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يقوم وزير التصشال جمال كعوان،
اليوم ،بزيارة عمل وتفّقد إا ¤ولية
تيزي وزو ،حيث يششرف على إاحياء
لع Ó-م -ي ال -راح -ل
ذك- -رى اغ- -ت -ي -ال ا إ
إاسشماعيل يفصشح واŸن ّ
ظم من جمعية
التحدي.

قيطو Êيفتتح صسالون
إلّطاقات إŸتجّددة

١74٦٩

إإع ـ ـÓن نتائ ـ ـج مسسابقـ ـة جائـ ـزة رئي ـ ـسس إ÷مهوريـ ـ ـة
تن ّ
ظم وزارة التصشال ،غداÃ ،ناسشبة إاحياء اليوم الوطني للصشحافة ،حفل تسشليم ا÷وائز للفائزين ‘ جائزة رئيسض
ا÷مهورية للصشحا‘ اÎÙف ‘ ،طبعتها الثالثة ،وذلك باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال ،نادي الصشنوبر،
ابتداءً من السشاعة  ١٨ : ٠٠مسشاء.

إ÷يشس إ÷زإئري يحتل
إŸرتبة إلثانية إفريقيا

زعÓن وفرعون يشسرفان على إمضساء مذّكرة تفاهم

يشش -رف وزي -ر الشش -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
لوقاف ﬁمد عيسشى ،اليوم ،بدار
وا أ
لم- -ام ،ع- -ل- -ى اف- -ت- -ت- -اح ف- -ع- -ال- -ي- -ات
ا إ
اŸسشابقة الششفوية اÿاصشة بالدخول
لط-ارات ال-دي-ن-ي-ة،
Ÿع -اه-د ت-ك-وي-ن ا إ
ابتداءً من السشاعة  ١٠ : ٠٠صشباحا.

نسسيب ‘ معسسكر

لم -ري -ك -ي ““غ-ل-وب-ال ف-اي-ر
صش ّ-ن -ف اŸوق -ع ا أ
ب- -اور““ اŸت- -خصشصض ‘ الشش- -ؤوون ال- -عسش- -ك- -ري- -ة
لم - -ن - -ي - -ة ا÷يشض ا÷زائ - -ري ‘ اŸرت - -ب- -ة
وا أ
ال -ث -ان -ي -ة إاف -ري -ق -ي -ا وي -ع -ت -م-د اŸوق-ع ‘ ه-ذا
التصشنيف على جملة من اŸعاي Òمن أاهمها
لسش-ل-ح-ة
ا÷انب ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي وت-رسش-ان-ة ا أ
وتطورها.

موعد ثقا‘ مع إلكاتبة ““تال““
ي -ف -ت -ت -ح وزي-ر ال-ط-اق-ة مصش-ط-ف-ى
ق -ي -ط -و Êي-وم  23أاك-ت-وب-ر ا÷اري،
ب-وه-ران ،ال-ط-ب-ع-ة ال-ثامنة للصشالون
ال-دو‹ ل-ل-ط-اق-ات ال-نقية واŸتجددة
وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دÁة ““إاي-را .““2٠١7
كما سشيقوم باŸناسشبة يومي  23و24
من هذا الششهر بزيارة عمل وتفقد
ل- -ل- -ولي- -ة وك- -ذا Ÿسش- -ت- -غ- -ا ،Âح- -يث
سشيعاين ويدشّشن مرافق طاقوية.

ميهوبي يتفّقد موإقع
وهيئات ثقافية بالعاصسمة

–تضشن اŸكتبة الوطنية ا÷زائرية ،يوم
 23أاكتوبر ا÷اري ،موعدا ثقافيا مع الكاتبة
الدكتورة ““آاوآا .ب .‹.تال““ لتقد Ëكتاب
بعنوان““ :من ملكة سشابا إا ¤ميششال أاوباماو
مرورا بÓل فاطمة نسشومر :إافريقيات نسشاء
القوة والنفوذ““.

ملتقى حول إإ’عÓم إلّرياضسي
إليوم بنادي عيسسى مسسعودي
ت -ن ّ-ظ -م اŸن ّ-ظ -م -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصش-ح-اف-يÚ
ال -ري -اضش -ي Úا÷زائ -ري ،Úال -ي-وم السش-بت 2١
أاك- -ت -وب -ر  ،2٠١7ع - -ل- -ى السش- -اع- -ة ال- -ع- -اشش- -رة
وال-نصش-ف صش-ب-اح-ا ،ب-ن-ادي ع-يسشى مسشعودي،
لذاعة الوطنية ( 2١ششارع الششهداء)،
Ãقر ا إ
لعÓ-م ال-ري-اضش-ي:
م -ل-ت-ق-ى ح-ول م-وضش-وع ““ا إ
لفاق““.
التحديات وا أ
اŸلتقى ،الذي يتزامن مع احتفالت اليوم
ال-وط-ن-ي ل-لصش-ح-اف-ة ،سش-ي-ع-رف حضش-ور وزي-ر
التصش-ال السش-ي-د ج-م-ال ك-ع-وان ،وصشحافيÚ
‡ن Áلكون Œربة طويلة ‘ اÛال.
ّ

ن ـ ـ ـ ـدوة صسحفيـ ـ ـ ـة لرئيـ ـ ـ ـسس
إÛلسس إأ’على للغة إلعربية

ي -ق -وم وزي -ر ال -ث -ق-اف-ة ع-زال-دي-ن
م -ي -ه -وب-ي ي-وم  23أاك -ت-وب-ر ا÷اري،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف -ق -د إا ¤ولي -ة
ا÷زائ-ر ،وذلك اب-ت-داء م-ن السش-اع-ة
 ٠٩ : ٠٠صش-ب-اح-ا ،ح-يث سش-ي-ع-اي-ن
ع -دي -د اŸواق -ع وال -ه -ي -ئ -ات ال -ت-اب-ع-ة
ل -ل -ق -ط -اع م -ن ب -ي-ن-ه-ا ال-قصش-ب-ي-ة ،دار
ب- -رب- -روسض ،ج- -ن- -ان رايسض ح- -م -ي -دو
وضش- -ري- -ح سش- -ي -دي ﬁم -د ب -وقÈي -ن
وم-وق-ع سش-رف-ن-ت-اسض ،ليختتم زيارته
ب -ال -وق-وف ع-ل-ى أاشش-غ-ال ت-رم-ي-م ب-رج
لتراك بÈج الكيفان.
ا أ

لع-ل-ى ل-ل-غ-ة
ي -نشش-ط رئ-يسض اÛلسض ا أ
ال-ع-رب-ي-ة صش-ال-ح ب-ل-ع-يد ،يوم  23أاكتوبر
ا÷اري ،ن- -دوة صش- -ح- -ف- -ي- -ة ب- -ال- -ق -ن -اة
الإذاعية الأو ¤وذلك على السشاعة
 ١١ : ٠٠صشباحا.

لدارة والمالية
ا إ

ي- -ق- -وم وزي- -ر الشش- -ب- -اب وال- -ري -اضش -ة
الهادي ولد علي ،اليوم وغدا ،بزيارة
لغ- - -واط ،ح - -يث
ع- - -م- - -ل إا ¤ولي- - -ة ا أ
سش - -ي - -ق - -وم ب - -ت - -دشش Úع - -دي- -د اŸراف- -ق
ال-ري-اضش-ي-ة والشش-ب-ان-ي-ة وإاعطاء إاششارة
انطÓق دورة ركوب الدراجات.

زروإطي تÎأإّسس يوما
إعÓميا حول إلبيئة
تششرف ،اليوم ،وزيرة البيئة والطاقات
اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة ال-زهراء زرواطي ،على
ي-وم إاعÓ-م-ي ح-ول ““ال-ب-يئة““ للصشحفي،Ú
وذلك Ãقر الوزارة ابتداًء من السشاعة
 ٠٩ : ٠٠صشباحا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(٠2١)٦٠.7٠.3٥:

(021) 60.70.40

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسشÚ
نسشيب ،غدا ،بزيارة عمل وتفّقد إا¤
ولي- -ة م- -عسش- -ك- -ر ،ح- -يث سش- -ي- -ع- -اي -ن
مششاريع قطاعية.

بن غÈيت تنصسب إأعضساء
إÛلسس إلوطني للÈإمج

تشش-رف وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ن - -وري- -ة ب- -ن غÈيت ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى
م- - -راسش - -م ت - -نصش - -يب أاعضش - -اء اÛلسض
الوطني للÈامج ،بقاعة اÙاضشرات
Ãق -ر ال -وزارة ب-اŸرادي-ة ،اب-ت-داء م-ن
السشاعة  ١٠ : ٠٠صشباحا.

لقاء وطني Ÿتصسّدري حزب
إلعمال ‘ إ’نتخابات إÙلية

ي -نشش -ط رئ -يسض ح -زب ج -ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،ال-ي-ومّŒ ،م-ع-ا شش-ع-بيا
ب-ولي-ة سش-ك-ي-ك-دة ،ت-زام-ن-ا م-ع إاح-ي-اء ال-يوم
ال -وط -ن -ي ل -ل -ه -ج -رة وذلك ب -ق-اع-ة ع-يسش-ات
إايدير ،ابتداءً من السشاعة  ٠٩ : 3٠صشباحا.

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

ول ـ ـد عل ـ ـي ‘ زيارة
عمل لأÓغوإط

بلعيد ينشسط ّŒمعا شسعبّيا
بسسكيكدة

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها الجتماعي 2٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

لششغال العمومية والنقل عبد الغني زعÓن ،رفقة وزيرة الÈيد
يقوم وزير ا أ
واŸواصشÓت السشلكية والÓسشلكية والتكنولوجيات والرقمنة إاÁان هدى فرعون،
لشش -راف ع -ل -ى إامضش -اء م -ذّك -رة ت-ف-اه-م ب Úا÷زائ-ري-ة ل-ل-ط-رق السشّ-ي-ارة
غ -دا ،ب -ا إ
للياف البصشرية اŸنجزة من طرف
واتصشالت ا÷زائر حول وضشع فائضض ششبكة ا أ
ا÷زائرية للطرق السشيارة على طول الطريق السشيار ششرق  -غرب –ت تصشرف
اتصشالت ا÷زائر وذلك Ãنطقة بومدفع بع Úالدفلى.

ي -ن ّ-ظ -م ح -زب ال -ع-م-ال ،ال-ي-وم ،ل-ق-اًء وط-ن-ي-ا يضشّ-م
م-تصشّ-دري ق-وائ-م ا◊زب لÓ-ن-ت-خ-ابات اÙلية ،حيث
لم -ي -ن -ة ال -ع-ام-ة ،ب-ع-رضض
سش -ت -ق -وم ل -وي -زة ح -ن -ون ،ا أ
ال- -ت- -ق- -ري- -ر الف- -ت- -ت- -اح- -ي وذلك ب- -ق- -ري -ة ال -ف -ن -انÚ
بزرالدة،ابتداء من السشاعة  ١٠ : ٠٠صشباحا.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
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
 ١ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(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

»æWh

ألسضبت  ٢١أكتوبر  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ٠١صضفر  ١٤٣٩هـ

لوروبي ،مسساهل:
لو ¤للحؤار ا÷زائر  -ال–اد ا أ
الدورة ا أ

مسضتعدون لتقاسضم Œربة مكافحة الإرهاب مع األوروبيÚ
أاعرب وزير الشسؤؤون اÿارجية عبد
لول ،بÈوكسسل،
القادر مسساهل ،أامسس ا أ
ع - -ن «اسس - -ت - -ع - -داد» ا÷زائ - -ر ل - -ت- -ق- -دË
اŸسس-اع-دة وت-ق-اسس-م Œرب-ت-ه-ا مع ال–اد
لره -اب
لوروب- -ي ‘ ›ال م -ك -اف -ح -ة ا إ
ا أ
والتطرف العنيف.
صضرح وزير ألشضؤوون أÿارجية للصضحافة،
Ãناسضبة أنطÓق أشضغال ألدورة أألو ¤للحوأر
رفيع أŸسضتوى ب Úأ÷زأئر وأل–اد أألوروبي
‘ ›ال أألمن أإلقليمي ،أن «Œربة أ÷زأئر
‘ ›ال ألتصضدي للتطرف –ظى باهتمام
وأسضع من قبل أألوروبي ،Úفهم بحاجة Ÿعرفة
م -ن -اه -ج ع -م -ل -ن -ا ون -ح -ن مسض-ت-ع-دون ل-ت-ق-دË
أŸسضاعدة وتقاسضم هذه ألتجربة».
‘ هذأ ألسضياق ،أوضضح رئيسس ألدبلوماسضية
أ÷زأئ- - -ري- - -ة أن أ◊وأر ألسضÎأت - -ي - -ج - -ي بÚ
أ÷زأئر وأل–اد أألوروبي ،ألذي أنطلق يوم
أÿم-يسس ،ي-ت-م-ح-ور ح-ول «م-ك-اف-حة أإلرهاب
وألتطرف ألعنيف» ،مÈزأ أن أ÷زأئر وضضعت
«م -ث -ل ه -ذه أآلل-ي-ات م-ع أل-ع-دي-د م-ن أل-ب-ل-دأن
ألكÈى».
وب- -حسضب أل- -وزي- -ر ،ف -إان أل–اد أألوروب -ي
وأ÷زأئ -ر أل -ل -ذأن أت -ف -ق -ا ع -ل-ى ت-رق-ي-ة ح-وأر
أسضÎأتيجي وأمني Ÿوأجهة –ديات أألمن
وأل -ت -ن -م -ي -ة أŸشضÎك -ة ،ق-د ح-ددأ خÓ-ل ه-ذه
أل -دورة أألو ¤ل -ل -ح -وأر رف-ي-ع أŸسض-ت-وى ح-ول
أألم-ن أإلق-ل-ي-م-ي ثÓ-ث-ة ﬁاور رئ-يسض-ي-ة وه-ي
«م -ك -اف -ح -ة أإلره -اب ‘ ظ-ل إأشض-ك-ال-ي-ة ع-ودة
أŸق- -ات- -ل Úأألج- -انب وأل- -تصض- -دي ل -ل -ت -ط -رف
وأل -ه -ج -رة غ Òألشض -رع-ي-ة» .وأب-رز أل-وزي-ر ،أن
أألمر يتعلق بـ «تبادل مقاربتنا وŒاربنا ‘
›ال م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب وأل-ت-ط-رف أل-ع-ن-يف
وأل -ت -ف -ك Òسض -وي-ا ح-ول أفضض-ل ألسض-ب-ل ل-تسض-يÒ
إأشضكالية ألهجرة غ Òألشضرعية».
وأضض - -اف ،أن أل- -دورة أألو ¤ل- -ه- -ذأ أ◊وأر
ألسضÎأتيجي «مكنتنا من –ديد إأطار عملنا
وك -ي -ف -ي -ت -ه وبصض -ف -ة خ -اصض -ة –دي -د ›الت
ألعمل».
ك- -م -ا أوضض -ح مسض -اه -ل ،أن أشض -غ -ال أل -دورة
أألو ¤ل -ل -ح -وأر رف -ي -ع أŸسض-ت-وى ب Úأ÷زأئ-ر
وأل–اد أألوروبي ‘ ›ال أألمن أإلقليمي،

سضتتوأصضل على مسضتوى أÈÿأء ،مشضÒأ إأ ¤أن
ألدورة ألثانية لهذأ أ◊وأر «سضتجرى با÷زأئر
ألعاصضمة خÓل أألشضهر ألسضتة ألقادمة».

موغÒيني :ا÷زائر شضريك رئيسضي
ل–Óاد األوروبي
أك -دت أŸم -ث -ل -ة ألسض-ام-ي-ة ل–Ó-اد أألوروب-ي
للشضؤوون أÿارجية وألسضياسضة أألمنية فيديريكا
موغÒيني ،أن أ◊وأر ألسضÎأتيجي ب Úأ÷زأئر
وأل–اد أألوروب -ي ‘ ›ال أألم -ن أإلق -ل -ي -م-ي،
ألذي أنطلق يوم أÿميسس ،بÈوكسضل ،يكتسضي
«أهمية بالغة» بالنسضبة ل–Óاد.
وصض -رحت أŸسض -ؤوول -ة أألوروب -ي -ة ل -لصض-ح-اف-ة،
Ãناسضبة إأطÓق ألدورة أألو ¤لهذأ أ◊وأر غÒ
أل -رسض -م -ي ،أن «أ◊وأر ي -ك -تسض -ي أه -م -ي -ة ب -ال-غ-ة
بالنسضبة ل–Óاد أألوروبي».
‘ هذأ ألصضدد ،وصضفت رئيسضة ألدبلوماسضية
أألوروبية أ÷زأئر بـ «ألشضريك ألرئيسضي» ل–Óاد
أألوروبي« ،ليسس فقط ‘ أŸتوسضط و‘ شضمال
إأفريقيا وألسضاحلي بل ‘ إأفريقيا بأاسضرها».
وأك- - -دت ت - -ق - -ول ،إأن أÙادث - -ات أألو ¤بÚ
أ÷زأئر وأل–اد أألوروبي حول أألمن أإلقليمي
ألتي أنطلقت ،أÿميسس ،كانت «جد هامة» و»جد
مثمرة» ،مشضÒة أن هذأ ألعمل سضيتوأصضل على
مسضتوى «فرق خÈأء» ألطرف.Ú
وترأسس وزير ألشضؤوون أÿارجية عبد ألقادر

مسض- -اه- -ل ورئ- -يسض- -ة أل -دب -ل -وم -اسض -ي -ة أألوروب -ي -ة
ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغÒي-ن-ي ،م-ناصضفة ،أشضغال ألدورة
أألو ¤ل- -ل- -ح- -وأر رف- -ي -ع أŸسض -ت -وى ب Úأ÷زأئ -ر
وأل–اد أألوروب - -ي ح - -ول أألم - -ن أإلق - -ل - -ي- -م- -ي
ومكافحة أإلرهاب.
وأوضض -ح مصض -در دب -ل-وم-اسض-ي ،أن ه-ذأ أل-ل-ق-اء
أألول من نوعه يهدف إأ ¤بعث حوأر غ Òرسضمي
حول وسضائل «توحيد أ÷هود» Ÿكافحة أإلرهاب
و»دع- -م ج -ه -ود أ÷زأئ -ر» ‘ ›ال ألسض -ت -ق -رأر
أإلقليمي.
وأضضاف ،أن «أ÷زأئر –ظى بتجربة عاŸية
معÎف بها ‘ ›ال مكافحة أإلرهاب وÁكنها
تقدŒ Ëربة مؤوكدة ل–Óاد أألوروبي ‘ هذأ
أÛال» ،مشضÒأ إأ ¤أنها تقوم بعمل «معت»È
ل- -ت- -أام Úح- -دوده -ا وت -ل -عب «دورأ أسض -اسض -ي -ا» ‘
أسضتقرأر أŸنطقة.
وأكد ذأت أŸصضدر ،أن «كل دعم من أل–اد
أألوروبي ÷هود أ÷زأئر سضيعود بالفائدة على
أ÷ميع».
تقدم أ÷زأئر ،منذ عدة سضنوأت ،مسضاهمة
م -ع -تÈة ‘ ›ال م -ك -اف -ح -ة أإلره -اب وإأحÓ-ل
ألسض-ل-م وألسض-ت-ق-رأر وأألم-ن ب-اŸن-ط-ق-ة ،لسض-يما
Ãن -ط -ق -ة ألسض -اح -ل م -ن خ Ó-ل ت-أام Úح-دوده-ا
وألرتكاز على دبلوماسضيتها أŸلتزمة بصضفتها
بلد جوأر ‘ قيادة وسضاطة دولية Ãا‹ ،كللت
باتفاق ألسضÓم وأŸصضا◊ة ألوطنية ،وكذأ دعم
أ÷هود ألرأمية إأ– ¤قيق ألسضتقرأر ‘ ليبيا.

خاوة وسسف Òكرواتيا يؤؤكدان

ضضرورة تعزيز التعاون الثنائي
أاك- -د وزي- -ر ال- -عÓ- -ق -ات م -ع الŸÈان ال -ط -اه -ر خ -اوة وسس -فÒ
ج-م-ه-ؤري-ة ك-روات-ي-ا ب-ا÷زائ-ر م-اران أان-دري-ا سس ،‘Òبا÷زائر
ال-ع-اصس-م-ة ،ضس-رورة ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب Úال-ب-ل-دين ‘
اÛال الŸÈا ،Êبحسسب ما أافاد به بيان للؤزارة.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن أللقاء ألذي جمع خاوة بالسضف Òألكروأتي،
«كان فرصضة للتأاكيد على ضضرورة إأعطاء دفع قوي لتعزيز ألتعاون
ألثنائي وتبادل أÈÿأت وألتجارب ‘ أÛال ألŸÈا.»Ê
وبذأت أŸناسضبة ،قدم ألوزير «عرضضا عن ألتجربة ألدÁقرأطية
أل -رأئ -دة ‘ أ÷زأئ -ر وأŸم -ارسض -ة ألŸÈان -ي -ة أل -ن -اج-ع-ة –ت أل-ق-ي-ادة
ألرشضيدة لفخامة ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة ،وألذي جسضد ذلك من
خÓل ألتعديÓت أألخÒة ‘ ألدسضتور أ÷ديد».

ليطالية
لمينة العامة لؤزارة اÿارجية ا إ
سسي عفيف وا أ

ضضرورة تبني اسضÎاتيجية شضاملة Ÿواجهة ظاهرة الهجرة

أاك -د رئ-يسس ÷ن-ة الشس-ؤؤون اÿارج-ي-ة
وال- -ت -ع -اون وا÷ال -ي -ة ب -اÛلسس الشس -ع -ب -ي
ال- -ؤط- -ن- -ي ع- -ب- -د ا◊م- -ي- -د سس- -ي ع -ف -ي -ف،
لم- - -ي- - -ن - -ة ال - -ع - -ام - -ة ل - -ؤزارة الشس - -ؤؤون
وا أ
لي-ط-ال-ي-ة
اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ ا إ
إال -ي -زاب -يت ب -ي -ل -ؤ ،Êع-ل-ى «ضس-رورة ت-ب-ن-ي
اسسÎات -ي -ج -ي -ة شس -ام -ل -ة Ÿؤاج -ه -ة ظ -اه -رة
ال -ه -ج -رة ال -ت -ي أاصس -ب -حت تشس -ك-ل ت-ه-دي-دا
Óم -ن والسس -ت -ق -رار» ،ب -حسسب م-ا أاف-اد ب-ه
ل -أ
بيان للمجلسس.
أوضضح ذأت ألبيان ،أن أ÷انب Úتطرقا خÓل
لقاء جمعهما Ãقر أÛلسس ألشضعبي ألوطني،
إأ »¤ضض -رورة دع -م أ◊وأر وأŸصض -ا◊ة كسض -ب -ي -ل

◊ل ألنزأعات ودعم ألسضتقرأر ‘ أŸنطقة ،مع
ضضرورة تضضافر أ÷هود من أجل موأجهة ﬂتلف
ألتحديات وألتهديدأت ،خاصضة منها ألإرهاب».
‘ ح Úشضدد سضي عفيف بشضأان ظاهرة أإلرهاب
«ع -ل -ى ضض -رورة أل -ت -نسض -ي -ق وألشض -رأك -ة م -ن أج -ل
أسضتئصضاله».
وأشضار ذأت ألبيان ،أن أ÷انب Úتناول أيضضا
«عÓ- - -ق - -ات ألصض - -دأق - -ة أل - -ق - -وي - -ة وألشض - -رأك - -ة
ألسضÎأت -ي -ج -ي -ة ب Úأ÷زأئ -ر وإأي -ط -ال -ي -ا وسض-ب-ل
تعزيزها وآأفاق ألتعاون ألثنائي ألذي يجب أن
يرتقي Ÿسضتوى أإلرأدة ألسضياسضية أŸع Èعنها
من قيادتي ألبلدين».
وأك -د ع -ب-د أ◊م-ي-د سض-ي ع-ف-ي-ف خÓ-ل ه-ذأ

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

أللقاء ،على «أهمية تعزيز ألتعاون ألŸÈا،»Ê
م -ن -وه -ا «ب -اŸوق -ف أإلي -ج-اب-ي إلي-ط-ال-ي-ا خÓ-ل
ألعشضرية ألسضودأء ألتي مرت بها أ÷زأئر».
ودعا أŸتحدث كذلك ،بحسضب ذأت أŸصضدر،
إأ ¤ت -ع -زي -ز أل -ت-ع-اون وألشض-رأك-ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن ‘
›ال أŸؤوسضسضات أŸتوسضطة وألصضغÒة ،خاصضة
وأن أ÷زأئر تعمل جاهدة للتخلصس من ألتبعية
للمحروقات وبناء أقتصضاد وطني متنوع ومنتج.
ك -م -ا ق -دم سض-ي ع-ف-ي-ف Ùة ع-ن أل-تشض-ك-ي-ل-ة
أل -ت -ع-ددي-ة ل-ل-م-ج-لسس ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي وت-ط-رق
ل-ل-ت-ح-ول أل-دÁق-رأط-ي وأإلصضÓ-ح-ات ألسضياسضية
أل -ه -ام -ة أل -ت -ي ع-رف-ت-ه-ا أ÷زأئ-ر ب-ق-ي-ادة رئ-يسس
أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة وتوجت
ب-دسض-ت-ور ت-وأف-ق-ي ع-زز أŸم-ارسضة ألدÁقرأطية
وم- -ن- -ح صضÓ- -ح -ي -ات وأسض -ع -ة وك -بÒة ل -لسض -ل -ط -ة
أل-تشض-ري-ع-ي-ة ودورأ ب-ارزأ ل-ل-م-ع-ارضض-ة ألسض-ي-اسضية،
بحسضب ما أضضاف بيان أÛلسس.
وأشضار ذأت ألبيان ،أن بيلو Êعّبرت من جهتها
عن «تقديرها ألكبŸ Òكانة أ÷زأئر ودورها
Óمن وألسضتقرأر ‘ أŸنطقة عامة،
كدأعم ل أ
م -ث -م -ن-ة أل-ت-ج-رب-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة وأإلصضÓ-ح-ات
ألسضياسضية ألهامة ألتي عرفتها أ÷زأئر» ،دأعية
إأ« ¤ت -ع -م -ي -ق أل -تشض -اور وأل-ت-نسض-ي-ق ب Úأل-ب-ل-دي-ن
وتعزيز ألتعاون ‘ ﬂتلف أÛالت» ،مؤوكدة
ع- -ل- -ى «ت- -وأف -ق وج -ه -ات أل -ن -ظ -ر أ÷زأئ -ري -ة -
أإليطالية إأزأء ألعديد من ألقضضايا أŸطروحة
على ألسضاحة ألدولية».
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لوح يشضارك ‘ اجتماع حول اŸهاجرين والÓجئ ÚواŸشضردين
يشس-ارك وزي-ر ال-ع-دل
لخ -ت-ام ال-ط-يب
ح -اف -ظ ا أ
لؤح ،بتكليف من رئيسس
ا÷م-ه-ؤري-ة ع-بد العزيز
ب -ؤت -ف -ل -ي -ق -ة ،ع -ل -ى رأاسس
وف- -د ‘ اج -ت -م -اع ال–اد
لف -ري -ق -ي ال -ث -ا Êح -ؤل
ا إ
«اŸه -اج -ري -ن وال Ó-ج-ئÚ
واŸشس - - - -ردي - - - -ن» ،ال - - - -ذي
سس- -ي- -ن -ع -ق -د ب -ال -ع -اصس -م -ة
الرواندية كيغا‹ ،يؤمي
 20و 21أاك-تؤبر ا÷اري،
ب -حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان
لؤزارة العدل.
ي -تضض -م -ن ه -ذأ ألج -ت-م-اع
«درأسض-ة ب-روت-وك-ول ألتفاقية
أŸنشض- - -ئ- - -ة ل- - -ل- - -ج- - -م- - -اع - -ة
ألق - -تصض- -ادي- -ة أإلف- -ري- -ق- -ي- -ة
أŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -ت- -ن- -ق- -ل أ◊ر
Óشضخاصس ‘ إأفريقيا» وكذأ
ل أ
«أإلط -ار أŸرج -ع-ي لسض-ي-اسض-ة
أل-ه-ج-رة وﬂط-ط ت-ن-ف-ي-ذه»،
إأ ¤ج - - - - - - -انب «أŸوق - - - - - - -ف
أإلفريقي أŸوحد من ألعهد
أل-دو‹ ح-ول أل-ه-ج-رة أآلم-نة
وأŸنظمة وأŸنتظمة».

