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‘ تقــــــــرير لكتابـــــــــة
لمريكيـــــــة
الدولــــــة ا أ

العدد1٧٤39 :

الثمن  10دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

صصـــ٤3ـــ٢0

france prix 1

لغلبيــــــة فــي الŸÈـــــــان:
لحــــزاب ذات ا أ
لول بعـــد لقائــه مـــع ا أ
الوزير ا أ

اتق ـ÷ـ ـزـ ـاـئ ـ ـدـ ـًمارهحاقًمـ ـقـــــــ ـ ـتا ^ مناسصبـة للتنسصي ـق
‘ شصفافية اŸيزانيـة ب ـ ـ ـ ـ Úا◊كوم ـ ـ ـ ـ ـة
أاطفـال الروهينغــــا وقاعدتها السصياسصية
صصـــ3ـــ0

ل· اŸتحــــــدة تدعـــــو
ا أ
Ÿسصاعدات عاجلة لÓجئÚ

يفّرون إا ¤بنغÓديشش
دون معيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

^ أاي حزب يريد اللقاء فسصيتم الÎحيب
ب ـ ـ ـه شصريطـ ـة إاعـ ـ ـ ـ ـÓن الني ـ ـ ـ ـ ـة ‘ ذلك

^ إا–اد العمال وأارباب العمـل يعرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
عـ ـ ـ ـ ـن تضصامنهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ا◊كومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
صصـــ3ـــ0

أامـام وضصـع صصعـب علـى مسصتـوى التوازنـات اŸاليـة خÓل سصنتي ٢018-٢01٧

خارطـة طـريق إلعـادة توازن ميزانيـة الدولة وترشصيـد النفقـات العمومي ـ ـ ـة

صصـــ1ــ1ـ

إاسصتطـ

صصـــ٤3ـــ0

البوابـــــــــة السصليمـــــــة
للمسصتقبـــــــــــــــــــل

ـــــــÓع

الهضصـ ـ ـ ـ ـاب العلي ـ ـ ـ ـا
جسصـ ـ ـ ـ ـ ـر عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور
إا ¤التنمية اŸسصتدامة

«الشصعب» تقف عند ا◊صصيلة الّنهائية للمخّيمات ال ّصصيفية

‚اح كب Òعلى ك ـل األصصع ـدة بشصهـ ـادة ا÷ميـ ـع
^ ولد علي :الطّبعـة القادمة –ت شصعار «من ا◊سصن إا ¤األحسصـن»
^ كراشش :مديري ـ ـ ـ ـ ـ ـة الشّصبـ ـ ـاب والّرياضص ـ ـ ـ ـ ـة حّقق ـ ـ ـت هدفهـ ـا

صصـــ8ـــ0

صصـــ٦ـــ0ــ-ـــ٧ـــ0

خييببةةأاأاممللككببÒ
خ
لننههززاامم
Òةةببععدداال
أاأاممـــــــــاامم««أاأاببننــــــــــااءءااللععققييببــــــــةة»»

أانصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار «العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد»
ينتظـ ـرون مسصتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى
أافضصل ‘ اŸنافسصـة
القاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
صصـــ3ـــ1

«رسصالة اŸلحون ا÷زائري»
‘ عــــــددها السصـــــــادسس

تأاكيد على مكانته
ف ـ ـ ـ ـ ـي الضصم ـ ـ ـ ـ ـ ـÒ
الثقـا‘ ا÷زائري
صصـــ53ـــ01

لحكام القضصائية
تنديد با أ
القاسصية ضصد اŸعتقلـــÚ

 ﬂـ ـ ـ ـ ـاوف مغربي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
من تكـ ـرار ““أاحـ ـ ـ ـداث
الريـ ـف““ ‘ اإلقليـ ـم
الصصحـراوي اÙتل
صصـــ0ـــ1

نسصيب ‘ زيارة
عمل إا ¤عنابة
والطارف

الخميسس  ١٤سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٢٣ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

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

٠٢

17439

حسصبÓوي ي-ت-فقد واقع
الصصحة بع“ Úوشصنت

ي -ق -وم وزي -ر الصض -ح-ة والسض-ك-ان وإاصضÓ-ح اŸسض-تشض-ف-ي-ات ﬂت-ار
حسضبÓوي ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية ع“ Úوشضنت،
ل -ل -وق -وف ع -ل -ى وضض -ع -ي -ة ال-ق-ط-اع ب-ه-ذه ال-ولي-ة وم-ع-اي-ن-ة أاداء
اŸؤوسضسضات السضتشضفائية والصضحية.

ملتقـ ـ ـ ـ ـ ـى حـ ـ ـ ـ ـ ـول القـ ـ ـ ـ ـ ـدسس بالعاصصمـ ـ ـ ـ ـ ـة

يقوم وزير اŸوارد اŸائية حسضÚ
نسضيب ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤ولي- -ت- -ي ع- -ن- -اب -ة وال -ط -ارف،
Ÿع-اي-ن-ة ب-عضض اŸشض-اريع القطاعية
وال-وق-وف ع-ل-ى وضض-ع-ي-ة ال-ت-م-وين
Ãاء الشضرب.

إاحياء الذكرىŸ 61عركة ““Ÿراح““ ببشصار
ت- -ن- -ظ- -م م -دي -ري -ة
اÛاه - -دي - -ن ب - -بشض- -ار
ل-ق-اء إاح-ي-اء ل-لذكرى
Ÿ 61ع - -رك- -ة ““Ÿراح““
ب- -ج- -ب- -ل بشض- -ار ،1956
وذلك Ãل- - - - -ح - - - -ق - - - -ة
م- - -ت- - -ح- - -ف اÛاه - -د،
اب -ت -داء م -ن السض -اع -ة
 14:00بعد الزوال.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم ÷ 193مع الشصهادات
ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف
ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ج-اه-د،
ي - - - - - -وم  18سضبتمÈ
ا÷اري ،ال- - - - -ل- - - - -ق - - - -اء
ا÷م -اع-ي اŸوسض-ع رق-م
 ،193خصضصض Ÿوضضوع
““مدلول كلمة السضر ‘
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية““،
وذلك ع- -ل- -ى السض -اع -ة
 14:00بعد الزوال.

ندوة تاريخية تأاسصيسس ا◊كومة اŸؤوقتة
ي -ع -ل -ن م -ل -ت -ق -ى “ “ ا ل -ق -د س ض اأ م -ا ن -ت -ي “ “  Ã ،ن -ا س ض ب ة ا ل ذ ك ر ى 4 8
لإ ح ر ا ق ا  Ÿس ض ج د ا لأ ق ص ض ى  ،ب ا ل ت ن س ض ي ق م ع ج م ع ي ة ا لأ ن ي س ض ،
ع ن ت ن ظ ي م ا  Ÿل ت ق ى ا ل و ط ن ي ا ل ث ا ل ث – ت ش ض ع ا ر  “ “ :ا لأ ق ص ض ى
خ -ط اأ ح -م -ر “ “ اأ ي -ا م  1 5 ، 1 4و  1 6س ض -ب -ت م  ، 2 0 1 7 Èب -ا  ıي -م

ا ل ّد و ‹  ﬁم د ب و ر ا س ض ب س ض ي د ي ف ر ج  ،ب ا ÷ ز ا ئ ر ا ل ع ا ص ض م ة ،
ب - -ح ض ض - -و ر ث -ل -ة م -ن ف -ع -ا ل -ي -ا ت ا  Ûت -م -ع ا  Ÿد  Êو ا ل -ن -ق -ا ب -ا ت
و ا ل ش ض -خ ص ض -ي -ا ت ا ل -و ط -ن -ي -ة  ،ت -ت -ق -د م -ه -م ج -م -ع -ي -ة ا ل -ع -ل -م -ا ء
اŸسضلم Úا÷زائري.Ú

ع ـ ـ ـ ـرضس خ ـ ـ ـ ـاصس بالصصحاف ـ ـة Ÿسصرحيـ ـة
““الصصمـ ـ ـت““Omerta ...

تخفيضصات بـ  %5و  % 7للمنخرط– Úت لواء منظمة اŸؤوسصسصات و ا◊رف

معرضس الفنان التشصكيلي
بلح ـ ـ ـاج خال ـ ـ ـ ـد
لعÓم
ينظم الديوان الوطني للثقافة وا إ
لذاعة
وÃسضاهمة التلفزيون ا÷زائري وا إ
ال-وط-ن-ي-ة ،م-ع-رضض ال-ف-ن ال-تشض-كيلي بعنوان
للوان ‘ شضنوه““ للفنان بلحاج خالد،
““نوبة ا أ
Ãلحقة اŸركب الثقا‘ الفنان عبد الوهاب
سض- -ل -ي -م  -شض -ن -وة  -ت -ي -ب -ازة ،م -ن  14إا30 ¤
سضبتم .2017 Èالفتتاح اليوم على السضاعة
 15:00مسضاء.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

يوم دراسصي لهيئة اŸهندسص ÚاÈÿاء العقاري Úللجزائر
ينظم اÛلسض ا÷هوي لهيئة اŸهندسض ÚاÈÿاء العقاري Úلناحية ا÷زائر،
ال-ي-وم ،ي-وم-ا دراسض-ي-ا ع-ل-ى ه-امشض ان-ع-ق-اد ا÷م-ع-ي-ة ال-عامة ‘ عهدتها السضابعة،
اب -ت-داء م-ن السض-اع-ة  09:00صض-ب-اح-ا ،وذلك ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ال-ع-ا‹ للتخطيط
والتسضي Òبالليدو بÈج الكيفان.

يحتضضن اŸسضرح الوطني ا÷زائري ﬁي الدين بشضطارزي ،يوم
 17سض- -ب- -ت- -م Èا÷اري ،ال- -ع- -رضض اÿاصض ب -الصض -ح -اف -ة Ÿسض -رح -ي -ة
““الصض -مت ““Omerta ...ل -ل-م-وؤل-ف م-يسض-وم ›ه-ري ،واıرج اإب-راه-ي-م
شضوقي ،وذلك ابتداء من السضاعة  10 : 30صضباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسض مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،يوم  18سضبتم Èا÷اري ،ندوة تاريخية
Ãناسضبة إاحياء الذكرى  59لتأاسضيسض ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية،
وذلك Ãقره ،ابتداء من السضاعة  14:00بعد الزوال.

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

الشضعب /تعلن اŸنظمة الوطنية للمؤوسضسضات وا◊رف ‘ إاطار مسضاعي لدعم
ومسض -اع -دة ال-فÓ-ح Úوا◊رف-ي Úوأاصض-ح-اب اŸؤوسضسض-ات ،ب-أان-ه اب-ت-داء م-ن ت-اري-خ
لعضضاء واŸنخرطون –ت لواء اŸنظمة من تخفيضضات
 2017/09/15سضيسضتفيد ا أ
لجمالية
لج-م-ال-ي-ة ل-لسض-ك-ن-ات و% 7م-ن ال-ق-ي-م-ة ا إ
تصض- - -ل إا %5 ¤م -ن ال-ق-ي-م-ة ا إ
ل -ل -م -ح Ó-ت ال -ت -ج-اري-ة واŸك-اتب ،ه-ذا وف-ق-ا ل-ع-دة ات-ف-اق-ي-ات أاب-رمت ب Úرئ-يسض
اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-م-ؤوسضسض-ات وا◊رف السض-ي-د مصض-ط-ف-ى روب-اي-ن وع-دد م-ن
اŸقاول Úالعقاري“ ،Úسض هذه العملية العاصضمة وضضواحيها ،كما يعدكم رئيسض
اŸنظمة بأانه سضيتم توسضيع العملية إا ¤كافة الÎاب الوطني.

ندوة صصحفية حول صصالون ““روفاد““
ت -ن -ظ -م ال -غ -رف -ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ل -ت -ج -ارة والصض -ن -اع -ة ،ال -ي-وم،
ن -دوة صض-ح-ف-ي-ة ح-ول الصض-ال-ون
ال - -دو‹ لسضÎج - -اع وت - -ث - -مÚ
ال- - -ن- - -ف- - -اي- - -ات ““روف - -اد““ ،ال - -ذي
سضتنعقد فعالياته ابتداء من 09
إا 12 ¤أاك-ت-وب-ر الداخل ،بقصضر
اŸع- - -ارضض ،وذلك اب - -ت - -داء م - -ن
السضاعة  10:00صضباحا.

إلع 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 - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسس  14سسبتمبر  2017م
المؤافق لـ  23ذي الحجة  1438هـ

إاثر وفاة اŸلك السصابق Ÿاليزيا

بن صسالح يؤقع على سسجل التعازي بسسفارة البلد با÷زائر
’ربعاءÃ ،قر سصفارة ماليزيا ،با÷زائر العاصصمة ،باسصم رئيسس
’مة عبد القادر بن صصالح ،أامسس ا أ
وقع رئيسس ›لسس ا أ
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،على سصجل التعازي إاثر وفاة اŸلك السصابق Ÿاليزيا السصلطان اŸعتصصم بالله ﬁب الدين
توانكو ،واصصفا الفقيد بـ «القائد الفذ» الذي كّرسس حياته ÿدمة بلده والشصعب اŸاليزي.
كتب بن صسالح ،الذي كان مرفؤقا با’أمÚ
ال- -ع- -ام ل -ؤزارة الشس -ؤؤؤن اÿارج -ي -ة ن -ؤرال -دي -ن
عيادي ‘ ،سسجل التعازي« :لقد تلقينا ببالغ
ا◊زن ؤا’أسس- -ى ن- -ب- -اأ ؤف- -اة ال- -ف- -ق- -ي- -د ج Ó-ل -ة
السسلطان اŸعتصسم بالله ﬁب الدين تؤانكؤ،
ا◊اج عبد ا◊ليم معظم شساه ابن اŸرحؤم
سس -ل -ط -ان شس -اه ،سس -ل -ط -ان ك-ده ؤاŸلك السس-اب-ق
Ÿاليزيا».
ؤاأضساف قائ« :Óؤ’ يسسعني ‘ هذا الظرف
ا’أليم الذي Áر به الشسعب اŸاليزي الشسقيق،
اإثر ؤفاة اأحد اأهم سسÓط Úماليزيا ،اإ’ اأن
اأتقدم ،نيابة عن فخامة رئيسس ا÷مهؤرية عبد
ال -ع -زي -ز ب -ؤت -ف-ل-ي-ق-ة ،ؤب-اسس-م ا÷زائ-ر ،اإجÓ-ل
ؤخشسؤع اأمام رؤح الفقيد القائد الفذ الذي
كرسس حياته ÿدمة الدؤلة ؤالشسعب اŸاليزي
الشس-ق-ي-ق شس-ع-ب-ا ؤح-ك-ؤم-ة ؤاأصس-ال-ة ع-ن ن-فسسي،
بخالصس التعازي للحكؤمة ؤالشسعب اŸاليزي
الشسقيق ،داعيا الله عز ؤجل اأن يتغمد الفقيد
بؤاسسع رحمته ؤيسسكنه فسسيح جنانه ؤاأن يلهم
الشس -عب اŸال -ي -زي ؤك -اف-ة اأه-ل-ه ؤذؤي-ه ال-ك-رام

جميل الصس Èؤالسسلؤان» .ؤخلصس اإ ¤القؤل:
«كما اأؤد كذلك اأن اأقف ؤقفة اإجÓل ؤخشسؤع

اأمام رؤح الفقيد القائد الفذ الذي كرسس حياته
ÿدمة الدؤلة ؤالشسعب اŸاليزي الشسقيق».

‘ تقرير لكتابة الدولة ا’أمريكية

ا÷زائر حققت تقدما هاما ‘ شسفافية اŸيزانية
اأشص -ارت ك -ت-اب-ة ال-دول-ة ا’أم-ري-ك-ي-ة ،اأمسس
ا’أول ،اإ ¤اأن ا÷زائر حققت «تقدما هاما»
من حيث شصفافية اŸيزانية ،موؤكدة اأن وثائق
ا◊ك- -وم- -ة وم- -ع- -ط- -ي- -ات- -ه- -ا ح- -ول اŸي- -زان -ي -ة
«موثوقة» و»متاحة للعامة».
جاء ‘ تقرير كتابة الدؤلة لسسنة  2017حؤل
شسفافية اŸيزانية ‘ العا ⁄الذي نشسر ،اأمسس ا’أؤل،
بؤاشسنطن ،اأن «ا÷زائر حققت تقدما هاما خÓل
الفÎة مؤضسؤع اŸراجعة ،بنشسرها تقارير التدقيق
‘ «اŸالية العمؤمية» ‘ اأجل معقؤل» .ؤاأؤضسحت
كتابة الدؤلة ا’أمريكية ،اأن اŸعطيات التي تتضسمنها
ميزانية الدؤلة «مؤثؤقة ؤاأن ا◊كؤمة نشسرت بصسفة
دؤرية تقارير عن اأداء اŸيزانية» ،مضسيفة اأن ›لسس
اÙاسسبة «الهيئة العليا Ÿراقبة مالية الدؤلة» راقب
اأداء اŸيزانية ؤنشسر تقاريره التقييمية على مؤقعه

‘ ا’أنÎنت ‘ اأجل معقؤل .كما تطرق ذات التقرير
اإ ¤حسسابات التخصسيصس اÿاصسة باÿزينة ،مشسÒا
اإ ¤اأنها ’ تدخل ‘ ميزانية الدؤلة ؤاأنها تخضسع
لتدقيق نشسرت نتائجه.
من جهة اأخرى ،تضسيف الؤثيقة ،اأن مقاييسس
م-ن-ح ال-ع-ق-ؤد ؤرخصس اسس-ت-غÓ-ل اŸؤارد ال-ط-ب-ي-عية
ب-ا÷زائ-ر م-قّ-ن-ن-ة ؤه-ي م-ط-اب-ق-ة ’أح-ك-ام ال-ق-انؤن
ا÷زائري.
Œدر ا’إشسارة اإ ¤اأن كتابة الدؤلة ا’أمريكية تعد
تقرير شسفافية اŸيزانية كل سسنة ،بالتنسسيق مع كل
ال- -ه- -ي- -ئ- -ات ال- -ف -درال -ي -ة اıتصس -ة ،ب -غ -ي -ة –دي -د
ا◊ك -ؤم -ات اŸؤؤه -ل -ة ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن اŸسس-اع-دة
اŸال -ي -ة اÿارج-ي-ة ل-ل-ؤ’ي-ات اŸت-ح-دة ا’أم-ري-ك-ي-ة.
ؤذكر تقرير كتابة الدؤلة لهذه السسنة ،اأن  73حكؤمة
من اأصسل  141مسستفيدة من اŸسساعدة اÿارجية،

تسس -ت -ج -يب ’أدن -ى م -ت -ط-ل-ب-ات شس-ف-اف-ي-ة اŸي-زان-ي-ة.
ؤختمت كتابة الدؤلة ‘ تقييمها ،اأن  68حكؤمة ’
تسستجيب لهذه اŸعاي Òؤاأن هناك  11حكؤمة اأخرى
حققت تقدما ملحؤظا من ناحية ا’سستجابة لهذه
اŸتطلبات.
عÓؤة على ا÷زائر ،تضسم هذه الفئة اأؤكرانيا
ؤاÛر ؤهايتي ؤالعراق ؤجنؤب السسؤدان ؤما‹
ؤم-ؤري-ت-ان-ي-ا ؤج-ي-ب-ؤت-ي ؤغ-ي-ن-يا ؤكمبؤديا .ؤبحسسب
التقرير ،فاإن مصسر ؤلبنان ؤالسسعؤدية ؤبلدان عربية
اأخ-رى اإف-ري-ق-ي-ة ؤاآسس-ي-ؤي-ة ’ تسس-ت-ج-يب للمتطلبات
الدنيا للشسفافية ‘ اŸيزانية .ؤيحدد التقييم اإذا ما
نشس -رت ا◊ك -ؤم -ات اŸسس -ت -ف -ي -دة م -ن اŸسس -اع -دة
اÿارج -ي -ة ل -ل -ؤ’ي-ات اŸت-ح-دة ؤث-ائ-ق م-ي-زان-ي-ت-ه-ا
للعامة مع حا’ت اإيرادات ؤنفقات كل ؤزارةÃ ،ا
‘ ذلك ا’أمؤال اŸمنؤحة للمؤؤسسسسات العمؤمية.

عقب اجتماع عقد باŸركزية النقابية

إا–اد العمال ؤأارباب العمل يعربان عن تضسامنهما مع ا◊كؤمة
خارطة طريق جديدة للتنمية ؤالنمؤ ا’قتصسادي للؤطن
ال-ت-زم ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائريÚ
’رب-ع-اء،
وم -ن -ظ -م -ات أارب -اب ال -ع -م-ل ،أامسس ا أ
با÷زائر العاصصمة ،التحلي بـ «التضصامن» ‘
مسصاعيهم و»تنسصيق نشصاطاتهم مع ا◊كومة
م - - -ن أاج - - -ل ضص - - -م - - -ان إاح- - -راز ال- - -ت- - -ق- - -دم ‘
’صصÓحات».
ا إ
‘ تصسريح تؤج اجتماع عقد Ãقر ا’–اد العام
للعمال ا÷زائري ،Úأاعربت اŸركزية النقابية ؤ8
م -ن -ظ-م-ات أارب-اب ع-م-ل ع-ن ال-ت-زام-ه-ا بـ «ال-ت-ح-ل-ي
ب -ال-تضس-ام-ن ‘ مسس-اع-ي-ه-ا ؤت-نسس-ي-ق نشس-اط-ات-ه-ا م-ع
ا◊ك - -ؤم - -ة م - -ن أاج - -ل ضس- -م- -ان إاح- -راز ت- -ق- -دم ‘
ا’صسÓ-ح-ات ،ب-اع-ت-ب-اره-ا ع-ام Ó-ح-اسس-م-ا ل-لÎقية
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ؤا’ق -تصس -ادي-ة» .ؤأاك-د اÛت-م-ع-ؤن
«عزمهم على مؤاصسلة ا◊ؤار ؤالتشساؤر اللذين بادر
بهما الرئيسس بؤتفليقة» ،معبّرين له عن «تقديرهم
الكب Òؤ“سسكهم الثابت ؤؤفائهم التام».
ؤاع- -تÈت اŸرك- -زي -ة ال -ن -ق -اب -ي -ة ؤاŸن -ظ -م -ات

اŸذك- -ؤرة ‘ إاعÓ- -ن- -ه -ا ،أان ب -ي -ان ›لسس ال -ؤزراء
اأ’خ ÒاŸن-ع-ق-د ب-رئ-اسس-ة ال-رئ-يسس ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ي-ع-د
Ãث -اب -ة «خ -ارط-ة ط-ري-ق ج-دي-دة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ؤال-ن-م-ؤ
ا’قتصسادي للؤطن» ،كما عÈؤا عن «مدى ؤعيهم
ب -ب -ع -د ال -ت -ع -ل -ي-م-ات السس-ام-ي-ة الصس-ادرة ع-ن رئ-يسس
ا÷مهؤرية» ؤأاكدؤا ›ددا «التزامهم بعدم ادخار
أادن -ى ج -ه -د ب -غ -ي -ة اŸسس -اه -م -ة ‘ ت -رق -ي-ة ال-رف-اه
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي بشس- -ك- -ل ك- -ب Òؤت- -ع -زي -ز ال -ت -ن -م -ي -ة
ا’ق- -تصس- -ادي- -ة» .ؤأاضس- -اف- -ؤا ،أان ال -ت -ن -م -ي -ة ؤاأ’م -ن
ا’ق-تصس-ادي ال-ؤط-ن-ي ي-ع-دان «أاؤل-ؤي-ت-ن-ا ال-قصس-ؤى»،
ملح ‘ Úهذا الصسدد على تكثيف التنمية ؤترقية
ا’سستثمارات ؤالتنمية الفÓحية ؤالريفية ؤترقية
ا’ن -ت -اج ال -ؤط -ن -ي ؤأاداء اŸؤؤسسسس -ة ؤك -ذا ال -ع -دال -ة
ا’جتماعية.
عÓؤة على ا’–اد العام للعمال ا÷زائري،Ú
ؤقع على اإ’عÓن كل من منتدى رؤؤسساء اŸؤؤسسسسات
ؤك -ؤن -ف -درال -ي -ة اŸصس-ن-ع ÚؤاŸن-ت-ج Úا÷زائ-ريÚ

ؤالكؤنفدرالية الؤطنية أ’رباب العمل ا÷زائريÚ
ؤالكؤنفدرالية ا÷زائرية أ’رباب العمل ؤا’–اد
ال-ؤط-ن-ي ل-ل-م-ق-اؤل Úال-ع-م-ؤم-ي Úؤا÷م-ع-ي-ة ال-عامة
ل- - -ل- - -م- - -ق- - -اؤل Úا÷زائ - -ري Úؤا’–اد ال - -ؤط - -ن - -ي
ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن ؤال-ك-ؤن-ف-درال-ي-ة ال-ع-امة للمؤؤسسسسات
ا÷زائرية.

متفائلؤن بقرارات رئيسس ا÷مهؤرية
ع -قب اŸصس -ادق -ة ع-ل-ى ه-ذا اإ’عÓ-ن ،أاع-رب
ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úعن «تفاؤؤله» بشسأان
ال -ق -رارات ال-ت-ي ات-خ-ذه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د
’خ،Ò
العزيز بؤتفليقة خÓل ›لسس الؤزراء ا أ
الذي حدد معا ⁄اŸشسهد ا’قتصسادي للؤطن،
’م Úال-ؤط-ن-ي اŸك-ل-ف
ب -حسسب م -ا أاك -ده ل -ؤأاج ا أ
ب -ال -عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ل-دى ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
ا÷زائري Úأاحمد قطيشس.

منتدى رؤؤسساء اŸؤؤسسسسات يدعؤ لدعم السسلطات العمؤمية Ÿؤاجهة الؤضسع ا’قتصسادي الراهن
دعا رئيسس منتدى رؤؤسساء اŸؤؤسسسسات ،علي
حداد ،أامسس ا’ربعاء ،با÷زائر ،أاعضساء هذه
الهيئة إا ¤دعم السسلطات العمؤمية Ÿؤاجهة
ال -ؤضس -ع ا’ق -تصس -ادي ال -راه -ن م -ب -دي -ا دع-م-ه
ıط -ط ع -م-ل ا◊ك-ؤم-ة .ؤج-اء ه-ذا ال-ن-داء
خÓل لقاء للمجلسس التنفيذي Ÿنتدى رؤؤسساء
اŸؤؤسسسس -ات ح -يث ق -ال السس -ي -د ح -داد « ه -ذا
اللقاء كان فرصسة ‹ إ’طÓق دعؤة أ’عضساء
اŸن-ت-دى ل-ل-ت-ج-ن-د ؤدع-م السس-ل-ط-ات العمؤمية
Ÿؤاج -ه -ة ال -ظ -رف -ي -ة ا’ق -تصس -ادي -ة ال -راه-ن-ة
ؤتكثيف ا÷هؤد لتحسس Úالؤضسع ا’قتصسادي
للبÓد « حسسب تصسريح حداد للصسحافة عقب
ا’جتماع .ؤتابع حداد قائ« Óنسساند الؤزير
اأ’ؤل ،أاح- -م- -د أاؤي- -ح- -ي- -ى ،ؤؤزي- -ر الصس -ن -اع -ة
ؤاŸناجم يؤسسف يؤسسفي ،ؤسسنكؤن بجانبهم
ل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ا’ق- -تصس -اد ال -ؤط -ن -ي ‘ ﬂت -ل -ف
ال -ق -ط -اع -ات خصس -ؤصس -ا ق -ط -اع -ات اŸن-اج-م
ؤالصس -ن -اع -ة ؤال -زراع -ة» ..ك -م -ا كشس -ف رئ-يسس
اŸنتدى أان ا’جتماع تطرق أايضسا إا ¤العديد
م -ن ال -ن -ق-اط م-ن ضس-م-ن-ه-ا آال-ي-ة ال-ت-م-ؤي-ل غÒ

ال- -ت -ق -ل -ي -دي اŸقÎح م -ن ق -ب -ل ا◊ك -ؤم -ة ‘
ﬂطط عملها .ؤ‘ هذا الصسدد ” ،ا’تفاق
ع-ل-ى ت-ق-د Ëم-قÎح-ات ل-ل-ح-ك-ؤم-ة ح-ؤل هذا
النؤع من التمؤيل ‘ اأ’يام القادمة ،حسسب
السسيد حداد .ؤ‘ رده على سسؤؤال للصسحافة
ح- -ؤل مسس- -اه- -م -ة ال -ق -ط -اع اÿاصس ‘ ›ال
“ؤيل اŸشساريع دؤن ا’عتماد على “ؤيل
ال - -دؤل - -ة ،أاؤضس - -ح ح - -داد أان اŸؤؤسسسس- -ات ل- -ن
تسس -ت -ط -ي -ع م -ؤاصس -ل -ة ال-ت-م-ؤي-ل ع Èؤدائ-ع-ه-ا
اÿاصسة ؤالقرؤضس البنكية فقط .ؤقال « نحن
كصسناعي Úؤمقاؤل Úنتؤقع ع Èهذا التمؤيل
غ Òالتقليدي تنظيم صسفؤفنا ؤمنح أانفسسنا
الؤقت اÓŸزم إ’عادة بعث أاعمالنا» ؤللتذك،Ò
يتضسمن ﬂطط عمل ا◊كؤمة الذي سسيتم
عرضسه يؤم اأ’حد اŸقبل من طرف الؤزير
اأ’ؤل أاح- -م- -د أاؤي -ح -ي -ى أام -ام ن -ؤاب اÛلسس
الشسعبي الؤطني ،سسلسسلة من اإ’جراءات تهدف
إا– ¤سس Úا◊كامة اŸالية للبÓد ؤاللجؤء
اسس -ت -ث -ن -ائ-ي-ا ؤبشس-ك-ل ظ-ر‘ إا ¤ال-ت-م-ؤي-ل غÒ
ال -ت -ق -ل-ي-دي اıصسصس حصس-ري-ا لÓ-سس-ت-ث-م-ار.

ؤسس -ي -ؤج-ه ال-ت-م-ؤي-ل غ Òال-ت-ق-ل-ي-دي خصس-يصس-ا
لتمؤيل ا’سستثمار للدؤلة ؤليسس لتمؤيل نفقات
التسسي.Ò
ؤسس- -يسس- -م- -ح ت- -ؤج- -ي -ه ه -ذا ال -ت -م -ؤي -ل غÒ
ال-ت-ق-ل-ي-دي ب-ع-قÓ-ن-ي-ة ب-ت-لبية حاجيات التنمية
البشسرية ؤكذلك إا‚از البنى التحتية ؤمرافقة
حركية التطؤر ؤالنمؤ ا’قتصسادي .من جهة
أاخ- - -رى ” ،ت- - -ن- - -اؤل ،حسسب ذات اŸسس - -ؤؤؤل،
ال -ع -دي-د م-ن ال-قضس-اي-ا خÓ-ل اج-ت-م-اع م-غ-ل-ق
للمجلسس التنفيذي Ÿنتدى رؤؤسساء اŸؤؤسسسسات
من بينها الؤضسع ا’قتصسادي الراهن ؤحصسيلة
نشساط هذه اŸنظمة خÓل السسداسسي اأ’ؤل
 2017ؤكذا ا’سستعداد لعقد جمعيتها العامة
اŸرتقبة شسهر أاكتؤبر اŸقبل أاضساف حداد،
ك -م -ا ” ال -ت -ط -رق إا ¤ا’سس-ت-ع-دادات ا÷اري-ة
ل -ع -ق -د ا÷ام -ع -ة الصس -ي -ف -ي -ة Ÿن -ت -دى رؤؤسس-اء
اŸؤؤسسسس -ات ؤك -ذا ال -ت-حضسŸ Òع-رضس ي-ج-م-ع
اŸؤؤسسسس -ات اŸن-خ-رط-ة م-ن أاج-ل اسس-ت-ح-داث
شسراكات بينية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’غلبية ‘ الŸÈان
’حزاب ذات ا أ
حول ا’جتماع مع ا أ

أاؤيحيى :مناسسبة للتنسسيق ب Úا◊كؤمة ؤقاعدتها السسياسسية
أاكد الؤزير اأ’ؤل أاحمد أاؤيحيى ،أامسس اأ’ربعاء،
أان اللقاء الذي جمعه ،الثÓثاء ،مع رؤؤسساء أاحزاب
اأ’غلبية ‘ الŸÈان ،كان مناسسبة للحكؤمة للتنسسيق
م-ع ق-اع-دت-ه-ا السس-ي-اسس-ي-ة ؤلشس-رح ت-ؤج-ه-ات ﬂط-ط
ع -م -ل -ه -ا ال -ذي ي -ه -دف إا ¤ت -ن -ف -ي -ذ ب-رن-ام-ج رئ-يسس
ا÷مهؤرية .مضسيفا ،أان هذه اأ’حزاب اتفقت على
«تؤحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيسس» .ؤقال
أاؤيحيى ‘ ،تصسريح للصسحافة Ãقر الؤزارة اأ’ؤ،¤
إان ا’ج -ت -م -اع ال -ذي شس -ارك ف-ي-ه مسس-ؤؤؤل-ؤ اأ’ح-زاب
Óغلبية ‘ الŸÈان ،كان مناسسبة لـ
اأ’ربعة اŸشسكلة ل أ
«تنسسيق القاعدة السسياسسية ؤشسرح التؤجهات الكÈى
ıط-ط ع-م-ل ا◊ك-ؤم-ة ؤمشس-رؤع ت-ع-دي-ل ال-ق-ان-ؤن
اŸتعلق بالقرضس ؤالنقد ،أ’نه مؤضسؤع هام ‘ ظل
ا÷ؤ السسياسسي ا◊ا‹» .ؤأاضساف الؤزير اأ’ؤل ،أان
اأ’حزاب اŸشساركة ‘ ا’جتماع «اسستغلت الفرصسة
لطرح بعضس اأ’سسئلة ؤ” ا’تفاق على ضسبط اأ’مؤر
‘ اÛلسس الشس- -ع- -ب -ي ال -ؤط -ن -ي» .ؤأاؤضس -ح أان ه -ذه
ال-تشس-ك-يÓ-ت السس-ي-اسس-ة «ق-ررت ف-ي-م-ا ب-ي-نها مؤاصسلة
النقاشس على مسستؤى الكتل الŸÈانية ‘ غرفتي
الŸÈان ،بهدف تؤحيد الكلمة دفاعا عن برنامج
رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة ؤرف -ع صس -ؤت اأ’غ-ل-ب-ي-ة ‘ ه-ذا
النقاشس السسياسسي السساخن» .ؤأاعرب ذات اŸسسؤؤؤل،
عن أامله ‘ أان يكؤن هذا اللقاء «سسّنة يتم من خÓلها
عقد لقاءات ‡اثلة عشسية كل اŸؤاعيد الهامة ،مثل
مشس -رؤع ق -ان -ؤن اŸال -ي -ة ال -ذي سس -ي-ت-م ع-رضس-ه ع-ل-ى
الŸÈان خÓل أاسسابيع».
ؤ‘ رده ع- -ل -ى سس -ؤؤال ح -ؤل ط -ب -ي -ع -ة ا’ج -ت -م -اع
ؤإامكانية إافضسائه إا– ¤الف رئاسسي جديد ،قال
أاؤيحيى إان «الشسكل ’ يهم» ،بل هناك «ضسرؤرة ‘
خلق تنسسيق ب Úا◊كؤمة ؤاأ’حزاب» ،مضسيفا أان
ا÷زائ -ر ع -اشست ‘ السس -اب -ق
Œرب -ة ا’ئ -ت Ó-ف ا◊ك -ؤم-ي
ؤال-ت-ح-ال-ف ال-رئاسسي ؤ»اأ’هم
ه -ؤ ؤج -ؤد أاح -زاب سس-ي-اسس-ي-ة
تعلن ‘ كل مناسسبة مهمة عن
م- -ؤق- -ف- -ه- -ا اŸؤؤي- -د ل- -رئ -يسس
ا÷م - -ه - -ؤري - -ة ؤلÈن - -ا›ه».
ؤؤصسف الؤزير اأ’ؤل اللقاء بـ
«الطبيعي» على اعتبار أانه «كان مع اأ’حزاب اأ’ربعة
التي تشسكل اأ’غلبية التي سساندت رئيسس ا÷مهؤرية
‘ ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-رئ-اسسيات  2014ؤاأ’حزاب
اŸسساندة لتنفيذ برنامج رئيسس ا÷مهؤرية».
‘ تعقيبه على «تعليقات أاحزاب اŸعارضسة» حؤل
ا’ج-ت-م-اع ،أاك-د أاؤي-ح-ي-ى احÎام-ه ل-ل-م-ع-ارضس-ة ال-ت-ي
«أاع-ل-نت مسس-ب-ق-ا أان-ه-ا سس-تصس-ؤت ضس-د ﬂط-ط ع-م-ل
ا◊كؤمة ؤهذا طبيعي .ؤمن الطبيعي أايضسا أان تقؤم
ا◊كؤمة بحشسد قاعدتها السسياسسية لÓلتفاف حؤل
ب- -رن -ام -ج رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة» .ؤأاشس -ار إا ¤أان -ه «‘
النظام السسياسسي الدÁقراطي من الطبيعي أان تلتقي
ا◊ك -ؤم -ة م -ع ح -ل -ف -ائ -ه -ا ق -ب-ل ال-ذه-اب إا ¤ن-ق-اشس
دÁقراطي يكؤن فيه ؤجؤد اŸعارضسة ضسرؤري»،
مشسددا على أان «مقر الؤزارة اأ’ؤ ¤هؤ تابع للدؤلة
ا÷زائرية ؤأاي حزب يريد اللقاء فسسيتم الÎحيب به
ؤما عليه إا’ أان يعلن عن نيته ‘ ذلك» .ؤأاردف
ال -ؤزي -ر اأ’ؤل ،أان «ا◊ك -ؤم -ة أادت ؤاج -ب-ه-ا ب-إارسس-ال
ﬂطط عملها إا ¤الŸÈان بكل مكؤناته منذ حؤا‹
أاسس -ب -ؤع ؤسس-ت-ق-ؤم ،اأ’ح-د اŸق-ب-ل ،بشس-رح-ه أام-ام ك-ل
اأ’حزاب (اŸمثلة ‘ الŸÈان) ؤتسستمع إاليها ؤترد
عليها».
ؤنفى أاؤيحيى أان يكؤن هناك «إاقصساء أاؤ إابعاد»
للمعارضسة ،مؤؤكدا أان ا◊كؤمة «ح Úتريد اسستشسارة
اأ’حزاب السسياسسية سسÎسسل الدعؤة لكل اأ’طراف

حتى تلك التي ترفضس الدعؤة».
ؤك- -ان أاؤي -ح -ي -ى ق -د ال -ت -ق -ى ،ال -ث Ó-ث -اء ،ب -قصس -ر
ا◊ك-ؤم-ةÃ ،سس-ؤؤؤ‹ ك-ل م-ن ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الؤطني ،التجمع الؤطني الدÁقراطيŒ ،مع أامل
ا÷زائ -ر (ت -اج) ؤا◊رك -ة الشس -ع -ب -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ،إا¤
ج- -انب رؤؤسس- -اء ال- -ك -ت -ل الŸÈان -ي -ة ل -ه -ذه اأ’ح -زاب
اأ’ربعة .ؤ” خÓل هذا ا’جتماع دراسسة ؤمناقشسة
اÙاؤر ال -كÈى ıط -ط ع -م-ل ا◊ك-ؤم-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ
ب -رن -ام -ج رئ -يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ؤك-ذا مشس-رؤع ال-ق-ان-ؤن
اŸتعلق بالقرضس ؤالنقد.

رسسالة اأ’مل ؤالطمأانينة التي نبعث بها
للجزائري Úمبنية على أاسسسس ؤاقعية
أاك - -د ال - -ؤزي- -ر اأ’ؤل أاح- -م- -د أاؤي- -ح- -ي- -ى ،أامسس،
با÷زائر أالعاصسمة أان «رسسالة اأ’مل ؤالطمأانينة
السس -ي -اسس -ي -ة ال -ت -ي ت -ب -عث ب -ه -ا ا◊ك -ؤم -ة ل -لشس -عب
ا÷زائري ‘ ،ظل الظرؤف ا’قتصسادية الصسعبة
التي “ر بها البÓد ،مبنية
على «أاسسسس ؤاقعية» .ؤقال
أاؤيحيى ‘ تصسريح للصسحافة
غ -داة ال -ل -ق -اء ال-ذي ج-م-ع-ه،
ال -ث Ó-ث-اء ،ب-رؤؤسس-اء اأ’ح-زاب
ذات اأ’غ- -ل- -ب- -ي -ة ‘ الŸÈان
لشس- - - -رح ﬂط- - - -ط ع- - - -م - - -ل
ا◊ك- -ؤم -ة« ،أاب -عث ب -رسس -ال -ة
ط-م-أان-ي-ن-ة سس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-ج-زائري ،Úؤهي رسسالة أامل
م -ب-ن-ي-ة ع-ل-ى أاسسسس ؤاق-ع-ي-ة ،سس-ت-ك-ؤن ل-ن-ا ال-ف-رصس-ة
لشسرحها بكل التفاصسيل مسستقب .»Óؤأاؤضسح الؤزير
اأ’ؤل ،أان «ا÷زائر تتمتع اليؤم بحرية تعب’ Ò
مثيل لها ‘ العا ⁄ؤتسس Òكبلد ‘ طريق النمؤ
Ãصس -اع -ب -ه -ا ؤب -ان -تصس -ارات -ه -ا –ت ق -ي -ادة رئ -يسس
ا÷م -ه-ؤري-ة» ،م-ؤؤك-دا أان السس-ي-اسس-ة ال-رشس-ي-دة ال-ت-ي
ينتهجها الرئيسس بؤتفليقة «مكنتنا من إايجاد ﬂرج
ل -ل -م -أازق اŸا‹ ال -ذي م -رت ب -ه ا÷زائ-ر ؤب-ال-ت-ا‹
ا’سس- -ت -م -رار ‘ مسس -ار ال -ت -ن -م -ي -ة ؤا◊ف -اظ ع -ل -ى
السس -ي -اسس -ة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ؤال -ع -دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
ؤالتضسامن الؤطني».
ؤأاضساف أاؤيحيى ،أان ا÷زائر «تعيشس منذ أاكÌ
م-ن عشس-ري-ن سس-ن-ة ح-ي-اة سس-ي-اسس-ي-ة ت-ع-ددي-ة ؤل-ديها
م -ؤؤسسسس -ات م -ن -ت -خ -ب-ة ت-تشس-ك-ل م-ن ك-ل اأ’ط-راف»،
مشسÒا إا ¤أانها من الدؤل القليلة ‘ العا ⁄التي
«يحتؤي برŸانها على  35حزب» ،معتÈا أان «هذا
التنؤع هؤ ثرؤة سسياسسية للجزائر» .ؤقال أاؤيحيى إان
«تضسارب اآ’راء» الذي تعرفه السساحة السسياسسية ‘
ظل الظرؤف الصسعبة التي “ر بها البÓد ؤﬁاؤلة
البعضس «شسحن ا÷ؤ السسياسسي» ،يتزامن مع قرب
مؤعد ا’نتخابات اÙلية بعد شسهرين ،مشسÒا إا¤
أان «ه -ن -اك م -ن يسس -ت -غ-ل ال-ف-رصس-ة ل-ل-ق-ي-ام ب-ح-م-ل-ة
انتخابية مسسبقة».

أاي حزب يريد اللقاء فسسيتم
الÎحيب به شسريطة إاعÓن
النية ‘ ذلك

خÓل زيارة مفاجئة قادتها إا ¤ابتدائية بالشصراقة ،بن غÈيت:

ضسرؤرة معا÷ة ا’كتظاظ ‘ اŸدارسس بطريقة اسستعجالية

أاك -دت وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة ن-وري-ة ب-ن
’ربعاء ،با÷زائر العاصصمة ،على
غÈيت ،أامسس ا أ
’قسصام على
ضص-رورة م-ع-ا÷ة مشص-ك-ل-ة اك-ت-ظاظ ا أ
مسص- - -ت- - -وى اŸؤوسصسص- - -ات الÎب- - -وي- - -ة ب- - -ط- - -ري - -ق - -ة
«اسص- -ت- -ع- -ج- -ال- -ي -ة» ،ب -حسصب م -ا أاورده ب -ي -ان ل -ذات
الوزارة.
أاؤضسح ذات اŸصسدر أان الؤزيرة ،خÓل زيارة مفاجئة
قادتها إا ¤اŸدرسسة ا’بتدائية «الشسهيد ﬁمؤد تركي»
ببلدية الشسراقة (غرب العاصسمة) ،أا◊ت على ضسرؤرة
معا÷ة مشسكلة ا’كتظاظ بطريقة «اسستعجالية»’ ،سسيما
بعد أان ’حظت بهذه اŸؤؤسسسسة ؤجؤد قسسم Úيضسم كل
م-ن-ه-ما  43ت -ل -م -ي-ذا .ك-م-ا أاك-دت ال-ؤزي-رة ع-ل-ى ضس-رؤرة
«–سس Úاأ’داء ال -ب -ي -داغ-ؤج-ي ؤت-ك-ي-ي-ف-ه حسسب مسس-ت-ؤى

التÓميذ ؤعددهم داخل القسسم».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،شس -ددت ب -ن غÈيت ع -ل -ى أاه-م-ي-ة
«ضس -م -ان ت -ؤف -ر ال -ك-تب اŸدرسس-ي-ة ‘ ك-اف-ة اŸؤؤسسسس-ات
الÎبؤية على اŸسستؤى الؤطني بعد ا’نتهاء من مرحلة
ا’كتشساف ؤاŸراجعة ؤالتقييم».
خÓل هذه الزيارة’ ،حظت الؤزيرة «تؤفر الكتب
اŸدرسسية لدى التÓميذ ‘ جميع اŸؤاد ،كما راقبت
ﬁضس -ر اج -ت -م -اع ›لسس أاسس-ات-ذة اŸدرسس-ة ال-ذي ي-ل-زم
ان -ع -ق -اده اŸنشس -ؤر اإ’ط-ار اÿاصس ب-ال-دخ-ؤل اŸدرسس-ي
 2018 / 2017ؤي-تضس-م-ن ضس-رؤرة اسس-ت-كشس-اف مسس-ت-ؤى
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ع-ل-م ع-ن-د ال-تÓ-م-ي-ذ ؤت-ق-ي-يمها ؤمعا÷تها ‘
أاسسبؤع Úقبل الشسرؤع ‘ مباشسرة الدرؤسس ؤاسستخدام
الكتب اŸدرسسية».

