - -ت - -زم - -ة ،وك - -ذا
حصشصس اإع Ó- - -م - - -ي - - -ة
وتسشجيÓت حول
ا’غنية
اŸلتزمة.
ا÷انب
التحفيزي
اŸتمثل ‘
ا÷وائز
قررت
÷نة
اŸهرجان
ت - -خصش- -يصس 3
ج - -وائ - -ز اأول - -ه - -ا
رصش-دت ق-ي-م-ة ما‹
م- - -ع- - -تÈة تÎاوح ب20 Ú
األ- - -ف و 150األ- - - - - -ف دج ا’و¤
’أحسشن كلمات والثانية ’أحسشن
◊ن اأم -ا ال -ث -ال -ث-ة ف-ه-ي ’أحسش-ن
اأداء.
÷نة ا◊كام تتاألف من اأسشماء
ل- -ه- -ا ب- -اع- -ه -ا ‘ ال -ف -ن ا÷زائ -ري
وع -ل -ى راسش -ه -م ال -ف-ن-ان
ي- -وسش- -ف- -ي ت -وف -ي -ق
وم -ع -ط-ي ك-م-ال
ولعراف
ﬁمد
والكاتب
سشليمان
جوادي.
ا÷انب
التاأطÒي
‘ ›- - - - - - - - -ال
اÙاضشرات
يتقدم ا’سشاتذة
ال-دك-ت-ور ت-اج ﬁمد
ﬂتصس ‘ ال - - - - -ت - - - - -اري- - - - -خ
وال- -ت- -اأصش- -ي- -ل ال- -ل- -غ- -وي .وع -ل -ى
ه- -امشس اŸه- -رج- -ان –ضش -ر ع -دة
م - -وؤسشسش- -ات ف- -ن- -ي- -ة ك- -ال- -دي- -وان
ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي ◊ق - - -وق اŸوؤل - - -ف
وا◊ق - - - -وق اÛاورة ،ا’ذاع- - - -ة
اÙل- -ي- -ة ل -ت -ي -ارت ال -ت -ي ت -ن -ق -ل
اŸه- - -رج- - -ان م- - -ب - -اشش - -رة م - -ن دار
ال -ث -ق -اف -ة ع -ل -ي م-ع-اشش-ي ،وف-رق
م -وسش-ي-ق-ي-ة ت-راف-ق ا÷وق ال-ذي
يضشمن جانب اللحن للمبدع.Ú

التسسويـ ـ ـ ـق للثقافة والفن
ا’صسيل هدفن ـ ـا ا’سسمـ ـى
وج- -ودي ‘ م- -دي- -ن- -ة ال- -ف -ن و ا’غ -ن -ي -ة اŸل -ت -زم -ة
’صش-ي-ل
«ت -ي -ارت» ل -ل -مسش -اه -م-ة ‘ ت-رق-ي-ة ال-ف-ن ا أ
اŸت -م -ث -ل ‘ ا’غ -ن -ي-ة اŸل-ت-زم-ة ع-كسس م-ا
اصش - - -ب - - -ح يسش - - -وق و ’ Áت بصش - - -ل - - -ة
’صش-ال-ت-ن-ا  ،و ه-دف-ن-ا ه-و ا’رت-قاء
أ
ب - -ال- -ف- -ن ال- -راق- -ي و اÿروج م- -ن
ح- -ل- -ق- -ة ال- -ف- -ن ال- -ذي ’ Áث -ل
اصشالة الششعب ا÷زائري ،هذا
ال -ف -ن اي ا’غ -ن -ي -ة اŸل -ت -زم-ة
ول - - - -دت م - - - -ن رح- - - -م ث- - - -ورة
التحرير و سشاهمت ‘ ايقاظ
ه - -م- -م اÛاه- -دي- -ن و الشش- -عب
ا÷زائري برمته« ،نحن اليوم
نشش- -ي- -د ب -ي -دي ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى
اŸهرجان «.
و ع-ن اع-م-ال-ه-ا ال-ف-ن-ي-ة ق-الت ندى
ال-ري-ح-ان ان-ه-ا اصش-درت ع-مÃ Ó-ششاركة
اŸطرب من Òا÷زائري سشيصشدر قريبا  ،و لها
برنامج مع التلفزيون.

الشساعر سسليمان جوادي

اع -تÈالشش -اع -ر سش -ل -ي -م -ان ج -وادي «‡ث  Ó-ل-ل-ج-ن-ة
ال -ت -ح -ك -ي -م» و’ي-ة ت-ي-ارت م-ع-ل-م ق-ائ-م ب-أاصش-ال-ت-ه و
ث -ق -اف -ت -ه اسش -ت -ط -اعت اŸدي -ن -ة  ⁄شش -م -ل اك-اب-ر
ا’غ-ن-ي-ة اŸل-ت-زم-ة و شش-ع-رائ-ه-ا م-ن خÓل
ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة Ÿه-رج-ان ا’غ-نية
اŸل -ت -زم -ة ،وشش -ع -ار اŸه -رج-ان ه-و
ال-وط-ن-ي-ة  ،وا’غ-ن-ي-ة اŸل-ت-زمة
ه -ي ل-ب-ن-ة م-ن ل-ب-ن-ات ت-اصش-ي-ل
ال-وط-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل ال-ك-ل-مة
واللحن .
ويضش-ي-ف ق-ائ« Ó-ه-ذا الفن
اي ا’غنية اŸتزمة اصشل له
ع- -ب- -اق- -رة ا÷زائ -ري ام -ث -ال
ﬁمد العيد خليفة و مفدي
زكريا و الربيع بوششامة واحمد
سش- -ح- -ن- -ون وغÒه- -م وشش- -ل -ة م -ن
ق- -ام- -ات ال- -ط- -رب و ع- -ل- -ى راسش- -ه- -م
الشش-ه-ي-د ع-ل-ي م-ع-اشش-ي ،ف-م-اذا ن-قول ‘
طرب اصشل له هؤو’ء من فطاحلة الثقافة
والفن ‘ ا÷زائر ا◊ديثة.
من الفرق اŸششاركة اخÎنا فرقة «عمر بلخوجة «
من تلمسشان و ا‹ قال رئيسشها بلخوجة انها فرقة
شش- -اركت ‘ ج- -م -ي -ع اŸه -رج -ان -ات واŸل -ت -ق -ي -ات ال -ت -ي
اسش -ت -دع -يت ل -ه -ا وشش-ع-اره-ا وط-رب-ه-ا ه-و ال-وط-ن-ي-ة و
ال-ه-دف ه-و ع-رسس ال-روح ال-وط-ن-ي-ة ‘ ظ-ل ال-ت-ك-ات-ل
والتكافل ’ن ا÷زائر كما قال رئيسس الفرقة هي
قبلة للثوار ومرتع للمثقف ،Úفهل يوجد مطرب او
فنان ‘ العا ⁄ ⁄يزر او يتغنى يا÷زائر ؟
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البحـــــث عـــــن اŸواهــــب الششابــــة بخنششلـــــــــة

سشيتم فتح  3مكتبات للمطالعة العمومية «قبل نهاية السشنة ا÷ارية»
بو’ية باتنة حسشبما أاكده أاول أامسس السشبت مدير الثقافة عمر كبور،
’مر يتعلق Ãكتبت Úتابعت Úللقطاع ببلديتي
وأاوضشح ذات اŸسشؤوول بأان ا أ
حيدوسشة وسشفيان فيما أا‚زت الثالثة Ãدينة مروانة ‘ إاطار الصشندوق
اŸششÎك للجماعات اÙلية هي حاليا ‘ طور التجهيز .أاما اÛمع الثقا‘
التابع للقطاع الذي Œري أاششغال بنائه ببلدية فسشديسس فسشيتم اسشتÓمه
’ول م-ن سش-ن-ة  2018ع-ل-ى أاقصش-ى ت-ق-دي-ر ،وف-ق-ا لذات
خ Ó-ل ال -ث Ó-ث-ي ا أ
اŸتحدث.
وتضشم و’ية باتنة حاليا  61مكتبة للمطالعة العمومية مفتوحة أامام
القراء ،منها  18مكتبة تابعة لقطاع الثقافة والباقي للجماعات اÙلية
‡ثلة ‘ البلديات ،حسشبما أاششار إاليه نفسس اŸصشدر .وكانت آاخر مكتبة
للمطالعة العمومية اسشتلمت بالو’ية هي تلك التي أا‚زت ببلدية رأاسس
العيون بحوا‹  32مليون دج ،وتتوفر على ﬂتلف اŸرافق ،حيث ”
فتحها للقراء ‘  16أافريل اŸاضشي ،والتي تعد من أاحسشن اŸكتبات عÈ
الو’ية من حيث هندسشتها اŸعمارية ،على حد تعب Òمدير الثقافة.
وقد أابرز ذات اŸسشؤوول بأان تدعيم هذه اŸكتبات بالكتب واŸراجع مسشتمر
Ãا ‘ ذلك اŸك-ت-ب-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات ،وه-ي ع-م-وم-ا ت-ت-وفر على عدد
يÎاوح ما ب 10 Úآا’ف و 12أالف كتاب للمرفق الواحد.
وإا ¤جانب اŸطالعة العمومية ،تÈمج نششاطات ثقافية متنوعة طوال
السشنة بهذه اŸكتبات ،خاصشة منها تلك التابعة لقطاع الثقافة وفقا لذات
اŸصشدر ،الذي أاكد بأان الصشيف اŸاضشي ششهد تنظيم أانششطة متنوعة عÈ
الو’ية ،منها  3قوافل فنية لكل من الكبار والصشغار جابت  29بلدية
أاغلبها تقع Ãناطق نائية.

انطÓق اŸهرجان اÙلي للموسصيقي واألغنية الشصّاوية
’غنية
’ك-ادÁي ل-ل-م-ه-رج-ان اÙل-ي ل-ل-م-وسش-ي-ق-ي وا أ
“ّي-ز ان-طÓ-ق الشش-ق ا أ
الششاوية يوم ا÷معة بدار الثقافة «علي سشوايعي» بخنششلة بنفسس جديد
’غنية الششاوية
طبعه البحث عن مواهب ششابة من ششأانها أان –مل مششعل ا أ
’صشيل .وأاكد أاول أامسس السشبت ﬁافظ
و–افظ على هذا اŸوروث ا أ
اŸهرجان عبد الوهاب بن زعيم خÓل لقاء صشحفي نششطه
ب-ق-اع-ة «سش-ي-ن-ي-م-ات-يك» م-دي-ن-ة خ-نشش-لة ،بأان «ﬁافظة
’سش- -ات- -ذة اŸؤوط- -ري -ن واŸك -ون Úع -ل -ى
اŸه- -رج- -ان وا أ
مسشتوى الورششات بصشدد البحث وانتقاء اŸواهب
الششابة التي تب Úعن قدرات فنية ‘ الغناء
’صش -ي -ل وبشش -ك-ل خ-اصس اŸؤودى م-ن-ه
الشش -اوي ا أ
ب-ال-ط-اب-ع ال-ف-ل-ك-ل-وري» .وأاضش-اف ب-ن زعيم أان
’ج -ي -ال»
اخ- -ت -ي -ار شش -ع -ار «ل -ن -ت -واصش -ل م -ع ا أ
بالنسشبة لهذه الطبعة هو د’لة على نية
اÙاف -ظ-ة ‘ ا’سش-ت-ث-م-ار ‘ ع-نصش-ر الشش-ب-اب
’ه- -م ‘ سش- -لسش- -ل- -ة
ب - -اع- -ت- -ب- -اره «ا◊ل- -ق- -ة ا أ
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى اŸوروث الشش -اوي وال-ث-ق-ا‘
ال- - -ع- - -ام م- - -ن ا’ن- - -دث- - -ار ،مششÒا إا ¤أان - -ه - -ا
«مسشؤوولية ملقاة على عاتق ا÷ميع».
وأارج -ع ذات اŸصش -در ت -رك -ي -ز اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى
الششباب ‘ هذه الطبعة إا« ¤ما تششهده السشاحة
’غ-ن-ي-ة الششاوية
ال-ف-ن-ي-ة م-ن ع-زوف ع-ن ت-أادي-ة ا أ
ب -أاصش -ول -ه -ا ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ف-ل-ك-ل-وري-ة اŸع-روف-ة ال-ت-ي
“يزها آالتي القصشبة والبندير» ،والتي «رأات اÙافظة

Óجيال الصشاعدة بعد أان أاصشبحت مقتصشرة فقط على
بضشرورة توريثها ل أ
كبار السشن».
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاف -اد عضش -و اÙاف -ظ -ة اŸك-ل-ف ب-ال›Èة وم-ت-اب-ع-ة ال-ورشش-ات
ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة ف-ري-د رب-اح ،ب-أان اŸه-رج-ان ف-رصش-ة ’ك-تشش-اف
اŸواهب الششابة الصشاعدة ،مششÒا إا ¤أان التصشفيات
التي سشبقت انطÓق ورششات التكوين اŸوسشيقي
ل -ل -م -ه -رج-ان أاب-رزت شش-ب-اب Áل-ك-ون ط-اق-ات
غنائية مذهلة.
’سش-ات-ذة اŸك-ونون واŸششرفون
وي-ع-م-ل ا أ
ع -ل -ى مسش -ت -وى ه -ذه ال-ورشش-ات ح-ال-ي-ا
ع-ل-ى ت-ل-ق Úالشش-ب-اب ال-ذين انتقتهم
÷ن- -ة –ك- -ي- -م م- -ت- -خصشصش- -ة ع- -ل -ى
تلقينهم قواعد اŸوسشيقي والÎبية
الصشوتية ،وفقا لذات اŸصشدر.
يذكر أان ورششات التكوين اŸوسشيقي
اÿاصش- - -ة Ãه - -رج - -ان اŸوسش - -ي - -ق - -ى
’غنية الششاوية اÙلي تتواصشل
وا أ
’سشبوع اŸقبل على
إا ¤غاية نهاية ا أ
أان ي- -ن -ط -ل -ق ي -وم  17سش-ب-ت-م ÈاŸقبل
ب -رن -ام -ج ا◊ف Ó-ت ال -ف -ن-ي-ة ع-ل-ى م-دار
أاربعة أايام بسشاحة عباسس لغرور Ãدينة
خنششلة ،والتي سشتختتم Ãسشابقة ‘ الغناء
الششاوي Ãششاركة  6و’يات حسشب اŸنظم.Ú
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الشضباب وهاجسس القيادة
’زمات الراهنة
‘ ظل ا أ

