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مناقششة ﬂطط عمل ا◊كومة
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يؤاصضل اÛلسس الشضعبي الؤطني اليؤم ،و غدا  ،أاشضغاله بجلسضة
علنية تخصضصس للمناقشضة العامة حؤل ﬂطط عمل ا◊كؤمة على
ان تختتم بتدخل رؤوسضاء اÛمؤعات الŸÈانية.

مسشاهمة أاحمد بومنجل
ﬁور منتدى الذاكرة

17442

قيطون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي يجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـع
 Ãـ ـديري الطاق ـ ـ ـة
يÎأاسس وزير الطاقة مصضطفى قيطؤ ، Êاليؤم،
Œمعا وطنيا Ÿديري الطاقة ‘ الؤليات و ذلك
ب -ق -اع -ة اÙاضض -رات ج -دي-ا Êب Íع-ك-ن-ؤن ،و ذلك
على السضاعة الـ  08:30صضباحا.
و يهدف هذا التجمع ا ¤إارسضاء جؤ من التعاون
و ال -تشض -اور ال -دائ-م ب Úم-دي-ري ال-ط-اق-ة و مصض-ال-ح
ال- - -ؤزارة و ال- - -ؤلي- - -ات و ال- - -ؤك- - -الت و ﬂت - -ل - -ف
اŸؤؤسضسضات بغية أاداء فعال لقطاع الطاقة و –سضÚ
‚اعته.

الفريق قايد صشالح يششرف
على عملية تدم Òاıزون
اŸتبقي من اأ’لغام

يشض -رف ال -ف -ري -ق أاح -م -د ڤ -اي -د صض-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر

العدد  144من حصشة موعد مع التاريخ
ينظم اŸتحف الؤطني للمجاهد
يؤم  20سضبتمÃ ،Èقره العدد 144
م- -ن حصض- -ة ““م- -ؤع- -د م- -ع ال- -ت- -اري -خ
ب -ع-ن-ؤان ““ ك-ي-ف يشض-ارك ا÷م-ي-ع ‘
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ذاك -رة ال-ؤط-ن-ي-ة
ع- -ل- -ى غ- -رار مشض- -ارك- -ة ا÷م- -ي -ع ‘
الثؤرة التحريرية؟““،و ذلك ابتداء
من السضاعة الـ  14:00بعد الزول .

الرئيسس اŸدير العام لسشوناطراك ‘ حاسشي مسشعود
ي - -ق - -ؤم ال - -رئ - -يسس
اŸدي-ر ال-ع-ام لشض-رك-ة
سض - -ؤن- -اط- -راك ع- -ب- -د
اŸؤم - -ن ول - -د ق - -دور،
ال- -ي- -ؤم ،ب- -زي- -ارة إا¤
ح - - -اسض- - -ي مسض- - -ع- - -ؤد،
ل - - -ت - - -ف - - -ق - - -د ب - - -عضس
لن-ت-اج-ي-ة
اŸشض-اري-ع ا إ
ا÷اري اسضتغÓلها.

تنظم جمعية مشضعل الشضهيد  ،غدا  ،منتدى
الذاكرة يتناول مسضاهمة أاحمد بؤمنجل مدير
لعÓم ‘ اŸفاوضضات
الشضؤؤون السضياسضية بؤزارة ا إ
Óشض -غ -ال
ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ف- -رنسض- -ي -ة و أاول وزي -ر ل  -أ
العمؤمية ‘ أاول حكؤمة للجزائر اŸسضتقلة ،و ذلك
بجريدة اÛاهد ابتداء من السضاعة الـ  10:00صضباحا.

حملـ ـ ـ ـة تـ ـ ـ ـÈع بال ـ ـ ـ ـدم للجمـ ـ ـ ـارك

ال- -دف- -اع ال- -ؤط- -ن- -ي ،رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس ال -ؤط -ن -ي
الشض -ع -ب -ي ،ال -ي -ؤم ،ب -اŸي -دان اŸرك -زي ا÷ؤي/ح -اسض -ي
بحبح/ن.ع ،1.ع -ل -ى م-راسض-م ع-م-ل-ي-ة ت-دم Òاıزون
Óف-راد ال-ت-ي ك-انت ‘
لل -غ -ام اŸضض -ادة ل -أ
اŸت -ب -ق -ي م -ن ا أ
ح -ؤزة ا÷يشس ال -ؤط -ن -ي الشض -ع -ب -ي ،وف-ق-ا لل-ت-زام-ات
ا÷زائر الدولية ذات الصضلة بتنفيذ اتفاقية أاوتاوا
Óشضخاصس
للغام اŸضضادة ل أ
اŸتعلقة بحظر اسضتعمال ا أ
وتخزينها وإانتاجها ونقلها والعمل على تدمÒها.

يوم دراسشي حول إاششكالية تخفيضس السشكر
تنظم وزارة التجارة ،غدا ،يؤما دراسضيا حؤل اشضكالية تخفيضس السضكر ،اŸلح واŸؤاد
الدسضمة ‘ اŸؤاد الغذائية– ،ت شضعار ““ اسضتهلك صضحيا““ بقاعة ا÷زائر ابتداء من
السضاعة الـ  08:00صضباحا.

ندوة حول ا’Œاهات الدÁغرافية ‘ ا÷زائر
لسضÎاتيجية الشضاملة  ،يؤم  20سضبتم Èا÷اري ،
ينظم اŸعهد الؤطني للدراسضات ا إ
تظاهرة علمية Ãقره حؤل ““الŒاهات الدÁغرافية ‘ ا÷زائر ﬂ :لفات و رهانات
إاسضÎاتيجية““ ،ينشضطها نؤر الدين دودي باحث ‘ الدÁغرافية بجامعة وهران ،و ذلك
ابتداء من السضاعة الـ  14:00بعد الزول .

دورة علمية حول تيسش Òالقراءات من نظم الششاطبية
لسضÓمي  ،غدا  ،دورة علمية بعنؤان ““ تيسض Òالقراءات من
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
نظم الشضاطبية ““ح ، ““3و ذلك Ãقره بـ  12شضارع علي بؤمنجل ابتداء من السضاعات
 10:30صضباحا .

أاوريدو يقوم بزيارة لنادي أاوŸبي اŸدية
م - - -ؤاصض  Ó- - -م - - -ب- - -ادرات- - -ه
ال -رام -ي -ة Ÿراف -ق -ة ال -ن -ؤادي
ال-ت-ي ي-رع-اه-ا ،ق-ام وف-د م-ن
أاوريدو بزيارة يؤم ا÷معة
ال - - -ف - - -ارط إا ¤ع - - -اصض - - -م- - -ة
التيÎي (أاوŸبي اŸدية) أاين
تفقد لسضيما مرافق النادي
و حضض -ر م -ب-اراة ج-م-عت بÚ
أاوŸب - - - - - - -ي اŸدي- - - - - - -ة و ا–اد
ا◊راشس.
يجدر الذكر أان أاوريدو وقع عن عقد رعاية ‘ أاوت  2016مع أاوŸبي اŸدية الذي
لزرق ،لتؤف Òالراحة و
أاهدى Ãؤجبه حافلة –مل أالؤان الفريق ،الÈتقا‹ و ا أ
الرفاهية الÓزم Úللفريق و الطاقم الفني لنادي أاوŸبي اŸدية.
ك -م -ا سض -ي -ت -م ب -ر›ة زي -ارات ل-ن-ؤادي ك-رة ال-ق-دم ال-ت-ي ي-رع-اه-ا أاوري-دو خÓ-ل
لسضابيع اŸقبلة.
ا أ

يؤمية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤؤسضسضة العمؤمية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

مناقششة الÈنامج الثقا‘
2018-2017
–تضضن
م-ك-تبة شضايب
دزاير التابعة
للمؤؤسضسضة
الؤطنية
لÓتصضال
ال- - - - - -نشض - - - - -ر و
لشضهار  ،غدا
ا إ
 ،ل- -ق- -اء ح -ؤل
““مناقشضة
اÿط -ؤط ال -ع -ريضض -ة ل -لÈن-ام-ج ال-ث-ق-ا‘ 2018-2017
ي -نشض -ط -ه -ا سض -ي-د ع-ل-ي صض-خ-ري اب-ت-داء م-ن السض-اع-ة الـ
 15:00زوال .

تنظم اŸديرية العامة للجمارك،
اليؤم ،بالتعاون مع الؤكالة الؤطنية
ل- -ل- -دم ح -م -ل -ة ل -ل -تÈع ب -ال -دم ع -ل -ى
مسض-ت-ؤى ك-اف-ة مصض-ال-ح ا÷مارك إا¤
غ-اي-ة  20سض- -ب- -ت -م Èا÷اري ،و ذلك
Ãق -ر اŸدي-ري-ة ا÷ه-ؤي-ة ل-ل-ج-م-ارك
ا÷زائ -ر م -ي -ن -اء صض -ب -اح-ا اب-ت-داء م-ن
السضاعة الـ  10:00صضباحا .

ا’–ادية ا÷زائريـة –تفل بالي ـوم العاŸي للرياضشة ا÷امعية
–تفل ال–ادية ا÷زائرية للرياضضة ا÷امعية يؤم  20سضبتم Èا÷اري ،باŸعهد العا‹
للرياضضة بدا‹ إابراهيم باليؤم العاŸي للرياضضة ا÷امعية اŸصضادف لتاريخ  20سضبتم Èمن
كل سضنة ,حسضبما أاعلنت عنه أامسس الهيئة الرياضضية الؤطنية،حيث سضتبدأا الحتفائية
بندوة علمية و أاخرى تاريخية و كذا ابؤاب مفتؤحة على الرياضضية ا÷امعية ،و ذلك
ابتداء من السضاعة الـ  09:00صضباحا .

ندوة حول السشÓمة اŸرورية على الطرق السشريعة
لشضغال العامة والنقل ،ندوة
تنظم ““بيزنسس فرانسس““ ،اليؤم ،بالتعاون مع وزارة ا أ
حؤل ““السضÓمة اŸرورية على مسضتؤى الطرق السضريعة ،وذلك بفندق اÒŸك Òبباب
الزوار ،ابتداء من السضاعة  09:30صضباحا.

جازي تفتتح نقاط بيع جديدة ‘ كل من سشيڤ ،ع Úالفكرون و راسس الوادي

أاع -ل -نت ج -ازي ع -ن اف-ت-ت-اح ثÓ-ث-ة م-ت-اج-ر
ج - -دي - -دة ‘ ك - -ل م- -ن ع Úف- -ك- -رون ولي- -ة أام
البؤاقي ،سضيق بؤلية معسضكر و رأاسس الؤادي
ب -ؤلي-ة ب-رج ب-ؤع-ري-ري-ج م-ؤؤك-دة ب-ذلك ع-ل-ى
اŸضض-ي ق-دم-ا ‘ خ-ط-ت-ه-ا ال-ت-ج-ارية التي تهدف
ا ¤التقرب قدر المكان من الزبائن.
و بفضضل هذه اÓÙت ا÷ديدة يصضل عدد
نقاط البيع ‘ ولية أام البؤاقي ا ¤ثÓثة ،و ‘
معسضكر ا ¤خمسضة و اثن ‘ Úبرج بؤعريريج.
لج -م -ا‹ إا 133 ¤م-ت-جرا ‘
و وصض- -ل ال- -ع -دد ا إ
جميع أانحاء البÓد .منذ بداية العام ،شضرعت جازي ‘ تنفيذ برنامج عمل
يهدف ا ¤التقرب من زبائنها بافتتاح  36متجرا جديدا ‘ جميع الؤليات،
اي تقريبا متجر جديد كل أاسضبؤع ،و من اŸنتظر افتتاح  Óﬁ 19جديدا قبل
نهاية العام.
وتعتزم جازي السضتفادة من هذا التؤسضع لتأاكيد طمؤحاتها الرقمية و ما
إاعادة تهيئة متجر تبسضة ال مثال عن ذلك بفضضل تصضميم و خدمات حديثة
لنÎنت ع Èالهاتف النقال.
و رقمية تتناسضب مع عصضر ا إ
من خÓل تؤف Òاÿدمات الرقمية ،تطمح جازي إا ¤اŸسضاهمة ‘ التنمية
القتصضادية والجتماعية للبÓد .إان شضرح اÿدمات الرقمية للزبائن ‘
نقاط البيع يكمل جهؤد التدريب التي تقؤم بها جازي مع فئات ﬂتلفة من
الشض -ب -اب ا÷زائ -ري .ح-يث أاط-ل-قت شض-رك-ة خ-ط-ة ت-ؤظ-ي-ف كÈى ب-دع-م م-ن
›مع فيؤن للتكيف مع مسضتقبل قطاع التصضالت و خلق مهارات وفرصس

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤؤولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ع-م-ل ج-دي-دة ‘ ال-ب-ي-ان-ات و ه-ن-دسض-ة العÓم
ال‹ و الشضبكات القاعدية و غÒها.
سض -م -حت ه -ذه السض -ت -ث-م-ارات ÷ازي ب-نشض-ر
شض- -ب- -ك- -ت- -ه- -ا ا◊دي -ث -ة .وب -اع -ت -ب -اره -ا شض -رك -ة
ج- -زائ- -ري -ة ‡ل -ؤك -ة ب -نسض -ب -ة  ٪51لصض- -ن- -دوق
السض- - -ت- - -ث- - -م- - -ار ال- - -ؤط- - -ن- - -ي ،وضض- - -عت ج - -ازي
اسضÎات -ي -ج -ي -ت -ه -ا ‘ خ -دم -ة سض-ي-اسض-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
القتصضادية الؤطنية .ومن ثم فقد ” احÎام
اللتزامات اŸعلنة ،و اسضتثمار ميزانية قدرها
م -ل -ي-ار دولر ع-ل-ى م-دى  5سض-ن-ؤات ل-ب-ناء أاكÈ
شضبكة للجيل الرابع ‘ ا÷زائر ،و تعميم التغطية با÷يل الثالث و–ديث
شضبكة ا÷يل الثا .Êهذه هي الركائز الثÓث التي يعتمد عليها تطؤير
جازي رائد الهاتف النقال :تغطية قؤية وواسضعة النطاق ،سضياسضة تكؤين
اŸؤاهب الشضابة وشضبكة واسضعة من اÓÙت التجارية ا◊ديثة.
وإا ¤جانب هذه الرغبة ‘ النمؤ وتقد Ëخدمات أافضضل ،قامت جازي
م -ؤؤخ -را ب-ت-ؤسض-ي-ع شض-ب-ك-ة ا÷ي-ل ال-راب-ع إا ¤أارب-ع ولي-ات ج-دي-دة ه-ي ع-ن-اب-ة
و“Ôاسضت ومعسضكر وأادرار .و عليه اصضبح بإامكان ا÷زائري Úالسضتفادة من
خ -دم -ات ا÷ي -ل ال -راب -ع ‘ ك -ل م-ن ولي-ات :ع Úال-دف-ل-ى ،ب-رج ب-ؤع-ري-ري-ج،
البؤيرة ،بؤمرداسس ،الؤادي ،مسضتغا ،Âوهران ،سضكيكدة ،ا÷زائر ،تيزي وزو
ت-ل-مسض-ان ،ال-ب-ل-ي-دة ،ب-ات-ن-ة ،سض-ط-ي-ف ،قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ا÷ل-ف-ة ،ت-ي-ارت ،اŸدي-ة ،
بجاية ،ميلة ،عنابةÔ“ ،اسضت ،أادرار ومعسضكر .كما ان هذه التؤسضعة تسضمح
÷ازي بتقد Ëخدماتها من ا÷يل الرابع إا 10 ¤مÓي Úجزائري.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
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للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤؤسضسضة الؤطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
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(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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ألثنين  18سضبتمبر  2017م
ألموأفق لـ  27ذي ألحجة  1٤38هـ

تخصض تنظيم النتخابات اÙلية اŸقبلة

صشـدور أاربعـ ـ ـ ـة مراسشي ـ ـ ـم تنفيذيـ ـ ـة
لخÒ
صس-درت ب-ال-ع-دد ا أ
م -ن ا÷ري -دة ال -رسس -م -ي-ة،
أارب-ع-ة م-راسس-ي-م ت-ن-ف-يذية
ت -خصض ت -ن -ظ -ي -م ان -ت -خ-اب
أاعضس -اء اÛالسض ال -ب-ل-دي-ة
وال-ولئ-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،اŸقرر
ت-ن-ظ-ي-م-ها يوم  23نوفمÈ
القادم.
ي-خصض أŸرسض-وم أل-ت-ن-فيذي
أألول ‰وذج أل- - - - -تصض - - - -ري - - - -ح
ب -الÎشض -ح ل -ه -ذه ألن -ت -خ-اب-ات
وألسض-ت-م-ارة أل-ت-ي ي-ت-م سضحبها
ل- -دى أŸصض -ال -ح أıتصض -ة ‘
أل -ولي -ة ل -ه -ذأ أل-غ-رضض وأل-ت-ي
تسض - -ل- -م إأ ¤أŸم- -ث- -ل أŸؤوه- -ل
ق -ان -ون-ا ل-ل-ح-زب ألسض-ي-اسض-ي أو
ل- -ل- -ق -ائ -م -ة أ◊رة أŸع -ت -زمÚ
ألÎشضح بناء على تقد Ëرسضالة
ت-ع-ل-ن ف-ي-ه-ا ن-ي-ة ت-ك-وين قائمة
مÎشضح Úلهذه ألنتخابات.
ي-ت-ع-ل-ق أŸرسض-وم أل-ت-ن-فيذي
أل- -ث- -ا Êب- -اسض- -ت -م -ارة أك -ت -ت -اب
أل-ت-وق-ي-ع-ات أل-ف-ردية ‘ صضالح

ق- - -وأئ - -م أÎŸشض - -ح Úل - -ه - -ذه
ألنتخابات وكيفية ملء هذه
ألسض-ت-م-ارة وأ÷ه-ات أıول-ة
ب-اŸصض-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا وألشضروط
ألوأجب توفرها ‘ ألسضتمارة
وآأجال قبولها.
أم- -ا أŸرسض -وم أل -ت -ن -ف -ي -ذي
أل-ث-الث ف-ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-ملية إأيدأع

ق- - -وأئ - -م أÎŸشض - -ح Úل - -ه - -ذه
ألن-ت-خ-اب-ات وأل-ت-ي تكون على
مسض- -ت- -وى أل- -ولي -ة م -ن ط -رف
أÎŸشضح ألذي يتصضدر ألقائمة
أو أÎŸشضح ألذي يليه مباشضرة
‘ ألÎت - -يب إأذأ ت- -ع- -ذر ع- -ل- -ى
أألول ذلك ،م- - -ق- - -اب- - -ل وصض - -ل
ب-السض-تÓ-م .وي-ح-دد أŸرسض-وم

ألوثائق أŸطلوبة لدى تقدË
قائمة أÎŸشضح.Ú
وح-دد أŸرسض-وم أل-ت-ن-ف-يذي
أل- -رأب -ع نصض أورأق أل -تصض -ويت
ألتي تسضتعمل لنتخاب أعضضاء
أÛالسض أل -ب -ل -دي -ة وأل-ولئ-ي-ة
و‡ي -زأت-ه-ا أل-ت-ق-ن-ي-ة ول-ون ك-ل
ورق-ة (ب-يضض-اء ل-ل-ب-ل-دية وزرقاء
ل- - -ل - -ولي - -ة) ،إأ ¤غÒه - -ا م - -ن
أل- - -ت- - -وضض- - -ي- - -ح - -ات أÿاصض - -ة
بالقائمة.
ك - -م - -ا تضض - -م - -نت أ÷ري- -دة
أل- -رسض- -م- -ي- -ة ق- -رأري- -ن ل- -وزي -ر
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وأل -ت -ه -ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ،ي-ح-دد
أألول أŸم- -ي- -زأت أل- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة
ل -ن -م -وذج أل -تصض -ري -ح ب-الÎشض-ح
لهذه ألنتخابات ،فيما يحدد
ألقرأر ألثا ÊأŸميزأت ألتقنية
لسض-ت-م-ارة أك-ت-ت-اب أل-ت-وقيعات
أل- -ف- -ردي- -ة ‘ صض- -ال- -ح ق- -وأئ -م
أÎŸشض - -ح Úل - -ل - -م - -ح- -ل- -ي- -ات
ألقادمة.

سسلمت له أاوراق اعتمادها سسفÒة مفوضسة فوق العادة

مسشاهل يسشتقبل سشفÒة ‡لكة الدا‰ارك ا÷ديدة
اسس- - -ت- - -ق- - -ب- - -ل وزي- - -ر الشس- - -ؤوون
اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-قادر مسساهل،
أامسض ،ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصس - -م - -ة،
ب - -روزان ج - -ورج - -ونسس - -ن ج- -و‹
إايليزابيث ،التي سسلمت له نسسخا
ع - -ن أاوراق اع- -ت- -م- -اده- -ا سس- -فÒة
م- -ف- -وضس- -ة ف- -وق ال -ع -ادة Ÿم -ل -ك -ة
ال - -دا‰ارك ل- -دى ا÷م- -ه- -وري- -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ال - -دÁق - -راط - -ي - -ة
الشس -ع -ب -ي-ة ،ب-حسسب ب-ي-ان ل-وزارة
الشسؤوون اÿارجية.

بوحجة يدعو النواب Ÿناقششته با◊وار
وبنظرة متب ّصشرة للراهن الوطني

دعا رئيسض اÛلسض الشسعبي الوطني
السس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،أامسض ،ال-ن-واب إا ¤أان
ت-ك-ون م-ن-اقشس-ة ﬂط-ط ع-مل ا◊كومة
م- -ت- -م- -ي- -زة ب- -ا◊وار ال- -ه- -ادئ وب -ن -ظ -رة
م -ت -بصس -رة ل -ل -راه -ن ال -وط -ن -ي م -ن أاج -ل
تعزيز اسستقرار الدولة.
أوضض -ح ب -وح -ج -ة ‘ ك -ل -م -ة أل -ق -اه-ا خÓ-ل
أ÷لسضة ألعلنية لعرضض ومناقشضة ﬂطط عمل
أ◊ك -وم -ة م -ن ق -ب -ل ن -وأب أÛلسض ألشض-ع-ب-ي
أل -وط -ن -ي ،أن -ه ي -أام -ل ‘ «أن ت -ك -ون م -ن-اقشض-ة
ﬂط -ط ع -م -ل أ◊ك -وم -ة م -ت -م -ي -زة ب -ن -ظ -رة
أسضÎأت-ي-ج-ي-ة م-ت-بصض-رة ل-ل-رأه-ن أل-وطني وكذأ
با◊وأر ألهادئ وأإلثرأءأت أŸفيدة وألبدأئل
أل -وأق -ع -ي-ة أل-ت-ي ت-ت-وأف-ق وت-ط-ل-ع-ات أŸوأط-ن
وأولويات ألوطن وأŸصضالح ألعليا للبÓد».
وأب -رز ب -وح-ج-ة ح-رصض رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة
ع -ل -ى «ب -ن -اء دول -ة ق -وي -ة Ãؤوسضسض -ات -ه -ا»‡ ،ا
يقتضضي ،كما قال ،إأثرأء أıطط أŸقÎح
م- -ن ط- -رف أ◊ك- -وم- -ة Ãسض- -ؤوول- -ي- -ة ون- -ظ -رة
أسضتشضرأفية من أجل تعزيز أسضتقرأر ألدولة
وسض -ي -ادت -ه -ا أإلق -تصض -ادي -ة وأŸال -ي-ة وŒسض-ي-د
أللحمة ألوطنية.
وأبرز بوحجة ،أن ﬂطط عمل أ◊كومة
«يتضضمن سضلسضلة من أإلجرأءأت ألتي تهدف

إأŒ ¤سض -ي -د أ◊ك -ام -ة وأل-ل-ج-وء أإلسض-ت-ث-ن-ائ-ي
وبشض -ك -ل ظ -ر‘ إأ ¤أل -ت -م-وي-ل غ Òأل-ت-ق-ل-ي-دي
أıصضصض حصض -ري -ا ل -ت -م -وي -ل ألسض-ت-ث-م-ارأت
وتلبية حاجيات ألتنمية ألبشضرية».
وب- -ع- -د أن أشض- -ار إأ ¤أل- -وضض -ع أإلق -تصض -ادي
ألصضعب ،قال إأن هناك «إأرأدة قوية Ÿوأجهة
ه -ذه أل -ظ -روف وت -ك -ث -ي-ف أÛه-ودأت ل-ب-ن-اء
أق - -تصض - -اد وط - -ن - -ي خ- -ارج أÙروق- -ات‡ ،ا
يسضتدعي طمأانة ألشضعب وعدم أإلنسضياق ورأء
أإلفرأط ‘ ألتعب Òعن أÿوف وألقلق».
‘ ه -ذأ ألسض -ي -اق ،ن-وه ب-وح-ج-ة ب-ال-ت-ج-اوب
أŸسض -ج -ل م -ن ق -ب -ل ألشض -رك -اء أإلج -ت-م-اع-يÚ
وأإلق-تصض-ادي Úوأغ-لب أل-ط-ب-ق-ة ألسض-ي-اسض-ية ‘
م -وأج -ه-ة –دي-ات أŸرح-ل-ة و–ق-ي-ق ت-ن-م-ي-ة
أق -تصض -ادي -ة وأج -ت -م-اع-ي-ة أل-ت-ي ي-ط-م-ح إأل-ي-ه-ا
أ÷زأئريون.
وأعت Èأنه من حق ألطبقة ألسضياسضية وكل
أبناء أ÷زأئر ،أن يفكروأ كيفما شضاءوأ ‘ ما
يرونه صضوأبا ونافعا لبناء أŸسضتقبل ،لكن دون
أŸسضاسض بالثوأبت ورموز ألوطن ومؤوسضسضاته
ورث -ارة أل-ف Ïو»أل-قÓ-ق-ل أإلج-ت-م-اع-ي-ة» أل-ت-ي
«ت-ؤوث-ر ع-ل-ى أإلسض-ت-ق-رأر وت-ل-ه-ي ع-ن أŸشضروع
أأله -م أŸت-م-ث-ل ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة أل-ف-ع-ل-ي-ة وŒاوز
–ديات أŸرحلة ألرأهنة».

تطوير وتنويع اإ’نتاج خارج اÙروقات سشيسشاعد
ا÷زائر على Œاوز اŸرحلة ا’قتصشادية «الصشعبة»

بن غÈيت تسشتقبل التونسشية حياة قطاط القرمازي
الشس - -عب /اسس - -ت - -ق- -ب- -لت وزي- -رة الÎب- -ي- -ة
ال -وط -ن -ي -ة ن -وري -ة ب-ن غÈيت ،أامسضÃ ،ق-ر
دائ- -رت- -ه- -ا ال- -وزاري- -ة ب -اŸرادي -ة ،مÎشس -ح -ة
ا÷م-ه-وري-ة ال-ت-ونسس-ي-ة Ÿنصسب اŸدي-ر ال-عام
ل -ل -م -ن -ظ -م -ة ال -ع -رب -ي -ة ل -لÎب -ي -ة وال -ع -ل -وم
والثقافة ،حياة قطاط القرمازي ،مرفوقة
بالوزير اŸسستشسار والقائم بأاعمال السسفارة
التونسسية با÷زائر السسيد شسكري اللطيف.
واسس- -ت- -ع- -رضض ا÷ان- -ب- -ان ﬂت- -ل- -ف ج- -وانب
ال -ت -ع-اون ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ل-ج-ن-تÚ
ال- -وط- -ن- -ي -ت Úل -ل -ب -ل -دي -ن ،وسس -ب -ل ووسس -ائ -ل
تعميقها ‘ ›ال الÎبية.

تعقد با÷زائر من  8إا 20 ¤سسبتمÈ

الدورة الثامنة للجنة اıتلطة ا÷زائرية  -الروسشية
أ÷ارية حول ألعديد من مشضاريع ألتفاقات
أل- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ‘ ›الت م- -ك- -اف -ح -ة أ÷رÁة
Óوطان وألفÓحة وألصضحة
أŸنظمة ألعابرة ل أ
وألتكوين أŸهني ،ألثقافة وألعدألة وأŸوأرد
أŸائية وألتجارة» ،بحسضب نفسض أŸصضدر.
من جهة أخرى ،من أŸنتظر أن يحضضر
ألطرفان يومي  18و 19سضبتم« Èوثيقة نهائية»
ت -ت -وج ه -ذه أألشض -غ -ال ‘ ،ح Úسض -ي-ع-ق-د ع-ل-ى

هامشض هذه ألدورة منتدى أشضغال سضيجمع
مسضؤوو‹ مؤوسضسضات ألبلدين .يتمثل ألهدف من
هذأ أŸنتدى ‘ ،أسضتكمال أتفاقات ألشضرأكات
أŸباشضرة ألتي سضتوقع Ãناسضبة موعد ثنائي
آأخر رفيع أŸسضتوى من أŸنتظر عقده خÓل
أألسضابيع أŸقبلة» .يجدر ألتذك ،Òأن أ÷زأئر
يربطها بروسضيا منذ سضنة  ،2001إأعÓن حول
إأقامة «شضرأكة أسضÎأتيجية».

قلدته ا÷امعة العربية وسسام «الشساب النموذج»

تكر Ëمسشتششار رئيسس اÛلسس ا’قتصشادي ا’جتماعي إاسشماعيل ›اهد
ك -رمت ج -ام-ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة ،أمسض أألح-د،
بالقاهرة ،مسضتشضار رئيسض أÛلسض ألقتصضادي
وألج-ت-م-اع-ي إأسض-م-اع-ي-ل ›اه-د ب-وسض-ام «ألشضاب
ألنموذج»Ã ،ناسضبة أليوم ألعاŸي للشضباب أŸوأفق
لـ 17سضبتم Èمن كل سضنة .و” أختيار إأسضماعيل
›اهد من قبل جامعة ألدول ألعربية‡ ،ثلة ‘
دأئرة ألشضباب وألرياضضة ودأئرة أÛتمع أŸدÊ
وكذأ ›لسض ألشضباب ألعربي ،إأ ¤جانب  20شضابا

خÓل عرضض ﬂطط عمل ا◊كومة

النواب خÓل مناقشساتهم

اسستعرضض ا÷انبان ﬂتلف جوانب التعاون

سض-ت-ع-ق-د أل-دورة أل-ث-ام-ن-ة ل-ل-جنة أıتلطة
أ÷زأئرية  -ألروسضية من  18إأ 20 ¤سضبتمÈ
 2017با÷زأئر ألعاصضمة ،برئاسضة وزير أŸالية
عبد ألرحمان رأوية ،ووزير ألطاقة ألروسضي
ألكسضندر نوفاك ،بحسضب ما أفاد به ،أمسض
أألحد ،بيان لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية.
خÓل أشضغال هذه أللجنة ،سضيقوم أÈÿأء
أ÷زأئ -ري -ون وأل -روسض «ب-ت-ق-ي-ي-م أŸف-اوضض-ات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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من ب 300 Úمشضارك من  20دولة عربية .وقد
جرى حفل ألتكرÃ Ëقر أألمانة ألعامة ،حضضره
عدد من وزرأء عرب ومسضؤوول Úبا÷امعة .وكانت
أألم -ان -ة أل -ع -ام-ة ÷ام-ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة (ق-ط-اع
ألشض -ئ -ون ألج -ت-م-اع-ي-ة إأدأرة م-ن-ظ-م-ات أÛت-م-ع
أŸد Êوإأدأرة ألشض -ب -اب وأل -ري -اضض -ة) ق-د أط-ل-قت،
ب-ال-ت-ع-اون وأل-ت-نسض-ي-ق م-ع ›لسض ألشض-ب-اب أل-ع-رب-ي
للتنمية أŸتكاملة« ،مبادرة ألشضاب ألنموذج» ،أمسض

أألح -دÃ ،ق -ر أألم -ان -ة أل-ع-ام-ة وذلك –ت شض-ع-ار
«ألطريق إأ ¤ألنتماء» .وتكمن أهمية أŸبادرة،
بحسضب مدير إأدأرة ألشضباب وألرياضضة با÷امعة
أل -ع-رب-ي-ة ومسض-ئ-ول أألم-ان-ة أل-ف-ن-ي-ة Ûلسض وزرأء
ألشض-ب-اب وأل-ري-اضض-ة أل-ع-رب ع-ب-د أŸن-ع-م ألشضاعر،
ب-اع-ت-ب-ار ألشض-ب-اب «شض-ري-ك-ا أسض-اسض-ي-ا ف-ى أÛتمع
ولهم دور حيوي وفعال ‘ ألنهوضض Ãجتمعاتهم
وصضنع مسضتقبلها.

أاكد نواب اÛلسض الشسعبي الوطني ،أامسض،
لن- -ت- -اج ال -وط -ن -ي
ب- -ا÷زائ- -ر ،أان ت- -ط- -وي- -ر ا إ
وتنويعه ‘ بعضض القطاعات التي يرشسح أان
ت- -ك- -ون إاي -رادات -ه -ا ب -دي  Ó-ن -اج -ع -ا Ÿداخ -ي -ل
اÙروقات ،سسيمكن البÓد على تخطي هذه
اŸرح- -ل- -ة الق -تصس -ادي -ة الصس -ع -ب -ة .وأاوضس -ح
ال- -ن -واب خ Ó-ل م -ن -اقشس -ت -ه -م ıط -ط ع -م -ل
ا◊ك -وم -ة ،ال -ذي ع -رضض م -ن ط-رف ال-وزي-ر
لول أاح- -م -د أاوي -ح -ي -ى ،أامسض ،أان -ه «ت -وج -د
ا أ
ب -دائ-ل ح-ق-ي-ق-ي-ة Ÿداخ-ي-ل اÙروق-ات ي-جب
اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ‘ أاسس-رع وقت م-ن أاج-ل ت-خ-ف-يف
لزمة اŸالية على اŸواطن».
أاثر ا أ
يرى ألنائب حاج حمدأشض (حزب جبهة ألتحرير
ألوطني) أن «أ◊ديث عن بدأئل للمحروقات بدأ
منذ عدة سضنوأت ،لكن  ⁄يÎجم ‘ أŸيدأن إأ¤
عمليات أقتصضادية فعلية ،كان Áكن لها أن Œنب
ألبÓد ألعديد من أŸشضاكل أŸالية أليوم» .وتسضاءل
معظم ألنوأب عن ألعوأئق أ◊قيقية ألتي حالت
دون أل - -ت - -م - -ك- -ن م- -ن خ- -ل- -ق ألÌوة خ- -ارج ق- -ط- -اع
أÙروق - -ات ،لسض- -ي- -م- -ا ‘ ب- -عضض أل- -ق- -ط- -اع- -ات
أ◊سض -اسض -ة وأŸدرة ل -لÌوة ،ع -ل -ى غ-رأر ألصض-ن-اع-ة
وأل- -فÓ- -ح- -ة وألسض- -ي- -اح -ة وذلك رغ -م ت -وف -ر ألÌوة
Óق Ó-ع .وي -رى أل -ن-وأب ،أن-ه
وألشض -روط أل Ó-زم -ة ل  -إ
ينبغي بحث أسضباب فشضل وعدم ألتحقيق ألكامل
أله -دأف ألسض -ي -اسض -ة أل -رأم -ي -ة ل -ت -ن -وي -ع ألق -تصض-اد
وإأخرأجه من ألتبيعة للمحروقات.

تراجع أاسشعار النفط ’ Áكن أان تفسشر
وحدها الوضشع اŸا‹ اÿطÒ
م -ن ج -ان -ب -ه أل -ح أل-ن-ائب صض-ال-ح أل-دي-ن دخ-ي-ل-ي
(أل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي أل -دÁق-رأط-ي) ع-ل-ى ضض-رورة
ألن -ت -ق -ال ن-ح-و أل-ن-ت-ائ-ج أŸل-م-وسض-ة وألب-ت-ع-اد ع-ن
ألتنظ Òوألشضعارأت من خÓل بحث ألعوأئق ألتي
حالت دون ألتمكن من تفعيل نشضاطات ألقطاعات
أألخ- -رى أŸك- -ل- -ف- -ة ب- -ت- -ح- -ق -ي -ق م -دأخ -ي -ل خ -ارج
أÙروق- - -ات .وي- - -رى ذأت أŸت- - -ح - -دث ،أن ه - -ذه
أŸسض -اع -ي ي -ن -ب -غ -ي أن ت -ت -ع -زز م -ن خÓ-ل –سضÚ
أل -تسض -ي Òوأسض -ت -ئصض -ال أل -فسض-اد وت-ط-وي-ر م-ن-ظ-وم-ة
ألتكوين.

تأاسشيسس ضشريبة على الÌوة واŸتابعة
القانونية للصشفقات اŸششبوهة
من جانبه أكد ألنائب رمضضان تعزيبت (حزب
ألعمال) أن ترأجع أسضعار ألنفط ل Áكن أن تفسضر
وحدها ألوضضع أŸا‹ «أÿط »Òو»أŸقلق جدأ»
ألذي وصضلت أليه ألبÓد ،وهو ما يتطلب  -بحسضبه

 ألتحرك سضريعا من أجل تفعيل نشضاط ألقطاعاتألبديلة.
وأوضض -ح ت -ع -زي -بت ،أن-ه ل Áك-ن إأن-ك-ار ﬂت-ل-ف
ألنقاط أليجابية ألتي تتميز بها مؤوشضرأت ألتنمية
ألق -تصض-ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-بÓ-د خÓ-ل سض-ن-وأت
 ،2017-2000إأل أن ألنقائصض أŸسضجلة تسضتدعي
أنتهاج «تغي ÒإأصضÓحي حقيقي» .وÁكن Œسضيد
هذأ ألتغي - Òبحسضب نفسض أŸتحدث  -من خÓل
إأعادة ألنظر ‘ ألسضياسضة أ÷بائية وأسضتعادة هيبة
ألدولة ‘ مسضأالة ألتجارة أÿارجية وإألغاء أجرأءأت
ألتقشضف أ÷ارية مقابل تأاسضيسض ضضريبة على ألÌوة
وأŸتابعة ألقانونية للصضفقات أŸشضبوهة وﬁاصضرة
ﬂتلف أشضكال ألفسضاد.
من جانبه شضاطر ألنائب خالد رحما( Êحزب
جبهة ألتحرير ألوطني) زمÓءه ‘ أÛلسض ألرأي
‘ مسضأالة إأيجاد موأرد متنوعة للخزينة أŸالية
خارج أÙروقات ،سضيما وأن أزمة ألنفط -وفقه-
Áكن أن تتصضاعد ‘ ظل ÷وء ألعديد من ألدول
إأ ¤إأنتاج أÙروقات غ Òألتقليدية ،مشضÒأ ‘
ن - -فسض ألصض - -دد إأ ¤وج - -وب إأصض Ó- -ح أŸن - -ظ- -وم- -ة
أŸصضرفية.

اسشتئصشال الفسشاد ليسس مسشؤوولية ا◊كومة وحدها
أم -ا أل -ن -ائب ﬁم -د ق-ي-ج-ي (أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي
ألدÁقرأطي) فقد أكد على أهمية أسضتعادة ألثقة
ألضضائعة ب ÚأŸوأطن وأ◊كومة من خÓل إأيÓء
أهمية أك ÈلÓتصضال وألتوأصضل وإأشضرأك أŸوأطن
‘ ع -م -ل -ي-ة أسض-ت-ئصض-ال ج-ذور أل-فسض-اد ،مضض-ي-ف-ا أن
«أسض -ت -ئصض -ال أل -فسض -اد ل -يسضت مسض -ؤوول -ي -ة أ◊ك -وم-ة
وحدها».
من جانبها ترى ألنائب نعيمة جي ‹Óعيسضى
(حزب جبهة ألتحرير ألوطني) أن –قيق إأقÓع
أقتصضادي حقيقي يتطلب ألعتماد على منظور
أسض -تشض -رأ‘ يسض -م -ح ب-درأسض-ة أإلج-رأءأت أŸت-خ-ذة
ووضض -ع أ◊ل -ول أل -ذك -ي -ة ل -ل -ع -دي-د م-ن أŸؤوسضسض-ات
ألقتصضادية ألناشضطة .ونوهت ألنائب ‘ ألسضياق
ذأت -ه ب -ع -م -ل -ي-ات ت-خ-ف-ي-ف ألضض-غ-ط أ÷ب-ائ-ي ع-ل-ى
أŸؤوسضسضات أŸنتجة وحاملي أŸشضاريع ،خاصضة ‘
قطاعات ألسضياحة وألفÓحة وألصضناعة وألتي تعتÈ
م - -ن أه - -م روأف - -د ألق - -تصض - -اد أل - -وط - -ن - -ي خ- -ارج
أÙروق -ات ،م -ؤوك -دة أه -م -ي -ة أل -ل-ج-وء إأ ¤ت-ن-م-ي-ة
أقتصضادية جديدة تقوم على أŸرأبحة .وسضتسضمح
هذه أإلجرأءأت ،وفق نفسض أŸصضدر ،بوضضع ورقة
طريق Áكن أن تربط ب Úألوضضع ألقتصضادي للبÓد
ومسضتوى ألدخار ،سضوأء بالنسضبة Ÿؤوسضسضات ألدولة
Óفرأد.
أو بالنسضبة ل أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا◊فاظ على أامن الوطن وا’سصتقرار اŸا‹ للجزائر أاهم اÙاور
لرهاب،
لول أاحمد أاويحيى لنواب اÛلسض الشضعبي الوطني خÓل عرضضه أامامهم أامسضﬂ ،طط عمل ا◊كومة مقاربة عن التحديات التي واجهتها ا÷زائر ‘ سضنوات ا إ
قدم الوزير ا أ
لضضافة إا ¤العمل على ا◊فاظ على اسضتقرار ا÷زائر اŸا‹ ،بدون
لمن واسضتقرار الوطن ،الذي يعد الشضغل الشضاغل وأاولوية ا÷هاز التنفيذي ،با إ
مشضددا على عزم ا◊كومة ا◊فاظ على ا أ
اللجوء إا ¤السضتدانة اÿارجية.

حياة كبياشش
تصشوير  :عباسش تيليوة

أıطط ،أخذأ ‘ أ◊سسبان – 3ديات منها
أإلبقاء على وتÒة ألنمو ألجتماعي ،موأصسلة
إأصسلح أŸنظومة ألÎبوية ،وموأصسلة برنامج
ألسس -ك -ن بصس -ي-غ-ة أل-ب-ي-ع ب-اإلي-ج-ار «ع-دل» ،م-ع
موأصسلة سسياسسة ألدعم ألعمومي لسسنة .2018

أكد أويحي على أهمية أ◊فاظ على
أ÷انب ألأمني ‘ ألبلد ‘ ،ظل ما يحاك
ضسدها من ألدأخل ،من قبل بقايا ألإرهاب
أل- -ت- -ي ت -ري -د أن ت -ع -ي -د أل -ب -لد أإ ¤دوأم -ة
أل -ف -وضس -ى وأل -دم ،م -ن خ -لل أل -ل -ج-وء أإ¤
ألعمليات ألنتحارية ،كتلك ألتي عرفتها
ولي -ة ت -ي -ارت م -وؤخ-رأ ،م-وؤك-دأ أن أل-ق-وأت
ألأم -ن -ي -ة وع -ل -ى ر أسس -ه -ا أ÷يشس أل -وط -ن-ي
ألشس- -ع- -ب- -ي «سس- -تسس- -ت -ف -ي -د م -ن ك -ل أل -دع -م
ألضس -روري Ÿوأصس -ل -ة م -ك -اف -ح -ة ألإره -اب
وﬁارب - -ة أ÷رÁة أل- -ع- -اب- -رة ل- -ل- -ح- -دود،
وأ◊ف -اظ ع -ل-ى سس-لم-ة ألÎأب أل-وط-ن-ي»،
حيث تعتزم أ◊كومة «تطوير روح أليقظة
ألتي من شساأنها أن تشسكل مسساهمة أكيدة
‘ أل- - - - - - -تصس- - - - - - -دي ل- - - - - - -ك - - - - - -ل ﬁاولت
ألعتدأءأت ألإرهابية ألنتحارية ول سسيما
‘ ألوسسط أ◊ضسري».

مكافحة كل أاشصكال ا÷رÁة واليقظة
من طرف اŸواطن Úمطلوبة
‘ ت -فصس -ي -ل -ه ل -ل -م -ح -اور ألأرب -ع -ة أل-ت-ي
يتضسمنها ﬂطط عمل أ◊كومة– ،دث
أوي- -ح- -ي -ى ب -وضس -وح ع -ن أÙور أŸت -ع -ل -ق
ب -ا◊ف -اظ ع-ل-ى أم-ن أل-ب-لد وأسس-ت-ق-رأره-ا
ووح- - - -دت- - - -ه- - - -اÃ ،ا ‘ ذلك ت- - - -ع- - - -زي- - - -ز
أل -دÁق -رأط -ي -ة ،ودول-ة أل-ق-ان-ون وعصس-رن-ة
أ◊كامة ،موؤكدأ أن أ◊كومة «ل تدخر أي
جهد من أجل أ◊فاظ على ألأمن وألسسلم
أŸد Êأل- -ل -ذي -ن يشس -ك -لن ث -م -ارأ ث -م -ي -ن -ة
للمصسا◊ة ألوطنية».
كما أعلن أŸسسوؤول ألأول على أ÷هاز
ألتنفيذي ،عن «موأصسلة أŸكافحة ألدوؤوبة
ل -ك -ل أشس -ك -ال أ÷رÁة» ،وذلك م -ن خ -لل
ألÎك -ي -ز ع -ل-ى أإب-رأز أل-وق-اي-ة وأل-ت-حسس-يسس
 Œا ه أ ل ش س - - - - - -ب - - - - - -ا ب أ ل - - - - - -ذ ي ت - - - - -ه - - - - -د د ه
ألآفات ألجتماعية ول سسيما أıدرأت،
بالإضسافة أإ« ¤تشسديد ألتشسريع من حيث
أل-ع-ق-وب-ات أŸسس-ل-ط-ة ع-ل-ى ب-عضس أ÷رأئ-م
م- -ث- -ل ألŒار ب- -اıدرأت أو أخ- -ت- -ط -اف
ألأشس -خ -اصس» ،مضس -ي-ف-ا أن ت-ع-م-ي-ق أإصس-لح
أل -ع -دأل -ة سس -ي -ت -وأصس -ل ع -ل -ى ن-ح-و «يسس-م-ح
ب- -اŸسس- -اه- -م -ة ‘ ت -رق -ي -ة دول -ة أل -ق -ان -ون
و›تمع يتسسم بالهدوء».

اللجوء إا ¤إاصصÓح جذري
Ÿنظومة التقاعد

إاجراءات احÎازية بغية حماية
الشصباب من جميع أاشصكال
التطرف وا’نحراف
كما تسسعى أ◊كومة إأ« ¤وضسع إأجرأءأت
أحÎأزي -ة ب -غ -ي -ة ح -م -اي-ة ألشس-ب-اب م-ن ج-م-ي-ع
أشس-ك-ال أل-ت-ط-رف وألن-ح-رأف وإأب-ق-اء أل-يقظة
ع - -ل- -ى مسس- -ت- -وى أ◊دود ،ل- -ل- -وق- -اي- -ة م- -ن أي
ت -ه-دي-د ن-اج-م ع-ن ب-ؤور أن-ع-دأم ألسس-ت-ق-رأر ‘
أ÷وأر وأرت- - - - -ب - - - -اط أإلره - - - -اب ب - - - -ا÷رÁة
أŸنظمة».
يشس -ك -ل أ÷انب ألق -تصس -ادي ﬁورأ م-ه-م-ا
ج -دأ ‘ ﬂط -ط أ◊ك -وم -ة ،ع -م-د أŸسس-ؤوول
أألول على أ÷هاز ألتنفيذي إأ ¤إأبرأزه خلل
عرضسه أÿطوط ألعريضسة للمخطط ،وأعتÈ
أن ألظرف ألقتصسادي ألذي “ر به ألبلد
ج- -ع- -ل ح- -ت- -م- -ي- -ة Œم- -ي- -د ب- -عضس أŸشس -اري -ع
وأإل‚ازأت أو ت -أاج -ي -ل -ه -ا إأج -رأء ل ب -د م -ن-ه،
مضسيفا أن «أ◊كومة عازمة ليسس فحسسب على
م -وأج -ه -ة أإلح-ت-ي-اج-ات أل-ف-وري-ة ل-لسس-ك-ان ب-ل
أيضس- - -ا ،ع- - -ل - -ى ألشس - -روع ‘ –ضس Òأج - -وب - -ة
لحتياجات أŸسستقبل ألقريب».
‘ هذأ ألصسدد أكد أويحيى أن أ÷زأئر
أسستطاعت أن تصسمد  3سسنوأت ،بفضسل أدخار

صس -ن -دوق ضس -ب-ط أل-وأردأت أل-ذي وصس-ل ح-ج-م
موأرده إأ ¤أك Ìمن  500مليار دج سسنة ،2012
وألذي سساهم ‘ تسسديد ألعجز أŸسسجل سسنة
.2015
ب -ال -رغ -م م -ن ف -ق-دأن-ه-ا لـ  50ب-اŸائ-ة م-ن
مدأخيلها أÿارجية بفعل أزمة أسسعار ألنفط،
كما فقدت  50باŸائة من جباية أÙروقات،
إأل أن أ÷زأئر بقيت صسامدة أمام ألصسدمات
أل-ن-ف-ط-ي-ة ،وذلك ب-فضس-ل «أل-ق-رأرأت أ◊ك-ي-مة
لرئيسس أ÷مهورية « ،وألتي خلصس من خللها
ألبلد من تبعات أŸديونية أÿانقة سسنة 2005
أŸقدرة بـ  20مليار دولر› ،ددأ ألتأاكيد
ع -ل-ى ع-دم أل-ل-ج-وء إأ ¤ألسس-ت-دأن-ة أÿارج-ي-ة
مهما كانت ألظروف.

