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لغلبية على ﬂطط عمل ا◊كومة
نواب الغرفة السسفلى يصسوتون با أ

مسساهل ‘ أاشسغال الّدورة 7٢
للجمعيـــــــة العامــــــــة

التصشويـت رد قـوي عـلى اŸششكك Úودع ـاة التهويـل

الدعوة إا ¤إاصشÓح اأ’·
اŸتحدة وﬁاربة العنف
واإ’رهـ ـ ـ ـاب والتط ـ ـ ـرف

صســـ53ـــ0

صســـ3ـــ0

إاثــر ﬁادثـــات جــــرت
علــى هـــــامشس الّلجنــــة
ا÷زائرية  -الّروسسيـــة

«لوك أاوول» تؤوّك ـ ـ ـ ـ ـد
رغبتها لتطوير حقول
الّنفـ ـ ـ ـط ‘ ا÷زائ ـ ـر
صســـ٤ـــ0

إاثر وفــاة اŸــرأاة ا◊امـــل
وجنينهــــــــا با÷لفـــــــة

عام ـ ـ ـان حبسش ـ ـا نافذا
للطّبيبـ ـ ـ ـة وسشن ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لباق ـ ـ ـ ـ ـ ـي اّŸته ـ ـ ـمÚ
اÙب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوسشÚ
صســـ٤ـــ٢

^ مكافحـ ـة الرششـ ـوة ’ –تـ ـاج إا ¤التهريـ ـج...
حفـــــــــاظا علــــــــى اŸكـــــــــاسسب الوطنيــــــــــة اÙققــــــــــــة

السشل ـ ـ ـ ـ ـ ـم يغ ـ ـ ـ ـّرد مـ ـ ـ ـ ـ ـن غردايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ويثم ـ ـن ميثـ ـ ـاق اŸصشا◊ ـ ـة والوئ ـ ـام
^ اÛتمـ ـ ـع ا Ÿـ ـ ـد ‘ Êصش ـ ـور التسشام ـ ـح
والتصشال ـ ـ ـ ـ ـ ـح درسض للمتطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاولÚ
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لتأاهيــــل اليـــد العاملـــة عشسيـــــة الدخــــول اŸهنـــي ا÷ديـــــــد

ع ـ ـ ـروضض تكوي ـ ـ ـن متنوع ـ ـ ـة وأاولوي ـ ـ ـة Ÿهـ ـ ـن اأ’نششط ـ ـ ـ ـة ا’قتصشاديـ ـ ـ ـة

صســـ٨ـــ0

لوولل
لأ
االلععــــــررضضسسااللععــــااصصسسمميياا أ
Ëممـــــــووسسسسااووي
للففييللــــــممككـــــررË
ي

انتكاسسة خطÒة ‘ ا◊قوق
وا◊ريـــــــات باŸغــــــــرب

«فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي انتظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
السشنونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات» ..معتقل ـ ـ ـ ـو ““ا◊ـ ـ ـ ـ ـراك““
‘ انت ـظ ـ ـار اأ’حـ ـ ـسشن بـ ـ Úا◊يـ ـ ـاة واŸـ ـ ـوت
صســـ5ـــ١
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طاال
طةةأاأاببط
يررااببط
ررببععننههاائئي
ب))
لإاإاففررييققيياا((إاإاّيّيااب
جووييللييـــــةة::
ب55ج
Ãللععــب
االلييوومم((سسسسÃ))١١٨٨::3300
Òووففييــــــااررييوو
–ـــــااددااللععااصصسسممـــــةة--ففــــÒ
اا–

«أاب ـنـ ـ ـ ـ ـاء سشوسشطـ ـ ـ ـ ـارة» يطمحـ ـ ـ ـون
للظّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ب ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـاأششÒة ال ّتأاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
إا ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ا ـ Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ّبع ال ّذهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبي

صســـ3ـــ١

قيطـ ـ ـو ‘ Êزيـ ـ ـ ـارة
عم ـ ـ ـل إا ¤اŸسسيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

مرموري يسستقبل
سسف Òمصسر با÷زائر

ي-ق-ؤم وزي-ر الّ-ط-اق-ة مصض-ط-ف-ى ق-ي-طؤ،Ê
لحد ،بزيارة عمل وتفّقد لؤلية
غدا ا أ
اŸسضيلة.
سض- -ي- -ق -ؤم ال -ؤزي -ر خ Ó-ل ه -ذه ال -زي -ارة،
ب-ت-دشض Úع-دة مشض-اري-ع خ-اصض-ة ب-ال-ك-ه-رب-اء وخ-اصضة الّشضمسضية،
وبتمؤين بلديات الؤلية بالغاز ال ّ
طبيعي واŸنتجات البÎولية.
كما سضيتفّقد منشضآات أاخرى خاصضة بالقطاع.

ولد علي يفتتح ندوة
دولية حول القرارات
و اأ’داءات الرياضسية

مباركي يفتتح موسسم
التكويـ ـ ـ ـن والتعلي ـ ـ ـم
اŸهني Úبع Úالدفلى

يسض - -ت - -ق - -ب - -ل وزي - -ر السض - -ي- -اح- -ة
والصض -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة حسض-ن
م-رم-ؤري ،غ-دا ،سض-ف Òج-مهؤرية
مصضر با÷زائر عمر أابؤ عيشس ،و
ذلك Ãقر دائرته الؤزارية بديدوشس مراد ،ابتداء
من السضاعة  09:٣0صضباحا.

يقؤم وزير التكؤين والتعليم اŸهنيÚ
ﬁم -د م -ب -ارك -ي ،غ-دا ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وت-ف-ق-د إا ¤ولي-ة ع Úال-دف-ل-ى ح-يث سض-يشض-رف خÓ-ل-ه-ا على
الف -ت -ت -اح ال -رسض -م -ي ل -دخ -ؤل ال -ت -ك -ؤي -ن وال -ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يÚ
. 2018-201٧

إاحياء الّذكرى 40
لوفاة مفدي زكرياء
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ت - -ن ّ- -ظ - -م م - -ؤؤسضسض- -ة م- -ف- -دي
زكرياء بالتعاون مع اŸنتدى
الثقا‘ ÷ريدة «السضياحي»،
ن - -دوة ث - -ق - -اف - -ي - -ة ب- -ع- -ن- -ؤان
«ا÷زائ -ر ب -ع -ي -ؤن ع -رب -ي-ة»،
ي- -نشض -ط -ه -ا ال -دك -ت -ؤر اأح -م -د
ح -م -دي ،ال -ي -ؤم ،اب-ت-داًء م-ن
السضاعة الثانية بعد الزوال
Ãكتبة قصضر الثقافة مفدي
زكرياء.

يÎاأسس وزي - - - - -ر الشض- - - - -ب- - - - -اب
وال-ري-اضض-ة ال-ه-ادي ولد علي،
غ- - -دا ،ب- - -ق - -اع - -ة اÙاضض - -رات
Ãركب ﬁم- - -د ب- - -ؤضض- - -ي - -اف،
اف- -ت- -ت- -اح ال- -ن- -دوة ال- -دول -ي -ة
ح- -ؤل» ال- -ق- -رارات والأداءات
الرياضضية :مقاربات متعددة
التخصضصضات
والÈاكسض- -ي -ؤل -ؤج -ي -ة ،وذلك
اب- -ت- -داء م- -ن السض -اع -ة 09 : 00
صضباحا.

العرضض الشّسر‘
Ÿسسرحية «ال ّصسمت»
يشض -رف اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -مسض-رح
ال - - -ؤط - - -ن- - -ي ا÷زائ- - -ري ﬁم- - -د
ي -ح -ي-اوي ،ع-ل-ى ال-ع-رضس الّشض-ر‘
اÿاصس Ãسض - -رح- -ي- -ة «الّصض- -مت»
للمؤؤلف ميسضؤم ›هري واıرج
إاب - -راه - -ي - -م شض - -رق - -ي ،ال - -ي- -ؤم‘ ،
السض - - -ادسض - - -ة وال - - -نصض- - -ف مسض- - -اًء
باŸسضرح الؤطني ا÷زائري ﬁي
الدين بشضطارزي.

بـ ـ ـ ـن الطاه ـ ـ ـر يفتت ـ ـ ـح
السسن ـ ـ ـ ـ ـ ـة الدراسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
للجمـ ـ ـارك ا÷زائريـ ـ ـة

يشضرف اŸدير العام للجمارك قدور
بن الطاهر ،غدا ،على افتتاح السضنة
ال - -دراسض - -ي- -ة  ،2018-201٧ح- - - - - -يث
سضتعرف هذه السضنة تكؤين أاو‹ لـ
 40ناجحا ‘ اŸسضابقة اÿارجية
ع - - -ن ط- - -ري- - -ق الخ- - -ت- - -ب- - -ار
لÓ-ل-ت-ح-اق ب-رت-ب-ة م-فتشس
رئ -يسض -ي ب -اŸع -ه-د و 250
ع-ؤن رق-اب-ة ل-ل-مصض-الح
ا÷ن-ؤب-ي-ة للجمارك،
وذلك Ãق - -ر اŸع - -ه- -د
ين ّ
لول
ظم ال–اد الؤطني للمتعامل ‘ Úالصضيدلة يؤمي  29و ٣0سضبتم Èاليؤم الدراسضي ا أ
للصضناعة الصضيدلنية باŸدرسضة العليا للفندقة بع Úالبنيان ،حيث سضيتم إابراز التطؤر ي -نّشض -ط رئ-يسس اأم-ن ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،القتصضادي
لخÒة وال-ت-ح-دي-ات ال-راه-ن-ة غ -دا الأح -د ،ن -دوة صض -ح-ف-ي-ة وذلك وا÷ب-ائ-ي ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة
ال -ذي أاح -رزه ال -ق -ط -اع الصض -ي -دل Êخ Ó-ل السض-ن-ؤات ا أ
ل-ت-ع-زي-ز ج-ؤدة م-ن-ت-ج-ات السض-ؤق ا÷زائ-ري ،وتشض-ج-ي-ع الصض-ناعة اÙلية ‘ اÛال Ãق- -ر اأم- -ن ال- -ؤلي- -ة اب- -ت- -داء م -ن ب -ت -ي-ب-ازة ،اب-ت-داء م-ن
ً
السض- - - - - -اع- - - - - -ة 09:٣0
الصضيدل.Ê
ال ّسض - -اع - -ة 09 : ٣0
صضباحا.

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم دراسسـ ـ ـي حـ ـ ـول تطـ ـ ـ ـّور
الصسناعة ال ّصسيد’نية ‘ ا÷زائر

اسستعراضض حصسيلة
النشساطات خÓل موسسم ا’صسطياف
Ãنتدى اأ’من الوطنية

صض ‘ ÚاÛال
ويتضضّمن برنامج اليؤم الدراسضي مداخÓت قيّمة Èÿاء وﬂت ّ
الصض-ي-دل Êج-زائ-ري Úوأاج-انب ح-ؤل م-ؤاضض-ي-ع م-رت-ب-طة بانشضغالت اŸؤؤسضسضات
لضض -اف -ة إا ¤ت -خصض -يصس فضض -اء ل -ع-رضس اŸن-ت-ؤج-ات
الصض -ي -دلن -ي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ،ب -ا إ
لدوية ﬁلية الصضنع.
الصضيدلنية وا أ

صضباحا.

ي -ح -تضض -ن م -ن -ت -دى الأم-ن ال-ؤط-ن-ي ،غ-دا ،ن-دوة
صض-ح-ف-ي-ة ي-نشض-ط-ه-ا اإط-ارات ﬂتصض-ة م-ن مديرة
الشض -رط -ة ال -قضض -ائ-ي-ة ،شض-رط-ة ا◊دود ،الأم-ن
ال- -ع- -م- -ؤم- -ي ل -ت -ق -د Ëحصض -ي -ل -ة ال -نشض -اط -ات
اŸسضجلة خÓل مؤسضم الصضطياف ،وذلك
باŸدرسضة العليا للشضرطة علي تؤنسس
شضاطؤناف ،ابتداء من السضاعة
 09 : 00صضباحا.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم ÷ 195مع الشسهادات

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸؤقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.٣5:

(021) 60.70.40

ع ـ ـرضض رواية
«بوبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل»

–تضضن مكتبة شضايب دزاير التابعة
ينظم اŸتحف الؤطني للمجاهد بالتنسضيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف للمؤؤسضسضة الؤطنية لÓتصضال النشضر
ا÷هؤية وملحقاتها الؤلئية  ٣6ومديريات اÛاهدين ومراكز Œهيز معطؤبي والإشض- - - -ه- - - -ار ،ي - - -ؤم  26سضبتمÈ
وضضحايا ثؤرة التحرير ،يؤم  25سضبتم Èا÷اري ،اللقاء ا÷ماعي اŸؤسضع رقم ا÷اري ،ع - - - -رضض - - - -ا ل- - - -رواي- - - -ة
«بؤبيل» ،وذلك ابتداء من
 195ح -ؤل م -ؤضض -ؤع « دور الأنشض -ؤدة والأغ-ن-ي-ة الشض-ع-ب-ي-ة وال-ؤط-ن-ي-ة ‘ ت-ع-ب-ئ-ة
السض - - -اع - - -ة 15 : 00
الشضعب خÓل الثؤرة التحريرية « ،وذلك ابتداء من السضاعة  14 : 00بعد الزوال،
Ãقر اŸتحف.

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

التحرير

رئيسض أامن و’ية
البليدة ينشسط ندوة صسحفية

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤؤولة النشضر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤؤسضسضة الؤطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

ؤسضسضات التالية:الؤسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
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الّرئيسس بوتفليقة يهّنئ رئيسسة مالطا

بعث رئيسش ا÷مهؤرية السشيد عبد العزيز بؤتفليقة،
ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤رئ-يسش-ة م-ال-ط-ا ،السش-ي-دة ماري  -لؤيز
ك -ؤلÒوب -ري -ك -اÃ ،ن -اسش -ب -ة الح -ت -ف -ال ب-ال-ع-ي-د ال-ؤط-ن-ي
ل-ب-لده-ا ،أا ّك-د ل-ه-ا ف-ي-ه-ا اسش-ت-ع-داده ل-ل-ع-م-ل م-عها من أاجل
“ت Úع -لق -ات الّصش -داق -ة وال ّ-ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي خ -دم-ة
ن احتفال
للششعب .Úوقال رئيسش الدولة ‘ برقيته« :إا ّ
جمهؤرية مالطا بعيدها الؤطني سشانحة طيّبة أاغتنمها
جه إاليكِ ،باسشم ا÷زائر ششعبا وحكؤمة وأاصشالة عن
أ
لتؤ ّ
نفسشي ،بتهانينا ا◊ارة مششفؤعة بتمنياتي لك Ãؤفؤر
ال ّصش -ح -ة والسش-ع-ادة ،وب-اط-راد ال-رق-ي والزده-ار ل-لّشش-عب
اŸالطي ال ّصشديق» .وأاضشاف الّرئيسش قائل« :هذا وأاغتنم
لنّؤه بجؤدة علقات ال ّصشداقة
هذه اŸناسشبة ال ّسشعيدة أ
والّتعاون التي Œمع بلدينا وأاؤوّكد لكِ “ام اسشتعدادي
للعمل مع ِ
ك على “تينها وتعزيزها Ãا هؤ أانفع Ÿصشالح
ششعبينا».

يهّنئ نظÒه األرميني
عّبر رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ ،برقية
ت -ه -ن -ئ -ة ب -عث ب -ه -ا ل-ن-ظÒه األرم-ي-ن-ي سسÒج سس-ارغسس-ي-ا،Ê
Ãن -اسس -ب -ة اح -ت -ف -ال ب Ó-ده ب -ع -ي -د اسس-ت-قÓ-ل-ه-ا ،ع-ن «“ام
اسستعداده للعمل معه على ترقية وتوسسيع وتعزيز عÓقات
الّتعاون التي Œمع البلدين» .وكتب الّرئيسص بوتفليقة ‘
ب-رق-ي-ت-ه« ،إاّن اح-ت-ف-ال ج-م-ه-وري-ة أارم-ي-ن-يا بعيد اسستقÓلها
جه إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا
سسانحة طّيبة أاغتنمها ألتو ّ
وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بتهانينا ا◊اّرة و“نياتي لكم
Ãوف -ور الّصس -ح -ة والّسس -ع -ادة ،وب-ال-رق-ي والزده-ار ل-لّشس-عب
األرميني الصسديق» .وواصسل الّرئيسص يقول ‘« :هذا اليوم

اŸشس- -ه- -ود م- -ن ت- -اري- -خ بÓ- -دك- -م ،أاود أان أاؤوّك -د ل -ك -م “ام
اسس -ت -ع-دادي ل-ل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-رق-ي-ة وت-وسس-ي-ع وت-ع-زي-ز
عÓقات التعاون التي Œمع بلدينا من أاجل الرتقاء بها إا¤
مسستوى تطّلعات شسعبينا ال ّصسديق.»Ú

...يهنّئ ا◊اكم العام لبيليز

أاّكد رئيسص ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة ‘ ،برقية
تهنئة بعث بها للحاكم العام لدولة بيليز ،سس Òكولفيل يونغي،
Ãناسسبة احتفال بÓده بالذكرى  36لسستقÓل بÓده« ،حرصسه
Ÿواصسلة العمل معه على تطوير عÓقات ال ّصسداقة والّتعاون التي
Œمع البلدين» .وكتب الّرئيسص بوتفليقة ‘ برقيته يقول« :يطيب
‹ وبÓدكم –تفل بالّذكرى ال ّسسادسسة والثÓث ÚلسستقÓلها ،أان
جه إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
أاتو ّ
ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊اّرة و“ن-ي-ات-ي ل-دول-ت-ك-م Ãوف-ور الّصس-ح-ة والّسس-ع-ادة
وبالرقي والزدهار لشسعب بيليز ال ّصسديق» .وأاضساف الّرئيسص ‘
ب-رق-ي-ت-ه« :وأاغ-ت-ن-م ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ال ّسس-ع-ي-دة ألؤوّك-د ل-ك-م ح-رصسي
وعزمي على مواصسلة العمل معكم على تطوير عÓقات ال ّصسداقة
والّتعاون التي Œمع بلدينا».

...ويهّنئ نظÒه اŸا‹

ب-عث رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة ،برقية
تهنئة لنظÒه اŸا‹ إابراهيم بوبكر كايتاÃ ،ناسسبة إاحياء
بÓده للذكرى  57إلعÓن قيامها ،أاعرب له من خÓلها عن
«اه -ت -م -ام -ه ال -ب -ال -غ» ب -ال-ت-ن-ف-ي-ذ ال-ف-ع-ل-ي لت-ف-اق-ي-ة السس-ل-م
واŸصسا◊ة ‘ ما‹ اŸنبثقة عن مسسار ا÷زائر.
جاء ‘ برقية الّتهنئة« :يسسّر Êأاّيما سسروري وجمهورية
م-ا‹ الّشس-ق-ي-ق-ة ت-ت-أاّه-ب لÓ-ح-ت-فال يوم  22سس-ب-تم2017 È
جه
بالذكرى السسابعة واÿمسس ÚإلعÓن قيامها ،أان أاتو ّ

إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
بأاحر تهانينا مقرونة بأازكى “نياتي باطراد السسلم والرقي
والزده-ار ل-ب-ل-دي-ن-ا وÃوف-ور الصس-ح-ة والسس-ع-ادة وال-ت-وف-يق
لكم».
وأاضساف رئيسص ا÷مهورية« :هذا ويطيب ‹ أان أاغتنم
هذه السسانحة السسعيدة ألعرب لكم عن ارتياحي ÷ودة
عÓقات الصسداقة والتضسامن التي Œمع بلدينا وأاؤوكد لكم
ع-زم-ي ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ت-دع-ي-م و“تÚ
تعاوننا الثنائي خدمة Ÿصسلحة شسعبينا الشّسقيق.»Ú
واسسÎسسل الرئيسص بوتفليقة ﬂاطبا الرئيسص اŸا‹:
«ك -م -ا أان -ت -ه -ز ه-ذه الّسس-ان-ح-ة ألنّ-وه ب-ت-واف-ق وج-ه-ات ن-ظ-ر

ا÷زائر وما‹ حول كل ما هو ﬁل اهتمامهما اŸشسÎك
م -ن اŸسس -ائ -ل اإلق -ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ،وأاؤوّك-د ل-ك-م ال-ت-زام-ي
Ãواصس -ل -ة تشس -اورن-ا م-ن أاج-ل م-غ-ال-ب-ة ال-ت-ح-دي-ات ا◊ال-ي-ة
العديدة ،وبذلك ‚عل من سسائر منطقتنا منطقة ازدهار
وسسلم وأامن».
واختتم رئيسص الدولة برقيته بالقول« :وإاذ أاجّدد لكم
التّعب Òعن اهتمامي البالغ بالتنفيذ الفعلي لتفاقية السسلم
واŸصسا◊ة ‘ ما‹ اŸنبثقة من مسسار ا÷زائر خدمة
Ÿصس-ل-ح-ة أاشس-ق-ائ-ن-ا اŸال-ي Úووح-دت-ه-م ،أاؤوّك-د ل-كم حرصص
ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى ع- -دم اّدخ -ار أاي ›ه -ود م -ن أاج -ل صس -ون
اسستقرار ما‹ و“اسسكه».

ل· اŸتحدة
على هامشش أاششغال الّدورة  72للجمعية العامة ل أ

مسساهل يشسارك ‘ اجتماع رفيع اŸسستوى حول ليبيا
لربعاء ،بنيؤيؤرك‘ ،
ششارك وزير الششؤؤون اÿارجية عبد القادر مسشاهل ،ا أ
اجتماع رفيع اŸسشتؤى حؤل ليبيا ،ن ّ
ظم على هامشش أاششغال الدورة  72للجمعية
” خلله عرضش ورقة ال ّ
لزمة
طريق ا÷ديدة لتسشؤية ا أ
العامة ل أ
ل· اŸتحدةّ ،
ل· اŸتحدة ،بحسشب ما جاء ‘
لم Úالعام ل أ
الليبية من طرف اŸمثل اÿاصش ل أ
بيان لؤزارة اÿارجية.
كان هذا اإلجتماع ،الذي عقد ‘ ظرف
ت -واج -ه ل -ي -ب -ي -ا ف -ي -ه ع -دة –دي-ات ،م-ن-اسس-ب-ة
للمشسارك Úللتطرق إا ¤آاخر تطورات األزمة
الليبية ولتعزيز Œنيد اÛتمع الدو‹ لدعم
اŸسسار األ‡ي الذي سسيسسمح باÿروج من
األزم -ة .وع ّ-ب -ر مسس -اه-ل ‘ ت-دّخ-ل-ه ع-ن دع-م
ا÷زائر الكامل لورقة ال ّ
طريق ا÷ديدة حول
ليبيا ،كما ذكر بأاّن األزمة الليبية ل Áكنها أان
–ل إال سسياسسيا ،مضسيفا أاّن اإلتفاق السسياسسي
الليبي  -الليبي اŸوّقع ‘ ديسسم Èمن سسنة
 ،2015سس -ي -ب-ق-ى اإلط-ار ال-وح-ي-د ل-ل-خ-روج م-ن
األزمة واŸصسدر الوحيد لشسرعية اŸؤوسّسسسات
الّليبية.
وأاوضس -ح ‘ الّسس -ي -اق ذات -ه ،أاّن -ه ي -جب ع-ل-ى
الّليبي Úتقد ËالتّعديÓت التي يرونها مناسسبة
ل -ت -ط-ب-ي-ق اإلت-ف-اق ب-اإلج-م-اع ،وإلسس-راع مسس-ار
اÿروج م -ن األزم -ة ،مÈزا أان ال -ل -ي -ب -ي Úل -ه-م
اŸوارد وال -ق -درات ال -ت -ي تسس -م -ح ل -ه -م ب -ح -ل
اÓÿفات واŸضسي قدما ‘ تطبيق اإلتفاق
السس -ي -اسس -ي وإاع -ادة ال -ب Ó-د ع -ل-ى درب ا◊وار
واŸصس -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة ،وإاسس -راع مسس-ار ع-ودة
السسلم واإلسستقرار ‘ ليبيا.
فيما يخصص جهود ا÷زائر الرامية ◊ل
األزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة ،أاشس -ار مسس -اه-ل أاّن ا÷زائ-ر
سستواصسل دعمها ومسسايرتها ÷ميع األطراف
الليبية ‘ إاطار ا◊وار الشسامل واŸصسا◊ة
ال -وط -ن -ي -ة ،م-ذّك-را ‘ ه-ذا الشس-أان ب-ال-زي-ارات
اŸي -دان -ي-ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا Ãخ-ت-ل-ف اŸن-اط-ق
ال-ل-ي-ب-ي-ة ‘ أاب-ريل  2016وأاب-ري-ل وم-اي-و 2017
بتعليمات من رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة .وقال ‘ ذات السسياق« :لقد عاينت
خÓل ﬂتلف اŸراحل درجة اŸأاسساة التي
يواجهها هذا البلد وشسعبه يوميا ،والذي ينتظر
ال- -ك- -ث Òم- -ن دول ا÷وار واÛت- -م- -ع ال- -دو‹
Óزمة» .وأاشسار
للوصسول إا ¤حل نهائي ودائم ل أ
مسس -اه -ل أاّن ا÷زائ -ر ت -ع-ت Èأاّن ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي
سس-ي-ت-وّصس-ل إال-ي-ه-ا ه-ذا اإلج-ت-م-اع سس-تسساهم ‘
إاع- - -ادة إاطÓ- - -ق اŸسس- - -ار األ‡ي Ÿراف- - -ق - -ة
األطراف الليبية الراغبة ‘ العمل من أاجل
عودة ال ّسسلم واألمن.

...يتباحث مع نظÒه الفرنسسي
بنيويورك
أاج -رى وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة مسس-اه-ل،
األرب -ع -اء ،ب -ن -ي -وي -ورك ،م-ب-اح-ث-ات م-ع ن-ظÒه
ال -ف -رنسس -ي ج-ون إاي-ف ل-ودري-ان ،ع-ل-ى ه-امشص

أاشس -غ-ال ال-دورة  72ل-ل-ج-م-عية العامة Ÿنظمة
األ· اŸتحدة التي يشسارك فيها .وتندرج هذه
اŸباحثات ‘ إاطار «الّتشساور اŸنتظم» بÚ
البلدين طبقا لتعليمات رئيسسي الدولت Úعبد
العزيز بوتفليقة وإاÁانويل ماكرون.
ت -ن -اول الّ-ل-ق-اء «–ضس ÒاŸواع-ي-د اŸق-ب-ل-ة
اÿاصسة بالتعاون الثنائي ا›ÈŸة للثÓثي
األخ Òمن السسنة ا÷ارية» .كما قام الوزيران
بتبادل الرؤوى حول األوضساع ‘ ما‹ وليبيا
«ع -ل -ى ضس -وء الج-ت-م-اع Úرف-ي-ع-ي اŸسس-ت-وى،
الّ-ل-ذي-ن ّ” ع-ق-ده-م-ا ي-وم األرب-ع-اء ب-ن-يويورك
ح- -ول ه- -ذه اŸسس- -ائ -ل ع -ل -ى ه -امشص أاشس -غ -ال
ا÷معية العامة Ÿنظمة األ· اŸتحدة».

...يتحادث مع نظÒه األوغندي
–ادث وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر
مسس -اه -ل ،األرب-ع-اء ،ب-ن-ي-وي-ورك ،ع-ل-ى ه-امشص
أاشس -غ-ال ال-دورة  72ل-ل-ج-م-عية العامة Ÿنظمة
األ· اŸت- -ح- -دة م -ع ن -ظÒه األوغ -ن -دي سس -ام
ك -وت -يسس-ا .وسس-م-حت ه-ذه اŸق-اب-ل-ة ل-ل-وزي-ري-ن
باسستعراضص وضسعية العÓقات الثنائية وآافاق
ت -ع -زي -زي -ه -ا وت -ن -وي -ع -ه -ا ،لسس -ي-م-ا ‘ اÛال
القتصسادي ‘ .هذا الطار ،اّتفق ا÷انبان
ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م اج -ت -م -اع ل -ل -ج -ن -ة اıت-ل-ط-ة
ا÷زائرية  -األوغندية خÓل الثÓثي األول
من سسنة « ،2018طبقا للقرارات التي اّتخذها
رئيسسا الدولتÃ »Úناسسبة الزيارة التي قام بها
ال -رئ -يسص ي -ووي -ري ك -اغ -وت -ا م -وسس -ي-ف-ي-ن-ي إا¤
ا÷زائر ‘ أاكتوبر  2015بدعوة من رئيسص
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة .كما تطّرق
مسس -اه -ل رف -ق-ة السس-ي-د ك-وت-يسس-ا إاﬂ« ¤ت-ل-ف
ال-قضس-اي-ا اإلق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات اله-ت-م-ام
اŸشسÎك ،لسس -ي-م-ا أاه-م اŸسس-ائ-ل اإلف-ري-ق-ي-ة
اŸتضس ّ- - -م- - -ن- - -ة ‘ ج- - -دول أاع- - -م- - -ال ال–اد
الفريقي».

..ويشسارك ‘ الجتماع الوزاري للجنة
تطبيق اّتفاق ال ّسسÓم حول ما‹
ترأاّسص وزير الشّسؤوون اÿارجية عبد القادر
مسس-اه-ل ،األرب-ع-اء ،ب-ن-ي-وي-ورك ،م-ن-اصس-ف-ة م-ع
نظÒه اŸا‹ عبدو الÓي ديوب واألم Úالعام
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو غوتÒيشص ،اجتماعا
ل أ
وزاريا حول تطبيق اتفاق ال ّسسÓم واŸصسا◊ة
‘ ما‹ ،بحسسب ما أافاد به يوم اÿميسص بيان

ل- - -ل- - -وزارة .وأاوضس - -ح ذات اŸصس - -در ،أاّن ه - -ذا
الج -ت -م -اع ال -ذي ن ّ-ظ -م ع -ل-ى ه-امشص أاشس-غ-ال
 ·ÓاŸتحدة،
الدورة  72للجمعية العامة ل أ
Ãشساركة الرئيسص اŸا‹ ابراهيم بوبكر كايتا،
شسّكل «فرصسة سسانحة للمشسارك Úللشّسروع ‘
ت-ق-ي-ي-م م-رح-ل-ي Ÿسس-ار ت-ط-ب-ي-ق اتفاق السسÓم
واŸصس - -ا◊ة ‘ م- -ا‹ اŸن- -ب- -ث- -ق ع- -ن مسس- -ار
ا÷زائر».
‘ مداخلته أاّكد مسساهل أاّن الوضسع ‘ ما‹
عرف «تطّورات إايجابية ينبغي تعزيزها أاكÌ
بنشساط موجّه نحو تطبيق فعلي لÓتفاق من
أاجل ال ّسسÓم واŸصسا◊ة ‘ ما‹» اŸنبثق عن
مسسار ا÷زائر ‘ .هذا اإلطار ،ذكر بانعقاد
ندوة الوفاق الوطني التي تلتها اŸصسادقة على
م- -ي- -ث -اق السس Ó-م واŸصس -ا◊ة وإاط Ó-ق مسس -ار
اŸراجعة الدسستورية ومصسادقة ›لسص األمن
األ‡ي على الÓئحة اŸتعلقة بتطبيق نظام
عقابي .كما ذكر الوزير بالتّوقيع على اتفاق
ي-رسس-ي ال-ه-دن-ة ب Úت-نسس-ي-ق-ي-ة ح-ركات األزواد
واألرضس- -ي- -ة ،واسس- -ت- -ك- -م- -ال اŸف- -اوضس- -ات بÚ
األطراف اŸالية اŸوّقعة على التفاق بشسأان
ع - -ودة دول - -ة م - -ا‹ ورم - -وزه - -ا إا ¤ك - -ي - -دال،
ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ج-ع-ل اآلل-ي-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ل-لتنسسيق
لكيدال عملياتية وتعي Úمرصسد مسستقل.
Óصس Ó-ح -ات السس -ي -اسس -ي -ة
ل- -دى ت -ط ّ-رق -ه ل  -إ
واŸؤوسسسس- -ات- -ي- -ة ،أاشس- -ار مسس- -اه- -ل إا« ¤ق -ط -ع
أاشسواط هامّة» ،سسيما من حيث إاضسفاء الطّابع
العملي على منطقتي تاودانيت وميناكا بعد
ت- -ع- -ي Úوت- -نصس -يب ﬁاف -ظ -ي -ه -م -ا ،وت -نصس -يب
ال ّسسلطات النتقالية واŸسسار ا÷اري إلعداد
نصس-وصص تشس-ري-ع-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م-ي-ة م-ت-عّ-ل-ق-ة بفك

ال ّ
طابع اŸركزي وإادارة الأقاليم والنتخابات
وللمراجعة الدسستورية .وأاوضسح الوزير« ،األمر
الذي يبعث لÓرتياح ويسستحق التأاكيد هو أانّ
كل هذه العمليات ا◊اسسمة قد –ّققت ‘
إاطار ا◊وار والّتفاهم ب Úاألطراف اŸوّقعة
على التفاق».
‘ م -ع -رضص ح -دي -ث-ه ع-ن ال-ت-ق-دم ال-ذي ّ”
إاحرازه ،رّكز مسساهل على «ضسرورة» تعجيل
مسسار جعل كتائب اآللية العملياتية اŸشسÎكة
وع -م -ل -ي -ة ان -تشس -ار دوري-ات ﬂت-ل-ط-ة ع Èك-ل
م -ن -اط -ق الشس-م-ال وال-ت-نصس-يب السس-ري-ع والسسÒ
ال-ع-ادي ل-لسس-ل-ط-ات الن-ت-ق-ال-ي-ة إلع-ادة ضس-مان
اÿدم -ات الج -ت -م -اع -ي -ة ال -ق -اع-دي-ة ل-ف-ائ-دة
السسكان.
وأاّك- -د مسس- -اه- -ل ،أاّن ا÷زائ- -ر «سس- -ت -واصس -ل
ج -ه -وده -ا ل -ب -ن -اء الّسس-ل-م و–ق-ي-ق السس-ت-ق-رار
الق-تصس-ادي ‘ م-ا‹ ط-ب-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-مات رئيسص
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،الذي يتابع
ب -اه -ت -م -ام ك -ب Òت -ط -ور ال -وضس -ع ‘ م -ا‹ و‘
منطقة السساحل بشسكل عام.

مسساهل يتحادث مع نظÒه
الكرواتي بنيويورك
–ادث وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر
مسساهل ،أامسص األول ،بنيويورك ،مع نظÒه
الكرواتي ماريخا بيجسسينوفيتشص بورتشسي.
قام الوزيران بهذه اŸناسسبة بتقييم التعاون
ال -ث -ن -ائ -ي ب Úال-ب-ل-دي-ن م-ن خÓ-ل ب-حث سس-ب-ل
وإامكانات تعزيزها ،كما تطّرقا إا ¤العÓقات

ب Úا÷زائر وكرواتيا وتنويعها خاصسة خÓل
اŸواعيد الثنائية اŸقبلة.
وت- -ب -احث مسس -اه -ل م -ع ن -ظÒه ال -ك -روات -ي
اŸسس-ائ-ل اإلق-ل-ي-م-ي-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ذات الهتمام
اŸشسÎك ،باإلضسافة إا ¤اÙاور الرئيسسية
اŸتضس- -م- -ن- -ة ‘ ج -دول أاع -م -ال ه -ذه ال -دورة
 ·ÓاŸتحدة.
للجمعية العامة ل أ
من جهته ،عّبر الوزير الكرواتي عن رغبته
‘ القيام بزيارة رسسمية إا ¤ا÷زائر.

...مع نظÒه الÈتغا‹
–ادث مسساهل ،أامسص األول ،بنيويورك،
مع نظÒه الÈتغا‹ السسيد أاوغسستو سسانتوسص
سسيلفا.
ق -ام ال -وزي -ران خ Ó-ل اÙادث -ات ب-ت-ق-ي-ي-م
التعاون الثنائي ‘ ﬂتلف اŸيادين ،واتفقا
على تبني مسسعى قائم على –ديد مشساريع
مشسÎكة ملموسسة وذات منفعة متبادلة.
ف -ي -م -ا ي -خصص ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ،أاع -رب
الطرفان عن ارتياحهما للنتائج اŸنبثقة عن
الدورة اŸنصسرمة للجنة التعاون القتصسادي
ا÷زائرية  -الÈتغالية اŸنعقدة ‘ مارسص
الفارط بلشسبونة ،مشسÒا إا ¤التطبيق الفعلي
لقرارات هذا الجتماع.
ك- -م- -ا اغ -ت -ن -م ال -وزي -ران ه -ذه ال -ف -رصس -ة
Ÿن- -اقشس- -ة اŸسس- -ائ- -ل اŸدرج- -ة ‘ ج- -دول
·Ó
أاع -م -ال ال-دورة  72ل-ل-ج-م-ع-ية العامة ل أ
اŸتحدة ،إاضسافة إا ¤مسسائل إاقليمية ودولية
ذات الهتمام اŸشسÎك.
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ُ...يسستقَبل من طرف الوزير الأول اŸوريسسي
اسسُتقبل عبد القادر مسساهل ،اأمسس الأول ،من طرف الوزير الأول
÷مهورية موريسس برافيند كومار جوغنوث.
اأبدى الوزير الأول اŸوريسسي خÓل اللقاء ،ارتياحه ÷ودة العÓقات
القائمة ب Úبلده وا÷زائر ‘ ﬂتلف اÛالت.
وعّبر الوزيران مسساهل وجوغنوث ،عن اسستعدادهما لتعزيز العÓقات
الثنائية ب Úالبلدين وتوسسيعها اإ› ¤الت جديدة واعدة على غرار
الفÓحة والسسياحة.
واسس -ت -ع -رضس ال -ط-رف-ان ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ب-عضس اŸسس-ائ-ل ا›ÈŸة ‘
جدول اأعمال الدورة  72للجمعية العامة لÓأ· اŸتحدة.

...يتحادث مع نظÒه الفنزويلي بنيويورك
–ادث مسساهل ،اأمسس الأول ،بنيويورك ،مع نظÒه الفنزويلي خورخي
اأريازا.
وت -ط ّ-رق ال ّ-ط -رف -ان خÓ-ل اÙادث-ات اإ ¤ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وسس-ب-ل
واإمكانات تعزيزها ،بحيث اّتفقا على مواصسلة ا÷هود لتجسسيد اأعمال
التعاون التي ” –ديدها بالشسراكة.
كما قام الوزيران بتبادل وجهات النظر حول اأهم اŸسسائل الإقليمية
والدولية ذات الهتمام اŸشسÎك اŸدرجة ‘ جدول اأعمال الدورة 72
ل -ل -ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة لÓ-أ· اŸت-ح-دة ،واّت-ف-ق-ا ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-تشس-اور بÚ
البلدين.

...مع نظÒته من جنوب اإفريقيا
–ادث ،اأمسس الأول ،بنيويورك مع نظÒته ا÷نوب افريقية مايÏ
كوانا ماشسبان.
كما اأعرب الطرفان عن ارتياحهما Ÿسستوى العÓقات ب Úالبلدين،
واأكدا اسستعدادهما لتعزيز التعاون الثنائي وتوسسيعه اﬂ ¤تلف اŸيادين.
ك -م -ا ت-ب-ادل ال-وزي-ران وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول اأه-م اŸسس-ائ-ل الإق-ل-ي-م-ي-ة
والدولية ذات الهتمام اŸشسÎك اŸدرجة ‘ جدول اأعمال الدورة 72
للجمعية العامة لÓأ· اŸتحدة.
وبحث الوزيران اأهم اŸسسائل الإفريقية اŸتضسمنة ‘ جدول اأعمال
ال–اد الفريقي.

...ويتباحث مع نظÒه الإسسباÊ
اأجرى مسساهل ،اأمسس الأول ،بنيويورك مباحثات مع نظÒه الإسسباÊ
األفونسسو داسستيسس.
وبحث الطرفان العÓقات الثنائية وسسبل تعزيزها وتدعيمها Ãا يخدم
البلدين.
وتبادل مسساهل مع نظÒه الإسسبا Êوجهات النظر حول اŸسسائل ذات
الهتمام اŸشسÎك اŸتضسمنة ‘ جدول اأعمال هذه الدورة للجمعية
العامة لÓأ· اŸتحدة ،واأكدا على تدعيم التعاون الثنائي ب Úالبلدين.

...ويتحادث مع نظÒه الأسستوÊ
–ادث مسساهل ،اأمسس الأول ،بنيويورك مع نظÒه السستو Êسسفن
ميكسسر.
وبحث الطرفان التعاون الثنائي وسسبل تعزيزه واأكدا مواصسلة تدعيم
التعاون ب Úالبلدين ‘ ﬂتلف اÛالت.
ون- -اقشس ال -وزي -ران اŸسس -ائ -ل اŸدرج -ة ‘ ج -دول اأع -م -ال ال -دورة 72
للجمعية العامة لÓأ· اŸتحدة ،اإضسافة اإ ¤مسسائل اإقليمية ودولية ذات
الهتمام اŸشسÎك.
واغتنم الوزير الأسستو Êهذه الفرصسة لطرح برنامج بÓده من اأجل
الÎشسح Ûلسس الأمن للفÎة (. )2021 - 2020
وات-ف-ق-ا ا÷ان-ب-ان ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-تشس-اور ‘ ال-قضس-اي-ا ذات اله-ت-م-ام
اŸشسÎك.

...ويتحادث مع غسسان سسÓمة
–ادث مسساهل ،اأمسس الأول ،بنيويورك مع مبعوث الأ· اŸتحدة
رئيسس بعثتها للدعم ‘ ليبيا ،غسسان سسÓمة.
تطّرق الطرفان خÓل اÙادثات ،اإ ¤اآخر تطورات الوضسع ‘ ليبيا
والج -ت -م -اع رف -ي -ع اŸسس-ت-وى ح-ول ل-ي-ب-ي-ا ،ال-ذي ان-ع-ق-د ي-وم  20سسبتمÈ
بنيويورك ،بهدف التوصسل اإ ¤حل لÓأزمة ‘ هذا البلد.
بهذه اŸناسسبة اأشساد سسÓمة بدعم ا÷زائر لورقة الطريق ا÷ديدة
لتسسوية الأزمة الليبية.
من جهته ،جّدد مسساهل اإرادة ا÷زائر ‘ مواصسلة جهودها Ÿرافقة
الأشسقاء الليبي ‘ Úطريق ا◊وار واŸصسا◊ة الوطنية لتجاوز اÓÿفات
واإيجاد حل سسلمي لÓزمة الليبية.

...ويتباحث مع نظÒه الروسسي
اأجرى مسساهل ،اأمسس الأول ،بنيويورك مباحثات مع نظÒه الروسسي
السسيد سسرغاي لفروف.
بالإضسافة ا ¤التعاون ب Úالبلدين ،تطرق الوزيران ا– ¤ضسÒات
زيارة الوزير الول الروسسي دÁيÎي ميدفيديف اŸقبلة اإ ¤ا÷زائر‘ ،
اإطار تدعيم العÓقات الثنائية وبعث ديناميكية جديدة ‘ العÓقات
ا÷زائرية  -الروسسية.
ك -م -ا ب -حث ال -وزي -ران ع -دة قضس -اي -ا اإق -ل -ي -م -ي-ة ودول-ي-ة ذات اله-ت-م-ام
اŸشسÎك ،خاصسة الوضسع ‘ سسوريا وليبيا ،واّتفقا على مواصسلة التشساور
ب Úالبلدين.

...يتحادث بنيويورك مع النظيف
–ادث مسساهل ،اأمسس الأول ،مع السسيد ﬁمد صسالح النظيف اŸمثل
اÿاصس لÓ- -أم Úال- -ع -ام ل Ó-أ· اŸت -ح -دة ورئ -يسس ب -ع -ث -ة الأ· اŸت -ح -دة

»æWh
اŸتكاملة واŸتعددة الأبعاد لتحقيق السستقرار Ãا‹ (مينوسسما).
“حورت اÙادثات حول اآخر تطورات الوضسع ‘ ما‹ ،ا ¤جانب
سسبل ووسسائل تنسسيق ديناميكية تنفيذ اتفاق السسÓم واŸصسا◊ة ‘ ما‹
اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر.
واأعرب النظيف عن ارتياحه Ÿسستوى التعاون الذي يربطه مع ا÷زائر
‘ اطار تنسسيق نشساطات بعثة «مينوسسما» .كما اأعرب عن شسكره للدعم
النشسط الذي تقدمه ا÷زائر ‘ اطار تنفيذ مهمة مينوسسما.
من جهته ،اأّكد مسساهل ،الذي تراّأسس مناصسفة مع نظÒه اŸا‹ عبدو
الÓي ديوب والأم Úالعام لÓأ· اŸتحدة اأنطونيو غوتÒيشس ،اجتماعا
وزاريا حول تطبيق اتفاق السسÓم واŸصسا◊ة ‘ ما‹ ،اأن التطورات
اليجابية التي يشسهدها الوضسع ‘ ما‹ «يتع Úتعزيزها ع Èمشساركة اأكÈ
لبعثة مينوسسما بنشساط اأك Èنحو تطبيق فعلي لÓتفاق ،الذي يبقى الرهان
الوحيد من اأجل عودة نهائية لÓأمن والسسÓم ‘ ما‹».
وات-ف-ق السس-ي-دان مسس-اه-ل وال-ن-ظ-ي-ف ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-تشس-اور م-ن اأجل
مرافقة اŸالي Úقصسد Œاوز التحديات الراهنة واللتزام بشسكل اأك Èمن
اأجل تنفيذ حقيقي لتفاق السسÓم ‘ هذا البلد.

...ويتحادث مع موغÒيني ‘ نيويورك
–ادث مسساهل ،اأمسس الأول ،مع فيديريكا موغÒيني اŸمثلة السسامية
ل–Óاد الأوروبي للشسوؤون اÿارجية والسسياسسات الأمنية.
“حورت اŸباحثات حول التعاون ب Úا÷زائر وال–اد الوروبي ‘
ﬂتلف اÛالت ،اإ ¤جانب سسبل ووسسائل تطويرها .كما ” ا◊ديث
عن التحضس Òلأهم اŸواعيد اŸطروحة على اأجندة العÓقات الثنائية.
كما تطّرق مسساهل خÓل اÙادثات ا ¤عدة قضسايا ذات الهتمام
اŸشسÎك ،منها على اÿصسوصس الوضسع ‘ ليبيا و‘ ما‹ ،وذلك على
ضسوء الجتماعات عالية اŸسستوى اÿاصسة بهات Úالقضسيت Úوالتي ”
عقدها على هامشس اأشسغال ا÷معية العامة لÓأ· اŸتحدة اŸنعقد
حاليا ،ا ¤جانب الوضسع ‘ منطقة السساحل بصسفة عامة.
‘ السسياق نفسسه ،تطّرق مسساهل وموغريني ا ¤قضسايا الهجرة غÒ
الشسرعية ومكافحة الإرهاب وا÷رÁة العابرة للقارات.
واتفق مسساهل وموغريني على مواصسلة التنسسيق والتشساور ب Úا÷زائر
وال–اد الوروبي حول القضسايا التي تشسغل الطرف.Ú

...ويتباحث مع نظÒه العراقي
اأجرى مسساهل مع نظÒه العراقي ابراهيم ا÷عفري مباحثات تناولت
العÓقات الثنائية والسسبل والوسسائل الكفيلة بتعزيز التعاون ب Úالبلدين.
كما تطّرق الوزيران ا ¤الأوضساع ‘ العا ⁄العربي ،لسسيما الوضسع ‘
العراق وسسوريا واليمن ،وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وتطّرق الوزيران اأيضسا ،ا ¤اŸسسائل اŸرتبطة باإصسÓح جامعة الدول
العربية وبتعزيز العمل العربي اŸشسÎك من اأجل رفع التحديات التي
يواجهها العا ⁄العربي.

...ويتحادث مع نظÒه البيÓروسسي بنيويورك
–ادث وزير الشسوؤون اÿارجية عبد القادر مسساهل ،اأمسس ،بنيويورك،
مع نظÒه البيÓروسسي فÓد ÒÁماكايي ،على هامشس اأشسغال الدورة 72
للجمعية العامة لÓأ· اŸتحدة.
و“حور اللقاء حول «العÓقات الثنائية وسسبل تنويعها وتعزيزها’ حيث
اتفق الطرفان ‘ هذ الصسدد على «اإقامة اتصسالت مباشسرة ب Úرجال
اأعمال البلدين لتحديد فرصس السستثمار والشسراكة».
وعرضس مسساهل خÓل اللقاء اŸيادين الواعدة من اأجل تعاون جزائري
بيÓروسسي ‘ ح Úقدم نظÒه البيÓروسسي الفرصس التي “نحها بلده ‘
›ال السستثمار واŸبادلت التجارية ،حيث اأعرب ‘ هذا الإطار عن
«رغبته ‘ تنويع اŸبادلت القتصسادية والتجارية مع ا÷زائر خاصسة ‘
›ال الزراعة والصسناعة».
وتطرق الطرفان من جهة اأخرى اإ ¤اŸسسائل الإقليمية والدولية ذات
الهتمام اŸشسÎك.

اجتماع تشساوري بنيويورك ب Úا÷زائر وتونسس ومصسر
اأجرى كل من وزير الشسوؤون اÿارجية عبد القادر مسساهل ونظÒاه من
مصسر سسامح شسكري وتونسس خميسس ا÷هيناوي ،اأول اأمسس ،بنيويورك،
لقاء تشساوريا ‘ اإطار اŸبادرة الثÓثية حول ليبيا على هامشس اأشسغال
الدورة  72للجمعية العامة Ÿنظمة الأ· اŸتحدة.
وك -ان ه -ذا ال -ل-ق-اء ف-رصس-ة ل-ل-وزراء ال-ثÓ-ث-ة م-ن اأج-ل اسس-ت-ع-راضس اآخ-ر
تطورات الوضسع ‘ ليبيا ل سسيما على ضسوء الجتماع الرفيع اŸسستوى
حول ليبيا الذي انعقد يوم الأربعاء ( 20سسبتم )Èوالذي شسارك فيه ذات
اŸسسوؤول.Ú
وع Èالوزراء «عن رفضسهم لتعدد اŸبادرات بخصسوصس ليبيا» واأكدوا
من جديد على «دعمهم ÷هود الأ· اŸتحدة واŸبعوث اÿاصس غسسان
سسÓمة».
كما جدد اŸسسوؤولون الثÓثة «التزامهم Ãواصسلة التشساور والتنسسيق من
اأجل مرافقة الليبي ‘ Úمسسعاهم الرامي اإ ¤التوصسل اإ ¤حل نهائي
يحفظ سسيادة وسسÓمة هذا البلد الشسقيق اÛاور».

..و مع نظÒه الأرد Êبنيويورك
–ادث وزير الشسوؤون اÿارجية عبد القادر مسساهل ،اأمسس ا÷معة،
بنيويورك مع نظÒه الأرد ÊاأÁن الصسفدي .واسستعرضس الوزيران وضسع
التعاون الثنائي سسيما على ضسوء نتائج الزيارة التي قام بها السسيد مسساهل
‘ اأغسس -طسس اŸنصس -رم اإ ¤ع -م -ان .وات -ف -ق اŸسس -وؤولن ع -ل -ى م -واصس -ل-ة
جهودهما والسستفادة من اŸواعيد الثنائية اŸقبلة سسيما انعقاد اللجنة
اŸشسÎكة ا÷زائرية-الأردنية من اأجل تطبيق نشساطات التعاون اÙددة
سسوية .عÓوة على اأهم اŸسسائل اŸدرجة ضسمن جدول اأعمال الدورة
ا◊ال -ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة لÓ-أ· اŸت-ح-دة ت-ط-رق ال-وزي-ران اإ ¤ال-وضس-ع
السسائد ‘ العا ⁄العربي سسيما ‘ سسوريا والعراق واليمن وكذا القضسية
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة .ك-م-ا اأك-دوا ع-ل-ى ضس-رورة ت-ف-ع-ي-ل ال-عمل العربي اŸشسÎك
–سسبا لرفع التحديات التي تواجهها الدول العربية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تضضمنت التعاون الثنائي واجتماع اللجنة رفيعة اŸسضتوى

أاويحيى يتحادث هاتفيا مع نظÒه الفرنسسي
تلقى الوزير األول أاحمد أاويحيى ،أامسس ،اتصسال هاتفيا من نظÒه
الفرنسسي إايدوار فيليب ،حسسبما أافاد به بيان Ÿصسالح الوزير األول.
وأاعرب الطرفان عن ارتياحهما لتعزيز عÓقات الصسداقة والتعاون بÚ
ا÷زائر وفرنسسا –ت الرعاية السسامية للرئيسس Úعبد العزيز بوتفليقة
وإاÁانويل ماكرون .كما تطرق أاويحيى ونظÒه الفرنسسي إا« ¤التحضسÒات
ا÷ارية –سسبا لÓجتماع الرابع للجنة ا◊كومية رفيعة اŸسستوى اŸكلفة
بالتعاون الثنائي اŸقررة ‘ ديسسم Èبباريسس –ت رئاسستهما اŸشسÎكة».

إاثر ﬁادثات جرت على هامشس الّلجنة ا÷زائرية – الّروسضية

«لوك أاوول» تؤوّكد رغبتها لتطوير حقول الّنفط ‘ ا÷زائر

أاع-ل-ن وزي-ر الّ-ط-اق-ة ال-روسضي
أال- -كسض- -ن- -در ن -وف -اك ب -ا÷زائ -ر،
اسض -ت -ن -ادا إا ¤وك -ال-ة «ت-اسس» ،أاّن
الشّض -رك -ة اّل -ن -ف -ط -ي -ة ال-روسض-ي-ة
«ل-وك اأوول» ،م-ه-تّ-م-ة Ãشض-اريع
تطوير حقول النفط با÷زائر،
وت -ع -ت -زم اŸشض -ارك -ة ‘ ع -روضس
اŸن-اقصض-ة ال-ت-ي سض-ت-ط-ل-ق ‘ ه-ذا
الشضأان.
عقب ﬁادثاته مع وزير الطّاقة
مصس -ط -ف -ى ق -ي -ط -و ،Êع -ل-ى ه-امشس
أاشس -غ -ال ال-دورة  8ل-ل-جنة اıتلطة
ا÷زائرية  -الروسسية ،صسّرح السسيد
نوفاك أانّ «الشّسركة النّفطية الّروسسية
أاعربت عن رغبتها ‘ اŸشساركة ‘
عروضس اŸناقصسة اŸتعلقة بتطوير
حقول النفط با÷زائر ،حيث أاّنها
مهتّمة اأيضسا باŸشساريع ‘ اليابسسة
و‘ عرضس البحر».
ك- -م- -ا أاشس -ارت وك -ال -ة «ت -اسس» ،أاّن
«ا÷زائر منتج هام للغاز الطبيعي
وأاح-د أاه-م م-ن-ت-ج-ي ال-بÎول ال-ثÓ-ثة
ب-إاف-ري-ق-ي-ا ،ح-يث ب-ل-غت الحتياطات
اŸؤوّكدة للغاز الطّبيعي با÷زائر إا¤
 4,5م Ó-ي Òم Îم -ك -عب ،ف-ي-م-ا
قّدرت احتياطات البÎول اŸعادل بـ
 1,5م -ل-ي-ار ط-ن» .وق-د دع-ا السس-ي-د
قيطو ،Êعلى هامشس لقائه بالسسيد
نوفاك ،الشسركات الطاقوية الروسسية

إا ¤اŸشساركة ‘ عروضس اŸناقصسة
التي سستنظم لسستغÓل واسستكشساف
البÎول ‘ ا÷زائر .من جهته ،أابدى
نوفاك اهتمام «العديد من الشسركات
ال- - -روسس - -ي - -ة ‘ ق - -ط - -اع ال - -ط - -اق - -ة
ب- -السس -ت -ث -م -ار ‘ ا÷زائ -ر» ،داع -ي -ا
الشسركات ا÷زائرية إا« ¤نشساط أاكÈ
ع- -ل- -ى مسس -ت -وى السس -وق ال -روسس -ي -ة».
واع -ت Èال -وزي -ر ال -روسس -ي أاّن ق -ط -اع
ال ّ- -ط- -اق- -ة م- -ن ال- -ق- -ط- -اع- -ات «ذات
األولوية» بالنسسبة للجزائر وروسسيا،
ب -اع-ت-ب-اره-م-ا ب-ل-دي-ن «ه-ام »Úع-ل-ى
مسستوى السسوق الدولية .كما أاضساف،
أاّنه «لهذا ال ّسسبب تسسعى روسسيا اإ¤
ت -ط -وي -ر شس -راك -ة ت -ف -ي -د الّ-ط-رف،»Ú
مشسÒا إا ¤أاّن ق -ط -اع ال ّ-ط-اق-ة ي-ت-ي-ح
ال - -ع - -دي - -د م - -ن ال - -ف- -رصس ‘ ›ال
التّعاون».