إعدإد/فــادي ﬁمد إلدحدوح وفضسائيات اإ’عÓم ،وغ Òذلك من مظاهر التغÒ
الÓمتناهية‡ ،ا يسسم حياتنا بالتغ Òالسسريع ،من
ُتعد مرحلة الشسباب من أاهم وأاخطر اŸراحل هنا وجب علينا أان نسسأال ..هل جميع الشسباب
التي Áر بها اإ’نسسان ‘ حياته ،إاذ يتم فيها مطالبون أان يكونوا قادة؟..
تزايد ‰وه بشسكل سسريع لينتقل بعدها Ÿرحلة و‡ا ’ شسك ف- -ي- -ه أان- -ن -ا ب -ح -اج -ة ع -ل -ى ك -اف -ة
الرجولة ،حيث متغÒات ا◊ياة التي يعيشسونها اŸسستويات إا ¤جهاز مناعة من أاجل حماية فكر
والظروف الثقافية والسسياسسية وا’قتصسادية التي اÛتمع ..والشسباب خاصسة أ’نهم البناء الذي إان
صس- -ل -ح؛ صس -ل -ح ال -ب -ن -اء اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي ال -ت -ن -م -وي
تسساهم ‘ تشسكيلهم.
الشسباب ‘ كل أامة هم أاسساسض نهضستها وأامل ل -ل-م-ج-ت-م-ع-ات ،ف-ه-م ط-ل-ي-ع-ة اÛت-م-ع ،وع-م-وده
مسس-ت-ق-ب-ل-ه-ا وﬁط ال-رج-اء ف-ي-ه-ا ،إاذ ب-ه-م ت-ن-اط الفقري ،وقوته النشسطة والفاعلة والقادرة على
اآ’مال ‘ تغي Òواقع ا◊ياة و–قيق اأ’هداف ق -ه -ر ال -ت -ح -دي -ات وت -ذل -ي -ل الصس -ع-وب-ات وŒاوز
اŸنشسودة وإاحراز التقدم فهم عمودها الفقري ،العقبات ،لذا ’ ينهضض ›تمع من اÛتمعات
وقلبها النابضض ،ويدها القوية التي تبني و–مي ،إا’ Ãشساركتهم ‘ البناء اÛتمعي ..لذلك وجب
Óها حيوية ع-ل-ى الشس-ب-اب أان يضس-ع-ون بصس-م-ت-ه-م ع-ل-ى ال-دنيا
وﬂزون طاقتها اŸتدفق الذي  Áأ
ونشساطًا ،وهمزة الوصسل التي تربط ب Úا◊اضسر فيضسيفون ويبدعون.
واŸسس -ت -ق -ب -ل ،وم -ن ه -ن -ا وج -بت ال -ع -ن-اي-ة ب-ه-م ،أاهمية تنمية الطاقات البشسرية واسستثمارها
Óوضس-اع اÛت-معية
و’ ي-خ-ف-ى ع-ل-ى اŸت-ت-ب-ع ل -أ
وا◊رصض على حسسن تربيتهم وإاعدادهم.
ونظراً Ÿا يشسهده العصسر ا◊ا‹ من التغÒات على الصسعيد اÙلي والدو‹ ا◊اجة اŸاسسة
اŸتسس- -ارع- -ة ‘ ك- -ل ›ا’ت ا◊ي- -اة ،ك- -ال- -ث -ورة لبناء قيادات شسابة وتكوينهم من أاجل إابقائهم ‘
اŸع-ل-وم-ات-ي-ة ،وال-ت-طور ا’قتصسادي وا’جتماعي ح -ال -ة م -ن ال -نشس -اط اŸك -اف-ئ ل-ل-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي
والسسياسسي ،والقفزة الهائلة ‘ نظم ا’تصسا’ت ت-واج-ه-ن-ا وت-ت-ع-اظ-م أاه-م-ي-ة ت-نمية هذه الطاقات
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ال -بشس-ري-ة واسس-ت-ث-م-اره-ا ‘ ظ-ل ه-ذه ال-ت-ح-دي-ات
ال-راه-ن-ة ،وب-ال-ن-ظ-ر ل-ه-ذه ال-ت-ح-دي-ات ي-تضس-ح ل-ن-ا
ضس- -رورة ت- -أاه- -ي- -ل الشس- -ب- -اب بصس -ورة ت -ك -ام -ل -ي -ة،
ليسستطيعوا Œاوز هذه التحديات بدراية ووعي
ل-ك-ي-ف-ي-ة م-واج-ه-ت-ه-ا ،وكيفية تطويعها لصسا◊هم،
وك -ي -ف -ي-ة ا’ن-دم-اج م-ع ه-ذه ال-ت-ط-ورات م-ن غÒ
“اه -ي م -ع -ه -ا ،وم -ن غ Òف -ق-دان ل-ل-خصس-وصس-ي-ة
ال-دي-ن-ي-ة وا◊ضس-اري-ة .ف-ت-ع-ق-ي-دات ال-عصس-ر ال-ذي
نعيشض فيه جعلت من دور الشسباب دوراً غ Òعادي
وﬂتلفًا إا ¤حد كب Òعن الدور الذي اضسطلع به
الشس -ب -اب ‘ م -راح -ل ت -اري-خ-ي-ة سس-اب-ق-ة ،ن-ت-ي-ج-ة
لطبيعة اŸرحلة وما تشسهده من تغÒات وثورات
متسسارعة ‘ اŸعرفة وا’تصسال والتكنولوجيا.
وهكذا فان شسخصسية الشسباب الفكرية والنفسسية
إا‰ا يتكامل معظم نسسيجها عن طريق اÛتمع
بوسساطة عوامل تؤوثر فيه بشسكل مباشسر أاو غÒ
مباشسر ،ف Óجرم أان الشسباب يكونوا بذلك أادق
لوحة تنعكسض عليها حالة اÛتمع الذي هم فيه
إان خÒاً فخ Òأاو شسراً فشسر ،و’ جرم أان ما نراه
من مظاهر ا Òÿأاو الشسر على هذه اللوحة ،إا‰ا
هو صسورة للحالة السسليمة أاو الفاسسدة التي يتسسم

بها اÛتمع.
و‘ ظ -ل اŸت -غÒات ا÷دي -دة ال -ت -ي ن -ع-ايشس-ه-ا
بكافة أابعادها وما “تلك من أادوات ووسسائل
ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة ف-إان الشس-ب-اب ك-غÒه-م ‘ ال-ب-ي-ئ-ات
اأ’خ- -رى ،أاصس- -ب -ح -وا ع -رضس -ة Ÿؤوث -رات ع -دي -دة
تنعكسض ب Óشسك على فكرهم وسسلوكهم وقيمهم
وتسسهم ‘ تشسكيل شسخصسيتهم إا ¤حد كب .Òو’
نسستطيع أان نلخصض دور اÛتمع ككل ‘ بناء
ال -ق -ي -ادات الشس -اب -ة ب -ك -ل -م -ات م -ق -تصس -رة ،وإا‰ا
نسستطيع أان نلمح Ÿعا ⁄مقÎحة لتحقيق هذا
ال- -دور ب- -أافضس- -ل صس- -ورة ،م- -ن خÓ- -ل :ال- -ق -ي -اسض
اŸسس - -ت- -م- -ر ◊اج- -ات الشس- -ب- -اب اŸت- -غÒة وف- -ق
ال -ت -ح -دي -ات اŸع -اصس -رة وال -ت -ح -و’ت ال-ع-اŸي-ة،
وصسياغة إاسسÎاتيجية فكرية تنحى منحى شسمو‹
تشساركي ‘ رسسم معاŸها كافة أاطر اÛتمع
لتحصس Úالشسباب ضسد التحديات التي تواجههم،
وإ’ع -داده -م ل -دور أاك Ìف -اع -ل -ي -ة ‘ اÛت -م -ع،
ووضس- -ع اآ’ل- -ي- -ات ال- -ت- -ن -ف -ي -ذي -ة ل -ت -ط -ب -ي -ق ه -ذه
ا’سسÎاتيجية.

باحث دكتورإه وخب› ‘ Òال
إلبحث إلعلمي وإلدرإسسات إلعليا

معركة ضضد
ا’سضتيطان
تبدأا من اÿليل
اÙتلة

تعتﬁ Èافظة اÿليل من أاك ÈاÙافظات
ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة ،و–ت -ل م -وق -ع -ا ج -غ -راف -ي -ا
اسسÎاتيجيا ،ولهذا بدأا التوسسع ا’سستيطا‘ Ê
اÿل -ي -ل م-ن-ذ أاك Ìم-ن م-ائ-ة ع-ام ،واسس-ت-خ-دمت
““اسسرائيل““ كل الوسسائل الدموية والعنصسرية من
أاجل ا’سستيÓء على اÿليل وتشسريد أاهلها ،وقبل
ع- -ق- -دي- -ن م- -ن ال- -زم- -ن ارت- -كب اŸسس- -ت- -وط -نÚ
اŸت- -ط- -رف Úج- -رÁة و›زرة بشس -ع -ة ‘ ا◊رم
ا’براهيمي ،التي نفذها اأ’مÒكي اإ’سسرائيلي
ب-اروخ غ-ول-دشس-ت-اي-ن ،وق-ت-ل ف-يها  29مسس-ل-مًا ‘
 ،1994وتسس -ت -م-ر ع-ق-ل-ي-ة ا◊ق-د الصس-ه-ي-ون-ي-ة ‘
اخ -تÓ-ق ال-ذرائ-ع اıت-ل-ف-ة م-ن أاج-ل اسس-ت-م-رار
وتوسسع عمليات ا’سستيطان والتهويد وا’رهاب
ب -ح -ق شس -ع -ب -ن-ا ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،وا’سس-ت-يÓ-ء ع-ل-ى
اŸم -ت -ل -ك-ات واŸن-ازل ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،م-ن اج-ل
ت-ه-ج Òالسس-ك-ان واحÓ-ل اŸسس-ت-وط-ن Úم-كانهم،
لتفريغ اأ’رضض من سساكنيها ا’صسلي Úوتزييف
التاريخ.
ان قيام ““اسسرائيل““ Ãنح اŸسستوطن Úالذين
يعيشسون ‘ مدينة اÿليل جنوب الضسفة الغربّية،
سسلطة ““إادارة شسؤوونهم البلدية““ بأامر من وزير
ا÷يشض أافيغدور ليÈمان ،يعت Èتعديا سسافرا
على القانون الدو‹ ومناهضسا لكل ا’تفاقيات
ال- -دول- -ي -ة ذات الصس -ل -ة ،ورفضس -ا ل -ك -ل مسس -اع -ي
وخ -ط -ط السس Ó-م ال -ت -ي –دثت ع-ن-ه-ا ا’دارات
ا’مريكية السسابقة وادارة ترامب ا◊الية ،بل
تدفع بكل عوامل الفوضسى والتفج ÒالسسكاÊ

الرافضض لهذا ا’حÓل وهذا
الفصسل العنصسري.
ان ما تقوم به ““اسسرائيل““ هو
مواجهة مفتوحة مع القانون
الدو‹ ،و اأ’· اŸتحدة التي
أاصس - -درت ال- -ق- -رار ‘ 2334
ديسسم ،2016 Èوعرف بقانون
ضس-د ا’سس-ت-ي-ط-ان واع-تبار كل
ما ” فوق اأ’رضض الفلسسطينية غ Òشسرعي وغÒ
ملزم ،كما أاصسدرت ‘ “وز (يوليو) اŸاضسي
 ،2017قرارا يعت Èمدينة اÿليل القدÁة إارثاً
ع - - -اŸي ً- - -ا م - - -ه - - -دداً‡ ،ا آاث- - -ار غضسب ورفضض
““اسس- -رائ- -ي- -ل““ ،وه- -ذا ال- -رفضض تÎج- -م- -ه ال -ي -وم
بالتمهيد الزمني لتنفيذ عملية تهويد و تفريغ
متسسارع للبلدة القدÁة ،وخلط اأ’وراق من أاجل
طرد اك Ìمن خمسس Úالف فلسسطيني هناك،
‡ا يعني التغي Òالتاريخي ،والدÁغرا‘ ،حيث
يبلغ عدد سسكان مدينة اÿليل نحو  200أالف
فلسسطيني ،يعيشض بينهم نحو  800مسستوطن –ت
ح - -م- -اي- -ة ا÷يشض اإ’سس- -رائ- -ي- -ل- -ي ‘ ع- -دد م- -ن
اÛم -ع -ات ا’سس -ت -ي -ط -ان-ي-ة اÙصس-ن-ة ‘ ق-لب
اŸدينة.
ان خطورة تشسكيل ›لسض Áثل سسكان ا◊ي
اليهودي ا’سستيطا ‘ Êاÿليل ،ويوفر خدمات
بلدية لهم ‘ ›ا’ت ﬂتلفة ،يتمثل ‘ اŸعنى
ا’ح ‹Ó- -وت- -وسس- -ع اŸسس- -ت -وط -ن -ات ‘ الضس -ف -ة
الغربية ،وهذا اÛلسض ا’سستيطا Êعبارة عن

نظام قائم على التفرقة العنصسرية (ا’برتهايد)،
وت-ع-ت Èم-ث-ل ه-ذه اÛالسض داف-ع-ا ل-ل-م-ن-ظ-م-ات
الصس -ه -ي -ون -ي -ة ‘ ال -ع-ا ⁄ل-ت-ق-د Ëال-دع-م اŸا‹
وال- -ل -وجسس -ت -ي ل Ó-سس -ت -ي -ط -ان ،والضس -غ -ط ع -ل -ى
اŸؤوسسسس- -ات ال- -دول- -ي- -ة م- -ن أاج- -ل ع -دم إات -خ -اذ
إاجراءات ““عملية““ ضسد كل العمليات ا’حتÓلية
ا’سستيطانية‡ ،ا يعني إانهاء أاي إامكانية ◊ل
ال-دول-ت Úوق-ي-ام دول-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة مسس-تقلة ذات
سسيادة وعاصسمتها القدسض ،وتطبيق حق العودة
أ’بناء شسعبنا الفلسسطيني.
أام-ام ه-ذه ال-ع-ن-ج-ه-ي-ة ا’ح-تÓ-ل-ية ،تقوم اأ’·
اŸت- - -ح- - -دة واŸؤوسسسس - -ات ذات الصس - -ل - -ة ب - -ك - -ل
مسسؤوولياتها القانونية وا’نسسانية ،كما أان هذه
ا’جراءات ا’حتÓلية وما يتم ا’ن على حدود
قطاع غزة من بناء جدار و›سسات الكÎونية،
تسستدعي وقفة فلسسطينية موحدة ،فا’سستيطان
ي-ه-دد ال-ك-ي-ان وال-ك-ي-ن-ونة الفلسسطينية بالشسرذمة
والتجزئة والفصسل ا÷غرا‘ والعنصسري ،كما أان
مشس-روع-ن-ا ال-وط-ن-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،ي-واج-ه ال-يوم

أاخطر مراحل ا’حتÓل وا’سستيطان ‘ ،ظل
ال -ت -ح -و’ت اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي -ة ،واسس-ت-م-رار
ا’ن -قسس-ام ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ى  ،وت-داع-ي-ات-ه اÿطÒة،
وضسعف وتدهور النظام العربى الذي يعا Êمن
ويÓت ا◊روب اأ’هلية وا’نقسسامات ‘ بعضض
الدول.
ان ن -ت -ن -ي-اه-و رئ-يسض ا◊ك-وم-ة ا’سس-رائ-ي-ل-ي-ة
اŸت -ط -رف -ة ي -ف -ت -خ -ر ب -أان م -ا ق -امت وت-ق-وم ب-ه
ح -ك -وم -ت -ه م -ن أاج -ل ا’سس -ت -ي -ط-ان ‘ اأ’راضس-ي
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة اÙت-ل-ة ⁄ ،ت-ق-م ب-ه أاي ح-ك-وم-ة
اسسرائيلية من قبل ،ولكنه اأيضسا واجه صسمود
ف -لسس -ط -ي -ن -ي غ Òمسس-ب-وق ‘ م-ع-رك-ة اŸسس-ج-د
اأ’قصس- -ى اأ’خÒة ،أاث -ب -تت أان إارادة شس -ع -ب -ن -ا ل -ن
تنكسسر.
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ب- -ع -د إن -تصس -ار صس -م -ود أإه -ل -ن -ا ‘ إل -ق -دسض وت Ó-ح -م
جماهÒنا ورفضض إلقيادة إلفلسسطينية أإي إجرإء
’قصس -ى وإŸق -دسس -ات وإل -وضس -ع
ومسس- -اسض ب -اŸسس -ج -د إ أ
إل -ق -ان -و Êوإ’نسس-ا ،Êوإلسس-ي-اسس-ي Ÿدي-ن-ة إل-ق-دسض،
ع -ل -ى أإسس -اسض أإن -ه -ا ب-ؤورة إلصس-رإع وت-خضس-ع ل-ق-رإرإت
دول- -ي- -ة خ- -اصس -ة ،ع -م -لت «إسس -رإئ -ي -ل» وم -ن خ Ó-ل
حكومة نتنياهو إŸتطرفة ،على تعريضض إŸنطقة
’سسباب
ب-ك-ام-ل-ه-ا إ ¤أإت-ون صس-رإع سس-اخ-ن وت-ف-ت-عل إ أ
إل- -ت -ي ت -ؤودي إ ¤ذلك ،م -ن خ Ó-ل ق -رإر شس -رط -ت -ه -ا
إل-ع-نصس-ري-ة إŸرف-وضض «إغÓ-ق م-ك-اتب دإخ-ل ب-احة
إ◊رم إل -ق -دسس -ي ’ سس-ي-م-ا ب-اب إل-رح-م-ة وﬁاك-م-ة
دإئ - -رة أإوق - -اف إل - -ق- -دسض أإم- -ام ﬁاك- -م إ’ح- -تÓ- -ل
وإعتبارها  -منظمة إرهابية.».
وه -ذا م -ا رفضش -ت -ه ج -م-ل-ة وت-فصش-ي Ó-اأ’وق-اف والشش-ؤوون
والـمقدسشات اإ’سشÓمية ‘ القدسس اÙتلة ،على إاعتبارها
صش- -اح- -ب- -ة الصشÓ- -ح- -ي- -ة ا◊صش -ري -ة ‘ اإ’دارة واإ’شش -راف
واإ’عمار لهذه الـمقدسشات وعلى رأاسشها الـمسشجد اأ’قصشى
الـم -ب -ارك ،وت -أاك -دت ت-لك الصشÓ-ح-ي-ة ‘ ات-ف-اق-ي-ة السشÓ-م
اأ’ردنية اإ’سشرائيلية عام .1994
إاع -ادة ت -ث -ب -يت اŸواث -ي-ق وا’ت-ف-اق-ي-ات ب« Úإاسش-رائ-ي-ل»
’ردن
وا أ
جاء ذلك بإاتفاق فلسشطيني أارد ،Êليتم بعد ذلك إاعادة
’ردن،
تثبيت الـمواثيق وا’تفاقيات ب« Úاسشرائيل» ،وا أ
’قصشى الـمبارك/ا◊رم
Ãا يخصس –ديدا اŸسشجد ا أ
القدسشي الششريف ,حيث أاجÈت حكومات «اسشرائيل»
’‡ي ال -ذي ي-رفضس اŸسش-اسس
ب -ال -ع -م -ل وف -ق ال -ق -رار ا أ
بالوضشع التاريخي والثقا‘ والÎاثي وا’نسشا Êوالديني
Ÿدينة القدسس ،لكن تلك ا◊كومات مارسشت التهويد
وا’سشتيطان والتوسشعة وا◊فريات –ت وفوق وبجانب
’قصشى ،وجاءت حكومات نتنياهو اŸتعاقبة،
اŸسشجد ا أ
وواصش -لت ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ه -وي -د وا’سش -ت -ي -ط-ان وت-ه-دي-د
’منيÚ
اŸقدسشات الدينية ،واŸواجهة اŸباششرة مع ا آ
’ذان وﬁاولة فرضس التقسشيم
من اŸصشل ،Úومنع رفع ا آ
’قصشى ،وقامت مؤوخرا
الزما ÊواŸكا ‘ ÊاŸسشجد ا أ
’من واليونسشكو والششرعية
بتجاهل قرارات ›لسس ا أ
الدولية التي تعت Èأاي إاجراء أاو قانون أاو حكم ﬁكمه
صشادر عن سشلطة ا’حتÓل باطل و’غي ويجب إالغاءه.
ان «اسشرائيل» التي “ارسس العنصشرية والعنجهية وتنتهك
كل حقوق ا نسشان الفلسشطيني واŸتهمة بجرائم ا◊رب ،لن
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ما وراء تصصعيد نتنياهو باŸنطقة ؟
إاتهام األوقاف ‘ القدسس باإلرهاب

