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’حد على إلŸÈان
يعد من أإهم ﬁاور ﬂطط إ◊كومة يعرضش هذإ إ أ
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جائزة رئيـسش إ÷مهورية
للصصحفـــــــي إÙـــــــÎف
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تقييم الÎشصحات
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حسصبــــÓوي:

نسصج ـ ـل نقصص ـ ـا ك ـ ـ ـبÒا
فـي األطباء اıتصصـÚ

 4,1مليــــــون هكتــــــار حجــــم إلّثروة إلغابيـــــة

اقتصصـاد الغابـ ـات خـي ـار ناج ـع للّتنمي ـة الوطني ـة

^ الّتشصجـ ـ ـ Òحـ ـ ـزام أام ـ ـ ـان Ÿكافح ـة الحتب ـاسس ا◊ ـ ـراري
إÿب Òإﬁمد حميدوشش يكشصف رؤويته بخصصوصش مرإجعة قانون إلّنقد وإلقرضش
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اسصتح ـداث أادوات ماليـ ـة جديـ ـ ـدة وخـي ـ ـارات مـ ـ ـن دون ﬂاط ـ ـرة
إلدكتــــــــــور سصليمــــان أإعــــرإج لـ «إلشصعب»:
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تغلي ـ ـ ـب منطـ ـق القـ ـوة عل ـ ـى ا◊ـ ـوار يعمـ ـق األزم ـ ـ ـة ‘ ليبي ـ ـ ـا
ووععـــــددةة سسصصييــــــددي
⁄
ي غغـــــاا⁄
ي --ووههــــــــــــــررإإنن
طففــــــــررإإووي
ببط

بعد أإربعة أإيام عن إختفائه
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Óممغغررببيياا
جاائئررةةضضصصددأإأإززييددممنن3300ممععتتققÓ
حككااممج
أإأإح

أامـ ـ ـ ـن سصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي إاحتجا ـج ـ ـات داع ـم ـ ـة للحـراك وللمعت ـق ـلÚ
عنـ ـ ـ ـ ـوان الأصصال ـ ـ ـ ـ ـ ـة بلعب ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس يعـ ـ ـ ـ ـ ـ Ìت ـه ـ ّز ـع ـ ـ ـددا مـ ـ ـن ال ـع ـواصصـ ـم األوروبيـ ـ ـ ـة

والقيم ا◊ضصاريـة على اŸراهق اıتفي
السصاميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ويعيـ ـ ـ ـده إا ¤ذوي ـ ـ ـ ـه

صصـــ5ـــ1

صصـــ8ـــ0

صصـــ0ـــ1

زرواطي ‘ تيارت Ÿعاينة
مشصاريـ ـ ـ ـع قطاعي ـ ـ ـة
تقوم وزيرة البيئة والطاقات
اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة ال -زه -راء
زرواطي ،اليوم الثلثاء 12
سش- -ب- -ت- -م ،Èب- -زي- -ارة ع- -م -ل
وت -ف -ق-د إا ¤ولي-ة ت-ي-ارت
ل- -ل- -وق- -وف ع -ل -ى مشش -اري -ع
قطاعها بداية من السشاعة
 ٨:٣0صشباحا.

بوعزغي يÎأاسض ورشصة
عمل حول ترقية التنمية
‘ منطقة شصمال إافريقيا
والشصرق األدنى

قيطو ‘ Êبجاية

م ـ ـرمـ ـ ـوري
‘ ولية ا÷زائر

يقوم وزير الطاقة مصشطفى
ق-ي-ط-و ،Êال-ي-وم ال-ث-لثاء 12
سش - -ب - -ت - -م ،Èب - -زي - -ارة ع- -م- -ل
وت-ف-ق-د اإ ¤ولي-ة ب-ج-اي-ة،
ح- -يث سش- -ي- -ق- -وم ب -ت -دششÚ
ووضش- - -ع ع- - -دة مشش - -اري - -ع
للتزود بالكهرباء والغاز
الطبيعي حيز اÿدمة.

ي- - - -ق - - -وم وزي - - -ر السش - - -ي - - -اح - - -ة
والصش -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة حسش-ن
م- -رم- -وري ،ال- -ي- -وم ال- -ث- -لث- -اء 12
سشبتم ،Èبزيارة عمل وتفقد اإ¤
ولية ا÷زائر.

الثÓثاء  ١٢سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١ذي الحجة ١٤٣٨هـ

لقـ ـ ـاء تكـ ـ ـويني
للهيئـ ـ ـ ـة العليـ ـ ـ ـ ـا
اŸسصتقلة Ÿراقبة
النتخابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

‘ اإطار اللقاءات التكوينية
ال-ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا ال-هيئة العليا
اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات
ل -ف -ائ -دة اأعضش -ائ-ه-ا ،ي-ف-ت-ت-ح،
ال- -ي -وم ،ال -ل -ق -اء ال -ت -ك -وي -ن -ي
ا÷ه-وي ب-ال-ع-اصش-م-ة ب-حضشور
 14م -داوم -ة ولئ-ي-ة ،وذلك
ع - -ل- -ى السش- -اع- -ة ال- -ت- -اسش- -ع- -ة
صشباحا بفندق مازفران.

174٣7

بن حبيلسض ‘ زيارة عمل إا ¤تبسصة
يشش- - - -رف وزي- - - -ر ال - - -ف - - -لح - - -ة
وال -ت -ن -م -ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د
البحري عبد القادر بوعزغي،
ال -ي -وم ال -ث -لث-اء  12سشبتم،È
على افتتاح ورششة عمل حول
«ت -رق -ي -ة ال -ت -ن -م -ي -ة الشش -ام -ل-ة
لسش -لسش -ل ال -ق -ي -م -ة ‘ م-ن-ط-ق-ة
شش- - -م - -ال اإف - -ري - -ق - -ي - -ا والشش - -رق
الأدن -ى» ،وذلك ع -ل -ى السش-اع-ة
ال- -ت- -اسش- -ع- -ة صش- -ب- -اح- -ا ب -اŸع -ه -د
ال- -وط- -ن- -ي ا÷زائ- -ري ل- -ل -ب -حث
الزراعي با◊راشس.

منتدى الذاكرة يحط
الرحال باŸسصيلة

ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي- -ة مشش- -ع -ل
الشش -ه -ي -د ،ب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع
ج - - - - -ري - - - - -دة اÛاه - - - - -د
وج- - -م- - -ع- - -ي - -ة ال - -وف - -اء
ب-ال-ع-هد ،اليوم ،منتدى
ال- - - -ذاك- - - -رة ب - - -ولي - - -ة
اŸسش-ي-ل-ة ح-ول مسشاهمة
اÛت- - - - - - - - - -م- - - - - - - - - -ع اŸدÊ
واŸواط- - - - -ن ‘ Úا◊ف- - - - -اظ
والدفاع على الذاكرة ،وذلك
Ãت-ح-ف ا÷ه-اد ب-ب-ل-دي-ة ال-هامل
ب -ب -وسش -ع-ادة اب-ت-داء م-ن السش-اع-ة
 10:00صشباحا.

ت- - -واصش- - -ل رئ- - -يسش- - -ة ال- - -ه - -لل الأح - -م - -ر
ا÷زائري سشعيدة بن حبيلسس ،اليوم،
زي- -ارت- -ه- -ا اإ ¤ولي- -ة ت- -بسش -ة ،ح -يث
سش-ت-دشش-ن ح-دي-ق-ت Úللأطفال ،كما
سش- -ت- -ج- -ت- -م- -ع ب -الأسش -ر الضش -ع -ي -ف -ة
ال- -دخ- -ل ،لسش- -ي- -م- -ا ب- -اŸن- -ط -ق -ة
ا◊دودية

اللقاء ا÷ماعي الطبعة الثانية
إاطÓق
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ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي للمجاهد،
ي -وم اÿم-يسس  14سش-بتم Èا÷اري،
ال -ل -ق -اء ا÷م -اع -ي اŸوسش -ع رق -م 192
خصشصس Ÿوضش - - - - - - - - - - -وع «ال - - - - - - - - - - -دور
السشÎات -ي -ج -ي ل -ل -ري -ف ا÷زائ -ري
لسش - -اسش - -ي- -ة ‘ “رك- -ز
لسش - -ب - -اب ا أ
وا أ
ال- -ث- -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة ‘ رب -وع -ه»،
وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة ال -ث-ان-ي-ة ب-ع-د
الزوال.

ت- -ن- -ظ- -م م- -ؤوسشسش- -ة «ورد ت- -راي- -د
سش -ان -ر» ال -ل -ق -اء السش -ادسس ب -ع -ن-وان»
ال -ت-ح-ك-ي-م ال-دو‹» ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
السش- - -اع- - -ة السش- - -ادسش - -ة مسش - -اء
لوراسش -ي.00 .
ب- -ف -ن -دق ا أ
1٨سشا

الدورة التكوينية
لفائدة األولياء
والتÓميذ

ت - -ن - -ظ - -م ال- -غ- -رف- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ت -ن -ظ -م وزارة الصش -ن -اع -ة واŸن -اج -م،
للتجارة والصشناعة ،اليوم ،ندوة
ال- -ي- -وم ،ب- -داي- -ة م- -ن السش- -اع -ة ٨:٣0
صش-ح-ف-ي-ة ل-ل-ح-ديث ع-ن ال-ط-ب-ع-ة
م -ل -ت-ق-ى إاط-لق ال-ق-طب ال-ت-ن-افسش-ي
ال - -ث - -ان - -ي - -ة ل- -لصش- -ال- -ون ال- -دو‹
ل-لصش-ن-اع-ات الغذائية بجامعة سشعد
لسشÎج -اع وت -ث -م Úال-ن-ف-اي-ات
دح -لب ب -ال -ب -ل-ي-دة وال-ت-ي ت-دخ-ل ‘
ال- -ذي ي- -ع -ق -د م -ن  9إا12 ¤
اإط - -ار ت - -دع - -م ت- -وأام- -ة ا÷زائ- -ر م- -ع
ينششط الدكتور سشعيد علي بهون ﬂتصس ‘ آاداب
أاكتوبر الداخل ،وذلك على
لوروبي يششرف عليها خÈاء
ال–اد ا أ
لولياء والتلميذ
الطفل ،دورة تكوينية لفائدة ا أ
السشاعة العاششرة صشباحا
جزائريون وأاوروبيون.
Ãقر الغرفة.
اŸن -ظ -م -ة ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ب -ل -دي -ة ا÷زائ-ر

معرضض الصصور
الفوتوغرافية

متعددة القنوات ﬂتصشة ‘ ›ال الصشحة بدعم من اŸنظمة العاŸية للصشحة
الثقا‘ ،من  12سشبتم Èا÷اري إا4 ¤
لل-كÎون-ي-ة (،)SATeS
( ،)OMSا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ع-لج ع-ن ب-ع-د والصش-ح-ة ا إ
ن - -وف - -م 2017 Èم -ع -رضش -ا ل-لصش-ور
ا÷م -ع -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -طب ال -ع-ام ( )SAMGوم -رك -ز ت-ط-وي-ر ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸت-ق-دم-ة
ال-ف-وت-وغ-رافية با◊ي الدو‹
( ،)CDTAتسشمح هذه اللقاءات للمختصش› ‘ Úال الصشحة والتقنيات ا÷ديدة بالتعرف ،فْهم و–ليل إاششكالية
للفنون بباريسس.
التحول الرقمي وآافاق تطوره ‘ ا÷زائر.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

يÎاأسس الأم Úالعام ◊زب
جبهة النضشال الوطني عبد
ال -ل -ه ح -داد ،اأشش -غ-ال اŸوؤ“ر
ال -ت -ن -ظ-ي-م-ي ل-ل-ح-زب ،ال-ذي
سش- -ي- -ع -ق -د ي -وم  1٦سشبتمÈ
ا÷اري ،ع - - -ل - - -ى السش - - -اع - - -ة
ال -ت -اسش -ع -ة صش -ب -اح-اÃ ،خ-ي-م
الشش- -ب- -اب والÎف- -ي -ه وح -دة
 ،٦0ال - -وك - -ال - -ة ال - -وط - -ن- -ي- -ة
ل-ل-تسش-ل-ي-ة والشش-ب-اب ب-بلدية
زرالدة.

ال-وسش-ط-ى ب-ع-ن-وان« :ت-وج-ي-هات تربوية
ون- -فسش- -ي- -ة» ،وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة
الواحدة والنصشف زوال بقاعة
ي -ح -تضش -ن ف -ن -دق سش-وف-ي-ت-ال ا÷زائ-ر ،ي-وم  2٣م-ن أاك-ت-وب-ر ال-ق-ادم
الشش-ب-اب بشش-ارع ال-ع-ربي بن
لو ¤لـ «ه-ي-لث دي-ج-ي-ت-ال داي-ز» ،أاو م-ا يسش-م-ى Ãل-ت-ق-ى الصش-حة
ال-ط-ب-ع-ة ا أ
م - - -ه- - -ي- - -دي –ا÷زائ- - -ر
ال-رق-م-ي-ة .ه-ي م-ب-ادرة أاط-ل-ق-ت-ها « »Sense Healthcareوك -ال -ة اتصش-ال
.
–
ى
ط
ش
س
و
ل
ا
لشش -ع-اع
ت -ن -ظ -م ال -وك -ال -ة ا÷زائ -ري -ة ل  -إ

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

لدارة والمالية
ا إ

ي - -نشش - -ط رئ- -يسس ا÷ب- -ه- -ة
ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة م-وسش-ى
تواتي ،غدا ،ندوة صشحفية على السشاعة العاششرة
وال- - -نصش- - -ف صش- - -ب- - -اح - -ا Ãق - -ر
ا÷بهة.

الرقمنة ‘ خدمة الصصحة ا÷زائرية

التحكيم الدو‹

التحرير

ندوة صصحفية
للجبهة الوطنية
ا÷زائرية

أاشصغال اŸؤو“ر
التنظيمي ◊زب
جبهة النضصال الوطني

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الثÓثاء  12سصبتمبر  2017م
الموافق لـ  21ذي الحجة  14٣8هـ

’عاصس Òالتي ضسربت أامريكا ،كؤبا ،اŸكسسيك ،أا‚لÎا وفرنسسا
إاثر ا أ

الرئيسس بؤتفليقة يبعث برسشائل تعزية وتعاطف لنظرائه
بعث رئيسض ا÷مهؤرية عبد
ال -ع -زي -ز ب -ؤت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب -رسس-ائ-ل
ت- -ع- -زي- -ة وت -ع -اط -ف ل -ن -ظ -رائ -ه
’م- - -ري- - -ك - -ي دون - -ال - -د ت - -رامب
ا أ
وال -ف -رنسس -ي إاÁان -ؤي -ل م-اك-رون
وال- -ك- -ؤب -ي راوول ك -اسسÎو روث
وك- -ذا Ÿل -ك -ة إا‚لÎا إال -ي -زاب -يت
ال -ث -ان -ي -ة وم -لك ه-ؤل-ن-دا ف-يÓ-م
’ع-اصسÒ
أال -كسس -ن -در ع -ل -ى إاث-ر ا أ
ال- -ت- -ي خ- -ل -فت خسس -ائ -ر بشس -ري -ة
وم - -ادي - -ة ه - -ام - -ة ‘ ال - -ؤ’ي - -ات
اŸتحدة وجزر الكراييب.

إاعصص- - - -ار إاي- - - -رم - - -ا ،أاب - - -دى رئ - - -يسس
ا÷مهورية «عميق تعاطفه» و»خالصس
تضصامنه».
وأاضص -اف ق-ائ« ،Ó-أان-ا م-ت-ي-ق-ن ب-أان
الشصعب الكوبي الشصجاع –ت قيادتكم
ا◊كيمة سصيعيد بناء ما دمرته هذه
الكارثة الطبيعية وسصيواصصل مسصÒته
نحو مزيد من التقدم والزدهار».

...ورسشالة إا ¤اŸلكة إايليزابيت
الثانية ...واŸلك فيÓم

رسشالة إا ¤نظÒه اأ’مريكي
أاكد رئيسس الدولة ‘ الرسصالة التي
وجهها إا ¤الرئيسس األمريكي دونالد
ت -رامب ي -ق -ول« :ل -ق -د ت -ل -ق-يت ب-ب-ال-غ
األسص -ى خ Èاÿسص -ائ -ر ال -ه-ام-ة ال-ت-ي
خ -ل -ف -ت-ه-ا األع-اصص ÒاŸت-ت-ال-ي-ة ال-ت-ي
ضص -ربت ولي -ات ت -كسص -اسس ول -وي-زي-ان
وفلوريدا ،وهي كلها كوارث تسصببت
‘ خسصائر بشصرية ومادية هامة».
واضصاف الرئيسس بوتفليقة يقول،
«ل يسصعني أامام هذه اŸآاسصي اŸؤوŸة
ال ان أاق- -دم ل -ك -م ت -ع -ازَي اÿالصص -ة،
باسصم ا÷زائر حكومة وشصعبا وأاصصالة
ع- -ن ن- -فسص- -ي ،وأاع Èل- -ك- -م ول -لشص -عب
األم -ري -ك -ي الصص -دي -ق ع -ن ت-ع-اط-ف-ن-ا
العميق».

...ورسشالة إا ¤الرئيسس الفرنسشي
وك- - -تب رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ‘
ال -رسص -ال -ة ال -ت-ي وج-ه-ه-ا ا ¤ال-رئ-يسس

‘ رسصالته إا ¤اŸلكة إايليزابيت
ال -ث -ان -ي -ة واŸلك ف -ي Ó-م أال -كسص -ن -در،
أاع -رب رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ع-ن ب-ال-غ
ح -زن -ه ع -قب األضص-رار ال-ك-بÒة ال-ت-ي
خ -ل -ف -ه -ا إاعصص-ار إاي-رم-ا ال-ذي ضص-رب
ا÷زر ال -ع-ذراء الÈي-ط-ان-ي-ة وج-زي-رة
سص-ان م-ارت-ي-ن-ي ،م-عÈا ع-ن «ت-ع-اطفه
وتضصامنه مع العائÓت التي مسصتها
هذه الكارثة الطبيعية».
م -اك -رون ي -ق -ول «ت -ل -ق -يت ب-ك-ث Òم-ن
ا◊زن واألسص - -ى ن - -ب- -أا اÿراب ال- -ذي
تسصببت فيه األعاصص ÒاŸتتالية التي
ضصربت جزيرتي سصان مارت Úوسصان
ب -ارت -ي -ل -ي -م ،ح-اصص-دة أارواح-ا بشص-ري-ة
وﬂلفة خسصائر هامة ‘ اŸنشصآات
القتصصادية والجتماعية».
ت -اب -ع رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ي -ق-ول:
«بهذه اŸناسصبة األليمة ل يسصعني إال
أان أاتقدم إاليكم ،باسصم ا÷زائر شصعبا
وحكومة وأاصصالة عن نفسصي ،بتعازي

اÿالصص-ة ،م-ع-رب-ا ل-ك-م ع-ن ت-ع-اط-ف-ي
معكم ومع الشصعب الفرنسصي الصصديق.
كما أاعرب عن تضصامني مع العائÓت
التي مسصتها هذه الكارثة الطبيعية،
راجيا منكم أان تنقلوا إاليهم خالصس
التعازي واŸواسصاة».

...ورسشالة مؤاسشاة إا ¤نظÒه الكؤبي
‘ ب- -رق- -ي -ة ب -عث ب -ه -ا إا ¤ن -ظÒه
الكوبيي راوول كاسصÎو روث ،عقب

مسشاهل يتحادث مع أابؤالغيط بالقاهرة

–ادث وزي -ر الشس -ؤؤون اÿارج -ي-ة رئ-يسض
اÛلسض ال -ؤزاري ÷ام -ع -ة ال -دول ال -ع -رب -ي-ة
ع -ب -د ال -ق -ادر مسس -اه -ل ،أامسض ،ب-ال-ق-اه-رة م-ع
’م Úالعام ÷امعة الدول العربية أاحمد
ا أ
أابؤالغيط ،بحسسب ما أاشسار إاليه بيان لؤزارة
الشسؤؤون اÿارجية.
أاوضصح البيان ،أان «اللقاء “حور حول الدورة
األو ¤للحوار ب Úاليابان والدول العربية اŸرتقب
ه -ذا الث -ن ،Úب -اإلضص -اف -ة إا ¤اŸسص -ائ-ل ال-رئ-يسص-ي-ة

اŸسصجلة ضصمن جدول أاشصغال الدورة  148للمجلسس
ال-وزاري ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ذي سص-ي-ن-ع-ق-د اليوم
الثÓثاء  12سصبتم .2017 Èكما تطرق الطرفان إا¤
إاصصÓح جامعة الدول العربية».
أاضصاف نفسس اŸصصدر ،أان مسصاهل تطرق مع
أاب -وال -غ -ي -ط إا ¤ال -ت -ط-ورات ال-ت-ي يشص-ه-ده-ا ال-ع-ا⁄
العربي وكذا وضصع ﬂتلف النزاعات واألزمات مثل
التي تعيشصها كل من سصوريا وليبيا واليمن والعراق.
كما أاشصار البيان إا ¤ان وزير الشصؤوون اÿارجية

...وأاخرى إا ¤نظÒه اŸكسشيكي
ووج -ه رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة أايضص-ا
ب -رق -ي -ة ت -ع -زي -ة وتضص-ام-ن إا ¤ن-ظÒه
اŸكسصيكي إانريكي بينا نييتو ،عقب
الزلزال الذي ضصرب بÓده.
قال الرئيسس بوتفليقة ‘ رسصالته،
«ن- -رج- -و م -ن -ك -م أان ت -ب -ل -غ -وا الشص -عب
اŸكسصيكي تعاطفنا وتضصامننا معه ‘
هذه اÙنة التي سصيعرف حتما كيف
يتجاوزها».

ا÷زائري قد أابرز «األهمية التي يجب إايÓءها
ل- -ل- -ح- -ل- -ول السص -ي -اسص -ي -ة م -ع ت -غ -ل -يب سص -ب -ل ا◊وار
واŸصصا◊ة بعيدا عن كل تدخل أاجنبي».
من جهته أاعرب أابوالغيط عن «شصكره للجزائر
على الدور النشصيط الذي تؤوديه ‘ ا÷امعة العربية
وكذا على اÛهودات التي بذلتها خÓل رئاسصتها
الدورية للمجلسس الوزاري ÷امعة الدول العربية ‘
سص -ب -ي -ل اسص -ت -ق-رار وأام-ن ال-وط-ن ال-ع-رب-ي» ،يضص-ي-ف
البيان.

تعزيز الشسراكة الثنائية ‘ قطاع اŸناجم

يؤسشفي يتحادث مع سشف Òجنؤب إافريقيا

اسستقبل وزير الصسناعة واŸناجم يؤسسف
ي- -ؤسس- -ف- -ي ،أامسض ،سس- -ف Òج- -ن- -ؤب اف- -ري- -ق- -ي -ا
ب-ا÷زائ-ر السس-ي-د دن-يسض ت-ؤك-ؤزا Êدلؤمؤي،
حيث “حؤرت اÙادثات حؤل دعم التعاون
والشسراكة الثنائية ب Úالبلدين ،خصسؤصسا ‘
ق- -ط- -اع اŸن- -اج- -م ،ب- -حسسب م- -ا أاف- -اد ب -ه ب -ي -ان
للؤزارة.
خÓ- -ل ه- -ذا ال -ل -ق -اء أاوضص -ح السص -ي -د دل -وم -و أان
«م -ؤوسصسص-ات بÓ-ده أاصص-ب-حت ت-ب-دي اه-ت-م-ام-ا ك-بÒا

ب -السص -وق ا÷زائ -ري -ة» ت -ب-ع-ا لÓ-ح-ت-ك-اك والتصص-ال
اŸسصتمر للمتعامل Úا÷نوب افريقي Úونظرائهم
ا÷زائري ÚخÓل السصنوات األخÒة.
اŸن -اسص -ب -ة ك -انت أايضص -ا ف -رصص -ة لسص -ف Òج-ن-وب
اف -ري-ق-ي-ا ل-ط-لب «دع-م ومسص-ان-دة» وزارة الصص-ن-اع-ة
واŸناجم بهدف Œسصيد بعضس اŸشصاريع ‘ اطار
الشصراكة الثنائية.
من جانبه ع Èيوسصفي عن دعم الوزارة ÷ميع
مشصاريع الشصراكة ب Úمؤوسصسصات البلدين ،مÈزا أامله

‘ «Œسصيد مشصاريع تعاون ب Úهيئات ومؤوسصسصات
البلدين الناشصطة ‘ قطاع اŸناجم ،سصيما ‘ ›ال
اعداد اÿرائط ا÷يولوجية وكذا تكوين التقني،»Ú
يضص -ي -ف ذات اŸصص-در .وق-د ات-ف-ق ال-ط-رف-ان ع-ل-ى
تشصجيع ودعم العÓقات ب ÚاÈÿاء واŸسصتثمرين
ا÷زائري Úونظرائهم جنوب افريقي Úمن اجل
اع -ادة ب -عث ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ-ي م-ن خÓ-ل –دي-د
مشصاريع الشصراكة اŸرتقب اطÓقها وذلك ‘ اقرب
اآلجال.

لتعزيز سسبل التعاون الثنائي ‘ ﬂتلف اŸؤاضسيع

لؤح يلتقي ‡ثل برنامج اأ’· اŸتحدة للتنمية ورئيسس مفؤضشية ا’–اد اأ’وروبي با÷زائر
بحث وزير العدل حافظ األختام ،الطيب لوح،
أامسس الثن ،Úمع كل من اŸمثل الدائم لÈنامج
األ· اŸت - -ح- -دة ل- -ل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ب- -ا÷زائ- -ر ،إاي- -ريك
أاوفÒف -اسصت ،ورئ -يسس م-ف-وضص-ي-ة ال–اد األوروب-ي
ب -ا÷زائ -ر ،ج -ون أاورورك ،سص -ب -ل ت -ع -زي -ز ال-ت-ع-اون
الثنائي ‘ ﬂتلف اŸواضصيع .وأاوضصح بيان للوزارة

أان السصيد لوح بحث خÓل اسصتقباله للممثل الدائم
لÈن-ام-ج األ· اŸت-ح-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ب-ا÷زائ-ر «سص-بل
تعزيز وتطوير التعاون جنوب-جنوب ،خاصصة ‘
اÛال Úالقانو Êوالقضصائي ،كما ” التفاق على
ضصرورة توسصيع التعاون ومواصصلة تبادل التجارب ‘
ﬂتلف اŸواضصيع».

وسصمح اللقاء الثا Êالذي جمع الوزير مع رئيسس
مفوضصية ال–اد األوروبي با÷زائر ببحث «سصبل
تدعيم وتعزيز التعاون ‘ ﬂتلف اŸواضصيع» .كما
ث-م-ن ال-ط-رف-ان «ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة اŸت-م-يزة بÚ
ال–اد األوروب -ي وا÷زائ -ر ،سص -ي -م -ا ال -ت -ي ت-خصس
برنامج ال–اد مع الوزارة.

دعا Ÿؤاصسلة الشسراكة وا’سستثمار

بن مرادي يسشتقبل سشف Òدولة إايطاليا با÷زائر

الشس -عب /اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -ت-ج-ارة ﬁم-د ب-ن
مرادي ،أامسضÃ ،قر وزارة التجارة باسسكال فÒارا
سس-ف Òدول-ة اي-ط-ال-ي-ا ب-ا÷زائ-ر ،وناقشض الطرفان
ال -ع -دي -د م -ن ال -قضس -اي -ا ا’ق -تصس -ادي-ة ذات ال-ب-ع-د
’قليمي والدو‹ التي Œمع البلدين.
اÙلي وا إ
أاكد الوزير ‘ حديثه على الرهانات القتصصادية
ال-ت-ي ت-رف-ع-ه-ا ا÷زائ-ر ل-ل-رق-ي ب-الق-تصص-اد الوطني
وتطويره دون اإلخÓل باتفاقات الشصراكة مع دولة
إايطاليا التي هي عضصو ‘ دول اإل–اد األوربي أاو
غÒه من الشصركاء ،منوها بالعÓقات اŸتينة التي

تربط ا÷زائر مع الدول األوربية وحجم التبادلت،
خاصصة دولة إايطاليا التي –تل مرتبة الزبون رقم
واحد بالنسصبة للجزائر.
ودع- -ا ب- -ن م- -رادي داع- -ي- -ا الشص- -ريك اإلي -ط -ا‹
لضص -رورة م -واصص -ل -ة الشص -راك -ة والسص -ت-ث-م-ار ‘ ظ-ل
اŸناخ السصتثماري الذي توفره ا÷زائر ،مقدما
العديد من ‰اذج الشصراكة الناجحة ،مذكرا بأان
أاولويات ا◊كومة هي التنمية والÎقية القتصصادية
ورفع حصصة الصصادرات خارج اÙروقات.
م-ن ج-ه-ت-ه ت-ن-اول السص-ف Òال-عÓ-ق-ات ال-ت-اريخية

التي Œمع البلدين ،مؤوكدا ان بلده سصتحافظ على
م -ك -ان -ت -ه -ا ال -ت -ج-اري-ة ل-دى ا÷زائ-ر واسص-ت-ع-داده-ا
لشصراكة حقيقية ‘ اŒاه السصياسصة القتصصادية التي
تعتمدها ا÷زائر ،مبديا اسصتعداده إليجاد قاعدة
شصراكة ‘ ›ال اŸؤوسصسصات الصصغÒة واŸتوسصطة
على أاسصاسصي التكوين ونقل التكنولوجيا ‘ عدة
ميادين ،كما أابرز السصف Òأان أاو ¤خطوة ‘ هذا
الŒاه قد “ت بتأاسصيسس نادي األعمال اإليطا‹
ال- -ذي سص- -ي -ك -ون ه -م -زة وصص -ل ب ÚاŸسص -ت -ث -م -ري -ن
اإليطالي Úونظرائهم ا÷زائري.Ú

’سسÓمي حؤل العلؤم والتكنؤلؤجيا بأاسستانا
’وŸ ¤نظمة التعاون ا إ
القمة ا أ

حجار يÈز اأ’ششؤاط التي قطعتها ا÷زائر ‘ ›ال تطؤير البحث العلمي

أاب-رز وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ والبحث العلمي
لطاهر حجار ،أامسض ،من عاصسمة كازاخسستان،
’شسؤاط التي قطعتها ا÷زائر ‘ ›ال
أاسستانا ،ا أ
تطؤير البحث العلمي وكذا ا’‚ازات اŸسسجلة
‘ بعضض اÛا’ت ا◊يؤية.
حجار ،بصصفته ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية السصيد
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أاب-رز خÓ-ل ك-ل-م-ة أال-قاها

Ãن -اسص -ب -ة اخ -ت -ت-ام أاشص-غ-ال ال-ق-م-ة األوŸ ¤ن-ظ-م-ة
التعاون اإلسصÓمي واıصصصصة للعلوم والتكنولوجيا
«األشصواط التي قطعتها ا÷زائر ‘ ›ال البحث
ال- -ع- -ل- -م- -ي وك- -ذا ال‚ازات اŸسص- -ج- -ل -ة ‘ ب -عضس
اÛالت ا◊ي- - -وي- - -ة ع- - -ل- - -ى غ- - -رار األرضص - -ي - -ات
التكنولوجية وا÷ينات وأايضصا علوم الفضصاء».
اسصتعرضس حجار «ا÷هود التي بذلتها ا◊كومة

ا÷زائ- -ري- -ة –ت ق- -ي- -ادة ال -رئ -يسس ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،والتي سصمحت بÎقية شصبكة مؤوسصسصات
وم-راك-ز ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ال-ت-ي ي-ف-وق ع-ددها اليوم
العشصرين مركزا متخصصصصا تنشصط ‘ ميادين العلوم
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وال-ع-ل-وم اإلنسص-انية والجتماعية،
فضص Óعن إانشصاء  Èﬂ 1400بحث ‘ اŸؤوسصسصات
ا÷امعية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن صشالح ُيسشتقَبل من الرئيسس الفنزويلي

اسس - - -ت- - -ق- - -ب- - -ل ال- - -رئ- - -يسض
ال-ف-ن-زوي-ل-ي ن-ي-ك-ؤ’ م-ادورو
م- - -ؤروسض ،أامسض ،ب- - -إاق- - -ام - -ة
ال -دول -ة ب -زرال-دة ب-ا÷زائ-ر
ال- -ع- -اصس -م -ة ،رئ -يسض ›لسض
’مة عبد القادر بن صسالح.
ا أ
ج -رى السص -ت -ق -ب -ال ب -حضص -ور
ال- -وزي- -ر األول أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى
ووزير الطاقة مصصطفى قيتوÊ
ووزي - - -رة الÈي - - -د والتصص - - -الت
السص- - -ل- - -ك - -ي - -ة وال Ó- -سص - -ل - -ك - -ي - -ة
وال-ت-ك-ن-ول-وجيات والرقمنة هدى
إاÁان فرعون.
سصتسصمح زيارة السصيد مادورو للجزائر ،التي شصرع فيها ليلة األحد إا ¤األثن ،Úللطرف Úبإاجراء تقييم
لوضصع عÓقات الصصداقة والتعاون الثنائية وكذا سصبل ووسصائل تعزيزها.
كما سصتسصمح الزيارة التي تدوم يوم Úبتبادل وجهات النظر حول اŸسصائل القليمية والدولية ذات
الهتمام اŸشصÎك لسصيما وضصع سصوق اÙروقات العاŸية وآافاقها.

مادورو يدعؤ إا ¤تعزيز التعاون الثنائي خدمة للسشلم والرفاه ا’قتصشادي
أاكد الرئيسس الفنزويلي نيكولسس مادورو موروسس ،أامسس األثن ،Úبا÷زائر العاصصمة ،أان زيارته إا¤
ا÷زائر تهدف إا ¤تعزيز التعاون ا÷زائري -الفنزويلي ‘ خدمة السصلم والرفاه القتصصادي .وأاوضصح
السصيد مادورو ‘ رده على سصؤوال صصحفي Úفنزويلي Úعقب السصتقبال الذي خصس به رئيسس ›لسس األمة
عبد القادر بن صصالح« ،لقد كللت جولتي بزيارتي إا ¤ا÷زائر ،التي تهدف إا ¤تعزيز التعاون ب Úالبلدين
خدمة للسصلم والرفاه القتصصادي» .وأاضصاف ،أانه تطرق إا ¤اŸواضصيع التي نوقشصت خÓل اŸفاوضصات التي
أافضصت إا ¤التفاق اÈŸم ب Úأاعضصاء منظمة البلدان اŸصصدرة للنفط (أاوبك) وبلدان خارج أاوبك من أاجل
اسصتقرار أاسصعار البÎول .وكانت منظمة أاوبك قد التزمت إا ¤جانب  11بلدا منتجا غ Òعضصو ‘ أاوبك ‘
نهاية  ،2016بتقليصس إانتاجها إا ¤غاية مارسس  2018بغية امتصصاصس فائضس العرضس الذي يؤوثر على أاسصعار
ال -بÎول .وق -ال ال -رئ -يسس ال -ف -ن-زوي-ل-ي ‘ ه-ذا الصص-دد« ،ن-واصص-ل ج-ه-ودن-ا ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى أاسص-ع-ار م-نصص-ف-ة
لقتصصادنا» .وأاوضصح من جهة أاخرى ،أانه تطرق إا ¤العÓقات الثنائية ،لسصيما ‘ ›ال الطاقة ،مشصÒا إا¤
وجود مشصاريع مشصÎكة مع إامكانية فتح خط جوي ب Úالبلدين:

اسستعرضسا سسبل ا’رتقاء بالعÓقات الثنائية إا ¤تعاون مثمر

رئيسس ÷نة الششؤؤون اÿارجية يتباحث مع السشف Òالكؤبي

اسس - - -ت - - -ع - - -رضض رئ - - -يسض ÷ن - - -ة الشس- - -ؤؤون
اÿارج- -ي- -ة وال -ت -ع -اون وا÷ال -ي -ة ب -اÛلسض
الشسعبي الؤطني ،عبد ا◊ميد سسي عفيف،
أامسض ا’ث- -ن ،Úم- -ع سس- -ف Òك- -ؤب- -ا ب -ا÷زائ -ر،
أا‚ال راوول بارازافا نافاسض ،واقع العÓقات
ب Úالبلدين وسسبل ا’رتقاء بها ا ¤مسستؤى
«ت- -ع- -اون م -ث -م -ر» ،ب -حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان
للمجلسض.
ع -ل -ى صص -ع -ي -د ال -عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ،دع-ا رئ-يسس
اللجنة إا« ¤ضصرورة دعم القضصايا العادلة ‘ العا،⁄
حيث ع Èعن ارتياحه لتوافق الرؤوى ب Úالبلدين
حولها» ،مؤوكدا التزام ا÷زائر الدائم بالعمل وفق
قرارات األ· اŸتحدة ،كونها تتفق مع اŸبادئ
ال-ث-اب-ت-ة لسص-ي-اسص-ت-ه-ا اÿارج-ي-ة اŸب-نية على انتهاج

 ⁄شصمل الفرقاء ◊ل ﬂتلف النزاعات».
ا◊وار و ّ
من جهته ،عّبر السصف Òالكوبي عن «ارتياحه
للمجهودات اŸبذولة لÎقية التعاون الŸÈا ÊبÚ
البلدين» ،مشصيدا Ãا حققته ا÷زائر من تطور،
خ - -اصص - -ة ‘ السص - -ن - -وات األخÒة ،لسص- -ي- -م- -ا ب- -ع- -د
«اإلصصÓ- -ح- -ات ال- -ه- -ام- -ة ال- -ت- -ي ب- -ادر ب -ه -ا رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة م -ن أاج -ل ت -رق -ي-ة ا◊ق-وق وا◊ري-ات
و“ك Úا÷زائر من ولوج آافاق اقتصصادية واعدة
وكذا بالدور الذي تلعبه على اŸسصتوي Úالقاري
وال- -دو‹ م- -ن خÓ- -ل دع- -م ا◊وار السص- -ي- -اسص- -ي ‘
ال -قضص -اي -ا ال -ع -ادل -ة ،خصص -وصص -ا قضص -ي -ة الصص -ح -راء
ال-غ-رب-ي-ة» ،م-ع-رب-ا ع-ن «رغ-ب-ت-ه ‘ ت-ط-وي-ر وت-ن-م-ية
ال- -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ل -يشص -م -ل ›الت اق -تصص -ادي -ة
جديدة».

تنصشيب اأ’عضشاء ا÷دد للمجلسس اإ’سشÓمي اأ’على
’عضس - - -اء ا÷دد
” ،أامسض ،،ت- - - -نصس - - -يب ا أ
’سس Ó-م -ي ا’أع -ل -ى اŸع-ن-ي Úم-ن
ل -ل -م -ج -لسض ا إ
ط- -رف رئ- -يسض ا÷م- -ه- -ؤري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بؤتفليقة ‘ ،تركيبة «تعكسض واقع اÛتمع
ا÷زائ-ر ب-ت-ن-ؤع-ه وث-رائ-ه» ،ب-حسسب م-ا أاك-ده
رئيسض الهيئة بؤعبد الله غÓم الله.
تضصم القائمة أاسصتاذت Úو‡ثل Úعن اŸذهب
اإلباضصي ،فضص Óعن نخبة من الباحث Úا÷امعي،Ú
ح -يث ت-أات-ي ه-ذه ال-تشص-ك-ي-ل-ة ا÷دي-دة ل-ل-م-ج-لسس -
مثلما أاوضصحه غÓم الله -لتعكسس الزخم الثقا‘
الذي تزخر به ا÷زائر ،مضصيفا أان «اإلباضصية على
سص -ب -ي -ل اŸث-ال ،ه-ي ت-راث ج-زائ-ري أاصص-ي-ل وراف-د
أاسصاسصي ‘ ثقافتنا واجتهادنا الديني ،يÌيه ما
ورث -ن -اه ع -ن ال -ف -ق -ه ا◊ن -ف -ي خ -اصص -ة ‘ م-وضص-وع
األوقاف».
Óشص -ارة ،تضص-م ال-تشص-ك-ي-ل-ة ا÷دي-دة ل-ل-م-ج-لسس
ل -إ
واŸعينة Ãقتضصى مرسصوم رئاسصي ك Óمن :كمال

ب -وزي -دي وﬁم -د ب-وجÓ-ل ووسص-ي-ل-ة خ-ل-ف-ي وع-ب-د
اŸالك ب -رط -ال وع -ب -د ال -ق -ادر ب -وع -رف -ة وسص -ع-ي-د
ب-وي-زري وسص-ام-ي-ة ق-ط-وشس وك-ذا م-أام-ون ال-ق-اسصمي
ا◊سصني وبن عمر حمدادو ومصصطفى بن صصالح
ال -ب -اج -و وع -ب -د ال -ك-ر Ëدب-اغ-ي وأاح-م-د ب-ن م-الك
ويوسصف اŸهدي ومÈوك زيد ا.Òÿ
على صصعيد آاخر ،رد غÓم الله على ا÷دل
الذي أاثاره مؤوخرا قرار وزارة الÎبية الوطنية
ب -ح -ذف ال -بسص-م-ل-ة م-ن ب-عضس ال-ك-تب اŸدرسص-ي-ة
والذي ل يرى فيه إاشصكال يذكر ،حيث قال «رأايي
الشص -خصص -ي ه-و أان ال-بسص-م-ل-ة ›رد ع-ن-وان ع-ل-ى
غ -رار -ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ال -دÁق-راط-ي-ة
الشصعبية  -ووجودها ل يعني أان كتاب الرياضصيات
او الفيزياء هو كتاب ديني ،كما أان حذفها ل يؤوثر
من الناحية اŸادية على الكتاب .غ Òأاننا سصوف
نقÎح على الوزيرة إادراجها ‘ الطبعات اŸقبلة
للكتاب اŸدرسصي.

ولد علي يسشتقبل كلؤديا مارتي بحضشؤر سشفÒة سشؤيسشرا با÷زائر

الشسعب /اسستقبل الهادي ولد علي وزير
الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة Ãق-ر دائ-رته الؤزارية،
رئ -يسس -ة ال -ف -رع السس -ي-اسس-ي ل-لسسÓ-م ل-ل-دائ-رة
الفيدرالية السسؤيسسرية للشسؤؤون اÿارجية
كلؤديا مارتي ،وذلك إاطار زيارة العمل التي
تقؤم بها للجزائر.
حضص -رت ال -ل -ق -اء سص-ع-ادة سص-فÒة دول-ة سص-ويسص-را
با÷زائر موريال بريسصت كوه ،Úاسصتعرضس خÓله
الطرفان بعضس اŸعلومات حول ﬂتلف اŸسصائل
اŸتعلقة بالتكفل بالشصباب.

أاشصار وزير الشصباب والرياضصة الهادي ولد علي،
فيما يخصس ﬂتلف الÈامج اŸقدمة من طرف
دائرته الوزارية لصصالح الشصباب ‘ ،إاطار الÈنامج
ا◊كومي ،تبعا لتوجيهات فخامة رئيسس ا÷مهورية
السص -ي -د ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إا ¤أان السص-ت-م-اع
وم-راف-ق-ة و–دي-د اح-ت-ي-اج-ات الشص-ب-اب اŸت-زايدة
يشصكل قاعدة نشصاط القطاع.
أاما فيما يخصس دسصÎة اÛلسس األعلى للشصباب
فهو يع Èعن إارادة السصلطات العمومية ‘ تدعيم
ميكانيزمات السصتماع ومشصاركة الشصباب.