ثقل مديونية اÿزينة العمومية ’ يصصل
إا 20 ¤باŸائة من الدخل الوطني اÿام
أوضسح أويحيى ‘ هذأ ألطار أن ألذهاب
إأ ¤ألسس -ت -دأن -ة أÿارج -ي -ة أم-ر غ Òم-ط-روح
بتاتا ،وذلك بالنظر إأ ¤ألنعكاسسات ألسسلبية
وأÿطÒة ع -ل -ى ألسس -ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة ،وق-د ك-ان
للجزأئر Œربة مريرة ‘ سسنوأت ألتسسعينيات،
وبالتا‹ كان ألختيار أألسسلم وأألصسلح لهذأ

ألوضسع وألذي تعمل به ألدول ألكÈى ‘ ألعا⁄
ع-ل-ى غ-رأر أم-ري-ك-ا وب-ري-ط-ان-ي-ا« ،أل-ل-ج-وء إأ¤
أل-ت-م-وي-ل غ Òأل-ت-ق-ل-ي-دي» ،وه-ن-ا أك-د مطمئنا
أŸوأطن Úأن «ثقل مديونية أÿزينة ألعمومية
ل يصسل إأ 20 ¤باŸائة من ألدخل ألوطني
أÿام» ،م-ا Áن-ح ل-ل-خ-زي-ن-ة «ه-امشس-ا م-ن-ط-قيا
للقÎأضس بوتÒة مقبولة «.
وف - -ق ه - -ذه أŸع - -ط - -ي - -ات ألق - -تصس - -ادي - -ة
أŸدروسسة ،فإان ألقÎأضس من ألبنك أŸركزي
Ÿوأجهة عجز أŸيزأنية يعد أÿيار أألمثل
ب- -ال- -نسس -ب -ة ل -ل -ج -زأئ -ر ،خ -اصس -ة وأن أÿزي -ن -ة
ألعمومية بإامكانها تسسديد مديونيتها ‘ آأجال
ل تتعدى  5سسنوأت.
ذك- -ر ‘ سس- -ي- -اق م -تصس -ل ب -ال -تسس -ي Òأ◊ذر
لحتياطي ألصسرف ألذي إأعتمدته ألدولة سسنة
 ،2008وكذأ باإلجرأءأت ألحÎأزية ألتي ”
أعتمادها للتقليصس من ألوأردأت أÿارجية،
ب -ال -ل -ج -وء إأ ¤وضس -ع إأج-رأءأت ل-ل-ت-ق-ل-يصس م-ن
رخصس ألسستÒأد ،قائل «سسنسستمر ‘ تطبيق
هذأ أإلجرأء ،وباŸقابل نسستمر ‘ ألسستثمار
ÿلق منتوج وطني وإأعطاء أألولوية للمنتوج
أÙلي».
‘ ألشسق ألجتماعي أكد أويحيى موأصسلة
أل-ت-ن-م-ي-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ع-دأل-ة ألج-ت-م-اعية
وأل -تضس -ام -ن أل -وط -ن -ي ،أل-ت-ي ت-ع-د أه-م رك-ائ-ز

اŸعارضضة قررت عدم اعتماد خيار اŸقاطعة رغم –فظها

أم-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة ألوطنية للتقاعد
«أل - -ت- -ي م- -ا أن- -ف- -كت صس- -ع- -وب- -ات- -ه- -ا أŸال- -ي- -ة
تزدأد خطورة من سسنة إأ ¤أخرى» قال أويحي
إأن أ◊ك -وم -ة تسس -ه -ر ع -ل -ى صس-ون-ه-ا وأ◊ف-اظ
عليها ،إأذ ل Áكن أن تعفي ألبلد من ألتوجه
آأجل نحو إأصسلح أŸنظومة ألوطنية للتقاعد
«تتجاوز أÿطب ألسسياسسية» ،من أجل موأجهة
شسيخوخة ألسسكان و“ك› Úتمعنا من ألوفاء
ب -وأج -ب -ات -ه إأزأء أألج -ي -ال أل -ت -ي سس -اه -مت ‘
تشسييد ألبلد».
وبخصسوصس ألتضسامن ألوطني ،أكد ألوزير
أألول أن «جهد ألدولة سسيبقى قائما ‘ ›ال
ألتضسامن ألوطني إأزأء كل أŸسستفيدين منه،
ك - - - -م - - - -ا سس - - - -ت - - - -ح - - - -اط أل - - - -ف - - - -ئ- - - -ات ذأت
أإلح -ت -ي-اج-ات أÿاصس-ة ب-دع-م أل-دول-ة وسس-ي-ت-م
أإلبقاء على ألتحويلت أإلجتماعية ‘ نفسس
أŸسستوى ضسمن ميزأنية ألدولة.
وأضس -اف أن أ◊ك-وم-ة سس-ت-وأصس-ل م-ك-اف-ح-ة
ألبطالة من أجل أحتوأء ألظاهرة ألتي سسجلت
«أرت -ف-اع-ا ط-ف-ي-ف-ا» ،وذلك م-ن خ-لل ت-ك-ث-ي-ف
أإلسستثمار أإلقتصسادي ‘ جميع ألقطاعات،
وكذأ من خلل إأنعاشس برأمج أإلسستثمارأت
ألعمومية وإأجرأءأت تكميلية.
و‘ هذأ ألصسدد ،فإان «إأنشساء أŸؤوسسسسات
أŸصسغرة من طرف ألعاطل Úعن ألعمل Ãا ‘
ذلك ألشسباب سسيتوأصسل  -كما أكد أويحي ،مع
إأع- -ادة أل -ن -ظ -ر ‘ ذأت أل -وقت ‘ أل -ت -ن -ظ -ي -م
ذي ألصسلة على نحو يسسمح أعتبارأ من سسنة
 2018بتجسسيد منح  20باŸائة من ألصسفقات
أل -ع -م -وم -ي -ة أÙل -ي-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ات أŸصس-غ-رة
أŸسس -ت -ح -دث -ة م -ن ق -ب -ل ألشس -ب -اب أŸق-اول،Ú
«ك -م -ا سس -ي -ت -م أ◊ف -اظ ع -ل -ى ›م-وع أج-ه-زة
أل -تشس -غ -ي -ل أŸؤوق -ت-ة م-ع Œدي-د أل-ع-ق-ود أل-ت-ي
سسينقضسي أجلها».
وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ف-لح-ة ق-ال أوي-ح-ي-ى إأن
هناك  6قرأرأت متعلقة بالقطاع ،وألتي ”
أتخاذها سسنة  2009من قبل ألرئيسس ،تتضسمن
م -ن -ح إأم-ت-ي-ازأت ل-ل-ف-لح Úلسس-ت-غ-لل ج-م-ي-ع
أألرأضس -ي ،م -ع إأع -ط -اء دع -م أق -وى ل -ل -ت -ن-م-ي-ة
ألريفية.

نواب اŸوا’ة يدعمون اıطط...واأ’قلية تصصف ا◊لول اŸقÎحة بالظرفية
 ⁄ي- -خ- -رج ن- -ق- -اشض ‡ث- -ل- -ي الشض- -عب ب- -ال- -غ -رف -ة
الŸÈان -ي -ة السض -ف -ل -ىı ،ط -ط ع -م-ل ا◊ك-وم-ة ع-ن
دائرة اŸأالوف ،إاذ اغتنم النواب اŸناسضبة لتجديد
دع- -م ب -رن -ام -ج رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ،وم -ن خ Ó-ل -ه
ﬂطط عمل حكومة أاحمد أاويحيى ،الذي عرضضه
أامسض وتسض -ت -م-ر م-ن-اقشض-ت-ه ع-ل-ى م-دى  3أاي-ام ن-ظرا
ل-تسضجيل  290ت -دخ -ل ،ول-ع-ل م-ا Áي-زه أان أاح-زاب
اŸع-ارضض-ة ق-ررت اŸن-اقشض-ة ل-ت-ق-د Ëوج-هة نظرها،
ج-ازم-ة ع-ل-ى لسض-ان ‡ث-ل-ي-ه-ا ب-أان اŸق-اط-عة تتنافى
ومهمتهم النيابية.

فريال بوششوية
لغ-ل-ب-ي-ة
أف -رد ن -وأب أألح -زأب ألسس -ي -اسس -ي -ة أŸم -ث -ل-ة ل -أ
باÛلسس ألشسعبي ألوطني ،أ◊يز أألك Èمن مناقشستهم
ıطط عمل أ◊كومة لتشسخيصس وضسع أقتصسادي وما‹
صس -ن -ف -وه ‘ خ -ان -ة أ◊رج ،ك -م -ا ت-وق-ف-وأ ع-ن-د ألسس-ت-ق-رأر
ألجتماعي وأألمني ألنا œعن مسسعى أŸصسا◊ة ألوطنية،
مثمن ÚأŸقÎحات ومؤوكدين دعمهم ıطط مسستمد من
برنامج رئيسس أ÷مهورية ،فيما أنتقد نوأب أŸعارضسة
أإلجرأءأت أŸتضسمنة فيه كونها تقر حلول ظرفية فقط
على حد تعبÒهم ،كما جزموأ بأان أللجوء إأ ¤ألتمويل غÒ
ألتقليدي ل يكون فاعل إأل ‘ ألبلدأن ألتي لها أقتصساد
منتج.
وتركزت ‘ ›ملها على أسسÎجاع أŸوأطن ألثقة ،كما

قدمت تشسخيصسا دقيقا عن ألوضسع ألقتصسادي وأŸا‹
ألصسعب ،فيما أنتقدت أŸعارضسة أ◊لول ألظرفية ألتي
أقÎحتها وثيقة عمل أ÷هاز ألتنفيذي ،أول متدخل عن
حزب جبهة ألتحرير ألوطني سسي عفيف عبد أ◊ميد،
حرصس منذ ألبدأية على ألتأاكيد بأان معرفة ألوزير أألول
بالوأقع ألصسعب وŒربته “كنه من إأيجاد ألبدأئل ،مثمنا
أÿيارأت ألتي تبناها أıطط “اشسيا مع أألولويات ألتي
–ددها أŸرحلة ،و‘ مقدمتها عدم أللجوء إأ ¤ألسستدأنة
أÿارجية ،وأ◊فاظ على ألطابع ألجتماعي للدولة ،وخلق
ألÌوة وم -ن -اصسب ألشس -غ-ل ،وت-وق-ي-ف “وي-ل أŸشس-اري-ع غÒ
أÛدية.
ك -م -ا أع -ت Èسس -ي ع -ف -ي -ف أن م -رأج -ع -ة ق -ان -ون أل -ن-ق-د
وأل -ق -رضس ،ي -وف -ر أألدوأت أل -ق -ان-ون-ي-ة ل-رسس-م ‰ط ج-دي-د
لتمويل ألقتصساد ألوطني ،كما أنه Áكن من إأدخال ألكتلة
ألنقدية أŸوأزية ،وإأن كانت أإلجرأءأت مؤوقتة ،إأل أنها ل
تقلل ـ حسسبه ـ بأاي حال من أألحوأل من جهود أ◊كومة
إليجاد بدأئل بهدف إأرسساء أقتصساد منتج.
وذهبت زميلته ‘ ألتشسكيلة نعيمة جيل‹ عيسسى ‘
ن-فسس ألŒاه ،م-ؤوك-دة أه-م-ي-ة أع-ت-م-اد م-ف-ه-وم أل-ت-خ-طيط
وألسستشسرأف على أŸدى ألبعيد ،وأعتÈت أن –قيق نسسبة
‰و تÎأوح ما ب 5 Úو 7باŸائة بات ضسرورة ،ونفسس أألمر
ينطبق على –سس Úألقدرة ألشسرأئية بالتحكم ‘ أŸوأد
ألوأسسعة ألسستهلك ،و ⁄تفوت أŸناسسبة لتشسيد بإاجرأء
تخفيف ألعبء أ÷بائي على أصسحاب أŸشساريع ‘ قطاعي
ألفلحة وألسسياحة.

وبالنسسبة للنائب عن حزب ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي
صسلح ألدين دخيلي ،فإان ألقيمة أŸضسافة ألتي حملها
أıطط ،أعادت ألعتبار لقيمة ألعمل وألهيبة للدولة،
ووجه باŸناسسبة أنتقادأت لذعة لبعضس أألحزأب ،معيبا
عليها تسسبيق مصسالح حزبية أتخذت منها شسماعة للبتزأز
وأŸسساومة ،وتكتفي بالتحريضس دون تقد Ëألبديل رغم أن
أألخ Òحق مكفول لها دسستوريا.
من جهته بهاء ألدين طليبة عن «أألفلن» شسدد على
ضس-رورة Œسس-ي-د إأسسÎأت-ي-ج-ي-ة ن-اج-ح-ة ‘ م-ن-اخ أألع-م-ال،
م -قÎح -ا ت -رك -ي -ز ألسس -ت -ث -م -ار ف -ي -م -ا ي -غ-ن-ي أ÷زأئ-ر ع-ن
ألسستÒأد ،وبالنسسبة Ùمد قيجي عن «أألرندي» فإان
أسس -ت -ع -ادة أل -ث-ق-ة أŸف-ق-ودة ب ÚأŸوأط-ن وأ◊ك-وم-ة ،أكÈ
ألتحديات وتتوقف بدرجة كبÒة على تبني خطاب وأقعي،
و–دث خ- -ال- -د رح- -م- -ا Êع- -ن «أألف- -لن» ع- -ن أل -ظ -روف
أ◊سساسسة أÎŸتبة عن ألوضسع ألقتصسادي ألصسعب ،جازما
ب -أان رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ل-ه أل-ق-درة ع-ل-ى ح-م-اي-ة أ÷زأئ-ر
وأسس -ت -ق -رأره-ا ،وب-دوره ث-م-ن ع-دم أل-ل-ج-وء إأ ¤ألسس-ت-دأن-ة
أÿارجية.
أŸعارضسة حرصست على أن تكون حاضسرة وتقول كلمتها
وإأن أنتقدت أıطط ،وكان أول تدخل لرمضسان تعزيبت
ع- -ن ح- -زب أل- -ع- -م- -ال ،أل -ذي أك -د ب -أان أıط -ط تضس -م -ن
«تشس -خ -يصس -ا خ -طÒأ ل-ل-وضس-ع ألق-تصس-ادي وأŸا‹ أل-هشس»،
مؤوكدأ أن «ألشسعب يتسساءل كيف وصسلت ألبلد إأ ¤هذأ
أل- -وضس- -ع» ،مضس- -ي- -ف- -ا ‘ ألسس- -ي- -اق «ل Áك- -ن ألح -د إأن -ك -ار
أإل‚ازأت ألتي –ققت ‘ ألسسنوأت أألخÒة» ،إأل أنه ل

يفسسر فرأغ أÿزينة حسسبه ،وأنتقد تعزيبت عدم تطرق
أıط -ط إأ« ¤ت -غ -ول رج -ال أألع-م-ال ،وأل-فسس-اد أŸع-م-م،
ولوبيات تبييضس أألموأل» ،كما  ⁄يشسر حسسبه إأ– ¤صسيل
ألضسرأئب ألتي تعادل قيمتها  12ألف مليار دج ⁄ ،يتم
–صسيلها.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أك -د رئ-يسس أÛم-وع-ة ألŸÈان-ي-ة ◊رك-ة
›تمع ألسسلم حمدأدوشس ‘ ،تصسريح لـ «ألشسعب» على
أل - -ه- -امشس أن م- -ع- -ارضس- -ة أıط- -ط ل “ن- -ع أ◊زب م- -ن
مناقشسته وحضسور جلسسة ألتصسويت ،مؤوكدأ أن أŸقاطعة
ليسست أسسلوب عمل أ◊ركة ،وأبرز ما أعابه على أıطط
أنه أعد ‘ ظرف جد وجيز ،كما أن أŸضسمون ل يرقى
حسسبه إأ ¤حجم ألتحديات ،ول يحوز على بدأئل فعالة،
كما أن أإلجرأءأت تنطوي على ﬂاطر ‘ إأشسارة إأ ¤قانون
ألنقد وألقرضس.
وذه -بت أل -ن -ائب ف-ط-ة ألسس-ادأت ع-ن أل-ت-ج-م-ع م-ن أج-ل
أل -ث -ق -اف -ة وأل -دÁق -رأط-ي-ة «أألرسس-ي-دي» ‘ ،ن-فسس ألŒاه
جازمة بأان أıطط جاء ‘ وقت قصس ،ÒمعتÈة أن ما
جاء فيه ›رد أقÎأحات ووعود وأما ،Êل Áكن أن تكون
حل للخروج من أألزمة ،وأكد جمال بهلول عن جبهة
أل- -ق- -وى ألشسÎأك- -ي -ة ،ب -أان أıط -ط ل يشس -خصس أل -وضس -ع
أ◊قيقي ،وبأان أ◊لول للوضسع ألرأهن تقدمها كل ألطبقة
ألسسياسسية ،وإأذأ كان مرأجعة قانون ألنقد وألقرضس حل
فعلŸ ،اذأ  ⁄يتم أللجوء إأليه قبل ،وأوضسح بأان نوأب
ح -زب -ه ل -ن ي -ق -دم -وأ م -دأخ -لت رغ-م حضس-وره-م ،وسس-ي-ت-م
ألكتفاء بتدخل رئيسس أÛموعة ألŸÈانية فقط.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معتÈا ما عرفته عنابة ›رد تذبذب ظر‘

تدم Òما يقارب 8.5مÓي Úلغم ،العقيد غرابي:

نسشيب :نسشبة إمتÓء إلسشدود تبلغ  55باŸائة حاليا
تبلغ نسضبة امتÓء السضدود حأليأ
 55بأŸأئة حسضبمأ كشضفه ،أامسس،
ب -أ÷زائ -ر وزي -ر اŸوارد اŸأئ -ي-ة
حسض Úنسض - -يب ال - -ذي اك- -د ع- -دم
وجود ““ أازمة““ ‘ التزود بأŸيأه
الصض -أ◊ة ل -لشض -رب ،م -وضض -ح -أ ‘
تصضريحأت صضحفية على هأمشس
ع -رضس ﬂط -ط ع -م-ل ا◊ك-وم-ة
ع- -ل- -ى ن- -واب اÛلسس الشض- -ع -ب -ي
الوطني ان نسضبة امتÓء السضدود
التي تقدر ب 55بأŸأئة حأليأ تعد
““ج -ي -دة““ ب -أل -ن -ظ-ر ل-ط-ب-ي-ع-ة ه-ذه
الفÎة من السضنة التي تتميز ‘
العأدة بÎاجع منسضوب السضدود.
اعت Èأان مأ تعيشضه البÓد من شضح
‘ اŸوارد اŸأئية ل Áكن ان
يوصضف ب ““الزمة““ بأعتبأر أانه
›رد ت- -ذب- -ذب ظ- -ر‘ ن- -ت- -ي -ج -ة
تراجع نسضبة التسضأقط التي مسضت
منطقة البحر األبيضس اŸتوسضط
بشضكل عأم.

‘ ه -ذا السض -ي -أق أاك -د ال -وزي -ر أان
““الدولة سضتوفر كل الوسضأئل وتضضع
ك- -ل ا◊ل -ول واآلل -ي -أت ال Ó-زم -ة““
Ÿواجهة الوضضع ا◊أ‹ من خÓل
إا‚أز اŸشض - - -أري- - -ع ا›ÈŸة ‘
القطأع بغرضس تأم Úوفرة اŸيأه
الشضروب للمواطن.Ú
وع- -ن اه- -داف ﬂط- -ط ع -م -ل
ا◊كومة ‘ قطأعه أاكد السضيد
نسض -يب أان -ه -أ تسض -ع -ى إاج -م-أل إا¤
تعزيز الوفرة اŸأئية ودعم تنمية
ال -ف Ó-ح-ة والصض-ن-أع-ة وب-عث ع-دة
مشض -أري-ع لسض-ي-م-أ ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة
ب-ت-ح-وي-ل م-ي-أه ا÷نوب والهضضأب
ال -ع -ل -ي -أ وه -و م-أ سض-ي-م-ن-ح ف-رصض-أ
للتنمية الفÓحية وتهيئة القليم.
كمأ أاشضأر ‘ هذا اإلطأر إا ¤بعث
مشضروع توسضعة ﬁطة –لية ميأه
ال-ب-ح-ر ب-أل-ط-أرف وال-ت-ي سض-ت-وجه
لتغطية ا◊أجيأت اŸتزايدة ‘
منطقة شضمأل شضرق البÓد.

Ãوجب عقد أابرم مع مديرية النقل ،بوشسهيدة:

إإسشناد تسشيﬁ 20 Òطة برية جديدة لششركة سشوغرإل قريبا
سستسسند لشسركة تسسيﬁ Òطات
ا÷زائر (سسوغرال) مهمة تسسي Òنحو
عشسرين ﬁطة برية جديدة قبل
نهاية سسنة  ,2017حسسبما علم ،أامسس،
لدى الرئيسس اŸدير العام لهذه الشسركة
لسسهم ,عزالدين بوشسهيدة.
ا أ
اوضضح السضيد بوشضهيدة على هأمشس تدشضÚ
اÙطة الÈية ا÷ديدة لتلمسضأن التي اوكلت
م -ه -م -ة تسض -يÒه-أ ل-ه-ذه اŸؤوسضسض-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
الق -تصض-أدي-ة Ãوجب ع-ق-د أاب-رم م-ع م-دي-ري-ة
النقل للولية ان المر يتعلق ب ﬁ 17طة

برية اسضتكملت أاو هي قيد السضتكمأل عÈ
البÓد سضتسضند مهمة تسضيÒهأ قبل نهأية سضنة
 2017او ‘ ب- -داي -ة سض -ن -ة  2018ع-ل-ى اقصضى
تقدير ا ¤شضركة سضوغرال.
واوضضح ذات اŸسضؤوول ان سضوغرال تسضهر ◊د
الن على تسضي Òمأ ل يقل عن ﬁ 65طة برية
ع Èال -وط -ن ‡أ ي -ع -زز Œرب -ت -ه-أ مضض-ي-ف-أ ان
الشضركة اطلقت منذ سضنة عملية حجز وبيع
تذاكر الزبأئن عن طريق البطأقة اŸغنطيسضية
على ان تعمم العملية ‘ كل اÙطأت الÈية
لحقأ.

بعد توقف لسسبوع بسسبب ندرة اŸياه

إإع ـ ـ ـ ـادة تششغيـ ـ ـ ـ ـل إلفـ ـ ـ ـ ـرن إلعال ـ ـ ـ ـ ـي
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وبألنسضبة Ùطة تلمسضأن ذكر اŸدير الولئي
لتكنولوجيأت العÓم والتصضأل والرقمنة انه
” وضض- -ع الل -ي -أف ال -بصض -ري -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى
اÙط -ة الÈي -ة ‡أ ي -ت -ي -ح ام -ك-أن-ي-أت ك-بÒة
للتسضي ÒاŸعلومأتي لهذا اŸبنى الذكي.
من جهته اكد مدير النقل لولية تلمسضأ Êنور
الدين عطأري خÓل تدشض Úهذه اÙطة من
طرف السضلطأت اÙلية أان العمأل السضتÚ
الذين توظفهم سضوغرال اسضتفأدوا من تكوين
ليصضبحوا عملي.Ú
وسض - -ت - -ط- -ل- -ق سض- -وغ- -رال ايضض- -أ اŸن- -أقصض- -أت
الضضرورية لكراء ﬂتلف الهيأكل التجأرية او
اÿدم -أت -ي -ة ال -ت -أب-ع-ة ل-ل-م-ح-ط-ة حسضب م-أ ”
تأكيده لوا‹ تلمسضأن الذي شضدد على وضضع
خطة تنظيم منسضجمة لهذا الهيكل الهأم.
و“ت الشض - -أرة ا ¤ان ه - -ذه اÙط- -ة ال- -ت- -ي
ا‚زت ب - -ح - -ي تشض - -ف Úب - -أıرج الشض- -م- -أ‹
لتلمسضأن سضتعزز قطأع النقل وتسضأهم ‘ فك
اÿنأق عن حركة السض ÒبأŸدينة.
وتتوفر هذه اŸنشضأة من الفئة أا التي “تد
على مسضأحة تقأرب  71.000م Îمربع على
ج-ن-أح خ-أصس ب-أŸسض-أف-ري-ن ومسض-أح-ة للتوقف
تتسضع لـ  36حأفلة وحظÒة للحأفÓت تتسضع
لـ  17موقعأ ومسضأحأت ﬂصضصضة لسضيأرات
األجرة اÿأصضة او ا÷مأعية ومركز للشضرطة
وÓﬁت تقنية ومنشضآأت صضحية .وفيمأ يخصس
وسض-أئ-ل ال-راح-ة اıصضصض-ة Ÿسض-ت-ع-م-ل-ي هذه
اÙط -ة الÈي -ة ف -ه -ي ت -ت -وف -ر ع -ل -ى كشض -كÚ
متعددي اÿدمأت وصضيدلية ومطعم Úوقأعة
عÓج توكل مهمة تسضيÒهأ للمؤوسضسضة العمومية
ل -لصض -ح -ة ا÷واري -ة ل -ت -ل -مسض-أن وم-ك-تب مصض-رف
ومكتب بريد وقأعت ÚللصضÓة وغÒهأ.

نقوم بحمÓت تششج ‘ Òإ◊قول إŸطهرة
إلرج ـ ـ ـ ـ ـاع ثق ـ ـ ـ ـ ـة إلسشك ـ ـ ـ ـ ـان

رحلت فرنسسا السستعمارية لكنها
تركت وراءها جرÁة حصسدت اأرواح
الأبرياء لسسيما الأطفال ‘ ،اŸناطق
التي زرعت فيها الألغام على طول
ا◊دود الشسرقية والغربية للجزائر،
للتصسدي للمجاهدين وقطع عنهم
الطريق نحو تونسس واŸغرب ÷لب
الأسسلحة ،قصسد اإخماد نار الثورة،
رغم تسسليم فرنسسا للجزائر خرائط
انتشسار الألغام اŸزروعة من طرف
ا÷يشس الفرنسسي ،اإل اأنها ل تنفع
كون الألغام زحفت اإ ¤مناطق اأخرى
بفعل التغÒات ا÷وية وا‚راف
الÎبية ،وبفضسل جهود اأفراد ا÷يشس
الوطني الشسعبي ” تدم Òما يقارب
 8 . 5مÓي Úلغم.

تلمسضأن بألتحديد Ãنطقة البحÒات ،و⁄
تسضجل اأية اإصضأبة.
‘ هذا الصضدد ،قأل العقيد غرابي اأنه حÚ
ي-ت-م اإبÓ-غ-ه-م ب -أم-أك-ن ان-ف-ج-أر ل-غ-م ي-ت-ن-ق-ل
اأف- -راد ا÷يشس ال- -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي اإ ¤عÚ
اŸكأن لتطهÒه ،مشضÒا اإ ¤اأنه ل يوجد
صضفر خطر كون اأن نسضبة التلغيم كأنت عألية
على الشضريط ا◊دودي مع تونسس واŸغرب،
علمأ اأن هذه الألغأم تسضببت ‘ قتل اأك Ìمن
خمسضة اآلف ضضحية منذ السضتقÓل ،اإضضأفة
اإ ¤ع- -دد ك- -ب Òم -ن اŸع -ط -وب ÚواŸع -أقÚ
بسضبب انفجأرهأ.
ب -أŸوازاة م -ع ذلك ،ي -ق -وم ا÷يشس ال -وط-ن-ي
الشضعبي بحمÓت تشضج ‘ Òا◊قول التي
ك-أنت م-ل-غ-م-ة ب-ت-ع-م-ي-ق ال-غ-رسس ل-ل-ت -أك-د م-ن
صض Ó-ح الÎب -ة ،واإرج -أع ث -ق -ة سض -ك-أن ال-ذي-ن
كأنوا يسضكنون ‘ اŸنطقة ،حسضب مأ اأفأد
به العقيد غرابي.

اأوضض -ح ق -أئ -د ع -م-ل-ي-أت ن-زع الأل-غ-أم ب-وزارة
الدفأع الوطني العقيد غرابي ‘ تصضريح
خصس به جريدة““الشضعب““ ،اأن قيأدة ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي ع -م -لت ع-ل-ى م-رح-ل-تÚ
للقضضأء على الألغأم ،بحيث امتدت اŸرحلة
الأو 25 ¤سضنة اأي من سضنة  1963اإ1988 ¤
وهي طويلة اŸدى ” ،فيهأ نزع اأك Ìمن 7
مÓي Úلغم ( ،) 819 . 120واإعأدة تطه50 Ò
األ- -ف ه -ك -ت -أر م -ن الأراضض -ي ال -ت -ي سض -ي -ع -أد
اسض - -ت - -غ Ó- -ل - -ه - -أ ‘ ال - -زراع - -ة والأنشض - -ط- -ة
القتصضأدية والتنمية اÙلية ،بعدمأ ظلت
لعقود ‡نوعة من السضتغÓل بسضبب الألغأم
اŸزروعة فيهأ.
واأضضأف اأن اŸرحلة الثأنية من  27نوفمÈ
 2014ح Úق - -أمت ا÷زائ - -ر ب - -ت- -ط- -ب- -ي- -ق
اŸصضأدقة على التفأقية الدولية ““اأوتأوا““،
اإ ¤غ -أي -ة  1ديسض -م ” ،2016 Èف -ي -ه-أ ن-زع
مليون و 10 . 857لغم و–رير  12األف و417
ه- -ك- -ت -أر م -ن الأراضض -ي ال -ت -ي زرعت ف -ي -ه -أ
الأل -غ-أم ،ب-ح-يث ت-ن-ق-ل اأف-راد ا÷يشس مشض-ي-أ
ع Èمسضألك السضكك ا◊ديدية من مشضرية
اإ ¤بشض - -أر ،و” ت - -ط - -ه ÒاŸك - -أن ‘ اإط- -أر
–ويل اŸيأه من الشضط الغربي اإ ¤جنوب

تكلفة نزع لغم وإحد ب500 Ú
و 1500دولر

سسهام بوعموشسة

ول-ل-ت-ذك Òف-أإن ،السض-ل-ط-أت ال-ف-رنسضية قررت
بنأء خطي موريسس وشضأل مأ ب- 1956 Ú
 1959بهدف ﬁأصضرة الثوار ا÷زائري،Ú
وك- -م -رح -ل -ة اأو ¤ب -ن -ي خ -ط م -وريسس ع -ل -ى
ا◊دود الشضرقية مع تونسس والذي ينسضب اإ¤
وزي- -ر ال- -دف- -أع ال- -ف- -رنسض -ي ‘ ذلك ال -وقت،
اأندري موريسس ،على امتداد مسضأفة 460
ك- -ي -ل -وم ،Îوال -ذي ع -زز ب -أإق -أم -ة الأسض Ó-ك
الشضأئكة اŸكهربة.
و‘ مرحلة ثأنية اأقيم خط ثأن يسضمى خط
شضأل نسضبة اإ ¤ا÷Ôال ،موريسس شضأل الذي
كأن يتو ¤القيأدة العسضكرية ‘ ا÷زائر ‘
الفÎة ب 1958 Úو ،1960وبني على ا◊دود
ال -غ -رب -ي -ة م -ع اŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب -ي -ة ب -ن -فسس
مواصضفأت اÿط ،ويبلغ طوله  700كيلوم.Î
ونشض Òهنأ اإ ¤اأن تكلفة نزع لغم واحد بÚ
 500و 1500دولر ،ب-ي-ن-م-أ ت-ك-ل-ف-ة زرع ل-غ-م
واحد ل تتجأوز ثÓثة دولرات فقط.

لكتسساح سسوق إافريقيا الواقعة جنوب الصسحراء

سسيعاد تشسغيل الفرن العا‹ رقم 2
Ãركب ا◊ديد والصسلب سسيدار -
ا◊جار اŸتوقف منذ أاك Ìمن أاسسبوع
بسسبب انقطاع “وينه باŸياه ““يوم
لحد اŸقبل أاي  24سسبتم Èا÷اري““
ا أ
حسسب ما صسرح به ،أامسس ،بعنابة اŸدير
العام لذات اŸركب شسمسس الدين معطاء
الله.
يأتي هذا اإلجراء ‘ خضضم الÎتيبأت األخÒة
التي اتخذت من طرف السضلطأت العمومية
ل -ت -حسض Úت -زوي -د ولي-ة ع-ن-أب-ة ب-أŸي-أه وال-ت-ي
مكنت من الشضروع ‘ تزويد مركب ا◊جأر
بأŸيأه بتحويل حوا‹  20أالف م Îمكعب
يوميأ تسضتغل حأليأ Ÿلء اÿزانأت وا◊أجز
اŸأئ -ي لسض -ت -دراك اح -ت -ي -أط -ي اŸركب م -ن
اŸي-أه الضض-روري-ة ل-تشض-غ-ي-ل واسض-ت-غÓل سضلسضلة
اإلن- -ت- -أج ب -ه -ذا اŸركب ك -م -أ أاوضض -ح -ه ن -فسس
اŸسضؤوول.
وتخزن احتيأطأت اŸركب من اŸيأه بخزانÚ
اثن Úبسضعة  10آالف م Îمكعب لكل واحد
منهمأ بأإلضضأفة إا ¤حأجز مأئي سضعته 310
آالف م Îمكعب وفقأ للمدير العأم للمركب
الذي أاضضأف بأن ““اÿزان ” Úملؤوهمأ وأان
ا◊أجز اŸأئي يجري حأليأ تزويده بأŸيأه““
من طرف مؤوسضسضة ا÷زائرية للميأه.

ويرتقب الشضروع ‘ تشضغيل اŸصضنع ““حينمأ
يصضل ا◊أجز اŸأئي نسضبة  50بأŸأئة من
المتÓء““ ،م-ث-ل-م-أ أاك-ده السض-ي-د م-ع-طأء اللهي
الذي أاشضأر إا ¤أان كميأت اŸيأه التي تصضل
اŸركب حأليأ ““تسضتغل لتزويد احتيأطي اŸيأه
اŸؤومن للمركب““ وأان عملية تشضغيل اŸصضنع
““تتطلب تزويده بحوا‹  30أالف م Îمكعب
يوميأ““.
و قد تقرر إاعأدة تشضغيل مركب ا◊جأر ‘
إاط- -أر اإلج- -راءات األخÒة ال- -ت- -ي ات- -خ -ذت -ه -أ
السض -ل -ط -أت ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ت-حسض Úت-زوي-د ولي-ة
عنأبة بأŸيأه والتي مكنت من Œنيد حوا‹
 80أالف م Îمكعب من اŸيأه يوميأ وذلك من
خÓل اسضتغÓل طبقأت اŸيأه السضفلى لسضد
الشض- -أف- -ي -ة ب -ولي -ة ال -ط -أرف ال -ذي ان -خ -فضس
منسضوبه إا ¤حوا‹  22مليون م Îمكعب من
أاصض -ل  165م -ل -ي -ون م Îم-ك-عب “ث-ل السض-ع-ة
اإلج-م-أل-ي-ة ل-ه-ذه اŸنشض-أة اŸأئ-ي-ة ال-ت-ي “ث-ل
اŸورد ال- -رئ- -يسض- -ي ل- -ت -زوي -د ولي -ت -ي ع -ن -أب -ة
والطأرف بأŸيأه.
Óشضأرة فإأن الشضروع ‘ اإلنتأج انطÓقأ من
ل إ
الفرن العأ‹ رقم ““ 2سضيتم بعد  10أايأم من
ت- -أري- -خ إاشض- -ع -أل ال -ف -رن ال -ع -أ‹ وه -ي ال -فÎة
الضض -روري -ة ت -ق -ن -ي -أ لسض-ت-غÓ-ل ال-ف-رن ال-ع-أ‹
Óنتأج““.
ل إ

تنظيم ورششة با÷زإئر حول فرصص تدخل ›مع سشونلغاز ‘ إلقارة إلسشمرإء
افتتحت ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة
أاشسغال ورشسة حول فرصس تدخل
الشسركة الوطنية للكهرباء والغاز
(سسونلغاز) ‘ النشساطات اŸوجهة نحو
لشسغال ‘ دول
أاسسواق اÿدمات وا أ
افريقيا الواقعة جنوب الصسحراء
Ãشساركة إاطارات مسسÒة من ›مع
سسونلغاز والبنك الفريقي للتنمية.
‘ كلمته الفتتأحية للورشضة أاوضضح الرئيسس
اŸدير العأم Ûمع سضونلغأز ﬁمد عرقأب
أان ال -ورشض -ة ال -ت -ي ي -ن-ظ-م-ه-أ ›م-ع سض-ون-ل-غ-أز
منأصضفة مع البنك الفريقي للتنمية ترمي من
خÓل تبأدل التجأرب واŸهأرة ب ÚاŸنظمÚ
إا ¤التوصضل إا ¤شضراكة طأقوية رابح/رابح بÚ
ا÷زائر (سضونلغأز) والدول الفريقية.
وأاضض -أف أان ه -ذه ال -ورشض-ة العÓ-م-ي-ة ت-ه-دف
أايضضأ إا ¤السضتفأدة من خÈة وقدرات البنك
الفريقي للتنمية ‘ مرافقة ومسضأعدة الدول
اŸسضأهمة ‘ “ويل وŒسضيد ﬂتلف مراحل
ا‚أز اŸشض -أري -ع ‘ ﬂت -ل -ف ال -ق -ط-أع-أت ل
سضيمأ قطأع الطأقة.
و” خÓل الورشضة التطرق إا ¤ثÓثة مواضضيع
أاسضأسضية “ثلت ‘ السضيأسضة ا÷ديدة للبنك
الف-ري-ق-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ل-ع-قد الصضفقأت وŒأرب
عقد الصضفقأت ‘ دول افريقيأ الواقعة جنوب

الصض-ح-راء والسض-ت-ف-أدة م-ن اŸع-ل-وم-ة وف-رصس
األعمأل من أاجل زيأدة حصضصس السضوق ‘
›أل الدراسضأت واÿدمأت واألشضغأل على
مسضتوى الدول األعضضأء القليمية.
واع -ت Èع -رق-أب أان م-ن-أقشض-ة ه-ذه اŸواضض-ي-ع
كفيلة بإأعطأء ““دفع جديد““ نحو آافأق أاخرى
ل-لشض-راك-ة ب-أإلسض-ه-أم ““ال-ه-أم““ ل-ل-ب-نك الف-ريقي
للتنمية الشضريك ““األسضأسضي Ÿسضأعدة الدول
الفريقية على التنمية““.
و أاكد ذات اŸسضؤوول أان ال‚أزات العديدة
التي حققهأ ›مع سضونلغأز ‘ ›أل الطأقة

واŸتعلقة بنسضبة التزويد بألكهربأء التي تعد
األه- -م ‘ ال -ع -أ )% 99( ⁄م -ق -أب-ل نسض-ب-ة %58
بألنسضبة لتزويد بألغأز ‘ ا÷زائر هي نسضب
تسضمح للمؤوسضسضة بأن تتطلع لكتسضأح السضوق
الفريقية.
‘ ذات السضيأق ،صضرح لوأاج أان اÛمع حأضضر
بقوة من خÓل  30مشضروعأ ‘ ›أل الطأقة
اŸسضجل ‘ Úأاجندة البنك الفريقي للتنمية
لسضنة .2017
ب -دوره صض -رح م -دي -ر ›م-ع ال-ب-نك الف-ري-ق-ي
للتنمية نأكوليمأ أاوسضينو أان مؤوسضسضته تعتزم
““عقد شضراكة رابح-رابح““ مع ›مع سضونلغأز
مذكرا بأن ““ا÷زائر رابع أاهم مسضأهم افريقي
‘ البنك الفريقي للتنمية““.
وب -غ -رضس –ق -ي -ق ه -ذه الشض -راك-ة ‘ اŸي-دان
والسض -م -أح Ûم -ع سض -ون-ل-غ-أز ب-أ◊صض-ول ع-ل-ى
حصضصس للسضوق ‘ دول افريقيأ الواقعة جنوب
الصض -ح -راء ” ا‚أز م -رح -ل -ة أاو ¤ال -ي -وم م-ن
خÓل عقد هذه الورشضة العÓمية من أاجل
ت -ع -ري -ف سض -ون -ل -غ-أز Ãسض-أر ول-وج األسض-واق ‘
قطأع الطأقة.
وركز على أاهمية ““ا◊وار الدائم ب ÚالطرفÚ
من أاجل تعزيز العÓقأت ب Úسضونلغأز والبنك
الفريقي للتنمية.

أإلثنين  18سشبتمبر  2017م
ألموأفق لـ  27ذي ألحجة  1438هـ
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مسسعودي يعد بإا‚اح اŸعرضض واحÎام صسارم للقوان:Ú

الطبعة  22للصضالون الدو‹ للكتاب
من  26أاكتوبر إا 04 ¤نوفمÈ

مشساركة  51دولية ،وإافريقيا ا÷نوبية ضسيف الشسرف

’هم ‘
تسستعد ا÷زائر ’حتضسان الطبعة  22من الصسالون الدو‹ للكتاب ،هذه التظاهرة التي تشسكل كل سسنة ا◊دث ا أ
اŸشسهد الثقا‘ ا÷زائري والذي تهدف من خÓله ا◊كومة ا÷زائرية إا ¤تشسجيع اŸقروئية وإاعادة مصسا◊ة اŸواطن مع
’بداع والتأاليف والنشسر وإاعادة ا’عتبار للمثقف والثقافة ا÷زائرية وإاعÓء مكانتها ب Úالدول.
الكتاب إا ¤جانب تشسجيع ا إ

حبيبة غريب
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

كشش - -ف ح - -م - -ي- -دو مسش- -ع- -ودي ﬁاف- -ظ
ألصشالون ألدو‹ للكتاب ،أأن ألطبعة  22من
ألتظاهرة سشتعرف هذه ألسشنة مششاركة 51
دولة عربية وأإفريقية وعاŸية ،أإضشافة أإ¤
أ÷زأئر و‡ثلة من قبل  920دأر نششر على
أأن تكون جنوب أإفريقيا ضشيف ألششرف،
مششÒأ أإ ¤أأن ضش- -ي- -ف ألشش- -رف ل- -ل -ط -ب -ع -ة
أل-ق-ادم-ة م-ن ألصش-ال-ون سش-ت-ك-ون ج-م-ه-ورية
ألصش Úألششعبية.
أأفصش- -ح مسش- -ع- -ودي ،أأمسش ،ل -دى ن -زول -ه
ضشيفا على فوروم جريدة « ألششعب « أأن
أل-ط-بعة  22م-ن ألصش-ال-ون أل-دو‹ ل-ل-ك-تاب
سشتنعقد بقصشر أŸعارضش ألصشنوبر ألبحري
ب-ال-ع-اصش-م-ة من  26أأك-ت-وب-ر أل-ق-ادم موعد
أف-ت-ت-اح-ه-ا أل-رسش-م-ي أإ ¤غ-اي-ة  04نوفمÈ
ألقادم ،على مسشاحة تقدربـ  15000م .
أأم- -ا ع- -ن أŸي- -زأن- -ي -ة أŸسش -ط -رة ل -ه -ذه
ألطبعة ،يقول مسشعودي فقد قدرت بـ 80
مليون دينار جزأئري وعرفت هي ألأخرى
تقليصشا لها قدر بـ  40مليون دينار مقارنة
ب -السش -ن -ة أŸاضش -ي-ة ،ه-ذأ ب-ح-ك-م أل-ظ-روف
أŸالية ألتي تعرفها ألبلد وسشياسشة ترششيد
ألنفقات ألتي سشنتها أ◊كومة ،وقد عرف
سشعر ألأجنحة أرتفاعا متوأضشعا قدره بـ
1000دج.
دفع تقليصش ميزأنية أŸعرضش من أإدأرة
ألصش- - -ال- - -ون أإ»¤ب- - -ذل ›ه - -ودأت أأك‘ Ì
أل- -ب- -حث ع- -ن ‡ول Úل- -ل- -م -ع -رضش
ب- - -ال- - -ق- - -رب م - -ن
أŸتعاملÚ
ألقتصشادي،Ú
وسشجل أسشتجابة 4
م -ن -ه -م ع-ل-ى غ-رأر
ج - - -ي - - -ز ي  ،أ أ و ن - - -د أ ،
أأناب.
ودع - - -ا ﬁاف- - -ظ
ألصش-ال-ون ب-اŸن-اسشبة
أل-ق-ائ-م Úع-لى قصشر
أ  Ÿع -ا ر ض ش أ إ  ¤أ إ ع -ا د ة
ه-ي-ك-ل-ت-ه ف-هو يقول ل
ي - -ح - -م - -ل أل- -ي- -وم م- -ن
أل- -قصش- -ر سش -وى ألسش -م
و‘ ح -اج -ة م -اسش -ة أإ¤
ت - -رم - -ي- -م- -ات وأإصشÓ- -ح
ل- -ل- -ع- -دي- -د م- -ن أل -ع -ت -اد
كاŸدرجات أŸيكانيكية
أŸع -ط -ل -ة م -ن -د سش-ن-ت،Ú
متمنيا أأن يعاد أإصشÓحها
‘ أŸسشتقبل ألقريب مع
تهيئة مسشاحات للمعرضش
ت-ف-وق  20أأو  25أأل -ف م
تكون وفقا للمعاي Òألدولية .

ﬁاضضرات ونشضاطات ثقافية
Ÿئوية مولود معمري
سشطرت أإدأرة ألصشالون برنا›ا ثقافيا
ث -ري -ا ل-ه-ذه أل-ط-ب-ع-ة ،ذك-ر م-ن-ه مسش-ع-ودي،
ت-ن-ظيم ﬁ 18اضش -رة و ل -ق-اءأت ت-ك-رÁي-ة
لبعضش ألأدباء ألأحياء منهم وألأموأت أإ¤
جانب ألعديد من ألنششاطات لÓأطفال هذأ
بالتعاون مع وزأرة ألÎبية ،وهي أŸبادرة
أل-ت-ي سش-ت-ع-رف ه-ذه ألسش-ن-ة ت-وسش-ي-ع-ا ل-ع-دد
أل -ولي-ات أل-ت-ي ي-زور تÓ-م-ي-ذه-ا أŸع-رضش
ب- -ح -يث أإن ألسش -ن -ة أŸاضش -ي -ة زأره أأط -ف -ال
قدموأ من  28ولية.
وسشيعرف أŸعرضش ،أأششار مسشعودي « ‘
طبعته  22أسشتقبال  51ضشيفا من كتاب
وم -ب -دع Úوأأسش -ات -ذة ﬁاضش -ري -ن أل-ب-ل-دأن
ألعربية وأأغلبيتهم من أ÷زأئر ومن ألدول
ألإف-ري-ق-ي-ة وألأوروب-ي-ة ،ف-ي-م-ا سش-يسش-ت-درك
ألتهاون ألذي سشجل سشابقا ‘ حق ألكتاب
ألأف- -ارق- -ة ،ه- -ذأ ‘ ح Úأع -ت -ذر أل -ك -اتب
أللبنا Êأأم Úمعلوف عن أ◊ضشور بسشبب
متاعب صشحية.

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

ألعدد
17442
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أامام تراجع ميزانية الصسالون بـ  ٤مليار سسنتيم

بدائل جديدة لتمويل الطبعات اŸقبلة

توقع ﬁافظ الصسالون الدو‹
للكتاب مسسعودي حميدو ،اأمسض،
عدم ÷وء دور النشسر اŸشساركة
‘ ال -ط -ب-ع-ة  22اإ ¤رف -ع اأسس -ع -ار
ال-ك-تب ،ت-زام-ن-ا م-ع ارت-فاع قيمة
ال -ورق اŸسس -ت -خ -دم ‘ ال -ط-ب-اع-ة،
واأك -د اأن ن -ظ-ام ال-ب-ي-ع اŸع-ت-م-د ‘
ال-غ-الب سس-ي-ح-اف-ظ ع-لى ا’أسسعار،
‘ ح Úاأشس- -ار اإ ¤اإي- -ج- -اد ب- -دائ- -ل
ج- -دي- -دة ل- -ت- -م- -وي- -ل ال- -ط -ب -ع -ات
اŸقبلة.

جÓل بوطي
رغ - -م أرت - -ف - -اع ت - -ك - -ال- -ي- -ف أل- -ورق
أŸسشتخدم ‘ طباعة ألكتب ‘ ألآونة
ألأخÒة ،أإل أأن أÙافظ مسشعودي
ط- -م- -اأن زوأر أل- -ط -ب -ع -ة Ÿ 22عرضش
أ÷زأئ - - - - -ر أل- - - - -دو‹
ب -اسش-ت-ق-رأر ألأسش-ع-ار،
ق - -ائ « Ó- -أإن أأسش - -ع- -ار
أل- - -ورق  ⁄ت- - -رت- - -ف- - -ع
بشش -ك-ل ك-ب Òي-ن-ع-كسش
على سشعر ألكتب».
ك - - - - -م - - - - -ا أأشش - - - - -ار
أÙاف -ظ مسش -ع -ودي
أإ ¤ألأسش- -ل- -وب أل- -ذي
ت -ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه أأغ-لب دور أل-نشش-ر وه-و
ألهتمام ببيع أأك Èعدد من ألكتب،
ما يعني أأن ألطابع ألتجاري هو ألذي
سشيتحكم ‘ ميزأن ألطلب وألعرضش،
حيث يفضشل أŸششاركون بيع عدد كبÒ
ع -ل -ى أأن ي -ب -اع ع -دد ق -ل -ي -ل ب -اأسش -ع-ار
مرتفعة.
‘ موضشوع أآخر بخصشوصش ألوضشع
أŸا‹ Ùاف- -ظ- -ة ألصش- -ال- -ون أل -دو‹

ل- -ل- -ك- -ت- -اب ب- -ع- -د ت- -رأج -ع أŸي -زأن -ي -ة
أıصشصش -ة لإح -ي -اء أل -ت -ظ -اه-رة أأك-د
مسشعودي أأن ترأجع أŸيزأنية يحفزنا
أأك Ìلإي - -ج- -اد م- -دأخ- -ي- -ل م- -ت- -ن- -وع- -ة
Ÿوأصش-ل-ة ت-ن-ظ-ي-م صش-ال-ون أل-ك-تاب ‘
أأحسشن حلة.
رغم أأن ميزأنية ألصشالون سشتعرف
ترأجعا بقيمة  4مليار سشنتيم ،أإل أأن
ﬁافظ أŸهرجان قلل من ششاأن ذلك،
مطمئنا باأن ألطبعة ألقادمة سشتكون
أأفضشل بكث Òمن سشابقاتها سشوأء من
ناحية ألتنظيم أأو أŸششاركة ،ما يعني
أأن ﬁاف- -ظ -ة أŸه -رج -ان م -ت -مسش -ك -ة
Ãسش -ع -اه -ا لإ‚اح أل -ط -ب -ع-ة رغ-م ك-ل
ألظروف.
ولإي -ج -اد ب -دأئ -ل م -ال -ي -ة ع -ن دع-م
أل -دول -ة ل -لصش -ال -ون ق-ال ﬁاف-ظ ه-ذأ
ألأخ Òأإن ألصشالون سشيحظى بدعم
م- -ا‹ م- -ن م- -وؤسشسش- -ات
أق- -تصش- -ادي- -ة وشش- -رك- -اء
أأوف -ي-اء ل-لصش-ال-ون ع-ل-ى
غ-رأر م-ت-ع-ام-ل ألهاتف
أل- - -ن- - -ق- - -ال «ج- - -ي - -زي»
وأŸوؤسشسش- -ة أل -وط -ن -ي -ة
أل- - - -نشش - - -ر وألتصش - - -ال،
أŸوؤسشسش- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة
◊ق- - - - - - -وق أŸوؤل - - - - - -ف
وألششريك رأمي «للمششروبات».
‘ هذأ ألإطار قال أŸتحدث أإن
ﬁاف -ظ -ة ألصش -ال -ون سش -ت -وأج -ه م-ل-ف
ترأجع أŸيزأنية بالتفك ‘ Òأإيجاد
م -ت -ع -ام-ل Úأق-تصش-ادي ‘ Úأل-ط-ب-ع-ات
ألقادمة ،لرعاية أأك Èتظاهرة ثقافية
وعلمية ‘ ألسشاحة ألعربية ،رغم أأنها
ت -ن -ظ -م ‘ ع -دة ب-ل-دأن ،أإل أأن ط-ب-ع-ة
أ÷زأئ -ر ل -ه -ا خصش -وصش -ي -ت -ه -ا ‘ ب -ي-ع
ألكتاب وألÎويج له.

