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^^ إا‚ـ ـ ـاز  1,6مليـ ـ ـ ـون سشكـ ـ ـن قبـ ـ ـ ـل نهايـ ـ ـ ـة 2019
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تطــالعون كتابات
أإدبيـــــــــــــــــــــــة

حقوقّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون :دسشت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور إاع ـ ـادة بع ـ ـث للدول ـ ـة ا÷زائريـ ـة
اŸغ ـ ـرب ل يضشم ـ ـن ا◊ ـ ـق ورد علـ ـ ـ ـى اّدع ـ ـ ـ ـاءات ديغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول «ف ـ ـ ـ ـ ـواني ـ ـ ـ ـسس»
‘ ا◊ري ـ ـ ـ ـة والعدالـ ـ ـ ـة
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يسصتضصيف فوروم جريدة «إلشصعب» إليوم إ’أحد  17سصبتمﬁ ،2017 Èافظ إلصصالون إلدو‹
للكتاب إلسصيد مسصعودي حميدو للحديث عن إأهم ﬁطات إلطبعة « 22سصي ،»2017 Óإلتي سصتنظم
من  26إأكتوبر إإ 04 ¤نوفم ،2017 Èبقصصر إŸعارضس ـ إلصصنوبر إلبحري.
وذلك Ãقر جريدة إلشصعب  39شصارع إلشصهدإء على إلسصاعة  11 : 00صصباحا.

قيطو Êيجتمع Ãديري الطاقة

الوزيـ ـ ـ ـر األول يعـ ـ ـ ـ ـ ـرضص
ﬂطط عمـ ـ ـل ا◊كوم ـ ـة

يÎأاسص وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-ي-ط-و ،Êي-وم  18سس-ب-ت-م Èا÷اريŒ ،معا
وط -ن -ي -ا Ÿدي -ري ال-ط-اق-ة ‘ ال-و’ي-ات وذلك ب-ق-اع-ة اÙاضس-رات ج-دي-ا ÊبÍ
عكنون.
يهدف هذا التجمع إا ¤إارسساء جو من التعاون والتشساور الدائم ب Úمديري
الطاقة ومصسالح الوزارة والو’يات والوكا’ت وﬂتلف اŸؤوسسسسات بغية أاداء
فعال لقطاع الطاقة و–سس‚ Úاعته.
سس-ي-ع-ط-ي وزي-ر ال-ط-اق-ة ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ،ت-وج-ي-ه-ات ل-ت-جسس-ي-د ب-رنامج عمل
ا◊كومة الذي سسيطبق سسويا من طرف مديريات الطاقة ووكا’ت الضسبط
واŸراقبة للقطاع وأاك ÈاÛمعات القطاعية ،خاصسة سسوناطراك وسسونلغاز
بهدف تلبية أافضسل Ÿتطلبات ا’قتصساد الوطني وطلبات اŸواطن.Ú

يسس - -ت - -اأن- -ف اÛلسص الشس- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن- -ي
اأشسغاله ،اليوم ،على السساعة  9 : 30صسباحا
بجلسسة علنية تخصسصص للمناقشسة العامة
ıط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة وتسس -ت -م-ر ي-وم-ي
ا’أثن Úوالثلثاء على اأن تختتم بتدخل
روؤسساء اÛموعات الŸÈانية.

بوعزغي ضسيف حصسة
«ضسيف الصسباح»
للقناة األو¤

األحد  ١٧سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦ذي الحجة ١٤٣٨هـ

ندوة حول التكوين ‘
الفندقة والعÓج اŸائي
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–ت رع - -اي - -ة وزي - -ر السس - -ي - -اح- -ة
والصس -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ووزي-ر
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-عليم اŸهني ،Úينظم
›م-ع ف-ن-دق-ة ،سس-ي-اح-ة وح-م-امات
م-ع-دن-ي-ة ،ب-ال-ت-نسس-يق مع الصسندوق
ال-وط-ن-ي ل-ت-ن-م-ية التعلم والتكوين
اŸتواصسل ،يوم  19سسبتم Èا÷اري،
اج-ت-م-اع-ا وط-ن-ي-ا ح-ول ال-ت-كوين ‘
›ال ال- -ف- -ن- -دق- -ة وال- -ع- -لج اŸائ -ي
وذلك ب -ف -ن -دق السس -وف -ي -ت -ال ع -ل -ى
السساعة  08:30صسباحا.
خلل هذا اللقاء ،سسيتم التوقيع
ع - -ل - -ى ع - -ق - -د شس- -راك- -ة ب› Úم- -ع
ف - -ن - -دق - -ة ،سس - -ي - -اح- -ة وح- -م- -ام- -ات
م-ع-دن-ي-ة ،ب-ال-ت-نسس-يق مع الصسندوق
ال-وط-ن-ي ل-ت-ن-م-ية التعلم والتكوين
اŸتواصسل.

ي - - -ح - - -ل وزي - - -ر ال - - -ف- - -لح- - -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-يد
ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-قادر ،اليوم،
ضس- -ي -ف -ا ع -ل -ى حصس -ة «ضس -ي -ف
الصس- -ب- -اح» ال- -ت- -ي ت- -بث ع- -ل- -ى
اŸب- -اشس- -ر ع Èاأم- -واج ال- -ق- -ن- -اة
ال -وط-ن-ي-ة ا’أو ¤وذلك ع-ل-ى
السساعة  08 : 15صسباحا.

فريق أامن جيجل يحضسر
للتصسفيات النهائية
لدورة «دانون» الدولية

الرقمنة ‘ خدمة الصسحة ا÷زائرية

–سسبا للتصسفيات النهائية
لدورة دانون الدولية اŸزمع
اإجراءها من  20اإ25 ¤
سسبتم Èبالو’يات اŸتحدة
ا’أمريكية ،يقوم فريق
اأمن و’ية جيجل
للÈاعم،
بتدريبات
Ãلعب
مديرية
ا’إدارة
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ي-وم 18
العامة
سس -ب -ت -م Èا÷اري ،ال -ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع
بـ 11شسارع
رقم  ،193خصسصص Ÿوضسوع «مدلول كلمة
عبد القادر
السس -ر ‘ ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة» وذلك
قادوشص
ع - -ل - -ى السس- -اع- -ة  14:00بعد
،
ة
بحيدر
الزوال.
اسستعدادا لهذه
الدورة بصسفته ‡ثل
للجزائر واŸديرية العامة
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد ،يوم 18
للأمن الوطني.
سس-ب-ت-م Èا÷اري ،ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة Ãن-اسسبة
تنطلق –ضسÒات الفريق،
اإح- -ي- -اء ال- -ذك -رى  59ل-ت-اأسس-يسص ا◊ك-وم-ة
اليوم ،على السساعة 09 : 00
اŸوؤقتة للجمهورية ا÷زائرية وذلك Ãقره
صسباحا Ãقر مديرية ا’إدارة
ابتداء من السساعة  14 : 00بعد الزوال.
العامة بـ 11شسارع عبد القادر
قادوشص ،حيدرة.

«‘ الصسميم» تتناول
الÎتيبات األمنية Ãناسسبة
اŸوسسم ا÷ديد

يحتضسن فندق سسوفيتال ا÷زائر ،يوم  23اأكتوبر القادم ،الطبعة ا’أو¤
تبث اŸديرية العامة للأمن الوطني ،ظهÒة اليوم،
لـ «ه -ي -لث دي -ج -ي-ت-ال داي-ز» ،اأو م-ا يسس-م-ى Ãل-ت-ق-ى الصس-ح-ة ال-رق-م-ي-ة .ه-ي
الÈنامج التفاعلي ا’إذاعي «‘ الصسميم» ‘ طبعته
مبادرة اأطلقتها « ،»Sense Healthcareوكالة اتصسال متعددة القنوات
الرابعةÃ ،ناسسبة انطلق اŸوسسم ا÷ديد / 2017
ﬂتصسة ‘ ›ال الصسحة ،بدعم من اŸنظمة العاŸية للصسحة (،)OMS
 2018ب -داي -ة م -ن السس-اع-ة  16 : 00ع-ل-ى اأمواج
ا÷م- -ع- -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ع -لج ع -ن ب -ع -د والصس -ح -ة ا’إل -كÎون -ي -ة
ال- -ق- -ن- -اة ا’أو ،¤ل- -ت- -ع- -ال- -ج ف- -ي- -ه م- -وضس- -وع
( ،)SATeSا÷م -ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-طب ال-ع-ام (  )SAMGوم-رك-ز
«الÎتيبات ا’أمنية اŸتخذة Ãناسسبة
تطوير التكنولوجيات اŸتقدمة ( ،)CDTAتسسمح هذه اللقاءات
اŸوسس- - -م ا÷دي- - -د» Ãشس- - -ارك- - -ة
للمختصس› ‘ Úال الصسحة والتقنيات ا÷ديدة بالتعرف ،فْهم
اإطارات ﬂتصسة.
و–ليل اإشسكالية التحول الرقمي واآفاق تطوره ‘ ا÷زائر.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع
رقم ÷ 193مع الشسهادات

نـ ـ ـ ـدوة تاريخي ـ ـ ـة
Ãناسسب ـ ـة تأاسسيسص
ا◊كومـ ـ ـ ـ ـة اŸؤوقت ـ ـ ـة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

أام ـ ـ ـ ـن العاصسم ـ ـ ـ ـة يوق ـ ـ ـ ـف  4أاشسخ ـ ـ ـ ـاصص متـ ـ ـ ـورطÚ
‘ قضسايـ ـ ـا سسرق ـ ـة و ﬂـ ـدرات

أاوقفت مصسالح أامن و’ية ا÷زائر مؤوخرا 4 ،أاشسخاصص ،بينهم
سسيدة ،لتورطهم ‘ قضسايا تخصص السسرقة والÎويج للمخدرات
ل - -ل - -قصس- -ر ،ب- -حسسب م- -ا ج- -اء ،أامسص ‘ ،ب- -ي- -ان ÿل- -ي- -ة ا’تصس- -ال
لمن الوطني.
للمديرية العامة ل أ
’م- -ن وال -ط -م -أان -ي -ن -ة
أاوضس- -ح ال- -ب- -ي- -ان ،أان- -ه و‘ إاط- -ار ت- -وف Òا أ
للمواطن Úوحفاظا على ‡تلكاتهم“ ،كنت مصسالح أامن و’ية
ا÷زائر من معا÷ة قضسية سسرقة طالت ﬁضسرا قضسائيا ،حيث
تعرضص لسسرقة ﬁفظته من داخل سسيارته بعد ركنها أامام أاحد اÙلت التجارية .وكان باÙفظة مبلغ
ما‹ يقدر بـ 450مليون سسنتيم وخْتمٍ يخصص مهنته وبطاقة مهنية ووثائق أاخرى .وفور تلقي الشسكوى
’ول الذي تب Úأانه قاصسر.
’بحاث أاين أاسسفر التحقيق عن –ديد هوية اŸشستبه فيه ا أ
” تكثيف ا أ

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

ا’حد  17سصبتمبر  2017م
الموافق لـ  26ذي الحجة  1٤3٨هـ
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Ãناسصبة إلعيد إلوطني لبلديهما

إلرئيسص بوتفليقة يهنئ نظÒه إŸكسسيكي وإ◊اكم إلعام لغينيا إ÷ديدة
بعث رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إ ¤نظÒه إŸكسصيكي ،أإنريكي بينيا نييتو،
Ãناسصبة إلعيد إلوطني لبÓده ،عّبر له فيها عن إرتياحه للنمو إŸشصهود لعÓقات إلتعاون إلتي تربط
إلبلدين ‘ ﬂتلف إÛا’ت.
ج -اء ‘ ب-رق-ي-ة ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ق-ول-ه« :اإن ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د ال-وط-ني
للو’يات اŸتحدة اŸكسصيكية ،فرصصة
ط-ي-ب-ة اأغ-ت-ن-م-ه-ا ’أت-وج-ه اإل-يكم ،باسصم
ا÷زائ-ر شص-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة واأصص-ال-ة عن
نفسصي ،باأحر التها Êمقرونة باأطيب
“ن -ي -ات -ي ل -ك -م ول -لشص -عب اŸكسص -ي-ك-ي
الصصديق با’زدهار وبالرفاه».
واأضصاف قائ« :Óهذا واأنتهز هذه
اŸن-اسص-ب-ة السص-ع-ي-دة ’أسص-ج-ل ارتياحي
للنمو اŸشصهود لعÓقات التعاون التي
تربط ا÷زائر واŸكسصيك ‘ ﬂتلف
اÛا’ت واأجدد لكم حرصصي وعزمي
على مواصصلة ا÷هود معكم ‘ سصبيل
ت- -ع -زي -ز اأواصص -ر الصص -داق -ة ال -ع -ري -ق -ة
القائمة ب Úبلدينا وشصعبينا».
ك -مــــــا ب -عث رئ -يسس ا÷م -هـــــــوريــــة
عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة اإ¤
ا◊اكم العام للدولة اŸسصتقلة بابوزي
غينيا ا÷ديدة ،روب ÒدادئيÃ ،ناسصبة
ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ع -ي -د ال -وط-ن-ي ل-بÓ-ده،
اأعرب له فيها عن حرصصه على “تÚ
اأواصص-ر الصص-داق-ة وا’أخ-وة وال-تضص-ام-ن
التي تربط البلدين.
وق-ال ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رقية
ال -ت -ه -ن -ئ -ة« :ي -ط -يب ‹ اأن اأشص -ارك -ك -م
ا’ح -ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ل-بÓ-دك-م،
ف-اأت-وج-ه اإل-ي-ك-م ،ب-اسص-م ا÷زائ-ر شص-عبا
وح -ك -وم-ة واأصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي ،ب-اأح-ر

ﬂطط عمل إ◊كومة

ورقة طريق Ÿوإصسلة تنفيذ برنامج رئيسص إ÷مهورية
’ول ،أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى،
ي -ع -رضس ال -وزي -ر ا أ
اليوم ،أامام نواب اÛلسس الشصعبي الوطني
ﬂطط عمل حكومته ،الذي يشصكل ورقة
ط-ري-ق ح-ق-ي-ق-ي-ة Ÿواصص-ل-ة ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج
رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة .وتسص-ع-ى ا◊ك-وم-ة م-ن
خÓ- - - -ل ه - - -ذا اıط - - -ط إا ¤ت - - -ع - - -زي - - -ز
الدÁقراطية ودولة ا◊ق والقانون وتطوير
ا’ق -تصص-اد ال-وط-ن-ي ع Èت-رق-ي-ة ا’سص-ت-ث-م-ار
وا◊فاظ على اسصتقرار وأامن البÓد .ففي
›ال ت - - -ك - - -ريسس م - - -ب - - -ادئ ال - - -دسص- - -ت- - -ور
والدÁقراطية ،أاكد اıطط الذي صصادق
ع - -ل- -ي- -ه ›لسس ال- -وزراء ي- -وم  6سصبتمÈ
اŸاضصي ،على «التعاون الكامل مع الŸÈان
م- -ن خÓ- -ل ت- -ن- -ظ- -ي- -م خÓ- -ي- -ا ﬂتصص -ة ‘
ال -ع Ó-ق -ات م -ع الŸÈان -ي Úقصص -د تسص -ه-ي-ل
’صص- -غ- -اء إال- -ي- -ه -م وال -ت -ك -ف -ل ب -انشص -غ -ا’ت
ا إ
اŸواطن Úوكذا السصهر على احÎام حرية
الصصحافة اŸكتوبة والسصمعية البصصرية و‘
شص -ب -ك -ات ال -ت -واصص -ل ا’ج -ت -م-اع-ي ‘ إاط-ار
’عÓ-م ال-وطنية
ال-ق-ان-ون وت-ط-وي-ر وسص-ائ-ل ا إ
’دبيات
Ãختلف تركيباتها ‘ ظل احÎام ا أ
’خÓقيات اŸهنية».
وا أ

–سس Úأإنظمة إلصسحة
وإلتضسامن إ’جتماعي

ال -ت -ه -ا Êمشص -ف -وع -ة ب -ت -م -ن -ي -ات-ي ل-ك-م
ب -الصص -ح -ة وال -ه -ن -اء وب -اط -راد ال -رق -ي
وا’زدهار لشصعبكم».
وت- -اب -ع رئ -يسس ال -دول -ة ق -ائ « :Ó-و’

ي-ف-وت-ن-ي ب-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة السص-ع-يدة اأن
اأع -رب ل -ك -م ع -ن ح-رصص-ي ع-ل-ى “تÚ
اأواصص-ر الصص-داق-ة وا’أخ-وة وال-تضص-ام-ن
التي تربط بلدينا».

تضصمنت إلتحو’ت إ÷ذرية إلتي باشصرها رئيسس إ÷مهورية

وب-خصص-وصس السص-ي-اسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-نمية
ا’جتماعية ،يسصعى ﬂطط عمل ا◊كومة
إا ¤مواصصلة هذا النهج من خÓل «–سصÚ
أان -ظ -م -ة الصص -ح -ة وال -تضص -ام-ن ا’ج-ت-م-اع-ي
وت -ع -زي-ز ال-ن-ظ-ام ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اع-د وخ-ل-ق
م -ن -اصصب الشص -غ -ل» .ف-ف-ي الشص-أان الصص-ح-ي،
ت -رت -ك -ز سص -ي -اسص -ة ا◊ك -وم -ة ع -ل-ى الشص-ب-ك-ة
الهيكلية التي ” تطويرها ب Úسصنتي 2000
و 2017بإا‚از  101مسصتشصفى جديد‡ ،ا
رفع ›موعها إا 331 ¤مسصتشصفى وإا‚از
 125ع -ي-ادة م-ت-ع-ددة اÿدم-ات ال-ت-ي ي-ب-ل-غ
›موع حظÒتها  1732هيكل ع ÈالÎاب

Œسسيد إإصسÓح إلعدإلة عن طريق إسسÎإتيجية موجهة نحو إŸوإطن
إصصÓحات من أإجل عدإلة ‘ قلب دولة عصصرية

“ح-ورت ع-م-ل-ي-ة إصصÓ-ح إل-ع-دإل-ة إل-ت-ي ب-اشص-ره-ا
رئ -يسس إ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ح-ول
«م -رإج -ع -ة ع-م-ي-ق-ة» ل-ل-تشص-ري-ع ‡ا سص-م-ح ب-عصص-رن-ة
إلقطاع وذلك ‘ إطار تعزيز دولة إلقانون وŒسصيد
إسصÎإتيجية موجهة نحو إŸوإطن.
جاء ‘ وثيقة لوزارة العدل –ت عنوان« :إاصصÓحات من
أاجل عدالة ‘ قلب دولة عصصرية» ،أان اŸصصدر الرئيسس
«ل-ل-ت-ح-و’ت ا÷ذري-ة» ال-ت-ي شص-ه-ده-ا ق-ط-اع ال-ع-دال-ة خÓ-ل
’هداف التي تضصمنها
السصنوات ا’خÒة ،هي اŸبادئ وا أ
إاصصÓح  1999الذي باشصره رئيسس ا÷مهورية ‘ إاطار العمل
الشصامل من أاجل بناء دولة عصصرية.
وأاوضصحت الوثيقة ،أان إاصصÓح منظومة العدالة يهدف
أاسصاسصا إا ¤التكيف مع اŸعاي Òالدولية ‘ ›ال ضصمان
’ضصافة إا¤
’نسصان ،با إ
اسصتقÓلية القضصاء وترقية حقوق ا إ
وصص -ول أاسص -ه -ل ل-ل-ع-دال-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-واط-ن Úوك-ذا –سصÚ
اÿدمة العمومية ‘ ›ال العدالة وضصمان حماية أاكÌ
فاعلية للمجتمع ضصد ا÷رÁة.
وتطورت عملية ا’صصÓح ،بحسصب الوثيقة ،عن طريق
ﬁاور مهمة وتكميلية كاŸراجعة العميقة للتشصريع وكذا
’ضص-اف-ة إا ¤عصص-رن-ة
ت -رق -ي -ة وت -ث -م ÚاŸوارد ال-بشص-ري-ة ،ب-ا إ
العدالة وتعزيز البنى التحتية القضصائية والعقابية وإاصصÓح
قطاع السصجون.
’صصÓ-ح ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى اŸراجعة
ك-م-ا سص-م-حت ع-م-ل-ي-ة ا إ
العميقة للتشصريع بÎقية اŸوارد البشصرية وتكوينها ‡ا مكن
’عÓ-م وا’تصص-ال –ت تصص-رف
م -ن وضص -ع ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات ا إ
’صصÓح بتحسص Úظروف السصجن مع
اŸواطني ،كما سصمح ا إ
تفضصيل فرصس إاعادة تأاهيل اÙبوسص.Ú
’ح -ك -ام
وأاشص- -ارت وث -ي -ق -ة وزارة ال -ع -دل ك -ذلك ،إا ¤أان ا أ
ا÷دي -دة ال -ت -ي أادرج -ه-ا دسص-ت-ور  2016ت-ك-رسس «التطورات
اŸعتÈة» وتنصس على مواصصلة العمل على تعزيز السصلطة
’سصاسصية من ناحية أاخرى.
القضصائية من جهة وا◊ريات ا أ
’سصاسصية للبÓد بشصدة ،على مبدإا ا◊رية
’حكام ا أ
وتؤوكد ا أ
‘ ا’سص -ت -ث -م -ار وال -ت -ج -ارة وال -ت -زام ال-دول-ة ب-ت-حسص Úم-ن-اخ
ا’عما‹ ،بحسصب ما جاء ‘ ذات الوثيقة ،التي شصددت على
أان الدسصتور ا÷ديد جدد إالزامية التحي Úالدائم للقدرات
التشصريعية والتنظيمية والتقنية والبشصرية من أاجل التكيف
ال- -ف- -ع- -ال م- -ع ال- -ت- -ط- -ورات وال -ق -واع -د ا÷دي -دة ل -ل -فضص -اء
ا’قتصصادي.
ويرتكز اسصتقÓل السصلطة القضصائية ،الذي يعد ضصامنا
ل -ل -ح -ق -وق وا◊ري -ات ،ع-ل-ى ال-دسص-ت-ور وال-ق-وان Úال-عضص-وي-ة

وأاخÓقيات أاعدها القضصاة بأانفسصهم.
أاما بخصصوصس ترقية وتثم ÚاŸوارد البشصرية «فقد حقق
’ضصافة ا ¤تكوين
’صصÓح ‰وا معتÈا للمسصتخدم ،Úبا إ
ا إ
نخبوي مع الÎكيز على البحث القانو Êوالقضصائي».

حماية إ◊ياة إلشسخصسية ،إلطفولة وإŸرأإة
ضسد إلعنف
’صصÓ-ح Ãراج-ع-ة ال-تشص-ري-ع وال-ت-ن-ظ-يم
ك-م-ا سص-م-ح ه-ذا ا إ
وتكييفه مع اŸعاي Òالدولية من أاجل ضصمان «عدالة تضصمن
’سص -اسص -ي -ة و–م -ي ا◊ري -ات» و’ ي -ت-ح-ق-ق ه-ذا،
ا◊ق -وق ا أ
بحسصب الوثيقة ،إا’ ع« Èعدالة أابوابها مفتوحة للجميع
وحقوق أاسصاسصية وحريات ﬁمية مع طابع اسصتثنائي للحبسس
اŸؤوقت».
وذكر اŸصصدر ،بعضس آاليات ا◊ماية القانونية خاصصة
«ح-م-اي-ة ا◊ي-اة الشص-خصص-ي-ة وال-ط-ف-ول-ة واŸرأاة ضص-د ال-عنف
’نسصان الذي
وباÿصصوصس إانشصاء ›لسس وطني ◊قوق ا إ
ترتكز تشصكيلته على مبدإا التعدد ا’جتماعي واŸؤوسصسصاتي،
’ضصافة إا ¤التمثيل النسصوي».
با إ
’شص-ك-ال ا÷دي-دة ل-ل-ج-رÁة،
أام -ا ف -ي-م-ا ي-خصس ﬁارب-ة ا أ
ذّكرت الوثيقة Ãصصادقة ا÷زائر على ا’تفاقيات الدولية ‘
إاطار مكافحة ا’Œار غ Òالقانو Êللمهلوسصات.

تنصسيب جهاز مسستقل متخصسصص ‘ معا÷ة
إ’سستعÓم إŸا‹
كما أاشصار اŸصصدر نفسصه ،إا ¤إانشصاء الديوان الوطني
’دمان عليها وكذا تنصصيب جهاز
Ÿكافحة اıدرات وا إ
مسص -ت -ق -ل م -ت-خصصصس ‘ م-ع-ا÷ة ا’سص-ت-عÓ-م اŸا‹ (خ-ل-ي-ة
م -ع -ا÷ة ا’سص -ت -ع Ó-م اŸا‹) ،م -ع إاصص -دار ق -ان -ون م -ت -ع-ل-ق
Ãكافحة الفسصاد عام .2005
’لكÎونية وذلك عن
’صصÓحات ا÷رÁة ا إ
كما مسصت ا إ
’جراءات
طريق إادراج تقنيات –قيق جديدة ‘ قانون ا إ
’ضصافة إا ¤إانشصاء أاقطاب قضصائية متخصصصصة.
ا÷زائية ،با إ
على اŸسصتوى ا’قتصصادي ،تشص Òالوثيقة إا ¤أان إاصصÓح
العدالة اّتسصع ليشصمل تأاط Òالواقع ا’جتماعي وا’قتصصادي
’سصرة وإانشصاء
’مر بتعديل قانون ا أ
اŸتعلق با◊قوق .يتعلق ا أ
صص -ن -دوق ال -ن-ف-ق-ة وم-راج-ع-ة ق-ان-ون ا÷نسص-ي-ة وإازال-ة ط-اب-ع
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التجر Ëعلى فعل التسصي.Ò
وي- -رت- -ك- -ز –سص Úال- -وصص- -ول إا ¤ال -ع -دال -ة ع -ل -ى إادخ -ال
’عÓ-م
وا’سص -ت -غ Ó-ل اŸك -ث-ف وال-ت-ل-ق-ائ-ي ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا إ
وا’تصصال ،بحيث تشص Òالوثيقة ‘ هذا السصياق إا ¤مباشصرة
برامج من أاجل «شصفافية تامة» ،على غرار تأالية عملية
تسص -ي ÒاŸل -ف ال -قضص -ائ -ي وإانشص-اء ق-واع-د ب-ي-ان-ات م-رك-زي-ة
وإارسصال اسصتدعاءات وبÓغات وكل اŸعلومات ع Èالرسصائل
’طراف
القصصÒة ،إاضصافة إا ¤تطوير عملية ا’سصتماع إا ¤ا أ
اŸتنازعة عن بعد وا÷لسصات ع Èالفيديو ونظام التسصيÒ
’‹ للمسصار اŸهني للقضصاة وكتّاب الضصبط.
ا آ
’‹
كما Œلت هذه العصصرنة من خÓل نظام التسصي Òا آ
للمسصجون Úوإانشصاء مصصلحة مركزية للبصصمات ا÷ينية ،إا¤
ج -انب تسص -ي Òعصص -ري م -ن خ Ó-ل إانشص-اء م-رك-ز ل-تشص-خ-يصس
’ن -ظ -م -ة
’ل -كÎو Êوم -رك -ز ‚دة ا أ
شص- -ري- -ح- -ة ال- -ت- -وق- -ي- -ع ا إ
اŸع -ل-وم-ات-ي-ة ب-وزارة ال-ع-دل ومصص-ل-ح-ة م-رك-زي-ة ل-ل-بصص-م-ات
ا÷ينية وكذا تطوير الهياكل القاعدية.

معا÷ة ظاهرة إإ’رهاب
تتضصمن آالية معا÷ة ظاهرة ا’رهاب ،بحسصب الوثيقة،
جانبا يعتÃ Èثابة «رّد حضصاري» يكمن ‘ ميثاق السصلم
واŸصصا◊ة الوطنية الذي بادر به رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،مضصيفة أان اŸيثاق ،الذي “ت اŸصصادقة
ع -ل -ي -ه ع Èاسص-ت-ف-ت-اء ،ي-ه-دف إا ¤إاع-ادة السص-ل-م وا’نسص-ج-ام
ا’جتماعي وتضصميد جروح ﬂتلف فئات اÛتمع جراء
’رهاب.
ا إ
ك -م -ا ” ‘ ه -ذا السص -ي-اق« ،إانشص-اء إاط-ار ق-ان-و Êل-ل-ت-ك-ف-ل
بضصحايا العشصرية السصوداء وتعويضصهم بشصكل عادل Ãا يغطي
’ضصرار التي تعرضصوا لها من جهة وتوحيد اŸواطنÚ
كل ا أ
‘ جزائر العزة والكرامة من جهة أاخرى».
’شصخاصس اŸاديÚ
’جراءات ‘ تعويضس ا أ
وتتمثل هذه ا إ
’ضص-رار ا÷سص-م-ان-ي-ة أاو اŸادي-ة وال-ت-ك-ف-ل بالنسصاء
ضص-ح-اي-ا ا أ
ضصحايا ا’غتصصاب ومنح مسصاعدات للعائÓت اŸعوزة التي
’رهاب.
عانت من تورط أاحد أاقربائها ‘ ا إ
‘ إاطار ا÷هود اŸبذولة من طرف الدولة ،يسصاهم قطاع
العدالة ‘ تطبيق السصياسصة الوطنية Ùاربة التطرف ،من
خÓل برامج خاصصة على مسصتوى السصجون ،مع الÎكيز على
’دم-اج ا’ج-ت-م-اع-ي م-ن خÓ-ل تصص-ن-ي-ف اŸع-ت-ق-لÚ
إاع-ادة ا إ
وتطبيق برامج –سصيسصية فردية للتكوين.

الوطني .كما تعتزم ا◊كومة العمل على
«ال-ت-ك-ي-ي-ف ال-ت-دري-ج-ي لنمط ا◊كامة فيما
ي -خصس اŸن -ظ -وم -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-لصص-ح-ة م-ن
خ Ó-ل وضص -ع إاط -ار تشص -ري-ع-ي ي-ع-ي-د ت-أاه-ي-ل
التخطيط وضصبط العرضس ،وتلتزم بدراسصة
مشصروع القانون اŸتعلق بالصصحة الذي ”
إاي- -داع- -ه ع- -ل -ى مسص -ت -وى الŸÈان وإاث -رائ -ه
’طار ،تطرق
واŸصصادقة عليه».و‘ ذات ا إ
ﬂط- -ط ع- -م- -ل ا◊ك- -وم- -ة إا ¤م -ن -ظ -وم -ة
الضصمان ا’جتماعي.

–سس Úجاذبية ترتيبات إلتقاعد
و“ويله من خÓل رصسد موإرد جديدة
والتقاعد ،حيث تعتزم ا◊كومة «–سصÚ
جاذبية ترتيبات التقاعد و“ويله من خÓل
رصصد موارد جديدة للتمويل غ ÒاشصÎاكات
ال- -ع- -م- -ال وت- -وسص -ي -ع ق -اع -دة ا’شصÎاك وك -ذا
مراجعة معد’ت ا’شصÎاك لبعضس أاصصناف
اŸؤوم -ن ل -ه -م اج-ت-م-اع-ي-ا ال-ذي-ن ت-ت-ك-ف-ل ب-ه-م
ال -دول -ة ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤إانشص-اء ف-رع ل-ل-ت-ق-اع-د
ال-ت-ك-م-ي-ل-ي ضص-م-ن الصص-ن-دوق ال-وطني للتقاعد
ول -دى صص -ن -دوق الضص -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ل-غÒ
اأ’ج - - -راء» .و‘ ا÷انب اŸا‹ ،ي - - -تضص- - -م- - -ن
اıطط سصلسصلة من اإ’جراءات تهدف اإ¤
«–سص Úا◊كامة اŸالية للبÓد عن طريق
عصصرنة إادارة اŸالية والقطاع البنكي وسصوق
اŸالية وكذا إاجراء جديد يتمثل ‘ اللجوء
ا’سص-ت-ث-ن-ائ-ي وŸرح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة للتمويل غÒ
ال - -ت- -ق- -ل- -ي- -دي اŸوج- -ه حصص- -ري- -ا Ÿي- -زان- -ي- -ة
ا’سصتثمار» .وبشصأان اŸالية العامة ،يتمحور
مسصعى ا◊كومة الذي تضصمنه اıطط حول
«ال -ت -ح -ك -م ‘ ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة و–سصÚ
عملية –صصيل اŸوارد ا÷بائية العادية وكذا
–سص Úتسصي ÒأامÓك الدولة» ،حيث سصتواصصل
ا◊ك -وم -ة مسص -ع -اه -ا م -ن أاج -ل «إاع-ادة ت-وازن
ميزانية الدولة ع Èا’عتماد على خارطة
ال -ط -ري-ق ال-ت-ي صص-ادق ع-ل-ي-ه-ا ›لسس ال-وزراء
شص-ه-ر ج-وي-لية  2016وت-نصس خ-ارط-ة ال-طريق
ع -ل -ى ع -دة إاصص Ó-ح -ات ت -تضص -م -ن ع -ل -ى وج-ه
اÿصصوصس «إاصصÓح اإ’دارة ا÷بائية لتحسصÚ
التحصصيÓت وإارسصاء ا÷باية اÙلية وتسصيÒ
Áتد على سصنوات Ÿيزانية الدولة وعقلنة
للنفقات العمومية تقلل إا ¤أادنى حد نفقات
ال- -تسص- -ي Òوك- -ذا إاصصÓ- -ح لسص- -ي- -اسص- -ة ال- -دع -م
العمومي» .وفيما يتعلق باŸنظومة البنكية،
ف-إان إاصصÓ-ح-ه-ا م-ت-وق-ف حسصب ال-وث-ي-ق-ة على
«ت-ك-ي-ي-ف اإ’ط-ار ال-تشص-ري-ع-ي والتنظيمي الذي
ينظم هذا النشصاط ومواصصلة عصصرنة أانظمة
الدفع مع تعزيز اأ’نظمة اŸعلوماتية للبنوك
وتخفيضس آاجال دراسصة ملفات القروضس من
خÓل تطبيق ’مركزية اتخاذ القرار وتطوير
سصوق القرضس».

إ◊فاظ على أإمن إلبÓد
وإسستقرإرها ووحدتها مع
موإصسلة مكافحة إإ’رهاب
وعÓوة على هذه اÙاور ،يؤوكد ﬂطط
عمل ا◊كومة على «سصهر الدولة ‘ سصبيل
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أام- -ن ال- -ب Ó-د واسص -ت -ق -راره -ا
ووح -دت -ه -ا م -ع م -واصص -ل -ة م-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب
وسص-ي-اسص-ة اŸصص-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا
رئيسس ا÷مهورية وزكاها الشصعب ا÷زائري».
ك- -م -ا تسص -ع -ى ا◊ك -وم -ة إا« ¤وضص -ع إاج -راءات
احÎازي -ة ب -غ -ي -ة ح -م-اي-ة الشص-ب-اب م-ن ج-م-ي-ع
أاشص-ك-ال ال-ت-ط-رف وا’ن-ح-راف وإاب-ق-اء اليقظة
على مسصتوى ا◊دود للوقاية من أاي تهديد
ناجم عن بؤور انعدام ا’سصتقرار ‘ ا÷وار
وارتباط اإ’رهاب با÷رÁة اŸنظمة» .كما
Áن -ح ﬂط -ط ا◊ك -وم -ة «م -ك -ان -ة م-ت-م-ي-زة»
لسص -ي -اسص -ة ا÷زائ -ر اÿارج -ي-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى
م-واصص-ل-ة دب-ل-وم-اسص-ي-ة ح-رك-ي-ة واŸسصاهمة ‘
السصلم والدفاع عن القضصايا العادلة وترقية
اأ’خ -وة وت -ط -وي -ر ع Ó-ق -ات ال -ت -ع-اون» .وك-ان
أاوي -ح -ي-ى ق-د ال-ت-ق-ى م-ؤوخ-را ب-رؤوسص-اء أاح-زاب
اأ’غ -ل -ب -ي -ة ‘ الŸÈان ،ح -يث ك-ان ا’ج-ت-م-اع
م -ن -اسص -ب-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة ل-ل-ت-نسص-ي-ق م-ع ق-اع-دت-ه-ا
السصياسصية وشصرح التوجهات الكÈى ıطط
عملها الذي يهدف إا ¤تنفيذ برنامج رئيسس
ا÷مهورية .وبعد عرضس اıطط سصيتم فتح
النقاشس للنواب إا ¤غاية يوم الثÓثاء القادم
حيث سصيتم ا’سصتماع لرؤوسصاء الكتل الŸÈانية
قبل أان يجيب الوزير اأ’ول يوم اÿميسس على
تسصاؤو’تهم وعرضس اıطط على التصصويت.

ا’حد  17سشبتمبر  2017م
الموافق لـ  26ذي الحجة  143٨هـ
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يعرضس ﬂطط عمل ا◊كومة اليوم

أاويحيى ‘ أاول امتحان له أامام الŸÈان
’ول أاحمد أاويحيى ،أاول امتحان له ،بعرضسه ﬂطط عمل ا◊كومة
يخوضس ،اليوم ،الوزير ا أ
أامام ‡ثلي الشسعب باÛلسس الشسعبي الوطني؛ امتحان ليسس بالعسس Òعليه ليسس فقط قياسسا إاŒ ¤ربته ،إا‰ا أايضسا
’حزاب التي “ثلها أاكدت دعم ﬂطط
’غلبية الŸÈانية لن Œد أاي صسعوبة ‘ “ريره’ ،سسيما وأان قيادات ا أ
’ن ا أ
أ
’سساسس من برنامج رئيسس ا÷مهورية.
عمل ا◊كومة اŸسستمد ‘ ا أ

فريال بوشصوية

ي -راف -ع ال -ي-وم اŸسش-وؤول ا’أول ع-ل-ى
ا÷ه -أز ال -ت -ن -ف -ي -ذي اأح -م-د اأوي-ح-ي-ى،
ıط -ط ع -م -ل ي -قÎح -ه ع -ل -ى ن-واب
اÛلسص الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي’ ،ف-ت-ك-أك
ت - -أششÒة “ري- -ره ع- -ل- -ى ›لسص ا’أم -ة
’ح -ق -أ ،ب -ع -دم -أ صش-أدق ع-ل-ي-ه ›لسص
الوزراء ‘ مرحلة اأو ،¤ليكون نأفذا
Ãجرد صشدوره ‘ ا÷ريدة الرسشمية،
واإذا ك - -أن ال - -ن - -واب ال - -ذي - -ن Áث- -ل- -ون
ال-تشش-ك-يÓ-ت ا’أرب-ع اŸم-ث-ل-ة لÓ-أغلبية
وي-ت-ع-ل-ق ا’أم-ر ب-ح-زب ج-ب-ه-ة التحرير
ال - -وط - -ن - -ي ،وال - -ت - -ج - -م - -ع ال - -وط - -ن- -ي
ال -دÁق -راط -يŒ ،م -ع اأم -ل ا÷زائ -ر ـ
تأج ،وا◊ركة الششعبية ا÷زائرية ،قد
تلقوا توجيهأت تخصص سش Òالنقأشص
من بأب التنسشيق ،فأإن ا’أمر يختلف
ب -أل -نسش -ب-ة Ÿم-ث-ل-ي اŸع-أرضش-ة ،ال-ذي-ن
سش- -ي- -ط- -ل -ق -ون ع -ل -ى ا’أرج -ح ال -ع -ن -أن
’نتقأداتهم.
وع - -ل - -ى ا’أرج - -ح ف - -أإن ال - -ن- -ق- -أشص،
سش- - - -ي- - - -خصص ب- - - -درج- - - -ة اأو ¤الشش- - - -ق
ا’ق - -تصش - -أدي ق - -ي- -أسش- -أ اإ ¤ال- -ظ- -رف
ال- -راه- -ن ،وم- -أ Áي -زه م -ن صش -ع -وب -أت
ا‚رت عن الÎاجع ا◊أد ‘ اأسشعأر
اÿأم ا’أسش- -ود م -ن -ذ ال -ع -أم  ،2014اإذ
سشÒكز النواب على ا◊لول اŸتعلقة
ب-أإي-ج-أد م-وارد “وي-ل ج-دي-دة تضش-م-ن
اسشتمرارية اŸششأريع ،اإضشأفة اإ ¤بعث

اسش -ت -ث -م -أر مسش -ت -دام ،واإرسش -أء ق-أع-دة
صش -ن -أع -ي -ة صش -ل -ب -ة ،ت -ك -ريسش-أ Ÿسش-ع-ى
ال-ت-ن-وي-ع ا’ق-تصش-أدي اŸط-روح ك-خيأر
ح-ت-م-ي ل-ل-ت-خ-لصص ن-ه-أئ-ي-أ م-ن ال-ت-ب-عية
Ÿداخيل اÙروقأت.
الششق السشيأسشي ،سشيلقى بدوره قدرا
من ا’هتمأم ،اإ’ اأن عأدة مأ يكون
النقأشص بخصشوصشه نقطة يلتقي فيهأ
ن -واب اŸوا’ة واŸع -أرضش -ة ع -ل-ى ح-د
سشواء’ ،سشيمأ واأن اأويحيى يراهن ‘
هذا ا÷أنب على ا’سشتقرار السشيأسشي
وال- -وح- -دة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،وي- -وؤك- -د ع -زم
ا◊كومة واسشتعدادهأ الدائم للحوار
م -ع ال -ط -ب -ق-ة السش-ي-أسش-ي-ة ع-م-وم-أ ،و’

يختلف ا’أمر ‘ الششق ا’أمني الذي
ركز كثÒا على ا’سشتقرار الذي تنعم
به ا÷زائر اليوم ،وذلك بفضشل ﬂتلف
اÿط -وات اŸن -ت -ه -ج-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-أ
اŸصشأ◊ة الوطنية.
نواب اŸعأرضشة ،ومهمأ اأبدوا من
–ف - -ظ - -أت اأو ان - -ت - -ق - -أد ب - -خصش- -وصص
اıطط ،اإ’ اأن ا’أمر ا’أكيد اأنهم
التزموا بتحمل مسشوؤوليتهم كأملة ،من
خÓل منأقششة معمقة وهأدفة للوثيقة
ال -ت -ي “ث -ل خ -أرط -ة ع -م -ل ا◊ك -وم-ة
خÓل اŸرحلة اŸقبلة ،وفق مأ اأكدوه
ل -دى اف -ت -ت -أح ال -دورة الŸÈأن -ي -ة ي -وم
الرابع سشبتم Èا÷أري.

–سس Úنسسبة النجاح وتقليصص مدة الدراسسة هدف ا◊كومة

سصهام بوعموشصة
اسشتفأد التعليم العأ‹ على غرار بأقي
القطأعأت اŸكونة ،من جهد كب Òمنذ
سش -ن-ة  2000م -ن خ Ó-ل تضش -أع -ف ال-ف-ئ-ة
الطÓبية ثÓث مرات ،حيث انتقلت من
 600أالف إا ¤أاك Ìمن  1.6مليون طألب مع
ال -دخ-ول ا÷أم-ع-ي سش-ن-ة  ،2017تضش-أع-ف
عدد مؤوسشسشأت التعليم العأ‹ إاذ يبلغ اليوم
 106م -ؤوسشسش -ة ،ان-ت-ق-أل ت-ع-داد اأ’سش-أت-ذة
ا÷أمعي Úإا ¤حوا‹  70أالف أاسشتأذ هذه
السشنة ،ارتفأع القدرات البيداغوجية إا¤
أاك Ìمن  700أالف سشرير هذه السشنة.
‘ هذا اإ’طأر سشتعمل ا◊كومة ‘ ششق
التكوين العأ‹ ،على –سش Úنسشبة النجأح
وتقليصص مدة الدراسشة ،رفع نسشبة التأطÒ
من صشف اŸأجسشت ،Òإانششأء معأهد للعلوم
والتقنيأت التطبيقية ،مÓءمة التكوين ‘
ال- -طب واŸسش- -أب- -ق- -أت اإ’سش- -تشش- -ف- -أئ- -ي- -ة
ا÷أم -ع -ي-ة واسش-ت-ح-داث مسش-أب-ق-ة وط-ن-ي-ة
Óقأمة ،وموازاة مع ذلك –سش Úنسشبة
ل إ
ت -ل -ب -ي -ة ط -لب تسش -ج-ي-ل ح-أم-ل-ي شش-ه-أدات
ال-ب-ك-أل-وري-أ خÓ-ل ال-ت-وج-ي-ه-أت ،م-راج-عة
نظأم الولوج إا ¤الطور الثأ ‘ ÊاŸدارسص

السسكن أاهم القطاعات التي انعكسست إايجابا على معيشسة اŸواطن

ا◊كومة تلتزم بإا‚از  1,6مليون قبل نهاية 2019

Áث - - -ل ق - - -ط - - -اع السس- - -ك- - -ن اأه- - -م
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ال -ت -ي ح -ق -قت ف -ي -ه -ا
ا÷زائ - -ر ت- -ط- -ورا ،ان- -ع- -كسس ع- -ل- -ى
ا’إط- -ار اŸع- -يشس- -ي ل- -ل -م -واط -ن ،م -ن
خ Ó-ل ال -وح -دات السس -ك -ن -ي -ة ال-ت-ي
اأ‚زتها من ﬂتلف الصسيغ والتي
اسس -ت -ف -ادت م-ن-ه-ا ﬂت-ل-ف الشس-رائ-ح
ا’جتماعية ،هذا ما جعلها ترتقي
اإ ¤مصس- -اف ال- -دول ال- -ت- -ي ح- -ق -قت
اأه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة لÓ-أل-ف-ية الثالثة
التي سسطرتها ا’أ· اŸتحدة.

حياة كبياشش

تعزيز ا÷امعات ’سستيعاب العدد اŸتزايد للطÓب

ت- -واصس- -ل ا◊ك- -وم -ة –سس Úأاداءات
م -ن -ظ -وم -ة ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ ،لضس-م-ان
مسس- -اه- -م- -ت- -ه -ا ال -ف -ع -ال -ة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة
ا’ق -تصس-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-بÓ-د،
ك -م -ا ي -ت -ع Úع -ل -ى ه -ذه اŸن -ظ-وم-ة أان
ت -ن -ف -ت -ح أاك Ìف -أاك Ìع -ل -ى ﬁي -ط -ه -ا
ال -وط -ن-ي وال-دو‹ .وم-ن شس-أان ا÷ه-ود
ال -ت -ي ت -ب-ذل ‘ ه-ذا اÛال ،أان تسس-م-ح
ب -ت -ع -زي -ز إاصس Ó-ح م -ن -ظ-وم-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
وال -ت -ك -وي -ن ال -ع-ا‹ وال-ت-ك-ف-ل ب-ت-ط-ور
ت- -ع- -داد ال- -ط- -ل- -ب- -ة م -ن خ Ó-ل –سسÚ
اسستغÓل الشسبكة ا÷امعية ،حسسب ما
جاء ‘ ﬂطط ا◊كومة ا÷ديد.

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

ال -ع -ل-ي-أ– ،سش Úن-ظ-أم م-ع-أ÷ة م-ع-أد’ت
الشش- -ه- -أدات اأ’ج- -ن- -ب -ي -ة ،و–سش Úن -ظ -أم
متأبعة ومراقبة اŸؤوسشسشأت اÿأصشة.

تطوير برامج التوأامة والتبادل
ب Úا÷امعات الوطنية واألجنبية

ف -ي -م -أ ي -خصص ان -ف -ت -أح ا÷أم -ع-ة ع-ل-ى
ﬁيطهأ الدو‹ ،أاششأر ﬂطط ا◊كومة
إا ¤سشهر ا◊كومة على مواصشلة برنأمج
إاق - -أم - -ة أاسش- -أت- -ذة ج- -أم- -ع- -ي ‘ Úاÿأرج
لتحسش Úمعأرفهم واسشتكمألهأ Ãأ يتوافق
م -ع ال -ت -ط -ورات ال-ع-ل-م-ي-ة ‘ ال-ع-أ ،⁄رف-ع
قدرات نفأذ كل ا÷أمعأت إا ¤ششبكأت
اإ’عÓ-م وال-ت-وث-ي-ق ل-ب-أق-ي ا÷أم-عأت عÈ
ال- - -ع- - -أ ⁄ب- - -فضش- - -ل “وي- - -ل ا’ششÎاك - -أت
الضش- -روري- -ة ،وت- -ط -وي -ر ب -رام -ج ال -ت -وأام -ة
والتبأدل ب Úا÷أمعأت الوطنية وجأمعأت
البلدان اأ’خرى ‘ ،إاطأر برامج التعأون
الدو‹.
ب -أŸق -أب -ل ،سش -ت -ع -ك -ف ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى
–سش Úظروف معيششة الطلبة ‘ ›أل
اإ’يواء واإ’طعأم والنقل ،وترششيد التسشيÒ
ا◊أ‹ للخدمأت ا÷أمعية.