لوح :ا÷زائر  ⁄تغلق أابوابها
و‘ ت- -دخ- -ل- -ه أث- -ن -اء ه -ذأ
أإلج -ت -م -اع ،أب -رز أل -وزي-ر م-ا
تشضهده ألقارة أإلفريقية من
ت- - -دف- - -ق- - -ات ه- - -ائ - -ل - -ة م - -ن
أŸه- - -اج - -ري - -ن وأل Ó- -ج - -ئÚ
وأل- -ن- -ازح Úدأخ -ل -ه -ا ون -ح -و
أل -ق -ارأت أألخ -رى ب-ح-ث-ا ع-ن
ظ- - -روف أفضض- - -ل ل- - -ل - -ع - -يشس
وألحتماء من حالت أنعدأم
أألم -ن وأل -ك-وأرث أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ألتي تطال بعضس مناطقها،
مشضÒأ إأ ¤ضض -رورة أل -وق -وف
عند هذه أألوضضاع ودرأسضتها
ب-غ-ي-ة إأي-ج-اد أ◊ل-ول أل-ف-ع-الة
وأŸناسضبة لها.
وأك- -د أل -وزي -ر أن أ÷زأئ -ر،
وب- - - -ح- - - -ك- - - -م م- - - -وق- - - -ع - - -ه - - -ا
أ÷ي- -وسضÎأت -ي -ج -ي ‘ شض -م -ال
أل- -ق- -ارة أإلف -ري -ق -ي -ة وج -ن -وب
أوروب- - -ا وأل- - -ب- - -ح- - -ر أألب- - -يضس
أŸت - -وسض - -ط ،أصض - -ب- -حت ب- -ل- -د
Óلف م- - -ن
أسض - - -ت- - -ق- - -ب- - -ال ل - - -آ
أŸه - -اج - -ري - -ن لسض- -ي- -م- -ا غÒ
ألشضرعي Úمنهم ،بعد أن كانت
ب -ل -د ع -ب -ور‡ ،ا يشض -ك-ل ع-ب-ئ-ا
ث -ق -ي  Ó-ع -ل-ى ك-اه-ل-ه-ا و–دي-ا
كبÒأ لها ،مشضÒأ للقيود ألتي
فرضضتها ألدول أألوروبية أمام
ح- -ري- -ة أل- -ت- -ن- -ق- -ل وأل- -ه- -ج- -رة

ألشض - -رع - -ي - -ة ‘ ،ظ - -ل نشض- -وب
أزم- -ات سض- -ي- -اسض -ي -ة ون -زأع -ات
مسض-ل-ح-ة ن-ت-ي-ج-ة ألتدخÓت ‘
شض -ؤوون -ه -ا أل -دأخ-ل-ي-ة وأن-ت-ه-اك
سض- -ي- -ادت- -ه -ا وع -رق -ل -ة ع -ج -ل -ة
تنميتها.
هذأ وذكر وزير ألعدل أن
أ÷زأئر  ⁄توصضد أبوأبها بل
ع- -م- -لت ع- -ل- -ى أل- -ت -وف -ي -ق بÚ
ح -ت -م -ي -ات ح -م -اي -ة ح -دوده -ا
وت- - -أام Úأرأضض - -ي - -ه - -ا ،ووأجب
أل -تضض-ام-ن م-ع أإلخ-وة لسض-ي-م-ا
رعايا ألدول أÛاورة.
ك - -م - -ا ن - -وه ل - -وح ‘ ه - -ذأ
ألصض-دد ب-السض-ي-اسض-ة أŸنتهجة
‘ ›ال أل -ه -ج -رة م -ن ق -ب-ل
ف -خ -ام -ة رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة
ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة
أل -ذي م -ا ف -ت -ىء ي -ؤوك-د ع-ل-ى
ألتضضامن ومد يد أŸسضاعدة
ل- -ل- -م- -ه- -اج- -ري -ن وأل Ó-ج -ئÚ
وألنازح Úنحو أ÷زأئر من
أل -ب -ل -دأن أإلف -ري-ق-ي-ة خ-اصض-ة
أÛاورة م -ن -ه-ا ،مضض-ي-ف-ا أن
ف- -خ- -ام- -ة أل- -رئ- -يسس أع- -ط -ى
ت -ع -ل -ي -م -ات -ه لحÎأم ح -ق -وق
وكرأمة هؤولء ألنازح.Ú
ك - -م - -ا أسض - -ت - -ع - -رضس ل - -وح
أŸقاربة أ÷زأئرية ألشضاملة
إلشض -ك-ال-ي-ة أل-ه-ج-رة أل-ق-ائ-م-ة
ع - -ل - -ى م - -ع - -ا÷ة أألسض- -ب- -اب
أ÷ذري -ة وأŸت -ع-ل-ق-ة أسض-اسض-ا
بضض -ع -ف أل -ت -ن -م -ي -ة وأل -ف -ق -ر
وألبطالة وأألزمات ألسضياسضية
وأل- - -ن- - -زأع - -ات أŸسض - -ل - -ح - -ة
وأإلرهاب.
وب -ه -ذأ ألصض -دد ،وج-ه ل-وح
دع -وة إأ ¤ك -ل دول إأف -ري -ق -ي-ا
لضض -ب -ط وت -ن -ظ -ي -م ت -دف-ق-ات
ألهجرة بهدف ألسضتفادة من
آأث-اره-ا أإلي-ج-اب-ي-ة وأل-تصضدي
ل -ن -ت -ائ -ج -ه -ا ألسض -ل -ب -ي -ة ع-ل-ى
ﬂتلف أŸسضتويات ،لسضيما
عن طريق مكافحة شضبكات

تهريب أŸهاجرين وألŒار
باألشضخاصس ‘ إأطار أحÎأم
كرأمة وحماية حقوق ضضحايا
هذه ألشضبكات.
أشض- -اد ل- -وح ب- -اÛه -ودأت
أŸبذولة من قبل أŸفوضضية
ودأئ -رة ألشض -ؤوون ألسض -ي -اسض -ي -ة
ودأئ-رة ألشض-ؤوون ألج-ت-م-اع-ية
إلع -دأد مشض -اري -ع أل -نصض -وصس
أŸعروضضة للبحث وألدرأسضة،
م -ت -م -ن -ي -ا أن ي -ط -ب -ع أل -وف-اق
أعمال هذأ ألجتماع للخروج
بنصضوصس مرجعية تأاخذ بعÚ
أإلعتبار كل أŸوأقف أŸعÈ
ع -ن-ه-ا وتضض-م-ن أل-ت-وف-ي-ق بÚ
خصض- -وصض -ي -ات ومصض -ال -ح ك -ل
بلد.

يتحادث مع وزراء الوفود اŸشضاركة
م -ن ج -ه-ة أخ-رى ،ت-ب-احث
وزي -ر أل -ع -دل ،ع -ل -ى ه -امشس
هذأ ألجتماع ،مع جونسضتون
ب -وسض -ي -ن -ج -ي -ه ،وزي -ر أل -ع -دل
وأل- -ن -ائب أل -ع -ام ÷م -ه -وري -ة
روأن-د ،وألسض-ي-د ح-ام-د م-ن-ان
ﬁم- - -د أÒŸغ- - -ن - -ي ،وزي - -ر
أل - - -دأخ - - -ل - - -ي - - -ة ألسض- - -ودأ،Ê
و“ح- -ورت ه- -ذه أل- -ل- -ق -اءأت
بصضفة خاصضة حول ألعÓقات
ألثنائية وآأفاق تعزيزها.
ك- -م- -ا أل- -ت- -ق- -ى ل -وح ك  Ó-م -ن
ألسضيدة ميناتا سضاماتي ،مفوضضة
ألشض- -وؤون ألسض- -ي- -اسض- -ي- -ة ل–Ó- -اد
أإلف- - -ري- - -ق- - -ي وألسض - -ي - -دة أمÒة
أل- -ف- -اضض- -ل ،م- -ف- -وضض- -ة ألشض- -وؤون
ألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى
أإل–اد أإلفريقي.
م- -ك -نت ه -ذه أل -ل -ق -اءأت م -ن
ب -حث مسض -ائ -ل أل -ه -ج-رة وح-ري-ة
ت -ن -ق -ل أألشض -خ -اصس ‘ إأف-ري-ق-ي-ا
وأل- -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي ت -وأج -ه -ه -ا
أŸنظمة ألقارية ‘ تسضي Òهذه
أŸسضأالة.

حرائق الÈتغال

بدوي يوقع على سضجل التعازي Ãقر إاقامة السضفارة

وّق -ع وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية نؤر الدين
لول ،ب- - - -اسس- - - -م رئ - - -يسس
ب- - - -دوي ،أامسس ا أ
ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة ،على
سس- -ج- -ل ال- -ت- -ع- -ازي Ãق -ر إاق -ام -ة سس -ف -ارة
الÈتغال ،إاثر اندلع حرائق ‘ اŸنطقة
الشس- -م- -ال -ي -ة ل -ل -ب Ó-د وال -ت -ي تسس -ب -بت ‘
خسسائر مادية وبشسرية جسسيمة.
وكتب بدوي ،ألذي كان مرفوقا باŸدير
أل -ع -ام ل -ل -ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة أل-ع-ق-ي-د مصض-ط-ف-ى
لهبÒي ‘ ،ألسضجل« :تلقينا ببالغ أألسضى نبأا

أ◊رأئق أŸهولة ألتي أندلعت ‘ أŸنطقة
ألشض-م-ال-ي-ة م-ن ب-ل-دك-م ،م-تسضّ-ب-ب-ة ‘ خسض-ائر
لروأح وأضضرأر مادية جسضيمة».
كبÒة ‘ أ أ
وأضضاف بدوي قائ« :Óأود على إأثر هذه
لليمة ،أن أعرب لكم ،نيابة عن
ألفاجعة أ أ
ف -خ -ام -ة رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ،وعن حكومة أ÷زأئر وأصضالة عن
ن -فسض -ي ،ع -ن أع -م -ق أل -ت -ع -ازي وم -وأسض-ات-ي
أل -ع -م -ي -ق -ة وك -ذأ ع -ن تضض-ام-ن أ÷زأئ-ر م-ع
ألشضعب ألÈتغا‹ ألصضديق ‘ موأجهة هذه
أŸأاسضاة».

»æWh

السسبت  21أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  01صسفر  1439هـ

يوسسفي من جيجل:

مركب بÓرة إاضشافة اقتصشادية لتغطية ال ّسشوق الوطنية من ا◊ديد
اإلسشمنت أاّول منتوج لتنويع ال ّصشادرات خارج اÙروقات
تصشدير  15مليون طن سشنويا من السشمنت قريبا

اع -ت Èوزي -ر الصس -ن-اع-ة واŸن-اج-م ي-وسس-ف
يوسسفي ،أان «مركب ا◊ديد والصسلب بجيجل
’جنبية،
أا‰وذجا ناجحا ‘ إاطار الشسراكة ا أ
’ن -ت -اج ف -ي -ه ب -دأا ف -ع -ل-ي-ا ع-ل-ى
خ -اصس -ة وأان ا إ
’و ¤ق -ب -ل اŸرور إا¤
مسس- -ت- -وى ال- -درف- -ل- -ة ا أ
’خ- -رى ،ل- -يصس- -ل أاقصس -ى ط -اق -ات -ه
اŸراح- -ل ا أ
’ن -ت -اج -ي -ة ،وه -ذا ل -ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ة السس-وق
ا إ
ال -وط -ن -ي -ة ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ا◊دي-د اŸوج-ه
للخرسسانة».

جيجل :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مارات
حجار يسستقبل سسف Òا إ
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“ك Úالطّلبة من اŸششاركة ‘ اŸلتقيات والّندوات

’م- -ارات ال- -ع- -رب- -ي- -ة
اّت- -ف- -قت ا÷زائ- -ر وا إ
اŸت- -ح- -دة ع- -ل- -ى ت- -ع- -زي -ز ال -ت -ع -اون ‘ ›ال
التعليم العا‹ والبحث العلمي خÓل اللقاء
ال -ذي خصص ب -ه وزي -ر ال-ق-ط-اع ط-اه-ر ح-ج-ار
’م - -ارات ب - -ا÷زائ - -ر سس - -ي- -ف
سس - -ف Òدول - -ة ا إ
خ- -م- -يسص آال ع- -ل- -ي ،حسس -ب -م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان
للوزارة.
وأاوضسح نفسص اŸصسدر أان الطرف Úاسستعرضسإ
خÓل اللقإء الذي جمعهمإ Ãقر الوزارة «وضسعية
العÓقإت الثنإئية ‘ ›إل التعليم العإ‹ والبحث
ال-ع-ل-م-ي ،مÈزي-ن ضس-رورة ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-إون ب-ي-ن-ه-مإ
وا’رتقإء به ا ¤مسستوى العÓقإت الدبلومإسسية
التي تربط البلدين الشسقيق ’ Úسسيمإ من خÓل
ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ات-ف-إق-ي-إت بﬂ Úت-ل-ف ج-إم-ع-إت
البلدين».

و‘ هذا اإ’طإر اّتفق الطرفإن على «تكثيف
الزيإرات العلمية وا’قإمإت البيداغوجية للخÈاء
واأ’سسإتذة من مصسف ا’سستإذية بجإمعإت البلدين،
و“ك Úط- -ل- -ب- -ة م -إ ب -ع -د ال -ت -درج واأ’سس -إت -ذة م -ن
اŸشسإركة ‘ ﬂتلف اŸلتقيإت والندوات اŸنظمة
على مسستوى ا÷إمعإت ا÷زائرية ا’مإراتية».

’مارات العربية
مرموري يسستقبل سسف Òا إ

أاكد ‘ هذا اإ’طإر «أان اإ’نتإج سسيسسإهم ‘
تغطية ا’حتيإجإت الوطنية من ﬂتلف منتجإت
ا◊ديد والصسلب ‘ مرحلته اأ’و ¤هذه ،وعند
اكتمإل اŸشسروع ‘ غضسون سسنة ونصسف ،تكون
جميع اŸنتوجإت متوفرة ،ونطمح إا ¤ا’نتقإل من
ا’سس -تÒاد إا ¤ت -ل -ب -ي-ة ا’ح-ت-ي-إج-إت ‘ اÛإل ث-م
ال -تصس -دي -ر ،وه -ذا ب -ج -ع -ل م -ركب ب Ó-رة ل -ل-ح-دي-د
والصسلب ذا مردودية كبÒة» ،داعيإ «إا ¤التفك‘ Ò
التصسدير والقيإم بدراسسإت للسسوق الدولية من أاجل
التسسويق التنإفسسي من حيث النوعية والكلفة».
وأاوضس -ح ي -وسس -ف -ي ع-ل-ى ه-إمشص ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة
نشسطهإ عقب زيإرته ﬂتلف اŸشسإريع الصسنإعية
على مسستوى الو’ية« ،أان مإدة اإ’سسمنت أاصسبحت
أاول منتوج صسنإعي بإمكإنه تنويع و–سس Úحجم
الصسإدرات خإرج اÙروقإت ،الذي من اŸتوقع أان
يصسل إا ¤مرحلة التصسدير بحلول سسنتي - 2019
 ،2020م -إ ي -ق -إرب  15م-ل-ي-ون ط-ن سس-ي-تم تصسديره
سسنويإ من هذه اŸإدة».
وأاشس -إد ال -وزي -ر ب -روح ال -ت -ع -إون وال -ت -نسس -ي-ق بÚ
اŸسسؤوول Úا÷زائري Úوالقطري Úالتي مكنت من
Œسس - -ي - -د ه- -ذا اŸشس- -روع ا÷إري إا‚إزه م- -ن- -ذ 3
سسنوات ،حيث دخلت الدرفلة اأ’و ¤حيز اÿدمة
م -ن -ذ ح -وا‹ الشس -ه -ر ،وم -ن ج -إن-ب-ه ي-وسس-ف أاح-م-د
اŸه -ن -دي ،اŸدي -ر ال -ع-إم Ÿركب «أا÷Òي-إن ق-ط-ر
سس -ت -ي -ل» ،ن ّ-وه ب -دع -م السس -ل -ط-إت ا÷زائ-ري-ة أ’ج-ل

تفعيل اّتفاق الّتعاون السشياحي ب Úالبلدين

–قيق هذا اŸشسروع وŒسسيده بكلفة قدرت بـ 202
م- -ل -ي -إر دي -ن -إر ،م -ع ت -ذل -ي -ل ك -ل الصس -ع -إب وت -وفÒ
التسسهيÓت اإ’دارية.
Óشسإرة ،مركب ا◊ديد والصسلب ببÓرة حسسب
ل إ
الشس -روح -إت اŸق-دم-ة ل-ل-وف-د ال-وزاري ،يضس-م-ن ‘
مرحلة أاو ¤إانتإج  2مليون طن منهإ  1 ،5مليون
طن من حديد اÿرسسإنة ،كمإ أانه ” إا‚إز جميع
التوصسيÓت الضسرورية من أاجل تشسغيل هذا اŸصسنع
من كهربإء وميإه على وجه اÿصسوصص.
وك -إنت ل -ل -وزي -ر ع -دة وق -ف -إت ‘ ال -ع -دي -د م -ن
اŸشس -إري -ع ا’سس -ت -ث -م -إري -ة ال -ت -ي ت -دخ-ل ‘ ن-ط-إق
ق -ط -إع -ه ،ع -ل -ى غ -رار م -دب -غ -ة خ -ن -ي-ف-ر ب-إŸي-ل-ي-ة
اŸتخصسصسة ‘ الصسنإعة التحويلية للجلود ،والتي
ت -دخ -ل ‘ صس -ن-إع-ة اأ’ح-ذي-ة ،اأ’ح-زم-ة ،واأ’ل-بسس-ة
وغÒه -إ ،ب -رأاسس -م -إل ي -زي-د ع-ن  50م-ل-ي-إر سسنتيم،
وتعمل اŸدبغة على تصسدير منتوجإتهإ للعديد من
الدول ،مع توفÒهإ  88منصسب عمل دائم ،كمإ عإين
ال -وف -د ال -وزاري مصس -ن -ع «ب -ي -ورام» إ’ن -ت -إج اأ’دوي-ة
بإŸنطقة الصسنإعية أاو’د صسإلح ،والذي اختصص ‘
ان -ت -إج اŸراه -م ،واأ’دوي -ة ا÷إف -ة غ ÒاŸضس-إدات

ا◊يوية ،وقطرات الع ،Úبقدرة إانتإج سسنوية تصسل
إا 10 ¤م Ó-ي Úع -ل -ب -ة ،وصس -لت ق -ي -م-ة اŸشس-روع
ا’سستثمإرية حدود 100مليإر سسنتيم ،مع توف45 Ò
منصسب عمل.
واسستغل يوسسفي زيإرته Ÿينإء جن جن الذي
اعتÈه ا◊لقة اأ’هم ،وذلك لتصسدير اŸنتوجإت
الصسنإعية مسستقب ،Óوالذي ” ربطه بخط السسكة
ا◊ديدية على امتداد  48 ،5كلم نحو مركب بÓرة،
Ãع- -إي- -ن- -ة ﬂت- -ل- -ف اŸشس- -إري- -ع ا÷إري إا‚إزه- -إ
ب -إŸن -ط -ق -ة اÙإذي -ة ل -ل-م-ي-ن-إء ع-ل-ى غ-رار وح-دة
ت -خ -زي -ن اŸن -ت -وج ال -ن -ه -إئ -ي وال -ت -وزي -ع واŸت -ع-ل-ق
ب -إلصس -ن -إع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة ،ومشس-روع صس-وام-ع ل-ت-خ-زي-ن
ا◊بوب اŸتمثل نشسإطهإ بتخزين ا◊بوب لتغذية
ا◊يوانإت يشستغل بهإ  260عإمل ،إاضسإفة إا ¤تفقد
مشسروع مصسنع لتخزين و–ويل ا◊بوب الغذائية
وزيوت اŸإئدة ،اŸشسروع الذي كلف  60مليإر
سسنتيم ،ووحدة لÎكيب « »crd
للشسإحنإت و–ويل الفو’ذ بغÓف مإ‹
 150سسنتيم ،ويوفر  1230منصسب عمل دائم
و 50مؤوقت.

