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^ التنسسيـــق بــــÚ
ا÷هــــاز التنفيـذي
والŸÈـــان ‘ ظـــــل
دسستـــــــور كــــــرسس
‡ارسسـة جديــــدة

النـ ـ ـ ـ ـّواب ّﬂي ـ ـ ـرون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‡ Úارسسـ ـ ـ ـ ـة
نشسـ ـاطهـ ـم النيـ ـ ـ ـ ـ ـابي أاو ا’سستقالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

صســـ٥ـــ0

^ ا’لتفاف حـــول
برنـــــامج رئيــــــسس
ا÷مهوريــــــــــــــــة
قائم...والّتحــالف
‘ هيئـــــة غـــــــــÒ
مطـــــــــــــــــــــــروح
^ الطموح السسياسسي
ا◊ــــــزبي يجعـــــــل
اŸنافسسة على أاوجـها
‘ ا’سستحقاقـــــــــات
ا’نتخابيـــــــــــــــــــة

الصسالـــون الــدو‹ ’سسÎجــاع وتثــم Úالنفايــات الصسناعيــة «ريفاد »2017

 38مليـ ـ ـ ـ ـ ـار دج سسنوي ـ ـ ـ ـا قيم ـ ـ ـ ـة اسسÎج ـ ـ ـ ـاع النفاي ـ ـ ـ ـ ـات
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 652خـ ـب– Òـ ـت لـ ـواء هيئـ ـة اŸهنـ ـدسس Úاÿـ ـÈاء العقـ ـ ـاريÚ
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عـــــــددهم ’ يــــــرقى لتغطيـــــــــة الطــــــلب الوطنـــــــــي
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’معاء الفارغة
بينما رفاقه يخوضسون معركة ا أ

‘ إاطار التسسهيلت اŸتخذة من الوصساية

لبــــــداع الفنـــــــي
خصسصســــت ل إ
و“نــــــح كــــل  14سسبتـــــمÈ

صســـ6ـــ0

صســـ٥ـــ1

ﬁكمة الدار البيضساء تسستأانف “ديـ ـ ـ ـ ـد سساع ـ ـ ـ ـ ـ ـات عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ضسـ ـ ـ ـد الزف ـ ـ ـزا‘ لتشسديـ ـ ـ ـ ـد اŸـ ـ ـداومات Ãقرات البلديات تـ ـ ـأاسسي ـ ـ ـسس جائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
الته ـ ـ ـ ـم اŸوّجهـ ـ ـة إاليـ ـ ـ ـ ـه وملحقاته ـا إا ¤العاشس ـرة ليـ« Óمر Ëماكيبـا» با÷زائر
صســـ0ـــ1

دع ـ ـ ـ ـ ـ ـوة

يسس -تضس -ي -ف ف-وروم ج-ري-دة «الشس-عب» ه-ذا ا’أح-د  17سس-ب-تمﬁ ،2017 Èاف -ظ الصس -ال-ون ال-دو‹
للكتاب السسيد مسسعودي حميدو للحديث عن اأهم ﬁطات الطبعة « 22سسيل  ،»2017التي سستنظم
من  26اأكتوبر اإ 04 ¤نوفم ،2017 Èبقصسر اŸعارضس ـ الصسنوبر البحري.
وذلك Ãقر جريدة الشسعب  39شسارع الشسهداء على السساعة  11 : 00صسباحا.

ألوزير أألول يعرضس ﬂطط عمل أ◊كومة

السسبت  ١٦سسبتمبر  2٠١٧م
الموافق لـ 25ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
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ولد علي ‘ زيارة عمل إأ¤
قسصنطينة

قيط ـ ـو Êيجتم ـع Ãدي ـري
ألطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ي -ق -وم ،ال -ي -وم ،وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري-اضش-ة
الهادي ولد علي ،بزيارة إا ¤و’ية قسشنطينة
ل -ت -ف -ق -د ال -ق -ط -اع وحضش-ور اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة
ل-ل-ج-ائ-زة ال-كÈى واخ-ت-ت-ام اŸسشابقة الدولية
للقفز على ا◊واجز.
كما سشيحضشر الوزير اŸباراة التي تندرج ‘ إاطار
ب-ط-ول-ة ““ال-ك-اف““ وال-ت-ي سش-تجمع مولودية ا÷زائر
’فريقي التونسشي Ãلعب  5جويلية.
بالنادي ا إ

نسصيب يعطي إأشصارة
أنطÓق صصناعة أأول آألت
نزع أألوحال من ألسصدود
ي -ع -ط-ي ال-ي-وم ،وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسشÚ
نسش- -يب ،إاشش- -ارة ان- -طÓ- -ق صش- -ن -اع -ة أاول آا’ت
’وحال على مسشتوى السشدود،
خاصشة بنزع ا أ
وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة  10:00صش-ب-احا Ãصشنع
““إاليكو““ بحسش Úداي  -ا÷زائر العاصشمة..

بوعزغي ضصيـ ـف حصص ـ ـ ـة
““ضصيـ ـ ـ ـف ألصصبـ ـ ـ ـ ـ ـاح““
للقنـ ـاة أألو¤
ي-ح-ل وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ريفية
والصش- -ي- -د ال -ب -ح -ري ع -ب -د ال -ق -ادر ،ي -وم غ -د
’ح-د ،ضش-ي-ف-ا ع-ل-ى حصش-ة ““ضش-ي-ف الصش-باح““
ا أ
ال -ت -ي ت -بث ع -ل -ى اŸب -اشش -ر ع Èأام-واج ال-ق-ن-اة
’و ¤وذلك على السشاعة 08:15
الوطنية ا أ
صشباحا.

أشصغال أŸؤو“ر ألتنظيمي ◊زب جبهة ألنضصال ألوطني
يÎاأسس وزي -ر ال-ط-اق-ة مصش-ط-ف-ى ق-ي-ط-وÊ
ي - -وم  18سش -ب -ت -م Èا÷اريŒ ،م -ع -ا وط -ن-ي-ا
Ÿدي -ري ال -ط -اق -ة ‘ ال -و’ي-ات وذلك ب-ق-اع-ة
اÙاضشرات جديا Êب Íعكنون.
ي -ه -دف ه -ذا ال -ت -ج -م -ع اإ ¤اإرسش -اء ج-و م-ن
ال- -ت- -ع- -اون وال- -تشش- -اور ال- -دائ- -م ب Úم -دي -ري
ال - -ط - -اق - -ة ومصش - -ال - -ح ال - -وزارة وال - -و’ي - -ات
وال-وك-ا’ت وﬂت-ل-ف اŸوؤسشسش-ات ،ب-غ-ي-ة اأداء
فعال لقطاع الطاقة و–سش‚ Úاعته.
سش -ي -ع -ط -ي وزي -ر ال-ط-اق-ة ب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة،
ت-وج-ي-ه-ات ل-ت-جسش-ي-د برنامج عمل ا◊كومة
ال -ذي سش -ي -ط -ب -ق سش -وي-ا م-ن ط-رف م-دي-ري-ات
الطاقة ووكا’ت الضشبط واŸراقبة للقطاع
واأك ÈاÛم - -ع - -ات ال - -ق - -ط - -اع - -ي - -ة ،خ- -اصش- -ة
سش-ون-اط-راك وسش-ون-ل-غاز ،بهدف تلبية اأفضشل
Ÿت- -ط- -ل- -ب- -ات ا’ق- -تصش- -اد ال -وط -ن -ي وط -ل -ب -ات
اŸواطن.Ú

ندوة حول ألتكوين ‘ ›ال
ألفندقة وألعÓج أŸائي

فريق أأمن ولية جيجل يح ّضصر للتصصفيات
ألنهائية لدورة ““دأنون““ ألدولية
–سش -ب -ا ل -ل -تصش -ف-ي-ات
ال-ن-ه-ائ-ي-ة لدورة دانون
ال - - - -دول - - - -ي - - - -ة اŸزم- - - -ع
إاجراءها من  20إا25 ¤
سش- -ب- -ت- -م Èب- -ال- -و’ي- -ات
’م -ري -ك -ي -ة،
اŸت -ح -دة ا أ
يقوم فريق أامن و’ية
ج- - -ي- - -ج- - -ل ل- - -لÈاع- - -م،
ب- - -ت- - -دري - -ب - -ات Ãل - -عب
’دارة العامة
مديرية ا إ
بـ 11شش-ارع ع-ب-د القادر
ق- - -ادوشس ،ب - -ح - -ي - -درة -
العاصشمة ،اسشتعدادا لهذه الدورة بصشفته ‡ث Óللجزائر واŸديرية العامة
Óمن الوطني.
ل أ
ت -ن -ط -ل -ق –ضشÒات ال-ف-ري-ق ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السش-اع-ة  09:00صش-ب-احاÃ ،قر
’دارة العامة بـ 11ششارع عبد القادر قادوشس حيدرة...
مديرية ا إ
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

يسش -ت -اأن -ف اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي اأشش-غ-ال-ه ،ي-وم غ-د ا’أح-د ع-ل-ى
السش -اع-ة  9 : 30صش-ب-اح-ا ،ب-ج-لسش-ة ع-ل-ن-ي-ة ت-خصشصس ل-ل-م-ن-اقشش-ة ال-عامة
ıط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة وتسش -ت-م-ر ي-وم-ي ا’أث-ن Úوال-ثÓ-ث-اء ع-ل-ى اأن
تختتم بتدخل روؤسشاء اÛموعات الŸÈانية.

–ت رعاية وزير السشياحة والصشناعات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ووزي -ر ال -ت -ك -وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه -ن -ي ،Úي -ن -ظ -م ›م -ع ف -ن -دق-ة ،سش-ي-اح-ة
وحمامات معدنية ،بالتنسشيق مع الصشندوق
الوطني لتنمية التعلم والتكوين اŸتواصشل،
ي -وم  19سش-ب-ت-م Èا÷اري ،اج-ت-م-اعا وطنيا
ح-ول ال-ت-ك-وي-ن ‘ ›ال ال-ف-ن-دق-ة والعÓج
اŸائ- -ي ،وذلك ب- -ف- -ن -دق السش -وف -ي -ت -ال ع -ل -ى
السشاعة  08 : 30صشباحا.
خ Ó-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء سش-ي-ت-م ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
ع -ق -د شش -راك-ة ب› Úم-ع ف-ن-دق-ة ،سش-ي-اح-ة
وحمامات معدنية ،بالتنسشيق مع الصشندوق
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ت- -ن -م -ي -ة ال -ت -ع -ل -م وال -ت -ك -وي -ن
اŸتواصشل.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

’م Úال- - -ع- - -ام ◊زب
يÎأاسس ا أ
جبهة النضشال الوطني عبد الله
ح - -داد ،ال - -ي - -وم ،اأشش- -غ- -ال اŸؤو“ر
التنظيمي للحزب الذي سشيعقد
ع -ل -ى السش-اع-ة ال-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا
Ãخيم الششباب والÎفيه وحدة
 60ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لتسشلية
والششباب ببلدية زرالدة.

أإلعÓن عن منتدى
ألصصحة
ت -ن -ظ -م ›ل -ة ““م -اغ ““اŸه -ت -م-ة ب-ك-ل م-ا
ي-ت-ع-ل-ق ب-الصش-ح-ة ،ل-قاء احتفاء بتأاسشيسس
’عÓن فيه عن
اÛلة .كما سشيتم فيه ا إ
م -ن -ت-دى الصش-ح-ة وذلك ب-ف-ن-دق ا÷زائ-ر
على السشاعة  15:00مسشاء.

ألرقمنة ‘ خدمة ألصصحة أ÷زأئرية
’و ¤لـ
يحتضشن فندق سشوفيتال ا÷زائر ،يوم  23من أاكتوبر القادم الطبعة ا أ
““ه-ي-لث دي-ج-ي-ت-ال داي-ز““ ،أاو م-ا يسش-م-ى Ãل-ت-ق-ى الصش-ح-ة ال-رق-م-ي-ة .ه-ي مبادرة
أاطلقتها ““ ““Sense Healthcareوكالة اتصشال متعددة القنوات ﬂتصشة ‘ ›ال
الصش -ح-ة ،ب-دع-م م-ن اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-لصش-ح-ة ( ،)OMSا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
’لكÎونية ( ،)SATeSا÷معية ا÷زائرية للطب
للعÓج عن بعد والصشحة ا إ
العام ( )SAMGومركز تطوير التكنولوجيات اŸتقدمة (.)CDTA
تسش -م -ح ه -ذه ال-ل-ق-اءات ل-ل-م-خ-تصش› ‘ Úال الصش-ح-ة وال-ت-ق-ن-ي-ات ا÷دي-دة
بالتعرف ،فْهم و–ليل إاششكالية التحول الرقمي وآافاق تطوره ‘ ا÷زائر.

أمـ ـ ـ ـن ألعاصصم ـ ـة ينظـ ـم زي ـارة إأ ¤بي ـت ألفنـ ـان
ألقدي ـ ـ ـ ـر عب ـ ـ ـ ـد أÛي ـ ـ ـ ـد مسصكـ ـ ـ ـ ـود
الشش-عب ‘ /ال-ت-ف-ات-ة ج-وارية وإانسشانية،
قامت مصشالح أامن و’ية ا÷زائر ،بتنظيم
زيارة إا ¤بيت الفنان القدير عبد اÛيد
مسشكود ،لÓطمئنان على صشحته وهذا ‘
إاط-ار السش-ي-اسش-ة ال-ت-ق-ارب-ي-ة اŸن-ت-ه-ج-ة م-ن
Óم-ن ال-وط-ن-ي ‘
ق -ب-ل اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
تكريسس وŒسشيد مبدإا الششرطة ا÷وارية،
متمن Úله الصشحة والششفاء العاجل.
ه -ذه ا’ل -ت -ف -ات -ة ك -ان ل-ه-ا
وق -ع إاي -ج -اب -ي ع -ل -ى ن -فسش-ي-ة
الفنان وهو ما Œلى ‘
اب-تسش-ام-ت-ه ،كما لقيت
اسشتحسشانا كبÒا لدى
أافراد عائلته.

إلع ـÓناتكـم أتصصل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh

ألسضبت  16سضبتمبر  2017م
ألموأفق لـ  25ذي ألحجة  1438هـ
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رئيسض ا÷مهورية يهنئ نظراءه

ب-عث رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رقية تهنئة إا¤
رئ -يسض ن -ي -ك -اراغ-وا ،دان-ي-ال أاورت-ي-غ-ا سس-اف-ي-دراÃ ،ن-اسس-ب-ة ال-ذك-رى 196
لسستقÓل بÓده ،أاكد له فيها اسستعداده على العمل سسويا من أاجل “تÚ
عÓقات الصسداقة والتضسامن التي Œمع البلدين.
جاء ‘ برقية رئيسص أ÷مهورية قوله« :يطيب ‹ وجمهورية نيكارأغوأ
–تفل بالذكرى ألسضادسضة وألتسضع Úبعد أŸائة ’سضتقÓلها ،أن أتوجه إأليكم،
باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بتهانينا أ◊ارة و“نياتي لكم
Ãوفور ألصضحة وألسضعادة وبالرقي وأ’زدهار لشضعب نيكارأغوأ ألصضديق».
«هذأ ،وأغتنم هذه ألسضانحة  -يضضيف رئيسص ألدولة  -أ’ؤوكد لكم عزمي
و“ام أسضتعدأدي لضضم جهودنا من أجل “ت ÚعÓقات ألصضدأقة وألتضضامن
أل-ت-ي Œم-ع ب-ل-دي-ن-ا وأ’رت-ق-اء Ãخ-ت-ل-ف أوج-ه أل-ت-ع-اون إأ ¤مسض-ت-وى عÓ-ق-ات-نا
ألسضياسضية».

...نظÒه الهندوراسسي
ب-عث رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إأ ¤نظÒه
أل -ه -ن-دورأسض-ي ،خ-وأن أور’ن-دو هÒن-ان-دأز أل-ف-ارأدوÃ ،ن-اسض-ب-ة أح-ت-ف-ال بÓ-ده
بالذكرى ’ 196سضتقÓلها ،أعرب له فيها عن حرصضه على ألعمل معه على تعزيز
أوأصضر ألصضدأقة وألتعاون ألثنائي.
قال ألرئيسص بوتفليقة ‘ برقية ألتهنئة« :إأن أحتفال جمهورية هندورأسص
بالذكرى ألسضادسضة وألتسضع Úبعد أŸائة ’سضتقÓلها مناسضبة طيبة أنتهزها
أ’تقدم إأليكم باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بتهانينا أ◊ارة
و“نياتي لكم Ãوفور ألصضحة وألسضعادة وأ’زدهار لشضعب هندورأسص ألصضديق».
وأضضاف قائ« :Óهذأ وأغتنم هذه ألسضانحة ألسضعيدة أ’عرب لكم عن “ام

حرصضي على ألعمل معكم على تعزيز أوأصضر ألصضدأقة وألتعاون ألتي تربط
بلدينا».

...ويهنئ نظÒه السسلفادوري
ب-عث رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إأ ¤نظÒه
ألسضلفادوري ،سضلفادور سضانشضيز سضÒينÃ ،ناسضبة ألذكرى ’ 196سضتقÓل بÓده،
جدد له فيها عزمه على ألعمل سضويا من أجل تعزيز عÓقات ألصضدأقة وألتعاون
ألتي Œمع ألبلدين.
جاء ‘ برقية رئيسص أ÷مهورية قوله« :يسضر ÊأÁا سضرورÃ ،ناسضبة أحتفال
جمهورية ألسضلفادور بالذكرى ألسضادسضة وألتسضع Úبعد أŸائة ’سضتقÓلها ،أن
أتوجه لكم ،باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بتهانينا أ◊ارة
مشضفوعة بتمنياتي بالرقي وألرفاه لشضعب ألسضلفادور ألصضديق».
«هذأ ويطيب ‹ ،بهذه أŸناسضبة ألسضعيدة  -يضضيف ألرئيسص بوتفليقة  -أن
أج-دد ل-ك-م ع-زم-ي وأسض-ت-ع-دأدي ل-ل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-ع-زي-ز عÓقات ألصضدأقة
وألتعاون ألتي Œمع بلدينا ،خدمة Ÿصضلحة شضعبينا».

مسساهل يسستقبل ال ّسسف Òا÷ديد لإلمارات العربية
اّŸتحدة با÷زائر
’ول ،با÷زأئر ألعاصضمة،
أسضتقبل وزير ألشضؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل ،أمسص أ أ
يوسضف سضيف خميسص سضباع آأل علي ،ألذي سضلم له نسضخا عن أورأق أعتماده سضفÒأ مفّوضضا
’مارأت ألعربية أّŸتحدة لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية
فوق ألعادة لدولة أ إ
ألشضعبية ،بحسضب ما أفاد به بيان للوزأرة.

الّلقاء تناول سسبل تطوير التّعاون القانو Êوالقضسائي ب Úالبلدين

لوح يسستعرضض مع سسفÒي كوريا ا÷نوبية وناميبيا تبادل التّجارب
الشسعب /أسض -ت-ع-رضص وزي-ر أل-ع-دل ح-اف-ظ أأ’خ-ت-ام
ألطيب لوح ،خÓل أسضتقباله ،أمسص أأ’ول ،سضفÒي كوريا
أ÷نوبية وناميبيا با÷زأئر ،ألسضيد بارك سضونغ جÚ
وألسض-ي-دة ب-ان-دول-ي-ن-ي-ا ن-وشض-ي-ن-ج-ي-ن-ج ع-ل-ى أل-توأ‹ ،سضبل
تطوير ألتعاون ألقانو Êوألقضضائي ،بحسضب ما أفاد به
بيان لوزأرة ألعدل.
أوضضح ألبيان ،أنّ لوح وألسضف Òألكوري أ÷نوبي أعربا
خÓل أللقاء ،ألذي جرى Ãقر ألوزأرة ،عن «رغبتهما
أŸشضÎكة من أجل تطوير ألتعاون ألقانو Êوألقضضائي،

سض- -ي- -م- -ا ف- -ي- -م- -ا ي- -خصص ﬁارب- -ة أ÷رÁة أŸن- -ظ- -م- -ة
وأإ’ره-اب» .ك-م-ا –ادث-ا ع-ن أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي
Œمع ألبلدين.
وتناول ألّلقاء ألثا ،Êألذي جمع وزير ألعدل بالسضفÒة
ألناميبية« ،درأسضة سضبل تعزيز ألّتعاون ألّثنائي ،سضيما ‘
أÛال أل -ق -ان-و Êوأل-قضض-ائ-ي» ،وأّت-ف-ق ألّ-ط-رف-ان ع-ل-ى
«موأصضلة أ◊وأر وتبادل ألّتجارب ‘ شضتى أÛا’ت»،
كما أعربا عن أرتياحهما لنوعية ألعÓقات «أŸتميّزة»
ب Úألبلدين.

بدوي يتناول مع السسف Òاإليطا‹ سسبل الرتقاء بالتعاون ب Úالبلدين
أإ’يطا‹ وألشضرأكة ألÓمركزية».

لم- -ة اسس- -ت- -ئ- -ن- -اف
ق ّ- -رر م - -ك- -تب ›لسض ا أ
لثن25 Ú
ا÷لسسات العلنية ابتداء من يوم ا أ
سس- -ب- -ت- -م Èل- -ع -رضض وم -ن -اقشس -ة ﬂط -ط ع -م -ل
ا◊كومة لتتواصسل اŸناقشسة يوم الثÓثاء 26
لول
سس -ب -ت -م ،Èث -م السس-ت-م-اع إا ¤رد ال-وزي-ر ا أ
ع -ل -ى ت -دّخ Ó-ت أاعضس -اء اÛلسض ،وك -ذا تÓ-وة
ال Ó-ئ -ح -ة ح -ول ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك-وم-ة ي-وم
اÿميسض  28من نفسض الشسهر ،بحسسب ما أافاد به
لول ،بيان للمجلسض.
أامسض ا أ
أوضضح أŸصضدر ذأته ،أّن هذأ أ÷دول تقّرر خÓل
أجتماع مكتب أÛلسص –ت رئاسضة عبد ألقادر بن
صضالح ،رئيسص أÛلسص ،وذلك «لتبادل ألرؤوى ووجهات
ألنظر حول ﬂطّط عمل أ◊كومة وألتّحضض Òألعملي

إ’جرأءأت تطبيق ألنظام ألدأخلي أ÷ديد Ûلسص
أأ’مة وجدولة إأعدأدها» .وأضضاف ألبيان ،أنّ مكتب
أÛلسص أعتمد خÓل أجتماعه مقÎح تنظيم يوم
درأسضي حول موضضوع «ألنظام ألدأخلي Ûلسص أأ’مة
ب ÚأŸقتضضيات ألدسضتورية وألفعالية ألŸÈانية» يوم
أأ’ربعاء  27سضبتم .2017 Èوقد سضبق أجتماع مكتب
›لسص أأ’مة ،أجتماع أعضضاء هيئة ألتنسضيق للمجلسص
برئاسضة ألسضيد بن صضالح وأ’جتماع ألتشضاوري لرئيسص
أÛلسص مع رؤوسضاء أÛموعات ألŸÈانية ،وذلك
ب-خصض-وصص ب-ر›ة وسض Òأأ’شض-غ-ال أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-قدË
ﬂطّط عمل أ◊كومة وأإ’جرأءأت أÿاصضة بتطبيق
ألنظام ألدأخلي أ÷ديد Ûلسص أأ’مة.

....ويلتقي سسف Òفرنسسا با÷زائر
ع ّ-ب -ر وزي -ر أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة
وأل -ت -ه -ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ن-ورأل-دي-ن ب-دوي ،وسض-فÒ
فرنسضا با÷زأئر كزأفييه دريانكور ،أمسص ،عن
رغبتهما ‘ تعزيز ألتعاون ألثنائي ب Úألبلدين
وت -وسض-ي-ع ›ا’ت ألشض-رأك-ة ب-ي-ن-ه-م-ا ،ب-حسضب م-ا
أورده بيان للوزأرة.
أوضضح نفسص أŸصضدر ،أن ألطرف« ÚعÈأ عن
رغبتهما ‘ تعزيز ألعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين
وهذأ بتوسضيع ›ا’ت ألشضرأكة وألتعاون ألتي
عرفت ديناميكية قوية».

يضضاف إأ ¤ذلك مرأجعة أأ’حكام ألتشضريعية ذأت
ألصض -ل -ة ،ب -ت -ح -دي -د ك-ي-ف-ي-ات إأف-ادة أأ’ح-زأب ألسض-ي-اسض-ي-ة
ب -ا◊ق -وق أل -ت -ي تضض ّ-م -ن -ت -ه -ا أŸادة  53م-ن أل-دسض-ت-ور،
وم -رأج -ع-ة أأ’ح-ك-ام أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ظ-اه-ر قصض-د ضض-ب-ط
كيفيات ‡ارسضة حرية ألتظاهر ألسضلمي .كما تتضضّمن
ألقائمة مشضروع قانون يحّدد كيفيات ‡ارسضة أ◊ق ‘
أ◊صضول على أŸعلومات وألوثائق وأإ’حصضائيات ونقلها،
ومشض-روع ق-ان-ون ي-ت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة أŸع-ط-ي-ات ألشض-خصضية
(أŸادة  46من ألدسضتور) ومرأجعة قوأن Úنزع أŸلكية
لتكييفه مع أ◊كم ألدسضتوري أ÷ديد (أŸادة  22من
ألدسضتور) ،وكذأ قانو Êألبلدية وألو’ية وألقوأن Úذأت
ألصض-ل-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل بÎق-ي-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة أل-تشض-ارك-ي-ة ع-ل-ى
أŸسضتوى أÙلي.

مراجعة قوان Úتنظيم ال ّصسرف وحركة
رؤووسض األموال من وإا ¤اÿارج
عÓوة على ذلك ،تتضضّمن ألقائمة نصضوصضا قانونية
أخرى Áكن إأعدأدها خÓل هذه ألدورة ،على غرأر
قانون خاصص يتعلق با÷باية أÙلية ،ومرأجعة كل من
قانون ألعقوبات لتجنيح بعضص أ÷رأئم وŒر Ëوقائع
ج -دي-دة وق-ان-ون أإ’ج-رأءأت أ÷زأئ-ي-ة وق-ان-ون أل-وق-اي-ة،
وقمع أسضتعمال أّıدرأت وأŸؤوّثرأت ألعقلية وأ’ّتجار
غ Òألشضرعي بها وأحكام ألقانون أŸد ،Êوأيضضا ألقانون
ألتجاري وألقانون أŸتعلق بقمع ﬂالفة ألتشضريع وتنظيم
ألصضرف ،وحركة رؤووسص أأ’موأل من وإأ ¤أÿارج وقانون
أإ’جرأءأت أŸدنية وأإ’دأرية.

مراجعة الّتشسريع ذي ال ّصسلة بالّنقل
البحري وا÷وي
كما أشضار أÛلسص ألشضعبي ألوطني إأ ¤إأمكانية أن
ت-تضضّ-م-ن أل-ق-ائ-م-ة م-رأج-ع-ة ألّ-ت-شض-ري-ع ذي ألصض-ل-ة ب-النقل
ألبحري وألنقل أ÷وي ،وألتشضريع ذي ألصضلة با’سضتثمار
قصضد أÙافظة على أ’سضتثمارأت أŸنجزة ومشضروع
ق -ان -ون ي-ح-دد م-ه-ام أÛلسص أل-وط-ن-ي ل-ل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
وأل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات وت-ن-ظ-ي-م-ه وتشض-ك-ي-ل-ه وك-ذأ أسض-ت-ك-م-ال
ألÎت-ي-ب-ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أÿاصض-ة ب-عÓ-قات
ألعمل ،مع إأمكانية إأضضافة مشضاريع قوأن Úأخرى توجد
حاليا قيد ألتحضض Òوأإ’عدأد على مسضتوى بعضص ألدوأئر
ألوزأرية.
على صضعيد آأخر ،أبدى رئيسص أللجنة رأيه بخصضوصص
م -ا ج -اء ع -ل-ى لسض-ان أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسض-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة
أ’نتخابات عبد ألوهاب دربال ،ألذي شضّدد على ضضرورة
إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘ ق -ان-ون أ’ن-ت-خ-اب-ات ،ح-يث ي-رى ن-زأر
شضريف بأاّن ألقانون أ◊ا‹ يعد «من أرقى ألقوأن،»Ú
Óح-زأب
وه -ذأ ’ح -ت -وأئ -ه ع -ل -ى «ضض -م-ان-ات ح-اسض-م-ة» ل -أ
ألسضياسضية وشضفافية ونزأهة ألعملية أ’نتخابية.

يوسسفي يسستقبل ‡ّثل ال–اد األوروبي با÷زائر

’شضادة
كما شضكل أللقاء فرصضة ” خÓلها «أ إ
بÌأء ›ا’ت ألتعاون ب Úأ÷زأئر وفرنسضا».

ا÷زائر تسستضسيف ا÷معية العامة اÿامسسة
ألدسضتورية ،ناقشضت ‘ دورتها ألرأبعة أŸنتهية أشضغالها
ب-ال-ع-اصض-م-ة أل-ل-ي-ت-وأن-ي-ة ،م-وضضوع «دولة ألقانون وألقضضاء
ألدسضتوري ‘ ألعا ⁄أŸعاصضر» ،حيث أبرز أŸشضاركون
«ﬂت -ل-ف م-ف-اه-ي-م دول-ة أل-ق-ان-ون وأل-ت-ح-دي-ات أ÷دي-دة
أŸطروحة أمامها ،فضض Óعن تأاث Òألقضضاء ألدسضتوري
‘ دعم سضيادة ألقانون».

سسيعكف نواب اÛلسض الشسعبي الوطني عقب
النتهاء من ﬂطط عمل ا◊كومة على مناقشسة
ال -ن -ظ -ام ال -داخ -ل -ي ل -ل -ه -ي -ئ -ة ،ت -ك ّ-ي-ف-ا م-ع أاح-ك-ام
لول،
الدسستور اŸعدل ،بحسسب ما أافاد به ،أامسض ا أ
لداري -ة
رئ- -يسض ÷ن- -ة الشس- -ؤوون ال- -ق- -ان- -ون- -ي -ة وا إ
وا◊ريات نزار شسريف ،خÓل نزوله ضسيفا على
Óذاع-ة
لو ¤ل -إ
ح ّصس-ة «ضس-ي-ف الّصس-ب-اح» ل-ل-ق-ن-اة ا أ
ا÷زائرية.
أوضضح نزأر ،أّن أأ’ولوية حاليا هي مناقشضة ّ ﬂ
طط
عمل أ◊كومة ثم عرضضه للمصضادقة وذلك ‘ ألفÎة ما
ب 17 Úو 21من ألشضهر أ÷اري ،ليلتفت بعدها نوأب
أÛلسص ألشّضعبي ألوطني إأ ¤ألّنظام ألدأخلي ،ألذي
سضيخضضع للمرأجعة ،يكون متبوعا بدرأسضة ملفات ألنوأب
ل-ت-ح-دي-د أ◊ا’ت أل-ت-ي ت-ت-ن-اف-ى م-ع أل-ع-ه-دة ألŸÈان-ية.
وبصضورة عامة ،يتضضّمن جدول أعمال ألدورة ألŸÈانية
ألعادية أ÷ديدة ألتي سضتمتد على مدأر عشضرة أشضهر،
نحو  36مشضروع قانون ما ب Úنصضوصص تأاّكد إأيدأعها لدى
مكتب أÛلسص وأخرى ﬁتملة ،غ Òأّنها ’ تشضمل ‘
ألوقت أ◊ا‹ قانون ألصضحة ألذي  ⁄يّتضضح ◊د أآ’ن
مآاله.
ب- -ه- -ذأ أÿصض- -وصصّ– ،ف- -ظ زأر شض- -ري -ف ع -ن أ÷زم
بسضحبه من طرف أ◊كومة أو ألعكسص ،مكتفيا بالقول:
«كل ما أعلمه هو أن هذأ ألنصص أحيل ‘ ظل أÛلسص
أل ّسضابق على مكتب هذه ألهيئة ،غ Òأّنه توّقف على
مسضتوى ÷نة أل ّصضحة».
وكان أÛلسص ألشّضعبي ألوطني قد كشضف مؤوّخرأ عن
مشض-اري-ع أل-ق-وأن Úأل-ت-ي ت-تضضّ-م-ن-ه-ا أل-ق-ائ-م-ة ،م-ن-ه-ا ت-لك
أŸودعة حاليا لدى ألŸÈان وألتي تعد من ّﬂلفات
أل -دورة أŸاضض -ي-ة ،ي-ت-عّ-ل-ق أأ’م-ر Ãشض-روع ق-ان-ون ي-ت-ع-ل-ق
بالقوأعد ألعامة للوقاية من أخطارأ◊ريق وألفزع ،وآأخر
يعّدل ويتّمم أأ’مر رقم  28 - 71أŸتضضمن قانون ألقضضاء
ألعسضكري ومشضروع قانون يحدد ألقوأعد ألعامة أŸتعلقة
بالÈيد وأ’تصضا’ت أإ’لكÎونية.
كما تتضضّمن ألقائمة أيضضا ،مشضاريع ألقوأن Úألتي
Áكن إأيدأعها خÓل هذه ألدورة وأŸتمثلة ‘ مشضروع
قانون أŸالية لسضنة  2018ومشضروع قانون يتضضمن تسضوية
أŸي-زأن-ي-ة لسض-ن-ة  2015ومشض -روع ق -ان-ون عضض-وي ي-ع-دل
ويتمم ألقانون ألعضضوي أŸتعلق باختصضاصضات ›لسص
ألدولة وتنظيمه وعمله ،وكذأ مشضروع قانون يعدل ويتمم
ألقانون أŸتضضمن قانون تنظيم ألسضجون وإأعادة أإ’دماج
أ’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-ح-ب-وسض Úومشض-روع ق-ان-ون ي-عدل ويتمم
ألقانون أŸتعلق بحماية أŸسضتهلك وقمع ألغشص .ويضضاف
إأ ¤ما سضبق ذكره ،مشضاريع قوأن Úتتعلق بقوأن ÚأŸالية
وألنشضاطات أإ’شضهارية وألتجارة أإ’لكÎونية وألتمه،Ú
عÓوة على مشضروع قانون يعدل ويتمم ألقانون أŸتضضمن
قانون أŸناجم.
من جهة أخرىÁ ،كن أإ’شضارة إأ ¤مشضاريع قوأنÚ
أخرى Áكن إأعدأدها طبقا للتعديل ألدسضتوري أ÷ديد
وكذأ ‘ إأطار Œسضيد ﬂطط عمل أ◊كومة ،منها على
أÿصضوصص مشضروع قانون عضضوي يحدد شضروط وكيفيات
إأنشضاء أ÷معيات وآأخر يحدد كيفيات إأخطار أÛلسص
ألدسضتوري من أÙكمة ألعليا أو ›لسص ألدولة عند
ألدفع بعدم ألدسضتورية أمامهما ،ومشضروع قانون عضضوي
يتضضمن تشضكيلة ومهام وتنظيم وسض ÒأÛمع أ÷زأئري
للغة أأ’مازيغية.

–ديد كيفيات إافادة األحزاب السسياسسية
Ãا تضسّمنته اŸادة  53من الدسستور

تباحثا تطبيق اّتفاق الشّسراكة وتداعياته على القتصساد الوطني

–ضسÒا للمؤو“ر العاŸي للقضساء الّدسستوري عام 2020
وافقت ا÷معية العامة الرابعة للمؤو“ر العاŸي
ل- -ل- -قضس- -اء ال- -دسس- -ت- -وري ،ع -ل -ى اسس -تضس -اف -ة ا÷زائ -ر
÷م-ع-ي-ت-ه-ا ال-ع-ام-ة اÿامسس-ة عام  ،2020ب -حسسب م -ا
لول.
أاورده بيان للمجلسض الدسستوري ،أامسض ا أ
أوضض- -ح أŸصض -در ذأت -ه ،أن أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ل -ه -ذه
أŸنظمة ألعاŸية ،ألتي تضضم  110هيئة مكلفة بالرقابة

اسستئناف ا÷لسسات العلنية Ûلسض األمة يوم  25سسبتمÈ

مراجعة القانون الداخلي للمجلسض الشّسعبي الوطني

سسّلم له نسسخا عن أاوراق اعتماده

اسس -ت -ع-رضض وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور ال-دي-ن
لول ،م - -ع سس - -ف Òإاي - -ط - -ال - -ي- -ا
ب - -دوي ،أامسض ا أ
ب -ا÷زائ -ر ،فÒارا ب -اسس -ك -ال ،سس -ب -ل ووسس -ائ-ل
الرت -ق -اء Ãسس -ت -وى ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن،
بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
أوضض- -ح ذأت أŸصض- -در ،أن أل- -ط- -رف ÚعÈأ خ Ó-ل
أ’سضتقبال ،ألذي خصص به بدوي ألسضف Òأإ’يطا‹ ،عن
«إأرأدت -ه -م -ا ‘ رف -ع مسض -ت -وى أل -ت -ع -اون ب-ق-در ن-وع-ي-ة
ألعÓقات ب Úألبلدين ‘ عديد أÛا’ت» ،مشضÒأ
إأ ¤أن هذأ أللقاء ألذي يأاتي عقب ألزيارة ألرسضمية
لوزير ألدأخلية أإ’يطا‹ إأ ¤أ÷زأئر ،سضمح للطرفÚ
بـ «ألتعب Òمن جديد عن رضضاهما بخصضوصص ألتعاون
ألثنائي ،خاصضة ‘ إأطار أتفاق ألتعاون أ÷زأئري -

اسستعدادا لعرضض ومناقشسة ﬂطّط عمل ا◊كومة

تعت ÈاّÙطة الثانية بعد مناقشسة ّﬂطط عمل ا◊كومة والتّصسويت عليه

يهنئ نظÒه الكوسستاريكي بذكرى اسستقلل بلده
ب-عث رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إأ ¤نظÒه
ألكوسضتاريكي ،لويسص غيليارمو سضوليسص ريفÒأÃ ،ناسضبة ألذكرى ’ 196سضتقÓل
بÓده ،أكد له فيها أسضتعدأده على ألعمل من أجل تعزيز أوأصضر ألصضدأقة
وألتعاون ألتي تربط ألبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسص أ÷مهورية قوله« :إأن أحتفال جمهورية كوسضتاريكا
بالذكرى ألسضادسضة وألتسضع Úبعد أŸائة ’سضتقÓلها ،مناسضبة طيبة أغتنمها
أ’تقدم إأليكم ،باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بتهانينا أ◊ارة
وبتمنياتي لكم Ãوفور ألصضحة وألرفاه وبالرقي لشضعب كوسضتاريكا ألصضديق».
«هذأ وأنتهز هذه ألسضانحة ألسضعيدة  -يضضيف رئيسص ألدولة  -أ’ؤوكد لكم
أسضتعدأدي للعمل مع فخامتكم على تعزيز أوأصضر ألصضدأقة وألتعاون ألتي تربط
بلدينا».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وق -د أسض -ت -ع -رضص رئ -يسص أÛلسص أل -دسض -ت-وري م-رأد
مدلسضي ‘ ،أشضغال هذه ألدورة ،جهود أ÷زأئر ‘ هذأ
ألشضأان ،خاصضة ‘ ضضوء ألتعديÓت ألدسضتورية أأ’خÒة.
للعلم ،فإانّ أ÷زأئر تشضغل منصضب عضضو ‘ مكتب
هذه أŸنظمة ألعاŸية Ÿدة سضت سضنوأت ،بصضفتها ألبلد
أŸنظّم للجمعية ألعامة أŸقبلة.

اسستقبل وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف
لوروب -ي
ي- -وسس- -ف- -ي ،رئ -يسض ب -ع -ث -ة ال–اد ا أ
ب -ا÷زائ -ر ج-ون أاورورك ،ح-يث ت-طّ-رق-ا إا¤
مسسأالة تطبيق اتفاق الشسراكة ب Úا÷زائر
وال–اد وت - -داع - -ي - -ات - -ه ع - -ل - -ى الق- -تصس- -اد
الوطني ،بحسسب بيان للوزارة.
ت-ب-احث ألّ-ط-رف-ان خÓ-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء« ،وضض-ع-ية
ألتعاون أ’قتصضادي ب Úأ÷زأئر وأ’–اد أأ’وروبي
وكذأ تطّلعات ونظرة أل ّ
طرف Úلتعزيزه» .وتطّرقا
‘ ه -ذأ أÿصض -وصص ،إأ« ¤مسض -أال -ة ت -ط -ب -ي -ق أت-ف-اق
ألشّضرأكة ب Úأ÷زأئر وأ’–اد أأ’وروبي وتدأعياته
على أ’قتصضاد ألوطني ،وكذأ تقييم برنامج ألتعاون
أŸا‹ وألتقني قيد أ’‚از» ،بحسضب ألبيان.
وأبرز يوسضفي أهمية مرأفقة أ’–اد أ’وربي
للجزأئر’ ،سضيما ‘ ›ا’ت تكوين إأطارأت قطاع
ألصضناعة ،وتأاهيل أŸؤوسضسضات بهدف إأعادة ألتوأزن
لعÓقات ألشضرأكة ب Úألبلدين بعد أك Ìمن 10
سضنوأت من دخول أتفاق ألشضرأكة مع أ’–اد ‘

سضبتم .2005 Èكما دعا ألوزير ،يضضيف ألبيان ،إأ¤
«م -ق-ارب-ة م-ت-نّ-وع-ة ل-ل-عÓ-ق-ة ب Úأ÷زأئ-ر وأ’–اد
أأ’وروبي ،تأاخذ بع Úأ’عتبار سضياسضة أ÷زأئر ‘
ضضمان سضÓمة ألّتموين ألطّاقوي ل–Óاد على وجه
أÿصضوصص».

السصبت  16سصبتمبر  2017م
الموافق لـ  25ذي الحجة  1438هـ

»æWh

دعا إا ¤تكثيف آاليات ا’تصضال ‘ ا’نتخابات اÙلية

كعوان :توف Òكافة الظروف اŸثلى لضصمان
اتصصال منسصجم وفّعال

أاكد وزير ا’تصصال جمال كعوان أاول أامسس
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص-م-ة ،ان-ه ي-جب ت-ك-ث-ي-ف آال-ي-ات
ا’تصص - - -ال «إا ¤أاقصص - - -ى ح ّ- - -د ‡ك - - -ن» خÓ- - -ل
ا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة اŸق-ب-ل-ة اŸقّ-ررة ‘ 23
ن -وف-م Èب-غ-ي-ة إا‚اح ه-ذا ا’سص-ت-ح-ق-اق ال-وط-ن-ي
ال-ه-ام .ول-دى ت-نصص-ي-ب-ه ا÷ن-ة ال-ف-رع-ية لÓتصصال
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة وف-ق-ا ل-ت-وصص-ي-ات اج-تماع
ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-حضص Òا’ن-ت-خابات اÙلية
وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ي-وم  7سص-ب-ت-م ،2017 Èأاب - -رز وزي- -ر
ا’تصصال ضصرورة أان تقوم اللجنة الفرعية التي
يÎأاسصها بإاعداد «برنامج عمل خاصس بالتحضصÒ
◊م- -ل- -ة –سص- -يسس واتصص- -ال “ت- -د ع- -ل- -ى ث Ó-ث
مراحل :الفÎة ما قبل ا◊ملة ا’نتخابية وفÎة
ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة وضص-م-ان تغطية ا’نتخابات

يوم ا’قÎاع ع Èكامل الÎاب الوطني».
وقال كعوان أانه يجب تكثيف ا’تصصال «ا ¤اكÈ
حّد ‡كن إ’‚اح هذا ا’سصتحقاق الوطني الهام»
م-وضص-ح-ا ان-ه «سص-ي-ت-م ال-ق-ي-ام ب-ت-نسص-ي-ق اسصÎات-يجي
لÓقÎاحات اŸوافق عليها ،فيما يخ ّصس التجنيد
ا’عÓمي ’سصيما مع ›موع الهيئات» .وأاوضصح
كعوان الذي اسصتمع Ÿمثلي الهيئات بشصأان اŸسصائل
اŸت -ع -ل -ق -ة ÓÃءم -ة اأ’ح -ك-ام م-ع ال-واق-ع ال-ع-م-ل-ي
ميدانيا أان اجتماع اللجنة الفرعية اŸقبل سصيهدف
ع Ó-وة ع -ن ال -ت -وصص -ي-ات ال-ت-ي سص-ت-ق-دم-ه-ا ال-ل-ج-ن-ة
الوطنية ا ¤بحث ا’جراءات التنظيمية التي من
شصأانها «توف Òكافة الظروف اŸثلى بغية ضصمان
اتصصال منسصجم وفّعال واخÓقي يكون ‘ مسصتوى
هذا ا’سصتحقاق الوطني الهام.

بن مرادي 22 :منتوجا مسصموحا باسصتÒاده لضصمان عدم تأاثر السصوق الوطنية

ي -ن -ت -ظ -ر اسص-تÓ-م-ه ‘ م-ارسس  ،2018ف -ق -د ق -درت
تكلفته اŸالية ب ـ  1.8مليار دج ،علما أانه يتضصمن
 116مربع Œاري وسصيوفر عند دخوله حيز اÿدمة
زهاء الـ 2000منصصب عمل .كما سصيسصمح بتحويل
كمية إانتاج فÓحي من اÿضصر والفواكه تصصل إا¤
 320أالف طن سصنويا فيما سصيناهز معدل التدفق
البشصري اليومي لهذه السصوق  -حسصب التقديرات -

 3000شصخصس يوميا مع قدرة ركن  2000مركبة
Ãعدل يومي .وبعد أان طاف الوزير بورشصة مشصروع
سصوق ا÷ملة ا÷هوي الذي يّÎبع على مسصاحة 15
هكتارا باıرج الغربي Ÿدينة ع Úوسصارة قام
بتدشص Úمقر اŸفتشصية اإ’قليمية Ãدينة حاسصي
بحبح ( 50كلم شصمال الو’ية) لتكون عاصصمة الو’ية
ﬁطته اأ’خÒة ‘ هذه الزيارة ،حيث قام بتدشصÚ
 Èﬂقمع الغشس الذي ”ّ إا‚ازه وŒهيزه بأاحدث
ال-وسص-ائ-ل ،ك-م-ا زار م-ق-ر م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة وال-ت-قى
Ãوظفيها وإاطاراتها.
وضصمن ندوة صصحفية أاكد بن مرادي ‘ رده على
سصؤوال حول رخصس اسصتÒاد السصيارات بأان «هذا
اأ’مر مÈمج ولكن  ⁄يدرسس بعد على مسصتوى
دائرته الوزارية» ،فيما أاوضصح ‘ رده على سصؤوال
آاخ -ر ي -خصس ق -ائ -م -ة اŸواد ال -ت -ي ت-خضص-ع ل-رخصس
اإ’سص - -تÒاد أان «ه - -ذه اŸواد ت - -ن- -اه- -ز  22منتوجا
مسص -م -وح -ا ب -اسص -تÒاده ‘ ظ ّ-ل ع -دم ت -أاث -ر السص -وق
الوطنية واإ’نتاجية اÙلية» مشصÒا إا ¤أان دائرته
ال -وزاري -ة و‘ إاط -ار ع -م -ل مشصÎك م -ع ق -ط-اع-ات
أاخرى وبخاصصة الفÓحة والصصناعة بصصدد دراسصة
النظر ‘ السصلع واŸنتوجات التي رÃا يتّم سصحبها
من القائمة أاو تلك التي سصيتمّ إاضصافتها عام .2018

خÓل زيارة قادته إا ¤ع“ Úوشضنت ،حسضبÓوي:

منظومة عÓجية واحدة با÷زائر تضصمن تسصي Òالقطاع Úالعام واÿاصص
ضضرورة تنسضيق ا÷هود مع وحدات الكشضف واŸتابعة للصضحة اŸدرسضية
صصّ- - -رح وزي- - -ر الصص- - -ح- - -ة والسص - -ك - -ان وإاصص Ó- -ح
اŸسصتشصفيات ﬂتار حسصبÓوي يوم اÿميسس بو’ية
ع“ Úوشصنت أان «هنالك منظومة عÓجية واحدة
’ غ Òبا÷زائر» تضصمن تسصي Òالقطاع Úالعام
واÿاصس .وذكر حسصبÓوي خÓل حديثه مع الطاقم
ال -ط-ب-ي ل-ل-ع-ي-ادة ال-ط-ب-ي-ة ا÷راح-ي-ة اÿاصص-ة ال-ت-ي
أاشصرف على تدشصينها ‘ إاطار زيارته التفقدية إا¤
الو’ية أان «الطبيب Ÿا اختار مهنة الطب فقد وقع
ع-ق-دا م-ع اŸريضس وع-ل-ي-ه ف-اŸن-ظ-وم-ة ال-عÓ-ج-ية
با÷زائر هي واحدة ’ تفرق ب Úالقطاع العام
والقطاع اÿاصس تخضصع كلها لسصلطة مدراء الصصحة
بالو’يات» .وأاوضصح بذات اÿصصوصس أان القطاع
اÿاصس شصريك ‘ التكفل بصصحة اŸريضس ضصمن
إاطار اŸنظومة الصصحية وهو ما يفسصر تعليمات
ال -وزارة ب -خصص -وصس إاشص -راك اأ’ط -ب-اء اأ’خصص-ائ-يÚ
اÿواصس وت-دع-ي-م ق-ائ-م-ة ن-ظ-ام ال-عÓ-ج واŸن-اوب-ة
ب -ال -ق -ط -اع ال -ع -ام ل -دى اŸؤوسصسص-ات ا’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة
العمومية وهو أامر يكفله قانون الصصحة .05 / 85
ك-م-ا رك-ز ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-ك-ريسس ال-ت-ك-وي-ن اŸسص-تمر
لفائدة اŸنتسصب Úللقطاع اÿاصس من أاطباء وشصبه
طبي‡ ،Úا يسصمح بضصمان أاك Ìمردودية.
وقد أاشصرف الوزير خÓل هذه الزيارة على
ت -دشص Úم -ق -ر اŸدي -ري -ة ال -و’ئ -ي -ة ل -ل -ق -ط-اع ب-عÚ
“وشصنت ،حيث أاكد لدى اسصتماعه لعرضس حول
ال- -ق- -ط- -اع ع- -ل- -ى أاه -م -ي -ة اإ’حصص -ائ -ي -ات اÿاصص -ة
ب -اأ’م -راضس اŸت -ن-ق-ل-ة وغ ÒاŸع-دي-ة وأايضص-ا نسصب
الوفيات ‘ الو’دات ولدى النسصاء ا◊وامل وهي
كلها مؤوشصرات أاسصاسصية تسصتدل على واقع القطاع.
وشصّدد باŸناسصبة ﬂتار حسصبÓوي حرصصه على
أاهمية عملية التلقيح والتي أاكد أانها إاجبارية داعيا
‘ نفسس السصياق إا ¤إاشصراك أاولياء التÓميذ وأايضصا
ت-ك-ث-ي-ف ال-ع-م-ل ال-ت-حسص-يسص-ي اÿاصس ب-ال-ع-ملية Ÿا
تكتسصيه من أاهمية ‘ ا◊فاظ على صصحة اأ’طفال.
كما ذكر بضصرورة تنسصيق ا÷هود أايضصا مع وحدات
الكشصف واŸتابعة للصصحة اŸدرسصية وأايضصا تفعيل
ع- -م- -ل -ي -ة ال -رق -م -ن -ة اÿاصص -ة ب -اŸل -ف اإ’ل -كÎوÊ
للمريضس الذي توليه الوزارة عناية خاصصة من خÓل
ت -ك-وي-ن ال-ع-نصص-ر ال-بشص-ري اŸؤوه-ل Ÿت-اب-ع-ة اŸل-ف
Ãسصاعدة من وزارة الÈيد وا’تصصا’ت السصلكية
والÓ-سص-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وال-رق-م-نة وŒسصيد
أارضص -ي -ة رق -م -ي -ة خ -اصص -ة Ãل -ف -ات اŸرضص -ى ع-ل-ى
اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي .وب-اŸك-ت-ب-ة الرئيسصية للمطالعة
مالك بن نبي بع“ Úوشصنت أاعطى الوزير إاشصارة
انطÓق فعاليات «اأ’بواب اŸفتوحة» حول قطاع

الصص -ح -ي ل -ل -م -ريضس خ -ارج ال -وط -ن وت-ك-ل-ف اÿزي-ن-ة
العمومية أاموا’ باهظة.