أاكد أانّ اŸبادرة “نح التقرب من الشّضريك ال ّصضيني

بوعزغي يدعو إا ¤تعزيز التّعاون ‘ القطاع الفÓحي

أاّك-د وزي-ر ال-فÓ-ح-ة والتنمية
ال -ري-ف-ي-ة والصض-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د
لول،
ال- -ق- -ادر ب- -وع -زغ -ي ،أامسس ا أ
ب- - -ب- - -ك ،Úأاّن ›الت ال- - -ت - -ع - -اون
ال - -فÓ- -ح- -ي ب Úا÷زائ- -ر والصضÚ
واسض- -ع- -ة وم -ت -ن ّ-وع -ة و–ت -اج إا¤
تفك ÒمشضÎك ،بحسضب ما أافاد به
بيان من الوزارة.
أاوضسح بوعزغي خÓل مشساركته ‘
افتتاح الطبعة  15للمعرضس التجاري
ال-فÓ-ح-ي ال-دو‹ ب-ال-ع-اصسمة الصسينية،
أاّن ا÷زائ - - -ر والصس Úعّ- - -ب- - -رت- - -ا ع- - -ن
اسستعدادهما لÎقية اسستثمارات قادرة
ع -ل -ى إاع -ط -اء دف -ع-ة ج-دي-دة ل-ل-ت-ع-اون
ال- -ث- -ن- -ائ- -ي ،مشسÒا إاّ– ¤سس- -ن م- -ن- -اخ
لعمال ‘ ا÷زائر بفضسل مراجعة
اأ
ال -نصس -وصس ال -ق -ان -ون -ي -ة وال -ت -ن-ظ-ي-م-ي-ة
ث الوزير اŸتعاملÚ
اŸتعلقة به .وح ّ
الق - -تصس - -ادي ‘ Úال - -ب - -ل - -دي- -ن ع- -ل- -ى
السس- - -ت- - -ف- - -ادة م - -ن إاط - -ار الشس - -راك - -ة
السسÎات -ي -ج -ي ال -ذي ي -رب -ط ا÷زائ-ر
والصس Úمنذ  ،2014واسستغÓل الفرصس
التي “نحها اŸبادرة الصسينية «ا◊زام
وال- -ط -ري -ق» ال -ت -ي أاط -ل -ق -ه -ا ال -رئ -يسس
الصسيني شسي ج Úبينغ.
لدى تطّرقه إا ¤أاهمية اŸعرضس،
أاّك - -د ال - -وزي - -ر أاّن ه - -ذه ال - -ت - -ظ- -اه- -رة
الق- -تصس- -ادي- -ة تسس- -م- -ح ل -ل -م -ت -ع -ام -لÚ
الق -تصس -ادي ÚاŸشس -اركÃ ،Úن ف -ي-ه-م
لعمال ا÷زائريون اŸرافقون
رجال ا أ
له ‘ هذه الزيارة إا ¤الصس ،Úبالتعرف

أاك Ìعلى إامكانات نظرائهم الصسينيÚ
‘ اÛال ال -ف Ó-ح -ي وت -ف-ت-ح ب-ال-ت-ا‹
لب - -واب أام - -ام ال- -ع- -دي- -د م- -ن ف- -رصس
اأ
الشس -راك -ة ب-ه-ذا ال-ق-ط-اع ،وف-ق-ا ل-ن-فسس
البيان.
على صسعيد آاخر ،أاوضسح بوعزغي
أاّنه «بفضسل القرارات الّتاريخية التي
اّتخذها رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة واŸت-عّ-لقة بضسرورة Œسسيد
لم- -ن ال- -غ- -ذائ -ي ،ف -إاّن -ه ّ“ت ت -ل -ب -ي -ة
اأ
ح - -اج - -ي - -ات الّشس - -عب ا÷زائ - -ري م- -ن
اŸنتجات الفÓحية ﬁليا بصسفة شسبه
ك- -ل -ي -ة» .ك -م -ا أاّن سس -ي -اسس -ة ال -ت -ج -دي -د
الفÓحي وتطوير الصسيد البحري التي
ان -ت -ه -ج -ت -ه -ا ا÷زائ -ر سس ّ-ج -لت ن -ت-ائ-ج
«مرضسية» بنسسبة ‰و قّدرت ب ـ 8من
اŸائ-ة سس-ن-وي-ا ب-ق-ي-م-ة إان-ت-اج  30مليار
دولر ،ونسس- -ب- -ة مسس- -اه- -م- -ة ‘ الّ- -ن -اœ
اÙلي اÿام بـ 12من اŸائة ،يضسيف
ذات اŸصسدر.

÷نة الثّقافة والتصسال وال ّسسياحة تضسبط رزنامة
أاشسغالها لأÓيام القادمة
عقدت ÷نة الثقافة والتصسال والسسياحة ،أامسس األول ،اجتماعا برئاسسة
ÿضسر نادري خ ّصسصس لضسبط رزنامة أاشسغالها خÓل األيام القادمة ،بحسسب ما
ورد ‘ بيان للمجلسس.
وقد اتفق أاعضساء اللجنة ،بحسسب ذات البيان ،على بر›ة لقاءات مع وزراء
القطاعات اŸعنية بغية عرضس انشسغالت وتقد ËمقÎحات وتوصسيات دعما من
نواب اÛلسس لÎقية هذه القطاعات.
كما اّتفق األعضساء ،من جهة أاخرى ،على بر›ة زيارات ميدانية ع Èكامل
الÎاب ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ن-اط-ق األث-ري-ة واÙم-ي-ات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،عÓ-وة ع-ل-ى ت-نظيم
ملتقيات فكرية مع النظر ‘ كيفية توسسيع النشساطات.
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أاويحيى يؤوكد ‘ رده على انشسغالت النواب:

التمويل غ Òالتقليدي سضيجنب البÓد «أازمة مالية خانقة»
ويطمئن با◊فاظ على اŸكتسسبات الجتماعية ‘ قانون اŸالية 2018
لول أاحمد أاويحيى عن تأاسسيسس هيئة مسستقلة Ÿراقبة تنفيذ اıطط عمل ا◊كومة وكذا مسسايرة
أاعلن الوزير ا أ
لضسافة إا ¤إادراج
عملية التمويل غ Òالتقليدي اŸرتقبة ‘ هذا الÈنامج من أاجل متابعة وتقييم كل ما يتم إا‚ازه ،با إ
لسسÓمي ‘
لسسÓمية ‘ خزينة الدولة ضسمن قانون اŸالية  ،2018كما سسيتم قبل نهاية السسنة ا÷ارية  2017إادخال ‰ط التمويل ا إ
الصسكوك ا إ
اŸيدان اŸصسر‘ بالنسسبة لبنك Úعمومي ‘ Úانتظار تعميمها على أاربع ( )4بنوك عمومية أاخرى ‘ غضسون .2018

تراجع قيمة الدينار ’ عÓقة
له با’إجراء
ق -ال اأوي -ح -ي -ى اإن ت -راج -ع ق-ي-م-ة ال-دي-ن-ار ل
عÓقة لها بالإجراء ،مÈزا اأن حكومته تعتمد
على اŸعطيات الرسسمية للبنك اŸركزي فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-ي-م-ة ال-دي-ن-ار مقارنة باأسسعار الدولر
والأورو ‘ السسوق الدولية ،كما فند اإمكانية
حدوث تضسخم وانهيار اأسسعار الدينار جعلت
اأسس -ع -ار ال -ع -م -ل -ة الأج-ن-ب-ي-ة ‘ السس-وق السس-وداء
ت- -ل- -ت- -هب ،واع- -ت Èذلك ›رد اإشس -اع -ة اأث -اره -ا
البعضس.
كما طماأن باأن « الكتلة النقدية اŸوجودة ‘
البÓد ل تسساوي قيمة احتياطي الصسرف والتي
تقدر بـ  14.500مليار دينار ،مفيدا اأن احتياطي
الصسرف اإ ¤غاية نهاية اأوت اŸاضسي  103مليار
دولر و يرتقب تراجعه خÓل شسهر سسبتمÈ
ا÷ - - -اري اإ 102 ¤م -ل -ي -ار دولر ،وب -اأن اأم-وال
ا÷باية اÙصسلة اإ ¤غاية  14سسبتم Èا÷اري،
سستسسمح بدفع اأجور اŸوظف ÚخÓل الأشسهر
اŸقبلة ذلك اأن ارتفاع الكتلة النقدية ‘ البنك
اŸرك-زي شس-ه-ر سس-ب-ت-م Èا÷اري سس-م-ح ب-ت-غ-يÒ
ال- -ت- -وق- -ع -ات ،مشسÒا اإ ¤اأن ال -ب Ó-د –ت -اج اإ¤
متوسسط بـ  200مليار دينار لتسسي Òشسهر واحد.

ارتفاع الكتلة النقدية من 50
اإ 360 ¤مليار دينار بفضضل
اأموال ا÷باية اÙصضلة
وان- -طÓ- -ق -ا م -ن اŸع -ط -ي -ات اŸال -ي -ة ،ذك -ر
اأويحيى اأنه اإ ¤غاية  31اأوت اŸاضسي بلغت
الكتلة النقدية لدى البنك اŸركزي  50مليار
دي -ن -ار ج -زائ -ري ‘ ،ح Úارت -ف -عت ب-ت-اري-خ 14
سسبتم Èا÷اري اإ 360 ¤مليار دينار بفضسل
اأموال ا÷باية اÙصسلة.
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ق -ي -م -ة ا÷ب -اي -ة غ ÒاÙصس-ل-ة
والغرامات اأفاد اŸسسوؤول الأول على ا÷هاز
ال-ت-ن-ف-ي-ذي اأن ال-ق-ي-م-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ج-باية غÒ
اÙصسلة تقدر بـ  2 . 500مليار دينار« ،عكسس ما

لغلبية على ﬂطط عمل ا◊كومة
نواب الغرفة السسفلى يصسوتون با أ

بوحجة :التصضويت يشضكل ردا قويا على اŸشضكك Úودعاة الكارثة
صسوت نواب اÛلسس الشسعبي الوطني ،أاول
لغ- -ل- -ب- -ي- -ة ع- -ل- -ى ﬂط- -ط ع- -م- -ل
أامسس ،ب - -ا أ
ا◊ك -وم -ة ،خ Ó-ل ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي -ة ت-رأاسس-ه-ا
رئ- -يسس اÛلسس سس- -ع- -ي -د ب -وح -ج -ة ،ب -حضس -ور
لول أاحمد أاويحيى ،وفق ما تنصس
الوزير ا أ
ع-ل-ي-ه اŸادة  94م-ن ال-دسس-ت-ور ،ب-حضسور 355
نائب و  63وكالة.

حياة.ك

حياة كبياشش
م-ع-ط-ي-ات رق-م-ي-ة مضس-ب-وطة ودقيقة اأوردها
اأويحيى خÓل رده ،اأول اأمسس ،على انشسغالت
ن- -واب ال- -غ- -رف- -ة السس- -ف- -ل -ى ل -لŸÈان ،م -ق -دم -ا
ت -وضس -ي -ح-ات ح-ي-ن-ا وم-ف-ن-دا م-ا ت-داول-ت-ه ب-عضس
وسسائل الإعÓم من معلومات حول القرار الذي
ات -خ -ذت -ه ح -ك -وم -ت -ه اŸت -ع -ل -ق ب -ال -ت-م-وي-ل غÒ
التقليدي اأو» طباعة العملة الوطنية» ،الذي نال
حصس -ة الأسس -د ‘ ت -دخ Ó-ت ال -ن-واب ب-اخ-تÓ-ف
انتماءاتهم.
ب -ع -د اأسس -ب -وع م -ن م -ن -اقشس -ة ﬂط -ط ع -م-ل
ا◊كومة ،جاء رد الوزير الأول اأحمد اأويحي
صسريحا و مباشسرا ،رحبت به اأحزاب الأغلبية،
واختلفت ‘ شساأنه اŸعارضسة ،فمنها من اعتÈه
«صسريحا وصسادما» ،ومنها من يرى اأنه خرج من
لغة «التشسف »Òالتي ميزت خطاباته السسابقة،
خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ا÷انب الق-تصس-ادي ع-م-وما
التمويل غ Òالتقليدي على وجه اأخصس.
ركز اأويحيى ‘ رده على تقد ËاŸعطيات
اŸال-ي-ة والق-تصس-ادي-ة اŸرت-ب-ط-ة ب-التمويل غÒ
التقليدي الذي يعتÈه ا◊ل اŸناسسب للوضسعية
القتصسادية التي “ر بها البÓد ،موضسحا ‘
ه- -ذا الصس- -دد اأن «ا◊ك- -وم -ة  ⁄ت -خ -ل -ق ب -دع -ة
م- -ق- -ارن -ة Ãا ي -ح -دث ‘ ال -ع -ا »⁄م -ف -ن -دا ك -ل
الإشس-اع-ات اŸروج ل-ه-ا ك-ت-داع-ي-ات ح-ت-م-ي-ة قد
تنجم عند اللجوء اإ ¤هذا الإجراء مثل ارتفاع
التضسخم اإ ¤مسستويات عالية و تراجع القدرة
الشس -رائ -ي -ة ل -ل -م -واط -ن و ان-ه-ي-ار ق-ي-م-ة ال-ع-م-ل-ة
الوطنية.
ب -ال -رغ -م م-ن اأن اأوي-ح-ي-ى  ⁄ي-ح-دد ال-ق-ي-م-ة
الفعلية ◊جم الكتلة النقدية التي سستضسخ ‘
الق -تصس -اد ال -وط -ن -ي ع -ن ط -ري-ق ال-ت-م-وي-ل غÒ
التقليدي الذي يوؤكد اأن اللجوء اإليه سسيجنب
البÓد « اأزمة مالية خانقة « ،مضسيفا اأن هذا
التمويل «يعد قضسية تسسي Òاقتصسادي Ÿدة 5
سس -ن -وات ع -ل -ى اأقصس-ى ح-د وي-خضس-ع Ÿع-ط-ي-ات
اق -تصس -ادي -ة ب -ح -ت -ة ب -ع -ي-دة ع-ن ك-ل ا◊سس-اب-ات
السس-ي-اسس-ي-ة» ،واأن ا◊ك-وم-ة سس-ت-ت-وج-ه ت-دري-جيا
ل-ل-ت-ق-ل-يصس م-ن ق-ي-م-ة ه-ذا ال-ت-م-وي-ل م-ن ط-رف
ال -ب -نك اŸرك-زي ،ح-ت-ى ت-ت-م-ك-ن م-ن ال-تسس-ي Òو
–قيق التوازن ‘ اŸالية ‘ اآجال ل تتعدى
سس -ن-ة  ،2022م - -وضس- -ح- -ا» اأن ل عÓ- -ق- -ة ل- -ذلك
بالنتخابات الرئاسسية لسسنة  2019كما يعتقد و
يروج له البعضس «.
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يتم تداوله حول رقم بقيمة  12األف مليار دينار
والذي يتضسمن بدوره قيمة ا÷باية التي كانت
سستدفعها اŸوؤسسسسات التي ” حلها واŸقدرة
Ãبلغ  1 . 900مليار دينار ،و 7 . 000مليار دينار
قيمة الغرامات الصسادرة باأحكام قضسائية خÓل
السسنوات اŸاضسية «.
و‘ معرضس رده على اأسسئلة النواب –دث
اأويحيى عن الإجراءات اŸنتظر اتخاذها ‘
اإطار قانون اŸالية  ،2018مفيدا اأن ميزانية
ال-تسس-ي Òال-ت-ي سس-ي-تضس-م-ن-ه-ا ه-ذا اŸشس-روع «ل-ن
ت-رت-ف-ع ،وب-اŸق-اب-ل سس-ت-ع-رف م-ي-زان-ية التجهيز
ارت -ف -اع -ا ،ب -ال-ن-ظ-ر اإ ¤ت-ن-ام-ي ق-ي-م-ة مشس-اري-ع
ال -ت -ن -م-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-ق-روضس ال-ت-ي سس-تضس-خ ‘
صسندوقا ا÷نوب و الهضساب العليا ،اإ ¤جانب
تطه ÒاŸديونية Œاه اŸقاول.Ú
وبعد اأن قدم توضسيحات مرفوقة بÈاهÚ
ان-طÓ-ق-ا م-ن م-ع-ط-ي-ات رق-م-ي-ة ح-ول اŸرح-ل-ة
القتصسادية «الصسعبة « التي “ر بها البÓد ،دعا
ال -وزي -ر الأول اإ ¤ضس -رورة ت -ك -ات -ف ج -ه -ود ك -ل
الفاعل Úسسواء بالنسسبة للحكومة اأو اŸواطن»Ú
الذين سسيكون من الواجب عليهم «شسد ا◊زام»
خ Ó-ل ال -فÎة اŸق -ب -ل -ة م -ن اأج-ل ت-خ-ط-ي ه-ذا
ال -ظ-رف الصس-عب ،ل-ك-ن-ه وب-اŸق-اب-ل ط-م-اأن ب-اأن
ا◊كومة سستحافظ على اŸكاسسب الجتماعية،
خÓ- -ل ق -ان -ون اŸال -ي -ة  2018خ-اصس-ة سس-ياسسة
ال -دع -م ال -ت -ي سس -ت-ب-ق-ى مسس-ت-م-رة خÓ-ل السس-ن-ة
اŸقبلة ،وموؤكدا اأن دعم اŸواد السستهÓكية
الأسساسسية سسيتواصسل.
ول Áكن ا◊ديث عن الدعم واŸكتسسبات
ب -دون ال -ت -ط -رق اإ ¤م-ل-ف السس-ك-ن وب-ال-ت-ح-دي-د
برنامج «عدل» و‘ هذا الصسدد قال اإنه بعد
اŸصسادقة على مشسروع قانون القرضس والنقد
يتم “ويل مشساريع بناء السسكنات بصسيغة البيع
ب- -الإي- -ج- -ار ع- -ن ط- -ري- -ق الصس- -ن- -دوق ال -وط -ن -ي
ل Ó-سس -ت-ث-م-ار م-ن خÓ-ل ضس-خ  250م-ل-يار دينار
كقروضس تسسدد على مدى  30سسنة.
و‘ سس -ي -اق م -غ -اي -ر و ب -خصس -وصس م -ك-اف-ح-ة
ظاهرة الرشسوة قال اإن ا÷زائر من ضسمن اأو¤
ال -دول ال -ت -ي اأمضست ع -ل -ى اŸع -اه -دة ال-دول-ي-ة
Ÿكافحة الرشسوة ،و هي الظاهرة التي ينبغي
حسسبه «اأن تعرف تظافر كل الأطراف اŸعنية»،
موؤكدا اأن العدالة تقوم بعملها على اأكمل وجه
‘ هذا اÛال.

اقتصضاد ا÷زائر متنوع
و’ “ثل اÙروقات
سضوى  ٪17منه
و ⁄يخل رد اأويحيى من النظرة التفاوؤلية
حول اإمكانية خروج البÓد من الوضسع الراهن،
شس -ري -ط -ة ت -ظ -اف -ر ج -ه -ود ا÷م -ي-ع ،م-وؤك-دا اأن
القتصساد الوطني متنوع ول “ثل اÙرقات
سس -وى  ٪17م -ن -ه ،ت-ل-ي-ه-ا ال-فÓ-ح-ة بـ  ٪12،2ث -م
الصس -ن-ع-ة بـ ،٪5ف- -ي -م -ا ت -ب -ق -ى اÿدم -ات –ت -ل
اŸرتبة الأو ¤بـ.٪27
كما تعت Èالسسياحة قطاعا هاما يعول عليه
‘ جلب العملة الصسعبة ،لكن ذلك يتطلب حسسبه
تغي Òالذهنيات والعودة للتقاليد السسياحية التي
كانت تتميز بها ا÷زائر ‘ السسنوات السسابقة،
واع- -ت Èاأن ت -ط -وي -ر ه -ذا ال -ق -ط -اع ل ي -ت -ط -لب
الإسس -ت -ث -م -ار ‘ اÛال ال -ف -ن-دق-ي ف-حسسب ب-ل
يتطلب اأيضسا ،بل يسستدعي «رفع ا◊سس اŸدÊ
وال -ت -حضس Òل -دى اŸواط -ن ا÷زائ -ري و ت -وف -ر
الأم -ن» ،م -ع -ل -ن -ا ع -ن ن -ي-ة ا◊ك-وم-ة ‘ «اإع-ادة
النظر ‘ التعامل مع الوكالت السسياحية» ،مع
اإمكانية زيادة الضسريبة على السسفر اإ ¤اÿارج
تكون «خشسينة» على -حد تعبÒه ،-مضسيفا اأن
هذه الزيادة لن تدرج ‘ قانون اŸالية لسسنة
 ،2018وهذا ما اأثار حفيظة النواب الذين بدو
غ Òمرحب Úبهذا القÎاح.

صسوت  341نائب بـ «نعم « ‡ثل Úعن حزب
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ،ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
الدÁقراطي ،ا÷بهة الشسعبية ،حزب أامل ا÷زائر
«ت -اج» وال -ت -ح -ال -ف ال -وط-ن-ي ا÷م-ه-وري واألح-رار
مقابل تصسويت  64نائبا بـ «ل» ‡ثل Úعن –الف
ح-رك-ة ›ت-م-ع السس-ل-م ،و–ال-ف ال-ع-دال-ة وال-ن-هضسة
والبناء ،وامتناع  13نائبا عن التصسويت ‡ثل Úعن
حزب العمال.
‘ كلمته أاكد رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني
السسعيد بوحجة أان مصسادقة النواب باألغلبية على
ﬂطط عمل التي أاعقبت عملية التصسويت «تشسكل
ردا قويا على اŸشسكك Úودعاة الكارثة» ،وتشسكل
ردا قويا على اŸشسكك Úودعاة الكارثة واÿراب
واıتصس ‘ Úإانتاج الدعايات اŸغرضسة»› ،ددا
دع -م -ه ومسس -ان -دت -ه ألعضس -اء ا◊ك -وم -ة ‘ ت-ن-ف-ي-ذ

ﬂطط العمل وبلورة اÙاور الواردة فيه.
كما وصسف مناقشسة النواب للمخطط بـ «القيمة»
وقد أابرزت مدى النضسج الدÁقراطي الذي وصسل
إال -ي -ه اÛلسس ب -فضس -ل ت -رك -ي -ب -ت -ه «ال -ت-ع-ددي-ة غÒ
اŸسسبوقة» ،مشسÒا إا ¤أان اŸعارضسة عÈت عن
مواقفها بكل حرية ،وداعيا إا« ¤تنمية و–صسÚ
الثقافة الدÁقراطية حتى ل يسسقط اÿطاب ‘
الن-ت-ق-اد ال-عشس-وائ-ي وتصس-ف-ي-ة ا◊سس-اب-ات وال-قذف
والتشسه Òوالتجريح».

أاويحيى :ا÷زائر سستسستمر –ت قيادة الرئيسس بوتفليقة ‘ تقدمها القتصسادي والجتماعي

ا◊كومة سضتعمل على إاقناع الشضعب واŸعارضضة باÿيارات
التي تبنتهـ ـ ـا من خ ـ ـÓل العـ ـ ـ ـ ـ ـمل

لول أاح -م -د أاوي -ح-ي-ى إان
ق -ال ال -وزي -ر ا أ
«ا÷زائر و–ت قيادة رئيسس ا÷مهورية
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،سس-تسس-ت-م-ر ‘
تقدمها القتصسادي والجتماعي» ،مضسيفا
‘ السس - -ي - -اق «ج - -زائ - -ر ال - -رئ- -يسس اÛاه- -د
بوتفليقة ـ الذي يحظى بالتفاف الشسعب
ا÷زائ -ري ،وب -ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي
لع- -ل -ى ـ
ح- -ول- -ه ،م- -ن ح- -يث ه- -و ق- -ائ- -ده ا أ
سستسستمر ‘ التقدم و–سس Úأادائها».

فريال بوششوية
 ⁄يفوت الوزير األول أاحمد أاويحيى مناسسبة
الرد والندوة الصسحفية التي نشسطها ‘ أاعقاب
مصس- -ادق- -ة ن- -واب اÛلسس الشس- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي،
باألغلبية على ﬂطط عمل حكومته لÒد على
أاب -رز ال -رسس -ائ-ل ال-ت-ي م-ررت-ه-ا اŸع-ارضس-ة خÓ-ل
النقاشس ،ووفيا ألسسلوبه ‘ العمل ومنهجيته ‘
ال - -رد ،ت - -وق - -ف اŸسس - -ؤوول األول ع- -ل- -ى ا÷ه- -از
التنفيذي عند كل النقاط التي أاثارتها ،وقدم
بدوره رسسائل –مل الردود على كل ما تناولته،
لفتا إا ¤أان ا◊كومة سستعمل على إاقناع الشسعب
واŸع-ارضس-ة ب-اÿي-ارات ال-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا م-ن خÓ-ل
العمل.
أاحمد أاويحيى و‘ رده على اŸعارضسة ،تبنى
أاسسلوبا نقديا لذعا ،وحرصس منذ البداية ‘
الندوة الصسحفية التي اسستغلها لتمرير رسسائل
فضسل أان ل تكون ضسمن الرد ،على التوضسيح بأانه
رد بـ «الدليل وا◊جة» عليها أامام ‡ثلي الشسعب،
معتÈا بأان الرد على الفئة األو ¤من اŸعارضسة
والتي صسنفها ‘ خانة «اŸتشسنجة « ،بعد أان
«شستمت ا◊كومة ووصسفتها باŸافيا ودعتها إا¤
ال - -رح - -ي - -ل» ،ك - -ان ل ب - -د م - -ن - -ه لسس - -ي- -م- -ا وأان
ال-دÁق-راط-ي-ة ت-ك-ف-ل ل-ك-ل شس-خصس دون اسس-تثناء
ا◊ق ‘ التعب ،Òرافضسا بشسكل قطعي أان Áرر
هذه اŸواقف دون الرد عليها ،بقوله «لن أاقدم
اÿد األيسسر ،بعد أان أاتلقى ضسربة على األÁن».
وإاذا كانت اŸعارضسة» اŸتشسنجة»  ⁄تسسلم
م -ن ان -ت -ق -ادات ال -وزي -ر األول ،ردا ع -ل -ى ال -ل -غ -ة
الهجومية التي تبنتها خÓل مناقشسة ﬂطط
عمل ا◊كومة ،فإانه باŸقابل رحب بصسنف آاخر
من اŸعارضسة أاطلق عليها تسسمية «اŸعارضسة
اŸتحضسرة» شساكرا إاياها باŸناسسبة ،التي وجه
لها هي األخرى رسسالة ،مفادها أان ا◊كومة
سستقنع لحقا بصسواب القرارات واÿيارات التي
تبنتها ‘ اıطط ،وذلك بالعمل وباألدلة ،ما
يؤوكد أان ا÷هاز التنفيذي أاخذ ‘ ا◊سسبان كل
ت -ب -ع -ات وإاي -ج -اب -ي -ات اÿي -ارات ،ع-ل-ى أان ت-ع-ود
Ãنفعة أاكيدة رغم اıاوف اŸع Èعنها.

اŸعارضضة ا’حÎافية غابت عندما
كانت ا÷زائر تخوضض معركة
الدÁقراطية
أاح- -م- -د أاوي- -ح- -ي- -ى وج- -ه ان- -ت- -ق -ادات لذع -ة
« ‘ÎÙاŸع- -ارضس- -ة» ‘ ،مسس- -ت -وى األسس -ل -وب
الذي تبنته ،معيبا عليها وصسف ﬂتلف الÈامج
التنموية بالفاشسلة ،وفضسل أان يرد عليها بلغة
األرقام معددا اإل‚ازات ‘ ﬂتلف القطاعات
و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة والتعليم العا‹

والبحث العلمي التي تشسهد على ما –قق ،و‘
كÓم وجهه لها جزم ذات اŸسسؤوول بأان «ا÷زائر
و–ت ق -ي -ادة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،سس-تسس-ت-م-ر ‘ ت-ق-دم-ه-ا الق-تصس-ادي
والج -ت -م -اع -ي» ،مضس -ي -ف -ا ‘ السس -ي -اق «ج -زائ-ر
ال -رئ -يسس اÛاه -د ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ـ ال-ذي ي-ح-ظ-ى
بالتفاف الشسعب ا÷زائري ،وبا÷يشس الوطني
الشس -ع -ب -ي ح -ول -ه ،م-ن ح-يث ه-و ق-ائ-ده األع-ل-ى ـ
سستسستمر ‘ التقدم و–سس Úأادائها».
هذه الفئة من اŸعارضسة والتي تبنت وفق ما
أاكد «أاشسد العبارات» ،وصسلت إا ¤درجة «وصسفنا
النظام اŸافياوي ،والدولة ا÷زائرية باŸارقة»،
رد عليها أاويحيى بتذكÒها Ãواقفها السسلبية «ل
Áكن أان ينسسى ا÷زائريون غياب هذه ا÷ماعة،
عندما كانت اŸعركة من أاجل الدÁقراطية»،
رافضس ÚاŸشساركة ‘ حوار وا÷لوسس إا ¤جانب
البعضس ـ أاضساف يقول ـ «الذين أاصسبحوا اليوم
حلفاء لهم» ،وإا ¤ذلك  ⁄يتوان ‘ تذكÒهم
بغيابهم عن التصسويت ‘ سساعة ا◊سسم ،عندما
ق -دم رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ب-اقÎاح ت-رسس-ي-م ال-ل-غ-ة
األمازيغية كلغة وطنية ،وغيابهم أايضسا Ÿا بادر
بتعديل دسستور ÷علها لغة وطنية ورسسمية ،لفتا
انتباههم إا ¤أان مناضسلي األمازيغية لن ينسسوا
غيابهم «.
وخ - -ت - -م ك Ó- -م- -ه اŸوج- -ه إا ¤ف- -ئ- -ة ‘Îﬁ
اŸعارضسة «الشسعب ا÷زائري يتابع مواقفكم،
ويكفينا أان نرى ،كيف أان مناضسليكم يهجرونكم،
وي - -ه - -ج- -رون ال- -تشس- -دد ال- -ذي ل م- -ع- -ن- -ى ل- -ه ‘
سسياسستكم» ،و‘ السسياق انتقد معارضسة «تاهت
ع -ن مسس -ار اŸرح -وم الشس -ي -خ ﬁف -وظ ن -ح -ن-اح،
ال- -ق- -ائ- -د ال -وط -ن -ي ال -ذي فضس -ل ا÷زائ -ر ع -ل -ى
مصسا◊ه الشسخصسية ،الذي قال بأان ا÷زائر بلد
ا÷ميع ويبنيه ا÷ميع» ،مؤوكدا بأان «البعضس من
أاب -ن -اء ه -ذه ال -ع -ائ -ل -ة  ⁄ي -ع-رف-وا م-وق-ع-ه-م ،و⁄
يحددوا مبتغاهم ،هل يطلبون ثورة أاو حوار أام
مشساركة».
‘ السسياق ،رد أايضسا على اÿرجات األخÒة
للوزير األسسبق للتجارة ،والرئيسس األسسبق ◊زب
التجديد ا÷زائري دون ذكره ،مفيدا «ل يظهر
إال م -ث -ل كسس -وف الشس -مسس ،وق -د ع -اد ال -ي-وم إا¤
السساحة داعيا إا ¤ثورة شسعبية ،رغم يقينه بأان
الشسعب الذي نعته بـ «الغاشسي» لن يصسغي إاليه»،
وفق ما أاكد «هذا الشسخصس ينتظر أان يعاقبه
النظام ليصسبح زعيما» ،وهو يغفل أانه ل يكÎث
له.
‘ مقابل ذلك ،نوه إا ¤تدخÓت النواب حول
ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ال -ت-ي “ث-ل األغ-ل-ب-ي-ة
ب -ال -غ -رف -ة السس -ف-ل-ى ل-لŸÈان‡ ،ث-ل-ة ‘ ا◊زب
العتيد حزب جبهة التحرير الوطني ،وا◊زب
الذي يشسرف عليه التجمع الوطني الدÁقراطي،
وكذا حزبي Œمع أامل ا÷زائر ـ تاج ،وا◊ركة
الشسعبية ا÷زائرية ،التي يجمع بينها اللتفاف
ح -ول ب -رن -ام -ج رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ك -م-ا أاشس-اد
بتدخÓت نواب كتلة األحرار.
و‘ م -ع -رضس رده ع -ل -ى سس -ؤوال ي -خصس ال -غ -ي-اب
الÓفت للنواب بقبة الŸÈان ،قلل ذات اŸسسؤوول،
م -ن ه -ذه اŸسس -أال -ة ،م -ل -ت-مسس-ا ل-ه-م ال-ع-ذر ل-ت-زام-ن
ال -ن -ق -اشس واŸصس -ادق -ة ،وال -ت -حضس Òل Ó-ن -ت-خ-اب-ات
اÙلية اŸقررة يوم  23نوفم ÈاŸقبل ،ولتزامنها
أايضسا مع اŸناسسبة الدينية ‡ثلة ‘ حلول السسنة
الهجرية ا÷ديدة ،ما يفسسر تسسجيل تصسويت 63

نائبا بالوكالة ،ومن هذا اŸنطلق قال «ل يجب أان
ن -ك -ون ق -اسس Úع -ل -ي -ه -م» ،ل -ك -ن-ه ذك-ر ب-أان ال-ق-ان-ون
الداخلي اŸرتقب سسيعالج إاشسكال التغيب لحقا».

غياب البسضملة خطأا مطبعي...
ونوعية التدريسض الهم الوحيد
للمواطنÚ
وت- -وق -ف ال -وزي -ر األول ع -ن -د قضس -ي -ة غ -ي -اب
البسسملة ‘ الكتاب اŸدرسسي ،التي ل تعدو أان
تكون حسسبه ›رد خلل مطبعي ل يجعل منها
قضسية أاسساسسية ،وإان كانت كذلك ‘ نظر الطبقة
السسياسسية ـ أاضساف يقول ـ وردا عليهم قال إان
اŸواط -ن Úه -م -ه -م ال -وح -ي -د ن-وع-ي-ة ال-ت-دريسس،
م -داف -ع-ا ع-ن وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ال -ت -ي ت -ع-رضست ◊م-ل-ة ه-ج-وم-ي-ة لذع-ة
بسس -بب خ -ط-أا م-ط-ب-ع-ي ،اإ ¤درج-ة ال-تشس-ك-يك ‘
عقيدتها.
و‘ نفسس اإلطار ،دعا إا« ¤زرع ثقافة األمل
والبتعاد عن إانكار اإل‚ازات اÙققة» ،مذكرا
ب -ال -ت -ح-اق ح-وا‹  9مÓ-ي Úت-ل-م-ي-ذ ب-اŸق-اع-د
الدراسسية موزع Úعلى  27أالف مؤوسسسسة تربوية،
وطبع  65مليون كتاب وزع  95باŸائة منها إا¤
غاية  10سسبتم Èا÷اري ،وجدد باŸناسسبة عزم
ا◊كومة على اسستدراك كل النقائصس.
من جهة أاخرى ،وردا على انشسغال يخصس
اŸناصسب التي تشسغلها ا÷الية ،فند حرمانها
لفتا إا ¤أان القانون حدد اŸناصسب التي يشسÎط
ف -ي -ه -ا ا÷نسس -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ،وال -ت-ي ل ي-ت-ج-اوز
عددها  10مناصسب ،مؤوكدا إارادة ا◊كومة ‘
تعزيز ا◊وار مع ‡ثليها.

مكافحة الرشضوة ’ –تاج إا¤
التهريج...
‘ سسياق مغاير ،أاكد أاحمد أاويحيى ‘ ،رده
على سسؤوال للصسحافة أان مكافحة الرشسوة يسستلزم
اŸث-اب-رة والشس-ف-اف-ي-ة ،ال-ت-ي سس-ي-ع-ززه-ا ﬂط-ط
عمل ا◊كومة ،ول –تاج بأاي حال من األحوال
إا ¤ال- -ت- -ه- -ري- -ج» ،وراف- -ع ›دد ل- -ل -ت -م -وي -ل غÒ
التقليدي جازما بأانه يجنب الدولة «أازمة مالية
خ -ان -ق -ة» ،م -ؤوك -دا أان ال -وقت سس -ي -ث -بت إان ك -انت
ا◊كومة ﬁقة ‘ تبني اÿيار ‘ ﬂططها ،أام
ل ،م -ق-را ب-ع-دم إام-ك-ان-ي-ة –دي-د ق-ي-م-ة األم-وال
الفعلية التي سستضسخ ‘ القتصساد الوطني عن
طريق هذه اآللية.
واسستنادا إا ¤توضسيحاته ،فإان طاقم ا◊كومة
Ãعية خÈاء سسيدرسسون مدى جدوى اıطط
خÓل السسداسسي اŸقبل ،ما يسسمح بالتأاكد من
ج -دواه ،خ-ي-ار ” ت-ب-ن-ي-ه ل-تسس-دي-د دي-ون ال-دول-ة،
معتÈا أان التضسخم لن يكون كبÒا ،لفتا ‘ سسياق
ح -دي -ث -ه ع -ن ال-دي-ون إا ¤أان الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل -لضس -م -ان الج -ت -م -اع -ي ،وب -ع -د م-ا ق-دم م-ب-ل-غ-ا
للصسندوق الوطني للتقاعد قيمته  500مليار دج،
يحتاج إا ¤دعم ،كما أان تسسديد ديون اŸقاولÚ
ضسرورة ،وقبل ذلك ذكر بعدم تسسجيل ارتفاع ‘
م - -ي - -زان - -ي- -ة ال- -تسس- -ي ،Òوإا ¤ع- -دم اإلف- -راط ‘
اسستهÓك “ويل البنك اŸركزي ،الذي سسيتم
تقليصسه تدريجيا إا ¤غاية –قيق توازن ‘ العام
.2022
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’وراسص يحتفلون برأاسص السصنة الهجرية
سصكان ا أ

طبق الششخششوخة وزيارات عائلية لÎسشيخ قيم التكافل ا’جتماعي
’وراسص على غرار باقي و’يات الوطن بدخول السصنة الهجرية ا÷دية اŸعروفة
احتفلت ،أامسص ،عائÓت و’يات ا أ
بعيد ﬁرم وسصط أاجواء بهيجة من التكافل ا’جتماعي والتضصامن والتزاور ‘ تعب Òعن “سصاك اÛتمع
’عياد واŸناسصبات الدينية.
ا÷زائري و“سصكه بإاحياء ا أ
تختلف مظاهر ا’حتفال بهذا
اليوم من منطقة أ’خرى غ Òأان كل
و’يات اأ’وراسس كباتنة ،خنشسلة ،أام
البواقي قاŸة تشسÎك ‘ ا’حتفال
ب -ع -ي -د ﬁرم ب -إاع -داد أاشس-ه-ى وأال-ذ
اأ’ط -ب -اق ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع-ل-ى غ-رار
الشس - -خشس - -وخ- -ة وه- -ي أاه- -م ط- -ب- -ق
ت- - -ق - -ل - -ي - -دي –رصس ال - -ع - -ائ Ó- -ت
اأ’وراسسية على تواجده ‘ مائدة
ﬁرم يضساف له طبق الكسسكسسي
وغÒها من اأ’طباق التقليدية التي
تكون مزينة بلحم الدجاج خاصسة،
يليها تزين اŸائدة Ãختلف أانواع
ا◊ل -وي -ات وأاشس-ه-اه-ا ح-يث ت-ل-ت-ق-ى
ال-ع-ائ-ل-ة ح-ول-ه-ا ‘ أاج-واء ح-م-يمية
‡يزة ’سستحضسار بعضس الذكريات
السس -ع -ي -دة وت-ل-ق Úاأ’ط-ف-ال م-غ-زى
هذا اليوم.
وق- -د أاشس- -ارت ب -عضس السس -ي -دات
الÓتي التقت بهن «الشسعب» نهاية
اأ’سس -ب -وع اŸاضس -ي ب -ب -عضس أاسس-واق
م- -دي -ن -ة ب -ات -ن -ة ،خ Ó-ل ال -ت -حضسÒ
لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ه-ذه اŸن-اسس-بة الدينية
ال -ع -ظ -ي -م -ة أان ع-ي-د ﬁرم ف-رصس-ة
ث- -م- -ي- -ن- -ة لÎسس- -ي- -خ ب- -عضس ال- -ق -ي -م
وا◊فاظ على التقاليد خاصسة ما
تعلق باŸأاكو’ت التي بدأات العديد
م - -ن اÓÙت واأ’سس - -واق ،وم - -ن- -ذ
أاسسابيع ،توفÒها لÓحتفال Ãحرم
وذلك ب- - -ع- - -رضس ﬂت- - -ل- - -ف أان - -واع
ال -ع -ج -ائ-ن وا◊ل-وي-ات واŸأاك-و’ت
ال- -ت- -ي ت- -ع Èع- -ن ت- -راث م- -ن -ط -ق -ة
اأ’وراسس واÿاصسة بأاول ﬁرم.
‘ اŸق -اب -ل ت -فضس-ل ال-ك-ث Òم-ن
ال -نسس -اء اق -ت -ن-اءه-ا ج-اه-زة خ-اصس-ة
العامÓت عكسس اŸاكثات بالبيت
ح- -يث ي- -ح- -ب -ذن ف -ك -رة –ضسÒه -ا
ب-اŸن-زل رف-ق-ة ب-ن-ات-ه-ن ل-ت-ل-ق-ي-ن-هن

حصصيلة مصصالح الشصرطة بتيبازة خÓل موسصم ا’صصطياف

 ٨٤٢قضشيـ ـ ـ ـة وتوقيـ ـ ـ ـف  ٩1٣وجرائـ ـ ـ ـم
اŸسشاسس باأ’ششخاصس ‘ الصشدارة

أاسصفرت حصصيلة نشصاطات
مصصالح الشصرطة بتيبازة
خÓل موسصم ا’صصطياف
اŸمتد على مدار أاشصهر جوان،
جويلية وأاوت لهذه السصنة عن
حجز عدد من الشصمسصيات
والطاو’ت والكراسصي على
مسصتوى شصاطئ شصنوة تطبيقا
Ÿبدأا ›انية الشصواطئ كما
أاقدمت على عّدة عمليات
شصرطة Ãعاقل اÛرمÚ
تهدف إا ¤عدم إاتاحة
الفرصصة لهؤو’ء لتنفيذ
ﬂططاتهم.

تيبازة :عÓء ملزي

أاصسول –ضس Òهذه اأ’طباق خاصسة
الشس-خشس-وخ-ة ،ح-يث ت-ع-م-د أاغ-ل-ب-ية
اأ’سسر اأ’وراسسية إا– ¤ضس Òأاطباق
تقليدية ‡يزة وجمع جميع أافراد
ال -ع -ائ -ل -ة ح-ول م-ائ-دة واح-دة ،ل-ل-م
شسمل العائلة.
و‘ هذا الصسدد أاشسارت ا◊اجة
ف-ت-ي-ح-ة ال-ق-اط-ن-ة ب-حي باركافوراج
Ãدي -ن -ة ب -ات -ن -ة وال -ت -ي وج -دن -اه -ا
م -ن -ه -ك -م -ة ‘ اق -ت-ن-اء ب-عضس ل-وازم
–ضس Òه - -ات- -ه اŸن- -اسس- -ب- -ة إا ¤أان
اŸرضس أاجÈه -ا ه -ذا ال -ع -ام ع -ل-ى
–ضس Òط -ب -ق ال -كسس -كسس -ي خ Ó-ف-ا
Óعوام اŸاضسية التي تفضسل فيها
ل أ
ط -ب -ق الشس-خشس-وخ-ة ،ح-يث –رصس
على أان يكون إاحياؤوها لذكرى أاول
ﬁرم ت -ق -ل-ي-دا سس-اري-ا ب Úأاب-ن-ائ-ه-ا

ون- -ق -ل -ه إا ¤ك -ل أاح -ف -اده -ا ال -ذي -ن
–رصس ع- -ل- -ى ج- -م- -ع- -ه -م ‘ ه -ذه
اŸناسسبة Ãنزلها بإاحدى العمارات
على الرغم من قلة غرفه وضسيقه
إا’ أان -ه -ا ت -أاب -ى أان Œه -ل م-ن ع-ي-د
ﬁرم فرصسة ذهبية ÷مع بناتها
وأاب- -ن -ائ -ه -ا اŸت -زوج Úح -ول -ه -ا ‘
منظر ولقاء حميمي جدا يعكسس
ق -ي -م صس -ل -ة ال -رح -م وال -ت-ك-اف-ل بÚ
ا÷زائري Úوجعله فرصسة للتسسامح
والتآازر.
والÓ- -فت ‘ اح- -ت- -ف- -ال سس- -ك -ان
ا’وراسس ب - -ع - -ي - -د ﬁرم أان أاغ- -لب
أاط-ب-اق م-ائ-دة السس-ه-رة ه-ي أاط-ب-اق
تقليدية من ﬂتلف أانواع العجائن
التي –ضسر بطرق تقليدية وتتطلب
وق - -ت - -ا ل - -ل - -ت - -حضس Òع - -ل - -ى غ- -رار

الشس -خشس -وخ-ة ال-ت-ي ي-ت-م –ضسÒه-ا
حسسب ا◊اج -ة ف -ت -ي -ح -ة ب -ط-ري-ق-ة
ت -ق -ل-ي-دي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن آا’ت ال-ع-ج-ن
ا◊دي -ث -ة وال-ت-ي ت-ف-ق-ده-ا ط-ع-م-ه-ا
اأ’صسلي.
بدورها صسليحة القاطنة Ãدينة
ع Úالتوتة أاكدت أانها تعت Èأاول
ﬁرم م- -ن ب Úأاه- -م اŸن- -اسس- -ب- -ات
الدينية واأ’عياد التي –رصس رفقة
أاف-راد ع-ائ-ل-ت-ه-ا ع-ل-ى ا’ح-تفال به،
Ãا ل- -ذ وط -اب م -ن ه -ذه اأ’ط -ب -اق
التقليدية التي Œمعها حول مائدة
واحدة ،تختتم السسهرة بذكر سسÒة
ال- -رسس -ول ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م
ومناسسبة ا’حتفال Ãحرم.

باتنة Ÿ:وشسي حمزة

 ٤١٠٠طن من النفايات ” التخلصص منها ‘ حصصيلة أاولية

عمليات التطه ÒالكÈى تنطلق باŸدينة ا÷ديدة «علي منجلي»
’ولية
أاسصفرت ا◊صصيلة ا أ
لعملية التطه ÒالكÈى التي
انطلقت مؤوخرا باŸدينة ا÷ديدة
علي منجلي بالوحدتÚ
ا÷واريت 5 Úو  6على رفع
كميات ضصخمة من النفايات
الهامدة حيث سصجل مركز الردم
التقني للنفايات بفج بوغارب
›موع  ٤١٠٠طن من النفايات ”
جمعها من اÙيط العمراÊ
◊وا‹ Œ 2٠معا سصكانيا.

‘ ذات السس- -ي -اق ف -ق -د ع -ا÷ت
مصس -ال-ح الشس-رة ال-قضس-ائ-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة
Óمن الو’ئي خÓل موسسم ا’صسطياف  842قضسية
ل أ
تتعلق بجرائم القانون العام أاوقفت خÓلها 913
شسخصسا أاودع  175منهم ا◊بسس اŸؤوقت Ãختلف
مراكز الوقاية فيما اسستفاد اآ’خرون من إاجراءات
اŸثول الفوري واإ’فراج ،بحيث تتعلق  492قضسية
ب -ج -رائ -م اŸسس-اسس ب-اأ’شس-خ-اصس ف-ي-م-ا ت-ع-ن-ى 132
قضسية بجرائم اŸسساسس باŸمتلكات وتعنى 100
قضسية بجرائم اŸسساسس بالشسيء العمومي من بينها
 38قضسية لها عÓقة بحمل سسÓح ﬁظور بدون
مÈر شسرعي.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-قضس-اي-ا سس-رق-ة اŸرك-ب-ات ف-ق-د
تراجعت الظاهرة خÓل هذه السسنة مقارنة مع
نفسس الفÎة من السسنة اŸنصسرمة بنسسبة 57,14
باŸائة بحيث ”ّ تسسجيل سسرقة  3مركبات خÓل
موسسم ا’صسطياف لهذه السسنة مقابل  7مركبات
خÓل نفسس الفÎة من العام اŸنصسرم ،مع ا’شسارة

إا ¤أان مصسالح الشسرطة القضسائية أ’من و’ية تيبازة
“كنت من اسسÎجاع  5مركبات كانت ﬁل بحث
خÓل هذه الفÎة اأ’مر الذي يعكسس مدى فاعلية
اإ’جراءات اŸتخذة للحد من هذه الظاهرة بفعل
اسستحداث فرق ليلية متخصسصسة ‘ ﬁاربة هذا
النوع من اإ’جرام وا’سستعانة بالتقنيات ا◊ديثة.
Óم-ن ال-ع-م-وم-ي ف-قد
أام-ا اŸصس-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل -أ
بادرت إا ¤وضسع تشسكيÓت أامنية تكفلت Ãهمة
تأام 5 Úشسواطئ باŸناطق ا◊ضسرية بتعداد 48
شسرطيا من ا÷نسسÁ Úتلكون خÈة كافية Ÿمارسسة
مثل هذه اŸهام وأاسسفرت حصسيلة تدخÓتهم عن
تسسجيل ﬂ 11الفة تتعلق با’سستغÓل غ Òالشسرعي
Ÿواقف السسيارات و  8قضسايا تتعلق بالتعدي على
اأ’شس - -خ - -اصس و  3قضس -اي-ا ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-دي ع-ل-ى
اŸمتلكات و  7قضسايا تعنى بالتعدي على اÙيط
البيئي و قضسيتان تتعلقان باأ’داب العامة.

مصشال ـ ـ ـح اأ’مـ ـ ـن تقـ ـ ـ ـدم دروسشـ ـ ـا –سشيسشي ـ ـ ـة
باŸؤوسشسشـ ـ ـ ـات الÎبويـ ـ ـة بسشطي ـ ـ ـف

بر›ت مصصالح أامن و’ية سصطيف
دروسصا –سصيسصية ،وذلك كل أامسصية من يوم
الثÓثاءÃ ،ختلف اŸؤوسصسصات التعليمية،
تلقى من قبل إاطارات شصرطة ﬂتصص،Ú
يعمدون على تقد Ëنصصائح وتوجيهات
تشصمل موضصوعي «السصلوكات اÿاطئة
للتÓميذ داخل اÙيط اŸدرسصي» و»حماية
البيئة واÙافظة على اÙيط « بالنسصبة
للطور ا’بتدائي وأاخرى تشصمل موضصوعي
«ﬂاطر ا’نÎنت» و»ﬂاطر اسصتهÓك
اıدرات» بالنسصبة للطورين اŸتوسصط
والثانوي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

تأاتي هذه العملية ‘ إاطار Œسسيد الÈنامج
التحسسيسسي السسنوي اŸسسطر من قبل القيادة العليا
Óمن ،واŸوجه لتÓميذ اأ’طوار
للمديرية العامة ل أ
التعليمية الثÓثة (ا’بتدائي ،اŸتوسسط والثانوي)،
والذي يهدف أاسساسسا لتوعية هذه الفئة وتذكÒهم
باıاطر اÙدقة بهم.
مصسالح أامن و’ية سسطيف ،وبعد أان سسطرت ‘

مفيدة طريفي

وإ’‚اح هذه العملية التي تشسرف
ع -ل -ي -ه-ا و’ي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة وت-ن-ظ-م-ه-ا
اŸؤوسسسس-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ت-ه-ي-ئ-ة م-دي-نتي
ع Úنحاسس وعلي منجلي ” تسسخÒ
ج -م -ي -ع ال -وسس-ائ-ل اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة
التابعة للمؤوسسسسات العمومية البلدية
وال - -و’ئ - -ي - -ة وال - -ب - -ل - -دي - -ات وب- -عضس
اŸتعامل Úا’قتصسادي ÚواŸديريات
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة واŸصس-ال-ح ال-ت-قنية وفرق
ا÷زائ- -ر ال- -ب- -يضس- -اء قصس -د ت -غ -ط -ي -ة
اÙي- -ط ال- -ع- -م- -را ÊاŸسس- -ت- -ه- -دف
وت -ط -هÒه م -ن ال -ن -ف -اي -ات ال -ه -ام -دة
وال- -ن- -ف- -اي -ات اŸن -زل -ي -ة ال -ت -ي تشس -وه
اŸن -ظ -ر ال -ع-ام ب-أاح-ي-اء م-دي-ن-ة ع-ل-ي
م -ن -ج -ل -ي ول -ق -د سس -ط -رت اŸؤوسسسس-ة
برنا›ا كل يوم «سسبت» إاذ تتواصسل
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ظ-ي-ف وال-ت-ط-ه Òلتشسمل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هذا اإ’طار بالتنسسيق مع مديرية الÎبية للو’ية
مسس -ب -ق -ا ،ب -رن-ا›ا –سس-يسس-ي-ا ث-ري-ا ي-وج-ه ل-ط-ل-ب-ة
وتÓميذ ﬂتلف اأ’طوار ع ÈاŸؤوسسسسات الÎبوية
اŸوزع -ة ع Èك -ام -ل إاق -ل -ي -م و’ي -ة سس -ط -ي-ف وك-ذا
الدوائر التابعة لها ،والذي يهدف إا ¤ترسسيخ ثقافة
مرورية لدى اأ’طفال اŸتمدرسس ،Úوكذا غرسس
الوعي لدى اŸراهق ،ÚوتذكÒهم Ãخاطر بعضس
اآ’ف -ات ا’ج -ت -م -اع -ي -ة واıاط-ر اÙدق-ة ب-ه-م،
عكفت خÓل اأ’سسبوع اŸنصسرم على تأاط Òدروسس
‰وذجية تناولت اŸواضسيع اŸشسار إاليها آانفا.
جدير بالذكر أان اŸبادرة التحسسيسسية اأ’و¤
“ت على مسستوى عاصسمة الو’ية سسطيف ،وذلك
بابتدائية «عبد ا◊ميد ابن باديسس» أاين ” توزيع
مطويات –سسيسسية توعوية على التÓميذ ،حيث
كانت فرصسة سسانحة للتعريف باأ’رقام اÿضسراء
 1548وŸ 104صس -ال -ح الشس-رط-ة اŸوضس-وع-ة –ت
تصس- -رف ك- -ل اŸواط -ن ،Úه -ذه اŸب -ادرة ا÷واري -ة
’قت اسس -ت -حسس -ان اأ’سس -رة الÎب -وي -ة ،وك -ذا أاول -ي-اء
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ك -م-ا ع-رفت اه-ت-م-ام-ا ب-ال-غ-ا م-ن ق-ب-ل
التÓميذ الذين شسد انتباههم كل ما ” تناوله من
قبل أاصسحاب البذلة الزرقاء.

