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علـــــى طـــــر‘ نقيـــضس و‘ قاعــــة شصبــــه فارغـــــة

صصـــ٧3ـــ1٠

france prix 1

ن ـ ـ ـ ـواب الغرفـ ـ ـ ـ ـة السصفلـ ـ ـ ـ ـى يختم ـ ـ ـ ـون
مناقشصـ ـ ـ ـ ـ ـة  ﬂـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطط ا◊كوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

صصـــ43ـــ٠

صصـــ5ـــ٠

فاتــــورة إسصتــــــÒإد إلسصكـــــر
ترتفــــع إ٧٠٠¤مليــون دو’ر
‘ سصبعــــة أإشصهـــر ،بــن مرإدي:

الوسصم الغذائي يدخل حيز
التنفيذ مطلع العام اŸقبل

صصـــ4ـــ٠

خÓل إشصرإفه على إ’فتتــاح إلرسصمــي
Óمن إلوطني ببلعباسس
للسصنة إلتكوينية ل أ

الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء هام ـ ـ ـ ـ ـل:
اسصتقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال 7425
م ـÎبـ ـصص جديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

صصـــ4ـــ2

^^ األغلبيـ ـ ـ ـة تثمـ ـ ـ ـن واŸعـ ـ ـ ـارضصـ ـ ـ ـ ـة
تبحـ ـ ـ ـ ـ ـث عن الختÓلت ‘ التفاصصيل
إتفاقيــــة بــــــ Úصصنـــــــدوق تطويـــــــر إلتكـــــــــوين
إŸتـــــوإصصل و›مــــــع إلفندقــــــــــــة وإلسصياحـــــــــة:

مباركي :أاك Ìمن  169مؤوسصسصة تضصمن
تكوينـ ـ ـ ـا ‘ مهـ ـن الفندقـ ـة والسصياحـ ـة
مرموري :العمـ ـ ـل ج ـ ـار م ـ ـ ـع وزارة النق ـ ـ ـل
ل›Èة رحÓت خاصصة للجن ـوب ‘ عاشصوراء

إ–ــــــــاد إلعاصصمـــــة يوإصصـــــل
–ضصÒإته Ÿوإجهة فÒوفياريو

بينما تتم ّسصك أإربيل بتنظيمه

جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود دوليـ ـ ـ ـ ـ ـة
لحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء أازمـ ـ ـ ـة
اسصتفتاء كردسصتـان
صصـــ٧ـــ1

صصـــ43ـــ٠

صصـــ3ـــ1

اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرب بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوت
متخـ ـ ـ ـ ـ ـوف مـ ـ ـ ـن أارضصيـ ـ ـ ـة
ملعـ ـ ـ ـ ـ ـب  5جويليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

تأابينيته جمعــــت Œمــــع
’سصـــرة إلفنيــــة
أإبنــــاء إ أ

رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل رشصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
صصـاو‹ ..وبق ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ا Ÿـ ـ ـ ـ ـايسصÎو حّيا
صصـــ5ـــ1

زيتـ ـ ـ ـو ‘ Êتبسس ـ ـة

منتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدى األعمـ ـ ـال
ا÷زائـ ـري -الروسس ـ ـ ـي

انط ـÓق برنامـ ـ ـج
دعم قطاع العدالـة

يقوم وزير اÛاهدين الطيب
زي- -ت- -و ،Êي- -وم- -ي  22و23
سس-ب-ت-م Èا÷اري ،بزيارة
لشس -راف ع -ل -ى
ع -م -ل ل  -إ
إاح - -ي - -اء ال- -ذك- -رى 62
ت- -ن- -ظ -م وزارة ال -ع -دل ،ال -ي -وم ،ن -دوة
Ÿع - -رك - -ة ا÷رف (22
صس-ح-ف-ي-ةÃ ،ن-اسس-ب-ة الن-ط-لق ال-رسس-م-ي
سسبتمÈ
لÈن- -ام- -ج دع- -م ق- -ط- -اع ال -ع -دال -ة ،وذلك
)2017-19٥٥
بإاقامة القضساة ،ابتداء من السساعة 09:00
بولية تبسسة.
صسباحا.

مسسعودي ضسيف
اإلذاعة الثقافية

ي - -ن - -ع - -ق- -د ،ال- -ي- -وم ،م- -ن- -ت- -دى الأع- -م- -ال
ا÷زائري -ال - - -روسس - - -ي ،وذلك ب - - -ف - - -ن- - -دق
الأوراسسي ،ابتداء من السساعة  14 : 00بعد
الزوال.

األربعاء  ٢٠سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٩ذي الحجة ١٤٣٨هـ

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد 144
من حصسـ ـ ـة موعـ ـ ـ ـد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع التاريـ ـ ـ ـ ـخ

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
يسستضسيف ،اليوم ،العدد الثاÊ
لدب - -ي
م - -ن ب - -رن - -ام - -ج اŸق - -ه - -ى ا أ
«سسجالت ومعنى» الذي تتضسمنه
الشس- -ب- -ك- -ة الÈا›ي -ة ا÷دي -دة
لذاعة الثقافية ،2018- 2017
ل إ
ح- - -م - -ي - -دو مسس - -ع - -ودي ﬁاف - -ظ
الصسالون الدو‹ للكتاب ،وذلك
باŸركز الثقا‘ عيسسى مسسعودي،
ع- -ل- -ى السس -اع -ة  10:00صسباحا،
ح -يث سس -ي -ت -ن -اول م -واضس -ي -ع ذات
الصس- -ل- -ة ب- -ج- -دي- -د ال- -ط- -ب -ع -ة 22
ل - -لصس - -ال- -ون ال- -دو‹ ل- -ل- -ك- -ت- -اب،
ال-ت-حضسÒات ا÷اري-ة ل-تنظيمها
وقضسايا أاخرى مرتبطة بأاحداث
السساعة.

17444

دعـ ـم القتصس ـ ـاد الوطن ـ ـي موضسـ ـ ـوع ملتقـ ـ ـى جهـ ـ ـوي

تنظم اŸنظمة الوطنية للمؤوسسسسات وا◊رف ،اليوم ،اŸلتقى ا÷هوي بسسكيكدة –ت شسعار «معا
لدعم القتصساد الوطني» ،وذلك بقاعة فليني مرج الذيب ،ابتداء من السساعة  16:00مسساء.

رئي ـ ـسس أامـ ـ ـن ولي ـ ـة البلي ـ ـدة ينشسـ ـط نـ ـدوة صسحفـي ـ ـة

ينشسط رئيسض أامن ولية البليدة ،يوم  24سسبتم Èا÷اري ،ندوة صسحفية ،وذلك Ãقر أامن
الولية ،ابتداء من السساعة  09:30صسباحا.

ندوة حول الŒاهـات
الدÁغرافية ‘ ا÷زائـر

لسسÎاتيجية
ي-ن-ظ-م اŸع-ه-د ال-وط-ني للدراسسات ا إ
الشس -ام -ل-ة ،ال-ي-وم ،ت-ظ-اه-رة ع-ل-م-ي-ة Ãق-ره ،ح-ول
«الŒاه -ات ال -دÁغ -راف-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ﬂ :ل-ف-ات
وره -ان -ات إاسسÎات -ي -ج -ي -ة» ،ي -نشس-ط-ه-ا ن-ور ال-دي-ن
دودي ب-احث ‘ ال-دÁغ-راف-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة وه-ران،
وذلك ابتداء من السساعة  14:00بعد الزوال.

الرقمن ـ ـ ـة ‘ خدمـ ـ ـة الصسحـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـ ـة

لو ¤لـ «هيلث ديجيتال دايز»،
يحتضسن فندق سسوفيتال ا÷زائر ،يوم  23أاكتوبر القادم ،الطبعة ا أ
أاو ما يسسمى Ãلتقى الصسحة الرقمية .هي مبادرة أاطلقتها «  »Sense Healthcareوكالة
اتصسال متعددة القنوات ﬂتصسة ‘ ›ال الصسحة بدعم من اŸنظمة العاŸية للصسحة (،)OMS
للكÎونية ( ،)SATeSا÷معية ا÷زائرية
ا÷معية ا÷زائرية للعلج عن بعد والصسحة ا إ
للطب العام ( )SAMGومركز تطوير التكنولوجيات اŸتقدمة ( ،)CDTAتسسمح هذه اللقاءات
ل-ل-م-خ-تصس› ‘ Úال الصس-ح-ة وال-ت-ق-ن-ي-ات ا÷دي-دة ب-ال-ت-ع-رف ،فْ-ه-م و–ل-ي-ل إاشسكالية التحول
الرقمي وآافاق تطوره ‘ ا÷زائر.

أاوريدو ينظّم يوما ترفيهيا لشسركائه وعائÓتهم Ÿنطقة الشسرق
وفاء لُبعده كمؤوسسسسة أاقرب من
شس - -رك- -ائ- -ه- -ا ،نّ- -ظ- -م أاوري- -دو ي- -وم
السس -بت ال -ف -ارط ،ي -وم -ا ت-رف-ي-ه-ي-ا
لزبائنه من اŸؤوسسسسات وعائلتهم
بدعوتهم Ÿقاسسمة أاوقات للÎفيه
والراحة بقسسنطينة.
‘ ج- - -و ح - -م - -ي - -م - -ي وُم - -خضس - -ر بـ
«»Auberge Fleurie Chouder
ب- -قسس- -ن -ط -ي -ن -ة ،اسس -ت -ف -اد شس -رك -اء
أاوري- -دو م- -ن ب- -رن- -ام- -ج ث- -ري م- -ن
ال-نشس-اط-ات الÎب-وي-ة والرياضسية
‘ الهواء الطلق.
لوليائهم من
لطفال و أ
خلل هذا اليوم الÎفيهي ” ،تهيئة فضساءات للسسماح ل أ
السس-ت-م-ت-اع م-ن ع-دة نشس-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة ،ت-رب-وي-ة وري-اضس-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ال-عروضض
لطفال.
البهلوانية ،و ورشسات للرسسم ،التجميل ،والتلوين وكذا مسسابقات موجهة ل أ
لع-م-ال ال-ت-زام-ه Œاه زب-ائ-ن-ه وشس-ركائه
م-ن خ-لل ه-ذه اŸب-ادرات ،ي-ؤوك-د أاوري-دو ل -أ
وإارادته ‘ تعزيز علقاته معهم وذلك Ãنحهم أاوقاتا ‡يزة إا ¤جانب عائلتهم.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

اضسطرابات مرتقبة ‘ توزيع اŸياه بالعاصسمة

م- -ن اŸرت- -قب أان ي- -ع- -رف ت- -وزي- -ع اŸي- -اه الصس- -ا◊ة ل- -لشس -رب
اضسطرابات بشسرق ووسسط ا÷زائر العاصسمة ،من  24إا28 ¤
سسبتم ،Èبسسبب توقف ﬁطة –لية مياه البحر با◊امة من
أاج-ل صس-ي-ان-ة ظ-رف-ي-ة ،حسس-ب-م-ا كشس-فت عنه ،أامسض ،مؤوسسسسة
اŸياه والتطه Òلولية ا÷زائر (سسيال) ‘ بيان لها.
ب-ر›ت م-ؤوسسسس-ة ا◊ام-ة ل-ت-ح-ل-ي-ة اŸي-اه ،وه-ي ال-ق-ائ-مة
باسستغلل ﬁطة –لية مياه البحر با◊امة ،توقفا كليا
لشسغال الصسيانة السسنوية ،يضسيف البيان.
للمحطة أ
لن-ت-اج سس-ي-ول-د
وسس -يÎتب ع -ن ه -ذا ال -ت -وق -ف ع-ج-ز ‘ ا إ
ب- -عضض الضس- -ط- -راب- -ات ‘ اŸي- -اه الصس- -ا◊ة ل -لشس -رب ع -ل -ى
مسستوى شسرق ووسسط ا÷زائر العاصسمة ،حسسب نفسض اŸصسدر ،موضسحا أانه سسيتم
لن-ت-اج
ات -خ -اذ إاج -راءات م-ن ط-رف م-ؤوسسسس-ة سس-ي-ال ‘ اŸي-دان ل-ت-غ-ط-ي-ة ج-زء م-ن ا إ
والتقليل من التأاث Òعلى اŸواطن.Ú
ولهذا ،سستضسع مؤوسسسسة سسيال جهازا للتوزيع عن طريق خزانات اŸياه ،لتزويد
لسستشسفائية لتخفيف الضسرر ،وتزويد السسكان كذلك «حسسب
الهيئات العمومية وا إ
إام -ك -ان -ي -ات -ه -ا» ،ك -م -ا ط -م -أانت م -ؤوسسسس-ة «سس-ي-ال» أان ال-وضس-ع-ي-ة سس-ت-ع-ود إا› ¤راه-ا
تدريجيا.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط - -ن- -ي
للمجاهد ،اليومÃ ،قره ،العدد
 144م - -ن حصس - -ة «م - -وع- -د م- -ع
التاريخ ،بعنوان «كيف يشسارك
ا÷ميع ‘ ا◊فاظ على الذاكرة
ال -وط -ن -ي-ة ع-ل-ى غ-رار مشس-ارك-ة
ا÷ميع ‘ الثورة التحريرية»،
و ذلك اب- - -ت- - -داء م - -ن السس - -اع - -ة
 14:00بعد الزوال.

....وال- -ل- -ق -اء ا÷م -اع -ي
اŸوسس-ع رق-م ÷ 194مع
الشسهادات
ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط - -ن- -ي
للمجاهد ،غدا ،اللقاء ا÷ماعي
اŸوسس - - - -ع رق - - - -م  ،194خ - -صس - -صض
Ÿوضسوع «مشساركة اŸواطن Úإا¤
ج - -انب اÛاه - -دي- -ن ‘ ال- -ع- -م- -ل
ال- - -عسس- - -ك- - -ري خ- - -لل ال- - -ث - -ورة
ال - -ت - -ح - -ري - -ري- -ة» ،وذلك ع- -ل- -ى
السساعة  14:00بعد الزوال.

ال–ادية ا÷زائرية
–تفل باليوم العاŸي
للرياضسة ا÷امعية

–ت -ف -ل ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ل -ري -اضس -ة ا÷ام -ع -ي -ة ،ال -ي-وم،
ب-اŸع-ه-د ال-ع-ا‹ ل-ل-رياضسة بدا‹
إاب - -راه - -ي - -م ،ب - -ال - -ي - -وم ال - -ع- -اŸي
ل -ل -ري -اضس -ة ا÷ام-ع-ي-ة اŸصس-ادف
لتاريخ  20سسبتم Èمن كل سسنة،
حسسبما أاعلنت عنه أامسض الهيئة
ال- -ري- -اضس -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ح -يث
سس- -ت- -ب- -دأا الح -ت -ف -ائ -ي -ة ب -ن -دوة
علمية و أاخرى تاريخية وكذا
ابواب مفتوحة على الرياضسية
ا÷ام- -ع- -ي -ة ،وذلك اب -ت -داء م -ن
السساعة  09:00صسباحا.

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

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :
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لتعزيز العÓقات الثنائية على اŸسصتوى الŸÈاÊ

مدلسصي على رأاسش الوفد ا÷زائري بليتوانيا

دؤلة القانون ﬁور اŸؤو“ر العاŸي للقضساء الدسستوري

بن صسالح يتباحث مع سسف Òصسربيا با÷زائر
’مة عبد القادر بن صصالح ،خÓل اسصتقباله،
بحث رئيسش ›لسش ا أ
’ول ،سص-ف Òصص-رب-ي-ا ب-ا÷زائ-ر أال-ي-كسص-ن-در ي-ان-ك-وف-ي-تشش ،تعزيز
أامسش ا أ
العÓقات الثنائية على مسصتوى الŸÈا ،Êبحسصب ما أاورده ،أامسش ،بيان
للمجلسش.
أاوضص -ح ذات اŸصص -در ،أان ال -ط-رف Úت-ط-رق-ا خÓ-ل ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-رى
’م-ة ،إا« ¤ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ع-ري-ق-ة واŸب-ادئ ال-تي
Ãق-ر ›لسش ا أ
ي -ت -ق -اسص -م-ه-ا الشص-ع-ب-ان ا÷زائ-ري والصص-رب-ي وال-ت-ي ت-رج-م-ه-ا ال-تضص-ام-ن
’وق-ات الصص-ع-ب-ة .وت-ن-اول ا◊ديث أايضصا
اŸسص-ت-م-ر ب-ي-ن-ه-م-ا ،خ-اصص-ة ‘ ا أ
’ولوية ومنها
«التعاون ‘ شصتى اÛا’ت’ ،سصيما تلك التي –ظى با أ
” التأاكيد على أاهمية تعزيز العÓقات على اŸسصتوى
الفÓحة ،كما s
الŸÈا Êمن خÓل تبادل الزيارات».

أاكد أان الدراسصة اÿاصصة Ãشصروع –ويل اŸياه تعرف تقدما

نسسيب :نسسعى لضسمان ا’سستقÓلية ‘ “وين مركب ا◊جار باŸياه
أاف - - -اد وزي - - -ر اŸوارد اŸائ - - -ي - - -ة حسصÚ
نسص- -يب ،أامسش ،ب- -ا÷زائ- -ر ،أان ال- -ق- -ط- -اع
يسص -ع -ى ح-ال-ي-ا لضص-م-ان ا’سص-ت-قÓ-ل-ي-ة ‘
“وي - - - -ن م - - - -ركب ا◊دي - - - -د والصص - - - -لب
(ا◊جار) باŸياه من خÓل موارد مائية
غ Òتقليدية.
أوضسح ألوزير ،على هامشس جلسسة مناقشسة
ﬂط -ط أ◊ك -وم -ة أل -ذي ” ع -رضس-ه ،أأ’ح-د
أŸاضس- -ي ،م- -ن ط- -رف أل- -وزي- -ر أأ’ول أح- -م -د
أويحي ،أن ألقطاع يعمل ‘ ألوقت ألرأهن مع
أŸه - -ن - -دسس Úأıتصس Úم- -ن أج- -ل ت- -ث- -ب- -يت
و–سس Úنوعية أŸياه أŸصسفاة من ألناحية
ألفيزيو-كميائية لتتماشسى مع شسروط أإ’نتاج
‘ مركب أ◊جار.
وت-اب-ع أل-وزي-ر ي-ق-ول« ،ب-ع-د –دي-د م-ع-ايÒ
ﬂت -ل -ف ت -رك-ي-ب-ات أŸي-اه ودرج-ة م-ل-وح-ت-ه-ا،
سسننطلق ‘ درأسسة أنبوب –ويل هذه أŸياه
نحو مركب أ◊جار».
وأكد نسسيب أن ألدرأسسة أÿاصسة Ãشسروع
–وي- -ل أŸي- -اه ن -ح -و م -ركب أ◊ج -ار ت -ع -رف
تقدما «’ بأاسس به» وبعد ألتأاكد من نوعية
أŸي -اه ،سس -يشس -رع ب -ع -ده-ا م-ب-اشس-رة ‘ –وي-ل

أŸياه نحو أŸركب» .وأضساف ألوزير« ،نسسعى
من أجل تخصسيصس غÓف ما‹ لهذأ ألغرضس».
وبادر ألقطاع بتسسخ Òمياه ثÓث
( )3آأب- -ار ق- -دÁة ت- -ت- -وأج- -د Ãح- -اذأة م- -ركب
أ◊ج- -ار ل -ت -زوي -د ه -ذأ أأ’خ Òب -اŸي -اه وسس -د
حاجياته من هذأ أŸورد  -يضسيف نسسيب.

وبحسسب ألوزير ،يسسعى مسسؤوولو ألقطاع إأ¤
ت- -ن- -وي- -ع مصس- -ادر أŸي- -اه وت -وف Òه -ذأ أŸورد
أ◊ي - -وي لسس - -د ك - -ل أ◊اج - -ي- -ات م- -ن خÓ- -ل
أسستغÓل أŸياه أ÷وفية ومياه ألبحر أÓÙة
ومياه ألتصسفية ومياه ألسسدود.
وبالنسسبة Ÿسستوى ألتوزيع قال نسسيب ،إأن
«توزيع أŸياه يتم بشسكل يومي وبنسسبة تقارب
 100من أŸائة ،مبديا حرصس ألقطاع على
–سس Úألشسبكة وŒديد ألتجهيزأت وتطوير
ألتسسي.»Ò
و‘ رده ع- -ل- -ى أسس- -ئ- -ل- -ة ألصس- -ح -اف -ة ح -ول
أل -زي -ادأت أÙت -م-ل-ة ‘ تسس-عÒة أŸي-اه ،ق-ال
أل - -وزي- -ر إأن- -ه◊« :د أآ’ن ’ ت- -وج- -د زي- -ادة ‘
تسسعÒة أŸياه».
ويرتقب أن يتم ،أليوم ،عقد أجتماع ما بÚ
أأ’م- -ن- -اء أل- -ع -ام Úل -وزأرت -ي أŸوأرد أŸائ -ي -ة
ÓعÓن عن
وألطاقة ،من أجل –ضس ÒأŸلف ل إ
أŸناقصسة بالنسسبة Ùطة –لية مياه ألبحر
Ÿنطقة ألشسط ‘ و’ية ألطارف.
وي- -ح- -ت- -اج ه -ذأ أŸل -ف ،وف -ق أل -وزي -ر ،إأ¤
تنسسيق وعمل مشسÎك و–ضس Òللملفات من
أجل إأ“ام أŸناقصسة.

تأاييد وتباين ‘ اختتام مناقشصة ﬂطط عمل ا◊كومة

مصسادر “ويل ا’قتصساد ﬁور تدخÓت رؤؤسساء الكتل الŸÈانية
شص -ك -لت سص -ب -ل وآال -ي-ات “وي-ل ا’ق-تصص-اد
ال -وط -ن -ي وب -را›ه ا’سص -ت -ث -م -اري -ة ال-ي-وم
الثÓثاء با÷زائر ﬁور تدخÓت رؤوسصاء
الكتل الŸÈانية باÛلسش الشصعبي الوطني
‘ ختام مناقشصات ﬂطط عمل ا◊كومة.
أع - -ت ‘ Èه - -ذأ أإ’ط - -ار رئ - -يسس أÛم- -وع- -ة
ألŸÈانية للتجمع ألوطني ألدÁوقرأطي بلعباسس
بلعباسس أن أللجوء إأ ¤ألتمويل غ Òألتقليدي من
شسانه موأصسلة مسسار ألتنمية مثنيا على صسرأحة
ألوزير أ’ول أحمد أويحيى بخصسوصس ألوضسعية
أŸالية وأ’قتصسادية للبÓد .ثمن ألسسيد بلعباسس
أ’جرأءأت ألتي يتضسمنها أıطط بهدف دفع
أ’سس -ت -ث -م -ار ‘ ج -م-ي-ع أل-ق-ط-اع-ات وإأع-ادة ب-عث
ألصس -ن -ادي -ق أÿاصس-ة ب-ت-ن-م-ي-ة أ÷ن-وب وأل-هضس-اب
ألعليا مؤوكدأ ‘ ألوقت ذأته على ضسرورة ألتعجيل
ب-ت-جسس-ي-د م-ن-ظ-وم-ة أل-ت-مويل «أ’سسÓمية» وزيادة
دورها ‘ ›ال ألتمويل ألبنكي.
ك- -م- -ا أع- -ت Èم -ن ج -ه -ت -ه رئ -يسس أÛم -وع -ة
ألŸÈانية ◊زب جبهة ألتحرير ألوطني ألسسعيد
ÿضساري أن ألظروف أ’قتصسادية ألتي “ر بها
ألبÓد «صسعبة للغاية» مؤوكدأ أن موأكبة أ’صسÓحات
أمر ’ مفر منه لتخليصس مصس Òألشسعب من تقلبات
سس- - -وق أل- - -ن- - -ف- - -ط .وأضس - -اف أن ه - -ذه أل - -ظ - -روف
«أ’سس -ت -ث -ن -ائ -ي-ة» ت-ق-تضس-ي أŸصس-ارح-ة وأŸك-اشس-ف-ة
وتسستدعي ألتجند وحشسد كافة أ÷هود للخروج من
هذه أ’زمة و»إأبقاء مصسÒنا بأايدينا».
وي- -ذهب ‘ ن- -فسس أل- -رأي رئ -يسس أÛم -وع -ة
ألŸÈانية ◊ركة أمل أ÷زأئر مصسطفى نوأسسة
عندما أعت Èأن ﬂطط عمل أ◊كومة حمل
«ل- -غ -ة ألصس -رأح -ة» وي -ع Èع -ن «إأرأدة ح -ق -ي -ق -ي -ة»
Ÿوأج- -ه- -ة أل- -وضس- -ع أ◊ا‹ وت- -ف -ادي م -ا أسس -م -اه
«بسسياسسة أ’حتباسس أ’قتصسادي» وأنتظار رجوع
ألنفط أ’سسعاره ألعالية.
كما أشساد باŸكانة ألتي حظيت بها ألسسياحة
ع -ن -دم -ا وضس -عت ‘ ن -فسس ألصس -ف م -ع ألصس-ن-اع-ة
وأل-فÓ-ح-ة دأع-ي-ا أ ¤أسس-ت-ح-دأث ق-روضس ط-وي-ل-ة
أأ’مد لتطوير هذأ ألقطاع .وطالب أيضسا ألسسيد
نوأسسة باتخاذ أ’جرأءأت أŸناسسبة للقضساء على
«سسرطان أ’قتصساد أŸوأزي» ومرأجعة سسياسسة
ألدعم وأ’سستثمار ‘ ألعقل ألبشسري ومرأجعة
أ‰اط أ’سستهÓك.
أم -ا رئ -يسس أÛم -وع -ة ألŸÈان -ي -ة ل -ل -ح -رك-ة
ألشسعبية أ÷زأئرية أ◊اج ألشسيخ بربارة فاعت Èأن
أل-ت-م-وي-ل غ Òأل-ت-ق-ل-ي-دي سس-ي-ك-ون ل-ه أن-ع-ك-اسس-ات

إأي -ج -اب -ي-ة وم-ب-اشس-رة ع-ل-ى أŸوأط-ن Úم-ؤوك-دأ أن-ه
أجرأء «حتمي» لتفادي أŸديونية أÿارجية .لكنه
أكد أن هذأ ألنمط من ألتمويل ’بد أن يÎأفق مع
إأصسÓحات عميقة وفورية تشسمل –سس Úمناخ
أ’عمال وحل مشسكل ألعقار ألصسناعي وألسسكني
وألسسياحي وألفÓحي وعرصسنة ألبنوك.
م -ن ج -ه-ت-ه أك-د رئ-يسس أÛم-وع-ة ألŸÈان-ي-ة
لكتلة أأ’حرأر  ÚŸعصسما Êعلى أهمية تنويع
مصسادر دخل ألتنمية وذلك من خÓل أ’بتعاد
على ألعقلية أ’دأرية ‘ تسسي Òألشسأان أ’قتصسادي
وإأحدأث «ثورة رقمية» ‘ تسسي Òألنظام أ÷بائي
ألوطني وإأيجاد أليات ’سستغÓل أموأل أ÷الية
ألوطنية ‘ أŸهجر وأنتهاج أسسلوب أ◊وأر ‘
أمتصساصس أ’قتصساد أŸوأزي.
و‘ م - -ق - -اب- -ل ذلك ي- -رى رئ- -يسس أÛم- -وع- -ة
ألŸÈانية ◊ركة ›تمع ألسسلم ناصسر حمدأدوشس
أن أللجوء إأ ¤ألتمويل غ Òألتقليدي «بهذأ ألشسكل
و‘ هذأ ألتوقيت» Áثل خطرأ على أ’قتصساد
ألوطني سسيؤودي به إأ ¤ألسسقوط أ◊ر مع أرتفاع
أل -تضس -خ -م وأن -ه -ي -ار أل -ق -درة ألشس -رأئ -ي -ة وأرت-ف-اع
ألبطالة.
وأعت Èبأان ألظروف أ÷الية ’ تسسمح بإا‚اح
م -ث -ل ه -ذأ أ’ج -رأء ح -ت -ى وإأن ” تشس -ك -ي-ل ÷ن-ة
Ÿتابعة تطبيقه باعتبار أن أ’شسكال يطرح على
مسستوى أسستقÓلية هذه ألهيئة وقدرتها ‘ أدأء
دورها ألرقابي بفعالية .وأضساف أن ﬂطط عمل
أ◊كومة «أعÎف بوجود أزمة لكنه  ⁄يعÎف
ب- -أاسس- -ب- -اب- -ه- -ا» مشسÒأ ‘ ه -ذأ أإ’ط -ار إأ« ¤سس -وء
أ◊كامة» وترأجع أ’نتاج ألوطني وسسياسسة نقدية
غ Òسس- -ل- -ي- -م- -ة مشس- -ددأ ع -ل -ى ضس -رورة ﬁاسس -ب -ة
«ألفاشسل Úوألفاسسدين» كشسرط أسساسسي إ’‚اح أي
خطة ترمي إ’خرأج ألبÓد من ألوضسع أ◊ا‹.
أما رئيسس أÛموعة ألŸÈانية ل–Óاد من
أجل ألنهضسة وألعدألة وألبناء ÿضسر بن خÓف أن
أıطط «يفتقر إأ ¤أأ’هدأف ألقابلة للقياسس
وإأ– ¤ديد آأجال أإ’‚از وآأليات ألتقييم» مضسيفا
أن -ه ﬂط -ط «ط -وأرئ أق -تصس -ادي -ة أع -ت -م-د ع-ل-ى
سسياسسات ووسسائل غ Òتقليدية» .ويعت Èألسسيد بن
خÓ- -ف أن ÷وء أ◊ك- -وم- -ة إأ ¤خ -ي -ار «ط -ب -اع -ة
أŸزيد من ألنقود من أجل سسد عجز أŸيزأنية»
دون توف Òألغطاء أ’قتصسادي أŸناسسب وأŸقابل
أ’ن -ت -اج -ي أل Ó-زم -ة سس-ي-ؤودي إأ ¤ن-ت-ائ-ج ك-ارث-ي-ة.
ويقÎح ‘ هذأ أإ’طار كبديل لهذه ألسسياسسة إأعادة
أل-ن-ظ-ر ‘ سس-ي-اسس-ة أل-ت-حصس-ي-ل أ÷ب-ائ-ي وأع-ت-ماد
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م -ق -ارب -ة أ◊ل -ول أل-قضس-ائ-ي-ة ‘ م-ع-ا÷ة م-ل-ف-ات
ألتهرب ألضسريبي ومطاردة أŸتهرب ÚوألغشساشسÚ
وإأخضس- - -اع أم - -وأل ألسس - -وق أŸوأزي - -ة وأسسÎج - -اع
ألقروضس ألتي منحت من غ Òضسمانات.
وي -رى رئ -يسس أÛم -وع -ة ألŸÈان -ي -ة ÷ب -ه -ة
أŸسستقبل أ◊اج بلغوثي أن ألتمويل غ Òألتقليدي
يعد آألية «خطÒة» تؤودي إأ ¤أŸزيد من ألتضسخم
وح-دة أل-ف-ق-ر وأك-ت-ن-از أ’م-وأل وت-وسس-ع أ’ق-تصساد
أŸوأزي مضس -ي -ف -ا ب -أان أ’سس -تشس -ه -دأ بÈي -ط -ان -ي-ا
وألو’يات أŸتحدة هو «أسسقاط ‘ غﬁ Òله
باعتبار أنها أقوى أقتصسادأت ألعا ⁄بينما يعاÊ
أق -تصس -ادن -ا م -ن ع -ج -ز ه-ي-ك-ل-ي» .وي-قÎح ألسس-ي-د
ب-ل-غ-وث-ي Ÿوأج-ه-ة أل-وضس-ع أŸا‹ أ◊ا‹ ب-ت-ع-ب-ئ-ة
أ’موأل أŸتدأولة ‘ ألسسوق أŸوزأية من خÓل
إأصسدأر عملة جديدة مع تقليصس ألقيمة ألظاهرية
لها.
أما رئيسس أÛموعة ألŸÈانية ÷بهة ألقوى
أ’شسÎأك -ي -ة شس -اف -ع ب -وع -يشس ف -ي -دع-و إأ ¤ن-ظ-رة
أسسÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة وم -ن -ه -ج -ي -ة ‘ م -ع -ا÷ة أأ’زم -ة
أ’قتصسادية وهو ما يتطلب Œنيد كافة أ÷هود.
وأع- -ت Èأن أل- -وضس- -ع أل- -رأه- -ن ي -ؤوك -د «فشس -ل» ك -ل
ألسسياسسات أŸتعاقبة ‘ تنويع أ’قتصساد ألوطني
ف -ع -ل -ي -ا م -ؤوك-دأ رفضس-ه أل-ل-ج-وء إأ ¤أل-ت-م-وي-ل غÒ
أل -ت-ق-ل-ي-دي ’سس-ي-م-ا ب-ع-د فشس-ل أل-ق-رضس ألسس-ن-دي
وإأجرأء أ’متثال ألضسريب ألطوعي.
من جانبه أعت Èرئيسس أÛموعة ألŸÈانية
◊زب ألعمال جلول جودي أن أ◊ل يكمن ‘
ألقيام باسستثمارأت عمومية ضسخمة من شسأانها
خلق ألÌوة ومناصسب ألعمل مع أتخاذ ألقرأرأت
تتطلب جرأة كبÒة وعلى رأسسها –سس Úألتحصسيل
ألضس- -ري- -ب -ي وأسسÎج -اع أل -ق -روضس غ ÒأŸسس -ددة
ومكافحة تضسخيم ألفوأت Òوأ◊د من أ’عفاءأت
أŸتتالية ’رباب ألعمال وأ◊قوق أ÷مركية غÒ
أÙصسلة وألقضساء على ألسسوق أŸوزأية .وأكد أن
ما سسيتم –صسيله بفضسل هذه أ◊لول سسيمكن
أل -ب Ó-د م -ن “وي -ل أق -تصس -اده -ا دون أل -ل-ج-وء إأ¤
عائدأت ألنفط Ÿدة أربع سسنوأت .وسسيقوم ألوزير
أأ’ول بالرد على أنشسغا’ت ألنوأب حول مضسمون
ﬂط -ط ع -م-ل أ◊ك-وم-ة صس-ب-ي-ح-ة ي-وم أÿم-يسس
ل -ي -ع-رضس أıط-ط ب-ع-ده-ا م-ب-اشس-رة ل-ل-تصس-ويت.
وكانت آأرأء ألنوأب عرفت على مدأر أأ’يام ألثÓثة
أıصسصسة للمناقشسات تباينا حول عدة نقاط
’سسيما ما تعلق منها بكيفية ألتعامل مع ألضسغوط
أŸالية ألتي يتعرضس لها أ’قتصساد ألوطني.

شصكل موضصوع دولة القانون ﬁور
أاشص - -غ - -ال اŸؤو“ر ال - -ع - -اŸي ل- -ل- -قضص- -اء
ال -دسص -ت -وري ال-ذي ان-ع-ق-د ب-ع-اصص-م-ة
ل -ي -ت -وان -ي -ا ف-ي-ل-ي-ن-وسش Ãشص-ارك-ة 9١
وف - -دا م - -ن اÛالسش ال - -دسص - -ت - -وري- -ة
وال-ه-ي-ئ-ات اŸم-اث-ل-ة ،م-ن ب-ينها الوفد
ا÷زائ- -ري ب- -ق- -ي- -ادة رئ -يسش اÛلسش
الدسصتوري مراد مدلسصي.
” خÓل أشسغال أ÷معية ألعامة  4لهذأ
أŸؤو“ر ،ألذي أنعقد –ت موضسوع «دولة
أل -ق -ان-ون وأل-قضس-اء أل-دسس-ت-وري ‘ أل-ع-ا⁄
أŸع -اصس -ر» ،م-ن-اقشس-ة أرب-ع-ة ﬁاور وه-ي
أŸف- -اه- -ي -م أıت -ل -ف -ة ل -دول -ة أل -ق -ان -ون
وأل -ت -ح -دي -ات أ÷دي -دة ل -دول -ة أل -ق -ان -ون
وألقانون وألدولة وكذأ ألقانون وأأ’فرأد،
بحسسب ما جاء ‘ ألبيان ألنهائي للمؤو“ر.
وأوضسح أŸصسدر ذأته ،أنه «بالرغم من
أختÓف مفهوم دولة ألقانون من بلد إأ¤
آأخر ،فإانه يبقى مع ذلك أسساسس جميع
أأ’ن-ظ-م-ة أل-قضس-ائ-ي-ة ‘ أل-ع-ا ⁄أŸعاصسر،
حيث يرتبط أرتباطا وثيقا بالدÁقرأطية
وحماية حقوق أإ’نسسان» ،مذكرأ بأان دولة
ألقانون «هو مبدأ معÎف به عموما و’
Áكن فصسله عن ألدسستور نفسسه».

وأكد بيان أŸؤو“ر ،أن دولة ألقانون
«تتطلب ،لكونها مبدأ دسستوريا أسساسسيا،
أن يسس -ت -ن -د أل -ق -ان -ون ع -ل -ى ب-عضس أل-ق-ي-م
أل -ع -اŸي -ة وه -ي ب -ذلك م-رت-ب-ط-ة ب-ج-م-ي-ع
ألقضسايا ألدسستورية».
كما شسكلت أشسغال أ÷معية ألعامة 4
ف -رصس -ة ل -ت -ق -ي -ي -م أسس -ت -قÓ-ل-ي-ة أÛالسس
ألدسستورية ألعضسو ‘ أŸؤو“ر ألعاŸي.
وسستسستضسيف أ÷زأئر عام  2020أشسغال
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع-ام-ة  5ل-ل-م-ؤو“ر أل-ع-اŸي
للقضساء ألدسستوري.

يتعلق برابطة ›السش الشصيوخ ‘ إافريقيا والعا ⁄العربي

›لسس اأ’مة يشسارك ‘ اŸؤو“ر  10بالرباط

’مة،
يشصارك وفد برŸا Êعن ›لسش ا أ
اليوم وغدا ،بالرباط (اŸغرب) ‘ ،أاشصغال
اŸؤو“ر ال -ع-اشص-ر ل-راب-ط-ة ›السش الشص-ي-وخ
والشص -ورى واÛالسش اŸم -اث -ل -ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا
والعا ⁄العربي ،بحسصب ما أافاد به ،أامسش،
بيان للمجلسش.
يتضسمن جدول أعمال أŸؤو“ر ،ألذي تنظمه
أل -رأب -ط -ة ب -ال -ت -ع -اون م -ع ›لسس أŸسس -تشس-اري-ن
أŸغربي ،عدة بنود ،من بينها «درأسسة موأزنة
ألرأبطة ،متابعة تنفيذ قرأرأتها وكذأ أجتماعات

أللجنة أإ’دأرية و÷نة ألتعاون أ’قتصسادي بÚ
إأفريقيا وألعا ⁄ألعربي وكذأ ÷نة ألسسÓم وحل
ألنزأعات ‘ إأفريقيا وألعا ⁄ألعربي».
ويتشسكل ألوفد ألŸÈاÛ Êلسس أأ’مة من
ألسسادة وألسسيدأت ،حوباد بوحفصس نائب رئيسس
›لسس أأ’م- -ة ،رئ- -يسس أل- -وف- -د ﬁم- -د أل- -ط -يب
أل- -عسس- -ك- -ري رئ- -يسس ÷ن- -ة ألشس- -وؤون أÿارج- -ي -ة
وألتعاون ألدو‹ وأ÷الية أ÷زأئرية باÿارج،
إأ ¤ج - -انب أعضس- -اء أÛلسس ل- -وي- -زة شس- -اشس- -وة،
ألطيب جبار وﬁمد قطشسة.

بدعوة من نظÒه الصصيني

بوعزغي يÎأاسس ؤفد اŸتعامل Úا’قتصسادي Úإا ¤بكÚ

بدعوة من وزير الفÓحة ÷مهورية
الصص Úالشص -ع-ب-ي-ة السص-ي-د ه-ان شص-ان-غ-ف-و،
سص -ي -ق -وم ع -ب -د ال-ق-ادر ب-وع-زغ-ي ،وزي-ر
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د
’رب-ع-اء  ٢٠سصبتمÈ
ال -ب -ح -ري ،ال -ي-وم ا أ
 ،٢٠١٧ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل إا ¤ج- -م -ه -وري -ة
الصص Úالشصعبية ،على رأاسش وفد هام من
اŸتعامل Úا’قتصصادي.Ú
تعت Èهذه ألزيارة ألتي سسبقت بزيارة وزير
أل -ف Ó-ح -ة ألصس -ي -ن -ي إأ ¤أ÷زأئ -ر ‘ ،أف -ري -ل
 ،201٧ف -رصس -ة ل -ب -حث سس -ب -ل وط -رق أل-ت-ع-اون
ألثنائي وألشسرأكة ‘ ›ال ألفÓحة وألصسيد
ألبحري ‘ ،إأطار شسرأكة أسسÎأتيجية شساملة
ب Úألبلدين.
خÓل هذه ألزيارة ،سسيشسارك بوعزغي مع
ن -ظÒه ألصس -ي -ن -ي ،غ-دأ أÿم-يسس  21سسبتمÈ
 ‘ ،201٧أإ’فتتاح ألرسسمي للمعرضس ألدو‹
لتجارة أŸنتوجات ألفÓحية.

م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،سس-ي-ك-ون ه-ن-اك م-ن-ت-دى
أق -تصس-ادي ول-ق-اءأت  B to Bب ÚأŸت-ع-املÚ
وأŸه- -ن- -ي Úأ÷زأئ -ري Úوألصس -ي -ن -ي Úب -ه -دف
–ديد فرصس ألشسرأكة وتطوير منتجاتهم ‘
أأ’سسوأق.