تنفيذ  750مشسروع ‘ آافاق 2020
ورفع اŸيزانية إا 20 ¤مليار دج

ي - -رت - -ك - -ز ﬂط - -ط ا◊ك - -وم - -ة ال- -ذي
سشيعرضص قريبأ على الŸÈأن على التنمية
اŸتواصشلة للمنظومة الوطنية للبحث ،من
خÓ- - -ل إا‚أز وح- - -دات ب- - -حث ج - -دي - -دة
وŒهيزهأ ،وإاعداد ﬂطط تنمية البحث
ال -ع -ل -م -ي وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ل-ي-ك-ون م-راف-ق-أ
للتنمية ا’قتصشأدية للبÓد؛ وتعزيز آاليأت
–ويل نتأئج البحث وتثمينهأ.
ب -أإ’ضش -أف -ة إا ¤ال -ع-م-ل ع-ل-ى م-ط-أب-ق-ة
Óح-ك-أم ال-دسشتورية
ال-ق-أن-ون ذي الصش-ل-ة ل -أ

ا÷دي -دة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -أل -ب -حث ال -ع-ل-م-ي،
ل-ت-ح-دي-د م-ه-أم اÛلسص ال-وط-ن-ي ل-لبحث
ال-ع-ل-م-ي وال-ت-ط-وير التكنولوجي وتششكيلته
وع-م-ل-ه ،ك-م-أ سش-تسش-ه-ر ع-ل-ى ت-نصشيب هذا
اÛلسص.
سشيتم ‘ اŸدى القريب ،إاطÓق ثÓثة
ب-رام-ج وط-ن-ي-ة ل-ل-ب-حث ت-ع-ت Èذات أاول-وية
وه -ي اأ’م -ن ال -غ -ذائ -ي؛ صش-ح-ة اŸواط-ن؛
واأ’م-ن ال-ط-أق-وي؛ وا’ن-طÓ-ق ‘ ت-ن-ف-ي-ذ
 750مششروع بحث خÓل الفÎة اŸمتدة
ب 2017ÚإاÃ 2020 ¤عدل  150مششروع ‘
السشنة.
‘ ه -ذا الصش -دد ت -ط -م -ح ا◊ك-وم-ة إا¤
اŸسشأهمة ‘ إاخراج البÓد من التبعية
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ،وذلك م -ن خÓ-ل ت-وفÒ
ال -ظ -روف اŸط -ل -وب -ة ل -ت -ع -م -ل ﬂأب -رن -أ
ومراكزنأ للبحث بألتعأون مع اŸؤوسشسشأت
اÙل-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر ا’ب-ت-ك-أر وال-ت-ن-أفسش-ي-ة،
بفضشل إاقأمة ﬂأبر البحث والتطوير ‘
اŸؤوسشسش-ة ،وال-ت-ي تسش-ت-ج-يب لÓحتيأجأت
اŸع Èعنهأ من اŸتعأمل Úا’قتصشأدي،Ú
وأاقسشأم «البحث والتطوير» ‘ اŸؤوسشسشأت
ا’ق -تصش-أدي-ة ال-كÈى ،وع-ق-ود ال-ب-حث بÚ
ا÷أمعأت واŸراكز العمومية للبحث من
جهة واŸؤوسشسشأت ا’قتصشأدية من جهة
أاخرى ،بغية تثم Úنتأئج البحث .وسشيتم
تعزيز هذا اŸسشعى ،من خÓل اسشتحداث
ال -ب -أح -ث Úوال -ط -ل -ب -ة ح-أم-ل-ي الشش-ه-أدات
للمؤوسشسشأت «الرائدة».
تنفيذا للقرارات التي اتخذهأ رئيسص
ا÷م-ه-وري-ة ،سش-ت-ع-م-ل ا◊ك-وم-ة على رفع
اع -ت -م -أدات اŸي -زان-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-ل-ب-حث
العلمي إا 20 ¤مليأر دينأر ‘ السشنة ،ويعد
ه -ذا ا’ل -ت -زام اŸأ‹ ال -ع -م -وم -ي ‘ ظ -ل
مرحلة أازمة اŸوارد ششهأدة على اأ’همية
التي توليهأ البÓد للبحث العلمي كمأ “ثل
اسشتثمأرا Œني ا÷زائر منه فوائد كبÒة
على اŸدى اŸتوسشط.

العدد
17441
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اإ‚أز  1 , 6مليون وحدة سشكنية قبل
نهأية  ،2019مع تعبئة مصشأدر “ويل
جديدة هو التزام من ا◊كومة تتعهد
ب - -ه ل- -ل- -م- -واط- -ن ،Úل- -ت- -حسش Úا’إط- -أر
اŸعيششي لهم ،و–قيق الرفأهية من
خ Ó-ل ﬁي -ط سش-ك-ن-ي يسش-ت-ج-يب ل-ك-ل
اŸعأي Òا◊ضشرية اŸطلوبة.
ه -ذا ا’ل -ت -زام ب-أسش-ت-ك-م-أل ب-رن-أم-ج
ال -رئ -يسص ‘ ›أل السش -ك -ن ق-ب-ل سش-ن-ة
 ،2019ب - - -أإ‚أز ›م- - -وع  1 , 6مليون
وح- -دة سش -ك -ن -ي -ة م -ن ق -ب -ل ال -دول -ة اأو
Ãسشأهمتهأ ‘ ﬂتلف الفئأت ،سشواء
ت -ع -ل -ق ا’أم -ر ب -ألسش -ك -ن ا’ج -ت -م -أع-ي
ا’إي -ج -أري والسش -ك -ن ال -ري -ف -ي وال-ب-ي-ع
بأ’إيجأر والسشكن الÎقوي العمومي،
وال -ذي ي -تضش -م -ن -ه ﬂط -ط ا◊ك -وم -ة
ال- -ذي ي -ع -رضش -ه ال -وزي -ر ا’أول اأح -م -د
اأويحيى اليوم على اÛلسص الششعبي
الوطني.
يششﬂ Òط- -ط ال- -ع- -م- -ل ‘ اŸق- -أم
ا’أول م- - -ن ال- - -فصش- - -ل ال- - -ث - -أ Êاإ ¤اأن
«ا÷زائر حققت مأ ب 2000 Úو2017
ت-ق-دم-أ اسش-ت-ث-ن-أئ-ي-أ ي-ت-ج-ل-ى اأسشأسشأ ‘
تسشليم نحو  3 ، 6مليون وحدة سشكنية
ونحو مليون وحدة سشكنية توجد ‘
طور ا’إ‚أز كمأ سشتحتفظ ا◊كومة
ب -ه -ذا ا’ل -ت -زام م -ن ا÷أن -ب Úال -ك-م-ي
والنوعي ’متصشأصص العجز اŸسشجل
‘ السشكنأت بصشفة نهأئية».
‘ ه- - -ذا ا’إط- - -أر ،سشÒاف- - -ق ه- - -ذا
اÛهود ،تنويع ‘ العرضص ،من خÓل

تكييف الفروع اŸوجودة مع القدرات
اŸأل -ي -ة ل -ل -دول -ة وك -ذا م -ع م -داخ -ي-ل
طألبي السشكن وترششيد تكأليف اإ‚أز
السشكن العمومي ،وتثم Úمهأم القوة
العمومية’ ،سشيمأ ‘ ›أل العمران.

اإ‚از سسكنات عمومية لذوي
الدخل الضسعيف ‘ الأوسساط
ا◊ضسرية والريفية
سشتعمل ا◊كومة ضشمن ﬂططهأ،
ع-ل-ى اإ‚أز سش-ك-ن-أت ع-م-وم-ي-ة لصش-ألح
اŸواط -ن Úذوي ال -دخ -ل الضش-ع-ي-ف ‘
ا’أوسش- - -أط ا◊ضش- - -ري - -ة وال - -ري - -ف - -ي - -ة
بأŸسشأهمة اŸألية للمسشتفيدين ،اإ¤
ج-أنب ب-رام-ج السش-ك-ن-أت ا’ج-ت-م-أع-ية
ا’إي -ج -أري -ة وم -واصش -ل -ة دع -م السش -ك -ن
ال -ري -ف -ي ،ك -م -أ سشÎك -ز ع-ل-ى تشش-ج-ي-ع
صش- -ي- -غ- -ة «السش -ك -ن الÎق -وي اŸدع -م»
بأإششراك ا÷مأعأت اÙلية.
ف- -ي- -م- -أ ي- -خصص ج- -أنب ال- -ت- -م -وي -ل،
سشتعكف ا◊كومة على تعبئة مصشأدر
“ويل Ÿواصشلة اÛهود العمومي ‘
›أل اإ‚أز السش- -ك- -ن- -أت ،خ -أصش -ة م -أ
ي-ت-ع-ل-ق ب-أŸن-ت-وجأت البنكية اŸتنوعة
واÓŸئمة ،ومداخيل التسشي Òالعقأري
لÓأمÓك العمومية.
واأششأر اıطط اإ ¤اأن «السشلطأت
ال -ع -م -وم-ي-ة سش-ت-ع-م-ل اأيضش-أ ع-ل-ى ب-عث
ال -نشش -أط ال -ع -ق-أري م-ن خÓ-ل ت-رق-ي-ة
الشش - -راك - -أت ب Úال - -ق- -ط- -أع Úال- -ع- -أم
واÿأصص ووضشع نظأم –فيزي على
ا’سشتثمأر ‘ ›أل اإ‚أز السشكنأت
اŸوج-ه-ة لÓ-إي-ج-أر م-ن خÓ-ل ت-ط-وي-ر
السش- - -وق ا’إي - -ج - -أري اÿأصص» ،ك - -م - -أ
سش- -ت- -واصش- -ل ا◊ك -وم -ة –سش Úنسش -ي -ج
اŸدن ،م- -ن خÓ- -ل اإع- -أدة ال- -ه -ي -ك -ل -ة
وال-ت -أه-ي-ل ا◊ضش-ري ،Úل-ت-خ-ليصشهأ من
طأبع «اŸراقد « الذي مأ يزال Áيز
العديد من ا’أحيأء السشكنية ‘ اŸدن
ال-كÈى ويشش-ج-ع مسش-أه-م-ة ا’سش-ت-ثمأر
اÿأصص ‘ اإ‚أز اŸدن ا÷دي- - - - - - - -دة
وا’أقطأب ا◊ضشرية وتهيئتهأ.

بعد جدل أاث Òحول سسبب تأاجيل النظر فيه

ا◊كومة تضسع مشسروع قانون الصسحة ضسمن أاولوياتها
تسس - - -ه - - -ر ا◊ك- - -وم- - -ة ‘ اإط- - -ار
م-واصس-ل-ة Œسس-ي-د ب-رنامج رئيسس
ا÷مهورية على دراسسة مشسروع
ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-الصس-ح-ة الذي
” اإيداعه على مسستوى الŸÈان
واŸصس- -ادق- -ة ع -ل -ي -ه ب -ع -د ا÷دل
الكب Òالذي اأث Òبسسبب تاأجيل
النظر فيه.

صصونيا طبة
ي  - -أت - -ي ذلك ‘ وقت ع - -رف ف - -ي- -ه
مشش -روع ال -ق -أن -ون ال-ك-ث Òم-ن ا÷دل
وا’نتقأدات بعد ت أجيل النظر فيه
على مسشتوى ا◊كومة اإ ¤اأجأل غÒ
ﬁددة ،وه- -و م- -أ اأسش -أل ال -ك -ث Òم -ن
ا◊ Èواأث - -أر ل - -غ- -ط- -أ وسش- -ط ع- -م- -أل
ال-ق-ط-أع الصش-ح-ة ال-ذي-ن اع-ت-ق-دوا اأن
مشش - -روع ال - -ق - -أن - -ون ” سش- -ح- -ب- -ه اأو
Œميده.
بحسشب مصشأدر من وزارة الصشحة
والسشكأن واإصشÓح اŸسشتششفيأت فأإن
قرار ت أجيل البند اÿأصص Ãششروع
قأنون الصشحة ا÷ديد اإ ¤مواعيد
اأخرى  ⁄تكششف عنهأ ،و” اتخأذه
ل-ت-م-ك Úج-م-ي-ع اأعضش-أء ا◊ك-وم-ة من
ا’طÓع بششكل اأعمق على ﬁتواه،
وال -دل -ي -ل ع -ل-ى ذلك ا’ه-ت-م-أم ال-ذي
اأولته ا◊كومة ‘ ﬂططهأ ا◊أ‹
بهذا اŸششروع.
‘ اÛأل الصشحي ،تبذل ا◊كومة
›ه - - -ودات ك - - -بÒة ل - - -ت- - -وف ÒاŸواد

الصش- -ي- -د’ن- -ي -ة وتشش -ج -ي -ع الصش -ن -أع -ة
اÙليةÃ ،أ ‘ ذلك ترقية ا’أدوية
ا÷نيسشة التي من شش أنهأ اأن تسشأهم
‘ التحكم ‘ نفقأت الصشحة سشواء
ب-أل-نسش-ب-ة ل-ل-م-واطن Úوالدولة ’سشيمأ
‘ ظل اŸرحلة ا’قتصشأدية الصشعبة
ال - -ت - -ي “ر ب - -ه - -أ ا÷زائ- -ر وه- -و م- -أ
يسش -ت -دع -ي ت -ق -ل -يصص نسش -ب -ة اسش-تÒاد
اŸواد الصشيد’نية واإنتأجهأ ﬁليأ.
‘ ذات السشيأق ،عبّرت ا◊كومة
‘ اإط-أر ب-رن-أ›ه-أ ع-ن اسش-ت-ع-دادهأ
اŸطلق لتششجيع ا’إنتأج الوطني من
ا’أدوي- -ة م- -ن خ Ó-ل –ق -ي -ق ال -ع -م -ل
اŸششÎك ب Úاإدارة الصشحة والهيئأت
اŸك -ل -ف -ة ب-ت-ع-ويضص ا’أدوي-ة ب-ك-ي-ف-ي-ة
تسش -م -ح بضش -م -أن ال -ت-غ-ط-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
للطلب التي تقدر حأليأ بنسشبة 50
بأŸأئة وبلوغ نسشبة  70بأŸأئة سشنة
.2019
وت - -أخ- -ذ ا’آف- -أق ال -ت -ي سش -ط -رت -ه -أ
ا◊ك - -وم- -ة ‘ ›أل الصش- -ح- -ة ع- -ل- -ى
اŸدي Úال - -قصش ÒواŸت- -وسش- -ط ب- -عÚ
ا’ع-ت-ب-أر ال-ت-وج-ه-أت ال-دÁوغ-راف-ي-ة
وال -وب -أئ -ي -ة’ ،سش -ي -م -أ م -ع -دل ا◊ي-أة
وت- -ط- -ور ا’أم- -راضص اÿطÒة والسش -ن
وا’أ‰أط اŸع -يشش -ي-ة ،ب-أ’إضش-أف-ة اإ¤
ت -ط -وي -ر ب -رام -ج ج -دي -دة ت -رم -ي اإ¤
ت-وسش-ي-ع ال-ت-خ-طيط العأئلي وا◊مأية
الصشحية والوقأية من ا’إعأقة التي
Áك- -ن Œن- -ب -ه -أ وﬁأرب -ة ا’أم -راضص
اŸعدية وغ ÒاŸعدية.
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ألموأفق لـ  2٦ذي ألحجة  1438هـ

اŸشسروع يرمي إا ¤تقليصس فاتورة اسستÒادها من اÿارج

نسسيب يعطي إاشسارة إاطÓق صسناعة  3بواخر إلزالة األوحال من السسدود
’دماج  70باŸائة وتوسسيع اسستغÓلها ‘ اŸوانئ بعد تلبية الطلب
نسسبة ا إ

’وحال من السسدود ‘ إاطار رفع
’زالة ا أ
أاعطى وزير اŸوارد اŸائية حسس Úنسسيب ،أامسس ،إاشسارة انطÓق تصسنيع  3بواخر إ
’مر الذي يفتح مناصسب شسغل جديدة ويسسمح للدولة
’دماج الوطنية تبلغ  70باŸائة ،ا أ
منسسوبها من اŸياه ،وأاكد أان نسسبة ا إ
بتقليصس فاتورة اسستÒاد آا’ت ‡اثلة من اÿارج ،ويعزز اسستغÓل مياه السسدود.

جÓل بوطي
تصصوير:عباسس تيليوة

 12باŸائة نسسبة األوحال بالسسدود

أوضضح نسضيب أن مشضروع صضناعة ألبوأخر
أŸت- -خصضصض- -ة ‘ إأزأل- -ة أألوح- -ال ي- -رم- -ي إأ¤
ت -ق -ل -يصس ف -ات -ورة ألع -ت -م -اد ع -ل-ى ألشض-رك-ات
أألجنبية ‘ هذأ أÛال ،حيث سضيتم تفادي
شضرأء هذه أآللت نهائيا بعد دخول ألبوأخر
ح -ي -ز أÿدم -ة شض-ه-ر م-ارسس سض-ن-ة  2018وهو
أل -ت -اري -خ أل -ذي وع -دت ب -ه ألشض -رك-ة أل-وط-ن-ي-ة
أŸصضنعة.
لط- -ار ق- -ال نسض- -يب ‘ ك- -ل -م -ة
‘ ه- -ذأ أ إ
ألقاها ،أمسس ،خÓل إأعطائه رسضميا إأشضارة
إأط Ó- -ق صض- -ن- -اع- -ة  3ب -وأخ -ر ب-اŸؤوسضسض-ة
أ÷زأئرية للتجهيزأت ألصضناعية بالعاصضمة
إأن أŸشض -روع ي -ه -دف ك -ذلك إأ ¤أسض -ت -غ Ó-ل
أŸياه ألضضائعة نتيجة ‰و ألطحالب أŸائية
بأاحوأضس ألسضدود .
وزير أŸوأرد أŸائية قال ‘ هذأ ألسضياق
إأن سضياسضة ألدولة منصضبة ‘ ألوقت ألرأهن
على ترقية ألصضناعة ألوطنية وألتقليصس من
فاتورة ألسضتÒأد ،حيث سضيتم تدريجيا تفادي
إأخرأج ألعملة ألصضعبة ألناجم عن أقتناء ألعتاد
‘ ألقطاع من أÿارج.
وتسضعى أ◊كومة حسضب ﬂططها أ÷ديد
ألذي يعرضس غدأ أألحد ،إأ ¤تقليصس فاتورة
أل -ن -ف -ق -ات ‘ ﬂت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات ،و‘ ه-ذأ
ألصضدد أكد نسضيب أن إأطÓق مشضروع لصضناعة
ب- -وأخ- -ر إلزأل- -ة أألوح- -ال سض- -ي- -ك- -ون ل -ه أألث -ر
ألي-ج-اب-ي ع-ل-ى ألق-تصض-اد أل-وط-ن-ي سض-وأء من

أŸشض- -روع أل -ذي ي -ع -د أألول م -ن ن -وع -ه ‘
أ÷زأئر وإأفريقيا حسضب وزير أŸوأرد أŸائية
يعد بتقليصس نسضبة توأجد أألوحال ألتي تقدر
بنسضبة  12باŸائة ع 11 Èسضدأ ،وألتي تعرف
‰وأ كبÒأ للطحالب نتيجة لقدم ألسضدود ،كما
يسضمح أŸشضروع بفتح مناصضب شضغل معتÈة
بعد مرور خمسس سضنوأت.
أشضار نسضيب إأ ¤أن مشضروع تصضنيع بوأخر
إأزأل- -ة أألوح- -ال ي- -أات- -ي ‘ إأط- -ار أل- -رف- -ع م- -ن
مردودية وأسضتدأمة حظÒة ألسضدود ألوطنية،
وهي ألتجربة أألو ¤من نوعها ‘ أ÷زأئر،
حيث كانت ألوكالة تلجأا إأ ¤شضرأئها أÿارج
من إأيطاليا وهولندأ.
ويبلغ معدل إألدماج ألوطني  70باŸائة ما
يجعل من أıططات وألدرأسضات أŸتعلقة
بهذه ألبوأخر ملكية للوكالة ألوطنية للسضدود،
حيث كلما دعت أ◊اجة لبناء أعدأد أخرى
من ألبوأخر تكون أإلمكانية متاحة لها بكل
حرية.
ت-ع-م-ل أل-ب-وأخ-ر أل-ت-ي سض-ت-نجزها أŸؤوسضسضة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ت -ج -ه -ي-زأت أŸع-دن-ي-ة Ãع-ايÒ
عاŸية وتقنيات جد حديثة ،تسضمح بالقضضاء
على ألطحالب أŸائية ‘ وقت قصض ،Òوهو ما
أكده ألوزير ألذي أشضاد باÈÿة أ÷زأئرية،
دأعيا إأ ¤فتح مناصضب شضغل ‘ هذأ أÛال
لنقل ألتجربة.
‘ غضض -ون دخ -ول أل -ب -وأخ -ر ح-ي-ز أÿدم-ة

ناحية توف ÒأŸال أو توف ÒأŸياه بالسضدود.

م - -ارسس م - -ن ألسض - -ن- -ة أل- -ق- -ادم- -ة ب- -اإلم- -ك- -ان
أسض -ت -خ -دأم -ه -ا ‘ أŸوأن -ئ أل -ت -ي ت-ع-رف ه-ي
أألخ -رى ظ -اه-رة أن-تشض-ار أل-ط-ح-الب ،وه-و م-ا
يؤوكد على أن هذأ أŸشضروع Áثل خطوة كبÒة
‘ ›ال ألسض -ت -ث -م -ار ع -ل -ى ح -د ت-ع-ب Òوزي-ر
ألقطاع.

ا÷زائر ليسست ‘ أازمة عطشش
وما يتم تداوله مبالغ فيه
نسض -يب و‘ سض -ي -اق م -ن -فصض -ل أك -د ‘ ن-دوة
صضحفية عقدها على ألهامشس أن نسضبة أمتÓء
ألسض -دود ب -ل-غت  55ب -اŸائ-ة م-ع ن-ه-اي-ة فصض-ل
ألصضيف ،هذأ أألخ Òألذي تعرف فيه ألسضدود
ت- -رأج -ع ك -م -ي -ات أŸي -اه ب -نسضب ك -بÒة ،إأل أن
ألنسضب أŸسضجلة تبعث على ألرتياح.
ردأ على سضؤوأل صضحفي حول وجود عائÓت
‘ مناطق من ألوطن بحاجة إأ ¤مياه ألشضرب،
قال نسضيب « أ÷زأئر ليسضت ‘ أزمة عطشس»،
موضضحا أن ما يتدأول مبالغ فيه لدرجة كبÒة،
مسضتطردأ بالقول إأن هناك ‘ نفسس ألوقت
ن - -ق - -ائصس ع - -دي - -دة ‘ ›ال ت - -وزي- -ع أŸي- -اه
ألصضا◊ة للشضرب.
ق-ط-اع أŸوأرد أŸائ-ي-ة سض-ي-ح-ظ-ى ب-اهتمام
كبﬂ ‘ Òطط عمل أ◊كومة ألذي يعرضس
أليوم على أÛلسس ألشضعبي ألوطني ،حيث
أك- -د أل- -وزي -ر أن ›لسس أ◊ك -وم -ة صض -ادق ‘
أجتماعه أألخ Òعلى مقÎح يقضضي باسضتغÓل
ك- -ام- -ل ل- -لسض- -دود ‘ إأط- -ار –سض ÚأŸع- -يشض -ة
ل -ل -م-وأط-ن ‘ Úألشض-ق أŸت-ع-ل-ق ب-ت-وف ÒأŸي-اه
ألشضروب.

لتطوير القطاعات ا’سسÎاتيجية

بوعزغي يدعو ›مع «اللوجيسستية زراعية» إا ¤اŸزيد من ا÷هود
دع -ا وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م-ي-ة
ال -ري -ف -ي -ة والصس -ي -د ال -ب -ح -ري ع -ب-د
ال - -ق- -ادر ب- -وع- -زغ- -ي ،أامسس السس- -بت،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،إاط-ارات ›مع
«ال-ل-وج-يسس-ت-ي-ة ال-زراع-ية» إا ¤بذل
«اŸزيد من ا÷هود» من أاجل تنمية
ال -ف -روع ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة ل -ل -ق -ط -اع
حسس - -ب - -م- -ا ج- -اء ‘ ب- -ي- -ان ل- -ل- -وزارة.
وأاوضس - -ح اŸصس - -در أان «ال - -وزي - -ر دع- -ا
إاط - -ارات ›م - -ع ال - -ل - -وج - -يسس - -ت - -ي- -ة
الزراعية (اغرولوغ) إا ¤بذل اŸزيد
من ا÷هود من أاجل تنمية الفروع
ا’سسÎات -ي -ج-ي-ة ( )...ب-ه-دف “كÚ
اÛم - -ع م - -ن ا’ضس - -ط Ó- -ع ب- -دوره ‘
تنمية ا’قتصساد الوطني».
أك -د ب -وع -زغ -ي خ Ó-ل أج -ت-م-اع ل-ه م-ع
إأط- -ارأت أÛم- -ع وف- -روع- -ه ع- -ل- -ى ف -رع
أل- -دوأج- -ن وأل- -ل- -ح -وم أ◊م -رأء وأÿضض -ر
ونشضاط أإلنتاج وتخزين أللحوم أ◊مرأء

وأل -ب -يضض -اء وك -ذأ نشض -اط ت-ث-م Úوت-خ-زي-ن
أŸن-ت-ج-ات أل-فÓ-ح-ي-ة م-ن خÓ-ل أŸوأق-ع
أل -ل -وج-يسض-ت-ي-ة .وع-رضس إأط-ارأت أÛم-ع
خ Ó-ل ه -ذأ أل -ل -ق -اء أل-ذي ت-رأسض-ه أل-وزي-ر
ﬂط- - -ط ع- - -م- - -ل أسضÎأت- - -ي - -ج - -ي ح - -ول
ألنشضاطات ألتي يعتزم أÛمع تطويرها

وتبع بنقاشس عام ‘ .هذأ ألصضدد أقÎح
ألسضيد بوعزغي على إأطارأت أÛمع أن
يتحلوأ «بفعالية أك ‘ »Èتسضي ÒأÛمع
مÈزأ ضضرورة تبني أسضÎأتيجية «وأضضحة»
ب- -ه- -دف “ك ÚأÛم -ع م -ن ألضض -ط Ó-ع
ب -دوره ك -أادأة لضض -ب -ط ألسض -وق .م -ن ج-ه-ة
أخرى ،أكد ألوزير على «ضضرورة» هيكلة
وتنظيم  ‘Îﬁفرع تربية ألدوأجن.
كما دعا إأطارأت أÛمع إأ ¤تطوير
أإلنتاج ألوطني للذرة وألصضويا أŸسضتوردة
م -ن أج -ل ت -غ-ذي-ة أŸوأشض-ي وأل-ع-م-ل ع-ل-ى
ت -ط -وي -ر ف-رع ت-رب-ي-ة أل-دوأج-ن .م-ن ج-ه-ة
أخ - -رى أب - -رز ب - -وع - -زغ - -ي ضض- -رورة رف- -ع
أل -ق -درأت أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -خ -زي -ن ب -ه-دف
أمتصضاصس فائضس أإلنتاج ألفÓحي وكذأ
أهمية إأرسضاء توأزن ب Úألعرضس وألطلب و
تنويع قنوأت ألتوزيع وألتسضويق وألتخزين
وأصض -ف -ا ه -ذه أل -ن -ق -ط-ة بـ «قضض-ي-ة سض-ي-ادة
وطنية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل لقاء جمعه مع ‡ثلي منظمات مقاو‹ البناء ،طمار :

تفعيل قانون منح األفضسلية للمؤوسسسسات ا÷زائرية ‘ الصسفقات العمومية
أاع -ل -ن وزي -ر السس -ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة
ع - -ب - -د ال - -وح- -ي- -د ط- -م- -ار ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
’جراء القاضسي
العاصسمة ،أانه سسيتم تفعيل ا إ
’فضس-ل-ي-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ا÷زائ-ري-ة ‘
Ãن-ح ا أ
الصسفقات العمومية على مسستوى قطاعه.
أوضض -ح ط -م -ار خ Ó-ل ل -ق -اء ج -م -ع-ه م-ع ‡ث-ل-ي
منظمات مقاو‹ ألبناء أنه «سضيتم توجيه تعليمات
إأ ¤كل أصضحاب أŸشضاريع ‘ قطاع ألسضكن بضضرورة
ت -ط -ب-ي-ق ق-ان-ون ألصض-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ذي Áن-ح
أألفضضلية للمؤوسضسضات ألوطنية».
وأضضاف أن «إأحصضائيات ألقطاع تشض Òإأ ¤أن
نسضبة  25باŸائة (ألتي يفرضضها قانون ألصضفقات
أل -ع -م -وم-ي-ة ك-ه-امشس أفضض-ل-ي-ة ل-ف-ائ-دة أŸؤوسضسض-ات
ألوطنية) ل تطبق بشضكل كامل ،لذأ يجب أسضتدرأك
أألمر».
ووفقا للمادة  83من قانون ألصضفقات ألعمومية
Óفضض-ل-ي-ة
سض -اري أŸف -ع -ول ف -إان -ه «Áن -ح ه -امشس ل -أ
بنسضبة  25باŸائة للمنتجات ذأت أŸنشضأا أ÷زأئري
و/أو للمؤوسضسضات أÿاضضعة للقانون أ÷زأئري ألتي
يحوز أغلبية رأسضمالها جزأئريون مقيمون» غ Òأن
منظمات أرباب ألعمل أشضتكت عدم تطبيق هذه
أŸادة ‘ ﬂتلف ألقطاعات.
وأكد ألوزير أن تنفيذ هذأ أإلجرأء من شضأانه
إأعطاء ألفرصضة Ÿؤوسضسضات أإل‚از أ÷زأئرية ‘
إأطار ألقانون مؤوكدأ ‘ ألوقت نفسضه على ضضرورة
«متابعة أŸؤوسضسضات أŸسضتفيدة وتقييم أدأئها».
وصض -رح ق -ائ « :Ó-م -ن -ح أألفضض -ل -ي-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ات
ألوطنية مفروضس Ãوجب ألقانون لكن كل حسضب
إأمكانياته .من يسضتطيع إأ‚از  20وحدة سضكنية
يجب أن ينجز  20وحدة فقط ل أك.»Ì
كما أكد طمار أنه يجري ألعمل لتحسض Úأإلطار
أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي أŸت-ع-ل-ق ب-دف-ع مسض-ت-ح-ق-ات أŸقاولÚ
ل -ت -ف -ادي مشض -ك -ل أل -ت-أاخ-ر ،مضض-ي-ف-ا أن-ه ” ت-وج-ي-ه
تعليمات ‘ هذأ ألسضياق للصضندوق ألوطني للسضكن
بضض-رورة ع-ق-ل-ن-ة ع-م-ل-ي-ات أل-دف-ع وأل-ت-وزي-ع ألعادل
للمسضتحقات.
وخÓل هذأ أللقاء أثنى رئيسس أ÷معية ألعامة
ل-ل-م-ق-اول Úأ÷زأئ-ري Úم-ول-ود خ-ل-و‘ ع-ل-ى «عودة
أج -وأء أل -ث -ق -ة ب Úأإلدأرة وأŸق -اول ،»Úم -ؤوك-دأ أن
ألسضتعانة باألجانب ل يجب أن يتم على حسضاب
أدأة ألنتاج ألوطنية.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،دعت ن-ائب رئ-يسس أل-ك-ن-ف-درأل-ي-ة
ألعامة للمؤوسضسضات أ÷زأئرية سضعيدة نغزة إأ ¤فتح
قنوأت أتصضال مسضتمرة مع أŸقاولت لÓسضتماع
لنشضغالتها وتعزيز أ◊وأر معها.
وط- -الب ‘ ن- -فسس أإلط- -ار رئ- -يسس ف -رع أل -ب -ن -اء
أل-ك-ن-ف-درأل-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ألرب-اب أل-ع-م-ل نور ألدين
حمدأن Ãرأقبة أفضضل للصضفقات ألعمومية ،معتÈأ
أن أŸؤوسضسضات ألصضغÒة وأŸتوسضطة ‘ قطاع ألبناء
«‘ طريقها إأ ¤ألندثار» بسضبب تفضضيل مؤوسضسضات
أإل‚از أألجنبية.
أما رئيسس أل–اد ألوطني للمؤوسضسضات ألعمومية
ÿضضر رخروخ فشضدد على أهمية تغي Òألنظرة إأ¤
ألسضكن من ›رد منتوج إأ ¤أدأة لتطوير ألقتصضاد
ألوطني ضضمن مقاربة شضاملة.

وأضضاف أن ألقطاع يعا Êمن نقصس ‘ أليد
ألعاملة أŸؤوهلة ‡ا يفرضس ألرتكاز على ألتكوين
وألعمل على ألرفع من جاذبية مهن ألبناء.
وأعت Èمن جهته رئيسس أل–اد ألعام Ÿقاو‹
ألبناء وألعمرأن نصضر ألدين دريسضي أن تطوير نسضيج
أŸؤوسضسض -ات ‘ أل -ق-ط-اع م-رت-ب-ط ب-وج-ود م-ن-افسض-ة
عادلة دأعيا إأ ¤ألقضضاء على جميع ألطرق غÒ
ألشضريفة للحصضول على ألصضفقات.
وكشضف ألوزير عن تنظيم لقاء عن قريب مع
‡ثلي أŸؤوسضسضات ألشضبابية أŸسضتحدثة عن طريق
أجهزة ألدعم ألعمومية لسضيما ألوكالة ألوطنية
لدعم تشضغيل ألشضباب وألصضندوق ألوطني للتأامÚ
على ألبطالة وذلك بغرضس مرأفقتها وإأشضرأكها ‘
ألÈأمج ألقطاعية.

السسكن الÎقوي اŸدعم صسيغة
إاضسافية وليسست بديلة لعدل
وح -ول م -وضض -وع صض-ي-غ-ة ألÎق-وي أŸدع-م أل-ت-ي
تعتزم وزأرة ألسضكن إأحياءها أكد طمار أن أألمر
ي -ت -ع -ل -ق بصض -ي-غ-ة إأضض-اف-ي-ة ت-ع-زز أل-ع-رضس ألسض-ك-ن-ي
ألعمومي وأنها  ⁄تطرح كبديل Ÿشضاريع ألبيع
باإليجار.
ون -ف -ى ‘ ه -ذأ ألسض -ي -اق ج -م -ي -ع أألخ -ب-ار أل-ت-ي
ت -ت -ح -دث ع -ن –وي -ل مشض-اري-ع «ع-دل» إأ ¤صض-ي-غ-ة
ألÎق- -وي أŸدع- -م ،م -وؤك -دأ أن ج -م -ي -ع أŸشض -اري -ع
أŸقررة ضضمن هذه ألصضيغة سضتتوأصضل إأ ¤غاية
آأخر وحدة.
ويندرج إأحياء هذه ألصضيغة ألسضكنية ضضمن ورقة
ألطريق أ÷ديدة ألتي يجري أإلعدأد لها بالتشضاور
مع ﬂتلف أألطرأف ألفاعلة ‘ ألقطاع.
وبغرضس ألتحضض Òلهذه ألورقة ” إأطÓق عدة
ورشضات تفك Òلدرأسضة ﬁاور ألتعم Òوألهندسضة
أŸع -م -اري -ة وت-أاه-ي-ل أŸدن وت-ع-زي-ز ق-درأت إأ‚از
ألسض- -ك- -ن وت- -رق- -ي- -ة ألشض- -رأك- -ة أل- -ع- -ام- -ة/أÿاصض- -ة
وألتعامÓت أإللكÎونية وألتكوين.
ك- -م- -ا ” ألشض- -روع ‘ سض- -لسض- -ل- -ة م -ن أل -ل -ق -اءأت
أل -تشض -اوري -ة م -ع م-ت-ع-ام-ل-ي أل-ق-ط-اع ك-ان أول-ه-ا م-ع
أŸه -ن -دسض ÚأŸع -م -اري Úث -م ل -ق -اء م -ع أŸق -اولÚ
سضيكون متبوعا بلقاء مع منتجي موأد ألبناء وآأخر
مع أŸرق Úألعقاري.Ú

مديرة الصسيد البحري بالعاصسمة ،ربيعة زروقي:

 150إاعذار ألصسحاب السسفن القدÁة اُŸهملة Ãختلف موانئ العاصسمة

بلغ عدد ا’إعذارات اŸوجهة ’أصسحاب
السس-ف-ن اŸه-م-ل-ة Ãخ-ت-ل-ف م-وان-ئ ا÷زائ-ر
ال-ع-اصس-م-ة م-ن-ذ ب-داي-ة صسائفة  2017نحو
 150اإع- -ذار ت- -قضس- -ي ب- -ال- -رف- -ع ال -ف -وري
و–وي- -ل ت- -لك السس- -ف- -ن ‘ اإط- -ار اıط- -ط
ا’سس-ت-ع-ج-ا‹ ل-ت-ه-ي-ئ-ة م-وان-ئ ال-ع-اصس-م-ة،
حسس- -ب -م -ا اأك -دت -ه ،اأمسس ،م -دي -رة الصس -ي -د
البحري للو’ية ربيعة زروقي.
أوضضحت زروقي لوأج أنه وبالتنسضيق مع مصضالح
موؤسضسضة تسضي Òموأنئ ومÓجئ ألصضيد ألبحري
ألتابعة Ÿوؤسضسضة ميناء أ÷زأئر ” توجيه نحو 150
أإعذأر لأصضحاب ألسضفن أŸهملة Ãختلف موأنئ
ألعاصضمة منذ بدأية صضائفة .2017
وق- -الت أإن أل -ع -م -ل -ي -ة ت -رم -ي أإ ¤ت -ط -ه Òت -لك
أŸوأنئ وأÓŸجئ حتى تسضتعيد منظرها ألطبيعي
من حيث ألنظافة وحماية ألبيئة و أيضضا لتحرير
أŸسضاحات لبوأخر تنشضط ‘ أŸيدأن ،ويتع Úعلى
أصضحاب ألسضفن ألقدÁة رفع تلك أıلفات وأإل
تتخذ ‘ حقهم أإجرأءأت ردعية.
ومن غ ÒأŸعقول أن تبقى سضفن قدÁة Ÿدة
 20سض -ن -ة أوأك ‘ Ìم -وق -ف -ه -ا ‘ ح Úل ي -ج -د
أصض -ح -اب سض -ف -ن نشض -ط -ة أم -اك -ن ل -ل -رسض -و ،دون
أ◊ديث ع -ن تشض -وي -ه أŸن -ظ -ر وأÙي-ط أل-ع-ام
باŸوأنئ بتلك ألسضفن ألتي تاآكلت بفعل ألصضدأ،
تضضيف زروقي.
وقالت أإن تخلي ألصضيادين وأصضحاب ألسضفن
عن ﬁركات وسضفن قدÁة بتلك ألطريقة ⁄
يعد أمرأ مسضموحا به ،وهو ما تعمل أللجنة
أŸشضÎكة ألتي تضضم ك Óمن مصضالح (ألولية،
مديرية ألصضيد ألبحري وموؤسضسضة تسضي Òموأنئ
ومÓجئ ألصضيد ألبحري) على تدأركه .

و” ‘ أإطار هذه أ◊ملة رفع باخرة قدÁة
من أ◊جم ألكب Òكانت ترسضو Ãيناء جميلة.
كما ” رفع  15قارب نزهة و  4بوأخر صضيد‘ ،
أنتظار رفع كل أıلفات ألتي شضوهت موأنئ
ألعاصضمة ،تضضيف أŸتحدثة.
للتذك Òفاإن موؤسضسضة تسضي Òموأنئ ومÓجئ
ألصضيد ألبحري ألتابعة Ÿوؤسضسضة ميناء أ÷زأئر
كانت قد وضضعت برنا›ا لإعادة تاأهيل أŸوأنئ
أ÷وأرية بكل من تامنفوسضت ورأيسس حميدو
وأ÷م -ي -ل -ة ب-غÓ-ف م-ا‹ ي-ق-در ب-ح-وأ‹ 793,1
مليار دينار وهذأ من أجل تنظيم Œارة ألسضمك
وتوف Òظروف عمل أحسضن للباعة وألزبائن.
و‘ أإط -ار ألÈن -ام -ج أل -ت -ن -م-وي 2013/2018
أل -ذي سض -ط -رت-ه أŸوؤسضسض-ة ي-ت-ع Úأإع-ادة ت-اأه-ي-ل
أŸوأن- -ئ أ÷وأري- -ة ك- -ل- -ي- -ا ع- -ل -ى غ -رأر م -ي -ن -اء
“ن -ف -وسضت م -ن ح -يث أإ‚از أرصض -ف -ة م -ن أج-ل
ت-ن-ظ-ي-م أفضض-ل ل-ف-رع ألصض-ي-د أل-ب-ح-ري وت-ن-ظ-ي-م
Œارة ألسض- -مك وت- -وف Òظ- -روف ع- -م- -ل أحسض- -ن
باŸيناء.
وتضض- -م- -ن أıط- -ط Œه- -ي- -ز ه- -ذأ أŸرف -ق
ألبحري و(ألذي Áون قسضما وأسضعا من شضرق
ألعاصضمة) وتزويده بالكهرباء أŸتجددة وذلك
بوضضع  21عمودأ يوكل Ÿركز تطوير ألطاقات
أŸتجددة علما أن ألأمر يتعلق بعملية ‰وذجية
بالنسضبة Ÿيناء صضيد با÷زأئر.
ف- -ي- -م- -ا ت- -ت- -وأصض- -ل ‘ أإط -ار ذأت أıط -ط
ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ه-ي-ئ-ة أŸق-ررة ب-باقي أŸوأنئ ومن
بينها ميناء أ÷ميلة ألذي تقول زروقي أإن عملية
أإيصض -ال -ه بشض -ب -ك -ت-ي أŸاء وأل-ك-ه-رب-اء م-ت-وأصض-ل-ة
وينتظر أن تنتهي قريبا ويتم تسضليم ألأشضغال
بصضفة نهائية.

ألحد  ١7سسبتمبر  20١7م
ألموأفق لـ  2٦ذي ألحجة  ١4٣٨هـ
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فضساء يخصسصس Ÿهنيي إلقطاع

حول إلتكفل Ãرضسى إلسسكتة إلدماغية وصسدمة إ÷مجمة

أاطباء وأاخصصائيون يجمعون على أاهمية –سص Úآاليات العÓج

اإ’عÓن عن افتتاح منتدى الصصحة
أإعلنت «›لة ماغ صسحة» ‘ إطار نشساطاتها ،أإمسس ،عن إفتتاح منتدى إلصسحة بروإق «لوز» بفندق إ÷زإئر إلذي سسيخصسصس
لسسبوع
كل يوم سسبت Ÿوضسوع يتعلق بالصسحة إلعمومية ،موجه Ÿهنيي إلقطاع وحسسب حاجة إلزبون ،كما سسيتم عرضس طيلة إ أ
حرف تقليدية صسنعت بأانامل مبدع ،Úعلما أإن إلسسبت إلقادم سسيتطرق إŸنتدى إ ¤موضسوع «إلزهاÁر».

سس.بوعموشسة
‘ هذأ ألصسدد ،أوضسحت سسليمة آأيت
مصس - -ب - -اح مسس - -تشس - -ارة ‘ أل - -ه- -ن- -دسس- -ة
أŸعمارية أن هذأ أŸنتدى هو فضساء
لتشسجيع أŸبدعﬂ ‘ Úتلف أ◊رف
أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة أŸصس -ن-وع-ة ب-ال-ي-د بشس-ك-ل
بسس-ي-ط ،ل-ك-ن-ه م-ت-ق-ن ‘ ع-م-ل-ه وألصس-ور
أل -ف -وت -وغ -رأف -ي-ة أŸل-ت-ق-ط-ة م-ن ط-رف
أŸصسورين أÎÙف ،ÚمشسÒة إأ ¤أن
ه -ذأ أل -فضس -اء م -وج -ه Ÿه -ن -ي -ي ق -ط -اع
ألصس -ح -ة ÷ع -ل -ه-م ي-خ-رج-ون م-ن روتÚ
ألعمليات أ÷رأحية وألفحوصض ألطبية
وتغي Òأ÷و Ãشساهدة هذأ أŸعرضض.
وأضس- -افت سس- -ل -ي -م -ة آأيت مصس -ب -اح ‘
لعÓن
حديث للصسحافة على هامشض أ إ
عن أفتتاح منتدى ألصسحة أن أŸعرضض
ي -رك -ز ع -ل -ى ت -ث -م ÚأŸن -ت -وج أل -وط -ن-ي

وأل -ت -ع -ري -ف ب -الصس -ن -اع -ات أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة
وأ◊رف أŸوج - -ودة لشس - -ب - -اب م - -ب- -دع،
وإأظهار للزوأر قدرة هؤولء ألشسباب ‘
لفضس-ل وب-أاشس-ي-اء بسس-ي-ط-ة جدأ
ت-ق-د Ëأ أ
و‘ م -ت -ن -اول أ÷م-ي-ع ول ت-ك-ل-ف ك-ثÒأ،

تطمح إ ¤توسسعة عÓج إلإدمان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ق -ائ -ل -ة«:ه-م سس-ف-رأء أ÷زأئ-ر يصس-ن-ع-ون
أشسياء لها قيمة Áكن إأهدأؤوها ‘ نهاية
ألسسنة» ،مشسÒة إأ ¤أن روأق «لوز» ألذي
لج -انب
ي- -دوم أسس- -ب- -وع Úيسس- -ت -ه -دف أ أ
وأŸؤوسسسسات وأ÷مهور ألعادي.

افتتاح ثا Êعيادة خاصصة إافريقيا ‘ عÓج ا’كتئاب والقلق با÷زائر

لخصس-ائ-ي-ون إŸشساركون ‘
أإج-م-ع إ أ
إل- -ي- -وم إل- -درإسس- -ي ح- -ول إل- -ت- -ك- -ف- -ل
Ãرضسى إلسسكتة إلدماغية وصسدمة
إ÷م -ج -م -ة إل -ذي إح -تضس -ن -ه ف -ن-دق
إيدن بسسيدي بلعباسس على حتمية
ت - -ط - -وي- -ر و–سس Úآإل- -ي- -ات إل- -عÓ- -ج
إÿاصس -ة ب -ه -ذه إل -ف -ئ -ة م -ن إŸرضس -ى
نظرإ لتزإيد إ◊الت دإخل مصسالح
إلسس - - -ت - - -ع - - -ج- - -الت ع Èم- - -ع- - -ظ- - -م
مسستشسفيات إلوطن.
ن -اقشض ع -دد م -ن أألط -ب-اء وأıتصسÚ
م -ن ﬂت -ل -ف أŸؤوسسسس -ات ألسس-تشس-ف-ائ-ي-ة
ألوطنية موضسوع ألتكفل Ãرضسى ألسسكتة
ألدماغية وصسدمة أ÷مجمة ،حيث أكدت
أل- -دك- -ت- -ورة ن- -ب- -وأز سس- -ام- -ي -ة ﬂتصس -ة ‘
أإلن- - -ع- - -اشض وأل- - -ت- - -خ - -دي - -ر Ãصس - -ل - -ح - -ة
ألسستعجالت باŸسستشسفى أ÷امعي عبد
ألقادر حسسا Êأن أŸصسلحة تسستقبل يوميا
من حالة إأ ¤حالتŸ Úصساب Úبصسدمة
أ÷مجمة وأغلبهم من فئة ألشسباب ‡ن
تعرضسوأ لعتدأءأت وكذأ ضسحايا حوأدث
أŸرور.
وهي أ◊الت ألتي يتم ألتكفل بها وفق
أإلمكانيات أŸتاحة ،لكن ألتزأيد ألكبÒ
للحالت بات يتطلب ألرفع من أ÷اهزية
وأل -ت -ح -ك-م أ÷ي-د ‘ أ◊الت وعÓ-ج-ه-ا،
حيث تنجم أ◊الة عن تلقي ألرأسض ضسربة
ق -وي -ة ق -د تسس -بب أه -ت -زأز أل -دم-اغ دأخ-ل
أ÷مجمة‡ ،ا يؤودي إأ ¤حدوث كدمات
Óوع -ي -ة أل -دم -وي -ة أو ت -ل -ف ‘
أو “زق ل  -أ
أألعصس- -اب دأخ- -ل أل -دم -اغ أو م -ا يسس -م -ى
ب-إاصس-اب-ات أل-دم-اغ أŸغ-ل-ق-ة .وأضس-افت د.

ن -ب -وأز أن أ÷م -ج -م -ة ت -ع-ت Èم-ن أل-ع-ظ-ام
ألصسلبة جدأ ولكن تعرضسها إلصسابة قوية
Áكن أن يحدث تشسققات عليها ،وهو ما
يعرف بكسسر أ÷مجمة ،كما أن ضسغط
أ◊وأف أ◊ادة ل- - -ع- - -ظ- - -ام أ÷م - -ج - -م - -ة
أŸتكسسرة على ألدماغÁ ،كن أن يتسسبب
‘ تلف أنسسجته أ◊سساسسة وقد يؤودي إأ¤
نزيف ‘ ألدماغ.
وت - -ط - -رق أŸشس- -ارك- -ون خÓ- -ل أل- -فÎة
أŸسسائية إأﬁ ¤ور ثان متعلق بأامرأضض
ألسسكتة ألدماغية ،حيث يعد عدم ألتعامل
أ÷يد مع أŸرضض أحد أهم أسسباب وفاة
أل -ع -دي -د م -ن أŸرضس -ى خ -اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق
ب- -اإلسس- -ع- -اف أŸت- -اأخ- -ر وع- -دم م- -ع- -رف -ة
أÙيط ÚباŸصساب بأاعرأضض أŸرضض.
‘ هذأ ألسسياق أجمع أŸتدخلون أن كل
دق- - -ي- - -ق - -ة ت - -أاخ Òت - -زي - -د م - -ن ﬂاط - -ر
ومضس- -اع- -ف- -ات ألسس- -ك -ت -ة ،ب -دل -ي -ل أن ك -ل
أŸصس - -اب‡ Úن يصس- -ل- -ون إأ ¤مصس- -ل- -ح- -ة
ألسستعجالت خÓل  4سساعات من بدء
ظهور أعرأضض ألسسكتة ألدماغية يكونون
‘ ح -ال أفضس -ل ب -ع -د خضس-وع-ه-م ل-ل-عÓ-ج
مقارنة بغÒهم ‡ن يتأاخرون ‘ ألقدوم.
وأكدت د .نبوأز أن عÓج ألسسكتة متوفر
ل-ك-ن-ه م-ره-ون بشس-روط وي-ت-ط-لب ت-ن-ظ-يما
ودقة كبÒين ومن ذلك أإللتزأم بالوقت
وأإسسعاف أŸصساب ‘ أقل من  4سساعات
أي مباشسرة بعد ظهور أألعرأضض كالشسلل
أ÷زئ- -ي أل -ذي يصس -يب أح -د أألعضس -اء أو
ألشسلل ألنصسفي ،صسعوبة ألنطق أو فقدأنه
وصسعوبة ‘ ألرؤويا.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

عصصابة مدججة بالسصيوف تهاجم
مسصتشصفى ع ÚالÎك بوهران

هاجمت ،ليلة أإول أإمسس ،عصسابة
›ه- -ول- -ة م- -دج- -ج- -ة بشس- -ت- -ى أإن -وإع
إلسس - -ك - -اك Úوإلسس - -ي - -وف مصس - -ل- -ح- -ة
إلسس-ت-ع-ج-الت إل-ط-ب-ية وإ÷رإحية
Ÿسس - -تشس - -ف - -ى ع ÚإلÎك ب- -وه- -رإن،
وتسسببت ‘ حالة كبÒة من إلفوضسى
وإل-ه-ل-ع وسس-ط إل-ط-اق-م إل-طبي ،وكذإ
إŸرضس- -ى إل- -ذي- -ن صس- -دم -وإ م -ن ه -ول
إŸشسهد.