أاع- -ربت ا÷زائ- -ر ،ع- -ل- -ى لسس- -ان ال- -ن -اط -ق
ال -رسس -م -ي ل -ؤزارة الشس -ؤؤون اÿارج-ي-ة ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -ن ع -ل -ي الشس -ري -ف ،ع -ن «ادان -ت-ه-ا
القؤية» لÓعتداء ا’رهابي الذي اسستهدف
’م-ن اŸصس-ري-ة
أامسض ا’ث-ن Úق-اف-ل-ة ل-ق-ؤات ا أ
شسمال سسيناء.
وقال الناطق الرسصمي ‘ تصصريح لوأاج« :ندين
بقوة العتداء اإلرهابي الدموي الذي اسصتهدف
ال -ي-وم ق-اف-ل-ة ل-ق-وات األم-ن اŸصص-ري-ة Ãدي-ن-ة ب-ئ-ر
العبد ،شصمال سصيناء ،والذي ذهب ضصحيته العديد
من افراد األمن اŸصصري.»Ú

وأاضصاف بن علي شصريف قائ« :Óوإاذ نتقدم ا¤
أاسصر الضصحايا وذويهم بأاصصدق تعازينا ،فإاننا نعرب
‘ ذات الوقت عن تضصامننا وتكاتفنا مع حكومة
وشصعب مصصر ونشصد على أايديهم ‘ مواجهتهم آلفة
اإلرهاب الغريبة عن ديننا وقيمنا وتقاليدنا».
وخ- -لصس ال- -ن- -اط- -ق ال- -رسص- -م- -ي ل -وزارة الشص -وؤون
اÿارجية ا ¤ان ا÷زائر التي عانت من ويÓت
اإلره -اب« ،ت -درك أان -ه ل م -ك -ان ألي -ة ت -ن -ازلت ‘
ا◊رب ضصد هذه اآلفة البغيضصة» وأان «الشصقيقة
مصص-ر ،ال-ق-وي-ة بشص-ع-ب-ه-ا وÃؤوسصسص-ات-ه-ا ،ق-ادرة على
Óرهاب.
التصصدي ل إ

ا÷زائر تدين بقؤة ا’عتداء اإ’رهابي ضشد قؤات اأ’من اŸصشرية بششمال سشيناء

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

»æWh

الثÓثاء  12سصبتمبر  2017م
الموافق لـ  21ذي الحجة  1438هـ

لطباء اıتصص ،ÚحسصبÓوي:
ا÷زائر تسصجل نقصصا كبÒا ‘ ا أ

خلق شصبكة رعاية قوية وتكوين إŸوإرد إلبشصرية إ◊ل إألمثل
التنسصيق ب Úالقطاعات يحسصن نوعية اÿدمات الصصحية ‘ الوسصط اŸدرسصي
لطباء اıتصص Úل
كشصف وزير الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات ﬂتار حسصبÓوي أان ا÷زائر تسصجل نقصصا كبÒا ‘ ا أ
لنعاشض والتخدير وكذا طب النسصاء والتوليد.
لشصعة وا إ
لك Ìطلبا كطب ا أ
سصيما بعضض التخصصصصات ا أ
ب -ال -ت -نسص -ي -ق ب Úال -ق -ط -اع -ات سص-ي-م-ك-ن وزارة
الصص -ح -ة م -ن رف-ع ال-ت-ح-دي وم-واج-ه-ة ج-م-ي-ع
الصص- - -ع- - -وب- - -ات ال- - -ت - -ي –ول دون الرت - -ق - -اء
أاوضصح الوزير على هامشص افتتاحه الندوة
باŸنظومة الوطنية للصصحة.
الوطنية لتقييم برنامج الصصحة اŸدرسصية ،أان
وحسصب الوزير فإان الشصراكة التي Œمع
الصصحة ‘ بÓدنا تتطلب شصبكة رعاية قوية
الÎبية الوطنية والتعليم العا‹ تنعكسص إايجابا
ي -ت -م م -ن خÓ-ل-ه-ا ت-ك-وي-ن األط-ب-اء اıتصصÚ
‘ ت -ع -زي-ز ال-ق-درات ع-ل-ى ال-وق-اي-ة وال-ف-حصص
تكوينا جيدا ،مشصÒا إا ¤وجود  2000وحدة
والرعاية حيث ” تسصخ› ‘ Òال الصصحة
تشصخيصص ومتابعة ،إال أان ما ينقصصها توفر
اŸدرسصية  2264طبيب وجراح أاسصنان و1779
اŸوارد البشصرية بشصكل كاف .قائ ‘ Óذات
نفسصا Êو 2479مسصاعد طبي ،باإلضصافة إا¤
السصياق ،إان تكوين طبيب ﬂتصص كامل يتطلب
الصصحة ا÷امعية التي تتوفر على  380وحدة
 13سصنة لكي يسصتطيع أان يقدم خدمة ذات
للطب الوقائي موزعة على اŸسصتوى الوطني.
نوعية والتكفل ا÷يد باŸرضصى.
و‘ ›ال ال -ت -ل -ق -ي-ح ال-روت-ي-ن-ي كشص-ف أان-ه ”
أاع -ل -ن وزي -ر الصص -ح -ة ع -ن إاطÓ-ق ح-م-ل-ة
التوصصل إا ¤نسصبة تغطية بلغت  94.3بالنسصبة
–سصيسصية واسصعة سصتمسص الوسصط اŸدرسصي
للتÓميذ سصنة أاو ¤ابتدائي ،مشصÒا إا ¤بذل
ل -ل -وق -اي-ة م-ن ب-عضص األم-راضص اÿطÒة ال-ت-ي
›هودات لفتتاح وحدات جديدة للفحصص
تهدد سصÓمة التÓميذ ،مشصددا على ضصرورة
أاك -د حسص-بÓ-وي أان ال-ت-ل-ق-ي-ح ع-ل-ى مسص-ت-وى واŸت -اب -ع -ة وال -طب وت -ع -زي -ز ال -ف-رق الصص-ح-ة
ال -ق -ي -ام ب -ال -ت -ل -ق -ي -ح ضص -د ا◊صص -ب -ة «روج -ول اŸؤوسصسص-ات الÎب-وي-ة  ⁄ي-ت-وق-ف وسص-يسص-ت-ف-ي-د اŸدرسص -ي -ة وا÷ام-ع-ي-ة ب-اإلضص-اف-ة إا ¤ت-رق-ي-ة
ولروبيول» مع أاهمية التحلي باليقظة التي م- -ن -ه ه -ذه السص -ن -ة أاك Ìم -ن  270أال-ف ت-لميذ الصص -ح -ة م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ-ي-م حصصصص الÎب-ي-ة
م -ن شص -أان -ه -ا أان تسص -ه -ل ال -وصص-ول إا ¤م-رح-ل-ة مسص-ج-ل ب-فضص-ل ا◊مÓ-ت السص-ت-دراك-ي-ة ال-ت-ي لتمك ÚالتÓميذ من اكتسصاب اŸعارف لتبني
ال -قضص -اء ع -ل -ى األم -راضص اŸع -دي -ة وت -ط-وي-ر سص-يسص-اه-م ‘ إا‚اح-ه-ا م-ه-ن-ي-و ق-ط-اع الÎب-ية أاسصاليب حياتية صصحية وكذا تطوير التكفل
اŸسصتوى الصصحي لدى ا÷زائري.Ú
وأاول- -ي- -اء ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ،مشصÒا إا ¤أان ال- -ع -م -ل النفسصي الجتماعي.

صصونيا طبة

بوعزغي من أادرار:

مشصروع إلنهضصة لإÓنتاج إلفÓحي وإعد
اع-ت Èوزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-تنمية الريفية
والصصيد البحري عبد القادر بوعزغي ،لدى
إاشصرافه على تدشصﬁ Úطة تقنية Ÿعا÷ة
ال-ب-ذور ب-ت-ع-اون-ي-ة ا◊بوب والبقول ا÷افة
ب -أادرار ،أان ه -ذه اÙط -ة ت -ع -د م -كسص-ب-ا ه-ام-ا
ل-ل-ولي-ة ،و‘ ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي بصص-ف-ة ع-امة
وهي واحدة من بﬁ 23 Úطة ” إا‚ازها
لخÒة وذلك ت -ك -م-ل-ة
خÓ- -ل  03سص -ن -وات ا أ
للمحطات اŸوجودة على اŸسصتوى الوطني.

أدرأر :فا— عقيدي
وأاوضصح الوزير أان الفÓح ‘ ولية أادرار من
خÓل هذه اÙطة بإامكانه ا◊صصول على البذور
من هذه اÙطة بحيث أان هذه اÙطة تعالج 10
آالف قنطار ‘ اليوم ‡ا سصيسصاعد على تقد Ëكل
ما يحتاجه الفÓح من أاجل عملية ا◊رث والبذر،
معتÈا أان هذا يعد ارتقاء إا ¤مسصتوى آاخر من
حيث النوعية والكمية ‘ معا÷ة البذور وبإامكان
ال -ف Ó-ح ا◊صص-ول ع-ل-ى ال-ب-ذور ب-ن-وع-ي-ة ج-ي-دة م-ن
التعاونية.
أافصص -ح ب -وع -زق -ي ع -ن إاج -راء آاخ -ر ” ات -خ -اذه
ب -اŸن -اسص -ب -ة واŸت-ع-ل-ق ب-اسص-ت-ح-داث شص-ب-اك وح-ي-د
يحتوي على كل شصركاء الفÓحة وكل الهيئات التي
تشص- -رف ع- -ل- -ى ع- -م- -ل- -ي -ة ا◊رث وال -ب -ذر ،وسص -م -ح
اسص- -ت- -ح -داث ه -ذا اإلج -راء Ãع -ا÷ة ك -ل ط -ل -ب -ات
الفÓح Úبأادرار ،حيث –صصي مصصا◊ة أازيد من
 80فÓحا قام Ãختلف اإلجراءات واسصتفاد من
الدعم وتتم هذه اإلجراءات ‘ أاحسصن الظروف.
وأاوضصح الوزير أان عملية ا◊رث والبذر على
اŸسصتوى الوطني ” التحضص Òلها من كل ا÷وانب
سصواء من حيث البذور أاو األسصمدة أاو من حيث
الدعم اŸوجه للفÓح Úوهي Œري ‘ ظروف
عادية وبتوفﬂ Òتلف الظروف إل‚احها.
ك -م -ا أاك-د ب-وع-زغ-ي أان اŸسص-اح-ات اıصصصص-ة
إلن -ت -اج ا◊ب -وب ارت -ف -عت ه -ذه السص-ن-ة م-ع-ل Ó-ذلك
ب -دخ -ول ح-ي-ز اÿدم-ة مسص-ت-ث-م-رات ج-دي-دة ك-بÒة

وشص -اسص-ع-ة وب-ال-ت-ا‹ اŸن-ت-وج ي-رت-ف-ع ت-دري-ج-ي-ا ع-ن
طريق توسصيع اŸسصاحات اŸزروعة.
‘ هذا اإلطار تزخر ولية أادرار باإمكانيات
ه -ام -ة وم -ؤوه Ó-ت ‘ ›ال ال -ف Ó-ح-ة ،م-ع-تÈا أان
تواجد الوزير بولية أادرار يسصاهم ‘ التحسصيسص
وت -أاط Òك -ل ال -ذي -ن ي -ري-دون السص-ت-ث-م-ار ب-ال-ولي-ة،
لسصيما ‘ زراعة ا◊بوب واÿضصروات واألشصجار
اŸثمرة.

تثبيت وتعزيز كل برإمج إلدعم
بخصصوصص مشصكل انعدام الكهرباء باÙيطات
الفÓحية اŸسصتحدثة ،أاوضصح الوزير أان الدولة عن
ط -ري-ق ﬂط-ط ع-م-ل ا◊ك-وم-ة ال-ذي واف-ق ع-ل-ي-ه
رئيسص ا÷مهورية ‘ ›لسص الوزراء األخ ،Òحيث
أاكد على تثبيت وتعزيز كل برامج الدعمÃ ،ا فيها
الدعم ‘ الكهرباء ،معتÈا أان شصكوى الفÓح Úهي
نتيجة عدم ربطهم بالشصبكة الكهربائية ‘ بعضص
اŸسصاحات الفÓحية.
من جهة أاخرى ،قال بوعزغي  « :إان الÈنامج
اŸسصجل لولية أادرار كان برنا›ا كبÒا وطموحا
تقريبا  80أاو  90باŸائة منه ” إا‚ازه ،وهو ما

يتطلب تسصجيل برنامج آاخر للكهرباء للفÓح،Ú
مؤوكدا سصعي مصصا◊ه لÓسصتجابة لطلبات الفÓحÚ
باعتبار أان مزارعهم تشصكل بامتياز فرصصة للتشصغيل
واŸسص -اه -م -ة ‘ اإلن -ت -اج ال -وط -ن -ي ‘ ك -ل الشص-عب
واÛالت الفÓحية.
Óن-ت-اج
ك -م -ا ت -ف -ق -د ال -وزي -ر مشص -روع ال-ن-هضص-ة ل -إ
الفÓحي وهو األول من نوعه وطنيا يÎبع على
مسص-اح-ة  30أال -ف ه -ك -ت-ار وم-ك-ون م-ن  08مناطق
م -ت -خصصصص -ة ‘ أان -واع ال -زراع -ات تشص -م -ل ا◊ب -وب
والزيتون والبطاطا وسصيباشصر هذا اŸوسصم حرث
وبذر  10آالف هكتار ويوفر حاليا  350منصصب
عمل.
‘ هذا الصصدد ع Èبوعزغي عن افتخاره بهذه
اŸنشصأاة الفÓحية والتي من شصأانها القيام بنهضصة
حقيقية ‘ ›ال الفÓحة على اŸسصتوى الوطني،
معتÈا أان ما قام به اŸسصتثمر جعله مؤوه Óإلنتاج
ا◊بوب على مسصاحة  10آالف هكتار كما شصرع ‘
غرسص  3000هكتار بأاشصجار اللوز ومؤوهل لغرسص
 3000هكتار بأاشصجار النخيل ،كما سصيشصرع ‘ غرسص
مسص -اح -ات م -ؤوه -ل -ة إلن -ت -اج اÿضص -روات وال-ب-ق-ول،
معتÈا هذا اŸشصروع الكب Òوالضصخم بامتياز يعد
مفخرة لولية أادرار ،يجعلنا نأامل يقول الوزير ‘
وجود مسصتثمرين آاخرين فاعل Úوهم موجودون
على غرار مشصروع شصراكة جزائرية أاجنبية على
مسصاحة تقدر بـ  25أالف هكتار.
أاوضص - -ح ال - -وزي - -ر أان ه - -ذي - -ن اŸشص- -روع Úم- -ن
السص -ت -ث -م -ار ب -ه -ذا ال -ن -وع ي-ج-عÓ-ن ولي-ة أادرار ‘
السصن Úالقادمة قطبا فÓحيا بامتياز وتسصاهم ‘
رفع اإلنتاج ‘ ﬂتلف اŸنتوجات ،وكذا سصتسصاهم
‘ ال -تصص -دي-ر وال-تسص-وي-ق ع-ل-ى اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي،
معتÈا الوزير أان ولية أادرار “تلك أاك Ìمن 250
أال -ف ه -ك -ت -ار م -ؤوه -ل-ة لسص-ت-ق-ط-اب مشص-اري-ع ك-بÒة
ومتوسصطة وصصغÒة ،بحيث توجد ضصمانات تؤوكد أان
الكمية اŸوجودة للمياه تسصمح لها بتغطية وسصقي
كل هذه اŸسصاحات› ،ددا عزم الدولة على رفع
ال- -ت- -ح -دي ÷ع -ل م -ن ال -زراع -ة ب -دي  Ó-ح -ق -ي -ق -ي -ا
للمحروقات.

قام بتوزيع مفاتيح حصصة  ٧٦سصكنا اجتماعيا بقصصر البخاري

طمار :ضصرورة تقد Ëوضصعيات إŸشصاريع إÙلية
إليجاد إ◊لول إŸالية لها

دع- -ا ع- -ب- -د ال- -وح -ي -د ط -م -ار وزي -ر السص -ك -ن
وال -ع -م-ران واŸدي-ن-ة خÓ-ل اسص-ت-م-اع-ه ل-ع-رضض
إاج- -م -ا‹ ح -ول واق -ع السص -ك -ن ب -ولي -ة اŸدي -ة،
صصبيحة أامسض‡ ،ثليه إا ¤تفادي مسصتقب Óما
شصمله العرضض اŸقدم له Ãنطقة ع Úا÷ردة،
على أانه كان يرغب ‘ تفاصصيل عن كل صصيغة
لرق-ام ،م-ط-ال-ب-ا ‘
Ãف -رده -ا ب -ع-ي-دا ع-ن ل-غ-ة ا أ
ال-وقت ذات-ه ب-وضص-ع-ي-ة ك-ل مشص-روع ع-ل-ى ح-دة
ح -ت -ى ي -ت -م -ك -ن م -ن ال -وق -وف ع -ل -ى ا◊ق -ي -ق-ة
اŸي -دان -ي -ة ال -ت -ي “ك -ن م -ن م -ع -رف -ة ال -ت-أاخ-ر،
مصص -رح -ا ب-أان-ه سص-ي-ق-وم ب-زي-ارة ب-اق-ي ال-ولي-ات
وسص -ي-ط-لب م-ن ك-ل اŸدي-ري-ن ت-ق-د Ëوضص-ع-ي-ات
اŸشص-اري-ع اÙل-ي-ة م-ن أاج-ل ال-ن-ظ-ر ‘ سص-ب-ل منح
لموال للسصكنات اŸتأاخرة.
ا أ
ان -ت -ق -د ‡ث -ل ا◊ك -وم -ة ت -أاخ-ر إا‚از ال-دراسص-ات
األولية اÿاصصة باŸشصاريع السصكنية ا÷ديدة اÿاصصة
Ãناطق الهضصاب العليا خصصوصصا تلك التي بقيت قيد
ال-دراسص-ة ل-ع-ام ،Úم-ت-ع-ه-دا ب-أان-ه سص-ي-م-ن-ح ف-رصصة لكل
اŸديرين ألجل تدارك النقائصص اŸطروحة كل ‘
حدود صصÓحياته ،خاصصة فيما يتعلق بتحديد تواريخ
اسصتÓم اŸشصاريع السصكنية والعمرانية اŸلتزم بها.
أابدى طمار إاعجابه بنوعية البناء Ãنطقة عÚ
ا÷ردة ،كما انتقد ›ددا الشصكل الهندسصي اŸقÎح
واŸع -ت -م -د ‘ اŸي -دان ،ع -ل -ى أان -ه ي -جب أان ت -راع -ى
خصصوصصيات كل ولية ‘ ›ال البناء ،مسصتغربا عدم
الشصروع ‘ العمل بنظام ترشصيد النفقات ‘ ›ال
اإلضص- -اءة اŸشصÎك- -ة داخ- -ل ال- -ت -ج -م -ع -ات السص -ك -ن -ي -ة
ا÷ماعية.
وحث ال- -وزي -ر ‘ ه -ذا اإلط -ار Ãوق -ع السص -ك -ن -ات
ال-تسص-اه-م-ي-ة ب-ال-ق-طب ا◊ضص-ري ع-ل-ى ضص-رورة ت-وزي-ع
ا◊صص -ة اŸسص -ت -ل -م -ة دون إاه -م-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضص-ري-ة
اÿارجية وبناء هياكل ومسصتلزمات ا◊ياة من صصحة
وت-ع-ل-ي-م ،م-ؤوك-دا أان الصص-ي-غ السص-ك-ن-ي-ة سص-ت-كون مكتملة
مسص -ت -ق -ب  Ó-وت -ت -وف -ر ع-ل-ى ك-ل ا◊اج-ي-ات الضص-روري-ة
ل -لسص -اك -ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،إا ¤ج-انب ذلك أاب-دى إاع-ج-اب-ه
بجمالية البناء الذي أا‚ز به مشصروع  35سصكنا ريفيا

حياة .ك

ق -ال اÿب Òالق -تصص -ادي ال -دو‹ ع-ب-د
اŸالك سصراي،أامسض ،إان ÷وء ا◊كومة إا¤
ت-ع-دي-ل ق-ان-ون ال-ن-ق-د والقرضض غ Òكاف
لزم-ة الق-تصص-ادي-ة اŸال-ي-ة ،إاذا
Ÿواج -ه-ة ا أ
لن-ت-اج
لج -راء ب -ق-رار ل-رف-ع ا إ
 ⁄ي -ق -اب -ل ا إ
الوطني ودعم الورشصات اŸتوقفةﬁ ،ذرا
م - -ن ارت - -ف - -اع نسص- -ب- -ة ال- -تضص- -خ- -م ‘ ح- -ال
اقÎاضض أاموال بشصكل كب.Ò

جÓل بوطي
ب- -حسصب سص -راي ،ف -إان القÎاضص م -ن ال -ب -نك
اŸركزي قد يؤودي إا ¤ارتفاع نسصبة التضصخم
التي قد تصصل إا 10 ¤باŸائة ،األمر الذي يشصكل
خ -ط -را ع -ل-ى السص-ي-اسص-ة الق-تصص-ادي-ة،داع-ي-ا إا¤
ضص -رورة القÎاضص م -ن ال -ب-نك بشص-ك-ل ت-دري-ج-ي
لتحقيق موازنة داخلية.
وأاوضصح اÿب Òسصراي ‘ اتصصال هاتفي مع
«الشصعب»،أامسص ،أان قرار مراجعة قانون النقد
والقرضص الذي سصتلجأا إاليه ا◊كومة Ÿواجهة
األزم -ة اŸال -ي-ة ي-ب-ق-ى إاج-راء ظ-رف-ي-ا ،وي-ت-ط-لب
إاجراءات أاخرى لرفع اإلنتاج الوطني من خÓل
دع-م اŸؤوسصسص-ات الق-تصص-ادي-ة ،سص-ي-م-ا اŸت-وقفة
منها بسصبب العجز اŸا‹.
‘ هذا الصصدد ،أاكد اÿب Òسصراي إامكانية
ب-روز ع-دة مشص-اك-ل ن-ت-ي-ج-ة ت-ع-دي-ل ق-ان-ون النقد

« تدعيم حرية الصصحافة وحق اŸواطن ‘ اإلعÓم « هو عنوان
الفصصل الثا ÊلÈنامج ا◊كومة ،والذي جاء فيه تأاكيد على السصهر
على احÎام حرية الصصحافة اŸكتوبة والسصمعية والبصصرية ،وكذا
شصبكات التواصصل الجتماعي ‘ إاطار القانون.
و يكون تدعيم حرية الصصحافة من خÓل تطوير وسصائل اإلعÓم
ال -وط -ن -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف ت -رك -ي -ب -ات -ه -ا ،وذلك ‘ ظ-ل احÎام األدب-ي-ات
واألخÓقيات اŸهنية ،كما سصتعمل ا◊كومة «على توف Òاألجواء
لنشصر اŸعلومات بكل حرية ،وكذا األفكار والصصور واآلراء ،ولتتم
‡ارسصة ذلك ‘ ظل الثوابت والقيم الدينية والروحية والثقافية
Óمة ،وكذا ‘ ظل احÎام ا◊قوق الفردية للمواطن ،Úلسصيما فيما
ل أ
يخصص ا◊ياة اÿاصصة والشصرف «.
وسصتعمل أايضصا على تكريسص حرية الصصحافة والتعب Òوا◊ق ‘
اإلعÓم اŸوضصوعي ،وهو الهدف الذي سصيتحقق من خÓل العمل

لمن الوطنية.
إاطار احÎام متطلبات ا أ

ترقية حصصول وسصائل إإلعÓم على إŸعلومة
وتدإولها لفائدة إŸوإطنÚ
إعادة تفعيل صصندوق دعم إلصصحافة إŸكتوبة

كما سصتعمل ا◊كومة ،بعنوان مسصاعدة الصصحافة ،كما جاء ‘
اŸقام األول من الفصصل الثا ،Êعلى إاعادة تفعيل صصندوق دعم
الصصحافة اŸكتوبة ،إلعطائها دفعا أاك Èألداء مهمتها ‘ شصفافية
تامة ،و‘ إاطار دف Îأاعباء اÿدمة العمومية.
و‘ ه -ذا ا÷انب اŸت -ع -ل -ق سص -ت-ع-م-ل ا◊ك-وم-ة ‘ إاط-ار ت-ط-ب-ي-ق
ب-رن-ام-ج ع-م-ل-ه-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ح-ري-ة الصص-ح-اف-ة وح-ق اŸواط-ن ‘
اإلعÓم ،على ترقية و–سص Úضصبط اÛال اإلعÓمي الوطني بكل
مكوناته ،وكذا على تلبية حق اŸواطن ‘ ÚاإلعÓم.
لعÓم سصتعمل ا◊كومة على
بخصصوصص حق اŸواطن ‘ ا إ
لع Ó-م ع -ل -ى اŸع -ل -وم -ات وال -وث -ائ -ق
ت -رق -ي -ة حصص -ول وسص -ائ -ل ا إ
لحصصائيات ونقلها لفائدة اŸواطن .Úوسصيكون هذا اŸسصعى
وا إ
ا÷ديد مؤوطرا بقانون حتى Áارسص ‘ ظل ا◊فاظ على ا◊ياة
لخر واŸصصالح اŸشصروعة للمؤوسصسصات وكذا ‘
اÿاصصة وحقوق ا آ

أŸدية :ع.علياÊ

مرإجعة قانون إلنقد وإلقرضض يتطلب رفع مسصتوى إإلنتاج إلوطني

إ◊ق ‘ إإلعÓم وحرية إلصصحافة ..دعامة أإسصاسصية Ÿمارسصة إلدÁقرإطية
لعÓم وحرية الصصحافة من أاهم ﬁاور ﬂطط
ا◊ق ‘ ا إ
لح -د ع -ل -ى اÛلسض الشص -ع -ب -ي
ا◊ك -وم -ة ال -ذي ي -ع -رضض ي -وم ا أ
ال -وط -ن -ي ،وي-ع-د م-واصص-ل-ة Ÿسص-ع-ى ت-ع-زي-ز ا◊ق-وق وا◊ري-ات،
الذي يشصكل دعامة أاسصاسصية Ÿمارسصة الدÁقراطية.

Ãنطقة القويعة بدائرة الÈواقية الذي روعي فيه
التسصقيف Ãادة القرميد وهذا بالعودة إا ¤النمط
القد ËاŸعمول به سصابقا.
أالح الوا‹ ﬁمد بوشصمة ‘ أاول ﬁطة Ÿشصروع
ع Úا÷ردة بـ  2332سصكن اجتماعي إايجاري عمومي،
على عدم تكرار إاشصكالية اإلفراج عن قوائم سصكنية
بقيت السصتفادة منها عالقة Ÿدة  04سصنوات ،تضصمنت
›مل تدخÓت نواب الشصعب ‘ باقي اÙطات
م-واف-ق-ت-ه-م اŸط-ل-ق-ة ل-ف-ك-رة الوزير القاضصية بتدعيم
السصكنات أايا كانت نوعيتها باŸرافق اŸكملة للحياة.
Óشص -ارة ،ق -ام وزي-ر ال-ق-ط-اع خÓ-ل ه-ذه ال-زي-ارة
ل -إ
بتوزيع عينة من اŸفاتيح ◊صصة  76سصكنا اجتماعيا
ايجاريا عموميا بقصصر البخاري ،فضص Óعن توزيعه
قرارات اسصتفادة من أاراضصي ببلدية الشصهبونية من
أاج-ل ال-ب-ن-اء ضص-م-ن ب-رن-ام-ج إاع-م-ار م-ن-اط-ق ال-هضص-اب
العليا.

اÿب Òالقتصصادي الدو‹ مالك سصراي لـ «الشصعب»:

يعد من أاهم ﬁاور ﬂطط ا◊كومة

على تنصصيب ›لسص أاخÓقيات اŸهنة ،إا ¤جانب سصلطتي ضصبط
الصصحافة اŸكتوبة والسصمعي-البصصري ،دون تأاخ ،Òوسصتزود كذلك
بالوسصائل الضصرورية إل‚از مهمتها بشصكل فعال.

العدد
17437

04

‘ هذا اإلطار جاء ‘ ﬂطط العمل على ترقية حصصول وسصائل اإلعÓم
على اŸعلومات والوثائق واإلحصصائيات ،وتداولها لفائدة اŸواطن« ،Úو
سص -ي -ت -م ت -أاط Òت-لك اŸسص-ت-ج-دات Ãوجب ق-ان-ون ،ل-ت-ت-م ‡ارسص-ت-ه-ا ‘ ظ-ل
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ا◊ي- -اة اÿاصص- -ة ،وح -ق -وق ال -غ ،ÒواŸصص -ال -ح اŸشص -روع -ة
للمؤوسصسصات ،وكذا ‘ ظل احÎام متطلبات األمن الوطني».
يذكر ،أان رئيسص ا÷مهورية من خÓل الرسصالة التي توجه بها
ألصص -ح -اب م -ه -ن -ة اŸت -اعب Ãن -اسص-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي ◊ري-ة
الصصحافة ،أاكد فيها «أانه يحق للجزائري Úوا÷زائريات أان يفتخروا
بتنوع إاعÓمنا اŸكتوب ،اŸرئي اŸسصموع واإللكÎو .»Êكما دعا
رجال ونسصاء الصصحافة الوطنية ،إا ¤القيام بدورهم ‘ ا◊فاظ على
اسصتقرار ا÷زائر ووحدتها ،مشصددا ‘ ذات الوقت على ضصرورة
مراعاة كل القوان Úالتي –كم وتضصبط قواعد اŸهنة ،مع اللتزام
ÓÃح -ظ -ات وت-وصص-ي-ات ك-ل م-ن سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط السص-م-ع-ي ال-بصص-ري،
وسصلطة ضصبط الصصحافة اŸكتوبة ح Úيتم تنصصيبها.

والقرضص ،سصيما غÓء اŸعيشصة بسصبب تد Êقيمة
ال-دي-ن-ار وارت-ف-اع أاسص-ع-ار اŸواد ال-غ-ذائية،موؤكدا
على ضصرورة دعم القتصصاد الوطني ع Èرفع
مسصتوى اإلنتاج قبل كل شصيء.
وحسصب اÿب Òال- -دو‹ ف- -إان ق- -ان -ون ال -ن -ق -د
وال -ق -رضص يسص -م -ح ل -ل -ح -ك -وم-ة ب-السص-ت-ف-ادة م-ن
األموال الداخلية و–سص Úالسصيولة الوطنية ،من
جهة إال أان اŸؤوشصرات السصلبية ل تخلو من هكذا
قرار ،إاذا  ⁄تكن هناك بدائل عن هذا التوجه
القتصصادي الذي تسصعى إاليه ا◊كومة Ÿواجهة
األزمة القتصصادية.
‘ ه - -ذا اإلط - -ار ،سص - -ت- -ل- -ج- -أا ا◊ك- -وم- -ة اإ¤
اإلقÎاضص مباشصرة لدى البنك اŸركزي بغرضص
“ك Úالسص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن ت-ف-ادي ان-ه-يار
القتصصاد وا◊فاظ على ديناميكية النمو حسصب
ما جاء ‘ ﬂطط ا◊كومة الذي صصادق عليه
›لسص الوزراء ويعرضص على الŸÈان يوم األحد
القادم.
وي -رم -ي ال -ق -ان -ون ب -ع-د ت-ع-دي-ل-ه إا ¤السص-م-اح
للخزينة العمومية بالقÎاضص مباشصرة لدى بنك
ا÷زائ -ر ،م -ن أاج -ل م -واج -ه-ة ع-ج-ز اŸي-زان-ي-ة،
و–وي -ل ب -عضص ال -دي -ون اŸت -ع -اق-د ع-ل-ي-ه-ا ل-دى
البنوك أاو مؤوسصسصات عمومية ،و“وين الصصندوق
Óسصتثمار لتمكينه من اŸسصاهمة ‘
الوطني ل إ
التنمية القتصصادية.
وباŸوازاة مع ذلك أاكدت ا◊كومة أان الدولة
سصتسصتمر ‘ Œسصيد خريطة طريقها من أاجل
ترشصيد النفقات العمومية قصصد اسصتعادة توازن
اŸي -زان -ي -ة ‘ أاج -ل خ -مسص سص-ن-وات .وإاذ سص-ي-ت-م
ان -ت -ه -اج -ه -م -ا م -ع -ا ،ف-إان ه-ذي-ن اŸسص-ع-ي Úم-ن
شص -أان -ه -م -ا أان يسص -م-ح-ا ب-اسص-ت-ب-ع-اد خ-ط-ر ان-زلق
تضصخمي حسصب مÈرات حكومة أاويحيى التي
تسصعى إليجاد بدائل اقتصصادية دون اللجوء إا¤
السصتدانة اÿارجية وهو القرار الذي أاشصاد به
ا÷ميع رغم أان الوضصع اŸا‹ صصعب للغاية.
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‘ زيارة قادته إ ¤إ÷لفة ،زعÓن:

ضشرورة تدارك التأاخر ‘ إا‚از مششروع طريق ا÷لفة  -األغواط
ششبكة طرق وطنية جديدة قريبا
’ششغال وإلعمومية وإلنقل عبد إلغني زعÓن ،أإمسس ،بو’ية إ÷لفة تعليمات صشارمة لتدإرك إلتأاخر إ◊اصشل
أإسشدى وزير إ أ
’غوإط على مسشافة  40كم.
‘ مششروع إعادة إ‚از وعصشرنة إلطريق إلوطني رقم وإحد ‘ ششطره إلرإبط ب Úإ÷لفة وإ أ
أأكد ألوزير لدى وقوفه على هذأ أŸشسروع
أل- -ذي ي -ع -رف ت -أاخ -رأ ‘ وتÒة إأ‚ازه ،ع -ل -ى
أتخاذه إأجرأءأت تتمثل ‘ ضسبط برنامج عمل
يقضسي Ãتابعة أŸشسروع وأ◊ث على تدعيم
ورشسته للرفع من وتÒة أألشسغال ليتبع بعقد
لقاء بالوزأرة بحر أألسسبوع أ÷اري.
«إأن هذأ أŸشسروع ل يوأكب ‘ سسÒورته ما
ه- -و ح- -اصس- -ل ‘ أŸشس- -اري -ع أألخ -رى أ÷اري
إأ‚ازه -ا بصس -ف -ة م -رضس -ي -ة ع-ل-ى ذأت أÙور
ألذي يصسل أمتدأده إأ 170 ¤كم من شسمال
أ÷لفة إأ ¤جنوبها» ،كما قال ألوزير.
«سستÎتب عن هذه أإلجرأءأت أŸتخذة أأثار
إأي- -ج -اب -ي -ة» أأضس -اف أل -وزي -ر ،أل -ذي أأك -د ل -دى
أسستماعه لبطاقة تقنية حول هذأ أŸشسروع
ألذي قدمت Ÿؤوسسسسة إأ‚ازه إأعذأرين  -أأن
سسÒه يعود بالفائدة على أŸوأطن وكذأ على
رق- -ي م -ؤوسسسس -ات أإل‚از ب -دل م -ن إأج -رأءأت
ألفسسخ ألتي «ل تعود بالفائدة على ألطرف،»Ú
على حد تعبÒه.
أأوضسح زعÓن ،أأن «إأ‚از هذأ ألطريق يعد
أأك Ìمن ضسرورة وذلك لعتباره نقطة سسودأء
وكونه يسسجل حادث سس Òكل يوم .Úكما أأنه
ي-ع-رف ح-رك-ة م-روري-ة م-ع-تÈة ل-ل-وزن أل-ثقيل،
فضس Óعن كونه همزة وصسل ب Úشسمال ألبÓد
وج -ن-وب-ه أل-ك-ب Òوه-و أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي أل-ذي
Áتد إأ ¤أأبعد نقطة وهي ع Úقزأم ثم إأ¤
إأفريقيا وÁتد على مسسافة  2500كيلوم.»Î
وأأضساف ألوزير ،أأن ألطريق ألوطني رقم
وأحد يعد «شسريانا حقيقيا» ورغم أأن إأ‚ازه
«مكلف جدأ» إأل أأن ألدولة تعي جيدأ آأثاره
ألقتصسادية وألجتماعية ول تÎدد ‘ تسسريع
وتÒة إأ‚ازه Ÿا له من أأهمية ،كما أأشس Òإأليه.
للعلم فقد رصسدت ألدولة Ÿشسروع طريق
أ÷لفة  -أألغوأط ألذي تتضسمن أأشسغاله إأعادة
إأ‚از وعصسرنة للطريق غÓفا ماليا بقيمة 4
مليار دج.
وضسمن نفسس ألزيارة ألتي قادت وزير ألنقل
وأألشس -غ -ال أل -ع -م -وم -ي-ة ل-ولي-ة أ÷ل-ف-ة ت-ف-ق-د
مشسروع صسيانة ألطريق ألوطني رقم وأحد ‘
شسطره ألرأبط ب Úحاسسي بحبح وأ÷لفة ألذي
Œري أأشسغاله بنسسبة إأ‚از معتÈة .كما تفقد
أأشسغال إأزدوأجية ألطريق ألوطني رقم وأحد
‘ شسطريه ألرأبط Úب Úحاسسي بحبح وعÚ
وسسارة على أمتدأد  40كم (تنجزه مؤوسسسسة
ك -وسس -ي-دأر ب-أاشس-غ-ال ن-وع-ي-ة) وب Úع Úوسس-ارة
وبوغزول على مسسافة  34كم.

وع - - -اد أل - - -وزي - - -ر إأ ¤أل - - -ورأء ‘ ت - - -ذكÒه
أŸسس- -ت -ف -يضس ب -وأق -ع ت -رق -ي -ة ق -ط -اع ألسس -ك -ة
أ◊ديدية با÷زأئر ليؤوكد أأن خطوطها كانت
قبل عام  1999ل تتجاوز  2000كلم لتناهز ‘
إأطار برنامج رئيسس أ÷مهورية  4000كلم ‘
وقت يصسل طول أÿطوط ألتي هي ‘ طور
أإل‚از ح - - - -وأ‹  2300ك - -ل - -م وتÎأوح نسسب
إأ‚ازها من  80إأ 90 ¤باŸئة.
وذكر زعÓن باÿطوط أ÷ديدة أ÷اري
إأ‚ازها وألتي سستتدعم بها ألشسبكة ألوطنية
منها خط تيارت-غليزأن وخط تقرت-حاسسي
مسسعود وخط عنابة-رمضسان جمال بسسكيكدة
وخط سسطيف-ألقرزي بقسسنطينة.

...ويششيد بكفاءة اŸؤوسشسشات
الوطنية ‘ إا‚از مششاريع السشكة
ا◊ديدية والتحكم ‘ األنفاق
‘ أŸقابل أأشساد زعÓن بكفاءة أŸؤوسسسسات
ألوطنية ‘ إأ‚از مشساريع ألسسكة أ◊ديدية
وألتحكم ‘ أألنفاق.
وذكر ألوزير على هامشس تفقده Ÿشساريع
ألقطاع بولية أ÷لفة لسسيما منها ألتي تتعلق
ب- - -إا‚از خ- - -ط- - -وط ألسس - -ك - -ة أ◊دي - -دي - -ة أأن
«أŸؤوسسسس- -ات أل- -وط- -ن- -ي -ة أŸسس -ن -د ل -ه -ا ه -ذه
أŸشس -اري -ع وغÒه -ا ‘ ولي -ات أل-وط-ن أأب-انت
كفاءة عالية و–كما أأيضسا ‘ حفر أألنفاق
بسس -وأع -د ج -زأئ -ري -ة ﬁضس -ة م -ن م -ه -ن-دسسÚ
وتقني Úمن خريجي جامعاتنا».
وأأوضسح أأن ألعتماد على ألطاقات ألوطنية
رفع من قدرأتها وهي أŸؤوسسسسات أ◊اضسرة
‘ كÈى أŸشساريع كما هو أ◊ال ‘ حفر
أألن -ف -اق وت -وسس -ع -ة م-يÎو أ÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة
أŸسسند لشسركة كوسسيدأر.
وأأبرز زعÓن ‘ ندوة صسحفية « أأن مشساريع
ألسس-ك-ة أ◊دي-دي-ة أل-ت-ي ت-ن-درج ضس-م-ن أل-رؤوي-ة
أإلسسÎأŒي -ة ل -رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ك-م-ح-رك
للتنمية و–سس Úأإلطار أŸعيشسي للموأطنÚ
” ألعتماد من أأجل Œسسيدها على ألطاقات
أل -وط -ن-ي-ة ك-م-ا وف-ر ل-ه-ا وسس-ائ-ل إأ‚از ﬁل-ي-ة
ك -ال -ع -وأرضس أÿرسس -ان-ي-ة أل-ت-ي ك-انت ‘ وقت
سسابق تسستورد من خارج ألبÓد وأليوم تنتج ‘
 5مصسانع Ÿؤوسسسسة عمومية كÈى».

مششاريع جديدة تعزز ا◊ظÒة
الوطنية للمنششآات
وأعت Èوزير أألشسغال ألعمومية وألنقل أأن
أأهمية خطوط ألسسكة أ◊ديدية ألتي تأاتي
كدعامة للتنمية تكمن ‘ تنويع وسسائل ألنقل
م -ن ج -ه -ة وت -خ -ف -ي -ف ألضس -غ-ط ع-ل-ى أل-ط-رق
وأ◊ف -اظ ع -ل -ي -ه -ا م -ن ألهÎأءأت م -ن ج-ه-ة
أأخريي مÈزأ أأن ألدولة تقوم سسنويا بصسيانة
 1000ك-ل-م م-ن شس-ب-ك-ة أل-ط-رق أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي
تناهز إأجمال  30أألف كلم «وهو ما يشسكل ‘
حد ذأته كلفة مالية كبÒة للدولة».
‘ إأطار ألزيارة ألتفقدية Ÿشساريع قطاعه
ب -ا÷ل -ف -ة أسس-ت-م-ع أل-وزي-ر ل-ع-رضس م-ط-ول ع-ن
وضسعية سس Òمشساريع خطوط ألسسكة أ◊ديدية
ألتي تشسق ولية أ÷لفة وألتي تسس ÒبوتÒة
إأ‚از «معتÈة» من طرف ›موعة شسركات
وطنية ترأهن على إأ“امها آأفاق  2018وأأخرى
خ Ó-ل أل -ث Ó-ث -ي أألول م -ن سس-ن-ة  .2019وأأك -د
خ Ó-ل -ه -ا ع -ب -د أل-غ-ن-ي زعÓ-ن أأن-ه ” م-رأع-اة
خÓل هذه أÿطوط تقنيات عالية كسسرعة
أل -ق -ط -ارأت أل -ت -ي ت-ن-اه-ز  220ك-ل-م ب-ال-نسسبة
للمسسافرين وما ب 100 Úإأ 120 ¤كلم للبضسائع.
وذك -ر أل -وزي -ر أل -ذي ت -ف -ق -د أأيضس -ا أأشس -غ-ال
مشسروع نفق يدخل ضسمن ›موع ثÓثة أأنفاق
تنجز Ãنطقة «ألشسبيكة» ببلدية ع Úمعبد
ويدخل كذلك ‘ إأطار مشسروع خط أ÷لفة-
ب -وغ -زول أأن ه -ذه أŸشس -اري-ع ل-دى أسس-تÓ-م-ه-ا
«سسÎق- -ى ل ﬁال- -ة ب- -ه- -ذه أل- -ولي- -ة وت- -ث -م -ن
م - -وأرده - -ا أŸت - -ع - -ددة ‘ ظ - -ل م - -وق - -ع - -ه - -ا
ألسسÎأتيجي» ‘ قلب ألبÓد حيث «ينتظر بها
ديناميكية وأعدة».