على هامشش لقاء نظمته غرفة التجارة بالعاصصمة

سسف ÒاŸملكة اŸتحدة :السسياحة Áكنها تعزيز العÓقات ا’قتصسادية ب Úالبلدين
أك -د سس-ف ÒأŸم-ل-ك-ة أŸت-ح-دة ب-ا÷زأئ-ر أن-درو
نوبل أمسس ألثÓثاء أنه Áكن لقطاع ألسسياحة أن
يلعب دورأ هاما ‘ تعزيز ألعÓقات أ’قتصسادية
ب Úأ÷زأئر وأŸملكة أŸتحدة .على هامشس لقاء
مع أŸتعامل Úأ’قتصسادي Úللو’ية نظمته غرفة
أل -ت-ج-ارة وألصس-ن-اع-ة ج-رج-رة ذك-ر سس-ف ÒأŸم-ل-ك-ة
أŸت- -ح -دة ب -ا÷زأئ -ر أل -ذي أل -ت -ق -ت -ه أن أل -ب -ل -دي -ن
«يتقاسسمان ماضس ثري منذ أمد بعيد بعد عÓقات
ﬁدودة خÓل ألفÎة  .»2013-1945وأضساف أن
«ترقية ألسسياحة لتشسجيع ألÈيطاني Úعلى زيارة
أ÷زأئر ألتي تزخر بالعديد من أŸزأيا ألهامة ‘
هذأ ألقطاع كفيل بتعزيز وتوطيد ألعÓقات بÚ
ألبلدين ،أ’ن قطاع ألسسياحة بات أليوم يلعب دورأ
هاما ‘ صسنع سسمعة أي بلد» .وحسسب ألدبلوماسسي
ألÈي -ط -ا Êف -ان ألسس -ن -وأت أأ’رب-ع أأ’خÒة شس-ه-دت
أح -رأز ت -ق -دم ك -ب ،Òسس-ي-م-ا م-ن خÓ-ل أسس-ت-ق-ط-اب
أهتمام ألعديد من أŸؤوسسسسات ألÈيطانية للقدوم
إأ ¤أ÷زأئر لكن مع ذلك هناك ،كما قال« ،نقصس
ك- -ب ‘ ÒأŸع- -ل- -وم- -ة ح- -ول أ÷زأئ- -ر ب- -اŸم- -ل- -ك- -ة

أŸتحدة» .وعن سسؤوأل حول مناخ أ’سستثمارأت ‘
أ÷زأئر تطرق سسف ÒأŸملكة أŸتحدة إأ ¤سسياسسة
أ÷زأئر ألرأمية إأ ¤تشسجيع ألقطاع أ’قتصسادي
أÿاصس ألتي Áكن ،برأيه ،أن تؤوثر «أيجابيا» على
أŸب -اد’ت أ’ق -تصس -ادي -ة ب Úأل -ب -ل -دي -ن إأ ¤ج -انب
تشسجيع ألتوقيع على أتفاق تعاون ‘ هذأ ألقطاع.
وبخصسوصس ألقاعدة  51/49ألتي تسس Òأ’سستثمار
أأ’جنبيي أكد ألسسيد نوبل أن هذه أأ’خÒة «’ “ثل
ع -ائ -ق -ا أم -ام –سس Úأل -ع Ó-ق -ات أ’ق-تصس-ادي-ة بÚ
أ÷زأئر وأŸملكة أŸتحدة و’ أمام أسستثمار كÈى
أŸؤوسسسسات لكنها تعيق باŸقابل نشساط أŸؤوسسسسات
ألصسغÒة وأŸتوسسطة وأŸؤوسسسسات أŸصسغرة ألتي ’
“لك أح-ت-ي-اط رأسس-م-ال ه-ام ي-ؤوه-ل-ه-ا لÓ-سس-ت-ث-م-ار
ب -اÿارج» .وأك -د ع -ل -ى وج -ود ف -رصس ل -ل -م -ب -اد’ت
أ’قتصسادية بدأت تتضسح أآ’ن ،معربا عن أ’هتمام
أل- -ك -ب Òل -ل -م -ؤوسسسس -ات ألÈي -ط -ان -ي -ة ب -ال -ق -دوم إأ¤
أ÷زأئر .وخلصس ألسسف ÒألÈيطا Êإأ ¤ألقول نحن
بصس -دد أل -ع -م -ل م -ع أ◊ك-وم-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-تسس-ه-ي-ل
أأ’مور على أŸسستثمرين».

أألربعاء  2٠سضبتمبر  2٠1٧م
ألموأفق لـ  29ذي ألحجة  1438هـ

»æWh

على طر‘ نقيضس و‘ قاعة ششبه فارغة

نواب الغرفة السصفلى يختمون مناقشصة ﬂطط ا◊كومة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اتفاقية ب Úصشندوق تطوير التكوين اŸتواصشل و›مع الفندقة والسشياحة:

مباركي :أاك Ìمن  169مؤوسصسصة تضصمن تكوينا
‘ مهن الفندقة والسصياحة

األغلبية تثمن واŸعارضشة تبحث عن الختللت ‘ التفاصشيل مرموري :العمل جار مع وزارة النقل ل›Èة رحÓت خاصصة للجنوب ‘ عاشصوراء
لغلبية Œدد
لجواء ششهدتها ،أامسس ،مناقششة ﬂطط ا◊كومة من قبل نواب اÛلسس الششعبي الوطني ،فأاحزاب ا أ
نفسس ا أ
لجراءات التي تضشمنها و–ذر من انعكاسشاتها على ا÷بهة
دعمها الكامل للمخطط ،واŸعارضشة تواصشل انتقاداتها ل إ
الجتماعية ،وكل ذلك يحدث ‘ قاعة ششبه فارغة.

حياة كبياشش
“ي- -زت م -دأخ Ó-ت ن -وأب أل -غ -رف -ة ألسض -ف -ل -ى
Óغلبية أو أŸنضضوين
للŸÈان سضوأء أŸمثل Úل أ
–ت أŸع -ارضض -ة ‘ أل -ي -وم أألخ ،Òب -انصض-رأف-ه-م
للحديث عن أŸشضاكل أÙلية ،فكل وأحد يدأفع
ع-ن م-ن-ط-ق-ت-ه ،وي-ط-رح أنشض-غ-الت سض-ك-ان-ه-ا ع-لى
ألوزرأء أ◊اضضرين ‘ أ÷لسضة ،مطالب Úإأياهم
ب - -اإلسض - -رأع ‘ إأي- -ج- -اد أ◊ل- -ول ،م- -ا ج- -ع- -ل ج- -و
أÙل -ي -ات أŸرت -ق-ب-ة شض-ه-ر ن-وف-م Èت-خ-ي-م ع-ل-ى
أشضغال أ÷لسضة.
بالنسضبة للمدأخÓت سضجلت «ألشضعب» خÓل
تغطيتها Ÿناقشضة ﬂطط أ◊كومة ،عزم نوأب
أألغ -ل -ب -ي -ة ع -ل -ى م -وأصض -ل -ة دع -م ومسض -ان-دة ه-ذأ
أıط - -ط أل - -ذي ي - -رون ف - -ي - -ه أ◊ل ل - -ل - -وضض - -ع
ألقتصضادي ألصضعب ألذي “ر به ألبÓد جرأء
أزمة أسضعار ألنفط ،معلق Úآأمال كبÒة ‘ بلوغ
أألهدأف أŸسضطرة فيه ،وألكفاءأت أŸسضÒة ألتي

يزخر بها ألبلد.
عكسض هذأ ألŒاه ،عمد نوأب أŸعارضضة إأ¤
إأبرأز ما أعتÈوه نقائصض ‘ أıطط ،مشضككÚ
‘ ق - -درة أ◊ك - -وم- -ة ع- -ل- -ى م- -وأج- -ه- -ة أل- -وضض- -ع
ألقتصضادي ألصضعب من خÓل ألجرأءأت ألتي
تضض -م -ن -ه -ا ،خ -اصض-ة ق-رأر أل-ل-ج-وء إأ ¤ألسض-ت-دأن-ة
أل -دأخ -ل -ي -ة ،م-ن خÓ-ل “وي-ل ألسض-ت-ث-م-ارأت م-ن
ألبنك أŸركزي.
أŸث ÒلÓنتباه خÓل أŸناقشضة أن ألنوأب قد
ركزوأ خÓل مقÎحاتهم على ضضرورة ألنهوضض
بالقطاعات أÓÿقة للÌوة ومناصضب ألشضغل ،على
غرأر ألصضناعة وألفÓحة وألسضياحة ،متوجه Úإأ¤
أل -وزي -ر أألول ل -وضض -ع أسضÎأŒي -ات ل-ت-ن-م-ي-ة ه-ذه
أل -ق -ط -اع -ات ،ل -ل -مسض -اه -م -ة ‘ ت-ن-وي-ع ألق-تصض-اد
ألوطني.
أع -تﬁ Èم -د ع -زأي -ز م -ن أ◊رك -ة ألشض -ع -ب -ي-ة
أ÷زأئرية أن ﬂطط أ◊كومة «كفيل بتحقيق
رهانات أŸسضتقبل و–دياته ‘ ،ظل ألوضضعية

ألق-تصض-ادي-ة ألصض-ع-ب-ة ،أل-ت-ي ت-ت-ط-لب خ-ط-ة بديلة
Ÿوأج-ه-ت-ه-ا ،م-ط-ال-ب-ا بضض-رورة أل-ن-ه-وضض ب-ق-ط-اع
أل -ف Ó-ح -ة ،ووضض -ع دف Îشض -روط لضض -ب-ط أŸزأرع
ألنموذجية ،باإلضضافة إأ ¤إأعطاء ألعناية للسضياحة
ألدأخلية وألرفع من ألقدرأت ألسضياحية.
نفسض ألŒاه ذهبت إأليه ألنائب حورية مونية
لعوأدي من حزب ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي،
ح- -يث ت- -ف- -اءلت ب- -اإلج- -رأءأت أل- -ت- -ي تضض- -م- -ن -ه -ا
أıط-ط ،وأل-ت-ي ت-رى أن-ه-ا تسض-ت-ج-يب ل-ت-ط-لعات
أŸوأطن ،Úكما تؤوكد على ضضرورة ألسضتثمار ‘
ألقطاع ألصضناعي ،ألذي تعتÈه أ◊ل أألمثل ÿلق
ألÌوة ومناصضب ألشضغل ،مثمنة ألجرأءأت ألتي
تضضمنها ‘ ›ال ألصضحة.
أما ألنائب ﬁسضن بلعباسض من حزب ألتجمع
م- -ن أج- -ل أل- -ث- -ق- -اف -ة وأل -دÁق -رأط -ي -ة ،فÒى أن
أıط- -ط « ⁄ي- -أات ب- -ح- -ل ك- -ف- -ي- -ل ل- -ل -وضض -ع -ي -ة
ألق- -تصض- -ادي- -ة ل -ل -ب Ó-د» ،مشضÒأ إأ ¤أن «ط -ب -اع -ة
أل- -ن -ق -ود ،ل Áك -ن أن تسض -اه -م ‘ تسض -دي -د دي -ون
أل -دول -ة ،ك -م -ا ت -ط -رح أن -ع -ك -اسض -ات ع-ل-ى أإلن-ت-اج
ألوطني ،هذأ ما  ⁄يشضر إأليه ﬂطط أ◊كومة،
ألذي سضنصضوت ضضده غدأ «.
ب -ال-نسض-ب-ة ل-ل-ن-ائب ي-وسض-ف ب-رشض-ي-د م-ن –ال-ف
حركة ›تمع ألسضلم ،فقد أنتقد أıطط كونه
رك -ز ع-ل-ى أŸق-ارب-ة أألم-ن-ي-ة وألسض-ت-قÓ-ل أŸا‹
ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر ،وه- -ذأ م- -ا ي -ؤودي حسض -ب -ه إأ ¤ن -ف -ور
أŸسض -ت -ث -م-ري-ن ج-رأء ه-ذه ألصض-ورة أل-ت-ي رسض-م-ه-ا
ألوزير أألول ،وأعت Èأن أللجوء إأ ¤ألتمويل غÒ
ألتقليدي ،ألذي ل Áكن – حسضبه – أن يكون أ◊ل
ألوحيد ،ألن هناك حلول أخرى ،منها مطالبته «
ب -اسضÎج -اع أألم -وأل أل -ط -ائ -ل -ة أل -ت -ي ي -ك -ت -ن -زه-ا
أشضخاصض وأŸقدرة بـ  44مليار دولر».
وŒدر أإلشضارة إأ ¤أن ألوزير أألول يرد غدأ
ع- -ل- -ى ألنشض- -غ- -الت أŸرف -وع -ة م -ن ق -ب -ل ن -وأب
أÛلسض ألشض -ع -ب -ي أل -وط-ن-ي ،أل-ذي سض-ي-ع-رضض ‘
نفسض أليوم للتصضويت.

فاتورة اسشتÒاد السشكر ترتفع إا٧٠٠¤مليون دولر‘ سشبعة أاششهر ،بن مرادي:

الوسصم الغذائي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام اŸقبل

كشش - -ف وزي - -ر ال - -ت- -ج- -ارة ﬁم- -د ب- -ن
مرادي ،عن إادخال الوسشم الغذائي حيز
التنفيذ مطلع العام اŸقبل ،موضشحا أان
النصس ا÷ديد يهدف أاسشاسشا إا ¤حماية
اŸسش -ت -ه -ل -ك Úم -ن أاسش -ال -يب ال -غشس ال -ت -ي
يسش -ت-ع-م-ل-ه-ا اŸن-ت-ج-ون وÁن-ح ل-ل-م-واط-ن
ح -ري -ة اخ -ت-ي-ار اŸن-ت-وج ال-ذي ي-رغب ‘
اسش -ت -ه -لك -ه ب -وع -ي وع -ق -لن -ي -ة خ-لل
اقتناء وششراء اŸواد الغذائية.

صصونيا طبة
أضضاف بن مرأدي خÓل ندوة –سضيسضية
نظمت –ت شضعار « لنسضتهلك صضحيا» ،أن
مشضروع «ألوسضم ألغذأئي» قرأر وزأري مشضÎك
يجري إأعدأده وهو قيد أإلمضضاء من طرف كل
م -ن وزي -ر ألصض -ن-اع-ة أŸن-اج-م ووزي-ر ألصض-ح-ة
ووزير ألفÓحة ليتم تفعيله على أرضض ألوأقع
‘ مطلع ألعام أŸقبل كأاقصضى تقدير ،ويتم
من خÓله تقد Ëمعلومات دقيقة للمسضتهلك
ح -ول ﬁت -وى أل -ع-ن-اصض-ر أل-غ-ذأئ-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
ألدعاءأت ألكاذبة.
‘ ذأت ألسضياق ،أشضار وزير ألتجارة إأ¤
أرتفاع نسضبة أسضتÒأد مادة ألسضكر ‘ أ÷زأئر
هذه ألسضنة إأ 36 ¤باŸائة مشضÒأ إأ ¤خطورة
أل- -وضض- -ع أل- -ذي ي- -ح- -ت- -م تضض -اف -ر أ÷ه -ود بÚ
أŸتعامل Úألقتصضادي Úلتخفيضض ألسضتهÓك
أŸفرط للسضكر وموأد أخرى مضضرة بالصضحة
كاŸلح وأŸوأد ألدهنية.
دق وزي -ر أل -ت-ج-ارة ن-اق-وسض أÿط-ر «ل-ب-ل-وغ
ف -ات -ورة أسض -تÒأد ألسض -ك -ر ح -وأ‹  ٧٠٠مليون
دولر خÓ- -ل سض- -ب- -ع- -ة أشض -ه -ر ف -ق -ط ‘ ،حÚ
سضجلت نفسض ألفÎة من ألسضنة أŸاضضية مبلغا
ل يتعدى  51٠.12مليون دولر ،مشضددأ على
أهمية إأعادة ألنظر ‘ هذأ ألرتفاع ألكبÒ
ألذي ل يخدم ألصضحة ألعمومية.
ت- -ط- -رق أل- -وزي- -ر إأ ¤أ◊ديث ع -ن أ÷انب
ألصضحي ،مؤوكدأ أن أسضتهÓك أŸوأد ألغذأئية
ألغنية بالسضكر غ Òألطبيعي وأŸلح وأŸوأد
أل - -ده - -ن - -ي - -ة ت - -تسض- -بب ‘ ألن- -تشض- -ار أÿطÒ
Óم-رأضض غ ÒأŸت-ن-ق-ل-ة ،لسض-ي-م-ا أألم-رأضض
ل -أ

أŸزمنة كالسضكري وأرتفاع ألضضغط ألدموي
وأم - -رأضض أل - -ق - -لب وألشض - -رأي Úوألسض - -م - -ن - -ة،
ب- -اإلضض- -اف- -ة إأ ¤م- -رضض خ- -ط Òب- -ات ي- -ه- -دد
أ÷زأئ -ري Úصض -غ -ارأ وك-ب-ارأ وأŸت-م-ث-ل ‘ دأء
ألسضرطان Ãختلف أنوأعه.
‘ ذأت ألسض- -ي- -اق ،أع- -ل- -ن ب- -ن م -رأدي ع -ن
تشضكيل فوج عمل يجمع ألعديد من ألوزأرأت
وأل -ه -ي -ئ -ات أل -ع -م -وم -ي -ة وأŸه -ن -يŸ Úع-ا÷ة
أŸسض-أال-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-خ-ف-يضض أŸل-ح وألسض-كر
وأŸوأد ألدهنية ‘ أŸوأد ألغذأئية وبعضض
أ◊ل - -ول Ÿك- -اف- -ح- -ة أألم- -رأضض أŸرت- -ب- -ط- -ة
باإلفرأط ‘ أسضتهÓك ألسضكر ،باإلضضافة إأ¤
مباشضرة وزأرة ألتجارة ع Èمديرية أ÷ودة
وألسضتهÓك تنظيم نشضاطات ‘ ›ال إأعدأد
ألنصضوصض ألقانونية ذأت ألعÓقة مع إأشضكالية
تخفيضض أŸلح وألسضكر وأŸوأد ألذهنية ‘
أŸوأد ألغذأئية.
قال بن مرأدي إأنه قد ” إأعدأد أŸرسضوم
أل -ت -ن -ف -ي -ذي أل -ذي ي -ح -دد خصض -ائصض أل-ق-ه-وة
وشضروط وكيفيات عرضضها لÓسضتهÓك وألذي
يحدد مقدأر ألسضكر أŸضضاف بـ 3من أŸائة
ع -ل -ى أألك ،Ìب -اإلضض -اف -ة إأ ¤إأع -دأد نصض-وصض
ت -ن -ظ-ي-م-ي-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-خصض-ائصض ب-عضض أŸوأد
أل -غ -ذأئ -ي -ة م -ث -ل أألم Ó-ح أل -غ -ذأئ-ي-ة وألسض-ك-ر
وأŸرب -ى وألشض -وك Ó-ط-ة ،م-وضض-ح-ا أن-ه ق-د ”
إأرسض-ال-ه-ا ل-ل-وزأرأت أŸع-ن-ي-ة أŸك-لفة بالصضحة
وألفÓحة وألصضناعة إلبدأء آأرأئهم وألنظر ‘

مضضمونها.
وأشض -ار إأ ¤أل -ت -وصض -ي -ات أل-ت-ي خ-رجت ب-ه-ا
أللجنة أŸشضكلة من وزأرأت متعددة أهمها
ضض- -رورة ت- -ط- -ب -ي -ق أŸؤوسضسض -ات ألق -تصض -ادي -ة
وأŸه-ن-ي ‘ ÚأÛال أل-ت-خ-ف-يضض أل-ت-دري-ج-ي
للسضكر ‘ أŸوأد ألغذأئية لسضيما أŸشضروبات
أل -ت -ي –ت -وي ع -ل -ى ك -م -ي -ة ك-بÒة م-ن ألسض-ك-ر
أŸضضر بالصضحة ،موضضحا أن أللجنة مكلفة
ب- -ال- -ع- -دي- -د م- -ن أŸه- -ام ك- -إاطÓ- -ق ح- -مÓ- -ت
–سضيسضية حول أآلثار ألسضلبية للسضكر وأŸلح
وأŸوأد أل -ذه -ن -ي -ة ع -ل -ى صض -ح -ة أŸسض-ت-ه-لك،
وت-ق-د ËأقÎأح-ات لسض-ل-ط-ة ألضض-ب-ط ألسض-معي
ألبصضري للقيام بومضضات إأشضهارية تهدف إأ¤
ت- -وع- -ي- -ة أŸوأط- -ن Úوم- -ك -اف -ح -ة أل -ومضض -ات
أإلشضهارية ألكاذبة.
ك -م -ا دع-ا أل-وزي-ر أŸسض-ت-ه-ل-ك Úإأ ¤أه-م-ي-ة
أت-خ-اذ ت-وج-ي-ه-ات ونصض-ائ-ح أŸن-ظ-مة ألعاŸي
ل -لصض -ح -ة ب -ع Úألع -ت -ب -ار لسض -ي -م -ا م -ا ت-ع-ل-ق
بتخفيضض مقدأر ألسضكر إأ ¤أقل من  1٠من
أŸائة وأحسضن من ذلك إأ 5 ¤من أŸائة من
أŸق- -دأر أل -ط -اق -وي أإلج -م -ا‹ ،زي -ادة ع -ل -ى
ت -خ -ف -يضض أسض -ت -ه Ó-ك أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة أل-ت-ي
–توي على كمية كبÒة من أŸلح وأŸوأد
ألدهنية.

ملف السصيارات والسصÒاميك
ومواد التجميل قيد الدراسصة

من جهة أخرى أوضضح أŸسضؤوول أألول عن
قطاع ألتجارة أن مصضا◊ه  ⁄تفصضل بعد ‘
ثÓثة ملفات متعلقة بالسضتÒأد عن طريق
ألرخصض ويتعلق أألمر بالسضيارأت ،ألسضÒأميك
وموأد ألتجميل ،مشضÒأ إأ ¤تنصضيب ÷نة تعمل
على هذأ أŸوضضوع بصضفة مسضتمرة وتعكف
على توزيع هذه ألرخصض ،وعملها على وشضك
ألنتهاء.
وب- -خصض- -وصض ألسض- -ل- -ع أÿاضض- -ع- -ة ل- -رخصض
ألسضتÒأد –دث بن مرأدي عن  22فئة من
أŸنتوجات موجودة ‘ ألقائمة ،مشضÒأ إأ¤
أنه ” ألفصضل تقريبا ‘ مادة أ◊ديد ،أللحوم
وموأد أخرى  ⁄يحدد هويتها.

لطار اŸتعلق بتطوير
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-لت-فاق ا إ
التأاهيلت اŸهنية و–ي Úوتدعيم كفاءات
ل‚از الÈن - -ام - -ج
ال- - -ع- - -م- - -ال الضش - -روري - -ة إ
اÿم-اسش-ي ل-لتنمية  ،” ،2٠19-2٠15أام- -سس،
ب-ف-ن-دق السش-وف-ي-ت-ال ،إاب-رام ات-ف-اق-ي-ة نوعية
ب Úالصش -ن -دوق ال -وط-ن-ي ل-ت-ط-وي-ر ال-ت-ك-وي-ن
اŸت- -واصش- -ل وال- -ت- -م- -ه Úو›م- -ع ال- -ف- -ن- -دق -ة
والسش-ي-اح-ة واŸع-ا÷ة ب-اŸي-اه ،ب-حضش-ور وزير
ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -ي Úوالسش-ي-اح-ة
والصشناعة التقليدية ،بهدف “ويل طلبات
ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸع ّ-ب -ر ع -ن -ه -ا م -ن ط -رف ›م -ع
الفندقة والسشياحة واŸعا÷ة باŸياه لفÎة
“تد إا ¤ثلث سشنوات من خلل تكوين ٧6
معلم “ه 1٧ ،ÚمسشÒا للموارد البششرية و3
آالف عامل ‘ ﬂتلف التخصشصشات.

سصهام بوعموشصة
‘ ه -ذأ ألصض -دد ،أع -رب وزي-ر أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م
أŸهنيﬁ Úمد مباركي ‘ كلمة ألقاها عن أسضتعدأد
ألقطاع لضضمان تكوين أو‹ لتأاهيل أŸوأرد ألبشضرية
ألÓزمة لنمو ألفضضاء ألقتصضادي ،وألتكفل بالتكوين
أŸسضتمر للعمال ‘ مناصضب عملهم لتحي Úكفاءأتهم
و–سض Úأدأئ -ه -م قصض -د ت -رق -ي -ت-ه-م ق-ائ »:Ó-م-ن أج-ل
–قيق هذأ ألهدف أخÎنا تطوير شضرأكة ذأت فائدة
م -ا ب Úم -ؤوسضسض -ات أل -ت -ك -وي -ن وأل -ق-ط-اع-ات أŸك-ل-ف-ة
بالفضضاء ألقتصضادي ،وعلينا تعميق ألشضرأكة ألتقليدية
أŸوجودة ب Úألقطاع.»Ú
“ث-ل ألشض-رأك-ة م-ع ق-ط-اع ألسض-ي-اح-ة وألصض-ن-اع-ة
أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة – حسضب أل-وزي-ر– ﬁورأ ه-ام-ا ضض-م-ن
أسض-تÒأت-ي-ج-ي-ة وزأرة أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ني،Ú
باعتبارها ضضمانا لتحسض Úنوعية ألتكوين للتكييف
ألدأئم للتكوينات مع أ◊اجيات من ألتأاهيل ،كما
أن -ه -ا ت -دم -ج أŸؤوسضسض -ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع ألسض-ي-اح-ة
ب -اŸشض -ارك -ة ‘ –دي -د مسض -ار أل -ت -ك-وي-ن ب-دءأ م-ن
أل -ت-ع-ب Òع-ن أ◊اج-ي-ات إأ ¤غ-اي-ة أإلدم-اج ل-ل-م-ه-ن
للمتكون ،Úلسضيما أن ألقطاع يتوفر على إأمكانيات
كبÒة للنمو ألقتصضادي قادرة على أŸسضاهمة ‘
ألبحث عن بديل للمحروقات ،قال مباركي.
م-ذك-رأ ب-ال-ت-دأع-ي-ات ألق-تصض-ادي-ة وألجتماعية
لتطور هذه ألنشضاطات ،لسضيما بالنسضبة للتشضغيل،
بحيث يحصضي ألقطاع أليوم من ب 12 Úمنصضب
شضغل موفر عاŸيا هو من نتاج ألسضياحة وألفندقة،
كما أن آأفاق ألنمو ‘ هذأ ألقطاع جد وأعدة ‘
›ال إأح -دأث م -ن -اصضب شض -غ -ل م -رت-ب-ط-ة ب-اإلي-وأء
وأإلطعام وأألسضفار من جهة ،وتولد من جهة أخرى
عدة وظائف ومهن ‘ قطاع أÿدمات وألثقافة
وحماية ألطبيعة.
ب -حسضب م -ب -ارك-ي ،ف-إان-ه ب-فضض-ل ه-ذه ألشض-رأك-ة،
أع -ت -م -د أل -ق -ط-اع ب-رن-ا›ا ث-ري-ا ل-ت-ك-وي-ن ألشض-ب-اب
وألتكوين أŸسضتمر للعمال ‘ عدة مهن وتكوينات
‘ م -ؤوسضسض -ات أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ،ب -الشض -رأك-ة م-ع
أÎÙف Úم - -ن ق - -ط - -اع ألسض- -ي- -اح- -ة وألصض- -ن- -اع- -ة
ألتقليدية ،بحيث يحصضي قطاع ألتكوين أŸهني ما
ي -زي -د ع-ن  169م-ؤوسضسض-ة تضض-م-ن ت-ك-وي-ن-ا ‘ م-ه-ن
ألفندقة وألسضياحة ،موزعة ع 32 Èولية منها سضتة
معاهد وطنية متخصضصضة تكون ‘ مسضتوى تقني
سض-ام-ي وه-ي م-ع-اه-د ب-وسض-ع-ادة ،أل-ط-ارف ،أل-كرمة
ببومردأسض ،تلمسضانÔ“ ،أسضت ،وأقنون بتزي وزو.
أضضاف ،أن ما يعادل  53ألف شضاب هم قيد
ألتكوين سضنويا ‘ ﬂتلف أ‰اط ألتكوين وهي
أإلقامي ،ألتمه Úودروسض مسضائية ،و 4٠ألف متكون
‘ شضعبة ألفندقة وألسضياحة ‘ أأل‰اط ألثÓثة
ل-ل-ت-ك-وين ،و 13أل- -ف م -ت -ك -ون ‘ ف -رع ألصض -ن -اع -ة
ألتقليدية ،و 32ألفا ‘ ألتكوين أŸسضتمر للعمال
على أŸسضتوى أÙلي ‘ إأطار ألتفاقية ألنوعية
تطبيقا لتفاقيات أإلطار .مشضÒأ إأ ¤أنه يتوقع ‘
ألدخول ألتكويني لهذه ألسضنة عرضض تكويني بـ15٠٧
فوج بحوأ‹  4٧ألف منصضب بيدأغوجي ،و‘ 1٠92
ف-رع أل-ف-ن-دق-ة وألسض-ي-احة و ‘ 814ف-رع ألصض-ن-اع-ة
ألتقليدية.
أكد مباركي ‘ هذأ ألشضأان ،أن كل هذه ألقدرأت
تسض -م -ح ب -ال-ت-ك-ف-ل بصض-ف-ة ف-ع-ال-ة ب-ح-اج-ي-ات ق-ط-اع
ألسض -ي -اح -ة وألصض -ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ن أل-ت-أاه-يÓ-ت
لسضيما بتطوير ‰ط ألتكوين عن طريق ألتمهÚ

وأل -ت -ك-وي-ن أŸت-وأصض-ل ل-ل-ع-م-ال ،ق-ائ »:Ó-مسض-اه-م-ة
قطاعنا بيدأغوجية ومالية ،تهدف لتجنيد فرصض
جديدة Ÿناصضب ألتمه Úلفائدة ألشضباب وأسضتقبال
مÎبصض - -ي م - -ؤوسضسض - -ات أل- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ ألÎبصض- -ات
ألتطبيقية ‘ ألوسضط أŸهني ،مع ألتكفل بحاجيات
أل -ت -ك -وي-ن ‘ ف-رع ألسض-ي-اح-ة وأل-ف-ن-دق-ة وأŸع-ا÷ة
باŸياه».
‘ هذأ ألشضأان أعرب مباركي عن ،إألتزأم ألقطاع
ب -إارسض -اء شض -رأك -ات ب -ه-دف ت-ط-وي-ر ف-روع أل-ت-ك-وي-ن
ل -ف-ائ-دة ت-أاه-ي-ل ألشض-ب-اب وت-دع-ي-م ك-ف-اءأت أل-ع-م-ال
وأ◊ف -اظ ع -ل -ى م -ن -اصضب شض -غ -ل -ه-م خ-دم-ة ل-ل-ن-م-و
ألق- -تصض- -ادي ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر وأل- -رق- -ي وألسض- -ت- -ق -رأر
ألج-ت-م-اع-ي ،م-ت-ع-ه-دأ ب-الل-ت-ق-اء ب-ع-د سض-ت-ة أشض-ه-ر
ل -ت -ق -ي -ي -م م -دى ت -ن-ف-ي-ذ ه-ذه ألت-ف-اق-ي-ة .ع-ل-م-ا أن
ألصض -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ت -ط-وي-ر أل-ت-م-ه Úوأل-ت-ك-وي-ن
أŸتوأصضل يقوم بتمويل هذه ألنشضاطات لتحسضÚ
أدأء مؤوسضسضات ›مع ألفندقة وألسضياحة بفضضل
عائدأت رسضوم ألتكوين أŸتوأصضل وألتمه Úألتي
تخصضصضها كل مؤوسضسضة لتثم ÚأŸوأرد ألبشضرية.

إاعادة النظر ‘ معظم جوانب مدارسس
الفندقة وموسصم ا’صصطياف ناجح
م -ن ج -ه -ت -ه ،ذك -ر وزي-ر ألسض-ي-اح-ة وألصض-ن-اع-ات
ألتقليدية حسضان مرموري باÛهودأت ألتي بذلتها
أل -دول -ة لÎق -ي -ة أل -ق -ط -اع وإأع-ط-ائ-ه أŸك-ان-ة أل-ت-ي
يسضتحقها من خÓل أıطط ألتوجيهي للتهيئة
ألسضياحية ،وكذأ ترقية ألوجهة ألسضياحية للجزأئر
ع-ن ط-ري-ق أل-ت-ح-ف-ي-ز وأل-ت-ك-وي-ن ،ه-ذأ أألخ Òي-ع-د
أ◊لقة أألضضعف ‘ ترقية ألسضياحة ،بحكم ألتسضارع
‘ وتÒة ‰و ألسضتثمار ‘ ألفندقة يقابله نقصض
كب‰ ‘ Òو أŸوأرد ألبشضرية ،أضضاف يقول.
أشض- -ار م- -رم -وري إأ ¤أن م -دأرسض أل -ت -ك -وي -ن ‘
ألفندقة ل تكفي لتلبية ألطلبات ألضضرورية ‘ هذأ
أÛال ع Èألوطن ،كما أن تأاهيل أŸوأرد ألبشضرية
أحد ألعوأمل لتحقيق ألقدرة ألتنافسضية .وبحسضبه،
فإان –قيق أألهدأف ألشضروع ‘ عمليات مباشضرة
وت-ن-وي-ع أŸن-ت-ج-ات ألسض-ي-اح-ي-ة وأع-ت-م-اد أل-عÓمات
ألتجارية ،مؤوكدأ أن ألقطاع سضاهم بحوأ‹  2من
أŸائ -ة م -ن أل -دخ -ل أل -وط -ن -ي أÿام ب -ال -ن -ظ -ر إأ¤
أŸقومات ألسضياحية با÷زأئر.
ويطمح إأ ¤بلوغ  5من أŸائة من ألنمو من
خÓل أنتهاج برنامج أسضتثماري فعال .وقال إأنه
أعتمد  18٠٠مشضروع جديد منها أك 5٠٠ Ìمنطلقة
م -ن شض -أان -ه -ا مضض -اع-ف-ة ط-اق-ة أسض-ت-ي-ع-اب أ◊ظÒة
ألسضياحية ،وتوف 5٠ Òألف منصضب عمل مباشضر،
مضض -ي -ف -ا أن ه -ن-اك ب-رن-ا›ا ضض-خ-م-ا ع-ل-ى أŸدى
أل-قصض Òل-عصض-رن-ة ك-ل أŸرأف-ق أل-ع-م-وم-ي-ة أ◊الية،
بحيث خصضصض  12٠مليار دج من أجل ألتكفل بهذأ
أŸشضروع ‘ شضكل قروضض بنكية.
‘ رده ع- -ن سض- -ؤوأل ح- -ول أإلج -رأءأت أ÷دي -دة
Ÿدأرسض ألتكوين ‘ ألفندقة ألتي تعا Êنقصضا ‘
أألم- -وأل ،ق- -ال وزي -ر ألسض -ي -اح -ة إأن -ه م -ه -م -ا ك -انت
أإلجرأءأت بالنسضبة لهذه أŸدأرسض ألتابعة للقطاع
أل -ع -ام ف -إان ق -درت -ه -ا ل ت-ك-ف-ي ل-ت-غ-ط-ي-ة ح-اج-ي-ات
ألفندقة على أŸسضتوى ألوطني ،مضضيفا أن ألقطاع
يعمل على توف Òألظروف أÓŸئمة خاصضة ،فيما
ي- - -خصض ت - -ك - -وي - -ن أŸك - -ون Úوت - -وف Òأل - -ظ - -روف
ألبيدأغوجية وأŸادية على مسضتوى ثÓث مدأرسض
قائ »:Óسضيكون إأعادة ألنظر ‘ معظم جوأنب هذه
أŸدأرسض ،أŸسضأالة تتعلق بالتسضي ،Òوليسضت قضضية
مالية».
ت -ق -ي-ي-م-ا Ÿوسض-م ألصض-ط-ي-اف ل-ه-ذأ أل-ع-ام ،أك-د
مرموري أنه موسضم ناجح بامتياز وألتقييم ما يزأل
ج- -اري- -ا ،مشضÒأ إأ ¤أن أل -ت -ق -ي -ي -م أألو‹ Ÿصض -ال -ح
أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة ح-ول ع-دد أŸصض-ط-اف ،Úي-ق-در
عدد أŸرتادين على ألشضوأطئ بحوأ‹  13٠مليون،
وأن ك - -ل أŸرك - -ب - -ات وأıي - -م - -ات أŸوج- -ودة ‘
ألسضوأحل ‡لوءة عن آأخرها ،وحسضبه فإان ألنقصض
‘ قدرة ألسضتيعاب سضيقضضى عليه تدريجيا.
‘ جوأبه على سضؤوأل أخر حول إألغاء ألرحÓت
نحو جانت ،طمأان ألوزير ألسضياح بأان ألعمل جار
حاليا مع وزأرة ألنقل من أجل بر›ة رحÓت
خاصضة ‘ يوم عاشضورأء.
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األربعاء  20سشبتمبر  2017م
المؤافق لـ  29ذي الحجة  1438هـ

بسشبب ضشياع أمتعة أŸسشافرين

زعÓن يوفد ÷نة تفتيشش إا ¤مطار ا÷زائر الدو‹
لشش -غ -ال أل -ع-م-وم-ي-ة
أوف -د وزي -ر أ أ
وألنقل عبد ألغني زعلن ÷نة من
أŸف-تشش-ي-ة أل-ع-ام-ة ل-لوزأرة إأ ¤مطار
أ÷زأئر ألدو‹ وذلك Ÿعاينة عمل
م-ك-تب أسش-ت-ق-ب-ال ألشش-ك-اوى وأل-ت-أاكد
م- -ن م -دى ت -ك -ف -ل أŸصش -ال -ح أŸع -ن -ي -ة
بششكاوى أŸسشافرين بخصشوصس ضشياع
لم- -ت- -ع- -ة أو ﬁاول- -ة أŸسش- -اسس ب- -ه- -ا
أ أ
حسشبما علم ،أمسس ‘ ،بيان للوزأرة.
بحسشب ذات اŸصشدر فإان هذه اÿطؤة
تدخل ‘ إاطار –سش Úاÿدمة العمؤمية
‘ ه -ذه اŸراف -ق وإاضش -ف-اء الشش-ف-اف-ي-ة ‘
تسش - -يﬂ Òت - -ل - -ف اÿدم - -ات ب - -اŸط - -ار
اŸرتبطة بحركة تنقل السشافرين.
وق -د ك -ل -فت ÷ان ال -ت -ف -ت-يشش ب-إاحصش-اء
ومعاينة كل التجاوزات اÙتمل تسشجيلها
والتحري حؤل اŸتابعة الفعلية لنتائجها
يضشيف البيان.
وأاوضشح ذات اŸصشدر أان هذا اإلجراء
سشيتم تعميمه لحقا ‘ باقي اŸطارات
ع ÈالÎاب الؤطني.

اختتام  2017باسستحداث حوا‹  410آالف منصسب

أفاد أŸدير ألعام للوكالة ألوطنية للتششغيل ﬁمد طاهر ششعلل ،باأن أسشتحدأث مناصشب ألششغل لن يتاأثر رغم
ألظرف لرتباطها بالقتصشاد ،سشنويا يتم أسشتحدأث مناصشب جديدة وﬂطط عمل أ◊كومة ألذي عرضشه
ألوزير ألأول أمام ألنوأب باÛلسس ألششعبي ألوطني ،يوؤكد هذأ ألطرح أإذ –دث عن خلق  400ألف منصشب ششغل،
و 23ألف موؤسشسشة مصشغرة ‘ أإطار ألوكالة ألوطنية لدعم تششغيل ألششباب ،و 10أآلف موؤسشسشة أخرى ‘ أإطار
ألوكالة ألوطنية للتاأم Úعن ألبطالة ،فيما قدر عدد ألذين ” توظيفهم أك Ìمن  294ألف طالب عمل.

فريال بوششوية

ق -ط -اع اÿدم-ات م-ق-اب-ل 33
ب -اŸائ -ة ‘ ق-ط-اع الصش-ن-اع-ة
و ‘ 27ق - -ط - -اع ال - -ب - -ن- -اء
والأششغال العمؤمية  ،واأششار
‘ السش - -ي - -اق اإ ¤تسش - -ج - -ي - -ل
خسشارة  90األف منصشب ششغل
‘ ق -ط -اع ال -ب -ن -اء والأشش-غ-ال
العمؤمية ب 2016 Úو،2017

اإ ¤جانب تراجع ‘ قطاع
اÿدمات ،ما يفسشر الرتفاع
اŸسشجل ‘ نسشبة البطالة.
وخلصش اإ ¤القؤل ،هناك
–ؤل م- - - -ه- - - -ن - - -ي ‘ سش - - -ؤق
التششغيل ،الذي بات يرافقه
ق -ط -اع ال -ت -ك -ؤي -ن وال -ت -ع-ل-ي-م
اŸهني ،Úما يفسشر اأن ٪65

لطباء ألبيطريÚ
لفريقية ل أ
رئيسس أ÷معية أ إ

من مؤؤسشسشي اŸؤؤسشسشات من
خريجي اŸعاهد ،ما يسشاهم
‘ السش- -ت- -ج- -اب- -ة ب- -ف -ع -ال -ي -ة
ل - - -ل- - -ط- - -ل- - -ب- - -ات ،مششÒا اإ¤
اسش- - -ت- - -ح - -داث ت - -خصشصش - -ات
جديدة لسشيما الرقمي ،ولأن
ال - -ت - -خصشصش - -ات تسش- -ت- -ج- -يب
ل-ل-ط-ل-ب-ات فاإن  2م -ن  3من
خ-ري-ج-ي م-ع-اه-د ال-ت-كؤين ل
ت- -ت- -ج- -اوز م- -دة ب -ق -ائ -ه -م ‘
البطالة  6اأششهر غالبا.
واأكد ‘ معرضش رده على
سش -ؤؤال ي-خصش “ؤي-ل ال-ع-ق-ؤد
اŸدع- - -م- - -ة ،ل ي- - -ط- - -رح اأي
مششكل لفتا اإ ¤رصشد 40
م- -ل -ي -ار خ -لل ه -ذه السش -ن -ة،
ورجح اختتام  2017باأقل من
 60مليار دج ،واسشتنادا اإليه
فاإنه مرافقة هامة للششباب
ل - -ل - -حصش - -ؤل ع - -ل- -ى Œرب- -ة،
ويسش- -اع -د اŸؤؤسشسش -ة ‘ ح -د
ذات-ه-ا ب-كسش-ب-ه-ا ع-م-ال ت-ع-مل
على تكؤينهم ،وهي طريقة
ناجعة لإدماجهم.

تعزيز التعاون ب Úإافريقيا ودول العا ⁄لتكوين جيد للبياطرة األفارقة
لف -ري -ق -ي -ة
أك- -د رئ- -يسس أ÷م -ع -ي -ة أ إ
لط -ب -اء أل -ب -ي -ط -ري Úف -وزي كشش -ي -د،
ل - -أ
أمسس ،ب -وه -رأن ع -ل -ى ت-ع-زي-ز وت-ك-ث-ي-ف
ألتعاون ب Úإأفريقيا وألعديد من دول
أل -ع -ا ⁄م -ن أج -ل ضش -م -ان ت -ك -وي-ن ج-ي-د
لف-ارق-ة ألشش-ب-اب وت-ط-وي-ر
ل -ل -ب-ي-اط-رة أ أ
وتنمية ألصشحة أ◊يوأنية ‘ ألقارة.
ذك -ر كشش -ي -د ع -ل-ى ه-امشش ال-ط-ب-ع-ة  12للفضشاء
البيطري ا÷زائري واŸؤؤ“ر البيطري اإلفريقي
السشابع أانه ” التؤقيع على العديد من التفاقيات
مع كل من الهيئات األوربية واألسشيؤية واألمريكية
لطباء البيطري Úمن أاجل «تكؤين جيد للطلبة
لأ
البياطرة ومسشتمر للبيطري ÚاŸمارسش ‘ Úالقارة
اإلفريقية Ãا فيها ا÷زائر بغية تطؤير الصشحة
ا◊يؤانية ‘ القارة».
وذكر ذات اŸسشؤؤول أانه بعد التؤقيع على
ه -ذه الت -ف -اق -ي-ات «” إارسش-ال ب-عضش ال-ط-ل-ب-ة
البيطري Úمن بعضش الدول اإلفريقية منها
نيجÒيا والغابؤن والكؤنغؤ إا ¤أاوروبا وأامريكا
للتكؤين من أاجل التعرف على ا÷ديد ‘ عا⁄

أعتمدت على معيار أ÷انب أŸادي وألجتماعي للعمال

منظمة العمل الدولية تشسيد بواقع سسوق العمل ‘ ا÷زائر
أشش-اد م-دي-ر م-ك-تب م-ن-ظمة ألعمل
أل-دول-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر وأŸغ-رب أل-عربي
ﬁمد علي دياحي ،أمسس ،با÷هود
أل - -ت - -ي ت - -ب - -ذل- -ه- -ا أ÷زأئ- -ر ‘ ›ال
أ◊م -اي -ة ألج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -ع -م-ال،
معتÈأ أن وضشعية ألعمل ‘ –سشن
م-ل-ح-وظ سش-ي-م-ا ف-ي-م-ا ت-ع-لق با÷انب
لم Úأل - - -ع - - -ام
أŸا‹ ‘ ،ح Úأك- - - -د أ أ
ل-وزأرة أل-ع-م-ل وأل-تشش-غ-يل وألضشمان
ألجتماعي أن أ÷زأئر تعمل وفقا
للتششريعات ألدولية ‘ هذأ أÛال.