وهران :براهمية مسسعودة
إف -ت -ت -حت ب -ا÷زإئ-ر إل-ع-اصس-م-ة
ع -ي -ادة خ -اصس -ة ‘ ع Ó-ج إأم-رإضس
توصسف بـ «إأمرإضس إلعصسر» ،مثل
إلك - - -ت - - -ئ- - -اب وإل- - -ق- - -ل- - -ق وإلأرق
وإأمرإضس نفسسية إأخرى مشسابهة،
بشس - -ك - -ل رسس - -م - -ي إأب - -وإب - -ه - -ا إأم- -ام
م- -رضس- -اه- -ا ،ح -يث ت -ع -د إل -ع -ي -ادة
إÿاصس -ة إل -ث -ان-ي-ة ع-ل-ى إŸسس-ت-وى
إلإفريقي ،بعد تلك إŸوجودة ‘
جمهورية إفريقيا إ÷نوبية.
ألقائمون على تسسي Òألعيادة وعÓج
أŸرضسى من ألأرق وألهم ،يطمحون
أإ ¤أإي- -ج -اد ب -دي -ل ‘ أ÷زأئ -ر ،ولأول
م -رة ‘ Œرب -ة ن -وع -ي -ة ط-ب-ي-ة رأئ-دة،
تسستقبل مرضسى من نوع خاصض ،مع
ضس - -م - -ان ع Ó- -ج ل - -ه - -ذه ألأن - -وأع م - -ن
ألأمرأضض ،بدل أللجوء أإ ¤ألعيادأت
أŸت -خصسصس -ة ب -اÿارج ،وأل -ت-ي ت-ك-ل-ف
أها‹ أŸرضسى ،نفقات كبÒة و أحيانا
م-ي-زأن-ي-ات ضس-خ-م-ة ب-ال-ع-م-ل-ة ألصسعبة،
تصسل ‘ بعضض ألأحيان أإ 70 ¤باŸائة
من قيمة ألعÓج هنا ‘ بÓدنا.
ي - -رى أل - -ف - -ري- -ق أŸسس Òوأل- -ط- -ب- -ي
أŸسسوؤول بالعيادة ،أن ألأمر ألإيجابي
من أسستحدأث مثل هذه ألعيادأت ‘
أ÷زأئ -ر ،ه -و أن أل -ب-ي-ئ-ة أŸسس-ت-ق-ب-ل-ة،
على توأصسل وأرتباط ببيئة أŸريضض،
حيث يعتقد ويجزم ألأطباء ،أن فهم
أŸرضض يسستلزم قرب وفهم ألبيئة ألتي
ي -ت-وأج-د ب-ه-ا أŸريضض وم-ع-ا÷ه ع-ل-ى

ألسسوأء ،وهو أŸكسسب ألذي يرجى أن
ي- -ت- -ح -ق -ق ب -ب Ó-دن -ا ،لأن -ه م -ن أل -ن -ادر
وأل- -عسس ،Òأن ي- -ج -د أŸريضض ع Ó-ج -ا
ب -دول أج -ن -ب -ي -ة ،ك -ون ألأط-ب-اء ه-ن-اك
م- -ت- -ك- -ي- -ف Úم- -ع ب- -ي- -ئ -ة خ -اصس -ة ب -ه -م
وÃرضساهم.
و‘ سسياق أŸكسسب ألعلمي وألطبي
أل- -ن- -وع- -ي ،ق- -ال مصس -ط -ف -ى درق -ي -ن -ي
أل- -ط- -ب- -يب أŸسس -اع -د سس -اب -ق -ا ب -قسس -م
ألإدمان ‘ مسستشسفى فرأنسض فانون
لÓ-أم-رأضض أل-ع-ق-ل-ي-ة وح-ال-ي-ا هو وأحد
م- -ن أل- -ف- -ري- -ق أل- -ط- -ب- -ي ب- -ال- -ع -ي -ادة لـ
«ألشس- -عب» ،أإن ه- -ذأ ألصس -رح أل -ط -ب -ي،
ُيعت Èسسابقة رأئدة ‘ قطاع ألصسحة
ب -بÓ-دن-ا ،م-ت-م-ن-ي-ا أن –ق-ق أه-دأف-ه-ا
أل -ع Ó-ج -ي -ة ب -درج -ة أو ،¤خ-اصس-ة م-ع
أل -ف -ري -ق أل-ط-ب-ي أل-ن-وع-ي وأŸت-م-رسض
أيضسا ،مشسÒأ أإ ¤أن ألنطÓقة دوما
ت -ك -ون حسس -اسس -ة ،ل -ك -ن ذلك ل -ن ي-ث-ن-ي
عزأئمهم وأإرأدتهم ‘ –قيق قفزأت
نوعية ‘ أحتوأء ألعÓج.
م- -ن ج -ه -ت -ه ،أوضس -ح أŸدي -ر أل -ع -ام
لعيادة عÓج ألأرق وألقلق ألدكتور بن
معيزة ﬁمد أم ،Úأن ألعيادة مبدئيا
تضس- -م  50سس -ري-رأ ،وه-ي م-ب-ن-ي-ة وف-ق
م - -ع - -اي Òدول - -ي - -ة ع - -ال - -ي - -ة ،تضس - -م- -ن
ب -اÿصس -وصض سس -ري-ة أل-عÓ-ج ل-ل-م-ريضض
ورأحته ،وظروف أسستقبال على شساكلة
ألعيادأت باÿارج ،و–رصض على أن
تقدم ألعÓج باأسسعار تنافسسية مقارنة

بالعÓج ‘ أÿارج ،و أن فكرة تاأسسيسض
مثل هذه ألعيادة ألتي وصسفها بـ «دأر
ألطبيب ألنفسسي».
و أشسار بن معيزة أن ألفكرة جاءت
بعد أخذ ورد ،ليسستقر بهم ألأمر ‘ أن
تخرج للعلن وتكون ثا Êعيادة على
أŸسستوى ألإفريقي ‘ ،عÓج أمرأضض
ألعصسر ،أÙصسورة ‘ ألأرق وألقلق
وأل-ت-عب أل-ن-فسس-ي وأل-ه-م-وم أÙب-ط-ة،
وأل -ت -ي ه -ي تشس -ك -ل نسس -ب -ة م-ه-م-ة م-ن
ألأم -رأضض ،أل -ت -ي ت -تسس-بب ب-دوره-ا ‘
أم -رأضض عضس -وي -ة ،غ -ال -ب -ا م -ا ي -فشس -ل
أل-طب أل-ك-ي-م-ي-ائ-ي ‘ عÓ-ج-ه-ا ،لأنها
مرتبطة باأسسباب نفسسية وألضسغوطات
أل -ت -ي ي -ت -ع -رضض ل -ه -ا أŸوأط-ن بشس-ك-ل
يومي ‘ ،بيته و‘ عمله و‘ ألشسارع،
و‘ ألأسس- -وأق و‘ غ -ال -ب -ي -ة ألأم -اك -ن،
مسس- -ب -ب -ة أم -رأضس -ا م -زدوج -ة ن -فسس -ي -ة
وعضسوية مثل مرضض ألقولون ،و أضساف
باأن « دأر ألطبيب ألنفسسي « سستصسنع
ألسستثناء.
وسس -ت -ك -ون أن -ط Ó-ق -ة ن -ح-و ت-وسس-ع-ة
أل - -ع Ó- -ج أإ ¤أم - -رأضض أخ - -رى ،م- -ث- -ل
ألإدم -ان ب -ك -ل أن -وأع -ه ،وسس -ت -ع-زز م-ع
ألأي- -ام ب- -ت- -ج- -ه- -ي- -زأت ع -ال -ي -ة أل -دق -ة
وأ÷ودة ،تسساعد ‘ ألعÓج ،وهو ما
يطمح أإليه ألفريق ألطبي أÿب ،Òو أن
يحقق رضسا مرضساه وعÓجهم.

البليدة :لينة ياسسمÚ

حسسب مصسادرنا ،فقد تعرضض عدد من
أعوأن أألمن أŸناوب Úألذين دخلوأ مع
أف - -رأد أل - -عصس - -اب- -ة ‘ مشس- -ادة ب- -األي- -دي
ومÓ-سس-ن-ات كÓ-م-ي-ة إأ ¤ج-روح م-ت-ف-اوت-ة
أÿط -ورة رف -ق -ة ‡رضض ” ،ن -ق -ل-ه ع-ل-ى
ج -ن-اح ألسس-رع-ة Ÿصس-ل-ح-ة ألسس-ت-ع-ج-الت
أل- -ط -ب -ي -ة Ÿسس -تشس -ف -ى ب -ن زرجب ،ع -قب
ألتعدي عليه بسسيف كب Òأ◊جم.
وق -د ف -ت -حت مصس -ال -ح أم-ن دأئ-رة عÚ
ألÎك –قيقا معمقا ‘ أ◊ادثة Ÿعرفة

ه- -وي- -ة أÛرم ÚأŸسس- -ؤوول ،Úف- -ي- -م -ا ل
يعرف بعد سسبب أقتحامهم أŸسستشسفى.

...وتوقيف شصخصص Úبحوزتهما
أاوراقا نقدية مزّورة
علمت «ألشسعب» من مصسادر أمنية ،أّن
ف-رق-ة أل-درك أل-وط-ن-ي ل-ي-غ-مرأسسن بولية
وه- -رأن“ ،ك- -نت أول أمسض م -ن ت -وق -ي -ف
شسخصس Úيبلغان من ألعمر  25و 27سسنة
بتهمة أ◊يازة على  5أورأق نقدية مزورة
من فئة  2000دج.
وحسسب ن -فسض أŸصس-ادر ،ف-إاّن أل-ع-م-ل-ي-ة
جاءت على إأثر معلومات بلغت أ÷هاز” ،
م- -ن خÓ- -ل -ه -ا ت -وق -ي -ف سس -ي -ارة ب -ط -ري -ق
يغمرأسسن ،ألتابعة أإقليميا لعناصسر ألدرك
أل -وط -ن -ي ،وخ Ó-ل ت-ف-ت-يشض أŸع-ن-ي ÚعÌ
بحوزتهما على  5أورأق نقدية من فئة
 2000دج ،تبّين من خÓل عرضسها على
أÈÿة أّن- -ه- -ا م- -زورة ،وع- -ل -ي -ه ” إأح -ال -ة
أŸعني Úعلى ألتحقيق Ÿعرفة مصسدرها.

لنÎنت ‘ معسسكر
تفاصسيلها ع Èإ أ

توقيف شصخصص بتهمة اإ’شصادة بأاعمال إارهابية
“ّكنت فرقة إلبحث وإلتدخل
إل -ت -اب -ع -ة ل -ل -مصس -ل -ح -ة إل -ولئ -ي-ة
ل-لشس-رط-ة إل-قضس-ائ-ي-ة باأمن ولية
م - -عسس - -ك - -ر ‘ ،إط - -ار م - -ك - -اف - -ح- -ة
إ÷رÁة إلإلكÎونية ،من وضسع
ح -د لشس -خصس ي -نشس-ط ع-ل-ى م-وق-ع
إل - - -ت - - -وإصس - - -ل إلج - - -ت - - -م- - -اع- - -ي»
ف - -ايسس- -ب- -وك» ب- -ت- -ه- -م- -ة إلإشس- -ادة
بالأعمال إلإرهابية.
جاء ذلك أإثر أسستغÓل Ÿعلومات
حول نشساط أŸشستبه فيه ألذي قام
بنشسر تعليقات تتضسمن أإشسادة باأعمال
أإره - -اب- -ي- -ة ع- -ل- -ى م- -وق- -ع أل- -ت- -وأصس- -ل
ألج-ت-م-اع-ي ف-ايسس-ب-وك ،وحسسب ب-يان
Ÿصس - -ال - -ح ألشس- -رط- -ة Ãعسس- -ك- -ر ف- -اإن
–ري - -ات ع - -ن - -اصس- -ر ف- -رق- -ة أل- -ب- -حث

وأل-ت-دخ-ل ق-د أث-ب-تت نشس-اط أŸشس-ت-ب-ه
فيه ألإجرأمي بالدليل ألتقني.
وأتخذت ضسده ألإجرأءأت ألقانونية
وأŸيدأنية ألÓزمة من خÓل تنفيذ
ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ت-يشض Ÿسس-ك-ن أŸشس-تبه فيه
أسس -ف -رت ع -ن أل -ع -ث -ور ع -ل -ى أغ-رأضض
ﬂت -ل -ف -ة “ث -لت ‘ أغ Ó-ل ح -دي-دي-ة
ومسس -دسض ب Ó-سس -ت -ك -ي ،ل -ي -ت -م أق -ت-ي-اد
أŸشستبه فيه أإ ¤مقر ألفرقة أين أ‚ز
ضسده أإجرأء قضسائي قدم Ãوجبه أمام
نيابة أ÷مهورية لدى ﬁكمة معسسكر
أل- -ت- -ي أح- -الت أŸل- -ف أم- -ام ق- -اضس- -ي
ألتحقيق وألذي أمر باإيدأعه أ◊بسض
ب- -ت- -ه- -م- -ة ج- -ن- -اي -ة ألإشس -ادة ب -اأع -م -ال
أإرهابية.

معسسكر :اأم ا.Òÿسس

األحد  17سصبتمبر  ٢٠17م
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““الششعب““ ترافق خيمة سشي غا ⁄الششيبا ‘ Êوعدتها ال ّسشنوية بوهران

توثيق اّÙبة بالله وإاصشÓح الب Úوطقوسش تخلد الّذاكرة الشّشعبية

لغا Êالبدوية والشّشعر اŸلحون –ت دوي البارود
الفنتازيا ،ا أ
عاششت بلدية طفرواي،
لسشبوع ،أاجواء
جنوب وهران ،نهاية ا أ
احتفالية بهيجة ،اسشتقطبت آالف اŸواطنÚ
القادم Úمن كل حدب وصشوب Ÿششاركة أاك Èعروشش
اŸنطقة ‘ إاحياء وعدة الو‹ الصشالح ““سشيدي
غا ،““⁄التي حضشرتها ““الششعب““ منذ يوم الثÓثاء
اŸنصشرم ،تاريخ نصشب اÿيم التي تتم
وفق ﬂطط كل عرشش.

وهران :براهمية مسسعودة
الوعدة اŸذكورة ،جرت فعالياتها على مدار ثÓثة أايام كاملة
بصص-ب-غ-ة ت-راث-ي-ة شص-ع-ب-ي-ة ،م-ي-زت-ه-ا ع-روضض ال-ف-ن-ت-ازي-ا واألغاÊ
البدوية وحلقات الشصعر اŸلحون على دوي البارود ،ونغمات
الناي وما توارثوه عن أاجدادهم ،من طقوسض وعادات أاصصبحت
تندثر مع مرور الوقت.
«الشصعب”” قضصت يوما كام ‘ Óضصيافة خيمة ””غا ⁄الشصيبا””Ê
الوافد من مدينة سصيدي بلعباسض ،الشصيخ الشصهم الذي جلب كل
أاف -راد ع -ائ -ل -ت -ه وب -عضض جÒان -ه صص -غ-ار وك-ب-ارا ،نسص-اء ورج-ال
للمشصاركة ‘ هذه الحتفالية التي تنطوي على عادات وتقاليد
‡يزة ل تتكرر ‘ مناسصبة أاخرى.
هذا بالضصبط ما عاشصت ””الشصعب”” أاجواءه وسصط النسصوة وهّن
يتسصارعن متسصابقات إلعداد طبق الكسصكسصي باللحم واÿضصار،
بعد تهيئة اÿيمة منذ السصاعة التاسصعة صصباحا وإا ¤غاية
اŸسصاء لتحسص Úظروف اسصتقبال قاصصديها ‘ أاجواء ‡يزة من
اŸرح وال -ف -رح وال -ت -ك-اف-ل غ ÒاŸسص-ب-وق والÎاح-م ال-ب-ارز بÚ
األه -ل واألح -ب-اب واألصص-دق-اء ،ل-ت-خ-ت-م ك-ع-ادات-ه-ا ‘ اŸواسص-م
السصالفة بالدعاء والزغاريد.
ونحن نشصاركهم فرحتهم ،داهمنا الشصوق وا◊ن ÚلنسصÎجع
اŸاضص- -ي ا÷م -ي -ل م -ن األخ Ó-ق واألدب وال -ق -ي -م ،وب -دا ذلك
واضصحا جليا من خÓل تنافسض شصيوخ وأاعيان عرشض الغوا⁄
على إاطعام الزوار إا ¤غاية سصاعات متأاخرة من الليل ،حيث
تنوعت األطباق واألكÓت على مائدة عشصاء خيمة ””الشصيبا””Ê
م -ن شص -ورب -ة ا◊ري -رة وا◊م -يسض والسص -ل -ط -ة وط -ب -ق ال -زي-ت-ون
والفواكه ا÷افة مع اŸشصمشض والÈقوق ،وغÒها من ﬂتلف
أانواع اŸشصروبات.
وكما هو متداول ‘ عرفهم ،يشصّكل ””نحر األضصاحي”” ﬁطة
Óسصر ””الغواŸية”” ،والتي تعمل من خÓل هذا التقليد
أاسصاسصية ل أ
على تكريسض ””الصصدقة”” والنتماء العربي السصÓمي ،حسصبما
أاكده لنا سصيدي غا ⁄الشصيبا Êالذي سصاهم ””بذبح  4أاضصاحي
سصمان لوجه الله وإلحياء ذكرى الشصيخ والو‹ الصصالح””.
كما نقلت ””الشصعب”” تلك األجواء التنافسصية ب Úهذا العرشض
ال -ك -ب ‘ Òرك -وب اÿي -ل وال -ل -ب-اسض ال-ت-ق-ل-ي-دي ،وت-لك األج-واء
البهيجة اŸمزوجة بالصصياح وأاصصوات ضصرب العصصي وزغاريد
النسصاء ،والفرق الفلكلورية التي أامتعت ا◊اضصرين بنغمات
الزرنة والقصصبة ودقات الطبول.
وبهذه اŸناسصبة ،جلب الشصيخ ””الشصيبا ””Êقافلة من أافحل
األحصص -ن -ة ي -ق -وده -ا أاولده وأاح -ف -اده ،ال-ذي-ن أاب-ه-روا ا◊ضص-ور
Ãهارتهم ‘ ركوب اÿيل و‡ارسصة الفنتازيا ،وكان أاصصغر
سصنهم ل يتعدى  16عاما ،كما أاضصاف نفسض اŸتحدث ،مؤوكدا
ب -أاّن ال -ع -ائ Ó-ت ال -غ-واŸي-ة ””Œت-ه-د ك-ثÒا ‘ –ب-يب وت-رغ-يب
أاطفالها الصصغار ‘ ركوب اÿيل ،وتذكرهم بأان إاحياء عادات
أاجدادهم هو Ãثابة اللتزام ،وذلك من خÓل إاشصراكهم ‘
ﬂتلف هذه التظاهرات الشصعبية وغرسض األخÓق اإلسصÓمية
واŸبادئ واألصصول الثابتة””.

–قيق اŸوّدة واأللفة ب Úالنّاسس
ه -ذه الّ-ط-ق-وسض الح-ت-ف-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ه-ل م-ن ت-ق-ال-ي-د ا÷زائ-ر
العريقةّ– ،بب األجيال ال ّصصاعدة و–ّفزهم على السصتعداد
Ÿواصصلة مشصوار أاجدادهم ‘ السصنوات اŸقبلة دون إاجبار
وإاكراه يضصيف جي ‹Óجميل الشصيبا ،3 Êابن غا ،⁄واحد من

أاه-م أاعضص-اء ج-م-ع-ي-ة ال-غ-وا ⁄ل-ل-ف-ن-ت-ازي-ا وت-رب-ي-ة اÿيول
بسص -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسض ال-ذي ق-ال ””أاّن-ه-م أاث-ن-اء ق-ي-ام-ه-م Ãخ-ت-ل-ف
ال -ط -ق -وسض ي -كÈون ل -ل-ه و‘ سص-ب-ي-ل ال-ل-ه ل-ت-ق-وي-ة روح ال-ت-آاخ-ي
والتصصالح ،والعتزاز بخيولهم وا◊فاظ على اللباسض العربي
التقليدي””.

ا◊فاظ على الّتراث اŸادي واŸعنوي والعمل على تقويته
وق- -ال أاّن ال- -وع- -دة ””م- -وع- -دا”” ل- -ل- -م شص- -م- -ل أاب- -ن- -اء ال- -وط- -ن
الواحد ،وفرصصة إلصصÓح ذات الب Úمع الله واÿلق و–قيق
اŸودة واألل -ف -ة ب Úال -ن -اسض Ÿا ف -ي -ه -ا م-ن
األج -ر ا÷زي -ل وا Òÿال -ع -م -ي-م؛
مسص-ت-ع-رضص-ا دوره-ا ال-ب-ارز
‘ ت -وط -ي -د وت-ق-وي-ة
العÓقات

ب Úأافراد العرشض وتقوية أاواصصره ،بعيدا عن ما وصصفه الكثÒ
بالبدع واÿرفات””.
كما دعا ا◊اج بوخلخال ،الوافد هو اآلخر من مدينة سصيدي
بلعباسض إا ¤ا◊فاظ على الÎاث اŸادي واŸعنوي والعمل
على تقويته عن طريق دعمه واŸسصاهمة سصلطة وشصعبا ‘
ا◊فاظ على الثقافة الشصعبية اŸتمثلة ‘ ‡ارسصة فن ركوب
اÿيل والفنتازيا ا÷زائرية التقليدية ،قائ Óأان ””مثل هذه
اŸم-ارسص-ات ب-دأات ت-ف-ق-د شص-ي-ئ-ا فشص-ي-ئ-ا ب-ري-ق-ها بسصبب ارتفاع
أاسصعار البارود الذي يبلغ الكيلوغرام الواحد منه  6آالف دج””

عادات ومعتقدات منبوذة
ومن ال ّ
طقوسض التي “ّيز هذه الوعدة وبالضصبط ‘ يومها
األخ ،Òأان قوافل اÿيول اŸشصاركة تّتجه صصوب ضصريح الو‹
الصصالح سصيدي غا ⁄وسصط طواب Òالناسض اŸكتظة وطواف
الزوار ،حيث يطلق كل واحد من اÿيالة عدة عيارات من
البارود مقابل الضصريح الكائن بالقرب من مقÈة أالشصهداء
وسصط الزغاريد واألهازيج ،ظّنا أانهم بهذا الفعل يحفظهم الله
ويرعاهم على خيولهم ،فيما يرفع ا◊ضصور أايديهم للدعاء
وهّن يذرفن الدموع ‘ غالب األحيان ‘ ،صصورة رآاها البعضض
أاّنها تدخل ‘ البدع.
كما لفت انتباهنا أاجواء الرقصض والتÈيحات على وقع الطبل
وك -ل -م -ات م -ن اŸل -ح-ون اŸاج-ن ‘ ،حضص-ور يسص-يء ل-ل-ع-ادات،
وبعيدا عن اŸبادئ واألخÓق والقيم الدينية ،وهو ما جعل
اŸصصالح األمنية وعلى رأاسصهم عناصصر الدرك الوطني تكّثف
م -ن ت -واج -ده -ا ،لسص -ي -م -ا ‘ ظ -ل ال -ت-واف-د ال-ك-ب Òل-لسص-ي-ارات
وا◊افÓت إا ¤سصاعات متأاخرة من الليل.
ومن ﬁاسصن الصصدف ونحن نسصتجوب هؤولء اŸشصايخ
اŸب - - -ارك ،Úوإاذا ب - - -أاح - - -د الشص - - -ب - - -اب م - - -ن م - - -دي - - -ن- - -ة
مسصتغا Âيقاطعنا فجأاة ليبدأا ‘ قراءة بعضض القصصائد
‘ الشصعر اŸلحون عن صصفات وشصمائل الرسصول عليه
الصص Ó-ة والسص Ó-م ،ب -ع -دم -ا دخ -ل ع -ل -ى اÿط ك -ه Ó-
خمسصيني أامتعنا بقصصائد من الشصعر اŸلحون عن
الثورة ورجالها األشصاوسض ،ليتحّول اللقاء إا ¤ما أاشصبه
با◊لقة ،توافد غليها عشصرات اŸواطن ،Úتأاّثروا
بÈاعة كلماتها ا÷ميلة وصصورها الشّصعرية اŸبدعة.

تقوية العÓقات و–قيق األلفة ب Úالنّاسس بعيدا عن اÿرافات
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سس ّ
خرت لها إلسسلطات ترسسانة من إلوسسائل إŸادية وإلبشسرية

Ãناسسبة إحياء إلذكرى Ÿ 61عركة إŸرإح ببشسار ،مصسمودي:

لحياء وإلشسوإرع وإلفضساءإت إلعمومية لبلدية حجوط بولية تيبازة ،أإمسض ،حملة تنظيف وإسسعة إلنطاق
شسهدت ﬂتلف إ أ
لشسغال إلعمومية إضسافة إŒ ¤نيد
شساركت فيها عّدة قطاعات حيوية بالولية على غرإر مديريات إلتعم Òوإلبناء وإلري وإ أ
›مل عمال إلبلدية.
تيبازة :عÓء ملزي

تعت Èمن إŸعارك إلكÈى بالولية إÿامسسة إلتاريخية ،جرت أإحدإثها بتاريخ 17
سسبتم ،1959 Èهي معركة إŸرإح إلتي وقفت بشسار هذه إلسسنة عند ذكرإها  61و”
لول ب-ال-ولي-ة وب-حضس-ور إلسسلطات إŸدنية
إح-ي-اؤوه-ا ب-إاشس-رإف إŸسس-ؤوول إل-ت-ن-ف-ي-ذي إ أ
وإلعسسكرية بالتنسسيق مع مديرية إÛاهدين.

بلدية حجوط –تضشن اŸرحلة الثانية
من ا◊ملة الو’ئية لتنظيف اÙيط بتيبازة

إ’عطاء دفع قوي للعملية ألتي جاءت Œسشيدأ
ميدأنيا ◊ملة و’ئية أمر بها وأ‹ ألو’ية
م -وسش -ى غ Ó-ي ف-ق-د ت-ك-ف-لت م-دي-رة أل-ت-ع-مÒ
وألبناء حكيمة حمزة بدأئرة حجوط Ãعية
رئيسشة ألدأئرة ليلى عمور على غرأر ما حصشل
مع ألدوأئر أإ’دأرية أأ’خرى ألتي تكفل بها
مديرون و’ئيون آأخرون سشاهمت قطاعاتهم
بششكل مباششر ‘ عملية ألتنظيف ‘ بادرة
ت- - -ه - -دف إأ– ¤ف - -ي - -ز أŸوأط - -ن Úوأ◊رك - -ة
أ÷معوية على أ’نخرأط ‘ أŸبادرة ألتي
تهدف أسشاسشا إأ ¤تنظيف أÙيط وأسشÎجاع
أل -وج -ه أأ’ن -ي -ق ألضش-ائ-ع ل-ل-م-ن-ط-ق-ة م-ن-ذ عّ-دة
سشنوأت خلت بفعل ضشعف ثقافة أ◊فاظ على
أل- -ب- -ي- -ئ- -ة وت -خ -ل -ي ألسش -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ع -ن
أل-ت-زأم-ات-ه-ا أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-تصش-ريف
ألنفايات وأ◊فاظ على أÙيط.
وكانت عملية يوم أمسص ألتي سشتدوم لعّدة أيام
ع- -ل- -ى حسشب أ◊اج -ي -ات أŸع -بّ -ر ع -ن -ه -ا ق -د
أن -ط -ل -قت م-ن ح-ظÒة أل-ب-ل-دي-ة وشش-م-لت عّ-دة
نقاط سشودأء على غرأر حي  18فيفري أآ’هل
بالسشكان من جهة مع وجود كل من ألسشوق
ألبلدية وأŸوقف ألفرعي لنقل أŸسشافرين به
وكذأ ﬁيط أŸنطقة ألصشناعية بطريق تيبازة
وح -ي  150سش -ك -ن وح -ي أل-ف-ادأسص وح-ي 200
مسشكن وحي بوريشص وغÒها.
خرت أ÷هات أŸعنية لهذه ألعملية عّدة
سش ّ

شش -اح -ن -ات وج-رأف-ات وآأل-ي-ات رف-ع ل-ل-ن-ف-اي-ات
بالتنسشيق ما ب Úعّدة قطاعات حيوية بحيث
أت -ف -ق جّ-ل أŸشش-ارك Úف-ي-ه-ا ع-ل-ى أّن أ◊م-ل-ة
سشتتوأصشل ’حقا وسشتحظى Ãتابعة متوأصشلة
ودقيقة Œنبا لعودة أأ’مور إأ ¤سشابق عهدها،
م -ع أإ’شش -ارة إأ ¤ك -ون أ◊م -ل -ة ‘ م -رح -ل -ت-ه-ا
أل-ث-ان-ي-ة “رك-زت ب-ب-ل-دي-ة ح-ج-وط دون ب-ل-دية
مرأد ألتابعة إأقليميا لدأئرة حجوط بحجة
ك -ون ب -ل -دي -ة م -رأد  ⁄تسش -ت-ف-ح-ل ب-ه-ا ظ-اه-رة
أ’ن -تشش -ار أل -عشش -وأئ -ي ل-ل-ن-ف-اي-ات وتسش-م-ح ل-ه-ا
إأمكانياتها أÿاصشة بالتحكم فيها دون عوأئق.
Œدر أإ’ششارة إأ ¤أنّ أ◊ملة ألو’ئية لتنظيف
أÙيط بتيبازة كانت قد أنطلقت يوم ألسشابع

م -ن ألشش -ه -ر أ÷اري ب -دأئ -رة ت -ي -ب -ازة ق-ب-ل أن
تتوأصشل يوم  9سشبتم Èبكل من بوسشماعيل
وف -وك -ة وأح -م -ر أل -ع Úأي -ن ’ ت -زأل أل -ع-م-ل-ي-ة
متوأصشلة إأ ¤غاية ألتمكن من تصشريف ›مل
ألنفايات أÎŸأكمة بحيث علمنا من ﬁيط
رئ- -يسص دأئ- -رة ف -وك -ة أّن أ◊م -ل -ة أل -ت -ي دأمت
أسشبوعا وما تزأل متوأصشلة بالبلدية سشخّر لها
 30ششاحنة و 12جرأفة ومكنت من تصشريف
 2175طن من ألنفايات ما يششّكل حوأ‹ 40
باŸائة ‡ا يجب ألتخلّصص منه لبلوغ مرحلة
ألبيئة ألعذرأء بحيث تÎجم هذه أأ’رقام حجم
ألÎأكمات ألتي حصشلت ‘ هذأ أÛال على
مدأر ألسشنوأت ألفارطة.

حملة وإسسعة لنظافة إÙيط بولية سسطيف

الوا‹ يششدد على ضشرورة اسشÎجاع عاصشمة الهضشاب العليا..ورونقتها

شسدد وإ‹ سسطيف ،ناصسر معسسكري‘ ،
تصسريح صسحفي ،على أإن نظافة إÙيط
ل- -يسست مسس- -ؤوول- -ي -ة إلسس -ل -ط -ات إÙل -ي -ة
فقط ،وإ‰ا مسسؤوولية إ÷ميع من أإفرإد
وم -ؤوسسسس -ات وج -م-ع-ي-ات ،ك-م-ا ن-وه ب-دور
لعÓ-م ‘ ه-ذه إل-ع-م-ل-ي-ة ب-ال-تحسسيسض،
إ إ
وه -ي إل -ع -م-ل-ي-ة إل-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا ب-ل-دي-ات
إل - - -ولي- - -ة ،أإمسض إلسس- - -بت ،وه- - -ذإ –ت
شسعار :نظافة إÙيط مهمة ومسسؤوولية
إ÷ميع.
سسطيف :نور إلدين بوطغان
حث معسشكري أŸوأطن على أŸسشاهمة بقوة
‘ أل -ع-م-ل-ي-ة ،وع-دم أع-ت-ب-اره-ا ح-م-ل-ة م-ؤوق-ت-ة
وألتعاون مع أ÷هات أŸعنية دأعيا إأ ¤أحÎأم

موأعيد رمي ألقمامة ألتي يتم جمعها من
طرف مصشالح ألنظافة ،موجها ندأء كذلك إأ¤
أ÷معيات من أجل أŸبادرة من ح Úآ’خر
ب-ح-مÓ-ت ت-ن-ظ-ي-ف وأسش-ع-ة ،أ’ن-ه ي-ت-ع Úإأعادة
ألرونق وأ÷مال Ÿدينة سشطيف ،حتى وإأن
كانت قد توسشعت كثÒأ من ألناحية ألعمرأنية،
فإان ألطموحات كذلك تك Èمعها لتبقى من
أجمل مدن ألوطن.
نشش Òأن-ه ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-ع-ل-ي-م-ة وزي-ر أل-دأخ-ل-ية
وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-مرأنية،
أŸتعلقة بحفظ ألنظافة ألعمومية وجمع
ألنفايات ،جندت مصشالح و’ية سشطيف كل
وسش -ائ -ل أل -ت-دخ-ل أŸت-وف-رة ل-دى أل-ب-ل-دي-ات
وأŸصشالح وأŸؤوسشسشات ألعمومية ،وكذأ تلك
ألتابعة للمتعامل Úأ’قتصشادي ،Úمن أجل
أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات وأسش-ع-ة ل-ل-ن-ظ-افة ،وتنقية

’مطار،
’ودية ،تزأمنا مع حلول موسشم أ أ
أأ
ب-إازأل-ة أل-ن-ف-اي-ات أÎŸأك-م-ة ع-ل-ى أ◊وأف،
وت- -لك أŸوج- -ودة ع -ن -د م -دأخ -ل أŸن -اط -ق
أ◊ضش -ري-ة وشش-ب-ه أ◊ضش-ري-ة ،وأل-ت-ي Œره-ا
م- -ع -ه -ا ›اري أŸي -اه أل -ت -ي “ر ع Èه -ذه
’ح-ي-اء وأل-ت-ج-م-ع-ات
أŸن -اط -ق ع Èك -اف -ة أ أ
ألسشكانية للبلديات ألسشتون أŸتوأجدة عÈ
إأقليم و’ية سشطيف.
شش -رعت ك -ل ب -ل -دي -ات أل -و’ي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات
وأسشعة لتنظيف أÙيط من أجل أسشتعادة
’ح-ي-اء وضش-م-ان أŸرأق-ب-ة
ن -ظ-اف-ة أŸدن وأ إ
أل- -دأئ- -م- -ة ل- -ل- -ن- -ق- -اط ألسش- -ودأء أŸع- -روف -ة
ك-م-ف-رغ-ات عشش-وأئ-ي-ة ،ت-ن-ظ-ي-ف ألبالوعات،
’عشش -اب وك -ذأ م-ت-اب-ع-ة
وأل -ودي -ان ،وإأزأل -ة أ أ
نشش -اط ف -رق أل -ن-ظ-اف-ة م-ن أج-ل أل-رف-ع م-ن
مردوديتها ‘ أŸيدأن.

ملحمة كبدت العدو الفرنسشي
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ب - -ه- -ذه أŸن- -اسش- -ب- -ة أك- -د ف- -وزي
مصش - -م - -ودي م - -دي - -ر م- -دي- -ري- -ة
أÛاهدين على أهمية ألتذكÒ
Ãخ-ت-ل-ف م-رأح-ل ث-ورة أل-تحرير
وب -أاب -ط -ال-ه-ا وبصش-ان-ع-ي-ه-ا أل-ذي-ن
–م-ل-وأ ألصش-ع-اب وألشش-دأئ-د م-ن
أجل أسشتقÓل أ÷زأئر وخاضشوأ
أع - -ظ - -م أل- -ث- -ورأت ضش- -د أغشش- -م
وأع -ت -ى ق -وة أسش-ت-ع-م-اري-ة وأل-ت-ي
م - -ارسشت أŸظ - -ا ⁄وألضش - -غ- -وط
وأبششع أنوأع ألقسشوة وأ÷Èوت
على ألششعب أ÷زأئري.
وأعت Èمصشمودي مرور أك Ìمن
نصشف قرن على أسشتقÓل وطننا يفرضص على جيلنا
أ◊ا‹ أ◊فاظ على ألذأكرة أ÷ماعية من خÓل
جمع ششهادأت ألششخصشيات ألفاعلة ‘ تاريخ ثورتنا
Óجيال ’سشيما لفئة ألششباب،
أÛيدة لتبليغها ل أ
مششÒأ إأ ¤أن منطقة بششار عرفت على غرأر كل
م -ن -اط-ق أل-وط-ن أح-دأث وم-ع-ارك صش-ن-ع-ه-ا أب-ط-ال
فهنالك من فازوأ بالششهادة وهنالك من عايششوأ
أ’سشتقÓل.
ومن هذه أŸعارك معركة أŸرأح بجبل بششار وألتي
تبعد بحوأ‹ ثÓث Úكلم عن مدينة مششكلة من هذأ
أ÷بل بقممه ألثÓثة على ششكل هÓل يتوسشطه وأد
عريضص توجد على جوأنبه بعضص أآ’بار مع أششجار
ششاﬂة تتسشرب نحو ألقمم بينما تغطي ألصشخور
وأأ’حرأشص أ÷بل من سشفحه إأ ¤أعÓه فجعلت منه
ك-ت-ل-ة صش-خ-ري-ة ع-اري-ة صش-ع-ب-ة أŸسش-لك وخ-ال-ية من
ألسشكان كان ألبدو ألرحل يسشتغلونها.
وأششار مصشمودي إأ ¤أنه باŸوقع أÙصشن أبتدأت
ألثورة أŸسشلحة ‘ أŸنطقة و‰ت ،حيث كان جبل
بششار ملجأا للمجاهدين منذ ألبدأية وتدربوأ فيه
ع -ل -ى أل -ن -ظ -ام أل -عسش -ك-ري ب-ع-ي-دأ ع-ن أع Úق-وأت
أ’سشتعمار وكان عددهم  240جندي بقيادة فريحة
ع- -م -ر أŸل -قب «ب -زك -اري -ة» وك -ان م -رك -ز أن -ط Ó-ق

أÛاه -دي -ن ل -ل -ق -ي -ام ب -ال -ع-م-ل-ي-ات
أل -عسش -ك-ري-ة ضش-د ق-وأت أ’سش-ت-ع-م-ار
وك- -ان يشش- -رف ع- -ل- -ى ه- -ذأ أŸرك- -ز
أŸسش- -ئ- -و’ن أل- -عسش- -ك- -ري -ان خ -ث -ي ـر
أ◊سش Úوح -م -ل -ي -ل -ي أŸي -ل-ود ح-يث
أسشتششهد ‘ هذه أŸعركة  11ششهيدأ
وأصشيب ›اهدأن آأخرأن بجروح،
ف- -ي -م -ا ” ن -ق -ل زك -ري -ة ›روح إأ¤
مدينة فقيق أŸغربية.
و” ألتطرق إأ ¤هذه أŸعركة من
خÓل –قيق قام به ألصشحفي علي
أل- -ع- -ي -اشش -ي Ãج -ل -ة أول  1نوفمÈ
أللسشان أŸركزي للمنظمة ألوطنية
للمجاهدين ألعدد رقم  60ألسشنة  ،1983وقدم بن
أحمد ألطاهر لـ «ألششعب» Ãعلو’ت حول ألششهيد
«أŸسش -ب -ل» أل -ذي ” ذك -ره ‘ أل -ت-ح-ق-ي-ق ق-ائ Ó-إأن
«أŸسشبل» وألذي ” إأعدأمه رميا بالرصشاصص من
طرف ألقوأت ألفرنسشية أثناء “ششيط منطقة جبل
بششار قبل طلوع ألفجر بوأد ألعطشص بالقرب من
جبل بششار هو ألششهيد بن ألششيخ ﬁمد أبن جي‹Ó
بن دحان وزهرأء بنت بن زيان.
وك -ان ه -ذأ أŸسش -ب -ل م -ك-ل-ف-ا ب-إاشش-ع-ار أÛاه-دي-ن
أŸتوأجدين بجبل بششار بتحركات أŸسشتعمر جرأء
ألعمليات ألفدأئية ألتي نفذتها أÛموعة ليلة 16
سشبتم 1956 Èهذه ألعمليات ألتي أدخلت ألرعب
وألهلع ‘ قلوب أŸسشتعمر ،و‘ أليوم ألتا‹ حششد
ألعدو قوأته أŸتوأجدة ‘ بششار بنية ألتفتيشص وكان
ج- -ن- -ود ج- -زأئ- -ري -ون م -ن -دسش -ون ‘ وسش -ط أ÷يشص
أل - -ف - -رنسش - -ي وك - -ان دوره - -م أل - -ت- -جسشسص وإأخ- -ب- -ار
أÛاه -دي -ن ع -ن –رك -ات أل -ع -دو م -ا ك-ب-د أل-ع-دو
خسشائر ‘ أŸعركة.
وأسشفرت هذه أŸعركة ألششرسشة على قتل ألعديد
من قوأت ألعدو ،حيث قدرها أÛاهدون ب ـ 260
قتيل وعدد ‡اثل من أ÷رحى وإأسشقاط طائرة.

دحمان جمال

مديرية اÛاهدين توزع كراسٍس متحركة على ذوي ا◊قوق

عمال مديرية التجارة بوهران يلوحون بإاضشراب مفتوح

ه ّ- - -دد أإع - - -وإن وع - - -م - - -ال م - - -دي - - -ري - - -ة عرقلة منح ألوثائق أإ’دأرية كششهادأت ألعمل
إل - - -ت - - -ج - - -ارة ب - - -وه - - -رإن ب - - -ال - - -دخ - - -ول وكششوف ألروأتب وألتأاخر ‘ –ريرها.
ل
ط
ع
ت
‘
‘ إضس -رإب م -ف -ت -وح خÓ-ل مّ-دة أإقصس-اه-ا حسشب ألبيان تسشببت هذه أÿروقات
‘ إطار مسساعدة إÛاهدين وذوي إ◊قوق خاصسة إÙتاج Úإ ¤بعضض إلوسسائل وبعضض
أإسس- - - - -ب - - - -وع - - - -ان ‘ ح - - - -ال إم - - - -ت - - - -ن - - - -اع مصشالح أأ’عوأن وألعمال ،خاصشة فيما يتعلق
لحياء ذكرى معركة إŸرإح بجبل بشسار إŸوإفق لـ17سسبتمÈ
إلتجهيزإت ،وÃناسسبة إلتحضس Òإ
إ÷ه-ات إل-وصس-ي-ة ع-ن ت-ل-ب-ي-ة م-ط-ال-ب-ه-م ب- -إاي- -دأع م- -ل- -ف- -ات ألسش -ك -ن أو م -ل -ف -ات ط -لب
لدإري –ت إشس-رإف إلسس-ي-د ف-وزي مصس-م-ودي،
 ،1956ق -امت م-دي-ري-ة إÛاه-دي-ن وط-اق-م-ه-ا إ إ
بتوزيع ›موعة من إلكرإسسي إŸتحركة وبعضض إلعصسي على بعضض إŸعاق Úمن إÛاهدين
إŸرف -وع -ة وإي -ج -اد ح -ل -ول مسس -ت -ع -ج -ل-ة أل -ت -أاششÒأت ،م -تسش-ائ-ل ‘ Úأل-وقت ن-فسش-ه ع-ن
وأإبناء وبنات إلشسهدإء.
Ÿشساكلهم.
مصش ÒأÙاضشر ألرسشمية ألتي يتم بعثها إأ¤
رؤوسش - -اء أŸف - -تشش - -ي - -ات وأل - -ت - -ح- -ويÓ- -ت غÒ
أ ل -م -ج -ا ه -د ي -ن أإ ع -ا ن -ت -ه -ا ’إ ج -ر أ ء ع -م -ل -ي -ة
بشسار :دحمان جمال
وهرإن :برإهمية مسسعودة
أŸنطقية لبعضص أعوأن ألتجارة.
ب -ن ت أ ل ش ش -ه -ي -د ن -ق -و س ش -ي أ ل س ش -ي -د ة أ م -ي -ن -ة ج ر أ ح ي ة ب ت و ن س ص .
عّبر أعضشاء ألفرع ألنقابي عن أسشتنكارهم
أ ل ض ش ر ي ر ة  ،ك ّر م ه ا أ ل م د ي ر ش ش خ ص ش ي ا ب م ق ر ك م ا ص ش ّر ح م د ي ر أ ل م ج ا ه د ي ن ل ـ « أ ل ش ش ع ب »
أوضش -ح أل -ع -م -ال أŸع -ن -ي -ون ‘ ب -ي -ان رسش -م -ي Ùاول -ة ت -أاسش -يسص تشش -ك -ي -ل -ة ن-ق-اب-ي-ة م-وأزي-ة
م -د ي -ر ي -ة أ ل -م -ج -ا ه -د ي -ن  ،ر ف -ق -ة ط -ب -ي -ب -ة ق -ا ئ  « : Ó-ل -ن ت -ت -وّق -ف م -د ي -ر ي -ة أ ل -م ج ا ه د ي ن
للفرع ألنقابي ألتابع للمديرية ،تسشلمت أمسص «سشناباب» دون أي رخصشة مسشجلة أو مرقمة
أ ل م د ي ر ي ة أ ل ت ي ت ت ك ف ل ب اأ ح و أ ل أ ل م ج ا ه د ي ن ب -ب ش ش -ا ر و و ز أ ر ة أ ل -م -ج -ا ه -د ي -ن ع -ن أإ ع -ا ن -ا ة
«ألششعب» نسشخة منه ،أّنهم قرروأ ألدخول ‘ وأعتÈوه Œاوزأ خطÒأ ،إأضشافة إأ ¤مششاكل
ب ا ل و ’ ي ة  ،ح ي ث ت ّم م ن ح ه ا ك ر س ش ي ا م ت ح ر ك ا  ،أ ل م ج ا ه د ي ن و أ ب ن ا ء و ب ن ا ت أ ل ش ش ه د أ ء و ذ و ي
هذأ أإ’ضشرأب ،بعد أجتماع رسشمي ” تنظيمه أخ -رى م -ا ت -زأل ت -ؤورق أل -ع -م-ال م-ن-ذ سش-ن-وأت
ب ن ت أ ل ش ش ه ي د ط ل ب ت م ن أ ل م د ي ر و م ن و ز ي ر أ ’ ح -ت -ي -ا ج -ا ت  ،و ذ ل ك ل -ن ن -ت -م ّ-ك -ن م -ن ر د
ح - -ق - -و ق أ ل - -م - -ج - -ا ه - -د ي - -ن و أ لّش ش - -ه - -د أ ء م - -ن
ن- -ه- -اي- -ة أأ’سش -ب -وع أŸن -قضش -ي ع -ل -ى مسش -ت -وى
فيما شسدد إلوإ‹ على تسسريع أإشسغال إلتهيئة Ãوإقع عدل بخنشسلة
ت ض ش -ح -ي -ا ت ل -ن -ع ش ص ف -ي أ م -ا ن ف -ي ج -ز أ ئ -ر
م -دي -ري -ة أل-ت-ج-ارة ب-وه-رأن Ãشش-ارك-ة أعضش-اء
أ ل -ع -ز ة و أ ل -ك -ر أ م -ة  ،أإّن -ه م -ز أ ل ه -ن -ا ل ك ع -د د
أل- -ف- -رع أل- -ن- -ق -اب -ي ورئ -يسص مصش -ل -ح -ة أإ’دأرة
ألطلبات من ألمجاهدين وذوي ألحقوق
وألوسشائل باŸديرية أ÷هوية للتجارة كممثل
ف -ي ح -ا ل -ة ص ش -ح -ي -ة م -ت -د ه -و ر ة  ،و أ ص ش -ب -ح -و أ
رسشمي وبعضص أŸوظف Úوألعمال.
دعا ألعمال ‘ بيانهم ألتنديدي وزير ألتجارة كشس- -ف ت- -ق- -ري -ر رسس -م -ي ÿل -ي -ة إ إ
لع Ó-م وإلتصس -ال ل -ولي -ة أأ’شش-غ-ال ل-لسش-ك-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ق-ب-ل ح-ل-ول فصش-ل ألشش-ت-اء ل-تسش-ل-يمها ع -ا ج -ز ي -ن ع -ن أ ل -ح -ر ك -ة  .و ن -ح -ن ف -ي ح -د و د
ﬁمد بن مرأدي للتدخل ألششخصشي بهدف خ -نشس -ل -ة ،ع -ن إلشس-روع ‘ إ‚از  5000سس-ك-ن ع-مومي إيجاري أ’صشحابها ‘ أقرب وقت ‡كن.
أ م -ك -ا ن -ي -ا ت أ ل -و ز أ ر ة س ش -ن س ش ا ع د أ ل م ج ا ه د ي ن
ألتحقيق ‘ عدة Œاوزأت وﬂالفات ،كما «إج -ت -م -اع -ي» ج -دي -د ‘ غضس -ون إل -ثÓ-ث-ي إ أ
لخ Òم-ن إلسس-ن-ة كما أكد ذأت أŸسشؤوول ،بخصشوصص سشكنات عدل موقع  348مسشكن على و أ ل -م -ع -و ق -ي -ن ب -ا ’أ ش ش -ي -ا ء أ ل -ت -ي ن -ق ّد م ه ا ل ه م ،
ط -رح -وأ ›م -وع -ة م -ن أ’نشش -غ -ا’ت ،وع -ل-ى إ÷ارية ع Èعدة بلديات بالولية منها حصسة  1100سسكن ضش-رورة تسش-ري-ع رب-ط-ه-ا بشش-ب-ك-ت-ي أل-ك-ه-رب-اء وأل-غ-از وأل-ع-م-ل ع-ل-ى رف-ع و ل ن ت ك ف ي م ا ق ّد م ه أآ ب ا وؤ ه م م ن ت ض ش ح ي ا ت
رأسشها مطلب ألنظر ‘ أÿروقات ألتي “سص سس-تشس-ي-د ب-ع-اصس-م-ة إل-ولي-ة ،وإل-ت-ي تشس-ه-د نسس-ب-ة إلطلبات بها ألتحفظات بششأان ألتسشربات أÿاصشة بششبكة ألربط باŸياه ثم أسشتدعاء م ن أ ج ل ه ذ أ أ ل و ط ن  ،و ن ح ن ن ح ي ي ذ ك ر ى
أŸسشتفيدين لتسشليمهم أŸفاتيح.
لخرى.
ب- -اإ’ط- -ار أل- -ق- -ان- -و Êوأل- -ت- -ن -ظ -ي -م -ي Ÿك -تب تزإيدإ مسستمرإ مقارنة بالبلديات إ أ
 17سشبتمبر  1956لمعركة ألمرأح بجبل
أŸوظفŸ ،Úا يصشب ‘ وعاء –سش Úظروف أششار ذأت أŸصشدر ،أن هذه أ◊صشة ألسشكنية أ÷ديدة أ÷ارية بها أما موقع  341مسشكن لنفسص ألÈأمج ،فقد ششدد وأ‹ خنششلة على ب ش ش -ا ر ل -ن س ش -ت -ذ ك -ر ب -ط -و ل -ة ر ج -ا ل ض ش ّ-ح -و أ
عمل مصشلحة أŸوظف ،Úبعيدأ عن ألتسشيب ألدرأسشة تضشاف إأ ¤عدة مششاريع سشكنية أخرى ‘ ﬂتلف ألصشيغ مسشؤوو‹ وكالة عدل على تسشريع إأ“ام كل أششغال ألتهيئة أÿارجية ب ا ل ن ف س ص و أ ل ّن ف ي س ص  ،و ي ع ت ب ر أ ل ي و م أ ’أ ح د 1 7
وأل -ف -وضش -ى وغÒه -ا م -ن أل -ت -ج -اوزأت ،ف -ي-م-ا أسشتفادت بها ألو’ية ،منها ما هو منجز ومنها ما هو ‘ طور أإ’‚از ،وأل-رب-ط بشش-ب-ك-ات أل-ك-ه-رب-اء أل-غ-از وأŸي-اه بصش-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة ث-م تسشليمها س ش ب ت م ر د ع و ى أإ ل ى ك ل غ ي و ر ع ل ى أ ل ج ز أ ئ ر
ي- - - - - - -خصص ط- - - - - - -لب أإ’ج- - - - - - -ازأت وع- - - - - - -دم حيث ششدد ألوأ‹ ‘ هذأ ألسشياق ،خÓل أجتماع خاصص بقطاع ألسشكن أ’صشحابها دون تسشجيل أي نقائصص.
أ ل - -ح ض ش - -و ر ’إ ح - -ي - -ا ء أ ل - -ذ ك - -ر ى ب - -م - -ت - -ح - -ف
أإ’ع Ó- -ن ع- -ن أŸن- -اصشب وألÎق- -ي- -ات ،وك- -ذأ على ضشرورة إأ“ام أششغال ألتهيئة أÿارجية للعمارأت ألتي أنهيت بها
خنشسلة :سسكندر ◊جازي أ ل م ج ا ه د ب ب ش ش ا ر .
ط- -وأل وع- -ل- -ى رأسش- -ه- -ا ،ن- -قصص أإ’م- -ك- -ان- -ات
وأل -ت -ج -ه -ي -زأت أŸادي -ة Ãا ف -ي -ه -ا أل-ك-رأسش-ي
وألطاو’ت وألسشيارأت ألتي غالبا ما تعيق
أأ’عوأن عن أدأء مهامهم.
وحسشب ب -ي -ان أل -ع -م -ال ف -إان -ه -م  ⁄ي -ل-ق-وأ أي
Œاوب م- -ن ق- -ب- -ل ك- -ل م -ن أŸدي -ر أل -و’ئ -ي
وأ÷ه -وي ،خ -اصش -ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ظ-ر ‘
مشش- - - - -ك- - - - -ل ع- - - - -دم أل - - - -ت - - - -نسش - - - -ي - - - -ق م - - - -ا
ب ÚأŸصش -ال -ح وأŸف -تشش -ي -ات ،وه -و م -ا ج -ع-ل
ألعمال يطالبون بإايفاد ÷نة –قيق وزأرية
مسشتعجلة ،مهّددين ‘ نفسص ألوقت بالدخول
‘ إأضشرأب فوري ،بعد إأيفاد إأرسشاليات إأ¤
–Óاد أل -ع -ام ل -ل -ع -م -ال
أŸك- -تب أل- -وط- -ن- -ي ل  -إ
أ÷زأئري« Úإأيجيتيا».
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من مراسسلينا

لداري والبيداغؤجي بالشسلف
‘ غياب التأاط Òا إ

متمدرسشـ ـو ثانويـ ـ ـة ششيه ـ ـ ـان عل ـ ـ ـي يسشتنجـ ـ ـدون بالـ ـ ـوا‹
لوراق
لداري الذي أاخلط ا أ
تؤاجه ثانؤية شسيهان علي ببلدية الشسلف متاعب قاسسية نتيجة النقصض الكب ‘ Òالتأاط Òا إ
لسساتذة
وصسار يؤؤثر على التسسي Òالبيداغؤجي والتحكم ‘ التÓميذ ،على الرغم من اÛهؤدات اŸبذولة من طرف ا أ
والعمال واŸصسالح القتصسادية التي تشسرف على نهاية تؤزيع الكتب واŸنح للمعؤزين.