برنامج «مرحبا» لوزارة اÿارجية

نحو  25دبلوماسشّيا يزورون البليدة

قام صسباح أاول أامسص نحو  25دبلوماسسيا
’جنبية بزيارة
‡ثل Úللعديد من الدول ا أ
م -ي -دان -ي -ة ل -و’ي -ة ال-ب-ل-ي-دة ،وه-ذا ‘ إاط-ار
ب -رن -ام -ج «م -رح -ب -ا» ،ال -ذي أاط -ل -ق -ت -ه وزارة
الشس - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة م- -ن- -ذ بضس- -ع سس- -ن- -وات
ل -تسس -ه -ي -ل ع -م -ل وان -دم -اج ال -دب -ل -وم-اسس-يÚ
اŸع -ي -ن Úح -دي -ث -ا ،وت -ع -ري -ف -ه -م Ãخ -ت -ل -ف
’مكانيات التي تزخر بها ا÷زائر.
ا إ
وضس -م ه -ذا ال -وف -د ال -دب -ل-وم-إسس-ي سس-ف Òدول-ة
نيجÒيإ دÁينقو أاجإف إا ¤جإنب ‡ثلي السسلك
الدبلومإسسي اŸعتمد بإ÷زائر على غرار روسسيإ
وأاŸإن -ي -إ وال -ع-راق وسس-وري-إ والسس-ي-ن-غ-إل واŸم-ل-ك-ة
العربية السسعودية والبحرين وهولندا والبن ،Úحيث
” ت-ع-ي-ي-ن-ه-م ج-م-ي-ع-ه-م ح-دي-ث-إ بإ÷زائر ،حسسبمإ
كشسفت عنه اŸديرة العإمة للمعهد الدبلومإسسي
بوزارة الشسؤوون اÿإرجية أامينة مسسدوة.
و وضسحت مسسدوة ‘ تصسريح للصسحإفة على
هإمشص هذه الزيإرة اŸيدانية ،أان هذه اأ’خÒة
سس-م-حت ل-ه-ؤو’ء ال-دب-ل-وم-إسس-ي Úم-ن ال-ت-ع-رف على
ﬂت -ل -ف اإ’م-ك-إن-ي-إت السس-ي-إح-ي-ة والÎاث-ي-ة ،وك-ذا
ا’قتصسإدية التي تزخر بهإ و’ية البليدة.
وت -ع -د و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة آاخ-ر ﬁط-ة ‘ الÈن-إم-ج
الذي سسطرته وزارة الشسؤوون اÿإرجية على مدار
خمسسة أايإم بهدف تقد Ëنبذة عن مإ تزخر به

ا÷زائر ،تضسيف ذات اŸتحدثة أاين اسستهل هذا
الÈنإمج بزيإرة مقر وزارة اÿإرجية ،حيث ”
ت -ن-ظ-ي-م ﬁإضس-رة خصسصست ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-إلسس-ي-إسس-ة
اÿإرج -ي -ة ل -ل -ب Ó-د وزي -إرة ك-ل م-ن م-ق-ر اÛلسص
ال -دسس -ت -وري وأاوب-را ا÷زائ-ر وع-دد م-ن اŸت-إح-ف
واŸنإطق الÎاثية بإ÷زائر العإصسمة.
واسستهّلت زيإرة الوفد الدبلومإسسي للو’ية الذي
كإن ‘ اسستقبإله الوا‹ مصسطفى العيإضسي مرفوقإ
ب- -إلسس- -ل- -ط -إت ال -و’ئ -ي -ة ورئ -يسص ن -إدي اŸق -إولÚ
والصس-ن-إع-يŸ Úت-ي-ج-ة ك-م-إل م-و’ ب-زي-إرة م-ع-رضص
للصسنإعإت التقليدية ،والذي أاثإر إاعجإب الزوار
’لبسسة
خإصسة ا÷نإح اÿإصص بصسنإعة النحإسص وا أ
التقليدية .كمإ تضسّمن برنإمج هذا اليوم زيإرة
مؤوسسسسة ﬂتصسة ‘ صسنإعة اŸواد الصسيد’نية،
وهذا ‘ إاطإر التعريف بإŸنتج الوطني والقدرات
اإ’ن-ت-إج-ي-ة ıت-ل-ف اŸؤوسسسس-إت ال-وط-ن-ي-ة خ-إصسة
التإبعة للقطإع اÿإصص نظرا للدور الكب Òالذي
تلعبه ‘ ترقية ا’قتصسإد الوطني ،تقول السسيدة
مسسدوة.
وبإŸنإسسبة أايضسإ ّ” ،تنظيم لقإء عمل جمع
ال- -وف -د ال -دب -ل -وم -إسس -ي وأاعضس -إء ن -إدي اŸق -إولÚ
والصسنإعي Úللمتيجة لبحث سسبل التعإون مسستقب،Ó
يقول رئيسص هذا النإدي السسيد مو’ الذي أاكد على
’ع-م-إل
أاه -م -ي -ة ه-ذا ال-ل-ق-إء ال-ذي ي-ت-ي-ح ل-رج-إل ا أ

حسسبÓوي من ع Úالدفلى:

ال-ت-ع-ري-ف Ãن-ت-ج-إت-ه-م وسس-ب-ل ف-ت-ح أاسس-واق جديدة
لتصسدير اŸنتج الوطني اŸطلوب حإليإ من قبل
’فريقية.
العديد من الدول ا إ
م -ن ج-ه-ت-ه-م ،أاث-ن-ى ال-دب-ل-وم-إسس-ي-ون ع-ل-ى ه-ذا
الÈن -إم-ج ال-ذي ي-ت-ي-ح ل-ه-م ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
’مكإنيإت التي تزخر بهإ ا÷زائر ،إا ¤جإنب
اإ
منحهم فرصسة زيإرة منإطق أاخرى غ Òالعإصسمة
التي يتواجدون فيهإ دائمإ بحكم عملهم.
و‘ ه -ذا السس -ي -إق ،أاك -د سس -ف Òدول -ة ن -ي -جÒي -إ
بإ÷زائر دÁينقو أاجإف الذي أاثنى مطو’ على
جمإل ا÷زائر وطيبة أاهلهإ ،أان هذه الزيإرة حملت
’ول اقتصسإدي والذي «أاولينإ له اهتمإمإ
شسق Úا أ
كبÒا» والثإ Êثقإ‘ سسمح لنإ بإلتعرف على عإدات
وثقإفة بلد جديد.
ك -م -إ أاب -دى ‡ث -ل سس -ف -إرة أاŸإن-ي-إ ب-إ÷زائ-ر
أان- -دري- -إسص ف- -ي -د’ر اه -ت -م -إم -إ ك -بÒا ب -إ÷إنب
ا’قتصسإدي ،مشسÒا إا ¤أان هذه الزيإرة سسمحت
’مكإنيإت ا’قتصسإدية التي
له بإلتعرف على ا إ
ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-إ و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،وك-ذا ف-رصسة لقإء
وﬁإدثة رجإل أاعمإل والبحث ‘ إامكإنية خلق
شسراكة.
و‘ نهإية هذه الزيإرة ّ” ،توزيع هدايإ تذكإرية
على الوفد الدبلومإسسي ،الذي أاكد عدد كب Òمنهم
’خÒة لهم لو’ية البليدة.
أانهإ لن تكون الزيإرة ا أ

اÿواصص مطالبون باŸششاركة ‘ التكوين لتدارك العجز
اع- -ت Èوزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس- -ك- -ان وإاصس Ó-ح
اŸسس- -تشس- -ف- -ي -ات ﬂت -ار حسس -ب Ó-وي ،أان ف -ت -ح 4
م -راك -ز ل -ل -ع Ó-ج ال -ك-ي-م-ي-ائ-ي ل-لسس-رط-ان ب-ع-دة
و’ي-ات دل-ي-ل ع-ل-ى مضس-ي ا◊ك-وم-ة ‘ ال-ت-كفل
الصس- -ح- -ي ب- -اŸصس- -اب ،Úم -ط -ال -ب -ا اŸسس -ت -ث -م -ري -ن
اÿواصص ‘ ال -ت -ك -وي -ن ال -ط -ب -ي ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
اŸصسالح الصسحية العمومية للقضساء على العجز
اŸسس- - - -ج- - - -ل م- - - -ع ضس- - - -رورة ت- - - -أام ÚاŸصس - - -ال - - -ح
’سستعجالية.
ا إ

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
حسسب حسس- -بÓ- -وي ف -إن تشس -خ -يصص ال -وضس -ع -ي -ة
اÿإصسة بداء السسرطإن مكن مصسإ◊ه من فتح 4
مراكز للعÓج للكيميإئي بكل من تلمسسإن وبشسإر
وأادرار وهيكل آاخر بإ÷زائر العإصسمة وهذا لتوفÒ
الرعإية الصسحية و“ك ÚاŸرضسى من إاجراء هذه
العمليإت ‘ ظروف حسسنة ودون معإنإة التنقل
للمرضسى.
أامإ بخصسوصص توسسيع نطإق ا’سستثمإر اÿإصص

‘ مسس -إئ -ل ال -ت-ك-وي-ن ال-ط-ب-ي وشس-ب-ه ال-ط-ب-ي ،شس-دد
الوزير على مسسأإلة التنسسيق الكإمل مع إادارة القطإع
بإلو’ية واŸسستشسفيإت الصسحية والعيإدات متعددة
اÿدمإت بهدف القضسإء على العجز اŸسسجل ‘
الـت -أإط Òال -ط -ب -ي وه -ذا ب -ع-دم-إ سس-ج-ل ن-زوح ن-ح-و
ال-ت-ق-إع-د وه-ج-رة اأ’ط-ب-إء ن-ح-و اإ’سس-تقÓلية وفتح
عيإدات طبية بعد سسنوات من التجربة ‘ القطإع
العمومي يقول ذات الوزير ،الذي حمل مديرية
الصس- -ح -ة ب -إل -ت -ع -إون م -ع ا÷ه -إت اŸع -ن -ي -ة ت -وفÒ
الشسروط وا◊مإية اأ’منية للمؤوسسسسإت اإ’سستعجإلية
التي تتعرضص إا ¤مضسإيقإت كمإ أاكده أاحد اأ’طبإء

اıتصس Úبإلعطإف ،هذه اŸضسإيقإت التي تتحول
من ح Úإا ¤آاخر إا ¤اعتداءات على التأإط Òالطبي
ب -ه -ذه اŸؤوسسسس -إت الصس -ح -ي -ة ،م -ط -إل-ب-إ اإ’ط-إرات
بتكثيف عمليإت التلقيح اÿإصص بإأ’طفإل ‘ وقته
اŸنإسسب يشس Òالوزير.
أامإ بخصسوصص التأإخر الكب Òالذي عرفه مشسروع
مسس-تشس-فى  240سس-ري-ر ،أاع-ط-ى ت-وج-ي-هإت صسإرمة
ل -ل -م -دي -ر ال-و’ئ-ي ل-ت-حضس Òب-ط-إق-ة ت-ق-ي-ي-م ت-ق-ن-ي-ة
للمشسروع من حيث التجهيزات واأ’شسغإل اإ’ضسإفية
إ’ن-ه-إء ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ره السس-كإن .للعلم
اŸشسروع كإن من اŸفروضص أان تنتهي به اأ’شسغإل
‘ ج- -وي- -ل- -ي -ة اŸنصس -رم حسسب ت -ع -ل -ي -م -إت اإ’دارة
اŸرك -زي -ة السس-إب-ق-ة ل-ل-ق-ط-إع ،وه-و اأ’م-ر ال-ذي ⁄
يتحقق ◊د السسإعة.
ومن جإنب آاخر –دث بعضص الشسبإب الراغب
‘ التكوين Ãدرسسة التكوين شسبه الطبي بسسيدي
بوعبيدة على منح الفرصسة لكل الشسعب دون إاقصسإء
لفرع عن آاخر بإلنسسبة لتÓميذ الثإنويإت .يذكر أان
ه -ن -إك ع-ج-ز ك-ب ‘ Òأاع-وان شس-ب-ه ال-ط-ب-ي خ-إصس-ة
بإŸنإطق الريفية.

شس- -ددت ا÷زائ- -ر وا’إم -ارات ال -ع -رب -ي -ة
اŸت -ح -دة ،أاول أامسص ،ع -ل -ى ضس -رورة ت -ف-ع-ي-ل
اتفاق التعاون السسياحي الثنائي اŸوقع سسنة
،2007حسسب م - - -ا أاف- - -اد ب- - -ه ب- - -ي- - -ان ل- - -وزارة
السسياحة والصسناعة التقليدية.
وأاوضس -ح ال -ب -ي -إن أان وزي -ر السس-ي-إح-ة والصس-ن-إع-ة
التقليدية حسسن مرموري اسستقبل سسف Òاإ’مإرات
العربية اŸتحدة سسيف خميسص آال علي ‘ ،لقإء
“حور حول سسبل تعزيز التعإون ب Úالبلدين ‘
اÛإل اŸذكور ،حيث أاكد الطرفإن على «ضسرورة
التواصسل والتعإون لتفعيل اتفإق التعإون السسيإحي
ب Úالبلدين الذي ” توقيعه سسنة  ،2007وذلك عن
طريق إانشسإء ÷نة مشسÎكة مكلفة Ãتإبعة تنفيذه»،
حيث اقÎح الوزير «تبإدل اŸشسإركة ‘ الصسإلونإت
الدولية اŸنظمة ‘ ك Óالبلدين».
ومن جهته ،أاشسإد خميسص آال علي بإإ’مكإنيإت
السس -ي -إح -ي -ة «ال -ه -إئ -ل-ة» ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-إ ا÷زائ-ر،
مقÎحإ «وضسع برامج زيإرات منظمة إا ¤ا÷زائر،
ي -ت -م ع -رضس -ه-إ ع-ل-ى ال-وك-إ’ت اإ’م-إرات-ي-ة ل-لÎوي-ج
للجزائر كوجهة سسيإحية» ،يضسيف نفسص اŸصسدر.

...ويتباحث مع سشف ÒبنغÓديشص سشبل
دفع التّعاون ب Úالبلدين
تنإولت اŸبإحثإت التي أاجراهإ وزير السسيإحة

والصسنإعة التقليدية حسسن مرموري ،أاول أامسص،
بإ÷زائر العإصسمة مع سسف ÒبنغÓديشص بإ÷زائر
ﬁمد عبد ا◊ي سسبل «دفع وتطوير التعإون ‘
قطإع السسيإحة والصسنإعة التقليدية عن طريق خلق
جسسور للتعإون ب Úالوكإ’ت السسيإحية للبلدين».
وأاوضسح بيإن وزارة السسيإحة والصسنإعة التقليدية
أان الطرف Úتطرقإ خÓل هذا اللقإء ا« ¤سسبل دفع
وتطوير التعإون ‘ هذا القطإع عن طريق خلق
جسسور للتعإون ب Úالوكإ’ت السسيإحية للبلدين من
خÓل تنظيم رحÓت سسيإحية مشسÎكة للتعريف
ب-إإ’م-ك-إن-ي-إت السس-ي-إح-ي-ة ال-ه-إئ-ل-ة ال-ت-ي ي-زخ-ر ب-هإ
ال -ب -ل -دان ،وذلك ب-إنشس-إء ب-رام-ج سس-ي-إح-ي-ة مشسÎك-ة
سسيمإ اŸتعلقة بإلعإئÓت».
وأاّكد ا÷إنبإن خÓل هذا اللقإء  -يضسيف ذات
البيإن  -على «ضسرورة العمل سسويإ لتطوير عÓقإت
تعإون مشسÎكة تسسمح بوضسع آاليإت عمل ترقى إا¤
متطلبإت قطإع السسيإحة ‘ ك Óالبلدين».

الدالية تلتقي ا’أمينة العامة لوزارة اÿارجية ا’يطالية

الّتأاكيد على تطوير التّعاون ‘ ›ال حماية اŸرأاة وترقيتها

’سسرة
أاّكدت وزيرة التضسامن الوطني وا أ
’م -ي -ن-ة
وقضس -اي -ا اŸرأاة ،غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة وا أ
العامة لوزارة اÿارجية والتعاون الدو‹
’ي-ط-ال-ي-ة ،إال-ي-زب-ت-ا ب-ي-ل-و،Ê
ب -ا÷م-ه-وري-ة ا إ
با÷زائر العاصسمة ،عن رغبتهما اŸشسÎكة
‘ ت- -ط- -وي- -ر سس -ب -ل ال -ت -ع -اون سس -ي -م -ا ‘ ›ال
ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وح -م -اي -ة اŸرأاة
وترقيتها ،حسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
وحسسب مإ أاوضسحه بيإن الوزارة« ،قّدمت الدالية
خÓل لقإئهإ بإŸسسؤوولة اإ’يطإلية عقب زيإرتهإ
للجزائر ،عرضسإ حول اŸهإم اŸسسندة إا ¤قطإع
التضسإمن الوطني واأ’سسرة وقضسإيإ اŸرأاة وﬁإربة
العنف ضسدهإ مع “كينهإ اقتصسإديإ» ،مؤوّكدة ‘
ن -فسص ال-وقت ع-ل-ى ال-عÓ-ق-إت اŸت-ي-ن-ة ال-ت-ي Œم-ع
البلدين.
وبإŸنإسسبة ،وجّهت بيلو Êدعوة لوزير التضسإمن
ال - -وط - -ن - -ي م - -ن أاج - -ل اŸشس - -إرك - -ة ‘ اŸن - -ت - -دى
اأ’ورومتوسسطي اŸزمع عقده مطلع السسنة القإدمة
بإ÷مهورية اإ’يطإلية.
ج -دي -ر ب -إل -ذك -ر ،أاّن ب -ل -و Êت-ق-وم ب-زي-إرة ع-م-ل
ل-ل-ج-زائ-ر ،ت-ن-درج ‘ إاط-إر اŸشس-إورات السس-ي-إسس-ي-ة
اŸنتظمة ب Úوزارتي الشسؤوون اÿإرجية ا÷زائرية
واإ’ي-ط-إل-ي-ة ،وسس-ت-ك-ون ه-ذه اŸشس-إورات السس-يإسسية
فرصسة للتحضس Òا’جتمإع الـ  4الرفيع اŸسستوى
اŸقرر بإ÷زائر العإصسمة خÓل السسداسسي اأ’ول
لسسنة .2018

...وتسشتقبل ال ّسشف Òالفرنسشي

أاب -دت ا÷زائ -ر وف -رنسس-إ اه-ت-م-إم-ه-م-إ ب-إطÓ-ق

توأامة بينهمإ ‘ ›إل التكفل ا’جتمإعي بإلفئإت
الهشسة ،حسسب مإ أافإدت به وزارة التضسإمن الوطني
واأ’سسرة وقضسإيإ اŸرأاة أاول أامسص ‘ بيإن لهإ.
وأاوضسح البيإن أان وزيرة التضسإمن غنية الدالية
اسس- -ت- -ق -ب -لت سس -ف Òف -رنسس -إ ب -إ÷زائ -ر ،ك -زاف -ي -ي -ه
دريإنكور ،حيث «أاعرب الطرفإن عن اهتمإمهمإ
ب -إط Ó-ق ت -وأام -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ إاط -إر ال -ت -ك -ف -ل
ا’جتمإعي بإلفئإت الهشسة».
وخ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق-إء ،ت-ن-إولت ال-وزي-رة ب-إلشس-رح
اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ت-ي وضس-ع-ت-ه-إ ال-دول-ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-إل-ف-ئ-إت الهشسة من اÛتمع،
وا÷ه- - -ود ال- - -رام - -ي - -ة إا ¤ت - -رق - -ي - -ة وإادم - -إج ذوي
ا’حتيإجإت اÿإصسة.
كمإ أاعربت أايضسإ عن «رغبتهإ ‘ تقوية الروابط
ب Úالبلدين» من خÓل «تبإدل اÈÿات والتجإرب
‘ ›إل ت -ك -وي -ن اŸك -ون ،Úل -ل -ت -ك -ف -ل ب-ف-ئ-ة ذوي
ا’ح - - -ت - - -ي - - -إج- - -إت اÿإصس- - -ة ،وإاع- - -داد الÈام- - -ج
ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة اÿإصس-ة ب-ه-م ،وك-ذا ا’سس-ت-ف-إدة من
ت- -ك- -وي- -ن إاط- -إرات ال- -ق- -ط- -إع ‘ ›إل ال- -ت -دق -ي -ق
ا’جتمإعي» ،يضسيف اŸصسدر ذاته.

تطّرق ال ّ
طرفان إا ¤سسبل تطوير الشّسراكات ب Úالبلدين

زرواطي تسشتقبل سشفÒة جمهورية فنلندا

اسستقبلت وزيرة البيئة والطإقإت اŸتجددة
ف -إط -م -ة ال-زه-راء زرواط-ي اأول أامسص ،ب-إ÷زائ-ر
العإصسمة سسفÒة جمهورية فنلندا بإ÷زائر تو’
سس -ف -ي -ن -ف -ود ،ح -يث ت -ط -رق ال -ط -رف-إن إا ¤سس-ب-ل
ووسسإئل تطوير الشسراكإت ب Úالبلدين ،خإصسة ‘
›إل البيئة والطإقإت اŸتجددة.
وأاشس -إرت زرواط-ي خÓ-ل ل-ق-إء صس-ح-ف-ي ع-ل-ى
هإمشص هذا اللقإء ،إا ¤أان «ا÷زائر مسستعدة
ل Ó-سس -ت -ف -إدة م -ن ك -ل اÈÿات ‘ ›إل ال -ب -ي-ئ-ة
والطإقإت اŸتجددة» ،مؤوكدة على وجود «إارادة قوية» من قبل رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
«لتشسجيع مثل هذه اŸبإدرات مع اسستخدام ﬂتلف الوسسإئل لÎقية هذا القطإع».
وأاضسإفت الوزيرة أانّ «قطإع البيئة ’ يعد شسأإنإ وطنيإ ولكنه دوليإ كذلك».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسساهل يؤوكد إانشساء هيئة خاصسة بالدبلوماسسية ا’قتصسادية

منح اŸعلومأت للمصصدرين ؤتوجيههم إا ¤ا’أسصواق اŸغرية

إاعأدة تفعيل ا◊قوق ا÷مركية ؤالرسصوم الداخلية على ا’سصتهÓك

أاعلن بن مرادي عدم إاصسدار أاي رخصص اسستÒاد للسسيارات خÓل هذه السسنة ،وقال ‘ سسياق متصسل أانه من اŸقرر أان
يتم مراجعة قائمة اŸواد اŸسستوردة ،غ Òأانه  ⁄يكشسف عن تفاصسيل هذه القائمة ،كونها متحفظ عليها ‘ الوقت
’جراءات بهدف التقليصص من فاتورة ا’سستÒاد التي
ا◊ا‹ ،و ⁄يخف أان ا◊كومة تنوي تفعيل العديد من ا إ
تسستنزف أاموال معتÈة من العملة الصسعبة.
أان -واع أاخ-رى م-ن اŸن-ت-ج-ات وال-ت-ي تسس-ت-ن-زف
اŸي -زان ال -ت -ج -اري ،ع -ل -ى اع -ت-ب-ار أان ق-ائ-م-ة
تتشسكل من نحو  20منتوجا “ثل  ٪50من
الواردات ا÷زائرية منذ  10سسنوات ‘ ،ظل
وجود طلبات للمتعامل◊ Úماية منتجاتهم،
ووعد الوزير ‘ نفسش اŸقام بتعليق اسستÒاد
اŸواد اأ’جنبية اŸشسابهة ،من أاجل الوصسول
إا ¤تلبية الطلب الوطني باŸنتوج اÙلي و’
يلجأا إا ¤الواردات إا’ ’سستكمال الطلب.
وخ Ó-ل ت -ق -ي-ي-م-ه لسس-ق-ف ت-غ-ط-ي-ة اŸن-ت-وج
اÙلي للسسوق الوطنية ،اعÎف وزير التجارة
أان ا’سستثمار خÓل العقدين الفارط Úتركز
على الصسناعة الغذائية وصسناعة مواد البناء،
غ Òأان القطاع Úتراجعت مسساهمتهما ‘
اإ’طار ،و–دث بن مرادي باŸوازاة مع ذلك تلبية طلب السسوق الوطنية من  ٪83سسنة 2000
ع- -ن م- -قÎح ا◊ك- -وم- -ة إ’رسس- -اء اŸزي- -د م -ن إا 2015 ‘ ٪65 ¤بالنسسبة للصسناعة الغذائية
إاجراءات ا◊ماية للمنتوج الوطني ،من أاجل وم -ن  70ب- -اŸائ -ة إا ‘ ٪60 ¤ن - -فسش ال- -فÎة
تخفيضش الواردات من  40أاو  41مليار دو’ر ‘ بالنسسبة Ÿواد البناء ،وأارجع ذلك إا ¤ا’نفتاح
قال وزير التجارة ﬁمد بن مرادي على  2017إا ¤حدود  30مليار دو’ر ‘  .2018غ ÒاŸق -ي -د ل -ل -ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة ،إا ¤ج-انب
ه- -امشش إاشس- -راف- -ه ع- -ل- -ى ن- -ق- -اشش ‘ م- -ائ- -دة وتتمثل سسلسسلة اإ’جراءات التي تطرق إاليها الـتأاخر اŸسسجل ‘ تأاهيل اŸؤوسسسسات ومع
مسس- -ت- -دي- -رة خ Ó-ل ج -ام -ع -ة م -ن -ت -دى رؤوسس -اء ال -وزي -ر ‘ رف -ع ا◊ق -وق ا÷م -رك -ي-ة ،وإاع-ادة ضس -ع -ف اسسÎات -ي -ج -ي -ات ال -دف -اع ال -ت -ج -اري-ة،
اŸؤوسسسس- -ات ،أان اإ’ط- -ار ال -ق -ان -وŸ Êن -اط -ق تفعيل ا◊قوق ا÷مركية والرسسوم الداخلية وا÷دير باإ’شسارة أان ا÷زائر كانت قد أارسست
التبادل ا◊ر قائم ،وأابدى اسستعدادا ’سستقبال ع-ل-ى ا’سس-ت-هÓ-ك ب-ال-نسس-ب-ة ل-ب-عضش اŸنتجات نحو  600إاجراء مباشسر وغ Òمباشسر ◊ماية
مقÎحات اŸصسدرين واŸسستثمرين ‘ هذا اŸسستوردة ،إا ¤جانب إاجراء –ديد اسستÒاد اقتصسادها منذ انفتاحها على اقتصساد السسوق.

فضضيلة بودريشش
تصضوير :فواز بوطارن

أاكد عبد القادر مسساهل وزير الشسؤوون
اÿارج- - -ي- - -ة ،أان- - -ه ب- - -ق- - -رار م- - -ن رئ- - -يسص
ا÷مهورية ” توقيعه بتاريخ  4أاكتوبر
ا÷اري ،سس-م-ح ب-إاع-ادة ال-ه-ي-ك-لة ا÷ديدة
ل -وزارة اÿارج -ي -ة ،م-وضس-ح-ا أان-ه Ãوجب
’ولوية للعمل الدبلوماسسي
ذلك ” منح ا أ
ال -ع -ادي ،أاي مشس -ارك -ة ا÷زائ -ر ‘ اÙاف-ل
ال-دول-ي-ة ودف-اع-ه-ا عن مصسا◊ها ومبادئها
وسس- -م- -ع- -ت -ه -ا وصس -ورت -ه -ا ،إا ¤ج -انب م -ن -ح
’ولوية للدبلوماسسية ا’قتصسادية التي
ا أ
صس - -ارت ال - -ي - -وم ت - -ل- -عب دورا ج- -د ه- -ام ‘
الدبلوماسسية والعوŸة ،ملحا على ضسرورة
ال- -ت- -أاق- -ل- -م م -ع ك -ل ذلك ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان
الصس - -ي - -غ - -ة ا÷دي- -دة ‘ ت- -ن- -ظ- -ي- -م وزارة
اÿارج - -ي - -ة ،خصسصص ف- -ي- -ه- -ا ›ال ك- -بÒ
ل-ل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا’ق-تصس-ادية أاي من خÓل
ت - - -ك - - -وي- - -ن دب- - -ل- - -وم- - -اسس- - -ي واق- - -تصس- - -ادي
ل -ل -دب -ل -وم-اسس-ي Úل-ل-ح-ديث ع-ن ا’ق-تصس-اد
الوطني ‘ اÿارج.

فضضيلة بودريشش
تصضوير :فواز بوطارن

راوية توقع أان يحافظ الدينار على اسستقراره إا ¤غاية 2020

ثÓثة بنوك عمومية تطلق خدمأت إاسصÓمية قبل نهأية السصنة
ت-وق-ع راوي-ة وزي-ر اŸال-ي-ة أان ي-ح-افظ
ال-دي-ن-ار ع-ل-ى اسس-ت-ق-راره إا ¤غ-اي-ة ع-ام
 ،2020مطمئنا اŸتعامل Úا’قتصساديÚ
ب- -ع -دم تسس -ج -ي -ل أاي إان -ز’ق ل -ق -ي -م -ت -ه،
وأاوضسح ‘ سسياق متصسل أان قيمة صسرف
 1دو’ر سس-ي-ق-اب-لها  115دي-ن-ار ،وكشسف
بشسكل رسسمي أان مهمة إاطÓق خدمات
’سسÓمية أاسسندت إا ¤ثÓثة
الصسÒفة ا إ
ب -ن -وك ع -م -وم -ي -ة ق -ب -ل ن -ه -اي -ة السس -ن -ة
ا÷ارية.