جÓل بوطي

أŸدير ألعام للوكالة ألوطنية للتششغيل ﬁمد طاهر ششعلل:

طماأن اŸدير العام للؤكالة
ال -ؤط -ن -ي -ة ل -ل -تشش -غ-ي-ل «اأن-ام»
خ- -لل ن- -زول -ه ضش -ي -ف -ا ع -ل -ى
القناة  3كل اŸتعاقدين مهما
ك-انت الصش-ي-غ-ة ،سش-ؤاء ال-ع-قد
اŸدع- -م اأو غÒه ،ب -ت -ج -دي -د
ع -ق -ؤد ع -م -ل -ه -م ،ك-اشش-ف-ا ‘
سش-ي-اق ح-دي-ث-ه ع-ن ال-تشش-غ-ي-ل
 257331م-نصشب ‘ ال-ق-ط-اع
الق -تصش-ادي ،ون-خ-ت-ت-م ال-ع-ام
 2017ب- -ح -ؤا‹  410اآلف
م -نصشب ،م -ت -ج -اوزي -ن ب -ذلك
ال-ت-ؤق-ع-ات اŸع-ل-ن ع-ن-ه-ا من
قبل ا◊كؤمة بخصشؤصش هذه
السشنة.
واسش-ت-ن-ادا اإ ¤ت-ؤضش-ي-ح-ات
ﬁمد طاهر ششعلل  ،فقد
” تسش- - -ج - -ي - -ل اأك Ìم - -ن972
طالب عمل اإ ¤غاية  31اأوت
و 294األف عرضش عمل منها
 77ب- -اŸائ- -ة ‘ ال- -ق- -ط- -اع
ا- - -ÿاصش و ‘ 23ال -ق -ط-اع
العمؤمي 36 ،باŸائة منها ‘

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

أاوضشح دياحي أان كل اŸؤؤششرات التي
–ؤز عليها منظمة العمل الدولية Ãقرها
‘ جنيف بسشؤيسشرا تبعث على الرتياح
ل -ن-ؤع-ي-ة ال-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úاألم-ر ال-ذي
يؤؤكد أان ا÷زائر –افظ على ا÷انب
الجتماعي للعمال قدر اإلمكان .
اŸسشؤؤول الدو‹ دياحي أاكد ‘ تصشريح
مقتضشب للصشحافة ،أامسش ،على هامشش
ورشش- -ة ع- -م- -ل –تضش -ن -ه -ا ا÷زائ -ر ح -ؤل
ا◊ماية الجتماعية Ãقر اŸدرسشة العليا
ل -لضش -م -ان الج -ت -م -اع -ي ب -ال -ع-اصش-م-ة ،اأن
وضش-ع-ي-ة ال-ع-م-ال-ة ‘ ا÷زائ-ر ت-ب-عث ع-لى
الرتياح الكامل.
كما ثمن اŸتحدث ا÷هؤد اŸبذولة
ال -ت -ي ت -ق -ؤم ب -ه -ا السش -ل -ط -ات ال -ع-م-ؤم-ي-ة
ل -ت -حسش Úوضش -ع -ي -ة ال -ع -م -ال ع-ل-ى ج-م-ي-ع
اŸسش - -ت - -ؤي- -ات ،وأاشش- -اد ‘ ن- -فسش ال- -ؤقت
ب-ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة ،سش-ي-ما من الناحية
اŸالية التي تؤؤكد أان ا÷انب اŸا‹ مريح
لصشب أاج- -ؤر ال- -ع- -م- -ال ول- -يسش ه -ن -اك اأي
مششاكل تذكر ‘ هذا السشياق.
اسش-ت-ج-اب-ة ا÷زائ-ر ل-دع-ؤات اŸن-ظ-مة
ال -دول -ي -ة ل-ل-ع-م-ل ل-دع-م ال-ت-ع-اون ب Úدول
اŸغرب العربي و‘ إاطار تعاون جنؤب-
جنؤب يؤؤكد حسشب ‡ثل منظمة العمل
الدولية نية السشلطات العمؤمية ‘ دعم
ا÷انب الجتماعي ورفع مسشتؤى التنسشيق
ب Úال -دول األعضش -اء ‘ اŸن -ظ -م -ة ع -ل -ى
غرار تنظيم ورششات عمل لتقييم ما ”
إا‚ازه ‘ قطاع العمل.
ت-ط-رق اŸت-ح-دث إا ¤اأه-م ال-ت-ح-دي-ات
التي تؤاجه سشؤق العمل بصشفة عامة ‘
اŸن -ط -ق-ة ب-خصش-ؤصش السش-لم-ة الصش-ح-ي-ة
وا◊ماية أاثناء العمل ،إاضشافة إا ¤علقات
ال -ع -م -ال ب -أارب-اب ال-ع-م-ل ،داع-ي-ا إا ¤ب-ذل
›ه- -ؤدات ك- -بÒة ل- -ت- -ح- -ق- -ي -ق األه -داف
اŸسشطرة ‘ األجندة الدولية إا ¤غاية
.2030
م- -ن ج -ه -ت -ه ق -ال األم Úال -ع -ام ل -ؤزارة

البيطرة ونقله إا ¤بلدانهم التي هي ‘ أامسش
ا◊اجة لتطؤير الصشحة ا◊يؤانية».
كما اعت Èنفسش اŸتحدث ا÷زائر عضشؤا
ف -ع -ال ‘ ا÷م -ع -ي -ة ب -ت -ك -ف-ل-ه-ا ب-أام-ان-ة اŸال
للجمعية اإلفريقية.
و‘ حديثه عن مبادرة خلق هيئة «بياطرة

ال-ع-م-ل وال-تشش-غ-ي-ل والضش-م-ان الج-ت-ماعي
ﬁمد خياط أام Úإان السشياسشة اŸتبعة ‘
›ال –سش Úوضشعية العمال نابعة من
احÎام ال- -تشش- -ري- -ع -ات ال -ت -ي ت -نصش ع -ل -ى
ضش -رورة م -ن -ح ال -ع -م -ال ك -اف -ة ح -ق -ؤق -ه-م
وضش -م -ان سش -لم -ت -ه -م ل -ت -ع -زي -ز ال -ت -ن-م-ي-ة
اŸسش- -ت- -دام- -ة ال- -ت -ي ل -ه -ا ارت -ب -اط وث -ي -ق
بالعمال.
اأكد ﬁمد خياط أان ا÷زائر عÈت
عن حرصشها على ترقية السشياسشة الؤطنية
للؤقاية من األخطار اŸهنية باعتمادها
آاليات قانؤنية ومعيارية ،من خلل العديد
م -ن ال -نصش -ؤصش ذات ال -ط -اب -ع ال-تشش-ري-ع-ي
وال -ت -ن -ظ -ي -م -ي واŸت -ع -ل-ق-ة ب-ال-ؤق-اي-ة م-ن
األخطار اŸهنية ،ومنها القانؤن رقم -88
 07اŸت -ع-ل-ق ب-ال-ؤق-اي-ة الصش-ح-ي-ة واألم-ن
وطب ال- -ع- -م- -ل ،وال- -ذي ي- -ع- -د ال- -ق- -اع -دة
األسشاسشية التي تؤؤطر هذا اÛال.
أاشش - -ار اŸت- -ح- -دث إا ¤أان ا◊اج- -ة إا¤
مؤاصشلة العمل من خلل التعاون من أاجل
ت- -ؤف Òأافضش- -ل ظ -روف ال -ع -م -ل وال -ب -ي -ئ -ة
م-لئ-م-ة ل-ل-ع-م-ال ل ت-زال تشش-ك-ل انشش-غ-ال
وهدفا رئيسشيا ‘ العا ⁄مع أان ا÷زائر
صشادقت مند السشتقلل على العديد من
الت -ف -اق -ي -ات ال-دول-ي-ة ‘ ›ال ا◊م-اي-ة
اŸهنية واألمراضش اŸهنية وكذا السشلمة
والصشحة اŸهنيت.Ú
بدوره دعا دراري أاحمد ‡ثل منظمة
أارب -اب ال -ع-م-ل اإ ¤رف-ع مسش-ت-ؤى ا◊م-اي-ة
الجتماعية اأك ‘ Ìا÷زائر لدعم اإلنتاج
الؤطني الذي يتؤقف على مدى الهتمام
بالعامل الذي يعد ا◊لقة األبرز ‘ دفع
عجلة القتصشاد الؤطني ،مطالبا بضشرورة
–ل-ي-ل ال-ب-ي-ان-ات ال-ت-ي سش-ي-ت-م م-ن-اقشش-ت-ه-ا
خ -لل ورشش-ة ال-ع-م-ل الق-ل-ي-م-ي-ة واÿروج
بنتائج اإيجابية.
وتتمحؤر اأششغال الؤرششة التي –تضشنها
ا÷زائ -ر إا ¤غ -اي -ة ال -ي -ؤم األرب -ع-اء ح-ؤل
السش-لم-ة والصش-ح-ة اŸه-ن-ي-ت ‘ Úال-ت-نمية
اŸسش -ت -دام -ة :ت -ق -اسش -م ال -ت -ج -ارب ل -ب -ن-اء
م-ن-ظ-ؤم-ة ف-ع-ال-ة ÷م-ع و–ل-ي-ل البيانات،
وسشيتم ‘ اÿتام اÿروج بأارضشية عمل
وت - -ؤصش - -ي - -ات ل - -دع - -م ا÷ه - -ؤد ‘ ›ال
العمالة.
ك -م -ا دع -ا اŸشش -ارك -ؤن ‘ ال-ؤرشش-ة إا¤
اسش-ت-ح-داث ه-ي-ئ-ات ت-ع-ن-ى Ãت-اب-ع-ة سش-ؤق
العمال سشيما ‘ ميدان اŸهن اÿطÒة،
ورفع مسشتؤى عمل مفتششيات العمل ‘
اŸيدان ،مؤؤكدين اأن ذلك يخدم اقتصشاد
الدول انطلقا من السشتثمار ‘ اŸؤارد
ال -بشش -ري -ة ال -ت -ي ت -ع -ت Èعصشب ال -ت -ن -م -ي -ة
اÙلية.

فيما ” تسشجيل  4855ناخب جديد بعنابة

فتح  36مكتبا جديدا –سسبا لÓسستحقاقات اÙلية
تششهد مصشلحة ألنتخابات بولية
ع -ن -اب -ة ت -وأف -دأ ك -بÒأ ل -ل -مسش -ج -لÚ
أ÷دد ،ح - - - -يث سش - - - -ج- - - -ل م- - - -ك- - - -تب
ألن -ت -خ -اب -ات Ãدي -ري -ة أل -ت -ن -ظ -ي-م
وألشش- -ؤوون أل -ع -ام -ة ل -ولي -ة ع -ن -اب -ة
لقبال
 4855ناخب جديد ،ونظرأ ل إ
أل -ك -ب Òلسش -ك -ان أل -ولي -ة أضش -ط -رت
أŸصش- -ال- -ح أŸع- -ن- -ي -ة ف -ت -ح  36مكتبا
جديدأ لسشتقبال جميع ألرأغب‘ Ú
لدلء ب-أاصش-وأت-ه-م ‘ ألسش-تحقاقات
أ إ
أÙل- -ي -ة أŸزم -ع ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ي -وم 23
نوفم ÈأŸقبل.

عنابة :هدى بوعطيح

بل حدود» أاكد اŸسشؤؤول أان الفكرة «مؤجؤدة
وبناءة» لكن التنقل ‘ إافريقيا صشعب ومكلف
ألي كان وبالتا‹ فقد «” مؤؤخرا اإلتفاق مع
ب-عضش ال-ه-ي-ئ-ات ال-ؤط-ن-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ل-تسش-هيل
بعضش إاجراءات التنقل للبياطرة اŸتطؤعÚ
‘ انتظار تأاسشييسش هذه الهيئة.

العدد
17444

05

عرفت ولية عنابة وتÒة متسشارعة ‘
ع-م-ل-ي-ة اŸراج-ع-ة السش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-ؤائ-م
الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م ق-ب-ل ك-ل م-ؤعد
انتخابي ،والتي سشمحت بتسشجيل 4855
ناخب جديد ،ضشمن القؤائم النتخابية لـ
 12ب -ل -دي -ة م -ت -ؤزع-ة ب-ال-ؤلي-ة ،ح-يث ”
التجند الكلي لهذا اŸؤعد الهام ،بداية
بتنصشيب جهاز تنظيمي خاصش بالعملية
النتخابية على مسشتؤى جميع البلديات،

من خلل فتح عملية الششطب والتسشجيل
اÿاصش ب-اŸراج-ع-ة السش-ت-ث-ن-ائ-ية للقؤائم
النتخابية ،إا ¤جانب إاصشدار قرار ولئي
بإانششاء اللجان اإلدارية النتخابية –ت
إاشش -راف ال -قضش -اة ،وتشش-ك-ي-ل ÷ن-ة ولئ-ي-ة
م- -ك- -ل- -ف -ة ب -ال -ت -حضش ÒاŸادي وال -بشش -ري
ل -لن -ت -خ-اب-ات اÙل-ي-ة ،إاضش-اف-ة إا ¤ف-ت-ح
خلية على مسشتؤى الؤلية اÿاصشة بعملية
سشحب وإايداع ملفات الÎششح.
وق -ب -ل م -راج -ع -ة ال -ق-ؤائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة
سشجلت مديرية التنظيم والششؤؤون العامة
 432510ن -اخب ،ح -يث ع -رفت تسش -ج-ي-ل
 4855ناخب جديد وششطب  3904ناخب،
لتصشبح الهيئة النتخابية للؤلية قبل فÎة
الطعؤن  433431ناخب ،ليتم مباششرة بعد
عملية اŸراجعة فتح فÎة العÎاضشات،
مع العلم أان سشنة  2017عرفت تنظيم 03
مراجعات األو ¤ششهر ماي الفارط ‘
اإط -ار الن -ت -خ -اب -ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة ‘ ،حÚ
اأع -ق -ب -ت-ه-ا م-راج-ع-ة اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ إاط-ار
الن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ،ل-ت-نطلق اŸراجعة
العادية ‘ أاكتؤبر اŸقبل ،وتسشتمر على
مدار ششهر كامل.

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

»æWh

أألربعاء  20سضبتمبر  2017م
ألموأفق لـ  29ذي ألحجة  1438هـ

رئيسس مكتب التعاون الدو‹ يؤوكد:

جرائم اŸسشتوى اإلفريقي لها خصشوصشية ومكافحتها برؤوية موحدة
^ التكتÓت الشصرطية ضصرورة Ÿواجهة ا÷رÁة العابرة للقارات
^ تعزيز التعــــاون والتكــــوين وتبــــادل اÿـــÈات بـــــ Úالدول
لول للشصرطة عباد بن Áينة ورئيسس مكتب التعاون الدو‹ خÓل ﬁاضصرة أالقاها ،أامسس ،حول مقومات ‚اح آالية
صصرح العميد ا أ
لفريقي Ãقر اŸفتشصية ا÷هوية لشصرطة ا÷نوب الشصرقي لفائدة موظفي الشصرطة وبحضصور كل من اŸفتشس ا÷هوي
التعاون الشصرطي ا إ
لفريقي
لشصرطة ا÷نوب الشصرقي اŸراقب عبد السصÓم يعلم ورئيسس أامن ولية ورقلة يحي بوصصÓح ،أان «ا÷رائم السصارية على اŸسصتوى ا إ
لن مكافحة ا÷رÁة
لفريقية اŸنضصّمة ،أ
لها خصصوصصيتها ولن يتسصنى مكافحتها إال –ت سصقف رؤوية مشصÎكة وموحدة ب Úجميع الدول ا إ
لجرام الدو‹.
اŸنظمة وا÷رÁة العابرة –تاج إا ¤النضصواء –ت تكتÓت شصرطية واŸسصاهمة بفعالية للحد من ا إ
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يقتل جاره بسشك Úبحي النجمة بسشيدي الششحمي

اه- - - -ت- - - -ز ،أامسس ،ح- - - -ي
ال -ن -ج -م-ة شص-ط-ي-ب-و سص-اب-ق-ا
شص - -رق م- -دي- -ن- -ة وه- -ران،
ع -ل -ى وق -ع ج -رÁة ق -ت -ل
شص -ن -ع -اء ،راح ضص -ح -ي -ت -ه -ا
شص -اب ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر 23
سص -ن -ة ،ت -ع-رضس ل-ط-ع-ن-ات
خ - -ن - -ج - -ر غ - -ادرة أاردت- -ه
قتي ‘ Óع ÚاŸكان.
ب - - -حسضب أŸع - - -ل- - -وم- - -ات
أŸتوفرة لدى «ألشضعب» فإان
ألضضحية قتل غدرأ على يدي
ج -اره أل -ب -ال -غ م -ن أل-ع-م-ر 22
سضنة ،و ألذي كان ‘ حالة
سض -ك -ر ،ح -يث ت -رصض -ده ب -ع-د
أن خرج من قاعة أأللعاب
أل-وأق-ع-ة ب-ا◊ي ل-ي-ت-وج-ه إأليه
م -ب -اشض -رة أي -ن ق -ام ب -ط -ع -ن -ه
ب- - -وأسض- - -ط- - -ة سض Ó- -ح أب - -يضس
ﬁظ -ور سض -ق-ط ع-ل-ى إأث-ره-ا
جثة هامدة.
من جهتهم ،تدخل عناصضر

أل -درك أل -وط-ن-ي ع-ل-ى ج-ن-اح
ألسض -رع -ة وق -ام -وأ ب -ت -وق -ي-ف
أ÷ا Êوفتح –قيق من أجل
معرفة أألسضباب وألوقائع ‘
أن -ت -ظ -ار إأح -ال -ة أ÷ا Êأم-ام
وكيل أ÷مهورية بتهمة ألقتل
أل -ع -م-دي م-ع سض-ب-ق أإلصض-رأر
وألÎصضد ،فيما ” –ويل
أ÷ث- -ة إأ ¤مصض -ل -ح -ة ح -ف -ظ
أ÷ثث.

 ...وششاب يضشرم النار
بجسشده بع ÚالÎك
أق- - -دم ،مسض - -اء أول أمسس،
شضاب يبلغ من ألعمر  27سضنة
على ﬁاولة ألنتحار ووضضع
ح - - -د ◊ي - - -ات - - -ه ،ب - - -ع - - -د أن
سض -كب ك -م -ي -ة م -ن أل -ب -ن -زي -ن
على جسضده ثم أضضرم ألنار
باسضتخدأم ألولعة‡ ،ا أدى

إأ ¤أحÎأق ك- - -ام- - -ل جسض - -ده
وإأصضابته بجروح خطÒة.
سض -ج -لت أ◊ادث-ة Ãزرع-ة
ﬁمد غريب ألوأقعة ببلدية
ع ÚألÎك ،ح- - -يث أخ- - -ط - -ر
أعوأن أ◊ماية أŸدنية حول
وجود شضخصس ‘ حالة خطر
ت -ن -ق -ل ع -ل-ى إأث-ره-ا ع-ن-اصض-ر
وحدة ع ÚألÎك إأ ¤مكان
أ◊ادثة ،حيث لوحظ وجود
شضخصس جسضده يشضتعل بأاكمله
وه- -و م- -ل- -ق- -ى ع- -ل- -ى أألرضس
فاقدأ ألوعي.
وعليه ” إأسضعافه و–ويله
ع- -ل- -ى ج- -ن- -اح ألسض- -رع -ة إأ¤
مصض - - - -ل - - - -ح- - - -ة طب أ◊روق
Ãسض -تشض -ف-ى ع ÚألÎك وه-و
‘ ح -ال -ة ح -رج -ة ي -ع-ا Êم-ن
ح -روق م-ن أل-درج-ة أل-ث-ال-ث-ة،
ف-ي-م-ا ف-ت-ح ع-ن-اصض-ر ألشض-رطة
–قيقا ‘ ألقضضية.

وهرإن :برإهمية مسسعودة

ﬁكوم عليه باŸؤوبد ‘ قضصايا الŒار باıدرات

توقيف ›رم خط Òمبحوث عنه ببجاية

ورڤلة :إÁان كا‘
أوضضح رئيسس مكتب ألتعاون ألدو‹ على أهمية
ه -ذأ أل -ل -ق -اء ‘ ن -ق -ل وت -ب -ادل أŸع -ل -وم-ات وت-ق-اسض-م
ألتجارب وألرؤوى مع موظفي ألشضرطة ‘ كافة ألرتب
و‘ جميع أنحاء ألوطن ،حتى يشضÎك أ÷ميع ‘
ألتوجهات وألرؤوى ألتي تبنتها قيادة أألمن ألوطني.
كما نوه بن Áينة خÓل فعاليات ألندوة ،بالدور
ألكب Òوألهام للشضرطة أ÷زأئرية ألتي لطاŸا كانت
متميزة من حيث أآلدأء وأÈÿة وأإلنضضباط ،مشضÒأ
إأ ¤أنها –ظى بدور ألريادة على أŸسضتوي Úألقاري
وأإلق -ل -ي -م -ي ‘ ›ال م -ك -اف -ح -ة أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة
وأإلرهاب وأإلجرأم ألسضيÈيا Êوهي ميادين تأالقت
ف -ي -ه -ا وأه -ل-ت-ه-ا ل-ت-ك-ون م-درسض-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن أج-ه-زة
ألشضرطة ‘ ألدول أإلفريقية منذ سضنوأت ،مضضيفا أن
ألÈأم -ج م -ت -وأصض-ل-ة ‘ ه-ذأ ألصض-دد ل-ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون
وتبادل أÈÿأت وألتكوين ب Úهذه ألدول.

‘ م -ع -رضس ح -دي -ث -ه ،رك -ز ن -فسس أŸسض -ؤوول ع -ل-ى
أأله -دأف أŸرج -وة م -ن أل -ت -وج -ه ن -ح-و آأل-ي-ة أل-ت-ع-اون
أإلفريقي ألشضرطي (أألفريبول) وألتي تعتمد ،بحسضبه،
ع- -ل- -ى وضض- -ع إأط- -ار مشضÎك ل- -ل- -ت -ع -اون ألشض -رط -ي ‘
أŸسض-ت-وي-ات أل-ع-م-ل-ي-ة وألسضÎأت-ي-ج-ي-ة وأل-تكتيكية بÚ
أج -ه -زة ألشض -رط -ة أإلف -ري -ق-ي-ة وذلك م-ن خÓ-ل وضض-ع
أسضÎأت -ي -ج -ي-ة إأف-ري-ق-ي-ة م-نسض-ق-ة Ÿك-اف-ح-ة أ÷رÁة،
تشض -م -ل أل -ت -نسض-ي-ق وأل-ت-خ-ط-ي-ط وأل-ت-ن-ف-ي-ذ وأل-ت-ق-ي-ي-م،
ب-اإلضض-اف-ة إأ ¤أع-ت-م-اد رؤوي-ة شض-ام-ل-ة تسض-م-ح ب-تحسضÚ
فعالية و‚اعة مصضالح ألشضرطة أإلفريقية من خÓل
تدعيم ألقدرأت ألتنظيمية وألتقنية وألعملياتية.
عن أولويات ألشضرطة أ÷زأئرية ‘ ظل منظمة
«أألفريبول» ،أكد أن جهاز ألشضرطة ‘ أ÷زأئر يو‹
أه -م -ي-ة خ-اصض-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-أاه-ي-ل ،سض-وأء أل-دأخ-ل-ي
وأÿارج - -ي ،خ - -اصض - -ة م - -ا ت - -ع - -ل- -ق م- -ن- -ه ب- -ا÷رÁة
أŸسضتفحلة.
ي - -ذك - -ر ،أن ه- -ذأ أل- -ل- -ق- -اء ت- -ط- -رق إأ ¤أل- -ن- -ظ- -رة

ألسضÎأتيجية وألدولية Ÿقومات ‚اح آألية ألتعاون
أإلفريقي ألشضرطي ،من خÓل ألنصضوصس وأŸرأجع
ألقانونية آللية ألتعاون أألمني وكذأ مهام وأهدأف
ومبادئ (أألفريبول).
كما شضكلت هذه ألندوة ألتي حضضرها ألعديد من
أإلط -ارأت وأألع -وأن م-ن ألشض-رط-ة أ÷ه-وي-ة ل-ل-ج-ن-وب
ألشضرقي وكذأ ‡ثلي أÛتمع أŸد ،Êفرصضة هامة
لتوضضيح أهمية ألتعاون أإلفريقي ‘ أÛال أألمني،
وتشضارك ألرؤوى وتوحيدها ‘ هذأ أÛال.
وق -د ع -رف خ -ت -ام ه -ذه أل -ن -دوة ت -ق-د Ëم-وظ-ف-ي
ألشضرطة باŸفتشضية أ÷هوية للشضرطة بورقلة ،تكرÁا
Óم-ن أل-وط-ني Ãناسضبة
ل-ع-ن-اي-ة أل-ل-وأء أŸدي-ر أل-ع-ام ل -أ
أنتخابه على رأسس آألية ألتعاون أإلفريقي (أفريبول)
وتقديرأ منهم Ûهودأته ‘ أ◊رصس على مرأفقة
موظفي ألشضرطة Ãختلف رتبهم وقد أسضتلمها نيابة
عنه ألعميد أألول للشضرطة ألسضيد بن Áينة رئيسس
مكتب ألتعاون ألدو‹.

إاثر معلومات وصصلت مصصالح أامن حسص Úداي

الشصعب ‘ /إاطار ا÷هود اŸيدانية الرامية
لف- - -ات
Ÿك - - -اف - - -ح - - -ة ا÷رÁة وﬂت- - -ل- - -ف ا آ
الج -ت -م -اع -ي -ة ب -ال-وسص-ط ا◊ضص-ري“ ،ك-نت
مصص- -ال -ح أام -ن ولي -ة ا÷زائ -ر ،م -ن ت -ف -ك -يك
ج - -م - -ع - -ي- -ة أاشص- -رار ﬂتصص- -ة ‘ اŸت- -اج- -رة ‘
اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ح-ج-زت ع-ل-ى إاث-رها 760
قرصس مهلوسس ،وصصفات طبية ،ومبلغ ما‹
ق - -دره  120أال- -ف دي- -ن- -ار ،م- -ع ت -وق -ي -ف 03
أاشصخاصس مشصتبه فيهم.
ت -ع -ود ح -ي-ث-ي-ات أل-قضض-ي-ة أ◊ال م-رده-ا ورود
لمن حسضÚ
معلومة إأ ¤فرقة ألشضرطة ألقضضائية أ

بحوزتهما  460قرصس مهلوسس ومبلغ ما‹ من
ع -ائ -دأت ألÎوي -ج ،ل -يصض-رح أن-ه ك-ان يÎدد ع-ل-ى
لمرأضس ألعقلية أين يتظاهر
أطباء ﬂتصض ‘ Úأ أ
ب-إاصض-اب-ت-ه ب-أام-رأضس ع-ق-ل-ي-ة ،وب-ع-د حصض-وله على
أل -وصض -ف -ات أل -ط -ب -ي -ة ي -ق-وم بصض-رف-ه-ا وم-ب-اشض-رة
يوجهها للبيع Ãسضاعدة شضريكيه.
لجرأءأت ألقانونية ألÓزمة،
بعد أسضتكمال أ إ
” تقد ËأŸشضتبه فيهم أمام أ÷هات ألقضضائية،
ّ
ح -يث أم-ر وك-ي-ل أ÷م-ه-وري-ة أıتصس إأق-ل-ي-م-ي-ا
بإايدأعهم أ◊بسس أŸؤوقت.

...والقبضس على ﬂتلسس بنك سشوسشيتي جيÔال
الشص- -عب ‘ /إاط- -ار م- -ك- -اف -ح -ة ا÷رÁة
Ãخ -ت -ل -ف أان -واع -ه -ا“ ،ك -نت مصص -ال-ح أام-ن
ولية ا÷زائر ،من توقيف اŸشصتبه فيه ‘
قضصية إاختÓسس مبلغ ما‹ معت Èمن بنك
سصوسصيتي جيÔال بحسص Úداي.
جاءت قضضية أ◊ال بعد شضكوى تقدمت
بها إأدأرة ألبنك حول إأختÓسس مبلغ ما‹ من
أل-ع-م-ل-ة أل-وط-ن-ي-ة وأŸق-در بـ( )2.400م-ل-ي-ار
سضنتيم ،ضضد عون أمن ووقاية يشضتغل بنفسس
لم-ن
أل--ب-نك ،م-ك-ل-ف Ãرأق-ب-ة أل-ك-امÒأت وأ أ

ألدأخلي.
Ãباشضرة ألتحريات من قبل فصضيلة أŸسضاسس
باŸمتلكات بالفرقة أ÷نائية للشضرطة ألقضضائية
لمن ولية أ÷زأئر ،ومن خÓل معاينة كامÒأت
أ
أŸرأقبة أÿاصضة بالبنك ” رصضد أŸشضتبه فيه
لماكن أŸؤومنة بالبنك،
يقوم بالولوج إأ ¤أحد أ أ
حيث أحضضر كيسس كب Òوقام Ãلئه باŸبلغ أŸا‹
منتهزأ فرصضة خلو أŸكان من أي أحد وخرج من
ألباب أÿلفي.
لسضتعانة بالوسضائل
م-وأصض-ل-ة ل-ل-ت-ح-ق-ي-قات وبا إ

أل-ت-ق-ن-ي-ة ” –دي-د م-ك-ان ت-وأج-د أŸشض-ت-ب-ه ف-يه
بضضوأحي ولية تيزي وزو ،وبعد أ◊صضول على
لخ- -تصض- -اصس م- -ن ق- -ب -ل وك -ي -ل
إأذن ب- -ت- -م- -دي- -د أ إ
أ÷مهورية ” ،ألتنقل إأ ¤مكان توأجده ،ليتم
وضض-ع خ-ط-ة ﬁك-م-ة وم-ب-اشض-رة ع-م-ل-ي-ة ألÎصض-د
Óذن بالتفتيشس
وألتي كللت بإايقافه ،وأسضتنادأ ل إ
ألصضادر عن ألسضيد وكيل أ÷مهورية ” تفتيشس
منزله ،ليتم ألعثور على أŸبلغ أŸا‹ أıتلسس
من ألبنك حيث ع Ìعلى ( )2.240مليار سضنتيم
جزأئري.

تسصتعمل أاسصلحة بيضصاء و نارية

الدرك يفكك عصشابة خطÒة تعتدي على اŸواطن ‘ Úالبليدة
“ك -ن ع -ن-اصص-ر ف-رق-ة ال-درك ال-وط-ن-ي ‘
بوفاريك شصمال البليدة ،من تفكيك عصصابة
خ - -طÒة ،ت - -ت - -ك- -ون م- -ن  5أاف - - -راد تÎاوح
أاع-م-اره-م ب 25 Úو  32سص-ن-ة ،ت-تعدى على
اŸمتلكات الفردية واŸواطن ،Úو تسصتعمل ‘
ه -ج -وم -ات -ه -ا أاسص -ل -ح -ة ب-يضص-اء وأال-ع-اب-ا ن-اري-ة
‡نوعة.
أوضض -ح مصض -در أم -ن -ي لـ «ألشض -عب» ،أن ع -م -ل-ي-ة
أل -ق -بضس ج -اءت ت -ب -ع -ا ل -ت -ب-ل-ي-غ م-وأط-ن ع Èأÿط
أألخضض -ر ،أتصض -ل ب -ف -رق -ة أل -درك ألج -ل أل -ت -دخ -ل
◊م-اي-ت-ه-م ،م-ن ه-ج-وم عصض-اب-ة م-دج-ج-ة ب-أاسضلحة
بيضضاء وقصضدت مزرعتهم للمشضاجرة‡ ،ا زرع

أل- -رعب Ãح- -ي- -ط أŸزرع- -ة وب Úأ÷Òأن ،ح- -يث
ت- -دخ- -ل أÙق -ق -ون وط -وق -وأ أŸزرع -ة و “ك -ن -وأ
بسضرعة من ألقبضس على أفرأد ألعصضابة و Œريدهم
من أألسضلحة ألتي كانت بحوزتهم.
و“ثلت أÙجوزأت ‘ أسضلحة بيضضاء و سضيوف
مدببة ومسضننة وعصضي من أÿشضب ،وأيضضا ألعاب
ن -اري -ة م-ث-ل أل-ب-وق وصض-وأري-خ ألشض-م-اري-خ ،ح-يث ”
أق-ت-ي-اد أŸوق-وف Úل-ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه-م ،وأتضض-ح أنهم
كانوأ ﬁل بحث وهم مسضبوقون قضضائيا ‘ قضضايا
أع -ت -دأءأت أخ -رى مشض -اب -ه-ة ،ل-ي-ت-م –وي-ل-ه-م ع-ل-ى
ﬁكمة بوفاريك ،أين صضدر ‘ حقهم أمر إأيدأع
با◊بسس أŸؤوقت ،وتوجيه إأليهم تهم تكوين جمعية

بجاية :بن إلنوي توهامي

موازاة مع حجز مشصروبات كحولية

تفكيك جمعية أاششرار تتاجر باŸهلوسشات
دأي ،مفادها توأجد شضخصس مشضتبه فيه يقوم
بÎويج أŸؤوثرأت ألعقلية Ãختلف أنوأعها ،زيادة
على حيازته كمية منها Ãقر سضكناه.
ب -ع -د –ري -ات م-ع-م-ق-ة ،وإأث-ر ع-م-ل-ي-ة ت-رصض-د
دقيقة– ” ،ديد مكان توأجد أŸشضتبه فيه،
ألذي ” توقيفه وبعد إأسضتصضدأر إأذن بتفتيشس
أŸن -زل ،صض-ادر ع-ن وك-ي-ل أ÷م-ه-وري-ة ،أسض-ف-رت
أل-ع-م-ل-ي-ة ع-ن ح-جز  300ق-رصس م-ه-ل-وسس وم-بلغ
ما‹ ،سضك Úمن أ◊جم ألكب.Ò
Ãوأصضلة للتحريات– ” ،ديد هوية أŸشضتبه
ف -ي -ه أل -ث -ا Êوت-وق-ي-ف-ه ب-رف-ق-ة شض-ري-ك-ه ،وضض-ب-ط

“ك-نت اŸصص-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشص-رطة
لول ،م-ن
ال -قضص -ائ -ي -ة ب -ب -ج -اي -ة ،أامسس ا أ
ت- - -وق- - -ي- - -ف شص- - -خصس ﬁل ع - -دة أاوام - -ر
بالقبضس ،وﬁكوم عليه بالسصجن اŸؤوبد،
لج- - - -ل ت - - -ورط - - -ه ‘ قضص - - -اي - - -ا الŒار
أ
ب-اıدرات ،وذلك ع-قب ع-م-ل-ي-ات ب-حث
و–ريات مكثفة.
يتعلق أألمر باŸدعو «ح .ن» أŸكنى «سضليم
ب-ط-اط-ا» ،أل-ب-ال-غ م-ن أل-ع-مر  48سض-ن-ة ،وألذي
يعت Èأحد أخطر بارونات ترويج أıدرأت
‘ أŸنطقة ،ومتورط ‘ عدة قضضايا خاصضة
بالÎويج وألŒار غ Òألشضرعي باıدرأت.
جاءت عملية ألتوقيف عقب ورود معلومات
م -ؤوك -دة إأ ¤أŸصض -ل -ح-ة ح-ول م-ك-ان ت-وأج-ده،
ح-يث ق-امت أŸصض-ل-ح-ة ب-وضض-ع تشض-ك-ي-ل أم-ني
ﬁكم وأتخاذ جميع ألحتياطات وألتدأبÒ
أألمنية ألÓزمة ،ليتم مباشضرة أقتحام أŸسضكن
أل -ذي ي -ت-وأج-د ف-ي-ه وإأي-ق-اف-ه ،وت-ق-دÁه أم-ام

ألسضيد وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة بجاية
أıتصضة إأقليميا ،ألذي أصضدر ‘ حقه أمر
إأيدأع.
و‘ إأط -ار م -ه -ام أألم -ن أل -وط -ن-ي أÿاصض-ة
بحماية أألفرأد وأŸمتلكات ،قامت مصضالح
أمن دأئرة تازمالت بحملة مدأهمات وأسضعة
‘ إأق -ل -ي -م أخ -تصض -اصس أألم-ن أل-وط-ن-ي ،ح-يث
سض -خ -رت ل -ه ج -م -ي -ع أإلم -ك -ان -ي -ات أل -بشض -ري-ة
وأŸادية ،و“كنت على إأثرها من توقيف 06
أشضخاصس متورط 07 ‘ Úقضضايا ﬂتلفة منها
ألسض -ك -ر أل -ع -ل -ن -ي أل -ب ،Úح -م -ل سض Ó-ح أب-يضس
ﬁظ - - -ور ،وح - - -ي - - -ازة ﬂدرأت ،إأ ¤ج - - -انب
‡ارسضة نشضاط Œاري بدون رخصضة ،وحّول
على إأثرها أŸتورطون ‘ هذه ألقضضايا إأ¤
أŸصض -ل -ح -ة ،م -ن أج -ل أسض -ت-ك-م-ال أإلج-رأءأت
ألقانونية ألÓزمة.

أشض -رأر وح -م -ل أسض -ل -ح -ة ﬁظ -ورة ،وإأزع -اج رأح -ة
ألسضكان.
جدير بالذكر أن عناصضر ألدرك ‘ بن خليل،
“كنوأ بحر أألسضبوع من –رير عشضريني من يد
ﬂتطف ،Úأرأدوأ أ◊صضول على فدية حددوها بـ
 30مليون سضنتيم ،مقابل إأعادة تسضليمه إأ ¤وألديه،
حيث أسضتطاع أÙققون وضضع فخ وألقبضس على
أÿاطف ،Úو–رير ألضضحية ،ألذي عÌوأ عليه ‘
وضضع حرج ،خاصضة وأنه تعرضس للتعذيب و ألتهديد
بالتصضفية أ÷سضدية.

إلبليدة :لينة ياسسمÚ

ا◊بسس النافذ  6أاششهر Ÿروج اıدرات بباتنة
لقليمية للدرك
“كنت ،وحدأت أÛموعة أ إ
ألوطني بباتنة ،من حجز  172قارورة مشضروبات
لح -ج-ام‘ ،
لن -وأع وأ أ
ك -ح -ول -ي -ة ،م -ن ﬂت -ل -ف أ أ
عملت Úمنفصضلت ÚبÈيكة و باتنة ،موجهة للبيع
بدون رخصضة دون سضند قانو ،Êمع توقيف 03
لمن وألتدخل
أشضخاصس وذلك أثناء قيام فصضيلة أ أ
للدرك ألوطني بنقاوسس ،بدورية على مسضتوى
إأقليم بلدية بريكة بالضضبط بحي ألنصضر أثناء
ت -ف-ت-يشس سض-ي-ارة ضض-ب-طت ك-م-ي-ة م-ن أŸشض-روب-ات
أل -ك -ح-ول-ي-ة ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا ت-وق-ي-ف أŸشض-ت-ب-ه ف-ي-ه
ومرأفقه ألبالغ Úمن ألعمر على ألتوأ‹  61سضنة
و 20سضنة ألذي كان يقوم بفسضح ألطريق أمام
ألسضيارة أÙملة باŸشضروبات ألكحولية بوأسضطة
لخ ÒعÌ
درأج -ة ن -اري -ة ،ع -ن -د ت -ف -ت -يشس ه -ذأ أ أ
ب -ح -وزت -ه ع -ل -ى سض -ي -ج -ارة ك -ي -ف م -ع -ال-ج م-ع-دة
لÓ-سض-ت-هÓ-ك ،ل-ي-ت-م أق-ت-ي-اد أŸع-ن-ي Úإأ ¤ألفرقة
لقليمية أıتصضة إأقليميا للتحقيق معهم.
أإ
بخصضوصس ألعملية ألثانية فقد تلقت فصضيلة
لبحاث للدرك ألوطني باتنة معلومات مفادها
أأ
وج -ود شض -خصس ي -ب -ل-غ م-ن أل-ع-م-ر  38سض-ن-ة ،غÒ
مسض-ب-وق قضض-ائ-ي-ا ي-ق-وم ب-اŸت-اج-رة باŸشضروبات
أل-ك-ح-ول-ي-ة مسض-ت-غ Ó-شض-ق-ة م-هجورة بحي كشضيدة
مدينة باتنة ،وقد ” تكوين ملفات جزأئية ضضد
أŸوق-وف Úوت-ق-دÁه-م أم-ام أ÷ه-ات أل-قضض-ائ-ي-ة
لولن –ت ألرقابة
أين وضضع أŸشضتبه فيهما أ أ
ألقضضائية وإأصضدأر حكم با◊بسس Ÿدة سضتة 6
أشضهر نافدة ‘ حق أŸتهم ألثا.Ê

...و حجز أاوراق نقدية مزورة
بوسشط مدينة ا÷زار ولية باتنة
“ك -نت أل -ف -رق -ة أإلق -ل -ي -م -ي -ة ل-ل-درك أل-وط-ن-ي
با÷زأر من حجز أورأق نقدية مزورة من فئة
 2000دج ،ك -م -ا ” ح -ج -ز سض -ي -ارة ن-وع ب-ي-ج-و 306
وه -ات -ف Úن-ق-ال Úب-ع-د حصض-ول أل-ف-رق-ة أإلق-ل-ي-م-ي-ة
ل-ل-درك أل-وط-ن-ي ب-ا÷زأر ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات م-فادها
توأجد  03أشضخاصس Ãدينة أ÷زأر يحملون أورأقا
نقدية مزورة.
وأسضتغÓل للمعلومة ” تشضكيل دورية من طرف
أفرأد ألفرقة وتعقب أŸشضكوك فيهم ألثÓثة ألذين
كانوأ متوأجدين بوسضط مدينة أ÷زأر على مÏ

سضيارة نوع بيجو  306بصضدد ترويج أألورأق ألنقدية
أŸزورة ،ح -يث ت -ق -دم أث -ن -ان م -ن أŸشض -ت-ب-ه ف-ي-ه-م
ألبالغان من ألعمر على ألتوأ‹  50سضنة و 25سضنة،
إأ ¤أحد أÓÙت ألتجارية بوسضط أŸدينة قصضد
أقتناء بعضس أ◊اجيات باسضتعمال ألنقود أŸزورة،
ل -ي -ت -م ت -وق -ي -ف -ه -م-ا دأخ-ل أÙل أل-ت-ج-اري ،وب-ع-د
تفتيشضهما ” ألعثور بجيب سضروأل أحدهما على
أل -ن -ق-ود أŸزورة ل-ي-ت-م أق-ت-ي-اد أŸوق-وف Úإأ ¤م-ق-ر
ألفرقة لسضتكمال ألتحقيق.