أاخبــــــــــــــــار جيجل
فيما تنطلق أاشسغال أاخرى قريبا

مششاريع هامة لفـك العزلـة ع ـن عديـد اŸداششر والقرى النائيـة

شس -رع م -ؤؤخ -را ‘ أاشس -غ -ال ت-كسس-ي-ة أارضس-ي-ة
م -ي-ن-اء الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وال-ن-زه-ة ب-ال-ع-ؤان-ة
ب-اÿرسس-ان-ة اŸزف-ت-ة ع-ل-ى ان ت-ن-ط-لق أاشسغال
لسس-اب-ي-ع
ح -ائ -ط السس -ي -اج ل -ل -م -ي -ن -اء خ Ó-ل ا أ
ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ،ك-م-ا ع-رفت أاشس-غال اÙؤل
ع -ل -ى ال -ط-ري-ق ال-ؤط-ن-ي رق-م  43بتاسسؤسست
ت- -ق- -دم- -ا م- -ع- -تÈا ،ح- -يث ان- -ط- -ل -قت اشس -غ -ال
التكسسية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،سش -ت -ن-ط-ل-ق ق-ري-ب-ا أاشش-غ-ال رب-ط
ال -م-نشش-أاة ال-ف-ن-ي-ة ع-ن-د ال-م-دخ-ل الشش-رق-ي ل-م-دي-ن-ة
العنصشر هذه الورششات ،كما يرتقب ا’نطÓق قريبا
في أاششغال تهيئة عدة طرقات بلدية وو’ئية تسشمح
بفك العزلة عن عديد القرى والمداششر على غرار
طريق القرارطة عين لبنى بإاراقن على مسشافة 7
كلم ،الطريق الرابط بين أاو’د عسشكر والششقفة
مرورا بأاطروي وبومليح على مسشافة  16كلم،إاضشافة
الى تهيئة الطريق الو’ئي  170الدي يربط الطريق
الوطني رقم  43على مسشتوى منطقة تازة ،والطريق
الو’ئي  137المكيل  -سشلمى على مسشافة  14كلم،
زيادة على معالجة ا’نز’ق اأ’رضشي على مسشتوى
الطريق الوطني رقم  43مخرج بلدية الميلية نحو
و’ية سشكيكدة.

اسشتحداث خلية للحفاظ على نظافة اÙيط
الششلف :و.ي .اعرايبي

الوضشعية التي وقفت عليها «الششعب» بعين المكان
أاصشبحت ’ تطاق بذات المؤوسشسشة التربوية التي
ت -م -ت -لك ت -أاط -ي-را ب-ي-داغ-وج-ي-ا شش-ه-دت ل-ه ال-ن-ت-ائ-ج
المحققة في التدريسس ،غير أان المتاعب اإ’دارية
ال -ح -ال -ي -ة ال -م -ت -م -ث-ل-ة ف-ي غ-ي-اب م-دي-رال-دراسش-ات
والمراقب العام وقلة المسشاعدين التربويين ،حيث
لم يتم تعويضس الذين أاحيلوا على التقاعد لحّد
السشاعة ،في منطقة ششبه ريفية وفي غياب التغطية
اأ’م- -ن- -ي- -ة ال -ت -ي ك -انت م -وج -ودة خ Ó-ل السش -ن -وات
المنصشرمة صشار هاجسس الخوف كل من تحدث إالينا

تؤسّسع خارج الّنمط
العمرا Êببلدية الؤادي

السشكان يطالبون
بتدّخل الوا‹
و»ا »ÒŸيدعوهم
للتقرب

ناشسد سسكان حي النؤر بؤسسط مدينة
الؤادي ،والذي يبعد بضسعة أامتار عن
مقر الؤلية الؤالي للتدخل العاجل
من أاجل إايقاف مهزلة نهب العقار
والتؤسسع على حسساب الملكية العامة
حسسب الشسكؤى التي تلّقت «الشسعب»
لمر الذي قام به
نسسخة منها ،ا أ
لدارة
ثÓثة مÓك بمحاذاة ا إ
البيؤمترية والنقطة العÓجية بحي
النؤر .واسستغرب السسكان من تأاّخر
مصسالح العمران والبيئة بالمصسلحة
ذاتها التي تدّخلت في حالت
مماثلة ،وسس ّ
خرت القؤة العمؤمية
لزالة هكذا تؤسّسعات على مسستؤى
إ
أاحياء أاخرى كحي النزلة وحي 08
ماي حسسب نصض الشسكؤى ،التي جاء
فيها أايضسا أان مصسالح البلدية
لدارة
اقتطعت جزءًا من مسساحة ا إ
البيؤمترية لصسالح الطريق ما يمنح
المعتدين فرصسة لÓسستيÓء على
لمر الذي
الجزء المسسيّج ،وهؤ ا أ
وصسفؤه بغير القانؤني.
وفي اتصسال هاتفي مع رئيسض بلدية
الؤادي بشسير بؤفروة ،نفى هذا
لخير علمه بالمؤضسؤع ،وقال إانه
ا أ
على اسستعداد لسستقبال المشستكين،
ن مصسالحه ل تتؤان عن
كما أاكد أا ّ
التدخل في حال تسسجيل هكذا
تجاوزات ،وأاضساف رئيسض البلدية
أانه ل يمكن غضض الطرف خصسؤصسا
وأان هذا الحي يقع بقلب المدينة.

عماد.ب

بذات المؤوسشسشة.
يحدث هذا في ظّل وجود حوالي  700تلميذ ضشمن
 24فوجا تربويا بالثانوية التي تعمل بنظام النصشف
داخ-ل-ي ،ح-يث ت-ت-كّ -ف-ل ال-م-ؤوسشسش-ة ب-ع-م-ل-ي-ة اإ’طعام
لتÓميذها يقول رئيسس المصشالح ا’قتصشادية أاحمد
عبد السشÓم الذي أاكد لنا مدير التربية بالو’ية
م -ط-ل-ع ع-ل-ى ال-وضش-ع-ي-ة وم-ت-اب-ع ل-ه-ا ول-ن-ا ف-ي-ه وك-ل
مصشالحه الثقة في مّد يد المسشاعدة لتجاوز هذه
النقائصس المسشجلة.
وف-ي سش-ي-اق ال-ت-ك-ف-ل ب-م-ط-الب ال-متمدرسشين أاوضشح
ذات المقتصشد ،أان مصشالحه تكاد تنتهي من توزيع
ال -ك -تب ال-م-درسش-ي-ة بصش-ف-ة ع-ادي-ة ع-ل-ى ال-م-ع-وزي-ن

وب -اق -ي ال-تÓ-م-ي-ذ حسشب ال-مشش-رف-ة ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة
ح -وري -ة ب -م -ا ف -ي-ه-ا م-ن-ح-ة  3آا’ف د.ج ل -ل -ط-ب-ق-ة
المحرومة والتي بلغ عددها هذه السشنة  130أاسشرة
مع قائمة إاضشافية ل ـ 30عائلة قصشد تمكين التÓميذ
ومن ضشمان تمدرسشهم كبقية المتمدرسشين بذات
ال -م -ؤوسشسش -ة ال -ت -ي م -ازالت ت-ن-ت-ظ-ر ت-ن-ف-ي-ذ مشش-روع
الملعب المسشجل لدى مديرية التجهيزات العمومية
التي عاينت في وقت سشابق الوضشعية التي صشارت
تششكل خطرا على ممارسشي الرياضشة حسشب أاسشاتذة
التربية البدنية بذات الثانوية التي تنتظر إالتفاتة
م -ن ط -رف ال -وال -ي وال -مسش -ؤول اأ’ول ع -ن ال -ق -ط -اع
بالو’ية.

وسسائل مادية وبشسرية لتسسهيل عملية التسسجيÓت ا÷امعية

أازيد من  8آا’ف طالب جديد بجامعة بجاية
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قام والي جيجل ،بتعيين أاعضشاء الخلية الو’ئية
للمحافظة على النظافة العمومية ورفع النفايات
وال-م-ت-ك-ون-ة م-ن م-دي-ري-ن و’ئ-ي-ي-ن ،رؤوسش-اء الدوائر
ورؤوسشاء المجالسس الششعبية البلدية ،وهذا في إاطار
ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-ي-م-ة السش-ي-د وزير الداخلية والجماعات
ال-م-ح-ل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-رانية ،المتعلقة بالنظافة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،وي-ت-ج-ل-ى دور ه-ذه ال-خ-ل-ية في إاحصشاء
النقاط السشوداء في مجال البيئة ووضشع مخطط
عمل للمحافظة الدائمة على النظافة.
ويأاتي هذا اإ’طار العملي الجديد ،حسشب خلية
اإ’عÓم لو’ية جيجل ،تدعيما للعمل اليومي الذي
تقوم به البلديات ،حيث تقوم الخلية بتسشخير جميع
الوسشائل العمومية والخاصشة في عملية التنظيف
خÓل العطلة اأ’سشبوعية (الجمعة والسشبت) على أان
يكون هذا العمل دائم ومتواصشل إالى غاية تحقيق
اأ’هداف المطلوبة المتمثلة في تحسشين اإ’طار
المعيششي للمواطن.

بهدف تدعيم الششعبة

اسشتزراع  5000وحدة من سشمك البلطي اأ’حمر
اسشتزرعت مديرية الصشيد البحري لو’ية جيجل ما
ي -ق-ارب  5000وح -دة م -ن صش -غ -ار سش -مك ال-ب-ل-ط-ي
اأ’حمر ،في أاحواضس السشقي الفÓحي المتواجدة
على مسشتوى المسشتثمرات الفÓحية التي اسشتفاد
أاصش-ح-اب-ه-ا م-ؤوخ-را م-ن ت-ك-وي-ن ف-ي م-ج-ال ال-ت-رب-ية
المائية المدمجة.
جاءت العملية في إاطار تنفيذ برامج وزارة الفÓحة
والصش -ي -د ال -ب -ح -ري ،ف -ي م -ج -ال ال-ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ة
ال -م -دم -ج-ة م-ع ال-فÓ-ح-ة ل-لسش-ن-ة ال-ج-اري-ة ،ب-ه-دف
ت-دع-ي-م شش-ع-ب-ة ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات وال-رف-ع م-ن إان-تاج
السشمك.

ت-عّ-د ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات ال-وج-ه اآ’خ-ر ل-ع-م-لة الصشيد
البحري على مسشتوى و’ية جيجل السشاحلية ،حيث
تتربع على ششريط سشاحلي يقدر بـ  120كلم ،يؤوهل
جيجل أان تكون رائدة في هذا المجال’ ،سشيما مع
ت-جسش-ي-د مشش-اري-ع ال-ت-رب-ي-ة السش-م-ك-ي-ة المدمجة مع
الفÓحة من جهة ،وتنفيذ المششاريع ا’سشتثمارية
الجديدة من جهة أاخرى.
في هذا اإ’طار ،قام خبراء متخصشصشون في تربية
الصشدفيات با’تحاد اأ’وروبي بزيارة تفقدية خÓل
اأ’ي -ام اأ’خ -ي -رة ،ع -اي -ن-وا خÓ-ل-ه-ا أاح-د ال-مشش-اري-ع
ال -م -ت -خصشصش -ة ف -ي اسش -ت -زراع سش -مك ب -ل -ح ال -ب -ح -ر
الموجودة بمنطقة تازة ،حيث سشيعمل على إانتاج ما
ي-ق-ارب  100ط -ن سش -ن -وي -ا ،وق-د تّ-م ت-ق-دي-م ب-عضس
ال-خ-ب-رات ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ب-عضس ال-مسش-تثمرين في مجال
تربية المائيات’ ،سشيما أان سشلطات الو’ية تولي
أاهمية كبيرة لبرامج ا’سشتثمار في مجال تربية
المائيات ،حيث قام والي الو’ية السشيد بششير فار،
بمنح عقود امتياز لمششاريع سشيتم تجسشيدها قبل
نهاية السشنة الجارية.
وتدخل مرحلة اإ’نتاج خÓل سشنة  ،2018ليصشبح
عدد المششاريع ا’سشتثمارية المصشادق عليها في
مجال تربية اأ’سشماك البحرية  10مششاريع ،من
ششأانها أان تسشاهم في إانتاج ما يقارب  4000طن
سشنويا من السشمك ،مع خلق ما يقارب  150منصشب
ششغل مباششر و 450منصشبا غير مباششر.

باششرتها مصشالح الششرطة بجيجل
حملة تحسشيسس لحماية البيئة وتÓميذ المدارسس
من مخاطر اآ’فات ا’جتماعية
Óجراءات اأ’منية المتخذة من قبل أامن
تجسشيدا ل إ
ال -و’ي-ة ل-ت-أام-ي-ن ال-دخ-ول ال-م-درسش-ي’ ،سش-ي-م-ا ف-ي
ششقها التوعوي التحسشيسشي ،بالتنسشيق مع مديرية
التربية لو’ية جيجل ،باششر إاطارات من المصشلحة
Óمن العمومي مع نهاية اأ’سشبوع تقديم
الو’ئية ل أ
دروسس نموذجية حول البيئة والسشÓمة المرورية
ل -ف -ائ -دة ت Ó-م -ي -ذ ال -م -ؤوسشسش -ات ال -ت -رب-وي-ة ل-ل-ط-ور
ا’بتدائي.
ال-ب-داي-ة ك-انت ب-م-ؤوسشسش-ت-ي ب-وم-ع-زة م-حمد ولهزيل
ع -م -ر وسش -ط م -دي -ن -ة ج-ي-ج-ل ،أاي-ن ت-ل-ق-ى خÓ-ل-ه-ا
ال-تÓ-م-ي-ذ شش-روح-ات ح-ول السش-ل-وك-ي-ات اإ’ي-ج-اب-ي-ة
ال -واجب ات -ب -اع -ه -ا م -ن أاج -ل ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة وك-ذا
ت-ل-ق-ي-ن-ه-م ق-واع-د السشÓ-م-ة ال-مرورية ،خاصشة فيما
يتعّلق بعبور الطريق واحترام إاششارات المرور.
ك -م -ا وزعت ع -ل -ي -ه-م م-ط-وي-ات ت-تضش-م-ن إارشش-ادات
ونصشائح حول السشÓمة المرورية ،من جهة أاخرى
هذه العملية تبقى متواصشلة لتششمل تقديم دروسس
نموذجية حول المخدرات وتأاثيراتها السشلبية على
Óشش- -خ -اصس
الصش- -ح- -ة ال- -جسش- -دي- -ة وال- -ن- -فسش- -ي- -ة ل - -أ
ال -مسش -ت -ه -ل -ك -ي -ن ل -ه -ا ،وك -ذا ا’سش -ت -ع-م-ال السش-ل-ب-ي
Óنترنت ،وما ينجّر عنه من قضشايا تصشل إالى حّد
ل أ
ال-م-ت-اب-ع-ات ال-قضش-ائ-ي-ة والسش-ج-ن ل-ل-فاعلين موجهة
لفائدة تÓميذ وطلبة الطورين اإ’كمالي والثانوي،
يشش -رف ع -ل -ي -ه -ا إاط -ارات م-ن ال-مصش-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة
للششرطة القضشائية بغية رفع درجة الوعي لديهم
وتحسشيسشهم بمختلف اآ’فات ا’جتماعية.

جيجل :خالد العيفة
Ãناسسبة إاحياء ذكرى معركة اŸراح بجبل بشسار

وّف- -رت ج- -ام- -ع- -ة ع- -ب- -د ال- -رح- -م -ان مÒة
ب -ب -ج -اي -ة ،ك -ل ال -ؤسس -ائ -ل اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة
ل -تسس -ه -ي -ل ع -م -ل-ي-ة ال-تسس-ج-يÓ-ت ا÷ام-ع-ي-ة
للطلبة ا÷دد الذين بلغ عددهم إا ¤غاية
ي - -ؤم اÿم - -يسض ال - -ف- -ارط أاك Ìم- -ن  8آالف
طالب ،مؤزع Úعلى  8معاهد ،حيث جرت
ال-تسس-ج-يÓ-ت ا÷ام-ع-ي-ة ‘ جّ-ؤ م-ن الرت-ياح
ل-دى اŸؤؤط-ري-ن وال-ط-ل-ب-ة ،م-ن خÓ-ل ضس-مان
لج-راءات ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وت-ؤف Òك-ل
ك -اف-ة ا إ
الظروف الÓزمة.

بجاية :بن النوي توهامي

اسش- -ت- -ن- -ادا ل- -م -ا صش ّ-رح ب -ه م -خ -ت -ار ح -ك -ي -م ،م -ك -ل -ف
بالبيداغوجيا ببجاية ،لـ «الششعب» ،فإان جميع الوسشائل
المادية واإ’دارية واإ’عÓمية والبششرية واللوجسشتية،
تّ-م تسش-خ-ي-ره-ا إ’ن-ج-اح ع-م-ل-ي-ة التسشجيÓت الجامعية
للطلبة الجدد والبالغ عددهم  8867طالب جديد ،وهو
ما يرفع العدد اإ’جمالي للطلبة إالى أازيد  52أالف
ط- -الب .وق- -د و ّف -رت إادارة ال -ج -ام -ع -ة ك -ل ال -ظ -روف
’سش -ت -ق -ب -ال -ه -م وت -م ت-ن-ظ-ي-م أاب-واب م-ف-ت-وح-ة ل-ف-ائ-دة
ال -مسش -ج -ل -ي-ن ال-ج-دد ،ع-رضشت م-ن خÓ-ل-ه-ا م-خ-ت-ل-ف
ميادين التكوين المتوفرة .كما قام اأ’سشاتذة في كل
اخ-تصش-اصس ب-ت-ق-دي-م شش-روح-ات م-فصش-ل-ة ح-ول الششعبة
والتوجيه الدقيق للطلبة الجدد.

ظلت تؤؤرقهم لسسنؤات

ف-ي-م-ا ي-خ ّصس ال-م-نشش-آات ت-دّع-م ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م العالي
ب-ال-و’ي-ة ،ب-ه-ي-اك-ل ب-ي-داغ-وج-ي-ة ومرافق إايواء جديدة
وفرتها الدولة ’سشتقبال الطلبة ،على غرار القطب
الجامعي بأاميزور بـ 4آا’ف مقعد بيداغوجي ،وحي
ج-ام-ع-ي بسش-ع-ة  3آا’ف سش -ري -ر ،إال -ى ج -انب ال-ق-طب
الجامعي بالقصشر ،الذي يضشّم إانجاز  6آا’ف مقعد
ب-ي-داغ-وج-ي ،وه-و م-ا يسش-م-ح ب-اسش-ت-ق-ب-ال ال-ط-ل-ب-ة في
ظروف مÓئمة وعلى أاحسشن ما يرام.
ع -ل -م -ا أان ج -ام -ع -ة ب -ج -اي-ة تسش-ت-ق-ب-ل خÓ-ل ال-دخ-ول
الجامعي الجديد ،أاكثر من  52أالف طالب ،موّزعين
ع-ل-ى  8م-ع-اه-د .وق-د ع-رف ال-ق-ط-اع ان-ت-ع-اششا كبيرا
بفضشل البرامج الموجهة له ،حيث سشاعدت على إانجاز
هياكل جديدة وتحقيق وفرة في الهياكل والمنششآات
والقدرة على أاداء الدور البيداغوجي ،وهو ما يؤوكد أان
جامعة بجاية تششهد تطورا كبيرا من ششأانه ا’رتقاء
بمكانتها.
من جهتهم ،نّوه الطلبة الجدد بالعمل الكبير الذي
ق -امت ب -ه إادارة ال -ج -ام -ع -ة ،م -ن خ Ó-ل ت-وف-ي-ر ك-اف-ة
اإ’مكانات البششرية والمادية لتوجيههم واإ’جابة على
كّ-ل اسش-ت-فسش-ارات-ه-م ،سش-واء ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-التسشجيل أاو
اختيار التخصشصس المناسشب لرغباتهم وأانواع التكوين
العالي وما له عÓقة بالتسشجيÓت ،التوجيه ،إاجراءات
ا’ل-ت-ح-اق ب-ال-ج-ام-ع-ة وال-ب-رام-ج ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ومختلف
الخدمات المقّدمة.

مديرية اÛاهدين توزع كراسٍس متحركة على ذوي ا◊قوق

‘ إاط - - -ار مسس- - -اع- - -دة اÛاه- - -دي- - -ن وذوي
ا◊ق - - -ؤق خ - - -اصس - - -ة اÙت- - -اج Úإا ¤ب- - -عضض
ال -ؤسس -ائ -ل وب -عضض ال -ت -ج -ه-ي-زات ،وÃن-اسس-ب-ة
لحياء ذكرى معركة اŸراح بجبل
التحضس Òإ
بشس - - -ار اŸؤاف- - -ق لـ17سس -ب -ت-م ،1956 Èق- - -امت
لداري –ت
مديرية اÛاهدين وطاقمها ا إ
إاشس -راف السس -ي -د ف -ؤزي مصس -م -ؤدي ،ب -ت -ؤزي -ع
›م -ؤع -ة م -ن ال -ك -راسس -ي اŸت-ح-رك-ة وب-عضض
ال -عصس-ي ع-ل-ى ب-عضض اŸع-اق Úم-ن اÛاه-دي-ن
وأابناء وبنات الشسهداء.

دحمان جمال

ب -ن ت ا ل ش ش -ه -ي -د ن -ق -و س ش -ي ا ل س ش -ي -د ة ا أ م -ي -ن -ة
ا ل ض ش ر ي ر ة  ،ك ّر م ه ا ا ل م د ي ر ش ش خ ص ش ي ا ب م ق ر
م -د ي -ر ي -ة ا ل -م -ج -ا ه -د ي -ن  ،ر ف -ق -ة ط -ب -ي -ب -ة
المديرية التي تتكفل باأحوال المجاهدين
ب ا ل و ’ ي ة  ،ح ي ث ت ّم م ن ح ه ا ك ر س ش ي ا م ت ح ر ك ا ،
بنت الششهيد طلبت من المدير ومن وزير
ا ل -م -ج -ا ه -د ي -ن ا إ ع -ا ن -ت -ه -ا ’ إ ج -ر ا ء ع -م -ل -ي -ة
جراحية بتونسس.
ك م ا ص ش ّر ح م د ي ر ا ل م ج ا ه د ي ن ل ـ « ا ل ش ش ع ب »

ق -ا ئ  « : Ó-ل -ن ت -ت -و ّق -ف م -د ي -ر ي -ة ا ل -م ج ا ه د ي ن
ب -ب ش ش -ا ر و و ز ا ر ة ا ل -م -ج -ا ه -د ي -ن ع -ن ا إ ع -ا ن -ا ة
المجاهدين واأبناء وبنات الششهداء وذوي
ا ’ ح -ت -ي -ا ج -ا ت  ،و ذ ل ك ل -ن ن -ت -م ّ -ك -ن م -ن ر د
ح - -ق - -و ق ا ل - -م - -ج - -ا ه - -د ي - -ن و ا ل ّش ش - -ه - -د ا ء م - -ن
ت ض ش -ح -ي -ا ت ل -ن -ع ش س ف -ي ا أ م -ا ن ف -ي ج -ز ا ئ -ر
ا ل -ع -ز ة و ا ل -ك -ر ا م -ة  ،ا إ ّن -ه م -ز ا ل ه -ن -ا ل ك ع -د د
الطلبات من المجاهدين وذوي الحقوق
ف -ي ح -ا ل -ة ص ش -ح -ي -ة م -ت -د ه -و ر ة  ،و ا أ ص ش -ب -ح -و ا
ع -ا ج -ز ي -ن ع -ن ا ل -ح -ر ك -ة  .و ن -ح -ن ف -ي ح -د و د
ا م -ك -ا ن -ي -ا ت ا ل -و ز ا ر ة س ش -ن س ش ا ع د ا ل م ج ا ه د ي ن
و ا ل -م -ع -و ق -ي -ن ب -ا ’ أ ش ش -ي -ا ء ا ل -ت -ي ن -ق ّد م ه ا ل ه م ،
و ل ن ت ك ف ي م ا ق ّد م ه ا آ ب ا و ؤ ه م م ن ت ض ش ح ي ا ت
من اأجل هذا الوطن ،ونحن نحيي ذكرى
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ب ش ش -ا ر ل -ن س ش -ت -ذ ك -ر ب -ط -و ل -ة ر ج -ا ل ض ش ّ-ح -و ا
ب ا ل ن ف س س و ا ل ّن ف ي س س  ،و ي ع ت ب ر ا ل ي و م ا ’ أ ح د 1 7
سشبتمر دعوى اإلى كل غيور على الجزائر
ا ل - -ح ض ش - -و ر ’ إ ح - -ي - -ا ء ا ل - -ذ ك - -ر ى ب - -م - -ت - -ح - -ف
المجاهد ببششار.

سشكان حي برماق باŸدية يطالبون بتدارك ششّح حنفيات اŸاء

’تزال مششكلة ششح حنفيات المياه تخيم بظÓلها على أاسشر عاصشمة التيطري
بالمدية ،بالرغم من جدية التوجيهات العملية المقدمة من طرف السشلطات
المحلية في عديد اللقاءات الرسشمية لمسشؤوولي قطاع الري ،حيث أابدى في
هذا الصشدد عدد من سشكان هذه اأ’حياء عن قلق جراء عدم تزوديهم بماء
الششرب ،كما كان معمو’ به في السشنوات الفارطة على غرار حي تجزئة بوهلة
المحاذي لوحدة الجزائرية للمياه.
في هذا اإ’طار ،يناششد سشكان حي برماق «العناب حاليا» قبالة دار الصشناعات
التقليدية بعين الذهب والي الو’ية التدخل من أاجل منحهم القليل من الماء

بعدما جفت حنفياتهم لمدة فاقت  15يوما .نذكر في هذا الصشدد ،أان والي
المدية «محمد بوششّمة» قام مؤوخرا ،بزيارة عمل وتفقد إالى دائرة وزرة
لمعاينة سشير أاششغال مششروع تدعيم مدينة المدية والبلديات المجاورة بالمياه
الصشالحة للششرب ،حيث وقف على سشير تحويل «غريب  -البرواقية» على
مسشتوى محطة الضشخ «عين عيسشى» ببلدية بن ششكاو ،والذي تصشل فيه نسشبة
الضشّخ يوميا ،بحسشب بيان إاعÓمي تحصشلت عليه «الششعب»12000 ،م 3في
اليوم ،مع إامكانية أان ترتفع هذه النسشبة إالى 14000م 3في اليوم الواحد ،وذلك
أ’جل تمويل كل من بلديات عاصشمة الو’ية ،بن ششكاو ،مزغنة والقطب

الحضشري.ويرتقب أان تكون هذه المحطة قيد ا’سشتغÓل مع نهاية هذا
الششهر ،إاذ تجري فيها اأ’ششغال بتوتيرة جّد سشريعة .كما أاّكد المسشؤوول اأ’ول
ب -ه -ذه ال -و’ي -ة ل -ل -ج -ه -ات ال -م -ن-ج-زة بضش-رورة إاج-راء ال-ت-ج-ارب اأ’ول-ي-ة ع-ل-ى
التجهيزات قبل ا’نطÓق الفعلي في عملية الضشخ ،حاثا إادارة الموارد المائية
وتسشييرها بأاهمية سشÓمة الششبكات بالمناطق المعنية للتزود من المنظومة مع
التأاّكد من فاعليتها وعلى تنظيم رزنامة للتدخل أ’جل الصشيانة الدورية.

ع .علياÊ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جÚ
أادانوا اŸقاربة ا أ
لمنية التي يتبنّاها اıزن ضسد اÙت ّ

حقوقّيون :دسصتور اŸغرب ل يضصمن ا◊ق ‘ ا◊رية والعدالة

ن ““مطمح الدÁقراطية ‘ اŸغرب مازال بعيدا ،مؤوّكدة أان ““الدولة
لفتت ا÷معية اŸغربية ◊قوق ا إ
لنسسان ،إا ¤أا ّ
لمنية كخيار Ÿواجهة الحتجاجات اŸتزايدة خاصسة ‘ منطقة الريف““.
اختارت اŸقاربة ا أ

قالت أ÷معية أŸغربية ◊قوق أإ’نسسانÃ ،ناسسبة
أليوم ألعاŸي للدÁقرأطية ،إأن ““أŸغرب يرنو إأ¤
إأحرأز –ول حقيقي نحو ألدÁقرأطية ،سسوأء على
مسس -ت -وى أل -دسس -ت-ور وأل-تشس-ري-ع-ات ،أو ع-ل-ى صس-ع-ي-د
أŸمارسسة وألوأقع““ ،مشسÒأ إأ ¤أنه ““رغم إأفرأد
دسس -ت -ور  ،٢011ب -اب -ا خ -اصس -ا ل -ل -ح -ري -ات وأ◊ق-وق
أأ’سس -اسس -ي -ة ،إأ’ أن -ه ي -ظ -ل دسس -ت -ورأ ’ ت-ت-وف-ر ف-ي-ه
ضسمانات “تع أŸوأطن ÚوأŸوأطنات بحقهم ‘

أ◊رية وألكرأمة وألعدألة أ’جتماعية وأŸسساوأة؛
وهو ما تعكسسه ألسسياسسات ألعمومية ووأقع حقوق
أإ’نسسان““.
وأوضسحت أ÷معية أ◊قوقية ،أن ““ألدسستور أ◊ا‹
سساهم ‘ تكريسص أحتكار ألسسلطة وألÌوة ،ورهن
ألقرأر ألسسياسسي وأ’قتصسادي للبلد للقوى ألعظمى
ومؤوسسسساتها أ’قتصسادية وأŸالية؛ مشسÒة إأ ¤أنه
” ““أ’عتماد على أŸقاربة أأ’منية كخيار Ÿوأجهة

جرÁـــــــــة دون عقـــــــاب

أ’ح-ت-ج-اج-ات أŸت-زأي-دة وأŸتسس-ع-ة رق-ع-ت-ه-ا ،عÈ
ق -م -ع أ’ح-ت-ج-اج-ات ،وأع-ت-ق-ال أل-نشس-ط-اء ألشس-ب-اب
ب- -اŸئ- -ات ،وفÈك- -ة أŸل- -ف- -ات ،وتسس- -خ Òأل -قضس -اء
’سستصسدأر أحكام قاسسية وجائرةﬁ ‘ ،اكمات
تنتفي فيها معاي ÒأÙاكمات ألعادلة““.
كما سسجّلت أ÷معية ألتضسييق أŸمنهج على أ◊ركة
أ◊ق -وق -ي-ة وأل-دÁق-رأط-ي-ة ،وﬁاصس-رة ألصس-ح-اف-ة
أŸسس -ت -ق -ل -ة وأع -ت -ق -ال ألصس -ح -اف -ي Úوم -ت -اب-ع-ت-ه-م
وﬁاكمتهم Ãوجب ألقانون أ÷نائي.
أّك - -د أŸك - -تب أŸرك - -زي ل- -ل- -ج- -م- -ع- -ي- -ة ،أّن ب- -ن- -اء
ألدÁقرأطية وتشسييد دولة أ◊ق وألقانون ،ألتي
تعد ألعلمانية إأحدى موأصسفاتهاÁ ،ر أسساسسا ع:È
إأق -رأر دسس -ت -ور دÁق -رأط -ي ،م -ن ح -يث م -ن -ه -ج-ي-ة
صس - -ي - -اغ - -ت - -ه م- -ن ط- -رف ‡ث- -ل- -ي ألشس- -عب وق- -وأه
أل -دÁق -رأط -ي -ة أ◊ي -ة ،ومضس -م -ون -ه أل-دÁق-رأط-ي
أŸتÓئم مع ألتزأمات أŸغرب ‘ ›ال حقوق
أإ’نسسان ،وأسسلوب أŸصسادقة ألنهائية عليه بوأسسطة
أسس -ت -ف -ت -اء دÁق -رأط-ي ح-ر ون-زي-ه؛ ي-ق-ر ب-السس-ي-ادة
ألشسعبية كأاسساسص ومصسدر لكل ألسسلطات.
ك-م-ا دعت إأ““ ¤أل-ت-أاسس-يسص ل-ل-ج-ه-وي-ة أل-دÁق-رأطية
أŸبنية على أŸميزأت ألثقافية وألتاريخية ،وعلى
ألتضسامن ب Úأ÷هات ،ورفع وصساية وزأرة ألدأخلية
ع- -ل- -ى أإ’دأرأت ألÎأب- -ي- -ة أÙل- -ي- -ة وأإ’ق -ل -ي -م -ي -ة
وأ÷ه -وي-ة؛ ودم-ق-رط-ة م-دون-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات وك-اف-ة
أل-ق-وأن ÚأŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-تخابية ،وقانون
أأ’ح -زأب ،وأت -خ -اذ سس-ائ-ر أإ’ج-رأءأت أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
وأإ’دأرية وألعملية لضسمان أنتخابات حرة ونزيهة،
ت-ع Èن-ت-ائ-ج-ه-ا ع-ن أإ’رأدة ألشس-ع-ب-ي-ة ،وت-ت-ج-اوز م-ا
عرفته أ’نتخابات ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة من غياب
ألدÁقرأطية أ◊قة.

الفلسصطينّيون يسصتعيدون الذكرى Û 35زرة صصÈا وشصاتيÓ

يتذّكر فلسسطينيون وعرب ›زرة صسÈأ وشساتيÓ
ألتي حدثت ‘ مثل نهار أمسص من عام ،198٢
وسسط تسساؤو’ت أعلنها نشسطاء عدة عن أليوم ألذي
سس -ت -ت -وق-ف ف-ي-ه أÛازر ،ل-درج-ة أن أح-د نشس-ط-اء
م -وأق -ع أل -ت -وأصس -ل تسس-اءل :ك-م م-ن صسÈأ وشس-ات-يÓ-
حدثت منذ صسÈأ وشساتي Óقبل  3٥عاما؟
على مدى ثÓثة أيام أبتدأء من  1٦سسبتم،198٢ È
وق- -عت أÛزرة أŸروع- -ة ‘ أıي- -م أل -وأق -ع إأ¤
ألغرب من ألعاصسمة أللبنانية بÒوت ،وقتل خÓلها
نحو  3٥00فلسسطيني ولبنا Êعلى أيدي عناصسر
ح -زب أل -ك -ت -ائب أل -ل -ب-ن-ا Êوج-يشص ل-ب-ن-ان أ÷ن-وب-ي
ألعميل إ’سسرأئيل ،و–ت حرأسسة وتسسهيل أ÷يشص
أإ’سس-رأئ-ي-ل-ي ب-ق-ي-ادة رئ-يسص أل-وزرأء أأ’سس-ب-ق أري-ي-ل
شسارون ألذي كان يشسغل منصسب وزير ألدفاع وقتها.

اÿميسس األسصود
’ ت- -زأل مشس- -اه- -د أل -ذب -ح وب -ق -ر ب -ط -ون أ◊وأم -ل
وأغتصساب ألنسساء ماثلة ‘ ذأكرة من كتبت لهم
أل- -ن- -ج- -اة م- -ن أÛزرة أل- -ت- -ي ب- -دأت ‘ ل -ي -ل ذلك
““أÿم -يسص أأ’سس -ود““ ،ك -م -ا يصس -ف -ه أل -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ون
وأل-ل-ب-ن-ان-ي-ون ،ع-ن-دم-ا أم-ر شس-ارون بتطويق أıيم
أسستعدأدأ ’رتكاب حلفائه ““أللبناني ““Úوأحدة من
أبشسع أÛازر ‘ ألتاريخ أ◊ديث.
ون -ق -لت أ’ن -ب -اء شس -ه-ادأت ب-عضص م-ن ع-ايشس-وأ ت-لك
أÛزرة ،حيث قالت آأمال ألقرمي ( ٥0عاما) -
وك -ان ع-م-ره-ا ح-ي-ن-ه-ا  1٥ع -ام -ا  -ع -ن-دم-ا ف-رت
وعائلتها تلك ألليلة من منزلهم ‘ ألقسسم ألشسرقي
م- -ن أّıي- -م ،ب- -ع -د أن ب -دأت أÛزرة ‘ أل -قسس -م
ألغربي ،هربا من وصسول عناصسر ألقوأت أللبنانية -
أ÷ناح ألعسسكري ◊زب ألكتائب  -وفرق جيشص
““سسعد حدأد““.

الّليلة اŸشصؤوومة
‘ حزن يكسسو مﬁÓها ،تعود أمال لتلك ألليلة
أŸشس- -ؤووم -ة““ :خ -دع -ون -ا ،ق -ال -وأ ل -ن -ا ع Èم -كÈأت
ألصس -وت أŸت -م -رك -زة ع -ل -ى م -دأخ -ل أّıي -م :ك -ي
ت- -خ- -رج -وأ آأم -ن Úوبسس Ó-م أرف -ع -وأ رأي -ات ب -يضس -اء
وأخرجوأ من منازلكم ،ومن سسيفعل ذلك سسيعود إأ¤
بيته وأرضسه ‘ فلسسط.““Ú

وت -اب -عت““ :صس ّ-دق ألسس -ك -ان خ -دع -ة أإ’سس -رأئ -ي-ل-يÚ
وأعوأنهم أللبناني ،Úوح Úفعلوأ ما ُ
طلب منهم
أن-قضس-وأ ع-ل-ي-ه-م ب-وحشس-ي-ة وف-ع-ل-وأ ف-ي-ه-م ›ازر ’
Áكن تصسورها حتى ‘ أفÓم ألرعب..جرأئم أفظع
‡ا ت -ق -وم ب -ه دأعشص (ت -ن -ظ -ي -م أل -دول -ة)أ’ره-اب-ي
أليوم““.
أم -ا سس -ع -ي -د أل-ق-اسس-م ( ٦7ع- -ام- -ا) أل- -ذي ك -ان ‘
أل -ثÓ-ث-ي-ن-ات ف-ق-د شس-ارك م-ع ›م-وع-ة ’ ت-ت-ج-اوز
ألعشسرين شساباً ورج Óللدفاع عن أıيم ،و ⁄يكن
معهم سسوى بعضص أأ’سسلحة أÿفيفة.

مسصاومة ال ّضصحايا

ورغم رفع دعاوى قضسائية من قبل ذوي ضسحايا
›زرة ““صسÈأ وشساتي ““Óضسد إأسسرأئيل ،فقد جرت

^ موسسكو :أعلنت ألسسفÒة ألفرنسسية ‘ موسسكو سسيلفي بÒمان
أن روسس -ي -ا وف -رنسس -ا وب -ري -ط -ان -ي -ا وألصس Úوأل-و’ي-ات أŸت-ح-دة
سس-ت-ب-حث ‘ ن-ي-وي-ورك م-ب-ادرة ف-رنسس-ا بشس-أان تشس-ك-ي-ل ›م-وعة
أتصسال حول سسوريا.
وأشسارت ألسسفÒة إأ ¤أنّ أللقاء سسيعقد أأ’سسبوع أŸقبل وسسيÎكز
أ◊ديث بشسكل خاصص على شسكل ›موعة أ’تصسال.

صصواريخ لردع أامريكا
^ بيونغ يانغ :أعلنت كوريا ألشسمالية أنها تهدف بتجاربها
ألصساروخية ،إأ– ¤قيق ““توأزن““ ‘ ألقوة ألعسسكرية مع ألو’يات
أŸتحدة ،كي ““’ تتجرأ““ وأشسنطن على أ◊ديث عن أي خيار
عسسكري ضسد بيونغ يانغ.
ونقلت وكالة أأ’نباء أŸركزية ألكورية ألشسمالية عن ألزعيم كيم
جونغ أون قوله ،إأن ““هدفنا ألنهائي هو ألتوصسل إأ ¤توأزن ‘

لنسسان
نّدد بالنتهاكات ا÷سسيمة ◊قوق ا إ

غا‹ :صصمود الشّصعب ال ّصصحراوي كشصف الوجه
القبيح للمحتل اŸغربي

أاّكد رئيسس ا÷مهورية الصسحراوية،
لم Úالعام ÷بهة البوليسساريو إابراهيم
ا أ
غا‹ أامسس ،من ولية أاوسسرد أان مقاومة
وصسمود الشسعب الصسحراوي اŸنقطع النظÒ
فرضس على دولة الحتÓل اŸغربي أان
تكشسف عن وجهها ا◊قيقي القائم على
العدوان والسستفزاز والبتزاز.
ألرئيسص إأبرأهيم غا‹ و‘ كلمة خÓل إأشسرأفه على
حفل تكر ËأŸتفوق ‘ Úشسهادة ألبكالوريا ،أّكد أن
‡ارسس-ات دول-ة أ’ح-تِÓ-ل أŸغ-رب-ي ت-ع-كسص ت-ع-ن-ت-ا
معهودأ لدى قوى أ’سستعمار وأ’حتÓل ،وخاصسة
أمامَ أ’نتصسارأت ألتي حـققـتها ألقضسية ألوطنية
ع-ل-ى ألسس-اح-ة أل-دب-ل-وم-اسس-ية وألقانونية وإأخفاقات
دول- -ة أ’ح- -تÓ- -ل ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى أَأ’· أŸت -ح -دة
وأ’–اد أإ’فريقي.
وجّدد ألتأاكيد على أن مقاومَة ألشسع ِ
ب ألصسحرأوي
وصس -م -وده أŸن-ق-ط-ع أل-ن-ظ Òق-د ف-رضص ع-ل-ى دول-ة
أ’حتِÓل أŸغربي أن تكشسف عن وجِهها أ◊قيقي،
ونهجها ألقائم على ألقمع وألعدوأن وأ’سستفزأزِ
وأ’بتزأز.
وأدأن رئ -يسص أ÷م -ه -وري -ة أ’ن -ت -ه-اك-اِت أ÷سس-ي-م-ة
◊قوق أإ’نسسان أŸرتكـبة من طرفِ دولِة أ’حتÓلِ
أŸغ-رب-ي ،م-ط-ال-ب-ا ب-إاطÓ-ق سس-رأح م-ع-ت-ق-لي أكدË
إأي -زيك وم-ع-ت-ق-ل-ي ألصسِ-ف أل-طÓ-ب-ي وي-ح-ي ﬁم-د
أ◊افظ إأيعزة وأمبارك ألدأودي وجميع أŸعتقلÚ
ألسسياسسي Úألصسحرأوي ‘ Úألسسجونِ أŸغربية.
كما عّبر ألرئيسص إأبرأهيم غا‹ عن إأدأنته ألشسديدة
للنهب أŸمنهج للÌوأت ألطبيعية ،مطالبا أÛتمع
أل- -دو‹ ،وأوروب- -ا بشس- -ك- -ل خ -اصص ،ب -احÎأم ح -ك -م
أÙك- -م- -ة أأ’وروب- -ي- -ة أل -ق -اضس -ي ب -ع -دم شس -رع -ي -ة
أ’تفاقيات ألتي تÈم مع أÙتل أŸغربي دون
موأفقة ألشسعب ألصسحرأوي ألذي Áلك ألسسيادة
أ◊صسرية على هذه ألÌوأت.
وقال غا‹ ““بعد أنتهاكاتها أ÷سسيمة أŸسسجـلةِ ضسد
أŸدني Úألصسحرأوي ‘ Úأأ’رأضسي أÙتلة تسسعى

دول -ة أ’ح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي ل -ن -ق -ل أسس-ال-يِب أل-ع-ن-ف
وألغطرسَسة إأ ¤أÙاِفلِ ألدولية ،مثلما حدَث ‘
أŸوزمبيِق““.
وأعت Èما جرى ‘ مابوتو ““ﬁاولةٍ يائسسة لوق ِ
ف
أŸد أل - -تضس- -ام- -ن- -ي أل- -ع- -اŸي م- -ع ك- -ف- -اح ألشس- -عِب
ألصس -ح -رأوي أل -ع -ادل وأŸسص م-ن أŸك-ان-ة أل-دول-ي-ة
للجمهورية ألعربية ألصسحرأوية ألدÁقرأطية ،هذه
أŸك -ان -ة أل -ت -ي أصس -ب -حت أل -ي -وم ح -ق -ي -ق-ة ج-ه-وي-ة
وإأفريقية ودولية““.
ب ألصسحرأوي بأاجيالِهِ أŸتÓحقة
وتابع““ :لكن ألشّسع َ
قد برهَن باŸلموسص بأانه ماضص ‘ طريق ألنصسرِ
أ◊تمي ،وبأانُه ’ شسيء سسيثـنيه عن بلوغ أأ’هدأف
ألنبيلة وأŸشسروعة لثورته ورأئدة كفاحه أ÷بهة
ألشسعبية لتحرير ألسساقية أ◊مرأء ووأدي ألذهب،
وأŸت -م -ث -ل -ة ‘ ف -رضص أسس -ت -ك -م -اِل سس -ي -ادِة دولِ-تِ-ه،
أ÷مهورية ألعربية ألصسحرأوية ألدÁقرأطية ،دولِة
كل ألصسحرأويات وألصسحرأوي ،َÚعلى كاملِ ترأبِها
ألوطني““.

دور الطّلبة
أّكد ألرئيسص إأبرأهيم غا‹ على ألدور أأ’برز للطلبة
ألصس- -ح- -رأوي ‘ Úأن- -طÓ- -ق وأسس- -ت- -م- -رأر أŸسسÒة
ألتحررية للشّسعب أل ّصسحرأوي.
وق -ال““ :ل -ق -د ك -ان ل -ل -ط -ل -ب -ة ألصس-ح-رأوي Úوم-ازأل
وسس -ي -ب -ق -ى أل-دور أأ’ب-رز ‘ أن-طÓ-ق وأسس-ت-م-رأِري-ة
أŸسسِÒة ألتحررية للشسع ِ
ب ألصسحرأوي ،مثلما كان
تعليم أأ’جيال وﬁو أأ’ُمية وتكوين أإ’طارأِت ‘
حدى ركائز أŸشسروع ألوطني
ﬂتلف أÛا’ِت إأ ْ
أ’ج-ت-م-اعِ-ي ل-ل-ج-ب-هِ-ة ألشس-ع-ب-يِ-ة ل-ت-ح-ري-ر ألسس-اق-يِ-ة
أ◊مرأِء ووأدي ألذهب““.
وذكر ألطلبة باŸسسؤوولية أ÷سسيمة ،من أجل –صسيل
ألعلم وألت ـَمـكن من شستى ألتقنيات وأŸسساهمة ‘ بناء
م -ؤوسسسس -اِت أل -دول -ة ،و‘ م -ق -دم -ت -ه-ا م-ؤوسسسس-ة ج-يشِص
ألتحريرِ ألشسعبي ألصسحرأوي.