فضضيلة.ب
تصضوير :فواز بوطارن

ق -دم وزي -ر اŸال -ي -ة ع -ب -د ال-رح-م-ان راوي-ة
خ Ó- -ل م - -ائ- -دة مسس- -ت- -دي- -رة ح- -ول الصسÒف- -ة
اإ’سسÓمية وأاسسواق رؤووسش اأ’موال وا÷باية،
ن - -ظ - -مت خÓ- -ل ج- -ام- -ع- -ة م- -ن- -ت- -دى رؤوسس- -اء
اŸؤوسسسس -ات ،ال -ع -دي -د م -ن الشس -روح -ات ح-ول
الصسÒفة اإ’سسÓمية التي ذكر بخصسوصسها أانها
سسÎى النور شسهر ديسسم ÈاŸقبل ،وقال إانها
أاسسندت إا ¤ثÓثة بنوك عمومية ويتعلق اأ’مر

بكل من الصسندوق الوطني للتوف Òوا’حتياط
وبنك الفÓحة والتنمية الريفية وبنك التنمية
اÙلية ،وجاء ذلك بعد أان كان هذا اŸنتوج
اÿدماتي مقتصسرا على البنوك اÿاصسة مثل
بنك الÈكة وبنك السسÓم منذ سسنوات ،وتصسب
هذه ا÷هود ’سستقطاب شسريحة واسسعة من
الزبائن وجلب ا’دخار غ ÒاŸسستغل.
ع -ل-م-ا أان اإ’ط-ار ال-ق-ان-و Êالسس-اري يسس-م-ح
للبنوك التجارية أان تقÎح منتجات جديدة

لÓدخار والقرضش بعد ا◊صسول على ترخيصش
مسسبق من بنك ا÷زائر.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،رئ- -يسش ج- -م- -ع- -ي- -ة ال -ب -ن -وك
واŸؤوسسسسات اŸالية بوعÓم جبار ذكر أانه من
اŸق -رر أان ت -ع -م -م ع -م -ل -ي-ة إاطÓ-ق اÿدم-ات
ال-ب-ن-ك-ي-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة ع-ل-ى ب-نوك أاخرى خÓل
سس -ن-ة  .2018و“ت إاث- - -ارة مسس- - -أال- - -ة ا’زدواج
الضسريبي واŸطالبة بإايجاد حلول.

شس -رح وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسس -اه -ل بشس -ك -ل مسس-ت-ف-يضش دور ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
ا’قتصسادية ‘ تنمية ا’قتصساد الوطني ،خاصسة
م -ا ت -ع -ل -ق ب -دع-م ال-تصس-دي-ر وا’سس-ت-ث-م-ار خÓ-ل
إاشسرافه على مائدة مسستديرة ‘ جامعة منتدى
اŸؤوسسسس -ات ح -ول ال -دب -ل -وم -اسس -ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة
وت -ط -وي -ر الصس -ادرات وات-ف-اق-ي-ات ال-ت-ب-ادل ا◊ر
والعÓقات التجارية مع الدول اإ’فريقية ،وتناول
اŸسسؤوول اأ’ول ‘ وزارة اÿارجية العديد من
اÙاور من بينها تطوير ا÷زائر من خÓل
ت- -ن- -وي- -ع ا’ق- -تصس- -اد و–ق- -ي- -ق ال- -ت- -ن- -اسس- -ق م- -ع
الدبلوماسسية ا’قتصسادية ،و–دث عن ضسرورة
ح- -م- -اي- -ة اŸسس- -ت -ث -م -ر واŸصس -در ا÷زائ -ري ‘
ا’ت -ف -اق-ي-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة اÈŸم-ة م-ع ال-ع-دي-د م-ن
الدول ،معÎفا بالقيام بتجديد اأ’طر القانونية
التي كانت موقعة منذ عقد الثمانينات ،من أاجل
ح -م -اي-ة ا’سس-ت-ث-م-ار وال-تصس-دي-ر ع-ل-ى ح-د سس-واء
واغ -ت -ن -ام ال -ف -رصس -ة ‘ ظ -ل وج -ود ال-ع-دي-د م-ن
ا’متيازات ا’قتصسادية ومناخ اأ’عمال ا÷ذاب،
ووصسف الدبلوماسسية ا’قتصسادية بالرهان الكبÒ
‘ ظل اإ’مكانيات التي تتوفر عليها ا÷زائر
وا’سستقرار واأ’من اŸكرسس Úمن أاجل إابراز
الصسورة ا◊قيقية.
وحول اقتحام اأ’سسواق اإ’فريقية اعت Èوزير
اÿارجية أان إافريقيا اليوم تغÒت كثÒا ‘ ظل
اق -ت -ح -ام أاسس -واق -ه -ا ب-ق-وة م-ن ط-رف الصس-ي-ن-يÚ

واأ’ت - -راك وال- -ه- -ن- -ود وال- -ي- -اب- -ان- -ي Úإا ¤ج- -انب
اأ’مريكي› ‘ Úال النفط ،كونها سسوقا جد
مغرية وهذا ما يطرح حسسب الوزير إاشسكالية
م- -دى ج- -ودة اŸن- -ت -ج -ات ال -وط -ن -ي -ة وق -درت -ه -ا
التنافسسية ،لكنه أاثنى كثÒا على جودة اŸنتوج
الوطني الذي بدأا يتطور كثÒا ،وقال ‘ نفسش
اŸقام أان  5مؤوسسسسات جزائرية عمومية وخاصسة
تشسارك باسستمرار ‘ اŸعارضش باÿارج ،وأاعلن
ع -ن مشس -ارك -ة ا÷زائ -ر شس -ه -ر ديسس -م ÈاŸق -ب-ل
كضسيف شسرف Ãعرضش بدولة ما‹.
ولدى إاثارة مشسكل النقل –دث الوزير عن
وجود خط Úبحري Úإا ¤أانغو’ ،ووعد با’تفاق
م-ع شس-رك-ة ال-ن-ق-ل ال-ب-ح-ري ب-اسس-ت-حداث رحÓت
أاخ - -رى إاذا ت - -ط - -لب اأ’م- -ر ‘ ظ- -ل الشس- -روع ‘
اسستكمال الطريق اإ’فريقي ،وتطرق الوزير إا¤
اسس -ت -ع -داد ال -دب -ل -وم -اسس-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ل-ت-وفÒ
الضس -م -ان -ات وال -تسس -ه -ي Ó-ت ال Ó-زم -ة Ÿراف -ق -ة
اŸصسدرين ،و–دث عن ا◊اجة اإ’فريقية للغاز
وال -ك -ه -رب -اء وضس -رورة ال -ع -ن-اي-ة ب-ج-ودة اŸن-ت-وج
وحسس -ن ت -غ -ل -ي -ف -ه ،ك -ون ا÷زائ -ر ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
ال -ق -درات الÓ-زم-ة ’ق-ت-ح-ام السس-وق اأ’ف-ري-ق-ي،
وصسرح أان أامن الوطن يسسبق كل شسيء ،أاي اأ’من
وا’سستقرار أاولوية ‘ صسدارة جل ا’نشسغا’ت،
ل -ك-ن ال-وزي-ر ال-ت-زم ب-ت-وف ÒاŸع-ل-وم-ات ل-ل-م-ن-ت-ج
واŸصسدر لتحديد اأ’سسواق ا÷يدة التي Áكنها
أان تسستوعب اŸنتجات الوطنية.
وعلى هامشش اŸائدة اŸسستديرة أاجاب وزير
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر مسس -اه-ل ع-ن
العديد من أاسسئلة الصسحافي Úخاصسة ما تعلق
بإاعادة هيكلة وزارة اÿارجية ودور الدبلوماسسية
‘ مرافقة ا’قتصساد الوطني ،حيث ذكر بأانه ”
إادراج مديرية عامة تتكفل بالدراسسات والروؤية
اŸقبلة والتكوين أاي التكوين ’ يكون دبلوماسسيا
ﬁضس- -ا ب- -ل ك -ذلك اق -تصس -ادي -ا ،ح -ت -ى ي -تسس -ن -ى
ا◊ديث ع -ن ا’ق -تصس -اد ا÷زائ -ري وف -ت-ح قسس-م
ج -دي-د ل-ل-ج-زائ-ر ت-اري-خ-ي-ا وث-ق-اف-ي-ا ،و ⁄ي-خ-ف
الوزير أان ا÷زائر بحاجة إا ¤مسستثمرين أاجانب
وتسس -ه -ي -ل دخ -ول -ه -م ي-ت-م ‘ إاط-ار م-ا يسس-م-ح ب-ه
ال - -ق - -ان - -ون ،واع - -ت Èال - -وزي- -ر مسس- -اه- -ل أان دور
ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ال-دف-اع ع-ن مصس-ال-ح ا’ق-تصس-اد
الوطني ومصسالح الشسركات ا÷زائرية ،وقال ‘
نفسش السسياق إان إاعادة النظر ‘ ا’تفاقيات التي
أابرمت ‘ عقد الثمانينات جاءت للتأاقلم مع
–ول ا’قتصساد ا÷زائري واÙيط ،ويرى أان
ال -دور ا’ق -تصس -ادي اŸسس -ن -د إا ¤ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ي - -ك - -م- -ن ‘ ت- -ق- -د Ëتسس- -ه- -يÓ- -ت
ل- -ل- -مسس- -ت- -ث- -م -ري -ن ا÷زائ -ري ‘ Úاÿارج وك -ذا
اŸعلومة بخصسوصش اأ’سسواق للمصسدرين.

يوسسفي يدعو إا ¤تأاهيل اليد العاملة

–ديد رؤؤية لإÓنتأج الوطني قبل نهأية 2017

تأهيل  50حظÒة اقتصصأدية يتطلب غÓفأ مأليأ ’ يقل عن  500مليأر
دعا يوسسف يوسسفي متعاملي اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية إا ¤اŸسساهمة ‘ مراكز البحث
وتأاهيل اليد العاملة من تقني Úوتقني Úسسام ،ÚمقÎحا التوجه لÓسستثمار ‘ ›ال
’سسمدة لفائدة القطاع
الفوسسفات بهدف تطوير الصسناعة البÎوكيماوية ،وكذا إانتاج ا أ
الفÓحي ،واعت Èأان تسسي Òوتأاهيل ا◊ظائر ا’قتصسادية يندرج ضسمن مسسؤوولية
اŸتعامل Úا’قتصسادي.Ú
ومريح وغياب الديون ،وباŸوازاة مع ذلك توفر
اŸنشسآات القاعدية ،ونسسيج صسناعي ‘ طريق
ال-ت-ط-ور وا’رت-ق-اءÁ ،ك-ن-ه ال-ق-ف-ز ب-ا÷زائ-ر م-ن
م -رح -ل -ة ا’سس -تÒاد إا ¤ال -تصس -دي -ر ،ع -ل-ى غ-رار
ع- -ك- -ف ي- -وسس- -ف ي- -وسس- -ف -ي وزي -ر الصس -ن -اع -ة اأ’سسمنت الذي من اŸقرر أان يشسرع ‘ تصسديره
واŸن -اج -م خ Ó-ل ج -لسس-ة ن-ق-اشش أاشس-رف ع-ل-ي-ه-ا خÓل السسنت Úأاو الثÓث اŸقبلة ،إا ¤جانب
خÓل جامعة منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات ،على النسسيج الذي ينتظر أان يغطي الطلب الوطني.
تشس -ري -ح ال -وضس -ع -ي -ة ا’ق -تصس -ادي-ة ل-ل-ج-زائ-ر و‘
اغ- -ت- -ن- -م ال- -وزي- -ر ال- -ف- -رصس- -ة ل- -ي- -وج -ه دع -وة
ة
ج - -وه - -ره- -ا واق- -ع الصس- -ن- -اع- -ة وأاداء اŸؤوسسسس- -
للمؤوسسسسات لÓسستثمار ‘ اŸناجم ‘ صسدارتها
ا
ف
ا’قتصسادية ،ملتزما بأان يكون مدافعا ومنصس
ال - -ف - -وسس - -ف - -ات ،ب- -ه- -دف ت- -ط- -وي- -ر الصس- -ن- -اع- -ة
ف
للمتعامل Úا’قتصسادي Úا÷ادين إ’زالة ﬂتل
ال- -ب- -يÎوك- -ي- -م- -اوي -ة وال -ب Ó-سس -ت -يك وال -ع -ج Ó-ت
العراقيل والصسعوبات اŸوضسوعية التي “نعهم وا’سستفادة منها ‘ صسناعة اأ’سسمدة وتطوير
م -ن ت -ف -ع-ي-ل اإ’ن-ت-اج ،واعÎف ي-وسس-ف-ي أان أازم-ة القطاع الفÓحي ،لكنه اشسÎط على اŸتعاملÚ
أاسسعار النفط أاثرت على العديد من النواحي الراغب ‘ Úا’سستثمار واسستخراج الفوسسفات أان
خاصسة ما تعلق Ãيزانية الدولة ،وقال إانه ’ ي -ك-ون ب-ح-وزت-ه-م ال-ت-ق-ن-ي-ات واأ’م-وال واأ’سس-واق
›ال لتشسبيه اأ’زمة ا◊الية بتلك التي شسهدتها ل-ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-لب ال-وط-ن-ي وال-ت-وج-ه إا ¤التصسدير،
ا÷زائر ‘ منتصسف عقد الثمانينات ‘ ،ظل وب -ه -ذا اÿصس -وصش أاوضس -ح ي -وسس -ف -ي أان مشس -روع
وجود توجيهات رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز الفوسسفات يحتاج إا 6 ¤مÓي Òدو’ر ‘ ظل
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،إا ¤ج-انب اح-ت-ي-اط-ي صس-رف م-ع-تÈ

فضضيلة بودريشش
تصضوير :فواز بوطارن

وج-ود إام-ك-ان-ي-ات ب-اط-ن-ي-ة بطاقة  2م-ل-يار طن،
وي -ن -ت -ظ -ر ع -م -ل -ي -ة –وي -ل -ه وال -ه-دف اŸسس-ط-ر
اسستغÓل ما ب10 Úو 15مليون طن ،لكن اليوم
عملية ا’سستغÓل أاقل من ذلك بحوا‹ عشسر
مرات.
ويرى يوسسفي أانه بإامكان اأ’زمة ا◊الية أان
تكون دافعا لتطوير ا’قتصساد وﬁفزا إ’نعاشش
النمو خارج اÙروقات ‘ ،ظل وجود قانون
ا’سس-ت-ث-م-ار وال-ع-دي-د م-ن ا’م-ت-ي-ازات اإ’ضس-اف-ية

لبعضش النشساطات اإ’ضسافية.
وح -ول انشس -غ -ال أاح-د اŸت-ع-ام-ل Úب-خصس-وصش
ال- -ع- -ق- -ار الصس -ن -اع -ي ،رم -ى ب -ال -ك -رة ‘ م -رم -ى
اŸؤوسسسس -ات وق -ال إان م -ه -م -ة ت -ه -ي -ئ-ة ا◊ظ-ائ-ر
ا’قتصسادية وتسسيÒها من مسسؤوولية اŸتعاملÚ
وأاصسحاب اŸؤوسسسسات ،أاي كل ما يوجد داخل
اŸناطق يسسند إاليهم ،معÎفا ‘ سسياق متصسل أان
أاغلبية اŸناطق الصسناعية ‘ حالة يرثى لها ‘
ظل غياب صسيانة الطرق .وكشسف الوزير يوسسفي

أان أاو ¤اŸل- -ف- -ات ال- -ت- -ي سس- -وف ي- -ع -ك -ف ع -ل -ى
معا÷تها ،تكمن ‘ ملف العقار الصسناعي نظرا
◊سساسسيته ،مشسÒا أان نحو مسساحة  2000هكتار
غ Òمسستغلة ،وقدر الوزير أان عملية تأاهيل 50
حظÒة اقتصسادية يتطلب غÓفا ماليا ’ يقل عن
 500مليار دينار ،وبدا ‘ مقام آاخر مقتنعا أان
ال -رق -م -ن -ة أام -ر ضس -روري ،وشس -دد ع -ل -ى ضس-رورة
–ديد رؤوية بخصسوصش اŸنتوج الوطني من أاجل
ا’سس -ت -ث-م-ار وال-تصس-دي-ر ،وه-ذا ي-ع-كسش اÿارط-ة
ا’قتصسادية التي تسسعى ا◊كومة إا– ¤ديدها.
والتزم يوسسف يوسسفي بتمويل دراسسات حول
السس- -وق م- -ن خÓ- -ل ال- -ت -نسس -ي -ق م -ع اŸوؤسسسس -ات
اإ’نتاجية ،و‘ ظل غياب التنظيم وعد بإارسساء
نظام للتنظيم وفتح ا◊وار ،وطالب اŸسسوؤول
اأ’ول ع- - -ن ق- - -ط- - -اع الصس - -ن - -اع - -ة ،اŸؤوسسسس - -ات
باŸسساهمة ‘ مراكز البحث كون العديد من
اŸؤوسسسسات اÿاصسة ‘ اÿارج لديها مدارسش
ت-ك-ون ف-ي-ه-ا ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ،ودع-اه-م إا ¤ت-ك-وي-ن
التقني Úوالتقني Úالسسام Úخاصسة ‘ ›ا’ت
اأ’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ب-ن-اء والصس-ي-دل-ة ،واقÎح
يوسسفي التفك Òمعهم ‘ إانشساء مدارسش لتكوين
خ-ري-ج-ي ا÷ام-ع-ات ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان الصس-ن-اعة
–تاج إا ¤يد عاملة موؤهلة ،خاصسة أان ا÷زائر
مازالت متأاخرة ‘ ›ال الرقمنة.
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’مطار بدد ﬂاوف الفÓحÚ
تسساقط ا أ

انخفاضس ‘ أاسسعار اÿضسر والفواكه وارتفاع سسعر اللحوم البيضساء
انخفضست أاسسعار اÿضسر والفواكه مع
’سس-ب-وع مسس-جلة أاسسعارا مقبولة
ن-ه-اي-ة ا أ
’سس-واق ‘ ،حÚ
ل -دى اŸواط -ن ب -ب -عضس ا أ
ارت-ف-عت أاسس-ع-ار ال-ل-ح-وم ال-بيضساء ،حيث
ي- -ؤوك- -د ارت- -ف- -اع أاسس -ع -ار ال -ل -ح -وم –ك -م
’سس - -واق ،ل- -ك- -ن ،أاوع- -زوا
اŸن - -ت - -ج ‘ Úا أ
اŸت- -اب- -ع Úت- -راج- -ع أاسس- -ع- -ار اÿضس- -ر إا¤
تصس -ري -ح-ات وزي-ر ال-ق-ط-اع ع-ب-د ال-ق-ادر
ب - -وع - -زغ - -ي ح- -ي- -ال ت- -وف ÒاŸن- -ت- -ج- -ات
الزراعية ودعم الفÓح ‘ ،Úح Úبدد
’م- -ط- -ار ب- -ب- -عضس ال- -و’ي- -ات
تسس- -اق- -ط ا أ
ﬂاوف الفÓح Úمن موسسم جاف.

جÓل بوطي
سس-ج-لت أاسس-ع-ار اÿضس-ر ان-خ-ف-اضس-ا ط-ف-يفا
م- -ق- -ارن -ة ب -اأ’ي -ام اŸاضس -ي -ة ح -يث ت -راج -عت
اأ’سسعار بنسسب متفاوتة ببعضص اأ’سسواق إا’ أان
ان -ط-ب-اع-ات اŸواط-ن Úك-انت إاي-ج-اب-ي-ة ح-ي-ال
اأ’سسعار التي سسجلت تراجعا نهاية اأ’سسبوع،
حيث انخفضص سسعر البطاطا اأ’ك ÌاسستهÓكا
لدى ا÷زائري Úإا 70 ¤دج أاي بنحو – 30
دينارا ،لكن رداءة اŸنتج تطرح عدة تسساؤو’ت
بسس -بب سس -وء ال -ت-خ-زي-ن ال-ذي ي-ف-ت-ق-د Ÿع-ايÒ
صسحية Ãراكز التخزين والتكييف.
‘ ح Úع -رف سس -ع -ر ال -ط -م -اط -م ت-راج-ع-ا
ب-نسس-ب-ة  15ب-اŸائ-ة ‘ ال-ك-ي-ل-وغ-رام ال-واح-د،
وسس- -ج- -لت سس- -ع- -را ق -دره  150دي-ن-ار ب-ب-عضص
اأ’سسواق على غرار سسوق باشص جراح الشسعبي،

حيث Œاوز سسعر الكيلوغرام بداية اأ’سسبوع
اŸنصس - -رم  180دج ،وه- -و م- -ا أاث- -ار اسس- -ت -ي -اء
اŸواطن الذي باتت تثقل كاهله أاعباء ا◊ياة
بعد الغÓء الفاحشص ‘ الكث Òمن اŸنتجات
الوطنية ناهيك عن اأ’جنبية.
كما سسجل سسعر الكوسسة تراجعا طفيفا ‘
سس -وق «ك -ل-وزال» ح-يث ب-ل-غ سس-ع-ر ال-ك-ي-ل-وغ-رام
الواحد  60دينارا وا÷زر  35دج والبصسل 40
دج ‘ ،ح Úسسجلت أاسسعار اÿضسر تراجعا
بسسوق باشص جراح هو اآ’خر فالفلفل ا◊لو
ان- -خ- -فضست أاسس- -ع- -اره إا 60 ¤دج ل-ك-ي-ل-وغرام
والفلفل ا◊ار بـ  100دج واللفت بـ  60دج
والشسمندر السسكري بـ  50دج.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أاسس-ع-ار ال-ف-واك-ه ف-كانت
أاسس -ع -اره -ا م -ت -ب -اي-ن-ة حسسب اŸواط-ن Úح-يث
سسجل اŸوز سسعر  250دج للكيلوغرام ‘ حÚ
Œاوز ببعضص اأ’سسواق  300دج ،والتفاح 170
دج ،والرمان تراوحت أاسسعاره ب 130 Úإا170 ¤
دج حسسب ن -وع -ي -ة اŸن -ت -ج ،وال -ع-نب ت-راوحت
أاسس- -ع- -اره ب 180 Úإا 250 ¤دج ،وا’ج- -اصص
انخفضص بشسكل كب Òوبلغ سسعره  70دج.
أاسس-ع-ار ال-ل-ح-وم ا◊م-راء وال-ب-يضس-اء ق-ف-زت
أاسسعارها ‘ كث Òمن اأ’سسواق مسستفيدة من
Óمطار،
تقلب اأ’جواء التي عرفت تسساقطا ل أ
حيث أاوعز بعضص اŸواطن Úارتفاع اأ’سسعار
إا ¤تقلب اأ’جواء حيث بلغ سسعر كيلوغرام
الدجاج  300دج مسسج Óارتفاعا قدره  30دج
م -ق -ارن -ة ب -اأ’سس -ب -وع اŸاضس -ي ،وŒاوز سس -ع -ر
ال-ل-ح-وم ا◊م-راء ل-ل-خروف  1035دج وال-ل-حم
البقري  1000دج ،كما ارتفع سسعر السسردين هو

وسسط احتجاجات السسكان

اآ’خر إا 350 ¤دج ‘ ح ⁄ Úيتجاوز سسابقا
 250دج.
وت-ع-ود أاسس-ب-اب ت-راج-ع اأ’سس-ع-ار ب-خصسوصص
اÿضسر حسسب متابع Úإا ¤تصسريحات وزير
الفÓحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزغي
الذي صسرح منذ يوم Úأان الدولة سستعمل على
ت -وف ÒاŸن -ت -ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ب-خ-ارج ﬂزون
غرف التÈيد وا◊فظ ‘ ،ح Úيرى آاخرون
أان تسس- -اق- -ط اأ’م- -ط- -ار ب- -عث ا’رت- -ي- -اح ل -دى
ال -ف Ó-حÃ Úوسس-م فÓ-ح-ي م-ت-حسس-ن رغ-م أان
اأ’مطار تأاخرت ‘ عدة و’يات زراعية على
غرار بسسكرة والوادي وع Úالدفلى.
وبالعودة إا ¤تصسريحات الوزير فإانه تطرق
إا ¤اسسÎاتيجية رفع –دي اأ’من الغذائي
على أاسساسص «‰وذج فÓحي جديد يتمحور
أاسساسسا حول ا’سستثمار اÿاصص كدافع جديد
للتنمية الفÓحية» ،مشسÒا إا ¤أان حجم اإ’نتاج
الفÓحي ارتفع بنسسبة  241باŸائة بالنسسبة
ل- -ل- -خضس -ر ا÷اف -ة و 160ب-اŸائ-ة ل-ل-ط-ماطم
اŸصسنعة.
وأاضس -اف ال -وزي-ر أان ه-ذه ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ‘
اإ’ن -ت -اج ي -جب أان ت -دع -م ع-ن ط-ري-ق تشس-ج-ي-ع
ق- -درات –وي- -ل وح- -ف- -ظ وت -خ -زي -ن و–سسÚ
مسس -ارات اإ’ن -ت -اج وت-أاطÒه-ا ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ه-ن-ي
مشسÎك فعال» ،غ Òأان الفÓح ’ يزال يعاÊ
الكث Òبسسبب نقصص الدعم وعرقلة اŸصسالح
اÙل- -ي- -ة Ÿل- -ف -ات ا’سس -ت -ف -ادة م -ن ال -ع -ق -ار
الفÓحي وا’سستثمار ،إاضسافة إا ¤ا’سستفادة
من العتاد الذي يبقى حكرا على الفÓحÚ
الكبار.