–ويل مصصلحة الو’دة إا ¤مركز
اأ’مومة والطفولة

الصصحة لو’ية ع“ Úوشصنت ،حيث طاف Ãختلف
أاجنحة اŸعرضس الذي ضصّم عرضس أانشصطة ›موع
اŸؤوسصسصات ا’سصتشصفائية للو’ية وأايضصا اŸؤوسصسصات
ال -ع -م -وم -ي-ة ل-لصص-ح-ة ا÷واري-ة ل-ك-ل م-ن دوائ-ر ح-م-ام
بوحجر والعامرية وبني صصاف .ونّوه ‘ نفسس اÙطة
بالدور الهام لعمليات ا’سصتشصفاء اŸنز‹ التي حّققت
ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي -ة ع-ل-ى اŸسص-ت-وى اÙل-ي داع-ي-ا إا¤
تشصجيعها وأايضصا ا◊رصس على تكوين الطاقم شصبه
الطبي السصاهر على Œسصيدها خصصوصصا وأان العملية
تكتسصي خصصوصصية خاصصة .كما شصكلت هذه الزيارة
م -ن -اسص -ب -ة دشص -ن م-ن خÓ-ل-ه-ا وزي-ر الصص-ح-ة والسص-ك-ان
وإاصصÓح اŸسصتشصفيات مصصنع القفازات الطبية الواقع
باŸنطقة الصصناعية لع“ Úوشصنت والذي يندرج ‘
سصياق ا’سصتثمار اÿاصس ويوفر حاليا  350منصصب
شصغل بقدرة إانتاج تعادل  150مليون وحدة سصنويا،
حيث يغطي  40باŸائة من احتياجات السصوق الوطنية
واŸصصنع مرشصح لرفع قدراته اإ’نتاجية خÓل السصنتÚ
اŸقبلت Úإا ¤نحو  350مليون وحدة سصنويا وتنويع
عملية اإ’نتاج لتمسس الواقيات ا÷نسصية كمرحلة ثالثة
‘ اŸشصروع ( )2022-2020حسصب الشصروحات التي
قدمت للوفد.
وب-اŸؤوسصسص-ة ا’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة ال-ع-م-وم-ية الدكتور بن
زرجب ب -ع -اصص-م-ة ال-و’ي-ة ثّ-م-ن حسص-بÓ-وي ›ه-ودات
القائم Úعليها والطاقم الطبي اŸتخصصصس داعيا إا’
مواصصلتها وعّبر عن اسصتعداد دائرته الوزارية لتقدË
كل الدعم اŸناسصب اÿاصس بالتجهيز لفائدة ذات
اŸؤوسصسصة .وأامر ‘ ذات اÿصصوصس بتسصجيل مشصروع
صص -ي -دل -ي -ة ط -ب -ي -ة م -رك -زي -ة ل -ف -ائ -دة ه-ذه اŸؤوسصسص-ة
ا’سصتشصفائية .كما اسصتمع ‘ مصصلحة جراحة العظام
إا ¤عرضس أ’خصصائي Úحول مسصتوى اÿدمات التي
تقّدمها اŸصصلحة من خÓل العمليات ا÷راحية التي
توفرها ﬁليا والتي كانت سصابقا تسصتلزم اإ’جÓء

وضضع حّيز اÿدمة  08خّزانات للمياه

نسصيب يعطي إاشصارة انطÓق مشصروع ازدواجية قناة
–ويل اŸياه ماكسصة ـ بوثلجة
أاشض -رف وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة حسض Úنسض -يب،
أاول أامسس اÿميسس ،على إاعطاء إاشضارة انطÓق
أاشض -غ -ال مشض -روع ازدواج-ي-ة ق-ن-اة –وي-ل اŸي-اه
م -اكسض-ة ـ ب-وث-ل-ج-ة ع-ل-ى ط-ول  22ك-م ،مشضّ-ددا
على ضضرورة تسضليم اŸشضروع ‘ فيفري 2018
ك -أاقصض -ى ت -ق -دي -ر ،ح -يث أا ّك -د سض -ه -ر السض-ل-ط-ات
’م-ك-ان-ي-ات
ال -ع -م -وم -ي -ة ع-ل-ى تسض-خ Òج-م-ي-ع ا إ
’ج-ل السض Òا◊سض-ن ل-ه-ذا
اŸادي -ة وال -بشض -ري-ة أ
اŸشض-روع وال-ذي م-ن شض-أان-ه ب-ل-وغ ق-درة ت-خ-زين
تقدر بـ  27500م Îمكعب من اŸياه.

í«£YƒH ióg :áHÉæY

اعت Èسضوق ا÷ملة ا÷هوي للخضضر والفواكه مكسضبا تنمويا با÷لفة

أاكد وزير التجارة ﬁمد بن مرادي أاول
أامسس ب -و’ي -ة ا÷ل -ف -ة ع-ل-ى أان سض-وق ج-م-ل-ة
ا÷ه -وي ل -ل -خضض -ر وال -ف-واك-ه ا÷اري إا‚ازه
Ãدي-ن-ة ع Úوسض-ارة ي-ع-ت« Èم-كسض-ب-ا ت-نمويا
ه- -ام -ا يسض -اي -ر اŸسض -ت -ق -ب -ل ال -واع -د» ل -ق -ط -اع
ال-فÓ-ح-ة ب-ال-و’ي-ة .وذك-ر ب-ن م-رادي ال-ذي
اسض-ت-ه-ل زي-ارت-ه ال-ت-ف-ق-دي-ة للو’ية Ãدينة
ع Úوسض - - - - -ارة ( 100ك -ل -م شض -م -ال ال-و’ي-ة)
وب -ال -ت -ح-دي-د ب-ورشض-ة إا‚از السض-وق ا÷ه-وي
للجملة للخضضر والفواكه الذي يشضارف على
’ن-ت-ه-اء ب-أان «ه-ذا اŸكسضب يضض-اف ل-ث-م-ان-ية
ا إ
مشض-اري-ع ‡اث-ل-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-وط-ن-ي م-ن
شضأانها ضضبط السضوق وتنظيمه».
بعدما عّدد اŸزايا التي تتمّتع بها هذه السصوق
بحيث أان نطاقها يتسصع لتسصع و’يات ›اورة بحكم
موقعه اإ’سصÎاتيجي وقربه من الطريق الوطني
رق- -م واح -د ال -راب -ط ب Úالشص -م -ال وا÷ن -وب وك -ذا
توسّصطه ب Úشصرق وغرب البÓد ،أاكد الوزير أان من
شص -أان ه -ذه السص -وق أان تشص -ك -ل مسص -ت -ق -ب « Ó-دع-ام-ة
أاسص -اسص -ي -ة ‘ م -راف -ق-ة اإ’ن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي ال-ذي ل-ه
مسصتقبل واعد».
وحسصب البطاقة التقنية لهذا اŸشصروع الذي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كما قام ﬂتار حسصبÓوي بزيارة مفاجئة للمؤوسصسصة
ا’سصتشصفائية أاحمد مدغري Ãدينة ع“ Úوشصنت ،حيث
طاف بعدد من مصصا◊ها وأاكد على ضصرورة التعجيل
ب-ت-ح-وي-ل مصص-ل-ح-ة ال-و’دة إا ¤م-رك-ز اأ’م-وم-ة وال-طفولة
اŸرتقب اسصتÓمه وببلدية حاسصي الغلة أاشصرف الوزير
على تدشص Úعيادة متعددة اÿدمات.

›انية العمليات ا÷راحية
باŸؤوسصسصات اإ’سصتشصفائية العمومية
أاكد وزير الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات
حسص-بÓ-وي ب-ع“ Úوشص-نت ع-ل-ى «›ان-ي-ة» ال-ع-م-ل-يات
ا÷راح- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت -ق -ام ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸؤوسصسص -ات
ا’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة ال -ع -م -وم -ي -ة .وأاضص-اف ال-وزي-ر خÓ-ل
اسصتماعه Ãقر مديرية الصصحة والسصكان لعرضس حول
م -ؤوشص -رات ال -ق -ط -اع ب -ال -و’ي -ة ،أان -ه ب -إام-ك-ان اأ’ط-ب-اء
اأ’خصصائي Úاÿواصس إاجراء عمليات جراحية لفائدة
اŸرضص -ى ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸؤوسصسص -ات ا’سص -تشص-ف-ائ-ي-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة وف-ق ات-ف-اق-ي-ة إاط-ار م-ع م-دي-ريات الصصحة
بالو’يات التي لها كل الصصÓحيات ‘ ذلك «لكن هذه
ال -ع -م -ل -ي -ات Œرى ›ان -ا ع -ل-ى مسص-ت-وى اŸؤوسصسص-ات
ال -ع -م -وم -ي -ة و’ Áك -ن ب -أاي ح-ال م-ن اأ’ح-وال إارغ-ام
اŸريضس ع -ل -ى دف-ع مسص-ت-ح-ق-ات ال-ع-م-ل-ي-ة م-ن ط-رف
اأ’خصصائي».
وأاوضص -ح حسص -ب Ó-وي ‘ ذات الشص -أان ،أان ات -ف -اق -ي-ة
الشص-راك-ة ب Úم-دي-ري-ات الصص-ح-ة ب-ال-و’ي-ات واأ’ط-ب-اء
اأ’خصصائي Úاÿواصس «تكفل ا◊قوق و–مي اأ’طباء
اأ’خصصائي Úوأايضصا اŸواطن واŸريضس وتظّل ›انية
العÓج باŸؤوسصسصات العمومية مكفولة ضصمن قانون
اŸنظومة الصصحية ويوليها رئيسس ا÷مهورية السصيد
عبد العزيز بوتفليقة عناية بالغة اأ’همية» .وأاكد على
«ضصرورة الفصصل ‘ ذات اŸلف ،فمتابعة اŸريضس
على مسصتوى العيادات اÿاصصة مقابل ما‹ هذا أامر
خاصس لكن إاجراء العمليات ا÷راحية على مسصتوى
اŸؤوسصسص -ات ا’سص -تشص-ف-ائ-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ي-ك-ون دون أاي
مقابل.

كشصف حسص Úنسصيب خÓل اليوم الثا Êمن
زيارته لو’ية عنابة ،عن تخصصيصس  25مليار دج
كمبلغ إاضصا‘ ’سصتكمال مشصروع ازدواجية قناة
التحويل الرئيسصية Ãنطقة «ا◊نيشصات» لتحسصÚ
ت -وزي -ع اŸي -اه ،وال -قضص-اء ع-ل-ى ال-تسص-رب-ات ال-ت-ي
فاقت  ‘ 50اŸائة ،كما طالب نسصيب بتنويع
اŸوارد باسصتغÓل آابار حقل بوثلجة ،والذي تبلغ
طاقته  35أالف م Îمكعب.
إا ¤جانب ذلك ،أاشصرف نسصيب على وضصع حيز
اÿدمة  08خزانات للمياه بقدرة اسصتيعاب تصصل
إا 24700 ¤م Îمكعب ،من بينها خزانان ”
إا‚ازه-م-ا ح-دي-ث-ا و 06خ-زان-ات شص-م-ل-ها إاعادة
التأاهيل ،فضص Óعن وضصع حيز اÿدمة ﬁطتÚ
للضصخ ،حيث ثمن الوزير هذه اŸشصاريع التي
رصصد لها  650مليون دج.
من جهة أاخرى ،أاكد وزير اŸوارد اŸائية
على اŸفاوضصات ا÷ارية ب Úالسصلطات اŸعنية
وإاطÓق مناقصصة بحر هذا اأ’سصبوع ،إ’عادة بعث
مشصروع –لية مياه البحر ،وذلك بأامر من الوزير
اأ’ول أاحمد أاويحي ،وطالب بضصرورة –سصÚ
اÿدم- -ات ،ح- -يث ان- -ت -ق -د ال -وزي -ر أاداء مسصÒي
ال -ق -ط-اع ووصص-ف-ه ب-السص-يء ب-ع-د تÈي-ره-م ت-أاخ-ر
بعضس اأ’شصغال إا ¤عدم توفر الغÓف اŸا‹

الكا‘ ،وقال بأان هناك نقصصا ‘ التسصي Òعلى
مسصتوى و’ية عنابة .
حسص Úنسصيب طالب باسصتغÓل ﬁطة الضصخ
«بوناموسصة» بو’ية الطارف ،والتي تسصتخدم ‘
الري الفÓحي ،من خÓل اسصتخدام فتحات على
مسص-ت-وى ال-ط-ب-ق-ات السص-ف-ل-ى ل-ه-ذا السص-د ،والذي
سصيمكن من تدفق  80أالف م Îمكعب من اŸياه،
 50أال -ف م Îم -ك -عب سص-ت-وج-ه ل-ت-زوي-د السص-ك-ان
باŸياه ،و 30أالف م Îمكعب لتلبية حاجيات
مركب ا◊جار للحديد والصصلب ،مشصÒا إا ¤أان
هذا اıطط سصيمكن و’ية عنابة من التزود
ب -اŸي -اه ع-ل-ى م-دار  03أاشص -ه -ر إا ¤غ-اي-ة ع-ودة
اأ’مطار وا‚از اŸشصاريع اŸسصطرة ،وŒسصيد
الÈنامج ا’سصتعجا‹ الذي رصصد له  03مليار
دج.
كما شصّدد وزير اŸوارد اŸائية حسص Úنسصيب
على تنويع مصصادر اŸياه ،وعدم ا’عتماد فقط
على السصدود ،مشصÒا إا ¤كمية اآ’بار اŸتوفرة
بو’ية عنابة ،والتي بإامكانها القضصاء على مشصكل
اŸياه ،فضص Óعن تأام Úتزويد اŸواطن ÚباŸاء
الشصروب.

تعقد با÷زائر من  18إا 20 ¤سضبتم Èا÷اري

الدورة الثامنة للجنة اıتلطة ا÷زائرية  -الروسصية
تناول وزير اŸالية ،عبد الرحمان راوية،
أاول أامسس با÷زائر ،مع سصف Òروسصيا ،إايغور
ب-يÓ-ي-ي-ف– ،ضصÒات ال-دورة ال-ث-ام-ن-ة ل-ل-ج-نة
ا◊ك -وم-ي-ة اıت-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة -ال-روسص-ي-ة
ل -ل -ت -ع -اون ا’ق -تصص -ادي وال -ت -ج -اري وال-ع-ل-م-ي
والتقني ،اŸعتزم تنظيمها با÷زائر من 18
ا 20 ¤م- -ن الشص- -ه- -ر ا÷اري ،حسصب ب- -ي -ان
للوزارة .وسصتسصمح هذه الدورة ،التي يرأاسصها
راوي -ة م -ن -اصص-ف-ة م-ع وزي-ر ال-ط-اق-ة ال-روسص-ي،
أالكسصاندر نوفاك ،بتقييم حصصيلة عمل ومدى
تنفيذ توصصيات ﬁضصر الدورة السصابعة التي
نظمت Ãوسصكويومي  30و 31مايو ،2015وكذا

–دي -د إاج-راءات ج-دي-دة ل-دف-ع «دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
ج -دي -دة» ‘ ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ‘ ﬂت -ل -ف
ال-ق-ط-اع-ات يضص-ي-ف ب-ي-ان ال-وزارة ،ك-م-ا ك-انت
اÙادث-ات ف-رصص-ة ل-ل-ط-رف Úل-ب-حث وضص-ع-ي-ة
التعاون الثنائي وآافاقه معÈين عن رضصاهم
ب- -ت -ط -وره اإ’ي -ج -اب -ي وت -ع -زي -زه ‘ السص -ن -وات
اأ’خÒة.
” ا’تفاق على تعزيز
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وت -ن -وي -ع ه -ذا ال -ت -ع-اون خصص-وصص-ا ع-ن ط-ري-ق
مشصاريع الشصراكة وا’سصتثمار ب ÚاŸتعاملÚ
ا’ق -تصص -ادي Úم -ن ك  Ó-ال-ب-ل-دي-ن حسصب ن-فسس
اŸصصدر.

قصضد السضماح للمواطن Úبتسضجيل أانفسضهم قبل مرحلة الطعون

عمارة :اŸراجعة العادية للقوائم ا’نتخابية
سصتكون خÓل أاكتوبر اŸقبل

أاع -ل -ن م -دي -ر ال -ت-ن-ظ-ي-م والشص-ؤوون ال-ع-ام-ة
بوزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة
ا’قليم ،عمارة ÿضصر ،أان اŸراجعة العادية
للقوائم ا’نتخابية سصتكون خÓل شصهر اكتوبر
اŸقبل‡ ،ا سصيسصمح لكل مواطن بتسصجيل
ن -فسص -ه ل -ل -مشص-ارك-ة ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة
اŸرتقبة يوم  23نوفم ÈاŸقبل .ولدى نزوله
ضصيفا على حصصة «نقاشس مفتوح» للتلفزيون
ا÷زائ -ري ق -ال السص -ي -د ÿضص -ر« :ب -ال -نسص -ب -ة
ل -ل -م -واط -ن Úال -ذي -ن  ⁄يسص -ت -ط -ع-وا تسص-ج-ي-ل
’دارية Ÿن
أانفسصهم ،هناك مرحلة للطعون ا إ
أاودع اŸلف و ⁄يتمكن من تسصجيل نفسصه
’ضصافة إا ¤اŸراجعة العادية التي أاقرها
با إ
ال- -ق- -ان- -ون وال- -ت- -ي “ت- -د م -ن ال -ف -ا— إا31 ¤
أاكتوبر» ،مذكرا بأان كل الذين سصيبلغون سصن
ا’نتخاب ( 18سصنة) ‘  23اŸقبل معنيون
ب-ال-تسص-ج-يÓ-ت ‘ ال-ق-وائ-م ا’ن-تخابية .وأافاد
ذات اŸسص-ؤوول ب-أان-ه وم-ن-ذ اسص-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة
الناخبة Ãوجب اŸرسصوم الرئاسصي الذي أاقّر
مراجعة اسصتثنائية للقوائم ا’نتخابية من 30
أاوت إا ¤غاية  13سصبتم’« ،Èحظنا إاقبا’
’ول
Óسصبوع ا أ
’قل بالنسصبة ل أ
للمواطن Úعلى ا أ
الذي سصجلنا فيه ما يفوق  141أالف تسصجيل
جديد و 143أالف شصطب Ãن فيهم اŸتوفون
’قامة» ،مؤوكدا ‘ ذات
أاوالذين غÒوا مكان ا إ
’خÒة على
’يام ا أ
الصصدد تزايد ا’قبال ‘ ا أ
مسص -ت -وى ال -ب -ل -دي -ات .ل -ل -ت-ذك Òف-ق-د ّ” ي-وم

’رب -ع -اء اخ -ت -ت -ام اŸراج -ع -ة ا’سص -ت -ث-ن-ائ-ي-ة
اأ
ل -ل-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ي-وم 30
أاغسص- -طسس ال- -ف- -ارط –سص- -ب- -ا ’ن- -ت- -خ- -اب -ات
اÛالسس البلدية والو’ئية اŸقررة ليوم 23
نوفم ÈاŸقبل .ووّقع رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة يوم  26أاغسصطسس الفارط
م-رسص-وم-ا رئ-اسص-ي-ا ي-تضص-م-ن اسص-ت-دع-اء ال-هيئة
ا’نتخابية لهذه ا’نتخابات .وأاشصار ﬂطط
’رب -ع -اء
ا◊ك- -وم- -ة اŸصص- -ادق ع- -ل- -ي- -ه ي -وم ا أ
اŸاضصي خÓل اجتماع ›لسس الوزراء إا ¤أان
«ا◊كومة سصتحرصس على توف Òكل الظروف
التي ينصس عليها القانون» من أاجل تنظيم
ان -ت -خ -اب-ات ﬁل-ي-ة «‘ أاج-واء ه-ادئ-ة وآام-ن-ة
’طار تنصصيب
” ‘ هذا ا إ
وشصفافة» ،حيث ّ
يوم اÿميسس الفارط اللجنة الوطنية اŸكلفة
ب -ت-حضص Òوت-ن-ظ-ي-م ه-ذا اŸوع-د ا’ن-ت-خ-اب-ي
’خÒة ال -ت -ي يÎأاسص -ه -ا ال-وزي-ر
وتضص ّ-م ه -ذه ا أ
’ول اح- -م -د أاوي -ح -ي -ى ،وزراء ال -ق -ط -اع -ات
اأ
اŸع -ن -ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى رأاسص-ه-ا
’ضص -اف-ة إا¤
وزارت -ا ال -داخ -ل -ي -ة وال -ع -دل ،ب -ا إ
’شص- -ارة إا ¤أان
’م- -ن- -ي- -ةŒ .در ا إ
’ج - -ه- -زة ا أ
اأ
›م-وع ال-ن-اخ-ب ÚاŸسص-ج-ل Úضص-م-ن ال-قوائم
ا’نتخابية خÓل تشصريعيات  4ماي  2017قد
بلغ  23.251.503ناخبا مقابل 22.880.678
خÓ-ل ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة عام ‘ 2014
ح Úب- -ل- -غ ع -دده -م  21.445.621ن-اخ-ب-ا ‘
ا’نتخابات اÙلية سصنة .2012

ألسسبت  16سسبتمبر  2017م
ألموأفق لـ  25ذي ألحجة  1438هـ
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بعد إحالة قانون حالة إلّتنا‘ مع إلعهدة إلŸÈانية على إÛلسس

نّواب الŸÈان ّﬂيرون ب‡ Úارسسة نشساطهم النيابي أاو السستقالة
لول أإحمد
يناقشس نوإب إÛلسس إلشسعبي إلوطني ،غدإﬂ ،طّط عمل إ◊كومة إلذي يعرضسه إلوزير إ أ
أإويحيى ،حيث فصسل مكتب إÛلسس ‘ رزنامة أإو ¤نشساطات إلنوإب ،وأإقّر مناقشسة ﬂطط عمل إ◊كومة
لدإرية ملف حالة إلتنا‘ مع إلعهدة إلŸÈانية.
لحد ‘ ،ح Úطرح مكتب إلشسؤوون إ إ
بدإية من هذإ إ أ

جÓل بوطي
أح - -ال م - -ك- -تب أÛلسس ألشس- -ع- -ب- -ي
أل -وط -ن -ي ت -زأم-ن-ا م-ع م-ن-اقشس-ة ع-رضس
ﬂط -ط أ◊ك -وم -ة تصس -اري -ح أل -ن-وأب،
ب -خصس -وصس ح -ال -ة أل-ت-ن-ا‘ م-ع أل-ع-ه-دة
ألŸÈانية على ÷نة ألشسوؤون أ’إدأرية
وأ◊ري -ات ل -ل -درأسس -ة وأل -بت ف -ي-ه-ا ‘
وقت فصسل أŸكتب ‘ أو ¤نشساطات
ألغرفة ألسسفلى Ãناقشسة ﬂطط عمل
أ◊كومة بدأية من غد أ’أحد.
ق- -ال رئ- -يسس أل- -ل- -ج- -ن -ة أل -ق -ان -ون -ي -ة
وأ’إدأرية وأ◊ريات باÛلسس ألشسعبي
ألوطني نزأر شسريف ،أول أمسس ،خÓل
أسستضسافته على أموأج ألقناة أ’إذأعية
أ’أو ،¤أن «م - - -ك - - -تب أÛلسس أح- - -ال
تصس -اري -ح أل -ن -وأب ف -ي -م-ا ت-ع-ل-ق ب-ح-ال-ة
ألتنا‘ مع ألعهدة ألŸÈانية “اشسيا
وألقانون ألعضسوي .»02 / 12
أكد أŸتحدث أن «ألقانون يهدف
أإ ¤أسس -ت-ب-ع-اد أإم-ك-ان-ي-ة أ÷م-ع ب Úأي-ة
وظ -ي -ف -ة م -ع أل -ع -م -ل ألŸÈا ،Êقصس -د

ألتفرع للمهمة ألŸÈانية وحتى يبقى
ألŸÈان وفيا لثقة ألشسعب ومتح ّسسسسا
لتطلّعاته».
ّ
أف - - -اد ن- - -زأر أّن «ﬂط- - -ط ع- - -م- - -ل
أ◊ك -وم -ة أل-ذي سس-ي-ع-رضس أم-ام ن-وأب
أÛلسس ألشسعبي ألوطني غدأ أ’أحد،
وألذي يرتكز على دعم برنامج رئيسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ،ي- -رأع -ي أل -وأق -ع أŸا‹
أ◊ا‹ ‘ ظ - -ل ت - -رأج - -ع أل - -ع - -ائ- -دأت
أل -بÎول -ي -ة» ،مشسÒأ أإ ¤أّن -ه «ب -ات م-ن
ألضسروري ألتوجه نحو مسسار ألتنمية
Ãضس -اع -ف -ة ألÎك -ي -ز ع -ل -ى ألصس -ن -اع-ة
أل- -ت- -ح- -وي- -ل- -ي -ة وق -ط -اع -ات أل -ف Ó-ح -ة
وألسسياحة» ،موؤّكدأ أّن «أıطط يلم
أإŸاما وأسسعا Ãختلف ألقطاعات ذأت
أل- -ب- -ع- -د أ’أه- -م ‘ أ◊ي- -اة أل -ت -ن -م -وي -ة
أ’قتصسادية وأ’إجتماعية».
وذكر نزأر ألشسريف أّنه «سسيتم خÓل
أل- - -دورة ع- - -رضس  36مشس -روع ق -ان-ون
أب -رزه -ا مشس -روع ق-ان-ون ي-ع-دل وي-ت-م-م
أ’أمر 22 / 71أŸتضسمن قانون ألقضساء
أل- -عسس- -ك- -ري ومشس- -روع ق- -ان -ون ي -ح -دد
أل -ق -وأع -د أل -ع -ام -ة أŸت -ع-ل-ق-ة ب-الÈي-د

وأ’تصسا’ت أ’لكÎونية،
و‘ ه - -ذأ ألسس- -ي- -اق أك- -د م- -ن- -اقشس- -ة
مشسروع قانون أŸالية  ،2018ومشسروع
قانون عضسوي يتمم ألقانون ألعضسوي
أŸتعلق باختصساصسات ›لسس ألدولة
وتنظيمه وعمله ،مشسروع قانون يعدل
قانون رقم  05 / 04أŸتضسمن قانون
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ألسس- -ج- -ون وأإع- -ادة أ’إدم -اج
أ’ج -ت -م -اع -ي ،مشس -روع ق -ان -ون ي -ع -دل
قانون حماية أŸسستهلك وأآخر يتعلق
ب-ال-نشس-اط-ات أ’إشس-ه-اري-ة وأآخر مرتبط
ب -ال -ت -ج-ارة أل-كÎون-ي-ة ومشس-روع ق-ان-ون
يعدل ويتمم قانون  05 / 14أŸتضسمن
قانون أŸناجم.
وت -زأم -ن -ا م -ع ع-رضس ﬂط-ط ع-م-ل
أ◊كومة هذأ أ’أحد من طرف ألوزير
أ’أول أح -م -د أوي -ح-ي-ى ي-ك-ون أÛلسس
ألشس - -ع - -ب - -ي أل- -وط- -ن- -ي ق- -د رسس- -م أو¤
نشساطاته ألرسسمية ،حيث أّكد ألسسعيد
بوحجة أنّ مكتب أÛلسس ضسبط كل
أ’إج- -رأءأت Ÿن- -اقشس -ة ﬂط -ط ع -م -ل
أ◊كومة على مدأر ثÓثة أيام بدءأً من
غد أ’أحد.

لغلبية بالŸÈان
أإحزإب إ أ

اللتفاف حول برنامج رئيسس ا÷مهورية قائم...والتّحالف ‘ هيئة غ Òمطروح
Ãبادرته بلقاء جمعه بروؤسساء
إلأح -زإب وإÛم-وع-ات إلŸÈان-ي-ة
إل -ت -ي “ث -ل إلأغ -ل -ب -ي -ة ب -اÛلسس
إلشس -ع-ب-ي إل-وط-ن-ي ،ي-ك-ون إل-وزي-ر
إلأول إأح -م -د إأوي -ح -ي -ى ق-د إأسّس-سس
لطريقة عمل جديدة تقوم على
إل -ت-نسس-ي-ق ب Úإ÷ه-از إل-ت-ن-ف-ي-ذي
وإلŸÈا ‘ Êظ - -ل دسس - -ت- -ور ك- -رسس
‡ارسس -ة ج -دي -دة ‘ إلسس-ي-اق ،و‘
ن -فسس إل-وقت رسس-م م-ع-ا– ⁄ال-ف
ج-دي-د ،ي-ج-م-ع إلأحزإب إŸسساندة
لÈنامج رئيسس إ÷مهورية موسسع
لأح- -زإب ج- -دي- -دة ،و إن ل -ن ي -ت -م
ع -ل -ى إلأرج -ح Œسس-ي-ده ‘ ه-ي-ئ-ة
على شساكلة إلتحالف إلرئاسسي.

فريال بوششوية
أل -ت -ف-اف أ’أح-زأب ألسس-ي-اسس-ي-ة ح-ول
ب- -رن- -ام- -ج رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ل- -يسس
بجديد ،وقد أخذ ‘ سسنوأت مضست
شس -ك -ل –ال -ف رئ-اسس-ي ضس-م  3أحزأب
سسياسسية ،ويتعلق أ’أمر بجبهة ألتحرير
ألوطني ،ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي
وكذأ حركة ›تمع ألسسلم ،وقد عاد
هذه أŸرة موسّسعا ليضسم  4تشسكيÓت
بعد ألتحاق حزب Œمع أمل أ÷زأئر
«تاج» وأ◊ركة ألشسعبية أ÷زأئرية.
وقد ذكرت خطوة أويحيى أ’أخÒة،

‡ث -ل -ة ‘ أ’ج -ت -م -اع أل -ذي دع -ا أإل-ي-ه
روؤسساء هذه أ’أحزأب أإ ¤جانب روؤسساء
ألتشسكيÓت ألسسياسسية ،عشسية مناقشسة
ﬂطط عمل أ◊كومة على مسستوى
ألŸÈان ،ب -ال -ت -ح -ال-ف أل-رئ-اسس-ي ع-ل-ى
أع -ت-ب-ار أن أل-ل-ق-اء ضس-م أ’أح-زأب أل-ت-ي
تسساند برنامج رئيسس أ÷مهورية‘ ،
خطوة هي أ’أو ¤من نوعها توؤشسر على
أن أ÷ه -از أل -ت-ن-ف-ي-ذي فضس-ل أن ي-ك-ون
مرفوقا ‘ خطوأته بالŸÈان.
ل -ك -ن ع -ل -ى أ’أرج -ح ،ف -اإن -ه ورغ-م
ألتنسسيق ب Úأ’أحزأب أ’أربعة ،لن يتّوج
ه-ذأ أ’ل-ت-ف-اف ب-ه-ي-ئ-ة ج-امعة ›ّددأ،
وه -و م -ا أّك -دت-ه ق-ي-ادة أ◊زب أل-ع-ت-ي-د
وألتجمع ،ألذي تعت Èباأّن ألتنسسيق ’
ي -ح -ت -اج ل -ه -ي -ئ-ة –ت-وي-ه’ ،سس-ي-م-ا و أّن
ألتحالف ’ يعني باأي حال من أ’أحوأل
أ’نصس -ه -ار ،و’ ي -ل -غ -ي ب -اأي شس -ك-ل م-ن
أ’أشس -ك -ال أل -ت -ن-افسس ب Úأل-تشس-ك-يÓ-ت،
خ Ó- -ل ﬂت - -ل - -ف أ’سس - -ت - -ح - -ق - -اق- -ات
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ’سس-ي-م-ا م-ن-ه-ا أل-تشس-ري-عية
وأÙلية.
وتكون قيادتا «أ’أفÓن» و»أ’أرندي»
ق -د رفضس -ت -ا خ -وضس Œرب -ة أل-ت-ح-ال-ف
ب- - - -الشس- - - -ك- - - -ل أ’أول ›ددأ ،ن - - -ظ - - -رأ
لتجربتهما على أ’أرجح ألتي شسهدت
‘ ن -ه -اي -ة أŸط -اف ،أنسس -ح-اب ح-رك-ة
›تمع ألسسلم بقيادة أبو جرة سسلطاÊ
أآنذأك ،ألذي رفضس أن يبقى ألتحالف

أفقيا وطالب بتعميقه ‘ أŸيدأن ،أإ’
أن زم - -ي - -ل- -ي- -ه ‘ ذلك أل- -وقت أح- -م- -د
أويحيى وعبد ألعزيز بلخادم ،رفضسا
أŸقÎح أن- -ط Ó-ق -ا م -ن أن أل -ت -ح -ال -ف
ي-ق-تصس-ر ع-ل-ى أ’ل-ت-ف-اف ح-ول ب-رن-امج
رئيسس أ÷مهورية ،و’ Áتد أإ ¤نشساط
أ’أحزأب.
ه -ذأ أل ّ-ط -رح ي -وؤّك -د ب -اأّن أ’ل -ت -ف-اف
‡كن ،دو‰ا أللجوء أإ ¤هيئة –الف
يوؤطره ،يجمع أ’أحزأب ألتي تلتقي ‘
ت -ي -ار وأح -د وت -تشس -ارك أل -روؤى ،ول -ع -ل
أ’أمر أ’أكيد أن Œربة ألتحالفات فتية
‘ أ÷زأئر ،تظهر ‘ كل مرة على
غرأر ألتحالف ألرئاسسي ،و’حقا تكتل
أ÷زأئ - -ر أÿضس - -رأء ،وأآخ - -ره - -م ك - -ان
أ’–اد م -ن أج -ل أل -ن -هضس -ة وأل -ع -دأل-ة
وألبناء ،لكن على أ’أرجح طبيعة ألعمل
ألسس- -ي- -اسس -ي وأل -ت -ن -افسس ب Úأ’أح -زأب
يحول دون ‚احها ،أإ ّ
’ عندما يتعلق
أ’أم-ر ب-ال-ت-نسس-ي-ق ‘ أل-ع-م-ل م-ث-ل-ما هو
ألشساأن بالنسسبة لـ «أ’أفÓن» و»أ’أرندي»
وŒمع أمل أ÷زأئر «تاج» ،وأ◊ركة
ألشس -ع -ب -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة ،أح-زأب ي-ج-م-ع
بينها أ’لتفاف حول برنامج ألرئيسس،
ويفرق بينها ألعمل وألطموح ألسسياسسي
أ◊زبي ،ألذي يجعل أŸنافسسة بينها
ع - -ل - -ى أوج- -ه- -ا ‘ أ’سس- -ت- -ح- -ق- -اق- -ات
أ’نتخابية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ زيارة قادته إ ¤تيسسمسسيلت ،مرموري:
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كث Òمن اّıططات التّوجيهية نسسبة إا‚ازها
‘ حدود  53باŸائة
أب- -رز وزي- -ر ألسس- -ي -اح -ة
وألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دية حسسن
م- - - - - - -رم - - - - - -وري ،أول أمسس،
بتيسسمسسيلت ،باأّن «كث Òمن
أıط- -ط- -ات أل- -ت -وج -ي -ه -ي -ة
ل -ل -ت -ه -ي -ئ -ة ألسس -ي -اح -ي-ة ع-ل-ى
أŸسستوى ألوطني تصسل حاليا
نسسبة أإ‚از تقدر ‘ حدود
أل- - -ـ  53ب -اŸائ -ة» .و أوضس-ح
أل -وزي-ر خÓ-ل ل-ق-اء صس-ح-ف-ي
على هامشس زيارته ألتفقدية
للو’ية ،باأنّ «ألكث Òمن هذه
أıط -ط -ات ه -ي م -ن -ت -ه -ي-ة
بعديد و’يات ألوطن ،حيث
أن أل - -ب- -عضس م- -ن- -ه- -ا ب- -د أ ‘
عملية ألتجسسيد» .و أشسار أإ¤
أّنه بالنظر للصسعوبة أŸالية
أل-ت-ي تشس-ه-ده-ا أل-بÓ-د ح-ال-ي-ا ،ف-اإن هناك
أتفاق مع أÿوأصس بغية تنفيذ ﬂططات
ألتهيئة ألسسياحية مباشسرة بعد تسسليمهم
عقود أ’متياز .ومن جهة أخرى ،كشسف
ألسس- -ي -د م -رم -وري ب -اأن دأئ -رت -ه أل -وزأري -ة
شسرعت منذ مدة ‘ ألتحضس’ Òسستقبال
أŸوسسم ألسسياحي با÷نوب ،حيث ” ‘
هذأ أ’إطار أإنشساء ÷نة تضسم ألقطاعات
أŸعنية .و أضساف ‘ هذأ ألشساأن باأن هناك
ب-رن-ام-ج سس-ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق-ه ،وذلك م-ع بعضس
ألشس -رك -اء ‘ أŸي -دأن ’سس -ي -م -ا أÿوأصس،
فضس  Ó-ع -ل -ى أل -ع-م-ل ألÎق-وي أ’إعÓ-م-ي،
أل- -ذي سس- -ي- -ت- -م أ’إعÓ- -ن ع- -ن- -ه ‘ أل -وقت
أŸناسسب أنطÓقا من “Ôأسست وجانت،
وذلك من خÓل أ’نتقال رفقة وفد يضسم
شس-خصس-ي-ات وط-ن-ي-ة م-ع-روف-ة وصس-ح-اف-يÚ
وأŸمثليات
ألقنصسلية.
وف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق
بالتحضسÒأت
أÿاصس - - -ة ب - - -نشس- - -اط
ألسسياحة ألصسحرأوية،
أشس - - - - -ار ألسس - - - - -ي - - - - -د
م - - - -رم- - - -وري ،أإ ¤أّن
وزأرته «Ÿسست أإرأدة
ك - - -بÒة م - - -ن ط - - -رف
أل -ق -ط-اع-ات أŸع-ن-ي-ة
’سسيما فيما يخصس منح ألتاأشسÒة للسسوأح
أ’أج- -انب» ،م- -ث- -ن- -ي- -ا ع- -ل- -ى ج -ه -ود وزأرة
أÿارج - -ي - -ة أل - -ت- -ي «سس- -ه- -لت أ’إج- -رأءأت
بطريقة كبÒة» ،حيث أّن ألسسائح أ’أجنبي
Áك- -ن- -ه أ◊صس- -ول ح- -ال- -ي- -ا ع -ل -ى ت -اأشسÒة
أ÷زأئ - -ر خ Ó- -ل ي- -وم Úأو ثÓ- -ث- -ة أي- -ام.
و أضس- -اف أل- -وزي- -ر ب- -اأن دأئ -رت -ه أل -وزأري -ة
«متفائلة لقدوم ألسسوأح أإ ¤أ÷زأئر ولو
بزيادة رÃا تكون معتÈة أو تكون نسسبية،
حيث أن كل ألظروف تقريبا ” تسسخÒها
من أجل أن يكون موسسم سسياحي ناجح».
و‘ ›ال ألسسياحة ألشساطئية ،أوضسح
ب - - -اأن أل - - -وزأرة تسس- - -ج- - -ل
«أرت -ي -اح -ا ك -بÒأ ل -ن -ج -اح
أŸوسس-م ألسس-ي-اح-ي ل-لسسنة
أ÷اري-ة ب-ال-ن-ظ-ر لÓ-أرقام
أل -ت -ي ق -دم-ت-ه-ا أŸدي-ري-ة
أل-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اية أŸدنية
م -ن خ Ó-ل تسس -ج -ي -ل 130
م- - -ل- - -ي- - -ون مÎدد ع- - -ل- - -ى
ألشس- - -وأط- - -ئ ،أإ ¤ج- - -انب
أ’أع- - - -دأد أŸسس - - -ج - - -ل - - -ة
ب- -ال- -ف- -ن- -ادق أل- -ت -ي ك -انت
‡لوئة طيلة أŸوسسم فضس Óعلى صسيغة
كرأء أŸنازل بصسفة مباشسرة».
وعلى صسعيد أآخر ،كشسف مرموري باأنه
سسيكون هناك عمل مشسÎك ما ب Úوزأرته
وألسس -ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة ل-ت-يسس-مسس-ي-لت ب-غ-ي-ة
أإطÓق درأسسة ’إ‚از مرأفق سسياحية على
مسس -ت -وى أ◊ظÒة أل -وط -ن-ي-ة لÓ-أرز ل-ث-ن-ي-ة
أ◊د ،وألتي ينبغي أن تكون مند›ة مع
هذأ ألوسسط ألغابي وأ÷بلي ،معلنا عن
«ألشس -روع ق -ري -ب -ا ‘ Œسس -ي -د ﬂط -ط-ات
ألتهيئة بهذأ ألفضساء ألطبيعي أ÷ذأب».
وي- -ت- -وّق - -ع أل- -وزي- -ر أن «ت- -رت- -ف- -ع ق- -درة
أسس -ت -ي -ع -اب أ◊ظÒة أل -ف -ن -دق -ي -ة ب -و’ي -ة
تيسسمسسيلت مسستقب Óأإ ¤خمسسة أضسعاف
لتصسل أإ ¤حوأ‹  1200سسرير ،وذلك فضسل
أŸشساريع ألتي سستنطلق قريبا» .و أّكد أّن
وزأرت -ه ت -ع-ت-م-د ‘ م-ن-ح أŸوأف-ق-ة ’إ‚از
م-وؤسسسس-ات ف-ن-دق-ي-ة ب-ال-وط-ن ع-ل-ى معايÒ
دولية تتماشسى وفنادق من ‚ 4وم .كما

ذكر باأّنه يجري حاليا ألتفك Òمع وأ‹
ت- -يسس- -مسس- -ي- -لت ’إ‚از ﬁط- -ات ح -م -وي -ة
ج -دي-دة ب-اŸن-ط-ق-ة ،م-ع-تÈأ ب-اأنّ «أل-و’ي-ة
تشسهد أليوم تاأسسيسس حركة سسياحية بفضسل
أإرأدة ألسس -ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة وأŸسس-ت-ث-م-ري-ن
أÿوأصس وكذأ أŸوأطن .»Úوشسّدد حسسن
مرموري لدى وقوفه على مشسروع أإ‚از
فندق من ثÓث ‚وم Ãدينة ثنية أ◊د
ع - -ل - -ى ضس - -رورة ت - -خصس- -يصس أŸوؤسسسس- -ات
ألفندقية على أŸسستوى ألوطني ’أجنحة
خ -اصس -ة ب -ع -رضس أŸن -ت -وج -ات أ◊رف -ي -ة.
وخÓ- -ل زي- -ارت- -ه Ÿع- -رضس أن- -ت- -ظ -م ب -دأر
ألصسناعة ألتقليدية وأ◊رف ،وعد ألوزير
ألتكفل Ãشسكل ألتسسويق ألتي تعا Êمنه
ع -دد م -ن أ◊رف -ي-ات ب-ال-و’ي-ة ،وذلك م-ن
خÓ-ل أإي-ج-اد فضس-اءأت ل-ب-ي-ع م-ن-ت-وج-اتهن
بالتعاون مع سسلطات ألو’ية .كما تضسّمن
ب- - -رن- - -ام- - -ج زي - -ارة وزي - -ر
ألسس- -ي- -اح- -ة وألصس -ن -اع -ات
أل - -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة أإ ¤و’ي- -ة
تيسسمسسيلت كذلك معاينة
مشس- - - - -روع أإ‚از ﬂي- - - - -م
للشسباب ﬁاذي للحظÒة
ألوطنية لÓأرز وأ’إشسرأف
على وضسع حجر أ’أسساسس
Ÿشس- - -روع أإ‚از أإق- - -ام- - -ة
سسياحية بذأت ألغابة ،أإ¤
ج -انب أ’سس -ت-م-اع ل-ع-رضس
حول حظÒة «أŸدأد».
وب -ب -ل -دي-ة ت-يسس-مسس-ي-لت ،أشس-رف ألسس-ي-د
م -رم-وري ع-ل-ى ت-وزي-ع ع-دد م-ن م-ق-ررأت
أسس- -ت- -ف -ادة م -ن Óﬁت م -ه -ن -ي -ة ل -ف -ائ -دة
حرفيات وأإطÓق دورة تكوينية حول كيفية
تسسي Òموؤسسسسة حرفية مصسّغرة وصسناعة
أ◊لويات ألتقليدية ،أإضسافة أإ ¤تدشسÚ
موؤسسسسة فندقية من أربعة ‚وم وتسسليم
ق- -رأرأت أ’سس- -ت- -ف -ادة م -ن ق -ط -ع أرضس -ي -ة
ورخصس ألبناء لفائدة مسستثمرين خوأصس
‘ أإط -ار أ’م -ت -ي -از .ك -م-ا شس-م-لت أل-زي-ارة
أيضسا معاينة أشسغال حفر بئر أسستكشساف
Ÿن-ب-ع ح-م-وي ب-ب-لدية
سسيدي سسليمان ووضسع
ح - - - -ج - - - -ر أ’أسس- - - -اسس
Ÿشسروع أإ‚از ﬁطة
ح- - -م- - -وي- - -ة ‘ أإط - -ار
أ’سس- -ت- -ث -م -ار أÿاصس
أإ ¤ج -انب أ’سس -ت-م-اع
لعرضس Úحول درأسسة
أسس -ت -ق -ط-اب وح-م-اي-ة
وأإعادة تهيئة أŸنابع
أ◊م - - - -وي - - - -ة ب- - - -ذأت
أ÷ماعة أÙلية ،و أخرى تتعلق بتهيئة
موقع لÓسستثمار ألسسياحي ضسمن صسندوق
ألضسمان وألتضسامن للجماعات أÙلية.
وب -ب -ل -دي -ة ب-وق-اي-د ،زأر أل-وزي-ر أŸوق-ع
ألسسياحي «سسلطان وسسلطانة» بغابة «عÚ
عن »Îمع تقد Ëله عرضس Úحول درأسستي
أإ‚از مسس- -الك سس- -ي- -اح- -ي- -ة ب- -دأخ -ل ه -ذأ
ألفضساء ألطبيعي ،وتهيئة موقع لÓسستثمار
ألسس -ي -اح -ي ب -ال -ق -رب م -ن ﬂي -م ألشس -ب-اب
أŸتوأجد بذأت ألغابة .كما أشسرف ألوزير
ع- -ل- -ى م- -رأسس- -م أإمضس- -اء أت- -ف- -اق -ي -ت ÚبÚ
م-دي-ري-ت-ي أل-تشس-غ-ي-ل وألسسياحة وألصسناعة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وغ-رف-ة ألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وأ◊رف ،وك- - -ذأ ب Úغ- - -رف - -ة أل - -ت - -ج - -ارة
وألصسناعة «ألونشسريسس» وألغرفة ألفÓحية
وغرفة ألصسناعة ألتقليدية وأ◊رف ،حيث
ت -ت -ع -ل-ق-ان ب-ت-ن-ظ-ي-م أل-ت-ظ-اه-رأت وأق-ت-ن-اء
أŸوأد أ’أول -ي -ة ل-ل-ح-رف-ي Úوت-وف Òل-ه-وؤ’ء
ألتاأط ÒأŸتخصسصس.

ال ّسسائح األجنبي
Áكنه ا◊صسول
حاليا على التأاشسÒة
خلل يومÚ

دراسسة إل‚از مرافق
سسياحية با◊ظÒة
الوطنية لألرز
لثنية ا◊د
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ألسضبت  16سضبتمبر  2017م
ألموأفق لـ 2٥ذي ألحجة  143٨هـ

‘ إاطار التسسهيÓت اŸتخذة من الوصساية

“ديد سشاعات عمل اŸداومات Ãقرات البلديات
وملحقاتها إا ¤العاششرة ليÓ
أاعلنت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،أامسس ،عن “ديد جديد لسساعات عمل اŸداومات على
مسستوى مقرات البلديات وملحقاتها على اŸسستوى الوطني حتى السساعة العاشسرة لي Óبدل الثامنة لي ‘ ،Óإاطار تنظيم
ليداع ملفات الÎشسح.
لحد  24سسبتم ،2017 Èآاخر أاجل إ
النتخابات اÙلية اŸقبلة ،وذلك إا ¤غاية ا أ
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لخ Òمن عملية اŸراجعة السستثنائية للقوائم النتخابية
اليوم ا أ

تسشجيل أازيد من  9آا’ف ناخب جديد بو’ية بومرداسس

سسجل مكتب النتخابات Ãديرية
التنظيم والشسؤوون العامة لولية بومرداسس
‘ آاخر يوم من عملية إايداع ملفات
اÎŸشسح ÚلÓنتخابات اÙلية والولئية
اŸزمع تنظيمها يوم  23نوفم Èالقادم،
 9100مسسجل جديد وشسطب  2942مسسجل
لدارية
قبل الشسروع ‘ عملية الطعون ا إ
Ÿدة  5أايام حسسب مديرة القطاع فاطمة بن
تريدي..

بومرداسس :ز .كمال
ت-وأصض-لت ع-م-ل-ي-ة أŸرأج-ع-ة ألسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-قوأئم
ألنتخابية بولية بومردأسص إأ ¤غاية مسضاء أمسص
على ألسضاعة ألرأبعة بعد ألزوأل ع Èكافة بلديات
بومردأسص ‘ ظروف تنظيمية عادية سضخرت لها
كافة أإلمكانيات ألضضرورية لتسضهيل أŸهمة على
أŸوأطن ÚأŸتوجه Úلتسضجيل أنفسضهم ‘ ألقوأئم
Óشضخاصص
ألنتخابية وكذأ عملية ألشضطب بالنسضبة ل أ
ألذين غÒوأ أماكن أإلقامة بهدف تطه Òألقوأئم
ألن -ت -خ -اب -ي-ة إلضض-ف-اء م-زي-دأ م-ن ألشض-ف-اف-ي-ة ع-ل-ى
›ريات ألقÎأع.

كما ” وفق ذأت أŸصضدر تسضجيل  2٥عملية سضحب
ملف ترشضح لÓنتخابات ألولئية كلها قوأئم حزبية
منذ أسضتدعاء ألهيئة ألناخبة يوم  26أوت أŸاضضي،
ف -ي -م -ا وصض -لت ع -دد أŸل-ف-ات أÿاصض-ة ب-اÛالسص
ألبلدية  31أسضتمارة ترشضح منها  6قوأئم حرة ،أما
م -ي-دأن-ي-ا ف-ق-دت ب-دأت أآلل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ت-ت-ح-رك
◊شضد أألتباع وهيكلة ألصضفوف وألتموقع أ÷يد
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ع-دد م-ن أألح-زأب أل-ت-ق-ل-ي-دية أŸعروفة
بهيمنتها على ألسضاحة أÙلية من خÓل ألشضروع
‘ إأعدأد ألقوأئم وﬁاولة أسضتمالة بعضص ألوجوه
وألشض-خصض-ي-ات أŸع-روف-ة ب-ث-ق-ل-ه-ا ألج-ت-م-اعي ،مع
ب -دأي -ة ت -ه -ي -ئ-ة وف-ت-ح ب-عضص أŸك-اتب وأŸدأوم-ات
أ◊زبية ‘ أألحياء أسضتعدأدأ للموعد ألنتخابي
أÙلي ‘ ،وقت يبقى أŸوأطن مشضغول Ãوأعيد
أل -دخ -ول ألج -ت-م-اع-ي وأŸدرسض-ي وه-ي-م-ن-ة ب-عضص
ألنشضغالت أليومية على حديث ألسضاعة كمشضكل
أ◊صضول على ألكتاب أŸدرسضي للتÓميذ وغÓء
أسضعار أألدوأت أŸدرسضية ،ما يعني أن هناك عمÓ
ك - -بÒأ ي - -ن - -ت - -ظ- -ر أÎŸشض- -ح Úإلق- -ن- -اع أŸوأط- -ن
ب-الن-خ-رأط ‘ أل-ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة وت-غي ÒأŒاه
ت-ف-كÒه ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أه-م-ي-ة ألسض-ت-ح-ق-اق وعÓقته
أŸباشضرة ‘ تسضي Òشضؤوون أŸوأطن.

فيما تتواصسل عمليات سسحب وإايداع وثائق وملفات الÎشسح

مراجع ـ ـ ـ ـة القوائ ـ ـ ـ ـم ا’نتخابي ـ ـ ـ ـ ـة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـرت
‘ ظ ـ ـ ـروف جي ـ ـ ـ ـدة ببجاي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أوضضحت ألوزأرة ‘ بيان لها أنه ““نظرأ للفÎة
ألقليلة أŸتبقية إليدأع ملفات ألÎشضح ،و‘ إأطار
أل -تسض -ه -ي Ó-ت أŸت -خ-ذة ،ت-ن-ه-ي وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة
وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية إأ ¤علم
أألحزأب ألسضياسضية وقوأئم أÎŸشضح Úأألحرأر
إأ ¤أن - -ه ق - -د ّ” “دي- -د سض- -اع- -ات ع- -م- -ل ه- -ذه
أŸدأومات إأ ¤غاية ألسضاعة ألعاشضرة لي22( Ó

سضا) Ãا فيها يوم أ÷معة  22سضبتم 2017 Èعلى
مسض -ت -وى م -ق -رأت أل -ب -ل -دي-ات وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا ،أم-ا
ب - -خصض - -وصص ي - -وم ألسض - -بت  23سض -ب -ت-م2017 È
فاŸدأومات مفتوحة إأ ¤غاية ألسضاعة منتصضف
ألليل““.
ويتم على مسضتوى أŸدأومات ألقيام بالتصضديق
على أسضتمارأت ألتوقيعات ألفردية لصضالح قوأئم

أÎŸشضح Úلنتخاب أعضضاء أÛالسص ألشضعبية
ألبلدية وألولئية أŸقبلة.
وكانت وزأرة ألدأخلية قد أعلنت يوم  3سضبتمÈ
أ÷اري ع -ن “دي -د ع -م -ل سض -اع -ات أل -ع -م -ل ‘
أŸدأوم -ات ع -ل -ى مسض -ت -وى م -ق -رأت أل -ب -ل-دي-ات
وملحقاتها على أŸسضتوى ألوطني حتى ألثامنة
مسضاء.

اسستحداث تسسعة مكاتب تصسويت جديدة

مراجع ـ ـ ـة القوائـ ـ ـ ـم ا’نتخابي ـ ـ ـة تسشفـ ـر عـ ـ ـ ـن تسشجيـ ـ ـ ـ ـل
أاكـ ـ ـ Ìمـ ـ ـن  240أال ـف ناخب ع Èالو’ية

أسض- - -ف- - -رت ،ع - -م - -ل - -ي - -ة أŸرأج - -ع - -ة
ألسضتثنائية للقوأئم ألنتخابية بولية
خنشضلة –سضبا لÓنتخابات أÙلية
أŸزم- - -ع إأج - -رأؤوه - -ا ‘  23نوفمÈ
أل -ق -ادم ،ع -ن تسض -ج -ي-ل  ٥1٥6ناخب
جديد مع شضطب  2٨9٥آأخرين ،ليبلغ
بذلك ألعدد أإلجما‹ للهيئة ألناخبة
ع Èإأق -ل -ي -م أل -ولي -ة  24٨160ناخب
حسضب ما أورده بيان ÿلية أإلعÓم
وألتصضال لولية خنشضلة.