حاج مقداد وا‹ و’ية اŸسصيلة

ا’نتخابات اÙلية برهان على “اسشك اأ’مة
تعززه مششاركة اŸواطن Úبقوة

الوحدات ا÷وارية اأ’خرى.
” تسسخ Òحوا‹  850عون عÈ
ت -راب ال -وح -دت Úالسس -ك -ن-ي-ت 5 Úو6
قصس - -د إاع- -ادة ا’ع- -ت- -ب- -ار ل- -ل- -وسس- -ط
العمرا Êبها وتطهÒه من القاذورات
واأ’وسس -اخ وإاع -ط -ائ -ه وج -ه -ا ج-دي-دا
و’ئ- -ق- -ا مسس- -ت- -ع -ي -ن ‘ Úأاشس -غ -ال -ه -م
Ãختلف اآ’ليات والعتاد والشساحنات

وال -راف-ع-ات والشس-اح-ن-ات ال-رصس-اصس-ة
واŸكانسس اŸيكانيكية .
وسسجل ‘ هذا ا’طار اسستعمال
حوا‹  103آالية تطه Òوتفريغ 325
حمولة نفايات Ãركز الدفن التقني
الكائن «بفج بوغارب» ‘ بلدية ابن
باديسس ،كما تضسمنت عملية التطهÒ
رف -ع اأ’ت -رب -ة وال -ن -ف -اي -ات ال -ه -ام -دة

وﬂل -ف-ات ورشس-ات السس-ك-ن اŸن-ج-زة
والنفايات اŸنزلية باإ’ضسافة إا ¤تنقية
ق- -ن- -وات ال- -ت- -ط- -ه Òوإازال- -ة اأ’عشس- -اب
الضس - -ارة وإازال - -ة ه - -ي- -اك- -ل اŸرك- -ب- -ات
والسس -ي -ارات ال -ت-ي ” رك-ن-ه-ا ب-اأ’م-اك-ن
وال -فضس-اءات ال-ع-م-وم-ي-ة وطÓ-ء ح-واف
اأ’رصس -ف-ة وت-ع-ب-ي-د ال-ط-رق-ات وإاصسÓ-ح
وإاعادة تأاهيل اإ’نارة العمومية.

لتحسص Úتسصي Òالنفايات ‘ الوسصط ا◊ضصري

أاحياء خنششلة تتدعم بـ  160حاوية قمامة من النوع ا÷يد

‘ إاطار حملة النظافة التي تشصهدها
عاصصمة و’ية خنشصلةÃ ،شصاركة مصصالح
مديرية البيئة وجمعيات اÛتمع اŸدÊ
وناشصطون جمعويون ومواطنون عÈ
’حياء ” ،شصراء  ١68حاوية
ﬂتلف ا أ
’نواع وذات
’حجام وا أ
قمامة من ﬂتلف ا أ
النوعية ا÷يدة اÓŸئمة لتسصي Òالنفايات
‘ الوسصط ا◊ضصري حسصب ما أاورده بيان
’عÓم وا’تصصال لو’ية خنشصلة.
ÿلية ا إ
عملية التزويد با◊اويات “ت ‘ إاطار الدعم
اŸا‹ اıصسصس من ميزانية بلدية خنشسلة لتسسيÒ
ال -ن -ف-اي-ات ،و–ت إاشس-راف خ-ل-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ة اŸنصس-ب-ة
حديثا على مسستوى ديوان وا‹ الو’ية ،حيث ”

رصس-د م-ب-ل-غ  08م-ل-ي-ون دي-ن-ار لشس-راء ع-ت-اد تسس-يÒ
ال -ن -ف -اي -ات م -ن ح-اوي-ات وأال-بسس-ة ل-ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة
وأادوات أاخرى ﬂصسصسة لهذه اÿدمة.
باشسرت ،ضسمن هذا اإ’طار مديرية البيئة لو’ية
خنشسلة ‘ عمل منسسق مع اŸصسالح التقنية للبلدية
وخلية البيئة للديوان ،عملية –ديد مواقع وضسع
ه -ذه ا◊اوي -ات ع Èاأ’ح-ي-اء ب-ال-ت-نسس-ي-ق ومشس-ارك-ة
جمعيات هذه اأ’خÒة ومواطنيها بغرضس ا’ختيار
اأ’نسسب Ÿواقع ا◊اويات من أاجل التسسي Òا÷يد
والسسهل للنفايات اŸنزلية واÙافظة عليها ‘
نفسس الوقت.
وسسيتم ‘ هذا السسياق– ،ديد اŸواقع بحضسور
ﬁضس -ر قضس -ائ -ي واŸصس-ال-ح اŸذك-ورة وج-م-ع-ي-ات

اأ’ح-ي-اء واŸوط-ن ،Úي-ت-م م-ن خÓ-ل ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
إامضس- -اء ت- -ع- -ه- -دات ب -اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ا◊اوي -ات
Ãشساركة ا÷ميع تفاديا لسسرقتها أاو إاتÓفها بالتبليغ
الفوري عن أاي ﬁاولة سسرقة أاو مسساسس بها من
أاجل التسسي Òا÷يد ÿدمة النظافة.
يذكر أان مدن خنشسلة ،اسستفادت من عمليات
‡اثلة ‘ السسنوات اŸاضسية ضسمن ﬂتلف الÈامج
التنموية ،حيث اسستقدمت اŸئات من ا◊اويات
ووضسعت باأ’حياء للتسسي Òا÷يد للقمامة ،إا’ أانها
 ⁄تدم طوي Óبسسبب تعرضسها للسسرقة واإ’تÓف
وا◊رق أامام ’ مبا’ة السسكان.

خنشسلة  :سسكندر ◊جازي

أاكد وا‹ و’ية اŸسصيلة حاج مقداد
’خÒة
خÓل انعقاد دورة اÛلسص الو’ئي ا أ
للعهدة ا’نتخابية للنواب ا◊الي ،Úأان
ا’نتخابات اÙلية تعتÃ Èثابة برهان
’مة يعززها
على وحدة و“اسصك ا أ
اŸشصاركة القوية للمواطن ‘ Úا’نتخابات
اÙلية لتحديد من Áثلهم ‘ اÛالسص
اŸنتخبة .

اŸسسيلة :عامر ناجح

بحسسب مصسادر من مصسالح و’ية اŸسسيلة فإان
ك -ل ال -ظ -روف م -ه -ي -أاة إ’‚اح اŸوع-د ا’ن-ت-خ-اب-ي
اŸزم -ع إاج -راؤوه ‘ ال -ث -الث وال -عشس -ري -ن م-ن شس-ه-ر
نوفم Èالقادم وخاصسة وأان عملية إايداع القوائم
ا’نتخابية مسستمرة وعرفت تقدما كبÒا.
وحسسب نفسس اŸصسدر فإان آاخر اإ’حصسائيات
اŸتعلقة با’نتخابات اÙلية تفيد أانه ” إايداع
 80قائمة انتخابية بلدية وتسسجيل قائمة واحدة ‘
اÛلسس الو’ئي والعملية متواصسلة Ãشساركة 30
حزبا و 04قوائم بلدية ،علما أان مراجعة القوائم
ا’نتخابية أاحصست  22707مسسجل جديد وشسطب
 6870مسسجل بوعاء انتخابي إاجما‹ يقدر 665722
ناخب بالو’ية.
وحسسب مصس -ادر م -ط -ل -ع -ة م -ن ب -عضس اأ’ح-زاب
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة اŸت -ن -افسس -ة وذات الصس -يت وال -وع -اء
ا’ن -ت -خ -اب -ي ال -ك-ب Òوع-ل-ى رأاسس-ه-ا ح-زب ال-ت-ج-م-ع
ال -دÁق -راط -ي ب -ق -ي -ادة اأ’م Úال -و’ئ -ي وال -عضس -و
الŸÈا Êخ Òالدين بيبي فإان ا’ختيار وقع على

النائب السسابق ﬁمد اŸهدي القاسسيمي ابن زاوية
الهامل لتصسدر قائمة ا’رندي باÛلسس الشسعبي
الو’ئي وعبد الله ÿضسر حمية لتصسدر قائمة
اÛلسس البلدي لو’ية اŸسسيلة وهذا بعد دراسسة
معمقة وشسفافة Ÿلفات اŸرشسح.Ú
‘ ذات الشسأان أاسسر مصسدر من بيت اآ’فÓن عن
تصس -در بشسÒي اب -راه -ي -م عضس -و اÛلسس ال -ب -ل-دي
ا◊ا‹ ق -ائ -م -ة اآ’فÓ-ن ل-ل-ظ-ف-ر ب-رئ-اسس-ة اÛلسس
البلدي وإاسسماعيل ديلمي كمتصسدر لقائمة اآ’فÓن
‘ اÛلسس الو’ئي و‘ ح Úوقع ا’ختيار ‘
حزب جبهة اŸسستقبل على الدكتور عبد ا◊ميد
ع-ب-اسس-ي ل-تصس-در ق-ائ-م-ة اÛلسس ال-و’ئ-ي ودي-لمي
سسليمان على رأاسس قائمة اÛلسس البلدي لو’ية
اŸسسيلة.
و‘ ذات الشسأان تشسهد ﬂتلف البلديات عمليات
ت -زك -ي -ة واسس-ع-ة Ÿرشس-ح-ي اأ’ح-ي-اء وال-دواوي-ر Ÿن
Áث -ل -ه -م ‘ اÛالسس اŸن -ت-خ-ب-ة م-ن خÓ-ل نصسب
اÿيام وإاقامة الو’ئم وﬁاولة الصسلح ب Úالعروشس
و ⁄الشسمل وإابعاد كافة أاشسكال التفرقة لÓتفاق
على من هو جدير بتمثلهم باÛلسس البلدي وهو
حال قرية لعمايت ببلدية مقرة والتي عرفت نصسب
العديد من اÿيام بالقرية ودعوة ا÷ميع قصسد
اإ’جماع على شسخصس مع Úلتمثيلهم ‘ اÛلسس
البلدي.
وحسسب اŸتتبع Úللشسأان السسياسسي فإان التنافسس
سس- -وف ي -ك -ون ع -ل -ى أاشس -ده ب Úاآ’ف Ó-ن وا’رن -دي
وح -مسس وب -عضس ال -ق -وائ -م ا◊رة ال -ت -ي ي -تصس-دره-ا
رؤوسساء بلديات سسابقون.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسلم يغرد من غرداية ويثمن ميث ـاق اŸصسا◊ ـ ـة والوئام
اÛتمع اŸد ‘ Êصسور التسسامح والتصسالح درسض للمتطاولÚ
أجمع أŸتدخلون ‘ أللقاء ألوطني ألذي نظم Ãناسسبة أحتفالية ألذكرى أŸزدوجة للوئام أŸد ÊوأŸصسا◊ة
أل -وط -ن -ي -ة ،أول أمسس أÿم -يسس ،ب -غ -ردأي -ة ع -ل -ى أ÷ه-ود أل-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا أل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة ‡ث-ل-ة ‘ رئ-يسس
لسسÓك
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة وكذأ أÛهودأت ألتي يبذلها أفرأد أ÷يشس ألوطني وﬂتلف أ أ
لم-ن وأل-ل-ح-م-ة أل-وط-ن-ي-ة ع Èك-اف-ة رب-وع أل-وط-ن وع-لى أهمية
لرسس-اء ق-وأع-د ألسس-ل-م وإأسسÎج-اع أ أ
لم-ن-ي-ة إ
أ أ
لقليمي وألدو‹.
أÙافظة على هذه أŸكاسسب ألتي تعد مرجعا يقتدى به على ألصسعيدين أ إ

¯ ‘Éc ¿ÉÁGE :ájGOôZ ¤GE Ö©°ûdG áKƒ©Ñe
أع -ت ÈأŸشش -ارك-ون ‘ ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة
ألتي نظمت من طرف أŸكتب ألوطني
ل-ل-ت-نسش-ي-ق-ي-ة ألوطنية للجمعيات أŸسشاندة
لÈن-ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ب-ال-ت-ع-اون مع
ألسشلطات أÙلية لو’ية غردأية أن خيار
ألسشلم وأŸصشا◊ة ألوطنية كان ألطريق
أأ’مثل لتعزيز أأ’من وأ’سشتقرأر وألوحدة
ألوطنية .وقد جاء أختيار و’ية غردأية
’حتضشان هذأ أ◊دث كما صشرح رئيسس
أل -تسش -ي -ق -ي -ة ﬁم -د زرق -اوي خÓ-ل ن-دوة
صشحفية نششطها مع وأ‹ و’ية غرأدية عز
أل -دي -ن مشش -ري ع -ل -ى ه -امشس أل -ل -ق-اء Ÿا
عاششته غردأية من أحدأث  ⁄تكن إأ’
دل -ي  Ó-ع -ل -ى م -ا ي -ح -اك ضش-د أل-وط-ن م-ن
مؤوأمرأت لضشرب أسشتقرأره ،موضشحا أن
ما أبدأه سشكان غردأية من وعي و“سشك
بالقيم ألوطنية وأن ألصشورة ألتي أبانت
عنها أ◊ركة أ÷معوية وأطياف أÛتمع
أŸدÃ Êخ -ت -ل -ف
مكوناته من معان
للتسشامح
وألتصشالح
وأل- - -ت - -آاخ - -ي ه - -ي
درسس ل- - - - - - -ك - - - - - -ل
أŸتطاول.Ú
م-ن ج-ه-ت-ه أك-د
أل -دك -ت -ور رضش -ا ب -ل -ع -ل -ى أسش -ت -اذ ﬁاضش -ر
ب- -ج- -ام- -ع- -ة أل- -ب- -ل- -ي- -دة أن أل- -وئ -ام أŸدÊ
وأŸصش -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة مشش -روع حضش -اري
يرتبط أرتباطا وثيقا باŸؤوششرأت ألدألة
ع -ل -ى أ’سش -ت -ق -رأر أل -دأخ -ل -ي وأÿارج -ي
ل- - -ل - -ب Ó- -د ‘ ،ح Úأع - -ت ÈألÈوف - -يسش - -ور
Óدأرة أحمد دخينيسشة
باŸدرسشة ألعليا ل إ
أن أŸصش -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة أصش -ب-حت أل-ي-وم
م -ع-ط-ى سش-ي-اسش-ي-ا
دأئ - - -م - - -ا ول - - -يسس
ظرفيا خاصشة بعد
دسشÎت- -ه- -ا ف- -ه- -ي
حسش - -ب- -ه  ⁄ت- -ع- -د
“ث - -ل إأط - -ارأ Ÿا
مضش- -ى ف -ق -ط ب -ل
Ÿا هو آأت أيضشا.
ودعت حرم سشف Òفلسشط Úبا÷زأئر
أ÷زأئري ÚخÓل كلمة ألقتها باŸناسشبة
إأ ¤أ’ل- -ت- -ف- -اف ح- -ول ألسش- -ل -م وأل -ت -مسشك
بالوطن أ’ن ألوطن وأأ’من نعمة ’ يدركها
إأ’ م- -ن أف- -ت -ق -ده -ا ك -م -ا صش -رحت ،وه -ي
ألصش- -ورة أل- -ت- -ي أك- -دت أŸدي- -رة أل- -ع -ام -ة
للششباب بوزأرة ألششباب وألرياضشة سشامية
ب-ن م-غسش-ول-ة ع-ل-ى ضش-رورة ن-ق-ل-ه-ا لشش-باب

أل- -ي- -وم وت- -وع- -ي -ت -ه أ’ه -م -ي -ة أ’سش -ت -ق -رأر
وأÙافظة عليه وأŸششاركة ‘ إأرسشائه.
Œدر أإ’ششارة إأ ¤أن هذأ أللقاء ألذي
عرف حضشور أك Ìمن  50ششخصشية منهم
دبلوماسشيون با÷زأئر قد ’قى أسشتحسشان
ألعديد من ألششخصشيات أŸششاركة ،حيث
أتفقوأ على أن أختيار غردأية ’حتضشان
ه -ذأ أل -ل -ق-اء أل-وط-ن-ي ك-ان ‘ ﬁل-ه ع-ل-ى
غ- -رأر أع -ي -ان و‡ث -ل -ي أÛت -م -ع أŸدÊ
ألذين ثمنوأ أŸبادرة وأبدو أرتياحا كبÒأ
ل-ع-ودة أل-ط-م-أان-ي-ن-ة وأ’سش-تقرأر وأسشتتباب
أأ’من بغردأية.

غرداية Œاوزت األزمة
وتسستعد للنهوضض بواقعها
التنموي
كشش- -ف وأ‹ و’ي -ة غ -ردأي -ة ع -زأل -دي -ن
مششري خÓل ندوة صشحفية أجرأها أول

ح- -ث- -ي- -ث- -ة ل- -ل- -ع- -م- -ل ع -ل -ى أإط Ó-ق سش -رأح
أŸسشجون Úعلى خلفية أحدأث غردأية
وغ ÒأŸتورط ‘ Úجرأئم ألقتل ،مششÒأ
أن عددأ كبÒأ من أŸسشاج ” ÚإأطÓق
سشرأحهم.

التنسسيقية الوطنية Ÿسساندة
الرئيسض تنوي ترشسحه لنيل
جائزة نوبل للسسÓم

دعت أل -ت-نسش-ي-ق-ي-ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-جمعيات
أŸسش -ان -دة لÈن -ام -ج
رئيسس أ÷مهورية ‘
ألبيان أÿتامي للقاء
أل- - -وط- - -ن- - -ي أÿاصس
ب-اإ’ح-ت-ف-ال بالذكرى
أŸزدوج - -ة ل- -ل- -وئ- -ام
أŸد ÊوأŸصش- - -ا◊ة
أل - -وط - -ن - -ي - -ة إأ ¤ضش - -رورة أقÎأح رئ - -يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة للÎششح
ل -ن -ي -ل ج-ائ-زة ن-وب-ل ل-لسشÓ-م وأك-دت ع-ل-ى
ج- -دي- -ت- -ه -ا ‘ ط -رح ه -ذأ أŸط -لب ع -ل -ى
ألقائم Úعلى ذلك.
وحسشب ما جاء به ألبيان فإان ألتنسشيقية
ترى ‘ ششخصس ألرئيسس ألششخصس أ÷دير
ب -ه -ذه أ÷ائ -زة ع-ن أسش-ت-ح-ق-اق ،م-ع-ززي-ن
موقفهم هذأ Ãا
ح-ق-ق-ت-ه أ÷زأئ-ر
م - - -ن ن - - -ت - - -ائ - - -ج
م-ل-م-وسش-ة ل-ل-وئ-ام
أŸدÊ
وأŸصشا◊ة
أل - -وط - -ن - -ي - -ة م- -ا
جعلها ﬁجا ومقصشدأ للعديد من طالبي
أŸشش -ورة وأأ’خ -ذ ب -ال -رأي م -ن أل -ت -ج-رب-ة
أ÷زأئرية ‘ Œاوز نزأعاتها ألدأخلية،
فضش Óعن أن أ÷زأئر  ⁄تدخر جهدأ ‘
ألتأاكيد على إأرسشاء قوأعد ألسشلم وأأ’من
‘ ألعا ⁄ع Èألدعوة إأ ¤أ’حتكام للحوأر
‘ حل ألنزأعات أإ’قليمية وألدولية وألتي
تعتمدها كمبدأ دو‹.

قلعة بني ميزاب Œاوزت
األزمة وتسستعد للنهوضض
بواقعها التنموي

أمسس أÿم -يسس ع -ل -ى ه -امشس أ’ح -ت -ف-ال
ب - -ال - -ذك - -رى أŸزدوج - -ة ل - -ل- -وئ- -ام أŸدÊ
وأŸصش- -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة أن ه -ن -اك مسش -اع

وأك -د أن -ه ي -ع -م -ل أل-ي-وم ع-ل-ى إأيصش-ال
صشوت أعيان مدينة غردأية وعائÓت
أŸسشجون Úغ ÒأŸتورط ‘ Úجرأئم

ألقتل إأ ¤رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة للمطالبة بالعفو ألششامل عن
أŸسش -ج -ون ÚأŸت -ب -ق ،Úم -ن-وه-ا إأ ¤أن
نسش -ب -ة ‚اح أل -ب -ك -ال-وري-ا ‘ أوسش-اط-ه-م
كانت بنسشبة  ‘ 100أŸئة وهو أحد
’يجابية ألتي من أŸرتقب أن
ألعوأمل أ إ
ت- -ع- -ط- -ي دف- -ع -ا ل -ه -ذأ أŸل -ف ‘ أŒاه
أ◊لحلة.
و‘ أل -ك -ل -م -ة أل-ت-ي أل-ق-اه-ا Ãن-اسش-ب-ة
أللقاء ألوطني أوضشح ألوأ‹ أن غردأية
أسش -ت -ع -ادت ع -اف -ي -ت -ه -ا ب -فضش-ل رج-ال-ه-ا
ألغيورين و›هودأت ألدولة على رأسشها
أل-رئ-يسس ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة وأفرأد
أ÷يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشش- -ع -ب -ي وﬂت -ل -ف
’م -ن -ي -ة ،م-ؤوك-دأ أن غ-ردأي-ة
’سش Ó-ك أ أ
أأ
’زم- -ة وه -ي أل -ي -وم ت -ت -حضش -ر
Œاوزت أ أ
ل -ل-ن-ه-وضس ب-وأق-ع-ه-ا أل-ت-ن-م-وي ،ح-يث أن
أل-ع-دي-د م-ن مشش-اري-ع أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة
ت -ع -رف أن-ت-ع-اشش-ا وأضش-ح-ا ‘ ق-ط-اع-ات
ألفÓحة وألصشناعة وغÒها سشيما بعد
خ -ل -ق ع-دة م-ن-اط-ق صش-ن-اع-ي-ة وم-ن-اط-ق
نششاطات أدى إأ ¤تهاطل ألطلبات من
Óسش -ت -ث -م -ار
ﬂت- -ل -ف أن -ح -اء أل -وط -ن ل  -إ
بالو’ية حسشبه .فضش Óعن إأعادة بعث
ألنششاط ‘ بعضس أŸششاريع أÛمدة
كمسشتششفى  240سشرير ألذي ” إأعطاء
’نطÓق ‘ أششغاله.
إأششارة أ إ

مشسري :اŸواطن Úالذين تضسرروا
على إاثر حرق منازلهم اسستفادوا من
تعويضسات ،وعادو إا ¤مسساكنهم اليوم

لحياء أŸناسسبة
تيزي وزو ‘ أŸوعد إ

مؤوسسسسات الدولة والوحدة الوطنية خط أاحمر
أك- -د أŸشش- -ارك- -ون ‘ أ’ح -ت -ف -ال ب -ال -ذك -رى 12
للمصشادقة على ميثاق ألسشلم وأŸصشا◊ة ألوطنية،
يوم أÿميسس ،بتيزي وزو على دور هذأ ألقانون ‘
أÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى م- -ؤوسشسش -ات أل -دول -ة وأل -وح -دة
أل-وط-ن-ي-ة.وخÓ-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ذي أح-تضش-ن-ته دأر
أل-ث-ق-اف-ة م-ول-ود م-ع-م-ري وب-ادرت ب-تنظيمه جمعية
أب- -ن- -اء أÛاه- -دي -ن أوضش -ح أل -ب -احث ‘ أل -ت -اري -خ
’سشتاذ بجامعة تيزي وزو فرأوسس علي أنه خÓل
وأ أ
ألعششرية ألسشودأء ألتي عاششتها أ÷زأئر ‘ سشنوأت
 1990كانت مؤوسشسشات ألدولة مهددة من طرف
’رهاب .وأضشاف ذأت أŸتحدث أن ميثاق ألسشلم
أإ

وأŸصشا◊ة ألوطنية سشمح با◊فاظ على ألوحدة
’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر وأسش-ت-ع-ادة ألسش-لم وأ’سشتقرأر
أإ
وألششروع ‘ إأعادة بناء ألبÓد ،مذكرأ أن ألعششرية
ألسشودأء حصشدت أروأح  200.000ضشحية وخلفت
خسشائر مادية جمة ‘ عدة قطاعات من بينها
قطاع ألÎبية ألذي أسشتهدف بـ  900عملية إأرهابية
وأ’قتصشاد ألوطني ألذي مسشته  706عملية نفذت
’جرأءأت
’نتاجية .كما سشاهمت أ إ
ضشد ألوحدأت أ إ
ألتي أتخذتها ألدولة ’سشتعادة ألسشلم من بينها قرأر
 25فÈأير  1995ألذي ينصس على قانون ألرحمة
وقانون ألوئام أŸد Êألذي تبناه ألششعب ‘ 16

سشبتم 1999 Èوميثاق ألسشلم وأŸصشا◊ة ألوطنية
بنسشبة  97.36باŸائة وأسشتفتاء  29سشبتم2005È
’ج-ن-ب-ي ‘ أ÷زأئ-ر وت-وأب-ع-ه
‘ «م -ن -ع أل -ت -دخ -ل أ أ
وألتدم Òوألفوضشى» وفقا للسشيد فوأرسس .وقال
’سشتاذ أ÷امعي وعدد من ألباحث Úمن بينهم
أأ
ح -ج -ي -م -ي ع -اشش -ور عضش -و ‘ أ÷م -ع -ي-ة أŸذك-ورة
وششابوﬁ Êمد منسشق و’ئي سشابق للحرسس ألبلدي
‘ مدأخÓت لهم إأن «مسشار أŸصشا◊ة ألوطنية ‘
أ÷زأئر أصشبح يتخذ كمثال يحتذى به ومصشدر
إألهام للعديد من ألدول ألتي تريد إأيجاد حلول
دأخ -ل -ي -ة وŒنب أل -ت-دخ-ل أÿارج-ي ‘ ب-ل-دأن-ه-م»

مضش -ي -ف Úأن م -ي -ث-اق ألسش-ل-م وأŸصش-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة
مششروع «بعيد أŸدى سشمح بالقطيعة أ÷ذرية مع
ألنهج ألرأديكا‹ ‘ تسشوية ألنزأعات للبحث عن
حل سشلمي» .وحيا أŸششاركون ‘ هذأ أللقاء رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ع -ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أل-ذي “ك-ن
ب -فضش -ل ح-ك-م-ت-ه م-ن وضش-ع ح-د ل-ل-عشش-ري-ة ألسش-ودأء
وإأعادة أ÷زأئر إأ ¤طريق أ’سشتقرأر وإأعادة ألبناء
وألتنمية ‘ إأطار ألتماسشك أ’جتماعي مششيدين
’منية ‘ أ◊فاظ على
’سشÓك أ أ
بدور ﬂتلف أ أ
أ÷زأئ- -ر وه- -م ي- -وأصش- -ل- -ون ألسش- -ه -ر ع -ل -ى أم -ن -ه -ا
وأسشتقرأرها ووحدتها ألÎأبية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لتأاهيل اليد العاملة المؤوهلة عشسية الدخول المهني

أاعطت مدونة التكوين الجديدة
لدورة سسبتمبر المقررة غدا
بولية بومرداسص ،اهتماما خاصسا
للمهن والتخصسصسات المرتبطة
أاسساسسا بمجالت اقتصسادية تميز
الولية ،حيث أاخذت تخصسصسات
قطاع الفÓحة والصسناعة
لشسغال
الغذائية ،السسياحة وا أ
لكبر من
العمومية النسسبة ا أ
عدد العروضص البيداغوجية
المفتوحة المتوجة بشسهادة
بمجموع  8273منصسب بزيادة
ملحوظة قدرت بـ ٪7مقارنة مع
دورة ..2016

عروضص تكويـ ـن
متنوعة واأولوية
لمهن األنشصطة
القتصص ـ ـ ـ ـادي ـة
ببـ ـ ـوم ـ ـ ـ ـرداسص

بومرداسص /..كمال
ما يزال تخصسصس البناء واأ’شسغال العمومية
ي-ه-ي-م-ن ع-ل-ى م-دون-ة ال-ع-روضس ال-م-ف-ت-وحة من
ط-رف م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي ب-ب-ومرداسس
م-ق-ارن-ة م-ع ال-ت-خصسصس-ات اأ’خ-رى ال-م-رت-ب-طة
أاسساسسا بطبيعة اأ’نشسطة ا’قتصسادية التي تميز
الو’ية وتوجه الخارطة الجديدة التي حاولت
التركيز أاكثر على قطاعات حيوية قادرة على
ت-ق-دي-م ق-ي-م-ة إاضس-اف-ة وت-دع-ي-م-ه-ا ب-ي-د ع-ام-لة
مؤوهلة ومتخصسصسة.
أاظهرت نسسبة قائمة العروضس المفتوحة خلل
ه- -ذه ال- -دورة أان ت- -خصسصس ال -ب -ن -اء واأ’شس -غ -ال
ال-ع-م-وم-ي-ة ح-ظي بـ 1679م-نصسب ب-ي-داغوجي
منها  979في نمط التكوين عن طريق التمهين،
ي-ل-ي-ه ت-خصسصس ال-ف-لح-ة والصس-ن-اعات الغذائية
بـ 1432م-نصسب م-ن-ه-ا  1332ف-ي ال-ت-ك-وين عن
ط-ري-ق ال-ت-مهين 1113 ،م -نصسب ف-ي ت-خصسصس
الصسناعات
ال-ت-ق-ليدية ،الفندقة
والسس- - -ي - -اح - -ة561 ،
م- - - - - - -نصسب ف- - - - - - -ي
ت-خصسصس ال-ك-ه-رب-اء
ا’ل -ك -ت-رون-ي-ة و110
منصسب تكوين فقط
في تخصسصس الصسيد
ال- -ب- -ح -ري وت -رب -ي -ة
ال- -م- -ائ- -ي- -ات ع- -ل -ى
الرغم من أان هذا
ال -ت -خصسصس يشس -ك -ل
أاح- -د أاه- -م اأ’نشس- -ط- -ة ا’ق- -تصس- -ادي- -ة ب- -و’ي- -ة
بومرداسس.
عمليات توزيع المناصسب المعروضسة في نمط
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مرافق و تخصسصسات جديدة تعزز المنظومة التكوينية بالولية

أازيد من  10آالف متربصص يلتحقون
بمراكز و معاهد التكوين المهني بمعسصكر

يتحضسر قطاع التكوين المهني بو’ية معسسكر
’سس-ت-ق-ب-ال  10800م -ت -ربصس م -ن ب -ي -ن-ه-م 7490
متربصس جديد خلل الدخول المهني المقرر
غدا ،وفي هذا الشسأان سستتدعم منظومة التكوين
المهني بمعسسكر ،بمركزين للتكوين المهني في
كل من دائرة وادي اأ’بطال والقطب السسكني
الجديد بالمحمدية ،من أاصسل  5مراكز للتكوين
المهني يجرى إانجازها حاليا بعدة مناطق من
الو’ية .تضساف هذه المراكز إالى رصسيد القطاع
من شسبكة المرافق التكوينية البالغة  26مؤوسسسسة
م -ن ب -ي -ن -ه -ا ث -لث -ة م-ع-اه-د وط-ن-ي-ة م-ت-خصسصس-ة
إاح -داه -ا ال -م -ع -ه -د ال -وط -ن -ي ال -م -ت-خصسصس ف-ي
التقنيات الفلحية الموجود في دائرة تيغينف،
وال-ذي ي-ع-ت-ب-ر سس-ادسس م-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن المهني
المتخصسصسة المنجزة عبر تراب الوطن ضسمن
المخطط الخماسسي الثالث لرئيسس الجمهورية
الذي يهدف إالى ا’سستثمار في الموارد البشسرية
و تعزيز منظومة التكوين المهني.
و ي -ع -رف ال -م -ع -ه -د ال -ذي ي-ت-ج-اوب م-ع ط-ب-ي-ع-ة

المنطقة الفلحية  ،تقدما ملحوظا من حيث
ا’سس -ت -ج -اب -ة أ’ن -م -اط و ت -خصسصس -ات ال -ت -ك -وي-ن
المتاحة و تلك التي تعزز بها المعهد موؤخرا،
ح-يث ي-ت-وق-ع ال-م-ع-ه-د ال-وط-ن-ي ال-م-تخصسصس في
ال -ت -ق -ن -ي -ات ال-ف-لح-ي-ة ب-ت-غ-ن-ي-ف اسس-ت-ق-ب-ال 622
متربصس خلل الدخول المهني الجاري.
وي -ع -ن -ي ذلك أان -ه ب -ل -غ ضس-ع-ف ط-اق-ة اسس-ت-ي-ع-اب-ه
البيداغوجية البالغة  300مقعد ،على أان يوزع
ط -ل -ب -ة ال -م -ع -ه -د ال -م -ت -ربصس -ون ع -ل -ى م-خ-ت-ل-ف
ال-ت-خصسصس-ات ال-م-وج-ودة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ق-ن-يات
ال -ف -لح-ي-ة ف-ي ن-م-ط ال-ت-ك-وي-ن اإ’ق-ام-ي ون-م-ط
التمهين ،زيادة على الخطة التي وضسعتها إادارة
المعهد كإاجراء تحفيزي للراغبين في الحصسول
على تكوين مهني من شسريحة الفلحين وأابناء
ال-ف-لح-ي-ن ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-تخصسصسات الفلحية
المتاحة من خلل التكوين حسسب الطلب دون
ت-ح-دي-د ال-م-ق-اع-د ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ب-ال-ت-نسسيق مع
المصسالح الفلحية و الغرفة الفلحية.
معسسكر :أام الخير.سص

عرف مشساركة نوعية بجامعة بجاية

إاسصدال السصتار على الصصالون العاشصر للشصغل

التكوين المتوج بشسهادة على نمط التكوين عن
ط -ري -ق ال -ت -م -ه -ي -ن ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ال -ه-ي-ئ-ات
والمؤوسسسسات ا’قتصسادية وصسل إالى ما مجموع
 4848م -نصسب أاي ب -نسس -ب -ة
 ،٪59ي -ل -ي -ه ن-م-ط ال-ت-ك-وي-ن
اإ’ق -ام -ي ب -م -ج -م -وع 3025
م -نصسب ب -نسس-ب-ة  ٪36.5ث- -م
التكوين عن طريق المعابر
بـ 325م -نصسب و 75منصسبا
خصسصس للوسسط الريفي.

خــــــــارطـــــة
جديدة ورؤويـة
علـــى مسستقبل
السســــــــــــــوق

 4144منصصب في إاطار
التكوين عن طريق
التأاهيل

إالى جانب عدد المناصسب
المفتوحة في نمط التكوين المتوج بشسهادة،
أاع-طت م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي لبومرداسس
عدة فرصس لباقي الشسرائح اأ’خرى الناشسطين

ف -ي ال -م -ي -دان ب-غ-رضس ا’سس-ت-ف-ادة م-ن ع-م-ل-ي-ة
ت-ك-وي-ن وت-أاه-ي-ل ل-ل-رف-ع م-ن ال-ق-درات ال-م-ه-نية
ق -درت بـ 4144م-نصسب ف-ي م-خ-ت-ل-ف اأ’نماط
م-ن-ه-ا  1640م -نصسب ل-ف-ائ-دة ال-م-رأاة ال-م-اك-ث-ة
بالبيت خاصسة منها الريفية لمسساعدتها في
ت- -ط- -وي- -ر ق- -درات- -ه -ا ف -ي م -ج -ال الصس -ن -اع -ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ال-خ-ي-اط-ة وال-طرز وحتى ممارسسة
أانشس -ط -ة ف -لح -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ت -رب-ي-ة ال-ن-ح-ل
وال-م-واشس-ي ب-مسس-اع-دة أاج-ه-زة ال-دع-م المحلية
كوكالة تسسيير القرضس المصسغر»انجام».
إال- -ى ج -انب  750م-نصسب ل-ل-ت-ك-وي-ن ع-ن طريق
ال-دروسس ال-مسس-ائ-ي-ة 370 ،م -نصسب ع-ن ط-ري-ق
ال -ت -ع -اق -د م -ع ال -م-ؤوسسسس-ات ا’ق-تصس-ادي-ة150 ،
م -نصسب م -خصسصس ل -ف -ائ-دة ن-ز’ء ال-م-ؤوسسسس-ات
ال-ع-ق-اب-ي-ة وإاع-ادة ال-تأاهيل 95 ،م-نصس-با لفائدة
الشس -ب -اب ف -ي اأ’وسس -اط ال -ري-ف-ي-ة و 55منصسبا
مخصسصس لفئة دون مؤوهل علمي ما بين  16و20
سسنة.

لهقار
أازيد من  4آالف متربصص يلتحقون بمراكز التكوين بعاصسمة ا أ

تخصصصصات جديدة تتماشصى ومتطلب ـ ـ ـات سص ـ ـ ـوق العمل

يلتحق صسباح الغد بو’ية تمنراسست ،وعلى غرار كامل و’يات الوطن،
أازي- -د م -ن  4000م-ت-ربصس ب-م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ه-نيين الـ 12
المنتشسرة على تراب الو’ية ،بعد أان قام القائمين على القطاع بعاصسمة
اأ’هقار باتخاذ جميع التدابير اللزمة إ’نجاح الدخول ،و هذا من خلل
التأاكيد على ا’سستعداد الجيد ’سستقطاب ،واسستقبال عدد كبير من
المتربصسين في أاحسسن الظروف ،بعد عمليات التسسجيل وكذا اأ’يام
التحسسيسسية التي نظمت في وقت سسابق بالعديد من مناطق الو’ية.
في هذا الصسدد ،أاكد مدير التكوين والتعليم المهنيين بعاصسمة اأ’هقار،
مرموري غازي «للشسعب» أان مصسالحه قامت بإاتخاذ جميع التدابير
اللزمة إ’سستقبال  4365متربصس منهم  2194متربصس جديد ،سسيوزعون
على عدد التكوينات التي تتوفر على مسستوى المراكز التكوينية ،لشسغل
 2874منصسب تكويني في مختلف العروضس خصسصستها مراكز التكوين
لهذه السسنة ،حيث سسيتم إالتحاق  1078متربصس بالتكوين اإ’قامي و 752
عن طريق التمهين ،و  37متربصسا عن طريق الدروسس المسسائية المعابر.
وفي خطوة من مصسالح التكوين بالو’ية ،إ’عطاء فرصسة لسسكان المناطق

الريفية تم تخصسيصس تكوين في الوسسط الريفي سسيمكن  17متربصسا
منهم  16إاناث من مزاولة تكوينهم.
بالنسسبة للمراأة الماكثة بالبيت ،أاضساف المتحدث بأانه تم تخصسيصس 104
منصسب في مختلف التخصسصسات التي تسساعد المرأاة و تجعلها عنصسر
فاعل في المجتمع  ،باإ’ضسافة إالى التكوين عن طريق اإ’تفاقية بالنسسبة
لنز’ء مؤوسسسسات إاعادة التربية بـ  92مسسجل ،و  114مسسجل تكوين
تأاهيلي.
وع -ن ج -دي -د ال -ت -خصسصس -ات ل -ه -ذه ال -دورة ،كشس -ف غ-ازي م-رم-وري ،أان
مصسالحه فتحت  07تخصسصسات جديدة ،حرصست فيها على ملئمتها
ومتطلبات سسوق العمل في الو’ية ،وكذا طابع المنطقة وما تزخر به من
مؤوهلت في شستى المجا’ت ،على غرار (منجمي في الحاجر ،ميكانيك
وتصس-ل-ي-ح م-ع-دات ال-م-ن-اج-م ،ع-ام-ل ف-ي ال-مشس-ت-ل-ة ،ع-ام-ل ف-ي ال-م-ن-اج-م
والمحاجر ،مسستشسار البيع ،مسساعدة اأ’مومة ،عون في العناية بالحدائق
والمنتزهات ).
تمنراسست :بن حود محمد الصسالح

أاسسدل السستار ،أامسس اأ’ول ،على أاشسغال الدورة
 10لصسالون الشسغل بجامعة عبد الحمان ميرة
ب -ب -ج -اي -ة ،ب -حضس-ور م-ج-م-وع-ة م-ن ال-ب-اح-ث-ي-ن
ال -ج -زائ -ري -ي -ن واأ’ج -انب ي -م-ث-ل-ون ح-وال-ي 26
جامعة عبر الوطن ،وكذا ممثلي المؤوسسسسات
ا’ق-تصس-ادي-ة ال-م-ط-ال-ب-ي-ن ب-ا’نخراط أاكثر في
مسس -اع -ي ال -ج -ام -ع-ة ال-ج-زائ-ري-ة ال-ه-ادف-ة إال-ى
ا’نفتاح أاكثر على العالم السسوسسيو اقتصسادي،
ب -ه -دف ع -رضس ت -ج-ارب-ه-م ال-ع-ل-م-ي-ة ومشس-اري-ع
أابحاثهم في المجال ،وأاهم التطورات العلمية
والتكنولوجية التي يشسهدها القطاع.
وب-حسسب ع-م-ي-د ج-ام-ع-ة ع-ب-د ال-رح-م-ان م-يرة
لبجاية ،بوعلم سسعيداني ،لـ’الشسعب’’ ،تنظيم
الطبعة العاشسرة للصسالون الشسغل بجامعة بجاية
ك -ان ب -مشس -ارك -ة ال -م -ك -تب ال -ع -ام -ل -ي ل -لشس -غ -ل
والمديرية العامة للتشسغيل ،حيث تّم بالمناسسبة
تنظيم دورة تكوينية لفائدة الطلبة وإاطارت
الجامعة ووكالة التشسغيل ،في إاطار البحث عن
تقنيات الشسغل والمقاو’تية ،وتكوين مكونين
في تقنيات البحث عن العمل ومرافقة الطلبة
في هذا المشسوار.
إال -ى ج -انب ت-دشس-ي-ن ن-ادي ال-ب-حث ع-ن ال-ع-م-ل
ومقره ببجاية ،الذي يسسهل ويعطي دفعا كبيرا
كي يقحم الطلبة في عالم الشسغل ،وهو النادي

الذي من المنتظر أان يعطي اإ’ضسافة اللزمة
التي تنقصس الجامعة ،من أاجل تكوين الطلبة
حول تقنيات البحث عن العمل.
ومن بين اأ’هداف التي نسسعى لتحقيقها ،هو
ت -ع -زي -ز ان -ف -ت -اح ال -ج -ام -ع -ة ع -ل -ى م -ح -ي-ط-ه-ا
ا’ج -ت -م-اع-ي وا’ق-تصس-ادي ،ب-ت-ث-م-ي-ن وت-ن-م-ي-ة
ال-ب-حث ال-ع-م-ل-ي وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،وك-ذا ت-وج-يه
ودع -م ف -رق ال -ب -حث م -ن أاسس -ات -ذة وط -ل-ب-ة م-ع
الشسركاء ا’قتصساديين ،من خلل برامج التعليم
ال -مسس -ت -م -ر وال -خ -اصس -ة ب -اح -ت -ي -اج -ات ال-ع-م-ل
وتحديدها ،مع تشسجيع نقل التكنولوجيا من
ال-ج-ام-ع-ة إال-ى الشس-رك-اء ا’ق-تصس-اديين ،وتوفير
ال-م-وارد ال-بشس-ري-ة وال-م-ادي-ة ل-ت-ن-ف-يذ المشساريع
المشستركة’.
واسستجابت العديد من المؤوسسسسات ا’قتصسادية
لدعوة الجامعة للمشساركة طيلة يومين ،وهو ما
أاك-ده السس-ي-د ع-ل-ي-وي مسس-ت-ث-م-ر’ ،ه-ذه المبادرة
تمكننا من تقديم احتياجاتنا وبياناتنا وموقعنا
في سسوق الشسغل ،والتقرب من طلبة الجامعة
ل-لط-لع ع-ل-ى مسس-ت-واه-م ال-ع-ل-م-ي وال-ف-ك-ري،
وت-أاه-ي-ل-ه-م ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال قصس-د إاع-داده-م
مسستقبل ،واأ’هم هو تعزيز فرصس التعاون بين
الجامعة والقطاع ا’قتصسادي والصسناعي.
بجاية :بن النوي توهامي

لفائدة التÓميذ المعوزين بالولية

تخصصيصص  165مليون د .ج للمنحة
و  30مليون دج للحقيبة المدرسصية

لفراج عن قائمة المسستفيدين بالسسكنات الجتماعية
ا إ

ارتياح باألصصنام وتذمر بعين بسصام

بعد طول ا’نتظار تم ،أاول أامسس ،اإ’فراج عن
قوائم المسستفيدين بالسسكنات ا’جتماعية بكل
من بلديتي عين بسسام واأ’صسنام بو’ية البويرة.
بالنسسبة لبلدية اأ’صسنام القائمة تضسمنت ما ’
يقل عن  165مسستفيد ،وفور تعليق القوائم
ب-ال-ع-دي-د م-ن اأ’م-اك-ن ل-ت-م-ك-ين المواطنين من
م -ع -رف -ة أاسس -م-اء ال-مسس-ت-ف-ي-دي-ن خ-اصس-ة ال-ذي-ن
ق -دم -وا ط -ل -ب -ات السس -ك -ن ،وإان ك -انت ال -حصس-ة
الموزعة ’ تلبي حاجيات سسكان البلدية إا’ أان
التوزيع لقي ارتياحا كبيرا حيث لم يسسجل أاي
احتجاج يذكر.
وع- -ب- -ر ب- -عضس ال- -م- -واط -ن -ي -ن لـ «الشس -عب» ع -ن

سسعادتهم بالنسسبة للذين اسستفادوا من السسكن
ا’جتماعي مثمنين المجهودات التي تقوم بها
السسلطات لضسمان عيشس رغيد وسسكنات ’ئقة
للمواطنين خاصسة ذوي الدخل الضسعيف ،كما
ثمنوا عمل اللجنة وعلى رأاسسها رئيسس البلدية
لرامل واليتامى والفئة
الذي أاعطى أاولوية ل أ
المعوزة ولم يسسجل فيها أاي انحياز.
وفي المقابل فإان قائمة المسستفيدين ببلدية
اأ’صس -ن -ام ل -ق-يت ت-ذم-را وسس-ط السس-ك-ان ،وف-ور
اإ’فراج عنها اجتمع العشسرات من المقصسين
أامام مقر الدائرة للتعبير عن غضسبهم ورفضسهم
ل-م-ح-ت-وى ال-ق-ائ-م-ة م-ن-ددي-ن بعمل اللجنة التي

ات -ه -م -وا ب -عضس اأ’عضس -اء ف-ي-ه-ا ب-ال-م-حسس-وب-ي-ة
وخاصسة رئيسس البلدية الذي وجهت إاليه أاصسابع
ا’تهام لوجود أاربعة مسستفيدين تربطه بهم
علقة قرابة.
كما اتهموا أاعضساء آاخرين من لجنة دراسسة
الملفات بتمكين أاقارب لهم تربطهم علقة
عائلية ،فيما تم تهميشس من هم في حاجة
ماسسة للسسكنات نظرا للظروف الصسعبة التي
يعيشسونها ،مطالبين بإايفاد لجنة و’ئية إ’جراء
تحقيق في القائمة.
البويرة :ع نايت رمضسان

عكفت و’ية قسسنطينة في إاطار التضسامن
ال -م -درسس -ي ع -ل -ى ت-وزي-ع ال-م-ن-ح-ة ال-م-درسس-ي-ة
ال- -م -ق -درة بـ  3آا’ف دي -ن -ار ج -زائ-ري ل-لسس-ن-ة
الدراسسية  2018 / 2017لفائدة الفئات والتي
وصسلت إالى ما نسسبته  62.84بالمائة ما يعادل
 20363تلميذ مسستفيد من بين  32406تلميذ
م- -حصس- -ى ع- -ب- -ر إاق -ل -ي -م ال -و’ي -ة ،و ب -اأ’ط -وار
التعليمية الثلثة بمبلغ إاجمالي ممنوح يقدر بـ
 165مليون دينار جزائري.
وزعت ال -ج -ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ال-م-ن-ح-ة ال-دراسس-ي-ة
والمسساعدات بين مختلف الفئات المعنية منها
ف -ئ -ة ال -ي -ت -ام-ى ،أاب-ن-اء ضس-ح-اي-ا اإ’ره-اب ،ف-ئ-ة
ال -م -ع-وق-ي-ن وال-ف-ئ-ات اأ’خ-رى ال-م-ع-وزة ،ح-يث
ب -ل -غت ال-حصس-ي-ل-ة اإ’ج-م-ال-ي-ة  55أال-ف م-ن-ح-ة

توزعت بكل دوائر الو’ية السستة.
بالنسسبة للحقيبة المدرسسية الموجهة للفئات
المعوزة ،خصسصست الو’ية غلفا ماليا يقدر
بـ 30مليون دج وزعت على كل البلديات ’قتناء
الحقيبة المدرسسية لفائدة  28450تلميذ حيث
تم توزيع كامل الحصسة على مسستحقيها.
ويقدر المبلغ اإ’جمالي المخصسصس للتضسامن
ال-م-درسس-ي ال-م-وج-ه ل-دع-م ال-ت-لميذ المعوزين
ب-و’ي-ة قسس-ن-ط-ينة  38120000دي-ن-ار جزائري
منها  1120000دج كدعم مخصسصس من قبل
مديرية النشساط ا’جتماعي و  30000000من
ميزانية البلديات والباقي من ميزانية الو’ية.
قسسنطينة :مفيدة طريفي
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بعد –ولها إا ¤قطب صشناعي بإامتياز

قط ـ ـاع الطاق ـ ـة بباتن ـ ـة يتع ـ ـزز بوح ـ ـدات التحويـ ـ ـل
مششاريع ضشخمة لضشمان “وين الولية من اŸواد الطاقوية

ت-دع-م ق-ط-اع ال-طاقة بولية
باتنة بعدد من اŸششاريع الهامة
ذات الصش-ل-ة ب-انشش-غ-الت اŸواطن
ال -ي -وم-ي-ة ،ح-يث أاشش-ارت مصش-ادر
م-ن م-دي-ري-ة ال-طاقة لـ»الششعب»
إا ¤الشش -روع ‘ ع -دد م -ن -ه-ا ع-ل-ى
غرار وحدة –ويل الزفت بعÚ
ي -اق -وت ،وأاخ -رى ل -ت -وزي -ع اŸواد
ال -بÎول -ي -ة ل -ف -ائ -دة ال -ف-لحÚ
لضش-اف-ة
Ãح -ي-ط-ات الشش-م-رة ،ب-ا إ
لرب- -ع ﬁط -ات كÈى سش -ت -ن -ج -ز
أ
ع- -ل- -ى ﬁاور وط- -ن- -ي- -ة ه- -ام- -ة،
ت -ن-درج ‘ إاط-ار ت-ط-وي-ر ق-درات
م -ؤوسشسش -ة ن -ف -ط -ال رغ -م ت -أاك -ي-د
أاصش -ح -اب ﬁط -ات ن-ق-ل وت-وزي-ع
اŸواد الطاقوية تششبع اÿطوط
وع -دم ح -اج-ة ال-ولي-ة Ùط-ات
خدمات جديدة.

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

وعن ألهدف من هذه ألمشضاريع
أشضارت ذأت ألمصضادر إألى رغبة
و’ية باتنة في تعزيز إأمكانياتها
لتوفير ألموأد ألطاقوية بمختلف
أشض -ك -ال -ه -ا ،ف -ب-خصض-وصص مشض-روع
وحدة تحويل ألزفت بعين ياقوت
ف -ت -م أخ -ت-ي-ار أأ’رضض-ي-ة أل-خ-اصض-ة
ب-ال-مشض-روع ب-ال-ح-ظ-يرة ألصضناعية
شضمال ألو’ية.
ومن شضأان ألمشضروع بعد أ’نتهاء
منه تحويل مختلف أنوأع ألزفت
أل -م-وج-ه لÓ-سض-ت-ع-م-ال ألصض-ن-اع-ي
خاصضة وأن باتنة قد تحولت في
ألسض- -ن- -وأت أأ’خ- -ي- -رة إأل- -ى ق -طب
لÓسضتثمار ألصضناعي بامتياز من
خÓل إأعادة بعث وفتح مناطق
صضناعية ومناطق نشضاطات بعدد
م -ن ب -ل -دي -ات أل -و’ي -ة ك -ب -ري -ك-ة،

أريسص ،ألمعذر وعين ياقوت.
وسض -ي-ت-دع-م أيضض-ا ق-ط-اع أل-ط-اق-ة
ب -إان -ج -از م -ح-ط-ة ل-ت-وزي-ع أل-م-وأد
ألبترولية أختيرت بلدية ألشضمرة
إ’نجازها ،نظرأ لطبيعة ألمنطقة
ألفÓحية وميزتها في إأنتاج شضعبة
ألحبوب وهو ما يقتضضي حاجة
ألنشضاط لتوفير ألموأد ألطاقوية
آ’ل -ي -ات أل -ف Ó-ح -ة خ -اصض -ة أث-ن-اء
م- -وسض- -م- -ي أل- -ح- -رث وأل- -حصض -اد،
يضضاف لها أسضتفادة ألدأئرة من
مشض- -روع أل -م -ح -ي -ط -ات أل -ك -ب -رى
ل- -لسض- -ق- -ي ع- -ل- -ى مسض- -اح- -ة 7200
هكتار.

ول- -م -وأج -ه -ة أح -ت -م -ال تسض -ج -ي -ل
أن- -ق- -ط- -اع ب- -ال -ت -زود ف -ي أل -م -وأد
أل-ط-اق-وي-ة خ-اصض-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-غاز
ألبوتان ألمميع ،وألذي ’ يتعدى
م -ا ي -ع -ادل ث Ó-ث -ة أي -ام ف -ي ح-ال
حدوث أنقطاع أو طارئ فأاشضارت
مصض -ادرن -ا إأل -ى تسض -ج -ي-ل مشض-روع
آأخ-ر ي-ت-م-ث-ل ف-ي ت-وسض-ي-ع أل-م-رك-ز
أل-ج-ه-وي ل-ت-خ-زي-ن وت-وزيع ألموأد
أل-ب-ت-رول-ي-ة أل-م-ت-وأج-د ب-ال-م-نطقة
ألصضناعية كشضيدة.
و تهدف هذه ألتوسضعة إألى إأعادة
توزيع قدرأت ألتخزين بالمركز،
وت -أام -ي -ن أل -م-خ-زون أ’ح-ت-ي-اط-ي

وأأ’م- -ن- -ي ل- -ل- -و’ي- -ة م- -ن أل -م -وأد
أل- -ط -اق -وي -ة وأل -ع -م -ل ع -ل -ى رف -ع
ق -درأت أل-ت-خ-زي-ن إأل-ى م-ا ي-ع-ادل
سض- - -ت- - -ة أي- - -ام م- - -ن خ Ó- -ل دع - -م
ألحظيرة ،ومضضاعفة جلب كميات
غاز ألبترول ألمميع من مصضادر
أل - -ت - -زود م- -ن أل- -خ- -روب ب- -و’ي- -ة
قسضنطينة وسضكيكدة وعدم ألتنقل
ل -ه -م-ا ف-ي أل-مسض-ت-ق-ب-ل م-ن خÓ-ل
إأعادة بعث تجسضيد مشضروع مد
أن -ب-وب أل-خ-روب -ب-ات-ن-ة لضض-م-ان
تموين دأئم ومسضتمر لو’ية باتنة
وما جاورها من ألغاز ألمميع.

الذكرى  61لسشتششهاد البطل زيغود يوسشف

ا◊مري تسشتحضشر مآاثر صشانع ملحمة  20أاوت 1955
–يي ،اليوم ،سشكيكدة الذكرى 61
لسش- -تشش- -ه- -اد ال- -ب- -ط -ل الشش -ه -ي -د زي -غ -ود
ي -وسش -ف ،أاي -ن ت-ق-ف ع-ل-ى م-ن-اقب صش-ان-ع
م -ل -ح-م-ة  20أاوت  1955التاريخية،
واسش-ت-حضش-ار رف-ق-اء ال-درب ‡ن م-ازالوا
ع -ل -ى ق -ي -د ا◊ي -اة ،ذك -ري -ات وم -لح -م
ثورة التحرير الكÈى.