لحاديــــــة
جـــــــــّددت رفضسهــــــــا للمبـــــادرات ا أ

إايطالي ـ ـ ـ ـ ـ ـا تدع ـ ـ ـ ـ ـ ـو لتعزي ـ ـ ـ ـ ـ ـز جه ـ ـ ـ ـ ـ ـود اŸبع ـ ـ ـ ـ ـ ـوث الأ‡ ـ ـ ـ ـ ـ ـي إا ¤ليبي ـ ـ ـ ـ ـ ـا

قالت إايطاليا إانّ الوسساطة اŸكثفة ‘ ليبيا
Áكن أال تفضسي إا ¤أاي حل ،مشسددة على
أان- -ه ي -جب ع -ل -ى ك -ل ال -دول ت -ع -زي -ز ج -ه -ود
ل‡ي اÿاصس Ãن-ح-ه-ا الشس-رع-ية،
اŸب-ع-وث ا أ
وج -دد رفضس -ه -ا اŸب -ادرات ال -ف -ردي -ة ل -ب-عضس
الدول وما تهدف إاليه من مصسالح ضسيقة.
قال وزير أÿارجية أإ’يطا‹ أ‚يلينو ألفانو ،عقب
أ’جتماع ألسسدأسسي ألذي عقد ‘ لندن بشسأان ليبيا،
وفًقا لوكالة ““أنسساميد““ أ’يطالية ،إأّن هناك حاجة
أيضسا إأ ¤تعزيز دور أأ’· أŸتحدة ألتي تقف عقبة
أم -ام ““أول-ئك أŸوج-ودي-ن ‘ ل-ي-ب-ي-ا أل-ذي-ن ي-ري-دون
إأجرأء حوأر منفصسل مع كل بلد على حدة من أجل
–قيق أأ’فضسل أ’نفسسهم فقط““.
وأضساف ألفانو ،أن فلسسفة إأيطالية تقوم على أسساسص
““أن ألليبي Úهم من يقررون مصس Òليبيا““ ،مشسÒأ
إأ ¤أن ألبÓد مرت من مرحلة معمر ألقذأ‘ إأ¤
أل- -ف- -وضس- -ى ،ول -ه -ذأ ألسس -بب ““ف -إان ه -ذه أل -ت -ج -رب -ة
ألدÁقرأطية –تاج إأ ¤بناء جيد إأذأ أريد لها أن
تفضسي إأ ¤أ’سستقرأر““.
وجّدد وزير ألدأخلية أإ’يطا‹ نفي حكومته إأجرأء
مفاوضسات مع مهربي أŸهاجرين ألليبي.Ú

›موعة اتصصال حول سصوريا

مسساومتهم ’حقا من قبل دول أوروبية و–ديدأ
ب -ل -ج -ي -ك-ا وسس-ويسس-رأ ،ب-حسسب سس-ع-ي-د أل-ع-م-ري (٥٥
عاما).
ويضسيف““ :منحتهم هذه ألدول أللجوء ثم أ÷نسسية
وألتمتع بكافة أ◊قوق فيها شسرط إأسسقاط حقوقهم
ألقضسائية ضسد إأسسرأئيل ،و ⁄يعد ‘ أıيم أليوم
سس -وى ب -عضص ألشس -ه -ود أل -ذي -ن ك -ان -وأ دأخ -ل -ه ل -ي -ل -ة
أÛزرة““.
وضسجت موأقع ألتوأصسل أ’جتماعي بإاحياء ذكرى
أÛزرة أŸروعة ،وسسط حالة من أ’سستياء ألعام
من غياب أÙاسسبة Ÿن أرتكبوها ،بينما ينشسغل
ألفلسسطينيون وبقية ألعرب باŸآاسسي ألتي تلفهم من
كل جانب.
===
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وتابع ،إأن ““موقف إأيطاليا وأضسح جًدأ ،ويقوم على
تخصسيصص أموأل تسستخدم بشسكل جيد لوقف تدفق
أل- -ه- -ج -رة ،وأل -ت -ع -اون ‘ ت -ن -م -ي -ة أل -دول أأ’خ -رى،
وأ’سستثمار ‘ أŸقام أأ’ول ‘ جنوب ليبيا““’ ،فتًا
إأ ¤أنها كلها أسستثمارأت وأضسحة ومباشسرة –قق
نتائج إ’يطاليا وأوروبا.

تدريبات مشصÎكة
أج-رت ،أمسص ،أل-ق-وأت أل-ب-ح-ري-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ت-دريبات
بحرية مشسÎكة مع إأيطاليا خارج أŸياه أإ’قليمية
ألليبية.
وأوضسحت ألقوأت ألبحرية ألليبية ‘ بيان لها أنه
““‘ إأطار ألتعاون ألليبي أإ’يطا‹ وفقا ’تفاقية
 ،٢008وت -ن -ف-ي-ذأ ل-لÈن-ام-ج أŸع-د أÿاصص ب-ال-دع-م
أل -ف -ن -ي وأل -ل -وج -يسس -ت -ي -ي ” إأب -ح-ار أمسص ،أل-زورق
(سسدأدة) ألتابع لقاعدة طرأبلسص ألبحرية برفقة
ألسس-ف-ي-ن-ة أإ’ي-ط-ال-ي-ة (ت-رÁي-ت-ي) أل-ت-ي ت-قوم بتنفيذ
أعمال ألصسيانة للقطع ألبحرية ألليبية منذ وصسولها
للقاعدة نهاية أوت أŸاضسي““.

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

أل- -ق- -وة أ◊ق- -ي- -ق- -ي- -ة م- -ع أل- -و’ي -ات
أŸت -ح -دة ،وج-ع-ل ح-ك-ام-ه-ا ’ ي-ج-رأون
على أ◊ديث عن أÿيار ألعسسكري مع جمهورية
كوريا ألشسعبية ألدÁقرأطية““.

كامÒا ‘ مكتب الرئيسس
^ كيتو :أسستشساط رئيسص أإ’كوأدور لين Úمورينو غضسبا حينما
عرف بوجود كامÒأ خفية مثبتة ‘ مكتبه كانت تتجسسسص عليه.
وقال مورينو ،ألذي تو ¤ألرئاسسة ‘ ماي أŸاضسي ‘ تغريدة
على توي““ :Îأنا مصسدوم فع Óوغاضسب جدأ ...كامÒأ خفية ‘
مكتبي وتتم إأدأرتها وتوجيهها عن بعد .إأنها جرÁة ضسد أ◊ياة
أÿاصسة““.
ويتنقل مورينو على كرسسي متحرك ،نتيجة إأصسابته بشسلل ‘
أ÷زء ألسسفلي بعد تعرضسه لسسطو مسسلح عام .1998

وأضس- -اف أل- -ب -ي -ان ““أل -ت -دريب سس -ي -ت -م خ -ارج أŸي -اه
أإ’ق -ل -ي -م-ي-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ول-ي-وم وأح-دي ب-غ-رضص إأج-رأء
Œارب ل-ل-زورق (سس-دأدة) وك-ذلك ت-ن-ف-ي-ذ ت-دري-ب-ات
بحرية مشسÎكة مع أŸدمرة ألصساروخية أإ’يطالية
(أن -دري -ا دوري -ا) ،ح -يث سس -تشس -ارك ‘ أل -ت -دري-ب-ات
ألبحرية وسستقوم ‘ نهاية ألتدريبات بتسسليم قطع
غ-ي-ار ط-ل-ب-ه-ا أل-ف-ن-ي-ون ل-غ-رضص أسستمرأر وأسستكمال
صسيانة ألقطع ألبحرية““.
ووصس -لت إأ‹ أل-ق-اع-دة أل-ب-ح-ري-ة ب-ط-رأب-لسص م-ط-ل-ع
أغسس- -طسص أŸاضس- -ي ي أول ألسس- -ف- -ن أل- -عسس- -ك- -ري -ة
أإ’يطالية ألتي وعدت روما بإارسسالها بناء على طلب
ح -ك -وم-ة أل-وف-اق أل-ل-ي-ب-ي-ة رغ-م –ذي-رأت م-ن ق-ب-ل
ألŸÈان ألليبي ألذي أعت Èذلك أنتهاكا للسسيادة
ألوطنية ألليبية.

جرحى ‘ انفجار سصيارة مفّخخة ‘ بنغازي
أعلن مسسؤوول أمني ليبي ﬁلي أن سستة أشسخاصص
بينهم أربعة جنود أصسيبوأ بجروح ‘ أنفجار سسيارة
مفخخة قرب مكتب للشسرطة أŸدنية ‘ بنغازي
(شسرق).

سصعر النفط يرتفع

^ جنيف :أسستقرت أسسعار ألنفط ‘ تعامÓت
نهاية أأ’سسبوع ‘ أأ’سسوأق ألدولية قرب أعلى مسستوى لها ‘
خمسسة أشسهر ،وسسط توقعات بارتفاع ألطلب ألعاŸي خÓل ألعام
ألقادم.
ففي ختام تعامÓت أمسص أ’ول أرتفع سسعر خام برنت إأ. ٦٢ ¤
Óسسبوع
 ٥٥دو’رأ للÈميل ،وسسجل سسعر خام برنت أرتفاعا ل أ
ألثالث على ألتوأ‹ بنسسبة  ،% 3 . 3وهي أأ’على منذ نهاية
جويلية أŸاضسي.

سصان مارتان تتخّوف من األوبئة

^ بوانت :تÎأكم أŸياه ألرأكدة وألنفايات ‘ ألشسوأرع ،و’
تزأل ماء ألشسرب مقطوعة ،فباتت جزيرة سسان مارتان ألفرنسسية
 ألهولندية ألتي أجتاحها أ’عصسار أيرما تتخوف من تفشسيأ’وبئة ،بسسبب ألصسعوبة ‘ نشسر ألنصسائح ألصسحية ،من جرأء

وقال آأمر ألدوريات بقوة أŸهام أÿاصسة ومكافحة
أإ’رهاب حمدي ألدينا‹ ‘ تصسريح صسحفي ،أمسص
أأ’ول ،إأن ““أربعة أفرأد من ألقوة أصسيبوأ إأضسافة إأ¤
أثن Úمن موظفي منتزه بودزيرة حيث فرع مصسلحة
أ÷وأزأت Ãناطق شسرق ليبيا إأثر أنفجار سسيارة
مفخخة أسستهدفت مقر أŸصسلحة““.
وأّتهم ألدينا‹ ““أÓÿيا أإ’رهابية ألنائمة ‘ مدينة
ب- -ن- -غ -ازي ب -ال -وق -وف خ -ل -ف أ’ن -ف -ج -ار ل -زع -زع -ة
أ’سستقرأر ‘ أŸدينة ألتي أعلن عن –ريرها من
قبضسة أ÷ماعات أإ’رهابية““.
م -ن ج -ه -ت -ه ق -ال م -دي-ر ألشس-ؤوون أإ’دأري-ة وأŸال-ي-ة
باŸصسلحة ونائب رئيسسها ألعقيد
أحمد ماضسي ‘ تصسريح ‡اثل أن ““هذأ ألعمل
إأره-اب-ي وإأج-رأم-ي وت-خ-ري-ب-ي يسس-تهدف مؤوسسسسات
أل -دول -ة وه-دف-ه إأي-ق-اف ط-ب-اع-ة أ÷وأز أإ’ل-كÎوÊ
أ’ك Ìمن  ٢0قسسما ‘ مناطق شسرق ليبيا بعد أن
كانت حكرأ على ألعاصسمة طرأبلسص فقط““.
و” أإ’عÓن ‘ أوأئل شسهر يوليو أŸاضسيي عن
–ري -ر ب-ن-غ-ازي ( 1000ك -ل -م شس-رق ط-رأب-لسص) م-ن
أ÷ماعات أإ’رهابية بعد أك Ìمن ثÓث سسنوأت من
أŸعارك.

ألعودة أ÷زئية للتيار ألكهربائي وأ’تصسا’ت.
وبعد أك Ìمن أسسبوع على أ’عصسار من ألفئة أÿامسسة ألذي
ضسرب سسان مارتان وحصسد أحد عشسر قتي ،Óوجزيرة سسان
بارتيليمي ألفرنسسية أ’خرى ،حان آأوأن أتخاذ ألتدأب Òألصسحية
أل- -وق- -ائ -ي -ة ،وسس -ط سس -ك -ان م -ا زأل -وأ يشس -ع -رون ب -ه -ول أŸأاسس -اة
وألصسدمة.

مادورو متفائل
^ ك -راك -اسس :ق -ال أل -رئ-يسص أل-ف-ن-زوي-ل-ي ن-ي-ك-و’سص م-ادورو إأن
أŸف -اوضس -ات ب Úأ◊ك -وم -ة وأŸع -ارضس -ة أسس -ف -رت ع-ن أقÎأب
ألتوصسل إأ ¤أتفاق ينهي أأ’زمة ألسسياسسية ،بينما تبدي أŸعارضسة
شسكوكا ‘ إأمكانية ألتوصسل إأ ¤حل نهائي رغم أ’تفاق على
تشسكيل ÷نة دولية للمسساعدة ‘ إأ‚اح أŸفاوضسات.
وشسهدت فنزوي Óمنذ بدأية أفريل أŸاضسي سسلسسلة أحتجاجات
للمعارضسة أوقعت  130قتي Óعلى أأ’قل حتى أآ’ن.
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اأ’حد  17سشبتمبر  2017م
الموافق لـ 26ذي الحجة  1438هـ

لزمـــــــة اÿليجيــــــة
ا أ

دعوات لرفع ا◊صشار عن قطر وا÷لوسض إا ¤طاولة ا◊وار
لطراف
دعت العديد من ا أ
الدولية البلدان اŸقاطعة لقطر
لـ ““رفع ا◊صسار على الدوحة
Óثار اÎŸتبة على ذلك
نظرا ل آ
على الشسعب القطري““ ‘ ،حÚ
أاعربت القيادة القطرية عن
اسستعدادها للحوار ◊ل الزمة
اÿليجية ،وذلك بعد مرور
أاك Ìمن  100يوم على الشسروع
‘ إاجراءات اŸقاطعة ضسد قطر
لربعة
التي تتهمها الدول ا أ
لماراتي السسعودية والبحرين
(ا إ
لرهاب
ومصسر) بـ ““دعم ا إ
والتدخل ‘ شسؤوونها الداخلية““.
وع -ل -ى إاث -ر ال-زي-ارة ال-ت-ي ق-ادت أامÒ
قطري الششيخ “يم بن حمد آال ثاÊ
ل -ب -اريسش -ي دع -ا ال -رئ-يسص ال-ف-رنسش-ي-ي
امانويل ماكرون إا ¤رفع إاجراءات
اŸقاطعة التي تنفذها الدول اأ’ربعة
منذ  5جوان اŸاضشي ““‘ أاسشرع وقت
‡ك -ن ن -ظ -را آ’ث -اره -ا ع-ل-ى الشش-عب
ال-ق-ط-ري ’سش-ي-م-ا ال-ع-ائÓت““ ،معربا
عن قلقه إازاء هذا التوتر الذي يهدد
اسشتقرار اŸنطقة.
م- -ن ج- -ان -ب -ه -ا ،أاع -ربت اŸسش -تشش -ارة
اأ’Ÿانية ا‚ي ÓمÒكل ‘ اŸؤو“ر
الصشحفي اŸششÎك مع الششيخ “يم
بن حمد آال ثا Êعن ششعورها بالقلق
““لعدم وجود حل حتى اآ’ن ‘ اأ’فق،
خاصشة بعد مرور أاك Ìمن مائة يوم
ع- - -ل- - -ى ب - -داي - -ة اأ’زم - -ة ب Úق - -ط - -ر
وجÒانها““ ودعت إا ¤جلوسص جميع
اأ’طراف إا ¤طاولة واحدة مششÒة
إا ¤أان ““أاŸانيا وانطÓقا من قيمها
تريد أان تسشاهم بششكل غ Òمباششر
ع Èالقنوات اŸتوفرة لديها ‘ حل
ه -ذه اأ’زم -ة““ ،م -ع -رب -ة ع -ن دع -م -ه-ا

÷هود الوسشاطة الكويتية وتقديرها
ل -ل -ج -ه -ود اأ’م -ري -ك -ي -ة ال -رام -ي -ة إا¤
التوصشل إا ¤حل لهذه اأ’زمة.
وأابرزت مÒكل أان اÙادثات التي
جمعتها مع أام Òقطر تناولت ““أاهمية
مكافحة اٍ’رهاب و“ويله خاصشة وان
هناك –ديات هائلة ‘ اŸنطقة““،
مششددة على ضشرورة –قيق خطوات
إاي- -ج -اب -ي -ة ب Úدول ›لسص ال -ت -ع -اون
لدول اÿليج العربية.
وح- -ول ق- -ائ- -م- -ة اŸط -الب  13التي
ق -دم -ت-ه-ا ال-دول اŸق-اط-ع-ة ل-ق-ط-ري
قالت مÒكل أانها ““’ تعتقد انه Áكن
حل اأ’زمة بششكل علني ،ولن نسشتطيع
إايجاد حل لها فقط ‘ حال أاعلن كل
واح -د م -وق -ف -ه م -ن ه -ذه ال -ق-ائ-م-ة““،
معتÈة أان ““ا◊ل يتطلب ﬁادثات
غ Òعلنية من خÓل ا÷لوسص بهدوء
والعمل على –قيق تسشويات عادلة““.

قرارات سشيادية
ب- -اŸق- -اب -ل ت -رى دول اŸق -اط -ع -ة أان
اإ’جراءات التي اتخذتها حيال قطر
هي ““قرارات سشيادية مششروعة ’ تعد
ب- -ح- -ال م- -ن اأ’ح -وال حصش -ارا ،وإا‰ا
م -ق -اط -ع -ة ن -اب -ع -ة م -ن الضش-رر ال-ذي
تسش -ب -بت ف-ي-ه تصش-رف-ات ال-دوح-ة غÒ
اŸسش- -ؤوول- -ة ع Èدع- -م -ه -ا و“وي -ل -ه -ا
Óره- -اب وال- -ع- -ن- -اصش- -ر
وإاي- -وائ- -ه- -ا ل - -إ
اإ’ره- -اب- -ي- -ة م- -ا دف- -ع ال- -دول اأ’رب -ع
’تخاذ قرارها Ãقاطعتها““ ،على حد
تعبÒهم.
وقال اŸندوب الدائم لدولة ا’مارات
ل- -دى اأ’· اŸت- -ح- -دة ع- -ب -ي -د سش -ا⁄
الزعابي ‘ بيان أالقاه خÓل الدورة
اأ’خÒة Ûلسص ح- - -ق- - -وق اإ’نسش- - -ان
بجنيف باسشم الدول اأ’ربع أانه ““إاذا
كان الششعب القطري قد تضشرر من

اعتـــــداء مـــــÎو لنــــدن

حصشار دول اŸقاطعة ،فكيف Áكن
ل - -ه أان ي - -فسش - -ر تصش - -ري- -ح- -ات ك- -ب- -ار
اŸسشؤوول ‘ Úبلده التي تؤوكد عدم
ت- -أاث -ره -ا وم -واط -ن -ي -ه -ا ج -راء ق -ط -ع
ال-عÓ-ق-ات ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة م-ع-ها وبأان
ا◊ياة Œري وبششكل طبيعي““.
‘ غضش - -ون ذلك أاع - -ل - -نت ال - -دوح - -ة
قرارها بإاعادة سشفÒها لدى طهران
Ÿمارسشة مهامه الدبلوماسشية ،معربة
ع- -ن أام -ل -ه -ا ‘ ““ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة م-ع ا÷م-ه-وري-ة اإ’سشÓ-م-ية
اإ’يرانية ‘ كافة اÛا’ت““.
وكانت الدوحة قد اسشتدعت سشفÒها
‘ جانفي  2016عقب قرار اŸملكة
ال-ع-رب-ي-ة السش-ع-ودي-ة ق-ط-ع عÓ-ق-ات-ه-ا
الدبلوماسشية مع طهران على خلفية
اع- - -ت- - -داءات ع- - -ل- - -ى ب - -ع - -ث - -ت - -ي - -ه - -ا
ال -دب -ل -وم-اسش-ي-ت ‘ Úك-ل م-ن ط-ه-ران
ومششهد.

الشّشرط ـ ـ ـة الÈيطاني ـ ـة توق ـ ـف ششاب ـ ـا عل ـ ـى عÓق ـ ـة بالعمليـ ـ ـة
قالت مصسادر ‘ الشسرطة
الÈيطانية اليوم ،إاّنها أاوقفت
شسابا ‘ الـ  18من عمره على
خلفية التحقيق ‘ العتداء
الذي وقع ‘ ﬁطة ““بارسسونز
غرين““ للمÎو ا÷معة ،وأاسسفر
عن إاصسابة  30شسخصسا.
أاع-ل-نت الشش-رط-ة الÈي-ط-ان-ي-ة ،أامسص،
القيام بـ«عملية توقيف هامة““ على
عÓ- -ق- -ة ب- -ا’ع -ت -داء ال -ذي أاوق -ع 30
ج- -ري- -ح- -ا ‘ إاح- -دى ﬁط- -ات مÎو
ال-ع-اصش-م-ة ع-ن-د سش-اع-ة ال-ذروة صشباح
ا÷معة.
وقالت الششرطة ‘ بيان ““لقد قمنا
ب- -ع- -م- -ل -ي -ة ت -وق -ي -ف ه -ام -ة ‘ إاط -ار
التحقيق هذا الصشباح““ ،موضشحة أان
اŸششتبه به ،وهو رجل ‘ الـ  18من
العمر ،قد أاوقف صشباح أامسص ،على

ي - -د شش - -رط - -ة ك - -نت (ج- -ن- -وب شش- -رق
بريطانيا) ““‘ منطقة مرفأا دوفر““
على خلفية ا’ششتباه بعÓقته بوقائع
““إارهابية““.
وق -ال اŸسش -ؤوول ‘ شش -ع-ب-ة م-ك-اف-ح-ة
اإ’رهاب ‘ الششرطة نيل باسشو ““قمنا
ب- -ع- -م- -ل -ي -ة ت -وق -ي -ف ه -ام -ة ‘ إاط -ار
–قيقنا هذا الصشباح““ ،وفق ما ذكر
ال- -ب- -ي- -ان .ل- -ك- -ن- -ه أاضش- -اف ““م- -ع أان -ن -ا
مرتاحون للتقدم الذي –قق ،إا’ أان
ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ت-واصشل ومسشتوى اÿطر
يبقى حرجا““.
وأاوضش -حت الشش -رط -ة أان اŸشش-ت-ب-ه ب-ه
م -وق -وف ره -ن ال -ت -ح -ق -ي-ق ‘ م-رك-ز
ﬁلي للششرطة قبل نقله ““إا ¤مركز
شش- -رط- -ة ب- -ج- -ن -وب ل -ن -دن ‘ ال -وقت
اŸناسشب““.
ووقع ا’عتداء وهو اÿامسص الذي

يسش -ت-ه-دف اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة خÓ-ل
سشتة أاششهر ،ا÷معة ‘ قطار أاثناء
سشاعة الذروة قرابة السشاعة 08 : 20
صش-ب-اح-اﬁ ‘ ،ط-ة ب-ارسش-ون-ز غ-ري-ن
الواقعة ‘ حي ميسشور بجنوب غرب
لندن ،ووصشفته الششرطة بأانه اعتداء
““إاره- -اب- -ي““ وت- -ب -ن -اه ت -ن -ظ -ي -م داعشص
اإ’رهابي.
وبحسشب حصشيلة جديدة صشدرت عن
أاج-ه-زة الصش-ح-ة صش-ب-اح أامسص ،،ت-ل-ق-ى
ثÓثون جريحا العÓج ‘ اŸسشتششفى
و’ يعا Êأاي منهم من جروح خطÒة،
و’ ي- -زال ثÓ- -ث- -ة ف- -ق- -ط م- -ن- -ه -م ‘
اŸسشتششفى.
وك -ان ت -ق -ري -ر أاوروب -ي صش-ادر م-ط-ل-ع
الششهر ا÷اري ،قد حّذر من وجود
 50أال -ف م -ت -ط -رف ع -ل -ى اأ’راضش-ي
اأ’وروب-ي-ة  % 70م-ن-ه-م ‘ ب-ري-ط-ان-يا

باŸوازاة مع السستعداد لتحرير ا◊ويجة

وحدها.
التقرير ،الذي أاعّده اŸنسشق اأ’على
لششؤوون مكافحة اإ’رهاب ‘ ا’–اد
اأ’وروبي ،جيل دي كريششوف ،كششف
أان ه - -ؤو’ء رÃا يشش - -ن- -ون ه- -ج- -م- -ات
إال- -كÎون- -ي- -ة ضش- -د أاه- -داف شش- -دي- -دة
اÿطورة.
ووفق اŸعطيات اأ’وروبية ا÷ديدة،
فإان  3آا’ف من هؤو’ء Áثلون مصشدر
““قلق““ ÷هاز ا’سشتخبارات الداخلي
الÈيطا““ Êأام آاي  .““5بينما يتم اقتفاء
أاثر  500آاخرين بششكل مسشتمر.
وتتقاطع هذه اŸعلومات مع أاخرى
صش -ادرة ع -ن ا◊ك -وم -ة الÈي -ط -ان -ي -ة
تشش Òإا ¤إاح - -ب- -اط  18م-ؤوام-رة منذ
 2013بينها  5مؤوامرات منذ هجوم
ويسشتمنسش ‘ Îمارسص هذا العام.

القوات العراقية تششن عملية عسشكرية ضشد ““داعشض““ اإلرهابي باألنبار
أاعلنت القوات العراقية أانها
بدأات ،أامسش ،عملية عسسكرية
لسستعادة مناطق خاضسعة
لسسÓمية
لتنظيم الدولة ا إ
لنبار
الرهابي غربي ﬁافظة ا أ
قرب ا◊دود مع سسوريا.
قال الفريق عبد اأ’م Òيار الله نائب
قائد العمليات اŸششÎكة العراقية ‘
بيان نقلته خلية اإ’عÓم ا◊ربي ،إان
قوات من ا÷يشص العراقي متمثلة ‘
ق -ي -ادة ع -م -ل -ي-ات اأ’ن-ب-ار وأاخ-رى م-ن
ا◊شش- - -د الشش - -ع - -ب - -ي وق - -وات ا◊دود
شش - -رعت أامسص ‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة واسش- -ع- -ة
’سشتعادة بلدة عكاششات وفتح الطريق
اŸم -ت -د م-ن ال-ط-ري-ق السش-ري-ع ب-اŒاه
ال -ب -ل -دة ،وت -أام Úا◊دود ال -دول -ي-ة ‘
ﬁيط عكاششات التي تقع ب Úمدينتي
الرطبة والقائم بأاقصشى غربي العراق.
يأاتي إاعÓن بدء العملية العسشكرية ‘
ع -ك -اشش -ات ب -ع -د سش -اع -ات م -ن إال -ق-اء
ط -ائ -رات ع -راق -ي -ة آا’ف اŸنشش-ورات
ع-ل-ى م-ن-اط-ق ع-ك-اشش-ات وع-ان-ة وراوة
وال -ق -ائ -م ت -ع -ل-م سش-ك-ان ت-لك ال-ب-ل-دات
ب-ق-رب اسش-ت-ع-ادت-ه-ا ،وت-دع-و إاره-اب-ي-ي
ت -ن -ظ -ي -م ال-دول-ة إا ¤تسش-ل-ي-م أان-فسش-ه-م
واÿضشوع Ùاكمة عادلة ،أاو يكون
مصشÒه- - -م اŸوت ب- - -نÒان ال- - -ق - -وات
اŸسشلحة.
وقالت خلية اإ’عÓم ا◊ربي العراقية
إاّنها باششرت أايضشا عمليات نفسشية من
خ Ó-ل بث إاذاع -ي م-وج-ه-ة ل-ل-م-ن-اط-ق

ال-ت-ي تسش-ت-ه-دف-ه-ا العمليات العسشكرية
غ -رب -ي اأ’ن -ب-ار .وت-ع-ت Èم-ن-اط-ق راوة
وع-ان-ة وع-ك-اشش-ات وال-ق-ائ-م ال-ت-ي ت-قع
على امتداد مناطق صشحراوية واسشعة
تصشل إا ¤ا◊دود العراقية السشورية
آاخ- -ر م- -ن -اط -ق غ -رب -ي اأ’ن -ب -ار ال -ت -ي
يسشيطر عليها التنظيم الدموي منذ
أاك Ìمن ثÓث سشنوات.

‘ السشياق نفسشه ،قالت خلية اإ’عÓم
ا◊رب -ي إان ط -ائ-رات ع-راق-ي-ة ن-ف-ذت
ضش -رب -ة ج -وي -ة وصش -ف -ت -ه -ا ب -ال -ن-وع-ي-ة
أاسش-ف-رت ع-ن ت-دم Òم-عسش-ك-ر ل-ت-ن-ظيم
الدولة ا’رهابي ‘ منطقة صشحراء
غ -رب ال -رط -ب -ة ،وأاضش -افت أان ال -غ -ارة
أاسش- -ف -رت ع -ن م -ق -ت -ل دم -وي Úك -ان -وا
ي- -خّ- -ط -ط -ون ل -ت -ن -ف -ي -ذ ه -ج -م -ات ‘

ﬁافظة كربÓء جنوب غرب بغداد.
يششار إا ¤أاّن العملية العسشكرية الرامية
’سش- - -ت- - -ع- - -ادة م- - -ع - -اق - -ل ت - -ن - -ظ - -ي - -م
الدولةا’رهابي غربي اأ’نبار تتزامن
م-ع اسش-ت-ع-دادات ل-ب-دء ع-م-ل-ي-ة ‡اث-لة
’سشتعادة قضشاء ا◊ويجة جنوب غرب
كركوك من التنظيم الدموي بدعم من
القوات اأ’مÒكية.

خÓل مواجهات مع قوات ا÷يشش

مقتل  34لجئا بورنديا بالكونغو الدÁقراطية
قتل ’ 34جئاً من بوروندي ‘ ششرق جمهورية الكونغو الدÁقراطية برصشاصص عسشكري Úأاثناء ““مواجهات““ ب Úا÷انب،Ú
بحسشب حصشيلة مؤوقتة للسشلطات اÙلية ‘ و’ية كيفو ا÷نوبية.
قال مسشؤوول ﬁلي ‘ سشلطات الو’ية لوكالة فرانسص برسص ،أامسص ،إان عناصشر من القوات اŸسشلحة أارادوا تفريق ’جئÚ
‘ كامانيو’ ““بإاطÓق الرصشاصص ‘ الهواء ،لكنهم تعرضشوا للرششق با◊جارة ،ونحن نأاسشف Ÿقتل عسشكري و’ 18جئا““
من بوروندي.
وصشّرح جوزوي بوجي مدير مكتب وزير داخلية و’ية كيفو ا÷نوبية ان ›موعة من الÓجئ Úالبوروندي Úكانت تطالب
با’فراج عن أاربعة من أافرادها أاوقفوا ليل ا’ربعاء اÿميسص ““و” ترحيلهم بعدها ا ¤وطنهم““.
وتابع بوجي أان ا◊صشيلة مؤوقتة ““’ن الÓجئ Úنقلوا جثث قتلى من صشفوفهم اﬂ ¤يم تابع للقوات الدولية ‘
كامانوي.““Ó
من جهتها ،أاششارت اŸتحدثة باسشم مهمة ا’· اŸتحدة ‘ الكونغو الدÁوقراطية فلورانسص مارششال ا ¤حصشيلة
مؤوقتة قدرها  18قتي Óو 50جريحا.
وقال ’جئ بوروندي لوكالة ““فرانسص برسص““““ :رأايت أاششخاصشا يسشقطون رجا’ ونسشاء وأاطفا’  ⁄يكونوا يحملون أاي
سشÓح .لقد أاحصشينا حتى ا’ن  31قتي Óو 105جرحى على ا’قل  15منهم ‘ حالة خطÒة جدا““.
وتعيشص بوروندي ازمة سشياسشية خطÒة تششهد اعمال عنف منذ ترششح الرئيسص بيار نكورونزيزا لو’ية رئاسشية ثالثة ‘
أافريل  ،2015وإاعادة انتخابه ‘ جويلية من ذلك العام.
وخلفت أاعمال العنف هذه ما ب 500 Úوأالفي قتيل بحسشب اŸصشادر (ا’· اŸتحدة أاو منظمات غ Òحكومية) مع
اŸئات من حا’ت ا’ختفاء القسشري ،كما دفعت أاك Ìمن  400الف ششخصص Ÿغادرة البÓد.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مÒكـ ـ ـل تتّجـ ـ ـه اإ ¤ولي ـ ـة رابعـ ـ ـة
قبل تسسعة أايام من النتخابات
لŸانية بات فوز اŸسستشسارة
التشسريعية ا أ
أانغي ÓمÒكل بولية جديدة شسبه مؤوكد،
لكن الشسكوك تلف ائتÓفها ا◊كومي الذي
لŸانية ‘
سسيحدد وجهة السسياسسة ا أ
السسنوات اŸقبلة.
رأات ›لة ““دير ششبيغل““ ،أان ’بد للمسشتششارة اÙافظة
التي تتصشدر اسشتطÓعات الرأاي بفارق كب Òمنذ أاسشابيع،
أان ترتكب ““خطأا سشياسشيا هائ ““Óقبل موعد ا’نتخابات
‘  24سشبتم Èحتى ’ تفوز بو’ية رابعة ،غ Òأان ارتكاب
اأ’خطاء ليسص من عاداتها.
يتوّقع معهد ““فورسشا““ ‘ اسشتطÓعه اأ’خ Òللرأاي،
أان ي- - -ف- - -وز اÙاف- - -ظ- - -ون (ا’–اد اŸسش - -ي - -ح - -ي
ال -دÁق-راط-ي ب-زع-ام-ة مÒك-ل وح-ل-ي-ف-ه ال-ب-اف-اري
ا’–اد اŸسش -ي-ح-ي ا’ج-ت-م-اع-ي) بـ 37ب-اŸئ-ة من
نوايا اأ’صشوات .وإان كانت هذه النسشبة أاسشوأا نتيجة
مقدرة منذ أاربعة أاششهر ،إا’ أانها تفوق باششواط
ال -ت -وق -ع -ات لÓ-ششÎاك-ي Úال-دÁق-راط-ي Úب-زع-ام-ة
مارتن ششولتز ( 23باŸئة).
وبعدما كان لفÎة وجيزة ‘ مطلع العام اŸفضشل
ل- -دى ا’Ÿان ،ي- -ج- -د ال- -رئ- -يسص السش- -اب -ق ل -لŸÈان
اأ’وروبي صشعوبة ‘ تعبئة الناخب Úحول موضشوع
التفاوت ا’جتماعي الذي جعل منه ﬁور حملته،
‘ وقت يسشجل ا’قتصشاد اأ’ول ‘ أاوروبا ‰وا قويا

م-دع-وم-ا ب-نسش-ب-ة ب-ط-ال-ة ‘ أادن-ى مسش-ت-وي-ات-ها منذ
إاعادة توحيد أاŸانيا.
‘ اŸقابل ،تبقى مÒكل التي تقود البÓد منذ 12
ع -ام -ا ،وف -ي -ة ÿط -ه -ا ،ف -ت-ط-رح ن-فسش-ه-ا ‘ م-وق-ع
الضشامنة لÓسشتقرار ‘ عا ⁄تعصشف به أازمات
كثÒة ،متفادية القيام بأاي ›ازفات.
وق -ال اÿب Òالسش -ي -اسش -ي ‘ ج -ام -ع -ة ب -رل Úا◊رة
أاوسش-ك-ار ن-ي-درم-اي-ر ““إان تشش-ك-ي-ل-ة ا◊ك-وم-ة سشتكون
برايي أاك Ìتششويقا من ا’قÎاع بحد ذاته ،أ’ن
هناك الكث Òمن ا’حتما’ت““ وكّلها ““معقدة““.
ف -م -ن غ ÒاŸت -وّق -ع أان ي-حصش-ل اÙاف-ظ-ون ع-ل-ى
ال-غ-ال-ب-ي-ة اŸط-ل-ق-ة ،م-ا ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ه-م ال-ب-حث عن
ششريك أاو ششركاء ‘ ا◊كم.
ورفضشت مÒكل ( 62عاما) أاي –الف مع ششريك
م -ت -ط-رف ،سش-واء ح-زب ال-ب-دي-ل أ’Ÿان-ي-ا ال-ي-م-ي-ن-ي
الششعبوي الذي سشيدخل إا ¤الŸÈان ،أاو ““دي ليكي““
اليسشاري الراديكا‹.
وسشتحسشم اŸرتبة الثالثة ‘ ا’قÎاع ما ب Úهذين
ا◊زب Úاللذين تتوقع اسشتطÓعات الرأاي حصشول
كل منهما على حوا 10 ¤باŸئة من اأ’صشوات.
و ⁄تسش -ت -ب-ع-د مÒك-ل ك-ذلك ال-ت-ح-ال-ف م-ع اÿضش-ر
لتششكيل ا–اد ثÓثي غ Òمسشبوق على اŸسشتوى
ال -وط -ن-ي ،يشش-ار إال-ي-ه ب-تسش-م-ي-ة –ال-ف ““ج-ام-اي-ك-ا““
بسشبب الوان اأ’حزاب الثÓثة.

مسساحته توازي مسساحة بلجيكا

مدريد مصشّرة على منع اسشتفتاء إاقليم كتالونيا

أاعلنت ا◊كومة الإسسبانية أانها سستتو ¤السسيطرة الفعلية على مدفوعات ا◊كومة
لقليمية ‘ كتالونيا لضسمان عدم –ويل أاي أاموال إا ¤اسستخدامات أاخرى من قبيل “ويل
ا إ
عملية إاجراء اسستفتاء تقرير اŸصس.Ò
أام-ه-لت ا◊ك-وم-ة اإ’سش-ب-ان-ي-ة إادارة إاق-ل-ي-م ك-ت-ال-ونيا اسشتفتاء على ا’سشتقÓل ‘ ،تصشعيد ÷هود مدريد
(ششمال ششرق) 48 ،سشاعة لضشمان عدم اإ’نفاق من Ÿنع اÿطوة التي وصشفتها بأانها غ Òقانونية.
ميزانيتها لصشالح تنظيم ا’سشتفتاء على انفصشال وجاء ‘ رسشالة تسشلمتها السشلطات اÙلية من
ا’دعاء أان اŸسشؤوول ÚاŸششارك Úبأاي اسشتعدادات
اإ’قليم ،الذي تعتÈه مدريد ““غ Òمششروع““.
وأاعلن وزير اŸالية اإ’سشباÃ Êؤو“ر صشحفي ،أان لÓسشتفتاء Áكن أان توجه لهم اتهامات بـالعصشيان
حكومته سشتتو ¤السشيطرة الفعلية على مدفوعات اŸد ،Êوإاسش- - -اءة اسش- - -ت- - -غÓ- - -ل اŸنصشب ،وإاسش - -اءة
ا◊كومة اإ’قليمية الكتالونية ،ضشمن آالية جديدة اسشتخدام اأ’موال العامة.
ويطالب مؤويدو ا’سشتقÓل منذ Ã 2012ثل هذا
للرقابة –د من قدرتها على اسشتخدام ميزانيتها.
ووفقا لهذا اإ’جراء ا÷ديد ،سشتتو ¤وزارة اŸالية ا’سش -ت -ف -ت -اء ال -ذي أاع -ل -ن -ت -ه اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا غÒ
اإ’سش -ب -ان -ي-ة تسش-ل-م ف-وات Òاÿدم-ات م-ن اŸوردي-ن دسشتوري ،لكن ا’سشتقÓلي ÚيعتÈون اÙكمة غÒ
م -ب -اشش -رة وسش -داده-ا ل-ه-م ،ول-ن ت-ق-دم ال-وزارة ت-لك شش- -رع- -ي- -ة ومسش -يسش -ة ،مششÒي -ن إا ¤أان عشش -رة م -ن
اأ’رصشدة كاŸعتاد إا ¤ا◊كومة الكتالونية بصشفتها قضش-ات-ها  12ع-ي-ن-ت-ه-م اأكÌي-ات ب-رŸانية ﬁافظة
وحكومة ماريانو راخوي اليمينية.
الوسشيط اŸسشؤوول عن السشداد بهذا اإ’قليم.
ويعت Èإاقليم كتالونيا ،الذي توازي مسشاحته مسشاحة
بلجيكا ،إاحدى اŸناطق اأ’ك ÌإاسشÎاتيجية ‘ بلد
رفضض وإاجراءات
يعد رابع أاك Èاقتصشاد Ãنطقة اليورو.
ترفضص مدريد كل اإ’جراءات اŸتعلقة با’سشتفتاء ،وÁثل اإ’قليم  %6 .3من مسشاحة إاسشبانيا و %16من
وسش -ب -ق أان اسش -ت -دع -ى ا’دع -اء اإ’سش -ب -ا Êاأ’رب -ع-اء سشكانها وخمسص ناŒها اإ’جما‹ ،و %22 .5من
سش-ب-ع-م-ئ-ة م-ن رؤوسش-اء ال-ب-ل-دي-ات ‘ ك-ت-ال-ون-ي-ا أايدوا السشياحة اإ’سشبانية.

اعتÈته خطوة مزعزعة لÓسستقرار

واششنطن ّŒدد رفضشها اسشتفتاء كردسشتان

لبيضش دعوته إاقليم
جّدد البيت ا أ
كردسستان العراق إا ¤التخلي عن مشسروع
تنظيم اسستفتاء على السستقÓل عن العراق
‘  25سسبتم Èا÷اري ،معتÈا أان إاجراء هذا
السستفتاء سسيكون خطوة ““اسستفزازية““
و«مزعزعة لÓسستقرار““.
جاء ذلك بعد سشاعات قليلة من مصشادقة برŸان
كردسشتان العراق على إاجراء ا’سشتفتاء ،حيث قالت
الرئاسشة اأ’مÒكية ‘ بيان لها إان إاجراء ا’سشتفتاء
سش -ي -ق-وضص ا÷ه-ود ال-رام-ي-ة ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
ال- -دول- -ة اإ’سشÓ- -م- -ي -ة ا’ره -اب -ي ،وك -ذلك ا÷ه -ود
الرامية ““إ’رسشاء ا’سشتقرار ‘ اŸناطق اÙررة““
من التنظيم الدموي.
وأاضش -اف ال -ب -يت اأ’ب -يضص““ :ن -دع -و ح -ك-وم-ة إاق-ل-ي-م
كردسشتان إا ¤وقف ا’سشتفتاء والدخول ‘ حوار
جاد ومسشتمر مع بغداد وهو ما أاششارت الو’يات
اŸتحدة إا ¤اسشتعدادها لتسشهيله““.
وكان وزير اÿارجية اأ’مÒكي ريكسص تيلرسشون قد
طلب ‘ وقت سشابق من رئيسص إاقليم كردسشتان
العراق مسشعود البارزا Êتأاجيل تنظيم ا’سشتفتاء.
‘ السشياق ذاته ،صشّدق برŸان كردسشتان العراق ‘
ج- -لسش -ت -ه غ Òا’ع -ت -ي -ادي -ة ا÷م -ع -ة ع -ل -ى إاج -راء
ا’سشتفتاء على انفصشال اإ’قليم Ãوعده اŸقرر ‘
 25سشبتم ،Èمتجاه Óالرفضص اإ’قليمي والدو‹

لÓسشتفتاء.
وأاّيد إاجراء ا’سشتفتاء  65عضشوا من  68حضشروا
ا÷لسشة ،بعد مقاطعة ““حركة التغي ““Òوا÷ماعة
اإ’سشÓمية.
وق- -ال مسش- -ؤوول- -ون ‘ ا◊رك- -ة وا÷م -اع -ة ‘ وقت
سش -اب -ق ،إان غ -ي -اب ات -ف -اق سش -ي -اسش -ي ب Úال-ك-ت-ل ‘
الŸÈان وت- -ف- -رد ا◊زب Úال- -رئ- -يسش- -ي Úح- -ال دون
حضشورهم ا÷لسشة.
وجاء قرار الŸÈان الكردي بعد سشاعات من إاعÓن
مسشعود البارزا Êرفضشه تأاجيل ا’سشتفتاء ‘ كلمة
أال -ق -اه -ا ‘ قضش -اء ال -ع -م -ادي -ة Ãح -اف -ظ -ة ده-وك
باإ’قليم.
وترفضص ا◊كومة اŸركزية ‘ بغداد ا’سشتفتاء،
وتقول إانه ’ يتوافق مع دسشتور البÓد الذي أاقر ‘
 ،2005و’ يصشب ‘ مصش- -ل -ح -ة اأ’ك -راد ““سش -ي -اسش -ي -ا
واقتصشاديا وقوميا““.
وأاكد رئيسص الوزراء العراقي حيدر العبادي ،أان
حكومته سشتبذل كل ا÷هود إ’لغائه وأانها لن تعÎف
به ،موضشحا أان بÓده سشتتعاون مع تركيا ‘ هذا
اإ’طار.
وتث Òالدعوة إا ¤إاجراء ا’سشتفتاء على انفصشال
اإ’قليم قلق الدول اÛاورة  -خصشوصشا تركيا -
Óقليات
من أانه قد يغذي الطموحات ا’نفصشالية ل أ
الكردية على أاراضشيها.