حضصرها زوخ ونظÒه التونسصي

تؤأامة مع ؤ’ية تؤنسس للنهؤضس بالتعاؤن اÙلي ب ÚالطرفÚ
ؤقع ،أامسس اأ’ربعاء ،با÷زائر العاصسمة ،ؤا‹ ؤ’ية
ا÷زائر عبد القادر زؤخ ،على اتفاقية تؤأامة ؤتعاؤن مع
نظÒه التؤنسسي الؤا‹ عمر بن ﬁمؤد منصسؤر ،بهدف
«النهؤضس بالتعاؤن اÙلي» ب Úالطرف ‘ ÚاÛا’ت
الثقافية ؤا’قتصسادية .ؤقال ؤا‹ تؤنسس عمر بن منصسؤر،
ع -ل -ى ه -امشس ع -ق -د ات -ف -اق -ي-ة ت-ؤأام-ة ؤت-ع-اؤن م-ع ؤ’ي-ة
ا÷زائر ،إان «التاريخ ؤالÎاث ؤالثقافة اŸشسÎكة بÚ
ا÷زائر ؤتؤنسس تدفعنا للتطلع ؤالؤصسؤل إا ¤آاليات عمل
أاعمق من أاجل تعاؤن مثمر أ’قصسى ا◊دؤد» .ؤأابدى
منصسؤر إاعجابه بالتطؤر ا◊اصسل ‘ العاصسمة ا÷زائر
التي قال إانه  ⁄يزرها منذ  15سسنة ؤهؤ فخؤر بتؤاجه
ب-ه-ا ،ل-يضس-ي-ف’« :ح-ظت أامسس ت-غ-يÒا ك-بÒا ب-ال-ع-اصس-م-ة
ا÷زائر ؤهؤ ما Áكن أان يسسمح لها ،مع كافة اŸشساريع

اŸؤجؤدة قيد اإ’‚از ،أ’ن ترتقي إا ¤مصساف اŸدن
العاŸية الكÈى ؤهؤ ما نأامله بالنسسبة لكل بلداننا».
من جهته صسرح ؤا‹ ؤ’ية ا÷زائر عبد القادر زؤخ،
أان اتفاقية التؤأامة ؤالتعاؤن اÈŸمة مع ؤ’ية تؤنسس هؤ
«اسستمرارية للعÓقات الؤطيدة» ب Úالبلدين على مسستؤى
ه -رم السس -ل -ط -ة ،ل -ي -أات -ي ه -ذا ا’ت -ف -اق ع -ل -ى اŸسس -ت -ؤى
الÓمركزي ب Úالسسلطات اÙلية لتتؤيج هذه العÓقات.
ؤق -ال زؤخ ،إان ا’ت -ف -اق -ي -ة ت-رم-ي إا ¤خ-ل-ق عÓ-ق-ات
اق -تصس -ادي -ة ؤث-ق-اف-ي-ة ؤاج-ت-م-اع-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع اŸي-ادي-ن،
مضسيفا أانه ناقشس ،امسس ،مع نظÒه التؤنسسي ،بنؤد هذه
ا’تفاقية من أاجل ا’نطÓق مباشسرة ‘ اŸيدان الثقا‘
لؤضسع أاسسسس متينة ‘ هذا اÛال سستسسهل العمل ‘
بقية اÛا’ت.
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وضضع صضعب للتوازنات اŸالية خÓل2018-2017

خارطة طريق إلعادة توازن ميزانية الدولة
وترششيد النفقات العمومية
الوضضع ا’قتصضادي للبÓد الناجم عن أازمة أاسضعار النفط ،وما ا‚ر عنه من صضعوبات مالية ،جعل ا◊كومة تسضارع لوضضع
’عادة توازن ميزانية الدولة ،وتؤوكد ‘ ذات الوقت على مواصضلة عقلنة نفقات تسضيÒ
خارطة طريق ،تسضعى من خÓلها إ
’عانة لفائدة السضكان.
’خÒة ،وترشضيد النفقات العمومية اŸوجهة إ
ا أ

حياة .ك
تعÎف ا◊كومة بأان هذا الوضسع يصسعب
من بلوغ توازنات مالية خÓل سسنتي 2017
و ،2018ويتطلب إاجراءات وتداب Òللتكيف مع
اŸعطيات ،وتنصس خارطة الطريق على عدة
إاصسÓحات ،خاصسة ما يتعلق بإاصسÓح اإلدارة
ا÷ب -ائ -ي -ة ،ل -ت -حسس Úال -ت -حصس -ي Ó-ت ،وإارسس-اء
ا÷ب -اي -ة اÙل -ي -ة وتسس -يÁ Òت -د ع -ل -ى م-دى
سسنوات Ÿيزانية الدولة ،باإلضسافة إا ¤عقلنة
النفقات العمومية ،قصسد التقليل إا ¤أادنى حد
نفقات التسسي Òوكذا إاصسÓح لسسياسسة الدعم
العمومي.
يتضسمن ﬂطط عمل ا◊كومة ‘ اŸقام
ال- -ث- -الث م- -ن ال- -فصس -ل ال -ث -الث ،سس -لسس -ل -ة م -ن
اإلج - -راءات ،ت - -ه - -دف إا– ¤سس Úا◊ك - -ام- -ة
اŸالية للبÓد ،عن طريق عصسرنة إادارة اŸالية
والقطاع البنكي وسسوق اŸالية ،وكذا إاجراء
جديد يتمثل ‘ اللجوء السستثنائي وŸرحلة
ان -ت -ق -ال -ي -ة ل -ل-ت-م-وي-ل غ Òال-ت-ق-ل-ي-دي اŸوج-ه
حصسريا Ÿيزانية السستثمار.
اللجوء إا ¤إاعادة توازن اŸيزانية“ ،ليه
الصس-ع-وب-ات ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا اŸال-ية العمومية،
ولقد ” اعتماد مسسعى ‘ شسهر جويلية 2016
م- -ن ق- -ب- -ل ›لسس ال- -وزراء ،ل- -ل- -ت- -ق- -ل- -ي -ل م -ن
الضسغوطات التي تثقل كاهل اŸالية العمومية،
وال-ل-ج-وء السس-ت-ث-ن-ائ-ي Ÿرح-ل-ة انتقالية (Ÿدة
قدرها خمسس سسنوات) للتمويل غ Òالتقليدي
ل سسيما التمويل اŸباشسر للخزينة من طرف
بنك ا÷زائر ،بغية ا◊فاظ على ديناميكية
التنمية القتصسادية والجتماعية.
على مسستوى اإلنفاق العمومي ،سسيتطلب
التحكم ‘ النفقات العمومية أايضسا عصسرنة

تسسي ÒاŸيزانية من أاجل التوصسل إا ¤بر›ة
“ت -د ع -ل -ى ع -دة سس-ن-وات-ي وم-واصس-ل-ة ع-ق-ل-ن-ة
نفقات التسسي Òللدولة لتغطية ا÷باية العادية
فقط ،وسسيتطلب كذلك توجيه اŸوارد اŸالية
غ Òالتقليدية ،خصسيصسا نحو ميزانية اسستثمار
ال -دول -ة ،وذلك ل Ó-سس -ت -ج -اب -ة « ال -ع -ق Ó-ن-ي-ة «
لحتياجات التنمية البشسرية وإا‚از الهياكل
ال -ق -اع -دي -ة ،وت -رشس -ي -د ال -ن -ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
Óعانات لفائدة السسكان.
ل إ

إاجراءات جديدة تسشمح إلدارة
ا÷باية بتحصشيل أاسشرع Ÿسشتحقاتها
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،سس-ت-ع-م-ل ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى
–سس– Úصس -ي -ل ا÷ب -اي-ة ال-ع-ادي-ة م-ن خÓ-ل

عصس -رن -ة اإلدارة ا÷ب -ائ-ي-ة ،وت-ط-وي-ر ا÷ب-اي-ة
Óدارة
اÙلية ووضسع إاجراءات جديد تسسمح ل إ
ا÷ب-ائ-ي-ة ب-ت-حصس-ي-ل أاسس-رع Ÿسس-ت-ح-ق-اتها ،من
خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات ال-تصس-ح-ي-ح الضس-ري-ب-ي وك-ذا
تطوير نظام الرصسد ومعاقبة اÙتال.Ú
وفيما يخصس –سس Úجمع موارد ا÷باية
العادية ،فقد أاشسار ﬂطط ا◊كومة إا ¤أان
ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة ع -رفت خ Ó-ل السس -ن -وات األخÒة
«تطورا متواصس ،Óلكنه غ Òكاف « ،كما هو
الشس -أان ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-راج-ع-ة ال-دوري-ة ل-ل-وع-اء
ا÷ب- -ائ -ي ،ذلك أان –سس ÚاŸوارد ا÷ب -ائ -ي -ة
يرتبط ارتباطا وثيقا بإادارة جبائية « أاكÌ
ف -ع-ال-ي-ة وك-ذا ب-ق-درة اإلدارة ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى
م-ع-اق-ب-ة ال-ت-ه-رب ا÷ب-ائ-ي ال-ذي Áسس ك-ذلك
باألعوان القتصسادي« Úبشسكل رادع».

تعزيز الÈامج الوطنية للتوليد ومكافحة األمراضض

صشونيا طبة
تنفيذا لÈنامج رئيسس ا÷مهورية انتهجت
ا◊كومة ‘ ›ال الصسحة سسياسسة قوية ترتكز
ع- -ل- -ى Œسس- -ي- -د ح -ق اŸواط -ن ا÷زائ -ري ‘
العÓج النوعي على اŸسستوى الوطني وليسس
‘ ا÷زائر العاصسمة فقط ورسسم إاسسÎاتيجية
من شسأانها أان تسساهم ‘ تعديل مواقع اÿلل
التي عرفها النظام الصسحي ‘ السسابق.
“ث -لت ه -ذه اإلسسÎات -ي -ج -ي -ة ‘ ع -دد م -ن

اÙاور ‘ مقدمتها الهتمام بصسحة األم
وال -ط -ف-ل وت-ع-زي-ز الÈام-ج ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ول-ي-د
والعمل على تقليصس وفيات حديثي الولدة
لعدم تكرار اŸأاسساة التي وقعت مؤوخرا بعد
وفاة امرأاة وجنينها ‘ الشسارع بسسبب عدم
اسستقبالها Ãسستشسفى ع Úوسسارة با÷لفة.
‘ ›ال الوقاية أايضسا سسينصسب ›هود
ا◊ك -وم-ة ع-ل-ى ال-تصس-دي ıت-ل-ف األم-راضس
التي تهدد الصسحة العمومية واإلعاقات التي
Áك -ن Œن -ب -ه -ا وﬁارب -ة األم-راضس اŸع-دي-ة
وجميع ا◊الت اÿطÒة التي Áكن تفاديها
من خÓل القيام بالتلقيح ،حيث تعت Èالوقاية
أافضسل طرق العÓج ،لتجنب اŸرضس والعمل
ع -ل -ى ع -دم وق -وع -ه م -ن خÓ-ل الÎك-ي-ز ع-ل-ى
ح- -مÓ- -ت ال- -ت- -ل- -ق- -ي -ح وإاج -راءات ال -ن -ظ -اف -ة
وﬁاصسرة اŸرضس قبل انتشساره.
ك -م -ا سس -ي -ت -م ت -ن -ف -ي -ذ اıط -ط ال -وط -ن-ي
ل- -ل- -م- -ك- -اف- -ح- -ة اŸد›ة ل -ع -ن -اصس -ر ﬂاط -ر
األم -راضس غ ÒاŸع -دي -ة وﬂط -ط م-ك-اف-ح-ة
السسرطان  ،2019-2015باإلضسافة إاﬁ ¤اربة
آافة التدخ Úواإلدمان التي باتت تسسيطر على
الشس - -ب - -اب ‘ ﬂت - -ل- -ف أاع- -م- -اره- -م وت- -ه- -دد
مسستقبلهم ومرضس التوحد الذي يتطلب عناية

وتكف Óمبكرا قبل فوات األوان.
و‘ ›ال التغطية الصسحية وتنظيم العÓج
تسس -ع -ى ا◊ك -وم -ة إا ¤ال-ع-م-ل ع-ل-ى ال-ت-ك-ي-ي-ف
ال -ت -دري-ج-ي Ÿن-ظ-وم-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ح-ة م-ن
خ Ó-ل وضس -ع إاط -ار تشس -ري -ع -ي ي -ع -ي -د ت -أاه -ي-ل
التخطيط عن طريق تشسجيع تقييم الوسسائل
وت -ط -وي-ر شس-ب-ك-ة ال-عÓ-ج وت-وف Òمسس-ت-خ-دمÚ
م- -ك- -ون Úوم- -ؤوه -ل Úوب -ع -دد ك -اف وال -ت -زوي -د
ب-ت-ج-ه-ي-زات ف-ع-ال-ة وت-وف ÒاŸواد الصسيدلنية
واألدوية.
ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ج-انب ال-ت-ك-وي-ن ال-ذي مسس
اŸؤوطرين الطبي Úوشسبه الطبي ،Úفإانه عرف
تطورا هاما ،رغم أانه يبقى غ Òكاف مع نتائج
موزعة بطريقة غ Òعادلة ع Èإاقليم البÓد،
وم-ن أاج-ل ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات ال-ت-أاط Òال-ط-بي
وشس -ب -ه ال -ط -ب -ي وضس -م -ان وج -وده -م ‘ ك-ام-ل
اŸن -اط -ق سس -تسس -ه -ر ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى –ق -ي-ق
انسس- -ج- -ام ال- -ت- -ك -وي -ن ال -ط -ب -ي واŸسس -اب -ق -ات
السستشسفائية ا÷امعية وتنظيم مسسابقة وطنية
للطب الداخلي وإاقامة تداب– Òفيزية قصسد
ضسمان اسستقرار اŸمارسس ÚاŸتخصسصس‘ Ú
القطاع العمومي.

’وŸبية ا÷زائرية
اللجنة ا أ

دعم وارتياح تام ıطط عمل ا◊كومة

’وŸبية ا÷زائرية،
الشضعب /أاعربت اللجنة ا أ
ي -وم أامسض ‘ ،ب -ي -ان ل -ه-ا ع-ن دع-م-ه-ا ıط-ط ع-م-ل
ا◊كومة ،وكذا ارتياحها التام Ÿضضمون الوثيقة
التي تتناول النهج الذي تعتزم ا◊كومة اعتماده
Ÿواصضلة تنفيذ برنامج رئيسض ا÷مهورية السضيد
ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ..ال-ذي ي-ه-دف لضض-م-ان
ا’ن-ت-ق-ال ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ط-ف-رة وال-ت-غي Òالهيكلي ‘
اŸسضتقبل القريب.
من جهة أاخرى حّيت اللجنة األوŸبية تصسميم
ا◊كومة وإاخÓصس توجهها نحو ا◊فاظ على
اÿيارات الوطنية ‘ كل اÛالت.
وأاك-دت ال-ه-ي-ئ-ة األوŸب-ي-ة ال-رياضسية« :اللجنة
األوŸبية تع Èعن ارتياحها للخيارات اŸوفقة
التي يتضسمنها ﬂطط عمل ا◊كومة للمسستقبل
وت -ع-رب ع-ن تضس-ام-ن-ه-ا م-ع ›ه-ودات ا◊ك-وم-ة

تركيز ا◊كومة على التكوين اŸهني لتلبية ا’حتياجات الوطنية

توسشيع ششبكة منششآات التكوين من خلل تطوير مراكز المتياز
أاولت ا◊ك -وم -ة اه -ت -م-ام-ا ودع-م-ا
ك-بÒي-ن ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸهني والتمه،Ú
’فضضل لولوج
الذي أاضضحى السضبيل ا أ
الشضباب اŸتخرج بشضهادة من مراكز
ال -ت -ك -وي -ن ع-ا ⁄الشض-غ-ل ،م-ن خÓ-ل
–سض Úب -رام -ج ال -ت -ك -وي -ن وج -ع -ل -ه-ا
ت- -ت- -م- -اشض- -ى واح -ت -ي -اج -ات اŸؤوسضسض -ة
ا’ق - -تصض - -ادي - -ة وت - -ط - -وي- -ر م- -راك- -ز
ا’م -ت -ي-از ب-الشض-راك-ة م-ع اŸؤوسضسض-ة ‘
ال-ت-خصضصض-ات اŸط-ل-وب-ة Ãا ي-ت-م-اشض-ى
وال-ت-ط-ور ال-ع-اŸي ل-ل-ت-ق-ن-ي-ات واŸهن،
م -ث -ل -م -ا أال -ح ع -ل -ي -ه وزي -ر ال -ت-ك-وي-ن
’حد
والتعليم اŸهني ‘ Úاجتماعه ا أ
اŸنصض - -رم م- -ع اŸدي- -ري- -ن ال- -و’ئ- -يÚ
القطاع.

سشهام بوعموششة

تطوير منظومة الصضحة من أاولويات ﬂطط ا◊كومة

أاوﬂ ¤طط ا◊كومة أاهمية كبÒة
ل - -ق - -ط - -اع الصض - -ح - -ة ‘ ا÷زائ - -ر ن - -ظ- -را
ل- -ل- -مشض- -اك- -ل ال- -ت- -ي –ول دون ت- -رق -ي -ة
اÿدم -ات الصض -ح -ي -ة وضض -م -ان ال -ت -ك -ف-ل
ا÷ي -د ب -اŸرضض -ى ع-ل-ى مسض-ت-وى اŸصض-ال-ح
ا’سض -تشض -ف -ائ -ي -ة’ ،سض -ي -م -ا م-ع ا’ن-تشض-ار
’م -راضض ال -ت -ي ت-ه-دد
اıي -ف ل -ب -عضض ا أ
الصض -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة وت -تسض-بب ‘ وف-اة
’م- - - -راضض اŸزم- - - -ن- - - -ة وداء
’’ف ك- - - -ا أ
ا آ
السضرطان الذي Áسض  45أالف جزائري
‘ السض -ن -ة واŸآاسض -ي ال -ت-ي ت-ق-ع ‘ مصض-ال-ح
التوليد.

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

Ÿواصسلة التكفل باحتياجات اŸواطن.»Ú
أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ب -الشس -ب -اب ،ف -إان ال -ل -ج-ن-ة
األوŸب -ي -ة –ي -ي ›ه -ودات ا◊ك -وم-ة ‘ إاط-ار
ترقية الشسباب من خÓل عملية تعتمد على تعبئة
طاقاته ..ويتضسح ذلك حسسب نفسس اŸصسدر
م -ن« :إاط Ó-ق ع -دة ع -م -ل -ي-ات ل-ت-وف ÒاŸنشس-آات
اÿاصسة بهذه الفئة من اÛتمع ومشساركتها ‘
ا◊ركة ا÷معوية واŸواطنة».
وأاع -ربت ال -ل -ج -ن -ة األوŸب -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ن
ارت -ي -اح -ه -ا ل -ق -رار ال -دول-ة Ãواصس-ل-ة ›ه-وده-ا
إل‚از اŸنشسآات الرياضسية الكÈى لضسمان ‚اح
اŸواع -ي -د ال -ري -اضس -ي -ة اŸق-ررة ب-ا÷زائ-ر ع-ل-ى
اŸدي Úالقصس ÒواŸتوسسط ،و‘ هذا اإلطار
فإان « الكوا « مرتاحة لسستمرار إا‚از اŸنشسآات
الرياضسية اŸوجهة للمنافسسات.

ك -م -ا أان -ه-ا تسس-ج-ل ب-ارت-ي-اح خ-ط-وة ا◊ك-وم-ة
لÎقية اŸمارسسة الرياضسية ‘ الوسسط اŸدرسسي
وا÷امعي ،باإلضسافة إا ¤التكفل برياضسة النخبة
من خÓل الدعم اŸادي واŸا‹.
وج -دد اŸك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ه-ي-ئ-ة األوŸب-ي-ة
خÓل اجتماعه العادي اسستعداده التام إلرسساء
ع Ó-ق -ات م-ت-ن-اغ-م-ة وح-وار ب-ن-اّء م-ع السس-ل-ط-ات
العمومية وفقا ıطط عمل ا◊كومة.
وبهذه اŸناسسبة ،بحسسب ما جاء ‘ الوثيقة،
فإان اللجنة األوŸبية ا÷زائرية تقدم شسكرها
وتقديرها للرؤوية اŸسستنÒة لرئيسس ا÷مهورية
السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة لÎقية الرياضسة،
بالنظر لكل اÛهودات اŸبذولة لصسالح ا◊ركة
‚Óازات ‘ ميدان اŸنشسآات
الرياضسية وكذا ل إ
الرياضسية با÷زائر.

العدد
17439
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حظي قطاع التكوين والتعليم اŸهني،Ú
بعناية بالغة ‘ ﬂطط ا◊كومة ‘ بابه
اŸتضسمن ترقية التعليم التقني والتكوين
اŸه- -ن- -ي ،وت- -ك- -ي- -ي- -ف- -ه- -م -ا م -ع اÙي -ط
الجتماعي والقتصسادي ،بحيث ” تعزيز
قدرات القطاع ما ب Úسسنتي  2000و2017
بتوف 75 Òمعهدا مهنيا و 341مركز تكوين
مهني.
علما أان ا◊ظÒة البيداغوجية ا◊الية
للقطاع ،تتكون من  129معهد و 798مركز
تشسكل شسبكة كثيفة ع ÈالÎاب الوطني.
وق -د ف -رضس ذلك ال -ت -ح -ول ن-ح-و اق-تصس-اد
متنوع وتنافسسي يؤودي إا ¤رفع قيمة أاداة
التعليم التقني والتكوين اŸهني Ÿواكبة
حاجيات ا÷زائر ‘ اليد العاملة اŸؤوهلة
وتأاط Òجيد ‘ كل القطاعات ،ونشسÒ
هنا إا ¤أان بÓدنا عانت من نقصس اليد

ال -ع -ام -ل -ة اŸؤوه -ل-ة ‘ ب-عضس ت-خصسصس-ات
ال -ب -ن -اء‡ ،ا أادى ب-ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة إا¤
اسستقدام اليد الجنبية لسستكمال مشساريع
اإ‚از السسكنات.
‘ هذا اإلطار ،سستعمل ا◊كومة على
ت -ع -زي-ز ن-ظ-ام وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه -ن -ي Úم-ت-ك-ام-ل وف-ع-ال ون-اج-ع ك-ف-ي-ل
ب - - -ت - - -حضس ÒاŸورد ال- - -بشس- - -ري اŸؤوه- - -ل
الضسروري للمؤوسسسسة وللتنمية القتصسادية،
وكذا تسسهيل إادماج الشسباب ‘ سسوق العمل
بفضسل التحكم ‘ اŸهن ،ولتحقيق هذه
الغاية سستسسهر ا◊كومة على توسسيع شسبكة
م -نشس -آات ال -ت -ك-وي-ن أاك Ìف-أاك Ìم-ن خÓ-ل
تطوير مراكز المتياز.

تعزيز عروضض التكوين لذوي
الحتياجات اÿاصشة واÙبوسشÚ

باإلضسافة اإ ¤مواصسلة –سس Úتنظيم
مسسار التعليم اŸهني والتعليم عن بعد،
–سس Úا÷هاز اıتلط لتوجيه تÓميذ
الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ت-ك-ث-يف التكوين الدائم
ل- -ل -م -ك -ون Úو–ي Úال -وسس -ائ -ل ال -ت -ق -ن -ي -ة
وال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة وك -ذا ت -ع -زي-ز اÙي-ط
الرقمي.
ب -اŸق -اب -ل ،وضس-ع إاط-ار ق-ان-و Êج-دي-د
للتكوين من خÓل التمه Úوإاعداد إاطار
ق-ان-و Êوت-ن-ظ-ي-م-ي مÓ-ئ-م م-وجه للتكوين
اŸت -واصس -ل واŸصس -ادق -ة ع -ل-ى ال-ك-ف-اءات
اŸك -تسس -ب -ة ع -ن ط -ري -ق اÈÿة ،وت -ع-زي-ز
ج -ه -از اŸسس -اع -دة ع -ل -ى إادم -اج ح -ام-ل-ي
الشس-ه-ادات م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ‘ ع-ا⁄
الشس-غ-ل ،وت-ع-زي-ز ع-روضس ت-ك-وي-ن ال-ق-طاع
باŒاه فئة األشسخاصس ذوي الحتياجات
اÿاصسة وكذا األشسخاصس اÙبوسس.Ú

سضعيد ÿضضاري :أاويحيى على اسضتعداد ’سضتقبال ا÷ميع

لقاء الوزير األول برؤوسشاء اÛموعات الŸÈانية
لألغلبية مبادرة جيدة

’ول
ال -ل -ق-اء ال-ذي ج-م-ع ال-وزي-ر ا أ
أاح - -م - -د أاوي - -ح- -ي- -ى عشض- -ي- -ة ع- -رضض
ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ،ب -رؤوسض -اء
اÛم-وع-ات الŸÈان-ي-ة ل-ل-تشض-ك-يÓ-ت
’رب- - -ع ،ال- - -ت- - -ي تÎك- - -ز ‘ ي- - -ده- - -ا
ا أ
’غ -ل -ب -ي-ة الŸÈان-ي-ة ب-ق-ب-ة اÛلسض
ا أ
’ول م -ن
الشض- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي ،ه -و ا أ
ن - -وع- -ه وي- -ع- -كسض ح- -رصض اŸسض- -ؤوول
’ول ع-ل-ى ا÷ه-از ال-ت-ن-فيذي ،على
ا أ
’غلبية التي ” اسضتشضارتها
إاشضراك ا أ
م -ن ق -ب -ل ت -ع -ي -ي -ن-ه م-ن ق-ب-ل رئ-يسض
ا÷مهوريةŸ ،رافقته ‘ أاهم خطوة
‡ثلة ‘ اıطط.

فريال بوششوية
اع - - -ت Èسس- - -ع- - -ي- - -د ÿضس- - -اري رئ- - -يسس
اÛم - -وع- -ة الŸÈان- -ي- -ة ◊زب ج- -ب- -ه- -ة
التحرير الوطني ،اللقاء الذي جمع الوزير
األول أاح - - -م - - -د أاوي- - -ح- - -ي- - -ى ،ب- - -رؤوسس- - -اء
اÛم - -وع - -ات الŸÈان - -ي- -ة ال- -ت- -ي “ث- -ل
األغلبية باÛلسس الشسعبي الوطني ،يتعلق
األمر باإلضسافة إا ¤ا◊زب العتيد ،حزب
التجمع الوطني الدÁقراطي وŒمع اأمل
ا÷زائ - -ر «ت - -اج» ،وا◊رك - -ة الشس - -ع - -ب - -ي- -ة
ا÷زائرية ،مبادرة جيدة لتنسسيق العمل
عشس -ي -ة ع -رضس ﬂط -ط ا◊ك -وم -ة ع -ل -ى
الŸÈان.
أافاد ‘ السسياق ،اللقاء بقدر ما هو
ع -ادي ب -ق -در م -ا ي -ك -تسس -ي أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة
ويؤوشسر على عزم ا◊كومة على تنسسيق
جهودها مع جهد النواب الذي Áثلون
األغ -ل -ب -ي-ة الŸÈان-ي-ة ب-ال-غ-رف-ة السس-ف-ل-ى.
مبادرة جيدة ـ أاضساف يقول ÿضساري ـ
تؤوسسسس لعمل منسسق ‘ ،ظل دسستور ،2016
الذي أاقر اسستشسارة األغلبية الŸÈانية من
قبل رئيسس ا÷مهورية لدى تعي Úالوزير
األول ،وكذا إالزام األخ Òبعرضس ﬂطط
عمل ا◊كومة على الŸÈان بغرفتيه.

واسس - -ت- -ن- -ادا اإ ¤ت- -وضس- -ي- -ح- -ات رئ- -يسس
اÛموعة الŸÈانية للحزب العتيد ،من
ال-ط-ب-ي-ع-ي اج-ت-م-اع ال-وزي-ر األول ب-رؤوسس-اء
اÛم -وع -ات ال -ت -ي “ث -ل األغ-ل-ب-ي-ة ،و”
خÓله اللتزام بتحسسيسس النواب بأاهمية
النقاشس وضسرورة اأن يسسوده جو منسسجم
يثمن األولويات التي حددتها ا◊كومة.
كما كان اللقاء ،بحسسبه ،فرصسة سسانحة
ل - -ت - -ج- -دي- -د مسس- -ان- -دة ب- -رن- -ام- -ج رئ- -يسس
ا÷م - -ه - -وري- -ة وﬂط- -ط ع- -م- -ل ا÷ه- -از
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-م-رح-ل-ة اŸق-بلة ،الذي يأاتي
منسسجما مع اŸعطيات واŸسستجدات ‘
ﬂتلف اÛالت.
واأكد سسعيد ÿضساري ،أان لقاء الوزير
األول ب- -رؤوسس -اء اÛم -وع -ات الŸÈان -ي -ة
Óق - -ل- -ي- -ة‡ ،ك- -ن إان ه- -ي أارادت ذلك،
ل --أ
موضسحا اأن الوزير األول على اسستعداد
لسستقبال ا÷ميع ،طرح يؤوكده ﬂطط
ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ال -ذي أاك -د أان ا◊ك-وم-ة
مسس- -ت- -ع- -دة دوم- -ا ل -ل -ح -وار م -ع األح -زاب
السس - -ي- -اسس- -ي- -ة ‘ اŸسس- -ائ- -ل ال- -ت- -ي ت- -ه- -م
اŸواطن.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألموأفق لـ  23ذي ألحجة  1438هـ

’عضساء ألهيئة –ضسÒأ للمحليات
دورة تكوينية جهوية أ

هيئة مراقبة ا’نتخابات تراجع النصسوصس التشسريعية لضسمان ا◊يادية
أكد نائب رئيسس ألهيئة ألعليا Ÿرأقبة أ’نتخابات إأبرأهيم بودوخة ،أمسس ،أن ألهيئة تقوم حاليا Ãرأجعة ألنصسوصس
ألقانونية ألتي “كنها من أدأء مهامها على أكمل وجه› ،ددأ أ◊رصس ألكامل على ضسمان نزأهة أ’نتخابات أÙلية ألقادمة
’سساسسي لها».
وشسفافيتها ألتامة قائ« :Óإأن ذلك هو ألدور أ أ

طالب بتطبيق ﬂطط أسستعجا‹ Áتد إأ ¤عدة سسنوأت ،نسسيب:

نظام توزيع اŸياه بو’ية عنابة سسيعود إا ¤طبيعته بعد أايام قليلة

أك- - - -د وزي - - -ر أŸوأرد
أŸائ -ي -ة حسس Úنسس-يب،
أن ن -ظ -ام ت -وزي-ع أŸي-اه
ب-و’ي-ة ع-ن-اب-ة سسيعود
إأ ¤ط-ب-ي-ع-ت-ه ب-عد أيام
ق -ل -ي -ل -ة ،ح -يث سس -ي-ت-م
ت -زوي -د ألسس -ك-ان ب-اŸاء
ألشس- - - -روب ي - - -وم - - -ي - - -ا،
وتزويد جميع بلديات
أل - -و’ي - -ة ب - -ك - -م - -ي- -ات
إأضس - -اف - -ي- -ة م- -ن أŸي- -اه،
مضس - -ي - -ف - -ا أيضس- -ا ب- -أان- -ه
سس -ي -ت -م إأم-دأد وح-دأت
م -ركب أ◊ج -ار ب-اŸي-اه Ÿزأول-ة نشس-اط-ه،
ب -ع -د ت -وق -ف-ه ع-ن أل-ع-م-ل م-ن-ذ أك Ìم-ن
أسسبوع..

عنابة :هدى بوعطيح

جÓل بوطي
تصشوير :عباسس تيليوة
أششار بودوخة إأ ¤أهمية مرأجعة و–يÚ
ألنصشوصس ألتششريعية ألناظمة للهيئة حتى تقوم
بوأجبها أŸنوط بها على أكمل وجه ،سشيما من
ألناحية ألقانونية ،أأ’مر ألذي يتطلع إأليه كل
ألششركاء ألسشياسشي Úوألفاعل ‘ Úأ’نتخابات
أÙل - -ي - -ة أل - -ت - -ي ت - -ل - -ق - -ى إأق- -ب- -ا’ أك Ìم- -ن
ألتششريعيات.
‘ ه -ذأ أإ’ط -ار ،شش -دد ب -ودوخ -ة ‘ ك -ل -م-ة
أل -ق -اه-ا ،أمسس ،خÓ-ل دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ج-ه-وي-ة
أ’عضشاء ألهيئة حضشرتها مدأومات  14و’ية
بفندق مزأفرأن بالعاصشمة على أهمية –يÚ
ألتششريعات ألتي –كم ألعملية أ’نتخابية ،مع
تكوين ألششركاء ‘ هذأ أÛال وذلك لتفادي
ألنقائصس ألتي ” تسشجيلها خÓل تششريعيات
ماي أŸنصشرم.
تعكف هيئة مرأقبة أ’نتخابات حاليا على
إأع-دأد أل-تشش-ري-ع-ات ل-ت-ف-ادي أل-ن-ق-ائصس وق-عت
خÓل أ’نتخابات ألتششريعية أŸاضشية ،وتعمل
ألهيئة ألدسشتورية حسشب نائبها على أسشتدرأك
أل -ن -ق -ائصس خ Ó-ل أ’سش -ت -ح -ق -اق -ات أÙل -ي-ة
أŸقرر تنظيمها ‘  23نوفم Èألقادم.
تسش-اب-ق ه-ي-ئ-ة م-رأق-ب-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-زمن
لضش- -ب -ط ع -ق -ارب ألسش -اع -ة م -ع أ’ن -ت -خ -اب -ات
أÙلية ألقادمة ،حيث أكد بودوخة أن تنظيم
ألدورأت ألتكوينية يهدف باأ’سشاسس إأ“ ¤كÚ

أعضشاء ألهيئة من أ÷انب ألقانو Êألذي يعد
مهما ‘ تنظيم أ’نتخابات ،وأششار إأ ¤أن
أللقاءأت تتوسشع حتى إأ ¤ألششركاء ألسشياسشيÚ
من أأ’حزأب.
‘ ه- -ذأ ألشش- -أان ق- -ال إأن ه- -ن- -اك ل- -ق- -اءأت
سشتنظم ’حقا مع أأ’حزأب ألسشياسشية حول
كيفية مرأقبة مرأكز أ’قÎأع وذلك ‘ إأطار
أل-ت-ع-اون وأل-ت-نسش-ي-ق أل-دأئ-م ،لضشمان ألششفافية
ألتامة وأ◊يادية ألتي يصشبو إأليها ألفاعلون ‘
ألعملية أ’نتخابية.
ك-م-ا أك-د أŸت-ح-دث ع-ل-ى أه-م-ي-ة أل-دورأت
ألتكوينية ألتي كانت قد ششرعت فيها ألهيئة
م-ؤوخ-رأ –ضشÒأ لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،وأل-ت-ي ن-ظمت
بكل من سشكيكدة ومسشتغا Âلتمتد إأ ¤كل من
أ÷زأئر ألعاصشمة ووأدي سشوف وذلك –ت
إأششرأف أعضشاء أللجنة ألدأئمة للهيئة.
ت -تضش -م -ن أل -دورأت أل -ت -ك -وي -ن-ي-ة ع-ددأ م-ن
أÙاور م -ن -ه -ا ،ضش -ب -ط م -ف -اه -ي -م أإ’خ -ط-ار
وأإ’ششعار وأŸعاينة وطرق ووسشائل ‡ارسشة
أŸهام ألرقابية ،ترمي إأ ¤تكريسس أŸعارف
أل-ق-ان-ون-ي-ة ل-ل-م-ع-ن-ي Úم-ن أج-ل ضشمان أ÷ودة
وأل -ك -ف -اءة ل -دى أدأء أل -دور أل -رق-اب-ي أŸن-وط
بأاعضشاء ألهيئة ،على أن تششمل ‘ وقت ’حق
‡ث- -ل- -ي أأ’ح -زأب ألسش -ي -اسش -ي -ة وأÎŸشش -حÚ
أأ’حرأر باإ’ضشافة إأ ¤أإ’عÓمي.Ú
بخصشوصس ألتقارير ألتي أعدتها أŸنظمات
أل -دول -ي -ة ح -ول أدأء أ’ن -ت-خ-اب-ات أل-تشش-ري-ع-ي-ة
مؤوكدأ أن أحسشن تقارير أعدتها ألهيئة ،سشوأء
م -ن أل -ن -اح -ي -ة أل -ق -ان -ون -ي -ة أو أدأء أل -ع -م -ل -ي -ة
ألسشياسشية ،رغم أن بعضس ألتقارير ألدولية على

غ - -رأر أ’–اد أأ’وروب - -ي  ⁄ي - -ت - -ح - -دث ع- -ن
أ’نتخابات بالضشبط بقدر ما دعا إأ“ ¤كÚ
ألششباب وأÛتمع أŸد Êأك ‘ Ìألعملية.
‘ ه -ذأ ألصش -دد ،ذك -ر أŸت -ح-دث ب-ت-ج-رب-ة
أ’نتخابات ألتششريعية أأ’خÒة ألتي كانت لها
إأيجابياتها وسشلبياتها ،متوقفا عند ألتقارير
ألوأردة عن أŸنظمات ألدولية ألتي كانت قد
سشجلت ألعديد من ألنقائصس بهذأ أÿصشوصس،
ق -ائ « Ó-ل -ق -د ق -م -ن -ا ب -ع-م-ل ب-ال-غ أ÷ودة ك-م-ا
سش -نسش -ع -ى ب -ح -رصس ع-ل-ى أ’رت-ق-اء ب-ال-ق-وأنÚ
ألناظمة للعملية أ’نتخابية من أجل ألوصشول
إأ ¤مسشتوى أفضشل ‘ تنظيم هذه أŸوأعيد
أŸصشÒية».
ت-ع-د أل-ه-ي-ئ-ة ث-م-رة أإ’صشÓ-ح-ات ألسش-ياسشية
ألتي كان قد بادر بها رئيسس أ÷مهورية منذ
 2011حسش -ب -م -ا أك -ده أŸت -ح -دث ،ق-ائ »Ó-إأن
أإ’صشÓحات توجت بالتعديل ألدسشتوري لسشنة
 ،2015ألذي كرسس مبدأ ألتدأول على ألسشلطة
م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م أن-ت-خ-اب-ات ح-رة ون-زي-ه-ة
وششفافة تع Èبصشدق عن إأرأدة ألششعب ألذي
يعد مصشدر كل ألسشلطات».
ششارك ‘ ألدورة ألتكوينية ‡ثلون عن 14
م- -دأوم- -ة ج- -ه- -وي -ة ،ح -يث ” أ’سش -ت -م -اع إأ¤
م - -دأخÓ- -ت ‡ث- -ل Úع- -ن وزأرة أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة
وأ÷ماعات أÙلية ،ثم فتح ألنقاشس للجميع
لتوضشيح دور كل عضشو ‘ ألهيئة حتى يتمكن
أ÷ميع من مهامهم أŸنوطة بهم على أكمل
وجه ،وهو أأ’مر ألذي تسشعى إأليه ألهيئة ألتي
تسشابق ألزمن لضشمان –ضش Òجيد للمحليات.

اختتام اŸراجعة ا’سستثنائية للقوائم ا’نتخابية
أخ- -ت- -ت- -مت ،أمسس ع- -ل- -ى ألسس- -اع -ة
 16:30أŸرأجعة أ’سستثنائية للقوأئم
أ’ن -ت -خ -اب -ي-ة أل-ت-ي أن-ط-ل-قت ي-وم 30
أوت أل- -ف -ارط –سس -ب -ا ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
أÙل - -ي - -ة أŸرت - -ق - -ب- -ة ‘  23نوفمÈ
(أÛالسس ألشس- - -ع- - -ب - -ي - -ة أل - -ب - -ل - -دي - -ة
وأÛالسس ألشسعبية ألو’ئية).
كانت وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وت -ه -ي -ئ -ة أإ’ق -ل -ي -م ق -د دعت ك -ل أŸوأط-نÚ
ألبالغ Úمن ألعمر  18سشنة يوم  23نوفمÈ
 2017وغ ÒأŸسشجل ‘ Úألقوأئم أ’نتخابية
إأ ¤تسش-ج-ي-ل أن-فسش-ه-م ب-ال-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ية
للبلديات ألتي يقطنون بها.
أما بخصشوصس ألناخب Úوألناخبات ألذين
غÒوأ م -ق -رأت سش -ك -ن-ه-م ف-ه-م م-دع-وون إأ¤
أل -ت -ق -رب م -ن ب-ل-دي-ات-ه-م أ÷دي-دة Ÿب-اشش-رة
إأجرأء ششطب ألتسشجيل حيث سشتبقى مكاتب
أل -ب -ل -دي -ات م -ف-ت-وح-ة إأ ¤غ-اي-ة أمسس ،ع-ل-ى
ألسشاعة .16:30
ووق -ع رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع-زي-ز
بوتفليقة يوم  26أغسشطسس ألفارط مرسشوما
رئاسشيا يتضشمن أسشتدعاء ألهيئة أ’نتخابية
–سشبا لÓنتخابات أÙلية أŸرتقبة يوم 23
نوفم ÈأŸقبل.
وأششار ﬂطط أ◊كومة أŸصشادق عليه
يوم أأ’ربعاء أŸاضشي خÓل أجتماع ›لسس
أل -وزرأء إأ ¤أن «أ◊ك -وم -ة سش -ت -ح-رصس ع-ل-ى
توف Òكل ألظروف ألتي ينصس عليها ألقانون»
من أجل تنظيم أنتخابات ﬁلية (أÛالسس
ألششعبية ألبلدية وألو’ئية) «‘ أجوأء هادئة

وآأمنة وششفافة».
و” ‘ هذأ أإ’طار تنصشيب يوم أÿميسس
أل-ف-ارط أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸك-لفة بتحضشÒ
وتنظيم هذأ أŸوعد أ’نتخابي حيث تضشم
هذه أللجنة ألتي يÎأسشها ألوزير أأ’ول أحمد
أوي-ح-ي-ى وزرأء أل-ق-ط-اع-ات أŸع-ن-ي-ة بتنظيم
أ’ن -ت-خ-اب-ات ع-ل-ى رأسش-ه-ا وزأرت-ا أل-دأخ-ل-ي-ة
وألعدل باإ’ضشافة إأ ¤أأ’جهزة أأ’منية.
ب -ه -دف تسش-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة أŸصش-ادق-ة ع-ل-ى
أ’سش-ت-م-ارأت وأل-ت-وق-ي-ع-ات أل-ف-ردي-ة ل-ف-ائ-دة
ق-وأئ-م أÎŸشش-ح Úل-ه-ذه أ’سش-ت-ح-ق-اقات ”
ت -ن -ظ -ي -م ب -رأم -ج م -دأوم-ة ‘  1.541بلدية
وملحقاتها على أŸسشتوى ألوطني مع “ديد
أوق -ات أل -ع -م -ل خÓ-ل ك-ل أي-ام أ’سش-ب-وع إأ¤
غاية ألسشاعة  20:00عدأ يوم أ÷معة وذلك
إأ ¤غاية يوم أأ’حد  24سشبتم 2017 Èآأخر
أجل لدفع ملفات ألÎششح.
من جهة أخرى ،ذكرت وزأرة ألدأخلية
وأ÷م -اع -ات أÙل -ي-ة أأ’ح-زأب ألسش-ي-اسش-ي-ة
ألرأغبة ‘ تششكيل –الفات Ãناسشبة هذه
أ’نتخابات بأاحكام أŸادة  73من ألقانون
ألعضشوي لـ  2016أŸتعلق بالنظام أ’نتخابي
أل -ذي ي -نصس خ -اصش -ة أن -ه «‘ ح-ال-ة تشش-ك-ي-ل
–الف ب Úحزب Úسشياسشي Úفأاك ،Ìيؤوسشسس
هذأ ألتحالف من طرف أŸسشؤوول Úأأ’ولÚ
Óحزأب ألسشياسشية أŸششكلة له ،ويكون هذأ
ل أ
ألتحالف ذأ طابع وطني».
و“ثل أ’نتخابات أÙلية أŸرتقبة ششهر
ن-وف-م Èث-ا Êم-وع-د ب-ع-د تشش-ري-ع-ي-ات ألرأبع
مايو سشتششرف عليه ألهيئة ألعليا أŸسشتقلة

Ÿرأق -ب-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-ت-ي أنشش-ئت Ãوجب
ألدسشتور أŸعدل عام  2016كضشمان إأضشا‘
لشش-ف-اف-ي-ة ون-زأه-ة أŸوأع-ي-د أ’ن-ت-خ-ابية مع
منحها صشÓحيات وأسشعة للسشهر على حسشن
سش Òأ’نتخابات.
وششدد ‘ هذأ ألسشياق نائب رئيسس ألهيئة
ألعليا أŸسشتقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات موسشى
يعقوب على ضشرورة أ◊رصس على مطابقة
ألعملية أ’نتخابية مع أحكام ألقانون ،مششÒأ
إأ ¤أن معا÷ة ألششكاوى أŸرفوعة من قبل
أأ’حزأب ألسشياسشية أŸششاركة ‘ أ’نتخابات
وكذأ ألناخب ÚوأÎŸششح Úيجب أن ُتجرى
على مسشتوى أŸدأومات أÙلية.
وأك -د ذأت أŸسش -ؤوول أن أل -ه -ي -ئ-ة –رصس
ع -ل-ى شش-ف-اف-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات م-ن-ذ أسش-ت-دع-اء
أل -ه -ي -ئ -ة أل -ن -اخ -ب -ة إأ ¤غ -اي -ة إأعÓ-ن ن-ت-ائ-ج
أ’قÎأع.
ي -ذك -ر أن وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙلية وتهيئة أ’قليم نور ألدين بدوي قد
دعا إأŒ« ¤ند قوي» من أجل إأ‚اح هذه
أ’نتخابات أÙلية ألتي وصشفها «باŸوعد
ألهام ألذي سشيسشاهم ‘ تقوية أŸؤوسشسشات
ألدسشتورية وتكريسس ألدÁقرأطية».
Œدر أإ’ششارة إأ ¤أن ›موع ألناخبÚ
أŸسشجل Úضشمن ألقوأئم أ’نتخابية خÓل
تششريعيات  4ماي  2017قد بلغ 23.251.503
ن -اخب ،م -ق-اب-ل  22.880.678ن -اخب خÓ-ل
أ’نتخابات ألرئاسشية عام  ‘ ،2014ح Úبلغ
عددهم  21.445.621ناخب ‘ أ’نتخابات
أÙلية سشنة .2012
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ششدد حسش Úنسشيب لدى زيارته أمسس لو’ية
ع-ن-اب-ة ل-ت-ف-ق-د ق-ط-اع-ه وأل-وق-وف على جديد
أıطط أ’سشتعجا‹ Ÿوأجهة أزمة أŸياه
ألتي عرفتها ألو’ية منذ ما يقارب ألششهرين،
ششدد على ضشرورة أتخاذ أإ’جرأءأت ألÓزمة
لتزويد سشكان ألو’ية باŸاء ألششروب ‘ أقرب
أآ’جال ،وأحتوأء هذه أأ’زمة من خÓل تطبيق
ﬂطط أسشتعجا‹ Áتد إأ ¤عدة سشنوأت ،كما
أكد على عودة توزيع أŸياه بششكل يومي ‘
ظ -رف  04أي-ام ب-ع-د أت-خ-اذ إأج-رأءأت ت-ق-ن-ي-ة

ب -ت -ط -ب -ي -ق ن -ظ -ام ج-دي-د
أعتمادأ على سشد ألششافية
ب -ال-ط-ارف ،وأل-ذي ي-ع-تÈ
أŸمون ألرئيسشي للو’ية.
وأعطى حسش Úنسشيب
تعليمات صشارمة بضشرورة
ت - -زوي- -د م- -ركب أ◊ج- -ار
ل-ل-ح-دي-د وألصشلب باŸاء،
‘ أقرب أآ’جال وإأعادة
تشش- -غ- -ي -ل -ه ،مششÒأ إأ ¤أن
ذلك سشيتحقق من خÓل
إأعادة بعث نششاط ﬁطة
تصش- -ف- -ي -ة أŸي -اه أل -ق -ذرة
بـ»ألعÓليق» لتزويد أŸركب.
وطالب نسشيب من ألسشلطات ألو’ئية خÓل
تفقده بكل من «وأد ألنيل» و»خرأزة» أأ’ششغال
أ÷اري -ة ◊ف -ر أآ’ب -ار بضش -رورة إأي-ج-اد م-وأرد
أخ-رى ب-دي-ل-ة م-ن شش-أان-ه-ا ت-زوي-د و’ي-ة ع-ن-ابة
باŸياه ،وأسشتغÓل أŸياه أ÷وفية وإأ‚از آأبار
جديدة وإأعادة أ’عتبار أ’بار قدÁة ،وبعث
حقل بوثلجة ،وألذي من ششأانه تزويد سشكان
ألو’ية بـ  35ألف م Îمكعب يوميا.
وششدد وزير أŸوأرد أŸائية حسش Úنسشيب
على إأعادة بعث مششروع –لية مياه ألبحر
ب- -ع- -ن- -اب -ة ،وأÛم -د م -ن -ذ سش -ن -وأت ،وط -الب
بضشرورة أإ’سشرأع ‘ صشيانة ششبكة أŸياه ألتي
يشش -ه -ده -ا سش -د ألشش -اف -ي -ة ،وإأصشÓ-ح أل-ق-ن-وأت
ألناقلة للمياه ألقادمة من سشد مكسشة.