...و حجز أاوراق وعتاد يسشتعمل
‘ تزوير العملة األجنبية بأاريسس

وضضعت مصضالح ألدرك ألوطني بباتنة حدأ
ل -عصض -اب -ة ›رمﬂ Úتصض -ة ‘ ت -زوي -ر أل -ع -م -ل-ة
لجنبية ،حيث “كنت من توقيف مشضتبه فيه
أأ
لورأق
يبلغ من ألعمر  29سضنة ،بتهمة تزوير أ أ
ألنقدية للعملة ألصضعبة ،قصضد ألنصضب وألحتيال
ع-ل-ى أŸوأط-ن Úم-ق-اب-ل م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة ،ح-يث ”
ألعثور Ãنزله على أورأق خضضرأء وبيضضاء على
لورأق ألنقدية للعملة ألصضعبة مطلية
شضكل فئة أ أ
Ãادة غبارية ،ليتم حجزها وأقتياد أŸشضتبه فيه
إأ ¤مقر ألفرقة Ÿوأصضلة ألتحقيق.
لورأق أÙجوزة
وقد صضرح أŸشضتبه فيه أن أ أ
ق -ام ب -ج -ل -ب -ه -ا م -ن ع -ن -د شض -خصس ي-ق-ط-ن ب-ح-ي
أÿفجي ولية ورقلة على أسضاسس عينات وهي
–تاج إأ ¤معا÷ة Ãادة خاصضة Œعلها تظهر
على شضكل ورقة نقدية حقيقة.
وم -وأصض -ل -ة ل -ل -ت -ح -ق -ي -ق وب -ع -د أت -خ-اذ ك-ام-ل
لج -رأءأت أل -ق -ان -ون -ي -ة ” أل -ت -ن -ق -ل إأ ¤ورق -ل-ة
أإ
وتفتيشس مسضكن أŸشضتبه فيه ألرئيسضي ألبالغ من
ألعمر  70سضنة متقاعد ،وغ Òمسضبوق قضضائيا،
أي -ن ” أل -ع -ث -ور ع -ل -ى سض -ب-ع-ة  07أورأق أخ- -رى
م -وضض -وع -ة دأخ -ل ظ-رف ب-ري-دي ،ح-يث أعÎف
لخرى هو من سضلمها
لورأق أ أ
Ãلكيته لها وأن أ أ
لورأق
لول ،م-ؤوك-دأ أن ج-م-ي-ع أ أ
ل -ل -مشض-ت-ب-ه ف-ي-ه أ أ
لفارقة أŸالي Úسضنة
أشضÎأها من عند أحد أ أ
 2012م -ق-اب-ل م-ب-ل-غ م-ا‹ ع-ل-ى أسض-اسس أن-ه ي-ت-م
معا÷تها لتصضبح عملة صضعبة كاليورو ثم يقوم
ببيعها مقابل مبالغ مالية كبÒة.

باتنة Ÿ:وشسي حمزة
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فتح  3تخصصصصات تكوينية جديدة بالشصراكة مع مؤوسصسصة «رونو» ا÷زائر

تنظيم جديد لتسسي Òنظام التعليم اŸهني بوهران
أاعلنت مديرية التكوين والتعليم اŸهني Úبوهران عن وضصع تنظيم جديد لتسصي« Òالتعليم» اŸهني؛ وهو تعليم أاكادÁي
وتأاهيلي ‘ آان واحد ،يشصمل دروسصا علمية تكنولوجية وتأاهيلية وكذا فÎات تكوين ‘ الوسصط اŸهني.
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لدارة من اŸواطن
‘ إاطار سصياسصة تقريب ا إ
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تشسغيل شسباك كاسسنوسس بدائرة شسÓلة العذاورة باŸدية
وضص -عت مصص -ال -ح ال -وك -ال -ة ال -ولئ -ي-ة
للصصندوق الوطني للضصمان الجتماعي
لجراء ،صصبيحة البارحة ،حيز
لغ Òا أ
اÿدم- -ة شص- -ب- -اك- -ا ل- -ه- -ا ب -دائ -رة شص -لل -ة
ال-ع-ذاورة ،يشص-رف ع-ل-ي-ه إاطاران“ ،تد
خدماته إا 09 ¤بلديات تابعة لكل من
هذه الدائرة ودائرة ع Úبوسصيف.
يأاتي هذا الشسباك ‘ إاطار سسياسسة تقريب
اإلدارة من اŸواطن لتسسهيل عبء التنقل إا¤
م -ق -ر ال -وك -ال -ة ال -ولئ -ي -ة ل -لصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل-لضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ل-غ Òاألج-راء ب-عاصسمة
الولية اŸدية بنحو  100كم ،حيث يقوم هذا
الشسباك الذي أاعطى اشسارة انطÓقه كل من
م -دي -ر ال -وك -ال -ة ،رئ -يسس -ي ال-دائ-رة وال-ب-ل-دي-ة،
–Óاد ال- -ع- -ام ل -ل -ت -ج -ار
اŸنسس- -ق ال- -ولئ- -ي ل - -إ
وا◊رف -ي ،Úب -ال -ت -ك -ف -ل ب -ج-م-ي-ع ال-ع-م-ال غÒ
األج -راء ال -ذي-ن Áارسس-ون نشس-اط-ا م-ه-ن-ا ح-را
◊سسابهم اÿاصض القاطن Úبدائرتي شسÓلة
العذاورة وع Úبوسسيف.
تتثمل ›مل اÿدمات التي أاقرها القانون

بهذا الهيكل الذي كان مقر للدائرة سسابقا ‘
تسسديد اŸسستحقات عن طريق إايداعها ‘
حسس -اب ب -نك ال -ب -در  -ق -امت اإلدارة ب-ف-ت-ح-ه
ألجل تسسهيل التنقل على اŸواطن ،Úالقيام
باألداءات ‡ثلة ‘ تصسفية اŸلفات ،إايداع
فوات Òالصسيادلة ،طلب ومنح بطاقة الشسفاء
وكذا منح الشسهادات اإلدارية اŸطلوبة.
‘ اŸقابل تعرف دائرة شسÓلة العذاورة
التي يتطلع سسكانها إا ¤تسسريع وتÒة إا‚از
م -ن -ط -ق -ة ل-ل-نشس-اط-ات ،ب-وج-ود نشس-اط Œاري
واقتصسادي كب ،Òيأامل سسكان الدائرت Úتوسسيع
دائرة التوظيف بهذه الهيأاة العمومية من أاجل
السستجابة لرتفاع زبائنها مسستقب ‘ Óحال
“كن منتخبو الدائرت Úمن إاقناع السسلطات
اÙلية بجعل مناطق الشسÓلة وع Úبوسسيف
Óسستثمار اÿاصض بعد ثبوت ‚اح بعضض
قبلة ل إ
التجارب كما هو ا◊ال بالنسسبة لشسركة زمÓن
لصساحبها رجل األعمال مناد بوعياد ‘ ›ال
صسناعة األغطية واألفرشسة.

اŸدية :ع.علياÊ

لداءات العينية
يحصصلون على بطاقة الشصفاء وا أ

الطلبة ا÷دد مدعوون لتأام Úأانفسسهم لÓسستفادة من التغطية ا’جتماعية
براهمية مسسعودة
أاوضسح ،أامسض ،السسيد داغور أاحمد ،اŸكلف
ب -ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه-ن-ي Úع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸديرية لـ «الشسعب» ،أان التنظيم ا÷ديد Ÿعهد
التعليم اŸهني بأارزيو قد قلّصض مدة تكوين
«ال -تÓ-م-ي-ذ» م-ن  4إا 3 ¤سس-ن-وات ،ي-تحصسلون
خÓلها على شسهادة التعليم اŸهني التي تعادل
تقني و–تل اŸرتبة  ‘ 8الوظيف العمومي ،و‘
ح -ال -ة ت -اب -ع -و دراسس-ت-ه-م Ÿدة سس-ن-ت Úأاخ-ري-ت،Ú
يتخرجون بشسهادة التعليم اŸهني العا‹ التي
ت -ع -ادل ت -ق -ن -ي سس -ام -ي و–ت -ل اŸرت -ب -ة ‘ 10
الوظيف العمومي.
ينظم مسسار التعليم اŸهني ‘ طورين DEP2-
 ،TSبسسنت Úلكل طور ومع ،Èيتوج الطور األول
اŸوج- -ه ل- -ت Ó-م -ي -ذ السس -ن -ة ال -راب -ع -ة م -ت -وسس -ط
ال-ن-اج-ح-ون ل-ل-ط-ور م-ا ب-ع-د اإلج-ب-اري وتÓ-م-يذ
السسنة األو ¤ثانوي علمي أاو تكنولوجي اŸعاد
ت-وج-ي-ه-ه-م بشس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸهني من الدرجة
األو DEP1 ¤الذي Áنح تأاهيل من اŸسستوى .3
ي -ت-وج ال-ط-ور ال-ث-ا ÊاŸوج-ه ◊ام-ل-ي شس-ه-ادة
التعليم اŸهني من الدرجة األو ¤بشسهادة التعليم
اŸهني من الدرجة الثانية  DEP2الذي Áنح
تأاهيل من اŸسستوى  ،4فيما يتوج اŸعDEP2- È
 TSاŸوجه ◊املي شسهادة التعليم اŸهني من
الدرجة الثانية الذي Áنح تأاهيل من اŸسستوى 5
بشسهادة تقني سسامي.
مع العلم أانّ قطاع التعليم اŸهني بوهران
خ ّصسصض للموسسم التكويني ا÷ديد  108مقعد
بيداغوجي ،منها  36مقعدا ‘ تخصسصض صسيانة
األج -ه -زة الصس -ن-اع-ي-ة و 72م -ق -ع -دا ‘ اإلن -ت-اج
اŸيكانيكي.
كما سسيتم فتح ثÓثة تخصسصسات جديدة ألول
مرة ‘ نظام «التكوين» اŸهني ،وهي سسائق ناقة
وكهرباء السسيارات ومطال وطÓء السسيارات عÈ

مركزي وادي تليÓت ومولي أاحمد ،وهذا ‘
إاط -ار ت -ف-ع-ي-ل ات-ف-اق-ي-ة ج-دي-دة م-ع شس-رك-ة رون-و
ا÷زائر.
كما يتميز دخول هذا العام بـ  18شسعبة مهنية
وفق عروضض التكوين ıتلف األ‰اط ،موزعة
ع 193 Èفرع تكوين و 90تخصسصسا منها ‘ 50
التكوين اإلقامي و 77تخصسصسا بالنسسبة لنمط
ال -ت -ك -وي -ن ع-ن ط-ري-ق ال-ت-م-ه ،Úوذلك ع8190È
م-نصسب ب-ي-داغ-وج-ي ،سس-ي-ت-م ف-ت-ح-ه-ا خÓل دورة
سس-ب-ت-م Èعﬂ Èت-ل-ف م-راك-ز وم-ع-اه-د ال-ت-كوين
ب-ال-ولي-ة ،م-نها  3150م-نصسب ل-ل-ت-كوين اإلقامي
و 3295منصسب بيداغوجي عن طريق التمه،Ú
زيادة على  1755منصسب ‘ التكوين التأاهيلي.
و‘ إاط -ار إاسسÎات -ي -ج -ي -ه الن -ف -ت-اح وم-واك-ب-ة
ال -ت -ط -ورات ‘ سس -وق ال -ع -م -ل ،ب-ادرت ال-وصس-اي-ة
بوهران خÓل خطتها اÿماسسية حتى عام 2019
إا ¤وضسع إاطار قانو ÊمÓئم لتطوير عÓقاتها
م -ع ع -دي-د اŸدي-ري-ات ال-ع-م-وم-ي-ة واŸوؤسسسس-ات
الق -تصس -ادي -ة م-ن خÓ-ل إاب-رام ات-ف-اق-ات ﬁل-ي-ة
وخاصسة.
حيث يسستعد قطاع التكوين والتعليم اŸهنيÚ
ب-ال-ولي-ة إلب-رام ات-ف-اق-ي-ات ج-دي-دة م-ع م-ؤوسسسسة
ا◊دي -د والصس -لب «ت -وسس-ي-ا‹» وشس-رك-ة «لف-ارج»
Ÿواد البناء وشسركة صسناعة السسيارات «بيجو»
وك- -ذا م- -دي- -ري -ات الصس -ي -د ال -ب -ح -ري وال -ط -اق -ة
واŸن-اج-م واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة والنقل ،حسسبما
أاكده لنا بوزيد العيد رئيسض مصسلحة الشسراكة
والتكوين اŸتواصسل بذات اŸديرية.
ومن أاجل إا‚اح اŸنظومة التكوينية بعاصسمة
ال -غ -رب ا÷زائ -ري وه -ران ،ك -ف -اع -ل اق-تصس-ادي
ﬁوري بالوطن“ ،ت عملية رسسكلة أاك Ìمن 20
أاسس -ت -اذا ﬂتصس -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل م -ن م-رك-ز
ال-ت-ك-وي-ن Ÿصس-ن-ع شس-اح-ن-ات وح-افÓت «سسكانيا»
وأاكادمية «رونو ا÷زائر» ،إاضسافة إا ¤زهاء 30
م -ك ّ-ون ‘ م -ي -دان اÿب-ازة ب-الشس-راك-ة وم-دي-ري-ة

السسياحة والصسناعات التقليدية ،وهذا ‘ انتظار
تفعيل اتفاقية ‡اثلة مع شسركة اŸياه والتطهÒ
«سسيور» من أاجل تكوين مؤوطري مركز التكوين
اŸهني اıتصض ‘ مهن اŸياه على مسستوى
سس -ي -دي ال -بشس (Òق -ي-د اإل‚از) وك-ذا م-دي-ري-ات
األشس- -غ- -ال ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وال- -ن -ق -ل وغÒه -ا م -ن
اŸديريات اŸهتمة بالبناء ،على غرار السسكن
وال- -ت- -ج- -ه- -ي- -زات وال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -تسس -يÒ
العقاري...
وحسسب ت- -وضس -ي -ح -ات ن -فسض اŸصس -در ،ف -ق -د
“ك -نت اŸدي -ري -ة م -ن-ذ سس-ن-ة  2015وإا ¤غ-اي-ة
السسنة ا◊الية من إابرام أاك Ìمن  52اتفاقية
تعاون مع هيئات إادارية ومؤوسسسسات اقتصسادية
عمومية ،من أابرزها مديريات الفÓحة والتنمية
الريفية والسسياحة والصسناعة التقليدية والسسكن
وال-ث-ق-اف-ة واŸوارد اŸائ-ي-ة واألشس-غ-ال ال-عمومية
وال -ب -ن -اء وال -ت -ع-م Òوالصس-ي-د ال-ب-ح-ري وال-نشس-اط
الجتماعي ومؤوسسسسة البناء للغرب ،إاضسافة إا¤
ه -ي-ئ-ات تشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب وب-عضض اÿواصض ع-ل-ى
غرار شسركة «كنوف» Ÿواد البناء و»مات »Òلتأاتيت
اŸرك -ب -ات وشس -رك -ة م -نÒوسض ال -ت -ي تسس -اه-م ‘
ت -ط -وي -ر م -ه -ن-ة ال-ده-ان اıتصض ‘ ال-زخ-رف-ة
والديكور.
كما أاشسار إا ¤أان التفاقيات اŸشسار إاليها
سسابقا ليسست سسوى حلقة من سسلسسلة اتفاقيات
أاط-ل-ق-ت-ه-ا م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-نيÚ
ب- -وه -ران ‘ إاط -ار م -ب -دأا راب -ح-راب -ح م -ن أاج -ل
رسس -ك -ل -ة اŸؤوط -ري -ن إا ¤ج -انب ت-زوي-د ال-نسس-ي-ج
القتصسادي للجهة باليد العاملة اŸؤوهلة وكذا
ت- -يسس Òان -دم -اج الشس -ب -اب ‘ ال -وسس -ط اŸه -ن -ي،
موضسحا أاّن التفاقيات «اÙلية» تقوم اŸديرية
نفسسها بإابرامها ،وتعطي هذه األخÒة تعليمات
ل -ل -م -دراء وم -ؤوسسسس -ات ال -ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي إلب-رام
ات- -ف- -اق- -ي- -ات «خ -اصس -ة» م -ع م -ؤوسسسس -ات ت -اب -عÚ
Ÿديريات أاخرى.

فتح دورة خاصصة للمتأاخرين ‘ التسصجيل بداية من اليوم

 3350طالب جديد يلتحقون باŸركز ا÷امعي لتيبازة
أاحصصت إادارة اŸرك- -ز ا÷ام -ع -ي ل -ت -ي -ب -ازة
ت -وج-ي-ه  3350ط -الب ج -دي -د م -ن ح -ام -ل -ي
ال -ب -ك-ال-وري-ا Ãخ-ت-ل-ف م-ع-اه-د اŸرك-ز ل-ي-ب-ل-غ
لجما‹ للطلبة ‘ ﬂتلف
بذلك التعداد ا إ
الفروع واŸراحل قرابة  14أالف طالب.

تيبازة :عÓء ملزي
بحسسب مصسادرنا من إادارة اŸركز فإانّ أاكÈ
حصسة من الطلبة ا÷دد امتصسها معهد العلوم
القتصسادية وعلوم التسسي Òبتعداد أالف طالب
ف -ي -م -ا ال -ت -ح -ق Ãع -ه -د ا◊ق -وق  750طالب
وÃعهد العلوم والتكنولوجيا  600طالب و⁄
يتجاوز التعداد  500طالب ‘ كل من معهد
األدب العربي وكذا معهدي العلوم الجتماعية
والعلوم اإلنسسانية.
يسستعد اŸركز حاليا للتحول إا ¤مصسف
جامعة ،كما شسرعت إادارة اŸركز أايضسا ‘
ال-ت-حضس Òل-تسس-ج-ي-ل اÎŸشس-ح Úل-ن-ي-ل شسهادة
ال- -دك- -ت- -وراه ب- -داي- -ة م- -ن اŸوسس -م ا÷اري ‘
تخصسصسي إادارة األعمال والقتصساد النقدي
على مسستوى معهد العلوم القتصسادية وعلوم
التسسي Òبالتوازي مع فتح تخصسصسات جديدة

‘ مرحلة اŸاسس Îتعنى باÙاسسبة والتدقيق
وكذا اŸالية والبنوك اإلسسÓمية على مسستوى
م -ع -ه -د ال -ع -ل -وم الق -تصس -ادي -ة وع -ل -م ال -ن-فسض
اŸدرسس- -ي وع- -ل -م اج -ت -م -اع الÎب -ي -ة وت -اري -خ
اŸقاومة وا◊ركة الوطنية على مسستوى معهد
العلوم الجتماعية..
على صسعيد آاخر ،يشسرع الطلبة اŸتأاخرون
عن التسسجيل خÓل الفÎة الفاصسلة ب10 Ú

و 14سس-ب-ت-م Èا÷اري ‘ اسس-ت-دراك ال-ع-م-ل-ي-ة
بداية من اليوم وإا ¤غاية ما بعد غد ‘ دورة
خاصسة أادرجتها إادارة اŸركز ضسمن أاجندتها
الدارية والتنظيمية وفقا للتعليمات الرسسمية،
ف -ي -م-ا ان-ط-ل-قت ال-دروسض ال-ن-ظ-ري-ة Ãخ-ت-ل-ف
اŸعاهد بداية من األسسبوع ا÷اري على أان
يشس -رع ق -ري -ب -ا ‘ حصسصض األع-م-ال اŸوج-ه-ة
وا◊صسصض التطبيقية.

دع- -ا ضص- -ي- -ف ب- -وب- -ك- -ر م -دي -ر وك -ال -ة
خ -نشص -ل -ة ل -لصص -ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضص-م-ان
لج-راء ،ال-طلبة
الج-ت-م-اع-ي ل-ل-ع-م-ال ا أ
ا÷ام- - -ع- - -ي Úا÷دد اŸسص- - -ج - -ل Úع - -ل - -ى
مسص-ت-وى ج-ام-ع-ة الشص-ه-ي-د ع-باسص لغرور
خ -نشص -ل -ة ،إا ¤تسص -ج -ي -ل أان -فسص -ه -م ل -دى
الضص-م-ان الج-ت-م-اع-ي ح-ت-ى يسص-ت-ف-يدوا
م-ن خ-دم-ات الصص-ن-دوق ط-ي-ل-ة مسص-ارهم
الدراسصي ا÷امعي.
أاوضسح ،ذات اŸسسؤوول لـ «الشسعب» ‘ هذا
اإلطار ،أان قانون الضسمان الجتماعي يخول
ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷ام-ع-ي Úالسس-ت-ف-ادة م-ن ال-ت-غ-ط-ية
الجتماعية وا◊صسول على األداءات العينية
اÿاصسة بالتأام Úعلى اŸرضض والتأام Úعلى
األمومة وكذا ا◊صسول على بطاقة الشسفاء
طيلة مسسارهم الدراسسي با÷امعة.
وأاضساف مدير الوكالة ،أان مصسالح الضسمان
الجتماعي رافقت الطلبة ا÷امعي Úا÷دد
خÓل عملية تسسجيلهم على مسستوى ا÷امعة،
أاين ” توعية اŸئات منهم ودعوتهم Ÿلء
اسس- -ت- -م- -ارات الن -تسس -اب وإارف -اق -ه -ا ب -اŸل -ف

اŸط- -ل -وب ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى رق -م الن -تسس -اب
وب -ال -ت -ا‹ السس -ت -ف -ادة م -ن ح-ق-وق-ه-م ‘ ه-ذا
اإلط -ار ،ك -اشس -ف -ا ‘ ه -ذا السس -ي-اق ع-ن إاق-ب-ال
اŸئ -ات م -ن ال -ط -ل -ب -ة ع -ل -ى ال -تسس -ج -ي-ل ل-دى
الصسندوق خÓل هذه الفÎة.
وأاشسار ضسيف ،أان صسندوق خنشسلة لضسمان
الج -ت -م -اع -ي Áت -لك ف-رع-ا دائ-م-ا Ÿصس-ا◊ه
ب -ا÷ام -ع -ة خ -اصس -ا ب -ال -ط-ل-ب-ة ،ي-ت-واج-د ع-ل-ى
مسستوى كلية القتصساد بطريق باتنة ويضسطلع
Ãهمة تأام Úالطلبة وتلبية طلباتهم ‘ هذا
اÛال.
وبحسسب اŸتحدث ،ما على الطالب سسوى
التقدم أامام هذا الفرع وإاحضسار ملف متكون
من شسهادة التسسجيل با÷امعة وصسورة شسمسسية
م -ع نسس -خ -ة م -ن ب -ط -اق -ة ال-ت-ع-ري-ف ال-وط-ن-ي-ة
وفصسيلة الدم ليتسسنى لهم ا◊صسول على رقم
للضسمان الجتماعي وبطاقة الشسفاء على أان
يتم كل سسنة Œديد الشسهادة اŸدرسسية لكل
طالب.

خنشسل :سسكندر ◊جازي

لطارات بسصطيف
وكالة تشصغيل ا إ

تلقي طلبات من  8و’يات باŸنطقة
–ولت ،م - -ؤوخ - -را ،وك- -ال- -ة تشص- -غ- -ي- -ل
لط-ارات السص-ام-ي-ة بسص-ط-يف واŸنبثقة
ا إ
منذ أاك Ìمن سصنة عن الوكالة اÙلية
ل -ل -تشص -غ -ي -ل ،إا ¤وك -ال -ة ج -ه -وي-ة Áت-د
اختصصاصص إاقليمها إا ¤وليات :سصطيف
وب -رج ب -وع -ري -ري -ج واŸسص -ي -ل -ة وب -ات -ن -ة
وال- -ب- -وي- -رة وب -ج -اي -ة وج -ي -ج -ل ،ن -ظ -را
لداري- -ة والق- -تصص- -ادي- -ة
له- -م- -ي- -ة ا إ
ل --أ
لولية سصطيف للمنطقة.
وبحسسب القائم Úعلى تسسي Òهذه الوكالة
ا÷هوية ،فإانها تتلقى طلبات التوظيف من
اإلط -ارات السس-ام-ي-ة ذات اŸسس-ت-وى ا÷ام-ع-ي
الذين مارسسوا مهامّ ‘ ﬂتلف اŸؤوسسسسات
كرؤوسساء مصسالح كحد أادنى إا ¤غاية مديرين،
وق- -د ق -امت ب -ت -نصس -يب ع -دد م -ن اإلط -ارات،
وتواصسل تلقي العروضض بشسكل متواصسل ،كما
ت -ب -ذل ج -ه -ودا ك -بÒة ل -ل -ق -ي-ام ب-ال-ت-ق-ريب بÚ
اŸؤوسسسسات وطالبي العمل من الكفاءات ،وقد
ل- -وح -ظ أان اŸت -ق -دمŸ Úن -اصسب ع -م -ل ع -ن
ط-ري-ق ال-وك-ال-ة م-ع-ظ-م-ه-م أاصس-ح-اب م-ن-اصسب
وي - - -ري - - -دون –سس Úوضس - - -ع - - -ه- - -م اŸه- - -ن- - -ي
والجتماعي.

اسس -ت -ف -ادت ال -وك-ال-ة م-ن م-ق-ر ج-دي-د ،ك-ان
للمديرية السسابقة للبيئة Ãبادرة من مصسالح
الولية ،من أاجل احتضسان هذا الفرع ،وهذا
منذ شسهر سسبتم Èمن العام اŸاضسي ،لتشسرع
‘ العمل الفعلي منذ أاكتوبر اŸاضسي ،ويتوفر
على كافة اŸرافق والتجهيزات التي تسسهل
مهامهÃ ،ا فيها شسبكة اإلعÓم اآل‹ ،من أاجل
Óطارات
اسستقبال الطلبات والسس Òالذاتية ل إ
التي مارسست على األقل سسنت ‘ Úمناصسب
مسسؤوولية ،من رئيسض مصسلحة ورئيسض دائرة
إا ¤م -دي -ري-ن م-رك-زي Úوع-ام ،Úوم-ع-ا÷ت-ه-ا
وربط أاصسحابها باŸؤوسسسسات القتصسادية التي
ت- -ق -دم ع -روضس -ا لشس -غ -ل م -ن -اصسب مسس -ؤوول -ي -ة
Ãنطقة الشسرق ا÷زائري.
وم- -ن شس- -أان ه- -ذا ا÷ه- -از ا÷دي -د ،حسسب
مسس -ؤوو‹ ال -وك-ال-ة ال-ولئ-ي-ة ،أان ي-زود ﬂت-ل-ف
اŸؤوسسسس-ات ب-ال-ك-ف-اءات الÓ-زم-ة ال-ت-ي ت-ت-وفر
على Œربة ‘ اŸيدان ،إاضسافة إا ¤التكون
ال -ع -ا‹ اŸن -اسسب ل -ل-وظ-ي-ف-ة اŸط-ل-وب-ة ال-ذي
يتوفر عليه صساحب الطلب ،وبالنتيجة –سسÚ
التسسي Òوالرفع من مردودية اŸؤوسسسسات.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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أألربعاء  20سضبتمبر  2017م
ألموأفق لـ 29ذي ألحجة  14٣8هـ

برنامج دعم ومرافقة قطاع الصسيد البحري

اسستفاد منها  42أاسستاذا جامعيا بجامعة ﬁمد بوضسياف

دورة تكوينية ‘ تكنولوجيات اإلعÓم ا◊ديثة

ورشسة تكوينية لتنويع القتصساد باŸدية
أاشسرف ›دوب بن علي اŸدير العام للغرفة ا÷زائرية للصسيد البحري وتربية اŸائيات ،صسبيحة أامسص ،على انطلق
ومتابعة ورشسة تكوينية ضسمن برنامج تنويع ا’قتصساد الوطني Ãركز التسسلية العلمية بعاصسمة التيطريÃ ،شساركة مديري
الغرف لو’يات الوسسط ““ الشسلف ،تيبازة ،ا÷زائر العاصسمة ،تيزي وزو ،وكذا الغرفة اŸشسÎكة ‡ثلة ‘ و’يات اŸدية ،عÚ
الدفلى ،ا÷لفة وتيسسمسسيلت ،إا ¤جانب مسسؤوو‹ هيئات الدعم التي أاقرتها الدولة لتمويل اŸشساريع لكل من القرضص اŸصسغر،
وكالة دعم تشسغيل الشسباب ،الصسندوق الوطني للتأام Úعن البطالة.

اŸدية ع.علياÊ

أوضض -ح ب -ن ع -ل -ي ‘ ه -ذأ أل -ل -ق-اء أن
ألÈنامج يحتوي على عدة مشضاريع
ل -ل -دع -م وأŸرأف -ق -ة ل -ق -ط-اع ألصض-ي-د
ألبحري ،أسضتهدف قطاع ألفÓحة ‘
أول مرحلة ،ثم جاء دور قطاع تربية
أŸائيات ‘ أŸرحلة ألثانية ،معتÈأ
أن هذه ألورشضة ألتكوينية ألتي أشضرف
ع - -ل - -ي - -ه - -ا أÿب Òأألج - -ن - -ب - -ي رÁي
كاسضتÒأن ،هي أÙطة ألثانية‘ ،
هذأ أألسضبوع بعد لقاء وهرأن لفائدة
مديري وليات ألغرب.
‘ أŸقابل هناك لقاء ثالث نهاية
أألسضبوع بعنابة لفائدة مديري وليات
ألشض -رق ب -قصض -د شض -رح ه-ذأ ألÈن-ام-ج
وألتحضض Òلتنفيذه أبتدأء من ألشضهر
أ÷اري إأ ¤غاية شضهر نوفم Èمن
سضنة  ،2018مشضÒأ ‘ هذأ ألصضدد أن
من ب Úآأليات ألتكوين هناك قسضم
ﬂصضصص ل -ت -ك -وي -ن م -ه -ن -ي-ي أل-غ-رف
بالصضيد ألبحري وتربية أŸائيات.

رصسد  15مليون أاورو دعم القتصساد اÿاصس
وأشضارت ورقة ألطريق أŸسضلمة إأ¤
أŸشضارك ‘ Úهذه ألورشضة بدعم من
طرف أإل–اد أألوروبي ،إأ ¤أن هذأ
أŸشض- -روع رصض -د ل -ه  15م-ل-يون يورو
ويتضضمن دعم ألقتصضاد أÿاصص بهذأ

اŸسسيلة  :عامر ناجح

Óسضاتذة
حسضب ن-اج-ح سض-م-حت أألي-ام أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل -أ
أ÷دد بإادخال تكنولوجيا أإلعÓم أآل‹ وألتصضال
خاصضة فيما يتعلق بازدوأجية ألدروسص من خÓل
تصضور دروسص قائمة على أزدوأجية ألتدريسص عن
بعد وألتدريسص ألكÓسضيكي “اشضيا مع ألسضياسضة
أ÷ديدة أŸنتهجة من قبل وزأرة ألتعليم ألعا‹
وألبحث ألعلمي.
وأشضار ناجح ﬂلوف إأ ¤أن ألدروسص ألتكوينية
Óرضضيات
“خضص عنها آألف ألدروسص خصضصضت ل أ
أإللكÎونية ألتابعة للمؤوسضسضات أ÷امعية أŸنتشضرة
ع ÈألÎأب ألوطني بتعدأد يقدر بـ  2100درسص
جاهز لÓطÓع عليه من قبل ألطلبة وألباحث.Ú
‘ ذأت ألصض -دد ق -دمت ÷ن -ة أل-ت-ق-ي-ي-م وأŸرأف-ق-ة
ألبيدأغوجية بعد إأطÓق جامعة ﬁمد بوضضياف
أألسضبوع ألرقمي ألذي يندرج ‘ إأطار أŸرأفقة
Óسضاتذة أ÷دد أŸصضادق عليها من
ألبيدأغوجية ل أ
ق -ب -ل وزأرة أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع -ا‹ درأسض -ة م -وضض -وع-ي-ة
إلنتاجات أألسضاتذة حديثي ألتكوين وأسضتحسضانها
Óي-ام
Ÿا ق -ام ب -ه أألسض -ات -ذة م -ن أع -م -ال ك -ن -ت -اج ل -أ
Óسضاتذة أ÷دد
أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة م-ع ت-ق-د Ëت-وج-ي-هات ل أ
وألباحثﬂ ‘ Úتلف ألتخصضصضات ألعلمية.

حفل تخرج الدفعة ا÷ديدة للماسس Îيوم  28سسبتمÈ

أابواب مفتوحة على الدكتوراه باŸدرسسة العليا
للدراسسات التجارية بالقليعة

أل-ق-ط-اع  04صض-ف-ق-ات خ-دم-ات-ية من
بينها تكوين مهني ألقطاع ،ألتكوين
‘ ›ال أل - -رق - -اب - -ة ألصض - -ح - -ي - -ة ‘
م -ن -ت -ج -ات ألصض -ي-د أل-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
أŸائيات ،تقد ËأŸسضاعدة ألتقنية
‘ ›ال أإلحصض- -اء ،وك- -ذأ ت- -لك م -ن
أجل ألتكفل بأاحدأث أإليصضال.
ي -ه -دف ه -ذأ ألÈن -ام -ج أل -ن-وع-ي إأ¤
–سض Úج -ودة أل -ع-رضص ف-ي-م-ا ي-خصص

ألتكوين ‘ ألقطاع ألعام ،من خÓل
قابلية أŸتكون Úللتوظيف ،عصضرنة
ﬁت -وى أل -ت -ع-ل-ي-م وم-ن-اه-ج-ه ،تسض-يÒ
ألكفاءأت أÙلية ،تعزيز أŸؤوسضسضات
ألدأعمة للقطاع.
أوضض- -حت ه- -ذه أل- -وث- -ي- -ق- -ة ‘ ب -اب
““–ديات نرفعها معا ““ أن أŸرجو
م- -ن ه- -ذه أل- -ورشض -ات رصض -د أحسض -ن
ت -ع -دأد ل -ت -ط -ل -ع -ات م -ه -ن -ة ألصض -ي -د

اŸديرية ا÷هوية للجمارك ببشسار

ألبحري وتربية أŸائيات مع أإعطاء
أه -م -ي -ة ل -ل -م -ه -ن ألصض -غÒة ،ت -رك -ي-ز
ع- -روضص أل- -ت- -ك- -وي -ن ع -ل -ى ق -اب -ل -ي -ة
أل- -ت- -وظ -ي -ف ،وعصض -رن -ة أŸم -ارسض -ة
أŸهنية ،وجوب توضضيح أŸتطلبات
ل- -ل -م -ت -ع -ل -م ،Úم -ع ألسض -ع -ي لقÎأح
مشضاريع موؤسضسضات يرأد منها تطوير
ألسضتقÓلية وألإهتمام بشضكل أفضضل
بالإطار ألجتماعي وألإقتصضادي.

أوضضح ع .ناصضÒي أŸدير ألفرعي
Óع Ó-م أآل‹ وألتصض-ال ل-ل-ج-م-ارك
ل -أ

أ÷زأئ - - -ري - - -ة لـ ““ألشض- - -عب““ أن ه- - -ذه
أŸب -ادرة –ت رع -اي -ة أŸدي -ر أل-ع-ام

وقف خللها على ﬂتلف اŸشساريع التنموية

للجمارك وبالتنسضيق مع ›لسص إأدأرة
تعاضضديه أ÷مارك.
م- -ن ج -ه -ت -ه ،أشض -ار أŸدي -ر أ÷ه -وي
ب -ال-ن-ي-اب-ة ،إأ ¤إأب-رأز أل-وج-ه أإلنسض-اÊ
ل- - -رج- - -ل أ÷م - -ارك ،م - -وضض - -ح - -ا أن
ت -وأج -ده -م ‘ ك -ل م -وق-ع م-ن أن-ح-اء
ألÎأب أل - -وط - -ن- -ي وع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
أŸوأن- -ئ وأŸط- -ارأت ل ي- -ج- -ع- -ل -ه -م
بعيدين عن أŸشضاركة وأŸسضاهمة مع
بقية أÛتمع أŸد Êمن أجل إأنقاذ
حياة ما ،مضضيفا أن رجال أ÷مارك
من خÓل هذه ألعملية يريدون أن
يكونوأ فع Óشضركاء Ãعنى ألكلمة.

بشســـار :دحمان جمال

زيارة ميدانية لوا‹ جيجل إا ¤بلديتي جيملة وبني ياجيسس
قام بشس Òفار وا‹ الو’ية،
بزيارة عمل وتفقد ا ¤بلديتي
جيملة وبني ياجيسص ،حيث
وقف على ﬂتلف اŸشساريع
التنموية ا÷اري إا‚ازها
بهات Úالبلديت ‘ ،Úقطاعات
’شسغال
السسكن ،الصسحة ،ا أ
العمومية ،والÎبية.

جيجل :خالد العيفة

ففي بلدية جيملة قام Ãعاينة ورشضة
إأ‚از  190مسضكن عمومي إأيجاري ،و
أل -ح ع -ل-ى أ÷ه-ات أŸع-ن-ي-ة بضض-رورة
تسضليم ألسضكنات ‘ آأجالها أÙددة،
كما أمر رئيسص دأئرة جيملة بضضرورة
ألن -ط Ó-ق مسض -ب -ق-ا ‘ إأع-دأد ق-وأئ-م
أŸسض -ت -ف -ي -دي-ن ضض-م-ن ÷ن-ة أل-دأئ-رة
لتوزيع ألسضكنات ألجتماعية.
وت- -ف- -ق- -د وأ‹ أل- -ولي -ة أŸؤوسضسض -ة
ألعمومية للصضحة أ÷وأرية للوقوف
على ﬂتلف أÿدمات ألتي تقدمها
ل-ل-م-رضض-ى أل-وأف-دي-ن إأل-ي-ها من دأخل
ألبلدية ومن ألبلديات أÛاورة لها،
كونها تسضتقبل خÓل  24سضاعة 200
أ 240 ¤مريضص ،ل سضيما وأنها تتوفر
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أإلم -ك-ان-ي-ات أŸادي-ة
وألبشضرية.
وب -ذأت أل -ب -ل -دي -ة ” ب -ت -دشض Úم -ق -ر
أ◊ماية أŸدنية أ÷ديدة ،ألتي تعتÈ
م -كسضب لسض -ك -ان أŸن -ط -ق -ة ،خ -اصض-ة
خÓ-ل أل-ك-وأرث أل-ط-ب-ي-عية كا◊رأئق
وكذأ حوأدث أŸرور ،ل سضيما وأن
أŸنطقة تتميز بتضضاريسضها ألوعرة.
وعلى مسضتوى بلدية بني ياجيسص فقد
ق- -ام ف- -ار ب- -ت- -دشض Úق- -اع- -ة أل- -عÓ- -ج

’سساتذة ا÷دد بجامعة ﬁمد
اسستفاد ا أ
بوضسياف باŸسسيلة ‘ إاطار اŸرافقة
لسساتذة من أايام تكوينية
البيداغوجية ل أ
بجامعة منتوري بقسسنطينة Ÿدة عشسرة
أاشسهر كاملة تخصص اسستعمال التكنولوجيا
لعلم وا’تصسال واŸمارسسات
ا◊ديثة ل إ
البيداغوجية لفائدة اŸؤوسسسسات ا÷امعية
بهدف اسستعمالها ‘ البيداغوجيا.

أكد ألدكتور ناجح ﬂلوف رئيسص دأئرة أإلعÓم
وألتصضال بجامعة أŸسضيلة ‘ حديث لـ ““ألشضعب““
أن ع- -دد أألسض -ات -ذة أ÷دد أل -ذي -ن أسض -ت -ف -ادوأ م -ن
ألتكوين بجامعة منتوري بقسضنطينة بلغ  42أسضتاذأ
Óسضاتذة ‘ عدة
منهم  07من أŸدرسضة ألعليا ل أ
ت - -خصضصض - -ات ع - -ل - -ى غ- -رأر أل- -ع- -ل- -وم أإلنسض- -ان- -ي- -ة
وألجتماعية وكذأ ألعلوم ألتقنية وألطبيعية بهدف
ÓعÓم وألتصضال
أسضتعمال ألتكنولوجيا أ◊ديثة ل إ
وأŸم -ارسض -ات أل -ب -ي-دأغ-وج-ي-ة دأمت عشض-رة أشض-ه-ر
كاملة ،أعتمد فيها على عدة ورشضات مسضت بشضكل
أسضاسضي ورئيسضي أ÷انب ألتقني وألبيدأغوجي.

حملـ ـ ـ ـ ـة ت ـ ـ ـÈع بال ـ ـ ـ ـدم علـ ـ ـى مـ ـ ـدار ثÓثـ ـة أايام
‘ إأطار حرصص أعوأن أ÷مارك على
ألنشضاطات أإلنسضانية وأÒÿية ذأت
أŸن -ف -ع -ة أل -ع -ام -ة وت -ث -م-ي-ن-ا ألع-وأن
أ÷م - -ارك ن- -ظ- -مت إأدأرة أ÷م- -ارك
ببشضار ،صضبيحة أمسص ،على مسضتوى
أŸركز أ÷هوي للمنشضآات وألتجهيز
ل-ل-ج-م-ارك أل-ك-ائ-ن ب-طريق ألقنادسضة
ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع م -رك -زه -ا ألصض -ح -ي
أ÷هوي ببشضار ،حملة للتÈع بالدم
–ت إأشضرأف ألطاقم ألطبي وألشضبه
أل- -ط- -ب- -ي ل- -ل- -م- -ؤوسضسض- -ة أل- -ع -م -وم -ي -ة
ألسض- -تشض- -ف -ائ -ي -ة ت -ورأب -ي ب -وج -م -ع -ة
Ãشضاركة أك Ìمن  55عون جمارك،
ك -م-ا أغ-ت-ن-م رج-ال أإلعÓ-م أل-ف-رصض-ة
للتÈع أيضضا.
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Ãنطقة رأسص ألبور ،و يعد أŸرفق
ألصضحي أ÷ديد إأضضافة إأ 4 ¤قاعات
ع Ó-ج م -ت -وأج-دة ع-ل-ى مسض-ت-وى ه-ذه
ألبلدية أ÷بلية من شضأانها أن تسضاهم
‘ ألتخفيف معاناة تنقل أŸوأطنÚ
أ ¤ألبلديات أÛاورة لتلقي أبسضط

أل -ع Ó-ج ،وذلك م -ن خ Ó-ل أÿدم-ات
ألطبية ألتي تقدمها لسضكان أŸنطقة.
أما بقطاع ألÎبية قام ألوأ‹ Ãعاينة
ألثانوية أ÷ديدة ألتي فتحت أبوأبها
لتÓميذ أŸنطقة ألعام أŸاضضي فقد
أل -ح أل -وأ‹ ع -ل -ى ضض-رورة أسض-ت-ك-م-ال

افتتحت اŸدرسسة الوطنية العليا
للدراسسات التجارية بالقليعة
نشساطاتها لهذا اŸوسسم بتنظيم اأبواب
مفتوحة على الدكتوراه اأمسص لفائدة
حاملي شسهادة اŸاسس ‘ Îالتخصسصسات
ذات العلقة بالتجارة و التسسي Òو
اإدارة ا’أعمال.