‘ عمليات –سشيسشية للمحليات إلقادمة وتعزيز صشفوفه

األرندي بع Úالدفلى يراهن على ششخصشيات ﬁلية لتحقيق نتائج جيدة
ت -ت -ج-ه إل-ق-وإع-د إل-نضش-ال-ي-ة ل-ل-ت-ج-م-ع
إل- -وط- -ن- -ي إل- -دÁق- -رإط -ي ب -و’ي -ة عÚ
إل-دف-ل-ى إ ¤ت-ع-زي-ز وع-ائ-ه-ا إ’ن-ت-خ-اب-ي
وشش -ري -ح -ة إŸن -اضش -ل ÚوإŸت -ع -اط -ف Úم-ع
إ◊زب من أإنششطتها إ÷وإرية و–ركها
إŸي-دإ Êل-ب-ل-وغ ن-ت-ائ-ج ‘ إ’سش-ت-ح-ق-اقات
إÙل -ي -ة إل -ق -ادم -ة إل -ت -ي ت-رإه-ن ع-ل-ي-ه-ا
إطارإت إ◊زب بعد إنضشمام ششخصشيات
ﬁلية نافذة ورؤوسشاء ›السس بلديات
من تششكيÓت حزبية متعددة.
ت -ف-ع-ي-ل أل-نشس-اط أ◊زب-ي ل-تشس-ك-ي-ل-ة أألمÚ
ألعام أأحمد أأويحي تلقى أسستجابة كبÒة بÚ
أأوسس -اط م-ن-اضس-ل-ي أ◊زب م-ن ج-ه-ة وأل-وج-وه
أل -ت -ي أأع -ل -نت أن -ت -م -اءه -ا م -ن -ذ ألن -ت -خ-اب-ات
ألŸÈانية أألخÒة وألتي عاد فيها أألرندي
ب -ق -وة م -ن خ Ó-ل أف -ت-ك-اك م-ق-ع-دي-ن وك-اد أأن
ي- -خ -ط -ف أŸق -ع -د أل -ث -الث ل -ول ف -ارق ب -عضس
أألصسوأت ألقليلة ألتي صسنعت ألفارق.
م-ن ج-ه-ة أأخ-رى شس-ك-لت ع-م-ل-ي-ة ألل-ت-ف-اف
ب -ال -ت -ج -م -ع م -ن ط -رف م -ن -اضس -ل Úج-دد ب-ع-د
أق- -ت- -ن- -اع -ه -م ب -وزن ومصس -دأق -ي -ة ألŸÈان -يÚ
مصسطفى ناصسي وغزيزي شسهرزأد وتوجهات
أ◊زب وب- -رن- -ا›ه أل- -ذي ي- -ل- -ب -ي أنشس -غ -الت
ألسس-ك-ان وأل-ت-ط-ل-ع-ات أل-ت-ن-م-وي-ة ل-ل-ولي-ة يقول
أŸناضسلون.
–ركات أألرندي ‘ ألظرف أ◊ا‹ من
خÓل أللقاءأت أ÷وأرية باŸوأطن Úوألطبقة
أŸثقفة وأŸنتخب ÚأÙلي Úأأعطى أنطباعا
عن رغبة أ◊زب للدخول ‘ غمار أÙليات

ألقادمة بقوة ‘ ولية ع Úألدفلى ألتي عرف
ب -عضس أأم-ي-اره-ا أل-ت-اب-ع Úل-تشس-ك-يÓ-ت ح-زب-ي-ة
متعددة ضسعفا كبÒأ ‘ ألسستماع لنشسغالت
ألسسكان وأŸشساركة ‘ ألتنمية أÙلية ألتي
–مل ألوأ‹ ألقسسط أألك ‘ ÈتسسيÒها من
خÓل أŸتابعة وألسسهر على تنفيذ أŸشساريع
ألتنموية.
من جانب آأخر يعمل أألرندي بع Úألدفلى
ع- -ل- -ى أل- -ت -ق -رب م -ن ألسس -ك -ان وأل -تشس -اور م -ع
أŸن- -اضس- -ل ÚوأÙب Úل- -ل- -ح- -زب ب- -خصس -وصس
ألتحسسيسس وألتوعية ÿوضس غمار أÙليات
ألقادمة موقع قوة ‘ أسستعادة مكانة أ◊زب
أل- -ت- -ي ت- -رأج -عت ‘ ألسس -ن -وأت أألخÒة ع -ل -ى

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

مسستوى ألتمثيل بالولية.
من جانب آأخر بادر شسباب بعضس ألبلديات
إأ ¤ألتقرب من ألسسكان بغرضس تبيان أأهمية
أÙليات ألقادمة بالنسسبة لتسسي ÒأÛالسس
أل -ب -ل -دي -ة وأÛلسس ألشس -ع -ب -ي أل -ولئ-ي قصس-د
إأ‚اح أŸوع -د ألن -ت-خ-اب-ي وضس-م-ان ل-ل-ت-ج-م-ع
ألوطني ألدÁقرأطي أأك Èشسريحة ‘ ألتمثيل
ب -ال -ولي -ة وه -و م -ا أأك -ده ألŸÈا Êمصس -ط-ف-ى
ناصسي لـ «ألشسعب»ألذي بادر ‘ رصسد –ركات
ألتشسكيÓت ألسسياسسية على أŸسستوى أÙلي.

ع Úالدفلى :و.ي.أاعرايبي

 400ملف خاصس با÷معيات إلبيئية حظي  50منها بالقبول

زرواطي تؤوكد على أاهمية الششراكة ‘ اÛال البيئي

أإك- -دت وزي- -رة إل- -ب- -ي- -ئ- -ة وإل -ط -اق -ات
إŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة إل -زه-رإء زروإط-ي،
أإمسس ،بو’ية تيسشمسشيلت ،على أإهمية
إلشش -رإك -ة ‘ إÛال إل -ب -ي -ئ -ي م -ع ج -م-ي-ع
إلقطاعات.
شسددت ألوزيرة خÓل زيارتها ألتفقدية إأ¤
ألولية على ضسرورة ألتعاون ب Úقطاع ألبيئة
وألسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة وأŸؤوسسسس-ات أل-ع-م-وم-ية
وأ÷معيات Ãا يسساهم ‘ Œسسيد أألفكار
ذأت ألصس-ل-ة ب-ال-ب-ي-ئ-ة ÿدم-ة أل-ت-ن-مية أÙلية
و–قيق أألهدأف أŸسسطرة ‘ جانب رفع
ألوعي ألبيئي.
كما أأشسارت إأ ¤أأن ألبيئة هي ‘ حد ذأتها
أق -تصس -اد وذلك م -ن خ Ó-ل أسس -ت -غ Ó-ل نشس -اط
م- -ع- -ا÷ة ورسس- -ك- -ل- -ة أل- -ن- -ف- -اي- -ات ‘ أ÷انب
ألق -تصس-ادي ،م-ؤوك-دة ع-ل-ى ضس-رورة مسس-اه-م-ة
مرأكز ألردم ألتقني للنفايات أ◊ضسرية ‘
ألتنمية.
وأأكدت زروأطي على ضسرورة أأن ل يقتصسر
نشس - -اط دور أل - -ب - -ي - -ئ - -ة ع - -ل - -ى أŸن- -اسس- -ب- -ات
وألح -ت -ف -الت ب -ل ي -ن -ب-غ-ي ع-ل-ي-ه-ا أأن “ارسس
نشساطها طيلة ألسسنة معلنة عن قرأر دأئرتها
ألوزأرية يقضسي بضسرورة فتح هذه أŸرأفق
لفائدة ألطفال وأŸدأرسس وذلك بغية تطوير
ألقطاع.
وخ Ó-ل ل -ق -اء صس -ح-ف-ي أأب-رزت أل-وزي-رة أأن
قطاع ألبيئة يسسعى إأ ¤ألتنمية ألشساملة ألنه
مرأفق لكل ألقطاعات على غرأر ألصسناعة
وألÎبية إأضسافة إأ ¤أÛتمع أŸد Êمؤوكدة
على أأن «هذه هي ألبدأية ألصسحيحة للعمل
ألتشساركي وأ÷امع لكل ألقوى وألفعاليات».
وذكرت أأن ولية تيسسميسسيلت «تسس Òبخطة
ثابتة نحو خلق ﬁيط نظيف Ãدنها فضسÓ
عن ألنسسجام ألكب ÒأŸسسجل ب Úألسسلطات
أÙلية وقطاع ألبيئة».
ومن جهة أأخرى ،عقدت ألسسيدة زروأطي
ببلدية بوقايد لقاء مع أ÷معيات ألتي تعنى
ب- -اÛال أل -ب -ي -ئ -ي ح -يث أأب -رزت أأن وزأرت -ه -ا
سستدعم أÛتمع أŸد Êبالتكوين من خÓل

إاسشÎاتيجية الهÓل األحمر ا÷زائري ترتكز
أاسشاسشا على الهتمام باŸناطق ا◊دودية للبÓد
’حمر إ÷زإئري
أإكدت رئيسشة إلهÓل إ أ
سشعيدة بن حبيلسس ،أإمسس ،بالونزة بو’ية
’حمر
ت-بسش-ة ،ب-أان إسشÎإت-ي-ج-ي-ة إل-هÓ-ل إ أ
إ÷زإئري «ترتكز منذ إلعام  2014أإسشاسشا
ع- -ل- -ى إ’ه- -ت- -م- -ام ب- -اŸن- -اط- -ق إ◊دودي- -ة
وإلنائية للبÓد».
ذكرت بن حبيلسس خÓل إأشسرأفها على تدشسÚ
روضسة أألطفال «ألÈأءة» Ãدينة ألونزة ( 85كلم
شسمال تبسسة) بأان سسكان هذه أŸناطق أ◊دودية
دفعوأ ثمنا باهظا أأثناء ثورة ألتحرير ألوطنية
ولعبوأ دورأ كبÒأ ‘ مكافحة أإلرهاب خÓل
تسسعينيات ألقرن أŸاضسي فضس Óعن مسساهمتهم
‘ أسسÎجاع ألسسلم و–قيق أŸصسا◊ة ألوطنية.
وث- -م- -نت رئ- -يسس- -ة ذأت أل- -ه- -ي- -ئ -ة أإلنسس -ان -ي -ة
›ه-ودأت أل-دول-ة أل-رأم-ي-ة إأ ¤ت-ن-م-ي-ة أŸن-اطق
أ◊دودية ،مشسÒة إأ ¤أأن «عمل ألهÓل أألحمر
أ÷زأئري يعد مكم Óلهذه أÛهودأت».
وب- -ذأت أل- -روضس- -ة أع- -تÈت ب -ن ح -ب -ي -لسس أأن
«رياضس أألطفال مدأرسس أأسساسسية لتلق Úألنشسء
م-ب-ادئ أل-ق-ي-م أإلنسس-ان-ي-ة وأل-ع-ادأت وأل-ت-ق-اليد»،
مضسيفة بأان تدشس Úهذه ألروضسة بالونزة وألتي
Óط-ف-ال ج-اء «Œسس-ي-دأ
ت -ع -ت Èفضس -اء ت -رب -وي-ا ل -أ
لسسÎأتيجية ألهÓل أألحمر أ÷زأئري ‘ إأطار
أحÎأم م -ب -دأأ ت -ك -اف -ؤو أل -ف -رصس ومسس -اه-م-ت-ه ‘
أ◊ف -اظ ع -ل-ى “اسسك أÛت-م-ع وت-ك-وي-ن ج-ي-ل

 21تششكيلة سشياسشية وقائمة حرة سشحبت مطبوعات التوقيعات الفردية
‘ إطار عملية جمع توقيعات إلÎششح
لÓنتخابات إÙلية إلقادمة ،تقدمت 21
تشش-ك-ي-ل-ة سش-ي-اسش-ي-ة و‡ث-لون عن قائمة
ح- -رة وإح- -دة أإم- -ام مصش- -ال- -ح م- -دي -ري -ة
إل- -ت- -ق- -ن Úوإلشش- -ؤوون إل- -ع- -ام- -ة ل- -و’ي -ة
خ -نشش -ل -ة ،لسش -حب إسش -ت -م -ارإت إك -ت -ت-اب
إلتوقيعات إلفردية معلنة بذلك بدإية
ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع إل-ت-وق-ي-ع-ات ع Èب-ل-دي-ات
إل- -و’ي- -ة وق -رإه -ا وم -دإشش -ره -ا –ضشÒإ
لهذإ إŸوعد إ’سشتحقاقي إلهام.
أأورد ،ت- -ق- -ري -ر رسس -م -ي ‘ ه -ذأ أإلط -ار أأن
عملية سسحب ألسستمارأت مسستمرة إأ ¤غاية

فتح أأبوأب أŸؤوسسسسات ألتابعة لها.
ك- -م -ا ت -ط -رقت ب -اŸن -اسس -ب -ة إأ ¤ألشس -رأك -ة
أ÷زأئرية ألبلجيكية ‘ ›ال ألبيئة ،حيث
أأشسارت ‘ هذأ ألصسدد إأ ¤أسستقبال دأئرتها
أل - - -وزأري - - -ة لـ  400م- -ل- -ف ت -خصس مشس -اري -ع
أ÷معيات ألبيئية حظي  50منها بالقبول و”
منح لـ  19جمعية أŸوأفقة للتمويل ‘ إأطار
هذه ألشسرأكة.
ومن ناحية ثانية ذكرت أأنه يوجد نوأدي
خضسرأء على مسستوى  19.000مؤوسسسسة تربوية
ع Èألوطن مؤوكدة على ضسرورة تعميم مثل
هذه أŸبادرأت.
وأسس- -ت- -م- -عت وزي- -رة أل- -ب- -ي- -ئ -ة وأل -ط -اق -ات
أŸتجددة خÓل هذأ أللقاء لنشسغالت ‡ثلي
ع-دد م-ن أ÷م-ع-ي-ات أل-ب-ي-ئ-ي-ة أÙل-ي-ة وأل-ت-ي
ت -رك -زت ح -ول م -ن -ح إأع -ان -ات م-ال-ي-ة ل-ت-م-وي-ل
مشساريعها ذأت ألصسلة بطبيعة نشساطها.
وق -د تضس -م -ن ب -رن -ام -ج زي -ارة أل -وزي-رة إأ¤
أل- -ولي- -ة ت -دشس Úك -ل م -ن دأر أل -ب -ي -ئ -ة وم -ق -ر
وح- -ظÒة أŸؤوسسسس- -ة أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة أل -ولئ -ي -ة
للتحسس Úأ◊ضسري بتيسسمسسيلت .كما زأرت
مركز ألردم ألتقني للنفايات أ◊ضسرية ألصسلبة
بذأت أŸدينة إأضسافة إأ ¤غابة «ع Úعن»Î
ألتابعة لبلدية بوقايد.

بن حبيلسس من تبسشة:

 333مقعد باÛالسس إلبلدية و 39بالو’ئي ﬁل تنافسس إÎŸششحÚ
 24سس- -ب -ت -م Èأ÷اري ك -آاخ -ر أأج -ل ل -لسس -حب
وإليدأع ملفات ألÎشسح ‘ نفسس ألوقت ،على
أأن ت -ق -وم مصس -ال -ح م -دي-ري-ة أل-ت-ق-ن Úب-درأسس-ة
أŸلفات ومرأقبة مطبوعات ألتوقيعات يدويا
ورقميا ،وتبلغ بعدها ألصسحابها من تشسكيÓت
سس -ي -اسس -ي -ة أأو تشس -ك -ي Ó-ت ق -وأئ -م ح -رة سس -وأء
بالقبول أأو بالرفضس أŸؤوقت أأو ألنهائي.
سس -ت -ت-ن-افسس ب-ع-د ذلك أل-ق-وأئ-م أÎŸشس-ح-ة
أŸق-ب-ول-ة ق-ان-ون-ا ع-ل-ى  39م-ق-عدأ باÛلسس
ألشسعبي ألولئي ،إأ ¤جانب  333مقعد موزعة
على بلديات ألولية حسسب ألكثافة ألسسكانية
لكل جماعة ﬁلية ،بحيث يتكون أÛلسس

ألعدد
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ألشسعبي ألبلدي لبلدية خنشسلة عاصسمة ألولية
من  33مقعدأ.
أأما ألبلديات أألخرى فهي مقسسمة على
ألنحو ألتا‹ 19 ،مقعدأ بكل من أÛالسس
ألشسعبية ألبلدية لبلديات قايسس ،شسشسار ،أأولد
أأرشساشس ،أÙمل وبابار 19 ،مقعدأ لكل من
›السس ب - -ل - -دي - -ا أ◊ام - -ة ،ع Úأل- -ط- -وي- -ل- -ة،
ب -وح -م -ام -ة ،ت -اوزي -انت وي -اب -وسس ،إأ ¤ج -انب
أÛالسس ألصسغÒة أŸتبقية وأŸتكونة من 13
مقعدأ وهي طامزةŸ ،صسارة ،خÒأن ،ألو÷ة،
بغاي ،متوسسة ،جÓل ،أنسسيغة ،شسليا وألرميلة.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

يدأفع على مؤوسسسسات ألبÓد».
وب -ع -د أأن ح -ثت ع -ل -ى ضس -رورة «نشس -ر ث-ق-اف-ة
أل- -تضس- -ام- -ن» أأشس- -ارت رئ -يسس -ة أل -ه Ó-ل أألح -م -ر
أ÷زأئري إأ ¤أأن «سسياسسة ألتضسامن تبقى على
ع -ات -ق أل -دول-ة»›،ددة أأه-م-ي-ة «تضس-اف-ر ث-ق-اف-ة
ألتضسامن مع سسياسسة ألتضسامن».
وذك- -رت ب -ن ح -ب -ي -لسس ب -أان أل -ه Ó-ل أألح -م -ر
أ÷زأئري قد شسرع منذ  20أأغسسطسس أألخ‘ Ò
ألقيام بعديد ألعمليات ألتضسامنية أنطÓقا من
ولية أأدرأر وذلك باسستفادة أأك Ìمن  150عائلة
ب -ط -رود غ-ذأئ-ي-ة وأأغ-ط-ي-ة ب-اإلضس-اف-ة إأ ¤وق-ف-ة
تضسامنية أأخرى جرت أأمسس أألحد مع  100عائلة
منكوبة جرأء أألمطار ألطوفانية أألخÒة بÈج
باجي ﬂتار على بعد  900كلم عن أأدرأر.
وأأضسافت كذلك بأان زيارتها هذه تندرج ‘
إأطار تدعيم قدرأت ألهÓل خاصسة ‘ أŸناطق
أ◊دودية وألنائية للقيام بدوره أإلنسسا ÊمشسÒة
إأ ¤أأنه بفضسل مسساعدأت سسلطات ولية تبسسة
Óطفال
“كن ألهÓل أليوم من تدشس Úروضست Úل أ
ببلديتي ألونزة ولعوينات تتسسع كل وأحدة منهما
لـ  100طفل.
ووأصس -لت رئ -يسس-ة أل-هÓ-ل أألح-م-ر أ÷زأئ-ري
زيارتها إأ ¤ولية تبسسة باإلشسرأف على أنطÓق
ب -رن -ام -ج ت-ك-وي-ن أألع-وأن Ãدرسس-ة أل-ت-ك-وي-ن ‘
أإلسس- -ع- -اف- -ات أألول- -ي- -ة ب- -ح- -ي ﬁط- -ة ألسس- -كك
أ◊ديدية بتبسسة على أأن تقوم يوم غد ألثÓثاء
‘ ثا Êيوم من زيارتها لهذه ألولية بالتوجه أإ¤
بلدية نقرين أ◊دودية ( 150كلم جنوب تبسسة)
لتفقد عدد من ألعائÓت أŸعوزة.

الثÓثاء  ١٢سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٢١ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

»æWh

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اقتصشصاد الغابـات خيـار ناجع للّتنمية الوطنية
–ششد ا÷زائر كافة اŸوارد البششرية وال ّ
لنتاج الوطنية ،ويتقاطع هذا اŸسشعى مع ا◊فاظ
طبيعية لتجسشيد التوجه نحو اقتصشاد متنّوع يرفع قدرات ا إ
ّ
على ا÷وانب البيئية Ÿا “ثّله من أاهمية بالغة .وتعت Èالثروة الغابية اŸوّزعة على  4,1مليون هكتار ،من اÛالت ا◊يوية غ ÒاŸسشتغلّة ،إاذ يششّكل اقتصشاد
الغابات أاحد مفاتيح التنمية الوطنية.

فريال بوششوية
عندما ”ّ إاعداد اسسÎاتيجية تخصص قطاع الغابات إا ¤غاية
آافاق العام  ّ” ،٢٠٣5لفت الّنظر إا ¤أاّن أاك Èخطر يهّدد
الّثروة الغابية ،التي تكتسسي بالغ األهمية لدورها الجتماعي
والبيئي والقتصسادي هو ا◊رائق.
حقيقة تأاّكدت ‘ صسائفة  ،٢٠١٧بعدما التهمت الّنÒان ما ل
يقل عن  5٠أالف هكتار ‘ ا÷زائر ،متسسّببة ‘ خسسارة أاقل
ما يقال عنها أاّنها ““ثقيلة وجسسيمة““ ،حرائق جزم األمÚ
ال-ع-ام ل-ف-درال-ي-ة ع-م-ال ال-غ-اب-ات وال-ط-ب-يعة والتنمية الريفية
والبيئة عبد اÛيد طكوك ‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ ،بأانّ 99
باŸائة منها““ ،مفتعلة وإاجرامية““.
اÿسسارة ا÷سسيمة التي طالت الّثروة الغابية الوطنية ،جاءت
‘ وقت تراهن فيه الدولة على قطاع الفÓحة بشسكل عام
وقطاع الغابات –ديدا ،للتوجه نحو اقتصساد بديل عن ذلك
ال -ق -ائ -م ع -ل -ى م -داخ-ي-ل ال-ذهب األسس-ود ،واأله-م م-ن ذلك،
النخراط ‘ اŸسسعى الذي كّرسسه رئيسص ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،وجعله ضسمن أاولويات برا›ه‡ ،ثّ‘ Ó
البيئة والّرهانات اŸرتبطة بها.
هذا ال ّ
طرح يعّززه ا◊ّيز الذي أافرده ﬂطّط عمل ا◊كومة
ا÷ديد للوزير األول أاحمد أاويحيى اŸصسادق عليه من قبل
›لسص الوزراء يوم  6سسبتم ،٢٠١٧ Èإاذ رّكز كثÒا على
ال-ط-اب-ع الق-تصس-ادي ،الج-ت-م-اع-ي وال-ب-ي-ئ-ي ل-ل-غ-اب-ات ،وكذا
““الّتجديد الريفي““ ،الذي يسساهم ‘ تكريسسه بشسكل فّعال
وملموسص ضسمن اإلسسÎاتيجية ا÷ديدة ‘ قطاع الغابات
لسستغÓل هذه الÌوة ما يخدم القتصساد الوطني والقاطنÚ
بجوارها بتمكينهم من مناصسب عمل توفرها النشساطات
ا÷ديدة ،إاذ سستوّفر غابات السستجمام التي سسيسستفيد منها
مسس -ت -ث -م -رون ضس -م -ن ال-ت-وج-ه-ات ا÷دي-دة ،وك-ذا السس-ي-اح-ة
ال -ب -ي -ئ -ي -ة ،ضس-م-ن ال-ب-ع-د الج-ت-م-اع-ي
والبيئي ،مناصسب شسغل هي
األخرى.

وقد اسستفاد اŸسستثمرون ‘ مرحلة أاو ¤من  9غابات
اسس-ت-جمام ٤ ،م -ن -ه -ا ب-ولي-ة أام ال-ب-واق-ي ،و ٤ب-اŸسس-يلة و١
بقسسنطينة ،على أان يصسل عدد الغابات اإلجما‹ إا٢٠٠ ¤
فضساء.

التّششج ـŸ Òكافحة الّتصشّح ـر وعـزل الكربـون

وإاذا كانت إاسسÎاتيجية الغابات اŸمتدة إا ¤آافاق ،٢٠٣5
واŸندرجة ‘ إاطار توجّهات ا◊كومة ا÷ديدة ،التي ”ّ
إاقرارها بعد األزمة القتصسادية ‘ العام  ،٢٠١٤تعود إا¤
العام  ،٢٠١6فإانّ اسسÎاتيجية رئيسص ا÷مهورية باŸقابل
بدأات ‘ العام  ،١999عندما أامر Ãخ ّ
طط وطني ضسخم
للّتشسج Òيضسم غرسص مليون  ٢5٠أالف شسجرة ‘ حدود العام
 ،٢٠٢٠بلغت نسسبة إا‚ازه إا ¤غاية اليوم  6٠باŸائة Ãا
يعادل  ٨5٢أالف و ٧9٧شسجرة.
ضسمن هذا اŸنظور ،يأاتي ا◊يّز الذي خ ّصسصسته ا◊كومة،
والذي شسّدد على ““مواصسلة التكفل باألمÓك الغابية من
خÓل ّ ﬂ
ططات الّتهيئة التي تشسمل مسساحة قدرها ٢٠٠
أالف هكتار““ ،موازاة مع برنامج هام إلعادة التشسج Òيتضسّمن
 ٣5٠أالف شسجرة منها  ١٠٠أالف أاشسجار مثمرة ،مع مواصسلة
وضسع أاحزمة خضسراء ع Èالهضساب العليا بغرضص ا◊د من
زحف ال ّصسحراء ،دو‰ا إاغفال أاحواضص مصسّبات السسدود.
فلماذا الّتشسجÒ؟ وضسمن أاي رؤوية؟
ل -ط -اŸا ارت -ب-ط ال-تشس-ج ‘ Òاألذه-ان
Ãكافحة التصسحر ،فكرة ارتبطت
بالسسد األخضسر وأاثبتت فعاليتها
وه -ي ح -ق -ي -ق -ة ،ل -ك -ن م-ا ل
ي- - -ع- - -ل - -م - -ه ال - -ب - -عضص ،ه - -و
مسس -اه-م-ت-ه غ ÒاŸب-اشس-رة
‘ الق- -تصس- -اد ال -وط -ن -ي
بشسكل فّعال .واسستنادا
إا ¤توضسيحات

اŸدي -ر ال -ف-رع-ي Ãدي-ري-ة اسس-تصسÓ-ح األراضس-ي وم-ك-اف-ح-ة
ال-تصس-ح-ر رج-ام خ-وج-ة ،ف-إاّن ““الّ-ت-شس-ج Òي-وّف-ر ع-ل-ى ال-دول-ة
نفقات معتÈة ،وكانت ترصسدها ◊ل مشسكل اآلبار الذي
تكلف أاموال ضسخمة““.
إاذ كّلفت عملية رفع سسد غريب بولية ع Úالدفلى مليار دج،
فيما كّلفت عملية نزع التوحل بسسد قرقوق Ãعسسكر ٨٤١
مليون دج ،مع العلم أاّن مشسكل التوحل يقّلل قدرة اسستيعاب
›موع  65سسدا ،بحوا‹  9مÓي Úم Îمكعب ،ما يعادل
تغطية حاجيات  ٢٢مليون شسخصص سسنوياÃ ،عدل  ١5٠لÎ
يوميا ،كما أانّ اŸياه اŸتدّفقة من الغابات ل تكلّف كثÒا
على مسستوى ّ ﬁ
طات الّتصسفية ،التي تقتصسد فيها حاليا
مليون أاورو ،مثلما هو الشسأان بالنسسبة Ùطة الشسفة على
سسبيل اŸثال.
وإا ¤ذلك يأاتي الهتمام بالتشسج ،Òضسمن العناية التي توليها
الدولة ا÷زائرية للبيئة ،و‘ هذا السسياق ،أاّكد مدير حماية
النباتات وا◊يوانات عبد القادر بن خÒة أانّ –ريك القطاع
سس -ري -ع -ا ب -ات ضس -رورة ‘ ،ظ -ل إاشس -ك -ال-ي-ة اŸن-اخ ‡ّث-ل-ة ‘
الحتباسص ا◊راري وما يرتبط بها ،لسسيما تأاثÒها على
النّظام اليكولوجي ،وتسسبّب الظاهرة ‘ ا◊رائق التي كانت
مهولة هذه الصسائفة ‘ ا÷زائر ،وكذا الفيضسانات.
ويسس -اه -م ال ّ-ت -شس -ج Òب -ن -ج-اع-ة ك-بÒة ‘ م-ع-ا÷ة ظ-اه-رة
الحتباسص ا◊راري وا◊د منها ،حيث يعمل على ما يعرف
بـ ““عزل الكربون““ ،وبالتا‹ تخفيف درجة حرارة األرضص،
” التفاق عليه ‘ برتوكول باريسص ،الذي
وهو ما ّ
أاشسار إا ¤التّسسي ÒاŸسستدام للغابات،
حسسب ت- - -وضس- - -ي- - -ح- - -ات اŸدي- - -رة
ال -ف -رع-ي-ة اŸكّ-ل-ف-ة ب-اŸل-ك-ي-ة
وشسرطة الغابات آاسسيا عزي.

وقد حّدد الÈوتوكول الطابع اليكولوجي الذي يخصص توازن
ال-غ-اب-ة ،وك-ذا ال-ط-اب-ع Úالج-ت-م-اع-ي والق-تصس-ادي للغابات
اŸتوسسطية ،والتوفيق بينها مرتبط أاسساسسا بجهاز مكافحة
ح -رائ -ق ف ّ-ع -ال ،وحسس-ن السس-ت-غÓ-ل ب-ا◊رصص ال-دائ-م ع-ل-ى
Œديد الغابات ،من خÓل ترك األشسجار التي تطرح بذورا
لنمو أاشسجار أاخرى ” قطعها ،ومنع الرعي Ÿا يلحقه من
أاضسرار باألشسجار خاصسة الشسجÒات الفتية.
ويفتح اقتصساد الغابات اÛال واسسعا أامام اŸسستثمرين،
لسسيما بعد اسستحداث ما بات يعرف بغابات السستجمام،
كما يفتح فرع نشساطات جديدة أامام أاصسحاب اŸؤوسسسسات
الصس -غÒة ال -ذي -ن ب -إام-ك-ان-ه-م م-ث Ó-تصس-ن-ي-ع ال-زي-وت– ،وي-ل
البلوط ،واسستغÓل الÌوة الغابية بالشسكل الÓئق ،وأاك Ìمن
ذلك يسس -اع -د ا÷زائ -ر ع -ل-ى رف-ع ال-ت-ح-دي-ات اŸط-رح-ة ‘
اÛال البيئي على رأاسسها عزل الكربون ،ويبقى الهاجسص
األك Èا◊رائق التي تهّدد هذا الفضساء.
ا◊ديث ع -ن اق -تصس -اد ال -غ -اب -ات ،ال -ره -ان ال-ك-بŸ Òدي-ري-ة
الغابات قطاع الفÓحة عموما ،يقودنا للحديث دون أادنى
شسك عن اإلطار التشسريعي ،الذي يعود إا ¤العام  ،١9٨٤ما
جعل اŸديرية تدخل تعديÓت على اŸراسسيم التطبيقية
السسارية اŸفعولÃ ،ا يسسمح باسستغÓل الÌوة الغابية ،وفق
ما أاّكد مدير مركزي Ãديرية تسسي ÒالÌة الغابية نصسر
الدين قازي أاول لـ ““الشسعب““.
” إادراج مفهوم الراحة والتسسلية والسسياحة البيئية‘ ،
وقد ّ
قلب إاسسÎاتيجية تنتهجها مديرية الغابات ،عم Óبتعليمات
الوصساية وا◊كومة ‘ إاطار اıطط القتصسادي القائم
على التنويع ،ما أاعطى بعدا اجتماعيا هاما سسيتج ّسسد من
خÓ-ل م-ا ي-ع-رف ب-غ-اب-ات السس-ت-ج-م-ام ال-ت-ي يسس-ت-ف-ي-د م-نها
مسستثمرون ،يحصسلون على فضساءات على الضسفاف ،يقومون
بتهيئتها لسستقبال العائÓت ،التي Œد بذلك أاماكن جديدة
للّترفيه والÎويح عن النفسص.

غابات ا’سشتجمام متنّفسس للعائÓت
ومصشدر Ÿناصشب
الشّشغل

ق-ب-ل سس-ن-ت ،Úو–ديدا
‘ شسهر فيفري من العام
 ،٢٠١5أاصس- - - - - -درت وزارة
ال - -داخ - -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع- -ات
اÙل -ي -ة ،ووزارة ال-فÓ-ح-ة
وال -ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ،وك-ذا
وزارة اŸال -ي -ة ،م -نشس -ورا
وزاري - -ا مشسÎك- -ا ي- -ت- -عّ- -ل- -ق
ب -ت -ن -ف -ي -ذ أاح -ك -ام اŸرسس-وم
ال-ت-ن-ف-ي-ذي رقم  ٠6ـ

الثÓثاء  1٢سسبتمبر  ٢٠17م
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التّششج Òحزام أامان Ÿكافحة ا’حتباسس ا◊راري

 36٨اŸؤوّرخ ‘ أاكتوبر العام  ،٢٠٠6والذي يحّدد الّنظام
القانو Êلرخصسة اسستغÓل غابات ا’سستجمام وكذا شسروط
وكيفيات منحها.
النّتيجة اليوم ،سسيتم منح فضساءات غابية Ÿسستثمرين أاودعوا
طلبات ’سستغÓلها ،ويسستجيبون لكل الشّسروط وا’لتزامات
اّÙددة ‘ دف Îالشس- - -روط ،وع- - -دده - -ا  ٢٠٠فضس-اء ع-لى
ضسفاف الغابات ،ويقّدر معدل قيمة ا’سستثمارات بحوا‹
 6٠٠مليون دج ،لتجهيز غابات ا’سستجمام بوسسائل الÎفيه،
لفائدة الوافدين إاليها.
ويحّدد اŸرسسوم ال ّسسالف الذكر النظام القانو Êلرخصسة
اسستغÓل غابات ا’سستجمام ،جاء فيه حسسب مفهوم اŸادة
الثانية منه““ ،يقصسد بغابة ا’سستجمام :كل غابة أاو جزء
منها ،أاو أاّية تشسكيلة غابية طبيعية كانت أاو مشسجرة ،مهّيأاة
ÓمÓ-ك ال-غ-اب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وّﬂصس-صس-ة
أاو سس-ت-هّ-ي-أا ،ت-اب-ع-ة ل -أ
لÓسستجمام ،الراحة التسسلية ،السسياحة البيئية ،على أان يتم
إانشسائها ‘ غابات أاو ‘ جزء من غابات اأ’مÓك العمومية
اŸتواجدة بجوار اŸناطق السسكنية Ãحاور الطرق ،وأان يتم
احÎام البيئة““.
” اسستحداث الÎخيصص
وإا ¤جانب غابات ا’سستجمامّ ،
با’سستغÓل ،يتم من خÓلها التنازل للسسكان القاطن Úعلى
الضسفاف ،وعن مسساحات أارضسية صسا◊ة للّزراعة ،يحّدد
مسساحتها ﬁافظ الغابات على مسستوى الو’ية ،وبإامكان
اŸسستفيدين منها اسستغÓلها من خÓل غرسص أاشسجار مثمرة
تربية النحل ،وتصسل مدة ا’سستغÓل إا ٢٠ ¤سسنة و 4٠سسنة

حسسب الصسيغة ،فيما تناهز  9٠سسنة ‘ اأ’راضسي لغرسص
الغابات.
اÛال مفتوح للقيام بنشساطات أاخرى منها إانتاج اŸشساتل،
جني الفطر واسستغÓل و–ويل اÿشسب ،واسستغÓل النباتات
الطبية العطرية ،غرسص اÿروب و–ويله ،التي تسستقطب
اهتمام الشسباب الذين يريدون ولوج عا ⁄اŸقاو’تية من
خÓل إانشساء مؤوسسسساتهم ‘ إاطار جهاز التشسغيل ‡ث‘ Ó
الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب ““أاونسساج““.
‘ السسياق ،كشسفت مديرة فرعية مكلفة باŸلكية وشسرطة
ال -غ -اب-ات آاسس-ي-ا ع-زي ،ع-ن ال-ت-وق-ي-ع ال-وشس-يك ’ت-ف-اق-ي-ة بÚ
اŸديرية العامة للغابات ،الوكالة الوطنية لدعم التشسغيل
والصسندوق الوطني للتأام Úعن البطالة.

الفل Úيسشاهم ‘ اقتصشاد  ٪30من الطّاقة

ولعل اأ’مر اأ’كيد الذي ’ يختلف عليه اثنان ،أاّن أاول ما
يتبادر إا ¤اأ’ذهان عند إاثارة موضسوع قطاع الغابات ‘
ا÷زائر ،هو مادة ““الفل ،““Úوالذي يعد ضسمن أاجود اأ’نواع
اŸطروحة ‘ اأ’سسواق على اإ’طÓق.
شس ّ-ك -ل ال -ف -ل Úمصس -در دخ -ل ه-ام ‘ سس-ن-وات السس-ب-ع-ي-ن-ي-ات
ال -ث -م -ان -ي -ن -ي -ات ،ل -ك -ن سس -رع -ان م -ا ت -راج -ع اسس -ت -غÓ-ل-ه ‘
التسسعينيات بسسبب الظرف اأ’مني ،كما تراجعت مسساحته
أايضسا بفعل ا◊رائق ،التي تلحق به أاضسرارا بالغة تنعكسص
حتى على النوعية.

وبالّنسسبة Ÿدير حماية النباتات ا◊يوانات عبد القادر بن
خÒة ،فإاّن ““الفل Úيبقى أاهم ركيزة يقوم عليها اقتصساد
الغابات““ ،مؤوّكدا أاّن ““الّرهان على اسستعادة كل اŸسساحات
التي –وي أاشسجار الفل’ ،Úسسيما وأاّن الفل Úا÷زائري من
نوعية جيدة ومطلوب بكÌة ‘ السسوق““’ ،فتا إا ¤تراجع
كب ‘ ÒاŸسساحات واإ’نتاج ،وبالتا‹ الكمية اŸصسدرة.
و ⁄يفّوت ذات اŸسسؤوول اŸناسسبة ،ليذكر بأان اŸديرية
العامة للغابات تشسرف على تسسي ٨ Òحظائر وطنية ،تزخر
بعدة أاصسناف من النباتات النّادرة ،ذات قيمة إايكولوجية،
ت-دّر م-داخ-ي-ل ه-ام-ة ‘ ح-ال اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة ج-ي-دة،
حظائر تلعب دورا رئيسسيا ‘ النظام ا’يكولوجي.
و’ تتجاوز مسساحة الفل Úاليوم  35٠أالف هكتار ،ما يعادل
 ٪٢1من اŸسساحة الغابية ،متواجدة بـ  ٢٠و’ية ‘ مقدمتها
جيجل وسسكيكدة وبجاية وتيزي وزو ،ويناهز معدل اإ’نتاج
 6٠أالف قنطار ،فيما Áكن إانتاج  ٨٠أالف قنطار سسنويا.
وبلغت قيمة الصسادرات من هذه اŸادة ‘ الفÎة اŸمتدة
ب ٢٠1٢ Úو ٢٠15حوا‹  4 . 6مليون أاورو فقط ،بكمية
قدرها  ٢٨أالف قنطار سسنويا ،ويتم اسستغÓل الفارق ‘
ا÷زائ -ر ال -ذي ي -ح ّ-ول أاو يصس -ن -ع ،وضس -م -ن اإ’سسÎات -ي -ج -ي-ة
ا÷دي -دة سس -ي -ت -م إاع -ادة ال -تشس -ج’ ÒسسÎج -اع اŸسس-اح-ات،
تطه Òاأ’رضص من اأ’شسجار التي التهمتها الّنÒان ،مع العلم
أاّنه ’ Áكن اسستغÓل الفل Úإا’ بعد مرور  35سسنة على
غرسص الشسجرة ،وبعد نزع الفل Úيتم انتظار  ٨سسنوات أاخرى
لنزعه ›ّددا.
أاهمية الفل ’ Úتكمن فقط ‘ اŸداخيل التي قد يدّرها،
وإا‰ا أايضسا ‘ اسستعما’ته ‘ ““العزل““ داخل البنايات ،التي
تسساهم ‘ اقتصساد  3٠باŸائة من نسسبة الطاقة اŸسستعملة،
وتسستورد ا÷زائر سسنويا ما قيمته  ٨٠٠مليون دو’ر من
اÿشسب لسسد ا’حتياجات ،أاغلبه ’ Áكن إانتاجه ‘ الغابات
اŸتوسسطية ،فيما ’ تتجاوز كمية اÿشسب الذي يباع سسنويا
‘ ا÷زائر  13٠أالف مل Úم Îمكعب ،يضساهي سسعر اÎŸ
اŸكعب الواحد  15٠٠إا ٢٠٠٠ ¤دج.
وعلى اأ’رجح ،يكتسسي اقتصساد الغابات أاهمية بالغة ‘
ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أاّن-ه م-ف-ت-اح ل-لّ-ت-ن-م-ي-ة وخ-لق مناصسب
الشسغل للشسباب القاطن على ضسفاف الغاباتّﬁ ،ققا بذلك
اأ’هداف اŸنشسودة ‡ثلة ‘ الّرفاه العمومي وتثم Úالطابع
ا’جتماعي لهذا الفضساء ،غ Òأاّن بعثه و‚احه مرتبط
باسستعادة مسساحات أاشسجار الفل Úلرفع الكميات اŸصسّدرة
›ّددا كما ‘ ال ّسسابق ،وبا’سستغÓل الفعلي.
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آلوآ‹ يشسدد على تسسهيل إآجرآءآت آ’سستثمار ‘ تربية آŸائيات

 25مليار سشنتيم تكلفة مسشبح  ⁄ير ألنور
أسشتكما’ للخرجات أŸيدأنية ألتي باششرها ألسشيد عباسص بدأوي وأ‹ و’ية سشوق أهرأسص منذ تنصشيبه على رأسص
أ÷هاز ألتنفيذي  ،ألزيارأت ألتي وضشعت أهم أŸششاريع أ◊يوية –ت أÛهر مع لقاءأت جوأرية للموأطن Úوأعيان
’هم أ’نششغا’ت أŸطروحة ضشمن صشÒورة ﬂطط ألتنمية
ألبلديات وجمعيات أÛتمع أŸد ÊلÓسشتماع عن قرب أ
أÙلية على مسشتوى إأقليم ألو’ية .

