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’ربعاء  ٢٢ذو ا◊جة  ١٤٣٨هـ اŸوافق لـ  ١٣سصبتم٢٠١٧ Èم
ا أ

العدد١٧٤٣٨ :

الثمن  ١٠دج

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

’حـــد
‘ إانتظــــار عرضصـــه علـــى الŸÈــان هــذا ا أ

وسصط حضصور رفيع اŸسصتوى

صصـــ٤٣ـــ٢٠

france prix ١

الوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اأ’ول يلتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي رؤوسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
الكت ـ ـ ـ ـل الŸÈانيـ ـ ـ ـ ـة ذات اأ’غلبي ـ ـ ـ ـة

اللواء هامل يشسارك
فـ ـ ـي ال ـ ـ ـ ـدورة 19
Ÿنظمـة الشسرط ـ ـة
بدول شسرق إافريقيا

صصـــ٣ـــ٠ــ-ـــ٤ـــ٠

صصـــ٤ـــ٢

الداخلية تذكر اأ’حزاب
السسياسسيـ ـ ـ ـة بشس ـ ـ ـ ـ ـروط
تشسكيل –الفات –سسب ـ ـا
للمحليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اŸقبل ـ ـ ـ ـة

^ اسصتقرار اŸؤوسصسصات السصياسصية اŸسصتمدة شصرعيتهـا من الشصعـب ^ ا◊فاظ على اŸزايـا اŸنصصـوصش عليهـــا
‘ القانـون لفائدة اŸسصتثمرين ^ رفـع ا◊ظـÒة البيداغوجية للÎبيــة الوطنيــة واŸرافـق التابعـة لها
إاسصت

طـÓع

صصـــ٤ـــ٠

‘ إاطـــار تعـــزيز التعــاون
جنوب -جنوب ،بوعزغي:

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر “ـ ـ ـ ـ ـ ـول
الصسندوق ال ـ ـ ـدو‹
للتنميـ ـة الزراعيـ ـة
بـ  3مـ ـ ـÓي Úدو’ر
صصـــ٤ـــ٠

““الشصعب““ تقف عند مسصتقبل ال ّصصحافة اŸكتوبة ‘ ا÷زائر

ت ـوّقف اŸؤوسّسسسـ ـات اإ’عÓمي ـ ـة بسسب ـ ـب
اأ’زمـة اŸالية يرهن مسستقب ـل ال ّصسحـافّيÚ

^ تخّوف من تقّلـصض ا◊ـ ـق ‘ اإ’ع ـÓم واÿدمـة العمومي ـة
إاسص

تطـÓع

’ثريــــة سصياحيـــــا
تشصكـــــل بدايـــــة للتحـــــّول نحـــــو تثمــــ ÚاŸواقــــع ا أ

أاخـ ـ ـÒا موق ـ ـع «مرسس ـ ـى الدجـ ـ ـاج» ببومـ ـ ـرداسض ب Úأايـٍد أاكادÁيـ ـة

شصبــــــــــاب بلـــــــــــــوزداد ٢
 ٠مولوديـــــــة ا÷زائــــــــــر

إاعتــــــــــــــÈت وحــــــــــدة
العـــــراق خطـــــــــّـا أاحمــر

الشسباب يؤوك ـد بدايتـ ـه بغ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد ت ـ ـ ـ ـ ـ ـرفضض
ا’سستفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
م
ـ
ـ
ـ
ع
د
ي
و
ة
ـ
ـ
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ـ
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ـ
ي
و
ق
ل
ا
عـل ـ ـ ـ ـ ـ ـى اسستقـ ـ ـ ـ ـÓل
مركزه ‘ الصسدارة كـ ـ ـردسستان العـ ـ ـراق
صصـــ٤ـــ٢

صصـــ٦ـــ٠ــ-ـــ٧ـــ٠

صصـــ٧ـــ١

صصـــ5٣ـــ٠١

معتقلــو ““حــراك الريــف““
يضصربــون عـــن الطعــــام

مظاهـرات منددة
بقم ـ ـع السسلط ـات
اŸغربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
للصسحف ـ ـ ـ ـ ـ ـيÚ
صصـــ٦ـــ١

األربعاء  ١٣سضبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٢ذي الحجة ١٤٣٨هـ

اŸقهى اأ’دبي لإÓذاعة يسصتضصيف معمر قنة

02

لدبي «سسجالت ومعنى»
لول م-ن ب-رن-ام-ج ال-م-ق-ه-ى ا أ
يسس-تضس-ي-ف ال-ع-دد ا أ
Óذاعة الثقافية ،اليوم 13 ،سسبتمبر  ،2017معمر قنة المدير العام
ل إ
لديوان رياضس الفتح بالمركز الثقافي عيسسى مسسعودي ،على السساعة
 10:00صسباحا.
يتناول النقاشس تقييم حصسيلة النشساطات الثقافية والفنية التي نظمها
الديوان في الفترة الصسيفية وبرنامج عمله الخاصس بالموسسم الثقافي
الجديد ،كما سسيتطرق أايضسا إالى سسبل تفعيل دور هذه المؤوسسسسة ثقافيا
وفنيا وكذا قضسايا أاخرى مرتبطة بأاحداث السساعة.

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

يوم دراسصي لهيئة اŸهندسص ÚاÈÿاء العقاري Úللجزائر

17438

تواتي يعقد
ندوة صصحفية

ينظم المجلسس الجهوي لهيئة المهندسسين الخبراء العقاريين لناحية
ال-ج-زائ-ر ،غ-دا ،ي-وم-ا دراسس-ي-ا ع-ل-ى ه-امشس ان-ع-ق-اد ال-جمعية العامة في
ع-ه-دت-ه-ا السس-اب-ع-ة ،اب-ت-داء من السساعة  09:00صس-ب-اح-ا وذلك بالمعهد
الوطني العالي للتخطيط والتسسيير بالليدو ببرج الكيفان.

نسصيب ‘ زيارة عمل إا¤
عنابة والطارف
ي -ق-وم وزي-ر ال-م-وارد ال-م-ائ-ي-ة حسس-ي-ن نسس-يب،
غدا ،بزيارة عمل وتفقد إالى وليتي عنابة
والطارف لمعاينة بعضس المشساريع القطاعية
والوقوف على وضسعية التموين بماء الشسرب.

ملتقى حول القدسس بالعاصصمة

حسصبÓوي يتفقد واقع
الصصحة بع“ Úوشصنت
يعقد رئيسس الجبهة
ال-وط-ن-ي-ة الجزائرية
موسسى تواتي ،اليوم،
ندوة صسحفية وذلك
ب- -م- -ق- -ر ال- -ح- -زب18 ،
شس- -ارع أاح- -م -د شس -ايب
ط -ن -ج -ة ،اب -ت-داء م-ن
السس- - - - - -اع- - - - - -ة 10:30
صسباحا.

ي- -ق- -وم وزي- -ر الصس -ح -ة والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح
ال -مسس -تشس -ف -ي -ات م -خ-ت-ار حسس-بÓ-وي ،غ-دا،
ب- -زي- -ارة ع- -م -ل وت -ف -ق -د إال -ى ولي -ة ع -ي -ن
ت-م-وشس-نت ،ل-ل-وق-وف ع-لى وضسعية القطاع
بهذه الولية ومعاينة أاداء المؤوسسسسات
السستشسفائية والصسحية.

معرضس الفنان التشصكيلي بلحاج خالد

بري ـ ـد ا÷زائـ ـ ـر يوضص ـ ـح:

لع Ó-م وب -مسس -اه -م -ة ال -ت-ل-ف-زي-ون
ي -ن -ظ -م ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة وا إ
للوان
لذاعة الوطنية معرضس الفن التشسكيلي بعنوان «نوبة ا أ
الجزائري وا إ
في شسنوه» للفنان بلحاج خالد ،بملحقة المركب الثقافي الفنان عبد الوهاب
سس -ل-ي-م  -شس-ن-وة  -ت-ي-ب-ازة ،م-ن  14إال-ى  30سس-بتمبر  .2017الف -ت-ت-اح ي-وم 14
سسبتمبر  2017على السساعة .15:00

افتتاح اللقاء التكويني ا÷هوي للهيئة العليا
اŸسصتقلة Ÿراقبة ا’نتخابات

ف - - -ي إاط- - -ار ال- - -ل- - -ق- - -اءات
ال-ت-ك-وي-نية التي باشسرتها
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-يا المسستقلة
ل- -م -راق -ب -ة الن -ت -خ -اب -ات
لفائدة أاعضسائها ،يفتتح،
ال-ي-وم ،ال-ل-ق-اء ال-ت-ك-ويني
ال- -ج- -ه- -وي ب- -ال -ع -اصس -م -ة،
ب- - -حضس- - -ور  14مداومة
ولئ - - -ي - - -ة وذلك ع - - -ل- - -ى
السس-اع-ة ال-تاسسعة صسباحا
بفندق مازفران.

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 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

لخيرة انتشسار عدد كبير من التطبيقات التي
لونة ا أ
لحظ بريد الجزائر في ا آ
تنتحل وتسستعمل هوّية وشسعار بريد الجزائر بطرق غير قانونية على شسبكة
لن -ت -رنت ،ح -يث ت -ع -م -ل ه-ذه ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ع-ل-ى ج-م-ع ال-م-ع-ط-ي-ات ال-خ-اصس-ة
ا أ
للحاق ال ّ
ضسرر بسسمعة المؤوسسسسة.
بالمواطنين وهذا بغية اسستعمالها إ
وعليه ،وسسعيا منها لوضسع حّد لهذه الممارسسات ،قامت مؤوسسسسة بريد الجزائر
صسة في معالجة قضسايا
باتخاذ جملة من التدابير على مسستوى السسلطات المخت ّ
انتحال الشسخصسية.
يدعو بريد الجزائر زبائنه الراغبين في ال ّ
طÓع على رصسيدهم عبر شسبكة
لن-ت-رنت ،إال-ى ات-خ-اذ ال-م-زي-د م-ن ال-ح-ذر وال-ت-ح-لّ-ي بالحيطة وهذا بالدخول
ا أ
لل-ك-ت-رون-ي الّ-رسس-م-ي ل-ب-ري-د ال-جزائر www.poste.dz
م-ب-اشس-رة ال-ى ال-م-وق-ع ا إ
والتأاكد من أانّ الرابط هو  https://eccp.poste.dz/فبريد الجزائر مؤوسسسسة
مواطنة وسساهرة على حسسن إادارة مصسالح زبائنها وهي ل تنفكّ تعمل لتحسسين
لصسغاء لمتطلبات زبائنها.
خدماتها وا إ

اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم
÷ 192مع الشصهادات

ينظم المتحف الوطني للمجاهد ،يوم الخميسس 14
سسبتمبر الجاري ،اللقاء الجماعي الموسسع رقم ،192
خصسصس ل -م -وضس-وع «ال-دور السس-ت-رات-ي-ج-ي ل-ل-ري-ف
لسساسسية في تمركز الثورة
لسسباب ا أ
الجزائري وا أ
ال-ت-ح-ري-ري-ة ف-ي رب-وع-ه» ،وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة
الثانية بعد الزوال.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

يوم تضصامني مع مسصلمي ميا‰ار
تنشسط المنظمة الوطنية لترقية الثقافة والسسلم ،اليوم ،ندوة نقاشس
حول التضسامن مع مسسلمي ميانمار «الروهينغا» وذلك بجريدة المجاهد
ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.

عرضس خاصس
بالصصحافة Ÿسصرحية
«الصصمت...
»Omerta

ي - - -ح - - -تضس- - -ن ال- - -مسس- - -رح
ال-وط-ن-ي الجزائري محي
ال -دي -ن بشس -ط-ارزي ،ي-وم
 17سس -ب-ت-م-ب-ر ال-ج-اري،
ال - - - -ع - - - -رضس ال- - - -خ- - - -اصس
ب -الصس -ح -اف-ة ل-مسس-رح-ي-ة
«الصس- - - -مت»Omerta ...
ل - - -ل- - -م- - -ؤول- - -ف م- - -يسس- - -وم
م - -ج - -ه - -ري ،وال - -م- -خ- -رج
إاب- -راه -ي -م شس -وق -ي وذلك
اب- - -ت - -داء م - -ن السس - -اع - -ة
 10:30صسباحا.

لحراق المسسجد
يعلن ملتقى «القدسس أامانتي» ،بمناسسبة الذكرى  48إ
لنيسس ،عن تنظيم الملتقى الوطني
لقصسى ،بالتنسسيق مع جمعية ا أ
ا أ
لقصسى خط أاحمر» أايام  15 ،14و 16سسبتمبر
الثالث تحت شسعار« :ا أ
 2017ب -ال -م-خ-ي-م الّ-دول-ي م-ح-م-د ب-وراسس بسس-ي-دي ف-رج ،ب-ال-ج-زائ-ر
العاصسمة ،بحضسور ثلة من فعاليات المجتمع المدني والنقابات
والشسخصسيات الوطنية ،تتقدمهم جمعية العلماء المسسلمين
الجزائريين.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(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
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أ’ربعاء  ١٣سشبتمبر  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ٢٢ذي ألحجة  ١٤٣٨هـ

حام Óرسسالة إا ¤الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة

الوزير األول يسستقبل اŸبعوث اÿاصس لعبد الفتاح السسيسسي

’و‹ أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى،
اسس -ت-ق-ب-ل ال-وزي-ر ا أ
أامسس ،دﬁ .م - -د ال - -ع - -رب - -ي وزي - -ر الشس - -ؤوون
اÿارجية السسابق ،اŸبعوث اÿاصس لرئيسس
ج -م -ه -وري -ة مصس -ر ال -ع -رب -ي -ة ع -ب -د ال -ف -ت -اح
السس- - -يسس- - -ي- - -ي ح- - -ام  Ó- -رسس - -ال - -ة إا ¤رئ - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-عزيز بوتفليقة ،بحسسب
’ول.
ما جاء ،أامسس ‘ ،بيان Ÿصسالح الوزير ا أ

بوحجة يعقد لقاء تشساوريا مع
رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية
اŸمثلة باÛلسس
ع Èرئيسس أÛلسس ألششعبي ألوطني ألسشعيد
بوحجة ،،أمسس ‘ ،لقاء تششاوري جمعه برؤوسشاء
أÛم -وع -ات ألŸÈان -ي -ة أŸم-ث-ل-ة ب-اÛلسس ،ع-ن

رغبته ‘ أن تكون هذه أŸبادرة «تقليدأ يعمل به
مسشتقب ،»Óبحسشب ما أورده بيان للمجلسس.
أوضشح ذأت أŸصشدر ،أن بوحجة أسشتهل كلمته
‘ أششغال هذأ أ’جتماع ،بالتعب Òعن رغبته ‘ أن
تكون هذه ألبادرة «تقليدأ يعمل به مسشتقب Óوذلك
تعزيزأ للتوأصشل حتى يطلع كل نوأب أÛموعات
ألŸÈانية من خÓل هذه ألهيئة ألتششاورية على ما
ي -ت -خ -ذ م -ن ق -رأرأت ت-خصس أل-ع-م-ل ألŸÈا Êب-ك-ل
ششفافية».
” إأط Ó- -ع رؤوسش - -اء أÛم- -وع- -ات ألŸÈان- -ي- -ة،
بحسشب ذأت أŸصشدر ،على «أهم ألقرأرأت ألتي
أت -خ -ذت ‘ آأخ -ر أج -ت -م -اع Ÿك -تب أÛلسس ،ك-م-ا
تطرق إأ ¤كيفية “ك Úألنوأب غ ÒأŸنتم Úمن
أŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ج- -م- -ي- -ع أنشش -ط -ة أÛلسس ع -ل -ى
أŸسشتوي Úألدأخلي وأÿارجي».
” إأطÓع رؤوسشاء
أششار بيان أÛلسس ،إأ ¤أنه ّ
أÛموعات ألŸÈانية على «أإ’جرأءأت أÿاصشة
Ãن -اقشش-ة ﬂط-ط ع-م-ل أ◊ك-وم-ة’ ،سش-ي-م-ا ف-ي-م-ا
ي -ت -ع -ل -ق ب-ا÷دول أل-زم-ن-ي ل-ع-رضس ه-ذأ أıط-ط
ومناقششته من طرف ألنوأب وكذأ أ’سشتماع إأ ¤رد
أل - -وزي- -ر أأ’ول ،ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إأ ¤أŸدة أل- -زم- -ن- -ي- -ة
أıصشصشة لتدخÓت ألنوأب ورؤوسشاء أÛموعات
ألŸÈانية أثناء أŸناقششة ألعامة».
وأشش -ار أŸصش -در ذأت -ه ،أن -ه «ب -ع-د إأ“ام ع-م-ل-ي-ة
توزيع ألنوأب على أللجان ألدأئمة ” ،ألتطرق إأ¤
كيفية تعي‡ Úثلي أÛلسس ألششعبي ألوطني ‘
أل-ه-ي-اك-ل أل-دأئ-م-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ات ألŸÈان-ية
أإ’قليمية وألدولية وكذأ ‘ أÛموعات ألŸÈانية
للصشدأقة».

تضسمنت تنظيم اŸواعيد اŸشسÎكة

مسساهل يتحادث ‘ القاهرة مع نظÒه اŸصسري سسامح شسكري
–ادث وزي - -ر الشس - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة ع- -ب- -د
ال -ق -ادر مسس -اه -ل ،أامسس ،ب -ال -ق -اه-رة م-ع ن-ظÒه
اŸصس- -ري سس- -ام- -ح شس- -ك -ري ع -ل -ى ه -امشس اشس -غ -ال
ال - -دورة Û 148لسس وزراء خ- - -ارج - -ي - -ة دول
ا÷ام -ع -ة ال -ع -رب -ي -ة ،ب -حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب-ي-ان
للوزارة.
أوضشح ألبيان ،أن «هذأ أللقاء ألذي يندرج ‘
إأطار ألتششاور أŸنتظم ب Úألبلدين ،طبقا لتعليمات
أل -رئ -يسش Úع -ب -د أل -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وع-ب-د أل-ف-ت-اح
ألسش -يسش -ي ،سش -م -ح ل -ل -وزي -ري -ن ب -اسش -ت -ع -رأضس وأق -ع
ألعÓقات ألثنائية ودرأسشة سشبل ووسشائل تعزيزها».
ويضشيف ألبيان ‘ ،هذأ أإ’طار ،أنه «” ألتطرق
بإاسشهاب» إأ ¤أŸوأعيد أ›ÈŸة ‘ أجندة ألتعاون
ألثنائي ،مÈزأ أن ألوزيرين «أتفقا على تنظيم هذه
أŸوأعيد’ ،سشيما أللجنة أŸششÎكة ألعليا للتعاون
أ÷زأئري أŸصشري قبل نهاية ألسشنة أ÷ارية».
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ن -اقشس أل -وزي -رأن «أŸسش -ائ-ل
أ›ÈŸة ‘ ج - -دول أع - -م - -ال ه - -ذه أل - -دورة م- -ن
أÛلسس ألوزأري ÷امعة ألدول ألعربية وتباد’
وجهات ألنظر حول أŸسشائل أإ’قليمية وألدولية
ذأت أ’هتمام أŸششÎكي ،خاصشة ألوضشع ‘ ليبيا».
أما فيما يتعلق باأ’زمة ألليبية ،ناقشس ألوزيرأن
«ألتطورأت ‘ هذأ ألبلد وذكرأ بضشرورة ألتعجيل ‘
إأيجاد حل سشياسشي من خÓل أ◊وأر بﬂ Úتلف
أأ’طرأف».
وق-رر أل-ط-رف-ان أيضش-ا «ت-ك-ث-ي-ف أل-ت-نسش-ي-ق ح-ول
أŸرأح -ل أŸق -ب -ل -ة ذأت ألصش -ل-ة ب-ه-ذأ أŸل-ف ع-ل-ى
أŸسشتوى ألثنائي وعن طريق أآ’ليات ألتي ينتميان
إأل- -ي- -ه- -ا خ- -اصش- -ة ثÓ- -ث -ي -ة أ÷زأئ -ر-ت -ونسس-مصش -ر
و›موعة دول جوأر ليبيا».

أاكد دورها ‘ تفعيل العمل
العربي اŸشسÎك

مسساهل يÈز جهود ا÷زائر
خÓل رئاسستها Ûلسس ا÷امعة
أب- -رز وزي- -ر ألشش- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ع -ب -د أل -ق -ادر
مسش -اه -ل ،أمسس ،ب -ال-ق-اه-رة ،أ÷ه-ود أل-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا
أ÷زأئ- -ر خ Ó-ل رئ -اسش -ت -ه -ا ل -ل -دورة Û ١٤٧لسس
أ÷ام -ع -ة ع -ل-ى مسش-ت-وى وزرأء ألشش-ؤوون أÿارج-ي-ة،
م-ؤوك-دأ أن-ه-ا ع-م-لت ع-ل-ى «ت-ف-ع-ي-ل» أل-ع-م-ل أل-عربي
أŸششÎك ‘ ج -م -ي -ع أŸي -ادي-ن وع-ل-ى أ’سش-ت-ج-اب-ة
بسشرعة كلما دعت أ◊اجة أمام تطور أأ’وضشاع
باŸنطقة.
أوضش-ح مسش-اه-ل بصش-ف-ت-ه رئ-يسش-ا م-ن-ت-ه-ية عهدته
ل -ل -م -ج -لسس خ Ó-ل ت -دخ -ل -ه ‘ أشش-غ-ال أل-دورة ١٤٨
Ûلسس أ÷ام- -ع- -ة ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى وزرأء ألشش -ؤوون
أÿارج -ي -ة ،أل -ت-ي سش-ل-م خÓ-ل-ه-ا أل-رئ-اسش-ة أل-دوري-ة
لنظÒه أ÷يبوتي ﬁمود علي يوسشفي ،أن هذه
ألدورة “نح فرصشة جديدة للدول ألعربية من أجل
«إأج - -رأء مشش - -اورأت وب - -حث ﬂت - -ل- -ف أل- -قضش- -اي- -ا
أŸرتبطة بالوضشع ‘ أŸنطقة».
أضش -اف ،أن أ÷زأئ -ر ع -م -لت خ Ó-ل رئ -اسش -ت -ه -ا
للدورة Û ١٤٧لسس أ÷امعة على مسشتوى وزرأء
أÿارجية ،على «تفعيل ألعمل ألعربي أŸششÎك ‘
ج-م-ي-ع أŸي-ادي-ن وع-ل-ى أ’سش-ت-ج-اب-ة بسش-رع-ة ،ك-لما
دعت أ◊اج -ة ،أم -ام ت -ط -ور أأ’وضش -اع ب -اŸن -ط -ق -ة
ألعربية وعلى ألدعوة إأ ¤تعزيز ألصشفوف ألعربية
وت -رق-ي-ة أ◊ل-ول أل-ع-رب-ي-ة ل-ل-مشش-اك-ل أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
أŸنطقة ’سشيما ‘ ليبيا وسشوريا وأليمن».

وذك -ر رئ-يسس أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘ ه-ذأ
ألصشدد ،با’جتماع ألطارئ ألذي عقد يوم  ٢٧يوليو
 ٢٠١٧وألذي خصشصس لÓعتدأءأت ألتي أسشتهدفت
أŸسشجد أأ’قصشى ،مؤوكدأ أن أ’جتماع قد سشمح
«ب- -ت- -ج- -ن -ي -د أÛت -م -ع أل -دو‹ ب -ه -دف وضش -ع ح -د
لÓعتدأءأت وإأعادة وضشع ألقضشية ألفلسشطينية ‘
صشلب ألعمل ألعربي أŸششÎك».
كما ذكر مسشاهل Ãوقف أ÷زأئر إأزأء أأ’زمات
وألنزأعات› ،ددأ ‘ ألوقت ذأته «أهمية أتخاذ
جميع ألتدأب Òمن أجل تفضشيل أ◊لول ألسشياسشية
أل -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى أ◊وأر ألشش -ام -ل وأŸصش-ا◊ة
ألوطنية» ،مÈزأ أن «هذه أŸقاربة ألسشياسشية ألتي
أقرها رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة تبقى
’ ﬁالة أ◊ل أأ’مثل ألذي Áكن أن يعجل مسشار
تسشوية أأ’زمات».
ول-دى ت-ط-رق-ه ل-قضش-ي-ة م-ك-اف-ح-ة أإ’رهاب ،دعا
مسش -اه -ل إأ« ¤ب -ذل ج -م-ي-ع أ÷ه-ود Ÿوأج-ه-ة ه-ذه
أل -ظ -اه -رة م -ن خ Ó-ل ت -ب -ن-ي أسشÎأت-ي-ج-ي-ة شش-ام-ل-ة
Ÿكافحة أإ’رهاب وألتطرف ألعنيف».
وأسشÎسشل مسشاهل يقول ،إأنه «’ Áكن بلوغ هذه
أإ’ه- -دأف ب- -دون إأصش Ó-ح ع -م -ي -ق ÷ام -ع -ة أل -دول
أل-ع-رب-ي-ة ب-ه-دف ت-ع-زي-ز وت-ف-عيل ألعمل أŸششÎك»،
مؤوكدأ ‘ ألوقت ذأته أسشتعدأد أ÷زأئر «إ’ثرأء
أل -ت -ف -ك Òح -ول مسش -ار –وي -ل وت -ك-ي-ي-ف أŸن-ظ-م-ة
أل -ع -رب -ي -ة م -ن خ Ó-ل ت -ق -د Ëمسش -اه-م-ة ج-وه-ري-ة
ÓصشÓحات أŸتوخاة وألعمل على جعل أŸنظمة
ل إ
عام Óمهما قادرأ على رفع ألتحديات ألكÈى ألتي
يوأجهها ألعا ⁄ألعربي أليوم».
ك-م-ا شش-ارك مسش-اه-ل ‘ أج-ت-م-اع ÷ن-ة م-ت-اب-ع-ة
تطبيق ألقرأرأت ألسشابقة ÷امعة ألدول ألعربية،
’سش-ي-م-ا ت-لك أŸت-خ-ذة خÓ-ل آأخ-ر ق-م-ة ل-ل-ج-ام-ع-ة
أŸنعقدة بعمان (أأ’ردن) ششهر مارسس .٢٠١٧

...ويؤوكد حول ضسرورة إايجاد حلول
Óزمات والنزاعات
سسياسسية ل أ

تطابق الرؤوى ب Úالبلدان
العربية واليابان

أبرز وزير ألششؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسشاهل
بالقاهرة ،تطابق ألرؤوى ب Úألبلدأن ألعربية وأليابان
Óزم -ات
ح- -ول ضش- -رورة إأي- -ج- -اد ح- -ل- -ول سش -ي -اسش -ي -ة ل  -أ
وألنزأعات ألتي تهز ألعا ⁄ألعربي وتفضشيل تسشويتها
ع Èألتفاوضس وأ◊وأر ،بحسشب ما أفاد به ،أمسس ،بيان
لوزأرة ألششؤوون أÿارجية.
خÓل ندوة صشحفية نششطها مع نظÒه أليابا Êتارو
ك -ون -و وأأ’م Úأل -ع -ام ÷ام -ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة أح-م-د
أب -وأل -غ -ي -ط ع -قب أشش -غ -ال أل -دورة أأ’و ¤ل Ó-ج-ت-م-اع
أل -وزأري ل-ل-ح-وأر ألسش-ي-اسش-ي أل-ي-اب-ان -أل-ع-ا ⁄أل-ع-رب-ي
أŸنعقد ،أ’ثن ،Úبالقاهرة ،عرضس مسشاهل نتائج هذه
أل -دورة أأ’و ¤ل -ل -ح -وأر ألسش -ي -اسش -ي أل -ت -ي ” خÓ-ل-ه-ا
ألتطرق إأ ¤سشبل تعزيز ألششرأكة ب Úأليابان وألعا⁄
أل-ع-رب-ي وك-ذأ إأ ¤أŸسش-ائ-ل أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وأل-دول-ية ذأت
أ’ه -ت -م -ام أŸششÎك ،م -ع -رب -ا ع -ن أرت -ي -اح-ه لـ «ث-رأء
ألنقاششات وللنتائج ألتي أفضشى إأليها هذأ أ’جتماع»،
بحسشب ذأت أŸصشدر.
‘ ه -ذأ ألصش -دد ،ذك -ر ب -ال -ت -زأم أل -ي -اب -ان ب -ت-ق-دË
«مسشاعدة مالية للبلدأن ألعربية تقدر بسشتة مÓيÒ
دو’ر ب  ٢٠١٨-٢٠١٧ Ú- - - -وق -رأره ت -ن -ف -ي -ذ ع-دد م-ن
أŸب -ادرأت أل -رأم-ي-ة إأ ¤ت-ع-زي-ز ألشش-رأك-ة ب Úأل-ي-اب-ان
وألعا ⁄ألعربي ،خاصشة ‘ ›ا’ت ألتكوين وألÎبية

وأÈÿة وألعلوم وألتكنولوجيا».
وأب -رز مسش -اه -ل« ،ت -وأف -ق وج -ه -ات أل -ن -ظ-ر بÚ
ألبلدأن ألعربية وأليابان حول ضشرورة إأيجاد حلول
Óزم-ات وأل-ن-زأع-ات أل-ت-ي “سس أل-ع-ا⁄
سش -ي-اسش-ي-ة ل -أ
ألعربي وتفضشيل تسشويتها ع Èألتفاوضس وأ◊وأر».
ك- -م -ا أك -د ع -ل -ى أه -م -ي -ة «أحÎأم وح -دة أل -ب -ل -دأن
وسشيادتها وعدم ألتدخل ‘ ششؤوونها وهي أŸبادئ
ألتي ” ألتأاكيد عليها من طرف أŸششارك‘ Ú
أجتماع أليابان -ألعا ⁄ألعربي».
بخصشوصس أÓÿفات ب Úألدول ،أكد «ضشرورة
تسش -وي -ت -ه -ا ع -ن ط -ري -ق أل-ت-ف-اوضس وأحÎأم م-ب-ادئ
ألقانون ألدو‹».

...ويتحادث مع نظÒه الياباÊ
–ادث وزي- -ر ألشش- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د أل -ق -ادر
مسشاهل بالقاهرة ،مع نظÒه أليابا Êتارو كونو على
ه- -امشس أشش- -غ -ال أل -دورة أ’و ¤ل Ó-ج -ت -م -اع أل -وزأري
للحوأر ألسشياسشي أليابان -ألبلدأن ألعربية أŸنعقد
ب -ال -ع -اصش -م -ة أŸصش-ري-ة ،ب-حسشب م-ا أف-اد ب-ه ل-ل-وزأرة،
أمسس.
أوضش -ح أل -ب-ي-ان ،أن أل-ل-ق-اء “ح-ور ح-ول «ن-ت-ائ-ج
أ’جتماع أ’ول للحوأر ألسشياسشي أليابان -ألبلدأن
ألعربية وكذأ حول آأفاق تعزيزه ليصشبح آألية فعالة
ل-ل-تشش-اور ح-ول أŸسش-ائ-ل أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وأل-دول-ي-ة ذأت
أ’هتمام أŸششÎك» ،مضشيفا أن ألوزيرين «أعربا
ع -ن أرت -ي -اح-م-ه-ا ل-ن-ت-ائ-ج» ه-ذأ أل-ل-ق-اء أ’ول أل-ذي
ترأسشاه مناصشفة.
وأششار ألبيان ،أ ¤أن ألوزيرين أسشتعرضشا بهذه
أŸناسشبة «وضشعية ألعÓقات ألثنائية وسشبل ووسشائل
تعزيزها وتنويعها من خÓل أسشتغÓل أك Ìألفرصس
أ’ق -تصش -ادي -ة أŸت -اح -ة ‘ أل -ب -ل -دي-ن» .مضش-ي-ف-ا أن
مسش- -اه- -ل وب- -ع- -د أن أك- -د ع- -ل- -ى ج- -اذب- -ي -ة ألسش -وق
أ÷زأئ -ري -ة ،شش -ج -ع أŸؤوسشسش -ات أل -ي -اب -ان -ي -ة ع -ل -ى
أ’سشتثمار أك ‘ Ìأ÷زأئر.
ولدى تطرقهما أ ¤أŸسشائل أ’قليمية وألدولية
ت -ب-ادل أل-وزي-رأن وج-ه-ات أل-ن-ظ-ر وأل-ت-ح-ال-ي-ل ح-ول
أ’زمات وألنزأعات ’سشيما ‘ ليبيا وسشوريا وأليمن
وألعرأق.
ب -ه -ذأ ألصش-دد ،ج-دد مسش-اه-ل «م-وق-ف أ÷زأئ-ر
ألدأعي أ ¤حل سشياسشي وإأ ¤ترقية قيم أ◊وأر
وأŸصشا◊ة ألكفيلة وحدها بتمك Úألبلدأن ألتي
ت - -ع - -يشس ه- -ذه أ’وضش- -اع م- -ن أÿروج م- -ن أ’زم- -ة
وأسشتعادة ألسشلم وأ’سشتقرأر.
كما تطرق مع ألسشيد كونو ،إأ ¤مسشأالة أ’رهاب
وألتطرف ألعنيف وألقضشاء على ألتطرف ،حيث
أتفقا ‘ هذأ أ’طار على موأصشلة ألتششاور قصشد
ب- -عث آأل -ي -ة أ◊وأر أ’سشÎأت -ي -ج -ي ح -ول أŸسش -ائ -ل
ألسشياسشية وأأ’منية.

ألعدد
١٧٤٣٨

كان ‘ توديعه بن صسالح وأاويحيى
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الرئيسس الفنزويلي يختتم زيارته إا ¤ا÷زائر

أان -ه -ى ال-رئ-يسس ال-ف-ن-زوي-ل-ي ن-ي-ك-و’سس
’ول ،زيارته
مادورو موروسس ،مسساء أامسس ا أ
إا ¤ا÷زائ- -ر وال -ت -ي دامت  24سس-اعة ،حيث
ك- -ان ‘ ت- -ودي- -ع- -ه Ãط- -ار ه- -واري ب -وم -دي -ن
الدو‹ رئيسس ›لسس ا’أمة عبد القادر بن
’ول أاحمد أاويحي.
صسالح والوزير ا أ
وك -ان أل -رئ-يسس أل-ف-ن-زوي-ل-ي أسش-ت-ق-ب-ل ب-إاق-ام-ة
أل -دول -ة ب -زرأل -دة ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة ،رئ-يسس

’م- -ة ألسش -ي -د ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن صش -ال -ح
›لسس أ أ
ب-حضش-ور أح-م-د أوي-ح-ي-ى ووزي-ر أل-ط-اق-ة ق-يتوÊ
ووزيرة ألÈيد وأ’تصشا’ت ألسشلكية وألÓسشلكية
وألتكنولوجيات وألرقمنة هدى إأÁان فرعون.
وك -انت زي -ارة أل -رئ-يسس أل-ف-ن-زوي-ل-ي ل-ل-ج-زأئ-ر
’ج-رأء ت-ق-ي-ي-م ل-وضش-ع عÓقات
ف-رصش-ة ل-ل-ب-ل-دي-ن إ
ألصشدأقة وألتعاون ألثنائية وكذأ سشبل ووسشائل
تعزيزها.

الوزير األول يجتمع برؤوسساء األحزاب ذات األغلبية ‘ الŸÈان
ع- -ق- -د أل- -وزي- -ر أأ’ول أح -م -د أوي -ح -ي -ى ،أمسس،
أج -ت -م -اع -ا م -ع رؤوسش-اء أأ’ح-زأب ذأت أأ’غ-ل-ب-ي-ة ‘
ألŸÈان ” ،خ Ó-ل -ه أل -ت -ط -رق إأﬂ ¤ط -ط ع -م-ل
أ◊كومة ألذي سشيتم عرضشه أمام نوأب أÛلسس
ألششعبي ألوطني أأ’حد أŸقبل .وقد جرى أ’جتماع
بقصشر أ◊كومة بحضشور مسشؤوو‹ كل من حزب
ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي ،أل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي

ألدÁقرأطيŒ ،مع أمل أ÷زأئر (تاج) وأ◊ركة
ألشش- -ع- -ب- -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة إأ ¤ج -انب رؤوسش -اء أل -ك -ت -ل
ألŸÈانية لهذه أأ’حزأب أأ’ربعة.
كما ” خÓل هذأ أ’جتماع درأسشة ومناقششة
أÙاور ألكÈى ıطط عمل أ◊كومة لتنفيذ
ب-رن-ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة وك-ذأ مشش-روع أل-ق-انون
أŸتعلق بالقرضس وألنقد.

الدالية تسستقبل سسفÒة الكنفدرالية السسويسسرية

تعزيز التعاون ب Úالبلدين ‘ ›ال التضسامن والنشساط الجتماعي
’جتماعي،
شس-ك-ل م-وضس-وع ال-تضس-ام-ن وال-نشس-اط ا إ
’سسيما التكفل بالفئات الهشسة وذوي ا’حتياجات
اÿاصسةﬁ ،ور اللقاء الذي جمع وزيرة التضسامن
’سسرة وقضسايا اŸرأاة السسيد غنية الدالية
الوطني وا أ
بسسفÒة الكنفدرالية السسويسسرية با÷زائر موريال
برسست كوهÃ ،Úقر الوزارة ،بحسسب ما ورد ،أامسس،
‘ بيان ذات الهيئة.
أت -ف -ق أل -ط -رف -ان ،ب-حسشب ذأت أŸصش-در ،ع-ل-ى
تعزيز سشبل ألتعاون وتوسشيع ألعÓقات ب Úألبلدين
‘ ›ال «ألتضشامن وألنششاط أ’جتماعي’ ،سشيما

أل- -ت -ك -ف -ل ب -ال -ف -ئ -ات أل -هشش -ة وذوي أإ’ح -ت -ي -اج -ات
أÿاصشة» ،مع تأاكيدهما على «تعميق ألتششاور بغية
–ديد ›ا’ت ألتعاون أŸمكن Œسشيدها».
كما عÈأ ألطرفان عن تطابق وجهات ألنظر
ب- -خصش- -وصس أل- -قضش -اي -ا ذأت أإ’ه -ت -م -ام أŸششÎك،
معربان عن رغبتهما أŸششÎكة ‘ أإ’سشتفادة من
Œرب- -ة أل- -ب- -ل -دي -ن ‘ ه -ذأ أÛال -يضش -ي -ف ذأت
ألبيان.
يذكر ،أن ألسشفÒة ألسشويسشرية كانت مرفوقة
بوفد هام من وزأرة ألششؤوون أÿارجية لبلدها.

تعزيز وتطوير الشسراكة اŸسستدامة ﬁور اللقاء

بدوي يبحث مع سسفÒي أاŸانيا وهولندا التعاون الثنائي
شس- - -ك- - -ل م- - -وضس- - -وع - -ا ت - -ب - -ادل اÈÿات
وال-ت-ك-وي-ن ﬁور ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-مع وزير
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-هيئة
ال -ع -م -ران -ي -ة ن -ورال -دي -ن ب -دوي ب -ك -ل م -ن
سسفÒي أاŸانيا ميشسال زي Ôوهولندا السسيد
ف -ان أام -ب -دن روب -رت ،ب -حسسب م -ا أاف -اد ب-ه،
أامسس ،بيان للوزارة.
أوضشح ذأت أŸصشدر ،أن لقاء بدوي بالسشفÒ

’Ÿا Êقد تركز خصشوصشا على «فرصس تبادل
أأ
أÈÿأت وأŸعارف ب Úألبلدين» من أجل تعزيز
ألتعاون ألثا Êوتطوير ألششرأكة أŸسشتدأمة ‘
ﬂتلف أÛا’ت.
وت -ن -اول أل -ل -ق -اء م -ع سش -ف Òه -ول -ن -دأ ،ف-رصس
ألششرأكة ب Úألبلدين على أÿصشوصس ‘ ›ال
أ◊ك -ام -ة أÙل -ي -ة ،ح -يث ث -م -ن أل-وزي-ر ن-وع-ي-ة
ألتعاون ب Úألطرف.Ú

اسستعرضسا عÓقات التعاون الثنائي

زما‹ يسستقبل سسف Òالصس Úبا÷زائر
اسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ال -ع -م -ل وال -تشس -غ -ي -ل
والضسمان ا’جتماعي مراد زما‹ ،صسباح
أامسسÃ ،ق- -ر دائ- -رت- -ه ال- -وزاري- -ة ،سس- -ع -ادة
سسف Òجمهورية الصس Úالشسعبية با÷زائر
يانغ جوانغيو.
ك -ان أل -ل -ق -اء م -ن-اسش-ب-ة ’سش-ت-ع-رأضس عÓ-ق-ات
ألتعاون ألثنائي ب Úألبلدين ،خاصشة ‘ أÛا’ت
ذأت أ’هتمام أŸششÎك ،إأضشافة إأ ¤سشبل تعزيز
وتطوير هذه ألعÓقات.
وأششاد ألوزير بالعÓقات ألتاريخية ألتي تربط
ب Úأ÷زأئر وألصش Úألششعبية وألتي تششهد تطورأ
ك-بÒأ ع-ل-ى أŸسش-ت-وي Úألسش-ي-اسش-ي وأ’ق-تصشادي،
’رأدة ألسشياسشية للسشلطات ألعليا للبلدين
بفضشل أ إ
أل- -ت- -ي Œسش- -دت م- -ؤوخ- -رأ’ ،سش -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل
مصشادقة فخامة رئيسس أ÷مهورية ألسشيد عبد

ألعزيز بوتفليقة على أتفاق ألتعاون ب Úألبلدين
‘ ›ال ألعمل وألتششغيل وألضشمان أ’جتماعي.
‘ هذأ ألصشدد ،أّكد ألسشف Òيانغ جوأنغيو،
حرصس بÓده على تعزيز ألتعاون مع أ÷زأئر
ومرأفقة جهود قطاع ألعمل وألتششغيل وألضشمان
أ’جتماعي ،خاصشة ‘ ›ال إأحدأث وتطوير
أŸؤوسشسشات أ’قتصشادية أŸصشغرة وتكوين أليد
أل -ع -ام -ل -ة أ÷زأئ -ري-ة ‘ أÛا’ت أل-ت-ي ت-ع-رف
نقصشا ‘ سشوق ألعمل ‘ أ÷زأئر.
من جهته ،أششار ألوزير إأ ¤أن أ÷زأئر بصشدد
وضشع ‰وذج أقتصشادي جديد للنمو ،يقوم على
ت-ع-زي-ز أل-نشش-اط أ’ق-تصش-ادي أŸن-ت-ج ،م-ن خÓ-ل
تشش- -ج- -ي- -ع أŸؤوسشسش- -ة أ’ق- -تصش- -ادي- -ة’ ،سش- -ي- -م- -ا
’جهزة
أŸؤوسشسشات أŸصشغرة أŸنششأاة ‘ إأطار أ أ
ألعمومية لدعم إأنششاء أŸؤوسشسشات.

بن مرادي لدى اسستقباله السسف ÒالÎكي با÷زائر

الشسراكة البينية ناجعة واŸشساورات مسستمرة ÿلق فرصس اسستثمار أاقوى
أك -د وزي -ر أل -ت -ج -ارة ﬁم -د ب -ن م-رأدي ،أمسس،
با÷زأئر ،أن ألششرأكة أ÷زأئرية  -ألÎكية ناجعة
وأن مصش - -ا◊ه ع- -ل- -ى أ” أ’سش- -ت- -ع- -دأد Ÿوأصش- -ل- -ة
أŸششاورأت ألثنائية من أجل خلق فرصس أسشتثمار
أقوى وأسشتحدأث ميكانيزمات لششرأكات جديدة،
بحسشب ما أفاد به بيان للوزأرة ‘ أعقاب أسشتقباله
للسشف ÒألÎكي با÷زأئر ﬁمت بوروي ،حيث بحثا

ﬂت- -ل- -ف أل -قضش -اي -ا أ’ق -تصش -ادي -ة ذأت أ’ه -ت -م -ام
أŸششÎك.
ووصشف بن مرأدي ألششرأكة ب Úأ÷زأئر وتركيا
بـال -ن-اج-ع-ة ،م-ن-وه-ا ب-ح-ج-م أ’سش-ت-ث-م-ارأت ألÎك-ي-ة
با÷زأئر وألتي بلغت ثÓثة مÓي Òدو’ر ،مبديا
أسشتعدأد وزأرته Ÿوأصشلة أŸششاورأت مع أ÷انب
ألÎكي من أجل «خلق فرصس أسشتثمار أقوى وإأعادة

بعث رأبط ألتوأصشل ب ÚأŸسشتثمرين أ÷زأئريÚ
وأأ’ترأك».
من جهة أخرى ،أعرب بن مرأدي عن حرصشه
ألكامل لرفع حصشصس ألتصشدير خارج أÙروقات
وألعمل على أسشتحدأث ميكانيزمات لـ «ششرأكات
جديدة» ،مؤوكدأ على أهمية أ’سشتثمارأت ألÎكية
با÷زأئر و‘ ﬂتلف أÛا’ت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وضسع حدا Ÿن اتخذوا من الطعن فيها سسجŒ Óاريا

ﬂطط يؤوكد اسشتقرار اŸؤوسشسشات السشياسشية
اŸسشتمدة ششرعيتها من الششعب

تأاكيد اسستعداد ا◊كومة ◊وار مع الطبقة السسياسسية ‘ اŸسسائل التي تهم اŸواطن ،Úوعدم تفويت اŸناسسبة للتذكÒ
بأان ا÷زائر “تلك مؤوسسسسات سسياسسية ودÁقراطية مسستقرة وشسرعية ،من القاعدة إا ¤القمة ،إا ¤جانب دعم وحدة الÎاب الوطني وهيبة
لول أاحمد أاويحيى ‘ ﬂطط عمله اŸصسادق عليه من قبل ›لسس الوزراء قبل أاسسبوع.
الدولة ،أاهم الرسسائل السسياسسية التي ضسمنها الوزير ا أ

رفع ا◊ظÒة البيداغوجية للÎبية الوطنية واŸرافق التابعة لها

الÎكيز على الطور البتدائي بصشفته مرحلة قاعدية لتمه ÚالتÓميذ

سس- - -تسس - -ه - -ر ا◊ك - -وم - -ة ع - -ل - -ى رف - -ع ا◊ظÒة
البيداغوجية للÎبية الوطنية واŸرافق التابعة
لداءات البيداغوجية ،مع تطوير
لها ،و–سس Úا أ
شسبكة اŸطاعم اŸدرسسية حسسب ا◊اجة وتعزيز
ال-ن-ق-ل اŸدرسس-ي ،لسس-ي-م-ا ع ÈاŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة،
هذا ما تضسمنه ﬂطط ا◊كومة الذي سسيعرضس
قريبا على الŸÈان بغرفتيه.

سسهام بوعموشسة

فريال بوشسوية
رغم السسياق ا’قتصسادي ،الذي يفرضض اإيÓء
كل العناية لهذا الشسق Ÿواجهة تبعات اأزمة دخلت
عامها الرابع ،لتجنيب اŸواطن Úاآثارها السسلبية،
اإ’ اأن ما يلفت ا’نتباه ‘ ﬂطط عمل ا◊كومة،
ال -ذي يشس -رع ‡ث -ل -و الشس -عب ب -اÛلسض الشس -ع-ب-ي
الوطني ‘ ،مناقشسته مطلع ا’أسسبوع الداخل ،هو
اأن الوزير ا’أول حرصض على اإفراد حيز بنفسض
ا◊ج -م ل -لشس -ق السس -ي-اسس-ي ،ال-ذي ح-م-ل ت-وج-ه-ات
ا÷ه -از ال -ت -ن -ف -ي -ذي ورسس -ائ -ل ه -ام -ة ،ت -رد ع -ل-ى
اŸشسكك.Ú
لعل اأبرز ما يوؤكد هذا الطرح القسسم ا’أول من
اıط -ط ،اŸع -ن -ون «ا◊ف -اظ ع -ل-ى اأم-ن ال-بÓ-د
واسستقرارها ووحدتها» ،الذي تناول عÓوة على
الشسق ا’أمني ،نقاطا اأخرى ’ تقل اأهمية ،بينها
«ا◊فاظ على ا’سستقرار السسياسسي للبÓد ،الذي
ح -م -ل رسس-ائ-ل ه-ام-ة ‘ ،م-ق-دم-ت-ه-ا اأن «ا÷زائ-ر
“ت-لك م-وؤسسسس-ات سس-ي-اسس-ي-ة دÁق-راط-ية مسستقرة
وشس -رع-ي-ة ،م-ن ال-ق-اع-دة اإ ¤ق-م-ة ال-دول-ة» ،ت-اأت-ي
لتضسع حدا للمشسكك Úالذين اتخذوا من الطعن ‘
اŸوؤسسسس- -ات وشس- -رع- -ي- -ت- -ه- -ا سس- -جŒ Ó- -اري- -ا‘ ،
‡ارسستهم السسياسسية.