القليعة :عÓء ملزي

حسضب مصضادرلـ ““ألشضعب““ من إأدأرة أŸدرسضة ”ّ
رصضد ثÓثة مناصضب للتكوين ‘ شضهادة ألدكتورأه
خÓ- -ل أŸوسض -م أ÷اري ب -ح -يث ي -رت -قب أن Œرى
أŸسضابقة للمÎشضح Úألرأغب ‘ Úذلك يوم 14
أك -ت -وب -ر أŸق -ب-ل ع-ل-ى مسض-ت-وى أŸدرسض-ة وذلك ‘
ت -خصضصص إأدأرة أألع -م -ال أل -تسض -وي -ق ‘ أل -ري-اضض-ة،
وي -ع-ن-ى ب-ه-ذه أŸسض-اب-ق-ة أل-ط-ل-ب-ة أ◊اصض-ل-ون ع-ل-ى
أŸاسض ‘ Îألعلوم ألقتصضادية وألعلوم ألتجارية

اسستفحال ا’حتجاجات على السسكن بسسكيكدة

اŸسستفيدون من حصسة  200مسسكن تسساهمي
يعتصسمون أامام مقر الولية

سسكان الواجهة البحرية بـ ““الباطوار““ يطالبون بحقهم ‘ السسكن

إاحتج ،صسباح أامسص ،عشسرات
اŸسستفيدين من حصسة  200مسسكن
تسساهمي Ãنطقة مسسيون أامام مقر و’ية
سسكيكدة ،بسسبب تأاخر اŸرقي العقاري ‘
تنفيذ اŸشسروع الذي يعرف تأاخرا قرابة
الثلث سسنوات.

سسكيكدة :خالد العيفة

أألشض- - -غ - -ال أ÷اري إأ‚ازه - -ا ب - -ه - -ا،
لسض-ي-م-ا ق-اع-ة أŸت-ع-ددة أل-رياضضات،
وألتهيئة أÿارجية وﬂتلف ألشضبكات
أل -ت -ي ت -وشضك ع -ل -ى ن -ه -اي -ت-ه-ا ،وذلك
ب - - -ه - - -دف –سض Úظ - - -روف “درسص
ألتÓميذ ،كما أمر بتدعيم أŸنطقة
ب- -اŸي -اه ألصض -ا◊ة ل -لشض -رب وت -زوي -د
أŸؤوسضسضة باŸاء ألشضروب.
ووقف وأ‹ ألولية ‘ ختام ألزيارة
عند ألنقطة ألسضودأء أŸتوأجدة على
مسض -ت -وى أل -ط -ري -ق أل -وط-ن-ي رق-م 77
ب -ب-ل-دي-ة ت-اكسض-ن-ة ،ح-يث أم-ر مصض-ال-ح
أألشضغال ألعمومية بضضرورة ألنطÓق
بصضفة مسضتعجلة ‘ أشضغال معا÷ة
ألن- -زلق أألرضض -ي أŸت -وأج -د ب -ه -ذه
أŸنطقة ،خاصضة وأن فصضل ألشضتاء
على أألبوأب.

وع- -ل- -وم أل- -تسض -ي Òوك -ذأ إأدأرة أألع -م -ال وأل -تسض -يÒ
ألرياضضي.
وك- -انت ت -ظ -اه -رة ،أمسص ،ف -رصض -ة سض -ان -ح -ة إلدأرة
أŸدرسضة لشضرح ﬁتوى ألتعليمات أ÷ديدة ألوأردة
من ألوصضاية وأŸتعلقة بكيفية وشضروط أألعدأد
وأل - -ت - -ق - -د Ëلشض - -ه - -ادة أل - -دك - -ت- -ورأه ‘ ﬂت- -ل- -ف
ألتخصضصضات بحيث ”ّ توزيع مطويات على ألطلبة
–م- -ل ‘ ط- -ي- -ات- -ه- -ا ›م -ل أل -ن -ق -اط أل -وأردة ‘
أل- -ت- -ع- -ل- -ي -م -ات أ÷دي -دة م -ع أإلشض -ارة أ ¤شض -روط
ألل- -ت- -ح- -اق وأŸشض- -ارك- -ة ‘ أŸسض- -اب- -ق- -ة أÿاصض -ة
باŸناصضب أŸقÎحة ‘ هذأ أÛال على مسضتوى
أŸدرسضة.
Œدر أإلشضارة إأ ¤أّن أŸدرسضة ألعليا للدرأسضات
ألتجارية يرتقب أن تن ّ
ظم يوم أÿميسص  28سضبتمÈ
أŸقبل حفل تخّرج ألدفعة أ÷ديدة لطلبة أŸاسضÎ
ألذين يتوقع أن يشضارك ألعديد منهم ‘ أŸسضابقة
أŸذكورة.

أوضض- -ح أÙت- -ج- -ون ÷ري- -دة ““ألشض -عب““ ““ ،أن -ه -م
أودع -وأ م-ل-ف-ات-ه-م ‘  201٣وسض-ددوأ مسض-تحقات
ألكتتاب ألتي وصضلت إأ 15 ¤مليار سضنتيم ،فيما
لك Ìمن
نسضبة أألشضغال  ⁄تتجاوز  2باŸائة ،وأ أ
هذأ أنه –ايل عليهم من خÓل –ويل أŸبالغ
أŸالية لفائدة مشضروع سضكني آأخر بولية ميلة‡ ،ا
أضضطر مديرية ألسضكن إأ ¤توجيه إأعذأرأت له من
أجل أإلسضرأع ‘ ألنطÓق ‘ أألشضغال وأسضتدرأك
ألتأاخر أŸسضجل لكن أألمور ظلت عل حالها.
من جهة أخرى– ،دث أŸسضتفيدون عن ألظروف
أŸزرية ألتي يعيشضونها ،فأاغلب ألعائÓت حسضب
ما صضرحوأ به أنهكتها تكاليف ألكرأء و ⁄يعد
ب -إام -ك -ان -ه -ا ألصض Èأك Ìم-ن ه-ذأ ،م-ط-ال-ب Úوأ‹
ألولية بالتدخل لدى أ÷هات أŸعنية ◊مل هذأ
لشض -غ-ال أو سض-حب
أŸرق -ي ع -ل -ى ألن -ط Ó-ق ‘ أ أ
أŸشضروع منه ،وإأسضناده إأ ¤مرقي آأخر.
و م - -ا ي - -زأل ه - -ذأ أإلشض - -ك - -ال ع - -ال - -ق- -ا رغ- -م أن
أحتجاجاتهم بلغت  10أحتجاجات ،وأطلع عليها

مديرة الÎبية لو’ية البليدة غنيمة آايت براهيم:

 04ولة مروأ على سضكيكدة ،إأل أن ألوضضعية ⁄
تتغ ،Òكما أضضاف أÙتجون.
لطارŒ ،مع ألعشضرأت من سضكان بحÒة
‘ نفسص أ إ
ألطيور ألقصضديري ،أمام مقر ألولية ،للمطالبة
ب -ال -ت -ع -ج -ي -ل ‘ ت -رح -ي-ل-ه-م إأ ¤سض-ك-ن-ات ج-دي-دة
وتخليصضهم من ألقصضدير ،حيث أوضضح أÙتجون
أن ÷وءهم إأ ¤تنظيم ألحتجاج ،كان بغرضص
ل -فت أن-ت-ب-اه ألسض-ل-ط-ات أل-ولئ-ي-ة ل-ل-وضض-ع أŸزري
ألذي تعيشص فيه ألعائÓت ،بعد أن تأازم وضضعها
وأصضبح ل يحتمل ألنتظار ،كما أعربوأ عن عدم
رضض-اه-م ع-ن ‡ث-ل-ي أ◊ي ،وأل-تÓ-ع-ب-ات ظ-ه-رت
للعيان فيما يخصص تعدأد سضكان أ◊ي أ◊قيقي،Ú
وذلك بإاضضافة أسضماء جديدة ليسضت من أ◊ي
أصض.Ó
من جهة أخرى طالبت ألعشضرأت من ألعائÓت
ألقاطنة بحي أŸذبحة أŸعروف ““بالباطوأر““ أول
لسضكان ،نظرأ لتدهور ألعمارة
أمسص ،بحقهم ‘ أ إ
ألتي تسضكن فيها  1٣عائلة أسضتثنيت من ألÎحيل
لسضرأع Ãنحهم
منذ  20سضنة خلت ،مطالب Úأ إ
سض-ك-ن-ات ج-دي-دة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ك-رأم-ت-ه-م ،ق-ب-ل
لن-ه-ا مصض-ن-ف-ة م-ن ب Úأل-ب-نايات
سض-ق-وط أل-ب-ن-اي-ة أ
ألهشضة.
و حاول ألسضكان لفت أنتباه وأ‹ ألولية أثناء
ذهابه للعمل كونه Áر على ألطريق أŸتوأجد
با◊ي مطالب Úإأياه بدرأسضة وضضعيتم مثل باقي
لحياء ألبنايات ألهشضة.
أأ

دخول مدرسسي هادئ وتوسسيع تدريسس اللغة األمازيغية ‘ ابتدائيات البليدة
كشسفت مديرة الÎبية لو’ية البليدة غنيمة
آايت براهيم ،على هامشص الندوة الصسحفية
التي عقدتها Ãقر إادارتها ،أان  14مدرسسة
’مازيغية،
ابتدائية معنية بتدريسص اللغة ا أ
توسسعة لتجربة أاو ¤انطلقت اŸوسسم الدراسسي
اŸاضسي ،مع توقع الرفع من تعداد اŸؤوسسسسات
’مازيغية ‘ اŸواسسم
التي سستدرسص اللغة ا أ
الدراسسية اŸقبلة.
أضض -افت غ -ن -ي-م-ة آأيت ب-رأه-ي-م ،أن أل-دخ-ول أŸدرسض-ي
للموسضم أ÷اري ،جاء هادئا و ⁄يشضهد حوأدث أو أي
ط- - - -ارئ  ،خ- - - -اصض- - - -ة ‘ ج- - - -انب أل - - -ت - - -أاط Òأإلدأري
وألبيدأغوجي ،وقالت ‘ هذأ ألشضأان إأنه ” تغطية ٣76

منصضب بالطور ألبتدأئي ،وأك Ìمن  640منصضب ‘
ألطور أŸتوسضط ،ونحو  ٣80منصضب ‘ ألطور ألثانوي،
بتنصضيب وألتحاق ألناجح ‘ ÚأŸسضابقات ألÎبوية
وقوأئم ألحتياط.
وع- -ن أل- -ك -ت -اب أŸدرسض -ي وأل -ذي شض -ك -ل ه -ذه ألسض -ن -ة
أسض- -ت -ث -ن -اءأت وإأشض -ك -الت ب Úأألول -ي -اء ،ل -ع -دم ت -وف -ره
وأسضتنفاذ ألكميات أألو ¤ألتي ” طرحها ‘ أألسضبوع
أألول من ألدخول أŸدرسضي ،أكدت مديرة ألÎبية أن
مصضا◊ها أسضتلمت حصضة ألولية من ألكتب بنسضبة كلية
دون زيادة أو نقصضان ،و” توزيع  100باŸائة منها،
باسضتثناء كتاب ألرياضضيات للسضنة ألثانية متوسضط ،حيث
من أŸتوقع أن يتم توزيعه ‘ أأليام ألقليلة ألقادمة.

وع -ن أل -ن -ق -ل أŸدرسض -ي ،أعÎفت م-دي-رة ألÎب-ي-ة ب-أان
ألقطاع ‘ هذأ ألشضأان ،ل يزأل يعا Êمن عجز ونقصص
‘ توف Òوسضائل ألنقل أŸدرسضيÃ ،ا يعادل  77حافلة،
وهو ما يعني أن ما يسضاوي  6ألف تلميذ يضضطرون
للتنقل وأللتحاق Ãؤوسضسضاتهم ألÎبوية ع Èوسضائلهم
وإأمكاناتهم أÿاصضة ،مؤوكدة ‘ ألسضياق بأان ما يزيد عن
 120ألف تلميذ يحظون بفرصضة ألنقل أŸدرسضي.
و بشضأان مشضكل ألكتظاظ ‘ أألقسضام ،أعÎفت أيضضا
مديرة ألÎبية ،أن مصضا◊ها سضجلت تأاخرأ ‘ أسضتÓم
ب- -عضص أŸؤوسضسض -ات ألÎب -وي -ة ،إأل أن ذلك ل -ن يسض -ت -م -ر
ط -وي  ،Ó-ح -يث كشض -فت ب -أان -ه سض -ي -ت-م أسض-تÓ-م ›م-عÚ
تربوي Úبكل من مفتاح وبن عاشضور ‘ أأليام أŸقبلة،

ناهيك عن أسضتÓم أقسضام توسضيع ببلديات أولد سضÓمة
‘ ألشضرق وجبابرة ،وبني تامو بوسضط ألولية ،كما
–دثت عن مسضأالة.
أإلط -ع -ام وأŸط -اع -م أŸدرسض -ي -ة ،وأك -دت أن إأدأرت -ه-ا
تسضعى أن توفر وجبات كاملة كما ونوعا لكل ألتÓميذ
أŸعني Úباإلطعام ،مذكرة بأان عدد أŸطاعم أÛهزة
حاليا تقÎب من  200مطعم موزعة بنسضب تفاضضلية
ب Úألب -ت -دأئ -ي وأŸت -وسض -ط وأل -ث-ان-وي ،ح-يث ي-ح-ظ-ى
ألطور ألبتدأئي بحصضة ألسضد ‘ نسضبة أŸطاعم بـ 91
مطعما.
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يعت Èمن ا◊راسس الواعدين ‘ إاسصبانيا

الريال يسسعى ÷لب كيبا أاريزابا’غا
يبحث نادي ريال مدريد ،عن دعم حرأسشة مرماه ،خاصشة
بعد فششله ‘ جلب دأفيد دي خيا من مانششسش Îيونايتد،
ليوأصشل أ’عتماد على ألكوسشتاريكي كيلور نافاسس صشاحب
ألـ  30عاما .وبحسشب ما كششفته صشحيفة ماركا ،فإان ألريال
توأصشل مع أ◊ارسس أإ’سشبا Êألششاب كيبا أأريزأبا’غا (22
عاما) ،وأأبدى رغبته ‘ ألتعاقد معه قادما من أأتلتيك
بيلباو ،خاصشة وأأن عقده سشينتهي ‘ جوأن ألقادم.
وخاضس كيبا ،ألذي Áتاز بالطول ألفارع ،أأو ¤مبارياته
بالفريق أأ’ول لبلباو أŸوسشم أŸاضشي ،وذلك بعد إأعارته
لبلد ألوليد ،وهو يعد من حرأسس أŸرمى ألوأعدين ‘
إأسشبانيا ،بعدما برز ‘ بطولة أأ· أأوروبا للششباب –ت 21
عاما ،وألتي حلّ فيها منتخب بÓده وصشيفا.
و’تزأل مفاوضشات ألتجديد ب Úأأتلتيك وكيبا متعÌة ،رغم
أأنها مسشتمرة منذ بدأية ألعام ،حيث يرغب ألنادي ‘ وضشع
ششرط جزأئي ضشخم بعقده أ÷ديد ،يصشل إأ 65 ¤مليون
يورو ،بينما يبلغ ألششرط أ÷زأئي أ◊ا‹ عششرة مÓيÚ
فقط ،لكن أŸششكلة تكمن ‘ ألرأتب ألذي يعرضشه ألنادي
وأل- - - -ذي ’ ي- - - -ت- - - -ن- - - -اسشب م- - - -ع ط - - -م - - -وح - - -ات أ◊ارسس.
وذكرت أأنه ‘ حال تع ÌأŸفاوضشات ،فإان ألريال ’يزأل
يضشع عينيه أأيضشا على حارسس روما ،أإ’يطا‹ دوناروما (18

’وŸبية ا÷زائرية
اللجنة ا أ

تنظم أللجنة أأ’وŸبية أ÷زأئرية يوم أ’ربعاء 27
سشبتم Èبزرألدة (أ÷زأئر ألعاصشمة) ،أŸنتدى
أل- -وط- -ن- -ي «أŸرأأة وأل -ري -اضش -ة» ،حسشب م -ا
أأفادت به أللجنة أأ’وŸبية أليوم أ’ثن.Ú
وينششط باŸناسشبة ،عدة ششخصشيات بارزة
‘ عا ⁄علوم ألرياضشة وألتأاط Òوأأبطال
أأوŸب- -ي- -ون ،م- -دأخÓ- -ت ح- -ول م- -وضش- -وع
«أŸرأة وألرياضشة».
وم -ن ب ÚأÙاور أل -ت -ي سش -ي-ت-طّ-رق إأل-ي-ه-ا
أŸششاركون ضشمن ألÈنامج -ألذي تششرف عليه
أŸنسش-ق-ة أل-ع-ام-ة ،حسش-ي-ب-ة ب-وŸرق-ة ورئ-يسشة ÷نة
«أŸرأأة وألرياضشة» باللجنة أأ’وŸبية وألرياضشية أ÷زأئرية -
ع-ام-ا) وح-ارسس تشش-ي-لسش-ي ،أل-ب-ل-جيكي
ت-ي-ب-و ك-ورت-وأ ( 25ع-ام-ا) ،وذلك
بعد أسشتبعاد زين ألدين زيدأن
ف- -ك -رة أل -ت -ع -اق -د م -ع دي خ -ي -ا،
أ◊ارسس أأ’ول ل - -ل - -م - -ن - -ت - -خب
أإ’سشبا Êحاليا..

مانشصيسص Îيونايتد

هÒيرا غ Òقلق من جلوسسه
‘ مقعد البد’ء

دخ- - - - -ل أأن - - - -دي - - - -ر
هÒي - -رأ ،أل - -تشش- -ك- -ي- -ل- -ة
أأ’سش- -اسش -ي -ة ŸانششسشÎ
يونايتد مرة وأحدة ‘
أل - - -دوري أإ’‚ل - - -ي- - -زي
أŸم-ت-از ل-ك-رة أل-ق-دم ه-ذأ
أŸوسش -م ،ل -ك-ن ’عب أل-وسش-ط
ي - -ث - -ق “ام - -ا ‘ أأن- -ه ’ ي- -زأل
ع -نصش -رأ م -ه -م -ا ‘ خ -ط -ط أŸدرب
جوزيه مورينيو ..وحظي هÒيرأ بإاششادة
كبÒة ‘ أŸوسشم أŸاضشي على دوره ‘ ألفوز
ب- -ك- -أاسس رأب- -ط- -ة أأ’ن- -دي- -ة أÎÙف- -ة ،وأل -دوري
أأ’وروب-ي ل-ك-ن-ه ف-ق-د م-وق-ع-ه ‘ أل-تشش-ك-ي-ل-ة ب-ع-د أنضش-مام
ألصشربي نيمانيا ماتيتشس هذأ أŸوسشم .وقال هÒيرأ (28
عاما) لوسشائل إأعÓم بريطانية« :أأششعر بنفسس أأهميتي كما
كنت ‘ أŸوسشم ألسشابق ،أأنا ’عب ‘ ألفريق وسشبق أأن
قلت دوما إأنه إأذأ قرر أŸدرب جلوسشي على مقاعد
ألبد’ء سشأاكون مسشتعدأ لذلك ،قلت ذلك أŸوسشم أŸاضشي
وأأكرره أآ’ن .وأأكد هÒيرأ ،أأنه ’ مششكلة لديه ‘ متابعة
زميليه ماتيتشس ومروأن فيÓيني من على مقاعد ألبد’ء.
وقال ألÓعب أإ’سشبا« :Êأأسشتطيع ألتعلم من نيمانا وفيÓيني ،بول بوغبا هو أأك’ Ìعبي
ألوسشط حرية وأأسشتطيع ألتعلم من ذلك أأيضشا» .وأأضشاف« :سشأاحاول أ’سشتمتاع بكل دقيقة
أألعبها ‘ أŸلعب ،أأريد ألفوز باأ’لقاب ،وأأششعر بأاهميتي ‘ ألفريق وأأنا أأششعر حقا
بأاهميتي أ’ن أŸدرب يجعلني أأششعر بأاهميتي .ورغم غياب بول بوغبا بسشبب إأصشابة ‘
ألفخذ ⁄ ،يبدأأ هÒيرأ مبارأة إأيفرتون يوم أأ’حد أŸاضشي ،وششارك كبديل ‘ ألدقيقة ،77
وسشاهم كثÒأ ‘ تطور أأ’دأء و‚ح فريقه ‘ تسشجيل ثÓثة أأهدأف ‘ آأخر عششر دقائق
ليفوز  4ـ .0

برشصلونة

بايرن ميونيخ

رومينغه :نوير سسيعود
إا ¤اÓŸعب ‘ جانفي القادم
كشش- -ف ك -ارل ه -اي -ن -ز روم -ي -ن -غ -ه ،أل -رئ -يسس
ألتنفيذي لنادي بايرن ميونيخ أأ’Ÿا ،Êعن
موعد عودة أ◊ارسس وقائد ألفريق مانويل
ن -وي -ر ،ب -ع -د أإ’صش -اب -ة أل-ت-ي ت-ع-رضس ل-ه-ا ‘
أل- - - - - -ت- - - - - -دري - - - - -ب - - - - -ات أأول أأمسس..
وّŒددت إأصش - -اب - -ة ن - -وي - -ر ‘
ألقدم ،خÓل مششاركته ‘
ت - -دري- -ب- -ات أل- -ف- -ري- -ق
وأأج- - -رى ع - -م - -ل - -ي - -ة
ج - - -رأح- - -ي- - -ة أأمسس،
وتقّرر غيابه حتى
ج -ان-ف-ي أŸق-ب-ل.
وق-ال روم-ي-ن-غ-ه،
خÓل
تصشريحاته
للموقع ألرسشمي
للنادي:
«أ◊ق - -ي - -ق- -ة أأن
ن -وي-ر ع-ان-ى م-ن
أإ’صشابة
ُمجدًدأ،
وألعملية
أ÷رأح -ي-ة “ت
بنجاح».
وأأضش- - -اف« :ن- - -ح- - -ن
ح -الً-ي-ا ن-ت-ط-ل-ع ل-ع-ودة
قائد ألفريق ُمجدًدأ،
حيث سشيكون متاحا
للمششاركة مع ألفريق
‘ جانفي أŸقبل».

–ويÓت

ت-وت-ن-ه-ام مهتم
بخدمات
الÓعب توسسون

بار“ويو :لن نتعاقد مع ’عب Úجدد ‘ جانفي
كششف جوزيب بار“ويو رئيسس نادي
’سشبا ،Êعن أأن ألفريق
برششلونة أ إ
ألكتالو Êلن يتعاقد مع أأي ’عبÚ
ج-----دد ،خÓ----ل فÎة أ’ن----ت----ق----ا’ت
ألششتوية ألقادمة .وتعاقد ألنادي
أل--ك--ت--ال--و ،Êم--ع ثÓ-ث-ة ’ع-ب Úه-ذأ
ألصش--ي--ف ،ألÈأزي-ل-ي ب-اول-ي-ن-ي-و (م-ن
ألبطولة ألصشينية) ،وألفرنسشي عثمان
دÁبيلي (نادي بوروسشيا دور“وند)
وأأع--اد جÒأرد دي--ول--وف-ي-و م-ن ن-ادي
’‚ليزي ،لتعويضس رحيل
إأيفرتون أ إ
ن--ي--م--ار دأ سش--ي-ل-ف-ا إأ ¤ن-ادي ب-اريسس

’ضشافة
سشان جÒمان ألفرنسشي ،با إ
’Áن سش--ي--م--ي--دو م--ن
إأ ¤أل---ظ--ه Òأ أ
بنفيكا ألÈتغا‹ .وقال بارتوميو -
‘ تصش--ري--ح--ات صش--ح--ف--ي-ة « -ن-ادي
برششلونة حصشل على كل ما يريد ‘
أ’نتقا’ت ألصشيفية ،وهناك صشعوبة
ضشم أأي ’عب ‘ ألششتاء .ديولوفيو
ع--اد إأ ¤أل--ف--ري-ق ،وب-اول-ي-ن-ي-و ’عب
خط وسشط كان بحاجة للتعاقد معه
وف-ق-ا ل-ت-خ-ط-ي-ط-ن-ا ،وجلبنا سشيميدو
ألذي أأردنا ضشمه ،لذلك ’ نحتاج
ألتفك ÒكثÒأ ‘ جانفي.

مانشصيسص Îسصيتي

غوارديو’ يخطط ÷لب ليفاندوفسسكي
ذكرت صشحيفة «صشن» ألÈيطانية أأّن أŸدير ألفني لنادي مانششسش Îسشيتي لكرة ألقدم
أإ’سشبا Êبيب غوأرديو’ يخطط للتقدم بعرضس لضشم ألبولو Êروبرت ليفاندوفيتسس ‚م
هجوم نادي بايرن ميونيخ ‘ أ’نتقا’ت ألششتوية أŸقبلة (يناير  .)2018وأأفادت
ألصشحيفة إأن غوأرديو’ بعث كششافŸ Úرأقبة ليفاندوفيسشكي ‘ عطلة نهاية أأ’سشبوع ‘
لقاء فريقه أأ’Ÿا Êأأمام ماينز ،حيث سشجل ألÓعب هدف ‘ Úهذأ أللقاء ألذي أنتهى
بفوز ألبايرن برباعية .ويرغب نادي مانششسش Îسشيتي ‘ أسشتغÓل سشوء عÓقة ألÓعب ‘
ألفÎة أ◊الية بإادأرة ناديه بعد أأن طالبها بإابرأم صشفقات من ألعيار ألثقيل من أأجل
موأصشلة ألقدرة على ألتنافسس على أأعلى أŸسشتويات ،كما يرغب ‘ أسشتغÓل عÓقة
غوأرديو’ ألطيبة بالÓعب ألذي تدّرب –ت قيادته ح Úكان أŸدرب أإ’سشبا Êيتو¤
تدريب ألعمÓق ألبافاري.
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ا–اد العاصصمة يواصصل –ضصÒاته Ÿواجهة فÒوفياريو

ألذهاب .من جهة أخرى يسشابق أ÷هاز ألطبي
’–اد أل -ع -اصش -م -ة أل -زم -ن م -ن أج -ل Œه -ي -ز
أل Ó-عب ع -ك -اشش -ة ح -م-زأوي أل-ذي ي-ع-ا Êم-ن
أصشابة تعرضس لها خÓل موأجهة ألذهاب و
هو ما جعله ’ يسشتطيع أكمال أŸبارأة .
ومن أŸنتظر أن يششارك ألÓعب زيري حمار
ف من أ’صشابة ،حيث قام
مكانه ‘ حال  ⁄يشش َ
أ÷هاز ألفني بتجهيز ألÓعب ليكون حاضشرأ
يوم أŸبارأة ،خاصشة أن فرصس ◊اق ألÓعب
حمزأوي باŸوأجهة تبقى صشعبة.

أŸرأأة وأل -ري -اضش -ة ‘ أل -ه -ي-ئ-ات أل-دول-ي-ة وأ◊ك-ام-ة ‘
أ÷زأئ -ر وت -رق -ي -ة أل -نسش -اء ‘ م-ن-اصشب أŸسش-ؤوول-ي-ة
وألقرأرأت ألتنفيذية.
كما سشيتناول أŸتدخلون موأضشيع تخ ّصس– :ول
ألرياضشيات أ ¤أŸهن ألتي لها عÓقة بالرياضشة
وأ’دم -اج أ’ج -ت -م -اع-ي وأŸه-ن-ي ،ك-م-ا أأشش-ارت
ألهيئة أأ’وŸبية.
وي-ق-ام أŸن-ت-دى أل-وط-ن-ي «أŸرأأة وأل-ري-اضش-ة»،
على آأمل موأصشلة منح حلول ملموسشة أŸرأأة ألتي
“ارسس ألرياضشة بهدف “كينها من أ’ندماج ‘
ﬂت-ل-ف أل-ه-ي-ئ-ات أل-ري-اضش-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-دولية ،حسشب
نفسس أŸصشدر.

ذك-رت ت-ق-اري-ر صش-ح-ف-ي-ة
إأي-ط-ال-ي-ة ،أأن ج-وفنتوسس،
أŒه ل -ل-دوري أإ’سش-ب-ا،Ê
للتعاقد مع حارسس مرمى
ج -دي -د ،خ Ó-ل ألصش -ي -ف
أŸق- - - - -ب- - - - -لÓÿ ،ف- - - - -ة
«أل -ع -م Ó-ق» ج-ان-ل-وي-ج-ي
بوفون.
وق -الت صش -ح -ي -ف -ة «ت-وت-و
سش -ب -ورت» أإ’ي-ط-ال-ي-ة ،إأن
جوفنتوسس ،بدأأ أتصشا’ته
م- -ع ح- -ارسس أأت- -ل- -ت- -ي- -ك -و
م- -دري- -د ،ي -ان أأوب Ó-ك،
Ùاول- -ة ضش- -م -ه ‘
ألصشيف
أŸقبل.
ويسشعى
ألبيانكونÒي
لضش- -م أأوبÓ- -ك،
رغم ألتعاقد مع
أ◊ارسس
ألبولوÊ
فوششتنيك
تشش- - -ي- - -ز ،Êم- - -ن
أأرسش- -ن- -ال م -ؤوخ ً-رأ
م -ق -اب -ل  15مليون
يوروÓÿ ،فة بوفون،
أل - - - - -ذي أقÎب م - - - - -ن
أ’عتزأل.
وصش ّ-رح أأوب Ó-ك م-ن
ق-ب-ل ،ح-ول مسش-ت-ق-بله:
«’ أأحد يعلم ،فاأ’مور
تتغ Òب Úيوم وآأخر».
وي -رت -ب -ط أأوبÓ-ك م-ع
ألروخيبÓنكوسس
ب - -ع - -ق- -د ح- -ت- -ى ع- -ام
 ،2021و’ ي- - - - -ن - - - -وي
Œدي -د ت -ع -اق -ده م-ع
أل- -ف- -ري- -ق أإ’سش -ب -ا،Ê
حيث يسشعى ÿوضس
Œربة جديدة..

ابدى مدرب ا–اد العاصصمة بول بوت تخوفه من سصوء ارضصية ملعب  5جويلية التي
سصتحتضصن مواجهة العودة امام فريق فÒوفياريو اŸوزمبيقي ،وهو نفسس ا’حسصاسس
الذي قاسصمه اياه ’عبو الفريق.
نفسس ألصشعوبات ألتي وأجهها ’عبو أŸولودية
عمار حميسصي
وهو ما أأدى باŸدرب كازو Êأ ¤تغي Òطريقة
عّبر ألتقني ألبلجيكي عن تخوفه من سشوء أللعب.
أرضشية ملعب  5جويلية ،خاصشة بعدما ششاهد وي -ت -ج-ه ب-وت ه-و أآ’خ-ر ل-ت-غ-ي Òط-ري-ق-ة ل-عب
م -ق -ت -ط -ف -ات م -ن م -ب -ارأة م -ول -ودي-ة أ÷زأئ-ر أل -ف -ري-ق ح-ت-ى ت-ت-م-اشش-ى م-ع ن-وع-ي-ة أأ’رضش-ي-ة
وأ’ف- -ري -ق -ي أل -ت -ونسس أل -ت -ي ج -رت أل -ث Ó-ث -اء وتفادي تأاث Òهذه أ’خÒة سشلبا على طريقة
أŸاضشي ،وهو أأ’مر ألذي جعله يعيد حسشاباته ل -عب أل -ف -ري -ق أŸط -الب ب -ت -ح-ق-ي-ق أ’ن-تصش-ار
ألفنية .وأكد بوت Ÿقربيه أن حالة أ’رضشية ل-ت-ف-ادي أ◊سش-اب-ات رغ-م أن أل-ت-ع-ادل ألسش-ل-بي
ت -خ -دم أŸن -افسس أك ،Ìأ’ن ’ع-ب-ي-ه م-ت-ع-ودون يكفيه من أجل أŸرور.
ع -ل -ى أل-ل-عب ع-ل-ى ه-ذأ أل-ن-وع م-ن أ’رضش-ي-ات وأسش-ت-أان-فت تشش-ك-ي-ل-ة أل-ف-ري-ق –ضشÒأتها أول
بدليل عدم تأاثره بسشوء أرضشية ميدأنهم خÓل أمسس Ãلعب عمر حمادي ببولوغ ،Úحيث قام
م -وأج -ه -ة أل -ذه -اب م -ق-اب-ل ألصش-ع-وب-ات أل-ت-ي أ÷هاز ألفني بالÎكيز على عامل أ’سشÎجاع
وأجهها ’عبوه .وÃا أن Œهيز أ’رضشية ‘ من أجل تفادي أ’رهاق أضشافة أ ¤ألتحضشÒ
ظ- -رف أسش- -ب- -وع ه- -و أم- -ر صش- -عب أن  ⁄ن- -ق -ل ألنفسشي للموأجهة من خÓل مطالبة ألÓعبÚ
مسش -ت -ح -ي-ل ،ف-إان ’ع-ب-ي أ’–اد سش-ي-وأج-ه-ون ب -ت -ح -ق -ي -ق أ’ن-تصش-ار ونسش-ي-ان ن-ت-ي-ج-ة م-ب-ارأة

حددت ألكونفيدرألية أ’فريقية لكرة ألقدم
توقيت وحّكام أŸوأجهة ألتي سشتجمع أ–اد
ألعاصشمة بفريق فÒوفياريو أŸوزمبيقي ‘
أط -ار م -وأج-ه-ات أل-ع-ودة ل-رب-ع ن-ه-ائ-ي رأب-ط-ة
أ’بطال.
وŒري أŸبارأة يوم ألسشبت على أأرضشية ملعب
 5جويلية أ’وŸبي على ألسشاعة  18:30مسشاًء
وأختارت ÷نة ألتحكيم ‘ «ألكاف» أ◊كم
أŸعروف باكاري غاسشاما ’دأرة أŸوأجهة.

عبد الÓوي وشسافعي –ت ›هر الكاراز

يتوأجد ثنائي أ–اد ألعاصشمة عبد ألÓوي
وششافعي –ت ›هر مدرب أŸنتخب ألوطني
لوكاسس ألكارأز ألذي سشيقوم بإاجرأء تغيÒأت
ع-ل-ى ألÎك-ي-ب-ة أل-بشش-ري-ة ل-ل-م-ن-ت-خب ب-دأية من
موأجهة ألكامÒون.
وأدى ألثنائي عبد ألÓوي وششافعي دورأ مهما
‘ مشش- - -وأر أل - -ف - -ري - -ق ◊د أآ’ن ‘ رأب - -ط - -ة
أأ’بطال ،خاصشة أنهما أصشبحا Áتلكان أÈÿة
‘ أدغ -ال أف -ري -ق -ي -ا وه-و أأ’م-ر أل-ذي ي-خ-دم
أŸنتخب .ومن أŸنتظر أن يحضشر ألكارأز
موأجهة أ–اد ألعاصشمة وضشيفه أŸوزمبيقي
من أجل معاينة أك Èعدد من ألÓعب.Ú

’قل من  18سصنة سصيدات
’فريقية أ
بعد مشصاركة كارثية ‘ البطولة ا أ

اŸنتخب الوطني لكرة اليد عاد أامسس إا ¤أارضس الوطن

وصصل صصباح أامسس الفريق الوطني لكرة اليد سصيدات إا ¤أارضس الوطن على م Ïرحلة عادية بعد اŸشصاركة الكارثية بسصبب
’قل من  18سصنة التي جرت وقائعها بكوت ديفوار ‘ بداية الشصهر ا÷اري.
’فريقية أ
الهزائم اŸسصجلة ‘ البطولة ا أ
أ÷سشمانية ولهذأ فإان ألنتائج  ⁄تكن مفاجئة
نبيلة بوقرين
الÓعبات طال ÍاŸسسؤوول ÚبتوفÒ
أأب -دأ ،رغ -م أأ’دأء أل -ف -ردي أل -رأئ -ع لÓ-ع-ب-ات
اإ’مكانيات مسستقبÓ
أأكدت أŸدربة نادية بوزيان ‘ تصشريح لها ألÓئي أأظهرن عن إأمكانيات جيدة وبإامكانهن
أل -ذه -اب ب -ع -ي -دأ ‘ أŸسش -ت -ق -ب -ل ‘ ح-ال ”  ⁄يختلف رأأي ألÓعبات حول أŸششاركة ‘
فور وصشولها إأ ¤أŸطار أأن ألنتائج كانت جد
ّ أ’عتناء بهن وتوف Òكل ألظروف أŸناسش ّبة أل -ب-ط-ول-ة أل-ق-اري-ة ع-ل-ى غ-رأر ك-ل م-ن سش-ري-ن
ك-ارث-ي-ة ق-ائ-ل-ة «أل-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي حّ -ق-قها ألفريق
ن-وأري وشش-ي-م-اء ج-ع-ف-ري أŸت-ح-دث-ت Úب-اسش-م
خÓل مششاركته ضشمن ألبطولة أأ’فريقية أأقل من أأجل ألعمل بششكل أأفضشل».
أÛموعة وأعتÈت كل وأحدة منهن أŸوعد
من  18سشنة كانت كارثية بدليل أأننا تلقينا 6
«العمل ا÷اد وا’نسسجام أاسساسس النجاح» Ãثابة ألفرصشة ألسشانحة للوقوف على مسشتوى
هزأئم متتالية و ⁄نتمكن من ألفوز بأاي لقاء
وأصش -لت ذأت أŸدرب -ة ق -ائ -ل -ة «أ’–ادي -ة  ⁄ألفريق «أŸششاركة ‘ ألبطولة أأ’فريقية كان
طيلة أŸنافسشة وذلك رأجع إأ ¤ألنقصس ألبدÊ
ة
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Ãثابة Œربة جيدة بالنسشبة لنا كفريق ششاب
وغ -ي -اب أل -ت -حضشÒأت أل -ت -ي سش -ب-قت أŸوع-د
أŸاضش -ي -ة و ⁄ن -ل َ-ق أل-ع-ن-اي-ة أل-ك-اف-ي-ة ،ول-ه-ذأ رغم ألصشعوبات ألتي وأجهتنا أأثناء أŸنافسشة
باŸقارنة مع ألفرق أأ’خرى ألتي وأجهناها».
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بسشبب نقصس أÈÿة وألتجربة باŸقارنة مع
بوزيان ⁄« :نحضسر لهذا اŸوعد كما يجب» ألوضشع أ’ن ألفريق يتكون من ’عبات ذأت أل -ف -رق أأ’خ -رى ،ل -ك -ن -ن -ا أك-تشش-ف-ن-ا أÓŸعب
أأضشافت قائدة أ÷هاز ألفني ‘ ذأت ألسشياق مسشتوى كب Òمن ألناحية ألفردية وبإامكانهن أأ’ف -ري -ق -ي -ة وأأخ -ذن -ا ن -ظ -رة ح-ول أŸسش-ت-وى
«قمنا بإاجرأء تربصس وأحد فقط قبل تنقلنا حمل أألوأن ألفريق أأ’ول مسشتقب Óأ’ن كÌة ألعا‹ ،ولكن يجب أأن يكون –ضش Òأأفضشل
إأ ¤كوت ديفوأر وهذأ غ Òكاف من أأجل ألÎبصش- -ات ول- -عب أأك Èع- -دد م- -ن أل -ل -ق -اءأت مسشتقب Óعكسس ما كان عليه أ◊ال ‘ هذه
أ’سشتعدأد أأ’مثل ما جعلنا نعا Êمن ناحية ألودية يسشمح لهن باكتسشاب أÈÿة وألتجربة أŸرة ما جعلنا نخسشر  6مقابÓت متتالية
ألبدنية أ’ن ألÓعبات  ⁄تتمّكن من ألصشمود ومن جهة أأخرى يصشبح ألفريق يلعب طريقة بسشبب غياب ألتنسشيق وأ’نسشجام أ’ننا نعرف
أأمام قوة ألفرق أأ’خرى ،خاصشة أأن أللعب جماعية ومتناسشقة أأك Ìوهذه أأ’مور  ⁄تكن بعضشنا جيدأ أ’نها أŸرة أأ’و ¤ألتي لعبنا
أأ’فريقي معروف وÁتاز با’ندفاع وألبنية حاضشرة ‘ أŸوعد ألقاري أأ’خ.»Ò
فيها مع بعضس».

الطبعة الثالثة لرا‹ –دي الصصحاري:

إاجراء اŸنافسسة ماب ٤Úو ١٢ديسسم Èالقادم

يتوأجد ’عب بششيكتاشس ألÎكي لكرة ألقدم
سشيك توسشون ﬁل أهتمام نادي توتنهام
أ’‚ليزي ألذي ينوي أنتدأب ،حسشب ما
أأفادته صشحيفة (ديلى ميل) ألÈيطانية.
وأأضشاف نفسس أŸصشدر أأن ألنادي ألÎكي
ي -ط -لب أ◊صش -ول ع -ل-ى 5ر 17م-ل-ي-ون جنيه
أسشÎليني من أأجل أ’سشتغناء عن ألÓعب
( 26سش -ن -ة) ،وه-ذأ أŸب-ل-غ ي-زي-د ب-وأق-ع 5ر5
م Ó-ي ÚأأسشÎل -ي -ن -ي ع -ل -ى م -ب-ل-غ  12مليون
أسشÎلينى ألذي كان Áكن أأن يقبل به ألنادي
ألÎك- -ي ق- -ب -ل أل -ب -دأي -ة أل -ق -وي -ة ل Ó-عب ‘
أŸوسشم أ◊ا‹».
يذكر أأن ألطريق لن يكون مفروششا بالورود
أأمام توتنهام إأذ يحظى ألÓعب باهتمام كل
من ناديي كريسشتال با’سس ونيوكاسشل.