أللجوء إأ ¤ألتحكيم ألدو‹ ‘ أŸنازعات ألتجارية

غياب ا’هتمام به سسببه تأاث Òبعضس الذهنيات اŸتحجرة
كشس- - -ف أÙام- - -ي ورئ- - -يسس ه- - -ي- - -ئ- - -ة
ألتحكيم بغرفة ألتجارة ألعاŸية ﬁمد
شس-م-ل-ول ،أن أŸت-ع-ام-ل Úأ’ق-تصس-ادي‘ Ú
أ÷زأئر بعيدون كل ألبعد عن مفهوم
’مر ألذي
ثقافة «ألتحكيم ألدو‹» ،أ أ
ي -ج -ع-ل-ه-م دوم-ا أÿاسس-ري-ن ‘ أŸن-ازع-ات
’جانب.
ألتي Œمعهم مع ألشسركاء أ أ

حبيبة غريب
أرجع ششملول ،خÓل أللقاء ألذي نظمه،
ليلة أمسس أأ’ول ،بفندق أأ’ورأسشي با÷زأئر
ألعاصشمة ،نادي ألتصشدير ألتابع Ÿركز ألتجارة
أل-ع-اŸي -أ÷زأئ-ر ،ح-ول م-وضش-وع «أل-ت-ح-ك-يم
ألدو‹» هذأ أÿلل إأ ¤عدم أهتمام هؤو’ء
بششروط ألتحكيم ألدو‹ منذ بدأية أŸششاريع
وع - -دم إأŸام - -ه - -م ب- -اÿط- -وأت أل- -ت- -ي ي- -جب
أعتمادها وكذأ غياب ألهيئات ألقانونية دأخل
أŸؤوسشسشات.
أششار ششملول أنه يلجأا إأ ¤ألتحكيم ألدو‹
لتفادي أÙاكم ‘ أŸنازعات أ’قتصشادية
وه-و أم-ر ي-ع-ت-م-د أسش-اسش-ا ع-ل-ى أخ-ت-ي-ار ه-ي-ئ-ة
أل-ت-ح-ك-ي-م أ◊ك-م أو أ◊ك-ام أل-ذي-ن ي-ع-ود ل-ه-م
Óششكال كما يتطلب من أأ’طرأف
إأيجاد حل ل إ
أŸت -ن -ازع -ة –ضش Òم -ل -ف -ات دق-ي-ق-ة ،أإ’Ÿام
ب-الÎسش-ان-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة ل-ل-ب-ل-د وأع-تماد ألسشرية
ألتامة وتوظيف أموأل طائلة للمصشاريف ،كون
‘ بعضس ألقضشايا يتقاضشى أ◊كم  800أورو ‘
ألسشاعة ألوأحدة.
ح -ددت أÙك -م -ة أل -دول -ي -ة ع -دد أ◊ك-ام
ب-حسشب ق-ي-م-ة ألصش-ف-ق-ة أŸت-ن-ازع ع-ل-ي-ها فإاذأ
ك- -انت أق -ل م -ن  6م Ó-ي Úدو’ر ف-يسش-ت-وجب

أ’عتماد على حكم وأحد ،ثم  3حكام إأذأ ما
تعدت ألقيمة ذلك.مضشيفا أن ألغرفة ألدولية
ل -ل -ت -ج -ارة ت-ن-ظ-ر سش-ن-وي-ا ‘  60ب-اŸائ-ة م-ن
ألنزأعات ألتجارية حيت يسشجل  1000ملف
جديد سشنويا.
من جهة أخرى ،نصشح ششملول أŸتعاملÚ
أ’ق- -تصش- -ادي »Úب- -ا◊رصس ع -ل -ى ف -ت -ح م -ل -ف
للمنازعات منذ إأمضشاء أ’تفاقية أأ’و ¤مع
ألششريك أأ’جنبي ،ألسشهر على أ’طÓع مسشبقا
ع -ل -ى درأسش-ة أأ’سش-وأق أل-ت-ي ي-ن-وون أل-تصش-دي-ر
إأليها وعلى ألقوأن ÚأŸعتمدة ‘ ذلك وألبحث
على مركز للتحكيم ألدو‹ ،مششÒأ أن كل بلد
من بلدأن إأفريقيا يوجد على سشبيل أŸثال 2
إأ 3 ¤مرأكز ،هذأ إأ ¤جانب توثيق كل أأ’ورأق
وألرسشائل وألرد عليها ‘ ألوقت ألرأهن وعدم
ألتهاون ‘ ألتفاصشيل.
‘ أŸق -اب -ل أك -د أل-وزي-ر وألسش-ف Òأأ’سش-ب-ق
أÙامي ميهوب ميهوبي «:أن أ÷زأئر تعرف
أل -ي -وم ت -أاخÒأ م -ل -ح -وظ-ا ‘ ›ال أل-ت-ح-ك-ي-م
أل - -دو‹ م - -رج - -ع - -ا ألسش- -بب إأ ¤ت- -أاث Òب- -عضس
ألذهنيات وأأ’فكار أŸتحجرة على ألقرأرأت،
إأ ¤جانب غياب ثقافة ألتعامل مع ألنزأعات
ألتجارية ألدولية عند أŸتعامل Úأ’قتصشاديÚ
وإأهمالهم ألششديد عند ألتعامل مع أŸلفات
ونقاط أ’تفاقيات أŸنعقدة ب Úأأ’طرأف مع
أ’عتماد منذ ألبدأية على ذوي أ’ختصشاصس
من رجا’ت ألقانون».
وأشش -ار م -ي -ه -وب -ي إأ ¤أن أآ’ل -ي -ة أل -ي-وم ق-د
–ركت ‘ أ÷زأئر بهدف تدأرك ألتأاخ Òمن
خÓل تكثيف عمليات ألتحسشيسس ‘ ›ال
أل- -ت- -ح- -ك- -ي- -م أل- -دو‹ ل- -ف- -ائ- -دة أŸت- -ع- -ام -لÚ
أ’قتصشادي Úبالدرجة أأ’و.¤

Óشسخاصس أŸعاق Úلـ «ألشسعب»:
رئيسس جمعية ألÈكة ل أ

قاموسس موحد لإلشسارات سسيوزع ‘ ا÷زائر والدول العربية
’شسارة،
أل-ت-م-ك-ن م-ن أب-ج-دي-ات ل-غة أ إ
تفعيل دور ألصسم ‘ أÛتمع من خÓل
أ◊رك- -ة أل- -كشس- -ف- -ي- -ة ،وإأ‚از ق- -ام -وسس
Óشس-ارأت ل-ت-وزي-عه على ألدول
م-وح-د ل -إ
ألعربية ،هدف أŸلتقى ألتطبيقي للصسم
أل- -ذي ن- -ظ -م -ه م -رك -ز أ’رت -ق -اء ل -لصس -م
ب-ال-ت-ع-اون م-ع أل-نادي ألكويتي ألرياضسي
ب -دول -ة أل -ك -ويت ،وشس -ارك ف -ي -ه م -ك-تب
’شسخاصس
أ÷معية ألوطنية Ÿسساعدة أ أ
’عاقة «ألÈكة» لو’ية باتنة.
ذوي أ إ

سس.بوعموششة
‘ هذأ أإ’طار أوضشح رئيسس جمعية ألÈكة
عبد ألله بوخالفة ‘ تصشريح لـ«ألششعب» ،أن
أŸل- - -ت- - -ق- - -ى ي- - -ه- - -دف إأ ¤ت- - -ب - -ادل أÈÿأت
وأŸسش-اه-م-ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق أŸوسش-وع-ة أل-كششفية
ألعربية للغة أإ’ششارة ،ووضشع ألتوصشيات ألتي
تسش -اه -م ‘ ت -ط -وي -ره-ا وآأل-ي-ات ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ‘

أ÷م -ع -ي-ات أل-كشش-ف-ي-ة أل-ع-رب-ي-ة ،وك-ذأ إأطÓ-ق
أŸوسش-وع-ة أل-كشش-ف-ي-ة أل-ت-ي ه-ي ث-م-ار ›هود
أرب- - -ع سش - -ن - -وأت ،وأ‚از ق - -ام - -وسس م - -وح - -د
Óششارأت يوزع على ألدول ألعربية وسشتوزع
ل إ
نسشخة منه ‘ أ÷زأئر ،مضشيفا أن مششاركة
أ÷معية هو أ’سشتفادة من ملتقى تطبيقي،
كونها أ’ول مرة تتعامل مع فئة ألصشم وكيفية
إأدماجهم ‘ أ◊ياة ألكششفية ،كما تسشعى دأئما
لÓحتكاك مع أآ’خرين خدمة لذوي أإ’عاقة.
وقال أيضشا بوخالفة إأن برنامج أŸلتقى
أل -ذي ي -خ -ت -ت -م أل -ي -وم ي -تضش -م -ن أل -ع -دي-د م-ن
أ÷لسشات ألعلمية وألتدريبية وورششات عمل
ع -ن أسش -ت -خ -دأم أŸوسش -وع -ة أل -ع -رب -ي -ة ل -ل -غ -ة
أإ’شش -ارة ،وزي -ارأت م -ي -دأن-ي-ة إأ ¤أŸؤوسشسش-ات
وأل -ه -ي -ئ -ات وأŸن -ظ -م -ات أل -ع -ام-ل-ة ‘ ›ال
أإ’عاقة ،مششÒأ إأ ¤أن أ÷معية سشبق لها وأن
ششاركت ‘ لقاء عربي دو‹ ‘ ألكويت حول
قيادأت ذوي أإ’عاقة سشنة .2011
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تقــف عنــد ا◊صشيلــــة النّهائيــــة
للمخ ّيمـــــات ال ّصشيفيــــــــة

الطّبعة القادمة –ت ““ششعار
من ا◊سشن إا ¤األحسشن““

‚اح كب Òعلى كل األصشصعدة بششصهادة ا÷ميع
اسستطÓع :نبيلة بوقرين
””الششعب”” وق -فت خ Ó-ل ت -غ -ط -ي-ة الأج-واء ال-ت-ي
عرفتها وجرت ‘ ظّلها اّıيمات ال ّصسيفية هذه
السسنة ‘ زيارة حصسرية لها وıتلف اŸراكز
ال-ت-ي زارت-ه-ا ،وال-ت-ن-ظ-ي-م اÙك-م وال-ع-م-ل ال-ك-بÒ
الذي قام به كل الفاعل ÚواŸعني ÚبالÈنامج
الذي يدخل ‘ اإطار سسياسسة رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة من اأجل السسماح لكل اأطفال
ا÷زائ-ر ب-السس-ت-م-ت-اع ب-ال-ع-ط-ل-ة الصسيفية ‘ اإطار
التبادل الثقا‘ ب Úكل وليات الأمة ا÷زائرية
من الشسمال اإ ¤ا÷نوب والشسرق اإ ¤الغرب .هذا
ما
هذه السسنة عرفت اıيمات الصسيفية مشساركة
اأك Ìم - -ن  5٠األ -ف ط -ف -ل م-ن ك-ل اأرج-اء ال-وط-ن،
اسستفادوا من برنامج وزارة الشسباب والرياضسة،
ع -ادت خ Ó-ل -ه حصس -ة الأسس -د لأط -ف -ال الصس -ح-راء
بتواجد  ٢٢ولية وكذا الهضساب العليا من اأجل
السسماح لهم بالسستمتاع بالبحر واكتشساف الوليات
السس -اح -ل -ي-ة الـ  14م -ن ك -ل ا÷وانب السس -ي -اح -ي،
ا◊ضس-اري ،ال-ت-اري-خ-ي ،ال-ع-ادات وال-ت-قاليد ،زيارة
العاصسمة واŸرافق الرياضسية اıتلفة ،وكل ذلك
ياأتي وفقا لÈنامج ثري ومتنّوع لقي اسستحسسان كل
اŸشسارك.Ú
وضس -ع م -نّشس -ط ،Úم-وؤّط-ري-ن ،اأط-ب-اء ،ري-اضسّ-ي،Ú-
فكاهّي ،Úفنان ،Úاإطارات من الدولة ،فاعل‘ Ú
ا÷م-ع-ي-ات ال-ري-اضس-ي-ة وال-ن-وادي ال-ث-ق-افية ،رجال
الأم- -ن Ãخ -ت -ل -ف الأسس Ó-ك ،ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة،
الإطعام ،النقل– ،ت تصسرف اأبناء ا÷زائر حتى
ل تكون اأي نقائصس ليسستمتعوا بالعطلة الصسيفية
اأو بالأحرى اÿرجة السسياحية اإ ¤بلد اŸليون
ونصسف مليون شسهيد التي تتمّتع باأماكن خÓبة
“زج ب Úزرقة البحر واخضسرار الغابات والبنايات
التاريخية واŸعا ⁄ا◊ضسارية التي تبقى ترسسخ
لعراقة وّŒذر هذه الأمة ‘ عمق التاريخ.
سس -ه -رت ال -وزارة ال -وصس -ي -ة ع -ل -ى ق -ط -اع الشس -ب-اب
والرياضسة على ضسمان تطبيق برنامج ا◊كومة
ب-ك-ل ح-ذافÒه ،ب-دل-ي-ل اÿرج-ات اŸي-دان-ي-ة ال-تي
قادت الوزير ولد علي اإ 4٨ ¤ولية وقف خÓلها
ع - -ل - -ى سس Òالأم - -ور داخ - -ل اŸراك - -ز والأم - -اك- -ن
اّ ıصسصسة للمخيّمات ال ّصسيفية ،وكان ‘ كل مرة
ي- -ط -الب اŸسس -وؤول Úم -ن ولّة وم -دي -ري الشس -ب -اب
والرياضسة ع Èالوطن بضسرورة العمل على تطبيق
ك -ل ال -ن -ق -اط اŸوج-ودة ‘ ال-رزن-ام-ة اıصسصس-ة
لصس -ي -ف  ،٢٠17ح -ت -ى ي -تسس ّ-ن -ى لأط -ف -ال ا÷زائ -ر
بالسستمتاع بالعطلة الصسيفية .هذا ما وقفت عليه

ششهدت تظاهرة اıيمات الصشيفية خÓل موسشم ا’صشطياف  2017عدة نششاطات
’سشÎاتيجية اŸنتهجة ‘ هذه السشنة التي “يزت
رياضشية ،ثقافية ،ترفيهية ،فنية ،متنوعة إاضشافة إا ¤ا إ
Óطفال اŸششارك Úبد’ من البقاء ‘ الداخل ما جعلها تلقى ‚احا كبÒا باŸقارنة مع اŸواسشم
بالتبادل اÿارجي ل أ
اŸاضشية كلها من تسشط Òمديرية الششباب والرياضشة والÎفيه ،ديوان مؤوسشسشات الششباب للعاصشمة،
الوكالة الوطنية لتسشلية الششباب بالتنسشيق مع وزارة الششباب والرياضشة.

ج- -ري- -دة ““الشس- -عب““ خ Ó-ل
اŸراف - -ق- -ة ا◊صس- -ري- -ة
ل - - -ل - - -وزي- - -ر ‘ اأغ- - -لب
اÿرجات التي قام بها
اإ ¤غ- - -اي- - -ة اخ- - -ت- - -ت - -ام
الفعاليات.
جلنا تناغما وتناسسقا كبÒين
سس ّ
‘ Œسس- -ي- -د ال- -نشس- -اط- -ات الÎف- -ي- -ه -ي -ة،
الرياضسية التي اختتمت باإقامة حفل كب Òبالقرية
الإف-ري-ق-ي-ة بسس-ي-دي ف-رج ب-ال-ع-اصس-م-ة ب-حضس-ور كل
اŸعني ÚبالÈنامج الصسيفي اأشسرفت عليه وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية بالتنسسيق مع وزارة
الشسباب والرياضسة بحضسور وزيرة البيئة وال ّ
طاقات
اŸتجّددة فاطمة الزهراء زرواطي ،سسف Òدولة
ف -لسس -ط ،Úوا‹ ال -ع -اصس -م -ة زوخ ،م -دي -ر ال -وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-تسس-ل-ي-ة الشس-ب-اب رزق-ان ،م-دي-ر الشسباب
والرياضسة والÎفيه للعاصسمة طارق كراشس ،مدير
ديوان موؤسسسسات الشسباب جعفري اإضسافة اإ ¤كل
الأطفال اŸتواجدين ‘ كل مراكز التخييم عÈ
ال- -وط -ن ،اŸوؤّط -ري -ن ال -ذي -ن سس -ه -روا ع -ل -ى ‚اح
العملية وعدة اأسسماء اأخرى.

ولد علي““ :تظاهرة
صشيفية 2017
اıيّمات ال ّ
ناجحة بكل اŸقاييسس““
ث ّ-م -ن وزي -ر الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة ‘ تصس -ري -ح
حصسري ÷ريدة ““الشسعب““ ،التي كانت حاضسرة
‘ ك-ل ن-ق-اط ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ف-ق-دي-ة اŸيدانية من
التظاهرة الكبÒة ،وقال ‘ هذا الصسدد‘““ :
البداية ومن هذا اŸن Èيجب اأن اأتقّدم بجزيل
الشسكر لكل ولة ا÷مهورية ،مدراء الرياضسة،
الإط -ارات اŸدن -ي -ة ،ال -عسس-ك-ري-ة والأم-ن-ي-ة وك-ل
الفاعل ‘ Úقطاع الشسباب والرياضسة على العمل
واÛهودات ا÷بّارة التي قاموا بها من اأجل
ضسمان سس Òالأمور على اأحسسن وجه ‘ ظروف
اأمنية وتنظيمية ﬁكمة منذ انطÓق الÈنامج
اÿاصس ب- - -اّıي - - -م- - -ات الصس- - -ي - -ف - -ي - -ة Ÿوسس - -م
الصسطياف  ،٢٠17الذي يدخل ‘ اإطار تطبيق
برنامج فخامة رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي سس-ه-رن-ا ع-ل-ى اإ‚اح-ه م-ن ك-ل
اŸقاييسس ،وهذا ما –ّقق ‘ نهاية التظاهرة
ب- -دل- -ي- -ل اأن ج- -م- -ي -ع اŸسس -ت -ف -ي -د م -ن ب -رن -ام -ج
اıيمات الصسيفية عÈوا عن فرحتهم بالأجواء
التي عاشسوها طيلة العطلة الصسيفية““.

““تابعنا عملية تطبيق
الÈنامج ميدانيا““
أاضساف الرجل األول على رأاسس القطاع قائ““ :Óقمنا
بسس -لسس -ة م -ن ال -زي -ارات ق -ادت -ن -ا إا ¤ك -ل ال -ولي -ات
السس-اح-ل-ي-ة ال-رام-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة سس Òال-ع-م-لية واختتام
ا÷ولة كان من ولية بومرداسس ،تفقدنا ميدانيا كل
مراكز العطل ،دور الشسباب ،اıيّمات ال ّصسيفية
ال-ت-ي اح-تضس-نت الÈن-ام-ج الصس-ي-ف-ي ل-وزارة الشس-باب
وال -ري -اضس -ة –ت إاشس -راف ال -ل -ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
يّÎأاسس- -ه- -ا ال -زم -ي -ل واألخ ن -ور ال -دي -ن ب -دوي وزي -ر
الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة اإلقليم وفقا
ل -ل -ت -وج -ي -ه -ات السس -ام -ي -ة ت -ن -ف -ي -ذ لÈن -ام-ج رئ-يسس
ا÷مهورية من أاجل التكفل بأاطفالنا وشسبابنا من
وليات ا÷نوب ،الهضساب العليا ،اŸناطق النائية ‘
م -وسس -م الصس -ط -ي -اف وح -رصس -ا ع -ل -ى ت -ط -ب-ي-ق ك-ل
ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ق-م-ن-ا ب-ج-ول-ة ل-ك-ل ال-ولي-ات السس-احلية
وصسول إا ¤ولية بومرداسس التي كانت آاخر ﬁطة
لنا قبل إاسسدال السستار على التظاهرة التي عرفت
‚احا كبÒا وعلى أاوسسع نطاق ،وتكفلنا بهم بصسفة
‡تازة ،وتأاّكدنا أانّ الظروف كانت جيدة بالنسسبة
Óطفال اŸشسارك‘ Ú
للجميع رغم العدد الكب Òل أ
هذا اŸوسسم ،ألّننا عمدنا أان “سس العملية أاكÈ
ع -دد خ -اصس -ة اÙت -اج ،Úأاب-ن-اء ا◊رسس ال-ب-ل-دي،
الهضساب العليا ،الصسحراء وغÒها من األماكن التي
تبعد البحر““.

““إانششاء ÷نة خاصشة لتقييم مدى
تطبيق الÈنامج““
واصسل ولد علي ‘ ذات السسياق““ :ا◊مد لله كل
األمور سسارت كما سسطّرنا له بشسهادة كل األطفال،
الشسباب والشسابات الذين تواجدوا ‘ كل مراكز
العطل الصسيفية ،كما التمسسنا “اسسك ،تعارف بÚ

أاغلب
ال -ولي -ات ،اك -تشس -اف ال -ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د Ÿن-اط-ق
ﬂتلفة ما سسيوسسع من ثقافتهم حول ما تزخر به
بلدنا ا÷زائر التي “لك موروثا ثقافيا ،حضساريا،
ت -اري -خ-ي-ا ،ج-غ-راف-ي-ا وه-ذا اŸزج ه-و ال-ذي زاده-ا
سسحرا وجمال ،هذا اŸوعد رسّسخ ‘ نفوسس أابنائنا
روح النتماء وحب هذا الوطن الذين يبقى غاليا
وع -زي-زا ع-ل-ى ك-ل ا÷زائ-ري Úح-ت-ى ن-ح-اف-ظ ع-ل-ى
وحدته الÎابية ،ونواصسل ‘ عملية بنائه بالعلم
وتكوين النشسء حتى يكون لدينا جي Óقويا قائما
على أاسسسس التآاخي ،التآازر وغÒها من الروابط
اŸوج -ودة ‘ ›ت -م -ع-ن-ا ،وت-ع-زي-ز روح اŸسس-ؤوول-ي-ة
وال -ت -ب-ادل اإلي-ج-اب-ي ب Úك-ل أاط-ف-ال-ن-ا م-ن ﬂت-ل-ف
ولي -ات ال -وط-ن ،وك-ان م-زي-ج إاي-ج-اب-ي وإانشس-اء ال-ل-ه
يتعّمم مسستقب Óمن خÓل السستفادة من Œربة
هذا اŸوسسم ،ولهذا فإان الطبعة القادمة سستكون
–ت شسعار من ا◊سسن إا ¤األحسسن““.
ك -م-ا ك-انت ل-ل-وزي-ر ح-وصس-ل-ة ع-ن الÈن-ام-ج اÿاصس
بالعطلة الصسيفية““ :أاؤوّكد من خÓل جريدتكم أاّن
اıيّمات الصسيفية لسسنة  ٢٠17كانت ‘ ظروف
جّ-ي-دة ورائ-ع-ة ،وال-ت-مسس-ن-ا خÓ-ل ل-ق-ائ-ن-ا ب-أاط-ف-ال-نا
وشس-ب-اب-ن-ا اسس-ت-م-ت-اع-ه-م ب-ال-ع-ط-ل-ة ب-ع-دم-ا ” ت-وفÒ
الراحة والهدوء ،وكل اŸسستلزمات التي جعلتهم
يخيمون ويسستفيدون من الÈنامج الÌي اŸسس ّ
طر
من طرف وزارة الشسباب والرياضسة ،وذلك راجع
ل-ت-جّ-ن-د ك-ل اŸؤوّط-ري-ن اŸع-ن-ي Úوف-ق-ا ل-ل-ت-ع-ل-يمات
الصسارمة لرئيسس ا÷مهورية .وبصسفة عامة العملية
كانت ناجحة بكل اŸقاييسس والتنظيم جيد ميّز
ال- -دورات األرب- -ع -ة ،رغ -م وج -ود ب -عضس ال -ن -ق -ائصس
اŸسس -ج -ل -ة خ Ó-ل ج -ول -ت -ن-ا ال-ت-ي ق-م-ن-ا ب-ه-ا ‘ ك-ل
الوليات السساحلية لكن اإليجابيات كانت الغالب
ع -ل -ى ال -ظ -روف ،وأاع -ل -م -ك -م بصس -ف-ة حصس-ري-ة أاّن-ن-ا
سسننصسب ÷نة وطنية خاصسة على مسستوى دائرتنا
الوزارية ‘ األيام القليلة القادمة من أاجل تقييم
ودراسس- -ة األم- -ور ح- -ول م- -دى ت- -ط- -ب -ي -ق الÈن -ام -ج
والتعليمات اÿاصسة بالعطلة الصسيفية لسسنة ٢٠17
لتفادي األخطاء والنقائصس القليلة مسستقب Óحتى
ل تتكّرر مسستقب.““Ó

العاصشمة اسشتقبلت  11أالف
طفل من ﬂتلف الو’يات
Óشسارة ،فإاّن ولية ا÷زائر سسطّرت برنا›ا خاصسا
لإ
وثريا من طرف مديرية الشسباب والرياضسة والÎفيه،
ديوان تسسي ÒاŸؤوسسسسات –ت إاشسراف وزارة الشسباب
وال -ري -اضس -ة ع-رف مشس-ارك-ة  1٨٠٠شس -اب وشس -اب-ة م-ن
العاصسمة ق ّسسموا على  3دورات Ãعدل  6٠٠مسستفيد
‘ كل دورة تنّقلوا إا ¤مركز بع Úتيموشسنت ومركزين
Ãسس -ت -غ -ا Âاسس -ت -م -ت -ع-وا بÈن-ام-ج ث-ري وم-ت-ن-وع ل-ق-ي
اسستحسسان كل اŸشسارك ،Úخاصسة الذي انتقلوا حديثا
Óح-ي-اء السس-ك-ن-ي-ة ا÷دي-دة ،ال-ذي-ن اسس-تغلوا الفرصسة
ل -أ
لتغي Òاألجواء واكتشساف الغرب ا÷زائري وسسحره
وجماله ‘ إاطار تنظيم جيد ،ومتابعة كبÒة من طرف
كل القائم Úعلى العملية التي اختتمت مؤوّخرا ،حيث
وجدت ترحيبا واسستحسسان كل اŸشسارك Úمن أاطفال
وأاوليائهم ،فقد سسمحت لهم بتغي Òاألجواء وŒديد
طاقاتهم حتى يرّكزون على الدراسسة و–قيق نتائج
إايجابية.
فيما اسستقبلت العاصسمة ما  3٠أالف شساب وشسابة من
وليات ا÷نوب على غرار النعامة ،تنمراسست ،أادرار،
ع Úصسالح ،اليزي ،غرداية ،تندوف و الهضساب العليا،
اŸناطق النائية وزعوا على كل اŸراكز واıيمات
الصس -ي-ف-ي-ة اŸت-واج-دة ع-ل-ى ط-ول الشس-ري-ط السس-اح-ل-ي
ل-ولي-ة ا÷زائ-ر ت-كّ-ف-لت ب-ه-م ال-وك-ال-ة ال-وط-نية لتسسلية
الشس -ب -اب ال -ت -ي يÎأاّسس -ه -ا رشس -ي -د رزق -ان ،ع -ل-ى غ-رار
القادوسس ،سسيدي فرج ،زرالدة ،وفقا لÈنامج ثري
ومتنّوع داخل وخارج اıيمات ،وهذا هو السستثناء
لهذا اŸوسسم ،حيث “ّكن األطفال من زيارة بعضس
اŸرافق الرياضسية ،األماكن التاريخية ،مقام الشسهيد،
كان هناك تبادل ب Úمراكز التخييم من أاجل خلق نوع
م -ن ال -ت -ع -ارف وال -ت -آازر ح -ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ه-م ب-اك-تسس-اب
أاصسدقاء جدد من ﬂتلف الوليات ا÷زائرية ،وهذا
هو الهدف األسسمى من هذه التظاهرة إاضسافة إا¤
ال-نشس-اط-ات الÎف-ي-ه-ي-ة ،ال-ف-ك-رية ،الثقافية ،الرياضسية
التي قاموا بها طيلة فÎة تواجدهم ‘ العاصسمة ،ما
سسمح لهم باكتشساف عدة مواهب.

ألخميسش  14سشبتمبر  ٢017م
ألموأفق لـ ٢3ذي ألحجة  143٨هـ
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رزقان :الوكالة  ⁄تسشجّل أاي نقائصش ‘ هذا اŸوسشم
أّكد أŸدير ألعأم للوكألة ألوطنية لتسشلية ألششبأب رزقأن ‘ تصشريح حصشري ÷ريدة ““ألششعب““ ،أّن ألÈنأمج ألذي خصشصش للعطلة
ألصشيفية كأن نأجحأ بنسشبة فأقت كل ألتوقعأت ،وذلك رأجع إأ ¤ألعمل ألكب Òألذي قأموأ به مدأر عدة سشنوأت ““أıيمأت
ألصشيفية لسشنة  ٢017كأنت مق ّسشمة أ ¤أربع دورأت  15يومأ لكل دورة مأ يعأدل ششهرين كأمل Úبدأية من جويلية إأ ¤غأية
آأخر أسشبوع من أوت ،ألذي ششهد أختتأم ألفعأليأت من خÓل تنظيم حفل كب Òبحضشور كل من وزير ألششبأب وألريأضشة
وكل ألفأعل ‘ Úهذأ ألÈنأمج ،إأضشأفة إأ ¤أأ’طفأل ألذين توأجدوأ ‘ كل أŸرأكز أŸعنية حتى تبقى صشورة
جميلة ‘ أذهأنهم عن هذه أÿرجة ألتي سشبقت عودتهم إأ ¤مقأعد ألدرأسشة““.
أضشأف رزقأن ‘ ذأت ألسشيأق““ :عرفت كل دورة توأجد مأ يقأرب  7400طفل ‘ كل دورة مأ يعأدل 30
ألف طفل بصشفة كلية هذأ ألرقم خأصش بألوكألة ألوطنية لتسشلية ألششبأب فقط من بينهم  5000طفل أبنأء
أ◊رسش ألبلدي –ت وصشأية كل من وزأرة ألدأخلية ووزأرة ألششبأب وألريأضشة ،ششهد أ÷أنب
أللوجسشتيكي أŸتعلق أسشأسشأ بأإ’طعأم حيث كأنت ألوجبأت ‘ أŸسشتوى أ’ّنهأ صشحية أعجبت كل
أŸششأرك ،Úأإ’يوأء ،كل أأ’مور ألتي تتعلق بأ÷وأنب أÿأصشة بيوميأت ألطفل بششهأدة أ÷ميع
من مششأرك ،Úأوليأء ،أŸسشؤوول Úوحتى ألصشحأفة ألتي تأبعت أ◊دث ومن بينهأ جريدة
ألششعب أ◊أضشرة دأئمأ ‘ كل أŸوأعيد ،من ألنأحية ألبيدأغوجية ‘ ألدورة أأ’و ¤كأن
ه -ن -أك ن -قصش ‘ أل -نشش -أط -أت ل -ك-ن ف-ي-م-أ ب-ع-د ك-أن ه-ن-أك ت-غ Òم-ل-ح-وظ ‘ ألÈن-أم-ج
ألبيدأغوجي وصشو’ إأ ¤ألدورة ألرأبعة ألتي كأنت نأجحة بنسشبة كبÒة ،وكل أأ’طفأل
أسشتفأدوأ من هذأ ألÈنأمج بدليل أنهم عأدوأ إأ ¤بيوتهم فرحÃ Úأ عأششوه معنأ
طيلة ششهرين““.
تطّرق مدير ألوكألة إأ ¤نقطة أخرى ’ تقل أهمية خÓل حديثه““ :حصشدنأ
ثمأر هذه ألطبعة من خÓل ألنجأح ألكب ÒأÙقق خأصشة أننأ  ⁄نسشجل أي
حألة وفأة أو غرق ،وذلك رأجع إأ ¤ألرقأبة وأ◊رصش ألششديد من طرف كل
أل-ق-أئ-م Úع-ل-ى م-رأك-ز أل-ت-خ-ي-ي-م ألـ  9أ’ن-ن-أ حضش-رن-أ ل-ل-م-وع-د ،ك-مأ وّفرنأ
أل ّ
ظروف أÓŸئمة قبل بدأية ألعملية نتيجة أ’سشتفأدة من ألثÓث سشنوأت
أŸأضشية ألتي سشجّلنأ خÓلهأ عدة مششأكل لكن هذه ألسشنة كأنت قفزة
كبÒة ووأضشحة بأŸقأرنة مع ألسشأبق ،و‘ نفسش ألوقت ’ يعني أّننأ
وصشلنأ إأ ¤أŸسشتوى ألعأ‹ بدليل أنّ ألوزير ولد قأل بأن ألعأم ألقأدم
سشيكون –ت عنوأن :من أ◊سشن إأ ¤أأ’حسشن ،أي أّننأ سشنقوم بعمل
أك Èمسشتقب Óحتى نتفأدى بعضش ألنقأئصش وألسشلبيأت وهو يعّبر
عن ألكث Òمن أŸعأ ،Êإأضشأفة إأ ¤أّننأ قمنأ بتطبيق فكرة أخرى
على أرضش ألوأقع تتمثل ‘ ألتبأدل أÿأرجي أ’طفأل أıيمأت
من خÓل تنقÓت خأرجية زيأرأت ميدأنية أ’ّن ألطفل يحب
ألبحر وهنأك من  ⁄يزره من قبل ،فكأنت هذه ألفرصشة حتى
ي- -قÎب م- -ن- -ه وي- -ع- -رف م -أ ط -ع -م أŸأء وغÒه -أ م -ن أأ’م -ور
أأ’خرى““.
وأصشل ‘ ذأت ألسشيأق““ :إأضشأفة إأ ¤ألتنقÓت إأ ¤أŸوأقع
أأ’ث -ري -ة ،أŸرأف -ق أل -ري -أضش -ي -ة ع -ل -ى ق -أع -ة ح -رشش-ة أل-ت-ي
أحتضشنت مؤوخرأ بطولة ألعأ ⁄لكرة أليد أ’قل من  ٢1سشنة،
ملعب  5جويلية وغÒهأ من أŸرأفق وأأ’مأكن ألتي يحبهأ
أأ’طفأل بعدمأ قمنأ بتحري حول هذأ أ÷أنب لكي توفر
لهم طلبأتهم حتى تكون ألعطلة جيدة ويسشتفيدون منهأ،
تعرفوأ أيضشأ على وسشأئل ألنقل أŸتنوعة أŸوجودة على
غ -رأر أŸيÎو ،ألÎم-وأي ،أل-ق-ط-أر ،أŸصش-ع-د أل-ه-وأئ-ي،
أ◊دأئ -ق ،دن -ي -أ ب-أرك ،ألصش-أبÓ-ت ،أŸت-أح-ف ،م-رأك-ز
أل -ت -ج -أري -ة ،م -ن ج -ه -ة أخ -رى وق -ف -وأ ع -ل -ى أل -نشش-أط
أ›ÈŸة ضشمن ألطبعة ألثألثة دأر ألدزأير ألتي كأنوأ
يزورونهأ مسشأء كل يوم ،حيث أكتششفوأ عدة أششيأء
متعلقة بألتقأليد سشوأء من نأحية أأ’لبسشة ،أŸأكو’ت
و‘ نفسش ألوقت أسشتمتعوأ بألسشهرأت ألفنية ألتي
كأنت تنظم ‘ ختأم كل سشهرة““.
م -رك -ز غ -رم -ول ك -أن ل -ه حضش -ورأ خ-أصش-أ م-ث-ل-م-أ
تعّودنأ““ :كل أأ’طفأل ألذي ششأركوأ ‘ أّıيمأت
أل ّصش -ي -ف -ي -ة أسش -ت -ف -أدوأ بشش -ك-ل خ-أصش م-ن أŸرأف-ق
أŸتوأجدة Ãركز غرمول أŸسشبح Úألبيدأغوجي
وشش -ب-ه أأ’وŸب-ي ،أل-تسش-ل-ق ع-ل-ى أ÷دأر ألصش-ن-أع-ي،
ط- -ف- -ل أ÷ن- -وب وأل -هضش -أب أل -ع -ل -ي -أ ي -ج -ه -ل ه -ذه
ألريأضشأت بحكم عدم توفرهأ ‘ تلك أŸنأطق مأ
يعد أكتششأف بألنسشبة للجميع ،نحن جد فرحÚ
أ’ّننأ وصشلنأ للمبتغىÃ ،أ أن ألوكألة مسشت  14و’ية
سشأحلية كل و’ية خصشصش لهأ برنأمج يتمأششى مع
طبيعة أŸنطقة ،ألعأصشمة كأنت لهأ حصشة أأ’سشد
من ألنششأطأت وألفضشل يعود إأ ¤أŸسشأعدة ألكبÒة
أŸقدمة من طرف وزأرة ألدأخلية وعلى رأسشهأ
نور ألدين بدوي كأن له ألفضشل ‘ تقد Ëعدة
تسش -ه -ي Ó-ت خ Ó-ل أŸوسش -م أŸنصش -رم ك-أنت أيضش-أ
مسش -أع -دأت م -أدي-ةŒ ،ن-ي-د ك-ل أأ’سشÓ-ك أأ’م-ن-ي-ة
وخأصشة أ◊مأية أŸدنية ألتي قأمت بدور كبÒ
ورأئع ،وأ÷ميع مششكور على أŸسشأهمة ‘ أÿروج
بهذه ألنتيجة أإ’يجأبية““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كراشش :هدفنا كان
تنششيط كل ال ّسشاحات
العمومية للعاصشمة

أّكد ‘ هذأ ألششأن مدير ألششبأب وألريأضشة لو’ية
أ÷زأئ - -ر ط - -أرق ك - -رأشش ‘ تصش - -ري- -ح خ- -أصش ÷ري- -دة
““ألشش - -عب““ ،أّن أّıي - -م - -أت ك - -أنت ن - -أج- -ح- -ة م- -ن ك- -ل
أŸقأييسش““ :أّıيمأت أل ّصشيفية تأبعة لوزأرة ألششبأب
وأل -ري -أضش -ة أ’ن أل -دول -ة ت -ك ّ-ف -لت ب -أط -ف-أل ألصش-ح-رأء،
أل-هضش-أب أل-ع-ل-ي-أ ،أ◊رسش أل-ب-ل-دي ب-أل-نسش-ب-ة ل-ل-ع-أصشمة
شش-م-لت  9م -رأك -ز ‘ ك -ل م -ن سش -ي -دي ف -رج ،زرأل-دة،
سشطأوأ‹ ،ألقأدوسشÃ ،جموع  10آأ’ف طفل موّزعÚ
على أربعة دورأت طيلة ألعطلة ألصشيفية ،كمأ تكّفلنأ
ب-أط-ف-أل أل-ع-أصش-م-ة ب-ن-ق-ل-ه-م ل-ك-ل من مسشتغأ ÂوعÚ
تيموششنت من خÓل تسشط Òبرنأمج ثري من ألعأب،
تسشلية ،نششأطأت ريأضشية ،ثقأفية ،فنية وغÒهأ من
أأ’مور ألتي ترفه وتضشمن رأحة أأ’طفأل سشوأء ألذين
جأؤووأ من ألو’يأت أأ’خرى أو أبنأء ألعأصشمة ،ألذين
تنقلوأ إأ ¤ألغرب أ÷زأئري ،وكل ذلك يدخل ‘
إأطأر ألتنششيط أ÷وأري مديرية ألششبأب وألريأضشة
بألتنسشيق مع ديوأن مؤوسشسشأت ألششبأب –ت إأششرأف
وزأرة ألششبأب وألريأضشة أمأ ‘ عطل ألربيع سشيكون
ألعكسش أبنأء ألششمأل يتنقلون إأ ¤أ÷نوب ‘ إأطأر
ألتبأدل““.
ك -م -أ ت -ط ّ-رق ك-رأشش إأ ¤ألÈن-أم-ج أÿأصش ب-ك-ل
بلديأت ألعأصشمة““ :بألنسشبة للتنششيط أ÷وأري ششمل
ك -ل ألسش-أح-أت أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ع-أب ،ح-فÓ-ت ،دورأت
ريأضشية على غرأر ب Óحدود ألتي كأنت نأجحة
بنسشبة كبÒة من خÓل ألÈنأمج أÿأصش بألسشأحل،
ك-م-أ خّصش-صش-ن-أ ب-رن-أ›أ ل-ل-مسش-أح-أت أل-كÈى ع-ل-ى
غرأر ألوأجهة ألبحرية صشأبÓت ودنيأ بأرك ‘
ألوأجهة ألغربية وششهدت نششأطأت كثيفة ومتعددة
خ -أصش -ة ب -أأ’ط -ف -أل ،أل -ع-أئÓ-ت ،ألشش-ب-أب م-ن أج-ل
ألÎفيه عن كل ألعأئÓت ألعأصشمية خÓل فصشل
ألصشيف .ومأ زأد من ‚أحنأ Œأوز بعضش ألعرأقيل
على غرأر وضشع أإ’نأرة ‘ أأ’مأكن أŸعنية ،أŸيأه
ألصش- -أ◊ة ل- -لشش- -رب ،أأ’م -ن ،إأضش -أف -ة إأ ¤أ◊ف Ó-ت
أليومية ألتي كأنت تن ّ
ظم ،حيث جلبت عددأ كبÒأ من
أل -ع -أئ Ó-ت وصش -ل أل -ع -دد خ Ó-ل أل -ي-وم أل-وأح-د 600
شش-خصش ،وأن-طÓ-ق-أ م-ن ه-ذأ أل-ن-ج-أح أل-ك-ب Òأل-ع-م-ل
سشيسشتمر على مدأر ألسشنة ‘ عطل نهأية أأ’سشبوع
طبقأ لقرأر ألسشيد ألوأ‹ بعدمأ وصشلنأ إأ ¤هدفنأ
أŸنششود ‘ أإ’ششهأر لهذه أأ’مأكن ألتي تعد متنّفسشأ
ل -ل -ج -م -ي -ع م -ن أج -ل أل-رأح-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن ك-ل أŸت-أعب
أليومية““.

»æWh

الخميسص  ١٤سضبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٣ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
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إسشتطÓع

إلهضشاب إلعليا ...