توزيع  2135وحدة سسكنية من العمومي اإ’يجاري بباتنة
أافرجت ،أاول أامسس ،اÿميسس ،مصسالح
دائ-رة ب-ات-ن-ة ع-ن ا◊صس-ة السس-ك-ن-ي-ة م-ن
’ي -ج -اري واŸق -در
صس -ي -غ -ة ال -ع -م -وم -ي ا إ
بـ 2135وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ط-ال ان-ت-ظ-ارها
’ك Ìم- -ن  5سس-ن-وات ب-القطب العمراÊ
أ
ا÷دي - -د ح - -م - -ل- -ة  ،03وذلك وسس- - - - - - - -ط
احتجاجات عارمة للمواطن Úالذين ⁄
ت -رد أاسس -م -اؤوه -م ،ح-يث سس-ارعت مصس-ال-ح
’م -ن ل -ت -ط -وي -ق م -ق -ر ال -دائ -رة وع -دة
ا أ
م-راف-ق ع-م-وم-ي-ة م-ه-م-ة ع-لى غرار مقر
ال- -و’ي -ة ب -ات -ن -ة ب -ال -عشس -رات م -ن أاف -راد
م -ك -اف -ح -ة الشس -غب م -ن ﬂت -ل -ف ال-رتب
للتدخل السسريع ‘ حال تسسجيل انفÓت
ام- -ن- -ي خ- -اصس- -ة وأان ال- -غضسب ب- -ل -غ م -داه
ب- -اŸواط- -نÃ Úح- -اول -ة ال -ع -دي -د م -ن -ه -م
ا’نتحار.

وغÒهم أاشسار غا‹ إا ¤رفضسه القاطع وتفنيده
ال -ك -ل -ي Ÿا يشس -اع م -ن ع -دم إام -ك-ان-ي-ة اسس-ت-ف-ادة
م -واط -ن Úأاودع -وا م -ل -ف -ات ح-دي-ث-ة م-ن السس-ك-ن
مؤوكدا أان هناك معاي Òأاخذت بع Úا’عتبار ‘
–ديد على غرار قدم اŸلف وملفات اأ’رامل
واŸط -ل-ق-ات ،وف-ئ-ة ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة
التي لها حق كباقي الفئات اأ’خرى إاضسافة إا¤
كبار السسن ،والفئات اŸعوزة ،وكذا الشسباب Ãا
فيهم العزاب الذين Áنح لهم القانون ا◊ق ‘
ا’سستفادة من هاته الصسيغة السسكنية.
وقد فتحت الدائرة عدة مكاتب للطعون على
مدار  8أايام ‘ ح Úطمأانت بوجود حصسة سسكنية
أاخ- -رى ت- -ف -وق  1400سس-ك-ن اج-ت-م-اع-ي سس-ت-وزع
بدورها ‘ غضسون اأ’شسهر القليلة القادمة.

توقيف بائع الذاكرة ا÷ماعية بباتنة
“ك- -ن ع- -ن- -اصس- -ر أام- -ن دائ- -رة راسص ال -ع -ي -ون
ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع فصس-ي-ل-ة ح-م-اي-ة الÎاث ال-ث-ق-ا‘
بالفرقة ا’قتصسادية واŸالية من توقيف وضسبط
 207ق -ط -ع -ة ن -ق -دي -ة م -ع-دن-ي-ة ت-ع-ود ل-ل-ح-ق-ب-ة
ال -روم -ان -ي-ة ‘ ،إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا÷رÁة بشس-ت-ى
أانواعها ’سسيما ا÷رائم اÿاصسة بحماية الÎاث
ال -ث -ق -ا‘ ،ح -يث وب -ن -اء ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات م-ؤوك-دة
مفادها وجود شسخصص يبلغ من العمر  46سسنة،
Áتهن نشساط التنقيب وا◊فر للبحث عن القطع
اأ’ثرية التي تعود للحقبة الرومانية ،حيث ”
القبضص عليه بعد معاينة القطع من قبل ﬁافظ
الÎاث ال -ث -ق -ا‘ ل -ي -ت -ب Úأان-ه-ا ت-ع-د ق-ط-ع أاث-ري-ة
ﬁمية تعود إا ¤الفÎات القدÁة.

سسقوط رافعة حديدية بسساحة الشسهداء –دث هلعا كبÒا

مواطنون يطالبون بأاخذ ا’حتياطات تفاديا للكوارث
أاح- -دث سس- -ق- -وط راف- -ع- -ة ح- -دي- -دي -ة
اسستعملت لÎميم وإاعادة تهيئة عمارة
بسس- -اح- -ة الشس- -ه -داء ه -ل -ع -ا ك -بÒا وسس -ط
اŸواطن Úكونها كادت أان –دث كارثة
ح -ق -ي -ق -ي-ة ول-ك-ن ◊سس-ن ا◊ظ  ⁄ي-ت-م
تسسجيل أاي خسسائر بشسرية سسوى تعرضس
’ضسرار مادية.
سسيارة وحافلة أ

صسونيا طبة
«الشسعب» تنقلت إا ¤مكان ا◊دث ورصسدت
ح -ال-ة ال-رعب ال-ت-ي ع-اشس-ه-ا اŸواط-ن-ون بسس-اح-ة
الشس -ه -داء ك -ون اŸن -ط-ق-ة تشس-ه-د ي-وم-ي-ا ح-رك-ي-ة
كبÒة’ ،سسيما وأان سسقوط دعائم اأ’مان أاصسدر

’ي كوارث ﬁتملة
–سسبا أ

أامن سسطيف ينظم دورة تكوين ‘ اإ’سسعافات اأ’ولية

‘ إاط -ار Œسس -ي -د ت -وج-ي-ه-ات ال-ق-ي-ادة
Óمن الوطني ،القاضسية بضسرورة
العليا ل أ
ت -ل -ق Úك -اف -ة ق -وات الشس -رط-ة’ ،سس-ي-م-ا
م- -ن- -ه -م ال -ع -ام -ل -ون ‘ اŸي -دانﬂ ،ت -ل -ف
’ول-وي-ة،
’سس-ع-اف-ات ا أ
ت-ق-ن-ي-ات ت-ق-د Ëا إ
ن- -ظ -مت مصس -ال -ح أام -ن و’ي -ة سس -ط -ي -ف،
دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة ق-وات-ه-ا ،شسملت
’ن-ق-اذ
’ول-ي-ة ،ك-ي-ف-ي-ات ا إ
’سس -ع -اف-ات ا أ
ا إ
ط -رق ال -ت -ح -ك-م ‘ ا◊رائ-ق وإاخ-م-اده-ا،
’م -ن م -ن أاي ك -وارث
ط- -رق ا◊م -اي -ة وا أ
’زيد من  50شسرطيا
ﬁتملة وجهت أ
يعملون ‘ اŸيدان ،الدورة أاشسرف عليها
ﬂتصس -ون ت -اب -ع -ون ل -ل-وح-دة ال-ث-ان-وي-ة
ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ية بذات الدائرة ،قدموا
دروسسا نظرية وأاخرى تطبيقية.
الدورة التي كانت قد انطلقت منذ سسنوات،
وشس -م -لت ك -اف -ة ق -وات الشس -رط-ة ال-ع-ام-ل‘ Ú
اŸيدان بعاصسمة الو’ية وما جاورها ،جاءت
لتشسمل كافة قوات الشسرطة اŸزاول Úبأامن
ال- -دوائ- -ر ،وال- -ع- -ي- -ن- -ة اŸرة م- -ن أام- -ن دائ- -رة
ب -وع -ن -داسص ال -ت -ي اسس -ت -ف -اد م -وظ -ف -وه -ا م -ن
م -ع -ل -وم -ات ج -د وفÒة ،م-ك-ن-ت-ه-م م-ن اإ’Ÿام
بشس -ت -ى ال -ط -رق وال-ك-ي-ف-ي-ات ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-إاب-ع-اد
وإاجÓ- -ء ضس- -ح -اي -ا ح -وادث اŸرور وا◊رائ -ق
والسس - -ق - -وط وغÒه - -ا) م - -ع ال - -ت - -درب ع- -ل- -ى
اÙاف- -ظ- -ة ع -ل -ى الضس -ح -اي -ا وإاب -ق -ائ -ه -م ‘
وضسعيات سسليمة بعد اإ’جÓء.

صسوتا مدويا آاثار خوف اŸارة وجعلهم يفرون
ل -ك-ل ا’Œاه-ات لÓ-ب-ت-ع-اد ع-ن ح-ادث-ة ا’ن-ه-ي-ار
والنجاة بحياتهم.
‘ ذات السس- -ي -اق أاف -اد مصس -در م -ن ا◊م -اي -ة
اŸدنية أان شساحنات اإ’سسعاف تدخلت بشسكل
اسستعجا‹ Ãجرد تلقي اأ’عوان خ Èالسسقوط
حيث ” إايفاد شساحنت Úوسسيارة إاسسعاف لعÚ
اŸكان للعمل على تأام Úموقع سسقوط الرافعة
ا◊ديدية حيث عمل أاعوان ا◊ماية على اتخاذ
جميع إاجراءات السسÓمة تفاديا أ’ي إاصسابات قد
–دث للمارة.
وحسسب ذات اŸصسدر فإان اأ’عمدة ا◊ديدية
سسقطت مباشسرة على سسيارة مركونة بالقرب من
م-ك-ان ا◊ادث-ة وح-اف-ل-ة ن-ق-ل اŸسس-اف-ري-ن ك-انت
فارغة و ⁄يكن على متنها أاحد حيث  ⁄يتم

تسسجيل أاي خسسائر ‘ اأ’رواح ،علما أان هذه
الدعائم اسستعملت ‘ ترميم العمارة اŸكونة من
أاربعة طوابق بسساحة الشسهداء والواقعة Ãحاذاة
ا÷امع الكب.Ò
وع Èمواطنون ‘ مكان ا◊دث عن خوفهم
الشسديد فور سسماعهم الصسوت اŸدوي ’نهيار
الرافعة ا◊ديدية وكأانها قنبلة انفجرت مؤوكدين
أان ا◊ادثة كادت أان تؤودي إا ¤هÓك اŸارة
و◊سسن ا◊ظ  ⁄تخلف أاي جرى أاو قتلى.
واعت Èبعضص اŸواطن Úالذين Œمعوا قرب
حادثة ا’نهيار لسساعات من أاجل الوقوف على
آاثاره ما وقع سسببه اإ’همال والÓمبا’ة وعدم
ال -ت -ح -ل -ي ب -اŸه -ن-ي-ة ،م-ط-ال-ب Úبضس-رورة ات-خ-اذ
ا’ح- -ت -ي -اط -ات ال Ó-زم -ة ل -ع -دم ت -ع -ريضص ح -ي -اة
اŸواطن Úإا ¤اÿطر وتفادي حوادث ا’نهيار.

وسس -م -حت ن -فسص ال -دورة ل -ق -وات الشس-رط-ة
ب-ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ت-ق-ن-ي-ات تشس-خ-يصص ال-وظ-ائف
ا◊ي -وي -ة وب -عضص ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ت-ي ” ال-ت-درب
ع-ل-ي-ه-ا خÓ-ل ت-ط-ب-ي-ق-ات م-ي-دان-ي-ة وع-م-ل-يات
ﬁاك -اة سس -م -حت ل -ه -م ب -ال -ت -ع -رف ع-ل-ى أاه-م
الكيفيات الكفيلة بإانقاذ اأ’رواح وعلى رأاسسها
طرق اإ’نعاشص القلبي والتنفسسي ،العملية التي
ت- -ك -ون ع -ادة ه -ام -ة ،ب -إاع -ت -ب -ار أان الشس -رط -ي
اŸت- -واج -د ‘ اŸي -دان ،ه -و أاول م -ن ي -ع -اي -ن
ضس -ح -اي -ا ا◊ادث ،وي-ع-م-ل ع-ل-ى إاب-ق-ائ-ه-م ‘
وضسعيات سسليمة إا ¤غاية وصسول فرق ا◊ماية
اŸدن -ي -ة ،ك -م-ا ” ال-ت-ع-رف أايضس-ا خÓ-ل ه-ذه
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ع-ل-ى ك-ي-ف-ي-ات ال-تعامل مع
ﬂت -ل -ف أان -واع ا◊رائ -ق والسس -ي-ط-رة ع-ل-ي-ه-ا،
إاضسافة إا ¤تقنيات واحتياطات التعامل مع
اŸواد اÿطرة.
ه -ذا وت -ب-ق-ى مصس-ال-ح أام-ن و’ي-ة سس-ط-ي-ف،
ت -ع -ك -ف ع -ل -ى ت -ن -ظ-ي-م ال-ع-دي-د م-ن ال-دورات
التكوينية لفائدة عناصسر الشسرطة من ﬂتلف
ال -رتب واŸصس -ال -ح ‘ ،ج -م -ي -ع ال -ت-خصسصس-ات
واŸيادين ،مسساهمة منها ‘ تطوير و–سسÚ
القدرات اŸهنية والرفع من كفاءات عناصسر
الشسرطة لتمكينهم من تأادية مهامهم النبيلة
على أاكمل وجه وتقد Ëخدمات أامنية راقية
للمواطن ،الشسيء الذي تلح عليه دوما القيادة
Óمن الوطني.
العليا ل أ

سسطيف :نور ألدين بوطغان

عروضس العمل تعدت  3آا’ف منصسب

تنصسيب  2692شساب خÓل الثÓثي الثالث
ببومرداسس
سس-ج-لت ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة للتشسغيل
ببومرداسس ع Èوكا’تها اÿمسس ‘ كل
من برج منايل ،الثنية ،دلسس وخميسس
اÿشس- -ن- -ة ت -نصس -يب  2692شس -اب خÓ-ل
الثÓثي الثالث من سسنة  2017من أاصسل
أازيد من  10آا’ف طلب تقدم به الشسباب
ال -ب -ط -ال ب -زي-ادة ت-ق-در بـ 9ب-اŸائ-ة ع-ن
نفسس الفÎة من السسنة اŸاضسية وهذا ‘
ﬂت - -ل - -ف ع - -روضس ال - -ع- -م- -ل اŸت- -وف- -رة
’ط -ار ال -ك Ó-سس -ي -ك -ي ،ع -ق-ود ال-ع-م-ل
ك -ا إ
اŸدع- -م- -ة وغÒه- -ا م- -ن ف- -رصس ال -ع -م -ل
اŸفتوحة.

بومردأسس :ز /كمال

باتنةŸ :وشسي حمزة
ال-ق-وائ-م ال-ت-ي اشس-ت-م-لت أاسس-م-اء اŸسس-ت-فيدين
خصسصست لها مصسالح الدائرة  30موقعا عموميا
لتعليقها ع Èأاحياء وشسوارع مدينة باتنة ،مرفقة
بصس -ور اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن ل -ت -وخ -ي أاقصس-ى درج-ات
الشسفافية حسسب رئيسص دائرة باتنة عبد القادر
بلحجازي غا‹ الذي أاكد حرصص مصسا◊ه على
غ -رب -ل -ة اŸئ -ات م -ن اأ’سس -م -اء ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
البطاقية الوطنية للسسكن والتي مكنت من تطهÒ
 1600طالب سسكن ‘ اŸرحلة اأ’خÒة للتأاكد
النهائي من عدم حيازتهم لسسكنات ،كما كشسف
عن إاسسقاط أازيد من  270اسسم من أاصسحاب
ملفات طالبي السسكن ا’جتماع لعدة أاسسباب ثبت
عدم أاحقيتهم لهاته الصسيغة السسكنية اÿاصسة
بالفئات الهشسة من اÛتمع.
وبخصسوصص رده على اسستفسسارات اÙتجÚ
ب -خصس -وصص ت -واج-د أاسس-م-اء Ÿسس-ت-ف-ي-دي-ن ع-زاب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عمليات التنصسيب اÙققة حسسب مصسادر
م-ن ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل شس-م-لت 2385
تنصسيب ‘ ا’طار الكÓسسيكي بزيادة قدرت بـ
 16ب -اŸائ -ة وضس -مت ع -ددا م -ن ال -نشس -اط-ات
ا’ق-تصس-ادي-ة م-نها  1122ت-نصس-يب ‘ ال-ق-طاع
الصس -ن-اع-ي 642 ،ت -نصس -يب ‘ ق -ط -اع ال -ب -ن-اء
واأ’شسغال العمومية 553 ،تنصسيب ‘ قطاع

اÿدمات و 68تنصسيبا ‘ القطاع الفÓحي
اسستحوذ منها القطاع اÿاصص الوطني على
حصسة اأ’سسد بـ  1970تنصسيب 344 ،تنصسيب ‘
القطاع العام الوطني و 71تنصسيبا ‘ القطاع
اÿاصص اأ’جنبي.
ك-م-ا سس-ج-لت ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لتشسغيل ‘
صس -ي-غ-ة ع-ق-ود ال-ع-م-ل اŸدع-م-ة  200تنصسيب
خÓل نفسص الفÎة منها  111تنصسيب ◊املي
الشس- -ه -ادات 71 ،ت -نصس-ي-ب-ا ÿري-ج-ي م-ع-اه-د
التكوين الوطني و 18تنصسيبا لطالبي العمل من
دون مسستوى تعليمي و’ تأاهيل ‘ ،ح Úشسهد
جهاز اŸسساعدة على اإ’دماج اŸهني تثبيت
 54ط -الب ع -م -ل ،وب -ه -دف سس-د اح-ت-ي-اج-ات
مديرية النشساط ا’جتماعي والتكفل بفئات
ذوي ا’حتياجات اÿاصسة ” فتح  60منصسب
عمل ‘ هذه الصسيغة ا’جتماعية التضسامنية
لسس -د ال -ع -ج -ز اŸسس -ج -ل ‘ إاط-ارات اأ’قسس-ام
اÿاصسة باŸعاق Úمع اسستفادتهم من دورات
تكوينية خاصسة ،باإ’ضسافة إا ¤تنظيم  27ورشسة
خ-اصس-ة ب-ت-ق-ن-ي-ات ال-ب-حث ع-ن ال-ع-م-ل ل-ف-ائ-دة
ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل Ÿسس-اع-دت-ه-م وم-راف-ق-ت-ه-م ‘
رحلة البحث عن منصسب شسغل.

أايام مفتوحة على وكالة التشسغيل با÷امعة ومراكز التكوين

مسساهمة الورشسات التقنية ‘ تثم Úوتأاهيل قدرات طالبي العمل

مكنت ﬂتلف الورشسات التقنية التي
اسس-ت-ك-م-لت م-ؤوخ-را Ãب-ادرة م-ن ال-وكالة
الو’ئية للتشسغيل لو’ية سسوق أاهراسس
م-ن ت-ث-م Úوت-أاه-ي-ل ال-ق-درات ال-ف-كرية
والعملية لطالبي العمل.
وسس-م-حت ه-ذه ال-ورشس-ات ال-ت-ي اح-تضس-ن-تها
دور الشسباب ومراكز التكوين اŸهني وشسارك
ف-ي-ه-ا ط-ال-ب-و ال-ع-م-ل اŸسس-ج-ل-ون ل-دى مصسالح
ال-وك-ا’ت اÙل-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل ب-إاع-ط-اء ط-البي
العمل فرصص أاك Èللحصسول على مناصسب شسغل
فضس Óعن مرافقتهم ‘ مسسارهم حسسب ذات
اŸصسالح.
وركزت هذه الورشسات التقنية التي أاطرها
ع- -دد م- -ن مسس- -تشس- -اري ال- -تشس- -غ- -ي -ل ◊ام -ل -ي
الشس- -ه- -ادات ا÷ام -ع -ي -ة أاو خ -ري -ج -ي م -راك -ز
التكوين اŸهني أاو عدÁي اŸسستوى – على
ث Ó-ث -ة ﬁاور ت -تضس-م-ن ك-ي-ف-ي-ة إاع-داد السسÒة
الذاتية وتقنيات البحث عن عمل باإ’ضسافة
إا ¤كيفية إاجراء مقابÓت مهنية أامام ‡ثلي
اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية.
وتوزع اŸنتسسبون إا ¤هذه الورشسات على
ورشس -ة ك -ي -ف -ي -ة إاع -داد السسÒة ال-ذات-ي-ة بـ 195
مسستفيد وورشسة تقنية البحث عن العمل بـ 250
شساب و 240مسستفيد من ورشسة كيفية إاجراء
ﬁادثات مهنية للتوظيف.
و” خ Ó-ل ه -ذه ال -ورشس -ات دع -وة ط -ال -ب-ي
العمل إا ¤ضسرورة –سس Úمسستواهم وقدراتهم
ل -ت -ت -م -اشس -ى واŸن-اصسب اŸقÎح-ة م-ن ط-رف

ﬂتلف اŸؤوسسسسات اŸسستقبلة ع Èالو’ية،
ك -م -ا ” حث ط -ل -ب -ة ا÷ام -ع -ة ع -ل -ى ضس -رورة
التقرب من هيئات التشسغيل بغرضص –سسيسسهم
وم -راف -ق -ت -ه -م بشس -أان ك -ي -ف -ي -ة ا◊صس-ول ع-ل-ى
مناصسب عمل واإ’جراءات اŸتبعة لتجسسيد
مشساريعهم.
كما ” دعوة أاصسحاب اŸقاو’ت اÿاصسة
ب -ال-و’ي-ة إا ¤اŸسس-اه-م-ة ال-ف-ع-ال-ة ‘ ت-نصس-يب
طالبي العمل وتكوينهم ‘ التخصسصسات التي
ت -ع -رف ع -ج-زا م-ن ح-يث ال-ت-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
تخصسصسات قطاع البناء واأ’شسغال العمومية.
‘ ذات السسياق اختتمت الوكالة الو’ئية
لتشسغيل الشسباب نهاية اأ’سسبوع بجامعة ﬁمد
الشس- -ري- -ف مسس- -اع- -دي- -ة ف- -ع- -ال- -ي- -ات اأ’ب -واب
اŸفتوحة اŸنظمة من طرف الوكالة الوطنية
لدعم تشسغيل الشسباب فرع و’ية سسوق أاهراسص
بالتنسسيق مع دار اŸقاو’تية بجامعة ﬁمد
الشس -ري -ف مسس -اع-دي-ة أاي-ن ع-رفت ه-ذه اأ’ي-ام
إاقبا’ كبÒا من طرف طلبة ا÷امعة خاصسة
طلبة العلوم ا’قتصسادية ،حيث قام إاطارات
التكوين بالوكالة باŸرافقة ıتلف وحدات
العروضص اŸقدمة مع اإ’جابة على تسساؤو’ت
الطلبة فيما يخصص تكوين اŸؤوسسسسات ومناخ
ا’سستثمار وﬂتلف التحفيزات اŸقدمة من
طرف ا÷هاز لفائدة خريجي ا÷امعات وكذا
مراكز التكوين اŸهني والتمه.Ú

سسوق أهرأسس :صسحرأوي .ح
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السسبت  21أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  01صسفر  1439هـ

يششارك بـ  48قائمة و’ئية و 1521بلدية

صشون ‘ يوم دراسشي حول البنوك باŸسشيلة
ﬂت ّ

تنويع اŸنتجات والنفتاح أاك Ìمن أاجل فعالية حقيقية

دع- -ا اŸشش- -ارك- -ون ‘ ال -ي -وم ال -دراسش -ي
اŸن - -ظ - -م م - -ن ق - -ب - -ل غ- -رف- -ة ال- -ت- -ج- -ارة
’سش-ب-وع
والصش -ن -اع -ة ا◊ضش -ن -ة ن -ه -اي-ة ا أ
باŸسشيلة ،حول اŸصشارف والبنوك –ت
ع -ن -وان «ف -ع-ال-ي-ات ال-ت-م-وي-ل ال-ب-ن-ك-ي ‘
ا’سش- -ت- -ج- -اب- -ة لÓ- -ح- -ت- -ي- -اج -ات اŸال -ي -ة
ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ا’ق-تصش-ادية» ،إا ¤ضشرورة
ف- -ت- -ح ق- -ن- -وات ا’تصش- -ال ب ÚاŸؤوسشسش- -ات
’فكار
ا’ق-تصش-ادي-ة وال-ب-ن-وك ل-ت-ب-ادل ا أ
وتطويرها والعمل على اŸرافقة اŸالية
وا’ه - -ت - -م - -ام ب - -اÙي - -ط ب - -ه - -دف دع- -م
اŸؤوسشسش - -ات ا’ق- -تصش- -ادي- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق
’جراءات ا÷ديدة.
التعريف با إ

اŸسشيلة :عامر ناجح
نشّسط اليوم الدراسسي الذي حضسره مدراء
ومسسÒو اŸؤوسسسس - -ات ا’ق - -تصس - -ادي - -ة وك- -ب- -ار
اŸسستثمرين واŸهتمون با’سستثمار وإاطارات
جامعية وخÈاء وغÒهم ،كل من مدير غرفة
التجارة والصسناعة ا◊ضسنة بنية مقداد ومدير
الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي لضس-م-ان ال-ق-روضس خÓ-ف
ع Èالرؤووف وإاسسماعيل ديلمي ومدير بنك
السسÓم ناصسر حيدر ،حيث تطرق هذا اأ’خÒ
بالشسرح اŸفصسل لعمل البنوك اإ’سسÓمية من
خ Ó-ل ال -ت -ط -ور ال -ذي ع -رف -ت -ه ان-طÓ-ق-ا م-ن
اŸع -امÓ-ت ال-ت-ي ت-خ-ت-ل-ف ع-ن ع-م-ل ال-ب-ن-وك
ال -ع -م -وم -ي -ة ،م -ؤوك -دا ‘ م-داخ-ل-ت-ه أان ال-ع-م-ل
اŸصسر‘ اŸلزم بقواعد الشسريعة اإ’سسÓمية
للمؤوسسسسات ا’قتصسادية تعتŒ Èربة ناجحة،
خاصسة وأان أاول ظهور كان لها حسسبه Ãصسر
ودبي.
وأاشسار ناصسر حيدر إا ¤أان ظهور البنوك
اإ’سسÓمية ‘ ا÷زائر كان بسسبب رفضس رجال
اŸال ا÷زائ - -ري Úال- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع مصس- -ارف
اŸعمرين لنسسبة الربا التي تفرضسها ،مضسيفا
أان البنوك اإ’سسÓمية –ولت اليوم إاŒ ¤ربة
عاŸية وتعرف ‰وا جد متزايد وسسوف تصسل
خÓل السسنة القادمة إا 2000 ¤مليار دو’ر
ك -م -ع -ام Ó-ت تسس Òحسسب ق -واع -د الشس -ري -ع -ة
اإ’سس Ó-م -ي -ة ،ال -ت -ي أاصس -ب -حت صس-ن-اع-ة م-ال-ي-ة
مهيكلة منظمة ومؤوطرة اسستهلكت جهدا كبÒا
ل -وضس-ع م-ع-اي ÒإاسسÓ-م-ي-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى Œاوز
اÓÿف ا◊اصسل ب ÚاŸذاهب الفقهية كفقه
اŸع -ام Ó-ت اع -ت -م -ادا ع-ل-ى ن-ظ-ري-ات ›م-ع
ال -ف -ق -ه اإ’سس Ó-م -ي ،ح -يث ” اسس -ت-ح-داث 26
م -ع -ي -ارا ﬁاسس -ب -ي-ا ي-ع-م-ل وف-ق م-ق-تضس-ي-ات-ه-ا
الشس- -رع- -ي- -ة ت- -ن- -درج ‘ إاط- -ار ضس- -ب- -ط ع -م -ل
اŸؤوسسسس -ات ا’ق -تصس -ادي -ة اŸل -زم -ة ب -ق-واع-د
الشسريعة اإ’سسÓمية.
وب- -ال- -ع- -ودة ل- -ل- -ح- -ديث ع -ن اŸصس -ارف
ا÷زائ -ري -ة ،أاك -د م -دي -ر ب -نك السس Ó-م أان أاول
Œربة جزائرية ‘ البنوك اإ’سسÓمية كانت
ع Èبنك الÈكة سسنة ،1991حيث اعتمد أ’ول
م- - -رة ب - -ا÷زائ - -ر وف - -ت - -ح اÛال اŸصس - -ر‘
كاسستثمار خاصس ع Èبوابة البنوك اإ’سسÓمية،

وظهرت بعده العديد من البنوك اإ’سسÓمية
وال -ت -ي تشس -ه -د ال -ي -وم إاق -ب -ا’ م -ت -زاي -دا ع -ل-ى
خدماتها ،وهو ما دفع بعدة بنوك أاخرى إا¤
فتح نوافذ بنكية با÷زائر.