مولودية ا÷زائر – ّضسر Ÿواجهة
النادي ا’فريقي Ãعنويات مرتفعة

«الكاف» حّددت توقيت وحكام اŸباراة

جوفنتوسس

يان أاوبÓك قد يكون خليفة بوفون

مباراة العودة للدور ربع النهائي لكأاسس الكاف

اŸدرب بوت متخوف من أارضسية ملعب  5جويلية

تنظيم اŸنتدى الوطني «اŸرأاة والرياضسة» يوم  ٢٧سسبتمÈ
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ت-ق-ام ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-را‹ –دي الصص-ح-راء ال-دو‹ ل-ل-م-رك-ب-ات وال-دراج-ات ال-نارية ‘
الفÎة من  4ا 12 ¤ديسصم ÈاŸقبل ‘ ،تسصع مراحل للسصباق على مسصافة اك Ìمن  1117كلم،
دون احتسصاب الروابط الطرقية (اك Ìمن  2000كلم) وهذا بالتعاون التقني مع ›مع
فرنسصي «راد  « 4 4الذي ‘ رصصيده  35سصنة من اÈÿة ‘ اك Èالسصباقات الدولية .وأاوضصح
رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية للرياضصات اŸيكانيكية ،شصهاب بلول ‘ ندوة صصحفية نشصطها
أامسس ال -ث Ó-ث -اء Ãرك -ز غ -رم -ول (ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة) ،أان السص-ب-اق سص-ي-ن-ت-ق-ل ه-ذه اŸرة ا¤
ا÷نوب الغربي للوطن اي Ãنطقة تاغيت (بشصار) التي تزخر بأاك Èكثبان رملية ‘ العا⁄
وهذا بعدما نظمت الطبعة ا’و ¤والثانية للرا‹ ‘ وسصط الصصحراء وا÷نوب الشصرقي.
هذه اŸرة سصيتعرف اŸشصاركون على جانب آاخر من صصحرائنا الشصاسصعة».
وحسشب بلول فإان هذه ألطبعة ،كان من أŸقرر وتسشليم أ÷وأئز للفائزين» .من جهته ،قال ألعضشو
ت -ن -ظ -ي -م-ه-ا أأوأخ-ر شش-ه-ر أك-ت-وب-ر ،أ’ أن-ه «فضش-ل-ن-ا أل -ف -دي -رأ‹ ،م -رأد وضش-اح-ي« :أأ’ه-م ‘ م-ث-ل ه-ذه
ت- -أاخÒه -ا ل -ت -اري -خ  4ديسش- -م ،Èن -ظ -رأ ’نشش -غ -ال ألرأليات ألصشعبة ألتنظيم وذأت أÿطورة ألقصشوى،
ألسشلطات أÙلية بالتحضش ÒلÓنتخابات أÙلية هو “كننا من أ◊فاظ على رأ‹ صشحاري ألدو‹
أل-ق-ادمة ( 23ن -وف -م .)Èسش -ي-نشش-ط أل-رأ‹ ‘ تسش-ع وأقناع ألششركاء بوجوب تثمينه وعدم ألتخلي عنه»،
مرأحل صشعبة ومعقدة من ألناحية ألرياضشية وهي :مؤوكدأ أن «حضشور ألششريك ألفرنسشي سشيقتصشر على
وهرأن  -أأ’بيضس سشيد ألششيخ (ألبيضس)  -أŸششرية أŸسش-اع-دة وت-ق-د Ëأ’ضش-اف-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-ت-ي ت-تعلق
 ت -اغ -يت ،ع -ل -ى أن ي -خ -وضس أŸت -ن -افسش -ون ب -ه-ذه ب- - -ط - -ري - -ق - -ة أ’ح - -تسش - -اب أ’ل - -كÎو ’ Êغ ،ÒأأيأŸن -ط -ق -ة أ’ث -ري-ة وألسش-ي-اح-ي-ة ،سش-ب-اق-ا م-ن ثÓ-ث مسشاهمته سشتكون ‘ حدود نسشبة  30باŸائة ،أما
ح -ل -ق -ات (ت -اغ -يث  -ت-اغ-يث) وب-ع-ده-ا أل-ع-ودة م-ن ألنسشبة أŸتبقية من ألتنظيم أللوجيسشتكي خاصشة،
ت- -اغ -يث أ ¤أŸشش -ري -ة  -أأ’ب -يضس سش -ي -د ألشش -ي -خ  -سش -ي -ت -ك -ف -ل ب -ه أل -رسش -م -ي -ون أل -ت-اب-ع-ون ل–Ó-ادي-ة
وهرأن ( 12ديسشم ،)Èألتي سشتحتضشن حفل أ’ختتام أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ري-اضش-ات أŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة وب-وسش-ائ-ل-ه-ا

أÿاصش -ة.أŸشش -ك -ل أل-وح-ي-د أل-ذي نصش-ادف-ه دوم-ا،
يكمن ‘ إأعدأد كتيبات «ألرأد بوك» ،بحيث تطرأأ
عليه ‘ كث Òمن أ’حيان تغيÒأت تخلط حسشابات
ألسش -ائ -ق Úأث-ن-اء ألسش-ب-اق-ات» .وسش-ت-ك-ون رعاية
ألطبعة ألثالثة لرأ‹ صشحاري ألدو‹ «حصشريا» من
قبل ششركة موبيليسس «دون سشوأها من أŸؤوسشسشات
وأŸت- -ع- -ام- -ل Úأآ’خ- -ري- -ن أل- -ذي- -ن أع- -ت- -ادوأ ع- -ل -ى
أŸسشاهمة ‘ هذه ألتظاهرة ألرياضشية ،على غرأر
سشوناطرأك ٍ رأد ماد وآأخرين وعن هذه ألرعاية
أ÷ديدة قال رئيسس ألهيئة ألفديرألية « أأن ششركة
موبيليسس أأرأدت أن ترعى لوحدها ألرأ‹ خÓفا
للسشنوأت ألفارطة وهو أأ’مر ألذى وأفقنا عليه دون
تردد».
ومن أ’هدأف ألتي تتوخاها أ’–ادية من خÓل
أق-ام-ة أŸسش-اب-ق-ة أل-دول-ي-ة« ،ت-ط-وي-ر أŸسشتوى لدى

ألرسشمي Úألعامل Úبا’–ادية وتكوينهم باإ’ضشافة
أ ¤نقل وجه آأخر عن صشحرأء أ÷زأئر ألعميقة
وششسشاعتها وألعمل على ألÎويج ألسشياحي ،فضشÓ
ع -ن ت -دع -ي-م خÈة سش-ائ-ق-ي أŸرك-ب-ات وأل-دأرج-ات
ألنارية أ÷زأئري Úخاصشة» .وتخلت أ’–ادية عن
ألشش- -ريك أ’ي- -ط- -ا‹ -أ÷زأئ- -ري ،ألسش- -اب -ق «آأرأك
سشبور» ،ألذي تكّفل بتنظيم ألطبعة ألثانية لرأ‹
«–دي ألصشحاري ألدو‹ ألسشنة أŸاضشية ،نظرأ
للتكلفة ألباهظة ألذي طلبها أ’يطاليون.
وفضش -لت أل -ع -م -ل م -ع أÛم-ع أل-ف-رنسش-ي «رأد »4 4
ألذي بدأأ ششهر أبريل أŸاضشي ‘ إأعدأد «ألقوأنÚ
أل -دول -ي -ة أل -ت -ي تسش Òسش-ب-اق رأ‹ صش-ح-اري أل-دو‹
ورسش - -م أŸسش - -ار ألصش - -ح- -رأوي أل- -ذي سش- -ي- -م- -ر ب- -ه
أŸششاركون خÓل أŸسشابقة .وسشبق للنائب أأ’ول
للهيئة ألفيديرألية ،آأم Òبن عمر أن صشرح« :من بÚ
وسشائل تدخل ألتقني Úألفرنسشي ،Úأأجهزة –ديد
أŸوأق- -ع ع- -ن ب- -ع- -د ،عÓ- -وة ع- -ل- -ى وضش -ع شش -رأئ -ح
إأل -كÎون -ي -ة دأخ -ل ك -ل م -رك-ب-ة ،ت-وضش-ح ب-دق-ة وقت
أ’ن -ط Ó-ق وأل -وصش -ول وأŸك-ان أل-ذي ي-ت-وأج-د ف-ي-ه
ألسشائق وألعوأئق أ’خرى» .وأضشاف بن عمر أن
أÛم -ع ق -ام ب -ال -دع -اي-ة وأ’شش-ه-ار ل-رأ‹ أ÷زأئ-ر
ألدو‹ ،حيث روجت لـ «أك Èسشباق جزأئري دو‹
‘ أÛلة ألفرنسشية ألششهرية ,« 4 4 « ،من أجل
جلب مششارك Úأجانب ‘ هذأ أŸوعد ألرياضشي»،
مضشيفا «أننا بصشدد أ‚از مع هذأ أÛمع موقع
جديد على ششبكة أ’نÎنت للدعاية لهذأ ألرأ‹».

ي- - -ب- - -ق - -ى أانصص - -ار م - -ول - -ودي - -ة ا÷زائ - -ر
ي-ن-ت-ظ-رون بشص-غ-ف ك-ب Òم-ب-اراة العودة
أام -ام ال -ن -ادي ا’ف -ري -ق-ي وب-أام-ال ك-بÒة
ل -ت -ح -ق -ي -ق ف-ري-ق-ه-م ال-ت-أاه-ل إا ¤ال-دور
نصص -ف ال -ن -ه -ائ-ي ل-ك-أاسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة
ا’فريقية لكرة القدم ،حيث أان اŸباراة
’حد القادم على السصاعة
مقررة يوم ا أ
السصابعة مسصاء Ãلعب رادسس بالعاصصمة
التونسصية.
حامد حمور
فالوجه أ÷يد ألذي ظهر به أأششبال أŸدرب
ك- -ازو ‘ Êأل- -ل- -ق- -اء أأ’ول ج -ع -ل أل -ف -ري -ق ‘
أل- -ط- -ري- -ق أ÷ي- -د Ùاول- -ة خ- -ط -ف ت -أاششÒة
ألتأاهل ،وهذأ بالرغم من حالة أأرضشية ميدأن
م -ل -عب  5ج -وي -ل -ي -ة أل -ت -ي أأع -اقت ن -وع-ا م-ا
أ’نسشجام ب ÚألÓعب.Ú
وسشيعّول كازو Êعلى ’عب Úأأكدوأ وجودهم
‘ ألهجوم ،على غرأر نقاشس ،بالغ أ ¤جانب

عوأج  ..هذأ أأ’خ Òألذي – ّسشن كثÒأ ‘
أأ’ششهر أأ’خÒة ،وكثÒأ ما يكون من ضشمن
ألÓعب Úألذين يعّول عنهم ألطاقم ألفني ‘
أŸقابÓت أŸنافسشة ألقارية.
كما أأن أ÷انب ألنفسشي سشيكون ‘ مقدمة
أه -ت -م -ام -ات م-درب أŸول-ودي-ة أل-ذي أأشش-ارت
ب -عضس أŸصش -ادر ،أأن -ه –دث ل Ó-ع-ب Úبشش-ك-ل
مكثف كونه يعرف أأن ألفريق بإامكانه أجتياز
عقبة ألنادي أ’فريقي وأ’قÎأب من أ‚از
‘ أŸنافسشة أ’فريقية.
ومن أأجل ألتعرف بششكل جيد على أأرضشية
أŸيدأن ،فإان «ألعميد» سشيتدرب يوم ألسشبت
ألقادم باŸلعب ألرئيسشي لرأدسس ‘ توقيت
أŸب -ارأة ‡ ..ا سش -ي -ف -ي -د أل -ف -ري-ق ج-ي-دأ م-ن
ألناحيت Úألفنية وألنفسشية.
Óششارة ،فإان ألرأبطة ألوطنية قررت تأاجيل
ول إ
مبارأة مولودية أ÷زأئر أأمام أأوŸبي أŸدية
‘ أطار أ÷ولة ألرأبعة للرأبطة أÎÙفة
أأ’و ¤أ ¤ي - - - - -وم  3أأك-ت-وب-ر ل-لسش-م-اح ل-زمÓء
ششاوششي ألتحضش Òبششكل جيد Ÿبارأة رأدسس.

الفاف:

زطشسي يلتقي رؤوسساء الرابطات ا÷هوية والو’ئية للوسسط
سشتكون أŸششاكل وألعرأقيل ألتي تعÎضس
أل-رأب-ط-ات أ÷ه-وي-ة ل-ل-وسش-ط أ÷زأئ-ري وكذأ
ألرأبطات ألو’ئية ألناششطة –ت لوأئها ﬁور
أ’ج -ت -م -اع أل -ذي سش -ي-ع-ق-ده رئ-يسس أ’–ادي-ة
أ÷زأئرية لكرة ألقدم ،خ Òألدين زطششي،
أليوم مع رؤوسشاء هذه ألرأبطات.
وسش-ي-دور أ’ج-ت-م-اع ب-اŸرك-ز أل-ت-ق-ن-ي لسشيدي
موسشى بالعاصشمة ،حسشب ما علم أأمسس لدى
أأ’م Úألعام للهيئة ألكروية ألوطنية أأ’و،¤
ﬁمد سشاعد .ويدخل أللقاء ضشمن مسشعى
ت- - -ق- - -رب أل- - -رج- - -ل أأ’ول ‘ أ’–ادي - -ة م - -ن
ألرأبطات أ÷هوية وألو’ئية ،حيث سشبق له
وأأن عقد أأول أجتماع له ‘ هذأ أÿصشوصس مع
مسشؤوو‹ ألرأبطات أ÷هوية وألو’ئية للششرق
وأ÷ن -وب ألشش -رق -ي أ÷زأئ -ري م -ط -ل -ع شش-ه-ر
سشبتم Èأ÷اري بقسشنطينة.

وكان زطششي ،ألذي أنتخب رئيسشا ل–Óادية
ي- -وم  20م -ارسس أŸنصش -رم ،ق -د أل -ت -زم Ãن -ح
أهتمام خاصس لكرة ألقدم للهوأة ‘ أ÷زأئر.

تصصفيات مونديال 2018

مباراة ا÷زائر ـ نيجÒيا سستجري بقسسنطينة

أأب -قت أ’–ادي -ة أ÷زأئ -ري-ة ل-ك-رة أل-ق-دم (أل-ف-اف) ع-ل-ى
م-ل-عب ألشش-ه-ي-د ح-مÓ-وي ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ’ح-تضش-ان م-ب-ارأة
أ÷زأئر أأمام نيجÒيا يوم  10نوفم ÈأŸقبل ضشمن أ÷ولة

ألسش- -ادسش- -ة وأأ’خÒة م- -ن تصش -ف -ي -ات ك -أاسس أل -ع -ا2018 ⁄
بروسشيا ،حسشب ما علم أأمسس ألثÓثاء من ألهيئة ألكروية
ألوطنية .وأأوضشح أأ’م Úألعام للفافﬁ ،مد سشاعد ،بأان
قوأن Úأ’–اد ألدو‹ “نع تغي Òمكان أأية مبارأة قبل 60
يوما من موعدها ‘ ،ألوقت ألذي  ⁄ترأسشل فيه ألهيئة
ألكروية أ÷زأئرية نظÒتها ألدولية ‘ هذأ ألششأان.
وكانت وسشائل إأعÓم ﬂتصشة قد أأششارت إأ ¤أحتمال نقل
مبارأة أ÷زأئر -نيجÒيا إأ ¤ملعب  5جويلية با÷زأئر
ألعاصشمة ،بعد أأن لعب ‘‘أÿضشر‘‘ أ’ول مرة بقسشنطينة منذ
عدة سشنوأت مبارأتهم أأمام زأمبيا يوم  2سشبتم Èبرسشم
أ÷ولة ألرأبعة وأنتهت بهزÁتهم بهدف نظيف.
وم -ع -ل -وم أأن أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي ي -ح-ت-ل م-ؤوخ-رة ت-رت-يب
أÛموعة ألثانية بنقطة وحيدة ،ما يعني أأنه أأقصشي
مبكرأ من سشباق ألتأاهل إأ ¤أŸونديال ألروسشي ،وذلك قبل
تنقله ‘ أ÷ولة أÿامسشة وما قبل أأ’خÒة إأ ¤ألكامÒون
‘  7أأكتوبر أŸقبل.
وت-تصش-در ن-ي-جÒي-ا ري-ادة ألÎت-يب ب-عشش-ر ن-ق-اط ،م-ت-بوعة
بزأمبيا بسشبع نقاط ثم ألكامÒون صشاحبة ألثÓث نقاط،
فا÷زأئر بنقطة وحيدة.
ويتأاهل منتخب وأحد إأ ¤ألنهائيات عن كل ›موعة من
أÛم- -وع- -ات أÿمسس أل- -ت- -ي تشش- -ارك ‘ أل- -تصش- -ف -ي -ات
أإ’فريقية إأ ¤موعد روسشيا.

األربعاء  ٢٠سسبتمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢٩ذي الحجة 1٤٣٨هـ

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

ثقافة

رحل رشسيـد صسـاو‹..

’سشـــــــــــرة ألفنيـــــــــــة
تأابينيتـــــــــه Œمـــــــــع أبنـــــــــاء أ أ

العدد

1٧٤٤٤

15

وبق ـي ا Ÿـ ـايسسÎو حـ ـّيا

الدع ـ ـ ـ ـوة اإ ¤جم ـ ـ ـ ـ ـع اأعمـ ـ ـ ـال
الفقيـد وحمايته ـ ـا م ـ ـن الضشيـ ـ ـاع
ت-وأف-د أل-ع-دي-د م-ن أل-ف-ن-ان Úع-ل-ى ت-أاب-ي-نية أŸايسشÎو
رشش -ي -د صش -او‹ ،ول -ع -ل -ن -ا نشش Òع-ل-ى سش-ب-ي-ل أل-ذك-ر ’
أ◊صش -ر إأ ¤أل -ف -ن -ان ﬁم-د أل-ع-م-اري ،وأıرج أح-م-د
رأششدي ،وألفنان حسشان كششاشس ،دون نسشيان زمÓء
أل-ف-ق-ي-د م-ن أسش-ات-ذة ب-اŸع-ه-د وم-وسشيقي ÚكÓسشيكيÚ
وم - -غّ- -ن Ú- -ق- -دأم- -ى وشش- -ب- -اب .و ⁄ي- -خُ- -ل أ÷م- -ع م- -ن
’مÚ
أŸسشؤوول Úوألرسشمي Úوألسشياسشي ،Úيتقدمهم أ أ
ألعام لوزأرة ألثقافة أولبصش ،ÒوأŸدير ألعام للديوأن
’عÓ-م-ي
أل-وط-ن-ي ◊ق-وق أŸؤول-ف سش-ام-ي ب-ن شش-ي-خ ،وأ إ
وأل -ك -اتب ألسش -ي -اسش -ي أﬁم-د ب-وع-زأرة ،و‡ث-ل Úع-ن
’من ألوطني.
جهاز أ أ
أقÎب-ن-ا م-ن أرم-ل-ة أل-ف-ق-ي-د ،أسش-ت-اذة أŸوسش-ي-قى تاتيانا
صشاو‹ ،ألتي أكدت على ألتطّرق إأ ¤فكرة ﬁورية
بالنسشبة إأليها ،وهي أن ألفقيد كان من ضشمن زبدة
’ك -ادÁي ،وب -رح -ي-ل-ه
أŸوسش -ي -ق -ى خ -اصش -ة ‘ أ÷انب أ أ
أŸفاجئ فقد ترك فرأغا كبÒأ ‘ أسشرته ألصشغÒة،
ول- -ك- -ن أيضش- -ا ‘ أسش- -رت- -ه أل- -ك- -بÒة وأŸشش- -ه- -د أل- -ف- -ن- -ي
أ÷زأئري.
وروت ت -ات -ي -ان -ا ك -ي-ف ك-ان أل-ف-ق-ي-د ي-ت-ف-ان-ى ‘ ع-م-ل-ه
’ب -دأع-ي ،وك-ي-ف ك-ان ه-ذأ أل-زوج أŸب-دع
ألÎب -وي وأ إ
ي-ت-ج-ادل أح-ي-ان-ا ح-ول أŸوسش-ي-ق-ى ،خ-اصش-ة وأن ت-اتيانا
’ول ل-ل-م-ايسشÎو رشش-ي-د .ك-م-ا أششارت
ك-انت أŸسش-ت-م-ع أ أ
إأ ¤أسشتفادة ألفقيد من هويته وتوظيفها ‘ إأبدأعاته،
وه -و أل -ذي ج -م -ع ب Úأل -ث -ق -اف -ة أ÷زأئ -ري-ة أÙل-ي-ة،
وأŸوسشيقى ألكÓسشيكية ألعاŸية.

صش -ت سش -اح -ة أŸع-ه-د
غّ
ألوطني ألعا‹ للموسشيقى ،سشهرة
’ثن ،Úبفنان ÚوموسشيقيÚ
أول أمسس أ إ
وطلبة وإأعÓمي ،Úجاؤووأ ليحضشروأ تأابينية
أŸايسشÎو رشش -ي -د صش -او‹ أل-ذي أخ-ت-ط-ف-ه أŸوت
’سشبوع .وأجمع أ◊ضشور على حياتي وكان نقطة فاصشلة
ق- -ب- -ل ذلك ،ك- -ان وغادرنا مطلع هذأ أ أ
أŸسش -رح -ي أح-م-د خصش -ال أل -رج -ل وت -ف -ان -ي -ه ‘ م -ه -م -ت -ه أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ‘ مسشÒتي ألفنية ،إأذ أذكر
’ب -دأع -ي -ة ع -ل -ى م-دى ع-ق-ود ،ف-ي-م-ا ح -ي -ن -م -ا أردت أل -تسش -ج -ي -ل
أل- -ع- -ق- -ون ،أل -ذي وألÎب -وي -ة وأ إ
ب - - -دت ع
وأ’لتحاق Ãعهد أŸوسشيقى
ت- -أ-لل- --ت--أاي -ث---ره ،أصش ّ-رت أرم -ل -ت -ه ع-ل-ى أن رشش-ي-د صش-او‹ ،ب-رح-ي-ل-ه
ع Ó-م-ا
و ⁄ي- -ك- -ن ع- -م- -ري يسش -م -ح
ق -د نّشش -ط أل -ل -ق -اء أŸف- -اج -ئ ⁄ ،يÎك ف -رأغ -ا ره -ي -ب -ا ‘ ع -ائ -ل -ت -ه ب- - -ذلك ،ول- - -ك - -ن - -ه ت - -دخ - -ل
أل-ت-أابيني ،وأفتتحه ألصش -غÒة ف -ق -ط ،ب -ل و‘ ك ّ-ل أŸشش -ه -د أل -ف-ن-ي
وأل -ت -ح -قت ب-اŸع-ه-د وك-ان ه-و
أ÷زأئري.
ب - -ال- -ق- -ول ‘« :أل- -ف- -ن
ألسشبب ‘ تعلمي أŸوسشيقى».
توجد ألنخبة ،وتوجد
ن -خ -ب -ة أل -ن -خ-ب-ة ،ورشش-ي-د
صش -او‹ ك -ان م -ن ضش -م -ن ه-ذه
’خÒة».
أ أ
ك -م -ا أل -ق-ى أŸايسشÎو ع-ب-د أل-ق-ادر ب-وع-زأرة،
مدير أŸعهد ألوطني ألعا‹ للموسشيقى ،كلمة ‡ا جاء
’ب ألصش-دي-ق وأل-ف-ن-ان
’خ أ أ
ف -ي -ه -ا أن أل -ف -ق -ي-د ك-ان «أ أ
’نسش-ان ..وسش-ي-ب-ق-ى ت-اري-خ رح-ي-له
’سش-ت-اذ أŸل-ح-ن وأ إ
أ أ
رأسشخا ‘ أذهان كل من عرف روحه أŸرحة» ،وأضشاف:
«غادرتنا بجسشدك ولكن روحك سشتبقى تن Òأركان
أŸعهد».
وذّكر بوعزأرة Ãا أبدعه ألفقيد من «روأئع موسشيقية
ذأت Ÿسش-ة ع-اŸي-ة» ،وه-و أل-ذي «ح-م-ل شش-ارة أل-ت-ك-وي-ن
’نه كان رأئدأ
وأبدع ‘ ذلك ،وكان ألقائد بجدأرة أ
من روأد أŸوسشيقى ‘ أ÷زأئر».
وك-ان ل-ل-ف-ن-ان Úألشش-ب-اب نصش-يب م-ن ألشش-ه-ادأت ،ح-يث
ق -ال أج -رأد ي -وغ -رط -ة« :رشش -ي-د صش-او‹ ه-و م-ن غّ-ي-ر

وم - -ن ج - -ه - -ت - -ه- -ا ق- -الت أŸغ- -ن- -ي- -ة
’وب- -رأل- -ي- -ة أن- -يسش- -ة ه -ج -رسش -ي إأن
أ أ
«ألفقيد رششيد وزوجته تاتيانا فتحا ‹
باب منزلهما ،وكان هو أبي ألثا Êوكانت هي
أمي ألثانية .كلنا مصشابون ‘ هذه ألفاجعة ،ولكن ‘
’مر فإان ألفنان ’ Áوت أبدأ».
نهاية أ أ
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،ق -ال ن -ور أل -دي -ن سش -ع -ودي م -دي -ر أوب -رأ
أ÷زأئ -ر ،إأن أل -ت -ك -ر Ëأم -ر ج -ي -د ول -ك -ن -ن -ا ق-د ن-نسش-ى
’نسشان مرت :Úمرة ‘ موته ،ومرة أخرى فيما بعد
أ إ
موته .وحتى ’ يحدث ذلك مع رششيد صشاو‹ ،دعا
سش -ع -ودي إأ ¤ج-م-ع أع-م-ال أل-ف-ق-ي-د أل-ف-ن-ي-ة« :ك-م-دي-ر
Óوبرأ فإان هذأ ألعمل يهمني ،ويجب تنظيم تكرË
ل أ
’وركسشÎأ
موسشيقي له بأاعماله ألفنية بالتنسشيق مع أ أ
ألسشيمفونية».
ك -م -ا دع -ا ن-ور أل-دي-ن سش-ع-ودي إأ“ ¤ك Úأل-ط-ل-ب-ة م-ن
’عمال ألتي تركها أŸايسشÎو صشاو‹ نظرأ
أ’نتفاع با أ
Ÿدى دقتها وعلميتها .و‘ أقÎأح ثالث ،نادى سشعودي

أاسسامة إافراح

’صشالة وأŸعاصشرة ‘ جديده «بنات أليوم»
جمع ب Úأ أ

زكي ميهوبي ...فنان يتنفسس اŸوسشيقى

’عÓم أول أمسس
أجتمعت ﬂتلف وسشائل أ إ
’ثن Úبقصشر رياسس ألبحر ،للتعرف على
أ إ
ألكليب أ÷ديد للفنان ألششاب زكي ميهوبي
ومششروعه أŸوسشيقي «زكي بروجكت».
’غنية «بنات أليوم» ،من إأخرأج
ألكليب أ
دأليا عنÎي ،ويسشتلهم من موسشيقى وكلمات
أŸاضشي ‘ توزيع وحلة جديدين ،ويعتÈ
ثا Êخطوة يخطوها زكي ميهوبي ،هذأ
’لوأن أŸوسشيقية‘ ،
ألفنان أÙبّ لعديد أ أ
طريق إأصشدأر أول ألبوماته .فيما دعت
أıرجة دأليا عنÎي فنا Êألسشينما إأ¤
ألعمل معا للنهوضس بالسشينما أ÷زأئرية.

قصسر الرياسس :أاسسامة إافراح

‘ حديثه عن «زكي بروجكت» ،يقول ألفنان
’مر يتعّلق Ãششروع
ألششاب زكي ميهوبي إأن أ أ
موسشيقي مفتوح ،وعن أŸناهل ألتي يسشتقي منها
زكي أ◊انه وأغانيه ،يقول إأنه متأاثر بالديوأن
وم -وسش -ي -ق -ى ق -ن-اوة ،وم-ع أل-وقت أحب م-ا أسش-م-اه
«م -وسش -ي -ق -ى أل-ط-ف-ول-ة» أي م-وسش-ي-ق-ى ألشش-ع-ب-ي،
أل -رأي ،أŸل -ح -ون ،أل-وه-رأ ،Êو‘ ع-ب-ارة وأح-دة
«أŸوسشيقى أ÷زأئرية» .و’ يرى زكي ‘ هذأ
’ن-ن-ا «ن-ت-أاث-ر ب-ا÷مال أينما
أل-ت-ن-وع أي إأشش-ك-ال ،أ
كان» كما يقول.
’ول لزكي ،فقد أطلق قبل
ليسس هذأ ألكليب أ أ
ذلك ألفيديو كليب «ألباندي» ألذي أعاد فيه
’غنية ألششهÒة للششيخ سشيدي بيمول« :منذ
أ أ
سش- -ن- -ة وأن- -ا أع -م -ل ع -ل -ى مشش -روع -ي م -ع ك -ل -يب
ألباندي ،ثم ألتقيت دأليا عنÎي ألتي أحبت

فلسشفة أŸششروع ،و”ّ أ’تفاق على «بنات أليوم»
’ن - -ه - -ا (أıرج- -ة) أحسشت ب- -ه ..ل- -ق- -د أ‚زن- -ا
أ
أل -ك -ل -يب ‘ ظ -روف صش -ع -ب-ة ،خ-اصش-ة وأن دأل-ي-ا
ع -م -لت ع -ل-ي-ه رغ-م أن-ه-ا ك-انت ‘ ح-دأد ،ل-ذلك
أح-ي-ي ف-ي-ه-ا م-ه-ن-يتها وأحÎأفيتها» ،يقول زكي
ميهوبي.
ويضش- -ي -ف أل -ف -ن -ان ع -ن سش -بب أخ -ت -ي -اره ل -ه -ذه
’غنية لرو ÊبÒيز« :قد نعجب بأاغنية ولكن
أ أ
’ نعرف Ÿاذأ ..ما زلت أبحث عن أغان أخرى
ق -دÁة ن -ح -ب-ه-ا ون-ع-ي-ده-ا» ،ي-ؤوك-د زك-ي ،أل-ذي
أجاب عن مÓحظتنا حول رؤويته يقدم أعما’
بكلمات وأ◊ان جديدة يقوله إأنه منفتح على
ك- - - -ل أ’قÎأح- - - -ات ،و’ ي- - - -حصش - - -ر مسشÒت - - -ه
’ب -دأع -ي -ة ‘ ل -ون أو شش -ك -ل م -وسش-ي-ق-ي ّﬁدد،
أ إ
مؤوكدأ بأان «ألششخصشية ألفنية تتكون وتبنى مع
ألوقت ،بفضشل كل ما نسشتمع إأليه وما نتعلمه».
من جهتها ،تطّرقت أıرجة دأليا عنÎي إأ¤
’خرأجية لهذأ ألفيديو كليب ،وقالت
رؤويتها أ إ
’غنية ألتي
إأن ألبدأية تكون با’سشتماع إأ ¤أ أ
هي أسشاسس ألعمل ،وبالنسشبة لـ»بنات أليوم» فإانها
ت-ب-دأ Ãوسش-ي-ق-ى ق-دÁة لشش-ار‹ شش-اب-لن ،لذلك
ت - -وج - -هت أıرج - -ة إأﬁ ¤اك - -اة «ألسش - -ي- -ن- -م- -ا
ألصشامتة» .و ⁄تخ Îدأليا أÿيار ألسشهل ،كأان
تصشور «بنات أليوم» ‘ صشورة أŸرأة با◊ايك أو
ألفتاة أ÷ميلة ،أو حتى تضشم Úألكليب رسشالة
دفاع عن أŸرأة ⁄« :أرد أن أدخل ‘ مقاربة تيار
نسشوي» ،تقول دأليا ألتي كان عملها أششبه بفيلم
قصش ،Òينطلق من غرفة تتوأجد بها عّرأفة،
ثم ›موعة ششباب يحاولون ألولوج إأ ¤قاعة

أŸسشرح ألوطني و’ يتمكنون من ذلك« :فكرت
‘ ألفنان ألذي أحيانا ’ يسشتطيع أصش Óألوصشول
إأ ¤مسشؤوول ألقاعة أو مدير أŸرّكب ألثقا‘».
سش-أال-ن-ا دأل-ي-ا ع-ن تصش-وي-ره-ا Ÿسش-اح-ات م-ف-ت-وحة
وتفادي أŸششاهد عن قرب ،وحركة ششخصشيات
ألكليب مع ثبات ألكامÒأ وليسس ألعكسس ،وإأن
’خرأج وألطريقة ألتي
كانت هذه فلسشفتها ‘ أ إ
ت-فضش-ل-ه-ا ،ف-أاك-دت أن ل-ك-ل ك-ل-يب إأل-ه-امه ،وهذه
ألطريقة ليسشت بالضشرورة مقاربتها ألدأئمة ‘
’خرأج ،وأضشافت بأانه ‘ ،هذأ ألنوع بالذأت،
أ إ
’غ -ن -ي -ة ع -م  Ó-ث -اب-ت-ا أك‘ Ì
ف -ق -د ت -ط -ل -بت أ أ
’ن-ه Áي-ل إأ ¤أل-ف-ي-ل-م أل-قصش ،Òم-ا
أل -تصش -وي -ر ،أ
أثمر هذه ألنتيجة.
سش - -أال - -ن- -ا أıرج- -ة ع- -ن غ- -ي- -اب «صش- -ن- -اع- -ة»
سش -ي -ن -م -ائ -ي -ة ،وع -ن مشش-ك-ل-ة أل-ت-م-وي-ل أل-ت-ي
ت -ع -ان -ي -ه -ا ألسش -اح -ة أل -ث -ق-اف-ي-ة ،خ-اصش-ة وأن
’ن-ت-اج ألسش-ي-ن-م-ائ-ي ع-م-وم-ا ،وإأن-ت-اج فيديو
أ إ
كليب ‘ هذه أ◊الة ،يتطلب موأرد مالية
معتÈة ،فأاجابت بأان هذه أŸسشأالة حسشاسشة،
’م - -وأل أل Ó- -زم- -ة
وأن أل - -ث - -ق - -اف - -ة ’ Œد أ أ
Óسشف ،إأذ من ألصشعب جدأ على أي فنان أن
ل أ
يجد “وي ،Óوأعت Èبأان ألفنان ÚألعاملÚ
‘ ه -ذأ أÛال ق -ل -ي -ل -ون ،وب -دل أن ت-تضش-ارب
مصشا◊هم يحسشن بهم أن يوحدوأ ›هودهم
ومسشاعيهم ،وأن يعملوأ مع بعضشهم ألبعضس:
«م -ع -ا رÃا Áك -ن أن نضش -ع إأسشÎأت -ي-ج-ي-ة م-ن
أجل صشناعة ثقافية» ،تقول دأليا عنÎي،
’ول حاليا هو أ◊فاظ
ألتي ترى أن ألهدف أ أ
على ألتوأجد وألبقاء.

بإاطÓق أسشم ألفقيد على إأحدى قاعات أŸعهد ألعا‹
للموسشيقى.
أما أسشتاذ أŸوسشيقى سشيد أحمد فÓح ،فقد ألقى كلمة
مؤوثرة قال فيها إأنه وزمÓءه يؤودون مهنة Îﬁمة
ونظيفة مهمتها زرع ألسشÓم .كما ذّكر بأاسشماء فقدتها
ألعائلة أŸوسشيقية مؤوخرأ ،كان آأخرها رششيد صشاو‹
ألذي كان «ششخصشية متوأضشعة ومسشاŸة ومسشاﬁة مع
ق -ي -م -ت-ه-ا أŸوسش-ي-ق-ي-ة أل-ع-ال-ي-ة» ،ي-ق-ول فÓ-ح مضش-ي-ف-ا:
«ل-ن-أاخ-ذ أل-عÈة م-ن أصش-دق-ائ-ن-ا وزمÓ-ئ-ن-ا رحمهم ألله
’وأن».
ولنحب بعضشنا ألبعضس قبل أن يفوتنا أ أ
يذكر أن أŸنية وأفت أŸايسشÎو رششيد صشاو‹ صشبيحة
ألسش -بت أŸاضش -ي ،ع -ن ع -م -ر ي -ن -اه-ز  65سش -ن-ة .دّرسس
ألفقيد باŸعهد ألوطني ألعا‹ للموسشيقى ،كما ششغل
ÓوركسشÎأ ألسش- -ي- -م- -ف- -ون- -ي -ة
م- -نصشب م- -دي- -ر ف- -ن- -ي ل - -أ
’خÒة ،أ‚ز ألفقيد
ألوطنية ..وعلى رأسس هذه أ أ
ع-دة أع-م-ال ك-م-ا أشش-ت-غ-ل ع-ل-ى أك Èأع-م-ال أŸوسش-يقى
ألكÓسشيكية ألعاŸية ،وكّرسس مهارته من أجل تثمÚ
’عمال ألÎأثية
ألÎأث ألثقا‘ أ÷زأئري .ومن ب Úأ أ
أل -ث -ق -اف -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ي أع-اد ت-أال-ي-ف-ه-ا أل-ف-ق-ي-د
«أن -دلسش-ي-ة»« ،أه Ó-وسش-ه« ،»Ó-ب-خ-ت-ة»Á« ،ا ق-ورأي-ة»،
ون -وب -ات «رصش-د دي-ل» و»سش-ي-ك-ا» وغÒه-ا .وك-ان وزي-ر
أل -ث -ق -اف -ة ع -ز أل -دي -ن م -ي -ه-وب-ي ق-د أع-رب ‘ ،رسش-ال-ة
ت-ع-زي-ة ،ع-ن ح-زن-ه «ل-ف-ق-دأن أح-د أع-م-دة أŸوسش-ي-قى
ألكÓسشيكية ‘ أ÷زأئر» ،ووصشف ألفقيد بـ»أŸؤولف و
أŸلحن أÙنك».

‘ أختتام أŸلتقى ألدو‹ حول تعزيزها بغليزأن

اŸششارك ـ ـ ـ ـون يششي ـ ـ ـ ـدون بالوسشطي ـ ـ ـة
الرششيدة التي تبناها رئيسس ا÷مهورية

أششاد أŸششاركون ‘ أŸلتقى
ألدو‹ أÿامسس أŸوسشوم بـ
تعزيز ألوسشطية ‘ ألفكر
ألديني وأ◊ياة ألعامة،
ألذي أختُتمت أششغاله أمسس
بدأر ألثقافة لو’ية
غليزأن بالسشياسشة ألوسشطية
ألرششيدة ألتي تبنّاها رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة ،وألتي أثمرت
عودة أ’سشتقرأر ،وفتحت
أÛال أمام ألتنمية
’عمار وألنهوضس
وأ أ
با’قتصشاد ألوطني.

غليزان :ع .عبد الرحيم
خُلصس أŸششاركون إأ ¤جملة
م- -ن أل- -ت- -وصش- -ي- -ات أب- -رزه -ا؛
ت-أاسش-يُسس م-ركٍ-ز ل-ل-وسش-طية ‘
أل - - - -ف - - - -ك- - - -ر وأ’ق- - - -تصش- - - -اد
وأ’ج - -ت - -م - -اع وألسش - -ل - -وك،
وتشش-ج-ي-ع أل-ب-ح-وث ألعلمية،
وأسش-ت-غÓ-ل وسش-ائ-ل ألتوأصشل
أ◊دي - -ث - -ة ‘ أل - -دع- -وة إأ¤
أل-ق-ي-م ألسش-م-حاء .إأ ¤جانب
ت-وصش-ي-ات أخ-رى ق-رأه-ا أم-ام
أŸشش - - -ارك Úوأ◊اضش - - -ري - - -ن
أل - -دك - -ت - -ور ﬁم - -د م- -ق- -دم
رئ -يسس أل -ل -ج -ن -ة أل -ع -ل -م -ي -ة
ل -ل-م-ل-ت-ق-ى ،وأل-ت-ي أك-د ف-ي-ه-ا
ضش - -رورة ت - -ف- -ع- -ي- -ل أŸن- -ه- -ج
ألوسشطي ‘ أÛتمع ،سشوأء أ
ك- - - -ان ذلك ‘ ألسش - - -ل - - -وك أو
’عتقاد ،وكذلك بتني هذأ
أ إ
أل-ن-ه-ج ‘ مسش-ت-وي-ات أل-تعليم
أıت- -ل- -ف- -ة م -ن أج -ل إأع -دأد
ج -ي -ل ي -ت -ع-ام-ل ب-ال-ط-ري-ق-ة
أل -وسش-ط-ي-ة أل-ت-ي ت-ه-دف إأ¤

–ق -ي -ق أل -ع -دل وأل -تسش-ام-ح
وتنبذ ألتطرف وألغلو.
وق -د ع -رف أŸل-ت-ق-ى أل-دو‹
أل- - -ذي أح- - -تضش- - -ن - -ه و’ي - -ة
غ -ل -ي -زأن ح -ول أل -وسش -ط -ي -ة
مشش - -ارك- -ة  40ب -اح -ث -ا م-ن
ﬂتلف ألبلدأن ألعربية من
ت-ونسس وأŸغ-رب وألسش-عودية
’م-ارأت أل-ع-رب-ية أŸتحدة
وأ إ
وم - -ن ﬂت - -ل - -ف ج- -ام- -ع- -ات
أ÷م- -ه- -وري- -ة أ÷زأئ- -ري -ة،
ح- - -اول ف- - -ي- - -ه أŸشش - -ارك - -ون
ألتأاصشيل للمنهج ألوسشطي ‘
أ◊ي -اة أل -ع -ام-ة ،وأل-ك-ي-ف-ي-ة
أŸث-ل-ى أل-ت-ي تسش-مح بتعزيزه
‘ أÛت -م-ع ،وع-رف حضش-ورأ
’ئ - -م - -ة
ق - -وي - -ا م - -ن ق - -ب - -ل أ أ
وﬂت -ل -ف أل -رتب أل-دي-ن-ي-ة
أل - - -ت - - -ي تسش ّ- - -ي - - -ر أŸؤوسشسش- - -ة
أŸسشجدية ،ألتي أسشدى فيها

أÙاضش- - - -رون نصش - - -ائ - - -ح إأ¤
أل-ط-ري-ق-ة ألسش-وية ‘ خطب
أل -وع -ظ وأسش -ت -خ -دأم أل-ن-ه-ج
أل - -وسش - -ط - -ي أل- -ذي ي- -حّ- -ق- -ق
أل-ن-ت-ائ-ج وي-دف-ع إأ– ¤ق-ي-ق
’من.
ألسشلم وأ أ
وأ÷دي- -ر ب -ال -ذك -ر ،أّن ه -ذأ
أŸل-ت-ق-ى أل-دو‹ أشش-رف ع-لى
أف- -ت- -ت- -اح- -ه وزي- -ر ألشش- -ؤوون
’وقاف ألدكتور
ألدينية وأ أ
ﬁمد عيسشى ألذي ثّمن ‘
ك - -ل - -م - -ت - -ه مسش - -ع- -ى رئ- -يسس
أ÷م- -ه- -وري -ة ألسش -ي -د ع -ب -د
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ‘ تعزيز
أل- - -وسش- - -ط- - -ي- - -ة ‘ أÛت - -م - -ع
أ÷زأئري ،وألذي كان سشباقا
‘ ت -ب-ن-ي ه-ذأ أل-ن-ه-ج وع-ودة
’م -ن -ة إأ ¤أل-وط-ن،
أ◊ي -اة أ آ
ب-ع-د عشش-ري-ة صش-نعت أŸأاسشاة
‘ نفوسس أ÷زأئري.Ú
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الدورة  72للجمعية العامة لÓلأ· اŸتحدة تبحث
بنيويورك إاقرار األمن والسصسلم الدوليÚ
وسضط أاحداث سضياسضية ملتهبة
يشضهدها العا ‘ ⁄أاك Ìمن منطقة،
انطلقت أامسش الثلثاء وا ¤غاية
الثن Úالقادم Ãدينة نيويورك
اجتماعات الدورة  72للجمعية العامة
ل· اŸتحدة Ãشضاركة تسضع Úرئيسش
ل أ
دولة وخمسضة نواب رؤوسضاء و 39رئيسش
حكومة وثلثة نواب رؤوسضاء حكومة
و 52وزيرا.
ت -ع -د ه -ذه ال -دورة اŸشس -ارك-ة األو ¤ل-ل-رئ-يسش
المريكي دونالد ترامب الذي أالقى خطابا ‘
أاول ظهور له على من Èاأل· اŸتحدة ،وكذلك
الرئيسش الفرنسسي إاÁانويل ماكرون واألمÚ
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو غوتÒيسش الذي
العام ل أ
ت -و ¤م -نصس -ب -ه ق -ب -ل تسس -ع -ة أاشس-ه-ر ،ك-م-ا أان-ه-ا
اŸشساركة األو ¤للرئيسش الغامبي أاداما بارو.
من أابرز القادة اŸشسارك ‘ Úا÷معية العامة
الرئيسش الÎكي رجب طيب أاردوغان والرئيسش
اإلي- -را Êحسس- -ن روح- -ا Êورئ- -يسس -ة ا◊ك -وم -ة
الÈيطانية تÒيزا ماي ونظÒها اإلسسرائيلي
بنيام Úنتنياهو ،باإلضسافة إا ¤قادة آاخرين.
ويحفل جدول أاعمال هذه الدورة بالعديد من
القضسايا واŸلفات الراهنة التي تشسغل دول
العا ⁄وشسعوبه و‘ مقدمة هذه القضسايا صسون
السس Ó- -م واألم - -ن ال - -دول - -ي ،Úوم - -ن- -ع نشس- -وب
ال-ن-زاع-ات اŸسس-ل-ح-ة ،وال-قضس-ي-ة ال-فلسسطينية،
وإانشساء منطقة خالية من األسسلحة النووية ‘
الشس -رق األوسس -ط ،وت -ع -زي -ز دور ال -وسس-اط-ة ‘
تسس-وي-ة اŸن-ازع-ات ب-ال-وسس-ائ-ل السس-لمية ،ومنع
نشسوب النـزاعات وحلها.
ك -م -ا ي -تضس -م-ن ج-دول األع-م-ال ب-حث –ق-ي-ق
السسÓ- -م ال- -دائ- -م وال -ت -ن -م -ي ـة اŸسس -ت -دام -ة ‘
افريقيا ،وإانهاء التداب Òالقتصسادية القسسرية
الن -ف -رادي-ة ال-ت-ي ت-ت-ج-اوز ا◊دود اإلق-ل-ي-م-ي-ة
Óكراه السسياسسي والقتصسادي ،ودعم
كوسسيلة ل إ
منظومة األ· اŸتحدة للجهود التي تبذلها
ا◊ك- -وم- -ات ‘ سس- -ب- -ي- -ل ت- -ع- -زي- -ز وت- -وط- -ي- -د
ال-دÁق-راط-ي-ات ا÷دي-دة أاو اŸسس-ت-ع-ادة ،ك-ما
تتناول مناقشسات ا÷معية العامة ا◊الة ‘
أاف -غ -انسس -ت -ان وا◊ال-ة ‘ أاذرب-ي-ج-ان ،ومسس-أال-ة
ج- -زي -رة م -اي -وت ال -ق -م -ري -ة ،وضس -رورة إان -ه -اء
ا◊صسار القتصسادي والتجاري واŸا‹ الذي
ت -ف-رضس-ه ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ع-ل-ى
كوبا ،واŸسسأالة القÈصسية والتعاون الدو‹ ‘
اسس -ت -خ -دام ال -فضس -اء اÿارج -ي ‘ األغ -راضش
السسلمية.