سشكيكدة :خالد العيفة

وتحتضضن منطقة ألحمري على مسضتوى
ب- -ل- -دي- -ة سض- -ي- -دي م- -زغ- -يشص ف- -ع- -ال- -ي- -ات
أ’ح- -ت- -ف- -ا’ت أل- -م- -خ- -ل- -دة ل- -ل -ذك -رى 61
’سض -تشض -ه -اد أل-ب-ط-ل أل-رم-ز ق-ائ-د أل-و’ي-ة
ألتاريخية ألثانية ألشضهيد زيغود يوسضف
بحضضور ألسضلطات ألمحلية مدنية منها
وعسضكرية ورفقائه في ألسضÓح أإلى جانب
عدد من ألموأطنين ،كما ينظم ألمتحف
ألجهوي للمجاهد ندوة تاريخية بسضيدي
م -زغ -يشص ،ب-مشض-ارك-ة أسض-ات-ذة ج-ام-ع-ي-ي-ن
وم-ج-اه-دي-ن ع-ايشض-وأ أل-ح-دث ألتاريخي،
يتناول فيه ألكشضف عن حياة ألشضهيد.
ووف -ق رف -ق -اء ألشض -ه -ي -د ف -ي ألسضÓ-ح ع-ن

كيفية أسضتشضهاد زيغود يوسضف ،روي أنه
ف -ي أإح -دى ت -ن -ق Ó-ت -ه بضض -وأح -ي سض-ي-دي
م-زغ-يشص وف-ي أل-م-ك-ان أل-مسض-م-ى أل-خربة
بدوأر ألحمري يوم  08سضبتمبر  1956أي

بعد  14يوما من عودته من أشضغال موؤتمر
ألصضومام ألتي أنعقدت في  20أوت 1956
.
وف-ي ن-فسص أل-م-ك-ان أرأد أل-ب-ط-ل ألشض-ه-ي-د
قضض-اء ل-ي-ل-ت-ه ع-ن-د أح-د أل-م-ن-اضضلين طلبا
ل -ل-رأح-ة وف-ي  22أإلى 23سض-ب-تمبر 1956
كانت فرقة من ألكومندوسص من ألجيشص
أ’سض -ت -ع -م -اري ع -ل -ى مسض -ت -وى أل -مشض-ات-ي
أل-م-ج-اورة ل-م-ن-ط-ق-ة أل-ح-م-ري في عملية
ترصضد ’أربع مناضضلين تمكنت من أإلقاء
ألقبضص عليهم وفي طريقها أإلى بلدية
سض- -ي- -دي م -زغ -يشص ،وم -ع ط -ل -وع أل -ف -ج -ر
’ح-ظ-وأ شض-خصض-ا وأق-ف-ا ف-اأث-ار شض-ك-وك-ه-م
فحاولوأ ألقبضص عليه وبعد أن أطلقوأ
أل -ن -ار ونشض -بت م -ع-رك-ة ب-ي-ن أف-رأد ج-يشص
ألتحرير وألعدو أنتهت باسضتشضهاد ألبطل
ألرمز ألشضهيد زيغود يوسضف رفقة تسضعة
من ألشضهدأء وهم بوجمعة لباردي ،عبد
ألله شضاوشص ،عبد ألله لعليوي ،ألسضاسضي
حدأد ،فردي ألعيدي ،بوجمعة حسضين،
أحمد رأمول ،بورحلة ألحوأسص.

فيما يطالب السشكان بفتح –قيق وردع اıالفÚ

أازمة توزيع ا◊ليب بالششلف وجششع التجار واŸوزعÚ

تواجه عدة بلديات بولية الششلف
ندرة ‘ توزيع مادة ا◊ليب منذ أاكÌ
م- -ن شش -ه -ر ونصش -ف ،ح -يث لزالت ه -ذه
اŸادة الضش - -روري- -ة ت- -غ- -يب ع- -ن اÙلت
ال- -ت -ج -اري -ة ،ف -ي -م -ا ي -رك -ن ال -ب -عضش إا¤
ط -واب Òل -ل -ظ -ف -ر ب -ك -يسش أاو ك -يسش Úم -ع
فرضش ششراء مادة الياغورت من طرف
بعضش التجار.

الششلف /و.ي .أاعرايبي

هذه ألوضضعية ألتي أثارت أسضتياء ألسضكان
بعدة بلديات من ألو’ية ،صضارت ’تطاق في
ظل أأ’زمة ألخانقة ألتي تعصضف بالعائÓت
ألتي صضار معظمها محروما من أقتناء هذه
أل-م-ادة أل-غ-ذأئ-ي-ة ألضض-روري-ة أل-م-دع-م-ة م-ن
طرف ألدولة .وحسضب معاينتنا لوأقع أأ’زمة
ألتي خلقت طوأبير عند بعضص ألتجار كما

هو ألحال بوأد ألفضضة ألتي لم تعد تتحصضل
ع-ل-ى أل-ك-م-ي-ات أل-م-ع-ت-ادة ،م-م-ا ج-عل بعضص
أل-ت-ج-ار ي-ف-رضض-ون ب-ي-ع ك-يسض-ي-ن م-ن أل-حليب
مصض -ح -وب -ا ب-وح-دأت م-ن أل-ي-اؤوورت كشض-رط
أسضاسضي هو ما جعل ألبعضص يخضضع لجشضع
ه -ؤو’ء ،ف -ي -م -ا رفضص أل -ب -عضص أآ’خ-ر أأ’م-ر
مطالبين ألمصضالح ألمعنية بفتح تحقيق في
هذه ألقضضية غير ألقانونية يقول محدثونا
من ألسضكان بذأت ألمنطقة.
وتتكرر نفسص ألمشضاهد بعدة بلديات خاصضة
ألنائية منها وكذأ عاصضمة ألو’ية حيث ما
ي -زأل أل -ت -وزي -ع ي -ث -ي -ر ق -ل -ق ألسض-ك-ان أل-ذي-ن
أصض -ب -ح-وأ م-ج-ب-ري-ن ع-ل-ى أل-ب-حث ف-ي ع-دة
أحياء للحصضول على كيسص من ألحليب.
يحدث هذأ في وقت كانت ألو’ية تتزود من
إأح -دى و’ي -ات أل -غ -رب أل-ج-زأئ-ري وم-ل-ب-ن-ة

عريب وونيسص بعين ألدفلى وملبنتي رحمون
و ألجاموسص من عاصضمة ألو’ية.
وأم- -ام ه- -ذه أل- -ظ- -روف أل- -ق- -اسض- -ي- -ة أل- -ت- -ي
تجابه موأطني ألشضلف ،يطالب ألسضكان من
أل -مصض -ال -ح أل -م -ع -ن-ي-ة ب-ال-م-رأق-ب-ة وأل-ت-ج-ارة
بالتدخل لمعالجة هذه ألوضضعية ألتي تتفاقم
يوما بعد يوم وألتي يدفع ألموأطن فاتورتها
غ - -ال - -ي - -ا م - -ع ف - -ت- -ح ت- -ح- -ق- -ي- -ق م- -ي- -دأن- -ي
ردع -ي ل -م -ح-ارب-ة ه-ذه أ’خ-ت’Ó-ت وجشض-ع
أل -ت -ج -ار أل -ذي -ن ت -ج -اه -ل -وأ أن ه-ذه أل-م-ادة
مدعمة من طرف ألدولة.
وأكد لنا مدير ملبنة عريب بعين ألدفلى أن
مصضالح أإ’نتاجية تمنح ألكمية ألمتفق عليها
لفائدة سضكان ألشضلف ولم تخل بإالتزأماتها
إأت-ج-اه أل-م-ن-ط-ق-ة أل-ت-ي يشض-ت-غل بها موزعون
معروفون لدينا يقول محدثنا.
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حركة اŸرور تتنفسش الصشعداء باŸدية

ششطر إازدواجية الطريق ب Úوزرة و بن ششكاو
يدخل حيز اÿدمة

وضش- -عت ولي- -ة اŸدي- -ة ،أاول أامسش ،ح -ي -ز
اÿدمة ششطر وزرة -بن ششكاو أامام حركة
اŸرور ،ضش -م -ن مشش -روع ازدواج -ي -ة ال-ط-ري-ق
الوطني ششفة -بوغزول بحضشور اŸدير العام
لششغال العمومية والنقل،
للهياكل بوزارة ا أ
وÁت -د ه -ذا اŸسش -لك ع -ل -ى مسش -اف-ة  5ك -م ‘
ان- -ت- -ظ- -ار إا“ام اÙاور الأخ- -رى م- -ع ن -ه -اي -ة
السشنة ا÷ارية.

اŸدية :ع.علياÊ

باتنة Ÿ :وششي حمزة

ألعدد
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يكتسضي هذأ ألمحور أهمية بالغة ،من حيث
مضض-اع-ف-ة أنسض-ي-اب-ي-ة أل-م-رك-ب-ات ف-ي م-خ-ت-لف
أأ’حجام وعلى ألحركية ألتنموية وأ’قتصضادية
للو’ية ،باعتبار أن هذأ ألمسضلك شضّكل في
أأ’شض-ه-ر أل-م-اضض-ي-ة ن-ق-ط-ة سض-ودأء ف-ي ت-ع-طيل
حركة ألمرور خاصضة في فصضل ألشضتاء من
وإألى جنوب ألو’ية سضيما بالنسضبة لقاصضدي
جنوب ألوطن ،كما سضيمكن مسضتعمليه حاليا
من ربح كثير من ألوقت في تنقÓتهم ومن
حيث سضÓمتهم ألمرورية.
في ألمقابل يطالب سضكان بلدية وزرة بإانجاز
م -نشض -أاة ف -ن -ي -ة ع -ن -د أل-ح-اج-ز أأ’م-ن-ي أل-ت-اب-ع
للدرك ،تفاديا أ’ي حوأدث مرورية مسضتقب،Ó
مع مناشضدة أصضحاب ألنوأيا ألحسضنة للشضروع
ألفوري في عملية تشضجير هذه أإ’زدوأجية
أل -رأب -ط -ة ب-ي-ن وزرة وب-وغ-زول ب-قصض-د ت-ث-ب-يت
ألتربة للوقاية من أ’نجرأف ألذي قد يهز

هذه ألمسضارأت مع حلول فصضل ألشضتاء.
...و ت - -رح - -ي- -ل  20ع -ائ -ل -ة لسض-ك-ن-ات ’ئ-ق-ة
وأسضترجاع  2هتكار لتوطين مشضروع حيوي
قامت ألمصضالح ألتقنية بدأئرة ألمدية مؤوخرأ
بترحيل  20عائلة كانت تقطن بسضكنات هشضة و
فوضضوية ،قرب سضوق ألجملة للخضضر وألفوأكه
ومطلة على ورشضة إأنجاز برنامج  2400مسضكن
إأي -ج -اري ع-م-وم-ي ب-ح-ي  15ديسض-م-ب-ر ببلدية
ألمدية بإاتجاه بلدية ذأرع ألسضمار.
وأسض-ت-حسض-ن أل-رأي أل-ع-ام أل-م-ح-ل-ي ه-ذه أل-هبة
ألنوعية باأ’خذ بيد هذه ألعائÓت ألمتضضررة،
ح-يث سض-م-حت ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ب-ت-ح-رير ألوعاء
ألعقاري ألمشضغول من قبل ألعائÓت ألمعنية
وألمقدر بأازيد من  1.5هكتار بغية أحتضضان
 96مسضكنا عموميا إأيجاريا غير منطلقة من
ب -رن-ام-ج  2400مسض -ك -ن ،و إأع -ادة أل -ت -رك-ي-ب-ة
ألعمرأنية للمنطقة بإازألة ألسضكنات ألفوضضوية
وإأقامة بدلها سضكنات عصضرية موجهة للفئات
أ’جتماعية ألمحضضة.
و وضض -ع أل -وع -اء أل -ع -ق -اري أل-مسض-ت-رج-ع ت-حت
تصضرف ديوأن ألترقية وألتسضيير ألعقاري بغية
أ’ن-طÓ-ق ف-ي أشض-غ-ال أل-ت-ه-ي-ئ-ة وأل-تصضليح في
أقرب وقت ممكن ،وذلك أسضتكما’ لمشضروع
 2400مسضكن سضالف ألذكر ،وتطبيقا لتعليمات
ألوألي ألقاضضية بالبحث عن أأ’وعية ألعقارية
وأسضتعمالها لتوطين ألمشضاريع ألسضكنية ألعالقة
منذ سضنوأت .

نحو –ويل مرضشى السشرطان للعÓج على مسشتوى
اŸؤوسشسشات الصشحية اÙلية

يسش -ت -ع -د ق -ط -اع الصش -ح -ة ل-ولي-ة
م-عسش-ك-ر ل-ت-ن-ف-ي-ذ م-بادرة ثمينة لفائدة
م-رضش-ى السش-رط-ان م-ن شش-ان-ه-ا أان ت-خفف
عبء ت -ن -ق-لت ه-ذه ال-ف-ئ-ة م-ن اŸرضش-ى
Ÿسشافات طويلة من أاجل تلقي جرعات
العلج الكيميائي.

معسشكر :أام ا.Òÿسس

وحسضب م -دي -ر ألصض -ح -ة ب -ال -ن -ي-اب-ة مصض-ط-ف-ى
بودربالة لـ»ألشضعب» فإانه تقرر تحويل مرضضى
ألسض-رط-ان أل-ذي-ن ي-زأول-ون أل-عÓ-ج أل-ك-ي-ميائي
على مسضتوى ألجناح ألطبي ألمخصضصص لهم
ف -ي أل -م -ؤوسضسض -ة أ’سض -تشض -ف-ائ-ي-ة يسض-ع-د خ-ال-د
ب -م -دي -ن -ة م -عسض -ك -ر ،ل -ل -ع Ó-ج ع -ل -ى مسض -ت -وى
أل-مسض-تشض-ف-ي-ات أل-م-ح-ل-ي-ة أل-م-ت-وأج-دة ب-دأئ-رة
تيغينف ،ألمحمدية ،وسضيق إأضضافة إألى ألجناح
أل -رئ -يسض -ي أل-م-ت-خصضصص ف-ي عÓ-ج ألسض-رط-ان
بمسضتشضفى يسضعد خالد بمعسضكر ،وهذأ في
أجل أقصضاه  10أكتوبر ألدأخل.
وأوضضح ألمتحدث أن ألقرأر ألذي سضيشضمل
 800م- -ريضص ب- -السض- -رط- -ان ي- -زأول أل- -ع Ó-ج
ألكيميائي حاليا على مسضتوى ألجناح ألطبي
ألمتخصضصص بمسضتشضفى يسضعد خالد ،سضيسضمح
ب- -ت -خ -ف -ي -ف ألضض -غ -ط ع -ن أل -ط -اق -م أل -ط -ب -ي
وألمرضضى ألذين يتنقلون مسضافات طويلة إألى
عاصضمة ألو’ية لتلقي ألعÓج.

ويتم حاليا تكوين ألطاقم ألشضبه طبي ألذي
سض -يضض -م -ن م -ت -اب -ع -ة أل -م-رضض-ى ع-ل-ى مسض-ت-وى
ألمؤوسضسضات أ’سضتشضفائية ألمحلية بعد عملية
تكوين خضضع لها  6أطباء عامين في عÓج
ألسضرطان ،أما عن حالة ألضضغط ألتي شضكلتها
مسض -أال -ة ن -قصص أدوي-ة أل-عÓ-ج أل-ك-ي-م-ي-ائ-ي ف-ي
أأ’شض-ه-ر أل-م-ن-قضض-ي-ة أك-د ن-ائب م-دي-ر ألصض-حة
لمعسضكر أن ألمشضكل تم ألتحكم فيه ولم يعد
مطروحا بعد تدخل ألوزأرة ألوصضية إأ’ ما
ت -ع -ل -ق ب -أادوي -ة ع Ó-ج م -رضص أل-ت-ه-اب أل-ك-ب-د
ألفيروسضي «سص» ألتي يعد توفيرها لفترأت
طويلة صضعبا و يؤورق مصضالح ألقطاع .
وتسضجل مصضالح ألقطاع بو’ية معسضكر نحو
 200إأل -ى  300ح-ال-ة سض-رط-ان ج-دي-دة سضنويا
وأسضتقرت أحصضائياتها في سضنة  2015على
وجود  560ألف حالة سضرطان ،حيث يعاني
ألمئات من مرضضى ألسضرطان ألذين يزأولون
ألعÓج باأ’شضعة كثيرأ لقاء موأصضلة ألعÓج في
ظروف مريحة ،حيث يتنقل هؤو’ء مسضافات
بعيدة إألى ألو’يات ألمجاورة وهرأن ،تلمسضان
وسضيدي بلعباسص لتلقي ألعÓج باأ’شضعة ،في
وقت تم فيه تجميد درأسضة تقنية ’نجاز مركز
ل-م-ك-اف-ح-ة ألسض-رط-ان ب-ال-و’ي-ة أ’سض-باب تتعلق
باأ’زمة ألمالية وكذأ أعتماد ألسضلطات ألوصضية
على ألخارطة ألصضحية ألوطنية لتنفيذ مشضروع
مماثل.

لدارة أاجج ششكوكهم بوقوع غشش ‘ التقييم
“اطل ا إ

 140مششارك ‘ مسشابق ـ ـة التوظيـ ـف بسشل ـ ـك
اŸلحق Úبا÷امعة يطالبون بإاع ـ ـÓن النتائ ـ ـج

ناششد ،أاول أامسش ،العششرات من طالبي
الشش- -غ -ل اŸشش -ارك ‘ Úمسش -اب -ق -ة م -ل -ح -ق
إاداري رئ-يسش-ي ب-ج-ام-ع-ة الشش-ه-ي-د عباسش
لغرور لولية خنششلة ،من وا‹ الولية
لف-راج ع-ن ال-نتائج
ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ل -إ
ال -ت -ي ط -ال ان -ت -ظ -اره -ا ،وال -ع -م -ل ع-ل-ى
احÎام قانون الوظيف العمومي ‘ هذا
السش -لك ب -ت -ط -ب -ي -ق م -ع -اي Òال -ت -وظ-ي-ف
اÙدد قانونا.

خنششلة  :سشكندر ◊جازي

أوضضح ممثلون عن ألمشضاركين في هذه
ألمسضابقة لـ»ألشضعب» ،أن ما يقارب 140
مشضارك أجتازوأ أ’متحان ألشضفهي شضهر
جويلية ألماضضي وألخاصص بالتوظيف في
سض-لك أل-م-ل-ح-ق-ي-ن أ’إدأري-ي-ن أل-رئ-يسض-ي-ي-ن
بالجامعة ضضمن  06مناصضب مالية جديدة
مفتوحة للسضنة ألمالية ألجارية ،أإ’ أن
أإدأرة أل -ج -ام -ع -ة ل -م ت-ع-ل-ن أل-ن-ت-ائ-ج ل-ح-د
ألسضاعة على ألرغم من أإعÓنها لنتائج
ألتوظيف لباقي أ’أسضÓك أ’أخرى ،ما زأد

تخوفهم من أحتمال وقوع تÓعب في
عملية تقييم ألمترشضحين.
وأضض- -اف ذأت أل- -مصض -در ،أن -ه -م أتصض -ل -وأ
بمصضالح ألوظيف ألعمومي على مسضتوى
مفتشضية و’ية خنشضلة ،حيث تم أإخبارهم
أن أإدأرة أل-ج-ام-ع-ة ل-م ت-وأف-ي أل-م-ف-تشض-ي-ة
ب -م -ل -ف -ات أل -مشض -ارك -ي -ن ل -م -رأق -ب-ة م-دى
ت -ط -اب -ق -ه -ا م-ع أل-ن-ت-ائ-ج أ’أول-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ة
ألمسضابقة ،وهو ما زأد تخوفهم وشضكوكهم
بوقع غشص في تقييم ملفاتهم ’سضيما و أن
ه- -ذه أل -مسض -اب -ق -ة أج -ريت ع -ل -ى أسض -اسص
ألشض - -ه - -ادة وأ’خ- -ت- -ب- -ار ألشض- -ف- -وي وه- -ي
ألطريقة ألتي يتسضع فيها هامشص أ’إدأرة
ف -ي ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ق -ي-ي-م م-ق-ارن-ة ب-ط-ري-ق
أل- -ت- -وظ- -ي -ف ع -ل -ى أسض -اسص أ’خ -ت -ب -ارأت
ألكتابية.
و ح - -اولت «ألشض- -عب» أ’تصض- -ال ب- -م- -دي- -ر
ألجامعة لسضماعه حول عملية ألتوظيف
هذه وأسضباب عدم أإعÓن نتائجها لكن
تعذر علينا ذلك.

السسبت  23سسبتم 2٠17 Èم
الموافق لـ ﬁ ٠2رم  1439هـ

من مراسسلينا

تنشسط وفق «عقد  -برنامج» ببلدية ا÷زائر الوسسطى

 ٣٣جمعيـ ـ ـة تسستفيـ ـ ـد من  7.7مليـ ـ ـار سسنتيـ ـ ـم

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

العدد
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بعد أان كان سسعره بـ ٦٠٠دينار
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سسمك ألسسردين ‘ متناول أ÷ميع ببؤمردأسس

–رصص بلدية ا÷زائر الوسسطى على التكّفل با÷معيات ذات الطابع الرياضسي ،الجتماعي والثقا‘ Ãا يتوافق مع
القانون اŸنظم لهذا النشساط ،قاعدته تعتمد على ما يعرف بـ «عقد الÈنامج» الذي يعّد Ãثابة إاطار عام يتم Ãوجبه
لعانة.
مرافقة تلك الكيانات على أاسساسص مسسار يكون واضسحا وشسفافا فيما يتعلّق باŸصساريف اÿاصسة با إ

جمال أاوكيلي

وف -ي ه -ذا السس -ي-اق قّ-ررت ب-ل-دي-ة ال-ج-زائ-ر
الوسسطى منح إاعانة مالية تقدر بـ  7.7مليار
سسنتيم ،أاي ما نسسبته  ٪3من الميزانية لـ 33
جمعية مختلفة ا’ختصساصس ،من بينها فوجان
كشسفيان ،أاضسيفت إاليها جمعيتان للصسّم والبكم.
وأاوضسح لنا السسيد حسسين شسيخي رئيسس مكتب
ال-ج-م-ع-ي-ات واسس-ت-ق-ب-ال وتوجيه المواطنين أان
ه -ذا ال -ح -رصس ت -ج -اه ه -ذه ال -ج-م-ع-ي-ات إان-م-ا
ينطوي على رسسالة واضسحة المعالم ،مفادها
تأاطير شسباب البلدية ضسمن فضساءات التربية،
الترفيه ،والتسسلية ،أاي كل ما له صسلة بإابعاد
ه -ؤو’ء م -ن ال -وسس-ط ال-ذي ي-دّم-ر ح-ي-ات-ه-م ،أاو
يدخلهم في متاهات ’ يعرفون مسستقرهم،
زيادة على ا’سستفادة من أاوقاتهم ،وحفاظا
على صسحتهم وسسÓمة أاجسسامهم.
و’ يجب أان نندهشس من حجم المبلغ الممنوح
إاذا ما قيسس بعدد الممارسسين المقدر بحوالي
 2٠٠٠شساب في جمعية واحدة على اأ’قل،
ومن ضسمن العينات الواجب أان نذكرها ،آامال
ال -ري -اضس -ي ل -ب -دي -ة ال-ج-زائ-ر ال-وسس-ط-ى ،ال-ت-ي
اسستفادت من  1.7مليار سسنتيم ،نظرا لضسمها
 13فرعا وهناك الجمعية الرياضسية اأ’مير
عبد القادر ،لكرة القدم النسسوية حصستها كانت
بـ  1.4مليار سسنتيم ،وهناك الشسباب الرياضسي
لبلدية الجزائر الوسسطى لكرة اليد ،كل هذه
ال -ج-م-ع-ي-ات م-ل-ت-زم-ة ب-ع-ق-د ـ ب-رن-ام-ج م-حّ-دد
اأ’هداف.
’ب-دي-ل ع-ن-ه ،م-رج-ع-ي-ت-ه م-ط-ال-ب-ة ال-مشس-رفين
ع -ل -ي -ه -ا أان ي-ب-رروا ن-ف-ق-ات-ه-م ،وف-ق حسس-اب-ات
دقيقة ،كل سسنتيم يوضسع في مكانه المناسسب
ب -ع -ي -دا ع -ن أاي ت -ج -اوزات ت -ذك -ر خ-اصس-ة م-ع
متابعة الخبير في ا لحسسابات.
وفي هذا اإ’طار أاكد لنا السسيد شسيخي ،بأان
النشساط الجمعوي ،خاضسع لقانون صسارم في
تسسييره ،بالرغم من الدعوات الصسادرة من هنا
وهناك لتعديل بعضس مواده ،خاصسة ما تعّلق
بالكشسف عن مصسادر التمويل لبعضس من هذه
الجمعيات وهذه الصسرامة تكّمن في اآ’ليات

ال -ق -ان -ون -ي -ة ال -م -ت -ب -ع -ة ،ك -حضس -ور ال -م -حضس-ر بالتحكم أاكثر في متطلبات هذه الجمعيات
القضسائي ،ضسرورة المصسادقة على التقريرين والتكفل بانشساغÓتها في إاطار واضسح حتى
ال- -م -ادي واأ’دب -ي ،ن -اه -يك ع -ن
تكون في مسستوى ما تصسبو إاليه
إالزامية التأاشسير من قبل الخبير .حماية الشسباب السسلطات العمومية.
و’ب- -د م- -ن ال- -تسس- -اؤول ه -ن -ا ع -ن
لفات
ُتوإاقينمكاأادناءهناهذكهغايلاجبملعلياجهتة افليتماي من كل ا آ
ال- -م- -نشس- -آات ال- -ق- -اع- -دي- -ة ال -ت -ي
ي ّ - -خ ّصس اأ’ه - -داف ال- -مسس- -ط- -رة الجتماعية
تسستقطب كل هذه اأ’عداد من
للتمرين السسنوي الجديد غير أان
الرياضسيين واسستنادا إالى السسيد
هناك ما يعرف بمخطط التنمية ..هذا ’ شسيخي ،فإان هناك مÓعب قائمة بذاتها كعين
يعني الجهة البلدية التي تكمن صسÓحياتها في ال -زب -وج -ة وسس -ف-ي-ن-ج-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى أاخ-رى
وضسع الجانب المالي نصسب عينها فقط ..أاما ج -واري -ة ،وب-ال-ب-نسس-ب-ة ل-ل-ري-اضس-ات ال-ج-م-اع-ي-ة
الباقي فيعود إالى الجهات اأ’خرى المخول لها والفردية ،فهناك قاعات عديدة على مسستوى
التدخل في هذا الشسأان.
البلدية ،وأاخرى في طور اإ’نجاز.
ويعتبر السسيد شسيخي بأان هناك فراغا ظاهرا ويعمل مسسؤوولو البلدية وفق ما يبديه رؤوسساء
يتطّلب اأ’مر سسّده حتى يتّم إايجاد الوصساية ال -ج -م -ع -ي -ات م -ن إارادة ف -ي ا’رت -ق -اء ب-ال-ن-وع
التي تحوز على حقّ ا’طÓع على آاداء هذه ال -ري -اضس -ي ال -م -م -ارسس إال -ى مسس -ت -وي-ات ع-ل-ي-ا
الجمعيات.
لتحقيق اأ’هداف المنشسودة في الوصسول إالى
وبالرغم من ذلك فإان القانون المعمول به ،ري-اضس-ة ال-ن-خ-ب-ة ،وك-ذلك اسس-ت-غÓ-ل اإ’ع-ان-ات
والسس-اري ال-م-ف-ع-ول ضسّ-ن-ف ال-ج-م-عيات حسسب ال -م -ال -ي-ة ،وف-ق ال-ت-ط-ل-ع-ات ال-م-رت-ق-ب-ة ،ول-يسس
ا’خ- -تصس -اصس وال -نشس -اط ،ه -ذا ال -ف -رز سس -م -ح الرياضسة من أاجل الرياضسة فقط.

موازاة مع إا‚از  9مشساريع هامة

ألسسائقؤن يسستحسسنؤن إأعادة تهيئة ألطريق ألؤطني 78

أام-ام ال-ت-ه-اب أاسس-ع-ار اÿضسر والفواكه
بأاسسواق ونقاط البيع بولية بومرداسص
ال- - - -ت- - - -ي Œاوزت ك- - - -ل ا◊دود ،وج - - -د
لي-ام ‘ م-ن-ت-وج سس-مك
اŸواط -ن-ون ه-ذه ا أ
السس -ردي -ن ب -دي  Ó-م -ؤوق-ت-ا ن-ت-ي-ج-ة كÌة
اŸنتوج وتهاوي سسعره إا ¤ما دون 1٠٠
دينار ‘ بعضص اŸناطقÃ ،عنى اقÎابه
من سسعر مادة البطاطا وأاقل بكث Òمن
لسس -اسس-ي-ة م-ث-ل ال-ط-م-اط-م
ب -عضص اŸواد ا أ
الطازجة التي تعّدت  17٠دينار..

بومرداسس :ز .كمال

انتشسرت في اأ’يام اأ’خيرة طاو’ت بيع سسمك
السسردين بشسكل ملفت في أاغلب نقاط البيع
وح -ت -ى ع -ل -ى أارصس -ف -ة ال -ط -رق -ات إال-ى درج-ة
نافسست فيها طاو’ت بيع الخضسر والفواكه
التي أاصسبح ينفر منها المواطن بسسبب التهاب
أاسسعارها على غير العادة .وقد وجد بعضس
الشسباب الب ّ
طال في كثرة المنتوج الذي تعرفه

الو’ية في هذه الفترة من السسنة المتراوح بين
 4٠إال- -ى  5٠ط -ن -ا ي -وم -ي-ا ـ حسسب ت-ق-دي-رات
م -دي -ري -ة الصس -ي -د ال-ب-ح-ري ـ ف-رصس-ة ل-ل-نشس-اط
وال -كسسب ال -م -ادي ،خ -اصس -ة ف -ي ظ ّ-ل ت -راج -ع
اأ’سسعار إالى حدود  15٠دينار وأاحيانا أاقل من
ذلك مقابل إاقبال كبير من قبل المسستهلكين.
هذا وقد أارجع بعضس المهنيين المختصسين في
الصس-ي-د ال-ب-ح-ري ،أاسس-ب-اب وف-رة م-ن-ت-وج سسمك
السسردين هذه اأ’يام بأاسسواق بومرداسس إالى
طبيعة الفترة من السسنة الممتدة من شسهر أاوت
ح-ت-ى ح-وال-ي نصس-ف شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر ال-م-ع-روف-ة
بكثرة اإ’نتاج لهذا النوع من السسمك المتواجد
في المياه السسطحية ،وبالتالي فهي مرحلة
ظ-رف-ي-ة سس-رع-ان م-ا ت-ت-راج-ع ك-م-ي-ة ال-م-ن-توج،
خ -اصس -ة م -ع ب -داي -ة فصس -ل الشس -ت -اء وت -ق -ل-ب-ات
اأ’حوال الجوية لتعود مجددا ظاهرة الندرة
الحادة وا’رتفاع الكبير في أاسسعار السسمك
بكل أانواعه.

الدخول اŸدرسسي ا÷ديد ببومرداسص

ملفات عالقة تؤؤرق أألولياء وألتÓميذ

’ ي-زال ال-دخ-ول ال-م-درسس-ي ل-لسس-ن-ة ال-ج-دي-دة
ببومرداسس لم تسستقر أاركانه بعد ،خاصسة في
الجانب البيداغوجي واإ’طعام ،وهي ظاهرة
تتكّرر كل سسنة في أاغلب المؤوسسسسات التعليمية
خاصسة الطور الثانوي ،حيث تشسّكل أازمة إاعادة
السس -ن -ة ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ال-م-فصس-ول-ي-ن ف-ي
ال -مسس -ت -وى ال -ن -ه -ائ-ي ه-اجسس-ا ف-ع-ل-ي-ا ل-م-دراء
الثانويات وصسلت إالى حّد اإقدام البعضس منهم
ع-ل-ى غ-ل-ق ال-م-ؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-مطالبة
ب- -إاع- -ادة اإ’دم- -اج رغ- -م م- -ا يشسّ - -ك -ل ذلك م -ن
ضس -غ-وط-ات إاضس-اف-ي-ة ع-ل-ى ط-اق-ة ا’سس-ت-ي-ع-اب
وا’كتظاظ داخل اأ’قسسام..
شس -ه -دت ع-دة ث-ان-وي-ات ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس
اضس -ط -راب -ات ف -ي ال -م -ج -ال ال-دراسس-ي بسس-بب
إاقدام التÓميذ الذين فصسلوا ولم تسسمح لهم
اإ’دارة بإاعادة السسنة النهائية وفق الشسروط
القانونية والبيداغوجية المعمول بها كشسرط
السسن والنتائج الدراسسية المحّققة على غرار
ما تعيشسه ثانوية أاعفير بأاقصسى شسرق الو’ية،
ح-يث ق-ام ال-تÓ-م-ي-ذ ب-غ-ل-ق ال-م-دخل الرئيسسي
وحرمان باقي زمÓئهم من الدخول إالى غاية
تسس-وي-ة وضس-ع-ي-ت-ه-م وإاع-ط-ائ-ه-م ف-رصس-ة أاخرى

’جتياز شسهادة البكالوريا على حّد قولهم.
ن-فسس ال-وضس-ع-ي-ة أايضس-ا شس-ه-دت-ه-ا ث-ان-وي-ة بغلية
وعدة ثانويات أاخرى بالو’ية ،وهي ظاهرة
تتكّرر كل دخول مدرسسي على الرغم من أان
غ-ال-ب-ي-ة ال-تÓ-م-ي-ذ ال-م-ح-ت-ج-ي-ن ف-ق-دوا ح ّقهم
القانوني نتيجة تكرار السسنة أ’كثر من مرة مع
ذلك يلجؤوون إالى عملية الضسغط على اإ’دارة
إ’ع -ادة إادم -اج -ه -م ،ك -م -ا ’ ت -زال م -ؤوسسسس -ات
الطور ا’بتدائي وبعد مرور أازيد من  15يوما
على الدخول المدرسسي بدون إاطعام وهو ما
خ-ل-ق ع-ب-ئ-ا ك-ب-ي-را لÓ-أول-ي-اء وح-ت-ى ال-تÓ-م-يذ،
خ -اصس -ة ف -ي ال -م -دارسس ال -م-ت-واج-دة ب-ال-ق-رى
والمناطق النائية ،ناهيك عن إاشسكالية النقل
ال -م -درسس -ي ال -ذي فشس -لت ف -ي تسس-ي-ي-ره أاغ-لب
ال -ب -ل -دي -ات م -ث -ل -ه -ا م -ث -ل تسس -ي -ي-ر ال-م-ط-اع-م
ال-م-درسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ق-ى أاح-د ال-نقاط السسوداء
ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
ال- -م -ط -الب ال -م -ت -ك ّ-ررة بسس -حب ال -م -ل -ف م -ن
السسلطات المحلية ليوضسع تحت اشسراف وزارة
التربية كباقي اأ’طوار التعليمية اأ’خرى..

ثانويتهم تعا Êالعديد من النقائصص

ز .كمال

تÓميذ مؤؤسسسسة أحمد قادري بالشسطية يطالبؤن باألمن وألنقل

ي -ط -الب سس -ك -ان و’ي -ة ب -ات -ن-ة خ-اصس-ة
مسستعملي بعضس الطرق الحيوية من
السس -ل -ط -ات ال -م -ع -ن -ي-ة ضس-رورة اإع-ادة
ا’ع-ت-ب-ار ل-ه-ا وصس-ي-ان-ت-ه-ا ب-ي-ن ال-ح-ين
وا’آخر ،خاصسة تلك التي تشسهد كثافة
مرورية كبيرة على غرار بعضس الطرق
الوطنية والو’ئي ،خاصسة واأن و’ية
باتنة قد عرفت العام الماضسي اإنجاز
 9مشساريع هامة في قطاع ا’أشسغال
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ط-رق سس-م-حت ب-ت-ق-وي-ة
واإع -ادة ت -اأه-ي-ل  67ك -ل-م م-ن ال-ط-رق
الوطنية و 51كلم من الطرق الو’ئية
اإلى جانب اإنشساء  48كلم من الطرق
الجديدة على شسكل محو’ت اإجتنابية
لفك ا’ختناق عن الطرق التقليدية

ودخ- -ول- -ه- -ا ح- -ي -ز ال -خ -دم -ة ،خ -اصس -ة
ب-م-داخ-ل وم-خ-ارج م-دي-ن-ة ب-اتنة التي
تشس- -ه -د ي -وم -ي -ا ك -ث -اف -ة م -روري -ة ف -ي
ال- -م -رك -ب -ات ،وق -د ج ّ-د د ال -م -ع -ن -ي -ون
ط -ل -ب -ات -ه-م ب-ع-د ا’ن-ت-ه-اء م-ن صس-ي-ان-ة
وتهيئة  12كلم من الطريق الوطني
رقم  78الذي يمر ببلدية اأو’د سسي
سسليمان نحو نقاوسس بو’ية باتنة.
واأشسارت مصسادر من مديرية ا’أشسغال
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة اإل-ى اأن ه-ذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ت -ن -درج ف-ي اإط-ار ب-رن-ام-ج
صسيانة الطرق بالو’ية ،حيث خصسصس
لها غÓف مالي معتبر يفوق الـ113
مليون دج.
وشسهد هذا الجزء من الطريق الوطني

رقم  78الرابط بين و’يتي سسطيف
وبسس-ك-رة م-رورا ب-اأو’د سس-ي سس-ل-ي-م-ان
ون -ق -اوسس ب -ب-ات-ن-ة ت-ده-ورا ك-ب-ي-را ف-ي
السس-ن-وات ا’أخ-ي-رة ج-راء ا’سس-ت-ع-م-ال
ال- -ك- -ب- -ي- -ر ل -ه م -ن ط -رف ال -م -رك -ب -ات
ب -م -خ -ت -ل -ف اأح -ج -ام -ه -ا ا’آم -ر ال -ذي
ا س س - - -ت - - -د ع - - -ى ح س س ب ذ ا ت ا ل - -م ص س - -ا د ر
صسيانته واإعادة ا’عتبار له ،ويتضسمن
ب- -رن- -ام -ج صس -ي -ان -ة ال -ط -رق ال -ذي ت ّ-م
تسس -ج -ي -ل-ه ل-ف-ائ-دة و’ي-ة ب-ات-ن-ة خÓ-ل
السسنة الماضسية اإعادة تهيئة وتكسسية 5
اأشس -ط -ر م -ن ط -رق -ات وط -ن-ي-ة ع-رفت
تدهورا على مسسافة اإجمالية تقدر ب
 48كلم طولي.

باتنةŸ :وششي حمزة

أاب- -دى تÓ- -م- -ي- -ذ ث- -ان -وي -ة أاح -م -د ق -ادري
Ãنطقة برطا‹ ببلدية الشسطية ‘ ولية
الشس -ل -ف ت -ذم -ره-م وق-ل-ق-ه-م إازاء ال-وضس-ع-ي-ة
الكارثية التي تواجه مؤوسسسستهم بفعل عدة
ن -ق -ائصص ج -ع -ل-ت-ه-م ي-دخ-ل-ون ‘ إاضس-راب ع-ن
لمن
الدراسسة لعدة أايام مطالب Úبتوف Òا أ
وال-ن-ق-ل ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى سسÓ-م-ت-هم ومصسداقية
هذا اŸن Èالتعليمي.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

وب- -حسسب تصس- -ري- -ح- -ات أاول- -ي- -اء ال- -ت Ó-م -ي -ذ
والمتمدرسسين بذات المؤوسسسسة ،فإان الوضسع صسار
’ يطاق بفعل النقائصس المسسجلة والتي أاصسبحت
هاجسس اأ’ولياء والتÓميذ بهذه الثانوية التي
فتحت أابوابها العام المنصسرم ،لكن بفعل هذه
النقائصس رفضس المتمدرسسون اإ’لتحاق بها وهذا
بسسبب انعدام اأ’من بمحيط المؤوسسسسة أاين تّم
تسسجيل رمي قرورات الخمر وبيعها مع السسرقة
وان -تشس -ار ال -م -خ -درات بشس -ك -ل فضس-ي-ع ب-م-ح-ي-ط
ال- -م -ؤوسسسس -ة وال -ط -ري -ق ال -م -ؤودي -ة إال -ي -ه -ا ي -ق -ول
المتمدرسسون وأاولياءهم الذين يتخوفون من نقل
ه -ذه ال -م -ظ -اه -ر ال -مشس-ي-ن-ة واإ’ن-ح-راف-ات غ-ي-ر

اأ’خ Ó-ق -ي -ة إال -ى ف -ل -ذات أاك -ب -اده -م أام -ام ح -رم
ال -م -ؤوسسسس -ة ال -ت -ي ج -ع-لت ل-ت-رب-ي-ة وت-ع-ل-ي-م ج-ي-ل
المسستقبل الذي يرفضس الدراسسة بهذا المحيط
المتعفن حسسب تصسريحاتهم.
ومن جانب آاخر تحّدث المحتجون عن انعدام
ال-ن-ق-ل ك-ون أان ال-مسس-اف-ة ال-ت-ي ي-ق-ط-ع-ونها تفوق
3ك -ي-ل-وم-ت-رات ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل ال-تÓ-م-ي-ذ ذك-ورا
وإاناثا يخشسون من إاعتداءات بعضس المجرمين
الذين يجولون بكل حرية و’ ردع .لذا يطالب
هؤو’ء بتوفير اأ’من حفاظا على حياتهم من
اإ’ع-ت-داءات ال-م-ح-ت-م-ل-ة م-ن ط-رف ال-م-ج-رم-ي-ن
وسس-ي-ئ اأ’خÓ-ق ال-ذي-ن ب-دأات إازع-اج-ات-ه-م ت-ث-ير
المخاوف.
هذه الوضسعية القلقة جعلت هوؤ’ء يتوقفون عن
الدراسسة بهدف تحسسيسس المعنيين باأ’مر بهذه
المخاطر المحدقة بهم ،مطالبين أاهل العقد
ال-ح-ل ب-إاي-ج-اد ح-ل-ول ت-م-ك-ن-ه-م م-ن الدراسسة في
أاريحية وطمأانينة ـ يقول هوؤ’ء ـ الذين مازالوا
متمكسسين بثانويتهم الجديدة ،وفي حالة بقاء
اأ’مر على ماهو عيله فإان وجهة هوؤ’ء سستكون
اإ’نتقال إالى ثانوية الخوارزمي بحسسب أاقوالهم.
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– ّسشبا Ÿبارأة أŸنتخب ألوطني بالكامÒون

–ضضÒات فنية وتنظيمية مكّثفة

حامد حمور
ف -ق -د ت -وّج -ه ح -ك -ي -م م -دان مسس -ؤوول اŸن-ت-خب
ال -وط -ن -ي رف-ق-ة ال-ط-ب-يب ال-ب-ي-ط-ري ل-ل-ف-اف إا¤
ياوندي لتحضس Òقدوم «اÿضسر» إا ¤العاصسمة
الكامÒونية ،وتفقد الفندق الذي سسينزل فيه
أاشس- -ب -ال اŸدرب أال -ك -اراز ل -ك -ي ت -ك -ون ال -ب -ع -ث -ة
ا÷زائرية ‘ أاحسسن الظروف.
وÁك -ن ال -ق -ول أاّن مسس -ؤوو‹ ا’–ادي -ة يضس-ع-ون
ه- -ذه اŸب -اراة Ãث -اب -ة –ّول رئ -يسس -ي ‘ ›ال
ال-ت-ن-ظ-ي-م ،وإاع-ط-اء ن-فسس ج-دي-د ل-ل-تشس-ك-ي-لة من
ال -ن -اح -ي -ة ال -ف -ن -ي-ة ،ك-ون رئ-يسس ال-ف-اف ‘ آاخ-ر
تصس- -ري- -ح ل- -ه أاشس -ار’« :ح -ظ -ن -ا ب -عضس اأ’شس -ي -اء
ال- -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ال -ت -ي ت -ؤوّث -ر ع -ل -ى السس Òا÷ي -د
للمنتخب ،وبالتا‹ نحن بصسدد –ضس Òنظام
داخ -ل -ي ج -دي -د ل -وضس -ع ك -ل اأ’م-ور ‘ ال-ط-ري-ق
اŸوّفق».
وقد عرف اأ’سسبوع اŸاضسي تداول بشسكل كبÒ
للتغيÒات الفنية اŸنتظرة على قائمة التشسكيلة
الوطنية اŸعنية باŸقابلت Úالقادمت Úللمنتخب
الوطني فيإاطار تصسفيات مونديال  ،2018التي
ليسس لها أاهمية من ناحية النتيجة ،لكنها هامة
للغاية ‘ مشسروع الفاف الذي يكون –ت عنوان
«إاع- -ط -اء ال -ف -رصس -ة ل Ó-ع -ب Úج -دد» .و‘ ه -ذا
ا’طار فإاّن بعضس اأ’سسماء التي تتواجد ضسمن
صس -ف -وف «اÿضس -ر» م-ن-ذ ع-دة سس-ن-وات سس-ت-ك-ون
غائبة ‘ الÎبصس القادم ،وذلك بشسكل مؤوقت
حسسب زطشسي ،وكذا تأاكيد ذلك خÓل ما نشسر
‘ اŸوقع الرسسمي ل–Óادية ا÷زائرية لكرة
القدم .كما أانّ أاسسماء لÓعبﬁ Úلي Úا ¤جانب
بعضس الÓعب Úالشسبان ‘ البطو’ت اأ’وروبية
مطروحة بقوة لتواجدها ‘ التشسكيلة ،والتي
سس- -ت- -ك- -ون ق -اط -رة ل -ف -ت -ح أاب -واب اŸن -افسس -ة ‘
اŸنتخب الوطني.

ربع نهائي رأبطة أبطال إأفريقيا (إأّياب)
أليوم (سس Ã )18 : ٣0لعب  5جويلية :أ–اد ألعاصشمة  -فÒوفياريو

أل ّ
طبعة ألّثانية لكأاسس سشف Òكوريا أ÷نوبية للتايكوأندو

ولد علي يعطي إاشضارة النطÓق الّرسضمي للمنافسضة

عمار حميسشي

لو¤
ألّرأبطة أÎÙفة أ أ

وي -ق-ول ب-عضس ا’خ-تصس-اصس-ي Úأاّن ه-ذه الّ-ن-ق-ط-ة
جع ’عبي البطولة الوطنية لبذل ›هود
سستشس ّ
أاكÙ Èاولة الوصسول إا ¤صسفوف «اÿضسر»،
‡ا يجعل الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤تنافسسية
ّ
أاك Ìكون الÓعب Úلديهم هدف فني كب.Ò

دراسضة عّدة نقاط
‘ اجتماع اŸكتب الفيدرا‹ غدا

وبدون شسك ،فإاّن بعضس الّنقاط حول التغيÒات
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة سس-وف ي-ت-م دراسس-ت-ها خÓل اجتماع
اŸكتب الفيدرا‹ للفاف اŸقرر غدا ،وكان خÒ
ال -دي -ن زطشس -ي ق -د أاع-ل-ن أان «ن-ق-ط-ة مسس-ت-ق-ب-ل
ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي أال-ك-اراز ت-ك-ون ضس-م-ن ال-ن-قاط
اŸدرجة ‘ هذا ا’جتماع ،أاين يكون أ’عضساء
اŸك -تب ال -ف -ي-درا‹ رأاي-ه-م ب-ال-نسس-ب-ة Ÿسس-ت-ق-ب-ل
التقني ا’سسبا.»Ê
وم-ن ن-اح-ي-ة أاخ-رى ،ت-ب-ق-ى ال-ع-ن-اصسر اÎÙفة
ا÷زائ- -ري- -ة ت- -نشس- -ط ‘ ﬂت- -ل- -ف ال- -ب- -ط -و’ت

اأ’وروبية ،فبعد تأالق سسليما Êالذي وّقع هدفا
من الطراز العا‹ مع ناديه ليسس Îأامام ليفربول،
ف- -إان ال- -ث- -ن- -ائ- -ي م- -ان -دي وب -ودب -وز “ّك -ن -ا م -ن
اŸسساهمة ‘ ا’‚از الكب Òالذي حّققه نادي
بيتيسس إاشسبيليا ‘ الÈنابيو أاين اسستطاع أان يفوز
ع -ل -ى ال -ع -م Ó-ق ري -ال م -دري-د ‘ ع-ق-ر داره ‘
البطولة ا’سسبانية .والشسيء الذي جلب اهتمام
كل اŸتتبّع Úهو اŸسستوى الكب Òالذي ظهر به
عيسسى ماندي ‘ الدفاع ،حيث حّد من خطورة
كريسستيانو رونالدو الذي  ⁄يجد ضسالته ‡ا
جعله خارج ا’طار ،إا ¤جانب ارتكابه ÿطأا
كب Òعلى اŸدافع ا÷زائري.
بينما يعود بودبوز تدريجيا إا ¤مسستواه بعد أان
دخل ‘ اŸرحلة الثانية أاين قّدم بعضس الّلوحات
ال- -ف -ن -ي -ة ال -ت -ي أاف -ادت ف -ري -ق -ه ‘ ال -ه -ج -م -ات
اŸع -اكسس -ة‡ّ ،ا ي -ف -ي -د الÓ-عب السس-اب-ق ل-ن-ادي
مونبلييه ‘ مرحلة تأاقلمه ‘ الليغا ا’سسبانية.

بر›ة الداربي العاصضمي ب ÚاŸولودية وال–اد Ãلعب  ٥جويلية
اŸي -دان ،غ Òأان -ه اح -تضس-ن م-واج-ه-ة م-ول-ودي-ة
ا÷زائر وضسيفه النادي اإ’فريقي التونسسي (- 1
◊ )0سس -اب ذه -اب ال -دور رب -ع ال -ن -ه -ائ-ي ذه-اب
ل-ك-أاسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ك-م-ا يحتضسن
اŸقابلة التي Œمع ب Úا–اد ا÷زائر وفريق
فÒوفياريو دا بÒا اŸوزمبيقي ،اŸقررة اليوم
على السساعة ◊ 18 : 30سساب إاياب الدور ربع
النهائي Ÿنافسسة رابطة أابطال إافريقيا.
وسستلعب ا÷ولة السسادسسة من بطولة الرابطة
اÎÙف- -ة اأ’و ¤ع -ل -ى م -دار ث Ó-ث -ة أاي -ام ,إاذ
سستنطلق يوم اÿميسس  5أاكتوبر بإاجراء مواجهة
عاصسمية أاخرى ب Úنصسر حسس Úداي ونادي
بارادو ،بداية من السساعة Ã 17 : 00لعب  20أاوت

ألّرأبطة أ÷هوية لسشعيدة

( 1955العاصسمة).

برنامج ا÷ولة السضادسضة

شضباب بلوزداد ‘ مهّمة صضعبة ببسضكرة...؟

ت-ت-وأصش-ل م-ق-ابÓ-ت أ÷ول-ة أل-رأب-ع-ة للرأبطة أÎÙفة
لو ¤عشش -ي -ة أل -ي -وم ب›Èة  ٣م-ق-ابÓ-ت ،وأل-تي تعد
أ أ
بالكث Òل سشيما و أن ألرأئد ششباب بلوزدأد سشيلعب خارج
لن-ظ-ار ت-ت-وّج-ه
أل -دي -ار أم -ام أ–اد بسش -ك -رة ،ح -يث أن أ أ
بششكل مرّكز إأ ¤بسشكرة بالنظر لوضشعية ألفريق‘ Ú
ج -دول ألÎت-يب ك-ون أن أب-ن-اء ل-ع-ق-ي-ب-ة ي-ت-وأج-دون ‘
لخÒة.
لول وأل–اد ‘ أŸرتبة أ أ
أŸركز أ أ
حامد حمور
شسباب بلوزداد انطلق بقوة وحّقق  3انتصسارات متتالية ،ويسسعى
Ÿواصسلة السسلسسلة الذهبية بقيادة اŸدرب تودوروف ،بالرغم
من اŸشساكل اŸالية التي عرفها الفريق الذي يعّول على هجوم
فّعال بوجود كل من حامية ،عريبي ولكروم الذين بإامكانهم
–قيق الفارق حتى خارج الديار بالنظر للثقة التي اكتسسبوها
منذ انطÓق اŸوسسم.
و‘ ا÷هة اŸقابلة فريق ا–اد بسسكرة الذي يعا Êو ⁄يتأاقلم
بعد مع وتÒة قسسم النخبة ،يسسعى إا– ¤قيق أاول انتصسار له بعد
 3انهزامات ’ سسيما وأان أاشسبال بلعطوي لعبوا مباراة جيدة أامام
وفاق سسطيف ‘ ا÷ولة اŸاضسية.

أاما وفاق سسطيف الذي انطلق بشسكل موفق يسستقبل شسبيبة
السس- -اورة Ùاول- -ة –ق- -ي- -ق ف- -وز ال- -ث -الث ‘ ه -ذه اŸن -افسس -ة،
با’عتماد على قوته الضساربة اŸشسكلة من جابو ،حدوشس ،باكÒ
خاصسة وأاّنه يسسعى إا ¤جمع أاك Èعدد من النقاط..بينما يرحل
فريق الشسبيبة ا ¤سسطيف من أاجل العودة بنتيجة إايجابية تفيده
من الناحية اŸعنوية.
بينما يلعب ا–اد ا◊راشس مباراة هامة ‘ مشسواره عندما
يسستقبل شسباب قسسنطينة Ãلعب  20أاوت  ،55بعدما قّررت
الرابطة –ويل اŸباراة من بولوغ Úإا ¤العناصسر ،حيث أان
ا’–اد سسيكون أامام –د جديد ‘ مشسواره اŸتع ‘ Ìبداية
جل  3انهزامات متتالية ،ويتواجد ‘ وضسعية
هذا اŸوسسم أاين سس ّ
صسعبة بعد ذهاب اŸدرب إافتيسسان وعدم تعي Úمدرب رئيسسي
جديد.
ويحاول شسباب قسسنطينة ا’سستثمار ‘ الوضسعية التي Áر بها
الفريق ا◊راشسي ’ ،سسيما وأانّ أاشسبال اŸدرب عمرا Êسسجّلوا
انطÓقة Îﬁمة.
ألÈنامج
ا–اد ا◊راشس  -شسباب قسسنطينة ()17 : 00
ا–اد بسسكرة  -شسباب بلوزداد ()17 : 00
وفاق سسطيف  -شسبيبة السساورة ()17 : 00

‘ لقائه ألّثا Êعلى ألتّوأ‹ Ãلعبه

الوفاق يسضعى لكسضب الّنقاط الـ  3أامام شضبيبة السضاورة

أÿميسس  5أكتوبر:
نصسر حسس Úداي  -نادي بارادو
أ÷معة  6أكتوبر:
ا–اد ا◊راشس  -مولودية وهران
وفاق سسطيف  -أاوŸبي اŸدية
ألسشبت  7أكتوبر:
ا–اد بسسكرة  -شسباب قسسنطينة
دفاع تاجنانت  -ا–اد البليدة
ا–اد بلعباسس  -شسبيبة القبائل
شسباب بلوزداد  -شسبيبة السساورة
مولودية ا÷زائر  -ا–اد ا÷زائر

عّدة أاندية مهّددة باإلقصضاء بسضبب الّديون

دع -ا رئ -يسس ال -راب -ط -ة ا÷ه-وي-ة لسس-ع-ي-دة ل-ك-رة
القدم ،ياسس Úبن حمزة ،اأ’ندية اŸنخرطة ‘
ه -ي -ئ -ت-ه إا ¤دف-ع دي-ون-ه-ا ال-ع-ال-ق-ة م-ن-ذ اŸوسس-م
الفارط ،مهددا بإابعادها من منافسسة اŸوسسم
ا÷ديد ما  ⁄تسسو وضسعيتها .وقال بن حمزة
بأانّ عددا معتÈا من أاندية ا÷هوي اأ’ول والثاÊ
 ⁄تسسدد ديونها بعد إا ¤الرابطة ،وهي الديون
اّÎŸتبة عن الغرامات اŸسسلطة على الÓعبÚ
ن- -ظ Òال- -ب- -ط- -اق -ات الصس -ف -راء وا◊م -راء ال -ت -ي
–صسلوا عليها ،وكذا عن عقوبات اللعب بدون
جمهور أاو تلك التي تعّرضست إاليها مÓعبهم.

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

ي -وأج -ه أ–اد أل -ع -اصش -م -ة أل-ي-وم
ن-ظÒه فÒوف-ي-اري-و أŸوزم-ب-يقي
‘ إأياب ربع نهائي رأبطة أبطال
إأفريقيا Ãلعب  5جويلية ،وكله
ع - -زم ع- -ل- -ى أل- -ظ- -ف- -ر ب- -ت- -أاششÒة
أل - -ت - -أاه- -ل إأ ¤نصش- -ف أل- -ن- -ه- -ائ- -ي
وت-أاك-ي-د أل-ن-ت-ي-ج-ة أŸم-ي-زة أل-ت-ي
حققها ‘ موأجهة ألذهاب.