جسشر عبور إ ¤إلتنمية إŸسشتدإمة
إذإ كانت مناطق عديدة من ﬂتلف
ج -ه -ات إل -وط-ن تشش-ك-و ق-ل-ة أإو إن-ع-دإم إ’سش-ت-ث-م-ار
إلصشناعي ،فإانها إليوم أإمام فرصشة ثمينة لتدإرك مؤوششر
إل-ت-ن-م-ي-ة م-ن ب-وإب-ة إ’ق-تصش-اد إل-ب-ي-ئ-ي إل-ذي ي-ق-ود ح-ت-م-ا إ¤
إلتنمية إŸسشتدإمة .باŸقابل ،هناك مناطق إسشتقطبت مششاريع
صشناعية ضشخمة ‘ فÎإت معينة تششكو تدإعياتها إلسشلبية ‘
إسشتطÓع :
ل - -يسضÎج - -ع أاصض - -ح- -اب
ظل بروز معاي Òإ◊فاظ على إلبيئة وإ’لتزإم بششروط
ا◊ق ث- -روت -ه -م ال -ت -ي ’
سشعيد بن عياد
ح -م -اي -ة إŸن -اخ إل -ت -ي إع-ت-م-دت-ه-ا إ÷زإئ-ر ضش-م-ن
تنضضب.
و’ ي -زال ل -ل-ق-م-ح ق-ي-م-ت-ه إا¤
’خصص.
تعهدإت «كوب  »21با أ
ع- -ل- -ى ام- -ت- -داد ج- -غ -راف -ي -ا
الهضضاب العليا التي يراهن عليها
‘ إا‚از ال- -ت- -ح- -ول ا’ق- -تصض -ادي ت -وج -د
البÒوقراطية
ال- -ع- -ن- -اصض- -ر ا÷وه -ري -ة ل -ل -ن -م -و ب -ك -ل ج -وان -ب -ه
Óم-ل ،ح-يث ’ ي-ك-ف-ي إاطÓ-ق ه-ي-اك-ل
ال -ق -ات-ل-ة ل -أ
ا’ق-تصض-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ت-رت-ك-ز ع-ل-ي-ها
إادارية ضضخمة دون أان يكون لها ثقل اقتصضادي
التنمية اŸسضتدامة.
يقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة ،خاصضة
الفضضاء الواسضع إا ¤جانب اŸوارد الطبيعية (من
‘ هذا الظرف اŸا‹ الصضعب.
غ ÒاÙروقات) والبشضرية مرتكزة على بنية
مشضروع الطريق السضيّار الذي يربط ب Úالشضمال
–ت-ي-ة م-ت-ك-ام-ل-ة (شض-ب-ك-ة ط-رق ،سض-ك-ة ح-ديدية،
من متيجة وا÷نوب مرورا بالهضضاب العليا ،وقد
مطارات وسضدود) تطلق ا◊رية لبلوغ التطلعات
ب -ل -غ م -رح-ل-ة م-ع-تÈة م-ن اإ’‚از (ي-ت-م تشض-غ-ي-ل-ه
شضريطة ا◊رصص على Œسضيد اŸشضاريع وفقا
Ãراحل فور إا‚از اŸقاطع وفقا للمعاي )Òأانهى
للمعاي Òو‘ اآ’جال وباأ’خصص بأاقل كلفة ‡كنة
ه -اجسص ب -ع -د اŸسض -اف -ات ،وب -ذلك ي -ع-ي-د اأ’م-ل
إاذا ما أاحيطت اÿيارات بالواقعية والذكاء.
ل -ت -ع -زي -ز ت -وج-ه-ات إاع-ادة ت-وزي-ع السض-اك-ن-ة ع-ل-ى
قادتني عطلة هذا الصضيف إا ¤منطقة لطاŸا
امتداد جغرافيا كل الوطن.
تعلق سضكانها بالتوجهات الصضناعية التي سضادت
م -ا أان Œت -از اŸرت -ف -ع-ات اÓÿب-ة وت-ن-دف-ع بك
‘ السض -ب -ع -ي -ن -ات (ع -ه -د اŸرك -ب -ات الصض -ن -اع-ي-ة
السضيارة حتى تتأاكد من
ال- -ع- -مÓ- -ق- -ة Ãح- -اسض- -ن -ه -ا
أان ا◊ي - - - - -اة ت- - - - -دب ‘
ال-ظ-رق-ي-ة وم-تاعبها اŸالية
ب
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ت -رب -ي -ة إŸوإشش -ي ‘ إن-ت-ظ-ار إل-دف-ع ق - -ريب ت- -ع- -ت- -ق- -د أان- -ه- -ا
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ة
ي
ل
Ù
إ
ة
ي
ؤ
و
ر
ل
إ
ز
و
ا
ج
ت
ت
ة
ي
د
ا
ش
ص
ت
ق
إ
ب -ح -ك -م م-ع-ي-ار ال-ت-ن-م-ي-ة
حيث ’ تزال اأ’رضص عذراء
إلضشيقة نحو آإفاق أإك Èتسشتوعب اŸسض -ت -دام -ة إا ¤وج -ه-ة
ون -ظ -ي -ف -ة ت-ؤوه-ل اŸن-ط-ق-ة
ج -دي -رة ب -ا’ه-ت-م-ام م-ن
Ÿع -ان -ق -ة مسض -ار ال -ت -ن -م -ي-ة إ’حتياجات إ’جتماعية.
أاصض - -ح - -اب ال- -رأاسض- -م- -ال
اŸسض - -ت- -دام- -ة اŸط- -اب- -ق- -ة
ا’سضتثماري اŸتشضبع بجرأاة اıاطرة.
للخصضوصضيات اÙلية.
فور انعطاف اŸركبة عند منعرج مدينة سضغوان
‘ ربوع هذه اŸنطقة وغÒها ‘ كل جهات
ال -ت -ي ت -خ -لصص سض -ك -ان-ه-ا م-ن ح-رك-ة الشض-اح-ن-ات
ال- -بÓ- -د ’ ،ي -زال اŸن -اخ ن -ق -ي -ا م -ن أاي شض -وائب
وا◊افÓت اŸتجهة إا ¤ا÷نوب والقادمة منه،
صض -ن -اع -ي -ة والÎب -ة صض -ا◊ة ’ح -تضض-ان مشض-اري-ع
ب -فضض-ل جسض-ر اج-ت-ن-اب-ي ،ي-رتسض-م مشض-ه-د لصض-ورة
يطلقها العنصضر البشضري اŸتطلع لرفع التحدي
مكÈة تعكسص شضسضاعة اأ’رضص ورحابة صضدور
‘ ظل اجتماع كل العناصضر التي تضضمن النجاح
سضكانها على ما هم فيه من بسضاطة العيشص وتعلق
ل -ت-ن-م-ي-ة ﬁل-ي-ة م-ت-بصض-رة م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-ب-ع-د
مشضروع Ãسضتقبل اقتصضادي واجتماعي يسضتجيب
اإ’قليمي والوطني.
لتطلعات الشضباب خاصضة.
م -ن اÿط-أا ا’ك-ت-ف-اء ب-اإ’حصض-ائ-ي-ات وال-ب-ق-اء ‘
’تزال اŸنطقة تتميز بالتمسضك بخدمة ا’رضص
حÒة اأ’رقام (التي ترهق اÈÿاء وتزعج مركز
وتقليب باطنها ،حيث سضجل موسضم ا◊صضاد هذا
القرار اŸنشضغل بالنمو) بقدر ما ينبغي تنمية
العام نتائج ﬁاصضيل جيدة ومشضجعة ‡ا يدفع
ثقافة تأاسضيسص فلسضفة ا’نطÓقة السضليمة برد
إا ¤ا’ع- -ت -ق -اد ب -أان اŸوسض -م ال -ف Ó-ح -ي ال -ق -ادم
ا’عتبار للمبادرة ومرافقتها بعقÓنية وتأاطÒها
سضيكون أاك Ìحيوية.
بفعالية.
مؤوشضر اإ’قبال على خدمة اأ’رضص أاصضبح أاكÌ
يتمحضص عن كل هذا ضضرورة إاعادة وضضع العمل
ب -روزا واق -ت -ف -اء آاث -ار م -ل -ك -ي-ة أاو ح-ي-ازة ال-ع-ق-ار
اŸن- -ت- -ج ل- -لÌوة ‘ صض- -دارة ﬂط -ط ال -ت -ن -م -ي -ة
الزراعي يزداد .أاجيال جديدة تبحث عن مÒاث
اŸسض- -ت- -دام- -ة وت- -خ -ل -يصص اŸب -ادرة م -ن ﬂالب
اأ’جداد ونزاعات ’ تتوقف عند باب اÙكمة

ج - -انب ت- -رب- -ي- -ة اŸواشض- -ي ‘
انتظار الدفع Ãشضاريع قوية
وذات د’’ت اق - -تصض- -ادي- -ة
ت -ت -ج -اوز ال -رؤوي-ة اÙل-ي-ة
الضض -ي -ق -ة ن -ح -و آاف -اق أاكÈ
تسض- -ت- -وعب ا’ح- -ت- -ي -اج -ات
ا’جتماعية .وهما نشضاطان
‘ اŸت- - -ن- - -اول ي- - -ؤوسضسض- - -ان
ل Ó- - -ن - - -ط Ó- - -ق - - -ة وج- - -ذب
اسضتثمارات أاخرى ذات صضلة
بطبيعة اŸنطقة.
وي - -وج - -د أام- -ام ا÷م- -اع- -ات
اÙلية عمل كب Òينتظرها
لتدارك اŸوقف وعدم تضضييع
م -زي -د م -ن ال -وقت ب -اغ -ت -م-ام
ال-ف-رصض-ة ل-ل-ت-واج-د ‘ السضاحة
ا’ق -تصض-ادي-ة وت-غ-ي Òسض-ل-وك-ات
اŸك- -وث ب -اŸك -اتب اŸك -ي -ف -ة
خزان هائل.
وان -ت -ظ -ار ال -ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ف-وق-ي-ة
فقط .لقد انتهى الطابع التقليدي للمسضؤوولية تعت Èسضلسضلة جبال «كاف ÿضضر» الذي يحرسص
اŸنطقة ويرفع من شضأانها ـ حيث كان واحدا من
اÙل -ي -ة وأاصض -ب -ح ل -زام-ا
أابرز معاقل ثورة التحرير
 Óال- - -ف - -راغ وق - -ي - -ادة
م - - -أ
اŸبادرة على اأ’رضص .إل-ف-رصش-ة إل-ي-وم ل-ل-مسش-ؤوول إل-ذي اÛي-دة ـ م-وق-ع-ا مÓ-ئ-م-ا
اأ’رضص ه- - - -ن - - -ا و‘ ك - - -ل يحسشن تسشويق منطقته وترويج لبعث النشضاط السضياحي ‘
اŸن- -اط- -ق م -ن ال -هضض -اب ع-ن-اصش-رها إ’قتصشادية لتنششيط كل الفصضول من السضنة و’
ي- - - -زال ه - - -ذا اÿزان غÒ
ال-ع-ل-ي-ا ت-ن-ت-ظ-ر ف-ق-ط من إ’سش- -ت- -ث- -م- -ار إÙل- -ي إŸب- -اشش- -ر أإو
مسض -ت -غ -ل ك -م -ا ي-ن-ب-غ-ي‘ ،
ي-ج-ي-د ق-راءة م-ع-ط-ي-ات-ه-ا
وت-ف-ك-يك خ-ي-وط-ها ليفهم جذب أإصشحاب إŸششاريع إلكبÒة ان - -ت- -ظ- -ار م- -ب- -ادرات ذات
ق- -وة ال- -ت- -ح- -دي ال- -ذي ’ ‘ ﬂتلف إلقطاعات إلوإعدة .ج - -دوى –Îم ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وت- -راع- -ي اÿصض- -وصض -ي -ات
›ال أام -ام -ه Ÿن ي -ؤوم-ن
اÙلية بإادماج ا÷انب الثقا‘ اÙلي اأ’صضيل
بالÎدد أاو يخشضى التغي.Ò
ال-ف-رصض-ة ال-ي-وم ل-ل-مسض-ؤوول ال-ذي ي-حسض-ن تسض-وي-ق (صضناعة تقليدية واŸطبخ الريفي) ‘ اŸشضاريع
منطقته وترويج عناصضرها ا’قتصضادية لتنشضيط السضياحية صضغÒة ومتوسضطة ا◊جم.
ا’سضتثمار اÙلي اŸباشضر أاو جذب أاصضحاب لكن حتى تثمر ’ مناصص من أان يكون الرأاسضمال
اŸشض- -اري- -ع ال- -ك- -بÒة ‘ ﬂت- -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات اÙلي أاول من يبادر لتغي Òالصضورة النمطية»
للمنطقة.
الواعدة.
هي قطاعات ﬁدودة لكنها جديرة با’سضتثمار ب Óشضك توجد ثروات نائمة لدى العديد من
وي- -ت- -ع- -ل -ق اأ’م -ر ب -ال -ف Ó-ح -ة (زراع -ة ا◊ب -وب) السضكان ،ومنهم من ’ يزال أاسض Òسضلوكات سضلبية،
والصضناعة التحويلية خاصضة ‘ ›ال مشضتقات مثل اكتناز اأ’موال أاو –ويلها لÓسضتثمار ‘
اŸواشض -ي م -ن ◊وم وصض -وف وج -ل -ود ،السض-ي-اح-ة الشضمال ،بينما أامامهم اÛال واسضع لتجسضيد
مشضاريع كبÒة حتى ’ يدينهم التاريخ ويضضعهم
ا’سضتكشضافية والتاريخية والصضحية حيث يوجد

‘ مكان غ’ Òئق ‘ ذاكرة
سض -ك -ان اŸن -ط -ق -ة اŸت -ع -ل -قÚ
بخيوط التحول ا’قتصضادي.
إانها خيوط رفيعة ب Óشضك لكنها
Áكن أان تتحول إا ¤حبال متينة
إاذا م - - -ا أادرك اŸت - - -ع- - -ام- - -ل- - -ون
واŸن -ت -ح -ب -ون اÙل-ي-ون خ-اصض-ة
أاب -ع-اد ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسض-ت-دام-ة ال-ت-ي
تعت Èطوق النجاة من اأ’زمة وشضح
اŸي-زان-ي-ة .وق-د ت-ك-ون ا’ن-ت-خابات
اÙلية اŸرتقبة ‘ نوفم Èالقادم
«ب - -اروم »Îق - -ي - -اسص درج - -ة ال- -وع- -ي
والشضعور باŸسضوؤولية ‘ –مل العبء
ا’ق -تصض -ادي Ÿواج -ه -ة م -ت -ط -ل -ب -ات
السضكان وتلبية مطالبهم اŸشضروعة
التي تتطور باسضتمرار.
الشض -ب -اب ،اŸرأاة وال -ك -ف -اءات ال -ت-ي
ت-ت-خ-رج م-ن اŸؤوسضسض-ات ال-ت-ع-ل-يمية
ي- -راق- -ب- -ون اŸشض- -ه- -د ا’ن -ت -خ -اب -ي
ويحذوهم اأ’مل ‘ أان يحمل روؤية
جديدة ينتشضل اŸنطقة من وضضعية
سضئموا منها إا ¤أاخرى أاك Ìرحابة .ويسضتدعي
ه -ذا ب -الضض -رورة إاع-ادة صض-ي-اغ-ة ق-واع-د اخ-ت-ي-ار
‡ثلي السضكان ‘ اÛالسص اÙلية بتصضحيح
اŸعادلة حتى يسضتقيم الوضضع بÈوز إارادة جديدة
وي-نسض-ج-م م-ع م-ع-ي-ار ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسض-ت-دام-ة ال-ت-ي
تسضتمد طاقتها من كل مورد مادي ومعنوي .لقد
ضضخت اŸصضا◊ة الوطنية ‘ هذه اŸنطقة على
غرار كافة مناطق البÓد نفسضا جديدا ‘ عجلة
التنمية وطوت مرحلة سضوداء عانى منها السضكان
الذين وقفوا مبكرا ‘ خندق الدفاع عن السضلم
وا’سضتقرار غ Òمتخلف Úقيد أا‰لة عن نداء
الوطن .اليوم اختفت تلك اŸظاهر اŸشضينة مثل
ال -ن -زوح ال -ري -ف -ي وق -ط-ف السض-ك-ان ‘ اŸشض-ات-ي
والدواوير ثمار التعلق باأ’مل.
لقد حققت برامج السضكن الريفي ،الذي سضجل
م -ؤوشض-ر ‚اح مشض-ه-ود ل-ه ،أاه-داف-ه ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وا’قتصضادية وغÒت وجه الريف ،حيث –سضن
معدل رجوع العائÓت إا ¤مناطقهم ‘ انسضجام
وتعايشص وتطلع للمسضتقبل الذي يوؤسضسص من اليوم
ب -ت -وسض -ي -ع صض -رح ال -ت -ن-م-ي-ة ال-ق-ائ-م ع-ل-ى اŸوارد
اÙل-ي-ة ال-ظ-اه-رة واÿف-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر فقط
سضواعد الرجال وعزÁة الشضباب ’سضتثمارها ‘
مشض-اري-ع إان-ت-اج-ي-ة م-ه-م-ا ك-انت صض-غÒة وبسضيطة
–كمها تنافسضية العمل اŸنتج للÌوة الدائمة.

اÿميسض  14سصبتم 2017 Èم
الموافق لـ  23ذي الحجة  1438هـ
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ال ـ ـ ـوا‹ يشس ـ ـ ـّدد عل ـ ـ ـ ـى ضس ـ ـ ـرورة اسستÓم ـ ـ ـها قريب ـ ـ ـا
شصّ-دد وا‹ ولي-ة ب-رج ب-ؤع-ري-ري-ج الصص-ال-ح ال-ع-ف-ا ÊخÓ-ل زي-ارت-ه
ل - -دائ - -رة رأاسس ال - -ؤادي ،ح - -يث ت - -ف - -ق - -د ع - -دة مشص - -اري - -ع سص - -ك - -ن - -ي - -ة اسص - -ت - -ه - -ل- -ه- -ا
Ãع- -اي- -ن -ة أاشص -غ -ال مشص -روع ا‚از 50سص -ك-ن اج-ت-م-اع-ي ب-ق-ري-ة ب-ئ-ر ع-يسص-ى ب-ل-دي-ة
لشصغال ‘ أاجالها اÙددة
ع Úتسصرة الذي قارب السصنت Úعلى ضصرورة اسصتكمال ا أ
لشصغال وتسصليمها
بعد أان سصجّل تأاخر ‘ Œسصيدها مطالبا اŸقاول بتسصريع وتÒة ا أ
ق -ب -ل ن -ه -اي -ة السص-ن-ة م-ع ضص-رورة إاك-م-ال رب-ط-ه ب-ق-ن-ؤات الصص-رف الصص-ح-ي وشص-ب-ك-ت-ي
الكهرباء والغاز.

برج بوعريريج :بلقاسسم جبار

طالب الوالي باإ’سصراع في دراسصة ملفات
ط - -ال - -ب - -ي السص- -ك- -ن وت- -حضص- -ي- -ر ق- -ائ- -م- -ة
ال -مسص -ت -ف -ي -دي -ن ،وك -انت ف -رصص-ة سص-ان-ح-ة
لÓ-سص-ت-م-اع ال-وال-ي ’نشص-غ-ا’ت المواطنين
بخصصوصض المدرسصة التي تآاكل سصقفها
ل - - -ق - - -دم - - -ه - - -ا وت - - -ع- - -ان- - -ي م- - -ن ن- - -قصض
ف- -ي ال -ت -أاط -ي -ر اإ’داري وم -ع -ان -ات -ه -ا م -ن
ا’ك -ت -ظ -اظ ال -ح -اصص -ل وط-ال-ب-وا بضص-رورة
تشصييد مجمع مدرسصي جديد لفك هذا
ا’ختناق الحاصصل ،كما رفعوا له انشصغال
نقصض الماء الشصروب.
وفي هذا الصصدد ،أامر العفافي مدير
وح-دة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه بتزويد السصكان
بالصصهاريج إالى غاية تسصوية الوضصعية ،كما
ن -اشص -د السص-ك-ان ال-م-ن-ط-ق-ة ال-وال-ي ب-زي-ادة
حصص -ة السص -ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-ق-ري-ة م-ث-ل
الجهات اأ’خرى التي تسصتفيد من حصصصض
أاكثر رغم أان هذا هو التجمع السصكاني
اأ’ك -ب -ر ب -ال -ب-ل-دي-ة وح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
المكان طلب من المقاول تنظيف المحيط
ورفع كل البقايا المحيطة بالمشصروع لفتح
المسصالك للمواطنين.
وب-م-رك-ز ال-ب-ل-دي-ة ت-ف-ق-د ال-وال-ي وال-وفد

ال -م -راف -ق ل -ه مشص -روع ان-ج-از  200وحدة
سصكنية ايجارية ،حيث أامر بتسصلمها شصهر
أاك - -ت - -وب- -ر ال- -ق- -ادم ،ل- -ي- -ن- -ت- -ق- -ل ب- -ع- -ده- -ا
لقرية صصدراتة لمعاينة مشصاريع  150وحدة
سص-ك-ن-ي-ة  50م -ن -ه -ا وال -ت -ي وصص-لت نسص-ب-ة
ا’ن -ج -از ب -ه-ا ح-وال-ي  85ب-ال-م-ائة ،حيث
أاعطى تعليمات لمؤوسصسصة سصونلغاز بربطها
ب -ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از م-ط-ال-ب-ا م-ن ال-م-ق-اول
باإ’سصراع في اأ’شصغال.
وبقرية عياضصات عاين مشصروع انجاز 50
سصكنا أاخرى و 50مسصكنا منتهية و 50في
ط- -ري- -ق ا’ن -ج -از ،ك -م -ا اسص -ت -م -ع م -ط -و’
’نشص -غ -ا’ت سص -ك -ان ال -ق-ري-ة أايضص-ا ال-ذي-ن
ط -ال -ب -وه ب -اإ’سص -راع ف -ي تسص -ل -ي-م م-ف-ات-ي-ح
السصكنات المنجزة منذ سصنة  ،2014التي
وعدهم بمنحهم إاياها في اجل أاقصصاه
شصهرين ،ليتوجه بعد ذلك إالى بلدية رأاسض
ال-وادي ال-ت-ي اسص-ت-ه-ل-ه-ا ب-م-ع-اينة المنطقة
الصصناعية بالرمايل التي سصتعرف انطÓق
تشص -ي -ي-د ال-مصص-ان-ع ال-خ-اصص-ة ب-الصص-ن-اع-ات
ال -غ -ذائ -ي -ة ال -ت -ي سص -يسص-ت-غ-ل-ه-ا ح-وال-ي 45
مسصتثمرا في هذا المجال.
ليعرج بعد ذلك على معاينة مشصروع انجاز
 800وحدة سصكنية بصصيغة البيع باإ’يجار
ومشص- - - -روع  1200وح - -دة م - -ن السص- -ك- -ن

ا’ج -ت -م -اع -ي ال -ع -م -وم -ي أاي -ن حّث ع -ل-ى
الجودة والسصرعة في ا’نجاز .أاما بحي
ال -وئ -ام ف -وق-ف ع-ل-ى أاشص-غ-ال ان-ج-از م-ق-ر
اأ’م -ن ال -حضص -ري اأ’ول ال-ذي ي-ع-ان-ي م-ن
تأاخر في وتيرة العمل ،حيث قاربت المدة
سصنة بعد التغييرات التي أادخلت عليه ولم

تنفيذا لتعليمات الؤزارة الؤصصية

حملة تطوع لتنظيف أاحياء بلديات ولية سسطيف

ت - -ب - -ق سص - -وى ال - -ت - -ه - -ي - -ئ - -ة ال - -داخ - -ل - -ي- -ة
وال-خ-ارج-ي-ة ب-ه-م-ا ج-ع-ل ال-وال-ي ي-ل-ح على
إاتمامها واسصتÓمه مع عيد الثورة ،لتختتم
ال -زي -ارة ب -م -ع -اي -ن -ة مشص -اري-ع  300سصكن
اجتماعي ببلدية أاو’د ابراهم  100في
ط - -ور ا’ن - -ج - -از و 100أاخ -رى مسص-ت-ل-م-ة

وموزعة 50 ،وحدة اأ’شصغال بها متوقفة
و 50أاخ -رى غ -ي -ر م -ن -ط-ل-ق-ة أاي-ن أاع-ط-ى
ت-ع-ل-ي-م-ات صص-ارم-ة ل-تسص-ريع وتيرة ا’نجاز
وا’نتهاء منها في اقرب اآ’جال ودراسصة
ال -م -ل -ف -ات وت -حضص -ي -ر ال -ق-وائ-م ا’سص-م-ي-ة
للمسصتفيدين.

إامكانات هامة ‘ تربية اŸائيات بسصكيكدة

اسستـ ـ ـزراع  2000سسمكـ ـ ـة من البلـ ـ ـطي األحمـ ـر ‘ إاطار
قامت مؤؤخرا مديرية الصصيد
ال - -ب - -ح- -ري واŸؤارد الصص- -ي- -دي- -ة
بسص -ك -ي -ك -دة ب -ع -م-ل-ي-ة اسص-ت-زراع
ه-ام-ة ل-ك-م-ي-ات م-ن صصغار سصمك
ال- -ب -ل -ط -ي الأح -م -ر وذلك ع -ل -ى
مسص - -ت - -ؤى ع - -دة م - -ن - -اط - -ق م- -ن
ال-ؤلي-ة ب-ه-دف تشص-ج-ي-ع ت-رب-ية
الأسص - - -م- - -اك اŸد›ة ل- - -ت- - -ؤفÒ
اأسص- - -م- - -اك ط- - -ازج - -ة ب - -اأث - -م - -ان
” اختيار اأحد
منخفضصة ،وقد ّ
الفÓح Úالنشصط Úبقرية اقنة
ب -ب -ل -دي -ة ب-ن-ي زي-د وم-ن ال-ذي-ن
ت -اب -ع -ؤا ت -ك -ؤي -ن -ا ح -ؤل ك-ي-ف-ي-ة
ت-رب-ي-ة الأسص-م-اك م-ع النشصاطات
ال-زراع-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-ؤى اŸع-هد
ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي ل-لصص-ي-د ال-ب-ح-ري
وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ب-ب-ل-دي-ة ال-ق-ل
واسص -ت -ف -اد اŸع-ن-ي م-ن ك-م-ي-ة م-ن
صص -غ -ار السص -مك ت -ق -در ب -ح -ؤا‹
 1000سص- -م- -ك -ة ،وه -ؤ م -ا سص -ؤف
ّÁكنه من اإنتاج اأسصماك البلطي
الأحمر ‘ غضصؤن بضصعة اأشصهر،
حسصب مديرية الصصيد البحري.

سسكيكدة :خالد العيفة

جّ- -ن- -دت مصص -ال -ح و’ي -ة سص -ط -ي -ف
ت -ن -ف -ي -ذا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة
وال -ج -م -اع -ات ال -م -ح -ل -ي -ة وال -ت -ه-ي-ئ-ة
العمرانية ،المتعلقة بحفظ النظافة
العمومية وجمع النفايات وبإاشصراف
من والي الو’ية ،ناصصر معسصكري ،كل
وسص- -ائ- -ل ال- -ت- -دخ -ل ال -م -ت -وف -رة ل -دى
ال -ب -ل -دي -ات وال-مصص-ال-ح وال-م-ؤوسصسص-ات
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،وك- -ذا ت- -لك ال- -ت -اب -ع -ة
ل-ل-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ا’ق-تصص-اديين ،من أاجل
ال -ق -ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات واسص-ع-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة،
وت -ن -ق -ي -ة اأ’ودي -ة ،ت-زام-ن-ا م-ع ح-ل-ول
م -وسص -م اأ’م -ط -ار ،ب -إازال -ة ال -ن-ف-اي-ات
ال- -م -ت -راك -م -ة ع -ل -ى ال -ح -واف ،وت -لك
ال -م -وج -ودة ع -ن -د م -داخ-ل ال-م-ن-اط-ق
ال -حضص -ري -ة وشص-ب-ه ال-حضص-ري-ة ،وال-ت-ي
تجرها معها مجاري المياه التي تمر
عبر هذه المناطق.
في هذا الصصدد شصرعت كل بلديات

الو’ية في عمليات واسصعة لتنظيف
ال-م-ح-ي-ط م-ن اج-ل اسص-ت-ع-ادة ن-ظ-اف-ة
ال-م-دن واأ’ح-ي-اء ،وضص-م-ان ال-م-راق-ب-ة
ال-دائ-م-ة ل-ل-ن-ق-اط السص-وداء ال-م-عروفة
ك- -م- -ف- -رغ- -ات عشص- -وائ -ي -ة ،ت -ن -ظ -ي -ف
ال- - -ب- - -ال - -وع - -ات ،وال - -ودي - -ان ،وإازال - -ة
اأ’عشصاب ،وكذا متابعة نشصاط فرق
ال - -ن - -ظ - -اف - -ة م- -ن أاج- -ل ال- -رف- -ع م- -ن
مردوديتها في الميدان.
ه - -ذا وق - -د أال - -ح ال - -وال - -ي ف - -ي ع- -دة
مناسصبات جمعته مع رؤوسصاء الدوائر
والقطاعات المعنية بضصرورة المتابعة
ال-ي-وم-ي-ة ل-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات التي ليسصت
آانية ،و’ يجب اعتبارها حملة تقتصصر
بمناسصبة الدخول ا’جتماعي وفقط،
ب- -ل ي -جب ضص -م -ان -ه -ا بصص -ورة دائ -م -ة
وفعالة وبوتيرة مسصتمرة.
ودع -ا ال -وال -ي ج-م-ي-ع رؤوسص-اء ال-دوائ-ر
بالتنسصيق مع جميع المصصالح التقنية،

اأ’شصغال العمومية ،الموارد المائية،
ال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ع -م -وم-ي-ة ،ال-فÓ-ح-ة
ومصصالح الغابات ،وبإاشصراك مختلف
فعاليات المجتمع المدني كالكشصافة
اإ’سص Ó-م -ي -ة ،ال -ج-م-ع-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة،
الرياضصية ،الشصبانية ،جمعيات اأ’حياء
وجميع السصاكنة للمشصاركة في الحملة
التطوعية على مسصتوى جميع أاحياء
بلديات الو’ية ،وتهدف هذه العملية
إال- -ى إاع- -ط- -اء الصص- -ورة ال- -ح- -ق -ي -ق -ي -ة
وال-حضص-اري-ة لسص-ك-ان ال-و’ي-ة ووع-ي-هم
ب -ال-مسص-اه-م-ة ف-ي ت-ن-ظ-ي-ف ال-م-ح-ي-ط
وال -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ي -ه ،وب-ذلك ت-ك-ون
مسصؤوولية النظافة مسصؤوولية الجميع،
و’ ت-ق-تصص-ر ع-ل-ى اأ’ع-وان ال-م-ك-ل-فين
بهذه المهمة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

وفق شصروحات لمصصالح مديرية الصصيد
ال-ب-ح-ري وال-م-واد الصص-ي-دي-ة ،ت-عّد هذه
ال-م-زارع ن-م-وذج-ا ل-ل-فÓ-حين الراغبين
ف -ي م -م -ارسص -ة نشص -اط ج -دي -د وم-رب-ح
خاصصة وأان تربية اأ’سصماك في المزارع
ال -ف Ó-ح -ي -ة يسص -اه -م ف -ي خ -ل -ق ن -ظ-ام
م -ت -ك -ام-ل م-ن خÓ-ل إاع-ادة اسص-ت-ع-م-ال
الموارد والمنتجات الثانوية وتدويرها،
فضص  Ó-ع -ن ك -ون وج -ود اأ’سص-م-اك ف-ي
اأ’حواضض والبرك يعتبر أايضصا مصصدرا
ل -ل -ت -رف -ي -ه وال -تسص -ل -ي -ة أ’ف-راد ال-ع-ائ-ل-ة
الريفية ،ناهيك عن كونه غذاء ودواء
يسصاهم في تحسصين صصحة أافراد اأ’سصر
خاصصة البعيدة عن البحر.
باإ’ضصافة إالى إامكانية اسصتعمال مياه
ت -رب -ي -ة اأ’سص -م-اك ف-ي زراع-ة ال-خضص-ر
وال -ف -واك -ه ل -زي -ادة ال-م-ردود ال-فÓ-ح-ي
وت -حسص -ي -ن ن-وع-ي-ة ال-م-ن-ت-وج ك-ون م-ي-اه
اأ’سصماك غنية جدا بالمواد العضصوية
ال -م -خصص -ب -ة ،وب -ال -ت -ال -ي ال -ت-ق-ل-ي-ل م-ن
اسص -ت -ع -م -ال اأ’سص -م-دة ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة م-ا
ينعكسض إايجابا على اإ’نتاج الفÓحي
كما ونوعا.
أاما ببلدية بكوشض لخضصر ،على مسصتوى
ال - -مسص - -ت- -ث- -م- -رة ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة اإ’خ- -وة
ب-وال-ك-رع-ي-ن ف-ق-د ت-م اسص-تزراع بركتين

ك-ب-ي-رت-ي-ن ب-أاك-ثر من  1000سص-م-كة من
نفسض النوع ،والذي تّم جلبه من محطة
ت-ف-ري-خ أاسص-م-اك ال-م-ي-اه ال-ع-ذب-ة ب-و’ية
ب -ل -ع -ب -اسض ،وب -ه -ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ق-د يصص-ل
اإ’نتاج إالى  5قناطير من اأ’سصماك في
مدة ’ تتجاوز  06أاشصهر وتخصصيصض
هذه المزرعة الفÓحية كمحطة إارشصاد
وت - -دريب ل- -ف- -ائ- -دة ال- -فÓ- -ح- -ي- -ن ف- -ي
المنطقة.
وق -د أاك -د ف -ي-م-ا سص-ب-ق ف-ري-د ح-روادي
مدير الدعم التقني لنشصاطات الصصيد
ال -ب-ح-ري ف-ي ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات ب-وزارة
ال -ف Ó-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د
ال -ب -ح-ري ،ع-ل-ى ه-امشض إاشص-راف-ه ع-ل-ى
فعاليات الطبعة الخامسصة من البرنامج
ال -وط -ن -ي ل-ل-م-وان-ئ والسص-دود ال-زرق-اء،
على وجود ما يقارب  13أالف حوضض
م -ائ -ي غ -ي -ر مسص -ت -غ -ل ب -ال -ج-زائ-ر ،أاي
ب-م-عدل  50م-ل-ي-ون م-ت-ر م-ك-عب قادرة
على إانتاج مئات اأ’طنان من اأ’سصماك
سص-ن-وي-ا ،وت-دع-ي-م ال-خ-زي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
بالعملة الصصعبة.
وكشص - -ف ذات ال - -م - -ت - -ح - -دث ،ع - -ن
اسص-ت-رات-ي-ج-ي-ه ت-ب-ن-ت-ه-ا ال-وزارة ال-وصصية
للوصصول إالى إانتاج  100مليون طن من
صص-ن-ف-ي اأ’سص-م-اك ال-ب-ح-ري-ة وال-ق-ارية،
م -وضص -ح -ا أان ال -ج -زائ -ر ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
إامكانيات هائلة تؤوهلها أ’ن تكون في

مصص- -اف ال- -دول ال- -ك -ب -رى ف -ي م -ج -ال
اسصتزراع وتربية المائيات ،ومن شصأان
ذلك ج -لب ال -ع-م-ل-ة الصص-ع-ب-ة ل-ل-خ-زي-ن-ة
العمومية.
ك - -م- -ا أاوضص- -ح ذات ال- -مسص- -ؤوول ،ب- -أان
ال -ج -زائ -ر ت -ت -وف -ر ،ع -ل -ى ث-روة ه-ائ-ل-ة
بتوفرها على أاكثر من  70سصدا و13
أالف حوضض مائي غير مسصتغلين ،حيث
تشص -ك -ل ب -ذلك ق -درات م -ال -ي -ة ك -ب -ي -رة
بمعدل  50مليون متر مكعب ،علما أانه
في حوضض بسصعة  100أالف متر مكعب،
باإ’مكان إانتاج  2طن في العام.
وب-خصص-وصض مشص-اري-ع ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-يات
ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ب -ح -ر ،كشص -ف ف -ري-د
حروادي عن وجود  125مشصروعا على
ال-مسص-ت-وى ال-وط-ن-ي م-نها  11مشصروعا
مسص -ج -ل ب-و’ي-ة سص-ك-ي-ك-دة ،فضص Ó-ع-ن
ال -مشص -اري -ع ال -م -دم -ج -ة م-ع ال-فÓ-ح-ة،
وأاوضص - - -ح «ب- - -أان ال- - -وزارة أاحصصت ك- - -ل
الفÓحين الذين يملكون أاحواضض ،وتمّ
إاع -داد ب -رن -ام -ج ت -ك -وي -ن يسص -م -ح ل -ه-م
ب -م -ع -رف -ة ت -ق -ن-ي-ات م-ت-اب-ع-ة وت-ط-ع-ي-م
اأ’سص- -م- -اك ،ن- -اه- -يك ع- -ن ق- -ي- -ام ذات
ال- -مصص- -ال- -ح ،ب -اسص -ت -زراع ال -ك -ث -ي -ر م -ن
أاحواضض السصقي» ،مشصيرا «أان مشصاريع
ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات ،ت-عّ-د أاك-ثر المشصاريع
المربحة عالميا بشصهادة كل الخبراء».
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لحكام القضسائية القاسسية ضسد اŸعتقلÚ
تنديد با أ

ﬂـاوف مغربية من تكرار ““أاحداث الريف““ ‘ اإلقليم الصضحراوي اÙتل
ÿشسيتها العميقة من اأن ما تواجهه من اضسطرابات وانتفاضسات ‘ الشسمال قد يتكرر ‘ الإقليم الصسحراوي الذي –تله بدون وجه
حق ،تسسعى اŸملكة اŸغربية اŸتخبّطة كالذبيح ،اإ ¤اسستباق الزلزال الذي سستواجهه قريبا ‘ الأراضسي الصسحراوية اÙتلة ،وذلك ببعث
مشساريع تعتقد عبثا باأنها سستجنّبها اأحداث الريف ،لكن يغيب عن العرشس الذي يعيشس اأسسواأ اأيامه ،باأن اأحداث الريف سستهز الإقليم
الصسحراوي عاج Óاأم اآج ،Óوسسوف لن Áنع ذلك اŸشساريع التي يتحدث عنها اıزن ،لأن كل ما يقيمه الحتÓل ‘ الأراضسي
الصسحراوية متوجّه لشسعبه الذي اأغرق به الإقليم خÓل العقود الأربعة اŸاضسية من الحتÓل ،اأما الصسحراويون اأصسحاب الأرضس فقد
عاشسوا دائما على الهامشس و‘ ظروف اإنسسانية قاهرة ،لهذا فانفجارهم ‘ وجه اÙتل اآت ل ﬁالة.
اطلع وفد وزاري ،أامسس الثÓثاء  12شستن Èا÷اري،
ب -ال -ع -ي -ون ع -ل -ى نسس -ب -ة ت -ق -دم أاشس -غ-ال ›م-وع-ة م-ن
اŸشساريع بجهة العيون السساقية ا◊مراء ،والتي تندرج
‘ إاطار الÈنامج التنموي باأ’قاليم ا÷نوبية للمملكة.

أاحكام قضضائية قاسضية
احتج أاعضساء ““فيدرالية اليسسار الدÁقراطي““ بشسدة
ع- -ل- -ى اأ’ح -ك -ام ال -ت -ي صس -درت ‘ ح -ق ال -ع -دي -د م -ن
ال-نشس-ط-اء› ،ددي-ن م-ط-ال-ب-ه-م ب-إاطÓ-ق سس-راح جميع
نشسطاء ““حراك الريف““ ،وإايقاف جميع اŸتابعات،
وف-ت-ح ح-وار ج-دي م-ع اŸواط-ن ،Úوت-ل-ب-ي-ة م-ط-ال-ب-ه-م
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ع-ادل-ة ،ووضس-ع ح-د Ÿسس-لسس-ل اŸع-اناة
وال-ظ-ل-م ال-ذي ط-الت ح-ل-ق-ات-ه وفصس-ول-ه وال-ع-م-ل ع-لى
ﬁاكمة اŸفسسدين““.
وقالت الفيدرالية ‘ بÓغ لها ،إان ““الدولة وعوضس
ا’سس -ت -ج -اب -ة ل -ل -م -ط -الب ا’ج -ت -م -اع -ي -ة اŸشس -روع -ة
ل -ل -م -واط -ن Úوإاط Ó-ق سس -راح اŸع -ت -ق -ل“ ،Úضس -ي ‘
سس -ي -اسس -ة ال -ت -خ -وي -ف والÎه-يب واŸق-ارب-ة ال-ق-م-ع-ي-ة
واأ’حكام القاسسية التي طالت العديد من النشسطاء““.
وأادانت الفيدرالية ‘ اŸصسدر ذاته ““اÿروقات التي
ت- -ط- -ال ح- -ق -وق اإ’نسس -ان السس -ي -اسس -ي -ة وا’ق -تصس -ادي -ة
وا’جتماعية والثقافية والبيئية ،مسسجلة بقلق كبÒ
انتشسار أانواع عديدة من اıدرات ‘ مواقع ﬂتلفة،
وتفشسي ظاهرة العنف واإ’جرام بشسكل ﬂيف وتراجع
الشس -ع -ور ب -اأ’م -ن ‡ا ي -ت -ط-لب م-راج-ع-ة ا’خ-ت-ي-ارات
ال Ó-شس -ع -ب -ي -ة وال Ó-دÁق -راط-ي-ة ال-ت-ي ف-رخت مÓ-يÚ
ال - -ع - -اط - -ل ÚواŸه - -مشس ÚواŸشس - -ردي - -ن وال - -ف- -ق- -راء
واŸتسسول Úوقطاع الطرق ،وارتفاع نسسب البطالة إا¤
ما يزيد عن  ‘ 40اŸائة ،وانسسداد اأ’فق حتى أامام
حملة الشسواهد العليا.
وجدد يسساريو الفيدرالية رفضسهم للقمع الذي طال
العديد من اŸواطنات واŸواطن ÚاÙتج Úعلى
ن -درة اŸي -اه الصس -ا◊ة ل -لشس -رب Ãدن -ه -م وأاح -ي -ائ-ه-م
ودواوي -ره -م ‘ ،ال -وقت ال -ذي ي -ت -م ف -ي -ه ه -در الÌوة
اŸائية الوطنية لصسالح مشساريع خاصسة على حسساب
حرمان مÓي Úمن اŸواطن Úمن حقهم ‘ اŸاء
الصس-ال-ح ل-لشس-رب ،مسس-ج-ل Úاسس-ت-م-رار ت-أاج-يل ورشسات
اإ’صس Ó-ح السس -ي -اسس -ي واإ’داري وال -قضس -اء م -ع ت -فشس-ي
ال -ري -ع ،وت -ب -دي -د اأ’م -وال ال -ع-م-وم-ي-ة ،والسس-ط-و ع-ل-ى
اŸمتلكات ‘ ظل اإ’فÓت من العقاب .الوضسع الذي
يجعل اŸناخ العام غ Òمسساعد على ا’سستثمار ،هذا
م-ع ت-فشس-ي م-دي-ون-ي-ة ال-دول-ة ال-ت-ي ت-زي-د م-ن إاضس-عاف
السسيادة الوطنية.

معتقلون قاصضرون بعيدا عن مدارسضهم
بدورها ناشسدت اŸبادرة اŸدنية ““من أاجل الريف““
السسلطات العمومية بالعمل على اإ’فراج الفوري عن

معتقلي ““حراك الريف““ اليافع Úاأ’حداث  -وعددهم
سستة عشسر فردا ‡ -ن ’زالوا قيد ا’عتقال ،و“كÚ
اŸتمدرسس Úمنهم من متابعة دراسستهم.
وبحسسب ما نقلته اŸبادرة فإان اأ’مر يتعلق بـ«عبد الله
الزفزا‘ -عبد الرحيم اŸرابطﬁ -مد اŸرابط-
ع-ب-د ال-رح-م-ان ال-ع-زري -رضس-وان الشس-ط-ي-ب-ي -حسس-ن
ق -ل -وز -مصس -عب أاوشس -ن -أاسس -ام -ة ب -ن -ع -يسس -ى .إال -ي -اسس
قضساوي -أاسسعد أاوطاح -أام Úبلحسسنﬁ -مد فقÒي
 سس- -ف- -ي -ان أازهÒي -و ﬁ -م -د أام Úب -ن -ت -ه -ام -ي““” ،اع-ت-ق-ال-ه-م ع-قب مشس-ارك-ت-ه-م ‘ مسسÒات اح-تجاجية
با◊سسيمة ومناطق ريفية ›اورة.
وأاكدت اŸبادرة اŸدنية ‘ بيان لها ،على مطلبها
اŸت -م -ث -ل ‘ اإ’ف -راج ع -ن اŸع -ت -ق -ل Úع -ل -ى خ-ل-ف-ي-ة
ا’حتجاجات السسلمية باŸنطقة.
وكان أاعضساء اŸبادرة قد قاموا بزيارة شسملت لقاء
›موعة من معتقلي ا◊ركة ا’حتجاجية اŸطلبية
ب-ا◊سس-ي-م-ة ،ال-ذي-ن ج-ددوا ت-أاك-ي-ده-م ع-لى مشسروعية
مطالب اÙتج Úوعلى نفيهم لكل التهم التي تتجاوز
ا’ح -ت -ج -اج السس -ل -م -ي وال -دع -وة إال -ي -ه م -ن أاج -ل ت -لك
اŸطالب.

إاضضراب عن الطعام حتى اŸوت
أاع -ل -ن م-دي-ر م-وق-ع ““ب-دي-ل أان-ف-و““ ،ح-م-ي-د اŸه-دواي،
دخوله ‘ إاضسراب عن الطعام حتى اŸوت ،مؤوكدا ““لن
أاوقف هذا اإ’ضسراب إا’ بضسمانات ‘ التحقيق ‘
ظروف ا◊كم وأانا مسستعد أ’ية مسساءلة أاو –قيق أاو
اإ’د’ء ب- -ال- -د’ئ -ل والÈاه Úال -ق -اط -ع -ة ال -ت -ي ت -ث -بت
براءتي““.

Óقدام على هذه
Óسسباب التي دفعته ل إ
و‘ تقدÁه ل أ
اÿط -وة ،ق -ال اŸه -داوي إان ه -ذا ال -ق -رار ج -اء ب -ع -د
اÙاكمة الظاŸة وا÷ائرة والتي افتقدت أ’بسسط
شسروط اÙاكمة العادلة وكل الظروف اإ’نسسانية،
ح -يث ب -ق -يت ط -وال أاط -واره -ا دون أاك-ل رغ-م وضس-ع-ي
الصسحي اŸتدهور بحكم أان فمي يعا Êمن مضساعفات
ج -راء ع -دم إاك -م -ال اŸت -اب -ع -ة ال -ط -ب-ي-ة اÿاصس-ة ب-ي،
ووضسعية بصسري التي تدهورت أايضسا بفعل عدم تغيÒ
نظاراتي لتصسحيحه.
وأاوضسح اŸهداوي ‘ رسسالة وجهها للرأاي العام –ت
عنوان ““رسسالة ا’سستشسهاد““ أان ““القاضسي أاصسدر حكمه
ا÷ائر.
ودعا اŸهداوي ““اÛتمع الدو‹ وسسفارات العا⁄
ب -اŸغ -رب ب -اسس -م اإ’ع Ó-ن ال -ع -اŸي ◊ق-وق اإ’نسس-ان
وباسسم حقوقي كصسحفي أان يتحملوا مسسؤوولياتهم أامام
ما وصسفه بـ«ا÷رÁة القضسائية““ ضسد طفل Úوزوجة ’
م-ع-ي-ل ل-ه-م-ا غÒي ،ك-م-ا أادع-و ه-ي-ئ-ة دف-اع-ي وج-م-يع
ا◊ق -وق -ي Úوا◊ق-وق-ي-ات وذوي ال-ن-ي-ات ا◊سس-ن-ة إا¤
عدم ﬁاولة ثنيي عن قرار اإ’ضسراب عن الطعام،
أ’نه قرار ’ رجعة فيه و’ مناصس و’ بديل عنه ،فأان
أاعيشس بعيدا عن أابنائي داخل ق Èأاهون وأارحم عندي
من أان أابقى حيا وأارى أابنائي يتعذبون بسسبب حكم
جائر““.
وذكر اŸهداوي أانه ““’ يسستطيع العيشس وسسط الظلم
وا◊قرة ،بينما اآ’ن وقد ظلمتني الدولة ،فقد قررت
الدخول ‘ هذه اÿطوة ،بعد تفك Òعميق ومعمق،
أ’نني اسستنفذت جميع ا◊لول اŸمكنة ،وأ’نني أاؤومن
بالعيشس حرا وها أانا سسأاموت حرا ،وكما يقول الشسعب
اŸغربي ا◊ر ““اŸوت و’ اŸذلة““.