سسوق أاهراسس :صسحراوي .ح.
حل أامسص ،بدائرة مداوروشص ع ÈثÓث
بلديات  ،الراقوبة  ،تيفاشص ،مداوروشص ،حيث
عاين سشد تيفاشص الصشغ ،Òوششدد على ضشرورة
التوجه إا ¤الري بالتقط Òكأاسشلوب لقتصشاد
اسش - -ت - -هÓ- -ك اŸي- -اه و رف- -ع م- -ردود اإلن- -ت- -اج
ال-فÓ-ح-ي ،داع-ي-ا إا ¤ال-ت-خ-ل-ي ع-ن ال-زراع-ات
اŸعاششية أاو ما يعرف زراعة البطيخ و الدلع
بهذه األراضشي اÿصشبة ،التي نحن ‘ أامسص
ا◊اج -ة إا ¤زراع -ة Œاري -ة ت -ع -زز الق -تصش-اد
ال-وط-ن-ي لسش-ي-م-ا زراع-ة ا◊ب-وب وال-ب-ق-وليات
وال -ت -ي ع -رفت ‚اح -ا ب -اه-را ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اŸزارع النموذجية بسشوق أاهراسص .
دع- -ا خÓ- -ل زي- -ارت- -ه ل- -ب- -ل- -دي -ة ال -راق -وب -ة
اŸنتخب Úإا ¤ضشرورة العتماد على النفسص
‘ توف Òعائدات مالية لتسشي Òالششؤوون العامة
ل-ل-ب-ل-دي-ة ،وال-ت-خ-ل-ي ع-ن ذه-ن-ية العتماد على
ال- -ت -م -وي -ل م -ن ا÷ام -ع -ات اÙل -ي -ة خ -اصش -ة

وال - -ظ - -رف الصش - -عب ال - -ذي “ر ب - -ه ال - -ب Ó- -د
اق- -تصش- -ادي -ا ،م -ن -وه -ا إا ¤ضش -رورة اسش -ت -غ Ó-ل
إام-ك-ان-ي-ات اŸن-ط-ق-ة ال-زراع-ي-ة والسش-ي-اح-ية و
اÿدماتية .
ك- -م -ا وق -ف أايضش -ا ع -ل -ى مشش -روع إا‚از 50
سش -ك -ن -ا اج -ت -م -اع -ي -ا ب -ذات ال-ب-ل-دي-ة ،م-وج-ه-ا
انتقادات لذعة إا ¤القائم Úعلى اŸششروع
ع -ل -ى أان -ه ي -جب أان ت -ؤوخ -ذ ط-ب-ي-ع-ة اŸن-ط-ق-ة
ال -ف Ó-ح-ي-ة ‘ ب-ن-اء السش-ك-ن-ات وب-ال-ت-ا‹ ي-جب
التخلي عن بناء العمارات الكبÒة باŸناطق
ذات ال -ب -ع -د ال -ف Ó-ح -ي ،ك -م -ا ان-ت-ق-د صش-احب
ال-ورشش-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى اŸشش-روع ،بسش-بب ق-ل-ة
العتاد واليد العاملة ،مششددا على أان زياراته
سشوف تكون فجائية وسشوف يتابع كل ما يتعلق
باŸششاريع اŸسشطرة نقطة بنقطة .
ببلدية مداوروشص توقف وا‹ الولية على
مشش- - - -روع إا‚از  200سش-ك-ن اج-ت-م-اع-ي وك-ذا
اŸسشبح الذي كلف ما يقارب  25مليار سشنتيم
دون أان يرى النور بعد داعيا إا ¤معاقبة

اŸتسش- -ب- -ب ‘ Úه- -ذا ال- -ت -أاخ -ر ال -ف -ادح ال -ذي
اسشتنزف إايرادات الدولة دون جدوى.

 ١٧٠سسكن تسساهمي منذ ٢٠٠٩

ليششرف بعدها على تنششيط لقاء مع ‡ثلي
اÛتمع اŸد ÊواŸواطن Úبذات الدائرة،
رفقة اŸديرين التنفيذي ،Úأاين اسشتمع إا¤
أاه-م النشش-غ-الت اŸط-روح-ة ،وح-م-ل بصش-ورة
فورية اŸسشؤوولية للجهات اŸتسشببة ‘ العديد
م -ن اإلشش -ك -ال -ي-ات سش-اع-ي-ا إا ¤إاي-ج-اد ا◊ل-ول
الفورية لها ،أاهمها مششروع  170سشكن صشيغة
التسشاهمي الذي مازال  ⁄يكتمل منذ ،2009
كذلك إاكمال بناء صشومعة مسشجد عمر بن
اÿط- -اب Ãداوروشص ،وإاشش -ك -ال -ي -ات ال -ق -ري -ة
ال- -ف- -وضش- -وي- -ة ال- -ت -ي ل ت -ت -وف -ر ع -ل -ى اإلن -ارة
ال -ع-م-وم-ي-ةﬁ ،م Ó-صش-احب ق-ط-ع-ة األرضش-ي-ة
ال -ت -ب -ع -ات اÎŸت -ب -ة ع -ن ال-ب-ي-ع وال-ت-حصش-يصص
ال -عشش -وائ -ي ،أاي -ن وج -ه ل -ه دع-وة اسش-ت-ع-ج-ال-ي-ه
لتدارسص الوضشعية و–مل اŸسشؤووليات.

‘ ظروف وصشفت با÷يدة

 4آآ’ف طالب جامعي خÓل آليوم آأ’ول من آلتسسجيÓت آلنهائية باŸسسيلة
أحصشت ج- - - -ام- - - -ع- - - -ة ﬁم - - -د
ب-وضش-ي-اف ب-اŸسش-ي-ل-ة خÓل أليوم
’ول م-ن أل-تسش-ج-يÓ-ت ألنهائية
أ أ
ل -ط -ل -ب-ة ألسش-ن-ة أو ¤م-ا ي-ق-در بـ
 4000ط- -الب ج- -دي- -د ع -ل -ى أن
تسشتمر ألتسشجيÓت ألنهائية إأ¤
’سش- -ب- -وع –ت
غ - -اي- -ة ن- -ه- -اي- -ة أ أ
إأشش- - -رأف م- - -ب- - -اشش - -ر م - -ن م - -دي - -ر
أ÷امعة كمال بدأري من خÓل
’مكانيات ألÓزمة
تسشخ Òكل أ إ
وألضش -روري -ة ل -تسش -ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة
أل - -تسش - -ج - -ي Ó- -ت أن - -طÓ- -ق- -ا م- -ن
أŸرأف - - -ق Úلشش - - -رح ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة
ألتسشجيل .
أاك -د ال -دك -ت -ور ن-اج-ح ﬂل-وف
رئ -يسص دائ -رة اإلع Ó-م والتصش -ال
والتظاهرات العلمية لـ «الششعب»
أان ج -ام -ع -ة اŸسش -ي -ل-ة اسش-ت-ق-ب-لت
خÓل اليوم األول من التسشجيÓت

ا÷ام -ع -ي -ة ال -ن-ه-ائ-ي-ة م-ا ي-ق-در بـ
 4000طالب جديد عﬂ Èتلف
ال- -ت- -خصشصش- -ات اŸف- -ت- -وح- -ة عÈ
الكليات واŸعاهد .
وأاششار اŸتحدث أانه يرتقب أان

يصش -ل ال -ع -دد اإلج -م -ا‹ ل-ل-ط-ل-ب-ة
ا÷دد بجامعة ﬁمد بوضشياف
ح - - - -دود  9477ط- -الب ج- -دي -د
م - -وزع Úع - -ل- -ى سش- -ب- -ع ك- -ل- -ي- -ات
ومعهدين ،يرفق عملية التسشجيل

حسشب اŸت -ح -دث ت -وف Òج -م -ي -ع
اإلمكانيات الÓزمة انطÓقا من
أاعوان السشتقبال على مسشتوى كل
مدرج وكذا أاعوان إادارة التوجيه
ل-ل-ط-الب وغÒه-ا م-ن اŸت-طلبات
الضشرورية .
ونّوه اŸتحدث إا ¤أان ا÷ديد
‘ ع -م -ل -ي -ة ال -تسش -ج-ي-ل ب-ج-ام-ع-ة
ﬁمد بوضشياف هذه السشنة هو
تسشليم الطالب بعد نهاية عملية
ال-تسش-ج-ي-ل دل-ي-ل ال-ن-ظام الداخلي
للجامعة ودلي Óآاخر –ت عنوان
«ج- -واز سش- -ف- -ر ن- -ح- -و ال- -ن- -ج -اح «
ب-ال-ل-غ-ت Úال-ع-رب-ي-ة والفرنسشية من
ت- -أال- -ي -ف م -دي -ر ا÷ام -ع -ة ك -م -ال
بداري والÈوفيسشور عبد الكرË
حرز الله يششرح فيه كيفية التأاقلم
والنجاح ‘ ا÷امعة .

اŸسسيلة :عامر ناجح

بعد –قيقات ميدأنية و‘ ظروف ششفافة

آإ’فرآج عن قائمة آŸسستفيدين من آلسسكنات آ’جتماعية
أفرجت أمسص÷ ،نة ألدأئرة لتوزيع
ألسش-ك-ن-ات أ’ج-ت-ماعية ببلدية ألبويرة
ع-ن ق-ائ-م-ة أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن من حصشة 814
سشكن ألتي أسشتلمت مؤوخرأ وتتوفر على
كل ألششروط ألضشرورية لضشمان عيشص
’فرأج عن
‘ أحسشن ألظروف ،و فور أ إ
ألقائمة وألتي ” تعليقها ‘ عدة أماكن
Ãدي-ن-ة أل-ب-وي-رة سش-ارع ألسش-ك-ان خاصشة
ألذين قدموأ طلبات إأ ¤معرفة توأجد
أسشمائهم ضشمن أŸسشتفيدين.
وإان اختلفت اآلراء إال أان األغلبية عÈوا
ع- -ن ارت- -ي- -اح -ه -م ل -ع -م -ل ال -ل -ج -ن -ة ،ح -يث أان

اŸسش -ت -ف -ي -دي -ن ه -م م -ن ال-ط-ب-ق-ة ال-ك-ادح-ة و
ي-ع-يشش-ون ظ-روف-ا ج-د صش-ع-ب-ة ،وي-ن-حدرون من
عدة أاحياء ششعبية ﬂتلفة وقرى مثل قرية
وصش -ي -ة ،ذراع ÿم -يسص ،ق -ري -ة ث-ام-ر وسش-ع-ي-د
اعبيد إا ¤جانب سشكان أاحياء أاولد بليل وأاولد
بوششية.
‘ اŸقابل ع ÈاŸقصشون من السشتفادة
بالسشكنات الجتماعية عن اسشتيائهم معتÈين
اللجنة  ⁄تنصشفهم معتÈين اŸسشتفيدين ‡ن
لهم معارف.
و‘ هذا السشياق ع Èكمال توششنت رئيسص
دائرة البويرة أان اللجنة قامت بعملها بكل

ششفافية و قامت بتحقيقات ميدانية Ÿعاينة
مدى صشحة تصشريحات الطالب كما راسشلنا
البطاقة الوطنية للتحقيق ‘ ‡تلكات طالبي
السشكن و كذا صشندوق الضشمان الجتماعي و
الصشندوق الوطني للعمال غ Òاألجراء Ÿعرفة
م -داخ -ي -ل-ه-م ال-ت-ي سش-ه-لت ل-ن-ا م-ه-م-ة تصش-ف-ي-ة
اŸلفات والتأاكد من اŸسشتحق Úا◊قيقيÚ
وه - -ذا Œل - -ى ‘ اŸي - -دان ح- -يث  ⁄ت- -ع- -رف
اŸدينة أاي احتجاج يذكر وكل ما ‘ األمر أان
هناك طعون وهذا ششئ عادي.

ع نايت رمضسان

أل - -ح بشش Òف - -ار وأ‹ ج- -ي- -ج- -ل ع- -ل- -ى
ضشرورة تسشهيل إأجرأءأت درأسشة ملفات
ب -رأم -ج أ’سش -ت -ث -م -ار ‘ ت-رب-ي-ة أŸائ-ي-ات،
ومرأفقة أŸسشتثمرين ‘ ﬂتلف مرأحل
’ول-وي-ة
Œسش -ي -د أŸشش -اري-ع م-ع إأع-ط-اء أ أ
’صش-ح-اب أل-ت-م-وي-ل ألذأتي ،وجاء ذلك
أ
إأث-ر ت-رؤوسش-ه ’ج-ت-م-اع خصشصص ل-درأسشة
أ’سشتثمار ‘ تربية أŸائيات.
وف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-إاشش-ك-ال-ي-ة ن-قصص األوع-ي-ة
ال -ع -ق -اري-ة وال-ت-ي ك-انت م-ط-روح-ة ب-ح-دة م-ن
طرف اŸسشتثمرين ،فقد “ت اŸصشادقة على
 05أاوعية عقارية لحتضشان مششاريع الÎبية
السشمكية كما ” تكليف ÷نة مصشغرة لدراسشة
إامكانية تخصشيصص وعائ ÚعقاريÃ Úنطقتي
تازة ببلدية زيامة منصشورية والسشطارة ببلدية
األم Òعبد القادر ،ونظرا لوجود  05مششاريع
اسشتثمارية قيد الدراسشة Ãنطقتي واد الزهور
ببلدية اŸيلية ،وخÒي واد عجول ،فقد تقرر
اقÎاح أاوعية عقارية Ãنطقة واد زهور حيث
ششدد وا‹ الولية على ضشرورة فتح أابواب
السشتثمار بهذه اŸنطقة ومرافقتها من خÓل
تهيئة ،وفتح الطرقات واŸسشالك اŸؤودية لها
خاصشة إا ¤ميناء واد الزهور الذي سشيلعب
دورا ك -بÒا ‘ ف -ت -ح ›ال السش -ت -ث -م -ار ب-ه-ذه
اŸنطقة.
ك - -م - -ا ” أايضش - -ا خ Ó- -ل ه- -ذا الج- -ت- -م- -اع

اŸصش -ادق -ة ع -ل -ى ث Ó-ث-ة م-ل-ف-ات اسش-ت-ث-م-اري-ة
جديدة ويتعلق األمر Ãششروع لÎبية األسشماك
ال-ب-ح-ري-ة ‘ األق-ف-اصص ال-ع-ائ-م-ة ب-طاقة إانتاج
 600طن ‘ السشنة Ãنطقة واد زهور ،مششروع
لÎب-ي-ة ب-ل-ح ال-ب-ح-ر واÙار Ãن-ط-ق-ة ال-عوينة
(اŸنار الكب )Òبطاقة إانتاج  100طن سشنويا،
ومشش -روع ت -رب -ي -ة أاسش -م -اك اŸي -اه ال -ع-ذب-ة ‘
األق-ف-اصص ال-ع-ائ-م-ة ب-ا◊اج-ز اŸائ-ي «ال-ق-لة»
بطاقة إانتاج  20طنا سشنويا.
ب- - -اŸصش- - -ادق- - -ة ع - -ل - -ى ه - -ذه اŸشش - -اري - -ع
السش-ت-ث-م-اري-ة ال-ثÓ-ث-ة ،ب-ل-غت ع-دد اŸشش-اريع
اŸصشادق عليها من نهاية سشنة  2016إا ¤يومنا
هذا عششرة مششاريع تتوزع ب Úتربية األسشماك
ال -ب -ح-ري-ة ‘ األق-ف-اصص ال-ع-ائ-م-ة ،ت-رب-ي-ة ب-ل-ح
البحر واÙار وتربية أاسشماك اŸياه العذبة
واسشتغÓل سشمك ا◊نكليسص مع العلم أان هذه
اŸششاريع سشتسشاهم ‘ إانتاج ما يقارب 4000
طن من السشمك سشنويا مع خلق ما يقارب 150
م- -نصشب شش -غ -ل م -ب -اشش -ر و 450م - -نصشب غÒ
مباششر.
Óشش-ارة ،ف-إان اŸشش-اري-ع اŸت-حصش-ل-ة ع-لى
ل -إ
ع-ق-ود الم-ت-ي-از سش-ت-ن-ط-ل-ق ‘ ال-ت-جسش-ي-د ق-بل
نهاية السشنة ا÷ارية على أان تدخل مرحلة
اإلنتاج خÓل سشنة .2018

جيجل :خالد العيفة

آإ’طاحة بشسبكة تقوم بالنصسب وآ’حتيال
على آŸوآطن Úبالشسقفة
“ك -ن ع-ن-اصش-ر ألشش-رط-ة ب-أام-ن دأئ-رة
’ط -اح -ة بشش -ب-ك-ة ت-ق-وم
ألشش -ق -ف -ة م -ن أ إ
ب -ال -نصشب وأ’ح -ت -ي -ال ع -ل -ى أŸوأط-ن،Ú
بناء على معلومات وردت لذأت ألفرقة،
’شش-خ-اصص
ت -ف -ي -د ب-ق-ي-ام ›م-وع-ة م-ن أ أ
ب -ت -ك -وي -ن شش -ب -ك-ة نصشب وأح-ت-ي-ال ع-ل-ى
’خÒة
أŸوأطن ،Úحيث باششرت هذه أ أ
–ري -ات -ه-ا وأب-ح-اث-ه-ا أفضشت إأ– ¤دي-د
ه -وي -ة أعضش -اء ه -ذه ألشش-ب-ك-ة و ي-ت-ع-ل-ق
’مر بـ  06أششخاصص تÎأوح أعمارهم
أ أ
ب 21 Ú- -و  32سش -ن-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م رج-ل
وأم -رأة ي -ن-ح-درأن م-ن إأح-دى أل-و’ي-ات
ألششرقية .
ب -ي-نت –ق-ي-ق-ات الضش-ب-ط-ي-ة ال-قضش-ائ-ي-ة أان
ع- -ن -اصش -ر ه -ذه اÛم -وع -ة ك -ان -وا ي -وه -م -ون
ضشحاياهم أانهم ينتمون لإحدى فروع ششركة

عاŸية ماليزية ،كما كانوا يعمدون إا ¤طلب
مبلغ  32مليون سشنتيم من ضشحاياهم موهمÚ
إاي-اه-م ب-ف-ت-ح حسش-اب-ات إال-كÎون-ي-ة ل-ه-م وال-ت-ي
ت -زي -د نسش -ب -ة األرب -اح ب -ه -ا ك -ل -م -ا زاد اŸب -ل -غ
اŸدفوع ،وكلما “كنوا من إاقناع أاششخاصص
آاخرين بالششÎاك ‘ هذه الششركة وهذا بعد
مرور مدة زمنية معينة وهو األمر الذي ⁄
يتحقق للضشحايا البالغ عددهم سشبعة ،والذين
أاودعوا مبالغهم اŸالية ‘ حسشابات اŸعني.Ú
عناصشر هذه الششبكة “كنوا من جمع مبالغ
مالية فاقت مليار سشنتيم من عمليات النصشب
والح -ت-ي-ال و ب-ع-د اسش-ت-ك-م-ال ك-ل اإلج-راءات،
والتحقيقات ” تكوين ملفات قضشائية ضشدهم
ع -ن قضش -ي -ة ال -نصشب والح-ت-ي-ال م-ع –وي-ل-ه-ا
للجهات القضشائية اıتصشة.

خالد العيفة

بعد أربعة أيام عن أختفائه

أآمن سسيدي بلعباسس يع Ìعلى آŸرآهق
آıتفي ويعيده إآ ¤ذويه
“ك-نت مصش-ال-ح أم-ن سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص
م -ن أل -ع -ث -ور ع-ل-ى أل-ط-ف-ل ل-ع-ر‘ ﬁم-د
’م Úألبالغ من ألعمر  15سشنة أıتفي
أ أ
منذ أربعة أيام ،حيث ” ألتوصشل إأ¤
مكانه وإأرجاعه إأ ¤ذويه .
الطفل لعر‘ أام Úالذي يدرسص بالطور
اŸتوسشط كان قد خرج من منزله العائلي يوم
ال-دخ-ول اŸدرسش-ي ،وب-ع-د اخ-ت-ف-ائ-ه م-ب-اشش-رة
قامت عائلته بإاخطار اŸصشالح األمنية ،هذه
األخÒة ال -ت-ي أاع-ل-نت ح-ال-ة اسش-ت-ن-ف-ار قصش-وى
قصشد العثور عليه ‘ أاقرب وقت ‡كن ،حيث
تب Úمن خÓل التحقيقات األولية أان الطفل
اıتفي يراوده حلم الهجرة إا ¤أاوربا وسشبق
أان أافصشح عن نيته للهجرة ولو بطريقة غÒ
ششرعية.
وك -ث -فت مصش -ال -ح الشش -رط -ة م -ن أاب -ح -اث -ه-ا
وأاعلنت نششرة بحث واسشعة مع إاخطار باقي

مصشالح الششرطة اŸنتششرة ع Èربوع الوطن
ب -ه -وي -ة وصش -ورة ال -ط -ف -ل اıت -ف -ي ،ك -م-ا ”
التصش -ال ب -ج -م -ي -ع أاف -راد ع-ائ-ل-ت-ه واŸق-ربÚ
م -ن -ه م -ن أاج -ل السش -ت -فسش -ار ع -ن سش -ل -وك-ي-ات-ه
واألماكن التي كان يÎدد إاليها بهدف جمع كل
اŸعلومات و–ليلها بدقة.
كما ضشيقت مصشالح الششرطة مسشاحة حرية
–رك -ات ال-ط-ف-ل اıت-ف-ي ال-ذي أارغ-م ع-ل-ى
نشش-ر ت-ع-ل-ي-ق بصش-ف-ح-ت-ه ع-ل-ى م-وق-ع ال-ت-واصش-ل
الجتماعي فايسشبوك ليوهم عائلته أانه قد
وصشل إا ¤إاسشبانيا وهو ما دفع باÙقق Úإا¤
ت- - -ك- - -ث- - -ي- - -ف ال- - -ت- - -ح- - -ري- - -ات ال- - -ت- - -ق- - -ن - -ي - -ة
والعلمية وتوسشيع األبحاث بالوليات السشاحلية
ليتم –ديد مكان تواجده ‘ ظرف زمني
قصش Òجدا وإارجاعه إا ¤ذويه .

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

اإ’ثن 12 Úسضبتم 2017 Èم
الموافق لـ  21ذي الحجة  1438هـ

مراسسلينا

قامت بها جمعية كافل اليتيم

تكر 150 Ëمتمدرسس ـا وحملة تطّوعي ـة لتنظي ـف اÙيـ ـط

’سضمنت بالتنسضيق مع ا÷معية اÒÿية لكافل اليتيم
أادخلت العملية التضضامنية التي قّدمتها مؤوسضسضة ا إ
الوطنية الفرحة على  150تلميذا ،فيما انطلقت اŸبادرة التطوعية لتنظيم شضوارع وأاحياء مدينة الشضلف ‘
خطوة لقيت اسضتحسضان ا÷ميع.

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

الششلف :و ــ ي ــ أاعرايبي

ال -م -ب -ادرة ال-ت-ي أاشض-رفت ع-ل-ي-ه-ا م-ؤوسضسض-ة
اإ’سض-م-نت «ج-ي-ك-ا» ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع جمعية
كافل اليتيم الوطنية لقيت انطباعا وفرحة
ك- - -ب- - -رى ل- - -دى ه- - -ذه الشض- - -ري- - -ح- - -ة م - -ن
ال-م-ت-م-درسض-ي-ن ،ال-ذي-ن اسض-ت-فادوا من 150
م -ح -ف -ظ-ة ضضّ-م-ت م-ج-م-وع-ة م-ن ال-ل-وازم
المدرسضية التي يحتاجها التÓميذ خÓل
أاط -وار السض -ن -ة ال -دراسض -ي -ة ب -ال -م-ؤوسضسض-ات
اإ’بتدائية.
كما شضملت المناسضبة عمليات تحسضيسضية
م -ن خ Ó-ل م -ح -اضض -رات ل -ت -ب -ي-ان أاه-م-ي-ة

الوقوف إالى جانب هذه الفئة التي تنتظر
ال -ت -ف -ات -ة دائ -م -ة م -ن ط -رف أاه-ل ال-خ-ي-ر
والرحمة إ’دخال الفرحة على النفوسس،
يقول أاحد المشضاركين في هذه المبادرة،
ك-م-ا أاث-ن-ى ال-ج-م-ي-ع ع-ل-ى وق-وف م-ؤوسضسض-ة
اإ’سض- -م- -نت ،إال -ى ج -انب ه -ذه الشض -ري -ح -ة
المحرومة.
ومن جانب آاخر ،لم يفّوت اأ’طفال وبعضس
ال -ت Ó-م -ي -ذ وم -واط-ن-ي اأ’ح-ي-اء ب-ع-اصض-م-ة
الو’ية دون اإ’عÓن عن مشضاركتهم في
عمليات تطوعية واسضعة لتنظيف اأ’حياء
من مظاهر اأ’وسضاخ التي لقيت اسضتهجان
كل من زار المنطقة بعد تسضجيل تقاعسس

بعدأان شضعروا بال ّ
Óأامن يطالبون الوا‹ بالتدخل

سسكان ح ـ ـ ـ ـي الـشس ـ ـ ـارة ببلدية الشسل ـ ـ ـف يحّذرون مـ ـ ـ ـن الّتجـ ـ ـاوزات

يشضتكي سضكان حي الشضارة بوسضط بلدية
الشض- -ل- -ف م -ن ح -ال -ة ال -ف -وضض -ى واŸم -ارسض -ات
ال ّ
ÓأاخÓقية لبعضض اŸسضاكن ،الذين اّتخذوا
م -ن ب -ي -وت -ه -م ذات ال -غ -رف-ة ال-واح-دة فضض-اء
’ف -ع -ال
Ÿم- -ارسض- -ة ال -ف -احشض -ة وال -دع -ارة وا أ
’خÓق ،تقول العائÓت اŸتضضررة
اıلة با أ
من الوضضع اŸتعفن الذي سضبب لهم ازعاجا
كبÒا.

الششلف :و ــ ي ــ اعرايبي
وحسضب تصض- -ري -ح -ات السض -ك -ان لـ «الشض -عب»،
والغاضضبين عن الوضضع الذي صضار ’ يطاق
بفعل هذه الممارسضات والسضلوكات المشضينة،
وال- -ت- -ي م- -ن شض- -أان -ه -ا اإ’خ Ó-ل ب -أام -ن ه -ذه
ال- -ع- -ائÓ- -ت ال- -ت- -ي ل- -م تسض- -ت- -ط -ع ردع ه -ذه
ال-ت-ج-اوزات ال-خ-ط-ي-رة وال-م-خّ-ل-ة باإ’خÓق،
التي تنغصس يومياتهم بعدما تحّدت هذه
ال -م -م-ارسض-ات حسض-ن ال-ج-وار وضض-م-ان راح-ة
المواطنين رغم الشضكاوي العديدة الموجّهة
ل -ل -مصض -ال -ح ال -م-ع-ن-ي-ة ،ي-ق-ول السض-ك-ان ب-ح-ي
الشضارة ،الذين اسضتحسضنوا مبادرة السضلطات
العمومية في المرحلة اأ’ولى بنقل بعضس
اأ’سض -ر ذات ال-غ-رف-ة ال-واح-دة إال-ى ال-م-دي-ن-ة
الجديدة في مناطق متفرقة ،فيما ’زالت
مسض-اك-ن أاخ-رى مشض-غ-ول-ة ب-ق-اط-ن-ي-ن انتهكوا
السض-ك-ي-ن-ة وراح-ة ال-ع-ائÓ-ت ب-ال-م-ح-اذاة م-ن
المؤوسضسضة اإ’بتدائية  24فيفري دون مراعاة
اأ’خÓ-ق ال-ع-ام-ة .ول-م ي-ت-وّق-ف ال-م-زع-ج-ون
الذين زرعوا الفوضضى عند هذا الحد ،بل
سض ّ-ولت ل -ه -م أان -فسض -ه -م ب -إاح -داث الضض -ج-ي-ج
والصضراخ المزعج الذي نغصس حياتهم في
غ -ي -اب وسض -ائ -ل ال-ردع م-ن ط-رف ال-مصض-ال-ح
ال -م -ع -ن -ي-ة ،ي-ق-ول م-ح-دث-ون-ا ال-ذي-ن ط-ال-ب-وا
السضلطات الو’ئية بالتدخل العاجل لتطويق
ال-ظ-اه-رة وردع ه-ذه ال-ت-ج-اوزات ال-خ-ط-يرة
التي قد تنجم عنها ردة فعل يجهل مصضيرها
ونوعها ،يقول السضكان الغاضضبون عن الوضضع

ال -ح -ال -ي ،ال -ذي صض -ار ’ ي -ط -اق م -ع ب -داي-ة
الدخول المدرسضي أ’بنائهم خوفا من تسضّرب
مظاهر التأاثير لهؤو’ء اأ’برياء ،الذين لم يعد
ب-عضض-ه-م ي-ت-ح-م-ل ه-ذه ال-م-ظ-اه-ر ال-مشض-ي-ن-ة

تظاهرة ا÷زائر ‘ آاحضضان
صضحرائها

يجري التحضضير ’نطÓق الموسضم السضياحي
الجديد  2018 - 2017بو’ية إايليزي ،حيث
ي-ت-م ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى آال-ي-ات ال-ت-رويج لمختلف
المناطق السضياحية التي تزخر بها منطقة
الطاسضيلي آازجر ،حسضب ما أافاد به مسضؤوولو
السض-ي-اح-ة وشض-رك-اء ال-ق-ط-اع .وي-ج-م-ع ع-ديد
ال- -م- -ت- -ع- -ام- -ل- -ي -ن ال -م -ن -خ -رط -ي -ن ف -ي ت -لك
ال-ت-حضض-ي-رات ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل ت-ف-ع-يل
آاليات الترويج لمختلف المناطق السضياحية
التي تشضتهر بها المنطقة ،والتي تعد أاحد
الروافد السضياحية بالبÓد ،وذلك من خÓل
اعتماد مختلف الوسضائل من أاجل اسضتقطاب
أاكبر عدد ممكن من السضياح اأ’جانب منهم
وال -وط -ن-ي-ي-ن ،خ-اصض-ة ف-ي ظ-ل اإ’صضÓ-ح-ات
ال -ج -دي -دة ال -ت -ي ع -رف -ه -ا ق -ط-اع السض-ي-اح-ة
والصضناعة التقليدية.
وأاب- -رز ف- -ي ه- -ذا الصض -دد م -دي -ر السض -ي -اح -ة
والصضناعة التقليدية لو’ية إايليزي ،سضمير
فيليبون ،أانه من أاجل أاجل إانجاح الموسضم

وال-مسض-ي-ئ-ة ل-ل-نسض-ي-ج ال-عائلي المكهرب بفعل
هذه اأ’عمال التي تضضرر منها السضكان بذات
الحي.
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وا‹ باتنة خÓل خرجة ميدانية لدائرة اŸعذر

إاعـ ـ ـذارات Ÿسستثمري ـ ـ ـن وإاجـ ـ ـراءات صسارمة ضس ـ ـ ـد
مق ـ ـ ـاو’ت متقاعسسـ ـ ـة

هّ- - -دد وا‹ ب - -ات - -ن - -ة ع - -ب - -د
اÿال -ق صض -ي-ودة ع-ددا م-ن م-ق-او’ت ب-ن-اء
السضكن بدائرة اŸعذر بسضبب التأاخر الكبÒ
’‚از  ،حيث تعرف أاغلبها نسضب إا‚از
‘ا إ
’‚از
ضض- -ع- -ي- -ف -ة ،م -ط -ال -ب -ا ب -رف -ع وتÒة ا إ
وال-ع-م-ل ع-ل-ى م-دار السض-اع-ة ،وا’سض-ت-ن-ج-اد
’“امها قبل نهاية
بعدد إاضضا‘ من البنائ Úإ
ال-ع-ام ،خ-اصض-ة م-ا ت-ب-ق-ى م-ن أاشض-غ-ال ال-رب-ط
بشض -ب -ك -ة اŸاء ل -تسض-ل-ي-م مشض-روع م-ائ-ة سض-ك-ن
ت- -رق -وي م -دع -م Ãدخ -ل اŸدي -ن -ة ،وال -ذي
’سض -راع ‘
ي- -ط- -الب اŸسض- -ت- -ف- -ي -دون م -ن -ه ب -ا إ
’‚از ،إاضض-اف-ة Ÿشض-روع مشض-روع
ع-م-ل-ي-ات ا إ
 300سضكن ترقوي آاخر ،والذي بعثت فيه
’شضغال من جديد بأاوامر من صضيودة بعد
ا أ
اسضتماعه ’نشضغا’ت اŸسضتفيدين منه.

من طرف مصضالح النظافة ببلدية الشضلف،
خ-اصض-ة ب-ال-م-ن-اط-ق السض-وداء ال-ت-ي صض-ارت
محل غضضب واسضتياء من السضكان الذين
لهم ضضلع في الظاهرة التي تفشضت في
اآ’ون- -ة اأ’خ -ي -رة ،يشض -ي -ر م -ح -دث -ون -ا م -ن
المتطوعين في المبادرة التنظيفية التي
ترمي إالى تحسضين الواقع البيئي بعاصضمة
الو’ية التي عجزت المصضالح البلدية على
ال -ق -ي -ام ب -دوره -ا ،وه -و م -ا أاث -ار اسض -ت -ي-اء
ال -مسض -ؤوول اأ’ول ع-ن ال-ج-ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي،
ن-ظ-را ’ن-تشض-ار ال-م-زاب-ل ال-عشض-وائ-ي-ة ال-تي
للمواطع ضضلع فيها.

العدد

باتنةŸ :وششي حمزة

ك -م -ا وّج-ه ال-وال-ي إاع-ذارات ل-مسض-ت-ث-م-ري-ن
صض-ن-اع-ي-ي-ن ب-م-نطقة النشضاطات الصضناعية
ببلدية المعذر ،خÓل زيارة عمل وتفقد
قادته إالى بلديات دائرة المعذر ،بسضبب
ت - -أاخ - -ره - -م ف - -ي إاط Ó- -ق مشض - -اري - -ع - -ه- -م
ا’سض-ت-ث-م-اري-ة ب-ع-د اسض-ت-ف-ادت-هم من أاوعية
عقارية هامة لتوطين مشضاريع خاصضة في
الصض -ن -اع -ات ال -غ-ذائ-ي-ة وال-ت-ح-وي-ل-ي-ة وك-ذا
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ب-ع-دم-ا ’ح-ظ ع-دم ال-ت-زام
المسضتثمرين بحدود التجزئة التي منحتها
إاياهم الدولة وبنوا على قطع أارضضية ليسضت
لهم ،حيث أاعطى الوالي تعليمات صضارمة
ل-ل-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ب-م-ب-اشض-رة ع-م-لية هدم
ل -ه-ات-ه السض-ك-ن-ات ال-ف-وضض-وي-ة ل-م-خ-ال-ف-ت-ه-ا
القوانين.
وخÓل لقائه بالمواطنين ،رّد الوالي على
انشض-غ-ا’ت-ه-م ال-ت-ي ت-م-ح-ورت اأسض-اسضا حول
ق -ط -اع -ات السض -ك -ن وال -ك -ه -رب -اء وال -م -ي-اه
الصض -ال -ح -ة ل -لشض -رب وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
وال -حضض -ري -ة ،ف-أاشض-ار صض-ي-ودة ع-ل-ى ت-ك-ف-ل
ال -دول -ة ب -ه-ا ف-ي ح-دود ق-درات-ه-ا ال-م-ال-ي-ة
ال -م-ت-اح-ة ح-ال-ي-ا ،ح-يث وع-د ال-م-واط-ن-ي-ن
ب -اإ’ف -راج ع-ن حصض-ة  47سض-ك-نا اجتماعيا
ب -ع-د ان-ت-ه-اء دراسض-ة ال-م-ل-ف-ات ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
السضنة ببلدية عين ياقوت ،وقد اسضتجاب
الوالي لشضكوى رفعها مكتتبون في مشضروع
سضكني بصضيغة الترقوي ،حيث تعّهد اأمام
المواطنين باتخاذ إاجراءات صضارمة ضضد
مقاول تأاخر في إانجاز سضكنات تسضاهمية
ما تزال ورشضة مفتوحة منذ  6سضنوات.

..وإاخضساع ملّفات 1600
طالب سسكن اجتماعي
للبطاقية الوطنية لل ّسسكن
تسضتعد دائرة باتنة لتوزيع أاكبر حصضة سضكنية
من صضيغة العمومي اإ’يجاري ،والتي تعد
اأ’كبر منذ سضنوات ،حيث تقدر حسضب رئيسس
الدائرة الجديد عبد القادر بلحجازي غالي
ب -ـ  2153وح-دة سض-ك-ن-ي-ة ب-ال-ق-طب العمراني
حملة  ،03حيث أاشضار السضيد غالي خÓل رده
ع-ل-ى انشض-غ-ا’ت م-واط-ن-ي-ن اح-تّ-ج-وا مؤوّخرا
ببهو الدائرة إالى إاخضضاع مصضالحه لـ 1600
طالب سضكن للبطاقية الوطنية للسضكن للتأاكد
النهائي من عدم حيازتهم لسضكنات ،لضضمان
اك-ب-ر ق-در م-ن الشض-ف-اف-ي-ة ف-ي ال-ت-وزي-ع ،ك-ما
كشضف عن إاسضقاط أازيد من  270اسضما من
أاصض-ح-اب م-ل-ف-ات ط-ال-ب-ي السض-ك-ن ا’ج-ت-م-اع
ل -ع -دة أاسض -ب-اب ي-ث-بت ع-دم أاح-ق-ي-ت-ه-م ل-ه-ات-ه
الصضيغة السضكنية الخاصضة بالفئات الهشضة من
المجتمع ،حيث تعّهد بتعليق القوائم مرفقة
بصض-ور ال-مسض-ت-ف-ي-دي-ن ل-ت-م-ك-ي-ن ج-م-يع سضكان
ال - -دائ - -رة م - -ن ال - -ت - -ع - -رف ع- -ل- -ى ه- -وي- -ات
المسضتفيدين لفتح أابواب الطعن بعدها أامام
ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن ل-م ت-درج أاسض-م-اؤوه-م ف-ي
ال-ق-ائ-م-ة اأ’ول-ي-ة ال-م-ق-ت-رح-ة لÓ-سضتفادة من
السض -ك -ن ا’ج-ت-م-اع-ي ب-دائ-رة ب-ات-ن-ة يضض-ي-ف
غالي.
ك -م -ا أاوضض -ح رئ-يسس ال-دائ-رة رفضض-ه ال-ق-اط-ع
وتفنيده الكلي لما يشضاع من عدم امكانية
اسضتفادة مواطنين أاودعوا ملفات حديثة من
السضكن ،مؤوّكدا أاّن هناك معايير أاخذت بعين
ا’ع -ت-ب-ار ع-ل-ى غ-رار ق-دم ال-م-ل-ف وم-ل-ف-ات
اأ’رامل والمطلقات ،وفئة ذوي ا’حتياجات
الخاصضة التي لها حق كباقي الفئات اأ’خرى
إاضض-اف-ة إال-ى ك-ب-ار السض-ن ،وال-ف-ئ-ات ال-م-عوزة،
وكذا الشضباب العزاب.
وتعّهد السضيد غالي خÓل مراسضيم تنصضيبه
من طرف والي الو’ية ،على اإ’فراج قريبا
عن حصضصس السضكن ا’جتماعي ،التي أاّكد
ب -أاّن -ه -ا أاول-وي-ة م-ن أاول-وي-ات-ه ،وسض-يسضّ-خ-ر ك-ل
مجهوادته حتى تذهب السضكنات لمسضتحقيها
من سضكان الدائرة.

الّتركيـ ـ ـ ـ ـز على آاليـ ـ ـ ـات الّتروي ـ ـ ـج ıتلـ ـ ـ ـ ـف اŸناطـ ـ ـ ـ ـق ال ّسسياحي ـ ـ ـ ـ ـة

السض -ي -اح -ي ال -ج-دي-د سض-ي-ت-م اع-ت-م-اد ب-رام-ج
ج-دي-دة وم-ق-ت-رح-ات ف-ع-ال-ة ك-ف-ي-ل-ة بإاعطاء
ن-فسس ج-دي-د ل-لسض-ي-اح-ة الصض-ح-راوية وترقية
الوجهة السضياحية جنوب.
ك- -م- -ا أاّك- -د ك- -ذلك ع- -ل- -ى ضض- -رورة ب -رم -ج -ة
ت -ظ-اه-رات ث-ق-اف-ي-ة وسض-ي-اح-ي-ة مّ-م-ا يسض-م-ح
أ’صض -ح -اب ال -وك -ا’ت السض -ي -اح-ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م
رحÓت تتزامن مع هذه اأ’نشضطة على غرار
تظاهرة «الجزائر في أاحضضان صضحرائها»،
التي احتضضنتها مدينة جانت نهاية السضنة
الماضضية.
وبالمناسضبة ،ذكر ذات المسضؤوول باإ’جراءات
ال-ج-دي-دة ال-ه-ام-ة ال-م-ت-خ-ذة ل-ف-ائدة القطاع
على غرار تحسضين الوضضعية المالية لعديد
الوكا’ت السضياحية الناشضطة بالمنطقة من
خÓ-ل تسض-وي-ة الضض-رائب ال-م-ت-رت-ب-ة ع-ل-ي-ه-م،
وك-ذا ال-تسض-ه-يÓ-ت ال-م-م-ن-وح-ة ف-ي-م-ا ي-خصس
الحصضول على التأاشضيرة.
وأاشض - -ار ف- -ي السض- -ي- -اق ذات- -ه ،أاّن م- -ن- -ط- -ق- -ة

الطاسضيلي آازجر تتوّفر على عديد القدرات
التي يمكن أان تكون محّركا فّعا’ للقطاع،
ومن بينها المواقع ذات اأ’همية التاريخية
وال-م-ن-اظ-ر ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-خÓّ-بة والّصضناعات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،وك -ذا اأ’ع -ي -اد وال-م-ن-اسض-ب-ات

المحلية ،ومن بينها تظاهرة «سضبيبا» التي
صضّنفت مؤوّخرا تراثا
’ماديا من طرف المنظمة اأ’ممية للتربية
والعلوم والثقافة (اليونيسضكو).

الثÓثاء  12سسبتمبر  2017م
الموافق لـ 21ذي الحجة  1438هـ

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

دو‹

الدكتــــــــور سسليمــــــــان أاعــــــــراج لـــــــــ ““الشسعــــــــب““:

العدد
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خلق بيئة موإتية لتحضص Òإإنتخابات  2018وضصمان قبول نتائجها
’جنبي
لصسوات اŸنادية بالتواجد ا أ
^ تعزيز ا’نقسسام الداخلي يفتح اÛال ل أ
’يام هو تهديد آاخر سسيعمق من
’رهابي إا ¤ليبيا ‘ هذه ا أ
أاوضسح اسستاذ العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية بجامعة ا÷زائر  3الدكتور أاعراج سسليمان بأان عودة داعشس ا إ
’رهابي ‘ العراق وسسوريا.
’خÒة التي لقيها التنظيم ا إ
’منية ‘ اŸنطقة ،خاصسة بعد التحالف الذي ” بينها وب Úجماعة بوكوحرام ،بعد الضسربات ا أ
ا◊لول ا أ
’غراق ليبيا وضسمان اسستمرارها،
’زمة ‘ ليبيا ع Èتأام ÚاŸعابر والسسÓح إ
كما أاكد ‘ السسياق ذاته بأان هناك أاطرافا ما تزال تسسعى إا ¤إاطالة عمر ا أ
وتعقدها أاك ،Ìوضسمن هذا السسياق فإان اŸسسأالة تخدم أاك Ìالفصسيل اŸطالب برفع حظر التسسليح عن ا÷يشس الليبي ،و‘ حديثه لـ ““الشسعب““ يÈز أاعراج أاهم
بعضس القضسايا التي طرأات على اŸشسهد الليبي اÙلي والدو‹.