خصشوصشيات الّنموذج اŸصشر‘ اإلسشÓمي
وأاششكال الّتمويل

عّدد ناصسر حيدر مدير بنك السسÓم العديد
م -ن اÿصس -ائصس اŸم -ي -ز ل -ل -ن -ظ -ام اŸصس -ر‘
اإ’سسÓمي وعلى رأاسسها الوسساطة اŸالية غÒ
ال -رب -وي -ة ،وان -ت -ق -د بشس -دة ال -وسس -اط-ة اŸال-ي-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة م -ع-ط-ي-ا ال-ب-دي-ل ال-ذي ت-ق-وم ب-ه
اŸؤوسسسسات اŸالية من خÓل إاحÓل عملية
اإ’ق - - -راضس أ’ن ال - - -ق- - -رضس حسس- - -ب- - -ه وحسسب
اŸصسارف اإ’سسÓمية ’ Áكن أان يكون بعائد
ما‹ نظ ÒاŸشساركة ‘ رأاسس اŸال للمضسارب
‘ الربح –ت قاعدة «إاذا أاردت عائدا عن
م -الك ’ب -د م -ن مشس-ارك-ة اıاط-ر وإاسس-ق-اط
الضسمان».
وع-ن اÿاصس-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ي-ز ب-ها
النظام اŸصسر‘ اإ’سسÓمي حسسبه ،أانه خاضسع
ل-ن-ظ-ام م-ت-ك-ام-ل ل-ل-رق-اب-ة الشس-رع-ية والتدقيق
الشس -رع -ي ال-داخ-ل-ي ،ي-ت-ح-رى ك-ل اŸع-امÓ-ت
اÙررة للعقود ،باإ’ضسافة إا ¤وجود جهات
ت- -دق- -ي- -ق خ- -ارج- -ي -ة م -ك -ون -ة م -ن  5دكاترة
متخصسصسون ‘ فقه اŸعامÓت اŸصسرفية.
وأاضساف ناصسر حيدر خÓل عملية الشسرح أان
البنوك اإ’سسÓمية تسسعى إا ¤تقد Ëبديل مع
مراعاة التمويل اŸصسر‘ ا◊ديث ،فمن حيث
اŸب- -دأا ي- -دخ- -ل ال- -ب- -نك اإ’سسÓ- -م -ي كشس -ريك
اقتصسادي توزع خÓله اıاطر واŸسسؤووليات
‘ اŸشسروع أاو أاي نشساط بصسفة مادية بÚ
اŸصسرف واŸعامل والعÓقة ’ تعت Èدائن
وم -دي-ن ف-حسسب ب-ل ه-ي شس-راك-ة ق-ائ-م-ة ع-ل-ى
معادلة (رابح – رابح) .وأاما با◊دث عن شسك
التمويل من حيث اŸمارسسة ،نّوه مدير البنك
إا ¤أان –قيق العمليات اŸصسرفية يهدف إا¤
رف -ع ال -ت -ح -دي-ات وإاع-ادة تصس-م-ي-م اŸن-ت-ج-ات
البنكية وفقا Ÿبدأا الشسريعة اإ’سسÓمية لكل
مسستحقات التمويل الغ Òربوية.
اقÎح ناصسر ‘ خÓصسة كÓمه مراجعة
التمويل البنكي و–سس Úنوعية اŸعلومات من
السس- -ن- -دات اŸال- -ي- -ة وت- -أاسس- -يسس عÓ- -ق- -ة م- -ع
اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة مبنية على
أاسس -اسس ت-ف-اع-ل-ي ل-ل-ت-ح-ك-م ‘ ا’ح-ت-ك-ار وك-ذا
ابتكار أادوات مالية جديدة كبدائل وتنشسيط
إاجراءات وعقود التمويل واŸسساهمة الفعالة
‘ إاع -ادة ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة ،وت-ط-وي-ر Œرب-ة

القرضس ا◊سسن وكذا تطوير Œربة الوقف
ال -ن -ق -دي وإانشس -اء مشس-روع ت-ع-ي Úمسس-ت-ح-ق-ات
جديدة على منوال ‰وذج التمويل ا’بتكاري
مع مراجعة تقييم هيكلة وظيفة التمويل.
ومن جانبه عبد الرؤورف خÓف اŸدير
ال- -ع- -ام لصس -ن -دوق ضس -م -ان ال -ق -روضس ،أاك -د ‘
م- -داخ- -ل- -ت- -ه أان أاسس -ب -اب ضس -ع -ف اŸؤوسسسس -ات
الصسغÒة واŸتوسسطة ‘ خلق ا’سستثمار هو
غ - -ي - -اب الضس- -م- -ان ،وإان ‚اح اŸؤوسسسس- -ة ه- -و
مسس- - -اي- - -رة اإ’ج- - -راءات ا÷دي- - -دة ال - -ت - -ي ”
اسس -ت -ح -داث-ه-ا م-ؤوخ-را ع-ل-ى غ-رار إاع-ادة ب-عث
الوكالة الوطنية لتطوير اŸؤوسسسسات الصسغÒة
واŸت- -وسس- -ط- -ة وإانشس- -اء صس- -ن- -دوق ا’ن- -طÓ- -ق
لتشسجيع اŸؤوسسسسات اŸتخصسصسة ‘ ا’بتكار
وتسس -ه -ي -ل حصس -ول -ه -ا ع-ل-ى ال-ع-ق-ار الصس-ن-اع-ي
وتخصسيصس حصسصس من اŸمتلكات العمومية
ل - - -ل - - -ت - - -ن- - -افسس م- - -ع اŸؤوسسسس- - -ات الصس- - -غÒة
واŸتوسسطة.
وأاشس - -ار خ Ó- -ف إا ¤أان صس- -ن- -دوق ضس- -م- -ان
ال- -ق- -روضس أانشس- -ئ أ’ج -ل مسس -اع -دة أاصس -ح -اب
اŸشس -اري -ع ‘ ظ -ل ط -لب ال-ب-ن-وك  30باŸائة
ك -مسس -اه -م -ة م -ال -ي-ة ‘ اŸشس-روع ،وضس-م-ان-ات
عينية التي غالبا ’ يسستطيع طالب ا’سستثمار
–قيقها ،حيث يتم ضسمانها من قبل صسندوق
ضسمان القروضس وفق أاربعة أاشسكال لضسمان
ال -ق -رضس ت -ع -ل -ق ب -إانشس -اء م -ؤوسسسس-ه ج-دي-دة أاو
ت -وسس -ع -ة نشس -اط أاو Œدي -د ال -ع -ت-اد أاو Œدي-د
أاجهزة اإ’نتاج .وفيما يخصس اخذ مسساهمات
فهي تخصس اŸؤوسسسسات التي تنتج أاو تقدم
خ- -دم- -ات واŸؤوسسسس- -ات ال- -ت- -ي تسس -ت -خ -دم ‘
تخفيضس اŸوارد أاو اŸؤوسسسسات التي تسستخدم
‘ تطوير التكنولوجيات ا◊ديثة ،وا’هم من
ه -ذا ف -إان ه -ذه اأ’ح -ق-ي-ة ‘ ال-ت-م-وي-ل ت-خصس
ب- -ال -درج -ة اأ’و ¤ت -دع -ي -م اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ي
توظف اك Èعدد =من اليد العاملة.
وأاما مدير غرفة التجارة والصسناعة بنية
مقداد ،فقد حمل اŸسسؤوولية للبنوك التي ما
زاد  ⁄تواكب التطورات ا◊اصسلة خاصسة ‘
عملية التمويل وا’نغÓق على نفسسها ،واعتÈ
اإ’Ÿام ب- -اÙي- -ط ا’ق- -تصس- -ادي ه- -و أافضس- -ل
ضس -م -ان ل -دع -م اŸؤوسسسس -ات ا’ق -تصس-ادي-ة ع-ن
طريق التعريف باإ’جراءات ا÷ديدة للدفع
با’قتصساد وتشسجيع اŸنتوج اÙلي من خÓل
تسس- -ه- -ي -ل اإ’ج -راءات اŸصس -رف -ي -ة ،م -ن -ت -ق -دا
اإ’جراءات اŸنتهجة على مسستوى اŸصسارف
‘ ظل الدهنيات التي  ⁄تتغ ،Òوالتي سسوف
تقف حسسبه كسسد منيع ضسد التنمية اÙلية،
لذا وجب حسسب اŸتحدث تغيÒها لتجاوز
اŸرحلة ا◊الية والقادمة ،داعيا ‘ كÓمه
إا ¤انخراط اŸصسارف والبنوك يعت Èأامر جد
م-ه-م خ-اصس-ة ب-ت-ع-دد اŸن-ت-ج-ات م-ن شس-ان-ه أان
ي -دف -ع ا’ق -تصس -اد إا ¤ا’ن -ت -ع-اشس اŸؤوسسسس-ات
الصس- -غÒة واŸت- -وسس- -ط- -ة قصس- -د ال -وصس -ول إا¤
الفعالية ا◊قيقة التي يبغي على اŸصسارف أان
تتحلى بها لتعزيز عمل اŸؤوسسسسات الصسغÒة
واŸتوسسطة.
م -ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د اسس-م-اع-ي-ل دي-ل-م-ي رئ-يسس
اŸن- -ت- -دى ال- -و’ئ- -ي ل- -رؤوسس -اء اŸؤوسسسس -ات أان
التمويل ،يعت Èعصسب ا’سستثمار ‘ ظل اŸناخ
ا’ق -تصس -ادي السس -ائ -د وان -ه ’ ب -د أان ي -ح -ظ-ى
باهتمام كب Òللحصسول على وسسط اسستثماري
ناجح باإ’ضسافة إا ¤تطوير اŸوارد البشسرية
التي تعت Èهي اأ’خرى ذات أاهمية بالغلة ‘
أاي عملية إانتاجية.
و‘ ختام حديثه ،دافع اسسماعيل ديلمي
عن الكفاءات اŸتواجدة باŸؤوسسسسات اŸالية،
وكذا ا’هتمام أاك Ìبحل الوضسعية اŸتداخلة
ب Úاأ’سس -واق وال -ق -ي -م ووسس -ائ -ل اإ’ن -ت-اج ال-ت-ي
ت -ق -تضس -ي حسس -ب -ه ت-ن-ظ-ي-م ﬂت-ل-ف ال-عÓ-ق-ات
اŸتعلقة بالعملية اإ’نتاجية.

’ششغال اŸتبقية
’“ام ا أ
الّتنسشيق اŸسشتمر مع مكاتب الدراسشات إ

تسشليم عّدة مواقع سشكنية بداية  2018بخنششلة

‘ إاط -ار ال -ع -م -ل ع-ل-ى إاك-م-ال Œسش-ي-د
ﬂت -ل -ف الÈام -ج السش -ك -ن -ي -ة ‘ صش-ي-غ-ة
ا’جتماعي بعاصشمة الو’ية ،أامر وا‹
و’ية خنششلة كمال نويصشر ،مقاو’ت
ا’‚از وإادارت- - - -ي دي- - - -وان الÎق- - - -ي - - -ة
وال-تسش-ي Òال-ع-ق-اري وم-دي-ري-ة السش-ك-ن،
ب-ال-ع-م-ل ا÷دي وال-ت-نسش-ي-ق اŸسش-ت-م-ر مع
مكاتب الدراسشات اŸعنية من اجل إا“ام
كل اŸششاريع السشكنية ا÷اري ا‚ازها
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ع- -دة م- -واق- -ع Ãدي -ن -ة
’صشحابها على
خنششلة ،بغية تسشليمها أ
مراحل خÓل سشنة .2018
شسّدد الوا‹ ‘ هذا اإ’طار حسسب تقرير
رسس -م -ي ،ع -ل -ى ضس -رورة اسس -تÓ-م مشس-روع 180

مسسكن عمومي إايجاري» اجتماعي» قبل نهاية
السس- -ن- -ة ب -إاق -ام -ت -ي اأ’ط -لسس وا’وراسس ع -ل -ى
مسستوى القطب العمرا Êا÷ديد ،حيث ”
ا’نتهاء بصسفة كلية من ا‚از  90سسكن منها
وب- -ل- -وغ نسس- -ب -ة ا‚از  90شس -ق -ة ال-ث-ان-ي-ة 90
باŸائة.
بخصسوصس مشسروع  100مسسكن من نفسس
الصسيغة باŸدينة ا÷ديدة ،أامر ذات اŸسسؤوول
م- -دي- -ر دي- -وان الÎق- -ي -ة وال -تسس -ي Òال -ع -ق -اري
بالتنسسيق ا÷يد مع مكتب الدراسسات Ÿباشسرة
أاشسغال التهيئة اÿارجية للموقع تزامنا مع
اأ’شسغال الداخلية اŸتبقية للعمارات حتى يتم
اسستÓم اŸشسروع نهاية السسنة ا÷ارية.
ي - -رت - -قب ‘ ه - -ذا الصس- -دد حسسب ن- -فسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸصس - -در ،اسس- -تÓ- -م  300مسس-ك-ن اج-ت-م-اعي
كذلكÃ ،وقع  940مسسكن بطريق فرنقال أاين
Œري اأ’شسغال بوتÒة حسسنة بعد تسسوية كل
مسس -ت -ح -ق -ات م-ق-او’ت ا’‚از ،ح-يث Œري
أاشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة اÙي-ط اÿارج-ي ل-ل-عمارات،
تزامنا وإا“ام اأ’شسغال الداخلية ربحا للوقت.
كما أاشسار ذات اŸصسدر ،إا ¤ا’نتهاء بنسسبة
 100باŸائة من ا‚از عمارات مشسروع 30
مسس-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا تسس-اه-م-ي-ا لصسالح مديرية
اأ’م -ن ال-و’ئ-ي ÿنشس-ل-ة ،وي-ن-ت-ظ-ر أان ت-ن-ط-ل-ق
أاشسغال التهيئة اÿارجية بها ‘ أاقرب وقت
لتسسليم الشسقق للمسستفيدين منها بداية سسنة
.2018
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اآلرندي يعزز التنمية اÙلية واŸششاركة ‘ ترقية الÓمركزية
سس- -يشس -ارك ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال- -دÁق- -راط- -ي ‘ ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات
اŸق- -ب -ل -ة بـ  48ق-ائ-م-ة Ÿرشسحيه
للمجالسس الشسعبية الو’ئية و1521
قائمة Ÿرشسحيه للمجالسس الشسعبية
ال -ب -ل -دي -ة ،اع -ت-م-ادا ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
وطني يقوم على عدد من اÙاور
م -ن -ه -ا ت -ع -زي -ز ال -ت -ن -م -ي-ة اÙل-ي-ة
واŸشساركة ‘ ترقية الÓمركزية ،حسسب ما
أاف -ادت ب -ه ه -ذه ال -تشس -ك -ي-ل-ة السس-ي-اسس-ي-ة أامسس
ا÷معة .وأاوضسح التجمع الوطني الدÁقراطي
ع Èم- -وق- -ع- -ه اإ’ل- -كÎو Êأان -ه سس -ي -ت -ق -دم إا¤
انتخابات اÛالسس الشسعبية البلدية والو’ئية
اŸقررة لـ  23نوفم ÈاŸقبل بÈنامج وطني
يرتكز على ثÓثة ﬁاور هي «تعزيز التنمية
اÙلية» و»اŸشساركة ‘ ترقية الÓمركزية» و
«اŸسس -اه -م -ة ‘ ح-وك-م-ة دÁق-راط-ي-ة ﬁل-ي-ا
و–ق -ي -ق اإ’ج -م -اع ع -ل -ى مسس-ت-وى اÛالسس
اÙلية» ،على أان يكشسف عن تفاصسيل هذا
الÈن -ام -ج خ Ó-ل اأ’ي -ام اŸق -ب-ل-ة .ول-فت ذات
ا◊زب إا ¤أان ما Áيز مرشسحي التجمع لهذا
ا’سستحقاق ا’نتخابي انتماء غالبيتهم لفئة
الشسباب وحصسولهم على مسستوى تعليمي جد
Îﬁم إاذ ي- -ح- -م- -ل اآ’’ف م -ن -ه -م شس -ه -ادات
ج -ام-ع-ي-ة» ،فضس Ó-ع-ن اك-تسس-اب ‘‘ع-دد م-ع-تÈ
منهم» Èÿة ‘ ›ال التمثيل على مسستوى
اÛالسس اŸن -ت -خ -ب -ة اÙل -ي -ة وح -ت -ى ع -ل-ى

مسس-ت-وى الŸÈان ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-بعضس
منهم» ،فيما يحوز البعضس اآ’خر
على «Œربة ‘ التسسي Òباعتبارهم
شس -غ -ل -وا م -ن -اصسب مسس -ؤوول -ي -ة ع-ل-ى
مسس- - -ت- - -وى ال- - -ه- - -ي- - -ئ - -ات اإ’داري - -ة
واŸؤوسسسس- -ات ا’ق -تصس -ادي -ة» .ك -م -ا
أاضساف ‘ ذات السسياق أان مرشسحي
ا◊زب « ” اختيارهم من طرف
الهيئات اÙلية للتجمع» وهو ما سسمح مثلما
أاك -د بـ»ان -ت-ق-اء أاشس-خ-اصس ل-ه-م صس-ل-ة وعÓ-ق-ة
م- -ب -اشس -رة م -ع اŸواط -ن .»Úو‘ ه -ذا اإ’ط -ار
سستقدم كل قائمة من قوائم مرشسحي التجمع
ال -وط -ن-ي ال-دÁق-راط-ي ل-ل-م-ج-السس الشس-ع-ب-ي-ة
ال -ب -ل -دي -ة وال -و’ئ -ي -ة اقÎاح -ات -ه -ا ل -ل-ن-اخ-بÚ
ب-خصس-وصس ت-ع-زي-ز ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ية و–سسÚ
اÿدم -ات ال -ع -م -وم -ي-ة وال-ت-ي سس-ت-ك-ون «ث-م-رة
اإ’صسغاء اŸباشسر ’نشسغا’ت السساكنة» ،يتابع
التجمع الوطني الدÁقراطي ،الذي أاضساف
بأان انتماء مرشسحي التجمع ◊زب «ذو بعد
وط- -ن- -ي ل- -ه م -ك -ان -ة ه -ام -ة ‘ ا◊ك -وم -ة و‘
الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه» سس-يسس-م-ح ل-ه-م ك-م-ن-تخبÚ
ﬁلي Úمن «ا’سستفادة من دعم حزبهم على
مسس-ت-وى ال-ه-ي-ئ-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-دول-ة م-ن ج-ه-ة
ويضسع على عاتقهم من جهة أاخرى مسسؤوولية
ح-م-ل رسس-ال-ة ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راطي
ورؤويته ‘ خدمته للجزائر.

اŸركز ا÷امعي بتيبازة

اسشتÓم اŸطعم اŸركزي ومديرية اÿدمات نهاية أاكتوبر

ط -الب م -دي -ر اÿدم-ات
ا÷ام -ع -ي -ة ب -ت-ي-ب-ازة ع-ل-ى
ه- -امشش ال- -دورة ال -ث -ال -ث -ة
للمجلسش الششعبي الو’ئي،
أاول أامسش ،بضش- - - - - - - - - - - - -رورة
’سش - - - - - - -راع ‘ إا“ام ا‚از
ا إ
مشش- -روع اŸط- -ع- -م اŸرك -زي
ال- - - -ذي يسش - - -ع  800مقعد
ب-اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي لعاصشمة
ال-و’ي-ة ل-تخفيف الضشغط
’ق- -ام- -ة
ع - -ل - -ى م - -ط - -ع- -م ا إ
ا÷ام-ع-ي-ة و“ك Úالطلبة
اÿارجي Úمن ا’سشتفادة
من وجبات ‘ متناولهم.

تيبازة :عÓء ملزي
أاضس-اف م-دي-ر اÿدم-ات
ا÷ام -ع -ي -ة ب -ال -و’ي -ة السسّ-ي-د
ﬁم -د الصس -ال -ح ج -دي ،ب -أاّن
اŸط -اع -م اÿاصس -ة Ãدي -ن -ة
تيبازة توّفر وجبات بأاسسعار
سس -ي -اح -ي-ة ’ ي-ط-ي-ق-ه-ا ط-ل-ب-ة
اŸركز ،اأ’مر الذي يقتضسي
ت -وف Òوج-ب-ات ل-ه-م ب-اŸرك-ز
ا÷ام - - -ع - - -ي ع - - -ل- - -ى غ- - -رار
ا÷ام -ع -ات اأ’خ-رى ’سس-ي-م-ا
وأاّن ذات اŸركز يحوز حاليا
ع- -ل -ى  14أال- - -ف ط- - -الب ‘
ﬂت-ل-ف ال-ت-خصسصسات ،اأ’مر
ال -ذي سس -يسس -م -ح ب -ت -خ -ف -ي -ف
الضسغط على مطعم اإ’قامة
ا÷امعية اÛاورة.
غ Òأاّن رّد وا‹ ال- - -و’ي- - -ة
م -وسس -ى غ Ó-ي ك -ان سس -ري -ع-ا
وصس - -ري - -ح - -ا ،ح Úأا ّك- -د ب- -أاّن
اŸط -ع -م اŸرك -زي ب -اŸرك-ز
ا÷ام- -ع- -ي ب- -ل -غت ب -ه نسس -ب -ة
ا’‚از ح- - -ال - -ي - -ا ح - -دود 99
باŸائة ،و ⁄يتبق من أاشسغاله
سس- -وى ال- -روت -وشس -ات اأ’خÒة
ك - -م - -ا أاّن م - -ق - -ر م - -دي - -ري - -ة
اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي-ة أاصس-ب-ح
جاهزا لÓسستÓم هو اآ’خر،
ب- - -ح- - -يث ّ“ت ب- - -ر›ة ذلك
ل -ن -ه-اي-ة الشس-ه-ر ا◊ا‹ ،وق-د
يشس -رف وزي -ر ال -ق -ط -اع ع-ل-ى
هذه العملية ،كما أاشسار وا‹

ال - - -و’ي - - -ة أايضس - - -ا ا ¤ك - - -ون
م - -ؤوسسسس - -ات ا’‚از ت - -دي - -ن
ل -ل-ج-ه-ات ال-ع-م-وم-ي-ة بـ 1 ،5
م-ل-ي-ار دي-ن-ار ح-ال-يا ،وبالرغم
من تأاخر عملية تسسديد هذه
ال - - - - - -دي- - - - - -ون ا’ أاّن ت- - - - - -لك
اŸؤوسسسسات واصسلت اأ’شسغال
و–ّدت الصس - -ع - -اب اŸال- -ي- -ة
ل-ت-عّ-ب-ر ل-ل-ج-م-ي-ع عن التزامها
ب -ت -ع -ه -دات -ه -ا Œاه اأ’ج -ن -دة
ا÷ام-ع-ي-ة اŸسس-ط-رة .وأاشسار
الوا‹ موسسى غÓي أايضسا إا¤
ك -ون أاح -د اŸق-اول Úاضس-ط-ر
ا ¤ب - -ي - -ع م- -ن- -زل- -ه لضس- -م- -ان
دÁوم -ة اأ’شس-غ-ال ب-اŸشس-روع
الذي أاوكل له ،كما أاقدم آاخر
على بيع بعضس آالياته مضسطرا
للتمكن من إانهاء اأ’شسغال ‘
اآ’جال اÙددة بالنظر إا¤
ت - - -أاخ - - -ر ع - - -م- - -ل- - -ي- - -ة دف- - -ع
اŸسس- -ت- -ح- -ق -ات اŸط -ل -وب -ة،
معتÈا ما يحصسل على أارضس
ال -واق -ع تضس -ح -ي -ة ك -بÒة م -ن
ط- -رف اŸق -اول Úتسس -ت -وجب
التثم Úوالتقدير.
ورّدا ع - -ن إاشس - -ارة م - -دي- -ر
اÿدمات ا÷امعية إا ¤تأاخر
ا‚از ك - - -ل م - - -ن اŸط - - -ع- - -م
اŸركزي وا’قامة ا÷امعية
 1000سس- -ري- -ر ب -ال -ق -طب
ا÷ام-ع-ي ل-ل-ق-ل-ي-ع-ة ،وإاح-اطة
اإ’قامة ا÷امعية  500سسرير
ب -ت -ي -ب -ازة ب -ج -دار م-ن ا÷ه-ة

الشسرقية Ÿنع تسسلل الغرباء
وتسس -ه -ي -ل ع-م-ل-ي-ة اŸراق-ب-ة،
اضسافة ا ¤غياب ا’شسارات
الدالة على مقرات اŸدارسس
ال -ع -ل -ي -ا ب -ال -ق -طب ا÷ام-ع-ي
ل- -ل- -ق- -ل- -ي -ع -ة وغ -ي -اب ا’ن -ارة
العمومية باÙيط اÿارجي
لها ،أاّكد وا‹ الو’ية على أاّن
التقارير اŸعّدة بهذا الشسأان
أاخذت كّلها ‘ ا◊سسبان ،وأاّن
جهودا كبÒة تبذل ‘ الواقع
لÎق-ي-ة ال-ق-ط-اع ال-ذي ت-ط-ور
ت - -ط - -ورا م- -ذه ‘ Ó- -خÓ- -ل
سسنوات جّد ﬁدودة ،بحيث
ب -ل -غت نسس -ب -ة إا‚از اŸط-ع-م
اŸركزي بالقليهة حدود 85
ب -اŸائ -ة ف -ي -م-ا ت-ب-ل-غ أاشس-غ-ال
ا’‚از ب -ا’ق -ام-ة ا÷ام-ع-ي-ة
حدود  70باŸائة .وقّدم وا‹
الو’ية رسسالة مشسفرة ÷ميع
الناقدين للنقائصس اŸسسجلة
ب-اÙي-ط اÿارج-ي ل-ل-قطب
ا÷امعي للقليعةÃ ،ا ‘ ذلك
ب- - -عضس اأ’سس- - -ات - -ذة ال - -ذي - -ن
يدرسسون Ãدارسسه العليا ،ا¤
أاّن تطور الدول ’ يحصسل بÚ
عشسبة وضسحاها ،وأاّن بلدانا
ك -ثÒة ف -اق زم-ن اسس-ت-قÓ-ل-ه-ا
القرن ،و ⁄تتمكن من –قيق
الوثبة التي حصسلت با÷زائر،
مشسÒا إا ¤عّ- - -دة ‰اذج م - -ن
ا’‚ازات ال - - -ت- - -ي –ق- - -قت
ﬁليا ‘ أازمنة قياسسية.