حدا فدراليــــــــا
تؤويـــــــــد بقــــــاء العـــــــراق مو ّ

ا÷امعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ترفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضس بالإجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع اسضتفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء كردسضتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
رفضست جامعة الدول العربية إاجراء إاقليم كردسستان شسما‹ العراق اسستفتاء بشسأان مصسÒه يوم  25سسبتم Èا÷اري ‘ ،ح Úوصسف أامÚ
لجراء غ ÒاŸدروسس““.
ليرا Êعلي شسمخا Êاÿطوة بـ ““ا إ
لمن القومي ا إ
›لسس ا أ
س
س
م
أ
ا
فقد أاصسدر اÛلسس الوزاري للجامعة العربية،
وب -حسسب اŸف -وضس -ي -ة ال -ع -ل -ي -ا اŸسس -ت -ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ﬂاوف مشضروعة
وا’سستفتاء ‘ اإ’قليم ،فإان اŸناطق اÿاضسعة لسسيطرة
اأ’رب -ع -اء ،ق-رارا ب-اإ’ج-م-اع ،ي-ؤوك-د رفضس ا’سس-ت-ف-ت-اء.
وقال اŸتحدث باسسم وزارة اÿارجية العراقية أاحمد معارضسة اسستفتاء اإ’قليم  ⁄تأات فقط من ا÷امعة ق-وات ال-بشس-م-رك-ة ال-ك-ردي-ة ‘ ﬁاف-ظ-ة ن-ي-ن-وى (شس-ما‹
ج-م-ال ،إان-ه ““م-رف-وضس ل-ع-دم ق-ان-ون-ي-ت-ه وت-ع-ارضس-ه مع العربية ،فبعد تركيا وسسوريا خشسية أان يؤوجج النزعة ال -ع -راق) وم -ن -اط -ق أاخ -رى م -ن -ه-ا ك-رك-وك سس-تشس-ارك ‘
ا’نفصسالية ‘ أاوسساط اأ’كراد داخلهم ،إايران جارة ا’سس -ت-ف-ت-اء ع-ل-ى ح-ق ت-ق-ري-ر مصس Òاإ’ق-ل-ي-م.ك-م-ا ي-ل-ق-ى
الدسستور العراقي الذي يجب احÎامه والتمسسك به““.
وأاشسار إا ¤أان قرار اÛلسس الوزاري الذي جاء بناء العراق عÈت هي اأ’خرى عن موقف معارضس جاء ا’سستفتاء معارضسة دولية كبÒة ،خاصسة من طرف القوى
على طلب وزير اÿارجية العراقي إابراهيم ا÷عفري ،على لسسان أام› Úلسس اأ’من القومي اإ’يرا Êعلي الغربية التي تخشسى من أان يصسرف ا’سستفتاء باŸنطقة
““يدعم وحدة العراق Ÿا “ثله من عامل رئيسسي أ’من شس -م -خ -ا Êال-ذي وصس-ف ا’سس-ت-ف-ت-اء ب-أان-ه ““إاج-راء غ Òالكردية التي –ظى با◊كم الذاتي ا’نتباه عن ا◊رب
م- -دروسس ق- -د ي- -ؤودي إا ¤ب- -روز ن- -زاع -ات ج -دي -دة ‘ على تنظيم الدولة اإ’سسÓمية اإ’رهابي.
واسستقرار اŸنطقة ،وأان تهديد هذه الوحدة Áثل
اŸن- -ط- -ق- -ة““ ‘.السس- -ي- -اق ن- -فسس -ه ،ج -دد أام› Úلسس
خطرا على أامن اŸنطقة وقدرة دولها وشسعوبها على
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إاسضرائيل مع دولة كردية مسضتقلة
مواجهة اإ’رهاب““ ‘.السسياق نفسسه ،دعا اأ’م Úالعام ق-ب-ل أاي-ام ،م-ع-ارضس-ة بÓ-ده ل-ت-ن-ظ-ي-م اسس-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر
÷امعة الدول العربية أاحمد أابوالغيط إا ¤ا◊وار ب ÚاŸصس Òب- -اإ’ق- -ل- -ي -م ال -ع -راق -يﬁ ،ذرا م -ن أان ي -ؤودي يبقى اŸوقف الشساذ ،هو الذي عّبر عنه رئيسس الوزراء
ان -فصس -ال اإ’ق -ل-ي-م إا ¤ح-رب ط-وي-ل-ة وت-قسس-ي-م يصس-يب اإ’سسرائيلي بنيام Úنتنياهو ،الذي أاعلن ،أامسس ،أان
الفصسائل الكردية ‘ العراق وا◊كومة العراقية.
وقال أابو الغيط““ ،إان بقاء العراق اŸوحد الفدرا‹ سسوريا وتركيا.يشسار إا ¤أان ›لسس النواب العراقي بÓده تؤويد قيام دولة كردية.
اŸتعدد اŸكونات واأ’عراق هو مصسلحة للعراق بعربه صسوت ،الثÓثاء ،بأاغلبية أاعضسائه على رفضس قرار هذا ويسسعى اأ’كراد إا ¤قيام دولة مسستقلة لهم منذ
إاقليم كردسستان إاجراء ا’سستفتاء ،وقرر تخويل رئيسس ن -ه -اي -ة ا◊رب ال -ع -اŸي -ة اأ’و ¤ع-ل-ى اأ’ق-ل ،ع-ن-دم-ا
Óمة العربية كلها““.
وكرده ول أ
Óخ -وة اأ’ك -راد ب -إاع -ط -اء الوزراء حيدر العبادي كل الصسÓحيات الÓزمة Ÿنع تقاسسمت القوى ا’سستعمارية السسيطرة على الشسرق
وأاضس- -اف““ ،أاوج- -ه ن -دائ -ي ل  -إ
الفرصسة للحوار حفاظا على الدسستور الذي شساركوا ‘ إاج -راء ا’سس -ت -ف -ت-اء داخ-ل اإ’ق-ل-ي-م وخ-ارج-ه سس-واء ‘ اأ’وسسط بعد سسقوط اإ’مÈاطورية العثمانية.
صسياغته وصسونا للنظام الذي يحفظ للعراق وحدته““.
كركوك أاو ‘ اŸناطق اŸتنازع عليها.

مادورو يقبل التحاور مع اŸعارضضة

وتشس -ه -د م-ن-ذ ب-داي-ة أاف-ري-ل سس-لسس-ل-ة اح-ت-ج-اج-ات
للمعارضسة أاوقعت  130قتيل على اأ’قل حتى اآ’ن.

^ ك -رك -اسس :ق-ال ال-رئ-يسس ال-ف-ن-زوي-ل-ي نيكو’سس
مادورو ،إانه يقبل الوسساطة التي يقوم بها رئيسس
الوزراء اإ’سسبا Êالسسابق خوسسيه لويسس رودريغيز
ث-اب-اتÒو ورئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ال-دوم-ي-ن-ي-ك-ان دان-يلو
م-ي-دي-ن-ا◊ ،ل اأ’زم-ة السس-ي-اسس-ي-ة اŸسس-ت-عصس-ي-ة ‘
ف -ن -زوي  ،Ó-م -ع -رب -ا ع -ن اسس -ت -ع -داده ل -ل -ح -وار م -ع
اŸعارضسة التي أاصسدرت بدورها بيانا أاعلنت فيه
أان -ه -ا سسÎسس -ل وف -دا ل -ل -ت-ب-احث م-ع م-ي-دي-ن-ا ح-ول
اأ’زمة.
وتواجه فنزوي Óأازمة سسياسسية واقتصسادية حادة

ضضد عضضوية إاسضرائيل Ãجلسس األمن
^ رام الله :أاكد وزير اÿارجية واŸغÎب‘ Ú
السسلطة الفلسسطينية رياضس اŸالكي ،أامسس ،بدء
تنسسيق فلسسطيني عربي إ’فشسال سسعي إاسسرائيل
لنيل عضسوية غ Òدائمة ‘ ›لسس اأ’من الدو‹
للعام 2019 Úو.2020
وشسدد اŸالكي على ““ضسرورة عقد اجتماع للدول
التي سستشسارك ‘ اللجنة من أاجل وضسع خطة عمل
وآال -ي -ة ل -ل -ت-ح-رك بسس-رع-ة م-ن أاج-ل م-واج-ه-ة ه-ذا
التحدي ‘ ›لسس اأ’من ،خاصسة أان التصسويت

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

سسيكون ‘ شسهر جوان اŸقبل .““2018

مقتل جنديْيـن ‘ سضيناء

^ القاهرة :أاعلن ا÷يشس اŸصسري أامسس مقتل
جندييْن وخمسسة إارهابي ‘ Úهجوم مسسلح على
ح-اج-ز عسس-ك-ري Ãح-اف-ظ-ة شس-م-ال سس-ي-ن-اء شسمال
شسرق مصسر.
وقال ا÷يشس اŸصسري ‘ بيان إان ““قوات إانفاذ
القانون بشسمال سسيناء “كنت من إاحباط عملية
إارهابية بأاحد التمركزات العسسكرية ومقتل خمسسة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ل· اŸتحدة
فرضس اسستفتاء تقرير اŸصس Òمسسؤوولية ا أ

خÈاء :اŸغرب قوة احتÓل اأجنبي لأÓراضضي الصضحراوية
أاكد الدبلوماسسي الصسحراوي
سسيدي ﬁمد عمري بجنيف
(سسويسسرا) على الدور الهام
لمن وا÷معية العامة
Ûلسس ا أ
 ·ÓاŸتحدة ومسسؤووليتهما ‘
ل أ
فرضس تنظيم اسستفتاء تقرير
اŸصس Òللشسعب الصسحراوي،
مشسÒا إا ¤أان إاقليم الصسحراء
الغربية ““غ Òمسس Òذاتيا أاو
منزوع السسيادة ول يحق
للمغرب التصسرف ‘ خÒاته““
وذلك كما تنصس عليه القوانÚ
واŸواثيق الدولية.
وأاشس- -ار السس- -ف Òالصس- -ح- -راوي -ع -ل -ى
هامشس ندوة نشسطها عدد من السسفراء وخÈاء القانون
 ·ÓاŸتحدة
Ãقر ›لسس حقوق اإ’نسسان التابعة ل أ
ب -ج -ن -ي -ف -إا““ ¤مسس -ؤوول-ي-ة اإ’دارة اإ’سس-ب-ان-ي-ة بشس-ك-ل
م -ب -اشس -ر ‘ م-ع-ان-اة الشس-عب الصس-ح-راوي““ وذلك ع-ل-ى
هامشس الدورة الÛ 36لسس حقوق ا’نسسان.
وأاك -د ال -دب -ل -وم -اسس -ي الصس -ح-راوي ع-ل-ى ال-دور ال-ه-ام
 ·ÓاŸت-ح-دة
Ûلسس اأ’م -ن وا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
ومسسؤووليتهما ‘ فرضس تنظيم اسستفتاء تقرير اŸصسÒ
للشسعب الصسحراوي مشسÒا إا ¤أان اإ’قليم ““غ ÒمسسÒ
ذاتيا أاو منزوع السسيادة و’ يحق للمغرب التصسرف ‘
خÒاته مهما كانت الظروف طبقا للقوان ÚواŸواثيق
الدولية““ ما يعني عدم شسرعية أاي اسستغÓل لÌوات
وخÒات الشسعب الصسحراوي.
و‘ السسياق ذاته ذكر سسيدي ﬁمد عمري بأانه حتى
اأ’· اŸتحدة ““ ⁄تعÎف للمغرب بحق التواجد على
أارضس الصسحراء الغربية وكذا بسسط جنوده وقواته ‘
أارجائها بدليل أان ﬁكمة العدل الدولية سسنة 1979
Óم Úال -ع -ام اŸسس -اع-د ل-لشس-ؤوون
وال -رأاي ال -ق -ان -و Êل  -أ
القانونية سسنة  ⁄ 2002يقروا باŸسسؤوولية اإ’دارية
للمغرب على اإ’قليم وبالتا‹ فإانه ““’ يوجد أاي بلد ‘
العا ⁄يعÎف للمغرب بالسسيادة على إاقليم الصسحراء
الغربية““.
وخÓل ﬁاضسرته أامام اŸشسارك Úمن ‡ثل Úعن
ب -ع -ث-ات دب-ل-وم-اسس-ي-ة وم-ن-ظ-م-ات ح-ق-وق-ي-ة وم-ه-ت-مÚ
بالقضسية الصسحراوية أاشسار السسف Òالصسحراوي إا ¤أان
فهم الصسراع ‘ الصسحراء الغربية ““يقتضسي اإ’طÓع
على خÒات الشسعب الصسحراوي الوفÒة كونها كانت
الدافع الوحيد لÓحتÓل اŸغربي ’جتياح الصسحراء
الغربية سسنة  1975باإ’ضسافة اإ› ¤موعة معطيات
أاخرى يحاول من خÓلها شسرعنة احتÓله أ’راضسي

ا÷م -ه -وري -ة الصس -ح -راوي -ة ل -ي-ح-رم
ب -ذلك شس -ع -ب -ا م -ن أان ي-ق-رر مصسÒه
بنفسسه““.
وأاضس -اف ب -أان ج -ب -ه -ة ال-ب-ول-يسس-اري-و
اŸم - - -ث - - -ل الشس - - -رع - - -ي ل - - -لشس- - -عب
الصس- -ح- -راوي ““–ت- -ف- -ظ ب- -ح- -ق- -ه -ا
اŸشس - -روع ‘ ا’عÎاضس ع- -ل- -ى أاي
خ - -ط- -وة “سس م- -ن أارضس- -ه- -ا وك- -ذا
ال-دف-اع ع-ن ج-م-ي-ع ح-ق-وق شس-ع-بها““
م -ن -ددا ب -اسس-ت-م-رار “اط-ل ال-ن-ظ-ام
اŸغربي ‘ إانهاء احتÓله أ’راضسي
ا÷مهورية الصسحراوية.

تطبيق القرارات
شسكل موضسوع ““قضسية الصسحراء الغربية آاخر مسستعمرة
‘ ال -ق -ارة اإ’ف -ري -ق -ي-ة““ ﬁور ن-ق-اشس ن-دوة نشس-ط-ه-ا،
أامسس› ،موعة من السسفراء وخÈاء القانون الدو‹
وذلك على هامشس الدورة السسادسسة والثÓثÛ Úلسس
حقوق اإ’نسسان التابعة لÓأ· اŸتحدة بجنيف.
وركز اÙاضسرون ‘ الندوة -حسسبما ذكرته مصسادر
إاع Ó-م -ي-ة  -ع-ل-ى ضس-رورة ت-ط-ب-ي-ق ق-رارات ا÷م-ع-ي-ة
ال -ع -ام-ة خ-اصس-ة ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ق ت-ق-ري-ر اŸصسÒ
وا◊ق ‘ السس -ي -ادة ع -ل -ى اŸوارد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لشس-عب
الصسحراوي .كما أاثار اŸتحدثون إاضسافة إا ¤الوضسع
Óقليم والصسفة التي يتواجد عليها النظام
القانو Êل إ
اŸغ -رب -ي ك«ق -وة اح -ت Ó-ل عسس -ك -ري أاج -ن-ب-ي أ’رضس
الصسحراء الغربية““ ،ما يعني حسسب القانو““ Êعدم
أاحقيته التصسرف ‘ خÒات الشسعب الصسحراوي دون
موافقة ‡ثله الشسرعي والوحيد جبهة البوليسساريو““.
ودعا السسفراء واÈÿاء اÙاضسرين اŸشسارك‘ Ú
هذه الندوة من ‡ثلي بعثات دبلوماسسية لدى ›لسس
ح-ق-وق اإ’نسس-ان وم-ن-ظ-م-ات غ Òح-ك-وم-ي-ة وم-ه-ت-مÚ
ب- -ال- -قضس- -ي- -ة الصس -ح -راوي -ة إا““ ¤ا’سس -ت -م -رار ‘ دع -م
ومسساندة الشسعب الصسحراوي وكفاحه العادل من أاجل
اسسÎجاع كافة حقوقه اŸسسلوبة و‘ مقدمتها ا◊ق
‘ ا◊رية وا’سستقÓل““.
و قد افتتحت أاول أامسس ا’ثن Úالدورة الـÛ 36لسس
حقوق اإ’نسسان التابع لÓأ· اŸتحدة Ãدينة جنيف
السسويسسرية Ãشساركة وفد صسحراوي يضسم فعاليات
اÛتمع اŸد Êمن ﬂيمات الÓجئ ÚالصسحراويÚ
واŸناطق اÙتلة وا÷اليات إا ¤جانب بعثة جبهة
ال -ب -ول -يسس -اري -و ال -دائ-م-ة ل-دى ›لسس اأ’· اŸت-ح-دة
وجمهورية سسويسسرا.

جددوا رفضسهم للتدخÓت اÿارجية

وزراء خارجية الدول العربية يشضددون على احÎام وحدة وسضيادة ليبيا
جدد ›لسس جامعة الدول العربية على
مسستوى وزراء اÿارجية التأاكيد على
لراضسي
اللتزام باحÎام وحدة وسسيادة ا أ
الليبية .وأاكد اÛلسس ‘ قرار أاصسدره بشسأان
““تطورات الوضسع ‘ ليبيا““ ‘ ،ختام أاعمال
دورته ال Ã 148قر جامعة الدول العربية
بالقاهرة ““رفضسه التدخل اÿارجي ‘ ليبيا
أايا كان نوعه ما  ⁄يكن بناء على طلب من
اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطنيي
وبالتنسسيق معه““ي معربا عن ““القلق البالغي
لرهابية ‘
إازاء Œدد أاعمال ا÷ماعات ا إ
ليبيا““.
Óزمة ‘ ليبيا
ودعا اÛلسس ،إا ¤حل سسياسسي شسامل ل أ
›ددا التأاكيد على دعمه للتنفيذ الكامل لÓتفاق
اŸوقع ‘ ديسسم.2015 È
وأاع -رب وزراء اÿارج -ي -ة ال -ع -رب أايضس-ا ع-ن دع-م-ه-م
للحوار السسياسسي القائم –ت رعاية اŸمثل اÿاصس
 ·ÓاŸتحدة ‘ ليبيا واŸمثل اÿاصس
Óم Úالعام ل أ
لأ
Óم Úال -ع -ام ل -ل -ج -ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة .ودع-وا إا ¤إال-غ-اء
ل -أ
Óموال الليبية ‘ البنوك اأ’جنبية وكافة
التجميد ل أ
اŸوجودات الليبية اÛمدة لتخصسصس هذه اŸوارد
ال -ت-ي ه-ي م-لك ل-لشس-عب ال-ل-ي-ب-ي وتسس-خÒه-ا ÿدم-ت-ه
Ÿواجهة احتياجاتها و‘ الوقت الذي يراه اÛلسس
الرئاسسي مناسسبا وفقا لقرارات ›لسس اأ’من ذات
الصسلة .وشسددوا على اهمية تقد Ëالدعم السسياسسي
واŸادي للمجلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني
الليبي باعتبارها ا◊كومة الشسرعية الوحيدة ‘ ليبيا
وا’متناع عن الدعم والتواصسل مع مؤوسسسسات موازية
ودع -وة ال-دول إا ¤ت-ق-د Ëمسس-اع-دة ع-اج-ل-ة ل-ل-ت-ن-ف-ي-ذ
الكامل لÓتفاق السسياسسي الليبي.
وأاعرب اÛلسس عن القلق العميق إازاء التحديات
اأ’م -ن -ي-ة وال-ت-ه-دي-دات اإ’ره-اب-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا وتشس-ج-ي-ع
توحيد القوات الليبية –ت القيادة اŸدنية للمجلسس
ال-رئ-اسس-ي ك-ط-ري-ق وح-ي-د ل-ع-ودة ا’سس-ت-ق-رار والسسÓم
للبÓد .وبحثت أاشسغال الدورة العادية Û 148لسس

ا÷ام -ع -ة ال -ت -ي ت -ولت ج -ي -ب -وت -ي رئ -اسس -ت-ه-ا ال-دوري-ة
›م- -وع- -ة م- -ن ال- -قضس- -اي -ا ‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ال -قضس -ي -ة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي-ة وت-ط-ورات ال-وضس-ع ‘ سس-وري-ة ول-ي-ب-ي-ا
واليمن.
ك- -م- -ا ن- -اقشس اÛلسس ودع -م السس Ó-م وال -ت -ن -م -ي -ة ‘
السسودان والصسومال وجمهورية القمر اŸتحدة وا◊ل
السسلمي للنزاع ا÷يبوتي-اإ’ريتÒي ودعم النازحÚ
داخليا ‘ الدول العربية وخاصسة النازح Úالعراقي.Ú
وتناولت الدورة أايضسا قضسايا أاخرى تتعلق Ãخاطر
ال -تسس -ل -ح اإ’سس -رائ -ي -ل -ي ع-ل-ى اأ’م-ن ال-ق-وم-ي ال-ع-رب-ي
والسس Ó-م و÷ن -ة ا◊ك -م -اء اŸع -ن -ي -ة ب -قضس-اي-ا ضس-ب-ط
ال -تسس -ل -ح وع -دم ا’ن -تشس -ار واإ’ره -اب ال -دو‹ وسس -ب -ل
مكافحته وصسيانة اأ’من القومي العربي والعÓقات
الدولية مع التجمعات الدولية واإ’قليمية.

لقاء سضداسضي
اسستضسافت العاصسمة الÈيطانية لندن ،أامسس ،فعاليات
ا’جتماع الوزاري السسداسسي بشسأان اأ’زمة ‘ ليبيا
والذي يسستمر على مدار يوم.Ú
وي -ه -دف ا’ج -ت -م -اع ،ال-ذي ي-حضس-ره وزي-ر اÿارج-ي-ة
اأ’مÒكي ريكسس تيلرسسون ،ومبعوث اأ’· اŸتحدة
لليبيا غسسان سسÓمة ،باإ’ضسافة إا ¤وزراء خارجية
بريطانيا وفرنسسا ،وإايطاليا ،واإ’مارات ،ومصسر ،إا¤
التعرف على رؤوية ““سسÓمة““ بشسأان آاخر مسستجدات
الوضسع ‘ ليبيا ،واإ’طÓع على نتائج اŸشساورات التي
أاج -راه -ا م -ع اأ’ط -راف ال -ل -ي -ب -ي-ة اıت-ل-ف-ة ،ون-ت-ائ-ج
اتصسا’ته اإ’قليمية والدولية.
ويتناول ا’جتماع أايضًسا تنسسيق ا÷هود والتحركات
التي تقوم بها اأ’طراف اإ’قليمية والدولية بهدف
إانهاء حالة ا’نقسسام وتعزيز بناء التوافق واŸصسا◊ة
الوطنية ‘ ليبيا.ويشسارك ‘ هذه الفعاليات رئيسس
اÛلسس ال -رئ -اسس -ي ◊ك -وم -ة ال -وف-اق ال-وط-ن-ي ف-ائ-ز
السسراج ،مع تسسجيل غياب ’فت للقائد العام للجيشس
الليبي اŸشس Òخليفة حف.Î

إاره- -اب- -ي Úوإاصس- -اب- -ة اث- -ن Úآاخ- -ري -ن واسس -تشس -ه -اد
جندي.““Ú

ل -ل -م -رشس -ح Úم-ن اأ’ق-ل-ي-ة اÓŸي-و اŸسس-ل-م-ة ه-ذه
اŸرة.

لقلية اÓŸيو اŸسسلمة
تنتمي أ

اعتقال  522فلسضطيني ‘ أاوت

حليمة يعقوب أاول رئيسضة لسضنغافورة
أاعلنت سسنغافورة ،أامسس اأ’ربعاء ،انتخاب حليمة
يعقوب ،رئيسسة الŸÈان سسابقا ،أاول رئيسسة للبÓد
وذلك ب -ع -دم -ا أاع -ل -ن مسس -ؤوول ا’ن -ت -خ -اب -ات أان-ه-ا
اŸرشسح الوحيد اŸؤوهل للمنافسسة على اŸنصسب.
وبهدف تعزيز الشسعور بالشسمول ‘ الدولة متعددة
ال-ث-ق-اف-ات ،ق-ررت سس-ن-غ-اف-ورة أان ت-ك-ون ال-رئ-اسسة،
وه- -ي م- -نصسب شس- -ر‘ إا ¤ح- -د ب- -ع -ي -دﬁ ،ج -وزة

^ رام الله  :أاصسدرت موؤسسسسات فلسسطينية تعنى
بشس -ؤوون اأ’سس -رى وح -ق -وق اإ’نسس -ان (ن-ادي اأ’سسÒ
ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ي وم-رك-ز اŸي-زان ◊ق-وق اإ’نسس-اÊ
ومؤوسسسسة الضسم Òلرعاية اأ’سس Òوحقوق اإ’نسساÊ
وهيئة شسؤوون اأ’سسرى) ،أامسس اأ’ربعاء ،تقريرها
الشسهري الذي كشسف عن أان سسلطات ا’حتÓل
اإ’سسرائيلي اعتقلت ‘ شسهر أاوت اŸاضسي 522
م-واط-ن م-ن اأ’راضس-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة اÙت-ل-ة من
بينهم  130طفل و 16امرأاة.

info@ech-chaab..com
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ل· اŸتحـــــــدة تدعـــــؤ Ÿسساعــــــدات عاجلـــــة لÓجئـــــÚ
ا أ

أأطفال ألروهينغا يفرون إأ ¤بنغÓدشش دون معيل
ل· اŸتحدة،
دعت ا أ
أامسس ،إا ¤تقدË
مسساعدات عاجلة
لÓجئي الروهينغا ‘
بنغÓديشس ،مؤؤكدة أان
الحتياجات للمسساعدات
تتزايد مع اسستمرار تدفق
الÓجئ Úالفارين من
جحيم أاعمال العنف
ضسدهم ‘ ،ح Úقال
متحدث باسسم حزب
زعيمة ميا‰ار أاونغ سسان
سسؤ تشسي إانها لن –ضسر
اجتماع ا÷معية العامة
 ·ÓاŸتحدة اŸقبل ‘
ل أ
نيؤيؤرك.
يأاتي ذلك ‘ وقت من أŸقرر أن يعقد ›لسض أأ’من أجتماعا
خاصسا باأ’وضساع ‘ ميا‰ار ،وبحسسب أأ’· أŸتحدة فإان كل
أÿيارأت مطروحة Ãا فيها نقل ألروهينغا إأ ¤جزيرة تابعة
لبنغÓديشض.
و‘ وقت سسابق ذكرت أرقام أ‡ية أن عدد ’جئي ألروهينغا
ألفارين إأ ¤بنغÓديشض بلغ  370ألف منذ بدء عمليات جيشض
ميا‰ار ‘ إأقليم أرأكان نهاية أوت أŸاضسي.
ومع أسستمرأر موجات نزوح مسسلمي ألروهينغا ،يلجأا مئات منهم
إأ ¤أسستخدأم ألقوأرب للوصسول إأ ¤جزيرة شساه بورير دويب
جنوبي بنغÓديشض ،تفاديا إ’جرأءأت جيشض ميا‰ار على حدود
Óلغام ألتي زرعها ‘ طرق ألهروب.
ألبلدين ،وŒنبا ل أ
ويقيم عشسرأت أآ’’ف من ألÓجئ Úعلى طول ألطرق وألغابات
ألقريبة وألتÓل منذ أن عÈوأ أ◊دود.

توف ÒأŸسساعدأت
وكانت رئيسسة وزرأء بنغÓديشض ألشسيخة حسسينة قد تعهدت أمسض
بتوف ÒأŸسساعدأت ألغذأئية وأماكن أإ’يوأء Ÿئات أآ’’ف من
مسسلمي ألروهينغا ألذين فروأ من أعمال ألعنف ‘ و’ية رأخÚ
(أرأكان)Ãيا‰ار.
وقالت أمام حشسد من ألناسض بعد زيارة ﬂيم كوتوبالونغ لÓجئÚ
قرب أ◊دود مع ميا‰ار ““إأنه أمر صسعب ،ولكننا أعددنا أماكن
إأيوأء لهم (ألروهينغا) على أسساسض إأنسسا .Êسسوف نبقى بجانبهم““،
مطالبة أÛتمع ألدو‹ بزيادة ألضسغط على ميا‰ار إ’عادة
مسسلمي ألروهينغا وضسمان سسÓمتهم.
وب -ال -ت -زأم-ن م-ع ه-ذه أل-ت-ط-ورأت أل-غت زع-ي-م-ة م-ي-ا‰ار خ-ط-ط-ا
 ·ÓأŸت-ح-دة ‘ وقت ’ح-ق ه-ذأ
◊ضس -ور أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام-ة ل -أ
ألشسهر ،وفقا Ÿا أعلن أŸتحدث باسسمها أمسض أأ’ربعاء وسسط

أنتقادأت متزأيدة للقيادية أ◊ائزة على جائزة نوبل للسسÓم على
خلفية أزمة ألÓجئ Úألروهينغي.Ú
وكانت أونغ سسان سسو تشسي مسستشسارة ألدولة ألتي تقود أ◊كومة
·Ó
ألفعلية ووزيرة أÿارجية ،وعدت خÓل أ÷معية ألعامة ل أ
أŸتحدة ألعام أŸاضسي ““با◊د من أأ’حكام أŸسسبقة وألتعصسب““
وألعمل على حماية حقوق أإ’نسسان ،دأعية ““أأ’سسرة ألدولية إأ ¤أن
تكون متفهمة وبناءة““.

أجتماع خاصش
وعقد ›لسض أأ’من أمسض أجتماعا خاصسا باأ’وضساع ‘ ميا‰ار،
بطلب من ألسسويد وبريطانيا ،بعد مضسي أسسبوع Úعلى عمليات
أ÷يشض ‘ إأقليم أرأكان.
من جهتهما وجهت منظمتا ألعفو ألدولية وهيومن رأيتسض ووتشض
أنتقادأت حادة Ûلسض أأ’من ألدو‹ لفشسله ‘ ألضسغط على
حكومة ميا‰ار إ’نهاء أعمال ألعنف ضسد مسسلمي ألروهينغا.
وقالت مديرة ألتعامل مع أأ’زمات ‘ منظمة ألعفو ألدولية ‘
ب- -ن- -غ Ó-ديشض تÒأن -ا حسس -ن ،إأن أأ’زم -ة ق -د Œاوزت أل -ع -ن -ف بÚ
أأ’عرأق وأصسبحت أآ’ن ‘ ““›ال ﬂتلف “اما““ ،وسسط تقارير
عن تشسكيل فرق من ألقروي Úألذين يتعاونون مع قوأت أأ’من
’سستهدأف مسسلمي ألروهينغا.
 ·ÓأŸتحدة ◊قوق أإ’نسسان زيد بن
وكان أŸفوضض ألسسامي ل أ
رعد أ◊سس Úقد صسّرح بأان معاملة أقلية ألروهينغا أŸسسلمة ‘
ميا‰ار تشسكل ““‰وذجا كÓسسيكيا (لعملية) تطه Òعرقي““.
وق -ال ‘ أف -ت -ت -اح أل -دورة ألسس -ادسس -ة وأل -ث Ó-ثŸ Úف-وضس-ي-ة أأ’·
أŸتحدة ◊قوق أإ’نسسان ‘ جنيف أ’ثن ÚأŸاضسي ““Ãا أن
 ·ÓأŸت-ح-دة)
م -ي -ا‰ار رفضست دخ -ول أÙق -ق( Úأل -ت -اب -ع Úل -أ
أŸتخصسصس ‘ Úحقوق أإ’نسسانÁ ’ ،كن إأ‚از تقييم ألوضسع

““أاسستانة  ““6تنطلق اليؤم

أ÷ولة ألسسادسسة تبحث تثبيت ألهدنة بسسوريا
أكدت وزأرة أÿارجية ألكازأخسستانية أنطÓق أŸشساورأت على مسستوى أÈÿأء،
قبيل أ÷ولة ألسسادسسة من مفاوضسات ““أسستانا““ أÿاصسة بتثبيت ألهدنة ‘ سسوريا
وإأقامة مناطق لتخفيف ألتوتر.
و‘ إأطار هذه أŸشساورأت ألتقنية ،سستسستضسيف أسستانا أجتماعا Ûموعة ألعمل
أŸشسÎكة لروسسيا وتركيا وإأيرأن ،بصسفتها ألدول ألضسامنة للهدنة ‘ سسوريا.
و‘ إأطار أ÷ولة ألسسادسسة من أŸفاوضسات ألتي سستجري ‘ أسستانا ،يومي 14
و 15سسبتم ،Èسسيعقد عدد من أ’جتماعات ألثنائية ومتعددة أأ’طرأف بÚ
‡ثلي ألطرف ÚأŸتنازع ،Úوألدول ألثÓث ألضسامنة وألدول أŸرأقبة ‘ عملية
أسستانا.
ومن أŸتوقع أن يصسدر عن أ÷ولة ألقادمة عدد من ألقرأرأت أŸهمة‘ ،
مقدمتها أتفاق حول إأقامة منطقة لتخفيف ألتوتر ‘ ريف إأدلب وتنسسيق قوأم
ألقوأت ألدولية ألتي تتو ¤ألرقابة على وقف إأطÓق ألنار ،إأضسافة إأ ¤تبني
حزمة وثائق حول أنشسطة ألقوأت أŸعنية باإ’شسرأف على ألهدنة ،وتشسكيل مركز
تنسسيق مشسÎك ،وفريق عمل معني باإ’فرأج عن أÙتجزين وأأ’سسرى وألبحث
عن أŸفقودين.
كما من أŸتوقع أن تصسدر أأ’طرأف بيانا مشسÎكا حول إأزألة أأ’لغام ‘ أŸوأقع
أأ’ثرية بسسوريا.
وأعلنت وزأرة أÿارجية ألروسسية أن ألكسسندر ’فرينتييف ،مبعوث ألرئيسض
أل -روسس -ي أÿاصض لشس -ؤوون أل -تسس -وي -ة ‘ سس -وري -ا ،سس -يÎأسض أل -وف -د أل -روسس -ي ‘
أŸفاوضسات ،كما أكدت وأشسنطن حضسورها لÓجتماعات على مسستوى مسساعد
وزير أÿارجية ،وسسيشسارك أأ’ردن أيضسا بصسفة مرأقب ،أما وفد أأ’· أŸتحدة،
فيÎأسسه أŸبعوث أأ’‡ي إأ ¤سسوريا سستيفان دي ميتسسورأ.
كالعادة ،سسيصسل وفد أ◊كومة ألسسورية إأ ¤أسستانا برئاسسة مندوب ألبÓد ألدأئم
لدى أأ’· أŸتحدة بشسار أ÷عفري ،فيما سسيقود وفد أŸعارضسة أŸسسلحة رئيسض
أركان ما يسسمى ““أ÷يشض أ◊ر““ أحمد بري .ومن أŸتوقع أن يشسارك ‘ أ’جتماع
‡ثلون عن أ÷بهة أ÷نوبية للمعارضسة ألسسورية وألفصسائل أأ’خرى ألتي أنضسمت
إأ ¤نظام ألهدنة.

خفضش ألتصسعيد
وتأاتي هذه أ÷ولة بعد أنقضساء خمسسة أشسهر على أتفاق مناطق خفضض ألتصسعيد
‘ سسوريا ألذي ” ألتوصسل إأليه ‘ أ÷ولة ألسسابقة من أŸفاوضساتو ألذي عاد
على ألنظام Ãكاسسب كبÒة على أأ’رضض ‘ ،ح ⁄ Úيعد للمعارضسة وجود يذكر.
ومنح أ’تفاق مئات أآ’’ف من أŸدني ‘ Úإأدلب وما يتصسل بها ‘ ريف حلب
ألغربي وألÓذقية حياة آأمنة على مدأر ألشسهور أŸاضسية.
يشسار إأ ¤أن مفاوضسات أسستانا بدأت ‘ جانفي  2017وبلغت ﬁطتها أÿامسسة
‘ جويلية من ألعام نفسسه ،ومن أهم خÓصسات أللقاءأت ألسسابقة أ◊ديث عن
ضسرورة أŸفاوضسات غ ÒأŸباشسرة ،وأإ’فرأج عن أŸعتقل ،Úو–ديد مناطق
خفضض ألتوتر.

جمهؤرية إافريقيا
الؤسسطى

ألعدد
1 743 9
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وقفة تضسامنية مع
لقلية
ا أ

أسساتذة ومثقفون ينددون
بالعنف ألوحشسي ضسد مسسلمي
ألروهينغا

ندد أسساتذة ومثقفون ،باÛازر أŸرتكبة بحق أقلية ألروهينغا أŸسسلمة بإاقليم أرأكان
Ãيا‰ار ،وأنتقدوأ ألتوأطؤو وسسياسسة ألكيل Ãكيال Úألتي تعاملت بها ألقوى ألكÈى وبعضض
أŸنظمات غ Òأ◊كومية ،دأع Úإأ ¤تعبئة تضسامنية قصسوى مع هؤو’ء أŸضسطهدين.
نظمت أŸنظمة ألوطنية لÎقية ثقافة ألسسلم وأŸصسا◊ة ألوطنية ،أمسض ،وقفة تضسامنية،
أ◊ا‹ بشسكل كامل ،لكن ألوضسع
مع مسسلمي ألروهينغا Ãيا‰ار ،ألذين يتعرضسوأ ◊ملة إأبادة وقتل بشسعة ،أعتÈتها أأ’·
ي-ب-دو ‰وذج-ا كÓ-سس-ي-ك-ي-ا ل-تطهÒ
أŸتحدة ““بالنموذج ألكÓسسيكي للتطه Òألعرقي““.
عرقي““.
ونددت أŸنظمة ،بالعنف ألوحشسي ألصسادر عن جيشض دولة ميا‰ار ضسد أقلية ألروهينغا
Ãدينة رأخ( Úأرأكان) ،وما ‚م عن ذلك من فرأر جماعي للسسكان نحو حدود
بنغÓديشض ناهز  400ألف ‘ أأ’سسبوع Úأأ’خÒين حسسب تقرير أŸنظمة ألدولية لÓجئÚ
أأطفال وسسط أŸذبحة
 ·ÓأŸتحدة .وأنتقدت أŸنظمة خÓل ألوقفة ألتي أحتضسنتها يومية أÛاهد
ألتابعة ل أ
ه -ذأ ويسس -ج -ل ف -رأر أل -ع-دي-د م-ن
ألصسمت ألدو‹ ،وألتعتيم أإ’عÓمي ،على ما يجري ‘ تلك أŸنطقة ألوأقعة جنوب
أط-ف-ال أل-روه-ي-ن-غ-ا Ãف-ردهم ،حيث
شسرق آأسسيا ،معتÈة أن مسسلمي ألروهينغا يذبحون ويقتلون و–رق منازلهم ‘ ظل خطة
تشس Òآأخر أحصسائيات منظمة أأ’·
‡نهجة وصسمت دو‹ Ãثابة توأطؤو فاضسح .وأدأنت سسياسسة ألكيل Ãكيال‘ ،Ú
أŸتحدة للطفولة (أليونيسسف) إأ ¤أن
ألتعامل مع أأ’حدأث ألدولية ،متسسائلة ما إأذأ كان تصسرف ألقوى ألدولية ألكÈى Œاه
أك Ìمن  1100طفل روهينغي فروأ من
ألقضسية سسيكون ‡اث ‘ Óحال مورسض كل هذأ ألعنف على غ ÒأŸسسلم.Ú
ألعنف أŸندلع ‘ غرب بورما وصسلوأ
ودعت إأ ¤ترسسيخ ثقافة ألسسلم وأŸصسا◊ة ،وأ’بتعاد عن كافة أشسكال ألتمييز على
وحدهم إأ ¤بنغÓدشض منذ  25أوت.
أسساسض أللون أو ألعرق أو ألدين .من جانبه ،أعت ÈألÈوفيسسور ﬁمد طيبي ،أن ما
وي - -وأج - -ه ه - -ؤو’ء أأ’ط - -ف - -ال أل- -ق- -ادم- -ون
يجري ضسد أŸسسلم ‘ Úبورما““ ،لعبة أ·““ ،لها أبعاد أسسÎأتيجية كÈى ‘
Ãف -رده-م خ-ط-ر أل-ت-ع-رضض إأ ¤أ’سس-ت-غÓ-ل
تناطح ألقوى ألدولية خاصسة ب Úأمريكا وألصس.Ú
أ÷نسسي وتهريب ألبشسر وألصسدمات ألنفسسية،
ودعا طيبي إأ ¤تعبئة تضسامنية مع مسسملى ألروهينغا من خÓل ألندوأت
بحسسب أليونيسسف.
وألتجمعات وأإ’عانات أŸادية ،وأبدى تشساؤومه من أŸنظمات ألدولية غÒ
وشس -اه -د أل -ع -دي -د م -ن-ه-م أف-رأدأ م-ن ع-ائÓ-ت-ه-م
أ◊كومية ،على غرأر هيوومن رأيت ووتشض ،وألعفو ألدولية ،بعدما
يتعرضسون لقتل وحشسي خÓل ›ازر وقعت ‘
سسقطت ‘ فلك ألدول ألقوية وأصسبح تتابع أأ’حدأث من زأوية ضسيقة.
قرى بو’ية رأخ ،Úحيث يرتكب أ÷يشض ألبورمي
‘ أŸقابل نوه بعضض ألŸÈاني ÚباŸوقف أŸشسرف للجزأئر،
وأÛم -وع -ات أل -ب -وذي -ة أŸسس -ل -ح -ة ج -رأئ -م وصس -ف -ه-ا
حكومة وشسعباŒ ،اه ما يجري Ãيا‰ار ضسد مسسلمي ألروهينغا،
أŸفوضض ألسسامي ◊قوق أ’نسسان لدى أ’· أŸتحدة
وأعتÈوأ أنه سسلوك طبيعي ومعهود لدى أ÷زأئري Úألذي
زيد رعد أ◊سس Úبـ«عملية تطه Òعرقي““.
يسساندون دأئما ألقضسايا ألعادلة ‘ ﬂتلف أأ’قطار.
و“كن بعضسهم من ألنجاة بأاعجوبة من أŸوت حيث يعا Êبعضض
ودعوأ إأŒ ¤سسيد موأثيق حقوق أإ’نسسان Ÿعا÷ة
أأ’طفال ألوأصسل Úإأ ¤بنغÓدشض من إأصسابات بشسظايا ورصساصض.
أŸأاسساة وإأيقاظ ألضسم Òأإ’نسسا ÊألعاŸي.
وي -ت -وق -ع أن ي -رت -ف -ع ع -دد أأ’ط -ف -ال أل-ذي-ن عÈوأ Ãف-رده-م إأ¤
ب -ن-غÓ-دشض أو أل-ذي-ن أن-فصس-ل-وأ ع-ن ع-ائÓ-ت-ه-م ع-ل-ى أل-ط-ري-ق م-ع
أكتشساف مزيد من أ◊ا’ت.

ح/م

ﬂـ ـ ـاوف مـ ـن تنامـ ـي أ’قتتـ ـ ـال ألعرق ـ ـ ـي

اأ د ت ا ل ش س ت ب ا ك ا ت ب  Úج م ا ع ا ت م س س ل ح ة ‘
اأ ف ر ي ق ي ا ا ل ؤ س س ط ى اإ  ¤م ق ت ل م ا ل ي ق ل ع ن 2 5
شسخصسا ‘ وسسط وشسرق البÓد حسسب مكاتب
ا لأ · ا  Ÿت ح د ة  .و اأ د ى ا ل ق ت ت ا ل اأ ي ض س ا اإ ¤
ت ش س ر ي د اآ ل ف ا ل س س ك ا ن ه ر ب ا م ن اأ ع م ا ل ا ل ع ن ف .
‘ ح  Úاأ ف ا د ت م ص س ا د ر ‘ و ك ا ل ت اإ غ ا ث ي ة اإ ¤
م ق ت ل س س ت ة اأ ش س خ ا ص س اآ خ ر ي ن ‘ ش س م ا ل غ ر ب
البÓد.
أ ع ل ن ت أ ’أ · أ  Ÿت ح د ة  ،م ق ت ل  2 5ش س خ ص س ا ع ل ى أ ’أ ق ل ‘
ص س -د أ م -ا ت ع -ر ق -ي -ة ب  Úج -م -ا ع -ا ت م س س -ل -ح -ة ‘ أ ف -ر ي -ق -ي ا
و أ ل و س س ط ى ف ي م ا أ د ى أ ل ق ت ا ل ل ت ش س ر ي د أآ ’ ف أ ل س س ك ا ن ‘
أŸناطق ألتي يضسربها ألعنف.
و أ ش س -ا ر ت ت -ق -د ي -ر أ ت أ و ل -ي -ة أإ  “ “ ¤م -ق -ت -ل  1 0أ ش س خ ا ص ض
و أإ ص س ا ب ة  5 0أآ خ ر ي ن “ “ ‘ م د ي ن ة ب ر ي ا ‘ و س س ط أ ل ب  Óد أإ ث ر
أند’ع قتال ب Úفصسائل متنافسسة Ûموعة مسسلحة ‘
 7و  8س س ب ت م  ، Èح س س ب م ا أ ف ا د م ك ت ب أ ’أ · أ  Ÿت ح د ة
ل - -ت - -ن س س - -ي - -ق أ ل ش س -وؤ و ن أ ’إ ن س س -ا ن -ي -ة ( أ و ت ش س -ا ) ‘ ت -ق -ر ي -ر ه
أ ’أ س س ب و ع ي أ ل ذ ي ت ل ق ت و ك ا ل ة ف ر أ ن س ض ب ر س ض ن س س خ ة م ن ه .
و ‘ ش س -ر ق ه -ذ أ أ ل -ب -ل -د أ ’أ ف -ر ي -ق -ي أ ل -د أ خ -ل -ي  ،ق -ت -ل 1 5
ش س خ ص س ا و ” أإ ح ر أ ق ن ح و  8م ن ا ز ل ‘ م و أ ج ه ا ت ع ن ي ف ة
ب Úجماعت ‘ Úقرية ياكابي ،حسسب ما أفاد مكتب
أ ’أ · أ  Ÿت ح د ة .