تنجح ‘ تنفيذ قانونها الذي يعت Èدائما ان الفلسشطيني
متهم وارهابي ،وبل تنفذ بحقه ا’عدام وا◊رق والتدمÒ
سشواء على ا◊واجز او ‘ الششوارع او حتى ‘ أاماكن
ال- -ع- -ب- -ادة ،وك- -ل ه- -ذه ا ج -راءات وال -تصش -رف -ات وا سش -ال -يب
العنصشرية تؤوكد أان ا◊كومة ا’سشرائيلية برئاسشة «نتنياهو»
تعمل على خلط ا وراق القانونية والتغول على القرارات
واŸواثيق وا تفاقيات الدولية وتلك اÿاصشة بوضشع القدسس
واŸقدسشات ا’سشÓمية واŸسشيحية.

ﬁاو ت إاخضصاع األوقاف اŸسصؤوولة عن
األقصصى للقانون اإلسصرائيلي

ان ما يتم اليوم من ﬁاو ت خضشاع ا وقاف اŸسشؤوولة عن
ا قصشى للقانون ا سشرائيلي يعت Èانتهاكات للقانون الدو‹
و◊رية العبادة و‡ارسشة الطقوسس الدينية والتي خلصشت
لها ا تفاقيات الدولية والقانونية ،و–اكم عليه «اسشرائيل»
‘ اÙاكم الدولية ذات العÓقة.
وت -ق -وم «اسش -رائ -ي-ل» ب-ت-لك ا ج-راءات وال-ق-رارات اسش-ت-ب-اق-ا

اŸنظومة الÎبوية...

 ·ÓاŸتحدة التي
للدورة القادمة للجمعية العمومية ل أ
سش -ت -ن-ط-ل-ق م-ن ن-ي-وي-ورك ب-ع-د ع-دة أاي-ام ،ورفضش-ا وإافشش-ا’
ا÷ه -ود ال -دول-ي-ة وخ-اصش-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة «الضش-ع-ي-ف-ة» ،وال-ت-ي
وعدت ع Èوسشطائها أان لديها خطة إ’حÓل السشÓم ،وحل
الصشراع.
إان نتنياهو الغارق ‘ أازماته الداخليةÁ ’ ،كنه أان يدخل
‘ مسشÒة سشلمية حقيقة ،أ’نه وحكومته ’ يعنيهم اأ’مر،
وغ Òمؤوهل Úلذلك الدور ،و’ Áكن أان يكونوا ششركاء،
ونÓحظ حجم تصشعيد نتنياهو ‘ اŸنطقة ،حيث يدفع
بها أان تكون على حافة حرب ،مرورا بجنوب لبنان وسشوريا،
وغ-زة والضش-ف-ة ال-غ-رب-ي-ة وال-ي-وم م-دي-ن-ة ال-ق-دسس واŸسشجد
اأ’قصشى –ديدا ،وكأانه  ⁄يسشتخلصس النتائج من اŸعركة
اŸصشÒي -ة وال -ت -ي ‚ح ف-ي-ه-ا ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ون ع-ل-ى إاج-ب-ار
حكومته وششرطته للÎاجع وفتح البوابات بالرغم من كل
‡ارسشات القمع وا’عتقال والقتل والعنف وانتهاك حقوق
ا’نسش- -ان ال- -ت- -ي م- -ارسش -ت -ه -ا ضش -د ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي Úع -ام -ة
واŸقدسشي Úخاصشة.

www.ech-chaab.com
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بقلم د.مازن صسا‘
كاتب وﬁلل سسياسسي

منع انزلق اŸنطقة إا ¤أاتون حرب

إان جهودا سشريعة ،على الصشعيد ا’قليمي والدو‹ يتوجب
أان ت- -ت- -م Ÿن- -ع ان- -ز’ق اŸن -ط -ق -ة ا ¤أات -ون ح -رب ،وك -م -ا
تسش -ت -وجب ه -ذه ال -ت -ط -ورات م -وق -ف -ا ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ا م-وح-دا
ووحدويا ،يبدأا من انهاء ا’نقسشام وتششكيل حكومة وطنية،
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ق-دسس ،وم-واج-ه-ة أاي ع-دوان اسش-رائ-ي-ل-ي
ﬁتمل على مناطقنا الفلسشطينية.
إان إالزام «اسشرائيل» تطبيقا وتنفيذا بالقرارات الدولية،
ي -ب -دأا ب -أان ت -ك -ون دول -ة ف -لسش -ط Úعضش -وا ك -ام-ل ال-عضش-وي-ة
والسشيادة والصشÓحيات ‘ اأ’· اŸتحدة ،أاسشوة بكل دول
العا ،⁄وأان ينعم الفلسشطيني با◊ياة ا’نسشانية وحق العودة
ف -وق ارضش -ه وأان Áارسس م -ع -ت -ق-دات-ه وط-ق-وسش-ه وع-ب-ادات-ه
ال -دي -ن -ي -ة دون أاي ع -دوان ع -ل -ي -ه أاو ات -ه-ام-ه ب-ا’ره-اب أاو
ﬁاك -م -ت -ه أ’ن -ه ي -ق-اوم ا’ح-تÓ-ل وف-ق ق-رارات الشش-رع-ي-ة
الدولية التي “نح ا◊ق للسشكان –ت ا’حتÓل Ãقاومة
ا’حتÓل بكل الطرق اŸششروعة ،حتى زواله.
dr.mazen2014@hotmail.com

قميصض عثمان

رزيق رإبح

’صسدقاء ‡ن أإعرفهم ‘ طور إلÎبية وإلتعليم
إشسكى ‹ بعضض إ أ
ع -ن ف -ئ -ة م -ن إل -ت Ó-م-ي-ذ ،ع-اط-لَ ÚأإخÓ-ق-يً-ا وم-ع-رف-يً-ا ويسس-ع-ون
ب - -اسس - -ت- -م- -رإر إ ¤إث- -ارة إŸشس- -اك- -ل وإف- -ت- -ع- -ال إŸشس- -اكسس- -ة وسس- -وء
’دب.يبدو أإن هذه إلظاهرة تتسسع رقعتها بشسكل ُمقلق وهو ما
إ أ
’سس-ت-اذ
ي -ن -ع -كسض سس -ل -ب-ا ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج إل-تÓ-م-ي-ذ وم-ع-ه ع-ل-ى أإدإء إ أ
’سس-ت-اذ أإوً’ وأإخًÒإ وب-عضس-ه-م ُي-لحق
وصس-ح-ت-ه أإيضس-ا ،وه-ن-ا ُيÓ-م إ أ
هذإ إلتدهور مباشسرة بشسخصض وزيرة إلÎبية إلوطنية ،يحدث
’ك-ادÁي Úوخ-ري-ج-ي إ÷ام-ع-ات إل-ذي-ن
ذلك ح -ت -ى م -ن ب -عضض إ أ
’دنى
يفÎضض أإن تكون تعليقاتهم وأإحكامهم تتوفر على إ◊د إ أ
م- -ن شس -روط إŸوضس -وع -ي -ة ،ح -ت -ى صس -رن -ا نسس -م -ع أإيضس ً-ا م -ن ب -عضض
إلتÓميذ إلرإسسب Úإلذين  ⁄يبلغ بعضسهم مرحلة إŸتوسسط بعد
’خ- -ف- -اق ي- -ع- -ود إ ¤إل- -وزي- -رة! و‘ ظ- -ل ه- -ذه
ي - -رون أإن سس - -بب إ إ
إل-وضس-ع-ي-ة ’ ن-ك-اد ن-ع Ìع-ل-ى ق-رإءة ع-ل-م-ي-ة وم-وضس-وع-ي-ة ل-هذإ
إلوضسع إÎŸدي.

من الراهن اإلنصصاف واŸوضصوعية ل إالقاء
الÓئمة على جهة بعينها

ما تعيششه اŸنظومة الÎبوية اليوم ‘ ا÷زائر من وضشع
يبعث على القلق وا’رتباك ،هو ‘ ا◊قيقة نتيجٌة وليسس
سش -ب -ب ً-ا ،وه -ذه ال -ن -ت -ي -ج-ة ت-ع-ود ‘ اأ’صش-ل إا ¤ج-م-ل-ة م-ن
اأ’سشباب بعضشها قريب وبعضشها اآ’خر بعيد ،لذلك ليسس
من اإ’نصشاف واŸوضشوعية إالقاء الÓئمة على جهة بعينها
واسش- -ت -ب -ع -اد ج -ه -ات أاخ -رى أاو غضس ال -ط -رف ع -ن -ه -ا أ’ن
اŸسشؤوولية ‘ ا◊قيقة مششÎكة ومتعلقة با÷ميع ،وهذه
النتيجة هي نفسشها سشتتحول ’حقا إا ¤سشبب يؤودي بدوره
إا ¤ن -ت -ي-ج-ة أاخ-رى ،وال-ذي-ن ي-ع-زل-ون ال-وضش-ع ال-راه-ن ع-ن
فÎات سش -اب -ق -ة وع -ن اŸعÎك -ات السش -ي -اسش -ي-ة وال-ت-غÒات
ا’جتماعية والسشوسشيوثقافية تنقصشهم الدقة ‘ الطرح
Óسش-ب-اب ال-ب-ع-ي-دة وق-ي-م-ت-ها وأاهميتها ‘ رسشم
الصش-ح-ي-ح ل -أ
نتائج اليوم والغد.
م -ا ي -ب -عث ع -ل -ى ال -ت-أام-ل ك-ذلك أان إانسش-ان اÛت-م-ع-ات
اإ’سشÓمية والعربية -وا÷زائر ليسشت ِبْدعاً ‘ ذلك’ -
يفهم معنى أان يكون النجاح أاو ا’خفاق جماعيًا ،بسشبب

ا÷م -اع -ة واŸن -ظ-م-ة ،وال-ه-ي-ئ-ة ،واŸؤوسشسش-ة ،وم-ا ي-دخ-ل
ضشمن هذه اŸعا ،Êإاننا نفهم فقط أان النجاح سشببه فرد
واحد كما أان الفششل سشببه فرد واحد ،أ’ن ‘ ثقافتنا
وأادبيتنا تربينا على أان البطولة فرد والهزÁة فرد ،وغالبا
فردٌ رجل ،حتى حُ Úمنحت جائزة نوبل للسشÓم عام 2015
للرباعي الراعي للحوار الوطني ‘ تونسس  ⁄نفهم ذلك،
لذلك آان اأ’وان أان نكف عن إالصشاق التهم باأ’سشتاذ أاو
بالوزير دون أان نتحمل مسشؤوولياتنا نحن أايضشًا.
ي بششكل حقيقي أان اإ’صشÓح منظومة
كذلك ’ بد أان نع s
م -ت -ك -ام -ل -ة وأان ح -ل إاشش -ك -ال -ي-ة واح-دة Ãع-زل ع-ن ب-اق-ي
اإ’ششكاليات يكاد يكون أامرا ً عبثياً ،وأان اŸنظومة الÎبوية
بششكل عام ’ تعني وزارة الÎبية لوحدها وح Úأاقول
«اŸنظومة الÎبوية العامة» فهذا ’ يعني أانني أاقصشد بها
اŸدارسس (ابتدائي ،متوسشط ،ثانوي) كما يقر ‘ اذهاننا
بعد سشماع الكلمة ،أ’نني أافهم الÎبية على أانها عملية
معقدة ومتكاملة تسشتوجب حضشورا فاع Óمن ا÷ميع Ãا
‘ ذلك اŸدارسس واأ’سش- - -ر واÿط - -اب - -ات اŸسش - -ج - -دي - -ة
واŸكتبة واإ’عÓم ودور الششباب والثقافة ...ثم إان النجاح
’ يأاتي دفعة واحدة ب Úعششية وضشحاها ،إانه يحتاج إا¤

ال -وقت وإا ¤ت -رت -ي -ب -ات مسش -ب -ق -ة وم -دروسش-ة وت-ت-وائ-م م-ع
اÿصشوصشية اÙلية أ’نه ’ يوجد ‚اح يأاتي من اÿارج
فكل ابداع وكل إا‚از أاو ‚اح ’ بد أان ينطلق من الداخل.

آاليات توظيف اŸعرفة من الناحية
البيداغوجية ل تفي الغرضس

أايضشاً فإانه ’ بد من توفر وعي بيداغوجي ومنهجي كا ٍ
ف
‘ العملية الÎبوية والتعليمية وهنا –ظر Êقصشة طريفة
ذك- -ره- -ا اŸف- -ك- -ر اŸصش- -ري ع -ب -د ال -وه -اب اŸسشÒي ‘
مذكراته وهو حاصشل على دكتوراه ‘ اأ’دب ا’‚ليزي،
يقول إانه كان ُيدرسس ابنته مادة الششعر ا’‚ليزي فكانت
نتائجها ‡تازة ‘ كل اŸواد باسشتثناء هذه اŸادة ،ثم بعد
ذلك ق -ام ب -ت -ع -ي Úاسش -ت -اذ ا‚ل -ي -زي -ة ’ب -ن-ت-ه ،ي-ق-ول ع-ن-ه
اŸسشÒي إانه ’ يتقن ’ ا’‚ليزية و’ الششعر أايضشًا ولكنه
مع ذلك أاسشهم بششكل غ Òمتوقع ‘ حصشول ابنته على
نتيجة ‡تازة ‘ هذه اŸادة ،لذلك يعتقد اŸسشÒي أان
ه -ن -الك ف -رق -ا ك -بÒا ب ÚاŸع -رف-ة وآال-ي-ات ت-وظ-ي-ف ه-ذه
اŸعرفة من ناحية بيداغوجية ،من هنا فإان اأ’صشل ‘
توظيف اŸعارف ’ ‘ اكتسشابها مثلما اأ’صشل ‘ نوع
اŸعرفة ’ ‘ كمها.
وإاضشافة إا ¤جملة هذه اأ’سشباب هنالك اسشباب اخرى

ب-عضش-ه-ا صش-ار م-ع-روفً-ا ع-ن-د ال-ك-ثÒي-ن م-ن ق-ب-ي-ل مشش-ك-ل-ة
ﬁتوى الكتاب اŸدرسشي الذي أاصشبح يث Òا÷دل مع كل
دخول مدرسشي ،ومششكلة ا’سشتقالة اأ’سشرية وا’سشتقالة
اÛتمعية وغياب النششاطات الثقافية التي تخلق جوا
ت -ن-افسش-ي-ا ب ÚاŸت-م-درسش Úوإاه-م-ال ج-م-ال-ي-ات اŸدرسش-ة
واÙيط اŸدرسشي ‘ ،ظل هذا يبقى اأ’سشتاذ ضشحية هو
اأ’خ -ر ح Úي -ت -خ -رج م -ن ا÷ام -ع -ة وي-وج-ه ل-تسش-ي Òقسش-م
دراسشي يحوي خمسش Úتلميذا ،وبذلك يجد نفسشه ›Èا
على اإ’بداع ’حتواء التÓميذ“ ،اششيًا مع اŸهمة التي
أاسشندت إاليه والتي ’ عÓقة لها مطلقا بالتكوين ا÷امعي
الذي تلقاه ومع هذا وذاك يÈز ›موعة من التÓميذ
«ضشحايا» اÛتمع والثقافة والتاريخ باحث Úعن ذواتهم
م-ن خÓ-ل إاف-راغ ع-ق-ده-م ال-ن-فسش-ي-ة وا’ج-ت-م-اعية أاملتها
عليهم الظروف واأ’حوال.