كما كشضف ذأت أŸصضدر ‘ هذأ
أإلطار ،عن تسضعة مكاتب تصضويت
ج -دي -دة ب -غ -ي -ة أل-ت-حضض Òل-ل-تسض-يÒ
أ÷ي -د ل -ه -ذأ أŸوع -د ألن -ت -خ -اب-ي
ألهام ،ليصضبح ألعدد أإلجما‹ 7٨6
مكتب تصضويت منتشضرة ع Èدوأئر
ألولية وبلديتها.
أشض-ار أل-ب-ي-ان ،أن ع-م-ل-ي-ة أل-تحضضÒ
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أÙل-ي-ة ج-اري-ة على
ق -دم وسض -اق وت -ت -م ‘ ظ -روف ج -د

حسض - -ن - -ة Ãشض - -ارك - -ة ك- -ل أإلدأرأت
أŸع -ن-ي-ة ب-ذلك ،ع-ل-م-ا وأن ع-م-ل-ي-ة
سض - - -حب أسض - - -ت - - -م - - -ارأت ألÎشض- - -ح
وم -ط -ب -وع-ات أك-ت-ت-اب أل-ت-وق-ي-ع-ات
ألفردية جارية على مسضتوى خلية
أنشضئت خصضيصضا لذلك ،بحيث يتم
أسض- - -ت- - -ق - -ب - -ال ‡ث - -ل - -ي أألح - -زأب
وأÎŸشضح Úأألحرأر إأ ¤غاية آأخر
Óيدأع وألسضحب أÙدد بـ 24
يوم ل إ
سضبتم Èأ÷اري.

ك- -م- -ا ذك- -ر ب- -ي- -ان أÿل -ي -ة ‘ ه -ذأ
ألسض-ي-اق ،ب-ت-ع-ل-ي-م-ة وزأرة أل-دأخ-ل-ية
وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة وأل -ت -ه -ي -ئ -ة
أل -ع -م -رأن -ي -ة ب -خصض -وصص أألح -زأب
أل -رأغ -ب -ة ‘ ع-ق-د –ال-ف-ات ف-ي-م-ا
ب -ي -ن -ه -ا ،أن أل -ت -ح-ال-ف ي-ؤوسضسص بÚ
رؤوسض- -اء أألح -زأب وط -ن -ي -ا ل -ي -ن -ف -ذ
بعدها ب Úنفسص أألحزأب ﬁليا.

جرت عملية اŸراجعة السستثنائية
للقوائم النتخابية ببجاية ‘ ،ظروف
جيدة وإاقبال واسسع من الناخب– Úسسبا
Óدلء بأاصسواتهم ‘ ،تشسريعات  23نوفمÈ
ل إ
لدارة كل
القادم ،حيث سسخرت ا إ
لمكانيات والوسسائل اŸادية والبشسرية،
ا إ
لسستقبال اŸواطن Úمن ﬂتلف
لعمار ،فيما تشسهد اŸصسالح الولئية
ا أ
عمليات سسحب وإايداع وثائق وملفات
الÎشسح –سسبا لÓنتخابات اÙلية اŸقررة
يوم  23نوفم ÈاŸقبل.

بجاية :بن النوي توهامي
ب- -حسضب ألسض -ي -د رأب -ح ب -وشض -ف -ة مسض -ؤوول Ãدي -ري -ة
ألتنظيم وألشضؤوون ألعامة ،لـ“ألشضعب“–“ ،سضبا Ÿوعد
ألن -ت -خ -اب -ات أل-ق-ادم-ة أŸرت-ق-ب-ة ي-وم  23نوفمÈ
أŸق -ب -ل ،ف -ق-د ” تسض-ج-ي-ل  3٨64مسض-ج-ل جديد،
وشضطب  44٥٨مسضجل ‘ ،ح Úبلغت ألهيئة ألناخبة
 ٥29٥06مسضجل.
ك-م-ا ت-وأصض-ل أألح-زأب ألسض-ي-اسض-ي-ة وأل-ق-وأئ-م أ◊رة
” سضحب 121ملف
سضحب أورأق أŸشضاركة ،حيث ّ
ل -ل -م -ج-السص ألشض-ع-ب-ي-ة أل-ب-ل-دي-ة ،م-ن-ه-ا  2٨تشضكيلة
سضياسضية و 93قائمة حرة ‘ ،ح ” Úسضحب 26
أسضتمارة لÓنتخابات ألولئية ،من بينها  20حزبا
سضياسضيا و 6قوأئم حرة ،وألعملية سضارية إأ ¤غاية
 24سضبتم Èألقادم كآاخر أجل إليدأع أŸلفات“.
وه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة سض-تسض-ت-م-ر ع-ل-ى مسض-ت-وى أŸصض-ال-ح
أıتصض-ة ب-ال-ولي-ة ،وت-خصص ت-ق-د Ëأل-تصض-ري-ح-ات
بالÎشضح أألحزأب ألسضياسضية وأÎŸشضح Úأألحرأر،
حيث يشضمل أألحزأب ألتي –صضلت على  4باŸائة
من أألصضوأت أŸعبّر عنها ‘ ،ألدأئرة ألنتخابية
خÓ- -ل ألن- -ت- -خ- -اب- -ات أÙل -ي -ة أألخÒة ،أو أل -ت -ي

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
لŸانيــــــــــة
فــــــــــي تعــــــــــاون مــــــــــع جامعــــــــــة ““روسستــــــــــوك““ ا أ

جامع ـ ـ ـ ـ ـة البلي ـ ـ ـ ـ ـدة  1تطل ـ ـ ـ ـ ـق ““ ماسش ـ ـ ـ ـ ـ Îمهني ـ ـ ـ ـ ـة ““ ‘ تسشي ـ ـ ـ ـ ـ Òالنفاي ـ ـ ـ ـ ـات
من اŸتوقع أان تفتتح جامعة سسعد
دحلب البليدة  ،1تكوينا أاكادÁيا
نوعيا ،يخصس ““ ماسس Îمهنية ““ حول
تسسي Òالنفايات ،ويأاتي اŸشسروع
العلمي ‘ ،تعاون وعمل منسسق مؤوطر
لŸانية للتعاون الدو‹
مع الوكالة ا أ
““ جي إاي زاد ““ ،و–ديدا مع جامعة
““ روسستوك ““.

البليدة :لينة ياسسمÚ
يخصص ألتكوين أ÷ديد جميع أŸهتم Úمن
ألطلبة على أŸسضتوى ألوطني ،وليسص فقط
طلبة جامعة سضعد دحلب وكلياتها أÙلية،
وأرتأات أإلدأرة أŸسضؤوولة أن “دد من فÎة
أل-تسض-ج-يÓ-ت وألل-ت-حاق بالتخصضصص أ÷ديد،
ب -ح -ك -م أن أل -دخ -ول ألج-ت-م-اع-ي ت-زأم-ن م-ع
مناسضبات وعطل دينية.
و يعني ألتكوين ‘ معا÷ة ألنفايات ،خضضوع
أل -ط -ل -ب -ة أŸسض -ج -ل Úل -فÎة ت-ك-وي-ن “ت-د إأ¤
م-وسض-م Úج-ام-ع-ي Úك-ام-ل ،Úي-ك-تسضب ف-ي-ه-م-ا
أŸت- -خ- -رج- -ون خÈة ‘ أŸع -رف -ة أل -ع -ل -م -ي -ة
وت -ق -ي -ن -ات وم -ه-ارأت تسض-ي Òوم-ع-ا÷ة إأع-ادة
أسض -ت -ع -م -ال ت -لك أل -ن -ف -اي -ات ب -ك -ل أن -وأع -ه-ا،
وألطÓع أيضضا على أألسضاليب وأألدوأت ‘
معا÷ة ألنفايات.
و ي -رج -ى م -ن أل -ت -ك -وي -ن أ÷دي -د ،أن ي -كسضب

ألطلبة قدرأت وملكات وكفاءأت علمية ،ألنهم
سضيخضضعون لدورأت ‘ ألتدريب وألÎبصضات
أŸي - -دأن- -ي- -ة ،ل- -دى ألشض- -رك- -ات وأŸؤوسضسض- -ات
أŸعنية Ãثل تكوينهم ،وÃختلف أŸسضتويات
وأألنوأع ‘ بيئة مهنية على أŸسضتوى ألوطني،
حتى يتمكنوأ بعد تخرجهم ونهاية درأسضتهم
أألكادÁية ،كسضب خÈأت وألندماج وألعمل
لدى مثل هذه أŸؤوسضسضات أıتصضةÃ ،ا ‘
ذلك ألشضركات ألصضناعية ،وألهيئات ألعمومية

أÙل -ي -ة ،وأيضض -ا أل -ع -م-ل ل-دى م-رك-ز أل-دف-ن
وألفرز ألتقني للنفايات ،فضض Óعن إأمكانية
ع -م -ل -ه -م ل -دى أŸؤوسضسض -ات أŸه -ت -م -ة إأدأري -ا
ب -السض-تشض-ارأت أل-ب-ي-ئ-ي-ة ،وأل-وك-الت أل-وط-ن-ي-ة
وأŸنظمات أŸهنية.
وأŸث ÒلÓ- -ه- -ت- -م- -ام أن- -ه ب -إام -ك -ان أل -ط -ل -ب -ة
أÎŸبصض Úأن يجروأ ،دورأت تدريبية نوعية
Ãخابر إأدأرة ألنفايات لدى جامعة ““روسضتوك
““ أألŸان -ي -ة ،ع -ل -ى خ-ل-ف-ي-ة أت-ف-اق-ي-ة أل-ت-ع-اون

أ÷زأئري وأألŸا ،Êوأيضضا بوحدأت معا÷ة
ألنفايات بدولة ““ تونسص ““ ألشضقيقة ‘ ،إأطار
دوما ألتعاون ألثنائي وأŸشضÎك.
و ي -أات -ي ه -ذأ أŸشض-روع أل-ع-ل-م-ي ،ب-ع-د ت-وق-ي-ع
أتفاقية مشضÎكة مع شضركاء مهني ÚوطنيÚ
ودول - -ي ،Úع- -ل- -ى غ- -رأر ج- -ام- -ع- -ة روسض- -ت- -وك
ألŸان-ي-ة ،وأيضض-ا أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-نفايات
وأÛم -وع -ة ألصض -ن -اع -ي -ة ألسض -م -نت أ÷زأئ-ر
““ج- -ي- -ك- -ا ““ ،ون- -ادي ألصض- -ن -اع -ي ÚوأŸق -اولÚ
للمتيجة ““ سضاÁي ““ ،وألوكالة ألولئية مثل
أŸت -ي -ج -ة ل -ل -ن -ظ -اف -ة ،وسض -ي أو ت -ي أل -ب -ل-ي-دة
وأ÷زأئر ألعاصضمة.
وأل -ت -وج -ه أ÷دي -د Ÿث -ل ه -ذه أل -ت -خصضصض-ات
أŸه -ن -ي -ة ‘ أل -ت -ك -وي -ن أ÷ام-ع-ي ،ج-اء أيضض-ا
لÓحتياج ألقتصضادي وطلبات ألسضوق ألوطنية
وحتى ألدولية ،وألتي أصضبحت ﬁل نقاشص
وطني ودو‹ وكو ،Êحول ألنفايات وأآلثار
أÎŸت -ب -ة ع-ن-ه-ا ‘ أل-ط-ب-ي-ع-ة ،ب-اإلضض-اف-ة إأ¤
أآلثار ألسضلبية وألسضيئة ألتي باتت تخلفها ‘
ألطبيعة ،وتسضبب ضضررأ على أ◊ياة ألنباتية
وأ◊ي -وأن -ي -ة وصض-ح-ة أإلنسض-ان ،وع-ل-ى أألرضص
ع -م -وم -ا ‘ ب-وأط-ن-ه-ا وج-وف-ي-ات-ه-ا وسض-م-ائ-ه-ا
وأج-وأئ-ه-ا ،وأل-ت-ي دف-عت ع-دي-د أل-دول ل-ع-ق-د
م-ؤو“رأت دول-ي-ة أسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ◊م-اي-ة ““ ك-وكب
أألرضص ““ ،وﬁاربة كل ألأضضرأر ألتي تسضبب
ف- -ي- -ه- -ا ب -درج -ة أو ¤أإلنسض -ان ،أم -ام أل -زخ -م
ألتكنولوجي وأŸتطلبات أليومية للعيشص.

ب-ح-وزت-ها 10م -ن -ت -خ -ب Úع -ل -ى أألق -ل ‘ أÛالسص
ألشض -ع -ب -ي -ة أÙل -ي-ة ل-ل-ولي-ة أŸع-ن-ي-ة ،أو أألح-زأب
ألسضياسضية ألتي تشضارك ألول مرة ‘ ألنتخابات،
وهي أŸطالبة بتدعيم قائمتها بـ  ٥0توقيعا على
أألقل عن كل مقعد مطلوب شضغله.
Óشضارة فقد ع Èموأطنو بجاية ،عن أرتياحهم
ول إ
جرأء ألتسضهيÓت أ÷ديدة أÿاصضة بالتسضجيÓت
‘ ألقوأئم ألنتخابية على مسضتوى ألبلدية ،حيث
جرت عملية –ي Úألقوأئم ألنتخابية ‘ ظروف
جّد مÓئمة ،خاصضة مع توفر ألتكنلوجيات أ÷ديدة
أŸتمثلة ‘ ألسضجل ألوطني للحالة أŸدنية ،وألذي
يضضع لكل موأطن رقما تعريفيا وطنيا ول يسضمح له
ب -تسض -ج -ي -ل ن-فسض-ه ‘ ب-ل-دي-ت ،Úشض-أان-ه شض-أان ح-الت
ألوفاة ألتي تسضجل كذلك آأليا.

‘ ندوة تاريخية ببوسسعادة

ا◊فاظ على أامانة
الششهداء وبناء ا÷زائر
واجب كل مواطن

أج-م-ع أŸت-دخ-ل-ون خÓ-ل أل-ن-دوة أل-ت-اري-خية ألتي
ن-ظ-م-ت-ه-ا ج-م-ع-ي-ة أل-وف-اء ب-ال-ع-ه-د Ÿركب أ÷ه-اد
ببلدية ألهامل بالتنسضيق مع جمعية مشضعل ألشضهيد
–ت عنوأن ““ مسضاهمة أÛتمع أŸد ‘ Êتشضييد
أŸعا ⁄ألتاريخية وأÙافظة على ألذأكرة““ .على
أن نضضال ألشضعب أ÷زأئري ومرجعية قادة ألثورة
أ÷زأئرية تسضتدعي أ◊فاظ على أمانة ألشضهدأء
ألتي تعت Èوقفا لهم.
أشضار رئيسص أÛلسص أإلسضÓمي أألعلى ““ بوعبد
ألله غÓم ألله ““ خÓل ألكلمة ألتي ألقاها أمام
أ◊ضضور من سضلطات ولئية وكبار أÛاهدين
ع -ل -ى غ -رأر أÛاه -د وعضض -و أÛلسص أل -وط-ن-ي
للثورة ““عمر صضخري““ وألعديد من رفقاء ألدرب
وفعاليات أÛتمع أŸد .Êأن أ÷زأئر هي وقف
للشضهدأء ألذين ضضحو بأاروأحهم من أجل أن ننعم
نحن أليوم بالسضتقÓل ف Óتقسضم ول توزع لذأ
وجب أن نحيي ذكرأهم ألن ألذأكرة ل “حى
وت - -ب- -ق- -ى ›سض- -دة ع Èأألج- -ي- -ال .مشضÒأ إأ ¤أن
ألذأكرة تعت Èمن ب Úقيمنا ألتاريخية وأإلسضÓمية
ويجب أن تبقى رأسضخة ‘ أذهاننا .ونوه بوعبد
ألله غÓم ألله ‘ كلمته إأ ¤أن أŸوأطن أ÷زأئري
وأع ك -ل أل -وع -ي ب -وأج -ب-ات-ه ن-ح-و وط-ن-ه م-ن ح-يث
ألÎأث وأل -ث -ق -اف-ة وه-و م-ا ي-ع-ت Èحسض-ب-ه م-وأط-ن-ا
صضا◊ا وخ Òمثال ما قام به أÛاهد عبد ألدأئم
أل-ذي أع-ط-ى ،حسض-ب-ه‰““ ،وذج-ا ل-ل-وف-اء ل-لشض-هدأء
أل -ذي -ن ي -ت -وق -ون إأ– ¤ق -ي-ق مشض-روع-ه-م ‘ ب-ن-اء
ج -زأئ -ر مسض -ت -ق-ل-ة م-وح-دة وق-وي جسض-ده ‘ ب-ن-اء
مركب ألشضهدأء ألذي يضضم متحفا وقاعة للعرضص
من ماله أÿاصص وهو ما أعتÈه غÓم ألله وفاء
لرسضالة ألشضهدأء ووفاء لدينه وثقافته ألتي يجب
أن يتحلى بها كل موأطن غيور على وطنه .ومن
جانبه شضيخ زأوية ألهامل مأامون ألقاسضمي أكد ‘
كلمته أمام أ◊ضضور أن أÛاهد عبد ألدأئم عبد
ألدأئم من ألذين شضاركو ‘ معركة ألتحرير وبناء
جزأئر ألسضتقÓل .مشضÒأ ‘ حديث أن تاريخ
ألثورة أ÷زأئرية يتعرضص للتزييف من قبل بعضص
أع -دأء أ÷زأئ -ر أل -ذي-ن ي-جب أل-تصض-دي ل-ه-م ب-ك-ل
ألطرق .وما Œدر أإلشضارة إأليه أنه ‘ أختتام
ألندوة ألتاريخية ” تقليد أÛاهد عبد ألدأئم
عبد ألدأئم بوسضام أسضتحقاق ألذأكرة من طرف
جمعية مشضعل ألشضهيد ألوطنية أعÎأفا له بإا‚از
ألصض -رح أل -ت -اري -خ -ي .ك-م-ا ” ت-ك-ر Ëأل-ع-دي-د م-ن
ألوجوه ألوطنية.

اŸسسيلة :عامر ناجح

السشبت  16سشبتمبر  2017م
الموافق لـ  25ذي الحجة  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 ٪ 70منهم ضسمنوا منصسب عمل ‘ مؤوسسسسات اقتصسادية هامة

تخّرج  100طالب من أŸدرسصة ألوطنية ألعليا للمناجمنت بالقليعة

 38مليار دج سصنويا قيمة أسصÎجاع ألنفايات
كوريا ا÷نوبية ضسيف شسرف التظاهرة تشسارك بـ  30مؤوسسسسة
بعد أان كانت ›رد قضسية بيئية وإاشسكالية تؤورق ا÷ميع ،أاصسبحت النفايات الصسناعية قادرة على خلق نشساطات اقتصسادية،
’’ف من مناصسب الشسغل ،هذا
من خلل اسسÎجاعها وتثمينها ،وÁكن أان تدر قيمة مالية تقدر بـ  38مليار دج سسنويا ،وخلق ا آ
اŸعطى ا’قتصسادي ،من شسأانه جلب اهتمام اŸسستثمرين الراغب ‘ Úإاقامة مشساريع لتدوير هذه اıلفات وإاعادة اسستعمالها ‘
شسكل مواد أاولية.

شس -ه -دت اŸدرسس -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ع -ل -ي -ا
للمناجمنت بالقليعة ،مسساء أاول أامسس،
تخّرج الدفعة اÿامسسة لطلبة اŸاسسÎ
” تكرË
‘  5تخصسصسات ﬂتلفة بحيث ّ
’وائل من طرف ‡ثل Úعن
اŸتفوق Úا أ
ال - -وزارة ال - -وصس- -ي- -ة ومسس- -ؤوول Úب- -عّ- -دة
م -ؤوسسسس -ات ج -ام -ع -ي -ة Ãع -ي -ة أاسس -ت-اذي-ن
حصسل على شسهادة الدكتوراه مؤوخرا.

حياة .ك
ب -ي -نت اإ’حصش -ائ -ي -ات ال -رسش -م-ي-ة أان ح-ج-م
ال -ن -ف -اي -ات ال -ت -ي Áك-ن اسشÎج-اع-ه-ا ت-ق-در بـ
 350000ط- -ن سش- -ن- -وي- -ا ،وÁك- -ن م- -ن خ Ó-ل
ال- -نشش- -اط- -ات ال -ت -ي ت -ق -ام ‘ ›ال ال -ت -ث -مÚ
اسشتحداث  7600منصشب ششغل ،والتي “كن
من –قيق قيمة مالية تصشل إا 38 ¤مليار
دينار سشنويا ،حسشب ما أافادت به وهيبة بهلول
اŸدي-رة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-جارة
والصشناعة «كاسشي» ،أاول أامسش ،خÓل الندوة
ÓعÓن عن موعد
الصشحفية التي نششطتها ل إ
ت -ن -ظ -ي -م الصش-ال-ون ال-دو‹ ال-ث-ا ÊلÓ-سشÎج-اع
وتثم Úالنفايات «ريفاد  ،»2017اŸرتقب من
 9إا 12 ¤أاك-ت-وب-ر اŸق-ب-ل ب-قصش-ر اŸع-ارضش
الصشنوبر البحري «صشافكسش».

 300ألف طن حجم ألنفايات أÿاصصة
‘ أ÷زأئر و  ٪50منها يسصÎجع
قالت بهلول خÓل مداخلتها ‘ الندوة أان
اإ’حصش- -ائ- -ي- -ات ا◊دي- -ث- -ة ◊ج -م ال -ن -ف -اي -ات
اÿاصش- -ة ب- -ا÷زائ- -ر ت -ق -در بـ  300أال -ف ط-ن
م- -ت- -م -ث -ل -ة ‘ (إاط -ارات ال -ع -ج Ó-ت ،ال -زي -وت
اŸسش-ت-ع-م-ل-ة ،ال-ب-ط-اري-ات ’ )...ي-تم اسشتغÓل
وتثم Úسشوى  150.000طن ما Áثل نسشبة ٪50
من إاجما‹ هذه النفايات ،مؤوكدة أان هناك
اه- -ت- -م- -ام- -ا ت- -ب- -دي -ه اŸؤوسشسش -ات ا÷زائ -ري -ة
واأ’جنبية لنششاط تثم ÚواسشÎجاع هذا النوع
من النفايات.
كشش- -فت اŸت- -ح- -دث -ة أان ه -ن -اك ح -وا‹ 10
مؤوسشسشات من القطاع اÿاصش الوطني ،تنششط
‘ ›ال تثم ÚواسشÎجاع إاطارات العجÓت

وال -ت -ي ت-وج-ه خصش-يصش-ا لصش-ن-ع بسش-اط ال-ط-رق
والتي تبقى حسشبها «سشوقها واعدة» ،موؤكدة أان
مؤوسشسشات أامريكية ،فرنسشية وجنوب إافريقية،
ق- -د عÈت ع- -ن اه -ت -م -ام -ه -ا إ’‚از أاق -ط -اب
صشناعية ’سشÎجاع عتاد اإ’عÓم اآ’‹.
ا’ه-ت-م-ام ب-اسشÎج-اع ال-ن-ف-اي-ات الصش-ن-اعية
وت -ث -م-ي-ن-ه-ا ي-ط-رح ك-ب-دي-ل ل-ت-ن-وي-ع ا’ق-تصش-اد،
خ- -اصش- -ة ‘ ظ -ل ان -خ -ف -اضش اŸوارد اŸال -ي -ة
للدولة ،الذي يدفع نحو تششجيع البحث عن
ب- -دائ- -ل ج- -دي- -دة“ ،ك -ن م -ن اŸسش -اه -م -ة ‘
ت -ع -ويضش ال -واردات ب -اإ’ن -ت-اج ال-وط-ن-ي ،وه-ذا
با’سشتغÓل اأ’مثل للموارد اŸنتجة اŸتوفرة
ﬁليا مثل اسشÎجاع ورسشكلة النفايات ،وهذه
ال -نشش -اط -ات ك -ف -ي -ل -ة ب -ت -ن -وي -ع ا’سش -ت-ث-م-ارات
واسش- -ت- -ح -داث م -ؤوسشسش -ات ج -دي -دة حسشب م -ا
أابرزته مديرة «كاسشي».
ب-ن-اء ع-ل-ى ه-ذه اŸع-ط-ي-ات ت-ن-ظ-م ال-غ-رف-ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-ج-ارة والصش-ن-اع-ة ب-الشش-راكة مع
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة
لصشالون «ريفاد» الذي سشÒكز على العديد من
اÙاور ،أاه-م-ه-ا ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات وتصش-ن-ي-ف-ها
ون -ق -ل -ه -ا وم -ع -ا÷ت -ه -ا وت -ث-م-ي-ن-ه-ا فضش Ó-ع-ن
نششاطات الرسشكلة ،خاصشة وأان هذا اÛال
«ما يزال ضشعيفا ‘ ا÷زائر».
وم -ن ج -ه -ت -ه رك -ز اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -وك-ال-ة
الوطنية للنفايات كر Ëومان ‘ ،رده على
أاسشئلة الصشحافة ،خÓل النقاشش ،على أاهمية
توفر اإ’حصشائيات ‘ ›ال تسشي Òالنفايات،
وضشرورة دعم ذلك باآ’ليات التقنية ،مششÒا
إا ¤أانه « ’ بد أان –قق ا’سشتثمارات ‘
›ال ال -ت -ث -م Úاأ’ه -داف اÙددة م -ن ق -ب-ل
السشلطات اÙلية « ،مؤوكدا على أاهمية الفرز
ا’نتقائي الذي يجب أان يبدأا من اŸصشدر،
وال -ذي يسش -اع -د ويشش -ج -ع اŸسش-ت-ث-م-ري-ن ع-ل-ى

–ضسÒا للموسسم الفلحي بسسطيف

تعاونية أ◊بوب تخصصصص  8مرأكز لتوزيع ألبذور
أاك - -د مصس - -در م - -ن إادارة ت - -ع - -اون - -ي - -ة
ا◊ب - -وب وال - -ب - -ق - -ول ا÷اف - -ة ل- -و’ي- -ة
سس- -ط -ي -ف ،أان -ه –ضسÒا ◊م -ل -ة ا◊رث
وال-ب-ذر ل-ل-م-وسس-م ال-فلحي اŸقبل ،فإانها
تسسعى كعادتها لتوف Òالبذور اللزمة
للعملية لدى نقاط البيع اŸعتمدة من
طرفها بÎاب الو’ية.
وأاششار ‘ ،سشياق متصشل ،أان عملية البيع
سشتنطلق ‘ بداية ششهر أاكتوبر اŸقبل ،على
أان يتم “وين مراكز البيع بأاسشبوع على اأ’قل
قبل بداية العملية ،وقد ” جمع أاك Ìمن 100
أال -ف ق -ن -ط -ار ل Ó-سش -ت -ج-اب-ة ال-ك-ل-ي-ة ل-ط-ل-ب-ات
الفÓح ،Úوسشيجدون ا◊بوب بكميات كافية
جدا ‘ اŸراكز الثمانية التي سشتفتح أامام
ال- -فÓ- -ح ،Úب -ك -ل م -ن سش -ط -ي -ف وع ÚوŸان
وب -وق -اع -ة وصش-ال-ح ب-اي ورأاسش اŸاء وال-ع-ل-م-ة
والبحÒة وع Úآازال.
تخصشصش الو’ية عادة أاك Ìمن  180أالف

هكتار من أاراضشيها الفÓحية لزراعة ا◊بوب
ب-ك-ل أان-واع-ه-ا’ ،سش-ي-م-ا م-ن-ه-ا ال-ق-م-ح ب-ن-وعيه
الصش -لب وال -ل ،Úوك -ذا الشش -ع ،Òوب -عضش أان -واع
البقول ،مع ا’عتماد بششكل كب Òعلى ما Œود
به السشماء من أامطار ،وهو ما كان له اأ’ثر
سش -ل -ب -ي ع -ل -ى اÙصش -ول ،ه-ذا ال-ع-ام ،بسش-بب
ا÷فاف الذي ضشرب اŸنطقة.
ويأامل من سشدي موان وذراع الديسش اللذين
ي -ج -ري ال -ت -حضش’ Òن -ط Ó-ق -ه -م -ا ق -ري -ب-ا ‘
اÿدمة ،ويدخÓن ‘ إاطار اŸششروع الضشخم
للتحويÓت اŸائية الكÈى Ÿنطقة الهضشاب
العليا ،التمك Úمن سشقي أاك Ìمن  36أالف
هكتار‡ ،ا يخفف حتما من اآ’ثار السشلبية
للجفاف بالو’ية التي تعرف نسشبة تسشاقط
ضش -ع -ي -ف -ة ،وت -ع-ت-م-د أاسش-اسش-ا ع-ل-ى ال-ع-واصش-ف
الثلجية ‘ توف ÒاŸياه.

سسطيف :نورالدين بوطغان

إاقامة اŸششاريع ‘ هذا اÛال.
أاضشاف ‘ سشياق متصشل أان تسشي Òالنفايات
ي -ك-تسش-ي أاه-م-ي-ة ك-بÒة ‘ ب-رن-ام-ج السش-ل-ط-ات
العمومية وذلك من خÓل الÈنامج الوطني
لتسشي Òالنفايات الصشناعية والنفايات اÿاصشة
اŸط - -ل- -ق ‘  ،2006مششÒا إا ¤أان نشش - - - - - - -اط
اسشÎجاع وتثم Úالنفايات الذي كان له ‘
السشابق بعد بيئي بحت –ول حاليا إا ¤نششاط
اقتصشادي قائم بذاته.
ل-ف-تت م-ن ج-ه-ت-ه-ا ج-م-ي-ل-ة ح-ليشش اŸديرة
العامة للوكالة الوطنية لتثم Úنتائج البحث
العلمي « ’نفروديت» إا ¤أان الصشالون Áثل
فضشاءÁ ،كن من خÓله اسشتقطاب ا◊لول «
اÓŸئ -م -ة» ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا ح-ام-ل-وا اŸشش-اري-ع
واŸت -ع -ام -ل -ون ‘ ،ال-ع-دي-د م-ن الشش-عب م-ن-ه-ا
البÓسشتيك والكارتون واŸطاط وغÒها.
ا÷دير بالذكر أان هذه التظاهرة سشتنظم
–ت رع- -اي -ة  3وزارات ( ال -ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة ،ال -ت -ج -ارة والصش -ن -اع-ة ) ،وت-ه-دف
أاسشاسشا إا ¤ترقية وتطوير تقنيات تسشي Òوكذا
تثم Úالنفايات الصشناعية إا ¤جانب تششجيع
ا’سش - -ت - -ث - -م- -ارات ‘ ه- -ذا اÛال م- -ن أاج- -ل
اسشتحداث ششركات جديدة ،مع اإ’ششارة إا ¤أان
ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة سش-ت-ك-ون ضش-ي-ف شش-رف ط-بعة
«ري-ف-اد  « 2017م -ن خ Ó-ل اŸع -ه -د ال-ك-وري
ل -ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا والصش-ن-اع-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة إا ¤ج-انب
حوا‹  30مؤوسشسشة.

القليعة :عÓء ملزي
‘ ك -ل -م -ت -ه -ا ا’ف -ت -ت -اح-ي-ة أاشش-ارت م-دي-رة
اŸدرسش -ة مسش -اع -ي-د أام-ي-ن-ة ،إا ¤أاّن اŸدرسش-ة
م -ت -خصشصش -ة ‘ ت -ك -وي-ن ال-ن-خ-ب-ة م-ن ح-ام-ل-ي
ششهادات الليسشانسش أاو الهندسشة لغرضش تلبية
حاجيات اŸؤوسشسشات ا’قتصشادية واÿدماتية
” ا’نطÓق ‘ عملية التكوين سشنة
بحيث ّ
 2011بـ 97طالبا فيما يتجاوز عدد الطلبة
حاليا حدود  400طالب يتابعون دروسشهم ‘ 5
تخصشصشات ﬂتلفة ‘ درجة اŸاسش.Î
تتعلق باŸوارد البششرية والتنظيم والنوعية
والتسشويق واإ’سشÎاتيجية ونظام اإ’عÓم على
أان ي -ت -م اع -ت -م -اد ت -خصشصش Úج -دي -دي -ن ه -ذا
اŸوسشم نزو’ عند رغبة مسشÒي اŸؤوسشسشات
اŸت -ع -ام -ل م -ع -ه -ا وي -ت -ع -ل-ق اأ’م-ر ب-ت-خصشصش
ا◊ك -وم-ة اإ’ل-كÎون-ي-ة ،وك-ذا إادارة اŸشش-اري-ع
واŸقاو’تية بحيث تبلورت فكرة اŸقاو’تية
وإادارة اŸشش - -اري - -ع ع - -قب ت - -ف- -ع- -ي- -ل دور دار
اŸق - -او’ت - -ي - -ة اŸنشش - -أاة ب - -اŸدرسش- -ة خÓ- -ل
السش- -ن- -وات اأ’خÒة ،ل- -ي- -ت -م ب -ذلك اع -ت -م -اد 7
تخصشصشات ﬂتلفة باŸدرسشة هذا اŸوسشم
حظي  200طالب بالتسشجيل بها.
أاششارت مديرة اŸدرسشة أايضشا إا ¤إابرام
عّ-دة ات-ف-اق-ي-ات ث-ن-ائ-ي-ة م-ع م-ؤوسشسش-ات علمية
واقتصشادية خÓل العام ا÷اري لتضشاف إا¤
العديد من ا’تفاقيات اŸماثلة اÈŸمة مع

عّدة مؤوسشسشات اقتصشادية أاضشحت تششكل حاليا
السشند الداعم والقوي للمدرسشة فيما يتعلق
بتطوير الÈامج التكوينية وفقا واŸتطلبات
ا÷ديدة البارزة على السشاحة.
وت -ع -ن -ى ا’ت -ف -اق-ي-ات ا÷دي-دة ب-اŸدرسش-ة
Óدارة العسشكرية بالناحية العسشكرية
العليا ل إ
الثانية ومدرسشة اŸناجمنت بتلمسشان اŸعهد
الوطني للملكية الصشناعية ،بحيث تسشاعد هذه
ا’ت- -ف -اق -ي -ات ‘ ت -وف Òأاج -واء م -ن ال -تسش -ي -ق
وال-ت-واصش-ل ب ÚاŸدرسش-ة وشش-رك-ائ-ه-ا ب-الشش-كل
الذي يسشمح بتطوير وترقية الÈامج التكوينية
اŸع- -ت- -م- -دة م -ن ج -ه -ة و“ك Úال -ط -ل -ب -ة م -ن
تربصشات تطبيقية على مسشتوى اŸؤوسشسشات
اŸتعاقد معها ،وعلمنا من ﬁيط اŸدرسشة
ب -أاّن ال -ع -دي -د م -ن اŸت -خ -رج Úه-ذا اŸوسش-م
ضش -م -ن -وا م -ن -اصشب ل -ه -م ب -ب -عضش اŸؤوسشسش -ات
ا’قتصشادية واسشتفادوا إاضشافة إا ¤ذلك من
خرجات تكوينية وعلمية للخارج بتكفل من
اŸؤوسشسشات اŸعنية وقد سشاهم سشلوك الطلبة
ال- -ق- -و ‘ Ëت- -ق- -وي- -ة عÓ- -ق- -ات- -ه -م Ãسش -ؤوو‹
اŸؤوسشسشات ا’قتصشادية.
م- -ن اŸرت- -قب أان تشش -ه -د ن -ه -اي -ة اŸوسش -م
ا÷اري ت -خ ّ-رج أاّول دف -ع -ة ل -ل-ط-ل-ب-ة ‘ درج-ة
ال- -دك- -ت- -وراه وال- -ذي- -ن ي- -رت- -قب م -ن -اقشش -ت -ه -م
أ’طروحاتهم قبل نهاية اŸوسشم ،كما Œدر
اإ’ششارة إا ¤أانّ إادارة اŸدرسشة اجتهدت كثÒا
‘ مسش -أال -ة ت -وف Òاأ’ج -واء اŸث -ال-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة
ال -دراسش -ة ‘ ظ -روف ج ّ-د م -ري -ح -ة ب-دءا م-ن
ا’نتقاء الصشارم للطلبة ذوي اŸسشتوى العا‹
م -رورا ب -دع-م اŸك-ت-ب-ة اŸرك-وي-ة ال-ت-ي –وي
أاك Ìمن  8900عنوان لكتب و›Óت ودوريات
ع -ل -م -ي -ة وان -ت -ه -اء ب -تشش -ك-ي-ل ن-ادي اŸسشÒي-ن
اŸسش -ت -ق -ب -ل -يÃ Úع -ي -ة عّ-دة م-ب-ادرات أاخ-رى
سش -اه -مت ج -م -ي-ع-ه-ا ‘ صش-ن-ع ال-ت-مّ-ي-ز ل-ط-ل-ب-ة
اŸدرسشة.

أزيد من ألفي تلميذ من ذوي أ’حتياجات أÿاصصة يلتحقون غدأ Ãقاعد ألدرأسصة
سس-ي-ل-ت-ح-ق غدا  2147تلميذ
من ذوي ا’حتياجات اÿاصسة
لط- -وار
Ãق- -اع- -د ال- -دراسس- -ة ل - -أ
ال- -ث -لث (اب -ت -دائ -ي وم -ت -وسس -ط
وث - -ان - -وي) ب - -و’ي - -ة ا÷زائ - -ر،
حسس- -ب- -م- -ا ع- -ل- -م م- -ن م -دي -ري -ة
النشساط ا’جتماعي والتضسامن
لذات الو’ية.
وق- - - -الت م- - - -دي - - -رة ال - - -نشش - - -اط
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي وال -تضش -ام -ن ل -و’ي -ة
ا÷زائر صشليحة معيوشش ،لـ «وأاج»،
أانه يوجد من ب 2147 Úتلميذ من
ذوي ا’حتياجات اÿاصشة  695طفل
سش -ي -ل-ت-ح-ق ب-اŸدارسش اŸت-خصشصش-ة
ال- -ت- -ي ت- -ه- -ت -م ب -ذوي ا’ع -اق -ات (4
م- -دارسش ب- -و’ي- -ة ا÷زائ- -ر) و1452
طفل آاخر سشيلتحقون بـ  173قسشم
خ -اصش ّ” ف -ت -ح -ه -م ع -ل -ى مسش -ت-وى
اŸدارسش ا’ب-ت-دائ-ي-ة واŸت-وسشطات
وال -ث -ان -وي -ات ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -م -ح -ي -ط
اŸدرسش -ي ال -ع -ادي ل -و’ي-ة ا÷زائ-ر
ليبلغ العدد ا’جما‹ للمتمدرسشÚ
من ذوي ا’حتياجات اÿاصشة 2147
تلميذ.
وأاب- -رزت أاّن ع -دد اأ’ط -ف -ال م -ن
ذوي ا’ح - - -ت - - -ي - - -اج - - -ات اÿاصش- - -ة

اŸتمدرسش ‘ ÚاÙيط الدراسشي
العادي قد ارتفع من  250طفل سشنة
 1990إا 1452 ¤طفل سشنة .2017
ولضش -م -ان ت-أاط Òه-ذا
ال - - - -ع- - - -دد اŸت- - - -زاي- - - -د م- - - -ن ذوي
ا’حتياجات اÿاصشة ” ،توف ÒأاكÌ
م -ن  1000م-ؤوط-ر ي-وج-د م-ن ب-ينهم
أاسش - -ات - -ذة وم - -راف - -ق Úم - -درسش- -يÚ
وﬂتصش Úنفسشاني ÚوأاورطوفونيÚ
وغÒها من ا’ختصشاصشات ‘ ›ال
الصشم البكم
وا’ع- -اق- -ات اأ’خ- -رى  -ت -وضش -ح
اŸسشؤوولة .-
أابرزت ‘ هذا ا’طار أاّنه ” ‘
ه - -ذه السش - -ن- -ة خ- -ل- -ق  527منصشب

بيداغوجي جديد من طرف وزارة
ال -تشش -غ -ي -ل والضش -م -ان ا’ج -ت -م-اع-ي
لفائدة الششباب ا÷امعي اŸتخرج
حديثا لضشمان التعليم لصشالح ذوي
ا’حتياجات اÿاصشة على مسشتوى
اأ’قسش- -ام اÿاصش -ة ،وك -ذا اŸدارسش
اŸت-خصشصش-ة ،مضش-ي-ف-ة أان-ه-ا «ع-بارة
ع- -ن ع- -ق- -ود م- -ا ق- -ب- -ل ال- -تشش- -غ- -ي- -ل
للمسشاعدة وا’دماج اŸهني».
” اسشتحداث  320منصشب
كما ّ
آاخ - - -ر م - - -ت - - -ع- - -ل- - -ق بـ «اŸراف- - -قÚ
اŸدرسش - -ي »Úأ’ن ب- -عضش اأ’ط- -ف- -ال
اŸعاق Úيحتاجون إا ¤اŸرافقة -
حسشب اŸسش - -ؤوول- -ة  -عÓ- -وة ع- -ل- -ى
ت - -وف 72 Òإاط -ار ت -اب -عŸ Úدي-ري-ة

النششاط ا’جتماعي والتضشامن من
ﬂتصش Úن -فسش -ان -ي Úوأاورط-وف-ن-يÚ
ومرب Úمتخصشصش ،Úوكذا أاك Ìمن
 100إاط- -ار آاخ- -ر ت -اب -ع Ÿؤوسشسش -ات
متخصشصشة.
وأاّك- - -دت م- - -ع- - -ي - -وشش أاّن أاب - -واب
م- -دي- -ري- -ة ال- -نشش- -اط ا’ج- -ت -م -اع -ي
وال- -تضش- -ام- -ن ع- -ل -ى مسش -ت -وى و’ي -ة
ا÷زائ-ر م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى مصش-رع-ي-ها
أام -ام ال -ع -اصش -م -ي Úم -ن أاول-ي-اء ذوي
ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصش -ة ك-ي ي-عÈوا
ع -ل -ى اح -ت -ي -اج -ات -ه -م واح-ت-ي-اج-ات
أاطفالهم اŸتعلقة بالنقائصش ‘ هذه
اأ’قسش- -ام اÿاصش -ة ،ح -يث سش -ت -ت -و¤
اŸدي -ري -ة ع-ل-ى ال-ف-ور ب-ت-أاط Òت-لك
اأ’قسشام ،مÈزة أان» كل اإ’مكانيات
اŸادية والبششرية متوفرة ‘ هذا
ا’طار».
وأاضش- -افت أاّن- -ه ‘ ح- -ال- -ة وج- -ود
أاط - -ف - -ال م- -ن ذوي ا’ع- -اق- -ات غÒ
م - -ت - -م- -درسش Úبسش- -بب ع- -دم ق- -ي- -ام
اوليائهم بتسشجيلهم لغياب فضشاءات
ل-ذلك ال-غ-رضش «فسش-ت-ت-و ¤اŸديرية
خ -ل -ق ه-ذه ال-فضش-اءات لضش-م-ان ح-ق
الدراسشة لكل طفل معاق».

»æWh

ألسشبت  16سشبتمبر  2017م
ألموأفق لـ  25ذي ألحجة  1438هـ

عددهم ’ يرقى لتغطية الطلب الوطني

 652خب– Òت لوآء هيئة آŸهندسس ÚآÈÿآء آلعقاريÚ

أاك -د اŸت -دخ -ل -ون ،أاول أامسس ،خ Ó-ل ل -ق -اء دراسض -ي ح -ول «اŸن -ازع -ات ال-ع-ق-اري-ة» أان
’ي عقار
ا’عتماد على اÈÿة بات أاك Ìمن ضضرورة لتسضوية الوضضعية القانونية أ
’حيان ،و‘ ظل
خاصضة ما تعلق باŸلكية باعتبارها أاسضاسس أاي نزاع قانو ‘ Êغالب ا أ
’ه-م-ي-ت-ه ا’ق-تصض-ادي-ة وا’ج-ت-ماعية
’خ Òب-ال-ن-ظ-ر أ
ا◊راك ال-ذي ي-ع-رف-ه ه-ذا ا أ
’خÒة خ -اصض -ة ‘ ظ -ل اŸشض -اري -ع ال -ت -ن -م-وي-ة
وا◊راك ال -ذي ع -رف -ه ‘ السض -ن -وات ا أ
وا’سضتثمارية العمومية منها واÿاصضة.
يÎجم أ◊اجة أŸاسشة للخب ‘ Òأي نزأع
العاصضمة :سضعاد بوعبوشس
ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ع -ق -ار سش -وأء ل-ل-قسش-م-ة أو ت-رسش-ي-م
‘ ه- -ذأ أإلط- -ار –صش -ي ه -ي -ئ -ة أŸه -ن -دسش Úأ◊دود ،أو ألقياسس ...وغÒها من أألمور.
أÈÿأء ألعقاري Úحسشب ما صشرح به رئيسس أوضشح بن رزق ألله خÓل
أÛلسس ألوطني بعزيز أبرأهيم لـ «ألششعب» أل -ل -ق -اء أŸن-ظ-م ب-اŸع-ه-د
 652خ -ب Òع -ق-اري  600م-ن-ه-م ي-نشش-طون ‘ أل - - - -ع - - - -ا‹ ل- - - -ل- - - -تسش- - - -يÒ
أŸيدأن بصشفة دأئمة ،فيما –صشي أ÷زأئر ول-ل-ت-خ-ط-ي-ط ب-الليدو بÈج
ألعاصشمة لوحدها  200خب Òعقاري ،ينششطون أل-ك-ي-ف-ان ،أن أل-ع-ق-ار يبقى
كلهم ‘ إأطار ثÓثة ›السس موزعة حسشب أÙرك وأل -دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة
ألخ -تصش -اصس أإلق -ل -ي-م-ي أÙدد ‘ أل-ق-ان-ون أل- -ن- -اŒة ع -ن أل -ت -ح -ولت
أŸدن -ي -ة وأل -ع -م -رأن-ي-ة م-ا
وسشط ،ششرق وغرب.
يبقى هذأ قلي Óبالنظر لÓحتياجات ألوطنية ج -ع -ل م-ن-ه-ا م-ادة م-ك-ل-ف-ة
‘ هذأ أÛال سشوأء بالنسشبة للخوأصس أو جدأ ‘ ألسشوق وكنزأ ثمينا ورهانا ومصشدر
ب -ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ألسش-ت-ث-م-اري-ة أل-كÈى ،ضشغوطات ناŒة عن عدة ‡ارسشات قانونية .
فهذه ألكفاءأت ألتي يخرجها معهد ألتقنيات وبغية تسشليط ألضشوء أك Ìعلى دور أÿبÒ
ألفضشائية بأارزيو 30خبÒأ عقاريا سشنويا هو ورسشكلة ثقافته ألقانونية ‘ إأطار ألتششريع
رقم صشغ Òويبقى غ Òكاف بالنظر للطلب أ÷زأئ -ري لسش-ي-م-ا ‘ أŸن-ازع-ات أل-ع-ق-اري-ة،
أل - -وط - -ن - -ي حسشب رئ - -يسس أÛلسس أ÷ه - -وي حيث تطرق أ .جمال بوششنافة إأ ¤أألصشناف
ÓمÓك ألعقارية ألتي تتنوع بÚ
للعاصشمة بوزيد بن رزق ألله ،خاصشة وأنه ل ألقانونية ل أ

أمÓ-ك وط-ن-ي-ة “ت-ل-ك-ه-ا أل-دول-ة وج-م-اع-ات-ه-ا
أÙل- -ي -ة أل -ولي -ة وأل -ب -ل -دي -ة وه -ي ع -ق -اري -ة
وم - -ن - -ق - -ول - -ة ،إأ ¤ج- -انب أألمÓ- -ك أÿاصش- -ة
وألوقفية ،مششÒأ إأ ¤حق لصشيق بهذه أألمÓك
وأŸتمثل ‘ حق أŸلكية وألذي يعني حق
أل -تصش -رف وأل -ت -م -ت -ع ‘ أألشش -ي -اء شش-رط أن ل
يتعارضس ذلك مع ألقوأن Úوأألنظمة .
‘ أŸق- -اب- -ل ت- -ط- -رق أ .أح- -م- -د ج -ب -وري إأ¤
أŸنازعات أإلدأرية ألتي تعد أهم موأضشيع
أل -ق -ان -ون أل -ع -ق -اري وم -ي -دأن ت -دخ-ل أÈÿأء
ألعقاري ،Úحيث أوضشح أنه رغم أختصشاصشهم
أل -ت -ق -ن -ي إأل أن -ه -م ب -ح -اج-ة م-اسش-ة أ ¤ب-عضس
أŸب - -ادئ أل - -ق- -ان- -ون- -ي- -ة أل- -ت- -ي ل- -ه- -ا عÓ- -ق- -ة
ب -اخ -تصش -اصش -ه -م لسش -ي -م -ا م -ا ت-ع-ل-ق ب-ا÷انب
أإلجرأئي وأŸوضشوعي.
وركز أ .جبوري على إأجرأءأت أÈÿة ألعقارية
بدأية باإلششارة إأ ¤دور أÿب ÒوصشÓحياته
وألذي يع Úمن طرف ألقاضشي إأذأ تعلق أألمر
ب -اÙك-م-ة ،أو أÛلسس أل-قضش-ائ-ي ك-ل-م-ا ك-ان
بحاجة إأ ¤رأي تقني ،ما يعني إأمكانية تعيينه
Ÿرأفقة ألقاضشي ‘ ألنتقال للمعاينة ،أو ‘
›ال أل -ب-ي-وع أل-ع-ق-اري-ة قصش-د ت-ق-ي-ي-م أل-ع-ق-ار
أŸرأد بيعه ‘ أŸزأد ألعلني.
ك -م -ا رك -ز أ .ج -ب-وري ع-ل-ى ب-عضس أŸن-ازع-ات
لسشيما تلك أŸتعلقة بالقسشمة ألقضشائية Ÿا
ت -تضش -م -ن -ه م -ن إأشش -ك -الت ق -ان -ون -ي -ة وت -ق-ن-ي-ة
وباعتبارها أألك Ìعرضشا على ألقضشاء خاصشة
ل- -دى ع -دم أت -ف -اق أألط -رأف ع -ل -ى أل -قسش -م -ة
لسشيما ‘ حالة أسشتحالة تقسشيم ألعقار إأ¤
حصشصس صش -غÒة ،ف -م -ا ع -ل-ى
أÿب Òإأل ت- -ق- -ي- -ي- -م أل -ع -ق -ار
و–رير تقرير بذلك وإأرجاع
أŸل-ف ل-ل-م-ح-ك-م-ة ألتي تأامر
ب- -ب- -ي- -ع -ه ‘ أŸزأد أل -ع -ل -ن -ي
وقسشمة ألنا œعلى أألطرأف
كل وفقا لنصشيبه.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى أشش- -ار أن
ل- -ل -م -ن -ازع -ات مضش -ارأ ع -ل -ى
أ÷وأر أو ما يعرف بÎسشيم أ◊دود وﬂالفة
أل -ب -ن -اء وأل -ت -ع -م Òلسش -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق م -ن-ه-ا
باŸطÓت ،يلزم أÿب Òأن يكون على أطÓع
دأئم بالقوأعد ألعامة لكل منازعة ويعمل على
ت -ك -وي -ن ن -فسش -ه ‘ ›ال أل -ق -ان -ون أل -ع-ق-اري
لسشيما ‘ ›ال أŸنازعات ألعقارية حتى
يكون تدخله صشائبا وÁنح رأيا تقنيا صشائبا.

مطالبون بالتكوين
الدائم ‘ القانون
العقاري والقواعد
العامة لكل منازعة

ضضرورة تهيئة اŸداخل الرئيسضية Ÿطار بن بلة الدو‹

وآ‹ وهرآن يأامر باإلسسرآع ‘ وتÒة إآ‚از آلقرية آŸتوسسطية

دعا وأ‹ وهرأن ،مسشؤوو‹ ألششركة ألصشينية
Óششغال وألبناء» » cscecإأ ¤تسشريع وتÒة
ل أ
أألشش -غ -ال عﬂ Èت-ل-ف أل-ورشش-ات وت-دع-ي-م-ه-ا
Ãخ-ت-ل-ف أل-وسش-ائ-ل أŸادي-ة وأل-بشش-ري-ة ،وعلى
رأسش -ه -ا مشش -روع إأ‚از أل -ق -ري -ة أŸت -وسش -ط-ي-ة
ببلقايد.
جاء هذأ خÓل أللقاء ألذي جمعه معهم ،أول
أمسسÃ ،ق -ر أل -ولي -ة ،ح-يث ت-ل-ق-ى شش-روح-ات
م-فّصش-ل-ة ح-ول ط-ب-ي-ع-ة أŸشش-اري-ع أل-ت-ي ت-تكفل
بإا‚ازها هذه أŸؤوسشسشة ومسشتحقاتها أŸالية
وك -ذأ وضش -ع -ي -ات -ه -ا أل -ت-ع-اق-دي-ة Œاه ﬂت-ل-ف
أŸششاريع.
عقب ذلك قام مولود ششريفي بزيارة ميدأنية
للعديد من أÙاور ألطرقية ألكÈى بالولية،
وألتي تششكل أهم أŸدأخل ألرئيسشية Ÿدينة
وهرأن على غرأر ألطريق ألوطني رقم 04
ب -اŒاه م -ط -ار وه -رأن أل -دو‹ أح-م-د ب-ن ب-ل-ة
وألطريق ألوطني رقم  11باŒاه أرزيو ،ناهيك
عن ألطريق أإلجتنابي ألرأبع.
ل- -ي -ق -رر أŸسش -ؤوول أألول ع -ن تسش -ي Òشش -ؤوون
ألولية عقب أنتهاء ألزيارة ،عقد أجتماع على
مسشتوى مقر ألولية ،ضشم كل من رئيسس دأئرة
ألسش -ان -ي -ا ورؤوسش -اء ب -ل -دي -ات أل -دأئ-رة وم-دي-رة
أألشش -غ -ال أل -ع -م-وم-ي-ة ،قصش-د درأسش-ة ك-ي-ف-ي-ات
“وي -ل أل -ع -م-ل-ي-ات أÿاصش-ة ب-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ط-ري-ق
أل -وط-ن-ي رق-م  02م -ن ﬁور دورأن أل -ب -اه-ي-ة
باŒاه أŸطار ،مرورأ Ãنطقة ألعروضس على
أ÷انب.Ú
أّكد على ضشرورة ألتكفل بتهيئة أŸسشاحات
أÙي -ط -ة ب -ط -ول أل -ط-ري-ق وأل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة
ألتششج Òألتي تدخل ‘ إأطار حملة ألولية
أŸوسشومة بـ «ألسشنة أÿضشرأء» ،وألتي سشيتم
خ Ó-ل -ه -ا أق -ت -ن -اء شش -جÒأت وŒم-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى
مسشتوى «ألبنك أألخضشر» ألذي سشيوضشع على
مسش -ت -وى «مشش -ت-ل-ة» م-ؤوسشسش-ة وه-رأن خضش-رأء،
ع -ل-ى أن ي-ت-م غ-رسش-ه-ا بصش-ف-ة ت-دري-ج-ي-ة ع-ل-ى
مسش -ت -وى ﬂت-ل-ف ه-ذه أÙاور أل-ط-رق-ي-ة ث-م
على مسشتوى أÛمعات ألسشكنية مسشتقب.Ó
مع ألعلم أّن هذه ألزيارة تدخل ‘ إأطار نظرة
أسشتششرأفية قصشد تهيئة وتطوير هذه أÙاور

ألرئيسشية للمدينة ،بطريقة تتماششى ومكانة
ألولية أÙورية ‘ أ÷هة ألغربية للوطن،
بحسشب ألوأ‹.