و أإ  ¤ج ا ن ب ه ذ ه أ ◊ ص س ي ل ة أ ’أ ‡ ي ة  ،ق ت ل  6أ ش س خ ا ص ض
أÿميسض ‘ بلدة باتانغافو ‘ شسمال غرب ألبÓد،
حيث يعيشض  28ألف شسخصض دون مسساعدأت ،حسسب
م ص س ا د ر م ت ع د د ة ‘ و ك ا ’ ت أ ’إ غ ا ث ة أ ’إ ن س س ا ن ي ة .
و ي - -ع - -ي ش ض ن - -ح - -و ن ص س - -ف ع - -د د س س - -ك - -ا ن
أفريقيا ألوسسطى ألبالغ عددهم 4 , 5
ن س س م ة ع ل ى أ  Ÿس س ا ع د أ ت أ ’إ ن س س ا ن ي ة .
و أ ÷ م -ع -ة  ،ذ ك -ر ت م -ن -ظ -م -ة أ ل -ع -ف -و
أ ل - -د و ل - -ي - -ة أ ن أ  Ÿد ن - -ي ‘ Ú
وسسط أفريقيا

إاقليم كتالؤنيا

أ◊كومة تهدد بتوقيف رؤوسساء ألبلديات
أŸؤويدين لÓسستفتاء
أمرت ألنيابة أإ’سسبانية ،أمسض ،بفتح –قيق بحق رؤوسساء بلديات كاتالونيا أŸسستعدين
لتنظيم أسستفتاء حول أسستقÓل أ’قليم ،تعتÈه مدريد غ Òمشسروع ‘ ،أأ’ول من أكتوبر
وهددت بتوقيف من ’ يتعاون.
وأم-رت أل-ن-ي-اب-ة ب-اسس-ت-دع-اء م-ئ-ات رؤوسس-اء أل-ب-ل-دي-ات أل-ذي-ن أب-دوأ أسس-ت-ع-دأده-م ل-ت-ن-ظ-ي-م
أ’سستفتاء ،إأ ¤أÙكمة للتحقيق معهم ،حسسب وكالة فرأنسض برسض .و‘ حال Á ⁄ثل
رئيسض بلدية ما ،فإان ألنيابة ألعامة سستطلب ““إأصسدأر أمر بتوقيفه““.
وكانت حكومة كاتالونيا أŸؤويدة لÓسستقÓل طلبت من رؤوسساء ألبلديات ألـ  ‘ 948أإ’قليم
تأام Úألتجهيزأت ألÓزمة Ÿرأكز أ’قÎأع من أجل أ’سستعدأد لÓسستفتاء.
و‘ أتصسال مع فرأنسض نرسض رفضست جمعية رؤوسساء ألبلديات أŸسستقل Úأإ’د’ء باي تعليق

أ ل - -و س س - -ط - -ى ي - -ع - -ا ن - -و ن
“ “ أ ر ت -ف -ا ع -ا  ﬂي -ف -ا ‘
أ ل - -ت - -ع - -ذ ي ب و أ ل - -ن - -ه ب
وألنزوح ألقسسري““.

على ألفور .وهذه أ÷معية ألتي تضسم حوأ 750 ¤من رؤوسساء ألبلديات ألـ  ‘ 948كاتالونيا.
وبحسسب ’ئحة نشسرتها هذه أ÷معية على موقعها أ’لكÎو Êفإان  712رئيسض بلدية أبدوأ
أسستعدأدهم لتأام Úمرأكز أ’قÎأع ألÓزمة لتنظيم أسستفتاء  1أكتوبر ألذي حظرته
أÙكمة ألدسستورية أإ’سسبانية.
وقد وعدت حكومة ماريانو رأخوي أÙافظة بالقيام بكل شسيء لوقف أ’سستفتاء معتÈة
أن دسستور إأسسبانيا ألذي يعود للعام  1978ينصض على أنه ’ يحق ◊كومات أأ’قاليم ألدعوة
’سستفتاء حول أ’سستقÓل.
وبالتا‹ فإان ألنيابة تتخذ إأجرأءأت سسريعة جدأ ع Èأمرها بفتح –قيق بحق كل رئيسض
بلدية لكي –دد ما إأذأ كان أكد مشساركته ‘ أ’سستفتاء ،و‘ أ◊الة أŸعاكسسة أن ““Áثلوأ
أمام ألتحقيق ويسستعينوأ Ãحام““.
وأوضسحت ألنيابة أنه إأذأ  ⁄يقوموأ بذلك طوعا فسسيتم توقيفهم وأقتيادهم من قبل
شسرطة كاتالونيا إأ ¤ألنيابة ““‘ أسسرع وقت ‡كن““.
وأوصست ألنيابة أنه ““نظرأ لعدد ألبلديات أŸعنية““ فإان هذه أأ’وأمر يجب أن تنفذ عÈ
إأعطاء أأ’ولوية لبلديات أŸناطق ألتي تضسم أعدأدأ كÈى من ألسسكان.
وإأقليم كاتالونيا ألذي توأزي مسساحته مسساحة بلجيكا ويعد  7,5مليون نسسمة ،يشسهد منذ
مطلع سسنوأت  2010نزعة نحو أ’سستقÓل.
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دورة ا◊مامات للتنسس

ريال مدريد

إايبو تتأاّهل
إا ¤الّدور الثّاÊ

مارسصيلو ّÁدد عقده إا ¤غاية ٢٠٢٢
أاعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أامسض عن Œديد عقد ظهÒه الÈازيلي مارسسيلو إا ¤غاية  30جوان .2022
وخاضض مارسسيلو الذي انضسم لصسفوف الريال ‘ جوان ،2006
إاجما‹  296مباراة بقميصض النادي اŸلكي ،وهو
اآلن القائد الثا Êللفريق بعد سسرجيو راموسض.
ومن اŸقرر أان يقدم الÓعب (29
ع- -ام- -ا) ‘ م- -ؤو“ر صس -ح -ف -ي غ -دا
اÿم-يسض ‘ م-ل-عب سس-ان-ت-ي-اغ-و
بÒن-اب-ي-و ل-ل-ت-ح-دث عن
Œدي- - - - -د ع- - - - -ق - - - -ده
وأاه-داف-ه اŸسس-ت-ق-ب-ل-ية
م -ع ح -ام-ل ال-ل-قب
األوروبي.

تأاّهلت لعبة التنسض ا÷زائرية إايناسض إايبو إا ¤الدور
ال -ث -ا Êم-ن ا÷دول ال-ن-ه-ائ-ي ل-دورة ا◊م-ام-ات اŸف-ت-وح-ة
للتنسض عقب فوزها أامسض على منافسستها األŸانية نورا
نيدمارسض بنتيجة شسوط Úمقابل صسفر (.)2 - 6 0 - 6
و◊سس- -اب ال- -دور ال- -ث- -ا ÊاŸق- -رر إاج -راؤوه ال -ي -وم ،ت -واج -ه
ا÷زائرية منافسستها البلغارية إايزابي Óشسينيكوفا اŸصسنفة
األو ‘ ¤ا÷دول والتي تأاهلت على حسساب الروسسية أانا
موخوركينا بنتيجة (.)1 - 6 2 - 6
وكانت إايبو وزميلتها الفرنسسية فيونا كودينو قد أاقصسيا يوم
الثÓثاء ‘ الدور األول للجدول الزوجي بعد انهزامهما
أام-ام ال-ث-ن-ائ-ي اŸت-ك-ون م-ن األرج-ن-ت-ي-ن-ي-ة ف-ي-ك-توريا بوسسيو
والكولومبية ماريا غونزاليز هÒازو بنتيجة 10( 3 - 6 6 - 2
 .)7وتقّدر قيمة ا÷وائز اŸالية لهذه اŸنافسسة بـ  15أالف دولر
أام -ري -ك -ي وŒرى ع -ل-ى اŸي-ادي-ن الÎاب-ي-ة ل-ن-زل سس-ان-ت-ي-دو
فينيسسيا  -ا◊مامات (تونسض).

قاد البارصشا لفوز كب Òعلى جوفنتوسس

ميسصي يوجّه رسصالة غ Òمباشصرة لدمبيلي

رأات صسحيفة بريطانية أاsن ليونيل ميسسي
هs-داف ب-رشس-ل-ون-ة ال-ت-اري-خ-ي ،وsج-ه رسس-ال-ة
ل -ل -واف-د ا÷دي-د ع-ل-ى ال-ف-ري-ق ،ال-ف-رنسس-ي
دÁب- -ل- -ي ،خ Ó-ل م -ب -اراة ال -ب -ارصس -ا ،أام -ام
ج -وف -ن -ت-وسض ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ،ب-دوري أاب-ط-ال
أاوروبا.
وت- -أال -ق م -يسس -ي ،وسس s-ج -ل ه -دف ،Úوصس -ن -ع
الثالث ليقود البارصسا للفوز ( )0 - 3على
اليو‘ ،ويعتلي الفريق صسدارة ›موعته
ب-دوري األب-ط-ال ،أام-ام سس-ب-ورت-ي-ن-غ لشس-بونة
الذي فاز على أاوŸبياكوسض (.)2 - 3
وشس -ارك دÁب -ل -ي ،ل-ل-م-رة األو ¤أاسس-اسسً-ي-ا،
ح-ت-ى ال-دق-ي-قة ( )71ع -ن-دم-ا ت-رك م-ك-ان-ه
لسسÒجي روبÒتو.
وق - -الت صس - -ح - -ي - -ف- -ة دي- -ل- -ي اكسسÈسض
الÈيطانية ،إان« sدÁبلي عانى خÓل اŸباراة على مسستوى
اŸراوغات الناجحة ،أاو الوصسول للمرمى ،كما حاول إاثبات
أاحقيته ‘ أان يكون بدي ً
 ÓللÈازيلي نيمار دا سسيلفا ،و⁄
يتمكن من ذلك»..
جها رسسالة غÒ
وأاشسارت الصسحيفة ،إا ¤أان« sهد‘ ميسسي ،و s
مباشسرة لدÁبلي بأان sاألرجنتيني ،هو ‚م الفريق األول،
وألجل النجاح ‘ (كامب نو) ،فيجب عليه مسساعد النجم
األرجنتيني ،للوصسول ا ¤شسباك اŸنافسس.»Ú
وأاوضسحت الصسحيفة ،أاsن «إارنسستو فالفÒدي مدرب برشسلونة،
يحاول القيام بكل شسيء إلراحة ميسسي ‘ اŸلعب ،حتى يكون
حاسسًما ‘ األوقات الصسعبة من اŸباريات ،لذلك فإان sوظيفة
دÁبلي هي مسساعدة ليو».
كان دÁبلي ،انضسم لÈشسلونة ،قادمًا من بوروسسيا دور“وند،
م-ق-ابل  105م Ó-ي Úي -ورو ،ب-ع-د رح-ي-ل ن-ي-م-ار ل-ب-اريسض سس-ان
جÒمان بعد فسسخ العقد ودفع قيمة الشسرط ا÷زائي البالغة
 222مليون يورو.
رأات صسحيفة بريطانية أاsن ليونيل ميسسي هsداف برشسلونة
التاريخي ،وجsه رسسالة للوافد ا÷ديد على الفريق ،الفرنسسي
دÁبلي ،خÓل مباراة البارصسا ،أامام جوفنتوسض يوم الثÓثاء،

–ويÓت

ليفربول يخطّط
لضصم اŸدافع دي فراي

بدوري أابطال أاوروبا.
وتأالق ميسسي ،وسسجsل هدف ،Úوصسنع الثالث
ليقود البارصسا للفوز ( )0 - 3على اليو‘،
وي-ع-ت-ل-ي ال-ف-ري-ق صس-دارة ›م-وع-ت-ه بدوري
األبطال ،أامام سسبورتينغ لشسبونة الذي فاز
على أاوŸبياكوسض (.)2 - 3
وشسارك دÁبلي ،للمرة األو ¤أاسساسسيًا ،حتى
الدقيقة ( )71عندما ترك مكانه لسسÒجي
روبÒتو.
وقالت صسحيفة ديلي اكسسÈسض الÈيطانية،
إاsن «دÁب- -ل- -ي ع- -ان- -ى خ Ó-ل اŸب -اراة ع -ل -ى
مسس-ت-وى اŸراوغ-ات ال-ن-اج-ح-ة ،أاو ال-وصس-ول
ل-ل-م-رم-ى ،ك-م-ا ح-اول إاث-ب-ات أاح-ق-ي-ت-ه ‘ أان
يكون بدي ً
 ÓللÈازيلي نيمار دا سسيلفا ،و⁄
يتمكن من ذلك»..
جها رسسالة غÒ
وأاشسارت الصسحيفة ،إا ¤أان« sهد‘ ميسسي ،و s
مباشسرة لدÁبلي بأان sاألرجنتيني ،هو ‚م الفريق األول،
وألجل النجاح ‘ (كامب نو) ،فيجب عليه مسساعد النجم
األرجنتيني ،للوصسول ا ¤شسباك اŸنافسس.»Ú
وأاوضسحت الصسحيفة ،أاsن «إارنسستو فالفÒدي مدرب برشسلونة،
يحاول القيام بكل شسيء إلراحة ميسسي ‘
اŸلعب ،حتى يكون حاسسًما ‘ األوقات
الصسعبة من اŸباريات ،لذلك فإاsن وظيفة
دÁبلي هي مسساعدة ليو» .كان دÁبلي،
انضس -م لÈشس -ل -ون -ة ،ق -ادًم-ا م-ن ب-وروسس-ي-ا
دور“وند ،مقابل  105مÓي Úيورو ،بعد
رح -ي -ل ن -ي -م -ار ل -ب -اريسض سس -ان
جÒم- - -ان ب - -ع - -د فسس - -خ
ال -ع -ق -د ودف -ع ق-ي-م-ة
الشس -رط ا÷زائ -ي
ال- -ب- -ال- -غ -ة 222
مليون يورو.

أارسشنال

هل ّÁدد أاوزيل
عقده مع الّنادي؟

يفكر نادي ليفربول ال‚ليزي ‘ ضسم
مدافع نادي لتسسيو اليطا‹ سستيفان
توsقفت اŸفاوضسات ب Úأارسسنال ،واألŸاÊ
دي فراي خÓل النتقالت الصسيفية
مسسعود أاوزيل ،صسانع أالعاب الغانرز ،لتجديد
القادمة،
تعاقده ‘ ،فÈاير اŸاضسي.
حسسبما
وقالت صسحيفة «سسبورت بيلد» األŸانية أامسض،
نشسرته
إاsن أاوزيل –sدث مع إادارة النادي ،ووافق على
أامسض
Œديد عقده بشسرط زيادة الراتب األسسبوعي من
األربعاء
 156أالف ،إا 252 ¤أالف جنيه إاسسÎليني.
صسحيفة
وأاوضسحت الصسحيفة ،أاsن «أاوزيل  ⁄يتلقَ رًدا من
«كالتشسيو
إادارة الغانرز بعد ذلك ،لذلك قرر الدخول ‘
مÒكاتو».
آاخر موسسم بعقده مع الفريق“ ،هيًدا لرحيله عن
وينتهي
اŸدفعجية الصسيف اŸقبل».
ع - - -ق- - -د «دي
وأاضسافت أان sتوقف إادارة أارسسنال عن
ف- - - -راي» م - - -ع
مفاوضسات “ديد عقد أاوزيل؛ كانت بسسبب
ن-ادي ال-ع-اصسمة
أانها  ⁄تكن تعرف خطة آارسس Úفينغر،
اليطالية ‘ نهاية اŸوسسم ا◊ا‹ ،وهذا
مدرب الفريق بشسأان مسستقبله مع النادي.
ما يسسمح إلدارة النادي ال‚ليزي ‘ ضسم
وأاشسارت الصسحيفة إا ¤أاsن فينغر ،كان
الÓ- -عب ‘ صس- -ف- -ق- -ة ح- -رة .وأاضس- -اف ن- -فسض
قريًبا من تو‹ تدريب باريسض سسان
اŸصسدر ،أان العملية لن تكون سسهلة ،حيث ينتظر
جÒمان بعد انتهاء عقده
أان ي -واج -ه ل -ي -ف -رب -ول م -ن -افسس -ة ق -وي -ة م -ن ج -انب
اŸوسسم اŸاضسي ،لكsنه
ي -وف -ن -ت -وسض الي -ط -ا‹ وب -وروسس -ي-ا دور“ون-د األŸا،Ê
فضسل التمديد.
اللذان أابديا اهتمامهما ‘ ضسم الÓعب.

بايرن ميونيخ

ليفاندوفسصكي يسصتعيد فعاليته ويرد على رومينيغه
أاجاد روبرت ليفاندوفسسكي مهاجم بايرن ميونيخ ،وهsز الشسباك
‘ ع- -رضض ق- -وي أام- -ام أان -درÿت م -ع ب -داي -ة مشس -وار ال -ف -ري -ق
األŸا ‘ ،Êدوري أابطال أاوروبا لكرة القدم ،يوم الثÓثاء.
واŸب- -اراة ه- -ي األو ¤ل- -ل- -ف- -ري- -ق ال- -ب- -اف- -اري ،ب- -ع- -د ان- -ت- -ق -اد
ل-ي-ف-ان-دوفسس-ك-ي ،سس-ي-اسس-ة الن-ت-ق-الت ‘ ب-ايرن ميونيخ ،خÓل
مقابلة جريئة أاsدت إا ¤رد فعل غاضسب من الرئيسض التنفيذي
كارل هاينز رومنيغه.
وتسسsببت تعليقات اŸهاجم البولو ،Êالتي قال فيها إان sبايرن ⁄
يعد ينافسض بقوة ‘ سسوق النتقالت ‘ جدل كب ‘ Òاأليام
التي سسبقت اŸباراة التي أاقيمت ‘ اÛموعة الثانية.
كما ترّددت أانباء حول رغبة اŸهاجم توماسض مولر ‘ الرحيل
وإامكانية تعي Úيوليان ناغلزمان مدرب هوفنها Ëبدًل من
اıضسرم كارلو أانشسيلوتي.
وأاكدت خسسارة بايرن ( )0 - 2أامام فريق ناغلزمان أاسسوأا بداية
للفريق بالدوري ‘  6سسنوات ،وتسسببت تعليقات ليفاندوفسسكي
‘ تدخل علني حاد ونادر من رومنيغه ،الذي أاŸح إا ¤أاsن
الÓ- - - -عب ي- - - -جب أان ي- - - -ل- - - -ت- - - -زم Ãا ي- - - -ج- - - -ي - - -د ف - - -ع - - -ل - - -ه.
وأاي شسخصض كان يفكر ‘ الشسيء الذي يجيده الÓعب ،احتاج
لÓنتظار  10دقائق فقط قبل أان تظهر خطورة ليفاندوفسسكي
على اŸرمى ،ويتعرضض ÿطأا من سسف Úكومز الذي حصسل على
البطاقة ا◊مراء .ونهضض اŸهاجم البولو ،Êونفضض الغبار عن
نفسسه وسسجل هدف التقدم لبايرن من ركلة جزاء.
ويسس -ت -ع -د ل -ي -ف-ان-دوفسس-ك-ي ÿوضض م-ب-ارات-ه  100بالدوري
جل  ٨0هدًفا ‘
األŸا Êأامام ماينز يوم السسبت ،بعدما سس s
 99مباراة ،ويبدو أاsنه ل يزال يحتفظ بنفسض اÿطورة التي
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تودوروف مدرب ششباب بلوزداد لـ «الششعب»

«احÎافية الّÓعب Úورفضصهم اŸسصاومة Ãصصلحة الفريق سصبب ‚احنا»
وصش -ف م -درب شش -ب -اب ب -ل -وزداد اي -ف-ي-ك-ا
تودوروف ‚اح الفريق ‘ بداية اŸوسشم
رغم اŸششاكل اŸالية التي يعا Êمنها ،إا¤
احÎاف- -ي- -ة الÓ- -ع- -ب Úال- -ذي- -ن رفضش- -وا
اŸسش -اوم -ة Ãسش -ت -ق -ب -ل ال -ف -ري -ق لصش-ال-ح
مصشلحتهم الششخصشية.
عمار حميسشي
تصشوير ﬁ :مد أايت قاسشي
اعÎف الفرانكو-صسربي ‘ حوار لـ «الشسعب»،
أان اŸسستوى الفني للشسباب  ⁄يصسل بعد ا¤
ذروت -ه رغ-م ال-ن-ت-ائ-ج الي-ج-اب-ي-ة ،ح-يث ط-الب
ا÷ميع Ãسساندة الفريق وعدم النقÓب عليه
حوا كثÒا
بعد أاول تع ،Ìخاصسة أان الÓعب Úضس ّ
من أاجل الفريق.
ورغم أانه رفضض تقييم مسستوى البطولة إال أان
تودوروف أاكد أان اŸنافسسة كبÒة من أاجل
–قيق النتصسارات ،إال أان اŸسستوى الفني
يبقى بعيدا عن التطلعات بسسبب نقصض العمل
الفني على اŸسستوى الطويل ‘ جل الندية.
❊ الشش -عب :ك-ي-ف ت-قّ-ي-م مشش-وار ال-ف-ري-ق
بعد ثÓث جولت؟
❊❊ اŸدرب إاي -ف-ي-ك-ا ت-ودوروف :اŸشسوار
ناجح بكل اŸقاييسض بالنظر ا ¤النتائج التي
ح -ق -ق -ن -اه -ا ◊د اآلن ‘ اŸب-اري-ات ال-ثÓ-ث،
وتواجدنا ‘ الصسدارة أافضسل دليل لكن رغم
ذلك اŸسستوى الفني للفريق مازال  ⁄يصسل
ا ¤ذروته بعد ،فهو يرتفع تدريجيا مباراة
Ãباراة ،وهو األمر الذي خ ّ
ططنا له خÓل
ع -م -ل -ي-ة ال-ت-حضس Òاضس-اف-ة ا ¤ال-ع-م-ل ال-ف-ن-ي
هناك العمل البد Êالذي قام به ا÷هاز الفني
خÓل عملية التحضس ،ÒفالÓعبون أابلوا البÓء
ا◊سس -ن م -ن ه-ذه ال-ن-اح-ي-ة وك-ان واضس-ح-ا أان-ه
اسستوعبوا العمل الكب Òالذي ” القيام به من
هذه الناحية.
❊ هل أانت راضس عن مردود التّششكيلة
أامام اŸولودية؟
❊❊ ب -ال -ط -ب -ع ف -اŸب -اراة ك -انت صس -ع -ب -ة أام -ام
منافسض مازال يبحث عن نفسسه منذ انطÓق
ال-ب-ط-ول-ة ،وخÓ-ل ح-دي-ث-ي م-ع الÓ-ع-ب Úق-ب-ل

أاه-م-ي-ة ال-ت-واج-د ‘ صس-دارة ت-رت-يب ال-ب-طولة،
وهو األمر اليجابي من الناحية الرياضسية،
لكن باŸقابل يجب على الدارة أان تتعامل هي
األخرى باحÎافية مع المر من خÓل بذل
›ه -ودات إاضس -اف -ي -ة م -ن أاج -ل ج-لب الم-وال
وح- -ل الزم- -ة اŸال- -ي- -ة ا ¤ال- -ن- -ه- -اي- -ة Ãا أان
م -ق -وم-ات ال-ن-ج-اح م-وج-ودة ،و‘ ح-ال –ق-ق
ذلك فالنتائج سستكون أافضسل ‘ اŸسستقبل.
❊ مسشتوى الهجوم – ّسشن كثÒا مقارنة
باŸوسشم اŸاضشي ،كيف وجد” ا◊ل؟
❊❊ ‰تلك مهاجم Úجيدين واŸشسكل كان
نفسسيا وأايضسا رياضسيا ،فاŸشسكل النفسسي يكون
من خÓل ابتعاد الÓعب عن التسسجيل ،وهنا
ي-ت-أاث-ر م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ن-فسس-ي-ة ف-يضس-ي-ع ف-رصس-ا
سس -ه -ل -ة ،وه -و م -ا ي -زي -د الضس -غ -ط ع -ل-ي-ه ،أام-ا
اŸشس-ك-ل ال-ري-اضس-ي ف-يكمن
‘ كيفية توظيف الÓعبÚ
اŸوج -ودي -ن ع -ل-ى مسس-ت-وى
هذا اÿط ،وخÓل اŸوسسم
اŸاضسي مث Óكان عريبي
يعا Êمن الناحية النفسسية
جل هدفÚ
ألنه  ⁄يسسجل لكن هذا اŸوسسم سس ّ
‘ ثÓ- -ث م- -ب -اري -ات ،وه -و م -ؤوشس -ر ج -ي -د ألن
مشس -ك -ل -ت-ه ك-انت ن-فسس-ي-ة بسس-بب ت-أاث-ره لن-ه ⁄
يسسجل رغم اآلمال التي كانت معلقة عليه،
وأايضسا لسسوء توظيفه ،وهنا ل أاتكلم عن ا÷هاز
ال -ف -ن-ي السس-اب-ق ف-ل-ك-ل م-درب ط-ري-ق-ة ون-ح-ن
كجهاز فني وّفرنا الظروف الفنية له من أاجل
الÈوز ،وهو ما حدث.
❊ ما هو تقييمك Ÿسشتوى البطولة ◊د
لن؟
ا آ
❊❊ من الصسعب وضسع تقييم للبطولة بعد ثÓث
جولت كما أانني  ⁄أاشساهد مسستوى كل الندية
الـ  ،16وبالتا‹ ا◊كم يبقى غ Òحقيقي لكن
على العموم ا÷ميع يلهث وراء النتائج ،وهو
الم- - -ر ال- - -ذي لح - -ظ - -ت - -ه ◊د اآلن ‘ ظ - -ل
ال-ت-غ-يÒات ال-ت-ي ح-دثت ع-ل-ى مسس-ت-وى م-عظم
األن- -دي- -ة ،وغ- -ي- -اب ال- -ع -م -ل ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
اŸتوسسط والبعيد يؤوثر على اŸسستوى العام،
ول يسس -م -ح بÈوز الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن ب-إام-ك-ان-ه-م
تقد Ëاإلضسافة ıتلف اŸنتخبات الوطنية.

لدارة مطالبة بإايجاد
ا إ
Óزمـة اŸـــالية
ﬂرج ل أ
للبقاء ‘ نفسس اŸسشتوى

اŸباراة أاكدت لهم
أان -ه-م أام-ام ف-رصس-ة
ذه -ب -ي -ة ل -ت -ح-ق-ي-ق
ال-ف-وز ب-ك-ل سس-هولة
على اŸولودية إان احÎموا التعليمات التي
وجهناها اليهم خÓل السسبوع اŸاضسي ،وهو
المر الذي حدث حيث لحظنا التزاما كبÒا
من طرف الÓعب Úللتعليمات خÓل الشسوطÚ
الول والثا Êرغم أان اŸنافسض شسّكل بعضض
الفرصض اÿطÒة خÓل الشسوط الثا ،Êإال أاننا
اسس-ت-ط-ع-ن-ا الصس-م-ود وتسس-جيل هدف النتصسار
والطمئنان قبل نهاية اŸباراة ،وهو ما أاراح
الÓعب Úوالنصسار.
❊ م -ا سش -ر ‚اح ال -ف -ري -ق رغ -م اŸشش -اك -ل
اŸالية التي ل يعا Êمنها؟
❊❊ احÎافية الÓعب Úكانت عام Óمهما ‘
‚اح ال -ف -ري -ق خ Ó-ل ب -داي -ة اŸوسس-م ‘ ظ-ل
اŸشساكل اŸالية ،حيث أابدوا احÎافية كبÒة
‘ التعامل معها ورفضسوا اŸسساومة Ãصسلحة
الفريق من أاجل مصسلحتهم الشسخصسية ألنهم
ح -ت -ى إان كسس -ب-وا الم-وال ف-إان-ه-م سس-ي-خسس-رون
احÎام ا÷ميع وفرصسة التواجد ‘ الصسدارة
والعكسض هو الذي حدث ،فاآلن كسسبوا احÎام
ا÷م-ي-ع ألن-ه-م ت-ع-ام-ل-وا ب-احÎاف-ي-ة وم-ت-ف-ائل
بأانهم سسيتقاضسون أاموالهم ،وكذلك ل ننسسى

شصبيبة القبائل ‘ وضصعية مناسصبة للّتأاكيد

مونديال روسشيا ٢٠1٨

دي خيا يحافظ على نظافة شصباكه للمباراة اŸائة انطÓق عملية بيع الّتذاكر اليوم
ذكرت صسحيفة «مÎو» اإل‚ليزية أان
ا◊ارسض اإلسس- -ب- -ا Êدي- -ف -ي -د دي خ -ي -ار
ح -ارسض م-رم-ى ن-ادي م-انشسسس Îي-ون-اي-ت-د
حقق إا‚ازا خÓل مباراة ناديه أامام نادي
ب -ال السس -ويسس-ري ال-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة ف-ى إاط-ار
ا÷ولة األو ¤من دور اÛموعات لرابطة
أابطال أاوروبا بعد أان حافظ على نظافة
شس-ب-اك-ه ل-ل-م-ب-اراة اŸائ-ة م-ن-ذ انضس-مامه
للشسياط Úا◊مر .وأاصسبح دي خيا
الذي انضسم اولدترافورد عام 2011
ا◊ارسض األسساسسي للشسياط Úا◊مر
‘ السسنوات الخÒة ،و‚ح النادي
‘ إاحباط ﬂطط نادي ريال مدريد
‘ الفوز بخدمات الÓعب.
وذك -رت الصس -ح-ي-ف-ة الÈي-ط-ان-ي-ة أان-ه ‘
الوقت الذي اسستحوذ فيه مروان فيÓيني
وروم -ي-ل-و ل-وك-اك-اك-و وم-ارك-وسض راشس-ف-ورد
على عناوين الصسحف بعد تسسجيل أاهداف
الفريق ‘ اللقاء ،فإانّ دي خيا ‚ح ‘ الوقت
ن -فسس -ه ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة شس-ب-اك-ه ل-ل-م-رة
اŸائة ‘ مسسÒته مع النادي ال‚ليزي .ويسسعى
دي خيا إا ¤تطوير مسستواه ‘ الفÎة القادمة حتى
يكون أافضسل حارسض مرمى على مسستوى العا ،⁄ويرى
اÈÿاء أانه ‘ حالة اسستمراره على هذا اŸسستوى ،فإانه لن
يكون بعيدا عن –قيق هذا الهدف.
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لو ¤موبيليسس
الّرابطة اÎÙفة ا أ

كان عليها منذ ظهوره األول قبل  3سسنوات.
وسستكون من أاهم أاولويات بايرن ،اإلبقاء على ليفاندوفسسكي
سسعيًدا ‘ ظل وجود رغبة ‘ ،الفوز بلقب دوري األبطال ألول
مرة منذ .2013
وسسيخوضض بايرن ،اŸباراة اŸقبلة بدوري األبطال ‘ ضسيافة
باريسض سسان جÒمان..
وقال أانشسيلوتي ⁄« :نقدم أاداء رفيًعا ،لكن حققنا الفوز وهذا
ما نحتاجه .صسنعنا الكث Òمن الفرصض ،لكن  ⁄نلعب بÎكيز
كب ،Òوهذا يحدث أاحياًنا».

أاعلن ال–اد الدو‹ لكرة القدم «الفيفا» ،أان تذاكر
مونديال روسسيا  201٨سسيتم طرحها للبيع بدءا ً من
اليوم على أان تتم ع ÈاŸوقع الرسسمي حصسرا .و”
ت-قسس-ي-م ع-م-ل-ي-ة ب-ي-ع ال-ت-ذاكر إا 3 ¤م-راح-ل ،بحيث
تنطلق األو ¤اليوم وتنتهي ‘  12أاكتوبر اŸقبل،
وسستتمّكن ا÷ماه ÒخÓل هذه الفÎة من إارسسال
ط -ل -ب -ات ا◊صس-ول ع-ل-ى ال-ت-ذاك-ر ،وخÓ-ل ه-ذه
ال- -فÎة سس- -ي- -ت -م إاع Ó-م اŸت -ق -دمÃ ÚصسÒ
طلباتهم قبل بدء اŸرحلة الثانية التي
تنطلق بعد قرعة النهائيات اŸقررة ‘
األول م -ن ديسس -م Èال -ق -ادم ب -ي -ن -م-ا ت-ن-ط-ل-ق
اŸرح-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة وال-ن-ه-ائ-ي-ة ‘ ال-ل-حظات
األخÒة خÓ- -ل ال- -فÎة اŸم- -ت- -دة م- -ن 1٨
أافريل من العام  201٨إا 15 ¤جويلية من
العام نفسسه ،وهو موعد إاقامة اŸباراة
ال -ن -ه-ائ-ي-ة ل-ك-أاسض ال-ع-ا ⁄روسس-ي-ا .201٨
وبناء على تعليمات السسلطات الروسسية
ينبغي على كل ا÷ماه Òالتي ترغب ‘
شس -راء ال -ت -ذاك-ر أان ت-ت-ق-دم ب-ط-لب ا◊صس-ول
ع-ل-ى ب-ط-اق-ة ه-وي-ة ل-ل-مشس-ج-ع ،Úح-يث سس-ي-تم
اسستخدام بطاقة الهوية كتأاشسÒة دخول للبÓد
ولسستخدام وسسائل اŸواصسÓت العامة ›انا
‘ أايام اŸباريات.
وتقام نهائيات مونديال روسسيا ب14 Ú
جوان و 15جويلية  12 ‘ 201٨ملعبا و11
مدينة.
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يسش -ت -ق -ب -ل ظ -هÒة ال-غ-د ف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة
ال -ق -ب-ائ-ل ن-ادي ب-ارادو Ãل-عب  1نوفمÈ
بتيزي وزو من أاجل رسشم وقائع اŸواجهة
التي تدخل ‘ إاطار ا÷ولة الثالثة من
لو ¤م- -وب -ي -ل -يسس
ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف ا أ
ب -داي -ة م -ن السش-اع-ة الـ  ،1٧ : ٠٠وال-ت-ي
سشتلعب من دون جمهور بسشبب العقوبة
اŸسشلطة على صشاحب الضشيافة.
نبيلة بوقرين
يسسعى لعبو الشسبيبة إا ¤اإلبقاء على الزاد
كام ‘ Óالديار وتدعيم رصسيدهم من النقاط
Ãا أانهم Áلكون  4نقاط جراء تعادل وفوز ‘
اللقاءين اŸاضسي ،Úما يعني أانهم ‘ الطريق
الصس- -ح- -ي- -ح خÓ- -ل اŸوسس -م ا◊ا‹ م -ن أاج -ل
اŸواصسلة ‘ –قيق النتائج اإليجابية بهدف
إاعادة النادي إا ¤الواجهة من جديد بعدما
غاب عن سساحة التتويج منذ فÎة بسسبب جملة
اŸشساكل التي طالتهم.
ول -ه -ذا ف -إان أاب -ن-اء ج-رج-رة ع-ل-ى دراي-ة ت-ام-ة
ب -أاه -م -ي -ة ال-ن-ق-اط خÓ-ل ا÷ولت األو ¤م-ن
اŸن- -افسس- -ة ألن- -ه -ا سس -تسس -م -ح ل -ه -م Ãواصس -ل -ة
اŸشسوار من دون ضسغط فيما بعد رغم أان
الفريق سسيكون منقوصض من دعم ا÷مهور ‘
هذه اŸباراة اŸهمة أامام الصساعد ا÷ديد
إا ¤اÎÙف األول.
من جهتهم لعبي نادي بارادو سسيطمحون
على العودة بنتيجة إايجابية من خارج الديار
من أاجل تأاكيد النتصسار اÙقق ‘ ا÷ولة
اŸاضسية على حسساب ا◊مراوة ،ما يعني أان
معنويات اÛموعة مرتفعة وسسيطمحون إا¤
مسسايرة اŸنافسسة لحتÓل مراكز مريحة ‘
مرحلة الذهاب رغم صسعوبة اŸأامورية أامام
الشسبيبة التي سستلعب على أارضسها.

مواجهة متكافئة ب Úا–اد ا◊راشش
وأاوŸبي اŸدية

بينما تعد مهمة ا–اد ا◊راشض صسعبة خÓل
اÿرج -ة ال -ت -ي سس -ت -ق -وده إا ¤اŸدي-ة ÓŸق-اة
األوŸبي اÙلي بسسبب اŸشساكل التي يعاÊ

م- -ن- -ه -ا ال -ن -ادي
العاصسمي،
وال -ت -ي ج -ع -ل -ت-ه
يبقى ‘ مؤوخرة
الÎت- -يب ال- -ع -ام
ل- -ل -ب -ط -ول -ة م -ن
دون ن- -ق- -اط م -ا
ي - - - -ع - - - -ن - - - -ي أان
الÓعبÚ
مطالبÚ
بالنتفاضض
ل - -ل- -خ- -روج م- -ن
ال- -دوام -ة ال -ت -ي
قد تؤودي به إا¤
ت -ف -اق -م ال-وضس-ع
م- - - - - -ع م - - - - -رور
ا÷ولت
ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-دخ-ول ال-ق-وي ألغ-لب ال-ن-وادي
والصسراع شسديد على النقاط.
م -ن ج -ه -ت -ه ف -ري-ق أاوŸب-ي اŸدي-ة ه-و اآلخ-ر
مطالب بالعودة السسريعة إا ¤الطريق الصسحيح
Ãا أانه Áلك نقطة واحدة ‘ رصسيده ،ولهذا
ف -إان ال Ó-ع -ب Úسس -ي -دخ -ل-ون ب-ن-ي-ة ال-ف-وز أام-ام
اإل–اد من خÓل اسستغÓل الوضسع الذي Áر
ب -ه لصس -ا◊ه -م ل -ل -خ -روج م-ن م-راك-ز اŸؤوخ-رة
بداية من لقاء الغد.

شصباب قسصنطينة يÓقي
ا–اد بلعباسش وعينه على الّنقاط

أام -ا شس -ب -اب قسس -ن-ط-ي-ن-ة ي-ط-م-ح إا ¤اإلط-اح-ة
بإا–اد بلعباسض خÓل اŸواجهة التي سستجري
Ãلعب حمÓوي Ãا أاّنه يحسسن التعامل مع
األم- - -ور ‘ ال - -دي - -ار خ - -اصس - -ة أان ال Ó- -ع - -بÚ
سسيسستفيدون من دعم ا÷مهور الذي سسيتنقل
إا ¤اŸدرجات أامسسية الغد للخروج بأافضسل
نتيجة أامام الضسيوف.
ن-ادي ال-غ-رب ا÷زائ-ري سس-ي-ك-ون أام-ام م-ه-م-ة
صسعبة أامام الشسباب إال أانها ليسست مسستحيلة
Ãا أانه Áلك ‘ رصسيده ثÓث نقاط إا ¤حد
اآلن ول يوجد مسستحيل ‘ كرة القدم ا◊ديثة
وسس -ي-ك-ون اŸي-دان ه-و ال-ف-اصس-ل ا◊ق-ي-ق-ي ‘

هذه
اŸواجهة
اŸتقاربة
ب ÚالطرفÚ
إا ¤ح - - - - - - - -د
ك -ب .Òف-ري-ق
ا–اد
ال -ب -ل-ي-دة ه-و
اآلخر
سسيكون على
م - -وع- -د م- -ع
ت-ن-ق-ل صس-عب
إا ¤بشس- - - - - -ار
ÓŸقاة
شسبيبة
السساورة التي
–سسن
ال -ت -ع -ام-ل م-ع اŸب-اري-ات داخ-ل ال-دي-ار وال-ت-ي
سستعمل على كسسب النقاط ‘ مواجهة الغد
لرفع رصسيدها إا 7 ¤نقاط كاملة أامام الصساعد
ا÷ديد إا ¤حظÒة الكبار الذي يبقى من دون
نقاط عد هزÁت‡ Úتاليت.Ú

الÈنامج

ششبيبة القبائل ــــ نادي بارادو
أاوŸبي اŸدية ـــــ إا–اد ا◊راشس
ششباب قسشنطينة ـــ إا–اد بلعباسس
ششبيبة السشاورة ــــ إا–اد البليدة

ششبيبة بجاية

زغدود يصصر
على افتكاك نقاط الفوز

سس- -ي- -ك -ون ف -ري -ق شس -ب -ي -ب -ة ب -ج -اي -ة ،ن -ه -اي -ة
األسسبوع ،على موعد مع لقاء ا÷ولة الثالثة أامام
الصساعد ا÷ديد رائد القبةÃ ،لعب  20أاوت
با÷زائر العاصسمة ،وهي اŸباراة التي يوليها
ال -ط -اق-م ال-ف-ن-ي أاه-م-ي-ة ك-بÒة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز،
وت -أاك -ي -د ال‚از سس -لسس -ل -ة ال -ن -ت -ائ-ج اإلي-ج-اب-ي-ة
اŸسسجلة منذ بداية اŸوسسم الكروي .و‘ هذا

خيبة أامل كبÒة بعد النهزام أامام «أابناء العقيبة»

أانصصار «العميد» ينتظرون مسصتوى
أافضصل ‘ اŸنافسصة القارية

خيبة أامل كبÒة يعيششها أانصشار مولودية
ا÷زائر بعد النهزام ‘ الداربي العاصشمي
لول ل -ه -ذا اŸوسش -م ي -وم ال-ثÓ-ث-اء اŸاضش-ي
ا أ
أام-ام شش-ب-اب-ب-ل-وزداد ،وذلك ق-ب-ل أايام قليلة
من مواجهة النادي الفريقي ‘ إاطار كاسس
لفريقية لكرة القدم.
الكونفدرالية ا إ
حامد حمور
ل حديث يوم أامسض بشسوارع ا◊ي الشسعبي لباب
جله العميد،
الوادي سسوى عن النهزام الذي سس ّ
حيث يتفق معظم اŸتتّبع Úللفريق أاّن تشسكيلة
كازو Êكانت بعيدة كل البعد عن اŸسستوى الذي
ك -ان -وا ي -ت -م ّ-ن -ون رؤوي-ت-ه ‘ ب-داي-ة ه-ذا اŸوسس-م،
بالنظر للعناصسر اŸمّيزة التي تضسمها تشسكيلة
اللون Úاألحمر واألخضسر.
وÁك -ن ال -ق -ول أاّن شس -ب -اب ب -ل-وزداد سسّ-ج-ل ف-وزا
م -ن -ط -ق -ي -ا ،وف -از ع-ل-ى اŸول-ودي-ة م-ن ال-ن-اح-ي-ة
التكتيكية كونه اسستغل ظروف اللقاء بذكاء ووّقع
هدف Úمن أاخطاء ارتكبت من طرف مدافعي
اŸنافسض ،األول عن طريق ضسربة جزاء والثاÊ
عقب هجوم معاسض و غلطة فادحة من حشسود.
هذا النهزام سسوف يضسع فريق اŸولودية ‘
وضسعية صسعبة من الناحية اŸعنوية ‘ ،الوقت
ال -ذي ك -ان م -ن اŸم -ك -ن اسس -ت -غ Ó-ل م -ق -اب Ó-ت

ال -ب -ط -ول -ة ل -ل -ت -حضس Òبشس -ك -ل ج -ي-د ل-ل-م-ن-افسس-ة
القارية..لكن سسارت األمور ‘ الŒاه اŸعاكسض
ب -ع -د ال-ت-ع-ادل اŸسس-ج-ل أام-ام ال-وف-اق ب-ب-ول-وغÚ
والنهزام أامام الشسباب.
‡ا يعني أان العميد  ⁄يجد ضسالته بعد ‘ بداية
اŸوسس- -م ،خ- -اصس- -ة وأان اŸدرب ك- -ازو Êي -ع -م -ل
بخطة ضسرورة إاعطاء الفرصسة ألك Èعدد ‡كن
من الÓعب ‘ Úبداية اŸوسسم لÓسستقرار على
تشسكيلة متكاملة ‘ اŸسستقبل ،والدليل على ذلك
انه قام بتغي 7 Òلعب Úمقارنة بالتشسكيلة التي
لعبت اŸباراة أامام الوفاق.
وب -ال -ت -ا‹ م -ن اŸم -ك -ن ج -دا أان ي-دخ-ل م-درب
اŸولودية يوم السسبت القادم التشسكيلة الأسساسسية
التي عليها –قيق نتيجة ايجابية قبل مباراة
ال- -ع- -ودة ،ل سس- -ي- -م- -ا وأان اŸن -افسض ه -و ال -ن -ادي
الفريقي التونسسي الذي يتمتع بخÈة كبÒة ‘
اŸنافسسات القارية.
وبالرغم من النهزام ‘ مباراة البطولة ،إال أان
أانصسار اŸولودية سسيتنقلون بأاعداد غفÒة ا¤
ملعب  5جويلية لتشسجيع زمÓء منصسوري ،كون
اŸن -افسس-ة ال-ق-اري-ة ل-ه-ا ن-ك-ه-ت-ه-ا اÿاصس-ة ورÃا
تركيز الÓعب Úهذه األيام مصسّوب بشسكل كبÒ
‡ا أافقدهم بعضض «الشسحنة»
على هذا اŸوعد ّ
الضسرورية ‘ اŸقابÓت ل سسيما «الداربيات»
التي تلعب دائما على جزئيات.

الّرابطة اÎÙفة الثّانية

تنّقل صصعب لكل من ج  -ع Úمليلة وشش  -سصكيكدة
يتضشّمن برنامج ا÷ولة الثالثة من عمر بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية (موبيليسس) لكرة
القدم اŸقررة مقابÓتها يوم ا÷معة اŸقبل عدة مواجهات مششّوقة ،أابرزها تلك التي سشينزل
فيها رائدا البطولة جمعية ع Úمليلة وششبيبة سشكيكدة ضشيف Úعلى كلّ من ششباب عÚ
فكرون وغا‹ معسشكر ‘ ،الوقت الذي سشيحاول فيه فريقا مؤوخرة الÎتيب وداد تلمسشان
وأامل بوسشعادة اسشتغÓل فرصشة اسشتقبالهما لكل من ششباب باتنة وجمعية وهران لتسشجيل
أاول نقطة لهما ‘ البطولة.

مولودية بجاية .وتكتسسي اŸواجهة ب Úشسباب برج
بوعريرج ومولودية سسعيدة نكهة خاصسة بالنظّر ا¤
ال- -نّ- -دي- -ة وال- -ت- -ن- -افسس -ي -ة الشس -دي -دة اŸوج -ودة بÚ
التشسكيلت .Úو‘ الخ Òسسيكون الصساعد ا÷ديد
رائد القبة اŸتأاثر بخسسارته Ãيدانه امام مولودية
بجاية ( )0 - 1مطالبا ‘ هذه ا÷ولة بتحدي فريق
بجاوي آاخر ‘ ظرف أاسسبوع ،Úحيث سسيسستقبل
هذا ا÷معة شسبيبة بجاية Ãلعب  20أاوت .1955
وتتسسم هذه اŸقابلة بكث Òمن الثارة باعتبار أانه
ب -اإلضس-اف-ة إا ¤م-ن-زل-ة ال-تشس-ك-ي-ل-ت Úالسس-اب-ق-ت‘ Ú
ب -ط -ول -ة ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة الو ،¤ف-إاّن ال-ره-ان
الكروي يبقى كبÒا بالنسسبة لكل فريق .فشسبيبة
بجاية ( 4نقاط) يسسعى ا ¤القÎاب من اŸقدمة،
فيما سسيكون هدف رائد القبة (بنقطة واحدة) هو
–قيق الفوز الول ‘ اŸنافسسة ،وبالتا‹ البتعاد
نسسبيا عن منطقة اÿطر.