مسســا
ه
م
ا
ت
:م
’ تلزم إ’ إأ قا’ت
ص
سحـابها
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اŸوافق لـ  20ذي ا◊جة  1438هـ

أأانبيـ ـ ـاء ذكرهـ ـ ـم أالق ـ ـراآأن

الأنبياء والرسسل الذين جاء ذكرهم في
القراآن الكريم خمسسة وعشسرون ،كّلهم
اأثبت لهم الله النبوة والرسسالة ،فذكر
اأسس- -م- -اءه -م ،وذك -ر م -ع ذلك شس -يء م -ن
سسيرتهم واأمرهم مع اأقوامهم ،وكيف
اأجابوهم وردوا عليهم ،وفي مقابل ذلك
ذك- -ر صس- -ب- -ر ال -رسس -ل ع -ل -ى اأق -وام -ه -م،
واحتسساب ذلك في سسبيل الله ،وهوؤلء
الرسسل هم :اآدم عليه السسÓم؛ وهو اأبو
ال -بشس -ر واأول الأن-ب-ي-اء ،وق-د كّ-رم-ه ال-ل-ه
تعالى وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه،
واأسسجد له مÓئكته ،قال تعالىَ{ :و ِاإْذ
ُقْ- -لَ- -ن- -ا ِل ْ-ل َ-م ِÓ-ئ َ-ك ِ -
ة اسْس ُ-ج ُ-دواْ ’آَدَم
جُدوا} (الإسس - -راء .)61 :واإدري -سس
َف َسس َ
عليه السسÓم ،وهو اأول من اأعطي النبوة
بعد اآدم عليه السسÓم ،واأول من خط
بالقلم ،وفي حديث الإسسراء اأن رسسول
الله ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ مّر به في
السس -م -اء ال-راب-ع-ة ،ق-ال ال-ل-ه ت-ع-ال-ى ف-ي
شساأنهَ{ :واْذُكْر ِفي الِْكَتاِب ِاإْدِريسَس
ِاإsن ُ -ه َك-اَن صِسu-دي-قً-ا sنِ-بّ-يً-ا * َوَرَفْ-ع-نَ-اُه
َمَكانًا َعِلّي ًا} (مريم .)56 - 57 :ثم يليه
نوح عليه السسÓم ،اأول رسسول ُبعث اإلى
الأرضس ،وه - -و م - -ن اأول - -ي ال - -ع- -زم م- -ن
الرسسل ،اأُرسسل اإلى قومه ليدعوهم اإلى
دين الله وحده فاأبْوا ،وظل يدعو قومه
 950عاما ،فاأمره الله اأن يصسنع سسفينة
وف -ي -ه -ا اأن -ج-اه ال-ل-ه وم-ن م-ع-ه ،واأغ-رق
ق -وم -ه ب-ال-ط-وف-ان ،وق-د اأن-زل ال-ل-ه ف-ي
حقه سسورة باسسمه ،قال في مطلعها:
ن
{ ِاإsن -ا اأَْرسَس ْ-ل َ-ن -ا ُن -وح ً-ا ِاإَل -ى َقْ-وِمِ-ه اأَ ْ
اأَن ِ -
م
ذْر َق ْ-وَم َ-ك ِم -ن َقْ-بِ-ل اأَن َيْ -اأِتَ-يُ-هْ -
ِ
َ
م} (نوح.)1 :
ي
ل
أ
ا
ب
ا
َعَذ
ٌ
ٌ
وهود عليه السسÓم اأرسسله الله اإلى قوم
عاد باليمن ،فكذبوه ،فاأرسسل الله عليهم
الريح العقيم ،وجعلهم عبرة للمعتبرين،
ك
ل َرtب َ
م َتَر َكْي َ
ف َفَع َ
قال تعالى{ :اأََل ْ
ِ
ِ
ِ
ِبَعاٍد * ِاإَرَم َذا ِ
ْ
s
َ
م
ل
ي
ت
ل
ا
*
د
ا
م
ع
ل
ا
ت
ْ
َ
ُي ْ
ق ِمْثُلَها ِفي اْلِبَِÓد} (الفجر6 :
خَل ْ
  ،)8وفي حقه اأنزل الله سسورة باسسمه،واأث -بت ل -ه ال-ن-ب-وة ف-ي غ-ي-ر م-وضس-ع م-ن
القراآن ،قال سسبحانه عن نبيه هود:

ل
{َكs-ذَبْ-ت َع-اٌد اْلُ-مْ-رسَسِ-ل-ي-نَ * ِاإْذ َق-ا َ
ن * ِاإuني
م ُهوٌد اأََ’ َتsتُقو َ
م اأَُخوُه ْ
َلُه ْ
ل اأَِمي ٌ
ن} (الشسعراء- 123 :
و
س
س
ر
م
َلُك ْ َ ُ ٌ
 .)125وصسالح عليه السسÓم اأرسسله الله
اإل -ى ث -م -ود ال -ذي -ن يسس -ك -ن -ون ال -ح-ج-از
وتبوك ،فكذبوه واسستكبروا اأن يوؤمنوا
بما جاءهم به ،فاأرسسل الله تعالى اإليهم
ناقة لتكون لهم اآية على األ يمسسوها
بسسوء ،فذبحوها ،فاأخذتهم الصساعقة
واأُه -ل -ك -وا اأج -م-ع-ي-ن ،ق-ال ال-ل-ه ت-ع-ال-ى:
{َكsذَب ْ
ل
ت َثُموُد الُْمْرسَسِلي َ
ن * ِاإْذ َقا َ
ن * ِاإuني
ه
و
ُ
ح اأََ’ َتsتُقو َ
م صَساِل ٌ
م اأَُخ ْ
َلُه ْ
ن} (الشسعراء- 141 :
و
س
س
ر
م
ل اأَِمي ٌ
َلُك ْ َ ُ ٌ
 ،)143وهذين النبيين مّمن اأرسسل اإلى
العرب.
واإبراهيم عليه السسÓم هو خليل الله اأبو
الأنبياء ومن اأولي العزم من الرسسل،
دعا قومه اأهل العراق اإلى عبادة الله
وح- -ده ،ف -ل -م يسس -ت -ج -ي -ب -وا ل -ه ،ف -ك ّسس -ر
اأصسنامهم فاألقوه في النار فاأنجاه الله
م ن ه ا و ج ع ل ه ا ع ل ي ه ب ر د ا ً و س س  Óم اً  ،ا أ م ر ه
ال-ل-ه ب-ب-ن-اء ال-ك-ع-ب-ة ال-مشس-رف-ة هو وابنه
اإسسماعيل واأن يوؤذن في الناسس بالحج،
وقد ذكره الله في غير ما سسورة من
ال- -ق- -راآن ،ب- -ل واأن- -زل ف -ي ح -ق -ه سس -ورة
ب- -اسس- -م- -ه ،وق- -ال ت- -ع- -ال- -ى ف- -ي قصس -ت -ه
ال- -مشس- -ه -ورة م -ع وال -دهَ{ :واْذُك ْ-ر ِف-ي
م ِاإ sنُ -ه َك-اَن صِسuديًقا
الِْ-كَ-ت-ا ِب ِاإْبَ-راِه-يَ -
ِ
ِ
ِ
َ
م َتْعُبُد
ل
ت
ب
أ
ا
ا
ي
ه
َنِبvيا * ِاإْذ َقالَ ِ أ
َ
’َِبي َ
َ
َم -ا َ’ َيْ-سسَ-مُ-ع َو َ
’ ُيْ-ب-صِسُ-ر َوَ’ ُيْ-غِ-ن-ي
ك شَسْيًئا) (مريم .)42 ،41 :واأما نه
َعْن َ
اإسسماعيل عليه السسÓم فقد اأكرمه الله
ب-ال-ن-ب-وة اأيضس-ا وه-و ج-د ن-بّ-ي-ن-ا ورسسولنا
محمد ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ ومن
اأوائل من سسكن مكة وكان رسسوًل نبيا،
ف -ج -رت زم-زم بسس-ب-ب-ه ،وب-ن-ى م-ع اأب-ي-ه
الكعبة المشسّرفة ،واأمر الله اأباه بذبحه
ث -م اف -ت -داه ب -ك -بشس ع -ظ-ي-م ،ق-ال ال-ل-ه
ت - -ع - -ال - -ىَ{ :واْذُك ْ- -ر ِف - -ي اْل ِ- -كَ- -ت- -ا ِب
ق اْلَ-وْعِ -
ِاإسْس َ-م-اِع-يَ-ل ِاإsنُ -
د
ن َصس-اِد َ
ه َك-ا َ
ن َرسُسو ً
’ } (مريم .)54 :وكذلك
َوَكا َ
اأخوه اإسسحاق عليه السسÓم ،هو

من بسستـ ـ ـ ـان العارفـ ـ ـ ـ ـÚ
قال ابن القيم يرحمه الله :من هداية الحمار  -الذي هو أابلد الحيوانات  -أان الرجل يسسير به ويأاتي به
إالى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل ،ويفرق بين الصسوت الذي يسستوقف به والصسوت
الذي يحث به على السسير..فمن لم يعرف الطريق إالى منزله؛ وهو الجنsـة ،فهو أابلد من الحمار ،ونور
العقل يضسيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصسواب فيتلمح البصسير في ذلك عواقب األمور .وقال :الدنيـا
مج ـاز واآلخرة وط ـن ،واألوطار  -أاي األماني والرغبات  -إانما ُتطلب في األوطان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا
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ابن اإبراهيم عليه السسÓم من زوجته
سسارة ،ولدته اأمه بعد اأن بلغت من الكبر
ُعتّيًا ،اأعطي النبوة ،ومن نسسله جاء بنو
اإسسرائيل ،قال تعالى عن اإبراهيم عليه
ن
حاقَ َنِبّيًا uم َ
السسÓمَ{ :وَبشsسْرَناهُ ِب ِاإسْس َ
صسالِِحينَ} (الصس- - - - - -اف - - - - -ات،)112 :
ال s
ويعقوب عليه السسÓم هو ابن اإسسحاق
ب -ن اإب -راه -ي -م ع -ل-ي-ه-م-ا السسÓ-م ،وصس-ى
اأبناءه عند موته ،وهو من اأنبياء بني
اإسسرائيل واإليه ُينسسبون ،قال الله تعالى:
{َوَوصsس - -ى ِب َ- -ه - -ا ِاإْبَ- -راِه- -يُ- -م َب- -نِ- -ي- -هِ
َوَيْ-عُ-ق-وُب َي-ا بَِ-ن-يِ sاإsن الّ-لَ-ه ا ْصسَ-طَفى
َلُ-كُ-م الu-ديَ-ن َفَ -
َ Óتُ-م-وُتs-ن اإَ ’sواأَنُ-تم
ن} (ال -ب -ق -رة َ،)132 :وي -وسس-ف
tم ْسسِلُمو َ
ع -ل -ي -ه السس Ó-م ه -و اب -ن ي -ع-ق-وب ع-ل-ي-ه
السسÓم ،األقاه اإخوته في البئر فاأنجاه
الله تعالى ،هو الكريم
ابن الأكارم كما جاء عن النبي ـ صسلى
ا ل ل ه ع ل ي ه و س س ل م ـ ك ا ن ج م ي  ، ًÓع ص س م ه
ربه عن الفاحشسة وحماه من مكر امراأة
ال-ع-زي-ز ،واأرسس-ل-ه ال-ل-ه ت-ع-ال-ى واآت-اه اآي-ة
ت -فسس -ي -ر ال -روؤي-ا ،ومّ -ك-ن ل-ه ف-ي الأرضس
يحكم ويصسلح ،اأنزل الله في حقه سسورة
كاملة باسسمه تقصس خبره ،وكان قصسصسه
من اأحسسن القصسصس ،وخبره من اأعجب
ح ُ
ن َنُقصtس
الأخبار ،قال الله تعالىَ{ :ن ْ
َ
حْيَنا
و
أ
ا
ا
ح َسس َ
َعَلْي َ
صسص ِ
ك اأَ ْ
س ِبَم ْ َ
ن اْلَق َ
ن ُك ْ-ن-تَ ِم-نْ
ِاإَل -يْ َ-ك َه َ-ذا اْل ُ-ق ْ-راآَن َو ِاإ ْ
َقْ- -بِ- -ل ِ-ه َل ِ-م َ-ن اْل َ-غ -اِف ِ-ل -ي َ-ن * ِاإْذ َق -اَل
ُي -وسُس ُ-ف َِ’أِب -ي -هِ َي -ا اأََب ِ-ت ِاإuن -ي َراأَْيُ -ت
حَد َعشَسَر َكْوَكًبا َوالشsسْمسَس َواْلَقَمَر
اأَ َ
م ِلي سَساِج ِ
ُ
ن} (يوسسف- 3 :
ه
ت
ي
دي َ
ُ
َراأَ ْ ْ
.)4

قطرات من ينبوع ا◊ياة
^ رب -م -ا ’ ن -م -لك ال -ق -درة ع-ل-ى
’خرين ،ولكننا نسستطيع
إاسسعاد ا آ
’ل -م!
أان ن- -ب- -ع -د ع -ن -ه -م أاشس -واك ا أ
’خ Ó-ق ث -وب ال-روح
’دب وا أ
^ ا أ
’نسس -ان أان
ف- -ك- -ي- -ف يسس- -ت- -ط -ي -ع ا إ
ي- - - -ت- - - -خ- - - -ل- - - -ى ع - - -ن أان - - -اق - - -ت - - -ه!
^ام -ن -ح ن -فسسك ال -ح -ق ب -أان ت-ك-ون
’ن
ن - - -فسسك ..لسست ب - - -ح - - -اج - - -ة أ
تتطابق مع أاي صسورة
مهما تكن!
^ إان ال -رف-ي-ق ال-وح-ي-د ال-ذي ’
ي -خ-ذلك م-ط-ل-قً-ا ه-و أانت ن-فسسك.
’رواح القوية،
’مل تصسنعه ا أ
^ا أ
ف Óتكن ضسعيفاً يهزمك اليأاسس.