اأك Ìمن ذلك يذكر ا÷هاز التنفيذي من خÓل
اıطط باأن اŸوؤسسسسات اŸسستقرة والشسرعية،
نتيجة منطقية وطبيعية ،لنقطت Úا’أو ¤الشسعب
صساحب السسيادة ،اأما الثانية «اللجوء اإ ¤صسناديق
ا’قÎاع مرة كل  5سسنوات» ،وهي بدورها رسسالة
ي- -ذك- -ر م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا ب -اأن اŸوؤسسسس -ات تسس -ت -م -د
شس-رع-ي-ت-ه-ا م-ن الشس-عب السس-ي-د ،واأن-ه-ا ت-ن-ب-ث-ق ع-ن
ا’نتخابات والنتائج التي تفرزها كل  5سسنوات.

ب -اŸن -اسس -ب -ة ” ،ل -فت ال -ن-ظ-ر اإ ¤اأن ا÷زائ-ر
ت-ت-م-ت-ع ب-دسس-ت-ور وتشس-ري-ع يشس-ج-ع-ان ع-ل-ى ازده-ار
ال -ت -ع -ددي -ة السس-ي-اسس-ي-ة ،ك-م-ا اأن ا◊ك-وم-ة تشس-ج-ع
ا◊ي -اة السس -ي -اسس -ي -ة ،واأك Ìم -ن ذلك اسس-ت-ع-داده-ا
ال- -دائ- -م «ل- -ل -ح -وار م -ع ا’أح -زاب السس -ي -اسس -ي -ة ‘
اŸسسائل التي تهم اŸواطن ،»Úما يوؤكد التزامها
اŸسستمر للتواصسل مع الطبقة السسياسسية ÿدمة
مصسالح اŸواطن.Ú

ا◊كومة تراهن على السستثمار اÙلي لتنويع القتصساد الوطني

ا◊فاظ على اŸزايا اŸنصشوصص عليها ‘ القانون لفائدة اŸسشتثمرين
التشسجيع على تثم Úالفرصس واŸوارد اŸوجودة
الوت- -طنرايه- -علن اى ا◊لك- -سسوتم-ث-مةارل- -ات- -ن-Ùلويي-عو اتعلوق -لتصعس -لادى ا‘’سوست’ثيامارت االهŸقضسرارةب لالفاعلئيداةواا÷Ÿشنسواربي.ع التي سسيتم إا‚ازها اإل‚از التدريجي لـ  50منطقة
اتشإلس-نتج-اي-جعااللوصسط-انديراللستسلخ-عاوراج اÿدÙماروتق-،اكتما–Áدثي-لا «حرية السشتثمار مضشمونة» ...ومهمة صشناعية جديدة ع 3٩ Èولية
كما سستعكف ا◊كومة أايضسا على دفع وتفعيل عملية
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى السس-يادة القتصسادية للبÓد،
اإ’‚از التدريجي لـ  50منطقة صسناعية جديدة ع39 È
خاصسة ‘ الظرف القتصسادي الذي “ر به .السشلطات العمومية الضشبط والتقوË
حياة  /ك

ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن الصس-ع-وب-ات ا◊ال-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸالية العمومية ،والتي أادت إا ¤اتخاذ إاجراءات منها
تصسحيح ميزان اŸدفوعات ،وترشسيد النفقات العمومية
‘ ظرف  5سسنوات÷ ،أات إا ¤تأاجيل بعضض اŸشساريع
غ Òالهامة من حيث النجاعة ا’قتصسادية وانعكاسساتها
اŸباشسرة على حياة اŸواطن ،إا’ أان ا◊كومة من خÓل
ﬂططها الذي سسيناقشض على مسستوى الغرفة السسفلى
للŸÈان ‘ غضسون اأ’سسبوع اŸقبل ،سستحافظ من خÓله
على ﬂتلف اŸزايا ،التي نصض عليها قانون ا’سستثمار
لفائدة اŸسستثمرين.
وقد تضسمن الفصسل الثا Êمن اıطط تأاكيد على
ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى اŸزاي -ا اŸنصس -وصض ع -ل -ي -ه -ا ‘ ق -ان -ون
ا’سستثمارات لفائدة اŸسستثمرين ،ومن باب ا’هتمام
بالتنمية ا’قتصسادية ع ÈالÎاب الوطني ،فإان ا◊كومة
«سس-ت-ح-اف-ظ ع-ل-ى اأ’ن-ظ-م-ة ال-ت-فضس-ي-ل-ي-ة ل-ل-تشس-ج-ي-ع ع-لى

وجاء ‘ اŸقام الثا Êمن ذات الفصسل تاأكيد على
«حرية ا’سستثمار اŸضسمونة Ãوجب الدسستور» ،غ Òأان
مهمة السسلطات العمومية ‘ ›ال التقو“ ،Ëلي على
ا◊ك-وم-ة «إا‚از خ-ارط-ة إاق-ل-ي-م-ي-ة ل-ف-رصض ا’سس-ت-ثمار»،
Ãشس-ارك-ة ال-و’ي-ات ومسس-اه-م-ة م-ن-ظ-م-ات أارب-اب العمل،
وكذا الغرفت Úالوطنية وا÷هوية للتجارة والصسناعة.
وكان الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى قد أاكد خÓل لقائه
م-ع م-ن-ظ-م-ات أارب-اب ال-ع-م-ل والشس-رك-اء ا’ج-ت-ماعي Úأان
ا◊كومة «لن تدخر أاي جهد» من أاجل –سس Úإاطار
ا’سستثمار وبناء «عÓقات رصسينة مع اŸؤوسسسسات ‘ إاطار
القانون» ،باإ’ضسافة إا ¤تشسجيع الشسراكة ب ÚاŸؤوسسسسات
العمومية واÿاصسة.
الهدف من إا‚از هذه اÿارطة ،التشسجيع على تثمÚ
الفرصض واŸوارد اŸوجودة ع Èكامل اإ’قليم الوطني،
«و‘ ذات ال- -وقت تسس- -م- -ح ب- -ت- -ف- -ادي «ح- -ا’ت اإ’شس- -ب -اع
اŸف -رط -ة ل -ف -روع اإ’ن -ت -اج ع -ل -ى حسس -اب اŸسس -ت-ث-م-ري-ن
أانفسسهم».

و’ية ،من خÓل القروضض الطويلة اŸدى ،التي رصسدها
الصس -ن -دوق ال -وط -ن-ي لÓ-سس-ت-ث-م-ار ،غ Òأان إا‚از وتسس-يÒ
اŸناطق الصسناعية سسيكون ‘ إاطار «مقاربة جديدة»،
من خÓل منح ا’متياز للمتعامل ÚاÙلي« Úا÷اهزين
لÓسستثمار ‘ هذا اÛال».
ك -م -ا أاو ¤اıط -ط أاه -م -ي -ة ك -بÒة لÎق -ي -ة اإ’ن-ت-اج
الوطني للسسلع ،حيث Áنح اأ’ولوية ‘ السسوق الوطنية
’سستفادة السسلع واÿدمات التي تنتجها ،باإ’ضسافة إا¤
تقليصض الواردات من السسلع التي تنتج ﬁليا ،وتشسجيع
الصسادرات خارج اÙروقات ،ما يتيح فرصسا جديدة
Óنتاج اÙلي.
ل إ
وق- -د سس- -ب -ق ل -ل -ح -ك -وم -ة أان أاك -دت ع -ل -ى ›م -وع
اŸسسÒين واآ’مرين بصسرف اŸيزانية العمومية ،على
ضسرورة اللجوء إا ¤اقتناء السسلع واÿدمات اŸنتجة
ﬁل -ي -ا ‘ إاط -ار ط -ل -ب -ي -ات -ه -م وسس -ت -واصس -ل مسس -ع-اه-ا
«الطوعي» هذا ،كما تواصسل عملها ‘ ›ال الضسبط،
م- -ع اإ’شس- -ارة أان- -ه ” ال- -ق- -ي- -ام ب- -ن -فسض اŸسس -ع -ى م -ع
اŸؤوسسسسات العمومية.

إاسستعدادا لÓنتخابات اÙلية 2٠١٧

الداخلية تذكر األحزاب بششروط تششكيل –الفات –سشبا للمحليات اŸقبلة

ذك -رت وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙل- -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران -ي -ة ،أامسس،
لح- -زاب السس- -ي -اسس -ي -ة بشس -روط تشس -ك -ي -ل
ا أ
–ال- -ف -ات –سس -ب -ا ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة
اŸقررة ‘  23نوفم ÈاŸقبل.
‘ ب -ي -ان ل -ه -ا ،ذك -رت ال -وزارة اأ’ح -زاب السس -ي -اسس -ي-ة
الراغبة ‘ تشسكيل –الف Ãناسسبة هذه ا’نتخابات،
باأ’حكام اŸتضسمنة ‘ اŸادة  73من القانون العضسوي
لسسنة  2016اŸتعلق بنظام ا’نتخابات.

وأاوضسحت الوزارة أانه «‘ حالة تشسكيل –الف بÚ
حزب Úسسياسسي Úفأاك ،Ìيؤوسسسض هذا التحالف من طرف
Óح -زاب السس -ي -اسس-ي-ة اŸشس-ك-ل-ة ل-ه،
اŸسس -ؤوول Úاأ’ول Úل  -أ
ويكون هذا التحالف ذا طابع وطني» ،غ Òأانه Áكن لهذه
اأ’حزاب حسسب نفسض اŸصسدر «تقد Ëقوائم مÎشسحÚ
بصسفة انفرادية ،ويكون ذلك فقط على مسستوى الدوائر
ا’نتخابية التابعة لنفسض الو’ية (سسواء كانت بلدية أاو
و’ئية) التي  ⁄تشسارك فيها باسسم التحالف الوطني».
أاضسافت الوزارة أانه «’ Áكن إايجاد ‘ نفسض الو’ية

قوائم مÎشسح Úللتحالف الوطني وقوائم أاخرى مقدمة
بصسفة انفرادية من اأ’حزاب اŸشسكلة له ،وذلك تطبيقا
أ’حكام اŸادة  73من القانون العضسوي اŸتعلق بنظام
ا’نتخابات».
دعت وزارة الداخلية اأ’حزاب السسياسسية إا« ¤إابÓغ
مصسا◊ها بالوثيقة الثبوتية لتأاسسيسض التحالف الوطني
‡ضساة من قبل مسسؤوو‹ اأ’حزاب السسياسسية اŸعنية
وذلك قبل إايداع قوائم اÎŸشسح Úأ’جل نشسرها والعمل
بها على مسستوى الو’يات».

خÓل جولة بالعاصسمة اأمسس

مرموري ١٩٧ :فندق قيد اإل‚از على اŸسشتوى الوطني
كشسف وزير السسياحة والصسناعات التقليدية حسسان
مرموري ،أامسض الثÓثاء ،با÷زائر العاصسمة ،عن وجود
 197فندق قيد اإ’‚از من شسأانها توف 39 Òأالف سسرير
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -وط -ن -ي .وق -ال م -رم-وري ‘ تصس-ري-ح
للصسحافة ‘ ختام زيارته اŸيدانية با÷زائر العاصسمة
رفقة وا‹ العاصسمة عبد القادر زوخ إان نسسبة إا‚از هذه
الفنادق بلغت  56باŸائة ،مشسÒا إا ¤إامكانية اسستÓم
هذه الفنادق ‘ غضسون الثÓث سسنوات اŸقبلة .وأاوضسح
أانه بتشسييد هذه الفنادق سسيتم توف 39 Òأالف سسرير و18
أالف منصسب شسغل جديد ،مشسÒا إا ¤أانه ” تخصسيصض 81
مليار دج إ’‚از هذه اŸؤوسسسسات الفندقية ،مذكرا أانه
خ Ó-ل السس -ن -ة ا÷اري -ة ” اسس -تÓ-م  4ف-ن-ادق ت-وف-ر 500
سس -ري -ر .وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى أاشس -ار م-رم-وري أان-ه خصسصض
غÓف ما‹ قدره  120مليار دج لعصسرنة وإاعادة هيكلة
حوا‹  66وحدة فندقية على اŸسستوى الوطني .وبعد أان

ذكر باÛهودات اŸبذولة لÎقية
ا’سستثمار السسياحي ،قال اŸسسؤوول
اأ’ول ع- - -ن ال - -ق - -ط - -اع إان ›م - -وع
ا’سستثمارات ‘ اÛال السسياحي
بلغ حوا‹  900مليار دج منذ سسنة
 .2000وب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة شس- -دد ع- -ل -ى
ضسرورة احÎام آاجال اإ’‚از ملحا
على ضسرورة احÎام معاي Òترميم
وإاعادة تأاهيل اŸؤوسسسسات الفندقية
◊م- -اي- -ة ال- -ه- -ن- -دسس -ة ال -ع -م -ران -ي -ة
اأ’صس - -ل- -ي- -ة .و‘ ه- -ذا الشس- -أان أاك- -د
مرموري على ضسرورة ا◊فاظ على
التحف اأ’ثرية خاصسة على مسستوى الفنادق العتيقة على
غرار فندق السسف ÒمقÎحا Œميع هذه التحف ‘ قاعة
للعرضض .وفيما يتعلق بتشسجيع فئة ا◊رفي Úتعهد الوزير

ب -إاي -ج -اد ح -ل -ول ن -اج-ع-ة Ÿسس-أال-ة
اŸواد اأ’ول - - -ي - - -ة وت - - -خصس - - -يصض
فضس -اءات ل-تسس-وي-ق م-ن-ت-وج-ات-ه-م.
للتذك ،Òفقد عاين الوزير عدة
مشس -اري -ع أاه -م -ه -ا إاع -ادة ت -أاه-ي-ل
فندق السسف Òوتهيئة حي القصسبة
ال-ع-ت-ي-ق ودار ا◊رف ال-ت-ق-ل-يدية.
وب -ب -ل -دي -ة زرال -دة ع -اي-ن مشس-روع
ت -أاه -ي -ل اŸؤوسسسس -ات ال -ف -ن -دق -ي-ة
ال - -ت - -اب - -ع - -ة Ÿؤوسسسس - -ة ال- -تسس- -يÒ
السس -ي -اح -ي ،ك -م -ا ع -اي -ن مشس-روع
إاع- -ادة ت -أاه -ي -ل م -رك -ز اŸع -ا÷ة
Ãياه البحر ومشسروع مرسسى سسيدى فرج .كما دشسن بكل
من بلدية حيدرة والقبة وحسس Úداي ثÓثة فنادق تابعة
Ÿسستثمرين خواصض.
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سسÒت -ك -ز ت -ط -وي -ر ق -ط -اع الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ع -ل-ى
اŸكتسسبات اÙققة بفضسل ا÷هود اŸبذولة من 2000
إا ،2017 ¤والتي تتجلى ‘ ارتفاع حظÒة اŸؤوسسسسات
اŸدرسس -ي -ة ب -أاك Ìم -ن  6آا’ف وح -دة ،ح -يث سس -ي-ق-ارب
عددها  27أالف مؤوسسسسة عند الدخول اŸدرسسي لهذه
السسنة ،مع ارتفاع نسسبة “درسض اأ’طفال الذين يÎاوح
سسنهم من  6إا 15 ¤سسنة التي انتقلت من  93إا97 ¤
باŸائة لدى الذكور ومن  88إا 96 ¤باŸائة لدى اإ’ناث.
وم- -وازاة م- -ع ذلك ،سس- -ي- -ت- -واصس- -ل ب- -ن- -اء اŸؤوسسسس -ات
اŸدرسس-ي-ة م-ن اب-ت-دائ-ي-ات وم-ت-وسس-ط-ات وث-ان-وي-ات على
ضسوء ا’حتياجات ا÷ديدة ،وا’سستدراكات ‘ اŸناطق
التي تكون فيها كثافة ا’سستغÓل كبÒة وقصسد وضسع حد
لنظام ا’سستخÓف اŸزدوج ،ولهذا الغرضض سسيتم ضسمان
أاك Èقدر من التنسسيق ب Úقطاعي السسكن والÎبية من
أاجل إا‚از اŸنشسآات اŸدرسسية التي يتع Úأان ترافق
تسسليم اÛمعات السسكنية ا÷ديدة ،و‘ نفسض الوقت
سس -ت -ب -ذل ج -ه -ود خ -اصس -ة لصس -ي -ان -ة وت-أاه-ي-ل اŸؤوسسسس-ات
اŸدرسسية التي تعرضست حالتها للتدهور.
ك- -م- -ا سس- -ت -ك -ون ال -ب -ط -اق -ة اŸدرسس -ي -ة ﬁل دراسس -ة
اسستشسرافية لتحديد ا◊اجيات ا÷ديدة التي سسÎافق
ارتفاع نسسبة النمو الدÁغرا‘.
ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸط-اع-م اŸدرسس-ي-ة ،سس-ي-ت-م ت-ط-وي-ر
شس -ب -ك-ت-ه-ا حسسب ا◊اج-ة وت-ك-ي-ي-ف تسس-يÒه-ا م-ع ال-واق-ع
اإ’داري واŸا‹ للبلديات على نحو يسسمح بتفادي أاي
انسسداد ‘ اسستغÓلها ،مع تعزيز النقل اŸدرسسي ’سسيما
‘ اŸناطق الريفية ،وسسيقدم قطاع الصسحة مسساهمته
بفعالية ‘ قطاع الÎبية الوطنية من أاجل رفع مسستوى

خدمات الصسحة اŸدرسسية.
سس- -ي- -ت- -ط -رق ﬂط -ط ا◊ك -وم -ة ‘ ه -ذا الشس -أان إا¤
خريطة الطريق التي يتم تنفيذها فيما يخصض –سسÚ
اأ’داءات البيداغوجية ،واŸتضسمنة إاعادة نشسر النظام
الÎب -وي ان -طÓ-ق-ا م-ن م-ؤوشس-رات ال-ن-وع-ي-ة ع-ل-ى أاسس-اسض
دع-ائ-م اإ’صسÓ-ح ال-ثÓ-ث-ة ،وه-ي اإ’صسÓ-ح ال-ب-ي-داغوجي،
ا◊ك -ام -ة ،ال -ت -أاه -ي-ل اŸه-ن-ي ل-ل-مسس-ت-خ-دم Úم-ن خÓ-ل
التكوين.
‘ هذا اإ’طار تتمحور اأ’ولويات التسسلسسلية حول
–سس Úنوعية التمه Úمع تركيز اسسÎاتيجي على الطور
ا’بتدائي بصسفته مرحلة هيكلة قاعدية لتمه ÚالتÓميذ،
الÎكيز على اŸواد اأ’سساسسية اŸتمثلة ‘ اللغة العربية،
الرياضسيات واللغات اأ’جنبية ،وكذا تنقيح نظام التقييم
ال-ب-ي-داغ-وج-ي اŸت-واصس-ل ون-ظ-ام ا’م-ت-ح-ان-ات ال-رسسمية
ال -وط -ن -ي -ة ’سس -ي -م -ا ام -ت -ح -ان ن -ه-اي-ة ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي
والبكالوريا.

مواصشلة تكوين ورسشكلة اŸسشتخدم Úلا بيداغوجي ÚواإلداريÚ

إاضسافة إا ¤مواصسلة تعميم التعليم التحضسÒي وتعليم
اأ’م-ازي-غ-ي-ة بصس-ف-ة ت-دري-ج-ي-ة ” ،ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى الÎب-ي-ة
Óط-ف-ال ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة ،ت-ط-وير
الشس-ام-ل-ة ل -أ
التعليم الرياضسي والثقا‘ ،تنمية حسض اŸواطنة لدى
التÓميذ Ãسساهمة الÎبية اإ’سسÓمية ،والÎبية اŸدنية
وال -ت -ي م-ن شس-أان-ه-ا اŸسس-اه-م-ة ‘ ال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ع-ن-ف
ا÷سس -دي وال -ل -ف -ظ -ي ‘ ال -وسس -ط اŸدرسس -ي واسس-ت-ع-ادة
مدرسسة تتسسم بالهدوء ،كما سستسساهم ‘ تعزيز ا’نسسجام
وتراجع العنف وغياب التحضسر داخل اÛتمع.
وبحسسب ما تضسمنه ﬂطط ا◊كومة ،فإان تنفيذ
هذه اأ’ولويات البيداغوجية مرفوقا بإانتاج كتب مدرسسية
تتكيف وإاصسÓح الÈامج ،مطابقة الكتب شسبه اŸدرسسية
وف- -ق ال- -ق- -ان -ون وسس -وق ال -ك -ت -اب ،م -راق -ب -ة اŸؤوسسسس -ات
اŸدرسسية اÿاصسة واإ’شسراف عليها ‘ إاطار القانون،
عصس -رن -ة ا◊ك -ام -ة ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة واإ’داري -ة ل -ل-ن-ظ-ام
اŸدرسسي الذي سسيتواصسل بفضسل تعزيز ﬁيطه الرقمي،
م-واصس-ل-ة ت-ك-وي-ن ورسس-ك-ل-ة اŸسس-ت-خ-دم Úال-بيداغوجيÚ
واإ’داري Úل -لÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،وت -ع -زي -ز ت -أام– ÚضسÒ
ا’متحانات الوطنية وسسÒها.

‘ إاطار تعزيز التعاون جنوب -جنوب ،بوعزغي:

ا÷زائر “ول الصشندوق الدو‹ للتنمية الزراعية بـ  3مÓي Úدولر
أاكد وزير الفÓحة والتنمية
ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د البحري عبد
ال - -ق - -ادر ب - -وع - -زغ - -ي ،أامسس ،أان
سس- -ي- -اسس- -ة ا÷زائ- -ر ال- -ت -ن -م -وي -ة
لنتاج
تهدف إا ¤رفع مسستوى ا إ
ال -زراع -ي ل -ت -ل -ب -ي -ة ا◊اج -ي -ات
الغذائية للمواطن ،ÚمشسÒا إا¤
ضس -رورة رف -ع نسس -ب -ة الصس-ادرات
ال-فÓ-ح-ي-ة والصس-ي-دي-ة ل-ت-ع-زيز
لمن الغذائي.
ركائز ا أ

جÓل بوطي
أاوضسح بوعزغي أان السسياسسة الوطنية اŸنتهجة ‘
قطاع الفÓحة ترمي بدرجة قصسوى إا– ¤قيق اأ’من
الغذائي اŸسستدام وتنويع ا’قتصساد الوطني ،حيث قال
إان النتائج اÙققة تثبت أاهمية هذه اإ’سسÎاتيجية التي
تهدف حسسبه إا ¤أاداة تأاهيل النشساط الزراعي وإانشساء
منافذ اسستثمارية متعددة.
تصسريحات وزير الفÓحة جاءت
خÓل كلمة أالقاها،أامسض ،باŸعهد
ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -حث ال -زراع-ي خÓ-ل
إاط Ó-ق مشس -روع ال -ت -ن-م-ي-ة الشس-ام-ل-ة
للشسعب الفÓحية ‘ ،منطقة الشسرق
اأ’دنى وشسمال إافريقيا ،حيث أاكد
أان اŸشسروع يهدف إا ¤دعم اأ’سسر
الريفية وأاسسر الفÓح Úالصسغار والنسساء والشسباب العاطل
عن العمل واŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة ‘ البلدان
اŸعنية.
يضسم اŸشسروع ك Óمن جمهورية السسودان وجيبوتي
ودولة فلسسط Úبدعم من ا÷زائر والصسندوق الدو‹
التنمية الزراعية ،حيث أاشسار بوعزغي إا ¤أان ا÷زائر
سستواصسل دعم الصسندوق ماليا ‘ إاطار تعزيز التعاون
جنوب-جنوب ،موضسحا أان التعاون ‘ هذا اÛال ،أاداة
فعالة معÎف بها على نطاق واسسع وتتيح للبلدان اŸعنية
تبادل اŸعارف واŸهارات ومبادرات التنمية فيما بينها.
وتسسعى ا÷زائر من خÓل “ويلها لهذا اŸشسروع
ب-ق-ي-م-ة ت-ب-ل-غ  3م -ل -ي -ون دو’ر إا ¤ت -ع -زي -ز ت-ع-اون-ه-ا م-ع
الصسندوق ،وهو ما أاكده وزير الفÓحة ،مذكرا بأاهمية
تثم ÚخÈتها ومشساركتها مع البلدان اأ’خرى وذلك ‘
›ا’ت الزراعة والÌوة ا◊يوانية والصسيد البحري أاو
إادارة اŸوارد الطبيعية.
م -ن ج -ه -ت -ه أاشس -اد ‡ث-ل الصس-ن-دوق ال-دو‹ ل-ل-ت-ن-م-ي-ة

ال-زراع-ي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة شس-م-ال إاف-ري-ق-يا
والشس- -رق اأ’دن- -ى ع -ب -د ال -ك -ر Ëسس -م -ا
م- -ؤوك- -دا أاه -م -ي -ة ال -دع -م اŸا‹ ال -ذي
قدمته ا÷زائر بقيمة  3مليون دو’ر
وه- -ذا ‘ إاط- -ار مشس- -روع ال- -ت -ع -اون ‘
اŸنطقة ب Úالدول اŸعنية باŸشسروع
وه - -ي السس - -ودان وج - -ي - -ب - -وت - -ي ودول- -ة
فلسسط.Ú
أاشسار اŸتحدث إا ¤أاهمية اسستفادة
ال -دول اŸع -ن -ي -ة ب -ت -ج-رب-ة ا÷زائ-ر ‘
اÛال ال - -زراع - -ي وت - -ب - -ادل اÈÿات
والتجارب ‘ القطاع الفÓحي الذي
يعد شسريان التنمية ‘ الدول ،قائ :Óإان ا÷زائر تقدم
مسساعدة مسستمرة للصسندوق وهذا أامر يؤوكد “سسكها
بأاهداف الصسندوق اإ’‰ائية ‘ اŸنطقة».
كما أاشسار اŸتحدث إا ¤أاهمية التمويÓت اŸالية
ال -ت -ي تسس -م -ح إا ¤ب -ت-ح-ق-ي-ق اأ’م-ن ال-غ-ذائ-ي ‘ ال-ب-ل-دان
اŸعنية وعن طريق تبادل اÈÿات،
موضسحا أانه يسساهم ‘ الوصسول إا¤
النتائج اإ’يجابية وآافاق واعدة.
‘ هذا اإ’طار ثمن دور ا÷زائر
‘ ب- -عث اÈÿات ال- -ت- -ي ت- -ع -م -ل ‘
صس-ن-دوق ال-ت-ن-م-ي-ة ال-زراع-ي-ة ،مؤوكدا
أان- -ه- -ا دول- -ة سس- -اه- -مت ‘ ت- -أاسس -يسض
الصس -ن -دوق ،ح -يث سس -ي-ت-م مسس-ت-ق-بÓ-
تعزيز العمل اأ’ك› ‘ Èال التعاون جنوب  -جنوب.
ب -دوره أاشس -اد ن -ب -ي -ل ع ّسس-اف ‡ث-ل م-ن-ظ-م-ة اأ’غ-ذي-ة
والزراعة «الفاو» Ãبادرة ا÷زائر ‘ إاطÓق مشسروع
التنمية الشساملة لسسÓسسل القيمة الشسعب الفÓحية ‘
منطقة شسمال إافريقيا والشسرق اأ’دنى ،داعيا إا ¤رفع
اإ’نتاج ‘ قطاع الفÓحة اأك‡ Ìا هو مسسجل.
وأاشس- -ار ع ّسس- -اف إا ¤دور ا÷زائ- -ر ال- -ب -ارز ‘ ق -ط -اع
ال -زراع -ة م -ن خÓ-ل اÛه-ودات ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا سس-ي-م-ا
ا’سس -ت -ث -م -ار ‘ ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة وط-رق ال-ت-م-وي-ل اŸا‹
Ÿشساريع ا’سستثمار معتÈا ذلك خطوات إايجابية تسستحق
التثم Úوتؤوكد أان –قيق اأ’من الغذائي ‡كن جدا على
اŸدى القريب انطÓقا من العمل الذي تباشسره منذ
سسنوات طويلة.
ويتمحور اŸشسروع حول ثÓثة أاهداف أاسساسسية تشسمل
ت -ن -م -ي-ة ال-ف-روع اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ‘ ال-دول الشس-رك-ي-ة ،وت-ث-مÚ
اŸه -ارات اÙل -ي -ة ،إاضس -اف -ة ا ¤إانشس -اء م -رك -ز ام -ت -ي-از
إاقليمي –ت تنسسيق اŸعهد الوطني للبحث الزراعي من
أاجل تنمية التبادل بخصسوصض سسلسسلة القيمة.

السشياسشة اإل‰ائية
للفÓحة تهدف إا– ¤قيق
األمن الغذائي

حول اسستÒاد منتجات حيوانية غ Òمشسروعة موجهة لصسناعة النقانق

وزارة التجارة تفند الششائعات اŸتداولة

نفت وزارة التجارة ،اأمسس ‘ ،بيان لها بعضس
اŸع- -ل- -وم -ات اŸت -داول -ة ح -ول اسس -تÒاد م -واد غÒ
مشس-روع-ة م-وج-ه-ة لصس-ن-اع-ة النقانق ،موؤكدة اأن
هذا النوع من الواردات يخضسع لرقابة صسارمة
من طرف وزارتي الفÓحة والتجارة.
وجاء ‘ بيان الوزارة اأنه «تبعا لبعضض اŸعلومات
اŸت- -داول -ة وال -ت -ي م -ف -اده -ا اسس -تÒاد اأم -ع -اء اÿن -زي -ر
اŸملحة ’سستعمالها ‘ صسناعة النقانق (اŸرقاز) تعلم
وزارة التجارة اأن هذا اŸنتوج يخضسع قبل اسستÒاده اإ¤
ترخيصض صسحي ’سستÒاد اŸنتجات ا◊يوانية اأو ذات
اŸصس- -در ا◊ي- -وا Êيسس- -ل- -م م- -ن ط- -رف مصس- -ال- -ح وزارة

الفÓحة» .كما تخضسع هذه الواردات للرقابة الوثائقية
وال-ع-ي-ن-ي-ة م-ن ط-رف اŸصس-ال-ح ال-ب-ي-ط-ري-ة وك-ذا مصسالح
ال -رق -اب -ة وق -م -ع ال -غشض ع -ل -ى مسس -ت-وى ا◊دود تضس-ي-ف
الوزارة.
وزيادة على الÎخيصض الصسحي يشسÎط ‘ هذا النوع
من اŸنتجات اإرفاق شسهادة اŸطابقة «حÓل» للمواد
الغذائية اŸسستوردة ‡نوحة من طرف الهياأة اıولة
لذلك ‘ ملف ا’سستÒاد.
تبعا لذلك فاإن مصسالح الوزارة  -يضسيف البيان-
«تطمئن اأن ا’أمعاء اŸسستوردة بطريقة قانونية تبقى
مطابقة للقوان Úوا’أنظمة السسارية اŸفعول».
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إانشساء قطب تنافسسي للصسناعات الغذائية

يوسسفي :الدولة عازمة على اسستغÓل ثرواتها اŸنجمية
لنشساء قطب
أاكد ،أامسس ،وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف يوسسفي ،من جامعة سسعد دحلب ،على هامشس اŸلتقى الرامي إ
تنافسسي للصسناعات الغذائية بإاقليم اŸتيجة ،أان الدولة ماضسية لتطبيق برنامج تطوير الصسناعات اŸنجمية ،واسستغÓل
الÌوات التي تتوفر عليها بÓدنا ،وأان مثل هذه اŸشساريع هي متابعة من طرف رئيسس ا÷مهورية شسخصسيا.

البليدة/لينة ياسصمÚ
أوضص -ح ي -وسص -ف -ي ع -ل -ى ه -امشض ف -ع -ال -ي-ات
أŸلتقى ألتقني ألهام ،أن أ÷زأئر “لك من
أŸق-وم-ات وأŸزأي-ا وألÌوة أŸن-ج-م-ي-ة ،أل-ت-ي
Œع -ل -ه -ا مصص -ن-ع-ة Ÿوأد نسص-ت-ورده-ا ب-ال-ع-م-ل-ة
ألصص- -ع -ب -ة ،وأن -ه ح -ان أل -وقت ل -ل -قضص -اء ع -ل -ى
أسص -تÒأد م -وأد ‰ل -ك -ه -ا أو ل -دي-ن-ا أإ’م-ك-ان-ات
لتصصنيعها ،مثل ألرخام وأأ’سصمدة وألفوسصفات،
وموأد أخرى ’ تقل أهمية عنها.
وأعÎف ألوزير أن قطاع أŸناجم مسصتغل
بشصكل ضصعيف ،لكن هذأ ’ يعني عدم تطويره
من خÓل ربط عÓقات شصرأكة ب ÚألقطاعÚ
ألعام وأÿاصض ،وتشصجيع كل مبادرة لتطوير
م -ث -ل ه -ذه ألصص-ن-اع-ات ،وت-ع-زي-ز أل-عÓ-ق-ة بÚ
أŸنتج Úوألصصناعي Úضصروري ،وألÎكيز على
ع - -نصص - -ر أإ’ب- -دأع أم- -ر م- -ه- -م أيضص- -ا .وأشص- -ار
أŸسصؤوول أأ’ول عن ألقطاع إأ ¤ضصرورة تعميم
مثل هذه أأ’قطاب وخلق أخرى بربوع ألوطن،

لتعميم ألفائدة وأإ’نتاج ،كاشصفا عن إأعادة بعث
ألنشصاطات أ’سصتكشصافية بصصفة قوية للÌوأت
أŸن-ج-م-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر أŸع-ادن أل-ن-ادرة م-ثل

أأ’Ÿاسض.
وأك -د أل -وزي-ر أن ألصص-ن-اع-ات أŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة
وأŸعادنÃ ،ا فيها صصناعة ألسصيارأت –رز
تقدما سصريعا ‘ أ÷زأئر ،حيث سصيتم ألشصروع
ق- -ري- -ب- -ا ‘ تصص- -ن- -ي -ع أل -ت -ج -ه -ي -زأت أÿاصص -ة
ب -الصص -ن -اع-ة أل-ن-ف-ط-ي-ة وأل-ط-اق-وي-ة وسص-ت-ع-رف
صصناعة ألنسصيج هي أأ’خرى Œديدأ ،مطمئنا
‘ ذأت ألسصياق بأان ألدولة عازمة على تقدË
أل - -دع- -م وأŸسص- -اع- -دة ıت- -ل- -ف أŸشص- -اري- -ع
وأŸبادرأت ،وتشصجيعها Ÿثل هذه أŸشصاريع
ألنموذجية ،خاصصة وأن ألنتائج أŸرجوة من
تأاسصيسض مثل هذه أŸشصاريع وأأ’قطاب ،هي
خ -ل -ق أل -ت -ن -افسض وألشص -رأك -ة ب ÚأŸت -ع -ام -لÚ
وألشصركاء أ’قتصصادي ،Úبغرضض ألرقي وتطوير
أ’قتصصاد.
وعن ألعقار ألصصناعي صصرح وزير ألصصناعة
وأŸن -اج -م ،ب -أان أل -ط -لب ع-ل-ي-ه ج-د ه-ام ،وأن
أ◊ك -وم -ة سصÎف-ع م-ن ع-روضص-ه-ا أ’ج-ل ت-ل-ب-ي-ة
أ’حتياج.

انطÓق مشسروع تزويد أاربع بلديات ببجاية بغاز اŸدينة ،قيطو:Ê

ضسرورة تفادي مشسكل ا’عÎاضسات لتجسسيد اŸشساريع

أاكد وزير الطاقة مصسطفى قيطو،Ê
خÓ-ل ال-زي-ارة ال-ت-ف-ق-دي-ة ال-ت-ي قادته
إا ¤ولي -ة ب -ج -اي-ة ،أان ال-دول-ة ع-ازم-ة
ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ع-م-ل-ه-ا اŸث-م-ر ،م-ن أاج-ل
ت - -زوي - -د السس- -ك- -ان Ãخ- -ت- -ل- -ف مصس- -ادر
ال-ط-اق-ة ومسس-اع-دتهم على السستقرار،
ووج -ه ن -داء ل -لسس -ك-ان م-ن أاج-ل ت-ف-ادي
مشس -ك -ل العÎاضس -ات ال -ذي ح -ال دون
Œسسيد العديد من اŸشساريع.
أعطى وزير ألطاقة ،أمسض ،إأشصارة أنطÓق
مشص- -روع ت- -زوي- -د أزي- -د م- -ن  80أل-ف م-ن-زل
ببلديات سصوق أ’ثن ،Úتامريجت ،ملبو ،سصوق
أ’ثن ،Úدرقينة ،إأضصافة إأ ¤زيامة منصصورية
بو’ية بجيجل ،وهذأ بعد معاناة دأمت أزيد
” حّل مشصكل
من  16سصنة من أ’نتظار ،حيث ّ
أŸع -ارضص -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ق -ري -ة ‘ت-ي-دلسص‘Ú
ببلدية أوقاسض ،ليتم تزويد أŸناطق أŸذكورة
أنطÓقا من منطقة وأدي ‘تابلوط‘ ،مرورأ
Ãدي -ن -ة أوق -اسض ع -ل-ى مسص-اف-ة 1550م ،وه -و
أŸشص -روع أل -ذي سص -ت -ت -ك -ف -ل ب -إا‚ازه شص -رك-ة
‘كوسصيدأر‘ بغÓف ما‹ يقدر بـ  750مليون
دينار.
أكد ألوزير ضصرورة إأنهاء هذأ أŸشصروع
قبل حلول فصصل ألشصتاء ألقادم ،وهو ما من
شص -أان -ه أن ي -رف-ع نسص-ب-ة أل-ت-زوي-د ب-ه-ذه أŸادة
أ◊يوية إأ ،٪57 ¤وهي ألتي  ⁄تتعد حدود

 ٪43ح -ال -ي -ا ،ك -م-ا حّث ع-ل-ى ضص-رورة ت-ف-ادي
مشص -ك -ل أ’عÎأضص -ات أل -ذي أوق -ف Œسص -ي -د
ألعديد من أŸشصاريع.
وب -ب -ل -دي -ة ت -يشص -ي أشص -رف ق-ي-ط-و ،Êع-ل-ى
مشص -روع ت -زوي-د  229مسص-ك-ن ب-غ-از أŸدي-نة،
وأك - -د ع- -ل- -ى ضص- -رورة مشص- -ارك- -ة أŸوأط- -نÚ
مسصتقب ،Óسصيما أصصحاب ألسصكنات أ÷ديدة
‘ ت-ك-ال-ي-ف ت-وصص-ي-ل م-ن-ازل-ه-م ب-غ-از أŸدي-نة
وأل- - - -ك- - - -ه - - -رب - - -اء ،ك - - -م - - -ا ط - - -الب ب - - -ح ّ- - -ل
مشص- - -ك- - -ل أ’عÎأضض ،أل- - -ذي أّخ - -ر مشص - -روع
ألكهرباء ذو ألتوتر ألعا‹ ب Úبلديتي بجاية

ودرقينة.
وطالب ألوزير من مسصؤوو‹ شصركة ألغاز
’موأل
وألكهرباء ،ألسصعي إأ ¤أسصÎجاع كافة أ أ
ألتي مازألت عالقة ديونا لدى ألزبائن ،مع
أ◊رصض على أسصتÓم كافة أŸسصتحقات ،كما
عاين أشصغال Œديد أنبوب ألغاز ب Úو’يتي
بجاية وأŸسصيلة ‘ شصقه Ãنطقة وأدي غÒ
ع- -ل- -ى مسص -اف -ة 10ك -ي -ل -وم ،Îوه -و أŸشص -روع
أŸنتظر أسصتÓمه ألسصنة ألقادمة ووصصلت به
نسصبة أ’‚از .٪37
ووقف قيطو ÊخÓل زيارته على أشصغال
إأ‚از ميناء ألبÎول بجاية ،حيث ألحّ على
’ج- - - - - - -ال أÙددة،
إأ“ام أŸشص- - - - - - -روع ‘ أ آ
وأŸق- -ررة ن- -ه- -اي- -ة ألسص- -ن- -ة أل -ق -ادم -ة ،2018
خاصصة أن وضصع ألرصصيف أ◊ا‹ أصصبح ’
’ه - -دأف أŸت - -زأي - -دة ل - -ل - -ح - -رك- -ة
ي - -وأكب أ أ
ب-اŸي-ن-اء ،ك-م-ا أن أل-وضص-ع-ي-ة أل-رأه-ن-ة ت-تميز
بازدياد طاقات ألشصحن سصيما أÙروقات،
وكذأ –ضص Òميناء بجاية ’سصتقبال حركة
م -ك -ث -ف -ة م -ن أŸوأد أل -بÎول -ي-ة ن-ح-و أوروب-ا،
وسصيعزز أŸشصروع أŸذكور نشصاط وفعالية
أ’ق -تصص -اد ل-ل-ط-اق-ات أل-وط-ن-ي-ة ،ويسص-اه-م ‘
أل-وف-اء ب-ت-ع-ه-دأت أل-بÓ-د ب-خصص-وصض تصص-دي-ر
أÙروقات ألسصائلة.

بجاية :بن النوي توهامي

موقع «ليكول» يقدم دروسس دعم ع« ÈالأنÎنت» بتصسور جديد

مفاجآات تنتظر التÓميذ تسساهم ‘ رفع مسستوى التدريسس
ي- -ح- -م- -ل ال- -دخ -ول اŸدرسس -ي ه -ذه
السسنة العديد من اŸفاجاآت التي من
شس-اأن-ه-ا اأن تسس-اه-م ‘ –ق-ي-ق ال-ن-ج-اح
ورف-ع مسس-ت-وى ال-تÓ-م-يذ ‘ ا÷زائر،
وه -و م -ا وف -ره م -وق-ع» ل-ي-ك-ول» ال-ذي
ي - -ق - -دم لأول م - -رة ع - -ل - -ى اŸسس- -ت- -وى
الوطني دروسس الدعم اŸدرسسي عÈ
الأنÎنت وبتصسور ‡يز Áسس جميع
الأطوار.

صصونيا طبة
أكد مدير أ’تصصال وألعÓقات ألعامة
Ÿوقع ليكول رياضض حميدأ ‘ Êتصصريح لـ
«ألشصعب « أن هذه ألتجربة ألتي تعطي
للتÓميذ من ألسصنة أÿامسصة أبتدأئي أإ¤
ألثالثة ثانوي فرصصة أ’سصتفادة من دروسض
دع -م ت -ق -دم م -ن ق -ب -ل أسص -ات-ذة ل-ه-م خÈة
طويلة ‘ ›ال ألتدريسض بطريقة بسصيطة
وتصصور جديد يجلب أنتباه ألطلبة ويسصهل
عليهم عملية فهم ألدروسض.
أوضصح أŸتحدث أن فيديوهات «ليكول»
ع Èأ’أنÎنت تتضصمن دروسصا خصصوصصية
«أب -ت -دأئ -ي وم -ت -وسص -ط وث -ان -وي»م-ط-اب-ق-ة
للÈنامج أŸدرسصي أŸقرر من قبل وزأرة
ألÎبية أإ’ أنها تعرضض بتصصور فريد من
ن -وع -ه وŒع -ل أل -ت Ó-م -ي -ذ م-دأوم Úع-ل-ى
متابعتها ومشصاهدتها كون ألدروسض تسصجل
بدقة ووضصوح ‘ ألصصوت وألصصورة وهو ما

’ ‚ده ‘ موأقع أخرى ›انية.
وحسصب حميدأ Êفاإن «ليكول» أرضصية
رق-م-ي-ة ت-ت-ك-ون م-ن ف-رق م-ت-ع-ددة ت-تضصمن
أسص - -ات - -ذة وأل - -ق - -ائ - -م Úع- -ل- -ى أل- -ق- -ط- -اع
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي و أسص-ات-ذة م-ه-م-ت-هم –ضصÒ
أل- -دروسض وم- -ف- -تشص ،Úو›م- -وع -ة أخ -رى
–رصض ع -ل-ى م-رأق-ب-ة صص-ح-ة أŸع-ل-وم-ات
أ’ك- - - - - - -ادÁي- - - - - - -ة ،وك- - - - - - -ذأ ﬂتصص‘ Ú
«أ’أنفوغرأفيا» وألسصمعي ألبصصري لÎكيب
ألفيديوهات لتقد Ëصصوت وصصورة ذأت
نوعية جيدة ،با’إضصافة أإ› ¤ال أ’إعÓم
أ’آ‹ ألذي يسصهر على تسصي Òأ’أرضصية.
و أضص- -اف م -دي -ر أ’تصص -ال وأل -ع Ó-ق -ات
أل -ع -ام-ة Ÿوق-ع ل-ي-ك-ول أن م-وق-ع «ل-ي-ك-ول»
ي -ت -ع-ام-ل م-ع م-وؤسصسص-ة ج-زأئ-ري-ة» أشض ب-ي
ت-ك-ن-ول-وج-ي» أل-ت-ي ت-وف-ر ب-طاقات ألشصحن

للتمكن من أ’سصتفادة من خدمات أŸوقع
أÿاصص -ة ب -ت -ق -د Ëدروسض أل -دع-م ل-ف-ائ-دة
أل -ت Ó-م -ي -ذ ،ح -يث Áك-ن ل-ل-زب-ائ-ن أق-ت-ن-اء
ألبطاقة ع Èأ’نÎنت أو موقع «ليكول»،
مشصÒأ أإ ¤أن أ’أسص- -ع- -ار أل- -ت- -ي ي- -وف- -ره -ا
ألشص -ريك ‘ م -ت-ن-اول أ÷م-ي-ع ح-يث ي-ق-در
ث -م -ن أل -ب -ط -اق -ة ‘ أل -ثÓ-ث-ي بـ  3300دج
و 1100للشصهر ألوأحد ‘ ،ح Úألبطاقة
ألسص -ن -وي -ة ’ ت-ت-ع-دى  8800دج م -ع شص -ه -ر
›ا.Ê
ودع- -ا ح- -م- -ي -دأ ÊأŸوأط -ن ،Úخ -اصص -ة
أولياء ألتÓميذ ،أإ ¤أ’طÓع على موقع
 www.likoul.dzأل -ذي ي-وف-ر ل-ه-م ع-روضص-ا
أسصتثنائية وÁكنهم من ربح ألوقت وأŸال
وعدم تنقل أبنائهم من مكان أإ ¤أآخر و‘
سص -اع -ات ﬁددة ل Ó-سص -ت -ف -ادة م-ن دروسض
خصصوصصية.
كشص- -ف ﬁدث- -ن -ا ع -ن م -ب -ادرة ›ان -ي -ة
أطلقها ألقائمون على أŸشصروع ،حيث ”
ع - -رضض أل - -تصص - -ح - -ي - -ح ع - -ل - -ى أŸب - -اشص- -ر
ل Ó-م -ت -ح -ان -ات وأل -ت -م -اري -ن أل -ن -م-وذج-ي-ة
أŸقÎحة ’متحان شصهادة ألبكالوريا عÈ
ت-ط-ب-ي-ق «أل-ي-وت-وب» ،م-وضص-ح-ا أن-ه-ا ل-ق-يت
أسصتحسصانا كبÒأ من قبل أŸتابع Úألذين
أسص -ت -ف -ادوأ م -ن أŸع-ل-وم-ات أل-ت-ي ق-دم-ه-ا
أ’أسص- -ات- -ذة ل- -ل -م -ق -ب -ل Úع -ل -ى أ’م -ت -ح -ان
أŸصصÒي وك- - -ان ب- - -اإم - -ك - -ان - -ه - -م أإرسص - -ال
أسصتفسصارأتهم لÓأسصاتذة.
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 89مركز ردم مشسبعة بنسسبة  2إا ،٪3 ¤زرواطي من تيارت:

إابرام شسراكة مع قطاع الري ،اŸناجم وا÷ماعات اÙلية

أاك- - - -دت ف- - - -اط- - - -م- - - -ة ال - - -زه - - -راء
زرواط -ي وزي -رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت-ج-ددة أان-ه ح-ان ال-وقت ل-ت-ك-ثيف
ا÷ه -ود م-ن أاج-ل ال-ن-ه-وضس ب-ق-اع-دة
ال - -ب - -ي- -ئ- -ة ،وذلك م- -ن خÓ- -ل إاب- -رام
شس -راك -ة م -ع ع -دة ق -ط -اع-ات ك-ال-ري
واŸوارد اŸائ-ي-ة واŸن-اج-م وال-فÓ-ح-ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وإانشس-اء ÷ن-ة
مشسÎكة تعمل على تطوير القطاع،
ل-ك-ون ه-ذه ال-ق-ط-اع-ات وغÒه-ا ل-ها
عÓقة مباشسرة مع البيئة.
شص - - -ددت زروأط - - -ي ع - - -ل - - -ى ضص - - -رورة
أ’سصتثمار ‘ أŸوأرد ألبشصرية ألتي هي
عصصب ألتطور ألبيئي وألذي يندرج ضصمن
برنامج رئيسض فخامة رئيسض أ÷مهورية،
ح - -يث  ⁄ت- -خ- -ف أل- -وزي- -رة ط- -لب أÈÿة
أأ’جنبية ‘ هذأ أÛال مثل ما تفعل
باقي ألدول أŸتطورة.
ولدى أطÓعها على مركز ألردم ألتقني
للنفايات بع Úألذهب ،كشصفت زروأطي أن
 89مركزأ مشصبع بنسصبة  2أإ ٪3 ¤يجب
معا÷تها ،مشصÒة إأ ¤أن
أÿوأصض ع -ل -ى أسص-ت-ع-دأد
للمسصاهمة لÓسصتثمار ‘
ق - -ط- -اع أل- -ب- -ي- -ئ- -ة وع- -دم
أ’رتكاز على كل ما هو
عمومي.
م - - -ن ج- - -ه- - -ة أخ- - -رى،
وأفقت ألوزيرة على منح
 13مليار سصنتيم Ÿعا÷ة ألروأئح ألكريهة
أل -ت -ي ت -ن -ب -عث م -ن ﬁط -ة تصص -ف-ي-ة م-ي-اه
ألصصرف ألصصحي ببوشصقيف ألتي أصصبحت
ت -زع -ج أŸارة وجÒأن أŸرك -ز ،م -ط -ال-ب-ة
أإ’سصرأع ‘ تنفيذ أŸشصروع.
فيما يتعلق بالتكوين ‘ أÛال ألبيئي
ركزت زروأطي على أأ’ودية ألتي تشصكل
خطرأ على ألبيئة وأوضصحت بشصأانها أن
وزأرتها أحصصت أك Ìمن  12وأديا يحتاج
إأ ¤تهيئة وتنظيف ’سصيما أأ’ودية ألكÈى
كوأدي ألشصلف ومينة وغÒها ،معربة عن
رضص -اه-ا ع-ن تسص-ي Òق-ط-اع أل-ب-ي-ئ-ة ب-و’ي-ة
ت -ي -ارت ،ع -ل -ى ع -كسض وأ‹ أل -و’ي-ة أل-ذي
أب- -دى ع- -دم رضص- -اه م- -ن أŸدي- -ر أل -ع -ام
أل -و’ئ -ي ل -تسص -ي Òم -رأك -ز أل -ردم أل -ت-ق-ن-ي
للنفايات.
من جهة أخرى تفقدت وزيرة ألبيئة

مركز ألردم ألتقني للنفايات ببلدية عÚ
ألذهب حيث أسصتمعت إأ ¤عرضض مفصصل
ع -ن أل -ق -ط -اع وأقÎأح تصص -ن -ي -ف ألضص -اي-ة
أÿضصرأء كمنطقة رطبة وكذلك عرضض
حول ظاهرة ألتصصحر وأإ’جرأءأت ألتي
ق- -امت ب- -ه- -ا ﬁاف- -ظ- -ة أل- -غ- -اب -ات ،ك -م -ا
أع -طت إأشص-ارة أن-طÓ-ق
ت-ن-ف-ي-ذ أŸرح-ل-ة ألثانية
مشص -روع غ -رسض م -ل-ي-ون
شصجرة.
ب - -ب- -ل- -دي- -ة ألسص- -وق- -ر
ع-اي-نت مشص-روع ح-م-اية
ألبلدية من ألفيضصانات،
وزأرت مصصنع أŸؤوسصسصة
أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-م-ن-ت-وج-ات أل-ك-ه-روك-م-ي-ائ-ي-ة
ل-ل-ب-ط-اري-ات ب-السص-وق-ر وأ’سص-ت-ماع لعرضض
حول مؤوهÓت و’ية تيارت ‘ أسصتيعاب
مشصاريع ألطاقات أ÷ديدة وأŸتجددة.
وب -ب-ل-دي-ة ت-ي-ارت ت-ف-ق-دت م-رك-ز أل-ردم
ألتقني للنفايات وأسصتمعت لعرضض حول
نشص - -اط أŸؤوسصسص - -ة أÿاصص - -ة أŸك - -ل - -ف- -ة
ب -اسصÎج-اع أل-ن-ف-اي-ات ،ك-م-ا ك-انت ﬁط-ة
تصص -ف -ي -ة م -ي -اه ألصص-رف ألصص-ح-ي ب-ب-ل-دي-ة
بوشصقيف ﬁل زيارة ومعاينة من طرف
ألوزيرة ألتي أسصتمعت إأ ¤عرضض حول
تأاهيل نظام ألتصصفية ،ونفسض أأ’مر ببلدية
قرطوفة أسصتمعت لعرضض حول أŸشصاريع
أل- -ب- -ي- -ئ- -ي -ة أ›ÈŸة ‘ أدوأت أل -ت -ع -مÒ
وألهندسصة أŸعمارية.