’زمـــــة
^^ تغليـــب منطــــق القــــوة علـــــى منطــــق ا◊ـــــوار يعمــــق ا أ
»LGô©d øjódG Qƒf :QGƒM

التنظيمات عن بؤور توتر جديدة للنشساط ،و‘ إاطار انتقال اإ’رهابي Úمن سسوريا والعراق
بعد تضسييق اÿناق عليهم ،وبالتا‹ التوجه إا ¤ليبيا أاو ا’لتحاق بجماعة بوكوحرام التي
بايعت التنظيم اإ’رهابي داعشص سسابقا إ’دامة اسستمرار التهديد اإ’رهابي لداعشص لتشسكل
الشسعبÃ :اذ ا تفسسرون عودة قوات حفظ السسÓم إا ¤ليبيا بعد خروجها من بذلك منطقة السساحل اإ’فريقي اÙطة الثانية لتجربة التنظيم اإ’رهابي داعشص بعد
الشسرق اأ’وسسط ،واŸسسأالة الثانية تتعلق بأانه ما تزال هنالك دول تسسعى إا ¤إاطالة عمر
’مني سسنة 2014؟
اŸشسهد ا أ
اأ’زمة ‘ ليبيا ع Èتأام ÚاŸعابر والسسÓح إ’غراق ليبيا وضسمان اسستمرار اأ’زمة
د .أاعراج سسليمانÁ :كن النظر للمسسأالة ع Èفرضسيت Úأاولها أان اÛموعة اأ’‡ية وتعقدها أاك ،Ìوضسمن هذا السسياق فإان اŸسسأالة تخدم أاك Ìالفصسيل اŸطالب برفع حضسر
تريد دعم السسراج وأانصساره أاكÿ Ìلق نوع من التوازن ب Úالقوات اŸوالية له ‘ طرابلسص التسسليح عن ا÷يشص الليبي ،كما يخدم اأ’مر أاك Ìالدول التي تسسعى إا ¤دعم طرف على
وب Úقوات حف ‘ Îبنغازي ،هذا التوازن الذي يسسعى اŸبعوث اأ’‡ي إا ¤بحثه من حسساب اآ’خر ‘ إاطار بحث حلول ا’زمة الليبية ،إاذا ما –دثنا عن فرنسسا والقمة التي
خÓل التأاكيد على أان تعدد اŸبادرات واŸسسارات من شسأانها تشستيت ا÷هود حول ا◊ل اسستضسافت فيها اŸشس Òحف Îورئيسص ›لسص الوفاق فايز السسراج ،ومن ذلك Áكن القول
‘ ليبيا ،خصسوصسا إاذا ما أاشسرنا إا ¤الصسراع وا’ختÓف
إانه ما تزال توجد مسساعي ليبية ودولية لتبيان أان منطق
الواضسح ب Úروما وباريسص حول إادارة ملف اأ’زمة ‘ ليبيا
ال -ف-واع-ل ال-دول-ي-ة ت-ع-ول ع-ل-ى اج-ت-م-اع القوة هو اÿيار الوحيد ◊ل اأ’زمة الليبية ،ويكون العمل
على تÈير هذا اŸنطق سسواء داخل ليبيا ع Èتعزيز الفجوة
’· اŸت -ح -دة ال -ق -ادم ل -تسس -ط Òخ -ارط -ة
عقب إاعÓن لقاء ““سسان كلو““ ‘ فرنسسا ،وتلك اŸسساعي كلها ا أ
تأاتي من أاجل خلق بيئة مواتية للتحضس’ Òنتخابات ‘
ب Úالفصسائل اŸتناحرة ودعم من Áتلك القدرة ميدانيا ،أاو
 2018وضسمان قبول نتائجها واإ’جماع حولها كما يقول ط -ري -ق ل -ل -ح -ل ‘ ل -ي-ب-ي-ا وال-ت-ي ’ شسك أان-ه-ا خ-ارج-ي-ا م-ن خÓ-ل ال-ت-دخ-ل ال-عسس-ك-ري اأ’ج-ن-ب-ي اŸب-اشس-ر
اŸبعوث اأ’‡ي غسسان سسÓمة ‘ خطوة Áكن اعتبارها سسÎاع- - -ي ت- - -ط - -ورات ا أ
’وضس - -اع ا◊ال - -ي - -ة Ãسسمى إاحÓل السسÓم وحماية اسستقرار اŸنطقة وبالتا‹
ﬁاولة لتسسريع وتÒة ا◊ل ‘ ليبيا ،لوضسع حد لتعدد بتعقيداتها اıتلفة ‘ ظل ا’ختÓف ب Úتغليب منطق القوة على منطق ا◊وار.
اŸب -ادرات واŸسس -ارات السس -ي -اسس-ي-ة ل-ل-ح-ل ‘ ل-ي-ب-ي-ا وال-ت-ي روما وباريسس حول ليبيا.
ماهي قراءاتكم لقمة برازافيل حول ليبيا؟
اعتÈها مؤوشسرا سسلبيا يسساهم ‘ تشستيت ا÷هود.
أاما الفرضسية الثانية فتتعلق بأان وجود قوات أا‡ية ‘ ظل
قمة برازافيل تأاتي –ضسÒا من ا’–اد اإ’فريقي Ÿسسودة
حالة الفوضسى وا’نفÓت اأ’مني سستشسكل مÈرا لصسعوبة التحكم ‘ اأ’وضساع وتعزيز قرارات Áكن أان يرفعها حول ليبيا إا ¤اجتماع ا’· اŸتحدة الذي سسيكون ‘ نهاية
ا’نقسسام الداخلي Ãا يفتح اÛال ل أ
Óصسوات اŸنادية بالتواجد اأ’جنبي خصسوصسا وأان الشسهر وتأاتي ‘ ظل ا’ختÓف الواضسح ب Úايطاليا وفرنسسا حول إادارة ا’زمة الليبية بعد
Óزمة ‘ ليبيا ،كما يشسكل ا’جتماع
الفواعل الدولية تعول على اجتماع اأ’· اŸتحدة القادم لتسسط Òخارطة طريق للحل ‘ أان أاعرب ترامب عن دعوته أ’وروبا إ’يجاد حل ل أ
ليبيا والتي ’ شسك انها سسÎاعي تطورات ا’وضساع ا◊الية بتعقيداتها اıتلفة ‘ ظل ﬁطة ’حتضسان اجتماع اÛلسص اأ’على للدولة حول تعديل اتفاق السسÓم الليبي اŸوقع
ا’ختÓف ب Úروما وباريسص حول ليبيا .والتي تسسعى فيه اأ’خÒة ا ¤تهميشص دور دول ‘  ،2015وذلك ‘ خطوة ÿلق دعم إاقليمي وإافريقي لليبي Úمن أاجل اسستكمال تطبيق
ا÷وار.
اتفاق السسÓم بصسفة نهائية.
’رهابي Úبشسكل يث Òأاك Ìمن هذا وتشسكل جهود دول ا÷وار يضساف إاليها ا÷هود اإ’قليمية مبادرة إايجابية لصسالح
Ãاذا تفسسرون تهديدات داعشس وعودة ا إ
الليبي Úوتأام Úالظروف والبيئة الداعمة نحو اŸظي ‘ ا◊وار واŸصسا◊ة.
تسساؤول؟
فالواضسح أان Ûهود الدو‹ ما يزال يسسابق الزمن ويتجاذب أاطراف ا◊ل ‘ ،ظل
ع -ودة اإ’ره -اب -ي Úإا ¤ل -ي -ب-ي-ا ي-فسس-ر م-ن خÓ-ل ع-دة ن-ق-اط ،أاول-ه-ا م-رت-ب-ط ب-ب-حث ه-ذه اسستمرارية غياب اإ’جماع الليبي حول ضسرورة اŸصسا◊ة وا’تفاق السسلمي ،و‘ إاطار

أاحكام جائرة ضسد أازيد من  30معتق Óمغربيا

إإحتجاجات دإعمة للحرإك وللمعتقل Úتهّز عددإ من إلعوإصصم إألوروبية
’سسبوع الفارط على  26معتق Óبأاحكام قاسسية
’يزال مسسلسسل اÙاكمات ‘ حق نشسطاء حراك الريف مسستمرا ،فبعدما ” ا◊كم ا أ
بلغ ›موعها أازيد من  50سسنة سسجنا نافذا ،جرت أامسس باÙكمة ا’بتدائية با◊سسيمة جلسسة ﬁاكمة ما يفوق  30معتق ‘ Óملفات
متعددة بلغ عددها ما يزيد عن  20ملفا.

بالتزامن مع جلسسة ﬁاكمة  30معتق Óمن نشسطاء
ح - -راك ال - -ري - -ف بسس - -بب مشس - -ارك - -ت- -ه- -م ‘ مسسÒات
احتجاجية متفرقة ،انطلقت جلسسة تقد Ëأاشسخاصص
آاخرين بلغ عددهم حوا‹  18شسخصسا ،كما انطلقت
أايضسا جلسسة ﬁاكمة الصسحفي حميد اŸهداوي.
‘ السس -ي -اق ن -فسس-ه ،ق-ال رشس-ي-د ب-ل-ع-ل-ي ،م-نسس-ق ه-ي-ئ-ة
الدفاع عن معتقلي ““حراك الريف““ با◊سسيمة ،إانه ““’
وجود حاليا أ’ي مبادرات للخروج من اŸأازق““ ،مشسددا
على أان اأ’حكام التي صسدرت منذ بدء اÙاكمات
““قاسسية““.
وأاوضسح بلعلي ،أان ““›موعة أاخرى تتكون تقريبا من
 19معتق Óسسيتم تقدÁها يوم  25سسبتم Èا÷اري أامام
اÙكمة ومنهم طارق أاحمجيق ،شسقيق أابرز قادة
ا◊راك نبيل أاحمجيق اŸلقب بـ«دينامو ا◊راك““.
من جانب آاخر ،تتجه اأ’نظار اليوم إا ¤أاول جلسسة
Ùاكمة قادة ““حراك الريف““ ،حيث سسيتم تقدË
›موعة نبيل أاحمجيق اŸكونة من  21متابعا منهم 4
أاشسخاصص ‘ حالة سسراح مؤوقت.
باŸناسسبة أاكد سسعيد بنحماﬁ ،Êامي عن هيئة دفاع
معتقلي ا◊راك اŸتواجدين بسسجن عكاشسة ،إان هيئة
الدفاع سستتقدم بطلب لرئيسص ا÷لسسة قصسد تأاجيلها
إ’عداد اŸؤوازرة ليكون الدفاع مسستعدا للملف بأاكمله.
أام -ا م -ل -ف ن -اصس -ر ال -زف-زا‘ ،ق-ائ-د ““ح-راك ال-ري-ف““،
اŸتواجد رهن ا’عتقال ا’حتياطي ،واŸسسجون ‘
زنزانة انفرادية بسسجن عكاشسة ،فلم تتم بعد إاحالته،
ب -ع -د أان ق -رر ال -وك -ي -ل ال -ع-ام اسس-ت-ن-ئ-اف ق-رار ق-اضس-ي
التحقيق ،حيث ’يزال ملفه ‘ الغرفة ا÷نحية ،إاذ

من اŸقرر النظر ‘ اسستئناف الوكيل العام يوم 20
سسبتمÈا÷اري.

إحتجاجات دإعمة ‘ أإوروبا
ب -اŸوازاة م -ع اÙاك -م -ات ا÷ائ -رة ‘ ح -ق نشس -ط -اء
حراك الريف ،تتواصسل حركة ا’حتجاجات الداعمة
للمعتقل Úوللحراك ‘ عدد من العواصسم اأ’وروبية
ال -داع -م -ة ،إاذ خ -رج أامسص اأ’ول م -ه -اج -رون م -غ -ارب-ة
معظمهم ينتمون Ÿنطقة الريف ،إا ¤شسوراع مدينة
بروكسسيل عاصسمة بلجيكا ،قادم Úإاليها من ﬂتلف
ال -ع -واصس -م اأ’وروب -ي-ةŸ ،ط-ال-ب-ة السس-ل-ط-ات اŸغ-رب-ي-ة
بإاطÓق سسراح معتقلي ا◊راك وا’سستجابة الفورية
Ÿطالبهم ا’جتماعية وا’قتصسادية.
وتأاتي هذه اÿطوة ،بحسسب ما نقله اÙتجون‘ ،
إاطار تفاعل اŸهاجرين اŸغاربة مع حراك الريف
الذي تشسهده مدينة ا◊سسيمة منذ أاك Ìمن  9أاشسهر،
وعلى إاثر ا◊مÓت اأ’منية التي تسستهدف النشسطاء
الريفي ،Úو‘ سسياق اأ’حكام القاسسية ‘ حق معتقلي
ا◊راك الذي فاق عددهم  400معتقل وفق مصسادر
حقوقية.
وعرفت مدينة بروكسسيل إاقبا’ كبÒا بحسسب ما نقلته
مقاطع مباشسرة على مواقع التواصسل ا’جتماعي من
جوا إا ¤شسوارع
طرف اŸهاجرين اŸغاربة الذين ح ّ
اŸدينة Ÿطالبة السسلطات اŸغربية بإاطÓق سسراح
معتقلي حراك الريف ،وا’سستجابة الفورية Ÿطالب
اÙتج.Ú
وتعد هذه اŸسسÒة اأ’ضسخم ‘ العواصسم اأ’وروبية،

والتي تهدف للضسغط على السسلطات اŸغربية من أاجل
وقف حملة ا’عتقا’ت التي طالت نشسطاء حراك
الريف واإ’عÓم ا◊ر.

تنديد باŸقاربة إألمنية وإلتعتيم إإلعÓمي
اŸت -ظ -اه -رون م -ن ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق ع-واصس-م أاوروب-ا،
رف -ع -وا شس -ع -ارات م -ن -اهضس-ة ل-ل-م-ق-ارب-ة اأ’م-ن-ي-ة ال-ت-ي
تعتمدها الدولة Œاه ا’حتجاجات Ãختلف مناطق
الريف ،كما اسستهجنوا تعتيم السسلطات على وفاة عماد
ال -ع-ت-اب-ي وع-ب-د ا◊ف-ي-ظ ا◊داد ،ن-ت-ي-ج-ة ت-ع-رضس-ه-م-ا
إ’صسابات على خلفية مسسÒات احتجاجية ” تفريقها
باسستعمال الغازات اŸسسيلة للدموع ،وطالبوا بنتائج
التحقيق ‘ اŸلف Úباإ’ضسافة إا ¤نتائج –قيق فيديو
تعرية الزفزا‘ ،والذي أامرت به النيابة العامة.
ورفع اÙتجون ‘ هذه التظاهرات شسعارات ُتندد
با’عتقا’ت التي باشسرتها السسلطات اŸغربية ‘ حق
نشسطاء وﬁتجÃ Úختلف مناطق إاقليم ا◊سسيمة،
وباŸتابعات التي صسدرت ‘ حق قيادة ا◊راك ،كما
ن ّ- -ددت شس - -ع - -ارات اÙت - -ج Úبـ«ا◊صس- -ار““ اأ’م- -ن- -ي
اŸفروضص على بلدات إاقليم ا◊سسيمة ،والتضسييق على
اÿرجات ا’حتجاجية التضسامنية.
ونددوا Ãمارسسات وزير الداخلية ،عبد الوا‘ لفتيت،
ك -م -ا ه-اج-م-وا بشس-دة ح-ك-وم-ة سس-ع-د ال-دي-ن ال-ع-ث-م-اÊ
واصسف Úإاياها بـ«حكومة العصسابة““ ،ومن الشسعارات
التي رددها اآ’’ف من اŸشسارك““ :Úقال مو’ي عبد
الكر Ëاÿطابي ’ حل وسسط ‘ قضسية ا◊رية““،
و«الريف لن يركع““ ،و«كلنا الزفزا‘““.

أايضسا تعنت حف Îوالسسراج وغياب اŸسساهمة وا◊ضسور القوي لرؤوسساء القبائل الليبية،
وا’نتشسار الرهيب والفوضسوي للسسÓح الذي بات من الضسروري على حكومة الوفاق أان
تفكر بجدية ‘ سسبل جمعه ،حتى وإان اقتضسى اأ’مر شسراءه ‡ن Áتلكه من الليبيÚ
ضسمن مشسروع وطني لتنقية ليبيا من السسÓح.
’ف-ري-ق-ي ◊ل-ح-ل-ة ال-قضس-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ه-ل ي-نجح
إاع-ادة ت-ف-ع-ي-ل دور ا’–اد ا إ
ا’–اد ‘ لعب الدور الرئيسس ‘ ذلك؟
من شسأان ا÷هود التي يقودها ا’–اد اإ’فريقي ،قطع الطريق على اŸسساعي الغربية
اŸتصسارعة حول ليبيا ،وبالتا‹ إابقاء حالة ا’نقسسام بعيدة عن بلوغ التأاث Òعلى الوضسع
‘ ليبيا ،لكن اŸسسأالة تبقى مقرونة أايضسا بإارادة الليبي Úأانفسسهم حول اإ’قرار بضسرورة
Óخر لصسالح الدولة الوطنية
اŸصسا◊ة وضسرورة تقد Ëالتناز’ت من طرف كل فصسيل ل آ
الليبية ،وأاهمية توحيد القوات اŸسسلحة –ت مظلة جيشص وطني ليبي موحد يخضسع
للسسلطة اŸدنية.

’عمار
باŸوازاة مع ا’سستعداد Ÿعركة إاعادة ا إ

إنتصصـ ـ ـ ـ ـارإت متتاليـ ـ ـ ـة يحققـهـ ـا إ÷يـ ـ ـشش
إلسصـ ـ ـ ـ ـوري فـ ـ ـ ـ ـي إŸيـ ـ ـ ـ ـ ـدإن
ي -واصس -ل ا÷يشص السس -وري وال -ق -وات اŸسس -اع-دة وا◊ل-ف-اء –ق-ي-ق ال-ت-ق-دم م-ي-دان-ي-ا ‘ وج-ه
اÛموعات اإ’رهابية والتي كان آاخر فصسولها فك الطوق اŸفروضص على مدينة دير الزور
(شسرق) ،وتطه Òآاخر شس Èمن اأ’راضسي السسورية من رجسص التطرف وعودة اأ’من والطمأانينة
إا ¤ربوع سسوريا ،بعد أاربعة أاعوام من سسيطرة ما يسسمى بـ«تنظيم الدولة اإ’سسÓمية (داعشص)““
اإ’رهابي على اŸنطقة.
وقد “كن ا÷يشص السسوري أامسص اأ’ول من السسيطرة بشسكل كامل على الطريق الرئيسسي
الرابط ب Úالعاصسمة دمشسق ومدينة دير الزور التي تبعد بـ  400كلم عن العاصسمة السسورية
بعد أاربعة أاعوام من قطعه من قبل تنظيم ““داعشص““ اإ’رهابي
باإ’ضسافة إا“ ¤كنه من سسيطرة وحدات من ا÷يشص السسوري على سسلسسلة جبال الÌدة توسسع
بذلك دائرة اأ’مان حول مطار دير الزور العسسكري بعد سساعات على وصسول القوات
اŸتقدمة العاملة على ﬁور السسخنة إا ¤منطقة البانوراما على اأ’طراف ا÷نوبية الغربية
للمدينة .وقد أاسسفرت العمليات عن توسسيع وحدات ا÷يشص نطاق سسيطرتها ‘ اŸنطقة
بالتزامن مع قيام وحدات الهندسسة بإازالة اأ’لغام واŸفخخات التي زرعها إارهابيو تنظيم
““داعشص““ ،كما وسسعت وحدات من ا÷يشص نطاق اأ’مان ‘ ﬁيط مطار دير الزور ،وذلك بعد
سساعات من التقائها مع حامية اŸطار وكسسر حصسار إارهابيي تنظيم داعشص عن اŸطار
واأ’حياء السسكنية اÛاورة له .وبات وضسع التنظيم اإ’رهابي ““داعشص““ صسعبا جدا مع وصسول
القوات القادمة من جنوب الرقة حيث انهارت اÛموعات اإ’رهابية بعد ا’نتصسارات
اŸتتالية التي حققتها القوات السسورية ‘ اŸيدان كان آاخرها دير الزور ،وذلك بعد أان فقد
مسساحات كبÒة من معقله الرئيسسي ‘ الرقة.

أإوضصاع إنسصانية صصعبة
كشسفت منظمة اأ’· اŸتحدة للطفولة ““اليونيسسيف““ ،عن أان مÓي ÚالعائÓت السسورية
أاُجÈت على الفرار من منازلها ،وبعضسها اضسطّر للفرار أاك Ìمن مّرة و–ت القصسف ،كما زاد
اسستمرار العنف والنزوح من صسعوبة مواجهة اأ’طفال والعائÓت لهذا الوضسع.
قال خÒت كابا’ري ،اŸدير اإ’قليمي لليونيسسيف ،إانه وفقا أ’حدث التحليÓت فإانه ‘ داخل
سسوريا والدول اŸضسيفة لÓجئ ،Úيحتاج  12مليون طفل سسوري تقريباً إا ¤اŸسساعدات
اإ’نسسانيّة ،مقارنة مع نصسف مليون طفل ‘ العام .2012
ويقّدر عدد اأ’طفال الذين يعيشسون ‘ مناطق ﬁاصسرة أاو مناطق يصسعب الوصسول إاليها ‘
داخل سسوريا ،و ⁄تصسلهم خÓل هذه السسنوات إا’ّ مسساعدات ﬁدودة ،بنحو مليو Êطفل.
وأاكدت سسوريا ›ددا اسستعدادها ’سستمرار التعاون مع ﬂتلف الهيئات واŸنظمات الدولية
اŸعنية بالشسأان اإ’نسساÃ Êا يسساهم ‘ دعم جهودها ‘ تقد Ëالعون اإ’نسسا ÊللسسوريÚ
ضسحايا اÛموعات اإ’رهابية.

إلسصتعدإد Ÿعركة إإلعمار
وعلى صسعيد آاخر رحبت سسوريا Ãبادرات الدول وا÷هات التي ““ ⁄تنخرط ‘ العدوان عليها““
التي تتخذ نهجاً واضسحا وصسريحا ضسد اإ’رهاب للمسساهمة ‘ دعم جهودها بإاعادة اإ’عمار
وأاكدت حرصسها على إاقامة أافضسل عÓقات التعاون مع دول العا ⁄وأانها سستخوضص بنفسص
التصسميم والعزم واإ’رادة معركة إاعادة إاعمار ما دمره اإ’رهاب وتعزيز انطÓق العملية
اإ’نتاجية من أاجل توف Òمقومات ا◊ياة الكرÁة للسسوري.Ú
وقال مصسدر سسوري مسسؤوول إان سسوريا ترى أان إالغاء اإ’جراءات القسسرية أاحادية ا÷انب
““الظاŸة والÓشسرعية““ التي فرضستها الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية وا’–اد اأ’وروبي على
سسوريا والتي انعكسست بشسكل سسلبي على حياة اŸواطن السسوري ولقمة عيشسه يشسكل عامÓ
مسساعدا من أاجل انطÓقة كاملة لعملية إاعادة اإ’عمار.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إأ’· إŸتحدة :تطه Òعرقي يطال إلروهينغا
ل· اŸتحدة أان عدد الÓجئ Úالروهينغا اŸسسلم Úالذين فروا من بورما منذ 25
أاعلنت ا أ
أاوت Œاوز عتبة  300أالف نسسمة ونددت ””بنموذج كÓسسيكي للتطه Òالعرقي””.

الŸÈان التونسسي Áنح الثقة ◊كومة الشساهد

تفكيك خلية إإرهابية خططت ’سستهدإف
إلوحـ ـ ـ ـ ـدإت إأ’منيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أاعلنت وزارة الداخلية التونسسية،
أامسس ،عن تفكيك خلية إارهابية تتكون
من  5عناصسر إارهابية كانوا يعتزمون
القيام بعمليات إارهابية تسستهدف
لمنية والعسسكرية واŸنشسآات
الوحدات ا أ
ا◊يوية حسسب وكالة النباء التونسسية.
ذكرت الوكالة نق Óعن بيان صسادر عن وزارة
الداخلية أان مصسلحة الوقاية من اإ’رهاب بإاقليم
ا◊رسس الوطني بسسوسسة “““كنت من تفكيك خلية
إارهابية تتكون من  5عناصسر كانوا يعتزمون القيام
بعمليات إارهابية ‘ تونسس عن طريق تفجÒات
تسستهدف الوحدات اأ’منية والعسسكرية واŸنشسآات
ا◊يوية““.
وأاشسار البيان ذاته إا ¤أانه “ت إاحالة العناصسر
Óب-ح-اث ‘
اإ’ره -اب -ي -ة ع-ل-ى ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
ج -رائ -م اإ’ره -اب ل -ل -ح -رسس ال -وط -ن -ي ب -ال-ع-وي-ن-ة
واعÎفوا Ãبايعتهم Ÿا يسسمى بتنظيم ““داعشس““
اإ’ره-اب-ي وت-واصس-ل-ه-م م-ع ع-ن-اصس-ر إاره-ابية تابعة
للتنظيم اŸذكور بإاحدى الدول اÛاورة.
ك -م -ا اعÎف ال -ع -ن -اصس -ر أان -ه -م ك -ان -وا يسس-ت-ع-دون
لÓ-ل-ت-ح-اق ب-ا÷م-اع-ات اإ’ره-اب-ية اŸسسلحة ببلد
›اور وإان تعذر عليهم ذلك فإانهم كانوا يعتزمون
اسستقطاب ›موعة من الشسباب التونسسي لتبني
الفكر التكفÒي والقيام بأاعمال إارهابية.
وأاضساف البيان أانه ” حجز لدى اÿلية اإ’رهابية
وثائق تتعلق بكيفية صسنع العبوات الناسسفة وإاعداد
اŸف -خ -خ -ات ب -ي-ن-م-ا ت-ت-واصس-ل ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ب-ع-د
اسستشسارة النيابة العمومية.

إلŸÈان يزكي إ◊كومة
منح الŸÈان التونسسي ‘ جلسسة عامة اسستثنائية،

الثقة للحكومة ا÷ديدة برئاسسة يوسسف الشساهد،
بعد التعديل الوزاري اŸوسسع الذي أاعلن عنه
اأ’ربعاء اŸاضسي والذي شسمل  10وزارات بينها
وزارتا الداخلية والدفاع.
وأاوضسحت مصسادر إاعÓمية أان هذه ا÷لسسة بدأات
ب-ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا رئ-يسس ا◊ك-وم-ة ي-وسس-ف الشس-اهد
تطرق إا ¤حكومته اأ’و ¤وتركيبة حكومته الثانية
بعد التعديل الوزاري الذي جعلها تتأالف من 28
وزيرا و 15كاتب دولة (مسساعد وزير).
وق -ال الشس -اه -د ‘ ك -ل-م-ت-ه إان ح-ك-وم-ت-ه ا÷دي-دة
سستعمل على –قيق أاهداف لغاية العام 2020
أاولها ا◊فاظ على العجز ‘ ميزانية الدولة ‘
مسستوى مقبول والعمل على تقليصسه تدريجيا إا¤
 3باŸائة ‘ أافق العام .2020
وأاضس- -اف أان ال- -ه- -دف اآ’خ- -ر ◊ك- -وم- -ت -ه ضس -م -ن
برنا›ها اإ’قتصسادي هو العمل على اسستقرار
مسستوى اŸديونية والعمل على أا’ تتجاوز نسسبتها
 70باŸائة من إاجما‹ النا œالداخلي اÿام بينما
يتمثل الهدف الثالث ‘ التحكم ‘ كتلة الرواتب
والتقليصس منها بنسسبة  12.5باŸائة.
وأاعاد التأاكيد على أان حكومته ““سستكون حكومة
ح -رب ع -ل -ى ال -فسس-اد واإ’ره-اب وح-رب ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
والقضساء على البطالة إا ¤سسنة .2020
وشس- -دد ‘ اŸق- -اب- -ل ع -ل -ى أان ا◊ك -وم -ة ““–ت -اج
لÓ-سس-ت-ق-رار السس-ي-اسس-ي ح-ت-ى ت-ع-م-ل ع-ل-ى –ق-يق
أاه -داف -ه -ا وصس -و’ إا ¤ا’سس -ت -ح -ق -اق ا’ن -ت-خ-اب-ي
ال - -ق - -ادم““ي وذلك ‘ إاشس - -ارة إا ¤ا’ن - -ت- -خ- -اب- -ات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة وال-رئ-اسس-ي-ة ال-ت-ي ُي-فÎضس أان ت-ت-م ‘
العام .2019
يشسار إا ¤أانه لنيل ثقة الŸÈان يحتاج يوسسف
الشس -اه -د إا ¤ا◊صس -ول ع -ل -ى  109أاصس-وات ع-لى
اأ’قل من أاصسل  217نائب.

‘ بورما بعد موجات النزوح.
وبدأات دوامة العنف ا÷ديدة ‘ 25
أاوت ع -ن-دم-ا شس-ن مسس-ل-ح-ون ي-ع-ل-ن-ون
انتماءهم إا ¤الروهينغا هجمات على
مراكز للشسرطة ‘ و’ية راخ ،Úرد
عليها ا÷يشس بحملة عسسكرية واسسعة
ال -ن -ط -اق ت -ع-رضس خÓ-ل-ه-ا اŸدن-ي-ون
ال -روه -ي -ن -غ -ا ل -ف-ظ-اع-ات ع-ل-ى أاي-دي
العسسكري Úوميليشسيات إاثنية مناوئة
Óقلية اŸسسلمة.
ل أ
وا◊صس -ي-ل-ة  500ق -ت -ي-ل ع-ل-ى ا’ق-ل
غ -ال -ب -ي -ت -ه -م م-ن ال-روه-ي-ن-غ-ا ب-حسسب
ا÷يشس البورمي فيما –دثت اأ’·
اŸت -ح -دة ع -ن ضس -ع -ف -ي ه-ذا ال-ع-دد،
مشسÒة ا ¤إاح - -راق ق - -رى وارت- -ك- -اب
Œاوزات.
·Ó
وصس - -رح اŸف - -وضس السس- -ام- -ي ل - -أ
اŸت- -ح- -دة ◊ق -وق ا’نسس -ان زي -د ب -ن
رعد ا◊سس Úأامسس أان معاملة أاقلية
الروهينغا اŸسسلمة ‘ بورما تشسكل
““‰وذجا كÓسسيكيا (لعملية) تطهÒ
عرقي““.
وق -ال اŸف -وضس السس -ام -ي ‘ اف-ت-ت-اح
الدورة السسادسسة والثÓثŸ Úفوضسية
اأ’· اŸت- -ح -دة ◊ق -وق ا’نسس -ان ‘
جنيف ““Ãا أان بورما رفضست دخول
 ·ÓاŸتحدة)
اÙقق( Úالتابع Úل أ
اŸتخصسصس ‘ Úحقوق ا’نسسان’ ،

وحضس ال - -دا’ي ’م - -ا م - -ن ج - -ه- -ت- -ه
ال -زع -ي -م -ة ال -ب -ورم-ي-ة أاون-غ سس-ان سس-و
تشسي ،ا◊ائزة جائزة نوبل للسسÓم،
على إايجاد حل أ’زمة الروهينغا ،أاكÈ
أاقلية ﬁرومة من ا÷نسسية ‘ العا⁄
وتعد حوا‹ مليون شسخصس.
قال اŸتحدث باسسم مفوضسية اأ’·
اŸتحدة لÓجئ Úجوزف تريبورا إان
““نحو  313الف من الروهينغا وصسلوا
إا ¤بنغÓدشس منذ  25أاوت““ .وقدر
عدد الÓجئ Úاأ’حد بـ  294أالف من
الروهينغا كما قدرت بنغÓديشس عدد
قتلى الروهينغا بثÓثة آا’ف خÓل
أاسسبوع.Ú
وبدا أان تدفق الروهينغا ع Èا◊دود
تراجع ‘ اأ’يام اأ’خÒة بعدما بلغ
ذروت- - -ه اأ’سس - -ب - -وع اŸاضس - -ي ،ل - -ك - -ن
بنغÓدشس تواجه أازمة إانسسانية ‘ ظل
اكتظاظ اıيمات.
وت-ع-ا Êأاق-ل-ي-ة ال-روه-ي-ن-غ-ا ال-ت-ي تضسم
ن- -ح- -و م- -ل- -ي- -ون شس- -خصس وت- -ع -د أاكÈ
›موعة ﬁرومة من ا÷نسسية ‘
ال -ع -ا ،⁄م-ن-ذ ع-ق-ود م-ن ال-ت-م-ي-ي-ز ‘
ب -ورم -ا ح -يث أاغ -ل -ب -ي -ة السس -ك -ان م -ن
البوذي.Ú
وب-حسسب ت-ق-دي-رات يصس-عب ت-أاك-ي-دها
بدقة كما تقول اأ’· اŸتحدة’ ،
يزال هناك  600أالف من الروهينغا

Áك -ن إا‚از ت -ق -ي -ي -م ال -وضس-ع ا◊ا‹
بشس- -ك- -ل ك -ام -ل ،ل -ك -ن ال -وضس -ع ي -ب -دو
‰وذجا كÓسسيكيا لتطه Òعرقي““.

’ما يخرج عن صسمته
من جهته دعا الدا’ي ’ما الزعيم
ال -روح -ي ل -ب-وذي-ي ال-ت-ي-بت اŸسس-ؤوول-ة
ال -ب -ورم -ي -ة أاون -غ سس -ان سس -و تشس-ي إا¤
إايجاد حل سسلمي أ’زمة الروهينغا.
وقال الدا’ي ’ما ‘ رسسالة موجهة
إا ¤وزيرة خارجية بورما التي تدير
شس- - -ؤوون ا◊ك- - -وم- - -ة ““أادع - -وك - -م أانت

وزمÓ- - -ءك إا ¤م- - -د ال- - -ي - -د إا ¤ك - -ل
م- -ك- -ون- -ات اÛت- -م- -ع إ’ع- -ادة ب- -ن -اء
ع Ó-ق -ات ودي-ة ب Úاأ’ه-ا‹ ب-روح-ي-ة
السسÓم واŸصسا◊ة““.
وكتب الدا’ي ’ما الرسسالة بعد اند’ع
أاعمال العنف ‘ و’ية راخ ‘ Úشسمال
شسرق بورما وهو حائز مثل أاونغ سسان
سسو تشسي على جائزة نوبل للسسÓم.
وت - -ع - -ت Èح - -ك - -وم - -ة ب - -ورم- -ا ه- -وؤ’ء
اŸسسلم Úمهاجرين من بنغÓدشس مع
أانهم يعيشسون فيها منذ أاجيال حيث
ي-ت-ع-رضس-ون ıت-ل-ف أاشس-ك-ال ال-تمييز
بحقهم.

تعرضسوا لهجوم إارهابي

 18قتي Óمن إلشسرطة إŸصسرية ‘ سسيناء

لرضس دمارا
«إايرما”” يخبو بعد أان عاث ‘ ا أ

إلو’يات إŸتحدة –صسي خسسائرها إلتي ناهزت  300مليار دو’ر
لمÒكية تراجع
لرصساد ا÷وية ا أ
أاعلنت أاجهزة ا أ
لعصسار إايرما الذي يتقدم على السساحل
شسدة ا إ
الغربي لفلوريدا ،لكنه ما زال يشسكل خطرا كبÒا،
لعصسارين إايرما
وقدرت اÿسسائر الناجمة عن ا إ
وهار‘ Ãئات اŸليارات من الدولرات.
Óعاصس Òإان اإ’عصسار إايرما
قال اŸركز الوطني اأ’مÒكي ل أ
سسيضسعف إا ¤عاصسفة مدارية فوق شسمال فلوريدا وجنوب
جورجيا ،وإان سسرعة رياح اإ’عصسار وهو من الفئة الثانية
بلغت  80كيلومÎا ‘ السساعة ‘ فلوريدا وبلغت أاقصسى
سسرعة للرياح التي يحملها  155كيلومÎا ‘ السساعة.
وحدد مركز اإ’عصسار على بعد نحو  40كيلومÎا شسمال شسرق
مدينة تامبا الكبÒة ،وأابقت السسلطات على –ذيراتها من
عواصسف اŸد البحري ‘ مناطق واسسعة من شسبه جزيرة
فلوريدا ،حيث تلقى أاك Ìمن سستة مÓي Úشسخصس أاوامر
بإاخÓء بيوتهم.
وذكرت شسركات كهرباء ﬁلية أان اإ’عصسار تسسبب ‘ انقطاع
الكهرباء عن نحو أاربعة مÓي Úمنزل وشسركة ‘ فلوريدا،
مضس -ي -ف -ة أان اسس-ت-ع-ادة ال-ك-ه-رب-اء بشس-ك-ل ك-ام-ل ق-د تسس-ت-غ-رق

أاسسابيع.
وضسرب اإ’عصسار إايرما فلوريدا صسباح اأ’حد كعاصسفة من
الفئة الرابعة ،وهو ثا Êأاعلى مسستوى ،لكن بحلول الظهر
تراجعت شسدة اإ’عصسار ليصسبح من الفئة الثانية ﬁم Óبرياح
سسرعتها القصسوى  177كيلوم ‘ Îالسساعة.

اŸرتبطة باأ’حوال ا÷وية اأ’ك Ìكلفة ‘ تاريخ الو’يات
اŸتحدة Ãبلغ  190مليار دو’ر ،أاي نقطة مئوية واحدة من
إاجما‹ النا œالداخلي““ للو’يات اŸتحدة.
وبالتا‹ كلف اإ’عصساران بعد جمع الرقم 1.5 Úنقطة مئوية
من إاجما‹ النا œالداخلي ،حسسب مايرز الذي أاوضسح أان
ذلك يلغي النمو ا’قتصسادي اŸتوقع ب Úمنتصسف أاوت ونهاية
السسنة.

Óرصس -اد ا÷وي -ة ك-ل-ف-ة
ق -درت شس -رك -ة ك -ي -ووي -ذر اÿاصس -ة ل  -أ
اإ’عصسارين إايرما وهار‘ الذي سسبب فيضسانات كارثية ‘
تكسساسس بـ  290مليار دو’ر ،أاو  %1.5من إاجما‹ الناœ
الداخلي للو’يات اŸتحدة.
قال رئيسس ›لسس إادارة الشسركة ومؤوسسسسها جويل ن .مايرز
إان ““التقديرات اŸتعلقة باأ’ضسرار التي ‚مت عن إايرما
يفÎضس أان تبلغ حوا‹ مئة مليار دو’ر ،ما يجعله واحدا من
اأ’عاصس Òاأ’على كلفة ‘ التاريخ““ .وأاوضسح أان هذا يعادل
نصسف نقطة مئوية من ا’قتصساد اأ’مÒكي.
وأاضساف ““تقديراتنا تفيد بأان اإ’عصسار هار‘ سسيكون الكارثة

ماكرون إإ ¤سسان مارتان

خسسائر

إÿليل تقاوم إ’سستيطان وإلتقسسيم
^ اÿل-ي-ل :ت-ع-ه-د ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ون ‘ اÿل-ي-ل ج-ن-وب-ي الضسفة
الغربية Ãقاومة خطط إاسسرائيل لتكريسس ا’حتÓل ا’سستيطاÊ
÷زء من اŸدينة وتكريسس تقسسيمها ،وذلك عقب قرار تل أابيب
بتمك Úالبؤورة ا’سستيطانية ‘ البلدة القدÁة من بلدية خاصسة
بها.
ويخشسى سسكان اÿليل من تنفيذ القرار اإ’سسرائيلي الذي يقضسي
بتشسكيل ›لسس إادارة بلدية لنحو  800مسستوطن يسسكنون ‘ أاكÌ
من موقع داخل البلدة القدÁة وسسط سست Úأالف فلسسطيني‡ ،ا
يعني لهم تقسسيم اŸدينة أاك‡ Ìا هي مقسسمة.

تسسلم عائÓت ““دإعشش““ من إلبشسمركة
^ بغداد :تسسلمت السسلطات العراقية أاك Ìمن أالف امرأاة وطفل
من عائÓت إارهابي Úمن  14جنسسية سسلموا أانفسسهم لقوات
البشسمركة الكردية العراقية خÓل معركة اسستعادة تلعفر من
أايدي تنظيم الدولة اإ’سسÓمية اإ’رهابي ،وفق مسسؤوول عسسكري.

ت -وج -ه ال -رئ -يسس إاÁان -وي -ل م -اك -رون أامسس إا ¤ج -زي-رة سس-ان
مارتان التي أاتى عليها إاعصسار إايرما اأ’ربعاء اŸاضسي.
و اأ م ض س ى ا ل ر ئ ي س س ا ل ن ه ا ر ‘ ا ÷ ز ي ر ة ا ل ف ر ن س س ي ة ا ل و ا ق ع ة
‘ ا ل -ك -ا ر ي -ب -ي ح -ي ث ا ل -ت -ق -ى ا ل س س -ك -ا ن و ا  Ÿس س -وؤ و ل ‘ Ú
ا÷زيرة.
وك -ان ا’عصس -ار إاي -رم -ا أاسس -ف -ر ع -ن عشس -رة ق-ت-ل-ى ‘ ال-قسس-م
الفرنسسي من ا÷زيرة واثن ‘ Úالقسسم الهولندي إاضسافة إا¤
دمار هائل.

قالت مصسادر أامنية وطبية ،إان عدد القتلى جراء الهجوم الذي شسنه
تنظيم داعشس اإ’رهابي ،على قافلة أامنية ‘ ﬁافظة شسمال سسيناء
Ãصسر بلغ  18شسرطيا بينهم ضسابطان.
وأاضسافت اŸصسادر أان الهجوم الذي بدأا بتفج Òعبوة ناسسفة قرب القافلة
وتÓه تبادل إ’طÓق النار ،أاسسفر كذلك عن إاصسابة  7أاشسخاصس بينهم 3
رجال شسرطة و 4مسسعف.Úوأاعلن تنظيم داعشس اإ’رهابي مسسؤووليته عن
الهجوم.
وذكر مصسدر ‘ وزارة الداخلية اŸصسرية أان قوات اأ’من تبادلت إاطÓق
النار مع عناصسر إارهابية ‘ موقع ا’نفجار ،وقتلت عددا منهم.
و‘ وقت سسابق ،قال مصسدر أامني إان ثÓث مدرعات تابعة للشسرطة كانت
قادمة من مدينة بئر العبد باŒاه مدينة العريشس ” تفجÒها بعبوات
ناسسفة عن بعد ،موضسحا أان من ب Úالقتلى ضسابط ،ومن ب ÚاŸصسابÚ
ضسابط كب Òبرتبة عميد يدعى ﬁمود خضسراوي وهو مفتشس اŸنطقة
الغربية ‘ شسمال سسيناء.

عـبـ ـ ـ ـ ـر إلعال ـ ـ ـ ـم

وأاوضسح اŸسسؤوول ‘ قيادة العمليات
اŸشسÎكة العراقية أان ““قوات البشسمركة
سس-ل-م-تنا  1333ط- -ف -ل وام -رأاة م -ن ع -ائ Ó-ت داعشس
الدموي الذين سسلموا أانفسسهم لهم ‘ شسمال منطقة العياضسية““.

ال -ذي -ن ي -ح -اول -ون دهسس ج-م-وع م-ن
الناسس ،بواسسطة السسيارات.
ف -ق -د ع-رضست شس-رط-ة ال-ع-اصس-م-ة الÈي-ط-ان-ي-ة ،ع-ل-ى
حسسابها ‘ موقع التواصسل ا’جتماعي توي ،Îصسورة لهذا النوع
من اŸعدات اıصسصسة للتصسدي لسسيارات اإ’رهابي Úوحماية
التجمعات العامة من هذا النوع من الهجمات.