فبعد –قيقهما لنتصسارين اثن ‘ Úا÷ولتÚ
الول -ي ‘ Úال-ب-ط-ول-ة ي-ب-دو أاّن م-ه-م-ة ال-رائ-دي-ن
ج-م-ع-ي-ة ع Úم-ل-ي-ل-ة وشس-ب-ي-ب-ة سس-ك-ي-ك-دة ‘ ه-ذه
ا÷ولة الثالثة سسوف لن تكون سسهلة وخرجتهما
هذا السسبوع هي Ãثابة اختبار حقيقي خاصسة
بالنسسبة ألصسحاب الزي األحمر والسسود جمعية
ع Úم -ل -ي -ل-ة ،ال-ذي ي-ت-ن-ق-ل Ÿواج-ه-ة ا÷ار عÚ
ف-ك-رون ‘ م-ق-اب-ل-ة ﬁل-ي-ة ت-ب-ق-ى م-ف-توحة على
جميع الحتمالت .وعليه سسيكون الرهان ‘
ه-ذه اŸق-اب-ل-ت Úك-بÒا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-فرق الربعة،
باعتبار أان جمعية ع Úمليلة وشسبيبة سسكيكدة
تسس -ع -ي-ان ل-ت-حصس Úم-وق-ع-ه-م-ا‘ ال-ري-ادة ،ف-ي-م-ا
سسيحرصض اصسحاب الرضض شسباب ع Úفكرون
وغ -ا‹ م -عسس -ك-ر ع-ل-ى الب-ت-ع-اد ق-در الم-ك-ان ع-ن
م -ن -ط -ق-ة اÿط-ر ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ح-ال-ي-ا وداد
تلمسسان وأامل بوسسعادة .واألكيد ‘ هذه ا÷ولة أانّ
وداد ت -ل -مسس -ان وأام -ل ب-وسس-ع-ادة سس-ي-ب-ذلن قصس-ارى
جهودهما Ãلعبيهما من اجل الفوز بنقاط اŸقابلة
امام كل من شسباب باتنة جمعية وهران .ول تقل
أاهمية اŸقابÓت اŸتبقية عن سسابقتها باعتبار
ان -ه -ا سس -ت -تضس -م -ن ك -ذلك ح -وارات ك -روي-ة مشسّ-وق-ة
وواعدة مثل تلك التي سستنشسط من قبل فرق سسبق
لها اللعب ‘ بطولة الرابطة اÎÙفة الو،¤
وي -ت -ع -ل -ق الم -ر ب-اŸواج-ه-ة ال-ت-ي سس-ت-ج-م-ع سس-ري-ع
غليزان وجمعية أاوŸبي الشسلف ومولودية العلمة مع

سسريع غيليزان  -جمعية الشسلف
وداد تلمسسان  -شسباب باتنة
غا‹ معسسكر  -شض  -شسكيكدة
أامل بوسسعادة  -جمعية وهران
مولودية العلمة  -مولودية بجاية
شسباب ع Úالفكرون  -ج  -ع Úمليلة
شسباب أاهلي برج بوعريريج  -م  -سسعيدة رائد
القبة  -شسبيبة بجاية

الصسدد ،أاكد مدرب شسبيبة بجاية من Òزغدود ،لـ
«الشس -عب» ”ّ« :ال -ت -حضس Òب-ك-ي-ف-ي-ة ج-ي-دة ل-ه-ذا
اللقاء الذي ينتظرنا و‘ ظروف حسسنة ،حيث
أان م -ع -ن -وي -ات ال Ó-ع -ب Úم-رت-ف-ع-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
الن-طÓ-ق-ة اŸوف-ق-ة ،وه-و م-ا ي-حّ -ف-ز الÓ-ع-بÚ
ع- -ل- -ى م- -واصس -ل -ة ال -ت -األ -ق وŒدي -د ال -ع -ه -د م -ع
الن- -تصس -ارات ،وذلك م -ن خ Ó-ل الÎك -ي -ز ع -ل -ى
ا÷انب ال -ن -فسس -ي ،ح -يث ق -مت Ãع -ا÷ة ب-عضض
ال -ن -ق -ائصض ال -ت -ي وق-فت ع-ل-ي-ه-ا خÓ-ل اŸب-اراة
اŸاضسية ،كما طالبت من الÓعب Úضسرورة أاخذ
األمور بجدية وعدم التهاون ،من أاجل حصسد
النقاط الثÓث ،خاصسة أان اŸنافسض سسيسسعى

بدوره إا– ¤قيق الفوز».
و‘ سسياق متصسل ،أاكد اŸناج Òالعام إابراهيم
زاف -ور م-ن ج-ه-ت-ه ،أان-ه م-ت-ف-ائ-ل ب-ق-درة ال-ف-ري-ق
البجاوي على تسسجيل نتيجة ايجابية ،تسسمح له
بالبقاء ضسمن الفرق اŸنافسسة على الصسعود ،
وا◊فاظ على كامل ا◊ظوظ ‘ إانهاء مرحلة
ال-ذه-اب ‘ م-رت-ب-ة مشس-رف-ة ،وب-ال-ت-ا‹ م-واصسلة
اŸشسوار ‘ أاحسسن الظروف و–قيق الهدف
اŸسس -ط -ر ،واŸب -اراة ف -رصس -ة ل -ت -أاك -ي-د ال-ن-ت-ائ-ج
اإليجابية اŸسسجلة ،خاصسة أان الفريق جاهز
وحضسر من كل النواحي من جل الفوز.
بجاية :بن النوي توهامي

الÈنامج

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

ثقافة

الخميسس  1٤سسبتمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٣ذي الحجة 1٤٣٨هـ

«رسضالــة اŸلحـــون ا÷زائـــري» ‘ عــــددها السضـــــادسس

تأاكيد على مكانت ـ ـه ‘ الضشم ـ Òالثق ـا‘ ا÷ ـزائري
صضدر العدد السضادسس من ›لة
«رسضالة اŸلحون ا÷زائري»‘ ،
إاطار منشضورات اŸهرجان الثقا‘
الوطني للشضعر اŸلحون اŸهدى
للشضيخ سضيدي ÿضضر بن خلوف،
الذي يشضهد انطÓقة دورته
اÿامسضة اليوم بدار الثقافة
ولد عبد الرحمن كاكي
Ãسضتغا .Âوأاكد عبد القادر بن
دعماشس ،مدير اÛلة وﬁافظ
اŸهرجان ‘ ،افتتاحية العدد،
على مكانة اŸلحون ‘ اÛتمع Ÿا
له من أابعاد تاريخية وحضضارية
ودينية واجتماعية.

أاسسامة إافراح

جّدد مدير اÛلة عبد القادر بن دعماشس،
‘ نصّس ا’فتتاحية ،تأاكيده على أاهمية
الÎاث الشض -ع -ب -ي ع -ام -ة والشض -ع-ر اŸل-ح-ون
خاصضة ،مسضتشضهدا Ãكانة أاغنية الشضعبي،
’خÒة
ي -دف -ع أاك Ìإا ¤ا’ه -ت-م-ام ب-ه-ذه ا أ
وإاعطائها «انطÓقة جديدة وجدية ،من
خ Ó- - - -ل ال- - - -دراسض- - - -ة والشض- - - -رح وإاع- - - -ادة
ال -ت -دوي -ن» ،ع -ن ط -ري -ق ال -ت -أاسض-يسس ع-ل-ى
قاعدة علمية أاكادÁية.
’غنية الشضعبية ،ينتقل بن
ومن أاهمية ا أ
دعماشس إاﬁ ¤ورية الشضعر اŸلحون كونه
’غ-ن-ي-ة وروح-ه-ا» ،م-عتÈا
«ﬁرك ه-ذه ا أ
بأان تأاسضيسس مدرسضة الشضعبي Áر بدراسضة
اŸضضمون وشضرحه بقواعد سضليمة ،ويقوم
ب -ذلك ﬂتصض -ون وأاك -ادÁي-ون ،ي-درسض-ون
أاب- -ع- -اد ال- -نصس ال- -ت -اري -خ -ي -ة وا◊ضض -اري -ة
والدينية وا’جتماعية.
وي -خ -لصس ب -ن دع -م -اشس إا ¤أان ف-ه-م ال-نصس
’ن
’داء وال -ت -فصض -ي -ل ،أ
أاول- -وي- -ة تسض -ب -ق ا أ
عملية التزاوج الفني ب Úالنصس واللحن
م-ا ه-ي إا’ ع-م-ل-ي-ة ت-رك-يب ه-دف-ه-ا تقدË
اŸضض- -م- -ون ‘ ق- -الب ف- -ن- -ي .وإاذا  ⁄ي -وج -ه
’خÒ
ا’ه -ت -م -ام إا ¤ال -نصس ان -دث-ر ه-ذا ا أ
وذاب ‘ ال -ق -الب ال -ل-ح-ن-ي ،وب-ق-يت أاغ-ن-ي-ة
الشضعبي ب Óروح ،يقول بن دعماشس.
أام -ا رئ -يسس –ري -ر اÛل -ة ،ف-دع-ا ‘ ك-ل-م-ة
العدد إا ¤تضضافر ا÷هود لتقد ËاŸلحون

ك-م-ادة أادب-ي-ة ت-رب-وية وثقافية ،وإاعطائه
ان -ط Ó-ق -ة ج -دي -دة إا ¤ج -انب ت -رج -م-ت-ه
غنائيا ‘ ﬂتلف الطبوع التي تزخر بها
اŸوسضيقى ا÷زائرية.
اخ- -ت Òالشض- -اع- -ر ي -اسض Úأاوع -اب -د ل -ي -ك -ون
شضخصضية العدد ،مشضÒة إا ¤بعضس ما كتب
م- -ن قصض -ائ -د ،ع -ل -ى غ -رار «ي -ا ال -ن -ج -م -ة»،
«شضوفوا الزمان كي تبدل»« ،أاواه يا زما،»Ê
«شضدة وتزول»« ،يا ›رب Úالهوى»« ،قد
م - -ا ط - -ال ال - -ل - -ي - -ل»« ،ا◊ق اسض - -م - -و ا◊ق»
وغÒها ..كما Áكن للقارئ ا’طÓع على
’طÓق ،وهي
أاشضهر قصضائد أاوعابد على ا إ
«ي-ا حصض-راه ع-ل-يك ي-ا ال-دن-ي-ا» ،ال-ت-ي أاّداها
ال -ف -ن-ان الشض-ع-ب-ي ال-راح-ل ،اŸرح-وم ك-م-ال
مسضعوديُ ،قبيْل وفاته.
يقول مطلع القصضيدة« :يا حصضراه عليك
يا دنيا ،فيك حكاية وحكايات ..سضاميني
واق -ع -دي ح -ذاي ،واح -ك -ي-ه-م-ل-ي ب-ث-ب-ات..
اع Ó-شس ه -ك -ذا ح -اق -دة وسض ّ-م ّ-ي -ة ،تضض ّ-ل -ي
ت -ب -د‹ ‘ الصض -ف -ات ..اّدي -ت -ي ع-ب-اد ع-زاز
ي ،أاو خليتيلي الذكريات».
عل ّ
ك- -م- -ا ن -ق -رأا ‘ اÛل -ة مسض -اه -م -ات ث Ó-ث -ة،
’و– ¤ت ع-ن-وان «الشض-ري-ع-ة
اŸسض-اه-م-ة ا أ
السض-م-ح-اء وال-رؤوي-ا اŸن-ام-ي-ة» ك-ت-بها الشضيخ
’م -ام ا◊ب -يب ب -ن ي -ع -ق -وب ،واŸسض-اه-م-ة
ا إ
ال-ث-ان-ي-ة ع-ن-وان-ه-ا «أاب-ع-اد اŸل-ح-ون وأاغ-ن-ية
الشض-ع-ب-ي» ك-ت-ب-ه-ا خ-ال-د شضهÓل ياسض .Úأاما
اŸسضاهمة الثالثة فكتبتها شضامة درويشس،
–ت ع -ن -وان «ن -وران -ي -ة ال -ذات ‘ حضض-رة
سضيدي ÿضضر بن خلوف».
و‘ رك -ن «ال -قصض -ي-دة اÎŸج-م-ة» ن-ق-رأا «ي-ا
رسض -ول ال-ل-ه ك-ون ع-ن-دي ن-اق-ة» ،ت-رج-م-ه-ا
للغة الفرنسضية ا◊اج بوفرمة ،ومطلعها:
«الزّيار صضّدوا واعدين شضراقا ،وانا حزÊ
ق - -دات ن - -ار ك - -ب - -ادي ..م - -ا صض - -بت اخ- -وان
ن -ت Ó-ق -او رف-اق-ا ،ن-ق-ي-م-وا السض-ف-ر ل-ل-رسض-ول
الهادي ..يا رسضول الله كون عندي ناقة،
Ãا وزوجتي واو’دي».
نرحل ّ
وي- -قÎح رك- -ن «ح- -وار ال- -ع- -دد» ل- -ق -اًء م -ع
الشض -اع -ر الشض -ع -ب -ي ح -اج ب -اي-ن ،Úم-ت-ب-وع-ا
’و« ¤ل-ل-رزق م-راسض-م»،
ب -قصض-ي-دت Úل-ه ،ا أ
وال- -ث- -ان- -ي -ة «م -ا ب Úج -ي -ال» .ك -م -ا ‚د ‘
’خطاء الشضائعة» بقلم حمو
اÛلة ركن «ا أ
ب-ل-ج-ي .‹Ó-وتضض-م-ن ه-ذا ال-ع-دد السض-ادسس

احتضضنتهــــــا دار الثقافـــــــة
علـــي معاشضي بتيـــارت

األغنيـ ـ ـ ـ ـة اŸلتزم ـ ـ ـة ودوره ـ ـا
ف ـ ـ ـ ـي التنششئـ ـ ـة الجتماعيـ ـ ـ ـ ـة
’غ-ن-ي-ة اŸل-ت-زم-ة ال-ت-ي Œرى
‘ إاط -ار ا’ح -ت -ف -ال ب-ا أ
ف -ع -ال -ي -ات -ه -ا ب -دار ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ي م-ع-اشض-ي ب-ت-ي-ارت ّ”
’غ- -ن- -ي- -ة اŸل -ت -زم ‘ ت -نشض -ئ -ة
ال- -ت- -أاك- -ي- -د ع- -ل- -ى دور ا أ
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ‘ اÛت -م-ع ا÷زائ-ري .وأاب-رز
ال -دك -ت -ور ي-اسض Úسض-ع-ادة أاسض-ت-اذ ع-ل-م
ا’ج -ت -م-اع ال-ث-ق-ا‘ ب-ج-ام-ع-ة
ت- -ي- -ارت ت- -نشض- -ي -ط -ه
ﬁاضض -رة ‘
إاطار
مهرجان
’غنية
ا أ
اŸلتزمة
اŸن -ظ -م م-ن 10
إا 13 ¤سضبتمÈ
ا÷ - - - - - - - - - -اري «أان
’غ-ن-ي-ة اŸل-ت-زمة
ا أ
ت - - - - - -ل- - - - - -عب دورا ‘
التنشضئة
ا’جتماعية ولها دور
مكمل لذلك الذي تقوم به
’سضرة
‘ ه-ذا الشض-أان اŸؤوسضسض-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وم-ن-ه-ا ا أ
’غ -ن -ي -ة اŸل -ت-زم-ة
واŸدرسض -ة» .وأاضض -اف اÙاضض -ر أان ا أ
ت -ق -وم ب -ع-م-ل نضض-ا‹ وت-داف-ع ع-ن قضض-ي-ة سض-واء ك-انت
قضضية اجتماعية أاو سضياسضية أاو إانسضانية و»تتطلب من
الفنان ا’لتزام ‘ تبنيه للموقف الذي يختاره كون
’غنية اŸلتزمة تسضتدعي هذا ا’لتزام الذي يجب
ا أ
أان ينعكسس على شضخصضية الفنان من خÓل سضلوكاته
ال -ي -وم -ي-ة وال-ف-ن-ي-ة» .ك-م-ا ت-طّ-رق اıتصس إا ¤ال-ق-ي-م
’غ-ن-ي-ة اŸل-ت-زمة
’خÓ-ق-ي-ة واŸب-ادئ ال-ت-ي –م-ل-ه-ا ا أ
ا أ
والتي يكون لها تأاث Òعلى ا÷مهور اŸتّلقي .وخÓل
ال -ن -ق -اشس ال-ذي ت-ل-ى ه-ذه اÙاضض-رة ،حّث اŸت-دخ-ل-ون
’غنية اŸلتزمة والÎويج لها
على ا’هتمام أاك Ìبا أ
’نتاج الفني اŸتعلّق بها
’عÓم وتدوين ا إ
ع Èوسضائل ا إ
’جيال الصضاعدة على تذوق الفن اŸلتزم.
وتنشضئة ا أ
Óشضارة “ت بر›ة على هامشس اŸهرجان الوطني
ل إ
Óغ -ن -ي -ة اŸل-ت-زم-ة ال-ع-دي-د م-ن اÙاضض-رات ت-ت-ن-اول
ل -أ
’غنية اŸلتزمة ومواضضيعها من تنشضيط
مفهوم ودور ا أ
أاسضاتذة ﬂتصض ‘ Úعلم ا’جتماع الثقا‘ من جامعة
ابن خلدون بتيارت.

العدد
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’مل ◊ماية
جمعية ا أ
وترقية الطفولة باŸدية

روتوششات لÓحتفال
Ãرور  20سشنة من
اإل‚ازات

’مل ◊ماية
–تفي جمعية ا أ
وترقية الطفولة باŸدية ذات الطابع
الÎبوي والثقا‘ يوم السضبت القادم
بـمرور  20سضنة من تاريخ ميÓدها
Ãقر دار الثقافة حسضن ا◊سضني،
حيث سضيتم خÓل هذه اÙطة
التاريخية تكر Ëالفائزين ‘
اŸسضابقة الصضيفية الكÈى اŸقامة
باŸتحف ا÷هوي للمجاهد.
وسضتتضضمن هذه الوقفة اقامة
معرضس خاصس بهذه الهيئة –ت
’‚ازات ببهو
عنوان  20سضنة من ا إ
دار الثقافة ،تقد Ëفيديو تعريفي
بها ،وشضريط مصضور حول أاهم
اÙطات التي عرفتها هذه ا÷معية
منذ نشضأاتها ‘ سضنوات العشضرية
السضوداء ،مع تكر Ëأاعضضاء سضاهموا
بأاعمالهم وجهودهم ‘ مسضÒتها
ا◊افلة بالنشضاطات الهادفة ،كما
سضيتم تتويج ﬂتلف الفائزين
باŸرحلة الفضضية ،اŸسضابقة الذهبية،
إا ¤جانب قيامها ‘ هذا اŸوعد
Ãسضابقة سضؤوال وجواب ،والسضماح
’سضتمتاع وتذوق
للمدعوين با إ
أاحسضن ما جادت به قريحة صضاحب
موضضوع انشضائي حول زيارتك
للمتحف ا÷هوي للمجاهد .هذا وقد
دعي لهذه اÙطة السضلطات اÙلية،
’عÓم ،أاعضضاء من ا◊ركة
أاسضرة ا إ
’طفال اŸثقفون،
ا÷معوية ،ا أ
’ولياء.
اŸسضاهمون وا أ

اŸدية :ع  .علياÊ

ب -رن -ا›ا ﬂتصض -را ل -ت -ظ -اه -رة مسض -ت -غ-اÂ
عاصضمة للمسضرح .2017
Óشضارة ،يشضرف على اÛلة عبد القادر
ل إ
ب- -ن دع- -م- -اشس ،وي- -رأاسس –ري- -ره- -ا خ -ال -د
ي-اسض Úشض-هÓ-ل ،ف-ي-م-ا ‚د ا◊اج ب-وف-رمة
أام– Úرير «رسضالة اŸلحون ا÷زائري».

تشضهدها العديد من اŸواقع
’ثرية بتبسضة
ا أ

الششروع ‘ عملية واسشعة لتنظيفها
وإاع ـ ـ ـ ـ ـادة العتبـ ـ ـ ـ ـار لهـ ـ ـ ـ ـ ـا

األدباء

رسسائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

ابراهيم سشعد الدين ‘ ذمة اللـه ......
هـ ـ ـ ـ ـذا الرجـ ـ ـل كـ ـ ـان أاخـ ـ ـي

’سضبوع ا÷اري عملية واسضعة لتنظيف
اسضتهلت منذ مطلع ا أ
’ثرية اŸتواجدة ع Èو’ية تبسضة وذلك قصضد –سضÚ
اŸواقع ا أ
إاط -اره -ا ا◊ضض-ري ول-ت-ك-ون ‘ أاب-ه-ى حّ-ل-ة ،حسضب م-ا ع-ل-م م-ن اŸدي-ر
’ثرية عز الدين لطفي بأان هذه العملية التي
اÙلي للمواقع ا أ
م
تعرفون اŸثل العربي «رّب أاخ  ⁄تلده أامك» ،ذلكم هو أاخي ابراهيم سضعد الدين الذي رحل
سضتتواصضل إا ¤غاية نهاية سضبتم Èا÷اري والتي تت ّ
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-ؤوسضسض-ة «ن-ظ-افة» التابعة لبلدية
‘ صضمت ودون أان تكون لنا فرصضة لنودعه ..كان Áكن أان أاذرف عليه الدمع سضّرا ودون أان
تبسضة تندرج ‘ إاطار برنامج –سض Úوإاعادة
’مر ’ يهم أاحدا غÒي
’ن ا أ
يحسس به أاحد ..كان Áكن أان أاحبسس حرقتي وراء صضدري أ
 ..كان Áكن أان أاكتم وجعي لفراق الدكتور ابراهيم سضعد الدين ،لكني  ⁄أاسضتطع إا¤
’ثرية .وأاضضاف اŸتحدث
ت-أاه-ي-ل ل-ل-م-واقع ا أ
’ن الفجيعة أاك Èمن أان تبقى حبيسضة الصضدر والع ،Úكيف ’ وهو
ذلك سضبي Óأ
ب -أان ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة اسض-ت-ه-لت ان-طÓ-ق-ا م-ن
الذي قال عني وهو يقّدم Ûموعتي القصضصضية «شضراي Úعارية»« :ح Úقرأات
’ث- -ري- -ة اŸت- -واج -دة ب -ع -اصض -م -ة
اŸواق- -ع ا أ
زكية عÓل أاول مرة داخلني اÿوف ،ذلك اÿوف الذي يسضتشضعره أاحدنا وهو
’ث-ري-ة
ال -و’ي -ة ع-ل-ى غ-رار ا◊دي-ق-ة ا أ
يتحسضسس جوهرة نادرة ثمينة متفّردة ‘ جمالها فيخشضى أان تكون طفرة من
والسض- -ور ال- -ب- -ي- -زن- -ط- -ي واŸسض -رح اŸدرج
طفرات الطبيعة غ Òقابلة للتكرار .»......
’ضض - -اف - -ة إا¤
وال- - -قصض- - -ر ال- - -ق- - -د ،Ëب - -ا إ
كيف أابكيه سضّرا وهو الذي كان منحازا لكل ما أاكتبه وأابدعه ،حيث قال عني:
ال -ب -ازي -ل -يك وم-ت-ح-ف-ي ك-ل م-ن م-ي-ن-ارف
«أاجد Êمنحازا إاŒ ¤ربة زكية عÓل القصضصضية ‘ عمومها وخصضوصضها وشضكلها
وال -ك -ن -يسض -ة وت -بسض -ة ال -ع -ت-ي-ق-ة ع-ل-ى أان
ومضضمونها ،ذلك أانها كاتبة تكتب بريشضة القلب ،وتهتدي بنور العقل والبصضÒة،
’ث-ري-ة
تشض -م -ل ال -ع -م -ل -ي -ة ب -اق-ي اŸواق-ع ا أ
وتسضتضضيء بتجليات الروح ،وترصّضع كتاباتها بجواهر اÿيال ودرره الثمينة ،ولهذا
الواقعة Ãدن الو’ية على غرار معصضرة
تأاتي أاعمالها القصضصضية مزجا فريدا ب Úالشضعر والن.......... Ì؟
’ب-يضس وضض-ري-ح سض-ي-دي ع-بد
ب-رزق-ان ب-اŸاء ا أ
كيف أابكيه سضّرا وهو الذي كان يتابع منذ سضنوات «رسضائل تتحدى النار وا◊صضار»
الله Ãرسضط.
ويعّلق عليها ‘ كل اÓÛت التي أانشضر بها ،وهو الذي شضجعني على جمعها وطبعها،
’ثرية
وب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ت-واج-د م-ع-ظ-م ه-ذه اŸواق-ع ا أ
’و ¤من جمهورية مصضر العربية والطبعة الثانية من ا÷زائر ...؟
فكانت الطبعة ا أ
” إا ¤حّد
بجوار النسضيج ا◊ضضري Ÿدينة تبسضة فقد ّ
كيف أابكيه سضّرا وهو الذي كان يشضّد على يدي كلما تكاسضلت ‘ إا“ام رواية «عائد إا¤
’“امها ،وأارسضلتها إاليه ﬂطوطا قبل أان أادفع بها إا ¤اŸطبعة
اليوم إازالة وجمع أازيد من  6أاطنان من النفايات التي ”ّ نقلها إا ¤مركز الردم التقني قÈي» وكان يدفعني دفعا إ
ل-ل-ن-ف-اي-ات ب-ت-ن-وف-ل-ة ب-اŸدي-ن-ة .وفضض Ó-ع-ن ذلك ذك-ر ذات اŸصض-در ب-أان م-ن-ط-ق-ة ت-بسضة فكانت فرحته كبÒة وهو يراها تخرج إا ¤النور بعد عشضر سضنوات من اıاضس الذي كان
’’ف السضن Úمنتشضرة ع Èأارجاء الو’ية ،خاصضة
–تضضن معا ⁄أاثرية هامة تعود آ
عسضÒا.........؟
Ãدي-ن-ة ت-بسض-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ق-وسس ال-نصض-ر (ك-ارك )Ó-وم-ع-ب-د م-ي-ن-ارف وال-بازيليك
كيف أابكيه سضّرا وقد كان أاخا  ⁄أاجد ‘ مثل سضماحته وطيبته ونبله وقدرته على احتواء
الرومانية والقصضر القد ËواŸسضرح الروما ÊاŸدرج وتبسضة العتيقة وا◊ديقة
’خرين Ãحبة كبÒة.....؟
ا آ
كيف أابكيه سضّرا وقد أارسضل ‹ الكث Òمن أاعماله اŸطبوعة وا÷ميل أانه كان يرسضل عن كل عمل
’ضض-اف-ة إا ¤آاث-ار وب-ق-اي-ا غ-اب-رة م-ن-تشض-رة ه-نا
’ث-ري-ة والسض-ور ال-ب-ي-زن-ط-ي ،ب-ا إ
ا أ
نسضخت Úواحدة يكتب إاهداءها ‹ والنسضخة الثانية لزوجي الذي كان يحبه كثÒا ويحÎمه ،وقد
وهناك ومواقع كثÒة مصضنفة وأاخرى غ Òمصضنفة ترجع إا ¤فÎة ما قبل
’دبي الذي أاقّدمه ،وشضاركني حتى ‘ تقييم مسضابقة من
’شضعار ‘ الÈنامج ا أ
قدمت له الكث Òمن ا أ
ال -ت -اري-خ .وب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ه-ذا ال-ك-م ال-ه-ائ-ل م-ن اŸع-ا ⁄ف-إان مسض-ؤوو‹ إادارة
’دبية التي ينظمها برنامج أاقÓم على الطريق من إاذاعة ا÷زائر من ميلة......؟
اŸسضابقات ا أ
’جل حماية وتثم Úهذا
’ثرية بالو’ية يعملون أ
اŸتاحف واŸواقع ا أ
’ن روايته «سضاعي بريد اŸوتى» ﬂطوطا قبل أان يدفع به إا¤
كيف أابكيه سضّرا وقد أارسضل ‹ قبل شضهور من ا آ
’رث ا◊ضضاري وذلك من خÓل برامج متعّددة.
ا إ
اŸطبعة ،وكتبت عنها مقا’ نشضرته ‘ عديد اŸواقع ،و ⁄أاكن أاعلم أان اŸوت يسضعى إاليه بهذه السضرعة؟
’دارة بالتنسضيق مع مديريتي الثقافة والسضياحة
وقامت ذات ا إ
’خرى يوجه دعوة ‹ ولزوجي لزيارة مصضر لكن الظروف حالت بيننا وبÚ
كيف أابكيه سضّرا وقد كان ب Úالفينة وا أ
واÛالسس الشض -ع -ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ب-ج-رد اŸم-ت-ل-ك-ات ال-ع-ق-اري-ة
–قيق هذه الرغبة.....؟
واŸن -ق -ول -ة ع-ل-ى مسض-ت-وى اŸت-اح-ف إا ¤ج-انب ح-راسض-ة
كيف ’ أابكي جهرا وأانا  ⁄احضضر جنازة أاخي و ⁄أاقّدم واجب العزاء لزوجته التي أاحÎمها كثÒا؟
ه-ذه اŸواق-ع وت-ن-ظ-ي-ف-ه-ا ◊م-اي-ت-ه-ا و“ك-ينها من
’دبية وكان يكتب بغزارة وكأانه
’نه كان شضعلة من النشضاط ‘ السضاحة ا أ
الدكتور ابراهيم سضعد الدين يسضتحق أان أاؤورخ له ‘ كتاب أ
أاداء دورها ‘ أاحسضن الظروف كما “ت
على عجلة من أامره و‘ جعبته الكث... Ò
’شضارة إاليه.
ا إ
اŸصضاب جلل ،ولكن ’ ‰لك إا’ نقول« :إانا لله وإانا إاليه راجعون»

بقلم :زكية عÓل
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وقفـ ـ ـة م ـ ـ ـع الّنفـ ـ ـسس بعـ ـ ـد ا◊ ـ ـ ـ ـج
ها نحن اأولء نصسل اإ ¤نهاية
هذه الرحلة الإÁانية ‘ ،مواكبة
هذه الأيام اŸباركة ،مع اŸسسلمÚ
‘ ك - -ل م - -ك - -ان ،و‘ اأث- -ر ا◊ج- -ي- -ج
خصس- -وصسً- -ا  ،ال- -ذي- -ن ب -دوؤوا رح -ل -ة
ال- - -ع- - -ودة ،ول ت- - -زال ق - -واف - -ل - -ه - -م
ت -ت -واصس -ل ،ب -ع -د اأن غ -ن -م اŸق -ب-ول
منهم ثواباً ،رÃا كان اأسسعد ثواب
لقيه ‘ حياته ،اأ ⁄يقل الرسسول ــ
ج
ح s
صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ــ «منْ َ
م َي ْ-ف ُ-سس ْ-ق َر َج َ-ع
م َي ْ-ر ُف ْ-ث َو َل ْ -
ِل s-ل ِ-ه َف َ-ل ْ -
ه اأُtم ُ
َكَيْوِم َوَلَدْت ُ
ه».
وأأحببت في هذأ ألمقال أأن أأقف وقفة أأرجؤ
أأن ت -ك -ؤن صش-ادق-ة؛ ل-ت-ك-ؤن أأب-ق-ى ف-ي أل-ق-ل-ؤب
وأ’أذه -ان ،ن-ع-يشش-ه-ا ع-ل-ى م-دى ألشش-ه-ؤر ك-م-ا
عشش- -ن- -اه -ا خ Ó-ل ه -ذأ أل -م -ؤسش -م أل -ع -ظ -ي -م.
أإن من أأهم أأسشرأر ألحج أأنه يربطنا بقدوتنا
ألعظمى محمد بن عبد ألله ــ صشلّى أللّـه عليه
وسشلّم ــ ألذي قال« :خذوأ عّني مناسشككم»،
فالمسشلم ألذي رأح يسشاأل ويتحرى أأن يكؤن
ح ج ه ك ل ه و ف ق أ ل ه د ي أ ل ن ب ؤ ي أ ل ك ر ي م  ،ي ر ج ؤ أ أ ’ّ
يحيد عنه ،رجاء قبؤله ،ينبغي له كذلك أأن
يتاأسّشى به في حياته كلها ،فالله تعالى يقؤل
ف -ي م -ح -ك -م أل -ت-ن-زي-لُ{ :ق ْ-ل ِاإsن َصس ِÓ-ت -ي

اأترى طهرت بردي من لوثة الأدرانِ
كم صسٍÓة صسّليت لم يتجاوز
ض اآياتها حدوَد لسساني
قدس ُ
كم صسياٍم عانيت جوعي فيه
ونسس-ي ُت ال-ج-ي-اَع م-ن اإخواني
ب مني
ح -ي -اَي َوم -م-اِت-ي ِلs-لِ-ه رuب كم رجمت الشسيطا َ
ن والقل ُ
َوُن ُ -سس ِ-ك -ي َوَم َ ْ -
َ
َ َ
مرهقٌ في حبائل الشسيطانِ
ك َلُه َوِبَذ ِ
ك اأُمِْر ُ
ت
ل
ي
ن ل شَسِر
اْلَعاَلِمي َ
َ
َ
رب عفوًا اإن عشست دينيَ األـ
ِ
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ا
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فاظًا عجافاً ،ولم اأعشسه معاني

فيه بين رجل وأآخر ،و’ مدعاة فيه لعجب أأو
رياء أأو خيÓء ،وتلك تربية للنفسض على بذل
ك -ل شش -يء م -ن أأج -ل أإرضش -اء خ -ال -ق -ه-ا ت-ع-ال-ى
ومحبته ،ليسض في ألحج وحده ،بل في سشائر
أأي - - - - - - - - - - - - -ام أل - - - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - - -ر.
وم -ن أأسش -رأره وم -ن -اف-ع-ه ت-رب-ي-ة أل-ن-فسض ع-ل-ى
ألعفاف وأ’أدب ألعالي ،فاإن ألله تعالى يقؤل:
]اْلَ-حt-ج اأَشْسُ-هٌ-ر مَْ-عُ-ل-وَم-اٌت َفَم ْ
ن َفَر َضض

ج َفَ Óرَف َ
ِفيِه s
ث َول ُف ُسسوقَ َول
ح s
ن اْل َ
ج َوَما َتْفَعُلوا ِم ْ
ن َخْيرٍ
ِجَدا َ
ح u
ل ِفي اْل َ
َيْ-عَ-لْم ُه اللُ sه}...أل -ب -ق -رة :م-ن أ’آي-ة ،197

أإنها أآية عظيمة تضشع ألمسشلم أأمام حقيقة
ربما غفل عنها في خضشم ألحياة ،وهي أأن
حياة أ’إنسشان كلها ،بل ومماته يجب أأن يكؤنا
وف -ق ن -ه -ج -ه وه -دي -ه ك -م -ا ه-ؤ شش-اأن صشÓ-ت-ه
وعبادته ألمحضشة ،يتقفى في ذلك كله أأثر
ألرسشؤل ألكريم ــ صشلّى أللّـه عليه وسشلّم ــ فÓ
يسش -ت-ع-ي-ر م-ن-ه-جً-ا ل-م-ال-ه م-ن ج-ه-ة ،وم-ن-ه-جً-ا
’أسشرته من جهة ثانية ،ومنهجًا لفكره من
جهة ثالثة ،و’ يدع لله أإ’ ركعات ربما ’
يدري ماذأ قال فيها ،وصشيامًا فقد حقيقته،
وح -ج ً-ا ج -ه -ل أأسش -رأره ،ف-ع-اشش-ه ب-جسش-ده ول-م
ي -عشش -ه ب -ق -ل -ب -ه ،ف -اإن «’ أإل -ه أإ’ أل-ل-ه» م-ن-ه-ج
م -ت -ك -ام-ل ل-ل-ح-ي-اة ك-ل-ه-ا ب Ó-أسش-ت-ث-ن-اء .ي-ق-ؤل
ألششاعر عمر أأبؤ ريششة معتذرأ ً أإلى ألله بعد
حجه:
أأسشاأُل ألنف َسض خاششعًا:

ل ضَسامٍِر
ح u
ِبالْ َ
ج َياأُْتوكَ ِر َ
جالً َوَعَلى ُك u
َي -اأِْت -ي َ-ن ِم -نْ ُكu-ل َفx-ج َعِ-م-يٍ-ق ِلَ-يْ-شسَ-هُ-دوا
م الsلِه ِفي اأَsياٍم
َمَناِفَع َلُه ْ
م َوَيْذُكُروا اسْس َ
َمْعُلومَاٍت( }...ألحج.28 - 27 :

’ ششك أأنّ مششكÓت ألبيئة تؤؤدي إألى تقؤيضض
أأهدأف ألتنمية ،فالتحسشين في مسشتؤيات ألمعيششة
ألتي تجلبها ألتنمية قد يضشيع بسشبب ألتكاليف ألتي
يفرضشها ألتردي ألبيئي على ألصشحة ونؤعية ألحياة
وأقتناعًا بضشرورة أأن لكل فرد حقًا أأسشاسشيًا في أأن
ي-ع-يشض ح-ي-اة مÓ-ئ-م-ة ف-ي ب-ي-ئ-ة ت-ت-ف-ق م-ع ح-ق-ؤق-ه
وكرأمته أإ’نسشانية ،وأأن عليه في مقابل ذلك وأجب
ألمحافظة على ألبيئة وتحسشينها لمصشلحة ألبششر،
وفي إأطار مفاهيم ألتنمية ألمسشتدأمة وإأذ يدركؤن
أأن ألمششكÓت ألبيئية ألتي يعاني منها ألعالم أليؤم
’ ت -ك -م-ن ف-ي أسش-ت-خ-دأم خ-ي-رأت ألسش-م-اء وب-رك-ات
أأ’رضض أل -ت-ي م-ن أل-ل-ه ب-ه-ا ع-ل-ى خ-ل-ق-ه ف-ي سش-ب-ي-ل
أل -ت -ن -م -ي -ة وأل-ع-م-رأن ،ل-ك-ن-ه-ا ت-ك-م-ن ف-ي أإ’سش-رأف
وألطغيان وأإ’فسشاد وسشؤء أ’سشتغÓل وألفسشاد في
أإ’دأرة ،قال تعالى{ :كلؤأ وأششربؤأ من رزق ألله و’
تعثؤأ في أأ’رضض مفسشدين ( )60سشؤرة ألبقرة}.
ووعيًا بفاعلية ألنهج ألسشليم ألمرتكز على قؤأعد
ألشش -ري -ع -ة أإ’سش Ó-م -ي -ة أل -غ-رأء ف-ي ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة
وأسشتمرأر تؤأزنها ألطبيعي ألذي أأحكمه ألخالق
لرضض م -ددن-اه-ا
سش- -ب -ح -ان -ه ،ق -ال ت -ع -ال -ى{ :وا أ
وأالقينا فيها رواسسي وأانبتنا فيها من كل شسيء
موزون }( ،)19وأأن أإ’سشÓم أأرسشى لذلك أأ’سشسض

وألمبادئ ألتي تحقق سشلؤكاً بيئيًا سشليمًا ومتؤأزناً
من منطلق دعؤته إألى أ’عتدأل ونبذ أإ’سشرأف،
وأل-حث ع-ل-ى أل-ت-ع-ل-م وأل-ن-ظ-اف-ة وأ’عتناء بالصشحة
ألعامة ،ورعاية أأ’حياء ألنباتية وألحيؤأنية وتنميتها
وع -دم ت -دم -ي -ره-ا وإأهÓ-ك-ه-ا وإأع-م-اً’ ل-م-ا ج-اء ب-ه
ألقرآأن ألكريم من ضشرورة أنتهاج ألسشلؤك ألرششيد
في ألحفاظ على ألبيئة وعدم إأفسشادها ،قال تعالى:
{وأاحسس- -ن ك- -م -ا أاحسس -ن ال -ل -ه إال -يك ول ت -ب -غ
لرضض إان ال - - -ل - - -ه ل ي - - -حب
ال - - -فسس - - -اد ف - - -ي ا أ
المفسسدين} ،وإأذ يقدرون نعمة ألله على ألناسض
بأان أأنزل ألماء من ألسشماء وجعله نعمة للبششرية،
وجعل منه كل ششيء حي ،وأأحيا به أأ’رضض بعد
مؤتها لتصشبح مخضشرة ،وأأنبت فيها من كل ألثمرأت
Óنسشان وألحيؤأن ،قال تعالى{ :وأانزلنا من
رزقا ل إ
السسماء ماء طهوَرا} ( )48لنحيي به بلدة ميتا
ونسشقيه مما خلقنا أأنعاما ،وأأن من أأهم ألمرتكزأت
أإ’سش Ó-م -ي -ة ف -ي ت -ك -ؤي -ن ألشش -خصش -ي -ة أل-م-ت-ك-ام-ل-ة
Óنسشان:
ل إ
 - 1ألعلم ألذي هؤ فريضشة على كل مسشلم ،وأأول آأية
نزلت في ألقرآأن ألكريم هي قؤله تعالى{ :اقرأا
ب -اسس -م ربك ال -ذي خ-ل-ق (( })1سش -ؤرة أل -ع -ل-ق)
وضشرورة أسشتمرأرية طلب ألعلم ،قال تعالى{ :وقل

رب زدني علما} (.)114
وما أأنزل من تكريم للعلماء وتفضشيلهم على سشؤأهم،
ق- -ال ت- -ع -ال -ى{ :ه -ل يسس -ت-وي ال-ذي-ن ي-ع-ل-م-ون
والذين ل يعلمون}.
Óنسشان عامة وللناششئة خاصشة ألذين
 - 2ألتربية ،ل إ
هم وسشائل ألتنمية ألمسشتدأمة وغايتها في ألؤقت
نفسشه ،وقد جاء عن رسشؤل ألله ـ صشّلى ألّلـه عليه
وسشّلم ـ قؤله‘‘ :ما نحل وألد ولدأ خيرأ من أأدب
حسشن‘‘ ،وقؤله‘‘ :كفى بالمرء إأثما أأن يضشيع من
يعؤل‘‘.
 - 3ألنظافة ،ألتي أرتبطت أرتباطا مباششرأ بمفهؤم
ألطهارة ومنع ألتلؤث وكان لها أأ’ولؤية في ألتعاليم
أإ’سشÓمية ،كما في قؤله تعالى{ :إأن ألله يحب
ألتؤأبين ويحب ألمتطّهرين} ،وقؤل رسشؤل ألله ـ
صشّلى أللّـه عليه وسشّلم ـ ‘‘ألطهؤر ششطر أإ’يمان‘‘
 - 4ألصشحة ألعامة بأابعادها ألجسشمية وألنفسشية
وأ’ج -ت -م-اع-ي-ة وأل-روح-ي-ة أل-ت-ي ت-ه-دف إأل-ى صش-ح-ة
وأع-ت-دأل أل-ب-دن وأ’ب-ت-ع-اد ع-ن أل-ف-حشش-اء وأل-م-نكر
وأل- -ب- -غ- -ي ،وأل- -خ- -ب- -ائث م- -ن أل- -ط- -ع- -ام وألشش -رأب،
قال ألله تعالى{ :وينهى عن الفحشساء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون (( })90سشؤرة
ألنحل)

لنسس -ان أاك-ث-ر
ي -ح -وي دم -اغ ا إ
من عشسرة آالف تريليون وصسلة
عصس-ب-ي-ة ،وه-ذه ال-وصسÓ-ت تصس-ل
أاك-ث-ر م-ن ت-ري-ل-ي-ون خ-ل-ي-ة بعضسها
ببعضض ،وتعمل كأاعقد جهاز على
لرضض .ويقول العلماء إان
وجه ا أ
خ Ó-ي -ا ال -دم -اغ ت -ح -ت -اج ل -ل-ت-أام-ل
وال-ت-ف-ك-ر دائ-مًا لتسستعيد نشساطها
ب -ل ل -تصس -ب -ح أاك -ث -ر ف-اع-ل-ي-ة ،وإان
لشس -خ -اصض ال -ذي-ن ت-ع-ودوا ع-ل-ى
ا أ
التفكر العميق في الكون مث ً
Ó

ف ا إ ن م ن أ أ ر أ د أ أ ن ي ع م ل ب ه ذ ه أ ’ آ ي ة ف ع ل ي ه أ أ ’ّ
يتدنى أإلى ألرفث ،و’ يتدنسض بالفسشؤق ،و’
ينطق بالفحشض ،بل و’ يششغل نفسشه بالجدل
وألنقاشض ألذي ’ طائل ورأءه ،و’ ينظر نظرة
مريبة ،ومن يلزم نفسشه بهذأ كله في أأيام
ألحج ،فاإن أأثر ذلك سشيبقى له باإذن ألله بعده،
ولؤ درسشًا يتذكره كلما مالت به ألسشبل ،أأو
أشش-ت-ط ب-ه أل-ط-ري-ق .ثّ-ب-ت-ن-ا أل-ل-ه ج-م-ي-عًا على
صشرأطه ألمسشتقيم.
لعل تلك بعضض ألمنافع ألتي أأششار أإليها ألله
ض
تعالى في كتابه ألعزيزَ{ :واأَuذ ْ
ن ِفي الsناس ِ

اإلسس ـ ـ ـÓم دي ـ ـ ـن البيئ ـ ـ ـ ـة

لك- -ث -ر إاب -داع ً-ا! وه -ن -ا
ه- -م ا أ
ن-درك أاه-م-ي-ة ق-ول-ه ت-ع-ال-ى{ :إاsن
ض
ِف - -ي َخ ْ- -ل ِ- -ق الsسسَ- -م- -اَواِت َوا َْ أ
لْرض ِ
ٍ
لَي-ات
َواْخ ِ-ت ِÓَ-ف ال s-لْ-يِ-ل َوالs-نَ-ه-اِر َ آ
لَْل َ-ب -اِب اsلِ-ذيَ-ن َيْ-ذُكُ-روَن
لُولِ -ي ا ْ أ
ِأ
ُ
ِ
م
الsل َ
ه قَياًما َوقُعوًدا َوَعَلى ُ
جُنوِبِه ْ
َوَي َ-ت َ-فs-كُ-روَن ِف-ي َخْ-لِ-ق الsسسَ-م-اَواِت
ت َهَذا َباِطًÓ
َوا ْ أ
ض َرsبَنا َما َخَلْق َ
لَْرض ِ
ِ
سُسْ-بَ-ح-اَنَ-ك َف-ق-نَ-ا َعَ-ذاَب الs-ن-اِر} (آال
عمران)191 - 190 :

هام جدا

هذه ألصشفحة –تؤي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبؤية ششريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسض .وششكرأ
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هل ال ّصسÓة من أاعظم فرائضس اإلسسÓم؟

وم -ن أأسش -رأر أل -ح-ج ك-ذلك أأن-ه ي-ع-ط-ي صش-ؤرة
رأئعة للؤحدة ألتي يجب على ألمسشلمين أأن
يسش -ع -ؤأ أإل -ى ت -ح -ق -ي -ق -ه -ا ،ف-ه-ا ه-م أأو’ء ق-د
تجمعؤأ من كل فج عميق ،أأبيضشهم وأأسشؤدهم،
ششرقيهم وغربيهم ،عربيهم وعجميهم ،غنيهم
وفقيرهم ’ ،تجمع بينهم سشؤى رأبطة ألدين،
وحب ألله ورسشؤله ــ صشلّى ألّلـه عليه وسشلّم ــ
يرتدون لباسشًا وأحدأ ً ،ويهتفؤن هتافًا وأحدأ ً،
وي -رج -ؤن رب ً-ا وأح -دأ ً .ق-د ضش-ح-ؤأ ب-اأن-فسش-ه-م
ف -ع -رضش -ؤه -ا ل -م -خ -اط -ر أ’أسش -ف -ار ،وضش -ح -ؤأ
ب-اأم-ؤأل-ه-م ف-اأن-ف-ق-ؤه-ا رأضش-ي-ة ب-ه-ا ن-ف-ؤسش-هم،
و ض ش ح ؤ أ ب ا أ و ق ا ت ه م ف ا ق ت ط ع ؤ أ م ن ه ا أ أ ي ا م اً و ر ب م ا
ششهؤرأ ً ،وضشحؤأ بقربهم من أأهلهم وديارهم
وأأسشؤأقهم فتركؤها في سشبيل ألله ،وضشحؤأ
ب-ج-م-ال-ي-ات-ه-م أل-ت-ي ك-ان-ؤأ ي-ح-رصش-ؤن ع-ل-ي-ها،
فتجّردوأ من كل زينة ليبقؤأ أأيامًا معدودأت
بلباسض أ’إحرأم ألمتؤأضشع ،ألذي ’ مباهاة

أاوائل وأارقام

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

دعـ ـ ـاء
الّلهم رsب السسماوات ال sسسبِع ورsب
ل
العرشض العظيم ،ربsنا ورsب ك u
ب والsنوى ،وُمنزل
شسي ٍ
ء ،فالق الح u
التوراة والقرآان ،أاعوذ بك من شسuر
ء أانت آاخٌذ بناصسيته ،أانت
كل شسي ٍ
ء ،وأانت
ي
س
ش
ك
ل
ب
ق
ض
س
ي
ل
ف
لsول
ا أ
ٌ
ء ،وأانت
ي
س
ش
ك
د
ع
ب
ض
س
ي
ل
ف
ر
خ
ا آ
ل
ٌ
الظاهر فليسض فوقك شسيءٌ ،وأانت
الباطن فليسض دونك شسيءٌ.