 ١٣مليار سسنتيم
Ÿعا÷ة الروائح
الكريهة

تيارت :ع.عمارة.ع

بن حبيلسس من تبسسة:

حريصسون على مسساعدة سسكان ا◊دود لضسمان
تÓحم الشسعب واسستقراره
لح -م -ر
أاك- -دت رئ- -يسس- -ة ال -ه Ó-ل ا أ
ا÷زائ- -ري سس- -ع- -ي- -دة ب -ن ح -ب -ي -لسس،
أامسس ،ب- -ن -ق -ري -ن ( 165ك-ل-م ج-ن-وب
ت- -بسس -ة) ،ب -أان م -ن م -ب -ادئ ه -ي -ئ -ت -ه -ا
مسس-اع-دة سس-ك-ان اŸن-اط-ق ا◊دودية
لضس -م -ان ت Ó-ح -م الشس -عب ا÷زائ -ري
وضسمان اسستقرار وأامن البÓد.
أوضص -حت ب -ن ح -ب -ي-لسض خÓ-ل زي-ارت-ه-ا
ل -ع -ائ Ó-ت م -ع -وزة ع Èع -دي -د أŸشص -ات -ي
ألنائية ألتابعة لبلدية نقرين أ◊دودية بأان
ألهدف من هذه ألوقفة يرمي أسصاسصا أإ¤
«ج -ع -ل ه-ذه أل-ع-ائÓ-ت تشص-ع-ر ب-أان ه-ن-اك
سصندأ وأهتماما بها» وأنها «ب Úأحضصان
آأمنة ومفتوحة Ÿسصاعدتها».
أضص- -افت ب- -أان م- -ب -دأ أل -ه Ó-ل أأ’ح -م -ر
أ÷زأئري «’ يكمن أسصاسصا ‘ أŸسصاعدة
ب- -ل ي -ت -ع -دأه إأﬁ ¤اول -ة أإضص -ف -اء ح -رأرة
إأنسصانية» ب Úهذه ألعائÓت وذأت ألهيئة
أإ’نسصانية حتى «’ تسصتغل هذه ألفئة من
ألسصكان أ’غرأضض قد تضصر بتÓحم ألشصعب
أ÷زأئري وبأامنه وأسصتقرأره».
و” ب- -اŸن- -اسص -ب -ة ت -ق -د Ëمسص -اع -دأت
ﬂت-ل-ف-ة ت-ت-م-ث-ل أسص-اسص-ا ‘ م-وأد غ-ذأئية
وأغ- -ط- -ي- -ة وأف- -رشص- -ة وأدوأت م- -درسص- -ي -ة
وصصفتها ألسصيدة بن حبيلسض بأانها «عربون
ﬁبة من ألهÓل Œاه هذه ألعائÓت».
وب -ع -د أن ذك -رت ب -أان أل -ع -م -ل أل -ي-وم-ي
للهÓل أأ’حمر أ÷زأئري يعت« ÈمكمÓ

Ûه - -ودأت أل - -دول - -ة أ÷ب- -ارة» أضص- -افت
رئيسصة ذأت ألهيئة أإ’نسصانية بأان «سصياسصة
ألتضصامن وحدها ’ تكفي بدون تضصامن
شصامل بإاشصرأك كل ألفاعل ‘ ÚأÛتمع
من أئمة أŸسصاجد وإأعÓمي ÚومثقفÚ
و›تمع مد.»Ê
ودعت ب- -ن ح- -ب- -ي -لسض ب -اŸن -اسص -ب -ة ك -ل
أل -ف -اع -ل Úأإ ¤ضص -رورة «ب-ذل أŸزي-د م-ن
أ÷هود إ’برأز صصور ألتضصامن وألتآاخي ‘
إأط- -ار ث -ق -اف -ة أل -تضص -ام -ن وسص -ط ألشص -عب
أ÷زأئري» أ’ن ذلك يعت« Èمفتاح ‚اح
مكافحة ألفوأرق أ’جتماعية».

األربعاء  ١٣سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٢٢ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

»æWh
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صصحافة اŸكتوبة ‘ ا÷زائر
““الشصعب““ تقف عند مسصتقبل ال ّ
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توّقف اŸوؤسسّسسات اإلعÓمية بسسبب األزمة
صسحافّيÚ
اŸالية يرهن مسستقبل ال ّ
صصحافّيÚ
لزمات اŸالية والقتصصادية والتحّولت التكنولوجية الّرقمية بغلق العديد من اŸؤوسّصسصات ا إ
جلت ا أ
ع ّ
لعÓمية Ãختلف أانواعها وخاصصة اŸكتوبة ،حيث انتشصرت ا◊Òة ‘ أاوسصاط ال ّ
صصحف
خوفا على مسصتقبلهم اŸهني والجتماعي ‘ ،ظل غياب أاّية مؤوشّصرات على – ّسصن الوضصع مسصتقب Óبعد أان أاّكد ا÷ميع بأانّ ا أ
لزمة عاŸية ومسصتمّرة لسصنوات طوال ⁄.يقتصصر توّقف ال ّ
صصحافّي Úوحقوق ال ّ
صصدور على غرار جريدة ““ال ّسصف““Ò
صصحف العاŸية التوقف عن ال ّ
طباعة على ا÷زائر فحسصب ،بل أاعلنت العديد من ال ّ
وإاعÓن إافÓسصها وعدم قدرتها حتى على دفع أاجور ال ّ
صصحيفة ورئيسس –ريرها.
اللبنانية بعد أاك Ìمن  42عاما من الّتواجد ،بسصبب متاعب مالية ،مثلما بّرره طÓل سصلمان ناشصر ال ّ

تخّوف من تق ّلـصص ا◊ـ ـق ‘ الإع ـÓم
واÿدمـة العموميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

IQGôZƒH º«µM :´Ó£à°SG

عرفت ال ّسساحة العÓمية ا÷زائرية توّقف العديد من العناوين
عن ال ّصسدور على غرار ““ا÷زائر نيوز ““ ،““٢٠١٤األحداث ‘
““ ،““٢٠١6لترب ““٢٠١٧ ‘ Úو«التحرير  ،““٢٠١٧ناهيك عن وجود
الكث Òمن ال ّصسحف األخرى –ت وطأاة متاعب كبÒة جدا على
غرار ““صسوت األحرار““ ويومية ““ليÈتي““ اللّت Úقام صسحافيوهما
وع-م-ال-ه-م-ا ب-وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة شس-ه-ر أاف-ري-ل اŸاضس-ي ل-ل-مطالبة
بأاجورهم ‘ صسورة الّتهديدات الكبÒة التي تهّدد حياة الكث Òمن
ال ّصسحف.
وت-أاّث-رت الّصس-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة ب-األزم-ة الق-تصس-ادي-ة ال-ت-ي ضسربت
ا÷زائر منذ  ٢٠١٤بعد انهيار أاسسعار الّنفط من  ١٠٧دولر إا٣٠ ¤
دولرا ت -ق -ري -ب -ا ق -ب -ل أان ي -ع -اود الرت -ف-اع إا ¤ح-دود  5٢دولرا،
وانعكسص ذلك سسلبا على واقع الكث Òمن اŸؤوسّسسسات العÓمية
اŸكتوبة ،وانخفضص عدد سسحب ا÷رائد الوطنية ‘ اŸطابع
ا◊كومية بنسسبة  ٤5باŸائة،كما انخفضص سسحب كل ا÷رائد من
دون اسستثناء.
وتشس Òآاخر الحصسائيات التي أاعلنت عنها وزارة التصسال ‘
 ،٢٠١5أانّ عدد اليوميات قد بلغ  ١٤9منها  ٨6بالعربية و6٣
بالفرنسسية Ãعّدل سسحب  ٢ . ٣مليون نسسخة ،وهذا ‘ الوقت
الذي كانت فيه حسسب نفسص الهيئة وجود  ٨٠يومية ،منها ٤١
بالعربية و ٣9بالفرنسسيةÃ ،جموع سسحب  ٣مÓي Úنسسخة ‘
 ،٢٠١٠و ⁄تسستقر الصسحافة ا÷زائرية منذ إاقرار التعددية على
عدد مع Úمن الصسحف ،حيث كانت الكث Òمن اŸعطيات تتحّكم
‘ إاصسدار الصسحف خاصسة مع اŸادة  ١٤من قانون اإلعÓم - 9٠
 ،٠٧التي كانت “نح لكل مواطن ا◊ق ‘ إانشساء دورية ،قبل أان
يتوّقف منح العتماد ‘  ١99٤وإاحالته على وزارة العدل.

العدد ‘ سسنة  ١99٤عند حوا‹ مائة تابعة للقطاع اÿاصص و٠6
عمومية من بينها  ٢٧يومية 59 ،أاسسبوعية و ٣٣دورية ،وكان سسحب
اليوميات  9٠5آالف نسسخة يوميا ‘ ،ح Úكان سسنة  ١99١عند
حوا‹  ٢ ، ١مليون نسسخة ،وعرفت سسنة  ١99٤ميÓد ““لو كوتيديان
دورون““ كصسحيفة يومية جهوية ناطقة بالفرنسسية ،والتي أاصسبحت
وطنية فيما بعد ووصسل سسحبها سسنة  ٢٠٠٢إا ٢٠٠٠٠٠ ¤نسسخة.
جلت
وشسهدت ال ّصسحافة اŸكتوبة بعد  ١995صسعوبات كبÒة ع ّ
ب -ت -وّق-ف ال-ع-دي-د م-ن الّصس-ح-ف بسس-بب اŸت-اعب اŸال-ي-ة وان-ه-ي-ار
اقتصساد البÓد بسسبب الديون اÿارجية وانهيار أاسسعار النفط،
ونقصص موارد الشسهار ،والتهديد الرهابي الذي كان مصسدر موت
لل ّصسحافّي ÚواإلعÓميّ ،Úووصسل عدد اليوميات سسنة  ١995إا٢٢ ¤
يومية ،ما جعل ال ّسسحب ينخفضص إا ٨٠٠ ¤أالف ،وتوّقف  ٢٠عنوانا
‘ ذات الفÎة منها  ١٠باللغة الوطنية.
و ⁄تختلف سسنة  ١996عن سسابقتها ،حيث تواصسل عدد اليوميات
‘ الن -خ -ف -اضص ،ح -يث ب -ل -غ  ،١٨م -ن -ه -ا  ٧ب-ال-ل-غ-ة ال-وط-نية و١١
بالفرنسسية ،وعاد اŸنحنى إا ¤التصساعد ‘  ١99٨أاين وصسل عدد
اليوميات إا ،٢٤ ¤منها  ١٤بالفرنسسية و ١٠باللغة العربية ،وهذا
م - -ن أاصس- -ل  ١٠6ع -ن -وان ،و“ّي -زت ه -ذه ال -فÎة ب -ظ-ه-ور““دوم-ان
ل÷Òي““““ ،لنوفال ريبيليك““ و«صسوت األحرار““.
وتواصسل سسنة  ١999ارتفاع عدد العناوين اإلعÓمية ،حيث ظهر
 ٢٠ع -ن -وان -ا ج -دي -دا ع -ل -ى غ -رار ““ال -ي-وم““““ ،ا Èÿاألسس-ب-وع-ي““،
““لومغراب““ و«لوكوتيديان دا÷Òي““ ،وقّدر عدد اليوميات بـ ٣٣
يومية ،منها  ١6بالفرنسسية و ١١بالعربية و 6جهوية ،ووصسل عدد
سسحبها إا ٢ ، ١ ¤مليون نسسخة ،وسسجّلت سسنة  ٢٠٠٠ميÓد ٣
صسحف جديدة هي ““الشسروق اليومي““““ ،الفجر““ وليكسسÈيسسيون““
وارتفعت اليوميات إا ٣6 ¤يومية.
م- -ن ب Úالّصس- -ح- -ف ال -ت -ي ت ّ-وق -فت ‘ فÎة  ١99٠و ،٢٠٠٤ن-ذك-ر
““لوسسياكل““““،لوبينيون““ توّقفت ‘ ““ ،١999ليÈال““““ ،لوكوتيديان
دا÷Òي““ توّقفت ‘ ““ ،١99٢لوماتانان ““ ،٢٠٠٤لوكوتديديان دو
ك-اب-ي-ل-ي““ ‘ ““ ،٢٠٠٤أا÷ي ري-ب-ب-ل-ي-ك-ان ““ ،١99٢دوم - -ان ل÷Òي““
 ،١999لن- -دي- -ب- -ون -دون  ،١99٤ل- -وبسس- -رف- -ات -ور ““ ،١99٢ري -ب-ت-ي-ور““
““،““١99٢ل- -ي- -ب- -دو ل -ي -بÒي““ ““ ،١99٢أا÷ي أاك - -ت- -ي- -وال- -ي- -ت- -ي““ ،١99٧
““أانÎناسسيونال سسبور مقازين““ ““ ،١99٢لناسسيون  ““١996و«لو نوفو
كرونيكور““““ ،ا÷زائر اليوم““ (““ ،)١99٣ا◊وار““ (““ ،)١99٤ا◊ياة
العربية““““ ،السسياسسة““““ ،النهار““““ ،األمة““ (““ ،)١996السسÓم““ (،)١99٧
““النور““  -قسسنطينة (““ ،)١99٣ا÷يل““ ( )٢٠٠٢أاصسبح يومية جهوية
ب -قسس -ن -ط -ي -ن -ة““ ،ال -ن -ه -ار““““ ،الصس -ب -اح ا÷دي -د““(““ ،)٢٠٠٤ال - -ع - -ا⁄
السسياسسي““ ،٢٠٠١الصسحافة ( ،)٢٠٠١األصسيل (““ ،)٢٠٠١اّÙقق““،
““يوميات ا÷زائر““““ ،أاخبار العاصسمة““““ ،الوقت““““ ،الرأاي““ (،)٢٠٠٤
““الشساهد““ (““ ،)١99٣عيون““ ( ،)١99٤ناهيك عن ا÷رائد ا◊زبية
ال -ت -ي أانشس -ئت Ãوجب دسس -ت-ور  ٨9كـ ““ال-ن-ب-أا““““ ،ال-ب-دي-ل““““ ،ال-وطن
السسياسسي““...إالخ.

 ٥٣٠عنوان إاعÓمي ‘ الّتسسعينيات

صسحافة؟
سسوق الشسهار...وأاوكسسج Úال ّ

كما قّررت الكث Òمن ال ّصسحف النتقال إا ¤ال ّصسحافة اللكÎونية،
والتخلصص تدريجيا من ال ّصسحافة الورقية التي باتت أاعباؤوها
تتكاثر ،وباŸقابل تسسجيل تراجع كب ‘ ÒاŸداخيل العÓنية أاو
الشسهارية.
ويجعل هذا األمر أاي ““ا◊ق ‘ العÓم واÿدمة العمومية““
مهّددين مسستقب ،Óوهو ما جعل الكثÒين يدّقون ناقوسص اÿطر
إلن -ق -اذ الّصس -ح -اف -ة اŸك -ت -وب -ة ،ال -ت -ي ك -انت أاه -م ق Ó-ع ح -م -اي-ة
ا÷مهورية من التطرف ،وطرفا مهّما ‘ الوقوف أاثناء األوقات
الصسعبة إا ¤جانب البÓد ،كما أاّنها دفعت أاك Ìقوافل شسهدائها ‘
العشسرية ال ّسسوداء.

ا◊ق ‘ السستمرار ليسس للجميع

شسهدت ال ّسساحة اإلعÓمية ‘ الّتسسعنيات من القرن اŸاضسي ظهور
 5٣٠عنوانا إاعÓميا ،وكانت  ١٢٢عنوانا ‘ سسبتم ،١99١ Èليسستقر

يعت Èسسوق الشسهار ‘ ا÷زائر اللّغز الكب› ‘ Òال ال ّصسحافة،
حيث يعد هذا العامل اÿط الفتتاحي األول للجرائد قبل اÿط

السس -ي -اسس -ي ،ف -مصس-در الشس-ه-ار ي-حّ-دد ب-ط-ري-ق-ة ك-بÒة السس-ي-اسس-ة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ل-ل-ج-رائ-د ال-ت-ي ي-خ-ف-ي ال-ك-ث Òم-ن-ه-ا ت-وّجهه وأاسسماء
اŸسس -اه -م Úخ -وف -ا م -ن اŸع-ل-ن ،Úال-ذي-ن ل Áن-ح-ن-ون الشس-ه-ار
باÛان ودون مقابل يصسل ‘ الكث Òمن اŸرات للتّضسليل وخوضص
حروب بالوكالة والكذب والتوجيه،وحتى اسستغباء القّراء فقط من
أاجل صسفحات الشسهار.
وأاّكدت وزارة التصسال ‘  ١٨جوان  ،٢٠١5أانّ القيمة اŸالية لسسوق
اإلشسهار ‘ ا÷زائر تقارب  ٢٠٠مليون دولر ما يقارب  ٢٠مليار
دج أاو  ٢٠٠٠مليار سسنتيم تتصسارع عليها مئات ا÷رائد .وجاءت
تلك الّتصسريحات رّدا حول دراسسة أاجريت ،والتي أاشسارت إا ¤أاّن
قيمة سسوق اإلشسهار ‘ ا÷زائر وصسلت إا ٣5٠ ¤مليون دولر،
وقالت الوازرة ““إاّن هذا الرقم مشسكوك فيه ،وأان القيمة اŸالية
ا◊قيقية لسسوق اإلشسهار تقارب  ٢٠٠مليون دولر““.
وكشس- -فت وزارة التصس- -ال ‘ أاك- -ت- -وب -ر  ٢٠١5أانّ ح -ج-م الشس-ه-ار
العمومي تراجع بنسسبة  65باŸائة خÓل سسنتي  ٢٠١5و٢٠١6
بسسبب األزمة القتصسادية العاŸية .وأاضسافت ‘ سسياق متصسل أاّن
““ 9٠ب-اŸائ-ة م-ن اإلشس-ه-ار ال-ذي ت-وّزع-ه ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة للنشسر
واإلشسهار تسستفيد منه الصسحف اÿاصسة ،فيما تسستفيد الصسحف
العمومية بنسسبة أاقل من  ١٠باŸائة من إاشسهار الوكالة.

كعـ ـوان:البح ـث ع ـ ـن مصسادر
“ويـ ـل جدي ـ ـ ـدة ؟
كشسف وزير التصسال جمال
كعوان ‘ ،زيارته اŸيدانية
لولية بومرداسص شسهر أاوت
اŸنصسرم ،أاّن عملية إانشساء
ال ّصس -ح -ف ت -ع -ت Èمشس -روع -ا
اقتصساديا وŒاريا وما على
مالكي هذه الوسسائل ،أامام
تقّلصص اإلعÓنات التي كان
م -ع -ظ -م-ه-ا ع-م-وم-ي-ا بسس-بب
األوضس - - -اع الق - - -تصس- - -ادي- - -ة
ال - -راه - -ن - -ة ،إال الب - -ت - -ك- -ار
وال-ب-حث لسس-ت-قطاب موارد
دخل أاخرى .وهذا ‘ رّده
على توّقف العديد من الصسحف عن الصسدور .وقال ‘ سسياق
متصسل““...أاّن مصسا◊ه تعمل حاليا على دراسسة ثÓثة ملفات كÈى
تخصص القطاع ،على رأاسسها تطه Òبطاقة الصسحفي اÎÙف،
إاطÓق عمل اّÛمعات الثÓثة لÓتصسال ،إاضسافة إا ¤تقن Úعمل
اإلعÓم الرقمي““.
وأاع- -ل- -ن وزي -ر التصس -ال ج -م -ال ك -ع -وان ،ب -خصس -وصص الصس -ح -اف -ة
اإللكÎونية أاّن الوزارة ومن خÓل تنصسيبها لفريق عمل ،هي
بصسدد دراسسة التحضس Òلنصسوصص قوان Úتقنّـن وجود هذا النوع
اŸهم من الصسحافة ،و–ديد تداب Òاسستفادة العامل Úفيه من
ب -ط -اق -ة الصس -ح -ف -ي اÎÙف  ،وه -ذا ‘ ظ -ل ت-وقّ-ع-ات ب-ه-ج-رة

جماعية للصسحافي Úنحو العÓم اللكÎو.Ê

صسحافيون قلقون ومتشسائمون...
ال ّ

ع ّ-ب -رت األسس-رة العÓ-م-ي-ة
وخ -اصس -ة الصس -ح -اف-ي Úع-ن
ق- -ل- -ق- -ه -ا وتشس -اؤوم -ه -ا Œاه
مسستقبل الصسحافة الورقية،
خ - -اصس - -ة وأاّن ال - -وقت أاّك- -د
ت -خ -وف -ه-م م-ن اŸسس-ت-ق-ب-ل،
ح -يث ي -ك -ون الصس -ح-اف-ي-ون
أاول الضسحايا ‘ حالة ما
توّقفت الصسحف ،ما يعني
تسس-ري-ح-ه-م دون ت-ع-ويضسات
ودون ح -م-اي-ة ،األم-ر ال-ذي
جعل الكث Òمنهم يدخل ‘
ح - -ال- -ة ت- -رقب مصس- -اح- -ب- -ة
للذعر واÿوف من تدهور
أاوضساعهم الجتماعية.
وقال عاطف قدادرة صسحفي سسابق بجريدة ““ا ‘ ““Èÿحديث لـ
““الشسعب““““ :اŸشسكل اŸادي الذي تعا Êمنه الصسحف ا÷زائرية
يعود إا ¤عامل Úاثن ‘ Úاعتقادي ،فاعتماد الصسحف بشسكل كبÒ
على الشسهار العمومي ،وهذا الشسهار ل يخضسع للشّسفافية ‘
التسسي Òويشسوبه الكث Òمن الغموضص ،بحكم تسسيÒه بفعل سسياسسي،
كما أاّن التشسريع  ⁄يكن أابدا ‘ صسالح هذه الصسحف ،أاتوّقع نهاية
عدد كب Òمن الصسحف اŸطبوعة ‘ القريب العاجل ألسسباب
مالية وأايضسا ألسسباب زمانية ،فÁ Óكن للجزائر أان تشسّكل اسستثناًء
Ÿا يحدث لل ّصسحافة الورقية عاŸيا.
أاما العامل الثا Êفيتعّلق بتسسي Òهذه الصسحف نفسسها ،كث Òمنها
ع -ب -ارة ع -ن دك -اكŒ Úاري -ة ت -خضس -ع ل -ل ّ-ت -سس -ي ÒاŸط-ل-ق ألرب-اب
الصسحافة ،الذين اسستفادوا من هبات السسلطة ‘ فÎة ما ،نÓحظ
أان الكث Òمن الصسحف – ⁄اول تطوير نفسسها ‘ اŒاه عجلة
العوŸةÃ ،قابل وضسع اجتماعي هو األدنى ‘ اŸؤوشّسرات الدولية
بالنسسبة للصسحافي.““Ú
ويضسيف قدادرة....““ :من ال ّصسعب ا◊فاظ على جميع العناوين
ال ّصسحفية اŸكتوبة ،نظرا لعامل التكنولوجيا ،لكن أاي خطوة ‘
هذا الŒاه تبدأا أاول من اعÎاف السسلطة أان ا÷زائر فقدت
Œربتها الصسحفية اŸكتوبة بانكفاء أاغلب الصسحف عن لعب
دوره -ا بسس -بب ت -راك -م اŸت -اعب ،ي -جب فضس -ح اŸم-ارسس-ات ال-ت-ي
–دث ب -اسس -م الصس-ح-اف-ة ،ث-م ال-ب-دء م-ن ن-ق-ط-ة الصس-ف-ر ب-إاشس-راك
الصسحافي Úا◊قيقي ‘ Úوضسع الطار القانو ÊواألخÓقي مع
ترك الباب للمنافسسة الشسريفة ب Úالصسحف دون أاي تدخÓت
فوقية لقتل صسحف وإاحياء أاخرى““.
واعت Èذات اŸصسدر الصسحافي Úالذين أاغلقت جرائدهم هم
ا◊لقة األضسعف ‘ النهاية ،فعمليات إاغÓق صسحف يتم بإاشسراك
كل الفاعل Úفيها عدا العنصسر الهم وهم الصسحافيون ،وهناك
Œارب آانية قّرر فيها اÓŸك إاغÓق عناوين دون تبليغ العاملÚ

األربعاء  13سسبتمبر  ٢٠17م
الموافق لـ ٢٢ذي الحجة  1438هـ
من األسساسس ،هذا الوضسع يعكسس حالة الوهن بالنسسبة للصسحافيÚ
‘ غياب تنظيم نقابي قوي ،واسستهانة السسلطة بهذا القطاع.

اإللكÎو ...Êالبديل؟
كشس -ف الع Ó-م -ي ال -ط -يب سس -ع -د ال-ل-ه لـ ““الشس-عب““ ،أاّن مسس-ت-ق-ب-ل
الصسحافة اŸكتوبة أاو باŸعنى األصسح ال ّصسحافة الورقية مآاله
الّزوال ‘ ا÷زائر لعدة أاسسباب وليسس لسسبب واحد ،على اعتبار
أاّن ال ّصس -ح -اف -ة ال -ورق -ي -ة ت -راج -عت بشس -ك -ل ك -ب Òح-ت-ى ‘ ال-دول
اŸتقدمة بسسبب تغ Òنوعية القراء ،حيث أان جريدة ““الديلي ميل““
جهت
ال‚ليزية توقفت عن الطبع الورقي منذ أاك Ìمن سسنة ،وتو ّ
للطبعة اللكÎونية .لكن بالنسسبة للصسحافة اŸكتوبة ‘ ا÷زائر
فإان عزوف القراء على ا Èÿالصسحفي ،واعتزال اŸواطن ا◊ياة
السس-ي-اسس-ة وم-ت-اب-ع-ة ت-ف-اصس-ي-ل-ه-ا ج-ع-لت ا÷ري-دة ال-ورق-ي-ة دي-ك-ور
مكتبات فقط .كما أان مسستوى هامشس ا◊رية تراجع ،ضسف إاليه
ضسعف مسستوى األقÓم الصسحفية ‘ التحرير واÿطاب الصسحفي،
جعل القّراء يبتعدون عن ا÷ريدة ويبحثون عن وسسائل إاعÓم
تخاطب جديدة وتفاعلية.
وأاضساف حول تأاث Òالتكنولوجية على اسستمرار الصسحافة اŸكتوبة
موضسحا...““ :التكنولوجيات ا◊ديثة ‘ رأايي جلبت وسسائل إاعÓم
متطّورة ،وبتطور ا÷يل فإانّ جيل الفÎة اŸاضسية يحبذ الوسسائل
العÓمية التقليدية مثل ا÷رائد الورقية واÓÛت والنشسريات،
وكذا الذاعة والتلفزيون ،لكن ا÷يل ا◊ا‹ جيل األنÎنيت،
الفايسس بوك وتوي ،Îيحب اŸعلومة اŸركزة و‘ حينها ،وهو من
يعّلق عليها ويتفاعل معها ،ومنه نحن نتكّلم عن جيلﬂ ÚتلفÚ
‡ا يجعل وسسائل العÓم التقليدية ‘
ووسسائل إاعÓم ﬂتلفة ّ
ÓعÓم اللكÎو.Ê
طريق الزوال وانتشسار أاوسسع ل إ

الّتأقلم مع الّتحولت لÓسستمرار...
دعا العÓمي عبد الوهاب
ب- -وك- -روح صس -احب ا÷ري -دة
اللكÎونية ““ا÷زائر اليوم““،
أاّن اŸؤوسسسس -ات الع Ó-م -ي -ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة م-طالبة بالتأاقلم
م -ع ال -ت -ح-ولت ،م-وضس-ح-ا لـ
““الشس- -عب““.....““ :أاول ع- -ل -ى
اŸؤوسسسس- - -ات اإلع Ó- -م - -ي - -ة
ا÷زائرية وخاصسة ا÷رائد
ال- -ورق -ي -ة ت -غ -ي‰ Òوذج -ه -ا
الق- -تصس- -ادي ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي
ا◊ا‹ القائم على العتماد
اŸط - -ل - -ق ع- -ل- -ى اإلشس- -ه- -ار
العمومي (اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر واإلشسهار) ،باعتبار أان األزمة
اŸالية والقتصسادية التي دخلت فيها ا÷زائر منذ منتصسف ٢٠14
هي أازمة هيكلية طويلة األمد ،ورÃا سسيتم إاعادة النظر حتى ‘
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر واإلشسهار بحد ذاتها ألّنها سسّتتجه هي
األخرى نحو الوسسائط ا◊ديثة ،ومنها النشسر الرقمي والتواصسل
الرقمي من خÓل الثورة الرقمية التي Œتاح العا ⁄أاجمع““.
واعت ‘ Èسسياق متصسل ،أانّ البحث عن ‰اذج اقتصسادية جديدة
يفرضس على هذه اŸؤوسسسسات (ا÷رائد) تنويع مصسادر “ويلها،
وبالتا‹ ضسخ أاموال جديدة والسستثمار ‘ تنويع النشساطات ،وهو
ما يتطلّب إاّما أاموال ذاتية من اŸسساهم Úا◊الي ،Úوهو أامر
مسستبعد بالنظر إا ¤عقليتهم البدائية ‘ ›ال السستثمار ،أاو فتح
رأاسس أاموال شسركاتهم إا ¤مسساهم Úجدد ،وهو أامر صسعب من
الناحية القتصسادية بالنظر Ÿناخ الصسحافة الورقية ‘ العا⁄
أاجمع وليسس ا÷زائر لوحدها ،وبالتا‹ مطلوب اليوم وبسسرعة من
جميع اŸؤوسسسسات اإلعÓمية الوطنية (عمومية وخاصسة) الشسروع
‘ ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة ه-ي-ك-ل-ة ع-م-ي-ق-ة ب-ت-ج-اه الن-ت-ق-ال السس-ري-ع ن-حو
التكنولوجيا الرقمية من أاجل خفضس التكاليف من جهة ،وثانيا
م -ن أاج -ل السس -ت -ف -ادة م -ن ه-ذه األدوات ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي ت-وّف-ره-ا
التكنولوجيا الرقمية ،والقيام بتحول سسلسس يسسمح لها بالسستمرار
وتفادي الزوال.
أاما بالنسسبة ◊ماية حقوق العامل ‘ Úحقل الصسحافة واŸكتوبة
على وجه اÿصسوصس ،يقول بوكروح““ :أاعتقد أاّن العامل‘ Ú
الصس -ح-اف-ة ي-ت-حّ-م-ل-ون اŸسس-ؤوول-ي-ة األك Èبسس-بب تشسّ-ت-ت-ه-م ،وع-دم
ان -ت -ظ -ام -ه -م ‘ ت -ك -تÓ-ت ن-ق-اب-ي-ة وغÒه-ا م-ن أاج-ل ال-دف-اع ع-ن
مصسا◊هم ،وما ا◊الة التي عاشستها الصسحافة الوطنية ب٢٠٠٠ Ú
و ٢٠15إاّل درسس للجميع ،فهناك أاصسحاب جرائد أاصسبحوا أاثرياء
على حسساب اŸهنة ،وعلى حسساب العامل ‘ Úالقطاع““.
وي-ت-نّ-ب-أا الّصس-ح-ف-ي السس-اب-ق ب-ج-ري-دة ““الشس-روق ال-ي-وم-ي““ Ãسستقبل
متدهور للصسحافة الورقية ،موضسحا...““ :أاعتقد أانّ القادم أاسسوأا
‘ حال واصسل الزمÓء العمل بهذه الطريقة ،و‘ ظل الفوضسى
وبدون نقابة قوية –مي مصسا◊هم ،كما أاّن هناك حاجة ماسسة
إا ¤تعديل جديد لقانون اإلعÓم ÷هة إادراج حقوق العامل‘ Ú
القطاع بشسكل أاوثق وأاوضسح ،وإال سسيتحّول جيل كامل من العاملÚ
‘ القطاع اإلعÓمي با÷زائر إا ¤بائسس Úوفقراء خÓل  3إا5 ¤
سسنوات القادمة““.
وعّ-ل-ق ب-اŸق-اب-ل ع-ل-ى غ-ل-ق ج-ري-دة ““لت-ري-ب ““Úب-ق-ول-ه““ :ب-النسسبة
Ÿوضسوع غلق جريدة ل تريب Úهذا ›رد جزء ظاهر من جبل
ا÷ليد ،هناك عشسرات ا÷رائد أاغلقت ‘ السسر والكتمان Ûرد
أان أاصسحابها هم أاشسخاصس دخÓء على اŸهنة ،أاشسخاصس أاسّسسسوا
ج -رائ -د ÷م -ع أام -وال اإلشس -ه -ار ،وه -م ال -ي-وم –ّول-وا إا ¤أاث-ري-اء،
وÃجرد تراجع أاموال اإلشسهار انسسحبوا من اŸشسهد بطريقة
بشسعة وبطريقة فيها إاهانة كبÒة للصسحافة ا÷زائرية..خذ مثال
جريدة األحداث وغÒها أاين هم اÓŸك واŸسساهمÚ؟ أاغلبهم
اليوم ‘ اÿارج Áلكون عقارات وأاموال ” جمعها من اإلشسهار
خÓل الـ  15سسنة األخÒة““.

صسحأفة الورقية...األمل
جمهور ال ّ

اعÎف فيصسل حمÓوي سسكرت– Òرير بيومية ““البÓد““ بالوضسع
الصس -عب ل -لصس-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة ا÷زائ-ري-ة ق-ائ...““ :Ó-صس-ح-ي-ح أاّن
الصس -ح -اف -ة اŸك -ت -وب -ة ب -دأات تÎاج -ع ل-دى أاوسس-اط اÛت-م-ع ‘
السسنوات األخÒة بسسبب انتشسار التكنولوجيا بشسكل واسسع خاصسة
لدى فئة الشسباب ،لكن رغم ذلك فهناك أاوفياء للورقية الذين ل
يرتاح لهم بال إال وهم يطالعون األخبار على صسدر صسفحات
جرائدهم اŸفضسلة كل صسباح““.
وقال نفسس العÓمي ‘ نفسس السسياق....““ :شسخصسيا أارى أان
مسستقبل الورقية مهّدد بسسبب عوامل أاخرى خارجية وباألسساسس
مصس -ادر ال -ت -م-وي-ل ،ال-ت-ي ك-انت سس-ب-ب-ا م-ب-اشس-را ‘ غ-ل-ق ع-دد م-ن
ا÷رائد ‘ السسنوات الخÒة وإاحالة عمالها على البطالة““.
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إإدخـ ـ ـال إلصصحافيـ ـÚ
كمسصاهمـ ـ ـ Úعبـ ـ ـ ـر
تعدي ـ ـ ـ ـل قان ـ ـ ـ ـ ـون
إإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم
أاما تأاث Òالتحولت التكنولوجية على أاداء الصسحافة الورقية ،أاّكد
حمÓوي...““ :ل أاجد أاي تعارضس للرقمية مع الصسحافة الورقية،
األو ¤تنقل ا◊دث وتعيشسه أاما الثانية فهي تنقل ا◊دث ،بل
األصسح حسسب رأايي أان الرقمية تكمل الورقية ،فلكل واحد منهما
جمهورها من القّراء““.

صسحأفة عÈ
اÈÿاء يدعون لدعم ال ّ
قأنون اŸألية
دع -ا خÈاء ع -ل -وم الع Ó-م
والتصس- - -ال إا ¤ت- - -ف - -ع - -ي - -ل
صس -ن -دوق دع -م الصس -ح -اف -ة
ومنح مسساعدات للصسحافة
اŸك- - -ت- - -وب- - -ة ع Èق- - -وانÚ
اŸالية للحفاظ على هذه
اŸؤوسسسس -ات ،ال -ت -ي تضس-م-ن
ا◊ق ‘ الع Ó- -م وت- -ق- -دم
خدمة عمومية.
وق -ال ب -راه -ي -م ب -راه -ي-م-ي
ل -ت -ج -اوز ه-ذه األزم-ة ع-ل-ى
اŸؤوسسسس - -ات اإلع Ó- -م - -ي- -ة
اŸك-ت-وب-ة أان ت-ق-وم ب-ت-ن-وي-ع
م - -وارد اإلشس - -ه - -ار ،وع - -دم
الت -ك -ال ف -ق -ط ع -ل -ى اإلشس -ه -ار ال -ع -م-وم-ي ،وت-ن-وي-ع ال-نشس-اط-ات
واÿدمات من خÓل فتح مراكز التكوين ،وفتح رؤووسس أاموال
اŸؤوسسسس-ات ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن واŸه-ت-م Úب-ع-لوم اإلعÓم والتصسال،
وتشسجيع الصسحافي Úعلى اقتحام اإلعÓم اإللكÎو Êالذي يرى
فيه ا÷ميع اŸسستقبل.
وأاّكد ‘ حديث لـ ““الشسعب““ عن ضسرورة إاعادة بعث صسندوق دعم
الصسحافة ،الذي Áكن أان يكون منفذا للكث Òمن الصسحف لكن
شسريطة اعتماد معاي ÒالحÎافية.
وكشس-ف فضس-ي-ل دل-ي-و ع-م-يد
ك- - -ل- - -ي- - -ة ع- - -ل - -وم اإلع Ó- -م
والتصس - - -ال ب - - -ج - - -ام- - -ع- - -ة
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،أاّن مسس -ت-ق-ب-ل
الصس-ح-اف-ة ال-ورق-ي-ة سسيكون
‘ خ -ط -ر ‘ ظ -ل ال -زح -ف
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ،م-وضّس-ح-ا أاّن
ال - - - -ولي- - - -ات اŸت- - - -ح- - - -دة
األم -ري -ك -ي -ة ال -ت -ي ت-ك-ت-ف-ي
ب- -ج- -ري- -دت Úع- -م- -وم- -ي -تÚ
والباقي كله جرائد ﬁلية،
ت- -ت- -وّق -ع أان ت -ت -خ ّ-ل -صس م -ن
الصس - -ح - -اف- -ة ال- -ورق- -ي- -ة ‘
.٢٠٢5
وأاّكد دليو ‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ ،أاّن ا÷زائر شسأانها شسأان ﬂتلف
دول العا ،⁄سستتأاّثر بالزحف التكنولوجي الذي يجعل الكث Òمن
اŸؤوسسسسات اإلعÓمية من الصسحافة اŸكتوبة ‘ خطر ،متوقعا
أان يكون مسستقبل الصسحافة ‘ ا÷زائر للمجّمعات اإلعÓمية
الكÈى .ويرى دليو أاّن اŸوؤسّسسسات اإلعÓمية مطالبة بالتوجه
Óع Ó-م ا÷واري ال-ذي ي-ع-ت Èن-اج-ح-ا ومسس-ت-ق-بÓ-
ل -إ
للجماه ،Òمثلما أابانت عنه Œارب عديد الدول
الغربية ،خاصسة الوليات اŸتحدة األمريكية.
واقÎح باŸقابل ‘ ،هذا الظرف الذي
ي -ت -م -ي -ز ب -ح -دة األزم-ات الق-تصس-ادي-ة
واŸال- -ي- -ة ،ب -ت -خصس -يصس مسس -اع -دات
م - -ال - -ي- -ة ع Èق- -وان ÚاŸال- -ي- -ة،
ودعمها لسستمرار الصسحافة
ال -ورق -ي -ة .وح -ول ت -راج-ع
أاداء اŸؤوسسسس- - - - - - - - - - -ات
اإلعÓ- - - -م - - -ي - - -ة ‘
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تقد Ëاÿدمة العمومية وتركيزها أاك Ìعلى اŸال واإلشسهار،
فقد اعت Èاألسستاذ هذا واقعا ،لكن من خÓل تقييم سسطحي ‘
ظل غياب دراسسة أاكادÁية تؤوّكد ذلك.
واقÎح الدكتور ‘ سسياق ترسسيخ أاخÓقيات اŸهنة وتهذيب األداء
Óع Ó-م -ي ،Úإانشس-اء ›السس أاخÓ-ق-ي-ات م-ه-ن-ة ﬁل-ي-ة
اŸه -ن -ي ل  -إ
وجهوية لتحسس ÚاŸمارسسة ،وتخليصس اŸهنة من السسب والشستم
وال -ق -ذف وﬂت -ل -ف أاسس -ال -يب ال -تضس-ل-ي-لّﬁ ،ذرا م-ن م-غ-ب-ة ن-ق-ل
التجارب الغربية وتطبيقها على ا÷زائر التي “تلك خصسوصسيات
يجب مراعاتها.
واعت ÈالÈوفسسيور ‘ علوم العÓم والتصسال اليام Úبودهان
م -ن ج -ام -ع -ة سس -ط -ي -ف لـ ““الشس -عب““ ،ت-وّق-ف ب-عضس الصس-ح-ف ع-ن
الصس -دور راج -ع إا ¤م -ت -اعب اق -تصس-ادي-ة ،وه-ي ظ-اه-رة سس-ت-ع-رف
ازديادا ﬂيفا ‘ السسنوات القادمة ،لسسبب Úرئيسسي ،Úأاولهما
ت-راج-ع ع-ائ-دات ت-وزي-ع الصس-ح-ف ال-ذي ي-ع-زى لÎاج-ع م-ق-روئ-ي-ة
الصسحف اŸطبوعة وتوجه القارئ للصسحافة اإللكÎونية ،وهي
ظ -اه -رة ل -يسست ف -ق -ط ‘ ا÷زائ -ر ،ف -ف -ي ك -ث Òم -ن دول ال-ع-ا⁄
اح -ت -ج -بت ع -ن الصس -دور ال -ك -ث Òم -ن ال -ع -ن-اوي-ن ورق-ي-ا ،واك-ت-فت
بنسسختها الرقمية.
أاما السسبب الثا““ Êهو الÎاجع الرهيب ‘ عائدات اإلشسهار بسسبب
األزمة القتصسادية التي تعرفها البÓد بفعل تراجع سسعر البÎول،
‡ا دف- -ع ال- -ك- -ث Òم- -ن اŸع- -ل- -ن ‘ Úا÷زائ- -ر خ -اصس -ة اÿواصس
ّ
كمتعاملي التصسالت ،وكالت السسيارات والبنوك اÿاصسة التي
كانت تعت Èأاك ÈاŸؤوسسسسات اŸعلنة ‘ البÓد ،إال أاّن األزمة التي
عصسفت بكث Òمن هذه اŸؤوسسسسات جراء تقليصس حجم السستÒاد
جهها
جعلها تخفضس بنسسبة كبÒة جدا من ا◊صسصس التي كانت تو ّ
لسسوق اإلشسهار ،نفسس اŸشسكلة وقعت فيها اŸؤوسسسسات العمومية
التي تلّقت تعليمات فوقية بÎشسيد نفقات الشسهار وتخفيضسها.
هذا الÎاجع الهام ‘ سسوق اإلشسهار أاّثر سسلبا على عائدات
الصسحف ،وسسنشسهد ‘ العام Úالقادم Úعلى أابعد تقدير توقف
ال-عشس-رات م-ن الصس-ح-ف وسس-تسس-ت-م-ر ف-ق-ط الصس-ح-ف ال-ق-وي-ة ،إاذا
اسستطاعت أان تنّوع من مداخيلها وعرفت كيف تسستثمر ‘ سسوق
اإلشسهار اإللكÎو.““Ê
وكشسف نفسس اŸصسدر...““ :أاعتقد أان الدولة يجب أان تتدّخل
إلنقاذ ما تبّقى من الصسحف اŸكتوبة ألّن اŸؤوشسرات القتصسادية
ÓفÓسس  ،وذلك بإانشساء
ا◊الية تشس Òإا ¤توجه أاغلبية الصسحف ل إ
صسندوق دعم للصسحافة ،لكن وفق ضسوابط ودف Îشسروط يلزم
الصسحف التي –ظى بالدعم بالتزام مسسؤووليتها الجتماعية نحو
قيم وثوابت الدولة واÛتمع ،مع احتفاظها طبعا Ãبدأا حرية
التعب Òوالرأاي ،ويجب العمل حسسب رأايي على تأاسسيسس مرصسد
Ÿراق -ب -ة أاداء الصس -ح -اف -ة ‘ ا÷زائ -ر يشس -رف ع -ل-ي-ه صس-ح-ف-ي-ون
مسستقلون ،وخÈاء وأاكادÁيون يرفعون تقارير دورية عن مسستوى
أاداء الصسحافة ‘ البÓد ،والدعم يقدم فقط للصسحف التي يكون
أاداؤوها مقبول.
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ا◊كومة تعد بتفعيل صسندوق
صسحأفة
دعم ال ّ