ا÷زائر لها
خصضوصضيتها ‘ بيع
الكتاب والÎويج له

ك -م -ا يسش -ج -ل أŸع -رضش أأيضش -ا «ت -ن-ظ-ي-م
أÙافظة ألسشامية لÓأمازيغية باŸوأزأة
للذكرى أŸئوية للكاتب مولود معمري من
خÓل ﬁاضشرأت مقررة باŸناسشبة أأيام 3
و 4و 5نوفم Èألقادم».
وسش-ط-رت م-ن ج-ه-ت-ه-ا أل-وك-ال-ة أل-وط-نية
ل -ل-نشش-ر وألإشش-ه-ار ه-ي ألأخ-رى ب-رن-ا›ه-ا
أل- -ث- -ق -ا‘ أŸرأف -ق أŸت -م -ث -ل ‘ م -ع -رضش
ل Ó-إصش -دأرأت أ÷دي -دة وه -ي أŸب -ادرة
ألتي

ششجعها مسشعودي بقوة متمنيا
م- -ن ك- -ل أل- -ع- -ارضش Úح- -ذو ن -فسش أŸسش -ار
لفائدة ألثقافة وأŸثقف وألقارئ وتششجيع
أŸبدع Úوألكتاب ،وعدم ألهتمام فقط
ب -ال -ب -ي -ع وألسش -ع -ي ورأء أل -رب -ح ،أإ ¤ج-انب
أŸشش - -ارك - -ة ‘ ألصش- -ال- -ون- -ات وأŸع- -ارضش
أل -دول -ي -ة وأل -ع-رب-ي-ة وع-دم أل-ت-ح-ج-ج دوم-ا
بامتناع ألدولة عن أŸسشاعدة وألدعم و هو
أأم-ر غ Òم-ن-ط-ق-ي ل-ل-غ-اي-ة ،ف-ل-ح-د ألسشاعة
وح- -ده- -ا أŸوؤسشسش- -ة أل- -وط- -ن- -ي -ة ل -ل -ف -ن -ون
أŸطبعية من Áثل أ÷زأئر ‘ أÿارج دون
منافسش خاصش يذكر».

’ يوجد اأي اإشضكال مع دور النشضر
العربية
وق -د سش -ج -لت أل-ط-ب-ع-ة ي-ق-ول مسش-ع-ودي
أإقصشاء  25دأرأ للنششر بسشبب ﬂالفة هذه
ألأخÒة للقانون ألدأخلي للمعرضش وكذأ
قوأن Úأ÷مهورية ،موؤكدأ أأنه «Áنع منعا
ق -ط-ي-ع-ا ع-ل-ى أل-ع-ارضش وضش-ع أل-ك-تب ع-ل-ى
ألأرضش ،م- -وؤك- -دأ أأن ح -ت -ى أŸصش -اح -ف ⁄
تسشلم من هكذأ تصشرف مشش ،Úفكان على
دور ألنششر خاصشة أ÷زأئرية بذل أÛهود
وجلب طاولت للعرضش وŒهيزأتهم تتعلق

Ãثل هذه أŸوأعيد.
وم- -ن أأسش- -اب ألإقصش -اء ألأخ -رى ،ي -ق -ول
ﬁافظ ألصشالون» تاأخر دور ألنششر ‘ دفع
أŸرŒعات وألتحويÓت أÿاصشة بطبعات
وه- -و ألإشش- -ك -ال
2016-2015-2014
ألتجاري ألعويصش ألذي خلقه أıلصشون
مع أإدأرة أŸوأنئ أ÷افة أإ ¤جانب عدم
أحÎأم- -ه- -ا لÓ- -آج- -ال أÙددة ‘ ت- -ق -دË
أل - - - -وث - - - -ائ- - - -ق لإدأرة
ألصش -ال-ون ،م-وؤك-دأ أأن
مسش - - -وؤول- - -ي- - -ة ه- - -ذه
ألأخÒة ت- - -ن- - -ت - -ه - -ي
عندما تخرج ألكتب
م - - - - - - - -ن قصش - - - - - - - -ر
أŸع -ارضش ،وع -ل -ى
أ- - -ıل- - -صش ‘ Ú- -
ل- - -ب- - -ن - -ان ومصش - -ر
وغÒه - - - - -ا م- - - - -ن
أل- - -دول ألأخ - -رى
–م- - -ل أأع- - -ب- - -اء
ومصشاريف
وج -ود ح -اوي-ات
ألكتب باŸوأنئ
أ÷افة».
وأأكد
ﬁافظ
أŸع- - -رضش ‘
هذأ ألسشياق،
أأنه ل يوجد
أإششكال أليوم
مع أ–اد ألناششرين
أل- -ع- -رب ،ف- -ق- -د شش- -ك- -لت أŸرŒع -ات غÒ
أŸدف -وع-ة ﬁور أل-ل-ق-اء أل-ذي ج-م-ع-ه م-ع
أ–اد أل- -ن- -اشش- -ري- -ن أل- -ع -رب أأي -ن ب Úل -ه -م
بصش -رأم -ة «أأن ألصش -ال -ون أل -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب
أأصش- -ب -ح أŸت -ن -فسش أل -وح -ي -د ل -دور أل -نشش -ر
ألعرب ،وأأن أ÷زأئر تقاطع ول ُتقاطَع»،
مششددأ على أأن «أإدأرة ألصشالون هي من
أأقصشت دور ألنششر أıطئة و ⁄يقاطع
أأح -د أل -ط-ب-ع-ة  ،22ف -ال -ق -رأر ي -ع -ود لإدأرة
ألصشالون ألتي هي سشيدة ‘ بلدها».
ومن ب Úألنقاط ألأخرى ألتي ناقششها
مسش -ع -ودي م -ع أ–اد أل -ن -اشش -ري -ن أل -ع-رب،
مشش- -ك- -ل أŸرأق- -ب -ة ،مششÒأ أإ ¤أأن ق -ان -ون
 2003وأضشح و سشاري أŸفعول وسشيطبق
ب- -ح- -ذأفÒه ،ف- -ن -ح -ن-ي -ق -ول  -أأسش -ي -اد ‘
ب Ó-دن -ا ،وأل -ك -تب أŸم -ج -دة ل Ó-سش -ت -ع-م-ار
وألإرهاب وألدأعية للعنف وألعنصشرية ل
ولن تدخل أŸعرضش ،خصشيصشا تلك ألتي
ت- - -دع - -وأ Ÿذهب غ ÒأŸذهب أŸال - -ك - -ي
أŸع - -ت- -م- -د ‘ أ÷زأئ- -ر ،و÷ن- -ة أل- -ق- -رأءة
م -وج -ودة وسش -ت -ق -وم ب -ع-م-ل-ه-ا ع-ل-ى أأحسش-ن
مايرأم ،كما أأننا أأكدنا للناششرين ألعرب أأنه
‘ ح- -ال م- -ا ” ضش- -ب- -ط ك- -ت- -اب ي- -ت -ن -اف -ى
وأل -ق -وأن Úفسش-ي-ت-م غ-ل-ق أ÷ن-اح م-ب-اشش-رة،
وسشيتم ألتعامل مع هذأ ألنوع من ألأششكال
ب -ك -ل ه -دوء وم -ه-ن-ي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن أل-ت-ه-وي-ل
وألبلبلة».

مؤوكدا عدم وجود أاية دار نشسر قاطعت اŸعرضض

مسضعودي :الكتب اŸنافية لتاريخنا وديننا ’ مكان لها بيننا
كشس- - - -ف ﬁاف- - - -ظ الصس- - - -ال - - -ون
مسس - - -ع- - -ودي ح- - -م- - -ي- - -دو اأن اإدارة
الصس -ال -ون ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ق-امت
باإقصساء  25دار نشسر ‘ الطبعة 22
ال-ت-ي سس-ت-نظم من  26اأك-توبر اإ¤
 ٠٤ن- -وف- -م Èل- -ع- -دم احÎام- -ه -ا
الشس- - -روط اŸنصس- - -وصض ع- - -ل- - -ي - -ه - -ا
موضسحا اأنه ’ توجد اأية دار نشسر
قاطعت اŸعرضض .

صصونيا طبة
أأكد أÙافظ خÓل تنششيطه ندوة
نقاشش Ãنتدى جريدة « ألششعب» حول
أل -ط -ب-ع-ة « 22سش -ي »Ó-أأن
أإدرأة ألصشالون لن تخفف
ألإجرأءأت ألرقابية وأإ‰ا
سش - - -ت - - -ح - - -ارب ج - - -م - - -ي- - -ع
أÙاولت ألتي تهدف أإ¤
أ إ د خ - -ا ل ك - -ت ب و أ إ ص ش - -د أ ر أ ت
مشش- -ك -وك ف -ي -ه -ا و–ت -وي
ع- -ل- -ى ف- -ت- -اوى ت- -دع -و أإ¤
ألفتنة .
أأششار ‘ ذأت ألسشياق أإ ¤أأن ÷نة
ألقرأءة قامت بالتحفظ
على أأك Ìمن  130عنوأن
ول- -ن ت -ك -ون م -ت -وف -رة ‘
م-ع-رضش  ‘ ،2017ح Ú- -
ق - -د ر ع - -د د أ ل إ ص ش - -د أ ر أ ت
وأل -ك -تب أŸت-ن-وع-ة أل-ت-ي
سش- -ت- -ت -وأج -د ب -الصش -ال -ون
ألدو‹ ‘ هذه ألطبعة بـ
 120أألف عنوأن.
أنتقد ﬁافظ ألصشالون دور ألنششر
وألتوزيع ألذين همهم ألوحيد –قيق
أأك ÈأŸبيعات ورفع أأعمال خÓل فÎة
تنظيم أŸعرضش ألدو‹ للكتاب ،وذلك
ع -ل -ى حسش -اب ألÎوي -ج لإصش -دأرأت -ه -ا،

م-وضش-ح-ا أأن أŸع-ي-ار أل-وح-ي-د ل-ل-ن-جاح
يكمن ‘ تقرب ألكتاب ألروأئي Úمع
أ÷م - -ه - -ور م - -ب - -اشش - -رة وألسش - -ت - -م- -اع
لنطباعاتهم .
ك -م -ا ط -الب مسش -ع -ودي دور أل -نشش -ر
ألعربية وألأجنبية ألتي سشتششارك ‘
ألصشالون ألدو‹ للكتاب ‘ طبعته 22
بتقد Ëتعهد من نقابات كل بلد موجه
لإدأرة ألصشالون موضشحا بالقول‘« :
ح ا ل أ خ ت ي ا ر «  ﬂلّ ص ش  » Úج ز أ ئ ر ي  Úف ا إ ن
عليهم أأن يتعهدوأ باأنها قضشية Œارية
بحتة ول عÓقة لها باإدأرة ألصشالون».
و‘ سش- - -ي- - -اق أآخ- - -ر دع- - -ا ﬁاف - -ظ
ألصش -ال -ون أل -دو‹ ل -ل -ك -ت-اب مسش-ع-ودي
حميدو أإ ¤أأهمية أإعادة
ت -ه -ي -ئ -ة قصش -ر أŸع -ارضش
ألصش -ن-وب-ر أل-ب-ح-ري أل-ذي
يحتضشن أأك Èألتظاهرأت
أل- - -دول - -ي - -ة ‘ أ÷زأئ - -ر،
مششÒأ أإ ¤أأن- - - -ه م- - - -ن- - - -ذ
أف - - - -ت- - - -ت- - - -اح- - - -ه ‘ فÎة
ألسش -ت -ي -ن -ات  ⁄ي-ط-رأأ ع-ل-ي-ه أأي ت-غ-يÒ
أإيجابي يزيد من قيمته.
أأضشاف مسشعودي أأن أ÷زأئر لديها
ج-م-ي-ع ألإم-كانيات ألتي
“كنها من أإعادة ترميم
أأجنحة قصشر أŸعارضش
ألصش - -ن - -وب - -ر أل - -ب- -ح- -ري
وت - -وسش - -ي - -ع مسش - -اح- -ات
ألعرضش أإ ¤أأك Ìمن 15
أأل- - -ف م Îم- - -رب- - -عÃ ،ا
يتناسشب مع ألتظاهرأت
ألق -تصش -ادي -ة أل -دول -ي -ة ،ك-ون-ه ي-ع-كسش
صشورة وسشمعة أ÷زأئر ويششكل فرصشة
ه -ام -ا ل-ل-ن-ه-وضش ب-السش-ي-اح-ة أل-وط-ن-ي-ة
ن -ظ -رأ لسش -ت -ق -ط -اب-ه ع-ددأ ك-بÒأ م-ن
ألزوأر ألأجانب.

 120أالف
عنوان حاضضر

معيـ ـ ـار النجـ ـ ـ ـاح
إالتقـ ـاء الكت ـ ـاب
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منتقدا ا◊الة الكارثية لقصسر اŸعارضض «صسافاكسض»

 ⁄يخف حميدو مسسعوديﬁ ،افظ صسالون ا÷زائر الدو‹ للكتاب ،امتعاضسه من وضسعية الفضساء الذي يحتضسن كل سسنة
هذه التظاهرة ،وجدد ضسيف «منتدى الشسعب» دعوته إا ¤إاعادة هيكلة قصسر اŸعارضض وتهيئته Ãا يتÓءم والتظاهرات
لفريقي ،باسستضسافة ضسيوف أافارقة على رأاسسهم وزير
الدولية التي –تضسنها ا÷زائر .كما كشسف عن احتفاء «سسي »Óبالكتاب ا أ
لفريقي للجزائر.
الثقافة الغيني ،واختيار جنوب أافريقيا ضسيف شسرف الدورة ،و‘ ذلك تأاكيد على البُعد ا أ

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

العدد
17442

بحكم اŸصسالح اŸشسÎكة مع إافريقيا

07

مسساع ثقافية لÎسسيخ البعد القاري للصسالون قريبا
أابرز ﬁافظ الصسالون الدو‹ للكتاب
حميدو مسسعودي ‘ ،ندوة نقاشض ،أامسض،
Ãنتدى يومية «الشسعب» أاهمية الطبعة
الثانية والعشسرين «لسسي ،»2017 Óالذي
سس-ي-ن-ظ-م م-ن  26أاك -ت -وب-ر إا 4 ¤نوفمÈ
 ،2017بقصسر اŸعارضض ،والÎكيز على
لف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي سس-تشسارك
دور ال-نشس-ر ا إ
بكÌة ،وبحضسور وزير الثقافة لغينيا،
وم-دي-ر اŸك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة وك-وك-ب-ة م-ن
الضسيوف ،بحكم اŸصسالح اŸشسÎكة بÚ
دول القارة ،وحسسبه فإان إادارة الصسالون
سستعمل ‘ هذا الŒاه.

سسهام بوعموشسة
ق -ال مسص -ع -ودي ،إان م-ع-ي-ار ‚اح الصص-ال-ون
ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ه-و إاق-ب-ال ا÷م-ه-ور ال-واسصع،
وهذا ما حصصل ‘ الطبعة السصابقة بحضصور
عدد كب Òمن الزوار ومن كل الفئات ،مشصÒا
إا ¤أان هذه الطبعة سصتكون بحلتها اŸعهودة
ب -فضص -ل “وي-ل اŸت-ع-ام-لÚ
الق -تصص -ادي ،Úوسص -ت -ع -ط-ي
اه-ت-م-ام-ا ل-ل-دول اإلف-ريقية
ب-ح-ك-م اŸصص-ال-ح اŸشصÎكة
التي Œمعنا ،وحسصبه فإانه
‘ م-رح-ل-ة م-ع-ي-ن-ة ت-ناسصينا
أان- -ن- -ا ن- -ن -ت -م -ي إا ¤ال -ق -ارة
اإلفريقية ،متعهدا بأانه ‘
السص- -ن- -وات األخ- -رى سص -ت -ق -وم إادارة الصص -ال -ون
بخطوات Œاه الدول اإلفريقية .
‘ رده عن أاسصئلة الصصحافي ،Úحول ضصبط
ك-تب ت-روج ل-ل-ط-ائ-ف-ي-ة أاك-د ﬁاف-ظ الصص-ال-ون
الدو‹ للكتاب «سصي »2017 Óأانه ◊د السصاعة
 ⁄يسص -ت -ل -م ﬁاضص -ر ج -لسص -ات ÷ن -ة ال -ق -راءة
اŸسص -ت -ق -ل -ة اŸك -ون -ة م -ن ع-دة وزارات وه-ي
ال -ث -ق -اف -ة ،ال -داخ -ل-ي-ةـ وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة،
الشصؤوون الدينية واألوقاف وقطاعات أاخرى،
مضص -ي -ف-ا أان-ه حسصب اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي –صص-ل
عليها ،فإانه ” التحفظ على أاك Ìمن 130
عنوان التي ل تكون موجودة ‘ الصصالون.
‘ هذا السصياق ،أاوضصح مسصعودي أانه ◊د
السصاعة العناوين التي تعرضض تتجاوز  120أالف
ع -ن -وان وحسص -ب -ه ف -ه -ذا ل -يسض ب-الشص-يء ال-ه،Ú
قائ »:Óمصصلحة ا÷مارك تقوم بواجبها ‘
هذا اإلطار ،لكن من الصصعب جدا مراقبة 120
أالف عنوان ‘ وقت وجيز» ،وباŸقابل طمأان

أان ÷ن -ة ال -ق -راءة م -وج -ودة Ãع -رضض «سص -يÓ-
 »2017ك -ك -ل اŸع -ارضض ‘ ال -ب -ل -دان األخ -رى
Ÿراقبة كل هفوة ،أاو تسصريب عنوان أاو اثن،Ú
وتكون باŸرصصاد لكل Œاوز معطيا مثال عن
حجز كتاب بعنوان «كيف تضصرب اŸرأاة»‘ ،
طبعة السصنة اŸاضصية.
من جانب آاخر ،تأاسصف ﬁافظ الصصالون
ال -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب ل-وج-ود ب-عضض األب-واق ال-ت-ي
تنتقد تنظيم اŸهرجانات وتتهمها بالتبذير،
‘ ح Úتشصهد دول أاخرى تنظيم مهرجانات
دون ان -ت -ق -ادات ،داع -ي -ا إاي-اه-ا إا ¤ال-ك-ف ع-ن
تقد Ëرؤوية سصلبية عن اŸهرجانات والتشصاؤوم
اŸفرط.
عن جائزة آاسصيا جبار ،أاوضصح ضصيف منتدى
يومية «الشصعب» أان تنظيم هذه ا÷ائزة ليسض
ق -رار اŸؤوسصسص -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-وح-ده-ا ب-ل ق-رار
اŸؤوسصسصة الوطنية لÓتصصال والنشصر واإلشصهار
والتعاون معهم بكل إاخÓصض حتى تبقى آاسصيا
جبار موجودة ‘ آاخر السصنة حسصب ما قرر
ال - -ع - -ام اŸاضص - -ي ،ل - -ك- -ن- -ه
اسص -ت -ط -رد أان ه -ذا ل Áن-ع
اسص -ت -ح -داث ج -ائ-زة أاخ-رى
للصصالون الدو‹ للكتاب ‘
الطبعة اŸقبلة.
و‘ سص -ؤوال ح -ول غ -ي-اب
ال- -ن- -ظ -اف -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى
الصص - -ال - -ون ،أاك- -د ﬁاف- -ظ
الصصالون أانه ‘ الصصباح يتم
تنظيف األجنحة مدة ثÓث سصاعات ابتداء
من السصاعة السصابعة صصباحا ،مطالبا الناشصرين
سصواء ا÷زائري Úأاو األجانب باŸسصاعدة ‘
هذه اŸهمة و–مل مسصؤووليتهم ،مضصيفا أان
النظافة خارج فضصاءات األجنحة من مهام
قصصر اŸعارضض ،وحسصبه فإان إادارة الصصالون
الدو‹ للكتاب «سصي »2017 Óتدفع إايجارا ل
بأاسض به إلدارة «الصصافكسض» وحسصبه فإان على
هذه األخÒة أان تقوم بواجبها.
م- - -وازاة م- - -ع ذلك ،ق- - -ال مسص - -ع - -ودي إان - -ه
سصيخصصصض فضصاء للصصحافة ‘ جناح «جي»
للقيام بعملهم بكل أاريحية ككل سصنة ،بتوفÒ
اسص-ت-دي-وه-ات ل-ل-بث ،ل-ك-ن-ه اسص-ت-ط-رد قائ‘ Ó
العام اŸاضصي قامت إادارة الصصالون بتحضصÒ
 14أاسص -ت-دي-و ،و ⁄يسص-ت-غ-ل سص-وى اث-ن Úم-ن-ه-ا،
ك -اشص -ف -ا ع -ن أان اŸوق -ع اإلل-كÎو Êل-لصص-ال-ون
سصيوفر اŸعلومة.

ندعوا اŸنتقدين
إا ¤الكف عن توزيع
أاحكام سسلبية عن
اŸهرجانات الوطنية

أسسامة أإفرأح
تصسويرﬁ :مد أآيت قاسسي
ليسصت اŸرة الأو ¤التي يتطرق فيها
ح- -م- -ي- -دو مسص- -ع- -ودي اإ ¤وضص -ع -ي -ة قصص -ر
اŸعارضض ،الذي يحتضصن كل سصنة صصالون
ا÷زائ -ر ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ،وال-ذي ي-ت-ط-لب
«اإع- -ادة ه- -ي- -ك- -ل- -ة» حسصب ضص- -ي -ف ف -وروم
«الشصعب»« :اأتاأسصف لوضصعية اŸكان الذي
Œري ف- -ي -ه ف -ع -ال -ي -ات الصص -ال -ون ال -دو‹
للكتاب ،هذا اŸكان يعود اإ ،1969 ¤وكان
قد دشصنه حينها الرئيسض الراحل هواري
ب- -وم -دي -ن ،ول -ك -ن ⁄
ي -ت -غ Òشص -يء
فيه مذ ذاك،
ب- - - -ل ع- - - -ل - - -ى
العكسض
تراجعت
وضصعيته» ،يقول
مسص-ع-ودي ال-ذي
اأع - -ط - -ى م- -ث- -ال
بالسص⁄Ó
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-تي
هي «معطلة لأكÌ
م -ن سص -ن-ت ،Úوه-ذا
يوؤثر على الناشصرين
‘ ال -ط -اب-ق الأول»،
لأن- - -ه ق- - -د ي- - -ث- - -ن - -ي
ال- - -واف- - -دي - -ن ع - -ل - -ى
اŸعرضض من الصصعود
اإ ¤ال - -ط- -اب- -ق ،وه- -ذا
›رد مثال عن اإعادة
ال-ه-ي-ك-ل-ة وال-ت-هيئة التي
يجب اأن يسصتفيد منها
ق ص ص -ر ا  Ÿع -ا ر ض ض  ،ا ل -ذ ي
خصصصض منه ما يزيد عن  15األف كم مربع
كمسصاحة للعرضض.
وج ّ-د د ح -م -ي-دو مسص-ع-ودي اأم-ن-ي-ت-ه ب-اأن
يحتضصن قصصر اŸعارضض يوما ما صصالون
ا÷زائ -ر ال -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب ‘ ج-ن-اح ك-بÒ
واحد يسصع ا÷ميع ،ليكون كل العارضصÚ
–ت سص - -ق - -ف واح- -د ،ب- -دل ا÷دل ال- -ذي
تخلقه كل مرة رغبة العارضص ‘ Úالتواجد
ب -ا÷ن -اح اŸرك -زي .ك -م-ا ت-ط-رق ﬁاف-ظ
الصصالون الدو‹ للكتاب اإ ¤جناح الطفل
الذي سصيبقى حاضصرا ‘ جناح الأهقار،
وسص -ي -ك -ون ك -ت -اب ال -ط -ف -ل وال-ك-ت-اب شص-ب-ه
اŸدرسصي حاضصرين ككل سصنة.
وسصيكون للطبعة الثانية والعشصرين من
صص -ال -ون ال -ك -ت -اب صص-ب-غ-ة اأف-ري-ق-ي-ة ،ف-اإ¤
جانب نزول جنوب اأفريقيا ضصيف شصرف

عليه ،سصيكون وزير الثقافة الغيني ومدير
اŸكتبة الوطنية الغينية حاضصرين ،بحكم
كون كوناكري عاصصمة الكتاب .2017
و–دث حميدو مسصعودي عن السصعي
اإ ¤اإعادة العتبار لأفريقيا وتواجدها ‘
الصصالون ،على غرار اإجابته عن سصوؤالنا
بشصاأن موقع فضصاء «روح الباناف» الذي
–ّو ل اإ ¤فضص- -اء ق- -اّر ب- -اŸع- -رضض ،ح -يث
اع -ت Èمسص -ع -ودي ب -اأن ع -دم ت -واج -د ه -ذا
الفضصاء ‘ اŸقر الرئيسصي ل يعني اأبدا
باأنه خارج اŸعرضض ،بل خصصصض له جناح
خ- -اصض ب- -ه يسص- -م- -ح ب›Èة

ل- - - -ق- - - -اءات ونشص - - -اط - - -ات

باأريحية اأك.È
وعن العناوين التي ُمنعت من اŸشصاركة
‘ ه -ذه ال -ط -ب -ع-ة ،ق-ال
مسصعودي اإنه  ⁄يسصتلم
ب -ع -د  ﬁا ض ص -ر ج -ل س ص -ا ت
÷ن -ة ال -ق -راءة اŸك-ون-ة
من عدة اأطراف Ãا ‘
ذلك ‡ثل Úعن وزارات
ال- -داخ- -ل -ي -ة وال -ث -ق -اف -ة
والشص - -وؤون ال - -دي- -ن- -ي- -ة .وم- -ع ذلك ،كشص- -ف
مسصعودي عن التحفظ على اأك Ìمن 130
ع -ن -وان اإ ¤ح -د الآن ،ب-اŸق-اب-ل ،ي-ت-ج-اوز
عدد العناوين اŸعروضصة  120األف عنوان.
«اأط -م -ئ -ن -ك -م ب -اأن ÷ن -ة ال -ق-راءة سص-ت-ك-ون
م-ت-واج-دة ب-الصص-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-كتاب ككل
اŸع -ارضض الأخ -رى ،وسص -ن -ح -اول ال-وق-وف
عند الهفوات اŸمكنة».

سصاألنا مسصعودي عن الشصعار الذي يرفعه
الصصالون هذه السصنة ،فاأجاب بكل –فظ
اأن القÎاح الذي تقدمت به اÙافظة
هو شصعار «الكتاب كنز ل يفنى» ،وهو ما
–فظ عليه وزير الثقافة وقد يتّم تغيÒه
‘ الأيام القادمة.
كما سصاألناه عن ظاهرة لحظناها ‘
ط- -ب -ع -ات سص -اب -ق -ة ،وه -ي اع -ت -م -اد ب -عضض
ال -ع -ارضص ،Úح Úب -ي-ع-ه-م ال-ك-تب اÙددة
اأسص -ع -اره -ا ب -ال -دولر ،اإ ¤اع -ت -م -اد سص -ع-ر
صص -رف السص -وق السص -وداء
ول - -يسض سص- -ع- -ر الصص- -رف
ال- - -رسص- - -م- - -ي ،واأج- - -اب
مسص -ع -ودي ب-اأن-ه سص-ي-ت-م
التعامل مع العديد من
ال -ت -ج -اوزات ،خ -اصص-ة
واأن «ال-ق-رارات ال-ت-ي
ات- - - -خ- - - -ذه - - -ا ا–اد
ال -ن -اشص -ري -ن ال -ع-رب
سص - - -ت - - -وزع ع - - -ل - - -ى
اŸشص - - - - - - - -ارك‘ Ú
الصص-ال-ون» ،م-وؤكدا
مرة اأخرى اأنه «ل
وجود لأي مشصكل
ب  Ú- - - - - - - - - - - -اإدارة
اŸعرضض
وا–اد
الناشصرين
ال- - - - -ع - - - -رب اأو
بعضض
الناشصرين
العرب».
وب-خصص-وصض دع-م ال-دولة
للكتاب ،ذّكر مسصعودي باأنه ،على الرغم
من رفع سصعر ا ÎŸاŸربع الواحد من
 4000اإ 5000 ¤دج ،فاإنه ما يزال مدعما،
لأن سصعره ا◊قيقي يفÎضض اأن يتجاوز
الـ 7اآلف دينار جزائري.
ل -ل -ت -ذك Òف -ق-د ّ” ت-غ-يÒ
تاريخ اختتام الصصالون من
السصبت  4نوفم Èاإ ¤الأحد
 5ن -وف -م ÈاŸق-ب-ل ،وعّ-ل -ل
ح - -م - -ي - -دو مسص- -ع- -ودي ذلك
ب -اأسص -ب -اب ث Ó-ث-ة :الأول ه-و
السص-م-اح ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة السص-امية لÓأمازيغية
ب -اإ“ام ب -رن -ا›ه -ا الح -ت -ف -ائ -ي Ãائ -وي-ة
م-ول-ود م-ع-م-ري ،وال-ث-ا Êه-و ال-ن-زول ع-ند
رغبة الناشصرين ،اأما الثالث فهو اختتام
التظاهرة ‘ هدوء اأك Èخاصصة واأن الأحد
ي- -وم ع -م -ل ،ع -ل -ى ع -كسض ي -وم السص -بت اأي
ع-ط-ل-ة اآخ-ر الأسص-ب-وع ال-ت-ي تشص-ه-د ت-وافدا
كبÒا للجمهور.

«سسي »22 Óتعيد ا’عتبار
إا ¤بعد ا÷زائر
اأ’فريقي

حول جائزة الروائية آاسسيا جبار وإابعادها من الطبعة

مسسعودي  :التفك ‘ Òاسستحداث جائزة للصسالون ابتداء من 2018

سس -ت-ع-رف ال-ط-ب-ع-ة  22لصس -ال-ون ا÷زائ-ر
ال- -دو‹ ل- -ل -ك -ت -اب (سس -ي  25( )Ó-أاك -ت-وب-ر5 -
نوفم )Èالتي اختارت جنوب إافريقيا ضسيف
شس-رف حضس-ورا م-ت-م-ي-زا ل-ل-ق-ارة السس-مراء من
لدباء
خÓل مشساركة دور النشسر وإاسسهامات ا أ
لف -ارق -ة ‘ اŸع -رضض ك -م -ا أاك -ده
وال- -ك- -ت -اب ا أ
ﬁاف-ظ الصس-ال-ون السس-ي-د ح-م-ي-دو مسس-عودي
لحد با÷زائر العاصسمة.
أامسض ا أ
قال ﬁافظ الصصالون الدو‹ للكتاب الذي نزل
ضصيفا على «فوروم الشصعب» إان اŸشصاركة اإلفريقية
ال -ت -ي ك -انت ب -ارزة أاك Ìع -ل -ى مسص-ت-وى ج-ن-اح «روح
البناف» سصتتجلى ‘ الطبعة ا÷ديدة للمعرضض من
خÓل الندوات واللقاءات التي ينشصطها الضصيوف
إا ¤ج -انب ت -واج -د اإلن -ت-اج ال-ف-ك-ري اإلف-ري-ق-ي ‘
أاجنحة الصصالون الذي سصيسصتقبل هذه السصنة أاكÌ
م -ن  520دار نشص- -ر .و–دث مسص -ع -ودي ‘ ب -داي -ة
اللقاء عن إاقصصاء  25دار نشصر كانت
حاضصرة ‘ طبعة ı 2016الفتها
ل-ل-ق-ان-ون ال-داخ-ل-ي ل-ل-م-ع-رضض ح-يث
قامت بعرضض كتب على األرضض Ãا
فيها اŸصصحف الشصريف إا ¤جانب
دور أاخرى تأاخرت كما قال ‘ نقل
اŸرŒع - - -ات واıلصص .Úوشص - - -دد
على أان األمر يتعلق بعملية Œارية ل عÓقة إلدارة
اŸع -رضض ب -ه -ا ن -اف -ي -ا أان ت -ك -ون ه -ن -اك م-ق-اط-ع-ة
للمعرضض .وأاشصار ‘ هذا السصياق إا ¤اللقاءات التي
“ت ب Úإادارة اŸعرضض وا–اد الناشصرين العرب
ب -خصص -وصض ه-ذه اŸسص-أال-ة وأايضص-ا مسص-أال-ة ال-رق-اب-ة،
موضصحا أان قانون  2003سصاري ويطبق خاصصة
ع -ن -دم -ا ي -ت -ع -ل -ق األم -ر Ãن -ع ال -ك -تب ال-ت-ي “ج-د
اإلرهاب وتدعو للتطرف الديني وكذا الكتب التي
–مل مشصاعر العنصصرية .وأاكد من جهة أاخرى أان
÷نة القراءة تقوم بعملها وهي متواجدة طيلة مدة
اŸعرضض و” ◊د اآلن التحفظ على 130عنوان
من ب 120 Úأالف عنوان .وعن فعاليات وأانشصطة
الدورة ا÷ديدة للمعرضض التي تشصارك فيها 51
دولة والتي سصيكون فيها حضصور خاصض للصص Úكشصف
السصيد مسصعودي عن برنامج ثقا‘ ثري خÓل أايام

األسص -ب -وع يشص-م-ل ﬁ18اضص - -رة إا ¤ج- -انب ن- -دوات
وتكرÁات وأانشصطة خاصصة باألطفال على مسصتوى
ا÷ناح اÿاصض بهم «اهقار» حيث تتوفر الكتب
الشصبه مدرسصية والكتب اŸوجهة للطفل بالتعاون
مع وزارة الÎبية  .وأابرز اŸتحدث أايضصا النشصاط
اŸك -ث -ف ال -ذي ت -ق -دم -ه ه -ذه السص -ن -ة اÙاف -ظ -ة
Óمازيغية التي سصتنظم فعاليات ثقافية
السصامية ل أ
على مدى ثÓثة أايام (من  3إا 5 ¤نوفمÃ )Èناسصبة
مئوية ميÓد الكاتب الروائي مولود معمري ،مشصÒا
إا“ ¤ديد اختتام اŸعرضض إا 5 ¤نوفم Èبدل 4
ك -م -ا أاع-ل-ن م-ن ق-ب-ل .ودع-ا مسص-ع-ودي ب-اŸن-اسص-ب-ة
الناشصرين إا ¤اŸسصاهمة أاك ‘ Ìتنشصيط أاجنحتهم
والتعريف أاكÃ Ìعروضصاتهم.
ك - -م - -ا ت- -ط- -رق اŸت- -ح- -دث أايضص- -ا إا ¤ا÷وانب
التنظيمية وأاكد أان تقليصض ميزانية اŸعرضض التي
أاصصبحت تقدر بـ  80مليون دينار جزائري لن توؤثر
على سصÒه ألن هناك اسصتجابة من
اŸت - - -ع - - -ام - - -ل Úالق - - -تصص - - -اديÚ
ل -ل -مسص-اه-م-ة ‘ رع-اي-ة الصص-ال-ون.
وت -أاسص -ف ﬁاف -ظ السص-ي Ó-ل-ب-عضض
اŸشص -اك -ل ك-غ-ل-ق ف-ن-دق ال-ه-ي-ل-ت-ون
اÛاور لقصصر اŸعارضض بسصبب
أاشص- - -غ- - -ال الصص - -ي - -ان - -ة ‡ا ي - -جÈ
اŸنظم Úعلى نقل الضصيوف Ÿكان آاخر.
وط -الب اŸت -ح -دث م -ن إادارة قصص -ر اŸع -ارضض
ا◊اضص -ن -ة ل-ل-م-ع-رضض اŸسص-اه-م-ة ‘ تسص-وي-ة ب-عضض
ال- -ع- -راق- -ي- -ل ال -ت -ي ت -واج -ه اŸن -ظ -م Úوالزدح -ام
اŸروري وتعطل اŸصصاعد التي تؤودي إا ¤األجنحة
اŸتواجدة ‘ األدوار العلوية ‡ا يصصعب من مهمة
العارضص Úوالزوار .وردا عن أاسصئلة حول مشصاركة
دور النشصر العربية قال إانها حاضصرة بصصفة مكثفة
مسصتدل على سصبيل اŸثال Ãشصاركة  97دار نشصر
مصصرية.
وب- -خصص- -وصض ج- -ائ- -زة آاسص- -ي- -ا ج- -ب -ار ال -ت -ي م -ن
اŸف - - -روضض أان “ن- - -ح ‘ إاط- - -ار اŸع- - -رضض ق- - -ال
مسصعودي إان هذه ا÷ائزة سصتمنح ‘ آاخر السصنة،
مشصÒا إا ¤أان إادارة اŸعرضض بصصدد التفك‘ Ò
اسصتحداث جائزة للصصالون ابتداء من .2018

اختتام اŸعرضض يوم
 5بدل  4نوفمÈ

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

»æWh

ا’ثنين  18سصبتمبر  2017م
الموافق لـ  27ذي الحجة  1438هـ

فيما إلتحق مليون ونصصف طالب بجامعات إلوطن

 10آا’ف طالب جديد بجامعة ا÷زائر III

^ شصريط 200 :أإلف مقعد بيدإغوجي و 11أإلف سصرير وقطب عصصري ÃعاŸة

إلتحق ،أإمسس ،با÷زإئر إلعاصصمة ،نحو  10آإ’ف طالب جديد Ãقاعدهم بجامعة إ÷زإئر
 ‘ 3إطار إلدخول إ÷امعي ( ) 2018/ 2017وإلذي أإعطيت إشصارة إنطÓقه إلرسصمية من قبل
رئيسس إ÷امعة عبد إلرحمن شصريط.

العدد
17442

بينهم  8آإ’ف طالب جديد

08

أاك Ìمن  50أالف طالب يلتحقون بجامعة عنابة
إل- -ت- -ح- -ق ،أإمسسÃ ،درج -ات ج -ام -ع -ة
ع - -ن- -اب- -ة أإك Ìم- -ن  50أإل- - -ف ط - -الب ‘
ﬂتلف إلتخصصصصات ،من بينهم  8أإ’ف
ط -الب ج -دي -د ،ح -يث ضص -ب -طت ج-ام-ع-ة
ب-اج-ي ﬂت-ار ك-اف-ة إلÎت-ي-بات ،بتوفÒ
’م-ك-ان-ي-ات إŸادي-ة وإل-بشصرية
ﬂت-ل-ف إ إ
إلÓزمة لضصمان إسصتقبال جميع إلطلبة،
ع -ل -ى غ -رإر ح-ام-ل-ي شص-ه-ادة إل-ب-ك-ال-وري-ا
إ÷دد ‘ ظروف حسصنة.

عنابة :هدى بوعطيح
“يزت السصنة ا÷امعية  2017ـ  2018بعنابة
ب-ف-ت-ح  03ت -خصصصص -ات ج-دي-دة ‘ ال-ه-ن-دسص-ة
اŸع-م-اري-ة ،م-اسص Îت-رج-م-ة والبيوتكنولوجي،
كما قامت جامعة عنابة بإابرام اتفاقية مع
Óمن الوطني وفتح تخصصصس
اŸديرية العامة ل أ
م - -اسص ‘ Îا÷رائ - -م ا’ق - -تصص - -ادي - -ة خ - -اصس
ب-إاط-ارات اأ’م-ن ال-وط-ن-ي ،ول-تسص-ه-ي-ل ال-ت-ح-اق

الطلبة ا÷دد Ãدرجات ا÷امعة ،احتضصنت
و’ي -ة ع -ن-اب-ة أاب-واب-ا م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ا÷ام-ع-ة
ل -ت -ع -ري -ف ح-ام-ل-ي شص-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ا÷دد
Ãخ -ت -ل -ف ف-روع ت-خصصصص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
اŸتوفرة با÷امعة وشصروط ا’لتحاق بها ،أاين
” تسصخ Òكل الوسصائل من أاجل إا‚اح عملية
تسصجيل اŸتحصصل Úعلى شصهادة البكالوريا،
وتوجيههم نحو رغباتهم.
من جهة أاخرى تدعمت جامعات عنابة بـ
 03إاقامات جامعية جديدة بوسصط اŸدينة،
ع -ل -ى غ -رار إاق-ام-ة سص-ي-دي ع-اشص-ور  2بطاقة
اسصتيعاب  1000سصرير ،إاقامة بوحديد 400
سصرير وإاقامة ا÷سصر اأ’بيضس بطاقة اسصتيعاب
 3أا’ف سصرير ،وقد وفرت اÿدمات ا÷امعية
ﬂتلف الظروف للطلبة اŸقيم Úعلى غرار
اإ’يواء واإ’طعام ،كما سصيتم توزيع الطلبة على
ا’قامات ،حسصب تخصصصس كل طالب ،وذلك
لتقريبهم من الكليات واŸعاهد التي يزاولون
بها دراسصاتهم.

أإزيد من  32أإلف طالب بجامعة بومردإسس

دخول عادي ويوم –سسيسسي للطلبة ا÷دد
حث رئ- -يسس ج- -ام- -ع -ة ا÷زائ -ر  ( 3ج-ام-ع-ة
ابراهيم سصلطان شصيبوط ) والتي تضصم كلية العلوم
ا’ق-تصص-ادي-ة وال-ع-ل-وم ال-ت-ج-اري-ة وع-لوم التسصي،Ò
الطلبة ا÷دد وا◊ائزين على شصهادة البكالوريا
لهذا العام على بذل كل جهودهم من أاجل مسصار
ج -ام-ع-ي ن-اج-ح ي-ؤوه-ل-ه-م ÿوضس م-عÎك ا◊ي-اة
واŸسصاهمة مسصتقب ‘ Óتطوير ا÷زائر.
واعت ÈاŸتحدث أان  10آا’ف طالب جديد
مسصجل سصنة أاو ¤ليسصانسس Ãختلف الفروع
والتخصصصصات التي توفرها جامعة ا÷زائر ،3
إاضصافة إا 5000 ¤مسصجل بالسصنة اأ’و ¤من
ط- -ور م- -اسص 1 Îه-و «م-واصص-ل-ة واسص-ت-مرارية»
للمشصوار التعليمي واأ’كادÁي الذي دأابت عليه
جامعة دا‹ ابراهيم منذ نحو  100سصنة.
ودعا ا’سصتاذ شصريط الطلبة إا ¤ضصرورة
اŸطالبة بحقوقهم التي توفرها لهم الوصصاية
مع احÎام واجباتهم وأادائها وإاعطاء ا◊رم
ا÷ام-ع-ي ال-ق-ي-م-ة ال-ت-ي يسص-ت-ح-ق-ه-ا من خÓل
تصص -رف -ات-ه-م وا◊رصس ع-ل-ى حضص-ور اأ’ع-م-ال
التوجيهية واÙاضصرات ،التي انطلقت فعليا
اليوم اأ’حد كما قال.
و‘ تصص- -ري- -ح ل- -واج ق- -ال رئ- -يسس ج- -ام- -ع -ة
ا÷زائ -ر  3إان -ه ” وضص -ع ب -رام-ج ت-ت-واف-ق م-ع
ت- -أاط Òال- -ط -ل -ب -ة ا÷دد ‘ أاحسص -ن ال -ظ -روف
اŸمكنة مؤوكدا أان  150منصصب ” فتحه ‘
تخصصصس الدكتوراه خÓل اŸوسصم ا÷امعي
ا÷دي- - -د  .2018-2017وذك - -ر أان ال - -وصص - -اي- -ة
–رصس ع -ل-ى –سص Úال-ظ-روف ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
Óسصاتذة ا÷امعي Úبصصفة متواصصلة ،مشصÒا
ل أ

إا ¤أانه ” ‘ هذا اإ’طار توزيع منذ نحو
شصهرين حصصة سصكنية من  250مسصكن وظيفي
لفائدة أاسصاتذة جامعة ا÷زائر .3
يشص -ار أان ق -ط -اع ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ ب -و’ي-ة
ا÷زائر وحسصبما علم من مديرية التجهيزات
العمومية يعرف إا‚از عدة مشصاريع من بينها
كلية من  4000مقعد بيداغوجي على مسصتوى
اŸركب ا÷امعي ا÷ديد ( 8000مقعد) تابع
÷امعة بوزريعة (ا÷زائر - )2اŸتكون من 3
أاجزاء -قد وصصلت نسصبة اأ’شصغال فيها 90
باŸائة سصيتم ا’نتهاء من أاشصغالها وتسصليمها
ن-ه-اي-ة ديسص-م ÈاŸق-ب-ل ف-ي-م-ا
بلغت ‘ ا÷ناح « Úأا « و»ب «
نسص -ب -ا م -ت -ف -اوت -ة ت -ت-ج-اوز 50
باŸئة وقد خصصصس له غÓف
ما‹ قدر بـ  7مÓي Òدج.
وت -دع -م ق -ط -اع اÿدم -ات
ا÷ام-ع-ي-ة ب-ال-ع-اصص-مة Ãطعم
مركزي على مسصتوى جامعة
ا÷زائر ( 3دا‹ إابراهيم) يتسصع لـ  800مقعد
إانتهت اأ’شصغال به مؤوخرا بنسصبة  100باŸئة.
إا ¤جانب مشصروع آاخر قيد اإ’‚از إ’قامة
 3756سصرير با÷رف بباب الزوار والذي سصيتم
تسصلميه للوصصاية ضصمن مشصاريع .2017
كما Œري اأ’شصغال إ’‚از مشصروع القطب
ا÷ام -ع -ي ا÷دي -د Ãدي-ن-ة سص-ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه
والذي سصيوفر  20أالف مقعد بيداغوجي و11
أالف سصرير .
هذا اŸشصروع يعد «قطبا عصصريا يتماشصى

واŸعاي ÒاŸعمول بها دوليا» ،حيث يضصم عدة
ت -خصصصص-ات وي-غ-لب ع-ل-ي-ه ال-ط-اب-ع-ان ال-ع-ل-م-ي
والتكنولوجي.
ف -ي -م -ا ب -ل -غت وتÒة اإ’‚از ع -ل-ى مسص-ت-وى
القطب ا÷امعي سصيدي عبد الله  37باŸئة
ب-ا÷ن-اح ال-ب-ي-داغ-وجي  20.000م-ق-ع-د ،فيما
وصص-لت اأ’شص-غ-ال ب-اإ’ق-ام-ة ا÷ام-ع-ية 11.000
سصرير نسصبة  58باŸئة .ومن اŸرتقب اسصتÓم
ج- -زء م- -ن اŸشص -روع ‡ث  ‘ Ó-ك -ل -ي -ة اأ’رضس
والكون وكلية علوم الطبيعة وا◊ياة ‘ غضصون
نهاية .2018
أام-ا ب-اق-ي اŸشص-اري-ع ال-ت-ي
ه- -ي ‘ ط- -ور اإ’‚از ف- -ه- -ي
ال-ه-ي-اك-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ية بهذا
ال -ق -طب وت -ت -م -ث-ل ‘ خ-مسس
ك-ل-ي-ات وه-ي ك-ل-ي-ات اإ’عÓ-م
وا’تصص -ال ،ع -ل -وم ال -ه-ن-دسص-ة
وال-ع-ل-وم اأ’سص-اسص-ي-ة اŸط-بقة
وم- -ك- -ت- -ب- -ة م- -رك -زي -ة وÈﬂ
ل-ل-ب-حث ال-ع-ل-م-ي إا ¤ج-انب ال-ق-ري-ة ا÷ام-عية
وم-ط-اع-م وق-اع-ات ل-ل-م-ح-اضص-رات واŸط-العة
سصتسصلم تدريجيا.
ك- -م- -ا ت- -ع- -رف أاشص- -غ- -ال مشص- -روع اŸك -ت -ب -ة
اŸركزية بالقبة والتي بلغت تكلفتها  14مليار
سصنتيم تقدما بنسصبة  55باŸئة ‘ ح Úوصصلت
أاشصغال إا‚از مكتبة بجامعة اÿروبة تتسصع لـ
 250مقعد نسصبة  100باŸائة ” تسصليمها ‘
انتظار ربطها بشصبكة الغاز والكهرباء لتدخل
حيز اÿدمة.

 250مسسك ـ ـن
وظيفي أ’سسـ ـاتـ ـذة
ج ـ ـ ـامعـ ـ ـ ـة ا÷زائر III

حصصة إلو’ية إŸقدرة بـ 40أإلفا ترإوح مكانها منذ سصنوإت

تأاخر اسستÓم اŸنحة اŸدرسسية يربك أاولياء التÓميذ اŸعوزين بسسيدي بلعباسس

إسص -ت-اء إل-ع-دي-د م-ن أإول-ي-اء إل-تÓ-م-ي-ذ
إŸع -وزي -ن بسص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس م-ن ت-أاخ-ر
عملية توزيع إŸنحة إŸدرسصية إŸقدرة
بثÓثة آإ’ف دج وهو ما جعلهم ‘ حÒة
من أإمرهم خاصصة وأإن إلدرإسصة إنطلقت
’سصبوع إ÷اري.
بشصكل فعلي خÓل إ أ
ع Èالعديد من اأ’ولياء عن تذمرهم من
عدم –صصل أابنائهم على منحتهم اŸدرسصية
رغم مرور  10أايام على الدخول اŸدرسصي،
اأ’م -ر ال -ذي دف -ع -ه -م إا ¤ال -ب -حث ع-ن ب-دائ-ل
’ق -ت -ن -اء اأ’دوات اŸدرسص-ي-ة أ’ب-ن-ائ-ه-م ،ح-يث
صصرح هؤو’ء أان أاوضصاعهم اŸادية ’ تسصمح
ل- -ه- -م بشص- -راء ك- -ل اŸسص -ت -ل -زم -ات اŸدرسص -ي -ة
أ’ب- -ن -ائ -ه -م خ -اصص -ة ‘ ظ -ل ا’رت -ف -اع ال -ك -بÒ
أ’سصعارها ،ليتسصاءل هؤو’ء عن سصبب التأاخر
ح -رم -ان ال -ب -عضس اآ’خ -ر ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن أان
ال-ق-وان Úت-نصس ع-ل-ى ت-ق-د ËاŸن-ح-ة ل-ت-ل-م-ي-ذ
واحد إاذا كانت العائلة مكونة من متمدرسصÚ
اث -ن Úوت -ع -ط -ى ’ث -ن Úإاذا ك -ان ‘ ال -ع-ائ-ل-ة 4
متمدرسص.Ú
تشص-ه-د ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع اŸن-ح-ة ت-أاخرا كبÒا
ب -ح -يث  ⁄ت -ت -ج -اوز نسص -ب -ة ال -ت -وزي -ع ع Èك -ل
اŸؤوسصسصات اŸنتشصرة بÎاب الو’ية 20,87
باŸائة ،علما أانه شصرع ‘ صصب اأ’موال ‘
حسص -اب -ات اŸؤوسصسص -ات م -ن -ذ ت -اري-خ  28أاوت
اŸاضص-ي ل-ت-ت-م م-ب-اشص-رة ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-عها على
اŸسصتفيدين.