حريق مسستودع آ◊بوب وآألسسمدة بحي
آألم Òعبد آلقادر

تسش -بب ح -ري -ق م -ه -ول ششب ،صش -ب -ي -ح -ة أمسس،
Ãسشتودع أ◊بوب وأألسشمدة أŸتوأجد بحي
أألم Òعبد ألقادر بوهرأن ‘ ،إأتÓف كمية
من أأللوأح أÿششبية كانت متوأجدة بوسشط
أŸسشتودع.
وعلى إأثر ذلك تنقل عناصشر أ◊ماية أŸدنية
إأ ¤م- -ك- -ان أ◊ادث ،م- -دع -م Úبـ  4ششاحنات
Óط- -ف- -اء ،أي- -ن ق- -ام -وأ Ãح -اصش -رة أل -نÒأن
ل - -إ
وإأخ- -م- -اده- -ا وم- -ن- -ع أن -تشش -اره -ا ن -ح -و ﬂزن
أألسشمدة ‘ ،عملية ناجحة إلنقاذ  60ألف طن
من أ◊بوب وأألسشمدة ،حسشبما علم لدى نفسس
ألهيئة.

...وآصسطدآم  3سسيارآت
يخلف إآصسابة أآم وطفليها

تسشبب حادث مرور ألوأقع بالطريق ألوطني
رقم  ‘ 11إأصشابة  4أششخاصس بجروح متفاوتة
أÿطورة على مسشتوى ألصشدر وأألطرأف من
ب - -ي - -ن - -ه - -م أم وط- -فÓ- -ه- -ا ك- -ان- -وأ ع- -ل- -ى مÏ
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حجز  153وحدة من آŸشسروبات آلكحولية بأام آلطوب
أوقفت مصشالح أمن سشكيكدة ،ششخصشا مسشبوقا
قضشائيا ،يبلغ من ألعمر  28سشنة عن « ترويج
مششروبات كحولية دون رخصشة وحمل سشÓح
أبيضس دون مÈر ششرعي « ،على إأثر أıطط
أل-ع-م-ل-ي-ات-ي أŸن-ج-ز م-ن ق-ب-ل ﬂتلف مصشالح
أمن ألولية ،ألرأمي إأ ¤تطه Òإأقليم أألمن
أل -وط-ن-ي وﬁارب-ة ب-ؤور ألإج-رأم وأŸن-ح-رفÚ
وألسش -ل -وك -ي-ات ألسش-ل-ب-ي-ة وأألم-اك-ن أل-ت-ي يÎدد
ع -ل -ي -ه -ا أŸوأط -ن -ون ،ح-يث وردت م-ع-ل-وم-ات
مؤوكدة مفادها قيام أحد أألششخاصس باتخاذ
إأحدى أألماكن بأاعا‹ مدينة أم ألطوب وكرأ
لبيع أŸششروبات ألكحولية دون رخصشة على
مسشتوى منطقة بوبلوطة.
ق - -امت ق - -وأت ألشش- -رط- -ة ب- -اسش- -ت- -غÓ- -ل ت- -لك
أŸع- -ل- -وم -ات ووضش -ع خ -ط -ة ﬁك -م -ة أي -ن ”

م -دأه -م -ة أŸك -ان ،ح-يث أسش-ف-رت ع-ن ح-ج-ز
سشÓح أبيضس متمثل ‘ قارورة غاز مسشيلة
ل- -ل- -دم- -وع وك -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن أŸشش -روب -ات
ألكحولية ،حيث قدر عددها أإلجما‹ بـ 153
وحدة من ﬂتلف ألأنوأع وألعÓمات ،وألتي
” وضشعها Ãديرية أمÓك ألدولة ،كما ”
إأ‚از ملف قضشائي ‘ حق أŸششتبه به.
ك- -م- -ا ع- -ا÷ت ذأت أŸصش- -ال- -ح خÓ- -ل أآلون -ة
أألخ Ò-ة  05قضش-اي-ا ،ثÓ-ث-ة م-ن-ه-ا ت-ت-علق ببيع
وترويج أıدرأت وأŸؤوثرأت ألعقلية أين ”
إأيدأع  03متورط Úأ◊بسس ،فيما ” إأيدأع
شش -خصش Úآأخ -ري -ن أ◊بسس ع -ن ح-م-ل ألسشÓ-ح
أألبيضس دون مÈر ششرعي ،وآأخر عن قضشية
ألضشرب وأ÷رح ألعمدي بالسشÓح أألبيضس.
سضكيكدة :خالد العيفة

نشساطات مصسالح أآمن ولية آ÷زآئر خÓل شسهر أآوت 2017

الشض- - -عب ‘ /إأط- - -ار م- - -ك - -اف - -ح - -ة أ÷رÁة
أ◊ضشرية ،قامت مصشالح أمن ولية أ÷زأئر
خ Ó-ل شش -ه -ر أوت م -ن سش -ن -ة Ã ،2017ع -ا÷ة
( )2894قضش - -ي - -ة أفضشت إأ ¤إأي - -ق- -اف ()3490
مشش- -ت- -ب- -ه ف- -ي- -ه ” ت- -ق -دÁه -م أم -ام أ÷ه -ات
ألقضشائية أıتصشة ،من بينهم ( )951مششتبه
ف -ي -ه ‘ قضش -اي -ا ت -ت -ع-ل-ق ب-ح-ي-ازة وأسش-ت-هÓ-ك
أıدرأت وأألق- - -رأصس أŸه - -ل - -وسش - -ة)354( ،
شش- -خصس م -ت -ورط ‘ ح -م -ل أسش -ل -ح -ة ب -يضش -اء
ﬁظورة و( )2185ششخصس متورط ‘ قضشايا
ﬂتلفة.
م- -ن ب Úأل- -قضش- -اي- -ا أŸع -ا÷ة )435( ،قضش -ي-ة
متعلقة باŸسشاسس باŸمتلكات )872( ،قضشية
متعلقة باŸسشاسس باألششخاصس من بينها ()06
قضشايا متعلقة بالقتل ألعمدي ،أما بالنسشبة
للجنح وأ÷نايات ضشد أألسشرة وأآلدأب ألعامة،
فقد عا÷ت مصشالح أمن ولية أ÷زأئر ()37
قضشية ،بينما ” معا÷ة ( )665قضشية متعلقة
ب -ا÷ن -اي -ات وأ÷ن -ح ضش -د ألشش -يء أل-ع-م-وم-ي،
باإلضشافة إأ )92( ¤قضشية متعلقة با÷رأئم
ألقتصشادية وأŸالية.
فيما يخصس قضشايا حمل أألسشلحة ألبيضشاء
أÙظورة ،فإان مصشالح أمن ولية أ÷زأئر
ع- -ا÷ت ( )342قضش -ي -ة ” ،ت -وق -ي -ف خÓ-ل-ه-ا
( )354مششتبه فيه ،أما فيما يخصس مكافحة
أıدرأت ،ف- -ق -د ” م -ع -ا÷ة ( )787قضش-ي-ة،

” حجز ()6.235
تورط فيها ( )951ششخصسّ ،
كلغ من ألقنب ألهندي )5201(،قرصس مهلوسس،
( )29.7غرأم من ألهÒوين و( )32.1غرأم من
ألكوكاي.Ú
بخصشوصس نششاطات ألششرطة ألعامة وألتنظيم
خÓل نفسس ألفÎة ،فإان قوأت ألششرطة قامت
بـ ( )193عملية مرأقبة للنششاطات ألتجارية
أŸنظمة ،أين ” تنفيذ ( )03قرأرأت غلق
صشادر عن ألسشلطات أıتصشة.
‘ ›ال ألوقاية أŸرورية ،سشجلت مصشالح
لمن ألعموميﬂ )13921( ،الفة مرورية،
أأ
سشحب على إأثرها ( )4285رخصشة ،كما ”
تسشجيل ( )80حادث مرور أصشيب على إأثرها
( )93ششخصشا ،مع تسشجيل ( )03حالت وفاة،
حيث أغلب هذه أ◊وأدث ناŒة عن عدم
لو .¤من
أحÎأم قانون أŸرور بالدرجة أ أ
لمن ألعمومي
جهة أخرى ،قامت مصشالح أ أ
لمن ولية أ÷زأئر بـ ( )1332عملية حفظ
أ
ألنظام ،وفيما يخصس ›ال حماية ألعمرأن
لم-ن أل-ع-م-ومي بـ
وأل-ب-ي-ئ-ة ،ق-امت مصش-ال-ح أ أ
( )08ع -م -ل -ي -ة ه -دم ب -أام -ر م -ن ألسش -ل -ط -ات
لدأرية.
أإ
‘ ح Úسشجلت مصشالح أمن ولية أ÷زأئر
خÓ- -ل ن -فسس ألشش -ه -ر ( )54033م- -ك- -اŸة عÈ
ألرقم أألخضشر  15-48وكذأ خط ألنجدة ،17
و( )705مكاŸة ع Èأÿط أ÷ديد .104

ألسش- -ي- -ارة أألو ‘ ،¤ح Úت- -ع- -رضس ألضش -ح -ي -ة
أل -رأب -ع-ة أل-ت-ي ك-انت ع-ل-ى م Ïم-رك-ب-ة أخ-رى
لصشدمة.
أ◊ادث وقع إأثر أصشطدأم  3سشيارأت بنفق بني
ع-ق-ب-ة ،م-ا أسش-ت-دع-ى ت-دخ-ل ع-ن-اصشر أ◊ماية
أŸدنية لوحدة قديل ألذين قاموأ بإاسشعاف
ألضشحايا ونقلهم إأ ¤مسشتششفى أÙقن لتلقي
ألعÓج ،فيما فتحت أŸصشالح أألمنية –قيقا
‘ مÓبسشات أ◊ادث.
وهران :براهمية مسضعودة

وفاة فتات Úوجرح ثÓث آخرين ‘ حادث مرور أآليم بـ «آلرميلة»
تو‘ ،أمسس ،ششخصشان وجرح ثÓثة آأخرون،
‘ حادث مرور خط Òوقع Ãنطقة «ألرميلة»
ب -ب -ل -دي -ة سش-ي-دي ع-يشس ،وذلك ب-ع-د أن-ح-رأف
مركبة كانت تقل خمسشة أششخاصس.
وبحسشب حكيم لطرشس من أ◊ماية أŸدنية،
لـ’ألشش - -عب’ ،ف- -إان أ◊ادث أألل- -ي- -م وق- -ع ب- -ع- -د
أنحرأف سشيارة من نوع ’كليو كونبوسس’ ،كان
على متنها  5أششخاصس وأصشطدأمها بجسشر’
ألرميلة’ ،ما أدى إأ ¤خروج ثÓثة أفرأد من

ششّ-دة ألصش-ط-دأم ،وسش-ق-وط-ه-م ب-ال-وأدي ع-ل-ى
بعد يقارب  5أمتار ،وهو ما خلف قتيلÚ
وهما ششابتان تبلغان من ألعمر 21و24سشنة.
‘ ح Úأصشيب ألباقون بجروح متفاوتة ،وقد
” ت -دخ -ل ف -رق -ة أ◊م -اي -ة أŸدن-ي-ة ،ون-ق-لت
ّ
أ÷رح - -ى إأ ¤مصش - -ل - -ح - -ة ألسش - -ت - -ع- -ج- -الت
Ãسش -تشش -ف -ى سش -ي -دي ع -يشس ،ب -ي -ن -م-ا ” ن-ق-ل
ألضشحيت Úإأ ¤مصشلحة حفظ أ÷ثث.
وبحسشب نفسس أŸتحدث ،تعود أسشباب هذه

أ◊وأدث ل- -ل- -ع- -ام- -ل أل- -بشش- -ري ،وه- -و ألسش -بب
أل -رئ -يسش -ي ع -ل-ى وج-ه أÿصش-وصس ،إأ ¤ج-انب
ع - -دم أحÎأم ق - -ان - -ون أŸرور ،ح- -يث ي- -أات- -ي
أإلف- -رأط ‘ ألسش- -رع- -ة ع- -ل- -ى رأسس ق- -ائ- -م- -ة
أıالفات أŸتعلقة بقانون أŸرور ،فضشÓ
عن عدم أحÎأم أإلششارأت أŸرورية ومسشافة
أألمان.
بجايّة :بن النوي توهامي

السصبت  16سصبتم 2017 Èم
الموافق لـ  25ذي ا◊جة  1438هـ

من مراسسلينا

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

مع أسستمرأر معاناتهن ببلدية سسيدي بوبكر بسسعيدة
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جمعية األولياء الوطنية تطالب بتكثيف
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دوريات األمن ◊ماية أابنائهم
هياكل ب Óروح تقتصسر على ألتضسميد وأ◊قن بقرى ألولية

يعا Êسسكان بلدية سسيدي بوبكر
أل-ت-ي ت-ب-ع-د ع-ن ع-اصسمة ألولية
سسعيدة  30كلم جملة من أŸشساكل
أل -ت -ي أصس -ب -حت ت -ن -غصس ع -ل -ي -ه-م
ح-ي-ات-ه-م وأث-رت سس-ل-ب-ا ع-ل-ى ‰ط
م- -ع- -يشس- -ت- -ه- -م ،ف- -ه -ؤولء ألسس -ك -ان
م -ازأل -وأ ي -ع -يشس -ون ع -زل-ة ق-ات-ل-ة
ن-ت-ي-ج-ة أل-ن-ق-ائصس أل-ع-ديدة ألتي
م- -اف- -ت- -ئت ت- -ف- -ارق- -ه- -م وي- -أات -ي ‘
مقدمتها أÛال ألصسحي وأهÎأء
بعضس ألطرقات وأزمة ألسسكن.

وم -ن ال -مشص -اك-ل ال-ت-ي ث-ق-لت ك-اه-ل ه-ؤو’ء
السصكان المغلوبين على أامرهم مشصكل نقصض
الخدمات الصصحية التي تكاد تكون منعدمة
فالبلدية بدواويرها وتعداد السصكاني الذي
فاق  18000نسصمة مازالت ’ تتوفر سصوى
ع -ل -ى م -رك-ز صص-ح-ي ب-م-رك-ز ال-ب-ل-دي-ة ال-ذي
يحتوي على قاعة واحدة للعÓج يسصهر على
ت -أاط -ي -ره -ا ط -ب -ي -ب -ي -ن ي-ع-مÓ-ن ف-ي ال-ف-ت-رة
الصص-ب-اح-ي-ة وال-مسص-ائ-ي-ة ،ن-اهيك عن حا’ت
ال-غ-ي-اب ال-م-ت-كّ-ررة ،ف-ه-ذه ال-ق-اع-ة ’ ت-ك-في
ب-ال-غ-رضض ال-م-ط-ل-وب م-ق-ارنة بتوافد الكبير
للمرضصى ،ينجم عنه في كل مرة طوابير ’
م -ت -ن -اه -ي-ة خ-اصص-ة ال-نسص-اء والشص-ي-وخ وح-ت-ى
المسصتوصصفات اأ’خرى على مسصتوى بعضض
ال -ق -رى ك -ق -ري -ة م -ري-غ-ي-ة وح-م-دات ق-وي-در

وسصيدي أاحمد وزرعون ومو’ي التوهامي،
ف -إان اأ’ط -ب-اء ’ ي-زورون-ه-ا إا’ ن-ادرا ل-ت-ب-ق-ى
ه -ي -اك -ل ب  Ó-روح ت -ق -تصص -ر ع-ل-ى ال-تضص-م-ي-د
والحقن فقط
وبسصبب إافتقار البلدية لمثل هذه الهياكل
الصصحية الضصرورية ،أاصصبح المركز الوحيد
ي-ع-رف اك-ت-ظ-اظ-ا ،وف-ي ظّ-ل اسص-ت-م-رار ه-ذا
الوضصع يضصطر هؤو’ء المرضصى إالى التنقل
إالى العيادة المتعددة الخدمات الموجودة
ع -ل -ى مسص -ت -وى سص -ع -ي -دة وسص -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض
متحملين بذلك مشصقة السصفر وأا’م المرضض،
ف-ال-ع-ي-ادة ال-م-ذك-ورة بسص-ي-دي ب-وب-ك-ر ت-عاني
ازدح-ام-ا ل-ك-ون-ه-ا تسص-ت-ق-ب-ل م-واط-ن-ي ثÓ-ث
بلديات بأاكملها والذي فاق عددهم  22أالف
نسصمة

معاناة

وف -ي ظ ّ-ل ه -ذه ال -ظ -روف الصص -ع -ب-ة ،ف-إان
مواطني بلدية سصيدي بوبكر مجبرون على
التوجه أ’طباء الخواصض بأاثمان باهظة ،مما
أاثقل كاهلهم خاصصة أاغلبهم عائÓت تعاني
الفقر الشصديد ،أاما البعضض منهم يضصطرون
إال -ى ال -ت-ن-ق-ل إال-ى ق-ط-اع الصص-ح-ي ال-م-وج-ود
ب -غ -ريسض و’ي -ة م-عسص-ك-ر ه-ذا اأ’خ-ي-ر ال-ذي
ي -ب -ع -د ب -مسص -اف -ة  35ك -ل -م وذلك ل -ل -ق -ي -ام
بفحوصصات والكشصوفات الطبية الضصرورية،
وإان اقتضصى اأ’مر فإان السصفر إالى عاصصمة

الو’ية أامر ’ مفر منه ،ولكم أان تتصصوروا
حجم معاناة هؤو’ء السصكان.

غياب تغطية صصحية يضصاعف
من متاعب يومياتهم

ما زاد من العزلة الصصحية لهذه البلدية
ه-وأان ال-ح-وام-ل ي-ق-ط-عن  30ك-ل-م م-ن أاج-ل
ال-و’دة ب-ع-اصص-م-ة ال-و’ي-ة ،م-م-ا ق-د ي-ع-رضض
ح -ي -ات -ه -ن ل -ل-خ-ط-ر ف-ي ظّ-ل ان-ع-دام سص-ي-ارة
اإ’سصعاف والمناوبة الليلية بالمركز.
سصكان البلدية يطالبون بوضصع حّد لتنقل
الحوامل إالى العيادات الخاصصة بالبلديات
والدوائر المجاورة ،هذا وقد ناشصد هؤو’ء
ال-م-واط-ن-ون السص-ل-ط-ات ال-م-ح-لية والمصصالح
ال-م-ع-ن-ي-ة ل-ق-ط-اع الصص-ح-ة بضص-رورة ال-ت-دخل
قصصد تحسصين التغطية الصصحية بهذه البلدية
التي تزال تتخبط في مشصاكل جّمة صصعبت
من ظروف العيشض وزادت من دائرة الغبن
وال-ح-رم-ان ل-ل-ك-ث-ي-ر م-ن ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن
يحلمون بحياة كريمة تنسصيهم مرارة العيشض
لسصنين طويلة ،باإ’ضصافة إالى مغادرة بعضض
اأ’ط -ب -اء ذات ك -ف -اءة ال -م-رك-ز الصص-ح-ي إال-ى
وجهة أاخرى بعد تعيينهم بالمكان المذكور.

سسعيدة  :ح .علي

نّدد مصسطفى بن قاسسي متحدثا
لولياء
باسسم أ÷معية ألوطنية أ
أل-تÓ-م-ي-ذ ،ب-العتدأء أ÷سسماÊ
أل-ذي ت-عّ-رضس ل-ه ت-ل-ميذ بثانوية
لربعاء شسرق
حي بن زرمان ‘ أ أ
أل- -ب- -ل- -ي- -دة ن -ه -ار أمسس ،م -ن ق -ب -ل
شس- - -خصس غ - -ريب ع - -ن أŸؤوسسسس - -ة،
ودعت ‘ سس- - - - - -ي- - - - - -اق أ◊دث أ¤
لم-ن Ãح-ي-ط
ت-ك-ث-ي-ف دوري-ات أ أ
أŸؤوسسسس -ات أل -ت -ل-ع-ي-م-ي-ة أŸع-زول-ة
ب-اÿصس-وصس ،ف-ي-م-ا شس-هدت أحياء
‘ ب - -وف - -اريك ت- -ن- -ظ- -ي- -م أول- -ي- -اء
◊رك-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة ،ل-ع-دم فتح
أب-ت-دأئ-ي-ة م-ا ت-زأل م-غ-ل-ق-ة لغاية
ألسساعة ،بسسبب أشسغال ألÎميم.

البليدة :لينة ياسسمÚ
كشصف مصصطفى بن قاسصي لـ «الشصعب» ،أان
ا’ع- -ت -داء ال -ذي ح -دث امسض ،يضص -اف ال -ى
سصلسصلة اأ’حداث التي اصصبحت تتكّرر كل
سص -ن-ة ب-م-خ-ت-ل-ف ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-رب-وي-ة ف-ي
ال -ب -ل-ي-دة واح-ي-ائ-ه-ا الشص-ع-ب-ي-ة ،وأان-ه-م ال-ي-وم
ويطالبون بتفعيل مخطط حماية التÓميذ
ب- -م -خ -ت -ل -ف ا’ط -وار ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ،حسصب
ا’تفاقية التي تّمت بين الداخلية والتربية
الوطنية ،بتكثيف درويات اأ’من عند محيط
ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،ل-ردع اي م-ح-اول-ة

اعتداء ،واسصتغل الحدث في السصياق ليعبّر
نيابة عن أاولياء التÓميذ تنديد جمعيتهم
با’عتداء الذي حدث امسض بثانوية حي بن
زرمان الجديدة ،والتي تعرضض فيها تلميذ
ال- -ى اع- -ت- -داء ب -السص Ó-ح اأ’ب -يضض م -ن ق -ب -ل
شص- -خصض غ- -ريب ،ف- -ي ف -ع -ل ق -الت مصص -ادر
وشصهود عيان أانه وقع بسصبب فعل انتقامي
وتصصفية حسصاب.
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أان م -ؤوسصسص -ات ت -رب -وي -ة
شصهدت في المواسصم السصابقة اعتداءات من
ق -ب -ل غ -رب -اء ت-ع-رضض ف-ي-ه-ا تÓ-م-ي-ذ وح-ت-ى
م -ؤوط -رون إال -ى إاصص -اب -ات وصص -دم -ات ،ك -م -ا
سص-ج-لت ه-ج-وم-ات ضص-د م-ؤوسصسص-ات تربوية،
بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) من قبل
منحرفين مما جعل عناصصر اأ’من تتدّخل
وتفتح تحقيقا في تلك اإ’عتداءات.
وف -ي سص -ي -اق ال-دخ-ول ال-م-درسص-ي ،أاق-دم
امسض سصكان بأاحياء شصابير والنخيل وعميار
وال-ف-يÓ-ت ب-ب-وف-اريك ،ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ح-رك-ة
اح- -ت- -ج- -اج- -ي -ة ،ح -يث شص -ل -وا ح -رك -ة سص -ي -ر
المركبات وطالبوا الوالي بالتدخل وتسصوية
مشص-ك-ل ع-دم ت-دشص-ي-ن ال-م-درسص-ة ا’ب-ت-دائية
ال- -ت- -ي تّ- -م غ- -ل- -ق -ه -ا ف -ي  ،2010ل-ت-رم-ي-م-ها
وصص- -ي- -ان -ت -ه -ا ،وه -م ال -ي -وم وب -ع -د ك -ل ه -ذه
السص -ن -وات م -ن ا’ن-ت-ظ-ار ،ي-ط-ال-ب-ون ال-وال-ي
ال -واف -د ال -ج -دي-د ال-ى ال-ب-ل-ي-دة ،ان ي-ت-دخ-ل
ويسصوي مشصكلتهم ،خاصصة أامام مخاوفهم
من تعرضض ابنائهم المتمدرسصين لحوادث
السصير وا’ختطاف وا’عتداءات.

‘ غياب الرقابة التجار يحتلون األرصصفة بأاولد خالد

لم يجد تجار التجزئة والمواد الغذائية في الرباحية إا’ اأ’رصصفة لعرضض بضصائعهم
المختلفة خاصصة بمحاذاة المسصجد ،وهو ما يجبر الراجلين على السصير وسصط الطريق
العمومي معرضصين أانفسصهم لشصتى اأ’خطار ،مما أافضصى إالى محل تسصوية المكان وخاصصة أان
المواد تتعرضض إالى الغبار وسصموم السصيارات والحشصرات من كل أانواعها وهو ما يعود سصلبا
على صصحة المسصتهلك هذا وأاضصحت اأ’رصصفة تعجّ لتعطل سصير المواطن ،هذا اأ’خير الذي
يتسصاءل عن غياب مصصالح المراقبة الذي تشصجع على مثل هذه التجارة الفوضصوية.

ج .علي

السصلطات مطالبة بالتدخل لتذليل صصعوبات النقل ا÷ماعي للمسصافرين

أب- -دى سس- -ك- -ان دأئ -رت -ي ألÈوأق -ي -ة وأل -ع -م -اري -ة
لرتياح حيال تشسغيل خط نقل
باŸدية ،حالة من أ إ
ل-ل-مسس-اف-ري-ن ج-دي-د ي-رب-ط ب Úم-ن-ط-ق-ة شس-ومبÓن
ب -اŸدي -ة وم -دي -ن -ة ب -وق-رة ب-ال-ب-ل-ي-دة ع Èأل-ط-ري-ق
ألوطني رقم  ،64وألذي Áر ع Èألسسلسسلة أ÷بلية
لط-لسس أل-ب-ل-ي-دي ،ب-ع-دما كانت خدماتة تقتصسر
ب-ا أ
على نقل ألبضسائع فقط بنسسبة  90باŸائة.

اŸدية :ع.علياÊ

تشصير معلومات محلية متوفرة بأانه فيما كان ينتقل هؤو’ء ما
بين المدينتين عبر طريق الشصفة المحفوف بالمخاطر ،بمسصاحة
تقارب  100كم ،باتت عملية سصفر هؤو’ء اليوم في حدود أاكثر من
 50ك -م ف -ق -ط ،ب -ال -رغ -م م -ن صص -ع -وب-ة مسص-ار ه-ذا ال-ط-ري-ق م-ن
إان -ح -دارات شص -دي -دة وك -ث-رة م-ن-ع-رج-ات-ه وضص-ب-اب-ه وق-ل-ة ال-ه-ي-اك-ل
الحياتية ،غير أانه في المقابل فيما كان يشصهد هذا الطريق حالة
من الشصلل في فترة العشصرية السصوداء ،قامت السصلطات العليا
بإاعادة تهيئته وفتحه في عهدة وزير اأ’شصغال العمومية السصابق
عمار غول بإالحاح من السصلطات المحلية وبخاصصة من طرف
منتخبي بلديات العمارية ،إاذ صصار اليوم بحق شصريانا اقتصصاديا،
لكونه يعول عليه أان يبعث الحياة واأ’مل في العديد من الدشصور

والقرى المتاخمة لهذه السصلسصلة الجبلية ،وبخاصصة لدى أاهالي
بلديات بعطة والعيسصاوية وتابÓط وصصو’ إالى اأ’راضصي الفÓحية
ال-خصص-ب-ة ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-م-اري-ة وع-رشض ب-ن-ي ي-ع-ق-وب ،م-رورا بوسصط
الغابات الكثيفة.
يراهن قاطنو هذه التجمعات السصكانية الريفية بامتياز على
هذا المسصلك الحيوي في اعادة الحياة والعيشض الكريم إالى جبال
المنطقة وفك العزلة عنها ،مع تخفيف الضصغط على طريقي
شص -ف -ة وت -ابÓ-ط ،إال-ى ج-انب تشص-ج-ي-ع ف-رصض السص-ي-اح-ة وت-نشص-ي-ط
اإ’قتصصاد الجبلي ،وتصصريف السصلع والفواكه ذات الجودة الكبيرة
المنتجة ببسصاتين منطقة شصومب Óووزوة وأاو’د ابراهيم والمتيجة
نحوها.
على صصعيد آاخر ،يرفضض أاصصحاب حافÓت النقل الجماعي
ل-ل-مسص-اف-ري-ن م-ا ب-ي-ن ال-و’ي-ات ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ني رقم  01حمل
المسصافرين من البرواقية إالى المدية ودخول محطة المسصافرين
التي كبدت الخزينة العمومية مصصاريف كبرى ،حيث عبّر في هذا
الصصدد ،اسصتنادا إ’حدى المواقع اإ’لكترونية ،أاحد طلبة المدرسصة
Óسصاتذة باأ’غواط والقاطن بمدينة المدية عن قلقه،
العليا ل أ
Óغواط وغرادية
مسصتغربا كيف أان حافÓت النقل المتوجهة ل أ
وو’يات الجنوب صصارت ترفضض المرور بمدينة المدية ،ضصاربة
بذلك القوانين المنظمة للنقل عرضض الحائط ،مؤوكدا على لسصان
أاقرانهم في صصرخة «أاليسض من حقنا كطلبة وأاسصاتذة مسصتقبل

الدفاع عن حقنا؟» ،لكوننا أاصصبحنا نعاني مشصاق الركوب من وزرة
والنزول بوزرة ..إاذ ـ حسصبهم ـ ما هو الدور المنوط بمحطة نقل
مسصافرين بو’ية المدية في التخفيف من حالة قلقهم ،بإاعتبار أان
ه -ن -اك أاك-ث-ر م-ن  100ط-الب وط-ال-ب-ة ي-درسص-ون ب-و’ي-ة اأ’غ-واط
ويعانون اأ’مرين ،وهل سصيظلون يعانون من هذا المشصكل العالق
من منطلق أانه عند منحهم تذاكر سصفر على أاسصاسض أان موقف
ال-ن-زول ه-و ب-ه-ذه ال-م-ح-ط-ة ب-ع-اصص-م-ة ال-ت-ي-ط-ري ،غ-ي-ر أان ه-ؤو’ء
يتعمدون إانزالنا قرب السصد اأ’مني التابع للدرك الوطني بوزرة
وفي أاوقات متأاخرة من الليل ،بما في ذلك حافÓت التي تشصتغل

بخط الشصلف وبسصكرة ،حيث يضصطر السصكان المقيمين بعاصصمة
الو’ية انتظار سصاعات من الوقت من أاجل السصفر إالى مدينة
المدية عند اسصتئناف الحافÓت من نوع طويوطا كواسصتر العمل،
بدءا من السصاعة الخامسصة صصباحا نحو المدية والبليدة مرورا
بالقطب الجامعي بالمدية.
هذا وللعلم بأانه مع شصروع السصلطات المحلية بو’ية المدية في
ال -تشص -غ -ي -ل ال -ن -ه-ائ-ي ل-ل-ط-ري-ق اإ’زدواج-ي وجب ان-ت-ب-اه ال-ج-ه-ات
المختصصة بتنقل المواطنين إالى مثل هذه المشصاكل التي أاضصحت
تنغصض حياة السصاكنة العمومية.
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رأبطة أبطال إأفريقيا (ربع ألنهائي)
أليوم ببÒأ (سسا :)١٤ :٠٠فÒوفياريو – أ–اد ألعاصسمة

العودة بنتيجة مرضصية هدف أابناء سصوسصطارة
لخ« ÒبÒأكامبو» Ãدينة بÒأ بدأية من ألسساعة ١٤ :٠٠
يلتقي ،أليوم ،فريق إأ–اد ألعاصسمة مع نادي فÒوفياريو مابوتو أŸوزمبيقي Ãلعب هذأ أ أ
بتوقيت أ÷زأئر ،من أجل رسسم وقائع أŸوأجهة ألتي تدخل ‘ إأطار ذهاب ألدور ربع ألنهائي Ÿنافسسة رأبطة أبطال إأفريقيا.
نبيلة بوقرين
Óشس - -ارة ،ف - -إاّن ‡ث - -ل أ÷زأئ - -ر ‘
ول - - -إ
أŸن -افسس -ة أل -ق -اري -ة أسس-ت-ف-اد م-ن رأح-ة
دأمت ثÓث أيام قبل شسد رحاله باŒاه
يسس- -ع -ى أشس -ب -ال أŸدرب ب -ول ب -وت إأ¤
أŸوزمبيق أÿميسس أŸاضسي على مÏ
أل -ع -ودة ب -ن -ت -ي -ج -ة إأي -ج-اب-ي-ة م-ن أدغ-ال
رح -ل -ة خ -اصس-ة دأمت ق-رأب-ة  11سساعة،
إأفريقيا ‘ هذه أÿرجة ألصسعبة من
برمج بعدها أŸدرب ألبلجيكي حصستÚ
أج -ل أ◊ف -اظ ع -ل -ى ك -ام-ل ح-ظ-وظ-ه-م
تدريبيت Úأألو ¤من أجل ألسسÎجاع
لضس -م -ان أل -ت -أاه-ل ل-ل-م-رب-ع أل-ذه-ب-ي م-ن
ل -ت -ج -اوز ع -ن -اء ألسس -ف -ر ،وأل -ث -ان-ي-ة رّك-ز
أŸنافسسة أألغلى على ألصسعيد ألقاري
خÓ- -ل- -ه- -ا ع- -ل- -ى أ÷انب أل- -ت- -ك- -ت -ي -ك -ي
Óن-دي-ة ،م-ن خÓ-ل أسس-تغÓل
ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
للمجموعة من أجل ألتأاقلم مع أألجوأء
أÈÿة أŸك - -تسس - -ب - -ة م- -ن أŸشس- -ارك- -ات
أŸن -اخ -ي -ة ه -ن -اك ح-ت-ى ي-ك-ون أل-ف-ري-ق
أŸاضسية Ãا أنّ ‡ثل أ÷زأئر وصسل إأ¤
جاهزأ للشسطر أألول من موأجهة ألدور
ألنهائي ‘ أŸاضسي ألقريب.
ربع ألنهائي ألتي يعد فيها أÿطأا ‡نوع
وب -ال -ت -ا‹ ،ف -إاّن ع -ن -اصس-ر أإل–اد ع-ل-ى
مهما كانت ألظروف.
درأية كاملة Ãا ينتظرهم ‘ لقاء أليوم،
كما تنّقلت تشسكيلة أإل–اد منقوصسة من
م-ا ي-ع-ن-ي أّن-ه-م سسّÒك-زون ع-ل-ى أل-ه-دف
خدمات  3عناصسر ،وأألمر يتعلق بكل
أŸباشسر لهم أŸتمثل ‘ ألعودة بنتيجة
من يايا أŸصساب ،شسيتة غ ÒأŸؤوهل
إأيجابية من خارج ألديار لكي يضسمنوأ
وسسعيود أŸعاقب عدأ ذلك بقية عناصسر
أسستمرأرهم ‘ أŸنافسسة Ãا أنّ إأدأرة
ألتشسكيلة جاهزةÃ ،ا أن ألفريق Áلك
حدأد ترغب ‘ ألظفر باللقب ألقاري
ت- -رسس- -ان- -ة م- -ن ألÓ- -ع- -بﬂ ‘ Úت- -ل -ف
‘ هذه ألطبعة بعدما قامت بتوف Òكل
أŸن -اصسب ،م -ا ي -ع -ن-ي أن أŸدرب ل-دي-ه
أإلمكانيات ألÓزمة ،بدليل أّن ألفريق
أÿي- -ارأت وأ◊ل- -ول م- -ن أج- -ل أن -ت -ق -اء
ق -ام بّÎب -صس Ãدي -ن -ة إأي -زم-يت ألÎك-ي-ة
شسهد إأقامة  5مباريات ودية ،ما يعني أن أن- -ه سس- -ي- -دخ- -ل أŸن- -افسس -ة ‘ أŸوسس -م بنتيجة إأيجابية من موأجهة أليوم ،ألتي أÛموعة ألتي سستدخل موأجهة أليوم
أب -ن -اء سس -وسس -ط -ارة ج -اه -زي-ن ل-ل-م-وسس-م أ÷دي-د ب-ق-وة ع-ل-ى ألصس-ع-ي-دي-ن أل-قاري تعد أول أمتحان حقيقي بعد ألعودة إأ ¤أل -ت -ي سس -ت -ك -ون صس-ع-ب-ة ،خ-اصس-ة ب-ع-دم-ا
وأÙلي ،ما يعني أّنه ح ّضسر ألÓعب ÚأŸي- -ادي -ن Ãا أّن -ه ي -رغب ‘ أل -ت -ت -وي -ج أشس -ت -ك -ى أل Ó-ع -ب -ون م -ن سس -وء أرضس -ي -ة
أ÷ديد من كل ألنوأحي.
من ألناحية أŸعنوية حتى يخرج ألفريق باللقب ألقاري رفقة أل–اد.
أŸي -دأن أل -ك-ارث-ي-ة ألّن-ه-ا ل تسس-اع-ده-م
سسبق للرجل أألول على رأسس ألعارضسة
على أللعب بشسكل جيد ،ولكن أŸهم ‘
أل -ف -ن -ي -ة ل -ل -ف -ري -ق ،أن صس -رح ب -أان -ه ب-ل-غ
أل-ن-ه-اي-ة أل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة إأي-ج-اب-ي-ة ق-ب-ل
أأله - -دأف أŸسس - -ط - -رة م- -ن ألÈن- -ام- -ج
خوضس غمار لقاء ألعودة Ãيدأن عمر
ألتحضسÒي أŸقام ‘ ألفÎة ألصسيفية
حمادي وأمام جمهورهم.
بعدما وقف على مسستوى كل ألÓعبÚ
أعت Èمدّرب نادي فÒوفياريو دي بÒأ أŸوزمبيقي ،روجÒيو قونكالفسس ،بأانّ
وطبق كل أÿطط ألتي بر›ها ،وأّكد
أ–اد أ÷زأئر منافسس «عنيد» لكن فريقه سسيبذل أŸسستحيل Ãيدأنه أليوم،
للفوز بلقاء ألذهاب للدور ربع ألنهائي Ÿنافسسة رأبطة أألبطال أإلفريقية لكرة
ألقدم .وصسّرح أŸدرب قونكالفسس للموقع ألرسسمي للكونفيديرألية أإلفريقية
لكرة ألقدم (ألكاف) ما يلي« :أحÎم أ–اد أ÷زأئر ،لكّننا نريد ألقيام بعملنا،
وكون ألنادي أ÷زأئري فريق ‡تاز ،فهذأ لن يؤوّثر فينا ،بل سسيفرضس علينا
أحÎأمه ،وسسيكون ألÓعبون ‘ مسستوى مهمتهم».
ففي أول مبارأة له ‘ ألدور ربع ألنهائي ‘ تاريخه ،يسستضسيف فÒوفياريو دي
بÒأ يوم ألسسبت (سسا  14 :00بالتوقيت أ÷زأئري) أ–اد أ÷زأئر ،وكله عزم على
–قيق ألفوز قبل لقاء أإلياب أŸقرر يوم  23سسبتم ÈأŸقبل Ãلعب  5جويلية
أألوŸبي .ويضسيف ألتقني أŸوزمبيقي قائ« :Óعلينا ألكفاح لتجاوز كل ألصسعاب
من أجل ألذهاب بعيدأ ‘ هذه أŸنافسسة».
رمت سسلطات وهرأن بالكرة ‘ مرمى
و ⁄ينهزم نادي فÒوفياريو دي بÒأ ‘ ألبطولة أÙلية منذ سست جولت ،حيث
ألشسركة ألصسينية أŸكلفة بإا‚از
سسجل تعادل ‘ آأخر لقاء له يوم  10سسبتم Èأمام فÒوفياريو نامبول ،لكنه يبقى
أŸركب ألرياضسي أ÷ديد للمدينة
بعيدأ بفارق  20نقطة عن ألرأئد سسونقو مع توفره على أربع مباريات متأاخرة.
«أم.سسي.سسي» ،وخّولتها صسÓحية
أختيار ألشسركة ألتي سستوكل إأليها مهمة
زرع ألعشسب ألطبيعي Ÿلعب عبد ألقادر
فريحة وكذأ Œهيزه Ãضسمار أللعاب
ألقوى ،بحسسب ما علم لدى مديرية
ألشسباب وألرياضسة لعاصسمة غرب
ألوطن ،أمسس .وتتنافسس مؤوسسسستان،
أعلن نادي ريال مدريد عن “ديد
وأحدة إأ‚ليزية وأألخرى جزأئرية -
عقد وسسط ميدأنه إأيسسكو ألركون إأ¤
دولر) ،م- - - - -رة أخ - - - -رى
أنفقت أندية كرة ألقدم
فرنسسية ،للظفر Ãناقصسة أŸشسروع،Ú
غ -اي-ة  30ج- -وأن  ،2022وأضس- -ع -ا ح -دأ
ن - - - -وأدي أل - - - -دوري - - - -ات
حول ألعا 4 .71 ⁄مليار
حيث كان من أŸفروضس أن يتم أ◊سسم
Ÿسسلسسل رحيله خÓل فÎة ألنتقالت
أÿمسس- - - - - - -ة أل - - - - - -كÈى
دولر (  3 .95مليار
بينهما ‘ أجتماع ضسم ﬂتلف
ألصسيفية ألقادمة ،كما تدأولته ألصسحافة
(أإلي- -ط- -ا‹ وأإلسس- -ب- -اÊ
ي- - - -ورو) خÓ- - - -ل سس - - -وق
أألطرأف أŸعنية ألثÓثاء أŸنصسرم ،أإل
أÙلية وأألوروبية.
وأإل‚ل-ي-زي وأل-ف-رنسس-ي
ألن -ت -ق -الت ألصس -ي -ف -ي -ة
أن ألختيار أرجئ إأ ¤موعد لحق.
أضس -ح -ى أل -دو‹ أإلسس -ب -ا Êم -ن رك -ائ -ز
وأألŸا )Êل- - -ع- - -بت دورأً
لهذأ ألعام ،أي ما يقارب
وصسّرح مدير ألشسباب وألرياضسة بدر
ألفريق بعد أŸسستوى ألبارز ألذي ظهر
ﬁورياً ﬁققة % 21 .2
كل ما أنفقته خÓل سسنة
ألدين غربي ‘ ،هذأ ألشسأان قائ:Ó
به منذ أŸوسسم أŸاضسي –ت قيادة
م -ن أل -نسس-ب-ة أإلج-م-ال-ي-ة
 201٦ب -حسسب ت -ق-ري-ر
«تعليمات وأ‹ وهرأن وأضسحة ‘ هذأ
أŸدرب زين ألدين زيدأن.
ل- -ع -دد ألن -ت -ق -الت م -ن
صس- - - - -ادر ع- - - - -ن أل–اد
أŸوضسوع ،حيث يتع Úعلى ألشسركة
بحسسب وسسائل أإلعÓم ألسسبانية ،فإانّ
ناحية ألوأفدين و77 .9
ألدو‹ للعبة (فيفا).
ألصسينية نفسسها ألفصسل ‘ هوية
إأدأرة أل -ف -ري -ق وضس -عت شس-رط-ا ج-زأئ-ي-ا
 %م- - - - - -ن إأج- - - - - -م - - - - -ا‹
ج - - -اء ع - - -ل- - -ى أŸوق- - -ع
أŸؤوسسسسة ألتي سستوكل إأليها مهمة زرع
ق-ي-مته  700م-ل-ي-ون أورو ل-فسس-خ ع-قده،
 4 .71مليار دولر ،ما
أŸصساريف».
أل -رسس -م -ي ل -ل -ف-ي-ف-ا «بÚ
ألعشسب ألطبيعي وأ‚از مضسمار ألعاب
وذلك ل- -ق- -ط- -ع أل- -ط- -ري -ق أم -ام أل -ف -رق
يعني أن أألندية أنفقت
و‘ أل- -ت -ف -اصس -ي -ل أل -ت -ي
أألول من جوأن وأألول
ألقوى ،ألنه يتوجب عليها –مل
أألوروب - -ي - -ة أل- -ك- -بÒة أل- -ت- -ي ت- -رغب ‘
خÓ- - -ل ه - -ذه أألشس - -ه - -ر
سسجلها موقع فيفا فإان
من سسبتم“ ،2017 Èت
أŸسسؤوولية كاملة ‘ مشسروع أ‚از
ألسستفادة من خدماته.
أل -ث Ó-ث -ة م -ا ي -ق-ارب م-ا
أندية ألدوريات أÿمسسة
 7590صس -ف-ق-ة أن-ت-ق-ال
أŸركب ألرياضسي أ÷ديد حتى تنتهي
2
0
1
3
ن
أ
و
ج
‘
وأنتقل إأيسسكو للريال
أن -ف -ق -ت -ه خ Ó-ل ›م -ل
ألكÈى قد أنفقت هذأ
دولية حول ألعا ،⁄بلغت
أألشسغال ‘ أفضسل صسورة».
ا
ي
س
س
ن
ل
ا
ف
ف
و
ف
ب- -ع- -دم- -ا ل- -عب ‘ صس-
ألعام  4 .79( 201٦مليار
ألصس- -ي- -ف ‘ أÒŸك -ات -و
أŸصس -اري -ف أإلج-م-ال-ي-ة
وكان وأ‹ وهرأن ،مولود شسريفي ،قد
ومالغا.
 3 .٦7مليار دولر (.08
أمر ألسسبت أŸنصسرم على هامشس زيارة
 3مليار يورو) من أجل
تفقدية لورشسات أŸركب أألوŸبي
 1٦08أن -ت-دأب ،وي-أات-ي
أ÷ديد ،باإلسسرأع ‘ أختيار ألشسركة
باريسس سسان جÒمان ‘
أŸكلفة بزرع ألعشسب ألطبيعي وكذأ
أّكد حارسس مرمى أرسسنال أإل‚ليزي لكرة ألقدم ألتشسيكي بي Îتشساك أمسس أ÷معة ،أّن زمÓء طليعة هذه أألندية بعد
مضسمار ألعاب ألقوى Ÿلعب عبد ألقادر
يدركون أنه بوسسعهم ألفوز على تشسيلسسي ‘ أللقاء أŸرتقب يوم أألحد ‘ قمة أألسسبوع أÿامسس إأن - -ف- -اق- -ه أك Ìم- -ن 400
فريحة ،ألذي وصسلت أألشسغال به إأ¤
من بطولة إأ‚لÎأ ألقسسم أŸمتاز ،وموأصسلة عودتهم للمسسار ألصسحيح بعد ألهزÁة أŸذلة أمام مليون يورو.
نسسبة  75باŸائة ،حسسب مسسؤوو‹
ليفربول برباعية نظيفة .وأضساف تشساك  ‘ -تصسريحات لشسبكة سسكاي سسبورت  -قائ:Ó
وشسهد هذأ ألصسيف لهذأ
ألشسركة ألصسينية ،ألتي ألتزمت بتسسليم
ب
ل
غ
ت
ل
أ
«لقد وأجهنا تشسيلسسي ‘ نهائي ألكأاسس و‘ ألدرع أÒÿية ،لذلك فإاّننا ندرك أّننا بوسسعنا
ألعام أرتفاعا بنسسبة .7
أŸلعب ‘ مارسس  ،2018على أن تنتهي
‘
ة
ي
ث
Ó
عليهم» .وكان «أŸدفعجية» قد “كنوأ من أسستعادة ألتوأزن بالفوز على بور‰وث بث
غ
ل
ا
ب
Ÿ
أ
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Ÿ
ا
ب
3
1
أألشسغال ‘ أŸركب أألوŸبي عام
ز
ف
ي
⁄
ه
ملعب أإلمارأت ،ويتطلع أألرسسنال Ÿوأصسلة صسحوته أمام حامل لقب ألبطولة رغم أّن
ة
ن
ر
ا
ق
م
ت
ق
ف
ن
أ
ي
ت
ل
أ
 ،2019أي قبل سسنت Úعن ألعاب ألبحر
على تشسيلسسي ‘ سستامفورد بريدج منذ أكتوبر  .2011ومع ذلك ،فإاّنه عقب ألفوز على تشسيلسسي ب -ال -ع -ام أŸاضس -ي ،وه-ي
أألبيضس أŸتوسسط ألتي سستحتضسنها
‘ نهائي ألكأاسس أŸوسسم أŸاضسي ،و‘ مبارأة ألدرع أÒÿية مع أنطÓقة أŸوسسم أ◊ا‹ ،فإان تشس -ك -ل رق -م ً-ا ق -ي -اسس -يً-ا
وهرأن ‘ .2021
تشساك يبدو وأثقا من أنه ل يوجد ما يجعل فريقه يخشسى موأجهة تشسيلسسي.
بحسسب ألفيفا.

قونكالفسس (مدّرب نادي فÒوفياريو):

ا–اد العاصصمة فريق عنيد ،لكن..

ملعب وهرأن
أ÷ديد

ريال مدريد

إايسصكو يجّدد عقده
إا ¤غاية ٢٠٢٢

الشّصراكة ال ّصصينية
ملزمة بالفصصل ‘ صصفقة
العشصب ومضصمار أالعاب
القوى

بحسسب تقرير للفيفا

األندية أانفقت أاك Ìمن  ٤مÓي Òدولر
‘ اÒŸكاتو ال ّصصيفي

بي Îتشساك (حارسس أرسسنال):

بإامكاننا الفوز على تشصيلسصي
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تصسنيف ألفيفا

لفريقية لكرة ألقدم
كأاسس ألكونفدرألية أ إ
أليوم (٢٠ :٤5سسا) Ãلعب  5جويلية
لفريقي
مولودية أ÷زأئر – ألنّادي أ إ

اŸنتخب ا÷زائري يÎاجع إا ¤اŸرتبة  6٢عاŸيا

ت -رأج-ع أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ل-ك-رة أل-ق-دم بشس-ك-ل ك-ب‘ Ò
ترتيب ألفيفا لشسهر سسبتم ،Èحيث أصسبح يحتل أŸركز
 6٢ع-اŸي-ا ب-ف-قدأن  ١٤م-رك-زأ م-ق-ارن-ة بÎت-يب ألشس-هر
لخÒة لـ «أÿضس-ر» أّث-رت
أŸاضس -ي ،ح -يث أن أل ّ-ن -ت -ائ-ج أ أ
بشسكل مباشسر على تصسنيفه.
حامد حمور
ف -الÎأج -ع ك -ان م-ن-ت-ظ-رأ بشس-ك-ل ك-ب Òب-ع-د أÿي-ب-ة أل-ت-ي ك-انت
مضس-اع-ف-ة ب-تسس-ج-ي-ل أن-ه-زأم Úم-ت-ت-ال-ي ‘ Úتصس-فيات مونديال

 2018أمام أŸنتخب ألزأمبي ،وهو أألمر
أل- -ذي عّ- -ج- -ل ‘ إأقصس -اء أشس -ب -ال أŸدرب
أل- -ك- -ارأز ‘ ألسس- -ب -اق ن -ح -و ك -اسس أل -ع -ا⁄
ألقادمة بروسسيا.
وÁك- -ن أل- -ق- -ول أّن أŸن -ت -خب أ÷زأئ -ري
أصس- -ب- -ح ‘ أŸرت- -ب- -ة  11ع-ل-ى أŸسس-ت-وى
ألفريقي ،تتصسّدرها مصسر ألتي تتوأجد
‘ أŸرتبة  30عاŸيا.
فالفÎة أل ّصسعبة ألتي Áر بها أŸنتخب
‡ا
ألوطني أّثرت عليه ‘ هذأ ألتصسنيفّ ،
يتطّلب أإلسسرأع ‘ إأيجاد أ◊لول ألتقنية
أŸناسسبة للعودة إأ ¤أŸسستوى ألذي يجعل
«أÿضس- -ر» أك Ìت- -ن- -افسس -ي -ة ‘ أŸوأع -ي -د
ألدولية.
وي -ع -د تصس -ن -ي -ف أل -ف-ي-ف-ا Ãث-اب-ة م-ق-ي-اسس
م -ع-ن-وي ه-ام ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ات أل-ت-ي
بإامكانها رؤوية أŸسسار أ◊قيقي لها ،حيث
‘ ح- -ال- -ة ألÎأج- -ع ي- -دف- -ع أŸع- -ن -ي Úإأ¤
مضساعفة أ÷هود للعودة إأ ¤ألوأجهة.
وتنتظر ألفريق ألوطني خرجت ÚأخÒت ‘ Úإأطار تصسفيات
خرت ،إأل أن ﬁاولة
أŸونديال ،وبالرغم من أن حظوظه قد تب ّ
أل -ت -وف-ي-ق ف-ي-ه-م-ا ي-ع-د م-ن ضس-م-ن أألول-وي-ات ل-ت-حسس ÚأŸردود
وألعمل على –ضس ÒأŸسستقبل ،خاصسة وأّن تصسفيات كاسس
 2019 ·Óسستتوأصسل قريبا.
إأفريقيا ل أ
وقد تعرف ألتشسكيلة ألوطنية بعضس ألوجوه أ÷ديدة وإأعطاء
ألفرصسة لÓعب Úتأالقوأ ‘ أŸدة أألخÒة على غرأر بن غيث،
وناسس ،هني ،صسا◊ي من أجل فرضس تنافسسية إأيجابية كبÒة
أل -ت -ي تسس-م-ح ب-ال-ع-ودة إأ ¤أŸسس-ت-وى أل-ك-ب Òأل-ذي ك-ان أل-ف-ري-ق
ألوطني قد وصسل إأليه ‘ ألسسنوأت أŸاضسية.