إاصصÓح األ· اŸتحدة وتعزيز حقوق اإلنسصان
ويشس -م-ل ب-رن-ام-ج ال-دورة  72ل-ل-جمعية العامة
 ·ÓاŸتحدة أايضسا ،بحث سسبل إاصسÓح األ·
ل أ
اŸت-ح-دة وت-ع-زي-ز ح-ق-وق اإلنسس-ان وح-مايتها،

وت-ن-ف-ي-ذ وم-ت-اب-ع-ة ن-ت-ائج اŸؤو“رات الرئيسسية
ومؤو“رات القمة التي تعقدها األ· اŸتحدة
‘ اŸي- -دان Úالق- -تصس- -ادي والج- -ت- -م- -اع- -ي،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ث- -ق- -اف- -ة السس Ó-م ودور األ·
اŸتحدة ‘ إاقامة نظام إانسسا ÊعاŸي جديد،
وتسس-خ Òت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸع-لومات والتصسالت
ألغراضش التنمية والتجارة الدولية والتنمية،
وت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-دو‹ Ÿك-اف-ح-ة التدفقات
اŸالية غ ÒاŸشسروعة من أاجل تعزيز التنمية
اŸسس- -ت -دام -ة ،وا◊د م -ن ﬂاط -ر ال -ك -وارث،
وح -م -اي -ة اŸن -اخ ال -ع -اŸي Ÿن -ف -ع -ة األج-ي-ال
البشسرية ا◊الية واŸقبلة ،والرياضسة من أاجل
التنمية والسسÓم.
ك -م -ا ي -ب -حث ت-ن-ف-ي-ذ ات-ف-اق-ي-ة األ· اŸت-ح-دة
Ÿكافحة التصسحر ‘ البلدان التي تعا Êمن
ا÷ف -اف الشس -دي -د ،وضس -م -ان حصس-ول ا÷م-ي-ع
بتكلفة ميسسورة على خدمات الطاقة ا◊ديثة
اŸوثوقة واŸسستدامة ،وتنفيذ نتائج مؤو“ري
األ· اŸت- -ح- -دة ل- -ل- -مسس- -ت -وط -ن -ات ال -بشس -ري -ة
Óسس -ك-ان وال-ت-ن-م-ي-ة ا◊ضس-ري-ة اŸسس-ت-دام-ة
ول  -إ
وتعزيز برنامج األ· اŸتحدة للمسستوطنات
ال- -بشس- -ري- -ة ،ودور األ· اŸت- -ح -دة ‘ ت -ع -زي -ز
التنمية ‘ سسياق العوŸة.

تركيز على دور اŸرأاة ‘ التنمية
وي -رك -ز ب -رن-ام-ج ال-دورة  72ل-ل-ج-معية العامة

 ·ÓاŸتحدة على دور اŸرأاة ‘ التنمية،
ل أ
وت-ن-م-ي-ة اŸوارد ال-بشس-ري-ة ،وال-ت-ن-مية الزراعية
واألم- -ن ال -غ -ذائ -ي وال -ت -غ -ذي -ة وسس -ب -ل إاق -ام -ة
شس-راك-ات ع-اŸي-ة ،وال-ت-ن-م-ي-ة الجتماعيةÃ ،ا
فيها اŸسسائل ذات الصسلة با◊الة الجتماعية
‘ ال- -ع- -ا ⁄وب -الشس -ب -اب واŸسس -ن ÚواŸع -اقÚ
واألسس- -رة ،وم- -ت -اب -ع -ة م -ؤو“ر األ· اŸت -ح -دة
الرابع اŸعني بأاقل البلدان ‰وا وسسبل القضساء
على الفقر.

منع الصصراعات أاولوية
و‘ ي- - - -وم  12سس- -ب -ت -م Èا÷اري وم -ع ب -دء
الج -ت -م -اع -ات ال -ت -حضسÒي -ة ل -ل -ج -م-ع-ي-ة ”
انتخاب الدبلوماسسي السسلوفاكي مÒوسسÓف
لي -تشس-اك رئ-يسس-ا ل-ل-دورة ال-ث-ان-ي-ة والسس-ب-عÚ
للجمعية العامة الذي اأعرب عن اأمله باأن
تكون هذه الدورة دورة جيدة ومنتجة ،واأن
ت-وؤدي اإ ¤ح-ل-ول م-ل-م-وسس-ة Ÿشس-اك-ل ال-ع-ا،⁄
واأن تتغلب ا÷معية العامة ‘ ظل رئاسسته
على اŸصسالح الوطنية الضسيقة ..كما اأعرب
ليتشساك عن رغبته ‘ الÎكيز على منع
نشس -وب الصس -راع -ات بشس -ك -ل اأفضس -ل ،لإن -ق-اذ
الأرواح البشسرية وتوف ÒاŸال ‡ا سسيمنح
ال- -دول الأعضس -اء ال -وقت وا÷ه -د اأيضس -ا لأن
تصس- -وغ ع- -ه- -دا دول -ي -ا بشس -اأن ال -ه -ج -رة ،م -ن
اŸتوقع اعتماده ‘ عام .2018

ا÷معيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ...أاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداف ومبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادئ

–تل ا÷معية العامة ،التي أانشسئت عام 1945
Ãوجب ميثاق األ· اŸتحدة ،موقع الصسدارة
بوصسفها ا÷هاز الرئيسسي ‘ ›ال التداول
وت- -ق- -ري- -ر السس- -ي- -اسس -ات وال -ت -م -ث -ي -ل ‘ األ·
اŸت- -ح -دة ،وتضس -م ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ال -دول
األعضساء ‘ األ· اŸتحدة البالغ عددها 193
دولة ،وتشسّكل منتدى فريدا إلجراء مناقشسات
متعددة األطراف بشسأان كافة القضسايا الدولية
ال -ت -ي يشس -م -ل-ه-ا اŸي-ث-اق ،وتضس-ط-ل-ع ا÷م-ع-ي-ة
ال- -ع- -ام -ة أايضس ً-ا ب -دور ه -ام ‘ ع -م -ل -ي -ة وضس -ع
اŸعاي Òوتدوين القانون الدو‹ ،كما تعتÈ
 ·ÓاŸت -ح-دة،
أاح -د األج -ه -زة ال -رئ -يسس -ي -ة ل  -أ
وت -ت -أال -ف م -ن ج -م -ي-ع األعضس-اء ،وه-ي Ãث-اب-ة
منتدى دو‹ Ÿناقشسة جميع القضسايا ،وتنتخب
رئيسسا جديدا و 21نائبا له مع بداية كل دورة
ول-غ-ات-ه-ا ال-رسس-م-ي-ة ه-ي :ال-ع-رب-ية واإل‚ليزية
واإلسسبانية والفرنسسية والصسينية والروسسية.

ب- -الل -ت -زام -ات ال -واردة ‘ اŸي -ث -اق ،وي -رسس -ل
األم Úال -ع -ام ””ل-ل-ع-ل-م”” نسس-خ-ة م-ن ال-ط-لب إا¤
ا÷معية العامة ،أاو إا ¤أاعضساء األ· اŸتحدة
إاذا  ⁄تكن ا÷معية منعقدة.
وإاذا أاوصس- -ى ›لسش األم- -ن ب- -ق- -ب- -ول ال- -دول- -ة
صساحبة الطلب ‘ العضسوية ،تنظر ا÷معية
العامة ‘ مسسأالة ما إاذا كانت صساحبة الطلب
دول - -ة ﬁب - -ة ل- -لسس- -ل- -م ق- -ادرة ع- -ل- -ى ال- -وف- -اء
ب -الل -ت -زام-ات اŸنصس-وصش ع-ل-ي-ه-ا ‘ اŸي-ث-اق
وراغبة فيه ،ثم تبت بأاغلبية ثلثي األعضساء
ا◊اضسرين اŸصسوت ‘ Úطلب العضسوية الذي
قدمته.
أاما إاذا  ⁄يوصِش ›لسش األمن بقبول الدولة
صساحبة الطلب ‘ العضسوية أاو أاجّل النظر ‘
ط -ل-ب-ه-ا ،ف-ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ،ب-ع-د أان ت-درسش
التقرير اÿاصش Ûلسش األمن دراسسة وافية،
أان تعيد الطلب إا ¤اÛلسش ومعه ﬁضسر
كامل ،وذلك للنظر فيه من جديد وتقدË
توصسية أاو تقرير بشسأانه.

ب - -ال - -ع - -ودة إا ¤شس - -روط ال- -عضس- -وي- -ة ‘ األ·
اŸتحدة فإانه يجب على كل دولة ترغب ‘
عضسوية األ· اŸتحدة أان تقدم إا ¤األمÚ
العام طلبا يتضسمن تصسريحا مثبتا ‘ وثيقة
رسس -م -ي -ة ي -ف -ي -د ب -أان ال -دول -ة اŸع -ن -ي -ة ت-ق-ب-ل

العربية لغة رسصمية ‘ ا÷معية األ‡ية

شصروط العضصوية

ت-ت-ب-ع ال-ولي-ات اŸت-ح-دة الم-ري-ك-ي-ة بصس-ف-تها
البلد اŸضسيف Ÿقر األ· اŸتحدة سسياسسة
إاصسدار التأاشسÒات ألعضساء الوفود األجنبية

Ãا يتفق مع ميثاق األ· اŸتحدة اŸوقع ‘
العام  1947بغضش النظر عن النزاعات مع
الدول ،وتÎجم الكلمات التي تلقى بأاي لغة
من لغات ا÷معية العامة السست ترجمة شسفوية
إا ¤اللغات اÿمسش األخرى ،وألي ‡ثل أان
يتكلم بلغة غ Òلغات ا÷معية العامة ،و‘ هذه
ا◊الة يكون عليه هو أان يرتب أامر الÎجمة
الشس -ف-وي-ة ل-ك-ل-م-ت-ه إا ¤إاح-دى ل-غ-ات ا÷م-ع-ي-ة
العامة أاو اللجنة اŸعنية.
ا÷معية مفوضسة لتقد Ëتوصسيات إا ¤الدول
بشس-أان ال-قضس-اي-ا ال-دول-ي-ة ضس-م-ن اخ-تصس-اصس-ه-ا،
وت-ت-خ-ذ أايضسً-ا إاج-راءات سس-ي-اسس-ي-ة واق-تصسادية
وإانسس-ان-ي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة وق-ان-ون-ية لها أاثر على
حياة مÓي Úالبشسر ‘ جميع أارجاء العا،⁄
وي -رد ‘ ك -ل م -ن اإلع Ó-ن ال -ت -اري -خ -ي بشس-أان
األلفية ،الذي اعتمد ‘ عام  ،2000والوثيقة
اÿتامية Ÿؤو“ر القمة العاŸي لعام ،2005
التزام الدول األعضساء ببلوغ أاهداف ّﬁددة
ل -ت -ح -ق -ي -ق السسÓ-م واألم-ن ون-زع السسÓ-ح ،إا¤
جانب –قيق التنمية والقضساء على الفقر،
وصسون حقوق اإلنسسان وتعزيز سسيادة القانون،
وحماية بيئتنا اŸشسÎكة ،وتلبية الحتياجات
اÿاصسة إلفريقيا ،وتعزيز األ· اŸتحدة.
يذكر ،أان سسبع شسخصسيات عربية تولت منصسب
رئيسش الدورة على مدار دورات النعقاد.

البÒوقراطية قوضضت فعاليتها

غوتÒيـ ـ ـ ـ ـ ـشش وترامـ ـ ـ ـ ـ ـب :إاصصـ ـ ـ ـ ـ ـÓح اŸنظم ـ ـ ـ ـة
الأ‡يـ ـ ـ ـ ـ ـة ضصـ ـ ـ ـ ـ ـرورة حتميـ ـ ـ ـ ـ ـة
لم Úالعام
أاكد ا أ
ل· اŸتحدة
ل أ
أانطونيو
غوتÒيشش
والرئيسش
لمريكي دونالد
ا أ
ترامب بنيويورك
التزامهما بإاصضلح
ل‡ية
اŸنظمة ا أ
وتأاهيلها Ûابهة
التحديات
اŸتشضعبة التي
تواجهها اÛموعة
الدولية.
وقال غوتÒيشش خÓل اجتماع رفيع اŸسستوى حول إاصسÓح إادارة األ· اŸتحدة نظمته
 ·ÓاŸتحدة ،امسش األول،
الوليات اŸتحدة على هامشش أاشسغال الدورة  72للجمعية العامة ل أ
إان بعضش القواعد التي تقيد عمل اŸنظومة الدولية تفضسي إا ¤عدم فعاليتها متسسائ Óما إاذا
كان األمر””مؤوامرة”” لتقويضش األ· اŸتحدة.
وأاكد أان الهدف اŸشسÎك ””هو أا· متحدة عصسرية تركز أاك Ìعلى الناسش وأاقل على
اإلجراءات كما تركز أاك Ìعلى الوفاء بالوعود وأاقل على البÒوقراطية”” ،مضسيفا ””إاننا ندرك
ÓصسÓح لن يقاسش بخطابات ‘ نيويورك أاو ‘ عواصسم العاŸي بل
أان الختبار ا◊قيقي ل إ
بنتائج ملموسسة ‘ حياة الناسش الذين نخدمهم وثقة أاولئك الذين يدعمون عملنا ع Èموارد
عملوا بكد ليكسسبوها””.
من جهته أاكد الرئيسش األمريكي اللتزام بإاصسÓح األ· اŸتحدة مشسيدا باألم Úالعام ””لوضسعه
رؤوية لهذا الهدف كي تتمكن اŸنظمة الدولية من خدمة جميع الشسعوب بشسكل أافضسل””.
 ·ÓاŸتحدة للنظر ‘ عمل الهيئة األ‡ية
وأاعرب ترامب عن دعمه ÷هود األم Úالعام ل أ
بأاكملها إليجاد سسبل Áكن من خÓلها للمنظمة –سس Úأاداءها ‘ ›الت التنمية واإلدارة
والسسÓم واألمني مشسÒا إا ¤أان ””األ· اŸتحدة أانشسئت على أاسسسش نبيلة منها التأاكيد على
كرامة وقيمة الشسخصش والسسعي لتحقيق السسÓم الدو‹ وسساعدت ‘ النهوضش بهذه األهداف
بأاشسكال كثÒة””.
وتطرق الرئيسش األمريكي إا ¤جهود منظمة األ· اŸتحدة ‘ توف Òالغذاء واإلغاثة ‘
حالت الكوارث و“ك Úالنسساء والفتيات ‘ أانحاء العا .⁄غ Òأان األ· اŸتحدة يضسيف
الرئيسش األمريكي – ⁄ققي خÓل السسنوات األخÒة كامل إامكاناتها بسسبب البÒوقراطية
وسسوء اإلدارة مؤوكدا ثقته ‘ أان هذا الوضسع سسيتغ– Òت قيادة األم Úالعام غوتÒيشش.
وشسدد الرئيسش المريكي على ضسرورة أال تتحمل دولة ما عبئا أاك Ìمن غÒها سسواء من
الناحية اŸالية أاو العسسكرية وأان يكون لكل بعثة حفظ سسÓم أاهداف ﬁددة لتقييم أادائها
فيما بعد.

إاصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓح شصام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

أاكد نائب الوزير الروسسي للشسؤوون اÿارجية غنادي غاتيلوف أان روسسيا تسساند إاصسÓح األ·
اŸتحدة لكن يجب أان يكون اإلصسÓح ””شسام Óوقائما على أاسساسش ا◊وار ب Úجميع الدول
األعضساء””.
وقال غاتيلوف ‘ رد فعل على النتقادات التي وجهها الرئيسش األمريكي دونالد ترامب أامسش
األول ،ضسد منظمة األ· اŸتحدة لسسيما بشسأان ””بÒوقراطيتها وسسوء تسسيÒها ””بطبيعة
ا◊ال نحن مع إاصسÓح ال· اŸتحدة ولكن نرى أان كل القرارات اŸرتبطة بهذه اإلصسÓح
يجب أان تتخذ من طرف الدول األعضساء ‘ إاطار ا◊وار ما ب Úا◊كومات””.
ويرى نائب الوزير الروسسي أان اقÎاحات اإلصسÓح التي قدمها رئيسش الوليات اŸتحدة ل
“ثل إال ””مبادرة دولة”” خاصسة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تدهور الوضشع الصشحي
للمعتقل ÚاŸضشرب Úعن الطعام

جهود دولية لحتواء أازمة اسستفتاء كردسستان

ﬁاضسر مزّورة للزّج
بنشسطاء ””حراك الريف””
‘ السسجن

لزمة
ليجاد ﬂرج وحلول سشريعة أ
التقى الرئيسس العراقي فؤواد معصشوم بعدد من زعماء الكتل السشياسشية العراقية ‘ ﬁاولة إ
لثن Úالقادم ،وسشط معارضشة عراقية وإاقليمية ودولية.
اسشتفتاء يصشر إاقليم كردسشتان على إاجرائه ا أ
ق -ال ب -ي -ان Ÿك -تب أل -رئ -يسص أإلع Ó-م-ي ،إأن
معصشوم أكد ‘ لقائه رئيسص ألŸÈان سشليم
أ÷بوري ““أهمية ألتوأصشل مع أŸؤوسشسشات
أل-ع-ل-ي-ا ‘ أل-دول-ة ل-ت-ل-ط-ي-ف أألجوأء وألعمل
ع-ل-ى أح-ت-وأء أألزم-ات أل-ت-ي ت-ع-رق-ل ت-ط-وير
ألعملية ألسشياسشية““.
ودعا معصشوم إأ““ ¤تضشافر أ÷هود لتششجيع
أألطرأف على ألحتكام إأ ¤أ◊وأر ألبناء
وألبتعاد عن إأثارة ألتششنجات ألتي قد تعقد
أألزمة أ◊الية““.
وقال بيان Ÿكتب أ÷بوري ،إأن أللقاء ناقشص
سشبل ألوصشول إأﬂ ¤رجات وحلول سشريعة
لقضشية ألسشتفتاء وفق ألدسشتور ألعرأقي.

البارزا :Êل تأاجيل
يأاتي ذلك ‘ وقت أكد فيه رئيسص إأقليم
ك -ردسش -ت -ان أل -ع -رأق مسش-ع-ود أل-ب-ارزأ Êع-دم
تأاجيل ألسشتفتاء على أنفصشال أإلقليم عن
أل -ع -رأق ،إأل ب -ع -د أسش -ت -ع -دأد ب -غ -دأد ل -ل-ب-دء
Ãحادثات جدية حول ألسشتقÓل وخÓل
مدة زمنية ﬁددة وبضشمانات دولية.
قالت رئاسشة أإلقليم ‘ بيان لها ،إأن ““أإلقليم
مسش -ت -ع -د ل -ل -ت -ف -اوضص م-ع ب-غ-دأد ،ل-ك-ن ب-ع-د
ألسش -ت -ف -ت -اء““ ،مضش -ي -ف-ة أن ““أÙادث-ات م-ع
بغدأد ينبغي أن تكون حول أسشتقÓل أإلقليم
ولها سشقف زمني ﬁدد وبضشمانات دولية““.
وأضش -اف ،أن ““أل -ب -دأئ -ل أŸقÎح -ة م-ن ق-ب-ل
أÛت- - -م- - -ع أل- - -دو‹ تصش- - -ر ع - -ل - -ى إأج - -رأء
أŸفاوضشات قبل ألسشتفتاء ،لكنها ل تضشمن
رغ- -ب- -ة ب- -غ- -دأد ‘ ب- -دء أŸف -اوضش -ات ح -ول
ألسشتقÓل““.
‘ هذه أألثناء ،أعلن ألتحالف ألوطني ألذي
يضش -م أغ -ل -ب -ي -ة أل-ق-وى ألسش-ي-اسش-ي-ة ألشش-ي-ع-ي-ة
أŸششÎك -ة ‘ أل -ع -م -ل -ي -ة ألسش -ي-اسش-ي-ة رفضش-ه
ألعÎأف ب -ن -ت -ائ -ج ألسش -ت-ف-ت-اء أل-ذي ت-ن-وي
سشلطات إأقليم كردسشتان إأجرأءه ‘ أÿامسص
وألعششرين من ألششهر أ÷اري.

وقالت قوى ألتحالف ‘ بيان صشدر عقب
أج-ت-م-اع ع-ق-د ل-ت-دأرسص م-وضش-وع ألسش-ت-فتاء
أل -ذي وصش -ف -ت-ه ب-أان-ه ““أألك Ìسش-خ-ون-ة““ ع-ل-ى
ألسش- -اح- -ة أل -ع -رأق -ي -ة ح -ال -ي -ا ،إأن أألط -رأف
ألسش -ي -اسش -ي -ة أج-م-عت ““ع-ل-ى ع-دم ألعÎأف
بنتائج ألسشتفتاء لعدم دسشتوريته وإأنها تدعو
إأ ¤ح- -وأر وط- -ن- -ي ع- -م- -ي- -ق وم- -ت -وأزن ◊ل
أŸشش -اك -ل أل-ع-ال-ق-ة ب Úأ◊ك-وم-ة أل–ادي-ة
وحكومة إأقليم كردسشتان““.

رفضض للسستفتاء
ي -أات -ي ه -ذأ أل -ن -ق-اشص ‘ وقت أرت-ف-عت ف-ي-ه
وتÒة أل -تصش -ري -ح -ات أإلق -ل -ي -م -ي-ة وأل-دول-ي-ة
أŸنتقدة لÓسشتفتاء وألدأعية إأ ¤إأرجائه أو
إألغائه.
ف -ف -ي إأي -رأن ،ج -دد وزي-ر أÿارج-ي-ة ﬁم-د
جوأد ظريف رفضص بÓده لÓسشتفتاء ،وششدد

على ضشرورة أحÎأم سشيادة ألعرأق وأ◊فاظ
ع- -ل- -ى وح- -دة أرأضش- -ي- -ه وأحÎأم أل -دسش -ت -ور
ألعرأقي.
و‘ ت -رك -ي -ا ،ج -دد رئ -يسص أل -وزرأء ب -ن ع-ل-ي
يلدرم رفضص بÓده لÓسشتفتاء على أنفصشال
إأق-ل-ي-م ك-ردسش-ت-ان ع-ن أل-ع-رأق ،ووصش-ف-ه بأانه
مسشأالة أمن قومي بالنسشبة لÎكيا ،مهددأ
Óجرأءأت ألÓزمة بششأانه.
باتخاذ أنقرة ل إ
كما تدعم وأششنطن وأأل· أŸتحدة مقÎحا
يقضشي بعدول أربيل عن ألسشتفتاء ‘ مقابل
أŸسشاعدة على ألتوصشل إأ ¤أتفاق ششامل
بششأان مسشتقبل ألعÓقات ب Úبغدأد وأربيل
خÓل مدة أقصشاها ثÓث سشنوأت.

الشسرطة تنتشسر ‘ كركوك
أن- -تشش- -رت ق -وأت أألم -ن ‘ أن -ح -اء م -دي -ن -ة
ك -رك -وك أل -ع -رأق -ي-ة ألشش-م-ال-ي-ة ب-ع-د ح-دوث

أششتباكات عنيفة فيها مع زيادة ألتوتر ألذي
يصشاحب أسشتفتاء كردسشتان.
وأق -امت ق -وأت أألم -ن أل -ك -ردي -ة وألشش -رط-ة
نقاط تفتيشص ‘ أنحاء أŸدينة بعد مقتل
كردي ‘ أششتباك مع حرأسص مكتب حزب
سشياسشي تركما ‘ Êكركوك.
ونقلت أألنباء عن مصشادر أمنية أن كرديÚ
آأخ -ري -ن وح -ارسش -ا ت-رك-م-ان-ي-ا أصش-ي-ب-وأ أيضش-ا
بجروح ‘ ألششتباك ألذي أندلع عندما مر
أك - -رأد ‘ سش - -ي - -ارأت أم- -ام م- -ك- -تب أ◊زب
ألÎكما Êأحتفال بالسشتفتاء وهم يحملون
أألعÓم ألكردية.
وكانت قوأت ألبششمركة ألكردية قد سشيطرت
على كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها
عندما أنهار أ÷يشص ألعرأقي أمام تنظيم
ألدولة أإلسشÓمية ألرهابي ‘ ‡ 2014ا
حال دون سشقوط حقولها ألنفطية ‘ يد
أإلرهابي.Ú

أازمة ششبه ا÷زيرة الكورية

لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اŸتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
سسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول تطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب وسساطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا أ
طلب رئيسس كوريا ا÷نوبية مون
ل· اŸتحدة
جيه إان ،من أام Úعام ا أ
أانطونيو غوتÒيشس ،بذل جهود
لجراء حوار مع كوريا
الوسشاطة إ
لزمة ‘ ششبه
الششمالية ،من أاجل حل ا أ
ا÷زيرة الكورية.
أوضش -ح م -ت -ح -دث ب-اسش-م أŸك-تب أل-رئ-اسش-ي ‘
كوريا أ÷نوبية أن مون جيه إأن ،أجتمع مع
غ - -وتÒيشص ‘ إأط - -ار زي- -ارت- -ه إأ ¤ن- -ي- -وي- -ورك
·Ó
◊ضش- -ور أع- -م- -ال أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -ع -ام -ة ل  -أ
أŸتحدة.
وذكر أŸتحدث أن ألرئيسص ألكوري أ÷نوبي،
حث غ - -وتÒيشص ع - -ل - -ى ل- -عب دور نشش- -ط ◊ل
أل-قضش-ي-ة أل-ن-ووي-ة أل-ك-وري-ة ألشش-م-ال-ي-ة ب-ط-ريقة
سش -ل -م-ي-ة ،وبشش-ك-ل أسش-اسش-ي وشش-ام-ل و‘ أسش-رع
وقت ‡كن.
وت -اب -ع أŸت -ح -دث أن أل -ط -رف Úأت -ف -ق-ا بشش-أان
ضش- -رورة أت- -خ- -اذ أÛت- -م -ع أل -دو‹ إأج -رأءأت
ح -اسش -م -ة ل -تسش -وي -ة أل-قضش-ي-ة أل-ن-ووي-ة أل-ك-وري-ة
ألششمالية نظرأ ÿطورتها ،وأتفقا أيضشا على
ألتعاون لتنفيذ قرأرأت ›لسص أألمن ألدو‹
ألصشادرة بهذأ ألششأان.

إأط Ó-ق ألصش -اروخ -ي سش -ي-ع-ق-د أج-ت-م-اع-ا ع-ل-ى
مسش -ت -وى أل -وزرأء ب-ع-د غ-د أÿم-يسص Ÿن-اقشش-ة
أنتششار أسشلحة ألدمار ألششامل مع ألÎكيز على
تطبيق ألعقوبات على ألنظام ألكوري ألششما‹.

الصس Úضسد التهديد

اليابان تنشسر أانظمة دفاعية
نشش-رت ألسش-ل-ط-ات أل-ي-اب-ان-ي-ة ،أمسص ،م-ن-ظ-ومة
دفاعية جديدة مضشادة للصشوأريخ ‘ جزيرة
هوكايدو ‘ أقصشى ششما‹ ألبÓدي وذلك للرد
ع -ل -ى ق-ي-ام ك-وري-ا ألشش-م-ال-ي-ة ب-إاطÓ-ق صش-اروخ
مؤوخرأ مر فوق جزيرة هوكايدو.
وقال إأيتسشونوري أونوديرأ وزير ألدفاع ألياباÊ
‘ تصشريحات إأن ““بÓده قامت بنششر منظومة
““باتريوت أدفانسشد كيبابيليتي ‘ ““3-قاعدة
لقوأت ألدفاع ألذأتي أليابانية جنوب جزيرة

عدد العبيد ‘ العا 40 ⁄مليونا
^ جنيف :أعلنت منظمة ألعمل ألدولية أن حوأ‹ 40
مليون ششخصص ‘ ألعا ⁄تعرضشوأ لÓسشÎقاق ‘ عام 2016
أŸاضشي ،مششÒة إأ ¤أن هناك نحو  152مليون طفل ‘
ألعا ⁄يجÈون على ألعمل.
وأظهرت درأسشة أجرتها منظمة ألعمل ألدولية بالتعاون
مع منظمة ألهجرة ألدولية ،أن حوأ‹  25مليونا من
أŸسشتعبدين ‘ ألعا ⁄يجÈون على ألعمل و 15مليونا
منهم يرغمون على ألزوأج.

طوارئ ‘ بورتوريكو
^ واششنطن :أعلن ألرئيسص أألمريكي دونالد ترأمب،
أل-ثÓ-ث-اء ،ح-ال-ة أل-ط-وأرئ ب-ب-ورت-وري-ك-و أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-وليات
أŸتحدة مع أقÎأب أإلعصشار ماريا وأزدياد ششدته لتصشل

هوكايدو““.
وتأاتي هذه أÿطوة ‘ إأطار تدأب Òألسشتعدأد
للطوأرئ وسشط تفاقم ألتوتر ‘ ششبه أ÷زيرة
ألكورية بعد قيام بيونغ يانغ بتجربتها ألنووية
ألسش -ادسش -ة وإأط Ó-ق -ه -ا صش -اروخ Úح -ل-ق-ا ف-وق
أليابان ‘ أقل من ششهر.
وق -د أدى إأط Ó-ق ك -وري -ا ألشش -م -ال-ي-ة ل-لصش-اروخ
أألخ Òألذي مر فوق جزيرة هوكايدو أليابانية
إأ ¤سشماع دوي صشفارأت أإلنذأر فيها.
ي - -ذك - -ر أن ›لسص أألم- -ن أل- -دو‹ أل- -ذي أدأن

ق- -الت وزأرة أÿارج- -ي -ة ألصش -ي -ن -ي -ة ،أمسص ،إأن
ألتهديدأت بالقول أو ألفعل ل Áكن أن تسشاعد
‘ حل ألوضشع ‘ ششبه أ÷زيرة ألكورية وذلك
ب -ع -د أن أشش -ار وزي -ر أل -دف -اع أألم -ري-ك-ي ج-ي-م
ماتيسص إأ ¤وجود خيارأت عسشكرية فيما يتعلق
بكوريا ألششمالية.
وردأ ع -ل -ى سش -ؤوأل ع -ن أÿي -ارأت أل -عسش -ك -ري -ة
أألم-ري-ك-ي-ة أÙت-م-ل-ة أل-ت-ي ل تضش-ع أل-ع-اصشمة
ألكورية أ÷نوبية سشول ‘ خطر قال ماتيسص
يوم ألثن Úإأن هذه أÿيارأت موجودة لكنه
رفضص أÿوضص ‘ ألتفاصشيل.
وقال أŸتحدث باسشم وزأرة أÿارجية ألصشينية
لو كانغ ““تثبت تطورأت ألقضشية ألنووية ‘ ششبه
أ÷زيرة (ألكورية) حتى أآلن أن ألتهديدأت
أل -عسش -ك-ري-ة سش-وأء ك-انت ب-ال-ق-ول أو ب-ال-ف-ع-ل ل
Áكن أن تششجع ألتوصشل إأ ¤حل““.

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

إأ ¤ألدرجة أÿامسشة ،بحسشب
مصشادر إأعÓمية ﬁلية.
وذكرت أŸصشادر ذأتها ،أن ألرئيسص أألمريكي أعلن حالة
ألطوأرئ ‘ جزيرة بورتوريكو ألتابعة للوليات أŸتحدة
م -ع أقÎأب أإلعصش -ار م -اري -ا وأزدي -اد شش -دت -ه ل -تصش -ل إأ¤
ألدرجة أÿامسشة.

ي - -ن - -ت - -م - -ون إأ ¤ج - -م- -اع- -تÚ
منفصشلت ،Úملوح Úبالعلم أألŸاÊ
وبجانبهم لفتة زرقاء كبÒة –ث ألناسص على ألتصشويت
◊زب ألبديل من أجل أŸانيا ‘  24سشبتم .Èوأمسشك
أحد أŸناصشرين Ãلصشق للحزب يحمل ألششعار ““أسشÎد
بلدك““.

Œمع معادي لإلسسلم

ﬁاكمة رائد صسلح

^ دريسشدن :عند إأحدى ألكنائسص ‘ مدينة دريسشدن،
أحتششد أŸئات من أعضشاء حزب ألبديل من أجل أŸانيا
Óسش Ó-م ،إأذ ي -ع-دون أألي-ام ل-ب-دء
م -ع نشش -ط -اء م -ع -ادي -ن ل  -إ
ألنتخابات ألتي من أŸتوقع أن تششهد وصشول أ◊زب
أŸنتمي لليم ÚأŸتطرف إأ ¤ألŸÈان ألول مرة منذ أكÌ
من نصشف قرن.
ووقف أنصشار أ◊ركت Úجنبا إأ ¤جنب ،رغم أنهم رسشميا

^ لندن :دعت أŸنظمة ألعربية ◊قوق أإلنسشان ‘
بريطانيا أل–اَد أألوروبي وأŸفوضشيَة ألسشامية ◊قوق
 ·ÓأŸتحدة إأ ¤إأرسشال ‡ثل Úعنهما
أإلنسشان ألتابعة ل أ
يوم  24من ألششهر أ÷اري ◊ضشور جلسشة تÓوة ألتهامات
ضش -د زع -ي -م أ◊رك -ة أإلسش Ó-م -ي -ة دأخ -ل أÿط أألخضش -ر
بفلسشط Úألششيخ رأئد صشÓح.
وعللت أŸنظمة أ◊قوقية دعوتها تلك بالرغبة ‘ وقوف

كششف أÙامي ﬁمد أŸسشعودي عضشو هيئة
دفاع ألصشحفي حميد أŸهدأوي ،تفاصشيل أللقاء
ألذي جمع أألخ Òوهيئة دفاعه وألوكيل ألعام
Ãحكمة ألسشتئناف ومدير أŸؤوسشسشة ألسشجنية،
ح -يث أشش -ع-ر م-ن خÓ-ل-ه أŸه-دأوي أ◊اضش-ري-ن
لÓجتماع بدخوله ‘ إأضشرأب مفتوح عن ألطعام
م- -ن -د أل -ث Ó-ث -اء  12أŸاضش -ي ورب -ط ت -ع -ل-ي-ق-ه
Óضشرأب بفتح –قيق ‘ ﬁاضشر ” تزويرها.
ل إ
أبرز أŸسشعودي ،أن أŸهدأوي عدد للحاضشرين
أسشباب دخوله ‘ أإلضشرأب عن ألطعام ومنها
““أل - -ت- -زوي- -ر أل- -ذي شش- -اب ﬁاضش- -ر ألضش- -اب- -ط- -ة
ألقضشائية أŸتعلقة باŸلف أŸتابع على أسشاسشه
با◊سشيمة وخصشوصشا ألقرصص أŸنجز له من قبل
هاته ألضشابطة بسشاحة ألششهدأء با◊سشيمة““.
وحسشب أŸسشعودي ،فإان أŸهدأوي ربط رفع
إأضش -رأب -ه ع -ن أل -ط -ع-ام ،ب-ع-د م-ن-اشش-دة ك-ل ه-ذه
أألط -رأف ل -ه ،ب-ف-ت-ح ب-حث مسش-ت-ق-ل ون-زي-ه وآأÊ
يوكل ÷هة مسشتقلة ألتدقيق ‘ ألتزوير ألذي
ششاب ألقرصص وﬁاضشر تفريغه وأتخاذ أŸتعÚ
قانونا ‘ ذلك دأخل آأجال معقولة وذلك ببدء
ألسش -ت -م -اع إأل -ي -ه ل-ع-رضص ح-ج-ج-ه وإأث-ب-ات-ات-ه ‘
أŸوضشوع وهو أألمر ألذي حرر على أسشاسشه
ألسشيد ألوكيل ألعام للملك ﬁضشرأ““.
وأضش -اف أŸسش -ع -ودي ‘ ذأت ألسش -ي-اق““ ،ح-م-ي-د
أŸه-دأوي ك-انت ل-ه م-ط-الب م-رت-ب-ط-ة ب-إاق-ام-ت-ه
بالسشجن ثم بحثها مع ألسشيد مدير أŸؤوسشسشة
مرتبطة أسشاسشا بحاجته إأ ¤تغي Òنظارأته نظرأ
لنقصص ‘ ألرؤوية أصشبح يعا Êمنه ،وكذلك أآللم
ألتي يعا Êمنها بسشبب عدم تغي Òوضشبط متبث
أألسشنان ألذي أثر على وضشع أسشنانه وأضشرأسشه
وأŸششكل أ÷لدي (أ÷ربة) ألتي لزأل يعاÊ
منها وبعضص ألتفاصشيل ألبسشيطة أŸرتبطة Ãدة
ألفسشحة وتقسشيمها ◊صشت Úصشباحية ومسشائية
كباقي ألسشجناء وتزويده با÷رأئد يوميا وهي
أŸط -الب أل -ت -ي Œاوب م-ع-ه-ا م-دي-ر أŸؤوسشسش-ة
ألسش-ج-ن-ي-ة م-ط-ال-ب-ا م-ه-لة لدرأسشتها وألسشتجابة
لها““.
وتابع أŸسشعودي““ :ورغم آأثار أإلضشرأب ألتي
ب -دت ع -ل -ى ح-م-ي-د أŸه-دأوي إأل أن م-ع-ن-وي-ات-ه
لزألت ق -وي -ة ولزأل م -تشش -ب -ث -ا بÈأءت-ه وع-دأل-ة
قضش -ي -ت -ه م -وج -ه -ا شش -ك -ره وأم -ت -ن -ان-ه وأع-ت-زأزه
ب-الل-ت-ف-اف ألشش-ع-ب-ي وأŸه-ن-ي وأ◊ق-وق-ي ح-ول
قضشيته من قبل أ÷ميع مؤوكدأ على حبه للحياة
لكن بكرأمة““.
ويششار إأ ¤أن أŸهدأوي دخل يومه ألتاسشع من
أإلضشرأب عن ألطعام ،حيث بدأ معركة أألمعاء
ألفارغة يوم ألثÓثاء  12سشبتم Èأ÷اري.

ت -لك أألط -رأف  -وب -ي -ن -ه-ا أ◊ك-وم-ة ألÈي-ط-ان-ي-ة  -ع-ل-ى
ألع -ت -ق -ال أل -ت -عسش -ف-ي أل-ذي ي-خضش-ع ل-ه ““شش-ي-خ أألقصش-ى““
أŸبارك وفÈكة ألتهامات ‘ موأجهته.

””«اإلرهاب الهاتفي””
^ موسشكو :أعلن مصشدر روسشي ،أنه ” إأجÓء أك Ìمن
 20ألف ششخصص ،أمسص ،من نحو  30مبنى ‘ موسشكو
وثÓث مناطق روسشية أخرى بسشبب بÓغات عن وجود
قنابل.
و ق - -ال أ Ÿص ش -د ر  “ “ ،ك -ان ه -ن -اك  27ب Ó-غ-ا ع-ن وج-ود
قنبلة .وحذر مبلغون ›هولون من وجود تهديدأت
ب -ال -ق -ن -ا ب -ل ‘  10م - -ب -ان أإدأر ي -ة و 14م -ول Œار ي-ا
و ف -ن -د ق  Úوم -د رس ش -ة “ “  ،ل ف -ت -ا أإ ¤أ ن ج-م-ي-ع أ Ÿن-اط-ق
أ Ÿذ ك ور ة ” “ ش ش ي ط ها م ن ق ب ل ر جال أ لأمن بر ف ق ة
ألكÓب أŸدربة.