اإّن من اأشسد الأمور خطورة ،واأعظمها اإثمًا
اأن ينسسب العبد اإلى ربه ما لم ياأذن به ،واأن
يتقsول عليه ما لم يحكم به ،والمتدبر في
كتاب ربنا سسبحانه وتعالى يدرك مدى هذه
الخطورة في تلك التوجيهات الإلهية في
التحذير من هذا السسلوك المشسين؛ يقول
ي اْلَفَواِحشَس َما
تعالىُ{ :ق ْ
ل ِاsنَما َ
حsرَم َرuب َ
ِ
ْ
َ
َ
م َو اْل َ-بْ-غ َ-ي
ث
’
ا
و
ن
ط
ب
ا
م
و
ا
َ
َ
َ
َ
ظ َ-ه َ-ر ِم ْ-ن َ-ه َ َ
ق َواأَن ُت -شْس ِ-رُك -واْ بِ-الّ-ل-هِ َم-ا َلْ-م
حu -
ِب َ-غْ-ي ِ-ر الْ َ -
طاًنا َواأَن َتُقوُلواْ َعَلى اللّ ِ
ل ِب ِ
ه سُسْل َ
ه
ُيَنuز ْ
َما َ
ن} الأعراف.33:
’ َتْعَلُمو َ
ف
ويقول جل شساأنهَ{ :و’َ َتُقوُلواْ لَِما َتصِس ُ
م اْل َ-ك ِ-ذ َب َه َ-ذا َح َ -
ل َوَه َ-ذا
اأَْل -سِس َ-ن ُ-ت ُ-ك ُ -
ٌ Ó
ح َ- - -ر اٌم uل َ- - -ت ْ- - -ف َ- - -ت ُ- - -رواْ َع َ- - -ل - - -ى ال ّ- - -ل ِ- - -ه
َ
الَْك ِ
ذ َب} النحل.116 :
ل
م َماَذا اأَْنَز َ
ويقول عز وجلُ{ :ق ْ
ل اأََراأَْيُت ْ
حَراماً
ُ
ْ
ْ
ُ
الsل ُ
ه
ن
م
م
ت
ل
ع
ج
ه َلُكم مuن uرْز ٍ
u
َ
ق َف َ
َ
م اأَْم َعَلى الsل ِ
حً Ó
ل اآلsل ُ
ه
ه اأَِذ َ
’ ُق ْ
ن َلُك ْ
َو َ
َتْفَتُرونَ}يونسس.59:
وبالإضسافة اإلى كونه كذبًا وافتراًء على الله،
هو سسبب لإضسÓل الناسس وغوايتهم ،كما بّين
ذلك النبي ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ فعن عبد
الله بن عمرو  -رضسي الله عنهما  -قال:
سسمعت رسسول الله ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ
ي -ق -ول« :اإِsن ال s-ل َ-ه ل َي ْ -ق ِ-ب ُ -ضس الْ ِ-ع ْ-ل َ-م اْن -تِ َ -زاًع -ا
َي ْ-ن َ-ت ِ -ز ُع ُ-ه ِم ْ-ن اْلِ-ع َ-ب -اِد َ ،وَل ِ-ك ْ-ن َي ْ -ق ِ-بُ -ضس اْل ِ-ع ْ-ل َ-م
خَذ
حsتى اإَِذا َلْم ُيْبِق َعالًِما اsت َ
ِبَقْبضِس اْلُعَلَماءِ َ ،
ِ
َ
ً
ُ
جsهال َف ُسسئلواَ ،فاأْفَتْوا ِبَغْيِر
الsناسُس ُرُءوسًسا ُ
ِع -لْ -م ٍَ ،ف َ -ضس t-ل -وا َو اأ َضسt-ل -وا» اأخ-رج-ه ال-ب-خ-اري
ومسسلم.
وبذلك نعلم يقينًا اأن التحليل والتحريم حق
خالصس لله تعالى ورسسوله ،وليسس لأحد اأن
ينسسب اإلى الشسريعة ما لم ياأذنا به ،واأن من
ف -ع -ل ذلك ف-اإن ال-ل-ه سس-ائ-ل-ه وم-ح-اسس-ب-ه ع-ن
ك
ف َما َلْيسَس َل َ
ذلك ،قال تعالىَ{ :و’ َتْق ُ
ل
م ِاإ s
ِبهِ ِعلْ ٌ
ن ال sسسْمَع َوالَْب َ
صسَر َوالُْفوَؤاَد ُك t
ن َعْن ُ
َ
ه َم ْسس ُوؤول} الإسسراء. 36 :
ا
ك
اأُوَلِئ َ
ك َ
وزيادة في ردع المتقولين والمتجرئين على
الفتيا بغير علم توعدهم الشسرع بعذاب النار
يوم القيامة؛ فعن الزبير  -رضسي الله عنه -
اأنه سسمع النبي ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ
حsدَث َعuني َكذًِباَ ،فْلَيَتَبsواأْ َمْقَعَدُه
يقول« :مَْن َ
مِْن النsاِر» اأخرجه الsدارمي.
كما بّين النبي ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ اأن
ذلك المتجّرئ على الفتوى بغير علم ،اإنما
هو بفعله هذا يثقل ظهره بحمل اأوزار الذي
اتبعوه على فتواه ،فعن اأبي هريرة رضسي
الله عنه قال :قال رسسول الله ــ صسلى الله
ِ
ي ِبَغْيِر ِعْلم ٍ َكاَن اإِْثُمُه
عليه وسسلم ــ «مَْن اأُْفت َ
َعَلى مَْن اَأْفَتاُه» اأخرجه اأبو داود.
فليسس اأمر الفتيا بالهين واليسسير ،حتى كان
الصسحابة رضسوان الله عليهم لخطورة اأمره
يتدافعون الفتوى كل واحد منهم يتمنى لو
اأن اأخاه كفاه؛ فعن عبد الرحمن بن اأبي
ليلى قال :اأدركت عشسرين ومائة من الأنصسار
من اأصسحاب رسسول الله ــ صسلى الله عليه
وسسلم ــ ُيسساأل اأحدهم عن المسساألة فيرsدها
هذا اإلى هذا ،وهذا اإلى هذا حتى ترجع اإلى
الأول ،وفي رواية« :ما منهم من اأحد ُيحuدث
بحديث اإل وsد اأخاه كفاه اإياه ،ول يسستفتى
عن شسيء اإل وsد اأن اأخاه كفاه الفتيا» جامع
بيان العلم وفضسله لبن عبد البر .
ولقد كان نبي الله محمد ــ صسلى الله عليه
وسس -ل -م ــ وه -و صس -احب الشس-ري-ع-ة ُي-سس-األ ع-ن
اأشسياء لم ينزل فيها وحي  ،فينتظر الوحي
ليعلمه بحكم الله فيها .واآيات يسساألونك في
كتاب الله غير قليلة وشساهدة على ذلك.
وبذلك يرسسم لنا المسسلك الصسحيح في هذا
الأمر ،لنتبعه ونقتدي به  ،فسسار الصسحابة
من بعده على هديه ومسسلكه؛ فهذا اأبو بكر
يسساأل عن شسيء من تفسسير القراآن ل يعلمه
فقال رضسي الله عنه :اأي سسماء تظلني واأي
اأرضس تقلني اإذا قلت في كتاب الله ما ل
اأعلم ]اأخرجه البزار}.
وقال ابن مسسعود :اأّيها الّناسس من سسئل عن
علم يعلمه فليقل به ،ومن لم يكن عنده علم
فليقل الله اأعلم ،فاإن من العلم اأن يقول لما
ل ي -ع -ل -م :ال -ل-ه اأع-ل-م ]ج-ام-ع ب-ي-ان العلم
وفضسله}.
وصسح عن ابن مسسعود وابن عباسس اأنهما
قال :من اأفتى الناسس في كل ما يسساألونه

ع-ن-ه ف-ه-و م-ج-ن-ون ال-ف-ق-ي-ه والمتفقه ،جامع
بيان العلم وفضسله.
وعن ابن عمر اأنه سسئل عن شسيء فقال :ل
اأدري ،ثم قال :اأتريدون اأن تجعلوا ظهورنا
جسسورا ً لكم في نار جهنم ،اأن تقولوا اأفتانا
ابن عمر بهذا الفقيه والمتفقه .
وعلى نهجهم سسار التابعون وتابعوهم في
التورع عن الفتيا مع ما هم عليه من العلم
والفضسل؛ فعن الشسعبي اأنه كان في نفر من
تÓميذه ،فسساأله رجل عن مسساألة فقال :ل
ا أ ح س س ن ه ا  ،و ع ن د م ا و لّ ي ا ل ر ج ل ق ا ل ت  Óم ي ذ ه :
قد اسستحيينا لك مما راأينا منك ،فقال :لكن
ال -م Ó-ئ -ك -ة ال -م -ق -رب -ي -ن ل -م تسس -ت -ح-ي ح-ي-ن
ق - - - - - - -التَ { :
’ ِعْ- - - - -ل َ- - - -م َل - - - -نَ - - - -ا ِا  ’sمَ - - - -ا
َعsل ْم َت َن ا} [ال -ب -ق-رة32 :ج -ام -ع ب -ي -ان ال-ع-ل-م
وفضسله .
وجاء رجل اإلى مالك بن اأنسس  -عالم اأهل
المدينة  -فقال :يا اأبا عبد الله! جئتك من
مسسيرة سستة اأشسهر حsملني اأهل بلدي مسساألة
اأسساألك عنها ،قال :فسسل ،فسساأله الرجل عن
ال -مسس -األ -ة ،ف-ق-ال :ل اأحسس-ن-ه-ا ،ق-ال :ف-ب-هت
الرجل كاأنه قد جاء اإلى من يعلم كل شسيء،
فقال :اأي شسيء اأقول لأهل بلدي اإذا رجعت
اإل- -ي- -ه- -م؟ ق- -ال :ت- -ق- -ول ل -ه -م :ق -ال م -الك ل
اأحسسن [جامع بيان العلم وفضسله].
وعن اأبي نضسرة قال :قراأت هذه الآية في
سس -ورة ال -ن-ح-لَ{ :و َ
’ َتُ-ق-وُل -وا ِل َ-م -ا َت -صِس ُ-ف
اأَلْ -سِس َ-ن ُ-ت ُ-ك -مُ اْل َ-ك -ذِ َب َه َ-ذ ا َحÓ-لٌ َوَهَ-ذ ا
ح َر اٌم  ،}...ف -ل -م اأزل اأخ -اف ال -ف -ت -ي -ا اإل-ى
َ
يومي هذا اأخرجه اأبو حاتم في التفسسير .
بل اإن من كمال ورعهم وتقواهم لله تعالى
اأنهم كانوا يتورعون عن اإطÓق لفظ الحل
اأو الحرمة فيما يسساألون به من المسسائل،
واإنما يسستبدلون ذلك باألفاظ تفيد الترغيب
اأو ال -ت -ح -ذي -ر اع -ت -ق -ادا ً م-ن-ه-م اأن ال-ت-ح-ل-ي-ل
والتحريم حق لله تعالى وحده ؛ فعن ابن
وهب ق -ال :ق -ال م -الك :ل -م ي -ك -ن م -ن ف -ت-ي-ا
الناسس اأن يقولوا :هذا حÓل وهذا حرام،
ولكن يقولوا اإياكم كذا وكذا ،ولم اأكن لأصسنع
هذا...
ق -ال ال -ق -رط -ب-ي :وم-ع-ن-ى ه-ذا اأن ال-ت-ح-ل-ي-ل
والتحريم اإنما هو لله عز وجل ،وليسس لأحد
اأن يقول اأو يصسرح بهذا في عين من الأعيان
اإل اأن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه،
وما يوؤدي اإليه الجتهاد في اأنه حرام يقول:
اإن -ي اأك -ره ك -ذا وك -ذلك ،وك -ان م -الك ي -ف-ع-ل
اقتداء بمن تقدم من اأهل الفتوى [تفسسير
القرطبي].
ف -اإذا ع -ل -م -ن -ا اأن ال-ع-ل-م-اء ال-رب-ان-ي-ي-ن ك-ان-وا
ي -ت -داف -ع -ون ال -ف -ت -ي -ا وي -ح-ي-ل-ون اأم-ره-ا اإل-ى
غيرهم ،اأيقنا اأنه ليسس لكل اأحد من الناسس
اأن يفتي ولو كان اإمامًا اأو واعظاً اأو خطيباً،
وم- -ن ب- -اب اأول- -ى ن- -ه- -ي ال- -ع- -ام -ة واأنصس -اف
ال-م-ت-ع-ل-م-ي-ن ع-ن اإطÓ-ق األسس-ن-ت-ه-م بالتحليل
والتحريم والجراأة على الفتيا .وقد نقل ابن
عبد البر عن القاسسم بن محمد بن اأبي بكر
اأن- -ه ج- -اءه رج -ل فسس -األ -ه ع -ن شس -يء ،ف -ق -ال
القاسسم :ل اأحسسنه ،فجعل الرجل يقول :اإني
ُدفعت اإليك ،ل اأعرف غيرك؛ فقال القاسسم:
ل ت -ن -ظ -ر اإل-ى ط-ول ل-ح-ي-ت-ي ،وك-ث-رة ال-ن-اسس
حولي ،والله ما اأحسسنه جامع بيان العلم
وفضسله .
وليعلم اأولئك المتجرئون على الفتيا اأنهم
بقولهم يبذلون لحومهم ودماءهم للنار؛ كما
ق -ال الإم -ام سس -ح -ن -ون رح -م -ه ال -ل -ه ح-ي-ن-م-ا
اأعضس -ل-ت-ه مسس-األ-ة ف-ق-ال ل-ه صس-اح-ب-ه-ا :واأنت
اأصسلحك الله لكل معضسلة ،فقال :هيهات يا
ابن اأخي! ليسس بقولك هذا اأبذل لك لحمي
ودمي اإلى النار اأدب المفتي .
دخ -ل رج -ل ع-ل-ى الإم-ام َرب-ي-ع-ة شس-ي-خ م-الك
فوجده يبكي  ،فقال له  :ما يبكيك؛ اأمصسيبة
ِ
ي من ل
دخَل ْ
ت عليك؟ فقال :ل ،ولكن اسستُْفت َ
ع -ل -م ل -ه وظ -ه -ر ف -ي الإسس Ó-م اأم -ر ع-ظ-ي-م،
ولََبعضس من يفتي ههنا اأحق tبالسسجن من
ال tسسsراق اإعÓم الموقعين لبن القيم .
يقول ابن الصسÓح :رحم الله ربيعة ،كيف لو
اأدرك زماننا اأدب المفتي .
ونحن نقول :رحم الله علماء الأمة جميعًا!
كيف لو اأدركوا زماننا! ول حول ول قوة اإل
ب -ال -ل-ه ال-ع-ل-ي ال-ع-ظ-ي-م ،وحسس-ب-ن-ا ال-ل-ه ون-ع-م
الوكيل.

اإلثن 11 Úسسبتم 2017 Èم
اŸوافق لـ  20ذي ا◊جة  1438هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إاعداد  :عبد الكر . Ëل

هام جدا

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

مـ ـ ـ ـاذا بع ـ ـ ـد ا◊ ـ ـ ـ ـج؟
إاذا نوى الحجاج اإلنصسراف إالى أاوطانهم،
ت - -ذ ّك- -روا اآلب- -اء واألم- -ه- -ات والّ- -زوج- -ات
واألبناء واألخوان فيحملون معهم الهدايا،
ومن كان موسسعًا عليه ،حمل أانواعًا من
البضسائع للّتجارة ،ول حرج على الحاج في
م
ذلك فإان الله تعالى قالَ{ :ليسَس َعَلْيُك ْ
ضس ً
جَناٌح أاَن َتْبَتُغوا َف ْ
ن sرَبُكم َفإاَذا
ّ Óم َ
ُ
أاََف ْ
م ّم ْ
ه عنَد
ن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا الل َ
ضسُت ْ
م
حَرام َواْذُكُروه َكَما َهَداُك ْ
الَمشْسَعر ال َ
َوإان ُك-نُ-ت-م ّم-ن َقْ-بِ-ل-ه َل-مَن اَل s
ن}ـ
ضسالِي َ
(البقرة .)198 :قال اإلمام القرطبي :في
اآلية دليل على جواز التجارة في الحج
للحاج مع أاداء العبادة ،وإان القصسد إالى
ذلك ل يكون شسركًا ول يخرج به المكلف
عن رسسم اإلخÓصس المفترضس عليه ،روى
ال -دارق -ط -ن -ي ف -ي سس -ن-ن-ه ع-ن أاب-ي أام-ام-ة
التيمي قال :قلت لبن عمر :إاّني رجل
أاكرى في هذا الوجه وإان ناسسًا يقولون :إاّنه
ل حج لك ،فقال ابن عمر :جاء رجل إالى
ال-رسس-ول فسس-أال-ه م-ث-ل ه-ذا ال-ذي سس-أال-ت-ني
فسس -كت ح -ت -ى ن -زلت ه -ذه اآلي-ة {:ليسس
ع-ل-ي-ك-م ج-ن-اح أان ت-ب-ت-غ-وا فضس Óً-م-ن
ربكم ،}..فقال رسسول الله ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ «إان لك حجاً».
أاخي الحاج :إان األخذ من الدنيا بقدر ل
ي -ؤوث -ر ف -ي اإلخ Ó-صس ،ول -ك-ن أاخ-ي :ك-ي-ف
وجدت مشساعرك وأانت تودع تلك المعالم
الطاهرة؟ أاما رأايت أاخي إان النبي ـ صسلى
ال- -ل- -ه ع- -ل- -ي- -ه وسس -ل -م ـ أام -ر ال -ن -اسس أان ل
ينصسرفوا عن مكة حتى يطوفوا طواف
الوداع ،عن ابن عباسس  -رضسي الله عنهما
 قال :كان الناسس ينصسرفون في كل وجه،فقال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم
ـ «ل ينفرن أاحد حتى يكون آاخر عهده
بالبيت» (رواه مسسلم).
أاخي الحاج :هكذا أامر النبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ أاصسحابه وهم يودعون البيت
ال -م -ع -ظ -م ،أان ي -ط-وف-وا ط-واف-ه-م األخ-ي-ر
Óت أاعينهم
ليخرجوا من مكة وقد امت أ
وق -ل -وب -ه -م ب -ع-ظ-م-ة ذلك ال-ب-يت زاده ال-ل-ه
شسرفًا .وأانت أاخي الحاج إاذ توّدع البيت
الحرام ،ما الذي اسستشسعرته وأانت تتهيأا
لمغادرة تلك الربوع الطاهرة؟ أاخي :ل
ك أان وداع تلك المعالم الطاهرة شسديد
شس ّ
على النفسس ،وخاصسة تلك النفوسس التي
أاخ- -لصست ل- -م- -وله- -ا ت -ع -ال -ى وه -ي ت -ؤودي
مناسسك الحج .ثم أاخي الحاج :تذكر وأانت
ت -ودع ال -ب -يت ال-م-ع-ظ-م أانك ك-نت ف-ي أاي-ام
طاعات ومواسسم قربات وما اسسعدها من
لحظات ،ولكن أاخي :هل تنقطع الطاعات
إاذا رحلت إالى أاوطانك؟ وأانت تذكر مثولك
بين يدي مولك سسبحانه وتعالى عند بيته
المعظم وتذكر يوم عرفة وهيبته وأايام
منى وعظمتها .أاخي :كيف يسسوغ لك إاذا ً
أان ت -ت-ب-دل أاح-والك ب-غ-ي-ره-ا ،ف-داوم ع-ل-ى
ال -ط -اع -ات ،واف -ت -ح صس -ف-ح-ة ج-دي-دة ف-ي
حياتك ،لتنال صسفات أاهل الحج المبرور،
فقد قال الحسسن البصسري :الحج المبرور
هو أان يرجع صساحبه زاهدا ً في الدنيا
راغ -ب ً-ا ف -ي اآلخ -رة .وق -ال ب -عضس -ه-م :م-ن
ع Ó-م-ات ال-ح-ج ال-م-ب-رور :إان ذلك ي-ظ-ه-ر
بآاخره فإان رجع خيرا ً مما كان عرف أانه
مبرور .ثم هنالك شسيء آاخر أاخي الحاج:

