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إلرئيسس بوتفليقة يعطي تعليمات لسستكمال إلطريق إلسسيار شسرق -غرب
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مسساهـل ‘ لقــــاء خــــاصس
علــى قنــاة «روسسيا إليوم»

موقف أ÷زأئر ثابت
بع ـ ـ ـ ـ ـدم ألتدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
‘ شش ـ ـؤوون ألـ ـ ـ ـ ـدول

^^ عدم تكرأر أألخطاء وأحÎأم أآلجال خط أأحمر
^^ ضشرورة دمج أÿدمات أللوجيسشتية ‘ أقتصشاد أ÷زأئر
أإشســــــرف عـــــلى إلتمـــــــرين إلبيــــــــــاÊ
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ألفريق أحمد ڤايد صشالح يتفقد وحـ ـ ـ ـدأت
أŸيدأن بالناحيـة ألعسشكرية ألثانيـة بوهرأن
^ تقيي ـ ـ ـ ـم أŸؤوهـ ـ ـ ـ ـÓت أإلحÎأفي ـ ـ ـ ـة لقي ـ ـ ـ ـ ـادة
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لقتصساد إلرقمي
لسساسسي لتسسيÒإ إ
إŸورد إلبشسري إÿزإن إ أ

ألقضشـ ـ ـاء ع ـ ـلى إأره ـ ـ ـابي ششرأك ـ ـات مـ ـع أŸؤوسشسشـ ـات ألقتصشادي ـة
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النطÓق الرسشمي للموسشم السشياحي
الصشحراوي 2018 / 2017

عرضض ﬂطط عمل
ا◊كومة Ãجلسض األمة

يشش - - - -رف وزي- - - -ر السش- - - -ي- - - -اح- - - -ة
والصش -ن -اع -ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسش-ن
م -رم -وري ،ي -وم -ي  1و 2اأكتوبر
الداخلو على النطلق الرسشمي
للموسشم السشياحي الصشحراوي Ã 2018 / 2017دينتي
جانت و“Ôاسشت.

ينزل الوزير الأول اأحمد اأويحيى،
ال-ي-وم ،ع-ل-ى ال-غ-رف-ة ال-ع-ل-يا للŸÈان،
ل -ع -رضس ﬂط -ط ع -م-ل ا◊ك-وم-ة م-ن
اأج- - -ل ت- - -ط - -ب - -ي - -ق ب - -رن - -ام - -ج رئ - -يسس
ا÷مهورية ،خلل جلسشات علنية “تد اإ 28 ¤سشبتمÈ
ا÷اري ،سش- -ت- -خصشصس ل- -ل- -ع- -رضس واŸن- -اقشش- -ة وذلك ع- -ل -ى
السشاعة التاسشعة والنصشف صشباحا.

عرضض التقرير
السشنوي لنششاط
›لسض اŸنافسشة

الدالية تسشتقبل
فوجا من ا◊جاج
تشش -رف وزي -رة ال -تضش -ام -ن ال -وط -ن-ي
لسش- - -رة وقضش- - -اي- - -ا اŸرأاة غ- - -ن- - -ي- - -ة
وا أ
ال-دال-ي-ة ،ال-ي-وم ،ع-لى حفل اسشتقبال
فوج حجاج بيت الله ا◊رام من بÚ
اŸواط- - -ن ÚاŸسش- - -ن ÚواŸع- - -وزي- - -ن ال - -ذي - -ن ي - -رع - -ى رئ - -يسس
لداء ف-ريضش-ة ا◊ج،
ا÷م-ه-وري-ة سش-ن-وي-ا ع-م-ل-ي-ة إاي-ف-اده-م أ
وذلك على السشاعة ا◊ادية عششرة صشباحا.

اإلثنين  ٢٥سسبتمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٤محرم ١٤٣٩هـ

رخروخ ضشيف
فوروم اإلذاعة

02

ي- - - - -ع - - - -ق - - - -د رئ - - - -يسس ›لسس
اŸن- -افسش- -ة ع- -م- -ارة زي- -ت- -و،Ê
غ - - -دا ،ن - - -دوة صش - - -ح - - -ف - - -ي - - -ة
يسش -ت -ع -رضس ف -ي -ه -ا ال -ت -ق -ري -ر
السش - - -ن- - -وي ل- - -نشش- - -اط اÛلسس
لسش -ن -ة  ،2016وك -ذا ب -رن -ام -ج
ال-ع-م-ل لسشنة .2018 / 2017
وذلك على السشاعة العاششرة
صشباحا بفندق ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
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تخـ ـ ـ ـ ـرج الدفعـ ـ ـ ـ ـة  12للمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓزمÚ
األوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل للششرطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بالصشومعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

افتتاح معرضض
اÿط الياباÊ

تنظم سشفارة اليابان با÷زائر،
يوم  28سشبتم Èا÷اري ،معرضَس
وورشش- -ات اÿط ال- -ي -اب -ا Êوذلك
ع-ل-ى السش-اع-ة ال-ث-ال-ث-ة والنصشف
مسش -اء ،ب -اŸت -ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن
لضش- - - -اءة اŸصش- - - -غ- - - -رة واÿط
وا إ
ب -ا÷زائ -ر ،دار مصش -ط -ف -ى ب -اشش -ا،
ب -ال -قصش -ب -ة .ع -ل -م -ا أان ال -ورشش-ات
ت -ك -ون ي -وم -ي  29و 30سشبتمÈ
ا÷اري.

ندوة حول الطبعة الثانية
للصشالون الوطني للتكوين
ومهن اŸسشتقبل

ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة العامة للأمن
ال -وط -ن -ي ،ال-ي-وم ،ح-ف-ل ت-خ-رج
الدفعة  12للملزم Úالأوائل
ل -لشش -رط-ة وذلك ع-ل-ى السش-اع-ة
ال- -ث- -ام- -ن- -ة صش- -ب -اح -ا ب -اŸدرسش -ة
التطبيقية للأمن الوطني عبد
اÛي- -د ب- -وزب- -ي -د ب -الصش -وم -ع -ة،
ولية البليدة.

ي - -ن - -ظ- -م م- -ن- -ت- -دى اÛاه- -د،
ال -ي -وم ،ن -دوة ح -ول ال-ط-ب-ع-ة
ال -ث -ان -ي -ة ل -لصش -ال-ون ال-وط-ن-ي
ل -ل -ت -ك -وي-ن وم-ه-ن اŸسش-ت-ق-ب-ل،
وذلك على السشاعة العاششرة
صشباحا.

تسش- -تضش- -ي- -ف حصش -ة ف -وروم
الإذاع - - -ة ،ال- - -ي- - -وم ،رئ- - -يسس
ال–اد ال -وط-ن-ي ل-ل-م-ق-اولÚ
ال-ع-م-وم-يÿ Úضش-ر رخ-روخ،
ل -ل -ح -ديث ع-ن اسشÎات-ي-ج-ي-ة
اŸوؤسشسش - - -ات الق- - -تصش- - -ادي- - -ة
Ÿواج- -ه- -ة الآث- -ار السش- -ل- -ب -ي -ة
للوضشع اŸا‹ الراهن ،تطوير
نشش - - -اط ب- - -ورصش- - -ة ا÷زائ- - -ر
وقضش- -اي- -ا اأخ- -رى م- -رت- -ب -ط -ة
بنششاط ال–اد.

تكر ËاŸناضشل
عمـ ـ ـ ـر وزق ـ ـ ـ ـان

Ãناسشبة الذكرى  ٥٥لتأاسشيسس
أاول حكومة للجزائر اŸسشتقلة،
تنظم جمعية مششعل الششهيد،
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ي-ومية اÛاهد،
م- - - -ن- - - -ت- - - -دى ال- - - -ذاك - - -رة –ت
عنوان»وقفة عرفان للمناضشل
ال - -وط - -ن - -ي ع - -م - -ر وزق - -ان م- -ن
ا◊رك -ة ال -وط-ن-ي-ة إا ¤ال-ث-ورة
ال -ت -ح-ري-ري-ة إا ¤مسش-اه-م-ت-ه ‘
ب -ن-اء ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة وأاول
وزي- -ر ل- -ل- -ف- -لح- -ة ‘ ح -ك -وم -ة
ا÷زائ -ر اŸسش -ت -ق -ل -ة» ،ي-نشش-ط-ه
أاسشاتذة جامعيون.

العدد ◊ 145صشة
موعـ ـ ـد م ـ ـع التاري ـ ـخ

اللقاء ا÷ماعي
اŸوسشع رقم  196لتسشجيل
الششهادات ا◊ية

درك العاصشم ـ ـ ـ ـة يلقـ ـ ـ ـي القبـ ـ ـ ـضض
عـ ـ ـ ـ ـلى ﬂتطف ـ ـي فتـ ـ ـاة قاصشـ ـ ـر

ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
لرب-ع-اء 27
ل -ل -م-ج-اه-د ،ي-وم ا أ
سش-ب-ت-م ،2017 Èال - -ع- -دد 1٤٥
◊صش -ة م -وع -د م -ع ال -ت -اري-خ
على إاثر تلقي بلغ تقدمت به إاحدى العائلت القاطنة ببلدية
ب- -ع- -ن- -وان« :ك- -ي- -ف يشش- -ارك
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خ-رايسش-ي-ة ،م-ف-اده اخ-ت-ف-اء اب-نتهم القاصشر 16 ،سش-ن-ة ‘ ،ظ-رو
ا÷م- -ي- -ع ‘ إاث- -راء ال- -ذاك -رة
غامضشة ،منتصشف ششهر سشبتم Èا÷اري ،باششرت عناصشر الفرقة
اÛاهدين واÛاهدات ،ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ب- - -ال- - -وث - -ائ - -ق
لق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي بسش-ي-دي سش-ل-ي-م-ان ال-ت-اب-ع-ة ل-ك-ت-يبة
ا إ
لشش - - -ي - - -اء
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاه-دين واŸتاحف ا÷هوية ،واŸع- - - -ل - - -وم - - -ات وا أ
الدرك الوطني بالدويرة بحثا ،حيث أافضشت التحريات اŸعمقة
ال -ل -ق -اء ا÷م-اع-ي اŸوسش-ع رق-م  ،196ب-ع-ن-وان« :ط-ري-قة ال - -ت - -اري - -خ - -ي- -ة ،ع- -ل- -ى غ- -رار
لغلبية السشاحقة ‘
لتحديد مكان الفتاة وإاعادتها إا ¤عائلتها ،وإالقاء القبضس على ثلثة ششبان تÎاوح أاعمارهم ما ب 20 Úو 23سشنة ” ،نصشب ال- -ك- -م- -ائ- -ن ل- -ل- -ق -وات ال -ف -رنسش -ي -ة م -ن ط -رف مششاركة ا أ
تقدÁهم أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة القليعة.
اÛاه-دي-ن خ-لل ال-ث-ورة ال-ت-حريرية» ،وذلك نصش-رة ودع-م ال-ث-ورة ال-ت-حريرية
يوم اÿميسس  28سشبتم Èا÷اري على
باŸقابل“ ،كنت نفسس الفرقة ‘ عملية منفصشلة من توقيف جماعة أاششرار تتكون من سشتة أاششخاصس من ذوي السشوابق
ب -ك -ل غ -ال ون -ف -يسس» ،وذلك ع-ل-ى
السشاعة الثانية بعد الزوال.
تورطوا ‘ عدة اعتداءات على اŸواطن ،Úو” مثولهم أامام وكيل ا÷مهورية لرتكابهم جناية تكوين جمعية أاششرارﬁ ،اولة
السشاعة الثانية بعد الزوال بقاعة
القتل ،الضشرب وا÷رح العمدي بسشلح أابيضس ،التحطيم العمدي Ÿلك الغ ÒوغÒها.
ابن زيدون برياضس الفتح.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

ا’ثنين  25سشبتمبر  2017م
المؤافق لـ  04محرم  1439هـ

»æWh

Ãناسشبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه من غينيا بيسساو
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ية
تهنئة إا ¤رئيسس جمهورية غينيا بيسشاو جوزي ماريو فاز،
Ãن -اسش -ب -ة اح -ت -ف -ال ب Ó-ده ب -ع -ي -ده -ا ال -وط -ن -ي ،أاك -د ل-ه ف-ي-ه-ا
اسش-ت-ع-داده ال-ت-ام ل-ل-ع-م-ل م-ع-ه ع-ل-ى م-واصش-ل-ة و“ت ÚعÓقات
الصشداقة والتعاون التي Œمع البلدين.
ج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة« :إان اح-ت-ف-ال بÓ-دك-م
لتوجه إاليكم ،باسشم
بعيدها الوطني مناسشبة طيبة أاغتنمها أ
ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة عن نفسشي ،بتهانينا ا◊ارة
م -ق -رون -ة ب -ت -م -ن -ي -ات-ي ب-ال-رق-ى وال-رف-اه لشش-عب غ-ي-ن-ي-ا ب-يسش-او
الششقيق».
وأاردف ‘ ذات السش -ي-اق ق-ائ« :Ó-ه-ذا وأان-ت-ه-ز ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة
لؤوكد لكم “ام اسشتعدادي للعمل معكم على مواصشلة و“تÚ
أ
عÓقات الصشداقة والتعاون التي Œمع بلدينا خدمة Ÿصشلحة
ششعبينا وأاجدد لكم حرصشي على تعزيز التششاور السشياسشي بÚ
ا÷زائر وغينيا بيسشاو حول ما هو ﬁل اهتمام مششÎك من
لقليمية والدولية».
اŸسشائل ا إ

أاويحيى يسستقبل اأ’م Úالعام لوزارة الشسؤوون اÿارجية الفرنسسية

’ول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى،
اسش -ت -ق -ب-ل ال-ؤزي-ر ا أ
’م Úال-ع-ام
أامسش ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،ا أ
لؤزارة الششؤؤون اÿارجية الفرنسشية ،مؤريسش
غ -ؤردول -م -ؤن -ت -ا ،Êال -ذي سش -ل -م -ه رسش-ال-ة
’ول الفرنسشي إادوارد
مكتؤبة من الؤزير ا أ
’ول.
فليب ،بحسشب بيان Ÿصشالح الؤزير ا أ

ويتؤاجد غؤردول -مؤنتا Êبا÷زائر‘ ،
إاط-ار أاشش-غ-ال ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-حضش-ري-ة للدورة 4
للجنة ا◊كؤمية اŸششÎكة رفيعة اŸسشتؤى
اŸكلفة بالتعاون ب Úالبلدين والتي يرأاسشها
م -ن-اصش-ف-ة م-ع ن-ظÒه ا÷زائ-ري ن-ؤر ال-دي-ن
عيادي.

متابعة للجنة ا◊كومية اŸششÎكة رفيعة اŸسشتوى

ا’جتماع  4للجنة ا÷زائرية -الفرنسسية اليوم بالعاصسمة

ي -ع -ق -د ،ال -ي -ؤم اأ’ث -ن 25( Úسش-ب-ت-م ،)Èب-ا÷زائر
ال-ع-اصش-م-ة ،ا’ج-ت-م-اع ال-راب-ع ل-ل-ج-ن-ة م-ت-اب-ع-ة ال-ل-ج-نة
ا◊ك -ؤم -ي -ة اŸششÎك-ة رف-ي-ع-ة اŸسش-ت-ؤى ا÷زائ-ري-ة-
ال-ف-رنسش-ي-ة ب-رئ-اسش-ة اأ’م-ي-ن Úال-ع-ام Úلؤزارتي ششؤؤون
خ-ارج-ي-ة ال-ب-ل-دي-ن ن-ؤرال-دي-ن ع-يادي ومؤريسش قؤردو
م- -ؤن- -ت- -ا ،Êب -حسشب م -ا ج -اء ،أامسش ‘ ،ب -ي -ان ل -ؤزارة
الششؤؤون اÿارجية .وأاضشاف ذات اŸصشدر ،أان «هذه
اآ’ل-ي-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-تشش-اور ،ال-ت-ي ” تشش-ك-يلها Ãناسشبة
التؤقيع ،با÷زائر العاصشمة ‘ ،ششهر ديسشم،2013 È
على اتفاقية إانششاء اللجنة ا◊كؤمية اŸششÎكة رفيعة
اŸسشتؤى ،تندرج ‘ إاطار انتظام تبادل الزيارات بÚ

ال -ب -ل -دي -ن وا’رادة اŸششÎك -ة ‘ إاق -ام -ة ت-ع-اون ق-ؤي
ومتنؤع وششراكة اسشتثنائية».
وخ- -لصش ب- -ي- -ان وزارة الشش- -ؤؤون اÿارج -ي -ة ،إا ¤أان
«ا÷انب Úسشتكؤن لهما الفرصشة إ’جراء حصشيلة حؤل
التعاون الثنائي ‘ اÛا’ت السشياسشية وا’قتصشادية
وال -ث -ق -اف -ي -ة وت -ب -ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ؤل اŸسش-ائ-ل
اإ’قليمية والدولية ذات ا’هتمام اŸششÎك وذلك ‘
إاطار التحضش Òللمؤاعيد الثنائية اŸقبلة ب Úا÷زائر
وفرنسشا ،سشيما انعقاد اللجنة ا’قتصشادية اŸششÎكة
ا÷زائرية -الفرنسشية واللجنة ا◊كؤمية اŸششÎكة
رفيعة اŸسشتؤى ا÷زائرية -الفرنسشية.

اŸلتقى التطبيقي للصشم ‘ ا◊ركة الكششفية بوخالفة لـ «الششعب»:

إاعداد ﬁتوى تدريبي للقادة العامل› ‘ Úال إادماج الصسم
أاسشفر اŸلتقى التطبيقي للصشم ‘ ا◊ركة
الكششفية ،الذي انعقد بالكويت من  8إا15 ¤
سشبتم Èا÷اري ،عن عدة توصشيات ،أاهمها
لشش-ارة
ت -ع-م-ي-م اŸوسش-وع-ة ال-كشش-ف-ي-ة ب-ل-غ-ة ا إ
على اŸدارسس التي تهتم بالصشم و–فيزهم
على اسشتحداث فرق كششفية وإارششادية من
خÓل ا÷معيات الكششفية العربية.

á°TƒªYƒH .¢S
‘ ه- -ذا الصش- -دد ،اسش- -ت- -ع- -رضش رئ -يسش اŸك -تب
ال -ؤ’ئ -ي ÷م -ع -ي -ة الÈك -ة Ÿسش -اع -دة اأ’شش -خ -اصش
اŸعاق Úعبد الله بؤخالفة ‘ ،تصشريح لـ «الششعب»،
ال -ت -ؤصش -ي-ات ال-ت-ي خ-رج ب-ه-ا اŸل-ت-ق-ى وال-ت-ي “سش
ششريحة اŸعاق Úوهي إادماج الصشم مع السشامعÚ
‘ اıيمات الؤطنية حتى يتم تطبيق اŸؤسشؤعة
وتفعيلها وÁكن دعؤة بعضش الصشم من ا÷معيات
الكششفية العربية للمششاركة ،تفعيل لغة اإ’ششارة ‘
اŸراح-ل ال-كشش-ف-ي-ة اıت-ل-ف-ة م-ن خ-لل اŸن-اهج
العربية اŸطؤرة ،إاعداد دليل القائد الكششفي للصشم
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ر ت-ن-م-ي-ة ال-ق-ي-ادات ب-اŸن-ظ-مة
ال-كشش-ف-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-ي-ت-م ت-ع-م-ي-م-ه ع-ل-ى ا÷معيات
ال-كشش-ف-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة .ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤مشش-اركة الفرق
اŸد›ة السش- -ام- -ع Úم- -ع الصش- -م ‘ م- -ؤسش -م ا◊ج
وا’سشتفادة من ضشعاف السشمع ‘ الÎجمة بلغة
اإ’ششارة با÷معيات الكششفية العربية أاثناء التؤديع
وا’سشتقبال للحجيج من بلدانهم العربية ،وتفعيل
مبادرة من القادة الكششفي ÚاÈÿاء بلغة اإ’ششارة
للتطؤع ‘ ترجمة الفعاليات واأ’حداث اÛتمعية

باŸششاركة مع منظمات ومؤؤسشسشات العمل اŸد،Ê
دم -ج الصش -م ب -ال -ف-ع-ال-ي-ات واأ’ح-داث ال-ع-اŸي-ة م-ن
خلل اŸنظمة الكششفية العربية.
أاضشاف بؤخالفة ،أانه اقÎح اسشتحداث دورات ‘
ل -غ -ة اإ’شش -ارة ل -ل -ق -ادة ال -ف -اع -ل› ‘ ،Úال الصش -م
لتسشهيل الدمج والتؤاصشل مع الصشم ،تأاهيل القيادات
الناششطة ‘ ›ال الصشم ‘ جميع اŸراحل السشنية
للحركة الكششفية ،بداية من الÈاعم حتى مرحلة
ا÷ؤال -ة ،تصش -م -ي -م شش -ارة كشش -ف-ي-ة ل-ك-ل م-ن ال-ق-ادة
ال -ع -ام -ل› ‘ Úال الصش -م وك -ذلك ال -كشش -اف Úم-ن
الصشم ،التعرف على حاجات الصشم وكيفية اإششباعها
من خلل ندوات مع متخصشصش ÚوخÈاء ‘ ›ال
الصشم.
مؤازاة مع ذلك ” ،التعرف على حاجات الصشم
وكيفية إاششباعها من خلل ندوات مع متخصشصشÚ
وخÈاء ‘ ›ال الصشم ،إاعداد ﬁتؤى تدريبي
للقادة العامل› ‘ Úال إادماج الصشم ‘ ا◊ركة
ال-كشش-ف-ي-ة (ت-ؤزي-ع ا◊اج-ات ع-ل-ى فÎات ت-دري-بية،
دورة إاعداد القادة ،دورة “هيدية للششارة اÿششبية،
دراسش-ة الشش-ارة اÿشش-ب-ي-ة) ،ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ح-اج-ات
ال- -ق- -ي- -ادات ال- -ع -ام -ل -ة ‘ ›ال الصش -م ‘ ا◊رك -ة
الكششفية لتسشهيل تؤاصشلهم مع الصشم ،عمل تثقيف
أ’ول -ي-اء أام-ؤر الصش-م ب-ا◊رك-ة ال-كشش-ف-ي-ة م-ن خ-لل
ندوات متخصشصشة ،كاششفا عن تعميم اŸؤسشؤعة
ال- -كشش -ف -ي -ة ل -ل -غ -ة اإ’شش -ارة ع -ل -ى ك -ل اŸن -ظ -م -ات
وا÷م -ع-ي-ات واŸؤؤسشسش-ات ال-ع-ام-ل-ة م-ع الصش-م ،م-ن
أاجل بداية تطبيقها ‘ لقاءاتهم وأانششطتهم وحقهم
على فتح اÛال Ÿنتسشبيهم للمششاركة ‘ ا◊ركة
الكششفية‡ ،ا يسشاهم ‘ تنمية العضشؤية.

جائزة رئيسس ا÷مهورية للصشحفي اÎÙف

تسسجيل قرابة  200مشسارك

أاعلنت وزارة ا’تصشال ،أامسش ‘ ،بيان لها ،أان
÷نة –كيم جائزة رئيسش ا÷مهؤرية للصشحفي
اÎÙف اختتمت عملية الÎششحات باسشتلم
 194ملف ‘ جميع اÛا’ت اÙددة ‘ نظام
ا÷ائزة.
لقبال
أاعربت اللجنة عن «ارتياحها التام ل إ
على هذه ا÷ائزة ،من خلل عدد الÎششحات
والذي يعكسش مششاركة أاك Èمقارنة بالطبعات
السشابقة».
ت -ؤاصش -ل ال -ل -ج -ن -ة ،ال-ت-ي شش-ك-لت ›م-ؤع-تÚ
ف-رع-ي-ت ،Úت-ت-ك-ف-ل اأ’و ¤ب-الصش-ح-اف-ة اŸك-ت-ؤب-ة
والصشؤرة ،والثانية بالسشمعي البصشري واŸضشامÚ
متعددة الؤسشائط «دراسشة اأ’عمال وتقييمها».
وأاضش -اف ذات اŸصش -در ،أان ال -ل -ج -ن -ة «ت -ب-ق-ى
›ندة إا ¤غاية اإ’علن عن النتائج النهائية
وأاسش -م -اء ال -ف-ائ-زي-ن ب-ج-ائ-زة رئ-يسش ا÷م-ه-ؤري-ة
للصشحفي اÎÙف ‘ اليؤم اŸقرر أاي سشهرة
 22أاك -ت -ؤب-ر Ã 2017ن -اسش -ب -ة ال-ي-ؤم ال-ؤط-ن-ي
للصشحافة».

زيتو Êيسستعرضس مع سسفÒ
اŸغرب العلقات الثنائية
اسش -ت-ع-رضش وزي-ر
اÛاه-دي-ن ال-طيب
زي - -ت- -ؤ Êأامسش ،م- -ع
سش- - -ف ÒاŸم- - -ل - -ك - -ة
اŸغ -رب-ي-ة ب-ا÷زائ-ر
◊سشن عبد اÿالق،
ال -ع-لق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
ال-ت-ي Œم-ع ال-ب-لدين
وسشبل “ت Úأاواصشر
اأ’خ -ؤة وال -تضش -ام -ن
التي تربطهما ،بحسشب ما أافاد به بيان للؤزارة.
أاوضشح نفسش اŸصشدر ،أان الطرف Úتطرقا خلل
هذا اللقاء ،إا« ¤تاريخ العلقات الثنائية التي Œمع
البلدين الششقيق »Úوأاكدا على «العمل اŸششÎك من
أاجل “ت Úأاواصشر اأ’خؤة والتضشامن وحسشن ا÷ؤار
واŸضشي بها قدما Ãا يسشتجيب لتطلعات الششعبÚ
الششقيق ‘ Úكنف اأ’من وا’سشتقرار».

مرموري يبحث مع السسف ÒاŸصسري
سسبل تفعيل اتفاقيات التعاون

ب- - - -حث وزي- - - -ر
السشياحة
والصشناعة
ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة حسش-ن
م - - -رم - - -ؤري ،م- - -ع
سش -ف Òج -م -ه -ؤري -ة
مصش - -ر ال - -ع- -رب- -ي- -ة
ب - -ا÷زائ - -ر ع- -م- -ر
أاب - -ؤع- -يشش ،سش- -ب- -ل
ت -دع-ي-م ال-ع-لق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ ›ال السش-ي-اح-ة م-ن
خلل تفعيل اتفاقيات التعاون اŸمضشاة ب Úالبلدين،
بحسشب ما أافاد به بيان للؤزارة.
أاوضش -ح ذات اŸصش -در ،أان ال -ط -رف Úاسش -ت -ع -رضش-ا
خ -لل ال -ل-ق-اء ال-ذي ج-م-ع-ه-م-ا Ãق-ر ال-ؤزارة« ،واق-ع
ال -ع -لق -ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ ›ال السش-ي-اح-ة والصش-ن-اع-ة
التقليدية ب Úا÷زائر ومصشر ،وكذا سشبل تدعيمها
م -ن خ-لل ت-ف-ع-ي-ل ات-ف-اق-ي-ات ال-ت-ع-اون اŸمضش-اة بÚ
البلدين سشنة  1995بالنسشبة للسشياحة».
وذكر البيان ،أان هذه ا’تفاقيات “ت ترجمتها
وتفعيلها من خلل «برنامج تنفيذي ‡ضشى خلل
ششهر نؤفمÃ 2014 Èناسشبة انعقاد دورة اللجنة العليا
اŸششÎكة بالقاهرة وكذا من خلل اتفاقية التعاون
اŸمضشاة ‘ › ‘ 2008ال الصشناعة التقليدية».
ك- -م- -ا ” ال- -ت- -ط- -رق خ- -لل ال -ل -ق -اء ،إا« ¤ف -رصش
ا’سشتثمار والتكؤين والتنششيط السشياحي اŸنصشؤصش
عليها ‘ ا’تفاقيات اŸذكؤرة واŸتاحة ‘ البلدين،
قصش -د الÎوي -ج ل -ه -ا ل -دى اŸت -ع -ام -ل Úا’ق-تصش-اديÚ
والتعريف بها».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسشاهل ‘ لقاء خاصس على قناة «روسشيا اليوم»

موقف ا÷زائر ثابت بعدم التدخل ‘ شسؤوون الدول
^ توقيع اتفاقيات هامة ‘ زيارة رئيسس الوزراء الروسسي للجزائر

ج - - - - - -دد وزي - - - - - -ر الشش- - - - - -ؤوون
اÿارجية عبد القادر مسشاهل،
م -وق -ف ا÷زائ -ر ال-ث-ابت م-ن ك-ل
لزم-ات ال-ت-ي تشش-ه-ده-ا م-ن-طقة
ا أ
لوسشط
ششمال إافريقيا والششرق ا أ
وال-ق-ائ-م ع-ل-ى «ع-دم ال-ت-دخل ‘
الشش - -ؤوون ال - -داخ - -ل - -ي - -ة ل- -ل- -دول
وتشش - - -ج - - -ي - - -ع ا◊ل السش - - -ل- - -م- - -ي
والسش -ي -اسش -ي ال-ق-ائ-م ع-ل-ى ا◊وار
واŸصش -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة» ،مشش-ي-دا
Ãسش -ت-وى ال-ت-نسش-ي-ق ا÷زائ-ري -
ال- -روسش- -ي ‘ ه- -ذا اÛال ،مÈزا أاه- -م- -ي -ة ال -ت -ج -رب -ة
لرهاب والتطرف العنيف
ا÷زائرية ‘ مكافحة ا إ
والظواهر اŸرتبطة بهما.
أاكد الؤزير خلل لقاء خاصش على قناة «روسشيا اليؤم»،
ل·
ع -ل -ى ه -امشش أاشش -غ -ال ال -دورة  72ل-ل-ج-م-ع-ي-ة العامة ل أ
اŸتحدة بنيؤيؤرك ،أان «للجزائر Œربة ‘ ›ال مكافحة
ال-ت-ط-رف ال-ع-ن-ي-ف ،ب-فضش-ل سش-ي-اسش-ة رئ-يسش ا÷م-هؤرية عبد
العزيز بؤتفليقة القائمة على الؤئام واŸصشا◊ة الؤطنية»،
ك -م -ا أان «ل -ل -ج -زائ -ر Œرب -ة ‘ ال -ت -ع -ام-ل م-ع مسش-أال-ة ع-ؤدة
اŸق -ات -ل ‘ Úال-ت-ن-ظ-ي-م-ات اإ’ره-اب-ي-ة وه-ي ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي
ت -ت -ق -اسش -م -ه -ا م -ع روسش-ي-ا ،ال-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن ع-ؤدة اŸق-ات-لÚ
اأ’جانب من ذوي اأ’صشؤل الروسشية اŸؤجؤدين ‘ سشؤريا
والعراق» ،مششÒا إا ¤أان ذلك يتم من خلل التنسشيق اأ’مني
ب Úا÷زائر ومؤسشكؤ.
‘ ذات السشياق ،أابرز مسشاهل أان «منطقة ششمال إافريقيا
والششرق اأ’وسشط مسشتهدفة ‘ ،خضشم ما يحدث ‘ السشاحل
و‘ ليبيا وهؤ ما يتطلب تنسشيقا ب Úالبلدين» ،مؤؤكدا «أاننا ⁄
نلمسش خطؤات حقيقية للمجمؤعة الدولية من أاجل إاعادة
السشلم وا’سشتقرار ‘ بعضش مناطق العا.»⁄
‘ ذات اإ’طار ،ششدد رئيسش الدبلؤماسشية ا÷زائرية
على أان «مؤقف ا÷زائر ثابت فيما يتعلق باأ’زمات ‘
العا ،⁄وهؤ مؤقف قائم على عدم التدخل ‘ ششؤؤون الدول
ورفضش أاي تدخل ‘ ششؤؤوننا الداخلية كمبدإا مقدسش بالنسشبة
للجزائري Úوهذا ما يسشمح لنا بأان نكؤن على مسشافة واحدة
مع جميع الفرقاء ‘ أاي بلد ،على غرار الؤضشع ‘ ليبيا،
حيث تتمتع ا÷زائر بنفسش اŸسشتؤى من العلقة مع جميع
اأ’طراف الليبية».
أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-اأ’زم-ة السش-ؤري-ة ذك-ر مسش-اه-ل ،أان
«ا÷زائر كانت منذ البداية ضشد Œميد عضشؤية سشؤريا ‘
ا÷امعة العربية وأاننا نعمل على عؤدة دمششق إا ¤ا◊ضشن
العربي كدولة لها مكانتها ‘ هذه الهيئة اإ’قليمية» ،مششيدا
بنؤعية العلقات ب Úا÷زائر ودمششق ،مششÒا إا ¤أانه زار
اأ’راضشي السشؤرية ،السشنة اŸاضشية ،تزامنت مع الذكرى 60
’سش -ت -ق -لل سش -ؤري -ا ،ح -ام -ل رسش -ال -ة تضش-ام-ن ب Úالشش-ع-بÚ
ا÷زائري والسشؤري ‘ مكافحة اإ’رهاب ورسشالة أاخرى
تدعؤ إا ¤ا◊ل السشياسشي من خلل اŸصشا◊ة الؤطنية بÚ
جميع السشؤري.Ú
ب -خصش-ؤصش اأ’زم-ة اÿل-ي-ج-ي-ة ،أاوضش-ح ال-ؤزي-ر أان-ه ح-م-ل
خلل جؤلته اأ’خÒة ‘ اÿليج رسشالة واضشحة من رئيسش
ا÷مهؤرية مفادها ،أان «ا÷زائر تؤؤمن با◊لؤل الداخلية
ب Úاأ’طراف اŸعنية ‘ بلد مع ،Úوتؤؤيد أاي وسشاطة من
دول ا÷ؤار ،باعتبار أان تأاث Òأاي أازمة يكؤن على دول ا÷ؤار
مباششرة ،مثلما هؤ ا◊ال بالنسشبة للملف الليبي وكذا ما
تعيششه دول جؤار سشؤريا أاو العراق».
‘ هذا الصشدد ،أاكد أان «ا÷زائر ’ “لك أاي مبادرة
◊ل اأ’زم -ة اÿل -ي -ج -ي -ة .ف -ل -م -ج -لسش ال -ت -ع -اون اÿل -ي -ج-ي
ميكانيزمات وآاليات ◊ل بعضش اŸششاكل التي –صشل بÚ
الدول وأاعضشائه ونحن نفضشل أان تسشتعمل هذه اآ’ليات ◊ل
اŸششاكل ما بينها» ،مثمنا باŸناسشبة مبادرة أام Òالكؤيت
◊ل اأ’زمة ب Úاأ’ششقاء اÿليجي .Úوأاششار إا ¤أانه أاكد
خلل زيارته اأ’خÒة للكؤيت ،أان «ا÷زائر أاتت لتسشاند هذه
اŸبادرة وليسش ’قÎاح مبادرة أاخرى».
أاما فيما يتعلق بالعلقات ا÷زائرية  -الروسشية ،أاكد
ال -ؤزي -ر أان -ه-ا «ت-اري-خ-ي-ة» و»م-ت-م-ي-زة»ي وأان ل-ق-اءه م-ع وزي-ر
اÿارجية الروسشي سشÒغي ’فروف بنيؤيؤرك ،على هامشش
أاشش- -غ -ال ه -ذه ال -دورة اأ’‡ي -ة  ،72ي -أات -ي –ضشÒا ل -ل-زي-ارة
اŸرتقبة لرئيسش الؤزراء الروسشي دÎÁي ميدفيديف يؤم
 10أاكتؤبر اŸقبل للجزائر.
وأاب- -رز رئ- -يسش ال- -دب- -ل- -ؤم- -اسش- -ي- -ة ا÷زائ -ري -ة ،أان زي -ارة
ميدفيديف للجزائر سشتتؤج بالتؤقيع على بعضش ا’تفاقيات
جد الهامة ‘ ميادين ﬂتلف ،على غرار الفلحة والتغذية
والصشناعات اŸيكانيكية وكذلك الطاقة ،معتÈا أان ميادين
التعاون التي ” –ديدها سشتعطي دفعا جديدا للتعاون
ا’قتصشادي ب Úالبلدين.
كما أانه سشيتم العمل خلل هذه الزيارة ،على تعزيز

الششراكة ‘ اŸيدان ا’قتصشادي وفق ما ”
التحضش Òله خلل أاششغال الدورة اıتلطة
ا÷زائرية  -الروسشية اأ’خÒة ،مششÒا إا¤
أانه على هامشش هذه الدورة اıتلطة ”
انعقاد اجتماع لرجال اأ’عمال ا÷زائريÚ
والروسش ضشم أاك Ìمن  70ششركة جزائرية
وروسشية لبحث فرصش الششراكة ب Úأارباب
العمل من البلدين.

تشسديد على ضسرورة إاصسلح
اŸنظومت Úاأ’‡ية والعربية
ح -ؤل ج -ه -ؤد إاصش -لح م -ن -ظ -ؤم -ة اأ’· اŸت -ح -دة ،أاك -د
مسشاهل «أاننا ركزنا ،كجزائري Úوأافارقة ،على دور اأ’·
اŸتحدة وضشرورة إاصشلحها بششكل عميق للضشطلع بدور
أاك Èعلى مسشتؤى العلقات الدولية» ،منؤها بخطة ا’–اد
اإ’فريقي إ’صشلح اأ’· اŸتحدة ،إا’ أانه ششدد على ضشرورة
التحرك بأاسشرع ما Áكن لتفعيل عملية إاصشلح اŸنظؤمة
اأ’‡ية.
أاما عن ا÷امعة العربية ،فقد أاوضشح أان ا÷زائر «قامت
Ãبادرات وقدمت بعضش ا’قÎاحات للقيام بإاصشلح جذري
للمنظؤمة العربية ،باعتبار أانه  ⁄يعد بإامكان هذه اأ’خÒة
البقاء على حالها وبات لزاما عليها التأاقلم مع العا ⁄الذي
يتطؤر باسشتمرار».
‘ هذا الصشدد ،ذّكر بـ «اأ’ششؤاط الهامة التي قطعها
ا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي ب-فضش-ل اإ’صش-لح ال-ع-م-ي-ق ال-ذي ق-ام ب-ه
اأ’ف-ارق-ة ع-ل-ى مسش-ت-ؤى اŸن-ظ-م-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة» ،م-ن-ؤه-ا بأان
«إافريقيا أاصشبحت اآ’ن تتكلم بصشؤت واحد ‘ اÙافل
ال -دول -ي -ة واك-تسش-بت ث-ق-ل م-ك-ن-ه-ا م-ن ال-ت-أاث ‘ Òال-ع-لق-ات
ال-دول-ي-ة ،خ-اصش-ة ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ال-قضش-اي-ا ال-تي تهم
إافريقيا مباششرة».
‘ اÿتام ،أاعرب عن أامله ‘ أان يتم –قيق ذلك على
اŸسشتؤى العربي ،خصشؤصشا وأان كل الدول العربية باتت
تعÎف بضشرورة اإ’صشلح العميق للجامعة العربية «‘ وقت
أاصشبحنا فيه ننظر Ÿا يجري ‘ بلداننا دون أان نكؤن فاعلÚ
‘ اأ’زمات التي يششهدها عاŸنا العربي».

دعم اŸبادرة اأ’‡ية ◊ل اأ’زمة الليبية
أاكد وزير الششؤؤون اÿارجية عبد القادر مسشاهل ،دعم
ا÷زائر للمبادرة اأ’‡ية ◊ل اأ’زمة الليبية من منطلق
ا◊رصش على مرافقة الفرقاء الليبي Úإ’يجاد حل سشلمي
أ’زمتهم من خلل ا◊ؤار واŸصشا◊ة الؤطنية ،مÈزا أان
ا÷زائر بحاجة إا ¤ليبيا «مسشتقرة» و»قؤية Ãؤؤسشسشاتها».
وأاك -د مسش -اه -ل ،أان «ا÷زائ -ر سش-ان-دت وسش-تسش-ان-د اأ’·
اŸتحدة ‘ مسشاعيها Ÿرافقة الليبي◊ Úل أازمته ،إا’ أاننا
ضشد تعدد اŸبادرات ،أ’ن ذلك قد يعقد اأ’مؤر».
أاوضشح الؤزير ،أان ا÷زائر ترحب بكل اŸبادرات التي
ت -ع -زز اŸسش -ار اأ’‡ي ◊ل اأ’زم -ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،خ-اصش-ة و»اأن-ن-ا
بحاجة إا ¤اسشتقرار ليبيا وأان يكؤن للدولة الليبية مؤؤسشسشات
قؤية وجيشش مؤحد وبرŸان ومثيل ششرعي للمؤاطن Úوهذا
ما Áكن أان يضشع الليبي ‘ Úمؤقع قؤة أامام اإ’رهاب الذي
يتنامى ‘ ظل وجؤد مؤؤسشسشات ضشعيفة».
‘ ذات اإ’طار ،ششدد رئيسش الدبلؤماسشية ا÷زائرية
على أان «مؤقف ا÷زائر ثابت فيما يتعلق بكل اأ’زمات ‘
العا ⁄وهؤ مؤقف قائم على عدم التدخل ‘ ششؤؤون الدول
ورفضش أاي تدخل ‘ ششؤؤوننا الداخلية كـ «مبدإا مقدسش
بالنسشبة للجزائري »Úوهذا ما يسشمح لنا بأان نكؤن على
مسشافة واحدة مع جميع الفرقاء( )...على غرار الؤضشع ‘
ليبيا ،حيث تتمتع ا÷زائر بنفسش اŸسشتؤى من العلقة مع
جميع اأ’طراف الليبية».
‘ رد على سشؤؤال حؤل انعكاسشات اأ’زمة اÿليجية على
الؤضشع ‘ ليبيا ،اسشتبعد مسشاهل أان يكؤن لديها أاي تأاث،Ò
مذكرا بـ «قدرة الليبي Úعلى حل مششاكلهم بأانفسشهم بدون
أاي تدخل مهما كان» ،معربا عن أامله ‘ أان يكؤن أاي تدخل
‘ هذا الششأان «إايجابيا ويسشمح بتقريب وجهات النظر».
يششار إا ¤أان مسشاهل ششارك ‘ اجتماع تششاوري ‘ إاطار
اŸبادرة الثلثية حؤل ليبيا (ا÷زائري ،مصشر وتؤنسش) ،على
هامشش أاششغال الدورة  72للجمعية العامة Ÿنظمة اأ’·
اŸت -ح -دة وال -ذي ضش -م ن-ظÒي-ه م-ن مصش-ري سش-ام-ح شش-ك-ري
وتؤنسش خميسش ا÷هيناوي ،وهؤ ا’جتماع الذي ع Èمن
خ -لل-ه ال-ؤزراء «ع-ن رفضش-ه-م ل-ت-ع-دد اŸب-ادرات ب-خصش-ؤصش
ليبيا» وأاكدوا من جديد على دعمهم ÷هؤد اأ’· اŸتحدة
واŸبعؤث اÿاصش غسشان سشلمة.

مسساهل يتحادث مع نظÒته الهندية السسيدة سسوشسما سسواراج

–ادث وزير الششؤؤون اÿارجية عبد القادر مسشاهل،
السشبت ،بنيؤيؤرك ،على هامشش الدورة  72للجمعية العامة
ل· اŸتحدة ،مع السشيدة سشؤششما سشؤاراج وزيرة الششؤؤون
لأ
اÿارجية الهندية.
“ح-ؤر ال-ل-ق-اء أاسش-اسش-ا ح-ؤل ال-ع-لق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وسش-ب-ل
تعزيزها’ ،سشيما من خلل تكثيف التباد’ت ا’قتصشادية
والتجارية ب Úالبلدين واسشتغلل فرصش التعاون التي تتيحها
السشؤقان ا÷زائرية والهندية.
وج -ددت ال -ؤزي-رة ال-ه-ن-دي-ة ب-ه-ذا الصش-دد ،ال-دع-ؤة ال-ت-ي
وجهتها للسشيد عبد القادر مسشاهل للقيام بزيارة إا ¤الهند،
وواف -ق ع -ل -ى ه -ذه ال -دع -ؤة ،ال -ت -ي سش -ي -ق-ؤم ع-ل-ى ه-امشش-ه-ا
باŸششاركة ‘ الندوة الدولية حؤل ﬁاربة التطرف التي
تعتزم الهند تنظيمها قريبا.
ك-م-ا ت-ط-رق ال-ؤزي-ران إاﬂ ¤ت-ل-ف اŸسش-ائ-ل اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
والدولية ذات ا’هتمام اŸششÎك’ ،سشيما مكافحة التطرف
واإ’ره -اب وك -ذا اŸسش -ائ -ل ال -رئ-يسش-ي-ة اŸسش-ج-ل-ة ‘ ج-دول
أاعمال الدورة ا◊الية للجمعية العامة اأ’‡ية.

...ومع رئيسس اÛموعة الدولية لألزمات جون ماري
–ادث مسش -اه -ل ،أامسش اأ’ول ،ب -ن -ي -ؤي -ؤرك ،م -ع رئ -يسش
لزمات جؤن ماري غيهينؤ .ودارت
اÛمؤعة الدولية ل أ

اÙادثات ب Úا÷انب Úحؤل اأ’وضشاع واأ’زمات ،خاصشة ‘
ما‹ وليبيا وكذا حؤل مسشائل مكافحة اإ’رهاب والتطرف
العنيف وكذا مسشأالة الهجرة .وذكر مسشاهل بهذه اŸناسشبة،
بجهؤد ا÷زائر Ÿرافقة اإ’خؤة الليبي ‘ Úسشعيهم وراء حل
لزمة ‘ بلدهم عن طريق ا◊ؤار واŸصشا◊ة
سشياسشي ل أ
الؤطنية من أاجل تسشؤية اأ’زمة ‘ ليبيا برعاية اŸمثل
اÿاصش اأ’‡ي غسشان سشلم ،الذي طرح خارطة طريق
جديدة Ãناسشبة ا’جتماع رفيع اŸسشتؤى حؤل ليبيا اŸنعقد
على هامشش ا÷معية العامة Ÿنظمة اأ’· اŸتحدة.
فيما يخصش الؤضشع ‘ ما‹ ،ششدد رئيسش الدبلؤماسشية
ا÷زائرية على مركزية ا◊ؤار ب Úاإ’خؤة اŸالي Úمن أاجل
Œاوز خلفاتهم ومباششرة تنفيذ اتفاق السشلم واŸصشا◊ة
الؤطنية ‘ ما‹ .وأاششار ‘ ذات السشياق ،إا ¤أان إاششراك
ل· اŸتحدة يعد ضشروريا لبعث ديناميكية
سشياسشي أاك Èل أ
جديدة من أاجل تطبيق اتفاق السشلم واŸصشا◊ة Ãا‹.
‘ ›ال مكافحة اأ’رهاب ع Èالؤزير عن اسشتعداد
ا÷زائر لتقاسشم Œربتها ‘ هذا اÛال ،خاصشة القضشاء
على التطرف وكذا دور الدÁقراطية ‘ مكافحة التطرف
العنيف واإ’رهاب.
من جهته ،حيا غيهينؤ جهؤد ا÷زائر من أاجل دعم
مسشار تسشؤية اأ’زمة ‘ ليبيا وما‹ وإاسشهامها الهام ‘ ›ال
مكافحة اإ’رهاب.
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’مة
‘ جلسضة علنية “تد إا ٢٨ ¤سضبتمÃ Èجلسس ا أ

أاويحيى يعرضص ﬂطط عمل ا◊كؤمة للمناقششة اليؤم
’مة ،ويتوقع البعضس أان يكون
’ول احمد أاويحيى ،اليومﬂ ،طط عمل ا◊كومة على أاعضضاء ›لسس ا أ
يعرضس الوزير ا أ
’مر سضه ،Óمقارنة باÛلسس الشضعبي الوطني ،حيث كانت اŸناقشضة على أاشضدها ،بلغت حد اÓŸسضنات ،بالنظر إا ¤العدد الكبÒ
ا أ
لتدخÓت النواب من ﬂتلف التشضكيÓت السضياسضية ،التي وصضلت إا ٢39 ¤مداخلة.

حياة  /ك

حسضب ت -وق -ع -ات ب -عضش أÙل -ل ،Úل -ن ت-ك-ون
ألنتقادأت كثÒة ıطط عمل أ◊كومة ،من
قبل نوأب ›لسش أألمة ،بالنظر إأ ¤تشضكيلة هذأ
أألخ ،Òحيث يحوز كل من حزب جبهة ألتحرير
أل -وط -ن -ي «أألف Ó-ن» ،وح -زب أل -ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي
أل- -دÁق- -رأط- -ي»أألرن- -دي» أŸم- -ث -ل -ة ‘ أل -ث -لث
ألرئاسضي ( أألعضضاء ألذين يعينهم ألرئيسش)،
على حصضة أألسضد بـ  48مقعدأ ،من أصضل 144
مقعد ،مقابل عدد قليل من أألعضضاء عن جبهة
ألقوى ألشضÎأكية «ألفافاسش» أŸمثل ألوحيد
للمعارضضة ‘ هذه ألغرفة ألŸÈانية.
وب-ال-ت-ا‹ ي-ن-ت-ظ-ر أن ل ت-ع-رف أل-غ-رف-ة أل-ع-ليا
للŸÈان ألتشضنجات وتصضادم أألفكار وأŸوأقف
ح- -ول أإلج- -رأءأت وأل- -ق- -رأرأت أل -ت -ي ج -اءت ‘
أıطط كما حدث ‘ ألغرفة ألسضفلى وألتي
بلغت حد أÓŸسضنات ،صضدرت من نوأب ألتجمع
من أجل ألثقافة وألدÁقرأطية ،باإلضضافة إأ¤
ألنتقادأت ألتي عÈت عنها أŸعارضضة بصضفة
عامة فيما يتعلق با÷انب ألقتصضادي خاصضة
أل-ت-م-وي-ل غ Òأل-ت-ق-ل-ي-دي ،رغ-م أل-ت-طمينات ألتي

قدمها أŸسضؤوول أألول على أ÷هاز ألتنفيذي.
وخÓ- -ل ع- -رضش أوي- -ح- -ي- -ى ıط- -ط ع- -م -ل
أ◊ك -وم -ة أألح -د أŸاضض -ي ع -ل -ى ن-وأب أل-غ-رف-ة
ألسضفلى ،رأفع له بشضدة ،حيث أسضتهل مدأخلته
بضضرورة تعزيز أمن وأسضتقرأر ألبÓد ،بوصضفه

دعامة ألتنمية وألرفاهية ليتبعها عديد رسضائل
ألطمأانة للشضعب أ÷زأئري ،من ألتزأم ألدولة
ب -اإلسض -ت-م-رأر ‘ إأ‚از ألسض-ك-ن-ات بصض-ي-غ-ة أل-ب-ي-ع
ب -اإلي -ج -ار أŸوج -ه -ة ل -ل -ط -ب-ق-ة أŸت-وسض-ط-ة م-ن
أÛتمع «عدل» ولو كلف ذلك ميزأنية باهظة
للخزينة ألعمومية ،كما أكد على أإلبقاء على
سضياسضة ألدعم ،وألسضعي للمحافظة على أسضتقرأر
صضندوق ألتقاعد وضضمان أجور أŸوظف.Ú
كما دأفع وبشضدة على قرأر أللجوء للتمويل
ألغ Òتقليدي وألذي وصضفه با◊ل ألبديل عن
ألسض- -ت -دأن -ة أÿارج -ي -ة ،أل -ت -ي أدرج -ه -ا ضض -م -ن
أÿط -وط أ◊م -رأء أل -ت -ي ل Áك -ن ل-ل-ج-زأئ-ر أن
ت- -خ- -وضش أل- -ت- -ج- -رب -ة وت -ت -ذوق م -رأرة أÿضض -وع
لصض -ن -دوق أل-ن-ق-د أل-دو‹ ،رأدأ ع-ل-ى أŸن-ت-ق-دي-ن
خÓلها من أÈÿأء وغÒهم ألذين ل يعرفون -
حسض -ب -ه « -سض -وى أل -ت -ن-ظ ،»Òم-ذك-رأ ب-أان أل-ذي-ن
أنتقدوأ أŸصضا◊ة ألوطنية ألتي بادر بها رئيسش
أ÷مهورية باألمسش ،ثمنوها أليوم ،وأألمر ذأته -
ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -وزي -ر أألول -ف -األشض -خ-اصش أل-ذي-ن
ينتقدون أليوم ﬂطط عمل أ◊كومة وألتمويل
غ Òألتقليدي ،سضيتأاكد لهم ‘ أŸسضتقبل صضحة
ذلك ويباركون أألمر.