‹hO
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األ· اŸتحدة تطالب بإانهاء العنف ضسد مسسلمي الروهينغا
’من الدو‹ ،حيث طالب اŸشساركون فيه
ترأاسس السسيد بوريسس جونسسون وزير اÿارجية الÈيطا Êاجتماعا مغلقا Ûلسس ا أ
نائب وزير خارجية ميا‰ار بإانهاء كافة أاشسكال العنف ضسد الشسعب الروهينغي فى و’ية راخ Úشسمال غربى بورما.
قال بوريسس جونسضون ‘““ ،حÚ
أن ميا‰ار حققت تقدما جيدأ
ن-ح-و أل-دÁق-رأط-ي-ة ‘ ألسض-ن-وأت
ألقليلة أŸاضضية ،إأ’ أن ألوضضع ‘
رأخ Úوأ’ن -ت -ه -اك -ات أ÷سض -ي -م -ة
◊ق- -وق أإ’نسض- -ان وأل -ع -ن -ف ت -ع -د
وصض -م -ة ع-ار ع-ل-ى سض-م-ع-ة أل-بÓ-د
ولهذأ ألسضبب ’ يسضتغرب أن Œد
م -ي -ا‰ار ن -فسض -ه -ا –ت أل -رق-اب-ة
أل- -دول -ي -ة وع -ل -ى ج -دول أع -م -ال
›لسس أأ’من““.
وترأسس وزير أÿارجية ألÈيطاÊ
أ’ج- -ت -م -اع م -ع مسض -تشض -ار أ’م -ن
أل -وط -ن -ى ون-ائب وزي-ر أÿارج-ي-ة
أŸي - - - -ا‰اري ب- - - -حضض- - - -ور وزرأء
خ-ارج-ي-ة ب-ن-غÓ-ديشس وأن-دونيسضيا
وتركيا وأسضÎأليا وكندأ وألسضويد
وألد‰ارك كما حضضره أ’جتماع
ألسض- -ف Òأ’م- -ري- -ك- -ى ل- -دى أ’·
أŸتحدة.
وف -ى وقت سض -اب -ق دعت ه -ي -وم-ن
رأي - - - -تسس ووتشس ›لسس أأ’م - - - -ن
أل- -دو‹ إأ ¤ف- -رضس ح -ظ -ر ع -ل -ى
أأ’سض -ل -ح -ة ع -ل -ى م-ي-ا‰ار ل-وق-ف
عمليات ألقتل.
وقال جونسضون ““كما قلت مرأرأ ’
أح- -د ي- -ري- -د أل- -ع- -ودة إأ ¤أ◊ك -م
ألعسضكري لذأ من ألضضروري أن
ت - -وق - -ف أون - -غ سض - -ان سض - -و تشض- -ي
وأ◊ك - - -وم - - -ة أŸدن - - -ي - - -ة ه - - -ذه
أ’ن- -ت- -ه- -اك- -ات““ ،مضض- -ي -ف -ا ““ل -ق -د
شضجعتني مناقشضتنا ومشضاركة كبار
أŸمثل Úألبورمي Úإأ’ أننا ما زلنا
بحاجة إأ ¤أتخاذ إأجرأءأت لوقف
أل-ع-ن-ف وت-أام Úأل-وصض-ول أل-ف-وري
للمسضاعدأت أإ’نسضانية““.

تغي ‘ ÒاŸوقف
وأع -ل -نت رئ -يسض -ة وزرأء م -ي -ا‰ار
أون - -غ سض- -ان سض- -وتشض- -ي ،أمسس ،أن
بÓدها ““مسضتعدة““ لتنظيم عودة
أك Ìم - - -ن  410أل -ف ’ج -ئ م -ن

’وروبي
’من ا أ
قالت إانها مرتبطة با أ

موغÒيني :حل األزمة الليبية اأولويتنا
أل -روه -ي -ن-غ-ا ف-روأ إأ ¤ب-ن-غÓ-دشس
أÛاورة ،وذلك ‘ أول مدأخلة
لها بعد أك Ìمن ثÓثة أسضابيع من
أ’ضضطرأبات ‘ غرب ألبÓد.
وقالت سضو تشضي ‘ كلمة متلفزة
‘ ألŸÈان ب-ال-ع-اصض-م-ة ن-اي-بيدأو
““ن - -ح - -ن مسض - -ت - -ع- -دون أ’ن ن- -ب- -دأ
أل -ت -ح -ق -ي-ق ‘ ه-وي-ات ألÓ-ج-ئÚ
ب - -ه - -دف ت- -ن- -ظ- -ي- -م ع- -ودت- -ه- -م““.
وأضض-افت““ ،ن-ن-دد ب-ك-ل أن-ت-ه-اك-ات
ح- -ق- -وق أإ’نسض- -ان““ ،ل -ك -ن دون أن
تأاتي على ذكر أ÷يشس ألذي توجه
إأل- -ي- -ه أت- -ه- -ام- -ات ب -إاح -رأق ق -رى
وإأطÓق ألنار على مدني.Ú
وأشض- - -ارت إأ ¤أن ““ق - -وأت أأ’م - -ن
تلقت تعليمات““ ،من أجل ““أتخاذ
ك -ل أإ’ج-رأءأت ل-ت-ف-ادي أأ’ضض-رأر
أ÷ان - -ب - -ي - -ة وإأصض - -اب - -ة م - -دن- -يÚ
بجروحي خÓل عملية مكافحة
أإ’رهاب““ ،مضضيفة ““نشضعر با◊زن
ألشضديد أ’’م أأ’شضخاصس ألعالقÚ
‘ أأ’زمة““.
وقالت ’““ :نريد أن تكون ميا‰ار
م- -ن- -قسض- -م- -ة ح- -ول أŸع- -ت- -ق -دأت
ألدينية““ ‘ ،ألوقت ألذي تتعرضس
فيه أ◊كومة ’نتقادأت شضديدة
م -ن أأ’سض -رة أل -دول -ي-ة ح-ول أزم-ة
ألروهينغا.

وتعرضضت سضو تشضي أ◊اصضلة على
جائزة نوبل للسضÓم ،إأ ¤أنتقادأت
خ -ارج ب Ó-ده -ا ل-فشض-ل-ه-ا ‘ إأدأن-ة
جÔأ’ت أ÷يشس ألذين تتشضارك
معهم ألسضلطة وتوجه إأليهم تهمة
أل -ق-ي-ام ب-ح-مÓ-ت عسض-ك-ري-ة ضض-د
أقلية ألروهينغا أŸسضلمة.

رفضض دخول اÙققÚ
أعلنت أأ’· أŸتحدة ،أمسس ،أن
حكومة ميا‰ار ’ تزأل ترفضس
دخول ‡ثلي أŸنظمة إأ ¤إأقليم
““أرأكان““ غربي ميا‰ار.
وق- -ال أŸت- -ح- -دث ب- -اسض- -م أأ’مÚ
 ·ÓأŸت-ح-دة أسض-ت-ي-ف-ان
أل -ع -ام ل -أ
دوغ -ريك خ Ó-ل م-ؤو“ر صض-ح-ف-ي
عقد Ãقر أŸنظمة ‘ نيويورك
“““ ⁄نحنا حكومة ميا‰ار حتى
أآ’ن إأمكانية ألوصضول إأ ¤و’ية
““رأخ ““Úب- - -دع- - -وى أسض- - -ت- - -م - -رأر
ع -م -ل -ي -ت -ه -ا أأ’م -ن -ي-ة وق-د ح-الت
أ’شضتباكات دون دخولنا للو’ية““.
وت -أات -ي ه -ذه أل -تصض-ري-ح-ات ح-يث
أشض- -ار أŸت- -ح- -دث ب- -اسض- -م أأ’مÚ
أل- -ع- -ام ل -ل -م -ن -ظ -م -ة إأ ¤أن ع -دد
““أل-روه-ي-ن-غ-ي-ا““ ،أل-ذي-ن ه-ربوأ من
ميا‰ار إأ ¤بنغÓديشس منذ 25

’بادة
العÓقة ب Úالبلدين تسسممت منذ حرب ا إ

بوادر إانهاء التوتر ب Úرواندا وفرنسسا
أاجرى الرئيسسان الفرنسسي
إاÁانويل ماكرون
والرواندي بول كاغامي
ﬁادثات ‘ نيويورك على
هامشس أاعمال ا÷معية
 ·ÓاŸتحدة‘ ،
العامة ل أ
لقاء نادر ب Úرئيسسي
’بادة
البلدين اللذين أادت ا إ
الرواندية ‘  1994إا¤
تسسميم العÓقة بينهما.
أع -ل -نت أل -رئ -اسض -ة أل-روأن-دي-ة ‘
ت - -غ- -ري- -دة ،أمسس ،أن أل- -رئ- -يسضÚ
ناقشضا ““ألتعاون ‘ مسضائل ذأت
أه -ت -م -ام م-ت-ب-ادل ،م-ن-ه-ا ألسضÓ-م
وأأ’من ‘ أفريقيا““.
وت- -ت -ه -م روأن -دأ ،م -ن -ذ سض -ن -وأت،
فرنسضا ألتي كانت آأنذأك تدعم
نظام ألهوتو ألروأندي أŸتطرف
أل - -ذي ي - -ق- -ف ورأء إأب- -ادة ،1994
ب- -اŸشض- -ارك- -ة ‘ أÛازر أل- -ت- -ي
أسضفرت بالكاد خÓل  100يوم،
أب- -ت- -دأء م -ن أف -ري -ل  ،1994ع - -ن
ح- -وأ‹  800أل-ف ق-ت-ي-ل ،يشض-ك-ل
ع-ن-اصض-ر أق-ل-ي-ة أل-ت-وتسض-ي أل-قسض-م
أأ’ك Èمنهم.
وأت-خ-ذت أل-عÓ-ق-ة ألصض-اخ-بة بÚ
ألبلدين منحى جديدأ منذ إأعاد
ألقضضاء ألفرنسضي فتح –قيق ‘
أك- -ت -وب -ر  2016ح -ول أغ -ت -ي-ال
ألرئيسس ‘ تلك ألفÎة جوفينال
هابيارÁانا ،ألذي يعت Èعنصضرأ
أدى إأ ¤أند’ع أإ’بادة.
وقد أعيد فتح ألقضضية لÓسضتماع
إأ ¤شضهادة رئيسس أركان روأندي
سض- -اب- -ق ي- -ت- -ه- -م ب- -ول ك- -اغ- -ام- -ي
ب- - -ال- - -ت- - -ح- - -ريضس ع- - -ل - -ى ق - -ت - -ل
هابيارÁانا.
وي- - -ق- - -ول أÙل - -ل ألسض - -ي - -اسض - -ي

ألروأندي كريسضتوفر كاتيومبا ،إأن
أل -ل -ق -اء ب Úك -اغ -ام -ي وم -اك-رون
““إأشض- - -ارة ج- - -ي- - -دة ت - -وح - -ي ب - -أان
عÓقتهما Áكن أن تكون أفضضل
‡ا كانت مع ألرؤوسضاء ألفرنسضيÚ
ألسضابق.““Ú
وتوجه كيغا‹ إأ ¤باريسس ألتي
ك -انت ح -ل -ي -ف -ة أل -ن -ظ -ام أل -ه-وت-و
ب-زع-ام-ة ج-وف-ي-ن-ال ه-ابيارÁانا،
تهمة Œاهل مؤوشضرأت تثبت أن
إأب -ادة ك -انت ع-ل-ى وشضك أل-وق-وع،
وت- - -دريب أ÷ن- - -ود وع- - -ن- - -اصض - -ر
أŸي- -ل- -يشض- -ي -ات أل -ذي -ن أرت -ك -ب -وأ
أÛازر بعد ذلك.
ولدى وقوع أإ’بادة أُتهمت فرنسضا
ب- -أان- -ه- -ا أسض -ت -خ -دمت وسض -ائ -ل -ه -ا
ألدبلوماسضية لعرقلة أي –رك،
وع-ن-دم-ا أرسض-لت أخÒأ ج-ن-وده-ا
إأ ¤روأندأ ،أُتهمت بأانها فعلت
ذلك لعرقلة تقدم قوأت ألتوتسضي
ل-ل-ج-ب-ه-ة أل-وط-نية ألروأندية ألتي
ما لبثت أن تسضلمت ألسضلطة.
وردت ب- - -اريسس م- - -رأرأ أن نشض- - -ر
جنودها أدى إأ ¤وقف عمليات
ألقتل ،وأتاح إأنقاذ آأ’ف أأ’روأح.
وي -ؤوك -د أŸسض -ؤوول-ون أل-ف-رنسض-ي-ون

أيضضا أن أÛتمع ألدو‹ برمته
يجب أن يتقاسضم مسضؤوولية عدم
منع وقوع أإ’بادة.

ا◊وار مع ترامب
قال ألرئيسس ألفرنسضي إأÁانويل
م - -اك - -رون ،أمسس ،إأن - -ه ي - -وأصض- -ل
أ◊وأر م -ع أل -رئ -يسس أأ’م -ري -ك -ي
دون - -ال - -د ت - -رأمب بشض - -أان إأع- -ادة
أ’نضضمام ’تفاقية باريسس للمناخ
ل - -ك - -ن ’ ي - -وج - -د ›ال إ’ع- -ادة
ألتفاوضس على ألشضروط ألقائمة
لÓتفاقية.
وق- -ال م -اك -رون ل -لصض -ح -ف -ي‘ Ú
نيويورك حيث يشضارك ‘ أعمال
 ·ÓأŸتحدة
أ÷معية ألعامة ل أ
““ل- -ن أت -زح -زح ع -ن ب -ن -ود أت -ف -اق
باريسس““.
وأضض -اف ق -ائ ““ Ó-أن -دد ب -ال -ق -رأر
أأ’م- -ري -ك -ي وأوأصض -ل أ◊وأر م -ع
ألرئيسس ترأمب أ’نني على قناعة
بأانه ‘ ألنهاية سضيدرك أن من
مصض-ل-ح-ة أأ’م-ري-ك-ي Úأن ي-ك-ون-وأ
ج - -زءأ م - -ن أت - -ف - -اق- -ي- -ة ب- -اريسس
للمناخ““.

أوت أŸاضض- -ي أرت -ف -ع إأ ¤ح -وأ‹
 415ألف شضخصس.
وأشض - - -ار دوغ- - -ريك إأ ¤أن ““أأ’·
أŸت -ح -دة ’ تسض -ت -ط -ي-ع أل-ت-ح-ق-ق
بشض -ك -ل مسض -ت -ق -ل م -ن أل -ت -ق -اري -ر
أÿاصض -ة ب -اسض -ت -م -رأر أن -ت -ه-اك-ات
Óشض- -خ- -اصس
ح - -ق- -وق أإ’نسض- -ان ل - -أ
ألفارين من أŸنطقة فضضً Óعن
عدد أأ’شضخاصس ألذين طردوأ أو
أل-ذي-ن ه-م ‘ ط-ري-ق-ه-م ل-ل-ن-زوح““
Óسضرأع
مناشضدأ أÛتمع ألدو‹ ل إ
ب- -ت- -ق -د Ëأل -دع -م ل -ل -ف -اري -ن م -ن
ألعنف.
وج- -دد ﬁق- -ق -و أأ’· أŸت -ح -دة
ح- -ول وضض- -ع ح -ق -وق أإ’نسض -ان ‘
م-ي-ا‰ار أمسس ،ن-دأءه-م Ÿن-ح-هم
““حق دخول كامل ومن دون قيود““
إأ ¤أل - -بÓ- -د مشضÒي- -ن إأ ¤وج- -ود
أزمة إأنسضانية خطÒة.
وق- -ال رئ- -يسس أل- -ب- -ع -ث -ة أل -دول -ي -ة
ل- -ت- -قصض -ي أ◊ق -ائ -ق ‘ م -ي -ا‰ار
مرزوقي دأروسضما Êأمام ›لسس
·Ó
ح- -ق- -وق أإ’نسض- -ان أل -ت -اب -ع ل  -أ
أŸتحدة ‘ جنيف ““من أŸهم أن
نرى بأاعيننا أأ’ماكن ألتي جرت
فيها أ’نتهاكات وألتحدث بشضكل
م -ب -اشض -ر م -ع أأ’شض -خ -اصس أل -ذي-ن
تأاثروأ ومع ألسضلطات““.

كانت تخطط
’سستهداف منشسآات
أامنية وعسسكرية

قالت مسسؤوولة العÓقات اÿارجية
’وروبي فيديريكا
‘ ا’–اد ا أ
’وروبي ينظر
موغÒيني ،إان ا’–اد ا أ
إا ¤ليبيا باعتبارها على قائمة
أاولوياته ،مشسÒة إا ¤أان ذلك ’ يتعلق
بتدفقات اŸهاجرين من ليبيا إا ¤أاوروبا
ع Èالبحر اŸتوسسط.
أضضافت موغÒيني ‘ ،تصضريحات للصضحفيÚ
عقب أجتماع وزأرة خارجية أ’–اد أأ’وروبي
بحسضب فيديو ُنشضر على أ◊سضاب ألرسضمي
ل–Óاد أأ’وروبي ع Èموقع ألتدوين ““توي““Î
أمسس ،إأن أه -ت -م -ام أ’–اد أأ’وروب -ي ب -ل -ي-ب-ي-ا
““ي-ت-ع-ل-ق ب-أام-ن-ن-ا ،وأوً’ وق-ب-ل أي شض-يء ي-ت-ع-ل-ق
Ãصضلحة ألليبي.““Ú
وأوضضحت أن أأ’ولوية ‘ ليبيا أآ’ن هي إأيجاد
ط -ري -ق -ة ‘ إأط -ار ع -م-ل أ’أ· أŸت-ح-دة ◊ل
أŸأازق ألسضياسضي ،وتوحيد ألبلد ،و‘ نهاية
أŸطاف إأحÓل ألسضÓم وأ’سضتقرأر ،وقالت
““هذأ هو هدفنا أأ’ول““.
«أأ’ولوية ‘ ليبيا أآ’ن هي إأيجاد طريقة ‘
إأط- - -ار ع- - -م- - -ل أأ’· أŸت - -ح - -دة ◊ل أŸأازق
ألسضياسضي ،وتوحيد ألبلد ،و‘ نهاية أŸطاف
إأحÓل ألسضÓم وأ’سضتقرأر““.
وأشضارت إأ ¤أن أ’–اد أ’أوروبي لديه أهدأف
قصضÒة أŸدى ‘ ليبيا تتعلق بالهجرةÃ ،ا ‘
ذلك دع -م ج -ه -ود م -ن -ظ -م-ة أل-ه-ج-رة أل-دول-ي-ة
 ·ÓأŸت-ح-دة وأŸف-وضض-ي-ة أل-ع-ل-ي-ا
أل -ت -اب-ع-ة ل -أ
لشضؤوون ألÓجئ Úلضضمان أن يحيا أŸهاجرون
ألذين يتوأجدون ‘ ليبيا حاليًا ‘ ظروف
’ئقة.
وشض -ددت م -وغÒي -ن -ي ع-ل-ى أن-ه ت-وج-د ح-ال-ي-ا
م-رأك-ز ل-ل-م-ه-اج-ري-ن ‘ ل-ي-ب-ي-ا يجب إأغÓقها،
مشضÒة إأ ¤أن أ’–اد أأ’وروبي Áول مشضاريع
رئ-يسض-ة ‘ أل-ب-ل-دي-ات أÙل-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-وفÒ
أÿدمات ألعامة وألصضحية للمهاجرين هناك،
Ãا ‘ ذلك “ويل منظمة ألهجرة ألدولية،
وأŸفوضضية ألعليا لشضؤوون ألÓجئ ،Úومنظمة
أأ’· أŸتحدة للطفولة ليبدؤووأ ‘ ألوصضول
إأ ¤ت- -لك أŸرأك- -ز ومسض- -اع- -دة أŸه- -اج- -ري- -ن

كشضفت مصضادر إأعÓمية ،عن أتفاق عسضكريÚ
ل-ي-ب-ي ‘ Úأل-ع-اصض-م-ة أŸصض-ري-ة أل-ق-اهرة على
ألبدء ‘ تشضكيل ÷ان فنية مشضÎكة ،لبحث
آأليات وإأجرأءأت توحيد أŸؤوسضسضة ألعسضكرية
‘ ألبÓد.
وقال ألناطق باسضم ألقوأت أŸسضلحة أŸصضرية
ألعقيد تامر ألرفاعي ‘ بيان له ،إأن أ’تفاق
ي-قضض-ي ب-ال-ب-دء ب-درأسض-ة ك-اف-ة ألشض-وأغ-ل أل-تي
ت -دع -م –ق -ي -ق ه -ذأ أŸسض -ار ،دون ت -دخ-ل أو
ف -رضس م -ن -ه -ج أن -ت -ق -ائ -ي م-ن ق-ب-ل أي ط-رف
خارجي.
وأشضار ألبيان إأ ¤أن أ’تفاق جرى عقب أنتهاء
أج -ت -م -اع وف -د ÷ن -ت -ي أل -ت -وأصض -ل أل-عسض-ك-ري
أل -ل -ي -ب -ي -ت Úأل -ذي ج-رى أ’ث-ن ‘ Úأل-ق-اه-رة،
ب-رع-اي-ة أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸصض-ري-ة أŸع-ن-ي-ة
بليبيا.
وع- -ن ›ري- -ات أ’ج- -ت -م -اع ،ذك -ر أل -ب -ي -ان أن
أŸشضارك““ Úناقشضوأ كافة مرأحل أأ’زمة ألتي
وأجهتها أŸؤوسضسضة ألعسضكرية ‘ ليبيا ،وكذلك
أŸشضكÓت ألتي عرقلت “اسضكها ووحدتها
خÓل ألسضنوأت ألسضبع أŸاضضية““.

دع -ا ال -رئ -يسس السس -ودا Êع-م-ر ال-بشس،Ò
أامسس ،ضس- -ح -اي -ا ال -ن -زاع ‘ دارف -ور ال -ذي -ن
’ق -ل -ي -م ل -ل -ع -ودة إا ¤م -ن -ازل -ه-م،
غ -ادروا ا إ
مؤوكدا أان دارفور يتعافى من ا◊رب التي
خلفت آا’ف القتلى.
وقال ألبشض ‘ Òخطاب ألقاه ‘ حشضد Ãدينة
أ÷ن -ي -ن -ة ،ع -اصض -م -ة و’ي -ة غ-رب دأرف-ور ،وب-ث-ه
ألتلفزيون ألرسضمي (تلفزيون ألسضودأن)““ ،أ◊رب
أثرت سضلبا على ألناسس ولكنهم أآ’ن يتصضا◊ون““،
مضضيفا ““نريد أن يعود ألنازحون إأ ¤منازلهم
ومزأرعهم وقرأهم““.
ومنذ  ،2003تاريخ بدأية ألنزأع ‘ أإ’قليم ألذي
يسض -اوي مسض -اح -ة ف -رنسض -ا ،ي-ع-يشس أك Ìم-ن 2,5
مليون شضخصس ‘ ﬂيمات بعد أن شضردوأ من
منازلهم.
وأندلع ألقتال ‘ أإ’قليم عندما حمل متمردون
ينتمون إأ ¤أقليات إأفريقية ألسضÓح ضضد حكومة
ألبشض Òألتي يسضاندها ألعرب بحجة تهميشضها
أإ’قليم سضياسضيا وأقتصضاديا.
وتؤوكد أأ’· أŸتحدة أن  300ألف شضخصس قتلوأ
أثناء ألنزأع ب Úأ◊كومة وأŸتمردين.
وبدأ ألبشض ،Òأمسس ،زيارة إأ ¤دأرفور ،وقال ‘
أ◊شض -د إأن ““دأرف -ور أآ’ن ي -ت -ع -اف -ى ،ول -ك-ن ه-ذأ
أل-ت-ع-ا‘ سض-ي-ك-ت-م-ل ع-ن-دم-ا ‚م-ع ألسضÓح .نريد
ل- -لسضÓ- -ح أن ي- -ب- -ق- -ى ف- -ق- -ط ‘ أي- -دي ق- -وأت -ن -ا
ألنظامية““.
وينتشضر ألسضÓح ‘ أإ’قليم وسضط أŸيليشضيات
ألقبليةÃ ،ا فيها ألتي تسضاند أ◊كومة ‘ قتالها
ضض -د أŸت -م -ردي -ن ،وت -ت -زود أل -ق -ب -ائ -ل أل -ع -رب-ي-ة
وأإ’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ب- -السض Ó-ح خصض -وصض -ا م -ن أل -دول
أÛاورة مثل ليبيا وتشضاد.
ويتوقع أن يزور ألبشض Òأكﬂ Èيم للنازح Úمن
حرب درأفور وألوأقع قرب نيا’ ،عاصضمة جنوب

دأرفور ،وتظاهر سضكان ﬂيم كلمه ألثÓثاء ضضد
زيارة ألبشض.Ò
وقال سضكان أıيم ‘ بيان تلقته وكالة فرأنسس
برسس““ ،نرفضس زيارة عمر ألبشض Òلكلمه ،أ’ن
هذه أıيمات نشضأات بسضبب ألقتل وأ÷رأئم
ضضد أإ’نسضانية ألتي أرتكبت ‘ دأرفور .نرفضس
مقابلته نهائيا““.
وأصضدرت أÙكمة أ÷نائية ألدولية مذكرأت
أعتقال بحق ألبشض Òعامي  2009و 2010بتهمة
أرت -ك -اب ج -رأئ-م ت-ط-ه Òع-رق-ي وج-رأئ-م ح-رب
وأخرى ضضد أإ’نسضانية أثناء ألنزأع ‘ دأرفور.
وأنتقد مدأفعون عن حقوق أإ’نسضان خطة أأ’·
أŸتحدة ÿفضس قوأت حفظ ألسضÓم ‘ أإ’قليم
وألتي أقرت مطلع ألعام ،معتÈين أن ألنزأع ‘
أإ’قليم  ⁄ينته بعد ،وأن سضحب قوأت حفظ
ألسضÓم سضيÎك أإ’قليم دون حماية دولية.
وت- -أات -ي زي -ارة أل -بشض Òق -ب -ل أسض -اب -ي -ع م -ن ق -رأر
وأشض -ن -ط -ن ح -ول أل -ع -ق -وب-ات أ’ق-تصض-ادي-ة أل-ت-ي
تفرضضها على ألسضودأن منذ عام  1997وألتي
سضتقرر ‘ ألثا Êعشضر من تشضرين أأ’ول/أكتوبر
رفعها أو أإ’بقاء عليها.

أÙاصضرين ‘ ليبيا.
وقالت ““أأ’ولوية بالنسضبة لنا هي أن يتمكن
أÛتمع ألدو‹ ‘ ضضوء أŸعاي Òألدولية من
أل -وصض -ول إأ ¤ه -ذه أأ’م -اك -ن ل -ل -ت -أاك -د م -ن أن
أŸهاجرين آأمنون وتتم مسضاعدتهم ،وكذلك
مسض -اع -دة أول -ئك أل -ذي -ن ي -رغ -ب-ون ‘ أل-ع-ودة
ألطوعية إأ ¤موطنهم““ ،موضضحة أن أ’–اد
أأ’وروبي سضاعد ،ع Èمنظمة ألهجرة ألدولية،
أك Ìمن  7آأ’ف مهاجر كانوأ ﬁاصضرين ‘
ليبيا ورغبوأ ‘ ألعودة لدولهم.
ودعت م - -وغÒي - -ن - -ي أÛت - -م - -ع أل- -دو‹ إأ¤
أŸشض -ارك -ة ‘ ح -ل أ’أزم -ة أل -ل -ي-ب-ي-ة ومشض-ك-ل-ة
ألهجرة ،قائلة ““أمل وأ“نى أن يشضارك باقي
أÛتمع ألدو‹ ‘ ألعمل ‘ ليبيا أ’ننا نقوم
ب- -ه- -ذأ أل- -ع- -م- -ل وح- -ان أل -وقت ل -ك -ي يشض -ارك
أآ’خرون““.

توحيد اŸؤوسسسسة العسسكرية

األمن التونسسي
يفكك خلية
قال إان اŸصسا◊ة حققت تقدما
إارهابية الرئيسض السسودا Êيدعو نازحي دارفور للعودة إا ¤منازلهم

’منية
’جهزة ا أ
“كنت ا أ
التونسسية من تفكيك خلية
إارهابية كانت ُتخطط
’سستهداف منشسآات أامنية
وعسسكرية ‘ مناطق
ﬂتلفة من البÓد حسسبما
’نباء
أاوردته وكالة ا أ
التونسسية أامسس.
ونقلت الوكالة عن بيان
لوزارة الداخلية التونسسية
’رهابية
إان هذه اÿلية ا إ
كانت تنشسط ‘ ﬁافظة
نابل ( 60كلم شسمال شسرق
تونسس العاصسمة) وهي
تتأالف من ثÓثة أاشسخاصس.
وأاوضسح البيان أان
الكشسف عن هذه اÿلية
’رهابية ” إاثر ““عمل
ا إ
أامني اسستباقي ُنفذ
بالتنسسيق مع القطب
’رهاب
القضسائي Ÿكافحة ا إ
واŸكلف بالتحقيق ‘
’رهابية““ ،مشسÒ
القضسايا ا إ
إا ¤أان أافراد هذه اÿلية
الذين كانوا يتواصسلون مع
عناصسر إارهابية فارة
لتنفيذ هجمات نوعية
’من
حيث ضسبطت قوات ا أ
لديهم هواتف خلوية
ووثائق تب Úكيفية صسنع
عبوات ناسسفة.

ألفجر٠٥.٠٨...............:
موأقيت ألظهر١٢.٤٢...............:
ألعصشر١6.١٠...............:
ألصشÓة ألمغرب١٨.٥١..............:
ألعششـاء٢٠.١٠.................:
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 ٢٠سش -ب -ت -م : ١٩٥٨ ÈأŸم-ل-ك-ة أل-ع-رب-ية
ألسش -ع -ودي -ة ت -عÎف ب -ا◊ك -وم -ة أŸوؤق -ت-ة
للجمهورية أ÷زأئرية .
 ٢٠سش -ب -ت -م : ١٩٥٩ ÈأŸم-ل-ك-ة أل-ه-اشش-مية
’ردنية تعÎف با◊كومة أŸؤوقتة للجمهورية
أ أ
أ÷زأئرية .

ألطقــسش أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

عنابة
عنابة

أ’ربعاء  ٢٩ذو أ◊جة  ١٤٣٨هـ أŸوأفق لـ  ٢٠سشبتم ٢٠١7 Èم

إللوإء عبد إلغني هامل :إسستقبال  7425متربصش جديد

عديد ألتخصشصشات.
بعد ذلك ،أعلن أللوأء بمدرسشة ألششرطة «طيبي
ألعربي» بسشيدي بلعباسس ،على ألنطÓق ألرسشمي
Óمن ألوطني.
للموسشم ألتكويني ل أ
في ذأت ألسشياق ،ألقى إأطار من مركز تكوين
Óمن ألوطني
ألمكونين ألتابع للمديرية ألعامة ل أ
محاضشرة تحت عنوأن« :من ألمقاربة بالأهدأف
إأل -ى أل -م -ق -ارب -ة ب -ال -ك -ف -اءأت وت -ط -ب -ي-ق-ات-ه-ا ف-ي
Óمن
أل-م-ن-ظ-وم-ة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ل-م-دي-ري-ة أل-عامة ل أ
ألوطني» ،وألتي تمت متابعتها من قبل ألطلبة
ألمتربصشين ألجدد عبر كافة مدأرسس ألششرطة
ألموزعة عبر ألترأب ألوطني ،من خÓل تقنية
ألتحاضشر( )Vidéo Conférenceأشش- -ار م -ن
خ Ó-ل -ه-ا إأل-ى أل-م-رأح-ل أألسش-اسش-ي-ة أل-ت-ي ع-رف-ه-ا
مجال ألتكوين في أألمن ألوطني في ألسشنوأت
أألخيرة ،حيث ذكر باألهمية ألتي أولها عناية
Óمن
ألسشيد أللوأء عبد ألغني هامل ألمدير ألعام ل أ
ألوطني لمجال ألتكوين ألششرطي ،ألذي يعد من
أألول -وي -ات ف -ي ألسش -ي -اسش -ة أإلن -م -ائ -ي -ة ل -ت -ط-وي-ر
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Óمن ألوطني ببلعباسش
خÓل إأششرأفه على أ’فتتاح ألرسشمي للسشنة ألتكوينية ل أ
«ألشش -عب»  -أشش -رف أل -ل -وأء ع -ب-د أل-غ-ن-ي ه-ام-ل
Óم-ن أل-وط-ن-ي ،صش-ب-ي-ح-ة أمسس،
أل -م -دي -ر أل-ع-ام ل -أ
ب -م -درسش -ة ألشش -رط -ة «ط -ي -ب -ي أل -ع -رب-ي» بسش-ي-دي
بلعباسس ،على مرأسشم ألفتتاح ألرسشمي للسشنة
Óمن ألوطني  ،2018 - 2017بحضشور
ألتكوينية ل أ
إأطارأت من أألمن ألوطني وألطلبة ألمتكونين.
في مسشتهل تدخله ،وجه أللوأء عبد ألغني هامل
أسش -م -ى ع -ب-ارأت ألشش-ك-ر وألم-ت-ن-ان إأل-ى ف-خ-ام-ة
رئيسس ألجمهورية ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة،
نظير رعايته ألدأئمة ودعمه ألÓمحدود لمسشار
أل- -عصش- -رن- -ة وأل- -ت- -ط- -ور أل -ذي تشش -ه -ده ألشش -رط -ة
ألجزأئرية إأقليميا ودوليا وألتي أصشبحت مرجعا
ل -ب -اق-ي أج-ه-زة ألشش-رط-ة ف-ي أل-ع-ال-م .ك-م-ا ت-ق-دم
ب -الشش -ك -ر إأل -ى دول -ة أل -وزي -ر أألول وم-ع-ال-ي وزي-ر
ألدأخلية ،ألجماعات ألمحلية وألتهيئة ألعمرأنية
وكافة ألجهات ألحكومية على إأسشهاماتهم في
ألرقي بالعمل ألششرطي.
وب -ال-م-ن-اسش-ب-ة ،أك-د أل-ل-وأء ع-ل-ى أه-م-ي-ة أل-ت-ك-وي-ن
ألتخصشصشي دأخل جهاز ألششرطة لبلوغ أهدأف
ألعصشرنة وألحترأفية في صشفوف أألمن ألوطني،
مضش -ي -ف -ا أن م -ج -ال أل-ت-ك-وي-ن ي-ع-د أدأة أسش-اسش-ي-ة
باألمن ألوطني وذلك من خÓل تثمين ألعنصشر
أل -بشش -ري م -ع أل -ت -رك -ي -ز ع -ل -ى أل -ق -درة ،أل-ك-ف-اءة
وأل -ج -اه -زي -ة خ -دم -ة ألم -ن أل -م -وأط -ن وح -م-اي-ة
أل-م-م-ت-ل-ك-ات ف-ي ظ-ل ت-ط-ب-ي-ق أل-ق-ان-ون وأح-ت-رأم
مبادئ حقوق أإلنسشان.
وأشش -ار ه -ام -ل إأل -ى أن ت-ط-وي-ر أل-ع-م-ل أل-ت-دري-ب-ي
وألرت -ق -اء ب -ج -ودة أألدأء ،م -ح -اور أسش -اسش-ي-ة ف-ي
سش -ي-اسش-ة أل-ت-ك-وي-ن ب-األم-ن أل-وط-ن-ي ،ح-يث ع-رف
خÓل ألسشنوأت أألخيرة تطورأ نوعيا في مجال
تأاهيل منتسشبي جهاز ألششرطة ألجزأئرية وذلك
ب -الن -ف -ت -اح ع -ل-ى أل-ج-ام-ع-ات وأل-م-ع-اه-د أل-ع-ل-ي-ا
ألمتخصشصشة من خÓل أسشتفادة عناصشر ألششرطة
وك-ذأ أل-م-ك-ون-ي-ن ل-دورأت ت-ك-وي-ن-ية وألرسشكلة في
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وتحديث أألدأء ألششرطي ،خدمة ألمن ألموأطن
وألسشهر على حماية ألممتلكات.
وقام هامل بتكريم  03مديرين سشابقين لمدأرسس
ألشش- -رط- -ة و 03م-ك-ون-ي-ن م-ت-ق-اع-دي-ن ،ع-رف-ان-ا
بجهودهم ألجبارة وألمتميزة في مجال ألتكوين
ألششرطي ،لتختتم مرأسشم ألحفل بزيارة ألجناح
أل - -ب - -ي- -دأغ- -وج- -ي ل- -حضش- -ور أن- -طÓ- -ق أل- -دروسس
ألنموذجية.
كما حضشر أللوأء أسشتعرأضشات في تقنيات ألدفاع
ألذأتي ألتي قدمت من قبل مجموعة من ألطلبة
أل-م-ت-ربصش-ي-ن ب-م-درسش-ة ألشش-رط-ة «ط-يبي ألعربي»
بسشيدي بلعباسس.
في ألختام ،أكد أللوأء عبد ألغني هامل أن هذه
Óمن ألوطني سشتعرف
ألسشنة ألدرأسشية ألجديدة ل أ
أسش-ت-قبال  7425م-ت-ربصس ج-دي-د ،ب-اإلضش-اف-ة إألى
 6392طالب قيد ألتكوين يششرف على تأاطيرهم
أكثر من  1000مكون ومدرب وذلك على مسشتوى
 15مدرسشة ششرطة و 07مرأكز للتكوين ألمتوأصشل
وألمتخصشصس.
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قامت بها مفارز ألجيشش وألدرك بعدة و’يات

توقيف  3عناصسر دعم إإلرهاب وتجار مخدرإت وحجز معدإت
ألشش -عب /ف -ي إأط -ار م -ك -اف -ح -ة أإلره-اب وب-فضش-ل
ألسشتغÓل ألجيد للمعلومات ،أوقفت مفارز للجيشس
ألوطني ألششعبي ،يوم  18سشبتمبر  ،2017ثÓثة ()03
عناصشر دعم للجماعات أإلرهابية بكل من ألمدية
وبرج باجي مختار ،فيما كششفت مفرزة أخرى على
إأث -ر ع -م -ل -ي -ة ب -حث وت -ف -ت -يشس ب -ت -ي-ب-ازة ،ك-م-ي-ة م-ن
ألمتفجرأت ومعدأت ألتفجير ،باإلضشافة إألى موأد
غذأئية وأدوية.
ف-ي إأط-ار م-ح-ارب-ة أل-ت-ه-ريب وأل-ج-ري-م-ة أل-م-نظمة،
أوق -ف ع -ن-اصش-ر أل-درك أل-وط-ن-ي ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسش-ان
ومسشتغانم/ن.ع ،2.أربعة ( )04تجار مخدرأت على
متن ثÓث ( )03مركبات محملة بـ( )22كيلوغرأما
م-ن أل-ك-ي-ف أل-م-ع-الج و( )4236وح -دة م-ن م-خ-ت-ل-ف
ألمششروبات.
م -ن ج -ه-ة أخ-رى ،أوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألششعبي وعناصشر ألدرك ألوطني بكل من تندوف
وأدرأر/ن.ع 3.وبسشكرة وألوأدي وبرج باجي مختار،
تسشعة ( )09مهربين وضشبطت ششاحنتين ومركبتين

و( )28,72قنطارأ من مادة ألتبغ ومعدأت تنقيب
عن ألذهب و( )800لتر من ألوقود ،في حين تم
ت-وق-يف ( )42م -ه-اج-رأ غ-ي-ر شش-رع-ي م-ن ج-نسش-ي-ات
مختلفة بكل من تلمسشان وبششار وأدرأر وأألغوأط.

أششرف عليها أللوأء حوأسشين

تسسمية مركز إعÓم إلجيشش بسسطيف باسسم إلشسهيد إلشسيخ إلعيفة

أششرف ،صشباح أمسس ألثÓثاء ،أللوأء عبد ألمجيد
حوأسشين ،ألقائد ألجهوي لقوأت ألدفاع ألجوي عن
أإلق -ل -ي -م ل -ل-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة أل-خ-امسش-ة ،ب-حضش-ور
ألسشلطات ألولئية بسشطيف يتقدمهم وألي ألولية
ن-اصش-ر م-عسش-ك-ري ،ع-ل-ى تسش-م-ي-ة أل-م-رك-ز أإلق-ل-ي-مي
أإلعÓمي للجيشس ألوطني ألششعبي ألوأقع بوسشط
م -دي -ن -ة سش -ط -ي -ف ،ب-اسش-م ألشش-ه-ي-د ب-ورق-ب-ة أل-ع-ي-ف-ة
أل -م -ع -روف ب -الشش -ي -خ أل -ع -ي -ف -ة ،وه -و أح -د شش -ه -دأء
ألمنطقة.
جاءت تسشمية هذأ ألمركز أإلعÓمي ،ألذي يقوم
بنششاطات متعددة للتعريف بالجيشس ،تطبيقا للقرأر
رقم  2015 / 913ألصشادر عن وزأرة ألدفاع ألوطني
بتاريخ  ،2015 / 20 / 25وهي ألتسشمية ألتي تدخل
ف-ي إأط-ار أل-ب-رن-ام-ج أل-وط-ن-ي ل-تسش-م-ي-ة أل-م-ؤوسشسشات

أل -عسش -ك -ري -ة ب -أاسش -م -اء شش -ه -دأء أل -ث -ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة
ألمباركة.
للتذكير ،فإان ألششهيد ألششيخ ألعيفة من موأليد 1928
ببلدية عين ألروى ،ششمال عاصشمة ألولية ،ألتحق
بصشفوف ألثورة ألتحريرية مبكرأ بعد إأنهاء درأسشته
بزأوية ششÓطة بولية بجاية ،وربط أتصشالت مع
أل-ع-ق-ي-د ع-م-ي-روشس سشنة  1955ل-ي-ت-ق-لد بعدها عدة
مناصشب سشامية في صشفوف جيشس ألتحرير ألوطني.
وسش-ق-ط ألشش-ي-خ أل-ع-ي-ف-ة ف-دأء ل-ل-وط-ن ،ب-ع-د م-ع-رك-ة
ششرسشة طوق فيها ألعدو منزل ألجتماع ألتنسشيقي
ب-ي-ن أل-ولي-ت-ي-ن أل-ت-اري-خ-ي-تين ألثالثة وأألولى ،بقرية
ف -رم -ات-و ب-ال-ق-رب م-ن سش-ط-ي-ف ،وب-الضش-ب-ط ي-وم 27
أبريل  1961وألتي سشميت باسشمه لحقا.
سشطيف :نورألدين بوطغان

أششهــار