وعد الوزير األول أاحمد أاويحيى Ãسساعدة الصسحافة اŸكتوبة
على Œاوز ال ّصسعاب التي تعيشسها ،حيث جاء ‘ ﬂطّط عمل
ا◊كومة الذي صسادق عليه ›لسس الوزراء ““سستعمل ا◊كومة على
إاعادة تفعيل صسندوق دعم الصسحافة اŸكتوبة ‘ شسفافية تامة،
و‘ إاطار دف Îأاعباء اÿدمة العمومية““.
كما وعدت ا◊كومة بÎقية ا◊ق ‘ العÓم وتوف Òكل ظروف
العمل للسسلطة الرابعة مع دعم توف Òمصسادر ا ÈÿواŸعلومة
للصسحافي ،Úوترقية اسستعمال شسبكات التواصسل الجتماعي مع
ال -تشس -دي -د ع -ل -ى ضس -رورة الب -ت-ع-اد ع-ن ال-ق-ذف والسسب والشس-ت-م،
Óفراد.
وانتهاك حرمة العائÓت واألشسخاصس وا◊ياة اÿاصسة ل أ

صسحأفّيون يطألبون بإأرجأع اŸأدة
ال ّ
 11من قأنون اإلعÓم 07 - 90
طالب الكث Òمن الصسحافي Úالذي حاورناهم بضسرورة إاعادة
إارجاع اŸادة  11من قانون اإلعÓم  ،٠7 - 9٠التي كانت تتيح
للصسحافي Úامكانية الدخول كمسساهم ‘ Úرأاسسمال اŸؤوسسسسات
العÓمية لضسمان حقوقهم ‘ حالة الغلق أاو وقوع إافÓسس ،وأاّكد
الصس -ح -اف -ي -ون أاّن اŸسس-اه-م Úح-ال-ي-ا ي-أاخ-ذون األرب-اح وح-ده-م،
ويتحّملون هم مسسؤوولية الفÓسس بالتسسريح دون إاشسعار مسسبق.
ن ّصست اŸادة  11من قانون اإلعÓم  ٠7 - 9٠على ‘““ :حالة
الفصسل ب Úالنشسر والتحرير والطبعÁ ،كن للشسخصسية اŸهنية
ال -ت -ي “لك ال -ع-ن-وان أاو ا÷ه-از ‘ الصس-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل -ل -ق -ط -اع ال -ع -ام ،أان ت -ت -ن -ازل ل-لصس-ح-اف-ي ÚاÎÙف Úال-دائ-مÚ
العامل Úبنفسس العنوان ‘ حدود الثلث ( )3 / 1بشسرط أان
ينتظموا ‘ شسركة مدنية للمحّررين““.
وكانت هذه اŸادة مكسسبا مهّما لل ّصسحافّي ،Úولكنها  ⁄تطّبق ‘
األصسل سسوى على القطاع اÿاصس ،حيث وبعد مغادرة الكث Òمن
الصس-ح-اف-ي Úل-ل-ع-ن-اوي-ن ال-ع-م-وم-ي-ة أانشس-أاوا صس-ح-فا خاصسة بأاموال
ع-م-وم-ي-ة ،ول-ك-ن Ãرور ال-وقت ت-نّصس-ل الصس-ح-اف-ي-ون م-ن صس-ف-تهم
وأاصسبحوا يرفضسون دخول صسحافي Úمن ذات اŸؤوسسسسة معهم
مسساهم ،Úوحتى ‘ حالة بيع أاسسهم من جريدة ““ا ⁄ ،““Èÿيبلغ
الصس-ح-اف-ي-ون ال-ع-ام-ل-ون ب-أام-ر ال-ب-ي-ع وه-و م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ح-ت-ج-ون،
فبالرغم من امتÓك اŸسساهم Úصسفة الصسحفي إال أاّنهم –ّولوا
لرجال أاعمال تصسّرفوا ‘ ملكيتهم اÿاصسة.
وي -ظ -ه -ر أاّن إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ اأح -ق-ي-ة م-ل-ك-ي-ة اŸؤوسسسس-ات
اإلع Ó-م -ي -ة ،وضس -رورة م -ن-ح نسسب ت-ف-وق  5٠باŸائة
للصسحافيّ Úمع التأاكيد على عدم التنازل عليها
ألطراف خارج اŸهنة حفاظا على حرية
ال -ت -ع -ب Òوالصس -ح -اف-ة ،وضس-م-ان ا◊ق ‘
اإلعÓ- -م ،وم- -ن- -ع اح- -ت -ك -ار
وسسائل اإلعÓم.
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األربعاء  13سسبتمبر  2017م
المؤافق لـ  22ذي الحجة  1438هـ

بعد تنظيفها ‘ عمل تطوعي من ششركة «صشفا أاوراسس»

السشلطات تقرر تهيئة حديقة  20أاوت بقلب اŸدينة وفتحها للعائÓت
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إادارة «كاسشنوسس» اŸدية تطالب بتعزيز
عملية اŸراقبة والتحصشيل
دع - -ا ج - -م - -ال ول - -د خ- -اوة م- -دي- -ر
الوكالة الو’ئية للصشندوق الوطني
’جراء
ل-لضش-م-ان ا’ج-ت-ماعي لغ Òا أ
’يام ،معاونيه لبذل
للمدية ،هذه ا أ
›هود أاك Èمن أاجل تعزيز عملية
اŸراق -ب -ة وال -ت -حصش -ي-ل وك-ذا ضش-م-ان
اششÎاكات دائمة.
حثت خلية اإلصسغاء بهيئة الكاسسنؤسص،
مؤؤخرا ،الفلح Úالناشسط ‘ ÚاŸيدان
الزراعي على دفع اشسÎاكاتهم السسنؤية
قبيل تاريخ  30سسبتم Èالقادم ،للسستفادة
من خدمات راقية وتفاديا ألي عقؤبات
تأاخ ،Òمعلنة ‘ مؤقع هذا الصسندوق ،أان
ج-م-ي-ع ع-م-ال-ه-ا ب-ال-ؤك-ال-ة ال-ؤلئية للمدية
وك -ذا ال -ع-ام-ل Úب-الشس-ب-اب-يك اŸت-خصسصس-ة
التابعة لها بكل من دوائر بني سسليمان،
الÈواقية ،قصسر البؤخاري ،وتابلط هم
على أا” السستعداد لتقد Ëكل التؤجيهات

واإلرشسادات اŸمكنة قصسد السسماح لكل
اŸنتسسب Úمن دفع اشسÎاكاتهم بالنسسبة
لسس -ن-ة  ‘ 2017الآج -ال ال -ق -ان-ؤن-ي-ة دون
زيادات التأاخ ،Òمنبهة ‘ هذا الصسدد إا¤
ع -دم ت -أاخ Òتسس -دي -د اشسÎاك -ات -ه -م ل-ه-ذه
السسنة.
ع- -ل- -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ذي صس -ل -ة ،ت -ق -ؤم
اŸسس - -اع - -دة الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة واألط- -ب- -اء
اŸسسؤؤولؤن بزيارات ميدانية Ÿتقاعدي
الؤكالة الؤلئية للصسندوق الؤطني للضسمان
الجتماعي لغ Òالأجراء اŸقيم ÚبÎاب
ال- -ؤلي- -ة م -ن أاج -ل م -ن -ح -ه -م اŸسس -اع -دة
اŸعنؤية ‘ ﬁل السسكن ،وﬁاولة إايصسال
صسؤت اŸتقاعدين إا ¤ا÷هات اŸعنية
وحلحلة اŸشساكل العالقة ،مع نشسر ثقافة
الضسمان الجتماعي لغ Òاألجراء داخل
اأوسساط األسسر ع Èتراب اŸنطقة.

اŸدية :ع.علياÊ

’سشÎجاع الورق اŸسشتعمل بع“ Úوششنت

إاطÓق عملية –سشيسس واسشعة لإÓدارات العمومية
خنشسلة :سسكندر ◊جازي
خ -لل زي -ارة م -ي -دان -ي -ة ل -لسس-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة◊ ،دي -ق-ة  20اأوت ال-ؤاق-ع-ة
بقلب مدينة خنشسلة ،تقرر اإعادة تهيئة
ه - -ذا اŸرف - -ق ال - -ع- -ام ب- -اŸسس- -اح- -ات
اÿضس- -راء وج- -ع- -ل- -ه فضس -اء م -ف -ت -ؤح -ا

للعائلت اÿنشسلية للنزهة والÎفيه.
قامت شسركة «صسفا اأوراسص» العاملة
ب -ق -ط -اع ال -غ -اب -ات ،ب -ع -م -ل ت -ط-ؤع-ي،
الأسس- -ب- -ؤع اŸاضس -ي ،ل -ت -ن -ظ -ي -ف ه -ذه
ا◊دي- -ق -ة م -ن ال -ق -م -ام -ة وح -م -ل ك -ل
الأتربة والنفايات الصسلبة والقارورات
وغÒه -ا وال -ت -ي ك -انت ت-غ-زو ا◊دي-ق-ة
وشسؤهت اŸنظر العام بقلب اŸدينة

وه -ؤ ال -ع -م -ل ال -ذي ل -ق -ي اسس -ت-حسس-ان
مؤاطني اŸدينة.
كانت «الشسعب» قد تطرقت اإ ¤حال
هذه ا◊ديقة ‘ اأعداد سسابقة ،ونقلت
مطالب اŸؤاطن Úبضسرورة تنظيفها
واإع -ادة ت -ه -ي -ئ -ت-ه-ا وت-اأم-ي-ن-ه-ا وم-ن ثّ-م
ف -ت-ح-ه-ا ح-ت-ى ت-ك-ؤن فضس-اء ل-ل-ع-ائ-لت
مثلما كانت ‘ سسنؤات سسابقة.

ضشمن عملية تأاط Òالدورة الثالثة لسشنة 201٧

ا◊ماية اŸدنية :أاك Ìمن  200مسشعف ع Èتراب و’ية سشطيف
أافاد مصشدر من مديرية ا◊ماية
اŸدنية لو’ية سشطيف أان مصشا◊ها
ق -د ب -اشش -رت ع -م-ل-ي-ة ت-أاط Òال-دورة
الثالثة لسشنة › ‘ 201٧ال تعميم
’سش-عافات
’ول-ي-ة ‘ ا إ
ت-ع-ل-م اŸب-ادئ ا أ
’ولية ،وهي العملية التي تدخل
ا أ
‘ إاطار برنامج «مسشعف لكل عائلة»
ب- - -داي- - -ة م - -ن  05سش- -ب -ت -م،201٧ È
وت - -ت - -واصش - -ل Ÿدة ثÓ- -ث- -ة أاسش- -اب- -ي- -ع
Ãج -م -وع سش -اع -ي ﬁدد بـ 30سشاعة
’سشبوع).
(2سشاعة /يوم 5 ،أايام ‘ ا أ
وب- -ل -غ ع -دد اŸسس -ج -ل 204 Úمشسارك
مؤزع Úعلى  10أافؤاج بكل من سسطيف،
العلمة ،ع ÚوŸان ،ع Úآازال ،بني عزيز،
قجال وقنزات.
Œدر اإلشس- -ارة إا ¤أان- -ه ق- -د ب -ل -غ ع -دد
ال- -ن- -اج- -ح ‘ Úال- -دورة األو ¤وال -ث -ان -ي -ة
(دورتي فيفري وماي) من نفسص السسنة
( )2017على التؤا‹  233و 189مسسعف،
ليصسل إاجما‹ عدد اŸسسعف Úالذين تؤلت
مصسالح ا◊ماية اŸدنية سسطيف تكؤينهم

منذ انطلق العملية ‘ صسيغتها ا÷ديدة
مع نهاية  2010إا 4224 ¤مسسعف.

...وتسشجيل ﬂ 71الفة بناء
بدون رخصشة بسشطيف
أاطرت مصسالح أامن ولية سسطيف ‘
›ال شسرطة العمران وحماية البيئة وكذا
التطه ،Òوذلك طؤال الشسهر الفارط (أاوت
 ،)2017عديد األنشسطة ،حيث عكفت على
اتخاذ جملة من اإلجراءات الكفيلة بصسد
كل اÿروقات التي من شسأانها أان تسسيء
ل- -ل- -ع- -م -ران وال -ب -ي -ئ -ة ،إا ¤ج -انب ات -خ -اذ
إاج -راءات ردع-ي-ة ل-ك-ب-ح ال-تصس-رف-ات ال-ت-ي
تعرضص اŸؤاطن ıاطر صسحية أاو بيئية.
قامت ذات اŸصسالح خلل هذه الفÎة
بتحرير ﬂالفات ‘ ›الت عدة أاهم ـها
‘ ›ال ال- -ع- -م- -ران ،ح- -يث ” تسس -ج -ي -ل
ﬂ71الفة تتعلق بإا‚از أاشسغال البناء دون
رخصسة ،وﬂ 8الفات تتعلق بعدم مطابقة

البناء لرخصص البناء اŸسسلمة ،و‘ ›ال
البيئة سسجلت ﬂ 8الفات ‘ ›ال عدم
ال -ت-ق-ي-د ب-ن-ظ-ام تسس-ي Òال-ن-ف-اي-ات ،أام-ا ‘
ﬂالفات التطه Òوالنظافة ،فقد “ت
معاينة ﬂ100الفة ‘ ›ال البيع غÒ
الشس- -رع- -ي ع- -ل- -ى ال -ط -ري -ق ال -ع -ام ،وك -ذا
ﬂ12الفة تتعلق بإاعاقة الطريق العام.
Œدر اإلشسارة أان مصسالح الشسرط ـة التي
ت-ع-ن-ى ب-ه-ذا اŸل-ف ،م-ن خ-لل م-راق-ب-تها
ل-ل-م-ح-لت ال-ت-ج-اري-ة واألسس-ؤاق الشس-عبية،
حجزت على إاثرها  1177كلغ من اŸؤاد
السستهلكية (خضسر وفؤاكه) كانت منقؤلة
أاو معروضسة بشسكل عشسؤائي وغ Òقانؤ،Ê
وكذا حجز أازيد من  61كلغ من اللحؤم
البيضساء غ Òصسا◊ة “اما للسستهلك
كانت مؤجهة للبيع ،ناهيك عن حجز 40
وح -دة م -ن اŸع -دات وال -ت-ج-ه-ي-زات ال-ت-ي
كانت تعرضص للبيع بطريقة غ Òقانؤنية
(خردوات ﬂتلفة ،أالبسسة وأاوا...Êإالخ).

سسطيف :نورالدين بوطغان

أاط - - -ل - - -قت م - - -ؤوخ- - -را م- - -دي- - -ري- - -ة
البيئة لو’ية ع“ Úوششنت عملية
’دارات واŸؤوسشسشات
–سشيسس Œاه ا إ
ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصش-ة ل-لو’ية حول
ضش-رورة اسشÎج-اع ال-ورق اŸسش-ت-عمل
ل -ت-غ-ط-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات-ه-ا ،ح-يث ” ‘
ه -ذا الصش -دد ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اء تشش-اوري
ح- -ول إام- -ك -ان -ي -ات اسشÎج -اع ال -ورق
’غ -ل -ف-ة وغÒه-ا
وال -ورق اŸق -وى وا أ
وال -ت -ي ت -رم -ى ع-م-وم-ا م-ع ال-ن-ف-اي-ات
اŸن -زل-ي-ة سش-م-ح ب-إاب-راز م-دى أاه-م-ي-ة
اسشÎج- -اع ه- -ذه اŸواد ل- -رسش- -ك- -ل -ت -ه -ا
وإاعادة اسشتعمالها.
أاك -دت مصس -ادر مسس-ؤؤول-ة م-ن اŸدي-ري-ة

ال -ؤصس -ي -ة أان ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة اŸع-ن-ؤن-ة بـ
«اإلدارة تسساهم ‘ اسسÎجاع الؤرق» والتي
ت -ن-درج ‘ إاط-ار الإسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
ل -تسس-ي Òال-ن-ف-اي-ات ت-رت-ك-ز ع-ل-ى –سس-يسص
اŸسسؤؤول Úبهذه اŸديريات إل‚اح تسسيÒ
ال -ؤرق اŸسس-ت-ع-م-ل وال-ذي ي-ت-ط-لب حسسب
القائم Úعلى العملية اسستعمال صسناديق
–مل اإلشسارات الضسرورية Œاه مؤظفي
اإلدارة بهدف اإلسسهام ‘ التخفيف عن
مركز الدفن التقني لع“ Úؤشسنت الذي
ال- -ت- -زم ‡ث- -ل- -ؤه ب -ج -م -ع ال -ن -ف -اي -ات غÒ
اŸسستعملة من طرف اإلدارة.

ع“ Úوشسنت :ب.األمÚ

أامام تزايد الضشغط عليهم

مديرو الثانويات ‘ وقفة احتجاجية ببجاية
أاق -دم ،أامسس ،م -دي -رو ال -ث -ان -وي-ات
ب- -ب- -ج- -اي- -ة ع- -ل- -ى ت- -ن- -ظ- -ي- -م وق- -ف- -ة
اح- -ت- -ج -اج -ي -ة أام -ام م -ق -ر م -دي -ري -ة
الÎب-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ،وذلك ل-ل-ت-ن-ديد
ب- -ال -ت -ه -م -يشس وال -ن -قصس ‘ ال -ت -أاطÒ
’داري وت -زاي -د الضش -غ -ط ع -ل -ي-ه-م،
ا إ
’م- -ر ال- -ذي أاث -ر ك -ثÒا ع -ل -ى
وه- -و ا أ
مزاولتهم لعملهم ‘ ظروف ’ئقة.
وبحسسب سسم Òفرماسص ‡ثل مديري
الثانؤيات الذي أاوضسح لـ «الشسعب» قائل:
«نحن نعا Êمن مشسكل كب Òمع بداية هذه
السسنة الدراسسية ،ويتمثل ‘ نقصص التأاطÒ
اإلداري ،إا ¤جانب عدم وجؤد Œاوب
ل- -ل- -ؤصس- -اي- -ة ıت- -ل- -ف اŸع -ؤق -ات ال -ت -ي
تصس -ادف-ن-ا ،فضس-ل ع-ن ضس-غ-ؤط-ات ي-ؤم-ي-ة
نعا Êمنها ول Œد حلؤل ناجعّة ،وهي

أاسسباب ل تسساعدنا على اإلطلق Ÿباشسرة
م-ه-ام-ن-ا ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي ،وع-ليه نحن نطالب
خلل هذه الؤقفة ا÷هات الؤصسية التكفل
بانشسغالتنا ‘ اأقرب اآلجال».
وبحسسب بدر براهيم مدير الÎبية ،فإان
م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة بصس-دد ت-ن-ظ-ي-م مسس-اب-قة
خ -اصس -ة ب -اŸؤؤط-ري-ن الÎب-ؤي Úوال-ع-م-ال،
حيث سسيتم تؤظيف 137مشسرف تربؤي و
 309ع-ام-ل ،وال-ذي-ن ي-ن-ت-ظ-ر ال-ت-ح-اق-ه-م
Ãناصسبهم مع نهاية شسهر سسبتم Èعلى
اأقصسى تقدير ،وهؤ ما من شسأانه أان يخفف
ال -عبء ع -ل-ى م-دي-ري ال-ث-ان-ؤي-ات ،وت-ب-ق-ى
اأب -ؤاب ا◊ؤار م -ف -ت -ؤح-ة م-ن أاج-ل Œاوز
هذه اŸشساكل.

بجاية :بن النوي توهامي

اكتفاء ذاتي و“وين الو’يات اÛاورة بـ  120أالف ل Îببلعباسس

ششعبة ا◊ليب تتدعم Ãلبنة جديدة تنتج  4آا’ف ل Îيوميا
ت-دع-مت شش-ع-ب-ة ا◊ل-يب ب-و’ي-ة سش-يدي بلعباسس
م-ؤوخ-را Ãل-ب-ن-ة ج-دي-دة م-ن شش-أان-ه-ا ت-ع-زي-ز الطاقة
’ن- -ت- -اج- -ي -ة Ÿادة ا◊ل -يب وخ -ل -ق م -ن -اصشب شش -غ -ل
ا إ
إاضش -اف -ي -ة لسش -اك -ن -ة اŸن -ط -ق -ة ،ح -يث ت-وف-ر اŸل-ب-ن-ة
ا÷دي- -دة ح -وا‹  20م -نصشب ع -م -ل دائ -م ع-ل-ى أان
’نتاجية
يتضشاعف العدد بعد الرفع من القدرة ا إ
للملبنة مسشتقب.Ó
لبقار ‡ن يضسمنؤن
تعاقدت اŸؤؤسسسسة مع  12مربيا ل أ
وبشس -ك -ل ي -ؤم -ي ت -ؤف Òم -ادة ا◊ل -يب ،ك-م-ا ت-ن-ؤي ال-ؤح-دة
اسستÒاد أابقار من اÿارج من أاجل –قيق األفضسلية ‘
النؤعية والكمية.
شسرعت الؤحدة التابعة للقطاع اÿاصص ‘ إانتاج ا◊ليب
و–ؤيله شسهر أاوت اŸاضسي بطاقة إانتاجية تصسل إا4000 ¤
ل Îيؤميا من ا◊ليب والتي يتم تؤزيعها بعدة بلديات من
ولية سسيدي بلعباسص على غرار البلدية األم ،بلدية تلغ
جنؤبا،ابن باديسص وسسيدي ◊سسن غربا ووصسؤل إا ¤حدود
ولية تلمسسان.
ت-ق-ؤم ال-ؤح-دة ب-ت-ؤزي-ع م-ن-ت-ؤج-ه-ا ب-ب-لديتي اولد ميمؤن

وع Úتالؤت ،وقد سسطرت اŸلبنة حسسب مسسÒيها هدفا
لبلؤغ  40000ل Îيؤميا من ا◊ليب Ãعدل  5000ل‘ Î
السساعة وهي الطاقة اإلنتاجية العامة للؤحدة التي يتم
ع -ل -ى مسس -ت -ؤاه -ا إان -ت -اج ا◊ل -يب إا ¤ج -انب ال-ل ،Íال-زب-دة
وال - -قشس - -دة ع - -ل - -ى أان ي - -ت- -م إان- -ت- -اج م- -ادة ا÷ Íاألب- -يضص
و»الكؤ‡بار» مسستقبل.
وت-ع-د ال-ؤح-دة إاضس-اف-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-لسس-ت-ثمار النؤعي ‘
›ال إان -ت -اج ا◊ل -يب ومشس -ت -ق-ات-ه ح-يث سس-اه-مت وبشس-ك-ل
مباشسر ‘ –قيق اإلكتفاء الذاتي للؤلية وتدعيم الؤليات
اÛاورة خاصسة ا÷نؤبية .حيث تتؤفر الؤلية على 9
ملبنات ثلثة منها دخلت مرحلة إانتاج مسسحؤق ا◊ليب
متؤاجدة بكل من الطابية ،سسيدي ◊سسن ،حاسسي زهانة
ومقر عاصسمة الؤلية.
هي الؤحدات التي جعلت من الؤلية رائدة ‘ ›ال
إانتاج مادة ا◊ليب وعملية –ؤيله ،بفائضص يقدر يؤميا بـ
 120أالف ل ،Îسسمح بتدعيم الؤليات اÛاورة التي تشسهد
نقصسا ‘ إانتاج ا◊ليب على غرار وليات تلمسسان ،وهران،
“ؤشسنت ،معسسكر وسسعيدة ،وتشس Òاإلحصسائيات األخÒة

إا ¤بلؤغ  80مليؤن ل Îسسنؤيا وهؤ ما يصسنف الؤلية حؤضسا
للحليب با÷هة الغربية مع إامكانية بلؤغ مرحلة التصسدير
نهاية سسنة .2019
‘ ذات السسياق تسسجل الؤلية ارتفاعا ‘ عدد اŸربÚ
الذين فاق عددهم األلفي مربي بسسبب الدعم والتشسجيع
اŸقدم من قبل الدولة لتطؤير هذه الشسعبة ومن ذلك دعم

 1900مسس-ت-ث-م-رة ف-لح-ي-ة ي-ت-ع-ل-ق نشس-اط-ه-ا بÎبية األبقار
واŸؤاشس -ي ،ح -يث ت -ت -ؤف-ر ال-ؤلي-ة ع-ل-ى  17544رأاسص م -ن
األبقار ا◊لؤب من جملة  47أالف رأاسص بقر أاغلبها من
السسللت اÙلية.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

اأ’ربعاء  13سصبتم 2017 Èم
الموافق لـ  22ذي الحجة  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’شسغال وا’سستÓم
تأاّخر ‘ ا أ
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إأ‚ـ ـ ـ ـاز  13مؤوسّصسصـ ـ ـة تربويـ ـ ـة بسصي ـ ـ ـدي بلعب ـ ـ ـاسس يرأوح مكان ـ ـ ـه

عرف الدخول المدرسسي الجاري بو’ية سسيدي بلعباسس اسستÓم ثÓث
’طوار
Óن-ج-از ف-ي ا أ
م -ؤوسسسس -ات ت-رب-وي-ة م-ن ب-ي-ن  16م-ؤوسسسس-ة ت-رب-وي-ة م-ب-رم-ج-ة ل -إ
التعليمية الثÓث ،وهو ما يعكسس التأاخر الكبير في عملية إانجاز المشساريع ،ما
تسسّبب في حا’ت ا’كتظاظ التي تعاني منها عديد المؤوسسسسات.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

ففي الطور ا’بتدائي تّم اسصتÓم مدرسصة
اب -ت -دائ -ي-ة واح-دة م-ن ج-م-ل-ة  8مدارسس،
ي -ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-م-درسص-ة ط-ل-ح-ة ب-ن م-ح-ي
الدين الواقعة بحي عدل الجديد بسصيدي
بلعباسس ،والتي إانطلقت بها اأ’شصغال سصنة
 ،2013هذا و’ تزال اأ’شصغال قائمة بثÓثة
مشصاريع أاخرى على غرار مدرسصة نميشس
ب-ل-ع-ب-اسس ب-ال-م-ن-ط-ق-ة الشص-م-ال-ي-ة (السصكة)،
والتي تبلغ نسصبة إانجازها  65بالمائة ،في
حين بلغت نسصبة إانجاز مدرسصتي علي زازو
ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ال-حضص-ري-ة ع-دل
والمدرسصة المتواجدة بالمنطقة الحضصرية
بطريق تسصالة  85بالمائة.
وببلدية تاودموت جنوب الو’ية ’ ،تزال
أاشصغال إانجاز مدرسصة ابتدائية من صصنف
«ب» تراوح مكانها بنسصبة إانجاز لم تتعد
 25ب -ال -م -ائ -ة ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن ان-طÓ-ق
أاشصغالها منذ أازيد من  10سصنوات ،أاما
ببلدية سصيدي علي بن يوب ف Óتتعدى
نسصبة إانجاز مدرسصة مصصطفاوي ميلود 15
ب -ال -م -ائ -ة ب -ع -د ح -وال -ي سصت سص-ن-وات م-ن
انطÓق المشصروع.
هذا ولم تسصتلم مدرسصة حنيفي محمد
ببلدية الطابية على الرغم من بلوغ نسصبة
اأ’شص -غ -ال ب -ه-ا  95ب-ال-م-ائ-ة ،ك-م-ا ت-وّقفت
اأ’شص -غ -ال ك-ل-ي-ا ب-أاشص-غ-ال مشص-روع م-درسص-ة
بالمنطقة الحضصرية الشصمالية لبلدية ابن
باديسس بعد تجميد المشصروع الذي انطلق
سصنة .2011

في ذات السصياق ،اسصتلمت المديرية تسصعة
أاقسصام في إاطار التوسصعة من جملة 21
قسس ،منها أاربعة أاقسصام بمدرسصة قندسصي
بوزيان ببلدية العمارنة ،و 3أاقسصام أاخرى
بمدرسصة بلمخطار محمد ببلدية سصيدي
بلعباسس وقسصمان آاخران بمدرسصة بناصصر
محمد ببلدية لمطار في حين ’ تزال
اأ’شصغال قائمة على مسصتوى ثمانية أاقسصام
بمدرسصتين ببلديتي وادي السصبع ومو’ي
سص-ل-يسص-ن ال-ج-ن-وب-ي-ت-ي-ن .أام-ا ع-ن المطاعم
ال -م -درسص -ي -ة وال -ت -ي ل-ه-ا م-ن اأ’ه-م-ي-ة م-ا
يسص-اع-د ع-ل-ى ت-حسص-ي-ن ظ-روف ال-ت-مدرسس
باعتبار التغذية المدرسصية عامل مهما في
عملية التحصصيل العلمي ،فقد تم اسصتÓم
مطعمين اأ’ول بمدرسصة حمداوي بن عمر
ب -ب -ن ب -اديسس وال -ث -ان -ي ب -م -درسص-ة ه-واري
ب -وم-دي-ن ب-ئ-ر ال-ح-م-ام ،ف-ي ح-ي-ن ’ ت-زال
خمسصة مطاعم قيد اإ’نجاز بنسصبة أاشصغال
تتراوح ما بين  90و 95بالمائة بإاسصتثناء
م-ط-ع-م ب-م-درسص-ة ب-ن م-ايسص-ة ع-ب-د ال-قادر
بسصيدي بلعباسس ،والذي ’ تتعدى نسصبة
إانجازه  5بالمائة بعد قرار تجميده.
دخ -لت م -ت -وسص -ط-ت-ان ج-دي-دت-ان ال-خ-دم-ة
خÓل الدخول المدرسصي الجاري بطاقة
اسصتيعاب تقدر بـ  200مقعد بيداغوجي
ويتعلق اأ’مر بكل من متوسصطة بولنوار
محمد بالمنطقة الشصمالية الغربية لبلدية
سصفيزف ،متوسصطة جديدة أاخرى ببلدية
سصيدي علي بن يوب ،في حين ’ تزال
اأ’شص-غ-ال ق-ائ-م-ة إ’ن-ج-از م-ت-وسصطتين بكل

أايام من انطÓق دورة سسبتم Èببومرداسس

من ببلدية سصيدي لحسصن وسصيدي بلعباسس
حيث تقدر نسصبة اأ’شصغال  55بالمائة .أاما
ع - -ن أانصص - -اف ال - -داخ - -ل - -ي- -ات ف- -ق- -د ت- -م
اسصتÓم نصصف داخلية واحدة بمعدل 200
مقعد بمتوسصطة معروف محمد ببلدية
رجم دموشس جنوبا ،في انتظار إاسصتكمال
أاشص-غ-ال نصص-ف داخ-ل-ي-ة اخ-رى ب-م-ت-وسص-طة
غ -ي -ال اب -راه -ي -م ب -ل -م -ط-ار ،وال-ت-ي ف-اقت
اأ’شصغال بها  90بالمائة ،هذا وتزال 3
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تواصسل مؤوسسسسات التكوين اŸهني اŸنتشسرة ع Èبلديات بومرداسس ›هوداتها اŸيدانية ’سستقطاب
’‰اط والتكوين عن
أاك Èعدد ‡كن من الشسباب لÓسستفادة من عروضس التكوين اŸتنوعة ‘ ﬂتلف ا أ
Óشسخاصس دون مؤوّهل علمي وحتى اŸرأاة الريفية اŸاكثة بالبيت.
صسصسة ل أ
طريق التمه ،Úوأاخرى ّ ﬂ

بومرداسس :ز ــ كمال

ككل دورة جديدة وخاصصة دورة
سص-ب-ت-م-ب-ر ،ت-ب-ادر م-دي-ري-ة التكوين
ال-م-ه-ن-ي ل-ب-وم-رداسس اإل-ى تسص-ط-ير
برنامج اإعÓمي يسصبق عادة موعد
الدخول ،يقدم في شصكل معارضس
وحمÓت تحسصيسصية تسصهر عليها
ق -اف -ل -ة ت -ج -وب م -خ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق
ال- -و’ي- -ة ،وه- -ي ال- -ع- -م- -ل -ي -ة ال -ت -ي
اخ -ت -ت -مت ق -ب-ل ي-وم-ي-ن م-ن دائ-رة
الناصصرية بعد اأسصبوع من النشصاط
الميداني ،ومحاولة التقرب اأكثر
من فئة الشصباب والتÓميذ الذين
ل -م يسص -ع -ف -ه-م ال-ح-ظ ف-ي م-ت-اب-ع-ة
مسصارهم الدراسصي.
ك-م-ا ت-ح-اول م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن ب-ناء

على مدونة التخصصصصات المكيفة،
التركيز على المهن التي تسصتقطب
الشصباب اأكثر بما فيهم الجامعيين،
ال -ذي -ن اأدرك -وا صص -ع-وب-ة ا’ن-دم-اج
المهني بشصهادات ورقية في بعضس
التخصصصصات ا’إنسصانية ،فاختاروا
ط -ري -ق-ا اآخ-را ي-ت-م-ث-ل ف-ي ع-م-ل-ي-ة
التاأهيل والتكوين التطبيقي الذي
توفره مراكز التكوين في مدة ’
تتجاوز  18شصهرا ثم التوجه ا’أكيد
ن- - -ح- - -و ع - -ال - -م الشص - -غ - -ل واإنشص - -اء
موؤسصسصات مصصغرة بفضصل اأجهزة
الدعم.
وم - -ن اأب - -رز ه - -ذه ال- -ت- -خصصصص- -ات
ا’أشصغال العمومية والبناء ،الري،
ا’إعÓ- -م ا’آل- -ي وال- -م- -ع -ل -وم -ات -ي -ة
ال- -م- -ح- -اسص- -ب -ة ،ال -ف -ن -دق -ة وم -ه -ن

ال-خ-ي-اط-ة والصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ليدية
بالنسصبة للمراأة ،وبدرجة اأقل مهن
ال -ف Ó-ح-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري وك-ذا
الصص-ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة وال-غذائية
وتعليب المواد التي ظهرت موؤخرا
ك-ت-خصصصص-ات ج-دي-دة ف-ي م-حاولة
لÓ- -سص- -ت -ج -اب -ة اإل -ى خصص -وصص -ي -ات
الو’ية في المجال الفÓحي رغم
صص -ع -وب -ة ال -م -ه -م -ة بسص -بب غ -ي-اب
ال -ت -ك -ام -ل وال -ت -ع -اون ب -ي -ن ق -ط-اع
التكوين والمتعاملين ا’قتصصادّيين
وال- -مسص- -ت- -ث- -م- -ري- -ن ف- -ي ال -م -ج -ال
الفÓحي اإ’ّ في حا’ت محدودة
شصهدت اإمضصاء اتفاقيات لتكوين
ال - -م - -ت- -رّب - -صص- -ي- -ن ،والسص- -ع- -ي اإل- -ى
اإدماجهم في ميدان العمل.

مشص -اري-ع أاخ-رى ت-راوح م-ك-ان-ه-ا ب-ب-ل-دي-ات
السصهالة ،تنيرة والحصصيبة بنسصبة اأشصغال لم
تتعدى  5بالمائة بعد تجميدها أ’سصباب
إادارية وتقنية.
أاما عن الطور الثانوي ،فينتظر اإسصتÓم
ث -ان -وي -ة ج -دي -دة ب-ط-ري-ق تسص-ال-ة بسص-ي-دي
بلعباسس شصهر نوفمبر الداخل ،في الوقت
الذي ’ تزال اأ’شصغال تتراوح ما بين 25
و 45ب-ال-م-ائ-ة إ’ن-ج-از ث-ان-ويتين جديدتين

بكل من سصيدي لحسصن والضصاية ،في حين
تم تجميد مشصروع إانجاز ثانوية ببلدية
المرحوم بعد إاطÓق اأ’شصغال بنسصبة 5
بالمائة.
وعن اأنصصاف الداخليات ،فقد تّم اسصتÓم
كل المشصاريع المدرجة والبالغ عددها 4
أانصص -اف ب -ك -ل م -ن ث -ان -وي -ات ال -ع -م -ارن-ة،
ب- -وخ- -ن- -اف- -يسس ،ت- -ي- -غ- -ال- -ي -م -ات وسص -ي -دي
حمادوشس.

عرف ارتفاعا ‘ عدد الغرقى وا÷رحى

أك Ìمن  6مÓي Úمصصطاف زأروأ شصوأطئ تيبازة

سسّ- -ج- -لت مصس- -ال -ح ا◊م -اي -ة
اŸدن -ي -ة ب -ت -ي -ب-ازة ال-ت-ح-اق م-ا
يربو عن  6مÓي Úو 300أالف
مصسطاف بـ  41شساطئا مسسموحا
ل-لسس-ب-اح-ة ه-ذه السسنة بزيادة
ط -ف -ي -ف -ة م -ق -ارن -ة م-ع اŸوسس-م
ن عدد الوفيات
الفارط ،إا’ أا ّ
ب- -ف- -ع- -ل السس- -ب -اح -ة ‘ ال -ب -ح -ر
ان- -خ -فضس إا 5 ¤ح-ا’ت ف-قط
هذه السسنة مقابل  10حا’ت
كاملة العام اŸنصسرم.

تيبازة :عÓء ملزي

ف -ي ه -ذا ا’إط -ار ،اأشص -ار ال-م-كّ-ل-ف
ب-ا’إعÓ-م ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-م-ديرية
الو’ئية للحماية المدنية المÓزم
ا’أول محمد مشصاليخ ،اإلى اأنّ عدد
تدخÓت ا’نقاذ في البحر بلغت
 8108حالة منذ الفاتح جوان واإلى
غاية اأول اأمسس ،بحيث تّم اإنقاذ
 4940غ -ري-ق-ا ،ج-رح م-ن-ه-م 3163
شصخصصا من بينهم  2957جريحا
اأسصعفوا بعين المكان ،فيما تمّ نقل
 404اآخ-ر اإل-ى م-خ-ت-ل-ف ال-م-راك-ز
الصص -ح -ي -ة ال-ق-ري-ب-ة ل-غ-رضس ت-ل-ق-ي
ا’سص - -ع- -اف- -ات الضص- -روري- -ة ،ك- -م- -ا
سصّ- -ج- -لت ذات ال- -مصص- -ال- -ح وف -اة 5
اأشصخاصس في ظروف مختلفة ،من

بينهم شصابة في مقتبل العمر لم
يتجاوز سصنها  15سصنة ،وشصاب اآخر
يبلغ من العمر  23سصنة توفوا في
شص- -واط- -ئ م- -ح -روسص -ة ب -م -ن -ط -ق -ة
الحمدانية ببلدية شصرشصال ،فيما
تّم انتشصال جثث  3شصباب اآخرين
في مناطق صصخرية متفرقة من
شصواطئ بلدية تيبازة خÓل شصهر
جويلية الفارط ،مع ا’شصارة اإلى
اأّن ذات المصصالح كانت قد اأحصصت
 10حا’ت وفاة غرقا في البحر
خÓل الموسصم الماضصي من بينها
حالة واحد بالشصواطئ المحروسصة
و 9ح- -ا’ت اأخ- -رى ب- -م- -ن- -اط- -ق
صص - -خ - -ري - -ة ،ك - -م- -ا سصّ- -ج- -لت ذات
المصصالح اأيضصا ارتفاعا محسصوسصا
ف -ي ع -دد ال -م -ن -ق -ذي-ن م-ن ال-غ-رق
وع- -دد ال- -ج -رح -ى ه -ذا ال -م -وسص -م
م- -ق- -ارن- -ة م -ع ال -م -وسص -م ال -ف -ارط
بالرغم من منع السصباحة بشصاطئي
ا’أرهاط المركزي وقرية السصات
ببلدية تيبازة ’أسصباب مختلفة.
وفيما يتعلق بحرائق الغابات ،فقد
اأحصصت مصصالح الحماية المدنية
واإلى غاية اأول اأمسس  129حريقا
م -ن ب -ي -ن-ه-ا  109ح-ري-ق-ا مصص-نفا
ضص-م-ن ح-رائ-ق ال-غ-ابات ،واأسصفرت
ع- -ن اإتÓ- -ف  141 ،9ه-ك-ت-ار من

الغابات وهكتارين من ا’أدغال و3
حرائق خاصصة با’أعشصاب اأسصفرت
ع - - -ن اإت Ó- - -ف  3ه -ك -ت-ارات م-ن
ا’أعشص - - -اب ،و 6ح -رائ -ق خ-اصص-ة
بالمحاصصيل الزراعية اأسصفرت عن
اإتÓ- - -ف  19ه -ك -ت -ار م-ن ال-ف-م-ح
الصص -لب و 3ه-ك-ت-ارات م-ن ال-قمح
اللين و 11حريقا خاصصا با’أعÓف
والكÓأ اأفرزت حرق  7 ،5هكتار
من الحصصيدة و 3340حزمة تبن،
ك-م-ا ب-ل-غ ع-دد ا’أشص-ج-ار ال-م-ث-م-رة
المحروقة  540شصجرة في مختلف
الحرائق المسصجلة التي اأتت اأيضصا
ع - -ل- -ى  13خ- -ل- -ي- -ة ن -ح -ل وب -يت
ب Ó-سص -ت -ي -ك-ي ،م-ع ا’إشص-ارة اإل-ى اأّن
ال-ح-ري-ق ال-ذي نشصب ب-ج-ب-ل شص-ن-وة
خÓ- -ل ن -ه -اي -ة ا’أسص -ب -وع ال -ف -ارط
اأسصفر عن اإتÓف  20هكتار من
الغابات و 200شصجرة زيتون و30
شص- -ج- -رة ت -ي -ن ،ا’أم -ر ال -ذي اأف -رز
العديد من التعليقات على مواقع
التواصصل ا’جتماعي بالنظر اإلى
ك -ون ال -م -ن -ط -ق -ة مصص ّ-ن -ف-ة ضص-م-ن
المناطق الطبيعية المحمية ،كما
اأنّ سص -ك -ان -ه-ا م-ع-روف-ون م-ن-ذ اأم-د
بعيد بعنايتهم بالطبيعة والفÓحة
وا’أشصجار المثمرة.
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ريال مدريد

بÒيز قد يسشتغني
عن بن زÁة
لسشتقدام غريزمان
يدرسس ريال مدريد أإ’سصبا ،Êألتضصحية Ãهاجمه
ألفرنسصي كر ËبنزÁة ،إ’“ام صصفقة من ألعيار ألثقيل
‘ ألصصيف أŸقبل.
وذكرت صصحيفة «ديلي سصتار» نق Óعن تقارير إأسصبانية،
إأن فلورنتينو بÒيز رئيسس أŸلكي ،يدرسس بيع بنزÁة
ألصصيف أŸقبل ،لتمويل صصفقة ضصم أأنطوأن غريزمان من
أأتلتيكو مدريد.
وأأضصافت ألصصحيفة أأن بنزÁة قد يتجه إأ ¤أأرسصنال،
حيث أأبدى ألÓعب ألفرنسصي من قبل إأعجابه بالغانرز،
كما أأن ألنادي أإ’‚ليزي حاول ألتعاقد معه ،عندما برز
‘ ليون ،لكن ريال مدريد ‚ح ‘ ألفوز بالصصفقة وقتها.
وأأشصارت إأ ¤أأنّ رئيسس ألريال ‘ حالة تأاهب ،بعد ألبدأية
أŸتعÌة للفريق ‘ ألليغا ،وحصصده  5نقاط فقط من 3
موأجهات ،ومعاناته كثÒأ لتسصجيل أأ’هدأف.
وأأّكدت ألصصحيفة ،أأن بÒيز يرغب ‘ تدعيم ألهجوم،
بضصم غريزمان وكذلك ‚م جوفنتوسس باولو ديبا’ خÓل
ألصصيف أŸقبل’ ،فتة إأ ¤أأن رئيسس ألريال يفضصل ضصم
أأ’ول ‘ ،ظل وجود شصرط جزأئي بعقده يصصل إأ ¤نحو 100
مليون يورو.
وكانت تقارير إأسصبانية ،أأّكدت أأّن زيدأن يريد من بÒيز
ألتعاقد مع مهاجم جديد للفريق ،لتعويضس رحيل أإ’سصباÊ
أألفارو مورأتا إأ ¤تشصيلسصي ‘ ،فÎة أ’نتقا’ت ألصصيفية
أŸاضصية.

هيغوإين :

فلسشفتي ‘ كرة القدم
أان أاكون سشعيدا Ãا أافعله
حّدد أأ’رجنتيني غونزألو هيجوأين ،مهاجم جوفنتوسس أإ’يطا‹ ،هدف فريقه ‘ هذأ أŸوسصم ،عقب
خسصارة لقب دوري أأ’بطال ‘ أŸوسصم أŸاضصي ،بعد ألهزÁة ‘ ألنهائي أأمام ريال مدريد أإ’سصبا.Ê
وقال هيغوأين ،خÓل تصصريحاته لصصحيفة «ألغارديان» ألÈيطانية« :نريد ألفوز بكل شصيء هذأ أŸوسصم،
بالنسصبة ‹ دأئًما تكون صصورة تسصجيل أأ’هدأف ‘ عقلي ،فهو أأمر أأسصاسصي ،فاŸهاجم مطالب دأئًما بالتسصجيل».
وأأضصاف« :لهذأ ألسصبب أأنا أألعب كرة ألقدم ،وألشصخصس ألذي ’ يشصعر بال ّضصغط ’ يحب هذه ألرياضصة ،وألضصغط
أŸسصتمر يتطلب ألتكيف معه» .وأأوضصح« :كرة ألقدم هي رياضصة
متغيّرة كثًÒأ ،حيث Áكنك ألتسصجيل ‘  7مباريات على ألتوأ‹
وح ’ Úتسصجل ‘ مبارأت Úتكون ’عبا سصيئا وتتلقى أ’نتقادأت،
ولكن ذلك شصيء جميل نوعا ما ،ولذلك كرة ألقدم ‡تعة».
وتابع« :فلسصفتي ‘ كرة ألقدم هي أأن أأكون سصعيدأ Ãا أأفعله،
وح Úيقول ألناسس أأنني وأحد من أأ’قوى ‘ ألعا ،⁄يكون علي أأن
أأوأصصل ألعمل ح Úيقولون أأّنني سصيء».
ووأصصل« :ألتطور يحتاج إأ ¤ألتوأضصع ،وبوفون تقريبا
 40عاما ،ويقول أأنه ’زأل يسصعى للتحسصن ،هل
تتخّيلون؟».
وأختتم« :هنا ‘ جوفنتوسس نلعب من
أأجل أ’نتصصار بكل شصيء ،هذه هي
ألعقلية ،و‘ ألعام أŸاضصي كنا
قريب Úمن –قيق ذلك،
ول - -ك- -ن ه- -ذأ أل- -ع- -ام
سصنحاول».