قيطو ÊخÓل زيارته إا ¤اŸسضيلة:

ا’سشتثمار ‘ الطاقة الششمسشية على طاولة ا◊كؤمة
أاع-ط-ى وزي-ر ال-ط-اق-ة مصض-ط-ف-ى ق-يطو،Ê
خÓ-ل زي-ارة ال-ع-م-ل وال-ت-ف-قد لقطاعه التي
ق -ادت -ه ،أامسس ،إا ¤اŸسض -ي -ل -ة ،إاشض-ارة ان-طÓ-ق
اسضتغÓل العديد من اŸشضاريع الطاقوية التي
’ط -ار اŸع -يشض -ي
ت- -ن- -درج ‘ سض -ي -اق –سض Úا إ
للمواطن بهدف التقليل من اسضتهÓك الغاز
والكهرباء بالنسضبة للفÓح .Úوخاصضة تلك
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -وصض-يÓ-ت ال-غ-از واسض-ت-ع-م-ا’ت
الطاقة البديلة.

اŸسشيلة :عامر ناجح
أك -د وزي -ر أل -ط -اق -ة مصض -ط-ف-ى ق-ي-ط-و ÊخÓ-ل
أسض -ت -م -اع -ه ل-ع-رضش خ-اصش ح-ول أل-ق-ط-اع وت-دشضÚ
مشضروع توليد ألكهرباء بالطاقة ألشضمسضية ببلدية
ع ÚأŸلح بقوة  20ميغاوأط ،أن أŸشضروع يكتسضي
أهمية بالغة خاصضة وأنه يقلل من أسضتهÓك ألغاز
وغ Òمكلف وأن  70باŸائة من صضناعة أأللوأح
ألشض- -مسض -ي -ة ه -و ب -أاي -اد ج -زأئ -ري -ة م -ت -خ -رج -ة م -ن
أ÷ام- -ع- -ات أ÷زأئ- -ري- -ة وب- -األخصش م- -ن ج -ام -ع -ة

أŸسضيلة.
وكشض- -ف ق -ي -ط -و Êع -ن مشض -روع ي -خصش درأسض -ة
ألسض -ت -ث -م -ار أÙل -ي ‘ ›ال أل-ط-اق-ة ألشض-مسض-ي-ة
سضوف يتم درأسضته خÓل أأليام ألقليلة ألقادمة من
قبل أ◊كومة ،وأشضار أŸتحدث إأ ¤وجود درأسضة
ح-ق-ي-ق-ة ت-خصش إأم-ك-ان-ي-ة إأن-ت-اج أألل-وأح ألشض-مسض-ي-ة

ب -أاي -ادي ج -زأئ -ري -ة وه -و م-ا ” ط-رح-ه ع-ل-ى وزي-ر
ألصضناعة لتجسضيده على أرضش ألوأقع قصضد ألتقليل
من تكلفة ألسضتÒأد وتخفيضش أسضتغÓل ألغاز.
و‘ رده ع -ل -ى أنشض -غ -الت ف Ó-ح Úب -ل -دي-ة عÚ
أŸلح أŸتعلقة بارتفاع تكاليف أسضتهÓك ألكهرباء
وع -د ‡ث -ل أ◊ك -وم -ة أل -ف Ó-ح Úب-إاي-ج-اد ح-ل ‘
ألقريب ألعاجل من خÓل ألعودة إأ ¤درأسضة ترسضانة
ألقوأن Úأÿاصضة باسضتغÓل ألفÓح Úللكهرباء.
و‘ ذأت ألسضياق نوه ‡ثل أ◊كومة بخصضوصش
ألديون ألتي تعا Êمنها شضركة ألكهرباء وألغاز إأ¤
أن أ◊ل يكمن ‘ دفع أŸوأطن Úمسضتحقاتهم من
أسضتهÓك ألكهرباء حتى تخرج أŸؤوسضسضة من عبئها
أŸا‹ .وعن مشضاريع ألكهرباء وألغاز ألتي كانت
مسضجلة بالولية فهي مؤوجلة وليسضت ›مدة إأ¤
غاية ألنفرأج ‘ أألزمة أŸالية.
وما Œدر أإلشضارة إأليه أن وزير ألطاقة أعطى
إأشضارة أنطÓق عدة مشضاريع على غرأر مشضروع
تزويد منطقة ألزوأولة بغاز أŸدينة أıصضصش
ل-ت-زويد  300ع-ائ-ل-ة ب-غ-از أŸدي-ن-ة وت-دشض ÚأŸق-ر
ألجتماعي للشضركة.

إاجراءات اسضتثنائية لفئة الفÓح Úلتسضوية وضضعيتهم

«الكاسشنؤسص» يحدد تاريخ  30سشبتم Èكآاخر أاجل لدفع ا’ششÎاكات
حددت إادارة الصضندوق الوطني للضضمان
’جراء ،آاخر أاجل لدفع
ا’جتماعي لغ Òا أ
ا’شضÎاك السضنوي بالنسضبة للفÓح Úبيوم
 30سضبتم Èا÷اري ،بحيث اتخذ الصضندوق
عدة إاجراءات اسضتثنائية تسضمح لهذه الفئة
بتسضوية وضضعيتهم ،إاذا  ⁄يقوموا بتصضريح
نشض -اط -ه -م ب-ع-د أاو  ⁄يسض-ت-وف-وا اشضÎاك-ات-ه-م
’ن.
◊د ا آ
‘ هذأ ألصضدد ،أوضضح بيان ألصضندوق ألوطني
ل -لضض -م -ان ألج -ت -م -اع -ي ل -غ Òأألج -رأء أن-ه ب-فضض-ل
أإلجرأءأت أ÷ديدة Áكن للفÓح Úألسضتفادة من

أل -دف-ع ب-ال-ت-قسض-ي-ط Ãا ي-تÓ-ءم وأل-وضض-ع-ي-ة أŸال-ي-ة
ل -ل -ف Ó-ح وأŸسض -اع -د أل -ع -ائ-ل-ي أي أألق-رب-اء أل-ذي-ن
يشضتغلون معه ،إأعفاءأت بنسضبة  50إأ 100 ¤باŸائة
‘ زيادأت وعقوبات ألتأاخ Òبعد موأفقة ÷نة
أل-ط-ع-ون ل-ف-ائ-دة أل-فÓ-ح ÚوأŸسض-اعدين ألعائليÚ
ألذين يلتزمون بتسضوية وتسضديد سضنوأت ألعمل ألتي
 ⁄يدفعوأ خÓلها ألشضÎأك.
باإلضضافة إأ ¤أسضتفادة أفرأد ألعائلة أŸسضاعدين
أو أل- -ع- -ام- -ل Úم- -ع أل- -فÓ- -ح م- -ن م- -زأي- -ا ألضض- -م -ان
ألج-ت-م-اع-ي ب-ن-فسش م-زأي-ا أل-فÓ-ح ،ألسض-ت-ف-ادة من
ب -ط -اق-ة ألشض-ف-اء وك-اف-ة ألم-ت-ي-ازأت أل-ت-ي ي-وف-ره-ا

ألصض -ن -دوق ل -ل -م -ؤوم -ن ول-ذوي أ◊ق-وق ،ب-ح-يث دع-ا
ألصضندوق هذه ألفئة لنتهاز ألفرصضة وأإلسضرأع إأ¤
ألوكالت ألقريبة من مقر سضكناهم من أجل تسضوية
وضضعيتهم وألوفاء بإالتزأماتهم ‘ ›ال ألضضمان
ألج- -ت- -م- -اع- -ي وك- -ذأ ألسض- -ت -ف -ادة م -ن أل -ت -غ -ط -ي -ة
أإلج -ت -م-اع-ي-ة ل-ه-م ول-ع-ائ-ل-ت-ه-م ،م-ؤوك-دأ أن مصض-ال-ح
أل -ك -اسض -ن -وسش ت-ب-ق-ى ‘ خ-دم-ة زب-ائ-ن-ه-ا ووك-الت-ه-ا
مفتوحة طيلة أألسضبوع إأ ¤غاية يوم ألسضبت 30
سضبتم 2017 Èآأخر أجل لدفع أإلشضÎأك.

سس .بوعموششة

افتتح السضنة التكوينية ا÷ديدة Ãعهد ا’قتصضاد ا÷مركي للقليعة

اŸدير العام للجمارك يؤؤّكد على تقليصص ا◊ؤاجز التي تعيق تدفق اŸباد’ت

أاّكد اŸدير العام للجمارك ا÷زائرية قدور
بن الطاهر ،أامسس ،على هامشس افتتاحه للسضنة
ال- -ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ا÷دي- -دة ب- -اŸع -ه -د ا÷زائ -ري
ال- -ت- -ونسض- -ي لÓ- -ق- -تصض -اد ا÷ب -ائ -ي وا÷م -رك -ي
بالقليعة ،على ضضرورة تأاهيل العنصضر البشضري
ال-ك-فء ال-ق-ادر ع-ل-ى ت-ن-ويع عÓقات ا÷مارك
م -ع أاصض -ح -اب ال -ف -ع-ال-ي-ات ‘ ال-ت-ج-ارة ال-دول-ي-ة
وت-ط-وي-ر ال-تشض-اور وا◊وار وت-قليصس ا◊واجز
التي تعيق تدفق اŸباد’ت.

القليعة :عÓء ملزي
وأّك -د أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل -ج -م -ارك ع -ل -ى ه-امشش
ألتظاهرة على أنّ إأدأرة أ÷مارك أضضحت وأعية
أليوم بأاّنه  ⁄يعد بإامكانها ألعمل بشضكل مسضتقل
ي إأعتبار Ÿصضالح شضركائها ،مشضÒأ إأ ¤أّن
دون أ ّ
إأدأرة أ÷م- -ارك م- -ط- -ال- -ب- -ة ب- -عصض- -رن- -ة آأل- -ي- -ات- -ه- -ا
وميكانيزماتها ومرأفقة أŸؤوسضسضة أ÷زأئرية سضوأء
ك -انت م -ن -ت -ج-ة ،مسض-ت-وردة أو مصضّ-درة ،وع-ل-ى ه-ذأ
أألسض- -اسش وجب وضض -ع ب -رأم -ج ‘ ›ال أل -ت -ك -وي -ن
أŸت -وأصض -ل ت -ه -دف إأ ¤إأرسض-اء ن-ظ-رة أسض-تشض-رأف-ي-ة
تعتمد على أ÷اهزية Ÿنح أŸؤوسضسضات أ÷زأئرية
إأط -ارأ ل -ل -م -م -ارسض -ة وت -ن-ظ-ي-م أŸب-ادلت ‘ فضض-اء

أقتصضادي يضضمن ألسضتمرأرية وأ◊ياد وألشضفافية
وذلك عن طريق ترقية أŸهمة ألقتصضادية وأألمنية
للجمارك.
كما أشضار أŸدير ألعام للجمارك إأ ¤أسضتفادة
 1200جمركي من ترقيات ﬂتلفة على أن تدرسش
 1800حالة أخرى قبل نهاية ألسضنة أ÷ارية ‘ هذأ
أŸن -ح -ى ،م -ا يÎج -م أه -ت -م -ام أŸدي -ري -ة أل -ع -ام-ة
بالعنصضر ألبشضري وكشضف أŸدير ألعام أيضضا عن
توقيع  20أتفاقية مشضÎكة مع دول أخرى تعنى
بالتعاون ومن أŸرتقب توقيع أتفاقيت Úأخري Úمع
كل من ألÈتغال وألصض Úقبل نهاية ألسضنة أ÷ارية
أألم -ر أل -ذي سض-ي-م-ك-ن م-ن –ق-ي-ق وث-ب-ة ن-وع-ي-ة ‘
›ال ت -رق -ي -ة أÈÿأت وأل -ت-ك-وي-ن ،ك-م-ا كشض-ف ب-ن
ألطاهر عن إأحدأث لمركزية حقيقية ‘ تسضيÒ
أŸلفات أ÷مركية وذلك على مسضتوى ألتمثيليات
أ÷هوية وألولئية.
ورّك -ز أŸدي -ر أل -ع-ام ل-ل-ج-م-ارك ع-ل-ى ألÈن-ام-ج
ألسضÎأتيجي للجمارك ألذي Áتد ما ب 2016 Úو
 2019وألذي يقتضضي أهتماما خاصضا بأاخÓقيات
م -ه -ن -ة أ÷م -ارك م -ن خ Ó-ل أل -ت -ح -ل -ي ب -ال -ن-زأه-ة
وألرت -ق -اء Ãسض -ت-وى أل-ع-م-ل أ÷م-رك-ي ‘ أŸي-دأن
وألرفع من أألدأء أ÷مركي ،كما أّنه يتضضّمن بنودأ

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

وأضضحة تشض Òإأ ¤تبني أŸفاهيم وأآلليات أŸكرسضة
م -ن ط -رف ألت -ف -اق -ي-ات أ÷م-رك-ي-ة أل-دول-ي-ة أل-ت-ي
أنضضمت إأليها أ÷زأئر.
Œدر أإلشضارة إأ ¤أّن بن ألطاهر كان قد أفتتح
ألسضنة ألتكوينية أ÷ديدة أمسش باŸعهد أ÷زأئري
ألتونسضي لÓقتصضاد أ÷بائي وأ÷مركي من خÓل
ت -رسض -ي-م أل-ت-ح-اق دف-ع-ة ج-دي-دة م-ن  40ط-ال-با من
أ÷نسض Úم- -ن ح- -م -ل -ة أل -ل -يسض -انسش ‘ ت -خصضصض -ات
ألتجارة وأŸالية وأ◊قوق وهي ألدفعة ألتي يرتقب
بأان تتخّرج برتبة مفتشش رئيسضي ‘ أ÷مارك بعد
سضنة من ألتكوين مع أإلشضارة إأ ¤كون ذأت أŸعهد
يضضمن حاليا تكوين دفعت Úمن أإلطارأت ألعليا
للجمارك مشضÎكت Úب Úتونسش وأ÷زأئر على مدأر
سضنت Úمتتاليت Úوتضضم ألدفعة أألو ¤ألتي يرتقب
تخّرجها ‘ ديسضم Èألقادم  66طالبا فيما تضضم
ألدفعة ألثانية  57طالبا ،كما Œدر أإلشضارة أيضضا
إأ ¤أن ألسضنة ألتكوينية أ÷ديدة سضتشضهد ألتحاق
 250شضاب وشضابة من ألقاطن Úبالوليات أ÷نوبية
Ãدرسض-ة أ÷م-ارك ب-ب-ات-ن-ة ق-ري-ب-ا ل-غ-رضش أل-تكوين
على أسضاسش أعوأن للرقابة كما سضينطلق برنامج
أل- -ت -ك -وي -ن أŸت -وأصض -ل أÿاصش ب -أاع -وأن أ÷م -ارك
قريبا.

ألعدد
17448

تطبيقا لتعليمات رئيسس ا÷مهورية
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زعÓن« :اسشتكمال الطريق السشيار ششرق -غرب قبل نهاية السشنة»
 126مليار دج لششراء القطارات والعربات

كشض-ف وزي-ر ال-ن-ق-ل وا’أشض-غ-ال ال-ع-مومية
ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،ع-ن اسض-ت-ك-م-ال الشض-ط-ر
اŸت -ب-ق-ي م-ن ال-ط-ري-ق السض-ي-ار شض-رق  -غ-رب،
ق -ب -ل ن -ه -اي -ة السض-ن-ة ا÷اري-ة ،م-وضض-ح-ا أان-ه-ا
ت -ع -ل -ي-م-ات ق-دم-ه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة رغ- -م ال- -وضض- -ع- -ي- -ة
ا’قتصضادية الصضعبة التي “ر بها البÓد.

صشونيا طبة
أكد ألوزير على هامشش ألزيارة ألتفقدية ألتي
ق -ام ب -ه -ا ب-ال-ع-اصض-م-ة أن أشض-غ-ال أŸشض-روع ت-ن-ط-ل-ق
م-ي-دأن-ي-ا بصض-ف-ة رسض-م-ي-ة ع-ل-ى ط-ول  84ك -ل -م م-ن
«ألدرعان» ألتي أنتهت عندها أألشضغال ‘ ألسضابق
مطمئنا أ÷ميع بعدم تكرأر أألخطاء ألتي أرتكبت بالرويبة أهمية تكوين ألعامل ألبشضري ،معتÈأ إأياه
من قبل وإأ‰ا سضيتم أخذ بع Úألعتبار ألنوعية أŸع -ادل -ة أŸه -م-ة ‘ ك-ل ألسض-ي-اسض-ات ألق-تصض-ادي-ة
وألج -ت -م -اع -ي -ة أل -ت -ي ي -تضض -م -ن -ه-ا ب-رن-ام-ج رئ-يسش
وأ÷ودة ‘ إأ‚از ألطريق.
و‘ ذأت ألسضياق أشضار ألوزير أنه بالرغم من أ÷مهورية معلنا ›هودأت تنصضب ‘ إأطار وضضع
ألظرف أŸا‹ ألصضعب ألذي تعيشضه أ÷زأئر حاليا أسضÎأت-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة م-ت-ك-ام-ل-ة وفق ﬂطط عمل
حول ›ال ألتكوين.
إأل أن أه- -م- -ي- -ة مشض -روع
ودع- - - - - -ا زع Ó- - - - -ن إأ¤
ط -ري -ق ألسض -ي-ار شض-رق -
ضض- - - -رورة دم- - - -ج اÿدم- - - -ات ضض - -رورة دم - -ج أÿدم - -ات
غ - -رب ج - -ع - -لت رئ - -يسش
أ÷مهورية يتخذ قرأر اللوجسضتية ‘ اقتصضاد ا÷زائر أل -ل -وجسض -ت -ي -ة ‘ أق -تصض -اد
أ÷زأئ -ر م -ن خ Ó-ل خ -ل -ق
أأسآلض- -جت-ا-لك-،-مو -ذالل -هك م‘نأقخ-رÓلب من خÓل خلق التنافسضية بÚ
أل-ت-ن-افسض-ي-ة ب ÚأŸتعاملÚ
ألعتماد على ألطاقات اŸت- - -ع - -ام - -ل Úووضض - -ع ﬂط - -ط ووضض - -ع ﬂط - -ط وط - -ن- -ي
لتطوير خدمات لوجسضتية
ألوطنية وأختيار ألشضركة وطني لتطويرها
تسضتند على هياكل سضليمة
أل-ق-ادرة ع-ل-ى أسض-ت-كمال
ومضض-اع-ف-ة ع-دد أل-ق-وأع-د
أشضغال أŸشضروع بوتÒة
أللوجسضتية ،مشضÒأ إأ ¤أن ألقطاع أللوجسضتي أدأة
سضريعة مع مرأعاة حسضن أإل‚از.
كما كشضف زعÓن عن تخصضيصش  126مليار دج ف-ع-ال-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-وأزن أإلق-ليمي وتنمية ألنشضاط
لشضرأء ألقطارأت وألعربات ‘ إأطار دعم ألدولة ألقتصضادي وألتجاري.
وفيما يخصش مشضروع أŸطار أ÷ديد ،أوضضح
للمؤوسضسضات ألعمومية لتطوير خدماتها ،مشضÒأ إأ¤
أسضتفادة ألشضركة ألوطنية للنقل بالسضكة أ◊ديدية ألوزير أنه سضيدعم بÈج جديد للمرأقبة وفندق
من مبلغ ما‹ قدر بـ  58مليار دج لتعزيز ألشضبكة ›اور ح -ال -ي -ا ح -ي -ز أÿدم -ة وي -ت -م أيضض -ا ت-رم-ي-م
أŸدرج- -ات ›ددأ ت- -أاك- -ي- -ده أن آأج -ال أسض -ت Ó-م -ه
بعربات وقطارأت جديدة على طول  2400كلم.
وأب-رز وزي-ر أل-ن-ق-ل وأألشض-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة خÓ-ل سض -ت -ك -ون ‘ سض-ب-ت-م 2018 Èونسض-ب-ة ت-ق-دم أشض-غ-ال
زيارته Ÿدرسضة تكوين ألسضائق ‘ Úألنقل ألÈي ألتوسضعة وصضلت إأ ¤حد أآلن إأ 75 ¤باŸائة ،علما
للبضضائع وأللوجسضتيك بÈج ألكيفان وأŸيناء أ÷اف أن قدرة أسضتيعابه تقدر بـ  10مليون مسضافر.

مشضروع قانون النقد والقرضس

÷نة اŸالية واŸيزانية تناقشص اأ’داة ا÷ديدة للتمؤيل غدا
ت- -ن -اقشس ÷ن -ة اŸال -ي -ة واŸي -زان -ي -ة ب -اÛلسس
الشض-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،غ-دا ،مشض-روع ال-قانون اŸتمم
Óمر رقم  11-03اŸؤورخ ‘  ٢7جمادى الثانية
ل أ
ع- -ام  14٢4اŸواف- -ق لـ ٢6أاوت  ،٢003اŸت-ع-ل-ق
ب -ال -ق -رضس وال -ن -ق -د ب -غ-رضس إادراج أاداة ج-دي-دة
ل -ل -ت -م-وي-ل ت-ع-رف بـ»ال-ت-م-وي-ل غ Òال-ت-ق-ل-ي-دي»
أاو»التسضهيلة الكمية».
وتتعلق هذه أألدأة بتعديل ذي طابع أنتقا‹ يكون
تنفيذه ﬁدودأ ‘ ألزمن ،حيث “ت صضياغته ضضمن
مادة وأحدة ل تؤوثر ‘ مضضمون بقية أحكام أألمر رقم
 11-03أŸتعلق بقانون ألقرضش وألنقد.
ويرخصش مشضروع هذأ ألقانون -ألذي –وز «وأج»
ع -ل -ى نسض-خ-ة م-ن-ه  -ل-ب-نك أ÷زأئ-ر بصض-ف-ة أسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
وخÓل فÎة خمسش سضنوأت للقيام بالشضرأء أŸباشضر
للسضندأت ألصضادرة عن أÿزينة قصضد تغطية حاجيات
“وي- -ل أÿزي- -ن- -ة و“وي -ل تسض -دي -د أل -دي -ن أل -ع -م -وم -ي
أل -دأخ -ل -ي ،وألسض -م -اح ل -ل-خ-زي-ن-ة ع-ن-د أ◊اج-ة ب-ت-زوي-د
ألصض- -ن- -دوق أل- -وط- -ن- -ي لÓ- -سض- -ت- -ث- -م -ار Ãوأرد ‘ إأط -ار
مسضاهمات ألدولة ‘ ألسضتثمارأت أو ألتمويÓت طويلة
أŸدى لÈأمج ألسضتثمار ألعمومي.
وتهدف أ◊كومة من خÓل أسضتحدأث هذه أألدأة
Ÿنع ألعودة إأ ¤أŸديونية أÿارجية.
وكان ألوزير أألول أحمد أويحيى قد أبدى رفضضه
ÿي- -ار أل- -ع- -ودة إأ ¤ألسض- -ت- -دأن -ة أÿارج -ي -ة أألسض -ب -وع
أŸاضض- -ي ،ق- -ائ Ó- -إأن  »:أل- -بÓ- -د ي -ن -ب -غ -ي أن ت -ع -ود إأ¤
أŸشضاريع ألكÈى وتثم Úألصضادرأت نحن ل نرغب ‘
أن نكون مدين Úمن جديد».
وركز مصضممو مشضروع هذأ ألقانون -ألذي سضيتم
ع -رضض-ه ‘ ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسش ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي
قريبا -على “ويل تسضديد ألدين ألعمومي ألدأخلي
لسضيما سضندأت ألقرضش ألوطني للتنمية لسضنة 2016
وسضندأت أÿزينة ألصضادرة مقابل إأعادة شضرأء ألدين
أل -ب-ن-ك-ي لشض-رك-ة سض-ون-ل-غ-از وسض-ن-دأت أÿزي-ن-ة ألصض-ادرة
لفائدة شضركة سضوناطرأك تعويضضا عن فوأرق أسضعار
ألوقود أŸسضتوردة وأŸياه أÓÙة.
وتكتسضي هذه أألدأة غ Òألتقليدية -ألتي سضتسضمح
ل-ل-خ-زي-ن-ة ب-ت-ع-ب-ئ-ة “ويÓ-ت أسض-ت-ث-نائية -طابعا أنتقاليا
ﬁدودأ ‘ م- -دة ق- -دره- -ا خ -مسش( )5سض-ن-وأت سض-ي-ك-ون
أسض-ت-ع-م-ال-ه-ا م-ؤوط-رأ بشض-ك-ل مضض-ب-وط وخ-اضضعا Ÿتابعة
متوأصضلة.
وسضتتم مرأقبة تنفيذ أ◊كم موضضوع هذأ أŸشضروع
ع Èمتابعة معاي Òألنجاعة من خÓل إأجرأء سضيتم
أتخاذه عن طريق ألتنظيم.
كما ترمي أ◊كومة من خÓل ألعودة إأ ¤هذه أألدأة
أيضض- -ا إأ ¤م -رأف -ق -ة ب -رن -ام -ج إأصض Ó-ح -ات أق -تصض -ادي -ة
وميزأنية سضيفضضي  -بفضضل عقلنة ألنفقات ألعمومية
و–سض– Úصض - -ي - -ل أŸوأرد أ÷ب - -ائ - -ي- -ة -إأ– ¤ق- -ي- -ق
ألتوأزنات ألقتصضادية ألكلية وأŸالية لسضيما –قيق
ت -وأزن -ات خ -زي -ن -ة أل -دول-ة و–ق-ي-ق أل-ت-وأزن ‘ م-ي-زأن
أŸدفوعات.
وت -ت -م -م أح-ك-ام أألم-ر رق-م  11-03أ- - -Ÿؤورخ ‘ 27
جمادى ألثانية عام  1424أŸوأفق لـ  26أوت 2003

وأŸتعلق بالنقد وألقرضش أŸعدل وأŸتمم Ãادة 45
مكرر ﬁررة كما يلي:
« أ- - -Ÿادة  45م -ك -رر :ب -غضش أل -ن-ظ-ر ع-ن ك-ل ح-ك-م
ﬂال -ف ،ي -ق -وم ب -نك أ÷زأئ -ر أب -ت -دأء م -ن دخ-ول ه-ذأ
أ◊كم حيز ألتنفيذ ،بشضكل أسضتثنائي ،وŸدة خمسش
سضنوأت ،بشضرأء مباشضرة عن أÿزينة ألسضندأت أŸالية
ألتي تصضدرها هذه أألخÒة من أجل أŸسضاهمة على
وجه أÿصضوصش ‘:
 تغطية أحتياجات “ويل أÿزينة “ويل ألدين ألعمومي ألدأخلي “ويل ألصضندوق ألوطني لÓسضتثمارتنفذ هذه أآللية Ÿرأفقة تنفيذ برنامج أإلصضÓحات
ألهيكلية ألقتصضادية وأŸيزأنية وألتي ينبغي أن تفضضي
‘ نهاية ألفÎة أŸذكورة أعÓه كأاقصضى تقدير إأ: ¤
 توأزنات خزينة ألدولة. توأزن ميزأن أŸدفوعات.–دد آأل -ي -ة م -ت-اب-ع-ة ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذأ أ◊ك-م م-ن ط-رف
أÿزينة وبنك أ÷زأئر عن طريق ألتنظيم».
يذكر أن أ÷زأئر توأجه منذ ما يقارب أربع ()4
سضنوأت صضدمة مالية خارجية ناجمة عن ترأجع أسضعار
ألنفط ‘ ألسضوق ألعاŸية ترتب عنها أنخفاضش ملحوظ
يفوق نسضبة  ‘ 50أŸائة من ألعائدأت ألناجمة عن
صضادرأت أÙروقات.
ولقد كان لهذأ ألنخفاضش تأاث Òسضلبي من جهة على
ميزأن أŸدفوعات ألذي سضجل أبتدأء من  2014عجزأ
تفاقم ‘  2015و 2016ومن جهة أخرى ‘ ميزأنية
ألدولة وذلك ‘ ظرف “يز Ãوأصضلة أ÷هود ألتنموية.
ون -ت -ي -ج -ة ل -ذلك ” أسض -ت -ه Ó-ك ك -ل ألح -ت -ي -اط -ات
ألعمومية ‡ا دفع باÿزينة إأ ¤تعبئة موأرد إأضضافية
م- -ن خÓ- -ل أل -ل -ج -وء إأ ¤ق -رضش سض -ن -دي وط -ن -ي ح -يث
أسضتفادت أÿزينة من فوأئد معتÈة ” أقتطاعها من
نتائج بنك أ÷زأئر.
وعلى ألرغم من كل هذه أŸسضاهمات تبقى أÿزينة
‘ حاجة إأ ¤ألتمويل بقيمة تفوق  500مليار دينار
بالنسضبة لسضنة .2017
وسضيزيد بقاء أألسضعار ‘ أألسضوأق ألبÎولية عند
مسض -ت -وي-ات-ه-ا أ◊ال-ي-ة م-ن ح-دة ألضض-غ-وط ع-ل-ى خ-زي-ن-ة
ألدولة على أألمدين ألقصض ÒوأŸتوسضط ،وبذلك تشضكل
هذه ألتصضورأت خطرأ كبÒأ على قدرأت ألدولة ‘
موأصضلة جهود ألتنمية ألقتصضادية وألجتماعية علما
أن ألسضوق ألنقدية وأŸالية ألدأخلية تشضهد أنكماشضا ‘
ق -درأت -ه -ا ‡ا ي -ح-د م-ن إأم-ك-ان-ي-ات “وي-ل ألسض-ت-ث-م-ار
ألقتصضادي.
وكانت ألسضلطات ألعمومية قد قامت Ãنع أللجوء
إأ ¤أŸديونية أÿارجية لÓسضتعاضضة عن أألزمة أŸالية
ألتي “ر بها ألبÓد ،وعليه قررت أللجوء إأ ¤هذه أألدأة
ألتي ” أسضتعمالها خÓل ألسضنوأت أألخÒة ع Èألعديد
من ألدول.
يذكر أن هذه أألدأة ألتي أسضتعملت ألول مرة ‘
أل -ي -اب -ان ‘ سض -ن-وأت أل-تسض-ع-ي-ن-ات ،أسض-ت-ع-م-لت أيضض-ا ‘
ألوليات أŸتحدة أألمريكية ثم ‘ أوروبا بعد أألزمة
أŸالية ألعاŸية ألتي برزت ‘ .2007
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الثنين  25سضبتمبر  2017م
الموافق لـ  04محرم  1439هـ

مباركي يفتتح دورة التكوين اŸهني من ع Úالدفلى

دعوة لÓهتمام بتكوين الفÓح وا’تصضال باŸتعامل Úلدعم التنمية
لفاق القتصسادية وسسوق الشسغل
فضساءات التكوين ل معنى لها إان  ⁄تسساير ا آ
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التحاق  16أالف مÎبصص Ãؤوسسسسات التكوين بالعاصسمة

شضراكات مع اŸؤوسضسضات ا’قتصضادية لضضمان
التوظيف بعد التخرج

لتصسال
شسّدد وزير التكوين والتعليم اŸهنيﬁ Úمد مباركي ،خÓل افتتاحه دورة التكوين اŸهني بولية ع Úالدفلى على أاهمية ا إ
وتكوين الفÓح Úوأابنائهم وربط العÓقة ب ÚاŸتعامل Úالقتصسادي Úوأاصسحاب اŸؤوسسسسات الصسغÒة من جهة ومراكز التكوين.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
قال مباركي إان فضضاءات التكوين ل معنى لها إان
 ⁄تسضاير الواقع واألفاق القتصضادية وسضوق الشضغل
خاصضة بالوليات ذات الطابع الفÓحي بإامتياز ،كما
هو ا◊ال بع Úالدفلى والوليات  7التي تدعمت
Ãراكز متخصضصضة ‘ ا÷انب الفÓحي وما يقدمه
من ثروة إانتاجية وإاقتصضادية.
ودعا مباركي إا ¤اسضتغÓل اإلمكانيات اŸتوفرة
بالقطاع والهتمام بالعنصضر البشضري اŸتخصضصس
من فÓح Úوأابنائهم الذين هم بحاجة إا ¤تكوين
وم -راف -ق-ة ورسض-ك-ل-ة م-ن ط-رف ه-ذه اŸراك-ز ال-ت-ي
ج- -ع- -لت خصض- -يصض- -ا ل -ه -ذه األه -داف الق -تصض -ادي -ة
وال -ت -ن -م -وي -ة Ãا ف -ي -ه-ا ق-ط-اع الصض-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة
والتحويلية يقول مباركي الذي ذكر بآاليات الدعم
التي وفرتها الدولة لفئة الشضباب من جهة والشضباب
من جهة أاخرى.
ك- -م- -ا أال- -ح ع- -ل- -ى ضض- -رورة رب- -ط ال- -ع Ó-ق -ة م -ع

اŸت -ع -ام -ل Úالق -تصض -ادي Úوأاصض -ح-اب اŸوؤسضسض-ات
الصض -غÒة لضض -ب -ط اح -ت -ي-اج-ات-ه-ا “اشض-ي-ا م-ع سض-وق

الشضغل وما يفرزه من تطورات مهنية تتحملها على
ع-ات-ق-ه-ا ه-ذه اŸراك-ز ال-ت-ي ” Œه-ي-زه-ا ب-أاح-دث
ال-وسض-ائ-ل وال-ع-ت-اد وال-ل-وازم ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة لضض-م-ان
ت -ك -وي -ن ن -اج -ح ون -اج -ع يشض Òال-وزي-ر ال-ذي ط-الب
مسض -ؤوو‹ ال -ق -ط -اع ب -ال-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى ك-ل ال-ق-ط-اع-ات
واإلصض-غ-اء آلف-اق الشض-ب-اب وم-ت-ط-ل-ب-ات-ه-م ورغ-باتهم
اŸه -ن -ي -ة ال -ت -ي  ⁄ت-خ-رج ‘ غ-ال-ب-ي-ت-ه-ا ع-ن إانشض-اء
مؤوسضسضات فردية خاصضة ألي متكون حسضب عمليات
اإلحصضاء واإلصضغاء لرغبات هذه الفئة Ãا فيها
اŸرأاة اŸاكثة ‘ البيت.
وقد حمل اŸسضؤوول األول عن القطاع مدير
التكوين والتعليم اŸهني Úوإادارة الفÓحة مسضؤوولية
القيام بهذا الدور لتفعيل نشضاط التكوين وجعله
ي -واكب ا◊رك -ة الق -تصض -ادي -ة وي -نشض-ط-ه-ا ويشض-ارك
ب- - -قسض- - -ط ك - -ب– ‘ Òريك دوال - -يب ال - -ت - -ن - -م - -ي - -ة
الوطنية.وهي الرسضالة التي –رصس عليها وزارته
ل -ت -ح -ق -ي -ق-ه-ا م-ع ك-ل اŸت-ع-ام-ل ÚواŸت-دخ-ل Úم-ن
القطاعات األخرى يضضيف مباركي.

إالتحاق  7760مÎبصص Ãؤوسسسسات التكوين بسسيدي بلعباسص

الÎكيز على التكوين الفعال واŸسضاير Ÿتطلبات سضوق الشضغل
إال- -ت- -ح -ق ،صس -ب -ي -ح -ة أامسص 7760 ،مÎبصص
Ãراك -ز وم -ع -اه -د ال -ت -ك -وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-هÚ
بولية سسيدي بلعباسص ،حيث سسمحت الدورة
ا÷ارية بفتح أازيد من  7700منصسب تكويني
منها  2820منصسب تكويني عن طريق التمه،Ú
لقامي
 2190منصسب تكويني ‘ ‰ط التكوين ا إ
فضس Óعن مناصسب تكوينية أاخرى عن طريق
اŸعابر والدروسص اŸسسائية.
عرفت الدورة ا◊الية فتح خمسضة تخصضصضات
ج-دي-دة أاه-م-ه-ا ت-خصضصس ال-تشض-غ-ي-ل اآل‹ ل-ل-م-ن-ازل
اŸسضتحدث ألول مرة على اŸسضتوى الوطني ،حيث
سضيحظى أاول فوج للمÎبصض Úالقادم Úمن ﬂتلف
وليات الوطن بتكوين متخصضصس يعد األول من
ن -وع-ه ‘ ›ال ال-تشض-غ-ي-ل اآل‹ ل-ل-م-ن-ازل ب-اŸع-ه-د
ال-وط-ن-ي اŸت-خصضصس ‘ ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي لسض-يدي
◊سضن حيث سضيتوج اÎŸبصضون مع نهاية التكوين

الذي يدوم  30شضهرا بشضهادة التقني السضامي ‘
تخصضصس التشضغيل اآل‹ للمنازل ،وهو التخصضصس
الذي فرضس نفسضه ‘ سضوق العمل بعد اأن تزايد
الطلب عليه نظرا لولوج التكنولوجيا ا◊ديثة داخل
اŸنازل وإاسضتعمال الكث Òمنها لنظام التحكم عن
ب -ع -د ألب -واب اŸرائب وغÒه -ا م -ن ال -ت -ج -ه -ي -زات
العصضرية.
كما ” أايضضا إادراج تخصضصضات جديدة كمشضغل
اآللت اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ل-ل-دب-اغ-ة وال-ت-جليد الصضناعي
على مسضتوى مركز التكوين اŸهني دشضÒة القاضضي
بسضيدي بلعباسس ،تخصضصس ميكانيك تصضليح أانظمة
الضضغط الهوائي الذي أادرج Ãركز التكوين اŸهني
بورومي مولي بسضيدي بلعباسس ،وتخصضصس الكهرو
ت-ق-ن-ي ،ه-ذا وت-ع-زز ال-ق-ط-اع Ãع-ه-د وط-ن-ي ج-دي-د
متخصضصس ‘ التكوين اŸهني متواجد بحي مقام
الشض -ه -ي -د ،ل -ك -ن -ه ل ي -زال ت-اب-ع-ا ل-ل-م-ع-ه-د ال-وط-ن-ي

اŸت -خصضصس شض -وط -ي ا÷ي  ‘ ‹Ó-إان-ت-ظ-ار صض-دور
اŸرسضوم الرئاسضي اÿاصس به ،وتوفر اŸعهد 300
م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي وه-و م-دع-م ب-ال-ن-ظام الداخلي
بسضعة  120سضرير ،كما يوفر تخصضصضات جد هامة
ومطلوبة بكÌة ‘ سضوق الشضغل أاهمها تخصضصس
معا÷ة اŸياه ،مراقبة تعبئة وتغليف.
وب-ب-اق-ي اŸراك-ز ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة سض-ي-ت-دع-م ال-ق-طاع
ب-ف-روع م-ن-ت-دب-ة ج-دي-دة ‘ ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ع-لى
مسضتوى بلدية مكدرة ،ع ÚالÈد وسضيدي شضعيب
ت -أات -ي ل -ت -دع-م ت-لك اŸت-واج-دة ب-اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة
كمولي سضليسضن ،مرحوم ،تيغاليمت ومرين و“نح
لشض -ب -اب اŸن -ط -ق -ة ت -ك -وي -ن-ا م-ت-خصضصض-ا ‘ ع-دي-د
اÛالت كاإلعÓم اآل‹ واÿياطة.

سسيدي بلعباسش :غ شسعدو

Ãناسسبة إافتتاح السسنة التكوينية ا÷ديدة

اتفاقيات ب Úمعاهد التكوين اŸهني وقطاعات ﬂتلفة بورڤلة
أاب-رمت م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-نيÚ
لولية ورقلة Ãناسسبة افتتاح السسنة التكوينية
ا÷دي-دة ات-ف-اق-ي-ات ت-ع-اون م-ع ع-دة م-ؤوسسسسات ‘
ق- -ط -اع -ات ﬂت -ل -ف -ة م -ن ب -ي -ن -ه -ا ق -ط -اع الصس -ح -ة
ب-ال-ولي-ة لسس-ت-ق-ب-ال اŸم-ت-هن Úولتمك Úالشسباب
لن -دم-اج ‘ ع-ا ⁄الشس-غ-ل م-ن إاي-ج-اد
ال -راغ -ب Úب -ا إ
ورشسات ميدانية للÎبصص اŸهني.

إاÁان كا‘ /ورقلة
ت- -دخ- -ل ه- -ذه اإلت -ف -اق -ي -ات ‘ إاط -ار ال -ت -ع -اون
والتنسضيق ما بﬂ Úتلف القطاعات لربط التكوين
اŸهني بواقع ومتطلبات سضوق العمل اÙلي ،و‘
نفسس السضياق دعا وا‹ الولية عبد القادر جÓوي
خÓ- -ل إاشض- -راف -ه ع -ل -ى م -راسض -م اف -ت -ت -اح ال -دخ -ول

التكويني ا÷ديد رفقة السضلطات اÙلية والوا‹
اŸن -ت -دب ل -ل-م-ق-اط-ع-ة اإلداري-ة ت-ق-رت ال-ت-ي ج-رت
فعالياتها األحد باŸعهد الوطني اŸتخصضصس ‘
ال -ت -ك -وي-ن اŸه-ن-ي األم Òع-ب-د ال-ق-ادر ب-ت-ق-رت إا¤
ضضرورة التنسضيق ب Úالقطاعات ÿلق تخصضصضات
تكوينية تتماشضى واحتياجات السضوق اÙلية للشضغل
وتأاتي اسضتجابة Ÿتطلباته.
و‘ ه -ذا الصض -دد ي -ذك -ر أان السض -ن -ة ال -ت -ك-وي-ن-ي-ة
ا÷ديدة ‘ الولية عرفت إادراج تخصضصس جديد
‘ الشضعب الفÓحية ويتعلق األمر بتخصضصس تربية
اŸائ -ي -ات ال -ذي سض -يشض -رع ‘ ت-دريسض-ه خÓ-ل ه-ذه
الدورة Ãركز التكوين اŸهني واإلرشضاد الفÓحي
بسض -ي -دي م -ه -دي ت -ق -رت ،وي -ع -د ت -خصضصس ت -رب -ي -ة
اŸائيات أاحد التخصضصضات التي يوفرها اŸركز ‘

›ال الفÓحة عموما والفÓحة الصضحراوية بشضكل
خاصس ويشضكل أايضضا حسضب مسضؤوو‹ القطاع فرصضة
للشضباب للتكوين ‘ ›ال تربية اŸائيات ،هذا
اÛال الذي يعرف انتعاشضا كبÒا ويسضجل انتقالة
نوعية واضضحة باŸنطقة خاصضة خÓل السضنوات
األخÒة ك -م -ا Áك -ن الشض -ب -اب اŸه -ت-م وال-راغب ‘
التكوين ‘ ›ال الفÓحة الصضحراوية والفÓحة
بشض -ك -ل ع -ام م -ن ا◊صض -ول ع -ل-ى شض-ه-ادة ت-ق-ن-ي ‘
الفÓحة بعد التكون Ÿدة عام.Ú
يذكر أان التسضجيÓت لÓلتحاق بالتكوين ‘ هذا
التخصضصس لزالت متواصضلة للشضباب الذين تتوفر
فيهم الشضروط اŸطلوبة والذين تÎاوح أاعمارهم
ما ب 16 Úإا 30 ¤سضنة وذلك عﬂ Èتلف وسضائل
التصضال اŸتاحة من طرف اŸركز.

لهقار
لفتتاح الرسسمي للتكوين بعاصسمة ا أ
ا إ

ضضرورة تكوين اليد العاملة اŸؤوهلة Ÿسضايرة النمو ا’قتصضادي
لهقار على رأاسسهم
أاشسرفت السسلطات اÙلية بعاصسمة ا أ
لف -ت -ت -اح
ال- -وا‹ دوم- -ي ا÷ي ،‹Ó- -أامسص ،ع- -ل- -ى م- -راسس- -م ا إ
الرسسمي للتكوين والتعليم اŸهني Úدورة سسبتمÃ ،Èركز
التكوين إابن رشسد ،بحضسور اÛتمع اŸد ÊواÎŸبصس.Ú
دعا دومي ا÷ي ‘ ‹Óكلمته ،إا ¤ضضرورة التكوين
والتعليم اŸهني Úللشضباب ،وهذا من أاجل مسضايرة
النمو اإلقتصضادي للجزائر ،مؤوكدا على األهمية التي
توليها الدولة لتكوين يد عاملة مؤوهلة يعتمد عليها

مسضتقب ،Óنظرا للتوجه اإلقتصضادي العام للوطن الذي
ي-ق-تضض-ي ي-د ع-ام-ل-ة ح-رف-ي-ة خ-اصض-ة وأان إاق-تصض-ادي-ات
األ· بنيت بالتكوين والعمل اŸهني اŸتقن.
Óج-ن-ح-ة ال-ت-ي تضض-م-ن-ها بهو مركز
ول-دى ت-ف-ق-ده ل -أ
التكوينÃ ،شضاركة مؤوسضسضات دعم تشضغيل الشضباب،
وكذا مسضتفيدين من آاليات الدعم ،أابدى وا‹ الولية
Óحصضائيات واألرقام اÙققة إا ¤حد اآلن
إارتياحه ل إ
فيما يخصس التحاق اÎŸبصضÃ Úراكز التكوين ،وكذا

التخصضصضات التي يوفرها التكوين والتعليم اŸهنيÚ
‘ اŸنطقة ،مشضددا على ضضرورة اŸواصضلة لتطوير
اŸسضتوى التكويني للمÎبصض.Ú
ع- -ل- -ى ه- -امشس الف- -ت- -ت- -اح ال- -رسض -م -ي ” ،ت -ك -رË
اŸتفوق Úاألوائل على الدفعات اŸتخرجة Ãراكز
التكوين بعاصضمة الولية.

“Ôاسست  :بن حود ﬁمد الصسالح

قطاع التكوين اŸهني بتندوف

رد ا’عتبار وتثم ÚاŸهن اليدوية
اح -تضض -ن م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-هﬁ« Úم-د
بلوزداد» ،أامسس ،فعاليات افتتاح الدورة التكوينية سضبتمÈ
Ã 2017عرضس ضضم ﬂتلف األنشضطة اŸقدمة من طرف
صضناديق الدعم وÃشضاركة متميزة من الوكالة الوطنية
لتسضي Òالقرضس اŸصضغر ،باإلضضافة إا ¤جناح خاصس يÈز
جانبًا من نشضاطات اÿواصس ومؤوسضسضاتهم.
ا◊ف -ل ال -ذي أاشض -رف ع -ل -ي -ه أام -وم -ن م-رم-وري وا‹
تندوف ،اختتم بتوقيع اتفاقيتي تعاون أابرمتهما مديرية
التكوين اŸهني والتمه Úلولية تندوف مع الصضندوق
الوطني للتأام Úعلى البطالة وغرفة الصضناعة التقليدية
وا◊رف.
وع -ل -ى ه -امشس ح -ف -ل ال -ت -وق -ي-ع أاك-د وا‹ ال-ولي-ة أان

«الغايات واألهداف التي رسضمها قطاع التكوين اŸهني
ت -ن -درج ‘ إاط-ار ت-رج-م-ة ال-ت-وج-ه-ات السض-ي-اسض-ي-ة ل-ل-دول-ة
وال -رام -ي -ة إا ¤وضض -ع ح-ي-ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج اŸن-ظ-وم-ة
الوطنية للتكوين من خÓل رد العتبار وتثم ÚاŸهن
اليدوية» ،مذكراً ‘ الوقت ذاته باÛهود الذي تبذله
الدولة ‘ سضبيل توف Òكل الشضروط األسضاسضية لتحسضÚ
جو التحصضيل للمÎبصض ‘ Úقطاع التكوين اŸهني.
–صضي مديرية التكوين اŸهني لولية تندوف فتحها
◊وا‹  940منصضب بيداغوجي موزعة على  71تخصضصضا
ضضمن  16شضعبة ‘ ،ح Úبلغ عدد اŸسضجل 926 Úمسضجل
Áثلون نسضبة  %98،5من عدد اŸناصضب اŸفتوحة مع
تسضجيل توجيه  07مÎشضح Úإا ¤اŸعاهد الوطنية ‘

وليات أاخرى ،وحازت شضعبة التكوين عن طريق التمهÚ
على حصضة األسضد من اŸسضجل Úا÷دد حيث بلغ عددهم
 358مسضجل ‘ ح Úارتفع عدد اŸسضجل ‘ Úشضعب
التكوين التأاهيلي غ ÒاŸتوج بشضهادة واŸرأاة اŸاكثة
بالبيت بنسضبة .%184،9
وأاكد اŸدير الولئي للتكوين اŸهني ‘ حوار خصس
به «الشضعب» أان بلدية أام العسضل اسضتفادت هذه السضنة
وألول مرة من فرع للتكوين اŸهني تخصضصس خياطة
والذي من شضأانه رفع الغ Íعن شضباب اŸنطقة على أان
يتم العمل مسضتقب ً
 Óعلى اسضتحداث تخصضصضات جديدة
تتماشضى وطبيعة اŸنطقة ومتطلبات سضوق العمل.