‘ ذات السصياق أارجعت مديرية الÎبية سصبب
التأاخر ‘ توزيع اŸنحة إا ¤عدم تواصصل أاولياء
التÓميذ اŸعوزين مع اŸؤوسصسصات الÎبوية من
أاجل تقاضصيها إا ¤جانب شصغور منصصب اŸقتصصد
‘ البعضس اآ’خر من اŸؤوسصسصات وهو ما أاحدث
خل ‘ Óعملية التوزيع.
وعن حرمان الكث Òمن اŸعوزين من هذه
اŸن -ح -ة أاك -دت اŸدي -ري -ة أان ال-غÓ-ف اŸا‹
اıصصصس Ÿنحة التمدرسس بالو’ية ’ يتعدى
 12مليار سصنتيم وهو ما يعادل  40أالف حصصة

فقط ،على أان يرتفع عدد اŸسصتفيدين ‘
حال الرفع من قيمة الغÓف اŸا‹.
وي- -ذك- -ر أان حصص- -ة ال- -و’ي- -ة م- -ن اŸن- -ح- -ة
اŸدرسصية ظلت ثابتة لسصنوات طويلة ‘ حدود
 40أالف حصصة على الرغم من ارتفاع عدد
التÓميذ وفئة اŸعوزين ،حيث توزع  22أالفا
منها على معوزي الطور ا’بتدائي13700 ،
ع -ل -ى ال -ط-ور اŸت-وسص-ط و 4300ع-ل-ى ال-طور
الثانوي.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

إلتحق ،أإمسس ،أإزيد من  32أإلف طالب
Ãع -اه -د وك -ل -ي-ات ج-ام-ع-ة إﬁم-د ب-وق-رة
ل- -و’ي- -ة ب -وم -ردإسس م -ن -ه -م  6553طالب
جديد من حاملي إلبكالوريا لسصنة 2017
‘ ظروف تنظيمية طبيعية بعد إ’نتهاء
م- -ن ك -اف -ة إج -رإءإت إل -تسص -ج -ي -ل وتسص -ل -م
’ي-وإء
ب -ط -اق -ات إل -ط -الب وك -ذإ ع -م-ل-ي-ة إ إ
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ط -ل -ب -ة إل -ق -ادم Úم -ن ب-اق-ي
و’يات إلوطن.

بومرداسس..ز /كمال
بعد عطلة صصيفية تعدت الشصهرين ،عاد
أامسس طلبة جامعة بومرداسس إا ¤مدرجاتهم
›ددا Ÿزاول- - -ة دراسص- - -ت- - -ه- - -م ‘ ﬂت - -ل - -ف

التخصصصصات العلمية والتقنية واإ’نسصانية التي
ت -وف -ره -ا اŸع-اه-د وال-ك-ل-ي-ات أاب-رزه-ا م-ع-ه-د
اÙروقات والكيمياء واإ’لكÎونيك وكذا كلية
علوم اŸهندسس التي تشصهد إاقبا’ كبÒا من
حاملي البكالوريا ،كما اسصتفاد الطلبة ا÷دد
اŸوج- -ه- -ون م- -ن ي- -وم –سص- -يسص- -ي وإاع Ó-م -ي
للتعرف على هياكل ا÷امعة.
وق -د ت -دع -مت ج -ام -ع -ة أاﬁم-د ب-وق-رة ‘
السصنوات اأ’خÒة بعدة هياكل ومرافق جديدة
للرفع من سصعة ا’سصتقبال سصواء ‘ ا÷انب
ال -ب -ي -داغ -وج-ي أاو م-راك-ز اإ’ي-واء اأ’م-ر ال-ذي
ح -ول ه -ذا الصص -رح ال -ع -ل-م-ي إا ¤م-كسصب ه-ام
وقبلة ıتلف الطÓب على اŸسصتوى الوطني
واإ’فريقي.

’جرة
’م Úإلوطني لسصيارإت إ أ
إ أ

السسائقون يعيشسون ضسغوطا ومنافسسة غ Òمشسروعة
’م Úإل- - - -وط- - - -ن- - - -ي
أإوضص- - - -ح إ أ
’ج - -رة
لسص- - -ائ- - -ق- - -ي سص- - -ي- - -ارإت إ أ
ﬁمد بن زينب لـ «إلشصعب» ،أإن
غ -ال -ب -ي -ة سص -ائ -ق -ي «إل -ط -اكسص -ي»
ي -ع -يشص -ون ح -ال -ة م-ن إ’ح-ت-ق-ان
وإل- - - -غضصب◊ ،ج- - - -م إلضص- - - -غ - - -ط
وإل - -ت - -ه - -م - -يشس وإŸن- -افسص- -ة غÒ
إلشص -ري -ف -ة وم-ا يشص-ب-ه إل-ف-وضص-ى،
وه -ي ك -ل-ه-ا ظ-روف ب-اتت ت-ره-ن
ع- - -م- - -ل أإصص - -ح - -اب «إلسص - -ي - -ارإت
إلصص- -ف- -رإء» ،وت- -زي -د م -ن ح -ج -م
إلضص -غ -ط إل -ن -فسص-ي إل-ك-ب Òإل-ذي
أإصصبحوإ عرضصة له ‘ عملهم إليومي ،وأإنه
ح- -ان إل -وقت ل -ت -دخ -ل إ÷ه -ات إل -وصص -ي -ة
إŸسصؤوولة وتنقذ «إلسصائق »Úمن كل هذه
إلظروف وإلضصغوطات.
أاضص - -اف ﬁم - -د ب - -ن زي - -نب ،أان ال - -ق - -اع - -دة
حملته اŸسصؤوولية ‘ ضصرورة نقل اŸتاعب التي
يعيشصونها بشصكل يومي ،وحجم الضصرر النفسصي
واŸعنوي وحتى العضصوي ،ورفع كل ذلك إا¤
ا÷هات اŸسصؤوولة ،خاصصة مسصأالة الفوضصى ‘
عملهم ومزاحمتهم من قبل سصائقي السصيارات
غ Òالقانونية « الكلونديسصتان « ،والذين باتوا
ي-ع-رق-ل-ون ع-م-ل-ه-م وي-ت-ج-رؤوون ح-ت-ى على سصرقة
ال -زب -ائ-ن ب-ط-رق غ Òمشص-روع-ة وغ ÒأاخÓ-ق-ي-ة،
باإ’ضصافة إا ¤ا’عتداءات ا÷سصمانية وسصرقات
م -رك -ب -ات ع -دد م -ه -م م -ن -ه -م ،ان -ت-هت ‘ ب-عضس
اŸرات بالتصصفيات ا÷سصدية والقتل.
أاشصار اŸتحدث إا ¤ظاهرة مرضصية خطÒة

–ضصÒإ Ÿوسصم إلشصتاء

ا◊ماية اŸدنية تبادر بتنظيم أايام إاعÓمية توعوية

بادرت مديرية ا◊ماية اŸدنية لو’ية اŸدية ،صصبيحة أامسس ،بتنظيم أايام إاعÓمية توعوية و–سصيسصية –ضصÒا للموسصم الشصتوي للسصنة ا÷ارية
ومـ ـا يتخلله من أاخطار جراء ا’ضصطرابات ا÷وية ،التي تتزايد عادة ‘ فÎة اÿريف والشصتاء ،وهذا ‘ إاطار تنفيذ ﬂطط ا’تصصال اÿاصس
بالتوعية والتحسصيسس للسصنة ا÷ارية.
يتمثل هذا الÈنامج الوقائي لتجنب اأ’ضصرار اŸمكنة ‘ ،بر›ة حمÓت توعوية و–سصيسصية ع Èكامل الوحدات العملية اŸتواجدة بÎاب
الو’ية خÓل الفÎة اŸمتدة مـ ـن  17إا 19 ¤سصبتم ،2017 Èوسصيعرضس فيها ﬂتلف عتاد التدخل ‘ هذه ا◊وادث ،كما سصيتم بر›ة قوافل
جوارية –سصيسصية Œوب السصاحات العمومية واŸراكز الثقافية بالتنسصيق مع ﬂتلف الشصركاء ،أ’جل –سصيسس وتوعية أاك Èعدد من اŸواطن Úمن
ﬂتلف شصرائح فئات اÛتمع ،بغرضس زرع وغرسس الثقافة الوقائية من ﬂتلف أاخطار ا’ضصطرابات ا÷وية.
ضصمن هذا اŸسصعى الوقائي تدخل أاعوان الوحدة الثانوية للحماية اŸدنية بدائرة الÈواقية مؤوخرا من أاجل إاسصعاف ونقل  03مصصاب Úتعرضصوا
◊الة اختناق من جراء الغاز اŸنبعث من مسصخن اŸاء بحي أاول نوفم Èببلدية الÈواقية ،وتÎاوح أاعمار الضصحايا ماب 15 Úو 55سصنة) تعرضصوا
لغثيان وآا’م ‘ الرأاسس.

اŸدية :ع.علياÊ

تفشصت بينهم“ ،ثلت ‘ تعرضس عدد هام من
سص -ائ -ق -ي اŸرك -ب -ات إا ¤أام -راضس خ -طÒة م -ث-ل
النوبات القلبية التي عجلت بوفاة أاعداد منهم،
رÃا بسصبب الضصغوطات اŸتكررة وعدم –ملها
والقدرة على مقاومتها ،وهم اليوم وبالنيابة عن
السص- -ائ- -ق Úي- -ت- -ل- -ه- -ف- -ون ل- -ل -ق -اء ا’سص -ت -ع -ج -ا‹
وا’سصتثنائي مع الوصصاية ،أ’جل التنفيسس عنهم
وط-م-أان-ة ال-ق-اع-دة ب-أان مشص-اك-ل-ه-م وانشص-غ-ا’ت-هم
اليومية ،باتت ﬁل اهتمام رسصمي ونظر.
أاوضص -ح ‘ ه -ذا الشص -أان ب -أان م -ا ي -ع -ي -ق راح-ة
وع -م -ل أاصص -ح -اب السص -ي -ارات الصص -ف-راء ،ي-ت-م-ث-ل
ب -اÿصص -وصس ‘ الضص -غ -ط ال -ك -ب Òال-ذي تشص-ه-ده
ﬁطات النقل اıصصصس لهم ،حيث كشصف أان
الوضصع ‘ العاصصمة أاوالبليدة على سصبيل الذكر
«كارثي» بكل ما –مله الكلمة من معا Êسصلبية،
وأان ال- -وضص- -ع م- -ه- -دد ‘ ال -و’ي -ت Úب -ا’ن -ف -ج -ار
القريب ،مشصÒا إا ¤أانه من غ ÒاŸعقول ،أان يتم
الÎخيصس لعمل ﬁطات جديدة ‘ ﬁاضصر
رسصمية ،وعلى أارضس الواقع تظل تلك القرارات
›رد ك Ó-م ‘ ،ح Úيسص -ت -غ -ل ال-وضص-ع سص-ائ-ق-ون
آاخرون ويتحصصلون على تراخيصس عمل بشصكل
مريب ومشصبوه.
وع - -اد ب - -ن زي - -نب ب - -ا◊ديث ع - -ن ظ - -اه- -رة
الطاكسصي غ ÒاŸشصروع «الكلوندسصيتان» ،الذين
ينافسصون أاصصحاب سصيارات اأ’جرة ،ويزاحمونهم
‘ ع -م -ل -ه -م وق-وت أاو’ده-م ،اأ’م-ر ال-ذي ج-ع-ل
ال- -زب- -ائ- -ن «ي- -ف- -رون» إا ¤ه- -ذه الشص- -ري -ح -ة غÒ
القانونية ،بينما يتشصاجرون فيما بينهم من أاجل
ركن سصياراتهم Ãحطات ’ تكفي لـ  10سصيارات،
و’ –مل حتى إاشصارات قانونية تدل على أان تلك
اأ’م- -اك- -ن ه -ي ﬁط -ات «ط -اكسص -ي» م -رخصص -ة،
متسصائ Óمن جديد ،عن من يتحمل مسصؤوولية
«الفوضصى».

البليدة :لينة ياسسمÚ

من مراسسلينا

اإ’ثن 18 Úسسبتم 2017 Èم
الموافق لـ  27ذي ا◊جة  1438هـ

–ضسÒا للّدخول ا÷امعي بسسطيف

مديري ـ ـ ـة الب ـ ـاز تخ ّصسـ ـ ـصس  182حافل ـ ـة لنق ـ ـل الّطلب ـ ـة

’حد ،تسستعد مديريتا اÿدمات ا÷امعية ÷امعتي سسطيف
–ضسÒا للدخول ا÷امعي  2018 - 2017الذي انطلق أامسس ا أ
’م Úدباغ Úبحي الهضساب ،من أاجل توف Òالنقل ا÷امعي للطلبة للموسسم
 ،1فرحات عباسس بحي الباز وسسطيف ﬁ 2مد ا أ
ا◊ا‹ بتجنيد العدد الكا‘ من ا◊افÓت ا÷ديدة ،وهذا حسسبما علم لدى مديرية اÿدمات ا÷امعية ÷امعة الباز ،والتي
تنوي وضسع  182حافلة لنقل الطلبة ‘ الوسسط Úا◊ضسري وشسبه ا◊ضسري ،بالتنسسيق مع مديرية اÿدمات بالهضساب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العملية جنّد لها ما ’ يقل عن  200متطّوع
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Œمي ـ ـ ـع ورمـ ـ ـي أاك Ìمـ ـ ـن  1000ط ـ ـ ـن
من القم ـ ـ ـامـ ـ ـة بدائـ ـ ـرة اŸديـ ـ ـة

سسطيف :نور الدين بوطغان

فقد خ ّصسصست ذات المديرية من ضسمن
ال -ع -دد ال -م -ذك-ور  105ح-افÓ-ت ل-ل-نقل
ال -حضس -ري ب -ي -ن اأح-ي-اء ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة
ل -تسس -ت -وعب ك-ل واح-دة  100طالب،فيما
توجه الحافÓت المتبقية الى النقل شسبه
الحضسري ،اأي من المدن والبلديات التي
تقل مسسافتها عن مدينة سسطيف عن 50
كم ،حيث تضسمن لهم المديرية النقل منذ
السس -اع -ة السس -اب -ع-ة صس-ب-اح-ا ل-يصس-ل-وا ف-ي
ا’أوق -ات ال -م -ح -ددة ل -ل -دراسس-ة ،وتشس-ك-ل
خ -ط -وط ك -ل م -ن ال -ع -ل-م-ة وع-ي-ن ول-م-ان
وعموشسة وعين الكبيرة الخطوط ا’أكثر
طلبا.
جÓن اأكثر من
يذكر اأّن المديريتين تسس ّ
 30األ- -ف ط- -الب مشس- -ت -رك ف -ي ال -ن -ق -ل
الجامعي ،حيث يدفع الطالب المشسترك
مسساهمة رمزية تقّدر بـ  135دج سسنويا
لضس -م -ان ه -ذه ال -خ -دم -ة ،ك -م-ا نشس-ي-ر اأن
اأشس -غ -ال ال -ت -رام-واي ال-ج-اري-ة ع-ل-ى ق-دم
وسساق بعاصسمة الو’ية سستدفع حتما اإلى

ت-غ-ي-ي-ر ب-عضس م-واق-ف ال-ح-افÓ-ت ،ول-كن
ه- -ذا ي- -ح -دث ب -ت -نسس -ي -ق ال -م -دي -ري -ت -ي -ن

المعنيتين ،وبوضسع مخطّط توؤشّسر عليه
مصسالح مديرية النقل للو’ية.

بسسبب عزوف الّناقل ÚواŸسستثمرين عن الّنشساط بها

ﬁ 14ط ـ ـّة برية ومنطق ـ ـة توّق ـ ـف غـ ـ ـ Òمسستغّلـ ـة ببلديـ ـات سسي ـ ـدي بلعب ـ ـاسس

’قليم والنقل
وقفت ÷نة تهيئة ا إ
التابعة للمجلسس الشسعبي الو’ئي
لسسيدي بلعباسس على جملة من
النقائصس بقطاع النقل خارج الو’ية
بعد زياراتها اŸيدانية للمحطات الÈية
ومناطق التوقف Ãختلف البلديات،
خاصسة تلك الواقعة جنوب الو’ية.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

أاحصست اللجنة  3محطات من صسنف «ج»
غ -ي -ر مسس -ت -غ-ل-ة ب-ك-ل م-ن دوائ-ر تÓ-غ ،ب-ن
ب- -اديسس وسس -ف -ي -زف ،و 6م-ن-اط-ق ت-وقف
مجهزة غير مسستغلة بكل من تنيرة ،بن
عشس -ي -ب -ة شس -ي -ل -ي-ة ،م-رح-وم ،ت-ي-غ-ال-ي-م-ات،
الضس -اي -ة وم -ري -ن ،زي -ادة ع -ل-ى  5مواقف
ط -رق -ي-ة غ-ي-ر مسس-ت-غ-ل-ة ب-ب-ل-دي-ات سس-ي-دي
شسعيب ،رجم دموشس،الحصسيبة ،المسسيد،
واد ت - -اوري- -رة ،شس- -ي- -ط- -وان ،اأ’م- -ر ال- -ذي
يسستدعي حسسب اللجنة مراجعة أاسسباب
ع- -زوف ال- -ن- -اق -ل -ي -ن ع -ن ال -نشس -اط ب -ه -ذه
المحطات ،وإايجاد حلول سسريعة إ’عادة
بعث هذه المرافق الحيوية التي من شسأانها
رفع الغبن عن المواطن ،والرفع من وتيرة
التنمية المحلية بهده المناطق.
كما طالبت اللجنة بإانجاز محطة بالحي
السسكني الجديد الجزيرة الواقع بمحاذاة
م -ح -ط -ة ت-وزي-ع ال-وق-ود ال-م-ع-روف-ة ب-إاسس-م
سسواسس ،وقد كان المشسروع مقترحا في
إاطار مخطط النقل لسسنة  2014قبل أان
ي -ت -م ال -ت-خ-ل-ي ع-ن-ه ،وه-و ال-مشس-روع ال-ذي
سس -يسس -اه -م ف -ي تسس -ه -ي -ل ع -م -ل -ي -ة ت -ن -ق-ل
المواطنين القادمين من بلديات تلموني،
بلعربي ،مصسطفى بن ابراهيم ،واد سسفيون

وك-ذا و’ي-ات ال-ج-ه-ة ال-ج-ن-وبية والشسرقية
كمعسسكر ،سسعيدة ،البيضس والنعامة ،فضسÓ
ع -ن تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ق-ل لسس-ك-ان ح-ي
الجزيرة وسسكان حي عدل الجديد.
هذا وطالبت اللجنة أايضسا بإاعادة النظر
في اإ’جراءات اإ’دارية التي تخصس عملية
ك -راء ال -م-ح-ط-ات ال-ب-ري-ة ،وب-الضس-ب-ط ف-ي
جزئها المتعلق بقانون المزايدات ،وهي
اإ’ج - - -راءات ال - - -ت - - -ي أاّدت إال- - -ى ع- - -زوف
المسستثمرين عن كراء المحطات بسسبب
التعليمة الوزارية رقم  353بتاريخ 06 / 10
 2010/التي تحدد عملية حسساب السسعر
اإ’ف -ت -ت -اح-ي ل-ل-م-زاي-دة ،وال-ذي يسس-اوي 5
بالمائة من التكلفة اإ’جمالية للمشسروع،
ح -يث اع-ت-ب-ره ال-ع-دي-د م-ن ال-مسس-ت-ث-م-ري-ن
بالسسعر التعجيزي.
وفي ذات السسياق ،ناشسدت اللجنة تقييم
ال -م -ح -ط -ات حسسب نشس -اط -ه -ا وم -وق -ع-ه-ا
ال -ج-غ-راف-ي وم-راع-اة ال-ك-ث-اف-ة السس-ك-ان-ي-ة
حسسب ك -ل م -ن -ط -ق -ة ،ت -ح -وي -ل اسس -ت-غÓ-ل
ال -م -ح-ط-ات ال-ب-ري-ة إال-ى ال-ب-ل-دي-ات ،وك-ذا
توفير اأ’من والوقاية داخل المحطات،
وك -ذا اإ’ن-ارة ال-خ-ارج-ي-ة ل-ي Ó-م-ع ضس-م-ان
الصسيانة الدورية لمحطات التوقف.

تقليصس خطـ ـوط النّقـ ـل
ا◊ضس ـري إا 13 ¤خطّا

ع -رف ق -ط -اع ال -ن -ق -ل خ Ó-ل السس -ن-وات
ا’أخيرة زيادة معتبرة في وسسائل النقل
ال -ع -م -وم -ي وال -حضس -ري ،ح-يث ’ ي-زال
م-خ-ط-ط ال-ن-ق-ل ال-ج-دي-د ق-يد التطبيق

بعد دخول الترامواي حيز الخدمة وقد
اأسسفر مخطط النقل الجديد الذي مر
تطبيقه بثÓث مراحل قبل ،اأثناء وبعد
«ال -ت -رام» ع-ن ت-ق-ل-يصس ع-دد ال-خ-ط-وط
الحضسرية اإلى  13خطا بعد اأن كانت 33
خ - -ط بسس - -بب دخ - -ول «ال- -ت- -رام» ح- -ي- -ز
ال-خ-دم-ة وت-وف-ي-ره ل-خ-دم-ات ن-ق-ل على
ط -ول  14ك -ل -م ،وتضس-م ال-حضس-ي-رة 225
حافلة يقدر معدل سسنها بـ  14سسنة،
ونسسبة تغطيتها  69بالمائة ،اأما نسسبة
ال -ن -م -و ف -ت -ع -د ق-ل-ي-ل-ة بسس-بب اإج-راءات
التجميد.
هذا ويعرف قطاع النقل الحضسري عدة
ن-ق-اط ضس-ع-ف ،اأه-م-ه-ا ق-دم ال-ح-ظيرة،
عدم تعيين نقاط التوقف ،حيث يتم
اسستغÓل  120نقطة توقف فقط من
جملة  ،260فضس Óعن نقصس اإشسارات
ال -ت -وق -ف ال -ع -م-ودي-ة وا’أف-ق-ي-ة ب-ع-دي-د
ا’أحياء.
اأما الخطوط الو’ئية فقد بلغت 63
خط تشسغلها  389حافلة يقّدر معدل
ع - -م- -ره- -ا بـ  ،12 ،50وتصس - -ل نسس- -ب- -ة
ا’إسس -ت -غ Ó-ل ب -ه-ذه ال- -خ -ط -وط اإل -ى 53
بالمائة بمعدل نمو .1 ،26
ه-ذا وق-د ب-ل-غ ع-دد ال-خ-ط-وط ال-ب-ل-دية
اإل- -ى  70خ -ط ت -ع -م-ل ب-ه-ا  824مركبة
ب -نسس -ب -ة ت -غ -ط -ي-ة ت-ق-در بـ  80بالمائة،
ويصسل معدل سسنها اإلى  15سسنة ،كما
ي -ق -در ع -دد ال-خ-ط-وط ال-ري-ف-ي-ة بـ 153
خ- - -ط ب- - -ع- - -دد ح- - -اف Ó- -ت يصس - -ل اإل - -ى
،296وتغطية تقدر بـ  34بالمائة ومعدل
عمرها بـ  21سسنة.

سسمحت عملية التطوع التي دعت
إاليها مصسالح دائرة اŸدية ،أاول أامسس،
على مسستوى بلدياتها الثÓث بتجميع
 1046طن من هذه القمامة والفضسÓت
والردوم ،و” رميها ‘ اŸفرغة
العمومية ،حيث سس ّ
خرت بلدية
“زقيدة  08آاليات و 20عام Óمتطوّ/عا
” خÓلها جمع ورفع  80طنا من
القمامة والفضسÓت اŸنزلية ع06 È
مواقع كبÒة ،و” رميها ‘ هذه
اŸفرغة العمومية الواقعة Ãنطقة
ذراع السسمار.

اŸدية:ع ــ علياÊ

وق-د مّ -ك -نت ذات ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ب-لدية
ذراع السس---م---ار م---ن ال---ت--دخ--ل بـ 12
م--وق--ع--ا ب-ع-د تسس-خ-ي-ر  08مركبات
واآليات شسحن و 48عامل ومتطوع،
اإذ جمع ورفع  84طن من القمامة
باإقليم هذه البلدية ،وتّم تصسريف
ه----ذه ال----م----واد ب---ذات ال---م---ف---رغ---ة
العمومية.
ك-م-ا سسّ -خ -رت م-دي-ن-ة ال-م-دي-ة لذات
الشس------اأن  32اآل--ي--ة وم--رك--ب--ة ،وت--م
اسستهداف  36موقعا وبخاصسة في
ال------ن-----ق-----اط السس-----وداء ،ح-----يث ت-----م
اسس-ت-قطاب  140م-ت-طوع منضسويين
تحت لواء الجمعيات النشسطة في
ال--م--ج--ال الشس--ب--ان--ي وال--ب-ي-ئ-ي ،اإل-ى
جانب تجنيد عدد كبير من العمال،
بما في ذلك رجال الديوان الوطني
للتطهير والديوان الوطني للترقية
والتسسيير العقاري ،حيث تم تجميع

 882ط---ن م---ن ال---م---واد الصس---ل---ب--ة
والقمامة والفضسÓت.
كما شسهدت هذه المدينة تدخل
اأع-وان ال-بسس-ت-ن-ة وال-م-ت-ط-وع-ي-ن من
اأجل عملية تشسجير كبيرة ،حيث تم
غ----رسس  685شس--ج--ي--رة مسست ع--دة
اأحياء ،كما اأعيد بعث ا’إخضسرار
ب--ع--دة مسس-اح-ات خضس-راء ب-واسس-ط-ة
صسهاريج السسقي التابعة لبلدية مقر
الو’ية ،وقد سساهم في اإنجاح هذه
العملية الهامة  56متطوع من بينهم
 20ع--ون ت--اب-ع ل-مصس-ال-ح ال-ح-م-اي-ة
المدنية 21 ،عون نشسط في جمعية
البيئة والمحيط ا’أخضسر ،وكذا 15
م--ت--ط--وع م--ن مصس-ل-ح-ة ال-مسس-اح-ات
الخضسراء بالبيئة بهذه البلدية.
كما تّم بالموازاة نزع كمية كبيرة
م--ن ال--حشس--ائشس الضس--ارة ب--ال--ن-ق-اط
السس---وادء ،وتّ---م ح---رق--ه--ا ف--ي ع--ي--ن
المكان تفاديا ’أي اأعمال حرق قد
ت---وؤدي اإل---ى ب--عث ال--دخ--ان واإزع--اج
السسكان.
ه---ذا وسس---اه--مت ه--ذه ال--ع--م--ل--ي--ات
الكبرى التي تابعها ابراهيم بومعزة
رئيسس هذه الدائرة عن قرب ،باإزلة
كل بوؤر تجميع القمامة والفضسÓت
بطريقة مشسّوهة للمحيط ،تطبيقا
ل--ت--ع--ل--ي--م--ات وال--ي ال--و’ي--ة ا’آم--رة
ب--ال--قضس--اء بصس-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة ع-ن م-ث-ل
ه--ك-ذا ا’أك-وام م-ن ال-ق-م-ام-ة داخ-ل
وخارج ا’إقليم الحضسري.

قفزت ا 7 ¤ا’ف هكتار ‘  2017باŸسسيلة

زيادة ‘ اŸسساحة اıصسصسة لزراعة أاشسجار الزيتون

ت - -و س س - -ع ت ا ل - -م س س - -ا ح - -ا ت ا ل - -م -خ ص س ص س -ة
ل - -ز ر ا ع - -ة ا أ ش س - -ج - -ا ر ا ل - -ز ي -ت -و ن ب -و ’ ي -ة
ا ل -م س س -ي -ل -ة ب ش س -ك -ل م -ل -ف ت ف -ي غ ض س -و ن
ا ل س س -ن -و ا ت ا ’ أ خ -ي -ر ة ح -ي ث ق -ف -ز ت م -ن
 580هكتار سسنة 2000اإلى اأكثر من 7
اآ’ف هكتار في سسنة ي 2017حسسب
م -ا ا أ ف -ا د ت ب -ه ا ل -ي -و م ا ’ أ ح -د م ص س -ا ل -ح
ا ل -و ’ ي -ة  .و ق -د س س -ا ع -د ع -ل -ى ت -ك -ث -ي -ف
غ - -ر ا س س -ة ش س -ج -ر ة ا ل -ز ي -ت -و ن ك -و ن -ه -ا ’
تتطلب مياها كثيرة لسسقيها و تتكيف
م - -ع ا ل - -م - -ن - -ا خ ا ل - -ج -ا ف ل -ه -ذ ه ا ل -و ’ ي -ة
السسهبيةي وفقا لذات المصسالح التي
اأشسارت اإلى اأن شسجيرات الزيتون ’
تتطلب عناية خاصسة اإ’ خÓل الثÓث
س س -ن -و ا ت ا ’ أ و ل -ى م -ن غ -ر س س -ه -ا ع -ك س س
اأشسجار الفواكه ا’أخرى مثل شسجرة
ا ل -م ش س -م ش س  .و س س -ي س س -م -ح ت -ح -و ي -ل ع -د ي -د
الفÓحين الذين غيروا نشساطهم من
ا إ ن - -ت - -ا ج ا ل - -ع - -ل - -ف و ا ل - -خ ض س -ر و ا ت ا إ ل -ى
غراسسة اأشسجار الزيتون بتوسسيع اإنتاج
الزيتون المحليي وفق ذات المصسدري
م -ب -ر ز ا ا أ ن ا ل -م س س -ا ع -د ا ت ا ل -ع -م -و م -ي -ة
سساهمت في اإنجاز  300حوضس سسقي
لبسساتين الزيتون و توزيع اأكثر من
 200حصسة من التجهيزات المخصسصسة
للري و نظام السسقي بالتقطير على
اأكثر من  1 . 000هكتار .و قد اأدى

ه - -ذ ا ا ل - -ت - -ط - -و ر ا إ ل -ى ا ف -ت -ت -ا ح خ -م س س -ة
معاصسر للزيتون بقدرة  84 . 000قنطار
م - -ن ا ل - -ز ي -ت -و ن -ي ا س س -ت -ن -ا د ا ل -م ص س -ا ل -ح
ا ل - -و ’ ي - -ة ي ا ل - -ت - -ي ذ ك - -ر ت ب - -ا أ ن خ  Ó- -ل
س س - -ن -و ا ت ا ل س س -ت -ي -ن -ي -ا ت ك -ا ن ت ع -د ي -د
المسساحات مغروسسة باأشسجار الزيتون
ب -م -ن -ط -ق -ة ا ل -م -ط -ا ر ف -ة و ا ل -م س س -ي -ل -ة و
المعاضسيد في اطار عملية تشسرف
عليها منظمة ا’أمم المتحدة لÓأغذية
و الزراعة لكن اأغلبية هذه البسساتين
هلكت بسسبب نقصس الصسيانة .واأشسار
ذات المصسدر اإلى اأن هذا التطور «قد
س س -ج -ل ب -ط ء ا ن -و ع -ا م -ا » ف -ي ا ل س س -ن -و ا ت
ا ل - -خ -م س س ا ل -م -ا ض س -ي -ة ب س س -ب ب ا ر ت -ف -ا ع
اأسسعار الشستÓت الزيتون التي تتراوح
ما بين  120اإلى  320د.ج في ظل
غياب مشساتل يمكنها تزويد فÓحي
ه -ذ ه ا ل ش س -ع -ب -ة ب -ا ل -م -ن -ط -ق ة ب ا ل ش س ج ي ر ا ت
ف - -ي ا ل -م -ن -ط -ق -ة س س -و ا ء ت -ع -ل -ق ا ’ أ م -ر
بشسجيرات الزيتون اأو اأنواع اأخرى من
ا ’ أ ش س -ج -ا ر ا ل -م -ث -م -ر ة  .و ت س س -ت -ه -ل ك و ’ ي ة
ا ل -م س س -ي -ل -ة ف -ي ا ل -م -ت -و س س -ط  5 0 0ا أ ل ف
ش س -ج -ي -ر ة ز ي -ت -و ن -ي ح س س ب م -ا ع -ل -م م -ن
م ص س - -ا ل - -ح ا ل - -و ’ ي - -ة م - -ا ي - -ح - -ت - -م ع -ل -ى
ا ل - -م ص س - -ا ل - -ح ا ل -ف  Ó-ح -ي -ة ا ل -ل -ج -و ء ا إ ل -ى
المشساتل المتواجدة بو’يات اأخرى
على غرار بومرداسس.
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قبل مشساركته ‘ دورة دإنون إلّدولية بنيويورك

فريق أامن و’ية جيجل يحظى باسستقبال حار
بسسفارة الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية با÷زائر
لم-ري-ك-ي-ة ب-ا÷زإئ-ر ح-ف-ل إسس-ت-ق-ب-ال ع-ل-ى شس-رف إلنادي
نّ-ظ-مت صس-ب-اح أإمسس سس-ف-ارة إل-ولي-ات إŸت-ح-دة إ أ
ل· « 2017دإنون لكرة إلقدم»
لمن ولية جيجل – ّسسبا Ÿشساركته ‘ إلدورة إلنهائية لكأاسس إ أ
إلرياضسي أ
إŸقررة ‘ ملعب «ريد بول أإرينا» Ãدينة نيويورك ‘ إلفÎة إŸمتدة من  20إ 25 ¤من إلشسهر إ÷اري،
بحضسور إŸدير إلعام لـ «دإنون» با÷زإئر فرإنسسوإ لكومب ،مدير إلعÓقات بالسسفارة لودونصس لوندولف
وإŸدير إلفني إلسسابق للفاف بوعÓم لعروم.
أاك ÈاÓŸعب ،ق -ائ « :Ó-ال-ت-ج-رب-ة سص-ت-ك-ون ه-ام-ة ‘ ح-ي-اة
نبيلة بوقرين
لعب كرة القدم اŸطالب باŸرور إا ¤الحÎافية خÓل
تأاّهل فريق أامن ولية جيجل بعد اŸنافسصة القوية التي مشصواره الرياضصي ،حيث أان الكث Òمن اŸنافسصات الودية
عرفتها الدورة التصصفوية ا÷هوية النهائية Ãشصاركة  16كشص -فت ع -ن لع -ب Úم -اه -ري -ن ه -م ي -ل -ع-ب-ون ال-ي-وم ‘ أاكÈ
ف - -ري - -ق - -ا م- -ن ﬂت- -ل- -ف
ولي -ات ال-وط-ن ،سص-ي-م-ث-ل
شص- -رك- -ة دان- -ون ج -رج -رة
ا÷زائ -ر ‘ ال -ن -ه -ائ -ي-ات
ال - -ع - -اŸي - -ة ،ح - -يث ق- -ام
ﬂت - - -ل - - -ف اŸسص - - -ؤوولÚ
ب- -السص- -ف- -ارة األم -ري -ك -ي -ة
إاضصافة إا ¤اŸدير العام
للدورة با÷زائر بتشصجيع
األط- -ف -ال ال -ذي -ن يÎاوح
سصنهم ب Úالـ  10والـ 12
سص - - -ن - - -ة وع - - -دده- - -م 12
ري - -اضص - -ي ،إاضص - -اف - -ة إا¤
اŸدرب وك- -ام -ل أاعضص -اء
الطاقم الفني واŸسصÒين
ع -ل -ى رأاسس ه-ذا ال-ف-ري-ق
اŸتأالق ‘ السصنة ا÷ارية
من أاجل تقد Ëأاداء جيدا خÓل اŸوعد العاŸي ،والتأالق اÓŸعب ال- -ع- -اŸي -ة ن -فسس األم -ر ‘ ا÷زائ -ر ع -ل -ى غ -رار
صصا◊ي ،شصيتة وعطال».
أامام الفرق التي تأاّهلت هي األخرى لهذه الطبعة.
هنّأا مدير العÓقات بالسصفارة لودونصس لوندولف فريق أامن
الفريق حّقق ا◊لم اŸنتظر
ولية جيجل بتأاهله للموعد العاŸي ،ورحّب بالفريق الذي ‘ ح Úينتظر لعبو فريق أامن ولية جيجل بفارغ الصصÈ
يتنقل ا ¤الوليات اŸتحدة األمريكية ،متمنيا له مشصاركة –قيق حلم فوق أارضصية ملعب نيويورك ،وتشصريف األلوان
إايجابية ومشصرفة ألّنه سصف Òا÷زائر ‘ هذه الطبعة التي الوطنية والذهاب إا ¤أابعد حد ‘ هذه اŸنافسصة والتأاهل
سصتجري Ãدينة نيويورك بعدما “ّكن من التفوق على كل للدور الثا Êحسصب اŸدرب علي بوجاجوة ،الذي أاكد بأانهم
الفرق اŸشصاركة ‘ التصصفيات ،والتي عرفت تواجد  100ح ّضصروا جيدا لهذه اŸنافسصة ،ويعمل بحزم لتحقيق مشصوار
أالف طفل ،ما يعني أانهم األفضصل إاضصافة إا ¤انتهاز الفرصصة جيد بعدما “كنوا من –قيق حلمهم ‘ التواجد ضصمن ‘
لكتشصاف هذا البلد.
الدور األخ Òللمنافسصة العاŸية بعد اŸشصوار اإليجابي
الذي قطعوه با÷زائر خÓل مرحلة التصصفيات التي كانت
لعروم« :اŸنافسسة فرصسة
صصعبة لكن مفيدة ‘ نفسس الوقت ،ونالوا ثمرة اÛهود
لألطفال من أاجل التّأالّق»
من جهته بوعÓم لعروم هنّأا فريق أامن ولية جيجل الذي اŸبذول طيلة الفÎة اŸاضصية.
Óشص -ارة ،ف -إان ب -رن -ام -ج ال -دورة ي -تضص -م-ن ح-ف-ل الف-ت-ت-اح
“كن من التأاهل إا ¤الدورة النهائية من ب Úكل الفرق التي ل  -إ
شصاركت ‘ األدوار التصصفوية التي جرت با÷زائر «فريق ومباريات تأاهيلية للنهائي ،خÓل هذه اŸنافسصة دولية شصبه
Óطفال من  10إا 12 ¤سصنة،
جيجل Áلك مواهب رائعة وبإامكانها أان تعطي أاسصماء رسصمية ‘ كرة القدم موجهة ل أ
لمعة ‘ اŸسصتقبل للكرة ا÷زائرية مثلما كان عليه ا◊ال منظمة Ãبادرة من ›مع دانون كل سصنة ،حيث يجرب
‘ السصنوات اŸاضصية ،كما تعت Èهذه الدورة Ãثابة فرصصة قرابة  2 . 5مليون طفل حظه ع ÈاŸشصاركة ‘ تصصفيات
سص -ان -ح -ة ل -ه -ؤولء األط -ف -ال لك -تشص -اف ال -ولي -ات اŸت-ح-دة ﬁلية ،جهوية ثم وطنية ،ويشصارك ‘ ﬂتلف مراحل
 ،·ÓأاكÌ
األمريكية وعيشس Œربة فريدة من نوعها سصتبقى راسصخة الدورة من ›موع  32بلدا معنيا بكأاسس دانون ل أ
‘ األذه -ان إا ¤ج -انب أاط -ف -ال ت -واف -دوا م -ن شص -ت -ى ب -ق -اع م -ن  34أال -ف م -درسص-ة و 11أال -ف ن-ادي ري-اضص-ي ،وت-ل-عب
مباريات نهائيات مونديال دانون ‘  20دقيقة وبتسصعة
العا.»⁄
 ·Óمنذ سصنة لعب ÚباŸلعب ،ويتضصمن أادوار ثمن النهائي وربع النهائي
وأافاد لعروم اŸرافق Ÿنافسصة كأاسس دانون ل أ
 ،2007أاّن اŸؤوسصسصة همها الوحيد هو اŸسصاهمة ‘ تكوين ونصصف النهائي وصصول للمباراة النهائية ،سصيقابل ‡ثل
الشصباب بغضس النظر عن النتائج التقنية ،ومنح الÓعب Úا÷زائر ‘ هده الدورة الدولية كل من اÛر ورومانيا
لرجنت.Ú
فرصصة السصتمتاع بلحظات ل تنسصى ،و–قيق حلم اللعب ‘ وا أ

برشسلونة

فÎة غياب دÁبيلي
قد تصسل إا 4 ¤أاشسهر
تعّرضس الفرنسصي عثمان دÁبلي ،لعب نادي برشصلونة ،إلصصابة ‘
الدقيقة  25من مباراة يوم السصبت ،ضصد خيتا‘ ‘ ا÷ولة الرابعة من
عمر الدوري اإلسصبا.Ê
وأاعلن نادي برشصلونة ‘ ،بيان رسصمي ،وجود كسصر يسصتوجب قيام الÓعب
بعملية جراحية ،األمر الذي يبعده عن اÓŸعب فÎة تÎاوح ب 3 Úأاشصهر
إا ¤أاربعة‡ ،ا يعني عودة الÓعب مطلع العام ا÷ديد ‘ ،النصصف الثاÊ
من اŸوسصم.
وأاوضصحت صصحيفة «سصبورت» ،أانّ
اإلصصابة “ثل ضصربة موجعة لÓعب،
وصصدمة قوية للمدرب إارنسصتو
فالفÒدي ،إاذ مازال دÁبلي ‘ مرحلة
التأاقلم مع طريقة اللعب ،وهذه
اإلصصابة سصتؤوثر بدون شصك على
مسصتواه خÓل اŸوسصم ا◊ا‹.
وذكرت الصصحيفة ،أاّنه تأاّكد غياب
دÁبلي عن بعضس اŸباريات ،أاهمها
مواجهتي التشصامبيونزليغ ضصد
سصبورتينغ لشصبونة الÈتغا‹
وأاوليمبياكوسس اليونا ،Êباإلضصافة
Ÿباراتي أاتلتيكو مدريد وأاتلتيك بيلباو
‘ الليغا.
ولفتت ال ّصصحيفة النتباه إا ¤وجود
فÎتي توقف دو‹ خÓل هذه اŸدة،
‡ا يقلل من عدد مباريات الفريق
الكتالو Êالتي يغيب عنها دÁبلي.

باريسس سسان جرمان

نحو ا’سستغناء
عن خدمات (’ )٥عبÚ

ذك -رت صص-ح-ي-ف-ة «م-ون-دو دي-ب-ورت-ي-ف-و»
اإلسص -ب -ان -ي -ة ،أاّن ن -ادي ب -اريسس سص-ان جÒم-ان
الفرنسصي ينوي السصتغناء عن خدمات خمسصة
من ‚ومه من أاجل –قيق التوازن اŸا‹ ‘
الفريق.
وأاوضصحت الصصحيفة ‘ تقرير نشصرته أامسس,
إا ¤أاّن ال -ق -ائ -م-ة
تضص- - -م ك- - -ل م - -ن
جوليان
دراكسصلر ،أانخيل
دي م - - - - -اري - - - - -ا،
ل - -وك - -اسس م- -ورا،
خافيÒ
باسصتوري وكيفÚ
ت-راب ،م-وضص-ح-ة
«أاّن هذه اÿطوة
سص -ت -ت -م م-ن أاج-ل
ت-ع-دي-ل اŸواقف
اŸال-ي-ة ل-ل-ن-ادي ح-ت-ى ي-ك-ون م-ل-ت-زم-ا بقواعد
ال -ل -عب اŸا‹ ال -ن -ظ -ي -ف ،وŒنب ال -ت -ع -رضس
ل -ع -ق -وب -ات م -ن ج-انب ال–اد ال-دو‹ ل-ك-رة
القدم» .يشصار إا ¤أاّن أانباء ربطت ‘ وقت
سص -اب -ق ب ÚاألŸا Êال -دو‹ دراكسص -ل -ر ون-ادي
أارسصنال اإل‚ليزيي بينما وضصع نادي برشصلونة
اإلسصبا Êاألرجنتيني أانخيل دي ماريا ‚م
ريال مدريد اإلسصبا Êسصابقا ضصمن أاولوياته.

لبطال إلفريقية
رإبطة إ أ

ا–اد العاصسمة ‘ رواق مناسسب
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برنارد كازو – Êمدّرب مولودية إ÷زإئر:

كأاسس إلكونفدرإلية إلفريقية لكرة إلقدم

«العميد» ينجح ‘ اŸرحلة اأ’و ‘..¤انتظار التّأاكيد
حّقق فريق مولودية إ÷زإئر خطوة أإو ¤جد موّفقة ‘ إطار إلدور ربع إلنهائي لكأاسس إلكاف عندما تفّوق على إلنّادي إلفريقي إلتونسسي ‘ مبارإة إلذهاب،
ولو بهدف وحيد إلذي يجعله يأاخذ أإسسبقية معنوية قبل لقاء إلعودة إŸقرر Ãلعب رإدسس بالعاصسمة إلتونسسية.
للتشصكيلة ،كما أان اÿط الهجومي اŸشصكل
حامد حمور
من عواج ،نقاشس وبالغ قّدم لوحات فنية
تصسوير :م ـ أإيت قاسسي
كاد من خÓلها الوصصول عدة مرات إا¤
مرمى النادي الفريقي.
ف-اŸواج-ه-ات اŸغ-ارب-ي-ة غ-ال-ب-ا م-ا ت-ك-ون
وب- - -دون شصك سص- - -وف ي- - -ج- - -دد م - -درب
صص -ع -ب -ة وت -ل -عب ع -ل -ى م -وع -دي -ن (ذه-اب
اŸول -ودي -ة ال -ث -ق -ة ‘ ه -ذا ال -ثÓ-ث-ي ‘
وإاي -اب) ،وال -ف -وز ب -اŸرح -ل-ة األو ¤ي-ف-ت-ح
مباراة العودة بالنظر للسصرعة التي يتمّتع
آافاقا واسصعة للعميد الذي عليه التحضصÒ
ب- -ه- -ا ه- -ؤولء الÓ- -ع -ب ،Úك -ون ال -ع -م -ي -د
بشصكل جيد للموعد القادم من أاجل بلوغ
سص-ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ا◊مÓ-ت اŸع-اكسص-ة ‘
اŸربع الذهبي.
لقاء العودة للعمل على كسصب تأاشصÒة
فقد كانت مباراة يوم السصبت متكافئة
التأاهل ‘ تونسس .
‘ أاغ -لب أاط -واره-ا ،و ⁄ت-ك-ن م-ف-ت-وح-ة
ل -ك -ن اŸور ل -ن ت -ك -ون سص -ه -ل -ة أام-ام خÈة
حيث أان تركيز كل من كازو ÊوسصيموÊ
العديد من لعبي النادي الفريقي الذي
ك - -ان ع - -ل - -ى وسص - -ط اŸي- -دان ،وّŒن- -ب
يضصم عناصصر من مسصتوى جيد على غرار
اŸغ -ام -رة ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى ك-ل ح-ظ-وظ
صص -اب -ر خ -ل -ي -ف -ة ،ح-داد وشص-ن-ي-ح-ي ال-ذي-ن
ال -ت -أاه -ل إا ¤ال -دور ال -ق -ادم ،ل -ه -ذا ف-إاّن
أاقلقوا دفاع اŸولودية ‘ عدة مناسصبات
م- -ن- -ط -ق ا◊سص -اب -ات أاّث -ر ع -ل -ى ال -ل -عب
يوم السصبت .و◊سصن ا◊ظ ،فإان اÿط
ا÷م -ي -ل ال-ذي ان-ت-ظ-ره ا÷م-ه-ور ال-ذي
اÿل -ف -ي ك-ان ب-اŸرصص-اد ب-وج-ود ال-ث-ن-ائ-ي
توافد على مدرجات ملعب  5جويلية.
ب- -وه- -ن- -ة ،دم- -و ‘ وسص- -ط ال- -دف- -اع وك- -ذا
كما أاّن أارضصية اŸيدان ال ّصصعبة  ⁄تسصهل
ا◊ارسس شص- -اوشص- -ي ال -ذي ك -ان ب -ح -ق م -ن
مهّمة الÓعب ‘ Úإابراز قدراتهم الفنية،
ضص - -م - -ن أاحسص - -ن ال Ó- -ع- -ب ‘ Úصص- -ف- -وف
وف ّضص -ل -وا ال -ك-رات ال-ط-وي-ل-ة ال-ت-ي  ⁄ت-ك-ن
اŸول -ودي -ة م-ن خÓ-ل ت-دخÓ-ت-ه اŸو ّف-ق-ة
›دي-ة ،خ-اصص-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ولودية التي
وتشصجيعه الكب ÒلزمÓئه ،وتقد Ëنصصائح
ك -ان ب -إام-ك-ان-ه-ا ت-وق-ي-ع أاك Ìم-ن ه-دف ل-و
قّيمة لÓعبي الدفاع.
اسصتغل الÓعبون بعضس اÙاولت بÎكيز
وينتظر ا÷مهور العريضس للعميد بشصغف
أاك.Ì
كب Òرؤوية الفريق ‘ الدور نصصف النهائي
وÁك- -ن ال- -ق- -ول أاّن ك- -ازو Êأاج -رى ب -عضس
ال-ت-غ-يÒات م-ق-ارن-ة ب-ال-تشص-ك-يلة التي لعبت الفعالية أاك Ìللفريق ‘ هذه اŸنافسصة وقد – ّسصن مردود الفريق بوجود أامادا م -ن ك -أاسس ال -ك -اف ،ب -ع -د أان “ ّك-ن زمÓ-ء
أام- -ام شص- -ب -اب ب -ل -وزداد م -ن أاج -ل إاع -ط -اء القارية التي تبقى ‘ مقدمة األهداف ‘ وسص - -ط اŸي- -دان Ãسص- -اع- -دة شص- -ري- -ف نقاشس من اجتياز العقبة األو ¤بنجاح ‘
الوزا ،Êحيث أاعطى هذا الثنائي قوة أاك Ìانتظار التأاكيد بتونسس.
اŸسصطرة من طرف مسصؤوو‹ اŸولودية.

إقÎب ف -ري -ق إ–اد إل -ع -اصس -م -ة بشس -ك-ل
ك -ب Òم -ن ل -عب إل -دور نصس -ف إل -ن -ه -ائ -ي
لب-ط-ال إلف-ري-قية من خÓل
ل-رإب-ط-ة إ أ
تسسجيله لتعادل ‘ إŸوزمبيق أإمام نادي
فÒوف - -ي - -اري - -و ،ح - -يث ب- -دت عÓ- -م- -ات
لح -م -ر
إلرت- -ي- -اح ‘ صس -ف -وف إل -ن -ادي إ أ
لو ¤إلتي
لسسود بعد هذه إŸرحلة إ أ
وإ أ
ب -إام-ك-ان زمÓ-ء زم-ام-وشس –ق-ي-ق إل-ف-وز
ه-ن-ا ب-ا÷زإئ-ر ‘ ل-ق-اء إل-ع-ودة ل-ت-نشسيط
إلدور نصسف إلنهائي.
حامد حمور
ك -ان ع -ل -ى ا–اد ال -ع -اصص -م -ة تسص-ي ÒاŸب-اراة
بشصكل جيد وتفادي الصصابات بالنظر للحالة
السص -ي -ئ -ة ل -ل -م-ي-دان ،ق-ب-ل وضص-ع ك-ل األم-ور ‘
صصا◊هم أاثناء اسصتقبالهم لنفسس اŸنافسس.
ولعل اÈÿة الكبÒة التي يتمتع بها فريق
ال–اد ج -ع -ل -ت -ه ‘ م -وق -ع م -ن -اسصب ‘ ه -ذا
الدور ،أاين خ ّ
طط اŸدرب بول بوت بشصكل
جيد للعودة بنتيجة ايجابية من مدينة بيÒا،
م -ع -ت -م -دا ع -ل-ى خÈة ع-ن-اصص-ره ‘ م-ث-ل ه-ذه

اŸنافسصات ،حيث سصبق للعديد من الÓعبÚ
خ- -وضس غ- -م- -ار اŸن -افسص -ة ال -ق -اري -ة ‘ ع -دة
مناسصبات على غرار زماموشس ،بن موسصى،
مفتاح ،كودري ...كما أان اŸهاجم درفلو أاثبت
ج- -دارت- -ه وحضص- -وره ال- -ق- -وي ‘ اŸن -اسص -ب -ات
ال-ك-بÒة ،ويسص-ج-ل اه-داف-ا ج-د ث-م-ي-ن-ة ب-فضص-ل
“رك -زه ا÷ي -د وث-ق-ت-ه ب-ام-ك-ان-ي-ات-ه ،ح-يث أان
ال Ó-عب «أاخ -ذ اŸسص -ؤوول -ي -ة» بشص -ك-ل ج-ي-د ‘
الهدف معتمدا على امكانياته الفنية وحسصه
التهديفي .وبالرغم من التع Ìالذي سصجله
ا–اد ال -ع -اصص -م -ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ق-ب-ل
–ول -ه ا ¤اŸوزم -ب -ي -ق ،ال أان -ه ح-اف-ظ ع-ل-ى
تركيزه ‘ اŸنافسصة القارية و“كن من فرضس
التعادل على منافسصه بالرغم من أان بعضس
اŸتتبع Úيرون أان النتيجة كادت أان تكون
أاحسصن بكث Òألن فريق فÒوفياريو اختطف
التعادل ‘ اللحظات األخÒة من اللقاء.
ويكون اŸدرب بول بوت قد دّون كل األمور
التي تسصمح ل–Óاد –قيق األهم ‘ مباراة
العودة Ÿواصصلة الطريق ‘ رابطة األبطال،
ألن ال-تشص-ك-ي-ل-ة ا◊ال-ي-ة ت-زخ-ر ب-ت-ع-داد ث-ري و
بامكانه اŸنافسصة على اللقب القاري.