سشيعرف إأقبال كبÒأ من طرف أنصشار ألفريقÚ

أاعلنت الرابطة اÎÙفة لكرة القدم اÿميسس
عن نقل مقابلة «الداربي العاصسمي» ب Úمولودية
ا÷زائ- - -ر وا–اد ا÷زائ- - -ر◊ ،سس- - -اب ا÷ول - -ة
السسادسسة من بطولة الرابطة اÎÙفة اأ’و¤
موبيليسس ،اŸقررة ليوم السسبت  7أاكتوبر القادم
على السساعة  17 : 45إا ¤ملعب  5جويلية بعد أان
ك- -انت م›Èة سس -اب -ق -ا Ãل -عب ع -م -ر ح -م -ادي
(بولوغ )Úعلى السساعة اÿامسسة.
و ⁄تذكر الهيئة اŸسسيّرة للمنافسسة أاسسباب هذا
التغيŸ Òكان إاجراء اŸواجهة العاصسمية .و⁄
يحتضسن ملعب  5جويلية أاي مباراة من البطولة
ال- -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -وسس -م ا÷دي -د ◊د اآ’ن بسس -بب
اأ’شسغال ا÷ارية منذ أاسسابيع إ’صسÓح أارضسية
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«أابناء سضوسضطارة» يطمحون للّظفر
بتأاشضÒة التّأاهل إا ¤اŸرّبع الّذهبي

تقوم أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم بتحضشÒأت مكّثفة – ّسشبا للمبارأة ألقادمة للمنتخب ألوطني أمام نظÒه ألكامÒو ÊأŸقّررة
لصشعدة ألتنظيمية منها وألفنية.
يوم  7أكتوبر بياوندي على ألسشاعة أÿامسشة مسشاء ،وذلك على جميع أ أ

13

وعلّقت اأ’ندية اŸعنية آامالها على السسلطات
اÙل-ي-ة ل-ل-و’ي-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا لتسسديد ديونها،
وقام معظم الو’ة بتسسديد حقوق ا’نخراط.
وبعدما كان مقررا ليوم  29من الشسهر ا÷اري،
ت -أاّج-ل ان-طÓ-ق ب-ط-ول-ت-ي ا÷ه-وي اأ’ول وال-ث-اÊ
ب-أاسس-ب-وع واح-د ،م-ث-ل-م-ا أاوضس-ح-ه رئ-يسس الرابطة
ا÷هوية لسسعيدة ،الذي اسستغل الفرصسة للرد على
ا’ت -ه -ام-ات ال-ت-ي وج-هت إال-ي-ه م-ن ط-رف أان-دي-ة
و’ي -ة م -عسس -ك -ر م -ؤوخ-را ،ح-يث أاّك-د أان اÓÿف
الذي نشسب ب Úالطرف Úقد وجد طريقه للحل،
وأان اأ’مر يتعلق «بسسوء تفاهم ’ أاك .»Ìوكانت

أاندية و’ية معسسكر قد انتقدت بشسدة بن حمزة
ال -ذي رفضس ان -خ -راط -ه -ا ‘ م -ن -افسس-ة اŸوسس-م
ا÷ديد ما  ⁄تسسدد حقوق ا’نخراط التي تبلغ
 800أال -ف دي -ن -ار ،وه -ي ال -ق -ي -م -ة ال -ت-ي ت-كّ-ف-ل
ب -تسس -دي -ده -ا وا‹ و’ي -ة م -عسس-ك-ر .وأاوضس-ح ب-ن
حمزة ‘ هذا الصسدد« :عندما تنقل مسسؤوولو
تلك اأ’ندية إا ¤مقر الرابطة ⁄ ،تكن بحوزتنا
ال -وث -ي -ق -ة اŸرسس -ل -ة م -ن ط -رف سس-ل-ط-ات و’ي-ة
م -عسس -ك-ر ب-خصس-وصس ال-ت-زام-ه-ا ب-تسس-دي-د ح-ق-وق
ا’نخراط ،ولكن اأ’مور سسرعان ما عادت إا¤
›راها الطبيعي».

ت -ت -وّج -ه اأ’ن -ظ-ار م-ن م-ت-تّ-ب-ع-ي ال-ب-ط-ول-ة
اÎÙف- - - - - -ة اأ’و ¤وأانصس- - - - - -ار وف - - - - -اق
سسطيف،مسساء اليوم ،إا ¤مدرجات ملعب
 8ماي  1945بسسطيف الذي يشسهد واحدة

عودة دييغو كوسشتا إأ ¤ناديه أل ّسشابق

تشضيلسضي يعلن عن اّتفاقه مع أاتلتيكو مدريد
ل‚ليزي لكرة ألقدم توصشله لتفاق ينتقل Ãوجبه
أعلن نادى تششيلسشي أ إ
لعبه ألسشبا Êدييغو كوسشتا إأ ¤ناديه ألسشابق أتلتيكو مدريد.
وق -ال أل -ن -ادي أل‚ل -ي -زي  ‘ -ب-ي-ان صش-ادر أل-ي-وم  -إأن-ه ت-وّصش-ل إأ ¤أت-ف-اق م-ع
أتلتيكو مدريد لنتقال دييغو كوسشتا» ،فيما أوضشح ّ
ت مصشادر دأخل ألنادي أن
قيمة ألصشفقة تبلغ  62مليون يورو بجانب ثمانية مÓي Úأخرى ‘ صشورة
لتلتيكو ب Úعامي 2007
متغÒأت .يششار إأ ¤أنّ كوسشتا ( 28عاما) لعب أ
و ‘ 2014فÎة ت-خ-ل-ل-ت-ه-ا ع-دة إأع-ارأت ،وسش-ج-ل م-ع تشش-ي-لسشي 59
ه -دف-ا ‘  120م-ب-ارأة رسش-م-ي-ة ،ل-ك-ن-ه  ⁄ي-ل-عب م-نذ  98يوما
حينما ششارك مع إأسشبانيا ‘ موأجهة مقدونيا بالتصشفيات
لوروبية أŸؤوهلة للمونديال.
أ أ

من أاقوى مواجهات ا÷ولة الرابعة من
البطولة.
اللقاء سسيجمع الوفاق اŸتحصسل على 7
نقط ‘ الوصسافة ،مع مشساركه فيها فريق

شسبيبة السساورة ‘ ،لقاء سساخن وصسعب،
ويعد بالكث Òمن اإ’ثارة ‘ قواعد الوفاق
الذي يلعب للمرة الثانية على التوا‹ ‘
م -ل -ع -ب -ه ،ب -ع -د ل-ق-اء السس-بت اŸاضس-ي م-ع
ا÷ري -ح ا–اد بسس -ك -رة ،ح -يث ف-از ع-ل-ي-ه
بصسعوبة بعد أان أاظهرت تشسكيلة اŸدرب
خ Òالدين ماضسوي بعضسا من الضسعف،
و ⁄تكن ‘ مسستوى طموحات ا÷مهور
ال-ري-اضس-ي اŸن-اصس-ر ل-ل-وف-اق ،وال-ذي عّبر
ع- -ن ع- -دم رضس- -اه ع- -ن أاداء ال -تشس -ك -ي -ل -ة
السسطايفية رغم الفوز.
و‘ ان -ت -ظ -ار ل -ق -اء ال -وف -اق م -ع صس -احب
الريادة ،حاليا ،شسباب بلوزداد بالعاصسمة
‘ ا÷ولة اÿامسسة ،تنتظر رفاق الÓعب
ح -دوشس م -ه -م -ة صس -ع-ب-ة م-ع ف-ري-ق ك-انت
ان -ط Ó-ق -ت -ه م -وف -ق -ة ‘ ب -داي -ة اŸوسس -م
ا÷اري ،وهو ما جعل التشسكيلة اÙلية
–ضس -ر ل -ل -ق -اء ب -ج -دي -ة ،وت -ع -ت -زم Œاوز
اأ’خطاء اŸرتكبة ‘ اللقاءات السسابقة،
حسسب تصسريحات الÓعب Úللحفاظ على
النقاط الثÓث بسسطيف.
جهت
و
د
ق
ت
ن
ا
ك
نشس Òأاّن ÷نة ا’نضسباط
ّ
للوفاق إانذارا ،بسسبب اسستعمال اأ’نصسار
Óلعاب النارية ‘ ،فÎات متق ّ
طعة ‘
ل أ
ل -ق -اء ا–اد بسس -ك -رة‡ّ ،ا ي -حّ-ت-م ع-ل-ي-ه-م
تفادي مثل هذه التصسرفات لتجنب عقوبة
اللقاء داخل الديار دون جمهور.
سشطيف :نور ألدين بوطغان

بطولة ألهّوأة

أاندية تيسضمسضيلت تتجّنب النسضحاب من اŸنافسضة

كادت أاندية و’ية تيسسمسسيلت لكرة القدم
أان تنسسحب من منافسسات اŸوسسم الكروي
ا÷دي-د ل-و’ ت-دخ-ل السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة،
حسسب م- -ا ع- -ل- -م ل- -دى رئ -يسس ال -راب -ط -ة
الو’ئية لكرة القدم لتيسسمسسيلت.
وأاخ Èرابح سسودا Êبأان كل أاندية و’يته
ال -ن -اشس -ط -ة ‘ ﬂت -ل -ف ب -ط -و’ت ال-ه-واة
وج- -دت صس- -ع- -وب- -ات ك -بÒة ل -دف -ع رسس -وم
ا’شسÎاك ل-ل-راب-ط-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ها ،والتي
تÎاوح قيمتها ما ب 400 Úأالف و 800أالف
دي -ن -ار ،م -ا اسس-ت-دع-ى ت-دخ-ل ال-وا‹ ع-ب-د

القادر بن مسسعود ،الذي –ّمل أاعباء تلك
Óن-دي-ة اŸع-ن-ي-ة
اŸصس -اري -ف م-ا يسس-م-ح ل -أ
باŸشساركة بصسفة طبيعية ‘ اŸنافسسة.
وواجهت أاندية تيسسمسسيلت نفسس اŸشسكل
قبل انطÓق اŸوسسم الفارط ،حيث كاد
معظمها أان يعلن انسسحابه من اŸنافسسة،
مثلما ذكره نفسس اŸسسؤوول.
وت -واج -ه ال -غ-ال-ب-ي-ة ال-ع-ظ-م-ى ‘ ﬂت-ل-ف
ب-ط-و’ت ال-ه-واة ب-ا÷زائ-ر مشس-اك-ل م-ال-ية
كبÒة إا ¤درجة أانها  ⁄تعد تقوى حتى
على دفع رسسوم اشسÎاكاتها ،ما يتطلب ‘

غالب اأ’حيان تدخل السسلطات اÙلية
إ’نقاذها من شسبح ا’نسسحاب.
ورّك-ز م-ع-ظ-م رؤوسس-اء ال-راب-ط-ات ال-و’ئ-ية
وا÷ه- -وي- -ة ع- -ل- -ى ه -ذا اإ’شس -ك -ال خ Ó-ل
مداخÓتهم ‘ ا’جتماعات الثÓثة التي
ع -ق-ده-ا م-ع-ه-م م-ؤوخ-را رئ-يسس ا’–ادي-ة
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ك- -رة ال- -ق -دم ،خ Òال -دي -ن
زطشسي ،الذي يسسعى ،على حد قولهŸ ،نح
دف -ع ج -دي -د ل -ك -رة ال -ق -دم ل-ل-ه-واة ضس-م-ن
اسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه ل-ل-ن-ه-وضس بالرياضسة اأ’كÌ
شسعبية ‘ البÓد.

يدرك ’عبو ومسسّيرو ا–اد العاصسمة
أان تأاشسÒة التأاهل إا ¤نصسف النهائي
أاصس- -ب -حت ق -اب ق -وسس Úأاو أادن -ى م -ن
نصسيب فريقهم شسريطة التأاكيد اليوم
أام - -ام أانصس- -اره- -م Ãل- -عب  5جويلية
ا’وŸب- -ي ،وت -أاك -ي -د ن -ت -ي -ج -ة م -ب -اراة
ال- -ذه- -اب ال- -ت- -ي ان- -ت- -هت ب -ال -ت -ع -ادل
ا’يجابي.
ورغم أان التعادل السسلبي يؤوهل أاشسبال
بوت إا’ أان زمÓء ا◊ارسس زماموشس
ي -ري -دون –ق -ي -ق ا’ن -تصس -ار ل -ت -أاك-ي-د
ت -ف -وق-ه-م ع-ل-ى اŸن-افسس وأاح-ق-ي-ت-ه-م
ب -ال -ت -واج-د ‘ اŸرب-ع ال-ذه-ب-ي أ’ه-م
منافسسة كروية ‘ القارة بعد كأاسس
إافريقيا.
وسس-ي-دخ-ل ا–اد ال-ع-اصس-م-ة م-واج-ه-ة
فÒوف -ي -اري -و بصس-ف-وف م-ك-ت-م-ل-ة ب-ع-د
شسفاء اŸهاجم حمزاوي من ا’صسابة،
والذي سسيكون متواجدا ‘ القائمة
ا’سساسسية التي لن تعرف تغيÒا عن
تلك التي لعبت مواجهة الذهاب.
و ⁄يفصسل ا÷هاز الفني ◊د اآ’ن ‘
منصسب واحد وهو وسسط اŸيدان ‘
ظل الÎدد ب Úإاقحام كودري أاو حمار
زي -ري ،ف -إاذا ك -ان ب -وت ي-ن-وي ان-ت-ه-اج
ال-ل-عب ال-ه-ج-وم-ي فسس-ي-ق-وم ب-إاشس-راك
ه- -ذا اأ’خ Òإام- -ا اذا اع- -ت- -م- -د ع -ل -ى
التحفظ وانتظار اŸنافسس فسسيشسرك
الÓعب كودري.
وي -ب -ق -ى ال-ت-خ-وف ال-وح-ي-د م-ن ح-ال-ة
أارضس -ي -ة م -ل -عب  5ج -وي -ل-ي-ة ال-ت-ي ⁄
ت -ت -حسس-ن ب-ع-د وه-و ال-ع-ائ-ق ال-ذي ق-د
يخدم اŸنافسس أاكÃ Ìا أاّنه متعّود
على اللعب على مثل هذه اأ’رضسيات
عكسس ’عبي ا’–اد ،الذين وجدوا
صس -ع -وب -ات ك -بÒة ‘ م-ب-اراة ال-ذه-اب
بسسبب سسوء ا’رضسية.

أشش - -رف صش - -ب- -اح أمسس وزي- -ر ألشش- -ب- -اب
وأل- -ري- -اضش- -ة أل -ه -ادي ول -د ع -ل -ي ع -ل -ى
ألن-طÓ-ق أل-رسش-م-ي ل-ف-عاليات ألطبعة
أل -ث -ان -ي -ة Ÿن -افسش -ة ك-أاسس سش-ف Òك-وري-ا
أ÷ن-وب-ي-ة ل-ري-اضشة ألتايكوأندو ،ألتي
سشتدوم ليوم Úبقاعة حرششة حسشان،
ب - -حضش - -ور سش - -ف Òك - -وري - -ا أ÷ن- -وب- -ي- -ة
ب - - - - -ا÷زأئ - - - - -ر ،رئ- - - - -يسس أل–ادي- - - - -ة
أ÷زأئرية لهذه ألرياضشة‡ ،ثل عن
وزأرة ألدفاع ألوطني ،مدير ألششباب
وأل- -ري- -اضش- -ة ل- -ل- -ع- -اصش- -م- -ة وع -دد م -ن
ألششخصشيات ألفاعلة ‘ ألقطاع.

تفادي اسضتصضغار اŸنافسس ضضروري

طالب البلجيكي بوت ’عبيه بنسسيان
مواجهة الذهاب والتفك ‘ Òمباراة
اليوم ،وذلك لتخوفه من امكانية وقوع
’ع-ب-ي ف-ري-ق-ه ‘ ف-خ ال-تسس-اه-ل ب-ع-د
نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل
ا’يجابي.
ورّك -ز ب -وت خ Ó-ل ل -ق -ائ-ه ب-الÓ-ع-بÚ
سسهرة أاول أامسس على العامل النفسسي،
مؤوكدا لÓعبيه أان التأاهل  ⁄يحسسم
بعد وطالبهم بلعب اŸباراة بكل قوة
من أاجل –قيق ا’نتصسار الذي يسسمح
ل-ل-ف-ري-ق ب-ت-أاك-ي-د أاح-قيته بالتواجد ‘
اŸربع الذهبي.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ق -اسس -م ’ع -ب-و ا’–اد
مدربهم هذه الفكرة ،حيث أاكدوا لهم
عزمهم على تقد Ëمباراة كبÒة أامام
اŸن- -افسس اŸوزم- -ب- -ي- -ق- -ي و–ق- -ي- -ق
انتصسار كب Òيؤوكد احقيتهم بالتواجد
‘ اŸربع الذهبي.

اسضتبعاد  4لعب Úعن قائمة الـ 18

قام البلجيكي بوت باسستبعاد ’ 4عبÚ
عن قائمة الـ  ،18وهذا لعدم حاجته

إا ¤خ- - -دم- - -ات- - -ه- - -م خ Ó- -ل م - -ب - -اراة
فÒوفياريو بالنظر إا ¤ثراء التعداد
بعد ’عب‡ Úيزين،
وه -و م -ا ي-ج-ع-ل اŸن-افسس-ة ك-بÒة م-ن
أاجل التواجد ‘ القائمة.
واسستبعد بوت ك Óمن شسيتة ،بورنان،
شسيخون وبلحسسن من قائمة الـ  18ا¤
ال -ف -ري-ق ال-ردي-ف ،ح-يث اج-ت-م-ع ب-ه-م
وأاك -د ل -ه -م أاّن -ه -م سس -ي -حصس -ل -ون ع-ل-ى
ف-رصس-ت-ه-م خÓ-ل اŸب-اري-ات اŸق-بلة،
وهو اأ’مر الذي تفهّمه الÓعبون.
وسسيكون على اŸدرب بوت ضسرورة
حسس- -ن تسس- -ي ÒاÛم- -وع- -ة وضس -م -ان
ج -اه -زي-ة ك-ل ال-ع-ن-اصس-ر م-ن ال-ن-اح-ي-ة
ال - -ن- -فسس- -ي- -ة ع- -ل- -ى وج- -ه اÿصس- -وصس
’م- -ك- -ان- -ي- -ة ح- -اج -ت -ه إال -ي -ه -م خ Ó-ل
اŸواجهة اŸقبلة.
وسس -ي -ك -ون ل -ت-أاه-ل ا’–اد إا ¤نصس-ف
النهائي انعكاسسا سسلبيا على بر›ة
ال -ف -ري -ق ال-ذي سس-ي-ك-ون أام-ام رزن-ام-ة
مكثفة ،وهو ما يجعل اŸدرب مطالبا
ب -ان -ت -ه -اج سس -ي -اسس-ة ال-ت-ن-اوب ل-ت-ف-ادي
ا’صسابات وا’رهاق.

بعد أنطÓقة ألفريق ألسشيّئة ‘ «ألليغا»

جماه Òالريال تنتقد التّحكيم

ذكرت صسحيفة «أاسس» اإ’سسبانية أامسس
أاّن أانصس - -ار ري- -ال م- -دري- -د يشس- -ع- -رون
ب -السس -خ -ط وال -غضسب Œاه ال -ت-ح-ك-ي-م
اإ’سسبا ،Êخاصسة بعد احتÓل النادي
اŸل -ك -ي ،اŸرك -ز ال -ث -ام -ن ‘ ج-دول
ترتيب البطولة اإ’سسبانية ،بعد خوضس
 5جو’ت.
وأاوضس - -حت الصس - -ح - -ي - -ف - -ة أاّن غضسب
ج -م -اه Òري -ال م -دري -د ي-رج-ع ل-ع-دد
رك Ó-ت ا÷زاء ال -ت -ي م-ن-حت ل-ل-ن-ادي
اŸل -ك -ي أاو ع -ل -ي -ه ،م-ق-ارن-ة ب-ال-غ-رË
التقليدي برشسلونة.
وأاضسافت أان برشسلونة حصسل على 30
ركلة جزاء خÓل آاخر موسسم‘ Ú
البطولة اإ’سسبا ،Êباإ’ضسافة إا5 ¤
مباريات ‘ اŸوسسم ا÷اري ،أاي ‘
 81م-ب-اراة ،ب-ي-ن-م-ا  ⁄ي-ح-تسسب ضس-ده

سسوى ركلة جزاء وحيدة كانت لصسالح
سسيلتا فيغو ‘ أاكتوبر اŸاضسي.
وأاشس -ارت الصس -ح -ي -ف -ة إا ¤أان -ه خ Ó-ل
الفÎة ذاتها ،حصسل الفريق اŸلكي

ع-ل-ى  17رك -ل -ة ج -زاء ف -ق-ط ،أاي م-ا
ي -قÎب م -ن نصس-ف ب-رشس-ل-ون-ة ،ب-ي-ن-م-ا
احتسسب ضسده  9ركÓت جزاء.
وذّكرت الصسحيفة أانه منذ لقاء سسيلتا
فيغو ،وبرشسلونة حصسل على  20ضسربة
جزاء دون احتسساب أاي كرة عليه ،كما
 ⁄يحصسل سسوى ’عب Úفقط على
بطاقة حمراء من النادي الكتالوÊ
مقابل  17للمنافسس ‘ ،الوقت الذي
حصس -ل ’ع -ب -و ري -ال م -دري -د ع -ل -ى 7
بطاقات حمراء مقابل  12للخصسوم.
وشس ّ-ك-كت الصس-ح-ي-ف-ة ‘ رك-ل-ة ا÷زاء
التي احتسسبت لÈشسلونة أامام إايبار ‘
لقاء الثÓثاء اŸاضسي ،كما أاكدت أان
ه- -دف ل- -ي- -ون- -ي -ل م -يسس -ي اأ’ول ضس -د
إاسسبانيول ‘ مباراة ا÷ولة الثالثة،
جاء من تسسلل واضسح.

–ويÓت

جوفنتوسس ما زال مهتّما بضضم فابينيو
ن نادي جوفنتوسس حامل
ذكر موقع «كالتششيومركاتو -كوم» أمسس أ ّ
م لعب خط
ش
ض
ب
ا
م
ت
ه
م
ليطالية لكرة ألقدم ل يزأل
لقب ألبطولة أ إ
ّ
وسشط موناكو ألفرنسشي فابينيو.
ن حامل لقب ألبطولة
وأكد أŸوقع أ إ
ليطا‹ أŸتخصشصس أ ّ
لي -ط -ال-ي-ة ‘ ألسش-ن-وأت ألسش-ت-ة أŸاضش-ي-ة م-ازأل ح-ريصش-ا
أ إ
م فابينتيو ،وأنه يخطط للتقدم بعرضس لضشّمه
ش
ض
ى
ل
ع
ّ
‘ نهاية أŸوسشم أ◊ا‹.

نبيلة بوقرين
أاّكد ولد علي أاّن هذه التظاهرة تدخل ‘
إاطار تقوية العÓقات ب Úالبلدين« :أاسسعد
ك -ثÒا ع -ل-ى اح-تضس-ان ت-ظ-اه-رة ك-أاسس سس-فÒ
دولة كوريا ا÷نوبية للتايكواندو ‘ طبعتها
ال-ث-ان-ي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ا’–ادية ا÷زائرية
للعبة ،وأا“نى حظّا موّفقا لكل الرياضسيÚ
م- -ن ﬂت- -ل- -ف ال -راب -ط -ات ب -ا÷زائ -ر وك -ذا
عناصسر اŸنتخب الكوري ا÷نوبي ،والشسكر
موصسول لكل ا◊اضسرين من السسلك اŸدÊ
وال -عسس -ك -ري ،إاضس -اف -ة إا ¤ك -ل ال -ف-اع-ل‘ Ú
قطاع الشسباب والرياضسة».
أاضساف الوزير قائ« :Óالهدف اأ’سساسسي من
تنظيم هذه التظاهرة يدخل ‘ إاطار تعزيز
ÓسسÎاتيجية
العÓقات ب Úالبلدين وفقا ل إ
التي انتهجها رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ت-ي ت-دع-مت أاك Ìم-ن-ذ
الزيارة التي قام بها سسنة  ،2003والتي تلتها
زيارة رئيسس كوريا ا÷نوبية للجزائر سسنة
 ،2006ول- - -ه- - -ذا ن- - -رم - -ي إا“ ¤دي - -د أاسسسس
التواصسل ‘ هذا اإ’طار من خÓل تنظيم
ﬂت-ل-ف ال-ت-ظ-اه-رات ال-ري-اضس-ي-ة ال-تي تلقى
اه-ت-م-ام الشس-ب-اب ،ال-ذي ي-ع-د ن-واة اÛت-م-ع
ا÷زائ -ري م -ن خ Ó-ل ان -ف -ت-اح-ه أاك Ìرف-ق-ة
نظرائنا الكوري Úأ’نهم Áلكون خÈة كبÒة
‘ فنون الرياضسات القتالية».
واصس- -ل ال- -رج -ل اأ’ول ع -ل -ى رأاسس ال -ق -ط -اع
ق-ائ« :Ó-نسس-ع-ى إا ¤ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة ري-اضس-ة
ال- -ت- -اي- -ك- -وان- -دو ‘ ا÷زائ- -ر أ’ّن -ه -ا –ظ -ى
باهتمام كب Òمن طرف ا÷زائري ‘ Úكل
الو’يات ،ولهذا فإان ا’حتكاك مع أاشسقائنا
الكوري Úسسيدّعم الهدف اŸنشسود مسستقبÓ
م -ن أاج -ل ال -ذه -اب ب -ع -ي -دا مسس-ت-ق-ب Ó-ع-ل-ى
الصس -ع -ي -د ال -دو‹ ‘ ﬂت -ل -ف ال-ت-ظ-اه-رات

القادمة ،وتشسريف اأ’لوان الوطنية ،ولهذا
ف -إان -ن -ا نسس -ع-ى دائ-م-ا إا ¤ت-ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذه
التظاهرات حتى تكون فرصسة لÓحتكاك ‘
إاطار التبادل».
من جهته ،سسف Òكوريا ا÷نوبية با÷زائر
هو اآ’خر عّبر عن فرحته الكبÒة لتنظيم
هذه اŸنافسسة ‘ طبعتها الثانية ،وشسكر كل
اŸعني Úمن وزير الشسباب والرياضسة ورئيسس
ا’–ادي- -ة ع- -ل- -ى ال -دع -م ال -ك -ب Òم -ن أاج -ل
التحضس Òوالتنظيم اÙكم الذي سساهم ‘
إا‚احها من كل ا÷وانب قائ« :Óفرحت
كثÒا للتنظيم ا÷يد و‘ ظرف وجيز لهذه
ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-ق-ام ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة،
وأا“نى أان تسستمر ‘ نفسس الظروف ،و’
يخفى على ا÷ميع أاننا سسنختار اسسم Úذكر
وانثى من أاجل اŸشساركة ‘ كأاسس السسفÒ
ال -دول -ي -ة ‘ شس -ه -ر ن -وف -م Èال-ق-ادم ب-ك-وري-ا
ا÷نوبية».

أل–اد ألدو‹ للدرأجات

انتخاب الفرنسضي
لبارت Úرئيسضا جديدا

ان -ت-خب ال-ف-رنسس-ي داف-ي-د ’ب-ارت Úرئ-يسس-ا
جديدا ل–Óاد الدو‹ للدراجات بعد تغلبه
ع- -ل- -ى ال- -رئ -يسس ا◊ا‹ الÈي -ط -ا Êب -راي -ان
ك- -وكسس- -ون خÓ- -ل ع- -م- -ل- -ي -ة ال -تصس -ويت ي -وم
اÿم- -يسس ع- -ل- -ى ه- -امشس ب- -ط- -ول- -ة ال- -ع- -ا⁄
ل- - -ل- - -دراج- - -ات ا÷اري- - -ة Ãدي - -ن - -ة بÒغ - -ن
الÔويجية.
وحصسد الرئيسس ا÷ديد  37صسوتا مقابل 8
Ÿنافسسه الÈيطا Êالذي كان يرأاسس ا’–اد
الدو‹ منذ أاربع سسنوات.
وبهذا يصسبح ’بارت Úالبالغ من العمر 44
سسنة رئيسس ا’–اد اأ’وروبي للدراجات أاول
رئ -يسس ف-رنسس-ي ل–Ó-اد ال-دو‹ ل-ل-دراج-ات
منذ مواطنه اشسيل جوينارد (.)1957 -47 19

لو ¤أليطالية
ألدرجة أ أ

رئيسس نادي نابو‹ يطالب بتخفيضس عدد األندية
طالب اريليو دي لورينتيسس رئيسس نادي
نابو‹ بتخفيضس عدد أاندية بطولة الدرجة
ا’و ¤ا’يطالية إا 16 ¤ناديا ،لكنه اعÎف
ب- -أان ذلك ل -ن ي -ح -دث أ’ن اŸسس -ؤوول Úع -ل -ى
ال -ك -رة ‘ إاي -ط -ال -ي -ا ي -ك-ذب-ون ع-ل-ى ا’ن-دي-ة
الصسغÒة.
وكانت البطولة ا’يطالية قد شسهدت العديد
من التعديÓت وآاخر مّرة عرفت مشساركة
 16فريقا كان ‘ موسسم  1988 - 1987ثم زاد
عدد الفرق إا 18 ¤ثم إا ‘ 20 ¤موسسم 2003
 .2004وقال دي لورينتيسس ‘ تصسريحات إاذاعية،
إان ك -رة ال -ق -دم ‘ إاي -ط -ال -ي-ا ي-ق-وده-ا ان-اسس
بعقليات تعود لعشسرين أاو ثÓث Úسسنة ،وأانه
لو ظل ا◊ال عما كان عليه Ãشساركة 16
ن -ادي -ا ‘ ال -ب -ط -ول -ة ل-ك-ان ا÷م-ي-ع سس-ع-داء.
وطالب رئيسس نابو‹ بالعودة لهذا العدد من
ا’ندية اŸشساركة ‘ البطولة على أان يهبط
نادى واحد فقط ‘ نهاية اŸوسسم.

وأاوضسح أان زيادة عدد الفرق يؤودي إا¤
اتسساع الفجوة ب Úالفرق الكبÒة والصسغÒة،
كما يؤوثّر على قدرة كرة القدم ا’يطالية
على اŸنافسسة ‘ اÙافل الدولية سسواء
على مسستوى الفرق أاو اŸنتخبات.

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

دراسسة نقدية

السصبت  ٢٣سصبتمبر  ٢٠17م
الموافق لـ ٠٢محرم  14٣٩هـ

تنـــــازع البطولــــة ‘ قصشــــة ““هـــــــروب وردي““ للقـــــاصس نــــور الديــــن لعراجـــــي
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نوافذ السصسماء –جب الثورة وا’ألفكار تتوّقف بها
^ ا’Áـــــاء أاو عندمـــــا تهـــــرب الـــــذات بقششرتهـــــا مـــــن مـــــرآاة ا◊ـــــسس

القصصة

هـــــروب وردي

خيم الصشمت على بابها ⁄ ،تسشعها نوافذ السشماء فرارا من عينيه ،أاومأات لروحها كي تفّر بجلدها دون انتظاره ..على حافة أاهدابها ،حاول التعلق
بلونها الÈتقا‹ ،تسشلق أاهدابها مرة أاخرى ،أاسشقطته عيون اŸكان..

عناصصر جديدة ﬁسصوبة ‘ معادلة اللعبة

بقلم الناقد  /عبد القادر صصيد

(هروب) نصصف عنوان شصّفاف ،يقول
الكث ،Òولكنه ’ يشصي بأاحداث القصصة
خشصية أان يقتلها ،رغم تدخل صصفة
اللون (وردي) التي تطرح نفسصها
كا’سصتعانة بصصديق ،لكنها ’ تزيد إا’
‘ إاطماع القارئ ‘ التجسصسس على
النصس قبل اأ’وان ،غ Òأانها تبقى دون
جدوى ،وتكتفي بإادخاله عا ⁄اŸتعة
وا’رتيابات منذ العتبة ،وهذه اŸيزة
هي إاحدى نقاط ا’رتكاز القوية لفن
ق ق ج.

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

(هروب) نصصف عنوان شصّفاف ،يقول
الكث ،Òولكنه ’ يشصي باأحداث القصصة
خشصية اأن يقتلها ،رغم تدخل صصفة اللون
(وردي) التي تطرح نفسصها كا’سصتعانة
بصصديق ،لكنها ’ تزيد اإ’ ‘ اإطماع
ال -ق -ارئ ‘ ال-ت-جسصسس ع-ل-ى ال-نصس ق-ب-ل
ا’أوان ،غ Òاأن- -ه- -ا ت- -ب -ق -ى دون ج -دوى،
وت - -ك - -ت - -ف - -ي ب - -اإدخ- -ال- -ه ع- -ا ⁄اŸت- -ع- -ة
وا’رت-ي-اب-ات م-ن-ذ ال-ع-ت-ب-ة ،وهذه اŸيزة
هي اإحدى نقاط ا’رتكاز القوية لفن ق
ق ج.
من اŸعلوم اأن الهروب عادة ما يكون
م -ن نصص -يب اŸغ -ل -وب وق -دره ،وÃا اأن-ه
نادرا ما Œد امراأة مغلوبة ‘ ›ال
العواطف ،فقد وصصفه بالوردي ليلّمعه
وي -ذهب ع -ن-ه صص-ب-غ-ة اŸه-ان-ة واŸذل-ة،
ويكون بذلك قد هيّاأ فكر القارئ لتقبل
هذا النوع ا÷ميل من ا’نهزام  .و’
ي -خ -ف-ى م-ا لصص-ف-ة ال-وردي م-ن ج-م-ال-ي-ة
وع- -ب- -ق ،ف- -ه -و ‘ الشص -ك -ل ه -روب ،و ‘
ا’أصصل –رف لقتال و–ّيز اإ ¤عواطف
م-ع-ي-ن-ة ،ق-ل ه-و ه-روب ب-ن-ك-ه-ة ا’إق-ب-ال
والهجوم.
(الهروب الوردي) عبارة تصصلح اأن تكون
عنوانا اأسصطوريا مثل عبارة (اسصتسصÓم
الشصجعان) تعب Òموفق اإ ¤اأبعد حّد،
ففي حا’ت كثÒة يكون الهروب فضصيلة،
اأ ⁄يقل الشصاعر اأحمد شصوقي؟
ششّر اŸنازل للفتى ما ليسس ينفع اأو
يضشر اإن الششجاع عن راأى خطرا
يحيط به يفر

ا◊زن سصّيد البدايات والنهايات
ت-ب-دأا ال-قصص-ة ب-ن-غ-م-ة ح-زينة هادئة،
وت -ن -ت -ه-ي ك-ذلك ’ ،وقت ل-ع-واط-ف ح-ادة
كالعشصق أاو الكره أاو السصخرية ،فا◊ادثة
“ّر بسصرعة و’ تدع وقتا ’رتسصام أاي
انفعال ،على الرغم من أانه عندما يخيّم
الصصمت على

فطرية التمثيل وحبكة الكاتب
‘ مراوغة اللغة
فمها ،فهذا يعني أان ثورة جاﬁة تتحرك
داخلها ،ولكن هذه العاصصفة ’ نراها ،بل
لسصنا متأاكدين منها أ’ننا أامام كائن بارع
‘ التمثيل ،وهذا التمثيل فطري بطبيعة
خ -ل -ق -ت -ه ،ل-ذلك ك-ان م-ن اŸن-ط-ق-ي أان ’
يظهر لنا ‘ الصصورة سصوى هذا الهروب
إا ¤النوافذ “اما كما البحر كثÒا ما
تخالف حالة شصواطئه وسصطه وأاعماقه،
هذه الثورة  ⁄تسصعها نوافذ السصماء ،و⁄
تسصتطع أان تنفذ من أاقطار هذه اآ’مال،
وهذه اأ’فكار ،أ’نها  ⁄تسصتعمل سصلطان
اإ’رادة ا◊ق -ي -ق -ي -ة ،إان -ه -ن ي -دب -رن وه -ن
اŸقبÓت .إان هذا التلبسس بهذه ا◊الة
هو أامر مؤوقت ،فهو الصصمت الذي يسصبق
ال -ع -اصص -ف -ة ،ل -و’ ال -ع -ي -ون ال -ت -ي أان -ق-ذت
اŸوقف.
لقد وصصل بها اأ’مر إا ¤درجة  ⁄تعد
فيه قادرة على النطق واأ’مر ،اإ’Áاء هو

لغتها اآ’ن ،عندما تسصتقيل الكلمات من
وظيفها ،تأاتي اإ’شصارات لتسصعف اŸوقف،
ثم تفّر بجلدها ،تهرب بالذات البشصرية،
وب -قشص -رت -ه-ا ال-ت-ي ه-ي م-رآاة ا◊سس ،ل-ك-ن
روحها تبقى أاسصÒة.
كثÒا ما تتحايل اŸرأاة ‘ هروبها،
Ÿاذا  ⁄ت -ه -رب م -ن ال -ب -اب؟ م -ا ت -رك-ت-ه،
وتعّللت بالنوافذ الصصغÒة التي  ⁄يسصعها
إا’ –ج -ج -ا ،إان -ه-ا دائ-م-ا ت-ري-د أان ت-رك-ن
نفسصها ‘ زاوية لتوهم الطرف اآ’خر أانها
ﬁاصصرة ،وما إان يقبل حتى يجد منها
بأاسصا شصديدا وكيدا عظيما.

لبواب عÓقة أازلية
النسصاء وا أ
 ⁄تسصعها نوافذ السصموات ،ما عÓقة
ال -نسص -اء ب-اأ’ب-واب وال-ن-واف-ذ؟ ف-ق-د ÷أات
التي هو بيتها إا ¤تغليق اأ’بواب ،وهذه
تلجأا إا ¤النوافذ .ولعّل النوافذ هنا ،قد
ت -ع -ن-ي اŸواع-ظ واإ’شص-ارات ال-ت-ح-ذي-ري-ة
ال -ل -دن -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار (ب -ره-ان رب-ه)⁄ ،
ينقذها رؤوية برهان ربها ،ولكن أانقذتها
براه ÚاÛتمع.
تطالعك ‘ القصصة ثÓث شصخصصيات؛
(ه -ي) ال -ب-ط-ل-ة ،و(ه-و) ،ث-م ف-ج-أاة (ع-ي-ون
اŸك- -ان) ال- -ت- -ي ت- -ؤودي دوره- -ا ال -ف -اصص -ل
والناجع دون أان يتم اإ’خبار عنها مسصبقا،
والغلبة تكون لها ،وهذا ’ يعني أانها تفتك
دور البطولة ،ولكنها تتحالف مع اŸرأاة،
ف -تسص -ت -ق -وي ب-ه-ا .و’ نسص-ت-غ-رب م-ن ه-ذه
ال -ن-ه-اي-ة ف-ف-ي ال-ك-ث Òم-ن اأ’ح-ي-ان ي-ك-ون
الفوز من نصصيب عنصصر غﬁ Òسصوب ‘
معادلة اللعبة.
 ⁄يÈز الرجل ‘ أاول ظهور له ‘
صصورة تؤوهله ليكون بط ،Óوإا‰ا Œلى
ضصمÒا ‘ كلمتي (عينيه) و(انتظاره) ،ثم
كمحاول ،و ⁄تأات ﬁاولته ‘ أان يتعلق
ع -ل -ى صص -ي -غ -ة ال -ف-ع-ل ،وإا‰ا ج-اءت ع-ل-ى
صصيغة ا’سصم (التعلق) ،اأ’مر الذي ينقصس
م -ن ح -ي-وي-ت-ه ،وب-ال-ت-ا‹ م-ن ال-ت-أاث Òع-ل-ى
الطرف اآ’خر ،والتعّلق عموما هو ارتباط
بالغ ،Òواحتياج إاليه ،ترى لو بدا مبارزا أاو
متحديا أاو ماكرا ،كيف سصيكون “اسصكها؟
أا’ ترى أانه ذكاء منه اختار موقفا Áيل
إا ¤طبيعتها‡ ،ا مّكنه من مغالبتها ،لذا
ح -اول م -رة ث -ان -ي -ة تسص -ل -ق أاه-داب-ه-ا ،م-ن
اÙتمل أانه اسصتعان بأالفاظ غزلية أاو

إاشص -ارات ،ول -ك -ن ت -دخ -لت ع -ي -ون اŸك-ان
لصصا◊ها ،فرجحت الكفة .وفرارها منه
رغم ضصعفه هو ‘ حّد ذاته يشصي بضصعف
ا÷ميع ،فما هم ـ Ãا فيهم عيون اŸكان ـ
سصوى لعبة طيعة ‘ يّد ا◊ب..

ُت -سص -ق -ط دون اأن ت -ري -د اأن ت -ت -ف -ه -م اأي -ا
منهما ،فهي –كم بحكمها الذي رÃا
يكون ‘ قسصاوته اأشصد على ا’أنثى منه
على الرجل ،و ⁄ترد جملة منفية اإ’ ‘
سصياقها ا’ضصطراري ..

مسصرح القصصة وعمرها الفني

التوظيف اŸشصاكسس
والفواصصل يوحيان بضصيق
النفسس

اإن مركز ا’أحداث هو هذا اللقاء ،
وه -و مسص -رح ال -قصص -ة وع -م-ره-ا ال-ف-ن-ي،
ولكن ا÷و التاأثÒي له عمر طويل،ا’أمر
الذي يوحي باأن ما حدث غطى مدة
زم -ن -ي -ة م -ع -تÈة ،اأوح -ى ب -ه-ذه ا’إط-ال-ة
الصص- -مت ،ن- -واف- -ذ السص- -م- -اء ،ال- -تسص- -ل -ق،
ŸدخÓت اأنتجت
والسصقوط كل هذه ا ُ
ل -ن -ا ان-ط-ب-اع-ا ب-ط-ول ال-زم-ن وام-ت-داده،
وا’إحسصاسس اأيضصا باأن السصقوط ما زال
جاريا اإ ¤حّد ا’آن ..

لحداث السصيئة غالبا ما
اأ
تسصÎعي اهتمام القّراء
واأعتقد اأن الكاتب تعاطف مع هذا
ال -د‚وان ‘ صص-ي-اغ-ة ال-ع-ن-وان ،ف-ن-قشس
صص - -ورة ال - -ه - -روب ال- -وردي اŸوع- -ز اإ¤
ا’أنثى ،و ⁄ينحت السصقوط اŸوعز اإ¤
ال -رج -ل ك-ع-ن-وان ،رغ-م اأن السص-ق-وط ه-و
الذي ُيحدث صصوتا مدويا ويصصلح اأن
يكون خÈا ناجحا ،وا’أحداث السصيئة
هي غالبا التي تسصÎعي اهتمام القّراء،
رÃا له مÈر ‘ ذلك ،وهو اأن سصبب
السص- -ق- -وط  ⁄ي- -ك -ن بسص -بب ق -وة ب -ط -ل -ة
القصصة ،لكن بسصبب الرقابة ا’جتماعية،
ويعّزز هذا ا’دعاء اأنه  ⁄ينسصب اإليه
السصقوط من ‘ صصياغة الفعل ،واإ‰ا
اأسصقطته اأشصياء خارجة عن قوته الذاتية
وت -اأث -ره ال -ع -اط -ف -ي ،ك-م-ا  ⁄ي-كسس ه-ذا
السصقوط بلون ،فاأنا اأسصتبعد اأن يكون
سصقوطا اأسصود ،و اإ‰ا من اŸرجح اأن
يتاأثر هذا السصقوط بلون ا’أهداب،
فيكون برتقاليا .ولقد جاءت هذه
القفلة مفاجئة Ÿا فيها من تدخل
ع- - -نصص- - -ر خ - -ارج ب - -داي - -ة مسص - -رح
ا’أح - -داث ل - -ي - -ن - -ه - -ي سصÒورت - -ه- -ا
وصصراعاتها اŸكتومة.
من الÓفت اأن يسصتعمل الكاتب
ا’أف - -ع- -ال اŸاضص- -ي- -ة ‘ ““ق ق ج«
ت -ري -د اأن ت -ق -نصس ل-ق-ط-ة ح-رج-ة
لكائنÁ Úران بلقاء خاطف ’
يسص-ف-ر ع-ن ن-ت-ي-ج-ة راج-ح-ة ،ق-د
ي- -ك- -ون م -رد ذلك اأن -ه ي -ري -د اأن
ي -وصص-ل اأن م-ث-ل ه-ذه ال-ل-ق-اءات
م -ت -ك ّ-ر رة ا◊دوث و ﬁسص-وم-ة
ال-ن-ت-ي-ج-ة ،وق-د ن-ف-ه-م م-نها اأن
ال-ك-ت-اب-ة شص-رعت ع-ل-ى اأنقاضس
حادثة اأصصبحت اأط.’Ó
ك - - -م - - -ا Áي- - -ل ال- - -ك- - -اتب اإ¤
اسص -ت -ع -م -ال ا÷م -ل اŸث -ب -ت -ة
الذي يوحي اأنه ’ صصراع بÚ
الشص -خصص -ي -ات ،و’ ت -ف -اع -ل،
الكل Áضصي ‘ طريقه’ ،
تقاطع ،فهي –اول الفرار
وهو يحاول التسصلق ،العيون

يك Ìمن نقاط ا◊ذف ليÎك ›ال
 Óالفراغ Ãا
اŸشصاركة مع القارئ ليم أ
ي -ن -اسصب ،ي -وظ -ف ج -م  Ó-قصصÒة ل-ي-وح-ي
بضص -ي -ق اأ’ن -ف-اسس ‘ ت-لك ال-ل-ح-ظ-ة ،ك-م-ا
يعتمد الفواصصل حتى ’ يقطع بالنقاط
وعÓمات الÎقيم اأ’خرى ب Úالعواطف
اŸشصÎك- -ة ل- -لشص- -خصص- -ي -ت Úال -ب -ارزت‘ Ú
القصصة (هي) و(هو) والتي قد تبدو لغÒ
الراسصخ أانها متناقضصة .ولئن ُ ⁄يدر حوارا
ب Úشص -خصص -ي -ات -ه -ا ،ف -ل-ق-د ب-ي-ن-ه-ا ح-ديث
اأخ -رسس م -ك -ت-وم ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى اإ’Áاءات،
وعلى أافعال يفهما كل طرف على أانها رد
Ÿوقف مع.Ú

للوان والتناصس اŸكتوم
اأ
اأع -ط-ى ل-ل-ون اأه-م-ي-ة قصص-وى اسص-ت-ع-م-ل-ه
مرت( Úوردي ) (الÈتقا‹) ،بل ذهب إا¤
أابعد من ذلك هو ذكر كلمة اللون ،أاي نحن
أامام ذكر للون ثÓث مرات .وهذه دعوة
ل -ل -ن -ق-اد إا ¤دراسص-ة ظ-اه-رة اأ’ل-وان ع-ن-د
القاصس نور الدين لعراجي .
ش ص ئ ن ا اأ م اأ ب ي ن ا ه ن ا ك ت ن ا ص س ب Ú
ا ل -ق ص ص -ة و ب  Úا ’آ ي -ة ا ل -ق -ر اآ ن -ي -ة (َو َل َ-ق ْ-د
ت ِب هِ َو َه sم ِب َه ا لَ ْو ’ اَأ ْن َر اَأ ى ُب ْر َه ا نَ
َه sم ْ
َر uب ِ-ه )  ،ق -ل ع -ن -ه ت -ن -ا ص س م -ك -ت -و م  ،غ Ò
م ق ص ص و د  ،اأ و م ا ش ص ئ ت م ن ا ل ت س ص م ي ا ت
ا ل -ف -ن -ي -ة ا  Ÿت -ا ح -ة  ،ف -ه -و اأ م -ا م خ -ل -د
ا ل ك ا ت ب اأ ث ن ا ء ص ص ي ا غ ت ه ق ص ص ت ه .
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لول لفيلم كر Ëموسصاوي
العرضس العاصصمي ا أ

«‘ إنتظ ـ ـار إلسصنونـ ـوإت» ‘..إنتظـ ـار إلأحسص ـ ـ ـن
جمهور غف Òتقاطر على
قاعة ابن زيدون سصهرة أاول
أامسس اÿميسس ،من أاجل
حضصور العرضس العاصصمي
لول لفيلم «‘ انتظار
ا أ
السصنونوات» الذي أاخرجه
كر Ëموسصاوي ،وا◊ائز
مؤوخرا على جائزة الوهر
الذهبي Ãهرجان وهران
للفيلم العربي .عالج الفيلم
ثÓث قصصصس متزامنة ولكن
ﬂتلفة من حيث اŸكان
لشصخاصسﬁ ،اول بذلك
وا أ
تقد Ëزاوية سصينمائية
جديدة ،ولكن..

أاسسامة إافراح

أح - -تضس - -نت ق - -اع- -ة أب- -ن زي- -دون
برياضس ألفتح أول أمسس أÿميسس
أل-ع-رضس أألول ب-ال-ع-اصس-م-ة ل-ف-ي-لم
«‘ أنتظار ألسسنونوأت» ،بحضسور
جمع غف Òمن بينه وزير ألثقافة
عز ألدين ميهوبي وسسف Òفرنسسا
ب -ا÷زأئ -ر ك -زأف -ي -ي -ه دري-ون-ك-ور.
أخ-رج أل-ف-ي-ل-م وشس-ارك ‘ ك-ت-اب-ته
كر Ëموسساويﬂ ،رج شساب من
موأليد  ،1976ألف ثÓثة أفÓم
قصسÒة ،وفيلما متوسسطا «أأليام
أŸاضس - -ي - -ة» أل- -ذي ” أخ- -ت- -ي- -اره
للمشساركة ‘ مهرجانات لوكارنو،
كلÒمون فÒون ،بريف ،وغÒها،
وسس -ب -ق ل -ك -ر Ëأن ب -ل -غ ن-ه-ائ-ي-ات
ج -ائ -زة ألسس -ي -زأر ‘ ف -ئ -ة أفضس-ل
فيلم قصس .Òكر Ëهو أيضسا عضسو
م -ؤوسسسس ‘ أ÷م -ع -ي -ة أل -ث-ق-اف-ي-ة
لÎقية ألسسينما «كريزأليد» ،وكان
مسسؤوول عن بر›ة أألفÓم ‘
أŸعهد ألفرنسسي با÷زأئر.
يعّد هذأ ألعمل أول فيلم طويل
يخرجه كر ،Ëوهو إأنتاج مشسÎك
جزأئري فرنسسي أŸا Êقطري،
–ت ع - - -ن - - -وأن «‘ أن - - -ت - - -ظ- - -ار
ألسس-ن-ونوأت En attendant
( »les hirondellesولسس -ن-ا
نفهم Ÿاذأ كانت نتيجة ترجمة
هذأ ألعنوأن إأ ¤ألعربية «طبيعة
أ◊ال» ،ما أفقده شساعريته وجزًء
كبÒأ من مغزأه) .وعكسس ما رّوج
له جزء من أإلعÓم ،إأن سسهوأ أو
عمدأ ،فإان هذأ ألفيلم  ⁄يذهب
إأ ¤م -ه-رج-ان «ك-ان» ألسس-ي-ن-م-ائ-ي
ل -ه -ذه ألسس-ن-ة م-ن أج-ل أŸن-افسس-ة
على ألسسعفة ألذهبية ،و ⁄يسسبق

وأن ك -ان ضس -م -ن ق -ائ -م -ة أألفÓ-م
أŸت -ن-افسس-ة ‘ أŸه-رج-ان ،وإأ‰ا
” عرضسه ‘ زأوية «رؤوية ما Un
ّ
 »certain regardع - -ل- -ى
ه- -امشس أŸن- -افسس- -ة أل- -رسس- -م- -ي- -ة
باŸهرجان.
ح -اول أل -ف -ي -ل -م ،ع -ل -ى م-دى 113
دق -ي -ق -ة ،أل -ت-ط-رق إأ ‘ ¤ج-زأئ-ر
أليوم ،ثÓث قصسصس “ثل ثÓثة
أجيال ‘ «جزأئر أليوم ،أ÷زأئر
أŸعاصسرة» .ألقصسة أألو ¤بطلها
م -رأد (ﬁم -د ج-وه-ري) ،م-ط-ور
عقاري ،مطلق ويرغب أبنه من
ط-ل-ي-ق-ت-ه (صس-ون-ي-ا م-كيو) ‘ ترك
درأسس -ة أل -طب ،ك -م-ا ي-ج-د ن-فسس-ه
شساهدأ على جرÁة لزم ألصسمت
حيالها ..وشسيئا فشسيئا «يشسعر أن
كل شسيء يفلت من قبضسة يده».
أما عائشسة (هانية عمار) ،بطلة
أل-قصس-ة أل-ث-ان-ي-ة ،ف-ه-ي ف-تاة شسابة
Œد ن- -فسس -ه -ا ب Úن -اري -ن :أألو¤
رغ -ب -ت -ه -ا ‘ أن ت -ك-ون م-ع ج-ل-ي-ل
(مهدي رمضسا ،)Êوألثانية ألزوأج
أل-ذي ي-ن-ت-ظ-ره-ا ع-ل-ى ب-عد مئات
أل - -ك - -ي - -ل- -ومÎأت ج- -ن- -وب شس- -رق
أ÷زأئ- -ر .أم- -ا دح- -م- -ان (حسس -ان
كشس- -اشس) ،ف -ه -و ط -ب -يب أعصس -اب
ي- -ج- -د م- -اضس- -ي -ه إأب -ان أل -عشس -ري -ة
ألسس -ودأء يÓ-ح-ق-ه عشس-ي-ة زف-اف-ه،
بعد ظهور سسيدة ›هولة (نادية
قاسسي) تلصسق به تهما ،دون أن
يكون له يد ‘ أألمر.
كما قلنا ‘ ألبدأية ،كان أ÷مهور
أل -ذي حضس -ر Ÿشس -اه -دة أل -ف -ي -ل-م
غ - -فÒأ ،ول- -ك- -ن ،ه- -ل أحب ه- -ذأ
أ÷م -ه -ور م-ا ُع-رضس ع-ل-ي-ه؟ ل-ع-ل

ألسسؤوأل ألذي طرحه علينا أكÌ
م - -ن مشس - -اه- -د ح Úأÿروج م- -ن
ألقاعة يعطينا فكرة عن ردة فعل
أ÷م -ه -ور ..ل-ق-د سس-أال-ن-ا أك Ìم-ن
شس -خصس« :ه -ل ف -ه-مت أل-ف-ي-ل-م أم
أنني ألوحيد ألذي  ⁄أفهمه؟»،
سس- -ؤوأل م- -ن- -ط- -ق- -ي ب -ال -ن -ظ -ر إأ¤
أÓŸحظات ألتي سسجلناها خÓل
مشس -اه -دت-ن-ا ل-ه-ذأ أل-ع-م-ل ،وأل-ت-ي
سسنشسارككم بعضسها.
ل - -يسست ه- -ذه أŸرة أألو ¤أل- -ت- -ي
ي-ت-ك-ون ف-ي-ه-ا ف-ي-ل-م سس-ي-نمائي من
عدة قصسصس ﬂتلفة ‘ أŸكان
وأحيانا ‘ ألزمان ،ولكن أغلب
أألفÓم من هذأ ألنوع ‚د فيها
خيطا ،ولو رفيعا جدأ ،يربط بÚ
›موع ألقصسصس ،ويعطيها بعدأ
منطقيا .أما ‘ هذأ ألفيلم ،فقد
غ - - -اب أل - - -رأب- - -ط ب Úأل- - -قصسصس
Óسسف ،ما خلق إأحسساسسا بالتيه
ل أ
لدى أŸتلقي ،ولعل أهم متطلبات
ألسسينما ألوأقعية منطقية ألطرح
وألبناء ألدرأمي.
من ألنقاط ألتي كان لها تأاثÒها
ألسسلبي ،ألرتابة وأإليقاع ألبطيء
ألذي أنطلق به ألفيلم..بل وكلما
أحسسسس -ن -ا ب -ارت -ف-اع أل-ري-ت-م ي-ع-ود
وينخفضس مرة أخرى ،وهو ما ل
يشس -ج -ع ع-ل-ى أŸت-اب-ع-ة م-ا ي-ع-تÈ
أكّ– Èد أمام أيّ أıرج.
وما زأد من هذه ألرتابة ،سسقوط
ألسسيناريو ‘ ألضسعف وأ◊شسو ‘
أك Ìم - -ن م - -ن - -اسس - -ب- -ة ،إأذ Áك- -ن
تسسجيل ألعديد من أŸشساهد ألتي
ل تفيد ألقصسة ‘ شسيء ،وÁكن
حذفها بدون أن يؤوثر ذلك ،بل

ويسستحسسن حذفها Ÿا خلقته من
إأحسساسس با◊شسو ألتكرأر ،ناهيك
عن بعضس أŸشساهد وأألفكار ألتي
وك -أان -ه-ا أق-ح-مت إأق-ح-ام-ا ،ح-يث
عمد أıرج (وهو أيضسا شسارك
‘ كتابة ألسسيناريو وأ◊وأر إأ¤
ج- -انب م- -ود آأم- -ل )Úإأ ¤أن -ت -ق -اد
ب- -عضس أل- -ظ- -وأه- -ر ألسس- -ل -ب -ي -ة ‘
أÛتمع أ÷زأئري ،ولكن دون أن
ي -أات -ي ذك -ره -ا ‘ سس-ي-اق ط-ب-ي-ع-ي
Óح -دأث،
وتسس -لسس -ل م -ن -ط -ق -ي ل  -أ
وب- -ذلك يصس Òأل- -ت- -ط- -رق إأل- -ي- -ه -ا
«مقحما» بل وغ ÒمّÈر.
أما ألنقاط ألإيجابية فلم تغب
هي ألأخرى بشسكل كلي ،أإذ أن
ألفيلم جيد من ألناحية ألتقنية،
و أدأء أŸم- -ث- -ل Úك- -ان م- -ق- -ن -ع -ا،
و أمكنه أن يكون أحسسن لو رأفقه
حوأر أحسسن .كما كانت بعضس
أŸشساهد ناجحة أإ ¤حد بعيد،
على ر أسسها ظهور لطفي عطار،
عضس-و أل-ف-رق-ة ألأسس-ط-ورة «رأي-نا
رأي»..ول -ع -ل ‘ أخ -ت -ي -ار ف -ري-ق
أل -ع -م -ل ل -ه -ذأ أŸق -ط-ع ل-لÎوي-ج
ل- -ل- -ف- -ي- -ل- -م دلل- -ة ج- -ل- -ي- -ة ع- -ل -ى
تعبÒيتها.
‘ ألأخ ،Òنذّكر مرة أخرى باأن
هذأ ألعمل هو أول فيلم طويل
للمخرج ألشساب كر Ëموسساوي،
ألذي أثبت ‘ أعماله ألسسابقة
م -ا ل -ه م -ن أف -ك-ار ف-ن-ي-ة وأع-دة،
ل- -ذلك ق -د ي -ك -ون ه -ذأ أل -ع -م -ل،
أل -ن -اج -ح ت -ق-ن-ي-ا› ،رد أÿط-وة
ألأو ‘ ¤ط - - -ري - - -ق أل - - -ن- - -ج- - -اح
ألفني ..أما أŸشساهد أ÷زأئري،
فسسيبقى ‘ أنتظار ألأحسسن.