«العميد» يسصعى لتعبيد الّطريق نحو اŸرّبع الّذهبي

وعد وأ‹ ألشسلف عبد ألله بن منصسور مسسؤوول أوŸبي ألشسلف
وج-م-ه-ور «أ÷وأرح» ع-ل-ى ه-امشس م-ع-اي-ن-ت-ه ل-ل-م-ركب ألرياضسي
ﬁمد بومزرأق بتقد Ëألدعم ألكا‘ لتحقيق أمنية ألصسعود،
وعودة أبناء خزأر للقسسم ألوطني أألول وإأ ¤مكانتهم ألطّبيعية.
بحسسب أŸسسؤوول أألول على أ÷هاز ألتنفيذي ،فإان ألوضسعية
أ◊ال -ي -ة تسس -ت -دع -ي أل -وق -وف إأ ¤ج-انب ه-ذأ أل-ف-ري-ق أل-ع-ري-ق
بتاريخه وشسهدأئه وإأ‚ازأته بحاجة ماسسة إأ ¤وقفة من كل
أŸعنيÃ Úا فيهم سسكان ألولية ،وخاصسة أبناء أŸدينة لتقدË
ألدعم لهؤولء ألشسباب بعدما عرف أألوŸبي حسسبه Œديدأ ‘
تركيبته ألبشسرية ألتي “تلك مقومات ألصسعود ألذي ربطه من
ج-ه-ة ب-ال-ت-ف-اف أŸسس-ت-ث-م-ري-ن م-ن ح-ول-ه ل-ت-م-ك-ي-ن-ه م-ن –ق-يق
جلوأ ‘ أوقات سسابقة
طموحه وطموح أبناء أŸنطقة ،ألذين سس ّ
وقفة مّكنتهم من Œاوز ألعقبات و–قيق أهدأفه ضسمن حظÒة
ألكبار ،يقول وأ‹ ألشسلف ألذي كان ﬁاطا Ãسسؤوو‹ قطاع
ألشسبيبة وألرياضسة ورئيسس ألفريق وألناطق ألرسسمي عبد ألكرË
مدوأر ،ألذي أعت Èألتزأمات ألوأ‹ بالدعم وألوقوف إأ ¤جانب

جعا وإأيجابيا وبناء مسساندأ لرغبة هؤولء
ألفريق مؤوشّسرأ مشس ّ
ألÓعب ،Úألذين –ذوهم رغبة ألصسعود ‘ أنتظار عمليات
ترميم تسستهدف بعضس أألجزأء من أŸلعب.
أما ‘ سسياق تفعيل نشساط وضسمان عائدأت أŸركز ألوطني
ل - -ت - -حضس Òف - -رق أل - -ن - -خ - -ب - -ة ،أّك - -د م- -دي- -ر ق- -ط- -اع ألشس- -ب- -اب
وألرياضسة بالولية أن أŸركز مسستعد إلسستقبال ﬂتلف ألفرق
ألوطنية كونه يتوفر على كل ألشسروط وأإلمكانيات أÿاصسة
بالتحضس Òوألتدريبات ،وهي دعوة حسسب ذأت أŸسسؤوول ألولئي
Óندية ألوطنية ،هذأ من شسأانه ضسمان مدأخيل إلنعاشس أ◊ركة
ل أ
ألرياضسية بالشسلف ،حسسب ذأت أŸتحدث.
هذأ ووعد ألناطق ألرسسمي للفريق أ÷مهور بتحقيق رغبة
أ÷وأرح وألسسكان ‘ ألصسعود بشسرط ألوقوف إأ ¤جانب أسسود
ألشس -ل -ف أل -ع -ازم Úع -ل-ى أل-ظ-ف-ر ب-ن-ت-ائ-ج تسس-م-ح ل-ه-م ÓÃزم-ة
أŸرأتب أألو ¤بهذأ ألفريق ألشساب ،يقول ذأت أŸسسؤوول.
ألشسلف :و.ي .أعرأيبي

يعود فريق مولودية أ÷زأئر إأ ¤أŸنافسسة ألقارية،
أل - -ي - -ومÃ ،ن - -اسس - -ب - -ة أل - -دور رب- -ع أل- -ن- -ه- -ائ- -ي ل- -ك- -أاسس
لفريقية لكرة ألقدم (ذهاب) عندما
ألكونفدرألية أ إ
لفريقي ألتونسسي Ãلعب 5
يسستقبل نظÒه ألنادي أ إ
ج -وي -ل -ي-ة ب-دأي-ة م-ن ألسس-اع-ة ( ٢٠ :٤5سس -ا) ‘ ق ّ-م -ة
مغاربية وأعدة بالنظر لتاريخ ألفريق.Ú
حامد حمور
تصسويرﬁ :مد آأيت قاسسي
سس -ت -ك -ون ط-م-وح-ات أل-ع-م-ي-د ك-بÒة ‘ ه-ذأ أل-ل-ق-اء م-ن أج-ل
تسسجيل نتيجة كبÒة تريحه قبل مبارأة ألعودة بتونسس ،بالرغم
من أن ألفريق ح ّضسر أŸبارأة ‘ ظروف صسعبة من ألناحية
جله ألثÓثاء أŸاضسي أمام
أŸعنوية بعد ألنهزأم ألذي سس ّ
شسباب بلوزدأد ‘ إأطار ألرأبطة أÎÙفة أألو.¤
فاألنصسار ينتظرون رد فعل إأيجابي من طرف ألÓعب،Ú
ألذين ل Áكنهم تضسييع هذه ألفرصسة ألكبÒة ‘ كأاسس ألكاف
إلعادة أŸولودية أ ¤ألوأجهة ألقارية بعد غياب طويل ،حيث
أّن مسسّيري ألنادي ألعاصسمي حرصسوأ ‘ أأليام أألخÒة على
رفع معنويات أشسبال أŸدرب كازو Êلوضسعهم ‘ ظروف
مناسسبة.

تغيÒات مرتقبة على التّشصكيلة

وم -ن أل -ن -اح -ي -ة أل -ف -ن -ي -ة ،ت -ؤوّك -د ب -عضس أŸصس -ادر أّن م -درب
أŸولودية يقوم مرة أخرى ببعضس ألتغيÒأت مقارنة باŸبارأة
أŸاضسية للفريق ،كون أألمور  ⁄تسسر ‘ ألŒاه أليجابي أين
ظهرت فع Óآأثار ألتأاخر ألذي سسجّله ألفريق ‘ ألتحضسÒأت
للموسسم أ÷ديد.

كازو Êمدّرب مولودية أ÷زأئر لـ «ألشسعب»:

ل ›ال للخطإا ...وسصأاقوم بإاقحام التّشصكيلة اŸثالية

أبدى برنارد كازو Êمدرب مولودية أ÷زأئر ‘ حوأر لـ «ألشسعب» ،تفاؤوله بإامكانية
لفريقي ‘ ذهاب ربع نهائي كأاسس «ألكاف»،
–قيق نتيجة إأيجابية أمام ألنادي أ إ
ن ألتأاهل سسيحسسم من ملعب  5جويلية.
حيث أّكد أ ّ
غ- -اي- -ة م- -وأج- -ه -ة أل -ع -ودة م -ن أج -ل حسس -م
حاوره :عمار حميسسي
ألتأاشسÒة إأ ¤نصسف ألنهائي.
تصسويرﬁ :مد آأيت قاسسي
❊ ه -ل سس -ت-وأصس-ل سس-ي-اسس-ة إأج-رأء
ألّتغيÒأت على ألّتشسكيلة؟
من جهة أخرى ،أعÎف ألتقني ألفرنسسي
ب-ال-ن-ت-ائ-ج ألسس-ل-ب-ي-ة ل-ل-ت-غيÒأت ألتي قام بها ❊ Ãا أنّ أÿط- -أا ‡ن- -وع أم -ام ألف -ري -ق -ي
على ألتشسكيلة على نتائج ألفريق لكنه كشسف أل -ت -ونسس -ي ،فسس -أاق -وم ب -إاق -ح -ام أل ّ-ت-شس-ك-ي-ل-ة
لّن -ه سس -ي -ق -ح -م أل -تشس -ك -ي -ل -ة أŸث-ال-ي-ة أم-ام أŸثالية ألتي أسستخلصستها من أŸوأجهات
أ
ألف- -ري -ق -ي أل -ت -ونسس -ي ،خ -اصس -ة أن أÿط -أا أل- -ثÓ- -ث ‘ أل- -ب- -ط -ول -ة ،وأ“ن -ى أن ت -ك -ون
خيارأتنا ‘ ﬁلها خاصسة أّننا كجهاز فني
‡نوع ‘ هذه أŸبارأة.
ورفضس ك- -ازو Êم- -ن ج -ه -ة أخ -رى ت -ق -ي -ي -م ق- -م- -ن- -ا Ãن- -ح أل- -ف- -رصس- -ة ل -ك -ل أل Ó-ع -ب،Ú
مسستوى بعضس ألÓعب Úوأ◊كم عليهم من ف- -اŸوأج- -ه -ات ألو ‘ ¤أل -ب -ط -ول -ة ك -انت
لّننا ⁄
لن رغم أّنه أعÎف أن ألبعضس خّيب ظنّه Ãثابة مباريات ودية بالنسسبة لنا أ
أآ
مقارنة بÓعب Úآأخرين ظهروأ بوجه جّيد نقم بفÎة –ضس Òجيدة ‘ مباريات كثÒة
تسس-م-ح ل-ن-ا ب-ال-ت-ع-رف ع-ل-ى أل-قدرأت ألفنية
وسسجّلوأ نقاطا ‘ صسا◊هم.
❊ ألشس -عب :ك -ي-ف ت-رى م-وأج-ه-ة وألبدنية لكل ألعناصسر لهذأ كان لزأما علينا
ألفريقي ألتونسسي ‘ ذهاب ربع موأصسلة سسياسسة أŸعاينة إأ ¤غاية مباريات
ألبطولة ،لكن ألّنتائج كانت جّيدة بالنسسبة
نهائي كأاسس ألكاف؟
❊❊ أŸدرب برناردكازو :Êسستكون مبارأة ل -ن -ا ك -ج-ه-از ف-ن-ي رغ-م أّن-ن-ا خسس-رن-ا ب-عضس
صسعبة Ãا أّن ألتأاهل سسيلعب على موأجهت Úألنقاط أمام وفاق سسطيف وشسباب بلوزدأد
لو ¤ألتي ل -ك -ن ب-اŸق-اب-ل أخ-ذن-ا ف-ك-رة شس-ام-ل-ة ع-ل-ى
ول ›ال للخطأا ‘ أŸبارأة أ أ
لمر
سستجري على أرضسنا وأمام جمهورنا ،وأنا ألقدرأت أÿاصسة بكل ألعناصسر ،وهو أ أ
سس -ع -ي -د ل -ل-غ-اي-ة أن أŸوأج-ه-ة سس-ت-ج-ري ‘ أليجابي.
❊ هل أنت رأضس عن مردود كل
م -ل-عب  5ج -وي-ل-ي-ة وأ◊ضس-ور أ÷م-اهÒي
أل ّ
ÓعبÚ؟
سسيكون كبÒأ كعادة مباريات أŸولودية ‘
لم -ر أل -ذي سس -ي-حّ-ف-ز ❊❊ صس- - -رأح - -ة لسست رأضس ع - -ل - -ى م - -ردود
ه -ذأ أŸل -عب ،وه -و أ أ
ألÓعب ÚكثÒأ على بذل ›هودأت كبÒة أ÷ميع ،فهناك لعب Úسسجلوأ نقاطا ‘
لهدأف رصسيدهم ،وهناك لعب Úآأخرين خسسروأ
من أجل تسسجيل أك Èعدد من أ أ
وضسمان ألتأاهل من هنا ،وعدم ألنتظار إأ ¤ن -ق -اط -ا سس -ت -ج -ع -ل-ن-ا ن-فّ-ك-ر ق-ب-ل إأشس-رأك-ه-م

الوفاق يطمح للعودة إا¤
الوصصافة من بّوابة ا–اد بسصكرة

تسس -ت -ك -م-ل ،أل-ي-وم ،م-ب-اري-ات أ÷ول-ة أل-ث-ال-ث-ة ل-ل-رأب-ط-ة
لو ¤م -وب -ي -ل -يسس ،ح -يث ي -وأج -ه وف -اق سس -ط -ي -ف أ–اد
أ أ
بسسكرة وعينه على –قيق ألفوز ،فيما يحل نصسر حسسÚ
دأي ضسيفا على مولودية وهرأن.
عمار حميسسي

لوŸبي إأ ¤حظÒة ألكبار
لمكانات لتحقيق صسعود أ أ
بهدف توف Òأ إ

مدوار يتلّقى ضصمانات من وا‹ الشصلف

لو ¤موبيليسس
ألّرأبطة أ أ
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ك- -أاسس- -اسسّ- -ي ،Ú- -وخ Ó-ل أŸوأج -ه -ات أل -ت -ي
لعبناها هناك عناصسر برزت بشسكل جيد
على غرأر أمادأ ،ألذي قّدم مردودأ طيبا
وأسستطاع فرضس نفسسه ليكون أحد ألعناصسر
ألتي نرأهن عليها هذأ أŸوسسم ،شسريطة أن
يوأصسل ألعمل على نفسس أŸنوأل ،ونفسس
لمر ينطبق على ألÓعب بالغ ،ألذي قدم
أأ
لخر مردودأ جيدأ خÓل أŸباريات
هو أ آ
ألتي شسارك فيها ،وأعتقد أنه سسيكون أحد
أل-ع-ن-اصس-ر أŸه-م-ة أل-ت-ي ن-رأه-ن ع-ليها هذأ
أŸوسسم لصسنع ألفارق ،و–قيق أل‚ازأت
ألتي نرأهن عليها رفقة ألدأرة .باŸقابل
ه - -ن - -اك لع - -ب Úف - -اج - -أاوÃ Êسس- -ت- -وأه- -م
أŸتوأضسع على غرأر حشسود ،ألذي أعلم أّنه
كان من أفضسل ألّÓعب ‘ Úألفريق خÓل

أŸوسسم أŸاضسي لكن حاليا هو بعيد عن
مسستوأه ،ويجب عليه ألعمل أك Ìمن أجل
ضسمان ألتوأجد كأاسساسسي خÓل أŸباريات
أŸقبلة ،خاصسة من ألناحية ألبدنية بعد أن
وج -د صس -ع-وب-ات ك-بÒة أم-ام لع-ب-ي شس-ب-اب
ب -ل -وزدأد ،أل -ذي -ن أسس-ت-غ-ل-وأ ت-رأج-ع م-ردوده
ألبد ÊخÓل لقطة تسسجيل ألهدف ألثا،Ê
كما ل يجب ألتسسرع ‘ أ◊كم على بعضس
أل -ع -ن -اصس -ر أل-ت-ي  ⁄تشس-ارك خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة
ألتحضس Òعلى غرأر برناباسس ،ألذي قدم
م -ردودأ ج -ي -دأ خ Ó-ل ألشس -وط أل-ث-ا Êأم-ام
شسباب بلوزدأد ،ويجب ألصس Èعليه للÈوز
أك ‘ ÌأŸوأجهات أŸقبلة.
❊ إأج - - -رأء أŸب - - -ارأة ‘ م- - -ل- - -عب 5
ج -وي -ل -ي-ة أم-ر إأي-ج-اب-ي ب-ال-نسس-ب-ة
للفريق؟
❊❊ بالطبع فهذأ أŸلعب شسهد إأ‚ازأت
ألفريق خÓل أŸوأسسم أŸاضسية ،كما أن
ألÓعب Úيحبون أللعب فيه بعدما –ّدثنا
لمر معهم ،وقد أبدوأ –ّمسسا
حول هذأ أ أ
كبÒأ للعودة من جديد إأ ¤ملعب  5جويلية،
كما أّن أ◊ضسور أ÷ماهÒي سسيكون كبÒأ
‡ا سسيدفع بالÓعبÚ
وهو أ أ
لمر أŸنتظر ّ
إأ ¤تقد Ëألكث Òمن أمكانياتهم لتحقيق
له-م حسسب رأي-ي ه-و
ن -ت -ي -ج-ة إأي-ج-اب-ي-ة ،وأ أ
ألتسسجيل مع تفادي تلقي هدف ،وهذأ من
خÓل أتخاذ كل ألجرأءأت ألÓزمة على
أŸسستوى ألدفاعي من أجل منع أŸنافسس
لك Èبالنسسبة
من ألتسسجيل ،وهو ألتحدي أ أ
ل -ن -ا خ -اصس-ة أّن-ن-ا ت-ل-ق-ي-ن-ا ثÓ-ث أه-دأف ‘
مبارت ،Úوهو أمر غ Òمنتظر بالنسسبة ‹.

فاŸدرب كازو Êوقف على كل ألنقائصس وسسيقدم ألتشسكيلة
ألتي بإامكانها ألوصسول أ– ¤قيق ألنتيجة أŸنتظرة على
أرضسية ملعب  5جويلية حيث أنّ ثنائي دفاع ألوسسط سسوف
يتشسّكل من بوهنة ودمو ،ألّلذأن يتمّتعان بامكانيات كبÒة‘ ،
ح Úأنّ قائد ألفريق حشسود سسيÎك مكانه لÓعب عزي،
أل -ذي ي -ب -دو ‘ أحسس -ن ل -ي -اق -ة ‘ ب -دأي -ة ه -ذأ أŸوسس-م ب-ع-د
أألخطاء ألتي أرتكبها حشسود ‘ لقاء بلوزدأد.
وبالنسسبة للمولودية ‘ لقاء أليوم سسيكون ÿط وسسط أŸيدأن
دور كبŒ ‘ Òسسيد ألسسيطرة وألوصسول إأ ¤منطقة أŸنافسس،
وبالتا‹ سسيفرضس على رباعي هذه أŸنطقة أ◊سساسسة من
أŸيدأن ألعمل بشسكل كب Òومنظم ،خاصسة وأّن أختيارأت
جه إأ ¤كل من شسريف ألوزأ ،Êأمادأ
أŸدرب كازو Êقد تتو ّ
‘ ألسسÎجاع بالضسافة إأ ¤بالغ وأŸؤوذن ‘ حمل ألكرة نحو
ألهجوم ،وإأعطاء أ◊لول للثنائي نقاشس وعوأج.
وÁكن ألقول أنّ كل عشّساق ألعميد ينتظرون رؤوية ألÓعب
ألسسابق ل–اد بلعباسس بالغ ‘ أŸنافسسة ألثقارية بعد ألوجه
ألكب Òألذي ظهر به ‘ أŸبارأة أألخÒة أمام شسباب بلوزدأد،
ح -يث أن ف -ن -ي -ات -ه أل-ك-بÒة ورؤوي-ت-ه أ÷ي-دة ل-ل-عب ق-د ت-ع-ط-ي
أإلضسافة ألضسرورية للتشسكيلة ألعاصسمية أليوم ،ومن أŸمكن
جدأ أن يعتمد ألطاقم ألفني للمولودية على منصسوري ،ألذي
قد يدّعم خط ألوسسط ‘ نصسف ألسساعة أألخ ،Òألن ألÓعب
يحبذ «أŸسساحات ألكبÒة» وكثÒأ ما أعطى ألضسافة ‘
أŸنافسسة ألقارية Ãلعب  5جويلية.

صصايفي« :الّÓعبون ‘ تركيز تام Ÿباراة اليوم»

وأشسار مسساعد أŸدرب ألرئيسسي للعميد رفيق صسايفي ،أنه
سسيتم أختيار أألحسسن للعب مبارأة أليوم من خÓل معاينة
أل -ط -اق -م أل -ف -ن -ي Ÿردود أل Ó-ع -ب ÚخÓ-ل أÿرج-ات أألو¤
للمنافسسة ألوطنية ،مؤوكدأ« :قمنا بتغيÒأت عن ألتشسكيلة ‘
مبارأة بلوزدأد وألتي  ⁄تكن مثمرة ،و‘ كرة ألقدم ل بد من
ألقيام Ãثل هذه أألشسياء إلشسرأك كل ألÓعب ‘ Úمسسار
ألفريق ،و‘ حالة ما كانت ألتغيÒأت ›دية فإان ألكل كان
يّتفق على إأيجابية هذأ ألجرأء ،لكن حدث ألعكسس..وهو
” درأسسته و” أتخاذ ألتدأب Òألفنية ألتي تسسمح للفريق
شسيء ّ
ألسس Òإأ ¤أألمام ‘ كل أŸنافسسات ألتي يجريها..لقد طلبنا
من ألÓعب Úنسسيان أŸبارأة أألخÒة للبطولة و” ألÎكيز
بشسكل جيد Ÿنافسسة كأاسس ألكاف».
وقد تكون أŸبارأة مفتاح ألنطÓقة بالنسسبة للعميد هذأ
أŸوسسم من ألناحية أŸعنوية نظرأ ألهمية هذأ أŸوعد،
حيث ظهر جليا أن تركيز ألÓعب Úبقي بنسسبة كبÒة على
أŸن-افسس-ة أل-ق-اري-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن ل-ع-ب-ه-م ل-ثÓ-ث م-قابÓت ‘
ألبطولة ألوطنية.

النّادي الفريقي...
ماركو سصيمو ‘ Êوضصعية صصعبة

موأجهة ألنادي ألفريقي ألتونسسي ألذي يتمّتع بخÈة كبÒة
‘ أŸنافسسة لن تكون مهمة سسهلة ،على ألرغم من أن هذأ
ألفريق Áر بفÎة صسعبة للغاية ‘ ألبطولة ألتونسسية ،حيث
أنهزم ‘ مبارأته أŸاضسية أمام شسبيبة ألقÒوأن ،وزأد ألضسغط
على مدربه أليطا‹ ماركو سسيمو Êألذي –ّدثت بعضس
أŸصس-ادر إلم-ك-ان-ي-ة إأق-ال-ت-ه ‘ ح-ال-ة أسس-ت-م-رأر سس-لسس-ل-ة ع-دم
–قيق نتائج معتÈة.
كما أنّ ألنادي ألفريقي يضسم لعب Úجزأئريّ‡ Úيزين
وهما بلخي Ìوشسنيحي ،أللذأن يعرفان ألعميد بشسكل جيد،
وقد يعّول أŸدرب سسيمو Êعليهما ‘ هذه أŸبارأة لتقدË
ألكث Òللفريق ،ل سسيما وأن ألنزعة ألهجومية لÓعب بلخيÌ
على ألناحية أليمنى سستكون خطÒة ،ومن ألضسروري وضسع
أسسÎأت-ي-ج-ي-ة إلي-ق-اف ﬁاولت-ه ،خ-اصس-ة وأل-ن-ادي ألف-ري-قي
سسيلعب على خطة –صس Úألدفاع وألوسسط وألنطÓق ‘
ألهجومات أŸعاكسسة ،أين يوجد كذلك شسنيحي على أ÷هة
أليسسرى وأŸعروف بفنياته وسسرعته.
وبالتا‹ ،فإانّ مبارأة أليوم تعد بالكث Òمن ألناحيت Úألفنية
وألتنافسس ب Úألفريق ،Úألّلذأن Áلكان كل «ألتوأبل» لتقدË
لوحات فنية للجمهور ،ألذي ينتظر أن يكون حاضسرأ بأاعدأد
كبÒة.

ي -درك وف -اق سس -ط -ي -ف أن -ه أم -ام ف -رصس -ة ذه-ب-ي-ة لضس-م-ان م-رك-ز
ألوصسافة من خÓل ألفوز على أ–اد بسسكرة ‘ أŸوأجهة ألتي
سستجري أليوم Ãلعب  8ماي  ،1945حيث ح ّضسر ماضسوي أشسباله
جيدأ لهذه أŸوأجهة.
تعرف ألتشسكيلة غياب ألÓعب نسساخ أŸعاقب بثÓث مباريات
بعد خروجه بالبطاقة أ◊مرأء خÓل موأجهة مولودية أ÷زأئر،
حيث سسيضسطر أŸدرب إأ ¤إأجرأء تغي Òعلى ألدفاع.
من جهته يتطّلع أ–اد بسسكرة لتحقيق أول نقطة له ‘ ألبطولة
على أألقل بعد أنهزأم Úمتتالي Úأمام مولودية أ÷زأئر وشسبيبة
ألسساورة ،وهو ما جعل ألشسك يتسسّرب إأ ¤أألنصسار ألذين طالبوأ
بإاجرأء تغيÒأت على ألتشسكيلة .من جهة أخرى ،يوأجه مولودية
وهرأن نظÒه نصسر حسس Úدأي وعينه على –قيق ألفوز ،خاصسة
بعد ألهزÁة أŸفاجئة ألتي تعرضس لها ألفريق أمام نادي بارأدو
‘ أ÷ولة أŸاضسية رغم أن ألÎشسيحات كانت تصسب ‘ مصسلحة
أشس -ب -ال ب -وع -ك -از .وسس-ت-ع-رف تشس-ك-ي-ل-ة أ◊م-رأوة غ-ي-اب أŸدأف-ع
ÿضساري بسسبب أإلصسابة ،إأضسافة إأ ¤حÁÓية ألذي  ⁄تتضسح
مشساركته بعد بسسبب ألصسابة ألتي يعا Êمنها ،باŸقابل سستعرف
أل-تشس-ك-ي-ل-ة ت-وأج-د ج-م-ي-ع أل-ع-ن-اصس-ر ،وه-و م-ا سس-ي-وسّس-ع م-ن دأئرة
أÿيارأت لدى أŸدرب .من جهة أخرى ،أضسحى أŸدرب نغيز ‘
ع Úألعصسار بعد ألنتائج أŸتوأضسعة ألتي حققها ألفريق رغم
ثرأء ألتشسكيلة بالÓعب Úألقادرين على تقد Ëألضسافة ،وهو ما
دفع بالتقني أ÷زأئري للتفك ‘ Òإأجرأء بعضس ألتغيÒأت.
وم -ن أŸن -ت -ظ -ر أن ي -ق -وم ن -غ -ي -ز ب -إاشس -رأك أ◊ارسس غ-اي-ا م-ك-ان
بوصسوف ،ألذي تعّرضس لنتقادأت كثÒة خاصسة خÓل موأجهة
أ–اد ألعاصسمة ،إأضسافة إأ ¤أمكانية إأشسرأك ألÓعب خياط ‘
أل -دف -اع .وي -غ -يب ع -ن م -ب -ارأة م -ول-ودي-ة وه-رأن أŸدأف-ع أأليسس-ر
خاصسف ،ألذي تعّرضس إلصسابة خÓل موأجهة أ–اد ألعاصسمة،
وهو ما جعل مشساركته مسستبعدة أمام «أ◊مرأوة».
ألÈنامج
مولودية وهرأن ــ نصسر حسس Úدأي ١٧ :٠٠
وفاق سسطيف ــ أ–اد بسسكرة ١٧ :٤5

سسطيف

عودة األجواء ا◊ماسصية
Ÿلعب  8ماي  19٤5اليوم

تسستعيد مدرجات ملعب  8ماي  1945بسسطيف ،مسساء أليوم،
أجوأءها أ◊ماسسية Ãناسسبة آأخر لقاء للجولة ألثالثة للرأبطة
أÎÙفة أألو ¤موبيليسس ،ح Úيلتقي وفاق سسطيف بفريق أ–اد
بسسكرة ألصساعد أ÷ديد بعد موسسم شساق.
سس-ي-ك-ون أل-ل-ق-اء ،ب-حسسب أŸت-تّ-ب-ع ،Úسس-ه Ó-م-ن أل-ن-اح-ية ألنظرية
للوفاق ألذي يعول عليه لÓحتفاظ بالنقاط ألثÓث ،من خÓل
أل -ف -وز ع -ل -ى أŸن -افسس أل -ذي  ⁄ي -ج -د ب -ع-د ضس-ال-ت-ه ‘ أ÷ول-تÚ
ألسسابقت ،Úحيث أنهزم فيهما ،مقابل فوز للوفاق أمام أ–اد
أ◊رأشس ،وتعادل ثم Úخارج ألديار مع مولودية أ÷زأئر‘ ،
مقابلت Úلعبهما أشسبال أŸدرب خ Òألدين ماضسوي دون جمهور،
بسسبب ألعقوبة ألتي مسست ألوفاق وفريق أŸولودية ،وهذأ ما
ح -رم -ه م -ن ج-م-ه-وره أ◊م-اسس-ي .وه-ك-ذأ م-ن أŸن-ت-ظ-ر أن ت-ك-ون
أنطÓقة ألوفاق أ◊قيقية ،مسساء أليوم ،مع جمهوره أŸتعطشس
وألذي  ⁄يلتق به ،منذ  3أشسهر ،وكان آأخر لقاء ‘ أ÷ولة ما قبل
أألخÒة للبطولة مع أ–اد ألعاصسمة ‘ ملعب  8ماي.
وم -ن أج -ل أل -ف-وز ب-ل-ق-اء أل-ي-وم ،حّضس-رت تشس-ك-ي-ل-ة أل-نسس-ر أألسس-ود
بجدية ،وأجرت لقاءً وديا مع أ–اد سسطيف ألذي وقف ألند للند
ضسد رفاق زيتي ،وفاز أشسبال أل–اد عليهم بـ ،2 / 3وهو ما يجعل
عناصسر أŸدرب ماضسوي يشسعرون بضسرورة أ÷دية وألوأقعية أك،Ì
حتى ل يقعوأ ‘ فخ أسستصسغار أŸنافسس.
ومن شسأان ألفوز أن يعبّد ألطريق للوفاق لبدأية موّفقة وقوية ‘
ألبطولة للحفاظ على أللقب ألثامن ألذي – ّصسل عليه أŸوسسم
أŸاضسي ،ويكون Ãثابة إأنذأر لشسبيبة ألسساورة ألتي تقابل ألوفاق
‘ أ÷ولة ألرأبعة.
سسطيف :نور ألدين بوطغان

السصبت  ١٦سصبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٥ذي الحجة ١٤٣٨هـ

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

ثقافة

ال ع د د
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’فريقي
’بدإع إ أ
›موعة من إ’تفاقات وإلقرإرإت Ãنتدى إ إ
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ا÷زائر –تضضن مقر الفدرالية األفريقية للسضينمائيÚ
إ’–اد إلدو‹ لششركات إŸؤولف ÚوإŸلحن Úيكّرم رئيسس إ÷مهورية

لبـــدإع إلفنــــي» ^ إفتتــــاح مكـــتب للمنظمـــــة إلدوليـــة
^ تــــأاسشيسس «جائــــزة مــــر Ëماكيبــــا ل إ
للملكيـــــة إلفكريـــة ^ إلتفكـــ ‘ Òمهرجــــان سشينمائــــي أإفريقــــي با÷نــــوب إ÷زإئــــري
–ت ششعار «ملتقى كتاب إلسشيناريو،
’فارقة من هنا
إıرج Úومبدعي إŸوسشيقى إ أ
وهناك» ،إحتضشن فندق إ÷زإئر يومي
’بدإع
إÿميسس وإ÷معة «منتدى إ إ
’فريقي» ،بتنظيم من إلديوإن إلوطني
إ أ
◊قوق إŸؤولف وإ◊قوق إÛاورة ،وإ’–اد
إلدو‹ لششركات إŸؤولف ÚوإŸلحن« Úسشيزإك»،
وبحضشور أإك Ìمن  4٠مششاركا من ضشمنهم ٢٢
لعلن عن
دولة .وكان إŸنتدى فرصشة ل إ
لبدإع إلفني»
تأاسشيسس جائزة ماكيبا ل إ
’فريقي ،وإحتضشان إ÷زإئر Ÿقر إلفدرإلية
إ أ
’فريقية للسشينمائي ،Úإ ¤جانب إلتوقيع
إ أ
على إتفاقات تهدف إ ¤ترقية حماية حقوق
’فارقة.
إŸبدع Úإ أ

ìGôaGE áeÉ°SGC :ôFGõ÷G ¥óæa
‘ كلمة أالقاها باŸناسصبة ،جّدد وزير الثقافة عز الدين
م-ي-ه-وب-ي ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى ال-ت-زام ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ب-تكريسص
نصص-وصص الت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-م-اي-ة اŸل-كية
الفكرية ،وذّكر بأان الدسصتور ا÷زائري يكّرسص ا◊ق ‘
الثقافة للجميع ،كما أان تعزيز حماية حقوق اŸؤولف هو
” تأاكيده ‘ ﬂطط عمل ا◊كومة اŸصصادق عليه
مبدأا ّ
مؤوخرا خÓل ›لسص الوزراء.
كما كان Ÿيهوبي لقاءات مع عدد من مسصؤوو‹ اŸنظمات
ÓعÓم بأان هذا
وال–ادات اŸشصاركة .وصصّرح الوزير ل إ
اللقاء ،الذي –تضصنه ا÷زائر ألول مرة ،يعت« Èخطوة
م -ت-ق-دم-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر ل-ت-ك-ريسص ب-ع-ده-ا األف-ري-ق-ي
وŒسصيده» ،مضصيفا بأان «جمع هذا العدد الهام من الدول
األف -ري -ق-ي-ة ا◊اضص-رة ي-ؤوك-د ‚اح ال-ل-ق-اء»‚ ،اح سص-ت-ؤوك-ده
نتائج اللقاء.

’فريقية
عاصشمة إلسشينما إ أ

كشصف ميهوبي عن اختيار اŸنظمة الدولية للملكية الفكرية
ا÷زائر لتمثل القارة األفريقية من خÓل افتتاح مكتب لها
‘ ا÷زائر.
وقبل ذلك ،كان الوزير قد أاعلن عن أان ا÷زائر سصتكون
ع-اصص-م-ة ل-لسص-ي-ن-م-ا األف-ري-ق-ي-ة م-ن خÓ-ل اح-تضصانها Ÿقر
الفدرالية األفريقية للسصينمائي .Úوقال ‘ هذا الصصدد:
«نحن نرحب بهذا اŸقÎح وسصنعمل على توف Òالشصروط
ال-ت-ي تسص-م-ح بÈوز ق-طب ل-لسص-ي-ن-م-ا األف-ري-ق-ي-ة Ãا يسص-م-ح
للجزائر بأاداء دورها ‘ خدمة الثقافة األفريقية ..هذه
الهيئة تابعة ل–Óاد األفريقي ما يجعلنا نسصاهم ‘ الدفاع
عن قضصايا أافريقيا من خÓل السصينما».
وأاضص-اف ال-وزي-ر ب-أان-ه سص-ي-ك-ون ه-ن-اك ل-ق-اءات ت-ق-ن-ي-ة لعقد
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع-ام-ة ب-ا÷زائ-ر ‘ ديسص-م Èال-ق-ادمŸ ،م-ث-ل-ي
ﬂتلف الدول األعضصاء ‘ هذا ال–اد« :سصتكون عملية
إاعطاء نفسص جديد ل–اد السصينمائي Úاألفارقة بالقيام
ب -إاصص Ó-ح -ات ‘ ال -نصص -وصص واأله -داف ،واه-ت-م-ام إاضص-ا‘
بالسصينمائي Úاألفارقة ‘ اŸهجر ،والتأاكيد على أان تؤودي
السصينما دورا ‘ الدفاع عن القضصايا األفريقية وصصورة
األفارقة ،خاصصة وأان القارة تعرف –ولت كبÒة على
ﬂتلف األصصعدة» ،يقول ميهوبي.
كما –ّدث وزير الثقافة عن «تنسصيق دائم مع «سصيزاك»
فيما يتعّلق بورشصات التدريب ،وأان تكون ا÷زائر جسصر بÚ
ه -ذه اŸن -ظ -م -ة وال -دول األف -ري -ق -ي-ة األخ-رى ،ألن Œرب-ة
الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف Œربة كبÒة فهو ينتمي
لكل اŸنظمات الدولية ◊قوق التأاليف وا◊قوق اÛاورة
وحتى اŸلكية الفكرية ،وبالتا‹ فإان وجود مؤوسصسصة قوية
م -ث -ل «ل -ون -دا» ي -خ -ول -ه -ا ألن ت -ؤودي دورا إاي-ج-اب-ي-ا ‘ ه-ذا
اÛال».

ال -ل -ق-اء ،ي-ت-عّ-ل-ق األول ب-ال-ت-ع-اون ب« Úسص-ي-زاك» واŸن-ظ-م-ة
األفريقية للملكية الفكرية ،وهذه التفاقية تأاتي لÎقية
ال -ت -ع -اون ب ÚاŸب -دع ‘ Úال -دول األف -ري -ق -ي -ة ال -ن -اط -ق-ة
بالفرنسصية .أاما الثا Êفيتعلق Ãجلسص «سصيزاك» Ÿبدعي
السص -م -ع -ي ال -بصص-ري وا–ادي-ة ال-ب-ل-دان األف-ري-ق-ي-ة ل-ك-ت-اب
السص -ي -ن -اري-و ،وي-رم-ي ب-ال-درج-ة األو ¤إا ¤ت-رق-ي-ة وح-م-اي-ة
مبدعي األعمال السصمعية البصصرية.
كما اغتنم أاورون الفرصصة لتكر Ëرئيسص ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة «عرفانا له بكل العمل الذي قام به من
أاجل حماية اŸبدع ‘ Úا÷زائر وع Èالعا ،⁄وللتعبÒ
عن تشصكرات «سصيزاك» والـ ٤مÓي Úمبدع الذين “ثلهم
ع Èالعا ⁄للحكومة ا÷زائرية ،وكل العمل اŸمتاز الذي
يقوم به ديوان حقوق اŸؤولف ‘ ا÷زائر».
و‘ تصصريح خ ّصص به «الشصعب» ،قال غاد شصاي أاورون،
اŸدير العام وال–اد الدو‹ لشصركات اŸؤولف ÚواŸلحنÚ
خضص عن لقاء ا÷زائر
«سصيزاك» ،إان التفاقات التي سصتتم ّ
ت- -ه- -دف إا« ¤تضص- -اف- -ر ا÷ه -ود لÎق -ي -ة مصص -ال -ح وح -ق -وق
اŸبدع ..Úوكما تعلمون فإان اŸبدع Úل يعتمدون على
راتب شصهري وإا‰ا يعيشصون على مسصتحقات حقوقهم ‘
التأاليف ،وهذه التفاقيات سصتوحد جهود هذه ال–ادات
واŸؤوسصسص- -ات م- -ن أاج- -ل ت- -رق- -ي- -ة ال- -ق -وان Úوال -ع -م -ل م -ع
ا◊كومات لتحقيق ‚اعة أاك ‘ Èجمع وتوزيع حقوق
اŸؤولف ÚواŸبدع.»Ú
Óبداع الفني
أاعلن ميهوبي عن تأاسصيسص «جائزة ماكيبا ل إ
األفريقي» التي سصتمنح سصنويا «‘ مثل هذا اليوم (١٤
سصبتم )Èوتشصرف عليها ÷نة –كيم من أاسصماء كبÒة ‘
القارة السصمراء تنتقي شصخصصية أافريقية قدمت الكث Òللفن
والثقافة واإلبداع واŸوسصيقى والسصينما وﬂتلف أاشصكال

وصصل اسصتÓم التبليغ بتغي Òالهيئة التنفيذية للجمعية

لقاء هام ‘ مرحلة حاسشمة

من جهته ،صصّرح غاد شصاي أاورون ،اŸدير العام وال–اد
الدو‹ لشصركات اŸؤولف ÚواŸلحن« Úسصيزاك» (الذي يضصم
 ٢٣٠شصركة “ثل  ١٢٣بلدا من بينها  ٣٦من أافريقيا) بأان
لقاء ا÷زائر يأاتي ‘ هذه اŸرحلة ا◊اسصمة للتعب Òعن
هذه اŸبادرة القيمة ،إاذ «تعد هذه اŸرة األو ¤التي ‚مع
فيها هذه اŸؤوسصسصات الثقافية واإلبداعية ،ونفعل ذلك
ع -رف -ان -ا ب-إاسص-ه-ام-ات ا÷زائ-ر ‘ ه-ذا اŸي-دان ،وب-ك-ل م-ا
تقدمه ا÷زائر دولة وحكومة لتدعيم العمل اإلبداعي،
وأايضصا عرفانا Ãا يقدمه الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف
من عمل جبار يرمي إا ¤حماية اإلبداع».
و–دث أاورون عن اإلمضصاء على اتفاق Úهام ‘ Úهذا
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اإلبداع ‘ أافريقيا ،وتقّدم ‘ حفل ينظم ‘ ا÷زائر
عرفانا لرموز الثقافة األفريقية».
وأاضص -اف م -ي -ه -وب -ي ب -أان ‘ اإلع Ó-ن ع -ن ا÷ائ-زة «ت-ث-مÚ
وتخليد لهذا اللقاء األول من نوعه» ،خاصصة وأان ا÷ائزة
إششهــــــــــــــار

«–مل اسصم واحدة من رموز الفن العاŸي التحرري وهي
مر Ëماكيبا ..هي لفتة أاردناها أان تكون من ا÷زائر من
خÓل ديوان حقوق اŸؤولف الذي سصيتكفل با÷وانب الفنية
واŸالية للجائزة».
وتكلم الوزير عن وفاء ا÷زائر Œاه القارة األفريقية ‘ كل
أابعادها ،ومن ب Úاألدلة على ذلك ،سصتكون جنوب أافريقيا
ضصيف شصرف معرضص الكتاب الدو‹.
«نعمل على وضصع تصصور Ÿهرجان سصينمائي أافريقي ‘
إاحدى مدن ا÷نوب ا÷زائري ،واسصتعادة حضصورنا الثقا‘
‘ أاف -ري-ق-ي-ا ي-تّ-م ب-ط-ري-ق-ة إاي-ج-اب-ي-ة وت-دري-ج-ي-ة» ،ي-كشص-ف
الوزير.
Óشصارة ،فقد جمع «منتدى اإلبداع األفريقي» أاك Ìمن ٤٠
ل إ
مشصاركا من بينهم  ٢٢دولة ،ورؤوسصاء اÛالسص الدولية
للمبدع ،ÚواŸدير العام ل–Óاد الدو‹ لشصركات اŸؤولفÚ
واŸل -ح -ن ،Úوال -ع -دي -د م -ن م -دي -ري م -ؤوسصسص -ات ال -تسص -يÒ
ا÷ماعي ،ومديري منظمات جهوية على غرار اŸنظمة
األفريقية للملكية الفكرية ،واŸنظمة ا÷هوية األفريقية
للملكية الفكرية ،و‡ثلي ا–ادية البلدان األفريقية لكتاب
السصيناريو ،إا ¤جانب سصينمائي Úعلى غرار صصاحب سصعفة
«كان» الذهبية اıرج ÿضصر حمينة .وسصعى اللقاء اإ¤
ت -ع -زي -ز «ال-ت-ع-اون وت-ب-ادل اآلراء ح-ول أافضص-ل ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات
وا◊لول اŸمكنة من أاجل تنمية وتطوير هيئات التسصيÒ
ا÷ماعي ع Èالقارة».
وتعت Èا÷زائر‡ ،ثلة ‘ الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف
وا◊قوق اÛاورة« ،ثا Êقوة اقتصصادية ‘ ال–اد الدو‹
لشص -رك -ات اŸؤول -ف ÚواŸل -ح -ن ‘ Úأاف -ري -ق -ي-ا ب-ع-د ج-ن-وب
أاف- -ري- -ق- -ي- -ا» .ك- -م- -ا أان ال -دي -وان عضص -و ›لسص إادارة ه -ذه
اŸنظمة.

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
وزإرة إلدفاع إلوطني
إلناحية إلعسشكرية إÿامسشة
إلششهيد زيغوت يوسشف

إاعÓن عن تقليصص آاجال اŸناقصصة الوطنية
اŸفتوحة رقم  / ٠٣م ب م خ ٢٠١٧ /
ت -ع-ل-ن وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ع-ن ت-ق-ل-يصص آاج-ال ت-ق-دË
العروضص للمناقصصة الوطنية اŸفتوحة رقم
 / ٠٣م ب م خ  ٢٠١٧ /قصصد إا‚از أارضصية كرة قدم ذات
عشصب اصص-ط-ن-اع-ي ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ق-ر م-ؤوسصسص-ة ال-ب-ناءات
اŸيكانيكية خنشصلة  /ن ع.٥ .
الصصادرة ‘ اليوميات الوطنية:
ـ جريدة الشصعب بتاريخ.٢٠١٧ / ٠٨ / ١٠ :
ـ جريدة اÛاهد بتاريخ.٢٠١٧ / ٠٨ / ١٠ :
وعليه فإان آاخر أاجل إليداع العروضص يكون يوم
 ٠٩نوفم ،٢٠١٧ Èويحدد تاريخ فتح األظرفة ‘ دفÎ
الشصروط.
يبقى اŸتعهدون ملزم Úبعروضصهم خÓل فÎة تعادل
فÎة –ضص Òالعروضص اÙددة ‘ دف Îالشصروط.
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Óغنيـــة اŸلتزمـــة بتيــــارت
اختتــــام اŸهرجــــان الوطنـــي ل أ

Œديد ألتكفل باŸوأهب
ألرأئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ورعايتهـ ـ ـ ـ ـ ـا
اخ-ت-ت-مت ب-دار ال-ثقافة
ع- -ل- -ي م- -ع- -اشض- -ي ل -ي -ل -ة اÿم -يسض
ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-بعة الثالثة للمهرجان
Óغ -ن -ي -ة اŸل -ت-زم-ة
ال -ث -ق -ا‘ ال -وط -ن -ي ل  -أ
ب - -ت - -ي - -ارت ،وال- -ت- -ي اع- -تÈت م- -ن احسض- -ن
ال -ط -ب -ع -ات ل -ك -ون -ه -ا اسض -ت -ق -ط -بت ج -م -ه-ورا
ع-ريضض-ا ،وق-ام-ات ف-ن-ي-ة م-ع-روفة زيادة على
ال -ت -ن -ظ -ي -م اÙك -م ال -ذي سض -اد ال -ط -ب -ع-ة م-ن-ذ
ان -ط Ó-ق -ه-ا .ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ج-انب ال-ت-ح-ف-ي-زي ‘
Óغ-ن-ي-ة اŸل-ت-زم-ة ف-ق-د
اŸه -رج -ان ال -وط -ن -ي ل -أ
لو¤
حصضدت فرقة افاق الوادي ا÷ائزة ا أ
وه -ي م -رت -ب -ة مسض -ت -ح -ق-ة حسضب اıتصضÚ
وال- -ن- -ق- -اد وق- -د ت- -ن- -ب- -أا اŸه- -ت -م -ون ب -ال -ف -ن
وا◊اضضرون لهذه الفرقة التي قدمت
اغ -ا Êوط -ن -ي -ة م-رف-وق-ة Ãوسض-ي-ق-ى
اصض -ي -ل -ة وب -الت م-ت-ن-وع-ة م-ن-ه-ا
العصضري والقد.Ë

لو ¤لـ«افاق الوادي» ولتيارت جائزتان
ا÷ائزة ا أ

لمل بوهران
Ãبادرة من جمعية ا أ

اسستحداث اأول متحف خاصص
باŸسسرح على مسستوى الوطن
بادرت ا÷معية الثقافية «األمل بوهران
باسستحداث أاول متحف خاصص باŸسسرح
على مسستوى الوطني حسسب ما اسستفيد
ل -دى رئ -يسص ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة .ويضس-م ه-ذا
اŸت -ح -ف ال -ذي ي -ح -م -ل اسس -م «اŸت -ح -ف
الصس- - -غ Òاألم- - -ل» ك - -اف - -ة اإلكسسسس - -وارات
لعمال اŸسسرحية اŸنجزة من
القدÁة ل أ
ق - -ب - -ل ا÷م - -ع - -ي - -ة اŸذك- -ورة و اŸلبسص
والديكورات وكذا أاجهزة الصسوت واإلضساءة
للتعريف بها لدى ا÷مهوري كما أاضساف
اŸسسرحي ﬁمد ميهوبي .ويحوي هذا
ال -فضس-اء ال-ذي ي-ؤورخ ل-ل-مسسÒة اŸسس-رح-ي-ة
ل -ف -رق -ة مسس-رح ال-ع-م-ال ل-وه-ران ال-ت-اب-ع-ة
÷م - -ع - -ي - -ة ال - -ث - -ق - -اف- -ي- -ة «األم- -ل» صس- -ور
ف-وت-وغ-راف-ي-ة ل-ب-عضص ال-عروضص اŸسسرحية
وف- -ق ذات اŸصس -در ،مÈزا أان «ا÷م -ع -ي -ة
أانتجت منذ  40سسنة أاك Ìمن  50عمل
مسس -رح -ي -ا ل -ل -ك -ب -ار والصس-غ-ار وت-رك-ي-ب-ات
مسسرحية حظيت بإاعجاب ا÷مهور عÈ
ﬂتلف وليات الوطن.
وسس -ي -ت -م اف -ت -ت -اح م -ت-ح-ف «األم-ل» ال-ذي
–تضس -ن -ه ق -اع -ة اŸسس -رح الصس -غ Òال-ت-اب-ع
للجمعية اŸذكورة Ãناسسبة تخرج دفعة
تتشسكل من ›موعة من اÎŸبصس Úالذين
سس-ي-ت-م ت-ك-وي-ن-ه-م من  21إا 23 ¤سسبتمÈ
ا÷اري .ك - -م - -ا أاشس - -ار إال - -ي- -ه اŸسس- -رح- -ي
ميهوبي .وسسيسستفيد من هذا التكوين حول
«اŸب -ادئ األسس -اسس -ي -ة ل -ت -ك -وي -ن اŸم -ث -ل»
الشسباب الهاوي للفن الرابع والذين تÎاوح
أاعمارهم ب 16 Úو 30سسنة Ÿدة  30سساعة
‘ شسكل ورشسات تطبيقية تتناول مواضسيع
«الصس - - - - - - - - - - -وت» و «اإلÁاء» و»الرŒال».
وسسيتوج هذا الÎبصسي الذي يشسرف على
تأاطÒه ﬂتصسون ‘ اÛال اŸسسرحيي
Ãنح شسهادة علوة على دمج األحسسن
م- -ن- -ه- -م ‘ ف -رق -ة مسس -رح ع -م -ال وه -ران
للجمعية الثقافية « األمل».

اŸرتبت Úاألو ¤والثا Êعلى التوا‹ ،إاذ
تصسدرت فرقة نور السسلم بصسفتها نالت
جائزة احسسن كلمات عن قصسيدة وطنية
تتغني با÷يشص الوطني الشسعبي من كلمات
الشساعر السسيناتور احمد بوزيان صساحب
القصسائد الوطنية.
بينما نالت فرقة «ميزيكانا» اŸرتبة الثانية
بصس- -ف- -ت- -ه- -ا صس- -ن -فت ألحسس -ن آاداء ،ف -ي -م -ا
–صس- -لت ف- -رق- -ة اف- -اق ال -وادي م -ن ولي -ة
ال- -وادي ع- -ل -ى ج -ائ -زة احسس -ن ◊ن ل -ك -ون
األغ -ا Êال -ت -ي ق -دم -ت -ه -ا ك -انت م -ن األداء

مقال
نقدي

1٧440

أصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدأء
من أŸهرجان

@ اŸهرجان عرف حضضورا جماهÒيا وفنيا
ك- - -بÒي- - -ن وم- - -ن ب Úا◊ضض - -ور وال - -ذي اع - -اد
ال-بسض-م-ة ل-ل-ج-م-ه-ور ال-ت-يارتي حمزة فغو‹ او
«م -ا مسض -ع -ودة» ال -ذي ذك -ر ج -ي-ل السض-ب-ع-ي-ن-ات
ول -ث -م -ان-ي-ات ب-اŸرح-وم ح-دي-دوان ،ح-يث ق-ام
ح -م -زة ف -غ -و‹ ب -إاع -ادة “ث -ي -ل مسض -رح -ي -ات
قصضÒة ال- - -ت- - -ي أاداه - -ا رف - -ق - -ة رف - -ي - -ق درب - -ه
ح -دي -دوان ،ح -يث Œاوب م -ع -ه ا÷م-ه-ور ول
لط -ف -ال ال-ذي-ن حضض-روا ب-ق-وة رف-ق-ة
سض -ي -م -ا ا أ
اوليائهم .حمزة الذي قام بدور ما مسضعودة
رفقة ابنه الصضغ Òوالذي كان قمة ‘ تقليد
دور حديدوان.