خلفا للمدرب إفتيسسان

بÒة اŸرشسح اأ’وفر حظا لتدريب ا–اد ا◊راشش
تتضصارب النباء حول توصصل
ادارة ا–- - - -اد ا◊ - - -راشس إا¤
ات - -ف - -اق م - -ع اŸدرب ع - -ب- -د
ال- - - -ك- - - -ر ËبÒة م - - -ن أاج - - -ل
الشص- -راف ع- -ل- -ى ال- -ع -ارضص -ة
الفنية للفريق خلفا للمدرب
ي -ونسس اف-ي-تسص-ان م-ن ع-دم-ه،
وك- -ان ه- -ذا الخ Òق- -د دف -ع
Ãغادرته ثمن النتائج الهزيلة
ال -ت -ي ح -ق -ق-ه-ا ال-ف-ري-ق م-ن-ذ
انطÓق البطولة.
وت- -ق- -ول ب- -عضس اŸصص -ادر أان
اŸدرب ع- -ب- -د ال- -ك- -ر ËبÒة
قبل الشصراف على العارضصة
الفنية ل–اد ا◊راشس خلفا
ل- -ل- -م -درب إاف -ي -تسص -ان ،ح -يث
كانت الهزائم التي مني بها
الفريق سصببا مباشصرا ‘ عدم
اسص -ت-م-راره خ-اصص-ة أان ال-ت-ي-ار
أاصص - -ب - -ح ل Áر ب - -ي - -ن- -ه وبÚ
الدارة.
وكانت إادارة «الصصفراء» قد
وضص- -عت ق- -ائ -م -ة ب -ه -ا ب -عضس
اŸدرب Úمن أاجل التفاوضس
م -ع -ه -م ،وت-ك-ونت م-ن ج-م-ال
مناد ،بوزيدي وبÒة الوفر
حظا لنيل ثقة الرئيسس بن
سصمرة ،الذي رÃا يرى فيه

ماركو سسيمو – Êمدّرب إلفريقي إلّتونسسي:

«الهزÁة قاسسية وكان بإامكاننا العودة بالتّعادل لو’ خطأا ا◊كم»
وصسف إليطا‹ ماركو سسيمو Êمدّرب إلفريقي إلتونسسي هزÁة فريقه
أإمام مولودية إ÷زإئر سسهرة أإول أإمسس ‘ ذهاب ربع نهائي كأاسس «إلكاف»
لول.
بالقاسسية بسسبب إÿطأا إلّتحكيمي خÓل لقطة إلهدف إ أ
عمار حميسسي
للتعليمات وطريقة اللعب التي طبقناها
هذا األسصبوع ‘ التدريبات ،ورغم الهزÁة
تصسويرﬁ :مد آإيت قاسسي
بهدف إال أاّنني متفائل بامكانية التأاهل
وأاّك- -د اŸدرب الي- -ط- -ا‹ خÓ- -ل ال -ن -دوة إا ¤ال- -دور اŸق- -ب -ل خ -اصص -ة أان م -واج -ه -ة
الصصحفية التي عقدها بعد اŸباراة ،أاّن ال -ع -ودة سص -ت -ج -ري ع -ل -ى م -ل -ع -ب -ن -ا وأام -ام
فريقه كان يسصتطيع العودة بالتعادل لول جمهورنا ،الذي سصيتوافد بكÌة من أاجل
اÿط- -أا ال- -ت- -ح- -ك- -ي -م -ي وب -راع -ة ا◊ارسس م - -ؤوازرة ال Ó- -ع - -ب ‘ Úه - -ذه اŸواج- -ه- -ة
شصاوشصي التي حالت دون تسصجيل مهاجميه الهامة».
ل -ل -ه -دف اŸن -ت -ظ -ر ،ل -ك -ن -ه أاب -دى ت -ف-اؤول وأاب- - -دى اŸدرب الي- - -ط- - -ا‹ ت- - -ف- - -اج - -أاه
بإامكانية الظفر بتأاشصÒة التأاهل إا ¤الدور بالطريقة التي لعب بها مولودية ا÷زائر،
ح -يث ق-ال« :ل-ق-د ت-ف-اج-أات ل-ل-خّ-ط-ة ال-ت-ي
اŸقبل خÓل مواجهة العودة.
وأاث-ن-ى سص-ي-م-و Êع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ات ال-ث-ن-ائي ان -ت -ه -ج -ه-ا اŸدرب ك-ازو ،Êخ-اصص-ة أان-ن-ي
ا÷زائ -ري شص -ن -ي -ح -ي وب -ل -خ -ي ،Ìواصص -ف -ا شص -اه -دت اŸب-اري-ات ال-ثÓ-ث ال-ت-ي ل-ع-ب-ه-ا
إاي -اه -م -ا ب -أاصص -ح -اب الم -ك-ان-ي-ات ال-ف-ن-ي-ة ال-ف-ري-ق ‘ ال-ب-ط-ول-ة ،وم-ن خÓ-ل-ه-ا كّونت
ال -ك -بÒة رغ -م ت -راج -ع -ه -م -ا ‘ اŸسص -ت-وى فكرة موسصعة عن الفريق لكن اÿطة التي
م- -ق- -ارن -ة ب -اŸوسص -م اŸاضص -ي أاي -ن ق ّ-دم -ا ان -ت -ه -ج -ه -ا أاخ -ل-طت أاوراق-ن-ا ‘ ال-ب-داي-ة،
وجعلتنا نقوم بتغيÒات تكتيكية من أاجل
مسصتوى أافضصل.
عّبر سصيمو Êعن سصعادته Ãردود فريقه إاعادة التوازن إا ¤التشصكيلة».
رغ -م ال -ه-زÁة ،ح-يث ق-ال« :ال-ف-ري-ق ق-دم و ⁄يخف سصيمو Êاسصتياءه من التحكيم،
م - -ردودا ج ّ- -ي - -دا ،وه - -ن - -ا ل أا–ّدث ع - -ن حيث قال« :ا◊كم كان خارج الطار خÓل
الّÓعب Úبل عن اŸردود ا÷ماعي الذي لقطة الهدف الول Ÿولودية ا÷زائر ألن
ك - -ان أافضص- -ل م- -ن اŸب- -اراة السص- -اب- -ق- -ة ‘ اŸهاجم كان متسصلّ Óوالفارق بينه
البطولة ،وهو ما يؤوّكد اسصتيعاب الÓعب Úوب ÚاŸداف- -ع ك- -ان ح -وا‹ مÎي -ن ،ل -ك -ن

شسبيبة بجاية

زغدود :الفوز أامام رائد القبة ’ يغطّي النّقائصش

اŸنقذ من الوضصعية الصصعبة
التي Áر بها الفريق.
و‘ ح- - -ال- - -ة الت- - -ف - -اق م - -ن
اŸن -ت-ظ-ر أان ت-ك-ون م-واج-ه-ة
شصباب قسصنطينة ‘ ا÷ولة الـ
 4ل-ل-راب-ط-ة الو ¤م-وبيليسس
أاول اخ - -ت - -ب- -ار ل- -بÒة ك- -درب
ل–اد ا◊راشس ،حيث يتمنى
األنصصار أان تكون النطÓقة
ا◊ق- -ي- -ق- -ي- -ة ل -ل -ف -ري -ق أام -ام
«السصنافر».

انتهاء اأ’شسغال Ãلعب اÙمدية

ان-ت-هت أاشص-غ-ال إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة
م- - - - -ل- - - - -عب أاول ن - - - -وف - - - -مÈ
ب- -اÙم- -دي- -ة ،ح- -يث ق -امت

إادارة «الصص- -ف- -راء» Ãراسص -ل -ة
الرابطة اÎÙفة من أاجل
إارسصال ÷نة معاينة اÓŸعب
Ÿع-اي-ن-ة اŸل-عب ق-ب-ل ات-خ-اذ
قرار السصتقبال فيه.
وعانى الفريق خÓل الفÎة
اŸاضص -ي-ة م-ن ع-دم ج-اه-زي-ة
اŸل- - -عب ،وه- - -و م- - -ا ج - -ع - -ل
ال-تشص-ك-ي-ل-ة تسص-ت-قبل ‘ ملعب
بولوغ ،Úولكن األمور تغّيرت
حيث أاصصبح اŸلعب جاهزا،
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان يسص -ت-ق-ب-ل
اŸواجهة التي سصتجري أامام
شصباب قسصنطينة.
عمار حميسسي

ن ّ-وه م -درب شص-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة م-ن Òزغ-دود،
بالفوز الذي حققه الفريق البجاوي أامام
رائ -د ال-ق-ب-ة◊ ،سص-اب ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن
ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة «م-وب-ي-ليسس»،
معتÈا ‘ نفسس الوقت أان هناك نقائصس
ي -جب م -ع-ا÷ت-ه-ا ،ك-ي ت-واصص-ل ال-تشص-ك-ي-ل-ة
مشص-واره-ا ‘ ظ-روف مÓ-ئ-م-ة وب-ت-ح-ق-ي-ق
الصصعود إا ¤حظÒة القسصم األول.

وصصف من Òزغدود النتيجة التي ج ّسصدها
عناصصره نهاية األسصبوع باإليجابية ،وأاّكد لـ
«الشص - -عب» ،أاّن - -ه - -ا “ّث- -ل أاول ف- -وز خ- -ارج
ال -دي -ار ،ح -يث سص-تسص-م-ح ب-رف-ع م-ع-ن-وي-ات
الÓعب Úمن خÓل اŸردود الذي كان ‘
اŸسص -ت -وى ،ل -ك -ن ت -ب -ق-ى ن-قصس ال-ف-اع-ل-ي-ة
والتسصرع على مسصتوى اÿط األمامي من
اŸسص -ائ -ل ال -ت -ي ي -جب م -ع -ا÷ت-ه-ا ،وذلك
ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ف-رصس السص-ان-ح-ة للتهديف،
والتي  ⁄يتم اسصتغÓلها كما ينبغي.
وأاضص -اف اŸدرب ال -ب -ج -اوي ،أان ال -ف -ري-ق
حّقق الهدف الذي تنقل من أاجله وظفر
بالنقاط الثÓث‡ ،ا سصمح بتأاكيد النتائج
اإليجابية اŸسصجلة منذ بداية اŸوسصم،
خاصصة أان مردود التشصكيلة كان عموما ‘
اŸسص -ت -وى ،وسص -ن -ع -م -ل ب -داي -ة م -ن حصص-ة
السصتئناف على معا÷ة األخطاء ،سصيما
أان ال -ف -ري -ق ت-ن-ت-ظ-ره م-واع-ي-د جّ-د ه-ام-ة
واŸنافسصة سصتكون شصديدة.
بجاية :بن إلنوي توهامي

ا◊ك- -م  ⁄يشص- -اه- -د ذلك وع -ل -ى ال -ع -م -وم
التحكيم جزء من اللعبة ،ول يجب الختباء
وراءه خÓ- -ل الخ- -ف- -اق ك -م -ا أان مسص -ت -وى
ا◊ارسس شصاوشصي كان ‡يز،ا وحرمنا هو
اآلخر من التسصجيل ‘ أاك Ìمن مناسصبة
خاصصة خÓل الكرات التي كانت تأاتي من
اÿلف إا ¤المام وراء اŸدافع ،Úوكان
هو يلعب دور اŸدافع اÙوري بفضصل
سصرعته».
ووصصف مدرب الفريقي مواجهة العودة
ب -الصص -ع -ب -ة ،ح-يث ق-ال« :م-واج-ه-ة ال-ع-ودة

سص-ت-ك-ون صص-ع-ب-ة سص-ن-ق-وم ب-ت-ح-ل-يل مواجهة
الذهاب ومعرفة نقاط ضصعفنا ،وهذا ‘
اط-ار ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حضصŸ Òواج-ه-ة ال-عودة،
ح -يث ك -م -ا ق -لت ‰ت -ل -م اŸؤوه Ó-ت ال-ت-ي
تسص -م -ح ل -ن -ا ب -خ-ط-ف ت-أاشصÒة ال-ت-أاه-ل إا¤
الدور اŸقبل Ãا أان ا◊ضصور ا÷ماهÒي
سص -ي -ك -ون ك -بÒا ،وه -و م -ا سص-ي-م-ن-ح ال-دف-ع
اŸعنوي لÓعب.»Ú
كما أاثنى سصيمو Êعلى امكانيات شصنيحي
وبلخي ،Ìحيث قال« :شصنيحي لعب مهم
‘ ال- -ف- -ري- -ق رغ -م ت -راج -ع مسص -ت -واه ه -ذا
اŸوسص - -م ،ل - -ك- -ن اŸوسص- -م اŸاضص- -ي ق- -دم
م -ردودا ج -ي -دا ،وك -ان واح -دا م -ن أافضص -ل
ال Ó-ع -ب ‘ Úال -ف -ري -ق ،وأاع -ت -ق -د أاّن-ه ب-دا
يسصتعيد مسصتواه اŸعهود تدريجيا ،ومن
جانبنا كجهاز فني قمنا Ãنحه الفرصصة
‘ أاك Ìمن مناسصبة ،وهو األمر الذي جاء
بنتيجة إايجابية ،ونفسس األمر ينطلق على
الÓعب بلخي ،Ìالذي Áتلك هو اآلخر
مؤوّهÓت كبÒة ولكن مسصتواه تراجع هذا
اŸوسصم مقارنة باŸوسصم اŸاضصي الذي
ق -دم ف -ي -ه م -ردودا ط -ي-ب-ا ل-ك-ن الف-ري-ق-ي
Áتلك لعب‡ Úيزين ‘ جميع اŸناصصب
واŸن- -افسص- -ة م -وج -ودة ،وك -ل لعب ي -ري -د
اللعب كأاسصاسصي عليه إاثبات أاحقيته بذلك
عندما تأاتيه الفرصصة».
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«‰لك اŸؤوّهلت للعودة
بتأاشسÒة التأاهل من تونسش»

أإب -دى ب -رن-ارد ك-ازو Êم-درب م-ول-ودي-ة
إ÷زإئ-ر ت-ف-اؤول ك-بÒإ ب-إام-كانية إلعودة
بتأاشسÒة إلتأاهل إ ¤نصسف نهائي كأاسس
«إل -ك-اف» م-ن ت-ونسس رغ-م إل-ف-وز ب-ه-دف
وح-ي-د ع-ل-ى إلف-ري-ق-ي إل-ت-ونسسي سسهرة
أإول أإمسس.
عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد آإيت قاسسي
و ⁄يخف كازو ÊخÓل الندوة الصصحفية التي
عقدها عقب اŸباراة ،أانّ التّغيÒات التكتيكية
ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ع-ل-ى ال-تشص-ك-ي-ل-ة ج-اءت ب-نتيجة
إايجابية بدليل اŸردود ا÷يد للفريق خاصصة
خÓل الشصوط الثا.Ê
وعّبر الّتقني الفرنسصي عن أاسصفه للحالة التي
تتواجد عليها أارضصية ملعب  5جويلية التي
جبه من
أاّثرت سصلبا على أاداء فريقه ،مبديا تع ّ
عدم إايجاد حل Ÿشصكل الرضصية رغم اهمية
اŸلعب.
قّدم مولودية ا÷زائر وجه Úأامام الفريقي
ال -ت -ونسص -ي حسصب م -درب-ه ك-ازو ،Êال-ذي ق-ال:
«لقد دخلنا بقوة ‘ اŸباراة ،حيث سصيطرنا
على نصصف سصاعة األو ¤من الشصوط الول،
وهو األمر الذي سصمح لنا بتسصجيل هدف،
وك- -نت أا“ن -ى ل -و واصص -ل ال Ó-ع -ب -ون ع -م -ل -ي -ة
الضص -غ -ط م -ن أاج-ل تسص-ج-ي-ل ه-دف ث-ان ،ل-ك-ن
األمر  ⁄يحدث رغم الفرصصة السصهلة التي
ضصّيعها عزي بعد انفراده با◊ارسس لكن على
العموم هذه هي الكرة ،ول يجب التفك‘ Ò
هذه النتيجة اآلن».
وشصرح كازو ÊالتغيÒات التي قام بها قائ:Ó
«ل-ق-د ق-م-ن-ا ب-ت-غ-يÒات ع-ل-ى الÎك-يبة البشصرية
والتكتيكية ،وبخصصوصس التشصكيلة أاعتقد أاننا
وج-دن-ا ال-تشص-ك-ي-ل-ة اŸث-ال-ي-ة ال-تي نسصتطيع بها
اŸن -افسص -ة ع -ل -ى ﬂت -ل -ف ا÷ب -ه-ات رغ-م أان
هناك بعضس المور مازالت –تاج إا ¤إاعادة
ضصبط ،إال أانني راضس على مردود الÓعب،Ú
وم-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ك-ت-ي-ك-ية قمنا بتغي Òاÿطة
نصص -ف سص -اع -ة ب -ع -د ب -داي -ة اŸواج-ه-ة بسص-بب
السص -ه -ول -ة ال-ت-ي وج-ده-ا لع-ب-و الف-ري-ق-ي ‘
اخÎاق الدفاع».
كما  ⁄يخف مدرب «العميد» سصعادته ببقاء

شصباك فريقه نظيفة ،حيث قال ‘« :مثل هذه
اŸباريات الهم هو تفادي تلقي أاهداف ،وهو
األمر الذي ‚حنا به بفضصل براعة ا◊ارسس
والدفاع ،كما أاّننا اسصتطعنا تسصجيل هدف وهو
أام-ر إاي-ج-اب-ي ب-ال-نسص-ب-ة ‹ ب-ق-يت ل-ن-ا م-واج-هة
ال-ع-ودة ال-ت-ي سص-ن-حضص-ر ل-ه-ا ج-ي-دا م-ن ج-م-ي-ع
ال -ن -واح-ي م-ن أاج-ل ضص-م-ان ج-اه-زي-ة ال-ف-ري-ق
خ- -اصص -ة أاّن -ه -ا سص -ت -ك -ون صص -ع -ب -ة ‘ ظ -ل ق -وة
اŸنافسس الذي يسصتطيع قبل األمور ‘ أاي
◊ظة ،إاضصافة إا ¤الدعم ا÷ماهÒي الذي
سصيحظى به».
وعّبر كازو Êعن أاسصفه ◊الة أارضصية ملعب 5
ج -وي -ل -ي -ة ،ح -يث ق-ال« :ح-ال-ة األرضص-ي-ة ك-انت
صص -ع -ب -ة ل -ل-غ-اي-ة ق-ب-ل اŸب-اراة وب-ع-د ان ب-دأات
اŸواج -ه-ة زادت ك-ارث-ي-ت-ه-ا ،وه-و الم-ر ال-ذي
أاع- -اق الÓ- -ع- -ب Úك- -ثÒا وج- -ع- -ل -ه -م ي -ب -ذل -ون
›هودات بدنية كبÒة من أاجل السصيطرة على
ال -ك -رة بسص -بب ث -ق -ل األرضص -ي -ة ،وصص -راح-ة أان-ا
أاسصتغرب تواجد األرضصية ‘ مثل هذه ا◊الة
الصصعبة».
وسصّÒكز الفريق على مواجهة البطولة :حيث
ق -ال ك -ازو ‘ Êه -ذا اÿصص -وصس« :ت -ن-ت-ظ-رن-ا
مباراة مهمة على ملعبنا أامام أاوŸبي اŸدية،
وه -ي اŸواج -ه -ة ال-ت-ي ت-ك-تسص-ي أاه-م-ي-ة ك-بÒة
ب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل- -ن -ا م -ن أاج -ل ال -ع -ودة إا ¤سص -ك -ة
النتصصارات بعد التع ÌخÓل ا÷ولة اŸاضصية
أام -ام شص -ب -اب ب -ل -وزداد ،وأاع -ت-ق-د أاّن ال-ف-وز ‘
مواجهة اŸدية سصيمنح الÓعب Úدفعا معنويا
قبل مباراة العودة امام الفريقي التونسصي».

مولودية بجاية:

بسسكري راضش
عن مردود الّلعبÚ

دورة إŸسسلك إÎÙف للتنسس إلنّسسوي با◊مامات

مشساركة إايبو وبوخلدة ‘ اŸنافسسة

تشصارك إايناسس إايبو وحورية بوخلدة ‘ دورة اŸسصلك اÎÙف النسصوي البالغة جوائزها
 15 . 000دولر اŸقّررة ب 18 Úو 24سصبتمÃ Èدينة ا◊مامات التونسصية ،حسصب الÈنامج
الرسصمي للمشصاركات التي كشصفت عنه اللجنة اŸنظمة للمنافسصة بالنظر ألّنها أاحسصن ترتيبا،
سصتلتحق إايبو مباشصرة با÷دول الرئيسصي للدورة فيما تضصطر بوخلدة للمرور ع Èالتصصفيات،
حيث تواجه ‘ أاول مباراة األŸانية فرانزيسصكا كومر .اŸواجهة صصعبة بالنسصبة لÓعبة
ا÷زائرية الشصابة ضصد منافسصة أاŸانية مصصّنفة كرأاسس سصلسصلة رقم  ‘ .8حالة التأاهل تÓقي
بوخلدة السصويدية مو‹ هلجيسصون أاو األŸانية شصال Úدورين بيبا .من جهتها ،تنتظر إايبو
نهاية مرحلة التّصصفيات من أاجل التعرف على منافسصتها ‘ الدور األول ضصمن ا÷دول
الرئيسصي.

“ّكنت عناصصر فريق مولودية بجاية،
م -ن –ق -ي-ق ثÓ-ث ن-ق-اط ث-م-ي-ن-ة خ-ارج
الديار ‘ اللقاء الذي جمعها Ãولودية
العملة ‘ اطار ا÷ولة الثالثة للرابطة
اÎÙف- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة ،ب -ع -د أان ف -رضصت
سصيطرتها على أاصصحاب األرضس ،حيث
رفع أابناء Áا قورايا التحدي ووظفوا
كافة إامكانياتهم من أاجل –قيق نتيجة
إايجابية.
و‘ ه- - - -ذا ال ّصص- - - -دد ،ثّ- - - -م- - - -ن اŸدّرب
مصصطفى بسصكري Ãردود لعبيه ،وأاّكد
لـ «الشصعب»« ،الفريق “ّكن من العودة
ب- -ك- -ام- -ل ال- -زاد وذلك ن- -ظ -را ل -ل -ف -رصس
السصانحة التي ” توظيفها بالكيفية التي
سصمحت بتسصجيل هدف الفوز ،وهو ما
جعلنا نحافظ على النتيجة اŸسصجلة
وواصص-ل-ن-ا اŸب-اراة ب-كّ-ل ث-ق-ة ،وب-ال-نسص-ب-ة
ل-ل-ن-ق-ائصس اŸسص-ج-ل-ة خÓ-ل ه-ذا ال-لقاء
فسص -ي -ت -م تصص -ح -ي -ح -ه-ا ت-دري-ج-ي-ا خÓ-ل
ا◊صصصس ا›ÈŸة ،وذلك قصص- - - - - - - - - - -د
مواصصلة اŸشصوار بشصكل جيد وا◊فاظ
ع -ل -ى ال -ن-ت-ائ-ج اŸشص-ج-ع-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن
صصعوبة اŸهمة التي تنتظر الفريق».
بجاية :بن إلنوي توهامي

إلوإدي

مشساركة  ٣٠ناديا ‘ البطولة الو’ئية لكرة القدم
يشصارك  30ناديا رياضصيا ‘ منافسصات
بطولة كرة القدم لولية الوادي برسصم
اŸوسص- -م ال- -ري- -اضص -ي ا÷دي -د - 2017
لح -د م -ن
 ،2018حسص -ب -م -ا ع -ل -م أامسس ا أ
لم Úال-ع-ام ل-ل-راب-ط-ة ال-ولئ-ي-ة.وت-ت-وّزع
ا أ
لن- -دي -ة ال -ري -اضص -ي -ة ع -ل -ى ث Ó-ث
ت- -لك ا أ

›م- -وع -ات ،ح -يث ت -خصس اÛم -وع -ة
لو ¤ال- -قسص- -م الشص -ر‘ ال -ذي يضص -م 12
ا أ
ف -ري-ق-ا و›م-وع-ت“ ÚثÓ-ن ال-قسص-م م-ا
قبل الشصر‘ التي تضصم بالتسصاوي 18
ناديا Ãعدل تسصعة فرق ‘ كل ›موعة،
ك -م -ا أاوضص -ح ل -وأاج إاسص -م-اع-ي-ل ال-ع-رب-ي.

وŒري اŸب -اري -ات ال -ك -روي -ة ا›ÈŸة
ضص-م-ن ›ري-ات ال-ب-ط-ول-ة ال-ولئ-ية لكرة
القدم على أارضصية  10مÓعب منها سصتة
( )6م Ó-عب م -عشص -وشص -ب -ة إاصص -ط -ن -اع -ي-ا
وأارب -ع-ة ( )4أاخ- -رى ّ” اع -ت -م -اده -ا م -ن
طرف مكتب الرابطة.

ثقافة

األثنين  18سشبتمبر  2017م
الموافق لـ  27ذي الحجة  1438هـ

تقديم التاريخ في وجه جديد في أاول عرضس له بالعاصسمة

مقاومة الباي أاحمد وقبائل الشضرق في فيلم «حناشضية»

قدم ،أاول أامسس ،المخرج بوعÓم عيسشاوي،
العرضس الششرفي لفيلمه «حناششية» بقاعة ابن
زيدون بالجزائر العاصشمة ،مقتفيا من خÓله
آاثار العÓقة بين الباي أاحمد وقبائل الششرق
م -م -ث -ل -ي -ن ف -ي «ال -ح -ن -انشش -ة» وم -ق -اوم -ت-ه-م
لÓ-ح-تÓ-ل ال-ف-رنسش-ي .وات-خ-ذ ال-فيلم -الذي
حضش -ره وزي -ر ال -ث -ق -اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي
ووزي -رة ال -ت -رب -ي -ة ن -وري -ة ب -ن غ -ب-ريت  -م-ن
لزي-اء وال-ح-ل-ي والشش-ع-ر
ال -ج-انب ال-ت-راث-ي ك-ا أ
الملحون خصشائصس بارزة له .وركز المخرج
ع -ل -ى صش-ورة ال-م-رأاة ال-ب-دوي-ة وق-وت-ه-ا ووف-اء
ال -ق -ب-ائ-ل م-ن ج-ه-ة وع-ل-ى ال-ح-ن-ك-ة وال-ده-اء
والششجاعة التي مّيزت ششخصشية الباي أاحمد

من جهة أاخرى ،مراهنا على إاضشفاء طابع
إانسشاني على مقاومة الحتÓل الفرنسشي من
لعجاب التي تجمع
خÓل عÓقة الحب وا إ
«ق-م-رة» ال-ح-ن-اشش-ي-ة ب-ال-ب-اي .وع-ب-ر أازي-د من
سش-اع-ت-ي-ن ت-م-ي-زت-ا ب-ال-دي-ك-ور الّ-داخ-لي سشعى
العمل إالى السشتثمار في حوار تراوح بين
السشياسشي والششعري ،لدرجة أانه أاوغل في
الششرح والتفسشير على حسشاب الحركة وتطور
لحداث ،وهو ما فسشره المخرج برغبته في
اأ
«ت -ق -دي -م ال -ت -اري -خ ل -ل-ج-ي-ل ال-ج-دي-د» .ت-دور
أاحداث الفيلم بين قسشنطينة وبالضشبط من
قصشر الباي وخيمة بدوية لقبيلة الحنانششة،
ح-يث ي-ت-ح-ال-ف ال-ب-اي م-ع ال-ق-ب-ي-ل-ة وأات-باعها

 info@ech-chaab..comالعدد

ويسش- -ت- -ع- -ي -ن ب -ه -م ف -ي م -واج -ه -ة الح -ت Ó-ل
الفرنسشي ،ويبدو جليا أان المخرج كان يتجنب
المناظر الخارجية إال فيما ندر.
افتقد الفيلم إالى حبكة واضشحة أاو صشعود
Óحداث ،واسشتمر لفترة طويلة في ششرح
ل أ
ج -م -ال -ي-ات ال-ح-ي-اة ال-قسش-ن-ط-ي-ن-ي-ة وط-ق-وسس
الحتفال والبذخ في صشعود ونزول لمسشتوى
الحوار الذي يقارب الفصشحى أاحيانا ويقارب
الدارجة الجزائرية أاحيانا اخرى .وبدا أان
أاداء ال -م -م -ث -ل -ي -ن ف -ي أاغ-ل-ب-ه-م ج-ي-د خ-اصش-ة
ج -ه -ي-دة ي-وسش-ف (أام ال-ب-اي) وم-ون-ي ب-وعÓ-م
(قمرة الحناششية) وعلي جبارة (الباي أاحمد)
فيما كان ظهور البقية باهتا باسشتثناء عبد
ال -ن -ور شش -ل -وشس (ال -م-رسش-ول) ال-ذي ق-دم أاداء
ع-ال-ي-ا وت-ح-ك-م ف-ي دوره .اف-ت-ق-ر ال-ف-ي-لم إالى
تصش-وي-ر ال-م-ع-ارك وال-ل-ح-ظ-ات الحاسشمة في
مواجهة الحتÓل الفرنسشي ،كما لم يسشتثمر
الشش -ع-ر ال-م-ل-ح-ون بشش-ك-ل ك-ب-ي-ر ،وأاخ-ط-أا ف-ي
ب-عضس ال-ت-ف-اصش-ي-ل ح-يث ج-ع-ل خ-ي-م-ة ق-ب-ي-ل-ة
الحنانششة حمراء بدل السشوداء وهي الخيمة
المعروفة بـ «بيت أاولد نايل» .سشبق للمخرج
بوعÓم عيسشاوي أان قدم أافÓما ووثائقيات
ومسشلسشÓت على غرار الفيلمين الوثائقيين
«رقصش - -ات م - -ن بÓ- -دي» ( )2007و»ال -ق-وال»
( ،)2011ومسش -لسش-ل «اق-رب-وشش-ن» وه-و خ-ري-ج
أاول دفعة للمدرسشة العليا للصشحافة بجامعة
ال-ج-زائ-ر سش-ن-ة  ،1967وم -ؤول -ف ك-ت-اب «صش-ور
ووجوه للسشينما الجزائرية» .1984

لثري تيديسس
تضسمنت الموقع ا أ

اسضتكمال المرحلة الثانية من الدراسضة للحفاظ عليه
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الطبعة العاشضرة لمهرجان
األغنية السضطايفية والموال الصضراوي

اح-تضش-ن م-ق-ر م-ح-اف-ظ-ة ال-م-ه-رج-ان ال-م-حلي
للموسشيقى واألغنية السشطايفية بدار الثقافة
ه- -واري ب- -وم- -دي -ن بسش -ط -ي -ف أاول أامسس أاول -ى
ال -ج -لسش -ات ال -ت -حضش -ي -ري -ة ل -ل-ط-ب-ع-ة ال-ع-اشش-رة
ل -ل -م -ه -رج -ان ال-م-ح-ل-ي ل-ل-م-وسش-ي-ق-ى واألغ-ن-ي-ة
السشطايفية والطبعة األولى للمهرجان الوطني
للموال الصشراوي .وصشرح محافظ المهرجان
المحلي للموسشيقى واألغنية السشطايفية عيسشى
جيرار على هامشس هذا اللقاء التحضشيري أان
ال -ط -ب -ع -ة ال -ع -اشش -رة ل -ه -ذا ال -م -ه -رج -ان ال -ت-ي
سشتحتضشنها دار الثقافة هواري بومدين في
الفترة الممتدة من  17إالى  23أاكتوبر القادم
«سشتكون األخيرة وسشتعوضس بمهرجان وطني
للموال الصشراوي سشتجرى طبعته األولى في
ن -ه -اي -ة م -ارسس م -ن السش -ن-ة ال-م-ق-ب-ل-ة ».وصش-رح
المتحدث بأان هذه الجلسشة تضشمنت تنصشيب
ل -ج -ن -ة إاسش -تشش-اري-ة ت-ت-ك-ون م-ن ع-دي-د ال-وج-وه
ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-غ-ي-ة ب-دء م-رح-ل-ة التحضشير للطبعة
ال -ع -اشش -رة واألخ -ي -رة م -ن م -ه -رج -ان األغ -ن-ي-ة

السشطايفية والطبعة األولى للمهرجان الوطني
للموال الصشراوي وذلك في إاطار تجسشيد  -كما
قال -البعد واإلسشتراتيجية الجديدة للمهرجان
الذي يريد القائمون عليه أان يكون مميزا.
وأاضش- -اف ك- -ذلك أان ال- -ذي- -ن حضش- -روا ال- -ل- -ق -اء
تطرقوا إالى عديد النقاط المحورية لتحضشير
التظاهرتين الثقافيتين وأان التركيز قد انصشب
ع -ل -ى إان-ج-اح ال-ط-ب-ع-ة ال-ع-اشش-رة واألخ-ي-رة م-ن
مهرجان األغنية السشطايفية وكذا إالى مختلف
ال -ن -ق -اط ال -مسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة ع-ل-ى غ-رار ال-ق-ان-ون
ال-داخ-ل-ي ل-ل-ت-ظ-اه-رت-ي-ن وت-ك-وي-ن ال-م-تنافسشين
وفتح مدرسشة تعني بالموال الصشراوي حفاظا
على الموروث الثقافي المحلي .يذكر أان وزير
الثقافة عز الدين ميهوبي كان قد أاعلن أاثناء
إاشش- -راف- -ه ع -ل -ى اف -ت -ت -اح ال -ط -ب -ع -ة السش -ادسش -ة
للمهرجان الدولى للسشماع الصشوفي في نوفمبر
الفارط بسشطيف عن إاقامة مهرجان األغنية
الصشراوية بدل من األغنية السشطايفية بغرضس
المحافظة على األصشل كما قال.

لردن
يشسارك في مهرجان المسسرح العربي با أ

المسضرح الجهوي
لمعسضكر يمثل
الجزائر في دورة
 24نوفمبر

تم اسشتكمال المرحلة الثانية من عملية إانجاز
ال -دراسش-ة ال-خ-اصش-ة ب-م-خ-ط-ط ح-م-اي-ة وإاع-ادة
العتبار للموقع األثري تيديسس ( 30كلم ششمال
غرب قسشنطينة) حسشب ما كششف عنه أامسس
األحد المدير المحلي للثقافة زيتوني عريبي.
وأاوضشح ذات المسشؤوول في تصشريح بأانه بمجرد
النتهاء من هذه المرحلة المتمثلة في «إاعداد
المخططين الطوبوغرافي واألثري والمششروع
ال -ت -م-ه-ي-دي ل-م-خ-ط-ط ح-م-اي-ة م-وق-ع ت-ي-ديسس
واسش- -تصشÓ- -ح- -ه» سش -يصش -ل م -ع -دل ت -ق -دم ه -ذه
الدراسشة إالى  75بالمائة ،مششيرا إالى أانه لم
يتبق سشوى التأاششير عليها من طرف المجلسس
الشش-ع-ب-ي ال-ولئ-ي ل-ي-ت-م الن-طÓ-ق م-ب-اششرة في
المرحلة الثالثة المتضشمنة « تحرير الصشيغة
النهائية لمخطط حماية الموقع واسشتصشÓحه»
وبعد أان أاردف أانه تم تقسشيم هذه الدراسشة إالى
ثÓث مراحل وفقا للمرسشوم التنفيذي رقم -3
 323ال -م -ؤورخ ف-ي  5أاك-ت-وبر  2003المتضشمن

كيفيات إاعداد مخطط حماية المواقع األثرية
والمناطق المحمية التابعة لها واسشتصشÓحها
أاوضش -ح ب -أان -ه ت -م إاسش -ن -اد ع -م -ل -ي -ة إاع -داد ه-ذا
المخطط لمكتب الدراسشات واإلنجازات في
التعمير «إايرباكو» .كما أافاد ذات المصشدر أان
هذه المرحلة الثانية كانت قد سشبقتها مرحلة
أاول- -ى شش- -م -لت «إاع -داد ال -تشش -خ -يصس ومشش -روع
ال -ت -داب -ي -ر السش-ت-ع-ج-ال-ي-ة ع-ن-د الق-تضش-اء» ت-م
النتهاء منها في أاكتوبر  2012وعرضشها على
ال-ه-ي-ئ-ات ال-مسش-تشش-ارة إلب-داء رأاي-ه-ا ع-لى غرار
مديريات التعمير والهندسشة المعمارية والبناء
والسش -ي -اح -ة والصش -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة واألمÓ-ك
العمومية والنقل واألششغال العمومية ومن ثمة
ال-مصش-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا .وب-ع-د أان ت-ط-رق ل-مسش-اعي
السشلطات العليا للبÓد إلعادة العتبار للمواقع
األث -ري -ة وت -ث -م -ي-ن-ه-ا أاضش-اف أان ه-ذه ال-دراسش-ة
تسش-ت-ه-دف عÓ-وة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ال-ق-ي-مة األثرية
والتاريخية للموقع إاعداد توصشيات وتوجيهات

باعتباره سسج Óحيا
للذاكرة الجماعية

ضضرورة جمع وتوثيق
نصضـ ـ ـ ـوصص الشضعـ ـ ـ ـر
الملحون بمسضتغانم
دعا مششاركون في ملتقى حول «الششعر الملحون:
تراث حي» ،أاول أامسس ،بمسشتغانم ،إالى ضشرورة جمع
وتوثيق نصشوصس الششعر الملحون باعتبارها سشجÓ

تسشمح بحماية أافضشل لموقع تيديسس المتربع
على  40هكتارا والمبني على جبل ذو صشخور
قوية ششديدة الرتفاع والذي تم اكتششافه في
أاربعينيات القرن الماضشي إاثر حفريات قام بها
ع -ال -م اآلث -ار ب -ي -رث -ي -ي وتصش -ن -ي -ف-ه ف-ي .1995
وأاضش -اف ذات ال -مسش -ؤوول ب -أان مشش -روع ت -ه -ي -ئ-ة
م -ح -ي -ط ال -م -وق -ع األث -ري ل -ت -ي-ديسس ال-ذي ت-م
إادراجه في إاطار برنامج تظاهرة «قسشنطينة
ع-اصش-م-ة ال-ث-ق-اف-ة ل-ع-ام  »2015ي -ظ-ل م-ره-ون-ا
ب -اسش -ت -ك -م -ال إان -ج-از دراسش-ة م-خ-ط-ط ح-م-اي-ة
وإاعادة العتبار للموقع األثري تيديسس .جدير
ب -ال -ذك-ر أان «ت-ي-ديسس» أاو «ك-اسش-ت-ي-ل-ي-وم ت-ي-دي-ت-ا
نوريوم» الواقعة ببلدية بني حميدان كانت في
األصش-ل م-وق-ع-ا أام-ازي-غ-ي-ا أاصش-ي Ó-م-ث-ل-م-ا تبرزه
ال-ن-ق-وشس ع-ل-ى ال-ق-ط-ع ال-ف-خ-اري-ة وأاط-لق عليه
ال -ع -رب اسش -م «رأاسس ال -دار» وت -وج -د ب -ه أايضش -ا
مغارات ومقابر وحفريات ما تزال ششاهدة إالى
اآلن على عصشر ما قبل التاريخ.

ح -ي -ا ل-ل-ذاك-رة ال-ج-م-اع-ي-ة .وف-ي ذات السش-ي-اق أاك-د
لداب والفنون بجامعة «عبد الحميد
عميد كلية ا أ
ابن باديسس» لمسشتغانم الدكتور جيÓلي بن يششو أان
«الشش-ع-ر ال-م-ل-ح-ون سش-ج-ل ح-ي ل-ل-ذاك-رة ال-ج-ماعية
لفراد من جيل إالى جيل لكونه رصشد
يتناقلها ا أ
لحداث التي ششهدتها البÓد خÓل فترات
مختلف ا أ
تاريخية مختلفة» .واأضشاف أان «ششعراء الملحون
أاسشسشوا لتاريخ ششفهي وكانوا سشندا وعام Óحماسشيا
للثورة وهو ما يسشتدعي  -حسشبه -توثيف النصشوصس
لج-ي-ال ال-ق-ادمة خاصشة
وط-ب-اع-ات-ه-ا ل-ت-ت-دارسش-ه-ا ا أ
لدب الششعبي
طلبة الجامعات المتخصشصشين في ا أ
لتكون أاعمالهم سشندا علميا لهم لسشتكمال بحوثهم
في الماسشتر والدكتوراه « .ودعا أايضشا إالى «إاقحام
الجامعة في مثل هذه التظاهرات لتوفرها على

يشش-ارك ال-مسش-رح ال-ج-ه-وي ل-م-عسش-ك-ر م-نتصشف
ششهر نوفمبر المقبل في الطبعة  24لمهرجان
ال -مسش -رح ال -ع -رب -ي ال-ذي ت-ح-تضش-ن-ه ال-ع-اصش-م-ة
األردنية عمان حسشبما علم أاول أامسس السشبت
لدى مدير المسشرح .ويششارك المسشرح الجهوي
لمعسشكر بتكليف من وزارة الثقافة في هذه
التظاهرة المسشرحية العربية التي سشتنظم من
 14إالى  24نوفمبر المقبل بمسشرحية «كارت
ب -وسش-ت-ال» ال-ت-ي أان-ت-جت سش-ن-ة  2016وأاخرجها
قادة ششÓبي وكتب نصشها المؤولف فتحي كافي
عن نصس «الفالوذج» للكاتب محمد بورحلة.
ويعالج هذا العمل المسشرحي الجفاف الذي
أاصش-ب-ح ي-ط-ب-ع ال-عÓ-ق-ات الج-ت-م-اعية وطغيان
المظاهر المادية عليها بششكل يهدد الترابط
ال - -ع - -ائ- -ل- -ي والج- -ت- -م- -اع- -ي .وج- -رى -حسشب

أاسشاتذة باحثين لهم كفاءات علمية لسشتنباط الكثير
من هذه النصشوصس وتحليلها وتقديمها في أاعمال
أاك-ادي-م-ي-ة» .وشش-دد م-ح-اف-ظ ال-م-ه-رج-ان ال-ث-ق-افي
الوطني للششعر الملحون عبد القادر بن دعماشس
على أاهمية البحث والتنقيب على عديد النصشوصس
في الششعر الملحون التى لزالت مغمورة واإعادة
دراسش -ت -ه -ا ف-ي ق-الب ع-ل-م-ي أاك-ادي-م-ي» .وأال-ح ذات
المتدخل على ضشرورة «قراءة وتحليل النصشوصس
لدبي الذي هو بمثابة التعبير
الششعرية لهذا اللون ا أ
الشش -ف-وي ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-ج-زائ-ري وال-ت-ن-ق-يب ع-ل-ى
ال - -نصش - -وصس الشش- -ع- -ري- -ة ال- -ت- -ي لزالت ف- -ي ط- -ي
النسشيان» ،مششيرا في نفسس الإطار اإلى اأنه «تم
جمع لحد الآن زهاء  200قصشيدة في الششعر
الملحون لششاعر ومداح الرسشول صشلى الله عليه

المخرج -تغيير بسشيط على قائمة الممثلين
السش -ب -ع -ة ال -مشش -ارك-ي-ن ف-ي ال-مسش-رح-ي-ة ال-ذي-ن
سشينتقلون إالى األردن حيث عوضشت الممثلة
حصشام يمينة الممثلة نوار دليلة من المسشرح
الجهوي لسشيدي بلعباسس فيما لم يطرأا تغيير
ع-ل-ى ب-ق-ي-ة ال-ف-ري-ق ب-م-ن ف-ي-ه-م صشاحب الدور
الرئيسشي الفنان محمد فريمهدي وحمزة جاب
ال -ل -ه ف -ي السش-ي-ن-وغ-راف-ي-ا وع-يسش-ى شش-واط ف-ي
ال-ك-وري-غ-راف-ي-ا ب-ي-ن-م-ا أاع-د ال-م-وسش-يقى حسشان
لعمامرة .للتذكير سشبق لولية معسشكر أان فازت
ع-ن ط-ري-ق ج-م-ع-ي-ة الشش-روق ل-ل-مسش-رح بجائزة
ه-ام-ة ب-ط-ب-ع-ة سش-نة  2006ل-م-هرجان المسشرح
ال -ع -رب -ي ب -األردن ع -ن مسش -رح -ي -ة «ذك -رى م-ن
األلزاسس».

وسشلم سشيدي لخضشر بن خلوف والعمل ليزال
جاريا للوصشول اإلى قصشائد اأخرى» .من جهته
رك -ز ال -دك -ت -ور ج Ó-ل خشش -اب م-ن ج-ام-ع-ة سش-وق
اأه-راسس ع-ل-ى اأه-م-ي-ة «ت-رق-ي-ة ال-ث-ق-اف-ة الشش-ع-بية
خصشوصشا في مجال السشمعي البصشري من خÓل
اإن-ج-از ب-رام-ج واأفÓ-م وث-ائ-ف-ي-ة ل-ح-م-اي-ة الذاكرة
الجماعية مع تسشليط الضشوء ونفضس الغبار على
الأشش-ع-ار وال-نصش-وصس غ-ي-ر ال-م-ع-روف-ة وال-ت-ي هي
ب -ح -اج -ة اإل -ى ال -ب -حث وال -ت-ن-ق-يب» .وب-دوره دع-ا
الشش -اع -ر وال-ب-احث ف-ي الشش-ع-ر ال-م-ل-ح-ون ال-ح-اج
بوفرمة من مسشتغانم اإلى تصشحيح النصشوصس
الششعرية حتى يصشبح لدينا موروث كتابي مصشحح
لÓ- -أج- -ي- -ال ال- -ق- -ادم -ة وذلك ب -اإشش -راك اسش -ات -ذة
جامعيين وباحثين في هذا المجال».
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خطوة هآمة لتحقيق أŸصسآ◊ة ألفلسسطينية

حمـ ـ ـاسس – ـ ـل اللجن ـ ـة اإ’داريـ ـة بقطـ ـاع غـ ـزة
وأفقت حركة حمآسس ألفسسلطينية ،أأمسس ،على حل حكومتهآ ألتي شسكلتهآ –ت مسسمى ““أللجنة
أ’دأرية““ بقطآع غزة ،وَدَعت حكومة رأمي أ◊مدألله ومقرهآ رأم ألله للمجيئ Ÿمآرسسة
مهآمهآ ،كمآ أعلنت موأفقتهآ على أجرأء أنتخآبآت عآمة.

ق - -الت أ◊رك - -ة ‘ ب - -ي - -ان ل - -ه- -ا،
““أسش -ت -ج -اب -ة ل -ل -ج -ه -ود أŸصش-ري-ة
بقيادة جهاز أıابرأت ألعامة
تعلن حركة حماسس :حل أللجنة
أ’دأري -ة ‘ ق -ط -اع غ -زة ،ودع -وة
حكومة ألوفاق للقدوم أ ¤قطاع
غ -زة Ÿم-ارسش-ة م-ه-ام-ه-ا وأل-ق-ي-ام
بوأجباتها فورأ ،وأŸوأفقة على
أجرأء أ’نتخابات ألعامة““.
كما أأكد ألبيان ““أسشتعدأد أ◊ركة
لتلبية ألدعوة أŸصشرية للحوأر مع
ح -رك -ة ف -ت -ح ح-ول آأل-ي-ات ت-ن-ف-ي-ذ
أتفاق ألقاهرة  2011وملحقاته،
وتششكيل حكومة وحدة وطنية ‘
أطار حوأر تششارك فيه ألفصشائل
ألفلسشطينية أŸوقعة على أتفاق
 2011كافة““.
وي- -نصس أت- -ف- -اق أل- -ق- -اه -رة أل -ذي
ت- -وصش- -لت أل- -ي- -ه ح- -م- -اسس وف- -ت -ح
وأل-فصش-ائ-ل أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة برعاية
مصش -ري -ة ع -ل -ى تشش -ك -ي-ل ح-ك-وم-ة
وح-دة وط-ن-ي-ة وإأج-رأء أن-ت-خ-ابات
رئ -اسش -ي -ة وب-رŸان-ي-ة وأن-ت-خ-اب-ات
ل- -ل- -م- -ج -لسس أل -وط -ن -ي Ÿن -ظ -م -ة
ألتحرير ألفلسشطينية ،أضشافة أ¤
أعادة هيكلة أ’جهزة أ’منية.

م -ن ج-ان-ب-ه ،رحب عضش-و أل-ل-ج-ن-ة
أŸرك -زي -ة ◊رك -ة ف -ت -ح م -ف-وضس
ألعÓقات ألوطنية عزأم أأ’حمد
أŸوج- -ود ح- -ال- -ي- -ا ‘ أل- -ق- -اه- -رة
باسشتجابة حركة حماسس.
وقال أأ’حمد لوكالة وفا ألرسشمية
إأنه ““سشيتم عقد أجتماع ثنائي بÚ
فتح وحماسس يعقبه أجتماع لكافة
أل -فصش -ائ -ل أŸوق -ع -ة ع-ل-ى أت-ف-اق
أŸصش- -ا◊ة م- -ن أأج- -ل أل- -ب- -دء ‘
أÿطوأت ألعملية لتنفيذ أ’تفاق
بكافة بنوده باعتبار هذه أÿطوة
ت -ع -زز م -ن وح -دة ألصش-ف وت-ن-ه-ي
أ’ن- -قسش- -ام أل -ب -غ -يضس أل -ذي دف -ع
ششعبنا ثمنا غاليا نتيجة له““.
وبحسشب مصشدر فلسشطيني ششارك
‘ لقاءأت ألقاهرة فان ألرئيسس
ﬁمود عباسس ““سشيصشدر مرسشوما
’ل- -غ- -اء ك- -اف- -ة أل- -ق- -رأرأت أل -ت -ي
أت -خ -ذت -ه -ا أ◊ك-وم-ة ضش-د ق-ط-اع
غزة ،وذلك كخطوة تلي تلك ألتي
أت-خ-ذت-ه-ا ح-م-اسس و“ه-ي-دأ ل-بدء
حوأر وطني““.