–ويÓت

اليفواري
سشÒي يبقى ضشمن
اهتمامات البارصشا
سصعى نادي برشصلونة أإ’سصبا ،ÊخÓل فÎة
أ’نتقا’ت ألصصيفية أŸاضصية ،إأ ¤جلب عدد
م -ن أل Ó-ع -ب ÚأŸم -ي -زي -ن ،ل-ت-ع-ويضس رح-ي-ل
ألÈأزيلي نيمار إأ ¤باريسس سصان جÒمان.
وت-و ّصص-ل ب-رشص-ل-ون-ة’ ،ت-ف-اق ن-ه-ائ-ي م-ع نادي
ن -يسس أل -ف -رنسص -ي ،بشص -أان أل-ت-ع-اق-د م-ع ’عب
وسصطه أإ’يفوأري جان ميشصيل سصÒي ،خÓل
سصوق أ’نتقا’ت ألشصتوية ألقادمة ،وذلك بعد
ت -ع ّ-ث -ر أŸف -اوضص -ات ه -ذأ ألصص-ي-ف .وذك-رت
صصحيفة سصبورت أأن برشصلونة عاد ليضصع أأنظاره على ألÓعب أ’يفوأري
صصاحب ألـ  26عاما ،بعدما كانت أأ’ولوية ‘ بدأية أأ’مر تتجه نحو ضصم
أأ’موأل للتعاقد مع ألÈأزيلي فيليب كوتينيو أأو أأ’رجنتيني أأنخيل دي
م - - - -اري - - - -ا ،وه - - - -و م - - - -ا فشص - - - -لت ‘ –ق - - - -ي - - - -ق - - - -ه ب- - - -ال- - - -ن- - - -ه- - - -اي- - - -ة.
ونقلت ألصصحيفة ،عن مصصادر بالنادي ،سصعيه إ’برأم صصفقة سصÒي ،لكن دون
أسص -ت -ب -ع -اد ﬁاو’ت ج -دي-دة ب-خصص-وصس ك-وت-ي-ن-ي-و ،أÎÙف ‘ ل-ي-ف-رب-ول
أإ’‚ليزي .وكانت صصفقة سصÒي قد توقفت رغم ألتوصصل ’تفاق مع إأدأرة
ن- -يسس ،م- -ق- -اب- -ل ن -ح -و  40م - -ل - -ي - -ون ي- -ورو ب- -ع- -ق- -د Áت- -د لـ  4موأسصم.
ورغم إأبدأء ألÓعب غضصبه لفشصل أŸفاوضصات وعدم “كنه من أ’نضصمام
للفريق ألكتالو Êهذأ ألصصيف ،إأ’ أأنه سصيكون مسصتعدأ لتحقيق هذأ أ◊لم
بارتدأء قميصس ألبلوغرأنا .وأأضصافت ألصصحيفة أأنّ ألصصفقة لن تكون معّقدة،
نظرأ لوجود شصبه أتفاق ب Úبرشصلونة مع نيسس وألÓعب نفسصه ،وألتي لن
تتغ Òقيمتها عما كان متفق عليه ‘ أÒŸكاتو ألصصيفي أŸاضصي.

أإسشينسشيو:

انتقال نيمار
إا ¤باريسش سشان
جÒمان كان
غريبا

أأّك -د م -ارك -و أأسص -ي-نسص-ي-و
م - -ه - -اج- -م ن- -ادي ري- -ال
م -دري -د أأ’سص-ب-ا Êل-ك-رة
ألقدم أأنه ليسس لديه نية
ل-ي-ح-ذو ح-ذو ألÈأزي-ل-ي
نيمار ‘ قرأره ألغريب
ب- -ا’ن- -ت- -ق -ال م -ن ن -ادي
ب-رشص-ل-ون-ة أ’سص-ب-ا Êإأ¤
ن - - -ادي ب - - -اريسس سص - - -ان
جÒمان ألفرنسصي .وكان نيمار قد أنتقل للنادي
أل-ف-رنسص-ي ‘ أ’ن-ت-ق-ا’ت ألصص-ي-ف-ي-ة م-ق-اب-ل سص-دأد
ألشصرط أ÷زأئي ،وقيمته  222مليون يورو ،لكن
أسص -ت -ب -ع -د أأسص -ي -نسص -ي -و “ام -ا أ’ن -ت -ق -ال ل -ل-ع-مÓ-ق
أل-ف-رنسص-ي ،م-ؤوك-دأ أأن-ه سص-ع-ي-د ‘ أل-ن-ادي أŸل-ك-ي.
وأأضصاف أأسصينسصيو ‘ تصصريحات لصصحيفة (بارتيزو
دي كوب)« :كان غريبا بالنسصبة لنا أأن يرحل نيمار
من برشصلونة ،لقد كان أعبا مهّما ‘ ألفريق ،وكون
أأّنهم  ⁄يتمّكنوأ من أإ’بقاء عليه ،فإاّن أأ’مر يبقى
غريبا إأ ¤حد ما».
يذكر أأنّ أأسصينسصيو أأصصبح ’عبا ’ غنى عنه ‘
صصفوف ريال مدريد ،وسصجّل هدف ‘ Úأأول ثÓث
مباريات للفريق ‘ أŸوسصم أ÷ديد.

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

«سشنجتمع مع زطششي Ÿناقششة وضشعية اŸنتخب الوطني»

رششيد غزال قد يكون أاسشاسشيا
‘ تششكيلة موناكو
يحل نادي موناكو ألفرنسصي ،ضصيفا ثقي،Ó
أليوم أأمام ’يبزيغ أأ’Ÿا ‘ ،Êمسصتهل
مشصوأر ألفريق Úبدور أÛموعات
ل - - - - -دوري أأب- - - - -ط- - - - -ال أأوروب- - - - -ا.
وأأع -ل -ن م -ون -اك -و ،غ -ي-اب ’عب
أل- -وسص- -ط أل- -ف -رنسص -ي أل -دو‹
توماسس ليمار ،عن مبارأته
أŸرت-ق-ب-ة أأم-ام ’ي-ب-زيغ.
و ⁄ت - -تضصّ- -م- -ن ق- -ائ- -م- -ة
أل- - -ف - -ري - -ق أل - -ف - -رنسص - -ي
ل -ل -م -ب -ارأة ،وأل -ت -ي أأع -ل -ن -ه -ا
ليوناردو جارد ËأŸدير ألفني ،أسصم ألÓعب،
نظرأ Ÿعاناته من أإ’صصابة بشصد عضصلي تعرضس
له خÓل مبارأة نيسس ‘ ألدوري أÙلي يوم
ألسصبت أŸاضصي.
ويسصافر موناكو إأ ¤أأŸانيا بدون ليمار ،ألذي
سص-ي-وأصص-ل ع-م-ل-ي-ة أل-عÓ-ج وأل-ت-أاه-يل ‘ موناكو
أأم ‘ Ó-أل-ل-ح-اق Ãب-ارأة أل-ف-ري-ق أل-ت-ال-ي-ة أأم-ام
سصÎأسصبورغ يوم ألسصبت أŸقبل ،ضصمن فعاليات
أŸرحلة ألسصادسصة من ألدوري ألفرنسصي.
وكان ألÓعب ألدو‹ أ÷زأئري رشصيد غزأل،
ح -ل م -ك -ان ل -ي -م -ار ،ل -دى خ -روج -ه مصص -اب-ا ‘
أŸبارأة أأمام نيسس ،وينتظر أأن يلعب مكانه ‘
ألتشصكيلة أأ’سصاسصية للفريق أليوم.

أ’أربعاء  13سصبتمبر  2017م ألموأفق لـ  22ذي ألحجة  1438هـ ألعدد 17438

إلهادي ولد علي لـ «إلششعب»:

غياب ليمار إليوم
‘ مبارإة ليبزيغ
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رإبطة كرة إلقدم إÎÙفة

معاقبة شش.القبائل Ãباراة دون جمهور

ن إلوزإرة طالبت إل–ادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم من أإجل تقد ËتÈير مفصشل حول
كششف وزير إلششباب وإلرياضشة إلهادي ولد علي ‘ تصشريح ÷ريدة «إلششعب» ،أإ ّ
لخÒة آإخرها ضشد زإمبيا ذهابا وإيابا ،ما عجّل بخروجه من إŸنافسشة على إلتأاهل Ÿونديال روسشيا .2018
إلنتائج إلسشلبية إلتي طالت إلفريق إلوطني ‘ إŸوإجهات إ أ
نبيلة بوقرين

يوإجه إليوم نادي توتنهام إل‚ليزي

اŸدافع بارترا يغيب عن فريق دور“وند

تلّقى بوروسصيا دور“وند ،ضصربة موجعة قبل سصاعات من موأجهة توتنهام‘ ،
أف -ت -ت -اح مشص -وأره -م-ا ب-دور أÛم-وع-ات ل-دوري أأب-ط-ال أأوروب-ا ل-ك-رة أل-ق-دم.
وأأعلن دور“وند أأمسس ،أأنّ ’عبه أإ’سصبا Êمارك بارترأ ،يعا Êمن إأصصابة
عضصلية ،ولن يتمكن من أŸشصاركة مع ألفريق ‘ أأو ¤مبارياته ‘ بطولة دوري
أأبطال أأوروبا لهذأ أŸوسصم.
ويعا Êبارترأ ( 26عاما) من إأصصابة  ،ليسصتبعد من قائمة دور“وند ألتي توأجه
توتنهام أإ’‚ليزي أليوم ‘ لندن.
و–وم ألشصكوك أأيضصا حول إأمكانية ◊اق ألÓعب أإ’سصباÃ Êبارأة فريقه أأمام
كولن ‘ ألدوري أأ’Ÿا« Êبوندسصليغا» يوم أأ’حد أŸقبل.
ويلتقي دور“وند مع توتنهام أليوم ‘ أ÷ولة أأ’و ،¤من منافسصات أÛموعة
ألثامنة لدوري أأبطال أأوروبا ،وهي أÛموعة ألتي تضصم أأيضصا ريال مدريد
أإ’سصبا Êوأأبويل نيقوسصيا ألقÈصصي.

‘ ظل “ ّسشك إلّÓعب بعدم
إلّلعب للّنادي إل‚ليزي

تششيلسشي يوافق على عـ ـودة
كوسشتا إا ¤أاتلتيكو مدريـ ـ ـد

كشصفت تقارير إأخبارية ،أأمسس ،أأنّ أأتلتيكو مدريد أإ’سصبا ،ÊسصيÈم صصفقة
أŸهاجم دييغو كوسصتا ،خÓل أأ’يام ألقليلة أŸقبلة.
وأأشصارت صصحيفة ماركا إأ ¤أأن تشصيلسصي أإ’‚ليزي وأفق أأخÒأ على ألدخول
‘ مفاوضصات بشصأان قيمة صصفقة بيع
دييغو كوسصتا بعد رفضس طويل،
وبعدما أشصÎط عودة ألÓعب إأ¤
صصفوف ألبلوز ،بعد ثÓثة أأشصهر
من ألرأحة ‘ ألÈأزيل.
وأأضصافت أل ّصصحيفة أأّن تشصيلسصي كان
يفّكر ‘ فرضس غرأمة مالية
على كوسصتا وإأجباره على
ألتدرب مع ألفريق
ألرديف ،ولكن
“ ّسصك ألÓعب
Ãوقفه
أŸتمثل ‘
عدم ألعودة
◊Ú
ألتوصصل
’تفاق.
وأأّدت مفاوضصات وكيل
أأعمال كوسصتا مع ألنادي أإ’‚ليزي،
إأ– ¤ول موقف أأ’خ ،Òومن
أŸتوقع أأن يتم ألتوصصل ’تفاق بÚ
ألنادي Úمطلع أأ’سصبوع أŸقبل.
ويوأصصل ألفريقان ،ألعمل على إأ“ام
ألصصفقة ألتي تبلغ قيمتها  60مليون يورو،
ليصصبح كوسصتا أأغلى ’عب ‘ تاريخ
ألروخي بÓنكوسس ،ولكن يتبقى –ديد قيمة
أŸتغÒأت.
ورفضس كوسصتا ،أ’نضصمام إأ ¤ألفريق أإ’‚ليزي بعد
نهاية ألعطلة ألصصيفية ،بعدما أأشصارت تقارير إأخبارية أأن
أأنطونيو كونتي مدرب تشصيلسصي ،أأخطره ع Èرسصالة نصصية
بضصرورة ألبحث عن فريق آأخر.
ولن يتمّكن أأتلتيكو مدريد ،من قيد ألÓعب حتى فÎة أ’نتقا’ت
ألشصتوية أŸقبلةÃ ،وجب ألعقوبة ألتي فرضصها عليه أ’–اد ألدو‹
لكرة ألقدم (ألفيفا).

عّبر ولد علي عن أأسصفه إ’قصصاء «أÿضصر»
من أŸوعد ألعاŸي قائ« :Óتأاسّصفنا كثÒأ
لسصلسصلة ألنتائج ألسصلبية ألتي سصجلها منتخبنا
ألوطني لكرة ألقدم ‘ ألفÎة أأ’خÒة خÓل
أŸباريات ألتي تدخل ‘ إأطار ألتصصفيات
أŸؤوهلة Ÿونديال روسصيا  2018بعد ألتعادل
أأم- -ام أل- -ك- -امÒون أل- -ه -زÁة ضص -د ن -ي -جÒي -ا
ومؤوخرأ ذهابا وإأيابا مع زأمبيا ،ما جعلنا
ن-قصص-ى بصص-ف-ة رسص-م-ي-ة ،ول-ه-ذأ سص-أاج-تمع مع
رئيسس ألفاف زطشصي Ÿناقشصة ألوضصع أ’نه
أŸسصؤوول عن كرة ألقدم أ÷زأئرية ،وعليه
ب -ت -ق -د Ëت -وضص -ي -ح -ات ح -ول أل-وضص-ع أ◊ا‹
ل- -ل- -ف- -ري- -ق وسص -بب أإ’قصص -اء ،ح -ت -ى أŸدرب
ي-ت-ح-م-ل أŸسص-ؤوول-ي-ة أ’ن-ه  ⁄ي-ق-دم أإ’ضص-اف-ة
رغم مرور وقت على قدومه أأي منذ موأجهة
ألطوغو ألتي تدخل ‘ إأطار تصصفيات كأاسس
أأفريقيا  2019لقاءين مع أÙلي Úضصد ليبيا
ألتي أنهزم أأمامها على مرت Úومؤوخرأ أأمام
زأمبيا».
وأصصل ألرجل أأ’ول على رأأسس ألقطاع قائ:Ó
«قّدمنا ألدعم ألكامل ل–Óادية أ÷زأئرية
ل- -ك- -رة أل- -ق- -دم ،وو ّف- -رن- -ا ك- -ل أإ’م- -ك -ان -ي -ات
وألظروف ألÓزمة لكي يعمل هذأ ألفريق إأ’
أأّننا ’حظنا أأنه أأقصصي ‘ أ÷ولة أأ’و ¤ألتي
تعادل فيها بتشصاكر ورغم صصعوبة أŸهمة ‘
ما بعد أ’ن أأ’مور كانت جد معقدة فيما
يتعلق بالتأاهل للمونديال ،لكن يجب أأن تعود
ألنتائج أإ’يجابية للفريق ألوطني من خÓل
إأعادة ألنظر ‘ ألوضصع أ◊ا‹ إ’يجاد أ◊لول
ألÓزمة من طرف أŸسصÒين ‘ أأسصرع وقت
‡كن أ’ن ألفريق Ÿا يلعب ‘ أ÷زأئر يجب
أأن يفوز وحتى خارج ألديار».

مولودية وهرإن

ال ّسشلطات اÙلية تلتزم
بإاعادة تهيئة مقر الّنادي
أل-ت-زمت م-دي-ري-ة ألشص-ب-اب وأل-ري-اضصة لو’ية
وه -رأن ب -إاع -ادة ت -ه -ي -ئ-ة م-ق-ر ن-ادي م-ول-ودي-ة
وهرأن ألناشصط ‘ بطولة ألرأبطة أÎÙفة
أأ’و ¤ل- -ك- -رة أل -ق -دم ،ب -أام -ر م -ن ألسص -ل -ط -ات
أÙلية للو’ية ،حسصب ما علم أأمسس لدى
أŸديرية.
وأأوضصح مدير ألشصباب وألرياضصة ،بدر ألدين
غربي ،بأان مكتب درأسصات سصيشصرع قريبا ‘
عمله ،على أأن تتكفل أإ’دأرة أÙلية بكامل
أأعباء أأشصغال إأعادة ألتهيئة .وجاء ألقرأر بعد
صصعود أأنصصار أŸولودية إأ ¤ألوأجهة أحتجاجا
ع- -ل- -ى ع- -دم م- -ب- -ا’ة أŸسص- -ؤوول ‘ Úأل- -ن -ادي
أل -وه -رأ Êب -اŸق-ر ،سص-وأء ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ب-إادأرة
ألفريق ألهاوي أأو ألفريق أÎÙف.
وي-ت-وأج-د م-ق-ر م-ول-ودي-ة وه-رأن ،ألوأقع
ب- -ن- -ه- -ج ع- -ب -ان رمضص -ان ب -وسص -ط
أŸدي- -ن- -ة ‘ ،ح -ال -ة
م -ن أل -تسص -يب م -ن -ذ
ع- -دة سص- -ن -وأت ،م -ا
جعل وضصعيته تّÎدى بشصكل ﬁسصوسس.
” ط -رح قضص -ي -ة أŸق -ر ب -ع -د أأن أك -تشص -ف
و ّ
أŸقربون من ألنادي مؤوخرأ أختفاء ألكث Òمن
ألكؤووسس ألتي حاز عليها فريقهم ‘ ﬂتلف
ألفروع من خزينة أŸقر ،حتى أأن إأحدأها
ط- -رحت ل- -ل- -ب- -ي- -ع ‘ سص -وق أŸوأد أل -ق -دÁة.
وتسص -بب أأ’م -ر ‘ ح -ال -ة م -ن أل -غضصب ،ح -يث
حّمل أأ’نصصار أŸسصؤوولية إأ ¤أŸسصÒين ألذين
أنشص- -غ- -ل- -وأ ‘ ألسص- -ن- -وأت أأ’خÒة ب- -تصص -ف -ي -ة
أ◊سصابات بينهم ،وهو ما أنعكسس
ب- - -السص - -لب ع - -ل - -ى مشص - -وأر
أŸول -ودي -ة أل-ت-ي  ⁄ت-ف-ز
بأاي لقب ‘ ألبطولة
أÙل -ي-ة م-ن-ذ ،1993
ع- -ل- -ى ح- -د ت -ع -بÒ
أأ’نصصار.

الوزارة قّدمت كل اإلمكانيات الّÓزمة
لنجاح الفريق

أأضصاف ألوزير قائ« :Óأأما فيما يتعلق بثورة
رئيسس أ’–ادية أأريد أأن يكون تقييم معمق
Ÿا حدث للفريق ألوطني ،وأأنا مصصر على أأن
يكون ألكÓم مع كل ألÓعب Úوألطاقم ألتقني
أŸشص-رف ع-ل-ى أل-ف-ري-ق ،ول-ك-ي ي-ت-ح-قق ذلك
ي -جب أأن ن -ع-ال-ج أأ’م-ور ح-ت-ى ت-ع-ود أل-ن-ت-ائ-ج
أإ’ي -ج-اب-ي-ة م-ن ج-دي-د ل-ك-ي ن-حضص-ر أل-ف-ري-ق
أل- -وط- -ن- -ي لضص- -م- -ان مسص -ت -ق -ب -ل ك -رة أل -ق -دم
أ÷زأئرية أ’ن بطولة أأ· أأفريقيا  2019على
أأ’ب- -وأب ،وألشص- -عب أ÷زأئ- -ري ي- -ن- -ت- -ظ -ر ‘
أإ’جابة حول ما يحصصل للفريق من ألفاف
وألطاقم ألفني ‘ نفسس ألوقت ،وأأعتقد أأن
أ’–ادية  ⁄تقم بعملية تقييم باŸقابÓت
أأ’خÒة ألتي خاضصها ألفريق دأخل أأو خارج
أ÷زأئر».

الّرياضشة ا÷زائرية حّققت نتائج إايجابية قارّيا

ت -ط ّ-رق ول -د ع -ل -ي إأ ¤خ -ي -ب -ة أل-ري-اضص-ات
أأ’خرى« :أأ’مور تسص ÒبوتÒة متوأزنة على
ألصصعيد ألقاري وألدو‹ أ’ّننا – ّصصلنا على
عدد كب Òمن أŸيدأليات Ãختلف أŸعادن
‘ ﬂتلف ألتظاهرأت منذ سصنة  2014أأكÌ
م- -ن  400م -ي -دأل-ي-ة ،وب-ا◊ديث ع-ن ن-ت-ائ-ج
أÓŸكمة ‘ بطولة ألعا ⁄ألتي خرجنا من
أأ’دوأر أأ’و ¤إأ’ أأننا –صصلنا على نتائج
إأي -ج -اب -ي -ة أأف -ري-ق-ي-ا ،أأل-ع-اب أل-ق-وى ،أ÷ي-دو
وغÒها من ألرياضصات ألفردية أأ’خرى نفسس
أل -وأق -ع وه -ذأ رأج -ع إأ ¤أŸت -اب -ع-ة أل-دأئ-م-ة
ل -ل -وزأرة ل -ع-م-ل ك-ل أ’–ادي-ات ،ودأئ-م-ا أأل-ح
وأأرّكز على منصصب هام ‘ ألتنظيم من أأجل
ضصمان سص Òألعمل يتمثل ‘ أختيار ألشصخصس
أŸناسصب لتقلد منصصب أŸدير ألفني ،أأفضصل
مدير للفرق ألوطنية ،أأحسصن مدرب كل هذأ
له تأاث Òمباشصر على ألنتائج أÙققة من

مولودية سشعيدة

إاعانة مالية قدرها  ٢٠ ،٥مليون دج
قريبا ‘ خزينة النّادي
يرتقب أأن يتم دعم « قريبا» خزينة فريق مولودية سصعيدة لكرة ألقدم أŸنتمي
للرأبطة أÎÙفة ألثانية بإاعانة مالية قدرها  20 ،5مليون دج ،حسصبما علم لدى
خلية إأعÓم ديوأن وأ‹ ألو’ية.
و‘ هذأ أإ’طار ،أأوضصح ذأت أŸصصدر أأن وأ‹ ألو’ية لوح سصيف أإ’سصÓم عقد
أجتماعا مسصاء أأول أأمسس أ’ثنÃ Úقر ألو’ية مع مسصÒي ألفريق أأين أأعلن فيه عن
تدعيم خزينة ألفريق بأازيد  10مÓي Úدج مقدمة من طرف مصصالح ألو’ية و10 ،5
مليون دج أأخرى مقدمة من طرف بلدية سصعيدة.
ودعا ألوأ‹ مسصÒي ألفريق إأ ¤ضصرورة ألتحضص Òمسصتقب Óلتكوين فريق ﬁلي
يعتمد عليه لتحقيق نتائج أيجابية ،وتشصريف و’ية سصعيدة مع ألبحث عن مصصادر
مالية أأخرى لتدعيم ألفريق.
وأأعطى نفسس أŸسصؤوول تعليمات Ÿدير ألصصناعة وأŸناجم لعقد جلسصة عمل مع
أŸؤوسصسصات وأŸقاول ،Úودعوتهم Ÿسصاعدة ألفريق من أأجل إأخرأجه من ألضصائقة
أŸالية.
ومن جهته ،أأّكد رئيسس ألناد أŸكلف بتسصي Òألشصركة ألرياضصية أÎÙفة Ÿولودية
سصعيدة ﬁمد مسصعادي ،أأن هذه أإ’عانة أŸالية ’ تكفي لسصد حاجيات ألفريق من
تسصديد لروأتب ألÓعب Úوأأ’كل وألشصرب وأŸبيت ،إأضصافة إأ ¤ديونه ألعالقة وألتي
تقدر بـ  30مليون دج ،مطالبا بضصرورة ألتفاف أ÷ميع حول ألفريق لدعمه ماديا
م -ن أأج -ل م -وأصص -ل -ة مشص -وأر أل -ب-ط-ول-ة أÎÙف-ة أل-ث-ان-ي-ة،
و–قيق نتائج أيجابية.
Óشصارة ،يحتل فريق مولودية سصعيدة ألذي فاز
ل إ
خ Ó-ل أ÷ول -ة أŸاضص -ي -ة Ãل -ع -ب -ه ع -ل -ى أأم -ل
بوسصعادة بهدف Úلصصفر أŸرتبة ألثامنة ‘
سصلم ألÎتيب ،وبرصصيد  3نقاط.

ط -رف أل -ري -اضص -يﬂ ‘ Úت-ل-ف أŸن-افسص-ات
لضصمان مسصتقبل ألفرق ألوطنية ورفع ألرأية
أل -وط -ن -ي -ة ‘ ك-ل أل-ت-خصصصص-ات ‘ أÙاف-ل
ألدولية»ّ–.دث أŸسصؤوول عن ألرياضصة ‘
أ÷زأئر حول وأقع كل من كرة أليد وألكرة
ألطائرة «سصبب تلقي أŸنتخب ألوطني للكرة
أل -ط-ائ-رة سص-ي-دأت ه-زÁت Úم-ت-ت-ال-ي-ت Úأأم-ام
ت - -ونسس ‘ أل - -دورة أŸؤوه- -ل- -ة ل- -ل- -م- -ن- -افسص- -ة
أأ’فريقية ،رأجع إأ ¤أ’نطÓق أŸتأاخر ‘
ألعمل بسصبب عدم وجود مدرب على رأأسس
ألفريق ألذي ” Œديده مؤوخرأ نفسس ألوضصع
بالنسصبة لكرة أليد أ’ن فريق أأ’كابر ◊د أآ’ن
من دون مدرب ،وهذأ أŸشصكل يتوأصصل بعد
ألنتائج ألرأئعة ألتي قام بها فريق أأقل من 21
سصنة ،ولهذأ فإان أ’–اديات جميعا مطالبة
بالتحرك أ’ّننا ’ نسصتطيع أأن نقوم بعملهم
أ’ن -ن -ا أأع -ط -ي -ن -ا أل -وقت أل -ك -ا‘ ل -ه-م Ãا أأن
أŸكاتب جديدة بهدف تطبيق أإ’سصÎأتيجية
أ÷ديدة أŸتمثلة ‘ وضصع برنامج موحد
طيلة ألعهدة أأ’وŸبية».

اÓŸعب سشتسشلّم ‘ األوقات اّÙددة

أأما عن بدأية أسصتÓم أÓŸعب ألكÈى ،قال
ولد علي ‘ هذأ ألشصأان« :نحن جد متفائلÚ
من أأجل أسصتÓم أأول ملعب ‘ أأوأئل ،2018
وأأ’مر يتعلق بكل من مÓعب برأقي ،تيزي
وزو ووه- - - - -رأن أ’ن وتÒة سص Òأأ’شص - - - -غ - - - -ال
ب -اÓŸعب أŸذك -ورة م-تسص-ارع-ة ج-دأ ،وف-ي-ه
م- - - -ت- - - -اب - - -ع - - -ة م - - -ن خ Ó- - -ل أل - - -و’ة وه - - -م
مشصكورون..مؤوخرأ وأ‹ وهرأن قام بزيارة
أŸل-عب أل-ك-ب ،Òأل-ق-ري-ة أأ’ف-ري-ق-ية ،أŸركب
أل-ري-اضص-ي أسص-ت-ع-دأدأ أ’ل-ع-اب أل-بحر أأ’بيضس
أŸتوسصط  ،2021ولهذأ فإانّ أأ’مور تسص‘ Ò
ألطريق ألصصحيح ،وسصتسصلّم كل أŸشصاريع ‘
ألوقت أÙدد».

دورة إ◊مامات للتنسس

إايناسش إايبو تسشتهل اŸنافسشة
أامام األŸانية نورا نيدمارسش

سص -ت -ل -ت -ق-ي ’ع-ب-ة أل-ت-نسس أ÷زأئ-ري-ة إأي-ن-اسس إأي-ب-و أل-ي-وم
باأ’Ÿانية نورأ نيدمارسس ‘ ألدور أأ’ول من أ÷دول
أل-ن-ه-ائ-ي ل-دورة أ◊م-ام-ات أŸف-ت-وح-ة ل-ل-ت-نسس ،حسص-ب-ما
أأسصفرت عنه عملية سصحب ألقرعة.
و‘ منافسصة «ألزوجي» أختارت أ÷زأئرية  -ألتي سصبق
لها أأن لعبت رفقة أ’يطالية أيزأبي ‘ Óألدورة ألسصابقة
 أللعب هذه أŸرة رفقة ألفرنسصية فيونا كودينو.وŒدر أ’شصارة ،إأ ¤أأنّ ألÓعبة أ÷زأئرية أيناسس أيبوي
مطالبة بالتنسصيق أ÷يد مع زميلتها ألفرنسصية كودينو من
أأجل أعادة أ’‚از ألذي حققته منذ ثÓثة أأيام.
ورصص- -دت ل- -دورة أ◊م- -ام- -ات أ÷اري- -ة ع -ل -ى أÓŸعب
ألÎأبية جوأئز مالية قدرها  15أألف دو’ر أأمريكي.

بعد خضشوعه
لعملية جرإحية

بينيتيز يعود إا ¤تدريب
نيوكاسشتل
عاد أŸدرب أإ’سصبا Êرأفائيل بينيتيز ،مدرب نيوكاسصتل
يونايتد أإ’‚ليزي ،أأمسس إأ ¤عمله ،وقاد أأول حصصصصه ألتدريبية بعد
خضصوعه ÷رأحة ‘ ،ألرأبع من سصبتم Èأ÷اري.
و ⁄يسصتطع بينيتيز ،قيادة فريقه با÷ولة أŸاضصية من ألÁÈيÒليغ ،وألذي حقق
فيها ألفوز على سصوأنزي سصيتي بهدف نظيفÿ ،ضصوعه للعÓج.
وكتب نادي نيوكاسصتل ،ع Èحسصابه على موقع ألتوأصصل أ’جتماعي توي« ÎأŸدير
ألفني عاد» ونشصر صصورة للمدرب أإ’سصبا Êوهو مبتسصما.
وخضصع بينيتيز ÷رأحة أ’ثن ÚأŸاضصي ،ويسصتعد بينيتيز لقيادة فريقه Ÿوأجهة
سصتوك سصيتي ألسصبت أŸقبل ،با÷ولة ألـ  5من عمر ألÁÈيÒليغ.

سشلطت رإبطة كرة إلقدم إÎÙفة ،عقوبة إ◊رمان من إ÷مهور ودفع غرإمة
مالية تقدر بـ  200.000دينار على ششبيبة إلقبائل جرإء «إلسشلوك غ ÒإلÓئق»
عقب فوزها ( )2-3إأمام إ–اد إلبليدة◊ ،سشاب إ÷ولة إلثانية لبطولة إلرإبطة
لو - ¤موبيليسس ،بحسشب ما أإعلنته ،أإمسس ،إلرإبطة إلتي عاقبت أإيضشا لعب وفاق
إ أ
ليقاف ثÓث مباريات.
سشطيف ششمسس إلدين نسشاخ با إ
وأأوضصحت رأبطة كرة ألقدم ‘ بيان لها ،أأن
مناصصري شصبيبة ألقبائل أأشصعلوأ ألعديد من
أأ’لعاب ألنارية وأألقوأ أأخرى باŸيدأن ،تعبÒأ
عن فرحتهم بالفوز على أ–اد ألبليدة ،ما
تسصبب ‘ ألتوقف أŸؤوقت للعب.
فيما يتعلق بالعقوبة ألثانية لنادي جرجرة،
فإانها سصلطت عليه بعد أأن «كرر نفسس أÿطأا»
وعليه سصيحرم من جمهوره ‘ أللقاء أŸقبل،
إأضصافة إأ ¤دفع غرأمة مالية  200.000دينار.
وت-وأج-ه شص-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل ‘ أŸب-ارأة أŸق-ب-لة
نادي بارأدو ‘ ،إأطار أ÷ولة ألثالثة Ãلعب 1
نوفم Èبتيزي وزو ،دون جمهور.
من جهته ،عوقب مدأفع وفاق سصطيف شصمسس
ألدين نسصاخ باإ’يقاف لثÓث مباريات ودفع
غرأمة مالية بـ  ،30.000عقب تلقيه بطاقة
ح -م -رأء ‘ أل-ل-ق-اء ( )1-1أل -ذي ج-م-ع ف-ري-ق-ه
Ãولودية أ÷زأئر.

وقبلها كان ألÓعب ألسصابق ÷معية ألشصلف،
قد أأشصهرت ‘ وجهه بطاقة صصفرأء وهذه
أأ’خÒة «أحتسصبت له كأاول إأنذأر» ،كما أأشصارت
ألرأبطة.
‘ ب -ط -ول -ة أل -رأب -ط -ة أل-ث-ان-ي-ة ،ع-اق-بت ÷ن-ة
أ’نضصباط ألتابعة للرأبطة ألوطنية أÎÙفة
لكرة ألقدم’ ،عب غا‹ معسصكر ﬁمد أأمÚ
ح -م -ي-ا Êب-اإ’ي-ق-اف Ÿب-ارأت ،Úبسص-بب «خ-ط-أا
جسصيم» ،بحسصب ما أأوضصحه نفسس أŸصصدر
أل -ذي أأك -د أأن -ه ” أ’سص -ت -ن -اد ‘ أت -خ -اد ه-ذأ
ألقرأر على أŸادة .53
كما أأوقفت ألرأبطة خمسصة ’عبŸ Úبارأة
وأحدة جرأء «أ’حتجاج على قرأر أ◊كم»
وهم :صصالح ألدين خلفة (شصباب عبد فكرون)،
حسص Úب -ن سص -ل -ي -م -ان (أأم-ل ب-وسص-ع-ادة) ،ع-م-ار
حدأد (جمعية وهرأن)ﬁ ،مد رضصا بÎوÊ
(رأئد ألقبة) ورحال فوزي ( مولودية بجاية).

إ–اد إلبليدة:

الرابطة تعاقب حنيششاد باإليقاف لـ  ٦أاششهر

سصلطت على مسصاعد مدرب
أ–اد أل- - -ب- - -ل- - -ي- - -دةﬁ ،م - -د
ح -ن -يشص -اد ع -ق-وب-ة «أ’ي-ق-اف
لسص -ت -ة أأشص -ه -ر» م -ن -ه -ا ث Ó-ث-ة
م- -وق- -وف -ة أل -ت -ن -ف -ي -ذ ،ج -رأء
«تصص- -رف -ات غ’ Òئ -ق -ة Œاه
أل- -رسص -م -ي ،»Úخ Ó-ل أ÷ول -ة
أل -ث -ان -ي -ة ل -ب -ط -ول -ة أل-رأب-ط-ة
أÎÙف -ة أأ’و ¤م -وب -ب-ل-يسس
ل -ك -رة أل -ق -دم وأل -ت -ي ع -رفت
أنهزأم فريقه Ãيدأنه أأأمام
شص- -ب- -ي- -ب- -ة أل -ق -ب -ائ -ل ( ،)2-3
ب -حسصب م -ا أأع -ل -ن -ت -ه أل-ه-ي-ئ-ة

أŸسصÒة للمنافسصة.
وب - -اإ’ضص - -اف - -ة إأ ¤ع- -ق- -وب- -ة

أ’ي- -ق- -اف ،سص- -ي -دف -ع م -درب
ح - - - - -رأسس أŸرم- - - - -ى ’–اد
أ◊رأشس سصابقا ،غرأمة مالية
تقدر بـ  40.000دينار ،حسصب
ب-ي-ان أل-رأب-ط-ة أل-وط-نية لكرة
ألقدم.
وأأوضص - - -حت أل- - -رأب- - -ط- - -ة أأن
أل- -ع- -ق -وب -ة أŸسص -ل -ط -ة ع -ل -ى
ح -ن -يشص -اد ج -اءت ب-ا’سص-ت-ن-اد
على أŸادة .58
من جهته  ⁄يوضصح أŸعني
موقفه من هذأ ألقرأر وهل
يعتزم تقد Ëطعن فيه.

منتخب إيرلندإ إلشّشمالية

اŸدّرب أاونيل متّهم بالقيادة –ت تأاث Òالكحول

ذك -رت ت -ق -اري -ر صص -ح-اف-ي-ة أأمسس أأّن م-درب
منتخب أيرلندأ ألشصمالية لكرة ألقدم مايكل
أأونيل أتهم بالقيادة –ت تأاث Òألكحول.
وق -الت صص -ح-ي-ف-ة «صص-ن» أ’سص-ك-ت-ل-ن-دي-ة ،أأّن
ألشصرطة أأوقفت أأونيل قبيل ألسصاعة ألوأحدة
صصباحا
بالتوقيت
أÙل - - -ي ي - - -وم
أأ’حد أŸنصصرم
‘ ضص - - -وأح - - -ي
أدنÈورغ.
وأأوق- -ف أأون -ي -ل
ألذي يقطن ‘
ألعاصصمة
أ’سصكتلندية
ب -ع -د أأن أأج -ري
ل - - - - -ه ف- - - - -حصس
أل - -كشص - -ف ع - -ن
ألكحول.
وأأّكدت
ألشص- - - -رط - - -ة أأّن
رج Óيبلغ  48سصنة أتهم بالقيادة –ت تأاثÒ
ألكحول ،وعليه أأن Áثل أأمام ألقضصاء ‘ 10
أأكتوبر أŸقبل.
وصصدر بيان عن أ’–اد أ’يرلندي لكرة ألقدم
جاء فيه أأن «قضصية تخصس ألشصرطة ،وبالتا‹

فإان أ’–اد لن يعلق على أŸوضصوع».
وسصتلعب إأيرلندأ ألشصمالية مبارأتها أأ’خÒة
ضص -م -ن أل -تصص -ف -ي -ات أأ’وروب -ي -ة أŸؤوه -ل -ة إأ¤
م-ون-ديال  ‘ 2018روسص- -ي -ا أأم -ام ألÔوي -ج ‘
ألثامن من أأكتوبر أأي قبل يوم Úمن ﬁاكمة
أŸدرب أأونيل.
وضصمنت
إأيرلندأ أŸركز
أل - - - - -ث- - - - -ا‘ Ê
أÛموعة
أأ’وروبية
أل -ث -ال -ث -ة ع -ل -ى
أأ’ق - -ل خ - -ل- -ف
أأŸانيا
أŸتصصدرة قبل
أ÷ولتÚ
أ’خÒت،Ú
وسصتخوضس
أŸلحق
أأ’وروب- -ي -ي م -ا
Áنحها فرصصة
ألتأاهل أ ¤نهائيات أŸونديال للمرة ألرأبعة.
وتسصّ-ل-م أأون-ي-ل ت-دريب أŸن-ت-خب أ’ي-رل-ن-دي
ألشص- -م- -ا‹ ق- -ب- -ل خ- -مسس سص -ن -وأت ،وق -اده أ¤
نهائيات كأاسس أأوروبا  ‘ 2016فرنسصا ليخوضس
أأول بطولة كÈى بعد  30عاما.

األربعاء  1٣سسبتمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٢ذي الحجة 1٤٣٨هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لثريــــة سسياحيـــــا
تشسكـــــل بدايـــــة للتحـــــّول نحـــــو تثمــــ ÚاŸواقــــع ا أ
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أأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒأ موق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع «مرسس ـ ـ ـ ـ ـ ـى ألدج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاج»
ببـ ـ ـ ـوم ـ ـ ـردأسس بـ ـ ـ ـ ـ ـ Úأأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٍد أأكادÁيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

بومرداسس :ز  .كمال
ع- -ل- -ى مسس- -اح- -ة ت- -ق- -دي- -ري- -ة تصس- -ل اإ6 ¤
ه -ك -ت -ارات وف -ق ال -تصس -ري-ح-ات ال-رسس-م-ي-ة
ل- -لسس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ورئ -يسس -ة ال -ب -ع -ث -ة
ال -ع -ل -م -ي -ة ع -ائشس -ة ح-ن-ف-ي ،ل-ك-ن-ه-ا حسسب
ال- -ع- -ارف Úب- -خ- -ب- -اي- -ا اŸن -ط -ق -ة م -ن ب -عضس
اŸسس- -ن Úال- -ذي- -ن –دث- -وا ل -لشس -عب ف -اإن -ه -ا
تتجاوز  20هكتار Ãا –تفظ به ذاكرتهم
و“ت -د م -ن م -ي -ن -اء م -رسس -ى ال-دج-اج وه-ي
ال-تسس-م-ي-ة ال-ق-دÁة ل-ل-م-دينة لعتبارات
عدة اأهمها اأن هذا اŸرفاأ التاريخي كان
يشس- -ك- -ل اÙور وح- -ل- -ق -ة م -رك -زي -ة ت -دور
ح -ول -ه -ا ك -ل ا◊ضس -ارات ال -ت -ي م ّ-ر ت ع-ل-ى
اŸنطقة بداية من فÎة ما قبل التاريخ
اإ ¤ا◊ضس -ارات ال -ف -ي -ن-ي-ق-ي-ة ،ال-روم-ان-ي-ة
وصس- -ول اإ ¤ا◊ضس- -ارة الإسسÓ- -م- -ي -ة ب -ك -ل
روافدها اإ ¤غاية الفÎة ا◊مادية وبنو
غ -ن -ي -ة م -ث -ل -م -ا اأك -د ع-ل-ي-ه ال-ب-احث فÓ-ح
ﬁم- -د مصس- -ط- -ف- -ى ورئ- -يسس Ã Èﬂع -ه -د
الآثار.
ت- -اري- -خ- -ي- -ا ل شسك اأن ه -ذا اŸوق -ع يشس -ك -ل
م- -رج- -ع- -ي- -ة ح- -ق- -ي- -ق- -ي- -ة
لÓ- -أب- -ح- -اث وا◊ف- -ري- -ات
الأث - - -ري- - -ة ‘ ا÷زائ- - -ر،
خ - - - - - -اصس - - - - - -ة ال - - - - - -فÎة
الإسس Ó- -م- -ي- -ة ال- -ت- -ي ⁄
–ظ ب -اأي ع -م -ل -ي-ة م-ن
قبل مثلما اأكدت عليه
رئ -يسس-ة ال-ب-ع-ث-ة ع-ل-ى
ع - - - - - -كسس ال - - - - - -فÎات
الأخ - - - -رى م - - - -ن- - - -ه- - - -ا
ال - -روم- -ان- -ي- -ة ال- -ت- -ي
ع- - -رف- - -ت- - -ه- - -ا ب - -عضس
اŸن-اط-ق م-ن ال-وط-ن
ع- -ل- -ى غ -رار م -وق -ع
ت-يبازة وتيقزيرت
وق- - - - -الت ‘ ه- - - - -ذا
الشس - - -اأن «م - - -وق - - -ع
م- -رسس -ى ال -دج -اج
ي-ك-ت-ن-ز ‘ ب-اط-نه
ع - -دة حضس - -ارات
م-رت-ب-ة ط-ب-ق-ي-ا وف-ق التسسلسسل
ال-زم-ن-ي ،وع-ل-ي-ه ،ف-اإن الطبقة السسطحية
اأو الأو ¤تشس -ك -ل اأه -م م -راح -ل ا◊ضس -ارة
الإسسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا منطقة اŸغرب
الأوسس- -ط وم- -ن- -ه- -ا ا◊م- -ادي- -ة ،ال- -زي- -ري -ة
وال -ف -اط -م -ي -ة ب -ن-اء ع-ل-ى ب-عضس الشس-واه-د
اŸادي- -ة ال- -ت- -ي ج- -م -عت ك -اأح -ج -ار ال -ب -ن -اء
اŸزخرف والفخاريات التي سسÎشسدنا بعد
ال -دراسس -ات ال -ت -ق -ن-ي-ة اÈıي-ة ‘ –دي-د
ج-ذوره-ا ال-ت-اري-خ-ي-ة وم-ن-ب-عها ا◊ضساري
وحتى اإ ¤مواقع اأخرى منتشسرة بالولية
وب - -اق- -ي ولي- -ات ال- -وط- -ن ث- -م الن- -ت- -ق- -ال
ت-دري-ج-ي-ا اإ ¤ال-ط-ب-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة والثالثة
التي “ثل حضسارات سسابقة ،وعليه فاإن
الأبحاث بهذا اŸوقع تشسكل اأهمية كبÒة
‘ مسسار البحث العلمي التاريخي واأعمال
ا◊فريات.
كما تشسكل اÿطوة على الأقل من وجهة
نظرنا اأهمية بالغة ونسسبة ‚اح اأكيدة
ك -ون -ه -ا ت -ب-ن-ت-ه-ا اأي-دي اك-ادÁي-ة ﬂتصس-ة
“ث- -ل اأسس- -ات -ذة وط -ل -ب -ة ب -اح -ث Úه -م -ه -م
الوحيد هو ا‚از دراسسات تاريخية ذات
وزن ع- -ل- -م- -ي تÌي اŸك- -ت- -ب- -ة ا÷ام- -ع -ي -ة
وت- -ع -ي -د ل -ل -م -واق -ع واŸع -ا ⁄ال -ت -اري -خ -ي -ة
والأث -ري -ة ‘ ا÷زائ -ر ب -ري -ق -ه -ا اŸسس-ت-ح-ق
ب- -ع- -ي- -دا ع- -ن ال- -بÒوق- -راط- -ي- -ة الإداري -ة
وم-ت-اه-ات ال-ل-عبة الإعÓمية والسستغÓل
اŸظهري الظر‘ اŸناسسباتي الذي كثÒا ما
تسس- - -بب ‘ واأد ال- - -ع- - -دي- - -د م- - -ن اŸب - -ادرات
اŸماثلة.

ألباحث ﬁمد مصسطفى
فÓح :أŸوقع ذو
أأهمية كبÒة للبÓد

بعد سسنوات من الّÎدد
و“ادي اأصسوات اıتصس ÚواŸولعÚ
بالأبحاث الأثرية والتاريخية الذين
دقوا الأبواب قبل ناقوسس اÿطر
بضسرورة حماية وموقع «مرسسى
الدجاج» بزموري البحري من
كشس - - -ف ال- - -دك- - -ت- - -ور
كل اأشسكال التهديدات واıاطر
ﬁم - -د مصس - -ط - -ف - -ى
اÙدقة به ومن عيون اŸغرمÚ
فÓ- -ح م- -دي -ر Èﬂ
بكل شس Èمن عقار الولية،
ع- - - - -ل- - - - -م الآث- - - - -ار،
نزلت اأخÒا فرقة بحث
الÎاث وع- - - - - -ل- - - - - -م
اأكادÁية من معهد الآثار
ال -ق -ي -اسس ب -ج-ام-ع-ة
ا÷زائ-ر م-ت-حدثا لـ ÷امعة ا÷زئر 2-برخصسة من
وزارة التصسال من اأجل
«الشس- -عب» اأن م -وق -ع
النطÓق ‘ عملية
م - - -رسس - - -ى ال- - -دج- - -اج
اسستكشساف اأغوار اŸوقع
يشس -ك-ل اأه-م-ي-ة ك-بÒة
ومواصسلة ›هودات
ل - -ل - -بÓ- -د ب- -ال- -ن- -ظ- -ر اإ¤
البعثة الأو¤
م - -ك- -ان- -ت- -ه ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة
لسسنة ..2007
وا◊ضس-اري-ة ،ك-م-ا ن-ت-وّق -ع اأن
تسس- -اه- -م ال- -دراسس -ات ال -ت -ق -ن -ي -ة
واÈıية لبعضس اŸواد اŸوجودة بÚ
اأي -دي -ن -ا ح -ال-ي-ا خ-اصس-ة ال-ف-خ-اري-ات وك-ذا
اإع - -داده وت- -ه- -ي- -ئ- -ت- -ه
ع -م -ل -ي -ة اإع -ادة ب -ن -اء اŸع -ا ⁄اŸوج-ودة ‘ ل- -ف- -ت- -ح- -ه اأم- -ام ال- -زوار والسس -ي -اح ب -ه -دف
شسكل ›سسمات بواسسطة الإعÓم الآ‹ ‘ اسس-ت-غÓ-ل-ه ‘ ا÷انب السس-ي-اح-ي ،اأم-ا ف-يما
–دي- - -د ت - -اري - -خ اŸوق - -ع وحضس - -ارات - -ه ي -ت -ع ّ-ل -ق ب-ال-ت-ع-اون اÿارج-ي ،ف Ó-ي-خ-ف-ي
اŸتعاقبة» ،واأضساف عليكم اأن العديد من الباحث Úالأجانب
عÈوا عن رغبتهم ‘ التعاون معنا
ومشس- -ارك- -ت- -ن- -ا ﬂت- -ل- -ف الأب- -ح -اث
وال- - -دراسس- - -ات لÓ- - -سس- - -ت- - -ف - -ادة م - -ن
Œربتهم خاصسة بالنسسبة للباحثÚ
السس- - -ب- - -ان ،الي- - -ط - -ال - -ي Úوح - -ت - -ى
اŸصس- - - - -ري ‘ Úح- - - - -ال وج- - - - -ود اإرادة
ب-ال-ت-اأك-ي-د ل-ل-ت-ك-ف-ل Ãث-ل ه-ذه اŸه-ام
والأبحاث.