^ نيويورك:قال دبلوماسسيون إان ›لسس اأ’من الدو‹ صسوت
أامسس ع -ل -ى مشس -روع ق -رار ﬂف -ف صس-اغ-ت-ه ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة
لفرضس عقوبات جديدة على كوريا الشسمالية بسسبب Œربتها
النووية اأ’خÒة.
ويبدو أانه جرى تخفيف مشسروع القرار ‘ ﬁاولة لتهدئة الصسÚ
وروسس -ي -ا ‘ أاع -ق -اب م -ف -اوضس -ات ج -رت خ Ó-ل اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة
اŸاضسية.

عائÓت نازحة تعود إإ ¤إŸوصسل

عقوبات جديدة على كوريا إلشسمالية

«ﬂلب““ ضسد سسيارإت إإ’رهابيÚ
^ لندن :تنوي السسلطات الÈيطانية نشسر تصسميم ،هو عبارة
عن شسبكة –مل مسسام Òحادة خاصسة ،بهدف وقف اأ’شسرار

^ ب -غ-داد :ع -ادت ن-ح-و  300ع -ائ-ل-ة ع-راق-ي-ة ن-ازح-ة أامسس إا¤
مناطق سسكناها ‘ اÙور الغربي من مدينة اŸوصسل اÙرر
بالكامل من قبضسة تنظيم ““داعشس““ اإ’رهابي بشسمال البÓد.
وذكرت مصسادر أان ““نحو  300عائلة عادت إا ¤مناطقها ‘ أاحياء
(الÒموك والرفاعي واإ’صسÓح والثورة) بعد اسستكمال التفتيشس
وم -ع -ا÷ة ك -اف -ة ا÷ي -وب وت -وف Òاÿدم -ات داخ -ل م -ن -اط-ق-ه-ا
اÙررة خÓل اأ’شسهر اŸاضسية قادمة من ﬂيمات جنوب
اŸدينة““.

ثمانية قتلى بإاطÓق نار ‘ تكسساسش
^ تكسساسس:أاعلنت السسلطات اأ’مÒكية مقتل ثمانية أاشسخاصس على
اأ’قل بإاطÓق نار ‘ أاحد اŸنازل Ãدينة بÓنو ‘ و’ية تكسساسس.
وقال اŸتحدث باسسم شسرطة بÓنو إان حادثة إاطÓق النار وقعت
ليلة اأ’حد وأاسسفرت عن مقتل ثمانية على اأ’قلÃ ،ن فيهم
اŸشستبه به ‘ تنفيذ الهجوم.

قطر Œدد إسستعدإدها للحوإر
^ الدوحة ‘ :كلمة له أامام ›لسس حقوق اإ’نسسان التابع
 ·ÓاŸتحدة ‘ جنيف ،قال وزير اÿارجية القطري الشسيخ
ل أ
ﬁم -د ب -ن ع -ب -د ال -رح -م -ن آال ث-ا ،Êإان بÓ-ده Œدد ت-ق-دي-ره-ا
ودعمها للوسساطة التي يقوم بها أام Òالكويت الشسيخ صسباح
اأ’حمد الصسباح.
وأاكد اسستعداد بÓده للحوار ◊ل هذه اأ’زمة ‘ إاطار ا’حÎام
اŸتبادل وا◊فاظ على سسيادة الدول وأاكد ذلك بالقول ““نحن
مسستعدون لبحث أاي موضسوع ما Á ⁄سس السسيادة““.
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كريسصتال بالسس

إإقالة إŸدّرب إلهولندي
فرإنك دي بور
أإع -ل -ن ن-ادي
كريسشتال
بالسس
إل‚ليزي
أإمسس
إلثن Úعن
إإقالة
مديره
إلفني
إلهولندي
ف- - -رإنك دي
ب -ور بسش -بب سش -وء إل -ن -ت-ائ-ج إŸسش-ج-ل-ة م-ن-ذ
إنطÓق إلبطولة إل‚ليزية إŸمتازة لكرة
إلقدم.
وك -ان إل -ه -ول -ن -دي دي ب-ور ق-د خسش-ر
مبارياته إألربع إألو ‘ ¤إلبطولة ،و⁄
يسشجل لعبيه أإي هدف ‘ أإسشوأإ بدإية
ل-ل-ن-ادي إل-ل-ن-د Êم-نذ  93ع-ام-ا .وكان
كريسشتال بالسس قد إنهزم يوم إألحد
أإمام بÒنلي (◊ )0 - 1سشاب إ÷ولة
إلرإبعة .وتعد إإقالة دي بور إألو ¤من
نوعها ‘ إإ‚لÎإ ضشمن إŸوسشم إلرياضشي
.2018 - 2017

كششفت تقارير صشحفية إإسشبانية أإمسس إلثن ،Úعن أإنباء مفاجئة
حول إلÓعب إلدو‹ إلÈإزيلي فيليب كوتينيو ،صشانع أإلعاب نادي
ليفربول إإل‚ليزي ،وإلذي كان قريباا من إلنتقال لÈششلونة ‘ فÎة
إلنتقالت إلصشيفية إŸاضشية.
ووف  -اق -ا Ÿا ذك -رت -ه صش -ح -ي -ف-ة «سش-ب-ورت» إإلسش-ب-ان-ي-ة إŸق-رب-ة م-ن ن-ادي
برششلونة ،فإان إلÓعب إلÈإزيلي ل يريد إŸششاركة ‘ إŸبارإة إŸقبلة
ل- -ل- -ف- -ري- -ق ب- -دوري أإب- -ط -ال أإوروب -ا أإم -ام إإشش -ب -ي -ل -ي -ا ،ي -وم غ -د إألرب -ع -اء.
وأإوضشحت إلصشحيفة أإّن إل ّ
Óعب ل زإل ﬁبطا من فششل عملية إنتقاله
لÈششلونة هذإ إلصشيف ،ويششعر أإّنه غ Òمسشتعد للعب لليفربول حتى إآلن.
وعلى إلرغم من مششاركة إلÓعب مع منتخب إلÈإزيل ‘ تصشفيات كأاسس
إل -ع-ا ،2018 ⁄إإل أإن ل- -ي- -ف -رب -ول
ومدربه يورغن كلوب  ⁄يعتمدإ
ع- -ل- -ى إلÓ- -عب أإم- -ام م -انششسشÎ
سش- -ي- -ت- -ي ي -وم إلسش -بت إŸنصش -رم.
وكان يورغن كلوب قد صشّرح أإّن
إل Ó-عب سش -ي-ل-عب م-ع إل-ف-ري-ق ‘
أإقرب فرصشة ‡كنة ،مع توّقعات
إإ‚ليزية Ãششاركة إلÓعب أإمام
إإشش-ب-ي-ل-ي-ة ب-دوري أإب-ط-ال أإوروب-ا
هذإ إألربعاء.

ششّن كارل هاينز رومينيغه إلرئيسس إلتنفيذي لنادي بايرن ميونيخ،
هجواما حاادإ على مهاجم إلفريق إلبولو Êروبرت ليفاندوفسشكي،
بسشبب إنتقاده إألخ Òللسشياسشة إŸالية للنادي ‘ سشوق إلنتقالت.
وطالب ليفاندوفسشكي إإدإرة إلبافاري بضشرورة إلتعاقد مع ‚وم كبار،
وتدعيم إلفريق بصشفقات قوية مثلما يفعل باريسس سشان جÒمان وبرششلونة.
وق -ال روم-ي-ن-غ-ي-ه ،خÓ-ل تصش-ري-ح-ات ن-ق-ل-ت-ه-ا صش-ح-ي-ف-ة سش-ب-وكسس إألŸان-ي-ة:
«ليفاندوفسشكي يقول إإن إŸال وإلنجاح هما إألهم من إŸؤوسشف ما قاله».
وأإضشاف« :لدينا فلسشفة طويلة وناجحة وحّققنا من خÓلها إإ‚ازإت كبÒة ،إإل
أإنه من إلوإضشح أإّن ليفاندوفسشكي غاضشب من إنتقالت باريسس سشان جÒمان،
لكنه لعب معنا ويحصشل على إلكث Òمن إŸال ،لذإ تؤوسشفني تصشريحاته».
وأإردف« :من ينتقد إŸدير إلفني علانا وإلنادي وإلفريق ،سشيكون ‘ مششكلة
معي ششخصشايا ،إإنها ليسشت إŸرة إألو،¤
سشبق وأإن إنتقد ليفاندوفسشكي إŸدرب
وزم Ó-ءه ب -ح -ج -ة أإن -ه  ⁄ي -حصش -ل ع -ل -ى
إلدعم إلكا‘ خÓل لقاء إلفريق أإمام
فرإيبورغ» .ووإصشل« :بيع ليفاندوفسشكي؟
هو Áلك عقادإ معنا حتى  2021بدون أإي
ششرط جزإئي» .وإختتم حديثه بقوله:
«ك -ل أإف -ع -ال وتصش ّ-رف-ات ل-ي-ف-ان-دوفسش-ك-ي
إألخÒة سشببها وكيل أإعماله وليسس هو،
وكيله يضشره ول ينفعه».

أاك ÌالّÓعب Úمشصاركة
Óندية
‘ أاك Èمنافسصة أاوروبية ل أ

كاسشياسس يحمل إلّرقم إلقياسشي بـ  ٨٧مبارإة

تصصنيف ال ّ
Óعب ÚاÎÙف Úللتنسس

نادإل يعّزز مركزه ‘ إلّريادة

عّزز لعب كرة إŸضشرب إإلسشبا Êرإفاييل نادإل صشدإرته لتصشنيف رإبطة
إÎÙف Úإلصشادر أإمسس عقب إإحرإزه لقب بطولة إلوليات إŸتحدة
إŸف-ت-وح-ة آإخ-ر إل-ب-ط-ولت إل-كÈى ،ف-ي-م-ا إرت-ق-ى م-ن-افسش-ه إلسش-ويسشري
روجي فيدرر إإ ¤إŸركز إلثا Êللمرة إألو ¤منذ  12أإكتوبر .2015
وترك غياب بعضس إلÓعب Úإلكبار عن آإخر إلبطولت إلكÈى لهذإ
إŸوسشم أإثره على مرإكزهم ،وأإبرزهم إلÈيطا Êندي مورإي إلذي
خسشر مركزه إلثاŸ Êصشلحة فيدرير ،إلذي خرج بدوره من إلدور ربع
إلنهائي لبطولة إمريكا إŸفتوحة .ومن ناحية أإخرى ،بلغ إألŸاÊ
إلكسشندر زفÒيف أإفضشل تصشنيف ‘ مسشÒته بعد تقدمه إإ ¤إŸركز
إلرإبع رغم إإقصشائه من إلدور إلثا ‘ Êبطولة إلوليات إŸتحدة
إŸفتوحة.
‘ م- -ا ي- -ل- -ي ت- -رت- -يب إل- -عشش- -رة إألوإئ -ل ‘ إل -تصش -ن -ي -ف إل -ع -اŸي:
 - 1إإلسش - -ب - -ا Êرإف - -اي - -ل ن - -ادإل  9645 .....................نقطة
 - 2إلسش- -ويسش- -ري روج- -ي ف- -ي- -دري- -ر 7505..................نقطة
 - 3إلÈي- - -ط- - -ا Êن - -دي م - -ورإي  6790......................نقطة
 - 4إألŸا Êأإل - -كسش - -ن - -در زفÒي - -ف 4470...................نقطة
 - 5إل -ك -روإت -ي م -اري -ن سش -ي -ل -ي-تشس  4155....................نقطة
 - 6إلصش -رب -ي ن -وف -اك دي -وك-وف-ي-تشس 4125...................نقطة
 - 7إل -ن -مسش -اوي دوم -ي -ن-يك ث-ي-م 4030........................نقطة
- 8إلسش-ويسش-ري سش-ت-ان-يسشÓ-سس ف-اف-ري-ن-كا 3690...............نقطة
 - 9إل- -ب- -ل- -غ- -اري غ- -ري- -غ -ور دÁيÎوف 3575.................نقطة
 - 10إإلسشبا Êبابلو كارينو 2855......................................
نقطة

ﬁاربة ظاهرة العنف ‘ اÓŸعب:

«أإبناء إلعقيبة» يطمحون للبقاء
‘ إل ّصشدإرة من بّوإبة «إلعميد»

إعتماد خطّة عمل مبنية على إلتّعاون «إلّرسشمي»

تقّرر ،أإمسس ،با÷زإئر ،إعتماد خطة عمل
م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى إل-ت-ع-اون «إل-رسش-م-ي» ب Úمصش-الح
إلم- -ن إل- -وط- -ن -ي ل -ولي -ة إ÷زإئ -ر وﬂت -ل -ف
إل -ف -اع -ل ‘ Úك -رة إل-ق-دم إل-وط-ن-ي-ة ،وذلك ‘
إإط -ار إŸسش -اع -ي إ◊ث -ي-ث-ة ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى آإف-ة
إل -ع-ن-ف إŸن-تشش-رة بشش-ك-ل م-ق-ل-ق ‘ إÓŸعب
إ÷زإئرية.
وإت -ف -قت ج -م -ي -ع إلط-رإف إÛت-م-ع-ة أإمسس
ب -ا÷زإئ -ر (إلم -ن إل -وط -ن -ي ورؤوسش-اء إلن-دي-ة
وأإعضشاء إللجنة إلوŸبية و÷ان إلنصشار وكذإ
وسشائل إلعÓم) ،إلتي تعمل منذ عدة سشنوإت
‘ هذإ إلŒاه إإضشفاء صشفة «إلرسشمية» على
كل إŸبادرإت وإÿطوإت إلتي سشتتخذها ‘
إŸسشتقبل بغية إلقضشاء على هذه إآلفة إلتي
تنخر كيان كرة إلقدم إلوطنية.
وب- -ه -ذإ إÿصش -وصس ،ذ ّك -ر رئ -يسس إل–ادي -ة
إ÷زإئ- -ري- -ة خ Òإل- -دي -ن زطشش -ي أإّن إŸوسش -م
إŸنصشرم ششهد بعضس إ◊وإدث وإلنزلقات
إŸؤوسشفة جرإء آإفة إلعنف ،معربا باŸناسشبة
عن أإمله ‘ أإن تتمكن جهود هذه إلطرإف

موإزإة مع إنطÓق منافسشات دور إÛموعات من إلنسشخة إ÷ديدة من
رإبطة إألبطال إألوروبية إŸقرر إليوم كششف تقرير Ÿوقع «يوروسشبورت» ،أإّن
إ◊ارسس إإلسشبا Êإإيكر كاسشياسس ( 87مبارإة) بقميصشي ريال مدريد وبورتوي
يعّد أإك ÌإلÓعب Úمششاركة ‘ إلبطولة وأإنّ أإفضشل هدإف ‘ تاريخ دور
إÛموعات يبقى ليونيل ميسشي Ãجموع ( 57هدفا).
وإضشاف إلتقرير أإّن أإفضشل نسشبة أإهدإف :هدف لكل مبارإة ‘ ،رصشيد ميسشي
جل  57هدفا ‘  57مبارإة ششارك فيها بدور إÛموعات ،وأإّن أإكÌ
إلذي سش ّ
من سشجل أإهدإفا ‘ مبارإة وإحدة هو إلÈإزيلي لويز أإدريانو لعب
جل  5أإهدإف ‘ مبارإة ششاختار أإمام
ششاختار إلسشابق ،إلذي سش ّ
باتي بوريسشوف ‘  21أإكتوبر .2014
ووفقا للتقرير ،فإانّ أإفضشل هّدإف ‘ نسشخة وإحدة هو
كريسشتيانو رونالدو برصشيد  11هدفا ‘ نسشخة ،2016 - 2015
وأإن أإسشرع هدف سشجله جوناسس لعب فالنسشيا ‘ ششباك بايرن
ليفركوزن ‘ إلثانية 10 : 96يوم  1نوفم ،2011 Èوأإسشرع
جله إإينجو
هدف عكسشي بعد دقيقت Úو 10ثوإٍن ،سش ّ
مارتينيز ‘ ششباك فريقه ريال سشوسشييدإد أإمام
مانششسش Îيونايتد يوم ( 23أإكتوبر ،)2013
وأإسشرع هاتريك ‘ غضشون  8دقائق للمهاجم
بافيتيمبي غوميسس ،وسشجله لفريقه ليون ‘
مرمى دينامو زغرب ‘  7ديسشم.)2011 È
وأإششار إإ ¤أإن أإصشغر لعب ‘ مرحلة
إÛموعات 16 :سشنة و 87يوما ،سشلسشتÚ
بابايارو (ششارك ‘ مبارإة أإندرÿت إلبلجيكي
أإمام سشتيوإ بوخارسشت إلروما 23 ‘ ÊنوفمÈ
 ،)1994وأإك Èلعب ‘ دور إÛموعات43 :
سشنة و 253يوما ،ماركو بالوتا (ريال مدريد -
لتسشيو  11ديسشم ،)2007 Èوأإك Èهدإف ‘
مرحلة إÛموعات 38 :عاما و 59يوما هو
فرإنششيسشكو توتي (سشيسشكا موسشكو  -روما 25
نوفم.)2014 È

إل- -ت- -ي سش -ت -ع -م -ل بشش -ك -ل م ّ-وح -د وم -نسش -ق ‘
إŸسشتقبل من كبت هذه إلظاهرة من خÓل
إل -ع -م -ل ع -ل -ى نشش -ر م -ب-ادئ إل-روح إل-ري-اضش-ي-ة
إلسشامية ‘ مÓعبنا.
ومن جهته ،أإّلح مرإقب إلششرطة نور إلدين
برإششدي رئيسس أإمن ولية إ÷زإئر ‘ تدخله
على ضشرورة «تكثيف إ÷هود من أإجل ترسشيخ
ث-ق-اف-ة إلخ-وة وإل-تسش-ام-ح وإŸن-افسش-ة إلنزيهة
ب Úكّل إلفرق إلوطنية إلتي يتع Úعليها هي
إلخ -رى إل -ت -ن -افسس ك -ذلك ع -ل -ى ك-رم وحسش-ن
إلضشيافة».
وإّتسشمت أإششغال هذإ إللقاء إŸنعقد أإمسس
Óم-ن إŸرك-زي ل-ولي-ة
ب -ال -ق -اع -ة إلشش -رف -ي-ة ل -أ
إ÷زإئر بحضشور وجوه رياضشية معروفة على
رأإسشها حميد زوبا (‡ث ÓلÓعب Úإلقدإمى)
وف -يصش -ل ب -ن سش -م -رة (رئ -يسس إ–اد إ◊رإشس)
وك -م -ال ق -اسش -ي سش -ع -ي -د (م-ول-ودي-ة إ÷زإئ-ر).
وإخ- -ت- -ت -مت أإشش -غ -ال ه -ذإ إلج -ت -م -اع ب -ق -ي -ام
Óم -ن إل -وط-ن-ي ب-ت-ك-رË
إŸدي -ري -ة إل -ع -ام -ة ل  -أ
ضشيوفها بتقد Ëبعضس إلهدإيا إلرمزية.

مولودية بجاية

إسشتئناف إلّتدريبات ‘ أإجوإء ّﬁفزة

بايرن ميونيخ

رومينيغه يرد على ليفاندوفسشكي
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يواجه شصباب بلوزداد اليوم نظÒه
مولودية ا÷زائر ‘ مباراة مقدمة
لو¤
عن ا÷ولة الثالثة للرابطة ا أ
موبيليسس بسصبب مشصاركة «العميد»
‘ م- -ن- -افسص -ة ك -أاسس «ال -ك -اف» ،ح -يث
ي- -ط- -م- -ح أاشص- -ب- -ال ك- -ازو Êل- -ت- -ج -اوز
ت- -عÌه- -م ‘ ا÷ول- -ة اŸاضص -ي -ة أام -ام
ال -وف -اق م -ن خ Ó-ل –ق -ي-ق ن-ت-ي-ج-ة
إايجابية.
عمار حميسصي
ي -ت-طّ-ل-ع شش-ب-اب ب-ل-وزدإد ل-ت-ح-ق-ي-ق أإفضش-ل
إنطÓقة له ‘ إلبطولة منذ سشنوإت من
خÓ- -ل –ق- -ي -ق إلن -تصش -ار إل -ث -الث ع -ل -ى
إل -ت -وإ‹ ع-ل-ى حسش-اب م-ول-ودي-ة إ÷زإئ-ر،
وهو ما سشيسشمح له Ãوإصشلة إ◊فاظ على
إŸركز إألول.
وسش- -ي- -ح -ظ -ى أإشش -ب -ال إŸدرب ت -ودوروف
ب- -دع- -م ع- -دد ك- -ب Òم -ن أإنصش -ار إل -ف -ري -ق
إŸنتظر تنقلهم بقوة إإ ¤ملعب  20أإوت،
خاصشة بعد إلنتائج إŸميزة إلتي حّققها
إلفريق ◊د إآلن ‘ إلبطولة بعد أإن فاز
على إ–اد بلعباسس وإ–اد إ◊رإشس ‘
أإو ¤جولت.Ú

وسشتكون صشفوف إلفريق مكتملة ،حيث
ي - -ن - -ت- -ظ- -ر أإن ي- -ق- -وم إŸدرب ت- -ودوروف
ب-ت-ج-دي-د إل-ث-ق-ة ‘ ن-فسس إل-تشش-ك-ي-ل-ة إلتي
وإج - - - - - -هت إ–اد إ◊رإشس ‘ إ÷ول- - - - - -ة
إŸاضشيةÃ ،ا أإن إلفريق ظهر Ãسشتوى
جيد على مسشتوى كل إÿطوط.
ولن تكون هناك أإي غيابات ‘ إلفريق،
وه- -و م- -ا سش -ي -وسّش -ع م -ن دإئ -رة إÿي -ارإت
بالنسشبة للمدرب تودوروف ،إلذي يرإهن
ع -ل -ى ه -ذه إŸوإج -ه -ة م -ن أإج -ل –ق -ي-ق
إلنتصشار وإلبقاء ‘ إŸقدمة.
ويبقى إŸششكل إŸا‹ هو إلوحيد إلذي
ي -ن -غصس ع -ل -ى إŸدرب ي -وم -ي -ات -ه ‘ ظ-ل
ت- -وإصش- -ل غ -ي -اب رئ -يسس إل -ف -ري -ق ﬁم -د
بوحفصس ،إلذي  ⁄يظهر له أإي أإثر منذ
فÎة ،وهو ما فتح باب إلتسشاؤولت حول
وضشعية إلفريق من إلناحية إŸالية.
وكان لعبو إلششباب قد رفضشوإ إ◊ديث
ع -ن إ÷انب إŸا‹ ،ح -يث إت -ف -ق -وإ ع-ل-ى
ت -أاج -ي -ل إألم -ر إإ ¤غ -اي-ة م-ا ب-ع-د م-ب-ارإة
مولودية إ÷زإئر لتفادي نقصس إلÎكيز،
وهو ما جعل إلضشغط يزدإد على رئيسس
إل -ف -ري -ق إŸط -الب ب-إاي-ج-اد م-وإرد م-ال-ي-ة
جديدة.
من جهة أإخرى ،يطمح أإششبال إŸدرب
كازو Êللعودة بنتيجة إإيجابية من ملعب

 20أإوت م -ن أإج -ل إل -ب -ق-اء ضش-م-ن ك-وك-ب-ة
إŸقدمة Ãا أإن إلهزÁة سشتجعل إلفريق
يتقهقر على مسشتوى جدول إلÎتيب.
ويخششى أإنصشار إلفريق أإن يتأاثر إلÓعبون
م-ن إل-ن-اح-ي-ة إل-ن-فسش-ي-ة ق-ب-ل م-ب-ارإة كأاسس
«إلكاف» إلتي يرإهن عليها إلنصشار كثÒإ
ه - -ذإ إŸوسش - -م Ãا أإن إل - -ف - -ري- -ق Áت- -لك
مقومات إلنجاح من أإجل إŸنافسشة على
إلتتويج بها.
وسش -ي -ق -وم إŸدرب ك-ازو Êب-إاج-رإء ب-عضس
إلتغيÒإت على مسشتوى إلتششكيلة Ãا أإن
 ⁄يجد ◊د إلن إلتششكيلة إŸثالية إلتي
ي -ب -حث ع -ل -ي -ه-ا ع-كسس م-ن-افسش-ه إŸدرب
تودوروف ،وينتظر عودة بعضس إلÓعبÚ
للعب بصشفة أإسشاسشية.
وسشيعود حششود إإ ¤منصشبه على إ÷هة
إليمنى مكان عزي ،إلذي سشيعود إإ ¤دكة
إل -ب -دلء ،ف -ي-م-ا سش-ي-ك-ون ب-وÿوة م-دإف-ع-ا
أإيسش -ر م -ع إم -ك -ان -ي -ة إإج -رإء ت -غ -ي Òع -ل-ى
مسشتوى حرإسشة إŸرمى Ãا أإن كازو⁄ Ê
ي -ق -ت -ن -ع Ãسش-ت-وى شش-اوشش-ي م-ن-ذ إن-طÓ-ق
إŸوسشم.
وينتظر أإن يششارك ششعال كأاسشاسشي أإمام
إلششباب ‘ حال قّرر كازو Êذلك فيما
سشيغيب عوإج ،وسشيششارك إلÓعب سشوقار
مكانه.

Óناث (أاقل من  20سصنة)
اŸنتخب الوطني لكرة القدم ل إ

–ديد قائمة إلÓعبات – ّسشبا Ÿبارإة غانا

أإعلن مدرب إŸنتخب إلوطني إلنسشوي
ألقل من  20سشنة لكرة إلقدم عز إلدين
شش- -ي- -ح ،ع- -ن ق -ائ -م -ة إل Ó-ع -ب -ات إل Ó-ئ -ي
إسش-ت-دع-اه-ن –سش-ب-ا للموإجهة إŸزدوجة
ضش -د م-ن-ت-خب غ-ان-ا◊ ،سش-اب إل-تصش-ف-ي-ات
إŸؤوهلة لكأاسس إلعا ⁄للفئة  2018بفرنسشا،
حسشبما نقله إŸوقع إلرسشمي ل–Óادية
إ÷زإئرية لكرة إلقدم «إلفاف».
وسشيلعب إلفريق إلوطني إلنسشوي ألقل من
 20سشنة مقابلة إلذهاب يوم إ÷معة 15
سشبتم Èبا÷زإئر ،بينما سشتجري مبارإة
إلعودة ‘ نهاية إلششهر إ÷اري بالعاصشمة
إلغانية أإكرإ.
وتتكّون إلقائمة إلتي كششف عنها إلناخب
إل -وط-ن-ي شش-ي-ح ،م-ن  21لع -ب-ة ،ح-يث ّ”
إإرسش-ال-ه-ا ل-ل-ك-ون-ف-درإل-ي-ة إإلف-ري-ق-ي-ة لكرة
إلقدم «إلكاف» ،حسشب نفسس إŸصشدر.
قائمة ال ّ
Óعبات:
حمادي كرÁة (نادي إ÷زإئر إلوسشطى)،
ن - -ف - -ي - -دسش- -ة خ- -دي- -ج- -ة (ن- -ادي إ÷زإئ- -ر
إل -وسش -ط -ى) ،ق -ن -وشس غ -ادة (م .بسش -ك -رة)،
ششرقي معروفية (وسشط وهرإن) ،عقاد
زه -رة (آإف -اق غ -ل-ي-زإن) ،ج-رن Úم-ل-يسش-ا
(نادي أإقبو) ،عيتور فريال (نادي أإقبو)،
رإب- -ح- -ي آإسش- -ي -ا (ن -ادي أإق -ب -و) ،دإوي
ف-ري-ال (ن-ادي قسش-ن-ط-ي-ن-ة) ،خ-ميسشي
ك -وث -ر (ن -ادي قسش -ن -ط -ي -ن -ة) ،عشش-وب

إسش- -ت -أان -ف لع -ب -و م -ول -ودي -ة
ب -ج -اي-ة ت-دري-ب-ات-ه-م –ضشÒإ
ل -ل-م-ب-ارإة إل-ق-ادم-ة ‘ ن-ه-اي-ة
إألسش - -ب- -وع إ÷اري◊ ،سش- -اب
إ÷ول -ة إل -ث -ال -ث -ة م-ن ب-ط-ول-ة
إل -رإب -ط-ة إÎÙف-ة إل-ث-ان-ي-ة
م - -وب- -ي- -ل- -يسس ،ب- -ع- -د أإن ‚ح
إل -ف -ري -ق ‘ –ق -ي -ق ن-ت-ي-ج-ة
إإي -ج -اب-ي-ة خ-ارج إل-دي-ار أإم-ام
رإئ -د إل-ق-ب-ة ،وت-دإرك إل-ت-عÌ
إŸسش -ج-ل ‘ ج-ول-ة إلف-ت-ت-اح
Ãيدإنه أإمام جمعية وهرإن.
وق- - - - - -د “ي- - - - - -زت حصش - - - - -ة
إلسش -ت -ئ -ن-اف ب-حضش-ور أإغ-لب
إل Ó- -ع - -ب ،Úم - -ع ت- -وف Òكّ- -ل
إل -ظ-روف إŸوإت-ي-ة م-ن أإج-ل
–قيق نتائج طيبة ‘ إ÷ولت إلقادمة ،بدء
من لقاء مولودية إلعلمة ،و‘ هذإ إلصشدد ثمن
إŸدرب مصشطفى بسشكري إÛهودإت إلتي
ب -ذل -ه -ا إل Ó-ع -ب-ون ل-ت-دإرك إل-ت-ع ‘ Ìإ÷ول-ة
إألو ،¤ح -يث ك -ان -وإ ‘ إŸسش -ت -وى إŸط -ل-وب
وفرضشوإ سشيطرتهم بإارإدة كبÒة مكنتهم من
إلظفر بنقاط إŸبارإة.
وأإضش -اف بسش -ك -ري ،أإن إل -ف-ري-ق ك-ان ب-إام-ك-ان-ه

ت- -ع -م -ي -ق إل -ف -ارق غ Òأإن
إÿط إألم- - -ام- - -ي ك - -انت
ت-ن-قصش-ه إل-ف-اع-ل-ية ،وعليه
سشيتم معا÷ة إلنقائصس
إŸسش- -ج- -ل -ة ح -ت -ى ي -ك -ون
إل- -ف- -ري- -ق ‘ إŸسش- -ت- -وى
إŸط-ل-وب ،وع-ل-ى إ÷ميع
ت - -رك إل - -ف- -وز إŸسش- -ج- -ل
ج -ان -ب -ا وإل-ت-ف-رغ ل-ل-ع-م-ل،
سش- - -ي - -م - -ا وأإن إل - -ف - -ري - -ق
إل -ب -ج -اوي ي-ح-ت-ل إŸرك-ز
إل -ث -ا ‘ ÊإلÎت -يب إل -ع-ام
برصشيد  4نقاط ،ويجب
إÙاف - -ظ- -ة ع- -ل- -ى ه- -ذإ
إل‚از وم- - - - -وإصش - - - -ل - - - -ة
إŸشش -وإر ب -ث -ق-ة وب-خ-ط-ى
ثابتة .ومن جهتها خ ّصشصشت إإدإرة إŸولودية
مكافأاة مغرية لÓعب ،Úقّدرت بعششرة مÓيÚ
سش-ن-ت-ي-م ،ن-ظ Òإل-ف-وز إÙق-ق وإل-ت-ي سش-ت-ق-وم
بصشرفها هذإ إألسشبوع ،وهذإ سشعيا لتحفيز
عناصشر إلفريق على موإصشلة إلعمل بكّل عزم
وإإرإدة و–قيق إلهدف إŸسشطر وإŸتمثل ‘
إلصشعود.
بجاية :بن النوي توهامي

لفريقية لكرة اليد إاناث (أاقل من 20سصنة)
البطولة ا إ

أإنغول تتّوج باللّقب وإ÷زإئر ‘ إŸركز إلـ ٦

تّوجت أإنغول بلقب إلبطولة إلفريقية لÓناث
(أإقل من  20سشنة) عقب فوزها مسشاء إألحد
أإمام مصشر بنتيجة  ‘ 16 - 29إ÷ولة إألخÒة
من إŸنافسشة إلتي جرت وقائعها من  4إ10 ¤
سشبتم Èبكوت ديفوإر ‘ ،إلوقت إلذي إكتفت
فيه إ÷زإئر باŸرتبة إلسشادسشة ‘ إلÎتيب
إل - -ع - -ام .وشش - -ارك ‘ ه- -ذه إل- -دورة ك- -ل م- -ن:
إ÷زإئر ،أإنغول ،مصشر ،كونغو إلدÁقرإطية،
كوت ديفوإر ،ما‹ ،وإلرإسس إألخضشر وجرت
على ششكل بطولة مصشغرة حيث أإن صشاحب

إŸرتبة إألو ¤تّوج بط.Ó
وأإن - -هت إ÷زإئ- -ر مشش- -ارك- -ت- -ه- -ا ‘ إŸرت- -ب- -ة
إلسش- -ادسش- -ة ب- -رصش- -ي- -د أإرب- -ع ن -ق -اط (ف -وزي -ن)
بالتسشاوي مع ما‹ ،ولكن بأافضشلية ‘ فارق
إألهدإف.
وفازت إ÷زإئر أإمام إلرأإسس إألخضشر (- 21
 )18وإلكونغو إلدÁقرإطية ( )18 - 21بينما
سشجلت أإربع إنهزإمات أإمام كوت ديفوإر (24
  ،)25مصشر ( ،)28 - 20ما‹()29 - 25وأإنغول ( )19 - 30على إلتوإ‹.

دورة ا◊مامات اŸفتوحة للتنسس

إإقصشاء إ÷زإئرية بوخلدة ‘ إلّدور إألّول
أاقصصيت ا÷زائرية حورية بوخلدة من الدورة الدولية ‘‘اŸفتوحة‘‘ للتنسس،ا÷ارية من 10
لول ÷دول التصصفيات أامام
إا 16 ¤سصبتم Èبا◊مامات (تونسس) ،عقب انهزامها ‘ الدور ا أ
لŸانية إايفا ليسس بنتيجة  .2 - 6 0 - 6وتقّدر قيمة ا÷وائز اŸالية لهذه اŸنافسصة بـ
الÓعبة ا أ
 15أالف دولر أامريكي وŒرى على اŸيادين الÎابية لنزل سصانتيدو فينيسصيا  -ا◊مامات
(تونسس) .وتعد هذه الدورة الثانية من نوعها ‘ ا◊مامات بالنسصبة لبوخلدة بعد مشصاركتها
‘ الدورة التي جرت وقائعها من  3إا 10 ¤سصبتم Èا÷اري ،والتي شصهدت إاقصصائها أايضصا من
لول ‘ التصصفيات بعد خسصارتها أامام الÈيطانية إاÁيلي أاربيتنوت بشصوط Úمقابل
الدور ا أ
صصفر.

بششرى (نادي قسشنطينة) ،ششوتري إإكرإم
(نادي قسشنطينة) ،بوسشبة فاطمة إلزهرإء
(ن -ادي قسش-ن-ط-ي-ن-ة) ،ف-رق-ا Êرإن-ي-ا (ن-ادي
قسش- -ن- -ط- -ي -ن -ة) ،ع -م -ري -و سش -ارة (شش -ب -ي -ب -ة
إÿروب) ،للوشس ليليا (ششبيبة إÿروب)،
تشش- -ك- -تشش -اك زب -ي -دة (شش -ب -ي -ب -ة إÿروب)،
سشديرو أإمÒة (م .إÿروب) ،عامل هاجر
(ن -ادي إل -قصش -ب -ة) ،ع -ام -ر شش-ري-ف-ة (ن-ادي
تبسشة) وبن مÒة زيتو Êنبيلة (نادي إألمن
إلوطني).

–ويÓت

تششلسشي وبرششلونة يسشعيان لضشم «موهبة» ليفركوزن

كششفت تقارير صشحفية إإ‚ليزية أإمسس ،عن
صشرإع ب Úناديي برششلونة إإلسشبا Êوتششيلسشي
إإل‚ليزي ،للتوقيع مع لعب وسشط فريق باير
ل- - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -ف - - - - - - - - - -رك - - - - - - - - - -وزن إألŸا.Ê
وتقول صشحيفة «إإكسشÈيسس» إلÈيطانية نقاÓ
ع -ن «أإسس» إلسش -ب -ان -ي -ة ،إإن إل -ن-ادي Úي-رإق-ب-ان

إلÓعب إألŸا Êإلششاب أإتاكان أإكايناك ،لعب
وسش - -ط ف - -ري - -ق ب- -اي- -ر ل- -ي- -ف- -رك- -وزن إألŸا.Ê
وعلى إلرغم من أإن أإكايناك ( 18عاما) ⁄
يلعب أإي مبارإة ‘ إلبوندسشليغا حتى إآلن ،إإل
أإن برششلونة وتششيلسشي رإقبا عمله مع إلفئات
إألصشغر مع ليفركوزن ،حيث يتوقع له إ÷ميع

مسشتقبا Óباهارإ.
وأإوضشحت أإّن إلÓعب Áلك عقادإ مع فريقه
حتى عام  ،2019وقد إّتصشل كل من برششلونة
وتشش-ي-لسش-ي ب-ال-ن-ادي إألŸا ÊلÓ-سش-ت-فسش-ار ع-ن
وضشعية إلÓعب ،مششÒة إإ ¤أإن إلبيئة إÙيطة
بالÓعب متحّمسشة لفكرة إنتقاله لÈششلونة.

ثقافة

الثÓثاء  12سسبتمبر  2017م
الموافق لـ  21ذي الحجة 1438هـ

وعـــــدة سسيـــــدي غـــــا ⁄بطفـــــراوي وهـــــــران

عنوان الأصصالة والقيم
ا◊ضصاريـ ـة السصامي ـ ـ ـ ـة

ت- -ن -ط -ل -ق ،غ -دا ،وع -دة
ال - -و‹ الصس - -ال- -ح «سس- -ي- -دي غ- -ا»⁄
ب -ال -ق-ري-ة ال-ت-ي –م-ل اسس-م-ه ب-أاع-ا‹
جبل ماخوخ ببلدية طفراوي ،جنوب
وه- - -ران ،ح- - -يث م- - -ن اŸق - -رر أان ت - -ق - -ام
اح -ت -ف -ال -ي -ة شس -ع-ب-ي-ة ك-بÒة ع-ل-ى ه-ذه
’رضض اÛاه-دة ،اŸتشسّ-ب-ث-ة ب-ث-ق-اف-تها
ا أ
’صسيلة وحضسارتها العريقة.
ا أ

ت- -دوم ف- -ع -ال -ي -ات
«وع - -دة سس - -ي - -دي
غ-ا »⁄ع-ل-ى م-دار
ثÓ-ث-ة أاي-ام ك-ام-لة،
ت- - -خّصس- - -صس خ Ó- -ل
لولÚ
ال - - - - -ي - - - - -وم Úا أ
ل -ت -خ -ي -ي -م أاولد سس -ي -دي
غ - - - -ا ،Âواسس- - - -ت- - - -ق- - - -ب- - - -ال
الضسيوف ،ومن اŸنتظر أان تعرف
لعيان اŸدينة وعروشسها
مشساركة قياسسية يوم اÿميسس اŸنصسرم أ
وع-دي-د الشس-خصس-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة وك-ذا الزوار
والسسياح من ﬂتلف بقاع الوطن ،يشسÎكون ‘ إاحياء هذه العادة
لجيال.
اŸتوارثة منذ القدم وترسسيخها لدى ا أ
وه-ي اح-ت-ف-ال-ي-ة م-ت-أاصس-ل-ة ‘ ج-ذور ال-ت-اري-خ ،ت-ق-ام Ãج-م-وع-ة م-ن
لنشسطة الدينية والفنية والثقافية ،منها تقد ËاŸدائح الدينية
اأ
ال -ت -ي يشس -ارك ‘ أادائ -ه -ا ع -دد م -ن أائ -م -ة اŸسس -اج -د ،إاضس-اف-ة إا¤
السستعراضسات الفلكلورية وعروضس الفروسسية والفنتازية ،يشسارك
فيها كافة سسكان اŸدينة وضسيوفهم من ربوع وليات الوطن ،على
غرار تيارت وسسيدي بلعباسس ومعسسكر وغليزان وتلمسسان والبيضس
وغÒها من الوليات اŸشسهورة بالفنتازيا وركوب اÿيل.
 ⁄ت-فّ-وت ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة الشس-هÒة ك-ظ-اه-رة إانسس-ان-ي-ة ف-رصس-ة ف-ت-ح
اÛال على ا◊رف اليدوية والصسناعات التقليدية ،وعلى رأاسسها
للبسسة وا◊لويات الشسعبية Ãختلف أالوانها وأاشسكالها ،من خÓل
اأ
تخصسيصس مسساحات هامة لهذا ا÷انب الذي تتميّز به احتفاليات
«سسيدي غا ،»⁄وذلك Ãشساركة مكثفة من التجار اıتصس.Ú
وحسسب السسيد ◊مر ›يد ،من مواليد قرية سسيدي غا ⁄وإاطار
ببلدية طفراوي ،فقد أاسّسسس هذه الوعدة فÓحي اŸنطقة وسسكانها
ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن اب-ت-ه-اج-ه-م ب-ن-ه-اي-ة اŸوسس-م ال-فÓ-ح-ي وان-ت-ه-اء ع-ملية
ا◊صس -اد وج -م -ع ال -غ Ó-ل ،وذلك م -ن خÓ-ل إاق-ام-ة م-ؤودب-ات ال-غ-ذاء
ا÷م-اع-ي-ة وغÒه-ا م-ن اŸم-ارسس-ات وال-ط-ق-وسس الح-ت-ف-ال-ي-ة ،ب-غية

á«ªgGôH :¿Gôgh
IOƒ©°ùe

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إلطفـ ـ ـل إŸوهبـ ـ ـة زكري ـ ـ ـا يسستذكـ ـ ـ ـر
علول ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،سس ـ ـ ـرإط و› ـ ـ ـوبي...
’مال» بالباهية
من اŸسسرح الصسغ« Òا آ
عرفانا وتقديرا لهم وŸا قدموا للفن ا÷زائري عامة وإا ¤اŸسسرح خاصسة ،كان «اŸنو
 درامة» –ت عنوان «العمالقة « كتذك Òبأاسسمائهم وأاعمالهم اÿالدة ،حتى ’يطالها النسسيان وحتى يعرف بها للجيل الصساعد ،وما أاجمل إان يكون أاحد أابناء هذا
ا÷يل ،من يحكي على اÿشسبة القليل عن موهبة وإابداع والتميز الفني لكل من
الراحل عبد القادر علولة وعز الدين ›وبي وسسÒاط بومدين ورويشسد ورشسيد
القسسنطيني وعÓلو وكاتب يسسن القائمة طويلة....

تسس-وي-ق م-ن-ت-ج-ات-ه-م ال-زراع-ي-ة وا◊ي-وان-ي-ة ،وع-ل-ى رأاسس-ه-ا اŸاشس-ي-ة
وا◊بوب.