تندوف :عويشش علي

ف -ت -حت م -راك -ز ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي ،أامسص،
بالعاصسمة تخصسصسات حديثة أامام الوافدين
ا÷دد ،وذلك اسس- -ت- -ج- -اب- -ة ل -رغ -ب -ات -ه -م وم -ا
ت -ت -ط -ل -ب -ه السس -وق ال -وط-ن-ي-ة م-ن ي-د ع-ام-ل-ة
مؤوهلة ‘ ﬂتلف التخصسصسات ،حيث التحق
أازي -د م -ن  16أال-ف ت-ل-م-ي-ذ Ãع-اه-د التكوين
للموسسم ا÷ديد على مسستوى العاصسمة‘ ،
ح Úتسس - -ع- -ى مصس- -ال- -ح ال- -ق- -ط- -اع إا ¤ع- -ق- -د
شس-راك-ات م-ع اŸؤوسسسس-ات الق-تصس-ادي-ة لضسمان
توظيفهم.

العاصسمة :جÓل بوطي
ف-ت-ح ت-خصضصض-ات ج-دي-دة ي-أات-ي ت-زام-ن-ا مع
ت-ط-ب-ي-ق ﬂط-ط ا◊ك-وم-ة ال-ذي ي-و‹ ق-ط-اع
التكوين والتعليم اŸهني Úأاهمية بالغة سضيما
ما تعلق بتكوين اليد العاملة الوطنية اŸؤوهلة
Ÿواجهة النقصس ‘ بعضس القطاعات التي
تسضتقدم اليد العاملة من اÿارج.
‘ ه -ذا اإلط -ار ق -ال األم Úال -ع -ام ل -ولي-ة
ا÷زائر ﬁمد بن عمر لدى إاشضرافه ،أامسس،
على انطÓق اŸوسضم ا÷ديد بالعاصضمة أان
السض -ل -ط -ات ال -ع -م-وم-ي-ة ع-م-لت دوم-ا ع-ل-ى أان
تسض -ت-ج-يب م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ل-ط-ل-ب-ات
اÎŸبصض Úوكذا سضوق العمل التي هي بحاجة
إا ¤ي -د ع -ام -ل -ة وط -ن -ي -ة م -ؤوه -ل -ة تسض-م-ح ل-ه-ا
باŸسضاهمة ‘ التنمية الوطنية للبÓد.
‘ هذا السضياق قال اŸتحدث أان الوضضع
القتصضادي الذي “ر به البÓد صضعب جراء
تراجع اŸداخيل اŸالية ،األمر الذي يتطلب
ي-دا ع-ام-ل-ة م-ؤوه-ل-ة وت-ف-ادي اسض-ت-ق-دام-ه-ا من
اÿارج ،إاضض- -اف- -ة إا ¤أان ك- -ل ال -ظ -روف ب -اتت
مهيأاة لتمك ÚاÎŸبصض Úمن العمل مباشضرة
نظرا للطلب على العمال األكفاء.
وي -رت -ك-ز ﬂط-ط ع-م-ل ا◊ك-وم-ة ا÷دي-د
حسضب بن عمر على اŸورد البشضري الذي يعد
اÿزان األسض -اسض -ي ل -تسض -ي Òك -ل ال -ق -ط -اع -ات
الق -تصض -ادي -ة ،سض -ي -م -ا اŸت -ع -ل-ق-ة ب-الق-تصض-اد
الرقمي واألشضغال العمومية والبناء وغÒها
من التخصضصضات التي تضضمن مسضتقبل الشضباب
وتسضاهم ‘ تنمية البÓد.

م -ن ج -ه -ت-ه أاع-ل-ن م-دي-ر ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
لولية ا÷زائر احمد زقنون عن التحاق 16
أال -ف مÎبصس Ãؤوسضسض -ات وم -راك -ز ال -ت -ك -وي-ن
اŸهني على مسضتوى العاصضمة ،مشضÒا إا ¤أان
عدد الوافدين ‘ تزايد مسضتمر هذا اŸوسضم
الذي شضهد فتح تخصضصضات جديدة ‘ ﬂتلف
اÛالت.
ال -ت -خصضصض -ات ا÷دي -دة ال -ت -ي ” ف -ت-ح-ه-ا
ب -ب -عضس م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ب-ال-ع-اصض-م-ة
تشض-م-ل م-ه-ن اÿشضب وال-بÓ-سض-ت-يك وال-رقمنة،
اضض -اف -ة إا ¤ت -خصضصس صض-ي-ان-ة آالت السض-م-ع-ي
البصضري Ãعهد أاولد فايت ،حيث أاكد زقنون
أان كل التخصضصضات جاءت تلبية للطلب عليها
سضواء من طرف اŸؤوسضسضات القتصضادية أاو
اÎŸبصض.Ú
ذكر زقنون أان قطاع التكوين اŸهني يسضعى
إا ¤توسضيع نظام التمه Úالذي يلقى إاقبال
كبÒا لدى اÎŸبصض ،Úإاضضافة إا ¤أانه يضضمن
ف -رصض -ة ال -ع -م -ل م -ب -اشض -رة ب -ع-د الن-ت-ه-اء م-ن
الÎبصس نظرا ÿصضوصضية النظام ‘ التمه،Ú
مؤوكدا أان الهتمام منصضب على هذا التوجه
‘ اŸرحلة ا◊الية.
وتشض Òاإلحصضائيات حسضب زقنون إا ¤أان
نسض-ب-ة  80ب- -اŸائ- -ة م -ن اÎŸبصض Úسض -واء ‘
نظام التكوين أاو التمه Úالتحقوا بسضوق العمل
خÓل سضنة  ،2016وهو ما يؤوكد ‚اح القطاع
‘ اسض -ت -ق -ط -اب الشض -ب -اب ال-راغب ‘ –ق-ي-ق
مسضتقبله وضضمان حرفة دائمة ،حيث يتم ‘
ه- - -ذا الط- - -ار ال- - -ت- - -ع - -اون م - -ع اŸؤوسضسض - -ات
الق -تصض -ادي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ل -ت-وظ-ي-ف خ-ري-ج-ي
اŸع -اه -د ب -ع -د ان -ت-ه-اء فÎة ت-ربصض-ه-م ،ح-يث
ت -وج -د أال -ف م -ؤوسضسض-ة اق-تصض-ادي-ة ل-ه-ا عÓ-ق-ة
Ãعاهد التكوين اŸهني.
اŸؤوسضسضات القتصضادية بدورها باتت تثق
‘ ك -ف -اءة اÎŸبصض ‘ ÚاŸع -اه -د ال -وط -ن-ي-ة
سضيما اŸتخصضصضة منها ،حيث ذكر اŸدير
ال- -ولئ- -ي ل- -ل -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي زق -ن -ون أان ك -ل
اŸؤوسضسضات التكوينية على مسضتوى العاصضمة
” Œهيزها خÓل هذا اŸوسضم بآالت حديثة
ومتطورة Ÿتابعة التطور ا◊اصضل ‘ سضوق
العمل ،الذي يتطلب عمال مؤوهل.Ú

التحاق زهاء  10289مÎبصص باŸقاعد البيداغوجية

وا‹ اŸدية يدعو مسضؤوو‹ قطاع التكوين إا ¤مضضاعفة اÛهودات
دع -ا ﬁم -د ب -وشض -م -ة وا‹ اŸدي -ة ،أامسس،
مسض-ؤوو‹ ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-يم واŸهنيÚ
إا ¤وجوب مضضاعفة اÛهودات حتى تصضل
ال - -ولي - -ة إا ¤األرق - -ام اŸرج - -وة ،وه- -ذا م- -ن
خÓل البحث وتدارك اÿلل أايا كان موقعه،
مؤوكدا ‘ هذا الصضدد ‘ تعقيبه على نسضبة
التمه ÚاŸتوقعة واŸناصضب اŸفتوحة لفئة
رب -ات ال -ب -ي -وت وال -وسض -ط ال-ري-ف-ي ،أان ه-ن-اك
ولي -ات ج -ن -وب -ي-ة ح-ق-قت أارق-ام-ا أاحسض-ن م-ن
األرق -ام اŸسض -ج -ل -ة ب -اŸدي -ة ح -اث -ا مسض -ؤوو‹
القطاع على التنسضيق والتواصضل أاك Ìمع قطاع
الÎبية لمتصضاصس الشضباب الراغب ‘ ولوج
عا ⁄الشضغل والتÓميذ اŸتسضرب.Ú
ال -ت -ح -ق صض -ب -ي -ح -ة ال -ب -ارح -ة ن -ح-و 10289
م Î-ب -صس ب-ـ  12م-رك-زا ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸهني04 ،
معاهد وطنية ،ملحقت Úللتكوين 15 ،فرعا
م -ن -ت-دب-ا ‘ ال-وسض-ط ال-ري-ف-ي وم-ع-ه-دا واح-دا
للتكوين والتعليم اŸهنيﬂ Úتصس ‘ الهندسضة
البيداغوجية للمكون ،Úومن ب Úهؤولء هناك
 5972مÎبصس ج -دي -د ب -ن -ح-و  1840إاقامي،
- “ 1442ه 1175 ،Ú-ت-ك-وي-ن ت-أاه-ي-لي للمرأاة
اŸاك -ث -ة ‘ ال -ب -يت 150 ،ت-ك-وي-ن ‘ ال-وسض-ط
ال -ري -ف -ي 20 ،ت -ك -وي -ن-ا ل-ذوي الح-ت-ي-اج-ات
اÿاصضة ،علما أايضضا بأانه من ›موع هؤولء

اÎŸبصض Úالقدامى وا÷دد ‚د أاك Ìمن 25
طالبا من جنسضيات ﬂتلفة يدرسضون باŸعهد
ال -وط -ن -ي اŸت -خصضصس ‘ ال -ت -ك -وي-ن «صض-ي-ان-ة
األجهزة الطبية عبد ا◊ق بن حمودة».
أاوضضح مدير القطاع عÓل طيب أان أاوليات
مصضا◊ه هي الÎكيز على التكوين اŸهني عن
طريق التمه ،Úإاذ حسضبه يراهن قطاعه على
 ‘ 70اŸائة على التمه Úمن عدد اŸناصضب
اŸف -ت -وح -ة ه -ذه السض -ن-ة  ،2018 /2017م- -ن
م-ن-ط-ل-ق أان ت-ك-ل-ف-ت-ه سض-ه-ل-ة م-ق-ارن-ة ب-التكوين
اإلقامي ،إا ¤جانب سضرعة اإلندماج فيه.
وق -رأات ب -اŸن-اسض-ب-ة رسض-ال-ة وزي-ر ال-ق-ط-اع،
حيث تضضمنت عدة توجهيات منها « نباشضر
هذه السضنة التكوينية ا÷ديدة وأاسضابيع تفصضلنا
عن اسضتحقاقات هامة أال وهي النتخابات
اÙلية التي سضتجرى ‘ شضهر نوفم ÈاŸقبل
والتي تأاتي تعزيزا للمسضار الدÁقراطي الذي
ان-ت-ه-ج-ت-ه بÓ-دن-ا ،وال-ت-ي “ث-ل ال-ك-ف-ي-ل ل-ب-ن-اء
م -ؤوسضسض -ات ق-وي-ة ل-ل-دول-ة ،...ك-م-ا أان-ه ‘ ظ-ل
الصض-ع-وب-ات اŸال-ي-ة ال-ظ-رف-ي-ة ،أادع-و الشض-ب-اب
للمثابرة والتفا ‘ Êالعمل ،وخاصضة ونحن
متفائلون فيما يخصس اندماجكم ‘ ا◊ياة
اŸهنية».

اŸدية :ع.علياÊ

»æWh

أ’ثنين  25سصبتمبر  2017م
ألموأفق لـ  04محرم  1439هـ

بعد سشنوإت إŸعاناة

إاعادة إاسصكان  150عائلة بخميسس اÿشصنة
أإششرف وإ‹ بومردإسس مدإ Êفوإتيح ،أإمسس ،على عملية إعادة إسشكان  150عائلة قاطنة با◊ي
إلسشتعماري «حوشس برنابي» ببلدية خميسس إÿششنة ،إ ¤سشكنات إجتماعية لئقة بعد سشنوإت طويلة
من إŸعاناة بهذإ إ◊ي إلسشكني إلهشس.

بومرداسس:ز .كمال
ع- -م -ل -ي -ة إأع -ادة أإ’سص -ك -ان أ÷دي -دة أل -ت -ي
أن -ط -ل -قت أمسس م -ن ب -ل-دي-ة خ-م-يسس أÿشص-ن-ة
وتتوأصصل إأ ¤نهاية ألشصهر هي  ‘ 17برنامج
إأع -ادة أإ’سص -ك -ان ب -و’ي -ة ب -وم -ردأسس ‘ إأط-ار
ألقضصاء على ألشصاليهات وألسصكنات ألهشصمة،
حيث من أŸنتظر أن “سس  341عائلة عÈ
ث -لث -ة ب -ل-دي-ات وتشص-م-ل أيضص-ا شص-ع-ب-ة أل-ع-ام-ر
وأو’د م- -وسص- -ى ‘ أن -ت -ظ -ار ب -اق -ي ألÈن -ام -ج
أŸسصطر إأ ¤غاية نهاية ألسصنة.
باŸناسصبة كشصف وأ‹ و’ية بومردأسس أن
ع -م-ل-ي-ة إأع-ادة أإ’سص-ك-ان أل-ت-ي أن-ط-ل-قت شص-ه-ر
ديسصم Èمن سصنة  2016قد مكنت من ألقضصاء
على  5آأ’ف شصا‹ وعدد من أأ’حياء ألهشصة
وأسصÎج-اع أوع-ي-ة ع-ق-اري-ة ه-ام-ة سص-ت-خصصصس
لتجسصيد مشصاريع عمومية وسصكنات ‘ ﬂتلف
أأ’‰اط أهمها سصكنات عدل ألتي  ⁄تنطلق
بعد ‘ عدة موأقع ع Èبلديات ألو’ية.
من جهة أخرى ،كشصف مدير ديوأن ألÎقية
وأل-تسص-ي Òأل-ع-ق-اري ل-ب-وم-ردأسس ع-مر موأ◊ي
«أن ع -م -ل -ي -ة إأع -ادة أإ’سص -ك -ان أ÷دي -دة أل-ت-ي
سصتسصتمر إأ ¤نهاية شصهر سصبتم Èسصتمسس 341
عائلة من قاطني ألشصاليهات ،ألسصكنات ألهشصة
ونسصبة أخرى ﬂصصصصة للحا’ت أ’جتماعية
سص-تسص-ت-ف-ي-د م-ن سص-ك-ن-ات أج-ت-م-اعية إأيجارية،
حيث سصتكون ألبدأية من حي «حوشس برنابي»
ب-ب-ل-دي-ة خ-م-يسس أÿشص-ن-ة ب-إاع-ادة إأسص-كان 155
ع-ائ-ل-ة وه-ي أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة أل-ت-ي شص-ه-دت-ه-ا
ألو’ية بعد ألعملية أأ’و ¤ألتي عرفت إأعادة
إأسصكان  330عائلة من قاطني ألشصاليهات ◊ي

«بن ضصنون».
ك -م -ا ت -ت-وأصص-ل ‘ أأ’ي-ام أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-ق-ادم-ة
عملية إأعادة إأسصكان أخرى تشصمل عدد من
أل -ب -ل -دي -ات م -ن -ه -ا شص -ع -ب-ة أل-ع-ام-ر ،ح-يث م-ن
أŸرتقب أن تسصتفيد  75عائلة من سصكنات
ج-دي-دة م-ن-ه-ا  8ع-ائ-لت ق-اط-ن-ة ألشصاليهات
وأخرى موزعة ب Úألسصكنات ألهشصة وأ◊ا’ت
أإ’جتماعية من طالبي ألسصكن ،نفسس ألعملية
سصتشصهدها بلدية أو’د موسصى ب›Èة عملية
إأعادة إأسصكان نهاية ألشصهر “سس  89عائلة ‘
أنتظار أسصتكمال ألÈنامج أıصصصس لباقي
بلديات ألو’ية ألتي ’ تزأل تعا Êمن بؤور

ألشص- -ال -ي -ه -ات وت -أاخ -ر ‘ Œسص -ي -د أŸشص -اري -ع
ألسص- -ك- -ن- -ي- -ة أŸوج- -ه- -ة Ÿع- -ا÷ة أل- -ظ- -اه- -رة
وب -اأ’خصس أل -ب-ل-دي-ات ألشص-رق-ي-ة كÈج م-ن-اي-ل،
يسص - -ر ،سص - -ي - -دي دأود ودلسس ،وه - -ي م- -ن أكÈ
أل- -ت- -ح- -دي- -ات أل -ت -ي ت -وأج -ه رؤوسص -اء أل -دوأئ -ر
وألبلديات ألذين تلقوأ تعليمات صصارمة من
ط -رف وأ‹ أل -و’ي -ة ل -ل -ت -ج -اوب ألسص -ري -ع م -ع
أŸهمة ألتي تبدوأ صصعبة ألتجسصيد ‘ ألوقت
أÙدد ن -ه -اي -ة ألسص -ن -ة أ÷اري -ة ب -ال-ن-ظ-ر إأ¤
ألعرأقيل ألكثÒة ألتي جابهت أشصغال إأ‚از
وإأ“ام أŸشص - -اري- -ع ألسص- -ك- -ن- -ي- -ة أŸن- -ط- -ل- -ق- -ة
ل‚از.
وأ›ÈŸة ل إ

قطاع إلسشكن بسشطيف

 23أالف سصكن اجتماعي أا‚زت من أاصصل  26أالفا
تسش- -اب- -ق م- -دي- -ري- -ة إلسش- -ك -ن ب -ولي -ة
سش -ط -ي -ف وإŸؤوسشسش -ات إل -ق -ائ -م -ة ب -إا‚از
له -دإف
إŸشش- -اري- -ع إل -زم -ن ل -ت -ح -ق -ي -ق إ أ
إŸسشطرة ‘ ﬂتلف صشيغ إلسشكن.
ع -ل -م ل -دى م -دي-ري-ة ألسص-ك-ن وأل-ت-ج-ه-ي-زأت
أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ،أن ﬂت-ل-ف ألصص-يغ تشصهد
حركية ‘ أإ’‚از ،وعلى سصبيل أŸثال ،فإان
ألسصكن ألعمومي أإ’يجاري أŸعروف بالسصكن
أ’ج -ت -م-اع-ي ،تسص-ج-ل ف-ي-ه أل-و’ي-ة ع Èك-ام-ل
ترأبها ألذي يضصم  60بلدية 26 ،ألف سصكن من
هذأ ألنمط ،مع تسصجيل  23ألف وحدة سصكنية
م-ن-ت-ه-ي-ة ،ل-تبقى  3آأ’ف وح -دة سص -ك-ن-ي-ة ق-ي-د

أإ’‚از.
و‘ ألسص -ك -ن ألÎق -وي أŸدع -م ،أسص-ت-ف-ادت
ألو’ية من برنامج طموح قدر بـ  11800وحدة
سصكنية ،أنتهت أأ’شصغال من  7000وحدة ،فيما
تبقى  4800وحدة سصكنية قيد أإ’‚از بنسصب
أشصغال متفاوتة.
و‘ ‰ط ألبيع با’Œار ،فإان هذأ ألÈنامج
بالو’ية ينجز بطريقت :Úأأ’و ¤عن طريق
أل -وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-حسص Úألسص-ك-ن /ع-دل ،/
حيث ” تسصجيل  8آأ’ف وحدة سصكنية كلها
جارية أإ’‚از ،أما ألطريقة ألثانية ،فتتم عن
طريق برنامج /أسص ÒأÁو  /وألذي يضصم هو

ك- -ذلك  8آأ’ف وح- -دة ،م- -ن -ه -ا  2200وحدة
منتهية ،و 2200جارية بها أأ’شصغال ‘ أنتظار
إأطلق ألسصكنات أŸتبقية.
و–رصس ألسص -ل -ط -ات أÙل-ي-ة ع-ل-ى ت-وزي-ع
أ÷اهز ‘ كل مرة على مسصتحقيه ،مع تسصليم
قرأرأت أ’سصتفادة أŸسصبقة ،وتشصهد ألسصوق
ألعقارية بالو’ية ‘ ألشصهور أأ’خÒة نوعا من
ألركود ،وهذأ بسصبب قلة أإ’قبال على شصرأء
ألشص-ق-ق وق-ط-ع أأ’رأضص-ي ،ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى ألطلب
على إأيجار ألسصكنات متزأيدأ ‘ كل أŸدن
ألتابعة للو’ية.

سشطيف :نور الدين بوطغان

أإك Ìمن  03سشنوإت إنتظار منذ إعÓن إلقائمة

اŸسصتفيدون من السصكن ا’جتماعي بأانسصيغة يحتجون
ط -الب ،صش -ب -اح أإمسس ،سش -ك -ان ب -ل -دي -ة
إنسش- -ي -غ -ة إÙاذي -ة ل -ع -اصش -م -ة إل -ولي -ة
خ -نشش-ل-ة ج-ن-وب-ا ،م-ن إلسش-ل-ط-ات إÙل-ي-ة
بضش -رورة إل -ت -ع -ج -ي -ل ب -إاج -رإء ع -م -ل -ي-ة
إل- - - -ق - - -رع - - -ة إÿاصش - - -ة بـ  200مسشكن
إج -ت -م -اع -ي إسش -ت -ف -ادوإ ب -ه -ا ق -ب -ل ثÓ-ث
سش -ن -وإت وŒ ⁄ر بشش-أان-ه-ا إل-ق-رع-ة رغ-م
إلوعود إŸتكررة للمسشؤوول Úبإاجرإئها ‘
ت - -وإري - -خ مضشت ،حسشب م- -ا صش- -رح ب- -ه لـ
«إلشش- - - - -عب»»عﬁ.م - - - -د» ‡ث - - - -ل ع - - - -ن
إÙتج.Ú
ع Èعشصرأت أŸسصتفيدين عن أحتجاجهم
هذأ بغلق ألطريق ألرأبط ب Úبلديتي أنسصيغة
وبابار ‘ ،سصاعة مبكرة من صصباح أمسس ،حيث

شص- - -ل- - -وأ ح- - -رك- - -ة أŸرور أم- - -ام ألسص- - -ي- - -ارأت
وأ◊اف-لت ،م-عÈي-ن ع-ن أسص-ت-ي-ائ-ه-م ألشص-ديد
ج -رأء ط -ول أن -ت -ظ -ار تسص -ل -م -ه -م لسص -ك-ن-ات-ه-م،
موجه ‘ Úذأت ألسصياق أصصابع أ’تهام إأ¤
رئ-يسس ب-ل-دي-ة أنسص-ي-غ-ة أل-ذي ي-ري-د ،ب-حسصبهم،
ع -رق -ل -ة ع -م -ل -ي-ة أل-ق-رع-ة م-ن أج-ل أل-ت-لعب
بقائمة ألتعويضس أ’سصباب سصياسصية لها علقة
با◊ملة أ’نتخابية ألقادمة ،بحسصبهم.
بعد تدخل رئيسس أأ’من أÿارجي لدأئرة
أ◊امة ومفاوضصة أÙتج“ ،Úكن بصصعوبة
من إأقناعهم بانتدأب خمسصة أشصخاصس منهم
لضصبط موعد مع رئيسس دأئرة أ◊امة أ÷ديد
لطرح أنشصغالهم وألنظر فيه بجدية ،ليتم فتح
أل- -ط- -ري -ق وع -ودة ح -رك -ة ألسص Òإأ› ¤رأه -ا

بصصفة عادية.
ه- -ذأ وق- -د ك- -انت «ألشص- -عب» ت- -ط -رقت إأ¤
موضصوع ألقرعة أÿاصس بهذه ألسصكنات ‘
شص -ه -ر أوت أŸاضص -ي ،ح -يث أك -دأ ل -ن-ا ح-ي-ن-ه-ا
رئ- - -يسس دأئ- - -رة أ◊ام- - -ة أÙول ‘ أ◊رك - -ة
أأ’خÒة أن أل -ق -رع -ة سص -ت -ج-رى ن-ه-اي-ة ألشص-ه-ر
أŸاضص- -ي إأ’ أن -ه -ا أج -لت رÃا بسص -بب ح -رك -ة
ألتحويل ألتي مسصت هذأ أŸسصؤوول.
وق- -د ح -اولت «ألشص -عب» أ’تصص -ال ب -رئ -يسس
أل -دأئ -رة أ÷دي -د وب -رئ -يسس ب -ل -دي -ة أنسص -ي -غ -ة
لسصماعهما حول نفسس أŸوضصوع إأ’ أن ذلك
تعذر علينا.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

عملية إلÎششح لÓنتخابات جرت ‘ ظروف جيدة ببجاية

 23حزبا يودع ملف اŸشصاركة ‘ ﬁليات نوفمÈ

لج- -ال إل -ق -ان -ون -ي -ة
إن- -ت- -هت ،أإمسس ،إ آ
لي -دإع م -ل -ف-ات إŸرشش-ح ÚلÓ-ن-ت-خ-اب-ات
إ
لح-زإب
إÙل -ي -ة إŸق -ب-ل-ة ،ح-يث ق-امت إ أ
لح- -رإر ب- -إاي -دإع ق -وإئ -م
وإÎŸشش- -ح- -ون إ أ
ترششحهم ،على مسشتوى إÿلية إÿاصشة
ب -اسش -ت -ق -ب -ال م -ل -ف -ات إلÎشش-ح Ãدي-ري-ة
إلتنظيم وإلششؤوون إلعامة لولية.
‘ ه -ذأ ألصص -دد ،كشص -ف أح -م -د شص -ي-ب-اÊ
م -دي -ر أل -ت -ن -ظ -ي -م وألشص-ؤوون أل-ع-ام-ة ب-و’ي-ة
” سصحب  126ملف
بجاية ،لـ «ألشصعب» ،أنه ّ

للمجالسس ألشصعبية ألبلدية ،منها  23حزبا
سصياسصيا و” ألتغطية على مسصتوى  13بلدية،
و 103م -ل -ف ل-ل-ق-وأئ-م أ◊رة .ف-ي-م-ا ي-خصس
أÛلسس ألشصعبي ألو’ئي ،فقد ” سصحب
 26ملفا ،من بينها ◊ 20زب سصياسصي و 6
قوأئم حرة ،أما عملية إأيدأع أŸلفات فقد
” تسص -ج-ي-ل  20م-ل-ف-ا م-ن ب-ي-ن-ها  3ملفات
ل-ق-وأئ-م ح-رة ،وأل-ع-م-ل-ي-ة ت-ت-وأصص-ل إأ ¤غ-اية
منتصصف ألليل من نهار أليوم.
’دأرة ك- -ل
لشص - -ارة ،ف- -ق- -د سص- -خ- -رت أ إ
ل --إ

’م-ك-ان-ي-ات وأل-وسص-ائ-ل أŸادي-ة وأل-بشص-ري-ة،
أإ
’‚اح هذأ أ◊دث ألهام أŸرتقب ليوم 23
إ
نوفم ÈأŸقبل ،وجرت ألعملية ‘ ظروف
عادية وفق ما “ليه ألنصصوصس ألقانونية،
ع -ل -م -ا أن أل -ه -ي -ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة ب-ل-غت 529506
مسص -ج-ل ،م-ن ب-ي-ن-ه-م  3864مسص-ج-ل جديد
م -وزع Úع-ل-ى 360م -رك-ز تضص-م 1152مكتب
ويؤوطرهم  9590مؤوطر.

بجاية :بن النوي توهامي

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

ألعدد
17448

‘ إنتظار إعادة إلب ّ
ت ‘ أإششغال إلششطر إلثاÊ
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ترامواي ورقلة يدخل اÿدمة خÓل الثÓثي اأ’ول من 2018
أإع - -ل - -ن وإ‹ ورق - -ل - -ة ع - -ب- -د إل- -ق- -ادر
ج Ó-وى ،ل -دى وق -وف -ه ع -ل -ى إل -ت-ج-ارب
لول -ي -ة إل -ت -ي خضش -ع ل -ه -ا إلÎإم-وي أإن
إ أ
ترإموإي ورقلة سشيدخل حيز إÿدمة
لول من إلسشنة إلقادمة
خÓل إلثÓثي إ أ
.2018
أعت Èألوأ‹ أن هذأ أŸشصروع ألذي يعد من
أŸشص -اري -ع أل -كÈى ‘ أل -و’ي -ة ي -ح -ظ-ى ب-ع-ن-اي-ة
خاصصة أ’هميته ‘ موأكبة ألتوسصع ‘ ألنسصيج
ألعمرأ Êألذي تعرفه ألو’ية ،مشصÒأ إأ ¤أنه
ي -و‹ أه -ت -م -ام -ا خ -اصص -ا لضص -رورة أ’ن-ط-لق ‘
أشصغال ألشصطر ألثا Êللمشصروع ’سصتكمال مسصار
ألÎأموأي إأ ¤غاية قصصر ورقلة ’سصتكمار مسصار
ترأموأي ورقلة و–قيقا للمطلب ألذي تقدم به
‡ثلو وأعيان أÛتمع أŸد Êلو’ية ورقلة ‘
ألعديد من أŸناسصبات..
مشصروع خط ترأموي ورقلة ألذي إأنطلقت
أأ’شصغال به ‘ سصبتم 2013 Èوألذي يبلغ طول
مسص -اره  12.6ك -ل -م ” ت -خصص -يصس غ -ل‘ م-ا‹
إ’‚ازه قدر بقيمة  40مليار دج ،إأ’ أنه  ⁄يتم
بعد ألبث ‘ أنطلق أشصغال أÿط ألثا Êمنه ‘
شص -ط -ره أŸم -ت -د م -ن أÛم -ع أل -ت-ج-اري وسص-ط
مدينة ورقلة إأ ¤غاية قصصر ورقلة.
يذكر أن ألشصطر أأ’ول من خط ألÎأموأي
ألذي Áتد من ﬁطة حي ألنصصر إأ ¤أÛمع
ألتجاري وسصط أŸدينة على مسصافة  9,8كلم
يضصم ﬁ 16طة توقف ومركز للصصيانة يÎبع
ع-ل-ى مسص-اف-ة  5,5ه-ك-ت-ار وأل-ذي م-ن أŸن-تظر
دخوله حيز أÿدمة خلل ألثلثي أأ’ول من
سصنة  2018سصيسصاهم ‘ فك أÿناق ووضصع حد
للزدحام أŸروري ألذي تشصهده عدة ﬁاور
Ãدينة ورقلة ،كما سصيضصمن تنقل حوأ‹ 3.450
رأكب ‘ ألسصاعة Ÿدة زمنية مقدرة بحوأ‹
/32دقيقة لكل رحلة ،كما سصتسصاهم ألتجارب
أأ’ولية للمشصروع ‘ ضصبط جميع أأ’مور ألتقنية
بشص -ك -ل ن-ه-ائ-ي ل-ت-ت-م-ك-ن أل-ق-اط-رة م-ن ألسص‘ Ò
مسصارها بشصكل عادي دون أية عرأقيل أو مشصاكل

م -ا سص -ي -م -ك -ن م -ن تسص -ه -ي-ل ت-ن-ق-لت أŸوأط-نÚ
و–سص Úنوعيتها.

مصصلحتان جديدتان للطب النووي
وا’سصتعجا’ت مطلع نوفم Èالقادم
كشصف وأ‹ ورقلة عبد ألقادر جلوي ،خلل
زي- -ارة ت- -ف- -ق- -دي -ة ق -ادت -ه ن -ه -اي -ة أأ’سص -ب -وع ،إأ¤
أŸؤوسصسص -ة أل -ع -م -وم -ي -ة أ’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة ﬁم -د
ب -وضص-ي-اف ب-ورق-ل-ة Ÿع-اي-ن-ة م-دى ت-ق-دم أشص-غ-ال
مصصلحة ألطب ألنووي ومصصلحة أ’سصتعحا’ت
أ÷دي- -دة ب- -أان أŸصص -ل -ح -ت Úسص -ت -دخ -لن ح -ي -ز
أÿدم -ة ‘ أق -رب أآ’ج -ال وسص -ي-ت-م ت-دشص-ي-ن-ه-م-ا
رسصميا ‘ مطلع شصهر نوفم Èألقادم.
خلل زيارة أŸعاينة لقطاع ألصصحة بالو’ية،
أك- -د أل- -وأ‹ ج- -لوي ع- -ل- -ى ‡ارسص- -ي ألصص -ح -ة
ب-ال-و’ي-ة ضص-رورة أل-ع-م-ل ب-ج-ه-د وج-دي-ة ل-ل-رق-ي
باÿدمات ألصصحية أŸقدمة للموأطن ‘ هذه
ألو’ية ،مشصددأ على أهمية أ◊فاظ على هذه
أŸكاسصب ألتي تسصجلها ألو’ية ‘ قطاع ألصصحة
من جهة أخرى.
و‘ هذأ ألصصدد وجه نفسس أŸسصوؤول لدى
وقوفه على مصصلحة أ’سصتعجا’ت أ÷ديدة عدة
م- -لح -ظ -ات وت -وج -ي -ه -ات وأك -د ع -ل -ى ضص -رورة
أإ’لتزأم بها أيضصا.
ي -ذك -ر ،أن و’ي -ة ورق -ل -ة ت -دع -مت Ãصص-ل-ح-ة
للطب ألنووي تابعة Ÿركز مكافحة ألسصرطان
Ãسصتشصفى ﬁمد بوضصياف وتعد هذه أŸصصلحة
أل- -ت- -ي ” Œه- -ي -ززه -ا م -ؤوخ -رأ ب -ج -ه -از أل -رنÚ
أŸغ-ن-اط-يسص-ي بسص-عة  ‘ 1,5أن-ت-ظ-ار ت-دع-يمها
بتجهيزأت طبية حديثة أخرى وكذأ طاقم طبي
أأ’و ¤من نوعها على مسصتوى أ÷نوب وألثالثة
على أŸسصتوى ألوطني ومن شصأانها ضصمان تقدË
خ-دم-ات صص-ح-ي-ة ذأت ج-ودة ون-وع-ي-ة ل-ل-م-رضص-ى
أŸصصاب Úبالسصرطان ‘ أ÷نوب.

ورقلة :إاÁان كا‘

بهدف ترقية إÿدمة إلعمومية

حركة ‘ صصفوف اÙافظ Úالعقاري ÚباŸدية
قام عيسشى بكري ،مدير أإمÓك إلدولة
وإ◊ف-ظ إل-ع-ق-اري ل-ولي-ة إŸدي-ة مؤوخرإ،
ب - -إاج - -رإء ح - -رك - -ة ج - -زئ - -ي- -ة ‘ صش- -ف- -وف
إÙافظ Úإلعقاري Úع Èإلولية ،مسشت
لم -ر ب -ك-ل م-ن
ث Ó-ث ﬁاف -ظ Úوت -ع -ل -ق إ أ
إÙافظ إلعقاري بعاصشمة إلولية إŸعÚ
‘ دإئرة قصشر إلبخاري ،وإÙافظ إلعقاري
ب - -ذإت إل - -دإئ - -رة إÙول إ ¤دإئ - -رة ب - -ن - -ي
سشليمان با÷هة إلششرقية.
كما شصملت هذه أ◊ركة أÙافظ ألعقاري
ب- -ه- -ذه أل- -دأئ- -رة أأ’خÒة أل -ذي ح -ول إأ ¤ن -فسس
أŸهام بدأئرة أŸدية ،وتأاتي هذه أإ’جرأءأت
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ات أل-وأردة م-ن طرف أŸدير
لملك ألوطنية أ’جل إأعطاء دينامكية
للعام ل أ
أك Èل -ه -ذأ أل -ق-ط-اع أ◊ي-وي وŒدي-د أل-ط-اق-ات
ب -قصص -د أل-ت-ك-ف-ل أ÷ي-د ب-أاك Ìوأق-ع-ي-ة ب-اÿدم-ة
أل -ع -م-وم-ي-ة ‘ ظ-ل أل-ره-ان-ات أŸف-روضص-ة ع-ل-ى
أŸرفق ألعام.

الدرك يسصÎجع  05مركبات
سصياحية
“كنت وحدأت أÛموعة أإ’قليمية للدرك
أل -وط -ن-ي ب-اŸدي-ة ،حسصب ب-ي-ان ÿل-ي-ة أإ’تصص-ال
وأل-ع-لق-ات أل-ع-ام-ة ،أسص-ت-ل-مت «ألشص-عب» نسص-خ-ة
منه ،بدأية هذأ أأ’سصبوع ،من تفكيك شصبكتÚ
إأج -رأم -ي -ت“ Úت -ه -ن -ان نشص-اط أل-ت-ه-ريب أل-دو‹

ل- -ل -م -رك -ب -ات م -ع أل -ت -زوي -ر وأسص -ت -ع -م -ال أŸزور
متكونت Úمن  18مشصكوكا فيهم ،من بينهم 08
أج - -انب و 10ج-زأئ-ري ،Úوسص-م-حت أل-ت-ح-ري-ات
أŸي-دأن-ي-ة ب-ت-وقيف  05أج -انب و 06جزأئريÚ
وألبقية ‘ حالة فرأر بعد –ديد هوياتهم.
أوضص -ح ذأت أل -ب -ي -ان أن أأ’سص-ل-وب أإ’ج-رأم-ي
أŸنتهج من طرف أفرأد ألعصصابة كشصف أنها
مقسصمة إأ ¤شصبكت Úتتخذأن من ميناء مدينة
مسصتغا Âمكانا ÷لب أŸركبات من طرف أفرأد
ألعصصابة على أسصاسس ألسصياحة ،ومن ثم ألقيام
ببيعها بطرق غ Òقانونية Ÿوأطن ÚجزأئريÚ
دون إأعادة إأرجاعها إأ ¤موطنها أأ’صصلي أ’جل
تهريبها دأخل ألÎأب أ÷زأئري وإأعادة بيعها
Ãلفات قاعدية مزورة‡ ،ا يشصكل قضصية تكوين
ج -م -ع -ي -ة أشص -رأر ل -غ -رضس أرت-ك-اب ج-ن-اي-ة تضص-ر
ب-ا’ق-تصص-اد أل-وط-ن-ي أل-ت-ه-ريب ألدو‹ للسصيارأت
وأŸسص -اه -م-ة ‘ ذلك ب-ت-ق-ل-ي-د وت-زي-ي-ف وت-زوي-ر
أÙررأت ألرسصمية وألعمومية تقليد وأسصتعمال
أختام ألدولة.
ومكنت هذه ألعملية ألنوعية من أسصÎجاع 05
م-رك-ب-ات سص-ي-اح-ي-ة ،م-ل-ف-ات ق-اع-دي-ة ل-لسص-يارأت
م -زورة ،ه -وأت -ف ن -ق-ال-ة ج-وأزأت سص-ف-ر ،أج-ه-زة
إأعلم آأ‹ ،مبالغ مالية هامة ناŒة عن عائدأت
نشص- -اط أل- -عصص- -اب -ة ،ك -م -ا أن -ه ” ت -ق -د Ëأف -رأد
ألعصصابة أمام وكيل أ÷مهورية أıتصس إأقليميا
وألتحقيق ما يزأل متوأصصل للقبضس على باقي
أفرأد ألعصصابة.

اŸدية :ع.علياÊ

بعد إحالتهم على إلبطالة إلتقنية

عمال مصصنع تكرير السصكر باÿميسس ‘ إاضصراب
دخل ،يوم أمسس 280 ،عامل Ãصصنع تكرير ألسصكر بخميسس مليانة ‘ ع Úألدفلى ‘ ،إأضصرأب عن
ألطعام بعدما نفذ صصÈهم ‘ إأيجاد حلول لقضصيتهم ألتي طالت بعدما ” إأخضصاعهم لبطالة تقنية جعلت
مصصÒهم ›هو’ ◊د كتابة هذه أأ’سصطر.
ملف ألقضصية ألتي  ⁄يعد يتحملها ألعمال بعد غلق أŸصصنع من طرف أإ’دأرة وتوجيه ألطبقة ألشصغيلة
ألتي بلغت  280عامل نحو ألبطالة ألتقنية ألتي رفضصها ألعمال وفشصلت ألنقابة ‘ مفاوضصتها إ’يجاد حلول
مناسصبة ترضصي ألطرف .Úهذه ألوضصعية ألتي تعقدت بعد مرور أأ’يام وجد ألعمال أنفسصهم أمام خيار
أإ’ضصرأب عن ألطعام للفت أنتباه أ÷هات أŸعنية وأإ’دأرة بالظروف ألتي يجابهونها يوما جرأء هذأ
ألتوقف وألغلق للمصصنع ألذي يعد مصصدر رزقهم على حد قولهم.
ألوضصعية أŸتأازمة للملف جعلت ألسصلطات ألو’ئية تتحرك وهذأ بدرأسصة هذه أŸعضصلة ألتي يتابعها
ألوأ‹ قصصد إأيجاد أ◊لول أŸناسصبة لضصمان حقوق ألعمال وأسصتمرأر أŸصصنع ‘ أإ’نتاج كونه يعد من
أŸؤوسصسصات ألقدÁة أŸعروفة بالوسصط أ÷زأئري .هذأ وينتظر ألعمال أن يحال ملفهم على أ÷هات
أŸركزية أ’نصصافهم حسصب أقوألهم.

ع Úالدفلى /و.ي .اعرايبي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإ’ثنين  25سصبتمبر  2017م
المؤافق لـ  04محرم 1439هـ

لمــــــــن ‘ موسشــــــــــم ألصشطيـــــــــاف
حصشيلــــــــة نششاطــــــــات أ أ

مرإقبة  2 .175910مسضافر منهم  490874أإجنبي ع Èإ◊دود
^ ترأجــــع ﬁسشــــوسش ‘ حــــوأدث أŸــــــرور بــــــ 855حـــــادث
Óمن ألوطني موسشم ألصشطياف  ،2017ألذي تزأمن وششهر رمضشان وموسشم أ◊ج بـ ““أليجابي““
وصشفت أŸديرية ألعامة ل أ
لجرأم وحوأدث أŸرور ،قابله حركية وأسشعة وسشط أŸسشافرين بعد مرأفقة مصشالح
بالنظر إأ ¤ألنخفاضش أŸسشجل ‘ قضشايا أ إ
لمن لـ  4924626مسشافر من بينهم  752 .725أجنبي.
أ أ

العدد

17448

07

قبل أيام قليلة من أنقضشاء ألعهدة ألنتخابية

تسضي Òإلبلديات –ت ›هر وإ‹ معسضكر

قّرر وأ‹ معسشكر أن يتبّنى طريقة مثلى
لدفع عجلة ألتنمية أÙلية بالولية
أسشتنادأ لتوجيهات أ◊كومة وتعليمات
وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية ،ألتي
تصشب أ◊كامة وألنجاعة ‘ ألتسشي‘ Ò
لسشاسشية
جوهرها ،فتكون ألقاعدة أ أ
للطريقة أ÷ديدة حسشن تسشي Òألبلديات
وأÛالسش أŸنتخبة قبيل موعد Œديد
أÛالسش أŸنتخبة ألتي تعت Èأحد وسشائل
وقنوأت ألتمثيل ألششعبي وقوأم
ألدÁقرأطية ألتششاركية.

معسسكر :أم أ .Òÿسس

أاكد ﬁمد لبقى وا‹ معسصكر ،خÓل ›لسص
تنفيذي أانه وقف على عدة Œاوزات ‘ تسصيÒ
بلديات الؤ’ية ،وسصجل ‘ ذلك نؤع من اإ’همال
والتسصيب حيال تنفيذ قرارات ا◊كؤمة وتؤجيهاتها
’سص -ي -م -ا م-ن ح-يث ت-ث-م Úال-ب-ل-دي-ات Ÿم-ت-ل-ك-ات-ه-ا
وا’عتماد على ا÷باية ‘ خلق مداخيل جديدة،
اأ’م -ر ال -ذي دع -اه إا ¤ال -ن -زول ل -ل -ب -ل -دي-ات وع-ق-د
اجتماعات دورية مع اŸنتخب ÚاÙلي.Ú
ي -ح -اول ل -ب -ق-ى أان يضص-ع تسص-ي Òال-ب-ل-دي-ات –ت
اÛه- -ر م- -ن خÓ- -ل ج- -لسص -ات ع -م -ل دوري -ة –ت
إاشص -راف -ه الشص -خصص -ي ل -ل -ت -ع -م -ق ‘ ده -ال-ي-ز تسص-يÒ
ال- -ب- -ل -دي -ات وال -ؤق -ؤف ع -ل -ى ﬂت -ل -ف مشص -اك -ل -ه -ا
ومعا÷تها من القاعدة ،كإاسصÎاتيجية جديدة قبيل
مؤعد ا’نتخابات اÙلية اŸقبلة ،تتيح للمجالسص
البلدية ا÷ديدة السص Òعلى سصكة صصحيحة وŒنبها
اإ’فÓسص اŸا‹ واإ’داري.

وكبداية لتنفيذ خطته ا÷ديدة ‘ التسصي Òعلى
اŸسصتؤى اÙلي ،عقد لبقى قبل أايام جلسصة عمل
Ãق-ر ب-ل-دي-ة م-عسص-ك-ر ج-م-ع-ت-ه باÛلسص اŸنتخب
وأاعضص-اء اÛلسص ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ؤ’ي-ة ،واسص-ت-عرضص
خÓل هذه ا÷لسصة تقرير شصامل عن تسصي Òبلدية
معسصكر من حيث ا’خت’Óت التي شصابت ميزانية
البلدية وتشصريح خلفيات قصصؤر البلدية عن –صصيل
مداخليها سصؤاء كانت جبائية أاو إايرادات ıتلف
أام Ó-ك -ه -ا ،إا ¤ج -انب مشص -ك -ل ال -ت -أاط Òح-يث أاك-د
اŸسص -ؤؤول ع-ل-ى أاه-م-ي-ة إاع-ط-اء ال-ف-رصص أ’صص-ح-اب
ال - -ك- -ف- -اءة واإ’ط- -ارات الشص- -اب- -ة ل- -ت- -ؤ‹ م- -ن- -اصصب
اŸسص -ؤؤول -ي -ة ،وم-ن ث-م-ة ضص-م-ان خ-دم-ات ع-م-ؤم-ي-ة
رفيعة وتسصي Òناجع Ÿصصالح البلدية.
وتطّرق لبقى خÓل هذه ا÷لسصة أايضصا إا ¤مدى
إاه -م -ال ›لسص ب -ل -دي -ة م -عسص-ك-ر ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزي-ر
الداخلية التي تنصص على تثم‡ Úتلكات البلدية،
منتقدا تنصصل وامتناع اÛلسص اŸنتخب عن تنفيذ
أاحكام قضصائية لصصالح بلدية معسصكر جاءت ‘ شصأان
ا’سص -ت-غÓ-ل غ Òال-ق-ان-ؤŸ Êم-ت-ل-ك-ات-ه-ا م-ن ط-رف
اÿؤاصص ،اأ’مر الذي وصصفه وا‹ الؤ’ية بالفسصاد
البّين ‘ التسصي Òمقدما تعليمات ‘ شصأان –صصيل
إاي -رادات ال -ب -ل -دي -ة ب -اع -ت -ب -اره-ا اŸؤرد اأ’سص-اسص-ي
Ÿيزانيتها وتثم ÚأامÓكها ،مبينا حجم اŸسصؤؤولية
التي تقع على عاتق اŸنتخب Úورؤوسصاء البلديات
خاصصة ‘ ،متابعة اŸشصاريع التنمؤية التي تسصتفيد
منها البلديات ،وبدا ﬁمد لبقى من خÓل هذه
ال -ط -ري-ق-ة وك-أان-ه ي-ح-اول أان ي-ع-ط-ي ن-فسص-ا ج-دي-دا
للمجالسص البلدية اŸنتخبة واŸقبلة على انتخابات
ﬁلية جديدة.