حكومة الوفاق مسشتعدة
أأك - - -دت ح - - -ك - - -وم - - -ة أل - - -وف - - -اق

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

ألفلسشطينية أسشتعدأدأها للتوجه
أإ ¤ق- - - - -ط - - - -اع غ - - - -زة و–م - - - -ل
مسشوؤولياتها ورحبت بجهود أإنهاء
أ’نقسشام.
وق-ال أŸت-ح-دث ب-اسش-م أ◊ك-ومة
يوسشف أÙمود ‘ ،بيان ،أأمسس،
أإن ق- -رأر ح- -رك- -ة ح -م -اسس ب -ح -ل
÷نتها أ’إدأرية ‘ غزة ““خطوة
‘ أ’Œاه ألصشحيح““ ،مششÒأ أإ¤
أأن أ◊كومة ““لديها خطة ششاملة
سشبق أأن عرضشتها على ألفصشائل
لتسشلم مهامها ‘ ألقطاع .
وط- - -الب أÙم - -ود بضش - -رورة أأن
ت-ك-ون ه-ن-اك ت-وضش-يحات لطبيعة
قرأر حركة حماسس حل أللجنة
أ’إدأري - - -ة وتسش- - -ل- - -م أ◊ك- - -وم- - -ة
أل -وزأرأت وك-اف-ة أŸع-اب-ر وع-ودة
أŸوظ- -ف Úأل- -ق- -دأم- -ى ’أم- -اك- -ن
عملهم.

ترحيب اأ‡ي
م- - -ن ج- - -ه- - -ت- - -ه ،رحب أŸنسش - -ق
أÿاصس ل - -ع - -م - -ل- -ي- -ة ألسشÓ- -م ‘
ألشش- - -رق أ’أوسش- - -ط ن- - -ي- - -ك - -و’ي
مÓ- - -دي- - -ن - -وف ،أأمسس ،ب - -ب - -ي - -ان
حماسس.

وأأك -د م Ó-دي -ن -وف ‘ ب -ي-ان ،أإن-ه
““ي- -جب ع -ل -ى ج -م -ي -ع أ’أط -رأف
أغ-ت-ن-ام ه-ذه أل-ف-رصش-ة ’سش-تعادة
أل -وح -دة وف -ت-ح صش-ف-ح-ة ج-دي-دة
للششعب ألفلسشطيني““.
وأأع - -رب ع - -ن أسش- -ت- -ع- -دأد أ’أ·
أŸتحدة لدعم أ÷هود أŸبذولة،
م- -وضش- -ح- -ا أأن- -ه ““Ÿن أ’أه- -م- -ي -ة
أل-ب-ال-غ-ة أأن ي-ت-م م-ع-ا÷ة أل-وضش-ع
أ’إنسش - - - - -ا Êأÿط ‘ Òغ - - - - -زة،
وب - -ا’أخصس أأزم - -ة أل - -ك- -ه- -رب- -اء،
كاأولوية““.
وي-ف-رضس أ’ح-تÓ-ل أ’إسش-رأئيلي،
منذ عششر سشنوأت ،حصشارأ جويا
وبريا وبحريا على ألقطاع ألذي
ي-ب-ل-غ ع-دد سش-ك-ان-ه ن-ح-و م-ل-ي-وÊ
ششخصس .ويعتمد أأك Ìمن ثلثي
سش- -ك- -ان أل -ق -ط -اع أل -ف -ق Òع -ل -ى
أŸسشاعدأت أ’إنسشانية.
وك - -انت ح - -م - -اسس أأع- -ل- -نت ع- -ن
تشش- -ك- -ي- -ل ÷ن- -ت- -ه- -ا أ’إدأري -ة ‘
مارسس أŸاضشي ،وهو ما أعتÈته
ألسش - -ل - -ط - -ة ““ﬂال - -ف - -ة ’ت- -ف- -اق
““ألشش - - -اط - - -ئ““ ‘  2014وألذي
Ãوج-ب-ه ت-وصش-لت ف-ت-ح وح-م-اسس
لتششكيل حكومة ألوفاق ألوطني
برئاسشة أ◊مد ألله.

ألعدد
17442

16

’زمة ألسسيآسسية ألتي أثآرهآ أسستفتآء كردسستآن
’حتوأء أ أ

معصشوم يعلن مبادرة للحوار وسشط تششديد
دو‹ على وحدة العراق

أعلن ألرئيسس ألعرأقي
فؤوأد معصسوم عن مبآدرة
’زمة
للحوأر ’حتوأء أ أ
ألسسيآسسية ألتي أثآرهآ
أ’سستفتآء أŸقرر على
أنفصسآل إأقليم كردسستآن
ألعرأق ‘ ،وقت تكثف
بغدأد ألضسغوط على
أربيل ◊ملهآ على
ألÎأجع عن هذه
أÿطوة.
ففي أأول رد فعل له ،أأصشدر
م -عصش -وم ب -ي -ان -ا ق-ال ف-ي-ه إأن
ألعرأق يوأجه أأزمة سشياسشية
ق-د ت-تصش-اع-د وتضش-ع أل-ع-ملية
ألسش - -ي - -اسش - -ي- -ة وأŸصش- -ل- -ح- -ة
أل-وط-ن-ي-ة أل-ع-ل-ي-ا أأمام أأخطار
وت-ه-دي-دأت جسش-ي-مة ،مضشيفا
أأن - -ه ب- -ح- -ك- -م مسش- -ؤوول- -ي- -ات- -ه
ألدسشتورية ’ Áكنه ألسشكوت
أأمام هذه أأ’خطار.
وتابع أأن ذلك يسشتوجب دعوة
ج -م -ي-ع أأ’ط-رأف أŸع-ن-ي-ة -
’سشيما ألسشلطت Úألتششريعية
وأل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي- -ة وألسش- -ل- -ط- -ة
أ’–ادية وإأقليم كردسشتان -
Ÿعا÷ة أأ’زمة فورأ كأاولوية
قصشوى مهما أقتضشى ذلك من
جهود أسشتثنائية.
وقال معصشوم إأن ألهدف من
أŸب- -ادرة ضش- -م- -ان أل- -وصش- -ول
ب -ن -ج -اح إأ ¤ح -ل -ول سش -ل -م -ي-ة
دÁقرأطية تقوم على مبدأأ
ألشش -رأك -ة وت -ف-ه-م ط-م-وح-ات
أأب-ن-اء إأق-ل-ي-م ك-ردسش-تان وكافة
أŸوأطن Úأآ’خرين ،ورفضس
““أŸوأق - -ف أ’سش - -ت - -ف - -زأزي- -ة
وأŸتطرفة““.
وح ّ-ذر رئ -يسس أل-وزرأء ح-ي-در
ألعبادي أأمسس أ’ول ألقيادة
أل-ك-ردي-ة م-ن ““أل-ل-عب ب-ال-ن-ار““
بإاجرأء أ’سشتفتاء يوم  25من
ألشش - -ه- -ر أ÷اري ،وق- -ال إأن- -ه
ع- -ل- -ى أسش- -ت- -ع -دأد ل -ل -ت -دخ -ل
عسشكرًيا باإ’قليم ألكردي إأذأ
م- -ا أأدى أ’سش- -ت- -ف- -ت- -اء ع- -ل -ى
أن- -فصش- -ال- -ه ع- -ن أل -ع -رأق أإ¤
أأعمال عنف.

إاي ـ ـران –ـ ـ ـّذر مـ ـ ـن
الفوضشى والتّقسشيم
وصش - -ف أŸت - -ح - -دث ب - -اسش- -م
أÿارج -ي -ة أإ’ي -رأن -ي-ة ب-ه-رأم

ق -اسش -م-ي أ’سش-ت-ف-ت-اء أŸزم-ع
إأج -رأؤوه ‘ إأق -ل-ي-م ك-ردسش-ت-ان
ألعرأق بأانه خطأا إأسشÎأتيجي
يهدد أأمن وأسشتقرأر ألعرأق،
وي -ج -ر أŸن -ط -ق -ة ل -ل-ف-وضش-ى
وألتقسشيم.
وق -ال ق -اسش -م-ي ،إأن أإ’صش-رأر
ع - -ل - -ى إأج- -رأء أ’سش- -ت- -ف- -ت- -اء
ي - -ت- -ع- -ارضس م- -ع أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
ألسش- - -ي - -اسش - -ي - -ة ‘ أل - -ع - -رأق،
ويضشرب كل أ÷هود أŸبذولة
ل- -ل- -ح -رب ع -ل -ى أإ’ره -اب ‘
أŸن - - -ط - - -ق - - -ة .وأأضش- - -اف أأن
أ’قÎأع أŸقرر ليوم  25من
ألششهر أ÷اري يهدد ألعملية
ألسشياسشية برمتها ‘ بلد لديه
دÁقرأطية وليدة.
وت- -اب- -ع أŸت -ح -دث أإ’ي -رأ:Ê
““ن-ع-ت-ق-د أأن-ه ب-إام-ك-ان إأخوأننا
وأأصش -دق-ائ-ن-ا أأ’ك-رأد –ق-ي-ق
ط-م-وح-ات-ه-م وأ◊صش-ول ع-لى
حقوقهم كاملة ‘ ظل عرأق
وأح - -د ودÁق - -رأط - -ي ،وعÈ
دسشتور وطني““.
ك- -م -ا ح ّ-ذر م -ن أأّن أن -فصش -ال
ك -ردسش -ت -ان أل -ع -رأق سش -ي-ك-ون
أأشش -ب -ه ب -ك -ارث-ة ت-ت-ع-رضس ل-ه-ا
أŸنطقة ،وقال إأن ذلك يدفع
ب -اŒاه ت -قسش-ي-م وŒزئ-ة دول
‘ ألششرق أأ’وسشط‡ ،ا يضشع
مصش Òأأك -رأد أل -ع -رأق وب -ق-ي-ة
شش- -ع- -وب أŸن -ط -ق -ة ‘ ق -لب
أأزم-ة سش-تضش-ر ب-ا÷م-ي-ع ،وفق
تعبÒه.
كما قال إأّنه لن يكون Ãقدور
أأح -د ‘ أŸن -ط -ق -ة أإ’ف Ó-ت
م -ن ““أل -ت -دأع-ي-ات أل-ك-ارث-ي-ة““
لÓسشتفتاء أŸرتقب ،معتÈأ
أأن أŸسش - -ت - -ف - -ي- -د أأ’ك Èه- -و
أل- -دول أل- -ت- -ي تشش- -ج -ع ع -ل -ى

ت -قسش -ي -م دول أŸن -ط -ق-ة ،و’
ت - -رغب ‘ أأن يسش - -ود أأ’م - -ن
وأ’سش - - -ت - - -ق - - -رأر ب- - -الشش- - -رق
أأ’وسشط.

أاردوغان ين ّسشق مع بغداد
Ÿنع ا’سشتفتاء
ب -دوره ق -ال أل -رئ -يسس ألÎك-ي
رجب ط - -يب أأردوغ - -ان أأمسس
إأنه سشيلتقي برئيسس ألوزرأء
ألعرأقي حيدر ألعبادي خÓل
زي- -ارة ل- -ل- -و’ي- -ات أŸت -ح -دة
خÓ-ل أأ’ي-ام أŸق-ب-ل-ة ل-ب-حث
أسش- -ت- -ف -ت -اء أن -فصش -ال إأق -ل -ي -م
كردسشتان ألعرأق.
وأأضش - - -اف أأردوغ- - -ان خÓ- - -ل
مؤو“ر صشحفي قبل مغادرته
م-ن إأسش-ط-ن-ب-ول إأ ¤ن-ي-ويورك
ل -ل -مشش -ارك -ة ‘ أج -ت -م -اع-ات
·Ó
أ÷م - -ع- -ي- -ة أل- -ع- -ام- -ة ل - -أ
أŸت -ح -دة ،أأّن أأن-ق-رة وب-غ-دأد
م- -ت- -ف- -ق- -ت- -ان ع- -ل- -ى ضش -رورة
أÙاف- - -ظ - -ة ع - -ل - -ى وح - -دة
ألعرأق ،معتÈأ أأنّ أ’سشتفتاء
سشيفضشي للتقسشيم.
وك -ان رئ -يسس أل -وزرأء ألÎك-ي
بن علي يلدرم قد قال أأمسس
أ’ول إأن أ’سش -ت -ف -ت -اء مسش-أال-ة
أأمن قومي لÎكيا ،وإأن أأنقرة
سش-ت-ت-خ-ذ أإ’ج-رأءأت ألÓزمة
بششأانه.
وم - - - -ؤو ّخ - - - -رأ قّ- - - -دمت أأ’·
أŸت -ح -دة ل-ل-ب-ارزأ ÊأقÎأح-ا
ي- - -قضش- - -ي ب- - -ال- - -ع- - -دول ع - -ن
أ’سش-ت-ف-ت-اء م-قابل أŸسشاعدة
على ألتوصشل إأ ¤أتفاق ششامل
بششأان مسشتقبل ألعÓقات بÚ
ب- - -غ- - -دأد وأأرب- - -ي- - -ل ‘ م - -دة
أأقصشاها ثÓث سشنوأت.

ألـــــــــــف عسسكـــــــــــري ◊رأسســـــــــــة أŸنشســـــــــــآآت أ◊سسآسســـــــــــة

الششرطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الÈيطاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة توقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ثانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي مششتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي هجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن
توأصسل ألشسرطة ألÈيطآنية حملتهآ
بحثآ عن مشستبه بهم ﬁتمل‘ Ú
أ’عتدأء بآلقنبلة ألذي وقع ‘ ﬁطة
““بآرسسونز غرين““ للمÎو ‘ لندن.
وأعتقلت ألشسرطة ،صسبآح أمسس ،شسخصسآ
ثآنيآ يشستبه بضسلوعه ‘ أعتدأء لندن.
أأعلنت ألششرطة ،أأمسس ،عن توقيف ششخصس
ث- -اٍن يشش- -ت- -ب- -ه بضش- -ل- -وع- -ه ‘ أع -ت -دأء ل -ن -دن.
وأأوضشحت ‘ بيان أأن أŸششتبه به ألبالغ من
ألعمر  21عاما أأوقف ‘ هاونسشلو بضشاحية
غرب لندن.
وتوأصشل ألششرطة ألÈيطانية حملتها بحثا عن
مشش-ت-ب-ه ب-ه-م ﬁت-م-ل ‘ Úأ’ع-ت-دأء ب-ال-ق-ن-ب-لة
ألذي وقع ‘ ﬁطة ““بارسشونز غرين““ للمÎو
‘ لندن ،بعد توقيف ‘ وقت سشابق ششابا يبلغ
 18عاما ‘ ﬁطة أŸغادرة ‘ مرفأا دوفر
لÓششتباه بضشلوعه ‘ ألتفج.Ò
وألشش -اب أل -ذي  ⁄ي -كشش -ف ع -ن أسش -م-ه أأوق-ف
ألسش -بت ل Ó-شش -ت -ب -اه ب -ت -حضشÒه أأو ت -ن -ف -ي -ذه أأو
–ريضشه على عمل إأرهابي ‘ أ’عتدأء ألذي
أأوق- - -ع  30ج -ري -ح -ا وت -ب -ن -اه ت -ن-ظ-ي-م دأعشس
أإ’رهابي.
وقال أŸسشؤوول ‘ ششرطة مكافحة أ’رهاب
ألÈيطانية نيل باسشو ،خÓل مؤو“ر صشحا‘،
““نضشع ‘ حسشابنا أأن أأك Ìمن ششخصس وأحد
مسشؤوول عن ألهجوم““ ،وأأضشاف ““أأولويتنا هي
ألتعرف إأ ¤أأي مششتبه به آأخر ﬁتمل ورصشد

موقعه““.
وأأغ -ل -قت ﬁط -ة م-غ-ادرة أل-ع-ب-ارأت ‘ م-رف-اأ
دوفر خÓل عملية ألتوقيف وصشودر ““عدد من
أأ’غ- - - - - - - -رأضس““ ،وأأودع أŸوق- - - - - - - -وف أ◊بسس
أ’حتياطي ‘ لندن.
وأنفجرت ألقنبلة ‘ مقصشورة قطار مكتظة
صشباح أ÷معة .وأأدى أ’نفجار إأ““ ¤كرة نار““
على ما وصشف ششهود .وهو ألهجوم أÿامسس

‘ سشتة أأششهر ‘ أŸملكة أŸتحدة.

’ خطر على السشÓمة
وسش -م -حت ق -وأت أأ’م -ن مسش -اء ألسش-بت ب-ع-ودة
أŸق -ي -م ‘ Úأأح -د شش -وأرع سش-ان-ب-وري ب-ع-دم-ا
أأخلته خÓل عملية دهم أ’حد أŸنازل ،وكتبت
ششرطة منطقة سشاري ‘ تغريدة على تويÎ
““أأخبار جيدة جميع ألسشكان Áكنهم ألعودة““.

وأأضش -افت““ ،سش -تسش -ت-م-ر أل-ع-م-ل-ي-ات أأ’م-ن-ي-ة ‘
أŸنطقة إأ’ أأن ذلك ’ ينطوي على خطر
ي- -ه- -دد ألسشÓ- -م- -ة““ .ون- -ق- -لت وسش- -ائ- -ل إأع Ó-م
بريطانية عن سشكان أŸنطقة قولهم إأن مالكي
أŸنزل وألدأن بالتبني وهما ‘ سشن متقدمة.

رفع درجة التأاهب
و” رف- -ع مسش- -ت- -وى أل- -ت- -ه- -دي -د أإ’ره -اب -ي ‘

بريطانيا إأ““ ¤حرج““ أأي ‘ حده أأ’قصشى ،ما
يعني أأن أعتدأء آأخر قد يكون ““وششيكا““ .كما
” نششر جنود ◊ماية موأقع رئيسشية لتخفيف
أل- -عبء ع- -ن ألشش- -رط- -ة م- -ن أأج -ل أسش -ت -ك -م -ال
ألتحقيقات.
وأأع-ل-نت وزي-رة أل-دأخ-ل-ي-ة ألÈي-ط-ان-ي-ة أآمÈ
رأد ،أأن ألششرطة حققت ““تقدما كبÒأ ‘
–قيقاتها ‘ ،ما بدأ ردأ على تصشريحات
ل -ل -رئ -يسس أ’أم -ري-ك-ي دون-ال-د ت-رأمب أع-تÈ
فيها أأن ““أ’إرهابي ألفاششل““ ألذي يقف ورأء
أ’عتدأء معروف لدى ألششرطة ألÈيطانية.
وقالت رأد ‘ مقابلة تلفزيونية ““من أŸبكر
ج- -دأ ق- -ول ذلك ‘ .أل- -وقت أ◊ا‹ ل- -دي -ن -ا
موقوف وأحد ولدينا عملية أأمنية جارية““.
وك -انت رئ -يسش -ة أل-وزرأء ألÈي-ط-ان-ي-ة تÒي-زأ
م- -اي أن- -ت -ق -دت تصش -ري -ح -ات ت -رأمب أل -ت -ي
أأشش-ع-لت ت-وي Îأ÷م-ع-ة ب-ال-ق-ول ’““ ،أأع-ت-ق-د
أأبدأ أأنه من أŸفيد ’أي كان ألتكهن بششاأن
–قيق جار““.
وأأع -ل -نت م -اي أ÷م -ع -ة ،أأن أأل -ف عسش -ك-ري
سشيكلفون حرأسشة موأقع رئيسشية Ãا فيها
منششاآت نووية ،وأŸرة أ’أخÒة ألتي أأعلنت
ف-ي-ه-ا ألسش-ل-ط-ات رف-ع مسش-ت-وى أل-ت-هديد أإ¤
““حرج““ كانت ‘ ماي أŸاضشي ‘ ،أأعقاب
أ’عتدأء ألذي أسشتهدف حف Óموسشيقيا ‘
مانششسش Îتبناه تنظيم ““دأعشس أ’إرهابي““
أأيضشا.

أإلثنين  18سسبتمبر  2017م
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ي حــــــــرج
اŸضسربـــــــــون عــــــــن الطّــــــــعام فــــــــي وضســــــــع صسحــــــــ ّ

دعؤة اÙامŸ Úقاطعة اÙاكمات ال ّصصؤرية Ÿعتقلي ““حراك الريف““
اأّكدت تنسسيقية ““سسجناء الراأي وا◊قوق الأسساسسية بسسجن عكاشسة““ اأنّ صسحة الصسحفي حميد اŸهداوي مدير موقع ““بديل““،
‘ تدهور مسستمر نتيجة دخوله ‘ اإضسراب مفتوح عن الطعام.

ذكرت ألتّنسسيقية ألتابعة ““للجمعية أŸغربية
◊قوق أإلنسسان -فرع ألÈنوصسي ،أنها تتابع
مع عائÓت أŸعتقل Úعن قرب أÙاكمات““،
حيث ” ألتصسال بعائلة أŸعتقل أŸهدأوي
أل -ت -ي –دثت ع -ن وضس -ع-ي-ة أألب أŸت-ده-ورة،
وأل- -ت- -ي أضس- -ط- -رت أ ¤ن- -ق- -ل- -ه ل- -ع- -دة م- -رأت
للمسستشسفى با◊سسيمة وسسيدي قاسسم ،وكذلك
أل-وضس-ع-ي-ة أل-ن-فسس-ي-ة أŸزري-ة لÓ-ب-ن-اء ألصس-غ-ار
ن-ت-ي-ج-ة ح-رم-ان-ه-م م-ن أب-ي-ه-م ،وكذلك وضسعية
زوجته““.
وح-م-لت أل-ت-نسس-ي-ق-ي-ة ألسس-لطات مسسؤوولية أي
م -ك -روه يصس -ي -ب -ه -م ن -ت -ي -ج -ة أل -ت-ع-نت ‘ ع-دم
ألسس-ت-ج-اب-ة Ÿط-ال-ب-ه-م أل-ع-ادل-ة وأŸشس-روع-ة،
معلنة تضسامنها مع أسسر أŸعتقلﬁ ‘ Úنتهم
وم -ع أŸع -ت -ق -ل ‘ Úدف -اع -ه -م ع-ن ح-ق-ه-م ‘
ﬁاكمات عادلة.
هذأ وأشسعرت ÷نة عائÓت معتقلي أ◊رأك
ألشسعبي بالريف أŸتوأجدين بالسسجن أÙلي
ب- -ا◊سس -ي -م -ة ،أّن ““أŸع -ت -ق -ل ألسس -ي -اسس -ي زبÒ
أل -رب -ي -ع -ي ،ق -د دخ -ل ‘ إأضس -رأب ع -ن أ◊ي-اة
بإاضسرأبه بدءأ من أ÷معة عن أŸاء وألسسكر
ألذي هو زأد أŸضسرب Úعن ألطعام ‘ معركة
أألمعاء أÿاوية ضسد ألظلم وأŸهانة وأإلجهاز
على حقوق أإلنسسان ألطبيعية.
وقالت أللجنة ،إأنّ ““زب Òألربيعي ألذي أعتقل
ي- -وم أ÷م- -ع- -ة  1سس -ب -ت-م Èوح-وك-م ﬁاك-م-ة
سسياسسية صسورية بعشسرين شسهرأ حبسسا نافذأ،
كان قد دخل ‘ إأضسرأب مفتوح عن ألطعام
أÿميسس رفقة ›موعة من رفاقه معتقلي
أ◊رأك ألشس -ع -ب -ي ب -ال -ري -ف أح -ت -ج-اج-ا ع-ل-ى
أعتقالهم ألتعسسفي وعلى ﬁاكمتهم أ÷ائرة
وألباطلة ومطالبتهم بتحسس Úأوضساعهم دأخل
ألسسجن““.

ﬁاكمات صصؤرية
من ناحية ثانية ،أكد أÙامي بابا جابر،
عضس -و ه -ي-ئ-ة دف-اع م-ع-ت-ق-ل-ي ““ح-رأك أل-ري-ف““
با◊سسيمة ،على ضسرورة مقاطعة ﬁاكمات
م- -ع- -ت- -ق -ل -ي أ◊رأك ،مÈزأ أن ““أıزن““ ه -و
أŸسستفيد أألول من مشساركة هيئة ألدفاع عن
معتقلي أ◊رأك ‘ أÙاكمات ،على أعتبار
أن -ه يسس-ت-غ-ل ذلك أم-ام أŸن-ظ-م-ات أ◊ق-وق-ي-ة
ألدولية بزعمه أن ألنشسطاء ›رمون وحكموأ

وف -ق-ا ل-ل-ق-ان-ون أ÷ن-ائ-ي أŸغ-رب-ي م-ع أحÎأم
ك -اف -ة ح -ق -وق -ه -م أŸشس -روع -ة م-ن-ه-ا أ◊ق ‘
أÙاك -م -ة أل -ع-ادل-ة وأ◊ق ‘ ت-ع-ي Úأل-دف-اع،
وقد مرت أÙاكمات ألصسورية ‘ ظروف
قانونية سسلمية““.
وشسّدد أÙامي بهيئة تطوأن ‘ تدوينة على
حسس - -اب - -ه Ãوق- -ع أل- -ت- -وأصس- -ل ألج- -ت- -م- -اع- -ي
““أل -ف -يسس -ب -وك““ ،ع -ل -ى أّن ج -م-ي-ع أÙاك-م-ات
صس -وري -ة ق -ائ ““ :Ó-إأن م -ق -اط -ع -ة أÙاك -م -ات
ألصسورية هو أ◊ل ‘ أعتقادي فنحن نعلم أن
أألحكام جاهزة رغم كل أÿروقات ألقانونية
ألتي تتضسمنها ﬁاضسر ألضسابطة ألقضسائية““.

 ١ . ٢مليؤن مغربي –ت وطأاة ا÷ؤع
Óمن ألغذأئي صسادر عن
أورد تقرير حديث ل أ
منظمة أأل· أŸتحدة ،أن حوأ‹  1 . 2مليون
مغربي يعانون من نقصس ‘ ألتغذية.
وقال ألتقرير ألذي نشسره موقع ““ليكونوميسست““

أمسس أألحد ،أنه وبالرغم من كون أŸغرب
حاول أ◊د من هذه ألظاهرة ‘ ألسسنوأت
ألعشسر أألخÒة ،إأل أن  3 . 5من أŸغاربة ،أي
ما يعادل  1 . 2مليون شسخصس لزألوأ يعانون
أ÷وع.

أاربعة آالف أاسصرة تتحك ّم ‘ الثّروة

كشسف ألوزير ألسسابق ◊قوق ألنسسان ﬁمد
زي -ان ،أل -ذي ي -ت -و ¤م -ه -م-ة أŸنسس-ق أل-وط-ن-ي
للحزب ““أŸغربي ألليÈأ‹““ ،أن ““أربعة آألف
أسسرة فقط ‘ أŸغرب تتحكم ‘ ألÌوة ،أما
أل- -غ- -ال- -ب- -ي- -ة ف- -ه- -ي  -حسسب ق- -ول -ه  -ف -قÒة،
وألعائÓت ألÌية ترغب ‘ أن يبقى ألوضسع
Óمن لكي تبقى
قائما من فقر وظلم وغياب ل أ
أقلية مسستفيدة من ثروأت ألبÓد““ ،مشسÒأ إأ¤
ضسرورة توزيع ألÌوة على جميع أŸغاربة.
وذك- -ر وزي -ر ح -ق -وق أإلنسس -ان ألسس -اب -ق خ Ó-ل
أŸؤو“ر ألوطني ألرأبع للحزب ،أن ميزأنية

أŸكتب ألوطني ألشسريف للفوسسفاط  -ألذي
أصسبح شسركة ›هولة ألسسم  -ل يعرفها أحد،
موضسحا أن تقرير بنك أŸغرب ل يتضسمن
م-دأخ-ي-ل أل-ف-وسس-ف-اط““ ،مضس-ي-ف-ا ““ألÌوة أل-ت-ي
ت -وج -د –ت أألرضس م -لك ل -لشس-عب أŸغ-رب-ي،
ويجب تخصسيصس مدأخيلها لبناء أŸسستشسفيات
وألبنيات ألتحتية““ ،دأعيا إأ ¤تعميم مناجم
أŸغ- - -رب ““ألن- - -ه - -ا ث - -روة أŸغ - -ارب - -ة ،ول - -يسس
للشسركات ،ويجب على منجم ألذهب بطاطا
أن ي -دخ-ل ◊سس-اب أÿزي-ن-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-دول-ة““،
يقول زيان.
ودعا زيان أŸغاربة وأعضساء أألحزأب إأ¤
م -ق-اط-ع-ة ألن-ت-خ-اب-ات أل-ق-ادم-ة ،مشسÎط-ا أن
تكون أŸشساركة مبنية على مناخ دÁقرأطي
وتوزيع متسساو للدعم أŸا‹.
وشسّدد على أن حكومة سسعد ألدين ألعثماÊ
““ﬁكومة يÎأسسها ﬁكوم وهدفها هو ظلم
أŸغاربة وتفق ÒأŸوأطن Úوإأغناء أألغنياء““.

ألعدد
17442
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قطيعة دبلوماسسية غ Òمعلنة

العÓقات اŸغربية
اŸؤريتانية تتجه
إا ¤مزيد من التؤتر

تتجه ألعÓقات ب ÚأŸغرب وموريتانيا
أ ¤مزيد من ألتوتر يقÎب من ألقطيعة
أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ب-ع-دم-ا ق-امت ن-وأكشس-وط
ب -إاصس -دأر م -ذك -رة أع-ت-ق-ال ‘ ح-ق رج-ل
أع - -م- -ال م- -ع- -ارضس ي- -ق- -ي- -م ‘ أŸغ- -رب
وترفضس منح ألعتماد للسسف ÒأŸغربي
أ÷ديد.
تناولت ألصسحافة ‘ أŸغرب وموريتانيا
هذه أأليام ،خ Èرفضس نوأكشسوط منح
ألعتماد للسسف ÒأŸغربي أ÷ديد ألذي
ق -دم ط-لب ألع-ت-م-اد م-ن-تصس-ف ج-وي-ل-ي-ة
أŸاضسي ،وبعد مرور ثÓثة أشسهر مازألت
وزأرة أÿارج -ي -ة أŸوري -ت -ان -ي -ة “ ⁄ن-ح
ألعتماد للمسسؤوول أŸغربي .و ⁄تكتف
ن - -وأكشس - -وط ب- -رفضس أع- -ت- -م- -اد ألسس- -فÒ
أŸغربي لديها ،بل ترفضس ومنذ سست
سسنوأت تعي Úسسف Òموريتا ‘ Êألرباط.
ول تقدم موريتانيا أي تفسس Òلرفضسها
م -ن -ح ألع -ت -م -اد وت -ع -ي Úسس -ف Òل -ه -ا ‘
أل - - -رب- - -اط ،وÁك- - -ن ت- - -أاوي- - -ل أŸوق- - -ف
أŸوري -ت -ا Êب -ع -دم أل -رضس -ا م -ن سس-ي-اسس-ة
ألرباط ‘ قضسايا ثنائية وإأقليمية ،بل
وع -م -دت ن -وأكشس -وط إأ ¤ت -ب-ن-ي م-وأق-ف
مؤويدة ÷بهة ألبوليزأريو ‘ نزأع معÈ
ألكركرأت خÓل ألشسهور أŸاضسية.
وفاجأات أŸغرب مؤوخرأ عندما أصسدرت
مذكرة أعتقال دولية ‘ حق رجل أعمال
مقيم ‘ أŸغرب ،وهو ما يفسسر أعتماد
ن-وأكشس-وط سس-ي-اسس-ة خ-اصس-ة ضس-د ج-ارتها
ألرباط خÓل ألسسنوأت أألخÒة تصسل أ¤
قطيعة دبلوماسسية غ Òمعلنة.
ول تشس- - -ه - -د أل - -ع Ó- -ق - -ات ب ÚأŸغ - -رب
وموريتانيا تبادل لزيارأت مسسؤوول Úول
–دث ب Úألبلدين لقاءأت ‘ أŸنتديات
ألدولية ويغيب ألتنسسيق ‘ ملفات مثل
مكافحة أإلرهاب وألتهريب.
وكانت ألصسحافة أŸغربية قد –دثت
عن زيارة مرتقبة للملك أŸغربي ﬁمد
ألسسادسس أ ¤نوأكشسوط وهي ألزيارة ألتي
– ⁄دث ،ب- -ل وت -ف -ادى ك -ل م -ن ﬁم -د
ألسس- -ادسس وأل- -رئ- -يسس ﬁم- -د ول -د ع -ب -د
أل-ع-زي-ز أي ل-ق-اء ب-ي-ن-ه-م-ا ‘ ق-م-م دول-ي-ة
ومنها إأفريقية.

ترامـــــب يهــــدد بعقوبـــــات إاضسافيــــة علـــــى بيونــــغ يانــــــغ

لق ـ ـاء سص ـ ـري أامريكـ ـ ـي  -كـ ـؤري شصم ـ ـا‹ ‘ سصؤيسصـ ـرا
كشسفت قناة ““ان اتشش كي““ اليابانية ،أان نائب رئيسش إادارة أامريكا الشسمالية ‘ اÿارجية الكورية الشسمالية تشساي غ Ïيايل
لمريكي السسابق إايفانز ريفر.
عقد لقاء سسريا مع نائب وزير اÿارجية ا أ
نوهت ألقناة بأان أللقاء جرى ‘ سسويسسرأ على
هامشس مؤو“ر دو‹ خاصس باŸسسائل أألمنية ‘
شسمال شسرق آأسسيا وعقد ‘ ألفÎة ب 11 Úو13
سسبتم ،Èبحسسب ما صسرحت به ““روسسيا أليوم““.
وأشسارت ألقناة إأ ¤أنه جرى خÓل لقاء يايل
وري-ف-ر ت-ب-ادل وج-ه-ات أل-ن-ظ-ر ح-ول ألخ-ت-ب-ار
ألذري ‘ كوريا ألشسمالية ‘  3أوت أŸاضسي.
وب-حسسب أل-ق-ن-اه أل-ي-اب-ان-ي-ة ف-إان أل-ل-قاءأت غÒ
أل- -رسس- -م- -ي -ة ي -ب‡ Úث -ل -ي ك -وري -ا ألشس -م -ال -ي -ة
ومسسؤوول Úأمريكي Úسسابق Úرفيعي أŸسستوى
تعقد بانتظام على هامشس أŸؤو“رأت ألدولية
‘ أوروبا وآأسسيا.
وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت يوم  3سسبتم Èعن
أختبار ناجح للقنبلة ألهيدروجينية .وأشسارت

ّŒمع Ÿؤؤّيدي انفصصال كتالؤنيا

^ مدريدّŒ :مع أك Ìمن  700رئيسس بلدية
م-ن أن-ح-اء إأق-ل-ي-م ك-ت-ال-ون-ي-ا أإلسسبا( Êشسمال
شس -رق) ‘ م -دي -ن -ة ب-رشس-ل-ون-ة ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
دع-م-ه-م لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى أسس-ت-قÓل أإلقليم
أŸتوقع بدأية ألشسهر ألقادم ،وألذي أعلنت
مدريد أنه غ Òقانو.Ê
وت-عّ-ه-دت ألسس-ل-ط-ات ب-اإلق-ل-ي-م أل-غ-ني ألوأقع
بشس-م-ال شس-رق إأسس-ب-ان-ي-ا ب-دع-وة أب-ن-اء أإلقليم
ل -ل -تصس -ويت ع -ل-ى ألسس-ت-قÓ-ل ي-وم أألول م-ن
أك -ت -وب-ر أل-ق-ادم ع-ل-ى أل-رغ-م م-ن أŸع-ارضس-ة
أل- -ق- -وي- -ة م- -ن أ◊ك -وم -ة أل -ت -ي أح -الت أم -ر
ألسستفتاء للمحكمة ألدسستورية.

أ ¤أنها سسÎكب لحقا على صسوأريخ باليسستية
عابرة للقارأت.
وق -درت ط -وك -ي -و وسس -ي-ول ق-وة ألشس-ح-ن-ة بـ160
كيلوطن ،أي أقوى بعشسر مرأت من ألقنبلة
ألذرية ألتي أسسقطت على مدينة هÒوشسيما
أليابانية ‘ عام  .1945وكان ذلك ألختبار
ألنووي ألسسادسس لبيونغ يانغ.
وقبل أسسبوع أختÈت كوريا ألشسمالية صساروخا
ب-ال-يسس-ت-ي-ا ح-ل-ق ف-وق أل-ي-اب-ان وسس-ق-ط ‘ مياه
أÙيط ألهادئ.
وع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ك -ل ذلك ،أق -ر ›لسس أألم -ن
ألدو‹ باإلجماع ،عقوبات جديدة ضسد كوريا
ألشسمالية تتعلق بالسستÒأد وألتصسدير.
وي - -رى خÈأء أن أل - -ق- -رأر  2375ف-رضس أشس-د

دير الزور تتحّرر

^ بÒوت  :قال مصسدر ‘ أ÷يشس ألسسوري
إأن ألقوأت أ◊كومية أنتزعت ألسسيطرة على
ضساحية ‘ مدينة دير ألزور بشسرق ألبÓد
أمسس أألح- -د ل- -تضس -ي -ق ب -ذلك أÿن -اق ع -ل -ى
أرهابيي تنظيم ألدولة أإلسسÓمية.
وﬁاف- -ظ- -ة دي -ر أل -زور ،أل -غ -ن -ي -ة ب -ال -ن -ف -ط
وأŸتاخمة للحدود ألعرأقية ،هي آأخر معقل
رئيسسي للدولة أإلسسÓمية ألدموية ‘ سسوريا.

منتدى أامريكا والعا ⁄اإلسصÓمي
^ نيويورك :أنطلق ‘ نيويورك أمسس

عقوبات دولية حتى أآلن ‘ ألقرن أ◊ا‹ وهو
ما قد يزيد من حدة ألتوتر ‘ شسبه أ÷زيرة
ألكورية ،بحسسب ما أفادت به روسسيا أليوم.

تشصديد الضصغط
تعهد ألرئيسس أألمريكي دونالد ترأمب ونظÒه
أل -ك -وري أ÷ن -وب -ي م -ون ج-اي-إأن بـ ““تشس-دي-د
ألضسغوط““ على بيونغ يانغ ،بحسسب ما أعلنت
سس -ي -ول ،أمسس .وك -انت ك -وري -ا ألشس -م -ال -ي -ة ق-د
أجرت Œربة إأطÓق صساروخ بالسستي جديد ‘
–د للعقوبات أألخÒة أŸفروضسة عليها.
و‘ ﬁادث -ة ه -ات -ف -ي -ة ب -ي -ن -ه -م-ا ““دأن بشس-دة““
أل-رئ-يسس أل-ك-وري أ÷ن-وب-ي ون-ظÒه أألم-ري-كي
أل-ت-ج-رب-ة ألصس-اروخ-ي-ة أألخÒة أل-ت-ي أج-رت-ها،

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

أألحد منتدى أمÒكا وألعا ⁄أإلسسÓمي ألـ
 ،13أل -ذي تشس -ارك ف -ي -ه ن-خ-ب-ة م-ت-م-ي-زة م-ن
ألسس -ي -اسس -ي ÚوأŸسس -ؤوول Úوأألك -ادÁي Úم-ن
ألوليات أŸتحدة وأنحاء ألعا ⁄أإلسسÓمي.
ويناقشس أŸنتدى بدورته أ÷ديدة  -عÈ
جلسساته ألعامة وجلسسات ألعمل ألتي تسستمر
يوم - Úألعديد من أŸوضسوعات ألتي تتصسل
ب -ال -ع Ó-ق -ات أل -ق -ائ -م -ة ب ÚأمÒك -ا وأل-ع-ا⁄
أإلسسÓمي ،وعملية سسÓم ألشسرق أألوسسط،
وألقتصساد وأألمن وألتنمية ألبشسرية وألعلوم
وألتكنولوجيا ودور ألصسحافة وأإلعÓم.

أ÷معة ،كوريا ألشسمالية وألتي جاءت بعد أيام
م - -ن إأصس - -دأر ›لسس أألم - -ن أل- -دو‹ ح- -زم- -ة
عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
وأعلنت ألرئاسسة ألكورية أ÷نوبية ‘ بيان أن
““ألرئيسس Úأتفقا على ‡ارسسة ضسغوط أشسد
وأك ÌعقÓنية ÷عل ألنظام ألكوري ألشسما‹
يدرك أن أŸزيد من ألسستفزأزأت سستكلفه

مهلة شصهر Ÿغادرة البÓد
^ ال -ك -ويت :م -ن -حت أل-ك-ويت سس-ف Òك-وري-ا
ألشسمالية أŸعتمد لديها مهلة شسهر Ÿغادرة
أرأضسيها بعد أن طلبت من حكومة بيونغ يانغ
تخفيضس مسستوى ألتمثيل ألدبلوماسسي إأ¤
مسستوى قائم باألعمال فقط.
وق -ال دب-ل-وم-اسس-ي ك-وي-ت-ي““ :أل-ك-ويت م-ن-حت
سسف Òكوريا ألشسمالية أŸعتمد لديها مهلة
شس -ه -ر Ÿغ -ادرة أل -ب Ó-د ،ب -ع -د أن ط-ل-بت م-ن
ح-ك-وم-ة ك-وري-ا ألشس-م-ال-ي-ة ت-خ-ف-يضس مسستوى
أل -ت -م -ث -ي -ل أل -دب-ل-وم-اسس-ي إأ ¤مسس-ت-وى ق-ائ-م
باألعمال““.

أŸزي-د م-ن أل-ع-زل-ة أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة وألضس-غ-وط
ألقتصسادية ألتي سستقود إأ ¤ألنهيار““.
وتقول بيونغ يانغ إأنها –تاج للسسÓح ألنووي
ل-ل-دف-اع ع-ن ن-فسس-ه-ا ب-وج-ه ““ع-دأئ-ي-ة““ أل-ق-وأت
أألمريكية وأنها تعقد ألعزم على بناء نظام
صس - -اروخ - -ي ق- -ادر ع- -ل- -ى ح- -م- -ل رأسس ن- -ووي
وألوصسول إأ ¤أألرأضسي أألمريكية.

ال ّسصيطرة على مركز قيادة لÓرهابيّÚ

^ مراوي  :أعلن أ÷يشس ألفيليبيني أمسس
ألسسيطرة على مركز قيادة تابع لÓرهابيÚ
أŸوأل Úل-ت-ن-ظ-ي-م أل-دول-ة أإلسسÓ-م-ي-ة أل-ذي-ن
أجتاحوأ مدينة مرأوي ‘ ماي ،مؤوكدأ أن
مقاومتهم بدأت تضسعف.
وأن- -خ- -رطت ق -وأت أألم -ن ‘ ح -رب شس -وأرع
شس -رسس -ة وشس -نت ضس -رب -ات ج -وي-ة ‘ ﬁاول-ة
ل -ط -رد ألره -اب -ي Úم -ن م -رأوي ‘ ،م-ع-رك-ة
أسسفرت عن مقتل  800شسخصس وسسط تنامي
أıاوف من أن تنظيم ألدولة أإلسسÓمية
ألدموي يسسعى إأ ¤تأاسسيسس قاعدة ‘ جنوب
شسرق آأسسيا تكون ألفيليب Úنقطة أنطÓقها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جيشش ميا‰ار يصصّر على مواصصلة اŸذبحة بحق الّروهينغا

قالت ““واششنطن بوسشت““ ‘ افتتاحية لها ““إان
ال -ت -ط -ه Òال -ع -رق -ي ‘ آاسش-ي-ا ه-و أاك Ìأاع-م-ال
العنف وحششية ‘ العا ⁄لسشنوات““،
وأاوردت ك- - - -ثÒا م - - -ن األرق - - -ام
–ّدثت
واإلحصش - -ائ- -ي- -ات ع- -ن ع- -دد
صصحف أمÒكية عن
حرقت “اما
القرى التي ُ
أعمال ألعنف ضصد
ب- - - - - -ولي - - - - -ة أاراك - - - - -ان،
ألروهينغا ‘ ميا‰ار وعن
وال-ت-ق-دي-رات اıت-لفة
قضصية ألهجرة وأللجوء ،وطالبت
للقتلى والÓجئ.Ú
ووصش - -فت رد ال - -ف- -ع- -ل
بالضصغط على جيشش ميا‰ار
ال- - - - - - -دو‹ وك - - - - - -ذلك
وإأعادة ألعقوبات ألتي رفعها
األمÒك - -ي ع - -ل - -ى م - -ا
لمÒكي ألسصابق
ألرئيسش أ أ
ي - -ج- -ري ‘ م- -ن- -ط- -ق- -ة
بارأك أوباما ،كما طالبت
،
ف
ال-روه-ي-ن-غ-ا بأانه ضشعي
لبوأب
باŸزيد من فتح أ أ
مضش - -ي - -ف - -ة أان ك - -ثÒا م- -ن
بأامÒكا لÓجئ.Ú
اله- - -ت- - -م- - -ام انصشب ع- - -ل - -ى
مسشتششارة الدولة أاونغ سشان سشو
تشش- - -ي ال - -ت - -ي ظ - -لت صش - -ام - -ت - -ة Œاه
النتهاكات الفظة ◊قوق اإلنسشان ‘ بÓدها،
مششÒة إا ¤ع- -ج- -زه- -ا ع- -ن السش- -ي- -ط -رة ع -ل -ى
ا÷يشش.

تطه Òعرقي وحشصي
وأاوضشحت أاّن اŸطلوب هو ‡ارسشة ضشغط
م- -ب- -اشش- -ر ع- -ل- -ى ا÷يشش ،مضش- -ي -ف -ة أان ال -ل -وم
واإلدانات الدولية اŸوجهة إا ¤سشو تششي رÃا
يجعلها ‘ موضشع قوة إاذا أارادت اسشتخدام
ذلك.
ونششرت الصشحيفة ششهادات لبعضش الÓجئÚ
ال -ذي -ن اسش -ت-ط-اع-وا ال-وصش-ول إا ¤ب-ن-غÓ-ديشش،
و‡ا قاله أاحد هؤولء إان جنود ميا‰ار كانوا
يطلقون النار على الروهينغا الهارب .Úوقال
آاخر إانه هرب مع أافراد أاسشرته تاركا والده
الثمانيني الذي ل يسشتطيع السش Òلوحده ليقتله
ا÷نود ،قائ Óإان هروبه دون والده سشيظل
أاك Ìاللحظات تعاسشة ‘ حياته.
وق -الت م -ن -ظ -م -ات ح-ق-وق اإلنسش-ان إان ح-ج-م
وأابعاد مأاسشاة الروهينغا الراهنة –تاج إا¤

ششهور أاو سشنوات لتتكشّشف .ونقلت إاحداها عن
أاحد الÓجئ Úقوله إانه ل يسشتطيع إاحصشاء من
ماتوا حتى ‘ قريته الصشغÒة وحدها ،وكل ما
ي -درك -ه ح -ال -ي -ا أان ““ال -دم -اء ك -انت ت-ت-دف-ق ‘
الششوارع““.
ونشش- -رت صش- -ح- -ي- -ف -ة ““ل -وسش أا‚ل -وسش ت -اÁز““
اف-ت-ت-اح-ي-ة ق-الت ف-ي-ه-ا ““إان ال-رئ-يسش األمÒكي
دونالد ترامب سشيكون كمن ل قلب له إاذا صشّد
هؤولء الÓجئ Úوأاغلق دونهم أابواب الوليات

اŸت - -ح - -دة ،مششÒة إا ¤أان - -ه يÎدد أان إادارت - -ه
تسش -ع -ى إا ¤خ -فضش ع-دد الÓ-ج-ئ ÚاŸسش-م-وح
ألمÒكا باسشتيعابه ““وهو  110أالفا““ إا 50 ¤أاو
 40أالفا.