مسسرحية «ما مسسعودة «كانت رسسالة
للجمهور حول الأمانة

تيارت :عمر عمارة
ن -الت ا÷ائ -زة ال-ث-ان-ي-ة ف-رق-ة اŸي-زان م-ن
مدينة تيارت وهي فرقة معروفة ﬁليا
ووطنيا وتؤودي الطابع اŸلتزم واŸوشسحات
واألغ -ا Êال -وط -ن -ي -ة .أام-ا ا÷ائ-زة ال-ث-ال-ث-ة
–صس-لت ع-ل-ي-ه-ا ف-رق-ة األن-وار ال-ف-ن-ي-ة م-ن
ولية بشسار وهي فرقة شسابة تغني الغناء
اŸل -ت -زم األصس -ي -ل وق -د أاط -ربت ا÷م-ه-ور
ال- -ت -ي -ارت -ي ال -ذي ت -واف -د ب -كÌة ع -ل -ى دار
الثقافة علي معاشسي .
اما ا÷وائز اÿاصسة بالفنون األدبية كانت
من نصسيب ولية تيارت حصسة األسسد حيث
حصس - -دت ج - -ائ - -زت Úم - -ن اصس - -ل ث - -لث- -ة،

العدد

15

اŸط- -ل- -وب ل -دى ا÷م -ه -ور واŸم -زوج بÚ
العصسري واألصسيل.
وقد كانت التوصسيات التي قرأاها الكاتب
سسليمان جوداي مثمنة جهود ÷نة التحكيم
ومبادرة اŸهرجان ‘ طبعته الثالثة التي
تهدف ا ¤رعاية اŸواهب الشسابة وحثّها
على حب الوطن ،كما نّوهت بالÌاء والتنوع
ل- -دى اŸت- -ن- -افسس Úوروح ال -ت -ن -افسص ،ك -م -ا
أاشس-ادت ال-ل-ج-ن-ة ب-ال-ذوق ال-راق-ي ل-ل-جمهور
ال- -ت- -ي- -ارت- -ي ‘ .ج- -ه -ة اخ -رى دعت ÷ن -ة
التحكيم اŸتنافسس Úمسستقبل ا ¤الÎكيز

لمانة واÙافظة
@ اŸسضرحية كانت حول ا أ
ع -ل -ي -ه -ا وك -ذا الع -ت-ن-اء ب-ال-دراسض-ة وال-ك-ت-اب
اŸدرسض - -ي واŸث- -اب- -رة ،ك- -انت م- -ث- -ال ‘ “ري- -ر
لمانة عن طريق الفن ،وهي الرسضائل
رسضالة ا أ
ال- -ت- -ي ك- -انت “رر ب- -ه- -ا اŸواع- -ظ والع -ت -ن -اء
ب -ا÷انب الخ Ó-ق -ي .وك-ان ال-ف-ك-اه-ي ح-م-زة
فغو‹ قد اودع ابنه امانة وطالب منه عدم
الكشضف عنها لكن البن بفضضوله الشضبابي فتح
لم-ان-ة واك-ل م-ن-ه-ا وع-ن-دم-ا سض-أاله اجاب بأانه
ا أ
اودع- -ه- -ا ا ¤اه- -ل -ه ،وع -ن -ده -ا ق -الت الم «م -ا
مسض -ع -ودة « ب -ان الك -ل -ة ب -ه-ا سض-م‡ ،ا ادى ا¤
مرضض البن ،ليتم طمأانة البن بانه ليسض بها
سضم لكنه ل يجب خيانة المانة وما اثر ‘
ا÷مهور او ما كان مؤوثرا هو ان حمزة قال
لب - -ن- -ه ب- -أان- -ه اذا أاع- -ط- -اه ام- -ان- -ة اخ- -رى ه- -ل
اك Ìع- -ل -ى ا◊ضس -ور ال -رك -ح -ي وال -ه -ن -دام سضيحافظ عليها وهنا اجاب البن بنعم ،وهنا
اخرج حمزة راية وطنية وعندها Œاوب ا÷مهور
لصسوات.
واختيار ال◊ان اŸناسسبة ل أ
و انشض-د ال-نشض-ي-د ال-وط-ن-ي ب-ح-ن-اج-ر م-ت-ن-اسض-ق-ة وقد
إاقصضاء فرقة من تلمسضان لعدم
وصضل البعضض ا ¤الجهاشض بالبكاء .
التزامها باŸوضضوع
لشسارة عرفت الطبعة اقصساء فرقة من
ل إ
تلمسسان مباشسرة لكونها  ⁄تلتزم بقانون
اŸهرجان لعدم اختيارهم Ÿوضسوع الطبعة
واŸتمثلة ‘ اغنية وطنية زيادة على تأاخر
عناصسر الفرقة بدار الثقافة علي معاشسي،
وم -ع ذلك ت -رك ل -ل -ف -رق -ة أان ت-ق-دم اغ-ن-ي-ة
خارجة عن النصص وهذا لمتاع ا÷مهور.

النتماء والوطنية ‘ رواية «الÓز» الطاهر وطار

بقلم  /مرادي رضسوان
ال - -لز ه - -ي أاول رواي - -ة تصس- -در
ل -ل -ط -اه -ر وط -ار وك-ان ذلك سس-ن-ة
 ،194٧يسس-ت-ع-رضص ف-ي-ه-ا ب-أاسس-لوب
مشسّوق وحبكة متينة ،على امتداد
صسفحاتها التي تناهز  250صسفحة
ح -ق -ب -ة م -ه-م-ة وم-ؤوث-رة ‘ مسس-ار
ال -ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ،ب-ط-ل ال-رواي-ة
ه- -و ط- -ف- -ل غ Òشس- -رع- -ي اسس -م -ه
«ال -لز»Á ،ت -از ب -ف -ظ-اظ-ة ط-ب-ع-ه
وغ- -لظ- -ة تصس- -رف- -ات- -ه ،ي- -خشس- -اه
ا÷م- -ي- -ع ال- -ك- -ب Òق -ب -ل الصس -غ،Ò
اسستطاع أان يحظى بثقة السسلطات
الفرنسسية ،وكانت علقته مقربة وخاصسة جدا مع الضسابط اŸسسؤوول
ع-ن ال-ث-ك-ن-ة ال-عسس-ك-ري-ة شس-خصس-ي-ا .ه-ات-ه ال-ع-لق-ة ك-انت ح-ديث العام
واÿاصص ،فكان الكل يتسساؤول كيف اسستطاع أان يكسسب ثقة الضسابط
بهذه السسرعة ويصس Òمرافقه داخل الثكنة وخارجها ،فكÌت الشسكوك
حوله وحول خيانته للثورة ،لكن ل أاحد اسستطاع ان يثبت حدوث هاته
اÿيانة ،وبينما تسس Òاحداث الرواية وتزداد غموضسا وتشسويقا بعد كل
صسفحة ،تأاتي تلك اللحظة التي يدخل فيها اللز ا ¤دكان احد الثوار
وهو ثمل للغاية وبكلمات متثاقلة أالقى على مسسامعه كلمة السسر التي
كانت مفتاح التواصسل ب Úالثوار ،ومن هنا تبدأا قصسة هذا اŸتمرد مع
الثورة.
سضرية الثورة “نحك كل شضروط التمويه ومغافلة العدو
قصسة انخراطه فيها ووفائه لها ‘ .احد اليام يلتقي بأاحد مثقفي
وق -ادة ال -ث -ورة وال -ذي ي -دع -ى «زي -دان» .وه -و اح -د م -ع-ت-ن-ق-ي ال-ف-ك-ر
الشسيوعي ،يطلب منه اللز أان يعرفه على باقي افراد الثورة ،ألنه كره
حياته القدÁة وكل مايرتبط بها ،ويريد أان يتخلصص من كل شسيء
ويجعل اŸاضسي وراءه ،يريد تغي Òحياته “اما وأان ل يصس Òبعد اآلن
الشسخصص القذر الذي كان عليه ‘ القد ،Ëتظهر على بطل الرواية
ملمح الرضسى والراحة التامة مع زيدان ،كيف ل وهو الوحيد الذي
كان ‘ كل مرة يتعاطف معه حتى ‘ أاسسوأا أافعاله ،التي مقته اهل

ق-ري-ت-ه بسس-ب-ب-ه-ا .ي-دور ب-ي-ن-هما حديث
مطول على م Ïاحد القطارت ،هذا
اللقاء فعل يقلب حياة اللز رأاسسا
على عقب بعد ان يكتشسف ان زيدان
ه -و وال -ده ا◊ق-ي-ق-ي ،وه-ن-ا ت-خ-ت-ل-ج
اŸشساعر ب Úالثن Úوتتشسابك ‘
مشس -ه -د م -ؤوث -ر اج -اد وط-ار وصس-ف-ه
ب -دق -ة .وب -ع -د ه -ذا ي -ج -د «ال -لز»
ان-ت-م-ائ-ه ا◊ق-ي-قي انتمائه البوي
وانتمائه الثوري ..ل يطيل الكاتب
كثÒا ‘ ذكر التفاصسيل ا÷انبية
لروايته حتى يتم اكتشساف انتماء
«اللز» للثورة واشستغاله مع رجالها ،يقاد
ا ¤مكتب الضسابط الذي كان باألمسص القريب مرافقه الشسخصسي!
يحّقق معه الضسابط بنفسسه راغبا ‘ اسستمالته من جديد لطرفه،
ﬁاول إاعطائه فرصسة اخرى ،شسريطة ان يبلغ عن كل من له علقة
بالثوار وهو األمر الذي يرفضسه «اللز» “اما وينفجر ‘ وجهه
صس -ارخ -ا› :اه -د› ،اه -د ،مسس-ب-ل ،م-ن-اضس-ل .ف-لق ،خ-دع-تك أاي-ه-ا
القذر ،و ⁄ينتظر حتى يتم اقتياده من طرف جنود الضسابط ا¤
طاولة التعذيب بل فعل ذلك من تلقاء نفسسه واŒه صسوب القاعة
” نزع ثيابه وقذفه فوق منضسدة تعلوها
اıصسصسة لذلك وهناك ّ
مسسام Òحادة وانهالو عليه با÷لد ،ثم قامو بتعذيبه باŸاء والكهرباء
و‘ األخ Òهموا بقلع اضسافره ،لكن هذا اŸنتمي ا÷ديد لصسفوف
الثوار اسستطاع ان يقاوم كل هذا ويحافظ على كل اسسرارالثورة ..وقد
اج -اد م -ؤوسسسص ا÷اح -ظ -ي -ة وصس -ف ه-ذا اŸشس-ه-د اŸؤوث-ر م-ن رواي-ت-ه
باحÎافية عالية تضسعه ‘ مصساف كبار الكتاب ،باحÎافية Œعل
القارئ يكتم انفاسسه ويبسسطها ،بعد قراءته لكل كلمة ..و‘ األخÒ
اسستطاع اللز الفرار من أاسسوار الثكنة ،وهو  ⁄يتفّوه بكلمة واحدة قد
ت -ه ّ-دد مسس -ار ال -ث -ورة وأام -ن رج -ال -ه-ا ،وق-د “ك-ن «ال-لز» م-ن ال-ف-رار
Ãسساعدة جنود يشستغلون لصسالح الضسابط الفرنسسي سسنÎك للقارئ
فرصسة اكتشساف هوياتهم بعد قرائته للرواية .ول ينتهي سسيل التشسويق
هنا بل صسفحات الرواية –مل الكث Òمنه ،حيث سسيتم قتل الضسابط
وتفج Òالثكنة العسسكرية ،وكل هذا يتم من داخل الثكنة نفسسها على
ايدي من يرتدون البذلة الفرنسسية ،كيف؟ وŸاذا؟ صسفحات الرواية
Œيب على ذلك.

مديـ ـ ـر الثقاف ـ ـة لولي ـ ـ ـ ـة تيـ ـ ـارت:
عمشسـ ـة ب ـن عـ ـودة
@ انا فخور لنجاح اŸهرجان رغم ان ولية
ت -ي -ارت رائ -دة ‘ ت -ن -ظ -ي -م اŸه-رج-ان-ات ول-ك-ن
اسض - -ت - -ق- -ط- -اب ا÷م- -ه- -ور ‘ ضض- -وء الع- -ت- -ن- -اء
وال-ت-ه-افت ع-ل-ى ال-عصض-ري وتشض-ك-راتي للجميع
ول سضيما وا‹ ولية تيارت واهل الثقافة،
لغ-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة اع-ادت اللحمة والتآازر
وا أ
ل- -ل- -م- -واط- -ن Úوع- -ادوا ا ¤م- -ق- -اب- -ل -ة ال -رك -ح
لصضيل هو كلمات و◊ن
والسضتمتاع ،والفن ا أ
و اداء وذوق واقناع ا÷مهور.

ﬁافظ اŸهرجان  :بن عودة بلقاسسم
@ اود ان اشضكر جميع الذي سضاهمة ‘ ا‚اح
اŸهرجان من فني Úواداري Úوسضائق Úوعلى
رأاسضهم وا‹ ولية تيارت الذي دائما يشضجع
ويؤوازر ويحب الثقافة ،مدير الثقافة لولية
ت- -ي- -ارت ل- -ه ك -ذلك ال -فضض -ل ال -ك -ب ‘ Òا‚اح
اŸهرجان من خÓل التوجيهات ،والشضراف ،
و‚اح اŸه-رج-ان ه-و ‚اح ل-ل-ث-ق-اف-ة ول-ولية
تيارت اŸضضيافة ،ومرتع الفن الصضيل والشضكر
لسض -رة الع Ó-م -ي-ة وم-ن ب-ي-ن-ه-ا
ل -ل -ج -م -ه -ور وا أ
ج -ري -دة «الشض -عب» ال -ت -ي غ -طت ا◊دث ب-ك-ل
موضضوعية واحÎافية.

كر Ëخليل ،فتيحة بلحاج ‚ما
اŸهرجان تنشسيطا
@ ال-ن-ج-م-ان ك-ر Ëخ-ل-ي-ل وف-ت-ي-ح-ة ا◊اج من
‚وم التنشضيط كانا ‘ القمة سضواء من حيث
ال -ت -ح -ك -م ‘ ال -ل-غ-ة او اسض-ت-ع-م-ال اŸصض-ط-ل-ح-ات
الفنية او ‘ طريقة تقد Ëالنشضاطات ،حتى
ان ال -تصض -ف -ي -ق -ات  ⁄ت-ت-وق-ف ع-ن-دم-ا ي-ت-ق-دم
الثنائي كر Ëوفتيحة فوق اŸنصضة.

سسجلها :عمارة عمر

السشبت  1٦سشبتمبر  2017م
الموافق لـ 25ذي الحجة  143٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÙلل السشياسشي الصشحراوي ماء الع Úلكحل لـ«الششعب””:

العدد
1 74 4 0
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لفريقي قصشد تدم Òوحدته
انضشم ل–Óاد ا إ

Üô¨ŸG

Áـارسس ““بلطجـة““ دبلوماسسيـ ـة
وسسÓحـ ـ ـ ـ ـ ـه الرشسـ ـ ـ ـ ـوة
^^ اذا فضشـل مسشعـى التسشويـة السشلميـة فاŸواجهـة قادمـة
يÈز اÙلل السشياسشي الصشحراوي ،ماء العين Úلكحل ‘ ،هذا ا◊وار‡ ،ارسشات الحتÓل اŸغربي داخل
لفريقي ويصشفها ””بالبلطجة”” الدبلوماسشية ،ويوضشح كيف –قق ا÷مهورية الصشحراوية
ال–اد ا إ
انتصشارات ومكاسشب متتالية قاريا ودوليا.

حاوره :حمزة ﬁصصول
””الشش- -عب”” :م- -ن- -ذ انضش- -م- -ام اŸغ- -رب ل–Ó- -اد
لف -ري -ق -ي ب -رز شش -ك -ل ج-دي-د م-ن اŸواج-ه-ة
ا أ
ال- -دب- -ل- -وم- -اسش- -ي- -ة ب -ي -ن -ه وب Úا÷م -ه -وري -ة
الصش- -ح- -راوي- -ة ،ك- -ي- -ف Áك -ن أان تسش -ت -ف -ي -د
لمر و–وله
الدولة الصشحراوية من هذا ا أ
إا‚ ¤اح دبلوماسشي؟
^^ ماء العين Úلكحل ⁄ :تتوقف اŸواجهات اŸباششرة
ب‡ Úثلي جبهة البوليسشاريو وا÷مهورية الصشحراوية قط
مع ‡ثلي اıزن ،و‘ أاحيان كثÒة تواجه ‡ثلو ﬂتلف
منظمات اÛتمع اŸد Êمع ‡ثلي اıزن ‘ عدد كبÒ
من هيئات ومنتديات اÛتمع اŸد ÊالعاŸي ‘ اوروبا،
وأامريكا الÓتينية وأافريقيا وآاسشيا وغÒها.
لكن ا÷ديد اآلن ،هو أان الدبلوماسشية اŸغربية تعتمد
أاسشلوب ““البلطجة““ الدبلوماسشية بششكل صشارخ خصشوصشا ‘
اجتماعات ال–اد األفريقي ضشد الصشحراوي ،Úوهو ما
نعتÈه إاهانة ،ليسس للصشحراوي ،Úفنحن أاعداء طبيعيون
لنظام اıزن وصشراعنا معه بكل األششكال أامر عادي ،لكن
اإلهانة موجهة أاسشاسشا للهيئات األفريقية .وكأان اŸغرب
يقول ألفريقيا إانه قادر على إافسشاد أاي اجتماع لها ما ⁄
تخضشع إلرادته ،وأانه ل يحÎم اŸؤوسشسشات ول القوانÚ
األفريقية وسشيكسشرها كلما اسشتطاع .هذه هي الرسشالة
ا÷ديدة لدبلوماسشية ““البلطجة““ اŸغربية.
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة الصش-ح-راوية فهي –صشد التضشامن،
والتفهم من كل األفارقةÃ ،ن فيهم أاحيانا بعضس ‡ثلي
الدول الصشديقة للمغرب ،كالسشنغال ،الذين يعÈون أاحيانا
وإان بشش- -ك- -ل غ Òع- -ل- -ن- -ي أاو رسش- -م- -ي ع- -ن ت -ذم -ره -م م -ن
““بهلوانيات““ أاصشدقائهم اŸغاربة ،بل ويعÈون أاحيانا

عن إاحسشاسشهم با◊رج لدعم حكوماتهم بلدا ﬁت Óلبلد
أافريقي ول يحÎم أابسشط ششروط اللياقة واألدب.
إاذن كل خطأا دبلوماسشي Ÿمثلي اŸغرب ،وكل خرجة من
خرجات بلطجته هي انتصشار للدبلوماسشية الصشحراوية،
وتكفي العودة لÓجتماعات األخÒة التي حضشرها اŸغرب
بصشفته عضشوا ‘ ال–اد ،وحاول خÓلها منع مششاركة
ا÷مهورية الصشحراوية ،ليحصشد الفششل والعجز بل ويرغم
على ا÷لوسس ‘ نفسس القاعة التي يجلسس فيها ‡ثلو
ا÷م- - -ه- - -وري - -ة الصش - -ح - -راوي - -ة ،ل - -ذلك أارى أان انضش - -م - -ام
اŸغرب ل–Óاد األفريقي ،بغضس النظر عما يقوله أاو
ي -ف -ع -ل -ه ،ه -و اعÎاف ب -ا÷م -ه -وري -ة الصش -ح -راوي -ة بشش-ك-ل
عملي ،وما يقوم به دليل على الرتباك ،وعلى الضشحالة
والعجز أامام التقدم ا◊اصشل ‘ مواقف الدول واŸنظمات
من قضشية الصشحراء الغربية.
لسش-ال-يب ال-ت-ي ي-ت-ب-ع-ه-ا الح-تÓ-ل
م -ا ه -ي ا أ
قصش-د ال-ت-أاث Òع-ل-ى م-واق-ف ب-عضض ال-ب-لدان
Œاه القضشية الصشحراوية؟
^^ ليسس لنظام الحتÓل اŸغربي من أاسشاليب إا ¤أاسشلوب
واحد وحيد هو الرششوة وتششجيع الفسشاد ‘ الدول التي
يسشعى للتأاث Òعلى قرارها من قضشية الصشحراء الغربية.
و‘ الغالبية العظمى من ا◊الت نكتششف أان الرششوة أاو
شش- -راء ال- -ذ· ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا أازلم اıزن تسش -ت -ه -دف
مسش -ؤوول Úإام -ا ‘ وزارات اÿارج -ي -ة ل -ب -عضس ال -ب -ل-دان ،أاو
أاحيانا رأاسس الدولة األفريقية نفسشها.
واكتششفنا مث Óأان Œميد كينيا عÓقاتها السشياسشية مع
ا÷مهورية سشنة  2007كان نتيجة لرششوة مباششرة لوزير
خارجية ذلك البلد آانذاك ،لهذا قررت رئاسشة كينيا إاعادة

فتح العÓقات الدبلوماسشية مع الصشحراوي Úسشنة .2013
نفسس اŸوضشوع وقع ‘ موريششيوسس ‘ سشنوات ماضشية
–ت ق -ي -ادة ال -ي -م Úث -م أاع -ادت ا◊ك -وم -ة ا◊ال -ي -ة ف -ت -ح
العÓقات مع ا÷مهورية الصشحراوية ،ألن ذلك القرار ⁄
يكن قرارا مدروسشا ول منطقيا بل قرار فرد أاو أافراد قلة
تلقوا رششاوى .واألمثلة كثÒة.

اŸغرب يبيع الوهم إلفريقيا
إاذن السشÓح ا◊قيقي الوحيد الذي Áتلكه نظام الرباط
هو الرششوة .اآلن ،يحاول ﬁمد السشادسس بيع الوهم لبعضس
الدول األفريقية با◊ديث عن اسشتثمارات يدعي أانه يريد
القيام بها ‘ قطاعات اŸعادن ،والبنوك ،واÿدمات ‘
دول مثل كينيا ،ونيجÒيا ،وتنزانيا ،ورواندا وغÒها...
لكنها مششاريع سشتكلفه مÓي Òالدولرات التي ل نعتقد أانه
Áلكها ،اللهم إال كانت غايته األسشاسشية هي تهريب أاموال
وموارد اŸغرب للخارج لسشتثمارها هناك خوفا من أاي
انقÓب أاو سشقوط للنظام .وهو ما ل ينبغي اسشتبعاده.
ف-ن-ظ-ام ال-رب-اط ‘ ن-ظ-رن-ا ي-ق-ف ح-ال-ي-ا ع-ل-ى صش-ف-ي-ح ج-د
سشاخن.
وح- -ال- -ي- -ا ن- -ت -اب -ع أايضش -ا ﬁاولت اŸغ -رب النضش -م -ام إا¤
اÛموعة القتصشادية للغرب األفريقي ،وهو أامر عجيب
وغريب يششبه إا ¤حد كب Òسشعي ا◊سشن الثا Êاأواسشط
ال -ث -م -ان -ي -ن -ات ل Ó-نضش -م -ام ل –Ó-اد األوروب -ي ..وأاع -ت -ق-د
أانه يسشعى للعضشوية هناك لوجود حوا‹  13دولة عضشو ‘
هذه اÛموعة .ويعد العدة لتششكيل حلف لسشتخدامه ‘
الدفاع عن مصشا◊ه ‘ ال–اد األفريقي ورÃا ضشرب
الدول األخرى التي يعتÈها خصشوما له.

لف-ري-ق-ي-ة أاب-دت ث-ب-ات-ا ق-وي-ا على
ال-دول ا إ
م- - - -ب- - - -ادئ ال–اد ‘ ،وقت ل ت- - - -ت - - -وق - - -ف
اسش- - -ت - -ف - -زازات اŸغ - -رب وسش - -ل - -وك - -ات - -ه غÒ
اŸنضش-ب-ط-ة ،م-ا ه-ي أاه-داف-ه ا◊ق-ي-ق-ي-ة م-ن
النضشمام للهيئة؟
^^ أاعتقد أان اŸغرب غ Òمهتم ل بال–اد األفريقي ول
بقوانينه ،ول Ãبادئه ألنها كلها مبادئ تعارضس التوجه
السشتعماري التوسشعي لنظام اŸملكة.
ال–اد األفريقي يسشعى لبناء دÁقراطيات ‘ أافريقيا‘ ،
ح Úيكرسس دسشتور اŸغرب نظاما ملكيا متخلفا وتوسشعيا
يعود للقرون الوسشطى .ال–اد األفريقي يسشعى لبناء السشلم
ب Úششعوب القارة و–قيق تكامل وتعاون اقتصشادي مبني
على الحÎام اŸتبادل والتعاون .واŸغرب يحتل الصشحراء
الغربية ،وينهب ثرواتها ،ولديه مششاكل حقيقية مع إاسشبانيا
وأاوروبا كما رأاينا مؤوخرا حيث ل يصشدر اŸغرب ÷Òانه
إال اإلرهابي Úواıدرات.

غاية اŸغرب تدم Òالوحدة القارية
إاذن ،حسشابات اŸغرب من النضشمام ل–Óاد األفريقي،
وغايته هي تدم Òالوحدة األفريقية ،وششق صشفها عÈ
Óرادة اإلسشتعمارية
تششكيل ›موعة من الدول اÿاضشعة ل إ
ال -ف -رنسش -ي -ة وغÒه -ا م-ن ال-دول الصش-غÒة ال-ق-اب-ل-ة ل-لشش-راء
لفرضس ليسس فقط إارادته ،بل وإارادة سشيدته فرنسشا .فÓ
ينبغي أان ننسشى أان فرنسشا ل تريد ل–Óاد األفريقي أان
ي-ن-ج-ح ب-ت-ات-ا ،خ-اصش-ة ‘ مشش-اري-ع-ه الق-تصش-ادي-ة واألمنية.
ف-رنسش-ا ت-ري-د اإلب-ق-اء ع-ل-ى دول ال-ق-ارة م-ت-خ-ل-ف-ة ،مشش-تتة،
فقÒة وعاجزة ،وسشتسشتعمل اŸغرب ورفاقه من الدول
الفرنكوفونية لضشرب ال–اد األفريقي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لقليم
لّنه سضيؤوجّج النزعة النفصضالية با إ
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الضضغط على قادة أاكراد العراق لتأاجيل اسضتفتاء السضتقÓل
لكراد لتأاجيل اسضتفتاء على اسضتقÓل إاقليم كردسضتان
ضضغطت الوليات اŸتحدة وحلفاء غربيون على القادة ا أ
العراقﬁ ،ذرين من أانه سضيكون ““ﬁفوفا Ãخاطر جسضيمة““ .وقدم ا◊لفاء الغربيون خطة بديلة ‘ ﬁاولة
لقليم الغني بالنفط وا◊كومة اŸركزية ‘ بغداد.
لتفادي نشضوب صضراع ب Úا إ

لمعاء الفارغة
بينما رفاقه يخوضضون معركة ا أ

ﬁكمة الدار البيضضاء تسضتأانف ضضد الزفزا‘
لتشضديد التهم اŸوجّهة إاليه

أاصضبح السضتفتاء اŸقرر ‘  25سضبتم Èبؤورة انفجار
ﬁتملة ‘ اŸنطقة ،فيما تشضعر قوى غربية بالقلق
من أانه قد يؤوجج صضراعا مع بغداد ويصضرف النتباه
عن ا◊رب ضضد إارهابيي تنظيم الدولة اإلسضÓمية.
قال بريت مكجورك اŸبعوث األمريكي اÿاصس
للتحالف ضضد الدولة اإلسضÓمية الدموية للصضحفيÚ
بعد اجتماع الوفد الذي يضضم أايضضا األ· اŸتحدة
وبريطانيا مع رئيسس اإلقليم مسضعود الÈزا““ ،Êل

ت -وج -د ف -رصض -ة ألن ي-ح-ظ-ى ه-ذا السض-ت-ف-ت-اء ال-ذي
سض -ي -ج-رى ‘  25سض-ب-ت-م Èبشض-رع-ي-ة دول-ي-ة ...هذه
عملية ﬁفوفة Ãخاطر شضديدة““.
وذك -ر م -ك -ج -ورك أان -ه م -ت -ف -ائ -ل ب-أان ق-ادة األك-راد
سضيقبلون بخطة بديلة تركز على ا◊وار ب Úاإلقليم
وبغداد وتؤوجل السضتفتاء على اسضتقÓل اإلقليم.
ورفضس ذكر مزيد من التفاصضيل.
وقالت رئاسضة إاقليم كردسضتان العراق ،إان القادة

ل‡ي ‘ الصضحراء الغربية
سضمح بتبادل وجهات النظر حول اŸسضار ا أ

أاول لقـ ـ ـاء رسضم ـ ـ ـي ‘ نيوي ـ ـورك ب ـ ـ ـ Úوف ـ ـد
ع ـ ـ ـ ـ ـن البوليزاري ـ ـ ـ ـو وكوهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

األك -راد سض -ي -درسض -ون اŸقÎح دون ذك -ر ت -ف -اصض -ي-ل
أاخرى .لكن بعد سضاعات نقلت وسضائل إاعÓم ﬁلية
ع -ن الÈزا Êن -فسض -ه ال -ق -ول ◊شض -د ،إان ال -تصض -ويت
سضيجرى ‘ موعده اŸقرر ‘  25سضبتم.È
وجاء التحرك بعد أان صضوت برŸان العراق إلقالة
ﬁافظ كركوك وهو أاحد أاشضد مؤويدي السضتقÓل.
وج- -اء ق- -رار إاق- -ال- -ة ك- -ر Ëب- -ع -د م -واف -ق -ة ›لسس
اÙاف -ظ -ة اŸت -ن -ازع ع -ل -ي -ه -ا ع-ل-ى اŸشض-ارك-ة ‘
اسضتفتاء السضتقÓل الذي ينظمه اإلقليم.

ﬂاوف من تأاجيج النزعة النفصضالية
وصضوت الŸÈان العراقي هذا األسضبوع ،على رفضس
السضتفتاء وكلف العبادي باتخاذ كافة اإلجراءات
الÓزمة للحفاظ على وحدة البÓد.
وت -رفضس ب -غ -داد ودول ج -وار ال -ع -راق السض -ت -ف-ت-اء.
ويشض -ع-ر مشض-رع-ون ع-راق-ي-ون ب-ال-ق-ل-ق م-ن أان ي-ع-زز
السضتفتاء سضيطرة األكراد على عدة مناطق متنازع
عليها منها كركوك.
ويعيشس ‘ تركيا أاك Èعدد من األكراد باŸنطقة
وت - -خشض- -ى م- -ن أان ال- -تصض- -ويت ب- -اŸواف- -ق- -ة ع- -ل- -ى
السضتقÓل قد يشضجع النزعة النفصضالية ‘ جنوب
شضرق البÓد ،حيث قاد اŸسضلحون األكراد “ردا
لثÓثة عقود قتل فيه أاك Ìمن  40أالف شضخصس.
وت -ع -ارضس ك -ل م -ن إاي-ران وسض-وري-ا ال-تصض-ويت أايضض-ا
خشضية تأاجيج النزعة النفصضالية ب Úاألكراد على
أاراضضي البلدين.

من اŸرتقب أان تنظر ﬁكمة السضتئناف
لربعاء القادم ‘ ،طلب
بالدار البيضضاء ،ا أ
النيابة العامة اسضتئناف قرار قاضضي
التحقيق عبد الواحد ›يد ،الذي قضضى
بإاسضقاط بعضس التهم عن ناصضر الزفزا‘،
قائد ““حراك الريف““ ورفاقه ،من بينها
اŸشضاركة ‘ التحريضس ضضد الوحدة
الÎابية ،واŸشضاركة ‘ Œمهر مسضلح
والعصضيان اŸد.““Ê
كشضف ﬁمد زيان ،أاحد أاعضضاء هيئة الدفاع عن
اŸتهم ،Úأان قاضضي التحقيق كان قد رفضس طلب
النيابة العامة بأان تكون اŸتابعة وفق الفصضل ،202
مشضÒا إا ¤أان -ه -ا (ال -ن-ي-اب-ة ال-ع-ام-ة) اسض-ت-أان-فت ه-ذا
القرار ،حيث سضتنظر اÙكمة ،األربعاء اŸقبل،
‘ قرار قاضضي التحقيق.
وبحسضب ﬁمد أاغناجﬁ ،امي معتقلي ““حراك
الريف““““ ،فإان األمر يتعلق بإاسضقاط قاضضي التحقيق
بعضس التهم عن عدد من اŸتهم ÚاŸتورط‘ Ú
أاحداث الريف ،األمر الذي  ⁄يرق النيابة العامة
التي قررت اسضتئناف هذا القرار يوم األربعاء““.
وجاء ‘ قرار إاسضقاط بعضس التهم عن معتقلي
ا◊راك واŸوقع من طرف قاضضي التحقيق عبد
ال- -واح- -د ›ي- -د ،ال- -ذي صض- -در األرب -ع -اء  23أاوت
اŸاضضي ،على غرفة ا÷نايات Ãحكمة السضتئناف
بالدار البيضضاء Ùاكمتهم ما يلي:
 - 1ن- -اصض- -ر ال -زف -زا‘ وﬁم -د ج -ل -ول وا◊ب -يب
ا◊ن- -ودي وصضÓ- -ح الشض- -خ- -م ورشض- -ي- -د اŸوسض -اوي:
إاسضقاط جناية التحريضس علنا ضضد الوحدة الÎابية
للمملكة ،وجناية اŸسس بسضÓمة الدولة الداخلية““،
ك -م -ا أاسض -ق -ط ت-ه-م-ة ال-عصض-ي-ان ع-ن صضÓ-ح الشض-خ-م
وﬁمد بهنوشس وبÓل أاهباط.
ﬁ -2مد حاكي :إاسضقاط تهمة اŸشضاركة ‘ اŸسس
بسض Ó-م -ة ال -دول -ة ال-داخ-ل-ي-ة ،وتسض-ل-م م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة
ﬂصضصض -ة ل -تسض -ي Òنشض -اط Áسس ب -وح-دة اŸم-ل-ك-ة
اŸغربية وسضيادتها.
وك -ان ال -نصض -يب األك Èم -ن ال -ت -ه -م ‘ ح -ق ك-ل م-ن
ال -زف-زا‘ وج-ل-ول وال-ي-خ-ل-و‘ ،ال-ذي-ن ق-رر ق-اضض-ي
التحقيق متابعتهم بتدب Òموؤامرة للمسس بسضÓمة
ال -دول -ة ،ع -ن ط-ري-ق ال-ت-ح-ريضس ب-قصض-د ال-ت-خ-ريب

والتقتيل.
‘ سضياق آاخر ،أاعلن عدد من معتقلي ا◊راك
القابع ‘ Úا÷ناح رقم  8بسضجن عكاشضة ،دخولهم
‘ إاضض-راب ع-ن ال-ط-ع-ام م-ف-ت-وح ،م-ن ب-ي-ن-ه-م ن-ب-ي-ل
أاح -م -ج -ي -ق وﬁسض -ن أاث -ري ورب -ي-ع األب-ل-ق وﬁم-د
جلول““.
وأاوضض- -حت ›م- -وع- -ة م- -ن م- -ع- -ت- -ق- -ل- -ي ا÷ن -اح 8
““›موعة  ““31بسضجن عكاشضة الدار البيضضاء ‘
ب -ي -ان ل -ه -ا ،أان -ه -م ““اسض -ت -أان -ف-وا اÿم-يسس اإلضض-راب
اŸفتوح عن الطعام اŸعلن سضابقا– ،ت شضعار
““ا◊ري -ة أاو الشض -ه -ادة““ ،م -ع -ل -ن Úع -ن اسض-ت-ن-ك-اره-م
Óدلة.
الشضديد للتهم اŸلفقة لهم ‘ غياب تام ل أ

إاعÓمـ ـي يحاكـ ـم بالقان ـ ـون ا÷نائي
بـ ـدل قانـ ـون الصضحافـ ـة
طالبت النقابة الوطنية للصضحافة اŸغربية ،بإاعادة
ﬁاك-م-ة م-دي-ر م-وق-ع ““ب-دي-ل““ ،ح-م-ي-د اŸه-داوي،
ع -ل -ى أاسض -اسس ق -ان -ون الصض-ح-اف-ة وال-نشض-ر ،وإاطÓ-ق
سضراحه فورا ووضضع حد لسضلسضلة اŸتابعات التي
–ركت دف -ع -ة واح -دة ،ووق -ف ج -م -ي-ع اŸت-اب-ع-ات
واÙاكمات ذات صضلة بالصضحافة والنشضر.
وقالت النقابة الوطنية للصضحافة ‘ بيان لها ،إانها
تفاجأات ““با◊كم القضضائي السضتئنا‘ الصضادر ‘
حق الزميل حميد اŸهداوي والذي رفع عقوبة
حبسضه من ثÓثة أاشضهر إا ¤سضنة نافذة ،معÈة عن
قلقها الشضديد إازاء هذا ا◊كم الذي اسضتند إا¤
ﬁاك-م-ة ال-زم-ي-ل ب-ال-ق-ان-ون ا÷ن-ائ-ي عوضس قانون
الصضحافة والنشضر خصضوصضا وأان األفعال التي توبع
بها منصضوصس على عقوبتها ‘ قانون الصضحافة
والنشضر ،وأان اسضتبداله ‘ هذه القضضية بالقانون
ا÷نائي كان بهدف تشضديد العقوبة.
وأاع -ل -نت ال -ن -ق -اب -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصض-ح-اف-ة اŸغ-رب-ي-ة
تضض- -ام -ن -ه -ا اŸط -ل -ق وال Ó-مشض -روط م -ع ال -زم -ي -ل
اŸه -داوي ،م -ع -تÈة ا◊ك -م ال-ق-اسض-ي الصض-ادر ضض-د
الصض -ح -ف -ي ي -ن -درج ‘ سض -ي-اق ع-ام ي-ع-رف ت-راج-ع-ا
م-ل-ح-وظ-ا وم-ق-ل-ق-ا ‘ ح-ري-ة الصض-ح-اف-ة والنشضر ‘
بÓدنا.

اŸبادرة أاطلقها غوتÒيسس ÷عل اŸنظمة الدولية أاك‚ Ìاعة

التقى وفد عن جبهة البوليزاريو
يقوده اŸنسضق الصضحراوي لبعثة اŸينورسضو
ﬁمد خداد ،أامسس الول ‘ ،نيويورك مع
اŸبعوث ال‡ي للصضحراء الغربية
هورسضت كوهلر.
اللقاء الذي جرى بحضضور ‡ثل جبهة البوليزاريو
لدى األ· اŸتحدة أاحمد بوخاري ،سضمح بتبادل
وجهات النظر ومعلومات حول اŸسضار األ‡ي ‘
الصضحراء الغربية.
كما تناول هذا اللقاء وهو أاول تواصضل رسضمي بÚ
ال -ط -رف ،Úآاف -اق ه -ذا اŸسض -ار ‘ إاط -ار اŸه -م-ة
اŸوكلة للسضيد كوهلر من طرف ›لسس المن
واألم Úالعام األ‡ي بغية التوصضل إا ¤حل عادل
ومسضتدام يضضمن حق الشضعب الصضحراوي الثابت

‘ تقرير اŸصض ÒوالسضتقÓل.
ب- -ه -ذه اŸن -اسض -ب -ة ج -ددت ج -ب -ه -ة ال -ب -ول -ي -زاري -و
·Ó
اسضتعدادها للتعاون مع مبعوث األم Úالعام ل أ
اŸتحدة من أاجل تسضوية القضضية الصضحراوية.
ومن اŸقرر أان يعرضس اŸبعوث األ‡ي ا÷ديد
الذي ع Úخلفا لكريسضتوفر روسس تقريره األول
عن الصضحراء الغربية ‘ غضضون سضتة أاشضهر.
 ·ÓاŸتحدة قد وعد ‘
وكان األم Úالعام ل أ
أاف -ري -ل اŸاضض -ي ب -إاع-ط-اء ““دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة““
للمفاوضضات اŸتوقفة منذ .2012
·Ó
كما طلب ›لسس األمن من األمانة العامة ل أ
اŸتحدة تسضهيل انعقاد مفاوضضات مباشضرة بÚ
ال- -ط- -رف Úت- -فضض- -ي إا ¤ت- -ق- -ري- -ر مصض Òالشض- -عب
الصضحراوي.

إاسضتقÓل إاقليم كتالونيا
^ مدريد :طلب كل من حاكم إاقليم كتالونيا اإلسضبا Êورئيسضة
بلدية برشضلونة -أاك Èمدن اإلقليم -امسس من رئيسس الوزراء
ماريانو راخوي واŸلك فليبي السضادسس إاجراء حوار بشضأان نزاع
متصضاعد حول تصضويت مزمع بشضأان اسضتقÓل اإلقليمي حسضب
مصضادر إاعÓمية.
وذك -رت اŸصض -ادر ذات -ه -ا أان ح -اك-م ك-ت-ال-ون-ي-ا ك-ارل-يسس ب-وتشض-دم-ون
ورئيسضة بلدية برشضلونة أاداكولو طالبا  ‘ -خطاب موجه إا¤
راخوي وأارسضلت نسضخة منه أايضضا إا ¤اŸلك فيليبي -بإاجراء حوار
بشضأان نزاع متصضاعد حول تصضويت مزمع بشضأان اسضتقÓل اإلقليم.

قطرمسضتعدة للحوار

^ الدوحة:
أاعلن أام Òقطر الشضيخ “يم بن حمد آال ثا ‘ Êبرل Úامسس ،أان
بÓده مسضتعدة للجلوسس إا ¤طاولة ا◊وار من أاجل التوصضل إا¤
Óزمة اÿليجية يرضضي جميع األطراف ،وأاكد دعم مبادرة
حل ل أ
أام Òالكويت الشضيخ صضباح األحمد الصضباح حتى الوصضول إا¤
حل.
وفيما يتعلق Ãكافحة اإلرهاب ،قال الشضيخ “يم إان ا÷ميع
يكافحون اإلرهاب ،لكنه أاوضضح أانه تع Úأايضضا معا÷ة أاسضباب
ال -ظ -اه -رة وج -ذوره -ا .وب -ه-ذا الشض-أان أايضض-ا ،ق-الت اŸسض-تشض-ارة

ل· اŸتحـ ـ ـدة
لصض ـ ـÓح ا أ
 100دولـ ـ ـ ـة تؤويـ ـ ـد إاعÓنـ ـ ـا أامÒكي ـ ـا إ

أايدت مئة دولة ،ليسس بينها فرنسضا حتى
لن ،إاعÓنا اقÎحته الوليات اŸتحدة
ا آ
ل· اŸتحدة يتوقع ان يتم إاقراره،
لصضÓح ا أ
إ
الثن ‘ ،Úموكب برئاسضة دونالد ترامب ‘
نيويورك ،بحسضب مصضادر دبلوماسضية.
هذا ا◊دث الذي يتم Ãبادرة أامÒكية ،سضيتم برئاسضة
ال -ولي-ات اŸت-ح-دة و 12دول-ة اخ-رى ب-ي-ن-ه-ا اŸان-ي-ا،
بحسضب اŸصضادر ذاتها .ول تزال باريسس التي  ⁄تنضضم
ا ¤العÓن بعكسس برل Úولندن ،تفكر ‘ اŸوقف
الذي سضتتخذه ،بحسضب دبلوماسضي.Ú
ومن اŸقرر ان يتم خÓل ا◊دث اŸقرر ،الثن،Ú

األŸانية إان األم Òأابلغها أان بÓده
سض -ت -ع -م -ل ك -ل م-ا ‘ وسض-ع-ه-ا Ÿك-اف-ح-ة
اإلرهاب.

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

 100قتيل بغارات للتحالف
^دير الزور:أافادت مصضادر إاعÓمية ،بأان نحو مئة مد Êقتلوا
‘ غارات للتحالف الدو‹ على ﬂيم للنازح ‘ Úريف دير
الزور الشضرقي ،كما قصضفت غواصضات روسضية من مياه البحر
اŸت-وسض-ط م-واق-ع ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة اإلسضÓ-م-ي-ة الرهابي جنوب
غرب اÙافظة.يأاتي هذا فيما بسضطت قوات النظام سضيطرتها
على قرية البغيلية واŸنطقة اŸمتدة من تلة الرواد للمدخل
الغربي Ÿدينة دير الزور ،إاضضافة إاﬁ ¤طة غاز نيشضان وﬁطة
ضضخ اŸياه بجبل ثردة.

”” قانون اŸصضا◊ة”” يث Òجدل
^ تونسس :يدور ‘ تونسس جدل كب Òبعد إاقرار الŸÈان قانونا
ينصس على العفو عن متورط ‘ Úالفسضاد ‘ عهد نظام الرئيسس
السضابق زين العابدين بن علي.
وعÈت اŸعارضضة واÛتمع اŸد Êعن قلق كب Òعلى النتقال
الدÁقراطي بعد إاقرار الŸÈان األربعاء اŸاضضي للقانون وذلك
إاثر أايام على إاجراء تعديل وزاري واسضع أاعطى منصضب ÚمهّمÚ
‘ ا◊كومة لشضخصض Úشضغ Óمناصضب وزارية ‘ عهد بن علي.

إالقاء ثÓث كلمات لÎامب والسضفÒة المÒكية ‘
ال· اŸت -ح -دة ن -ي -ك -ي ه -اي -ل-ي والم Úال-ع-ام ل·Ó-
اŸتحدة انتونيو غوتÒيسس.
 ·ÓاŸتحدة.
وحتى اآلن كان ترامب منتقدا بشضدة ل أ
وتأاتي مبادرته ‘ وقت اطلق فيه غوتÒيسس عملية
اصضÓ-ح-ات ل ·Ó-اŸت-ح-دة ل-ت-حسض Úت-ن-اغ-م-ه-ا ب-اقل
التكاليف.
وقالت اÿارجية الفرنسضية الثÓثاء انه يجب ““تعزيز
النظام اŸتعدد الطراف وفاعلية ال· اŸتحدة““ ‘
م-واج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات ال-ع-اŸي-ة ال-كÈى و«ن-ح-ن ن-دع-م
بالكامل ،بهذا الصضدد– ،رك غوتÒيسس ونعمل ‘
هذا الŒاه مع ابرز شضركائنا ‘ نيويورك““.

تنظيف تلعفر من اŸتفجرات

^ بغداد :بعد أاسضبوع Úمن –رير قضضاء تلعفر ،آاخر
األراضضي التي كان يسضيطر عليها تنظيم ““الدولة اإلسضÓمية““ الرهابي
‘ ﬁافظة نينوى بالعراق ⁄ ،يعد السضكان بعد إا ¤اŸدينة التي –اول
السضلطات تهيئها وتنظيفها من اŸتفجرات التي خلفها التنظيم.

ﬁادثات فنزوي– Óرز تقدما
^ سضانتو  :أاعلن رئيسس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا أان
وفدي ا◊كومة واŸعارضضة الفنزويلي Úاتفقا على انشضاء ÷نة
من ““دول صضديقة““ تكون مهمتها اŸسضاعدة ‘ اŸفاوضضات
لتسضوية الزمة السضياسضية التي تهز البÓد.
وكان الوفدان بدآا الربعاء ﬁادثات برعاية ميدينا ورئيسس
ا◊كومة السضبا Êالسضابق خوسضيه لويسس رودريغيز ثاباتÒو،
سضعيا لتسضوية الزمة السضياسضية والقتصضادية ‘ فنزوي Óبعد
أاشضهر من الحتجاجات الدامية.

قرار يدين العنصضري Úالبيضض
^ نيويورك :قال الرئيسس األمريكي دونالد ترامب إانه كان
““مسض -رورا ب -ال -ت -وق -ي -ع““ ع-ل-ى ق-رار ل-ل-ك-ون-غ-رسس ي-دي-ن ا◊رك-ات
اŸنادية بتفوق العرق األبيضس .وذلك بعد ا÷دل الكب Òالذي
أاثارته تصضريحاته عقب أاحداث شضارلوتسضفيل ‘ أاوت اŸاضضي،

والع Ó-ن السض -ي -اسض -ي اŸرت -قب الث-ن Úيشض-م-ل عشض-ر
تأاكيدات والتزامات تهدف ا ¤جعل ال· اŸتحدة
التي كثÒا ما تنعت بانها تعا Êمن ثقل اداري وعا‹
الكلفة““ ،اك‚ Ìاعة وفعالية““.
وكانت واشضنطن وزعت مشضروع العÓن الول ‘ اوت
وال- - -ذي اك- - -د ع - -ل - -ى مسض - -ؤوول - -ي - -ة الم Úال - -ع - -ام ‘
الصضÓحات ،على  14دولة من كافة القارات.
ويعتزم غوتÒيسس ‘ اطار عملية الصضÓح التي يريد
القيام بها ان يعرضس على ا÷معية العامة تقاريره
ح -ول ادارة افضض -ل ل -ل -م -وظ -ف Úوزي-ادة ال-ت-نسض-ي-ق بÚ
ال-ه-ي-ئ-ات اŸك-ل-ف-ة ال-ت-ن-م-ي-ة وم-ق-اربة اك Ìشضمولية ‘
›الت السضلم والمن.

والتي اعت ÈكثÒون أانه سضاوى فيها ب Úالعنصضري Úومناوئيهم.
ولكن توقيع ترامب Áكن أال يؤودي إلنهاء ا÷دل بعد أان صضرح
اÿميسس أان ““هناك أاشضخاصضا سضيئ ‘ Úا÷انب اآلخر أايضضا““.

دعم النتخابات ‘ ليبيا
^ ل -ن -دن :ق -ال وزي -ر اÿارج -ي -ة الÈي-ط-ا Êب-وريسس ج-ونسض-ون
اÿميسس ،إانه يعتقد أان خطط ليبيا للعمل على إاجراء انتخابات
خÓل  2018سضتكون على األرجح ضضمن ““جدول زمني صضحيح““.
وقال جونسضون ‘ مؤو“ر صضحفي مشضÎك مع نظÒه األمريكي
ريكسس تيلرسضون ““هل سضيكون من السضابق ألوانه إاجراء انتخابات
خÓل عام؟ أاعتقد أان هذا سضيكون ا÷دول الزمني الصضحيح““.

بيونغ يانغ تتحدى
^ سضول:أافاد مسضؤوولون من كوريا ا÷نوبية واليابان بأان كوريا
الشضمالية أاطلقت صضاروخا باليسضتيا مر فوق جزيرة هوكايدو
اليابانية قبل أان يسضقط ‘ اÙيط الهادي امسس ا÷معة‘ ،
تصضعيد جديد للتوتر بعد قيام بيونغ يانغ بتفج Òأاقوى قنابلها
النووية ‘ اآلونة األخÒة.
وردا على العملية ،عقد ›لسس األمن اجتماعا وذلك بعد أايام
قليلة من إاقراره باإلجماع تشضديد العقوبات على كوريا الشضمالية
على أاثر Œربتها النووية األخÒة ‘ الثالث من سضبتم.È

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لقليـــة اŸسشلمـــة مـــــن بÓدهــــــا
لخـــــراج ا أ
يششــــن تطهــــÒا منهجيــــا إ

العفو الدولية تتهم جيشش
ميا‰ار بحرق قرى
الروهينغا
ذكرت اŸنظمة ا◊قوقية أان  26قرية
ع -ل -ى اأ’ق -ل ت -ع -رضست ل -ه-ج-م-ات ح-رق
متعمد ‘ أاراكان ،التي يشسكل الروهينغا
أاغ -لب سس -ك -ان -ه -ا ،م -ع ظ -ه -ور رك -ام م-ن
الرماد ﬁل مواقع البيوت ‘ الصسور
اŸلتقطة.
ودع -م -ا ل -لصس -ور اŸل -ت -ق -ط -ة ،أاوضس-حت
منظمة العفو أان ›سسات ا◊ريق ‘
اأ’ق -م -ار الصس -ن -اع -ي -ة ال -ت-ق-طت ث-م-انÚ
ح -ري -ق -ا ك-بÒا ‘ ﬂت-ل-ف أارج-اء و’ي-ة
أاراك -ان م -ن -ذ  25أاوت اŸاضس - - -ي ،حÚ
بدأات السسلطات ‘ ميا‰ار شسن عمليات
تطه.Ò
ونقلت اŸنظمة عن شسهود عيان من
ال- -روه- -ي- -ن -غ -ا ق -ول -ه -م إان ق -وات اأ’م -ن
وقروي Úاسستخدموا البنزين والصسواريخ

اÙمولة على الكتف ◊رق اŸنازل،
ق- -ب- -ل إاطÓ- -ق ال- -نÒان ع- -ل- -ى السس- -ك -ان
الروهينغا الفارين.
وقال الباحث ‘ منظمة العفو أاولوف
ب- -ل- -وم- -ك -ف -يسست ،إان ال -وضس -ع ‘ ““و’ي -ة
أاراك-ان مشس-ت-ع-ل؛ ه-ن-اك ح-م-ل-ة واضس-حة
لقوات اأ’من للتطه Òالعرقي““ .وأاضساف
أانه ““من الصسعب جدا ا’سستنتاج أان ما
يحدث أاي شسيء غﬁ Òاولة متعمدة
للجيشس إ’خراج الروهينغا من بÓدهم
بأاي وسسيلة ‡كنة““.

آا’ف الÓجئÚ
من جهتها ،أاعلنت ميا‰ار أان  %44من
قرى الروهينغا باتت خالية من سسكانها،
وأاوضس- -ح اŸت- -ح- -دث ب- -اسس- -م ال- -رئ -اسس -ة

كششفت
منظمة العفو
لول،
الدولية ،أامسض ا أ
عن صشور حديثة ملتقطة
لقمار الصشناعية لقرى
با أ
ﬁروقة ‘ ولية أاراكان،
لمن ‘ ميا‰ار
متهمة قوات ا أ
بششن تطه Òمنهجي ضشد أاقلية
الروهينغا اŸسشلمة خÓل
لسشابيع الثÓثة
ا أ
لخÒة.
ا أ

إاضشافة إادلب إا ¤مناطق خفضض التوتر

وت- -ع- -ه- -دت رئ- -يسس- -ة وزراء ب -ن -غ Ó-ديشس
الشس-ي-خ-ة حسس-ي-ن-ة واج-د ب-ت-وف Òال-غ-ذاء
لÓجئ Úالروهينغا ،وأاضسافت أاّن داكا
سس -م -حت ب -دخ -ول ال-روه-ي-ن-غ-ا أ’سس-ب-اب
إانسس - -ان - -ي- -ة ،وط- -ال- -بت ج- -م- -ي- -ع ال- -دول
Ãسساعدتهم للتخفيف من معاناتهم.
ك-م-ا أاع-ل-نت ب-ن-غÓ-ديشس ب-دء ال-تسس-ج-ي-ل
ال-رسس-م-ي لÓ-ج-ئ Úال-روه-ي-ن-غ-ا لضس-م-ان
حقهم ‘ العودة لديارهم.
و‘ سسياق ذي صسلة ،قال الناطق باسسم
اÿارج -ي-ة ال-ب-اكسس-ت-ان-ي-ة ﬁم-د ن-ف-يسس
زك - -ري - -ا إان ب - -اكسس - -ت - -ان ات - -خ - -ذت ك- -ل
اإ’جراءات Ÿسساعدة الروهينغا ،وإانها
ت -ع-ت-زم ت-ق-د Ëمسس-اع-دات ل-ل-مشس-ردي-ن،
وط - -الب اأ’· اŸت - -ح - -دة ب- -ال- -ت- -دخ- -ل
◊مايتهم وتطبيق قراراتها بشسأانهم.