رغم أنخفاضش منسشوب سشد بوحنيفية إأ ¤أدنى مسشتوياته

ألعاصسمة :آأسسيا مني
أاّكد عميد الشصرطة رشصيد غز‹
نائب مدير اأ’من العمؤمي والؤقاية
اŸروري - - -ة ،أاّن اÿط - - -ة اأ’م- - -ن- - -ي- - -ة
اŸعتمدة خÓل هذا اŸؤسصم أاعطت
ن- -ت- -ائ- -ج اي- -ج- -اب- -ي -ة ‘ ›ا’ اأ’م -ن
ال- -ع- -م- -ؤم -ي ،ح -يث ق -امت مصص -ا◊ه
بتأام 297 Úشصاطئ من خÓل تسصخÒ
 150أال -ف شص-رط-ي ،سص-ج-لت خÓ-ل-ه-ا
 391ت -ع -دي ع -ل-ى اأ’شص-خ-اصص و285
تعدي على اŸمتلكات ،و” إايقاف
 1602شصخصص.
وع- -ن الشص- -ق اŸت- -ع -ل -ق ب -ح -ؤادث
اŸرور سص- -ج- -لت ذات اŸصص -ال -ح 855
ح -ادث م-رور خÓ-ل شص-ه-ري ج-ؤي-ل-ي-ة
وأاوت ،أاسصفر عن  1048جريح و43
قتي ،Óوهي اإ’حصصائيات التي تؤؤكد
ت -راج -ع-ا ﬁسص-ؤسص-ا ‘ ع-دد ح-ؤادث
اŸرور مقارنة بالسصنة اŸاضصية.
فيما يخصص اإ’حصصائيات اÿاصصة
ب- -ا◊رك- -ة ا◊دودي- -ة ل- -ل- -ج -زائ -ريÚ
واأ’ج - -انب ع - -ل - -ى مسص- -ت- -ؤى ا◊دود
ا÷زائ -ري-ة ،سص-ج-لت مصص-ال-ح شص-رط-ة
ا◊دود خÓل هذا اŸؤسصم مراقبة

 2 .175910مسص - -اف- -ر1685036 ،
م -ؤاط -ن و 490874أاج -ن -ب -ي م -ا بÚ
ال- -دخ- -ؤل واÿروج إا ¤ا÷م- -ه -ؤري -ة
ال- -ت- -ؤنسص- -ي- -ة ،وق- -د شص- -ك- -لت ا◊رك -ة
ا◊دودية ا÷ؤية  49 .33من اŸائة
م - -ن ا◊رك- -ة اإ’ج- -م- -ال- -ي- -ة ‘ ،حÚ
سصجلت ا◊ركة ا◊دودية الÈية .46
 6من ا◊ركة اإ’جمالية ،فيما وصصلت
ا◊رك - -ة ا◊دودي - -ة الÈي- -ة 44 .34
باŸائة من ا◊ركة اإ’جمالية ،حسصب
ما أافاد به ‡ثل شصرطة ا◊دود.
وحؤل مؤسصم ا◊ج لهذه السصنة،
ال -ذي ت -زام -ن وم -ؤسص-م ا’صص-ط-ي-اف،
راق- -بت وراف- -قت مصص- -ال -ح الشص -رط -ة
ا◊دود ا÷ؤي -ة ،اŸع -ن -ي-ة ب-ال-ع-م-ل-ي-ة
ابتداء من تاريخ  6أاوت ما ›مؤعه
 36 .445ح -اج ت -ؤج-ه-ؤا إا ¤ال-ب-ق-اع
اŸق -دسص -ة ،م -ن خ Ó-ل م -ع-ا÷ة 121
رحلة جؤية  63منها تابعة للخطؤط
ا÷ؤي - - -ة ا÷زائ - - -ري - - -ة و 58تابعة
ل-ل-خ-ط-ؤط ا÷ؤي-ة السص-ع-ؤدي-ة ،خÓ-ل
مرحلة الذهاب مع مراقبة 26 .412
حاج ◊د اآ’ن خÓل رحÓت العؤدة،
مشصÒا إا ¤أانه بقيت  19رحلة عÈ
عدد من اŸطارات الؤطنية.
وع -ن اإ’ج -راءات ال -ردع -ي -ة ال-ت-ي

م- -ي- -زت ه- -ذا اŸؤسص -م عﬂ Èت -ل -ف
اŸنافذ ا◊دودية ” ،تسصجيل 2582
رعية جزائرية ﬁل إاجراءات طرد،
وإارجاع واقتياد إا ¤ا◊دود من خارج
الÎاب الؤطني ‘ ،ح ” Úتسصجيل
 1258رعية أاجنبية كانت ﬁل إابعاد
إا ¤خارج الÎاب الؤطني.
وقد ” خÓل هذا اŸؤسصم تعميم
عمل فرق اŸبحرة لشصرطة ا◊دود
البحرية على مؤانئ سصكيكدة ،بجاية،
ا÷زائ- -ر ،مسص -ت -غ -ا Âوه -ران وال -ت -ي
راقبت ما ›مؤعه  108 .494مسصافر
و 33 .756م -رك -ب -ة خ Ó-ل رحÓ-ت
العؤدة القادمة من ﬂتلف الؤجهات
اأ’وروبية على م Ïالبؤاخر ا◊املة
للراية ا÷زائرية.
وفيما يخصص إاحصصائيات ا◊ركة
ا◊دودي-ة ل-ل-م-رك-ب-ات راق-بت مصصالح
شصرطة ا◊دو  566 .623مركبة خÓل
مؤسصم ا’صصطياف لهذه السصنة منها
 313 .800وطنية و 252823أاجنبية.
وف- - - -ي- - - -م - - -ا ي - - -خصص ﬂت - - -ل - - -ف
اإ’حصص- -ائ- -ي- -ات اÿاصص- -ة ب- -ا÷رائ -م
اŸعا÷ة من طرف مصصالح الشصرطة
ا◊دود ذات الصصلة Ãجال عملها ‘
ال - - -ؤسص - - -ط ا◊دودي ،ع- - -ا÷ت ذات

أمـــــــن وليــــــة أ÷زأئــــــر

اŸصص -ال-ح  2565قضص-ي-ة ت-ؤرط ف-ي-ه-ا
 2593شصخصص قدم منهم أامام النيابة
 714شص -خصص ف -ي -م -ا ” –ؤي -ل 829
شصخصص للمصصالح اأ’منية اıتصصة،
وذلك Ãقابل  1117قضصية تؤرط فيها
 1158شصخصص قد منهم أامام النيابة
 62شصخصص فيما ” وضصع  617منهم
–ت تصص- -رف اŸصص- -ال- -ح اıتصص- -ة
وشص -م-لت ا÷رائ-م  207قضص-ي-ة تتعلق
بالتزوير واسصتعمال اŸزور  14قضصية
ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ه-ريب  16قضص-ي-ة ت-ت-علق
باıدرات  13قضصية تتعلق بحيازة
وت- -ه -ريب السص Ó-ح  57قضص-ي-ة ت-تعلق
Ãخ -ال -ف -ة ال -تشص -ري -ع ا÷م -رك-ي 193
قضصية تتعلق بتنفيذ أاوامر قضصائية
وق - -رارات إاداري - -ة وق- -د م- -ث- -ل ع- -دد
اأ’شص -خ -اصص اŸؤق -ف Úنسص -ب-ة 0 .05
ب- - -اŸائ- - -ة م- - -ن ا◊رك - -ة ا◊دودي - -ة
Óشصخاصص.
اإ’جمالية ل أ
”
وذكر ‡ثل شصرطة ا◊دود أاّنه ّ
تسصخ 12000 Òشصرطي خÓل مؤسصم
ا’صصطياف لسصنة  2017عﬂ Èتلف
اŸن- -اف- -ذ ا◊دودي -ة ا÷ؤي -ة ،الÈي -ة
والبحرية منها أاك Ìمن  1000شصرطي
باŸراكز ا◊دودية اŸتاخمة للحدود
التؤنسصية.

 3539قضضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إجرإميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي موسضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم إ’صضطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف
ألششعب /قامت مصشالح أمن ولية أ÷زأئر خÓل موسشم ألصشطياف لسشنة  ،2017بتسشخ )6000( Òششرطي من ﬂتلف ألرتب وألتخصشصشات
لتأام Úألعاصشمة خÓل هذه ألفÎة ،حيث ” تسشجيل ‘ هذه ألفÎة 3539 ،قضشية إأجرأمية وتوقيف  2183ششخصش مششبوه.
أاما ‘ ›ال العمل ا÷ؤاري فقد
ف -ي -م -ا ي-خصص قضص-اي-ا اŸسص-اسص الشص - -رع- -ي- -ة ،ف- -ق- -د ” إاي- -ق- -اف  328وحماية البيئة ،فقد ” تسصجيل 573
” حجز ﬂ 25الفة متعلقة با‚از بنايات بدون ” تنظيم  23يؤم إاعÓمي –سصيسصي،
باأ’شصخاصص ” ،تسصجيل  1684قضصية شصخصص مشصتبه فيه ،كما ّ
وتؤقيف  1494شصخصص مشصتبه فيه ،مظلة 20 ،كرسصي 14 ،طاولة ‘ إاطار رخصص- -ةﬂ 25 ،ال-ف-ة م-ت-ع-ل-قة بعدم ” فيها تنشصيط  17حظÒة للÎبية
وحؤل قضصايا اŸسصاسص باŸمتلكات ،ا’سصتغÓل غ Òالشصرعي للشصؤاطئ ،م- -ط- -اب- -ق- -ة ال- -ب -ن -اء ل -رخصص ال -ب -ن -اء اŸروري - -ة ع - -ل- -ى مسص- -ت- -ؤى م- -ن- -ت- -زه
فقد ” تسصجيل  1855قضصية ” فيها مع إايقاف  735شصخصص مشصتبه فيه ‘ اŸسص -ل -م-ةﬂ 3509 ،ال-ف-ة م-ت-ع-لقة الصص -ابÓ-ت ،سص-اح-ة ال-ك-ي-ت-ا ،Êم-ي-ن-اء
تؤقيف  689شصخصص مشصتبه فيه ‘ ،ال -ب -ي -ع غ Òالشص -رع -ي ع -ل -ى مسص-ت-ؤى ب -رم -ي ال -ن -ف -اي -ات اŸن-زل-ي-ة واŸؤاد ا÷م -ي -ل -ة وك-ذا ح-دي-ق-ة ا◊ام-ة ،م-ع
الصصلبة ،مع تسصجيل  36عملية هدم ال -ت-ك-ف-ل بـ 06شص -ب -اب م -ن م -دم-ن-ي
ح ” Úتسصجيل  2303قضصية متعلقة الشصؤاطئ.
اıدرات وت -ؤج -ي -ه -ه -م إا ¤م -راك -ز
‘ ›ال اأ’م- -ن ال- -ع- -م- -ؤم- -ي ” ،بأامر من السصلطات اإ’دارية.
ب -ا’سص -ت -هÓ-ك والÎوي-ج ل-ل-م-خ-درات
ف - -ي- -م- -ا ي- -خصص ت- -ام Úال- -دخ- -ؤل العÓج ،إاضصافة إا ¤تنظيم  13زيارة
أاوق- - -ف م- - -ن خÓ- - -ل  2498شصخصص تسصجيل ﬂ 21650الفة مرورية مع
مشصتبه فيه مع حجز ما يقارب  36سصحب  4758رخصصة سصياقة ،فيما ” اŸدرسص -ي  ،2018 / 2017ف -ق -د ” إا ¤اŸرضص- - - - - - - -ى اŸق- - - - - - - -ي - - - - - - -مÚ
كلغ من الكيف اŸعالج 10469 ،قرصص تسصجيل  127حادث مرور أادى إا ¤ت - -ام 1461 Úم -ؤؤسصسص -ة ت-رب-ؤي-ة م-ن باŸسصتشصفيات ومراكز اŸسصن Úو17
مهلؤسص 83 ،غرام من الكؤكاي Úو .04وفاة ثÓثة أاشصخاصص وتسصجيل ﬂ 158تلف اأ’طؤار بقطاع ا’ختصصاصص ،زي -ارة ل -ف -ائ -دة م -ت -ق-اع-دي الشص-رط-ة
من خÓل تؤف 400 Òدورية شصرطية Ãقر سصكنهم Ãناسصبة عيد اأ’ضصحى
جريح.
 14غراما من الهÒوي.Ú
ف- -ي- -م- -ا ت -ع -ل -ق Ãج -ال ال -ع -م -ران خاصصة خÓل فÎات الصصباح واŸسصاء اŸبارك.
فيما تعلق Ãحاربة ا◊ظائر غÒ

مدير إŸوإرد إŸائية يؤوّكد إلتحكم ‘ إلّتموين Ãياه إلشّضرب

ل تزأل أزمة ألتموين Ãياه ألششرب
بÎأب ولية معسشكر تسشيطر على أŸششهد
ألعام ليوميات سشكان أŸنطقة ،حتى ‘
أŸناطق ألتي يفÎضش أنها “ون من مششروع
أŸاو على غرأر أÙمدية وسشيق وما
جاورهما من بلديات وقرى تعت Èنائية.

أم أ .Òÿسس
يحدث هذا ‘ ظل تباين الفرق ب Úتصصريحات
اŸسصؤؤول ÚاÙلي Úعلى قطاع اŸؤارد اŸائية
والتمؤين Ãياه الشصرب التي تدل على التحكم ‘
الؤضصع العام لتسصي ÒاŸؤارد اŸائية وب Úاÿلل
ال- -ؤاق- -ع ‘ ن- -ظ- -ام ال- -ت- -زود Ãي -اه الشص -رب ب -ف -ع -ل
ا’نقطاعات الطؤيلة واŸتكررة للمياه ،إا ¤شصكؤى
الفÓح Úمن شصح مياه السصقي ‘ ،ظل تأاخر فادح
‘ Œسصيد مشصروع اŸاو الذي كلف الدولة حجما
ماليا ضصخما من أاجل تعزيز نظم التزود باŸياه
وكذا تخصصيصص اŸؤارد اŸائية السصطحية للسصقي
الفÓحي وتؤسصيع نطاق اأ’راضصي اŸسصقية ،حيث
ي Ó-ح -ظ ع -ل -ى مسص -ت -ؤى ورشص-ات مشص-روع اŸاو ‘
حصصته الثالثة التي يعمم من خÓلها التزويد Ãياه
ال -ب-ح-ر اÓÙة ع-ل-ى ن-ط-اق ع-اصص-م-ة ال-ؤ’ي-ة و15
بلدية أاخرى قدوما من رواق اÙمدية سصيق ،تأاخر
ف -ادح ‘ ت -ن-ف-ي-ذ اŸشص-روع ال-ذي ع-اد ق-ائ-م-ا ع-ل-ى
تعهدات بتسصليمه ‘ تؤاريخ مضصت ،وحددت بشصهر
جؤيلية ثم أاوت ثم أاواخر الشصهر ا÷اري دون أان
يلحظ أاي تقدم يبشصر بتسصليم اŸشصروع ‘ أاوانه
حتى Áكن من القضصاء على أازمة مياه الشصرب

ن-ه-ائ-ي-ا ب-ؤ’ي-ة م-عسص-ك-ر وب-ل-دي-ات-ه-ا ال-ت-ي تعا Êمن
العطشص وا’رتفاع الرهيب ‘ أاسصعار اŸياه اŸعبأاة
‘ الصصهاريج اŸتنقلة.
وكان مدير الؤارد اŸائية لؤ’ية معسصكر قد أاكد
‘ تصصريح لـ ““الشصعب““ أان مشصروع اŸاو على رواق
عاصصمة الؤ’ية وضصؤاحيها سصيكؤن عمليا ‘ أاجل
أاقصص -اه ن-ه-اي-ة الشص-ه-ر ا÷اري ك-م-ؤع-د ي-ح-ت-م-ل أان
ي- -ت- -أاج- -ل إا ¤اأ’شص- -ه- -ر اŸق- -ب- -ل- -ة ‘ ح- -ال ك -ث -فت
اŸق -او’ت ال -ع -ام-ل-ة ع-ل-ى اŸشص-روع م-ن ج-ه-ؤده-ا
اŸيدانية.
وأارجع أاسصباب أازمة اŸياه ا◊اصصلة Ãناطق
عدة بالؤ’ية إا ¤شصح اŸؤارد اŸائية التي ترتبط
بقلة التسصاقط وشصح اأ’مطار ،مؤؤكدا أانه رغم ذلك
تعمل مصصا◊ه على التحكم ‘ الؤضصع من خÓل
إاجراءات عدة شصملت أاهمها –ؤيل نحؤ  10مÓيÚ
م 3من اŸياه من سصد ويزغت إا ¤سصد بؤحنيفية
الذي تراجع منسصؤب مياهه بشصكل رهيب ،لÒتفع
منسصؤب سصد بؤحنيفية اإ 20 ¤مليؤن م 3بعد عملية
التحؤيل هذه.
وأاوضصح اŸسصؤؤول ‘ شصأان ذلك أان ما يعادل 17
مليؤن م 3من مياه سصد بؤحنيفية تؤجه للتمؤين
اŸنتظم Ãياه الشصرب ،فيما سصتخصصصص  3مÓيÚ
م 3الباقية لسصقي ﬁيط هÈة ‘ حصصة السصقي
الثالثة اŸرتقبة ‘ اأ’يام اŸقبلة ،إا ¤ذلك وصصل
منسصؤب اŸياه بسصدود الؤ’ية اأ’ربعة إا ¤نحؤ 80
مليؤن م 3مقارنة بطاقة اسصتيعابها اŸقدرة بـ 199
مليؤن م ،3اأ’مر الذي يجعلنا نأامل ‘ مؤسصم ماطر
ي -ن -ق -ذ اŸن -ط -ق -ة م-ن ا÷ف-اف ‘ ان-ت-ظ-ار تسص-ل-ي-م
مشصروع القرن.

لحد أطفال أ◊ي
عقب دحسش سشيارة مسشرعة أ

سضكان حي بني عامر يقطعون إلّطريق ويطالبون ÃمهÓت

لمن تيارت
فوضشيل عبد أ◊ميد رئيسشا جديدأ أ

إلشّضرطة ‘ خدمة إŸوإطن وإ◊رصص على صضون وحماية مصضا◊ه
لمن
أششرف أŸفتشش أ÷هوي لششرطة ألغرب ﬁند سشعيد سشي ﬁند ،أمسش ،على تنصشيب رئيسش أ أ
ألولئي أ÷ديد لولية تيارت عميد أول للششرطة فوضشيل عبد أ◊ميد ،ألقادم من مدرسشة ألششرطة
لعÓم.
بعنابة ،بحضشور ألوأ‹ بن توأتي عبد ألسشÓم وألسشلطات ألعسشكرية وأŸدنية ورجال أ إ
الرئيسص ا÷ديد جاء ‘ إاطار التحؤ’ت الؤهلة اأ’و ¤من أاجل مسصاعدته ‘
خدمة اŸؤاطن وحماية ‡تلكاته .كما
العادية إ’طارات الشصرطة.
اŸف -تشص ا÷ه -ؤي ل -لشص -رط -ة أاشص -اد
رئيسص اأ’من الؤ’ئي فؤضصيل عبد أاشصاد فؤضصيل بدور اإ’عÓم ‘ تنؤير
بالرئيسص ا÷ديد فؤضصيل عبد ا◊ميد ا◊ميد أابدى اسصتعداه التام للعمل مع الرأاي العام الؤطني واÙلي قائ ،Óإاّن
وب -خÈت -ه وح -ن -ك -ت -ه ‘ ال-تسص-ي ،ÒوÃا جميع الشصركاء ‘ ظل تؤصصيات القيادة باب مكتبه مفتؤح ÷ميع اإ’عÓميÚ
Óم-ن ال-ؤط-ن-ي ،ع-ل-ى رأاسص-ه-ا من أاجل ا◊صصؤل على اŸعلؤمة Ãا
‡ا أاّهله لتبؤإا ال -ع -ام -ة ل -أ
قّدمه ÷هاز الشصرطة ّ
هذا اŸنصصب عن جدارة .وقد حث اŸدي-ر ال-ع-ام ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل .ك-ما يسصمح به القانؤن.
وا‹ و’ي -ة ت -ي -ارت ب -ن ت-ؤات-ي ع-ب-د
اŸفتشص ا÷هؤي للشصرطة مدير اأ’من شصكر اŸدير ا÷ديد وا‹ و’ية تيارت
ا÷دي- -د ب- -إاشص- -راك ك- -ل م- -ن ل -ه صص -ل -ة ال -ذي أاب -دى اسص-ت-ع-داه ،ك-م-ا ق-ال ،م-ن-ذ السص Ó-م ،أاشص -اد ب -خصص -ال رئ -يسص اأ’م-ن
ب -خ -دم-ة ج-ه-از الشص-رط-ة ،وأان ت-نصص-يب

تيارت :عمارة.ع

الؤ’ئي بروي إالياسص ،حيث وصصفه بأانه
رج -ل ذو خصص -ال ح -م -ي -دة ،وأان -ه ع-م-ل
بجنبه بكل احÎافية وتعهد بالعمل مع
الرئيسص ا÷ديد بكل جدية وثقة.

أقدم ،مسشاء أمسش ألأول ،قاطنو حي بني عامر بسشيدي بلعباسش ،على قطع ألطريق
ألجتنابي مسشتعمل ÚأŸتاريسش أŸطاطية أŸششتعلة عقب وقوع حادث مرور ‡يت أدى
إأ ¤وفاة طفل يبلغ من ألعمر  5سشنوأت .وقد طالب أÙتجون بوضشع ‡هÓت على
لبنائهم ،وأ◊د من ألسشرعة أŸفرطة Ÿسشتعملي هذأ ألطريق.
ألطريق حماية أ
لحياء ألششمالية عن تذمرهم من أنعدأم
‘ سشياق ذي صشلة ،ع Èألعديد من سشكان أ أ
أŸع -اب -ر أÙروسش -ة ع -ل -ى مسش-ت-وى خ-ط ألسش-ك-ة أ◊دي-دي-ة أŸار ع Èأح-ي-ائ-ه-م ،وه-و م-ا
لخرى ‘ وفاة أششخاصش ‘ حوأدث دحسش ‡يتة ،كان آأخرها
يتسشبّب ب Úألفينة وأ أ
لول رأح ضشحيتهما ششاب ‘ ألثÓثينات من ألعمر
حادث ÚخÓل ششهر سشبتم Èأ÷اري أ أ
وألثا Êكهل ‘ أÿمسشينات من ألعمر.

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو

من مراسسلينا

أإلثن ٢5 Úسشبتم ٢٠١٧ Èم
ألموأفق لـ ﬁ ٠4رم  ١4٣9هـ

لحيأء الكÈى ببومرداسص
الشّسروع ‘ تنظيف ا أ

انخـ ـ ـراط واسسـ ـ ـع للمواطـ ـ ـن مـ ـ ـع إابع ـ ـ ـاد
الّطاب ـ ـ ـع الظّـرف ـ ـ ـ ـي للحملـ ـ ـ ـ ـة

تتواصسل ع Èمدن ولية بومرداسص
ال-كÈى ح-م-ل-ة ال-ت-ن-ظ-ي-ف ال-تي شسرعت
ف-ي-ه-أ السس-ل-ط-أت ال-ولئ-ي-ة ب-أل-تنسسيق مع
لداري-ة
ا÷م -أع -أت اÙل-ي-ة ،ال-ه-ي-ئ-أت ا إ
وف -ع -أل -ي -أت اÛت -م-ع اŸد Êال-ن-أشس-ط-ة ‘
›أل ح -م -أي -ة ال -ب -ي -ئ -ة وك -ذا م -ؤوسسسس-ة
«م-دي-ن-ة ن-أت» ،ح-م-ل-ت-ه-أ ل-ت-نظيف مدن
الولية وشسوارعهأ من ﬂتلف اıلفأت
اليومية التي ترمى عشسوائيأ خأصسة من
قبل التجأر ،لكنهأ بنظر البعضص تبقى
لج- - -راءات
غ Òك- - -أف- - -ي- - -ة ‘ غ- - -ي- - -أب ا إ
الردعية ضسد اıألف.Ú

عبر أألحياء ألسشكنية.
أل- -ح- -م- -ل- -ة وإأن ت -ركت أسش -ت -حسش -ان -ا ل -دى
أل -م -وأط -ن -ي -ن إأّل أّن-ه-ا ت-ب-ق-ى غ-ي-ر ك-اف-ي-ة
وسشطحية في ظل حالة ألتهاون ألكبيرة
أل-ت-ي ي-ت-ع-ام-ل ف-ي-ه-ا أل-م-وأط-ن وألسشلطات
أل -م -ح -ل-ي-ة ع-ل-ى ألسش-وأء م-ع م-ل-ف أل-ب-ي-ئ-ة
وأل-ن-ف-اي-ات أل-م-ن-زل-ي-ة وألصشناعية وأنتششار
ألمفرغات ألعششوأئية في كل زأوية من
مدن ألولية نتيجة نقصس ألوعي من جهة
وعجز ألسشلطات ألمحلية في إأدأرة هذأ

أل- -م -ل -ف ألشش -ائك ،ح -يث ت -ع ّ-ط -لت أغ -لب
مشش-اري-ع أل-م-ف-رغ-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ألمرأقبة
أل -مسش -ج -ل -ة ل -ف -ائ -دة أل -ب -ل -دي -ات ن -ت -ي-ج-ة
ألع -ت -رأضش-ات وأزم-ة أل-ع-ق-ار ،إأل-ى ج-انب
نقصس ألعتاد ألمخ ّصشصس لعملية ألتنظيف
ورف -ع أل -ق -م -ام -ة ون -ق -ل -ه -ا ع -ب -ر مسش -اف -ة
بعيدة إألى مركز ألردم ألتقني للنفايات
ب -ق -ورصش -و ب -األخصس ب -ال-نسش-ب-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات
ألنائية ألمتوأجدة بأاقصشى ششرق وجنوب
ألولية.

لولوية لÓسستثمأر بولية سسطيف
ا أ

اسسÎجاع القطع األرضسية من اŸتهاونÚ

ضسمن سسلسسلة اÿرجأت اŸيدانية ،وحرصص السسلطأت اÙلية على اŸتأبعة اŸيدانية الفعلية واŸسستمرة ıتلف اŸشسأريع
السستثمأرية ،قأم مؤوخرا وا‹ الولية نأصسر معسسكري رفقة رئيسص اÛلسص الشسعبي الولئي ،وعدد من اŸدراء اŸعنيÃ Úلف
السستثمأر ،بزيأرة ميدانية إا ¤منأطق النشسأطأت ا◊“Óة  ،03 ،02 ،01والقطب الريأضسي والÎفيهي بأأولد صسأبر ،شسرق
عأصسمة ولية سسطيف،والقطب الطبي بألبأز ،غرب اŸدينة ،وكذا ا◊ظÒة الصسنأعية أاولد صسأبر.

سسطيف :نورالدين بوطغان

أل -وأل -ي وم-ن خÓ-ل أل-ع-رضس
أل -م -ق -دم م -ن ط-رف م-خ-ت-ل-ف
أل-م-دي-ري-ن أل-معنيين باألرقام،
أب- -دى ع- -دم رضش- -اه ع -ن ع -دم
توطيد ألكثير من ألمسشتفيدين
لمششاريعهم ،أألمر ألذي جعله
يسشدي تعليمات صشارمة إللغاء
أسش -ت -ف -ادة  ١٧مسش -ت-ث-م-ر ف-ي
أل -حÓ-ت-م-ة  ،٠٢ك - -م - -ا أسش- -دى
أل -مسش -ؤوول أألول ع -ل-ى أل-ولي-ة
ت- -وج- -ي- -ه- -ات إأل- -ى م- -خ- -ت -ل -ف
أإلدأرأت م -ن أج -ل أل-م-رأف-ق-ة
ألدأئمة للمسشتثمرين ،وتسشهيل
ك -ل ألج -رأءأت ف -ي -م -ا ي-خصس
حصش-ول-ه-م ع-ل-ى أل-وث-ائ-ق أل-ت-ي
تسش - -ه - -ل ع - -م - -ل- -ي- -ة أن- -طÓ- -ق
ألمششاريع.
أم - -ا ب - -ال - -ق - -طب أل- -ري- -اضش- -ي
وألترفيهي بأاولد صشابر ،كانت
ل -ل -وف -د وق -ف-ة ع-ل-ى أن-طÓ-ق-ة
مشش- - -روع - -ي - -ن م - -ن أصش - -ل ٠٧
مششاريع ،أألمر ألذي جعله يلح
ع -ل -ى أل -مسش-ت-ث-م-ري-ن بضش-رورة
ألنطÓق في أألششغال كآاخر
فرصشة ،قبل أللجوء ألى عملية
أسش -ت -رج -اع أل -ق -ط -ع ألرضش -ي-ة
ومنحها لمسشتثمرين آأخرين.
ب-ال-ق-طب أل-ط-ب-ي ب-الباز ،وقف
ألوألي وألوفد ألمرأفق له على
م - -دى ت- -ق- -دم ألشش- -غ- -ال بـ ٠8
عيادأت طبية،ومدرسشة خاصشة
ل-ل-ت-ك-وي-ن ألشش-ب-ه أل-طبي ،حيث
أّك- -د أل- -وأل- -ي ع -ل -ى أصش -ح -اب
أل - -مشش - -اري - -ع ألن- -طÓ- -ق ف- -ي
أألشش -غ -ال ،وأل -رف -ع م-ن وت-ي-رة
ألن- -ج- -از ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل -ل -ذي -ن
أن -ط -ل -ق -وأ ف -ع -ل -ي-ا ف-ي إأن-ج-از
مششاريعهم ،كما أكد أن إأنجاز
ه -ذه أل-مشش-اري-ع سش-وف ي-ج-ع-ل

بعد غلق اŸفرغة العمومية

سسكان بلديتي تيمزريت وأاقبو يشسكون
اإلنتشسار للّنفايات
يشسكو سسكأن بلدية تيمزريت من أاثأر النتشسأر الرهيب للنفأيأت ،خأصسة بعد
غ-ل-ق اŸف-رغ-ة ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن ط-رف ال-فÓ-ح ،Úح-يث عّ-ب-ر ه-ؤولء ع-ن اسس-ت-يأئهم و
لمر الذي أاثّر على يوميأتهم بفعل انتشسأر
قلقهم من تزايد حدة رمي النفأيأت ،ا أ
الرائحة الكريهة على نطأق واسسع .

بجاية :بن النوي توهامي

بومرداسس :ز .كمال

حّ-ط-ت ح-م-ل-ة ت-ن-ظ-ي-ف أل-م-دن أل-ك-ب-رى
ب -ب -ل -دي -ة ب -ودوأو أل -ت -ي ت -ع -ت -ب -ر م-ن أك-ب-ر
أل -ت -ج -م -ع -ات أل -حضش -ري -ة ب -ال-ولي-ة ت-حت
إأشش -رأف وت -أاط -ي -ر م -ؤوسشسش -ة م -دي -ن-ة ن-ات
ألمتخصشصشة في مجال ألنظافة بمششاركة
ع- -دد ألشش- -رك- -اء ع- -ل -ى غ -رأر ألسش -ل -ط -ات
أل-ب-ل-دي-ة ،م-م-ث-ل-ي ديوأن ألترقية وألتسشيير
أل -ع -ق -اري وع -دة م -ت -دّخ-ل-ي-ن آأخ-ري-ن ف-ي
م- -ح- -اول- -ة ل- -رف- -ع م- -خّ- -ل- -ف- -ات أألك -ي -اسس
وألقارورأت ألبÓسشتيكية وعلب ألكرطون،
أل- -ق- -ارورأت أل- -زج- -اج- -ي -ة وغ -ي -ره -ا م -ن
ألفضشÓت أألخرى ألمرمية في أألرصشفة
وم -ج -اري أل-م-ي-اه ع-ب-ر ألّ-ط-رق-ات ،وأل-ت-ي
كانت في ألكثير من أألحيان سشببا في
ت-جّ-م-ع م-ي-اه أألم-ط-ار وح-دوث ف-يضشانات

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

ألعدد

١٧448

08

من ولية سشطيف قطبا طبيا
بامتياز نظرأ لنوعية ألمششاريع
ألمزمع تجسشيدها.
ب -ال -ح -ظ -ي-رة ألصش-ن-اع-ي-ة أولد
صش -اب -ر ،ك -انت ل-ل-وف-د أل-ولئ-ي
وق- -ف- -ة ع- -ل- -ى أن- -طÓ- -ق أول -ى
ألمششاريع ،وباألخصس مششروع

ت - -ح- -وي- -ل أل- -م- -ع- -ادن ،وأل- -ذي
سش -يسش -اه -م بشش -ك -ل ك -ب -ي -ر ف-ي
خفضس ألوأردأت من ألحديد
ألموجهة للبناء.
بالمناسشبة ،أبدى ألسشيد ألوألي
ك -ل ألشش -ك -ر ل-ل-مسش-ت-ث-م-ر أل-ذي
أنطلق في تجسشيد

مششروعه رغم بعضس ألعوأئق
ألتي تعّهد ألسشيد ألوألي لحلها
في أقرب أآلجال.
ك -م -ا وّج -ه أل -وأل-ي رسش-ال-ة إأل-ى
ك- -اف- -ة أل- -مسش -ت -ث -م -ري -ن ع -ل -ى
مسش-ت-وى أل-ح-ظ-ي-رة ألصش-ن-اع-ية
ألجديدة ألتي سشوف تكون من
أكبر ألحظائر ألصشناعية على
أل -مسش -ت -وى أل-وط-ن-ي ،بضش-رورة
أإلسش- - - -رأع ف - - -ي ت - - -جسش - - -ي - - -د
مششاريعهم ،كما طمأان ألجميع
ب -أاّن أشش -غ -ال أل -ت -ه -ي -ئ-ة ق-د ت-م
ألتأاكد عليها من طرف ألوزير
أألول بمناسشبة عرضس مخطط
عمل ألحكومة أمام ألبرلمان.
في أألخير ،كان للوألي تأاكيد
ح-ريصس وشش-دي-د ألّ-ل-ه-جة على
أنّ كل مسشتثمر مسشتفيد من
ق - -ط - -ع - -ة أرضس ول- -م ي- -جّسش- -د
مشش -روع -ه ع-ل-ي-ه-ا ،سش-وف ي-ت-م
أسش -ت -رج-اع أل-ق-ط-ع-ة أألرضش-ي-ة
وف-ق أل-ق-ان-ون وت-ط-ب-ي-قا لكافة
ت-ع-ل-ي-م-ات أل-ح-ك-وم-ة ألصش-ادرة
في هذأ ألششأان.

لحوال ا÷وية بأأدرار
انقطع بسسبب سسوء ا أ

سسونالغ ـ ـ ـاز تعيـ ـ ـد التيـ ـ ـار لزبائنهـ ـ ـا

أّكدت ألشّشركة ألجزأئرية لتوزيع ألكهرباء وألغاز في بيان لها ،أّنه نتيجة لسشوء أألحوأل ألجوية
ألتي عرفتها ولية أدرأر ليلة ألجمعة  ٢٢سشبتمبر إألى ألسشبت  ٢٣سشبتمبر  ،٢٠١٧سشجّلت ألشّشركة
ألجزأئرية لتوزيع ألكهرباء وألغاز ،ألتابعة لمجّمع سشونلغاز ،أضشطرأبات كبيرة في ألتزويد
بالطاقة ألكهربائية أبتدأءً من منتصشف ألليل.
وتسشبّبت ألّرياح ألقوية وأألمطار ألغزيرة في إأتÓف ألعديد من أعمدة أل ّضشغط ألعالي
وألمتوسشط ،وخطوط ألكهرباء ألتي تزّود أدرأر مدينة ،تيميمون ،وأولف وأّدت إألى أعطاب
كبيرة في ششبكات نقل وتوزيع ألطاقة ألكهربائية مّما حرم آألف ألّزبائن في مناطق رقان،
أولف ،زأوية كنتة ،فنوغيل ،أدرأر ،زأوية دباغ ،تصشبايت ،أوقورت ،ششروين وتيميمون.
وتمّكنت فرق إأصشÓح أألعطاب لششبكة ألنقل ومديرية ألتوزيع ألدرأر من أسشتعادة ألتموين
لجميع ألزبائن تدريجيا في ظرف زمني قصشير مقارنة بالمصشاعب ألمتعلّقة بالظّروف
ألمناخية أل ّصشعبة ألتي وأجهتها ذأت ألفرق في ألوصشول إألى موأقع أألعطاب.

في هذأ ألصشدد ،صشرح أحد
أل- -ق -اط -ن -ي -ن ب -ال -م -ن -ط -ق -ة لـ
«ألشش-عب»« :ن-ح-ن ن-ع-ان-ي م-ن
ألحالة ألكارثية ألتي أصشبحت
ت -ط -ب-ع ي-وم-ي-ات-ن-ا ،م-ن خÓ-ل
أن -تشش -ار أل-ق-اذورأت وأك-ي-اسس
ألقمامة بششكل فضشيع ،خاصشة
أنّ هذه أألوسشاخ تتعّفن بعد
تحّللها نتيجة أرتفاع درجات
أل -ح -رأرة ه -ذه أألي-ام ،وأل-ت-ي
ت -ج -ع -ل م-ن أل-م-ك-ان مصش-درأ
ل- -ل -روأئ -ح أل -ك -ري -ه -ة ت -خ -ن -ق
أن -ف -اسس ألسش -ك-ان أل-ق-اط-ن-ي-ن
ب-ال-ج-وأر ،فضش Ó-ع-ن أن-تشش-ار
كل أنوأع أألمرأضس ألمعدية
وأألوبئة ،وأنتششار ألحيوأنات
ألضش-ال-ة وأل-حشش-رأت ألضش-ارة،
خاصشة أنّ ألّنفايات أصشبحت
تحاصشر ألمنطقة ،ويعود هذأ
لÓ-ن-تشش-ار أل-م-ذه-ل ل-لّنفايات
أل-م-ن-زل-ي-ة وأل-تي ترأكمت في
كل مكان ،إألى مششكلة غلق
ألمفرغة ألعمومية من طرف
أل - -ف Ó- -ح - -ي - -ن ،ب - -حّ- -ج- -ة أّن
أرأضش- - -ي- - -ه - -م تضش ّ- -ررت م - -ن
للمخّلفات ألمنزلية ،متسشّببة
في أنتششار ألروأئح ألكريهة،
وهذأ كّله أمام مرأى ومسشمع
ألجهات ألمعنية ألتي عجزت
على ألقضشاء عليها».
نفسس ألوضشعية يعيششها سشكان
بلدية أقبو ،في ظل ألنتششار
Óوسشاخ وألقمامات
ألوأسشع ل أ

أل -ت -ي ح -ولت أل -م -ن-ط-ق-ة إأل-ى
م- -ف -رغ -ات عشش -وأئ -ي -ة ،وه -و
أل -مشش -ك-ل أل-ذي أث-ار أسش-ت-ي-اء
ألسش-ك-ان ومسش-ت-ع-م-ل-و ألطريق
ألوطني رقم  ١٢ألرأبط بين
ولي- -ت- -ي ب- -ج -اي -ة وأل -ب -وي -رة،
وأل -ذي-ن ت-خ-وف-وأ م-ن ح-دوث
ك-ارث-ة وب-ائ-ي-ة ت-هّ-دد ح-ي-اتهم
ألصشحية.
وي-ق-ول ألسش-ي-د ع-ل-ي-وي م-مثل
ع- - -ن ألسش- - -ك- - -ان ف - -ي ن - -فسس
ألسش -ي -اق« :ن -ط -الب أل -ت -دخ-ل
ألفوري لسشلطات ألوصشية من
إأي -ج -اد ح ّ-ل ل -ه -ذه أل-مشش-ك-ل-ة
أل-ك-ب-ي-رة ،وأل-ت-ع-ج-يل في رفع
أل-ن-ف-اي-ات أل-م-ت-رأك-م-ة وأل-ت-ي
غ- -ي -رت أل -وج -ه أل -ح -ق -ي -ق -ي
للمنطقة ،سشيما وأن أنتششار
أألوسش -اخ ي -ن-ج-ر ع-ن-ه إأصش-اب-ة
أل - -ع - -دي - -د م - -ن أل - -ع- -ائÓ- -ت

ب -أام -رأضس م -خ -ت -ل -ف-ة وأوب-ئ-ة
خ -ط -ي -رة ،خ -اصش -ة أألط -ف -ال
وألرضشع ألذين أصشيب ألبعضس
منهم بالطفح ألجلدي ،نظرأ
ل- -ق- -رب- -ه -م م -ن أل -م -ف -رغ -ات
أل-عشش-وأئ-ي-ة ون-حمل مسشؤوولية
ألن- -تشش- -ار أل- -م- -ذه- -ل ل- -ه -ذه
ألنفايات إألى ألبلدية ،ألتي لم
ت -ج -د ح  Ó-ل -رم-ي أل-ن-ف-اي-ات
ب -األم -اك -ن أل -م-خصشصش-ة ل-ه-ا،
وأألمر يتطلب حول عاجلة
خ- -اصش- -ة أن ه- -ذه أل -ظ -اه -رة
ت-ع-رف أن-تشش-ارأ م-ق-ل-ق-ا ي-نذر
ب-تشش-وي-ه أل-م-ن-ظ-ر أل-حضش-اري
ف- -ي- -ه- -ا ،وت- -ده- -ور أل- -ب- -ي- -ئ- -ة
وأل -م -ح-ي-ط م-م-ا ي-ؤوث-ر سش-ل-ب-ا
ع- -ل- -ى صش- -ح -ة ألسش -ك -ان ،م -ع
أنتششار ألمزأبل ألتي أصشبحت
أل-وج-ه-ة أل-م-فضش-ل-ة ل-ل-ف-ئرأن،
ألكÓب ألضشالة وألبعوضس».

لشسغأل العمومية –ت اÛهر بجيجل
مشسأريع ا أ

متابعة ميدانية للمقاول ÚاŸكّلف Úباإ‚از الّطرق

جيجل :خالد العيفة

تفّقد بششير فار وألي جيجل
ب - -عضس أل - -مشش - -اري - -ع أل- -ج- -اري
أإن - -ج - -ازه - -ا وأإع - -ط - -اء أإشش- -ارة
أن-طÓ-ق أخ-رى ب-ب-ل-دية أإيرأقن
سش- -ويسش- -ي ،وك -انت أول ن -ق -ط -ة
ت -ت -م ّ-ث -ل ف -ي أل -حصش-ة  ٠٣من
أإعادة ألعتبار للطريق ألولئي
 ١٣٧أل- -رأب- -ط ب- -ي- -ن زي- -ام- -ة
منصشورية وأإيرأقن سشوسشي على
مسشافة  ٣٠كلم ،وألتي خصشصس
للعملية غÓف مالي بـ  ١9مليار
سشنتيم ،مّما سشيسشمح بالقضشاء
ن -ه -ائ -ي-ا ع-ل-ى مشش-ك-ل أل-ط-ري-ق
ألولئي ،ألذي ششرع في تهيئته
م -ن -ذ م -دة ع -ب-ر ثÓ-ث حصشصس
ل -يصش -ل ب -ذلك أل -غÓ-ف أل-م-ال-ي
ألإجمالي أإلى حدود  8٢مليار
سشنتيم ،وباإنجاز هذأ ألمششروع
أل-ك-ف-ي-ل ب-فك أل-ع-زل-ة وتسش-ه-ي-ل
حركة موأطني ألبلديتين ،كما
أن ألطريق يششهد حركية جد
ك- -ب- -ي- -رة خصش- -وصش- -ا ف -ي فصش -ل
ألصش- -ي- -ف ،ح- -يث يسش- -ت- -ع- -م- -ل- -ه
ألمصشطافون وقاصشدي ششوأطئ
ألولية من ألجهة ألغربية ،كما
سشيسشاهم بششكل كبير في عودة
أل- -نشش- -اط ع- -ب- -ر أل- -ع- -دي -د م -ن
أل-مشش-ات-ي وأل-تجمعات ألسشكنية
بتلك ألمناطق.
كما تّم أإعطاء أإششارة أنطÓق
أشش - -غ - -ال أإصشÓ- -ح أل- -م- -ق- -اط- -ع
ألمتضشررة عبر ألطريق ألولئي
رقم  ،١٣٧بين خناق ألجمعة،
أل-ق-روة ،و أسش-م-ار ب-ات-ج-اه ولية
سشطيف ،بغÓف مالي يقدر بـ 9
مÓ- -ي- -ي -ر سش -ن -ت -ي -م ،ف -ي أآج -ال
ت- -ع -اق -دي -ة ت -ق -در بـ  8أششهر.
وع- -اي- -ن وأل- -ي أل- -ولي- -ة ب- -ذأت
ألبلدية ،أششغال أإعادة ألعتبار
ل -ل-ط-ري-ق أل-رأب-ط ب-ي-ن أإي-رأق-ن
مركز ،وألقرأرطة على مسشافة
 ١٧ك -ل -م م -ن ط -رف م -دي -ري-ة
ألإشش -غ -ال أل -ع -م -وم-ي-ة ،ب-غÓ-ف
مالي فاق  ١٧مليار سشنتيم ،في
أآج- -ال ت- -ع- -اق- -دي -ة ت -ق -در بـ ١8

شش- -ه -رأ ،ب -ل -غت نسش -ب -ة أإن -ج -ازه
حدود  8بالمائة.
ل Ó-إشش -ارة ،كشش -ف وأل-ي أل-ولي-ة
أثناء هذه ألزيارة ألتفقدية عن
تخصشيصس غÓف مالي فاق 6٢
مليار سشنتيم ،لإعادة ألعتبار
لحوألي  45كلم من ألطرقات
أل-ولئ-ي-ة وأل-وط-ن-ي-ة ب-ال-م-نطقة
ألجبلية ،أإضشافة أإلى تخصشيصس
م -ب -ل-غ م-ال-ي ي-ق-در بـ  ١٠مليار
سش- -ن- -ت- -ي- -م ل- -رب- -ط م- -ن -ط -ق -ت -ي
ل -ق -رأرط -ة ،وع -ي -ن ل -ب-ن-ى ع-ل-ى
مسشافة سشبعة كيلومتر ،سشتسشمح
بفك ألعزلة عن سشكان منطقة
عين لبنى ألذين.
وت- -فّ- -ق- -د بشش- -ي- -ر ف- -ار مشش -روع
ت -ج -دي-د ت-زوي-د أإي-رأق-ن م-رك-ز
ب -ال -م -ي -اه ألصش -ال -ح -ة ل -لشش -رب،
أن - -طÓ- -ق- -ا م- -ن سش- -د أإي- -رأق- -ن
ب -غ Ó-ف م -ال -ي ي-ق-در بـ ١ . 4
مليار سشنتيم ،وهذأ بالعتماد
على تقنية حديثة ،تتمثل في
ب- -اخ- -رة ع -ائ -م -ة ت -ع -م -ل ع -ل -ى
معالجة ألمياه ،ومن ثم ضشخها
لسش- - -ت- - -غÓ- - -ل- - -ه- - -ا م - -ن ق - -ب - -ل
ألموأطنين.
وألي ألولية كششف خÓل نفسس
أل -زي -ارة أل -ت -ف -ق -دي-ة ،ب-اأّن-ه م-ن
ألمرتقب فتح جسشر غار ألباز
ب -م -ن -ط -ق -ة ت -ازة ،خÓ-ل ب-دأي-ة
ألسش-ن-ة أل-م-ق-ب-ل-ة ،وأل-ذي أع-تبر
أل -مشش -روع ج -د ه -ام ل -تسش -ه -ي -ل

ح -رك -ة أل -م-رور وأل-قضش-اء ع-ل-ى
ألختناق ألمروري ،عبر محور
أل- -ط- -ري- -ق أل- -وط- -ن -ي رق -م ،4٣
موضشحا « أّنه تّم تدأرك ألتاأخر
أل- -م- -وج- -ود خÓ- -ل ألشش- -ه- -ري -ن
أل-م-اضش-ي-ي-ن م-ن ق-بل ألموؤسشسشة
ألقائمة على أإنجاز ألمششروع،
أل -ت-ي ك-انت ت-ع-ان-ي م-ن مشش-ك-ل
مالي بسشبب ألتاأخر في تسشديد
مسش-ت-ح-ق-ات-ه-ا أل-م-الية» ،مششيرأ
«ب - - -اأن أل - - -م - - -وؤسشسش- - -ة ق- - -دمت
ضشمانات بتسشليم ألجسشر خÓل
ألآجال ألقانونية ،وفتح ألجسشر
سشيكون بششكل موؤقت قبل نهاية
ألسش-ن-ة أم-ام ح-رك-ة أل-م-رك-بات،
ع -ل -ى أن ي-ت-م أإك-م-ال أل-مشش-روع
تدريجيا ،وتسشليمه في ألآجال
ألمحددة».
كما تفّقد ألوفد ألولئي ألعديد
م -ن أل -مشش -اري-ع ب-ب-ل-دي-ة زي-ام-ة
منصشورية ،منها معاينة مششروع
أإن- -ج -از  ١٧٠مسش-ك-ن ع-م-وم-ي
أإي- -ج -اري ،مشش -روع  ١٠٠سشكن
ت -رق -وي م -دع -م ب -ب -ول-خ-م-اسس،
وم- -ع- -اي -ن -ة مشش -روع  ٣8سشكن
ع- - -م - -وم - -ي أإي - -ج - -اري ب - -ح - -ي
ع -م -ي -روشس ع -ل-ي ،أإضش-اف-ة أل-ى
ت -ف -ق -د مشش -روع ت-دع-ي-م زي-ام-ة
م -نصش -وري -ة ب -ال-م-ي-اه ألصش-ال-ح-ة
للششرب من ألبئر  ٠٢بوأد زيامة
 حي عزير و أعمر ،ومششروعإأنجاز جسشر على مسشتوى غار ألباز.