حجز سشÓح صشيد بدون رخصشة Ãطار عبان رمضشان ببجاية

“كن عناصسر فرقة شسرطة ا◊دود ا÷وية Ãطار بجاية ،أامسس اأ’ول ،من ضسبط وحجز سسÓح
صسيد بدون رخصسة ،هذه العملية جاءت بعد تفتيشس أامتعة أاحد اŸسسافرين القادم من مرسسيليا
الفرنسسية ،ويتعلق اأ’مر باŸدعو (ح ز) 63 ،سسنة .حيث ضسبط داخل أامتعته سسÓح صسيد بجميع
أاجزائه ،باإ’ضسافة إا ¤خمسس Úخرطوشسة حية عيار 12ملم ﬁشسوة ،اŸعني أا‚ز ‘ حقه ملف
جزائي ،و” –ويله إا ¤السسلطات اıتصسة ’سستكمال اإ’جراءات القانونية الÓزمة.

بجاية :بن النوي توهامي

ع

ـÓع

من مراسسلÚ

السسبت  ٢1أاكتوبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠1صسفر 1٤٣٩هـ
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^ اŸششاركــة ‘ مسشابقــة أانظــف وأاجمـل قريـة..دافع معنوي معت ^ Èعمــل تطّوعـــي متواصشـــل يحّقـــق أاهدافـــا كـــــبÒة

بوسشائل بسشيطة ،لكنها
م- -دع -وم -ة ب -ع -زÁة ك -بÒة ب -داأ
ا◊ل - -م ي - -ك Èل - -يصش- -ب- -ح ح- -ق- -ي- -ق- -ة ‘
اŸيدان ،كون العمل ا÷ماعي وا÷واري
اŸت -واصش -ل وال -تضش -ام -ن ت -اأّك -د اأن -ه -ا م-ف-ات-ي-ح
ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-وصش-ول اإ ¤ب-يئة نظيفة تتجسشد
بتنظيف وتهيئة وتزي ÚاÙيط الذي يصشبح
م-ن-اسش-ب-ا ل-لسش-ك-ان ،ال-ذي-ن ي-بذلون ›هودات
ك-بÒة ل-كسشب ره-ان ال-ن-ظ-اف-ة وال-ت-ن-ظ-يم
ا÷ي - -د ل - -ه - -ذا اÙي- -ط اŸب- -اشش- -ر ال- -ذي
ينعكسس ‘ ا’Œاه ا’يجابي على
حياتهم اليومية.

QƒªM óeÉM
ب -ه -ذه ال -ق -ن -اع -ة ع -ك -ف سش-ك-ان ق-ري-ة م-ق-دول
ببلدية تÒم Ïبتيزي وزو على تهيئة ﬁيط
القرية للوصشول ا ¤نتائج مذهلة ومششجعة،
حسشب ال -ع -دي -د م -ن سش-ك-ان ه-ذه ال-ق-ري-ة ال-ت-ي
تبعد حوا‹  15كلم عن عاصشمة الو’ية.
فبعد عمل –سشيسشي متواصشل من طرف ÷نة
ال-ق-ري-ة م-ن اأج-ل ت-ه-ي-ئ-ة اÙي-ط وج-ع-ل-ه ن-ق-يا
يسشاهم ‘ اإبراز ا’إمكانيات البيئية اŸتوفرة ‘
ه -ذه اŸك -ان اÓÿب ،وك -ذا «ال -دع -م اŸع -ن-وي»
ال -ك -ب Òال -ذي اأح -دث -ت -ه اŸشش-ارك-ة ‘ مسش-اب-ق-ة
«اأحسش -ن ق -ري -ة م -ن ح -يث ال -ن -ظ -اف -ة» ،ان-ط-ل-ق
العمل الفعلي لسشكان القرية لتطوير ﬁيطهم
والتمتع بجمال الطبيعة فيها.
لÓششارة ،لقيت اŸسشابقات ا’أو ¤التي اأقيمت
م-ن ق-ب-ل ح-ول اخ-ت-ي-ار ال-ق-ري-ة اŸمّ-ي-زة صش-دى
كبÒا لدى العديد من القرى اŸتواجدة على
مسشتوى و’ية تيزي وزو للقيام بهذه العملية
الّنبيلة –ت عنوان «العيشس ‘ ﬁيط نقي».

لÓحÎام الكب Òالذي يكّنه سشكان
القرية للطبيعة ،حسشب ﬁدثنا.
” ا’تفاق منذ عدة اأششهر على
و ّ
ع -م -ل ت -ط -وع -ي م -ت -واصش -ل ك-ل
ن -ه -اي -ة اأسش -ب -وع يشش -ارك ف -ي -ه
اأغ- -لب السش- -ك- -ان ،اإن  ⁄ن- -ق -ل
ك - - -ل- - -ه- - -م حسشب ال- - -وسش- - -ائ- - -ل
اŸت-وف-رة ،م-ن اأج-ل ت-ن-ظ-ي-ف
وŒم - - - -ي - - - -ل ال - - - -ق- - - -ري- - - -ة ‘
«ط-رق-ات-ه-ا» ال-رئيسشية ،وكذا
ا÷ان - -ب - -ي- -ة ع Èم- -راح- -ل ”
وضشعها ‘ ﬂطط اأو‹.
ف -ق -د راأي -ن -ا اأن الشش-ب-ان ال-ذي-ن
ي - - -ت - - -واج - - -دون ب - - -اأع- - -داد اأكÈ
ي-ق-وم-ون ب-ع-م-ل ك-ب Òوشش-اق ل-ك-ن
برغبة منهم ‘ اإ‚از اŸهمة ،فيما
يششرف «الكهول» على توجيه العمل
‘ ظ - -ل احÎام ك- -ب Òب Úا÷ي- -ل ،Úك- -ل
ج-ي-ل حسشب ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-دمها ‘ هذا
العمل التطوعي الذي يفيد كل اŸعني Úبهذه
ال- -ق- -ري- -ة ‘ ،ك- -ل ا’أم- -اك- -ن «اي -غ -ي -ل اأغ -ف -ري،
ث- -اع- -زي- -فت اأب- -ادا ،ت- -اج- -م -اع -يث ،ث -اع -زي -فت
اأوف.« ...Ó

و‘ هذا ا’طار ،اأّكد لنا رئيسس ÷نة القرية
ك -ر Ëح -م-وم ق-ائ« :Ó-ال-داف-ع ا’أول ل-دي-ن-ا م-ن
خ Ó- -ل ه - -ذه اŸب - -ادرة ه- -و ال- -ع- -يشس ‘ ﬁي- -ط
نظيف ،حيث اأّننا ﬁظوظون بتمّتعنا بطبيعة
خ ّ
Óبة ‘ اأعا‹ ا÷بل حيث الهواء النقي
واأششجار الزيتون ،لكن ا’سشتفادة منها والتمتع
ب-ب-ي-ئ-ة ن-ظ-ي-ف-ة –ت-اج اإ ¤تضش-ح-ي-ة م-ن خÓل
ال -ع -م -ل اŸت-واصش-ل ال-ذي ي-ق-دم ا’ضش-اف-ة ال-ت-ي
Œع -ل اŸرء ‘ ظ -روف ج -د م-ن-اسش-ب-ة .وال-داف-ع
الثا Êيتل ّ
خص س ‘ ا  Ÿس ش ا ب ق ة ا ل ت ي ن ش ش ا ر ك ف ي ه ا
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ اخ -ت -ي -ار اأحسش -ن ق-ري-ة ‘ و’ي-ة
ت -ي -زي وزو ،وال -ت -ي اأع -ط -ت -ن -ا ط -اق -ة اإضش-اف-ي-ة
للعمل والوصشول ا ¤ضشرب عصشفورين بحجر
واحد».
وÁك-ن ال-ق-ول اأن ال-ف-ك-رة اأخ-ذت ط-ري-ق-ه-ا ا¤
ال-ت-جسش-ي-د ع-ل-ى اأرضس ال-واق-ع ‘ وقت ق-ي-اسش-ي
نظرا

ك -م -ا اأّن ك -ل ال -ذي -ن ي -ق -وم -ون ب -ه -ذه ا’أشش -غ-ال
ال -ت -ط -وع -ي -ة ع -ل -ى اŸي -دان ي -ج-دون ال-ظ-روف
اÓŸئ- -م- -ة م- -ن خÓ- -ل «ت- -ف » ال- -نسش- -وة ‘ اإع- -داد
ا’أط-ب-اق ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،و‘ مقّدمتها الكسشكسشي
الذي يحتل الصشدارة ويحّبذه اŸتطّوعون.
فقد ششّكلت هذه «اÿرجات التطوعية» اأجواء
‡ّي -زة ب-ال-ق-ري-ة ‘ تÓ-ح-م م-عّ-ب -ر حول مسشاألة
اإنسش-ان-ي-ة شش-ع-اره-ا «ل-ن-ع-يشس ‘ ب-ي-ئ-ة ن-ظ-يفة»،
حيث اأن اأثار هذه العملية بدت بارزة للعيان
‘ صش -ور ع -ن ال -ع-م-ل ا÷م-اع-ي م-ن ج-ه-ة ،وم-ن
ج -ه -ة اأخ -رى ال-ت-حسش-ن ال-ك-ب Òوال-ت-دري-ج-ي ‘

ضضرب عصضفورين بحجر
واحد...

الكسضكسضي حاضضر بقّوة
Ÿسضايرة نسضق الأشضغال

بالقرية
ب -ا’إج -م -اع ك -ون-ه
يسشاهم ‘ دÁومة العملية،
وي -رف -ع م-ن درج-ة ال-تضش-ام-ن وال-ع-يشس ‘
جع » .
وسشط اجتماعي مشش ّ

ح ّسس مد Êوتفّهم للأمور
البيئية

درجة
النظافة
وال- -ت- -ه -ي -ئ -ة ،وك -م ّ‡ ن
غ- -اب- -وا ع- -ن ال- -ق- -ري- -ة ل- -ع- -دة اأشش -ه -ر’ ،سش -ي -م -ا
اŸغÎب ،Úال-ذي-ن ان-دهشش-وا ب-ال-ق-ف-زة ال-نوعية
التي سشجلتها القرية ‘ هذا ا’طار ،حسشب ما
اأكده لنا اأحد السشكان.
ومن خÓل هذا التطور الكب ،Òياأتي التضشامن
واŸسش -اه -م-ة ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ع-م-ل اŸت-واصش-ل
وال -ذي ي -ح -ت -اج اإ› ¤ه -ود اإضش-ا‘ واŸت-م-ث-ل ‘
ج -م -ع تÈع -ات شش -ه -ري-ة ال-ت-ي ت-ع-د ضش-روري-ة،
حسشب اأح -د اأعضش -اء ال -ل -ج -ن -ة سش-ل-ي-م-ان واششك،
ال -ذي ع ّ-ب -ر ع -ن ارت -ي -اح -ه لـ «ع -ق-ل-ي-ة» سش-ك-ان
القرية ،الذين يسشاهمون بششكل عفوي بعدما
’ح -ظ -وه ‘ اŸي -دان ،وح -رصش-ه-م ع-ل-ى ال-ت-م-ت-ع
ب -ن -ق -اوة ﬁي -ط -ه -م ،ق -ائ « :Ó-ه -ذا ا’إج-راء ّ”
ق-ب-ول-ه خÓ-ل ا÷م-عية
ال- - - -ع - - -ام - - -ة ال - - -ت - - -ي
انعقدت

ن «ا◊سس اŸد »Êوالتفهم
وبالتا‹ ،فاإ ّ
ل Ó-أم -ور ال -ب -ي-ئ-ي-ة ودوره-ا ‘ ﬁاف-ظ-ة
الفرد على صشحته من خÓل اŸسشاهمة
ال- -ف- -ع- -ال- -ة ‘ ت- -غ- -ي Òب -عضس السش -ل -وك -ات
ن اŸعني
السشلبية تكون فعاليتها كبÒة ’أ ّ
ا’أول ب- -ال -ن -ظ -اف -ة ه -و م -ن ي -ق -ط -ن ‘ ه -ذا
اÙي - - -ط ،ح - - -يث اأن- - -ه ا ¤ج- - -انب ال- - -ع- - -م- - -ل
التحسشيسشي الذي اأقيم ،فاإن عدة لوحات ”
وضشعها ‘ بعضس للتحذير بعدم رمي النفايات
‘ ا’أماكن غ Òاıصشصشة لذلك للحرصس من
عدم تششويه اÙيط ،وهذه النقطة لها اأهداف
مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ‘ ال-قضش-اء ال-ت-دريجي على الرمي
ال -عشش -وائ -ي ،وب -ال -ت -ا‹ ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت-ق-ل-يصس
«ال -ع -م -ل ال-ت-ن-ظ-ي-ف-ي» ،وا’ن-ت-ق-ال اإŒ ¤م-ي-ل
ال- -ق- -ري- -ة بصش -ف -ة مسش -ت -م -رة وŒنب وضش -ع ك -ل
ال-وسش-ائ-ل ع-ل-ى ال-ت-ن-ظ-ي-ف ،اأي Ãعنى ا’نتقال
ا ¤مرحلة اأخرى ‘ العمل التطوعي.

مواقع الّتواصضل الجتماعي
للّترويج للعملية

ويسشاهم بعضس الششبان بفضشل وسشائل ا’تصشال إا¤
اسش -ت -خ -دام م -واق -ع ال -ت -واصش -ل ا’ج -ت -م -اع -ي ل -ه -ذه
العملية النبيلة من خÓل نششر الصشور التي تÈز
ال -ع -م -ل اŸت-واصش-ل ب-ال-ق-ري-ة ال-ت-ي إاصش-ب-حت ‘ حّ-ل-ة
ج-م-ي-ل-ة ،ك-م-ا أاّك-د ل-ن-ا أاح-د ال-كهول الذين يتابعون
العملية عن قرب ،قائ« :Óبرافو عدة مرات على
التهيئة ا÷ديدة لقرية مقدول ⁄ ،أاكن أاتصشّور
ال -وصش -ول إا ¤ه -ذه ال -درج -ة ال -ع -ال -ي -ة م -ن ال-ع-م-ل
التطوعي الذي أاتى بثماره ،و‘ صشالح هذه القرية
الصشغÒة».
ويتواصشل العمل بششغف كبÃ Òششاركة كل الفئات
’ع -م -ار ،وه -ذا ب -ال -رغ -م م -ن أان ال -ت -حضش Òب -ع-د
وا أ
أاسشابيع معدودة ’نطÓق معظم العائÓت ‘ عملية
ج-ن-ي ال-زي-ت-ون ال-ت-ي ت-ع-ت ÈفÎة ‡ّي-زة ب-ال-نسشبة
لسش -ك -ان ه -ذه ال -ق -ري -ة ع -ل -ى غ -رار م -ع-ظ-م ال-ق-رى
ال -واق -ع -ة ب -و’ي -ة ت -ي -زي وزو»..ن-ن-ت-ظ-ر أان ت-ك-ون
’مور أاحسشن نوعا ما من اŸوسشم اŸاضشي ،حيث اأن
ا أ
‡ا قد يرفع
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ّ
من نسشبة إانتاج زيت الزيتون الذي تعت Èنوعيته
‡يّزة ‘ هذه الناحية» ،حسشب ما حّدثنا العديد
من سشكانها الذين التقينا بهم ‘ «تاجماعيت» ،وهو
اŸكان اŸف ّ
ضشل لسشكان القرية لÓلتقاء فيه وعقد
اجتماعاتهم فيه ‘ كل اŸناسشبات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الرئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسشس الصشصح ـ ـ ـ ـ ـ ـراوي يلت ـ ـ ـ ـ ـ ـزم باإإ‚ـ ـ ــ ـ ـاإح مهمـ ــ ــة كوهلــ ــ ــر
لم Úالعام
أاكد الرئيسس الصشحراوي ا أ
÷بهة البؤليسشاريؤ إابراهيم غا‹ ،أامسس
لولÃ ،قر الرئاسشة الصشحراوية ،أان جبهة
ا أ
البؤليسشاريؤ سشتسشاهم بكل ما لديها من أاجل
أان ينجح كؤرسشت كؤهلر ‘ مهمته إاذا ما
لرادة السشياسشية لدى الطرف
تؤفرت ا إ
ل‡ية.
اŸغربي اŸعرقل للمجهؤدات ا أ
أاوضصح إابراهيم غا‹ ‘ تصصريح للصصحافة عقب
Óم Úالعام
لقاء مغلق جمعه باŸبعؤث الشصخصصي ل أ
 ·ÓاŸتحدة هؤرسصت كؤهلر أان ““الجتماع كان
ل أ
صصريحا إايجابيا ومهما ،مؤؤكدا على الدور الذي
يجب أان تلعبه األ· اŸتحدة من أاجل اسصتكمال
مسصار تصصفية السصتعمار بالصصحراء الغربية آاخر
مسصتعمرة ‘ إافريقيا““.
وأاعرب عن اسصتعداد جبهة البؤليسصاريؤ للتعاون مع
 ·ÓاŸتحدة،
Óم Úالعام ل أ
اŸبعؤث الشصخصصي ل أ
مÈزا ““أان الطرف الصصحراوي سصيسصاهم بكل ما
لديه من أاجل أان ينجح ‘ مهمته إاذا تؤفرت اإلرادة
السص -ي -اسص -ي -ة ل -دى ال-ط-رف اآلخ-ر ال-ذي ع-رق-ل ك-ل
اÛهؤدات األ‡ية منذ سصنة  1991إا ¤اليؤم““.
وأاضصاف غا‹ أانه يأامل ““أان يكؤن السصيد كؤهلر
مؤفقا وأان يحظى ›هؤده بدعم من األم Úالعام
 ·ÓاŸتحدة وأان يجد ذلك دعما من كل أاعضصاء
ل أ
›لسس األمن وخصصؤصصا اÿمسصة الدائم Úمن أاجل
‚اح مهمته ‘ تصصفية السصتعمار““ ،داعيا األ·
اŸتحدة كذلك ““بأان ل تتغاضصى عن دور ال–اد
اإلف -ري -ق -ي ال -ذي أاصص -ب -ح ف-اع Ó-أاسص-اسص-ي-ا ‘ ه-ذه
القضصية من أاجل أان يلعب دور اŸسصاعد لدور األ·
اŸتحدة باعتباره شصريكا ‘ مهمة اسصتكمال تصصفية
السصتعمار بالصصحراء الغربية““.
هذا وكان السصيد كؤهلر قد أاعرب لدى وصصؤله

–ّركات ◊ل أازمة
انفصشال كردسشتان

العبادي يعد بضشمان
أامن كركوك وأاربيل
ترحب بدعوته للحوار
ان -ت -زعت ال-ق-ؤات ال-ع-راق-ي-ة ،أامسس ا÷م-ع-ة ،آاخ-ر
منطقة كانت ل تزال خاضصعة لسصيطرة عناصصر
ال-بشص-م-رك-ة ال-ك-ردي-ة ‘ ﬁاف-ظ-ة ك-رك-ؤك ال-غ-نية
بالنفط .
وتقع منطقة التؤن كؤبري ،أاو بردي بالكردية،
على الطريق ب Úمدينة كركؤك التي سصقطت ‘
يد القؤات العراقية يؤم الثن Úوأاربيل عاصصمة
إاق -ل -ي -م ك -ردسص -ت -ان ال -ذي أاج -رى اسص -ت -ف -ت-اء ع-ل-ى
السصتقÓل الشصهر اŸاضصي على غ Òرغبة حكؤمة
بغداد.

العبادي يعد بضشمان أامن كركوك
من ناحية ثانية ،قال رئيسس الؤزراء العراقي حيدر
العبادي إان حكؤمته تعمل حاليا على اسصتتباب
األمن ‘ كركؤك بعد تؤ‹ الشصرطة اÙلية زمام
األمؤر ‘ ،ح Úرحبت حكؤمة إاقليم كردسصتان
Ãب -ادرت -ه ل -ل -ح -ؤار م -ن أاج -ل ح -ل اÓÿف-ات بÚ
ا÷انب.Ú
وح -ذر ال -ع -ب-ادي خÓ-ل م-ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة ت-ل-ق-اه-ا
اÿميسس من وزير اÿارجية الÈيطا Êبؤريسس
جؤنسصؤن ‡ا سصماها ﬁاولة إاثارة اإلشصكالت ‘
اŸناطق اŸتنازع عليها مع أاربيل.
وشص- -دد ع- -ل- -ى أان ا◊رب ع- -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ال -دول -ة
اإلسصÓ-م-ي-ة اإلره-اب-ي ت-ع-د أاول-ؤي-ة م-ه-مة بالنسصبة
للحكؤمة ،وأان القؤات العراقية سصتكمل اسصتعادة
بقية اŸناطق وتأام Úا◊دود قريبا.

أاربيل ترحب با◊وار
ي -أات -ي ذلك ‘ وقت رح -بت ف -ي -ه ح -ك -ؤم -ة إاق -ل-ي-م
كردسصتان العراق Ãبادرة العبادي للحؤار من أاجل
حل اÓÿفات ب Úأاربيل وبغداد.
ودعت حكؤمة كردسصتان اÛتمع الدو‹ لدعم
حؤار بناء يقضصي بحل جميع اÓÿفات ب Úأاربيل
وبغداد واŸشصكÓت العالقة ب Úا÷انب ،Úومنها
اŸادة  140اÿاصصة باŸناطق اŸتنازع عليها.

موظفو النفط العراقيون يعودون
بعد ثÓث سصنؤات من طردهم ،عاد عمال النفط
العراقيؤن إا ¤مراكزهم التي اسصتعادتها القؤات
ال -ع -راق -ي -ة ،ح -يث ي -ق-ؤم-ؤن ب-ت-ف-ق-د اŸنشص-آات ‘
انتظار الضصؤء األخضصر لسصتئناف ضصخ وتكرير
ونقل النفط والغاز..
ومنذ الثمانينات ،يقؤم العراق بتصصدير الذهب
األسصؤد ع Èخط أانابيب يبلغ طؤله  970كيلؤمÎا
ي- -رب- -ط ك- -رك- -ؤك ب- -ج- -ي- -ه -ان الÎك -ي ع ÈاŸعÈ
فيشصخابؤر ا◊دودي.
وحتى دخؤل داعشس اإلرهابي ‘ العام  ،2014كان
خط األنابيب ينقل ما ب 250 Úو 400أالف برميل
يؤميا.

ب -ن -اء دول -ة صص -ح -راوي -ة ‘ اŸن -ف -ى ،ح-يث ““سص-يÈز
اŸشصاركؤن جهؤد ا÷مهؤرية العربية الصصحراوية
ال -دÁق -راط -ي -ة وج -ب -ه -ة ال-ب-ؤل-يسص-اري-ؤ م-ن-ذ 1976
الرامية إا ¤إارسصاء أاسصسس دولة عصصرية ‘ اŸنفى ‘
ظل الكفاح من أاجل التحرر““.
وكانت الطبعة السصابقة لهذه الندوة التي عقدت
باŸدينة اإلسصبانية فيÓنؤفا (برشصلؤنة) قد سصمحت
للمشصارك Úبتؤجيه نداء للمجتمع الدو‹ ““للضصغط
على اÙتل اŸغربي وا◊كؤمة اإلسصبانية من أاجل
Óراضص -ي
وضص- -ع ح- -د لÓ- -ح- -ت Ó-ل غ Òال -ق -ان -ؤ Êل  -أ
الصصحراوية““.