أاسصتانـ ـ ـا  6تتفـ ـ ـ ـق علـ ـ ـ ـى تشصكي ـ ـ ـل مركـ ـ ـ ـز تنسصي ـ ـ ـ ـق ثÓثـ ـ ـ ـي

اخ-ت-ت-مت ،أامسس ‘ ،ال-ع-اصس-م-ة ال-ك-ازاخ-ي-ة أاسس-ت-انة
ا÷ولة السسادسسة من اŸفاوضسات بشسأان التسسوية ‘
سسوريا بحضسور الدول الضسامنة للمفاوضسات وهي تركيا
وروسسيا وإايران.

‘ ا’طار ،اتفقت كل من روسسيا وايران وتركيا على
م -راق -ب -ة م -ن -ط -ق -ة راب -ع -ة ÿفضس ال -ت-وت-ر سس-ت-ق-ام ‘
ﬁافظة ادلب كجزء من خطة تقودها موسسكو ◊لحلة
النزاع اŸسستمر منذ سست سسنوات.
وذك- -ر ب -ي -ان مشسÎك ب -ع -د ي -وم Úم -ن اÙادث -ات ‘
كازاخسستان أان القوى الثÓث أاعلنت عن اتفاقها على
““تخصسيصس““ قوات تابعة لها Ÿراقبة اŸنطقة التي
تشس -م -ل ﬁاف -ظ -ة ادلب اÿاضس -ع -ة لسس -ي-ط-رة فصس-ائ-ل
اŸع -ارضس -ة إاضس -اف -ة إا ¤اج-زاء م-ن م-ن-اط-ق الÓ-ذق-ي-ة
وحماه وحلب.
هذا وشسهد الوضسع ‘ سسوريا منذ ثمانية أاشسهر أاي منذ
بدء اŸباحثات ‘ أاسستانا ,تغÒا كبÒا نحو التهدئة.
وأاكد وزير اÿارجية الكازاخي أانه ” ا’تفاق على أان
يكون لقاء أاسستانا القادم ‘ نهاية شسهر أاكتوبر اŸقبل
مشسÒا إا ¤أان مناطق خفضس التصسعيد ‘ سسوريا سستقام
Ÿدة  6أاشسهر مع احتمال التمديد.
يشسار إا ¤أان العاصسمة الكازاخية أاسستانا ,كانت قد
اسستضسافت يومي  4و 5جوان اŸاضسي ا÷ولة اÿامسسة
م -ن اŸف -اوضس -ات وال-ت-ي سس-ب-ق-ت-ه-ا أارب-ع ج-و’ت بشس-أان
التسسوية السسورية عقدت ‘ العاصسمة الكازاخية أايضسا.

 30حزبا مششاركا ‘ سشباق  24سشبتم ÈاŸقبل

توقعـ ـ ـ ـات بتصصـ ـ ـ ـدر حـ ـ ـ ـزب مÒكـ ـ ـ ـل ا’نتخابـ ـ ـ ـات ا’أŸانيـ ـ ـ ـة
وسشط حملة انتخابية غابت عنها
السشخونة ،يتوجه الناخبون
الأŸان اإ ¤مراكز القÎاع يوم
 24سشبتم Èلنتخاب برŸان
جديد (بوندسشتاغ) من 630
مقعدا ،اإ ¤جانب مسشتششار
جديد لهذا البلد صشاحب اأكÈ
اقتصشادات ال–اد الأوروبي.
تسس-ع-ى اŸسس-تشس-ارة ا◊ال-ي-ة وم-رشسحة
حزبيْ ا’–اد اŸسسيحي الدÁقراطي
وا’–اد اŸسسيحي ا’جتماعي اأ‚يÓ
مÒكل ( 63عاما) للحصسول على و’ية
راب- -ع- -ة ‘ م- -نصسب اŸسس- -تشس -ار ال -ذي
تشسغله منذ عام .2005
وينافسسها على اŸنصسب ذاته ،مرشسح
ا◊زب ا’شسÎاك- - -ي ال- - -دÁق- - -راط- - -ي
وال -رئ -يسس السس-اب-ق ل-لŸÈان ا’أوروب-ي
مارتن شسولتز ( 62عاما) الذي يخوضس
Œرب- -ت -ه ا’أو ‘ ¤اإط -ار اŸن -افسس -ات
السسياسسية اÙلية .علما باأن خÈته
على هذا الصسعيد اقتصسرت على شسغل
منصسب عمدة بلدة صسغÒة بالقرب من
مدينة اآخن ب Úاأعوام  1987و1998
ق - -ب - -ل اأن يصس - -ب - -ح عضس - -وا ب - -الŸÈان
ا’أوروبي.

سس -ج -ل -ه -ا أ’Ÿان-ي-ا ن-اي-ج-ل ف-اراج زع-ي-م
حزب ا’سستقÓل الÈيطا Êالذي قاد
ح -م -ل -ة خ -روج ب -ري -ط -ان -ي-ا م-ن ا’–اد
اأ’وروبي.

تقدم مÒكل

ثÓثون حزبا ‘ السصباق
ويخوضس السسباق ا’نتخابي نحو ثÓثÚ
ح -زب -ا ،ي -تصس -دره -ا ا’–اد اŸسس -ي-ح-ي
الدÁقراطي وحليفه ا’–اد اŸسسيحي
ا’ج -ت-م-اع-ي ( 311م -ق -ع-دا) وا◊زب
ا’شسÎاكي الدÁقراطي ( 163مقعدا)
إا ¤ج- -انب ح -زب ال -يسس -ار ( 63مقعدا)
واÿضسر ( 63مقعدا) وأاحزاب صسغÒة
أاخ-رى م-ط-ل-وب م-ن-ه-ا ل-دخ-ول الŸÈان
تخطي عتبة الـ  %5من اأ’صسوات.
و“ح - - -ورت م - - -وضس - - -وع- - -ات الÈام- - -ج

إاعتÈته الششرطة عم Óإارهابيا

انفجار ‘ مÎو أانفاق بلندن يخلف عشصرات اإ’صصابات

اŸيا‰ارية زاو جاي أان  176قرية من
ق -رى ال -روه -ي -ن -غ -ا صس -ارت خ -ال -ي -ة م-ن
سس -ك -ان-ه-ا ،إاضس-اف-ة إا 34 ¤ق-ري-ة أاخرى
ت- -رك- -ه- -ا ب- -عضس السس- -ك- -ان ،وذلك ع -قب
أاحداث العنف التي شسهدها اإ’قليم.
وأاضساف اŸتحدث أان حكومته لن تسسمح
بعودة من خرجوا من الروهينغا إان ⁄
يتم تأاكيد انتمائهم Ÿيا‰ار.
‘ غضسون ذلكŒ ،معت أاعداد كبÒة
م-ن ال-روه-ي-ن-غ-ي ‘ Úم-ن-اط-ق سس-اح-ل-ي-ة
ل -ل-ب-حث ع-ن ق-وارب ت-ق-ل-ه-م ع Èخ-ل-ي-ج
البنغال باŒاه بنغÓديشس.
وي - - -ن - - -اشس- - -د ه- - -ؤو’ء ال- - -دول اÛاورة
واŸن -ظ-م-ات ال-دول-ي-ة ال-ت-دخ-ل السس-ري-ع
إ’نقاذهم وإارسسال سسفن تقلهم إا ¤مكان
آامن.

أاوضس- -حت مصس- -ادر اعÓ- -م- -ي- -ة ان ال- -ب- -ي- -ان اÿت- -ام -ي
للمحادثات أاورد تشسكيل مركز تنسسيق ثÓثي إايراÊ
روسس -ي ت -رك -ي ل -ت -ج -نب اأ’ح -داث ‘ م -ن -اط-ق خ-فضس
التصسعيد ‘ سسوريا.
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Óحزاب على سسوق العمل
ا’نتخابية ل أ
وخفضس نسسبة البطالة ،ونفقات الدفاع
ح - -يث اÓÿف ع - -ل - -ى رف - -ع مسس - -ت - -وى
اŸوازنة ،وفق ما يطلبه حلف شسمال
اأ’طلسسي (ناتو) والو’يات اŸتحدة ،ثم
مشس- -ك- -ل- -ة ت- -خ- -ف -يضس ع -دد ال Ó-ج -ئ،Ú
و–قيق ا’ندماج ÷هة منح ا÷نسسية
أ’بنائهم ،وخفضس الضسرائب.
وتتجه اأ’نظار إا ¤ما Áكن أان يحققه
م- -ن ن- -ت -ائ -ج ا◊زب الشس -ع -ب -وي ““ب -دي -ل
أ’Ÿان -ي -ا““ اŸن-ت-م-ي إا ¤أاقصس-ى ال-ي-م.Ú
علما بأانه تلقى دعما معنويا ع Èزيارة

أاف- -اد اسس -ت -ط Ó-ع -أاج -رت -ه م -ؤوسسسس -ة
برتلمان ونشسر يوم السسادسس من الشسهر
ا÷اري -بأان  %59من اأ’Ÿان يعتقدون
أان بلدهم يسس ‘ Òا’Œاه الصسحيح.
وأاشسار إا ¤أان حوا‹ ‡ %77ن شسملهم
ا’سستطÓع قالوا إان وضسعهم ا’قتصسادي
–سسن أاو ظل على مسستواه على مدى
العام ÚاŸاضسي ‘ ،Úح Úوصسف %80
م -ن -ه -م أان-فسس-ه-م ب-أان-ه-م م-ن-ت-م-ون ل-ت-ي-ار
الوسسط.
وق- -الت ك- -ات- -ري- -ن دي -ف -ريسس وإاي -زاب -ي -ل
هوفمان اللتان أاجرتا ا’سستطÓع ““هذه
ال -ن -ت-ائ-ج تشس Òل-زي-ادة الشس-ع-ور ب-ال-رضس-ا
ورغبة اÛتمع اأ’Ÿا Êباإ’بقاء على
ال -وضس -ع ال -راه -ن ،وت-ت-ن-اقضس “ام-ا م-ع
الوضسع ‘ أاماكن أاخرى بأاوروبا““.
ه - -ذا وم - -ازال ا’–اد اŸسس - -ي - -ح- -ي
ال- -دÁق- -راط- -ي ب- -ق- -ي -ادة مÒك -ل أاق -وى
اأ’حزاب.

وقع انفجار ،أامسس ،داخل مÎو أانفاق ‘ لندن ‡ا أاسسفر عن إاصسابة أاك Ìمن  22شسخصسا.
وقالت الشسرطة الÈيطانية إان سسبب ا’نفجار عبوة ناسسفة بدائية الصسنع ،وإانها تتعامل مع
ا◊ادث باعتباره عم Óإارهابيا.
أافادت ا’نباء ،بأان ا’نفجار وقع ‘ حاوية بيضساء صسغÒة بإاحدى عربات اÎŸو ‘
ﬁطة ““بارسسونز غرين““ ،وقالت صسحيفة ““مÎو““ إان بعضس الركاب أاصسيبوا بحروق شسديدة
‘ الوجه ،وإان شسعرهم يتسساقط ،بينما ذكرت وسسائل إاعÓم بريطانية أان البعضس أاصسيب
جراء التدافع.
وأاكدت الشسرطة حدوث إاصسابات جراء ا’نفجار ،وقال مارك رو ¤مسساعد مفوضس
شسرطة لندن إان ا’نفجار ناجم عن تفج Òعبوة ناسسفة بدائية الصسنع ،فيما ذكرت مصسادر
اعÓمية أان العبوة كانت –وي جهاز توقيت.
ونقلت شسرطة لندن عن اŸنسسق الوطني لشسرطة مكافحة اإ’رهاب نيل باسسو وصسفه ما
جرى ‘ اÎŸو بأانه عمل إارهابي .بدورة قال أاحد لركاب أان حالة من الهلع سسادت ركاب
القطار ،وكان هناك كث Òمن الصسراخ ‘ ،ح Úقالت سسيدة إانها رأات حقيبة وشسعاعا من
الضسوء ،وإان انفجارا حدث.
وطوقت الشسرطة ﬁطة بارسسونز غرين ،ودعت اŸواطن Úإا ¤تفادي اŸرور باŸنطقة
اÙيطة بها .و‘ إاجراء أامني احÎازي ،جرى غلق جزء كامل من خط ““ديسسÎيكت““
الذي تقع اÙطة ‘ نطاقه ،بينما دعت رئيسسة الوزراء تÒيزا ماي إا ¤اجتماع أامني
طارىء.
و جاء ا◊ادث بعد سسلسسلة من التفجÒات التي شسهدتها بريطانيا خÓل العام ا÷اري،
وقتل فيها العشسرات.

ترامب يطالب بإاجراءات ““اسصتباقية““
ندد الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب امسس بهجوم مÎو أانفاق لندن وحث السسلطات على
اتخاذ إاجراءات ““اسستباقية““ مثل تشسديد الرقابة على اسستخدام ا÷ماعات ا’رهابية
ÓنÎنت.
ل إ
وقال ترامب ‘ تغريدة على توي““ Îهجوم آاخر ‘ لندن نفذه إارهابي فاشسل .هؤو’ء
أاشسخاصس مرضسى ﬂبولون كانوا ‘ متناول يد سسكوتÓنديارد .يجب اتخاذ إاجراءات
اسستباقية!““.

قلق متزايد من اسشتهداف قوة ““سشانتينال““

هجوم جديد على عسصكري ‘ باريسش و’ إاصصابات

هاجم رجل مسسلح بسسك ،Úامسس ا÷معة ،عسسكريا كان ‘ دورية قرب ﬁطة مÎو
شساتليه بباريسس ‘ اسستهداف جديد للعملية العسسكرية ““سسانتينال““ (ا◊ارسس) اŸطبقة
منذ اعتداءات جانفي  ،2015دون وقوع اصسابات.
بحسسب اŸعطيات ا’و ¤للتحقيق ،فإان العسسكري “كن سسريعا من السسيطرة على
اŸهاجم الذي تعرضس له ،وهو غ Òمعروف لدى ا÷هات ا’منية.
و” فتح –قيق ‘ حادث ذي طابع إارهابي ،بحسسب كريسستوف كاسستان ÒاŸتحدث باسسم
ا◊كومة.
وهذا سسابع هجوم على عسسكري من قوة ““سسانتينال““ التي نشسرت إاثر اعتداءات ،2015
وكان الهجوم ا’خ Òوقع ‘  9أاوت  2017عندما إاصسيب سستة عسسكري ‘ Úهجوم بعربة
‘ ’فالوا بÒي قرب باريسس.
و‘  3فيفري ،هاجم مصسري عمره  29عاما اربعة عسسكري ‘ Úوسسط باريسس ،و‘ 18
مارسس هاجم رجل عمره  39عاما ‘ مطار اور‹ قرب باريسس Ãسسدسس دورية عسسكرية
قبل ان يقتل.
ويأاتي الهجوم ا÷ديد غداة اعÓن ا◊كومة عن ““تطور““ ‘ عملية ““سسانتينال““ التي
اعتÈت مطمئنة للسسكان لكنها تعرضست ايضسا للنقد خصسوصسا ’نها Œعل العسسكريÚ
اهدافا يركز عليها ا’رهابيون.

جعل سصانتينال أاقل ظهورا
‘ أاعقاب ا◊ادث ،قالت وزيرة ا÷يوشس فلورنسس إان ““هذا الهجوم ا÷ديد يضسفي
شسرعية على ما نعتزم القيام به وهو جعل القوة اقل ظهورا بحيث ’ يكون من السسهل على
اŸهاجم ÚاÙتمل Úكشسفها بسسهولة““.
وكان وزير الداخلية جÒار كولومب قال ،اÿميسس ،إان السسلطة التنفيذية ““سستطور عملية
سسانتينال““ ،لكن ““ا’مر ’ يعني بالتأاكيد تقليصس عديدها““.
وينتشسر ضسمن هذه القوة حاليا سسبعة آا’ف عسسكري وعشسرة آا’ف ‘ حال حدوث أازمة.
وأاوضسح كولومب ““نريد اعادة انتشسار للقوة Ÿزيد من الفاعلية حيال التهديد الذي
نواجهه يوميا““ بتغي Òطريقة تنظيمها لكسسب اŸزيد من ا◊ركية.
وعمليا فان العملية سستشسمل ثÓثة مسستويات ““قوة مسستدامة““ لتأام Úمواقع ا◊سساسسة
(مدارسس اماكن عبادة) وسسياحية واŸطارات او ﬁطات النقل الÈي و«مسستوى تعزيز
ﬂطط له““ ◊ماية ا’حداث العرضسية والرياضسية واŸوسسمية اضسافة ا““ ¤احتياطي
اسسÎاتيجي““ من ثÓثة آا’ف رجل.
ورفضست ا◊كومة تقد Ëاية تقديرات مرقمة ’عداد العسساكر اŸنتشسرين يوميا مشسÒة
ا ¤ان ا’عداد تتغ Òبحسسب مسستوى التهديد.
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اŸوافق لـ  25ذي ا◊جة  1438هـ
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هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

دعوة اÛتمع للمحافظة عليها

ن ال-ب-ي-ئ-ة ه-ي ب-ي-ت-نا ومسصتقّرنا ،فإان
إا ّ
فسص -دت فسص -دت صص -ح -ت -ن -ا ،وإان صص -ل -حت
قويت أاجسصامنا ،وهي من الّنعم الظاهرة
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خَتِلفاً
ع ُم ْ
غْيَر َمْعُروشَصاٍت َوالsن ْ
َو َ
ل َوالsزْر َ
خ َ
أاُُكُ-لُ -ه َوالs-زْيُ-ت-وَن َوالt-رّم-اَن ُمَتَشصاِبهاً َو َغْيَر
ُم َ-ت َ-شص-اِبٍ-ه ُكُ-ل-وا ِمْ -
ن َثَ-مِ-رِه ِإاَذا أاَْثَ-مَ-ر َوآاَُت-وا
ح َ-صص -اِدِه و’ تسص -رف-وا إان-ه ’
ح s-ق ُ -ه َي ْ-وَم َ
َ
يحب المسصرفين}.
إاّن ال-ع-ال-م ال-ي-وم كs-ل-ه مشص-غ-ول ب-قضص-ي-ة ال-ب-يئة،
واإلسصÓم بمنهجه الرباني ليسس بعيدا عن هذا
الموضصوع ،اإلسصُÓم ليسس محصصورا في الصصÓة
والصصيام والحج ،وإانما جاء هذا الدين ليضصبط
حياة اإلنسصان كsلها بمنهج الله عز وجل.
جاء في الحديث عن النبي ـ صصّلى اللّـه عليه
وسصّلم ـ «ل ضصرر ول ضصرار» .ومعنى الحديث
أاّن الضصرر ممنوع في اإلسصÓم ،ل يجوز لك أان
تضصر إانسصانا أاو حيوانا أاو جمادا .ونحن  -بني
اإلنسصان  -قد أالحقنا الضصرر بالطبيعة؛ الهواء
ملوث ،التربة ملوثة ،التصصحر يزداد .انتشصار
األمراضس ،انقراضس النباتات والحيوان ،تغير
المناخ ،نقصس الغذاء .،إان ّ كل هذه الظواهر
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ه-ي بسص-بب ال-م-م-ارسص-ات ال-بشص-ري-ة
الخاطئة والبعد عن تعاليم اإلسصÓم.
فالله تعالى أاراد للبيئة أان تكون نظيفة ،ولكن
اإلنسص -ان ب -ط -م -وح -ه ال-دن-ي-وي ال-م-ادي لّ-وث-ه-ا
وأافسصدها ،مع أان الله تعالى نهى عن اإلفسصاد
ف- - -ي األرضس ف- - -ق- - -الَ{ :و َ
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ا أ
’َْرض ِ
ط َ- -م- -عً- -ا ِإاsن َرْحَ- -مَ- -ت الّ- -لِ - -
َو َ
ه َقِ- -ريٌب uمَ- -ن
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اْلُم ْ
بالعقاب الشصديد من يسصعى في العبث بنعم
ل ِنْعَمَة الsل ِ
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العقاب الشصديد لهذا اإلنسصان المتأاله الذي
أاراد خراب الدنيا ،وأاراد إافسصادها من أاجل أان
يربح دراهم معدودة .يصصدق فيه قول الله عز
ش
وج- - -لَ{ :وِإاَذا َتَ- -وsل- -ى سَصَ- -ع- -ى ِف- -ي ا أ
’َْرض ِ
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ومّما أامر به اإلسصÓم للمحافظة على البيئة
ط- -ه- -ارة األجسص -اد ،ف -الب -ت -ع -اد ع -ن األوسص -اخ
والنجاسصات من مقتضصيات اإليمان« .الطهور
شصطر اإليمان» كما أاخبرنا بذلك رسصول الله ـ
صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ وكثير من األمراضس
الفتاكة سصببها األوسصاخ حيث تجد الجراثيم
ضصالتها ،واإلسصÓم يريد منا أان نكون أاصصحاء،

اإلسس ـ ـ ـÓم دي ـ ـ ـن النّظافـ ـ ـة وحمايـ ـ ـة البيئ ـ ـ ـة

ف -ال -م-رضص-ى ل يسص-ت-ط-ي-ع-ون ال-ن-ه-وضس ب-أاع-ب-اء
الدعوة إالى الله عز وجل .لذلك أارشصد الرسصول
الكريم ـ صصّلى اللّـه عليه وسصلّم ـ إالى غسصل
األيدي قبل الطعام وبعده فقال« :بركة الطّعام
الوضصوء قبله والوضصوء بعده» .وأاكد على غسصل
الفم بين الحين واآلخر فقال« :لول أان أاشصق
ع- -ل -ى أاّم -ت -ي  -أاو ع -ل -ى ال ّ-ن -اسس  -ألم -رت -ه -م
بال ّسصواك مع كل صصÓة».
ومن المحافظة على البيئة نظافة المحيط،
ك- -ال -م -ن -ازل والشص -وارع واألسص -واق والسص -اح -ات
العمومية وذلك من مقتضصيات اإليمان بالله
تعالى ،حيث جعل الرسصول ـ صصّلى اللّـه عليه
وسصّلم ـ إاماطة األذى عن الطريق شصعبة من
شصعب اإليمان .وإان من ضصعف اإليمان وإاذاية
اإلخوان رمي األوسصاخ والقمامات في غير
أام-اك-ن-ه-ا ،ك-م-ا ي-ف-ع-ل ك-ث-ي-ر م-ن ال-ن-اسس ُي-خرج
القمامة من بيته ويرميها في الطريق.
روى مسصلم عن أابي ذر  -رضصي الله عنه  -أان
رسص- -ول ال- -ل- -ه ـ صصّ- -ل- -ى الّ- -ل- -ـه ع- -ل- -ي -ه وسص ّ-ل -م ـ
ق -ال« :ع -رضصت ع -ل ّ-ي أاع -م -ال أاّم -ت-ي حسص-ن-ه-ا
وسصّيئها ،فوجدت في محاسصن أاعمالها األذى
ي -م -اط ع -ن ال -ط -ري -ق ،ووج -دت ف -ي مسص -اوئ
أاع -م-ال-ه-ا ال-ن-خ-اع-ة (أاي ال-ن-خ-ام-ة) ت-ك-ون ف-ي
المسصجد ل تدفن.»...
فما أابعد المسصافة بيننا وبين اإلسصÓم ،الذي

يقول نبيه محمد ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ «من
آاذى ال - -ن - -اسس ف - -ي ط- -رق- -ه- -م وج- -بت ع- -ل- -ي- -ه
لعنتهم» ،ونحن نرى شصوارعنا دون المسصتوى
ال-م-ط-ل-وب ،ف-ق-د تسص-اه-ل ال-ك-ث-ي-رون ف-ي ه-ذا
األم -ر فصص -اروا ل ي -ب -ال -ون ب -أاذي -ة ال -ن-اسس ف-ي
ط-رق-ات-ه-م وأام-ك-ن-ة ج-ل-وسص-ه-م واسص-ت-راح-اتهم:
ي -ح -ف -رون ال -ح-ف-ر ف-ي ال-ط-ري-ق ،وي-ل-ق-ون ف-ي
الشصارع األحجار والحديد ،ويوقفون السصيارات
ف-ي أام-اك-ن غ-ي-ر م-ن-اسص-ب-ة ،وال-ت-ج-ار ي-عرضصون
سصلعهم على األرصصفة ،ولو كان في ذلك أاذية
للناسس وتضصييق للطريق عليهم.
وم- -ن ال- -م- -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى ت -وازن ال -ط -ب -ي -ع -ة
المحافظة على الحيوانات ،فللحيوان حرمة
ف-ي الشص-ري-ع-ة اإلسصÓ-م-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره كائنًا حيًا
خلقه الله وسصخره لخدمة اإلنسصان ،ف Óيجوز
أان َيْعبث به أاو ُيسصيَء معاملته ،أاو يقتلَه عبثا.
ي أان عبد الله بن عمر  -رضصي الله عنهما
ُرِو َ
 مّر بفتيان من قريشس قد نصصبوا طيرا وهميرمونه ،فلما رأاوا ابن عمر تفّرقوا ،فقال ابن
عمر :من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا ،إان
رسصول الله ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ لعن من
اتخذ شصيئا فيه الروح َغَرضصا) ،أاي جعله هدفا
ُيْرَمى  .وقد ق ّصس النبي ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم
ـ ع -ل -ي -ن-ا قصص-ة ذلك ال-رج-ل ال-ذي سص-ق-ى ك-ل-ب-ا
فشصكر الله تعالى له وغفر له ،فقال الصصحابة:

يا رسصول الله ،إان لنا في البهائم أاجرا؟ فقال
ع -ل -ي -ه الصص Ó-ة والسصÓ-م« :ف-ي ك-ل ك-ب-د رط-ب-ة
أاجر» (متفق عليه).
ومن المحافظة على البيئة المحافظة على
ال -ن -ب -ات -ات واألشص -ج -ار ال -ت-ي ن-ن-ت-ف-ع ب-ث-م-اره-ا
’َْرضُش
م اْ أ
وأاخشصابها .قال تعالىَ{ :وآاَيٌة لُsه ُ
جَ-ن-ا ِمْ-نَ-ه-ا َحّ-بًا
حَ-يْ-يَ-ن-اَه-ا َوأاَْخَ-ر ْ
اْلَ-مْ-يَ-تُ-ة أاَ ْ
َفِ-مْ-نُ -
جَ-عْ-لَ-ن-ا ِف-يَ-ه-ا َجs-ن-اٍت ِم-ن
و
ن
و
ه َي-أاُْكُ-ل
َ
َ
َ
جْرَنا ِفيَها ِم ْ
ن
sنِخي ٍ
ن الُْعُيو ِ
ل َوأاَْعَناٍب َوَف s
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
ْ
ِ
َ
َ
َ
ُ
م أافÓ
لَِيأاُْكلُوا من ثَمِره َوَما َعملته أاْيديِه ْ
ن} [يـسس . ]35 - 33 :وقد رّغب
َيشْصُكُرو َ
النبي ـ صصلّى الّلـه عليه وسصلّم ـ في غرسس
األشص- -ج -ار ف -ق -ال« :إان ق -امت السص -اع -ة وب -ي -د
أاحدكم فسصيلة ،فإان اسصتطاع أان ل يقوم حتى
يغرسصها فليفعل».
وقال عليه الصصÓة والسصÓم« :ما من مسصلم
يغرسس غرسصا أاو يزرع زرعا فيأاكل منه طير أاو
إانسصان أاو بهيمة إال كان له به صصدقة» ،مَن
كانت له أارضس فÓحية ف Óيتركها بورا ،عليه
أان ي -زرع -ه -ا أاو ي -ع -ط-ي-ه-ا لشص-خصس آاخ-ر ي-ق-وم
بزراعتها ،فقد قال رسصول الله ـ صصّلى الّلـه
عليه وسصّلم ـ «من كانت له أارضس فليزرعها أاو
ليمنحها أاخاه».
األرضس يجب أان تزرع ألن النتائج اإليجابية
من زراعة األرضس ل تعد ول تحصصى؛ يتبدل
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الطقسس ،وتتسصاقط األمطار ،وتنخفضس درجة
الحرارة ،ويحصصل األمن الغذائي .إان أامتنا
تسصتورد غذاءها من األجانب ،وما كان ذلك
ليحصصل لو أاولينا الهتمام الكامل بالزراعة
وغ -رسس األشص -ج -ار .إان ق -ط -ع األشص -ج-ار أاح-د
أاسصباب فسصاد البيئة ،وأانتم تشصاهدون الكارثة
البيئية المتمثلة في قطع غابات النخيل لتُْبنى
مكانها محÓتٌ وبيوت ،بينما المطلوب هو أان
ت-ب-ق-ى ال-ن-خ-ي-ل ويشص-ي-د ال-ب-ن-ي-ان في أارضس الله
الواسصعة .لقد أاوصصى النبي ـ صصلّى اللّـه عليه
وسصلّم ـ المسصلمين وهم يتأاsهبون للذهاب إالى
غ -زوة م -ؤوت-ة« :ل ت-ق-رب-وا ن-خ ،Ó-ول ت-ق-ط-ع-وا
شصجرا ول تهدموا بناء» ،هذا في الحرب فما
بالكم في السصلم.
إان اإلسصÓم دين النظافة ،فواجب عليك أاخي
لمسصلم أان تكون النظافة عنوانا لحياتك...أان
يكون قلبك نظيفا ليسس فيه حقد ول حسصد ول
ع -جب ول ري -اء .أان ي -ك-ون م-ظ-ه-رك ن-ظ-ي-ف-ا،
فتعتني بثيابك وجسصدك من غير إاسصراف .أان
يكون بيتك نظيفا ،مزينا بالورود واألزهار .أان
يكون شصارعك نظيفا ،فُ Óتْلِق القمامات في
الطريق ،بل ضصعها في المكان المخصصصس لها
أاو سصّلمها لعمال النظافة.

إايذاء النّاسس إاثم مبÚ

كم من المجالسس تعقد للغو والخوضس في أاعراضس الناسس وإايذائهم بوصصفهم بصصفات القبح واتهامهم بما ليسس فيهم .فعلى العبد
الصصالح أان يعرضس عن هذه المجالسس ويقاطع أاصصحابها ..يقول الحق سصبحانه وتعالى{ :وإاذا سصمعوا الّلغو أاعرضصوا عنه
وقالوا لنا أاعمالنا ولكم أاعمالكم ،سصÓم عليكم ’ نبتغي الجاهلين} (القصصصس .)55
وقد وصصف الله المؤومنين الفالحين بقوله تعالى{ :والذين هم عن اللغو معرضصون} ،وقوله{ :وإاذا مروا بالغو مروا
كراما}.
Óنسصان كرامة ولبيته حرمة ،والمؤومن التقي يدفع شصر
ليسس هناك أاشصر من إانسصان يريد إايذاء إاخوانه من بني البشصر..فإان ل إ
نفسصه ،ويرفضس وسصاوسس الشصيطان ويبعد عن الخوضس في األعراضس وتتبع العورات ،يقول الله عز وجل{ :والذين يؤوذون
المؤومنين والمؤومنات بغير ما اكتسصبوا فقد احتملوا بهتانا وإاثما مبينا} (األحزاب .)58
Óمنيين مصصدر شصرور؟!
فكيف نتسصمى باإلسصÓم ونحن نؤوذي غيرنا فنتسصبب في إاحراجهم وسصوء معاملتهم ونكون ل آ
أاين نحن من قول رسصول الله ـ صصلّى الّلـه عليه وسصلّم ـ «المسصلم من سصلم المسصلمون من لسصانه ويده» (متفق عليه) .وقوله« :اتق
الله حيثما كنت واتبع السصيئة الحسصنة تمحوها وخالق الناسس بخلق حسصن» .كم سصتكون سصعيدا ً إان كنت محسصناً؟ وكم أانت من
األشصقياء إان كنت مؤوذيا؟ وما ل ترضصاه لنفسصك ل ترضصاه ول تتمناه لغيرك ،هذا هو اإلسصÓم الصصحيح ،وهذا هو السصلوك
القويم،وهذا هو الخلق الكريم ،يقول رسصول الله ـ صصّلى الّلـه عليه وسصلّم ـ «من أاحب أان يزحزح عن النار ويدخل الجنة ،فلتأاته
منيته وهو يؤومن بالله واليوم اآلخر ،وليأات إالى الناسس الذي يحب أان يؤوتى إاليه» (رواه مسصلم).
هذه تعاليم اإلسصÓم دين البشصرية جمعاء الذي يدعو الى صصÓح األرضس وعمارها ويرفضس العصصيان فيها أاو إافسصادها ،ويطالب
المسصلم أان يتعامل مع الناسس  -كل الناسس  -بالحسصنى ألّننا بهذا أامرنا ،والمسصلم ل ُيعرف بين الناسس بما في قلبه من اعتقاد
ولكنه يعرف بما يؤوديه من سصلوك .عن أابي سصعيد الخدري قال :قال رسصول الله ـ صصلّى اللّـه عليه وسصّلم ـ «إاّياكم والجلوسس في
ال ّ
طرقات» ،فقالوا :يا رسصول الله ما لنا من مجالسصنا بُد ،نتحدث فيها ،فقال رسصول الله ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ «فإاذا أابيتم إال
المجلسس فاعطوا الطريق حقه» ،قالوا :وما حق الطريق يا رسصول الله؟ قال« :غضس البصصر ،وكف األذى ،ورد السصÓم ،واألمر
بالمعروف والنهي عن المنكر» (رواه مسصلم).
إان إايذاء الطريق هو إايذاء للناسس ألنهم فيه يسصيرون وعليه يجلسصون ،قال صصلى الله عليه وسصلم« :إاماطة األذى عن الطريق صصدقة» ،ويشصدد النبي الكريم ـ صصلّى الّلـه عليه وسصّلم ـ علينا في عدم إايذاء الطريق فيقول« :اتقوا الÓعنين» ،قالوا:
وما الÓعنان؟ قال« :الذي يتخلى (أاي يتبول أاو يتبرز) في طريق الناسس أاو ظلهم».
لقد امتدت رحمة اإلسصÓم من اإلنسصان إالى الحيوان ،يمر رسصول الله ـ صصلّى اللّـه عليه وسصلّم ـ في المدينة فيشصاهد اثنين على حمار ،فيُنزِل أاحدهما ويأامرهما بالتناوب عليه ،ويوصصي صصلى الله عليه وسصلم بالرفق بالحيوان وينهى عن
تعذيبه،ويعد من يفعل العذاب بالحيوانات والطيور بعذاب عند الله أاليم ..عن ابن عمر رضصي الله عنهما قال :قال رسصول الله ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ «دخلت امرأاة النار في هرة ربطتها ،فلم تطعمها ،ولم تدعها تأاكل من خشصاشس األرضس»
(رواه البخاري)

السصبت  16سصبتم 2016 Èم
اŸوافق لـ  25ذي ا◊جة  1438هـ
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هام جدا

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

‘ ظÓل السسنة النبوية
عن عائشصة رضصي الله عنها اأن امرأاة من
بني مخزوم سصرقت فقالوا من يكلم فيها
النبي ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ فلم يجترئ
أاحد أان يكلمه ،فكلمه أاسصامة بن زيد،
فقال‘‘ :إان بني إاسصرائيل كان اإذا سصرق
فيهم الشصريف تركوه وإاذا سصرق الضصعيف
قطعوه ،لو كانت فاطمة لقطعت يدها‘‘
ي - - - - - - -ؤوخ - - - - - - -ذ م- - - - - - -ن ال- - - - - - -ح- - - - - - -ديث:
 - 1منع الشصفاعة في الحدود إاذا بلغت
الوالي  - 2تمسصك بالحديث من أاوجب
إاقامة الحد على القاذف إاذا بلغ اإلمام
ولو عفا المقذوف ،وهو قول الحنفية،
وقال مالك والشصافعي واأبو يوسصف :يجوز
ال- -ع- -ف- -و م- -ط- -ل- -ق- -ا وي -درأا ب -ذلك ال -ح -د.
 - 3وفيه دخول النسصاء مع الرجال في حد
السصرقة.
 - 4وفيه ترك المحاباة في إاقامة الحد
ع- - - - - -ل- - - - - -ى م- - - - - -ن وجب ع - - - - -ل - - - - -ي - - - - -ه.
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 - 5وف -ي -ه م -ن -ق -ب -ة ع -ظ -ي -م-ة ألسص-ام-ة.
 - 6وأان فاطمة رضصي الله عنها عند أابيها
في اأعظم المنازل ألنه ما خصصها بالذكر
اإل ألنها أاعز اأهله عنده ،وألنه لم يبق من
بناته حينئذ غيرها ،فأاراد المبالغة في
اإث- - -ب - -ات ال - -ح - -د ع - -ل - -ى ك - -ل م - -ك - -ل - -ف.
 - 7وفيه جواز ضصرب المثل بالكبير القدر
ل- -ل- -م- -ب- -ال- -غ- -ة ف- -ي ال- -زج -ر ع -ن ال -ف -ع -ل.
 - 8وفيه العتبار بأاحوال من مضصى من
األمم ،ولسصيما من خالف أامر الشصرع.
 - 9وفيه جواز الشصفاعة فيما يقتضصي
التعزير.
 - 10وفيه ما كان عليه الصصحابة من
تهّيبهم رسصول الله ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ
واإجÓله.
 - 11وفيه أان اإلسصÓم يسصوي بين أافراده
على اختÓف منازلهم في القضصاء.

هل الّتسسبيح بعد ال ّصسÓة أامر نبوي؟

ذات يوم قال النبي ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ ألصصحابه« :إاّياكم والجلوسسَ على
الطرقات» ،فقالوا :ما لنا بد ،إانما هي
مجالسصنا نتحّدث فيها ،قال صصلى الله
عليه وسصلم« :فإاذا أابيتم إال المجالسس؛
فأاعطوا الطريق حقها» ،قالوا :وما حق
ال-ط-ري-ق؟ ق-ال صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-لم:
«غضس البصصر ،وكف األذى ،ورد السصÓم،
وأام -ر ب-ال-م-ع-روف ،ون-ه-ى ع-ن ال-م-ن-ك-ر»
متفق عليه.
الطريق مرفق عام ،وهو ملك للناسس
جميًعا ،ولو اعتبر كل إانسصان الطريق
ج- -زًءا م- -ن ب -ي -ت -ه ،ل -ح -اف -ظ -ن -ا ع -ل -ي -ه.
ومن آاداب الطريق التي يجب على كل
مسص- - - - -ل- - - - -م أان ي- - - - -ل- - - - -ت- - - - -زم ب - - - -ه - - - -ا:
غضس البصصر :المسصلم يغضس بصصره عن
ال-م-ح-رم-ات ،ام-ت-ث-ال ألم-ر ال-ل-ه ت-عالى:
{ق - -ل ل- -ل- -م- -ؤوم- -ن- -ي- -ن ي- -غضص- -وا م- -ن
أابصصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك
أازك- -ى ل- -ه- -م إان ال- -ل- -ه خ- -ب- -ي- -ر ب -م -ا
يصص - -ن - -ع - -ون  .وق - -ل ل- -ل- -م- -ؤوم- -ن- -ات
ي-غضصضص-ن م-ن أابصص-اره-ن وي-ح-فظن
فروجهن}
.31
ال - - - - - -ن - - - - - -ور30 :
إام -اط -ة األذى :ال -مسص -ل -م ي -م -ي -ط األذى
ك -ال -ح -ج -ارة أاو األسصÓ-ك أاو ال-زج-اج أاو
غيرها فيبعده عن الطريق ،قال صصلى
الله عليه وسصلم...« :وتميط األذى عن
الطريق صصدقة» متفق عليه .ويتجنب
قضصاء الحاجة في الطريق ،حتى ل

يؤوذي
أاح ً-دا ،وي -ت -ج-نب ال-ل-عب ،وال-م-زاح غ-ي-ر
ال -م -ق -ب -ول ،ول يسص-خ-ر م-م-ن يسص-ي-ر ف-ي
ال - - -ط - - -ري- - -ق ول يسص- - -ت- - -ه- - -زئ ب- - -ه- - -م.
ول يضصيق على المارة ،وإانما يفسصح لهم
الطريق .وإان كان يحمل ع ًصصا أاو مظلة
أاو شص -ي ً -ئ -ا ي -م-ك-ن أان ي-ؤوذي ال-مسص-ل-م-ي-ن؛
فيجب أان يحترسس في حمله حتى ل
ي-ؤوذي-ه-م ،ول ي-ح-رك ي-دي-ه ب-ع-ن-ف أاث-ن-اء
السص -ي -ر ف -ي األم -اك -ن ال -م -زدح -م -ة ،ول
يزاحم أاثناء صصعود الكباري أاو المشصي
ف- - - - - -ي األن- - - - - -ف- - - - - -اق  -م - - - - -ث .- Ó- - - - -
اللتزام بآاداب مرور السصيارات :فسصائق
السصيارة يلتزم بآاداب المرور ،ويحترم
شصرطي المرور ،ويلتزم باإلشصارات ،ول
يسص -ت -خ-دم آال-ة ال-ت-ن-ب-ي-ه ب-ك-ث-رة؛ ح-ت-ى ل
ي -زع -ج ال -م -رضص -ى ،وي -ل -ت -زم ب -السص -رع-ة
ال - - -م - - -ح - - -ددة ل - - -ه ف - - -ي ال- - -ط- - -ري- - -ق.
رد ال ّسصÓم :المسصلم عندما يسصير في
الطريق يلقي السصÓم على من يقابله،
وي- -رد السصÓ- -م ب- -أاحسص- -ن م- -م- -ا سص- -م- -ع.
األم-ر ب-ال-م-ع-روف وال-ن-ه-ي ع-ن ال-منكر:
قال صصلى الله عليه وسصلم« :من رأاى
م -ن -ك -م م -ن-كً-را ف-ل-ي-غ-ي-ره ب-ي-ده ،ف-إان ل-م
يسصتطع فبلسصانه ،فإان لم يسصتطع فبقلبه،
وذلك أاضص -ع -ف اإلي -م -ان» م -ت-ف-ق ع-ل-ي-ه.
وال-مسص-ل-م ي-ع-اون م-ن ل يسص-ت-ط-ي-ع ع-بور
الطريق أاو السصير؛ فيأاخذ بيده ،وإان كان
له سصيارة أاو وسصيلة يركبها فله أان يحمل

من الهدي النّبوي
ق -ا ل ع -ل -ي -ه ا ل ص ص  Ó-ة و ا ل س ص  Ó-م ف -ي -م -ا ر و ا ه ا أ ب -و د ا و د و ا ل -ت -ر م -ذ ي و ا أ ح -م -د
والبخاري« :اإذا قعد اأحدكم فليسصلم على النبي صصلي الله عليه وسصلم
واإذا قام فيسصلم ،وليسصت الأولى اأحق من الآخرة».
و ا ل م ع ن ي  :ا إ ذ ا ا أ ر د ت ا أ ن ت و ّد ع ا إ خ و ا ن ك و ا أ ص ص ح ا ب  ،ك ع ل ي ك ا أ ن ت س ص ل م ف ت ق و ل
واأنت تغادر المكان والمجلسس :السصÓم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وهذه
سصنة غفل كثير من المسصلمين عنها ،حتى تجد الكثير يقول :في اأمان
الله ،اأو اسصتودعكم الله ،ويترك هذه السصنة العظيمة التي نصس عليها
رسصول الهدى عليه الصصÓة والسصÓم!

غيره ،ويرشصد الضصال sالذي فقد طريقه،
وي -ف tضس ال -مشص -اج -رات ال -ت -ي يسص -ت -ط-ي-ع
ف sضص - -ه - -ا واإلصصÓ- -ح ب- -ي- -ن أاط- -راف- -ه- -ا.
العتدال والتّواضصع في المشصي :المسصلم
يجعل مشصيه وسصطًا بين اإلسصراع والبطء
خيÓء أاو تكبر ،قال تعالى:
ول يمشصي ب ُ
واقصص -د ف -ي مشص -ي-ك-ل-ق-م-ان .19 :وق- -ال
’رضش
ت -ع -ال-ى{ :و’ ت - - -مشش ف - - -ي ا أ
’رضش و’
م -رًح -ا إانك ل -ن ت-خ-رق ا أ
’سصراء[:
ل-ن ت-ب-ل-غ ال-ج-ب-ال ط-وً’ ا إ
.
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ال ّسصير في جانب ال ّ
طريق :المسصلم يلتزم
جانب الطريق (الرصصيف) عندما يمشصي
Óصصابة
على رجليه؛ حتى ل يتعرضس ل إ
بحوادث السصيارات أاو الدراجات ،ويجب
التمهل عند عبور الشصارع ،والتأاكد من
خ- - -ل- - -و ال- - -ط- - -ري- - -ق م - -ن ال - -ع - -رب - -ات.
الحرصس على نظافة ال ّ
طريق :وتجنب
رمي القاذورات فيها ،وحبذا لو تعاون
ال- - -ج- - -م- - -ي- - -ع ع - -ل - -ى ت - -ن - -ظ - -ي - -ف - -ه - -ا.
األدب عند ال ّسصير مع الكبير :ف Óيتقدم
ليه ،وليسصتمع إاليه إاذا تحدث ،كما أانه
ي -مشص -ي ع -ن يسص -اره ل -ي -ك -ون ل -ه أاول -وي -ة
ال - - -خ - - -روج وال- - -دخ- - -ول وغ- - -ي- - -ر ذلك.
عدم األكل أاثناء ال ّسصير :فإان ذلك منا ٍ
ف
للمروءة.
عدم رفع ال ّصصوت في ال ّ
طريق :حتى ل
ي -ؤوذي السص -ائ-ري-ن ،أاو ت-تسص-رب األسص-رار،
ويتجنب المزاح غير المقبول مع رفقاء
ال ّ
طريق.

حديث نبوي
ق -ال ال ّ-ن -بّ-ي ــ صصّ-ل-ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه
وسصّ- -ل- -م ــ «م- -ا م- -ن مسص -ل -م ي -ع -ود
مسص- -لً- -م- -ا إاّ’ َي- -ب- -عث الّ- -ل -ه إال -ي -ه
سصبعين أالف ملك ُيصصtلون عليه
ف- -ي أاّي سص- -اع- -ات الّ- -ن -ه -ار ح ّ-ت -ى
ي -مسص-ي ،وف-ي أاّي سص-اع-ات الّ-ل-ي-ل
حّتى يصصبح» (رواه الحاكم وابن
حبان مرفوًعا والترمذي وقال
صصحيح على شصرطهما).

مواقف إاÁانية
ع-ن-دم-ا ُف-رضصت الصصÓ-ة ع-ل-ى ال-مسص-ل-م-ي-ن
كانو يقولون :الله أاكبر عند الرفع من
الركوع حتى حدتث هذه القصصة :والقصصة
باختصصار أان أابو بكر الصصديق رضصي الله
عنه تأاخر  -على غير العادة  -عن صصÓة
الجماعة مع رسصول الله ـ صصّلى الّلـه عليه
وسص ّ-ل -م ـ وب -ي -ن-م-ا ه-و رضص-ي ال-ل-ه ع-ن-ه ف-ي
طريقه إالى المسصجد كان يدعو الله ان

يدرك صصÓة الجماعة مع الرسصول ـ صصلّى
الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسصّ-ل-م ـ وال-مسص-ل-م-ي-ن ،وع-ندما
دخل المسصجد أادرك النبي ـ صصلّى اللّـه
عليه وسصلّم ـ راكعًا ،فحِمد الله على ذلك،
فأاُوحى للنبي ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ أاثناء
الركوع أان يقول :سصمع الله لمن حمده عند
قيامه من الركوع بدلً من الله أاكبر كما
كان يفعل المسصلمين من قبل ،ففِهم أابو

ب -ك -ر الصص -دي -ق  -رضص -ي ال-ل-ه ع-ن-ه  -ب-أان-ه
المقصصود من ذلك فقال رضصي الله عنه
عند رفعه من الركوع ،رّبنا ولك الحمد.
فأاصصبحت تلك الكلمات سصنّة مؤوّكدة في
الصص Ó-ة ،فسص-ب-ح-ان ال-ل-ه م-واق-ف إاي-م-ان-ي-ة
تختزل آالف السصنين لتقشصعر لها األبدان
وت -ذرف األع-ي-ن ب-دم-وعً-ا ط-ع-م-ه-ا ك-ط-ع-م
الدنيا وزينتها.

التسصبيح بعد الصصÓة باليمين
م - - -ن مسص - - -ائ - - -ل ال - - -خÓ- - -ف
ال- -مشص- -ت- -ه -رة ،وخ -اصص -ة ب -ي -ن
ال-ع-ل-م-اء ال-م-ع-اصص-رين ويمكن
حصص -ر األق -وال ف -ي ال-مسص-أال-ة
ف - - - - -ي ث Ó- - - - -ث - - - - -ة أاق- - - - -وال:
األول :أان السصs- -ن- -ة ال- -تسص -ب -ي -ح
ب-ال-ي-م-ن-ى ول ي-ج-وز ال-تسص-ب-يح
م - - - -ع- - - -ه- - - -ا ب- - - -ال- - - -يسص- - - -رى.
ال -ث -ان -ي :أان السص s-ن-ة ال-تسص-ب-ي-ح
ب- -ال- -ي- -دي- -ن وع- -دم اق- -تصص- -ار
ال- -تسص- -ب- -ي- -ح ع -ل -ى ال -ي -م -ن -ى.
الثالث :أان األفضصل التسصبيح
باليمنى وجواز التسصبيح معها
باليسصرى.
هل الرسصول ـ صصّلى اللّـه عليه
وسص ّ-ل -م ـ ك -ان يسص u-ب-ح ال-ل-ه ع-ز
وج -ل ب -ي-ده ال-ي-م-ن-ى ف-ق-ط أاو
باليد اليسصرى ،في حديث كان
النبي ـ صصلّى اللّـه عليه وسصلّم ـ
يسصبح بيده في حديث آاخر
ك -ان صص -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م
يسص- -ب -ح ب -ي -م -ي -ن -ه ه -ل ه -ذان
ال -ح-دي-ث-ان صص-ح-ي-ح-ان أام ل؟
فأاجابوا:
أام -ر ال -ل -ه ت -ع -ال -ى ف-ي ك-ت-اب-ه
بالتسصبيح وحثsت السصنsة الثابتة
ع -ل-ي-ه وبs-ي-نت فضص-ل-ه م-ط-ل-قً-ا
وم -ق s-ي -دا ً ب -زم -ن أاو ح -ال أام-ا
كونه باليد أاو بأاناملها :فقد
روى ف- -ي ذلك اإلم -ام أاح -م -د
ف- -ي مسص- -ن- -ده وأاب- -و داود ف -ي
سصننه عن يسصيرة بنت ياسصر -
رضصي الله عنها  -وكانت من
المهاجرات  -قالت :قال لنا
رسصول الله ـ صصلّى الّلـه عليه
وسص ّ-ل-م ـ «ي-ا نسص-اء ال-م-ؤوم-ن-ات
ع-ل-ي-ك-ن ب-الّ-ت-ه-ل-ي-ل والّ-ت-سص-بيح
والّتقديسس ول تغفلن فتنسصين
ال ّ-رح -م -ة واع-ق-دن ب-األن-ام-ل
ف - - - -إان - - - -ه - - - -ن مسص - - - -ئ- - - -ولت
مسص -ت -ن-ط-ق-ات» أاح-م-د (/ 6
 )371وأاب -و داود وال -ت -رم -ذي،
واألم - -ر ف - -ي ذلك واسص - -ع ول
ح -رج ف -ي اسص -ت -ع -م -ال أان-ام-ل
اليدين جميعاً كما هو ظاهر
م- -ن ح- -ديث يسص- -ي- -رة ،ول -ك -ن
اسصتعمال أانامل اليد اليمنى
في ذلك أافضصل.
ثانياً :لعل أاعدل األقوال في
ه -ذه ال -مسص -أال -ة ه-و ال-ت-وسص-ط
ف -ي -ه -ا ف -ي-ق-ال :إان األصص-ل أان
ي -ك -ون ع -ق-د ال-تسص-ب-ي-ح ب-ال-ي-د
اليمنى ،فإانه ومع التسصليم بأان
رواية( :بيمينه) في صصحتها
ن - -ظ- -ر م- -ن ح- -يث الصص- -ن- -ع- -ة
ال- -ح- -دي- -ث- -ي- -ة ف- -إان ال- -رواي- -ة
ال -م -ح -ف -وظ -ة ف -ي ال -ح-ديث:
(ب -ي -ده) ل -يسس ف -ي -ه -ا أان-ه ك-ان

ي-ع-ق-د ال-تسص-ب-ي-ح بيديه جميعا
وإال لقال( :بيديه) فترجح أان
ي- -ك- -ون ال- -م- -راد ب- -ه -ا إاح -دى
اليدين ول قائل بأانها اليسصرى
ف-ق-ط ف-ي-ت-رج-ح أاو ي-ت-ع-ين أان
تكون (اليد) هنا هي (اليمين)
ل -م -ا ه -و م -ع -ل -وم م-ن ق-اع-دة
الشصرع في مثل ذلك :أان تقدم
ف- - -ي- - -ه ال- - -ي- - -د ال- - -ي- - -م- - -ن - -ى.
قال اإلمام النووي رحمه الله:
قال العلماء :يسصتحب تقديم
اليمين في كل ما هو من باب
ال -ت -ك -ري-م ك-ال-وضص-وء وال-غسص-ل
ولبسس الثوب والنعل والخف
والسصراويل ،ودخول المسصجد
والسصواك والكتحال ،وتقليم
األظ - - -ف- - -ار وقصس الشص- - -ارب،
ون -ت -ف اإلب-ط وح-ل-ق ال-رأاسس،
والسصÓم من الصصÓة والخروج
من الخÓء ،واألكل والشصرب
والمصصافحة واسصتÓم الحجر

األسصود واألخذ والعطاء وغير
ذلك م- -م- -ا ه- -و ف- -ي م -ع -ن -اه.
ويسصتحب تقديم اليسصار في
ضص- - -د ذلك ك- - -الم- - -ت- - -خ - -اط
والسص-ت-ن-ج-اء ودخ-ول ال-خÓ-ء
والخروج من المسصجد وخلع
ال- -خ -ف والسص -راوي -ل وال -ث -وب
وال-ن-ع-ل وف-ع-ل ال-مسص-ت-ق-ذرات
وأاشص- - - - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - - - -اه ذلك.
وم- -ع ذلك ف- -األم- -ر ك -ل -ه ف -ي
دائ -رة ال -مسص -ت -حب واألفضص -ل
ك -م -ا ح -ك -ى ال -ن -ووي ق -اع -دة
ال -ب-اب ع-ن أاه-ل ال-ع-ل-م ول-يسس
ه- -و ف- -ي دائ- -رة ال- -م -خ -ال -ف -ة
والمعصصية كما قد يقول من
ي -ل -زم ب-ال-تسص-ب-ي-ح ب-ال-ي-م-ن-ى ل
سص- - -ي- - -م- - -ا وع - -م - -وم ق - -ول - -ه:
(ب- -الأن- -ام- -ل) يشص- -م -ل أان -ام -ل
ال -ي -دي -ن ج -م -ي -ع-ا ك-م-ا ت-ق-دم
ذكره.