من مراسسلينا
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÷نة ولئية باŸسسيلة Ÿعاينة طلبات رخصص حفر إآلبار

’خرى أعتماد  130منصسب تكويني بدأية
أفرزت أ’تفاقيات أÈŸمة ما ب Úقطاع ألتكوين أŸهني بتيبازة مع ألقطاعات أ أ
’حمر أ÷زأئري.
Óمن ألوطني وكذأ عمال ألهÓل أ أ
’سسبوع أ÷اري لفائدة أŸوظف Úألشسبيه Úل أ
من أ أ

تيبازة :عÓء ملزي

حسضب مصض -ادرن -ا م -ن م -دي -ري -ة أل -ق-ط-اع
بالولية ،فاإنّ ألتفاقية مع سضلك ألأمن
ألوطني لفائدة ألموظفين ألشضبيهين لـ11
ولي -ة م -ن أل -وسض -ط ت -دخ -ل ه -ذه ألسض -ن -ة
عامها ألثالث على ألتوألي ومن ألمرتقب
ب -اأن يسض -ت -ف -ي -د م -ن-ه-ا  115م-وظ-ف-ا ف-ي
ت -خصضصض -ات أل -ت -رك -يب ألصض -ح -ي وأل-غ-از،
أل- -طÓ- -ء وت- -رك- -يب أل -زج -اج ،أل -ح Ó-ق -ة،
ألطبخ ،وألكهرباء ألمعمارية فيما يرتقب
أن ي -ت -ل -ق -ى  15م-وظ-ف-ا ت-اب-ع-ي-ن ل-لهÓل
ألأحمر ألجزأئري تكوينا متخصضصضا في
م -ب -ادئ ألع Ó-م ألآل -ي وف-ق-ا لÓ-ت-ف-اق-ي-ة
أل-م-ب-رم-ة م-ا ب-ي-ن أل-ط-رف-ي-ن ،ك-م-ا ت-جدر
ألشضارة ألى أنّ قطاع ألتكوين ألمهني كان
قد أبرم أتفاقية خاصضة مع قطاع ألعدألة
ي-تّ-م أل-ع-م-ل ب-ه-ا ب-م-خ-ت-لف وليات ألوطن
وهي ألتفاقية ألتي تتيح تكوين  550شضابا
م-ن ن-زلء أل-م-وؤسضسض-ات أل-ع-ق-اب-ية بالولية
خ Ó-ل أل-م-وسض-م أل-ج-اري ف-ي ت-خصضصض-ات
م-ت-عّ-ددة أه-م-ه-ا :أل-بسض-ت-ن-ة ،أل-فخار خيار
أل -زخ -رف -ة ،أل -ن -ج -ارة ،ط Ó-ء أل-ع-م-ارأت،
مسضاعد بناء ،مركب ألزجاج ،مسضاعد في
أل - -ت- -رك- -يب ألصض- -ح- -ي وأل- -غ- -از ،أل- -بÓ- -ط
وأل-خ-زف ،أل-م-ط-ال-ة وه-ي-اك-ل ألسض-ي-ارأت،
أإعدأد ألأطباق ألتقليدية ،ألإعÓم ألآلي،
حÓقة ألذقن وأللحية ،وألتلحيم.
أما عن ألتخصضصضات ألجديدة ألمدرجة
ضض- -م- -ن ب- -رأم- -ج أل- -ت- -ك- -وي- -ن ل -م -خ -ت -ل -ف
ألموؤسضسضات ألتكوينية فقد أشضار مصضدرنا
أل -ى أإدرأج ت -خصضصص تصض -م -ي -م أل-بسض-ات-ي-ن
ب-مسض-ت-وى ت-ق-ن-ي سض-ام-ي ب-المعهد ألوطني
ألمتخصضصص في ألتكوين ألمهني بحجوط

وت-م-ت-ي-ر م-ع-دأت وع-ن-اصض-ر ألبناء بشضهادة
ت -ق -ن -ي وك -ذأ ت -رك -يب ألأل -وأح ألشض -مسض-ي-ة
وألضض -وئ -ي -ة وأل-ح-رأري-ة بشض-ه-ادة أل-ك-ف-اءة
أل-م-ه-ن-ي-ة ب-م-رك-ز أل-ت-ك-وي-ن ل-ف-وك-ة وأإدأرة
ألأن -ظ -م -ة ألف -ت-رأضض-ي-ة ب-مسض-ت-وى ت-ق-ن-ي
سضامي بالمعهد ألوطني ألمتخصضصص في
تقنيات ألعÓم وألتصضال ببوسضماعيل.
وكانت أإدأرة ألقطاع بالولية قد عرضضت
 9826م-نصضب ت-ك-وي-ن-ي ل-دخ-ول ألأسض-بوع
ألجاري في مختلف أنماط ألتكوين من
بينها  3250منصضب في ألنمط ألإقامي،
 2866في ألتكوين عن طريق ألتمهين،
 1245منصضبا خاصضا بالتكوين عن طريق
ألدروسص ألمسضائية 1135 ،منصضب خاصص
بالمر أة ألماكثة بالبيت ،أضضافة ألى 600

منصضب خاصص بالتكوين ألأولي ألتاأهيلي و
 550م-نصض-ب-ا خ-اصض-ا ب-م-وؤسضسضات ألتكوين
ف-ي أل-وسض-ط أل-ع-ق-اب-ي و 130م-نصضب ف-ي
ألتكوين ألتعاقدي و 50منصضب لفائدة
ألتحرير من ألأمية ،بحيث أعطت ذأت
ألجهة عناية خاصضة بنمط ألتكوين عن
ط -ري-ق أل-ت-م-ه-ي-ن وذلك ب-ع-ق-د أت-ف-اق-ي-ات
شض -رأك -ة م -ع ع ّ-دة م -وؤسضسض -ات ع -م -وم -ي -ة
وخ-اصض-ة ب-وسض-ع-ه-ا أسض-ت-ق-ب-ال أل-م-تربصضين
ل-غ-رضص أل-ت-م-ه-ي-ن ألأم-ر أل-ذي ي-م-ك-ن من
خ - -فضص ألضض - -غ - -ط ع- -ل- -ى أل- -م- -وؤسضسض- -ات
أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة م-ن ج-ه-ة وتمكين ألمتربصضين
من أتقان ألحرفة ورفع نسضبة ألحظ في
ألحصضول على منصضب عمل بعد ألتخّرج.

أمر وأ‹ و’ية أŸسسيلة حاج مقدأد بتشسكيل ÷نة و’ئية تضسم ﬂتلف
ألقطاعات ألفاعلة ولها عÓقة بالنشساط ألفÓحي من أجل أŸتابعة أŸيدأنية
’بار عﬂ Èتلف ألبلديات أŸنتشسرة ع Èترأب ألو’ية
أ÷دية Ÿلف رخصص حفر أ آ
ل ندرة
قصسد توف Òمياه سسقي أÙاصسيل ألفÓحية وتوف Òمياه ألشسرب ‘ ظ ّ
’مطار.
أ أ
أل- -ذي ج- -فت م- -زروع- -ات -ه -م أودع -و م -ل -ف -ات
ل -ل-حصض-ول ع-ل-ى رخصص أل-ح-ف-ر ع-ل-ى أل-ل-ج-ن-ة
أكد حاج مقدأد أنه يولي أهمية وعناية كبيرة ألمشضكلة ألتي أنتظروها بفارغ ألصضبر لتحديد
وأهتمام بقضضية منح رخصص حفر أآلبار قصضد أولويات حفر أبار أرتوأزية ،خاصضة بالمناطق
وضضع آأليات فعالة في مرأقبة منح ألرخصص ألتي عرفت ألجفاف منذ سضنوأت على غرأر
أل-خ-اصض-ة ب-ح-ف-ر أآلب-ار ل-ف-ائ-دة أل-فÓحين من ب-ل-دي-ة أل-ده-اه-ن-ة أل-ت-ي أسض-ت-حسض-ن فÓ-ح-وه-ا
خ Ó-ل تشض -ك -ي -ل ل -ج-ن-ة ولئ-ي-ة تضض-م م-خ-ت-ل-ف ألمبادرة ،خاصضة وأن ألسضد بونصضرون ألوحيد
ألقطاعات ألمعنية بالملف ،وأشضار إألى أن ألذي كان في ما مضضى سضبيلهم ألوحيد في
أللجنة ألمعنية سضوف تقوم بخرجات ميدأنية سضقي مزروعاتهم قبل أنهياره كليا وأضضحى
ل -م -ع -اي -ن-ة م-خ-ت-ل-ف أل-ط-ل-ب-ات أل-م-ودع-ة ل-دى م- -ن دون ف -ائ -دة ت -ذك -ر ف -ي أن -ت -ظ -ار ت -دخ -ل
مصضالح ألولية للحصضول على رخصص ألحفر .ألسض -ل -ط -ات أل -م -ع -ن -ي -ة م -ن أج -ل إأع-ادت-ه إأل-ى
وفي ذأت ألسضياق يعول ألكثير من ألفÓحين ألخدمة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

أسسوأق أÿضسر وألفوأكه ببجاية

إرتف ـ ـ ـاع ملحـ ـ ـوظ ‘ إألسسعـ ـ ـ ـار

تتوّفر على  3مرأكز ردم و 6مفرغات

عج ـ ـز كب ـ ـ ‘ ÒإŸف ـ ـارغ إلعمومي ـ ـة للنفاي ـ ـات إŸنزليـ ـ ـة بباتنـ ـة
’ورأسص ب-ات-ن-ة
ت -وأج-ه ع-اصس-م-ة أ أ
ع-ج-زأ ك-بÒأ ‘ ع-دد أŸف-ارغ أل-ع-م-وم-ي-ة
’م-ر أل-ذي
ب -أاغ -لب ب -ل -دي -ات أل -و’ي -ة ،أ أ
حّول ألعديد أحيائها لفضساءأت رمي
’وسساخ رغم ›هودأت بعضص
ألقمامة وأ أ
أل-ب-ل-دي-ات ل-وضس-ع حّ-د ’ن-تشس-ار ألقمامة
’وسساخ ‘ كل مكان كبلدية باتنة.
وأ أ
أشضارت مصضادر من مديرية ألبيئة لولية باتنة
على أن هذأ ألعجز مّرده توفرها على 03
مرأكز فقط للردم ألتقني منتشضرة عبر بلديات
باتنة ،عين ألتوتة وبريكة وتفتقر للموأصضفات
ألحديثة بسضبب قدم تجهيزأتها كما توجد 06
م -ف -رغ -ات ع -م -وم -ي-ة م-رأق-ب-ة ،ع-ب-ر ب-ل-دي-ات
ألمعذر بالجهة ألشضمالية ورأسص ألعيون بالجهة
ألشض-م-ال-ي-ة أل-غ-رب-ي-ة وت-ي-م-قاد بالجهة ألشضرقية
وكذأ مروأنة بالجهة ألغربية ونقاوسص بالجهة
ألغربية ألجنوبية ،وأريسص بالجهة ألجنوبية ل
تسض-ت-ط-ي-ع وح-ده-ا م-وأج-ه-ة أل-ع-دد أل-كبير من
أألوسض-اخ وأل-ق-م-ام-ة أل-ت-ي ت-ج-م-ع-ه-ا أل-ب-ل-ديات
يوميا ،كما أن مخلفاتها أضضحت محط أسضتياء
وشضكاوي من ألموأطنين بسضبب وصضولها إألى
أألوسضاط ألحضضرية ،خاصضة ما تعلّق بدخانها
وروأئحها ألكريهة بعد ألحرق ،هاته ألمفارغ
تسضتقبل يوميا نفايات  25بلدية أخرى ،في
ح -ي -ن ت -رم -ي أل -ب -ل -دي -ات أألخ -رى أل -م-ت-ب-ق-ي-ة
وأل- -م- -ق- -در ع- -دده- -ا بـ 36ب-ل-دي-ة ن-ف-اي-ات-ها
بالفضضاءأت ألعشضوأئية وبطريقة فوضضوية في
ألوديان وألغابات وحتى ألمسضاحات ألخضضرأء
وأل-ط-رق-ات وك-ذأ م-دأخ-ل وم-خ-رج أل-ب-ل-دي-ات
وغ -ي -ره -ا أآلم -ر أل -ذي ي-هّ-دد ب-ج-دي-ة أل-وضض-ع
أل-ب-ي-ئ-ي ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة ب-ع-د ت-ح-ول م-وأقع رمي
ألنفايات ألمنزلية ببلديات باتنة إألى بؤور تلوث
حقيقية بسضبب تكدسص ألنفايات فيها وباتت
تشض ّ-وه أل -م-ن-اظ-ر أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وت-ل-وث-ه-ا ،خ-اصض-ة
ببعضص ألبلديات ألتي ما تزأل فيها ألطبيعة
عذرأء.

مشساريع ضسخمة لضسمان
إلتموين باŸوإد إلطاقوية

تّدعم قطاع ألطاقة بولية باتنة بعدد من
أل-مشض-اري-ع أل-ه-ام-ة ذأت ألصض-ل-ة ب-انشض-غ-الت
ألموأطن أليومية ،حيث أشضارت مصضادر من

مديرية ألطاقة أإلى ألشضروع في عدد منها
ع -ل -ى غ -رأر وح -دة ت -ح -وي -ل أل -زفت ب -ع -ي -ن
ي -اق-وت ،و أخ-رى ل-ت-وزي-ع أل-م-وأد أل-ب-ت-رول-ي-ة
ل -ف -ائ -دة أل -ف Ó-ح -ي -ن ب-م-ح-ي-ط-ات ألشض-م-رة،
بالإضضافة لأربع محطات كبرى سضتنجز على
محاور وطنية هامة ،تندرج في أإطار تطوير
قدرأت موؤسضسضة نفطال رغم تاأكيد أصضحاب
محطات نقل وتوزيع ألموأد ألطاقوية تشضبع
أل-خ-ط-وط وع-دم ح-اج-ة أل-ولي-ة ل-م-ح-ط-ات
خدمات جديدة.
وعن ألهدف من هاته ألمشضاريع فاأشضارت
ذأت ألمصضادر أإلى رغبة ألولية باتنة في
ت -ع -زي -ز أإم -ك -ان -ي -ات -ه -ا ف -ي ت -وف -ي -ر أل -م-وأد
أل-ط-اق-وي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف أشض-كالها ،فبخصضوصص
مشضروع وحدة تحويل ألزفت بعين ياقوت
ف-ت-م أخ-ت-ي-ار ألأرضض-ي-ة أل-خ-اصض-ة ب-المشضروع
ب-ال-ح-ظ-ي-رة ألصض-ن-اع-ي-ة شض-مال ألولية ،ومن
شض -اأن أل -مشض-روع ب-ع-د ألن-ت-ه-اء م-ن-ه ت-ح-وي-ل
م-خ-ت-ل-ف أن-وأع أل-زفت أل-م-وج-ه لÓسضتعمال
ألصضناعي ،خاصضة و أن باتنة قد تحّولت في
ألسض -ن -وأت ألأخ -ي-رة أإل-ى ق-طب لÓ-سض-ت-ث-م-ار
ألصض -ن -اع -ي ب-ام-ت-ي-از م-ن خÓ-ل أإع-ادة ب-عث
وف-ت-ح م-ن-اط-ق صض-ن-اع-ي-ة وم-ن-اطق نشضاطات
بعدد من بلديات ألولية كبريكة ،أريسص،
ألمعذر وعين ياقوت.
كما سضيتدعم أيضضا قطاع ألطاقة باإنجاز
م-ح-ط-ة ل-ت-وزي-ع أل-م-وأد أل-ب-ت-رول-ي-ة أختيرت
ب -ل-دي-ة ألشض-م-رة لإن-ج-ازه-ا ،ن-ظ-رأ ل-ط-ب-ي-ع-ة

ألمنطقة ألفÓحية وميزتها في أإنتاج شضعبة
أل -ح-ب-وب وه-و م-ا ي-ق-تضض-ي ح-اج-ة أل-نشض-اط
ل-ت-وف-ي-ر أل-م-وأد أل-ط-اق-وية لآليات ألفÓحة،
خ -اصض-ة أث-ن-اء م-وسض-م-ي أل-ح-رث وأل-حصض-اد،
يضض -اف ل -ه-ا أسض-ت-ف-ادة أل-دأئ-رة م-ن مشض-روع
أل-م-ح-ي-ط-ات أل-ك-ب-رى ل-لسض-ق-ي ع-لى مسضاحة
 7200هكتار.
ولموأجهة أإحتمال تسضجيل أنقطاع بالتزود
في ألموأد ألطاقوية ،خاصضة ما تعّلق بغاز
ألبوتان ألمميع ،وألذي ل يتعدى ما يعادل
ثÓثة أيام في حال حدوث أنقطاع أو ظارئ
فاأشضارت مصضادرنا أإلى تسضجيل مشضروع أآخر
يتمثل في توسضيع ألمركز ألجهوي لتخزين
وت- -وزي- -ع أل- -م- -وأد أل- -ب -ت -رول -ي -ة أل -م -ت -وأج -د
بالمنطقة ألصضناعية كشضيدة ،لإعادة توزيع
قدرأت ألتخزين بالمركز ،وتاأمين ألمخزون
ألح -ت -ي -اط -ي وألأم -ن -ي ل-ل-ولي-ة م-ن أل-م-وأد
ألطاقوية وألعمل على رفع قدرأت ألتخزين
أإل -ى م -ا ي -ع -ادل سض -ت -ة أي -ام م-ن خÓ-ل دع-م
أل -ح -ظ -ي -رة ،ومضض -اع-ف-ة ج-لب ك-م-ي-ات غ-از
أل -ب -ت -رول أل -م -م -ي-ع م-ن مصض-ادر أل-ت-زود م-ن
ألخروب بولية قسضنطينة وسضكيكدة وعدم
ألتنقل لهما في ألمسضتقبل من خÓل أإعادة
بعث تجسضيد مشضروع مد أنبوب ألخروب -
باتنة لضضمان تموين دأئم ومسضتمر لولية
باتنة وما جاورها من ألغاز ألمميع.

باتنةŸ :وشسي حمزة

تشس - -ه - -د أسس - -وأق أÿضس- -ر وأل- -ف- -وأك- -ه
’ي-ام ،أرت-ف-اع-ا ك-بÒأ ‘
ب -ب-ج-اي-ة ه-ذه أ أ
أسس -ع -ار أÿضس -ر وأل -ف-وأك-ه ،وه-و م-ا أث-ار
أسستياء أŸوأطن Úألذين وجدوأ أنفسسهم
أم- - -ام م- - -ن- - -ط- - -ق ف- - -رضس - -ه أÙت - -ك - -رون
وأŸضساربون ‘ ،ظلّ غياب فرق أŸرأقبة
وقمع ألغشص ،ومن جانبهم يرجع ألتجار
أسسباب أرتفاع أÿضسر وألفوأكه إأ ¤غÓ
ب-أاسس-وأق-ه-ا أ÷م-ل-ة وه-و م-ا ي-نعكسص سسلبا
على أسسعارها بأاسسوأق ألتجزئة.

بجاية :بن النوي توهامي

في جولة أسضتطÓعية لـ»ألشضعب» أإلى بعضص
ألأسضوأق ،على غرأر سضوق «سضيدي أحمد»،
أكد لنا ألموأطنون أن معيار سضوق ألخضضر
وألفوأكه يخضضع للمضضاربة ،ويبقى ألموأطن
هو ألضضحية ألذي يدفع ألثمن ،على أعتبار
أن ت- -ج- -ار أل- -ج -م -ل -ة وأل -ت -ج -زئ -ة ي -اأخ -ذون
أرباحهم سضوأء كانت ألأسضعار مرتفعة أو
منخفضضة.
وفي هذأ ألصضدد تقول خديجة من مدينة
ب-ج-اي-ة« ،ن-ح-ن نسض-ت-غ-رب ك-ث-ي-رأ ب-اسض-ت-مرأر
أرت-ف-اع أسض-ع-ار أل-خضض-ر وأل-ف-وأك-ه ،ب-م-ا ف-ي
ذلك سض -ي -دة أل -م -ائ -دة أل -ب -ط -اط-ا أل-ت-ي ب-ل-غ
ثمنها أكثر من بـ 70دج ،رغم وفرتها في
ألأسضوأق وأعتبارها مادة أسضاسضية ل يمكن
ألسضتغناء عنها لدى ألأسضر ،بالإضضافة أإلى
أرت- -ف -اع مسض -ت -غ -رب ف -ي أل -ط -م -اط -م أل -ت -ي
ي -ع -رضض -ه -ا أل-ب-ائ-ع-ون بـ 200دج ،أم- -ا سض- -ع -ر
ألفاصضولياء فقد فاق بجل ألأسضوأق 222دج،
وفيما يخ ّصص بالفوأكه ،فهي بدورها تشضهد

أرت -ف -اع -ا ف-ي أسض-ع-اره-ا ع-ل-ى غ-رأر أل-ع-نب
ألذي يقدر ثمنه حاليا بـ200دج’.
أما ألسضيد عمر ،يقول في نفسص ألسضياق،
«ن -ري -د أن ن -ع -رف م -ت -ى ت -ن -خ -فضص أسض-ع-ار
أل- -خضض- -ر وأل- -ف- -وأك- -ه ،ح- -يث أسض- -ت- -م -ر ف -ي
ألرت - -ف - -اع ،خ- -اصض- -ة و أن ذلك ت- -زأم- -ن م- -ع
ألدخول ألجتماعي ،حيث أن أقتناء ما هو
ضضروري من ألخضضر وألفوأكه أصضبح مهمة
صض-ع-ب-ة ،ألأم-ر أل-ذي ب-ات يسض-ت-ل-زم أل-ت-دخل
ألفوري للهيئات ألمعنية لردع ألمضضاربين
وتغيير هذأ ألوضضع ألذي أسضتنزف جيوب
أل-م-وأط-ن-ي-ن ،و أوج-ه ن-دأء ل-ل-جهات ألوصضية
ل - -ل- -ت- -ح- -ك- -م ف- -ي ألأوضض- -اع ف- -ي وح- -م- -اي- -ة
ألمسضتهلك ،ألذي وجد نفسضه بين مطرقة
ح -اج -ت -ه أل -م -اسض -ة أإل -ي-ه-ا وسض-ن-دأن أل-ت-ه-اب
أسضعارها ،خاصضة أن ألتهاب ألأسضعار صضار
ميزة طوأل أيام ألسضنة».
هذأ وقد أكد بعضص تجار ألخضضر وألفوأكه،
ومن بينهم ناصضر« ،نعلم أن ألأسضعار قد
عرفت أرتفاعا كبيرأ ،لكننا نوأجه ألعديد
من ألمشضاكل وألعرأقيل ألتي أدت أإلى هذه
أل-وضض-ع ،وم-ن-ه-ا أرت-ف-اع ه-ذه أل-م-وأد بسض-وق
أل-ج-م-ل-ة ،أل-ذي ي-ع-ت-ب-ر أل-ع-م-ود ألفقري في
تحديد أسضعار هذه ألموأد وكثرة ألوسضطاء
في ألبيع ،حيث أإنهم يشضترونها باأسضعار هي
في ألأصضل مرتفعة ،رغم أن ألعديد منها
ت -ب -اع ف -ي م -وسض -م -ه -ا ،أإل -ى ج -انب أع -ت-م-اد
أل- -ب- -عضص أسض- -ل- -وب أل- -مضض- -ارب- -ة لح- -ت- -ك -ار
ألأسض-وأق ،وب-ال-ت-ال-ي فشض-ل أل-ج-ه-ات ألمعنية
في مرأقبة ألأسضوأق وألتحكم في ألأسضعار».
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’نصضار بعد أŸبارأة
إأبدى أمتعاضضه من رد فعل أ أ

بوت« :لسست رأضسيا عن أأ’دأء لكّننا حّققنا أأ’هم»
«سسنقوم بإاصسÓح ألعديد من أأ’مور قبل موأجهة نصسف ألنهائي»

أبدى بول بوت مدرب أ–اد ألعاصضمة عدم رضضاه عن أدأء فريقه رغم ألتأاهل إأ ¤نصضف نهائي رأبطة أبطال إأفريقيا عقب تعادله
سضلبا أمام ضضيفه فÒوفياريو أŸوزمبيقي ‘ إأياب ربع ألنهائي.
عمار حميسضي
تصضويرﬁ :مد أيت قاسضي
من جهة أاخرى أاثنى التقني البلجيكي خÓل
الندوة الصشحفية التي عقدها بعد اŸباراة على
مسشتوى ا◊ارسس زماموشس ،الذي كان حاسشما
كالعادة وسشاهم ‘ تأاهل فريقه بعد تأالقه ‘
صشد عدة كرات صشعبة كادت تكلف الفريق غاليا
إا’ أان العكسس هو الذي حدث.
وعّبر بوت عن اسشتغرابه من رد فعل اأ’نصشار
الذين قاموا بششتم الÓعب Úرغم –قيق الهدف
اŸسش- -ط- -ر اŸت- -م- -ث- -ل ‘ ال- -وصش- -ول ا ¤اŸرب -ع
الذهبي ،حيث كان اأ’جدر باأ’نصشار حسشب بوت
ا’حتفال وليسس العكسس.
وصش -ف ب-وت مسش-ت-وى ف-ري-ق-ه ب-اŸت-وسش-ط ح-يث
قال ⁄« :نظهر بالششكل اŸطلوب وصشراحة لسشت
راضشيا على أاداء الÓعب ÚخÓل اŸواجهة Ãا
أاّننا كنا –ت اŸتوسشط ‘ بعضس ا’حيان ،و‘
مثل هذه اŸواجهات اŸغامرة تكلف غاليا وهو
ما كدنا ندفع ثمنه ‘ أاك Ìمن مناسشبة ،وأاعتقد
أاننا  ⁄ندخل جيدا ‘ اŸواجهة ،وهو ما جعل
الÓعب Úيظهرون بهذا اŸسشتوى اŸتواضشع لكن
من ناحية أاخرى أانا سشعيد بالتأاهل إا ¤نصشف
النهائي ،وهو أامر جيد بالنسشبة لفريق ا–اد
العاصشمة الذين يضشمن بذلك تواجده رفقة أاقوى
 4أاندية ‘ القارة السشمراء».
وغابت الفعالية عن الفريق حسشب بوت الذي
قال« :ششّكلنا بعضس اÿطورة على اŸنافسس لكّننا
 ⁄نسش -ت -ط -ع ت -رج-م-ة ه-ذه ال-ف-رصس إا ¤أاه-داف
بسشبب الÎدد ونقصس الÎكيز ،إاضشافة إا ¤غياب
ال -ف -ع -ال -ي -ة ع -ن اŸه-اج-م Úال-ذي-ن  ⁄ي-حسش-ن-وا
التصشرف أامام اŸرمى ،وهو اأ’مر الذي جعلنا
نفششل ‘ التسشجيل رغم أاننا ‚حنا ‘ مباراة

نابو‹

تأاّلق غو’م ‘ مبارأة
ناديه أأمام سسبال
سض - -اه - -م أŸدأف - -ع أل - -دو‹ أ÷زأئ - -ري
ف- -وزي غ- -و’م بشض- -ك- -ل ك- -ب ‘ Òف -وز
فريقه خارج ألديار أمام سضبال (- 3
◊ )2سض- -اب أ÷ول- -ة ألسض- -ادسض- -ة م- -ن
ألبطولة أ’يطالية لكرة ألقدم.
‘ وقت كانت ألنتيجة متعادلة (- 2
‚ )2ح ألظه Òأ÷زأئري ‘ توقيع
ه- -دف أل- -ف- -وز ‘ أل- -دق -ي -ق -ة  83بعد
أن -ط Ó-ق -ة سض -ري -ع-ة م-ن أل-روأق ،كّ-ل-ل-ه-ا
بقذفة سضكنت مرمى ألفريق أŸنافسض.
قبل ذلك سضاهم غو’م ‘ ألهدف
أل- -ث -ا Êل -ن -اب -و‹ ب -ت -ق -دÁه
ت - -وزي - -ع- -ة رأئ- -ع- -ة أŒاه
رأسض زم- -ي- -ل- -ه خ- -وزي
ك- -ال- -ي- -خ -ون ‘ ح -دود
ألدقيقة .71
ب- -فضض -ل ه -ذأ أل -ف -وز
ب- -ع -ي -دأ ع -ن أل -ق -وأع -د
ي- -ح- -اف- -ظ ن -اب -و‹ ع -ل -ى
صض- - - - - - -دأرة ت - - - - - -رت - - - - - -يب
أل -ك -ال-تشض-ي-و ( 18نقطة)،
وأل - -ت - -ي ي- -ت- -ق- -اسض- -م- -ه- -ا م- -ع
ج -وف -ن -ت -وسض أل-ف-ائ-ز ب-دوره
على تورينو (.)0 - 4

عدم جاهزيتها ،وهي النقطة السشوداء حسشب
رأايي التي يتوجب معا÷تها ‘ أاقرب فرصشة Ãا
أاننا سشنلعب نصشف النهائي ‘ هذا اŸلعب».
ون -اقضس ب -وت اŸت -ت -ب -ع Úوح -اول ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
مسشتوى اŸنافسس بقوله« :الفريق اŸوزمبيقي
رفضس ال -ل -عب ،وه -و م -ا شش ّ -ك -ل صش -ع-وب-ات ك-بÒة
بالنسشبة لنا من أاجل –قيق اأ’فضشلية خاصشة أان
اŸن- -افسس ل- -عب ب- -ط- -ري- -ق -ة ف -ي -ه -ا ال -ك -ث Òم -ن
التحفظ».
و ⁄يفّوت التقني البلجيكي الفرصشة من أاجل
–ي- -ة ق -درات ا◊ارسس زم -ام -وشس ،ح -يث ق -ال:
«زماموشس عنصشر مهم ‘ الفريق وله دور رئيسشي
داخل وخارج اŸيدان ،وأاعتقد أاّننا ﬁظوظون
بامتÓكنا لÓعب مثله وا÷ميع ’حظ كيف قّدم
مباراة كبÒة وسشاهم ‘ تأاهل الفريق من خÓل
القيام بدوره اŸتمثل ‘ ا◊فاظ على نظافة
ششباكه طيلة اŸباراة ،وهو اأ’مر الذي سشمح لنا
ب -ال -ت -أاه -ل إا ¤اŸرب -ع ال -ذه -ب -ي ب -ع -د ال-ن-ت-ي-ج-ة
ا’يجابية التي حققناها خÓل مباراة الذهاب
وخدمتنا من أاجل التأاهل».
وعبّر بوت عن امتعاضشه من رد فعل ا’نصشار
ب- -ع -د اŸب -اراة ،ح -يث ق -ال ⁄« :أاف -ه -م رد ف -ع -ل
اأ’نصشار بعد اŸباراة ،حيث كنت أانتظر منهم
–ية الÓعب Úعلى اÛهودات التي بذلوها
وكّللت بالوصشول ا ¤اŸربع الذهبي ،و‘ هذا
اŸسش -ت -وى م -ن اŸن -افسش -ة اŸه -م ه -و ال -ت -أاه -ل،
وب -ال -نسش -ب -ة ‹ أافضش -ل ل -عب م -ب -اراة م -ت-وسش-ط-ة،
وأاتأاهل على أان أاؤودي مباراة كبÒة وأاقصشى من
التأاهل إا ¤الدور اŸقبل ،لهذا فعلى اأ’نصشار أان
ي -ك -ون -وا أاك Ìواق -ع -ي -ة م-ن خÓ-ل ت-ذك-ر ا’‚از ذكرت صشحيفة «مÒور» أامسس أاّن ديلي أا‹ ‚م نادي توتنهام قّرر إانهاء التعاقد مع الششركة
وف- -ق- -ط ،واŸت- -م- -ث- -ل ‘ ال- -وصش- -ول إا ¤اŸرّب -ع التي تتو ¤إادارة أاعماله ،وبدأا البحث عن وكيل أاعمال جديد ‘ إاطار ما وصشفته بالتحرك
من أاجل ا’نتقال لريال مدريد اإ’سشبا .Êوأاضشافت الصشحيفة أاّن العروضس تنهال على
الذهبي».
الÓعب ديلي ‹ ,وأابرزها من خورخي مينديز ،وكيل أاعمال الÈتغا‹ كريسشتيانو رونالدو،
‚م ريال مدريد اإ’سشبا.Ê
ونّوهت الصشحيفة أانّ مينو رايو’ ،الذي سشاهم ‘ إانضشمام
لوكاكو وبوغبا وإابراهيموفيتشس إا ¤مانششسش Îيونايتد ،عرضس
خدماته على الÓعب اإ’‚ليزي .وأاششارت الصشحيفة إا ¤أاّن
الÓعب قد يرحل عن توتنهام ‘ اŸسشتقبل ،وذلك بسشبب
حصشوله على راتب أاسشبوعي منخفضس يÎاوح ب ٥0 Úإا60 ¤
أالف جنيه إاسشÎليني ،إا’ أانّ السشبÒز قد يعدل عقده قريبا
ليحصشل على  ١00أالف إاسشÎليني بالتسشاوي مع النجم هاري
ك .Úوحصشل ديلي على وعود با’نضشمام إا ¤ريال مدريد أاو
مانششسش Îيونايتد ،من قبل عدد من وكÓء أاعمال الÓعب ،Úكما
أاّن الفريق اŸلكي فكر ‘ ضشم ’عب السشبÒز خÓل اÒŸكاتو
الصشيفي اŸاضشي .وكان ديلي أا‹ قد أاŸح إا ¤إامكانية مغادرة
توتنهام ‘ حوار سشابق بقوله وقال« :من اŸهم ا’سشتمتاع
براحتي ‘ ا◊ياة ،سشواء انتهت ‘ توتنهام بعد  ١٥عاماا من
اآ’ن ب -ا’ع -ت -زال أاو ال -رح -ي -ل ،أان -ا ’ أاه -ت -م ك -ثاÒا Ãا ي -خ -ب -ئ-ه
اŸسشتقبل».
ولعب ديلي أا‹ دوارا بارازا ‘ وصشول توتنهام لوصشافة ترتيب
الدوري اإ’‚ليزي اŸوسشم اŸاضشي بإاحرازه  ٢٢هدافا ‘ ٥0
م- -ب- -اراة ،ك- -م- -ا حصش- -ل ع- -ل- -ى ج- -ائ- -زة أافضش- -ل ’عب شش -اب ‘
الÁÈيÒليج Ÿوسشم.Ú

–ويÓت

الذهاب».
ك -م -ا ع-اد ب-وت ’ن-ت-ق-اد أارضش-ي-ة اŸي-دان ،ح-يث
ق- -ال« :اأ’رضش -ي -ة ك -انت سش -ي -ئ -ة وأاع -اقت –رك
الÓعب Úبكل حرية وتطوير اللعب ‘ ﬂتلف
اÿطوط ،وهو ا’مر الذي  ⁄يحدث بسشبب

’فريقية لÓعب ÚأÙلّي2018 Ú
ألبطولة أ إ

«ألكاف» تسسحب تنظيم أŸنافسسة من كينيا

أاعلن رئيسس الكنفدرالية ا’إفريقية لكرة القدم
أاح - -م - -د أاح - -م - -دي ،أاّن
ال- -ل -ج -ن -ة ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة
ل- -ل- -ك- -ن -ف -درال -ي -ة ال -ت -ي
عقدت اجتماعا لها يوم
السش- -بت ب- -أاك- -را ق- -ررت
ب -اإ’ج -م -اع وŸصش -ل -ح-ة
ري - -اضش - -ة ك - -رة ال- -ق- -دم
سش -حب ت -ن-ظ-ي-م ب-ط-ول-ة
 ·ÓلÓعبÚ
إافريقيا ل أ
اÙل - - - - -ي( Úالشش - - - - -ان
 )٢0١8من كينيا ،وذلك
أ’سشباب تتعلق بالبنيات
التحتية واŸناخ العام.
وقال السشيد أاحمد إاّنه
«سشنباششر فتح باب الÎششيحات ‘ غضشون أاسشبوع
أام -ام ال -دول ال -ت -ي ت -رغب ‘ ت -ن -ظ -ي -م (الشش -ان)

á°VÉjQ

لتجتمع اللجنة التنفيذية بعد ذلك ،وتقرر أاي بلد
سش -ي -ح -تضش -ن ال -ب-ط-ول-ة،
وذلك ‘ أاجل ’ يتعدى
 ١٥ي -وم -ا ع -ل -ى أاب -ع-د
تقدير».
من جانب آاخر ،أاّكد
أاح-م-د أاّن ال-ك-ن-ف-درال-ية
اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة القدم
 ⁄تششكك يوما ‘ منح
ت -ن-ظ-ي-م ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا
 ·Óلسش - - -ن - - -ة ٢0١٩
ل ---أ
ل -ل -ك-امÒون ،ل-ك-ن-ه-ا م-ا
زالت قلقة بششأان تقدم
ال -ت -حضشÒات .وأاضش-اف
أاّنه «سشيتم إاحداث ÷نة
تفتيشس جديدة سشتطلق طلب عروضس ’ختيار
مكتب سشيواكب الزيارات التفتيششية».

يعد من أفضضل ’عبي نابو‹ حاليا

أرسسنال يخطّط ’سستقدأم مارتنسس

ن نادي
ذكرت صضحيفة «كالتشضيو مÒكاتو» أ إ
’يطالية أ ّ
أرسضنال يسضتعد للتقدم بعرضض جديد لضضم دريسض
’ي-ط-ا ‘ ¤ظ-ل
م-ارت-نسض م-ه-اج-م ن-ادى ن-اب-و ¤أ إ
’Ÿا Êمسض-ع-ود
ت -زأي -د أح -ت-م-ال رح-ي-ل ‚م-ه أ أ
أوزيل.
وكان نادي أŸدفعجية يسضعى لضضم ألÓعب
ألبلجيكي ألدو‹ ‘ أنتقا’ت جانفي غÒ
أنه سضيكرر أÙاولة ‘ ألعام أ÷ديد من
خ Ó-ل سض -دأد ألشض -رط أ÷زأئ -ي ‘ ع -ق-د
ألÓعب ،ويبلغ  30مليون يورو.
’ي-ج-اد ب-دي-ل
ي -ذك-ر أّن أرسض-ن-ال يسض-ع-ى إ
’وزي -ل أل -ذي ي -ن -ت -ه -ي ع -ق -ده ‘ ن-ه-اي-ة
أŸوسض- -م ،وع -دم أل -ت -وصض -ل ’ت -ف -اق م -ع -ه
ل -ت -ج -دي -د أل -ع-ق-د وسض-ط أن-ب-اء م-ت-زأي-دة
ح - -ول رغ - -ب - -ت - -ه ‘ أل - -رح- -ي- -ل لصض- -ف- -وف
’سضبق ‘
مانشضيسض Îيونايتد لينضضم Ÿدربه أ أ
ريال مدريد ألÈتغا‹ جوزيي مورينيو.

ديلي أأ‹ قد يدّعم صسفوف ألريال

مارأطون برلÚ

تتويج ألكيني كيبتشسوغ باللّقب
تّوج العداء الكيني ايليود كيبتششوغ باŸركز ا’ول
‘ ماراطون برل Úأامسس ا’حد بعد ان قطع
اŸسشافة ‘ زمن قدره (سشاعت Úو 3دقائق و34
ثانية) لكنه  ⁄يسشتطع –طيم الرقم القياسشي
للسشباق .وتقّدم كيبتششوغ الواثق من قدرته على
ا’ث -ي -وب -ي غ -ي -ي -ه ادو’ ا’خ-تصش-اصش-ي ‘ نصش-ف
اŸارطون ،والذي ششارك ’ول مّرة ‘ سشباقات
اŸاراطون ( 4٢ ، ١٩٥كلم) ‘ .اŸقابل انسشحب
ال- -عّ- -داءان اŸرشش- -ح- -ان ب- -ق -وة ’ح -راز ال -ل -قب:
ا’ثيوبي كينينيسشا بيكيلي بطل العام اŸاضشيي
بعد  ٢4كلمي والكيني ويلسشون كيبسشانغ بعد 30
كلم .وعقب السشباق صشّرح كيبتششوغ «الظروف
اŸن -اخ -ي -ة  ⁄ت -ك -ن سش-ه-ل-ة بسش-بب ا’م-ط-ار()...
◊سشن ا◊ظي  ⁄يكن هناك كث Òمن الرياح أانا
سشعيد بالفوز على ادو’» .ولدى السشيدات كان
اŸرك- -ز اأ’ول م- -ن نصش- -يب ال -ك -ي -ن -ي -ة غ Ó-ديسس
تششÒون -و ب-ع-د ق-ط-ع-ه-ا ل-ل-مسش-اف-ة ‘ زم-ن ق-دره
سشاعت Úو ١7دقيقة و ٢١ثانية.
وقد مّر اŸششاركون ‘ ماراطون برل Úبـ 30
منطقة .ون ّ
ظم  3٢معÈا من خÓل  300متطّوع،
كما أاّن ششرطة برل Úخ ّصشصشت  600عنصشر لتأامÚ
مسشار اŸاراطون من خÓل إاغÓق بعضس ال ّ
طرق
والشّشوارع الّرئيسشية.

رأبطة أبطال إأفريقيا

مكافأاة قدرها  ٣ ، ٥مليون دو’ر للمتّوج بالّلقب

أاعلن رئيسس ÷نة التطوير بالكونفيدرالية اإ’فريقية لكرة القدم (الكاف) ،عبد اŸنعم ششطة،
أامسس ا’حد عن قيمة ا÷ائزة التي يحصشل عليها اŸتوج برابطة أابطال إافريقيا ‘ نسشختها
ا◊الية ،واŸقّدرة بـ  3 ، ٥مليون دو’ر.
وق- - -ال شش- - -ط - -ة ‘
تصش -ري -ح -ات إاذاع -ي-ة:
«البطل سشيحصشل على
جائزة مالية تقّدر بـ ٥
 3 ،مليون دو’ر ،فيما
ي- - - -حصش- - - -ل صش- - - -احب
اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى
م - - - -ل - - - -ي- - - -و Êدو’ر»،
م -و ّضش -ح -ا أاّن «ه -ن -اك
ج-ائ-زة أاخ-رى ي-حصش-ل
ع -ل -ي -ه -ا ال -ب -ط -ل ب-ع-د
ت -أاّه -ل -ه إا ¤م -ون -دي-ال
اأ’ندية».
وتأاّهل ا–اد ا÷زائر
إا ¤ال- - - - -دور نصش- - - - -ف
النهائي بعد تعادله مع
فÒوف- -ي -ارو اأ’ن -غ -و‹
( )0-0ي- - - -وم السش- - - -بت
Ãلعب  ٥جويلية ،مع العلم أانّ مباراة الذهاب انتهت بالتعادل ( .)0-0ويواجه ‡ثل ا÷زائر
منافسشه الوداد البيضشاوي اŸغربي.
بدوره ‚ح اأ’هلي اŸصشري ‘ التأاهل إا ¤الدور نصشف النهائي عقب فوزه على فريق
الÎجي التونسشي (( )٢ - ١الذهاب  )٢ - ٢يوم السشبت على ملعب «رادسس».

ا’أثنين  ٢٥سشبتمبر  ٢0١7م الموافق لـ  04محرم  ١43٩هـ العدد ١7448

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

أشضرف على أنطÓق أŸلتقى ألدو‹ لتطوير ألّرياضضة با÷زأئر

ولد علي يثّمن ..وﬁاورهامة ضسمن أأشسغال أليوم أأ’ول

أشضرف صضباح أمسض وزير ألشضباب وألرياضضة ألهادي ولد علي على أفتتاح أشضغال أŸلتقى ألدو‹ ألعلمي ألذي ين ّ
ظمه  Èﬂألبحث
ألعلمي ‘ ألعلوم أ’جتماعية ألتطبيقية على ألرياضضة بالتعاون مع أ÷معية ألدولية لعلم ألسضلوك أ◊ركي على مدأر يوم Úمن أجل
درأسضة سضبل تطوير ألرياضضة وألتكفل بالرياضضي Úوفق معاي Òدولية حديثة من كل أ÷وأنب بحضضور خÈأء دولي ،Úإأضضافة إأ ¤أغلب
رؤوسضاء أ’–اديات و شضخصضيات بارزة ‘ ألقطاع.
تنتظر فقط توجيهها وا’عتناء بها لكي تششرف
نبيلة بوقرين
الراية الوطنية ‘ كل التظاهرات القادمة ،وفقا
Ÿا ت- -نصس ع- -ل- -ي- -ه اŸادة ال- -راب- -ع- -ة م- -ن ق- -ان -ون
يعت Èهذا اŸلتقى هاما جدا أ’ّنه فرصشة سشانحة
الرياضشة».
ل -ك -ل ال -ف -اع -ل ‘ Úق -ط -اع الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة
ع ّ-ب -ر ال -وزي -ر ع -ن ت -ف -اؤول -ه ال -ك-ب Òل-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي
Ÿن- -اقشش- -ة ودراسش- -ة ال- -وضش- -ع ا◊ا‹ ل- -ل -ري -اضش -ة
سش -ي -خ -لصس إال-ي-ه-ا ه-ذا اŸل-ت-ق-ى ق-ائ« :Ó-أان-ا ج-د
ا÷زائرية من أاجل اÿروج بتوصشيات ،وحلول
م -ت -ف -ائ -ل ل -ل -ن -ت -ائ -ج ال -ت -ي سش-ي-خ-رج ب-ه-ا اÈÿاء
إايجابية بإامكانها أان تخدم الرياضشي ÚمسشتقبÓ
وال -ب -اح -ث Úم-ن ه-ذا اŸل-ت-ق-ى ال-ه-ام ،وأا“ن-ى أان
سش -واء ‘ ط-ري-ق-ة ال-ت-حضش Òل-ل-م-ن-افسش-ات ،إاع-ادة
تكون التوصشيات عند كل التطلعات حتى ننهضس
ال -ت -أاه -ي -ل ب -ع -د ال -ع -ودة م-ن اإ’صش-اب-ة ،ال-ت-حضشÒ
ب -ال -ري -اضش -ة ا÷زائ -ري -ة مسش -ت -ق -ب ،Ó-إاضش-اف-ة إا¤
البد ،Êالغذاء ،الدراسشة التقنية وكل اأ’مور التي
ا÷وانب اŸت -ع-ل-ق-ة Ãسش-ار ات-خ-اذ ال-ق-رارات م-ن
ل -ه-ا عÓ-ق-ة م-ب-اشش-رة م-ع م-ي-دان ال-ري-اضش-ة ح-ت-ى
طرف الرياضشي Úأاثناء اŸنافسشات والعمل على
ترتقي من ناحية اŸسشتوى لتحقيق نتائج إايجابية
اإ’دم -اج ال -ك -ل-ي ل-ه-ذا ال-ع-نصش-ر ‘ إاط-ار ال-ت-ك-ف-ل
‘ اŸنافسشات الدولية ،القارية واإ’قليمية.
اŸتعدد اأ’بعاد وا÷وانب قصشد تثم Úأادائهم
ثّمن ولد علي أاششغال اليوم اأ’ول من اŸلتقى
الرياضشي.
بعدما وقف على أاهم اÙاور التي تضشّمنتها
م- -ب- -ادرة اŸدرسش- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا ل- -ع- -ل -وم ال -ري -اضش -ة
ّ
ّ
ّ
أأ“نى أأن تكون ألتوصسيات ‘ مسستوى ألتطلعات
وتكنولوجياتها قائ« :ÓاŸبادرة التي قامت بها
كما تطّرق ولد علي إا ¤اŸششاكل التي تعا Êمنها
اŸدرسشة العليا لعلوم الرياضشة وتكنولوجياتها جد
أاغلب ا’–اديات« :هناك عدة ا–اديات تعاÊ
قّيمة أ’ّنها تضشّمنت ﬁاور جد هامة ،ترمي كلها النخبة واŸسشتوى العا‹ عﬂ Èابرها الثÓثة من بعضس اŸششاكل على الصشعيد الداخلي ،ما أادى
إا ¤دراسشة سشبل تطوير الرياضشة ا÷زائرية ‘ كل التي –توي  3فرق بحث 6٢ ،باحث يششكلون إا ¤توتر اأ’مور إا’ أاننا ومن خÓل مثل هذه
اÛا’ت ،خاصشة أانها كانت بالتعاون مع خÈاء النواة اأ’سشاسشية فإاّنها تتطّلع اليوم إا ¤ضشمان ا’جتماعات واŸلتقيات نهدف إا ¤إايجاد ا◊لول
ا÷م -ع -ي -ة ال -دول-ي-ة ل-ع-ل-م السش-ل-وك ا◊رك-ي وه-م الربط والتنسشيق ب Úالبحوث العلمية اŸنجزة مع اŸششÎكة حتى يعود ا’سشتقرار من جديد ،يتم
مششكورين على مششاركتهم ومسشاهمتهم الفعالة
الÎكيز على ‡ارسشة الرياضشة ‘ اŸيدان فقط
‘ إاعطاء القيمة اŸضشافة لهذه الندوة الدولية»ﬂ .تلف الفاعل ‘ ÚاŸيدان الرياضشي».
ÓسشÎاتيجية التي تنتهجها وزارة الششباب
وفقا ل إ
ّتم توف Òكل أإ’مكانيات
أاضشاف الوزير ‘ ذات السشياق« :موضشوع هذا
وال -ري -اضش -ة ح -ت -ى ي -ك -ون ال -ت -ك -ف -ل اأ’م -ث-ل ب-ك-ل
اŸل -ت -ق -ى يسش -ت -ج -يب وي-ت-واف-ق م-ع اسشÎات-ي-ج-ي-ة
وألوسسائل لتطوير ألّرياضسة
الرياضشيÃ Úا أان ا÷زائر مقبلة على احتضشان
القطاع التي تهدف إا ¤تطوير الرياضشة من خÓل واصشل الرجل اأ’ول على رأاسس القطاع قائ :Óع- -دة ت- -ظ- -اه- -رات ك- -بÒة ع- -ل- -ى غ -رار اأ’ل -ع -اب
التكفل بالرياضشي ،Úوتوف Òكل ما يحتاجونه من «ال -دول -ة و ّف -رت وسش -ائ -ل ه -ائ -ل-ة وم-ع-تÈة م-ادي-ة اأ’فريقية للششباب  ،٢0١8أالعاب البحر اأ’بيضس
ظروف وإامكانيات وفقا Ÿا يتماششى مع السشياسشة وبششرية لتطوير البحث العلمي ‘ ا÷زائر ‘ اŸتوسشط ،٢0٢١والتي سشتتخللها تظاهرات دولية
الرششيدة لرئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز إاطار منهج متكامل ويضشمن التنمية اŸسشتدامة أاخرى منها اأ’لعاب اأ’وŸبية  ٢0٢0ومنافسشات
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ال-ت-ي ت-ن-درج ‘ إاط-ار ال-ق-ان-ون ال-ع-ام على كافة اأ’صشعدة ،أ’ن البحث التطبيقي ‘ دول -ي -ة ،والشش -ك -ر م -وصش -ول ل -ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى ه-ذا
للرياضشة  ١3ـ  .»0٥و‘ هذا الششأان فإانّ اŸدرسشة ›ال الرياضشة من أاولويات القطاع لتطوير اأ’داء اŸلتقى أ’نهم قاموا بعمل جبّار وتنظيم ﬁكم
ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ري-اضش-ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات-ه-ا باإ’ضشافة إا ¤ال -ري -اضش -ي وت -أال -ق ال -ري -اضش -ي Úو–صش-ي-ل ن-ت-ائ-ج ب -دل -ي -ل ث-راء ال-ورشش-ات ال-ت-ي تضش-م-ن-ه-ا Ãا ف-ي-ه-ا
مهامها ‘ ›ال البحوث التطبيقية على رياضشة إايجابية مسشتقب Óأ’ننا ‰لك اŸادة اÿام وهي الرياضشة النسشوية ،ذوي ا’حتياجات اÿاصشة».