ل‡ية
سسيلقي كلمة ‘ الّدورة  72للجمعية ا أ

هايلي تكششف قائمة الدول الأعداء التي سشيهاجمها ترامب الثÓثاء
لمريكية
كشسفت نيكي هايلي اŸندوبة ا أ
لمريكي
ل· اŸتحدة ،أان الرئيسش ا أ
لدى ا أ
دون- -ال -د ت -رامب سس -ي -ث -ن -ي ‘ ال -ك -ل -م -ة ال -ت -ي
 ·ÓاŸتحدة
سسيلقيها ‘ ا÷معية العامة ل أ
على أاصسدقاء بÓده وسسيهاجم أاعداءها.
‘ حديث أادلت به ،أامسص ،قالت هايلي““ :الرئيسص
ترامب ‘ كلمته اŸرتقبة خÓل أاعمال ا÷معية
العامة ،سشيهاجم اأ’عداء Ãنتهى القوة ،كما سشيكÌ
م -ن ال -ث -ن-اء ع-ل-ى اأ’صش-دق-اء““ ،م-ف-ردة ب Úاأ’ع-داء
الذين سشيتعّرضشون لـ ““هجوم““ ترامب ك Óمن كوريا
الششمالية وإايران.
وأاضشافت““ :أاعتقد أان ترامب سشيهاجم اأ’ششخاصص
الذين يسشتحقون وسشيششيد Ãن هم أاهل للثناء ،كما

سشيجدد التأاكيد ‘ اÿتام على احتفاظ الو’يات
اŸت -ح -دة ب -ق -وت -ه-ا““ ،دون أان ت-ت-ط-رق إا ¤اح-ت-م-ال
تقليصشه حصشة بÓده ‘ “ويل اأ’· اŸتحدة.
وسشبق لهايلي أان ذكرت ‘ تعليق للصشحفي Úمؤوخرا
حول كلمة ترامب اŸرتقبة ‘ ا÷معية العامة،
““أان- -ه سش- -ي- -حضش -ر دورة ا÷م -ع -ي -ة وسشÒى ا÷م -ي -ع
الرئيسص الذي ضشرب سشوريا عقابا على اسشتخدامها
السشÓ-ح ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي ،وي-ح-ارب ““داعشص““ ‘ سش-وري-ا
والعراق بوتÒة قياسشية واتخذ القرارات الصشارمة
Œاه أافغانسشتان““.
Œدر اإ’ششارة إا ¤دونالد ترامب سشوف يلقي كلمة
 ·ÓاŸتحدة ،الثÓثاء
بÓده ‘ ا÷معية العامة ل أ
اŸقبل ،خÓل أاعمال دورتها .72
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فيما أحتلت أ÷زأئر أŸرأتب أÿمسس أ أ

كروسض قد يغيب عن مباراة
سسوسسيداد اليوم

«الهادي ولد علي» يعلن عن اختتام اŸسسابقة الدولية للقفز على ا◊واجز
أششرف وزير ألششباب وألرياضشة ألهادي ولد علي ،أمسس ،بقسشنطينة،
ع -ل -ى م -رأسش -م أ’خ-ت-ت-ام أل-رسش-م-ي ل-ل-مسش-اب-ق-ة أل-دول-ي-ة ل-ل-ق-ف-ز ع-ل-ى
أ◊وأجز بنادي ألفروسشية «‚مة ألششرق» ببلدية ع Úعبيد ،وألتي
أن-ط-ل-قت ب-ت-اري-خ أل-ث-ام-ن م-ن ألشش-ه-ر أ÷اريÃ ،شش-اركة دولية هامة
‡ثلة ‘  22دولة إأضشافة إأ ¤أ÷زأئر ،أŸسشابقة ‘ طبعتها ألثانية من
نوعها ‘ أ÷زأئر وأŸنظمة من طرف مسشتثمرة صشحرأوي ألفÓحية
وأل-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-ل ألشش-روط أŸادي-ة وأل-بشش-ري-ة وك-ذأ أŸق-اي-يسس
ألدولية ألتي ترتكز عليها رياضشة ألقفز على أ◊وأجز ،حيث صشرح
أل -وزي -ر ع-ل-ى أن أŸشش-ارك-ة أل-ق-وي-ة ب-اŸسش-اب-ق-ة ل-ه-ي دل-ي-ل ك-ب Òع-ل-ى
‚احها ،وأن أ÷زأئر سشتدعم مسشتقب Óرياضشة ألفروسشية Ÿا لها من
أتصشال كب Òبعادأتنا وتقاليدنا ويحث عليها ديننا أ◊نيف.
قسشنطينة  :مفيدة طريفي

أاّكد زين الدين زيدان ،اŸدير الفني لريال مدريد اإ’سشبا،Ê
أاّن غياب الÈتغا‹ كريسشتيانو رونالدو عن الفريق قد يصشب
‘ مصشلحة اŸلكي.قال زيدان ‘ اŸؤو“ر الصشحفي Ÿباراة
ريال سشوسشيداد« :غياب كريسشتيانو مؤوّثر على الفريق ،لكن
لدينا عدد من الÓعب Úالرائع ،Úكما أانّ اأ’مر قد يكون
مفيًدا على اŸدى الطويل ،إاذ يحصشل صشاروخ ماديرا على
فرصشة للراحة».وتابع« :غاريث بيل يحتاج إا ¤وقت لكي
يعود من اإ’صشابة ويصشبح بأافضشل حال ،ولكن ا’نتقادات ’
تتوّقف ،أارى أانّ ال ّ
Óعب يتطور تدريجيًا و‘ طريقه للعودة
جل أامام سشوسشيداد حتى
أ’فضشل مسشتوياته ،وأا“ّنى أان يسش ّ
ي -ن -خ -فضس م -ع-دل ا’ن-ت-ق-ادات».وأاضش-اف« :دا Êسش-ي-ب-اي-وسس
يحتاج للصش Èقليً ،Óبالطبع هو ’عب مهم للفريق وأارغب
‘ مشش-ارك-ت-ه ،ل-كّ-ن-ه م-ازال ب-ح-اج-ة ل-ب-عضس ال-وقت ل-ي-ت-فّ-ه-م
ط-ري-ق-ة ال-ل-عب وي-ت-أاق-ل-م ع-ل-ي-ه-ا».وأاشش-ار زيدان إا ¤إامكانية
غ-ي-اب ت-و Êك-روسس وخ-يسش-وسس ف-اي-ي-غ-و ع-ن م-واج-ه-ة ري-ال
سشوسشيداد ،بعد عدم مششاركتهما ‘ تدريبات الفريق صشباح
أامسس السشبت.واختتم« :ريال سشوسشيداد بدأا البطولة بصشورة
جيدة ،لكنّنا بحاجة للفوز أ’جل تعويضس خسشارة  4نقاط ‘
بداية الدوري ،لذلك سشتكون
اŸباراة ‡تعة .ويحل ريال
م - -دري - -د ضش - -ي ً - -ف - -ا ع- -ل- -ى
سش -وسش -ي -داد ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
ملعب «أانويتا» ‘ ا÷ولة
ال- -راب- -ع- -ة م- -ن ال -دوري
اإ’سشبا.Ê

وهو ما أاعطى للمسشابقة أاهمية كÈى
وذلك إ’ع - -ط- -اء ل- -ف- -رسش- -ان ا÷زائ- -ر
إام-ك-ان-ي-ة ا’ح-ت-ك-اك بالدول اأ’جنبية
–سش -ب -ا و–ضشÒا ل -ل -ف -رسش -ان ل -ل-ف-وز
ب-ج-ائ-زة ا’–ادي-ة ال-دول-ي-ة ل-لفرسشان
سشنة  ،2018كما جدد جهود الدولة
ال -رام -ي -ة إا ¤دع -م وم-راف-ق-ة ري-اضش-ة
ال -ف-روسش-ي-ة ب-اع-ت-ب-ار أان ه-ذه اأ’خÒة
ه-ي ام-ت-داد ل-ل-م-اضش-ي وارت-ب-اط ق-وي
ب-ال-ث-ورات الشش-ع-ب-ي-ة وإاح-دى مقومات
ال -ث -ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ،م-ذك-را ‘ ذات
السشياق أان رياضشة الفروسشية –ضشى
ب-اه-ت-م-ام ف-خ-ام-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ال-ذي ي-ؤوك-د ع-ل-ى ضش-رورة م-راف-ق-ت-ه-ا
’رتباطها بتقاليد الدولة ا÷زائرية،

ليؤوكد على أان قسشنطينة “تلك قوة
ري -اضش -ي -ة أاه -ل -ت -ه -ا م -ن أاج-ل ت-ن-ظ-ي-م
منافسشات رياضشية دولية من ششاكلة
اŸسشابقة الدولية للفروسشية ،مششيدا
ب- -ج- -ه- -ود وا‹ ال- -و’ي- -ة والسش -ل -ط -ات
اŸدنية والعسشكرية ومششجعا لصشاحب
اŸسش-ت-ث-م-رة اÿاصش-ة «‚م-ة الشش-رق»
التي تتوفر على كل الششروط الدولية
واŸق- -اي- -يسس ال- -ع- -اŸي -ة ’سش -ت -ق -ب -ال
مسشابقة دولية بهذا ا◊جم ‘ ظروف
مناسشبة ومواتية Ÿثل هذه الفعاليات
ال -ري-اضش-ي-ة ،اŸسش-اب-ق-ة ال-دول-ي-ة ال-ت-ي
تسش -اب -ق خ Ó-ل-ه-ا  22ف-ارسش-ا أاج-ن-بيا
وع- -رب- -ي- -ا ل- -ت -ف -تك ا÷زائ -ر اŸراتب
اÿمسس اأ’و.¤
وع -ل -ى ه -امشس ال -زي -ارة ال -ت -ف -ق -دي -ة
لقطاعه

ترأجع مسشتوأه بششكل كبÒ

كونتي يثق
‘ إامكاناتي
كششف اإ’سشبا Êأالفارو موراتا’ ،عب
تشش- -ي -لسش -ي اإ’‚ل -ي -زي ،ع -ن سش -ع -ي
م- -انششسش Îي- -ون- -اي- -ت- -د ‘ ،الصش -ي -ف
اŸاضشي للتعاقد معه ،قبل التوقيع
م -ع ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي روم -ي -ل -و ل-وك-اك-و.
قال موراتا ‘ تصشريحات لصشحيفة
ديلي ميل الÈيطانية« :تلّقيت عدًدا
من العروضس ‘ الصشيف من بينها
تشش-ي-لسش-ي وم-انششسش Îي-ون-اي-تد ،ومن
دوري- -ات أاخ- -رى ،ول- -ك- -ن -ن -ي فضش -لت
عرضس البلوز ،حيث أان أافضشل حوار
” ك- -ان م- -ع اإ’ي- -ط- -ا‹ أان- -ط- -ون- -ي -و
كونتي».
وأاضشاف« :مع بداية الصشيف ⁄ ،أاكن
أاعلم أانّ تششيلسشي يرغب ‘ التعاقد
معي وكنت أاتصشور أانهم سشيحاولون
التعاقد مع ’عب آاخر رÃا لوكاكو

مايكل ك:Ú

لهذا ال ّسسبب رفضست ا’نضسمام
إا ¤مانشسسس Îيونايتد

كششف مايكل ك’ ،Úعب إايفرتون اإ’‚ليزي ،السشبب
وراء رفضشه ا’نضشمام إا ¤مانششسش Îيونايتد‘ ،
ا’نتقا’ت الصشيفية اأ’خÒة .قال ك‘ Ú
تصش -ري-ح-ات لصش-ح-ي-ف-ة ت-اÁزالÈي-ط-ان-ي-ة:
«ت -واصش -ل ال -ي -ون-اي-ت-د م-ع وك-ي-ل أاع-م-ا‹
ورغب ‘ التعاقد معي ،ولكني فضشلت
دsعم الÈتغا‹ جوزيه مورينيو مدرب مانششسش Îيونايتد ،خÓل فÎة
ا’نضشمام إ’يفرتون لثقتي ‘ أانني
ا’نتقا’ت الصشيفية اŸاضشية ،صشفوف الفريق بضشم ’ 3عب ،Úسشاهمت ‘
سشأاحصشل على دقائق أاك Ìمع هذا
– ّسشن مسشتوى «اŸانيو» بششكل كب Òهذا اŸوسشم .لكsن مورينيو ،كان
الفريق».
ك
يرغب بششدة ‘ ضشم ‚م ريال مدريد غاريث بيل ،قبل أان يصشطدم بتمسش
حا ،بعدما
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الفريق اŸلكي بالÓعب .بيد أاsن بيل ،يواجه ضشغو ً
طا كبÒة باأ’ششهر اأ’خÒة
قضشيت  3أاعوام ‘ بÒنلي⁄ ،
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جماه Òملعب «سشانتياغو برنابيو» صشيحات اس
يونايتد كما كنت سشابًقا ،وبعد
الفوز ( )0 - 3يوم اأ’ربعاء ،على أابويل نيقوسشيا ‘ ،دوري أابطال أاوروبا لكرة
خروجي من مسشرح اأ’حÓم
القدم .ورغم أاsنه صشنع الهدف اأ’ول لكريسشتيانو رونالدو ،بتمريرة عرضشية
ق- - -ررت ال- - -ت - -ف - -ك Òبصش - -ورة
جل هدًفا واحًدا لريال
ع- -قÓ- -ن- -ي- -ة ف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
متقنة ،ظهرت أاصشوات غاضشبة من بيل ،الذي سش s
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مدريد 6 ‘ ،مباريات خاضشها حتى اآ’ن ،هذ
Ãسشتقبلي».
خ Ó-ل ح -دث دع -ائ -ي لشش -رك -ة م Ó-بسس ،وأادوات ري -اضش -ي-ة ،ي-وم
وأاردف« :ع -ائ -ل -ت-ي كّ-ل-ه-ا م-ن
ا÷معة ،غضشًبا من جماه Òالنادي اŸلكي .وقالت الصشحيفة
مششّ-ج-ع-ي م-انششسش Îي-ون-ايتد،
اإ’سشبانية أاسس ،إاsنه أاثناء تواجد بيل يوم ا÷معة ،خÓل حدث
ول -ذلك  ⁄ي-ك-ن ال-ق-رار سش-هÓً-
دع -ائ-ي ان-ه-الت ع-ل-ي-ه صش-اف-رات وصش-ي-ح-ات ا’سش-ت-ه-ج-ان م-ن
ب- - -رفضس الشش- - -ي - -اط Úا◊م - -ر،
ج- -م- -اه Òال- -ن- -اي اŸل- -ك -ي .وأاوضش -حت صش -ح -ي -ف -ة ذان صش -ن
ف -وال -دي ط -لب م -ن-ي ا’نضش-م-ام
الÈيطانية ،أان sهذه ليسشت اŸرة اأ’و ¤التي يطلق فيها ا÷مهور
Ÿسش- -رح اأ’حÓ- -م ول -ك -ن -ه ت -ق -ب -ل
صشيحات ا’سشتهجان ،حيث تكsرر اأ’مر ‘ أاك Ìمن مناسشبة،
ق -راري ب-ارت-داء ق-م-يصس إاي-ف-رت-ون،
م -ا ق-د ي-دف-ع الÓ-عب ل-ل-رح-ي-ل خÓ-ل سش-وق ا’ن-ت-ق-ا’ت
ط -اŸا أاّن -ن -ي ل -ن أال -عب ل -ل-ي-ف-رب-ول».
اŸقبلة.
واختتم« :أارغب ‘ اللعب مع منتخب
وأاششارت الصشحيفة ،إا ¤أاsن مانششسش Îيونايتد
إا‚لÎا ‘ كأاسس العا ⁄بروسشيا ،2018
وم -درب -ه ج -وزي -ه م -وري -ن -ي-و ،ي-رغب بشش-دة ‘
ولذلك بحثت عن الفريق الذي سشيمنحني
التعاقد مع ’عب توتنهام السشابق ،وقد
اŸركز اأ’سشاسشي وأاسشتطيع التأالق معه» .ويحل
يحاول ا◊صشول على خدماته الصشيف
إايفرتون ضشيًفا على مانششسش Îيونايتد اليوم ،على
اŸق- -ب- -ل ،م- -ع اسش- -ت- -م- -رار ال- -ع Ó-ق -ة
م- -ل- -عب «أاول- -د ت- -راف- -ورد» ضش -م -ن م -ن -افسش -ات ا÷ول -ة
اŸتوترة ب ÚالÓعب وا÷ماه.Ò
اÿامسشة من الدوري اإ’‚ليزي.

وضسعية بيل ‘ الريال
قد –ّقق أامنية مورينيو

مورأتا:

ب-ال-و’ي-ة ،ع-اي-ن ال-وزي-ر أاشش-غ-ال تهيئة
إا‚از ق- -اع- -ة م- -ت- -ع -ددة ال -ري -اضش -ات
«برششاشس» ،التي عرفت تأاخرا كبÒ
منذ  2010مقارنة مع الغÓف اŸا‹
الذي خصشصس إ’‚ازها ،حيث ششدد
ع -ل -ى ضش -رورة تسش -ل -ي -م -ه ب -ت -اري -خ 11
ديسش -م ÈاŸق -ب-ل ،فضش Ó-ع-ن ت-ف-ق-ده
Ÿشش - - -روع إا‚از ب - - -يت ل - - -لشش - - -ب - - -اب
ب -والصش -وف  50سش -ري -ر وك -ذا م -رك-ز
الفروسشية ببوالصشوف الذي أاششاد من

جوفنتوسس
م- -ن ق- -ب- -ل ،وي- -ث- -ق ‘

أاو غÒه ،ولكن كونتي –دث معي
ع -دة م -رات ول -يسس ف -ق -ط م -ع ف-ت-ح
سش -وق ا’ن -ت-ق-ا’ت ،وك-نت أاشش-ع-ر أاÊ
مدين له أ’نه من وّقع معي لصشالح

إامكانياتي».
وت- -اب- -ع« :ك- -نت أا“ن -ى ال -ل -عب –ت
قيادته ولكّنه رحل بعد ششهرين فقط
من توقيعي مع جوفنتوسس ،كما أانني
كنت قريًبا من ا’نضشمام لتششيلسشي
‘  2016حتى أانّ سشيزار أازبيليكويتا،
’عب البلوز ،بحث وقتها عن ششقة
‹ ‘ ل -ن -دن ول -ك-ن-ي فضش-لت ال-ع-ودة
لريال مدريد».
واختتم« :حينما –ّدثت مع كونتي
ق -لت ل -ه إاّن -ن -ي ل -ن أارح -ل ع -ن ري -ال
م - -دري - -د سش - -وى أ’ج - -ل ا’نضش- -م- -ام
ل- -تشش -ي -لسش -ي ،ول -ذلك ق ّ-ررت ارت -داء
قميصس البلوز».
وانضشم موراتا إا ¤تششيلسشي مقابل
 70مليون جنيه إاسشÎليني ،ليصشبح
أاغلى ’عب ‘ تاريخ إاسشبانيا.

خ Ó-ل -ه ب -وضش -ع -ي -ت -ه ا÷ي -دة واع-تÈه
مكسشبا جيدا لو’ية قسشنطينة داعيا
ا÷م- -ع- -ي- -ات اŸسشÒة ل- -ه- -ذا الصش -رح
ال- -ري -اضش -ي إا ¤ال -ع -م -ل ال -ت -نسش -ي -ق -ي
والتفاهم لتطويره وتنميته ،كاششفا من
خÓلها أان رئيسس ا÷مهورية يحرصس
ع-ل-ى دع-م ال-ف-رق ال-ري-اضش-ي-ة وخاصشة
الفريق الوطني وهذا له أاهمية كبÒة
‘ ت -ن -م -ي -ة ال -روح ال -وط-ن-ي-ة ل-لشش-ب-اب
والتمسشك بالراية الوطنية.

بوكيتينو:

هدف هاري كÚ
‘ موسسم - 2014
 2015أانقذ مسسÒتي
مع توتنهام

يدين اأ’رجنتيني ماوريسشيو بوكيتينو،
م- -درب ت- -وت -ن -ه -امŸ ،ه -اج -م ال -ف -ري -ق
اإ’‚ل- - -ي- - -زي ه- - -اري ك ‘ ،Úإان - -ق - -اذ
مسشÒت -ه م -ع ال-ف-ري-ق ال-ل-ن-د ‘ ،Êع-ام
.2014
ق - -الت صش - -ح - -ي - -ف - -ة «دي - -ل - -ي سش - -ت- -ار»
الÈي -ط -ان -ي -ة ،إاsن -ه ‘ م -وسش-م - 2014
 2015با÷ولة العاششرة من الÁÈيÒ
ليغ ،كان توتنهام يعا Êمن سشوء النتائج،
وخاضس مباراة مصشÒية ،أامام أاسشتون
ف -ي ،Ó-وف-از ب-ه-ا ب-ه-دف ق-ات-ل ب-ت-وق-ي-ع
هاري ك.Ú
وحكى ماوريسشيو بوكيتينو ،عن واقعة
حدثت معه ‘ هذا اŸوسشم ،تسشبsب
فيها هاري ك ،Úمهاجم الفريق‘ ،
إان - - -ق - - -اذ مسشÒت - - -ه ال - - -ك - - -روي- - -ة م- - -ع
السشبÒز .وقال« :وقتها كsنا ‘ اŸركز
الـ  14أاو الـ  ⁄ ،13نكن نحقق نتائج
ج -ي -دة ،وك -ان ه -ذا أاول م -وسش -م ‹ م-ع
السشبÒز ،وعندما تكون النتائج سشلبية،
فإاsن اŸدير الفني ،يكون أاول ششخصس
يتم إاقالته» .وتابع« :حينما وقعت مع
توتنهام ،قال ‹ ›لسس اإ’دارة إاsنهم
سش -ي -م -ن -ح -و Êف-رصش-ة أ’شش-ه-ر ،ق-ب-ل أان
ن -ل -ت-ق-ي ›دًدا ل-ت-ق-ي-ي-م ع-م-ل-ي ،وك-نت
أاتوّقع اإ’قالة بعد  10جو’ت؛ بسشبب
سشوء النتائج» .واختتم« :هناك العديد
جلها ك،Ú
من اأ’هداف الرائعة التي سش s
ل -ك -ن ه -ذا ال -ه -دف ك -انت ل -ه مشش -اع-ر
ﬂت -ل -ف -ة ‹ ،ف -ل -ق -د سش -اه -م ك -ثًÒا ‘
–سش- -ن مسش- -ت- -وى ال -ف -ري -ق ب -ع -د ذلك،
وا◊صشول على ثقة اإ’دارة لÓسشتمرار
مع السشبÒز Ÿواسشم أاخرى».
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عريبي مهاجم ششباب بلوزدأد لـ «ألششعب»

«التّواجد ‘ ال ّصسدارة ’ يقّدر بثمن وهدفنا ا◊فاظ على ديناميكية ا’نتصسارات»

أبدى كر Ëعريبي مهاجم ششباب بلوزدأد ‘ حوأر لـ «ألششعب» سشعادته باŸسشتوى أŸميز ألذي يقدمه مع ألفريق منذ أنطÓق أŸوسشم بعد أن أصشبح يعانق ألششباك،
’مر ألذي أعاد ثقته بامكانياته.
وهو أ أ
حاوره :عمار حميسشي
حسشب رأاي- -ي ’ ي- -ق- -در ب- -ث -م -ن ،و’ ي -جب
تضش -ي -ي -ع ف-رصش-ة ت-واج-د ال-ف-ري-ق ‘ ح-ال-ة
و ⁄يخف الÓعب السشابق لششباب باتنة أانّ
جيدة من أاجل حصشد اŸزيد من النقاط.
اŸششكل اŸا‹ أاصشبح يتواجد ‘ اŸركز
❊ معّدلك ألّتهديفي – ّسشن مقارنة
الثا ‘ Êفكر الÓعب ،Úالذين اتفقوا على
ب- -اŸوسش- -م أŸاضش- -ي ه- -ل ك- -ان أŸشش- -ك- -ل
ضش -رورة م -واصش -ل -ة اŸشش -وار ال -ن -اج -ح م-ن
نفسشيا أم رياضشيا؟
خÓل –قيق اŸزيد من ا’نتصشارات.
❊❊ التحاقي بالفريق ‘ فÎة ا’نتقا’ت
ووصشف عريبي مواجهة ا–اد بسشكرة ‘
الشش -ت -وي -ة أاث -ر ع -ل ّ-ي أ’ّن -ن-ي ك-نت م-ط-ال-ب-ا
ا÷ولة اŸقبلة بالصشعبة بسشبب اŸششاكل
ب -ال -ت -أاق -ل -م م -ع أاج -واء ال-ف-ري-ق واأ’نصش-ار،
التي يعا Êمنها اŸنافسس وحاجته اŸاسشة
إاضش -اف -ة إا ¤تسش -ج -ي-ل ا’ه-داف وه-و أام-ر
ا ¤النقاط ،وهو ما سشيصشعب من مأامورية
صشعب كما ’ أاخفي عليكم تأاثري بالضشغط
فريقه رغم أانه  ⁄يخف ا◊افز الكبÒ
ب -ع -د فشش -ل -ي ‘ تسش -ج-ي-ل اأ’ه-داف ،ل-ك-ن
الذي يحذو الÓعب Úللعودة بالفوز.
ح -ال -ي -ا اأ’م -ور ت-غÒت أ’ّن-ن-ي –ّررت م-ن
❊ ألشش -عب :ه -ل ك-نت ت-ت-وّق-ع –ق-ي-ق
الناحية النفسشية بعد أان اسشتعدت حسشي
هذه ألبدأية ألقوية مع ألششباب؟
التهديفي ‘ اŸواجهات السشابقة ،وهد‘
❊❊ ك- -ر Ëع- -ري- -ب -ي :أاو’ أاشش -ك -ر ك -ل م -ن
هو تسشجيل أاهداف كثÒة مع الفريق ‘
سش- -ان -د Êخ Ó-ل ال -فÎات الصش -ع -ب -ة ال -ت -ي
اŸواجات اŸتبقية.
مررت بها اŸوسشم اŸاضشي ،حيث قّررت
❊ ك -ي-ف ت-رى أŸوأج-ه-ة أŸق-ب-ل-ة أم-ام
رفع التحدي بعد نهاية اŸوسشم اŸاضشي
أ–اد بسشكرة؟
م- -ن خÓ- -ل ال- -ع- -م -ل أاك Ìخ Ó-ل ع -م -ل -ي -ة
ال- -ت- -حضش ÒوالÎك- -ي -ز ع -ن -د ال -ت -واج -د ‘ ا÷زائ -ر ،وه -د‘ اŸواصش -ل -ة ع -ل -ى ن-فسس اأ’سشاسشي هو البقاء على نفسس الوتÒة ❊❊ ،سشتكون مباراة صشعبة أ’نّ اŸنافسس
منطقة العمليات ،وا◊مد لله أاعتقد أاّنني اŸن -وال خ Ó-ل ال -فÎة اŸق -ب -ل-ة م-ن أاج-ل وتفادي ا◊ديث عن اŸواضشيع التي تؤوثّر Áر ب- -فÎة صش -ع -ب -ة وب -ح -اج -ة م -اسش -ة إا¤
على تركيزنا منها عدم تلقينا مسشتحقاتنا النقاط ،كما أان هدفنا البقاء على نفسس
أاقطف ثمار العمل ا÷اد الذي قمت به حصشد أاك Èعدد من النقاط مع الفريق.
رفقة زمÓئي خÓل الÎبصس الذي سشبق ❊ أ’ تفّكرون ‘ أŸششكل أŸا‹ ألذي اŸال -ي -ة ،وب -ه -ذا اÿصش -وصس ل -ق -د ك ّ-ل -ف-ن-ا الوتÒة من أاجل البقاء ‘ الصشدارة ،وهذا
اŸدرب م- -ن أاج- -ل ا◊ديث م- -ع ال -رئ -يسس لن يكون إا’ بالفوز ،وأاعتقد أانّ ا÷هاز
بداية اŸوسشم بدليل ا◊الة ا÷يدة التي يعا Êمنه ألفريق؟
يتواجد عليها كل الفريق وليسس عريبي ❊❊ ’ أاخف عليكم أاّننا كنّا نفّكر ‘ اأ’مر حول هذا اأ’مر ،وسشنÎك اأ’مر بيده من الفني والÓعب Úيتقاسشمون هذا الهدف،
ف -ق-ط ،ك-م-ا أاّن-ن-ي سش-ع-ي-د ب-اŸسش-اه-م-ة ‘ قبل اŸواجهة اأ’و ¤والثانية ،لكن اآ’ن أاجل إايجاد حل لكن من الصشعب نسشيان وه -و اأ’م -ر ال-ذي سش-ن-ع-م-ل ع-ل-ى –ق-ي-ق-ه
ا’نتصشارات التي يحققها الفريق سشواء ‘ هذا اŸوضشوع أاصشبح يحتل اŸركز الثا Êال-رغ-ب-ة ‘ ال-ف-وز رغ-م ال-ظ-روف الصش-ع-ب-ة ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى ال-عÓ-م-ة ال-ك-ام-لة ‘ أاربع
ا÷ولة اŸاضشية أاو ‘ مواجهة مولودية ‘ اه- -ت- -م -ام -ات -ن -ا ك Ó-ع -ب Úأ’ن ه -دف -ن -ا التي ‰ر بها أ’ن التواجد ‘ اŸركز اأ’ول مباريات.

’من و’ية جيجل يششارك ‘ دورة «دأنون» ألدولية
ألّنادي ألّرياضشي أ

لعروم« :نخوضض اŸنافسسة بدون ضسغط ومن أاجل ا’حتكاك باŸسستوى العا‹»
’ق-ل م-ن  12سشنة,
’م-ن و’ي-ة ج-ي-ج-ل أ
ي -خ -وضس ’ع -ب -و أل -ن -ادي أل -ري-اضش-ي أ
نهائيات دورة دأنون ألدولية ألتي سشتقام بالو’يات أŸتحدة أ’مريكية من
 20أ 25 ¤سش-ب-ت-م Èأ÷اري« ،ب-دون ضش-غ-ط وب-غ-رضس ت-ك-وي-ن فريق تنافسشي
تعول عليه أ÷زأئر ‘ أ’سشتحقاقات ألرياضشية أŸقبلة» ،حسشبما كششف عنه
أمسس ألتقني أ÷زأئري ،بوعÓم لعروم.
و‘ ا◊صشة التدريبية الثالثة التي نشّشطها للمنافسشة سشيكون عاليا ونحن ’ نبحث
براعم آامن و’ية جيجل Ãلعب مديرية عن النتائج بفضشل ما نسشعى ا ¤تكوين
اإ’دارة ال- - -ع- - -ام- - -ة ب - -ح - -ي - -درة (ا÷زائ - -ر ف- -ري- -ق Îﬁف  -ع- -ل- -ى غ- -رار ال -ب -ل -دان
ال -ع -اصش -م-ة) ،ق-ال اŸدي-ر ال-ف-ن-ي ال-وط-ن-ي اŸششاركة  -من جميع النواحي البدنية
السشابق للفاف وأاسشتاذ باŸدرسشة الوطنية وال-ت-ق-ن-ي-ة .سش-ن-غ-ت-ن-م م-ن-اسش-ب-ة ت-نظيم هذه
لعلوم وتكنولوجية الرياضشة بدا‹ ابراهيم :اŸسشابقة لكسشب فريق باسشتطاعته “ثيل
«اأ’ط -ف -ال سش -ي -دخ -ل-ون دورة دان-ون ب-دون ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري -ة مسش -ت-ق-ب ،Ó-وه-ي
ضشغط وسشيلعبون كما تعلموا .هذه الفئة مسش -ؤوول -ي -ة ع -ل -ى ع -ات -ق -ن -ا ل -تشش -ج -ي -ع -ه-م
حديثة العهد بكرة القدم و“ارسشها منذ وم -ت -اب -ع -ت -ه -م ح -ت -ى ن -نشش -ئ ج -ي Ó-ك-روي-ا
ث Ó-ث سش -ن -وات ف-ق-ط ..سش-ي-واج-ه-ون ف-رق صش- -اع- -دا ،خ- -اصش -ة وأان ال Ó-ع -ب Úصش -غ -ار
وأام - -ام - -ه - -م ف- -رصش- -ة ك- -بÒة ل- -ل- -ت- -أال- -ق ‘
قوية
معروفة ببنيتها اŸورفولوجية ،على غرار اŸسشتقبل».
ف -ري-ق دور“ون-د ا’Ÿا Êوال-ي-اب-ان ال-ذي-ن من جهته ،صشّرح مدرب نادي أامن و’ية
ينششطون منذ سشت سشنوات ‘ ميدان كرة جيجل علي بوجاجي ،على هامشس ا◊صشة
القدم على ا’قل .سشنمنح ’عبينا فرصشة ال -ت -دري -ب -ي -ة ل -ه -ؤو’ء الÈاع -م ال-ذي-ن ي-ب-ل-غ
ا’سشتمتاع بلحظات ’ تنسشى و–قيق حلم تعدداهم ’ 10عب Úوحارسس مرمى واحد
(ثمانية ’عب Úميدان وثÓثة احتياطي:)Ú
اللعب أامام فرق عاŸية».
وأاضش-اف ل-ع-روم ق-ائ« :Ó-اŸسش-ت-وى ال-ف-ن-ي «اŸن- -افسش -ة سش -ت -ك -ون صش -ع -ب -ة ج -دا ل -ك -ن

اÛم -وع -ة ه -ي ا’حسش -ن ع -ل-ى مسش-ت-وى
القطر الوطني ،تقوم بالتحضشÒات لهذا
اŸوع -د ب -ه -دف ا’ح -ت -ك -اك ب-الÓ-ع-بÚ
ال- -دول- -ي Úوم- -ع- -اي- -ن -ة أاج -واء م -ن -افسش -ات
اŸسشتوى العا‹ ،أاي الÎكيز على التكوين
و–ضش Òتششكيلة جيدة للمسشتقبل».
وحسشب رئ -يسس ن -ادي أام -ن و’ي -ة ج-ي-ج-ل،
ابراهيم مسشيعد ،فإان اŸهمة سشوف لن
ت -ك -ون سش -ه -ل -ة ،ون-ت-وخ-ى –سش Úت-رت-ي-ب-ن-ا
ال -ع -اŸي وتشش-ري-ف ا÷زائ-ر .سش-ن-ل-عب م-ع

صشعبة لسشريع غليزأن
بعد ألبدأية أل ّ

أهلي برج بوعريريج

أاع -ل -ن اŸدرب ي -وسش-ف ب-وزي-دي
اسش-ت-ق-ال-ت-ه م-ن م-نصش-ب-ه ع-ل-ى رأاسس
ال-ع-ارضش-ة ال-ف-ن-ي-ة لسش-ري-ع غ-ل-يزان،
ال- -ن- -اشش- -ط ‘ ب- -ط- -ول- -ة ال -راب -ط -ة
اÎÙفة الثانية ،حسشب ما علم
أامسس ل- - -دى اŸع- - -ن - -ي .وات - -خ - -ذ
بوزيدي قراره بعد التعادل السشلبي
ال -ذي ف -رضس ع -ل -ى ف -ري -ق -ه ع -ل -ى
ميدانه من طرف جمعية الششلف،
يوم ا÷معة ،ضشمن ا÷ولة الثالثة
من البطولة ،وهو التعادل الذي زاد
م -ن ت -ع -ق -ي-د م-وق-ف ال-ت-ق-ن-ي Œاه
اأ’نصشار اÙلي Úالذين يطالبون
منذ فÎة برحيله .وصشرح بوزيدي ‘ هذا الصشدد قائ« :Óا◊قيقة
أاّنني قررت ا’نسشحاب من تدريب سشريع غليزان منتصشف اأ’سشبوع
الفارط ،حيث أاخÈت رئيسس النادي بذلك ،وأاكدت له رحيلي مهما
كانت نتيجة اللقاء أامام جمعية الششلف» .وتداول اŸدرب على
تدريب أاربعة فرق اŸوسشم الفارط الذي بدأاه مع نصشر حسش Úداي،
قبل أان ينتقل إا ¤مولودية بجاية ثم جمعية الششلف ،فرائد القبة
الذي حقق معه الصشعود إا ¤الرابطة الثانية .وسشجل السشريع،
النازل إا ¤القسشم الثا ‘ Êنهاية اŸوسشم اŸاضشي ،بداية صشعبة هذا
اŸوسشم ،حيث تعادل مرت Úعلى أارضشه أامام ششبيبة بجاية وجمعية
الششلف ،وخسشر أامام جمعية ع Úمليلة Ãلعب اأ’خ.Ò

ب-وع-ري-ري-ج (الرابطة اÎÙفة
ال -ث -ان -ي -ة ل -ك -رة ال-ق-دم) ل-ي-امÚ
ب- -وغ- -رارة أامسس السش -بت ال -ف -وز
العريضس الذي حققه فريقه يوم
ا÷م- -ع- -ة داخ- -ل ال- -دي -ار ع -ل -ى
حسشاب مولودية سشعيدة ()0 - 4
ب-رسش-م ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-بطولة
اÎÙف -ة ال -ث -ان -ي-ة ،م-ؤوك-دا أان
ه- -ذا ا’ن- -تصش- -ار ي- -ع- -د Ãث -اب -ة
«ا’نطÓقة الفعلية للفريق ‘
بطولة هذا اŸوسشم» .وأاوضشح ‘ هذا السشياق« :لقد “كنا من
–ق -ي-ق ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ،ح-يث أان ف-ري-ق-ي أاحسش-ن ال-ت-ع-ام-ل م-ع
›ريات اŸباراة والهدف اŸسشجل ‘ الدقائق اأ’و ¤من الششوط
اأ’ول منحنا ثقة كبÒة ،وسشمح لنا بتسشي ÒاŸباراة بششكل جيد
ونسشتحق النقاط الثÓث كوننا سشيطرنا على اŸباراة» .و ضشاف
ب-وغ-رارة« :ل-ق-د ق-م-ن-ا ب-ع-م-ل بسش-ي-ك-ول-وج-ي ك-ب Òب-ع-د إاخفاقنا ‘
ا÷ولت Úالسشابقت ،Úوكنا كطاقم فني متأاكدين من هذه ا’نتفاضشة
لÓعب ،»ÚمششÒا إا ¤أان هذا الفوز اأ’ول ‘ البطولة بالنتيجة
واأ’داء قد أاعاد ا’عتبار لÓعب Úالذين تصشا◊وا مع اأ’نصشار
بتقدÁهم مردودا جيدا ،اأ’مر الذي سشيسشمح Ãواصشلة اŸسشÒة
بنفسس العزÁة واأ’داء لكي يكون الفريق  -كما قال  -ضشمن أاندية
اŸقدمة ‘ نهاية اŸوسشم.

اسستقالة اŸدّرب يوسسف بوزيدي

اك- -ادÁي- -ات ك -رة ق -دم ع -اŸي -ة Îﬁف -ة
Ãع -ن -ى ال -ك -ل -م -ة م-ث-ل ري-ال ري-ال م-دري-د
ا’سشبا Êومانششسش Îيونايتد ا’‚ليزي»،
مششÒا ا ¤أان مدة التحضشÒات «كانت غÒ
كافية لكننا وضشعنا الÓعب ‘ Úظروف
جيدة بجيجل وا÷زائر العاصشمة».
يرعى الدورة  -التي سشيششارك فيها 32
فريقا ،مقسشما ا ¤ثما› Êموعات من
أاربعة فرق على أان يتأاهل الفريقان ا’و’ن
ا ¤ال -دور ال -ث -ا‚ -Êم ال -ك -رة ال -ع-اŸي-ة
ومدرب ريال مدريد ،زين الدين زيدان.
وت -ل -عب م -ب -اري -ات ن -ه -ائ -ي-ات دورة دان-ون
الدولية ‘  20دقيقة وبثمانية ’عب Úعلى
ارضش- -ي -ة اŸل -عب .وت -تضش -م -ن أادوار :ث -م -ن
ال -ن -ه -ائ -ي ،رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي ،نصش-ف ال-ن-ه-ائ-ي
وصشو’ للمباراة النهائية.
وتعت Èكأاسس دانون ،منافسشة دولية ششبه
Óطفال من
رسشمية ‘ كرة القدم موجهة ل أ
 10ا 12 ¤سشنة ( فئة أاقل من  12سشنة)،
من ّ
ظمة Ãبادرة من ›ّمع دانون .كل سشنة
ومنذ  ،2000يجّرب  2 ، 5مليون طفل
حظه ع ÈاŸششاركة ‘ تصشفيات ﬁلية،
جهوية ثم وطنية.

مارأطون ألكثبان

اليام Úبوغرارة يثّمن الفوز العريضض لفريقه تنظيم التّظاهرة بغرداية
‘ ديسسم Èالقادم
ثّ- -م- -ن م- -درب أاه -ل -ي ب -رج

يعود ماراطون الكثبان إا ¤نششاطه بعد
توقف دام أاربع سشنوات ،حيث سشتجري
اŸنافسشة من  26ديسشم 2017 Èإا1 ¤
جانفي  2018بو’ية غرداية ،حسشب ما
أاع- -ل- -ن ع -ن -ه أاول أامسس ا÷م -ع -ة م -ن -ظ -م
’ضش -اف -ة إا ¤ع -اصش-م-ة
ال -ت -ظ -اه -رة .وب -ا إ
الو’ية غرداية ،سشتكون مدينتا العطاف
وم -ت -ل-ي-ل-ي م-ع-ن-ي-ت Úب-اŸاراط-ون ،وأايضش-ا
ب -ال -نشش -اط -ات ال -ت-ي ت-راف-ق ه-ذا اŸوع-د
ال -ري-اضش-ي وال-ث-ق-ا‘ والسش-ي-اح-ي .وي-ق-ول
منظمو اŸنافسشة ما يلي« :فبعد غياب
دام أاربع سشنوات ،يعود ماراطون الكثبان
إا ¤نشش- -اط- -ه بصش -ي -غ -ة ج -دي -دة وشش -روط
ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أافضش-ل ،ح-يث سش-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-مه
ب- -ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م -ع ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة
للرياضشة للجميع» ،مضشيف Úبأان ما ’ يقل
عن  300مششارك من بينهم  50أاجنبيا من
 10بلدان منتظرون ‘ هذا اŸوعد».
وسش -ت -ج -ري ال-نسش-خ-ة ال-راب-ع-ة Ÿاراط-ون
الكثبان على مسشافة  30كلم مقسشمة على
ثÓث مراحل ( 10كيلومÎات ‘ اليوم)،
يتخللها يوم راحة,حسشب الÈنامج الفني
للسشباق.
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عبد ألسشÓم درأع  -رئيسس أ–ادية أÓŸكمة لـ «ألششعب»:

نسسعى لضسمان أافضسل –ضس Òللألعاب ا’إفريقية للشسباب

كشش- -ف رئ- -يسس أ’–ادي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة
للمÓكمة عبد ألسشÓم درأع ‘ تصشريح
لـ «ألشش -عب» ،أن -ه سش ّ-ل -م ل -ل -وزأرة م -ل-ف-ات
أرب -ع -ة مّÎشش-ح Úلشش-غ-ل م-نصشب أŸدي-ر
ألفني من أجل أنتقاء وأحد منهم خÓل
’يام ألقليلة ألقادمة بهدف ألششروع ‘
أ أ
أل-ع-م-ل أل-ف-ع-ل-ي ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أل-ت-ح-ديات
أل- -كÈى أل- -ت- -ي ت- -ن- -ت- -ظ- -ره -م ‘ أŸوسش -م
ألرياضشي أ÷ديد.
نبيلة بوقرين
أاّكد دراع أاّن العمل اŸيدا Êبدأا بصشفة مؤوقتة
‘ انتظار تعي ÚاŸدير الفني« :هناك أاربعة
مرشّشح Úلششغل منصشب اŸدير الفني ،واأ’مر
يتعلق بكل من جلول خد ،Ëمراد مزيان ،رابح
حمداشسﬁ ،مد عياشس قدموا ملفاتهم ونحن
بدورنا سشلمناها لوزارة الششباب والرياضشة من
أاجل دراسشتها وانتقاء الرجل اŸناسشب لهذا
اŸكان أ’ّنه جد ح ّسشاسس ،ويعتÃ Èثابة رئة
ا’–ادية بالنظر إا ¤الدور الذي يقوم به
خاصشة ‘ فرضس التنسشيق وتسشي Òالعمل».
أاضشاف ذات اŸتحدث قائ« :Óعملية تسشليم
اŸلفات للوزارة كانت ‘ اأ’سشبوع اŸاضشي،
و‘ نفسس الوقت نحن  ⁄نتوّقف عن العمل بل
ب -دأان -ا ‘ ع -م-ل-ي-ة ان-ت-ق-اء اÓŸك-م Úالشش-ب-اب
Óل-ع-اب ا’أف-ري-ق-ي-ة ل-لشش-باب التي
اسش-ت-ع-دادا ل -أ
سشتكون ‘ صشيف  2018با÷زائر ،ولهذا يجب
أان نضشمن أافضشل –ضش Òللموعد الكب ،Òما
ج -ع -ل -ن -ا ن-خ-ت-ار  30مÓ- -ك- -م م- -ن اأ’واسش -ط
سش -ي -ت -دّرب -ون Ÿدة أاسش -ب -وع ‘ م -درسش -ة ال -ب-از
بسشطيف أ’ّنها تتوفر على كل اإ’مكانيات التي
تسشمح للفريق بالعمل بعيدا عن الضشغط».
واصشل الرجل اأ’ول على رأاسس ا’–ادية ‘
ذات السش -ي -اق« :يشش -رف ع -ل -ى ه -ؤو’ء الشش-ب-اب
طاقم فني مكون من ثÓث مدرب ،Úواأ’مر
ي -ت -ع -ل -ق ب -ك -ل م -ن م-راد ف-راطصش-ة ،اب-راه-ي-م
ب-ورن-ان ،ح-م-زة أاع-راب وب-ع-د ن-ه-اي-ة اأ’سش-ب-وع

اأ’ول من العمل سشيتم انتقاء  20مÓكما فقط
يواصشلون العمل Ÿدة أاسشبوع Úآاخرين قبل
ان -ت -ق-اء ال-تشش-ك-ي-ل-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة اŸك-ون-ة م-ن 12
مÓكما فقط ،إاضشافة إا ¤أاّننا سشنختار بعضس
اأ’سشماء من التي سشتتأالق ‘ البطولة الوطنية
من كل الفئات الششابة ،وكل ذلك حتى نضشمن
أافضشل جاهزية للموعد القاري الذي نطمح
خÓ- -ل- -ه إا ¤اف- -ت- -ك -اك أاك Èع -دد ‡ك -ن م -ن
اŸيداليات لتششريف اأ’لوان».
أاّكد دراع أاّنه  ⁄يعد هناك ›ال لتضشييع
الوقت أاك»: Ìنحن اآ’ن ‘ صشراع مع الوقت،
ولهذا ششرعنا ‘ العمل على كل اأ’صشعدة حتى
نكون جاهزين بحول الله أ’ّنه  ⁄يبق هناك
الكث Òعن اŸوعد القاري الذي سشيكون ‘
الصشيف القادم ،كما أانّ ا◊دث سشيكون ‘
ا÷زائ- -ر م- -ا ي- -ع- -ن -ي أان -ن -ا ي -جب أان ن -ب -دأا ‘
ال -ت -حضش Òل -ه ك -م-ا ي-جب ل-ك-ي ي-ك-ون ال-ف-ري-ق
الوطني جاهزا ،ما جعلنا نع Úطاقما فنيا
مؤوقتا إا ¤غاية معرفة من سشيتو ¤منصشب
اŸدير الفني ،وهذا اأ’خ Òسشيقوم بتنصشيب
م -دي -ر ال -ف-رق ال-وط-ن-ي-ة ،وي-قّ-رر م-ن سش-ي-دّرب
الفريق الوطني مسشتقب Óأ’ّنه اŸسشؤوول عن
هذا اŸوضشوع».

مولودية وهرأن

اŸدّرب معز بوعكاز سسيطلب ا÷نسسية ا÷زائرية قريبا

كششف اŸدرب التونسشي
Ÿول- -ودي- -ة وه- -ران ،م -ع -ز
بوعكاز ،أانه سشيباششر قريبا
اإ’ج- - - - - -راءات ا’داري - - - - -ة
اÿاصش -ة ب -ا◊صش -ول ع-ل-ى
ا÷نسش- - -ي- - -ة ا÷زائ - -ري - -ة،
مؤوكدا أان والده ينحدر من
هذه اأ’صشول.
وصش -رح ب -وع -ك-از ل-ق-ن-اة
ال -ب -اه-ي-ة ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة أان
الفكرة تراوده منذ فÎة،
قبل أان يقرر Œسشيدها
‘ اأ’يام القليلة القادمة
من خÓل وضشع ملفه لدى السشلطات اŸعنية
ب -غ-رضس ا◊صش-ول ع-ل-ى ا÷نسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة.
وي- -ع- -ت Èف- -ري- -ق م- -ول- -ودي- -ة وه- -ران ال- -ن- -ادي
ا÷زائري الرابع الذي يششرف عليه بوعكاز
بعدما كان قد بدأا مغامرته ا÷زائرية ضشمن
الطاقم الفني لوفاق سشطيف قبل أان يدرب

ا–اد بلعباسس فسشريع غليزان،
ل -ي -ح -ط الصش-ائ-ف-ة اŸنصش-رم-ة
Ãولودية وهران.
وحول بداياته مع اŸولودية،
أاب -دى ذات اŸت -ح-دث ت-ف-اؤول-ه
بخصشوصس قدرته على قيادة
‘‘ا◊م - -راوة‘‘ إا ¤ب - -ر اأ’م - -ان،
حيث اعت Èبأان تششكيلته ‘
«الطريق الصشحيح» ،طالبا ‘
ذات ال- -وقت م- -ن ا÷م- -ي- -ع ‘
اŸول- -ودي- -ة «رصس الصش -ف -وف‘‘
ل-ت-ح-ق-يق اأ’هداف اŸسشطرة،
و ’ ⁄إاهداء النادي أاول لقب
له ‘ البطولة الوطنية منذ  .1993وسشجلت
اŸولودية بداية متواضشعة ‘ منافسشة اŸوسشم
ا÷دي- -د ،ح- -يث ف- -ازت ع -ل -ى الضش -ي -ف ا–اد
البليدة بثÓثية نظيفة ‘ ا÷ولة اأ’و ,¤قبل
أان تسش -ق -ط ‘ ا÷ول -ة اŸوال -ي -ة ع-ل-ى م-ي-دان
الصشاعد ا÷ديد ،نادي بارادو،بهدف نظيف.

أنفنتينو يسشتقبل زطششي بزيوريخ

الّلقاء ترّكز على التّعاون ب Úالفاف والفيفا

ششّكل ملف التعاون ‘ ﬂتلف اŸيادين بÚ
ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق-دم وا’–ادي-ة
ال-دول-ي-ة ل-ل-ع-ب-ة ﬁور ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-م-ع رئ-يسس
الفاف خ Òالدين زطششي ومسشؤوو‹ الفيفا خÓل
زيارة العمل التي قام بها إا ¤مقر الهيئة العاŸية
بزيوريخ (سشويسشرا) يوم ا÷معة ،حسشبما افادته
الفاف على موقعها الرسشمي أامسس .واسشتقبل
أانفنتينو رئيسس ا’–ادية الدولية نظÒه خÒ
ال -دي -ن زطشش -ي Ÿدة سش -اع -ة وعشش -ري -ن دق -ي -ق-ة
ب -حضش -ور م -دي-ر دي-وان رئ-يسس ‘‘ال-ف-ي-ف-ا‘‘ وفÒون
موسشينغو أاومبا مدير اŸكتب ا÷هوي اÿاصس

بالÎقية Ãنطقة إافريقيا وجزر الكارييب.
وحسشب نفسس اŸصشدر ،فقد ” التطرق خÓل
اللقاء إا ¤واقع كرة القدم ا’فريقية والتحديات
التي يجب رفعها ‘ الوقت الراهن من أاجل تطوير
كرة القدم العاŸية .كما ” ا◊ديث حول كرة
القدم اÙلية من بوابة ‘‘الفاف‘‘ ،و–ديد برنامج
ع -م -ل إاج -م -ا‹ ي -ه -دف إا ¤ال -ت -ط -وي -ر وال -ت -ك-وي-ن
ب -ا’ع -ت -م -اد ع-ل-ى ب-رن-ام-ج ت-ك-وي-ن-ي ط-م-وح ل-ل-ك-رة
ا÷زائرية ،والذي صشادق عليه اŸكتب الفدرا‹.
و‘ خ -ت -ام اÙادث -ات ،أاه -دى زطشش -ي أان -ف-ن-ت-ي-ن-و
قميصس بأالوان اŸنتخب ا÷زائري الوطني.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «ألششعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف اأ’جناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
رأسشلونا على ألÈيد أ’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإ’سصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.
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خاطرة

رميسصاء شصر‘
’ أاعلم بأاي هاوية سصينتهي هذا الطريق ،وإان كان
السصقوط سصيكسصر أاقدامي أاو يهشصم جمجمتي.
ال -ب -ؤوسس ي -ح -اول م -ؤوخ -را أان ي -ت -ك -اث -ر ‘ صص-دري
ويكسصب مناطق أاخرى ،وأانا ’ أابدي أاي مقاومة
Œاهه ...أ’نني متعب يا صصديقي.
متعب من كÌة اأ’حاديث برأاسصي ،من أانانية هذا
العا ،⁄ومن كو Êوحيدا وخائفا وواعيا أاك Ìمن
الÓزم.
سصتخ› ÊÈددا بقدرتي اŸذهلة على تعقيد
اأ’مور وصصنع مشصاكل ’ تعد من فكرة واحدة ،أاو
رÃا أافكار كثÒة سصوداء من مشصكلة ضصئيلة ،لكنني
حقا لسصت كذلك.

قصصيدة
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أاخÈتك أانني واٍع Ãا يحدث من حو‹ وبا◊روب
الشصرسصة ‘ الداخل .حتى أانني أاعرف عقدي
واحدة واحدة ،أاعرف عيوبي ،عمق ثقبي ،شصدة
غضصبي وكل التفاصصيل اŸتعلقة با÷انب اأ’سصود
ّ
‘ ..وهذا سصيء جدا.
أاعرف أايضصا أان ا÷ميع Áلك ندبة على الروح أاو
ال -ق -لب أاو ال -ذاك -رة ،ن -دب -ة ’ ت -زي -ل -ه -ا ع -م -ل-ي-ات
اŸواسصاة والتناسصي ...وحده الله يخفف وجعها.
أانا ’ أابالغ مطلقا ،ولو أانك ترى ما أاراه من هنا
لفهمتني وأادركت كم أان الوقوف وسصط عاصصفة
كهذه يسصتنزفني.
’ أاطلب منك أان تربت على كتفي أاو تقول مثلهم:
””’ بأاسس ’”” ..أاريد أان تسصرد ‹ قصصصس بشصر أاشصد
بؤوسصا و فقرا و ضصعفا.
إاسصمعني فقط....