لو¤
فيما تّوجت فرقة «أاسصÒم ا◊امة» باŸرتبة ا أ

إختتـ ـ ـام مهرج ـ ـان إŸوسصيقـ ـى وإلأغنيـ ـة إلشصاوي ـة بخنشصلة
أح -رزت ف -رق -ة «أسسÒم أ◊ام -ة» م-ن خ-نشس-ل-ة
على ضسوء ألنتائج ألتي أعلن عنها ليلة أألربعاء
إأ ¤أÿم- -يسس ‘ ح- -ف- -ل أخ -ت -ت -ام أŸه -رج -ان
ألثقا‘ أÙلي للموسسيقى وأألغنية ألشساوية
‘ طبعته ألتاسسعة بقاعة سسينيماتيك خنشسلة
أŸرت- -ب- -ة أألو ¤م- -ن ضس- -م -ن أل -ف -رق أل -ث Ó-ث
أŸت -أاه -ل -ة ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ أŸه-رج-ان أل-وط-ن-ي
Óغ -ن -ي -ة أألم -ازي -غ -ي -ة أŸزم -ع ت-ن-ظ-ي-م-ه ‘
ل -أ
ديسسم ÈأŸقبل بولية “Ôأسست .وتلتها ‘
أŸرتبة ألثانية فرقة «أسسÒم أنوأورأسس» من
ولي -ة ب -ات -ن -ة ث -م ف -رق -ة «إأي -زورأن» م-ن ولي-ة
خنشسلة ‘ أŸرتبة ألثالثة ضسمن هذه أŸنافسسة
ألتي أّهلت هذه ألفرق للمشساركة ‘ مهرجان
Óغنية أألمازيغية حيث نالت هذه
“Ôأسست ل أ
ألفرق باŸناسسبة جوأئز تÎأوح قيمتها ما بÚ
 100ألف و 150ألف دج لكل وأحدة منها.
ووفقا Ùافظ أŸهرجان عبد ألوهاب بن
زعيم ،فإان هذه ألتظاهرة ألفنية ألتي أسستهلت
‘  17سس -ب -ت-م Èأ÷اري أب-انت ف-ي-ه-ا أل-ف-رق
ألسسبع أŸتنافسسة ،وألتي قدمت من وليات
باتنة ،تبسسة ،بسسكرة وسسوق أهرأسس باإلضسافة
إأ ¤خنشسلة عن «قدرأت ومؤوّهÓت عالية ‘
أدأء أألغنية ألشساوية».
من جهته ،أفاد رئيسس ÷نة ألتحكيم أŸشسرفة
على أŸنافسسة فريد رباح لـ «وأج» ،أّنه أعتمد
رفقة أعضساء ÷نة ألتحكيم على عدة مقاييسس
وأع- -ت- -ب- -ارأت ‘ أخ- -ت- -ي- -ار أل- -ف- -رق أŸت -وج -ة
باŸرأتب ألثÓث أألو ¤منها مقياسس أ◊ضسور
على أŸنصسة وطريقة أللباسس وكيفية تفاعل

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

ألعدد

17446
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معرضض إلّلوحات إ÷صصية للفنّان Úإلأخوين بلحوسصÚ
ق -ام أŸت -ح -ف أل -ع -م-وم-ي ل-ل-ف-ن
وألتاريخ Ÿدينة تلمسسان بعرضس
ل- - - -وح- - - -ات جصس- - - -ي - - -ة (أ÷بسس
أŸن -ق -وشس) ل -ل -ف -ن-ان Úأألخ-وي-ن
بلحوسس Úمرأد وعبد أ◊ق ،ألتي
تضسّ- - -م- - -نت ب- - -عضس أل- - -ن - -ق - -وشس
أıصسصس- -ة ل -ت -زي ÚأŸسس -اج -د
وبعضسها أآلخر للقصسور وأŸنازل
أل -عـ ـادي -ة ،وّ‡ا تضس ّ-م -ن -ه أÿط
أل- -ك- -وفـي وأل- -ث- -لث .ول -ع -ل أهـ ـم
وأجمل وأبدع ما يجدب أألنظار
ت - -وظ - -ي - -ف أÿط أل Ó- -ت - -ي - -ن- -ي
أŸزخ-رف ب-ا◊ل-ي-ة أإلسسÓ-م-ية،
كما ت ّضسمن أŸعرضس ‰وذج من
زخ- -ارف Ãسس -ج -د سس -ي -دي أب -ي
أ◊سس - - - - - -ن ،أل - - - - - -ذي ّ” إأ‚ازه
ب -ال-ط-ري-ق-ة أل-ق-دÁة ج-دأ ل-ه-ذه
ألصسنعة.
ن-ظ-رأ ل-ل-م-ع-ان-اة أل-ت-ي ي-تّÓ-ق-اها
ألفنان ‘ صسنعته وحرفته وكذأ
ألندثار ألذي تتعّرضس له مثل

ه- -ذه ألصس- -ن- -ع- -ة أل -ق -دÁة ،أب -ى
أŸتحف ألعمومي ألوطني للفن
وألتاريخ Ÿدينة تلمسسان ،إأّل أن
يكون حاضسرأ كعادته من خÓل
عرضس هذأ ألفن ألعريق خوفا
عليه من ألنقرأضس حتى نحفظ
Óرث أإلسس Ó-م -ي خ-زأئ-ن-ه م-ن
ل -إ
شستى ألفنون ألقدÁة أ÷ميلة،
وذلك ب -ت -ن -ظ -ي-م-ه Ÿع-رضس ضس-م
أجمل أللوحات أ÷صسية للفنان

وأخ- -ي- -ه ب- -ل -حسس Úم -رأد وع -ب -د
أ◊ق ،وه - -ذأ ب - -ه- -دف ت- -ق- -ريب
أÛتمع بهذأ ألفن وألتعريف به
أسس -ت -ع -م -ال وأق-ت-ن-اءه-ا ب-أاحسس-ن
ألطرق ‘ أ◊ياة أليومية .ولعل
بهذأ أÛهود يكون أŸتحف قد
سس- -اه- -م ‘ أسسÎج- -اع ث- -م ب- -عث
وت - -ث - -ب- -يت أه- -م رك- -ائ- -ز ه- -وي- -ة
أÛتمع ألثقافية وألفنية.

الÈج.بلقاسسم جبار

لدبية والّثقافية ا÷زائرية»
«مسصارات ‘ ا◊ياة ا أ

إإصصـ ـ ـدإر جديـ ـ ـد لألدي ـ ـب ﬁمـ ـ ـد زتيلـ ـ ـ ـ ـ ـي

صسدر هذه أأليام مؤولف جديد
ل -ل -ك -اتب وأإلع Ó-م -ي وألشس -اع-ر
ﬁمد زتيلي بعنوأن «مسسارأت
‘ أ◊ياة ألثقافية أ÷زأئرية»،
ي- -رت- -قب أن ي- -ك -ون ح -اضس -رأ ‘
أŸع- - -رضس أل - -دو‹ ل - -ل - -ك - -ت - -اب
ب -ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،حسسب م-ا
علم لدى أŸؤولف .ويقدمّ ألكتاب
أ÷دي- - - -د وه - - -و م - - -ن أ◊ج - - -م
أŸتوسسط ( 250صسفحة) ،وألذي
سس- -يشس- -رع ‘ ت -وزي -ع -ه ‘ أألي -ام
أل -ق-ل-ي-ل-ة أل-ق-ادم-ة ،وف-ق-ا ل-ن-فسس
أŸصسدر ،خÓصسة جهد أزيد من
عقد كامل من ألزمن نسسقت
م - -وضس - -وع - -ات - -ه خ Ó- -ل أل - -ع- -ام
أŸاضس-ي .ك-م-ا ت-ت-طّ-رق م-ق-الته
÷وأنب م - -ن أ◊رك - -ة أألدب - -ي- -ة
أ÷زأئ - - -ري - - -ة وره - - -ان - - -ات - - -ه- - -ا
وتفاعÓتها وخاصسة منها وأقع
أل -ك -اتب وأل -ك -ت -اب -ة ‘ أ÷زأئ -ر
أŸع - -اصس - -رة ب- -ع- -د أÿروج م- -ن
ثقافة ألوأحدية أ◊زبية وتعامل
أل - -ك- -اتب م- -ع أإلي- -دي- -ول- -وج- -ي- -ا
وألسس-ي-اسس-ة وأل-ب-حث ع-ن ألكتابة
ألتي يطلبها ألقارئ أŸتطلع أإ¤
›ت-م-ع م-تشس-ب-ع ب-ث-ق-اف-ة أل-دولة
أŸدن - - -ي- - -ة وأ◊ري- - -ة وأ◊ق ‘
أل- -ت- -ع- -ب Òأ◊ر ،وف- -ق- -ا Ÿؤول- -ف
أل-ك-ت-اب .وي-ت-ن-اول أŸؤولف أيضسا
من ب ÚأŸوأضسيع أألخرى لهذأ
أل-ك-ت-اب أل-ذي ي-رصس-د ت-ف-اعÓت
أ◊رك- -ة أألدب- -ي- -ة وأل- -ث- -ق- -اف -ي -ة
أ÷زأئرية مدى أنخرأط ألكاتب
أ÷زأئ- - -ري ‘ قضس - -اي - -ا ألÎأث
وأ◊دأث- -ة وأ◊ري- -ة وأل- -عÓ- -ق -ة
باŸؤوسسسسة ألرسسمية.

رصصد ÷وانب اŸمارسصة
الثّقافية ‘ ا◊ياة
الّرسصمية الوطنية
إأ ¤جانب قضسايا عديدة تناولها
ألكاتب بأاسسلوب –ليلي وأقعي،
ح -يث رصس -د ج -وأنب أŸم-ارسس-ة
أل -ث -ق -اف -ي-ة ‘ أ◊ي-اة أل-رسس-م-ي-ة

أل- -وط- -ن -ي -ة ق -ارئ -ا وّﬁل  Ó-ل -ه -ا
ون -اق-دأ ل-ه-ذه أŸم-ارسس-ات أل-ت-ي
كان لها أثرها ‘ أ◊ياة ألثقافية
ألوطنية ألعامة .من جهة أخرى
تضسّمن ألقسسم أألخ Òمن كتاب «
مسس- - -ارأت ‘ أ◊ي- - -اة أألدب - -ي - -ة
وأل -ث-ق-اف-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة» Ùم-د
زت -ي -ل -ي ح -وأرأت ه-ام-ة أج-ريت
م -ع -ه م -ن -ذ ث -م -ان -ي-ن-ي-ات أل-ق-رن
أŸاضس -ي ،وإأ ¤غ -اي -ة ألسس -ن-وأت
أألخÒة من طرف كل من ﬁمد
دح - - -و وأ Òÿشس - - -وأر وﬁم - - -د
رأب-ح-ي وسس-ع-ي-د ح-م-ودي ورجاء
ألصسديق ،كما سسجل ‘ ألكتاب
ق - -رأءأت ‘ Œرب - -ت - -ه أألدب- -ي- -ة
وألشس-ع-ري-ة ك-ت-ب-ه-ا ك-ل م-ن أحمد
دوغان من سسوريا وعمر ألعسسري
من أŸغرب
وعÓوة كوسسة وبلقاسسم بن عبد
أل -ل -ه م-ن أ÷زأئ-ر ت-ن-اولت كّ-ل-ه-ا
مسس - -ارأت أ◊رك - -ة ألّشس - -ع - -ري - -ة
أ÷زأئرية .ويعد هذأ أإلصسدأر
أ÷ديد ألعنوأن أÿامسس عشسر
‘ قائمة إأصسدأرأت هذأ ألشّساعر
وأإلعÓمي غزير أإلنتاج أألدبي،

وألتي أنطلقت بقسسنطينة سسنة
 1977بصس - -دور روأي- -ت- -ه أألو¤
«أألك - - -وأخ –Îق» ،ت - - -ل - - -ت- - -ه- - -ا
›م - -وع- -ت- -ه ألشس- -ع- -ري- -ة أألو¤
«فصسول أ◊ب وألتحول» ‘ عام
 1982ع -ن أŸؤوسسسس -ة أل-وط-ن-ي-ة
ل- - -ل - -ك - -ت - -اب ق - -ب - -ل أن ت - -ت - -وأ¤
أإلصس-دأرأت ألّشس-ع-ري-ة وألّ-روأئية
وأل ّ-ن -صس -وصس ألّسس -اخ -رة ل-ل-ك-اتب
على غرأر
«ألّلصسوصس أÎÙمون» و»عودة
ح-م-ار أ◊ك-ي-م» ،أل-ذي سس-يصس-در
جزءه ألثا Êبعد أسسابيع قادمة
‘ ط -ب -ع -ة ث-ال-ث-ة أن-ي-ق-ة ع-ن دأر
أل- -وط- -ن ب- -ال -ع -ل -م -ة (سس -ط -ي -ف)
لصس-اح-ب-ه-ا أل-روأئ-ي كمال قرور.
وكان آأخر مؤولف Ùمد زتيلي
قد صسدر سسنة  2016من خÓل
ك -ت -اب ‘ Úك-ت-اب وأح-د ب-ع-ن-وأن
«‘ أل -ث -ق-اف-ة وأل-دÁق-رأط-ي-ة»,
كما يتوفر ﬁمد زتيلي حاليا
ع -ل -ى ع -ن-اوي-ن إأب-دأع-ي-ة أخ-رى
–ت ألطبع ‘ ›الت ألكتابة
ألسس - -اخ - -رة و ألشس- -ع- -ر و قصسصس
أألطفال.

Ãشصاركة شصعراء ومطرب ‘ Úالبدوي من ﬂتلف أانحاء الولية

إنطلق فعاليات إÿيمة إلتقليدية للشصعر إلشصعبي وإلأغنية إلبدوية
أ÷مهور مع ألفرقة ،باإلضسافة إأ ¤مقياسس
أŸوضسوع وكلمات أألغنية وألرسسالة أŸؤودأة
وك -ذأ م -رأع -اة ع -نصس -ر ألنسس -ج -ام ب Úأف -رأد
ألفرقة ومع أآللت أŸوسسيقية.
وأضساف رباح أن هذه أŸنافسسة بلغت أشسدها
ب Úف- - - -رق- - - -ت- - - -ي «أسسÒم أ◊ام - - -ة» و»أسسÒم
أنوأورأسس» ،حيث وجدت ÷نة ألتحكيم  -كما
قال  -صسعوبة كبÒة ‘ أختيار أيهما سستحتل
أŸرتبة أألو .¤وعقب أإلعÓن عن ألنتائج
أسستمتع أ÷مهور ألغف Òألذي غصست به قاعة
سسينيماتيك خنشسلة بباقة من أألغا Êأدتها
كوكبة من ألفنان Úوسسط تفاعل وتصسفيقات
أ◊ضس -ور ع -ل -ى غ-رأر أغ-ن-ي-ة «ح-ال-و مشس-وشس»

وأغا Êأخرى للفنان ألرأحل «كاتشسو» أدأها
ألشساب عادل ألشساوي وأغنية «إأيناسس أوŸا
إأي -ن -اسس» (ق -ل ألخ -ت -ي ق -ل) أدأه-ا أل-ف-ن-ان ب-ن
عربية .يذكر بأانّ أŸهرجان ألثقا‘ أÙلي
ل -ل -م -وسس -ي -ق -ى وأألغ-ن-ي-ة ألشس-اوي-ة ع-رف م-ن-ذ
أنطÓقته تنظيم ورشسات تكوينية لفائدة 20
شسابا تÎأوح أعمارهم ما ب 14 Úو 25سسنة
تعلموأ خÓلها أبجديات أŸوسسيقى ألشساوية.
كما شسهد أŸهرجان سسهرأت فنية طيلة أربعة
أيام غنى فيها فنانون وفرق موسسيقية من
عديد وليات شسرق ألبÓد ،فضس Óعن ألتكرË
أÿاصس أل - -ذي ح - -ظ - -ي ب - -ه أل - -ف - -ن- -ان ق- -دور
أليابوسسي.

أن - - -ط- - -ل- - -قت أول أمسس ب- - -دأر
ألثقافة علي معاشسي Ãدينة
ت- -ي- -ارت ف- -ع -ال -ي -ات ت -ظ -اه -رة
أÿي -م -ة أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ل -لشس-ع-ر
ألشس -ع -ب -ي وأألغ -ن -ي -ة أل -ب -دوي -ة
Ãشساركة شسعرأء ومطرب‘ Ú
أل- -ب -دوي م -ن ﬂت -ل -ف أن -ح -اء
أل-ولي-ة .وأشس-رف ع-ل-ى أف-ت-تاح
ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي ت-نظمها
ﬁاف -ظ -ة أŸه-رج-ان أل-ث-ق-ا‘
أÙل -ي ل -ل-ث-ق-اف-ات ألشس-ع-ب-ي-ة
بولية تيارت مدير ألثقافة بن
ع- -ل- -ي ع- -مشس -ة أل -ذي أب -رز ‘
كلمته أهمية ألشسعر ألشسعبي
وأألغنية ألبدوية ‘ أŸوروث
أل- -ث- -ق- -ا‘ ل- -ل- -ولي -ة  .ونشس -ط
أ◊ف- -ل ألف -ت -ت -اح -ي أŸن -ظ -م
دأخ-ل خ-ي-م-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة نصس-بت
Ãدخ- -ل دأر أل- -ث- -ق- -اف- -ة ع -ل -ي

م -ع -اشس -ي –ت شس -ع-ار « ق-ع-دة
وألهمة» كل من ألشسعرأء أحمد
بوزيان وﬁمد نوأر من تيارت
وع- -ب- -د أل- -ق- -ادر ع- -رأب- -ي م- -ن
مسستغا Âوقاسسم شسيخاوي من
ت- -يسس- -مسس -ي -لت ب -اإلضس -اف -ة إأ¤
ت- -ق- -د ËوصسÓ- -ت ‘ أل- -غ -ن -اء
أل -ب -دوي م -ن أدأء ألشس-ي-خ ع-ب-د
أل -ل -ه أل -ت-ي-ارت-ي وف-رق-ة ﬁم-د
عÓيلي من مهدية .ويشسارك
‘ هذه ألتظاهرة ألتي تدوم
يوم 20 Úشساعرأ ‘ ألشسعبي
و 4م -ط -رب Úوف -رق ﬁل -ي -ة
ﬂتصسة ‘ أألغنية ألبدوية .
وأوضس- -ح ﬁاف- -ظ أŸه- -رج -ان
أل -ث -ق -ا‘ أÙل -ي ل -ل -ث -ق-اف-ات
ألشسعبية بولية تيارت ومدير
دأر أل- -ث -ق -اف -ة ع -ل -ي م -ع -اشس -ي
ب -ل -ق -اسس -م ألسس-ي-د ب-ن ع-ودة أن

ه- -ذه أل -ت -ظ -اه -رة ت -ه -دف أإ¤
إأبرأز ألÎأث ألشسعبي وتشسجيع
ألفن ألبدوي وأÙلي وإأعطاء
أل -ف -رصس -ة ل -لشس -ع -رأء ألشس -ع -ب-ي
أÙل -ي Úوم -ط -رب -ي أألغ -ن-ي-ة
ألبدوية للظهور أمام أ÷مهور
وألح- -ت -ك -اك ف -ي -م -ا ب -ي -ن -ه -م.
وتدخل هذه ألتظاهرة ضسمن
ألÈن- -ام- -ج أل- -ث- -ق- -ا‘ أل- -ف- -ن- -ي
أÿاصس Ãوسس- -م ألصس -ط -ي -اف
ل -ولي -ة ت -ي -ارت أل -ذي أن -ط -ل-ق
بدأية شسهر أغسسطسس أ÷اري
وسسيمتد إأ ¤غاية أوأخر شسهر
سسبتم Èأ÷اري وألذي يشسمل
سس - -ه - -رأت وح - -ف Ó- -ت ف- -ن- -ي- -ة
ت-نشس-ط-ه-ا  44ف-رق-ة وج-م-عية
ﬁل -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف أل -ط -ب-وع
أل -غ -ن -ائ -ي -ة إأضس -اف-ة إأ ¤مسس-رح
ألطفل وألفكاهة .
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ل‡ــــي يعـــــرضس خطتـــــة لتسضويــــة الأزمــــة الليبيــــة
اŸبعـــــوث ا أ

تونسس

تنظيم انتخابات عامة ومؤؤ“ر وطني للمصسصا◊ة

ا÷يشش ينقذ 72
مهاجرا غ Òشسرعي

قال ا÷يشس التونسضي ،أامسس ،إان
وحدات البحرية أانقذت ‘ وقت متأاخر
مسضاء اÿميسس  78مهاجرا تونسضيا كانوا
يبحرون على م Ïقارب متهالك باŒاه
ليطالية.
السضواحل ا إ
وكان القارب تعطل وتسضربت إاليه
اŸياه قبالة سضواحل مدينة الشضابة قبل
أان تنتبه إاليه قوات البحرية التي
“كنت من إانقاذ كل اŸهاجرين ومن
بينهم امرأاتان.
وقال بيان للجيشس “““كنت وحدات
بحرية تابعة ÷يشس البحر ،مسضاء
اÿميسس ،من إانقاذ  78مهاجرا غÒ
شضرعي من ا÷نسضية التونسضية (بينهم 2
إاناث) ،على بعد  70كم شضرق سضواحل
مدينة الشضابة ،كانوا على م Ïقارب
تعرضس إا ¤عطب وتسضرب
للمياه““.وأاضضافت ““كانت هذه اÛموعة
غادرت أاحد السضواحل التونسضية ‘ اŒاه
إايطاليا وظلت تائهة Ÿدة ثÓثة أايام قبل
أان يتم العثور عليهم و‚دتهم““.
لبحار خلسضة من
وزادت ﬁاولت ا إ
السضواحل التونسضية هذا الصضيف بعد أان
شضددت جماعة مسضلحة الرقابة على
السضواحل الليبية ‡ا أادى إا ¤انحفاضس
مفاجئ ‘ ﬁاولت الهجرة غÒ
الشضرعية انطÓقا من السضواحل الليبية
طيلة الشضهرين اŸاضضي.Ú
وأاعلنت السضلطات اÙلية خÓل
لخÒة إايقاف عشضرات اŸراكب
لشضهر ا أ
ا أ
كانت –اول الوصضول للسضواحل
لوروبية.
ا أ

كينيا

تأاجيل مؤعد إاعادة
الرئاسسيات إا26 ¤
أاكتؤبر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنقاذ ليبيا خÓل سضنة واحدة ،وقال ““اÿطة ليسضت خطتي وإا‰ا
ل· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ،غسضان سضÓمة ،خطته إ
عرضس رئيسس بعثة ا أ
خطة الشضعب الليبي التي توليت جمعها وصضياغتها بعد زيارتي Ÿعظم اŸدن والبلدات الليبية““.
ت -تضس -م -ن أŸرح -ل -ة أأ’و ¤م -ن أÿط-ة وف-ق م-ا
عرضسه أمام أ’جتماع ألدو‹ رفيع أŸسستوى ألذي
عـقد Ãقر أأ’· أŸتحدة ‘ نيويورك برئاسسة
أأ’م Úأل -ع -ام أن-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسس““ت-ع-دي-ل أ’ت-ف-اق
ألسس -ي -اسس -ي أل -ل -ي-ب-ي““ ،م-ن-وه-ا إأ ¤أن-ه ““‘ أأ’سس-ب-وع
أŸق-ب-ل ،وف-ق-ا ل-ل-م-ادة  12م-ن أ’ت-ف-اق ألسس-ي-اسسي،
سسوف تعقد ‘ مكاتب بعثة أأ’· أŸتحدة للدعم
‘ ليبيا ÷نة لصسياغة وضسع هذه ألتعديÓت““.
وتشسمل أŸرحلة ألثانية من أÿطة عقد ““مؤو“ر
 ·ÓأŸتحدة،
وطني –ت رعاية أأ’م Úألعام ل أ
ي- -ه- -دف إأ ¤ف- -ت- -ح أل- -ب- -اب أم -ام أول -ئك أل -ذي -ن ”
أسستبعادهم ،وأولئك ألذين همشسوأ أنفسسهم ،وتلك
أأ’طرأف ألتي –جم عن أ’نضسمام إأ ¤ألعملية
ألسسياسسية““.ويقصسد من ذلك ،جعل أŸؤو“ر شسامل
’ يقصسي أحدأ.
وتشسمل أÿطة أيضسا إأصسدأر تشسريعات تسسمح
ب -ا’سس -ت -ف-ت-اء ع-ل-ى مشس-روع أل-دسس-ت-ور ،وأن-ت-خ-اب-ات
رئاسسية وبرŸانية ألعام ألقادم ،حيث قال سسÓمة:
““على ›لسس ألنوأب إأيÓء أأ’ولوية إ’صسدأر تشسريع
إ’ج -رأء أسس -ت -ف-ت-اء دسس-ت-وري وأن-ت-خ-اب-ات ب-رŸان-ي-ة
ورئاسسية““.
وط- -رح م- -ب- -ادرة ل- -ت- -وح- -ي- -د أ÷يشس أل- -وط -ن -ي،
وأسس-ت-م-رأر ج-ه-ود أŸصس-ا◊ة أÙل-ي-ة وت-ك-ث-ي-ف-ه-ا،
ب -اإ’ضس -اف-ة إأ ¤أت-خ-اذ إأج-رأءأت ح-اسس-م-ة Ÿع-ا÷ة
قضسية ألنازح Úدأخليا.
ورأى سسÓمة أنه أأ’وضساع ‘ ليبيا› ،زأة وقال،
““م- -ا نشس -ه -ده ‘ ل -ي -ب -ي -ا ل -يسس أن -قسس -ام أل -ب Ó-د إأ¤
منطقت Úأو ثÓث أو أربع ،بل عملية تشسظ إأ¤
عشسرأت ألشسظايا أÙلية ،حيث هناك خÓفات أو

ثÓ-ث-ة ،وم-ؤوسسسس-ات خ-ط-ف-ه-ا م-ن تسس-ل-م-ه-ا ،وأخرى
نائمة ’ تقوم بدورها““.
ودع- -ا سس Ó-م -ة ‡ث -ل Úع -ن ›لسس أل -ن -وأب ‘
طÈق و›لسس ألدولة ‘ طرأبلسس إ’رسسال وفدين
ل-ل-ت-ف-اوضس ع-ل-ى صس-ي-اغ-ة أل-ت-ع-ديÓت وليسس إ’قامة
حوأر جديد 26 ‘ ،من ألشسهر أ÷اري ،أي بعد أقل
من أسسبوع.

أامريكا تدعم سسÓمة

مسساومات أو تفاهمات ﬁلية““.
وأضساف ““’ أحد يتكلم باسسم ليبيا تقريبا ،فكل
يتحدث باسسم مدينته أو قبيلته أو منطقته .لذلك
يسسعى كل ألفرقاء لنيل حصسة من عائدأت ألنفط،
وأŸؤوسسسسات ألسسياسسية ،ولكن يصسعب حاليا ألعثور
ب Úألسس -ي -اسس -ي Úع -ل -ى م-ن ي-ف-ك-ر ب-ال-وط-ن أل-ل-ي-ب-ي
أ÷امع““.

التدخل اÿارجي
وي - -ؤودي أل - -ت- -ف- -كك أ◊اصس- -ل حسسب أŸب- -ع- -وث
أأ’‡ي ،إأ ¤تزأيد ألتدخÓت أÿارجية ،إأما بهدف

دعم فريق ﬁلي أو بهدف ألقضساء على ألتنظيمات
أإ’رهابية مثل دأعشس وألقاعدة ،أو بهدف وقف
تدفق أŸهاجرين ع Èليبيا.
وشسدد على ضسرورة عودة ألدولة أ’ن أ◊لول
أŸط -ب -ق -ة ح-ال-ي-ا م-ن ق-ب-ل أل-دول أŸت-دخ-ل-ة ك-ل-ه-ا
قصسÒة أŸدى ك -ح -ب -ات أأ’سسÈي -ن““ ،أ◊ل أل-وح-ي-د
يكمن ‘ إأعادة قيام سسلطة موحدة شسرعية مقبولة
من أ÷ميع تقدم أÿدمات لليبي.““Ú
وتتضسمن خطة سسÓمة أيضسا إأحياء أŸؤوسسسسات
قائ Óإأن ““جوهر أÿطة ألتي نتقدم بها هو إأحياء
أŸؤوسسسسات ،إأذ أن هناك حاليا ثÓثة أنوأع من
أŸؤوسسسس -ات ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،ب-عضس-ه-ا أن-قسس-م قسس-م Úأو

لŸانيـــــــــة
عشضيــــــــــة النتخابـــــــــات ا أ

أعلنت وزرأة أÿارجية أأ’مÒكية دعمها خارطة
ألطريق ألتي طرحها أŸبعوث أأ’‡ي إأ ¤ليبيا
غسسان سسÓمة وألتي تفضسي إأ ¤أنتخابات رئاسسية
وب -رŸان -ي -ة –ت إأشس -رأف أأ’· أŸت -ح -دة ،ف -ي -م -ا
طالبها رئيسس أÛلسس ألرئاسسي ◊كومة ألوفاق
ألوطني فائز ألسسرأج بدعم طلب ليبيا رفع أ◊ظر
جزئًيا عن ألسسÓح.
وقال مسساعد وزير أÿارجية أأ’مÒكي ديفيد
ثورن ،إأن أŸسسÒة يجب أن تسستمر Ãن يريدون
ألسسÓم وأ’سستقرأر لبلدهم ،مؤوكدأ وقوف بÓده مع
جهود أأ’· أŸتحدة ومبعوثها إأ ¤ليبيا.
وأشس- - -ار أŸسس- - -ؤوول أأ’مÒك- - -ي إأ ¤أن ““أŸسسÒة
يجب أن تسستمر Ãن يريدون ألسسÓم وأ’سستقرأر
ل -ب -ل -ده -م““ ،م -ؤوك -دأ وق -وف بÓ-ده م-ع ج-ه-ود أأ’·
أŸتحدة ومبعوثها إأ ¤ليبيا.
من جانبه ألسسرأج بدعم أمÒكي لطلب ليبيا رفع
أ◊ظر جزئيًا عن ألسسÓح لتتمكن قوأت مكافحة
أإ’رهاب وأ◊رسس ألرئاسسي وخفر ألسسوأحل من
أدأء أŸهام أŸوكلة إأليهم.

اسستطÓعـ ـ ـ ـات الرأاي تؤؤك ـ ـد فـ ـ ـؤز مÒك ـ ـ ـ ـل بعه ـ ـ ـدة رابعـ ـ ـ ـ ـة
لŸانية أا‚ي ÓمÒكل ،حملتها النتخابية ،أامسس ،وسضط توقعات بفوز سضهل لها على منافسضها مارتن شضولز
أانهت اŸسضتشضارة ا أ
عن معكسضر الدÁقراطي ÚالشضÎاكي ،Úفيما تصضاعدت فرصس اليم ÚاŸتطرف ‘ تعزيز موقعه ‘ الŸÈان.
ع- - -ق - -دت مÒك - -ل ( 63ع -ام -ا) أل -ت -ي ت -ت -وق-ع
أسس- -ت- -طÓ- -ع- -ات أل- -رأي ف -وزه -ا ب -و’ي -ة رأب -ع -ة ‘
أنتخابات غد أأ’حدŒ ،معا أنتخابيا مسساء أمسس،
‘ م -ي -ون-ي-خ ،ف-ي-م-ا ت-وج-ه شس-ول-ت-ز ( 61ع-ام-ا) إأ¤
مؤويديه ‘ برل.Ú
وإأن كان أÙافظون ما زألوأ متقدم Úبفارق
ك- -ب Òع- -ل- -ى أ’شسÎأك- -ي Úأل- -دÁق- -رأط -ي ،Úإأ’ أن
أسس -ت -ط Ó-ع -ات أل -رأي أأ’خÒة م-ن شس-أان-ه-ا أن ت-ثÒ
ﬂاوفهم.
فقد أظهر أسستطÓع للرأي أجرته شسبكة ““زد دي
إأف““ ،فوز أ’–اد أŸسسيحي ألدÁقرأطي وحليفه
أل-ب-اف-اري بـ %36م- -ن ن- -وأي -ا أأ’صس -وأت ،م -ا ي -ق -رب
أÙاف -ظ Úم -ن ث -ا Êأسس -وأ ن -ت-ي-ج-ة أن-ت-خ-اب-ي-ة ‘
تاريخهم ( %35,1عام .)1998
وي- -رى شس- -ول- -ت -ز ‘ ه -ذأ ألÎأج -ع ““أن -ق Ó-ب -ا ‘
أŸوق -ف ‘ أل-ل-ح-ظ-ة أأ’خÒة““ ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ““ق-ل-ق
هائل““ لدى أŸوأطن.Ú
غ Òأن ألرئيسس ألسسابق للŸÈان أأ’وروبي ليسس
أŸرشس -ح أŸسس -ت -ف -ي -د م -ن ه-ذأ أل-ت-وج-ه ،إأذ ي-نسسب
أسس -ت -ط Ó-ع أل -رأي ل Ó-شسÎأك -ي Úأل -دÁوق -رأط -يÚ

قالت ÷نة النتخابات ‘ كينيا إان إاعادة
انتخابات الرئاسضة ‘ البÓد سضتجرى ‘
 26أاكتوبر بدل من  17منه ،بعد إالغاء
النتائج التي ضضمنت فوز الرئيسس
““أاوهورو كينياتا““ .جاء ذلك بعد يوم من
نشضر حيثيات حكم اÙكمة العليا الذي
أابطل انتخابات الشضهر اŸاضضي.
وقالت اللجنة ‘ بيان ““ لكي تكون اللجنة
على أا” السضتعداد لتنظيم انتخابات
تتماشضى مع اŸعاي Òالتي حددتها
اÙكمة العليا ،نود إابÓغ ا÷مهور أان
النتخابات الرئاسضية ا÷ديدة سضتجري
يوم اÿميسس  26أاكتوبر““.
وأالغت اÙكمة النتخابات التي جرت ‘
 8أاوت ووصضفتها بأانها ““غ Òصضحيحة
ولغية وباطلة ““،عقب النظر ‘ الطعن
الذي تقدمت به اŸعارضضة بقيادة اŸرشضح
اŸنافسس راي Óأاودينغا.
وانتقد ““كينياتا““ اÿميسس قرار اÙكمة
واصضفا إاياه بـ ““النقÓب““.
ورغم تصضريحاته
ا◊ادة إال أان
““كينياتا““ أاكد
رغم ضضغوط
أانه

النقابات وأاحزاب اŸعارضضة

ا◊كؤمة الفرنسسية تقر إاصسÓح
قانؤن العمل

 %21,5فقط من نوأيا أأ’صسوأت ‘ ،حصسيلة غÒ
مسسبوقة ‘ تاريخ أقدم أحزأب أŸانيا.
وحقق حزب ““ألبديل أ’Ÿانيا““ أليميني ألشسعبوي
أŸتطرف أك Èتقدم ‘ نهاية أ◊ملة بحصسوله على
 %11م - -ن ن - -وأي - -ا أأ’صس - -وأت ،ف- -ي- -م- -ا ت- -ت- -وق- -ع ل- -ه
أسستطÓعات أخرى للرأي نسسبة أعلى.

ثقة مفرطة
ورأت صسحيفة ““در شسبيغل““ أن ““كل يوم جديد من
أ◊ملة أ’نتخابية هو يوم جيد لشسعبويي أليم.““Ú
و ⁄يبد أÙافظون يوما أي شسكوك ‘ فوز
زعيمتهم ،وهذأ ألسسلوك أدى بحسسب أأ’سسبوعية
إأ ¤حملة أجمع ألرأي ألعام وأإ’عÓم على أنها
باهتة ،بل أك Ìمن ذلك ،أثارت أسستياء مؤويدي
““أل - -ب - -دي- -ل أ’Ÿان- -ي- -ا““ وأأ’Ÿان أل- -ذي- -ن خ- -يب أدأء
أ◊ك -وم -ة آأم-ال-ه-م ،ف-رأوأ ف-ي-ه دل-ي Ó-ج-دي-دأ ع-ل-ى
““غطرسسة ألسسلطة ‘ آأخر سسنوأت مÒكل““.
وتسسببت ألتوقعات بوصسول أليم Úألقومي إأ¤
›لسس أل -ن -وأب ل -ي -ك -ون أول ح -زب م-ن ه-ذأ أل-ن-وع

يتمثل ‘ ألŸÈان منذ  ،1945بقيام جدل أخ Òقبل
أ’نتخابات.
وت- -ع- -رضس ب- -ي Îأل- -ت- -م -اي -ر مسس -اع -د مÒك -ل ‘
أŸسس -تشس -اري -ة ’ن -ت -ق-ادأت ع-دي-دة Ãا ‘ ذلك م-ن
م -عسس -ك -ره ن -فسس -ه ،ب -ع -دم -ا أع-ل-ن أن-ه م-ن أأ’فضس-ل
أ’م -ت -ن -اع ع-ن أل-تصس-ويت ب-دل أل-تصس-ويت لـ«أل-ب-دي-ل
’Ÿان - -ي - -ا““ ،ون - -دد وزي - -ر أÿارج - -ي - -ة أ’شسÎأك- -ي
أل- -دÁوق- -رأط- -ي سس -ي -غ -م -ار غ -اب -ري -ال بـ«ت -خ -اذل““
أÙافظ““ Úأمام ألشسعبوية أليمينية““.
وعلقت أŸسستشسارة مÒكل ،ع Èأإ’ذأعة ألعامة
أن ألوسسيلة ألوحيدة لقطع ألطريق على ““ألبديل
’Ÿانيا““ تكمن ‘ ““ألتصسويت أ’حزأب تشسعر بالتزأم
تام بقانوننا أأ’سساسسي““.

أاي حكؤمة لؤ’ية مÒكل الرابعة؟
وأسس- -ت- -ب- -ع- -دت مÒك- -ل ت- -ق- -اسس- -م ألسس -ل -ط -ة م -ع
أŸت -ط -رف ،Úسس -وأء ““أل -ب -دي -ل أ’Ÿان -ي -ا““ أو أل-يسس-ار
ألرأديكا‹ أللذين يتنافسسان على أŸرتبة ألثالثة ‘
أسستطÓعات ألرأي.

وأÿيار أأ’بسسط نظريا يقوم على أ’سستمرأر ‘
““أ’ئتÓف ألكب ““Òمع أ’شسÎأكي ÚألدÁوقرأطي،Ú
ما يضسمن أ’سستمرأرية ‘ ألسسياسسة أأ’Ÿانية.
غ Òأن أ◊زب أ’شسÎأكي ألدÁوقرأطي ألذي
يشسهد أزمة وجودية قد يختار هذه أŸرة أ’نتقال
إأ ¤أŸعارضسة ’سستعادة زخمه.
وأمام أŸسستشسارة أحتمال آأخر ،هو ألتحالف مع
أ◊زب ألليÈأ‹ ألذي يرجح أن يعود إأ› ¤لسس
ألنوأب بعدما خرج منه عام .2013

قنابـــــــــــــل أامريكيــــــــــــة تقتــــــــــــل اŸدنيــــــــــــÚ

الؤضسـ ـ ـ ـ ـع اإ’نسسانـ ـ ـ ـ ـي اليمنـ ـ ـ ـ ـي فـ ـ ـ ـ ـي درجـ ـ ـ ـ ـة اÿطـ ـ ـ ـ ـر

طالب الأم Úالعام للجامعة
ال -ع -رب -ي -ة اأح -م-د اأب-و ال-غ-ي-ط،
اأمسس ،بضض - -رورة ت - -ك - -ث- -ي- -ف
ا÷ه -ود ال -رام -ي -ة ل -ت-ع-ب-ئ-ة
دع - - - - -م دو‹ م- - - - -ن- - - - -اسضب
أقرت أ◊كومة ألفرنسسية إأصسÓح قانون ألعمل –قيقا Ÿشسروع أسساسسي للرئيسس وع- -اج- -ل ل- -ل- -ت -ع -ام -ل م -ع
إأÁانويل ماكرون“ ،هيدأ لدخوله حيز ألتنفيذ بالرغم من أ’حتجاجات ألشسعبية عليه .ال-وضض-ع النسض-ا Êا◊رج
ووقع ماكرون ظهر أمسس ،أŸرأسسيم ألتي سستدرج ألتعديÓت ضسمن ألقانون ‘ ،ختام ‘ اليمن.
و أكد أبو ألغيط  ‘-بيان
›لسس وزرأء عقد بباريسس.
وتنشسر بعد ذلك أŸرأسسيم ‘ أ÷ريدة ألرسسمية أأ’سسبوع أŸقبل ،لتدخل حيز ألتنفيذ على وزع -ت-ه أ÷ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة
ألفور.وبذلك يؤوكد ألرئيسس ألفرنسسي تصسميمه على عدم ألرضسوخ لضسغط ““ألشسارع““ بعد أمسس ع- - - -قب ل- - - -ق- - - -ائ- - - -ه
أسس- -م- -اع- -ي -ل ول -د ألشس -ي -خ
تظاهرت Úنقابيت 12 ‘ Úسسبتم Èوأÿميسس أŸاضسي.
وكشس -فت ت -ظ -اه -رة أÿم -يسس ع -ن ت -رأج-ع أل-ت-ع-ب-ئ-ة ألشس-ع-ب-ي-ة ع-ل-ى ضس-وء أن-خ-ف-اضس ع-دد أح -م -د أŸب -ع -وث أÿاصس
’أم Úعام أ’أ· أŸتحدة
أŸشسارك ،Úبحسسب أرقام جمعتها وكالة فرأنسس برسس لدى أŸنظم Úوألسسلطات.
وÃوجب هذه أ’صسÓحات سسيجري ألعمل على ““تلي ““Úتنظيم ألعمل ووضسع حد أقصسى أإ ¤أل- -ي- -م -ن ب -ن -ي -وي -ورك-
ل-ت-ع-ويضس-ات ألصس-رف وأ’سس-ت-غ-ن-اء ع-ن أل-ن-ق-اب-ات خÓ-ل أل-ت-ف-اوضس ‘ شس-رك-ات ي-ق-ل عدد ›ددأ ع- - - -ل - - -ى أŸوق - - -ف
ألثابت للجامعة ألعربية من
موظفيها عن خمسس Úموظفا.
وأإ’صسÓح ألذي يحظى بتأاييد أرباب ألعمل يقدم على أنه حل لـ«ألبطالة أŸكثفة““ أ’أزمة أليمنية وألذي ينطلق
‘ فرنسسا حيث تبلغ نسسبة ألعاطل Úعن ألعمل  %9,6مقابل معدل  ‘ %7,8أوروبا .م -ن ضس -رورة أن ت -ت -اأسسسس أي-ة
وتندد ألنقابات بـ«ترأجع أجتماعي““ كما ينتقد أإ’صسÓح حزب ““فرنسسا تسسوية ‘ أليمن على ﬂرجات
أŸتمردة““ أليسساري ألرأديكا‹ وقد توعد زعميه جان لوك ميÓنشسون بأان أ◊وأر أل- - -وط- - -ن - -ي وع - -ن - -اصس - -ر
ألتعبئة ’ تزأل ““‘ بدأياتها““.
أŸب - -ادرة أÿل - -ي- -ج- -ي- -ة وق- -رأرأت
وتتخطى أ’حتجاجات إأطار إأصسÓح قانون ألعمل ،وسستليها
›لسس أ’أمن ذأت أل uصسلة وفقا Ÿا
أحتجاجات على ألبطالة وألنظام ألتقاعدي وقد أعلن عن
” تاأكيده ‘ ألقرأرأت ألصسادرة عن
تظاهرأت جديدة خÓل أ’سسابيع أŸقبلة.
أل- -ق- -م- -ة أل- -ع- -رب -ي -ة ‘ ع -م -ان ‘ م -ارسس
أŸاضس - -ي وأج - -ت - -م - -اع أÛلسس أل- -وزأري
ألعربي ‘  12سسبتم Èأ÷اري.

من جهته ،قال ألوزير أŸفوضس ﬁمود
عفيفي أŸتحدث ألرسسمي باسسم أ’أمÚ
أل- -ع- -ام ،أإن أŸب -ع -وث أ’أ‡ي أسس -ت -ع -رضس
خÓل أللقاء أهم أبعاد أ’تصسا’ت ألتي
أج -رأه -ا م -وؤخ -رأ م -ع أ’أط -رأف أل-ي-م-ن-ي-ة
وأ’إق-ل-ي-م-ي-ة وأل-دول-ي-ة أŸع-نية با’أزمة ‘
أليمن ‘ أإطار ألسسعي للتوصسل أإ ¤تسسوية
لها ‘ أقرب فرصسة ‡كنة خاصسة مع
أل - -ت - -ده - -ور أŸل - -م- -وسس وأŸتصس- -اع- -د ‘
أ’أوضس-اع أŸع-يشس-ي-ة وأ’إنسس-ان-ي-ة ل-ل-يمنيÚ
وتفشسي وباء ألكولÒأ.

و أضس - - -اف أن أ’أم Úأل- - -ع- - -ام ط- - -لب م- - -ن
أŸبعوث أ’أ‡ي أن يوأ‹ أطÓعه بشسكل
دوري ع- -ل- -ى ن- -ت- -ائ -ج أتصس -ا’ت -ه أآخ -ذأ ‘
أ’عتبار أ’أهمية أÙورية لدور أ÷امعة
ألعربية ‘ ألتعامل مع أ’أزمة ‘ أليمن
باعتبارها دولة عربية با’أسساسس وعلى أن
تشسÎك أ÷ام- -ع- -ة أل -ع -رب -ي -ة ‘ م -ت -اب -ع -ة
أŸف- -اوضس- -ات ألسس- -ي -اسس -ي -ة ب Úأ’أط -رأف
أليمنية متى ” أسستئنافها.
من ناحية ثانية ،أفادت منظمة ““ألعفو
أل -دول -ي -ة““ أن أل -غ -ارة أ÷وي -ة ع-ل-ى م-ن-زل

سسكني ‘ ألعاصسمة أليمنية صسنعاء ألتي
أودت ب - - - -اأروأح  16م- -دن- -ي -ا ‘  25أوت
أŸنصسرم نفذت باسستخدأم قنبلة أمريكية
ألصسنع.
وقالت مديرة مكتب ألشسرق أ’أوسسط ‘
ألعفو ألدولية ل ÚمعلوفÁ ’““ :كن ’أي
ت- - -فسس Òأن يÈر أسس- - -ت- - -م - -رأر أل - -و’ي - -ات
أŸت -ح -دة ودول أخ -رى م -ث -ل ب -ري -ط -ان -ي -ا
وف -رنسس -ا تصس -دي -ر أ’أسس -ل -ح -ة ل -ل-ت-ح-ال-ف
ألعربي ليسستخدمها ‘ أ◊رب ألدأئرة ‘
أليمن.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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انتكاسسة خطÒة ‘ ا◊قوق وا◊ريات باŸغرب

اعتداءات برشسلونة

معتقلـ ـ ـو ““ا◊ـ ـ ـراك““ بـ ـ ـ Úا◊يـ ـ ـاة واŸـ ـ ـوت

الشسرطة اإ’سسبانية
توقف مغربي مشستبه به

لندلوسسي ،إان ““الوضسع ا◊قوقي وصسل إا ¤مسستويات خطÒة ،ول
قال اŸسستشسار الŸÈا Êعن حزب ““العدالة والتنمية““ با◊سسيمة ،نبيل ا أ
Áكن تغطية الشسمسس بالغربال““ تصسريحات هذا الوزير أاو بÓغ تلك اŸندوبية ،مؤوكدا أان ““الوضسع يجعلني أاطرح وبعمق وحزن ““اŸغرب إا¤
أاين؟““..إا ¤أاين نحن سسائرون؟ .على حد تعبÒه.
أŸوجهة إأليه ،مشضÒة أن ألتهم تهدف إأ ¤تكميم
أألف -وأه ،ك-م-ا تشض-ك-ل ضض-رب-ا ل-ك-ل ألل-ت-زأم-ات أل-ت-ي
تعهدت بها ألدولة أŸغربية فيما يخصس أ◊رصس
على ضضمان حرية ألتعب.Ò
وأعتÈت أ÷معية أن متابعة رشضيد Ãثابة رسضالة
مشض -ف -رة ل -ك-ل أŸدأف-ع-ات وأŸدأف-ع Úع-ن ح-ق-وق
أإلنسض- -ان وأن- -ت- -ك- -اسض- -ة خ- -طÒة ‘ ›ال أ◊ق- -وق
وأ◊ريات.

خاطب ألŸÈا Êجهات  ⁄يسضميها““ ،صضنعتم شضرخا
كبÒأ ب Úألريف وألدولة ،حقيقة يجب أن تدركوأ
ما بعدها وخطورتها على أسضتقرأر ألوطن ،لقد
أحييتم أ÷رح ألقد ،Ëأأل ⁄وألوجع وأإلحسضاسس
بالظلم““ ،قبل أن يردف قوله““ :خط Òجدأ أن يشضعر
سضكان منطقة ما وبشضكل جماعي بالظلم وبالعزلة
ألشضعورية عن دولتهم““.
وكشض -ف أألن -دل -وسض -ي ‘ ت -دوي -ن -ة ل -ه ع -ل -ى م -وق -ع
ألتوأصضل ألجتماعي أن ““شضبابا ‘ عمر ألزهور
مضضربون عن ألطعام ب Úأ◊ياة وأŸوت من أجل
أ◊ياة ،يقدمون ألدليل بأانهم أبرياء وصضادقون.
وأبرز أŸتحدث ذأته أن ““مطالبهم أÙددة ‘
وث-ي-ق-ة رسض-م-ي-ة ت-ع-ل-ن ع-ن م-ط-الب ع-م-وم ألسضاكنة،
هؤولء ألشضباب يشضÒون إأ ¤شضيء ما ،ينبهون ألمر ما
قالوأ ويقولون ما يجب أن نناقشضه جميعا ،ومن
أ◊كمة أن نسضتمع لهم ،ومن أ◊كمة أن ننصضت
بحب كب Òوصضدر رحب يقبل جميع أبناء أŸغرب،
ألن ألسضجون ليسضت ح Óفكروأ ‘ حل ،وإأل فإان
أ÷وأب هو ““أننا نسض Òإأ ¤ألهاوية““ ،بهذه أŸقاربة
““ألوطن يسض ‘ Òنفق مسضدود““.