ريال مدريد

أرتباك ‘ صسفوف ‚وم ألفريق بسسبب تغيÒأت زيدأن
يشش-ع-ر الÈت-غ-ا‹ ك-ريسش-ت-ي-ان-و رون-ال-دو وسشÒج-يو
راموسس والكرواتي لوكا مودريتشس’ ،عبو ريال
م -دري -د اإ’سش -ب -ا ،Êب -ا’رت -ب -اك ،بسش -بب ق -رارات
اŸدرب زين الدين زيدان ،اŸدير الفني للملكي
‘ الفÎة اأ’خÒة .وذكرت صشحيفة ديلي سشتار أان
رونالدو وراموسس ومودريتشس ’ يعرفون السشبب
وراء ت -غ -يÒات زي -دان اŸت -أاخ -رة ‘ اŸب -اري -ات،
وباأ’خصس ‘ لقاء ديبورتيفو أالفيسس يوم السشبت،
والذي انتصشر فيه اŸلكي  ١ - ٢بصشعوبة .وذكرت
الصشحيفة أانّ زيدان قام بأاول تغي Òقبل نهاية
اŸباراة بعششرين دقيقة ،بإاخراج صشاحب هد‘
الفوز دا Êسشيبايوسس ،كما أاششرك مايورال ‘

بطولة طوكيو للتنسض

ألد‰اركية كارولÚ
فوزنياكي –تفظ باللّقب
إاح-ت-ف-ظت ’ع-ب-ة ال-ت-نسس ال-د‰ارك-ي-ة ك-ارولÚ
فوزنياكي بلقبها بطلة لبطولة طوكيو الدولية
عقب تغلبها أامسس اأ’حد ‘ اŸباراة النهائية
على الروسشية أاناسشتازيا بافليوتششنكوفا بجولتÚ
لÓششيء  0 - 6و.٥ - 7
وي-ع-د ه-ذا ال-ل-قب اأ’ول ل-ف-وزن-ي-اك-ي-ي اŸصش-نفة
أاو ‘ ¤ال -ع -ا ⁄سش -اب -ق -ا والسش-ادسش-ة ح-ال-ي-ا ه-ذا
اŸوسشم بعد تعÌها ‘ سشت مباريات نهائية
وال- -ث -الث ‘ ط -وك -ي -و والسش -ادسس وال -عشش -رون ‘
مسشÒتها .وتوجت الد‰اركية أ’ول مرة ‘
طوكيو سشنة  ٢0١0على حسشاب الروسشية إايلينا
دÁنتييفا التي اعتزلت ‘ العام ذاته ‘ سشن الـ
 ٢8بعد أان توجت مسشÒتها بنيل فضشية أاوŸبياد
سشيد ٢000 Êوذهبية أاوŸبياد بك.٢008 Ú
وح- -ق- -قت ف -وزن -ي -اك -ي ف -وزه -ا السش -ادسس ع -ل -ى
بافليوتششنكوفا مقابل خسشارة واحدة ‘ آاخر
لقاء بينهما ‘ دورة سشينسشيناتي اأ’مريكية.
وب -إاح -رازه-ا ال-ل-قب ال-ث-الث ‘ ط-وك-ي-و انضش-مت
ف -وزن -ي -اك -ي ا ¤اŸع -ت -زل-ت Úاأ’Ÿان-ي-ة شش-ت-ي-ف-ي
غ-راف واأ’رج-ن-ت-ي-ن-ي-ة غ-اب-ري-ي Óسشاباتينيي لكن
الرقم القياسشي ’ يزال ‘ حوزة السشويسشرية
م-ارت-ي-ن-ا ه-ي-ن-غ-يسس (خ-مسش-ة أال-ق-اب) اŸسش-ت-م-رة
باŸششاركة ‘ منافسشات الزوجي فقط.

الدقائق اأ’خÒة من عمر اŸباراة ،وهو اأ’مر
الذي  ⁄يسشاعد الفريق اŸلكي على اإ’طÓق.
ويعيشس ريال مدريد ،فÎة عصشيبة ،إاذ يبتعد عن
اŸتصشدر برششلونة بفارق  7نقاط كاملة بعدما
تعادل مرت Úوخسشر أامام بيتيسس ،فيما Áتلك
برششلونة العÓمة الكاملة برصشيد  ١8نقطة بعد
خوضس  6مباريات.
وكان زيدان ،قد أاوضشح ‘ اŸؤو“ر الصشحفي
عقب اŸباراة أان دا Êكارفاخال كان يعا Êمن
إانزعاجات عضشلية ،ولكنه رفضس تغيÒه بسشبب
عدم وجود دكة قوية بعد اإ’صشابات اأ’خÒة التي
ضشربت اŸلكي..

مانشضيسض Îيونايتد

مورينيو مقتنع بإامكانيات أŸدأفع لوك شساو
كشش -فت ت -ق -اري -ر صش -ح -ف -ي-ة ،أان م-انششسشÎ
يونايتد اإ’‚ليزي ،اتخذ خطوة مبكرة،
Ÿنع مدافعه من الرحيل اÛا ÊخÓل
فÎة ا’نتقا’ت الصشيفية اŸقبلة.
وذك -رت صش -ح -ي -ف -ة ذا صش -ن ،أان الÈت -غ-ا‹
جوزيه مورينيو ،مدرب اليونايتد ،مقتنع
ب- -ق- -درات ل -وك شش -او ،وي -رغب ‘ م -ن -ح -ه
فرصشة أاخرى مع الفريق إ’ثبات إامكانياته،
بعد اإ’صشابات اŸتكررة التي تÓحقه منذ
انضشمامه Ÿسشرح اأ’حÓم.
وقالت الصشحيفة إان لوك ششاو كان Áتلك
ع- -ق- -دا Áت- -د ح- -ت -ى  ٢0١8م-ع إام-ك-ان-ية
ال -ت -ج -دي -د ل-ع-ام إاضش-ا‘ ،وف-ع-ل م-انششسشÎ
ي-ون-اي-ت-د ه-ذا ال-ب-ن-د ،ل-ي-ح-افظ على ’عبه
خشش- -ي -ة رح -ي -ل -ه ›ان -ا ب -ن -ه -اي -ة اŸوسش -م
ا÷اري.
Óصش-اب-ة سش-ب-ع م-رات م-ن-ذ
وت -ع-رضس شش-او ل -إ
انضش -م -ام -ه Ÿانششسش Îي -ون -اي-ت-د ‘ ،٢0١4
بصشفقة بلغت  ٢7مليون جنيه إاسشÎليني،
من بينها إاصشابة أابعدته Ÿدة  6أاششهر كاملة
–ت ق -ي -ادة ال -ه -ول -ن-دي ل-ويسس ف-ان غ-ال.
وكان ششاو ،قد وجه رسشالة إا ¤مورينيو
ب -ج -اه -زي -ت -ه ل -ل-عب ق-ائ-ا« Óم-ا أاري-د ق-ول-ه
للمدرب ،هو عندما تكون جاهازا لوضشعي
‘ التششكيل اأ’سشاسشي فأانا مسشتعد “اماا،
وأاخÈته بذلك ‘ نقاششنا اأ’خ.»Ò
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ألبطولة أ’فريقية لكرة ألقدم (أقل من  23سضنة)

مصسر تنّظم طبعة  2019أŸؤوّهلة ’أوŸبياد طوكيو
 ·Óلكرة القدم –ت  ٢3سشنة ،واŸقرر إاقامتها عام ،٢0١٩
فازت مصشر بتنظيم كأاسس إافريقيا ل أ
وتعد البطولة ‘ الوقت نفسشه اŸؤوهلة للدورة اأ’وŸبية اŸقبلة (طوكيو .)٢0٢0
جاء ذلك خÓل اجتماعات ا’–اد اإ’فريقي لكرة القدم اŸنعقدة حاليا بأاكرا عاصشمة غانا.
وكان ا’–اد اŸصشري لكرة القدم برئاسشة ها Êأابو ريدة قد تقدم بطلب مصشر لتنظيم البطولة
‘ ششهر ماي اŸاضشي بالتنسشيق مع خالد عبد العزيز وزير الششباب والرياضشة الذي أاعلن ترحيب
مصشر واسشتعدادها التام لتنظيم البطولة.
وسشيتأاّهل أاصشحاب اŸراكز الثÓثة ا’و ¤لدورة ا’لعاب ا’وŸبية  ٢0٢0بطوكيو (اليابان).
يذكر أانّ الدورة السشابقة للبطولة ا’فريقية –ت  ٢3سشنة جرت بالسشنغال ،وتّوجت بها نيجÒيا
على حسشاب ا÷زائر بنتيجة .١ - ٢

جه رسضالة لدييغو كوسضتا
و ّ

تÒي« :أنت أحد أفضسل أŸهاجم ‘ Úألعا»⁄

أاششاد اإ’‚ليزي جون تÒي ،مدافع أاسشتون
ف - -ي Ó- -ا◊ا‹ وق- -ائ- -د تشش- -ي- -لسش- -ي السش- -اب- -ق،
باإ’سشبا Êدييغو كوسشتا ،مهاجم البلوز اŸنتقل
حديثاا لصشفوف أاتلتيكو مدريد.
ونششر تÒي صشورة لكوسشتا ع Èحسشابه على
م-وق-ع أانسش-ت-غ-رام وع-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا ب-ق-وله« :حّظا
موّفقا لك يا كوسشتا ‘ اŸسشتقبل ،فأانت ’عب
كب Òوإانسشان جيد ومرح للغاية ومواجهتك ‘
التدريبات أاو كمنافسس كانت كابوساشا».
وتابع« :أانت أاحد أافضشل اŸهاجم ‘ Úالعا⁄

ولكنّك – ⁄ظ بالتقدير الكا‘ ،و‘ كل مرة
ارتديت قميصس تششيلسشي كنت تبذل قصشارى
جهدك من أاجل هذا الفريق ،فعقلية الفوز
تÓ-زمك م-ن-ذ ال-ط-ف-ول-ة».واخ-تتم« :أا“ّنى لك
ولعائلتك ال ّسشعادة والنّجاح ‘ اŸسشتقبل».
وأاع-ل-ن أات-ل-ت-ي-ك-و م-دري-د رسش-م-اي-ا ال-ت-ع-اق-د مع
كوسشتا ،مقابل  60مليون يورو ليصشبح أاغلى
’عب ‘ تاريخ الروخيبÓنكوسس ،إا’ أانه لن
يتمكن من اŸششاركة سشوى ‘ جانفي اŸقبل
بعد رفع ا◊ظر على الفريق اŸدريدي.

بعد أمتناع أ◊ّكام عن إأدأرتها أمسض

إألغاء كل أŸقابÓت
‘ بطولة أأ’وروغوأي

ألغت أ–ادية أ’وروغوأي لكرة ألقدم كل أŸباريات ألتي كانت مقررة
’حد بعدما أمتنع حكام أللعبة ‘ ألبÓد عن إأدأرة أŸقابÓت بسضبب
أمسض أ أ
تنامي ألعنف ضضدهم.
وق -الت أ’–ادي -ة ‘ ب -ي -ان« :ب -ن -اء ع -ل -ى ق -رأر ح -ك -ام ك -رة أل -ق-دم أل-ت-اب-عÚ
’نشضطة ‘ كل
ل–Óادية أ’متناع عن إأدأرة مباريات أوقفت أ’–ادية كل أ أ
درجات ألبطولة وألفئات أıتلفة».
’و،¤
وبسض -بب م -ق -اط-ع-ة أ◊ك-ام ” إأل-غ-اء خ-مسض م-ب-اري-ات ‘ أل-درج-ة أ أ
’دنى درجة.
إأضضافة إأ ¤موأجهات أخرى ‘ أŸسضابقات أ أ
جع Úعلى أثن Úمن أ◊كام منهما
ويأاتي ألقرأر بعد أعتدأء مشض ّ
أمرأة يوم ألسضبت خÓل مبارأة ب Úفريق Úلفئة أقل من 19
سضنة.

إأسضبانيا

إأسسبانيول يسسحق ديبورتيفو
’كورونيا برباعية
تقدم فريق إأسضبانيول إأ ¤أŸنطقة ألدأفئة بجدول ترتيب ألدوري
’سض-ب-ا ،Êب-ع-د ف-وزه  1-4ع-ل-ى ضض-ي-ف-ه دي-ب-ورت-ي-فو ’كورونيا ،أمسض‘ ،
أ إ
أŸرح-ل-ة ألسض-ادسض-ة م-ن أŸسض-اب-ق-ة .ورف-ع إأسض-ب-ان-ي-ول رصض-يده إأ 8 ¤ن-قاط ‘
أŸركز ألعاشضر ،فيما Œمد رصضيد ديبورتيفو عند  4نقاط ‘ أŸركز ألثامن
عشضر.
’سض-ب-ان-ي-ول ‘ أل-دق-يقة
وت-ق-دم ألÈأزي-ل-ي ل-ي-ون-اردو ب-اب-ت-يسض-ت-او ب-ه-دف إ
أÿامسضة ،ثم سضجل أليخاندرو أريباسض ’عب ديبورتيفو هدفا بطريق
أÿطأا ‘ مرمى فريقه ‘ ألدقيقة  .22ورد ديبورتيفو بهدف ‘
ألدقيقة  53عن طريق ألكوسضتاريكي سضيلسضو بورجيسض ،قبل
أن ي-ت-ق-مصض جÒأرد م-وري-ن-و ب-ا’جÒو ،دور أل-ب-ط-ولة
’سضبانيول ‘
ويسضجل ألهدف Úألثالث وألرأبع إ
ألدقيقت 73 Úو.90

اإ’ثنين  ٢٥سضبتمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠٤محرم 1٤٣٩هـ

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

ثقافة

’سسكندريــة السسينمـــائي
يشســــارك بفيلــــم «آاسسف» ‘ مهرجـــان ا إ

حـ ـ ـراث :أا“نّى التّتويـ ـ ـج بجائـ ـ ـ ـزة ألرفع
عل ـ ـ ـ ـ ـم ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر ‘ اÙف ـ ـ ـ ـ ـل ال ـ ـدو‹

أابدى اıرج الشساب عبد الرحمن حراث ‘ حديث لـ «الشسعب» امتنانه الكبŸ Òشساركة فيلمه «آاسسف»،
’سسكندرية السسينمائي لدول البحر اŸتوسسط ‘
ضسمن اŸسسابقة الرسسمية للفيلم القصس ‘ Òمهرجان ا إ
دورته الـ  ،33والذي سسيعرف مشساركة قوية لنخبة من ‚وم الفن العربي ،وتقد Ëأاحدث ا’نتاجات
السسينمائية العربية وا’أجنبية ‘ الفÎة اŸمتدة من  07إا 12 ¤أاكتوبر اŸقبل.

عنابة :هدى بوعطيح
سضيكون اıرج الشضاب اŸنحدر من و’ية
عنابة أامام –د كب ،Òلدخوله اŸنافسضة ‘
واح - -د م- -ن أاك ÈاŸه- -رج- -ان- -ات ‘ ال- -وط- -ن
العربي ،على أامل افتكاك جائزة أاحسضن فيلم
قصض ،Òليواصضل طموحة الذي يرافع أ’جله
بحمل الراية ا÷زائرية ‘ اÙافل الدولية،
ب -ع -دم -ا “ ّك-ن م-ن صض-ن-ع ال-ت-ح-دي واف-ت-ك-اك
ا÷ائزة اأ’و ‘ ¤فئة اأ’فÓم القصضÒة ‘
مهرجان عنابة للفيلم اŸتوسضطي ‘ دورته
اŸاضضية.
وق -ال ع -ب -د ال -رح -م-ن ح-راث أان-ه ت-لّ -ق-ى خÈ
مشضاركته ‘ مهرجان اإ’سضكندرية بكل فرح
وامتنان ،كون ا ⁄ Èÿيصضدر ضضمن القائمة
ÓفÓم اŸشضاركة ‘ الطبعة الـ ٣٣
الرسضمية ل أ
Ÿهرجان اإ’سضكندرية السضينمائي لدول البحر
”
اŸتوسضط ،مشضÒا إا ¤أاّن فيلم «آاسضف» ّ
اختياره ‘ اŸنافسضة بعدما أاتاح له الناقد
السضينمائي ورئيسش اŸهرجان «أام Òأاباظة»
ف-رصض-ة إارسض-ال ال-ف-ي-ل-م وع-رضض-ه ع-ل-ى ال-لجنة
اıتصضة التي تشضاهد اأ’فÓم ،لتقّرر بعدها ـ
ي -ق -ول ـ اŸت -ح -دث أان ي -ك -ون ال -ف -ي -ل-م داخ-ل
اŸنافسضة ،و»بهذا كان خÈا سضعيدا بالنسضبة
‹ خصضوصضا وأانني سضأاكون ‡ث Óللجزائر ‘
ﬁفل دو‹ كب.»Ò
«مشساركتي فرصسة ’كتشساف ثقافة
’خر»
البلد ا آ
وأاّكد اıرج عبد الرحمن حراث بأاّن هذه
اŸشضاركة سضتزيده إايجابية ‘ مشضواره الفني،

على اعتبار أاّنه سضيزور البلد
الشضقيق مصضر ،ويتعرف على
ث -ق -اف-ت-ه-م ‘ ه-ذا اÙف-ل
السضينمائي ،والذي سضيعرف
مشض-ارك-ة وج-وه سض-ي-ن-م-ائية
ع -دة م -ن ﬂت -ل-ف ال-دول
اŸن- -ت- -م- -ي- -ة إا ¤ال- -ب -ح -ر
اأ’بيضش اŸتوسضط ،سضواء
‡ثل Úأاو ﬂرج Úأاو
منتج ،ÚمشضÒا إا ¤أان
ذلك سض - - -يسض- - -م- - -ح ل- - -ه
بتوسضيع دائرة معارفه،
وŸا اÿروج من هذا
اŸهرجان بعمل فني
مشضÎك ،وأاضض - - - -اف
ب - - -أان م- - -ه- - -رج- - -ان
اإ’سضكندرية
سض -ي -ع-رف حضض-ورا
ك -بÒا ل -لصض -ح-اف-ة
اŸصض -ري -ة ،ح-يث
سض -ي -تشض -رف ب -أان
ي - -ك- -تب اسض- -م- -ه
ضضمن
مقا’تهم ،وŸا
’ ـ يقول ـ سضتمنح له فرصضة
أاخ-رى ل-ل-مشض-ارك-ة ب-ف-ي-ل-م-ه ‘ م-هرجان دو‹
آاخر.
وعن توّقعاته بأان يفتك فيلم «آاسضف» جائزة
‘ هذا اŸهرجان الدو‹ الكب ،Òقال عبد
الرحمن حراث بأان الفوز بجائزة ما يعود اإ¤
÷نة التحكيم ،فهي الفاصضل الوحيد ‘ هذه
اŸسضأالة ،وأاشضار إا ¤أان الفيلم اŸشضارك ‘
اŸهرجان من ناحية السضيناريو يدرسش قضضية
حسضاسضة وبطريقة غ Òمباشضرة ينعكسش على

أاي
ب- -ل -د ‘ ال -ع -ا ،⁄وب -ال -نسض -ب -ة
Óدوار ف-ق-د ك-ان ت-ق-مصش الشض-خصض-ي-ات ف-ي-ه
ل -أ
فعلي ،دون ذكر عمÓقا السضينما ا÷زائرية
الفنانة القديرة بهية راشضدي والفنان رشضيد
ب -ن ع Ó-ل ،وك -ذلك “ي-ز اŸم-ث-ل اŸسض-رح-ي
السض- -ي- -ن -م -ائ -ي اب -ن م -دي -ن -ة سض -ط -ي -ف ‚يب
بوسضواليم ،وحضضور ‘ اŸسضتوى أايضضا للمثل
عامر العكايشضي الذي يظهر أ’ول مرة على

حمــــــــل اسســــــم اıــــــرج «ÿضســــر حامينــــة»

شضاشضة السضينما.
وأاضض - - - -اف اıرج ح - - - -راث أاّن ا÷انب
التقني للفيلم ’ يحمل أاي أاخطاء ،بل
على العكسش يحمل جماليات ‘ الصضوت
والصض - -ورة ،مشضÒا إا ¤أان ال- -فضض- -ل ي- -ع- -ود
للطاقم التقني ،وباأ’خصش مسضاعد اıرج
فريد النوي ومدير التصضوير عيسضى جوامع
واŸؤوسضسضات اŸمولة للفيلم.
و‘ اأ’خّ“ Òن- - -ى اıرج الشض- - -اب ع- - -ب- - -د
الرحمن حراث كل التوفيق لفيلمه «آاسضف»،
وأان يتّوج عمله بجائزة لÒفع علم ا÷زائر ‘
ه- -ذا اÙف- -ل ال- -دو‹ السض -ي -ن -م -ائ -ي ال -ك -ب،Ò
واŸهدى ‘ دورته الـ  ٣٣للفنان حسض Úفهمي.
«شساه ‘ Úال ّسسينما ا÷زائرية» ضسمن
اŸهرجان
من جهة أاخرى ،وإا ¤جانب فيلم «آاسضف»
وال -ذي ي -ت -ح ّ-دث ع-ن فÎة عصض-ي-ب-ة ‘ ح-ي-اة
ا÷زائ- -ر أاي- -ام ال- -عشض- -ري- -ة السض- -وداء ،ي -ع -رف
مهرجان اإ’سضكندرية السضينمائي لدول البحر
اŸتوسضط ،عرضش الفيلم الوثائقي «شضاهÚ
‘ السض-ي-ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة» ل-ل-م-خرج ا÷زائري
سضليم عقار ،والذي يتضضمن بعضش اŸشضاهد
من أافÓم اıرج اŸصضري الراحل يوسضف
شضاه Úوالتي شضاركت ا÷زائر ‘ إانتاجها،
على غرار «العصضفور» و»عودة ا’بن الضضال».
Óشضارة ،يشضارك ‘ اŸهرجان  ٨٠فيلما من
ل إ
 ٢٥دولة ،حيث سضتكون إاسضبانيا ضضيف شضرف
ال- - -دورة الـ  ،٣٣وال-ت-ي سض-ت-ح-م-ل اسض-م ال-ف-ن-ان
حسض Úف-ه-م-ي ت-ق-دي-را ً Ÿشض-واره السض-ي-ن-م-ائ-ي
الكب ،Òكما سضتكون «الهجرة غ Òالشضرعية»
ﬁور الدورة الـ  ٣٣من مهرجان اإ’سضكندرية
السضينمائي لدول البحر اŸتوسضط ،إاذ سضيتم
مناقشضة قضضية الهجرة وﬂاطرها وآاثارها
على دول شضمال وجنوب البحر اŸتوسضط.

تـ ـ ـ ـ ـاأسسيسس نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي ال ّسسينمـ ـ ـ ـ ـ ـا باŸسسيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

اسستطاع ›موعة من فنان Úا◊ضسنة من تأاسسيسس نادي سسينمائي يحمل اسسم الفنان واıرج الكب Òابن ا◊ضسنة «ÿضسر حمينة» بهدف
خدمة السسينما اÙلية والوطنية ومسساعدة الشسباب الراغب ‘ ولوج عا ⁄السسينما وفق برنامج ثري يسستهدف جميع شسرائح اÛتمع
انطلق من تلميذ الثانويات واŸتوسسطات.

وحسضب اıرج السض -ي-ن-م-ائ-ي ج-م-ال ﬁم-د
أاحد مؤوسّضسضي النادي رفقة كوكبة من الفنانÚ
من أابناء اŸنطقة على غرار سضعيد نصضر سضليم
واıرج التلفزيوﬁ Êمد وا‹ ،فإانّ النادي

ي -ه -دف ب -ال -درج -ة اأ’و ¤إا ¤ت-ف-ع-ي-ل اÛال
السض -ي -ن -م -ائ -ي ب -اŸن-ط-ق-ة ومسض-اع-دة الشض-ب-اب
الهاوي الراغب ‘ اإ’نتاج السضينمائي ،وأاشضار
اŸتحدث خÓل تأاسضيسش النادي بقاعة سضينما

ا◊ضضنة بحضضور العديد من الوجوه الفنية إا¤
” تسضط Òبرنامج ثري يتضضّمن العديد من
أاّنه ّ
اأ’نشض -ط -ة ع -ل -ى غ -رار ب -ر›ة ف -ي -ل -م ط -وي-ل
وم -ن -اقشض -ت -ه م-ع اıرج ،وك-ذا ع-رضش أافÓ-م

تتعلق بتÓميذ اŸدارسش وخاصضة تلك اŸتعلقة
Ãع -ا÷ة اآ’ف -ات ا’ج -ت -م -اع-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن
Óخراج وكتابة السضيناريو.
تأاسضيسش ورشضات ل إ

دار اŸثّقف للّنشسر والّتوزيع باتنة ‘ هبة تضسامنية مع أاطفال سسوريا

اŸسسيلة :عامر ناجح

مكتبـ ـة الإحسسـ ـان –تضس ـن اŸبـ ـاردة وŒم ـع شستـ ـات الشّسعـ ـراء

لبداعات النسسوية
‘ احتفائية ل إ
اŸغاربية ،خّلدت مكتبة ا’حسسان باتنة
حفل بهيجا كان على شسرف أاطفال
سسوريا ،الفكرة كانت من الشساعرة سسامية
بن احمد ضسّمت خلل أارداف الكتاب ما
يقارب  50عمل إابداعيا ،شساركت فيه
جل مبدعات هذا الوطن تكلل ا◊فل
بحضسور شسعراء من تونسس “ثلهم
اŸبدعة سسنية مدوري.

باتنة  /عبد الرؤؤؤف زؤغبي

ك - -م - -ا حضض - -ر ا◊ف- -ل ك- -وك- -ب- -ة م- -ن اŸب- -دعÚ
واŸب-دع-ات م-ن ب-ي-ن-ه-م سض-ع-اد ك-اشض-ة والشض-اع-رة
جراف سضعاد والشضاعرة حورية آايت إايزم ،سضمÒة
ب -ع -داشش ،م -يسض -ون شض -ن -ةﬁ ،م-د  ، ﬂخ-دي-ج-ة

نايلي Ú÷ ،عز الدين ،عدالة عسضاسضلة ،رشضيد
حما ،Êنواصضرية ،قيتة ،معمر بن راحلة ،سضليمة

مسضعودي ،عبد الله العشضي ،نوارة قسضوم ،نورة
القطني وعدة شضعراء من باتنة اثنوا على دور

مكتبة ا’حسضان ودورها الفعال ‘ تفعيل ا◊راك
الثقا‘ ‘ باتنة وا÷زائر ،بحضضور Ÿمثلة دار
ال -نشض -ر اŸث -ق -ف ل -ي -ع -ل -ن ع -ن ب-داي-ة ا◊ف-ل ‘
احتفائية مزجت ب Úالقراءات والبيع بالتوقيع.
ا◊فل من تنشضيط عريب عبد اŸطلب واŸتأالقة
‡ا
سضامية بن احمد والشضاعرة عدالة عسضاسضلةّ ،
أاعطى صضورة حسضنة عن اŸبادرة ،والتي تعود
مداخيلها لصضالح أاطفال سضوريا ،ويختتم ا◊فل
البهيج على وقع أانغام الشضعر والكلمات اإ’بداعية،
وت-ك-ر ËاŸسض-اه-م Úب-ال-ع-م-ل بشض-ه-ادات شضرفية
وح -ف -ل -ة ب -ه -ي -ج -ة ع-ل-ى شض-رف-ه-م ،وق-د خ-ط-فت
اŸه- -ن- -دسض- -ة الشض- -اع -رة سض -ع -اد ك -اشض -ا اأ’ن -ظ -ار
بقصضيدتها اŸؤوّثرة حول دمشضق ،فأاثنى ا÷ميع
لÈاعتها اإ’بداعية ،فكانت عروسضا للشضعر وأامÒة
له ‘ عاصضمة اأ’وراسش اأ’شضم.

العدد
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نصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرن
من الهجرة إا ¤الشسمال
@ بقلم :فضسيلة الفارؤق

’سسمر بلده الطيبة النائمة بÚ
غادر الفتى ا أ
’فريقية إا ¤بريطانيا لنهل
تلفيف القارة ا إ
مزيد من العلم من جامعاتها ،و ⁄يعلم أان ذلك
السسفر لن يكون سسوى رحلة ع Èالزمن ،وأاّنه
سس -ي -غ -ادر اŸاضس -ي ب-ك-ل ح-م-ول-ت-ه ولسس-وف ي-ج-د
ن -فسس -ه ‘ اŸسس -ت-ق-ب-ل م-ث-ل قصسصس اÿي-ال ال-ت-ي
يضس -ي -ع أاب -ط -ال -ه -ا م -ن الصس -دم -ة ح Úيصس-ف-ع-ه-م
’هل تلك البلد التي
التقدم العلمي والفكري أ
يحلون عليها ⁄ .يعلم أايضسًا أانه بتلك السسفرة
سسيعود اسسماً كبًÒا إا ¤السسودان ،ع Èمؤولفاته،
وأانّ اسس -م -ه ب Úعشس -اق أادب -ه سس -ي-ك-ون أاشس-ه-ر م-ن
أازهار القرنفل والÔجسس ،وأانّ رواية واحدة
سستصسنع له شسهرة عاŸية ،وجمهورًا ‘ كل بقاع
الدنيا ،ولن تنطفئ جذوة تلك الرواية التي
روى فيها صسدمته الثقافية وا◊ضسارية حتى
بعد نصسف قرن من نشسرها.
الشساب السسودا Êذو اıيلة ا◊اŸة طار إا¤
ب -لد الضس -ب -اب م -غ -ادرًا غ -ب -ائ-ر ب-لده وشس-مسس-ه-ا
ا◊ارقة ،دون أان ينسسى حمل قريته كرمكول
‘ حقيبته ،ليخرجها ‘ مسساءات لندن الباردة
ل غربته بالدفء ‘
عسسى أان تن Òغرفته ،و“ أ
أاوق -ات وح -دت-ه ،سس-ي-تسس-ام-ران ع-ل-ى م-دى ت-لك
ال- -ل- -ي- -ا‹ ال- -ط- -وي- -ل- -ة حًÈا ع -ل -ى ورق ،ك -م -ا ‘
طفولته وصسباه ،سسيصسغي للقرية وهي تروي
’هلها ،ولن يفتأا
له القصسصس العجيبة اŸأالوفة أ
’ك Ìم-ن
أان يصس -ب-ح ك-ات-بً-ا مشس-ه-ورًا ،وُيÎ-ج-م أ
ث - -لث Úل - -غ - -ة ،ف - -ي - -ق - -رأاه ال - -ع- -رب وال- -ع- -ج- -م
واŸسستعربون .ولن يكفّ القراء من كل العا⁄
عن قراءته منذ أان بدأا يكتب إا ¤يومنا هذا .إاذ
ح ّ-ل -ت ال-ي-وم ال-ذك-رى ال-واح-دة واÿمسس Úم-ن
صس -دور رواي-ت-ه «م-وسس-م ال-ه-ج-رة إا ¤الشس-م-ال»،
وماتزال الرواية –قق نسسبة مبيعات ‡تازة
م -ق -ارن -ة م -ع رواي -ات أاخ -رى ن -الت م-ن الشس-ه-رة
’ع- -لم -ي ال -ك -ث .Òع -اشس ال -رج -ل
والÎوي- -ج ا إ
ث -م -ان Úع -ام ً-ا رأاى ف -ي -ه -ا ال-ك-ث Òم-ن أاع-اج-يب
ال-دن-ي-ا ،ول-ك-ن-ه ك-ل-م-ا ع-اد ل-ق-ري-ته وجد الزمن
راكدًا ،والناسس رغم توالد أاجيال جديدة لهم
إا’ أانهم يتناسسخون ‘ حياتهم البطيئة كأان ’
شسيء يتغ Òحولهم .ذهب بعيدًا ،بعيدًا جدًا
ع-ن ك-رم-ك-ول ،خِ-ب-ر ال-ه-ج-رة إا ¤الشس-م-ال ب-ك-ل
’بدي Ãقابر
أانواعها ،ثم عاد لينام ‘ بيته ا أ
ال -ب -ك -ري ب -أام درم -ان ،وم -ث -ل ال -عصس -اف Òال -ت -ي
ت- -خ -ت -ب -ئ ل -ت -م -وت .اخ -ت -ب -أا ‘ عّشس -ه السس -وداÊ
’فريقية
وأاغمضس عينيه فيما أاسسراب الطيور ا أ
الشّسابة تهرب ع ÈاŸتوسسط بجنون غ Òمسسبوق
’خ-رى .ل-ك-أان ال-طيب صسالح ‘
ل-ت-ب-ل-غ الضس-ف-ة ا أ
رواي -ت -ه  ⁄ي -ر م -وسس-م ه-ج-رة قصس ÒاŸدى ،ب-ل
رأاى ب -داي -ت -ه ،رأاى رع -ي -ل ط -لب ال -ع -ل -م وه-م
ي- -ك- -تشس- -ف -ون ح -ق -ائ -ق ج -ارح -ة ع -ن واق -ع -ه -م،
و›ت-م-ع-ات-ه-م وث-ق-افتهم .تلك كانت البداية،
’ح-لم وال-ط-م-وح
ث -م رأاى ال -ع -ودة اŸف -ع-م-ة ب-ا أ
وا◊ب ،ثم رأاى اÿيبة ،وعبثية تلك الرحلة
ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ل-ن ت-ؤوت-ي ث-م-ارها أابدًا ‘ أاراضٍس
أانهكها القحط الفكري .دّون ما Áكن تدوينه
سساردًا حكاية مصسطفى سسعيد التي صسنع آا’ف
’ف-ارق-ة ت-ت-م-ة ل-ه-ا ب-ح-ك-اي-ات-ه-م وم-غ-ام-رات-هم
ا أ
اÿطÒة وه -م ي-ق-ط-ع-ون الصس-ح-اري ‘ ظ-روف
بائسسة لبلوغ اŸتوسسط ،حيث يقذفون بأانفسسهم
دون أاي أاسس-ف ع-ل-ى م-ا ت-رك-وه خ-ل-ف-ه-م ،ح-ل-مهم
’خ Òب- -ل- -وغ الشس- -م- -ال ال- -ذي يضس- -م -ن
’ول وا أ
ا أ
لنسس- -ان ك- -رام- -ت- -ه .نصس- -ف ق -رن ع -م -ر ه -ذه
ل - -إ
الرواية التي صسدقت ‘ الوقت الذي كذب فيه
’فريقي.
عشسرات ال ّسساسسة بشسأان الوضسع ا أ
نصسف قرن من الهجرة إا ¤الشسمال ،مع سسؤوال
ع - -ال- -ق وﬂي- -ف« :م- -اذا ب- -ع- -د ه- -ذه ال- -ه- -ج- -رة
اÛنونة؟».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السصراج :األ· اŸتحدة القناة الوحيدة لكافة مبادرات حل أازمة ليبيا
’· اŸتحدة القناة الوحيدة التي Œمع فيها كافة اŸبادرات الهادفة إا ¤حل
أاكد رئيسش اÛلسش الرئاسصي ◊كومة الوفاق الوطني الليبية فايز السصراج على ضصرورة أان تكون ا أ
’‡ي ا ¤ليبيا غسصان سصÓمة و التي طلب بشصأانها وضصع إاطار زمني لتطبيقها.
’زمة الليبية مشصÒا إا ¤دعمه ÿارطة الطريق التي اقÎحها اŸبعوث ا أ
ا أ
قال ألسسيد ألسسرأج خÓل ﬁادثات أجرأها مع
 ·ÓأŸتحدة أنطونيو غوتÒيسس
أأ’م Úألعام ل أ
·Ó
على هامشس ألدورة ألـ 72للجمعية ألعامة ل أ
أŸتحدة بنيويورك -إأنه يدعم جهود مبعوث أأ’·
أŸتحدة إأ ¤ليبيا غسسان سسÓمة.
وأكد ““دعمه ÿارطة ألطريق ألتي طرحها وألتي
تفضسي إأ ¤أنتخابات رئاسسية وبرŸانية““ ،مشسÒأ إأ¤
““أهمية وضسع إأطار زمني Ÿرأحل خارطة ألطريق
إأضسافة إأ ¤أ’سستفادة من ألتجربة أŸاضسية بحيث
يتم ألتعامل بحزم من قبل أÛتمع ألدو‹ مع
أŸعرقل ÚلÓتفاق ألسسياسسي ولعودة أ’سستقرأر إأ¤
ليبيا““.
كما أكد على ““ضسرورة أن تكون أأ’· أŸتحدة
ألقناة ألوحيدة ألتي Œمع فيها كافة أŸبادرأت
ألهادفة إأ ¤حل أأ’زمة ألليبية““ ،مشسددأ على أهمية
عودة بعثة أأ’· أŸتحدة للعمل من دأخل ليبيا ‘
أقرب وقت ‡كن ومطالبا بدور أك Èللمنظمات
وأŸؤوسسسس -ات أل -دول -ي -ة Ÿسس-اع-دة ح-ك-وم-ة أل-وف-اق
أل-وط-ن-ي ‘ م-وأج-ه-ة م-ل-ف-ات ألÓ-ج-ئ Úوأل-نازحÚ
وألهجرة غ Òألشسرعية.

مؤو“ر إلعادة اإلعمار
و‘ ألسسياق ذأته كشسف رئيسس أÛلسس ألرئاسسي
ألليبي عن عزمه تنظيم مؤو“ر دو‹ إ’عادة أإ’عمار
‘ ليبيا خاصسة ‘ أŸدن وأŸناطق ألتي تضسررت

جرأء أ◊رب وأŸوأجهات أŸسسلحة.
 ·ÓأŸت -ح -دة
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه أك- -د أأ’م Úأل- -ع -ام ل  -أ
أنطونيوغوتÒيسس أن ألهيئة أأ’‡ية ““ليسست لها
أجندة ‘ ليبيا سسوى دعم ألشسعب ألليبي و–قيق
توأفق يؤودي إأ ¤ألسسÓم وأ’سستقرأر ‘ ألبÓد““،
مشسيدأ بجهود ألسسرأج ‘ –قيق تطور إأيجابي ‘
ليبيا.
و شسدد غوت Òيسس على ت صسميم أ’أ· أ Ÿتحدة
على أإي ج اد حل لÓأزمة ألرأهنة ‘ ليبيا موؤكدأ
أسس- -ت- -ع- -د أده -ا ل -ل -د ف -ع Ãوؤسسسس -ا ت -ه -ا أŸع -ن -ي -ة
بالÓجئ ÚوألنازحŸ Úسساعدة حكومة ألوفاق
ألوطني.

وضصرورة بناء جيشش قوي
·Ó
و‘ كلمته خÓل أجتماع أ÷معية ألعامة ل أ
أŸتحدة تطرق رئيسس أÛلسس ألرئاسسي ألليبيي
ف -اي -ز ألسس -رأج إأ ¤أŸل -ف -ات أأ’م -ن -ي -ة ألسس -ي -اسس -ي -ة
وأ’قتصسادية ألتي توأجه بÓده ،مؤوكدأ أن ““أ’تفاق
ألسسياسسي هو أأ’سساسس وحجر ألزأوية ألذي Áكن
ألتأاسسيسس عليه لتسسوية أÓÿفات وبناء مؤوسسسسات
ألدولة وهياكلها أ◊كومية““.
كما أشسار إأ ¤أن أÛلسس ألرئاسسي ◊كومة ألوفاق
ألوطني جاء نتيجة لهذأ أ’تفاق ولهذأ فهو ““ليسس
طرفا ‘ ألنزأع وإأ‰ا هو ألرأفد لتحقيق ألتوأفق
وأŸصسا◊ة ألوطنية ألشساملة ووضسع أسسسس ألدولة

أŸنشس -ودة أل -ت -ي تضس -م ك -ل أل -ل-ي-ب-ي Úدون “ي-ي-ز أو
إأقصساء““.
وعن أŸصسا◊ة ألوطنية ذكر ألسسرأج باللقاءأت ألتي
جمعت ألفرقاء ألليبي Úبهدف Œاوز أÓÿفات
وإأنهاء حالة أ’نقسسام مشسيدأ بدور أ÷زأئر ودول
أ÷وأر ألليبي ‘  ⁄شسمل ألليبي.Ú

إاجماع دو‹
و‘ سسياق حل أأ’زمة ألليبية أكد وزير أÿارجية
أل -روسس -ي -ي سسÒغ -ي ’ف -روف -ل -دى ل -ق -ائ -ه ف-اي-ز
ألسسرأج Ãقر أأ’· أŸتحدة بنيويورك -أن ““روسسيا
تتفق مع ألطرح ألليبي بأان تكون أأ’· أŸتحدة هي

أŸظلة ألوحيدة لكافة أŸبادرأت ألسساعية إ’يجاد
Óزمة ألليبية““ ،مشسÒأ إأ ¤دعم بÓده
حل سسياسسي ل أ
ÿارطة ألطريق ألتي أعلن عنها أŸبعوث أأ’‡ي
غسسان سسÓمة.
من جهته ،أكد مسساعد وزير أÿارجية أأ’مريكيي
ألسسف Òديفيد ثور ‘ Êلقائه مع رئيسس أÛلسس
ألرئاسسي ألليبي ‘ نيويورك دعم ألو’يات أŸتحدة
ألكامل ◊كومة ألوفاق ألوطني وÿارطة ألطريق
أل -ت -ي ط -رح -ه -ا غسس -ان سس Ó-م -ة وأل-ت-ي ت-فضس-ي إأ¤
أنتخابات رئاسسية وبرŸانية –ت إأشسرأف أأ’·
أŸتحدة بينما طالب ألسسرأج بدعم أمريكي لطلب
ليبيا رفع أ◊ظر جزئيا عن ألسسÓح لتتمكن قوأت
م- -ك- -اف- -ح- -ة أإ’ره -اب وأ◊رسس أل -رئ -اسس -ي وخ -ف -ر
ألسسوأحل من أدأء أŸهام أŸوكلة إأليها.
وكانت ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية قد أعلنت أمسس
أأ’ول أنها ““لن تدعم أأ’طرأف ألتي تسسعى إأ ¤ألتهرب
من أŸسسار أأ’‡ي ‘ ليبيا““ ،مؤوكدة وقوفها إأ ¤جانب
أ÷هود أأ’‡ية وألدولية ‘ ألقضساء على أإ’رهاب
وضسمان مسستقبل أك Ìأسستقرأرأ للشسعب ألليبي.
و‘ سسياق متصسل أجرى وزير ألشسؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسساهل مع نظÒيه ألتونسسي وأŸصسري لقاء تشساوريا ‘
إأطار أŸبادرة ألثÓثية حول ليبيا على هامشس أشسغال ألدورة
 72للجمعية ألعامة Ÿنظمة أأ’· أŸتحدة.
وع Èأل- -وزرأء ““ع- -ن رفضس- -ه- -م ل- -ت- -ع- -دد أŸب -ادرأت
بخصسوصس ليبيا““› ،ددين ““دعمهم ÷هود أأ’·
أŸتحدة وأŸبعوث أÿاصس غسسان سسÓمة““.

’كــــــ Ìإا◊احــــــا حــــــول العالـــــــم
أازمتهــــــــم تعــــــد ا أ

الÓجئـ ـ ـ ـون الروهينغـ ـ ـ ـا ‘ بنغـ ـ ـ ـÓدشش بحاجـ ـ ـ ـة Ÿسصاعـ ـ ـ ـدات ضصخمـ ـ ـ ـة
’حد ،أان فرار مسصلمي الروهينغا من ميا‰ار إا¤
 ·ÓاŸتحدة لشصؤوون الÓجئ Úفيليبو غراندي ،أامسش ا أ
أاكد اŸفوضش السصامي ل أ
’ك Ìإا◊احا لÓجئ Úحول العا ‘ ⁄الوقت ا◊ا‹““.
بنغÓديشش يعد ““ا◊الة الطارئة ا أ

رغم إاقراره إاصصÓح قانون العمل

شصعبيـ ـ ـة ماك ـ ـرون ترتف ـ ـع
‘ اسصتطÓعات الراأي

أظهر أسستطÓع رأي نشسر ،أمسس ،أن شسعبية ألرئيسس ألفرنسسي
إأÁانويل ماكرون أرتفعت ‘ سسبتم ،Èإأذ أبدى  ‘ 45أŸائة من
أŸسستطلع Úرضساهم حياله ،بزيادة قدرها خمسس نقاط ،وذلك
إأثر أنخفاضس حاد بشسعبيته ‘ ألشسهرين أŸاضسي.Ú
وقال  ‘ 39أŸائة من أŸسستطلع Úإأنهم ““رأضسون إأ ¤حد ما““
عن أدأء ألرئيسس ألفرنسسي ،بزيادة ثÓث نقاط عن أسستطÓع
أجري قبل نحو شسهر ،فيما قال سستة ‘ أŸئة إأنهم ““رأضسون
جدأ““ ،بزيادة نقطت Úعن أ’سستطÓع أŸاضسي.
ك -م -ا أن -خ -فضس ع -دد غ Òأل -رأضس Úم-ن  57إأ ‘ 53 ¤أŸئ -ة،
وأنقسسموأ ب““ Úغ Òرأضس Úإأ ¤حد ما““ ( ‘ 33أŸائة) و«غÒ
رأضس Úإأ ¤ح- - - -د ك - - -ب ‘ 20( ““ÒأŸئ- -ة) ،ب- -حسسب م- -ا أظ -ه -ر
أ’سستطÓع ألذي أجرأه معهد إأيفوب ◊سساب جريدة ““لوجورنال
دو دÁانشس““.
وأسستعاد ماكرون شسعبيته بشسكل ملحوظ ‘ أوسساط أŸتقاعدين
وألعمال وكذلك ألناخب Úأليميني Úوألوسسطي ،Úوأجرى معهد
إأيفوب هذأ أ’سستطÓع ع Èأإ’نÎنت وألهاتف ‘ ألفÎة من 15
إأ 23 ¤سسبتم.È
ورفضس ماكرون أ’نصسياع لضسغط ألنقابات ألعمالية وأأ’حزأب
أŸع -ارضس -ة ،ب -خصس -وصس إأصسÓ-ح ق-ان-ون أل-ع-م-ل ،وأق-ر أŸرسس-وم
أÿاصس به على هامشس ›لسس ألوزرأء ألذي ترأسسه يوم أ÷معة
أŸاضسي.
و ⁄يقدم معهد إأيفوب ألذي قام با’سستطÓع أ’سسباب ألتي
ج -ع-لت شس-ع-ب-ي-ة م-اك-رون ت-ت-ع-اف-ى ب 5ن - -ق- -اط ،غ Òأن ب- -عضس
أÓŸح -ظ ،Úي -رب -ط -ون –ول أŸؤوشس -رأت إأ ¤أي -ج -اب -ي -ة ع-قب
أ’جتماع ألذي خصسصس للسسياسسة أÿارجية نهاية أوت أŸاضسي،
وأل -ذي ح -دد ف -ي -ه أب -رز أÿط -وط أل -ع -ريضس -ة ل -ل -دب -ل -وم -اسس-ي-ة
ألفرنسسية.

مقتل جندي ‘ سصوريا
أصسدر ألرئيسس ألفرنسسي إأÁانويل ماكرون بيانا أعلن فيه مقتل
مظلي فرنسسي تابع للفوج ألثالث من ألقوأت أÿاصسة ““خÓل
معارك““ ‘ سسوريا وألعرأق ،دون –ديد دقيق Ÿكان أŸعركة
ألتي قتل إأثرها أ÷ندي.
أعلن ألرئيسس إأÁانويل ماكرون ،أمسس أأ’ول ‘ ،بيان مقتل
مظلي ‘ ألقوأت أÿاصسة ألفرنسسية ““خÓل معارك““ ‘ منطقة
سس -وري -ا/أل -ع -رأق.وأشس -اد م -اك -رون ،وه -و أيضس-ا ق-ائ-د أ÷ي-وشس،
بـ«تضسحية““ أŸظلي ““ألذي قتل خÓل أدأئه مهمته دفاعا عن
بÓدنا وحماية Ÿوأطنينا و(‘ إأطار) ألتصسدي للهمجية““.
ويقاتل أŸظلي ‘ صسفوف ألفوج ألثالث عشسر ألتابع للقوأت
أÿاصسة ألفرنسسية ،علما بأان أنتشسار هذه ألقوأت ‘ سسوريا أو
ألعرأق ليسس معلنا ‘ شسكل رسسمي .ورفضست ألرئاسسة ألفرنسسية
أن –دد بدقة مكان مقتل أ÷ندي.

قال غرأندي ‘-تصسريحات للصسحفي ÚخÓل
زيارة ıيمات ’جئي ألروهينجا ‘ مدينة
““كوكسس بازأر““ ألبنغالية -إأن ما يزيد عن 430
ألف شسخصس فروأ من أعمال ألعنف أŸروعة ‘
م -ي -ا‰ار خ Ó-ل ألشس -ه -ر أŸاضس-ي ،ب-ح-اج-ة إأ¤
أحتياجات ضسخمة ،دأعيا أÛتمع ألدو‹ إأ¤
زي- - -ادة أŸسس - -اع - -دأت أŸال - -ي - -ة وأŸادي - -ة إأ¤
بنغÓديشس لكي تتمكن من مسساعدة ألÓجئ.Ú
وق- -ال أŸف- -وضس ألسس- -ام- -ي إأن ف- -رأر مسس- -ل -م -ي
أل -روه -ي -ن -غ -ا م-ن م-ي-ا‰ار إأ ¤ب-ن-غÓ-ديشس ي-ع-د
أ◊الة ألطارئة أأ’ك Ìإأ◊احا لÓجئ Úحول
ألعا ‘ ⁄ألوقت أ◊ا‹.
وأضسا‘ أن ’جئي ألروهينغا بحاجة إأ ¤حل
طويل أأ’مد عÓوة على حاجتهم للمسساعدة
من أجل تخفيف معاناتهم أ◊الية ،مشسÒأ إأ¤
أن أسس-ب-اب ف-رأر أل-روه-ي-ن-غ-ا ت-ن-ب-ع م-ن م-يا‰ار
وأ◊ل سسيكون ‘ ميا‰ار أيضسا.
ودعا أŸفوضس ألسسامي ميا‰ار إأ ¤ضسرورة إأنهاء
ألعنف ألذي أدى إأ ¤فرأر هذأ ألعدد ألكب Òمن
أأ’شس -خ -اصس م-ن م-ن-ازل-ه-م وألسس-م-اح ل-ل-م-ن-ظ-م-ات
أŸعنية بالدفاع عن حقوق أإ’نسسان -كمنظمته-
بالدخول إأ ¤أŸناطق ألتي يحدث بها ألعنف.
و–دث غرأندي عن ““كرم ﬁلي ’ يوصسف““
لكنه أعت Èأنه يتع““ Úتعزيزه Ãسساعدة دولية
ضسخمة مالية وباŸعدأت““.
وأضساف أن تدفق ألوأصسل Úمن ألÓجئ Úتباطأا
‘ أأ’يام أأ’خÒة لكن من أŸسستحيل معرفة إأن
كان توقف.
وق -ال إأن أŸف -وضس -ي -ة أل -ع -ل -ي -ا ل Ó-ج -ئ Úت -وف-ر
لبنغÓدشس ““مسساعدة فنية““ لتسسجيل ألروهينغا
ألذين تعتÈهم بورما مهاجرين غ Òشسرعي.Ú

‘ أŸقابل ’ تعت Èسسلطات بنغÓدشس إأ’ قسسما
صسغÒأ من  700ألف من ألروهينغا يعيشسون ‘
ﬂي- -م- -ات ق- -رب أ◊دود م- -ع ب -ورم -ا’،ج -ئ.Ú
وت-ع-ت Èب-اق-ي أل-روه-ي-ن-غ-ا م-وأط-ن Úب-ورمي’ Ú
Áلكون أورأق هوية.
وبدأت بنغÓدشس منح بطاقات للوأصسل Úأ÷دد

وتسس -ج -ي -ل م-ع-ط-ي-ات-ه-م أل-ب-ي-ومÎي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة
تتطلب عدة أشسهر.
ويأامل عدد كب Òمن ألروهينغا ألعودة إأ ¤بÓدهم
بورما .وقالت ألزعيمة ألبورمية أونغ شسان سسو شسي
إأنها ““على أسستعدأد““ لتنظيم عودة من لديهم صسفة
’جىء قادم من بورما ويتم ألتثبت منها.