وأانت تودع البيت الحرام ،إاسسأال الله أان ل
يكون هذا آاخر العهد ببيته ،فإاّن وصسل
الطاعات من أاسسباب الثبات ،كما أان وصسل
المعاصسي من أاسسباب الزيغ والضسÓل.
أاخي :دوامك على الطاعات هو مفتاح
فÓحك يوم العرضس األكبر وهذا نبينا ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ ُيسسأال :أاي العمل
أاحب إالى الله؟ «أادومه وإان قّل» (رواه
مسس -ل -م) .أاخ -ي ال -ح -اج :إان م -ن ع Ó-م -ات
الصس Ó-ح ال -م -داوم -ة ع -ل-ى ال-ط-اع-ات وإان
قّلت ،وهذه أاخي دّرة نفسسية أاتحفك بها
وهي :عليك أاخي أان تتشسبث بعمل صسالح
فتلزمه وتداوم عليه ،ول تسستحقر ذلك،
عسس- -ى ال -ل -ه ت -ع -ال -ى أان ي -ك -تب لك حسس -ن
ال -خ -ت -ام وي-ح-ف-ظ لك ب-رك-ة ح-جك .أاخ-ي
ال - -ح- -اج :ل ت- -ك- -ن م- -ن أاول- -ئك ال- -ذي- -ن ل
يتذكرون الطاعات إال في مواسسم معينة،
فإان انصسرفت هذه المواسسم عادوا إالى
حالهم األول فقد سسأال علقمة عائشسة -
رضسي الله عنها  -فقال :يا أام المؤومنين
كيف كان عمل رسسول الله هل كان يخصس
شسيئاً من األيام؟ قالت :ل كان عمله ديمة
وأايكم يسستطيع ما كان رسسول الله؟! (رواه
البخاري) .ويحكي محمد بن القاسسم عن
عائشسة رضسي الله عنها :أانها كانت إاذا
عملت العمل لزمته.
أاخ -ي ال -ح -اج :لب ّ-د لك م -ن الصس -ب-ر ع-ل-ى
ال -ط -اع -ات وأانت ت -واصس-ل مشس-وار ح-ي-اتك
الجديدة واصسبر أايضسًا عن المعاصسي ،فإان
الصسبر على الطاعات وعن المعاصسي من

هكذا علّمتني ا◊ياة
احذر ضسحك الشّسيطان منك في سست سساعات:
 - 1سساعة الغضسب.
 - 2المفاخرة.
 - 3المجادلة.
 - 4هجمة الّزهد المفاجئة.
 - 5الحماسس وأانت تخطب في الجماهير.
 - 6البكاء وأانت تعظ الناسس.
الشسيخ مصسطفى السسباعي  -رحمه الله -هكذا عّلمتني الحياة

أارف -ع درج -ات الصس -ب -ر ،ق -ال م -ي -م -ون ب -ن
م -ه -ران :الصس -ب -ر صس -ب -ران ف -الصس-ب-ر ع-ل-ى
المصسيبة حسسن وأافضسل منه الصسبر عن
المعصسية.
ول تكن أاخي الحاج من أاولئك الذين قال
ف -ي -ه-م اإلم-ام اب-ن ال-ق-ي-م :ف-ال-ل-ئ-ام أاصس-ب-ر
ال -ن-اسس ف-ي ط-اع-ة أاه-وائ-ه-م وشس-ه-وات-ه-م،
وأاق- -ل ال -ن -اسس صس -ب -را ً ف -ي ط -اع -ة رب -ه -م،
فيصسبر على البذل في طاعة الشسيطان أاتّم
الصسبر ول يصسبر على البذل في طاعة الله
ف- -ي أايسس -ر شس -يء ،ويصس -ب -ر ع -ل -ى ت -ح -م -ل
المشساق لهوى نفسسه في مرضساة عدوه ول
يصسبر على أادنى المشساّق في مرضساة ربه.
فهو أاصسبر شسيء على التبذل في طاعة
الشسيطان ومراد النفسس ،وأاعجز شسيء عن
الصسبر على ذلك في الله ،وهذا أاعظم
اللؤوم ول يكون صساحبه كريماً عند الله ،ول
يقوم مع أاهل الكرم إاذا نودي بهم يوم
القيامة على رؤوؤوسس األشسهاد ليَعَلم أاهل
الجمع من أاولى بالكرم اليوم أاين المتقون.
أاخ -ي ال -ح -اج :إان ع -اق -ب-ة الصس-اب-ري-ن ه-ي
جهِ
الجنةَ{ :واsلذِي َ
ء َو ْ
ن صسَبُروا اْبتَِغا َ
ِ
صسَÓ-ة َوأاَنَ-فُ-ق-وا مs-م-ا
َرّب ِ-ه ْ-م َوأاََق-اُم-وا ال s
َرَزق َ-ن-ا ُه-مْ سِسّ-رًا َوَعِÓ-ن-يً-ة َويْ-دَرُءوَن
م ُعْقَبى
بالح َسسَنةِ ال sسسيئَة أاُوَلِئك لَُه ْ
ن َي-دُخ-لُ-وَنَ-ها
ال s-دار ( )22جَs-ن-اُت َعْ-د ٍ
َوَمَ-ن َصسَ-لَ-ح مْ-ن آاَب-اِئِ-هْ-م َوأاَْزَواج-هْم
َوُذّرsي-اِتِ-ه-مْ َواْلَمِÓئَكُة َيدُخُلوَن
ل َباٍب ( )23سَس َ
uÓم
َعَلْيِهم ّمن ُك ِ
َع -لَ ْ-يُ-ك-م ِبَ-م-ا صَسَ-بْ-رُت-مْ sفِ-نْ-عَ-م
ُعْ-قَبى الsدا َر} (ال-رع-د- 22:
.)24
وف- -ي ق- -ول- -ه ت -ع -ال -ى{ :سسÓم
ع - - - - -ل - - - - -ي - - - - -ك - - - - -م ب- - - - -م- - - - -ا
صسبرتم ،}..قال الفضسيل بن
عياضس :صسبروا على ما أامروا
به وصسبروا عما نهوا عنه.
أاخي :النفسس بطبعها تحب الكسسل
والراحة ،ف Óتعطها مناها حتى ل
ي -ج -د الشس -ي -ط -ان إال -يك سس -ب -ي  ،Óً-ق-ال
الحسسن البصسري :إاذا نظر إاليك الشسيطان
ف -رآاك م -داوم ً-ا ف -ي ط-اع-ة ال-ل-ه ،ف-ب-غ-اك
وبغاك فرآاك مداومًا ملّك ورفضسك ،وإاذا
كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك ).

أاخي الحاج :وأانت قادم من حجك فإانك
م -ازلت ق -ري -بً-ا ع-ه-دك ب-ال-ط-اع-ات ،ف-إاذا
واصسلت في ذلك المشسوار ُرجى لك الخير،
فبادر أاخي نشساطك قبل أان يدخل الفتور
والكسسل ،وإان أانت أاخي ركنت إالى الكسسل
ت- -م- -ك -نت م -نك ال -ن -فسس األم -ارة ب -السس -وء
وسسيطر عليك شسيطانك فيذهب حجك
أادراج الرياح ،عن الحريث بن قيسس قال:
إاذا أاردت أامرا ً من الخير ف Óتؤوّخره للغد،
وإاذا كنت في أامر الدنيا فتوخ ،واإذا كنت
ف- -ي الصسÓ- -ة ف- -ق- -ال لك الشس- -ي- -ط -ان اأنك
ترائى ،فزدها طول.
أاخي الحاج :المبادرة المبادرة ول تقولن
سسوف أاو سسأافعل وهذا ثمامة بن بجاد
السس- -ل -م -ي أاوصس -ى ق -وم -ه ف -ق -ال :أاي ق -وم
أانذرتكم سسوف أاعمل سسوف اأصسلي سسوف
أاصسوم.
أاخي الحاج :جاهد نفسسك ،ول تضسعف
ك -م -ا ج-اه-دت-ه-ا أاي-ام ك-نت ب-ت-لك األم-اك-ن
ال- -ط- -اه -رة {َواsل -ذِي َ-ن َج -اَه ُ-دوا ف-يَ-ن-ا
َل -نَ ْ-ه-ديs-نُ-ه-مْ سُسُ-ب-لََ-ن-ا َوإاuن
ال- - -ل- - -هَ َلَ- - -م- - -عَ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ن} (العنكبوت.)69 :
حسسني َ
الُم ْ
{َف -أاَsم -ا مَ -ن َطَ-غَ-ى (َ )37وآاثَ َ-ر الَ-حَ-يَ-اَة
م هي الَمأاَْوى
الُدنَيا (َ )38فإانَ الجَحي َ
(َ )39وأاَsما َم ْ
ن َخاف َمَقامَ َرّبه َوَنَهى
ن الَ-sهَوى (َ )40ف-إاsن ال-جَ-نsة
الs-نْ-ف-سَس َعِ -
ي الَمأاَْوى} (النازعات.)41 - 37:
ه َ
أاخي الحاج :ل يفوتنك أان تكثر من دعاء
ال -ل -ه ت -ع -ال-ى أان ي-ع-ي-نك ع-ل-ى ال-ث-ب-ات ف-ي
ال -ط -اع -ات ،ف -أاك -ث -ر أاخ -ي م -ن الب -ت -ه -ال
وال -ت -وج -ه إال -ى ال -ل -ه ،أان يسسّ-دد خ-ط-واتك
واأنت تسسلك سسبيل دينه الحق ،وقد كان
النبي األكرم ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ يكثر
من سسؤوال ربه أان يثبته على دينه ،سسئلت أام
سس -ل -م -ة  -رضس -ي ال -ل -ه ع -ن -ه-ا  -ع-ن أاك-ث-ر
دعائه فقالت :كان أاكثر دعائه« :يا مقلّب
القلوب ثبّت قلبي على دينك» ،فقيل له
في ذلك؟ فقال« :إانه ليسس آادمي إال قلبه
بين اأصسبعين من أاصسابع الله ،فمن شساء
أاق - -ام وم - -ن شس- -اء اأزاغ» (رواه ال- -ت- -رم- -ذي
واأحمد وابن أابي شسيبة ،سسلسسلة األحاديث
الصسحيحة.)2091 :

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
أإ’ثن ١١ Úسسبتمبر  ٢٠١7م
ألموأفق لـ  ٢٠ذي ألحجة  ١٤٣٨هـ
ألعـ ـدد١7٤٣٦ :
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koutoufcom@gmail.com

فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

الحمل

ألحـب تـربية تضسـاف
لتـربيتك ومنهـج ’ يـدرسض
فـي ألجـامعـات بـل قـلبك هـو
أأسسـتاذك وأأنت تلميـذة.

الثور

ألحب هو أأن ترأعي مشساعر
من تحب وتمنع عنه غيابك
وإأهمالك.

وجع الغربة

الجوزاء

ألوجع أأن تحب ما ليسض لك،
وتوّهم نفسسك بأاّنه لك.

يا ألجزأئر حبك في قلبي يعلم بيه عالي ألقدرة
ما جلت في أرضض ربي وما نطيق لبعدك صسبرأ
بعدك يا بÓدي تعبي وبوصسالك نفسسي تبرأ
رأحتي كي تكوني قربي وفرأقك يشسعلي جمرة
قد ما بطيت عليها نكويت نومي جفيت وحشسها
وحشض أمي في ألقلب قادية
بيها نسسبيت منة أللي مشسيت عذرأء هويت
هادي قصستي وقصسة قيسض قصسة مسساوية

حكم و
أامثال

^ شسيئا
م - -ن ن يحرماننا
أل
ّسس - -ع- -ادة أل -
ألماضسي ومرأق ع- -يشض ف- -ي
بة أ آ
’خرين.
^ أ
ّ ك-ب-ر غ-ل-ط-
ة
ف
ي
ح
ي
ا
ت
أن-ن
نا
ا ح-ي-ن ن-رى
ع
ي
ب
ا
ف
ي
أح -د
ه -مُ ،ن -خ -ب
حوله و’ ُن -ر ك -ل م -ن
خبره.

Èة
للع

ماذأ يوجد ب Úأل ّسسماء وأ أ
’رضض؟
حل أ
لعدد ألسسابق
^ ألسسكوت.
أخبار مثÒة
أطباء ‘ ألهند يقتلعون  7أسسنان من فم
رضسيع عمره شسهر

تمّكن أأطباء في و’ية غوجارأت
في ألهند من أقتÓع  7أأسسنان
م- -ن ف- -م رضس- -ي- -ع ع- -م- -ره شس- -ه- -ر
وأح - -د.وق - -ال أل - -ط- -ب- -يب ،م- -يت
رأماتري ،ألمشسرف على ألعملية
ل-ل-خ-دم-ة أل-ه-ن-دي-ة »:أإّن ألّ-ر ضسيع
بحالة صسحية جيدة».وأأوضسح أأّن
عملية تمت على مرحلتين ،أإذ
أقتلع أ’أطباء أأربعة أأسسنان في
أ’أول - -ى وي- -ق- -ي- -ة أ’أسس- -ن- -ان ف- -ي
أل-م-رح-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة.وق-د أكتشسفت
أ’أسسنان في فم ألرضسيع بعد أأيام
من و’دته ،بعدما أأخذه وألدأه
أإل - -ى ط - -ب - -يب أ’أط- -ف- -ال بسس- -بب
صس- -ع- -وب -ات ف -ي أل -رضس -اع -ة م -ن
أأم -ه.وب -ع -د ف -حصس-ه وج-د غشس-اء

ابتسسم

أأب -يضض ف-ي ف-م-ه ،وق-ال أل-ط-ب-يب
رأم- - -ات- - -ري لـ «ب- - -ي ب - -ي سس - -ي»:
«ع- -ن- -دم- -ا ف- -حصس- -ت- -ه وج- -دت 7
أأسسنان ،ففي بضسع أ’أحيان نجد
روؤوسض أأسس - -ن - -ان ع- -ن- -د أل- -رضس- -ع
ولكنها ’ تنمو ،أأما في هذه فقد
ن -مت وظ -ه-رت ت-م-ام-ا».وأأضس-اف
أأّنه لم يقرأأ من قبل عن أأي حالة
مشسابهة ،ولكّنه ’ يعتبرها غير
طبيعية.
ول- -ج- -اأ أل- -ط- -ب- -يب أإل- -ى ع -م -ل -ي -ة
جرأحية ’قتÓع أأسسنان ألرضسيع
’أّن -ه -ا ل -م ت -ك -ن صس -ل -ب -ة ل -و أأّن -ه-ا
ت -كسس -رت لسس-ق-طت أأج-زأء م-ن-ه-ا
في قصسبته ألهوأئية وخنقته.
وقال :كنت أأدعو ألله أأّ’ تسسقط
أ’أسس- - -ن- - -ان ق- - -ب- - -ل أإج - -رأء
ألعملية.
وكشسف أأّن ألرضسيع يرضسع
أ’آن بسسهولة.