دعاء
الّلهم ثّبتنا بالقول الّثابت في الحياة الدنيا وفي
’خ-رة ،الّ-ل-ه-م ارح-م-ن-ا ي-وم ي-ف-ر ال-م-رء من أاخيه
ا آ
وأام -ه وأاب-ي-ه وصص-اح-ب-ت-ه وب-ن-ي-ه ،ل-ك-ل ام-رئ م-ن-ه-م
يومئذ شصأان يغنيه .اللهم ارحمنا إاذا التفت السصاق
بالسصاق ،إالى ربك يومئذ المسصاق .اللهم ارحمنا إاذا
أاقمنا للسصؤوال ،وخاننا المقال ،و’ ينفع مال و’
جاه و’ عيال.

: OGó``````YGE
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السسبت  ١٦سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٥ذي الحجة  ١٤٣٨هـ
العـ ـدد١٧٤٤٠ :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال أÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

ألحمل
ل تسسعى لِتبرير نيتك إان كنت
تَراهأ واضسحة جًدا يأحمل
َ..فألبعضس يمشسون وعُقولهم تجري
خلفُهم .

ألثور

أاسسوأا مأ قد يواجهه النسسأن
في حيأته يأثور ..هو كثرة
التفكير ،لذلك ردد؛ اللهم إاني
أاسسأألك بألً مٌطمئنًأ وشسأكرا ً ِلمأ قسسمته لي.

َبْيضضا ِتْتنsوع َباْلوأنْ ضَضّو يشضعشضْع في لْكوأنْ
ياألجزأيْر في ِ
ح ْسضنكْ شَضايْع في
ك ألخيْر ُ
ن
أ’وطا ْ
عÓمَألجزأير ’مْع ماضضي سضيف أْمرصsضْع
جوَهْر ماضضي
وألّلي ْفدرب ألِعsزه مــــاضِضي ’َقى ألّلين أْمَع
ن
أ إ
’حسضا ْ
ب بالّلي
ِبالجزأيْر ’ِمْع حاضضْر جُود يرحّ ْ
حاضضْر
ن عادأ ْ
عند ألبادي ْوعند ألحاضضْر َع ْ
ت ألخير
ن
أْتبا ْ
طيبك في ألدنيا َمنـــــشضود شَضّهْد شَضْهد ودْهن
ألعوْد
ْبطيبة أهلك أهل ألجوْد ْو طيبة أرضضكْ
ن
بالsريحا ْ
ل و صَضحرأ ْبنور ألدين
في ألجزأير ’مع زين َت ّ
ْوشضعب ْبأاخÓقه أْرزينْ رّبي َبار ْ
ك ْفـذي
أ’وزأنْ
ب وشَضايْر بالبشضايْر
ح ّ
جاني زأيْر ُ
ِم ألجزأيْر َ
ن
وأنا قلبي ِليها طايْر حّل ْ
ق شُضوق ناشضْد أْلحا ْ

ألجوزأء

حكم و
أأمثال

^ألكر
على يم ’ يندم
ألعطاء
ألمعاملة ب و’ ينتظر
م
ث
ال ل و
إأذأ ذهب عطاؤوه لكنه يتأالم
إأ
لى ألعنوأن
ألخاطئ.
^أ إ
’
نسضان أللئي
سضقيته ألعسضل م حتى وإأن
أل
يزدأد فيك إأ’ مصضفى فلن
بغضضا

^ أن أل -ت -دوي -ن ب -اسض -ت -م-رأر ف-ي م-وأق-ع أل-ت-وأصض-ل
’ج-ت-م-اع-ي م-ث-ل ف-يسض-ب-وك وتويتر وأنسضتغرأم
أ إ
سض -ي -ج -ع -لك ت -ت -ط -ور م -ع -رف-يً-ا بشض-ك-ل سض-ري-ع ج-دأ
لدرجة أنه بعد فترة قد تعود لما نشضرته سضابقًا
فتخجل منه؟

^

^أ أ
’م

حل ألعدد ألسضابق

ألسسرطان

يأسسرطأن ..بألصسبر و الرضسى
و القليل منَ القنآأعه تصسبح
األشسيأء أاجمل.

’شضخاصض ألذين ينفعلون سضريعا ويملكون
^ أن أ أ
مزأجًا سضيئًا غالبا ما يهتمون بالتفاصضيل ويتمتعون
’نصض-اف وت-ك-ون ذأك-رت-ه-م ق-وي-ة حسضب
ب -ال-ع-دل وأ إ
درأسضات لجامعة سضيدني؟

أألسسد

حين أختارك ألله لطريق هدأيته ليسض
’نك مميز أو لطاع ٍ
ة منك ،بل هي رحمة منه
أ
شضملتك ،قد ينزعها منك في أي لحظة ،لذلك
’ تغتر بعملك و’ بعبادتك

شسغل عقلك

م-ا ه-ي أ أ
’ع-دأد أل-خ-مسض-ة أل-م-ت-ت-ال-ي-ة أل-تي
يسضاوي مجموعها  100؟

إاذا جأءك اليأأسس ليُحّدثك عن
الُمسستحيل يأجوزاء  ..فحّدثه
عن قدرة رّب العألمـين !﴿إأsنما أمُرُه إأذأ أرأَد
ل لَهُ ُكنْ َفَيكون﴾.
شضيًئا أن يقو َ

أأّيها ألّزوج...أقرأ رسسالتك!

للعÈة

رأت ألجسضر و ألرضضيع ألذي معها عبره دون
أن يرأه وألجنين في بطنها لم يرأه.

ألميزأن
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أبتسسم

ألعذرأء

مأ أاقل تفكيرنأ فيمأ لدينأ،
يأعذراء ..ومأ أاكثر تفكيرنأ فيمأ
ينقصسنأ.

بعضس البشسر يأميزان ..يخلق
لك جـزء من السسعأدة أامأ البعضس
اآلخر هـو السسعأدة بذاتـهأ

أخبار مثÒة

اسس- -ت- -أأج- -رت ب- -ل- -دي- -ة ال- -دائ- -رة
العأشسرة في العأصسمة الفرنسسية
بأريسس ٥ ،صسقور مدربة ،بغية
مطأردة أاسسراب الحمأم ومنعهأ
م - -ن إال - -ق- -أء فضسÓ- -ت- -ه- -أ ع- -ل- -ى
المبأني.
وب- -ق- -رار م- -ن ب- -ل- -دي- -ة ال -دائ -رة
ال- -ع- -أشس- -رة ف- -ي ب- -أريسس ،ف- -إأن -ه
سسيجري توظيف  ٥صسقور بغية
إابعأد الحمأم الذي يلوث مبأني
م- -ج- -م- -ع سس -ك -ن -ي ف -ي ح -ي «دو
ب -ويسس -ون سس -أنت ل -ويسس» ،ال -ذي
يكثر فيه الحمأم.
وسستتولى الصسقور مهمة مطأردة
ال -ح-م-أم ،وإاب-ع-أده ع-ن ال-م-ج-م-ع
ل -م-دة  ١٠أاي -أم ،خ Ó-ل أاك-ت-وب-ر
ال -م -ق -ب -ل ،م -م -أ ي -م -ه-د ل-ه-ج-رة
الحمأم إالى أامأكن أاخرى بعيدا

القأع القأسسي الذي ارتطمت به
عندمأ أاخفقت ، ..سسيصسبح
األسسأسس ال sصسلب الذي سستعيد عليه
بنأء حيأتك من جديد.

ألعقرب

شسيء َقد ُيحبه النأسس فيك
يأعقرب  ..هو طيبة َقلبك و
لكنهم ل يعلمون كم يعأني طيب
الَقلب..

ألقوسس
عن المجمع.
يشسأر إالى أان األضسرار النأجمة
عن إالقأء الحمأم فضسÓته على
المنطقة المذكورة ،تقدر سسنويأ
بـ ١٥٠أالف يورو ،نتيجة عمليأت
ال-ن-ظ-أف-ة وال-ده-أنأت المسستمرة
للمبأني.

مرضض أحد
’مرأء في عهد ألطبيب ألمسضلم أبن سضينا
أبناء أ أ
فنودي عليه لعÓجه … دخل أبن سضينا على ألمريضض
وبعد فحصضه لم يجد في ظاهر جسضمه علة  ,فأامسضك
نبضضه ورأح يردد على مسضامعه أسضماء مناطق وأحياء
ألمدينة  ,وعندما وصضل ألى أسضم حي معين زأد نبضض
ألمريضض وضضربات قلبه … .ردد أبن سضينا أسضماء بيوت ألحي
على ألمريضض فزأد نبضضه عند ذكر أسضم بيت أسضرة بعينها ,
عندها أخذ ألطبيب ألحاذق يردد أسضماء من يسضكنون ذلك
’سضرة … فإاذأ
ألبيت حتى وصضل ألى أسضم معين من فتيات أ أ
بقلب ألمريضض يدق بسضرعة ويزدأد نبضضه زيادة
ملحوظة .عندها صضاح أبن سضينا وقال  :زوجوأ أبنكم
ألشضاب من تلك ألفتاة فهي عÓجه.

يقول أاحد األزواج« :تشسأجرت كألعأدة مع
زوج -ت -ي ألح -د األسس -ب -أب ال ّ-ت -أف -ه-ة ،وت-طّ-ور
الخÓف إالى أان قلت لهأ أان وجودك في
حيأتي ل معنى له أابًدا،
ف -وج -ودك وع -دم -ه واح-د وك-ل م-أ ت-ف-ع-ل-ي-ن-ه
تسستطيع أاي خأدمة أان تفعل أافضسل منه ،فمأ
ك -أن م -ن -ه -أ إاّل أان ن -ظ -رت ل -ي ب -ع-ي-ن دام-ع-ة
وتركتني وذهبت إالى الغرفة األخرى ،وتركت
أان- -أ األم -ر وراء ظ -ه -ري ب -دون أاي اه -ت -م -أم،
وخلدت إالى نوم عميق .مر هذا الموقف على
ذهني وأانأ أاشسيّع جثمأن زوجتي إالى قبرهأ،
والحضسور يعّزيني على مصسأبي فيهأ.
الشسيء الذي راودني هو أاّني لم أاشسعر بفرق
كبير ،ربمأ شسعرت ببعضس الحزن ،ولكني كنت
أابّرر ذلك بأأنّ العشسرة لهأ وقعٌ على النفسس،
وكّلهأ يومين وسسأأنسسى كل ذلك ،عدت إالى
البيت بعد انتهأء مراسسم العزاء ولكن مأ أان
دخلت البيت حتى شسعرت بوحشسة شسديدة
تعتصسر قلبي ،وبغصسة فى حلقي ل تفأرقه،
أاحسسسست بفراغ في المنزل لم أاعتده وكأأن
جدران البيت غأدرت معهأ ،اسستلقيت على
السسرير متحأشسيأ النظر إالى موضسع نومهأ.
ب -ع -د ث Ó-ث -ة أاي -أم ان -ت-هت م-ج-ألسس ال-ت-ع-زي-ة،
اسس-ت-ي-ق-ظت ف-ي الصس-ب-أح م-ت-أأ ّخً-را ع-ن م-يعأد
العمل ،فنظرت إالى موضسع نومهأ ألوبّخهأ
على عدم إايقأظي بأكرا كمأ اعتدت منهأ،
ولكّني تذّكرت أاّنهأ قد تركتني إالى األبد ،ول
سسبيل إاّل أان أاعتمد على نفسسي ألول مرة

منذ أان تزّوجتهأ.ذهبت إالى عملي ومّر اليوم
ي ببطء شسديد ،ولكن أاكثر مأ افتقدت هو
عل ّ
م-ك-أل-م-ت-ه-أ ال-ي-وم-ي-ة ل-كي تخبرني بمتطلبأت
ال -ب -يت ي -ت -ب -ع-ه-أ شس-ج-أر م-ع-ت-أد ع-ل-ى م-أه-ي-ة
الطلبأت ،وإاخبأري أالّ أاتأأّخر عليهأ كثيرا،
وفّ -ك-رت أان-ه ب-أل-رغ-م م-ن أان ه-ذه ال-م-ك-أل-م-ة
اليومية كأنت تزعجني ،ولكني لم أافكر قط
أان طلبهأ مني أال أاتأأخر قد يكون بسسبب حبهأ
ل -ي .أات -ذ ّك -ر ك -ل -م -أت -ه -أ ال -ح-ن-ون-ة..ل-ك-ن-ي ل-م
أات-رج-م-ه-أ واقً-ع-أ ك-نت أات-عّ-م-د ال-ت-أأخ-ير عنهأ
بزيأرة أاصسدقأئي ثم أاعود إالى البيت وقلبي
ي -ت -م -ن -ى أان أان ي -رى اب -تسس -أم -ت -ه -أ الصس -أف-ي-ة
تسس-ت-ق-ب-ل-ن-ي ع-ل-ى ال-ب-أب وأان أاسس-م-ع ج-م-ل-ت-هأ
المعتأدة:
جْبت واشس قلتلك عليه؟
^ َ
^ َقْلبي في األكيأسس ،ومأ تقوليليشس كأين
حأجة نأقصسة.
كنت أارى جملتهأ هذه كأأنهأ سسوء إاسستقبأل،
ول-ك-ن-ي اآلن أاشس-ت-أق إال-ى سس-م-أع-ه-أ ول-و ل-م-رة
واح -دة ،ف -أل -ب -يت أاصس-ب-ح خ-أوي-أ ل روح ف-ي-ه،
الدقأئق تمر علي وأانأ وحيدا كأأنهأ سسأعأت.
يـ ـأل-ل-ه ك-م ت-رك-ت-ه-أ ت-قضس-ى السس-أع-أت وح-يدة
ي- -وم- -ي- -أ ب- -دون أان أافّ - -ك- -ر ف- -ي إاحسس- -أسس -ه -أ!
كم أاهملتهأ وكنت أانظر إالى نفسسي فقط دون
أان أانظر إالى راحتهأ وسسعأدتهأ!
كم فكرت فيمأ أاريد أانأ...ل مأ تريده هي
وزاد األمر على حين مرضست...
ك-م اف-ت-ق-دت ي-دي-ه-أ ال-ح-ن-ي-ت-ي-ن ورع-أيتهأ لي

وسسهرهأ علي ،إالى أان يتم الله شسفأئي كأأنهأ
أامي وليسست زوجتي.
وبكيت كمأ لم أابك من قبل ولم أافتأأ أاردد...يأ
رب ارح-م-ه-أ ب-ق-در م-أ ظ-ل-م-ت-ه-أ أان-أ ،وظ-للت
هكذا حتى صسرعني النوم ولم أافق إال على
رن-ي-ن ج-رسس ال-م-ن-ب-ه ف-إأع-ت-دلت ف-ي ف-راشس-ي
...ولكن مه ً
...Ó
ت- -م- -ت- -مت ب- -ك- -ل- -م- -أت الشس -ك -ر ل -ل -ه ت -ع -أل -ى:
يأ الله..إاّنه مجرد حلم أاضسغأث أاحÓم ،لم
يحدث شسيء من هذا في الواقع ،هرعت إالى
ال -غ -رف -ة ال-ت-ي ب-ه-أ زوج-ت-ي...اق-ت-ربت م-ن-ه-أ
وقلبي يكأد يتوقف من الفرح ،وجدتهأ نأئمة
ووسسأدتهأ مغرقة بألدموع.
أايقظتهأ..فنظرت إاليهأ بأسستغراب ل يخلو
م -ن ال -ع -ت -أب ،ل -م أات -م -ألك ن -فسس-ي وأامسس-كت
بيديهأ وقبّلتهأ ،ثم نظرت لهأ بعين دامعة
وق- - - - -لت ل- - - - -ه - - - -أ م - - - -ن ك - - - -ل ق - - - -ل - - - -ب - - - -ي:
^ أانأ أاحّبك اكتشسفت أاّني ل أاسستطيع الحيأة
بدونك ،ولكن مّمأ تبكين يأ عزيزتي؟
قألت :خفت عليك كثيًرا لمأ وجدتك تتنّفسس
بصسعوبة وأانت مغمور في أاحÓمك المزعجة.
أاخيرا ً
أاخي الحبيب احذر أان تكون قأسسيأ على
زوجتك وأاهلك ،واّتق الله فيهم ،واعلم أانّ
لك رّب شسأهد على مأ تفعل ،وسسوف
يحأسسبك أاشسد حسسأب
أاّنك لم ترعى أاهل بيتك ولم تفعل مأ أامرك
به.

أاحـيـأنـأ يأقوسس  ..نـصسـر عـلـى
الـصسـمـت  ،ألن هـنـأك أاشسـيـأء
ليـعـألـجـهـأ الـكـÓم.

ألجدي

األشسيأء الجميلة بداخلك أانت
يأجدي ..وليسست في األحداث
فعندمأ تمتلك عينأً جميلة فأأنت
ترى كل شسيء جمي Óوعندمأ تمتلك نفسسأً
راضسية سسترضسى ولو بألقليل.

ألدلو

ل تجبْر أاحًدا على الهتمأم بك
و السسؤوال عنك يأدلو !..فمن
يحبك حًقأ .سسيبحث عنك كمأ
يبحث عن شسيء ثمين ضسأع منه..

ألحوت

ل تحسسب أان نفسسك هي التي
سسأقتك إالى فعل الخيرات
يأحوت..بل إانك عبد أاحبك الله ف Óتفرط
في هذه المحبة فـينسسأك.
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

غرسس البنة وليشس طول ذي ثغاوسس ثيشست

ال -ع -ادث -اي ث  Ó-زيك زيك ذي ث -م -ورث ان -ل -وراسس،
م- -ا Êاأدت- -اوي- -نت ◊رار ان- -ب -اث -نت اذخ -نشس -ل -ة،
ي-ق-ورد ال-ع-يذ نعشسورا
اذق- -اŸة ،ث- -ق- -ديت ن- -ال -ع -ي -ذ اأغ  Ó-ن -وغ -راسس
اق  Ó-ث -ت-ح-ت-اف-ل ايسس ا÷زاي-ر
واسس -خ -ل -ط -نت ق -ل-ي ن-اŸل-ح ذاأ◊رور سسÒت-و
ك -ام -ل م -ا Êاق -ف -وك رب -ي سس -ب -ح -ان -و
ازق - - - - -اغ - - - - -ن اذ◊رور اوراغ - - - - -ن بشس- - - - -ام
النبي انسس موسسى فÓسس لباسس نالسسÓم
اثتمفوياشس سسي الفوحث انيغ اأذلعفان،
ذالصس Ó-ة ،ت -وج-اذن-ت-اسس ل-ع-واي-ل ان-ل-وراسس
واذط- -وخ- -ل -ط اكسس -وم ذي -ن م -ل -ي -ح ب -غÒ
امقران مليح خاطر اŸناسسبثاي غرسس امكان
اأذت- -وب- -ي سسÒت- -و الشس- -ط- -وب وم- -ن ب- -ع- -د
ذامقران ذقÓون نشساوين ،و اخمم ذي العيذ
اثدجنت اأذقيم ازقن انواسس بغ Òاذسسو
نعشسورا سسثغوسسوين اق’ Óزم اثموقنت اسس
اŸل - - - -ح اذ◊رور ذي - - - -ن ك - - - -ام- - - -ل بشس- - - -ام
ن- -ال- -ع- -ي- -ذ اأم -ق -ران ذي ث -م -ورث اأن -ل -وراسس
اأدط -اظ -ونشس ب -غ Òاذت -وع-ل-ق ،وم-ن ب-ع-د
امقران ،اخلع نالتقديت سسÒتو ثقديت
اسسعلقن ذاكمان يوخر قلي فالقايلة اقÓ
نالشسطوب .
ثقو واذتوعلق قلي  20يوم انيغ ك ÌامÚ
اث -ت -ق -او ’ل ان -ت -ت-داه ات-زر ب-ل-ي ي-وق Òم-ل-ي-ح
باتنةŸ:وشسي حمزة
وينكمشس ومن بعد اتاوي واتفر ذي قمكان ذا
سسّماط قلي وبغ Òادخلظ العيذ نعشسورا تكسسنتيد
لعوايل اأم Úاق Óشسياي ذي السسيث انلجود انغ سسي لباسس
انلعوام واثقن ذاأبربوشس اŸعشساث نالعيذ نعشسورا.
وثغاوسس ثا’ Êزم انثÓي ف Óسسنتا اكسسوم اق Óيتوخلع غرسس البنة
تامقرانت واتتافشس بوناذم ذي اي امكان انيغ ذي اأي Ÿاكلت وديجا
اكسسوم انلخليخ زيك زيك ي Óيتموقا غ Òاقنجيو انيغ لعزيز انتداه.
خ- -اط- -ر زيك ل -ع -وي -ل ان -ل -وراسس –ب -انت ا‚ي -ون وب -غ Òادي -اسس اأمÚ
صسدفة زربنت اÓÿث تقنت امنسسي سسÒتو ابربوشس اسسلخليع خاطر
ارقاز باب انتداه اقاو اذيلي اخدم انيغ يبع ادتاويشس اكسسوم بشسام
اذفرح سسنيجيو و’زم اذفرن قلي نتقديت اضسرورف امياي.

لعوايل أانلوراسس امقران تقنت ÿليع
سسككسسـ ـ ـوم نالعيـ ـذ إاعلعيـ ـذ نعشسـ ـورا
اسسلمذ ذتسسربق

آاوال دونزروب:
@ ث- -اخ- -مت ت- -خصس ع -يشس -ة و
هشساويث ثخصس عيسسى
@ اآغ اآكراز و اآلغم اإبلديث
@ ي - - -زرا اأوشس - - -ن ي - - -ق- - -ي- - -م
وحدسس ذي الغابث
@ اآمي يفوكن اآجرو
شس - - - - -غ اإÁي ن- - - - -و
ميغز

اك- -ن اسس -ق -رن و زك
اي-غ-ل-ذ م-دي-د ي-تسس-رحن غسس
اري- - -غ - -ر،اذغ اأن - -ف ذزم - -ن اي - -ذغ
ادن -ق-ر اطسس ارنسس-م-ي-ز غ-ر اسس-ل-م-ذ
ذتسسربق .اطسس اقمذنن اقتسسرحن
سسغربز اتسسوند ارزن Ÿعن مدمن غر
وغرو ارزمرن اذميزن غر وين انفعن
اذيون اضسرن ،زك نزمن اأنف اكن اأم
ذغ- -رب- -زن ن- -غ اغ- -رو يسس- -رصس غ- -ف
اتسس - -ربك ،ان - -ف اك - -ن اطسس ب - -ق- -ذ
ي- -تسس- -رح -ن غ -ر ث -م -ع -م -رث اك -ن
اذŸذن ثمسسنون Áخلفن.

Ÿع - -ن اأن- -ف
اأك-ن اسس-ل-م-ذ يسس-غ-م اطسس اسس-قسس-ن ثم
اسسلمذ الح يذسس سسقمكن سسمكن اسسل
اإوي -ن اإه -در اأذومك يسس -عشس ث-ذرثسس
ذث - -م - -تسس ،ان - -ف اك - -ن ذث - -م - -ع- -م- -رث
اسس - -رصس - -ن اسس - -وطسس غ - -ف اتسس- -ربك،
اأمسسنو اكن يبغ يسسع ثمسسن Ÿعن ميل
اإخصس اتسس -ربك اط-فضس اأريسس-ع اأم-ك-ن
ذق- -غ- -رو اإم- -ذن- -ن ارسس- -م- -زغ -ث -ن اإوي -ن
اأسس -ن-دي-ن ،اك-ن اق-رن ذŸث-ل ي-ق-رد اأي-ن
ارخدم .اأنف ذثذرث Ãذن اتسسربك
اإنسس اتسسبذ سسثمز.
اقشس -يشس اذŸذن غ -ف ب -بسس ث -قشسشسث

اث - -ل - -م - -ذ غ- -ف Áسس ،ام- -ك- -ن
اتسس -ربك ث -رسس غ-ف السسسس
نثوشسلت اكن م ثل،اذغ يل
ذŸث- - - - - -ل اق- - - - - -رن وك ذمسس
انتفملت  ،اأين اديسسبك اكن
ام- - -ذن ي - -تسس - -رب اك - -ن اإوث
ا◊ل ،يسس-ق-در اإم-ذن-ن ي-فرز
غ -رسس -ن ان -و اق -خ -دم-ن لصس-ل-ح
اأذون اخ- -دم- -ن ذق- -ه- -وه .م- -ي- -ل
ن -غ -ل -د سس -ل -م -ذ اأن -ف اك -ن اسس-ل-م-ذ
اأذون يسس- -ن- -ذن اذيسس- -ن ث- -مسس- -ن -ون
Áخلفن  ،اتفضس يتسسرحن غر اأغرب
ن - - - - -غ غ - - - - -ر اثسس - - - - -دوث اوك - - - - -ن اذزذ
ذثميسسنون.
ثمسسن ذين اقتسسجن امنذ اذولن ذشس
اق -ل-ق-ن اث-خ-ل-قث اك-ن ات-عشس ث-ذرثسس
ذلوث  ،امسسنون اسسنذن اأدون امينث
اأم ذث- - - -ون- - - -ط ن - - -غ ذصس - - -هضس اذوطسس
انتمسسنون ثمينث ،اسسلمذن اتسسرحن
سس- -ث -م -رث غ -ر ث -يضس اك -ن اذول -ن ذشس
امينث وذكملن ذقنذ انتمسسن ،اآه ادنن
اك - - - -ن اوف - - - -ن اأمسس - - - -ن- - - -و اسس- - - -دي- - - -رن
اتسس- -ربك.ام- -ك- -ن اق- -رن ث- -رن ث- -م -نت
غفذ..

البويرة:ع نايت رمضشان

دودو باعيسس ـ ـ ـى ب ـ ـ ـ ـ ـن داود
دودو ب- -اع- -يسس- -ى اق- -ن سس- -م- -ق -ران -ان
ن -ال -ت -ج -ار ان -وغÓ-ن اي-ل-ول-د اسس-قسس
 1908اتشس -رد اغ -رم ن -ات ب -ن -ور ي -د
باباسس ايتوغ دقن سسكرزان انوغÓن
مع وخدام نتوزى .
باعيسسى بن داود قبل اتاف اعزام
ي- - -ت- - -وغ ات - -ع - -اون ب - -اب - -اسس اح - -رشس
ن-ال-ب-ن-ي-ان ادوخ-دام نتمورت اغÓن
ال دم- - - - -ات ب- - - - -ابسس اسس - - - -قسس 1922
العمرسس  14نسسقسسان .
بعد “اتانت انباباسس اقيمد يد 11
ن-ات ي-ت-م-اسس ي-ب-دى اتشس Ó-ف-م-اناسس
امو Êاسسوخدام دوعافر ضسدجيضس
ادقسساسس .بعد مناو اسسقسسان ’حق
م -ام -اسس غ -ال ي -وشس ام -ق -ران ام -وÊ
ابدى ناÿمسسيات.
دفر مناو ايارن اغرب اسسافر غال
ال - -ت - -ل اوخ- -دام ادوج- -رو ن- -درم- -ان
ي -قضس -ع غ -ال دزي -ر“ن -غ -غت ي-خ-دم
دالصسانع مناوت –ونا انتوات  .بعد
وم -ن ي-ب-دى اتشس-ل-ى ف-م-انسس ي-وت-ف
ازن-زي ادوسس-غ-ى ن-ال-ف-ح-م ا’ن دقت
السسلعة دسس اريال دالفايدة  .دفر
مناو اسسقسسان ا‚م باشس ادرزم اقت
–ن -وت وح -دسس اوزن -زي ن -ال -ف -ح-م

اسس - -اغ - -يت سس - -ال - -ت - -ج - -ار ام- -ق- -رن- -ان
نسسبانيول امو Êسسمرواصسان ال دبد
فدارناسس ادولد ادŸعلم ‰انسس.
دفر مناو اسسقسسن افرج غفسس يوشس
امقران يرزم اقن –نوت ايتزعلك
ن-ال-ت-او’ت ان-يشس ت-زك-رى ان-ب-ل-ك-ور
ا“ول ق- -اع ا’دارات دال- -ك- -اب -ن -ي -ات
نالدولة .
اسس -قسس ن -ال -ث -م-ان-ي-ن-ات تضس-رى اقت
ت-واغ-يت الشس-رك-تسس اتشس-و ان-تفاوت
يخسسر قاع ان يكسسب ديتلي امصسبح

ق -اع ام -ن اط -ف درب -ي دق -ن ورج -از
او’سس دزعلوك.
اسسن ا’ثن 25 Úجوان  2007اويت
ي -وشس ام -ق -ران دا’م -ان -ة ال -ع -م-رسس
 100نسس- - -قسس - -ان .ل - -ل - -وف ا‰دان
حضسران تنضسلتاسس اوسسيند سسايولو
“و ن - -دزي - -ر ق - -اع م - -دان رح- -م- -نت
سس - -ا Òÿام - -و Êسس - -وع - -اون ا‰دان
يرزم يغلب نتحونا امكراسس ا‚مان
باشس اد‚حان “دورتنسسان.
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الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة

خÓل مشصاركته ‘ أاشصغال اŸؤو“ر  19للمن ّ
ظمة

الّلواء هامل رئيسش اأ’فريبول يلتقي قادة الشّصرطة الإÓإايبكو

منظمة اأ’فريبول سصتعمل على تعزيز
ا÷هود اأ’منية اŸشصÎكة

Óم -ن ال -وط -ن -ي ،رئ -يسش م -ن -ظ -م -ة
أاّك -د اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
اأ’ف -ري -ب -ول ،ال -ل -واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-لÃ ،دي-ن-ة ك-م-ب-ا’
اأ’وغ-ن-دي-ة ،أاّن اŸنّ-ظ-م-ة سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى «ت-ع-زي-ز ا÷هود
اأ’منية اŸشسÎكة أ’جهزة إانفاذ القانون ‘ إافريقيا»،
ب -حسسب م -ا أاورده ي-وم اÿم-يسش ب-ي-ان ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة

Óمن الوطني .وأاوضسح البيان ،أان اللواء هامل أاوضسح
ل أ
خÓل لقائه بقادة الشسرطة لدول شسرق إافريقيا (إايبكو)
اŸشسارك ‘ Úأاشسغال ا’جتماع السسنوي  19للمنظمة من
 13إا 15 ¤سسبتم Èا÷اري ،أان منظمة اأ’فريبول سستعمل
ع -ل-ى «ت-ع-زي-ز ا÷ه-ود اأ’م-ن-ي-ة اŸشسÎك-ة أ’ج-ه-زة إان-ف-اذ
القانون ‘ إافريقيا ‘ ›ال مكافحة ا÷رÁة اŸنظمة
Óوطان بكل أاشسكالها من خÓل إاشسرافها على
العابرة ل أ
ت -ق -اسس -م وت -ب-ادل اŸع-ل-وم-ات وا’سس-ت-ف-ادة م-ن ال-ت-ج-ارب
واÈÿات Ÿنظمات الشسرطة بإافريقيا» .وحضسر رئيسش
آال- -ي- -ة ا’–اد اإ’ف- -ري -ق -ي ل -ل -ت -ع -اون ‘ ›ال الشس -رط -ة
(أاف -ري -ب -ول) ج -ان -ب-ا م-ن أاشس-غ-ال ا’ج-ت-م-اع ،واسس-ت-م-ع إا¤
م -داخ Ó-ت ل -ق -ادة الشس -رط -ة اŸشس -ارك Úوق -ام ‘ خ -ت-ام
الزيارة بتكر‡ Ëثل منظمة قادة الشسرطة لدول شسرق
إافريقيا.

ﬁاربة ا÷رÁة ا◊ضصرية بشصتى أانواعها

حبسش  31متورطا ‘ قضصايا ﬂدرات بسصطيف
عا÷ت مصسالح أامن و’ية سسطيف
و‘ إاط- -ار أانشس -ط -ت -ه -ا ال -رام -ي -ة إا¤
ﬁارب -ة ا÷رÁة ا◊ضس -ري -ة بشس -ت-ى
أانواعها ،خÓل الشسهر اŸنصسرم 459
قضس -ي -ة ،ح ّ-ررت Ãوج -ب -ه-ا ﬁاضسَ-ر
ضسد  549مشستبها فيه ،بينهم  39من
جنسش أانثى ،بعد احتمال تورطهم ‘
ﬂت -ل -ف قضس -اي -ا ا÷ن -اي-ات وا÷ن-ح
ال -ت -ي ع -ا÷ت -ه -ا ﬂت -ل -ف اŸصس-ال-ح
النشسطة التي تعنى بهذا اŸلف ،أاي
الشسرطة القضسائية ع Èكامل تراب
الو’ية ،حيث وبعد أان أاعّدت ضسد
اŸت -وّرط Úم -ل -ف -ات ج -زائ -ي-ة“ّ ،ت
اإ’ح -ال -ة أام -ام ا÷ه -ات ال -قضس -ائ -ي -ة
اıتصسة ‘ نيابات اÙاكم و”
إايداع  70منهم ا◊بسش ،فيما وجّهت

للبقية اسستدعاءات مباشسرة.
ب -ال -نسس -ب -ة ل -تصس-ن-ي-ف ال-قضس-اي-ا وف-ق
الشس- -يء اŸسس- -ت- -ه- -دف أاو اŸتضس -رر،
كانت قضسايا اŸسساسش باأ’شسخاصش
‘ الصسدارة بنسسبة  ،%4٨ .36تليها

ﬁل لغسصل السصيارات بالهواء
الطّلق وهران خارج القانون

ناشسد ›موعة من سسكان حي عمارة  4 / 5الهواء
ال-ط-ل-ق «ب-يÓ-ر» وه-ران السس-ل-ط-ات اأ’م-ن-ية واŸدنية
ل -ل -ت -دخ-ل م-ن أاج-ل وضس-ع ح-د ل-نشس-اط ﬁط-ة غسس-ل
السسيارات الكائن مقرها أاسسفل العمارة .واعÎضش
سسكان ا◊ي ‘ رسسالة شسكوى– ،وز «الشسعب» على
نسس-خ-ة م-ن-ه-ا ،ع-ل-ى اأ’ضس-رار الصس-ح-ي-ة ال-ب-ل-ي-غة التي
أاصس -ب -ح -وا ي -ع -ان -ون م-ن-ه-ا ،ج-راء ال-ت-ل-وث والضس-ج-ي-ج
والضسوضساء التي تتسسبب فيها اÙطة ،والتي تسستغل
ال -رصس -ي -ف ال -ع -م-وم-ي أام-ام أان-ظ-ار ومسس-م-ع ا÷ه-ات
اŸسسؤوولة .وأاوضسح هؤو’ء ‘ حديثهم مع «الشسعب»،
أاّن اÙطة تقوم بأاعمال غسسل السسيارات والتشسحيم،
إاضسافة إا ¤اŸياه اŸلّوثة وزيوت السسيارات اÎŸاكمة
ع -ن -د م -دخ -ل ال -ع -م -ارة ،خ -اصس-ة ال-رائ-ح-ة ال-ك-ري-ه-ة
اŸتصساعدة من الوقود .وعليه ،دعا السسكان اŸعنيÚ
باأ’مر إا ¤التدخل العاجل لوقف نشساط هذا اÙل،
كونه ينا‘ جميع القوان Úالقاضسية Ãنع ‡ارسسة
هذه النشساطات Ãلكية عمومية يتواجد بها السسكان
أاو وسسط التجمعات السسكانية ،موضسح Úبأان صساحب
اÙل يرفضش التوقف عن العمل ويسستمر إا ¤غاية
أاوقات متأاّخرة من اŸسساء.
وهران :براهمية مسصعودة

 20°ا÷زائر

عنابة

السصبت  ٢5ذو ا◊جة  1٤٣٨هـ اŸوافق لـ  1٦سصبتم ٢017 Èم

الشص-عب /ال-ت-ق-ى ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل ،رئ-يسش آال-ية
Óمن الوطني ،يوم  13سسبتمÈ
اأ’فريبول اŸدير العام ل أ
 ،2017بقادة الشسرطة لدول شسرق إافريقيا ،اŸشسارك‘ Ú
أاشسغال ا’جتماع السسنوي  19للجنة قادة شسرطة دول شسرق
إافريقيا  ،EAPCCOاŸنعقد Ãدينة كمبا’ اأ’وغندية
من  13إا 15 ¤سسبتم.2017 È

 23°ا÷زائر

قضسايا اŸسساسش با’قتصساد الوطني
بنسسبة  ،%15 .6٨ثم بعدها قضسـايا
اŸسس- -اسش ب- -اأ’م- -وال واŸم -ت -ل -ك -ات
ب -نسس-ب-ة  ،%13 .2٨وأاخÒا قضس - -اي - -ا
اŸسس-اسش ب-الشس-يء ال-ع-م-وم-ي ب-نسس-ب-ة
 .%0٨ .49أاما حصسيلـة ذات اŸصسـالح
‘ ›ـال ﬁاربـة ج- - -رائـم ت - -روي - -ج
اıـدرات ،خـÓل ن - - -فسش الشس- - -هـر،
فقد عرفـت معا÷ـة  40قضسيـةّ” ،
ع -ل -ى إاث -رهـا ت -وق -ي-ف  59شسخصسـا،
وأاودع م- -نـه -م  31شس-خـصس-ا ا◊بـسش،
فيمـا ضسبطـت كميـة من اıـدرات
«الكيف اŸعالج» بلغ وزنها ما يناهز
 110غرام ،إاضسـافـة إا 324 ¤قـرصش
وعدد هام من اأ’سسلحة البيضساء.
سصطيف :نورالدين بوطغان

‘ حصصيلة للحماية اŸدنية بع“ Úوشصنت

تسصجيل أاك Ìمن  500حريق
خÓل موسصم ا’صصطياف

17440 Oó©dG

أاشصرف عليها العميد
بارشص ‡ّث Óلقائد
النّاحية الـ 5بع Úالبيضصاء

france prix 1

توقيف  3عناصصر دعم لإÓرهابيÚ
وحجز أاسصلحة ومعدات

إاطÓق إاسصم الشّصهيد خÓف
الغزا‹ على وحدة اإ’نتاج
Ÿؤوسّصسصة اأ’لبسصة
أاط- -ل- -ق ،أامسش اأ’ول ،إاسس- -م الّشس- -ه -ي -د خ Ó-ف
الغزا‹ على وحدة اإ’نتاج Ÿؤوسسسسة اأ’لبسسة
ولوازم النوم للجيشش الوطني الشسعبي Ãدينة
ع Úال -ب -يضس -اء ب -و’ي -ة أام ال -ب -واق -ي ،ال -ت -اب-ع-ة
للناحية العسسكرية اÿامسسة .وقد أاشسرف على
م-راسس-م تسس-م-ي-ة ه-ذه ال-وح-دة ال-ع-م-ي-د رشس-يد
ب -ارشش ‡ث  Ó-ل -ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري-ة
اÿامسس - -ة وذلك ب - -حضس - -ور أاسس- -رة الشس- -ه- -ي- -د
و‡ثل Úعن اأ’سسرة الثورية وكذا ال ّسسلطات
اÙلية .وذكر أاحد اÛاهدين خÓل حفل
تكر Ëأاسسرة الشّسهيد ‡ثلة ‘ أاختيه وأاحفاده
Ãناقب الشسهيد البطل خÓف الغزا‹ الشساب
الفÓح النشسيط الذي أابى  -كما قال  -إاّبان
اند’ع ثورة التّحرير إا’ّ أان يلتحق بصسفوف
اÛاهدين الثوار.
قبل ذلك اسستمع ا◊ضسور لنبذة تاريخية عن
الشس -ه-ي-د خÓ-ف ال-غ-زا‹ ،ج-اء ف-ي-ه-ا أان-ه ول-د
Ãن -ط -ق -ة ال -زرق ب -ع Úال -ب -يضس -اء سس -ن-ة 1932
وترعرع وسسط عائلة ثورية ،إاذ التحق بصسفوف
ج -يشش ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي سس-ن-ة  1955ونشسط
بالو’ية اأ’و ¤التاريخية (اŸنطقة الرابعة -
ال-ن-اح-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة) .و‘ ب-داية  1956اسستشسهد
خÓ- -ف ال- -غ- -زا‹ ‘ ك- -م Úرف -ق -ة ›اه -دي
اŸن- -ط- -ق- -ة ،نصس- -ب- -ه اŸسس -ت -ع -م -ر ال -ف -رنسس -ي
باŸنطقة الثانية (الو’ية اأ’و ¤التاريخية).

28°

قامت بها مفارز للجيشص والدرك بعدة مناطق

أاوقفت مفارز للجيشش الوطني الشسعبيي ،أامسش ا÷معة ،باŸدية ،خÓل
Óرهابي ،Úحسسب ما أافاد به
عمليات بحث و“شسيط ،ثÓثة عناصسر دعم ل إ
أامسش ا÷معة بيان لوزارة الدفاع الوطني .وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه «‘
إاطار ﬁاربة اإ’رهاب وخÓل عمليات بحث و“شسيط أاوقفت مفارز
للجيشش الوطني الشسعبي ،يوم  14سسبتم 2017ÈباŸدية 3 ،عناصسر دعم
Óرهابي ،Úكما ” ضسبط بندقية نصسف آالية من نوع سسيمونوف وكمية من
ل إ
الذخÒة بجيجل و‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة« ،ضسبطت
قوات مشسÎكة بسسيدي بلعباسش  49كغ من اıدرات ،فيما ضسبطت مفارز
ا÷يشش بكل من برج باجي ﬂتار و“Ôاسست 5 ،شساحنات و 43200ل Îمن
الوقود باإ’ضسافة إا 3٨ ¤طنا من اŸواد الغذائية ‘ ،ح Úأاحبط حراسش
ا◊دود بكل من سسوق أاهراسش ،تبسسة ،الطارف وتندوف ﬁاو’ت أاخرى
لتهريب كميات من الوقود ُتقدر بـ  16044ل ،Îفيما ضسبط عناصسر الدرك
الوطني بتيارت كمية من التبغ قدرت بـ 1500علبة « .من جهة أاخرى و‘
إاطار مكافحة الهجرة غ Òالشسرعية« ،أاوقف حراسش السسواحل بالقالة
وعنابة  26شسخصسا كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصسنع ،فيما أاوقف
عناصسر الدرك الوطني وحراسش ا◊دود بكل من تلمسسان ،بشسار ،أادرار،
عنابة واأ’غواط  55مهاجرا غ Òشسرعي من ﬂتلف ا÷نسسيات.

تختصص ‘ ال ّسصطو على اŸنازل بسصكيكدة

الشّصرطة تلقي القبضش على لصصوصش الّليل
أاوق - - -فت مصس - - -ال - - -ح أام - - -ن
سس- -ك -ي -ك -دة  03أاشسخاصش
تÎاوح أاعمارهم ما ب19 Ú
و 21سس-ن-ة ب-ج-ن-اي-ة «ت-كوين
ج- -م- -ع- -ي- -ة أاشس- -رار ل -غ -رضش
اإ’ع- -داد ’رت -ك -اب ج -ن -اي -ة
وجناية ال ّسسرقة اŸوصسوفة
ب- -ظ -روف ال -ل -ي -ل وال -ت -ع -دد
وال - -تسس - -ل- -ق» ،ح- -يث ت- -ع- -ود
حيثيات القضسية إا ¤تاريخ
اÿامسش سس -ب -ت-م Èا÷اري،
عندما تقّدمت مواطنة ‘
ح- -دود السس -اع -ة ال -ت -اسس -ع -ة
صسباحا إا ¤مصسالح اأ’من،
للتبليغ عن تعّرضش مسسكنها
ال- -ع- -ائ- -ل- -ي ال- -ك- -ائ -ن ب -ح -ي
الزرامنة لفعل السسرقة من
ق - - -ب - - -ل ›ه - - -ول ،Úح- - -يث
اسس - -ت - -ه - -دف ال - -ف - -اع - -ل- -ون
مصس- - -وغ - -ات م - -ن اŸع - -دن
اأ’صسفر ومبلغ ما‹ معتÈ
ي -قّ-در بـ 0٨مÓ-ي Úسس-ن-تيم

ج- -ه- -از إاع Ó-م آا‹ ﬁم -ول
،آالة تصسوير رقمية.
قوات الشسرطة فور تلقيها
الشس -ك -وى ان -ت -ق -لت إا ¤عÚ
اŸك - -ان رف - -ق- -ة ع- -ن- -اصس- -ر
–ق -ي -ق الشس-خصس-ي-ة أاي-ن ”
مباشسرة اŸعاينة اŸيدانية
Ÿسس -رح ا÷رÁة ورف -ع ك -ل
م -ا م -ن شس -أان -ه أان ي -ف-ي-د ‘
ال-ت-وصس-ل إا ¤ال-ف-اع-ل ،Úم-ع

توقيف  14شصخصصا مشصبوها

لمÚ
ع“ Úوشصنت :ب .م .ا أ
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الثمن  10دج

قامت بها مصصالح أامن دائرة الرقيبة

جلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لع“ Úوشسنت ،خÓل موسسم
سس ّ
ا’صسطياف ا÷اري ،أاك Ìمن  500حريق أاتى على مسساحة
شساسسعة من الغابات واÙاصسيل الزراعية ،حيث قّدرت مصسالح
ا◊ماية اŸدنية اÿسسائر بنحو  04هكتارات و5000م 2من
الصسنوبر ا◊لبي 65 ،هكتارا من القمح والشسع 5314 ،Òحزمة
 270 ،Óشس-ج-رة م-ث-م-رة و 24ه-ك-ت-ارا م-ن ا◊شس-ائشش
ت Íوك - - -أ
اليابسسة ،وهو ما عرف انخفاضسا ﬁسسوسسا مقارنة مع نفسش
ال- -فÎة م- -ن السس- -ن- -ة اŸاضس -ي -ة ،وذلك راج -ع إا ¤ت -نصس -يب ذات
اŸصسالح أ’جهزة متكونة من وسسائل وأاعوان للحماية اŸدنية
ببعضش الغابات –سسبا ◊رائق ﬁتملة ،خاصسة أاثناء ارتفاع
درجات ا◊رارة وهو ما جنّب ،بحسسب رئيسش مصسلحة الوقاية
Ãديرية ا◊ماية اŸدنية النقيب موخلوة ﬁمد ،خسسائر كبÒة
‘ الÌوة الغابية بالو’ية.
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‘ إاطار مكافحة أاوكار ا÷رÁة بشستى أانواعها،
قامت عناصسر الشسرطة التابعة أ’من دائرة الرقيبة
ب -و’ي -ة ال -ودي ،خ Ó-ل ن -ه -اي -ة اأ’سس-ب-وع Ãداه-م-ة
ﬂت - -ل - -ف أاوك - -ار ا÷رÁة ال - -واق - -ع - -ة ب - -إاق - -ل - -ي- -م
ا’خ-تصس-اصش ،أاسس-ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ن ح-ج-ز دراجة
ن -اري -ة وت -وق -ي -ف  14شس -خصس -ا مشس -ب -وه -ا تÎاوح
أاع-م-اره-م م-ا ب Úال-عشس-ري-ن-ي-ات وال-ثÓ-ث-ي-نيات من
العمر ،ليتم –ويلهم إا ¤مقر أامن دائرة الرقيبة،
وإاخضساعهم للتحقيق وعملية التلمسش ا÷سسدي أاين
ع Ìبحوزة أاحدهم على سسيجارة ﬂدرات ملفوفة
مهيأاة لÓسستهÓك ،وقطع ﬂدرات كيف معالج.
وخÓ- -ل الّ- -ت- -ح -ق -ي -ق ت -ب Úأاّن م -ن ب ÚاŸوق -وفÚ
شس -خصس Úم -ب -ح-وث ع-ن-ه-م-ا قضس-ائ-ي-ا ﬁل ت-ن-ف-ي-ذ
أاحكام إاكراهات بدنية ليتم إاعداد ملفات قضسائية
ل- -ل- -م- -ب -ح -وث ع -ن -ه -م ،وت -ق -دÁه -م أام -ام ا÷ه -ات
القضسائية.

فتح –قيق ‘ القضسية.
Ãواصس -ل -ة ع -م -ل -ي-ة ال-ب-حث
وال- -ت- -ح- -ريّ“ ،ك -نت ن -فسش
اŸصسالح من –ديد هوية
اŸشس- -ت- -ب- -ه ب- -ه- -م ال- -ثÓ- -ث -ة
وت-وق-ي-ف-ه-م ت-باعا و–ويلهم
إا ¤اŸصس - -ل- -ح- -ة اأ’م- -ن- -ي- -ة
اıتصس- - -ة ’سس- - -ت - -ك - -م - -ال
اإ’ج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة .كما
بّينت ›ريات التّحقيق أاّن

اŸشستبه بهم يقيمون بذات
ا◊ي أاي -ن اسس -ت -غّ-ل-وا غ-ي-اب
الضس- -ح- -ي- -ة ع- -ن مسس -ك -ن -ه -ا
العائلي خÓل أايام العيد ثم
ق-ام-وا ب-ع-م-ل-ية السسطو على
اŸسسكن العائلي ،عن طريق
تسس -ل -ق ال-ع-م-ارة اŸت-واج-دة
بالطابق الثالث.
وب- -ع- -د اسس- -ت- -ك- -م- -ال م -ل -ف
إاج- -راءات الّ- -ت- -ح- -ق- -ي -ق”ّ ،
تقد ËاŸشستبه بهم اأ’ربعة
أامام وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁكمة سسكيكدة عن جناية
«ت- -ك- -وي -ن ج -م -ع -ي -ة أاشس -رار
ل -غ -رضش اإ’ع -داد ’رت -ك -اب
ج- -ن -اي -ة وج -ن -اي -ة السس -رق -ة
اŸوصس -وف-ة ب-ظ-روف ال-ل-ي-ل
وال- -ت- -ع -دد وال -تسس -ل -ق» ،أاي -ن
أاصس-در ضسّ-ده-م ج-م-ي-عا أامر
إايداع ا◊بسش.
سصكيكدة :خالد العيفة

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

معاناة ا–اد ا◊راشش تتواصصل
’و ¤لكرة القدم التي
عرفت مقابÓت ا÷ولة الثالثة للرابطة اÎÙفة ا أ
جرت أامسش –قيق فريق أاوŸبي اŸدية لفوز ثم ‘ 0 - 1 Úعقر داره أامام
’خ Òسسجل باŸناسسبة انهزامه الثالث على التوا‹ ‘
ا–اد ا◊راشش  ،هذا ا أ
’ن حيث أان اŸدرب افتيسسان مازال يبحث عن
ثÓث مقابÓت أاجراها ◊د ا أ
الوصسفة التي “كن فريقه اÿروج من هذه الوضسعية  ‘ .ح Úأان شسبيبة القبائل
 ⁄تتمكن من توقيع الفوز ‘ ملعب أاول نوفم Èبتيزي وزو و فرضش عليها
التعادل مرة أاخرى من طرف نادي بارادو بنتيجة  1 - 1حيث أان عشساق الكناري
كانوا ينتظرون تأاكيد الفوز اÙقق بالبليدة ‘ ا÷ولة اŸاضسية  ..لكن ذلك ⁄
يتحقق أامام تشسكيلة بارادو التي “لك إامكانيات هائلة و اسستغلت الفرصسة بشسكل
جيد من الناحية اŸعنوية كون اŸباراة جرت دون حضسور ا÷مهور  .و سسجل
فريق شسباب قسسنطينة الفوز الثا Êله منذ انطÓق اŸوسسم أامام ا–اد بلعباسش
عندما وقع الÓعب سسيسسي الهدف الوحيد الذي كان كافيا لكسسب النقاط
الثÓث التي Œعل السسنافر ‘ وضسعية معنوية مناسسبة .
ح .ح
النتائج
شسبيبة القبائل  -نادي بارادو 1 - 1
أاوŸبي اŸدية  -ا–اد ا◊راشش 0 - 1
شسباب قسسنطينة  -ا–اد بلعباسش 0 - 1