مّد جسسور إلتÓقي وإ◊وإر ب Úأإبناء إلوطن إلوإحد

قال ◊مر نق Óعن أاجداده أان أابناء اŸنطقة وكبار العرشس وشسيوخ
اŸدي -ن -ة ح -اف -ظ -وا ع -ل -ى اج -ت -م -اع -ه-م إا ¤ي-وم-ن-ا ه-ذا ‘ ﬁي-ط
مقام ضسريح الو‹ الصسالح تÈكا وصسدقة على روحه الطاهرة كما
تهدف ،حسسب نفسس اŸتحدث ،إا ¤مّد جسسور التÓقي وا◊وار بÚ
أابناء الوطن الواحد ،ونشسر قيم التعايشس والتضسامن خصسوصسا بÚ
سسكان اŸنطقة.
كما اسستغل هذه اŸناسسبة لسستذكار اŸعركة الشسهÒة التي قادها
أابناء اŸنطقة ضسد السستعمار الفرنسسي والتي تعرف Ãعركة سسيدي
غا ،⁄من ب Úأاشسهر اŸعارك التي دارت رحاها من  18إا20 ¤
جويلية  1956ول تزال ﬁفورة ‘ الذاكرة الشسعبية ،بالنظر إا¤
اÿسسائر الفادحة التي تكبّدها اŸسستعمر وردود الفعل الوحشسية من
قبل ا÷يشس الفرنسسي الذي تفّنن ‘ ابتداع أاقسسى وأابشسع طرق
لبادة ‘ حقّ سسكان اŸنطقة.
التعذيب وا إ
من جانبه أاشساد نائب رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي ،السسيد فاضسل
ع -اب -د ب -ال -دور ال-ب-ارز لشس-ب-اب اŸن-ط-ق-ة ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ع-ادات
لجدادهم ،من خÓل تسسابقهم
والتقاليد والقيم الثقافية والروحية أ
لقامة مؤودبات الغذاء ا÷ماعية وتوف Òكافة الظروف لضسيوفهم،
إ
إا ¤جانب مشساركة شسيوخ وأاعيان «عرشس الغوا ‘ »⁄إاصسÓح ذات
الب Úوحل النزاعات واŸشساكل القائمة ما ب ÚالعائÓت وا÷Òان.
كما نّوه فاضسل بأاهمية مثل هذه التظاهرات الشسعبية ‘»ترسسيخ قيم
ليفاء
وتعاليم تربوية واجتماعية وأاخÓقية ،أاهمها الÎبية على ا إ
لرضس والتضسامن والتعاون بﬂ Úتلف فئات
بالوعود والتشسبث با أ
اÛت -م -ع ،وه -و م -ا ي -ت -ج -ل -ى واضس -ح -ا م -ن خÓ-ل م-ؤودب-ات ال-غ-ذاء
ا÷م-اع-ي-ة وغÒه-ا م-ن ال-ت-ع-بÒات اŸادي-ة والÓ-م-ادي-ة ع-ل-ى شس-كل
فنون ،رقصسات ،أاهازيج ،لباسس وطقوسس ومراسسيم يشسÎك فيها
الرجال والنسساء ،أاطفال وكبارا»...

‘ الدورة اÿامسسة للمهرجان الثقا‘ الوطني

سسيدي ÿضسر بن خلوف من  14إإ 17 ¤سسبتمÃ ÈسستغاÂ

ÖjôZ áÑ«ÑM
ان- -ه ال- -ع -رضس اŸسس -رح -ي
ا  Ÿو س س ي ق ي « ا ل ع م ال ق ة »  ،ا ل ذ ي
ق - - -دم- - -ه ،سس- - -ه- - -رة السس- - -بت
ا  Ÿا ض س ي ع ل ى خ ش س ب ة م سس ر ح
الصسغ Òاأمال التابع للمسسرح
ا÷هوي بوهران «الأمال «،
ال -ط -ف -ل اŸوه -ب-ة زك-ري-ا ب-ن
سس -ا ،⁄ال-ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر 08
وال -ف -ائ -ز ب -اŸسس -اب -ق -ة «اأي-ام
اŸسس- -رح» ال- -ت- -ي ن- -ظ -م -ت -ه -ا
ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة «الأمال»
م- - - -ن  18اإ 20 ¤اأوت
اŸنصس -رف ت -ك-رÁا ل-ل-ذك-رى
 22ل -رح-ي-ل ال-ف-ن-ان سسÒاط
ب- -وم- -دي- -ن ،حسسب م -ا صس -رح
لـ»الشس -عب» رئ -يسس -ه-ا اŸم-ث-ل
واıرج اŸسس -رح -ي ﬁم-د
ميهوبي.
ال -ع -رضس ال -ذي ي-دوم ح-وا‹
 25دق -ي -ق -ة ،م -راع -اة لسس-ن
الطفل ،يرتكز اأسساسسا يقول
م- -ي- -ه- -وب- -ي ع -ل -ى اŸوؤث -رات
الصس- -وت- -ي- -ة وت -ق -ن -ي -ة الضس -وء

وال-ف-ي-دي-و ،ك-م-ا ي-حتوي على
ا ل ع د ي د م ن ا  Ÿق ا ط ع يح ا و ل
م- -ن خÓ- -ل -ه -ا اأيضس -ا ت -ك -رË
الأغ- -ن- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ب -ك -ل
ط ب و ع ه ا  ،و ه ي د ع ا ئ م ل ل ن صس
ال - -ذي ي - -ق - -دم - -ه ب- -ن سس- -ا⁄
ز ك ر يا ».
«اŸون-و درام» ال-ع-م-ال-ق-ة» ⁄
ي- -حضس ب- -اإخ- -راج مسس- -رح- -ي
Ãع-ن-ى ال-ك-ل-م-ة ،ب-ل ب-ت-وج-ي-ه
فني فقط ،هذا لصسغر سسن
اŸوه -ب-ة وم-راع-اة ل-ع-ف-وي-ت-ه
وق- -درات- -ه ال- -ت- -ي ل ت -ع -ي ‘
السس- -ن ا◊ا‹ م- -ع- -ن -ى الأداء
اŸسس - -رح - -ي ،ب - -ل ال - -ل- -ع- -ب- -ة
ال-درام-ي-ة» ،اأضس-اف م-ي-ه-وبي
قائ.Ó
واأشس -ار رئ -يسس ا÷م-ع-ي-ة ‘
ذات السس- - -ي - -اق ق - -ائ « :Ó- -اإن
ا ل ت د ر ي با ت ا ل ت ي ق ا م ب ه ا زك ر يا
كانت –ت اإشسراف والده بن
س س ا  ⁄ق د و ر و و ا ل دت ه ،ال ل ذ ا ن
اه -ت -م -ا اأيضس -ا ب -ك -ت -اب -ة نّصس
ال -ع -رضس ،الأم-ر ال-ذي ي-ع-تÈ
–فيزا وتشسجيعا هاما تقوم

ب ه ه ذه ا ل ع ا ئل ة ا  Œاه م و ا ه ب
ا ب ن ه ا ا لص س غ . » Ò
وكشس -ف م -ي -ه -وب -ي م -ن ج-ه-ة
اأخ- -رى ع- -ن «ع -رضس ج -دي -د
ق-ادم ،ت-ك-ون ب-ط-ل-ت-ه ال-ف-ائزة
اأيضس- - -ا Ãسس- - -اب- - -ق- - -ة الأي - -ام
اŸسس -رح -ي -ة وه -ي اŸوه -ب -ة
اأمال بلخالة البالغة من العمر
 15سس -ن -ة وال -ت -ي سس -ت -ق -دم
م -ون-ول-وغ م-ن اإخ-راج-ه –ت
ع ن و ا ن « اج ري » .
لÓإشسارة ،فقد فاز زكريا ‘
مسس -اب -ق -ة الأي-ام اŸسس-رح-ي-ة
ب ع ر ض س م ون و ل و غ – ت ع ن و ان
«نقرا» ،وما تهدف اإليه اليوم
ج-م-ع-ي-ة الآم-ال ال-ت-ي ت-نشسط
م ن د  4 0س س ن ة با  Ÿر ك ز ا ل ث قا ‘
م ب ا ر ك ا  Ÿي ل ي ب وه ر ا ن  ،هو
ان- -ت- -ق- -ال اŸشس- -ع -ل ل -ل -ج -ي -ل
ا÷دي -د وم-واصس-ل-ة ال-ت-ك-وي-ن
وك- -تشس -اف اŸواهب الشس -اب -ة
وا◊ف- - -اظ م - -ن خ Ó- -ل ذلك
ع -ل -ى اإرث ع-م-ال-ق-ة اŸسس-رح
وال- -ف- -ن ا÷زائ- -ري وت -ك -رË
ت ض س ح ي ا ت ه م ال ك ب  Òة .

’عمـــــــال
’صسحــــاب ا أ
مفتوحــــــــة أ
غـــــ ÒاŸنشســـــورة واŸنشســـــورة

إلطبعـ ـة  10للمهرج ـ ـان إلدو‹
للشسريـ ـط إŸـرسس ـ ـوم با÷زإئ ـر

تنتظم الدورة اÿامسسة للمهرجان
ال-ث-ق-ا‘ ال-وط-ن-ي للشسعر اŸلحون
اŸهدى لسسيدي ÿضسر بن خلوف
Ÿسستغا ‘ ÂالفÎة من  14و17
من شسهر سسبتم Èا÷اري ،حسسب
ما أافاد به أامسس األحد ﬁافظ
اŸهرجان .وأابرز عبد القادر بن
دعماشس ‘ ندوة صسحفية أان هذه
ال-دورة ت-ك-رÁي-ة ل-لشس-اعر البدوي
الشسيخ الشسارف بن خÒة (/ 1919
 )1990م-ط-رب األغ-ن-ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة
أاح -م -د زغ -يشس ()2017 / 1954
ال- -ذي واف- -ت- -ه اŸن- -ي- -ة م- -ؤوخ- -را.
ويتضسمن برنامج هذه التظاهرة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م معرضس للفنون
التشسكيلية ببهو دار الثقافة «ولد

ع-ب-د ال-رح-م-ان ك-اك-ي» Ÿسس-تغاÂ
ل -ل-ف-ن-ان Úا◊اج ب-وف-رم-ة وج-م-ال
بوعلي وجي ‹Óقرين مع عرضس
Ÿن- -ت- -ج -ات اŸه -رج -ان ال -ث -ق -ا‘
الوطني للشسعر اŸلحون وعدد من
ال -ك -تب والصس -دارات ل -ل -م-ؤوسسسس-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون اŸط-ب-ع-ي-ة ك-ما
أاشس Òإاليه .ويشسمل الÈنامج أايضسا
تقد Ëقراءات شسعرية لعدد من
شس- -ع- -راء الشس- -ع- -ر اŸل- -ح- -ون م- -ن
ﬂتلف وليات الوطن على غرار
ح -اج ب -اي -ن Úوق-ان-ة ع-اب-د وح-م-و
بلجي ‹Óوياسس Úأاو عابد وخالد
ب - - -وخ- - -اري ع- - -اشس- - -وري ﬂت- - -ار
وغÒهم ،فضس Óعن عرضس أافÓم
وث-ائ-ق-ي-ة ب-ع-ن-وان «الشس-ي-خ سس-ي-دي

ÿضس -ر ب -ن خ -ل -وف :أام Òشس-ع-راء
اŸل - - -ح - - -ون» و»مسسÒة وح - - -ي- - -اة
الشس-اع-ر ال-ب-دوي الشس-ي-خ الشس-ارف
بن خÒة» إا ¤جانب ملخصس حول
ال- -ط- -ب- -ع- -ات األرب- -ع- -ة السس- -اب -ق -ة
ل- -ل- -م- -ه- -رج -ان ال -وط -ن -ي ل -لشس -ع -ر
اŸلحون اŸهدى لسسيدي ÿضسر
ب -ن خ -ل -وف .ك -م -ا سس -ي -ت -م إاح -ي-اء
سسهرات فنية ‘ الطابع البدوي
من أاداء الشسيوخ أاحمد الغليزاÊ
وع- -ب- -د ال- -رزاق ول- -د ال- -ب -وسس -ك -ي
والشس -ي -ق -ر وج -ي  ‹Ó-ب -ن ب -وزي -ان
وع -ل -ي ب -وج Ó-ل ون -ور ال -دي-ن ب-ن
ع- -ط- -ي- -ة وط -وه -اري ب -ن ذه -ي -ب -ة
ال- - -ب- - -وقÒاط - -ي وك - -ذا ال - -ط - -رب
ال- -عصس- -ري م- -ن أاداء أام Úح -وك -ي

وسسم Òالتومي ومر Ëبن عÓل
وحسسنة هني والطرب الشسعبي من
أاداء الفنان قطافة رشسيد وغÒهم
يضس - -ي - -ف ﬁاف - -ظ اŸه - -رج- -ان.
وب -رم -ج اŸن-ظ-م-ون ع-ل-ى ه-امشس
هذه التظاهرة يوم دراسسي حول
الشس- - -ع- - -ر اŸل - -ح - -ون ا÷زائ - -ري
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع اŸرك-ز ال-وط-ن-ي
للبحوث ‘ عصسور ما قبل التاريخ
وعلم النسسان والتاريخ Ãشساركة
أاسس -ات -ذة ج -ام-ع-ي Úوﬂتصس‘ Ú
ه- -ذا اÛال .وأاب- -رز السس -ي -د ب -ن
دعماشس أان ﬁافظة اŸهرجان
 ⁄تتلق أاي دعم ما‹ وسستكون
ال- - -دورة اÿامسس - -ة Ãج - -ه - -ودات
اÙافظة.

ان- -طÓ- -ق اŸسس- -اب- -ق -ة  ‘ÎÙوه -واة
الشس- - -ري- - -ط اŸرسس- - -وم أاط- - -ل - -ق
اŸه -رج -ان ال -دو‹ ل-لشس-ري-ط
اŸرسس -وم ال -ذي سس -ت -ح -تضس-ن
ا÷زائر طبعته العاشسرة ب3 Ú
و 7أاك -ت -وب -ر ع -دة مسس -اب -ق -ات
 ‘ÎÙوه -واة ال -ف -ن ال -ت-اسس-ع،
حسسب ما أاعلن عنه اŸنظمون
ع - - - -ل - - - -ى اŸوق - - - -ع الل- - - -كÎوÊ
ل- -ل- -م- -ه- -رج -ان .وÁك -ن ‘ÎÙ
وهواة الشسريط اŸرسسوم سسواء كانوا
جزائري Úأام أاجانب اŸشساركة ‘
مسسابقات هذه الطبعة اŸفتوحة
ألصسحاب األعمال غ Òمنشسورة
أاو اŸنشسورة ب Úعامي  2016و.2017
وبالنسسبة لهواة الشسريط اŸرسسوم الشسباب ” تنظيم مسسابقة
Óمال اŸدرسسية»« ،فئتي  15-12سسنة و 18-16سسنة) بينما سسيتنافسس الهواة فوق 18
«ل آ
سسنة على «جائزة المتياز ل–Óاد األوروبي ضسمن فئة «اŸواهب الشسابة».
كما سسيتم تنظيم مسسابقة لهواة التنكر «كوزبÓي» من قبل دار النشسر اŸتخصسصسة ‘
الشسريط اŸرسسوم واŸا‚ا «زاد لينك» وكذا الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق
اÛاورة ،حيث سسيتم تكر Ëالفائز ‘ هذه اŸسسابقة .وŒدر اإلشسارة إا ¤انه على
اÎŸشسح ÚاÎÙف Úوالهواة لهذه الطبعة التي سستنظم تتابعا بسساحة رياضس الفتح
وقصسر الثقافة مفدي زكرياء ارسسال أاعمالهم قبل  15سسبتم Èا÷اري .أاما قانون
اŸسس -اب -ق -ة وشس -روط اŸشس -ارك -ة ف -ه -ي ›ودة ع -ل -ى اŸوق -ع الل -كÎو Êل -ل -م-ه-رج-ان
www.bdalger.com

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

إاقتصصاد

الثÓثاء  12سصبتمبر  2017م
الموافق لـ 21ذي الحجة  1٤38هـ

اÿب Òاﬁمد حميدوشش يكششف رؤويته بخصشوصش مراجعة قانون النّقد والقرضش
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اGسSض°تàحëـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ`دóاGث çأاGCدOوhاGت äمeاÉلdي«ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ`ة áجLدóيjـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ`دóةI
flاÉط Wـ` ـ` ـ` ـ`رôةI
وhخNي«ـ` ـ` ـ` ـ`اÉرQاGت äمeـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ`ن øدOوhن¿ ﬂ
’سصراع ‘ مراجعة قانون النقد والقرضش ،ويتوّقع أانه بعد أان تطرأا عليه العديد
 ⁄يخف اﬁمد حميدوشش اÿب Òا’قتصصادي ،أاّن الظّرف ا◊ا‹ يحّتم ضصرورة ا إ
من التعديÓت سصوف يغّير اسصمه إا ¤قانون النقد واŸالية ،وقال إان هناك من يعتÈه إاجراء سصياسصيا ،وهناك من يقول أانه إاجراء سصياسصي ما‹ غ Òتقليدي،
’مر بإايجاد آاليات تشصريعية“ ،كن من إاعطاء أاك Ìانفتاح للسصوق اŸا‹ أاو بورصصة ا÷زائر ،من خÓل اسصتحداث أادوات مالية جديدة مثل الصصكوك
ويتعلق ا أ
’سصÓمية واÿيارات التي ’ يتحمل فيها الشصخصش اıاطرة ‘ ›ا‹ ا’سصتÒاد والتصصدير ،بل يتحملها متعامل آاخر قد يكون السصوق أاو البنك ،وقدم العديد
ا إ
من اŸقÎحات ويرى أان مشصروع ﬂطط عمل ا◊كومة الذي سصيناقشش على مسصتوى الŸÈان جاء بتأاط Òجيد.

حاورتـــــــــــــه :فضضيلــــــــــــة بودريــــــــــــشش
❊ الششعب :من اŸقّرر أان تتعّزز
ال ّ- -ت - -رسش - -ان - -ة الّ- -ت- -شش- -ري- -ع- -ي- -ة
ب -ت -ع -دي Ó-ت ه-ام-ة سش-يشش-ه-ده-ا
ق-ان-ون ال-ن-ق-د والقرضش Ÿواكبة
الّ- - - - - -ظ - - - - -رف ا’ق - - - - -تصش - - - - -ادي
ا◊ا‹..م - - -ا ه - - -و تصش ّ- - -ورك- - -م
ل- -ل- -مشش -روع ا÷دي -د؟ وم -ا ه -ي
’ج- - -راءات ال- - -ت- - -ي Áك - -ن أان
ا إ
تعمل على تفعيله؟
❊❊ الدكتور اﬁمد حميدوشش :هناك
لبسس ‘ اŸصصطلحات اŸسصتعملة ‘ ظل
وجود من يعت Èأانه إاجراء سصياسصي ،وهناك
م -ن ي -ق -ول أان -ه إاج -راء سص -ي -اسص -ي م -ا‹ غÒ
تقليدي ،وهذا األخ Òلديه مفهوم خاصس
به ،ويعني أانّ إايجاد آاليات تشصريعية“ ،كن
م -ن إاع -ط -اء أاك Ìان -ف -ت -اح ب-ال-نسص-ب-ة ل-لسص-وق
اŸا‹ أاو ب- - -ورصص- - -ة ا÷زائ- - -ر م- - -ن خ Ó- -ل
اسص- -ت- -ح- -داث أادوات م- -ال -ي -ة ج -دي -دة م -ث -ل
الصص -ك -وك اإلسص Ó-م -ي-ة ،واÿي-ارات ال-ت-ي ل
يتحمل فيها الشصخصس اıاطرة ‘ ›ا‹
السص-تÒاد وال-تصص-دي-ر ب-ل ي-ت-ح-م-لها متعامل
آاخر قد يكون السصوق أاو البنك ،إا ¤جانب
مسص-ت-ق-ب-ليات وتقنيات ““ ““SWAPوت -خصس
اıاطرة ‘ العملة الصصعبة عند شصراء
عمولت ‘ اÿارج،
وب- -ال -ت -ا‹ ح -م -اي -ة
ال- -ع- -م -ل -ي -ة م -ق -اب -ل
ت- -غ- -يÒات ال- -دي- -ن -ار
ب-ال-ع-م-ل-ة الصص-ع-بة ،أاو
ضص-م-ان أاسص-ع-ار فائدة،
وه - -ذا ك- -ل- -ه ي- -ت- -ع- -ل- -ق
ب- - - -ال - - -ت - - -م - - -وي - - -ل غÒ
ال-ت-ق-ل-ي-دي ،أام-ا بالنسصبة
Óجراءات النقدية غÒ
ل إ
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ت-خصس تعامل
البنك اŸركزي ،و–ديد
تدخÓته لدى البورصصة.

التدخل ‘ سصوق السصند ،ول Áكنه شصراء من
السصوق األو‹ وإا‰ا يشصÎي السصندات من
السصوق الثانوي ألنه ل يطرح نقودا جديدة،
Óشصارة،
بل يتداول نقودا موجودة سصابقا .ول إ
فإاّن ال ّسصوق األو‹ أاي األوراق عند اإلصصدار،
أاما السصوق الثانوي بيع وشصراء ألوراق مالية
ق -دÁة ” ت -داول-ه-ا مسص-ب-ق-ا ،وب-ال-ت-ا‹ ه-ذه
السص-ي-اسص-ة الّ-ن-ق-دي-ة غ Òت-ق-ل-ي-دي-ة ،وع-م-ل-ية
“كن من إا‚اح طرف Úأاي الطرف األول
اŸؤوسصسص - -ات الق- -تصص- -ادي- -ة واألسص- -ر ال- -ت- -ي
اشصÎت السص -ن -دات ،ألن ل -دي -ه -ا ضص-م-ان ب-أان
البنك اŸركزي ،قد يتدخل ‘ شصراء هذه
السص- -ن- -دات ،وب- -ذلك ي- -ع- -ط -ي ث -ق -ة ل -لسص -وق
الثانوي ،ألنه نائم ويطرح مشصكل سصيولة،
بالنسصبة للمتعامل Úالقتصصادي.Ú

سضيولة كبÒة توجد لدى البنوك
التّجارية على شضكل اّدخار

يذكر أان ا◊كومة عندما تكون ‘ حاجة إا¤
“ويل اŸيزانية ،أاو إليرادات تلجأا إلصصدار
““أاذنات اÿزينة““ وآاجالها أاقل من سصنت،Ú
ويتم طرحها ‘ السصوق النقدي الذي يشصرف
عليه البنك اŸركزي ،وهذه ““األذنات““ يتم
تداولها مع البنوك التجارية أاك Ìمن سصنت،Ú
وتلجأا إا ¤إاصصدار سصندات من  3و 5و 7إا¤
 50سصنة ،وهذه السصندات يتم طرحها على
مسص - -ت - -وى ب - -ورصص - -ة ا÷زائ - -ر ،وب - -ال - -ت- -ا‹
اإلجراءات النقدية غ Òالتقليدية– ،د من
ت -دخ -ل ال -ب -نك اŸرك -زي ‘ ع -م -ل-ي-ة شص-راء
السصند ،إاذا من ا÷انب العملي ،يجب التنبيه
إا ¤أان البنك اŸركزي أاو بنك ا÷زائر ل
Áكنه شصراء سصندات من السصوق األو‹ ،ألنه
‘ ه -ذه ا◊ال-ة ت-ع-ت Èع-م-ل-ي-ة ط-ب-ع ال-ن-ق-ود
ع- -م- -ل- -ي -ة غ Òصص -ح -ي -ح -ة ل Ó-ق -تصص -اد ،ألن
اسص- -ت- -ح- -داث أادوات م- -ال -ي -ة ج -دي -دة م -ث -ل
الصص -ك -وك اإلسص Ó-م -ي-ة واÿي-ارات وارت-ف-اع
األسص -ع -ار ،وب -ال -ت -ا‹ ع-ل-ى ال-ب-نك اŸرك-زي

❊ ال ّ-ظ -رف ا’ق -تصش-ادي ا◊ا‹
ي-ت-طّ-ل-ب ح-رك-ي-ة ل-ل-ب-ورصش-ة ‘
ظل اقتصشار اقتحامها على عدد
ق - - - -ل- - - -ي- - - -ل م- - - -ن اŸؤوسّش- - - -سش- - - -ات
ا’ق -تصش -ادي -ةŸ..اذا  ⁄ي -ف -ع -ل
’ن؟
دور البورصشة إا ¤غاية ا آ

❊م- -ا رأايك ‘ الّ- -ت- -م- -وي -ل ال -ذي
يضشخ لفائدة ا’سشتثمار ولدعم
اŸؤوسّشسشة ا’قتصشادية؟
❊❊ ال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸؤوسصسص- -ات
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ل- -دي -ه -ا سص -ي -ول -ة
مطروحة لدى البنوك كإايداع
على اŸدى اŸتوسصط بأاسصعار
فائدة منخفضصة ل تتجاوز 2
ب- -اŸائ- -ة ،و‘ ه- -ذا اإلط- -ار
Áك-ن ل-ل-م-ؤوسصسصات اÿاصصة
وال- -ع -م -وم -ي -ة ال -ل -ج -وء إا¤
السصوق اŸا‹ أاو البورصصة
ل- - -ت- - -حسص Úإاي- - -رادات- - -ه - -ا
اŸالية ،ومن جهة أاخرى
ا◊كومة يكون لها عدة
ت - -دخÓ- -ت ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى ط- -رح
سص- -ن- -دات ‘ ال- -ب- -ورصص- -ة ل -فÎات م -ت -ع -ددة
ومنضصبطة وﬁدودة الوقت.
وم -ن ج -ه-ت-ه-ا ا◊ك-وم-ة تضص-م-ن اŸداخ-ي-ل،
وم -ن ج -ه-ة أاخ-رى اŸؤوسصسص-ات الق-تصص-ادي-ة
التي تتدخل ‘ السصوق تضصمن أارباحا مالية،
ألن ال -ب -نك اŸرك -زي ك -م -ت -دخ-ل ‘ السص-وق
ال -ث -ان -وي أاصص -ب -ح الضص -ام -ن وه -ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
متعامل بها ‘ أامريكا ،حيث يقوم بها البنك
اŸركزي األمريكي من خÓل شصراء أاوراق
مالية من السصوق اŸا‹ ،ويقوم بهذه العملية
ال - -ب- -نك اŸرك- -زي األوروب- -ي ال- -ذي اشصÎى
سصندات بقيمة  80مليار أاورو شصهريا من
البورصصات األوروبية منذ عام  ،2015كما
قام بنفسس العمليات ‘ تسصمية أاخرى ‘
عام  ،2010أاي ما يعادل  70مليار اورو من
خÓل شصراء سصندات ‘ دول كانت تعا Êمن
أازمة “ويل حكومي ،ويتعلق األمر بكل من
اليونان وإايرلندا والÈتغال.
و‘ األصص- -ل ا◊ك- -وم- -ة تضص- -م- -ن ال -ت -م -وي -ل
والشص -رك-ات ع-ل-ي-ه-ا اق-ت-ن-اصس ال-ف-رصص-ة ،ع-ن
ط -ري -ق –ق -ي -ق األرب -اح ألن ه-ن-اك سص-ي-ول-ة
ك -بÒة ل -دى ال -ب -ن -وك ال-ت-ج-اري-ة ع-ل-ى شص-ك-ل
ادخ- -ار ،وال- -ذي  ⁄ي- -ح- -ول إا ¤اسص -ت -ث -م -ار،
وب -ال -ت -ا‹ ال -ع -م -ل -ي -ة م-ن ا÷انب ال-ت-ج-اري
واŸا‹ مضصمونة.

ك ا÷زائر Áكنه
بن نـ ـ ـ ـ ـح الّثق ـ ـ ـ ـ ـ ـة
م السضوق الّثانوي
‘ ي ّيوّفر ال ّسضيولة
الذ

إاطÓق أادوات مالية جديدة مثل
ال ّصضكوك اإلسضÓمية واÿيارات

يقدم القرضس ،ومادام هناك كمية كبÒة
م- -ن ال- -ن- -ظ- -ام اŸا‹ وال- -ق -رضس م -ن ح -يث
ا◊جم ،إاذا هناك منطق إاصصدار النقود أاي
قانون القرضس والنقد ،لذا القانون ا÷ديد
سصيسصمى قانون النقد واŸالية ،ألنه يجمع
ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ب-ورصص-ة وآال-ي-ات-ه-ا وهيئات
الضص-ب-ط وإاع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي-ه-ا واسصتقÓليتها
أاك Ìوجهاز اŸراقبة لبنك ا÷زائر ،يتمثل
‘ ه- -ي- -ئ -ة أاو ¤ه -و الŸÈان ح -يث ي -راقب
السصياسصة النقدية ،من خÓل ثÓثة مؤوشصرات
وي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب-ك-ل م-ن ال-تضص-خ-م وال-ن-م-و
والبطالة ،علما أان الŸÈان يراقب ويقوم
بحوصصلة ترسصل إا ¤رئاسصة ا÷مهورية ،بينما
اŸي-زان-ي-ة ي-راق-ب-ه-ا ويشص-رف ع-ل-ي-ها ›لسس
اÙاسصبة ،وكذلك فيما يتعلق باıطط
اÙاسص-ب-ي وال-ك-ت-اب-ات ا◊سص-اب-ية اÿاصصة،
–ددها اÿزينة للبنك عوضصا عن البنك
لنفسصه بنفسصه.

فرضض التّعامل بال ّصضكوك يقلّصض من
حجم ال ّسضوق اŸوازية
’جراءات القانونية
❊ ما هي ا إ
ال- -ت- -ي Áك -ن أان ت -رد ‘ ق -ان -ون
ال ّ- -ن - -ق - -د وال - -ق- -رضش م- -ن أاج- -ل
’م - - -وال ال- - -ت- - -ي
ام - - -تصش - - -اصش ا أ
تتداول ‘ ال ّسشوق اŸوازية؟
❊❊ م -ن اŸسص -ت -حسص -ن أان
ي - -درج ال- -ق- -ان- -ون ب- -عضس
اآلل - - -ي - - -ات م - - -ن أاج - - -ل
ال - -ذه - -اب إا ¤ق - -ي- -م- -ة
ال- -دي- -ن- -ار ،أاي يصص- -ب- -ح
قاب Óللتحويل وتغيÒ
ب- - - -عضس اإلج- - - -راءات
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ح- -يث
يتوجه إا ¤نزع بعضس
ا÷نح و–ويلها إا¤
ﬂال - -ف- -ة ،وع- -ل- -ى
سص- - -ب- - -ي- - -ل اŸث - -ال
الصصك م -ن دون رصص -ي -د ،واŸشص -ك -ل م -ن
اŸف - -روضس أان ي - -ت- -حّ- -م- -ل- -ه ال- -ب- -نك ول- -يسس
األشص- -خ- -اصس ،ألن صص- -احب الصصك ع- -ن -دم -ا
يدخل السصجن لن يسصتفيد الضصحية من أاي
شص -يء ،وع -ن -دم -ا –ول إاﬂ ¤ال -ف -ة ال-ب-نك
يعوضس من خÓل قيام القانون بضصبط كيفية
ف -ت -ح ا◊سص -اب -ات ل -ك -ل م -واط -ن ي -ق-ط-ن ‘
ا÷زائر .ومن ب Úهذه اآلليات نذكر اقÎاح

ف -رضس ﬂال -ف -ة ع -ل -ى م -ن يسص-دد ن-ق-دا ول
يسص -ت -ع -م -ل الصصك ،ك-ط-ري-ق-ة ل-ل-ت-خ-لصس م-ن
السص- -وق اŸوازي ،أاي ع- -ل- -ى سص -ب -ي -ل اŸث -ال
–ديد مبلغ  10مÓي Úل Áكن أان يدفع
أاك Ìمنها نقدا ،وإال تعرضس صصاحبها إا¤
ﬂالفة حيث يغرم أاي يدفع ضصريبة ،من
أاجل كل ذلك نتمنى ضصبط القانون بكل ما
يشص -م -ل ب -ي -ع ون -ق -ل وتسص -عÒة ال -ذهب وك-ذا
اŸف -اوضص -ة اÿاصص -ة ب -ال-ذهب ،ألن ال-ذهب
لديه مقابل ،والبنك اŸركزي كلما كان لديه
احتياطي من الذهب يطبع نقودا جديدة
تعت Èكعملة صصعبة.
وح- -ان ال- -وقت ل- -ل- -ت -وج -ه
ك -ذلك إا ¤ط-ري-ق-ة ال-دف-ع
وال- -ت- -م- -وي- -ل اإلل- -كÎون،Ú
ح-يث ي-تضص-م-ن-ه ال-ق-انون ‘
ظ - - - - - -ل وج - - - - - -ود ب - - - - - -عضس
اŸصصطلحات اŸالية ،يجب
أان ن- - -خ - -رج م - -ن ال - -ق - -ان - -ون
ال -ت -ج-اري ،ون-دخ-ل ‘ ق-ان-ون
النقد والقرضس.
وب- -خصص -وصس الأدوات اŸال -ي -ة،
ك- -انت ق -ل -ي -ل -ة ،ل -ك -ن ‘ ال -وقت
ا◊ا‹ صصارت متعددة ومتنوعة،
وح -ج -م -ه-ا ك-ب ‘ Òالسص-وق اŸا‹ ،وتسص-م-ى
اسص- -ت- -ح- -داث ال -ن -ق -ود أاي إاصص -دار ال -ن -ق -ود،
وبالتا‹ نعود إا ¤قانون النقد والقرضس،
وصص -ار م -ن الضص -روري ت -غ -ي Òق-ان-ون ال-ن-ق-د
والقرضس ألنه ‘ اŸاضصي كان النظام اŸا‹
السصابق يتو ¤البنك مهمة منح القروضس،
بينما ‘ الوقت الراهن ،صصار النظام اŸا‹

ضض
إا رورة التّوج ـه
 ¤الّدفـ ـ ـ ـ ـ ـع
والتّمويـ ـ ـ ـ ـ ـل
اإللكÎونÚ

❊❊ ‘ ا◊قيقة كان القطاع العمومي قد
ع- -ك- -ف ع- -ل- -ى –ضص Òب- -رن- -ام -ج م -ع األ·
اŸت-ح-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الصص-ن-اع-ي-ة ،ف-ي-م-ا يتعلق
ب- - - -إادراج ع- - - -دد ك- - - -ب Òم - - -ن اŸؤوسصسص - - -ات
الق -تصص -ادي -ة ،وف-ت-ح رأاسص-م-ال-ه-ا ‘ ب-ورصص-ة
ا÷زائ -ر ،وب -عضس اŸؤوسصسص -ات ال -ع -م -وم-ي-ة،
أاودعت ملفاتها لدى ÷نة متابعة البورصصة،
لكن اŸلفات ناقصصة ،على اعتبار أان هذه
اŸؤوسصسصات مازالت –تاج إا ¤الكث Òمن
القدرات حتى تتمكن من مواكبة الدخول
إا ¤البورصصة ،أاي وقت دخول اŸؤوسصسصة إا¤
ال -ب -ورصص -ة ي -ك -ون م -دروسص -ا ،م -ث -ل شص -رك -ة
السص- -م- -نت ال- -ت -ي دخ -لت ‘ وقت  ⁄ي -ع -ط
ال -ف -رصص -ة ل -ل -م -ت -ع -ام -ل Úم-ن ح-يث اÛال
وال-زم-ن ل-دراسص-ة ه-ذه الشص-رك-ة ،وب-اإلضص-افة
أانه ‘ الكث Òمن األحيان ل Áكن لشصركة
القطاع العمومي أان تنافسس شصركات القطاع
اÿاصس كون أاسصعارها ﬁددة ‘ السصوق.
وخÓصصة القول أانه من الضصروري أان تتم
مرافقة هذه اŸؤوسصسصة من أاجل الدخول إا¤
ال -ب -ورصص -ة ،أاي إام -ا م -راف -ق-ت-ه-ا ع-ن ط-ري-ق
البنوك أاو من خÓل هندسصة مالية أاو عن
طريق مكتب دراسصات وفق ﬂطط أاعمال.
’ولويات التي يعنى
❊ ما هي ا أ
ب - -ه - -ا مشش - -روع ّﬂط - -ط ع- -م- -ل
ا◊ك -وم-ة ال-ذي سش-وف ي-ع-رضش
’ي - -ام
ع- - -ل- - -ى الŸÈان خÓ- - -ل ا أ
القليلة اŸقبلة؟
❊❊ ل Áكن إاغفال أاّن هذا اıطط جاء
بتأاط Òجيّد ،لكن مع ضصرورة اإلدراك أاّننا
‘ مرحلة النتقال من العادي إا ¤العق،ÊÓ
أاي ال - -ق - -ف - -ز إا ¤إارسص - -اء ح - -ري - -ة اŸب- -ادرة
القتصصادية التي من شصأانها أان تسصرع من
وتÒة النمو وتعمق م ن ال سصت ث مار .

الثÓثاء  12سشبتم 2017 Èم
الموافق لـ  21ذي الحجة  1٤38هـ
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إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

من األسسباب الُمعينة على رفع اإليمان..
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هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وششكرا

حال الحاج بعد فريضسة الحجّ؟!
في اأ’ياِم القليلِة الخاليِة من هذا الششهر
جاُج عبادًة من أاعظم العبادات،
قضشى الح ّ
وق - -رب ً- -ة م- -ن أاع- -ظ- -م ال- -ق- -رب- -ات ،وع- -اشض
المسشلمون أاجواء الطاعة في العششر اأ’ول
ت با’فتقار إالى الله كtل
الفاضشÓت ،وضشج ْ
اأ’صش -واِت ب -ج -م -ي-ع ال-ل-غ-ات ،وه-م-لْت دم-وع
التوبِة في صشعيد عرفاٍت على الوجنات،
وراح ال- -حّ- -ج- -اج ي- -ت- -قّ- -ل- -ب -ون ب -ي -ن ه -ات -يك
ال -ع -رصش-اِت ،وف-ي ت-لك ال-ب-ق-ا ِع الّ-ط-اه-رات؛
ح ّ-ت -ى أاّدوا م-ن-اسشَ -ك-ه-م ،وأاتّ-م-وا حّ-ج-ه-م ف-ي
رح -ل ٍ-ة ه -ي م -ن أاروع ال َ-رح Ó-ت ،ثّ-م ع-ادوا
بعدها إالى ديارهم فرحين مسشرورين بما
ن-ال-ه-م ف-ي رح-ل-ت-ه-م م-ن ال-فضشِ -ل وال-خيراِت
والّ- - -رح- - -م - -اِتُ{ :ق ْ- -ل ِب َ- -ف ْ - -
ضسِ- -ل ألs- -لِ- -ه

َوِبَ-رْحَ-مِ-تِ-ه َفِ-بَ-ذِل-كَ َفْ-لَ-يْ-فَرُحوأْ ُهَو
ن}(،يونسض اآ’ية .)58
جَمُعو َ
َخْيٌر ّمsما َي ْ

روى «ألحاكم» من حديث «عبد ألله بن
عمرو بن ألعاصس» رضسي ألله عنهما أن
ألنبي ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ قال «إأن
’ي-م-ان ل-ي-خ-ل-ق ف-ي ج-وف أح-دك-م ك-ما
أ إ
ي -خ -ل -ق أل -ث -وب ،ف-اسس-أال-وأ أل-ل-ه أن ي-جّ-دد
’ي -م -ان ف -ي ق -ل -وب-ك-م» ،ف-ه-ذأ أل-ح-ديث
أ إ
’ي-م-ان ي-زي-د وي-ن-قصس،
دل -ي-ل ع-ل-ى أن أ إ
وه-ن-ا ي-ظّ-ل أل-ع-ب-د ف-ي ج-ه-اد مسس-تمّر مع
أل- -ن- -فسس أل- -ت- -ي ت- -ك- -ون ضس- -ع- -ي -ف -ة أم -ام
ألشسهوأت ،وقال أحدهم «مازلت أجاهد
ن -فسس-ي أرب-ع-ي-ن سس-ن-ة ح-ت-ى أسس-ت-ق-امت»،
فبلغ بعضسهم قوله فقال «طوبى له أو قد
أسستقامت ،مازلت أجاهدها ولم تسستقم
ب -ع -د أرب -ع -ي-ن سس-ن-ة»’ .ب-د إأذ م-ن إأت-ب-اع
ب -عضس أل -ط -رق أل -ت -ي ت-ع-ي-ن-ن-ا ع-ل-ى ع-لّ-و
’يمان
ألهمة وتكون لنا عونا في ثبات أ إ
وزي- -ادت- -ه ،ويسس- -ت -وجب ت -حصس -ي -ل ذلك
’م -ور أل -ت -ي
أل- -ح -رصس ع -ل -ى ع -دد م -ن أ أ
منها:

سسؤؤال الله الثبات

الدعاء هو أاحد اأ’سشباب التي تعمل على ثبات
اإ’يمان ،بل وزيادته ،فهو سشÓح عظيم ولكن
لمن يدرك هذا ،فمث Óلو أانك قمت في جوف
الليل وصشليت لله ركعتين والناسض نيام ودعوت
الله وصشاحب هذا الدعاء البكاء من خششية الله
لوجدت نفسشك تششعر براحة لم تششعر بها من
قبل وتششعر بحالة إايمانيه مرتفعة.
ال - -م- -واظ- -ب- -ة ع- -ل- -ى أاداء صشÓ- -ة ال- -ج- -م- -اع- -ة
المحافظة على الصشلوات المكتوبة في جماعة
أ’ن الصش Ó-ة ت -ن -ه -ى ع -ن ال-ف-حشش-اء وال-م-ن-ك-ر،
واحترسض من التفريط فيها أ’نها بداية النهاية
لهÓك اإ’نسشان ،وواظب عليها في مواقيتها،
فأاحب اأ’عمال إالى الله الصشÓة في وقتها،
كما أاخبرنا النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ ،فÓ
تضشّيع الصشÓة أ’نه صشلة بين العبد وربه ،ومتى
انقطعت هذه الصشلة ذهب كل ششيء ولم يكن
لك عند الله عهد ،وفي «صشحيح مسشلم» من
حديث «جابر» أان النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم
ـ قال« :بين الرجل وبين الششرك والكفر ترك
الصش Ó- -ة» ،وروى «ال - -ت - -رم - -ذي» م - -ن ح - -ديث
«بريدة» رضشي الله عنه أان النبي ـ صشلى الله
عليه وسشلم ـ قال «العهد الذي بيننا وبينهم
الصشÓة ،فمن تركها فقد كفر».
ا’نضش - -ب - -اط ب - -ق - -راءة ِورد ق - -رآان - -ي ي - -وم- -ي- -ا
قراءة القرآان من عوامل زيادة اإ’يمان ،قال

ت-ع-ال-ىِ{ :إأsنَ-م-ا أْلُ-مْ-ؤوِمُ-ن-ونَ أsلِ -
ذيَ-ن ِإأَذأ ُذِك-ر
م َوِإأَذأ ُتِ-لَ-يْ -
ت َعَ-لْ-يِ-هْ-م
ألs-لُ -ه َوِجَ-لْ-ت ُقُ-ل-وُبُ-هْ -
ً
َ
آأََي- -اُتُ - -
ه َزأَدْتُ- -هْ- -م ِإأيَ- -م- -ان- -ا َوَع- -ل- -ى َرuب ِ-ه ْ-م
َيَتَوsكُلونَ} ،وبالفعل قراءة القرآان لها تأاثير
ع -ج-يب ف-ي عÓ-ج ال-ق-ل-وب ال-م-ريضش-ة ب-ن-قصض
اإ’يمان ،ف Óبد أان تجعل لك وردا كل يوم أاو
أاقل ،ولكن ’ يجب أان ’ تترك يوما إا’ وتقراأ
القرآان فيه وإان وصشل اأ’مر إالى نصشف صشفحة
فقط ،فأاحب اأ’عمال إالى الله أادومها وإان
قّل.