يذكر أن أحدث موجة جديدة من موجات
ألعنف ‘ و’ية ““رأخÃ ““Úيا‰ار أندلعت
منذ  25أوت أŸاضسي حيث شسن أ÷يشس ‘
م -ي -ا  ‰ا ر ح -م -ل -ة و ص س -ف -ت -ه -ا أ ’أ · أ  Ÿت -ح -د ة
ب ـ ( أ ل ت ط ه  Òأ ل ع ر ق ي ) ‘ أ ل ب ل د ذ ي أ ’أ غ ل ب ي ة
ألبوذية.

فيمـــــا تتواصصـــل ا÷هـــود الدبلوماسصيــة ◊سصـــــم الوضصــــع سصياسصيــــا

انتصص ـ ـ ـ ـ ـارات متتالي ـ ـ ـ ـ ـة يحققه ـ ـ ـ ـ ـا ا÷ي ـ ـ ـ ـ ـشش السص ـ ـ ـ ـ ـوري عل ـ ـ ـ ـ ـى الأرضش

’رضش ،حيث “كنت قواته من السصيطرة على كامل الريف الغربي Ùافظة دير الزور (شصرق
يواصصل ا÷يشش السصوري –قيق ا’نتصصارات على ا أ
سصوريا ) بعد أان سصيطرت على مدينة معدا Êو هذا وسصط حراك دبلوماسصي كثيف بغرضش حسصم الوضصع سصياسصيا.

وأسستنادأ آ’خر ألتطورأت على أأ’رضس ،أفادت
تقارير إأخبارية بأان أ÷يشس ألسسوري وألقوأت
أŸتحالفة معه سسيطروأ بالكامل على ريف دير
أل -زور أل-غ-رب-ي ظ-ه-ر ألسس-بت ب-ع-د أنسس-ح-اب م-ا
يسس-م-ى بـ«ت-ن-ظ-ي-م أل-دول-ة أإ’سسÓ-م-ية (دأعشس)““
أإ’رهابي باŒاه ريف ألرقة ألشسرقي ،موضسحة
أن وح - - -دأت م - - -ن أ÷يشس ألسس - - -وري بسس - - -طت
سس-ي-ط-رت-ه-ا أل-ك-ام-ل-ة ع-ل-ى ق-ري-تي معدأن عتيق
وم- -ظ- -ل- -وم ب -ري -ف دي -ر أل -زور وذلك ف -ى إأط -ار
عملياتها أŸتوأصسلة ’جتثاث ألتنظيم أإ’رهابي
أŸذكور.
وجاءت هذه أ’نتصسارأت تباعا عقب إأعÓن
أ÷يشس ألسسوري ‘ ألتاسسع من سسبتم Èأ÷اري
فك حصسار دأم ثÓث سسنوأت على أŸطار ألذي
يقع غرب أŸدينة.
وي -خ -وضس أ÷يشس ألسس-وري ع-م-ل-ي-ة عسس-ك-ري-ة
ك -بÒة م -ن -ذ م -اي أŸاضس -ي ل -فك أ◊صس -ار ع -ن

مدينة دير ألزورأنطÓقا من ألصسحرأء ألسسورية
‘ ألريف ألشسرقي Ùافظة حمصس بجانب
هجوم آأخر شسنه ‘ ألريف أ÷نوبي Ùافظة
ألرقة شسمال سسوريا.
و“كنت قوأت أ÷يشس ألتي تقدمت من جنوب
ألرقة مطلع ألشسهر أ÷اري من كسسر حصسار
فرضسه ألتنظيم أإ’رهابي على مدينة دير ألزور
منذ مطلع عام  ،2015كما “كنت هذه ألقوأت
›تمعة من كسسر حصسار دأعشس ألدموي على
م -ط -ار دي -ر أل -زور أل -عسس-ك-ري ،ب-ع-دم-ا أط-ل-قت
ع- -م- -ل- -ي -ة عسس -ك -ري -ة –ت أسس -م ““وث -ب -ة أأ’سس -د
لتحريره““.

إانتهاء ا◊رب مسصأالة وقت
باŸوأزأة مع ذلك ،يعمل أÛتمع ألدو‹ على
حسس -م أل -وضس -ع ‘ سس -وري -ا سس -ي-اسس-ي-ا م-ن خÓ-ل
حرأك دبلوماسسي مكثف كان آأخره ﬁادثات

““أسستانا  ““6أين أكدت ألدول ألضسامنة ’تفاق
وقف أأ’عمال ألقتالية ‘ سسوريا (روسسيا وإأيرأن
وتركيا) ““Œديد ألتأاكيد على ألتزأمها ألقوي
باسستقÓل وسسيادة ووحدة أأ’رأضسي ألسسورية،
وتوصسلت إأ ¤أتفاق بشسأان مناطق تخفيف ألتوتر
Ãا فيها مدينة أدلب““.
وأكد ألبيان أÿتامي Ùادثات ““أسستانا ““ 6على
أن ألوضسع ‘ سسوريا تغ Òبشسكل كب Òمنذ بدء
أŸباحثات ‘ أسستانا قبل  8أشسهر وأنه من
ألضسروري موأصسلة مسسار أسستانا ’فتا إأ ¤أنه
” أ’تفاق على أن لقاء أسستانا ألقادم سسيعقد
‘ نهاية شسهر سسبتم Èأ÷اري.
ومن هذأ أŸنطلق دعت روسسيا على لسسان وزير
خارجيتها سسÒجي ’فروف جميع من يريدون
ألسسÓم لسسوريا إأ ¤أŸشساركة ‘ دفع عملية
ألسسÓم –ت قيادة أأ’· أŸتحدة ،ودون فرضس
أية شسروط مسسبقة.

و‘ كلمة خÓل فعاليات ألدورة  72للجمعية
 ·ÓأŸتحدة أŸنعقدة ‘ نيويورك
ألعامة ل أ
حاليا ،قال لفروف إأن ألتوصسل أ’ربع مناطق
ÿفضس أل -ت -وت -ر وأل -تصس -ع -ي -د ‘ سس -وري-ا خÓ-ل
أجتماع أسستانا ألذي عقد ‘  14و  15من شسهر
سس-ب-ت-م Èأ÷اري خ-ل-ق ظ-روف-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق ت-ق-دم
بشس -أان ت -ن-ف-ي-ذ أل-ق-رأر رق-م  2254ع-ل-ى أسساسس
أ◊وأر أŸب- - -اشس- - -ر ب Úأ◊ك- - -وم- - -ة ألسس - -وري - -ة
وأŸعارضسة ،مشسÒأ إأ ¤أن ألتطورأت أ◊الية
‘ سسوريا ““تدعو إأ ¤ألتفاؤول أ◊ذر““.
ونوه خÓل لقاء جمعه مع نائب رئيسس ألوزرأء
ووزي -ر أÿارج -ي -ة ألسس -وري ول -ي -د Ÿع -ل-م ع-ل-ى
هامشس ألدورة ،بالتطور أإ’يجابي ‘ أأ’وضساع
‘ سس- -وري- -ا وأل- -ف -رصس أŸت -اح -ة أآ’ن ل -تسس -وي -ة
ألقضسية ،مؤوكدأ ثبات ألصس Úعلى موقفها بأان
ألقضسية ألسسورية يجب أن –ل سسلميا من خÓل
عملية سسياسسية يقودها ألسسوريون بأانفسسهم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Óفراج عن سسجناء الريف
حقوقيون يلتمسسون تدخل الأ· اŸتحدة ل إ

 1664مغربي التحقوا بتنظيم داعشش الإرهابي
كشسف مدير اŸكتب اŸركزي لÓأبحاث القضسائية ‘ اŸغرب عبد ا◊ق اÿيام ،وجود  1664مغربيا التحقوا رسسميا بفرع تنظيم
““داعشس““ الإرهابي ‘ ليبيا والعراق وسسورية.
قال أÿيام ‘ حوأر مع موقع ““أ◊رة““ أأ’مÒكي،
أمسس ،إأن ب Ó-ده مسس-ت-ه-دف-ة أم-ن-ي-ا بسس-بب م-وق-ع-ه-ا
أ’سسÎأت- -ي- -ج- -ي أل- -ق -ريب م -ن م -ن -ط -ق -ة ألسس -اح -ل
أأ’ف- -ري- -ق- -ي ،أل- -ت -ي ت -ع -رف نشس -اط ›م -وع -ة م -ن
ألتنظيمات أإ’رهابية ،كما أنه قريب أيضًسا من ليبيا
أل- -ت- -ي تشس- -ه- -د ت -زأي ً-دأ ل -نشس -اط ت -ن -ظ -ي -م ““دأعشس““
أإ’رهابي.
وبينما  ⁄يكشسف أÿيام ،ألذي ’ حدود لبÓده مع
ليبيا ،عن طرق وصسول عناصسر ““دأعشس““ أإ’رهابي
أŸغاربة ،قدم بعد أŸعلومات ألتي ” أسستقاؤوها
من أŸوقوف ،Úومن خÓل ألشسرأكة ألتي Œمعهم
بدول صسديقة.
وأفاد بوجود  1664شسخصسا ألتحقوأ رسسميا بالعرأق
وسسورية ،وبفرع ألتنظيم ‘ ليبيا .لكن بعد ألعملية
ألتي تقودها قوأت ألتحالف ‘ سسورية ’ ،تتوفر
حاليا معلومات جديدة بهذأ أÿصسوصس““ ،وأضساف
وبالنسسبة للعائدين من هناك ،أحصسى أŸكتب ٨5
شسخ ًصسا عادوأ إأ ¤أŸغرب من هذه ألدول““..
وبخصسوصس أأ’شسخاصس ألذين حاولوأ أ’لتحاق أو
ألتحقوأ بأاي بؤورة توتر طبًقا Ÿقتضسيات قانون سسنه
أل -ع-ام  ،2014أل -ذي ي -ج -رم أ’ل-ت-ح-اق ب-اŸن-ظ-م-ات
أإ’ره -اب -ي -ة ،ي -ق-ول أŸسس-ؤوول أŸغ-رب-ي إأن أل-ق-ان-ون
ينصس على أن أي شسخصس ثبت أنه كان ‘ بؤور
ألتوتر ،سسيخضسع إأ ¤أسستجوأب من طرف أŸكتب
Óبحاث ألقضسائية ،وتقدÁه إأ ¤ألعدألة
أŸركزي ل أ
ويحاكم ويعاقب بالسسجن من  10إأ 20 ¤سسنة.
وكان تقرير أعدته جريدة ““وول سسÎيت جورنال““
أأ’مÒكية سسلط ألضسوء على تنظيم ““دأعشس““ ‘
ليبياﬁ ،ذرأ من ‚احه ‘ تشسكيل خÓيا سسرية،
بعد عام كامل من خسسارة معقله ألرئيسس ‘ مدينة
سسرتﬁ ‘ ،اولة منه إ’عادة تنظيم صسفوفه على
مقربة من أوروبا.
ون -ق -لت أ÷ري -دة ع -ن مسس -ؤوول Úأم -ن -ي ‘ Úل -ي-ب-ي-ا
وأوروبا أن ألتنظيم شسكل خÓيا صسغÒة تتكون من

إاثر انفجار
عبوة ناسسفة

مقتل  3من
قوات األ·
اŸتحدة
بشضمال ما‹
قالت مهمة حفظ
·Ó
السسÓم التابعة ل أ
اŸتحدة ‘ ما‹ ،أامسس
لحد ،إان ثÓثة من
ا أ
عسساكرها قتلوا
وأاصسيب خمسسة
آاخرون بجروح
خطÒة إاثر انفجار
عبوة ناسسفة لدى
مرافقتهم لقافلة ‘
البÓد.
وقال بيان للمهمة
اŸعروفة اختصسارا
باسسم (مينوسسما) إان
القافلة كانت تتنقل
ب Úبلدتي انفسس
وجاو ‘ شسمال ما‹
اŸضسطرب عندما وقع
النفجار حوا‹
السساعة السسابعة
صسباحا بالتوقيت
اÙلي وأاضساف البيان
أان عدد القتلى

بضسع عشسرأت من أŸقاتل ،Úوأقام قوأعد جديدة
خارج أŸدن ألليبية ،مثل بني وليد وغات ،خÓل
أأ’شسهر ألقليلة أŸاضسية ،وبدأ ‘ كسسب أأ’موأل عن
ط- -ري -ق أعÎأضس ط -ري -ق ألشس -اح -ن -ات أل -ت -ج -اري -ة،
وأسستغÓل شسبكات تهريب أŸهاجرين وألوقود.

عريضضة إلنقاذ اŸعتقلÚ
وقع ألعديد من ألنشسطاء وأ◊قوقي Úعريضسة من
أجل إأنقاذ حياة نشسطاء ““حرأك ألريف““ أŸعتقلÚ
بسسجن عكاشسة بالدأر ألبيضساء وبا◊سسيمة ،ألذين
يخوضسون إأضسرأبا عن ألطعام Ÿدة فاقت  20يوما،
م -ط -ال -ب Úب -إاط Ó-ق سس -رأح -ه-م ع-ل-ى أل-ف-ور وب-دون
شسروط.

وجاء ‘ نصس ألعريضسة ““نحن أŸوقع Úأسسفله ،نعبّر
عن كامل أسستيائنا من ألظروف أ◊اطّة بالكرأمة
ألتي Áر بها معتقلو حرأك ألريف ،وألÓمبا’ة ألتي
تقابَل بها مطالبهم من طرف إأدأرة ألسسجون‡ ،ا
أفضس -ى ب -اŸع -ت -ق -ل Úإأ ¤أت -خ -اذ خ-ط-وة أإ’ضس-رأب
أŸفتوح عن ألطعام ،بعضسهم أضسربوأ عن شسرب
أŸاء ك -ذلك‡ ،ا يشس ّ-ك -ل خ -ط ً-رأ ع -ل -ى صس -ح -ت-ه-م
وتهديدأ ◊ياتهم““.
وأكدت ألعريضسة أن أ◊ق ‘ أ◊ياة ،من أ◊قوق
أأ’سس -اسس -ي-ة أأ’و ¤أŸضس-م-ن-ة ‘ أŸوأث-ي-ق أل-دول-ي-ة
◊قوق أإ’نسسان““ .ومن هذأ أŸنطلق ،فإاننا نناشسد
ألدولة أŸغربية ألتدخل ألفوري ،إ’نقاذ حياة هذه
أل -ن -خ -ب-ة م-ن شس-ب-اب أل-وط-ن ،وأع-ت-ذأر أŸؤوسسسس-ات

أŸعنية عن كل ما بدر منها من أسساليب حاطّة
بالكرأمة ،من أجل أŸضسيّ قدما نحو مصسا◊ة
حقيقية ب ÚأŸغرب وريفه““.
‘ أŸقابل عقد مركز ألشسباب للحقوق وأ◊ريات،
عدة لقاءأت مع ›موعة من أŸسسؤوول Úأ’‡Ú
من بينهم أŸسساعدة ألدأئمة للمقرر أŸعني بتعزيز
وح -م -اي-ة ح-ري-ة أل-رأي وأل-ت-ع-ب ،Òوت-ق-دم ““أŸرك-ز““
Ãلتمسس شسفوي لدى أŸقرر من أجل أطÓق ““ندأء
عاجل““ من أجل إأطÓق سسرأح كل من ألصسحفيÚ
““ح -م -ي -د أŸه -دأوي““ م -دي -ر م -وق -ع ب -دي -ل و«رب -ي-ع
أ’ب -ل -ق““ ،وق -دم م -ع -ط -ي -ات ت -ت -ع -ل -ق ب-ا’ع-ت-ق-ا’ت
أ÷ماعية ألتي تعرفها مدينة أ◊سسيمة ،ودخول
أŸعتقل ‘ Úإأضسرأبات متفرقة عن ألطعام.

أاكـــــــــدت ثباتهـــــــــا علـــــــــى مبـــــــــادئ التحـــــــــرر

دول إافريقية تطالب بتمك Úالشضعب الصضحراوي من تقرير مصضÒه
لمريكية نداء
 ·ÓاŸتحدة اŸنعقدة Ãدينة نيويورك ا أ
وجه رؤوسساء العديد من البلدان الفريقية أامام الدورة  72للجمعية العامة ل أ
للمجتمع الدو‹ من أاجل إاقرار اسستفتاء تقرير اŸصس Òبالصسحراء الغربية وإايجاد حل نهائي للنزاع الذي دام طوي.Ó
ورأفعت دول إأفريقية معروفة بحرصسها
ع -ل -ى م -ب -ادئ أل -ت -ح -رر وم-وأث-ي-ق أ’–اد
أإ’ف -ري -ق -ي وأأ’· أŸت -ح -دة ،ع-ل-ى غ-رأر
أ÷زأئر ،جنوب إأفريقيا ،زÁبابوي ،سساو
تومي وبرينسسيبي ندأء باأ’· أŸتحدة من
أجل وضسع حد ’حتÓل ألصسحرأء ألغربية
وف- -لسس- -ط -ي -ن -ي ›ددي -ن أل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى
مسس- -ؤوول- -ي- -ة ›لسس أأ’م- -ن أŒاه شس -ع -ب -ي
ألصسحرأء ألغربية وفلسسط.Ú
وم- -ن م- -ن Èأأ’· أŸت- -ح -دة ،أك -د رئ -يسس
زم -ب -اب -وي روبÒت م -وغ -اب -ي أن ““أ’ن-ك-ار
أŸسس- -ت- -م- -ر ◊ق ألشس- -ع- -ب Úألصس- -ح- -رأوي
وأل -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ‘ ت-ق-ري-ر أŸصس Òأم-ر ’
أخ Ó-ق -ي وÁث -ل مسس -أال -ة ع-اج-ل-ة وم-ل-ح-ة
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة Ùب- -ي ألسسÓ- -م ‘ عصس- -رن -ا
أ◊ا‹““.
وأضس- - - - -اف أن ““›لسس أأ’م- - - - -ن –م- - - - -ل
مسسؤوولياته وفقا للميثاق (أ’· أŸتحدة)
ل -ك -ن ي -ب -ق -ى ه -ن -اك دع -م ت -ط -ب -ي -ق ه -ذه
أللوأئح““.
ودعا ألرئيسس موغابي ألهيئة أأ’‡ية إأ¤
““أب-دأء ع-زم-ه-ا““ إأ ¤ت-ن-ظ-ي-م أسس-ت-ف-ت-اء من
أج -ل أ’سس -ت -قÓ-ل ‘ ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة،
مصسرحا بأان أ’–اد أ’فريقي وبصسفته
شسريك موثوق Ûلسس أأ’من ‘ قضسايا
ألسسلم ‘ ألقارة يتوقع ألعمل بتعاون وثيق
م - - - - -ع ›لسس أأ’م- - - - -ن ح- - - - -ول أŸل- - - - -ف
ألصسحرأوي.
و‘ خ -ط -اب -ه ‘ إأط -ار أل -ن -ق-اشس ألسس-ن-وي
·Ó
ل - -ل- -دورة  72ل -ل -ج -م -ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل -أ

ماضضون إلقامة الدولة
^ رام الله :أدأنت وزأرة أÿارجية وأŸغÎب Úألفلسسطينية
بـ«شسدة ““ أ◊ملة ألشسرسسة ألتي تقوم بها أ◊كومة أ’سسرأئيلية
برئاسسة بنيام Úنتنياهو ،من أجل إأحباط مسسعى دولة فلسسطÚ
لÓنضسمام إأ ¤أŸنظمة ألعاŸية للشسرطة (أ’نÎبول) ،تخوفًا من
رف -ع م -ك -ان -ة دول -ة ف -لسس -ط ‘ Úأل-ع-ا ،⁄وخشس-ي-ة م-ن م-ذك-رأت
أ’عتقال ألدولية ألتي قد تطال كبار أŸسسؤوول Úأ’سسرأئيليÚ
أل- -عسس- -ك- -ري Úوألسس- -ي- -اسس- -ي ،Úأ’دوأره- -م ‘ إأرت- -ك -اب أ÷رأئ -م
وأ’نتهاكات ضسد ألشسعب ألفلسسطيني.

ترامب يهاجم كيم جونغ أاون
^ نيويورك :قال ألرئيسس أأ’مÒكي دونالد ترأمب ،إأن وزير
أÿارجية ألكوري ألشسما‹ ري يونغ ورئيسسه كيم جونغ أون ““لن

ألرئيسس لو كان أوليفر تامبو بيننا أليوم
لدأفع أمام هذه أŸنظمة عن دعم كفاح
ألشسعب ألفلسسطيني ضسد أ’حتÓل و كذأ
ألشسعب ألصسحرأوي““.
من جانبه أعرب وزير أÿارجية ألتنزأÊ
أوغ-وسس-ت Úف-ي-ل-يب م-اه-ي-غ-ا ع-ن أم-ل-ه بان
ي- - -ك- - -ون أنضس- - -م - -ام أŸغ - -رب أ ¤أ’–اد
أ’فريقي مشسجعا ’سستئناف أŸفاوضسات
ب Úط -ر‘ أل -ن -زأع ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسس -اري-و
وأŸغرب على أسساسس قاعدة جيدة تفضسي
أ ¤حل عادل ومقبول يضسمن حق ألشسعب
ألصس - - - -ح - - - -رأوي ‘ ت- - - -ق- - - -ري- - - -ر أŸصسÒ
وأ’سستقÓل.
أŸت - -ح - -دة ،أك - -د رئ - -يسس سس - -او ت- -وم- -ي و
برينسسيبيي أيفاريسستو دو أسسبÒتو سسانتو
ك -ارف -ال -ي -و ع -ل -ى ““ضس-رورة ت-ع-ج-ي-ل مسس-ار
أ◊وأر وأŸصسا◊ة ‘ ألشسرق أأ’وسسط““
م- -ن أج- -ل أل- -ت- -وصس- -ل إأ ¤ح- -ل سس- -ل -م -ي و
تفاوضسي يضسمن ““حق ألشسعب ألفلسسطيني
‘ تو‹ زمام أموره““.
وأضساف أ‰ه ““بات من ألضسروري ألتوصسل
إأ ¤حل حول طاولة أŸفاوضسات للتوتر
ألسس -ائ -د ‘ أوك -رأن-ي-ا و مسس-أال-ة ألصس-ح-رأء
ألغربية و ألوضسع ألسسائد ‘ بلدنا ألشسقيق
جمهورية غينيا بيسساو““.
وخ -اطب رئ-يسس ج-ن-وب أف-ري-ق-ي-ا ج-اك-وب
زوما ،أ÷معية ألعامة قائ““ Óأن عزم
أأ’· أŸت -ح -دة ع -ل -ى دع -م ك-ف-اح ج-ن-وب

أفريقيا من أجل ألتحرر يجب أن تبديه
أيضسا من أجل وضسع حد Ÿمارسسات نظام
أل- -ت- -م- -ي- -ي- -ز أل- -ع- -نصس -ري (أ’ب -رت -اي -د) ‘
فلسسط.““Ú
وأضساف ألرئيسس زوما ألذي تطرق أيضسا
إأ ¤مسسأالة ألصسحرأء ألغربية ““نأامل أيضسا
‘ تذك Òأ÷معية ألعامة بأان حق ألشسعب
ألصس- -ح -رأوي ‘ ت -ق -ري -ر أŸصس ’ Òي -زأل
ﬁل تهديد وتشسكيك““.
وأسسÎسسل يقول أن ““أأ’· أŸتحدة يجب
أن ت -ب -ق -ى م -ه -ت -م -ة ب -اŸسس-أال-ة Ãا ي-خ-دم
مصس -ال -ح شس -عب ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة و ك-ذأ
ألتطلعات أ’فريقية لÓندماج و ألتعايشس
ألسسلمي““.
وخلصس ألرئيسس زوما إأ ¤ألقول ““سسيدي

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم

يبقيا طوي Óإأذأ ردد ري أفكار رجل
ألصسوأريخ ألصسغ ‘ ،““Òإأشسارة إأ ¤رئيسس
كوريا ألشسمالية.
وي- -أات- -ي ه- -ذأ أل- -تصس- -ري- -ح ‘ ظ -ل تصس -اع -د أ◊رب أل -ك Ó-م -ي -ة
وأل -ت-ه-دي-دأت ب Úوأشس-ن-ط-ن وب-ي-ون-غ ي-ون-غ ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة Œارب
أأ’خÒة ألصساروخية وألنووية.

ثوران بركان با‹
^ كارانغاسسم :فر أك Ìمن  34ألف شسخصس خوفا من ثورأن
بركان ‘ جزيرة با‹ ألسسياحية مع أرتفاع حدة أ’هتزأزأت
أأ’رضسية ،ما أثار أıاوف من ثورأنه أ’ول مرة منذ أك Ìمن 50
عاما ،بحسسب ما أعلن مسسؤوول أمسس أأ’حد.
وقتل أك Ìمن ألف شسخصس جرأء آأخر ثورأن لÈكان جبل أغونغ
عام .1963

إاسضبانيا ترحب باŸفاوضضات
رحب وزي -ر ألشس -ؤوون أÿارج -ي-ة وأل-ت-ع-اون
أإ’سس- -ب- -ا ،Êألسس- -ي- -د أل -ف -ونسس -و دأسس -ت -يسس
·Ó
ك- -يسس -ي -دو ب -إاع -ت -زأم أأ’م Úأل -ع -ام ل  -أ
أŸت -ح -دة إأع -ادة إأطÓ-ق أŸف-اوضس-ات بÚ
طر‘ ألنزأع ‘ ألصسحرأء ألغربية ““جبهة
ألبوليسساريو وأŸغرب““.
و‘ خطابه أمام أŸناقشسة ألعامة للدورة
·Ó
أل-ث-ان-ي-ة وألسس-ب-ع Úل-ل-ج-معية ألعامة ل أ
أŸتحدة ،أكد ألوزير أإ’سسبا Êأنه على
ثقة من أن أŸبعوث ألشسخصسي أ÷ديد
سسيسساهم ‘ إأحرأز تقدم نحو حل سسياسسي
ع -ادل ودأئ -م وم -ق -ب -ول ل-ل-ط-رف Úيضس-م-ن
تقرير مصس Òألشسعب ألصسحرأوي ‘ سسياق
ألÎتيبات ألتي تتفق مع قرأرأت ومبادئ
أأ’· أŸتحدة.

ترجيح ا◊ل العسضكري

^ دبي :أعت Èألرئيسس أليمني عبد ربه منصسور هادي ‘
تصسريحات إأعÓمية أن أ◊ل ألعسسكري للنزأع ‘ أليمن هو
أأ’رج- -ح ،وذلك Ÿوأج- -ه -ة أ◊وث -ي Úأل -ذي -ن يسس -ي -ط -رون ع -ل -ى
ألعاصسمة منذ ثÓث سسنوأت.
ويشسهد أليمن منذ  2014نزأعا دأميا ب Úأ◊وثي ،Úوألقوأت
أ◊كومية أŸوألية لهادي ،وقد سسقطت ألعاصسمة صسنعاء ‘
أيدي أ◊وثي ‘ Úسسبتم Èمن ألعام نفسسه.

تواطؤو مع ““داعشش““
^ موسسكو :نشس -رت وزأرة أل -دف -اع أل-روسس-ي-ة صس-ورأ ت-دل ع-ل-ى
ت-وأج-د آأل-ي-ات ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-وأت أأ’م-ري-ك-ي-ة أÿاصس-ة ‘ أŸن-اط-ق
أÿاضسعة لسسيطرة تنظيم ““دأعشس““ ‘ ريف دير ألزور ألشسما‹.

ألعدد
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الكاتاليون مصسرون
على إاجرائه

Œمعات Ÿؤويدي
السضتفتاء ومدريد
تتوعد

شسهدت معظم أŸدن وألبلدأت ألكتالونية
Œمعات Ÿؤويدين إ’جرأء أسستفتاء تقرير
أŸصس ‘ Òهذأ أإ’قليم أŸتمتع بحكم ذأتي ‘
إأطار إأسسبانيا ،وŒمع أŸئات ‘ مهرجان
أنتخابي لتوزيع أŸلصسقات ألدعائية أÿاصسة
بهذأ أ’سستفتاء ‘ ،ح Úحذرت مدريد من
أÿطوة وأعتÈتها غ Òقانونية.
وطالبت رئيسسة ألŸÈان ألكتالو Êأ◊اضسرين
بضسرورة أÿروج إأ ¤ألشسارع للدفاع عن
أ◊قوق وأ◊ريات ألدÁقرأطية .وأضسافت أنه
أمام أي أعتدأء سسÒد أŸوأطنون بعقÓنية دون
ألسسقوط ‘ فخ أ’سستفزأزأت.
ويصسر ألكتالونيون على تنظيم أ’سستفتاء بشسأان
أ’نفصسال عن إأسسبانيا ‘ ،ح Úوضسعت ألنيابة
ألعامة باÙكمة ألوطنية أإ’سسبانية قبل يومÚ
أللمسسات أأ’خÒة على دعوى سسÎفعها لوقف
أسستعدأدأت إأجرأء أسستفتاء أنفصسال أإ’قليم
ألوأقع شسمال شسرق ألبÓد.
وأبلغ وزير ألدأخلية أإ’سسبا Êخوأن إأغناثيو
ثويدو مسستشسار ألشسؤوون أأ’منية ‘ أ◊كومة
ألكتالونية خوأكيم فوم بقرأر مدريد إأرسسال
وحدأت من قوأت أأ’من إأ ¤أإ’قليم ◊فظ
أأ’من ،وأنها سستتحرك ‘ حال إأجرأء
أ’سستفتاء ألذي وصسفه بغ Òألقانو.Ê
وتتزأمن هذه ألتطورأت مع أسستمرأر ألوقفات
أ’حتجاجية أمام مقار تابعة للحكومة
ألكتالونية مطالبة بإاطÓق سسرأح من أعتقلوأ
على هامشس مظاهرأت مؤويدة ’نفصسال أإ’قليم
لعÓقتهم باإ’عدأد إ’جرأء أسستفتاء تقرير
أŸصس ‘ Òأإ’قليم ألكتالو.Ê
وكانت وزأرة ألدأخلية أإ’سسبانية أعلنت أمسس
أأ’ول ألسسيطرة على جهاز ألشسرطة ‘ أإ’قليم
أŸذكور Ÿنع إأجرأء أ’سستفتاء أŸقرر ‘ أأ’ول
من ألشسهر أŸقبل ،وقالت أ◊كومة أإ’سسبانية
إأن مهام هذه ألقوأت سستكون مرأقبة أŸناطق
ألعامة وحفظ أأ’من وألتحرك ‘ حال إأجرأء
أ’سستفتاء غ Òألقانو.Ê
من جهتها ،أعلنت حكومة كتالونيا رفضسها
سسيطرة ألدأخلية أإ’سسبانية على قوأت أأ’من
‘ أإ’قليم ،وأكدت عدم قبول ما عدته تدخÓ
من ألدولة ،وذكرت مصسادر أن مدير شسرطة
أإ’قليم أبلغ أفرأد ألشسرطة بعدم أ’لتزأم بقرأر
أ◊كومة أŸركزية.
وأضسافت أŸصسادر أن ألقومي ‘ Úكتالونيا
سسيطعنون على قرأر أ◊كومة أŸركزية أمام
أ’دعاء ألعام ‘ كتالونيا ،وأمام أÙكمة
ألدسستورية أإ’سسبانية أ’نهم يرون أن ألقرأر ’
يحÎم ألقوأن ÚأŸنظمة لعÓقة أ◊كومات
أإ’قليمية مع أ◊كومة أŸركزية.

وأع -ل -نت أل -وزأرة ‘ ب -ي -ان نشس -رت -ه أمسس أأ’ح-د ع-ل-ى حسس-اب-ه-ا
ألرسسمي ‘ ““فيسسبوك““ أن ألقوأت أأ’مريكية تضسمن لعناصسر
““قوأت سسوريا ألدÁقرأطية““ أŸرور دون أي عوأئق ع Èموأقع
لـ«دأعشس““ أإ’رهابي على طول ألضسفة أليسسرى لنهر ألفرأت.

نحو –رير ا◊ويجة
^ كركوك :قال مصسدر عسسكري عرأقي ،أمسس ،إأن أŸرحلة
أأ’و ¤م -ن ع -م -ل -ي -ات –ري -ر قضس -اء أ◊وي -ج -ة ،ج -ن-وب غ-رب-ي
ﬁافظة كركوك (شسمال) أنتهت ظهر أمسس ،بعد تطه Òآأخر
مناطق ناحية ألزأب ،جنوب غربي أÙافظة.
وأنطلقت أŸرحلة أأ’و ¤من عمليات –رير قضساء أ◊ويجة،
صسباح ألسسبتÃ ،شساركة قوأت من أ÷يشس وأ◊شسد ألشسعبي
وألشسرطة أ’–ادية ،وأسستهدفت –رير مناطق جنوب غربي
كركوك ،أŸتاخمة Ùافظة صسÓح ألدين (شسمال).
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’و ¤يليــــه سشرطـــــان الّرئـــــة واŸثانــــــة
سشرطـــــان الثــــــدي يصشّنـــــــف فـــــــــي اŸرتبــــــة ا أ

ﬂت ّصشصؤون يدقؤون ناقؤوسس اÿطر ’إلنتششصار ا’ألورام السشصرطانية

’ورام السشرطانية بششكل كبÒا ’سشيما ‘
دقّ أاطباء ﬂتصشون ناقوسس اÿطر ’نتششار ا أ
’مراضس اÿبيثة “سس كبار السشن فقط الذين تتعّدى
’خÒة ،حيث  ⁄تعد هذه ا أ
السشنوات ا أ
أاعمارهم الـ  40سشنة وإا‰ا يعا Êعدد كب Òمن الششباب من ﬂتلف أانواع السشرطانات.

áÑW É«fƒ°U
جل ما يفوق 45
حسشب مصشادر لـ ””ألششعب”” ،فإانّ أ÷زأئر تسش ّ
ألف حالة سشرطان Ãختلف أنوأعه سشنويا ،وهو رقم خطÒ
لسشيما ‘ ظل أŸعاناة ألكبÒة ألتي يعيششها أŸرضشى ‘
أل-ظ-ف-ر Ãوأع-ي-د ل-ل-ق-ي-ام ب-ال-ف-حصس وأل-عÓج ألكيمائي ألثقيل
وأŸتعب جسشديا ونفسشيا.
ول تزأل ألنقطة ألسشودأء ‘ ألتكفل Ãرضشى ألسشرطان ‘
أŸسشتششفيات أ÷زأئرية صشعوبة ألسشتفادة من حصشصس ألعÓج
باألششعة ‘ ألوقت أŸناسشب قبل فوأت أآلوأن ،وهو ما يجعل
بعضس أŸرضشى يختارون ألتوجه إأ ¤ألعيادأت أÿاصشة ودفع
م-ب-ال-غ ت-فوق  06مÓ-ي Úسش-ن-ت-ي-م ل-ل-ق-ي-ام ب-ال-عÓج قبل أنتششار
ألسش- -رط -ان ‘ ب -اق -ي أعضش -اء أ÷سش -م ويصش -ب -ح أل -ن -ج -اة م -ن -ه

مسشتحي.Ó
و‘ ذأت ألسشياق ،يصشنف سشرطان ألثدي ‘ أŸرتبة أألو¤
ألنوأع ألسشرطانات أŸوجودة ‘ أ÷زأئر ،باعتباره Áسس أكÌ
من  11ألف أمرأة سشنويا ‘ ،ح Úيحتل سشرطان ألرئة وأŸثانة
‘ أŸرتبة ألثانية خاصشة لدى ألرجال كونه يرتبط بششكل كبÒ
بالتدخ ،Úوبعدها سشرطان ألقولون وأŸسشتقيم وكذأ سشرطان
ألÈوسشتات ألذي يهدد ألصشحة ألعمومية.
وأّكد أıت ّصشون ‘ طب أألورأم أّن من ب Úأسشباب ألنتششار
Óورأم ألسشرطانية ‘ أ÷زأئر لدى ألكبار وألصشغار
ألوأسشع ل أ
أيضشا ألقلق ،ألذي يؤوثر سشلبا على صشحة ألششخصس وأسشتهÓك
أŸأاك -ولت ألسش -ري -ع -ة وك -ذأ أألغ -ذي -ة وأŸشش -روب -ات أل-غ-ازي-ة
وألعصشائر ألصشناعية ألغنية بالسشكر ،ألذي يتسشبب ‘ أإلصشابة
بالسشرطان.

صشغـــــــــار والكبـــــــــار
حـــــــــب الششبـــــــــاب مششكـــــــــل يعانـــــــــي منـــــــــه ال ّ

نصشائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح للؤقاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن تشش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّؤه البشش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

يعا Êعدد كب Òمن الششباب ‘ ا÷زائر من انتششار
حبوب على البششرة نتيجة لÓضشطرابات الهرمونية
التي –صشل ‘ ا÷سشم ،وهو ما يؤودي إا ¤تكون
طبقات من الغدد الدهنية داخل خÓيا البششرة ،و‘
هذه ا◊الة تصشبح البششرة مكانا مÓئما لنمّو
البكتÒيا والزيادة ‘ نششاطها بششكل مسشتمر مغلقة
مسشاماتها.
حسشب أألط - -ب - -اء أıتصش - -ي ‘ Úأم- -رأضس أ÷ل- -د ،ف- -إاّن حب
ألششباب يصشاب به ألششخصس نتيجة أضشطرأبات هرمونية ،ولكن
ل يعني أن كبار ألسشن ل يعانون من هذأ أŸششكل أ÷لدي بل
يصش -يب ج -م -ي -ع أل -ف -ئ -ات وأألع -م-ار ،ول-ك-ن بصش-ف-ة أك ÈخÓ-ل
أŸرحلة ألششبابية.
ومن ب Úأسشباب أإلصشابة بحب ألششباب ،طبيعة ألبششرة ألتي
Óصش-اب-ة ب-حب
ت -ت -ن -وع ب Úأ÷اف -ة وأل -ذه-ن-ي-ة أألك Ìع-رضش-ة ل -إ
ألششباب ونوعية ألتغذية وألضشغط ألنفسشي وألعصشبية ألششديدة،
ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤ع -وأم -ل أخ -رى ت -ت -ع -ل -ق ب -اإلج-ه-اد ‘ أل-ع-م-ل
وأ÷ل -وسس ل -فÎة ط -وي -ل -ة ‘ أŸك -تب ،وزي -ادة إأف -رأز ه-رم-ون
‡ا يتسشبّب ‘ إأفرأز ألدهون ألتي تظهر كحبوب.
أألندروجّ ،Ú
وفيما يخصس عÓج هذأ أŸرضس يتم على مرحلت ‘ Úألبدأية
يكون على أŸعالج ألتخلصس من أ◊بوب نفسشها فيتم عÓج
ألبششرة أŸلتهبة ،ثم تأاتي مرحلة عÓج آأثار أ◊بوب على
أ÷لد ،وعÓج ألتهاب ألبششرة يكون على ثÓث مرأحل ،ألعÓج
باŸيزوثرأبي أو عن طريق غسشيل ألقولون أو بطريقة ألليزر
Ãختلف أنوأعه ،وتظهر ألنتائج ألعÓجية على أ÷لد بعد أقل
من ششهر.
أما ما يتعلق بالوقاية ،دعا أıتصشون بضشرورة أ◊فاظ على
نظافة ألوجه وألبششرة لعدم تعرضشها ◊بوب ألششباب ،ألن
أللتزأم بغسشل ألوجه باŸاء وألصشابون أŸناسشب Ãعدل ل يقل
عن مرت Úيوميا صشباحا ومسشاءأ من ششأانه أن يحافظ على

ألكيميائية قدر أإلمكان ،وأ◊رصس على تنظيف ألبششرة من
أŸاكياج وŒنب ألنوم قبل إأزألته بششكل كامل.
ومن أŸسشتحسشن أسشتخدأم أنوأع ألصشابون أŸكونة من
م -رك -ب -ات ط -ب -ي -ع ّ-ي -ة وألب -ت -ع-اد ك-ل أل-ب-ع-د ع-ن ت-لك
ألصشناعية ،وخاصشة ذأت ألÎكيز ألعطري ألكبÒ
وأÙافظة على رطوبة ألبششرة بششكل دأئم ،من
خ Ó-ل شش -رب ك-م-ي-ات ك-اف-ي-ة م-ن أŸاء ي-وم-ي-ا
Ãعدل ل يقل عن لÎين للششخصس ألبالغ على
أألق - -ل ،ح - -يث ي- -ح- -ق- -ق ذلك م- -ا يسش- -م- -ى
ب-الÎط-يب أل-دأخ-ل-ي ل-ل-جسش-م وأسش-تخدأم
أŸرط-ب-ات أŸصش-ن-ع-ة م-ع ألÎك-ي-ز ع-ل-ى
أل -ط-ب-ي-ع-ي-ة م-ن-ه-ا ،وأل-ت-ي –ت-وي ع-ل-ى
أفادت درأسشة قام بها باحثون ‘ جامعة ليدز ألÈيطانية بأان عدم حصشول أإلنسشان على قسشط
مركبات مغذية ومرطبة للبششرة.
كاف من ألنوم لي Óيزيد من خطر أإلصشابة بالسشمنة أŸفرطة.
وينصشح أيضشا ألبتعاد قدر ألإمكان
‘ ذأت ألسشياق ،درسس ألباحثون حالة  1615من ألبالغ ،Úورأقبوأ أ‰اط نومهم وسشجلوأ أوزأنهم
ع- -ن أشش- -ع -ة ألشش -مسس وخ -اصش -ة ‘
وﬁيط خصشر كل منهم.
أوق -ات أل -ذروة ،أي م -ن-ذ ألسش-اع-ة
وأظهرت ألنتائج ألتي نششرت أ÷معة ‘ ،دورية ”” ”” PLOS ONEأن أألششخاصس ألذين كانوأ
أ◊ادي- -ة عشش- -ر صش- -ب- -اح- -ا ح- -ت -ى
ينامون ‘ أŸتوسشط سشت سشاعات لي Óكان قياسس ﬁيط خصشرهم أك ÈبثÓثة سشنتيمÎأت من
ألسش- -اع- -ة أل- -رأب- -ع- -ة عصش -رأ ،م -ع
أألششخاصس ألذين كانوأ ينامون تسشع سشاعات ،وتفاقمت أŸششكلة بششكل أك Èلدى من ينامون أقل من
أ◊رصس ع -ل -ى أسش -ت -خ -دأم ك-رË
سشت سشاعات.
خ - -اصس ◊م - -اي - -ة أل - -بشش- -رة م- -ن
وقال فريق ألبحث إأن نتائج ألدرأسشة تشش Òإأ ¤أّن عدم حصشول أإلنسشان على كفايته من ألنوم Áكن
ألشش- - - -مسس ‘ ح- - - -ال أضش- - - -ط - - -ر
أن يسشهم بتطور أألمرأضس أŸتعلقة باضشطرأبات ألتمثيل ألغذأئي مثل مرضس ألسشكري وأرتفاع
ألششخصس أن يتعّرضس لها ،زيادة
ضشغط ألدم وأرتفاع مسشتويات ألكولسشÎول ،ما يسشهم ‘ زيادة أمرأضس ألقلب.
ع -ل -ى ‡ارسش-ة أل-ري-اضش-ة بشش-ك-ل
وأّكدت ألدكتورة ””لورأ هاردي”” قائدة فريق ألبحث أن ألنتائج تسشّلط ألضشوء على أهمية أ◊صشول
ي -وم -ي ،ح -يث تضش-م-ن أل-ت-م-اري-ن
على قسشط كاف من ألنوم ،ويكفي معظم ألبالغ Úأن يناموأ لي Óمن سشبع سشاعات إأ ¤تسشع”.
أل -ري -اضش -ي -ة ألصش -ح -ة أل -دأخ -ل -ي-ة
ل-ل-جسش-م ،وأل-ت-ق-ل-ي-ل ق-در ألإمكان
وكانت أبحاث سشابقة قد أظهرت أن أ◊صشول على قسشط كاف من ألنوم لي Óيحسشن ألصشحة ألعامة،
م -ن ألأط -ع -م -ة أل -ذه-ن-ي-ة ،وك-ذلك
ويقي أإلنسشان ألكث Òمن أألمرأضس وعلى رأسشها ألسشكري وألسشمنة وألزهاÁر.
Œنب ت - -ن - -اول ألأط - -ع- -م- -ة أ◊ارة
Óصشابة بالسشكتة ألدماغية
وربطت ألدرأسشات أيضشا ب Úأضشطرأبات ألنوم وخطر ألتعرضس ل إ
وألغنية بالبهارأت وألنكهات.
وألنوبات ألقلبية وضشعف أ÷هاز أŸناعي.

قلّة النّؤم تزيد من احتما’ت ال ّسشمنة

نظافة ألوجه من أألتربة وألغبار وألبكتÒيا وﬂتلف أŸلوثات
ألتي يتعّرضس لها أŸرء خÓل ألنهار.
وينصشح بتقشش Òألوجه بششكل مسشتمر وÃعدل ل يقل عن مرة
أسش-ب-وع-ي-ا ،ح-يث تضش-م-ن ت-لك أل-ط-ري-ق-ة أل-ت-خ-لصس أل-دأئ-م من
أÓÿيا أŸيتة وتعمل على Œديد ألبششرة وتنششيط ألدورة
ألدموية فيها ،وبالتا‹ تقلل من فرصشة ترأكم هذه أÓÿيا
–ت أ÷لد وإأغÓق أŸسشامات فوقها مسشّببة تلك أ◊بوب،
باإلضشافة إأ ¤ألبتعاد عن أسشتخدأم أŸسشتحضشرأت ألتجميلية

معلومـــــات هاّمة
❊ البطاطا ’ تؤؤدي إا ¤البدانة

❊ الثؤم ينهي مششاكل فقدان الشّشعر

أّك- - -دت خ- - -بÒة أل - -ت - -غ - -ذي - -ة
أألŸان - -ي- -ة دأج- -م- -ار
ف- - - -ون ك- - - -رأم ،أّن
أل - -ب - -ط - -اط - -ا ل
ت- - - - - - - - -ؤودي إأ¤
أل -ب-دأن-ة ع-كسس
ألع -ت-ق-اد ألشش-ائ-ع
ع -ن -ه-ا ،ح-يث –ت-وي
 100غرأم منها على نحو 70
سش- -ع- -رأ ح- -رأري -ا ف -ق -ط ،أي أق -ل م -ن ألسش -ع -رأت
أ◊رأرية أŸوجودة ‘ نفسس ألكمية من أألرز.
وأضشافت فون كرأم أّن ألبطاطا “تاز بأانها غنية
ب -ف -ي -ت-ام ،””“C ÚوألÈوت Úوأل- -ك- -رب- -وه- -ي- -درأت
أŸع -ق -دة ،ول -ل -ح -ف -اظ ع-ل-ى أل-ع-ن-اصش-ر أل-غ-ذأئ-ي-ة
أŸه- -م -ة ،ي -ن -ب -غ -ي –ضش Òأل -ب -ط -اط -ا ب -ال -قشش -رة
وبطريقة –افظ عليها ،كطهيها ‘ ألفرن مث.Ó

Áك-ن ل-ل-ث-وم أن ي-ن-ه-ي مشش-اك-ل
ف -ق-دأن ألشش-ع-ر بسش-بب
أرتفاع مسشتويات
أألليسش،Ú
وه -و م -ركب
كÈيتي ‡اثل
للمركب أŸوجودة ‘
أل- -بصش- -ل ،ف -ه -و ع Ó-ج ف -ع -ال
لتسشاقط ألششعر ،قم بفرك ششرأئح ألثوم على فروة
ألرأسسÁ ،كنك أيضشا صشب زيت ألثوم وتدليكه ‘
فروة رأسشك.
وقد ل يكون عنصشرأ رئيسشيا ‘ دوأء حب ألششباب
ولكن ألثوم هو عÓج طبيعي كب Òإلبعاد عيوب
حب ألششباب وألبذور ألقبيحة .أŸوأد أŸضشادة
Óكسشدة تقتل ألبكتÒيا ،لذلك قم بفرك ششريحة
ل أ
من ألثوم على بششرتك لعÓج موضشعي فعال.

❊ السشكر مصشدر خطر
لنمؤ اÓÿيا
ال ّسشرطانية

أّك- - - -د أل- - - -ك - - -ث Òم - - -ن
أıتصش Úأن ””ألسش - - -ك - - -ر
جج
‡ا يؤو ّ
يغّذي أÓÿيا ألسشرطانية””ّ ،
‰وها ألسشريع ،ويعت Èألسشكر ألوقود أألسشاسشي
Óÿيا أ÷سشمÃ ،ا فيها ألسشرطانية ،و‘
ذأت ألسشياق أثبتت ألدرأسشات صشحة أن
ألسش-ك-ر ي-غ-ذي أÓÿي-ا ألسش-رط-ان-ي-ة،
وهو ما قد يعد أمرأ ﬂيفا.
“ت- -لك أجسش- -ام- -ن- -ا أسشÎأت- -ي -ج -ي -ات
أح -ت -ي -اط -ي-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى مسش-ت-وي-ات
طبيعية للسشكر ‘ ألدم ،وحتى من دون
تناول ألكربوهيدرأت ،فإان جسشمك سشيحصشل على
ألسشكر من مصشادر أخرىÃ ،ا ‘ ذلك ألÈوتÚ
وألدهون.
وألسش -ك -ر أح -د أن -وأع أل -ك -رب -وه-ي-درأت ،وع-ن-دم-ا
تتناولها يقوم ألبنكرياسس بإانتاج أألنسشول ،Úوهو
ألهرمون ألذي يسشاعد على –ويل ألسشكر إأ¤
طاقة Óÿيا أ÷سشم.
وت- -ؤوّك- -د أل- -درأسش- -ات أّن ألسش- -ك -ر ي -غ ّ-ذي أÓÿي -ا

ألسشرطانية بالطريقة ذأتها ألتي يغذي بها
جميع أÓÿيا أألخرى ‘ أ÷سشم.