ي - -ق - -ؤل أل - -ل - -ه ت - -ع- -ال- -ى:
ح- - -اِفُ- - -ظ- - -وا َعَ- - -ل- - -ى
{ َ
صسَ- - -ل َ- -واِت َوالsصس ِÓَ- -ة
ال s
اْلُ-وسْسَ-ط-ى َوُق-وُم-وا ِلs-لِه
ن} [أل - -ب - -ق- -رة /
َقاِنِتي َ
 ،238إأن م- -ن أل -ؤأج -ب -ات
ألتي يجب على ألمسشلم
أأن ي- -ج -ل -ه -ا وي -ع -ظ -م -ه -ا
ألصش Ó-ة ،ف -الصش Ó-ة أل-ت-ي
فرضشها ألله على عباده
يكفي فيها أأنها مفروضشة
م -ن ع-ن-د رب أل-ع-ال-م-ي-ن،
ألصشÓة ألتي هي ألركن
أل - - -ث- - -ان- - -ي م- - -ن أأرك- - -ان
أإ’سشÓ- -م ،ألصش Ó-ة أل -ت -ي
ه-ي أل-ع-ب-ادة أل-ك-ب-رى في
أإ’سش Ó- -م ،ه- -ذه ألصشÓ- -ة
أل -ت -ي م-ن-زل-ت-ه-ا ع-ظ-ي-م-ة
ينبغي أأن ’ يضشيعها من
أأسش -ل -م وج -ه-ه ل-ل-ه أل-ع-ل-ي
أل-ك-ب-ي-ر ،وي-ك-في أإ’نسشان
م -ق -ت -ا وذم -ا وق -دح -ا أأن
يضش ّ-ي-ع صشÓ-ت-ه أل-ت-ي ب-ه-ا
يعبد ربه ألذي خلقه ،أألم
يسشمع بقؤل ألله تعالى:
ح
ن الsل َ
م َتَر أاَ s
ه ُي َسسuب ُ
{أاََل ْ
َلُ -ه َمْ-ن ِف-ي الsسسَ-م-اَواِت
ض َوال s- - -ط ْ- - -يُ- - -ر
َوا ْ أ
لَْرض ِ
صَس -اsف -اٍت ُك w-ل َقْ-د َعِ-لَ-م
صَس َ -
َÓت ُ -ه َوَت ْ-سس ِ-ب -ي َ-ح ُ -ه
َوال s- -ل ُ - -
ه َع ِ- -ل - -يٌ- -م ِبَ- -م- -ا
ن} أل - - -ن- - -ؤر 41/
َيْفَعُلو َ
ُ
ح َل-هُ
ب
س
س
ت
{
:
وق- - -ؤل - -ه
َ ُ u
ُ
ال sسس َ- - -مَ- - -وات الsسسْ- - -بُ- - -ع
لَْرضُض َوَم ْ-ن ِف -ي ِ-هs -
ن
َوا ْ أ
ن ِم ْ- - - - -ن َشسْ- - - - -يٍء ِإا s
ل
َوِإا ْ
حْ-مِ-دِه َوَلِ-كْ-ن
ب
ح
ب
ُيَ-سسَ ِ ُ u -
م
حُه ْ
َل َتْفَقُهونَ َت ْسسِبي َ
ِإاsنُ - - -ه َك- - -اَن َح ِ- -ل - -ي ً- -م - -ا
َ
غُفوًرا} أإ’سشرأء .44 /
ف-ك-ل أل-م-خلؤقات أألهمها
ألله عبادته سشبحانه وهي
’ تفرط في تلك ألعبادة،
ف -ك -ي -ف يضش ّ-ي -ع أإ’نسش-ان
ع -ب -ادة رب -ه وق -د أأك -رم-ه
أل-ل-ه وج-ع-ل-ه خ-ل-ي-فته في
أأ’رضض؟ إأنه حقا ظلؤما
ج - - - -ه- - - -ؤ’ م- - - -ن ت- - - -رك
ألصش Ó-ة.وح-ت-ى ’ يضشّ-ي-ع
أل -مسش -ل -م ه-ذه أل-ف-ريضش-ة
ألؤأجبة ألتي ُيكّرم عليها
إأن ه-ؤ ح-ف-ظ-ه-ا وي-ع-اقب
ع -ل -ي -ه -ا إأن ه-ؤ ضش-ي-ع-ه-ا،
’بد أأن يعرف قيمة هذه
ألصشÓ- -ة ،وم- -اه -ي -ة ه -ذه
ألصش Ó-ة وم -ا ت -ع-ن-ي ه-ذه
ألصش Ó- -ة .ه - -ذه ألصش Ó- -ة
ب-ع-د ك-ؤن-ه-ا آأك-د ف-رأئضض
أإ’سشÓ- -م وث -ان -ي أأرك -ان -ه
هي صشلة ألعبد بخالقه،
بها يقُرب من مؤ’ه ،أألم
ي -ق-ل أل-ن-ب-ي ـ صشّ-ل-ى ألّ-ل-ـه
ع -ل -ي -ه وسش ّ-ل -م ـ ك -م-ا ف-ي
صشحيح مسشلم« :أأقرب ما
يكؤن ألعبد من ربه وهؤ
سشاجد»؟
وألصشÓ-ة م-ظ-ه-ر ل-نشش-اط
ق -ؤى أإ’نسش-ان وت-ؤُج-ه-ه-ا
إألى خالقها في آأن وأحد،
ف- - -ال- - -ق- - -ي- - -ام وأل - -رك - -ؤع
وألسشجؤد تحقيقا لحركة
أل - - -جسش - - -د ،وأل- - -ق- - -رأءة

وألتدبر وألتفكر تحقيقا
ل-نشش-اط أل-ع-ق-ل ،وأل-تؤجه
وأ’سش -تسش Ó-م وأل -خشش -ؤع
ت-ح-ق-ي-ق-ا ل-ن-اشش-ط ألروح،
ك- -ل ه- -ذأ ف -ي آأن وأح -د،
وم-ن أأج-ل ه-ذه أل-م-ن-اف-ع
فرضشها ألله خمسض مرأت
ي - -ؤم- -ي- -ا ع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع
أل- -مسش- -ل- -م -ي -ن .وألصش Ó-ة
تششتمل على أأمؤر عظيمة
وج-ل-ي-ل-ة؛ ف-ف-ي-ه-ا ت-ع-ظ-يم
أل -ل -ه وت -ك -ب -ي-ره ،وح-م-ده
وأل -ث -ن -اء ع -ل -ي-ه ،وسش-ؤؤأل-ه
وأسش- -ت- -غ- -ف- -اره ،وألصش Ó-ة
على أأفضشل عباده محمد
ـ صشّلى ألّلـه عليه وسشّلم ـ
ف -ال -مسش -ل -م ي -ع -ظ -م أل -ل-ه
بقؤله« :ألله أأكبر» في أأي
م- - -ؤضش - -ع م - -ن ألصش Ó- -ة،
ي -ق-ؤل-ه-ا وه-ؤ ي-ن-ت-ق-ل م-ن
أل - -ق - -ي - -ام إأل - -ى أل - -رك- -ؤع
وألسش -ج -ؤد ،وي-ع-ظ-م أل-ل-ه
في ألركؤع «سشبحان ربي
أل-ع-ظ-ي-م» ،وف-ي ألسش-جؤد
سش -ب-ح-ان «رب-ي أأ’ع-ل-ى»،
وف- -ي دع -اء أ’سش -ت -ف -ت -اح
«سش- - -ب- - -ح- - -انك ألّ- - -ل - -ه - -م
وب - -ح - -م - -دك ،وت - -ب - -ارك
أسشمك ،وتعالى جدك».
ويحمد ألمسشلم ربه أأيضشا
حين يقرأأ ألفاتحة ،وبعد
ألركؤع« :ربنا ولك ألحمد
حمدأ كثيرأ طيبا مباركا
ملء ألسشماء،
وملء أأ’رضض ،وملء ما
شش- -ئت م -ن شش -يء ب -ع -د».
وأأم- -ا أل- -دع- -اء وألسش- -ؤؤأل
ف -ق -د أأ ُل -ه -م أل-مسش-ل-م ف-ي
صش Ó-ت -ه أأحسش -ن أل -دع -اء
ب - - - - -ق- - - - -ؤل- - - - -ه{ :اْه ِ
دَنا
صسَ-راَط اْلُ-م ْسسَتِقيَم}
ال u
ألفاتحة  ،6 /ومن ألدعاء
ف - - - -ي ألصشÓ- - - -ة ب- - - -ي- - - -ن
ألسش -ج -دت -ي -ن «رّب أغ-ف-ر
لي ،وأرحمني ،وأهدني،
وأرزق - -ن- -ي ،وأج- -ب- -رن- -ي،
وع - - - -اف - - - -ن- - - -ي» .وأأم- - - -ا
أ’سش-ت-غ-ف-ار وط-لب أل-عفؤ
ف - -ق - -ؤل أل- -مصش- -ل- -ي ف- -ي
أل-تشش-ه-د أأ’خ-ي-ر« :أل-ل-ه-م
أغفر لي ما قّدمت وما
أأّخرت ،وما أأسشررت وما
أأعلنت ،وما أأسشرفت وما
أأنت أأعلم به منّي ،أأنت
ألمقّدم وأأنت ألمؤؤّخر ’
إأل- - - - - -ه إأ’ أأنت» ،وم- - - - - -ن
أ’سش- -ت- -غ -ف -ار أسش -ت -غ -ف -ار

أل- -مصش- -ل -ي ب -ع -د ألسش Ó-م
ث Ó-ث -ا« :أأسش -ت-غ-ف-ر أل-ل-ه».
وف -ي خ -ت-ام ألصشÓ-ة ب-ع-د
أل -تشش -ه -د أأ’خ -ي -ر ُي -ث -ن-ي
ألمصشلي على خير ألبرية
أل -ذي ب -ذل ن-فسش-ه وم-ال-ه
ووق -ت-ه ف-ي سش-ب-ي-ل إأعÓ-ء
كلمة ألله وأأحسشن عبادة
رب- -ه ،وه -م -ا أل -خ -ل -ي Ó-ن
محمد وإأبرأهيم عليهما
ألصشÓ- -ة وألسش Ó-م ،وذلك
ل - -ن - -ذك - -ر ع - -ب- -ادت- -ه- -م- -ا
وأأع-م-ال-ه-م-ا وأأخÓ-ق-ه-ما
ون -ق -ت -دي ب -ه-م-ا« :ألs-لُ-هs-م
حs-مٍ-د َوَعَ-لى
صَشu-ل َعَ-ل-ى ُمَ -
آألِ ُم -حَ s-م ٍ-د َك َ-م-ا صَش-لْ-sيَ-ت
َع َ-ل-ى إأِْبَ-رأِه-يَ-م َوَعَ-ل-ى آأِل
إأِْبَ- -رأهِ- -يَ- -م إأِsن َ -ك َح ِ-م -ي ٌ-د
َمِ -ج-يٌ-د ألs-لُ-ه-مَ sب-ارِْك َعَلى
حsمٍد
حsمٍد َوَعَلى آألِ مُ َ
ُم َ
ت َعَلى إأِْبَرأِهيَم
ك
ر
ا
ب
ا
َكَم َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َوَع َ-ل -ى آأِل إأْب َ-رأه-يَ-م إأsنَ -ك
حِميٌد َمِجيٌد» .وكل هذه
َ
أأ’ع- -م- -ال وأأ’ق- -ؤأل ف -ي
ألصش Ó-ة ي -ع -ظ-م-ه-ا أل-رب
ت -ب -ارك وت-ع-ال-ى وي-ب-اه-ي
بها أأهل ألسشماوأت ،يقؤل
ألنبي ـ صشّلى ألّلـه عليه
وسشّلم ـ َقالَ ألsلُه َتَعالَى:
َق َ -سش ْ-م -تُ أل sصش َÓَ-ة َب ْ-ي ِ-ن -ي
َوَب ْ-ي َ-ن َع -بْ ِ-دي ِن ْ -صش َ-فْ-يِ -ن؛
َف ِ-ن ْ -صش ُ-ف َ-ه-ا ِل-ي َوِنْ -صشُ -فَ-ه-ا
ِلَعْبِدي َوِلَعْبِدي مَا سَشَأاَل،
َقالَ َرسُشؤلُ ألsلهِ صَشsلى ألsلهُ
َعَ- -لْ- -يِ- -ه َوسَشs- -ل َ-م :أ ْق َ-رُءوأ؛
حمُد لِsلهِ
َيُقؤلُ ألَْعْبُد« :أْل َ ْ
َرuب أْلَعاَلِمين»َ ،يُقؤلُ ألsلُه
َع s- -ز َوَج s- -لَ« :ح ِ- -مَ- -دِن- -ي
َعْ- -بِ- -ديَ ،ي ُ-ق -ؤلُ أْل َ-ع ْ-ب ُ-د:
ألs-رْحَ-مِ -ن ألs-رِح-ي-م َِ ،يُ-ق-ؤُل
أللُsه َعsز َو َ َ
ي
جsل :أأْثَنى َعَل s
َعْ- -بِ- -ديَ ،ي ُ-ق -ؤُل أْل َ-ع -بْ ُ-د:
َم -الِ-كِ َيْ-ؤِم ألu-ديِ-نَ ،يُ-ق-ؤُل
أل s-ل-هُ َعs-ز َوَجs-لَ :مs-جَ-دِن-ي
ك
َعْبِديَ ،يُقؤلُ أْلَعْبُد :إأِsيا َ
ك َ-ن ْسشَ-تِ-ع-ي-ن،
َن ْ-ع ُ-ب ُ-د َوإأِsي -ا َ
ِ
ِ
ِ
َي ُ-ق -ؤُل أل -ل- sهَُ :ه -ذه بَ ْ-ي-ن-ي
َوَبْ-يَ-ن َعْ-بِ-دي َوِلَ-ع-بِْدي مَا
سَشَأاَلَ ،يُقؤلُ أْلَعْبُد :أْهِدَنا
أل uصشَ- -رأَط أْلُ- -مْ - -سشَ- -ت ِ-ق -ي َ-م
صِش َ-رأَط أsل ِ-ذي َ-ن َأأْن َ-ع ْ-م َ-ت
َعَ-لْ-يِ-هْ-م غَْ-يِ-ر أْلَ-مْ-غُ -ضش-ؤِب
َعَلْيِهْم َوَ’ أل sضشالuينََ ،يُقؤُل
ألs- -ل- -هَُ :فَ- -ه- -ؤؤ َُ’ِء لِ َ-ع ْ-ب ِ-دي
َولَِعْبدِي مَا سَشَأاَل» .فنعم
ه-ذه أل-م-ع-ان-ي ل-ؤ ت-عقلها
قلؤبنا.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
اÿميسس  ١٤سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٣ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٣٩ :

koutoufcom@gmail.com

22
فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

الحمل
ت أارَقى
َهكذا ُهم النّاسس؛ إان ُكن ْ
ت أادَنى
ِمنهم ح َسسدوا وإان ُكن ْ
مِنهم تكبّروا.

الثور

إاذا رأايت شسخصساً يكثر من
الكÓم معك فاعلم أانه يرتاح لك
ف Óتخسسره.

..وهكذا نرى اأن الثورة الجزائرية
بعد عششرات السشنين من النضشال ’
تزال في داخل الثورة
و’ يزال كل جزائري مسشتنفرا و
واقفا على خط النار وحامÓ
بارودته على كتفه تماما كما كانفي
نوفمبر  1954فتحية للوطن
الجزائري العظيم وتحية للثورة
التي ’ تاأخد اإجازة ششكرا لÓششواك
فقد علمتني الكثير.....علمتني اأن
اأششم الورود قبل اأن اأقطفها’...أرى
اإن كانت تسشتحق دم اأصشابعي....اأم
’..كلمات لنزار قباني مهداة لتراب
الجزائر وششعبها الغالي.
كلمات لنزار قبا Êمهداة لÎاب ا÷زائر وششعبها

الجوزاء

اإ’حترام يختصسر شسخصسيتك إان
كنت ’ أاعرفك ،ويزيدك هيبة
إان كنت أاعرفك.

حكم و
أأمثال
^ َفا ِ
قد الِثَقة،
ي
ر
ا
َ
ِ
ه
ا
َ
ع
ن
د
ا آ
’خر
ِينْ غُرورا.
^ اع ِ
تق لسشانك
ع
ن
ا
ل
ب
ش
ش
ر
ليعتِق
ك الله مِن
ا’بتِÓء.

^ اأنه في عام  1945قام اأحد المزارعين
بقطع راأسس ديك ’إعداده للعششاء ،اإ’ اأن
هذا الديك ظل حّيا حتى بعد قطع
راأسشه ،بحيث عاشس حوالي 18ششهرا ،وقد
اأصشبح هذا الديك مششهورا وكان اإسشمه
«مايك مقطوع الراأسس» ،وكان المزارع
يغذيه عن طريق تمرير الماء والحبوب
عن طريق مريء الديك المفتوح.

حل العدد السشابق

^ عندما نششعل الشّشمعة.

أبتسسم
^ زار بعضشهم نحويا مريضشا ،فقال له ما
ال -ذي تشش -ك -وه؟ ق -ال ح -م-ى ج-اسش-ي-ة ن-اره-ا
حاميه منها ا’عضشاء واهية والعظام باليه،
ف-ق-ال ل-ه ’ :شش-ف-اك ال-ل-ه ب-ال-ع-اف-ي-ه ويا ليتها
كانت القاضشية.
^ دخل طفيلي على قوم يأاكلون ،فقال ما
تأاكلون؟ فقالوا :سُشvما ،فأادخل يده في
الجفنة وقال :الحياة بعدكم حرام.

بداأت القصسة منذ سساعة و’دة هذا الطفل،
ففي يوم و’دته توفيت اأمه وتركته وحيًدا،
و’أن والده ’ يسستطيع العناية به اأخذه لخالته
ليعيشس بين اأبنائها ،فهو مشسغول في اأعماله
صسباح مسساء .تزّوج ا’أب بعد سسبعة اأشسهر من
وفاة زوجته واأتى بطفله لتعتني زوجته به.
بعد مضسي ثÓث سسنوات كانت قد اأنجبت له
خÓلها طفلين بنت وولد ،اأما طفل زوجها
الذي لم يتجاوز الرابعة فلم تكن تهتم به،
واأوكلت اأمره اإلى الخادمة .وفي يوم شسديد
البرودة دعت الزوجة اأهلها للعشساء واهتمت
بهم وباأبنائها غاية ا’هتمام ،واأهملت الصسغير
ال -ذي ل -م ي -ك -ن ل -ه غ-ي-ر ال-ل-ه ،ح-ت-ى ال-خ-ادم-ة
انشسغلت بالضسيوف ونسسيته .اأخذ الجميع في
المرح حتى جاء موعد العشساء ،اقترب الصسغير
وراح ينظر اإلى ا’أطعمة المنوعة وكله شسوق
اأن تمتد يداه اإلى الحلوى اأو المعجنات لياأكل
منها ويطفئ جوعه ،فما كان من زوجة اأبيه
اإ’ اأن اأعطته بعضس ا’أرز في صسحن وقالت له
صسارخة :اذهب وتناول عشساءك في الخارج.
اأخذ صسحنه وهو مكسسور القلب حزين النفسس
وخرج اإلى سساحة المنزل ،بينما هم انهمكوا
في التهام ما لذ وطاب وتناسسوا اأن هذا طفل
يتيم محتاج لحبهم ورحمتهم .جلسس الطفل
في البرد القارسس ياأكل من صسحن ا’أرز ،ومن
شسدة البرد انكمشس خلف اأحد ا’أبواب ونام
في مكانه في ذاك الجو البارد ولم يسساأل اأو

مثÒة

اأ’ْخٌَÓق َتكِفيَكك لَِتكونَ جَمي ً
Ó
جات الجََمال ’
َوِبأارَقى َدر َ
يتواضسع إا’ من كان واثقاً بنفسسه
و’ يتكبر إا’ من كان عالماً بنقصسه.

األسشد

’خرين ،فهو
’ تندم على تسشامحك مع ا آ
ليسس ضشعًفا و’ تندم على صشبرك عليهم،
فهو ليسس انهزاًما و’ تندم على حسشن
ظنك بهم ،فهي ليسشت سشذاجة.

قسشوة زوجة أاب على طفل يتيم

ثÓثة عّبروا ا÷سشر ،ا أ
’ول رأاى ا÷سشر ومششى
س عليه،
عليه ،والثا Êرأاى ا÷سشر وÁ ⁄ش ِ
والثالث  ⁄ير ا÷سشر وÁ ⁄ش ِ
س عليه...كيف
حصشل ذلك؟

السشرطان

للعÈة

الَعطـاء ُدونَ طَلب َيُكون َأاعظَم،
َو الحُب ُدونَ َترُدد َيُكون أاُروع،
َال َصسداَقة ُدوَن مَ َصسالْح َتُكوُن َأاصَسدْق.

العذراء

الكلمات نور ولكن بعضس
الكلمات قبور ،فراقب لسسانك
قبل أان تدفن أاحد في قبر كلماتك.

الميزان

ك
من الُمسسَتِحيلْ َأاْن َيذَهب لَِغير َ
ك َفاطمَئْن.
شَسيءَ ،قد َكتبَُه الله لَ َ

العقرب

الرِقِي في التِعٱامَُل مَع مَِن
ِي ُسستحق وِمع مُن ’ َيسستحق ُهو
إاكرامِ ورقي الذاِت وليسس ضسعف
منك.

يبحث عنه اأحد .وفي منتصسف الليل وّدعت
ال-زوج-ة اأه-ل-ه-ا ب-ع-د ل-ي-ل-ة م-ل-ي-ئ-ة ب-ا ُ’أنسس ،ث-م
اأمرت خادمتها اأن تنظف البيت ،واآوت هي
اإل-ي ف-راشس-ه-ا ول-م ت-ك-ل-ف ن-فسس-ه-ا السس-وؤال ع-ن
الصسغير! وحين عاد زوجها من عمله سساألها
عن ولده فاأخبرته اأنه مع الخادمة  -وهي ’
تدري -
نام ا’أب وفي نومه راأى زوجته ا’أولى تقول
له :انتبه للولد ،فاسستيقظ وسساأل زوجته عن
الولد ،فطماأنته اأنه مع الخادمة ولم تكلّف
نفسسها اأن تتاأّكد ،نام مرة اأخرى وحلم بزوجته
تقول له :اإنتبه للولد ،فاسستيقظ مذعوًرا هذه
المرة وسساألها اإن كانت متاأكدة بشساأن الولد!
فقالت له اأنت تكبّر ا’أمور وهذا مجرد حلم

والولد بخير ،اكتفى بكÓمها وعاد اإلى النوم،
فراآها في الثالثة تقول له ’« :تقلق نفسسك
فالولد قد اأتاني» .نهضس من فراشسه واأخذ
يبحث في المنزل الواسسع عن طفله ،دخل على
الخادمة فلم يجده عندها!! جُّن جنونه وصسار
يركضس في البيت وخارجه وحين وجده كان
قد فات ا’أوان ،لقد تكّوم على نفسسه وازرقّ
ل -ون -ه وب -ج -ان -ب-ه صس-ح-ن اأرز ل-م ي-وؤك-ل م-ن-ه اإ’
القليل.
همسشة
’ تظلم كي ’ ُتظلم..فا’إنسسانية ’ تحتاج اإلى
جهد بقدر ما تحتاج اإلى ضسميرو وكما قيل
ا’إنسسانية صسÓة اأيضساً لها حسسناتها ،اأفضسل
بكثير من ركعات بعضس المنافقين.

الجدي

إاذا وصسلتك فضسيحة أ’حد
فاجعلها تقف عندك و’
تتعداك ،فإان وقفت عندك أاخذت
أاجر السستر ،ومن سستر مسسلماً سستره الله.

الدلو

أاخبار

أاْقسسى ما َقْد يُمّر ِبنا ،أانْ نْفَهم
اأ’شسياء في َوْقتٍ مَُتأاّخر ِجvدا.

هل تفّكر ‘ اÿطوبة؟ ما عليك إا’ّ أان
تذهب إا ¤التبت

مقاطعة التبت لها طقوسس غريبة في الزواج
والخطبة ،فعن ِاختيار الزوج للزوجة يقوم بعضس
أاقارب العروسس بوضشعها أاعلى ششجرة ويقيمون جميعًا
تحت الششجرة مسشلحين بالعصشي فإاذا رغب أاحد
’ششخاصس في ِاختيار هذه الفتاة عليه أان يحاول
ا أ
’هل يحاولون أان يمنعونه بضشربه
الوصشول إاليها ،وا أ

القوسس

الشَسوق شَسيء جَميل َولكَن
اأ’جَمل أان َيشسعر بكَ مَن َتشسَتاق
إاليه.

الحوت

بالعصشي فإاذا صشعد الششجرة وأامسشك يديها ،عليه أان
يحملها ويفر بها وهم يضشربونه حتى يغادر المكان
ويكون بذلك قد ظفر بالفتاة وحاز على ثقة أاهلها.
ولسشان حال الششاب يقول :لكل ششيء ضشريبة حتى
الثقة هنا باتت من أاوجع وأاجمل الضشرائب.

’ توجد سسعادة دائمة و’ حزن
باقي ،كلها فواصسل لمراحل
جددَ ،فابتسسم أ’جملها ،وتجاهل اتعسسها.
ُ
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 1٤سشبتم : 19٦0 Èأاعلن ا÷Ôال اŸتقاعد ““صشا’ن““
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م-ة رفضش-ه ل-ف-ك-رة ““ا÷زائ-ر
جزائرية““ ورحل اإ ¤فرنسشا .
 1٤سشبتم : 19٥9 Èأاصشدرت منظمة الصشداقة
السشوفياتية مع بلدان اŸششرق العربي بلغا عبّرت
فيه عن اقتناع ششعوب ا’إ–اد السشوفياتي بأان القضشية
ا÷زائرية سشتنتصشر .

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

اÿميسش  ٢٣ذو ا◊جة  1٤٣٨هـ اŸوافق لـ  1٤سشبتم ٢017 Èم

’وغندية
’و ¤للششرطة ا أ
يقلد بوسشام الدرجة ا أ

اللواء هامل يهدي تكرÁه إا ¤رئيسس ا÷مهورية

لمن الوطني ،أامسش ،تقليدا سشاميا خلل أاششغال
’فريبول اŸدير العام ل أ
اسشتلم اللواء عبد الغني هامل رئيسش ا أ
’يبكو».
’ول من ا’جتماع السشنوي Ÿ 19نظمة التعاون لقادة ششرطة دول ششرق إافريقيا «ا إ
اليوم ا أ
ُق -ل -د رئ -يسس أألف -ري-ب-ول أŸدي-ر أل-ع-ام
Óم-ن أل-وط-ن-ي ،ب-وسص-ام أل-درج-ة أألو¤
ل -أ
للشصرطة أألوغندية من قبل ألسصيد إأدوأرد
ك - -ي - -وأن - -وك - -ا سص- -ك- -ان- -دي ن- -ائب رئ- -يسس
أ÷مهورية أألوغندية.
وقدم أللوأء هامل عقب هذأ ألتكر،Ë
تشص - -ك - -رأت - -ه أÿالصص - -ة إأ ¤ألسص- -ل- -ط- -ات
أألوغندية وكذأ رئيسس منظمة ألتعاون
لقادة ألشصرطة بدول شصرق إأفريقيا على
تشصريفه بهذأ ألتكر.Ë

...ويهدي تكرÁه إا ¤رئيسس
ا÷مهورية

قام أللوأء عبد ألغني هامل رئيسس آألية
Óمن ألوطني،
أألفريبول أŸدير ألعام ل أ
بإاهدأء تقليده ألسصامي «وسصام ألدرجة
أألو ¤للشصرطة أألوغندية» ،إأ ¤فخامة
رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ألسص-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة .ح -يث صص-رح أŸدي-ر أل-ع-ام
Óمن ألوطني بهذه أŸناسصبة ،أن هذأ
ل أ
أإله-دأء ألسص-ام-ي ي-أات-ي ت-ث-م-ي-نا وأعÎأفا
ل -ل -دع -م أل Ó-م -ت -ن -اه-ي أل-ذي –ظ-ى ب-ه
منظمة أألفريبول من قبل فخامة رئيسس
أ÷مهورية ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة،
وكذأ لرؤوية فخامته ألسصديدة وألتزأمه
ألشصخصصي ‘ ›ال دعم وإأرسصاء أألمن
وألسصلم بالقارة أإلفريقية.

خÓل كلمته أمام ألوفود أŸشصاركة ،أثنى
ع -ب -د أل -غ -ن -ي ه -ام -ل رئ -يسس أألف -ري-ب-ول
Óمن ألوطني ،على جهود
أŸدير ألعام ل أ
منظمة ألتعاون لقادة شصرطة دول شصرق
إأفريقيا «أإليبكو» وألنتائج أإليجابية ألتي
حققتها طيلة فÎة  19سصنة من ألعمل
أألمني أŸتميز ب Úأعضصاء أŸنظمة.

تعزيز التعاون ب Úأاجهزة الشسرطة
بإافريقيا ضسرورة

لف -ري -ب -ول أŸدي -ر أل-ع-ام
ق -ال رئ -يسس أ أ
لف -ري -ب-ول
Óم -ن أل -وط -ن -ي ،إأن آأل -ي -ة أ أ
ل -أ
ت- -ه- -دف إأ ¤ت- -ف- -ع -ي -ل ﬂت -ل -ف آأل -ي -ات
لمني ب Úألشصرطة،
ألتنسصيق وألتعاون أ أ
م- -ن خÓ- -ل م- -رأع- -اة أول -وي -ات أل -ق -ارة
لفريقية ،ألÎكيز على تبادل ألتجارب
أأ
وأÈÿأت بﬂ Úت- - -ل- - -ف أعضص- - -ائ - -ه - -ا
لليات أŸناسصبة وألتي تسصمح
وألتزود با آ
ب -اسص -ت -غ Ó-ل ف -ع -ال ل -ك -اف-ة أŸع-ط-ي-ات
لج -رأم -ي -ة.
لع- -م- -ال أ إ
أŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -ا أ
لفريبول سصتعمل
مضصيفا ،أن منظمة أ أ
لسصÎأت-ي-ج-ي-ة
ع -ل -ى ت -ع -زي -ز أÿط -ط أ إ
لعضص-اء
أŸسص -ط -رة م -ن ط -رف أل-دول أ أ
Óجرأم،
لشص-ك-ال أ◊دي-ث-ة ل إ
Ÿك-اف-ح-ة أ أ
لل- -كÎون- -ي- -ة،
ع - -ل - -ى غ - -رأر أ÷رأئ- -م أ إ
أ÷رأئم ألقتصصادية وأŸالية ،أ÷رأئم
لضص-اف-ة إأ ¤تنسصيق
أŸاسص-ة ب-ال-ب-ي-ئ-ة ،ب-ا إ

أ÷هود ألرأمية إأ ¤تطوير أŸنظومة
أل -ت -دري -ب -ي-ة وأل-ت-ك-وي-ن-ي-ة وأل-ت-ي تسص-م-ح
لم-ن
لدأء ألشص -رط -ي ل -رج -ل أ أ
بÎق -ي -ة أ أ
بإافريقيا.
أشصاد باŸناسصبة ،بجهود فخامة رئيسس
أ÷مهورية ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة،
‘ سصبيل ترقية و–قيق ألسصلم وأألمن
بإافريقيا ،وألتزأمه أŸتجدد ‘ مكافحة
أإلرهاب وﬂتلف أشصكال أ÷رÁة بقارة
إأفريقيا ،مؤوكدأ أن آألية ألتعاون ألشصرطي
أإلفريقي أألفريبول ،هي ثمرة مسصاعي
كافة قادة ورؤوسصاء أجهزة إأنفاذ ألقانون
أألف -ارق -ة ،وح -رصص -ه -م أل -ت -ام ل -ل-ن-ه-وضس
ب -ال-ع-م-ل ألشص-رط-ي ب-إاف-ري-ق-ي-ا م-ن خÓ-ل
م-رأف-ق-ت-ه-م ل-ك-اف-ة م-رأحل تأاسصيسس هذه
ألهيئة.
Óشصارة ،فإان أشصغال أليوم أألول من هذأ
ل إ
أŸؤو“ر ،عرفت حضصور كل من ألسصادة
نائب رئيسس أ÷مهورية أألوغندية ووزير
ألدأخلية با÷مهورية أألوغندية ،رئيسس
آألية أألفريبول ألسصيد كال كايورأ ،رئيسس
منظمة ألتعاون لقادة شصرطة دول شصرق
إأف- -ري- -ق- -ي- -ا وأŸف- -تشس أل -ع -ام ل -لشص -رط -ة
أألوغ -ن -دي -ة ،وق -ادة ألشص -رط -ة Ãن -ظ -م-ة
ألتعاون لقادة شصرطة دول شصرق إأفريقيا
«أإلي -ب -ك -و « ،ب -اإلضص -اف-ة إأ‡ ¤ث-ل Úع-ن
منظمة أألنÎبول.

«أافريبول» يباشسر رسسم اسسÎاتيجية أامنية
لÓرتقاء بالتعاون الشسرطي ‘ القارة اإ’فريقية

بدعوة من رئيسس منظمة ألتعاون لقادة شصرطة دول شصرق
إأفريقيا «أإليبكو « ،يشصارك أللوأء عبد ألغني هامل أŸدير
Óمن ألوطني رئيسس أألفريبول ‘ ،ألجتماع ألسصنوي
ألعام ل أ
 19ل-ل-ج-ن-ة ق-ادة شص-رط-ة دول شص-رق إأف-ري-ق-ي-ا ،أل-ذي ي-ن-ع-قد
Ãدينة كمبال أألوغندية من  13إأ 15 ¤سصبتم.2017 È
Œري أشصغال هذأ ألجتماع وسصط حضصور رفيع أŸسصتوى
م -ن ق-ادة ورؤوسص-اء أج-ه-زة إأن-ف-اذ أل-ق-ان-ون Ÿن-ظ-م-ة أإلي-ب-ك-و
ألثÓثة عشصر ،ورئيسس منظمة أألفريبول عناية أللوأء عبد
Óمن ألوطني ،باإلضصافة إأ¤
ألغني هامل أŸدير ألعام ل أ
‡ث -ل Úع -ن م -ن -ظ -م -ة أألنÎب -ول وم -ن-ظ-م-ات دول-ي-ة أخ-رى
وﬂتصص ‘ Úألشصأان أألمني .يناقشس أللقاء آأخر مسصتجدأت
ألسصاحة أإلفريقية ‘ ظل تعدد ألظوأهر أإلجرأمية ،ألتي
أصصبحت تشصكل خطرأ على أمن وسصÓمة بلدأن أإل–اد
أإلفريقي ،باإلضصافة لدرأسصة مسصائل ذأت أهمية بالغة ،على
غ- -رأر م -ك -اف -ح -ة أإلره -اب ،أ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة وأل -ع -اب -رة

حافلة تقتل فتاة بطريق
وادي تليÓت وهران

لقيت ،صصبيحة أمسس ،فتاة تبلغ من ألعمر
 22سصنة مصصرعها بعد أن صصدمتها حافلة
نقل أŸسصافرين تعمل على خط أ÷زأئر
ألعاصصمة  -وهرأن ،حيث سصجل أ◊ادث
ع -ل -ى ألسص -اع -ة أل -ث -ام -ن-ة ب-الضص-ب-ط أث-ن-اء
ﬁاولة ألضصحية عبور ألطريق.
وف-ور إأعÓ-م-ه-م سص-ارع ع-ن-اصص-ر أ◊م-اي-ة
أŸدن- -ي- -ة ل- -وح -دة وأدي ت -ل -ي Ó-ت رف -ق -ة
مصصالح ألدرك ألوطني إأ ¤مكان أ÷ثة،
أي -ن ق -ام-وأ ب-ت-ح-وي-ل أ÷ث-ة إأ ¤مصص-ل-ح-ة
ح -ف -ظ أ÷ثث Ãسص -تشص -ف -ى أول ن -وف -مÈ
بإايسصطو.
وهران :براهمية .م

ل -ل -ح -دود ،ك -م -ا سص -ي -ت -م ع -رضس ıت -ل-ف أ÷ه-ود ‘ ›ال
مكافحة ألتطرف .خÓل مدأخلته ،أثنى رئيسس أألفريبول
على جهود منظمة أإليبكو وألنتائج أإليجابية ألتي حققتها
طيلة فÎة  19سصنة من ألعمل أألمني أŸتميز ،كما نوه
بضصرورة تفعيل آأليات ألتنسصيق وألتعاون مع أألفريبول ألتي
سصتعمل على تعزيز أÿطط ألسصÎأتيجية أŸسصطرة من
طرف ألدول أألعضصاء .أشصار إأ ¤أŸرحلة أ◊سصاسصة ألتي
“ر بها ألقارة أإلفريقية من ظروف أمنية دقيقة ،تسصتلزم
تكثيف أ÷هود وتوثيق أدوأت تبادل أŸعلومات وألتصصال
ب Úألدول لتحقيق أألمن وألسصتقرأرÃ ،ا يتجاوز ألبعد
أإلقليمي ،سصيما وأألفريبول ثمرة مسصاعي كافة قادة ورؤوسصاء
أجهزة إأنفاذ ألقانون أألفارقة ،من خÓل دعمهم ومرأفقتهم
لكافة مرأحل تأاسصيسصه ،معربا ‘ ختام كلمته عن أمله ‘ أن
تتوج أشصغال هذأ أللقاء بتوصصيات تكون ‘ مسصتوى تطلعات
ألدول أألعضصاء.

إاثر نقطة مرورية متنقلة Ÿصشالح الدرك الوطني

حجز  200قنطار من القمح اللÚ
اŸوجه للتهريب بأاو’د سسليمان

حجزت مصصالح ألدرك ألوطني  200قنطار من ألقمح ألل ÚأŸوجه للتهريب
خÓل أألسصبوع أ÷اري من طرف مصصالح ألدرك ألوطني ببلدية أولد سصليمان
بولية أŸسصيلة ،حسصب ما علم من خلية ألتصصال لهذأ ألسصلك ألنظامي .وخÓل
نقطة مرأقبة مرورية متنقلة “كن عناصصر فرقة ألدرك ألوطني ألولد سصليمان
من توقيف شصخصس كان يحمل على م Ïشصاحنة  200قنطار من ألقمح ألل Úألذي
” أختÓسصه لتحويله إأ ¤غذأء للماشصية ،حسصب ما ” إأيضصاحه.
و” تسصليم ألكمية أÙجوزة لتعاونية أ◊بوب وألبقول أ÷افة ببلدية أولدسصيدي
إأبرأهيم ،بأامر من وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة بوسصعادة ،حسصب ما ” إأيضصاحه.
و” حجز ما ل يقل عن  12ألف قنطار من ألقمح ألل ÚخÓل ألسصنت ÚأألخÒتÚ
باŸسصيلة من طرف أÛموعة أإلقليمية للدرك ألوطني ومصصالح أألمن ألولئي
‘ أك Ìمن  100قضصية متعلقة بتهريب وأختÓسس منتجات مدعمة من طرف
ألدولة ،حسصب ما كشصف عنه هذأن ألسصلكان ألنظاميان ‘ حصصيلتيهما.

ألعدد 17439
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قامت بها مفارز ا÷يشش بعدة و’يات

تدمﬂ Òابئ ،حجز أاسسلحة وذخÒة وتوقيف مهاجرين غ ÒشسرعيÚ
الشش -عب ‘ /إأط - -ار ﬁارب- -ة أإلره- -اب
وخÓل عمليات بحث و“شصيط بتيبازة،
كشصفت ودمرت مفرزة للجيشس ألوطني
ألشصعبي ،أمسس أألول ،إأثني عشصر ()12
Óره -اب -ي Úو 4ق-ن-اب-ل ت-قليدية
ﬂب -أا ل  -إ
ألصصنع ومعدأت تفج Òوأجهزة أتصصال
وموأد غذأئية وألبسصة وأغرأضصا أخرى،
‘ ح Úدمرت مفرزة أخرى ببومردأسس
ﬂ 4ابئ.
و‘ إأط - -ار ح - -م - -اي- -ة أ◊دود وﬁارب- -ة
أ÷رÁة أŸن- -ظ- -م- -ة ،ضص- -ب -طت م -ف -رزة
ل -ل -ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي ب-ت-مÔأسصت،
مسص-دسص-ا رشص-اشص-ا م-ن ن-وع كÓ-شص-ن-ي-كوف
وك- -م- -ي- -ة م- -ن أل- -ذخÒة ‘ ،ح Úأوق- -ف
عناصصر ألدرك ألوطني بوهرأن وتلمسصان
سصتة «Œ »6ار ﬂدرأت وضصبطوأ 119,5
ك -ي -ل -وغ -رأم م -ن أل -ك -ي -ف أŸع-ال-ج و750
قرصس مهلوسس.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،و‘ إأط -ار م -ك -اف-ح-ة

أل -ه -ج -رة غ Òألشص-رع-ي-ة ،أوق-ف ح-رأسس
ألشصوأطئ بكل من وهرأن وع“ Úوشصنت
 62شص- -خصص- -ا ك -ان -وأ ع -ل -ى م Ïق -وأرب

ت -ق -ل -ي-دي-ة ألصص-ن-ع .ف-ي-م-ا أوق-ف ح-رأسس
أ◊دود ب- -ت- -ل -مسص -ان  24م -ه -اج-رأ غÒ
شصرعي من ﬂتلف أ÷نسصيات.

توقيف اإ’رهابي اÿط« Òز .عبد الله » حجز  50أالف وحدة من مادة تبغ الÎشسق مقلدة
وحجز أاسسلحة وأاجهزة كشسف معادن الششعب /قامت عناصصر ألشصرطة ألقضصائية ألتابعة ألمن دأئرة جامعة ‘ ،إأطار
مكافحة أ÷رأئم أŸالية وألقتصصادية ،هذأ أألسصبوع ،من حجز شصاحنة ﬁملة بكمية

أوقفت مفرزة للجيشس ألوطني ألشصعبي ،أمسس،
بالقطاع ألعملياتي لع Úقزأم ،أإلرهابي أÿط،Ò
أŸدعو «ز.عبد ألله» .ومن جهة أخرى ،ضصبطت
مفرزة أخرى للجيشس بنفسس ألقطاع مسصدسصا 1
رشصاشصا من نوع كÓشصنيكوف وأربع  4درأجات
نارية وثمانية  8أجهزة للكشصف عن أŸعادن .إأن
هذه ألعمليات أŸنفذة من طرف وحدأت أ÷يشس
ألوطني ألشصعبي على ألشصريط أ◊دودي للبÓد،
تؤوكد مدى ألعزم وأإلصصرأر على أ◊فاظ على
أمن بÓدنا وحماية أ◊دود ألوطنية.

جد معتÈة من مادة تبغ ألÎشصق مقلدة.
ألعملية قامت بها عناصصر شصرطة أمن دأئرة جامعة ،بعد أسصتغÓل معلومات تفيد
بوجود أشصخاصس يقومون Ãزأولة نشصاط غ Òقانو Êمشصبوه ،متمثل ‘ تقليد بعضس
ألعÓمات ألتجارية وتسصويق بضصائعهم بوليات أ÷نوب .أطلقت عناصصر ألشصرطة
ع-م-ل-ي-ات أل-ب-حث وأل-ت-ح-ري ل-ت-ح-دي-د مسص-اره-م وب-ع-د م-ع-رف-ة ط-ري-ق-ة تنقÓتهم ”
أإلعـدأد لكمﬁ Úكم ” من خÓله توقيف ألشصاحنة ﬁل ألشصبهة وعلى متنها
شصخصصان أحدهما ‘ ألثÓث Úمن ألعمر وأآلخر ‘ ألعشصرين من ألعمر ،وبعد تفتيشس
ألشصاحنة بشصكل دقيق ” ألعثور على كمية من مادة تبغ ألÎشصق مقلدة كانت ﬂبأاة
بإاحكام و‡وهة Ãوأد غذأئية ليتم –ويل أŸعني Úوألشصاحنة إأ ¤مقر أمن ألدأئرة
ومباشصرة إأجرأءأت ألتحقيق ‘ ألقضصية.

اششهار