اŸذبحة متواصصلة
ق- -ال ق- -ائ- -د ا÷يشش ‘ م -ي -ا‰ار (ب -ورم -ا) إان
مسش-ل-م-ي ال-روه-ي-ن-غ-ا ل-يسش-وا ›م-وع-ة ع-رق-ية
ب -ب Ó-ده ‘ .األث -ن -اء ،ح ّ-ذرت األ· اŸت -ح -دة

Óرهاب مّكن من تطويقه
أّكد أنّ غياب أ◊اضصنة ألشّصعبية ل إ

وزي ـر اÿارجي ـة الّتونسصـ ـي :نعيـ ـشش مناخ ـ ـًا سصياسصيـ ـاً توافقيـ ـًا
قال وزير أÿارجية ألتونسصي خميسش أ÷هيناوي ““إأن ألتونسصي Úيعيشصون حاليا ‘ مناخ سصياسصي توأفقي،
Óرهاب ووعي
لسصباب من أبرزها غياب أ◊اضصنة ألشصعبية ل إ
لرهاب أ
ورأى أن بÓده ‚حت ‘ ﬁاصصرة أ إ
ألتونسصي Úبخطورة هذه ألظاهرة““.
‘ مقابلة مع صشحيفة ““الششرق األوسشط““
ال -ل -ن -دن -ي -ة نشش -رت -ه -ا أامسش األح -د ،ق-ال
ا÷ه - -ي - -ن- -اوي““ :اآلن ن- -ع- -يشش ‘ م- -ن- -اخ
سش-ي-اسش-ي ت-واف-ق-ي ون-ت-ع-اط-ى م-ع ال-وضشع
القتصشادي والجتماعي بكل صشعوباته
بنَفسش إاصشÓحي““ ،مششÒا إا ¤أان األمور
ب- -دأات م- -ن -ذ ب -داي -ة ع -ام  2016تسشجل
انفراجا على ﬂتلف اŸسشتويات.
وأاضش - -اف أان السش - -ي - -اسش - -ة اÿارج - -ي- -ة
ال -ت -ونسش -ي -ة ،م -ن -ذ ان -ت -خ -اب ال -رئ -يسش
ال - -ب - -اج - -ي ق- -ائ- -د السش- -بسش- -ي رئ- -يسشً- -ا
ل- -ل -ج -م -ه -وري -ة ““اسش -ت -ع -ادت ث -واب -ت -ه -ا
ومصش-داق-ي-ت-ه-ا وان-ت-هجت أاسشلوب عمل ن -اج -ح -ة ضش-د اإلره-اب-ي-Úث-م إان غ-ي-اب تقوم على مبدأا أاسشاسشي وهو أان حل
Óره-اب ‘ بÓ-دنا األزمة الليبية يجب أان يكون ليبيًا ،وأان
أاك Ìم -ب -ادرة ووث-وقً-ا-ورغ-م األح-داث ا◊اضش-ن-ة الشش-ع-ب-ي-ة ل -إ
األل -ي ُ -م -ة ال -ت -ي شش-ه-دت-ه-ا ال-بÓ-د سش-ن-ة ووعي التونسشي Úبخطورة هذه الظاهرة ينبثق من حوار ششامل –ت إاششراف
 ،2015أاسش- - - -ت- - - -ط- - - -ي - - -ع أان أاج - - -زم أان على أامن البÓد واسشتقرارها مكنا من األ· اŸت -ح -دة ع-ل-ى أارضش-ي-ة الت-ف-اق
السش -ي -اسش -ي ال -ذي Áك -ن ت -ع -دي -ل-ه Ãا
الدبلوماسشية التونسشية توفقت إا ¤حد ﬁاصشرتها وتطويقها““.
يتوافق عليه الليبيون أانفسشهم““.
كب ‘ Òإازالة ما ◊ق بصشورة تونسش
الّتصصّدي للمقاتل Úاألجانب
من انطباعات سشلبية““.
قانون اŸصصا◊ة اإلدارية
ورأاى أانّ ““–ق - -ي - -ق ه - -ذه ال - -ن - -ت - -ائ - -ج وح-ول ظ-اه-رة الره-اب-ي Úال-ت-ونسش-يÚ
اإلي - -ج - -اب - -ي - -ة ي - -ع- -ود ب- -األسش- -اسش إا ¤ال -ذي -ن سش -اف -روا إا ¤سش-وري-ا وال-ع-راق ،ن ّ-ظ -مت أاح -زاب سش -ي -اسش -ي -ة م-ع-ارضش-ة
اŸك- - -اسشب ال - -ت - -ي –ق - -قت ‘ ›ال قالّ“““ :ثل ظاهرة عودة اإلرهابي Úوم -ن -ظ -م -ات م -دن -ي -ة ت -ونسش-ي-ة مسشÒة
Óمن احتجاجية ‘ العاصشمة تونسش للتنديد
ال- -ت- -ح -ول ال -دÁق -راط -ي وب -ن -اء دول -ة من بؤور التوتر تهديداً مباششرا ل أ
ال -ق -ان -ون وال -ن -ج -اح-ات اŸه-م-ة ال-ت-ي ال-ق-وم-ي ل-ك-ل ال-دول-وبالنسشبة لتونسش بقانون اŸصشا◊ة اإلدارية الذي أاقره
فإان السشÎاتيجية الوطنية Ÿكافحة الŸÈان األرب - -ع- -اء اŸاضش- -ي ،وال- -ذي
أا‚زت ‘ اÛال األمني““.
ال- -ت- -ط -رف واإلره -اب ت -رصش -د ضش -م -ن يعتÈه البعضش تبييضشا للفسشاد.
إا‚ازات أامنية هاّمة
أاهدافها التصشدي لظاهرة ““اŸقاتل ““Úوط- - -الب اŸت - -ظ - -اه - -رون ا◊ك - -وم - -ة
وع- -ن خ -ط -ر اإلره -اب ‘ ت -ونسش ،ق -ال :األج- -انب م- -ن خÓ- -ل ت -ع -زي -ز اإلط -ار ب -الÎاج-ع ع-ن ال-ق-ان-ون ال-ذي اع-تÈوه
ليسش هناك أاي دولة ‘ العاÃ ⁄أامن من القانو Êلتجر Ëاسشتقطابهم وتسشهيل م -ن-اقضش-ا Ÿسش-ار ال-ع-دال-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة،
وقالوا إانه يبيـّضش الفسشاد واŸفسشدين،
ّخطر اإلرهاب .وهذه الظاهرة باعÎاف تنقلهم إا ¤بؤور التوتر““.
كل التقارير األ‡ية تظل خطراً قائماً وع -ن ال -وضش -ع ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،ق -ال ال-وزي-ر وت - - -ع - - -ه - - -د مشش - - -ارك- - -ون ‘ اŸسشÒة
‘ كل دول العا ،⁄ومن السشابق ألوانه ال -ت -ونسش -ي إاّن ““األزم -ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا أاث-رت بالسشتمرار ‘ الحتجاج.
ا◊ديث ع- -ن زوال- -ه ع- -ل- -ى ال- -رغ -م م -ن بصش- -ف- -ة م- -ب- -اشش -رة ع -ل -ى األوضش -اع ‘ ويسشتهدف القانون العفو عن  1500من
النتصشارات الكÈى التي –ققها الدول تونسش .و–ّملت بÓدنا العبء األك Èم- -وظ -ف -ي ال -دول -ة السش -اب -ق Úب -ي -ن -ه -م
وال-ت-ح-ال-ف-ات ال-دول-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-ن-ظيمات من األزمة ‘ هذا البلد الششقيق منذ مسش- -ؤوول- -ون ‘ مسش- -ت -وي -ات ﬂت -ل -ف -ة،
اإلره -اب -ي-ة .وج-اه-زي-ة ال-ق-وات األم-ن-ي-ة  2011واسش -ت -ق -ب -لت ال -ع-دد األك Èم-ن وتقول رئاسشة الدولة وا◊كومة إان من
وال -عسش -ك -ري -ة ال -ت -ونسش-ي-ة وحسش-ن أادائ-ه-ا الÓجئ Úمن ليبيا““ ،وششّدد ‘ الوقت شش- -أان ال- -ق- -ان -ون أان Áك -ن اإلدارة م -ن
م -ك-ن-اه-م-ا م-ن شش-ن ضش-رب-ات اسش-ت-ب-اق-ي-ة نفسشه على أانّ بÓده ““تدفع باسشتمرار التعا‘ ،وعجلة القتصشاد من الدوران
‘ اŒاه اع-ت-م-اد م-ق-ارب-ة م-وضش-وع-ي-ة بسشرعة أاك.È

مسشتششارة (رئيسشة وزراء) ميا‰ار أاونغ سشان
سشو تششي من أان لديها فرصشة أاخÒة لحتواء
أازم -ة مسش -ل -م -ي ال -روه -ي -ن-غ-ا ووق-ف ه-ج-م-ات
ا÷يشش ضشدهم.
فقد أانكر ا÷Ôال م Úأاونغ هÓينغ وجود
إاثنية الروهينغا اŸسشلمة ،وقال إانه ل جذور
ل- -ه- -ذه اإلث- -ن- -ي- -ة ب- -بÓ- -ده مصش -را ع -ل -ى أان -ه -م
““بنغاليون““.
ودافع قائد جيشش ميا‰ار عن العمليات التي

يخوضشها جيششه ضشد مسشلمي الروهينغا الذين
نزح أاك Ìمن أاربعمئة أالف منهم إا ¤بنغÓديشش
اÛاورة منذ يوم الـ  25من الششهر اŸاضشي.
وتقع على عاتق جيشش ميا‰ار  -الذي يتمتع
بصشÓحيات واسشعة  -اŸسشؤوولية الرئيسشية عن
ت -ن -ف-ي-ذ ال-ع-م-ل-ي-ات ال-عسش-ك-ري-ة الÈي-ة ،وُي-ت-ه-م
بارتكاب ““انتهاكات جسشيمة““ ◊قوق اإلنسشان
ضش -د ال -روه -ي -ن -غ-ا Áك-ن أان ت-ع-د ج-رائ-م ضش-د
اإلنسشانية.

ل‡ية
لزمة ألليبية ‘ صصدأرة أهتمامات أ÷معية ألعامة أ أ
أ أ

سصÓم ـ ـ ـة يعـ ـ ـرضش خط ـ ـة للتسصوي ـ ـ ـة السصياسصيـ ـ ـة

لربعاء أŸقبلÃ ،قر منظمة
ل‡ي إأ ¤ليبيا غسصان سصÓمة ،خÓل جلسصة مقررة أ أ
يعرضش أŸبعوث أ أ
لزمة Ãختلف مرأحلها وأهم ﬁاورها.
ل· أŸتحدة““ ،خارطة طريق““ ،قد –مل تصصوًرأ ◊ل أ أ
أ أ

ت- -ن- -ط -ل -ق أاع -م -ال ال -دورة السش -ن -وي -ة
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ‘ ن -ي -وي -ورك،
ال -ث Ó-ث-اء ،وسش-ط ت-وق-ع-ات ب-أان-ه-ا ق-د
–م- -ل –وًل ف- -ع- -ل- -ي -ا ‘ اŸع -اي -ن -ة
Óزمة الليبية ،بسشبب وجود
الدولية ل أ
·Ó
Óم Úالعام ل أ
حرصش ششخصشي ل أ
اŸتحدة واسشتعداد أايضشا من بعضش
ال - -دول ال- -ف- -اع- -ل- -ة Ÿواك- -ب- -ة مسش- -ار
التفاوضش ب Úاألطراف الليبية.
وأاعلنت عدة أاطراف دولية ،من بينها
فرنسشا ،أانها سشتششارك على مسشتوى
وزاري ‘ الج- -ت- -م- -اع اÿاصش ح -ول
ليبيا.
ووفق ما أاوردته جريدة ““لسشتامبا““
اإليطالية ،فإان خطة سشÓمة تتضشمن
إارسش- -اء ›لسش رئ- -اسش- -ي م -ك -ون م -ن
ثÓثة أاعضشاء وتعي Úرئيسش للوزراء
Ãهام اإلششراف على حكومة موازية
ل -ل -م -ج-لسش ،وإاح-داث ت-غ-يÒات ع-ل-ى
التفاق السشياسشي اŸوقع ‘ ديسشمÈ
.2015
ونقلت ا÷ريدة عن مصشادر ،قريبة
من األطراف الليبية ،قولها إان أاسشماء
اŸرشش -ح ÚاÙت -م -ل Úل -ت -و‹ ه-ذه
اŸنصشب تظل طي الكتمان ألسشباب
تفاوضشية.
وأاكدت أان رئيسش اÛلسش الرئاسشي
ف-ائ-ز السش-راج ،سش-ي-ك-ون م-ت-واجً-دا ‘
نيويورك يوم انعقاد الجتماع حول
ل-ي-ب-ي-ا األرب-ع-اء ،وأان وزي-ر اÿارج-ي-ة
اإلي-ط-ا‹ ،أا‚ي-ل-ي-ن-و أال-ف-ان-و ،سشيكون
م - -ت - -واجً- -دا ه- -و اآلخ- -ر ،وق- -الت إان
اŸب -ادئ ال -ت -وج -ي -ه-ي-ة ال-ت-ي رسش-م-ه-ا
سش Ó- -م - -ة تشش - -م - -ل خ - -فضش أاعضش - -اء
اÛلسش الرئاسشي إا ¤ثÓثة أاعضشاء،
بدلً عن التسشعة ا◊الي ،Úإا ¤جانب
ت-غ-يÒات أاخ-رى م-ن-ه-ا ت-ع-ديل اŸادة
““ ““8التي تضشع القوات اŸسشلحة –ت
سشيطرة الرئاسشة حالvيا.

وأافادت““لسشتامبا» بأان خطة سشÓمة
تلتزم باإلجراءات اŸنصشوصش عليها
‘ اتفاق ‘ ديسشم 2015 Èلتعديل
م- - -واد الت- - -ف- - -اق ،ب - -دًءا Ãواف - -ق - -ة
›موعة ا◊وار السشياسشي ،ثم تنقل
اŸقÎح - - -ات إا ¤تصش- - -ويت الŸÈان
وبعده ›لسش الدولة ‘ طرابلسش.
وق -الت ا÷ري -دة إان ج -ه -ود سش Ó-م -ة
ت -ت -م -اشش -ى م -ع ج -ه-ود األم Úال-ع-ام،
أان -ط -ون -ي -و غ -وتÒيسش ،ال -ذي أاوضش -ح
مؤوخرا اأن فرصش إارسشاء حل طارئ
ليبي أاصشبح اآلن أاك Èمن ذي قبل.
وأاششارت ا÷ريدة إا ¤أانه يوجد مناخ
من التفاؤول ينبثق من أاوسشاط األ·
اŸت -ح -دة ،ال -ت -ي ت -رى أان -ه ل ت -وج-د
مششاكل كبÒة ب Úالفصشائل الليبية ،ل
Áك-ن ال-ت-غ-لب ع-ل-ي-ه-ا .وه-و م-ا أاك-ده
مبعوث األ· اŸتحدة اÿاصش إا¤
ليبيا ‘ ،اجتماعه مع وزير اÿارجية
ال- - - -روسش - - -ي سشÒغ - - -ي لف - - -روف ‘
موسشكو ،ومع ونائب وزير اÿارجية
ميخائيل بوغدانوف.

حف ‘ Îإايطاليا
ن -ق-لت صش-ح-ي-ف-ة ““لري-ب-وب-ل-ي-ك-ا““ ،ع-ن
مصش -در ح -ك -وم -ي إاي-ط-ا‹ أان ““ق-ائ-د
ا÷يشش الليبي خليفة حف Îسشيزور

روم - -ا ‘  26سش-ب-ت-م Èا÷اري ،ب-عد
اŸواف - -ق - -ة ع- -ل- -ى دع- -وة م- -ن وزي- -ر
ال-داخ-ل-ي-ة اإلي-ط-ا‹ م-ارك-و م-ي-نيتي،
وذلك أاثناء زيارته إا ¤ليبيا أاواخر
أاوت اŸاضشي““.
وبحسشب اŸصشدر فإان رئيسش الوزراء
ب -اول -و ج-ي-ن-ت-ي-ل-و Êووزي-ر اÿارج-ي-ة
أا‚ي-ل-ي-ن-و أال-ف-ان-و ل-ن يسش-تقب Óخليفة
ح- -ف ،Îإاذ م- -ن اŸق- -رر أان ت- -ق -تصش -ر
لقاءات األخ ‘ Òروما على وزيرة
الدفاع روبرتا بينوتي ،وضشباط هيئة
األركان العامة اإليطالية ،نظراً ألن
إاي -ط -ال -ي -ا ل ت-عÎف سش-وى ب-ح-ك-وم-ة
الوفاق اŸدعومة من األ· اŸتحدة
وم -ق -ره -ا ط -راب -لسش ب -رئ -اسش -ة ف-اي-ز
السشراج.
وأاشش- - - -ار اŸصش- - - -در إا ¤أان ““رئ- - - -يسش
حكومة الوفاق الوطني فايز السشراج،
ط - -لب ت - -وضش - -ي - -ح - -ات م- -ن السش- -فÒ
اإلي -ط -ا‹ ج -وزي -ب-ه بÒون-ه ‘ ل-ي-ب-ي-ا
حول سشبب زيارة حف.““Î
وأاضشاف ““السشف Òأاوضشح للسشراج أان
روم -ا ت -ت -واصش-ل م-ع ا÷م-ي-ع Ÿا ف-ي-ه
مصش-ل-ح-ة ووح-دة ل-ي-ب-ي-ا ،لكن حكومة
ال -وف -اق ت -ظ -ل ا÷ه-ة اŸعÎف ب-ه-ا،
ال -ت -ي ي -ت -ح-اور م-ع-ه-ا رئ-يسش ال-وزراء
باولو جنتيلو.““Ê

اإلثن 1٨ Úسسبتم 2٠1٧ Èم
اŸوافق لـ  2٧ذي ا◊جة  143٨هـ
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إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

طـــاعــــات أجــــرها ثـــــابــت وفضسلهــا ‡تــــد

مـ ـن األسصب ـ ـ ـ ـاب اُŸعينـة على رف ـ ـ ـع اإلÁـ ـ ـان ..
روى «أ◊اكم» من حديث «عبد ألله بن عمرو بن ألعاصص» رضسي ألله عنهما أن ألنبي صسلى ألله عليه وسسلم قال «إأن
لÁان
لÁان ‘ قلوبكم» ،فهذأ أ◊ديث دليل على أن أ إ
لÁان ليخلق ‘ جوف أحدكم كما يخلق ألثوب ،فاسسأالوأ ألله أن يجدد أ إ
أ إ
يزيد وينقصص ،وهنا يظلّ ألعبد ‘ جهاد مسستمّر مع ألنفسص ألتي تكون ضسعيفة أمام ألشسهوأت ،وقال أحدهم «مازلت أجاهد نفسسي
أربع Úسسنة حتى أسستقامت» ،فبلغ بعضسهم قوله فقال «طوبى له أوقد أسستقامت ،مازلت أجاهدها و ⁄تسستقم بعد أربع Úسسنة».
لÁان وزيادته ،ويسستوجب –صسيل ذلك
لبد إأذ من إأتباع بعضص ألطرق ألتي تعيننا على علّو ألهمة وتكون لنا عونا ‘ ثبات أ إ
لمور ألتي منها:
أ◊رصص على عدد من أ أ

سسؤوأل ألله ألثبات

ال-دع-اء ه-و أاح-د األسس-ب-اب ال-ت-ي ت-ع-م-ل
على ثبات اإلÁان ،بل وزيادته ،فهو سسÓح
عظيم ولكن Ÿن يدرك هذا فمث Óلو أانك
قمت ‘ جوف الليل وصسليت لله ركعتÚ
والناسص نيام ودعوت الله وصساحب هذا
ال -دع -اء ال -ب -ك -اء م-ن خشس-ي-ة ال-ل-ه ل-وج-دت
نفسسك تشسعر براحة  ⁄تشسعر بها من قبل
وتشسعر بحالة إاÁانيه مرتفعة.
اÙافظة على الصسلوات اŸكتوبة ‘
ج-م-اع-ة ألن الصسÓ-ة ت-ن-ه-ى ع-ن ال-ف-حشس-اء
واŸنكر ،واحÎسص من التفريط فيها ألنها
ب -داي -ة ال -ن -ه-اي-ة ل-هÓ-ك اإلنسس-ان ،وواظب
عليها ‘ مواقيتها ،فأاحب األعمال إا¤
الله الصسÓة ‘ وقتها ،كما أاخÈنا النبي
صسلى الله عليه وسسلم ،ف Óتضسيع الصسÓة
ألنه صسلة ب Úالعبد وربه ،ومتى انقطعت
هذه الصسلة ذهب كل شسيء و ⁄يكن لك عند
الله عهد ،و‘ «صسحيح مسسلم» من حديث
«جابر» أان النبي صسلي الله عليه وسسلم قال
«ب Úال- -رج- -ل وب Úالشس- -رك وال- -ك -ف -ر ت -رك
الصسÓ- - -ة» ،وروى «الÎم - -ذي» م - -ن ح - -ديث
«بريدة» رضسي الله عنه أان النبي صسلى الله
عليه وسسلم قال «العهد الذي بيننا وبينهم
الصسÓة ،فمن تركها فقد كفر».

ألنضسباط بقرأءة وِرد قرآأ Êيوميا

قراءة القرآان من عوامل زيادة اإلÁان،
قال تعا« ¤إاِsنَما الُْمؤوِْمُنوَن الِsذينَ إاَِذا ُذِكر اللُsه
ت َعَلْيِهْم َآاَياُتُه َزاَدْتُهْم
ت ُقُلوبُُهْم َوإاَِذا ُتِلَي ْ
َوِجَل ْ
Áاًنا َوَعَلى َرuبِهْم َيَتَوsكُلونَ» ،وبالفعل قراءة
إاِ َ
القرآان لها تأاث Òعجيب ‘ عÓج القلوب
اŸريضسة بنقصص اإلÁان ،ف Óبد أان Œعل
لك وردا كل يوم أاو أاقل ،ولكن ل يجب أان ل
تÎك يوما إال وتقرأا القرآان فيه وإان وصسل
األم- -ر إا ¤نصس- -ف صس -ف -ح -ة ف -ق -ط ،ف -أاحب
األعمال إا ¤الله أادومها وإان قلّ.
الصسحبة الصسا◊ة سسبب من أاسسباب عدم
الرجوع إا ¤بحر الذنوب واŸعاصسي مرة
أاخرى ،ففي الصسحيح Úأان النبي صسلى الله
ع- -ل- -ي- -ه وسس- -ل- -م ق- -ال «اŸرء م -ع م -ن أاحب»
والصس -دي -ق م -رآاه لصس -دي -ق-ة ،فÓ-ب-د أان Œد
الصسديق الذي يسساعدك على ال Èوا،Òÿ
ألن الصساحب سساحب؛ إاما يسسحبك لطريق
اإلÁان وفعل اÒÿات أاو يسسحبك لطريق
ال- -فسس- -ق وارت- -ك- -اب ال- -ذن- -وب واŸع -اصس -ي،

…ƒ` ` ` `Ñf å` ` ` jóM
عن ابن عباسص  -رضسي
الله عنهما  -أان النبي ــ
صسّ--ل-ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ــ
لشسبح عبد القيسص:
قال أ
«إاّن فيك خصسلت Úيحّبهما
لناة» (رواه
الله :ا◊لم وا أ
مسس----ل----م) .وع---ن ع---ي---اضص
اÛاشس--ع-ي  -رضس-ي ال-ل-ه
ع--ن--ه  -ق--ال :ق--ال رسس--ول
ال--ل--ه ــ صسّ--ل--ى الّ--ل--ـه ع--ل-ي-ه
وسسلّم ــ «إانّ الله أاوحى إا‹ّ
أان تواضسعوا حتى ل يفخر
أاحد على أاحد ،ول يبغي
أاح----د ع----ل---ى أاح---د» (رواه
مسسلم).
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسص .وشسكرا
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إاختÓف اŸذاهب

لمام مالك وأŸأاموم
❊ سص :ما حكم صسÓة مأاموم ورأء إأمام يتبع مذهب أ إ
يتبع أŸذهب ألشسافعي؟
❊❊ ج :إاّن صسÓة اŸأاموم خلف اإمام يخالفه ‘ اŸذهب صسحيحة ،فما دامت
صسÓة اإلمام صسحيحة ‘ مذهبه صسح القتداء به ،فلقد كان الصسحابة رضسوان الله
عليهم والسسلف الصسالح يصسلي بعضسهم خلف بعضص مع اختÓف آارائهم ‘ بعضص
اŸسسائل .وأاّكد العلماء اأّن العامي (ل مذهب) له وهو من  ⁄يتفقه على أاصسول مذهب
بعينه كالشسافعي أاو اŸالكي اأو ا◊نبلي اأو ا◊نفي ،وأاك Ìالناسص ‘ هذا العصسر بهذا
اŸفهوم ينطبق عليهم هذا ا◊كم ،وهو الصسÓة وراء الكل بدون تفرقة ،وإاذا سسأال
أاحد العامة عن بيان مسسأالة مذهبيه فأاجابه اأحد علماء اŸذاهب وجب عليه اللتزام
به دون السسؤوال عن مذهبه.والله أاعلم.

حكم وأاسصرار ا◊اج بعد آاداء ا◊ج

أŸوأظبة على أدأء صسÓة أ÷ماعة

صساحب
أختيار أل ّ

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

ف -اب -حث ع -م-ن يسس-اع-دك ع-ل-ى ف-ع-ل اÒÿ
واألمر باŸعروف والنهي عن اŸنكر وكلما
تعرفت على الصسا◊ Úكلما وجدت همتك
ت -ع -ل -و ل-ت-ل-ح-ق ب-رك-ب-ه-م وب-ه-م-ت-ه-م ال-ع-ال-ي-ة،
فصس -احب ذوي ال -ه-م-م ال-ع-ال-ي-ة وات-رك ذوي
الهمم اŸنخفضسة.

حفظ ألع Úمن أ◊رأم

غضص ال -بصس -ر م-ن أاسس-ب-اب ح-ف-ظ ال-ق-رآان
والسسنة البنوية ،فاعلم أان ا÷زاء من جنسص
العملÃ ،عني أانك إاذا جاهدت نفسسك على
غضص البصسر ‘ الطرقات فيما حرم الله،
سسوف ينفعك الله ببصسرك ‘ ما يرضسيه مثل
ح -ف -ظ ال -ق -رآان ،ول -ك -ن ل -و أاط -ل-قت ال-ع-ن-ان
لبصسرك فسسوف Œد أانك إاذا حفظت شسيئا
نسسيته وذلك ألنك – ⁄افظ على نعمة
ال- -بصس- -ر ،فسس -لب ال -ل -ه ج -ل وع  Ó-م -نك م -ا
حفظته ألن ا÷زاء من جنسص العمل والله
ع -ز وج -ل ي -ق -ول ‘ ك -ت-اب-ه «ُقْ-ل لِْ-لُ-م-ؤوِْمِ-نÚَ-
َيُ -غt -ضس-وا ِمْ-ن أا َْبَ -صس-ا ِرِهْ-م َوَيْ-حَ-فُ -
ظ-وا ُفُروَجُهْم
ِ Òبَما َي ْصسَنُعوَن»،
َذلِ َ
ك َأاْزَكى لَُهْم ِإاsن اللَsه َخِب ٌ
فغضص البصسر أامر من الله عز وجل ولبد
للمؤومن أان يطع الله ورسسوله ،فالله تعا¤
يقول «َوَما َكاَن لُِمؤوْمٍِن َول مُؤوْمَِنةٍ إاَِذا َق َضسى
الsلُه َوَرسُسوُلُه َأاْمًرا َأاْن َيُكوَن لَُهُم الِْخَيَرُة مِْن
َأاْمِرهِْم َوَمْن َيْعصِص اللَsه َوَرسُسوَلُه َفَقْد ضَسsل
ضَسÓل مُِبينًا» ،فليسص للمؤومن خيار ‘ أامر
الله وأامر رسسوله ولبد من اتباع ما أامرنا
ال -ل -ه ورسس -ول -ه وم -ا ج -زاء ه-ذا ،وه-ل ج-زاء
اإلحسس -ان إال اإلحسس -ان ،ف -ت -أام -ل ق -ول ال -ل-ه
ت -ع -ا ‘ ¤ك -ت -اب -ه ال -ك -رَ« Ëوَم ْ-ن ُيِ-طِ -ع الs-لَ-ه
ك مََع الsذِيَن َأاْنَعَم اللُsه َعَلْيِهْم
َوالsرسُسوَل َفأاُولَِئ َ
ِ
َ Úوال uصسu- -دي- -قَ Úَ- -وال tشسَ- -هَ- -داِء
مِ َ- -ن ال s- -ن - -بِu- -يَ - -
ِ
ِ
ك َرفيًقا» ،فهل رأايت
ح ُسسَن أاُوَلئ َ
َوال sصسالِِح َ
َ Úو َ

جزاء طاعة الله ورسسوله ،أان الله أانعم عليهم
ب- -أان ي- -ج- -ع -ل -ه -م م -ع ال -ن -ب -ي Úوالصس -دي -قÚ
والشس -ه -داء والصس -ا◊ ،Úف -ه-ل ه-ن-اك ج-زاء
أافضسل من هذا.

حسسن أسستغÓل ألوقت

عدم إاضساعة الوقت فيما ل يفيد من أاسسباب
علّو الهمة ،و‘ «صسحيح البخاري» من حديث
«ابن عباسص» رضسي الله عنهما أان النبي صسلى الله
عليه وسسلم قال «نعمتان مغبون فيهما كث Òمن
الناسص :الصسحة والفراغ « ،ومعنى هذا أان الوقت
والصسحة نعمتان غافل Úعنهما الناسص إال من
رحم ربي ،فحاول اسستغÓل وقتك بطلب العلم
ول تف ‘ Îذلك ،ففي الصسحيح Úمن حديث
«معاوية بن أابي سسفيان» رضسي الله عنهما أان
النبي صسلى الله عليه وسسلم قال «من يرد الله به
خÒا يفقهه ‘ الدين» ،ومعنى هذا أان الذي ل
ي -ري -د ال -ت -ف -ق -ه ‘ دي -ن -ه وال -ب -حث ‘ اŸسس-ائ-ل
اıتلفة  ⁄يرد الله به خÒا ،لذلك وجب جعل
طلب العلم هدفا إلنارة الطريق أاوُل ألنفسسنا ،ثم
Óخرين ،ف Óتنشسغل باآلخرين وتنسسى نفسسك
ل آ
ول تفعل كالذي يذب الذباب عن غÒه ويÎك
العقارب تدخل من –ت ثيابه ،فانشسغل بنفسسك
وأاصسحلها أاول ،ثم ابحث عن غÒك ،ولبد من
تصسحيح نيتك ‘ طلب العلم حتى ل يدخل إاليها
ال -ري -اء وال -ك ،Èوي -أات -ي م-ن تصس-ح-ي-ح ن-ي-تك أانك
بطلبك للعلم وبتعليم اآلخرين تبتغي وجه الله
وأان تصسل إا ¤الدرجة التي أاخÈنا بها النبي
صسلى الله عليه وسسلم عن معلمي الناسص ،حيث
روى «الÎمذي» من حديث «أابي أاُمامة» أانه قال
«ذكر لرسسول الله صسلى الله عليه وسسلم رجل
عا ⁄وآاخر عابد ،فقال النبي صسلى الله عليه
وسسلم :فضسل العا ⁄على العابد كفضسلي على
أادن- -اك- -م ،ث- -م ق- -ال :إان ال- -ل -ه وم Ó-ئ -ك -ت -ه وأاه -ل
السس -م -اوات واألرضص ،ح-ت-ى ال-ن-م-ل-ة ‘ ج-ح-ره-ا
وح -ت -ى ا◊وت ل -يصس -ل -ون ع -ل -ى م-ع-ل-م-ي ال-ن-اسص
ا.»Òÿ

آاداب الّزي ـ ـارة ‘ اإلسصـ ـ ـ ـ ـÓم

إاّن حرمة البيوت حرمة
م -ق -دسس -ة ع-ن-د رب ال-ع-اÚŸ
ك -ح -رم -ة اŸسس -اج -د ال -ت-ي ل
ي -دخ -ل -ه -ا ح -ائضص ول ج-نب،
ولكن اطهار القلب والقالب.
وك - -ذلك ال - -زي - -ارة ل ي - -ك- -ون
ه- - -دف - -ه - -ا إال رف - -ع - -ة ا◊ب
اŸت -ب-ادل ‘ ال-ل-ه ب-ع-ي-دا ع-ن
أاسس- -ال- -يب م- -ك- -ر الشس- -ي- -ط- -ان
وخ -داع -ه وأام -راضس-ه ،ول-ذلك
وضسع اإلسسÓم لها آادابا من
أاول ◊ظ- -ة ‘ ال- -وصس- -ول إا‹
ب - -يت اŸزور .ط - -رق ال- -ب- -اب
والتنحي جانبا وتأاخر الزوجة
إا ¤اÿل- -ف بضس- -ع خ- -ط- -وات
وإالقاء السسÓم بصسوت مسسموع
واإلعÓ- -م أان م- -ع- -ه زوج- -ت -ه،
ف-تسس-ت-ع-د ال-زوج-ة لسس-ت-ق-بال
ال -زوج -ة وي -دخ-ل ال-رج-ل م-ع

ال- -رج- -ل ‘ م- -ك- -ان ال- -رج -ال
واŸرأاة مع اŸرأاة ‘ مكان
النسساء مهلل ÚمكÈين بسسم
ال -ل -ه م -ا شس -اء ال -ل-ه ال-ل-ه أاكÈ
اللهم صسلي على رسسول الله.
وه -ذا ذك -ره ال -ق -رآان ط-م-ئ-ن-ة
ل -ل -ق -ل -وب وط-ردا ل-لشس-ي-ط-ان،
وإاط- - -ف- - -اء ا◊سس - -د وا◊ق - -د
وال -غÒة ،وإاح Ó-ل الÈك-ة م-ن
ال- -ل- -ه ع- -ل- -ى ال- -ب -يت وأاه -ل -ه.
إان اآلية رقم  53من سسورة
األحزاب تضسع قانون التزاور
‘ أاول ب - - -يت م - - -ن ب - - -ي - - -وت
اŸسس -ل -م ،Úوه -و ب-يت ال-ن-ب-ي
ﬁمد ـ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم
ـ وف - -ي - -ه أام - -ه- -ات اŸؤوم- -نÚ
رضسوان الله عليهن ،حيث ذكر
الله حرمة بيت النبي ـ صسلّى
الّ- -ل- -ـه ع- -ل- -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ ع -ل -ى

اŸؤومن Úإال أان يأاذن لهم إا¤
ت -ن -اول ط-ع-ام ول ي-أات-ون ق-ب-ل
إاع -داده ب -وقت ط -وي-ل ،ول-ك-ن
إاذا أاعّد الطعام ووضسع يأاذن
لهم بالدخول ،فيأاكلوا الطعام
وي -ن -تشس-روا أاسس-رع ّ‡ا دخ-ل-وا
خ -ارج ال -ب-يت ول مسس-ت-أانسسÚ
بحديث ،فإان الرسسول ـ صسلّى
ال ّ-ل -ـه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ يسس-ت-ح-ي
م -ن -ه -م وال-ل-ه ل يسس-ت-ح-ي م-ن
ا◊ق .وإاذا سسأالتموهن متاعا
ف-أاسس-أال-وه-ن م-ن وراء ح-ج-اب
ذلكم أاطهر لقلوبكم وقلوبهن،
وقد أامر الرسسول ـ صسّلى اللّـه
ع- -ل- -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ أام اŸؤوم -نÚ
وأاسس- -م- -اء ب- -نت أاب- -ي ب -ك -ر أان
تسس- -تÎا م- -ن اب -ن أام م -ك -ت -وم
األعمى.

ها نحن أاولء نصسل إا ¤نهاية هذه الرحلة
اإلÁانية ‘ ،مواكبة هذه األيام اŸباركة ،مع
اŸسسلم ‘ Úكل مكان ،و‘ أاثر ا◊جيج
خصس -وصس ً-ا ،ال -ذي -ن ب-دؤووا رح-ل-ة ال-ع-ودة ،ول
تزال قوافلهم تتواصسل ،بعد أان غنم اŸقبول
منهم ثواباً ،رÃا كان أاسسعد ثواب لقيه ‘
حياته ،أا ⁄يقل الرسسول ـ صسلى الله عليه
ج ِلs-لِ -
م َيْ-رُفْ-ث َوَلْ-م
حs -
ه َفَ-لْ -
وسس- -ل -م ـ «َم ْ-ن َ
ه أُtم ُ
جَع َكَيْوِم َوَلَدْت ُ
ه».
َيْف ُسس ْ
ق َر َ
إان م- -ن أاه- -م أاسس- -رار ا◊ج أان -ه ي -رب -ط -ن -ا
بقدوتنا العظمى ﬁمد بن عبد الله ـ صسلّى
الّلـه عليه وسسّلم ـ الذي قال« :خذوا عّني
م- -ن- -اسس -ك -ك -م» ،ف -اŸسس -ل -م ال -ذي راح يسس -أال
وي -ت -ح -رى أان ي -ك-ون ح-ج-ه ك-ل-ه وف-ق ال-ه-دي
النبوي الكر ،Ëيرجو أاّل يحيد عنه ،رجاء
قبوله ،ينبغي له كذلك أان يتأاسّسى به ‘ حياته
كلها ،فالله تعا ¤يقول ‘ ﬁكم التنزيل:
… p¬∏spd »JpÉªnenhn
s GEp π
¿ n É«nërenhn »µp°ùo fohn »JpÓ°nU
{r bo
o
nÉfnGChn ä
∂ n pdònHphn ¬odn
n jôp°nT ’ Ú
∂ o ôrepGC
n ªpdnÉ©ndrG ÜuQn
( }øªp∏p°ùr ªodrG ∫ohsnGCاألنعام.)163 - 162 :
إانها آاية عظيمة تضسع اŸسسلم أامام حقيقة
رÃا غفل عنها ‘ خضسم ا◊ياة ،وهي أان
حياة اإلنسسان كلها ،بل و‡اته يجب أان يكونا
وف -ق ن -ه -ج -ه وه -دي-ه ك-م-ا ه-و شس-أان صسÓ-ت-ه
وعبادته اÙضسة ،يتقفى ‘ ذلك كله أاثر
الرسسول الكر Ëـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ فÓ
يسس -ت -ع Òم -ن-ه-جً-ا Ÿال-ه م-ن ج-ه-ة ،وم-ن-ه-جً-ا
ألسسرته من جهة ثانية ،ومنهجاً لفكره من

جهة ثالثة ،ول يدع لله إال ركعات رÃا ل
يدري ماذا قال فيها ،وصسياماً فقد حقيقته،
وح -ج ً-ا ج -ه-ل أاسس-راره ،ف-ع-اشس-ه ب-جسس-ده و⁄
ي -عشس -ه ب -ق -ل -ب-ه ،ف-إان «ل إال-ه إال ال-ل-ه» م-ن-ه-ج
متكامل للحياة كلها ب Óاسستثناء.
ومن أاسسرار ا◊ج كذلك أانه يعطي صسورة
رائعة للوحدة التي يجب على اŸسسلم Úأان
يسس- -ع -وا إا– ¤ق -ي -ق -ه -ا ،ف -ه -ا ه -م أاولء ق -د
Œم- -ع- -وا م- -ن ك- -ل ف- -ج ع- -م- -ي- -ق ،أاب -يضس -ه -م
وأاسس -وده -م ،شس -رق -ي-ه-م وغ-رب-ي-ه-م ،ع-رب-ي-ه-م
وعجميهم ،غنيهم وفقÒهم ،ل Œمع بينهم
سسوى رابطة الدين ،وحب الله ورسسوله ـ صسلّى
ال ّ-ل -ـه ع -ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ ي-رت-دون ل-ب-اسسً-ا واح-دا ً،
ويهتفون هتافاً واحدا ً ،ويرجون ربًا واحدا ً.
ق -د ضس ّ-ح-وا ب-أان-فسس-ه-م ف-ع-رضس-وه-ا ıاط-ر
حوا بأاموالهم فأانفقوها راضسية
األسسفار ،وضس ّ
ب-ه-ا ن-ف-وسس-ه-م ،وضسّ-ح-وا ب-أاوقاتهم فاقتطعوا
حوا بقربهم من
منها أايامًا ورÃا شسهورا ً ،وضس ّ
أاهلهم وديارهم وأاسسواقهم فÎكوها ‘ سسبيل
ال -ل -ه ،وضس ّ-ح -وا ب -ج -م -ال -ي -ات -ه -م ال-ت-ي ك-ان-وا
ي -ح -رصس -ون ع-ل-ي-ه-ا ،ف-ت-جّ-ردوا م-ن ك-ل زي-ن-ة
ل -ي -ب -ق -وا أاي -ام ً-ا م -ع -دودات ب-ل-ب-اسص اإلح-رام
اŸتواضسع ،الذي ل مباهاة فيه ب Úرجل
وآاخ- -ر ،ول م- -دع -اة ف -ي -ه ل -ع -جب أاو ري -اء أاو
خيÓء ،وتلك تربية للنفسص على بذل كل شسيء
من أاجل إارضساء خالقها تعا ¤وﬁبته ،ليسص
‘ ا◊ج وحده ،بل ‘ سسائر أايام العمر.

فوائد غضض البصصر

يقول ابن القيم ‘ (الداء والدواء) :النظرة سسهم مسسموم من سسهام إابليسص ،ومن
أاطلق ◊ظاته دامت حسسراته.
و‘ غضسب البصسر عدة منافع منها:
 ` 1أانه امتثال ألمر الله الذي هو غاية سسعادة العبد ‘ معاشسه ومعاده قل للمؤومنÚ
يغضسوا من أابصسارهم (النور)31:
 2ـ أاّنه Áنع من وصسول اأثر السسهم اŸسسموم الذي لعل فيه هÓكه إا ¤قلبه.
 ` 3أاّنه يورث القلب أانسسًا بالله ،فإان اإطÓق البصسر يفرق القلب ويشستته ويبعده عن
الله.
 ` 4أاّنه يقوي القلب ويفرحه كما أان إاطÓق البصسر يضسعف القلب ويحزنه.
 ` 5أاّنه يكسسب القلب نورا ً ،ولهذا ذكر الله سسبحانه آاية النور عقب األمر بغضص
البصسر ،فقال تعا( }ºgQÉ°üHGC øe Gƒ°†¨j ÚæeƒDª∏d πb{ :¤النور ،)31 :ثم قال إاثر
ذلك( }¢VQ’CGh äGƒª°ùdG Qƒf ¬∏dG{ :النور.)35 :
 ` 6أاّنه يورث فراسسة صسادقة Áيز بها ب Úا◊ق والباطل ،فالله تعا ¤يجزي العبد
على عمله Ãا هو من جنسص العمل ،فإان غ ّضص بصسره عن ﬁارم الله عوضسه الله بأان
يطلق نور بصسÒته ويفتح عليه باب العلم واإلÁان واŸعرفة والفراسسة الصسادقة.
 ` 7أاّنه يورث القلب ثباتًا وشسجاعة وقوة.
 ` 8أاّنه يسسد على الشسيطان مدخله إا¤
القلب فإانه يدخل مع النظرة وينفذ معها
إا ¤ال- -ق- -لب أاسس -رع م -ن ن -ف -وذ ال -ه -واء ‘
قال العلماء :اسستجابة الدعوة
اŸكان اÿا‹.
تتوقف على خمسسة أامور:
 ` 9أاّن -ه ي -ف -رغ ال -ق-لب ل-ل-ت-ف-ك‘ Ò
 1ـ إاخÓصص القلب.
مصسا◊ه والشستغال بها.
 2ـ طهارة النّفسص.
 ` 10أان ب Úال -ع Úوال -ق -لب م-ن-ف-ذا ً
 3ـ طيب الكسسب.
وط- -ري- -قً- -ا يصس- -ل -ح بصس Ó-ح -ه وي -فسس -د
 4ـ اإلعراضص عن الدنيا أاو عدم
بفسساده ،فإاذا فسسد القلب فسسد النظر،
الفتتان بها.
وإاذا فسسد النظر فسسد القلب ،وكذلك ‘
 5ـ اإلقبال على الله.
جانب الصسÓح.

IƒYóq Gd ÜÉéà°ùe øµJ ¢ùªîH ôØXGC

دعــاء اليـــــوم
لÁان والعمل ال ّصسالح،
الّلهم ثّبتنا على ا إ
وأاحينا حياة طيبة وأا◊قنا بال ّصسا◊ ،Úرّبنا
تقّبل مّنا إاّنك أانت ال ّسسميع العليم ،واغفر لنا
ولوالدينا و÷ميع اŸسسلم.Ú

اإلثن 1٨ Úسشبتم ٢016 Èم
اŸوافق لـ  ٢٧ذي ا◊جة  143٨هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

فضص ـ ـ ـ ـل شصه ـ ـ ـ ـر الله اَُŸحـ ـ ـّرم

إاّن ششهر الله الُمحّرم ششهر عظيم مبارك وهو
لشسهر
أاّول ششهور السشنّة الهجرية وأحد أ أ

ن ِعsدَة
حُرم ألّتي قال ألله فيهاِ{ :إأ s
أل ُ
ألشtسُهوِر ِعْنَد ألsل ِ
ه أثَْنا َعشَسَر شَسْهًرأ ِفي
ِكَ- -ت- -ا ِب ألs- -لِ - -
ق ألsسس َ-م َ-وأِت
ه َيْ- -وَم َخَ- -لَ - -
لَْرضَض ِمْ- -نَ- -ه- -ا أَْرَبَ- -عٌ- -ة ُح ُ-رٌم َذِل َ-ك
َوأ ْ أ
م َف َ Óَ-ت ْ -
أل u-دي ُ -
ظ ِ-ل ُ-م-وأ ِف-يِ-هs-ن
ن أْل َ-ق u-ي ُ -
م}( ،ال - - - - - -ت - - - - - -وب - - - - - -ة اآلي- - - - - -ة )36
أَْنُف َسسُك ْ

ِ
َ
ي ـ صَشsلى
وَعْن أاِبي َبْكَرَة َرضش َ
ي اللُsه َعْنُه َعْن النِsب u
ِ
الsلُه َعَلْيهِ َوسَشsلَم ـ‘‘ :ال sسشَنُة اثَْنا َعشَشَر شَشْهًرا مْنَها
حُ-رٌم َثَÓَ-ثٌ-ة ُمَ -تَ-واِلَ-ي-اٌت ُذو اْلَ -قْ-عَ-دِة َوُذو
َأاْرَب َ-ع ٌ-ة ُ
جُ-ب ُمَ -ضشَ-ر اsل-ذِي َب-يَْ-ن
اْل ِ-ح s-ج -ةِ َواْل ُ-مَ-حs-رُمَ ،وَر َ
جَ- - -م- - -اَدى َو َششْ- - -عَ- - -ب- - -اَن‘‘ ،رواه ال- - -ب- - -خ- - -اري.
ُ
وال-م-ح-رم سش-م-ي ب-ذلك ل-ك-ون-ه شش-هً-را م-حّ-رًما
وتأاكيًدا لتحريمه.
وق- -ول- -ه ت- -ع- -ال -ى{ :ف  Ó-ت -ظ-ل-م-وأ ف-ي-ه-ن
أنفسسكم} ،أاي في هذه األششهر المحرمة
ألنها آاكد وأابلغ في اإلثم من غيرها .وعن ابن
ع -ب -اسس ف -ي ق -ول -ه ت -ع -ال-ى{ :ف Ó-ت-ظلموأ
فيهن أنفسسكم} ،في كّلهن ثم اختصس من
ذلك أارب -ع -ة أاشش -ه -ر ف -ج-ع-ل-ه-ن ح-راًم-ا وعّ-ظ-م
حرماتهن وجعل الذنب فيهن أاعظم والعمل
الصشالح واألجر أاعظم ،وقال قتادة في قوله:
{ف Óتظلموأ فيهن أنفسسكم} إاّن ال ّ
ظلم
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العدد

هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وششكرا

1٧44٢

فت ـ ـاوى شصرعيـ ـة
لكثار من صسيام ألنافلة في
^ ما فضسل أ إ
شسهر محّرم؟
ي ألs-لُ -ه َعْ-نُ -ه
^^ َع ْ-ن أَِب -ي ُهَ-رْيَ-رَة َرضِسَ -
ه َعَلْي ِ
ل أللِ s
ه ـ صَسsلى ألsل ُ
ه
لَ :قا َ
َقا َ
ل َرسُسو ُ
َوسَس s-ل َ-م ـ‘‘ :أَْف َ-ضسُ-ل ألuصسَ-ي-اِم َبْ-عَ-د َرَمَ-ضس-اَن
شَسْهُر ألsل ِ
حsرُم‘‘ ،روأه مسسلم.
ه أْلُم َ
قوله‘‘ :ششهر الله‘‘ اإضشافة الشّشهر اإلى الله
اإضشافة تعظيم ،قال القاري :الظاهر اأن
المراد جميع ششهر المحّرم .ولكن قد ثبت
ي ـ صشّلى الله عليه وسشلّم ـ لم يصشم
اأّن الّنب ّ
ششهًرا كام ً
Óق ّ
ط غير رمضشان فُيحمل هذا
ال -ح -ديث ع -ل-ى ال-ت-رغ-يب ف-ي الإك-ث-ار م-ن
ال ّصش -ي -ام ف -ي شش-ه-ر م-ح-رم ل صش-وم-ه كّ-ل -ه.
وق -د ث-بت اإك-ث-ار الّ-ن -بّ-ي ـ صشّ-ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسشّلم ـ من الصشوم في ششعبان ،ولعلّ لم يوَح
اإليه بفضشل المحّرم اإّل في اآخر الحياة
قبل التمّكن من صشومه.

َقاَل الإمام الِْعtز ْبُن َعْبِد ال sسشَِ Óم رحمه
اللهَ :وَتْفضِشيُل ا ْ َأل َماِكِن َوا ْ َأل ْزَماِن ضَشْرَبانِ:
ح ُ-د ُه َ-م -اُ :د ْن َ-ي ِ -و wي َ .و ال sضش ْ-ر ُب ال s-ث -اِن -ي:
ا َأ َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
s
ِ
جوُد
ي
ه
ل
ل
ا
ن
أ
ا
ى
ل
إ
ا
ع
ج
ا
ر
ي
ن
ي
د
ل
ي
ش
ض
s
َ َ ُ
ٌ َ w
َتْف ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
جِر اْلَعاِمِلينَ،
أ
ا
ل
ي
ش
ض
ف
ت
ب
ا
ه
ي
ف
ه
د
ا
ب
ْ
َ
َ
َعَلى ِع َ
ْ
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ك َيْوُم َعاشُشوَراَءَ ..فَف ْضشُلَها
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وَعْن ابِْن َعsباسٍس َرض ِ
ي الsلُه َعْنُهَما َقاَل:
ش
َ
ِ
ي ـ صَش s-ل -ى ال s-ل ُ-ه َع َ-ل ْ-ي ِ-ه َو سَش s-ل َ-م ـ
َق -د َم ال s-ن ِ -ب t -
الْ َ- -م ِ- -د يَ - -ن َ - -ة َف َ- -ر اَأ ى اْل َ- -ي ُ-ه -وَد َت ُ -صش -وُم َي ْ-و َم
َعاشُشوَراَء َفَقاَل مَا َهَذا َقالُوا َهَذا َيْوٌم
جى اللُsه َبنِي اِإسْشَراِئيلَ
صَشالٌِح َهَذا َيْوٌم َن s
َ
مِْن َعُدuوهِْم َف َصشاَمُه مُوسَشىَ ،قاَل َفاأَنا
ح t- -ق ِب ُ- -م - -وسَش -ى ِم ْ-ن ُ-ك -مْ َف َ -صش -اَم ُ-ه َو اأ ََم َ-ر
ا َأ َ
ِبصِشَيامِِه‘‘ ،رواه البخاري.

«ألّ-ل-ه-م صس-ل-ي وسس-ل-م ع-ل-ى سس-ي-دنا محمد»
كما أمرتنا أن نصسلي عليه في قرآأنك.
«أل ّ-ل -ه -م صس -ل -ي وسس -ل -م ع -ل-ى روح سس-ي-دن-ا
لروأح.
محمد» في أ أ
«أل ّ-ل -ه -م صس-ل-ي وسس-ل-م ع-ل-ى جسس-د سس-ي-دن-ا
لجسساد.
محمد» في أ أ
«أل ّ-ل -ه -م صس -ل -ي وسس -ل -م ع -ل -ى ق-ب-ر سس-ي-دن-ا
محمد» في ألقبور.
«ألّلهم صسلي وسسلم علي سسيدنا محمد» في
لنبياء وألمرسسلين.
أ أ
«ألّلهم صسلي وسسلم على سسيدنا محمد» في
ألمÓئكة ألمقربين.
«ألّلهم صسلي وسسلم علي سسيدنا محمد» في
لعلى إألى يوم ألدين.
Óأ أ
ألم أ

«ألّ-ل-ه-م صس-ل-ي وسس-ل-م ع-ل-ى سس-ي-دنا محمد»
وعلى آأله ألغر ألميامين.
«ألّلهم صسلي وسسلم على سسيدنا محمد» في
كل وقت وحين.
«ألّلهم صسلي وسسلم على سسيدنا محمد» في
لرأضسين.
ألسسماوأت وأ أ
«ألّلهم صسلي وسسلم علي سسيدنا محمد» في
لسسماء وألصسفات.
أ أ
«ألّ-ل-ه-م صس-ل-ي وسس-ل-م ع-ل-ى سس-ي-دنا محمد»
عدد حروف ألكلمات.
«ألّ-ل-ه-م صس-ل-ي وسس-ل-م ع-ل-ى سس-ي-دنا محمد»
عدد خلقك أجمعين.
«ألّ-ل-ه-م صس-ل-ي وسس-ل-م ع-ل-ى سس-ي-دنا محمد»
ألنور ألذأتي وألسسر.