سصهام بن Ÿدق

ص

اغÎبت ‘ هواجسس ا◊ب
فتمايلت أاهازيج الشّصوق
فوق عرشس بسصاتيني
قلت يا ليتني أاودعتها القلب
أ’جدك ‘ أاعماق ا◊نى تربّعت
وفّرشصت ‹ بعينيك
إاسصرة ا’شصتياق اŸسصرجة
فكنت كالفارسس اŸبتهج
‡تطية جواد ا’شصتياق
تارة أاناديك حياتي
وتارة أانام بعينيك الÈاقتÚ
–ضصنني بالرمشس
وبالهذب أاضصم حنان اŸغرم
يا من بالهوى “لّكتني
وبالعشصق أاحييتني
أاحّبك ثم أاحّبك بالشّصوق الفك
بال ّضصلع أ’شصتم عطرك

شصعر

شصعر
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وسصأالته عند الرحيل ودمعتي
سصبقت لسصا Êبالرجاء “هلِ
ودِع الّزمان عسصى يعيد وصصالنا
ورجوته أارجوك ’’ تفعلِ
مابال قلبك قد أاقر فراقنا
وأاحل نقضس العهد كاŸتنصصلِ
وأاقام يهجر Êويبعد دو‰ا
سصبب يقال كأانه ما كان ‹
ومضصى بكل قسصاوة وŒاهل
وأاحال أايام الهوى كا◊نظِل
تلك ا’ماُّ .Êطفلة ربيتها
عمرا وضصاعت ذات ليل أاليل
رفقا بقلبي فلÎح أاوجاعه
فالشصك يطعن ‘ الفؤواد اأ’عزلِ
ماذا تغُ .Òمذ عرفنا بعضصنا
نحن الهوى واأ’صصل للمتمثلِ
هل كان مني ما أاسصاء خواطرا
حتى اسصتبحت الهجر للمتوسصلِ
وامنح هوانا فرصصة فلرÃا
تتغ Òا’حوال نحو ا’فضصلِ
يدنو البعيد فتسصÎيح خواطري
ويعود حبك للزمان ا’ولِ
’ ليسس ذ’ أان رجوتك إا‰ا
حق الهوى أان ’يباد Ãنجلِ
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بÓل سصعيدي
ه -و ال -رق -ع-ة ا÷غ-راف-ي-ة ال-ت-ي ’ ح-دود ل-ه-ا ول-ه
سص -ك -ان ي -ع -يشص -ون ف -ي -ه وف -ق ن-ظ-ام و‰ط م-عÚ
–كمه عادات وتقاليد و  ...توقف ،مه Óيا
ولدي مه ّ” .ÓاسصتهÓك هذا الكÓم منذ القدم
واعيدت صصياغته أاك Ìمن مرة ،حفظ كطÓسصم
وت- -ع- -وي- -ذات السص -ح -رة م -ن ق -ب -ل ال -ت Ó-م -ي -ذ ‘
اŸدارسس ،ا÷ام- -ع- -ات ‘ ،ال- -ت- -ل- -ف -از واŸذي -اع
ا◊ك -وم -ي وع -ل -ى دف -ات-ر ك-ل اŸم-ت-ح-ن ،Úصص-ار
دسصتورا ،واجباتك ،حقوقك ،ب Óب Óب... Ó
كÓم أاخذ لتتم اعادته ‘ ورقة امتحان ﬁدودة
الطول بحدوده الوهمية ،وذلك ’جتياز مسصابقة
ما ليتم بعدها النجاح ويصصبح صصاحبها موظفا ‘
نفسس الوطن التعيسس ،ليجد فيه عكسس ما دون أاي
هراء وسصخرية للقدر هاته ،يكتب فيه أان وطني
العيشس فيه كر ‹ Ëحقوقي الصصحية ،العلمية،
والÎف- -ي -ه -ي -ة وال -ع -يشس ال -رغ -د وواج -ب -ي ن -ح -وه
اÙافظة عليه و ،و ،و.
ليفيق من ذلك الوهم بعد أاول يوم ‘ واقعه من
انعدام للمرافق واŸراكز ،العلمية وغÒها.....
ق- -ل ي- -ا ج- -م -ال م -ا ه -و ال -وط -ن م -ن م -ن -ظ -ورك
اÿاصس!...
أاقول واقعا ’ ،حفظا يا سصيدي!
هو واو شصاﬂة انكسصر كÈيائها  ...تنتهي ب ياء
انتسصب لها لكنها ليسصت ‹ ،وطني،،،
تعرفت عليك ‘ سصن السصادسصة حينها كرهتك
وذلك لشص- -دة الضص- -رب ال- -ذي اخ- -ذت -ه ‘ ح -ف -ظ
نشصيدك ،مع خيبات تلتها حيث ’ أانسصي أابدا

قصصيدة
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نبيلة سصنوسصاوي

نبيلة سصنوسصاوي

أاأاحّبه...؟
هذا سصؤوا‹..والقلق
ه- -ذا ان- -كسص -اري م -ث -ل غصص -ن ال -ي -اسص -م Úع -ل -ى
أاصصابعه..
التي تأاوي اأ’رق
وأاريده...
’ مثلما يحتاجني
فيئا تهّدل من عناقيد الشصبق
Óفق
ضصوءا “دد ‘ انبهار..ل أ
بل كيفما يغفو دمي..فيضصّمه..وهج الشصفق!..
’ يحسصن التأاويَل..كيف أالومه..؟
طفل تهاوى ‘ شصغا‘..حاŸا
ثم اسصتكان...و ⁄يفق
طفل بقلبي..نابضس
Ÿا ينتشصي..
باليتم حينا..ثّم ّ
يبدي النزق
ويقول ‹...
إان الذي ينتابه ح Úيرا Êغام ٌضس
مثل الرحيل
مثل اقÎاف للسصكوت ..وللصصدى
أاو رغبة كÈى ..ليمتشصق اأ’لق
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شصنة إÁان

قصصة
قصصÒة
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ما بالك تتمنّع ÚوتكتمÚ
و“اطل Úحنينك وتراوغÚ
هل تدرك ÚصصغÒتي أان ا÷فا
إان طال أاك Ìقاتل لو تدركÚ
Ÿاحتي وابقي هنا
كو Êالصصفا ّ
ما بالك تتذّمرين وتهربÚ
مّدي يديك لتعر‘ معنى الدفا
ي الدفء كله وا◊نÚ
‘ راحت ّ
ا◊ب ‘ نÈاسس قلبي آاية
لو تفتح Úكتابك فسصتفهمÚ
هذا الوسصيم مرابط منذ انتشصى
بسصهام ◊ظك يرŒي سصهم اليقÚ
كو Êفتاتي يا فتاتي إاّنني
«نور”” على نور أاضصيئك كل حÚ

شصعر

قصصة قصصÒة

صصدمتي بعد عام Úح Úعلمت أان ‚مة علمك
ت- -رسص- -م م- -ن ا÷انب اأ’ب- -يضس ،ي- -وم- -ه- -ا صص- -رت
اضصحوكة ا÷ميع ،بسصببك انت وطني ،ولدرسس
ا÷غرافيا معك قصصة عشصق ابدية بينكما حتى
خلت أانكما شصخصس واحد -
اما ﬁبتك فلم نتعلمها يوما ،أ’ننا عايشصناه مع
أاطفال Œري ‘ الشصارع ،تضصحك من آا’مها
ودم-وع-ه-ا ح-ب-يسص-ة م-ق-ل-ت-ي-ه-ا ،وح Úتسص-أال-ه-ا عن
الوطن وحبه ،تفتخر وتنادي بأاعلى صصوت ،وطني
هو أابي ،وما فعله بنا هو زوجته الشصريرة ،نحبك
يا وطني ونكرهها وانت تعلم يا سصيدي من هي
تلك الشصريرة.
قالت جدتي ‘ دفÎها يوم هجرنا عمي ””الليل
والبحر ،وشصباب الوطن”” نحب البحر أاك Ìمن
زوجتك يا وطني ...
كم تشصبه ياوطني العوسصج ،تلك الشصجرة التي
يقال انها –ت حماية ا÷ن  ..وأاي جنون بوجود
زوجتك وحاشصيتها لكن تلك الشصجرة لديها ثمر
عجيب يشصبه اÿرز العتيق ...
قلت ما نعيشس يا جمال ،...قولك معاشس وقول
الطÓسصم السصابقة اضصغاث أاحÓم ،هناك حسصرة
داخلنا عليك يا وطني ،او كما سصمي وطن ،هم،
اخذوا الوطن اÒÿات والÌوات وتركوا (هم)
الهم والشصقاء ليÎكوا لنا شصماعة الكرامة ا◊رية
واأ’مان التي تتغنى بها وتسصمعنا شصريطها زوجة
ابانا كلما رأاتنا على فوهة الÈكان نغلي ،لتسصتمر
‘ خداعنا......
’ –زن يا وطني بحزننا ،لنا أامل ‘ إا‚ابك
ج -ي  Ó-م -ن ب -ع -دن -ا ،روح-ه ن-ق-ي-ة  ......شص-ج-اع-ا
وﬁافظا عليك.
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(أقلمُ أظافَر ألغياِب بعزلتي)

حسص Úعلي غالب
جالسس على القمة ،عيناه ‡تلئة با◊زنÁ ،سصك
بكلتا يديه الركام وبعد أان يتفحصصه بنظرات ثاقبة
ي -رم -ي -ه ب -ع -ي -دا ،ي -ب -دأا ب -ا◊سص -اب وط -رح اأ’رق-ام
اıتلفة بشصكل هسصتÒي غريب.
هذه بخمسصة ،وتلك بعشصرة ’ ،هذه كلفة أاك،Ì
يتقدم شصاب نحوه حتى يصصل إاليه ،ينظر إا ¤الركام
وحالة الرجل اŸزرية.
ي -ا ع -م أاب-ت-ع-د ع-ن ال-ب-يت ،ل-ق-د دم-ر
جراء القصصف ،أابتعد أارجوك فنحن ‘ حرب.
يا بني أاتركني فأانا أاحسصب خسصارة عمري وما‹.
يعود الرجل بطرح اأ’رقام كما ‘ السصابق ،ويبتعد
الشصاب قلي Óعنه ،ويلتفت بوجهه نحوه.
 يا مسصك Úلقد خسصرت كل شصيء ،و ⁄يتبقَ لكسصوى أان –سصب سصنوات عمرك الذي ضصاع ،وأانت
تبني هذا البيت اŸقصصوف.

خاطرة
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‘ مدِن البكاءِ
ك اÎŸعة
أاعtد ◊ظاِت الطرب الهارب لروح َ
ب
هي كيمياء تفاعل ا◊ ّ
أاصصرُخ بثنايا عب ِÒاأ’رجوانِ
حتى أافزز الفجَر
من سصباِت الوجعِ
وأاسصتدركُ بقايا الغجرِ
أاتعلُم الرق َصس
على أاصصابع الشصمسسِ
وأام أ
 Óدفاتَر الوهم ِ
بÌثرة فوضصى عطشس البحار
مازلتُ أامشصي
ب Óجهةٍ
مازالت وسصادتي
خالية من تيجانها
تلهو بغرِق مراكب الصصلوات
جرداُء
شصجرة ا÷نونِ

على طريقِ ا÷راد
سصيشصبعني السصهاُد
‘ مزاِد النعاسسِ
أانتزُع الصصباَح عنوةً
واجري مع الريِح ،نشصرُب كأاسَس الضصباِب
اسصنُد روحي على بقايا ذكرياتنا
تعطر Êمقاهي الدروب اÿاوية
ث عن ذاتي
يا ليتني بقيتُ أابح ُ
‘ صصور مرآاة الرغبة
ك الضصجيجَ ‘ مقلبِ ا◊لم اآ’خر
أاتر ُ
يدوُر على مكب uالعمِر
حتى تشصيخ الشصهوة
⁄
أاتر ُ
ك العا َ
يتلبسصهُ شصيطان العاطفة

حاجي مسصعودة
رك -بت اŸوج دام -ي ال -ق-لب،
سصرقت رحيلك من أامي⁄ ،
أابال بهول ال ّصصعاب ،خوف
ي- -ؤورق- -ن- -ي ي- -ؤوŸن- -ي ،ال- -ك -ل
منشصغل بليÓه ،نفد صصÈي
وزاد الغضصب .لسصت ّﬂيرا
ك - - - - -نت ›Èا ،ه- - - - -واجسس
بعقلك اŸضصطرب ’..شصيء
ي -ب -ق -ي -ن -ي ف -يك ي -ا ج-زائ-ر،
ال -ق -ه -ر ك-ال-زيت ع-ل-ى ال-ن-ار
انسص- -كب ،م- -ا ع- -دت أان -ظ -ر
أام- -ام- -ي ان- -ت- -ه- -ى..وج- -دت
ال- - -ق- - -ارب م - -ن - -ي ي - -قÎب،

فرحلت تاركا الديار ورائي
ب -دأات ت -ت -ل -ب-د ال ّسص-م-اء إاّن-ه-ا
السص- -حب“ ،ط- -ر وال- -ب- -ح -ر
ي- -ط- -رد ،Êرّب- -اه أاعّ - -ن -ي أان -ا
’ج -ئ م -غÎب ،غ -رب -ت-ي ‘
وطني أابعدتني ’ ،ملجأا ‹
إا’ أانت ي- - -ا رب ،ل - -ن أاع - -ود
أادراج - - -ي وأافضص - - -ل اŸوت،
رحمتك بي القارب ينقلب،
إاّن - - -ه - - -ا ح - - -ك - - -اي- - -ة اŸوت
اŸف -روضس ،م -ت -ى ي -ت -فّ-ط-ن
ح-ك-ام ال-ع-رب؟ إاّن ال ّشص-ع-وب
أامانة إان حكموها ،وأان Ãا
ف- -ع- -ل ي- -ح -اسصب ،أا“ن -ى أان
تصصل روح الكلمات ،ويتقّبلها
ا◊كام بصصدر رحب.

األحد  ١٧سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦ذي الحجة  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تطبيـ ـ ـ ـ ـ ـق اŸعرفـ ـ ـ ـ ـة كأأداة للتعلم
التنظيمي ‘ اŸنظم ـأت العربيـ ـ ـة
^ إاعـــداد/فـــــادي
محمد الدحدوح

م - -ع ب - -داي - -ة ال - -ق - -رن
ا◊ادي وال- - -عشش- - -ري - -ن
اأصشبحت اإدارة اŸعرفة
ضش-رورة ’ غ-ن-ى ع-ن-ها
‘ ب- - -ي- - -ئ- - -ة ا’أع - -م - -ال
ا◊الية ،وخاصشة بعد
اأن اقÎنت م- - - - - - - - - - - - - - - -ع
ا’إنÎنت ال - - -ن - - -اف- - -ذة
ا’أك Èوا’أوسش- - - - - - - - - - - - -ع
وا’أسش- - -رع م- - -ن ح- - -يث
اŸع -ل -وم -ات واŸع -رف -ة،
ف-ال-ع-وŸة وال-ت-ح-دي-ات
ا÷دي - - - - -دة ال - - - - -ت - - - - -ي
ت-واج-ه-ه-ا ن-ظ-م ال-ع-مل
وا’إن - - - -ت - - - -اج ت- - - -ول- - - -د
ضشغوطًا جوهرية على
ك- -ل اŸن- -ظ- -م- -ات ال -ت -ي
ت- -ن- -ت -ق -ل اإ ¤اق -تصش -اد
ع - -اŸي اأك Ìت - -ك - -امÓً- -
’إيجاد ميزة تنافسشية
ط - - -وي - - -ل- - -ة اŸدى م- - -ن
وج- - -ه- - -ة ن- - -ظ - -ر اإدارة
اŸع - -رف - -ة ،ف - -م - -ن غÒ
ال -ك -ا‘ ف -ق -ط ام-تÓ-ك
سش- -ب -ل ال -وصش -ول Ÿوارد
اŸع -ل -وم -ات ال-داخ-ل-ي-ة
واÿارج - - - -ي- - - -ة ،اإذ اأن
متطلبات العمل اليوم
اسش -ت -غ Ó-ل م -ا ي -ع -رف-ه
ال -ع -ام -ل ف-ع Óً-بصش-ورة
ف-ع-ال-ة ول-يسس ف-قط ما
Áلكه.

مسشــ
ا
ه
’ تلزم مات
:
م
اإ
قا
’ اأصشحـ ’ت
ابها

اإن م-ن ن-اف-ل ال-ق-ول ت-اأك-ي-د
ال- - -ع Ó- -ق - -ة ب Úت - -ط - -ب - -ي - -ق
اŸع- - - -رف- - - -ة وال - - -ت - - -ع - - -ل - - -م
Ãسش- -ت- -وي -ات -ه ال -ث Ó-ث -ة،
ال -ت -ع -ل-م ال-ف-ردي ،ت-ع-ل-م
ا÷م- - -اع - -ات وال - -ف - -رق،
وال -ت -ع -ل -م ال -ت-ن-ظ-ي-م-ي،
ت -ط -ب -ي -ق اŸع -رف-ة ‘ اأي
م - -ي - -دان م - -ن م- -ي- -ادي- -ن
ا’أع -م -ال اŸت-ن-وع-ة ه-ي
ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ل-م ل-ل-م-ع-رفة
باأششكالها وبصشورة خاصشة
اŸع -رف -ة ال -ك -ي-ف-ي-ة ووضش-ع
ه - -ذه اŸع - -رف - -ة ‘ مسش- -ارات
عمل منهجية ومنظمة.
م
ع
ي
و
ي
ينششاأ التعلم التنظيم
ّ
اأرج- -اء اŸن- -ظ- -م- -ة ومسش- -ت- -وي- -ات -ه -ا
ب- -درج -ات اأك Èواأسش -رع ك -ل -م -ا اŒهت
ا’إدارة اإ ¤م -زي-د م-ن ت-ط-ب-ي-ق م-ن-ه-ج-ي-ة
اإدارة اŸع- - -رف- - -ة ،ل- - -ق - -د راأي - -ن - -ا اأن اإدارة
اŸعرفة تسشعى اإ ¤رصشد مصشادر اŸعرفة
اÿارج - -ي - -ة وال - -داخ - -ل - -ي - -ة و–ل - -ي- -ل- -ه- -ا
وتفسشÒها للتعرف على ما تنطوي عليه
م- -ن ت- -غÒات ل -ه -ا ت -اأث Òع -ل -ى ع -م -ل -ي -ات
اŸن-ظ-م-ة ،وب-ذلك ت-ع-ت Èع-م-ل-ي-ة الرصشد
والتحليل هذه البداية ا◊قيقية للتعلم
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ،نسش-ت-ط-يع القول اأن اŸنظمة
ال-ت-ي تسش-ت-ث-م-ر ‘ ت-ن-م-ية اآليات الدراسشة
عن مصشادر اŸعرفة و–ليلها ثم اإتاحتها
’أعضش-ائ-ه-ا ،اإ‰ا ت-ه-ي-ئ ال-ب-ي-ئ-ة الصش-ا◊ة
لنششاأة و‰و التعلم التنظيمي.
من جانب اآخر ،فاإن القيادات ا’إدارية
اŸوؤم - - -ن- - -ة Ãف- - -اه- - -ي- - -م اإدارة اŸع- - -رف- - -ة،
والسش -اع -ي -ة اإ ¤ت -دع -ي -م ت -ط-ب-ي-ق-ات-ه-ا ‘
اŸن -ظ -م -ة ه -م م -ن اأسشسس تسش -ري-ع ال-ت-ع-ل-م
ال- - -ت- - -ن - -ظ - -ي - -م - -ي م - -ن خ Ó- -ل اŸم - -ارسش - -ة
ال -دÁق -راط -ي -ة ل Ó-إدارة ال-ت-ي ’ –ت-ك-ر
ق اتخاذ القرار ،بل تعمد اإ¤
اŸعرفة وح ّ
“ك ÚاŸوارد ال - -بشش - -ري - -ة ذوي اŸع- -رف- -ة
وتتيح لهم حرية ا◊ركة واŸششاركة ‘

ا’أحداث
ا’إي - -ج - -اب - -ي- -ة اأو
السش-ل-ب-ية وذلك
م -ن اأج-ل ا◊د
م - - -ن ت- - -ك- - -رار
ا’أخطاء
وتعزيز
اŸمارسشات
ال -ن-اج-ح-ة؛ و
ك-ذلك ت-لقÚ
واسشتيعاب
اŸعارف
ال - - -ك - - -ام- - -ن- - -ة ‘
اŸسشاقات
التنظيمية
للموؤسشسشة والتي هي
غالباً ما تتطّرق Ÿششاكل
م -ت -ك -ررة ت -تضش -م -ن ح -ل-ول
‰ط -ي -ة مسش-ت-وح-اة م-ن Œارب
سشابقة يتمّ تفعيلها ع Èسشلسشلة من
ا’إجراءات اÎŸابطة وÃششاركة اأطراف
فاعلة متعددة.
وم -ن اأج -ل –ق -ي -ق ه -ذا ال -ت -ف-اع-ل بÚ
التعلم التنظيمي واإدارة اŸعرفة يتطلب
ت- -ع -زي -ز ن -ظ -ام اŸع -ل -وم -ات ’إدارة ا’أداء
ب -وظ -ائ -ف وخ -دم -ات ت -ك -م -ي -ل -ي -ة ’إدارة
اŸعرفة (خصشوصشا اŸعرفة الضشمنية منها)
ت- -دع- -م ك- -ل ا’أنشش- -ط- -ة ال- -ت- -ي ت- -ب- -ذل -ه -ا
اŸن- -ظ- -م- -ات ‘ ع- -م- -ل- -ي -ة ا’سش -ت -ف -ادة م -ن
ال- -راأسش -م -ال اŸع -ر‘ Ãخ -ت -ل -ف م -ك -ون -ات -ه
وا◊ف -اظ ع -ل -ي -ه وت -ق -اسش -م-ه وت-ط-وي-ره.
وي - -ت - -ج - -ل - -ى ه - -ذا ال - -دع - -م خصش - -وصشً- -ا ‘
اسش-ت-خ-دام ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸعلومات ‘ جمع
وتصش -ن -ي -ف واإع -داد وت -خ -زي-ن وت-وصش-ي-ل
ال- -ب- -ي- -ان- -ات ب Úا’أج- -ه- -زة وا’أشش- -خ- -اصس
واŸن -ظ -م -ات م -ن خ Ó-ل وسش-ائ-ط م-ت-ع-ددة
وحلول بر›ية متنوعة.

اتخاذ
القرارات
و–م -ل اŸسش -وؤول-ي-ات ‡ا ي-ح-ف-زه-م ع-ل-ى
اسشتخدام ما لديهم من معارف ،ومن ثم
ا’ن -ت -ق -ال ب -اŸم -ارسش -ة ال -ت -ن -ظ -ي-م-ي-ة م-ن
مسشتوى اإ ¤اآخر وفق تطورات اŸواقف
ومتطلباتها ،اأي –فز على سشرعة وعمق
ال- - - - -ت- - - - -ع- - - - -ل- - - - -م ال- - - - -ت- - - - -ن- - - - -ظ- - - - -ي- - - - -م - - - -ي
ل - -ن Áك - -ن تسش - -ري - -ع وثÒة ال - -ت - -ط- -ور ‘
ال-ف-ع-ال-ي-ة وا’أداء (ا◊صش-ول ع-ل-ى م-زايا
تنافسشية ،الرفع من كفاءة عملية اتخاذ
القرار ،ا’بتكار وا’إبداع) اإ’ باسشتثمارٍ
صش-ائب ل-ل-م-ع-رف-ة ي-جعل اŸوؤسشسشة ترتقي
اإ ¤مسش -ت-وى اŸن-ظ-م-ة اَŸت -ع-ل-م-ة ،اأي ت-لك
التي ‚حت ‘ التوظيف ا÷يد للتفاعل
اŸت -ب -ادل ب Úال-ت-ع-ل-م ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي واإدارة
اŸع- -رف- -ة وال- -ذي ي- -ع- -ت- -م -د اأسش -اسش ً-ا ع -ل -ى
ا’سش- - -ت- - -ف- - -ادة م- - -ن اÈÿة وال - -ت - -ج - -ارب
ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة ،م-ن خÓ-ل اأسشلوب
@ باحـــث دكتوراه وخــب Òمتخصشصس
ُم َ- -م - -ن -ه -ج م -ن -ظ -م ل -ت -ج -م -ي -ع واسش -ت -غ Ó-ل
‘ ›ال البحث العلمي والدراسشات العليا
اŸعلومات اُŸسشتنتجة انطÓقا من –ليل

á«îjQÉJ äÉ£fi

إإعدإد :سسهام بوعموشسة

إŸوقع إإ’لكÎوÊ
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‘ الذكرى  59لتأاسشيسس ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية

إإعادة بعث للدولة إ÷زإئرية ورد على إّدعاءإت ديغول
’طار يذكر الفقيد رضشا مالك بأان فكرة
إان فكرة تأاسشيسس ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية كانت تتخّمر ‘ أاذهان قادة ا÷زائرية منذ سشنة  ،1956و‘ هذا ا إ
تأاسشيسس حكومة مؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية بدأات تتبلور بعد اختطاف الزعماء اÿمسس يوم  22أاكتوبر  ،1956وهذا بهدف الرد على هذا العدوان
الفرنسشي الذي اسشتهدف من وراءه القضشاء على الثورة ا÷زائرية باعتقال زعمائها ،وكذا من أاجل توف Òأاداة ششرعية ورسشمية مع فرنسشا ،وتكذيب
ادعاءات ديغول الذي كان يتذرع بعدم وجود حكومة “ثل الششعب ا÷زائري للتفاوضس معها ،كما عبّر عن ذلك فرحات عباسس ‘ رسشالته إا ¤جمال
’عÓن عن تأاسشيسس ا◊كومة اŸؤوقتة قائ““ :Óهذه ا◊كومة سشتكون عام Óمن العوامل اŸسشاعدة على إايجاد حل سشلمي““.
عبد الناصشر قبيل ا إ

سسهام بوعموشسة

يعت Èاإ’عÓن عن ميÓد ا◊كومة اŸؤوقتة ا÷زائرية ‘ 19
سشبتم Èعام  ،1958إاعادة بعث للدولة ا÷زائرية بحيث
جاءت تنفيذا لقرارات اÛلسس الوطني للثورة اŸتخذة‘ ،
ال -ق -اه -رة م-ا ب 20 Úو 27أاوت  1957وال-ت-ي ك-ل-فت ÷نة
التنسشيق والتنفيذ بتششكيل حكومة مؤوقتة متى ذلك مناسشبا،
وﬁاول-ة ÷ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ا’سش-ت-ف-ادة م-ن ال-وضشع
ال -دو‹ ،آان -ذاك ب -الصش -راع اإ’ي -دي-ول-وج-ي ب ÚاŸعسش-ك-ري-ن
الششيوعي بزعامة ا’–اد السشوفياتي واŸعسشكر الرأاسشما‹
بزعامة الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ،دون أان ينجر عن ذلك
تبعية ا÷زائر من اŸعسشكرين ،أاي ا’سشتفادة من الدعم
اŸادي والدبلوماسشي للدول ا’ششÎاكية مع اÙافظة على
اسشتقÓلية القرار السشياسشي ا÷زائري.
م -وازاة م -ع ذلك ط -رح م -ؤو“ر ط -ن-ج-ة اŸن-ع-ق-د ب-اŸم-ل-ك-ة
اŸغربية ‘ أافريل  ،1958للنقاشس فكرة تأاسشيسس حكومة
مؤوقتة جزائرية على الصشعيد اŸغاربي ،ب‡ Úثلي جبهة
التحرير الوطني و‡ثل Úعن حزب ا’سشتقÓل اŸغربي
” ا’تفاق على إاجراء مششاورات
والدسشتور التونسشي ،وقد ّ
مع حكومتي اŸغرب وتونسس من أاجل إاقامة حكومة مؤوقتة
جزائرية ‘ اŸنفى .و‘ ربيع  1958أاعلن فرحات عباسس
عند اجتماعه بجان ’كوتور بسشويسشرا بتاريخ  8فيفري
““ ،1958بأان ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية هي
قيد الدراسشة““.
كان للظروف الصشعبة التي عاششتها الثورة آانذاك ،تأاثÒ
ك -ب ‘ Òال -ت -ع -ج -ي -ل ب-ات-خ-اذ اإ’ج-راءات ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-دراسش-ة
اŸوضش -وع ب -ج -دي -ة ،ح -يث أان -ه م -ع م -ط-ل-ع  1958أاصشبحت
اأ’وضشاع جّد مقلقة داخل ÷نة التنسشيق والتنفيذ ،فكان
لزاما إايجاد جهاز جديد يعيد للقيادة الثقة ب Úأافرادها
ويعيد لها نششاطها .بعد أان قامت اللجنة اŸكلفة بدراسشة

الششهيد قايد علي:

إإلتحق بصصفوف جيشش
إلتحرير إلوطني وعمره
’ يتجاوز إلعشصرين سصنة
الششهيد أاحمد قايد علي اŸعروف باسشم ﬁمد من
مواليد  10سشبتم ،1935Èينحدر من أاسشرة فقÒة
زاول دراسشته ا’بتدائية Ãدرسشة ا◊ياة للبنÚ
وال-ب-ن-ات ع-ل-ى ي-د الشش-ي-خ ب-ل-م-ل-ك-ي ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ
رحمة الله عليه ،كما أانه تعلم اللغة الفرنسشية
ب -إاح -دى م -دارسس اŸسش -ت -ع -م -ر وت-ن-ق-ل ب Úم-دي-ن-ة
قسش-ن-ط-ي-ن-ة وع-ن-اب-ة ،ب-غ-رضس اسش-ت-ك-م-ال الدراسشة
ل- -ك- -ن ا◊ظ  ⁄ي- -ح- -ال -ف -ه ‘ ذلك ،ف -ع -اد إا ¤عÚ
ي- -اق- -وت وع- -م- -ره ’ ي- -ت- -ج -اوز  17سش -ن-ة ،ون-ظ-را
◊ماسشته ورغبته ‘ العمل ،فقد عينه اŸسشتعمر -
’يام
ليكا  -مششرفا على إاحدى ورششاته ومع مرور ا أ
بدأات تتضشح مÓمح النضشال لدى الششهيد.
فكانت مظاهر التعذيب والتنكيل التي يرتكبها
اŸسش -ت -ع -م -ر ’ ،ت -ف -ارق ﬂي -ل -ت -ه ف -ق -رر م-ع ب-عضس
رف-ق-ائ-ه ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ة تسش-ت-ه-دف ›م-وع-ة م-ن
ا÷نود الفرنسشي ،Úلكن أابوه منعه من ذلك خوفا
م- -ن ت- -ع- -رضس ج- -م- -ي -ع أاف -راد أاسش -رت -ه ل Ó-ع -ت -ق -ال
’بادة ،إالتحق بصشفوف جيشس التحرير الوطني
وا إ
سش -ن-ة  ،1955وع -م -ره ’ ي -ت -ج -اوز ال-عشش-ري-ن سش-ن-ة
رف -ق -ة خ -مسش -ة م-ن رف-ق-ائ-ه اÛن-دي-ن اج-ب-اري-ا ‘
اÿدم-ة ال-عسش-ك-ري-ة ب-ك-ام-ل أاسشلحتهم ،وانظم إا¤
’قدار أان يسشقط ‘
فرقة الكوموندوسس وششاءت ا أ
م -ي -دان الشش-رف ع-ام  1957ب-ج-ب-ل مسش-تاوة ،وبعد
مششاركته ‘ عملية تسشتهدف اŸسشتعمر حاصشرتهم
قوات اÙتل ودامت اŸعركة يوما كام.Ó

معركة ا÷رف الششهÒة ‘  22سشبتم 1955 Èبتبسشة:

إنكسصرت فيها شصوكة إ’سصتعمار
^ درسشت ‘ الكلية ا◊ربية الفرنسشية
كنموذج ◊رب العصشابات

إام-ك-ان-ي-ة ت-أاسش-يسس ح-ك-وم-ة م-ؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائرية
بتقد Ëاسشتنتاجاتها إا÷ ¤نة التنسشيق والتنفيذ ‘ ششكل
تقرير مفصشل والتي كانت ايجابية على ﬂتلف اأ’صشعدة
داخليا ،وقامت ÷نة التنسشيق والتنفيذ يوم  9سشبتم،1958 È
”
بالفصشل ‘ مسشأالة با’تفاق على إانششاء هذا ا÷هاز ،و ّ
ا’ت -ف -اق ع -ل-ى اŸب-ادئ وه-ي-ك-ل-ة ا◊ك-وم-ة ال-ت-ي سش-تسش-ت-ق-ر
باŸنفى.
بعد ذلك قام أاعضشاء ÷نة التنسشيق والتنفيذ ،باطÓع الدول
الششقيقة بالقرار من أاجل ا◊صشول على تأاييدها واعÎافها،
ح-يث اتصش-ل ال-ف-ق-ي-د ع-بد
ا◊م -ي -د م -ه -ري ب -ف-ت-ح-ي
الديب ،وقام  ÚŸدباغÚ
م -ن ج -ه-ت-ه رف-ق-ة ال-ع-ق-ي-د
ب - - -وصش- - -وف ب- - -زي- - -ارة إا¤
اŸم-ل-ك-ة اŸغ-ربية إ’عÓم
ﬁم -د اÿامسس ب-ال-ق-رار،
‘ ح Úزار كر Ëبلقاسشم
وﬁم -ود شش -ري -ف ت -ونسس،
واأط- -ل- -ع رئ- -يسش -ه -ا ◊ب -يب
ب-ورق-ي-ب-ة ع-ل-ى ق-رار ÷ن-ة
التنسشيق والتنفيذ ،كما ”ّ
تسشليم بيان عن ا◊كومة
اŸؤوق- -ت- -ة ل- -ل- -ج- -م -ه -وري -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ي-ل-ة اإ’عÓ-ن
ع- -ن- -ه- -ا ل- -ك- -ل السش -ف -ارات
ال -ع -رب -ي -ة ب -ال-ق-اه-رة وإا¤
ال -رئ -يسس اŸصش-ري ج-م-ال
عبد الناصشر.
” اإ’عÓن الرسشمي عن
ّ
تأاسشيسس ا◊كومة اŸؤوقتة
للجمهورية ا÷زائرية ،يوم  19سشبتم ،1958 Èبالعاصشمة
اŸصشرية القاهرة ‘ حفل كب Òحضشرته الصشحافة ووكا’ت
اأ’نباء ،وسشفراء بعضس الدول العربية ،حيث قام بتÓوة بيان
ت-أاسش-يسس رئ-يسس ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائرية
فرحات عباسس.

ضصّمت  19شصخصصية برئاسصة فرحات عباسش

سشجلت أاو ¤ا’عÎافات بهذه ا◊كومة ا÷ديدة خÓل
ذلك ا◊ف- -ل ،م- -ن ط -رف ح -ك -وم -ة ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة
اŸتحدة ،ثم ا÷مهورية العراقية .ضشمت أاول حكومة مؤوقتة
للجمهورية ا÷زائرية  19ششخصشية برئاسشة عباسس فرحات،
أاربعة عششر وزيرا ونائب Úللرئيسس وثÓث كتاب دولة.
يذكر الرئيسس عباسس فرحات ،بأانه قبل تعي Úالوزراء ،كلف
عبد ا◊ميد مهري بإاجراء اسشتششارات فردية لكل عضشو ‘
÷نة التنسشيق والتنفيذ وعند اسشتششارته لفرحات عباسس،
طلب منه أان تكون كل ا◊سشاسشيات السشياسشية اŸتواجدة
داخل الصشفوف جبهة التحرير الوطني ‡ثلة ‘ التششكيلة
ا◊ك-وم-ي-ة وه-ي :ال-ل-ج-ن-ة ال-ث-وري-ة ل-ل-وح-دة وال-ع-مل ،حركة
انتصشار ا◊ريات الدÁقراطية ،ا’–اد الدÁقراطي للبيان
ا÷زائري ،وجمعية العلماء اŸسشلم Úا÷زائري.Ú
واقÎح عباسس ـ حسشب قوله ـ فيما يخ ّصس الرئاسشة أان تعود
إا ¤كر Ëبلقاسشم ،أاو إا ¤الدكتور  ÚŸدباغ ،Úفاأ’ول من
التاريخي Úوالثا Êرئيسس البعثة اÿارجية ÷بهة التحرير
الوطني ،وحسشب فرحات عباسس فإان كر Ëبلقاسشم رفضس
من طرف ÿضشر بن طوبال وعبد ا◊فيظ بوصشوف وهذا
أ’ج -ل اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ال -ت -وازن م -ع -ه ،وأام-ا ﬁم-د ÚŸ
دباغ Úفقد رفضس بناء على موقف اŸسشجون Úاÿمسس
”
بفرنسشا وخصشوصشا من طرف بن بلة ‘ ،هذه الظروف ّ
اختيار فرحات عباسس باإ’جماع رئيسشا للحكومة ،علما أان
رئيسس ا◊كومة فرحات عباسس  ⁄يكن يتمتع بالسشلطة
الفعلية ،فالقرارات كانت تتخذ ‘ ﬂتلف هيئات جبهة
التحرير الوطني بصشفة جماعية.
اج -ت -ه -د ال -وزراء ال -ث Ó-ث -ة م -ن -ذ إانشش -اء ا◊ك -وم-ة اŸؤوق-ت-ة

للجمهورية ا÷زائرية للحفاظ على التوازن الدائم فيما
بينهم ،ومنع أاي سشيطرة من طرف على الطرف Úاآ’خرين،
وكانت أاول حكومة مؤوقتة من  19سشبتم 1958 Èإا ¤جويلية
 ،1959ثا Êحكومة كانت ‘ جانفي  1960التي  ⁄تدم
بسشبب توتر العÓقات مع هيئة اأ’ركان ومن سشبتم1961 È
ا ¤أاوت  1962تششكلت ثالث حكومة مؤوقتة للجمهورية
ا÷زائرية برئاسشة بن يوسشف بن خدة رغم تفرق اعضشائها
‘ عدة –الفات ،و‘  7أاوت أاصشدرت ا◊كومة اŸؤوقتة
ب-ي-ان-ا أاك-دت ف-ي-ه ت-ن-ازل-ه-ا ع-ن ج-م-ي-ع صشÓ-ح-ي-ت-ه-ا ل-لمكتب
السشياسشي مع بقائها كهيئة للثورة إا ¤غاية انعقاد اÛلسس
ال -وط -ن -ي ل-ل-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ،وب-ال-ت-ا‹ انسش-ح-اب ا◊ك-وم-ة
اŸؤوقتة من صشراع حول الششرعية وبقائها كصشيغة قانونية
لتطبقها مع الوضشع الدبلوماسشي.

إلتشصكيÓت إلثÓث للحكومة إŸؤوقتة للجمهورية إ÷زإئرية:
’و ¤من 1960 - 1958
التششكيلة ا أ
– فرحات عباسس رئيسشا
– كر Ëبلقاسشم نائب الرئيسس ووزير القوات اŸسشلّحة
– أاحمد بن بلة نائب الرئيسس
– حسش Úآايت أاحمد نائب الرئيسس
– رابح بيطاط نائب الرئيسس
– ﬁمد بوضشياف وزير الدولة
– ﬁمد خيضشر نائب الرئيسس
– ﬁمد ’م Úدباغ Úوزير الششؤوون اÿارجية
– ﬁمود الششريف وزير التسشليح والتموين
– ÿضشر بن طوبال وزير الداخلية
– عبد ا◊فيظ بوصشوف وزير ا’تصشا’ت العامة واŸواصشÓت
– عبد ا◊ميد مهري وزير ششؤوون ششمال افريقيا
– أاحمد فرنسشيسس وزير الششؤوون ا’قتصشادية واŸالية
– أاﬁمد يزيد وزير اإ’عÓم
– بن يوسشف بن خدة وزير الششؤوون ا’جتماعية
– أاحمد توفيق اŸد Êوزير الششؤوون الثقافية
– اأ’م Úخان كاتب الدولة
– عمر أاوصشديق كاتب الدولة
– مصشطفى اسشطمبو‹ كاتب الدولة
التششكيلة الثانية :1961 - 1960
– فرحات عباسس رئيسشا
– كر Ëبلقاسشم نائب الرئيسس ووزير الششؤوون اÿارجية
– أاحمد بن بلة نائب الرئيسس
– حسش Úآايت أاحمد نائب الرئيسس
– رابح بيطاط نائب الرئيسس
– ﬁمد بوضشياف وزير دولة
– ﬁمد خيضشر وزير دولة
– سشعيد ﬁمدي وزير دولة
– عبد ا◊ميد مهري وزير الششؤوون ا’جتماعية والثقافية
– عبد ا◊فيظ بوصشوف وزير التسشليح وا’تصشا’ت العامة
– أاحمد فرنسشيسس وزير اŸالية والششؤوون ا’قتصشادية
– ﬁمد يزيد وزير اإ’عÓم
– ÿضشر بن طوبال وزير الداخلية
التششكيلة الثالثة 1962 - 1961
– بن يوسشف بن خدة رئيسشا ووزيرا للمالية والششؤوون ا’قتصشادية
– كر Ëبلقاسشم نائب الرئيسس ووزير الداخلية
– أاحمد بن بلة نائب الرئيسس
– ﬁمد بوضشياف نائب الرئيسس
– حسش Úآايت أاحمد وزير الدولة
– رابح بيطاط وزير الدولة
– ﬁمد خيضشر وزير الدولة
– ÿضشر بن طوبال وزير الدولة
– سشعيد ﬁمدي وزير دولة
– سشعد دحلب وزير الششؤوون اÿارجية
– عبد ا◊فيظ بوصشوف وزير التسشليح وا’تصشا’ت العامة

ت- -ع- -ت Èم- -ع- -رك -ة ا÷رف م -ن أاشش -ه -ر
اŸع -ارك اŸسش -ج-ل-ة ‘ ت-اري-خ ح-رب
ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ال-ت-ي أاب-ل-ى ف-ي-ه-ا
اÛاه - - -دون ال - - -ب Ó- - -ء ا◊سش- - -ن ‘
مواجهة ا’حتÓل الفرنسشي ،بحيث
دامت من  22سشبتم Èإا 29 ¤سشبتمÈ
 ،1955بقيادة بشش Òششيها Êوعباسس
لغرور وعاجل عجول ،وصشل صشيتها
إا ¤اÙاف- - -ل ال- - -دول- - -ي- - -ة ودع - -مت
ن-ت-ائ-ج ه-ج-ومات  20أاوت ‘ 1955
ت -دوي -ل ال -قضش -ي-ة ا÷زائ-ري-ة .وك-انت
فرنسشا قد خسشرت فيها جيششا كبÒا
وعتادا باهضشا ولذلك قامت بتدريسس
هذه اŸعركة ‘ الكلية ا◊ربية سشان
سش Òكنموذج ◊رب العصشابات .ومن
أاهم اŸعارك التي لها د’لة واضشحة
هي معركة جبل أارقو (تبسشة) بقيادة
الشش -ه -ي -د ل -زه -ر شش-ري-ط ‘ ج-وي-ل-ي-ة
 1956وال -ت -ي أاصش -يب ف -ي-ه-اال-ع-ق-ي-د
بيجار برصشاصشة قرب قلبه وانكسشرت
ف -ي -ه -ا شش -وك -ة ا’سش-ت-ع-م-ار وم-ظ-ل-ي-ي-ه
القادم Úمن الهند الصشينية.
وقد خلفت اŸعركة خسشائر بششرية
تراوحت ما ب 600 Úإا 700 ¤جندي،
وإاصش- -اب- -ة ال- -طÒان وعشش- -ر دب- -اب- -ات
وثÓ- - -ث Úم- - -ز›رات ،و 60ششاحنة
و 150قطعة سشÓح ،عششرين ذخÒة
ح -م -ول -ة ،عشش -ري -ن ج -ه -از ’سش -ل-ك-ي،
وب- -اŸق- -اب- -ل اسش- -تشش- -ه -د ح -وا‹ 170
›اهد ،وقد خلدها الششاعر ﬁمد
الشش -ب -وك -ي ‘ اح -دى قصش-ائ-ده ن-ذك-ر
مقطعا منها:
سشلُوا جبل ا÷ْرف عن
م عن ُقوى
جيششنا ......بخّبرك ُ
جأاششنا
ويعلمُكم عن مدى
بطششنا .......بجْيشس الزعانفة
’ثم ْ
Ú
ا آ
ففي فجر يوم  1955/ 09 / 22نششبت
معركة بنواحي تبسشة على أاششدها من
طرف القوات ا’سشتعمارية الفرنسشية،
ضشد وحدات اÛاهدين اŸتواجدة
بقلعة ا÷رف وبدأات بقصشف مدفعي
م -ك-ث-ف ك-ت-م-ه-ي-د ل-ت-ق-د Ëوح-دات-ه-ا،
إاث-ره-ا ح-اولت ال-ق-وات ا’سش-ت-ع-م-ارية
الفرنسشية التقدم على جبهات ثÓث
(ششرقية وششمالية وجنوبية) ،واقÎبت
كتيبة دبابات يتبعها فيلق مششاة من
ال -ل -ف -ي -ف اأ’ج -ن -ب -ي ب-اŒاه اŸدخ-ل
الششما‹ Ÿدخل ا÷رف.
باقÎابها من اŸدخل نفدت اÿطة
م- -ن ط- -رف اÛاه- -دي- -ن ،ح- -يث ّ”
إاحراق الدبابت Úاأ’ماميت Úوعطب
أاربعة أاخرين ،وكان ا’لتحام بالقوات
ا’سشتعمارية عن كثب بحيث  ⁄ينجو
من فيلق اŸششاة إا’ قليل .و‘ ا÷ولة
اأ’و ¤ل- -ل- -م- -دخ- -ل ،ت -راج -عت ق -وات
ا’سشتعمار خائبة وغنم اÛاهدون
ك - -م - -ي - -ات ه - -ائ- -ل- -ة م- -ن اأ’سش- -ل- -ح- -ة
اأ’ت -وم-ات-ي-ك-ي-ة ،ال-ت-ي ب-ق-يت م-ن-تشش-رة
بجانب ا÷ثث اŸرمية بعضشها فوق
بعضس.
‘ تلك اللحظات ا◊اسشمة قدمت
أاسشراب من الطÒان اŸقاتل ،مركزة
قصشفها على موقع ا÷رف ،وتواصشل
القصشف اŸكثف حوا‹ نصشف سشاعة
حاولت القوات ا’سشتعمارية التقدم
ع-ل-ى ا÷ب-ه-ات ال-ثÓ-ث-ة ،فاسشتدرجت
‘ ت -ق -دم -ه -ا ت -ب -ع-ا ل-ل-خ-ط-ة ال-ث-وري-ة
اŸتعبة ،فنششبت اŸعركة على أاششدها
ب Úج - -ان - -بŸ Úدة ث Ó- -ث سش - -اع- -ات
متتالية أاجÈت القوات ا’سشتعمارية

على الÎاجع.
فضش -ربت م -ن اÿل-ف ع-ل-ى ا÷ب-ه-ات
الثÓثة ،سشادها ارتباك وذعر ﬂيف،
ح -اولت ال -ت -خ -لصس م -ن ال -ه -ج -وم -ات
اÿل -ف -ي -ة ب -ت-دخ-ل سشÓ-ح اŸدف-ع-ي-ة،
لكنها  ⁄تنجح حينها تقدمت وحدات
اÛاهدين من عسشاكر الفرنسشي،Ú
نظرا لعدم جدوى القصشف اŸدفعي،
وتواصشلت اŸعركة ب Úا÷انب Úللمرة
الثانية ‘ اليوم اأ’ول وحاولت القوات
ا’سش - -ت - -ع - -م - -اري - -ة إان - -ق- -اذ ق- -وات- -ه- -ا
ف- -اصش -ط -دمت ب -ج -ن -ود اÛاه -دي -ن
اÙاصش- -ري- -ن ل -ل -ع -دو ،ك -م -ا ح -اولت
ال -ق -وات ا’سش -ت -ع -م -اري -ة ع -ن ط -ري-ق
اŸسشاعدات التي ◊قت ،فأاصشبحت
اŸع-رك-ة ب Úج-ب-ه-ات م-ت-ع-ددة ج-بهة
اÛاه -دي -ن Ãوق -ع ا÷رف ،ه-ج-وم
اسشتعماري مقابل تطويق من وحدات
م- - -ن اÛاه- - -دي- - -ن ضش - -د ال - -ق - -وات
ا’سش-ت-ع-م-اري-ة اŸشش-ت-ب-ك-ة م-ع ا÷ب-هة
اأ’و ¤اشش- -ت- -ب- -اك ث -ا Êلصش -د ‚دات
العدو.
و‘ ت- -لك ال- -ل -ي -ل -ة ّ” ال -قضش -اء ع -ل -ى
القوات ا’سشتعمارية اÙاصشرة ،كما
” غنم أاسشلحة أاوتوماتيكية ،وكميات
ّ
هائلة من الذخÒة ومدفع( Úبازوكا)
وجهاز إارسشال واسشتقبال ’سشلكي.
‘ صشبيحة اليوم الثا Êمن اŸعركة،
بدأات القوات اإ’سشتعمارية بالقصشف
ط -وي -ل اŸدى ب -ال -ط -ائ -رات ب-ن-اح-ي-ة
الدرمون ششرقا وغربا“ ،ركزت ششرق
رأاسس ال -عشس ،وب -ع -د ان -ت -ه-اء ال-قصش-ف
طويل اŸدى قصشفت مدفعية الهاون
◊ماية تقدم الوحدات واقÎابها من
اÛاهدون.
‘ مسشاء هذا اليوم قدمت ‚دات
م- -ن اÛاه- -دي- -ن اأ’شش -اوسس ال -ذي -ن
يدفعهم قوة اإ’Áان بقضشيتهم ،وفك
ا◊صش -ار ع -ن إاخ -وان -ه -م ،واشش -ت -ع -لت
ال- -نÒان ب Úال- -ط- -رف Úم- -ن ج- -دي- -د
فوجدت القوات ا’سشتعمارية نفسشها
ﬁاصشرة من الطرف ،Úوفششلت خطة
ه -ج -وم ا’سش-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسش-ي ل-ل-ي-وم
ال - - -ث- - -ا ،Êو ⁄ي- - -خ- - -رج م- - -ن ق- - -وات
ا’سشتعمار إا’ القليل جدا فارا بنفسشه
بدون سشÓح.
‘ فجر اليوم الثالث حاولت القوات
ا’سش-ت-ع-م-اري-ة ،ال-ت-ق-دم ع-ل-ى ج-بهات
ث Ó-ث -ة م -ن م -واق -ع ا÷رف اشش-ت-ع-لت
ال -نÒان ب Úال -ط -رف Úع -ل -ى أاشش-ده-ا
Ÿدة أارب- -ع -ة سش -اع -ات ،و ⁄تسش -ت -ط -ع
التقدم واضشطرت إا ¤الÎاجع خلف
منطقة العمليات بقليل وبدأا القصشف
ا÷وي ب - - -واسش - - -ط - - -ة أاسش - - -راب م- - -ن
الطائرات اŸعززة ،والسشرب يحتوي
على  12طائرة حربية مقنبلة بقصشف
مكثف على موقع ا÷رف ‘ ا÷بهة
ا÷ن- -وب- -ي- -ة Ÿن- -ط- -ق- -ة اŸع -ارك”ّ ،
إاسشقاط طائرة اسشتطÓعية من طرف
اÛاهدين.
فشش- -لت ال- -ق- -وات ا’سش- -ت -ع -م -اري -ة ‘
ت - -ق - -دم - -ه - -ا و‘ قصش - -ف - -ه - -ا ا÷وي،
وب -اŸدف -ع -ي -ة ط-وي-ل-ة اŸدى وسش-ج-ل
انهزامها للمرة الثالثة ‘ اŸعارك.
ب -ح-يث خسش-ر ال-ع-دو ثÓ-ث ط-ائ-رات،
دب -اب -ت ،Úوغ -ن-م ك-م-ي-ة م-ن اأ’سش-ل-ح-ة
اÿف -ي -ف -ة اأ’وت -وم-ات-ي-ك-ي-ة ،وك-م-ي-ات
م -ع -تÈة م -ن اÿراط -يشس ،و‘ ال -ي-وم
ال- -راب- -ع واÿامسس والسش -ادسس ت -ل -قت
أايضشا نفسس الهزÁة ،تكبدت خÓلها
خسش- - - - -ائ - - - -ر ‘ اأ’رواح واŸع - - - -دات
ا◊رب- -ي- -ة ،وّ” ال- -ت- -ح- -ط -ي -م ال -ك -ل -ي
ل-دب-اب-ت ،Úوب-اŸق-اب-ل اسش-تششهاد عدد
من اÛاهدين وجرح آاخرين.
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األحد  ١٧سصبتم ٢٠١٦ Èم
اŸوافق لـ  ٢٦ذي ا◊جة  ١٤38هـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

التق ـ ـ ـوى مفت ـ ـ ـأح الُكُربـ ـ ـ ـأت

وصص-ي-ة ال-ت-ق-وى ه-ي أاع-ظ-م ال-وصص-اي-ا على
اإلطÓق ،وقد وردت في القرآان الكريم
ج -ع -لت مسص -ت -ه -ل ك Ó-م ال -خ -ط-ب-اء ع-ل-ى
و ُ
المنابر وحتى في خطبة النكاح وغيرها،
ن َخْيَر
قال الله تعالىَ{ :وَتَزsوُدوا َفِإا s
الsزاِد الsتْقَوى} ،إانه الزاد الذي ل غنى
للعبد عنه ليقدم على ربه آامنا وإال ندم
يوم ل ينفع الندم ،إانها خير ما يتزين به
العبد وخير لباسس يرتديه قال تعالىَ{ :يا
َب ِ-ن -ي آاَدَم َق ْ-د أاَْن َ-زْل -نَ -ا َع َ-لْ-يُ-كْ-م ِلَ-ب-اسسً-ا
م َوِريشسً- -ا َوِلَ- -ب- -اسُس
ُي َ- -واِري سَس ْ- -وآاِت ُ- -كْ - -
ن آاَياِت الsل ِ
ك ِم ْ
ه
ك َخْيٌر َذِل َ
الsتْقَوى َذِل َ
م َيsذsكُرون} ،وم- -م- -ا ي- -دل ع- -ل -ى
َلَ-عs-لُ-ه ْ
أاه -م -ي -ة ال -ت -ق -وى وع -ن -اي-ة ال-ل-ه ع-ز وج-ل
بتحقيق العباد لها أان الله تعالى وصصى بها
األول -ي -ن واآلخ -ري-ن وبs-ي-ن ذلك ف-ي ك-ت-اب-ه
ال -ك-ري-م ف-ق-الَ{ :وَلَ-قْ-د َوصsسْ-يَ-نا اsلِذيَن
أاُوُت-وا اْلِ-كَ-ت-اَب ِم-نْ َقْ-بِ-لُ-كْ-م َوِإاsي-اُكْم أاَِن
ه} ،وم -م -ا ي -دل ع -ل -ى أاه -م-ي-ة
اsتُ-ق-وا الsل َ
التقوى من الدين أان أانبياء الله من نبي
الله «نوح» عليه السصÓم إالى نبيه «محمد» ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ أامروا بها أاقوامهم
وط-ال-ب-وه-م ب-ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا ،ق-ال تعالىِ{ :إاْذ
م ُن-وٌح أاَل َت-تُ-sق-و َن}،
م أاَُخ-وُهْ -
َق -اَل َلُ-هْ -
َ
وق -ال {ِإا ْ
َ
م أاَُخ-و ُهْ-م ُه-وٌد أاَل
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َ
ُ
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ن} ،أاما نبينا ـ صصلى الله
ح أاَل َتsتُقو َ
صَسالِ ٌ
عليه وسصلم ـ فوصصى بها أامته في العديد
Óمة
من األحاديث ويكفينا هنا وصصيته ل أ
في شصخصس «معاذ بن جبل» رضصي الله عنه
حين قال له «اتق الله حيثما كنت».