جمعية ألسسوأقي ألثقافية :حارسس
أأم Úعلى أŸوأقع ألتاريخية
ببومردأسس

الباحث
‘ رده ع - -ل - -ى سس - -وؤال ح - -ول
اأه -داف ال -ب -ع -ث -ة واأه -م اÿط-وات الأو¤
اŸسس-ت-ع-ج-ل-ة «ن-ح-ن ال-ي-وم ك-م-ا ت-رون ب-هذا
اŸوق- -ع اŸه- -ج- -ور اŸم- -ت- -د ع -ل -ى مسس -اح -ة 6
هكتار ظاهرة لأنه اأك Èمن ذلك بكثÒ
وÁتد سسطحيا حتى اŸيناء حاليا ل ‰لك
سس -وى ب -عضس ال -ت -ح -ف الأث -ري -ة ال -ق -ل-ي-ل-ة
اŸت- -م- -ث- -ل- -ة ‘ اأح- -ج -ار وف -خ -اري -ات ت -ع -ود
ت -اري -خ-ي-ا اإ ¤فÎة اŸراب-ط ÚواŸوح-دي-ن
وب- -الضس- -ب- -ط ب- -ن- -و غ- -ن- -ي- -ة ال- -ذي- -ن ورث -وا
اŸراب-ط Úق-ب-ل ان-ه-زام-ه-م اأم-ام اŸوح-دي-ن
و÷وئهم اإ ¤جزيرة مايروكا باإسسبانيا ‘
القرن الرابع هجري العاشسر وحتى الثاÊ
عشسر ميÓدي ،وبالتا‹ هي اآثار تختزن
عمر اŸدينة ‘ هذه ا◊قبة التي تÎاوح
م- -ا ب 150 Úاإ 170 ¤سس-ن-ة ت-قريبا ،ومنه
ن -ح -اول الآن ال -ق -ي -ام ب -اأع -م -ال سس -ط -ح-ي-ة
مسس-ح-ي-ة اسس-ت-ع-ج-ال-ي-ه م-ن-ه-ا تسسييج اŸوقع
و–ديد مواقع اŸعا ‘ ⁄انتظار النتقال
اإ ¤مرحلة ا◊فريات مسستقب..Ó
‘ سس- -وؤال ع- -ن اأه- -م- -ي- -ة اŸوق- -ع سس- -ي- -اح- -ي- -ا
واإمكانية التعاون مع الباحث Úالأجانب
اıتصس ‘ Úال - -دراسس - -ات الأث - -ري- -ة ،اأك- -د
مصس-ط-ف-ى فÓ-ح «اأن اأه-م-ي-ة م-وق-ع زموري
ت -ك -م -ن ‘ ق -رب -ه م -ن اŸي -ن -اء وت -واج-ده ‘
م -ن -ط -ق -ة سس -ي -اح -ي -ة اأصس  Ó-خ-اصس-ة خÓ-ل
م -وسس -م الصس -ط -ي -اف ،ح -يث نسس -ع -ى ع -ل-ى
غ- -رار م- -ا ق- -م- -ن- -ا ب- -ه ‘ ب- -عضس ا◊ف -ري -ات

سس -اه-مت ج-م-ع-ي-ة «السس-واق-ي» ال-ث-ق-اف-ي-ة
ل- -ب- -ل- -دي- -ة زم- -وري ال- -ت- -ي ي -راأسس -ه -ا راب -ح
ب -ل -ع -ب -اسس م -ن -ذ ت -اأسس -يسس -ه -ا ‘ ال -ت -ع -ري -ف
بالعديد من اŸواقع الأثرية والتاريخية
باŸنطقة ومنها موقع مرسسى الدجاج الذي
سس- -اه- -مت ‘ اإن- -ق- -اذه م- -ن ال- -زوال وزح -ف
السسمنت عن طريق التحسسيسس الإعÓمي
وت-ن-ظ-ي-م الأي-ام ال-دراسس-ي-ة ب-التنسسيق مع
م- -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة ل -ل -ولي -ة اإ ¤غ -اي -ة
تصس -ن -ي -ف -ه وط -ن -ي -ا شس -ه -ر ج -وان م -ن سس-ن-ة
 ،2016وه - - -ي اÿط - - -وة ال - - -ت - - -ي مّ- - -ه - - -دت
لÓنطÓق ‘ عملية السستكشساف والبحث
من قبل اأسساتذة وطلبة معهد الآثار.
‘ هذا ا÷انب يقول عضسو ا÷معية فريد
قانا متحدثا لـ»الشسعب» عن دور جمعية
السسواقي ‘ حماية اŸوقع «لقد سساهمنا ‘
كل خطوة ‘ اإنقاذ موقع مرسسى الدجاج
بداية من عملية ا÷رد
الإضسا‘

لسسنة  ،2007وانطÓق اأول عملية بحث ‘
ن- - - -فسس السس - - -ن - - -ة ،اإ ¤ج - - -انب ح - - -م Ó- - -ت
ال - - -ت - - -حسس - - -يسس ودق ﬂت - - -ل- - -ف الأب- - -واب
ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة م-ن اأجل
ال-ع-م-ل ع-ل-ى اإع-داد م-ل-ف وب-ط-اق-ة تقنية
” توجيهها اإ ¤وزارة
شساملة عن اŸعلم ّ
ال -ث -ق -اف -ة ال -ت-ي ق-امت م-وؤخ-را ب-تصس-ن-ي-ف-ه
وط - -ن - -ي - -ا وم - -ب - -اشس - -رة ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ب- -حث
والسس -ت -كشس -اف ،وع -ل -ي -ه Áك-ن ال-ق-ول اإن
اÿط- -وة تشس- -ك- -ل م -كسس -ب -ا ك -بÒا ل -ق -ط -اع
الÎاث ب- -ال- -ولي- -ة وب- -داي- -ة ‘ ال- -ط- -ري- -ق
الصس - -ح - -ي - -ح ن - -ح- -و ت- -ث- -م Úب- -اق- -ي اŸواق- -ع
الأثرية..
هذا وقد توّقفت «الشسعب» خÓل العملية
التي انطلقت اأول اأمسس بزموري البحري
ع -ن -د ب -عضس ا◊ق -ائ -ق اŸت -م-ث-ل-ة اأسس-اسس-ا ‘
وج -ود ن-ي-ة م-ن ق-ب-ل ب-ل-دي-ة زم-وري ال-ت-ي
كانت ‡ثلة ‘ انطÓق الأشسغال للتاأكيد
على دورها ومسسوؤوليتها ‘ حماية اŸوقع
من ﬂتلف التجاوزات اÙتملة باعتباره
ي -ق -ع ‘ اإق -ل -ي-م-ه-ا ،خ-اصس-ة واأن ك-ل اأصس-اب-ع
الت-ه-ام ك-انت م-وج-ه-ة ل-لسس-ل-ط-ات اÙلية
بسس -بب غ ّضس ال -ط -رف وال-ت-ق-اعسس ‘ ك-ب-ح
ج -م -اح ب -عضس اŸق -اولت وح -ت -ى اÿواصس
اŸت- -ط- -اول- -ون ع- -ل -ى اŸوق -ع ال -ذي ل ي -زال
يسس- -ي- -ل ال- -ل- -ع- -اب ب- -ال- -ن- -ظ- -ر اإ ¤م- -وق- -ع- -ه
السسÎات -ي -ج -ي ،ك -م -ا ك -ان ت-واج-د الأمÚ
ال-ع-ام ل-ل-ولي-ة وحضس-وره م-راسس-يم اإمضساء
ات-ف-اق-ي-ة ال-ت-ع-اون ب Úم-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة
وم -ع-ه-د الآث-ار ÷ام-ع-ة ا÷زائ-ر  2ضسمانا
ك -اف -ي -ا وب -حضس -ور شس-ه-ود ك Ìم-ث-ل-م-ا ع-ل-ق
عليه جمال فوغا‹ من اأجل دعم واإ‚اح
اŸه-م-ة م-ادي-ا وم-ع-ن-وي-ا ،والتكفل بتسسييج
اŸوق- -ع اأو ال- -ورشس- -ة اŸف- -ت -وح -ة م -ع ت -وفÒ
الأم-ن الÓ-زم ل-ل-ط-ل-ب-ة والأسس-ات-ذة ال-ذين
سسيتنقلون دوريا للمكان مثلما طالبت به
رئيسسة البعثة.
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منظمات دولية تسصتنكر منع دبلوماسصية صصحراوية من دخول البÒو
أادانت منظمة عدالة الÈيطانية قرار منع السضفÒة الصضحراوية اŸتجولة بأامريكا الÓتينية السضيد خدجتو اıطار من دخول
البÒو ،وأاعربت عن قلقها إازاء ما حدث للدبلوماسضية الصضحراوية متهمة اللوبي اŸغربي ‘ البÒو بالوقوف وراء ا◊ادثة.
أاك -دت اŸن -ظ -م -ة ‘ ال -رسص -ال-ة ال-ت-ي
وج - -ه - -ت - -ه - -ا إا ¤ال- -رئ- -يسض ال- -بÒو‘
كوسصنزكي أان ““البÒو على ثقة من أان
وزارة خ-ارج-ي-ة ب-ل-ده-ا سص-ت-عمل وفقا
ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ والت-ف-اقات الدولية
وأان ب -ل -ده -ا ق -د وَق-ع ق-ان-ون-ا ◊ق-وق
اإلنسصان وأانه ينبغي بالتا‹ السصماح له
بالتمتع بحرية التنقل داخل إاقليمه
وأان يكون قادرا على الوفاء به مع
ا÷دول الزمني اÈŸمج““.
وأاع-ربت م-ن-ظ-م-ة ع-دال-ة الÈي-ط-انية
عن إادانتها لهذا التصصرف األرعن،
م - - -ع - - -تÈة ق - - -رار م - - -ن - - -ع السص- - -فÒة
الصص -ح -راوي -ة م -ن دخ -ول ال-بÒو أاكÌ
انتهاكا من اŸعامÓت اإلنسصانية التي
يتعرضض لها الشصعب الصصحراوي منذ
أاك Ìم- - -ن  40ع -ام -ا ع-ل-ى ي-د ق-وات
الحتÓل اŸغربي ‘ اŸدن اÙتلة
من الصصحراء الغربية.
وأاشص- -ارت ال- -رسص- -ال -ة إا ¤أان السص -فÒة
الصص- -ح- -راوي -ة اŸت -ج -ول -ة ب -أام -ري -ك -ا
ال Ó-ت -ي-ن-ي-ة م-ه-م-ت-ه-ا ت-ت-م-ث-ل ‘ نشص-ر
ب -ك -رام -ة ال -قضص -ي -ة ال -ع -ادل-ة ل-لشص-عب
الصصحراوي التي تسصاهم ‘ –قيق
ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ‡ارسص-ة
اإلنسصان الصصحراوي ◊قه ‘ تقرير
اŸصص.Ò

اسصتنكار
اسص- -ت -ن -ك -رت ا÷م -ع -ي -ة اإلك -وادوري -ة
ل -لصص -داق -ة م -ع الشص -عب الصص -ح -راوي
قرار منع دخول السصفÒة الصصحراوية
ب-أام-ري-ك-ا الÓ-ت-ي-ن-ي-ة السص-ي-دة خ-دجتو
اıطار إا ¤البÒو.
جاء ذلك على لسصان منسصقها الرسصمي
ب -اب -ل -و دي ل ف -ي-غ-ا ،ال-ذي ذك-ر وزي-ر
خارجية بÓده ريكاردو لونا ميندوثا
ب-أان ه-ذا ال-ق-رار ي-ن-ت-هك الل-ت-زام-ات
الدولية ÷مهورية البÒو.
أاك -د ال -ن -اشص -ط واŸداف-ع ع-ن ح-ق-وق
اإلنسصان ،بابلو ودي لفيغا بأان هذا
ال - -ق - -رار اإلداري ي- -ن- -ت- -هك اŸب- -ادئ
األسص -اسص -ي -ة ل -ل -ق -ان -ون ال -دو‹ ال -ع-ام
وخ-اصص-ة ات-ف-اق-ي-ة م-ون-ت-ي-ف-يديو لسصنة

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

مظاهرات عارمة احتجاجا على قانون العمل

ماكرون ‘ اأول اختبار مع اŸطالب ا’جتماعية
واجه اÁانويل ماكرون ،أامسص ،اختباره
لول ‘ التعامل مع اŸطالب الجتماعية
ا أ
بعد يوم حافل بالتظاهرات العارمة ضضد
تخفيف القيود الواردة ‘ قانون العمل
Ãوجب تعديل ل ينوي الرئيسص الفرنسضي
ا÷ديد تقد Ëأاي تنازل بشضأانه.
ووع - -د خ- -ط- -يب ال- -يسص- -ار اŸت- -ط- -رف ج- -ان ل- -وك
ميÓنشصون الذي يعت ÈاŸعارضض الرئيسصي Ÿاكرون
بإاجباره ““على الÎاجع““ مع انطÓق تظاهرة شصارك
فيها اللف ‘ مرسصيليا ،جنوب شصرق فرنسصا.
وقال ““‘ النهاية سصيضصطر إا ¤اإلذعان ،هذا البلد
ل يريد الليÈالية فهنا فرنسصا وليسصت إا‚لÎا““.أاما
ف-ي-ل-يب م-ارت-ي-ن-ي-ز أام Úع-ام ن-ق-اب-ة ““ال-ك-ون-فدرالية
ال-ع-ام-ة ل-ل-ع-م-ل““ ،ال-ت-ي ت-ق-ود ا◊رك-ة الح-ت-جاجية
فتحدث عن مشصاركة كÈى ،وسصط مشصهد سصياسصي
شصديد النقسصام.
و–دثت ال -ك-ون-ف-درال-ي-ة ع-ن ح-وا 200 ¤تظاهرة
مشصÒة إا 4000 ¤دعوة إا ¤الضصراب تقريبا ‘
ﬂتلف أانحاء فرنسصا ،للتنديد بالنصض الذي قال
مارتينيز إانه ““يعطي السصلطة كاملة ألرباب العمل““.

إاخÓل بحركة القطارات

 1933حول حقوق وواجبات الدول.
وطالب منسصق ا÷معية اإلكوادورية
ل -لصص -داق -ة م -ع الشص -عب الصص -ح -راوي
وزي -را اÿارج -ي -ة وال -داخ-ل-ي-ة ل-دول-ة
ال- -بÒو ري- -ك -اردو ل -ون -ا ،وال -داخ -ل -ي -ة
كارلوسض باسصومÈيو البÒوفي Úبإالغاء
ه -ذا ال -ق -رار اإلداري ال -ذي ي -ن -ت -هك
ح -ق -وق ال -دب-ل-وم-اسص-ي-ة الصص-ح-راوي-ة،
مناشصدا ا◊كومة اإلكوادورية بتفعيل
ال -ع Ó-ق-ات ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ب Úال-بÒو
وا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب-ي-ة الصص-ح-راوي-ة
الدÁقراطية.

حماية اŸوارد وحقوق
ا’نسصان
دعت ال -ل -ج -ن -ة ال -ك -ن -اري -ة ال -ف -رع-ي-ة
Ÿراق- - -ب- - -ة اŸوارد ال- - -ط - -ب - -ي - -ع - -ي - -ة
الصصحراوية اÛتمع الدو‹ خاصصة
األ· اŸت -ح -دة وح -ك -وم -ات اإل–اد

األوروب -ي ا ¤ال -وف -اء ب -ال -ت -زام -ات -ه -ا
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ح -م-اي-ة م-وارد وح-ق-وق
اإلنسص -ان ‘ اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة م -ن
الصصحراء الغربية.
اللجنة و‘ اجتماع لها Ãدينة لغونا
اسص- -ت- -ع- -راضصت ال- -وضص- -ع ب -الصص -ح -راء
الغربية وما يطال مواردها الطبيعية
م -ن اسص -ت -ن -زاف وسص -رق -ة م -ن ط -رف
سص-ل-ط-ات الح-تÓ-ل اŸغ-ربية بتواطؤو
م -ع شص -رك-ات م-ت-ع-ددة ا÷نسص-ي-ات ‘
انتهاك سصافر للقانون الدو‹ ولقرار
ﬁكمة العدل األوروبية.
وق -الت ا÷م -ع -ي -ة ““ف -ب -ع -د أان لح-ظ
اÛت- -م- -ع وب- -اسص- -ت- -م- -رار ع- -دد م -ن
الشصركات األوروبية والكنارية ‘ نهب
م- -وارد الصص- -ح- -راء ال- -غ -رب -ي -ة الÈي -ة
والبحرية والطرق اŸلتوية التي يلجأا
إاليها بعضض من هذه الشصركات إلخفاء
عمليات السصرقة ،قرروا اتخاذ جملة
من الÎتيبات واÿطوات العملية لكي

يكون رصصد هذه السصرقات اŸوصصوفة
متبوعا برفع دعاوى قضصائية ضصدها
ولسص -ي -م -ا ‘ ج -زر ك -ن -اري-ا ح-يث ”
الوقوف على تورط شصركات عدة ‘
سصرقة رمال الصصحراء الغربية““.
و‘ خ -ت -ام اج -ت -م -اع -ه -ا ال-ذي ج-رى
ب -حضص -ور رئ -يسض ا÷م -ع-ي-ة ال-ك-ن-اري-ة
ل -ل -تضص -ام -ن م -ع الشص -عب الصص-ح-راوي
أال - -بÒت - -و ن - -غ - -ري- -ن و‡ث- -ل ج- -ب- -ه- -ة
ال-ب-ول-يسص-اري-و ب-كناريا حمدي منصصور
إا ¤جانب أاعضصاء اللجنة التي من بÚ
أاعضص- - -ائ - -ه - -ا ﬁام Úوح - -ق - -وق - -يÚ
ك- -ن- -اري ،Úأاك- -دت ال -ل -ج -ن -ة ع -زم -ه -ا
التصصدي بكل حزم للنهب البشصع وغÒ
اŸشص- - -روع وال Ó- -اخ Ó- -ق - -ي› ،ددة
م -ط -ال -ب -ت -ه -ا ا◊ك -وم -ات األوروب -ي -ة
واأل· اŸتحدة بتحمل مسصؤوولياتها
وال-وف-اء ب-ال-ت-زام-ات-ه-ا ب-ح-ماية موارد
وكرامة وحقوق اإلنسصان ‘ الصصحراء
الغربية.
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وأادت الضصرابات صصباح أامسض ،إا ¤إاخÓل طفيف
ب -ح -رك-ة ال-ق-ط-ارات ‘ ضص-واح-ي ب-اريسض وال-ق-ط-اع
ا÷وي مع إالغاء شصركة الطÒان ““رايان اير““ 110
رحÓت.
وانضصم باعة متجولون إا ¤ا◊ركة فجرا فقطعوا
بشص -اح -ن -ات -ه -م ح -رك -ة السص Òع -ل -ى ج-زء م-ن ج-ادة
الشص- -ان -زي -ل -ي -زي -ه وع -دد م -ن اÙاور اŸؤودي -ة إا¤
العاصصمة.كما رصصدت اضصطرابات ‡اثلة ‘ مدن
كÈى أاخرى من سصÎاسصبورغ إا ¤نيسض مرورا بروان
وتولوز.
ودعت نقابات طÓب جامعات ومدارسض وحركات
شصبابية ‘ عدد من أاحزاب اليسصار إا ¤اŸشصاركة ‘
التظاهرات ضصد ““تدهور اجتماعي تاريخي““.

انقسصامات نقابية
‘ اŸقابل ⁄ ،توجه النقابتان الكÈيان األخريان
““ف -ورسض اوف -ري -ي -ه““ و«ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة ال -ف-درال-ي-ة
ال -دÁق -راط -ي -ة ل -ل-ع-م-ل““ دع-وة إا ¤ال-ت-ظ-اه-ر رغ-م
انتقادهما للتعديل.

وأاوضص- -ح أام Úع- -ام ““ال- -ك- -ون -ف -درال -ي -ة ال -ف -درال -ي -ة
الدÁوقراطية للعمل““ لوران بÒجيه أان هذه النقابة
““تعرف كيف تنظم تظاهرات لكن ل حاجة للقيام
باسصتعراضض ضصعف““ﬂ ،الفا رأاي جزء من اتباعه.
ويث Òانقسصام النقابات تسصاؤولت حول حجم التعبئة
ضصد رئيسض تراجع حتما ‘ السصتطÓعات لكنه
يواجه معارضصة مشصرذمة.
وأانذر ماكرون الذي زار أامسض ،جزيرة سصان مارتان
ال -ف-رنسص-ي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة ال-ك-اري-ب-ي ال-ت-ي اك-تسص-ح-ه-ا
العصصار إايرما ‘ السصبوع الفائت ،بأانه سصيتسصلح
““بتصصميم مطلق““ ‘ ما يتعلق بهذا التعديل مؤوكدا
عدم ““التنازل عن شصيء ،ل للكسصا ¤ول للوقح Úول
للمتطرف.““Ú
وشص -ك -ل ه-ذا ال-تصص-ري-ح ال-ذي أاك-د م-اك-رون –م-ل-ه
““ك-ام ““Ó-صص-دم-ة ل-دى م-ع-ارضص-ي-ه السص-ي-اسصي ،Úوقد
يسصهم ‘ زيادة أاعداد اŸتظاهرين.
وأاع- -رب اŸت -ح -دث ب -اسص -م ا◊ك -وم -ة ك -ريسص -ت -وف
كاسصتان Òعن اÿشصية من وقوع ““Œاوزات““ ،بعد
أاع-م-ال ال-ع-ن-ف ال-ت-ي ت-خ-ل-لت ت-ظ-اهرات الحتجاج
على تعديل قانون العمل الذي سصعى اليه الرئيسض
الشصÎاكي فرنسصوا هولند ‘ العام الفائت.

هل سصتصصمد ا◊كومة؟
واع -ت ÈاÙل -ل ‘ م -وؤسصسص -ة ه -اريسض انÎاك -ت-ي-ف
لسصتطÓعات الرأاي جان دانيال ليفي أان ““التعبئة
الجتماعية تنطوي دوما على مفاجآات““ لكنها تبدو
أاضصعف لغياب البديل السصياسصي.
وي -نصض ه -ذا ال -ت -ع -دي -ل ال -ذي ي-ع-ت Èورشص-ة ال-ع-م-ل
ال -كÈى األو ‘ ¤ولي -ة م -اك -رون اÿمسص -ي -ة ع -ل-ى
–دي- -د سص- -ق- -ف ل- -ل -ت -ع -ويضص -ات ‘ ح -ال اÓÿف،
Óجراء واتاحة التفاوضض
وتقليصض مهل الطعون ل أ
خارج النقابة ألقل من  50أاجÒا ،علما ان الشصركات
الصصغÒة واŸتوسصطة تعد حوا ¤نصصف اŸوظفÚ
‘ فرنسصا.
ويؤوكد ماكرون أان هذه التعديÓت تهدف إا ¤تزويد
الشصركات باŸرونة وتشصجيعها على التوظيف وسصط
ب- -ط- -ال -ة م -ا زالت كÈى وت -ط -ال  %9,5م -ن ال -ق-وة
العاملة ،مقابل معدل  ‘ %7,8أاوروبا.
ك -م -ا أان -ه -ا ت-ه-دف إا ¤اسص-ت-ع-ادة ث-ق-ة أاŸان-ي-ا ال-ت-ي
تطالب باريسض منذ فÎة طويلة بإاصصÓحات بنيوية.
م -ن ج -ه -ت -ه أاك -د وزي -ر الق -تصص-اد ب-رون-و ل-وم Òأان
ا◊كومة ““سصتصصمد““ ‘ وجه الحتجاجات.

تقييم الأضضرار التي خلفها إاعصضار ““إايرما““

قتلى ومفقودون بعاصصفة تضصرب الفلبÚ

معتقلو ““حراك الريف““ يضضربون عن الطعام

مظاهـ ـ ـ ـ ـرات منـ ـ ـ ـ ـددة بقمـ ـ ـ ـ ـع السصلطـ ـ ـ ـ ـات اŸغربيـ ـ ـ ـ ـة للصصحفيـ ـ ـ ـ ـÚ

تظاهر عشضرات ا◊قوقي Úبالعاصضمة اŸغربية الرباط ،تضضامنا مع الصضحفي ÚاŸوقوف Úعلى خلفيات حراك الريف ،واعتÈوا أان
لفواه وخنق حرية التعب ،Òفيما دخل أابرز قادة ا◊راك ‘ إاضضراب عن الطعام تنديدا بظروف
اŸمارسضات الصضادرة بحقهم تهدف لتكميم ا أ
العتقال بسضجن الدار البيضضاء.
أاصصدرت ﬁكمة السصتئناف با◊سصيمة ‘ ،سصاعة
مبكرة من يوم أامسض ،حكما بالسصجن Ÿدة سصنة
نافذة ‘ ،حق الصصحفي حميد اŸهداوي ،ومدير
موقع ““بديل أانفو““ ،اŸعروف Ãواقفه اŸسصاندة
لـ«حراك الريف““.
ورف- -عت اÙك- -م- -ة ب- -ذلك ا◊ك- -م الصص- -ادر ع -ن
اŸه -داوي أارب -ع م -رات ،ب -ع -د أان سص -ب -ق أان أادان -ت -ه
اÙكمة البتدائية بنفسض اŸدينة بثÓثة أاشصهر
حبسصا نافذا ،على خلفية إادانته بتهمة ““–ريضض
أاشص -خ -اصض ع -ل -ى ارت -ك -اب ج -ن-ح ب-واسص-ط-ة اÿطب
والصصياح ‘ مكان عمومي““.
‘ اŸق -اب -ل ،ق -ررت ﬁك -م -ة السص -ت -ئ-ن-اف ب-ال-دار
البيضصاء ،صصباح أامسض ،تأاجيل جلسصة ﬁاكمة اŸلف
الثاŸ Êعتقلي ““حراك الريف““ ،إا ¤يوم  3أاكتوبر
اŸقبل ،حيث يتابع نبيل أاحمجيق وكر Ëأامغار،
أابرز قادة ا◊راك إا ¤جانب  19معتق ،Óمنهم ‘ 3
حالة سصراح.
وق -ال عضص -و ه -ي -ئ -ة ال-دف-اع ع-ن م-ع-ت-ق-ل-ي ا◊راك
ﬁمد زيان ،أاكد ‘ تصصريحات إاعÓمية ،أان ملف
الصص -ح -ف -ي ح -م -ي -د اŸه -داوي ،ط-غ-ى ع-ل-ى أاج-واء
اÙاكمة ،خصصوصصا بعد ا◊كم عليه بالسصجن سصنة
نافذة ،وهو ا◊كم الذي وصصفه زيان بـ«القاسصي““
والذي أاصصدرته ابتدائية ا◊سصيمة ،مشصÒا إا ¤أان
اŸل -ف ال -ذي ي -ت -اب -ع ف -ي -ه أام-ام اسص-ت-ئ-ن-اف-ي-ة ال-دار
البيضصاء ” تأاجيله إا 2 ¤أاكتوبر.
وأاف -ادت مصص -ادر إاع Ó-م -ي-ة ،أان اÙام-ي ب-ه-ي-ئ-ة
الدفاع عبد الصصادق البوشصتاوي ،دخل ‘ جدال مع
قاضصي ا÷لسصة ،بعدما قال ‘ مرافعة له إان ““ملف
معتقلي ا◊راك سصياسصي ويجب أان يحل سصياسصيا““.
وتابع قائ““ Óإان ما يقع دليل على رجوعنا لعهد
اÙاكمات التي كانت Œري سصنوات الرصصاصض““.
وصصرح ذات اŸصصدر ““الدفاع قدم دفوعات من أاجل
السصراح اŸؤوقت Ÿعتقلي ا◊راك ،لكن نعتقد ‘
ظل الظروف ا◊الية أان السصراح اŸؤوقت لن يكون““،
وأاضص -اف ““إان ﬁاك -م -ة اŸه -داوي ه -دف-ه-ا ت-ك-م-ي-م
األف -واه وال -تضص -ي -ي -ق ع -ل-ى ح-ري-ة ال-ت-ع-ب Òوت-ه-دي-د
اŸك - -تسص - -ب - -ات ال - -ت - -ي –ق- -قت ‘ ›ال ح- -ق- -وق
اإلنسصان““.

مظاهرة بالرباط

ت-ظ-اه-ر عشص-رات ال-نشص-ط-اء ا◊ق-وق-ي ،Úبالعاصصمة

اŸغ-رب-ي-ة ال-رب-اط ،ل-ل-تضص-ام-ن م-ع الصص-ح-في حميد
اŸهداوي ،وصصحفي Úموقوف Úعلى خلفية ““حراك
الريف““ ،اŸسصتمر منذ أاك Ìمن  10أاشصهر.
وردد اŸشصاركون ‘ الوقفة ،التي دعت إاليها ““هيئة
ال -تضص-ام-ن م-ع الصص-ح-ف-ي ح-م-ي-د اŸه-داوي وب-اق-ي
الصص- -ح- -ف -ي ،““Úشص -ع -ارات ت -ط -الب ب -إاط Ó-ق سص -راح
الصص-ح-ف-ي ÚاŸوق-وف Úع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة الحتجاجات
بالريف وعدد من مدن البÓد““ ،و–قيق مطالبهم
وتنمية ا◊سصيمة ،وبقية مدن الشصمال.
ورف -ع اÙت-ج-ون لف-ت-ات ت-ط-الب ب-ح-ري-ة ال-ت-ع-بÒ
وعدم تقييد عمل الصصحفي ،Úوالكف عن متابعة
الصص -ح -ف -ي ÚواŸدونÃ Úوجب ال -ق-ان-ون ا÷ن-ائ-ي
وحصص -ر اŸت -اب -ع -ات ال -ق-ان-ون-ي-ة ع-ن ط-ري-ق ق-ان-ون
الصصحافة والنشصر““.وطالب اŸشصاركون أايضصا بتنمية
مدن الشصمال وتوف Òفرصض العمل للشصباب.
وخÓل جوان اŸاضصي ،طالب إاعÓميون مغاربة
بـ«إاط Ó-ق السص -راح ال-ف-وري لـ 7صص-ح-في ÚومدونÚ
اع -ت -ق -ل -وا ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ح -راك ال -ري -ف ب -إاق-ل-ي-م
ا◊سصيمة““.
وقضصت اÙكمة البتدائية Ãدينة ا◊سصيمة جوان
اŸاضصي ،بسصجن حميد اŸهداوي ،مدير نشصر موقع

““بديل.إانفو““ 3 ،أاشصهر ،بتهمة ““–ريضض أاشصخاصض
على ارتكاب جنح بواسصطة اÿطب والصصياح ‘
مكان عمومي““ ،على خلفية حراك الريف ،لÎفع
صص -ب -اح أامسضﬁ ،ك -م -ة السص -ت-ئ-ن-اف ،ا◊ك-م لسص-ن-ة
سصجنا نافذا.

إاضصراب عن الطعام
دخل أاغلب معتقلي ““حراك الريف““ ،بقيادة ناصصر
ال -زف -زا‘ ون -ب -ي -ل أاح -م -ج -ي -ق ،اŸت -واج-دي-ن ره-ن
الع -ت -ق -ال الح -ت -ي -اط -ي بسص -ج -ن ع -ك -اشص-ة ب-ال-دار
البيضصاء ‘ ،إاضصراب عن الطعام ،احتجاجا على
عدم اسصتجابة إادارة السصجن Ÿطالبهم خصصوصصا
ف -ت -ح ›ال ال -فسص -ح -ة ا÷م -اع -ي -ة والسص -م -اح ل -ه -م
بالتواصصل فيما بينهم.
وليسصت اŸرة األو ¤التي يدخل فيها معتقلو حراك
ال-ري-ف ‘ ،إاضص-راب ع-ن ال-ط-ع-ام ،اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى
ال-ظ-روف الÓ-إانسص-ان-ي-ة ال-ت-ي ي-قضص-ون ف-ي-ه-ا ع-قوبة
السصجن دون ﬁاكمة منذ عدة أاشصهر ،وبتهم ثقيلة،
ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة الح -ت -ج-اج-ات السص-ل-م-ي-ة Ãن-ط-ق-ة
ا◊سصيمة.

لمÒك -ي -ة
ب -دأا سض -ك -ان ولي -ة ف -ل -وري -دا ا أ
لعصضار
لضضرار التي سضببها ا إ
تقييم حجم ا أ
لشضخاصص
إايرما الذي ترك مروره مÓي Úا أ
دون كهرباء ،وأادى إا ¤إاغÓق الطرقات ما
ن -ت -ج ع -ن -ه ع -رق -ل -ة السض -ك -ان ل -ل -وصض -ول إا¤
منازلهم.
خلف اإلعصصار دمارا كبÒا ،بحسصب حاكم فلوريدا
ريك سصكوت ،الذي قام بجولة تفقدية باŸروحية
فوق ا÷زر التي ضصربها اإلعصصار ،وجرى خفضض
حصصيلة الضصحايا إا ¤قتيل Úبعد اإلعÓن سصابقا عن
مقتل ثÓثة أاشصخاصض ‘ حوادث سص.Ò
وقال سصكوت خÓل مؤو“ر صصحفي ““ما شصاهدناه
م- -روع ،ه- -ن -اك ال -ك -ث Òم -ن السص -ف -ن ال -ت -ي غ -رقت
وانقلبت كل اŸنازل النقالة““ ،مضصيفا أان شصبكات
الصصرف الصصحي واŸياه والكهرباء كلها معطلة،
وأان ““الطريق نحو إاعادة اإلعمار سصتكون طويلة““.
وأاكد أان عودة السصكان البالغ عددهم نحو سصتة
مÓي Úلن Œري بسصرعة Ãجرد مرور العاصصفة،
وقال ““هناك خطوط كهرباء على األرضض ‘ كل
أانحاء الولية ،وطرقات ل Áكن ألحد أان يسصلكها
وركام ‘ كل مكان““.
وقال خÈاء التأام Úإان حجم األضصرار ‘ الولية
قد يصصل إا ¤سصت Úمليار دولر ،وهو أاقل ‡ا كان
متوقعا ‘ بداية اإلعصصار.
و‘ سصياق آاخر ،قال اŸركز إان اإلعصصار خوسصيه
فقد جزءا من قوته وسصيضصعف تدريجيا ليتحول إا¤
عاصصفة مدارية ‘ وقت لحق من اليوم الثÓثاء.

الّدور على الفلبÚ
قتل أاربعة أاشصخاصض على األقل وفقد سصتة آاخرون
جراء عاصصفة تسصببت بفيضصانات ‘ بعضض مناطق
ال-ع-اصص-م-ة ال-ف-ل-ب-ي-ن-ي-ة م-ان-ي Ó-واألق-ال-ي-م ال-ق-ري-ب-ة.
وتسصببت السصيول ‘ إاغÓق األسصواق اŸالية ومكاتب
حكومية ومدارسض.
ورفع مكتب األرصصاد ا÷وية مسصتوى التحذير من
العواصصف ‘ منطقة ماني Óو 19إاقليما ‘ لوزون
مع وصصول عاصصفة مدارية مصصحوبة برياح سصرعتها
 60كيلومÎا ‘ السصاعة أامسض إا ¤إاقليم كويزون

الشصرقي.
وأالغيت رحÓت جوية مع –ذير خÈاء األرصصاد
من سصقوط مزيد من األمطار .وعلقت سصلطات
النقل عمليات اŸوانئ ‘ مدينة باتا‚اسض و‘
لوسصينا بإاقليم كويزون.

الطقسس اŸتطرف آاخذ ‘ ا’تسصاع
يقول الباحثون إان الطقسض اŸرعب الذي اجتاح
منطقة األطلسصي هو ›رد مثال بسصيط على ما
سصيأاتي بعد.
ويشص ÒخÈاء اŸن - -اخ إا ¤أان األع - -اصص Òال- -ثÓ- -ث- -ة
اŸدمرة -هار‘ وإايرما وخوسصيه -التي ضصربت
األمÒكت ‘ Úاألسصابيع األخÒة ليسصت مصصادفة ،بل
هي دليل على نشصاط الحÎار العاŸي.
وكان العلماء ‘ جامعة إايسصت أا‚ليا الÈيطانية قد
Óعاصص ÒاألخÒة
حذروا بالفعل من أان السصتجابة ل أ
تظهر مدى عدم ا÷اهزية اŸرعبة التي يعيشصها
العاŸ ⁄ثل هذا النوع من الظواهر ا÷وية القاسصية
ال -ت -ي سص -تصص -ب -ح أاك Ìشص -ي -وع -ا ك -ل -م-ا زادت ح-رارة
األرضض.
ولكنهم يحذرون أايضصا من أان ›موع األعاصصÒ
Áث- -ل –ذي- -را خ -اصص -ا م -ن األضص -رار ال -ت -ي ◊قت
بالبيئة .واألهم من ذلك هو أان آاثار الطقسض التي
تبطئ ‘ العادة األضصرار الناجمة عن هذه النوعية
من األعاصص Òمن اŸرجح أان تتوقف ،وهذا يعني
ليسض فقط أانه سصوف –دث أاعاصص Òأاك Ìخطورة،
ول -ك -ن-ه-ا م-ن اŸرج-ح أاك Ìأان ت-تسص-لسص-ل م-ع-ا ب-ه-ذه
الطريقة أاك Ìمن أاي وقت مضصى.

ماكرون ‘ سصان مارتان بعد غوادلوب
وصصل الرئيسض الفرنسصي إاÁانويل ماكرون ،أامسض
الثÓثاء ،إا ¤غوادلوبﬁ ،طته األو ‘ ¤زيارة
سص -ت -ق -وده ك-ذلك ل-ل-ج-زر ال-ف-رنسص-ي-ة اŸتضص-ررة م-ن
إاعصص- -ار إاي- -رم- -ا .وكشص- -ف م- -اك -رون خ Ó-ل م -ؤو“ر
صصحفي عن السصتعدادات التي تقوم بها الدولة
ال-ف-رنسص-ي-ة م-ن أاج-ل مسص-اع-دة م-ن-ك-وب-ي اإلعصص-ار،
م -ؤوك -دا ب -أان ““ال -ع -ودة ل -ل -ح -ي-اة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ‘ ه-ذه
اŸناطق هي ““أاولوية قصصوى““.
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بغداد ترفضضس ا’سستفتاء على اسستقÓل كردسستان العراق

أإنهت بغدإد ،أإمسس ،إ÷دل إلقائم حول إسستفتاء إقليم كردسستان إلذي يرغب ‘ إلسستقÓل عن إلعرإق ،عقب تصسويت ›لسس إلنوإب على رفضس إلسستفتاء ،بينما إعت Èرئيسس
لقليم مسسعود بارزإ Êأإنه حق قانو ،Êمشسددإ على أإنه ““ل ترإجع““ عنه ،وسسط ردود فعل متباينة من دول إلعا ⁄حول إŸسسأالة.
إ إ
طالب النواب العراقيون من رئيسس الوزراء
حيدر العبادي اتخاذ كافة التداب Òللحفاظ على
وح- -دة ال- -ع- -راق وال- -ب- -دء ب -ح -وار ج -اد Ÿع -ا÷ة
اŸسس -ائ -ل ال -ع -ال-ق-ة ب Úب-غ-داد واإلق-ل-ي-م ب-ع-دم-ا
أاجمعوا على رفضسهم لÓسستفتاء الذي أاعلن عنه
رئيسس القليم.
رفضس ›لسس النواب العراقي أامسس ‘ عملية
تصسويت إاجراء السستفتاء على اسستقÓل إاقليم
كردسستان ،قبل أاسسبوع Úمن اŸوعد اŸرتقب
إلجراء هذا التصسويت الذي أاثار ردود أافعال
ﬂتلفة ‘ اŸنطقة.
قال رئيسس الŸÈان العراقي سسليم ا÷بوري ،بعد
اجتماع اÛلسس ““يحرصس ›لسس النواب على
وحدة العراق ترابا وشسعبا ويرفضس تقسسيمه –ت
أاي عنوان أاو تÈير““ ،مضسيفا أان الŸÈان ““حدد
ا◊الت ال -ت -ي يسس -ت -ف-ت-ى م-ن شس-أان-ه-ا واسس-ت-ف-ت-اء
كردسستان ليسس من بينها““.
كما اعت Èأان ““إاقحام اŸناطق اŸتنازع عليها ‘
السستفتاء يخالف الدسستور أايضسا““.

وحدة العراق خطّ أاحمر

وتعليقا على ا◊دث ،أاكد الرئيسس العراقي على
رغبة بغداد ‘ إازالة العقبات التي تهدد وحدة
العراق ،مشسددا على ““ضسرورة تعزيز الثقة بÚ
األطراف السسياسسية وتعميق الوحدة الوطنية بÚ
العراقي.““Ú
واعت Èرئيسس الوزراء العراقي حيدر العبادي أان
السستفتاء على السستقÓل ‘ إاقليم كردسستان
““غ Òدسستوري““ﬁ ،ذرا من أانه ““سسيدخل البÓد
‘ نفق مظلم““.
وأاضساف أانه ل مصسلحة ألكراد بÓده بالسستقÓل،
مشسÒا إا ¤أان ““إاعادة رسسم ا◊دود قد تؤودي إا¤
مآاسسي““ وأاعرب عن أاسسفه من طرح اإلقليم لفكرة
النفصسال ‘ الوقت الذي يجب فيه التعاون بÚ
ج -م -ي -ع م -ك -ون -ات ال -ع -راق ل-ه-زÁة م-ا يسس-م-ى بـ
““ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة اإلسسÓ-م-ي-ة (داعشس)““ اإلرهابي
وإاعادة المن إا ¤البÓد.
من جانبه حذر وزير اÿارجية العراقي إابراهيم
ا÷عفري ‘ وقت سسابق من أان السستفتاء على
انفصسال إاقليم كردسستان ““قد تكون له تداعيات
تضس-ر Ãصس-ل-ح-ة اإلق-ل-ي-م وسس-ي-ك-ون ل-ه انعكاسسات
على دول اŸنطقة والوضسع اإلقليمي““.
و‘ السسياق ذاته أاكد اŸتحدث باسسم ا◊كومة
العراقية سسعد ا◊ديثي ،أان السستفتاء اŸزمع
تنظيمه على اسستقÓل إاقليم كردسستان ““خطوة
غ Òق-ان-ون-ي-ة وت-ت-ن-اف-ى م-ع ال-دسس-ت-ور ال-عراقي““،
مشس Òا إا ¤أان ﬁاولة فرضس السسيطرة على
اŸناطق اŸتنازع عليها من قبل إاقليم كردسستان
(وه -ي ك -ل م -ن ﬁاف -ظ -ة ك -رك -وك وأاج -زاء م -ن
ﬁافظة صسÓح الدين وديا‹ ونينوى) من شسأانها
التسسبب ‘ توتر شسديد ‘ هذه اŸناطق.

بارزا :Êا’سستفتاء حّق قانوÊ
‘ اŸقابل قال رئيسس إاقليم كردسستان العراقي
مسس -ع -ود ب -ارزا Êإان السس -ت -ف -ت -اء ع -ل-ى ان-فصس-ال
اإلق -ل-ي-م ع-ن ال-دول-ة ال-ع-راق-ي-ة ه-و ““ح-ق ق-ان-وÊ
Óكراد““ وسسوف ينظم ‘ موعده اÙدد ‘ 25
ل أ
سسبتم Èا÷اري وأاكد خÓل اسستقباله للمبعوث
 ·ÓاŸتحدة إا ¤العراق
Óم Úالعام ل أ
اÿاصس ل أ

يان كوبيتشس أان السستفتاء ““ليسس قراره الفردي
بل قرار شسعب كردسستان بأاكمله وحق طبيعي
ومشسروع Ÿواطني اإلقليم““.
وبرر بارزا Êقرار السستفتاء بالقول إان ““األكراد
غ Òمرغوب بهم ‘ بغداد وإاطالة عمر السسياسسة
العراقية بهذا الشسكل سسيؤودي إا ¤كارثة““.

كركوك ضسد ا’نفصسال
م -ن ج -ان -ب -ه -ا أاع -ل -نت ال -ع-دي-د م-ن األح-زاب ‘
ﬁاف-ظ-ة ك-رك-وك ال-ع-راق-ي-ة رفضس-ه-ا لÓ-سستفتاء
حول انفصسال إاقليم كردسستان وشسمال كركوك
واŸن-اط-ق اŸت-ن-ازع ع-ل-ي-ه-ا ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة اŸزم-ع
إاجراؤوها ‘  25من شسهر سسبتم Èا÷اري داعية
أابناء اÙافظة إا ¤مقاطعة السستفتاء وعدم
اŸشساركة فيه.
واعتÈت األحزاب أان السستفتاء ““Áثل البداية
ا◊ق -ي-ق-ي-ة ل-ت-قسس-ي-م ال-ع-راق اŸوح-د م-ن-ذ آالف
السسن Úحيث ليسستند ألي مرجعية دسستورية أاو
قانونية““.
وقرر ›لسس ﬁافظة كركوك اŸتنازع عليها
ب Úا◊كومة اŸركزية وسسلطات كردسستان الذي
يتمتع بحكم ذاتي ،اŸشساركة ‘ السستفتاء ،ما
أاثار سسخطا ‘ بغداد.
وتعد كركوك التي Œمع غالبية مكونات الشسعب
ال -ع -راق -ي ،ال -ع-رب األك-راد والÎك-م-ان وأاق-ل-ي-ات
أاخ -رى ،م -ن أاب-رز اŸن-اط-ق اŸت-ن-ازع ع-ل-ي-ه-ا بÚ
بغداد وإاقليم كردسستان.

اختÓف على ا’سستفتاء وليسس ا’سستقÓل
وÁارسس أاكراد العراق حكما ذاتيا ‘ منطقتهم
الواقعة ‘ شسمال العراق منذ بعيد حرب اÿليج
‘ ال- -ع -ام  ،1991وه -م م-ن-قسس-م-ون ح-ال-ي-ا ح-ي-ال
السستفتاء.
ف -رغ -م اإلج-م-اع ع-ل-ى م-ب-دأا السس-ت-قÓ-ل ،ي-ع-تÈ
البعضس أان اŸوعد الذي حدده الرئيسس مسسعود
بارزا Êغ Òمناسسب وسسط األزمات القتصسادية
التي يعيشسها اإلقليم ،فيما يرى آاخرون أان القرار
يجب أان يصسدر من الŸÈان الكردسستا ÊاŸعلقة
أاعماله منذ أاك Ìمن سسنت.Ú
ووسسط هذا ا÷دل ،تدور أاحاديث ‘ األروقة
الكردية اŸعارضسة عن إامكانية تأاجيل السستفتاء
ألسس-ب-اب ع-دة ،م-ن-ه-ا اقÎاب م-وع-د ال-ع-م-ل-ي-ات
ال -عسس -ك -ري -ة ضس -د ت -ن -ظ -ي -م ال -دول-ة اإلسسÓ-م-ي-ة
الرهابي ‘ ا◊ويجة الواقعة ضسمن ﬁافظة
كركوك ،والتي سستشسارك فيها قوات البشسمركة
الكردية.
ويبني ﬁللون هذه الفرضسية ،اسستنادا إا ¤قابلية
ÓمÒكي Úالذين
التأاجيل التي أابداها بارزا Êل أ
ط -ل -ب -وا ت -أاج -ي -ل م-وع-د السس-ت-ف-ت-اء ،إاذا ت-وف-رت
““ضسمانات““ و«بدائل““ .إال أانه أاكد أايضسا أان ““شسعب
كردسستان سسيمضسي ‘ طريقه ويقرر مصسÒه““.