^ أسس -ت-اذ ف-لسس-ف-ة يسس-أال أل-ط-ل-ب-ة ع-ن
ألصسدفة مع طرح مثال عليها ،فكان جوأب
أل-ط-الب أل-غ-ب-ي :زوأج وأل-دي ووأل-دت-ي ف-ي ن-فسض
أليوم.
’غبياء عن سسبب ضسحكه ألمسستمر أثناء
^ سسئل أحد أ أ
مشساهدة مبارأة لكرة ألقدم؟ فأاجاب :أنا أضسحك على
’سسود ،إأذ أّنه يركضض طيلة
ألÓعب صساحب ألردأء أ أ
ألمبارأة ولم يمسض ألكرة أبدأ.

^ أن أل -ع-ل-ب-ة أل-وأح-دة م-ن أل-مشس-روب-ات
أل-غ-ازي-ة ت-ح-ت-وي ع-ل-ى م-ا ي-ع-ادل  10مÓعق
سسكر ،وهذه ألكمية كافية لتدمير فيتامين
«ب» ،وأل -ذي ي -ؤودي ن -قصس -ه إأل-ى سس-وء أل-هضس-م
’ضس-ط-رأب-ات أل-عصس-ب-ي-ة
وضس -ع -ف أل -ب -ن -ي-ة وأ إ
’رق ،وأل- -ك- -آاب- -ة وأل- -تشس -ج -ن -ات
وألصس- -دأع وأ أ
ألعضسلية؟
رÃا تنام وعشسرأت ألدعوأت ترفع لك من
فق Òأعنته أو جائع أطعمته أو حزين
أسسعدته أو مكروب نّفسست عنه ،ف Óتسستهن
بفعل أ Òÿمهما صسغر حجمه.

السسرطان

ألحظ هو ألجندي ألمجهول
ألذي ينسسب له ألناسض أأ’خطاء
ألتي يقعون فيها.

األسسد

قل لنفسسك دأئما :نعم
أأتغيّر..فالعمر يتقّدم وألعقل
ينضسج وألفكر يتّسسع وألحق يتّضسح ،فلماذأ ’
أأتغّير؟

العذراء

عبد ألّلـه يرث ،عبد ألّلـه ’ يرث وعبد ألّلـه يرث

يحكى أأّن هناك رج Óكان لديه ثÓثة أأو’د
أأسسماؤوهم ألثÓثة :عبد ألله..ومضست أأ’يام
وعندما كان ألرجل على فرأشض ألموت قال:
عبد ألله يرث وعبد ألله ’ يرث وعبد ألله
جب أإ’خوة
يرث ،ثم قبضست روحه ومات .تع ّ
من ألعبارة كيف سسيحّلون هذه ألمعضسلة؟
فاّتفقوأ على ألّذهاب إألى قاضسي ألمدينة.
وفع Óمضسى ألثÓثة في ألطريق وإأذأ بهم
يرون رج Óحائرأ يبحث عن شسيء ما
فأاوقفهم وسسأالهم :لي ناقة تاهت منّي و’
أأعلم أأين هي؟ هل رأأيتموها في طريقكم؟
قال عبد ألله أأ’ول :هل بعيرك أأعور؟
قال ألرجل :نعم..نعم
قال عبد ألله ألثاني :هل بعيرك أأعرج؟
قال ألرجل :نعم..نعم
قال عبد ألله ألثالث :هل بعيرك مقطوع
ألذنب؟
قال ألرجل وقد أسستبشسر خيرأ :نعم إأذأ لقد
رأأيتموها أأين هي؟
قال ألثÓثة ’ :وألله ما رأأيناها.
جّن جنون ألّرجل وقّرر أأن يصسطحب ألثÓثة
إألى ألقاضسي..أ’ّنه أعتقد بأاّنهم أأكلوها
ويريدون إأخفاء أأ’مر عنه.
لم يعترضض أإ’خوة على أأ’مر بل قالوأ نعم
ونحن ذأهبون لقضساء أأمر عند ذأك
ألقاضسي ،وصسل أأ’ربعة إألى ألقاضسي فق ّصض
ألرجل صساحب ألناقة ألقصسة على ألقاضسي،
قال ألقاضسي :إأّن ما وصسفتم به ألنّاقة إأنما
يدل على أأّنكم رأأيتموها..ه ّ
 Óأعترفتم؟؟
قال أأ’ول :وألله يا سسيدي ما رأأيناها ولكّننا
رأأينا آأثارها..فعندما قلت أأّنها عورأء ذلك
أ’ّنني ’حظت أأّن ألعشسب في ألمكان ألذي
مّرت به قد أأكل من ناحية وأحدة..وهذأ
دليل على أأّنها ’ ترى إأ’ بعين وأحدة ،قال
ألثاني :ولّما قلت أأّنها عرجاء..فذلك أ’ّن
أأحد آأثار أأقدأمها أأعمق من أآ’خر ،وهذأ
دليل عجز في إأحدى رجليها.
قال ألثالث :ولما قلت أأّنها مقطوعة
ّÓنني وجدت بعرها قد تكتل بشسكل
ألذيل..ف أ
كتل ،وألعادة أأن تحرك ألناقة ذيلها لتنثر
بعرها يمينا ويسسارأ ،وهذأ يعني أأن ذيل هذه
ألناقة مقطوع ،نظر ألقاضسي إألى ألرجل

’ حاجة لك بصسديق يتغيّر
عندما تتغيّر وي ز رأأسسه
عندماتهز رأأسسك ،ظّلك يفعل ذلك بشسكل
أأفضسل.

الميزان

’ تحاول ألوصسول إألى إأنسسان ’
يحاول ألوصسول إأليك ،و’ تحارب
ألعالم من أأجل إأنسسان ’ يسستطيع
محاربة كبريائه من أأجلك.

العقرب

’ تحب أأن يخسسرك أأحد ،ولكن
إأن كانوأ يريدون خسسارتك فإاّنك
سستسساعدهم حتما.
وقال :أذهب يا رجل فوألله ما وجدوأ ناقتك أمرأأة في شسهر حملها ألتاسسع؟ فقال ألثاني:
أأنا.
قط.
سسأال ألقاضسي عن أأ’مر فتبين فع Óأأنّ من
وبعد أأن رحل ذلك ألرجل ،ق ّصض أأ’خوة
خبز ألخبز أمرأأة حامل في شسهرها ألتاسسع.
ألثÓثة ألقصسة على ألقاضسي فتعجّب منها
أأشسد ألعجب ،وقّرر أأن يبقي ألقضسية إألى غد سسأال ألقاضسي عبد ألله ألثاني :قل كيف
عرفت عن هذأ ألخبز ومن خبزه؟
ريثما يفكر بحل لها.
جه أإ’خوة إألى دأر ألمضسافة لقضساء أليوم قال ألثاني :رأأيت ألخبز منفوخا من جهة
تو ّ
هناك..وأأح ّسسوأ بأان أأحد ما يرأقبهم ،وبعد ومسستويا في أأخرى ،فتأاّكدت من علو ألنّفخة
أأنّ صساحبته لم تكن تسستطيع تحريكه عندما
قليل وصسلهم ألطعام وهو لحم وخبز ،فقال
كان في بيت ألنار أ’نّ هناك شسيئا يعيقها
أأ’ول :هذأ أللحم لحم كلب ،وقال ألثاني:
وهو بطنها ألكبير من ألحمل ،فصسرخ
هذأ ألخبز خبزته أمرأأة في ألشسهر ألتاسسع
من حملها ،وقال ألثالث :وهذأ ألقاضسي أبن ألقاضسي :أأن ترث من مال أأبيك،
ألقاضسي :من قال منكم إأّنني أبن حرأم؟
حرأم!!!!
فقال ألثالث قال :أأنا.
وصسل ألخبر إألى ألقاضسي فجمعهم في أليوم سسأال ألقاضسي أأمه عن ألمسسأالة وأأقّرت بأانه
ألتالي ألقاضسي :من قال منكم أأنّ أللحم لحم أبن حرأم سسأال ألقاضسي عبد ألله ألثاني:
كلب؟ فقال أأ’ول :أأنا أأسسأال ألقاضسي ألطباخ وكيف عرفت أأّنني أبن حرأم؟! فقال ألثالث:
هل فع Óهذأ أللحم لحم كلب :فقال ألطباخ :لو كنت أبن حÓل ما أأرسسلت لنا عينا
لترأقبنا و’ لحم كلب نأاكله و’ خبزأ غير
لم يبق لدينا لحم ،فقّدمنا هذأ أللّحم وهو
ناضسج ،فصسرخ ألقاضسي :أأنت ’ ترث شسيئا،
فع Óلحم كلب،
سسأال ألقاضسي عبد ألله أأ’ول :قل لي يا رجل قال ألثاني :ولماذأ؟ قال ألقاضسي :أ’ّنه ’
يعرف أبن ألحرأم إأ’ أبن حرأم مثله.
كيف عرفت أأّنه لحم كلب؟
وفع Óذهب أأ’ول وألثاني إألى أأمّهما وأأقّرت
قال أأ’ول :لحم أ’بل وألغنم وغيرها يكون
بأان ألثاني أأتى به وألده من أأمام باب
ألشسحم فوق أللحم ،أأما هذه فكان أللّحم
ألمسسجد ورّباه وأأسسماه عبد ألله.
فوق ألشسحم،
فانظر أأخي ألقارئ أأختي ألقارئة إألى دهاء
فصسرخ ألقاضسي :أأن ترث من مال أأبيك.
ألقاضسي :من قال منكم أأنّ ألخبز قد خبزته وحكمة أأجدأدنا ألعرب.

القوسس

’ تكن دأئمًا مع ألكل وأضسحاً!..
فوضسوحك أأحياناً قد يكون نقطة
ضسعفك.

الجدي

نحن نحلم عند ألنوم ونكمل
أأحÓمنا عندما نفوق من ألنوم
حتى أأّننا نعرف جيّدأ ً بأاّن ألبعضض كالكابوسض
لنا وألبعضض مصسدر سسعادتنا.

الدلو
’ تهتم أأبدأ ً لما ُيقال لك ،أهتم لما ُيفَعل من
أأجلك.

الحوت
أأ’لم ليسض جرح في جلدك أأو
ندبه أأ’لم هو روح من تحب لم تعد
تسسكن جسسدك.
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رفضشهم اŸششاركة ‘ ا◊رب ا÷زائرية .
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اششÎطت ا◊يازة على تأاششÒة أاو إاقامة ‘ بلدان فضشاء «ششنغن»

قطر تضشع إاجراءات لتسشهيل دخول اŸواطن Úا÷زائري Úإا ¤أاراضشيها

 20°وهران

 26°وهران

الثمن  ١٠دج

22°
28°

france prix 1

توقيف  04أاششخاصص لهم عÓقة بالعملية اإلرهابية بتيارت

أاعلنت دولة قطر،أامسس ،عن إاجراءات جديدة Ÿنح التأاششÒة للمواطن Úا÷زائري،Úحيث أاكدت قطر على عمق العÓقات
لمارة ا◊صشول على تأاششÒة آاو إاقامة ‘ بلدان
لخوية مع ا÷زائر ،مششÒة إا ¤انه يتع Úعلى الراغب ‘ Úالدخول إا ¤ا إ
ا أ
لراضشي القطرية.
فضشاء «ششنغن» ،وأاوضشحت أان العÓقات القوية مع ا÷زائر تطلبت تسشهيل اÛال للجزائري Úلدخول ا أ
جÓل بوطي

أاوضشحت وزارة الداخلية القطرية
ان- -ه إاضش- -اف- -ة إا ¤ا◊صش- -ول ع -ل -ى
تأاششÒة «ششنغن» Áكن للمواطنÚ
ا÷زائ- - - -ري Úدخ - - -ول األراضش - - -ي
القطرية إاذا كان اŸسشافر يحمل
سش- -ف- -ارة اŸم- -ك- -ل- -ة اŸت- -ح- -دة أاو
ال -ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة أاو
إاقامة ‘ إاحدى دول فضشاء ششنغن.
وأاضشافت وزارة الداخلية القطرية
‘ بيان لها،أامسص ،تلقت «الششعب»
نسش -خ-ة م-ن-ه ،أان «ه-ي-ئ-ة السش-ي-اح-ة
القطرية و بالتنسشيق مع مصشالح
ال-داخ-ل-ي-ة ق-ررت م-ن-ح تسش-ه-يÓ-ت
ج -دي -دة ل-ل-حصش-ول ل-ف-ائ-دة رع-اي-ا
اŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب-ي-ة و ج-م-ه-وري-ة
ا÷زائ- -ر ،ل- -دخ- -ول أاراضش -ي دول -ة
قطر.
وأاضشاف البيان أان «قطر سشتمنح
تأاششÒة عند الوصشول لكل مواطن
ج -زائ -ري ح -ائ -ز ع -ل-ى ت-أاششÒة أاو
إاقامة ‘ بلدان فضشاء «ششنغن» ،أاو
اŸم -ل -ك -ة اŸت -ح ّ-دة ،أاو ال-ولي-ات
اŸت -ح ّ-دة األم-ري-ك-ي-ة ،أاو ك-ن-دا أاو
أاسشÎاليا أاو نيو زيلندا ،أاو تأاششÒة
‡نوحة من إاحدى دول ›لسص
التعاون اÿليجي».
و‘ ه -ذا اإلط -ار صش -رح ال -ع -م -ي-د
ﬁم-د أاح-م-د ال-ع-ت-ي-ق م-دي-ر ع-ام
اإلدارة العامة للجوازات  ،قائًÓ
إان- -ن -ا « ‚ري ع -م -ل -ي -ة م -راج -ع -ة
مسشتمرة لسشياسشة التأاششÒات لدى
دول- -ة ق- -ط- -ر ،ون- -ح- -دث- -ه- -ا دوري ً-ا
Ÿواك -ب -ة ال -ت-ط-ورات الق-تصش-ادي-ة

الشش-عب ‘ /إاط -ار م -ك-اف-ح-ة اإلره-اب “ك-نت
ق -وات ا÷يشص ال -وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
عناصشر الدرك الوطني ،يوم  09سشبتم2017 È
م -ن ت-وق-ي-ف أارب-ع-ة ( )04أاشش -خ-اصص ل-ه-م عÓ-ق-ة
بالعملية اإلرهابية ضشد مقر أامن ولية تيارت.
‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
ضشبطت مفرزة من ا÷يشص الوطني الششعبي بÈج
ب-اج-ي ﬂتار/ن.ع )16 ( ،6.شش -اح-ن-ة ُم-ح-م-ل-ة بـ
والدولية» ،مششÒا انه «” تفعيل
ن -ظ -ام إاخ -ط-ار السش-ف-ر اإلل-كÎوÊ
ألشش -ق -ائ-ن-ا ‘ اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة
وا÷م- - - -ه- - - -وري- - - -ة ا÷زائ- - - -ري - - -ة
الدÁقراطية الششعبية».
وذك - - - - -ر اŸسش - - - - -ؤوول أان «ه- - - - -ذه
اإلج -راءات سش -تسش-اه-م ‘ تسش-ه-ي-ل
ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن واسشتقطاب
الزوار من تلك الدول ،أاما بالنسشبة
Ÿواط- -ن -ي ال -دول -ت ÚاŸذك -ورتÚ
وال -ذي -ن ت -ن -ط -ب-ق ع-ل-ي-ه-م شش-روط
ا◊صش - -ول ع - -ل - -ى ت - -أاششÒة ع - -ن- -د
ال-وصش-ول فسش-يسش-ت-ط-ي-عون التقدË
مباششرة على التأاششÒة السشياحية
م- - -ن خ Ó- -ل اŸوق - -ع اإلل - -كÎوÊ
لبوابة قطر للتأاششÒات».
وت- -أات- -ي ه -ذه ال -ت -ط -ورات ضش -م -ن

سشلسشلة من التداب Òالتي اتخذتها
دولة قطر لتسشهيل وصشول الزوار
إا ¤أاراضشيها ،حيث أاطلقت منصشًة
ل -ل -ت -أاششÒات اإلل -كÎون -ي -ة تسش -م-ح
للمسشافرين من جميع ا÷نسشيات
بتقد Ëطلباتهم ع Èهذه اŸنصشة
م-ب-اشش-رة ل-ل-حصش-ول ع-لى التأاششÒة
السشياحية وتأاششÒة الزيارة ‘ ظل
نظام أاك Ìكفاءة وششفافية.
ك -م -ا أاع -ل -نت ق -ط -ر ع-ن إاع-ف-اء
م -واط-ن-ي  80دول- -ة م- -ن ت -أاششÒة
الدخول إا ¤أاراضشيها دون ا◊اجة
إا ¤تأاششÒة دخو ،وعقب على ذلك
حسش- -ن اإلب -راه -ي -م رئ -يسص ق -ط -اع
تنمية السشياحة ‘ الهيئة العامة
للسشياحة أان «هذه اÿطوة تأاتي ‘
سشياق تطورات عدة على السشاحة