لسس Ó- -م ،وج - -اء
لع - -رأب أ إ
دخ- - -ل أح- - -د أ أ
ل -يصس -ل -ى ‘ أŸسس -ج-د م-ع أل-رسس-ول ـ صس-ل-ى أل-ل-ه
ع- -ل- -ي- -ه وسس -ل -م ـ ،ف -وق -ف ‘ ج -انب أŸسس -ج -د،
وت -ب -ول ،ف -ق -ام إأل -ي -ه ألصس -ح -اب -ة ،وأرأدوأ أن
يضسربوه ،فقال لهم ألنبي ـ صسلى ألله عليه
وسسلم ـ« :دعوه ،وأريقوأ على بوله ذنوًبا من
ماء – أو سسج ً
( Óدلًوأ) من ماء – فإا‰ا بعثتم
ُمي uسسِرين ،و ⁄تبعثوأ ُمَع uسسرين»( ،ألبخاري).
الرفق هو التلطف في الأمور ،والبعد عن
ال -ع -ن -ف والشش -دة وال -غ -ل -ظ-ة .وق-د اأم-ر ال-ل-ه
ب -ال -ت-ح-ل-ي ب-خ-ل-ق ال-رف-ق ف-ي سش-ائ-ر الأم-ور،
ف - -ق - -ال{ :خ- -ذ أل- -ع -ف -و و أم -ر ب -ال -ع -رف
و أع -رضض ع-ن أل-ج-اه-ل-ي-ن}( ،الأع- - -راف
الآي -ة  ،)199وق -ال ت -ع -ال -ى{ :ول تسس-توي
أل-حسس-ن-ة ول ألسس-ي-ئ-ة أدف-ع ب-ال-ت-ي ه-ي
أحسسن فاإذأ ألذي بينك وبينه عدأوة
كاأنه ولي حميم}( .فصشلت الآية .)34
كان النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ اأرفق
الناسس واألينهم ..اأتى اإليه اأعرابي ،وطلب
منه عطاًء ،واأغلظ له في القول ،فتبسشم
النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ في وجهه ،ثم
اأعطاه حمولة جملين من الطعام والششراب،
وك -ان ال -رسش -ول ـ صش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسش-ل-م ـ
يÓ- -عب ال- -حسش- -ن وال -حسش -ي -ن وي -ق t-ب -ل -ه -م -ا،
ويحملهما على كتفه.
وتحكي السشيدة عائششة  -رضشي الله عنها -
ع -ن رف -ق ال -ن -ب-ي ـ صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ـ
فتقول« :ما ُخيَر رسشول الله صشلى الله عليه
وسشلم بين اأمرين قط اإل اأخذ اأيسشرهما ما
لم يكن اإثًما ،فاإن كان اإثًما كان اأبعد الناسس
منه ،وما انتقم رسشول الله ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ لنفسشه في ششيء قط اإل اأن ُتْنَتَهك
حرمة الله؛ فينتقم لله  -تعالى ( »-متفق
ع-ل-ي-ه) .وك-ان ال-ن-ب-ي صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-يه وسشلم
ي- -ق- -ول لأصش- -ح- -اب -ه« :ي uسش ُ-روا ول ُت َ-ع u -سش ُ-روا،
وَبشuشُروا ول ُتَنuفروا»( ،متفق عليه).
الرفق خلق عظيم ،وما ُوِجَد في ششيء اإل
ح s -سشَ -ن -ه وَزsي َ -ن -ه ،ق-ال ال-ل-ه ـ صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
َ
وسشلم ـ« :اإن الرفق ل يكون في ششيء اإل زانه
(حسشنه وجمله) ،ول ُيْنَزُع من ششيء اإل ششانه
(ع- - - - - - - - - - -اب- - - - - - - - - - -ه)»( ،مسش - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - -م).
فالمسشلم ل يعامل الناسس بششدة اأو عنف اأو
جفاء ،وقد كان الرسشول ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ اأبعد ما يكون عن الغلظة والششدة،
قال تعالى{ :ولو كنت ف ً
ظا غليظ ألقلب
لنفضسوأ من حولك}( ،اآل عمران الآية
 .)159وقد جاء رجل اإلى النبي ـ صشلى الله
عليه وسشلم ـ فقال :اأوصشني؟ فقال له( :ل
تغضشب)( ،البخاري).
والمسشلم ل ُيَعير الناسس بما فيهم من عيوب،
بل يرفق بهمُ ،رِوي اأن النبي ـ صشلى الله عليه

وسش -ل -م ـ ق -ال« :ل ُت -ظ -ه-ر الشش-م-ات-ة لأخ-يك،
فيرحمه الله ويبتليك»( ،اأي :يصشيبك بمثل
ما اأصشابه)( ،الترمذي).
والمسشلم ل يسشب الناسس ،ول يششتمهم ،وقد
حsذر النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ من ذلك
فقال« :سشباب المسشلم فسشوق وقتاله كفر»،
(متفق عليه).
نهى الإسشÓم عن تعذيب الحيوانات والطيور
وكل ششيء فيه روح ،وقد مَsر اأنسس بن مالك
على قوم نصشبوا اأمامهم دجاجة ،وجعلوها
ه -د ًف -ا ل -ه-م ،واأخ-ذوا ي-رم-ون-ه-ا ب-ال-ح-ج-ارة،
فقال اأنسس :نهى رسشول الله ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ اأن ُت ْصشَبَر البهائم (اأي تحبسس وتعذب
وتقيد وترمي حتى الموت)( .مسشلم).
وَمsر ابن عمر  -رضشي الله عنه  -على فتيان
م -ن ق -ريشس ،وق -د وضش -ع -وا اأم -ام -ه-م ط-يً-ر ا،
واأخذوا يرمونه بالنبال ،فلما راأوا ابن عمر
تفرقوا ،فقال لهمَ :مْن فعل هذا؟ لعن الله
من فعل هذا ،اإن رسشول الله ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ لعن من اتخذ ششيًئا فيه الروح غرضًشا
(هدًفا يرميه)( .مسشلم).
وم -ن ال-رف-ق ب-ال-ح-ي-وان ذب-ح-ه بسش-ك-ي-ن ح-اد
حتى ل يتعذب ،يقول النبي ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ« :اإن الله كتب الإحسشان على كل
شش- -يء ،ف- -اإذا ق- -ت- -ل- -ت- -م (اأي :ف -ي ال -ح -روب)
ف -اأحسش -ن -وا ال -ق-ت-ل-ة ،واإذا ذب-ح-ت-م ف-اأحسش-ن-وا
الذبح ،وْلُيِحsد اأحُدكم شَشْفَرَته (السشكينة التي
يذبح بها) ،وْلُيِرْح ذبيحته»( ،متفق عليه).
وقد بين النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ اأن
الله سشبحانه قد غفر لرجل؛ لأنه سشقى كلًبا
كاد يموت من العطشس .بينما دخلت امراأة
النار؛ لأنها حبسشت قطة ،فلم تطعمها ولم
َت ْ -سش ِ-قَ-ه -ا ح-ت-ى م-اتت.ال-مسش-ل-م رف-ي-ق م-ع ك-ل
ششيء ،حتى مع الجمادات ،فيحافظ على
اأدواته ،ويتعامل مع كل ما حوله بلين ورفق،
ول يعرضشها للتلف بسشبب سشوء السشتعمال
و ا ل إ ه م ا ل  .ح ث sا ل ن ب ي ـ ص ش ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ش ل م ـ
ع -ل -ى ال -رف -ق ،ف -ق-ال« :اإن ال-ل-ه رف-ي-ق ي-حب
الرفق في الأمر كله»( ،متفق عليه) ،وقال
الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ« :اإن الله رفيق،
يحب الرفق ،ويعطي على الرفق ما ل يعطي
على العنف ،وما ل يعطي على ما سشواه»،
(مسشلم).
والمسشلم برفقه ولينه يصشير بعيًدا عن النار،
ويكون من اأهل الجنة ،قال النبي ـ صشلى الله
حُرم على
عليه وسشلم ـ« :األ اأخبركم بمن ي ْ
حُرم النار
حُرم عليه النار؟ َت ْ
النار؟ اأوبمن َت ْ
على كل قريب هين لين سشهل»( ،الترمذي
واأحمد).
واإذا كان المسشلم رفيًقا مع الناسس ،فاإن الله
 -سشبحانه  -سشيرفق به يوم القيامة.

اللّهـ ـ ـم صصلـ ـ ـي وسصلـ ـ ـم علـ ـ ـى سصي ـ ـدنا ﬁم ـ ـ ـد

في األششهر الحرم أاعظم خطيئة ووزًرا من
الظلم فيما سشواها .وإاْن كان الظلم على كّل

ح-ال ع-ظ-يً-م-ا ول-ك-ن ال-ل-ه ي-عّ-ظ-م م-ن أام-ره م-ا
يششاء.

لشسهر أ◊رم
أ أ
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م -ن فضس -ل أل -ل -ه وم -ن -ت -ه أن ج-ع-ل ل-ع-ب-اده
ألصسا◊ Úموأسسم يسستكÌون فيها من ألعمل
ألصس -ال -ح ،وم -ن أع -ظ -م ه-ذه أŸوأسس-م وأج-ل-ه-ا
لشس- -ه- -ر أ◊رم وق- -د فضس -ل أل -ل -ه سس -ب -ح -ان -ه
أ أ
وتعا 4 ¤أشسهر على باقي أشسهر ألسسنة وحرم
لشسهر أ◊رم،
ألقتال فيها ،ولذلك سسميت أ أ
وهي ﬁرم ورجب وذو ألقعدة وذو أ◊جة،
قال رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ «إأن
أل-زم-ان ق-د أسس-ت-دأر ك-ه-ي-ئ-ت-ه ي-وم خ-ل-ق أل-ل-ه
لرضض ،ألسسنة أثنا عشسر شسهرًأ
ألسسماوأت وأ أ
منها أربعة حرم ثÓثة متوأليات ذو ألقعدة
وذو أ◊جة وأÙرم ورجب ألذي ب Úجمادى

الرفـ ـ ـق  ...خل ـ ـق عظيـ ـ ـم

وشسعبان».

و ح -و ل ف ض ش -ل ا ل أ ش ش -ه -ر ا ل -ح -ر م ي -ق -و ل ا ل -د ك -ت -و ر
ح -ل -م -ي ع -ب -د ا ل -ر و ؤ و ف  :س ش -م -ي ت ه -ذ ه ا ل أ ش ش -ه -ر
حرماً لتحريم القتال فيها قال تعالى{ :أإن
عدة ألشسهور عند ألsله أثنا عشسر شسهرًأ
‘ ك - -ت - -ا ب أ ل s- -ل - -ه ي - -و م خ - -ل - -ق أ ل س س - -م - -و أ ت
وألأرضض منها أربعة حرم ذلك ألدين
أ ل -ق -ي -م ف  Ó-ت -ظ -ل -م -و أ ف -ي -ه -ن أ ن -ف س س -ك -م
وقاتلوأ أŸشسرك Úكافة كما يقاتلونكم
ك -ا ف -ة و أ ع -ل -م -و أ أ ن أ ل -ل -ه م -ع أ  Ÿت -ق ، }Ú
(التوبة الآية  ،)36ولبد لÓإنسشان اأن يعظم
ا ل أ ش ش -ه -ر ا ل -ح -ر م ب -ا ل -ط -ا ع -ا ت و ا ل -ع -ب -ا د ا ت و ا أ ن
يبتعد عن المعاصشي لأن الذنب يعظم فيها
اأكثر من غيرها من الششهور .فششهر رجب
سشمي الأصشم لأنه ل يسشمع فيه صشوت السشÓح
و س ش م ي ت ا ل أ ش ش ه ر ا ل ح ر م ا أ ي ض ش اً ل ت ح ر ي م ا ن ت ه ا ك
المحارم فيها اأششّد من غيرها ،وششهر ذو
ا ل -ق -ع -د ة ه -و ش ش -ه -ر ح -ر ا م ف ض ش -ل -ه ا ل -ل -ه ت -ع -ا ل -ى
و ع ظ م ف ي ه ا ل أ ج ر و س ش نّ ل ن ا ر س ش و ل ن ا ـ ص ش ل ى
الله عليه وسشلم ـ الصشيام في الأششهر الحرم،
فقد جاء رجل اإلى النبي ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ فقال :يا رسشول الله اأنا الرجل الذي
جئتك عام الأول فقال رسشول الله ـ صشلى الله
عليه وسشلم ـ« :لم عذبت نفسشك صشم ششهر
ا ل ص ش ب ر و ي و م اً م ن ك ل ش ش ه ر ق ا ل ا ل ر ج ل ز د ن ي
فاإن بي قوة قال صشم يومين قال :زدني قال
صشم من الحرم واترك صشم من الحرم واترك
ص ش -م م -ن ا ل -ح -ر م و ا ت -ر ك »  ،و ا أ ش ش -ا ر ب -ا أ ص ش -ا ب -ع -ه
الثÓثة فضشمها يقصشد ششهر رجب وقد كان
ل  Ó-أ ش ش -ه -ر ا ل -ح -ر م ا ل أ ر ب -ع -ة م -د ل -و ل -ه -ا ا ل -د ي -ن -ي
الكبير عند العرب والمسشلمين ،حيث كانت
تحرم فيها الحروب والغزوات.
و ع -ن ف ض ش -ل ش ش -ه -ر ذ ي ا ل -ق -ع -د ة ق -ا ل ا ل -د ك -ت -و ر
حلمي :صشيام ششهر ذي القعدة ليسس له فضشل
ز ا ئ -د ع -ل -ى غ -ي -ر ه م -ن ا ل ش ش -ه -و ر ا إ ل ا أ ن -ه م -ن
ا ل أ ش ش -ه -ر ا ل -ح -ر م ا ل -ت -ي ح -ر م ا ل -ل -ه س ش -ب -ح -ا ن -ه
وتعالى فيها القتال ورغب في الإكثار من
ا ل - -ط - -ا ع - -ا ت و ا ل -ع -ب -ا د ا ت ف -ي -ه  ،م -ث -ل ا إ خ -ر ا ج
الصشدقات والإكثار من الصشيام وقال رسشول
ا ل ل ه ـ ص ش ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ش ل م ـ  « :م ن ص ش ا م ي و م اً
في سشبيل الله باعده الله من جهنم سشبعين
خ - -ر ي - -ف ً-ا »  ،و ذ ك -ر ا ل -ق -ر ا آ ن ح -ر م -ة ش ش -ه -ر ذ ي
ا ل -ق -ع -د ة  ،و ذ ل ك ف -ي ق -و ل -ه ت -ع -ا ل -ى { :أ ل ش س ه ر
أ◊رأم بالشسهر أ◊رأم وأ◊رمات

هام جدأ
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ق ص س -ا ص ض ف -م -ن أ ع -ت-د ى ع -ل -ي -ك م ف ا ع ت د و أ
عليه Ãثل ما أعتدى عليكم} .فالآية
ن - -ز ل ت ف - -ي م - -ن - -ع ق -ر ي ش س ل -ل -م س ش -ل -م -ي -ن ع -ا م
ا ل -ح -د ي -ب -ي -ة ع -ن ا ل -ب -ي ت ا ل -ح -ر ا م ف -ي ش ش -ه -ر ذ ي
القعدة الحرام فاعتمر النبي ـ صشلى الله
عليه وسشلم ـ عمرة القضشاء في السشنة التالية
في ششهر ذي القعدة.
و ح - -و ل ف ض ش -ل ش ش -ه -ر ذ ي ا ل -ح -ج -ة ي -ق -و ل  :ا إ ن
السشبب في تفضشيل هذا الششهر اأن به  10اأيام
هي عششر ذي الحجة من اأفضشل اأيام السشنة
لجتماع اأمهات العبادة فيها وهي الصشÓة
والصشيام والصشدقة والحج ،ول ياأتي ذلك في
غ -ي -ر ه -ا م -ن ا أ ي -ا م ا ل س ش -ن -ة ك -م -ا ق -ا ل ت -ع -ا ل -ى :
{وألفجر وليال عشسر} ،وقال تعالى في
سشورة الحج{ :ويذكروأ أسسم ألله ‘ أيام
معلومات} .ولذلك يسشتحب في هذه الأيام
المباركة الصشÓة والإكثار من النوافل لأنها
م - -ن ا أ ف ض ش - -ل ا ل -ق -ر ب -ا ت ا إ ل -ى ا ل -ل -ه  ،و ا ل ص ش -ي -ا م
لدخوله في الأعمال الصشالحة وخاصشة صشيام
يوم عرفة ،فقد روي عن بعضس اأزواج النبي
قالت{ :كان رسسول ألله يصسوم تسسع ذي
أ◊جة ويوم عاشسورأء وثÓثة أيام من
كل شسهر}.
و ا أ ض ش -ا ف ا أ ن م -ن ا أ ف ض ش -ل ا ل -ع -ب -ا د ا ت ف -ي ه -ذ ا
الششهر الحج الذي يمحو الذنوب وقال رسشول
الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ« :من حّج لله
فلم يرفث ولم يفسشق رجع كيوم ولدته اأمه».
اأما عن فضشل ششهر المحرم فيقول الدكتور
حلمي :هو اأول ششهر من الأششهر الهجرية
واأحد الأربعة الحرم وقد بين لنا نبينا ـ صشلى
الله عليه وسشلم ـ اأحكام وفضشل هذا الششهر
ا ل -و ا ر د ة ف -ي ك -ت -ا ب ا ل -ل -ه ت -ع -ا ل -ى و ف -ي ا ل س ش -ن -ة
المطهرة ،ومن اأهم هذه الأحكام اأن ششهر
المحرم من الششهور الحرم التي عظمها الله
تعالى وذكرها في كتابه العزيز وششرف الله

تعالى هذا الششهر من بين سشائر الششهور،
ف س ش -م -ي ب ش ش -ه -ر ا ل -ل -ه ا ل -م -ح -ر م ف -ا أ ض ش -ا ف -ه ا إ ل -ى
ن -ف س ش -ه ت ش ش -ر ي -ف ً-ا ل -ه و ا إ ش ش -ا ر ة ا إ ل -ى ا أ ن -ه ح -ر م -ه
بنفسشه وليسس لأحد من الخلق اسشتباحته وقد
رجح طائفة
من العلماء اأن محرم اأفضشل الأششهر الحرم،
وقال اأبو ذر رضشي الله عنه« :سشاألت النبي ـ
صشلى الله عليه وسشلم ـ« :اأي الليل خير واأي
ا ل أ ش ش -ه -ر ا أ ف ض ش -ل ف -ق -ا ل  :خ -ي -ر ا ل -ل -ي -ل ج -و ف -ه
و ا أ ف ض ش -ل ا ل أ ش ش -ه -ر ش ش -ه -ر ا ل -ل -ه ا ل -ذ ي ت -د ع -و ن -ه
المحرم».
وعن فضشل ششهر رجب يقول الدكتور حلمي،
هو من الأششهر الحرم المعظمة والمفضشلة
عند الله سشبحانه وتعالى ،حيث تسشتحب فيه
ك -ث -ي -ر م -ن ا ل أ ع -م -ا ل و ا ل -ف ض ش -ا ئ -ل ا ل -د ا ع -ي -ة ا إ ل ى
مرضشاة الله عز وجل ،ويعرف بششهر رجب
الأصشم لأنه اأفرد عن بقية الأششهر الحرم
وقد سشمي كذلك بالششهر الأصشب لأن الرحمة
و ا ل -م -غ -ف -ر ة ت -ن ص ش ب ع -ل -ى ا ل -ع -ب -ا د ف -ي -ه  ،و ق -ا ل
رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ« :اإن
رجب ششهر الله العظيم ل يقاربه ششهر من
الششهور حرمة وفضش ً
 Óوالقتال مع الكفار فيه
حرام ،اإل اأن رجب ششهر الله وششعبان ششهري
ورمضشان ششهر اأمتي األ فمن صشام من رجب
ي -و م ً-ا ا س ش -ت -و ج ب ر ض ش -و ا ن ا ل -ل -ه ا ل أ ك -ب -ر و ا ب -ت -ع د
عنه غضشب الله واأغلق عنه بابًا من اأبواب
النار».
و ا أ ض ش -ا ف  :م -ن ا ل -ع -ب -ا د ا ت ا ل -م -ف ض ش -ل -ة ف -ي ه -ذ ه
ا ل ش ش -ه -و ر ا ل -م -ح -ر م -ة و خ -ا ص ش -ة ف -ي ش ش -ه -ر ر ج ب
اأداء العمرة والصشيام ،حيث ورد عن رسشول
الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ قوله« :من
ص ش ا م يو م ًا من ر جب ت ب ا ع د ت ع نه ا ل ن ا ر
م س ش -ي -ر ة م -ئ -ة س ش -ن -ة و م -ن ص ش -ا م ث  Ó-ث -ة ا أي -ا م
وجبت له الجنة» ويفضشل فيه السشتغفار
والتهليل والتحميد.

: OGó``````YGE
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فالك فال أÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

ألحمل

’ تسصعى لِتبرير نيتك إان كنت
تَراها واضصحة جًدا يا حمل،
َفالبعضض يمشصون وعُقولهم
تجري خلفُهم .

ألثور

أاسصوأا ما قد يواجهه ا’نسصان في
حياته يا ثور هو كثرة التفكير،
لذلك رّدد :اللّهم إاّني أاسصأالك با’ً ٌمطمئنًا
وشصاكراً ِلما قسصمته لي.

ألجوزأء

عشصقت ترأبك يا بلدي
فحبك أاسسقى أاوردتي
سسأابقى أاقول جزائري ولن أاندم
وتبقى الجزائر قلبي والله يعلم
لو كان قلبكم يدرك حبي للجزائر
والله لتحطّم
فلنحمي تراب جزائرنا فترابها حب
’ يهرم
وهواؤوها عطر ’ يذبل وسسماؤوها نور
’ يأافل
فيا رب احمي ربوع وطننا واحرسسها
بعينك التي لن تسسهى ولن تنم

حكم و
أأمثال
^ عن
دما تتصسد
تنفق نقودك ّ ق فأانت ’
بل
نفسسك ترسسلها إالى
ف
ي
ز
من آاخر.
^ن
صسيبك من
م
ح
ب
ة
ا
ّ
ل
ل
ـ
ه
على قدر
ذكرك له.

^ أاّنه حالياً يعتبر الجواز السسفر
’قوى عالمياً ،فهو يؤوّهلك
’لماني هو ا أ
ا أ
للدخول لـ  177دولة بدون فيزا من أاصسل
 218دولة؟!
^ أاّنه في أالمانيا يجب عليك أان تتعلّم
’ولية بدّقة ،وذلك حتى
’سسعافات الطبية ا أ
ا إ
تتمّكن من اسستخراج رخصسة قيادة السسيارات.

حل العدد السسابق

ال ّسسفينـــة.

أبتسسم
^ أارم -ل -ة ذه -بت ع-ن-د ق-ب-ر
زوج- -ه- -ا ت- -ب- -ك- -ي وتصس- -رخ :أاي- -ن ذه -بت
وت- -رك- -ت- -ن- -ي وح- -ي- -دة..ع- -م- -ار ل -يسس ل -ه
سس- -روال ،وسس- -ارة ت- -ري -د فسس -ت -ان -ا وف -ري -دة
تحتاج إالى مئزر للمدرسسة..ولما رأاته في
الحلم قال لها :يا امرأاة إاّنني ميت ولسست في
أاوروبا.
^ غبي في الحمام ينادي أاخته أاين الشسامبوه؟
رّدت عليه :على الرف يا أاحول ،قال لها :يا
غبية هذا مكتوب عليه للشّسعر الجاف أانا
شسعري فيه ماء.

ألسصرطان

يا سصرطان بالصصبر والرضصى
والقليل منَ القناعة تصصبح
اأ’شصياء أاجمل.

أألسصد
صسادقة
الوفاء يرتبط بالمشساعر ال ّ
وليسس بنوع البشسر ،فهناك من يخلصس
لك عمرا وهناك من يبيع كل شسيء في
أاقرب مزاد.

وصصي ـ ـة أب...

ما هو الشّسيء اŸوجود ‘ كل شسيء؟

إاذا جاءك اليأاسض ليُحّدثك عن
الُمسصتحيل يا جوزاء ،فحّدثه عن
قدرة رّب العالمـين! ﴿إاsنما أامُرُه إاذا أاراَد
ل َل ُ
ه ُك ْ
ن َفَيكون﴾.
شسيًئا أان يقو َ

تقول إاحدى الفتيات 6 :سسنوات ووالدي يرفضس كل من
يتقّدم لي لسسبب لم أاكن أافهمه ويرفضس أاي نقاشس في ذلك!!!
لقد كان والدي يقابل كل من يتقّدم لي وحده في غرفة
الضسيوف ،وبعد أان يخرج الشساب تـهرع أامي لـسسؤوال أابي ماذا
حدث!...؟ يجيبها - :لم يعجبني المهر ،نصسيبه ليسس في
دارنا وهكذا...حتى بدأات الكآابة تـتسسلّل لـداخلي؛ وبدأات
أاضسمر الغضسب من أابي لـوقوفه في وجه نصسيبي وأاسسأال
نفسسي!!!.
كيف له أان يكون ماديا هكذا...ويطمع في مهر مسستحيل
’بنته الوحيدة!...
إالى أان حصسلت معجزة!!!.
م بـالفعل زواجنا دون أان
ووافق أابي على أاحد المتقّدمين ،وت ّ
ن زوجي كان متوسّسط
يذكر أابي المهر ،والغريب في ا أ
’مر أا ّ
الحال بل وأافقر من معظم الذين سسـبقوه لطلب يدي؛ وهو
أايضساً لم يذكر شسيئاً عن مهري!
ومرت السسنون ولم أارى من زوجي شسرًا أاو ظلمًا وإانما رأايت كل
الحنان والّرفق والّلطف.
إالى أان جاء اليوم الذي فارق فيه أابي الحياة ،وبعد انتهاء
العزاء جاءني زوجي وضسّمني لصسدره وقال- :
يا صسغيرتي ’ تحزني !..اسستغربت كلمة صسغيرتي منه!!!...

القاع القاسصي الذي ارتطمت به
عندما أاخفقت ،سصيصصبح
اأ’سصاسض ال sصصلب الذي سصتعيد عليه
بناء حياتك من جديد.

ألعذرأء

ما أاقل تفكيرنا فيما لدينا يا
عذراء..وما أاكثر تفكيرنا فيما
ينقصصنا.

ألميزأن

بعضض البشصر يا ميزان يخلق لك
جـزء من السصعادة ،أاما البعضض
اآ’خر هـو السصعادة بذاتـها.

ألعقرب

نظر نحوي بلطف وقال - :نعم صسغيرتي!!!...
حين تقّدمت لخطبت ِ
ك سسأالني والدك عّما أاسستطيع فعله من
أاجلك؛ فـّكرت قلي ً
 Óثم قلت له :أانا ’ أاملك الكثير يا عم،
ولكن أاقسسم لك أان ’ أاجعلها تـشسعر بـيتم حتى وإان فقدتك،
وأان أاحنو عليها كما لو كانت ابنتي ومن صسلبي؛
عندها ابتسسم والدك وضسّمني ،وقال :هذا مهرها لقد
زّوجتك ابنتي.

شصيء َقد ُيحبه الناسض فيك يا
عقرب هو طيبة َقلبك ،ولكنهم ’ يعلمون كم
يعاني طيب الَقلب.

ألقوسس
أاحـيـانـا يا قوسض نـصصـر عـلـى
الـصصـمـت ،أ’ن هـنـاك أاشصـيـاء ’
يـعـالـجـهـا الـكـÓم.

ألجدي

مثÒة

اأ’شصياء الجميلة بداخلك أانت يا
جدي وليسصت في اأ’حداث ،فعندما تمتلك
عينًا جميلة فأانت ترى كل شصيء جمي،Ó
وعندما تمتلك نفسصاً راضصية سصترضصى ولو
بالقليل.

أاخبار

مطعم يابا Êنادلوه مصسابون باÿرف

يعمل  17ناد’ ونادلة مصصابون جميعا بالخرف في مطعم ياباني
بصصفة مؤوقتة للتوعية بالمرضض ،وعلى الرغم من ذلك لم يبد الزبائن
أاي امتعاضض أاو شصكوى.
وصصاحب الفكرة هو شصيرو أاوجينو ( 38عاما) مدير تلفزيون هيئة
اإ’ذاعة والتلفزيون اليابانية.
ويعمل كبار السصن المصصابون بالخرف في المطعم من  16إالى 18
سصبتمبر بهدف زيادة التوعية بالخرف قبل اليوم العالمي للزهايمر
في  21سصبتمبر ،وكذلك إ’تاحة الفرصصة أامام الناسض للتفاعل مع
المصصابين بالمرضض في بيئة آامنة ’ يخشصى العاملون فيها عاقبة أاي
أاخطاء ربما يقعون فيها.وقال أاوجينو« :كان أامرا رائعا أان يوقن
الجميع أانهم قادرون على القيام بهذا العمل طالما توفر لهم القدر
المÓئم من الدعم».وقال زبون يدعى ماكوتو إاتشصيكاوا إانه اسصتمتع
بالحديث إالى نادلة نسصيت لبرهة أانها تعمل في المطعم ،وجلسصت

ألدلو
للحديث معه.وأاعد طهاة محترفون اأ’طباق للزبائن الذين تعين
عليهم تسصجيل طلباتهم مسصبقا.واليابان إاحدى دول العالم التي
تقف في الصصدارة لمواجهة مرضض الخرف ،الذي تقدر تكلفته
بواحد في المئة من الناتج المحلي اإ’جمالي في العالم.
وتسص -ع -ى م -ب -ادرات ح-ك-وم-ي-ة وخ-اصص-ة إ’زال-ة ال-وصص-م-ة ال-م-رت-ب-ط-ة
بالخرف الذي يبلغ عدد المصصابين به في اليابان قرابة خمسصة
مÓيين شصخصض.
ومن المتوقع أان يصصاب واحد من بين كل خمسصة يابانيين ممن تزيد
أاعمارهم عن  65عاما ،أاي نحو  7مÓيين ياباني ،بدرجة من
درجات الخرف بحلول عام .2025

’ تجبْر أاحًدا على ا’هتمام بك
والسصؤوال عنك يا دلو !..فمن يحبك حًقا
سصيبحث عنك كما يبحث عن شصيء ثمين ضصاع
منه.

ألحوت
’ تحسصب أان نفسصك هي التي
سصاقتك إالى فعل الخيرات يا حوت..بل إانك
عبد أاحبك الله ف Óتفرط في هذه المحبة
فـينسصاك.

الفجر٠٥.٠٦...............:
مواقيت الظهر١٢.٤٢...............:
العصصر١٦.١٢...............:
الصصÓة المغرب١٨.٥٤..............:
العشصـاء٢٠.١٣.................:
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 ١٨سصبتمُ : ١٩٥٥ Èن ّ
ظم موؤ“ر نسصوي فرنسصي ضصد
إارسصال ا÷نود للحرب ‘ ا÷زائر.
 ١٨سص- -ب -ت -م : ١٩٥٨ Èوصص -ل الصص -ح-ف-ي-ان
الأم-ري-ك-ي-ان،ج-ي-مسش م-ي-ك-ل ف-ري-دم-ان ،وبيÎ
ب- -رايسصÎوب ،إا ¤ا◊دود ا÷زائ- -ري- -ة الشص- -رق- -ي- -ة
لج-راء –ق-ي-ق صص-ح-ف-ي ح-ول السصّ-د الشص-ائك واŸك-هرب
إ
““خط موريسش““ .

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

لثن ٢٧ Úذو ا◊جة  ١٤٣٨هـ اŸوافق لـ  ١٨سصبتم ٢٠١٧ Èم
ا أ

إإلرهاب إÿط« Òأإبو أإسضامة» يسضلم نفسضه للسضلطات إلعسضكرية
سسلم إارهابي خط Òنفسسه ،أامسس ،للسسلطات
العسسكرية بالقرب من اŸيلية بولية جيجل،
بحسسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
أاوضسح البيان ،أانه «‘ إاطار مكافحة اإلرهاب
وبفضسل جهود قوات ا÷يشس الوطني الشسعبي
سّس- -ل- -م ،أامسس 17 ،سس-ب-ت-م ،2017 Èاإلره -اب-ي
اÿط« Òد .ف- -ارسس» اŸدع- -و «أاب- -و أاسس- -ام- -ة»
نفسسه للسسلطات العسسكرية بالقرب من اŸيلية
شسرق ولية جيجل.
يضس -ي -ف ال -ب-ي-ان ،أان «اإلره-اب-ي ال-ذي ال-ت-ح-ق
با÷ماعات اإلرهابية سسنة  ،2005كان بحوزته
مسسدسس رشساشس من نوع كلشسنيكوف وثلثة
(ﬂ )03ازن ذخÒة ‡لوءة ونظارة ميدان».
وبهذه اŸناسسبة ،دعت الوزارة ‘ بيانها «مرة
أاخرى من تبّقى من اإلرهابي Úلغتنام فرصسة
السستفادة من التداب Òالقانونية السسارية ،على
غرار الكث‡ Òن سسلموا أانفسسهم للسسلطات
األمنية».

قامت بها مفارز
ا÷يشش بعدة وليات

إŸوسضيقار رشضيد صضاو‹ ينتقل إإ ¤رحمة إلله
انتقل إا ¤رحمة الله قائد أاوركسسÎا اŸوسسيقى
السسمفونية رشسيد صساو‹ ،صسباح أامسس األول،
عقب أازمة قلبية عن عمر يناهز  65عاما و”
دفنه بعد الظهر ‘ مقÈة العالية ،بحسسب ما
علم من مدير اŸعهد الوطني العا‹ للموسسيقى
عبد القادر بوعزارة.
ب -رز اŸرح -وم ،ال -ذي ك -ان م -ل -ح -ن -ا ومصس-ح-ح-ا
ﬁن -ك-ا ،ق-د ب-رز ب-ت-ح-ك-م-ه وصس-رام-ت-ه ‘ ق-ي-ادة
األوركسسÎا السس-م-ف-ون-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-دة سس-نوات
والتي أاصسبحت تسسمى فيما بعد «أاوركسسÎا أاوبرا
ا÷زائر» .وأاوضسح عبد القادر بوعزارة ،أانه
سسيتم تكر ËاŸرحوم يوم  18سسبتم Èا÷اري
ب -اŸع -ه-د ال-وط-ن-ي ال-ع-ا‹ ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى ت-ق-دي-را
ألعماله وموهبته.

ميهوبي معزيا الفقيد

فقدنا أإحد أإعمدة إŸوسضيقى
إلكÓسضيكية ‘ إ÷زإئر

أاشس-اد وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ب-ق-ائ-د
أاوركسسÎا اŸوسسيقى السسمفونية رشسيد صساو‹
ال- -ذي واف- -ت- -ه اŸن- -ي- -ة ،أامسس األول ،ب- -ا÷زائ- -ر
العاصسمة إاثر سسكتة قلبية عن عمر ناهز  65سسنة،
معربا عن حزنه «لفقدان أاحد أاعمدة اŸوسسيقى
الكلسسيكية ‘ ا÷زائر».
‘ رسسالة تعزية ،وصسف الوزير الفقيد «باŸؤولف
واŸل -ح -ن اÙنك» ،م -ذك-را ب-ت-ف-ان-ي-ه وخصس-ال-ه
اŸهنية.

حجز  135كلغ من
إلكيف إŸعالج بتلمسضـان
وتوقيف  3مهربÚ

كما ذكر الوزير بأان الفقيد «شسغل منصسب مدير
لوركسسÎا السس -م -ف -ون -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-دة
ف -ن -ي ل  -أ
سس- -ن- -وات وأاسس- -ت- -اذ ب- -اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ال -ع -ا‹
للموسسيقى ،حيث وضسع مهارته اŸوسسيقية ‘
خدمة طلبته».
وع -ل -ى رأاسس األوركسسÎا السس-م-ف-ون-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
أا‚ز رشس -ي -د صس -او‹ اŸول -ود سس -ن -ة  1952عدة
أاعمال ،كما اشستغل على أاك Èأاعمال اŸوسسيقى
الكلسسيكية العاŸية .وانطلقا من غÒته على
هويته الثقافية ،كّرسس مهارته من أاجل تثمÚ
الÎاث الثقا‘ ا÷زائري .ومن ب Úاألعمال
الÎاثية الثقافية ا÷زائرية التي أاعاد تأاليفها
ال -ف -ق -ي-د «أان-دلسس-ي-ة» و»أاه-ل وسس-ه-ل» و»ب-خ-ت-ة»
و»Áا ق -وراي -ة» ون -وب -ات «رصس -د دي-ل» و»سس-ي-ك-ا»
وغÒه -ا .ك -م -ا ت -ع -اون رشس -ي -د صس -او‹ م-ع أاكÈ
ال -ف -ن-ان ،Úم-ن-ه-م آاك-ل-ي ي-اح-ي-ات-ن وم-ق-داد زروق
وسسم Òتومي وعبد العزيز بن زينة.

 20°ا÷زائر

17442 Oó©dG

إالتحق با÷ماعات اŸسصلحة سصنة  ٢٠٠٥باŸيلية

وري الÌى ÃقÈة العالية

 23°ا÷زائر

الشصعب ‘ /إاط- -ار ﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب
وا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ،ضس -ب -طت م -ف -رزة
للجيشس الوطني الشسعبي وعناصسر الدرك
الوطني ،يوم  16سسبتم 2017 Èبتلمسسان،
كمية من الكيف اŸعالج ُتقدر بـ()135
كيلوغرام ‘ ،ح Úأاوقفت مفارز أاخرى
بتمÔاسست وبرج باجي ﬂتار ،أاربعة ()04
مهرب Úوحجزت شساحنة ومركبت)02( Ú
رباعيتي الدفع و( )6200ل Îمن الوقود
ومعدات التنقيب عن الذهب.
وبكل من أادرار والوادي وبسسكرة ،أاوقفت
اŸف -ارز ،ث -لث-ة ( )03م -ه-رب Úوضس-ب-طت
شساحنة ومركبت )02( Úنفعيت Úو()6 ،57
ق -ن -ط -ار م -ن م-ادة ال-ت-ب-غ و( )7500رزم- -ة
سس -ج -ائ-ر م-ن ﬂت-ل-ف ال-ع-لم-ات وك-م-ي-ة
م -ع -تÈة م -ن اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة م -ن -ت-ه-ي-ة
الصس- -لح- -ي -ة .م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ضس -ب -ط
حراسس ا◊دود بالطارف( )48كيلوغراما
م- -ن اŸرج- -ان ،ف -ي -م -ا ” ت -وق -ي -ف ()27
م - -ه - -اج - -را غ Òشس- -رع- -ي م- -ن ﬂت- -ل- -ف
ا÷نسسيات بكل من بشسار وأادرار وورقلة.

 24°وهران
 25°وهران

الثمن  ١٠دج

25°
27°

france prix 1

بعد إايداع شصكوى ضصدها

شضرطة إلعاصضمة تلقي إلقبضس على سضارقة Óﬁت إÛوهرإت

الشصعب ‘ /إاطار ﬁاربة ا÷رÁة Ãختلف
أانواعها ،وحفاظا على األمن العام باŸناطق
ا◊ضسرية“ ،كنت مصسالح أامن ولية ا÷زائر
من توقيف امرأاة ﬂتصسة بالسسرقة من داخل
ﬁلت بيع اÛوهرات.
القضسية اŸعا÷ة انطلقت بعد إايداع مواطن
شسكوى لدى مصسالح األمن مفادها ،تعّرضسه
ل -لسس-رق-ة م-ن داخ-ل ﬁل-ه ل-ب-ي-ع اÛوه-رات،
حيث وبينما كان يتفحصس الفيديو اÿاصس
باÙل باعتباره ›هزا بكامÒا رقمية لحظ
امرأاة تقوم بأاخذ خا“ Úمن الذهب خفية
عنه .بعد اسستغلل عناصسر األمن تصسريحات
صس-احب اÙل ،إان-ط-ل-قت ال-ت-ح-ري-ات إلي-جاد
اŸشستبه فيها وبعد فÎة قامت نفسس اŸرأاة
بالعودة إا ¤اÙل وهو ما مكنه من التعرف
ع-ل-ي-ه-ا بسس-ه-ول-ة م-ن أاول وه-ل-ة ،ل-ي-ق-وم بإابلغ
عناصسر الشسرطة التي تدخلت بسسرعة لتقوم
بالقبضس على اŸشستبه فيها.
ومواصسلة للتحقيق ” ،السستماع إا ¤صساحب
سسيارة أاجرة كان يقلها ،الذي أابلغ اÙققÚ
أانه وبصسفته صساحب سسيارة أاجرة كان يقوم
ب- -ن -ق -ل -ه -ا إاﬁ ¤لت ب -ي -ع اÛوه -رات عÈ
ﬂتلف الوليات ،إاعتقادا منه أانها تقوم ببيع
وشسراء اÛوهرات.

...و–ارب إ÷رÁة

الشصعب ‘ /إاطار توف Òاألمن والطمأانينة
ل -ل-م-واط-ن وح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ‡ت-ل-ك-ات-ه“ ،ك-نت
مصس- -ال- -ح أام- -ن ولي- -ة ا÷زائ- -ر م- -ن م -ع -ا÷ة
قضسيت ،Úاألو ¤متعلقة بالسسرقة من داخل
مركبة ،والثانية بÎويج اŸؤوثرات العقلية ،ليتم

توقيف  03أاشسخاصس مشستبه فيهم.
القضسية األو ¤طالت ﬁضسرا قضسائيا ،حيث
تعرضس لسسرقة ﬁفظته من داخل السسيارة
بعد ركنها أامام أاحد اÙلت التجارية ،كان
بداخلها مبلغ ما‹ يقدر بـ 450مليون سسنتيم
وختم يخصس مهنته وبطاقة مهنية وعدة وثائق
أاخ- -رى ،وف- -ور ت- -ل -ق -ي الشس -ك -وى ” ت -ك -ث -ي -ف
األب -ح -اث أاي -ن أاسس -ف -ر ال -ت-ح-ق-ي-ق ع-ن –دي-د
اŸشستبه فيه األول الذي تب Úأانه قاصسر ،ليقوم
بالتصسريح بوقائع القضسية مع ذكر شسريكة ‘
العملية وأان اŸسسروقات موجودة ‘ منزل
لذن بالتفتيشس الصسادر عن
شسريكه ،ووفقا ل إ
السسيد وكيل ا÷مهورية اıتصس إاقليميا” ،
تفتيشس منزل شسريكه ،ليتم العثور على مبلغ
ما‹ مقدر بـ 291مليون سسنتيم و” اسسÎجاع
اÿتم والوثائق من مكان عمومي قاما برميها
ف-ي-ه .ال-قضس-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ت-علقة بورود معلومة
مفادها ،أان هناك شسخصس يسسيّر قاعة أالعاب
ي- -ق- -وم بÎوي- -ج اıدرات ل- -ل- -قصس- -ر ال- -ذي- -ن
يÎددون على ﬁله التجاري ،وعليه باشسرت
عناصسر الشسرطة القضسائية –رياتها .وعلى
اثر عملية ترصسد ” ،توقيف اŸشستبه فيه
ب -إاح -دى ع -م -ارات ا◊ي ال -ذي ي -ق -ط -ن ف-ي-ه،
وضسبط بحوزته على  50قرصسا من ا◊بوب
اŸهلوسسة ومبلغ ما‹ من عائدات الÎويج.
ب -ع -د اسس-ت-ي-ف-اء ج-م-ي-ع اإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة
ال -لزم -ة ”ّ ،ت -ق -د ËاŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه -م أام -ام
ا÷ه -ات ال -قضس -ائ -ي -ة ،أاي -ن أام -ر السس -ي-د وك-ي-ل
ا÷م -ه -وري-ة اıتصس إاق-ل-ي-م-ي-ا ،ب-إاي-داع ()02
منهم ا◊بسس اŸؤوقت ،فيما اسستفاد القاصسر
من إاطلق سسراح مؤوقت.

لمن بالعاصصمة
نظمتها مصصالح ا أ

دروسس –سضيسضية وتوعوية لفائدة إŸتمدرسضÚ

لفائدة موظفي مكتب منظمة الأ· اŸتحدة

إإطÓق تكوين لتعليم إللغة إألمازيغية

لم-ازي-غ-ي-ة وم-ك-تب
ت -ط -ل-ق اÙاف-ظ-ة السس-ام-ي-ة ل -أ
م -ن -ظ -م -ة األ· اŸت-ح-دة ،اب-ت-داء م-ن األرب-ع-اء 20
سسبتم ،2017 Èبا÷زائر العاصسمة ،الدورة األو¤
ل-ت-ع-ل-ي-م األم-ازي-غ-ي-ة ل-ف-ائ-دة م-وظفي منظمة األ·
اŸتحدة ،حسسبما أافاد به بيان للمحافظة السسامية
لمازيغية .وأاوضسح البيان أان «التكوين يكمن ‘
ل أ
ترجمة األهداف  17للتنمية اŸسستدÁة إا ¤اللغة
األمازيغية والقراءة والكتابة وتعزيز اŸعارف ‘
ال -ل -غ -ة األم-ازي-غ-ي-ة» ،مضس-ي-ف-ا أان «ت-رج-م-ة أاه-داف

التنمية اŸسستدÁة ‘ اللغة األمازيغية يعت Èفرصسة
إلبراز على الصسعيد العاŸي التقدم اÙقق ‘
ا÷زائر ‘ ›ال ترقية اللغة األمازيغية» .وبعد
أان أاكدت أان هذه اŸرحلة تندرج ‘ إاطار
لنسسان واتفاقية حقوق
«ترجمة إاعلن حقوق ا إ
ال----ط---ف---ل» أاوضس---حت اÙاف---ظ---ة السس---ام---ي---ة
لم--ازي--غ--ي--ة أان ه--ذا ال-ت-ك-وي-ن ي-ع-د» ن-ت-ي-ج-ة
ل --أ
للشسراكة اÈŸمة ‘  16مايو الفارط خلل
ا◊فل الذي نظم Ãقر اÙافظة بحضسور

لجرام بسصكيكدة
قصصد القضصاء على بؤور ا إ

توقيف شضاب Úوفتاة بتهمة إلدعارة

أاوقفت مصسالح أامن سسكيكدة شسخصسا مسسبوقا
قضسائيا ،يبلغ من العمر  29سسنة ،عن «إانشساء
ﬁل Ÿمارسسة الدعارة» ،على إاثر اıطط
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي اŸن-ج-ز م-ن ق-ب-ل ﬂتلف مصسالح
أامن الولية ،الرامي إا ¤تطه Òإاقليم األمن
ال -وط-ن-ي وﬁارب-ة ب-ؤور اإلج-رام واŸن-ح-رفÚ
والسس-ل-وك-ات السس-ل-ب-ي-ة ،ح-يث وردت م-ع-ل-ومات
مؤوكدة مفادها قيام ›موعة من اŸشستبه بهم
ب -اسس-ت-غ-لل ك-وخ قصس-دي-ري ب-أاع-ا‹ ال-زرام-ن-ة
Ãدي -ن -ة سس -ك -ي -ك -دة وات -خ -اذه وك -را ل -ت-ع-اط-ي
اıدرات واŸشسروبات الكحولية و‡ارسسة

الدعارة وإاخفاء أاشسياء مسسروقة داخله.
قوات الشسرطة وباسستغلل اŸعلومات قامت
بوضسع خطة ﬁكمة وداهمت اŸكان ،أاين ”
توقيف أاحد اŸشستبه به رفقة فتاة ،حيث أا‚ز
ملف قضسائي ‘ حق اŸشستبه به.
وب-اسس-ت-ك-م-ال م-ل-ف اإلج-راءات ال-ق-ان-ونية” ،
تقد ËاŸشستبه به أامام وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁك -م -ة سس-ك-ي-ك-دة ال-ذي أاح-ال-ه ع-ل-ى اŸث-ول
الفوري ليصسدر ‘ حقه أامر إايداع ا◊بسس
وغرامة مالية.
سصكيكدة :خالد العيفة

ل· اŸتحدة
اŸنسسق اŸقيم Ÿكتب منظمة ا أ
ل· اŸت--ح--دة
واŸم---ث---ل اŸق---ي---م لÈن---ام--ج ا أ
لمÚ
للتنمية ‘ ا÷زائر ايريك ايفرفيسست وا أ
لم-ازي-غ-ي-ة سسي
ال-ع-ام ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة السس-ام-ي-ة ل -أ
الهاشسمي عصساد» .وتطلع اÙافظة السسامية
لمازيغية أان هذا التكوين سسيجري ابتداء من
ل أ
ل·
السس--اع-ة Ã 13:00ق--ر م--ك--تب م-ن-ظ-م-ة ا أ
اŸت--ح-دة ال-ك-ائ-ن بـ 41شس--ارع ﬁم--د خ--ودي
لبيار ا÷زائر العاصسمة.
اأ

هزة أإرضضية بقوة 9ر2
درجات بÈج إلبحري
با÷زإئر إلعاصضمة

سسجلت ،أامسس األحد ،على السساعة 17سسا
و 21دق -ي -ق -ة ،ه -زة أارضس-ي-ة Ãن-ط-ق-ة ب-رج
البحري با÷زائر العاصسمة ،بلغت شسدتها
 2,9درجات على سسلم ريشس ،Îحسسب ما
أاف- -اد ب- -ه م- -رك- -ز ال -ب -حث ‘ ع -ل -م ال -ف -لك
والفيزياء الفلكية وا÷يوفيزياء.وقد حدد
مركز الهزة بـ  10كلم شسمال غرب برج
البحري ،حسسب ما أاوضسحه اŸصسدر ذاته.

الشصعب ‘ /إاطار الÈنامج اإلتصسا‹ للمديرية
لم-ن ال-وط-ن-ي ،ذات الصس-ل-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م
ال -ع -ام -ة ل  -أ
حملت –سسيسسية وتوعوية لفائدة اŸتمدرسسÚ
Ãخ -ت -ل -ف أاط -واره -م ،ح-ول السس-لم-ة اŸروري-ة
وحماية البيئة بالنسسبة للطور اإلبتدائي ،اآلفات
لنÎنت
اإلجتماعية خاصسة السستعمال السسيئ ل أ
وﬂاط - -ر اسس- -ت- -ه- -لك اıدرات ،ب- -ال- -نسس- -ب- -ة
للطورين اŸتوسسط والثانوي ،انطلقت مصسالح
أامن ولية ا÷زائر ‘ إالقاء هذه الدروسس مسست
كل من ابتدائيات طكار‹ عبد الغني ،النجد
وفاطمة لل نسسومر بالدرارية ،إابتدائيتي ﬁمد
إاسس-ح-اق وراب-ح سس-ن-ط-وح-ي ب-ال-روي-ب-ة ،إابتدائيتي
سس -ي ا◊واسس وال -ع -ق -ي -د أاع -مÒوشس ب-ب-وزري-ع-ة،
إاب -ت -دائ -ي -ة ع -ب -د ال -ق-ادر دح-م-ا Êب-ب-ئ-ر ال-ت-وت-ة،

إابتدائية ع ÚاŸا◊ة ا÷ديدة ببئر مراد رايسس.
“حورت الدروسس التحسسيسسية والتوعوية التي
مسست الطور اإلبتدائي حول قواعد السسلمة
اŸرورية من خلل تقد Ëنصسائح وإارشسادات
ح -ول ضس -رورة احÎام إاشس -ارات اŸرور ،ك -ي -ف -ي-ة
قطع الطريق العام ،تفادي العنف اŸدرسسي،
خ- -اصس- -ة ‘ اÙي- -ط اÿارج- -ي ل- -ل -م -وؤسسسس -ات
الÎبوية ،على أان تتواصسل هذه الدروسس لتشسمل
ك -اف -ة اŸؤوسسسس -ات الÎب-وي-ة اŸت-واج-دة ب-ق-ط-اع
اختصساصس أامن ولية ا÷زائر ،وكذا الطورين
اŸت-وسس-ط وال-ث-ان-وي ح-ول األف-ات اإلج-ت-م-اع-ية
لنÎنت وﬂاط-ر
خ -اصس -ة اإلسس-ت-ع-م-ال السس-ي-ئ ل -أ
إاسس- -ت- -ه- -لك اıدرات ،وه -ذا ط -ي -ل -ة اŸوسس -م
الدراسسي.