معارضسة إاقليمية ودولية
خ- -ارج ا◊دود ال- -ع- -راق -ي -ة ،أاث -ارت ال -دع -وة إا¤
السس -ت -ف -ت -اء م-ع-ارضس-ة م-تصس-اع-دة م-ن ال-ولي-ات
اŸت- -ح- -دة األمÒك -ي -ة وع -واصس -م أاوروب -ي -ة ودول
ا÷وار ،أابرزها تركيا وإايران اللتان تخشسيان أان
تصس-يب ع-دوى اŸط-ال-ب-ة ب-السس-ت-قÓ-ل األق-ليتÚ

ال -ك -ردي -ت ‘ Úال -ب -ل -دي -ن.وسس -ب -ق ل-واشس-ن-ط-ن أان كردسستان العراق إا ¤ضسرورة فتح حوار عاجل
اعÎضست على توقيت التصسويت ،لكنها أاعربت ومباشسر وصسريح ومنفتح ب Úا÷انبÃ Úا يسسمح
مرارا عن تأاييدها Ÿبدأا تقرير اŸصس ،Òوهو ما باسستعادة الثقة ب Úالطرف.Ú
وقال أابو الغيط إان ““ا◊وار يجب أان ينطلق من
يرى فيه القادة األكراد واقعية لدى األمÒكي،Ú
ويعتÈون أان واشسنطن سستؤويد أامرا واقعا ،كما ث -وابت ع -ل -ى رأاسس -ه -ا اŸصس -ل -ح -ة ال -ع-ل-ي-ا ل-ك-اف-ة
حصس -ل ق-ب-ل رب-ع ق-رن ع-ن-دم-ا اسس-ت-خ-دم األك-راد مكونات الشسعب العراقي هي ‘ ا◊فاظ على
منطقة ا◊ظر ا÷وي التي فرضستها الوليات وحدة الدولة““ داعيا إا““ ¤ترسسيخ مفهوم دولة
فيدرالية دÁقراطية قوية ومسستقرة ‘ العراق
اŸتحدة لبدء بناء مؤوسسسساتهم.
وحذرت تركيا الشسهر اŸاضسي من أان السستفتاء تكفل حماية وتعزيز حقوق كافة أابناء الشسعب
على اسستقÓل إاقليم كردسستان ““Áكن أان يؤودي العراقي بشسكل متسساوي““.
إا ¤حرب أاهلية““.وتؤوكد أاربيل أان ““ل خيار آاخر““ ورفضست األ· اŸت -ح -دة ط -رح ف -ك -رة ان -فصس -ال
إاقليم كردسستان عن العراق حيث أاكد رئيسس بعثة
لديها إال السستفتاء لضسمان حقوق األكراد.
ُيذكر أاّن أاحزابا كردسستانية أاعلنت ‘ اجتماع ال· اŸتحدة إا ¤العراق يان كوبيتشس ‘ لقائه
عقدته ‘  7جوان اŸاضسي ،برئاسسة رئيسس إاقليم مع رئيسس الوزراء العراقي حيدر العبادي ““رفضس
ك -ردسس -ت -ان مسس -ع -ود ال -ب -ارزا– ،Êدي -د ي -وم 25األ· اŸت- - -ح- - -دة إلضس- - -ع - -اف وح - -دة ال - -ع - -راق
سس -ب-ت-م Èم-وع-داً إلج-راء اسس-ت-ف-ت-اء شس-ع-ب-ي ح-ول وتقسسيمه““.
اسستقÓل اإلقليم عن العراق.

ا◊وار حفاظا على الوحدة
دعا األم Úالعام ÷امعة الدول
ال -ع -رب -ي -ة أاح -م -د أاب -و ال -غ -ي-ط
اŸسس- -ؤوول ‘ Úا◊ك- -وم- -ة
ال- -ع- -راق- -ي- -ة وإاق- -ل- -ي- -م

وقالت إايران إان انفصسال إاقليم كردسستان عن
العراق سسيمثل ““بداية لتوترات جديدة وسسيؤوثر
على الدول اÛاورة بالسسلب وتعارضس البلدان
–قيقه““.
من جانبها دعت الوليات اŸتحدة األمريكية
إا ¤ضسرورة حماية وحدة العراق.
يذكر أان إاقليم كردسستان العراقي يتمتع با◊كم
الذاتي اسستنادا إا ¤الدسستور آانذاك ولديه حدود
مع تركيا وسسوريا وايران.
ويقدر عدد األكراد بـ  10مÓي Úأاي ما Áثل
نسسبة من  17إا 20 ¤باŸائة من سسكان العراق.
وع -رفت ال -ع Ó-ق -ات ب Úب -غ -داد وإارب -ي -ل ع -اصس -م-ة
اإلقليم –سسنا ‘ الفÎة األخÒة واتفق الطرفان
على هزÁة تنظيم ““داعشس““ اإلرهابي إال أان هناك
خÓف بينهما حول مدينة كركوك الغنية بالنفط.

كردسستان العراق
‘ سسطور

لكرإد ،له حكومته وبرŸانه وعلمه ونشسيده ،لكنه جزء من إلدولة إلعرإقية ،ناضسل سسكانه
إقليم عرإقي يسسكنه إ أ
طوي Óللحصسول على إلسستقÓل أإو إ◊كم إلذإتي ،عرف حكما ذإتيا ‘ عهد إلرئيسس إلرإحل صسدإم حسس Úلكن ذلك ⁄
لطاحة بصسدإم كرسس إلدسستور إرإدتهمÁ ،ثل إلنفط ركيزة أإسساسسية ‘ إقتصساده.
يرضس أإهله فثاروإ ،وبعد إ إ

اŸوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
يقع إقليم كردسستان شسمال إلعرإق ،ويÓصسق حدود ثÓث دول هي سسوريا ‘ إلغرب ،وتركيا ‘ إلشسمال ،وإيرإن ‘ إلشسرق
وإ÷نوب.
لكرإد مع صسدإم حسس Úيوم كان نائبا للرئيسس أإحمد حسسن إلبكر ‘  11مارسس 1970
عند توقيع إتفاقية إ◊كم إلذإتي إلتي أإبرمها إ أ
لطاحة بصسدإم
لقليم تبلغ  37أإلف كيلوم Îمربع ،إل أإن هذه إŸسساحة بلغت أإك Ìمن أإربع Úأإلف كيلوم Îمربع بعد إ إ
كانت مسساحة إ إ
حسس Úعام .2003
لرإضسي إلتي كانت تطالب بها ،وطالبت ‘ دسستورها إÙلي
وبعد حرب إلعرإق إلثانية قامت حكومة إقليم كردسستان بضسم أإجزإء من إ أ
إلصسادر عام  2005بضسم أإرإضس ومناطق ‘ أإقاليم نينوى وأإربيل وكركوك وديا ¤ووإسسط.
ومنح إلدسستور إلعرإقي -بعد سسقوط صسدإم حسس -Úإقليم كردسستان صسÓحيات إسستقÓلية وإسسعة ‘ ›ال إلقتصساد وإلشسؤوون إÙلية.

السسكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
لكرإد ،عÓوة على أإقليات أإخرى من
وفق إحصساء  ،2005يبلغ عدد سسكان إقليم كردسستان إلعرإق  5.5مÓي Úنسسمة غالبيتهم من إ أ
لشسوري ،Úومعظم إلسسكان مسسلمون سسنة.
إلعرب وإلÎكمان وإ آ

ا’قتصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد
لقليم على أإك Ìمن  45مليار برميل بÎول
لقليم ،وتشس Òتقديرإت إقتصسادية إ ¤إحتوإء إ إ
Áثل إلنفط ركيزة أإسساسسية لقتصساد إ إ
لسسود ‘ إلعا.⁄
من إلÌوة إلنفطية للعرإق ،ثالث أإك Èمنتج للذهب إ أ
لقليم -إلذي إسستقطب شسركات نفطية غربية كثÒة -نحو  100أإلف برميل من إلنفط يوميا ،من خÓل أإنبوب إtتِفق مع
وُيصسuدر إ إ
لمر إلذي أإثار مشسكÓت متكررة ب Úأإربيل وبغدإد
تركيا عام  2013على مده لتصسدير إلنفط إ ¤أإوروبا ع Èميناء جيهان إلÎكي ،إ أ
لخÒة وتركيا أإحيانا.
وب Úإ أ
Óقليم ،ويبلغ حجم إلتبادل إلتجاري مع تركيا وحدها نحو سستة مليارإت
و“ثل إلتجارة أإحد أإهم مصسادر إلدخل إلقتصسادي ل إ
لقليم أإك Ìمن  200شسركة.
دولر سسنويا ،وبلغ عدد إلشسركات إلÎكية إلعاملة با إ
Óقليم إلذي يتمتع بطبيعة جميلة ومناظر خÓبة ،وموإقع أإثرية ومعا ⁄تاريخية،
وتشسكل إلسسياحة موردإ إقتصساديا آإخر ل إ
تشسكل عامل جذب سسياحي.

ا◊كم الذاتي
‘ أإعقاب حرب إÿليج إلثانية عام  1991وإنشساء منطقة إ◊ظر إ÷وي  ⁄يعد لبغدإد تأاث Òيذكر Ãنطقة
لمÒكي إلÈيطا Êللعرإق  2003إ ¤تكريسس سسيطرتهم
لكرإد ‘ إلغزو إ أ
إ◊كم إلذإتي إلكردي ،وأإدت مشساركة إ أ
على إقليمهم وتوسسيعهم Ÿسساحة أإرإضسيه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’ربعاء  ١٣سشبتمبر  ٢٠١٧م
المؤافق لـ ٢٢ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

لوروبية
انتقدت خطة البلدان ا أ

صشحيفة أإŸانية :إلتصشدي للمهاجرين
ع Èتنمية دول إŸنبع

لوروبية ◊ل أازمة الهجرة ‘ ليبيا ووقف تدفق
لŸانية أان السضÎاتيجية التي تتبعها القوى ا أ
رأات ›لة «دير شضبيغل» ا أ
اŸهاجرين «واهمة» ،داعية إا ¤وضضع سضياسضة جديدة وإانشضاء مسضارات قانونية للمهاجرين.
–دثت اÛلة ‘ تقريرها عن
تراجع القؤى اأ’وروبية ‘ وعؤد
ق -ط -ع-ت-ه-ا ب-اسش-ت-ق-ب-ال اŸه-اج-ري-ن
داخ- -ل ال- -ق- -ارة ،وق- -الت إان أاوروب -ا
تراجعت عن وعؤدها وتبذل كل ما
‘ وسش -ع -ه -ا Ÿن-ع اŸه-اج-ري-ن م-ن
ا’ن- -ط Ó-ق م -ن ل -ي -ب -ي -ا ،وب -ال -ت -ا‹
«ضش -م -ان إاب-ق-ائ-ه-م داخ-ل السش-ج-ؤن
الليبية».
وترددت اıاوف ذاتها ‘ تقرير
Óغاثة،
سشابق Ÿنظمة «أاوكسشفام» ل إ
ح- -يث ان- -ت- -ق- -دت سش- -اب- -ق -ا ل -ي -ب -ي -ا
«’حتجاز اŸهاجرين ‘ سشجؤن أاو
مراكز احتجاز ،حيث هم عرضشة
Ÿعاملة سشيئة».
وقال وزير اÿارجية اأ’Ÿا‘ Ê
تصش -ري -ح-ات سش-اب-ق-ة إان ال-ؤضش-ع ‘
مراكز احتجاز اŸهاجرين «أاششبه
Ãعسشكرات ا’عتقال النازية».
وق- - -الت اÛل- - -ة «ع - -ل - -ى أاوروب - -ا
التعامل مع حكؤمت Úمتنافسشت،Ú
وعدد ’ ﬁدود من اÛمؤعات
اŸسشلحة» ،ولفتت إا ¤أان «ا’–اد
اأ’وروب -ي ي -دع -م ح -ك -ؤم-ة ال-ؤف-اق
ال- -ؤط- -ن- -ي ÓÃي Úال- -ي- -ؤروŸ ،ن -ع
اŸهاجرين من العبؤر».
وأاششارت أايضًشا إا« ¤دعم إايطاليا
’ت - -ف - -اق ب Úح - -ك - -ؤم - -ة ال- -ؤف- -اق
و›مؤعت Úمسشلحت ،Úوهؤ اتفاق

–صش -ل ال -ك -ت-ي-ب-ت-ان Ãؤج-ب-ه ع-ل-ى
أامؤال لÓسشتمرار ‘ عملها»
وي - - -خشش- - -ى خÈاء أام- - -ن- - -ي- - -ؤن أان
«تسش-ت-خ-دم اÛم-ؤع-ات اŸسشلحة
ت - -لك اأ’م- -ؤال Ÿع- -اداة ح- -ك- -ؤم- -ة
ال-ؤف-اق ن-فسش-ه-ا ،وب-ال-ت-ا‹ سش-ت-ك-ؤن
أاوروب -ا ط -رف -ا أاسش -اسش-ي-ا ‘ ت-غ-ذي-ة
ا◊رب اأ’هلية بليبيا».
ومن خÓل تلك التداب ،Òرأات «دير
شش -ب -ي -غ -ل» أان أاوروب -ا تضش-ع ح-م-اي-ة
ح - - -دوده - - -ا اÿارج- - -ي- - -ة ‘ ي- - -د
«›مؤعات خطÒة وهي تدابÒ
«غ Òم- -ق- -ب- -ؤل- -ة أاخÓ- -ق- -ي -ا ،وغÒ
حكيمة من الناحية ا’سشÎاتيجية»،
وŒعل أاوروبا عرضشة لÓبتزاز.
وتابعت اÛلة «أاضشف إا ¤ذلك أان
ال- -ؤضش- -ع اإ’نسش- -ا Êل -ل -م -ه -اج -ري -ن
سش- -يصش- -ب- -ح أاك Ìسش- -ؤءا ،ف -م -ع -ظ -م
اŸهاجرين الذين يصشلؤن ليبيا ’
Áلكؤن اأ’مؤال الÓزمة للعؤدة إا¤
بÓدهم».
ولفتت اÛلة إا ¤تراجع كبÒ
‘ أاعداد اŸهاجرين‡ ،ا يششÒ
إا‚ ¤اح ا’سشÎات- - - -ي - - -ج - - -ي - - -ة
’عداد
’وروبية ،إاذ تراجعت ا أ
اأ
ب- -نسش -ب -ة  ‘ %٨٧أاغسش- - - - - - - -طسص
اŸاضش -ي .ل -ك -ن -ه -ا رأات أان ه-ذا
النجاح مؤؤقت ،فمع إاغÓق أاحد
اŸسش-ارات ،ي-ت-ؤج-ه اŸه-اجرون

عقوبات على كوريا إلششمالية
^ نيويورك :رحبت كÈى الدول ا◊ليفة
للؤ’يات اŸتحدة ‘ آاسشيا بتصشؤيت ›لسص
اأ’من الدو‹ باإ’جماع على تششديد العقؤبات
على كؤريا الششماليةÃ ،ا يششمل حظرا على
صش-ادرات-ه-ا م-ن ال-نسش-ي-ج ووضش-ع ح-د إ’م-داده-ا
ب -ال -ؤق -ؤد ،وذلك ب -ع -د إاج -رائ-ه-ا Œرب-ة ن-ؤوي-ة
سشادسشة.
وق -الت ال -ي -اب-ان وك-ؤري-ا ا÷ن-ؤب-ي-ة ب-ع-د “ري-ر
ال- -ق- -رار ال- -ذي صش- -اغت ال- -ؤ’ي- -ات اŸت- -ح- -دة
مسش-ؤدت-ه ،إان-ه-م-ا مسش-ت-ع-دت-ان ل-زي-ادة الضشغؤط
على بيؤنغ يانغ إاذا رفضشت الكف عن تطؤيرها
أاسشلحة نؤوية وصشؤاريخ بالسشتية.

إلفقر ‘ إليمن Œاوز %85
^ صض -ن-ع-اء :ق-ال ت-ق-ري-ر م-ؤؤشش-رات ا’ق-تصش-اد
اليمني الصشادر عن مركز الدراسشات واإ’عÓم
ا’قتصشادي إان نسشبة الفقر ‘ اليمن ارتفعت
إا %٨٥ ¤من إاجما‹ عدد السشكان البالغ ٢٧
مليؤن نسشمة.
وأاكد التقرير أان اأ’وضشاع اŸعيششية باتت سشيئة
جدا ،إاذ ارتفعت أاسشعار اŸؤاد الغذائية خÓل

إا ¤مسشار آاخر ،وهؤ ما حدث إاذ
ارت- -ف- -عت أاع- -داد اŸه- -اج -ري -ن
ال - -ع - -اب - -ري- -ن م- -ن اŸغ- -رب إا¤
’خÒة.
’ونة ا أ
إاسشبانيا ‘ ا آ

حدود ليبيا إ÷نوبية

ول -ف -تت «دي -ر شش-ب-ي-غ-ل» إا ¤قضش-ي-ة
أاخرى وهي حدود ليبيا ا÷نؤبية
مع النيجر ،وهي حدود طؤيلة من
اŸسش-ت-ح-ي-ل ت-ق-ري-بً-ا تنفيذ دوريات
مراقبة على طؤلها ،وباŸثل فمن
الصشعب مراقبة ا◊دود مع التششاد،
وه- - -ي أاط - -ؤل ث Ó- -ث م - -رات م - -ن
ا◊دود مع النيجر.
ولهذا أاكدت اÛلة اأ’Ÿانية أان
السش - -ب - -ي - -ل ال - -ؤح - -ي - -د إ’ي - -ق- -اف
اŸه-اج-ري-ن ه-ؤ –سش-ن اأ’وضش-اع
‘ دول اŸنبع نفسشها .وما يحدث
اآ’ن هؤ العكسص ،إاذ –اول بعضص
دول ا’–اد اأ’وروبي إاقناع باقي
ال- -دول ب- -ت- -ق- -ل- -ي- -ل اŸسش -اع -دات
اŸق- -دم- -ة ‘ Ã ٢٠١٨ق- -دار ٩٠
مليؤن يؤرو.
ويتفق كث Òمن اÈÿاء على حاجة
أاوروبا لسشياسشة جديدة للتعامل مع
أازم- -ة ال -ه -ج -رة ،وإانشش -اء مسش -ارات
ق -ان-ؤن-ي-ة ل-ل-م-ه-اج-ري-ن إا ¤أاوروب-ا،
·Ó
ودعم برامج إاعادة التؤط Úل أ
اŸتحدة.

عـبـ ـ ـ ـ ـر إلعال ـ ـ ـ ـم

ال- - -نصش - -ف اأ’ول م - -ن
العام ا÷اري بنسشبة %٣٥
م -ق -ارن -ة ب -ال -فÎة ن -فسش -ه -ا م-ن ال-ع-ام
اŸاضشي ،وبأاك Ìمن  %١٥٠مقارنة Ãا كان
عليه ا◊ال قبل ا◊رب.

–رير  %85من أإرإضشي سشوريا
^ موسضكو :أاعلنت وزارة الدفاع الروسشية،
أامسص ،أان ا÷يشص السشؤري “كن بدعم
الطÒان الروسشي خÓل أاسشبؤع من –قيق
‚احات كبÒة ‘ وسشط وششرق سشؤريا،
م -ؤؤك -دة –ري -ر  ٨٥ب -اŸائ -ة م-ن أاراضش-ي
البÓد من تنظيم (داعشص) اإ’رهابي.
وق -ال رئ -يسص أارك -ان ال -ق-ؤات ال-روسش-ي-ة ‘
سشؤريا ا÷Ôال أالكسشندر ’ب ،Úإان القضشاء
الكامل على تنظيم (داعشص) اإ’رهابي ‘
اأ’راضشي السشؤرية يتطلب –رير نحؤ ٢٧
أالف كيلؤم Îمن مسشاحة البÓد ،مؤؤكدا أان
عملية تصشفية إارهابيي (داعشص) و(جبهة
النصشرة) ‘ سشؤريا سشتسشتمر حتى سشحقهم
بالكامل.
وأاوضشح ’ب Úأان القؤات ا÷ؤية الفضشائية

معسشكرإت إسشتقبال ‘ أإفريقيا

وتناولت «دير ششبيغل» تصشريحات
ل- -ل- -رئ- -يسص ال- -ف- -رنسش- -ي إاÁان- -ؤي- -ل
م -اك -رون ،واŸسش -تشش -ارة اأ’Ÿان -ي-ة
أانغي ÓمÒكل ،عقب قمة باريسص
اأ’خÒة ،ح - - -يث اقÎح - - -ا إانشش - - -اء
م -راك -ز ل -ت -ق -ي -ي -م ط-ل-ب-ات ال-ل-ج-ؤء
اÿاصش-ة ب-اŸه-اج-ري-ن ‘ ال-ن-ي-ج-ر
وتشش -اد ،أام  ‘ Ó-م-ن-ع اŸه-اج-ري-ن
م -ن ال -ع -ب -ؤر إا ¤ل -ي -ب-ي-ا وم-ن-ه-ا إا¤
أاوروبا.
ل -ك -ن -ه-ا ق-الت إان-ه م-ن اŸسش-ت-ح-ي-ل
ت -ن-ف-ي-ذ ت-لك اÿط-ة ع-ل-ى اأ’رضص،
وتسشاءلت عن ا÷هة التي سشتكؤن
مسش -ؤؤول -ة ع -ن ب -ن -اء وإادارة م -راك -ز
اسشتقبال الÓجئ Úوتقييم طلبات
ال -ل -ج -ؤء خ -ارج ا’–اد اأ’وروب-ي؟
ول-ف-تت إا ¤اف-ت-ق-ار تشش-اد وال-ن-ي-جر
اŸؤارد اŸط-ل-ؤب-ة ،وب-اŸث-ل وك-الة
 ·ÓاŸت-ح-دة،
ال-ه-ج-رة ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
وه - -ذا ي - -ع- -ن- -ي إارسش- -ال مسش- -ؤؤولÚ
أاوروبي Úإا ¤أافريقيا.
وناششد مفؤضص ا’–اد اأ’وروبي
لششؤؤون الهجرة والششؤؤون الداخلية
واŸؤاط - - - - - - - - -ن- - - - - - - - -ة ،دÁيÎيسص
أاف - -رام - -ؤب - -ؤل- -ؤسص ،أاوروب- -ا زي- -ادة
جهؤدها إ’عادة تؤط ÚالÓجئÚ
واŸه -اج -ري -ن م -ن ل -ي -ب -ي -ا ومصش -ر
والنيجر وإاثيؤبيا.

الروسشية ششنت،
ا’ث - -ن ،Úأاك Ìم- -ن
 ٥٠ط -ل -ع -ة لصش -ال -ح ت -ق-دم ا÷يشص
السشؤري ‘ منطقة عقÒبات أاسشفرت عن
Óرهابي.Ú
تدم ١٨٠ Òمنششأاة ل إ

›لسس إ÷امعة إلعربية
^ ال-قاهرة:ان -ط-ل-قت ،أامسصÃ ،ق-ر ا÷ام-ع-ة
العربية بالقاهرة أاششغال الدورة العادية ١٤٨
Ûلسص ا÷امعة على مسشتؤى وزراء اÿارجية
ب -رئ -اسش -ة ج -ي -ب -ؤت -ي وÃشش -ارك-ة وزي-ر الشش-ؤؤون
اÿارجية السشيد عبد القادر مسشاهل.
ويتضشمن جدول أاعمال الدورة ا◊الية  ٢٨بندا
تشش-م-ل ت-ق-ري-ر اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ج-ام-ع-ة ال-عربية
حؤل نششاط اأ’مانة العامة وإاجراءات تنفيذ
قرارات اÛلسص ب Úالدورت،)١٤٨ - ١٤٧ ( Ú
والتقرير نصشف السشنؤي لهيئة متابعة تنفيذ
ال -ق -رارات وا’ل-ت-زام-ات ح-ؤل م-ت-اب-ع-ة ت-ن-ف-ي-ذ
قرارات قمة عمان .٢٠١٧

معاناة بجمهورية أإفريقيا إلوسشطى
^ بانغي :أاعلنت منظمة ““أاطباء ب Óحدود““

العدد
١٧٤٣٨

18

‘ ظل تزايد الضضغط الدو‹ على ميا‰ار

›لسس إألمن يناقشس إليوم أإزمة مسشلمي إلروهينغا

لول من نوعهŸ ،ناقشضة أازمة الÓجئÚ
لمن الدو‹ ،اجتماعا يعد ا أ
يعقد اليوم› ،لسس ا أ
لسض-ب-وعÚ
ل· اŸت-ح-دة ف-رار  ٣٧٠أال -ف شض -خصس إا ¤ب-ن-غÓ-ديشس ‘ ا أ
ال -روه-ي-ن-غ-ا ،وأاحصضت ا أ
لم-ن بشض-أان اŸأاسض-اة
لخÒي -ن ،ف -ي -م -ا –دثت ت -ق -اري -ر ع -ن ان -قسض -ام -ات ب Úأاعضض-اء ›لسس ا أ
ا أ
لنسضانية.
ا إ

ب -رزت ان -قسش -ام -ات دول -ي -ة أامسص ،عشش -ي -ة اج -ت-م-اع
Ûلسص اأ’م - -ن ال - -دو‹ بشش - -أان أازم - -ة ال Ó- -ج- -ئÚ
الروهينغا اŸتفاقمة ‘ بؤرما ،مع إاعÓن الصشÚ
مسش -ان -دت -ه -ا ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ال-ت-ي ان-ت-ق-دت-ه-ا
واشش -ن -ط -ن ف -ي -م -ا وصش-ف-ت-ه-ا اأ’· اŸت-ح-دة ب-أان-ه-ا
““تطه Òعرقي““ وأاجÈت  ٣٧٠أالف من أابناء هذه
اأ’قلية على النزوح إا ¤بنغÓدشص اÛاورة.
ويبدو أان التدخل الصشيني يهدف إا ¤قطع الطريق
على أاي ﬁاولة لفرضص عقؤبات على بؤرما ‘
›لسص اأ’م -ن ال -ذي ي -ج-ت-م-ع ال-ي-ؤم.والصش Úك-انت
إاح-دى ال-دول ال-ق-ل-ي-ل-ة اأ’ج-ن-ب-ي-ة الصش-دي-ق-ة للنظام
ال- -عسش- -ك- -ري السش- -اب- -ق ‘ ب- -ؤرم- -ا .ووسش- -عت ب- -كÚ
مسشاندتها لبؤرما ‘ ظل حكؤمة اونغ سشان سشؤ
تشش -ي اŸدن -ي-ة ‘ ،إاط-ار اسشÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا ال-ؤاسش-ع-ة
اŸتعلقة بالتجارة والطاقة والبنية التحتية ÷نؤب
ششرق آاسشيا .وبدأا النزوح ا÷ماعي من و’ية راخÚ
بغرب بؤرما بعد أان ششن متمردون من الروهينغا
هجمات على مؤاقع للششرطة ‘  ٢٥أاوت‡ ،ا أادى
إا ¤إاطÓق ا÷يشص عملية عسشكرية تسشببت ‘ فرار
ث -لث اأ’ق -ل -ي -ة اŸسش -ل -م-ة .وروى ’ج-ئ-ؤن ف-روا م-ن
أاعمال العنف ششهادات عن فظائع ارتكبها جنؤد
وبؤذيؤن أاحرقؤا منازلهم وسشؤوها باأ’رضص .وتنفي
حكؤمة بؤرما أاي انتهاكات من قبل جيششها ،بل
تتهم اŸتمردين بإاحراق آا’ف القرى ومنها العديد
من قرى اŸسشلم .Úلكن الضشغط الدو‹ تزايد على
بؤرما هذا اأ’سشبؤع مع إاعÓن اŸفؤضص السشامي

مقتل ثمانية أاششخاصص بينهم سشبعة مدني‘ Ú
م -دي -ن -ة ““ب-ات-ن-ج-اف-ؤ““ شش-م-ال غ-رب ج-م-ه-ؤري-ة
أاف -ري -ق -ي -ا ال-ؤسش-ط-ى وذلك م-ن-ذ ي-ؤم اÿم-يسص
اŸاضش-ي وم-ع-ان-اة  ٢٨أال-ف-ا أاخ-ري-ن م-ن ن-قصص
اŸسشاعدات اإ’نسشانية.
يششار إا ¤أان جمهؤرية أافريقيا الؤسشطى –اول
اÿروج من الصشراع الذي بدأا بإاطاحة الرئيسص
““فرانسشؤا بؤزيزي““ عام .٢٠١٣

معارضشة إسشتفتاء كتالونيا
^ م- -دري- -د  :ق- -ال مصش- -در م- -ن اÙك- -م -ة
ال -دسش -ت -ؤري -ة اإ’سش -ب -ان-ي-ة ،أامسص ،إان اÙك-م-ة
أاوقفت العمل بقانؤن كاتالؤ Êيحدد إاطار عمل
قانؤنيا لدولة مسشتقلة وهي خطؤة متؤقعة بعد
أان أاوقفت اÙكمة العمل اأ’سشبؤع اŸاضشي
ب -ق-ان-ؤن ي-ق-ر اسش-ت-ف-ت-اء م-ق-ررا ي-ؤم ال-ف-ا— م-ن
أاكتؤبر على اسشتقÓل اإ’قليم.
وع -ل -قت اÙك -م -ة ال-دسش-ت-ؤري-ة ال-ق-ان-ؤن‘ Ú
ال -ؤقت ال -ذي ي -درسص ف -ي -ه قضش -اة م -ا إاذا ك-ان-ا
ي -ت -ع -ارضش -ان م -ع دسش -ت-ؤر ع-ام  ،١٩٧٨وأاع -ل-نت
حكؤمة إاسشبانيا أان أاي اسشتفتاء على ا’سشتقÓل
غ Òقانؤ Êإاذ أان الدسشتؤر ينصص على وحدة
أاراضشي إاسشبانيا.

◊ق- -ؤق اإ’نسش- -ان ل -دى اأ’· اŸت -ح -دة زي -د رع -د
ا◊سش Úا’ثن Úأان ““الؤضشع ‰ؤذج كÓسشيكي عن
عملية تطه Òعرقي““ .وأاثارت الؤ’يات اŸتحدة
القلق إازاء أاعمال العنف فيما أاعلن ›لسص اأ’من
أانه سشيجتمع اأ’ربعاء Ÿناقششة اأ’زمة.
ويتزايد السشخط على أاونغ سشان سشؤ تششي التي
كانت تلقى تأاييدا من نششطاء حقؤق اإ’نسشان لكنها
ت -ؤاج -ه ح -ال-ي-ا ات-ه-ام-ات م-ن ال-دول ال-غ-رب-ي-ة ال-ت-ي
احتفت بنيلها جائزة نؤبل للسشÓم ،بالتغاضشي عن
كارثة إانسشانية بل حتى التحريضص عليه.

هيغ :إلروهينغا ليسشوإ مهاجرين

وكتب وزير اÿارجية الÈيطا Êاأ’سشبق وليام هيغ،
‘ صشحيفة التيلغراف قائ ““ Óششدد أان الروهينغا
مؤاطنؤن كاملؤ اŸؤاطنة Ãيا‰ار بحكم القانؤن““.
وكششف أانه سشلم ششخصشيا وزراء ميا‰ار نسشخا من
سشجÓت تاريخية تثبت أان الروهينغا عاششؤا ‘
م-ن-ط-ق-ت-ه-م ا◊ال-ي-ة ح-ت-ى ق-ب-ل أان ت-رسشم بريطانيا
ا’سشتعمارية ا◊دود وتقيم إامÈاطؤرية هناك.
وأاكد أانه من اأ’فضشل لسشؤو تششي أا’ تغضص الطرف
ع -ن ا’ن -ت -ه -اك -ات ال -ت -ي وصش -ف-ه-ا ب-ال-ف-ظ-ي-ع-ة ضش-د
الروهينغا والتي قال إان اأ’· اŸتحدة وصشفتها بـ
““التطه Òالعرقي““ وأانها ’ تقل عما جرى ‘ رواندا
والبؤسشنة والهرسشك.
واسشتمر يقؤل إانه ’ يقبل أاي عذر أاو دفاع أاو تÈير
ل -ل -ق-ت-ل ا÷م-اع-ي ل-ل-روه-ي-ن-غ-ا وتشش-ري-ده-م Ãئ-ات
اآ’’ف.

اشضهار

الشضركة اŸدنية اŸهنية للمحضضرين القضضائيÃ Úجلسس قضضاء
لسضتاذين :بلعزوق بÓل وروان ◊سضن
برج بوعريريج ا أ

اŸقر الرئيسضي :حي  ١٢٠مسضكن عمارات عيدل عمار

رقم  « ١٠٣برج بوعريريج هاتف  /فاكسس ) ٠٣٥( . ٧٣ . ٤٧ . ٤٨ :

إعÓن عن بيع حقوق عقارية مششاعة ﬁجوزة باŸزإد إلعلني
بطلب من  :الششركة ذات اŸسشؤؤولية اÙدودة
اŸسشاة «»‡SARL SENTRAX ELECTRONICثلة
‘ ششخصص مسشÒها عÓب عبد ا◊ميد واŸتمثل
م -ؤضش -ؤع-ه-ا ‘ أانشش-ط-ة ﬂت-ل-ف-ة ال-ك-ائ-ن م-ق-ره-ا
ا’جتماعي الرئيسشي Ãلتقة الطريق الؤطني رقم
 ٠٥برج بؤعريريج.
Ãؤجب السش -ن -د ال-ت-ف-ي-ذي اŸت-م-ث-ل ‘ ٠١ :عقد
اعÎاف بدين ﬁرر من طرف اŸؤثق اأ’سشتاذ /
بن ذيب جمال الدين بتاريخ ٢٠٠٨ / ١٠ / ٢٠
رق- -م  ٠٨ / ٩٤١اŸم-ه-ؤر ب-الصش-ي-غ-ة ال-تنفيذية
اŸؤؤرخة ‘  ٢٠١٥ / ٠٨ / ٢٠بتاريخ . ٢٠١٥ / ٤٦
 ٠٢أام -ر ب -ا◊ج -ز ع-ل-ى ح-ق-ؤق ع-ق-اري-ة مشش-اع-ة
الصشادر عن رئيسص ﬁكمة رأاسص الؤادي بتاريخ :
 ٢٠١٦ / ٠٦ / ٢٨رقم الÎتيب  ١٦ / ٧٨٩اŸبلغ
للمنفذ ضشده بتاريخ  ٢٠١٦ / ٠٧ / ٢٥واŸششهر
باÙافظة العقارية بÈج الغدير بتاريخ ٠٧ / ٢٧
 ٢٠١٦ /حجم ٢٠رقم .٢٠٧٦
ب-ن-اء ع-ل-ى ق-ائ-م-ة شش-روط ال-ب-ي-ع اŸؤدع-ة ب-أام-انة
ضشبط ﬁكمة رأاسص الؤادي بتايرخ / ٠٥ / ١٤
– ٢٠١٧ت رقم . ٢٠١٧ / ١٩
بناء على أامر بتحديد جلسشة لبيع حقؤق عقارية
ﬁجؤزة الصشادر عن السشيد رئيسص ﬁكمة رأاسص
الؤادي بتايرخ  ٢٠١٧ / ٠٦ / ١٥رقم الÎتيب:
. ١٧ / ٩٩١
يعلن اأ’سشتاذ /روان ◊سشن عضشؤ الششركة اŸدنية
اŸه-ن-ي-ة ل-ل-م-حضش-ري-ن ال-قضش-ائ-يÃ Úجلسص قضشاء
برج بؤعريريج ،اأ’سشتاذين :بلعزوق بÓل وروان
◊سشن.

بأانه سشيتم بيع حقؤق عقارية ‘ الششياع ﬁجؤزة
للمحجؤز عليه بؤرغداد عيسشى بن علي اŸقدرة
بـ ٣٤٥٣ / ٣٠٠ :جزء ‘ قطعة أارضص عليها بناية
تقع باأو’د سشيدي اسشعيد مسشاحتها ا’جمالية ٣٤
ر  ٥٣سشار تنتمي ا ¤قسشم › ٢٤مؤعة ملكية
رقم  ٢٣٧من ﬂطط مسشح اآ’راضشي لبلدية برج
الغدير.
وقد ” تدحيد الثمن اأ’سشايسص لتلك ا◊قؤق
العقارية Ãبلغ  ٧ . ١٨٩ . ٤٣٦ ، ٤٠دج ( سشبعة
مÓي Úومائة وتسشعة وثمانؤن أالف رأاربعمائةوسشتة
وث Ó-ث -ؤن دي -ن -ار وأارب -ع -ؤن سش-ن-ت-ي-م) وذلك حسشب
تقرير اÈÿة اÿب Òبن درميغ مالك اŸؤدع لدى
امانة ضشبط اÙكمة ‘ – ٢٠١٦ / ١٢ / ١١ت
رقم  ١٦ / ٥٦٣وقد حددت جلسشة البيع بيؤم / ١٩
 ٢٠١٧ / ٠٧على السشاعة  ١٠: ٣٠صشباحا بقاعة
ا÷لسشات Ãقر ﬁكمة رأاسص الؤادي ،و” تأاجيلها
÷لسشة ٢٠١٧ / ٠٨ / ٣٠ :ثم ÷لسشة / ١٠ / ٠٤
 ٢٠١٧ب -ن-فسص السش-ع-ر ا’ف-ت-ت-اح-ي ل-ع-دم حضش-ؤر
اŸزايدين.
مÓ- -ح- -ظ- -ة :اضش -اف -ة ا ¤الشش -روط اŸذك -ؤرة ‘
قائمة ششروط البيع فانه يجب على الراسشي عليه
اŸزاد ان يدفع حال انعقاد ا÷لسشة خمسص الثمن
واŸصش-اي-رف وال-رسش-ؤم اŸسش-ت-ح-ق-ة وي-دفع اŸبلغ
اŸتبقي ‘ أاجل أاقصشاه ثمانية أايام.
وللمزيد من اŸعلؤمات Áكن ا’تصشال بأامانة
ضش- -ب- -ط ﬁك- -م- -ة رأاسص ال -ؤادي اوÃق -ر الشش -رك -ة
اŸذكؤر أاعÓه.
اÙضضر القضضائي.

الشضعب PUB

إأ’ربعاء  ١٣سشبتمبر  ٢٠١٧م
إŸوإفق لـ  ٢٢ذي إ◊جة  ١٤٣٨هـ

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

’لهيـ ـة
إ÷بـ ـ ـر وإ’ختيـ ـ ـ ـار ..وإŸشصيئـ ـة إ إ
لنسسان) أاي من شساء اتخذ ‘ حياته
لية  29ـ ا إ
يقول الله عز وجل {( ،}Ó«Ñ°S ¬HQ ‹GE òîJG AÉ°T øªaا آ
Óنسسان ‘ رحلة حياته الدنيا
ال-دن-ي-ا إا ¤رب-ه سس-ب-ي Ó-والسس-ب-ي-ل :ال-وسس-ي-ل-ة ال-ت-ي ي-يسس-ره-ا ال-ل-ه ت-عا ¤ل إ
فتوصسله إا ¤مرضساة ربه ثم عقب بالقول ،}¬∏dG AÉ°ûj ¿GC ’GE ¿hAÉ°ûJ Éeh{ :وهو قول كر Ëيرد كل شسيء إا¤
مشسيئة الله عز وجل ..والفاعل ا◊قيقي لكل شسيء هو الله عز وجل وهو اŸتصسرف ‘ كل أامر كما قال
تعاC Gh ≥∏ÿG ¬d ’GC{ ¤
لعراف).
لية  54ـ ا أ
’( ،}ôeا آ

إلله» ،إإنها مششيئة إلله إلتي قدرها على أإفعال
عباده.
وكان لكل من أإهل إ÷ Èوأإهل إ’ختيار أإدلة..
إإ’ أإننا ’ نتفق مع أإي من إلفريق فهناك جÈ
Óنسشان ‘ نفسس إلوقت فاإ’نسشان له
وإختيار ل إ
إختيار ومششيئة ملزمة لفعله إإ’ أإن مششيئة إلله
تعا ¤مهيمنة وملزمة Ÿششيئة إلعبد وبهذإ ندرك
أإن إلله تعا ¤ميز إإ’نسشان عن إ÷مادإت فجعله
Áيز ب Úإÿطأا وإلصشوإب ومنحه إ’ختيار ‘ أإن
يفعل هذإ و’ يفعل هذإ.
وإإ’نسشان يفعل ما Áليه عليه عقله ويختار ما
يششاء من أإفعال ويقوم بها وهو ’ يعلم مششيئة إلله
وقدره وإإ’نسشان أإثناء مرضشه يصشف له إ’طباء
إلدوإء فهل يرد إلدوإء قدر إلله علي إŸريضس؟
سشئل رسشول إلله ـ صشلى إلله عليه وسشلم ـ :يا رسشول
إلله :أإرأإيت دوإء نتدإوي به ..هل يرد من قدر
إلله ششيئا؟

لو قال صشلى إلله عليه وسشلم :يرد من قدر
إلله ..لكان ذلك ﬁا’ على إلله ولو قال :إإنه ’
يرد من قدر إلله ..لقيل له :وŸاذإ نتعاطاه إإذن
وهو ’ يرد من قدر إلله ششيئا؟؟ إإ’ أإن رسشول إلله
ـ صشلى إلله عليه وسشلم ـ إإجابهم إ’جابة إلششافية
إلتي أإوحي إلله تعا ¤بها.

هو من قدر الله

فكل أإمر هو من قدر إلله تعا ¤وقول إلله تعا:¤
{ }¬∏dG AÉ°ûj ¿GC ’GE ¿hAÉ°ûJ Éehقول كر Ëفيه
معنى إ÷ Èو‘ قول إلله عز وجلAÉ°T øªa{ :
 ،}Ó«Ñ°S ¬HQ ¤GE òîJGقول كر Ëفيه معنى إ’ختيار.
فاإ’نسشان ليسس ›Èإ مسشلوب إإ’رإدة فله طاقة
إختيار ‘ أإفعاله وبذلك يكون مسشئو’ أإمام إلله عن
أإف -ع -ال -ه ف -م -ن ق -ال ب-ا÷ Èف-ق-ط أإخ-ط-أا وم-ن ق-ال
با’ختيار فقط أإخطأا وإإ’نسشان ﬂتار ‘ أإفعاله
ولكنه غﬂ Òتار ‘ إختياره إلذي قدره إلله عليه.

ب إلصصح ـ ـ ـ ـ ـاب ـة منه ـ ـج سصليـ ـم
حــ ّ

من “ام إلصشوإب أإن يحب إŸسشلم إلصشحابة
رضش -ي إل -ل -ه ت -ع-ا ¤ع-ن-ه-م وأإن Áن-ع ن-فسش-ه م-ن
سش -ب -ه -م وم -ن إل -غّ-ل وإ◊سش-د ع-ل-ي-ه-م وب-غضش-ه-م
’حدهم و’
وإعتقاد أإي سشوء فيهم ،ف Óطعن أ
وق -ي -ع -ة ‘ أإع-رإضش-ه-م ،ق-ال إل-ل-ه ت-ع-اَ« :¤لَ -قْ-د
َرضِشَ-ي إلs-لُ-ه َعِ-ن إْلُ-م-ؤوِْمِ-ن Úَ-إإِْذ ُيَ-ب-اِيُ-ع-و َنَ -ك َتْ-حَ-ت
حsمٌد sرسُشوُل إلsلهِ ـ صشلى إلله
جَرة» وقال «مَ t
إلشsش َ
عليه وسشلم ـ «َوإsلِذينَ َمَعُه َأإشِشsدإء َعَلى إْلُكsفارِ
حَ-م-اء َبْ-ي-نَُ-هْ-م» ،وقال« :لِْ-لُ-فَ -قَرإء إْلُمَها ِجِريَن
ُر َ
إsلِ-ذيَ-ن أإُْخِ -رُج-وإ مِ-ن ِدي-ا ِرِهْ-م َوَأإْمَ-وإِلِ-هْ-م َيْ-بَتُغوَن
َف ْضشu Óمَن إلsلهِ َوِرضْشَوإًنا» ،وقالَ« :وإsلِذيَن َتَبsوؤوُوإ
’َِÁاَن ِم -ن َقْ-بِ-لِ-هْ-م ُيِ-حt-ب-وَن َمْ-ن َه-اَجَ-ر
إل s-دإَر َوإ إ
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ح
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ه
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ُ ُ
إإَِلْيِهْم َو’ َ ُ
ْ َ َ
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’نصش-ار وأإت-ب-اع-ه-م ‡ن
ف -ه-ؤو’ء إŸه-اج-رون وإ أ
Áدحون إلصشحابة ويدعون لهم وصشفهم إلله
تعا ¤بالفÓح وإلصشدق وإÙبة لبعضشهم ،وقال
رسشول إلله ـ صشلى إلله عليه وسشلم ـ ’« :تسشبوإ
أإصش -ح-اب-ي ف-وإل-ذي ن-فسش-ي ب-ي-ده ل-و أإن أإح-دك-م
أإنفق مثل أإحد ذهبا ما بلغ مد أإحدهم و’
نصشيفه» ،فجميع إلصشحابة لهم فضشل عظيم ‘
’نفاق
’سشÓم وإلهجرة وإلنصشرة وإ إ
إلسشبق إإ ¤إ إ
قبل إلفتح وبعده.
أإفضشل إلصشحابة أإبو بكر إلصشديق رضشي إلله
عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي إلعششرة،
’نصشار ،وأإهل بدر وأإهل
ثم إŸهاجرون ثم إ أ
«بيعة إلرضشوإن» مقدمون و’ يسشتوي من آإمن
من قبل إلفتح وقاتل على من أإنفق بعده وقاتل،
فالسشابقون أإفضشل من إلÓحق ،Úقال تعا:¤
{ºr˘¡p ˘dpGƒn˘erÉCn˘Hp øn˘jóp˘gpÉ˘én˘ªo˘˘drG ¬o˘˘∏q˘˘dG πn˘˘°s†˘˘an
 ،}áLnQnOn nøjópYpÉ≤ndrG ≈∏nYn ºومن دخل
r ¡p°pùØofnGChn
’سشÓم له أإفضشلية
‘ حال إلضشيق وإلششدة با إ
على من ◊قهم وكلهم على خ Òعظيم ’ يبلغ

أإحدنا مّد أإحدهم و’ نصشيفه ،فاŸهاجرون
رضشي إلله عنهم أإقدم من ذكر إلله ،باششروإ
’ذية من إلكفار وفارقوإ
إلششدإئد إلعظيمة وإ أ
مسشاكنهم وأإوطانهم وأإموإلهم وعششائرهم وغÒ
ذلك ،نصشرة لله تعا ¤ولرسشوله ،وبعضشهم فارق
Óنصش-ار فضش-ل إإي-وإء
أإه -ل -ه ووإل -دي-ه وأإو’ده ،ول -أ
’بدإن Ÿا قدموإ
إŸسشلم Úونصشرهم باŸال وإ أ
’هل «بدر»
إإليهم ‘ إŸدينة وعند عششÒتهم ،و أ
فضشل كب ،Òفقد قال إلله تعا ¤فيهمGƒ∏ªYG{ :
 ،}ºµd äôØZ ó≤˘a º˘à˘Ä˘°T É˘eوه- -ذإ فضش -ل
عظيم ،حيث ششهدوإ هذإ إŸششهد إلكب Òإلذي
فرق إلله فيه ب Úإ◊ق وإلباطل ونصشرهم وهم
قلة.