اÿوف من ا÷ليل والعمل بألتنزيل

ورد عن السصلف رضصي الله عنهم العديد
من العبارات في بيان معنى التقوى ،لعلها
تدور حول معنى واحد وهو أان يقوم العبد

علمتن ـ ـ ـ ـ ـي
ا◊ي ـ ـ ـأة

^ ت-ع-ل-مت أان ال-ع-ق-ل ك-ال-ح-ق-ل،
وك-ل ف-ك-رة ن-ف-ك-ر ف-ي-ه-ا ل-ف-ت-رة
ط -وي -ل-ة وه-ي ب-م-ث-اب-ة ع-م-ل-ي-ة
ري ،ولن نحصسد سسوى ما نزرع
من أافكار ،سسلبية أام إايجابية.
^ تعلمت أانه في المدرسسة أاو
ال -ج-ام-ع-ة ن-ت-ع-ل-م ال-دروسس ث-م
ن -واج -ه الم -ت -ح -ان -ات ،أام -ا ف-ي
الحياة فإاننا نواجه المتحانات
وبعدها نتعلم الدروسس.
تعلمت أان محادثة بسسيطة أاو
حوارًا قصسيرًا مع إانسسان حكيم
يسساوي شسهر دراسسة.
Óنسسان أان
^ تعلمت أانه خير ل إ
ي-ك-ون ك-السس-ل-حفاة في الطريق
الصس -ح -ي -ح م -ن أان ي-ك-ون غ-زاًل
في الطريق الخطأا.
Óنسسان أان
^ تعلمت أانه خير ل إ
ي- -ن- -دم ع- -ل- -ى م- -ا ف- -ع- -ل م- -ن أان
يتحسسر على ما لم يفعل.
^ ت-ع-ل-مت أان-ه ي-وج-د ك-ث-ي-رون
يحصسلون على النصسيحة ،القلة
فقط يسستفيدون منها.
^ ت-ع-ل-مت أان-ه ع-ن-دم-ا ت-وظ-ف
أان -اسس ً-ا أاذك -ى م -نك ،وتصس-ل إال-ى
أاه - -دافك ،ب - -ذلك ت - -ث- -بت أانك
أاذكى منهم.
ت -ع -ل -مت أان ال -م -تسس -ل -ق ال-ج-ي-د
يركز على هدفه ول ينظر إالى
لخ-ط-ار ال-ت-ي
لسس-ف-ل ،ح-يث ا أ
ا أ
تشستت الذهن.

هام جدا

بأاداء ما افترضس الله تعالى عليه وترك ما
حرم ،ليكون ذلك وقاية من وقوعه في
عذاب الله ،وقد ورد عن «علي» رضصي الله
عنه أانه فسصرها بأانها «الخوف من الجليل
وال -ع -م -ل ب -ال -ت -ن -زي -ل وال -رضص -ا ب -ال -ق -ل -ي-ل
والسصتعداد ليوم الرحيل» ،أاما «عمر بن
عبد العزيز» رحمه الله تعالى فقال «ليسس
تقوى الله بصصيام النهار ول بقيام الليل
والتخليط فيما بين ذلك ،ولكن تقوى الله
ترك ما حرم الله وأاداء ما افترضس».

للمحدثين رحمهم الله ورضصي عنهم منهج
رصص -ي -ن ورصص -ي -د ث -ري وإاسص-ه-ام ق-وي ف-ي
إاجÓل حديث رسصول الله ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ ،وتوقير مجلسس الحديث ،والتحفز
لسصتباق العمل به ،تعظيماً وإاجÓل له،
وهذه بعضس الشصواهد الرائعة والماتعة من
تلك الوقائع؛ حيث حّدث عمرو بن ميمون
عن عبد الله بن مسصعود رضصي الله عنه
فكان مما قال :وما سصمعته قط يقول:
قال رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ إال
م - -رة ،ف - -ن - -ظ- -رت إال- -ي- -ه وق- -د حّ- -ل إازاره
وان -ت -ف -خت أاوداج -ه ،واغ -رورقت ع -ي -ن-اه،
وقال ضصرار بن مُرة :كانوا يكرهون أان
يحدثوا عن رسصول الله ـ صصلى الله عليه
وسص- -ل- -م ـ وه- -م ع -ل -ى غ -ي -ر وضص -وء .وق -ال
إاسص- - - -ح- - - -اق :رأايت األع - - -مشس إاذا أاراد أان
يتحدث وهو على غير وضصوء تيمم .وكان
مالك بن أانسس يلبسس أاحسصن ثيابه ويتطيب
ويأاخذ زينته للتحديث بحديث رسصول الله
ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ .وقال ابن أابي
ال- -زن -اد :ك -ان سص -ع -ي -د ب -ن ال -مسص -يب وه -و
م -ريضس ي -ق-ول :أاق-ع-دون-ي؛ ف-إان-ي اأك-ره أان

أاحدث حديث رسصول الله ـ صصلى الله عليه
وسصلمـ وأانا مضصطجع .ومّر مالك بن أانسس
على أابي حازم وهو يحدث بحديث رسصول
الله فجازه ،وقال :إاني لم أاجد موضصعًا
أاج- -لسس ف- -ي- -ه ،ف -ك -رهت أان آاخ -ذ ح -ديث
رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ وأانا
ق-ائ-م .وك-ان م-ح-م-د ب-ن سص-ي-ري-ن ي-ت-حدث
فيضصحك وكان معروفا بفكاهته ،لكن إاذا
ج- -اء ال -ح -ديث خشص -ع .وق -ال سص -ع -ي -د ب -ن
عامر :كنا عند هشصام الدسصتوائي فضصحك
رج -ل م -ن -ا ف -ق -ال ل-ه هشص-ام ال-دسص-ت-وائ-ي:
تضص -حك وأانت ت -ط -لب ال-ح-ديث؟! ف-أان-ك-ر
عليه .ونحن اليوم الكثير منا يتحدث عن
النبي أاو يذكر حديثه لكنه كأانه يتحدث
عن لعب أاو يروي قصصة فلم شصاهده لما
ُي -رى م -ن خ -ل -ط ح -ديث ال -ن -ب -ي ب -ال -ه-زل
وال -م -زاح ،ورب -م -ا ج-اء ح-ديث ال-ن-ب-ي ف-ي
الجدال والمراء كأان حديث رسصول الله ل
يصصلح إال لذلك ،فمتى نرجع إالى مثل هذا
التوقير والتقدير لكÓم الرسصول ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ الذي هو وحي يوحى.

ﬂرج من اŸضسأيق والُكُربأت

إان القارىء لكتاب الله عز وجل ليجد أان
ال -ق -رآان ق-د وع-د ال-م-ت-ق-ي-ن ب-ال-ع-دي-د م-ن

إاجÓل ا◊ديث النبوي

أاقوال وحكم

^ مفتاح البحار السسفن ،ومفتاح البر الطرق ،ومفتاح الصسÓة الوضسوء ،ومفتاح
السسماء الدعاء ،ومفتاح الجنة التوحيد.
^ المؤومن في الدنيا يتزود والمنافق يتsزين والكافر يتمتع.
^ أاخوة الدين أاثبت من أاخوة النسسب ،فأاخوة النسسب تنقطع بمخالفة الدين
وأاخوة الدين ل تنقطع.

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تعلـ ـ ـ ـ ـ ـم؟
هل تعلم أان سسيدنا أابو بكر وافته المنية في سسن  63عاما  ..وهو نفسس
عمر الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ حين وفاته ..ونفسس عمر سسيدنا
عمر بن الخطاب  ..وهو أايضسا نفسس عمر سسيدنا علي بن أابي طالب حين
وفاته ..

١٧٤٤١

معن ـ ـى شسهـ ـ ـر اللـ ـ ـه
روى مسسلم أان النبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ قال« :أافضسل الصسيام بعد رمضسان
حsرم وأافضسل الصسÓة بعد
شسهر الله اَُ Ÿ
الفريضسة صسُÓة الليل».
قال ا◊افظ السسيوطي :إان هذا السسم
إاسسÓمي دون سسائر الشسهور ،فإان اسسمها كsلها
على ما كانت عليه ‘ ا÷اهلية ،وكان اسسم
لول ،والذي
حsرم ‘ ا÷اهلية صسفر ا أ
اَُ Ÿ
لسسÓم سسsماه
بعده صسفر الثا ،Êفلما جاء ا إ
الله اÙرم ،فأاضسيف إا ¤الله تعا ¤بهذا
العتبار.

المحرم أاو شصهر المحرم هو اأول شصهور
ال - -ع - -ام ،سصu- -م- -ي ب- -ذلك ألن ال- -ع- -رب ف- -ي
ال -ج -اه-ل-ي-ة ك-ان-وا ي-حu-رم-ون ف-ي-ه ال-ق-ت-ال،
وي - -ج - -م - -ع ع- -ل- -ى م- -ح- -رم- -ات وم- -ح- -ارم
ومحاريم.
وكانت العرب في جاهليتها مع ما كونوا
ع-ل-ي-ه م-ن الضصÓ-ل وال-ك-ف-ر ي-ع-ظ-مونه مع
ب-اق-ي األشص-ه-ر ال-ح-رم ،وي-حu-رم-ون ال-قتال
فيها ،حتى لو لقي الرجل قاتل اأبيه لم
ي -ه -ي -ج -ه ،إال -ى أان ح -دث ف -ي-ه-م ال-نسص-يء،
فكانوا يؤوخرون حرمة شصهر إالى شصهر آاخر
ل-يسص-ت-ب-ي-ح-وا ال-ق-ت-ال ف-ي األشص-ه-ر ال-حرم.
ويضصاف إالى الله تعالى فيقال :شصهر الله
المحرم.
فإان قيل :ما الحكمة في اإضصافته اإلى الله
تعالى مع أان الشصهور كلها لله؟! فيقال:
يحتمل أانه لما كان من األشصهر الحرم التي
ح -رم ال-ل-ه ف-ي-ه-ا ال-ق-ت-ال وك-ان أاول شص-ه-ور
السصنة أاضصيف إاليه إاضصافة تخصصيصس ،ولم
يصصّح إاضصافة شصهر من الشصهور اإلى الله
تعالى عن النبي  -صصلى الله عليه وسصلم له
 إال شصهر الله المحرم .وقيل :أاضصيف اإلىال -ل -ه ت -ع -ال-ى إاع-ظ-امً-ا ل-ه .وك-انت ال-ع-رب
ال -ع-ارب-ة تسص-م-ي-ه ال-م-ؤوتِ-م-ر أاخ-ذا ً م-ن اأِمَ-ر
القوم إاذا كثروا ،بمعنى أانهم يحuرمون فيه
القتال فيكثرون ،وقيل :أاخذا ً من الئتمار
ب -م -ع -ن -ى أان -ه ي -ؤوم -ر ف-ي-ه ب-ت-رك ال-ح-رب،
ويجمع على مؤوتمرات ومآامر ومآامير.

مأ ورد ‘ صسيأم ﬁرم
عن اأبي هريرة رضصي الله عنه قال :قال
رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم :-
« ا أ ف ض ص ل ا ل ص ص ي ا م ب ع د ر م ض ص ا ن ش ص ه ر ا ل لّ ه
المحّرم ،واأفضصل الصصÓة بعد الفريضصة
صصÓة الليل».
عن عائشصة رضصي الله عنها قالت :ثم
ك - -انت ق - -ريشس تصص - -وم ع - -اشص - -وراء ف- -ي
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هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

مأذا تعرف عن شسهر ﬁرم؟

المنح الربانية وجعلها ثمرة تقواهم لربهم
ت -ب -ارك وت -ع -ال -ى ،وم -ن ذلك أان -ه وع-ده-م
بتفريج كرباتهم وإاخراجهم من كل ضصيق
وك -رب-ة وك-ف-اي-ت-ه-م أارزاق-ه-م ،ق-ال ت-ع-ال-ى:
ل َل ُه َمْخَرجًا.
{َوَمْ-ن َي-تِ-sق الs-ل-هَ َيْ-جَ-عْ -
ِ
َ
َوَيْرُزْق ُ
ه ِم ْ
حتسسب} ،كما
حْيثُ ل َي ْ
ن َ
s
s
وعدهم بتيسصير أامورهم {َوَم ْ
ه
ق الل َ
ن َيت ِ
َي -جَْ-عْ-ل َل-هُ ِم-نْ أاَْمِ-رِه ُيْ-سس-را} ،ول - - -و أان
ال -ع-ب-اد ح-ق-ق-وا ت-ق-وى ال-ل-ه ح-ق-ا ل-ف-ت-حت
ع -ل-ي-ه-م ال-ب-رك-ات وأاب-واب ال-خ-ي-رات ،ق-ال
ت -ع-ال-ىَ{ :ولَ ْ-و أاَsن أاَْه -لَ الْ ُ-ق َ-رى آاَم ُ-ن -وا
َواsت َ-ق ْ-وا لََ-فَ-تْ-ح-نَ-ا َعَ-لْ-يِ-ه-مْ َبَ-رَك-اٍت ِمَ-ن
س َولَ ِ- -ك ْ- -ن َك s- -ذُب - -وا
ال sسسَ- - -م - -اِء َوا َ أ
لْْرض ِ
ِ
ُ
ْ
م ِبَما َكانوا َيكسسُبون}.
َفأاََخْذَناُه ْ
خير في الدنيا وأاعظم منه في اآلخرة .

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

الجاهلية وكان رسصول الله ـ صصلى الله
ع- -ل -ي -ه وسص -ل -م ـ يصص -وم -ه ف -ل -م -ا ه -اج -ر
اإل- -ى ال -م -دي -ن -ة ال -م -ن -ورة صص -ام -ه واأم -ر
بصصيامه فلما فرضس شصهر رمضصان قال
من شصاء صصامه ومن شصاء تركه .رواه
الشصيخان.
وعن بن عباسس رضصي الله عنهما ثم اأن
رسص -ول ال -ل -ه ـ صص -ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م ـ
ق -دم ال -م -دي -ن-ة ال-م-ن-ورة ف-وج-د ال-ي-ه-ود
صصياما يوم عاشصوراء فقال لهم رسصول
الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :ما هذا
اليوم الذي تصصومونه؟!».
فقالوا :هذا يوم عظيم اأنجى الله فيه
م -وسص -ى وق -وم -ه وغ -رق ف-رع-ون وق-وم-ه
فصص-ام-ه م-وسص-ى شص-ك-را ف-ن-ح-ن نصص-ومه!
فقال رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم
ـ« :ف -ن -ح-ن اأح-ق واأول-ى ب-م-وسص-ى م-ن-ك-م»
فصص -ام -ه رسص -ول ال-ل-ه ـ صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسصلم ـ واأمر بصصيامه .رواه الشصيخان.
 عن علي رضصي الله عنه اأنه سصمعرج ً
 Óيسصاأل رسصول الله  -صصلى الله عليه
وسصلم  -وهو قاعد فقال :يا رسصول الله،
اأي الشصهر تاأمرني اأن اأصصوم بعد شصهر
ر م ض ص ا ن ؟ ف ق ا ل  « :ا إ ن ك ن ت ص ص ا ئ م اً ب ع د
شصهر رمضصان فصصم المحّرم ،فاإنه شصهر
الله ،فيه يوم تاب الله فيه على قوم
ويتوب فيه على قوم اآخرين».
وبما تقدم يتبين مشصروعية صصيام شصهر
محرم واسصتحبابه ،قال الشصيخ ابن باز
رحمه الله« :شصهر محرم مشصروع صصيامه
وشصعبان كذلك ،واأما عشصر ذي الحجة
فليسس هناك دليل عليه ،لكن لو صصامها
دون اع -ت -ق -اد اأن -ه -ا خ -اصص -ة ،اأو اأن ل -ه -ا
خصصوصصية معينة ف Óباأسس .اأما شصهر
الله المحرم فقد قال الرسصول  -صصلى
الله عليه وسصلم له « :-اأفضصل الصصيام
بعد رمضصان شصهر الله المحرم» ،فاإذا
صصامه كله فهذا طيب ،اأو صصام التاسصع
وال -ع-اشص-ر وال-ح-ادي عشص-ر ف-ذلك ط-يب،
وهكذا شصعبان فقد كان يصصومه  -صصلى
الله عليه وسصلم .-
علة عدم اإكثار النبي الصصوم في المحرم
قال النووي« :قد سصبق الجواب عن اإكثار
النبي  -صصلى الله عليه وسصلم له  -من
صصوم شصعبان دون المحرم ،وذكرنا فيه
جوابين :اأحدهما :لعله اإنما علم فضصله
في اآخر حياته والثاني :لعله كان يعرضس
ف - -ي - -ه اأع - -ذار م- -ن سص- -ف- -ر اأو م- -رضس اأو
غيرهما» .ونقله الحافظ في الفتح ولم
يتعقبه.

من كنوز السسنة النبوية
قال رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم« :أارحم أامتي بأامتي أابو بكر ،وأاشسدهم في الله
ء عثمان ،و أاقضساهم علي ،وأاعلمهم بالحÓل والحرام معاذ بن
عمر ،وأاصسدقهم حيا ً
جبل ،وأافرضسهم (أاعلمهم بالمواريث) زيد بن ثابت ،و أاقرؤوهم أاُبي بن كعب ،ولكل
لمة أابو عبيدة.»...
أامة أامين ..وأامين هذه ا أ

قـ ـ ـ ـول مأأثـ ـ ـور
عن أابي مروان ،مولى بن تميم
قال :انصسرفت مع صسفوان بن
سسليم من العيد إالى منزله،
فجاء بخبز يابسس فجاء سسائل،
فوقف على الباب وسسأال ،فقام
صسفوان كسسوة في البيت ،فأاخذ

دعـ ـ ـ ـأء

منها شسيئًا فأاعطاه ،فاتبعت
لنظر ما أاعطاه،
ذلك السسائل أ
فإاذا هو يقول :أاعطاه الله
أافضسل ما أاعطى أاحدًا من
خلقه ،فقلت :ما أاعطاك ،قال:
أاعطاني دينارًا.

ل لي في ِ
ك َدلي ً
،Ó
ه إالى َمْرضساِت َ
جَع ْ
اَلّلـُه s
ما ْ
َول َت -جْ َ-ع ْ-ل لِ -لsشس ْ-ي -ط -اِن ف -يِ-ه َعَ-لs-ي سَس-ب-ي،Óً-
ي
جَع ِ
َوا ْ
ل الْ َ
جsنَة لي َمْنِزلً َوَمقي ،ًÓيا قاضِس َ
ج ال ّ
ن.
طاِلبي َ
حواِئ ِ
َ

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
أألحد  1٧سسبتمبر  2٠1٧م
ألموأفق لـ  26ذي ألحجة  1٤٣٨هـ
ألعـ ـدد1٧٤٤1 :

koutoufcom@gmail.com
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

الحمل
ألحياة مسستمره وقطارأت
ألحياة ل تتوقف  ,ألعابرون ل
يتكررون  ,ألرأحلين ل يعودون ,
وألقاِدم أأجمل وأألقدأَر تحِمل لنا ألجميل
باذن ألله.

الثور

ل تجعل كلم ألغير يؤوثر فيك ،ما
دمت وأثقاً مما تفعل فأانت ترى
شسيئًا ،وهم يرون شسيئاً آأخر.
ما نعششق سشــــــوى ألجزأئر أرضس ألثــــــورة وألثــــوأر
نوفمــــــبر عز أللي ثايــــر حــــــرر وطنــــــو بافتخار
ما ا’ورأسس جات ألبششايـــــر فجرناها أمع لفجــــــــــــار
ماقبلناشس ألظلم ألجايـــــــــر رأفضشــــــين أ’حتقـــــــــار
وأركبنا هول ألمخاطــــــــر وأزرعناها ششــــــوك أو نار
بن بولعيد وأصشحـــابو ياسشر منهــــــــم دأخ أ’سشتعمـــــار
كبرنا وأباذن ألقـــــــــــــادر جبنا أو جــــــانا أ’نتصشـــار
رغم ألششـــــدة وألمناكـــــــر وألحلف أللي جا جـــرجـــار
وألسشـــــلك أللي بنا دأيـــــر وأعسشــاكر لبجــــر بيجــــار
وأتحزمنا أمـــــدن وأمدأششر للجـــــــهاد هانت لعمـــــار
أسشقيناها بالدم ألخــــــــــاثر وأفدينا بنت أ’حــــــــــــرأر
مــــــاذأ من دول أتــــــآازر وأتناصشـــــر من كل أقطـــار
وأتسشاند في ألششعب ألصشـــابر جرأيد صشحــــــف
وأخبـــــار
وأسشلحة مُؤون وأذخـــــــــاير وأتجيـــنا من كل أمصشــــار
وألرأية باهÓلها نايـــــــــــر وأتوحـــــدنا أبذأ ألششعــــــار
سشبع أسشنين وألحــرب ألدأير ما جاب أمعانا حصشـــــــــــار
خاضشــــــــوها أبطال مغاور في ألحروب ظـهروأ ششطــار
أوسشاريسس متبقي حـــــــــاير ’كوسشـــت وأ’سشتــــكبــــــار

الجوزاء

ألمصسباح كلما أرتفع كلما أتسسع
نطاق أضسائته ،فارتفع أنت
باخلقك وبتفكيرك وبقدرأتك لكي يتسسع
نطاق تأاثيرك في ألحياة.

حكم و
أأمثال

^ ليس
أن ت س ألمطلوب
حم
ل في جيب
ولكن من ألمطل ك مصشحًفا
و
في أخÓقك آأية ب أن تكون
.

^ أن أصشحاب ألذكاء ألمرتفع يتششاركون في
أمر محدد وهو أنهم ’ يتحملون أبدًأ سشماع
ششخصس يمضشغ ألطعام أمامهم ويأاكل بأاصشوأت
مسشموعة؟
’ششخاصس ألذين ينششرون صُشور طعامهم
^ أن أ أ
’نترنت يعانون من أضشطرأبات سشلوكية
على أ إ
وخلل نفسشي ويحتاجون لمن يهتم بهم؟

^
َدوأم أل- -عَ Ó- -
ألَ- -ن- -اسس ،ل- -يسس بق- -ات ب -ي -ن
أل - -ك Ó- -م وإأنُ- - - -ح- -سش  -ن
م-
ألُقلوب ،وصشد -ا بصشّ- -ف- -اء
ق
أ
ل
محبة.

’ تكن ششحيحاً في حبك ،دّرب عضشÓت
’خرين وحب
قلبك على أ’تسشاع لحب أ آ
ألخير لهم.

دع البحÒة حتى تهدأا

وجارية تجري ليسس لها قدم إأذأ ششربت ماء ماتت
ومات معها جنينها وإأذأ عطششت عاششت وعاشس معها
جنينها.؟فماهي هذه ألجارية؟

حل ألعدد ألسشابق
^ =18100+19+20-21+22

أبتسسم
^ إأذأ مت ماذأ سشيحدث لك ؟؟ قال :أكيد
سشأاصشبح مجنونا  ..قالت  :هل سشتتزوج من
أخرى ؟؟ قال  :ألمجنون يفعل كل ششي يا
غالية
^ قالت ألزوجة لزوجها  :كم تحبني ؟
أجابها سشأامششي أ’ن و ألمسشافة ألتي تكون
بيننا هي مقدأر حبي لك و لم يعد منذ
عامين وإألى أ’ن ’ندري هل هو
يحبها أم هرب

كانت هناك فتاة جميلة ،أعتادت ألخروج
إألى بحيرة صشغيرة جدأ.
وتتأامل أنعكاسس صشورتها -على ماءألبحيرة لششدة سشكونه-
وذأت يوم أخذت أخاها ألصشغير معها.
وبينما هي تتأامل وتصشفف.
ششعرها على مياه ألبحيرة ،أخذ أخوها.
حجرأ وألقاه في ألبحيرة
فتموج ماؤوها وأظطربت صشورة ألفتاة.
فغضشبت بششدة وبدأت تحاول جاهدة في أن توقف تموج
مياه
ألبحي ،وظلت تتحرك هنا وهنا لتوقف تموجات ألماء ولم
تسشتطع.
ومر ششيخ كبير عليها ورأى حالها فسشأالها :ما ألمششكلة؟؟
فحكت له ألقصشة ،فقال لها :سشأاخبرك بالحل ألوحيد ألذي
سشيوقف
تموجات ألماء ولكنه صشعب جدأ ،فقالت :سشأافعله مهما
كلفني ألثمن ،فقال لها؟:

مثÒة

عزة ألنفسس ليسست لسساناً سساخرأ ً
أأو طبعاً متكابر عزة ألنفسس أن
تبتع ـد عن كل ما يقلل من قيمتك.

األسسد

عندمآا آلنبكي على آأحزآأننا
فهذأ آليعني أننآا فقدنا
أإلحسسآاسس ! بل أحزآأننآا كثرت علينا فلم نجد
دموعا» نعآادلهآا فآاكتفينا (بالصسمت).

العذراء

مادمت تنوي ألخير فأانت بخير
أحرصس على ألنيّه ألحسسنة ألنها
ُتكتب فـ(على نياتَكم ُترزقون).

الميزان

من ألمسستحيل أأن يذهب لغيرك
شسيء قد كتبه ألله لك  ،فاطمئن
لتحسسد  ،لتحقد وعشس بقلب
أبيضس نقي ونية صسافية  ،وكن مع ألله يكون
ألله معك.

العقرب

لتتحدث بقوتك أأمام ضسعيف
ول بسسعادتك أأمام حزين ول
بمالك أأمام فقير ،زن كلمـك ورأع شسعور
أآلخرين.
(دأعي ألبحيرة حتى تهدأ) هناك بعضس أ’أمور وألمششاكل

القوسس

هناك أأشسخاصس حتى عندما يكون
ألتي عندما نحاول حلها ،نزيدها سشوءأ حتى ولو كانت نوأيانا مزأجهم سسيء يحادثونك بأادب ،هؤولء فقط
سشليمة ،لذلك علينا أن نصشبر وندعها للزمن فهو كفيل بحلها من يسستحقون ألحترأم .ربي يسسعدك بهم
وقل لنفسشك( :دع ألبحيرة حتى تهدأ)
يارب.

الجدي

أخبار

فّرق بين حياتك ودنياك وإأّياك أأن تحرِق
حياتك في سسبيل دنياك وإأجعل ألجنة ثمنًا
لحياتك.

جميع تطعيمات األطفال «‘ حقنة واحدة»
نجح باحثون أأمريكيون في تطوير تكنولوجيا يمكنها أأن تسساعد في
إأع -ط-اء أألط-ف-ال ج-م-ي-ع ل-ق-اح-ات أل-ت-ط-ع-ي-م ف-ي ح-ق-ن-ة وأح-دة.وُي-خ-زن
لط-ف-ال م-رة وأح-دة ،أل-ل-ق-اح ف-ي ك-بسس-ولت
أل -م -ح -ل -ول ،أل-ذي ُي-ع-ط-ى ل -أ
مجهريةُ ،تطلق إألى ألجسسم ألجرعة أألولية ،ثم جرعات تعزيزية في
أأوقات ُمحددة.
وأأظهرت درأسسات أأجريت على ألفئرأن فاعلية هذأ ألتوجه ،حسسبما جاء
في دورية «سساينسس» ألعلمية.
ويقول ألباحثون إأن هذه ألتكنولوجيا قد تسساعد ألمرضسى في أأنحاء
ألعالم..وتسسبب تطعيمات أألطفال أألما شسديدأ لهم ،وهناك تطعيمات
ضسد ألكثير من أألمرأضس تشسمل ما يلي:
^ ألدفتيريا ،وألتيتانوسس ،وألسسعال ألديكي ،وشسلل أألطفال ،وألتهاب
ألكبد ألوبائي ب في أألسسبوع ألثامن و 12و 16
^ ألمكورأت ألرئوية في أألسسبوع ألثامن ،وأألسسبوع  ،16وعند بلوغ ألعام
أألول
^أل -ت -ط -ع-ي-م ضس-د أل-ت-ه-اب ألسس-ح-اي-ا م-ن أل-ن-وع ب ف-ي أألسس-ب-وع أل-ث-ام-ن،

السسرطان

الدلو
وأألسسبوع  ،16وعند بلوغ ألعام أألول
^ ألكبد ألوبائي ،وألتهاب ألسسحايا ج عند بلوغ ألعام أألول
^ ألحصسبة ،وألنكاف ،وألحصسبة أأللمانية عند بلوغ ألعام أألول ،وثلث
سسنوأت وأأربعة أأشسهر
وطور فريق من معهد ماسساتشسوسستسس للتكنولوجيا نوعا جديدأ من
ألجزيئات ألصسغيرة ،يمكن أأن يجمع كل ألجرعات في حقنة وأحدة.
ل باللقاح ،ثم ُتغلق
وتشسبه هذه ألجزيئات أأكوأب ألقهوة ألصسغيرة ألتي تم أ
بغطاء.
وهناك عنصسر مهم ،هو أأنه من ألممكن تغيير تصسميم هذه أألكوأب
بحيث يمكن تجزئة محتوياتها وتفريغها إألى ألجسسم في ألوقت ألمناسسب
فقط.

أأجعل من أأخلقك سسماءً يتمنى
ألكل ألوصسول إأليها ولتجعل منها
أأرض ًس يدآأسس عليها

الحوت

أأّن من ُيكثُر قرعَ ألباب،يوشسكُ
أأْن ُيفتَح لَْه!فاَْكِثروأمِن َقْرِع
ك سسُتْفَتح
َأأْبوأِب أل ّسسَماْء!َفإاِّنهالشَس ّ
بالَيقين وأإلِيمان ألَعِميْق.

QÉ¡°TGE

األحد  17سسبتمبر  2017م
الموافق لـ  26ذي الحجة  1438هـ

شضرطة تبسضة توقف شضخصض Úو–جز  2319وحدة من اŸشضروبات الكحولية
الششعب“ /كنت مصسالح الشسرطة القضسائية
ال -ت -اب -ع -ة ألم -ن ولي -ة ت -بسس -ة و‘ ع -م -ل -ي -تÚ
م -ت -ف -رق -ت ،Úن -ه -اي -ة األسس-ب-وع اŸنصس-ر  ،م-ن
توقيف شسخصس Úمشستبه فيهما وحجز 2319
وحدة من اŸشسروبات الكحولية من ﬂتلف
األن- -واع واألح -ج -ام ،ك -انت م -وج -ه -ة ل -ل -ب -ي -ع
بطريقة غ Òشسرعية .فبخصسوصس العملية

األو ،¤واسستغÓل للمعلومات وÃوجب إاذن
بتفتيشس مسسكن أاحد اŸشستبه فيهم ،صسادر
ع -ن ا÷ه-ات ال-قضس-ائ-ي-ة اıتصس-ة ،أاسس-ف-رت
عملية التفتيشس التي قام بها عناصسر الشسرطة
ال- -قضس- -ائ- -ي -ة ،ع -ن ح -ج -ز  768وح- -دة م -ن
اŸشس -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة وت -وق -ي-ف شس-خصس
مشستبه فيه.أاما العملية الثانية ،فقد قامت

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

بها قوات الشسرطة ألمن دائرة الشسريعة (ولية
تبسسة) يوم اÿميسس  14سسبتم ، 2017Èحيث
سسمحت بتوقيف شسخصس كان يقود شساحنة
صسغÒة ،على مسستوى نقطة مراقبة ،وبعد
عملية التفتيشس ” العثور بداخل الشساحنة
على  1551وحدة من اŸشسروبات الكحولية
من ﬂتلف األنواع واألحجام كانت

العدد

14471

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك الوطني بعدة وليات
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حجز ﬂدرات وإاحباط هجرة غ Òشضرعية

الششعب  ‘ /إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة أاوقفت
يوم  15سسبتم 2017 Èمفرزة للجيشس الوطني الشسعبي وعناصسر
الدرك الوطني بكل من سسيدي بلعباسس مهربا  01وحجزت 57
كيلوغراما من الكيف اŸعالج كما ضسبطت مفرزة أاخرى للجيشس
ببسسكرة  17000علبة سسجائر ،إاضسافة إا 181 ¤كيلوغرام من مادة
ال -ت -ب-غ .ف-ي-م-ا ق-ام ع-ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ت-ل-مسس-ان ،ب-ت-وق-ي-ف

شسخصس 02 Úوحجز  13بندقية تقليدية الصسنع 31 ،كلغ من مادة
البارود و  1484خرطوشسة من ﬂتلف العيارات .من جهة أاخرى،
أاحبطت وحدات ◊راسس الشسواطئ بالقالة ﬁاولة هجرة غÒ
شسرعية لـ  14شسخصسا كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصسنع ،فيما
أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الشسعبي  08مهاجرين غ ÒشسرعيÚ
من جنسسيات ﬂتلفة بكل من إان امناسس وبرج باجي ﬂتار.

شضرطة سضيدي
بلعباسس تصضنع الفرحة
وتعيد الفتى اıتفي
إا ¤عائلته

‘ حصشيلة لسشنة 2016

الشضرطة –جز
 25طنا و  606كلغ
من اıدرات

أاسس- -ف- -رت ج- -ه- -ود ال -وح -دات
اıتصسة لقوات الشسرطة ‘
م- - - -ك- - - -اف - - -ح - - -ة الŒار غÒ
الشس -رع -ي ب -اıدرات خÓ-ل
سسنة  ،2016عن حجز  25طنا
و  606كلغ من القنب الهندي
اŸعالج 11 ،كلغ و  956غرام
من الكوكاي 01 ،Úكلغ و 413
غ -رام م -ن ال-ه-روي-ن352927 ،
قرصس مهلوسس.
Óم-ن
ال -ع -م -ل -ي -ات ال-ن-وع-ي-ة ل -أ
ال- -وط- -ن -ي سس -م -حت Ãع -ا÷ة
 26288قضسية تخصس ا◊يازة
واŸتاجرة باıدرات ،حيث
أاسس -ف -رت ع -ن ت-وق-ي-ف 31606
شس -خصس م -ت -ورط ،م-ن ب-ي-ن-ه-م
 162شس -خصس م -ن ج -نسس-ي-ات
أاجنبية ﬂتلفة ،قدموا جميعا
أامام ا÷هات القضسائية ،حيث
أاودع م- -ن- -ه -م  13498ا◊بسس
اŸؤوقت ،ف- -ي- -م- -ا وضس- -ع 3881
شسخصس متورط –ت الرقابة
ال -قضس -ائ -ي -ة ،ف -ي -م -ا اسس -ت -ف-اد
 14227شسخصس من اسستدعاء
مباشسر.
وتعود هذه ا◊صسيلة الهامة
إا ¤ال -ع-م-ل السس-ت-ب-اق-ي ال-ذي
ت -ق -وم ب -ه مصس -ال -ح م -ك-اف-ح-ة
اıدرات ال- - -ت - -ي ” إاع - -ادة
ت -ف -ع -ي -ل -ه -ا خ -اصس -ة ‘ ›ال
ال -ت -ك-وي-ن ال-ن-وع-ي وع-م-ل-ي-ات
البحث والتحري لسسيما على
مسس -ت-وى اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة،
وه -ي -ك -ل-ت-ه-ا ‘ إاط-ار Œسس-ي-د
اıط -ط ال -ع -م -ل-ي-ات-ي ال-ذي
ال- - -ذي سس- - -ط- - -ر م- - -ن ط - -رف
Óم- -ن
اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
ال -وط -ن-ي ،وال-ذي Ãوج-ب-ه ”
إانشس - -اء مصس - -ل - -ح- -ة ج- -ه- -وي- -ة
Ÿك - - - -اف - - - -ح - - - -ة الŒار غÒ
الشس- -رع -ي ب -اıدرات ع -ل -ى
مسس- -ت- -وى الشس -رق ا÷زائ -ري،
–ديدا بولية عنابة ،تدعيما
ل -نشس -اط اŸصس -ل -ح-ة ا÷ه-وي-ة
Ÿك - - - -اف - - - -ح - - - -ة الŒار غÒ
الشس -رع-ي ب-اıدرات ل-ولي-ة
ت -ل -مسس -ان ‘ ،ان-ت-ظ-ار ان-ت-ه-اء
األشس- - -غ - -ال ب - -اŸصس - -ل - -ح - -تÚ
ا÷هويت Úببشسار وورقلة.

الشش- - - - -عب“ /ك - - -نت ق - - -وات
الشس -رط -ة ب -أام -ن ولي -ة سس-ي-دي
بلعباسس الواقعة غرب البÓد،
م -ن إارج -اع ال -ف -ت -ى ال-ب-ال-غ م-ن
ال -ع-م-ر  15سس-ن-ة ،اŸت-م-درسس
ب -ال -ط-ور اŸت-وسس-ط ،ب-ع-د أاي-ام
ق -ل -ي -ل -ة م -ن م -غ -ادرت -ه م -ن-زل-ه
ال-ع-ائ-ل-ي وسس-ط م-دي-ن-ة سس-يدي
ب -ل -ع-ب-اسس ب-ت-اري-خ  06سسبتمÈ
 ،2017وتسس -ل -ي-م-ه إا ¤أاول-ي-ائ-ه،
بصس- -ح -ة ج -ي -دة ،وك -ام -ل ق -واه
الطبيعية.
وع-م-لت شس-رط-ة ف-رق-ة ح-م-اية
الطفولة بسسيدي بلعباسس ،بعد
ت-ل-ق-ي-ه-ا ل-بÓ-غ أاه-ل-ه ،ب-اخ-ت-فاء
ول - -ده - -م وع - -دم ع - -ودت - -ه إا¤
اŸن -زل ،ع -ل -ى ت -ع -م -ي -م نشس -رة
بحث عن الفتى– ،مل كامل
م -ع -ل -وم-ات-ه وك-ذا صس-ورت-ه ،م-ع
الÎكيز ‘ نفسس الوقت على
اإلŸام ب- -ك- -ام- -ل اŸع- -ط- -ي- -ات
وال -ظ -روف اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-ف-ت-ى
وﬁيطه ،والعمل حينها على
–ل- -ي- -ل -ه -ا وكشس -ف م Ó-بسس -ات
غ-ي-اب-ه.ال-تحريات والتحقيقات
اŸكثفة ،لقوات شسرطة سسيدي
بلعباسس ،وكذا شسرطة مصسالح
أام- - - -ن ال- - - -ولي - - -ات اÛاورة،
جسس -دت ح-ال-ة م-ن السس-ت-ن-ف-ار
القصسوى من أاجل إارجاع الفتى
الضس -ائ-ع إا ¤ع-ائ-ل-ت-ه ،وط-م-أان-ة
أاه- - -ل- - -ه وأاصس - -دق - -ائ - -ه وسس - -ط
اŸدينة ،من خÓل تصسريحات
م -ي -دان -ي -ة وب -ي -ان-ات إاعÓ-م-ي-ة
أاصس- -درت- -ه- -ا شس- -رط- -ة سس- -ي- -دي
ب -ل-ع-ب-اسس ع Èوسس-ائ-ل اإلعÓ-م
اÙل- -ي- -ة وال- -وط- -ن- -ي- -ة ،وك- -ذا
وسسائط التواصسل الجتماعي،
ك - -ان ال - -ه - -دف م - -ن- -ه- -ا أايضس- -ا
اسستغÓل ﬂتلف الوسسائل ◊ل
ل -غ -ز اخ -ت -ف -اء ال -ف -ت-ى ال-ي-اف-ع.
Óمن
وتضسع اŸديرية العامة ل أ
ال - -وط - -ن - -ي دع- -ام- -ة التصس- -ال
الهاتفي ،اŸمثلة ‘ الرقم 48
– 15ت تصس- -رف اŸواط -ن،Ú
‘ ك - -ل األم - -اك- -ن وال- -ظ- -روف
وج -م -ي -ع األوق -ات ع -ل -ى م-دار
األسس -ب -وع ،ل Ó-تصس -ال Ãصس -ال-ح
الشسرطة لÓسستعÓم أاو للتبليغ
عن أاي خطر يهددهم.

الرابطة
لو¤
اÎÙفة ا أ

شضرطة باتنة
توقف شضخصضÚ
وتسضÎجـ ـ ـ ـ ـع
 35قطعة اأثرية
“ك -نت ق -وات الشس-رط-ة ب-أام-ن

الوفاق يضضيف
ثلث نقاط
لرصضيده ..
و تع « Ìا◊مراوة»

ولي- -ة ب- -ات- -ن- -ة خÓ- -ل ن- -ه- -اي -ة
األسسبوع من توقيف شسخصسÚ
‘ األرب - - -ع Úم - - -ن ال- - -ع- - -م- - -ر
واسسÎج- -اع  35ق-ط-ع-ة أاثرية،
ك-انت م-وج-ه-ة ل-ل-تهريب ،حيث
“ت ال -ع -م -ل -ي -ة ب-ع-د م-داه-م-ة
م- -ن- -زل الشس- -خصس األول ال- -ذي
ع Ìب -ح -وزت -ه ع-ل-ى خ-مسس 05
ق - -ط - -ع أاث - -ري - -ة واسس - -ت - -غ Ó- -ل
ل- -ل- -م- -ع- -ل -وم -ات ،واصس -لت ذات
اŸصس - -ال- -ح –ري- -ات- -ه- -ا ال- -ت- -ي
سسمحت بتوقيف شسخصس آاخر
وبحوزته  30قطعة أاثرية كانت
ﬂب -أاة Ãن -زل -ه .ل -ي -ت -م ت-ق-دË
اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا أامام ا÷هات
القضسائية اıتصسة.

اخ - - -ت - - -ت - - -مت مسس - - -اء أامسس
م -ق -اب Ó-ت ا÷ول -ة ال -ث -ال -ث -ة
للرابطة اÎÙفة األو ، ¤و
ال -ت -ي ع -رفت –ق -ي -ق وف-اق
سس- -ط- -ي -ف ل -ف -وز ث -م Úأام -ام
ا–اد بسسكرة بنتيجة 0 – 1
من توقيع الÓعب جابو عن
ط- -ري- -ق ضس -رب -ة ج -زاء ‘ ..
ح Úت- -ع Ìف- -ري -ق م -ول -ودي -ة
وهران ‘ عقر داره عندما
ف -رضس ع -ل -ي -ه ال -ت -ع -ادل م -ن
ط - - - -رف نصس - - - -ر حسس Úداي
بنتيجة . 0 – 0
ح .ح

لفريقية
لبطال ا إ
رابطة ا أ

ا–اد العاصضمة يعود بتعادل ثم Úمن اŸوزمبيق
فرضس فريق ا–اد العاصسمة نتيجة التعادل على
ن ظ  Òه ف  Òو ف ي ا ر ي و ا  Ÿو ز م ب ي ق ي  ،ي و م اأ م س س  ،ب ن ت ي ج ة
 ‘ ، 1 – 1م--ب--اراة ال--ذه--اب ل-ل-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي
ل--راب-ط-ة الأب-ط-ال الإف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي ج-رت Ãدي-ن-ة
ب ي  Òا  . .ح ي ث س س ج ل د ر ف ل و ل ص س ا ل ح اأ ص س ح ا ب ا ل ز ي
ا لأ ح م ر و ا لأ س س و د ه د ف ا ل س س ب ق ب ط ر ي ق ة ذ ك ي ة ‘

ا ل د ق ي ق ة  ، 6 3ق ب ل اأ ن ي ت م ك ن ا ل ف ر ي ق ا  Ùل ي م ن
تعديل النتيجة ‘ الدقيقة  89من طرف كوندا.
وتعد هذه النتيجة جد مواتية بالنسسبة Ÿمثلنا
ال--ذي ي--ح--ت-ف-ظ ب-ك-ل ح-ظ-وظ-ه ل-ل-م-رور اإ ¤ال-دور
نصس---ف ال---ن---ه---ائ--ي ق--ب--ل م--ب--اراة ال--ع--ودة اŸق--ررة
با÷زائر.

براعم فريق ا÷معية الرياضضية لألمن الوطني
يشضاركون ‘ دورة ‘‘دانون‘‘ لكرة القدم بالو’يات اŸتحدة ا’أمريكية
سسيشسارك فريق اأمن ولية جيجل للÈاعم
بصس -ف -ت -ه ‡ث -ل اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل Ó-أم-ن
ال- -وط- -ن- -ي اŸت- -ك -ون م -ن  12ري- -اضس -ي ‘
ال-تصس-ف-ي-ات ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-دورة ‘‘دان-ون‘‘ ل-ك-رة
ال -ق -دم ،ال -ت -ي سس -ت -ن -ط -ل-ق ›ري-ت-ه-ا ‘ 20
سس-ب-تم 2017 Èوت- -دوم اإ ¤غ -اي -ة اÿامسس

وال -عشس -رون م -ن ه -ذا الشس -ه -ر  25سسبتم،È
والتي سستلعب اأطوارها بالوليات اŸتحدة
الأمريكية.
وياأمل رياضسيو الأمن الوطني اŸشساركون
ضسمن هذه الدورة من خÓل مشساركتهم ‘
هذه البطولة –قيق نتائج مشسرفة من اأجل

رفع الراية الوطنية خفاقة ب Úرايات الدول
و‘ اÙاف-ل ال-دول-ي-ة .وب-اŸن-اسس-ب-ة ب-داأت
اأمسس السسبت  16سسبتم 2017 ÈالتحضسÒات
Ãل -عب م -دي -ري -ة الإدارة ال-ع-ام-ة ب-ح-ي-درة،
والتي جاءت مفتوحة على جميع وسسائل
الإعÓم اŸكتوبة والسسمعية البصسرية.