تكميم ا’فواه
و‘ خطوة تؤوكد إأصضرأر ألسضلطات أŸغربية على
أŸوأجهة أألمنية مع ألنشضطاء وأŸدون ،Úجاء ‘

إاضسراب عن اŸاء والسسكر

ب-ي-ان غ ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أŸغ-رب-ي-ة ◊ق-وق أإلنسض-ان ج-هة
فاسس -مكناسس ،أنه ““بعد أسضبوع Úمن ألتحقيق مع
رشض- -ي -د إأيشض -ي عضض -و م -ك -تب ف -رع صض -ف -رو وعضض -و
أŸكتب أ÷هوي للجمعية بجهة فاسس -مكناسس،

نددت بقمع مظاهرة سسلمية بالعيون اÙتلة

منظمة عدالة الÈيطانية :قوات اأ’من اŸغربي
ترتكب انتهاكات جسسيمة
قالت منظمة عدالة الÈيطانية ،إان
السسلطات اŸغربية سسمحت لقوات الشسرطة
لمن التابعة لها ‘ اŸناطق اÙتلة من
وا أ
الصسحراء الغربية ،باسستخدام القوة اŸفرطة
ضسد اŸتظاهرين ،ودعتها إا ¤التوقف عن
اسستخدامها وإاخضساع هذه القوات للمسساءلة
لنسسان.
ح Úترتكب انتهاكات ◊قوق ا إ
وأضضافت أن ألسضلطات أŸغربيةÃ ،ا ‘ ذلك
““ج -ه -از أألم -ن أل -وط -ن -ي وألسض-ت-عÓ-م-ات ““ ،وأف-رأد
أل -ق -وأت أŸسض -اع -دة وألشض -رط-ة أل-ذي ك-ان ب-عضض-ه-م
يرتدي مÓبسس مدنية ،شضنوأ هجومًا عنيفًا على
م-ت-ظ-اه-ري-ن مسض-ت-خ-دم ÚخÓ-ل-ه-ا أل-ع-ن-ف أŸفرط
لتفريق أŸظاهرأت ألتي كانت سضلمية ،بالعاصضمة
أÙتلة ألعيون تضضامنا مع أŸعتقل ÚألسضياسضيÚ
ألصض-ح-رأوي Úب-السض-ج-ون أŸغ-رب-ي-ة وت-ن-دي-دأ ب-عملية
ألÎح-ي-ل أل-عشض-وأئ-ي أل-ت-ي أق-دمت ع-ل-ي-ها ألسضلطات
أŸغ -رب -ي -ة ب-ح-ق أŸع-ت-ق-ل Úألسض-ي-اسض-ي›““ Úم-وع-ة
أك -د Ëأزيك““ .وأشض -ارت أŸن -ظ -م -ة ألÈي -ط-ان-ي-ة أن
سض -ل -ط -ات أŸم -ل -ك -ة أŸغ -رب -ي -ة أسض -ت -خ-دمت أل-ق-وة
أŸف - - -رط - - -ة غ Òألضض - - -روري - - -ة وغ ÒأÈsŸرة وغÒ
أŸت -ن -اسض -ب -ة ضض -د أÙت -ج Úألسض -ل -م -ي Úأل -ذي-ن ⁄
يشض -ك -ل -وأ أي خ -ط-ر ضض-د أŸدن-ي ÚأŸت-وأج-دي-ن ‘
أŸكان ،وتصضرفت خارج نطاق ألقانون.
وقد وثsقت منظمة عدألة ألÈيطانية قيام أفرأد
أألم -ن بضض -رب أŸت -ظ -اه -ري-ن ،ب-اسض-ت-ع-م-ال أل-عصض-ي
باإلضضافة إأ ¤رشضق أŸتظاهرين مباشضرةً با◊جارة،
وألندفاع بسضيارأت مدsرعة باŒاه أŸتظاهرين ‡ا
خلف ألعديد من ألضضحايا.
مؤوكدة أنه ” نقل ألسضيدة ““عزيزة بيزأ““ عضضوة
أŸوق -ع ألخ -ب -اري ““ألصض -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة ت-اÁز““ إأ¤
أŸسضتشضفى ألعسضكري بإاصضابات خطÒة ‘ ألرأسس،
ناŒة عن ألضضرب أÈŸح ألذي تعرضضت له على
أيدي رجال أألمن ،كما أصضيب ألناشضط أ◊قوقي
““حسضنة دويهي““ ألذي تعرضس لضضرب بالعصضي على
أل -وج -ه وأم -اك -ن حسض -اسض-ة م-ن جسض-م-ه ،ك-م-ا أصض-يب
آأخ - -رون ب - -ج - -رأح خ - -طÒة ،فضض  Ó- -ع - -ن عشض - -رأت
أŸصضاب ،Úبحسضب بيان أŸنظمة.
وأضضافت أŸنظمة أن أسضتخدأم ألعنف من قبل
قوأت ألشضرطة وأألمن أŸغربي أثار غضضبًا شضعبيًا
كبÒأ ‘ أوسضاط أÛتمع ألصضحرأوي وكذأ موأقع
ألتوأصضل ألجتماعي ،مشضÒة أن ألسضلطات أŸغربية

 ⁄تعلن على إأثره عن –قيق مسضتقل للنظر ‘
سضلوك قوأتها.
وأك-دت ع-دأل-ة ألÈي-ط-ان-ي-ة أن ح-ك-وم-ة أŸم-لكة
أŸغربية –اول عن طريق أسضتخدأم شضتى أنوأع
ألقمعÃ ،ا ‘ ذلك أŸضضايقة وألحتجاز ألتعسضفي
وأل- -ت- -ع- -ذيب وألضض- -رب أÈŸح ‘ ألشض -وأرع ،سض -ح -ق
أÛتمع ألصضحرأوي ،ألذي يطالب بتقرير أŸصضÒ
و يجاهر بآارأئه.
كما أضضافت أن معظم ألصضحرأوي Úألسضلمي،Ú
سضوأء أكانوأ موأطن Úأو من أŸدأفع Úعن حقوق
أإلنسض -ان أو م -ن أل -نشض -ط -اء ألسض -ي -اسض -ي ،Úيشض -ع -رون
بتعاظم أıاطر أÎŸتبة على ألتعب Òعن آأرأئهم
‘ أŸناطق أÙتلة من ألصضحرأء ألغربية .جرأء
أ◊مÓت ألتي تسضتهدف قمع حرية ألتجمع ضضد
أŸظاهرأت ألتي تندلع ‘ شضتى أنحاء أŸناطق
أÙتلة.
وأب- -رزت أن- -ه ب- -ال -رغ -م م -ن ت -ده -ور أل -وضض -ع ‘
أŸناطق أÙتلة ،ووقوع أنتهاكات صضارخة ◊قوق
أإلنسضان ،فإان ألدول ألدÁقرأطية تلتزم ألصضمت ،أو
“ي-ل إأ ¤ت-خ-ف-ي-ف ح-دة أن-ت-ق-ادأت-ه-ا أل-ع-لنية للملكة
أŸغربية.
وأشض -ارت إأ ¤أن -ه م -ن شض -أان ت -ق -اعسس أÛت -م -ع
ألدو‹ وأل–اد أألوروبي ،وغÒهما من ألدول ذأت
ألنفوذ لدى أŸغرب ،عن ألتنديد بالتدهور ألكارثي
ل -وضض -ع ح -ق -وق أإلنسض -ان ‘ أŸن -اط -ق أÙت-ل-ة ،أن
يشضِجع أ◊كومة أŸغربية ،من ألناحية ألفعلية ،على
ت -ك -ث -ي -ف مسض -اع -ي-ه-ا إلخ-رأسس أألصض-وأت أŸط-ال-ب-ة
بتقرير أŸصض ‘ Òألصضحرأء ألغربية أÙتلة.
وذكرت أŸنظمة ألÈيطانية أنه ووفق ألقانون
جز أŸعتقلون من
أإلنسضا Êألدو‹ ،يجب أن ُيحت َ
أألرأضضي أÙتلة ‘ أألرأضضي أÙتلة ،وليسس ‘
أرأضضي ألقوة أÙتلة .كما يجب أن ُيسضَمح لهم
ب -ال -ت-م-ت-ع ب-ك-ل ح-ق-وق-ه-م أل-ت-ي ت-ك-ف-ل-ه-ا ك-ل أل-ع-ه-ود
وألقوأن Úألدولية.
وتدخلت قوأت ألحتÓل أŸغربي بشضكل بالغ
أل -ع -ن -ف أول أمسس ،ضض -د م -ت -ظ -اه-ري-ن صض-ح-رأويÚ
خرجوأ للتظاهر بالعاصضمة أÙتلة ألعيون تضضامنا
م-ع أŸع-ت-ق-ل Úألسض-ي-اسض-ي Úألصض-ح-رأوي Úب-السض-جون
أŸغربية وتنديدأ بعملية ألÎحيل وألتشضتيت ألتي
أق -دمت ع-ل-ي-ه-ا سض-ل-ط-ات ألح-تÓ-ل ب-ح-ق م-ع-ت-ق-ل-ي
›موعة أكد Ëأزيك.

تهمة القتل
^ لندن :أعلنت ألشضرطة ألÈيطانية ،أمسس ،توجيه تهمة
ألشضروع ‘ ألقتل إأ ¤شضاب ‘  ‘ 18إأطار ألتحقيق حول
ألهجوم ألذي أسضتهدف مÎو لندن ‘  15سضبتم Èأ÷اري
وأوقع  30جريحا.

قصسف مسستودع لألسسلحة
^ دمشسق :أسض -ت -ه-دفت ط-ائ-رأت ح-رب-ي-ة إأسض-رأئ-ي-ل-ي-ة
بصضوأريخ ،أمسس ،مسضتودع أسضلحة تابع ◊زب ألله أللبناÊ
قرب مطار دمشضق ألدو‹ ،على بعد  25كيلومÎأ جنوب

م -ن ط -رف أل -ف -رق -ة أÙل-ي-ة ل-لشض-رط-ة أل-قضض-ائ-ي-ة
بصضفرو على خلفية بعضس تدويناته على ““فيسضبوك““،
تقرر متابعته ‘ حالة أعتقال ،وسضيتم عرضضه على
أنظار أÙكمة ‘ جلسضة أو ¤يوم أإلثن Úألقادم
باÙكمة ألبتدأئية بصضفرو““.
وأعلنت أ÷معية عن تضضامنها أŸطلق مع رشضيد
إأيشضي أŸتابع ‘ حالة أعتقال ،معتÈة أن هذه
أÿط -وة تشض -ك -ل م -ن-ح-ى خ-طÒأ ي-ؤوك-د ألÎأج-ع-ات
أÿطÒة على مسضتوى حرية ألتعب ،Òوفق تعبÒ
ألبÓغ.
وط -ال -بت أŸن -ظ -م -ة أ◊ق-وق-ي-ة ،ب-السض-رأح أل-ف-وري
وأل Ó-مشض -روط ل -ل -م -ت -اب -ع ،وإأسض-ق-اط ج-م-ي-ع أل-ت-ه-م
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أفاد عبد أللطيف أألبلق ،أخ أŸعتقل ألريفي ،ربيع
أألبلق ،بدخول أخيه ‘ إأضضرأب عن أŸاء وألسضكر،
مؤوكدأ أن ““قرأره ل رجعة فيه على أإلطÓق ،وذلك
ب -ع -د م -رور أسض -ب -وع Úع -ن إأع Ó-ن-ه أإلضض-رأب ع-ن
ألطعام إأ ¤جانب باقي أŸعتقل Úألريفيﬁ( Úمد
جلول وﬁسضن أألثري ونبيل أحمجيق).
عبد أللطيف ألذي نقل عن أخيه ألقابع بسضجن
عكاشضة أنه ““كان قد رفع إأضضرأبه بعد مرور 37
يوما ،ألنه أنسضاق ورأء ألعاطفة ،أما وأليوم ،فقد
أعلنته إأضضرأبا مفتوحا عن ألطعام وأŸاء وسضائر ما
Áكن أن يقتات منه أŸرء““ ،ينقل عبد أللطيف عن
أخيه ربيع أألبلق ،وأصضفا نفسضه بالقطار ألذي فقد
ألفرأمل ويسض ‘ ÒأŒاه وأحد ..إأ ¤أألمام ‘ ..ما
مضضى طالبت أسضرتي بأان تعد ‹ كفنا و–فر قÈأ
‹ .وأليوم صضار هذأ أŸطلب مسضتعج.““Ó
وبدوره كان أŸعتقل نبيل أحمجيق أعلن دخوله ‘
أإلضضرأب عن أŸاء وألسضكر ردأ على أإلهانة ألتي
تعرضضوأ لها من قبل أإلدأرة ح Úهم بالدخول إأ¤
زنزأنته مرفوقا بربيع أألبلق وﬁمد جلول فوجدوأ
أغرأضضهم قد أنقلبت رأسضا على عقب من طرف
حرأسس ألسضجن وقد قامت أإلدأرة بذلك كإاجرأء
تفتيشس مشضدد حيث عمدت بعد ذلك إأ ¤تفريقهم
على زنازن أنفرأدية““.

أاعلنت وزارة الداخلية السسبانية،
أامسس ،أان ا◊رسس اŸد Êأاوقف مغربيا
يشستبه Ãسساعدته منفذي العتدائÚ
الدموي Úاللذين ارُتكبا ‘ أاوت اŸاضسي ‘
كاتالونيا ع– Èضس ÒاŸتفجرات.
وأاشسارت الوزارة ‘ بيان إا ¤أان اŸوقوف
اŸغربي البالغ  24عاما والذي يعيشس ‘
إاسسبانيا ،كانت لديه عÓقات وثيقة مع
أاعضساء عدة من اÿلية التي ارتكبت
لمام عبد الباقي
العتدائ ،Úخصسوصسا ا إ
السساتي الذي ُيعت Èاıطط ‘ اÿلية.
وأاعار اŸشستبه به أاوراقه الثبوتية إا¤
لوكسسجÚ
اÿلية لشسراء بÒوكسسيد ا أ
وهي مادة تسستخدم ‘ صسنع مادة
بÒوكسسيد السسيتون (تي اي تي بي) ،نوع
من اŸتفجرات يسستخدمه إارهابيو تنظيم
لرهابي الذي تبنى
الدولة داعشس ا إ
عمليتي كاتالونيا.
لو‹ بيّن أان
وأافاد البيان أان التحقيق ا أ
اŸوقوف أاّمن سسيارات للخلية من أاجل نقل
اŸواد.
وُقتل اثنان من أاعضساء اÿلية أاحدهما
المام السساتي بالنفجار الضسخم الذي وقع
عشسية العتداءين ‘ منزل ‘ مدينة
الكانار ،جنوب كاتالونيا ،حيث كانت
اÿلية تعمل على تصسنيع متفجرات.
لو¤
لخرون عمليتي دهسس ،ا أ
ونفذ ا آ
‘ برشسلونة ‘  17أاوت والثانية بعد سساعات
‘ كامÈيلسس وهي منتجع بحري كاتالو.Ê
لرهابي
وتبنى تنظيم الدولة داعشس ا إ
العتداءين اللذين أاسسفرا عن مقتل 16
شسخصسا وجرح أاك Ìمن  120آاخرين.
وقتلت الشسرطة سستة إارهابي Úمشستبه
بهم ول يزال اثنان ،أاحدهما ‚ا من
انفجار الكانار ‘ ،التوقيف الحتياطي
بانتظار ﬁاكمتهما ‘ مدريد فيما أاطلق
سسراح مشستبه Úآاخرين على أان يبقوا –ت
اŸراقبة.

لقليم يدافع عن السستفتاء
بينما يدعو رئيسس حكومة ا إ

مدريد ترسسل تعزيزات أامنية إا ¤كتالونيا وا’حتجاجات تتواصسل
لسسبانية إارسسال تعزيزات أامنية إا ¤إاقليم كتالونيا ،وأاعلنت أانها سستتحرك حال إاجراء السستفتاء غÒ
قررت ا◊كومة ا إ
القانو ،Êوسسط تواصسل احتجاجات مؤويدي التيار القومي اŸطالبة بإاطÓق سسراح اŸعتقل.Ú
أبلغ وزير ألدأخلية أإلسضبا Êخوأن إأغناثيو
ثويدو مسضتشضار ألشضؤوون أألمنية با◊كومة
ألكتالونية جوأكيم فوم ،صضباح أمسس أ÷معة،
أن أ◊كومة أإلسضبانية قررت أن ترسضل إأ¤
ك -ت -ال -ون -ي-ا وح-دأت ت-ع-زي-ز م-ن ق-وأت أألم-ن
تنفيذأ للمادة  38.2من قانون قوأت أألمن،
وأن م -ه -ام ه -ذه أل -ق -وأت سض -ت -ك -ون م -رأق-ب-ة
أŸن- -اط- -ق أل- -ع- -ام -ة وح -ف -ظ أألم -ن ،وأن -ه -ا
سض -ت -ت -ح -رك ‘ ح-ال إأج-رأء ألسض-ت-ف-ت-اء غÒ
ألقانو.Ê
وجرى ‘ ألرسضالة نفسضها –ديد أن هذه
أل -وح -دأت سض-ت-ع-م-ل م-ن أج-ل دع-م ألشض-رط-ة
ألكتالونية ألتي يقع على عاتقها مسضؤوولية
إأ‚از تلك أŸهام ،وأن هذأ أإلجرأء يهدف إأ ¤تنفيذ
أمر ألنيابة ألعليا ألكتالونية ،ألذي ” إأبÓغه إأ ¤قوأت
أ◊رسس أŸد( Êألدرك أإلسضبا )Êوألشضرطة ألوطنية
أإلسضبانية وألشضرطة ألكتالونية يوم  18سضبتمÈأ÷اري،
وألذي ينصس على عمل أإلجرأءأت ألÓزمة Ÿنع إأجرأء
ألسضتفتاء غ Òألقانو ‘ Êكتالونيا.
وجاءت هذه ألتصضريحات عقب دعوة رئيسس أ◊كومة
أل - -ك- -ت- -ال- -ون- -ي- -ة ك- -ارلسس ب- -وتشض- -دÁونت أŸوأط- -نÚ
ألكتالوني Úإأ ¤موأصضلة ألدفاع عن أسضتفتاء أألول من
أك -ت -وب -ر أل -ق -ادم ““ب-ت-م-دن وب-ح-زم““ ،م-ؤوك-دأ أن ه-ن-اك
““خ- -ط- -ط ط- -وأرئ““ م- -ن أج- -ل ضض- -م- -ان أل -تصض -ويت ‘
ألسضتفتاء.
من جهتهم أمضضى ما يزيد عن مئتي شضخصس من
مؤويدي ألتيار ألقومي ألكتالو Êألليلة أŸاضضية أمام
مقر أÙكمة ألعليا ألكتالونية ‘ برشضلونة ،منهم من
أقام خياما للمبيت ومنهم من قضضى ألليل ‘ ألعرأء.
وي -وأصض -ل ه -ؤولء أألشض -خ -اصس ألح -تشض -اد ل -ل -م -ط-ال-ب-ة
ب -إاط Ó-ق سض-رأح أŸع-ت-ق-ل Úأل-ذي-ن أل-قت ق-وأت أألم-ن
أل-ق-بضس ع-ل-ي-ه-م ل-عÓ-ق-ت-ه-م ب-اإلعدأد إلجرأء أسضتفتاء
تقرير أŸصض Òباإلقليم أŸذكور.

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

شض-رق أل-ع-اصض-م-ة ألسض-وري-ة .وع-لى
مر ألسضنوأت أÿمسس أŸاضضية ،قصضف
ألحتÓل إأسضرأئيلي مرأرأ أهدأفا سضورية أو أخرى ◊زب
ألله ألذي يقاتل إأ ¤جانب قوأت نظام أألسضد.

ارتفاع ا◊صسيلة
^ مكسسيكو :أعلنت ألسضلطات أŸكسضيكية أرتفاع عدد
ضض -ح -اي -ا أل -زل-زأل أŸدم-ر أل-ذي ضض-رب أل-ثÓ-ث-اء أل-ع-اصض-م-ة
مكسضيكو سضيتي ومناطق ›اورة لها ليبلغ  273قتي ‘ Óزلزأل
هو أألقوى من نوعه يضضرب أŸكسضيك منذ  32عاما ‘ ،وقت
ت -وأصض -ل ف -رق أإلن -ق -اذ ج -ه -وده -ا ب -ح -ث -ا ع -ن ن-اج Úوسض-ط

مزيد من السسلطات
هذأ وقالت أ◊كومة أإلسضبانية إأنها على أسضتعدأد
Ÿناقشضة نقل مزيد من ألسضلطات إلقليم /كتالونيا/
عوضضًا عن تنظيم ألسضتفتاء على ألسضتقÓل.
وقال أŸتحدث باسضم أ◊كومة أإلسضبانية ألسضيد
أن -ي -ج -و م -ي -ن -دي -ز دي ف-ي-ج-و  «:إأن أ◊ك-وم-ة ع-ل-ى
أسضتعدأد للتحدث حول نقل مزيد من ألسضلطات
ولكن ضضمن ألقانون وألدسضتور““ ،وأضضاف «:أن قادة
كتالونيا لديهم هوسس وأحد وهو ألسضتفتاء وهذأ
أمر ليسس ‡كنا““.
و‘ مؤو“ر صضحفي ،أكد ألسضيد ماريانو رأخوي
رئ- -يسس وزرأء إأسض- -ب- -ان- -ي- -ا أن ألسض- -ت- -ف- -ت- -اء أÿاصس
بالسضتقÓل ““ل Áكن إأقامته ‘ إأقليم كاتالونيا““.
وطالب رأخوي حكومة كاتالونيا بوقف أنشضطتها
غ ÒأŸشضروعة ألن ألسضتفتاء يعد خرقا للدسضتور
أإلسضبا.Ê

خطط طوارئ
يأاتي هذأ بينما دعا رئيسس أ◊كومة ألكتالونية كارلسس

أألنقاضس.

قوات تركية ‘ إادلب
^ أانقرة :أعلن ألرئيسس ألÎكي ‘ ،مقابلة لرويÎز ،أن
تركيا سضتنشضر قوأت ‘ منطقة إأدلب بشضمال سضوريا ‘ ،إأطار
أتفاق ““عدم ألتصضعيد““ .وحذر أردوغان وأشضنطن من عوأقب
قرأرها تسضليح وحدأت حماية ألشضعب ألكردية ألتي ترأها
تركيا أمتدأدأ ◊زب ألعمال ألكردسضتا ÊأÙظور ‘ ألبÓد.

مقتل  5مدنيÚ
^ إاسسÓم اباد :قال مسضؤوولون هنود وباكسضتانيون ،أمسس،

ب -وتشض -دÁونت أŸوأط-ن Úأل-ك-ت-ال-ون-يÚ
إأ ¤موأصضلة ألدفاع عن أسضتفتاء أألول
م -ن أك -ت -وب-ر أل-ق-ادم ““ب-ت-م-دن وب-ح-زم““،
مؤوكدأ أن هناك ““خطط طوأرئ““ من
أج -ل ضض-م-ان أل-تصض-ويت ‘ ألسض-ت-ف-ت-اء،
وسضط دعوأت مدريد دعاة ألسضتقÓل
لوقف ألتصضعيد.
وأع- -ت Èب -وتشض -دÁونت أن ألسض -ت -ف -ت -اء
سض -ي -ك -ون م -وأج -ه -ة ل -رئ -يسس أ◊ك -وم-ة
أإلسضبانية ماريانو رأخوي ألذي ““تخطى
ألعديد من أÿطوط أ◊مر““.
وأكد بوتشضدÁونت أنه ‘ ““يوم  1أكتوبر
سضيجري أسضتفتاء تقرير أŸصض Òألذي
دعونا إأليه ،وسضيكون ذلك ألن لدينا خطط طوأرئ
لضض -م -ان أل -تصض -ويت ،ول -ك -ن ق -ب -ل ك -ل شض-يء سض-ي-ج-ري
ألسضتفتاء ألنه يحظى بدعم أألغلبية ألسضاحقة من
أŸوأطن Úألذين سضئموأ من غطرسضة حكومة أ◊زب
ألشضعبي أ◊اكم وسضوء أسضتغÓلها للسضلطة““.
‘ أŸق - -اب - -ل ،ي - -ود أك Ìم - -ن سض - -ب - -ع Úب- -اŸئ- -ة م- -ن
ألكاتالوني Úألبالغ عددهم  7,5مليون نسضمة ،ألتعبÒ
عن آأرأئهم ‘ أسضتفتاء.
وي-ط-الب إأق-ل-ي-م ك-ت-ال-ون-ي-ا ‘ إأسض-ب-ان-ي-ا ب-النفصضال عن
أ◊كومة أŸركزية ،وهو يتمتع بأاوسضع تدأب Òللحكم
ألذأتي ب Úأقاليم إأسضبانيا ،ويأاتي ترتيبه ألسضابع من
ب 17 Úإأقليما تتمتع بحكم ذأتي ‘ ألبÓد.
هذأ أإلقليم ألوأقع ‘ شضمال شضرق إأسضبانيا وألذي يبلغ
ع -دد سض -ك-ان-ه  7,5م -ل-ي-ون نسض-م-ة وت-وأزي مسض-اح-ت-ه
مسضاحة بلجيكا ،حيث تبلغ  32.1ألف كيلوم Îمربع،
ويضضم  947بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي
برشضلونة وجرندة ولردة وترأغونة ،يعت Èمن أهم
أŸناطق أإلسضÎأتيجية ‘ إأسضبانيا ،رأبع أك Èأقتصضاد
‘ منطقة أليورو .وهو Áثل  %20من إأجما‹ ألناœ
ألقومي أإلسضبا.Ê

إأن قصضفا على طول أ◊دود أŸتنازع عليها ب Úألبلدين أسضفر
عن مقتل سضتة مدني Úوإأصضابة  30شضخصضا ‘ أحدث موأجهة
ب Úأ÷ارت Úألنوويت.Ú

صساروخ بالسستي جديد
^ طهران :كشض -فت إأي-رأن خÓ-ل أسض-ت-ع-رأضس عسض-ك-ري
أمسس ،عن صضاروخ بالسضتي جديد يحمل أسضم ““خرمشضهر““،
وق -ال أل -رئ -يسس أإلي -رأ Êحسض -ن روح-ا Êإأن بÓ-ده سض-ت-وأصض-ل
تعزيز قدرأتها ألعسضكرية.ونقلت وكالة تسضنيم أإليرأنية عن
قائد أ◊رسس ألثوري قوله إأن إأيرأن تكشضف عن صضاروخ
بالسضتي قادر على حمل عدة رؤووسس حربية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تصسعيد بأازمة اسستفتاء كردسستان العراق و دعوات ◊ّل توافقي

رغم اأن اأعÓم كردسشتان بداأت “Óأ ششوارع مدينة اأربيل اسشتعدادا لسشتفتاء اسشتقÓل القليم عن الدولة العراقية ،اإل اأن مظاهر الحتفال تخفي مفاجاآت
اŸرحلة الأخÒة ،اإذ تتعا ¤الأصشوات العراقية والدولية الداعية اإ ¤اإلغاء السشتفتاء اأو على الأقل تاأجيله ،ما يجعل اأمر تنظيمه اأو تاأجيله ÈÃر اأن الوقت
غ Òمناسشب ،واأن ا◊كومة الكردية ا◊الية ل “ثل جميع الأكراد ،غﬁ Òسشوم.
لزألت ألصس -وأت أل -دأع -ي -ة إأ ¤ت -أاج -ي -ل أسس -ت -ف-ت-اء
كردسستان تتعا ¤وبينها صسوت ›لسس أألمن ألدو‹
أل- -ذي أع- -رب أعضس -اؤوه ع -ن ق -ل -ق -ه -م ح -ي -ال أألث -ر
أÙتمل أŸزعزع لÓسستقرأر نتيجة عزم حكومة
إأقليم كردسستان ألعرأق إأجرأء أسستفتاء لÓنفصسال
من جانب وأحد خÓل هذأ أألسسبوع.
وأشسار أعضساء أÛلسس ‘ بيان إأ ¤أن ألسستفتاء
أŸزمع تنظيمه يوم ألثن ،Úسسُيعّقد ألوضسع ‘
ألوقت ألذي Œري فيه ألعمليات ضسد تنظيم ألدولة
أإلسس Ó-م -ي -ة أإلره -اب -ي ،أل-ت-ي ل-ع-بت ف-ي-ه-ا أل-ق-وأت
ألكردية دورأً حاسسمًا.
ولفت ألبيان إأ ¤أحتمال أنتقاصس ألسستفتاء من
أ÷هود ألسساعية إأ ¤ضسمان عودة آأمنة وطوعية
ألك Ìمن ثÓثة مÓي Úلجئ ونازح.
ك - -م- -ا أع- -رب أعضس- -اء ›لسس أألم- -ن أل- -دو‹ ع- -ن
أحÎأمهم ألدأئم لسسيادة وأسستقÓل ووحدة أرأضسي
ألعرأق ،وحث ألبيان على حل أŸسسائل ألعالقة بÚ
أ◊ك-وم-ة أل-ع-رأق-ي-ة وإأق-ل-ي-م ك-ردسس-ت-ان أل-ع-رأق م-ن
خÓل أ◊وأر.
وك-ان أÛلسس أألع-ل-ى لسس-ت-ف-ت-اء أسس-ت-قÓ-ل إأق-ل-ي-م
كردسستان قال ‘ وقت سسابق إأن جميع ألبدأئل
أŸق -دم -ة ع -ن أسس -ت -ف-ت-اء أإلق-ل-ي-م ل Áك-ن أن –ل
ﬁله ،ول تضسمن ما أسسمته ““أسستقÓل أإلقليم““،
وط -الب ب -ب -دأئ -ل تضس -م -ن ه -ذأ ألسس -ت -قÓ-ل حسسب
تعبÒه.
وأضس -اف أÛلسس ‘ ب -ي -ان أصس -دره ب -ع -د أج -ت-م-اع
بحضسور رئيسس أإلقليم مسسعود ألبارزأ ،Êأنه إأذأ ““⁄
تصسل ألقيادة ألكردية بدأئُل تضسمن أسستقÓله ،فإان
ألسستفتاء سسيجرى ‘ موعده أÙدد““ ،مضسيفا أن
أÛلسس أب -ق -ى ع -ل -ى أب-وأب أ◊وأر وأŸف-اوضس-ات
م- -ف- -ت- -وح- -ة م -ع ب -غ -دأد وأع -ط -اه -ا أل -وقت أل Ó-زم
وأŸطلوب.

فتح باب الدماء على مصسراعيه
‘ أŸق -اب-ل ،أت-ف-ق وزرأء خ-ارج-ي-ة أل-ع-رأق وت-رك-ي-ا
وإأي- -رأن ،أمسس ،ع- -ل- -ى ع- -دم دسس -ت -وري -ة أسس -ت -ف -ت -اء
ك -ردسس -ت-انﬁ ،ذري-ن م-ن أت-خ-اذ إأج-رأءأت مضس-ادة
بالتنسسيق فيما بينهم ،دون –ديد طبيعتها .وقال

من جانبه ،قال زعيم ألتيار ألصسدري ‘ ألعرأق
م -ق -ت -دى ألصس -در ‘ رسس -ال -ة ل -ل-زع-م-اء أألك-رأد ،إأن
أنفصسالهم عن ألعرأق يعني ألنتحار .وأضساف ‘
بيانه أن ألشسعب ألكردي ل يدرك مدى أÿطر
أÙدق به من جميع ألنوأحي بسسبب ألسستفتاء.
وأهاب بأاكرأد ألعرأق عدم ألتفاعل مع ألسستفتاء،
ألنهم سسيكونون أŸتضسرر أألول منه .وطالب ألصسدر
أ◊كومة ألعرأقية باتخاذ ألتدأب ÒألÓزمة إلنهاء
ما وصسفها باŸهزلة ““وإأل فإان أألمور سستؤوول إأ ¤ما
ل يحمد عقباه““ .وقال ألصسدر ‘ بيانه إأن وحدة
ألعرأق من ألثوأبت وكل من يعمل ضسد ذلك ““فهو
وأهم““.

مسسأالة أامن قومي لÎكيا

أل -وزرأء إأن ألسس -ت-ف-ت-اء ““ي-عّ-رضس ألن-تصس-ارأت أل-ت-ي
ح- -ق -ق -ه -ا أل -ع -رأق ع -ل -ى حسس -اب ت -ن -ظ -ي -م أل -دول -ة
أإلسسÓمية أإلرهابي ıاطر جمة““.
كما قال رئيسس ألوزرأء ألعرأقي حيدر ألعبادي إأن
أسستفتاء كردسستان مرفوضس ألنه يخالف ألدسستور
أل -ع -رأق -ي وف-ي-ه Œزئ-ة وإأضس-ع-اف ل-ل-بÓ-د .وأوضس-ح
أل -ع -ب -ادي ‘ ل -ق -اء م -ع ›م -وع -ة م -ن ألسس-ي-اسس-يÚ
وألصس -ح -ف -ي Úأن ت -غ -ي Òأ◊دود م -ن ط -رف وأح -د
بالقوة ،يعني ““فتح باب ألدماء على مصسرأعيه““.
وأك - -دت أل - -ولي- -ات أŸت- -ح- -دة رفضس- -ه- -ا ألشس- -دي- -د
لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ،وق-الت وزأرة خ-ارج-ي-ت-ه-ا إأن وأشسنطن
–ث ألزعماء أألكرأد ألعرأقي Úعلى ألدخول ‘
مفاوضسات مع أ◊كومة ألعرأقية بدل من ذلك.

وتتبنى دول غربية أخرى موقفا مشسابها ،وتقول إأنه
يتع Úعلى أألقل تأاجيل ألسستفتاء.

وحدة العراق من الثوابت
أع -ل -ن –ال -ف أل -ق -وى أل -ع -رأق -ي -ة وح -زب أل -دع-وة
رفضسهما Ÿبادرة رئيسس أ÷مهورية فؤوأد معصسوم
◊ل أزمة أسستفتاء إأقليم كردسستان لÓنفصسال ألنها
تخالف ألدسستور ألضسامن لوحدة ألعرأق ،بينما حذر
زع -ي -م أل -ت -ي -ار ألصس -دري أل -زع -م -اء أألك-رأد م-ن أن
أنفصسالهم يعني ألنتحار.
فقد أعرب –الف ألقوى ألعرأقية -ألذي يضسم
ألقوى ألسسياسسية ألسسنية ‘ -بيان عن ““أسستغرأبه

ل· اŸتحدة تسشعى ÷مع  200مليون دولرلتغطية حاجياتهم
ا أ

كارثة صسحية ‘ ﬂيمات الÓجئ Úالروهينغا ببنغÓدشش

ل· اŸتحدة ،أامسس ،أان هناك
أاعلنت ا أ
حاجة ◊وا‹  200مليون دولر خÓل
الششهور السشتة اŸقبلة Ÿسشاعدة الÓجئÚ
الروهينغا اŸسشلم Úالذين فروا ““بأاعداد
هائلة““ من ميا‰ار إا ¤بنغÓديشس عقب
حملة عسشكرية دموية.
وأطلقت أأل· أŸتحدة مناشسدة ÷مع  78مليون
دولر ‘ ألتاسسع من سسبتم Èلكن ألÓجئ Úوأصسلوأ
ألتدفق.
من جهتها ،حذرت منظمة ““أطباء ب Óحدود““ من
كارثة صسحية –دق Ãخيمات ألÓجئ Úألروهينغا
‘ ب -ن -غ Ó-دشس ن -ت -ي-ج-ة ع-دم ت-وف-ر أل-غ-ذأء أو أŸاء
ألكا‘ وصسعوبة ألوصسول إأليها باإلضسافة إأ ¤تدفق
مياه ألصسرف ألصسحي.
وأع- -ل- -ن روب- -رت أون- -وسس م- -نسس- -ق أل- -ط -وأرئ ل -دى
أŸن -ظ -م -ة ‘ ب -ي -ان نشس -ر أÿم -يسس ““ك -ل ألشس-روط
متوأفرة لنتشسار وباء يتحول إأ ¤كارثة على نطاق
وأسسع““.
وتخشسى أŸنظمة أنتشسار ألكولÒأ وأ◊صسبة بشسكل
خاصس.
وفر أك Ìمن  420ألف مسسلم من أقلية ألروهينغا
إأ ¤بنغÓدشس ‘ أألسسابيع أألخÒة هربا من حملة
قمع يشسنها أ÷يشس ألبورمي وقالت أأل· أŸتحدة
إأن -ه -ا ““ت -ط -ه Òإأث -ن -ي““ .ومضس-ى أل-رئ-يسس أل-ف-رنسس-ي
أÁان -وي -ل م -اك -رون أÿم -يسس ح -ت -ى أل -ق -ول ب-أان-ه-ا

““إأبادة““.
وعند وصسولهم إأ ¤بنغÓدشس ،يضسطر ألÓجئون إأ¤
أللجوء إأ ¤ألتÓل بسسبب أكتظاظ أıيمات أو إأ¤
أل -ب -ق-اء ع-ل-ى ج-وأنب أل-ط-رق-ات .وأث-ارت أألم-ط-ار
ألغزيرة ألتي هطلت ‘ أأليام أألخÒة ﬂاوف من
حصسول أنزلقات تربة.
تقول كيت وأيت أŸنسسقة ألطبية ◊الت ألطوأرئ
لدى منظمة ““أطباء ب Óحدود““ إأن ““أıيم ليسس
فيه طريق دأخلية ما يجعل إأيصسال أŸسساعدأت
صسعبا جدأ .كما أن وجود ألوديان يجعل أألرضس
م- -ع- -رضس- -ة لÓ- -ن -زلق ب -اإلضس -اف -ة إأ ¤ع -دم وج -ود
مرأحيضس““.
وتابعت وأيت ““عندما نسس ‘ Òأıيم ندوسس ‘
أŸياه ألسسنة وألفضسÓت ألبشسرية““.
ونظرأ لعدم توفر مياه للشسرب يشسرب ألÓجئون
مياها يتم جمعها ‘ حقول أألرز وألÈك وحتى ‘
حفر صسغÒة يتم نبشسها باأليدي وغالبا ما تكون
ملوثة بالفضسÓت““.
وتوضسح وأيت ““نسستقبل كل يوم بالغ Úعلى وشسك
أŸوت من أ÷فاف““ ،مضسيفة ““عادة هذأ أمر نادر
جدأ لدى ألبالغ Úودليل على أننا إأزأء حالة طارئة
على نطاق وأسسع““.
وشسددت أŸنظمة من جهة أخرى على أهمية تأامÚ
وصس- -ول م- -ن- -ظ -م -ات أŸسس -اع -دأت أإلنسس -ان -ي -ة إأ¤
أل Ó- -ج- -ئ Úم- -ن رأخ Úع- -ل- -ى أ÷انب أآلخ- -ر م- -ن

أ◊دود.
ول يزأل آألف ألشسخاصس يهربون أو يختبئون ‘
ألغابات وأ÷بال هربا من أ◊رأئق ‘ قرأهم.
وقبل أندلع أألزمة أ◊الية كان عدد ألروهينغا ‘
بورما أك Ìمن مليون .وقد فر نصسفهم تقريبا منذ
 25أوت أŸاضسي.
وك -ثÒأ م -ا ي -ت -ع-رضس أب-ن-اء ه-ذه أألق-ل-ي-ة أŸسس-ل-م-ة
لÓضسطهاد ‘ بورما حيث يعتÈون مهاجرين غÒ
شسرعي Úوتفرضس عليهم قيود مشسددة.

””فواجع”” ميا‰ار
قالت سسفÒة ألوليات أŸتحدة ‘ أأل· أŸتحدة
ن -ك -ي ه -ي -ل -ي إأن وأشس -ن -ط -ن تشس -ع -ر ب-ال-ق-ل-ق بسس-بب
““أل -ف -وأج -ع““ ‘ م -ي -ا‰ار أل -ت -ي ي-ت-أاث-ر ب-ه-ا مسس-ل-م-و
ألروهينغا ،بينما أعربت رئيسسة وزرأء بنغÓديشس
عن ““فزعها““ Ÿا يحدث من أعمال ألعنف ضسد
ألروهينغا.
وذكرت هيلي أن ألسسلطات أألمÒكية تدعو زعيمة
أ◊كومة أونغ سسان سسو تشسي وقادة أ÷يشس إأ¤
وقف أ◊ملة.
وأضسافت للصسحفي ⁄““ Úنكتف بدعوتها فحسسب
وإأ‰ا دعونا أ÷يشس أيضسا““ ‘ إأِشسارة إأ ¤سسو تشسي.
وقالت إأن رئيسس هيئة أألركان أألمÒكية أŸشسÎكة
أ÷Ôأل ج- -وزي -ف دأن -ف -ورد أتصس -ل ب -ق -ائ -د ج -يشس
ميا‰ار ليقول له إأن ““هذأ ل Áكن أن يسستمر““.

م -ن م -ب -ادرة أل -رئ -يسس م-عصس-وم أل-ت-ي ت-ت-ع-ارضس م-ع
أليم Úألذي أدأه وأمتازت بعدم أ◊يادية وألتÈير
لعملية ألسستفتاء ولو بعد ح.““Ú
وأك-د أل-ت-ح-ال-ف م-وق-ف-ه أل-رأفضس Ÿب-ادرة أل-رئ-يسس
Óكرأد بإاجرأء
معصسوم ألنها تتضسمن إأعطاء أ◊ق ل أ
أسستفتاء ألنفصسال ‘ حال فشسلت أŸفاوضسات بÚ
بغدأد وأربيل .

ق- -ال رئ- -يسس أل- -وزرأء ألÎك- -ي ب- -ن ع -ل -ي ي -ل -درم إأن
أسس-ت-ف-ت-اء أن-فصس-ال إأق-ل-ي-م ك-ردسس-ت-ان أل-عرأق مسسأالة
“سس أمن تركيا ألقومي ،وذلك باŸوأزأة مع عقد
ألرئيسس رجب طيب أردوغان أجتماع ‘ Úأنقرة
ل -ب -حث أÿط-وة أل-ك-ردي-ة أل-ت-ي ي-رفضس-ه-ا أÛت-م-ع
أل -دو‹ ب -اسس -ت -ث -ن -اء إأسس -رأئ -ي-ل ،وأل-ت-دأب ÒأŸم-ك-ن
أت -خ -اذه-ا وم-ن ب-ي-ن-ه-ا ف-رضس ع-ق-وب-ات ع-ل-ى إأدأرة
أإلقليم.
ودعا يلدرم ‘ تصسريحات صسحفية إأدأرة كردسستان
ألعرأق إأ ¤عدم أÿوضس ‘ ما وصسفها باŸغامرة،
مشسÒأ إأ ¤أن قرأر ألسستفتاء ل يحظى بأاي دعم
دو‹ وجميع ألدول تعت Èأنه أسستفتاء خاطئ ويجب
عدم إأجرأئه.
وأشسار رئيسس ألوزرأء ألÎكي إأ ¤أن إأدخال منطقة
كركوك أŸتنازع عليها ‘ أسستفتاء كردسستان ألعرأق
كارثة ،مؤوكدأ أن تركيا ل ترضسى بأاي مبادرة لتغيÒ
ألوضسع أ◊ا‹ ‘ ألعرأق وسسوريا وسستقوم Ãا يلزم
للرد.

أازمة ششبه ا÷زيرة الكورية

بيونغ يانغ تهدد باختبار قنبلة هيدروجينة
قالت كوريا الششمالية،
أامسس ،إانها قد تخت Èقنبلة
هيدروجينية فوق اÙيط
الهادي وذلك بعد أان تعهد
لمريكي دونالد
الرئيسس ا أ
ترامب بتدمÒها بينما
تعهد الزعيم الكوري
الششما‹ كيم جو„ أاون
بأان يجعل ترامب يدفع
ثمن تهديداته غاليا.
و ⁄يحدد أون ما أإلجرأء
أل -ذي سس -ي -ت -خ-ذه م-ع أل-ولي-ات
أŸتحدة أو ترأمب ألذي تبادل
م -ع -ه أإله -ان -ات ‘ أألسس -اب -ي -ع
أألخÒة .وقالت كوريا أ÷نوبية
إأن هذأ هو أول تصسريح مباشسر
م- -ن ن- -وع -ه م -ن ج -انب زع -ي -م
لكوريا ألشسمالية.
وق - - -ال وزي- - -ر أÿارج- - -ي- - -ة
ألكوري ألشسما‹ ري يو„ هو،
‘ تصسريحات بثها ألتلفزيون
إأن بÓده قد تفكر ‘ أختبار
قنبلة هيدروجينية على نطاق
 ⁄يسسبق له مثيل ‘ أÙيط ألهادي.
لكن ري ألذي كان يتحدث للصسحفي‘ Ú
ن -ي -وي -ورك ق-ال إأن-ه ل ي-ع-ل-م م-ا ي-ف-ك-ر ف-ي-ه ك-ي-م
بالتحديد ،ووصسفت أليابان ألتهديد بأانه ““غÒ
مقبول على أإلطÓق““.
وق -ال ك -ب Òأم -ن -اء ›لسس أل -وزرأء أل -ي -اب -اÊ
يوشسيهيدي سسوجا ،أمسس ،إأن تصسريحات كوريا
ألشس -م -ال -ي -ة وتصس -رف -ات -ه -ا ““غ Òم -ق -ب -ول -ة ع -ل-ى
Óم-ن أإلق-ليمي
أإلطÓ-ق““ ومسس-ت-ف-زة ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
وألدو‹.
وي -وم أل -ث Ó-ث -اء ق -ال ت -رأمب ‘ أول خ-ط-اب
 ·ÓأŸتحدة إأنه
يلقيه أمام أ÷معية ألعامة ل أ
““سسيدمر “اما““ كوريا ألشسمالية إأن هي هددت
ألوليات أŸتحدة وحلفاءها ،ووصسف كيم بأانه
““رجل صسوأريخ““ ‘ مهمة أنتحارية.
وقال كيم إأن بÓده سستدرسس ““أعلى مسستويات
أإلجرأءأت أŸضسادة ‘ ألتاريخ““ مع ألوليات
أŸتحدة وإأن تصسريحات ترأمب أكدت له أن
برنا›ه ألنووي ““على أŸسسار ألصسحيح““.
وأج -رت ب -ي-ون-غ ي-ان-غ سس-ادسس وأكŒ Èارب-ه-ا
ألنووية يوم ألثالث من سسبتم Èوأطلقت عشسرأت
ألصس -وأري -خ ه -ذأ أل-ع-ام ،ب-ي-ن-م-ا تسس-رع م-ن وتÒة
ب -رن -ام -ج ي -ه -دف إأ“ ¤ك -ي -ن-ه-ا م-ن أسس-ت-ه-دأف
ألوليات أŸتحدة بصساروخ مزود برأسس نووي.
ون -ق -لت وك -ال -ة أألن -ب -اء أŸرك -زي -ة أل -ك -وري -ة
أل -رسس -م -ي -ة ع -ن ك-ي-م ق-ول-ه ““سس-أاروضس ب-ال-ت-أاك-ي-د
وبالقطع ذلك أıرف أألمريكي أıتل عقليا

بالنار““.
و‘ بك Úقال بيان لوزأرة أÿارجية ألصسينية
أمسس ،إأن وزير أÿارجية وأنغ يي حث كوريا
ألشسمالية على ألكف عن موأصسلة ألتحرك ‘
مسس - -ار خ- -ط Òودع- -ا أل- -ولي- -ات أŸت- -ح- -دة إأ¤
أل-ت-مسسك ب-ت-ع-ه-دأت ب-ع-دم ألع-ت-دأء ع-ل-ى بيونغ
يانغ.
·Ó
وق- -ال وأن -غ أم -ام أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ل  -أ
أŸتحدة يوم أÿميسس ““بغضس ألنظر عن تغÒ
أل- -ظ- -روف وب- -غضس أل- -ن- -ظ- -ر ع -ن أل -وقت أل -ذي
سس-يسس-ت-غ-رق-ه أألم-ر وألصس-ع-وب-ات أل-تي نوأجهها،
سستظل ألصس Úدوما متمسسكة بهدف نزع ألسسÓح
أل-ن-ووي ‘ شس-ب-ه أ÷زي-رة (أل-ك-وري-ة) وب-تشس-ج-ي-ع
باÙادثات““.

اسستمرار اŸناورات
ق- -ال أ÷يشس أل- -ي- -اب- -ا ،Êأمسس ،إأن ح- -ام- -ل- -ة
أل -ط -ائ -رأت أألم -ري -ك -ي -ة رون-ال-د ري-ج-ان Œري
م -ن -اورأت م -ع سس -ف -ن ح-رب-ي-ة ي-اب-ان-ي-ة ‘ أŸي-اه
ج -ن -وب-ي شس-ب-ه أ÷زي-رة أل-ك-وري-ة ‘ أسس-ت-ع-رأضس
للقوة ألبحرية.
وقال قوة ألدفاع ألذأتي ألبحرية أليابانية ‘
بيان إأن أ◊املة ريجان ،ألتي يبلغ وزنها مئة
ألف طن وتتمركز ‘ أليابانŒ ،ري هي وألسسفن
أŸرأفقة لها مناورأت مع قطع من ألبحرية
أليابانية منذ يوم  11سسبتم ‘ ÈأŸياه ألوأقعة
جنوب وغرب أ÷زر أليابانية ألرئيسسية.
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 Ÿـ ـاذا نتضض ـ ـّرع بالّدع ـ ـ ـاء مع أاّن الل ـ ـّـه يعل ـ ـم باÿفاي ـ ـا؟

إلّدعاء من أإعظم
مقامات إلعبودية ،وهو شضعار
’نبياء
’نبياء وأإدب إ أ
إ أ
وإŸرسضل Úوإلقرآإن إلكر Ëفيه
’يات إلتي تطلب من إلعبد
من إ آ
أإن يتضضرع إ ¤ربه ‘ كل
حا’ته قال إلله تعا{ :¤إدعوإ
رّبكم تضضّرعا وخفية}.

وق-ال ت-ع-ال-ى{ :وإدع-وه خ-وف-ا وطمعا
إن رحمة إلله قريب من إلمحسضنين}.
وقد طلب منا رسسول الله ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ أان نلجأا إالى الله في كل أامورنا،
وبين رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أان
الدعاء ينفع .ولقد أامر النبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ بالدعاء عندما قال سسراقة بن
مالك :يا رسسول الله بين لنا ديننا كأانما خلقنا اآلن ففيم العمل؟ أافيما جفت به األقلم وجرت به المقادير؟ أام فيما يسستقبل؟
قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ «بل فيما جفت به األقلم وجرت به المقادير» ،قال سسراقة ففيم العمل؟ قال النبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ «اعملوا فكل يسسر لما خلق له» (رواه الطبراني).
فالدعاء ل ينافي الرضسا بالقضساء والقدر ،فل تعارضض بين علم الله بما سسيكون وبين دعاء العبد وتضسرعه لموله وطلبه الثواب من ربه.
وإاذا كان الدعاء ل نفع فيه ،فلماذا جاءت اآليات تحث على الدعاء ويحوي القرآان كثيرا ً من اآليات التي فيها الدعاء؟
وعن عائشسة رضسي الله عنها قالت :قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ «ل يغني حذر عن قدر والدعاء ينفع بما نزل وما لم ينزل وإان
البلء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إالى يوم القيامة» (البزار والحاكم) ،وكان رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ يدعو ومن دعائه بعد ركعتي
الفجر .قال ابن عباسض بعثني العباسض إالى رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ فأاتيته ممسسياً وهو من بيت خالتي ميمونة ،فقام يصسلي من الليل،
فلما صسلى ركعتين قبل صسلة الفجر :قال« :الّلهم إاّني أاسسأالك رحمة من عندك تهدي بها قلبي ،وتجمع بها شسملي ،وتلم بها شسعثي وترد بها
الفتن ،وتصسلح بها ديني وتحفظ بها غائبي ،وترفع بها شساهدي وتزكي بها عملي وتبيضض بها وجهي وتلهمني بها رشسدي ،وتعصسمني بها من
كل سسوء .اللهم اعطني إايمانا صسادقا ويقينا ليسض بعده كفر ورحمة أانال بها شسرف كرامتك من الدنيا واآلخرة».

هـ ـ ـل هنـ ـ ـاك حكمة مـ ـ ـن تشضريـ ـ ـع الزكـ ـ ـاة؟
’حسضن
يجب أإن ُيعلم أإن إلله تعا ’ ¤يشضرع شضيئًا إ’ وهو متضضمن أ
’حسض-ن إŸصض-ال-ح ،ف-إان إل-ل-ه ت-ع-ا ¤ه-و إل-ع-ل-ي-م ،إل-ذي
إ◊ك -م  ،وﬁق-ق أ
أإحاط بكل شضيء علمًا ،إ◊كيم ،إلذي ’ يشضرع شضيئًا إ’ ◊كمة .
ثانيًا :وأإما إ◊كمة من تشضريع إلزكاة ،فقد ذكر إلعلماء حكما كثÒة
لذلك ،منها:
إ أ
’و :¤إاتمام إاسسلم العبد وإاكماله؛ ألنها أاحد أاركان اإلسسلم ،فإاذا قام بها
اإلنسسان تّم إاسسلمه وكمل ،وهذا ل شسك أانه غاية عظيمة لكل مسسلم ،فكل مسسلم
مؤومن يسسعى إلكمال دينه.
إلثانية :أانها دليل على صسدق إايمان المزكي ،وذلك أان المال محبوب للنفوسض،
والمحبوب ل يبذل إال ابتغاء محبوب مثله أاو أاكثر ،بل ابتغاء محبوب أاكثر منه،
ولهذا سسميت صسدقة؛ ألنها تدل على صسدق طلب صساحبها لرضسا الله عّز وجل.
إلثالثة :أانها تزكي أاخلق المزكي ،فتنتشسله من زمرة البخلء ،وتدخله في
زمرة الكرماء؛ ألنه إاذا عود نفسسه على البذل ،سسواء بذل علم ،أاو بذل مال ،أاو
بذل جاه ،صسار ذلك البذل سسجية له وطبيعة حتى إانه يتكدر ،إاذا لم يكن ذلك
اليوم قد بذل ما اعتاده ،كصساحب الصسيد الذي اعتاد الصسيد ،تجده إاذا كان ذلك
اليوم متأاخرا ً عن الصسيد يضسيق صسدره ،وكذلك الذي عود نفسسه على الكرم،
يضسيق صسدره إاذا فات يوم من األيام لم يبذل فيه ماله أاو جاهه أاو منفعته.
إلرإبعة :أانها تشسرح الصسدر ،فاإلنسسان إاذا بذل الشسيء ،ولسسيما المال  ،يجد
في نفسسه انشسراحًا ،وهذا شسيء مجرب ،ولكن بشسرط أان يكون بذله بسسخاء
وطيب نفسض ،ل أان يكون بذله وقلبه تابع له.
وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» أان البذل والكرم من أاسسباب انشسراح الصسدر،
لكن ل يسستفيد منه إال الذي يعطي بسسخاء وطيب نفسض ،ويخرج المال من قلبه
قبل أان يخرجه من يده ،أاما من أاخرج المال من يده ،لكنه في قرارة قلبه ،فلن
ينتفع بهذا البذل.
إÿامسضة :أانها تلحق اإلنسسان بالمؤومن الكامل (ل يؤومن أاحدكم حتى يحب
ألخيه ما يحب لنفسسه) فكما أانك تحب أان يبذل لك المال الذي تسسد به
حاجتك ،فأانت تحب أان تعطيه أاخاك ،فتكون بذلك كامل اإليمان.
إلسضادسضة :أانها من أاسسباب دخول الجنة ،فإان الجنة (لمن أاطاب الكلم ،وأافشسى
السسلم ،وأاطعم الطعام وصسلى بالليل والناسض نيام) ،وكلنا يسسعى إالى دخول
الجنة.
إلسضابعة :أانها تجعل المجتمع اإلسسلمي كأانه أاسسرة واحدة ،فيعطف فيه
القادر على العاجز ،والغني على المعسسر ،فيصسبح اإلنسسان يشسعر بأان له إاخوانًا
حسِسْن َكَما
يجب عليه أان يحسسن إاليهم كما أاحسسن الله إاليه ،قال تعالىَ{ :وَأا ْ
ك}( ،القصسصض اآلية  .)77فتصسبح األمة اإلسسلمية وكأانها عائلة
ح َسسَن الsلُه ِإاَلْي َ
َأا ْ
واحدة ،وهذا ما يعرف عند المتأاخرين بالتكافل الجتماعي ،والزكاة هي خير
ما يكون لذلك؛ ألن اإلنسسان يؤودي بها فريضسة ،وينفع إاخوانه.
إلثامنة :أانها تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ ألن الفقير قد يغيظه أان يجد هذا
الرجل يركب ما شساء من المراكب ،ويسسكن ما يشساء من القصسور ،ويأاكل ما
يشستهي من الطعام ،وهو ل يركب إال رجليه ،ول ينام إال على األرضض وما أاشسبه
ذلك ،ل شسك أانه يجد في نفسسه شسيئاً.
فإاذا جاد األغنياء على الفقراء كسسروا ثورتهم وهدؤووا غضسبهم ،وقالوا :لنا
إاخوان يعرفوننا في الشسدة ،فيأالفون األغنياء ويحبونهم.
إلتاسضعة :أانها تمنع الجرائم المالية مثل السسرقات والنهب والسسطو ،وما أاشسبه
ذلك؛ ألن الفقراء يأاتيهم ما يسسد شسيئًا من حاجتهم ،ويعذرون األغنياء بكونهم
يعطونهم من مالهم ،فيرون أانهم محسسنون إاليهم فل يعتدون عليهم.
إلعاشضرة :النجاة من حّر يوم القيامة ،فقد قال النبي ـ صسلّى الله عليه وسسّلم ـ:
«كل امرئ في ظّل صسدقته يوم القيامة» ،وقال في الذين يظلهم الله في ظله
يوم ل ظل إال ظله( :رجل تصسدق بصسدقة فأاخفاها حتى ل تعلم شسماله ما تنفق
يمينه) متفق عليه.
إ◊ادية عشضرة :أانها تلجئ اإلنسسان إالى معرفة حدود الله وشسرائعه؛ ألنه لن
يؤودي زكاته إال بعد أان يعرف أاحكامها وأاموالها وأانصسباءها ومسستحقيها ،وغير
ذلك مما تدعو الحاجة إاليه.
إلثانية عشضرة :أانها تزكي المال ،يعني تنمي المال حسساً ومعنى ،فإاذا تصسدق
اإلنسسان من ماله فإان ذلك يقيه اآلفات ،وربما يفتح الله له زيادة رزق بسسبب

هذه الصسدقة ،ولهذا جاء في الحديث« :ما نقصست صسدقة من مال» رواه مسسلم،
وهذا شسيء مشساهد أان اإلنسسان البخيل ربما يسسلط على ماله ما يقضسي عليه أاو
على أاكثره باحتراق ،أاو خسسائر كثيرة ،أاو أامراضض تلجئه إالى العلجات التي
تسستنزف منه أامواًل كثيرة.
إلثالثة عشضرة :أانها سسبب لنزول الخيرات ،وفي الحديث« :ما منع قوم زكاة
أاموالهم إال منعوا القطر من السسماء».
إلرإبعة عشضرة« :أان صسدقة السسر تطفئ غضسب الرب» كما ثبت ذلك عن
الرسسول ـ صسّلى الله عليه وسسلّم ـ ،الخامسسة عشسرة :أانها تدفع ميتة السسوء.
إÿامسضة عشضرة :أانها تتعالج (أاي تتصسارع) مع البلء الذي ينزل من السسماء
فتمنع وصسوله إالى األرضض.
إلسضادسضة عشضرة :أانها تكفر الخطايا ،قال الرسسول ـ صسّلى الله عليه وسسّلم ـ :
«الصسدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار».