اختيار ال ّصساحب

الصش -ح -ب -ة الصش -ال -ح -ة سش-بب م-ن أاسش-ب-اب ع-دم
ال -رج -وع إال -ى ب -ح-ر ال-ذن-وب وال-م-ع-اصش-ي م-رة
أاخرى ،ففي الصشحيحين أان النبي ـ صشلى الله
ع- -ل- -ي -ه وسش -ل -م ـ ق -ال« :ال -م -رء م -ع م -ن أاحب»
والصش -دي -ق م -رآاه لصش -دي -ق -ة ،ف Ó-ب -د أان ت -ج-د
الصشديق الذي يسشاعدك على البر والخير ،أ’ن
الصشاحب سشاحب؛ إاما يسشحبك لطريق اإ’يمان
وف -ع -ل ال-خ-ي-رات أاو يسش-ح-بك ل-ط-ري-ق ال-فسش-ق
وارت-ك-اب ال-ذن-وب وال-م-ع-اصش-ي ،ف-اب-حث عمن
يسشاعدك على فعل الخير واأ’مر بالمعروف
وال -ن -ه -ي ع -ن ال -م -ن -ك -ر وك -ل -م -ا ت-ع-رفت ع-ل-ى
الصش-ال-ح-ي-ن ك-ل-م-ا وج-دت ه-م-تك ت-ع-ل-و لتلحق
ب -رك -ب -ه -م وب -ه -م -ت-ه-م ال-ع-ال-ي-ة ،فصش-احب ذوي
الهمم العالية واترك ذوي الهمم المنخفضشة.

حفظ الع Úمن ا◊رام
غ ّضض البصشر من أاسشباب حفظ القرآان والسشنة
البنوية ،فاعلم أان الجزاء من جنسض العمل،
بمعنى أانك إاذا جاهدت نفسشك على غ ّضض
البصشر في الطرقات فيما حرم الله ،سشوف
ينفعك الله ببصشرك في ما يرضشيه مثل حفظ
ال -ق -رآان ،ول -ك -ن ل -و أاط -ل -قت ال -ع-ن-ان ل-بصش-رك
فسش -وف ت -ج -د أانك إاذا ح-ف-ظت شش-ي-ئ-ا نسش-ي-ت-ه
وذلك أ’نك ل -م ت -ح -اف -ظ ع -ل-ى ن-ع-م-ة ال-بصش-ر،
فسشلب الله جل وع Óمنك ما حفظته أ’ن
الجزاء من جنسض العمل والله عّز وجل يقول
ف -ي ك -ت -اب -هُ{ :قْ-ل ِلْ-لُ-مْ-ؤوِمِ-ن-يَ-ن َيُ-غt-ضسوأ ِمْن
صساِر ِ
حَف ُ
ك أَْزَكى
م َذِل َ
م َوَي ْ
جُه ْ
هْ
ظوأ ُفُرو َ
أَْب َ
صسَنُعونَ} ،فغ ّضض
ن ألsل َ
م ِإأ s
َلُه ْ
ه َخِبيٌر ِبَما َي ْ
البصشر أامر من الله عز وجل و’بد للمؤومن أان
يطع الله ورسشوله ،فالله تعالى يقولَ{ :وَما
َك -اَن ِل ُ-م ْ-ؤوِم ٍ-ن َو’ ُمْ-ؤوِمَ-نٍ-ة ِإأَذأ َق-ضَس-ى ألs-لُ -
ه
َوَرسُسولُ ُ
م أْلِخَيَرُة مِ ْ
ن
ه أَْمًرأ أَ ْ
ن َيُكونَ َلُه ُ
أَْم ِ-ر ِ
ه ْ-م َوَم ْ-ن َيْ-ع-صِس ألs-لَ-ه َوَرسُس-وَلُ -
ه َفَ-قْ-د

تفق ـ ـ ـه ‘ دينـ ـ ـك ودني ـ ـ ـاك
سس :هل يجوز للرجل أن يفارق
زوجته أكثر من سسنتين علما بأانه في
غ -رب -ة ي -ط-لب أل-رزق ،وم-ا ه-ي أل-م-دة
ألشس -رع -ي -ة ف-ي ن-ظ-رك-م أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي
للزوج ألرجوع فيها؟
ج :الواجب على الزوج أان يعاششر زوجته
ب -ال-م-ع-روف وحّ-ق ال-عشش-رة حّ-ق واجب ع-ل-ى
الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ،ومن
المعاششرة بالمعروف أان ’ يغيب اإ’نسشان
عن زوجته مدة طويلة أ’ن من حقها أان
ت -ت -م -ت -ع ب -م-ع-اشش-رة زوج-ه-ا ك-م-ا ي-ت-م-ت-ع ه-و
ب -م-ع-اشش-رت-ه-ا ،وق-د حّ-دد ب-عضض الصش-ح-اب-ة

غ-ي-ب-ة ال-زوج ب-أارب-ع-ة أاشش-ه-ر ،وبعضشهم
بنصشف سشنة

اللـ ـه قريـ ـ ـب ›يـ ـ ـب
قال حبيبنا ونبينا محمد ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ ’‘‘ :يحتلبن أاحد ماششية أاحد بغير
إاذنه أايحب أاحدكم أان تؤوتى مششربته فتكسشر
خ-زان-ت-ه ف-ي-ن-ت-ق-ل ط-ع-ام-ه وإان-م-ا ت-خزن لهم
ضشروع مواششيهم اطعماتهم ف Óيحتلبن أاحد
ماششية أاحد إا’ بإاذنه‘‘ موطأا اإ’مام مالك

ضسل sضَسُ ’Óمِبيًنا} ،فليسض للمؤومن خيار
في أامر الله وأامر رسشوله و’بد من اتباع ما
أامرنا الله ورسشوله وما جزاء هذا ،وهل جزاء
اإ’حسشان إا’ اإ’حسشان ،فتأامل قول الله تعالى
ف- -ي ك- -ت- -اب- -ه ال- -ك- -ري -مَ{ :وَم ْ-ن ُي ِ-ط ِ-ع أل s-ل َ-ه
ك َمَ-ع أsلِ -
ذي-نَ أَْنَ-عَ-م ألsل ُ
ه
َوألs-رسُس-وَل َف-أاُوَلِ-ئَ -
ِ
َعَ- -لْ- -يِ- -ه ْ-م ِم َ-ن أل s-ن ِ-ب u-ي -ي َ-ن َوألuصس u-دي -ق -ي َ-ن
ك
َوألشtس َ-هَ-دأ ِ
صس-اِلِ-ح-يَ-ن َوَحُ-سسَ -
ن أُوَلِ-ئَ -
ء َوأل s
َرِفيًقا} ،فهل رأايت جزاء طاعة الله ورسشوله،
أان الله أانعم عليهم بأان يجعلهم مع النبيين
والصشديقين والششهداء والصشالحين ،فهل هناك
جزاء أافضشل من هذا.

حسسن اسستغÓل الؤقت

عدم إاضشاعة الوقت فيما ’ يفيد من أاسشباب
علّو الهمة ،وفي «صشحيح البخاري» من حديث
«ابن عباسض» رضشي الله عنهما أان النبي ـ صشلى
الله عليه وسشلم ـ قال «نعمتان مغبون فيهما
كثير من الناسض :الصشحة والفراغ « ،ومعنى
هذا أان الوقت والصشحة نعمتان غافلين عنهما
ال -ن -اسض إا’ م -ن رح -م رب-ي ،ف-ح-اول اسش-ت-غÓ-ل
وقتك بطلب العلم و’ تفتر في ذلك ،ففي
الصش -ح -ي -ح -ي -ن م -ن ح -ديث «م -ع -اوي-ة ب-ن أاب-ي
سشفيان» رضشي الله عنهما أان النبي ـ صشلى الله
عليه وسشلم ـ قال« :من يرد الله به خيرا يفقهه
ف -ي ال -دي -ن» ،وم -ع -ن -ى ه-ذا أان ال-ذي ’ ي-ري-د
ال- -ت -ف -ق -ه ف -ي دي -ن -ه وال -ب -حث ف -ي ال -مسش -ائ -ل
المختلفة لم يرد الله به خيرا ،لذلك وجب
ج -ع-ل ط-لب ال-ع-ل-م ه-دف-ا إ’ن-ارة ال-ط-ري-ق أاوُ’
Óخرين ،ف Óتنششغل باآ’خرين
أ’نفسشنا ،ثم ل آ
وتنسشى نفسشك و’ تفعل كالذي يذب الذباب
عن غيره ويترك العقارب تدخل من تحت
ث -ي -اب-ه ،ف-انشش-غ-ل ب-ن-فسشك وأاصش-ح-ل-ه-ا أاو’ ،ث-م
ابحث عن غيرك ،و’بد من تصشحيح نيتك في
طلب العلم حتى ’ يدخل إاليها الرياء والكبر،
ويأاتي من تصشحيح نيتك أانك بطلبك للعلم
وبتعليم اآ’خرين تبتغي وجه الله وأان تصشل إالى
الدرجة التي أاخبرنا بها النبي ـ صشلى الله عليه
وسش- -ل- -م ـ ع- -ن م- -ع- -ل- -م- -ي ال- -ن -اسض ،ح -يث روى
«الترمذي» من حديث «أابي أاُمامة» أانه قال
«ذكر لرسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ رجل
عالم وآاخر عابد ،فقال النبي ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ« :فضشل العالم على العابد كفضشلي على
أادن -اك -م ،ث -م ق -ال :إان ال -ل -ه وم Ó-ئ -ك -ت-ه وأاه-ل
السشماوات واأ’رضض ،حتى النملة في جحرها
وح-ت-ى ال-ح-وت ل-يصش-ل-ون ع-ل-ى م-ع-ل-م-ي الناسض
الخير».

دع ـ ـ ـ ـاء

ح لي أبوأب ألِْجنانِ،
م أْفَت ْ
أَلّلـُه s
ّ
ّ
ن،
وأغلق َعني أبوأب ألنيرأ ِ
َوَوuفْقنيِ ِلِتَÓوِة أْلُقْرآأنِ ،يا
ل أل sسسكينَ ِ
ة في ُقُلوِب
ُمْنِز َ
ل لي إألى
أْلُمْؤومِني َ
جَع ْ
ن  .أَلّلـُه s
مأ ْ
ل
مَْرضساِت َ
ك َدليَ ،ًÓو’ َتجَْع ْ
ي سَسبي ً
ل
جَع ِ
ِللشsسْيطا ِ
َ ،Óوأ ْ
ن َعَل s
’ َوَمقي ً
جsنَة لي مَْنِز ً
 ،Óيا
أْل َ
ِ
ِ
ِ
ج أل ّ
ن.
طالبي َ
حوأئ ِ
ي َ
قاضس َ

غير أاّن هاهنا سشؤواً’ يطرح نفسشه ،وهو:
ماذا بعد الحج؟! وكيف هي حال العبد بعد
فريضشة الحجّ؟!
Óجابة عن هذا السشؤوال نقول :إان الحج
ول إ
ميÓد جديد ،وأاّول ما ينبغي أان ُيفتتح به
هذا الميÓد هو توبُة العبدِ لربuه ،وعزُمه
ع -ل -ى إاصش ِ Ó-ح شش -أاِن -ه ك-ل-uهَ{ :وُت-وُب-وأ ِإأَلى

جِ-م-يً-ع-ا أَtيَ-ه-ا أْلُمْؤوِمُنوَن َلَعsلُكْم
ألs-لِ-ه َ
ن}( ،النور اآ’ية .)31
ُتْفِل ُ
حو َ

وإان من الخطأا الكبير أان يظّن اإ’نسشان أان
م -واسش -م ال -ط -اع -ات ف -رصش -ة ل-ل-ت-خt-ف-ف م-ن
ال- -ذن- -وب والسش- -ي- -ئ -ات ،ث -م إاذا ذه -بت ه -ذه
ال -م -واسش -م وق -ع ب -ع -ده -ا ف -ي ال-م-خ-ال-ف-ات،
وتنتهي فترة إاقباله على الله تعالى بانتهاء
ت-لك ال-م-واسش-م واأ’ي-ام ال-ف-اضشÓ-ت ،وال-حال
أاّن -ه ي -جب ع-ل-ى ال-مسش-ل-م أان ي-ج-ع-ل م-واسش-م
الخير مح ّ
طة تحّول كامل لواقعه وحياته؛
من حياة الغفلة واإ’عراضض عن الله ،إالى
حياة ا’سشتقامة واإ’قبال على الله.
وإاّن من إاغواء الششيطان وخداع النفوسض
اأ’ّمارة بالسشوء أان ينتكسض كثير من الناسض
بعد الحج على عقبيه ،ويعود إالى سشالف
ذنوبه ومعاصشيه ،وربنا سشبحانه ينادينا بنداء
اإ’يمان أان نسشتقيم على ششرعه ،ونسشتجيب
له ولرسشوله ،ونتقيه حقّ تقاته ،ونعبده حقّ
ع -ب -ادت -ه ف -ي ح -ي -ات -ن -ا إال -ى م -م -ات -ن -ا ،ق-ال
ت-ع-ال-ىَ{ :ي-ا أَtيَ-ه-ا أsلِ-ذي-نَ آأَمُ-ن-وأ أsتُ-ق-وأ

أل -لَ- sه َح s-ق ُت َ-ق -اِت -هِ َو’ َت ُ-م -وُت s-ن ِإأ’s

َوأَْنُ-تْ-م ُم ْسسِلُموَن}( ،آال ع - -م - -ران اآ’ي- -ة
.)102
وهذا يقتضشي منا أان نقف مع أانفسشنا بعد
رح- -ي- -ل ذاك ال- -م- -وسش- -م ال- -ع- -ظ -ي -م واأ’ي -ام
الفاضشÓت جملة من الوقفات:

الؤقفة األولى:

نتذّكر فيها عظيم نعمة الله علينا ،حيث إانه
م-ع ك-ث-رة ذن-وب-ن-ا وع-ظ-ي-م خ-ط-اي-ان-ا وزللنا؛
يكرمنا الرحيم الرحمن بالوقوف بين يديه،
وأان نسشتغفره ونسشتهديه؛ يكرمنا بأان ييسشر
لنا الحج ليغفر لنا ذنوبنا وخطايانا؛ فما
أاكرمه من إاله واحد أاحد ،وما أاعظمه من
رب غ- -ف- -ور رح- -ي- -م ت- -ن- -زه ع- -ن الصش- -اح -ب -ة
وال -ول -دَ{ :وَم -ا بِ ُ-ك -م مّ-ن ّنْ-عَ-مٍ-ة َفِ-مَ-ن
أللِ s
ه}( ،النحل اآ’ية َ{ ،)53وِإأن َتُعtدوأْ

ن ألs-لَ-ه
ِن ْ-ع َ-م َ-ة أل -لِ- sه َ’ ُت ْ-ح ُ-صس-وَه-ا ِإأ s
م}( ،النحل اآ’ية .)18
لََغُفوٌر sرِحي ٌ

الوقفة الثانية:
ك-ي-ف ي-ق-اب-ل ال-م-ؤوم-ن ه-ذه ال-ن-ع-م-ة اإ’ل-ه-ية
والمنحة الربانية؟!
إاّن ذلك ’ يكون إا’ بالششكر لرّبه ،واإ’نابة
ن ِإأ s
’
جَزأءُ أ ِإ
ح َسسا ِ
إالى خالقه؛ و{َه ْ
’ ْ
ل َ
ن}( ،الرحمن اآ’ية  ،)60وليسض
أ ِإ
ح َسسا ُ
’ ْ
الششكر محصشورا ً في الششكر اللسشاني كما
يظنّ بعضض الناسض ،بل هو عاwم يششمل الششكر
القلبي؛ بحيث يظل قلبك متعلًقا بخالقك،
مسشتششعًرا نعمته عليك ،ويششمل أايضشاً

الششكر العملي ،بحيث تكون بعيًدا عن كل ما
ي -غضش -ب -ه ع -ل -يك ،ق -ري ً-ب -ا م-ن ك-ل م-ا ي-ح-ب-ه
ويرضشاه منك ،وقد قال تعالى مبينًا هذا
ال-م-ع-ن-ى { :أْع َ-م ُ-ل -وأ آألَ َدأُووَد ُشس ْ-ك ً-رأ
ل ِم ْ
ن ِعَباِدي ألشsسُكوُر} ( ،سشبأا
َوَقِلي ٌ
اآ’ية .)13

الؤقفة الثالثة:

إان للحج المبرور أامارة ،ولقبوله منارة؛ فقد
سشئل الحسشن البصشري رحمه الله تعالى :ما
الحج المبرور؟ فقال( :أان تعود زاهًدا في
الدنيا ،راغًبا في اآ’خرة) .فينبغي أان يكون
جنا باعثًا لنا إالى المزيد من الخيرات
ح t
وفعل الصشالحات ،وحاجًزا لنا عن مواقع
الهلكات ،ومانًعا لنا من الوقوع في اآ’فات
والمخالفات.
وإاذا كان الحاج منذ أان ُيلبي وحتى ينقضشي
جه ومناسشكه
حجه وينتهي :كtل أاعمالِ ح u
تعuرفه بالله ،وتذuكره بحقوقه جلّ في عÓه،
وأان -ه ’ يسش -ت -ح -ق ال-ع-ب-ادة سش-واه ،و’ ُت-سش-لَ-م
النفسض إا’ إاليه سشبحانه؛ فكيف يهون على
الحاج بعد ذلك أان يصشرف حًقا من حقوق
الله من الدعاء وا’سشتعانة والذبح والنذر
ي حج لمن عاد بعد حجه
إالى غيره؟! وأا t
يفعل ششيًئا من ذلك الششرك الصشريح والعمل
القبيح؟! وأاي tأاثر للحج فيمن عاد بعد حجuه
مضشيًعا للصشÓة ،مانًعا للزكاة ،آاك ً
 Óللuربا،
Óرح-ام ،والً--غ ا ف-ي
آاخ -ذا ل -ل t-رشش-ا ،ق-اطً-ع-ا ل -أ
الموبقات واآ’ثام؟!

الؤقفة الرابعة:

التزام التقوى وا’سشتقامة بعد الحج؛ فإانّ
الله تعالى ذّكر بالتّقوى في سشياق آايات الحجّ
عند الكÓم على الهدي الذي يتقّرب به
الحاّج لربّه؛ مششيرا ً بذلك إالى أانّ حصشول
التّقوى من أاعظم مقاصشد الحج وفوائده؛
ح -يث ق -ال سش -ب -ح -ان -ه{ :لَْ-ن َيَ-ن-اَل ألs-لَ-ه

ُل ُ-ح -وُم َ-ه-ا َو’ ِدَم-اُؤوَه-ا َوَلِ-كْ-ن َيَ-ن-اُلُ -ه
م}( ،الحج اآ’ية .)37
ألsتْقَوى ِمْنُك ْ

فهذه التقوى التي يتربsى عليها الحاّج في
جه هي التي ينبغي أان يسشير عليها في
ح ّ
حياِته متعامِ ً
 Óبمقَتضشاها مع نواهي الله
ث فيه و’
وأاواِمِره ،وكما أاّن الحج ’ sرف َ
فسش- -وَق و’ ج -دال ،ف -إاّن -ه ت -رِب َ-ي ٌ-ة وت -ه -ذيٌب
ل -ل ّسش -ل-وك ل-يصشِ -بَ-ح ذلك خُ-لَ-ق ال-ع-ب-د ف-ي ك-ل
ي ـ صشلى الله
حال ،وليكونَ كما وصَش َ
ف النب ّ
ع -ل -ي-ه وسش-ل-م ـ ف-ي-م-ا رواه ال-ت-رم-ذيَ« :لْ-يَ -سض
الُْمؤوْمُِن ِبالطssعانِ َو َ
’ الsلsعاِن َوَ’ اْلَفاِحشِض َوَ’
اْلَبذِيِء».
فلنحذر كّل الحذر من العودة إالى اأ’فعال
القبيحة ،والخÓل المششينة ،وعلينا بلزوم
اأ’ع-م-ال ال-طّ-ي-ب-ة ،وال-خÓ-ل ال-ك-ري-م-ة؛ فما
أاحسشن الحسشنة تتبعها الحسشنة ،وما أاقبح
ال - - -حسش - - -ن - - -ة ت - - -ت - - -ب - - -ع - - -ه - - -ا السشّ- - -ي- - -ئ- - -ة؛
{َو’ َتُكوُنوأ َكاsلِتي َنَق َ
ت َ
ضس ْ
غْزَلَها
ن َبْع ِ
ِم ْ
د ُقsوٍة أَْنَكاًثا} ( ،النحل اآ’ية
.)92

الؤقفة الخامسسة:

أاّن المؤومن ينبغي أان يحمل دائمًا في قلبه
هّم القبول لعمله ،ويتذّكر في كّل حين ،قوَل
ل
الحق uفي الكتاب المبينِ{ :إأsنَما َيَتَقsب ُ
ألsل ُ
ن} ( ،المائدة اآ’ية .)27
ن أْلُمsتِقي َ
ه مِ َ
وهذا ليسض في الحجّ وحده ،بل في الحّج
وغ -ي-ره؛ ف-ك-م ف-ي ال-ن-اسض م-ن ي-ؤودي ال-ع-م-ل
والعبادة ،و’ يلتفت إالى قضشية القبول ،وكأاّن
عنده ضشمانا من الله بالقبول ،بينما يصشف
ربنا تبارك وتعالى حال عباده الصشالحين
ف -ي -ق-ولَ { :وأsل ِ-ذي َ-ن ُي ْ-ؤوُت -وَن َم -ا آأَت -وأ

َوُق ُ-ل -وُب ُ-ه ْ-م َوِج َ-ل ٌ-ة أَsن ُ-هْ-م ِإأَل-ى َرuبِ-هْ-م
ك ُي َ -سس -اِرُع -وَن ِف -ي
َرأِجُ- -ع -وَن أُْوَل ِ-ئ َ -
م َل َ- - - - -ه - - - - -ا
ه
و
ُ
ْ
أْلَ- - - - - -خ ْ- - - - -ي َ- - - - -رأِت َ
سَساِبُقونَ}( ،المؤومنون اآ’ية .)61 ،60
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الثÓثاء  ١٢سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٣٧ :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

الحمل

لن تجد الشسخصص الذي سسيحل
كل مشساكلك فقط ،ابحث عن
الشسخصص الذي لن يتركك تواجه
مشساكلك مفردك.

الثور

هناك أاناسص تبحث عن أاخطائك
لكي ترحل عنك ،وهناك أاناسص
تعمي عيونها عن أاخطائك
أ’نها َتحبك.

ألو ألو ألو ألو
وحدأني غريب أنا عايشش
وحدأني غريب
يا هاتف ليك ألعنوأن كلملي
ألوطن ألحبيب ألحبيب ألحبيب
جزأير زينة ألبلدأن
من فضضلك كلميلي ألقصضبة
ألو ألو ألو ألو
وأشش حالك يا حومة بابا
ألو ألو ألو ألو
وأشش رأهي بحدأك ألقبة كيف
وأشش رأهو وليد فÓن
قوليلو رأني في غربة
من وحشضو شضعلت نيرأن
ألو ألو ألو ألو
من فضضلك ديريلي مزية
ألو ألو ألو ألو
كلميلي ألمدنية كلميلي ألمدنية
ألو ألو ألو ألو
رأه لوحشش كثر عليا
من بلكور كبير ألشضان
خليت فيه ريحة وألديا
وأحبابي وناسضي وألجيرأن

الجوزاء

الحياة طريقان :إاما تقول الحق
وتغضسب الناسص عليك ،إاما
ترضسي الناسص و’ تقول الحق.

حكم و
أأمثال
^ جم
يلة تلك ألنّ
ف
س
ش
أ
ل
ت
ي
’ت
ف ّسضر كل ما
ترأه حولها
إأ
’ بالخير.

’ولى «رقيع» ،وهي من دخان.
إأسضم ألسضماء ألدنيا أ أ
وأسضم ألسضماء ألثانية «قيدوم» ،وهي على لون
ألنحاسش.
وأسضم ألسضماء ألثالثة «ألماروم» ،وهي على لون ألنور.
وأسضم ألسضماء ألرأبعة «أرفلون» ،وهي على لون ألفضضة.
وأسضم ألسضماء ألخامسضة «هيفوف» ،وهي على لون
ألذهب.
وأسضم ألسضماء ألسضادسضة «عروسش» ،وهي ياقوتة خضضرأء.
وأسضم ألسضماء ألسضابعة «عجماء» ،وهي درة بيضضاء.

^ أحسضن ظ ّ
نك وِعشش
ع
فويتك تارك ً
ا لحسضادك
إأثم أ
ل
ظنون ،فلك
حسضناتهم
ولهم إأثم م
ا يفترون.

حل ألعدد ألسضابق
^

حرف ألوأو.

أبتسسم

غبي كان متورط مع جماعة لصضوصش
ف-مسض-ك-ت-ه ألشض-رط-ة وأسض-ت-ن-ط-ق-ت-ه :ماهي
آأخ -ر ع -م -ل-ي-ة ق-مت ب-ه-ا؟ رد ع-ل-ي-ه-م :ك-انت
عملية ألزأئدة ألدودية.
❊ خ-ط-رة وأح-د ك-ان يسض-رح ب-ال-ن-ع-اج وح-اط
رجل فوق رجل ويتكيف في قارو أيا طاحت
ط -ي -ارة ق -ريب ل -ي -ه...ك -ي ج -ات ألصض-ح-اف-ة
تسض-أال-وت ك-ي-ف-اشش أل-ح-ادث-ة؟ أل-مسض-ك-ين من
أل - -خ - -ل- -ع- -ة ب- -زأف ق- -ال- -ه- -م :ك- -نت نسض- -رح
ب - -ال - -ط - -ي- -ارة وح- -اط ق- -ارو ف- -وق ق- -ارو
ون-ت-ك-ي-ف ف-ي رج-ل-ي..ل-ق-يت ألنعاج
طاحو.

ك-ان ع-ن-د أم-رأة صض-ي-ن-ي-ة مسضّ-ن-ة
إأن - -اء ك - -ب Òت - -ن - -ق - -ل ب - -ه - -م - -ا أŸاء،
و–ملهما مربوط Úبعمود خشضبي
على كتفيها.
وك -ان اأح -د ا’إن -اءي -ن ب -ه شس -رخ وا’إن-اء
ا’آخر بحالة تامة و’ ينقصص منه شسيء
م -ن ال -م -اء ،وف -ي ك -ل م -رة ك -ان ا’إن -اء
المشسروخ يصسل اإلى نهاية المطاف من
ال -ن -ه-ر اإل-ى ال-م-ن-زل ،وب-ه نصس-ف ك-م-ي-ة
الماء فقط.
ولمدة سسنتين كاملتين كان هذا يحدث
مع السسيدة الصسينية ،حيث كانت تصسل
منزلها باإناء واحد مملوء ونصسف.
وب -ال -ط -ب-ع ،ك-ان ا’إن-اء السس-ل-ي-م م-زه-وا ً
ب-ع-م-ل-ه ال-ك-ام-ل ،وك-ان ا’إن-اء ال-مشس-روخ
محتقرا ً لنفسسه لعدم قدرته وعجزه عن
اإتمام ما هو متوقع منه.
وفي يوم من ا’أيام ،وبعد سسنتين من
ال -م -رارة وا’إحسس -اسص ب -ال -فشس -ل ،ت -ك-ل-م
ا’إن-اء ال-مشس-روخ م-ع السس-ي-دة الصس-ي-ن-ية،
وقال« :اأنا خجل جدا من نفسسي ’أني
عاجز ولدي شسرخ يسسرب الماء على
ال -ط -ري-ق ل-ل-م-ن-زل» ،ف-اب-تسس-مت ال-م-راأة
الصسينية وقالت« :األم تÓحظ الزهور

مثÒة

العذراء

الغباء أان تتم ّسسك بشسخصص ’
يريدك وأانت تعلم ذلك.

أنفسضنا لها حق علينا عظيم ،وعلينا وأجب
’حسضان إأليها ،بالتطوير ألذأتي ،وتنمية
أ إ
ألقدرأت ،وتحسضين أدأئها ،ورعايتها نفسضًيا
وصضحًيا وعملًيا وعقلًيا.

اŸـ ـ ـرأاة الصصيني ـ ـة واإلناء

يحتاج ثÓثة أشضخاصش ثÓثة أيام لبناء
ثÓث غرف ،كم يحتاج شضخصش وأحد لبناء
غرفة وأحدة؟

السصرطان

احترم الشسخصص الذي يخبرني
بما يزعجه مّني أ’ّنه يفتح لي
طرقاً لÓعتذار عكسص الشسخصص
الذي يكتم ويحقد بالخفاء.

للعÈة

األسصد

أاكثر اأ’شسياء وجعاً إاّننا نعلم أان
ُهناك َيوم ِحسساب ،وأانّ ُهناك
من ُيحاسِسب على مِثقال ذّرة
ومع ذلك ’ ن تم كثيرا ً.

الميزان

كل شسيء في هذه الدنيا إاما أان
يتركك أاو تتركه ،إا’ الله إان
أاقبلت إاليه أاغناك وإان تركته
ناداك.

العقرب

ال sسسعادة شسعور ولكن في بعضص
اأ’وقات ي شسخصص معين.

التي على جانب الطريق من ناحيتك
وليسست على الجانب ا’آخر؟ اأنا اأعلم
تمامًا عن الماء الذي ُيفقد منك ،ولهذا
ال- -غ- -رضص غ -رسست ال -ب -ذور ع -ل -ى ط -ول
ال-ط-ري-ق م-ن ج-ه-تك ح-ت-ى ت-روي-ه-ا ف-ي
ط-ري-ق ع-ودتك ل-ل-م-ن-زل ،ول-م-دة سسنتين
م-ت-واصس-ل-ت-ي-ن ق-ط-فت م-ن ه-ذه ال-زه-ور
الجميلة ’أزّين بها منزلي .ما لم تكن
اأنت بما اأنت فيه ،ما كان لي اأن اأجد
هذا الجمال يزين منزلي».

ألعبــرة:
’ يوجد إانسسان ليسص لدية نقاط ضسعف،
إاّ’ أاّننـا نحمل أايضسـا قوة عجيبة بداخلنا
نجهلها.
فلنجاهد أانفسسنا في البحث عن القوة
ف-ي شس-خصس-ي-ات-ن-ا ،ون-ح-اول ال-ت-غ-لب على
ن -ق-اط الضس-ع-ف ون-ت-رك ا’ل-ت-ف-اف ح-ول
السسلبيات وحتما سسنصسل اإلى ما نريد.
في الواقع إاّنها ليسست قصسة وإانما هي
حكمة من الحكم الصسينية القديمة.

أخبار

الجدي

الحياة كالورود تحتاج دائماً من
يراها من الناحية اأ’جمـل دون
النظر إالى اأ’شسواك الجارحة فيها.

الدلو

صسدق من قال :جمال المكان
بمن رافقك إاليه ،وجمال الوقت
بمن شساركك فيه.

قرية يسضكنها  16شضخصضا تتحّول إأ ¤فندق!
في خطوة للحفاظ على «كوريبو» أاصسغر قرية سسويسسرية من
ا’ندثار ،قررت السسلطات في البÓد تحويلها إالى فندق
سسياحي.تعتبر «كوريبو» أاصسغر قرية في سسويسسرا ،وهي من
اأ’ماكن التي تجذب السسياح والراغبين في الهدوء وا’بتعاد
عن صسخب المدن الكبيرة ،واليوم وبعد  6٠٠عام على ظهورها
باتت شسبه خالية من السسكان ،حيث يسسكنها حاليا  ١6شسخصسا
فقط أاغلبهم من المتقاعدين بعد أان كانت تضسم  ٣٠٠شسخصص
في القرن التاسسع عشسر.

القوسس

المعروف ’ يضسيع أابدا ،ربما
يسستغرق اأ’مر بعضص الوقت ولكن المعروف
مثل حقيبة السسفر على جهاز سسير الحقائب
سسيرجع إاليك مرة ثانية.

الحوت
وللحفاظ على هذه القرية المميزة من ا’ندثار ،قّررت
السسلطات في سسويسسرا تحويل منازلها المتقاربة إالى فندق
للسسياح الراغبين بقضساء فترات من الراحة والهدوء في الجبال
السسويسسرية ذات الطبيعة الخÓبة.

أاجمل اأ’شسياء قضساء وقتك مع
شسخصص يتحّدث ببراءة،
ويضسحك بطريقة ُتشسعرك أانّ
أاوجاع الحياة انتهت.

الفجر05.00...............:
مواقيت الظهر12.45...............:
العصضر16.17...............:
الصضÓة المغرب19.0٣..............:
العشضـاء20.2٣.................:
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 12سض-بتمُ : 19٣5 Èعّ-ي-ـن ““مصض-ا‹ ا◊اج““ عضض-وا
ب -ال -ل -ج -ن-ة الإسضÓ-م-ي-ة ال-دائ-م-ة اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن
لوروب-ي اŸن-ع-ق-د ب-ج-ن-ي-ف
لسضÓ-م-ي ا أ
اŸؤو“ر ا إ
(سضويسضرا) .
 12سضبتم : 195٨ Èقّرر اŸوؤ“ر النقابي العاŸي اŸنعقد
بالقاهرة ،مّد يد اŸسضاعدة للشضعب ا÷زائري .

الثÓثاء  21ذو ا◊جة  14٣٨هـ اŸوافق لـ  12سضبتم 2017 Èم

للكÎونية
لو ¤لبطولة دوري الرياضضات ا إ
اختتام الطبعة ا أ

ولد علي أاكد دعمه للتظاهرة وتأاسسيسس ا–ادية مسستقبÓ

لو ¤لبطولة
أاشضرف ظهÒة أامسض ،وزير الشضباب والرياضضة الهادي ولد علي على اختتام الطبعة ا أ
لل-كÎون-ي-ة ‘ شض-م-ال أاف-ري-ق-ي-ا ب-ق-اع-ة ح-رشض-ة حسض-ان ب-ع-د  5أاي-ام م-ن
لول ل-ل-ري-اضض-ات ا إ
ال-دوري ا أ
التنافسض ا◊اد ب 124 Úرياضضي وصضلوا إا ¤النهائيات من ا÷زائر ،تونسض واŸغرب.
نبيلة بوقرين
أاكد ولد علي ‘ تصسريح خصض به
«الشس- -عب» ع- -ل -ى ه -امشض ا◊ف -ل ،أان
ال -وزارة ت -ع -م -ل ج -اه -دة ع -ل -ى دع -م
الشسباب قائ« :Óلبيت دعوة منظمي
Óل- -ع- -اب
ال - -ت - -ظ- -اه- -رة ال- -دول- -ي- -ة ل - -أ
ا’ل -كÎون -ي -ة ال-ت-ي ت-ق-ام ‘ ا÷زائ-ر
أ’ول مرة والفضسل يعود للجمعية التي
قامت بالتحضس Òلهذا اŸوعد الهام
‘ شسمال أافريقيا والقارة ككل ،جئت
من أاجل تشسجيع وتدعيم اŸنظمÚ
والشس -ب -اب اŸشس -ارك Úم -ن ا÷زائ -ر،
ت -ونسض واŸغ -رب ل -ب -ذل اŸزي -د م -ن
اÛهود مسستقب.»Ó
أاضساف الوزير ‘ ذات السسياق «تأاتي
ه- -ذه اŸب- -ادرة وف- -ق- -ا ل- -ت -ع -ل -ي -م -ات
وتوجيهات فخامة رئيسض ا÷مهورية
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة اŸت-مثلة ‘
مرافقة الشسباب ‘ كل التظاهرات
ال-ت-ي ت-ع-ن-ي-ه-م وت-ل-قى اهتمامهم ،من
ب -ي -ن -ه -ا ال -ري -اضس-ة ا’ل-كÎون-ي-ة ال-ت-ي
أاصسبحت ظاهرة حقيقية ‘ اÛتمع
ا÷زائ-ري وع-رفت ت-وسس-ع-ا م-ل-حوظا
على مسستوى كل و’يات الوطن .ومن
خ Ó-ل ال -ت -ج-رب-ة ال-ت-ي ق-م-ن-ا ب-ه-ا ‘
م -ؤوسسسس -ات الشس -ب -اب ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
ال -وط -ن -ي ،سس -ج -ل-ن-ا إاق-ب-ا’ ك-بÒا م-ن
ط- -رف الشس- -ب- -اب وف- -ق- -ا ل- -ل- -خ- -دم -ة

العمومية التي تقدمها وزارة الشسباب
والرياضسة».
واصس -ل ال -رج -ل اأ’ول ع-ل-ى ق-ط-اع-ي
الشسباب والرياضسة قائ« :Óكل ذلك
بفضسل دعم ا◊كومة التي وفرت كل
اإ’م-ك-ان-ات م-ن أاج-ل ت-ط-وي-ر ت-ع-م-يم
‡ارسسة هذه الرياضسة مسستقب‘ Ó
أاوسس- -اط الشس- -ب- -اب ا÷زائ- -ري ال- -ت -ي
أاصسبحت ‘ متناول ا÷ميع وبتضسافر
ا÷ه- - -ود ب Úك- - -ل ال- - -ف - -اع - -ل Úم - -ن
م -ؤوسسسس -ات ون-واد ،ن-ط-م-ح إا ¤إانشس-اء
ا–ادي- -ة ج- -زائ -ري -ة ‘ ال -ري -اضس -ات
ا’ل -كÎون -ي -ة ح -ت -ى ي -ك -ون ل -ه-ا ب-ع-د
رسسمي وتأاث Òإايجابي وشسامل لضسمان
دÁوم- -ة ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ال -دول -ي -ة
وأاهنئ ا÷ميع ،خاصسة اŸتأاهل Úإا¤
النهائيات ،أاؤوكد لهم مرافقة ودعم
وزارة الشس - -ب - -اب وال- -ري- -اضس- -ة ل- -ه- -ذا

الرياضسة ،مثلما هو عليه ا◊ال مع
ا’ختصساصسات اأ’خرى».
Óشسارة ،فإان الطبعة عرفت إاقبا’
ل إ
ك - - -بÒا م - - -ن ط - - -رف ا÷م - - -ه - - -ور
ا÷زائ - -ري ال - -ذي ت - -واف - -د ع - -ل- -ى
م -درج -ات ق -اع-ة ح-رشس-ة م-ن أاج-ل
متابعة هذه الرياضسة التي أاصسبحت
“لك شسعبية كبÒة ‘ ا÷زائر ‘
السس- -ن- -وات اأ’خÒة ،خ- -اصس -ة أان -ه -ا
–مل ›انا ما سسمح لكل ﬁبي
هذه اأ’لعاب Ãمارسستها دون أاي
إاشسكال ،وزاد من ‚اح التظاهرة
وضسع فضساء خاصض للجمهور يسسهر
ع -ل-ي-ه ق-ائ-م-ون م-ن ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-ي
ق -امت ب -ت -ن -ظ -ي -م ال -ط -ب-ع-ة اأ’و،¤
إاضسافة إا ¤اŸعرضض اÿاصض بكل
اŸسس - -ت - -ل - -زم - -ات واأ’دوات ال- -ت- -ي
تتطلبها ا’ختصساصسات اŸتعددة.

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
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لتحقيق توزيع منهجي
للملفات والتوصضل لتقييم أاو‹

انطÓق عملية تقييم
الÎشسحات ÷ائزة رئيسس
ا÷مهورية للصسحفي
اÎÙف

ب- -اشس- -رت ÷ن -ة –ك -ي -م ج -ائ -زة رئ -يسض
ا÷م -ه -وري -ة ل-لصس-ح-ف-ي اÎÙف ال-ت-ي
اج -ت -م -عت ‘ اط -ار نشس-اط-ات-ه-ا ع-م-ل-ي-ة
تقييم الÎشسحات بحسسب ما جاء ،أامسض،
‘ بيان لوزارة ا’تصسال.
أاوضسح البيان ،أان اللجنة «درسست أاشسغال
اÎŸشس -ح Úال -ت -ي ت-ت-وزع ب ÚاŸق-ا’ت
اŸك -ت -وب -ة وال -روب -ورت -اج -ات ا’ذاع -ي -ة
وال- -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة واŸضس -ام Úم -ت -ع -ددة
الوسسائط والصسوري .كما قررت وضسع
›م-وع-ت ،Úت-ت-ك-ف-ل اأ’و ¤ب-الصس-ح-اف-ة
اŸكتوبة ،فيما تتكفل الثانية بالصسورة
والسسمعي البصسري واŸضسام Úمتعددة
الوسسائط وهذا من أاجل –قيق توزيع
م -ن -ه-ج-ي ل-ل-م-ل-ف-ات قصس-د ال-ت-وصس-ل إا¤
تقييم أاو‹» .وسستخضسع اŸلفات إا¤
«إاع -ادة ن -ظ -ر ‘ ج -لسس -ة ع -ل -ن-ي-ة خÓ-ل
ا’ج- -ت- -م -اع اŸق -ب -ل اŸزم -ع ع -ق -ده ‘
اأ’سسبوع الثالث من شسهر سسبتم Èوالذي
سس-ت-ق-وم ال-ل-ج-ن-ة خÓ-ل-ه ب-ت-وزيع منهجي
جديد للملفات ا÷ديدة اŸسستلمة ‘
غضسون ذلك الوقت» .من جهة أاخرى،
أاع-ربت ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ع-ن «ارت-ياحها»
لبث اإ’عÓنات اÿاصسة با÷ائزة على
القنوات التلفزيونية واإ’ذاعية.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 26°وهران
 28°وهران

الثمن  10دج

28°
28°

france prix 1

قامت بها مفارز ا÷يشض
والدرك الوطني بتمÔاسضت وتلمسضان

توقيف  4عناصسر دعم لإÓرهاب
وتاجري ﬂدرات وحجز مركبات

الشضعب ‘ /إاط -ار ﬁارب -ة اإ’ره -اب ،أاوق -فت م -ف-رزة مشسÎك-ة ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي
الشسعبي ،يوم  10سسبتم ،2017 Èأاربعة  4عناصسر دعم للجماعات اإ’رهابية بÈج
باجي ﬂتار.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشض الوطني الشسعبي بكل
من “Ôاسست وع Úقزام  19مهربا وضسبطت مركبت 02 Úرباعيتي الدفع ومعدات
للتنقيب عن الذهب.
‘ ح Úأاوقفت مفرزة أاخرى بغرداية تسسعة  09مهاجرين غ Òشسرعي Úمن جنسسيات
ﬂتلفة ،وبتلمسسان أاوقف عناصسر الدرك الوطني تاجري ﬂ 02درات كانا على مÏ
شساحنة وبحوزتهما  4كيلوغرام من الكيف اŸعالج.

بعد مرضض عضضال دام لسضنوات

وفاة اŸسسرحي القدير عÓم العيد باŸدية
الشضعب /ف-ق-دت السس-اح-ة ال-ث-ق-اف-ية
ال -وط -ن-ي-ة وال-و’ئ-ي-ة ،ن-ه-اي-ة اأ’سس-ب-وع،
اŸسس-رح-ي ال-درام-ي عÓ-م ال-ع-ي-د ع-ن
عمر يناهز  51سسنة ،بعد صسراع مرير
مع اŸرضض .وقد ُعرف عن اŸرحوم
بشساشسته الدائمة وأاسسلوبه اŸميز ‘
ل - -عب اأ’دوار ال- -ف- -ك- -اه- -ي- -ة ‘ شس- -ت- -ى
اŸسس -رح -ي -ات ال -ت -ي أاداه -ا ،أاشس-ه-ره-ا
«الفوحة» ،زيادة عن مشساركته ‘ عدة
مهرجانات وطنية وجهوية ومغاربية،
أاهمها مهرجان مسستغا ÂواŸدية...
رح -م ال -ل -ه ال -ف -ق -ي -د وأاسس -ك -ن -ه فسس-ي-ح
اِ
÷نان.
اشضهــار