«الششعب» تقف على انطÓق عملية البحث ‘ موقع زموري

مكسشب سشياحي كب Òللولية وخطوة نحو اسشتغÓل باقي اŸواقع
ان- - -ط- - -ل- - -قت أامسس ،ع- - -م - -ل - -ي - -ة
اسشتكششاف أاغوار موقع زموري
ال-ب-ح-ري م-ن ق-ب-ل ب-عثة علمية
لث -ار ب-ج-ام-ع-ة
ت -اب -ع -ة Ÿع -ه -د ا آ
ا÷زائ -ر مشش -ك -ل -ة م -ن أاسش -ات -ذة
ب - -اح - -ث Úوط - -ل - -ب - -ة دك- -ت- -وراه
وماسش– 2Îت إاششراف مديرية
ال -ث -ق -اف -ة ل -ل -ولي -ة ومشش-ارك-ة
ع - - -دة ه - - -ي- - -ئ- - -ات ذات صش- - -ل- - -ة
ب - -ال - -ق- -ط- -اع ،ت- -وجت ب- -إامضش- -اء
اتفاقية للتعاون ب ÚالطرفÚ
لم Úال-ع-ام ل-ل-ولي-ة
ب -حضش-ور ا أ
والسشلطات اÙلية للبلدية..
بومرداسس..ز /كمال
وق- - -فت الشش - -عب أامسص ع - -ل - -ى أاو¤
خ-ط-وات ب-داي-ة ع-م-ل-ي-ة السش-ت-غÓل
ال- -ع- -ل -م -ي Ÿوق -ع م -رسش -ى ال -دج -اج
لزموري البحري ،حيث بدأات فرقة
بحث مششكلة من  35طالبا وأاسشتاذ
‘ القيام بأاو ¤اإلجراءات اŸتعلقة
بعملية اŸسشح وتنظيف وكذا تأاطÒ
اŸوق- -ع ال- -ذي يشش- -م- -ل أازي -د م -ن 6

هكتارات مع جمع بعضص اŸواد من
أاح -ج -ار وف -خ -اري -ات ت -ع -ود ل -ل-فÎة
اإلسشÓمية ا◊مادية والزيرية وحتى
ال -ف -اط -م -ي -ة ل-ل-ق-رن ال-راب-ع ه-ج-ري
ال -ع -اشش-ر م-يÓ-دي حسشب ت-ق-دي-رات
الباحثة عائششة حنفي رئيسشة حفرية
زموري البحري ،مؤوكدة «أان اŸوقع
هام جدا وÁثل ‘ باطنه آاثارا تعود
ل -ع -دة ح -قب ت -اري -خ -ي -ة وحضش-ارات
“ثل فÎة ما قبل التاريخ وا◊ضشارة
الفينيقية والرومانية.

م -ن ج -ه -ت -ه اع -ت Èم -دي -ر ال-ث-ق-اف-ة
لبومرداسص جمال فوغا‹ متحدثا
ل -لشش-عب»أان اŸب-ادرة ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي
ق-امت ب-ه-ا اŸدي-ري-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق مع
معهد اآلثار وكذا السشلطات اÙلية
تشش -ك -ل خ -ط -وة ه -ام -ة ن -ح -و إاع-ادة
العتبار للمواقع والكنوز التاريخية
التي تزخر بها الولية ،كما يعتÈ
موقع زموري البحري الذي سشيششهد
ع -م -ل -ي -ة ب -حث وت -ن -ق -يب م -ن ق -ب -ل
اıتصشÚ

‘ عمليات متفرقة

قوات الششرطة –جز أازيد من  5500وحدة
من اŸششروبات الكحولية دون فواتÒ

الشش -عب ‘ /إاط -ار مسش -اع -ي مصش -ال -ح الشش -رط-ة
للتصشدي لكل أاششكال البيع غ Òالقانو Êخاصشة
اŸشش-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة“ ،ك-نت ع-ن-اصش-ر الششرطة
بكل من أامن وليات غليزان ،سشوق اهراسص و تيبازة
من حجز كمية من اŸششروبات الكحولية قدرت بـ
 5554وحدة من ﬂتلف األنواع واألحجام ،كانت
موجهة للبيع بطريقة غ Òششرعية.
وقائع القضشية األو ¤تعود إا ¤اسشتغÓل مصشالح
أامن ولية غليزان Ÿعلومات مفادها عزم أاحد

األششخاصص على نقل كمية معتÈة من اŸششروبات
ال -ك -ح -ول -ي -ة ،ع-ل-ى ال-ف-ور ب-اشش-رت ق-وات الشش-رط-ة
عمليات –ري واسشعة النطاق ،أاين أاثمرت العملية
ع -ن ت -وق -ي -ف م -رك -ب -ة ن -ف -ع-ي-ة ،و ب-ع-د إاخضش-اع-ه-ا
ل -ل -م -راق-ب-ة اإلداري-ة و األم-ن-ي-ة ،ت-ب Úأاّن-ه-ا ّﬁم-ل-ة
ب -ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م-ن اÿم-ور قّ-درت بـ  4056من
ﬂت -ل -ف األن -واع و األح -ج -ام ،ب -ح -يث ” ت-وق-ي-ف
اŸششتبه فيه و –ويله إا ¤اŸصشلحة لسشتكمال
اإلجراءات القانونية.

السش-ي-اح-ي-ة ،ح-يث ن-ع-م-ل جاهدين
‘ هذه الفÎة على تنويع األسشواق
اŸصش -درة ل -لسش -ي-اح إا ¤ق-ط-ر عÈ
›م-وع-ة م-ن سش-ي-اسش-ي-ات تسش-ه-يل
ا◊صشول على تأاششÒة» ،معلنا أان
«يعطي هذا القرار األخ Òحافزاً
إاضش -اف -ي ً-ا ألشش -ق -ائ-ن-ا م-ن اŸغ-رب
وا÷زائر لختيار الدوحة وجهة
لهم أاو ﬁطة توقف ‘ رحÓتهم
ول -رج -ال األع -م -ال م -ن ال -دول-تÚ
زي-ارة ف-ع-ال-ي-ات األع-م-ال وحضشور
الج- -ت- -م- -اع -ات وال -ت -ع -رف ع -ل -ى
الفرصص السشتثمارية الواعدة ‘
ق-ط-ر ،ك-م-ا سش-ي-ت-م اإلعÓ-ن خÓ-ل
األي- - -ام ال- - -ق- - -ادم- - -ة ع- - -ن ب - -عضص
اÿطوات األخرى لتنويع األسشواق
السشياحية».

( )76,29طن من اŸواد الغذائية و( )20000لÎ
من زيت اŸائدة ،فيما أاوقف حراسص ا◊دود
وع -ن -اصش -ر ال -درك ال-وط-ن-ي ( )12م- -ه -اج -ر غÒ
ششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل من تلمسشان
والنعامة وأادرار.
كما أاوقف عناصشر الدرك الوطني بتلمسشان
ثÓثة (Œ )03ار ﬂدرات ضُشبط لديهم ()385
كيلوغرام من الكيف اŸعالج

ضشمن سشياسشة اŸواسشاة مع العائÓت ا÷زائرية

راديوز تتضشامن مع عائلتي الششرطي صشميدة
واألطفال اŸتوفون ‘ العيد بتبسشة
الظروف اŸعيششية الصشعبة التي
ت -ع-يشش-ه-ا ال-ع-ائ-ل-ة،م-ا ج-ع-ل وف-د
ج-م-ع-ي-ة رادي-وز ي-تضش-ام-ن م-عهم
م- -ادي- -ا وم- -ع- -ن- -وي- -ا ‘ ،خ- -ط -وة
أاسش -ع -دت ك -ثÒا ع -ائ -ل -ة ب -وداي -ة
وجميع سشكان بئر العاتر.

...و تتضشامن مع عائلة
ا◊امل اŸتوفاة Ãسشتششفى
ع Úوسشارة

أامن الـوادي يوقـف
ششخصص يقود مركبة
–ت تأاث Òالكحول
ومتورط ‘ قضشية
سشرقة
الشش -عب ‘ /إاطـار اŸه- -ام ال- -ت -ي
تقوم بهام مصشالح األمن العمومي
ال- -ت- -اب- -ع- -ة ألم -ن ولي -ة ال -وادي ‘
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ح- -رك- -ة اŸرور ب -ه -دف
ا◊ف -اظ أام -ن ال-ط-رق-ات و–ق-ي-ق
السشÓمة اŸرورية أاوقفت عناصشر
أامن ولية الوادي يوم أامسص ششاب
‘ ال-عشش-ري-ن-ي-ات م-ن ال-ع-م-ر ي-ق-ود
مركبة و هو ‘ حالة سشكر متقدمة
.العملية “ت خÓل قيام ششرطي
اŸرور بتنظيم حركة السش Òوسشط
اŸدينة ،حيث لفت إانتباهه ششاب
يقود مركبة تبدو عليه مÓمح غÒ
ط -ب -ي -ع-ي-ة ،و ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ت-وق-ي-ف-ه
ب -ال -ط -ري -ق -ة ال -ق-ان-ون-ي-ة وم-راق-ب-ة
الوثائق تب Úللششرطي من خÓل
ا◊ديث مع السشائق أانه ‘ حالة
سش -ك-ر  ،ل-ي-ت-م م-ب-اشش-رة –وي-ل-ه إا¤
مقر أامن الولية وإاخضشاع السشائق
ل -ع -م-ل-ي-ة كشش-ف نسش-ب-ة ال-ك-ح-ول ‘
الدم أاين تب Úانه ‘ حالة سشكر.
وخÓل التحقيق ” التوصشل إا ¤أان
ذات السشائق اŸوقوف متورط ‘
قضشية سشرقة ﬁكوم عليه قضشائيا
بسش -ن -ة ح-بسص ن-اف-دة وب-ع-د ات-خ-اذ
كافة اإلجراءات القانونية الÓزمة
” إاعداد ملف قضشائي للمتورط و
ت -ق -دÁه أام-ام ا÷ه-ات ال-قضش-ائ-ي-ة
لرتكابه جرم قيادة مركبة ‘ حالة
سش -ك -ر و ت -ن -ف-ي-ذ ا◊ك-م ال-قضش-ائ-ي
السشابق.

الشش -عب ‘ /زي -ارة تضش -ام-ن-ي-ة،
ت -ن -ق -لت ج -م -ع -ي -ة رادي -وز ال -ت-ي
ي -رأاسش -ه -ا ق -ادة شش-ا‘ ،ا ¤ولي-ة
تبسشة وذلك لتقد Ëواجب العزاء
واŸواسش -اة م -ع ع-ائ-ل-ة الشش-رط-ي
صشميدة ،الذي تو‘ مؤوخرا وهو
ي - -ؤودي واج - -ب- -ه اŸه- -ن- -ي ب- -ك- -ل
ششجاعة واقتدارﬁ ،اول إانقاذ
شش - -اب - -ة ‘ ال - -عشش - -ري- -ن- -ات م- -ن
عمرها،كانت ﬁتجزة من قبل
›رم خط.Ò
ا◊ادثة اسشتنكرها جميع سشكان
ولي -ة ت -بسش -ة ،مشش -ي-دي-ن ‘ ذات
ال- -وقت ب- -احÎاف- -ي- -ة الشش- -رط -ي
ا÷زائ -ري وت -ف -ان-ي-ه ‘ ال-ع-م-ل،
مفضش Óالششهادة تاركا من وراءه
ط -ف -ل -ت،Úع -ل -ى ا÷ ÍوالÎاج-ع
ع -ل -ى إان -ق -اذ ح -ي -اة ف -ت -اة ك -انت
مهددة بالتصشفية.
أاه -دت ج -م -ع-ي-ة رادي-وز وسش-ام-ا
ل Ó-سش -ت -ح -ق -اق وشش -ه-ادة ت-ق-دي-ر
وع-رف-ان ل-ع-ائ-ل-ة شش-ه-يد الواجب
ال -وط -ن -ي ،إاضش-اف-ة ا ¤مسش-اع-دة
م -ادي -ة رم -زي -ة ،وه-ي الل-ت-ف-ات-ة
ال -ت -ي ث-م-ن-ت-ه-ا ع-ائ-ل-ة اŸرح-وم،
ششاكرة باŸناسشبة مبادرة جمعية
راديوز و مديرية األمن الوطني
وعلى رأاسشها اŸدير العام اللواء
عبد الغني الهامل ،على الدعم
واŸسش - -ان- -دة ‘ ه- -ذا اŸصش- -اب

الذي أا ⁄بهم.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ت -وج-هت وف-د
جمعية راديوز ،نحو بلدية بئر
العاتر ،التي تبعد بحوا‹ 100
ك -ل -م ع -ن وسش -ط م -دي -ن-ة ت-بسش-ة،
حيث كانت هناك وقفة تضشامنية
أاخ-رى م-ع ع-ائ-ل-ة ب-وداي-ار ،ال-ت-ي
فقدت ثÓثة أاطفال حن ،Úملك
و اسشÓ- -م  ‘ ،ع- -ي- -د األضش- -ح -ى
اŸبارك ،جراء حروقات بليغة
أاصشابتهم بعد انفجار موقد نار.
ه -ذه ال -ف-اج-ع-ة زادت م-ن وط-أاة

الشش - - - -عب /وف -ي -ة ل -ت -ق-ال-ي-ده-ا
ال -تضش -ام -ن-ي-ة واإلنسش-ان-ي-ة ،ك-انت
÷م -ع -ي -ة رادي -وز ال -ت-ي ي-رأاسش-ه-ا
قادة ششا‘ ،زيارة تضشامنية ا¤
ع -ائ -ل -ة اسش -م -اع-ي-ل ال-ذي ف-ق-د
زوج -ت -ه ا◊ام -ل شش -ه -ر ج-وي-ل-ي-ة
اŸنصش -رم ‘ ظ -روف م -أاسش -اوي-ة
ت -ع -اط -ف م -ع -ه -ا ج -م -ي-ع سش-ك-ان
ا÷لفة وا÷زائر قاطبة.
وÃقر سشكنى اŸرحومة ببلدية
ع Úوسشارة ،بدت عÓمات التأاثر
وا◊سش - -رة ع - -ل - -ى ﬁي - -ى أاه - -ل
الفقيدة ،الذين  ⁄يصشدقوا ◊د
السشاعة فقدانهم Ÿن كانت تزرع
‘ ق-ل-وب-ه-م الب-تسش-ام-ة والفرحة
والسشرور ،وغادرت هذه ا◊ياة
‘ ظ -روف أاق -ل م -ا ي-ق-ال ع-ن-ه-ا
تراجيدية.
وفد جمعية راديوز قدم واجب
العزاء متضشامنا مع هذه العائلة،
من جهته أاعرب رئيسص جميعة
رادي -وز ق -ادة شش -ا‘ ،ع -ن ح-زن-ه
العميق بعد هذه ا◊ادثة ،متمنيا
أال تتكرر مسشتقب ،Óداعيا من
اŸو ¤العلي القدير أان يرحم
الفقيدة ويسشكنها فسشيح جناته.

قوات الششرطة بالبليدة تداهم وكرا
للدعارة و توقف  47ششخصشا مششتبه فيهم
الششعب“ /كنت قوات الششرطة ألمن ولية البليدة ،من توقيف
 47ششخصشا مششتبه فيهم حّولوا فندقا عائليا بوسشط مدينة البليدة
إا ¤وكر Ÿمارسشة الرذيلة.
تعود حيثيات القضشية إا ¤نهاية األسشبوع اŸاضشي بعد اسشتغÓل
عناصشر الششرطة Ÿعلومات و معطيات بخصشوصص انتششار مثل هذه
األفعال اıلة با◊ياء ‘ اŸكان اŸذكور ،لتباششر ذات العناصشر
–رياتها من خÓل الÎصشد و اŸراقبة للوقوف على حقيقة
األمر ،و بعد التأاكد من صشحة اŸعلومات التمسشت الضشبطية
ال-قضش-ائ-ي-ة م-ن ا÷ه-ات ال-قضش-ائ-ي-ة م-ن-ح-ه-ا إاذن ب-ال-ت-فتيشص داخل
الفندق ،األمر الذي أاسشفر عن توقيف  47ششخصشا مششتبها فيهم،
مع حجز مبالغ مالية من العملة الوطنية و األجنبية ،كمية من
اıدرات ،أاقراصص و أادوية ،باإلضشافة إا ¤أاسشلحة بيضشاء.