األكل باليم Úسُضنsة

كان رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ يحب tللمسسلم أان تكون له ُهوsية
خاصسة ُتَمuيزه عن غير المسسلمين؛ ولذلك فقد أامرنا ببعضض األعمال التي
لُsمة؛ سسواء في المظهر أاو األفعال أاو الكلمات ،ومن
ُتعطي صسفة خاصسة ل أ
هذه األعمال سُسsنة األكل باليد اليمنى؛ فالمسسلم ل يأاكل ول يشسرب
بشسماله أابًدا ،وكان رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ يهتtم بتعليم
األطفال هذه ال tسسsنة منذ سسنوات عمرهم األولى؛ فقد روى مسسلم عن
ت ِفي ِحجِْر َرسُسوِل اللهِ ـ صسلى
ُعَمَر بْنِ َأابِي سَسلََمَة رضسي الله عنهَ ،قاَلُ :كْن ُ
ِ
ِ
ت َيدِي َتِطيش ُض ِفي ال sصسحَْفةَ ،فَقاَل ليَ« :يا ُغَلمُ،
الله عليه وسسلم ـ َوَكاَن ْ
ك».
كَ ،وُكْل مِsما َيِلي َ
سَسuم اللَهَ ،وُكْل ِبَيِمينِ َ
وع s-ل -ل رسس -ول ال -ل -ه ـ صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل -م ـ ه-ذا ال-ح-رصض ع-ل-ى
األكل باليمين بأانه يفعل ذلك مخالفًة للشسيطان؛ فقد روى مسسلم عن ابْنِ
ُعَمَر رضسي الله عنهماَ ،أاsن َرسُسوَل اللهِ ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ َقالَ« :إاَِذا
حُدُكْم َفْلَيأاُْكْل بَِيِمينِهَِ ،وإاَِذا شَسِرَب َفْلَيشْسَرْب ِبَيِمينِهِ َفإاِsن الشsسْي َ
طاَن َيأاُْكُل
َأاَكَل َأا َ
ِبشِسَماِلِهَ ،وَيشْسَرُب ِبشِسَماِلِه».
وبلغ من حرصسه صسلى الله عليه وسسلم على هذا ال tسسsنة أانه دعا على
رجل أاصَسsر على األكل باليسسرى! فقد روى مسسلم عن سَسَلَمَة ْبِن ا ْ َألْكَوِع
جًل َأاَكَل ِعْنَد َرسُسوِل اللهِ ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
رضسي الله عنهَ ،أاsن َر ُ
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وشسكرا
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عاقبة إلتكذيب بكÓم إلله

أاصضحـ ـ ـاب القريـ ـ ـة ‰وذج ـ ـا
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اآلية  13ـ .)32
(تسسوق اآليات الكريمة هنا قصسة أاهل القرية الذين
كذبوا رسسل الله إاليهم ،لتحذر من عاقبة التكذيب
ب -ال -وح -ي وال -رسس -ال -ة ،ع -ل -ى ط -ري -ق -ة ال -ق -رآان ف-ي
اسس - -ت - -خ - -دام ال - -قصسصض ل - -ل - -ع - -ظ - -ة والع - -ت - -ب- -ار.
ولم يذكر القرآان الكريم من هم أاصسحاب القرية،
ول ما هي القرية .وقد اختلفت فيها الروايات التي
ل طائل من تتبعها .وعدم إافصساح القرآان عنها دليل
على أان تحديد اسسمها أاو موضسعها ل يزيد شسيئا في
دللة القصسة وإايحائها .ومن ثم أاغفل التحديد،
ومضس- - -ى إال- - -ى صس- - -م- - -ي- - -م ال - -ع - -ب - -رة ول - -ب - -اب - -ه - -ا.
وال-م-ع-ن-ى :واضس-رب أاي-ه-ا ال-رسس-ول ل-مشس-ركي قومك
الرادين لدعوتك مثل يعتبرون به وهو قصسة أاهل
ال-ق-ري-ة ،ح-ي-ن ذهب إال-ي-ه-م رسس-ول-ي-ن ل-دع-وتهم إالى

اإليمان بالله وترك عبادة غيره ،فكذب أاهل القرية
ال-رسس-ول-ي-ن ،ف-ع-ززن-اه-م-ا وق-وي-ن-اه-ما برسسول ثالث
فقال الثلثة ألهل القرية :إانا رسسل الله مرسسلون
لهدايتكم ،فرد عليهم أاهل القرية بأانه ليسض لكم
فضسل علينا ،وما أانتم إال بشسر مثلنا ،فكيف أاوحى
الله إاليكم دوننا؟ بل الله لم ينزل شسيئا من الوحي
وال -رسس -ال -ة ،وم -ا أان-ت-م اإل ق-وم ت-ك-ذب-ون ف-ي دع-وى
النبوة.
فأاجابهم الرسسل بقولهم :الله يعلم أاننا رسسله إاليكم،
ولوكنا كذبة لنتقم منا أاشسد النتقام وليسض علينا
إال أان نبلغكم رسسالة الله بلغا واضسحا جليا ل
غموضض فيه ،فإان آامنتم فلكم السسعادة ،وإان كذبتم
فلكم الشسقاوة.
قال لهم أاهل القرية :إانا تشساءمنا بكم وبدعوتكم
ال -ق -ب-ي-ح-ة ل-ن-ا إال-ى اإلي-م-ان ،وت-رك ع-ب-ادة آال-ه-ت-ن-ا.
ق -ال ال -م -فسس-رون :ووج-ه تشس-اؤوم-ه-م ب-ال-رسس-ل أان-ه-م
دعوهم إالى دين غير ما يدينون به ،فاسستغربوه
واسس -ت -ق-ب-ح-وه ،ون-ف-رت ع-ن-ه ط-ب-ي-ع-ت-ه-م ال-م-ع-وج-ة،
فتشساءموا بمن دعا إاليه ،كأانهم قالوا :أاعاذنا الله
م -م -ا ت -دع-ون-ن-ا إال-ي-ه .ث-م ت-وع-دوا ال-رسس-ل ب-ال-رج-م
والعذاب األليم.
ق -الت ال -رسس-ل ل-ه-م :ل-يسض شس-ؤوم-ك-م بسس-ب-ب-ن-ا ،وإان-م-ا
شس-ؤوم-ك-م بسس-ب-ب-ك-م ،وب-ك-ف-رك-م ،وعصس-ي-ان-ك-م ،وسس-وء
أاعمالكم ،أاِألننا ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إالى
ت-وح-ي-د ال-ل-ه ،تشس-اءم-ت-م ب-ن-ا ،وت-وع-دت-م-ون-ا بالرجم
والتعذيب؟ ليسض األمر كما زعمتم ،بل أانتم قوم
ع - -ادت- -ك- -م اإلسس- -راف ف- -ي ال- -عصس- -ي- -ان واإلج- -رام.
قال ابن كثير :إان أاهل القرية هّموا بقتل رسسلهم،
فجاءهم رجل من أاقصسى المدينة يسسعى لينصسرهم
من قومه ،وطلب من قومه أان يتبعوا الرسسل الكرام
ال -داع -ي -ن إال -ى ت-وح-ي-د ال-ل-ه ج-ل شس-أان-ه ،وال-ذي-ن ل
ي -ط -ل -ب -ون أاج -رة ع -ل -ى دع -وت-ه-م ،وه-م ع-ل-ى ه-دى
وبصس -ي -رة ف -ي -م -ا ي -دع -وك -م إال -ي-ه م-ن ت-وح-ي-د ال-ل-ه.
وب -ع -د ال -نصس -ح وال -ت -ذك -ي-ر أاع-ل-ن إاسس-لم-ه ،وأاشس-ه-ر
إاي -م -ان-ه ،ف-ق-ال :إان-ي آام-نت ب-رب-ك-م ال-ذي خ-ل-ق-ك-م،
ف - -اسس - -م - -ع- -وا ق- -ول- -ي ،واع- -م- -ل- -وا ب- -نصس- -ي- -ح- -ت- -ي.
ويوحي سسياق القصسة بعد ذلك أانهم لم يمهلوه أان
قتلوه ،فكانت عقوبتهم صسيحة واحدة صساح بهم
جبريل ،فإاذا هم ميتون ل حراك لهم ،قد أاخمدت
أانفاسسهم حتى صساروا كالنار الخامدة).

فضضل اإلكثار من صضيام النافلة ‘ شضهر ّﬁرم
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حديث نبوي
عن سضهل بن سضعد رضضي إلله عنه أإن إلنبي ـ صضلى إلله عليه وسضلم ـ قال:
«في إلجّنة ثمانية أإبوإب ،فيها باب ُيسضمى إلرّيان ’ ،يدخله إ’
إلصضائمون» روإه إلبخاري ،وزإد إلنسضائي« :فإاذإ دخل آإخرهم ُأإغلق ،من
دخل فيه شضرب ،ومن شضرب لم يظمأا أإبدإ «.

دع ـ ـاء الي ـ ـوم
إلّلهم إني عبدك ،وبك أإملي فاجعل إلشضفاء في جسضدي ،وإليقين في قلبي،
وإلنور في بصضري ،وإلشضكر في صضدري ،وذكرك بالليل وإلنهار ما بقيت على
لسضاني ،وإرزقني منك رزقا غير محظور و’ ممنع  .يا مسضهل إلشضديد ،ويا ملين
إلحديد ،ويا منجز إلوعيد ،ويا من هو كل يوم في أإمر جديد ،أإخرجني من
حلق إلمضضيق إلى أإوسضع طريق ،بك إدفع ما ’ أإطيق ،و’ حول و’ قوة إ’ بالله
إلعلي إلعظيم.
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السسبت  ٢٣سسبتمبر  ٢0١7م
الموافق لـ  0٢محرم  ١٤٣٩هـ
العـ ـدد١7٤٤6 :
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koutoufcom@gmail.com

فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

ا◊مل
ل -يسس ا÷م -ي -ع يسس-ت-ح-ق
احÎامك ،ف - - -ه- - -ن- - -اك م- - -ن
يسستحق Œاهلك حتى يحÎم نفسسه
أاو’.

الثور
كلمة باختصسار
وانطقها بعزة وافتخار
وأارددها بتكرار وإاصسرار نحن
أابناء ا÷زائر بكل افتخار
الدنيا والدين علينا شساهدين
وا÷زائر حرروها اÛاهدين
دمنا عربي أامازيغي احنا ماشسي
ﬂلطÚ
تاريخنا واضسح واحنا بيه
مفتخرين

أاط- - -ه- - -ر أان- - -واع ا◊ب أان
–ب شسخصسا وأانت تعلم أانه لن يكون
ملكك و’ من نصسيبك ،ولكن تظل
–ب -ه و–ب أان ت-راه سس-ع-ي-دا ف-ق-ط:
’نك أاحببته.
أ

ا÷وزاء
حكم و
أأمثال
^ ’ تسس -
أان يقتل م -ح لشس-يء
كل شسيء.
^ اع - -م -
واح - -د -ل ل- -وج- -ه
ي- -
’وج  - -ك- -فك ك- -ل
ا أ
عملك ه ل- - -ي- - -ك- - -ن
ل
له وحده.

للعÈة

ما هو الشسيء الذي يعت Èأاسسرع من
ال ّ
ط Òوأانعم من ا◊رير؟
حل العدد السسابق
درب التبانةوهي تعني ›رة حلزونية الشسكل،
’رضس،
وهي اسسم اÛرة التي تنتمي إاليها الشسمسس وا أ
وبقية اÛموعة الشسمسسية .تشستمل ›رة درب
اللبانة على مئات البلي Úمن النجوم.

أبتسسم
قيل إان عنÎة بن شسداد
’نÎنيت بسسوق
كان ‘ مقهى ا أ
ع-ك-اظ ،وك-ان ع-ازم-ا ع-ب-ل-ة ع-ل-ى ك-اب-تشسينو،
لسسف – ⁄ضسر فنظر إا ¤اŸاسسنجر فلم
ولكن ل أ
يجدها ““أاونلين““ فقال قصسيدته هذه:
َهل َ
ءم ْ
ن َمسِسْنجَـٍر
غاَدَر ا أ
’َِخـل ُ
ت بوق ٍ
*** أاْم َهل َدخلــ ُ
ت متأاخِر
يا فورويردا ُ
س َتَكَلِمي
ت عبلَة با إ
’نُبْكس ِ
** وِعِمي سَسلمًا يا إاÁيل ُ
ت وَتَوقّري
صسِفِحي وَكأان ُ
َفوقف ُ
ه
ت على َموقِعها ُمَت َ
ِ
َ
ْ
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و ِ
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ْ
جِر
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ـ
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ن
إ
ا
س
س
إ
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إ
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ا
ى
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ا
ن
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ح
س
ص
ْ
ْ
ُ
َ
ْ َ
** َ
ت ِمن ُكمــبيوَتٍر َتَقاَدم َعهُده
حْيِي َ
ُ
ع َبعَد ِزيـادِة اِْŸموري
** أاقوى وأاسسَر َ

’سسرة فهذا ُيخّفف
^ أاّنه Ãجرد أان تولد بنت ‘ ا أ
’باء ‘ حياتهم بشسكل
الضسغط والتوتر النفسسي لدى ا أ
عام ويزيد من حظوظهم ليعيشسوا لفÎة أاطول طبقاً
للدراسسات؟
^ أان-ه ‘ ال-ل-غ-ة السس-وي-دي-ة رسس-م-يً-ا ”ّ ،إاضس-اف-ة ك-ل-م-ة
(ز’ت -ان) ل-ل-ق-ام-وسس ،ك-ف-ع-ل ي-ع-ن-ي (ُي-سس-ي-ط-ر وُي-ه-ي-م-ن)
وذلك تكرÁاً للعب ““ز’تان إابراهيموفيتشس““.

السسرطان
ﬁاول- - - - - - - - -ة إاع- - - - - - - - -ادة
ال- -ع- -لق- -ات ،ف -ك -رة سس -ي -ئ -ة
أات- -رك- -وه- -ا “وت ل- -و ف- -ي- -ه -ا خ Òم -ا
انتهت.

األسسد
ن الغنى وا÷اه وا÷مال؛ كل
إا ّ
أاولئك أاثواب تلبسس وتخلع ،و’ يبقى
لنسسان إا’ ما قدم من عمل ،ينال به
ل إ
الّنعيم أاو َيصسَلى به ا÷حيم.

يقول أاحدهم :بعد يوم طويل وشساق من العمل وضسعت أامّي الطعام أامام
أابي على الطاولة وكان معه خبز ّﬁمصش..لكن اÿبز كان ﬁروق “اما.
مّد أابي يده إا ¤قطعة اÿبز وابتسسم لوالدتي وسسأالني كيف كان يومي ‘
اŸدرسسة؟
ل أاتذّكر Ãاذا أاجبته لكّنني أاتذّكر أاّني رأايته يدهن قطعة اÿبز بالزبدة
واŸربى ويأاكلها كلّها.
عندما نهضست من طاولة الطعام سسمعت أاّمي تعتذر ألبي عن حرقها للخبز
وهي –مصسه..لن أانسسى رد أابي على اعتذار أامي..ل تكÎثي بذلك ،أانا
أاحب أاحيانا أان آاكل اÿبز ّﬁمصسا زيادة عن اللزوم ،وأان يكون به طعم
الحÎاق.
‘ وقت لحق من تلك الليلة عندما ذهبت ألقّبل والدي قبلة تصسبح على
خ ،Òسسأالته إان كان حقا يحب أان يتناول اÿبز أاحيانا ّﬁمصسا إا ¤درجة
الحÎاق ،فضسّمني إا ¤صسدره وقال ‹ هذه الكلمات التي –تاج إا ¤تأامّل:
يا بني أاّمك اليوم كان لديها عمل شساق وقد أاصسابها التعب واإلرهاق ،وشسيء
آاخر ،أاّن قطعة من اÿبز اÙمصش زيادة عن اللزوم أاو حتى Îﬁقة لن
تضسر حتى اŸوت..ا◊ياة مليئة باألشسياء الناقصسة ،وليسش هناك شسخصش
كامل ل عيب فيه ،علينا أان نتعّلم كيف نقبل النقصش ‘ بعضش األمور ،وأان
نتقّبل عيوب اآلخرين.

العذراء

اŸيزان
وهذا من أاهم األمور ‘ بناء العÓقات ،وجعلها قوية مسستدÁة..خبز
ّﬁمصش ﬁروق قلي Óل يجب أان يكسسر قلبا جمي..Óفليعذر الناسش
بعضسهم بعضسا؛ وليتغافل كل مّنا ما اسستطاع عن اآلخر؛ ولنّÎفع عن
سسفاسسف األمور.
Ÿسستمر ُيميت لّذة الشسيء ،لذا فإان الشّسجرة لو تعّرضست لرياح دائمة
النقد ا ُ
ألصسبحت عارية من أاوراقها وثمارها!
كذلك الشّسخصش إان تعّرضش للّنقد ا÷ارح باسستمرار ُيصسبح سسلبيا..
إامدحوا حسسنات بعضسكم وŒاوزوا عن األخطاء ،فإانّ الكÓم ا÷ميل مثل
اŸفاتيحتقفل به أافواه وتفتح به قلوب.

مثÒة

أاجمل النفوسس هي التي
’ ت- -ن -ك -ر ال -م -ع -روف رغ -م شس -دة
الخلف

العقرب
بعضسهم ’ يعرفون كيف
ي- -ح- -اف- -ظ- -ون ع- -ل- -يك ،ول- -ك- -ن -ه -م ’
يريدونك أان تذهب لغÒهم.

القوسس
إاذا  ⁄ت- -غ- -ام -ر م -ن أاج -ل
شسيء –به..فاصسمت إاذا خسسرته.

سسّيدة هندية ‘ الـ  ⁄ 75تتناول الطعام
منذ  60عاماً..وهذه ق ّصستها
تزعم امرأاة هندية ‘ الـ  75من عمرها ،وتدعى ““سساراسسواتي باي““،
أانها  ⁄تتناول حبة أارز أاو اأي طعام صسلب آاخر منذ نحو  60عاماً ،وذلك
ب -اسس -ت -ث -ن -اء م -وزة واح -دة ‘ األسس -ب-وع ،وه-ي ت-ع-يشش ف-ق-ط ع-ل-ى اŸاء
والشساي ،وذلك بحسسب ما جاء ‘ تقرير نشسره موقع ““.““Oddity Central
وتتذّكر هذه السسيدة ““سساراسسواتي باي““ أان نظامها الغذائي كان طبيعياً
حتى أاصسيبت بـ ““عدوى التيفوئيد““ بعد ولدة طفلها األول قبل  60عامًا،
وقد عانت من آالم شسديدة ‘ اŸعدة ،و ⁄تعد قادرة على أان تبقي أاي
شسيء ‘ معدتها ،ومن هنا قررت التخلي عن تناول الطعام.
وأاشسار التقرير إا ¤أانه مع –سسن حالتها بدأات ‘ تناول رشسفات صسغÒة
من الشساي ،لكن شسهيتها للطعام  ⁄تعد.
ونظراً ألن زوجها ““دواركا براسساد باتيكار““ كان يشسعر بالقلق بشسأان
صسحتها وصسحة طفلهما ،فقد حاول إاقناعها بتناول الطعام ،لكنها ⁄
تتمكن من ذلك؛ ووفقًا للتقرير ،فإانها كانت تعيشش على اŸاء والشساي
فقط ،وواصسلت القيام بذلك حتى اليوم.
وواصس -ل ال -زوج ﬁاول -ة إاق -ن -اع -ه -ا ب -ت -ن -اول ال-ط-ع-ام ل-وه-ل-ة ،ح-ت-ى أان-ه
اصسطحبها إا ¤العديد من مراكز العÓج ،لكن دون جدوى؛ وبعد أان رأاى
أانه تبدو ‘ صسحة جيدة ،تخلى الزوج عن ﬁاولته ‘ نهاية اŸطاف.

م-ن أاسس-ب-اب الصس-مت غ-الًبا
هو فقدان من يفهمك.

’خ-ط-اء ال-ت-ي
م-ن أاك Èا أ
نرتكبها نح ُ
ن البشسر..هو أاننا
نسس - -م - -ع نصس - -ف ال- -ك- -لم..ون- -ف- -ه- -م
رب-ع-ه..ون-ن-ف-ع-ل ضس-ع-فه..و’ ُنفكر
فيه!

اÿبـ ـ ـز اÙـ ـروق

أاخبار

لÒت -اح ع -ق -لك وق -ل -بك
تأاكد أانه ’ يوجد خ ‘ Òشسيء
أاخذه الله منك.

ا÷دي
ال-ق-رارات ال-ت-ي تصس-ن-ع-ها
الكرامة صسائبة حتى وإان أاوجعتك.

الدلو
’ ت - -ث- -ق ‘ ال- -ب- -داي- -ات،
 Óعن ف - -أاصس - -دق ال - -ك - -لم ي- -ق- -ال ‘
وا÷دير بالذكر أان هذه السسيدة قد قامت بÎبية  5أاطفال ،فضس ً
’خÒة.
اللحظات ا أ
أانها عملت ‘ ا◊قول بجانب زوجها.

وبالرغم من النظام الغذائي الغ Òمعتاد الذي تتبعه هذه السسيدة ،إال
أانها تؤوكد على أانها دائماً ما يكون لديها قدراً وافراً من الطاقة ،حتى
وهي ‘ عمر الـ .75
وكذلك لفت التقرير إا ¤أانه بعد انتشسار قصسة ““سساراسسواتي باي““ ‘
الصسحف ،فإان العديد من األشسخاصش وجدوا صسعوبة ‘ تصسديق أانه
Áكنها أان تعيشش فقط على اŸاء والشساي لنحو  60عامًا ،إال أان أافراد
عائلتها وجÒانها ‘ قرية ““ ““Sundrailبولية ““ماديا براديشش““ الهندية،
يؤوكدون ذلك األمر.

ا◊وت
ي-جَب أان ت-ت-قّ-بل حقيقَة
’شس- -خ- -اصس ’ ي- -لئ -م -وَن
أان ب- -عَضس ا أ
ت تريدهم.
حياتك مهما كن َ

info@ech-aab.com
السشبت  ٢٣سشبتم ٢٠١٧ Èم اŸوافق لـﬁ ٠٢رم  ١٤٣٩هـ
www.ech-chaab.com
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انسش -رسض ج -ار  Êف -اسش -ن ان -ك-م ك-ل اسض ن-السش-بث اغ-م-يسض ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسض ووال-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سش-ك-ل ،اشش-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشش-اويث،
اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

العيذ ا‰حرم ذي باثنت ذالفرصشة بششام اذ›مالنت لعوايل

العداث ذالتقاليد انلجدود تو’نتيد
ذأاقسساي ذي لوراسس امقران
آاوال دونزروب:
^ يعّبو أازوار يرزاي

^ آام -ي ي -ت -ل -م -ن ت -ادرسش -ا دغ
إاÁي نوفونسض
^ يا حاد يتمّتان يعرمن  ،و
آاغ آايدنغن أاولشض
^م- - - -ا ّت- - - -ا ي- - - -وي - - -ن
ت - - - - - -ادونت غÒ
تاعنونت
باشض آاتيني
فسشيغ

–ت -ف-الت ل-ع-واي-ل ان-ل-وراسض ام-ق-ران ا›زاي-ري-ن ك-ام-ل سش-ع-د نسش-ق-اسض
اجديذ نالهجرة نالنبي الكر ËفÓسض الصشÓة ذالسشÓم واق Óيتوسشن
غ -ر Êسش -ال -ع-ي-ذ ا‰ح-رم ،سش-ل-ب-اسض ن-ال-ع-داث ذال-ت-ق-ال-ي-د اق Ó-ت-وورثت
فلجدود انغ امزورا اورعان –فاظنت فÓسشنت لعوايل نششاوين.
إاعداد أاسشناط العيذ ‰حرم ذي لوراسض امقران سشا Òÿاذلهنا وسشلباسض
نالعاداث ذالتقاليد أاق Óحاظن فÓسشنت سشكان انلوراسض أامقرانن أاقÓ
لسشÓم Úويوسشد
اتعياذن ﬁرم بششام اذعÈن فتمسشك انسض سشالدين ا إ
حرم ذي باثنت ما Êأالنت لعوايل انباثنت فاقنت غنواسشاي أاق Óيبذو
ذيسض اŸسشلم Úحسشب اسشقاسض نالهجرة ما Êإاقهاجر الرسشول الكرË
لذن نربي سشبحان.
لسشÓم سشا إ
ﬁمد غاŸدينة بششام أاذينششر ا إ
وبششام انيني بلي لعوايل انلورسض امقران عيذنت ﬁرم لزم انعقب
ف -اŸي -دان م -نسش -ي انسش -نت م -ا Êأان -وف-ا ب-ل ل-ع-واي-ل ك-م-ل ق-ي-نت ال-ط-ع-ام
سشكسشوم ويط قينت أاششخششوخ بششام أاذدجنت اسض ‰حرم ‡يز فسشانÚ
كامل  ،ولنت لعوايل أايط تقنت ا◊ن إاقفاسشن انسشنت وأايط تافنت
اسشاي ذالفرصشة بششام اذنت قلي نلوفال أامذاهر إادريث انيغ أاذروحن
أاذخ-طب إاح-د سش-ال-ع-اي-ل-ة والشش-ي-اي ك-ام-ل بشش-ام أاذمÓ-ق-ان واذ›م-ال-ن
خاطر اول اÛتمع انغ يتمÓق غ ÒذاŸناسشباث ،ام Úإاغنتا ا◊اجة
Áينة أاق Óثقارنغ بلي ﬁرم يح Óلباسض خاطر ا÷يل Ò‰ا يحواج
مليح بششام اثنسشفاق سشلعوايد نششاوين ذي Ÿنسشبثاي.
ولعوايل أايط اتفرنت قلي نتقديت نالعيذ أامقران بششام أاتقن ذي لعيذ
ا‰ح -رم ان -ي -غ ذي عشش -وران خ -اط -ر ث -ق -ديت ث -اق -ذÁت ث -ح  Ó-م -ل -ي-ح
وثسشفقاي غنالعيذ أامقران وثا Êلعوايل اتقتصشادنت بششام اذسشاغنت
أاكسشوم اجديذ.
ثغاوسشا ثيششت ثح Óثا Êارقاي انلعوايل “روحانت اتقنت الزياراث
غنبعضشاسشنت خاطر ذاسض اذخدمنتشض ذيسض وتافنت الفرصشة بششام
اد›م -ال-نت واذح-اف-ظ-نت ف-الصش-ي-لث ن-ال-رح-م اق Ó-اوصش-ى فÓ-سض رب-ي
ذالنبي.
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^ اوي Òاطايف اششينفضض
^ ماي Óنشض ايليهن ذي مطاون،
هسشفظذهن سشي سشنانن
^ اوي Òه- - -ويÒذ ف- - -ي - -خ - -ف
امتبصشلت
^ اسض

اسسلم ـ ـ ـ ـ ـ ـذ نلحرف ـ ـ ـ ـ ـ ـث ذن ـ ـ ـ ـ ـ ـرن نثغوسس ـ ـ ـ ـ ـ ـون ثق ـ ـ ـ ـ ـ ـذرن
ذدرث اديسش - -دن اذي - -ل ان- -كشش- -م
سش -غ-رب-ز اسش-ل-م-ذ ن-ل-ح-رفث ،م-ي-ل
انبد غفثز بسض ا‰قل غر ذفر
أانف اكن اسشلمذ نلحرفث يتسشلد
سش -زك ن -زم -ن  ،اسش -ل -م -ذ ي -تسش-ل-د
سشثيمتسض غر يلسض نغ سشبب غر
أامسض ،اكن اسشقرن وث زك يكث
احدذ اŸذ أامسض،
غسض ان- -ف أاك- -ن اŸذ ن -ل -ح -رفث
ي -تسش -ل -د سش -ي-وث ي-وث Ÿع-ن أان-ف
أاكن انلمذ نغ ثنلمذث ثسشعدي
اطسض بسش- -ن اذوق- -ز اك -ن ات -فضض
ي -ب -ذ ل -ي -مسش -ل ث -غ-وسض اŸذ .اذغ
ام - -ذي أان - -ف ث - -م - -طث امسش - -ل - -ن
اج -قضش -رن ات -ب -ذ اسش -ل-م-ذ أان-يسض
لسش -ل -ق -ذشض ام -ك -ن اسش -ل -م -ذ اسش -م-ون ن-ت-ولث
ثسشخذم.
اسش Úاتبذ ل Íنثغوسشون اسشهلن أام ثقدحث
غسض اتعوج ذقمنز Ÿعن سشم ثدزذ ذقلمذ

ثتسشقم لششغلسض .ايق اثنف ذيل نلحرف.
Ÿع - -ن أان - -ف ذلث اي- -ذغ ادن- -ق- -ر أان- -ف اطسض
نلحرفث اثنتنف أاقرب اذنقرنت ،ايق ذين
يجن امذبرن ثعن ثمسشلت اكن اذسشقرذششن
اوك -ن ادف-ن ث-ف-رث اث-غ-وسش-ون ث-ق-ذرن ادج

اث- -ج- -دث وث- -ن -درن
ذم- -ي- -ن- -ث- -ن،اذغ ث- -ر
أان- - - - - - - - - - - - - - -ف اطسض
ن-ل-ح-رفث كشش-م-نت
سش- -غ -رب -زن اسش -ل -م -ذ
ن - -ل - -ح - -رفث ام- -ذي
أان- - - - - - - - - - - - - -ف ازط ،
ÿيضض انتقندير ،
لفثل انسشكسض اذوطسض
نثغوسشون.
اذغ انف أاكن يل ا◊رف ثسشع
أاهل اسشلمذ  ،أاهل اند انلمذن
اذسش أان - -سض ادسض ا◊- -رف اوشض
اسش-خ-ذم-ن ث-غ-وسش-ون ال-دسش-فغن
اسشغسض ،اسش ÚامضشÈن انتمرث
ال -دن ث Èاسش -ل -م-ذ اك-ن زم-رن اذرح-ن ادب-ن
ارط- -ل- -ن ان -ت -ذرمت سش -ل -ب -نك اوك -ن اذيÔن
وحرشض نلحرف.
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 2٣سس-ب-ت-م :1٩56 Èأسس-تشس-ه-د ألبطل
““زيغود يوسسف““ قائد ألو’ئية ألثانية
أإثر أشستباك مع ألعدو بسسيدي مزغيشس
شسمال قسسنطينة .

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

عنابة
عنابة

ألسسبت ﬁ 02رم  1٤٣٩هـ أŸوأفق لـ  2٣سسبتم 2017 Èم

قامت بها مفارز ألجيشس ألوطني ألشسعبي وحرأسس ألحدود وألجمارك

توقيف  9مهربين و 217مهاجر غير ششرعي

ألشسعب /في إأطار محاربة ألتهريب وألجريمة ألمنظمة،
أوقفت مفارز للجيشس ألوطني ألشسعبي وحرأسس ألحدود،
بالتنسسيق مع مصسالح ألجمارك ،يوم  21سسبتمبر ،2017
( )09مهربين و( )217مهاجر غير شسرعي من جنسسيات
مختلفة بكل من تلمسسان وبشسار وتمنرأسست ،في حين
تمكنت وحدة لحرأسس ألشسوأطئ من إأنقاذ أربعة ()04
أشسخاصس كانوأ على متن قارب على وشسك ألغرق ،وذلك
إأثر عملية بحث وإأنقاذ بحري بشسمال ألحناية بالقالة،
و’ية ألطارف/ن.ع .5.وبتلمسسان/ن.ع ،2.حجز عناصسر
ألدرك ألوطني ( )02كيلوغرأم من ألكيف ألمعالج ،فيما تم
ضس -ب-ط ( )3471ع -ل -ب -ة ت -ب -غ و( )750وح -دة م -ن م -خ -ت-ل-ف
ألمشسروبات بكل من ألوأدي وغردأية وبسسكرة/ن.ع.4.
من جهة أخرى ،أحبطت وحدأت حرسس ألحدود بكل من
سسوق أهرأسس وتبسسة وألطارف/ن.ع ،5.محاو’ت تهريب
أزيد من ( )16412لترأ من ألوقود.

...وحجز مسشّدسش آالي ومخدرات وإاحباط
هجرة غير ششرعية

وفي إأطار حماية ألحدود ومحاربة ألجريمة ألمنظّمة،
ضسبطت مفرزة للجيشس ألوطني ألشسعبي يوم  20سسبتمبر
 ،2017مسسدسسا آأليا بجانت ،فيما أوقف عناصسر ألدرك
ألوطني وحرأسس ألحدود بكل من عين ألدفلى  1وتلمسسان
ثÓثة ( )03تجار مخدرأت ،وضسبطوأ كمية ضسخمة من
ألكيف ألمعالج تقّدر بـ( )466كيلوغرأم ،وذلك في عمليتين

’و¤
ألرأبطة أÎÙفة أ أ

ن-وع-ي-ت-ي-ن تّ-م خÓ-ل-ه-م-ا إأح-ب-اط م-ح-او’ت أل-ت-روي-ج ل-هذه
ألسسموم.
من جهة أخرى ،وبكل من عين قزأم وتندوف أوقفت
مفارز للجيشس ألوطني ألشسعبي مهّربين أثنين وضسبطت
مركبة رباعية ألدفع و( )05درأجات نارية ومعدأت تنقيب
عن ألذهب ،فيما تمّ حجز ( )7608وحدة من مختلف
ألمشسروبات بسسعيدة وبوهرأن  ،2أوقف حرأسس ألشسوأطئ
( )68شسخصسا كانوأ على متن قوأرب تقليدية ألصسنع ،في
حين تمّ توقيف ( )24مهاجرأ غير شسرعي من جنسسيات
مختلفة بكل من تلمسسان ،أدرأر وبسسكرة.

رئيسس أمن و’ية تمنرأسست:

مولودية وهران تعود
بفوز ثم Úمن تاجنانت

المواطن ششريك فعال
في تحقيق األمن والقضشاء على الجريمة

ح -ق-ق ،أمسس ،ف-ري-ق م-ول-ودي-ة
وه -رأن ن -ت -ي -ج-ة ك-بÒة خ-ارج
ق -وأع -ده أم -ام دف -اع ت-اج-ن-انت
ب-ن-ت-ي-ج-ة  ‘ 1 – 0أ÷ول- - -ة
أل -رأب -ع -ة ل -ل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة
’و ¤وصس- -ع- -د ب- -فضس- -ل- -ه- -ا إأ¤
أ أ
أŸرك-ز أل-ث-ا Êم-ؤوق-ت-ا ب-رصسيد 7
نقاط .
حامد حمور

أكد رئيسس أمن و’ية تمنرأسست ،عميد أول للشسرطة مكيد عكاشس ،خÓل
ألندوة ألصسحفية ألتي نشسطها نهاية أأ’سسبوع ألمنصسرم ،أن ألموأطن يعد
شسريكا فعا’ في ألعملية أأ’منية لتحقيق أأ’من وألقضساء على ألجريمة وألذي
بفضسله تم تقليصس ألكثير من قضسايا أإ’جرأم ،مما يبين ويوضسح  -بحسسبه-
مدى ألتكامل وألتعاون بين ألشسريكين في تحقيق ألعملية أأ’منية ،وهذأ من
خÓل ألتبليغ عبر ألخطوط ألمخصسصسة ،حيث تم تسسجيل  1087أتصسال عبر
جميع ألخطوط ،في خطوة تبرز ،وتوضسح تجاوب ألموأطن مع أأ’من خاصسة
في ألتبليغ ،وكذأ أإ’جرأءأت ألمتخذة من طرف أأ’من ألو’ئي ،أين تم تعزيز
توأجد قوأت ألشسرطة في ألميدأن من خÓل تسسخير  550شسرطي و 32مركبة.
خÓل عرضسه لحصسيلة نشساطات مصسالح ألشسرطة وأإ’جرأءأت أأ’منية خÓل
ألعطلة ألصسيفية شسهري (جويلية ،أوت) ،وألدخول أإ’جتماعي بالو’ية ،رفقة
ضسباط وإأطارأت أأ’من ألوطني بعاصسمة أأ’هقار ،كشسف مكيد عكاشس ،أن
مصسالحه ،أحصست  103عملية شسرطية (أمنية وقائية) .مكنت هذه ألعمليات
عناصسر أأ’من من مرأقبة  3370سسيارة ،و 680درأجة نارية ،ودرأسسة حالة
 1236شسخصس ،من خÓل عملية مدأهمة لعدد من أأ’حياء ألتي تنتشسر فيها
بؤور ألجريمة ،ما مكن من معالجة  80قضسية تتعلق بالجنايات وألجنح ضسد
ألممتلكات ،و 44قضسية تتعلق جنايات وجنح ضسد أأ’فرأد ،و 29قضسية تتعلق
بالحيازة وألمتاجرة وأسستهÓك ألمخدرأت.
وسسعيا منها لمحاربة ألجرأئم ألتي تمسس باإ’قتصساد ألوطني ،أضساف عميد
أول للشسرطة ،أن مصسالحه تمكنت من حجز سسلع قدرت قيمتها ألمالية بـ5
مÓيير و 600مليون سسنتيم ،كانت معدة للتهريب لدول ألجوأر.
تمنرأسست :بن حود محمد ألصسالح

وسسÎفع هذه ألنتيجة من معنويات
أشس - - -ب - - -ال أŸدرب ب - - -وع- - -ك- - -از ‘
أŸن- -افسس- -ة ح- -يث يسس -ع -ى ف -ري -ق «
أ◊م - -رأوة « ل - -ل - -عب أأ’دوأر أأ’و¤
هذأ أŸوسسم  ..خاصسة وأن عناصسر
أŸولودية لعبوأ بÎكيز كب Òذلك أن
هدف ألفوز سسجل ‘ ألدقيقة 90
.كما يوأصسل نادي بارأدو مسسÒته
أŸمّيزة وتأاقلم بسسرعة مع مسستوى
أل -رأب-ط-ة أÎÙف-ة أأ’و ¤ع-ن-دم-ا
سس -ج -ل ف-وزأ مسس-ت-ح-ق-ا ع-ل-ى أ–اد
ألبليدة بنتيجة  0 - 1حيث عمق
ج- -رأح زمÓ- -ء ح- -م -زة زدأم أل -ذي -ن
سس-ج-ل-وأ أ’ن-ه-زأم أل-رأب-ع ل-ه-م ع-ل-ى
ألتوأ‹  ..وبالتا‹ Áكن ألقول أن
ن -ادي ب -ارأدو يسس Òب -خ -ط -ى ث-اب-ت-ة
ويحتل أŸركز ألثا Êمؤوقتا وأثبت
جدأرته رغم صسعوده هذأ أŸوسسم
مقارنة بفريق مدينة ألورود ألذي
تبدو مأاموريته صسعبة للغاية.
وأل-ق-م-ة أل-ت-ي أح-تضس-ن-ه-ا م-لعب 20
أوت  55أنتهت لصسالح نصسر حسسÚ
دأي أم -ام ضس -ي -ف-ه شس-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل
ح -يث ح -ق -ق أشس-ب-ال أŸدرب ن-غ-ي-ز
فوزهم أأ’ول منذ أنطÓق أŸوسسم
وأ◊ق-وأ ب-الشس-ب-ي-ب-ة أن-ه-زأمها أأ’ول
بنتيجة  1 - 2حيث أن ألنصسرية
تتنفسس قلي Óبعد بدأية صسعبة ‘ ..
ح Úي- -ب- -ق -ى أل -ث -ن -ائ -ي رح -م -و- Ê
م-وسس-و Êي-ب-حث ع-ن أل-وصس-ف-ة ألتي
“كن «ألكناري» من –قيق نتائج
جيدة هذأ أŸوسسم.

النتائج :

نصسر ح .دأي  -شس.ألقبائل 1 - 2
د .تاجنانت  -م  .وهرأن 1 - 0
ن .بارأدو  -أ–اد ألبليدة 0 - 1

في جو مهيب وري ألثّرى بمقبرة بابا علي بالمدية

العائلة الّرياضشية توّدع بلقاسشم هجرسشي وعائلته

وّدعت أل-ع-ائ-ل-ة ألّ-ري-اضس-ي-ة ب-ال-م-دي-ة،
عشسية أمسس أأ’ول ،ألمرحوم بلقاسسم
هجرسسي وزوجته وأبنته أمينة ذأت
 10سس- -ن- -وأت ،ع- -ل- -ى إأث- -ر أل -ح -ادث
ألمروري ألذي أودى بحياتهم على
طريق ألشسفة بمنعرج خطير ،عقب
أصس -ط -دأم سس -ي-ارة ألضس-ح-اي-ا م-ن ن-وع
«سسامبول» بشساحنة لنقل ألبضسائع.
ووري أل -ف -ق -ي -د ب -ل -ق -اسس -م ه-ج-رسس-ي
وزوجته وأبنته ألثرى في أجوأء مهيبة
ب -م -ق -ب -رة ب-اب-ا ع-ل-ي ح-وأل-ي ألسس-اع-ة
ألحادية عشسرة من ليلة ألثÓثاء إألى
أأ’رب -ع -اء ،ب -حضس -ور ج -م -ع ك-ب-ي-ر م-ن
ألموأطنين مّمن عرفوأ ألمرحوم من
أل-ع-ائ-ل-ة أل-ري-اضس-ي-ة وك-ذأ أل-م-ن-تخبين
بالمجلسس ألو’ئي.
وقد سساهم رجال ألحماية ألمدنية
بالمدية ،أفرأدأ وإأطارأت ،في تشسييع
جنازة ضسحايا هذأ ألحادث ألمروري
أأ’ل- -ي -م ب -ك -ل ح -زن وأسس -ى ب -إاحضس -ار
أل-ع-ت-اد أل-م-ن-اسسب ل-ع-م-لية ألدفن ،من

إأضس -اءة ووسس -ائ -ل دف -ن ب -ع -د ت -ح -وي-ل
جثامينهم من مسستشسفى ألبليدة .وقد
كان من بين مودعي أل ّضسحايا رؤوسساء
ن -وأدي ف -ري -ق أول-م-ب-ي أل-م-دي-ة ل-ك-رة
أل -ق -دم ،أل -م -درب أل -ح -ال -ي ل -ل -ف-ري-ق
أل -م -ح -ل -ي وأل -رئ -يسس وزم Ó-ء م -ه -ن-ة
ألفقيد بلقاسسم هجرسسي في كرة أليد
وألرياضسة ألمدرسسية ،علما أن ألفقيد
ترك ورأءه أبنين وبنت وأحدة.
ألمدية :ع .علياني
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 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

 28°وهرأن
 27°وهرأن

ألثمن  10دج
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26°
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نّفذت ألطّبعة  10لنشساط ألتعاون ألعملياتي «رأيسس حميدو »2017

اللّواء حولي يفّتشش سشفينة «قلعة بني حماد»

أشسرف قائد ألقوأت ألبحرية أللّوأء
ح -ول -ي م -ح -م -د أل -ع-رب-ي ،أمسس أأ’ول،
ب-اأ’م-ي-رأل-ي-ة (أل-ج-زأئ-ر ألعاصسمة) على
ت- -ف- -ت -يشس سس -ف -ي -ن -ة أإ’ن -زأل وأإ’سس -ن -اد
أل-ل-وج-يسس-ت-ي-ك-ي «ق-ل-عة بني حماد» بعد
مشس -ارك -ت -ه -ا ف-ي ت-ن-ف-ي-ذ أل-ط-ب-ع-ة ()10
ل -نشس -اط أل -ت -ع -اون أل -ع -م-ل-ي-ات-ي «رأيسس
ح-م-ي-دو  ،»2017وذلك خÓ- -ل أل- -ف -ت -رة
أل -م -م -ت ّ-دة م-ن  05إأل - -ى  21سسبتمبر
أل -ج -اري ،ب -ال -ح -وضس أل -غ -رب-ي ل-ل-ب-ح-ر
أأ’بيضس ألمتوسسط ،بحسسب ما أورده
بيان لوزأرة ألدفاع ألوطني.
أوضس -ح أل -مصس -در ،أّن ه -ذأ «أل ّ-ن -شس -اط،
ألذي يندرج في إأطار تبادل ألخبرأت
وتعزيز ألتعاون ألعسسكري بين قوأتنا
أل-ب-ح-ري-ة وأل-ب-ح-ري-ة أل-فرنسسية ،يهدف
إأل -ى ت-دع-ي-م أل-ت-نسس-ي-ق أل-ع-م-ل-ي-ات-ي ف-ي
مجا’ت ألمرأقبة وأأ’من ألبحريين من
خÓل تبادل ألمعارف لتمكين ألطرفين
من تطوير قدرأت ألعمل ألمشسترك في
ح -ا’ت أأ’زم-ة (ت-لّ-وث ،نشس-اط-ات غ-ي-ر
مشسروعة ،حوأدث في ألبحر .)...كما

ذكر ألمصسدر بأاّن «هذأ ألتمرين ألذي
ُن ّ-ف -ذ ع -ل -ى أرب-ع ( )04م-رأح-ل ت-خّ-ل-ل-ه
توقفان ( )02بكل من ميناءي تولون
بفرنسسا وألجزأئر ،وشسمل تنفيذ تمارين
تكتيكية في عرضس ألمنطقة ألممتدة
م -ن ألسس -وأح -ل أل -ف -رنسس -ي -ة إأل -ى غ -اي-ة
عرضس ألسسوأحل ألجزأئريةُ ،خ ّصسصست
أسس -اسس-ا ل-ت-ق-ي-ي-م أل-م-ع-ارف أل-م-ك-تسس-ب-ة

للوحدأت ألمشساركة في إأطار تمرين
ب-ي-ان-ي ي-رت-ك-ز ع-ل-ى سس-ي-ناريو أعترأضس
لسس -ف -ي -ن-ة ت-ق-وم ب-نشس-اط غ-ي-ر مشس-روع،
وكذأ تنفيذ تمرين بحث وإأنقاذ تحت
إأدأرة وإأشسرأف ألمركز ألوطني لعمليات
أل -ح-رأسس-ة وأإ’ن-ق-اذ أل-ت-اب-ع ل-ل-مصس-ل-ح-ة
أل -وط -ن -ي -ة ل -ح -رسس ألسس -وأح -ل ل -ق-ي-ادة
ألقوأت ألبحرية.

إأثر وفاة ألمرأة ألحامل وجنينها بالجلفة

عامان حبسشا نافذا للطّبيبة
وسشنة لباقي المّتهمين المحبوسشين

ألتمسست ألنيابة ألعامة لدى محكمة عين وسسارة بو’ية ألجلفة ،ألخميسس ألماضسي ،في قضسية ألمرأة ألحامل
وجنينها عامين حبسسا نافذأ وغرأمة مالية قدرها  100ألف دج كعقوبة في حق ألطبيبة ألمختصسة ألمتابعة
في ألقضسية وسسنة حبسسا نافذأ وغرأمة مالية بـ 100ألف دج في حق باقي ألمتهمين ألمحبوسسين في ألقضسية،
’مر بثÓث قابÓت ،مدير مناوبة ومرأقب طبي.
يتعلق أ أ
كما ألتمسست ألنيابة في هذه ألقضسية
أل - -ت- -ي دأمت ج- -لسس- -ت- -ه- -ا م- -ن سس- -م- -اع
أل- -م- -ت- -ه- -م- -ي- -ن وألشس -ه -ود وم -رأف -ع -ات
أل-م-ح-ام-ي-ن زه-اء  24سس-اع-ة ،تسس-ليط
ع-ق-وب-ة شس-ه-ري-ن ح-بسس-ا ن-اف-ذأ وغرأمة
مالية بقيمة  20ألف دج في حق ألقائم
على مصسلحة حفظ ألجثث بمسسشستفى
مدينة عين وسسارة.
وح ّ-دد أل -ق -اضس -ي ف-ي ن-ه-اي-ة أل-ج-لسس-ة،
تاريخ  27من سسبتمبر ألجاري للنظر
ف -ي أل -قضس -ي -ة أل -ت -ي ت ّ-م ف -ي -ه -ا سس -م-اع
أل-م-ت-ه-م-ي-ن وألشس-هود ومحامي ألطرف
أل-م-دن-ي ،وك-ذأ م-ح-ام-ي أل-دف-اع ألذين
ت -أاسّس -سس -وأ م -ن أج -ل أل -م -ت -ه -م -ي -ن م -ن
أل -م -ح -ب-وسس-ي-ن ،وك-ذأ أل-ذي-ن ه-م ت-حت

إأجرأء ألرقابة ألقضسائية.
ت- -ع- -ود قضس -ي -ة وف -اة أل -م -رأة أل -ح -ام -ل
وج -ن -ي -ن -ه -ا إأل -ى أأ’سس -ب -وع أأ’خ -ي-ر م-ن
جويلية ألمنصسرم ،وألتي أثارت ألرأي
أل -ع -ام أل -م -ح -ل-ي .وع-ل-ى إأث-ره-ا كّ-ث-فت
أل ّسس -ل -ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن ت-حّ-رك-ات-ه-ا
للّنظر في ألقضسية ألتي قّدمت بشسأانها
وزأرة ألصس- - -ح- - -ة وألسس - -ك - -ان وإأصس Ó- -ح
أل-مسس-تشس-ف-ي-ات ط-لب أّدع-اء م-دن-ي في
ألقضسية ألتي تنظر فيها ألعدألة ،كما
أوف- -دت أل- -وزأرة م- -ب -اشس -رة ب -ع -د ه -ذه
ألوأقعة «لجنة تحقيق تتشسّكل من ثÓثة
م-ف-تشس-ي-ن وأسس-ت-اذ م-ت-خّصس-صس في طب
ألنسساء وألتوليد من أجل تسسليط ألضسوء
ع - -ل - -ى ج - -م - -ي - -ع أل - -ج- -وأنب أ’دأري- -ة

قردة ألماغو تهجر مخابئها

وألتنظيمية وألطبية لهذه ألقضسية».
ب-ع-د ت-ق-دي-م ت-ع-ازي-ه-ا أ’سس-رة أل-ف-قيدة،
شسّددت ألوزأرة على أّن «أي شسخصس
صس -در م -ن -ه ت-ه-اون و’م-ب-ا’ة ف-ي ه-ذه
أل-قضس-ي-ة سس-ي-ت-عّ-رضس ل-ع-ق-وب-ات ق-اسس-ية
ع -ل -ى ضس -وء أل -ت -ق -ري -ر أل -ن -ه-ائ-ي أل-ذي
سستقّدمه أللجنة ،بالموأزأة مع ألعمل
ألجاري على مسستوى ألعدألة» .وكان
تنقل وفد عن ألمجلسس ألوطني لحقوق
أإ’نسس -ان إأل -ى و’ي -ة أل -ج -ل -ف-ة ل-ت-قصس-ي
ألحقائق على إأثر وفاة أمرأة وجنينها،
مشس -ي -رأ ف -ي ب -ي -ان ل -ه إأل -ى «م -ت -اب -ع-ت-ه
Óوضساع ألصسحية في ألبÓد،
باهتمام» ل أ
أسستنادأ إألى مهامه وصسÓحياته كهيئة
دسستورية وطنية مسستقلة.

عناصشر اإلطفاء والغابات ومواطنون ينقذون غابات البليدة من النيران

’طفاء وأعوأن مصسالح ألغابات وفÓحون ومهتمون بالبيئة ،من تجنيب منطقة ألشسفة،
مكن تدخل عناصسر أ إ
’جل طهو طعام
ألوأقعة ألى ألغرب من ألبليدة ،من حريق مهول ،تسسبب فيه طيشس أشسخاصس أضسرموأ ألنار أ
’مر ألذي أنقذ مسساحة كادت أن تكون كبيرة من حريق مؤوكد ،خاصسة وأن كل
’سسبوع ،أ أ
خÓل نهاية أ أ
ألظروف ألطبيعية كانت مÓئمة جدأ.
ح -ال أل -ت -دخ -ل ألسس -ري -ع ل -ل -م -ن -ق -ذي -ن
وفÓ-ح-ي-ن وإأي-ك-ول-وج-ي-ي-ن ،م-ن أن-تشس-ار
ألنيرأن ألى ألغابة ألوأقعة على مقربة
من ضسفاف وأدي ألشسفة ،حيث لفت
أن -ت -ب -اه م -وأط -ن -ي -ن تصس -اع -د أل -دخ -ان
ب- -الضس- -وأح- -ي ،أأ’م- -ر أل- -ذي ج- -ع -ل -ه -م
يسس-ت-ن-ج-دون ب-ع-ناصسر ألحماية ألمدنية
وأل -غ -اب -ات ل -ل -ت-دخ-ل ،وسس-م-ح أل-ت-دخ-ل
ألسسريع من إأخماد ألنيرأن ألتي أتت
مبدئيا على مسساحة تقدر بحوألي 1
هكتار.
ل-ي-ت-م ب-ذلك إأن-ق-اذ ب-اق-ي أل-مسس-اح-ات
ألغابية ألتي نجت من حرأئق ألصسائفة
أل- -م -اضس -ي -ة ،وأل -ت -ي ح -ولت مسس -اح -ات
وأسسعة من ألغطاء ألنباتي ،زأدت عن
 180هكتار ألى أرأضس محروقة ،لم ينج
منها ’ ألنبات و’ ألحيوأن ،و’ حتى
بسساتين ألفÓحين وممتلكاتهم ،وقضست
على ألحياة ألبرية بنوعيها ألحيوأنية
وألسسمكية ،وخاصسة تلك ألسسائرة في
طريق أ’نقرأضس مثل ألنمسس ألذهبي

وأسس -م -اك ألشس -ب -وط وألسس -ل -ور ،وأن -وأع
أخرى من ألحيوأنات وألحشسرأت.
وأتضس -ح أن ف -ع -ل أل -ح-ري-ق ،ك-ان سس-ب-ب-ه
إأق -دأم ب -عضس أأ’شس -خ -اصس ع -ل -ى ت -رك
جمرأت ،أشسعلوها لطهو ألطعام خÓل
ج -ول -ة ق -ادت -ه -م أل -ى أل-م-ن-ط-ق-ة ن-ه-اي-ة
أأ’سسبوع ،حيث كاد أإ’همال مرة أخرى
أن يتسسبب في حريق خطير ،مثل تلك
ألتي وقعت بعد أحتفاليتنا بعيد ألفطر
ألمبارك.
ت -ج -در أ’شس -ارة أل -ى أن أل -ح-رأئ-ق ف-ي
فصس -ل ألصس -ي -ف أل -م -نصس -رم ،أتت ع -ل-ى
مسس -اح -ات غ -اب-ي-ة وأسس-ع-ة وتسس-بب ف-ي
ه -ج-رأت أ’ن-وأع م-ن أل-ح-ي-وأن-ات ،م-ث-ل
ق-ردة أل-م-اغ-و أل-ت-ي يشس-ت-ه-ر ب-ه-ا شسمال
أف-ري-ق-ي-ا ،وب-اأ’خصس م-ن-ط-قة ألمغربي
أل-ع-رب-ي ،ك-م-ا تسس-بب ت-لك أل-ن-ي-رأن ف-ي
ه -ج -رة ون -زوح أن -وأع م -ن أل -ح-ي-وأن-ات
ألمفترسسة ،مثل ألذئاب وألضسباع وعودة
ظهورها بمحيط ألتجمعات ألسسكانية،
وبسساتين وأصسطبÓت ألفÓحين ،بحثا

ع -ن أل -ط -ع -ام ب -ع -د أن دم-رت أل-ن-ي-رأن
وأحرقت ألمسساحات ألتي كانت ترعى
ب- -ه -ا وه -و م -ا أث -ار م -خ -اوف ألسس -ك -ان
وألفÓحين بتلك ألمناطق ألجبلية ،من
تعرضسهم ألى هجمات لتلك ألحيوأنات،
خاصسة وأن ظهورها عاد بقوة وبأاعدأد
كبيرة ملفتة ألنظر.
ول -يسس ت -لك أل-م-خ-اوف أل-وح-ي-دة أل-ت-ي
تهدد محاصسيل وأغنام ألفÓحين ،بل
سسبق وأن دقت مصسالح ألحماية ألمدنية
وصسيانة وتهيئة ألطرق خطر تسساقط
ألصسخور ووقوع أنز’قات في ألتربة،
خÓل موسسم تسساقط أ’مطار ،نتيجة
ألقضساء على ألغابات وأأ’شسجار ألتي
ك -انت ت -ح -م-ي أل-ت-رب-ة م-ن أ’ن-ز’ق-ات
وألحجارة على ألسسوأء ،وهي ألمخاوف
ألتي ما تزأل تشسكل أهتمام ألمسسؤوولين
وأل -م -ه -ت -م -ي -ن ب -الشس -أان أل -ب -ي -ئ-ي أيضس-ا
ب -م -ن -ط -ق-ة ألشس-ف-ة وح-ظ-ي-رة ألشس-ري-ع-ة
ألمحمية.
ألبليدة :لينة ياسسمين