اŸبشسرون با÷نة ..أاولو الفضسل
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هام جدا

إلعدد

هذه إلصشفحة –توي على آإيات قرآإنية كرÁة
وإحاديث نبوية ششريفة ،إلرجاء إ◊فاظ عليها
وحمايتها من إلتدنيسس .وششكرإ

لعجاز العلمي ‘ القرآان والسسنة
ا إ

قال إلزﬂششري وهو علي مذهب إŸعتزلة:
«إإنكم ’ تششاءون ششيئا إإ’ إإذإ ششاء إلله تعا¤
إج -ب -ارك -م ع -ل -ي -ه ون -ح -ن ’ ن -ت -ف -ق م-ع-ه ‘ ذلك
ف- -اإ’نسش- -ان ل- -يسس ›Èإ م -ط -ل -ق -ا ول -يسس Òﬂإ
Óنسش-ان مشش-ي-ئ-ة إإ’ أإن-ه-ا ‘ ن-ط-اق
م -ط -ل -ق -ا إإن ل -إ
مششيئة إلله تعا ¤وله إختيار إإ’ أإنه من قدر إلله
عز وجل أإما إلثوإب وإلعقاب فهو على إ’Œاه
Óنسشان إإ ¤إ Òÿأإو إلششر وما إقÎفته
إلنفسشي ل إ
إلنفسس إلبششرية من أإفعال وحدث ‘ قضشية إ÷È
وإ’ختيار ششد وجذب فأاهل إ’ختيار متمسشكون
باآ’ية إأ’و ‘ ¤قوله تعا¤GE òîJG AÉ°T øªa{ :¤
 ،}Ó«Ñ°S ¬HqQأإي مششيئة إإ’نسشان ملزمة لفعله.
أإما أإهل إ÷ Èفهم يتمسشكون باآ’ية إلثانية
{ ،}¬∏dG AÉ°ûj ¿GC ’GE ¿hAÉ°ûJ Éehأإي أإن مششيئة
إلله تعا‹ ملزمة Ÿششيئة إإ’نسشان.
ونأاخذ جنديا ‘ ميدإن إلقتال مث :Óإإنه ⁄
يذهب إإ ¤ميدإن إلقتال باختياره فهو غﬂ Òتار
‘ ذلك ولكنه ‘ ميدإن إ◊رب ﬂتار ‘ أإفعاله
‘ نطاق خطة إلقتال إلششاملة فهو يتحايل ‘ أإن
يقتل إأ’عدإء ويتفادي أإن يصشيبوه بأاي أإذى فهو
ﬂتار ‘ أإفعاله ‘ ميدإن إلقتال إإ’ أإنه مقيد
باÿطة إŸرسشومة للقتال.
ومثل آإخر :طالب حددوإ له موعد إ’متحان
فذهب إإ÷ ¤نة إ’متحان ‘ إŸوعد إلذي حّدد
ل -ه إإن -ه  ⁄ي -ذهب ب -اخ -ت -ي -اره ف  Ó-إخ-ت-ي-ار ل-ه ‘
إلذهاب ‘ إŸوعد إÙدد فهو › ‘ Èكل
ذلك ولكنه ‘ إجابته عن أإسشئلة إ’متحان Òﬂ
يختار ما يششاء من إجابات على إأ’سشئلة إŸقدمة
إإليه.
ف- -ال- -ط- -الب › Èع- -ل- -ي إل- -ذه- -اب إإ‹ ÷ن- -ة
إ’متحان ‘ إŸوعد إلذي حدد له ولكنه ﬂتار
‘ إجاباته ‘ إ’متحان قال تعاAÉ°T øªa{ :¤
Óنسشان فيما
 ،}Ó«Ñ°S ¬HQ ¤GE òîJGهنا إختيار ل إ
يفعل وقوله تعا« :¤وما تششاءون إإ’ أإن يششاء

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

جبل» و«بÓل بن رباح» ،وأإهل «بيعة إلرضشوإن»
وأإهل «بدر» ،قال رسشول إلله ـ صشلى إلله عليه
وسشلم ـ لـ«عكاششة بن ﬁصشن» Ÿا قال له :أإدع
إل -ل -ه أإن ي -ج -ع -ل -ن -ي ‡ن ي -دخ-ل-ون إ÷ن-ة ب-غÒ
حسشاب و’ عذإب ،فقال «أإنت منهم» ،متفق
عليه ،وقال عن «بÓل بن رباح» «سشمعت دف
نعليك ب Úيدي ‘ إ÷نة» ،متفق عليه ،وكل من
مات من أإهل إلتوحيد فهو من أإهل إ÷نة،
نششهد له بششهادة عمومية ،إإما أإن يدخلها بغÒ
حسشاب و’ عذإب أإو يدخلها بعد تعذيبه ‘
إلنار على قدر ذنبه ثم يدخل إ÷نة ،أإو يدخل
إلنار ثم يخرج منها بششفاعة أإو بفضشل من إلله
ورحمة ،ومن زعم أإن إÓÿفة بعد رسشول إلله ـ
صشلى إلله عليه وسشلم ـ لـ«علي» رضشي إلله عنه
’ن ذلك قدح ‘ إلصشحابة إŸبايعÚ
فهو ضشال ،أ
لـ «أإبي بكر» ثم لـ «عمر» ،ومن طعن ‘ خÓفة
’رب -ع -ة« :أإب -ي ب -ك -ر» و«ع -م -ر»
أإح -د إÿل -ف -اء إ أ
و«ع- -ث- -م- -ان» و«ع- -ل- -ي» ف -ه -و ضش -ال ،وق -د ق -دم
إلصش-ح-اب-ة رضش-وإن إل-ل-ه ع-ل-ي-ه-م «ع-ث-م-ان» ع-لى
«ع- -لّ- -ي» رضش- -ي إل- -ل- -ه ع- -ن -ه -م -ا ب -اÓÿف -ة Ÿا
لـ«ع -ث -م -ان» م -ن إل-فضش-ل ،و’ ي-ج-م-ع إلصش-ح-اب-ة
رضشوإن إلله عليهم على ضشÓلة.

١٧٤٣٨

عندما تكّرر قول ’« :حول و’ قوة إإ’ بالله» ،فإاّنها
’ث-ق-ال،
تشش--رح إل--ب--ال ،وتصش--ل--ح إ◊ال ،و–م--ل ب-ه-ا إ أ
وترضشى ذإ إ÷Óل .وأإك Ìمن إ’سشتغفار ،فمعه إلرزق
وإل--ف--رج وإل--ذري--ة وإل--ع--ل--م إل--ن--اف--ع وإل--ت--يسش Òوح--ط
إÿطايا.

مـن إله ـ ـ ـدي إلنبـ ـ ـ ـ ـوي

على إلرغم من كون إلنبي – صشلى إلله عليه وسشلم – نبياً من إأ’نبياء
يتلّقى إلوحي من إلسشماء ،غ Òأإن إŸششاعر إإ’نسشانية إıتلفة تنتابه
كغÒه من إلبششر ،فتمّر به حا’ت من إلفرح وإلسشرور ،وإ◊زن وإلضشيق،
وإلرضشا وإلسشكينة ،وإلغضشب وإلغيظ.
وتÈز قيمة إلعنصشر إأ’خÓقي ‘ حياة إلنبي – صشلى إلله عليه وسشلم
– ‘ وضشع هذه إ’نفعا’ت إŸتباينة ‘ إإطارها إلششرعي ،حيث هّذبها
وصشانها عن إإ’فرإط وإŸغا’ة ،وإلتفريط وإÛافاة ،بل أإضشاف لها
ُبعدإ جديدإ ً حينما ربطها بقضشّية إلثوإب وإ’حتسشاب ،وكان ششعاره –
عليه إلصشÓة وإلسشÓم – ‘ ذلك« :إإ‰ا بعثت أ’“م مكارم إأ’خÓق»،
روإه إلبيهقي.
فالغضشب وإإن كانت حقيقته جمرة تششعل إلنÒإن ‘ إلقلب فتدفع
صشاحبها إإ ¤قول ما يندم عليه ،أإو فعل ما ’ ُتحمد عقباه ،أإو كان دإفعه
Óخرين ،فهو عند إلنبي – صشلى
إ’نتصشار للنفسس أإو إلعصشبية وإ◊مّية ل آ
إلله عليه وسشلم – قوٌل با◊ق ،وغٌÒة على ﬁارم إلله ’ ،إعتدإء فيه و’
غلّو ،ودإفعه دوماً إإنكار Ÿنكر أإو عتاٌب على ترك إأ’فضشل.
وموإقف إلنبي – صشلى إلله عليه وسشلم – مع إلغضشب تكششف لنا عن
دّقة وصشف عائششة رضشي إلله عنها ،فمن ذلك موقفه – صشلى إلله عليه
وسشلم – مع أإسشامة بن زيد رضشي إلله عنه ح Úبعثه ‘ سشرّية ،فقام بقتل
رجٍل بعد أإن نطق بالششهادة وكان يظّن أإنه إإ‰ا قالها خوفًا من إلقتل،
فبلغ ذلك إلنبي – صشلى إلله عليه وسشلم – فغضشب غضشباً ششديدإ ً ،وقال
له« :أإقال ’ إإله إإ’ إلله وقتلته؟ أإف Óششققت عن قلبه حتى تعلم أإقالها أإم
’» حتى قال أإسشامة رضشي إلله عنه« :فما زإل يكررها علي حتى “نيت
أإ Êأإسشلمت يومئذ» ،روإه مسشلم.
و‘ موقفٍ آإخر رأإى إلنبي – صشلى إلله عليه وسشلم – رج ً
 Óيلبسس
خا“ًا من إلذهب ،فغضشب ونزع إÿا” من يد إلرجل وطرحه ‘ إأ’رضس
وقال« :يعمد أإحدكم إإ ¤جمرة من نار فيجعلها ‘ يده» ،روإه مسشلم.
Œار إليهود،
و‘ أإحد أإسشوإق إŸدينة وقع خٌ Ó
ف ب Úصشحابي وأإحد ّ
ي« :وإلذي إصشطفى موسشى على إلبششر» ،فلطمه رجل من
فقال إليهود ّ
إأ’نصشار وقال له« :تقول وإلذي إصشطفى
م -وسش -ى ع -ل -ى إل -بشش-ر وإل-ن-ب-ي ـ
صشلى إلله عليه وسشلم ـبÚ
أإظ - -ه - -رن - -ا؟» ،ف- -ذهب
إليهودي إإ ¤إلنبي –
ِ
صش- -ل- -ى إل -ل -ه ع -ل -ي -ه
حا” ٍ ـ رضشي إلsله
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s
وسشلم – يششتكي ما عنه ـ قال :قال رسشول إلله ــ صَشلى
أإصش- - -اب- - -ه ،ف - -غضشب إللهُ َعَلْيهِ وسَشsلم ــ «إsتُقوإ إلsناَر َوَلْو
ع - - -ل - - -ي - - -ه إلصش Ó- - -ة
ِب---شِشu---ق َتْ---مَ--رٍة َفَ--مْ--ن لَْ--م ي--جْ--د
’
وإلسش Ó- - -م وق- - -ال« :
َفِ -بَ-كِ-لَ-مٍ-ة َطu-يَ-بٍ-ة» (م-تفٌق
تفضشلوإ ب Úأإنبياء إلله»،
عليه).
متفق عليه.

ح ـ ـديـث نب ـ ـ ـوي

قـ ـ ـول مـ ـأاث ـ ـ ـور

ق -ال إإي -اسس ب -ن م -ع -اوي -ة :خ -رجت ‘ سش -ف -ر وم -ع -ي رج -ل م-ن
إأ’عرإب ،فلما كان ‘ بعضس إلنوإحي لقيه إبن عم له فتعاتبا وإإ¤
جانبهما ششيخ من إ◊ي ،فقال لهما إلششيخ :إنعما عيششًا ،إإن
إŸعاتبة تبعث إلتجني ،وإلتجني يبعث إıاصشمة وإıاصشمة
تبعث إلعدإوة ،و’ خ ‘ Òششيء ثمرته إلعدإوة ،فقلت للششيخ :من
أإنت؟ فقال :أإنا إبن Œربة إلدهر ،فقلت :ما أإفادك إلدهر؟ قال:
إلعلم به ،فقلت :فأاsيُته أإحمد؟ قال :أإن ُيبقي إŸرء أإحدوثة حسشنة
بعده.

من كـ ـÓم إلصصـ ـّ ـ ـا◊ـÚ

إإذإ إأصشبح إلعبد وأإمسشى وليسس هّمه إإ’ إلله وحدهّ– ،مل إلله
عنه سشبحانه حوإئجه كلها ،وحمل عنه كلّ ما أإهّمه ،وفّرغ قلبه
Ùبته ،ولسشانه لذكره ،وجوإرحه لطاعته .وإإن أإصشبح وأإمسشى
وإلدنيا همه حّمله إلله همومها وغمومها وأإنكادها ووَكَله إإ¤
نفسشه ،فششغل قلبه عن ﬁبته Ãحبة إÿلق ،ولسشانه عن ذكره
بذكرهم ،وجوإرحه عن طاعته بخدمتهم وأإششغالهم ،فهو يكدح
كدح إلوحوشس ‘ خدمة غÒه .فكّل من إأعرضس عن عبودية إلله
ِ
ي بعبودية إıلوق وﬁبته وخدمته .
وطاعته وﬁبتهُ ،بل َ

قال رسشول إلله ـ صشلى إلله عليه وسشلم ـ عن
إلذين بايعوإ –ت إلششجرة ’« :يدخل إلنار
أإحد بايع –ت إلششجرة» ،فقد رضشي إلله عنهم،
وسش-م-يت ه-ذه إل-وإق-ع-ة «ب-ي-ع-ة إل-رضش-وإن» ،ق-ال
ت -ع-اPr GEp ÚnæpepƒDr˘ªo˘drG pø˘Yn o¬˘∏s˘dG »n˘°pVQn ór˘≤n ˘dn{ :¤
 ،}Iônén°sûdG ânërJn ∂nfnƒ˘©o˘jpÉ˘Ñn˘joوع- -دده- -م أإل -ف
وأإربعمائة ،وكل من إجتمع بالرسشول ـ صشلى إلله
عليه وسشلم ـ فهو صشحابي ومن ’زمه أإك Ìفهو
أإفضشل ‘ إلصشحبة ،و‡ن فضشلوإ على غÒهم
إلعششرة إŸبششرون با÷نة وهم« :أإبو بكر
إلصشديق»« ،عمر بن إÿطاب»« ،عثمان
يسشتحب إلدعاء وإ’سشتغفار للميت عند دفنه..
بن عفان»« ،علي بن أإبي طالب»« ،سشعد
ّ
إل- -ل- -ه -م رّب -ن -ا لك إ◊م -د م -لء
ب -ن أإب -ي وق -اصس»« ،سش -ع -ي -د ب-ن زي-د» ،وإلدعاء له بالتثبيت فعن عثمان بن عفان رضشي إلله عنه
إلسشماوإت وملء إأ’رضس و ملء
«ع -ب-د إل-رح-م-ن ب-ن ع-وف»« ،إل-زب ،»Òقال :كان إلنبي ـ صشلى إلله عليه وسشلم ـ إإذإ فرغ من دفن
ما ششئت من ششيء بعد ،وصشÓة
«طلحة» و«أإبو عبيدة» ،و‚زم أإن من إŸيت وقف عليه فقال« :إسشتغفروإ أ
’خيكم وسشلوإ له وسشÓ- -م ع- -ل -ى م -ن أإرسش -ل -ت -ه رح -م -ة
ن
ب
ب
ح
ت
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و
.
’ن يسشأال» روإه إ◊اكم.
ششهد له إلرسشول ـ صشلى إلله عليه وسشلم إلتثبيت فإانه إ آ
ل -ل -ع -ا ،ÚŸوح-ج-ة ع-ل-ى إل-ن-اسس أإج-م-ع Úوب-ع-ث-ت-ه ل-ي-ت-م-م م-ك-ارم
ى
ل
ع
ا
ه
ت
“
ا
خ
و
ة
ر
ق
ب
ل
إ
ة
ر
و
ش
س
ل
و
أ
إ
عمر قرإءة
ـ ب -ا÷ن -ة ف -ه -و م -ن أإه -ل-ه-ا كـ «أإب-ي ب-ك-ر»
إأ’خÓق ،ويختم رسشا’ت إلنبي Úونزلت علية إلكتاب ،تبيانا لكل
د
ن
ش
س
ب
ي
ق
ه
ي
ب
ل
إ
ه
إ
و
ر
.
.
ن
ف
د
ل
إ
د
ع
ب
È
ق
ل
إ
ن
ب
و«عمر بن إÿطاب» و«ثابت بن قيسس
ششيء وهدى ورحمة وبششرى للمسشلم ،Úوعلى آإله وصشحبه ومن
.
ن
ش
س
ح
ن
ب
ذ
ا
ع
شش -م -اسس» و«ع -ك -اشش -ة ب-ن ﬁصش-ن» و«م
تبعهم بإاحسشان إإ ¤يوم إلدين.

إلدعاء على إŸقابر

دعــاء اليـــــوم
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األربعاء  ١٣سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٢ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٣٨ :
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فالك فال أÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

ألحمل
أابقِ صسوتك مأالوفاً بالدعاء
ياحمل  ..إاصسنع لك حضسورا
 Óاألعلى ولتغادر
مهيبا في الم أ
الباب.

ألثور

نحن من طين ياثور يوجعنا
األذى ويجرحنا صسغير الشسوك
ويجبرنا لطف الله.

القبة جنان بالرمان
حتى الحراشش مدينة
وينهم دوك الجيران
والحومة بقات حزينة
واد قريشش وواد سسيسسبان
درقانة عندها خصسيمة
ميمون حمام الوان
في ربيعنا ما جرينا
فيك قدر والديان
والنسسمة فيك ناعمة
ورد ياسسمين وسسيسسان
هديك دنيا ما نسسينا
هدرو عليك في اليمن
الجزائر راكي زينة

غناء  :دحمان أ◊رأشصي رحمه ألله

ألجوزأء

لتحتقر شسخصص ولو رأايته
يعصسي الله بأاكبر الكبائر ياجوزاء
فأانت لتدري من سسيكون يوم القيامة أاقرب
إالى الله أانت أام هو.

حكم و
أأمثال
^ كم

من عم ٍ
ل صسغي
ر ،عظّمته
النّيـة.

^ أان عالم جيولوجيا المدعو «يوجين
شسوماخر»  ..هو الوحيد في التاريخ الذي
تم وضسع رفاته على سسطح القمر عام .1999
^ أان السسفاح «ديقو» تم إاعدامه عام 1841
’نه قام بإالقاء،،اكثر من  70شسخصسا في ممر
أ
مائي ,تم ..ا’حتفاظ برأاسسه لدراسسة عقله.

حل العدد السسابق

^ يلزم ثÓثة أايام للشسخصش
الواحد لبناء غرفة واحدة..

أبتسسم

^ أاكثر ما
يؤولمنا في
ذ
نوبنا أانها ’ ُ
ترتك ُ
ب إا’
باس
ستخدام نع
مة من نعم
ا
لله علينا.

ن السسخرية من السسمين لن تجعلك أاكثر
إا ّ
’سستهزاء بالقبيح لن يجعلك أاكثر
نحافة ..وا إ
جما ً
’ َ ..فدع الخلق للخالق  ..وأاعمل على
تحسسين نفسسك وتطويرها

^ م-ن ال-ل-ط-ائ-ف أان أاح-د ال-مشس-ائخ كان
سس-م-ي-نً-ا ،ويشس-رح أاب-ي-ات ن-ون-ي-ة ال-ق-ح-ط-ان-ي
الشسهيرة ،فمّر ببيت:
’ تحشُش بطنك بالطعام تسسمنًا
فجسسوُم أاهلِ العلمِغيُر سسمانِ
فقال« :هذا البيت محل نظر».

❊ أاحد الشسباب اسستهزأا بعامل النظافة فقال
له :يا مدير بكم كيلو النفاية عندك؟ فرّد
ع -ل -ي -ه ال -ع -ام -ل :ت -فّضس -ل وت-ذوق-ه-ا ول-ن
نختلف على السسعر.

كان هناك شساب توفت والدته قبل زفافه
بشسهرين بسسبب مرضسها فأاجل موعد زفافه
سسنة كاملة..
وب -ع -د ـزن ت -زوج وت -رك وال -ده وح-ي-دا ف-ي
المنزل ألنه لم يكن لديه ـزبناء سسواه عاشص
مع زوجته في حياته الجديده أاكثر من
خمسص سسنوات .
وكان يزور والده كل فترة وأاحيانا تاتي
زوجته معه وأاحيانا تذهب عند أاسسرتها
إالى أان ينتهي من زيارة والده كانت تجبر
زوجها أان يزور أاهلها بينما لم يسستطيع أان
يجبر زوجته أان تزور والده المسسكين وبعد
ع- -ن- -اء وال- -ده م -ع ال -م -رضص ق -رر اإلب -ن أان
يسستضسيفه في منزله حتى يقدم له الرعاية
الكاملة لم يرحب األب بالفكرة حتى ل
يكون ضسيف غير مقبول في أاعين زوجته
ولكن إاصسرار اإلبن جعل األب يلبي طلبه
وب-ال-ف-ع-ل ذهب ل-ي-ج-لسص عنده ك-ان األم-ر
ثقيل على قلب زوجته  ..فكانت تقوم بعمل
صسنف واحد للطعام ولم تهتم بعمل صسنف
آاخر لوالده المريضص وكانت تجبره أان يأاكل
معهم كانت تعامله بأاسسلوب مقزز وكان
زوجها في حيرة يرضسي والده أام زوجته

مثÒة

أألسصد

آآل ُنريْد الآكمآالْ يا أاسسد آولِكن
آ
خطأا.
حوآا عنْد ال ّ
ُنريْد قلوباً تصس ُ

ماأصصعب أإلحسصاسس عندما تود أن تخ Èشصخصصا رسصالة و ⁄يسصمعك

ما هو الشسي الذي قلبه يأاكل قشسره ؟

ألسصرطان

الباب الذي يقفل في وجهك
عمداً إاياك أان تطرقه ثانياً
ياسسرطان.

إالى أان أاجبرته أان يزوج والده كي يجد من
ترعاه وعندما رفضص اإلبن المبدأا حتى ل
ي- -ح- -رج وال- -ده ال -م -ريضص ف -ي ه -ذا السس -ن
المتقدم من عمره انتهى األمر أان يذهبا
به إالى دار مسسنين ليقومون برعايته هناك
كان اإلبن يتمزق وهو يودع والده في هذا
الدار وبعد أاسسبوع قرر اإلبن زيارته ..
ف-وج-ده ق-د ف-ارق ال-ح-ي-اة ن-ت-ي-ج-ة اِك-ت-ئ-اب
نفسسي شسديد وترك له جواب قائ Óبه:
إابني العزيز  ..أاحببتك أاكثر من نفسسي ..
كانت أاسسعد لحظات حياتي هي اللحظات
التي أادخل عليك غرفتك وأانت صسغير وأانا
عائد من عملي ومعي لعبة القطار التي
تحبها أاو مجموعة الحلويات التي تشستاق
إاليها كانت أاسسعد لحظاتي عندما علمتك
السسباحه ك-انت أاسس-ع-د ل-ح-ظ-ات-ي ع-ن-دم-ا
أاخ-ذتك م-ع-ي ع-م-ل-ي وك-نت ت-ق-وم ب-ت-مزيق
ت أابتسسم لك كانت
أاوارقي الخاصسة وكن ُ
أاسسعد لحظات حياتي هي عندما أاُعطيك
كل ما في جيبي لتشستري به كل المÓبسص
التي تريدها وأانا أاتنقل من مكان آلخر
بحذائي الممزق أانا اآلن ل أاُعايرك  ..بل
أاكتب لك ودموعي تتسساقط مني حزنا على

للعÈة

أاسسوأا ما في الخيانة ياعذراء
أانها ل تأاتي من عدو.

ألميزأن

الصسداقات مثل األفكار
ياميزان ،النضسج يجعلنا نقوم
باسستبدالها بشسكل مسستمر .ول أاروع من
صسديٍق كفكرة ثابتة بعقلك.

ألعقرب

يقال ياعقرب أان األقنعه
يرتديها كل من هو كاذب ،لكن
البعضص يردتيها لكي يخفي حزنه.

نفسسي لم أاكن أاتوقع أان نهايتي لم تكن في
حضس -نك وأانت م -ن ت-ق-وم ب-ت-ك-ف-ي-ن-ي أانني
أاح- - -بك وم- - -ازلت  ...أاب- - -يك ال- - -م - -خ - -لصص
لك..أاخي أاختي و أانا:
إاذا تزوجت من فتاة مثل هذه ف Óتضسعف
أام -ام -ه-ا ع-ل-ى حسس-اب وال-ديك وإاذا ك- -ان
زوجك ه -و م -ن ي -ب -ع -دك ع-ن أاُسس-رتك فÓ-
تضسعفي أامامه على حسساب والديكي ل
ن-ع-ل-م ق-ي-م-ة ال-ج-واه-ر ال-ث-م-ي-ن-ة إال بعد ان
نفقدها ..ما أاصسعب اإلحسساسص عندما تود
أان تخبر شسخصص رسسالة ولم يسسمعك ليسسا
إاهمال منه بل ألنه قد  ...فارق الحياة .

أاخبار

ألقوسس

العقلية التي تفسسر الصسمت
بالضسعف و العجز ياقوسص ،هي
نفسسها من ترى في الصسراخ هيبة
وإانصساف ،لذلك لي آسص كل ذو عقٍل ،عاقل.

ألجدي

أاين المشسكله عندما تمارسص
عادة «عدم التدخل بحياة غيرك «
ياجدي وتمشسي بحال سسبيلك؟

ألدلو

سسيأاتي ُكل ما دعوت به دلو ،قد
يختلف شسكله وقد يطول وقته آقد
يأاتي أافضسل منه و لكنه سسيأاتي ألن الله «
ب مُِجيب».
آقِري ٌ

أŸهر ألعجيب فى جاوة بأاندونيسصيا

اأغرب واأعجب مهر فى العالم هو الذي يطلب من
الأشسخاصص الراغبين فى الزواج فى جزيرة جاوة
الغربية اأن يقدم كل زوجين  ٢5ذنب فاأر لإسستصسدار
رخصسة الزواج كما يطلب اإلى الأشسخاصص الذين
يطلبون تحقيق الشسخصسية اأن يقدموا  5اأذناب .حاكم
جاوة فرضص هذه الرسسوم الغريبة فى سسبيل القضساء

ألعذرأء

ألحوت
على الفئران التى اأصسبحت خطراً يهدد محصسول
الأرز.

الوقت الذي نضسيعه في البحث
Óنتقام من الذين
عن طرق ل إ
أاذوك ياحوت ،فلتسستغله في تطوير
ذاتك وتحقيق سسعادتك ففي ذلك للحاقدين
أاشسد اإلنتقام.

الفجر0٥.01...............:
مواقيت الظهر12.44...............:
العصشر16.17...............:
الصشÓة المغرب19.02..............:
العششـاء20.21.................:
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 1٣سشبتم : 19٥٨ Èفضشح الصشحفي الفرنسشي جون
لك -وت ،Òاسش -ت -خ -دام السش -ل -ط -ات ال -ف -رنسش -ي -ة
ال- - -ن- - -اب - -ا ⁄اّÙرم دول - -ي - -ا ضش - -د اÛاه - -دي - -ن
ا÷زائري ‘ Úالششرق ا÷زائري .
 1٣سشبتم : 19٥6 Èانعقد أاول مؤو“ر ل–Óاد العام
للتجار ا÷زائري )UGCA( Úبالعاصشمة .

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

وسشط حضشور رفيع اŸسشتوى

اللؤاء هامل يششارك ‘ الدورة Ÿ 19نظمة الششرطة بدول ششرق إافريقيا

يناقشض هذإ إللقاء ،آإخر مسشتجدإت إلسشاحة
إأ’م -ن -ي -ة ب -إاف -ري -ق -ي-ا ‘ ظ-ل ت-ع-دد إل-ظ-وإه-ر
إإ’جرإمية ،إلتي أإصشبحت تششكل خطرإ على

أإم- -ن وسشÓ- -م- -ة ب- -ل- -دإن إإ’–اد إإ’ف- -ري- -ق -ي،
باإ’ضشافة لدرإسشة مسشائل أإمنية ذإت أإهمية
بالغة ،على غرإر مكافحة إ÷رÁة إŸنظمة
وإلعابرة للحدود .كما سشيتم عرضض ﬂتلف
إ÷هود إأ’منية ‘ ›ال مكافحة إلتطرف.
هذإ وŒري أإششغال هذإ إ’جتماع إلسشنوي،
وسشط حضشور رفيع إŸسشتوى من قادة ورؤوسشاء
أإجهزة إنفاذ إلقانون Ÿنظمة إإ’يبكو ،رئيسض
م-ن-ظ-م-ة إأ’ف-ري-ب-ول إلسش-ي-د إل-ل-وإء ع-بد إلغني
Óمن إلوطني ،باإ’ضشافة
هامل إŸدير إلعام ل أ
إ‡ ¤ثل Úعن منظمة إأ’نÎبول ومنظمات
دول - -ي - -ة أإخ- -رى وﬂتصش ÚوخÈإء دول- -ي‘ Ú
إلششأان إأ’مني.

لمن بالطارف
أابواب مفتوحة على مصشالح ا أ

الششرطة ا÷ؤارية ...اتصشال وتؤاصشل دائم

Óمن الوطني ،مراقب الششرطة ﬁمد
الششعب /أاششرف ‡ثل اللواء اŸدير العام ل أ
لعÓمية اŸفتوحة
Óيام ا إ
برقوق مدير اŸوارد البششرية على افتتاح الطبعة  72ل أ
على ا÷مهور بولية الطارف ،على مسشتوى اŸكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية
الششهيدة «مÈوكة بلقاسشم» والتي سشتدوم إا ¤غاية  14من نفسس الششهر.
حضشر مرإسشم إ’فتتاح إلرسشمي لهذه إلفعاليات
إلسشلطات إÙلية لو’ية إلطارف ،على رأإسشها
وإ‹ إلو’ية ،إ ¤جانب ‡ثلي إÛتمع إŸدÊ
وإ÷م -ع -ي -ات وإأ’سش -رة إإ’ع Ó-م-ي-ة ،ح-يث ك-انت
سش-ان-ح-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف Ãه-ام إأ’م-ن إل-وط-ني وإبرإز
إ÷ه -ود إŸب -ذول -ة ‘ سش -ب -ي -ل ت -أام ÚإŸوإط-نÚ
وإ◊ف -اظ ع-ل-ى إŸم-ت-ل-ك-ات .ك-م-ا ك-انت ف-رصش-ة
للجمهور إلزإئر للتعرف على أإهم إŸديريات
Óمن إلوطني وكذإ
وإŸصشالح إŸركزية إلنششطة ل أ
ﬂتلف إلوسشائل إŸسشخرة ÿدمة إŸوإطن.
وع-رضشت ب-اŸن-اسش-ب-ة حصش-ي-ل-ة نشش-اط-ات وع-م-ل

ﬂت- -ل- -ف ف- -رق إأ’م -ن إل -وط -ن -ي ،ح -يث ق -دمت
إحصش- - -ائ- - -ي - -ات ع - -ن ح - -وإدث إŸرور وإ÷رÁة
إŸنظمة ع Èإلو’ية ،باإ’ضشافة إ ¤ششروحات
حول إلوسشائل إŸسشتعملة ‘ إ‚از مهام أإفرإد
إأ’م -ن إل -وط -ن -ي ‘ ح -م-اي-ة إأ’شش-خ-اصض وت-أامÚ
إŸمتلكات.
أإق- -ي- -م ب- -اŸن- -اسش- -ب- -ة ،م- -ع- -رضض ” م -ن خ Ó-ل -ه
إسش -ت -ع -رإضض ت -اري -خ إلشش -رط -ة إ÷زإئ -ري-ة وأإه-م
إŸرإحل إلتي مرت بها ،باإ’ضشافة إ ¤ما وصشلت
إليه من إحÎإفية وعصشرنة ‘ أإدإء إŸهام ،ومد
جسشور إلتوإصشل مع ﬂتلف أإطياف إÛتمع

إŸد Êوإأ’سشرة إإ’عÓمية ،باعتبار أإن إلششرطة
إ÷زإئرية جزء ’ يتجزأإ من هذإ إلوطن.
كما ششاركت ‘ فعاليات هذه إلتظاهرة ،إلتي
ح -م -لت ه -ذإ إل -ع -ام شش -ع -ار «إلشش -رط-ة إ÷وإري-ة
إتصشال وتوإصشل دإئم ‘‘ جمهرة إلعمليات إÿاصشة
ل -لشش -رط -ة إ÷زإئ-ري-ة  ،GOSPإل -ت-ي ق-دمت
ب-اŸن-اسش-ب-ة ع-روضش-ا ‘ ﬂت-ل-ف ت-ق-ن-يات إلقتال
وإلدفاع إلذإتي ،وإلتي ’قت Œاوبا كبÒإ من
طرف إلزوإر.
” Ãن -اسش -ب -ة ه -ذه إأ’ب-وإب إŸف-ت-وح-ة ،إع-ط-اء
إشش - -ارة إن - -ط Ó- -ق إ◊ظÒة إŸروري- -ة إÿاصش- -ة
باأ’طفال بسشاحة إ’سشتقÓل وإلتي ” إعدإدها
Óطفال وتكر Ëأإحسشن
خصشيصشا لهذإ إ◊دث ل أ
إلÈإعم ‘ إلسشياقة وإحÎإم إلقانون ‘ إختتام
إلتظاهرة.
Óم-ن
ك -م -ا أإشش -رف ‡ث-ل إل-ل-وإء إŸدي-ر إل-ع-ام ل -أ
إل -وط -ن-ي ع-ل-ى م-رإسش-م ت-دشش Úإأ’م-ن إ◊ضش-ري
إلثا Êبالقالة ،قاعدة إ◊ياة إلÈي وتوسشعة مقر
إŸركز إ◊دودي بأام إلطبول ،حيث ينتظر أإن
ت -رف -ع ه -ذه إŸرإف -ق إأ’م -ن -ي -ة إ÷دي -دة نسش -ب -ة
إل -ت -غ -ط -ي -ة إأ’م -ن -ي-ة ب-ال-نسش-ي-ج إ◊ضش-ري وت-ع-زز
إل -ت -وإج -د إلشش -رط -ي ب -ك -ام -ل ب -ل -دي-ات إل-و’ي-ة،
باعتبارها وسشيلة لتقريب إلششرطة من إŸوإطن،
قصشد تقد Ëخدمة عمومية ترقى إ ¤تطلعاته،
ضشمانا أ’منه وسشÓمة ‡تلكاته.
سش -ي -ت -خ -ل-ل ه-ذه إل-ت-ظ-اه-رة ت-ق-دﬁ Ëاضش-رإت
ت -ت -ن -اول م -وضش-وع ﬁارب-ة إآ’ف-ات إ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وسش-ب-ل إل-وق-اي-ة م-ن-ه-ا ،ع-ل-ى غ-رإر إإ’دم-ان ع-لى
إıدرإت ،تشش -رف ع -ل -ي -ه -ا إط -ارإت Ãخ-ت-ل-ف
Óمن إلوطني.
مصشالح إŸديرية إلعامة ل أ
وم- -ن أإج- -ل ‘‘ت- -رسش- -ي- -خ م- -ب -دأإ شش -رط -ة ج -وإري -ة
إحÎإفية‘‘ ،نظمت مسشابقة فكرية أ’حسشن رسشم
ينجز من طرف إلÈإعم إلششابة تسشلم Ãوجبها
هدإيا للفائزين.

تبث ع Èأاث Òالباهية وهران

انطÓق بث ا◊صشة اإلذاعية ا÷ديدة «ششرطتكم معكم»
لم-ن ال-ولئ-ي ،حّصش-ة
أاط -ل-قت ،أامسس ،إاذاع-ة ال-ب-اه-ي-ة وه-ران ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-دي-ري-ة ا أ
إاذاع-ي-ة ج-دي-دة –م-ل ع-ن-وان «شش-رط-ت-ك-م م-ع-ك-م» ،ي-ت-م م-ن خÓ-ل-ه-ا اسش-تضش-افة ششركاء
اجتماعي Úوإاطارات أامنية من ﬂتلف اÛالت الششرطية.
وهران :براهمية مسشعودة
«ششرطتكم معكم» هي حصشة إذإعية تفاعلية تبث
كل يوم ثÓثاء من إلسشاعة إلتاسشعة إ ¤إلعاششرة
صشباحا ع Èأإث Òإذإعة من خÓل فتح إÛال
وإسش -ع -ا ل -ل -ج -م-ه-ور م-ن أإج-ل إ’تصش-ال إŸب-اشش-ر
وطرح إنششغا’تهم وإنطباعاتهم وإŸسشاهمة ‘
إثرإء إŸوإضشيع إŸعا÷ة ‘ كل حصشة.
من إŸؤوكد أإن يفتح هذإ إلتعاون إ÷ديد آإفاقا
جديدة للتصشدي لبعضض إلتحديات إأ’منية إلتي
ت-وإج-ه ﬂت-ل-ف إلشش-رإئ-ح إ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،خ-اصش-ة
ف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ج -ن -وح إأ’ح -دإث وإıدرإت
وإإ’ج - - -رإم وإل - - -وق- - -اي- - -ة م- - -ن ح- - -وإدث إŸرور
وإل- -ت- -حسش- -يسض Ãخ -اط -ر ع -دم إحÎإم إشش -ارإت
وقوإن ÚإŸرور وغÒها...
إسشتضشافت إŸذيعة إبتسشام قادري ‘ إ◊لقة
إلتمهيدية إأ’و ،¤إÙافظ مرإد سشرحان عن
مصشلحة إلششرطة إلعمومية وﬁافظ إلششرطة
رح -م -ا Êع-ب-د إل-رح-م-ان رئ-يسض خ-ل-ي-ة إ’تصش-ال

وإلعÓقات إلعامة أ’من إلو’ية ،إلذي أإّكد على
أإه -م ّ-ي-ة ت-ع-زي-ز إل-ث-ق-اف-ة إأ’م-ن-ي-ة ل-دى إŸوإط-ن
إ÷زإئري وتصشحيح إأ’فكار وإŸفاهيم إÿاطئة
عن جهاز إلششرطة لدى إلعامة من خÓل ششرح
أإدوإره ‘ حماية إأ’ششخاصض وإŸمتلكات.
من جانبها أإششادت قادري إبتسشام خÓل إلبث
إل -ت -م-ه-ي-دي ل-ه-ذه إ◊ّصش-ة ،ب-اŸسش-ت-وى إŸت-م-ي-ز
وإŸت -ط -ور إل -ذي وصش -لت إل -ي -ه م -دي -ري -ة إأ’م-ن
إلو’ئي بقيادة مرإقب إلششرطة نوإصشري صشالح
‘ ﬂت- -ل- -ف إÛا’ت إلشش- -رط- -ي- -ة وسش- -ع- -ي -ه -م
إŸسش -ت -م -ر ل -ت -ط -وي -ر أإدإئ -ه-م وم-وإك-ب-ة ﬂت-ل-ف
إŸتغÒإت إأ’منية وإلششرطية.
تكلّم إŸسشتمعون وأإثنوإ على دور جهاز إأ’من
إل -وط -ن -ي ،ح-يث أإشش-ادوإ ب-حسش-ن ت-ع-ام-ل شش-رط-ة
وه-رإن م-ع-ه-م وإنسش-ان-ي-ت-ه-م إلكبÒة وتضشحياتهم
إ÷سشيمة ،معتÈين هذإ إلÈنامج فرصشة جميلة
لÓحتكاك إŸباششر مع حماة إلوطن و‰وذجا
حضش - - -اري - - -ا ل - - -ت - - -ع - - -زي - - -ز إل- - -ع- - -م- - -ل إ÷وإري
ب Úإلششرطة وإÛتمع.

 20°ا÷زائر
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لربعاء  22ذو ا◊جة  14٣٨هـ اŸوافق لـ  1٣سشبتم 2017 Èم
ا أ

إلشش -عب /يشش -ارك إل -ل-وإء ع-ب-د إل-غ-ن-ي ه-ام-ل،
Óم-ن
رئ -يسض آإل-ي-ة إأ’ف-ري-ب-ول ،إŸدي-ر إل-ع-ام ل -أ
إلوطني ،رفقة وفد هام ،ضشمن أإششغال إلدورة
 19لÓجتماع إلسشنوي Ÿنظمة إلتعاون لقادة
وم- -دي- -ري إلشش- -رط- -ة ل- -دول شش- -رق إف -ري -ق -ي -ا
« ،»EAPCCOإŸقرر إنعقادها ،إليوم ،إ¤
 15سش -ب-ت-م Èإ÷اري ب-ال-ع-اصش-م-ة إأ’وغ-ن-دي-ة
كمبا’.
خÓ- -ل مشش- -ارك- -ت- -ه ‘ أإشش -غ -ال ه -ذه إل -دورة،
سشيلقي إللوإء عبد إلغني هامل ،رئيسض آإلية
Óم -ن إل -وط -ن-ي،
إأ’ف -ري -ب -ول إŸدي -ر إل -ع -ام ل  -أ
مدإخلة أإمام ‡ثلي إلوفود إأ’منية إŸششاركة
‘ هذإ إ’جتماع.

 23°ا÷زائر

نظ ÒالحÎافية
التي بلغتها الششرطة
ا÷زائرية

اÛتمع اŸد Êبالطارف
يكرم اللؤاء اŸدير العام
لأÓمن الؤطني
الششعب /على هامشض فعاليات إلطبعة 72
Óي- -ام إإ’ع Ó-م -ي -ة ح -ول مصش -ال -ح إأ’م -ن
ل - -أ
إل -وط -ن -ي ،إل -ت -ي إف -ت -ت -حت م-ؤوخ-رإ ب-و’ي-ة
إلطارف ،قامت فعاليات إÛتمع إŸدÊ
بالو’ية ،بتكر Ëإللوإء عبد إلغني هامل
Óمن إلوطني ،نظ Òدعمه
إŸدير إلعام ل أ
إŸتوإصشل و›هودإته ‘ تعزيز إلششرإكة
ب Úج - -ه - -از إأ’م - -ن إل - -وط - -ن- -ي وﬂت- -ل- -ف
إ÷م -ع -ي -ات إل -ف -اع -ل -ة ‘ ›ال إل -ت -وع -ي-ة
وإلتحسشيسض.
ه-ذإ إل-ت-ك-ر Ëج-اء ع-رف-ان-ا ب-ا÷ه-ود إل-ت-ي
يبذلها إللوإء عبد إلغني هامل إŸدير إلعام
Óم -ن إل-وط-ن-ي ‘ سش-ب-ي-ل إل-رق-ي ب-ال-ع-م-ل
ل -أ
إ÷وإري وإلتحسشيسشي Œاه ﬂتلف ششرإئح
إÛتمع ،كما كانت سشانحة للوقوف على
مدى إ’حÎإفية إلتي بلغها أإفرإد إلششرطة
‘ تقد Ëخدمة عمومية ذإت نوعية.

 28°وهران
 26°وهران

الثمن  10دج

28°
29°

france prix 1

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك بعدة وليات

تدمﬂ 3 Òابئ لإÓرهابي Úوحجز
ﬂدرات وإاحباط هجرة غ Òششرعية

الششعب ‘ /إطار ﬁاربة إإ’رهاب وخÓل عملية
ب-حث و“شش-ي-ط ب-ال-ب-وي-رة ،دم-رت م-ف-رزة ل-ل-جيشض
إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي يوم  11سش-ب-تم 2017 ÈثÓ-ث-ة 3
Óرهابي ،.Úو‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة
ﬂابئ ل إ
إŸن -ظ -م -ة ،ضش -ب -طت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشض ب -ال -ق-ط-اع
إلعملياتي ÷نوب تندوف ،كمية ضشخمة من إلكيف
إŸع -ال -ج ُت-ق-در ب-عشش-رة ( )10ق -ن-اط .Òب-ت-مÔإسشت
وع Úقزإم ،أإوقفت مفارز للجيشض إلوطني إلششعبي
مهربا وضشبطت سشيارة رباعية إلدفع و 1.6طن من

إŸوإد إلغذإئية ومعدإت إلتنقيب عن إلذهب ،فيما
أإوق -ف ع -ن -اصش-ر إل-درك إل-وط-ن-ي ب-ك-ل م-ن إل-ب-يضض
وتلمسشان ومعسشكر ،تاجري ﬂ 2درإت و 4مهربÚ
وح -ج-زوإ  51,5ك-ي-ل-وغ-رإم-ا م-ن إل-ك-ي-ف إŸع-الج
و 2690ع-ل-ب-ة تبغ .م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى و‘ إط -ار
م -ك -اف -ح-ة إل-ه-ج-رة غ Òإلشش-رع-ي-ة ،أإوق-ف ح-رإسض
إلششوإطئ ببني صشاف14 ،ششخصشا كانوإ على مÏ
ق -ارب ت -ق -ل -ي -دي إلصش -ن -ع ‘ ،ح ” Úت -وق -ي -ف 18
مهاجرإ غ Òششرعي بتلمسشان وأإدرإر وإلنعامة.

لمن باŸغÒ
أاحبطتها عناصشر ا أ

تؤقيف ششبكة إاجرامية “تهن السشرقة
الششعب‚ /ح عـن -اصش -ر إلشش -رط -ة إل-قضش-ائ-ي-ة
إل -ت -اب -ع -ون أ’م -ن دإئ -رة إŸغ ،Òخ Ó-ل إل -ي-ومÚ
إأ’خÒين ،من وضشع حد لنششاط ششبكة إجرإمية
تضش- -م ثÓ- -ث شش- -ب -ان ‘ إل -عشش -ري -ن م -ن إل -ع -م -ر
يحÎفون إلسشرقة.
إلعملية قامت بها عناصشر ششرطة إŸغ Òعقب
تلقيهم ششكاوى من قبل إŸوإطن Úعن تعرضشهم
لعمليات سشرقة من بينها ﬁل Œاري ،لتباششر

عـن -اصش -ر إلشش -رط -ة إل -قضش -ائ -ي -ة ب -أام -ن إل -دإئ -رة
عمليات بحث و–ري أإسشفرت عن –ديد هوية
إلفاعل ‘ Úظرف زمني قياسشي .وبعد إعـدإد
خ- -ط- -ة ” إإ’ط- -اح -ة ب -ع -ن -اصش -ر إلشش -ب -ك -ة ب -ك -ل
إحÎإفية ،ليتم إقتيادهم مباششرة إ ¤مقر أإمن
إل - -دإئ - -رة وم - -ب- -اشش- -رة إج- -رإءإت إ◊ق- -ي- -ق م- -ع
إŸوقوفﬁ Úل إلششبهة ،لتسشفر نتائج إلتحقيق
عن تورطهم ‘ جرم إلسشرقة.

ششباب بلوزداد  0 - 2مولودية ا÷زائر

الششباب يؤؤكد بدايته القؤية و يدعم مركزه ‘ الصشدارة

أاحكم ششباب بلوزداد قبضشته على صشدارة
لو¤
ت - - -رت - - -يب ال- - -راب- - -ط- - -ة اÎÙف- - -ة ا أ
م-وب-ي-ل-يسس ب-ع-د ف-وزه أامسس ع-لى مولودية
ا÷زائ- -ر ‘ م -ب -اراة م -ق -دم -ة ع -ن ا÷ول -ة
لخ‘ Ò
ال -ث -ال -ث -ة بسش -بب مشش -ارك-ة ه-ذا ا أ
منافسشة كأاسس «الكاف» .
عمار حميسشي ــ تصشوير ﬁ :مد ايت قاسشي
كانت بدإية إŸبارإة ﬂالفة للتوقعات ،حيث
ع -رفت سش -ي -ط -رة أإشش -ب -ال إŸدرب ك -ازو Êع-ل-ى
›ري- -ات إلشش- -وط إأ’ول ف -ي -م -ا إن -ت -ه -ج شش -ب -اب
بلوزدإد خطة إلهجمات إŸرتدة وإ’عتماد على
إلكرإت إلثابتة.وإسشتطاع ’عبو إلششباب إ◊صشول
على ركلة جزإء ‘ د 35بعد ﬂالفة إرتكبها
إŸدإفع بوÿوة على ’عب إلششباب ششبÒة ‘
منطقة إلعمليات حيث إسشتغل إلهدإف حامية
إلفرصشة ليفتتح باب إلتسشجيل للششباب.
وإنتهى إلششوط إأ’ول بهذه إلنتيجة فيما عرفت
بدإية إلششوط إلثا Êنفسض إلسشيناريو من خÓل
سشيطرة فريق مولودية إ÷زإئر على أإطوإره فيما
وإصش -ل شش -ب-اب ب-ل-وزدإد سش-ي-اسش-ة إ’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
إلهجمات إŸرتدة.
و ⁄تسش -ت -ط-ع م-ول-ودي-ة إ÷زإئ-ر تسش-ج-ي-ل ه-دف
إل -ت -ع -ادل رغ -م إل-ف-رصض إلسش-ان-ح-ة إل-ت-ي أإت-ي-حت
ل -ل -ف -ري-ق ع-ن ط-ري-ق حشش-ود م-ن خÓ-ل إل-ك-رإت
إلثابتة أإو نقاشض ‘ إلهجوم و هو ما جعل إلششك

يتسشرب إ ¤أإنفسض إلÓعب.Ú
وإسشتغل ششباب بلوزدإد إندفاع ’عبي «إلعميد»
إ ¤إلهجوم من أإجل إلتسشجيل حيث لعب كل من
درإوي وع - -ري - -ب - -ي ‘ ظ - -ه- -ر إŸدإف- -ع Úوذلك
باسشتغÓل إلفرإغات وهو ما أإتى أإكله قبل نهاية
إŸبارإة بلحظات عندما سشجل إلÓعب عريبي
إلهدف إلثا Êبعد عمل ‡يز من زميله درإوي.
وإنتهت إŸبارإة بفوز ششباب بلوزدإد علما أإن
إل Ó-عب درإوي ن -ال ج -ائ -زة إ’–ادي -ة ك-أافضش-ل
’عب ‘ إلدإربي.

البطاقة الفنية

ملعب  20أإوت بالعاصشمة ،طقسض مششمسض،
أإرضش -ي -ة صش -ا◊ة ،ج-م-ه-ور غ-ف ،Òت-ن-ظ-ي-م
ﬁك- -م– ،ك- -ي- -م إل- -ثÓ- -ث- -ي :ب- -وك- -وإسش -ة،
إبرإهيم ،قورإري
لهداف  :حامية (د ،)2 + 45عريبي
ا أ
(د )2+ 90لبوزدإد
شش - -ب- -اب ب- -ل- -وزداد  :صش -ا◊ي ،ب Ó-ي-ل-ي،
ششبÒة ،بوششار ،نعما ،Êهريات ،تريكات،
برإوي ،بششو’ ،كروم ،حامية
إŸدرب  :تودوروف
مولودية ا÷زائر  :ششاوششي ،حششود،
بوÿوة ،بوهنة ،ميبارإكو ،بن دبكة ،أإمادإ،
درإرجة ،مؤوذن ،بالغ ،بÒناباسض
اŸدرب  :كازو. Ê