❊ ﬁاربة اإ’مسشاك بتناول لÎين من اŸاء
أث - -بت أŸع - -ه- -د ألأŸا Êل- -ل- -ت- -غ- -ذي- -ة
أل-عÓ-ج-ي-ة وع-ل-م أألن-ظ-م-ة أل-غ-ذأئية إأنه
Áكن ﬁاربة أإلمسشاك من خÓل تغيÒ
أل -ع -ادأت أل-ي-وم-ي-ة ،وذلك
ب- -ت- -ن- -اول ك- -م- -ي -ة
ك - -اف - -ي- -ة م- -ن
ألسشوأئل
””أŸاء””
ت-ق-در ب-ن-حو
لÎين يوميا.
كما Áكن تنششيط
حركية أألمعاء من خÓل
ت ن ا و ل أ لأ ط ع م ة أ ل غ ن ي ة ب ا لأ ل ي ا ف أ ل غ ذ أ ئ ي ة م ث ل
أ  ÿض ش - -ر و أ ت و أ ل -ف -و أ ك -ه و م -ن -ت -ج -ا ت أ ◊ ب -و ب
ألكاملة ،كما تسشهم أŸوأظبة على ‡ارسشة
أ لأ ن ش ش ط ة أ ◊ ر ك ي ة ‘ ت ن ش ش ي ط ح ر ك ي ة أ لأ م ع ا ء .
ومن أŸهم أيضشا تخصشيصس أŸزيد من ألوقت
ل -ل -ت  Èز ‘ أ ل ص ش -ب -ا ح أ ل -ب -ا ك -ر  ،ب -ا لإ ض ش -ا ف -ة أإ ¤
أ لإ ق  Ó-ع ع -ن أ ل -ت -د خ  Úو أ ل ب -ت -ع -ا د ع -ن أ ل -ت -و ت -ر
ألنفسشي.

❊ ششرب اŸاء ال ّسشاخن واللّيمؤن على الّريق

ششرب أŸاء ألسشاخن على ألريق كثÒأ ما نسشمع
أألطباء ينصشحون بتناول كوب من أŸياه ألسشاخنة
ع -ل-ى أل-ري-ق صش-ب-احً-ا ،وه-ذأ
ألّن -ه ي -ق -وي وي-دع-م
أ÷هاز ألهضشمي،
ويولد
أ◊ - - - -رأرة ‘
أ÷سشم
وبالتا‹ يزيد من
ع - - -دد ألسش - - -ع- - -رأت
أ◊رأري - -ة أŸسش - -ت - -ه- -ل- -ك- -ة،
وعندما يتّم خلطه مع ألليمون فسشتكون ألفائدة
أك ÈوأكÌ؛ ألّن ألليمون يحتوي على كميات كبÒة
من فيتام”” Úج”” على وجه ألتحديد ،وهذأ ما يعود
على أ÷سشم بالعديد من ألفوأئد.
أ م ا ش شر ب أ لل ي مو ن عل ى ألريق فيتوّفر على
ف -وأئ -د ك -ث Òة ب -اع -ت -ب -ا ره ي-ح-ت-وي ع-ل-ى ك-م-ي-ات
ك -ب Òة م -ن أ  Ÿع -اد ن و أل -ف -ي -ت -ام-ي-ن-ات  ،وي-ع-م-ل
أ ل -عصش  Òع -ل -ى ت -ن -ق -ي -ة أل-ك-ب-د و ت-خ-ل-يص ش-ه م-ن
ألسشموم وألششوأئب ،ويحمي أ÷سشم من ظهور
ع  Ó-م -ا ت أل شش -ي -خ -وخ -ة أ Ÿب-ك-رة  ،أإ ضش-اف-ة أإ¤
م سش -اع -د ت -ه ‘ أ ل -ت -خ -ل صس م -ن أل -وزن أل -زأئ -د
وأ◊صشول على جسشم رششيق.
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هذا موضشوع لطيف أاجمع فيه ما ورد من
’حاديث اŸروية عن النبي ـ
’خبار وا أ
ا أ
صشلى الله عليه وسشلم ـ ‡ا يختصس بصشوم
يوم عاششوراء ‡ا جاء ‘ الكتب السشتة
بدأات Ãا اتفق عليه الششيخان ،فإان خرجّه
أاهل السش ذكرت ذلك ثم Ãا انفرد به مسشلم
جه أاهل السش ذكرت
عن البخاري ،فإان خر ّ
ذلك ثم ختمت Ãا انفرد به أاهل السش
وأاشش Òإا ¤ما جاء ‘ بعضشها من ضشعف أاو
ششذوذ .وختمت بالبحث بذكر فقه
’حاديث رواية بذكر اŸسشائل والفوائد
ا أ
وأاحيل القارئ ‘ كث Òمنها إا ¤مظانها
’صشلية رجاء ا’ختصشار.
ا أ

حديث عروة عن عائشسة رضسي ألله عنها أأن
قريشسا كانت تصسوم عاشسورأء في ألجاهلية
ثم أأمر رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ
بصسيامه حتى فرضض رمضسان فقال رسسول
أل -ل -ه صس -ل -ى أل -ل -ه ع -ل -ي-ه وسس-ل-م « :م-ن شس-اء
فليصسمه ومن شساء فليفطره»،
أأخرجه ألبخاري ومسسلم عن عروة من ثÓثة
طرق  - 1 :ألزهري  - 2هشسام بن عروة
 - 3عرأك بن مالك حديث أبن عمر رضسي
ألله عنه أأن ألنبي ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ
قال في عاشسورأء« :من شساء صسام ومن لم
يشساأ لم يصسمه»
أأخرجه ألبخاري ومسسلم عن أبن عمر من

طريقين  - 1 :نافع - 2 .سسالم.
حديث ألزهري عن حميد بن عبدألرحمن
أ أ ن ه س س م ع م ع ا و ي ة ر ض س ي أ ل ل ه ع ن ه م ا ع ا م ح جّ
على ألمنبر يقول « :يا أأهل ألمدينة أأين
علماوؤكم؟ سسمعت رسسول ألله ـ صسلى ألله
عليه وسسلم ـ يقول« :هذأ يوم عاشسورأء ولم
يكتب ألله عليكم صسيامه وأأنا صسائم فمن

شساء فليصسم ومن شساء فليفطر».
أأخرجه ألبخاري في (كتاب ألصسوم ـ باب
صسوم يوم عاشسورأء ح ( 2003ومسسلم في
صسحيحه (كتاب ألصسيام ح ) 2655-2653
وألنسسائي (كتاب ألصسوم ـ باب صسوم ألنبي ـ
صسلى ألله عليه وسسلم ـ باأبي هو وأأمي وذكر
أختÓف ألناقلين للخبر في ذلك ح )2373

’حسشــــــان...
ا إ

خلـ ـ ـق يفتقـ ـ ـده الكثـ ـ ـ Òمـ ـ ـن اŸسسلمـ ـ ـÚ

مsر عبد ألله بن عمر بن ألخطاب  -رضسي ألله
ع-ن-ه-م-ا  -ع-ل-ى غÓ-م ي-رع-ى أأغ-ن-اًم-ا لسس-ي-ده،
فأارأد أبن عمر أأن يختبر ألغÓم ،فقال له :بع
لي شساة .فقال ألصسبي :إأنها ليسست لي ،ولكنها
ملك لسسيدي ،وأأنا عبد مملوك له .فقال أبن
عمر :إأننا بموضسع ’ يرأنا فيه سسيدك ،فبعني
وأح -دة م -ن -ه -ا ،وق -ل لسس -ي-دك :أأك-ل-ه-ا أل-ذئب.
فاسستشسعر ألصسبي مرأقبة ألله ،وصساح :إأذأ كان
سسيدي ’ يرأنا ،فأاين ألله؟! ف ُسسsر منه عبد ألله
بن عمر ،ثم ذهب إألى سسيده ،فاشسترأه منه
وأأعتقه.
أإ’حسسان هو مرأقبة ألله في ألسسر وألعلن،
وفي ألقول وألعمل ،وهو فعل ألخيرأت على
أأكمل وجه ،وأبتغاء مرضسات ألله:
أإ’حسسان مطلوب من ألمسسلم في كل عمل
يقوم به ويؤوديه .وفي ذلك يقول ألرسسول ـ
صسلى ألله عليه وسسلم ـ« :إأن ألله كتب أإ’حسسان
على كل شسيء ،فإاذأ قتلتم فأاحسسنوأ ألِقْتَلة،
وإأذأ ذبحتم فأاحسسنوأ ألذبح ،وْليحد أأحدكم
شَسْفرته ،فلُْيِرح ذبيحته»( ،مسسلم).
وهو أأن يسستشسعر أإ’نسسان وجود ألله معه في
كل لحظة ،وفي كل حال ،خاصسة عند عبادته
لله -عز وجل  ،-فيسستحضسره كأانه يرأه وينظر
إأليه .قال ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ« :أإ’حسسان
أأن تعبد ألله كأانك ترأه ،فإان لم تكن ترأه فإانه
يرأك»( ،متفق عليه).
أل- -مسس- -ل- -م دأئ- -م أإ’حسس- -ان وأل- -ب- -ر ل- -وأل -دي -ه،
يطيعهما ،ويقوم بحقهما ،ويبتعد عن أإ’سساءة
إأل -ي -ه -م -ا ،ق -ال ت -ع-ال-ى{ :وقضش- - - -ى ربك أا’
ت -ع-ب-دوا إا’ إاي-اه وب-ال-وال-دي-ن إاحسش-اًن-ا}،
(أإ’سسرأء أآ’ية .)23
ألمسسلم رحيم في معاملته أ’قاربه ،وبخاصسة
إأخ-وأن-ه وأأه-ل ب-ي-ت-ه وأأق-ارب وأل-دي-ه ،ي-زوره-م

ويصس -ل -ه -م ،وي-حسس-ن إأل-ي-ه-م .ق-ال أل-ل-ه ت-ع-ال-ى:
{وات - -ق - -وا ال - -ل - -ه ال - -ذي تسش - -اءل- -ون ب- -ه
’رحام}( ،ألنسساء أآ’ية  .)1وقال ـ صسلى
وا أ
ألله عليه وسسلم ـ« :من سسsره أأن ُيْب َسس َ
ط له في
رزقه (ُيَوسsسع له فيه) ،وأأن ُيْنسسأا له أأثره (ُيبارك
له في عمره) ،فليصسل رحمه»( ،متفق عليه)،
وقال ألنبي ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ( :من كان
ي -ؤوم -ن ب -ال -ل-ه وأل-ي-وم أآ’خ-رَ ،فْ-لَ-ي-صِس-ل رح-م-ه)
[أل-ب-خ-اري] .ك-م-ا أأن أل-مسس-ل-م ي-تصس-دق ع-ل-ى
ذوي رحمه ،فقد قال ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ:
«ألصسدقة على ألمسسكين صسدقة ،وهي على ذي
ألرحم ثنتان :صسدقة ،وصسلة»(،ألترمذي).
ألمسسلم يحسسن إألى جيرأنه ،ويكرمهم أمتثا’
لقول ألنبي ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ« :ما زأل
ج -ب -ري -ل ي -وصس -ي -ن-ي ب-ال-ج-ار ح-ت-ى ظ-ن-نُت أأن-ه
سس-ي-وuرث-ه»(.م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه) .وم-ن ك-مال أإ’يمان
عدم إأيذأء ألجار ،قال ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ:

مـ ـ ـ ـن اله ـ ـ ـدي النب ـ ـوي
عن أأبي عبد ألرحمن عبد ألله بن مسسعود  -رضسي ألله عنه -قال :سسأالت ألنبي
 صسلى ألله عليه وسسلم« :-أأي ألعمل أأحب إألى ألله تعالى؟ قال :ألصسÓة علىوقتها ،قلت :ثم أأي؟ قال :بر ألوألدين ،قلت :ثم أأي :قال :ألجهاد في سسبيل
ألله»( .متفق عليه).
وعن أأبي هريرة  -رضسي ألله عنه  -قال ،قال ألرسسول  -صسلى ألله عليه وسسلم -
« :إأن ألله تعالى خلق ألخلق حتى إأذأ فرغ منهم ،قامت ألرحم فقالت :هذأ مقام
ألعائذ بك من ألقطيعة ،قال :نعم ،أأما ترضسين أأن أأصسل من وصسلك وأأقطع من
قطعك؟ قالت :بلى ،قال :فذلك لك ،ثم قال ألرسسول  -صسلى ألله عليه وسسلم :-
ل َع َسشْيتُْم ِإان َتَولْsيتُْم أاَن ُتْفسِشُدوا ِفي ا ْ أ
’َْرضسِ
{اقرؤووا إان ششئتمَ :فَه ْ
ِ
ِ
َ
َ
s
s
َ
َ
ن لَعَنُهُم اللُه فأاصَشsمُهْم َوأاْعَمى
ك الذي َ
حاَمُكْم ،أاُْولَئ َ
َوُتَقطُuعوا أاَْر َ
أاَْب َصشاَرُهْم}( ،محمد( )23/22 :متفق عليه).
وعنه رضسي ألله عنه :قال :قال ألرسسول  -صسلى ألله عليه وسسلم« :-رغم أأنف ثم
رغم ثم رغم أأنف من أأدرك أأبويه عند ألكبر :أأحدهما أأو كليهما فلم يدخل
ألجنة» (روأه مسسلم).

«من كان يؤومن بالله وأليوم أآ’خر فُ Óيؤوِْذ
جاره»( ،متفق عليه) .وألمسسلم يقابل إأسساءة
ج -اره ب -اإ’حسس -ان ،ف -ق -د ج -اء رج -ل إأل -ى أب -ن
مسسعود  -رضسي ألله عنه  -فقال له :إأن لي
جاًرأ يؤوذيني ،ويشستمني ،وُي َضسuيُق علي .فقال
له أبن مسسعود :أذهب فإان هو عصسى ألله فيك،
فأاطع ألله فيه.
وروي أأن ألنبي ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ قال عن
حّ- -ق أل- -ج -ار« :إأذأ أسس -ت -ع -ان بك أأع -ن َ-ت -ه ،وإأذأ
ت عليه
أسستقرضسك أأقرضستَه ،وإأذأ أفتقر ُعْد َ
(سس -اع -دت -ه) ،وإأذأ م -رضض ُع ْ-دَت-ه (ُزْرَت-ه) ،وإأذأ
أأصسابه خير هنأاَته ،وإأذأ أأصسابته مصسيبة عsزيته،
وإأذأ مات أتبعتَ جنازته ،و’ تسستطلْ عليه
بالبناء ،فتحجب عنه ألريح إأ’ بإاذنه ،و’ تؤوِذه
بقتار ِقْدِرك (رأئحة ألطعام) إأ’ أأن تغرف له
منها ،وإأن أشستريت فاكهة فأاهدِ له منها ،فإان
لم تفعل ،فأادخلها سسvرأ ،و’ يخرج بها ولدك
ليغيظ بها ولده»( ،ألطبرأني).
أأمرنا ألنبي ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ باإ’حسسان
إألى أأ’يتام ،وبشsسر من يكرم أليتيم ،ويحسسن
إأليه بالجنة ،فقال« :أأنا وكافل أليتيم في ألجنة
هكذأ» وأأشسار بأاصسبعيه :ألسسبابة ،وألوسسطى،
وفsرج بينهما شسيًئا(.متفق عليه) .وقال ـ صسلى
أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل-م ـ« :ألسس-اع-ي ع-ل-ى أأ’رم-ل-ة
وألمسسكين كالمجاهد في سسبيل ألله»( ،متفق
عليه).
أإ’حسسان مطلوب من ألمسسلم في ألقول ،فÓ
يخرج منه إأ’ ألكÓم ألطيب ألحسسن ،يقول
تعالى{ :وهدوا إالى الطيب من القول}،
(أل -ح -ج أآ’ي -ة  ،)24وق- -ال ت- -ع -ال -ى{ :وقولوا
للناسس حسشًنا} (ألبقرةأآ’ية .)83
وأإ’حسسان مطلوب من ألمسسلم في ألتحية،
فعلى ألمسسلم أأن يلتزم بتحية أإ’سسÓم ،ويرد
على إأخوأنه تحيتهم .قال ألله  -تعالى :-
{وإاذا حييتم بتحية فحيوا بأاحسشن منها
أاو ردوه - - - -ا}( ،أل - - - - - -نسس- - - - - -اء أآ’ي- - - - - -ة .)86
أإ’حسسان في ألعمل :وألمسسلم يحسسن في أأدأء
عمله حتى يتقبله ألله منه ،ويجزيه عليه ،قال
ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ« :إأن ألله يحب إأذأ
ع-م-ل أأح-دك-م ع-م Ó-أأن ي-ت-ق-ن-ه»( ،أل-ب-ي-ه-ق-ي).

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

هام جدا

هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسض .وشسكرأ

–قيـ ـ ـق ف ـ ـ ـ ـي فتـ ـ ـ ـوى
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اÿطبة هل تبيح تقبيل اÿطيب ÿطيبته؟
^^ يقول الششيخ محمد ششارف رحمه الله ،أانه ذهب جمهور العلماء إالى أان
’نه يسشتدل بالنظر إالى
الرجل ينظر إالى وجه مخطوبته وكفيها ’ غير أ
الوجه على الجمال أاو الدمامة وإالى الكفين على خصشوبة البدن أاو عدمها.
’نها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها ولم
وتحرم الخلوة بالمخطوبة أ
يرد الششرع فإاذا وجد محرم جازت الخلوة ’متناع وقوع المعصشية في حضشوره
فعن جابر  -رضشي الله عنه  -أان النبي  -صشلى الله عليه وسشلم  -قال« :من كان
’خر ف Óيخلون بامرأاة ليسس معها ذو محرم منها فإان
يؤومن بالله واليوم ا آ
ثالثهما الششيطان».
’خر أان يقبل فتاة ليسس بينه
وعلى ذلك ف Óيجوز لششاب يؤومن بالله واليوم ا آ
وبينها عقد ششرعي يحل له ذلك ،فإان الخطبة ليسشت كافية و’ مبيحة لذلك
والحب ليسس مبررا لهذا و’ الششوق فإان الششيطان يزين لهما الوقوع في مثل
’مور حتى يوقعهما في المحظور ’ قدر الله ذلك.
هذه ا أ
’حدى قريباته
’خته و’ إ
’قÓع عن هذا فهو ’ يحب ذلك أ
فيجب عليهما ا إ
فإان رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم  -أاباح النظر فقط فقال :أانظر إاليها
رجاء أان يؤودم بينكما وجزى الله فتاته كل خير إاذ نبهته بقولها القبلة حرام
مادمت لم تعقد عليها.
ونصشيحتي لكما أا’ تخلوا ببعضشكما مهما كانت أاواصشر الحب ،فإان الششيطان
والنفسس البششرية لهما تأاثير ششديد على الششباب والفتيات .فعن عامر بن
ربيعة  -رضشي الله عنه  -قال :قال رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم ’ -
يخلون رجل بامرأاة ’ تحل له فإان ثالثهما الششيطان إا’ المحرم ..رواه أاحمد.

سسنة نبوية تقينا من أامراضض اŸعدة
من هديه  -صسلى ألله عليه وسسلم -
أأ’كل مما تيسسر ،ولم يرد شسيء في
تحديد عدد أأوقات تناوله ألطعام
في حال وجوده حسسب أطÓعنا،
وكان يسسمي ألله عند ألبدء بطعامه،
ويحمده عند أنتهائه منه ،ويأاكل
بأاصسابعه ألثÓث ويلعقها أإذأ فرغ
من ألطعام ،و’ يأاكل متكئاً ..هذأ
من هديه في ألطعام.
يقول أبن ألقيم  -رحمه ألله تعالى
 في زأد ألمعاد في بيان هديه -صسلى ألله عليه وسسلم  -في أأ’كل:
كان هديه أأكل ما تيسسر فإان أأعوزه
صسبر؛ حتى إأنه ليربط على بطنه
ألحجر من ألجوع ،وُيَرى ألهÓل
وألهÓل وألهÓل و’ يوقد في بيته
نار ،وكان معظم مطعمه يوضسع على أأ’رضض في ألسسفرة وهي كانت مائدته ،وكان يأاكل
بأاصسابعه ألثÓث ويلعقها أإذأ فرغ وهو أأشسرف ما يكون من أأ’كلة ،فإان ألمتكبر يأاكل بأاصسبع
وأحدة ،وألجشسع ألحريصض يأاكل بالخمسض ويدفع بالرأحة ،وكان ’ يأاكل متكئًا ،وأ’تكاء على
ثÓثة أأنوأع أأحدها :أ’تكاء على ألجنب .وألثاني :ألتربع .وألثالث :أ’تكاء على إأحدى يديه
وأأكله باأ’خرى ،وألثÓث مذمومة.
وكان يسسمي ألله تعالى أأول طعامه ،ويحمده في آأخره ،فيقول عند أنقضسائه (ألحمد لله حمدأ ً
كثيرأ ً طيباً مباركًا فيه غير مكفي و’ مودع و’ مسستغنى عنه ربنا) ،وربما قال(:ألحمد لله
ألذي يطِعم و’ يطَعم من sعلينا فهدأنا وأأطعمنا وسسقانا ،وكل بÓء حسسن أأبÓنا ،ألحمد لله
ألذي أأطعم من ألطعام ،وسسقى من ألشسرأب ،وكسسا من ألعري ،وهدى من ألضسÓلة ،وبصسر من
ألعمى ،وفضسل على كثير ممن خلق تفضسي ،ًÓألحمد لله رب ألعالمين) وربما قال( :ألحمد لله
ألذي أأطعم وسسقى وسسوغه) .وكان إأذأ فرغ من طعامه لعق أأصسابعه ،ولم يكن لهم مناديل
يمسسحون بها أأيديهم ،ولم يكن عادتهم غسسل أأيديهم كلما أأكلوأ.
أنتهى.
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فالك فال اÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

الحمل
من الجميل أان تكون لك قوانينك
الخأصضة في الحيأة يأ حمل ..ولكن
’ تتجأوز حدودك و’ تضضأيق اآ’خرين.

الثور

الحيأة قصضيرة جدا ً ’ تسضتحق
ال -ح -ق -د ،ال -حسض -د ،ال-ن-ف-أق وق-ط-ع
اأ’رح -أم ي -أث -ور ،غ -دا ً سض -ت -ك -ون ذك -رى ف-ق-ط
اب-تسض-م-وا وسض-أم-ح-وا م-ن أاسض-أء إال-ي-ك-م ف-ألجنة
تحتأج قلوب سضليمة.

الجزائر عربية أابيضض وأاخضضر معروفين
اعÓمنا
عليها نجمة وهÓل منورة رفدوه
الشضجعان
أاصضلها أامازيغية وا’سضÓم نور اعتقادنا
احفظها يا ربي وصضنها من كيد الطغيان
تحيا الجزائر كافة رجال ونسضوان.
نطلبو ربنا بالنصضر لشضعبنا و تحيا بÓدنا
بجاه العدنان
نطلبو ربنا بالنصضر لديننا ويحيا شضعبنا
رجال و نسضوان
^ من الشضعر الشضعبي الجزائري

الجوزاء

حكم و
أأمثال

^ أان ق -رون اسض -تشض -ع -ار ال -ب -ع -وضض-ة حسض-اسض-ة ج-دا
ل- -درج- -ة أان- -ه- -ا تسض -ت -ط -ي -ع كشض -ف ت -غ -ي -رات
ال- - -ح- - -رارة ح- - -ت- - -ى ( )0,004م - - - - -ن درج - - - - -ة
بالفهرنهايت؟

^ بعد م
سضتدرك رور أاعوام
أان الل
عنك ما كن ه حين منع
ت
ت
ح
ب
ه
ُ
و
ت
ل
ي
كن إا’ ليعوضضك بأاج ح عليه؛ لم
م
لُيرضضيك وي ل مما مضضى
ُر
^ كم من مصضيبة ص ضضي قلبك.
ضرفه
ا الله عنك
بسض- -بب ف -ع -
صض- -ن- -ائ ل خ -ي -ر ق -م
ت ب -ه .إان -ه -ا
ع الم -ع -روف ت -
مصض- - -ارع السض- - -وء .ق -ي ال -ع -ب -د
ف- - -ا
معروفـاً’ تنقطع ج- - -ع - -ل لك
عن
ه
م
هما كانت
ظروفك.

^ أان جسضم الدودة يحوي على  2000عضضلة
’نسضان
’نسضان فجسضم ا إ
وإاذا ما قورن بجسضم ا إ
يحوي علي  700عضضلة فقط؟

التخصضصض الوحيد الذي لن Œده
يدرسض ‘ جامعات الدنيا هو:
’خÓق»  ..قد يحمله عامل بسضيط
«ا أ
 ...ويرسضب فيه حامل شضهادة.

طفولة أاششهر طبيب ‘ العا..⁄

^ ششيء في جسشمك من ثÓثة احرف
األول والثاني طائر ،األول والثالث
مششروب مششهور ،والثاني و الثالث وحدة
موازين ،ما هو؟
حل العدد السضابق

القلـ ـ ـم

أبتسسم

^ ال-ف-خ-امة أايام
ا’ب- - -ت- - -دائ- - -ي  :ل - -م - -ا
ي-ع-ط-يك ا’سض-تاذ أاوراق
وي- -ق- -ولك وصض -ل -ه -ا ل Ó-سض -ت -اذ ف -ي
ال- -فصض- -ل ال- -ث- -ان- -ي تشض- -ع -ر و ك -أانك
Óمم المتحدة.
مبعوث ل أ

^ إاذا احتدم النقاشض مع أاحد ولم
تجد شضيئا ترد عليه فيه  ..الحل
انك ت -ق -ل -د صض -وت -ه اه -م شض -ي-ئ ’
تسضتسضلم.

وقفت معّلمة الصضف الخأمسس ذات يوم وأالقت على الّتÓميذ جملة :إاّنني أاحّبكم جميعأ
وهي تسضتثني في نفسضهأ تلميذا يدعى «تيدي» فمÓبسضه دائمأً شضديدة ا’ّتسضأخ
مسضتواه الدراسضي متدن جدا ومنطوي على نفسضه،
وهذا الحكم الجأئر منهأ كأن بنأء على مأ ’حظته خÓل العأم ،فهو ’ يلعب مع اأ’طفأل
ومÓبسضه مّتسضخة ودائمأ يحتأج إالى الحمأم وإاّنه كئيب لدرجة أاّنهأ كأنت تجد متعة في
تصضحيح أاوراقه بقلم أاحمر لتضضع عليهأ عÓمأت  xبخط عريضس وتكتب عبأرة راسضب
في اأ’على.
ذات يوم طلب منهأ مراجعة السضجÓت الدراسضية السضأبقة لكل تلميذ وبينمأ كأنت تراجع
ملف «تيدي» فوجئت بشضيء مأ!
لقد كتب عنه معلم الصضف اأ’ول :تيدي طفل ذكي موهوب يؤودي عمله بعنأية وبطريقة
منظمةومعلم الصضف الثأني :تيدي تلميذ نجيب ومحبوب لدى زمÓئه ولكنه منزعج
بسضبب إاصضأبة والدته بمرضس السضرطأن.
أامأ معلم الصضف الثألث كتب :لقد كأن لوفأة أامه وقع صضعب عليه ،لقد بذل أاقصضى مأ
يملك من جهود لكن والده لم يكن مهتمأ به ،واإن الحيأة في منزله سضرعأن مأ سضتؤوثر عليه
إان لم تتخذ بعضس اإ’جراءات.
بينمأ كتب معلم الصضف الرابع :تيدي تلميذ منطو على نفسضه ’ يبدي الرغبة في الدراسضة
وليسس لديه أاصضدقأء وينأم أاثنأء الدرسس.
هنأ أادركت المعلمه تومسضون المشضكلة وشضعرت بألخجل من نفسضهأ!
وقد تأأّزم موقفهأ عندمأ أاحضضر التÓميذ هدايأ عيد الميÓد لهأ ملفوفة بأأشضرطة جميلة
مأ عدا الطألب تيدي كأنت هديته ملفوفة بكيسس مأأخوذ من أاكيأسس البقألة تأألمت
السضيدة تومسضون وهي تفتح هدية تيدي وضضحك التÓميذ على هديته ،وهي عقد مؤولف
من مأسضأت نأقصضة اأ’حجأر وقأرورة عطر ليسس فيهأ إا’ الربع
ف التÓميذ عن الضضحك عندمأ عبّرت المعلمة عن إاعجأبهأ بجمأل العقد
ولكن ك ّ
والعطر وشضكرته بحرارة ،وارتدت العقد ووضضعت شضيئأ من ذلك العطر على مÓبسضهأ

مثÒة

السشرطان

’ يمكنك يأسضرطأن أان تخسضر
شضيئًأ لم تمتلكه قط  ’..،يمكنك
أان ت -ح -ت -ف -ظ بشض -يء ل -يسس لك ..و’ ي -م -ك -نك
التشضبث بشضخصس ’ يريد أان يبقى معك.

األسشد

نعم يأ أاسضد بعضس اأ’شضخأصس ،ليسضوا
م -ق ّ-دري -ن بـأأن ي -ك -ون -وا ف-ي ح-ي-أت-ن-أ
Óب-د ..فـب-عضض-ه-م «ي-عُ-برون» حيأتنأ
ل -أ
فقط  ..لكي :يعلمونأ درسضأً.

العذراء
’ تÓ- - -ح- - -ق اآ’خ- - -ري- - -ن ي- - -أع - -ذراء،
فأأ’شضخأصس الذين ينتمون إالى حيأتك
 ..سضيأأتون إاليك ..و سضـ «يبقون».

الميزان
أاح -ي -أن ً-أ ن -ف -ك -ر ب -أأن ل -دي -ن-أ ط-ري-قً-أ
ط -وي ـ ـً Óلـنسض -ل -ك -ه ي -أ م-ي-زان ،ول-ك-ن-ن-أ
ننسضى أان ننظر للخلف ..لنرى كم قطعن ـ ـأ.

العقرب
ويومهأ لم يذهب «تيدي» بعد الدراسضة إالى منزله مبأشضرة

لن تجد الشضخصس «المنأسضب» يأ
بل انتظر ليقأبلهأ وقأل :إان رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي!.
عندهأ انفجرت المعلمة بألبكأء أ’ن «تيدي» أاحضضر لهأ زجأجة العطر التي كأنت والدته عقرب  ..إاذا لم تبتعد عن الشضخصس
تسضتعملهأ ووجد في معلمته رائحة أامه الراحلة!!
(الخأطئ)

منذ ذلك اليوم أاولت اهتمأمأ خأصضأ به وبدأا عقله يسضتعيد نشضأطه ،وبنهأية السضنة أاصضبح
«تيدي» أاكثر التÓميذ تميزا في الفصضل ،ثم وجدت السضية مذّكرة عند بأبهأ للتلميذ
«تيدي» ،كتب بهأ أانهأ أافضضل معلمة قأبلهأ في حيأته فرّدت عليه أانت من علّمني كيف
أاكون معلمة جيدة.
بعد عدة سضنوات فوجئت هذه المعلمة بتلقيهأ دعوة من كلية الطب لحضضور حفل تخرج
الدفعة في ذلك العأم موقعة بأسضم ابنك تيدي فحضضرت وهي ترتدي ذات العقد وتفوح
منهأ رائحة ذات العطر.
هل تعلم من هو تيدي اآ’ن؟
تيدي سضتودارد هو أاشضهر طبيب بألعألم ،ومألك مركز «سضتودارد» لعÓج السضرطأن.

لن تعرف يأقوسس من هم أاصضدقأئك
(ال -ح -ق -ي -ق -ي -ون) ..إا’ ع -ن -دم -أ ت-ك-ون
ب -ح-أجٍ-ة شض-دي-دة ال-ى أامٍ -ر م-أ .ع-ن-ده-أ سض-ت-رى م-ن
سضيظهر لك!

الجدي

Ÿاذا ’ Áكن –ليق طائرة Œارية ‘ الفضضاء؟
(ح-وال-ي  40أال-ف ك-يلومتر
ف -ي السض-أع-ة) ب-ي-ن-م-أ تصض-ل
السض -رع -ة ال -قصض -وى أ’ق-وى
طأئرة في العألم إالى  6.7مأخ فقط (حوالي 8250
كيلومتر في السضأعة).
والمشضكلة اأ’خرى التي تعوق تحليق الطأئرة في
ال -فضض -أء ه -ي «ال -غ Ó-ف ال -ج -وي» ،ف -ك-ل-م-أ ح-ل-قت
ال -ط -أئ -رة إال-ى أاع-ل-ى ،يصض-ب-ح ال-غÓ-ف ال-ج-وي أاق-ل
كثأفة وهو مأ ينتج عنه عأئقين :اأ’ول قلة جزيئأت
الهواء مأ يعني صضعوبة بقأء الطأئرة في الجو،
والثأني نقصس اأ’كسضجين الÓزم لعملية ا’حتراق
’سضتمرار تشضغيل المحركأت.

القوسس

ي - -أج - -دي أاح - -ي- -أن- -أ ..تضض- -ط- -ر أ’ن
ت -ب -تسض-م ..وت-ت-ظ-أه-ر بـأأن «ك-ل شض-يٍء
ع -ل -ى م -أي -رام» ،وت -م -ن -ع دم-وعك .ث-م
ترحل بعيدا ً.

أاخبار

تلجأأ دول لتحميل مكوك الفضضأء على ظهر طأئرة
حتى يحلق من أاعÓهأ نحو الفضضأء الخأرجي من
أاجل مهمة أاو بعثة للمحطة الفضضأئية الدولية ومأ
أاشض -ب -ه ،ول-ك-ن ل-م-أذا ’ تسض-ت-ط-ي-ع ال-ط-أئ-رة ن-فسض-ه-أ
التحليق في الفضضأء؟.
أاجأب تقرير نشضره «بيزنسس إانسضأيدر» بأأن السضبب
الرئيسضي وراء ذلك يكمن في الجأذبية اأ’رضضية
التي ’ تسضتطيع محركأت الطأئرات مقأومتهأ من
أاجل بلوغ الفضضأء.
وأاوضض -ح خ -ب -راء ب -أأن ال -ح-د اأ’دن-ى ل-لسض-رع-ة ال-ت-ي
ت -ح -ت-أج-ه-أ ط-أئ-رة م-ن أاج-ل ال-ه-روب م-ن ج-أذب-ي-ة
اأ’رضس وا’نطÓق نحو الفضضأء تقدر بـ  33مأخ

ي -أج -وزاء ال -ح -ي -أة أاقصض -ر م -ن أان
تهدرهأ في طلب رضضى اآ’خرين ،وأاكبر من
أان تقضضيهأ وأانت قلق على كل كبيرة وصضغيرة،
وأاعظم من أان تمضضيهأ في تقليد اآ’خرين!.

الدل
’ يمكن للطأئرة تجأوز ارتفأع  13.5أالف متر،
ولكن بعضس الطيأرين حأولوا قيأدة طأئراتهم إالى
أاقصض- -ى ارت -ف -أع م -م -ك -ن ،وف -ي ع -أم  ،1977ت-م-ك-ن
«أالكسضأندر فيدوتوف» بلوغ ارتفأع  37059مترا،
وم -ع ذلك ،ف -إأن ه -ذا ال -مسض-ت-وى ي-م-ث-ل ف-ق-ط ث-لث
المسضأفة إالى الفضضأء.
وفي عأم  ،2004بلغت الطأئرة «سضبيسس شضيب وان»
ارت -ف -أع  110.250أال -ف م -ت -ر بسض -بب م -ح-رك-أت-ه-أ
الصضأروخية وحلقت على ارتفأع  13أالف متر بشضكل
مبدئي قبل ا’نطÓق.

Óخرين يأدلو
وكن حذرا ً فيمأ تقوله ل آ
 ..فـتعليٌق بسضي ٌ
ط منك ،ربمأ تظنه «غير
مهمأً»..قد يكون السضبب في تحطيمهم كليًأ.

الحوت

عندمأ يتحدث النأسس عنك وراء
ظ-ه-رك ..ت-ذك-ر :ب-أأن-ه-م اق-ت-ط-ع-وا
وقتأً من حيأتهم البأئسضة لكي يفكروا بك.
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 2٥سشبتم :1٩٥٩ Èششارك وفد عن الهÓل الأحمر
لحمر
ا÷زائري ‘ الندوة الدولية للصشليب ا أ
بأاثينا (اليونان).
 2٥سش-ب-ت-م : 1٩٥8 ÈاعÎفت ج-م-ه-وري-ة ك-وري-ا
الشش -ع -ب -ي -ة (الشش -م -ال -ي -ة) رسش -م -ي-ا ب-ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة
للجمهورية ا÷زائرية.
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أاششرف على التمرين البياني بالرمايات الحقيقية «عاصشفة »2017

الفريق أاحمد ڤايد صصالح يتفقد وحدات الميدان بالناحية العسصكرية الثانية بوهران

عمليات تؤوكد اليقظة الدائمة
لمنية
لسشÓك ا أ
لفراد الجيشس وا أ
أ

القضصاء على إارهابي خطير بتيبازة واسصترجاع أاسصلحة
لرهاب ،وعلى إثر كمين نصشبته ،أإمسص  24سشبتمبر  ،2017مفرزة للجيشص
في إطار مكافحة إ إ
إلوطني إلششعبي بالقطاع إلعملياتي لتيبازة ،تم إلقضشاء على إرهابي ( )01خطير ،بمنطقة
تاقرإرة إلتابعة لبلدية مرإد ،حيث مكنت هذه إلعملية إلنوعية من إسشترجاع مسشدسص رششاشص
( )01من نوع كÓششنيكوف وأإغرإضص مختلفة.من جهة أإخرى ،تمكنت مفرزة للجيشص إلوطني
لمن لولية أإدرإر ،من إسشترجاع مسشدسص رششاشص ( )01من نوع
إلششعبي بالتنسشيق مع مصشالح إ أ
كÓششنيكوف ،وثÓثة ( )03مخازن مملوءة وحمالة مخازن.تاأتي هذه إلعمليات لتؤوكد مرة أإخرى
لمن في مجال
مدى إلمتابعة وإليقظة إلدإئمة لقوإت إلجيشص إلوطني إلششعبي ومصشالح إ أ
لرهاب وإلجريمة إلمنظمة.
مكافحة إ إ

اجتماع المكتب الفيدرالي « للفاف »

موإصشلة للزيارإت إلميدإنية إلدورية إلى مختلف إلنوإحي إلعسشكرية،
يقوم إلفريق أإحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسص أإركان
إلجيشص إلوطني إلششعبي ،إبتدإء من أإمسص إألحد  24سشبتمبر ،2017
ب -زي -ارة ع -م-ل وت-ف-ق-د إل-ى إل-ن-اح-ي-ة إل-عسش-ك-ري-ة إل-ث-ان-ي-ة ب-وه-رإن ،ح-يث
سشيششرف خÓل هذه إلزيارة على تمرين بياني بالرمايات إلحقيقية
«عاصشفة  ،»2017معلنا بذلك إفتتاح سشنة إلتحضشير إلقتالي /2017
 ،2018كما سشيتفقد بعضص وحدإت إلناحية.
لول من إلزيارة وبعد مرإسشم إلسشتقبال بمقر قيادة
في إليوم إ أ
إل-ف-رق-ة إل-ث-ام-ن-ة إل-م-درع-ة ورف-ق-ة إل-ل-وإء سش-ع-ي-د ب-اي قائد إلناحية

إلعسشكرية إلثانية ،تابع إلسشيد إلفريق عرضشا قدمه قائد إلفرقة،
تضشمن إلفكرة إلعامة ومرإحل تنفيذ هذإ إلتمرين إلذي يهدف إلى
لركانات ،فضشÓ
إلرفع من إلقدرإت إلقتالية وإلتعاون بين مختلف إ أ
لركانات على إلتحضشير وإلتخطيط وقيادة
عن تدريب إلقيادإت وإ أ
إلعمليات في موإجهة إلتهديدإت إلمحتملة ،وكذإ تقييم إلمؤوهÓت
لح-ت-رإف-ي-ة ل-ق-ي-ادة وأإرك-ان-ات إل-ف-رق-ة إل-ث-ام-ن-ة إل-مدرعة ووحدإت
إإ
لج-رإءإت إل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة وإع-دإد إل-وث-ائ-ق وإدإرة
إل -دع-م ف-ي م-ج-ال إ إ
لعمال إلقتالية .ليقوم بعدها ،إلفريق بتفقد ميدإني للوحدإت
إأ
إلمششاركة في هذإ إلتمرين.

تجديد الثقة في أالكاراز ..
وإاعادة تنصصيب كوسصة على رأاسس لجنة التحكيم

لقليمية للدرك الوطني بعنابة
خÓل إاششرافه على تنصشيب قائد المجموعة ا إ

القائد الجهوي يدعو لمحاربة اإلجرام وتجسصيد األمن بالولية

أاشش -رف ،أامسس ،ال -ق -ائ-د ال-ج-ه-وي ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة
العميد الطاهر مغالط ،على مراسشيم تنصشيب المقدم طارق
لق-ل-ي-م-ية للدرك الوطني
ت-وات-ي ق-ائ-دا ج-دي-دا ل-ل-م-ج-م-وع-ة ا إ
بعنابة ،خلفا للعميد توفيق درقاوي الذي حول لمهام أاخرى،
حيث يأاتي هذا التعيين في إاطار تنفيذ مخطط التحويÓت
Óف-راد الضش-ب-اط لسش-نة  ،2017وال -ذي يشش-م-ل ق-ادة ال-وح-دات
ل -أ
وال -تشش -ك -يÓ-ت ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ي-ادة ال-ج-ه-وي-ة ال-خ-امسش-ة ل-ل-درك
الوطني.
عنابة :هدى بوعطيح
وخÓ-ل إشش-رإف-ه ع-ل-ى م-رإسش-ي-م إل-ت-نصش-يب ب-حضش-ور إلسش-ل-ط-ات إلمدنية،
إلقضشائية ،إلعسشكرية وإألمنية لولية عنابة ،حث إلعميد إلطاهر مغالط،
إلقائد إلجديد للمجموعة إإلقليمية للدرك إلوطني بعنابة طارق توإتي
على بذل إلمجهودإت إلÓزمة للقضشاء على إإلجرإم بششتى أإنوإعه،
وإلعمل إلجاد للتقليصص من حوإدث إلمرور على وجه إلخصشوصص ،مؤوكدإ
بأانه سشيلقى منه إلدعم إلكامل حتى يتسشنى له برفقة معاونيه تحقيق
إألهدإف إلمحددة له خدمة للوطن وللموإطن.
كما طالب مغالط بضشرورة إلعمل وفق خطط مدروسشة ،تبعا للخريطة
إإلج -رإم -ي -ة ل -ل -ولي-ة ،م-ن خÓ-ل إلسش-ت-غÓ-ل إألم-ث-ل ل-ل-م-وإرد إل-بشش-ري-ة
وإلوسشائل إلمادية إلموضشوعة تحت مسشؤوولية قائد إلمجموعة إإلقليمية،
وب-ال-ت-ع-اون إل-وث-ي-ق م-ع إلسش-ل-ط-ات إإلدإري-ة ،إل-قضش-ائ-ي-ة وإألمنية ،بهدف
تحقيق إلهدف إألسشمى إلذي تصشبو إليه إلولية وهو إألمن ،وتجسشيد
إلششعور بالطمأانينة في نفوسص إلموإطنين بصشفة فعلية ووإقعية ،حتى
تسشود إلسشكينة وإلنظام إلعام بإاقليم إلولية.
وقال إلقائد إلجهوي للدرك إلوطني إن هذإ إلمبتغى ل يمكن إدرإكه إل
بالحسص إلمهني لمعاونيه وكذإ تفانيهم وجاهزيتهم إلدإئمة ،وبهذإ حثهم
على إللتزإم بأاوإمر إلقائد إلجديد للمجموعة إإلقليمية للدرك إلوطني
ب-ع-ن-اب-ة ،ومسش-اع-دت-ه ع-ل-ى أإدإء إل-م-ه-ام إل-م-وك-ل-ة ل-ل-م-جموعة إإلقليمية،

وإلتحلي بالصشفات إلعسشكرية وإألخÓقية خدمة للدولة بكل مؤوسشسشاتها،
وللموإطن على إعتبار أإنه ششريك حقيقي في سشبيل تحقيق أإمن وسشÓمة
إلوطن وإلحفاظ على إلممتلكات إلخاصشة في ظل إلتقيد بالقوإنين.
ومن جهته إلمقدم طارق توإتي تعهد بالسشعي جاهدإ ألجل إعطاء دفع
ج-دي-د ل-وت-ي-رة إل-ع-م-ل ب-ال-ولي-ة ،وإلسش-ت-غÓ-ل إألم-ث-ل ل-ل-م-وإرد إل-بشش-رية
وإلوسشائل إلمادية إلمتاحة ،مؤوكدإ بأان ذلك لن يتأاتى إل بتوظيف كفاءإت
إألف-رإد وع-قÓ-ن-ي-ة إل-تسش-ي-ي-ر ،وج-اه-زي-ة وح-دإت إل-مجموعة إإلقليمية،
لتعزيز دعائم محاربة إإلجرإم بششتى أإنوإعه ،بما فيه إإلجرإم إلمروري.
وأإضش-اف ت-وإت-ي ب-أان-ه سش-يسش-ع-ى ب-ك-ل ع-زم ل-ت-نسش-ي-ق إل-ج-ه-ود م-ع م-ختلف
مؤوسشسشات إلدولة ،في إطار إلتعاون وإلتكامل وإلنسشجام لتحقيق إألمن
إلذي يمثل أإهم دعائم إلتنمية وإلزدهار ،مؤوكدإ بأانه سشيبذل كل ما في
وسشعه في سشبيل تسشيير إلبرنامج إلمسشطر من طرف إلقيادة ،وأإدإء
إلمهام إلموكلة إليه وبعث حركية وحيوية في نششاط وحدإت إلمجموعة
إإلقليمية للدرك إلوطني بعنابة.

اج-ت-م-ع ال-م-ك-تب ال-ف-ي-درال-ي لÓتحادية
ال- -ج- -زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق -دم ،ي -وم أامسس،
واتخذ عدة قرارات هامة ،حيث جدد
لعضش -اء  12ال-ذي-ن حضش-روا الج-تماع
ا أ
ال -ث -ق -ة ف -ي ال -ط -اق -م ال -ف -ن-ي ل-ل-م-ن-ت-خب
الوطني بقيادة أالكاراز إالى غاية نهاية
لقل .
تصشفيات مونديال  2018على ا أ
حامد حمور
سشيوإصشل إلتقني إإلسشباني عمله وينتظر أإن
يكششف عن قائمة إلÓعبين إلمعنيين بالمبارإة
إلقادمة لـ «إلخضشر» أإمام إلمنتخب إلكاميروني
ي- -وم  7أإك -ت -وب-ر إل-ق-ادم ..ه-ذه إل-ق-ائ-م-ة إل-ت-ي
ينتظرها كل إلمتتبعين كونها سشتحمل أإسشماء
جديدة سشتعطي دفعا آإخر للتششكيلة إلوطنية.
كما تم تنصشيب لجنة تنظيم إلمنتخب إلوطني
برئاسشة بششير ولد زميرلي ،مهمتها تتركز في
متابعة وتنظيم إلمنتخب إلوطني.
وبنفسص إلمناسشبة أإعيد تنصشيب مسشعود كوسشة
ع -ل -ى رأإسص إل -ل -ج -ن -ة إل -ف -ي -درإل-ي-ة ل-ل-ت-ح-ك-ي-م،
وب-إام-ك-ان-ه ت-ق-دي-م إل-ك-ث-ي-ر ل-ه-ذه إللجنة بفضشل
خبرته إلكبيرة في إلميدإن ومعرفته لخبايا
إلتحكيم.
وذّكر إلمكتب إلفيدرإلي خÓل هذإ إلجتماع
إألندية أإنه ل يتم إلمصشادقة على صشعود أإي
فريق من قسشم آلخر إل بعد تسشوية وضشعيته

إل-م-ال-ي-ة ..وت-ع-د ه-ذه إل-ن-ق-ط-ة ج-د م-ه-م-ة في
مسشار إلفرق إلتي عليها تنظيم إألمور إلمالية
بششكل يتماششى مع إلنجاح إلرياضشي.
وقرر إلمكتب إلفيدرإلي خÓل إجتماع أإمسص
إل -مصش -ادق -ة ع -ل-ى ق-ائ-م-ة أإعضش-اء ل-ج-ن-ة ك-أاسص
إل-ج-زإئ-ر  ،2018 – 2017وإل -ت -ي ت -ت-ك-ون م-ن
ب- -اك- -ي- -ري ،زم- -ام ،دري- -ب- -ات ،شش- -ي- -ب -ي ،أإرزور،
هاششمي ،محمديوة  .في حين قدم إلمكتب
إل-ف-ي-درإل-ي إن-ذإرإ ل-ل-رإب-ط-ة إل-م-ح-ت-رف-ة ل-ك-رة
إلقدم وإلنادي بعد قضشية محاولة تزوير حول
إلÓعب بدني ( جمعية إلششلف سشابقا).
ومن جهة أإخرى تمت إلمصشادقة على ميزإنية
تقدر بـ  15مليون دج للبطولة إلوطنية لكرة
إلقدم إلنسشوية ،وبتسشبيق فوري قدره  10مليون
دج .وإعتذر علي باعمر للمكتب إلفيدرإلي
على عدم قبول ترؤوسص لجنة إلطعون ألسشباب
صشحية.
م -ن ضش -م -ن إل -ن -ق -اط إل -ت -ي درسش -ه -ا إل -م -ك-تب
إلتنفيذي طلب أإعضشائه من إلرإبطة إلمحترفة
إل -غ -اء ب -رم -ج -ة م-ق-ابÓ-ت إل-رإب-ط-ت-ي-ن إألول-ى
وإلثانية إلتي تتزإمن مع مبارإة إلكاميرون –
Óششارة ،فإانه
إلجزإئر يوم  7أإكتوبر إلقادم .ل إ
تم تعيين رششيد قاسشمي على رأإسص لجنة تنظيم
ملتقى حول كرة إلقدم إلجزإئرية.