ولد السشالك يÎاأسش اجتماعا إافريقيا

األربعاء إا ¤أاوسصرد عن عزمه على تسصؤية النزاع ‘
الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وت-ف-اؤول-ه Ÿسص-تقبل اŸفاوضصات
حؤل ﬂطط التسصؤية األ‡ي.
و تعت Èجؤلة السصيد كؤهلر إا ¤اŸنطقة األو ¤من
نؤعها منذ أان عينه األم Úالعام األ‡ي انطؤنيؤ
غؤتÒيسس ‘  8سصبتم Èاألخ Òمبعؤثا شصخصصيا له
إا ¤الصصحراء الغربية خلفا لكريسصتؤفر روسس.

الندوة اأ’وروبية Œدد مسشاندتها لÓسشتقÓل
“ث -ل ال -ن-دوة األوروب-ي-ة  42ل-ل-دع-م وال-تضصامن مع
الشصعب الصصحراوي (أاوكؤكؤ  )2017اŸقررة ،اليؤم و
غدا ،بباريسس (فرنسصا) ،مؤعدا سصنؤيا هاما ◊ركة
ال -تضص -ام -ن األوروب -ي -ة ،ح -يث م-ن اŸق-رر أان ي-ؤؤك-د
اŸنظمؤن ›ددا التزامهم بالقضصية الصصحراوية
وا◊ق ““ال -ث -ابت““ ل -لشص -عب الصص -ح -راوي ‘ ت -ق -ري -ر

مصصÒه والسصتقÓل.
خÓل هذه الندوة التي سصتنظم –ت شصعار ““تقرير
مصص Òالشص- -عب الصص -ح -راوي ح -ق ث -ابت““ سص -ت -ع -ق -د
جلسصات عمل ‘ شصكل ورشصات تتمحؤر أاسصاسصا حؤل
ال - -ؤضص- -ع السص- -ي- -اسص- -ي وح- -ق- -ؤق اإلنسص- -ان واŸؤارد
الطبيعية حسصبما أاكده اŸنظمؤن ‘ بيان نشصر عÈ
اŸؤقع اإللكÎو Êللندوة.
كما أاكدوا أان األمر يتعلق ببلؤغ أاهداف أاخرى هي

اŸؤؤ“ر  19للحزب الششيؤعي الصشيني

شش ـ ـ ـي :التنميـ ـ ـة ’ تكـ ـ ـون عل ـ ـى حسش ـ ـاب مصش ـ ـالح ال ـ ـدول اأ’خ ـ ـرى
””الششعب”” عقد ا◊زب الششيؤعي الصشيني،
الذي Áتد تاريخه لـ  96عاما ،وهؤ أاك Èحزب
حاكم ‘ العا ⁄ويضشم أاك Ìمن  89مليؤن
عضشؤ ،مؤؤ“ره الؤطني  19يؤم أامسس ،وتعهد
الرئيسس الصشيني ششي ج Úبينغ بأان يعمل
ا◊زب الششيؤعي ا◊اكم لبناء الصش Úلتصشبح
دولة اششÎاكية حديثة وقؤية.
على وقع تصصفيق مندوبي ا◊زب  2300دخل الرئيسس
الصصيني القاعة الضصخمة للمؤؤ“ر مبتسصما وﬁاطا
بسصلفيه جيانغ ز ÚÁوهؤ جنتاو ‘ ،صصؤرة Œسصد
وحدة اإلدارة الشصيؤعية.
وأاكد شصي ‘ خطابه أامام اŸؤؤ“ر أان اقتصصاد بÓده
““لن يغلق أابؤابه““ أامام العا ،⁄بل على العكسس من ذلك
““سص -ي -ن -ف -ت -ح أاك ،““Ìواع -دا أايضص -ا Ãع -ام -ل -ة الشص-رك-ات
األجنبية بـ«إانصصاف““.ودعا الرئيسس الصصيني ،شصي جÚ
بينغ ،أاعضصاء ا◊زب الشصيؤعي الصصيني إا– ¤قيق
انتصصار حاسصم ‘ إا‚از بناء ›تمع رغيد ا◊ياة على
ن-ح-ؤ شص-ام-ل وإاح-راز ان-تصص-ارات ع-ظ-ي-م-ة لÓ-شصÎاكية
ذات اÿصصائصس الصصينية ‘ العصصر ا÷ديد.
وجاءت تصصريحات شصي ‘ تقرير قدمه إا ¤اŸؤؤ“ر
الؤطني  19للحزب الشصيؤعي الصصيني نيابة عن اللجنة
اŸركزية  18للحزب الشصيؤعي الصصيني.
وتعد اŸرة األو ¤التي يقدم شصي الذي ” اعتباره
جؤهر ا◊زب الشصيؤعي الصصيني ‘ ا÷لسصة العامة
السص -ادسص -ة ل -ل -ج -ن-ة اŸرك-زي-ة  18ل-ل-ح-زب الشص-يؤعي
الصصيني ‘ العام اŸاضصي ،تقريرا ‘ اŸؤؤ“ر الؤطني
ل-ل-ح-زب.وق-ال شص-ي ““ إان ال-غ-اي-ة األصص-ل-ي-ة ل-لشص-ي-ؤعيÚ
الصص -ي -ن -ي Úورسص -ال -ت-ه-م ه-ي السص-ع-ي م-ن أاج-ل سص-ع-ادة
الشصعب الصصيني ونهضصة األمة الصصينية““.
ويبلغ عدد أاعضصاء ا◊زب الشصيؤعي الصصيني البالغ 97

عام  .2020ويتع– Úقيق عصصرنة الدفاع الؤطني
وا÷يشس بشصكل أاسصاسصي و–ؤيل ا÷يشس الشصعبي إا¤
جيشس من الدرجة األو ‘ ¤العا ⁄على نحؤ شصامل
بحلؤل عام .2035
وأاضصاف أان ا◊زب الشصيؤعي الصصيني سصيتجه لبناء
ال-ق-ؤات الÈي-ة وال-ب-ح-ري-ة وا÷ؤي-ة وق-ؤات الصص-ؤاري-خ
وقؤات الدعم اإلسصÎاتيجي القؤية وا◊ديثة ،وكذلك
ب-ن-اء ال-ق-ي-ادات اŸي-دان-ي-ة ال-ق-ؤي-ة وال-ع-ال-ي-ة ال-ف-ع-ال-ية
للعمليات اŸشصÎكة ،وإانشصاء منظؤمة القتال ا◊ديثة
ذات اÿصصائصس الصصينية.

سشياسشة دفاعية

عاما من العمر أاك Ìمن  89مليؤن عضصؤ مع أاك Ìمن
 4.5مليؤن وحدة حزبية قاعدية.
وقال الرئيسس الصصيني““علينا أان نتصصدى بكل حزم ألي
عمل من شصأانه أان يضصر Ãصصالح الشصعب أاو أان يباعد
ب Úا◊زب والشصعب““ .وأاضصاف أان الصص Úسصتحافظ
ع -ل -ى سص -ي -ادت-ه-ا وأام-ن-ه-ا وت-ع-ارضس أاي سص-ل-ؤك يسص-ع-ى
لتقسصيم الدولة.

بناء جيشش من الدرجة اأ’و¤

وق -ال شص -ي ج Úب -ي -ن-غ إان ا◊زب الشص-ي-ؤع-ي الصص-ي-ن-ي
سصيبذل كل ا÷هؤد لتحؤيل ا÷يشس الشصعبي إا ¤جيشس
من الدرجة األو ‘ ¤العا ⁄على نحؤ شصامل بحلؤل
أاواسصط القرن.21
وذك -ر أان -ه سص -ي -ت -م –ق -ي-ق م-ك-ن-ن-ة ا÷يشس ع-ل-ى ن-ح-ؤ
أاسصاسصي ،وإاحراز تقدمات هامة ‘ البناء اŸعلؤماتي
والرتقاء بالقدرة اإلسصÎاتيجية إا ¤حد كب Òبحلؤل

قال شصي ج Úبينغ اليؤم األربعاء إان الصص Úلن تسصعى
أابدا وراء الهيمنة ،ولن تقؤم بالتؤسصع اÿارجي أابدا
““مهما بلغ مسصتؤاها ‘ التنمية““.
وأاضصاف شصي أان الصص Úلن تسصعى وراء التنمية الذاتية
على حسصاب مصصالح الدول الأخرى ،كما أان تنمية
الصص Úل تشصكل تهديدا على أاية دولة أاخرى .وقال إان
الصص Úت -ن -ت -ه -ج سص -ي-اسص-ة ل-ل-دف-اع ال-ؤط-ن-ي ذات ط-اب-ع
دف-اع-ي ،وسص-ت-ؤاصص-ل ب-ث-ب-ات ان-ت-ه-اج سص-ي-اسص-ة خارجية
سصلمية مسصتقلة ،بينما لن تتخلى أابدا عن حقؤقها
ومصصا◊ها الشصرعية.

اششÎاكية حديثة

وشصدد الرئيسس الصصيني على أان اسصÎاتيجية البÓد
على اŸدى اŸتؤسصط تقؤم على ““ بناء بÓدنا لتصصبح
دولة اشصÎاكية حديثة قؤية ومزدهرة ودÁقراطية
ومتحضصرة ومتناغمة بحلؤل أاواسصط القرن ا◊ا‹““،
وأاكد وجؤب التمسصك بالشصÎاكية ذات اÿصصائصس
الصصينية وتطؤيرها ‘ العصصر ا÷ديد.

لسشباÊ
مقّررة تنفيذ اŸادة 155من الدسشتؤر ا إ

مدريـ ـ ـد تعل ـ ـن تعلي ـ ـق ا◊كـ ـم الذاتـ ـ ـي بكتالوني ـ ـا

لسش -ب -ا Êم -اري -ان -ؤ
أاع- -ل- -ن رئ- -يسس ال -ؤزراء ا إ
راخؤي أان حكؤمته سشتعلن اليؤم تعليق ا◊كم
الذاتي ‘ إاقليم كتالؤنيا ،جاء ذلك بعد اتفاق
لق-ل-ي-م
م -ع اŸع-ارضش-ة ع-ل-ى ات-خ-اذ إاج-راء ضش-د ا إ
الذي يسشعى إا ¤النفصشال.
أاكد راخؤي ‘ القمة األوروبية ‘ بروكسصل أان إاجراء
التعليق مبنى على دسصتؤر إاسصبانيا لعام .1978
وك- -انت اŸسص- -ؤؤول- -ة ‘ ا◊زب الشصÎاك- -ي اإلسص- -ب -اÊ
اŸعارضس كارمن كالبؤ قالت ‘ وقت سصابق أامسس إان
حزبها تؤصصل إا ¤اتفاق مع ا◊زب الشصعبي ا◊اكم
إلجراء انتخابات إاقليمية سصابقة ألوانها ‘ جانفي

عـبـ ـ ـ ـ ـر العال ـ ـ ـ ـم
أاطفال الروهينغا ‘ جحيم

^ جنيف :كشصفت منظمة األ· اŸتحدة لرعاية
األم -ؤم -ة وال -ط-ف-ؤل-ة (ي-ؤن-يسص-ي-ف) ع-ن اأن أاوضص-اع
أاطفال الروهينغا ‘ ﬂيمات اللجؤء -التي تفتقر
Ÿقؤمات ا◊ياة األسصاسصية -تشصبه ا÷حيم‘ ،
ح Úتتؤاصصل التنديدات الدولية بانتهاكات جيشس
ميا‰ار.وقالت يؤنيسصيف إان األطفال Áثلؤن نحؤ
نصص -ف لج-ئ-ي مسص-ل-م-ي ال-روه-ي-ن-غ-ا ال-ذي-ن ت-رك-ؤا

اŸقبل ‘ ،تؤجه لتعليق ا◊كم الذاتي إلقليم كتالؤنيا.
ويأاتي هذا اإلجراء ضصمن التصصؤر الذي طرحه ا◊زب
الشصÎاكي لتطبيق اŸادة  155من الدسصتؤر اإلسصباÊ
التي سصيصصدق عليها ›لسس الؤزراء اإلسصبا Êبرئاسصة
ماريانؤ راخؤي اليؤم السصبت ،والتي تعلّق مؤؤقتا ا◊كم
الذاتي إلقليم كتالؤنيا ،وتتيح للحكؤمة اŸركزية تسصلم
إادارة الهيئات السصياسصية واإلدارية للمنطقة.
وكانت مصصادر من ا◊زب الشصÎاكي اإلسصبا Êقالت،
‘ وقت سصابق ،إانّ تطبيق هذه اŸادة يجب أان يكؤن
ﬁدودا ‘ الصصÓ- - -ح- - -ي- - -ات اÿاصص - -ة ب - -ا◊ك - -ؤم - -ة
ال-ك-ت-ال-ؤن-ي-ة ،وأال ي-دوم ط-ؤي.Ó-وŒاه-ل رئ-يسس إاق-ل-يم

كتالؤنيا كارلسس بؤغدÁؤنت مهلة انتهت ‘ العاشصرة
صصباحا اÿميسس للتخلي عن مسصعى النفصصال ،مهددا
حكؤمة مدريد ‘ رسصالة بإاعÓن النفصصال رسصميا..
يشصار إا ¤أان ال–اد األوروبي أاعلن أانه لن يتؤسصط ‘
أازمة إاقليم كتالؤنيا ،معتÈا أان اŸلف شصأان داخلي
إلسصبانيا ،وما من شصأانه أان يدعم مؤقف مدريد بأان
التصصؤيت ‘ السصتفتاء كان غ Òشصرعي.
و‘ كتالؤنيا ،أاقدم مؤؤيدو انفصصال اإلقليم على سصحب
مبالغ كبÒة أاو رمزية من الأمؤال لÓحتجاج على
ا◊كؤمة اإلسصبانية واŸصصارف التي نقلت مقارها إا¤
خارج اŸنطقة.

ديارهم ‘ ميا‰ار هربا من حمÓت التطهÒ
العرقي التي يتعرضصؤن لها ،مÈزة أان  12أالف
طفل ينضصمؤن إا ¤هذه اıيمات كل أاسصبؤع.

عام  ،2030وهؤ ما ترفضصه اŸعارضصة.

قتلى ‘ توغو
لقي أاربعة أاشصخاصس ‘ تؤغؤ مصصرعهم وجرح
آاخ - -رون خ Ó- -ل اشص - -ت - -ب- -اك- -ات ب Úق- -ؤات األم- -ن
ومتظاهرين يطالبؤن بإانهاء حكم الرئيسس فؤر
غ- -ن- -اسص -ي -ن -غ -ب -ي.وان -دل -عت اŸظ -اه -رات ‘ أاوت
اŸاضصي احتجاجا على اعتزام الرئيسس تعديل
الدسصتؤر للسصماح له بالسصتمرار ‘ منصصبه حتى

أاوروبا ملتزمة با’تفاق النووي
^ بروكسشل :جدد زعماء ال–اد األوروبي تأاكيدهم
على التزامهم الكامل بالتفاق النؤوي ب Úإايران والقؤى
العاŸية ،أام ‘ Óأال يدع الكؤنغرسس األمريكي التفاق
اÈ- - - - - Ÿم ‘  2015ي -ن-ه-ار.وق-الت مسص-ؤؤول-ة السص-ي-اسص-ة
اÿارجية ‘ ال–اد األوروبي ،فيديريكا مؤغÒيني:
““ما زلنا ملتزم“ Úاما بالتنفيذ الكامل لكل جؤانب
التفاق النؤوي اإليرا .Êنرى ‘ هذا مصصلحة أامنية
مهمة ل–Óاد األوروبي واŸنطقة““.

ترأاسس ،أامسس ،بالعاصصمة الرواندية كيغا‹ ،وزير
الشص-ؤؤون اÿارج-ي-ة عضص-ؤ األم-ان-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ÷ب-ه-ة
ال -ب -ؤل -يسص -اري -ؤ السص -ي -د ﬁم -د سص -ا ⁄ول-د السص-الك،
اج- -ت- -م- -اع وزراء دول ال–اد اإلف- -ري -ق -ي ‘ إاط -ار
أاشص -غ -ال ال -دورة ال -ع -ادي -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -ل-ج-ن-ة ال-ف-ن-ي-ة
اŸتخصصصصة اŸعنية بالشصؤؤون اإلنسصانية والهجرة
وال Ó-ج -ئ ،Úال -ت -ي ت-ت-ؤ ¤ا÷م-ه-ؤري-ة الصص-ح-راوي-ة
رئاسصتها منذ .2015
Œدر اإلشصارة إا ¤أان ا÷مهؤرية الصصحراوية قد
سصلمت خÓل هذا الجتماع رئاسصة اللجنة الفنية
اŸتخصصصصة إا ¤البلد اŸضصيف رواندا ،وحضصر وفد
صصحراوي هام إا ¤جانب وزير الشصؤؤون اÿارجية
يضص- -م السص- -ف Òالصص- -ح- -راوي ب- -اث- -ي- -ؤب- -ي- -ا وال–اد
اإلف- -ري- -ق -ي Ÿن اب -اع -ل -ي واŸسص -تشص -ار ل -دى وزارة
الشصؤؤون اÿارجية اŸكلف بالشصؤؤون النسصانية حمد
برهاه ،والكاتب األول بالسصفارة الصصحراوية لدى
أاثيؤبيا وال–اد اإلفريقي عبد الله ﬁمد سصيامؤ.

–اصشره تهم تقؤد إا ¤حبل اŸششنقة

الزفزا‘ يقف أامام اÙكمة
الثÓثاء القادم
أاع -ل -نت ال -ن -ي -اب-ة ال-ع-ام-ة ‘ ﬁك-م-ة السص-ت-ئ-ن-اف ‘
الدارالبيضصاء ،صصباح اÿميسس ،تاريخ بدء ﬁاكمة
›م -ؤع -ة ن-اصص-ر ال-زف-زا‘ ،ال-ت-ي تضص-م  32معتق،Ó
أاحدهم متابع ‘ حالة سصراح.
وحددت النيابة العامة تاريخ 24 ،من أاكتؤبر ا÷اري،
ألول جلسصة Ùاكمة رفاق الزفزا‘ ،وذلك أامام هيأاة
الدفاع نفسصها ،التي تنظر ‘ ملفي ›مؤعة ““نبيل
أاحمجيق““ ،والصصحا‘ اŸهداوي.
وسصبق للغرفة ا÷نحية أان أايدت قرار النيابة العامة
ب -ت -ث -ب -يت ال -ت -ه -م ع-ل-ى سص-ت-ة م-ع-ت-ق-ل Úم-ن ›م-ؤع-ة
““الزفزا‘ ،ومن معه““ ،حددتها ‘ ““تدب Òمؤؤامرة
ل-ل-مسس ب-السصÓ-م-ة ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-دول-ة ،وارتكاب عمل،
واŸشصاركة ‘ ارتكاب جناية اŸسس بسصÓمة الدولة
ال-داخ-ل-ي-ة ،ع-ن ط-ري-ق ال-ت-ح-ريضس ب-ارت-ك-اب اعتداء،
الغرضس منه إاحداث التخريب ،والتقتيل ‘ أاك Ìمن
م -ن -ط -ق -ة““.ب -اإلضص-اف-ة إا ¤ذلك ي-ت-اب-ع اŸع-ت-ق-ل-ؤن ‘
›م- -ؤع- -ة ““ال- -زف- -زا‘ وم- -ن م- -ع- -ه““ ،ب- -ت -ه -م““ اŸسس
بالسصÓمة الداخلية عن طريق تسصلم مبالغ ،وهبات،
وف -ؤائ -د أاخ -رى ﬂصصصص -ة ل -تسص -ي ،Òو“ؤي -ل نشص-اط،
ودعاية من شصأانها اŸسصاسس بؤحدة اŸملكة اŸغربية،
وسص- -ي- -ادت- -ه- -ا““ ،و«زع- -زع -ة ولء اŸؤاط -ن Úل -ل -دول -ة،
وŸؤؤسصسصات الشصعب““ ،و«إاهانة هيأاة منظمة““ ،و«إاهانة
رجال القؤة العامة أاثناء قيامهم Ãهامهم““.وبررت
الغرفة ا÷نحية نفسصها قرار تأاييدها لقرار النيابة
العامة ‘ تثبيت التهم على بعضس اŸعتقل ‘ Úحراك
الريف ،بؤجؤد أادلة كافية على ارتكابهم ا÷نايات
اŸذكؤرة ،وبالتا‹ وجبت متابعتهم من أاجلها.

حذرت من تسشّللهم مع اŸهاجرين

›موعة السشبع تبحث
–ديات عودة اإ’رهابيÚ

عقد وزراء داخلية ›مؤعة السصبع الكÈى اجتماعا،
أامسس ا÷معة ‘ ،جزيرة أاسصكيا اإليطاليةŸ ،ناقشصة
Óره-اب-ي Úال-ذي-ن
سص -ب -ل م -ؤاج -ه -ة ال-ع-ؤدة اÙت-م-ل-ة ل -إ
يسصميهم البعضس ““اŸقاتل Úاألجانب““ إا ¤أاوروبا ،عقب
سصقؤط معاقل تنظيم ““الدولة اإلسصÓمية““ الدمؤي ‘
سصؤريا والعراق .ومن اŸقرر أان يعقد الؤزراء جلسصة
ع -م -ل ث -ان -ي -ة ‘ ،ج -زي -رة ن-اب-ؤ‹ ،ت-خصصصس Ÿن-اقشص-ة
مكافحة اإلرهاب على األنÎنت.
وكان وزير الداخلية اإليطا‹ ماركؤ مينيتي قد حذر
األسصبؤع اŸاضصي من أان الرهابي Úالذي يخططؤن
لشصن هجمات ثأارية ‘ أاوروبا بعد هزÁة داعشس ‘
سص -ؤري -ا ،رÃا ي -تسص -ل -ل -ؤن إا ¤أاوروب -ا ع-ل-ى م Ïم-راكب
اŸه -اج-ري-ن اŸن-ط-ل-ق-ة م-ن ل-ي-ب-ي-ا.م-ن ج-ان-ب-ه-ا ،ق-الت
إايطاليا األربعاء إان ›مؤعة السصبع سصتناقشس أايضصا
مصص Òم -ؤاط -ن -ي-ه-ا ال-ع-ائ-دي-ن م-ن ج-ب-ه-ات ال-ق-ت-ال م-ع
اإلرهابي ،Úللحؤؤول دون أان Áثلؤا ﬂاطر أامنية ‘
السصجؤن.وقالت فرنسصا إان مفاوضصات سصتجري حؤل
ا÷ؤانب القانؤنية Ùاكمة العائدين ،مع تسصاؤولت
حؤل نؤع األدلة ضصدهم وا÷هة التي جمعت تلك األدلة
وما إاذا كان Áكن اسصتخدامها ‘ ﬁاكم داخلية.يذكر
أان عشصرات آالف اŸؤاطن Úمن دول غربية ذهبؤا إا¤
سص -ؤري -ا وال -ع -راق ل-ل-ق-ت-ال ‘ صص-ف-ؤف ت-ن-ظ-ي-م ““ال-دول-ة
اإلسصÓمية““ اإلرهابي ب 2014 Úو ،2016قبل أان يعؤد
البعضس منهم لشصن هجمات أاوقعت عشصرات القتلى.

ماجر يفصصح عن اÿطوط العريضصة لÈنا›ه

رؤوية جديدة  ..ورهان على العمل ا÷ماعي

الرياضصي

«أاطمح لقيادة اŸنتخب
إا ¤نصسـف نهائي كأاسس
إافريقيا »2019
ولد عــــــــلي:
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راضس عن تعيـ Úرابح
مـ ـاجر مدرب ـا وطني ـ ـا»
الـــــــــــدور
نصصف النهائي
لبطال
لرابطة ا أ
لفريقية (إاّياب)
ا إ

اشصراف :حامد حمور

السصبت  ٢١اكتوبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠١صصفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٦٩

اليوم (سس  )٢٠ : ٠٠بالدار البيضصاء :الوداد البيضصاوي – ا–اد العاصصمة

عزÁة كبÒة ألبناء سسوسسطارة لفتكـاك تأاشسÒةالنّهائي
@بن يحيى :

متعّودون
على ال ّضسغط ..
تصصوير :ايت قاسصي

@ مزيان:

«سسنعمل على –ويل حلم
الّتتويج بالّلقب القاري ا¤
حقيقة»
@ طارق غول:

ا–اد العاصسمة قادر
على العودة بالتّأاهل
من اŸغرب
@ من Òزغدود :

ضسغط اŸباراة سسيكون
على الوداد البيضساوي
كلمة العدد

عمل األندية
‘ الواجهة
^ حامد حمور

تشش -ج -ي -ع ال Ó-عب اÙل-ي وإاع-ط-اؤوه ال-ف-رصش-ة
بششكل كب Òضشمن الفريق الوطني األول يبقى
م -ن ب Úال -ط-م-وح-ات ال-ك-بÒة Ÿسش-ؤوو‹ ال-ك-رة
ا÷زائرية ،حيث أاّن السشنوات األخÒة عرفت

تراجعا كبÒا ‘ وجود لعب Úينششطون ‘ البطولة الوطنية من تششكيلة
«اÿضشر» بالنظر لتد Êمسشتوى اŸنافسشة اÙلية.
التوجه ا÷ديد ل–Óادية ل بد أان يرافقه عمل كب Òعلى مسشتوى األندية التي
تعت« Èاألرضشية» األسشاسشية لمكانية –قيق هذا الهدف بإاعادة النظر ‘ عدة
أاششياء.
ويكون الÎكيز على التكوين ‘ الفئات الدنيا من األولويات التي لبد أان تعتمد
عليها أانديتنا من خÓل اجراء انتقاء نوعي للمواهب وتوف Òإامكانيات معتÈة
بإاعطائها كل الوسشائل التي “كنها من صشقل هذه اŸواهب الششابة التي –تاج
ا ¤مرافقة تقنية من مسشتوى عال.
فÎكيز العديد من األندية على فريق األكابر فقط أاّثر كثÒا على مسشتوى كرة
القدم ا÷زائرية ،حيث أان ‘ كل موسشم «تتهافت» األندية على العصشافÒ
النادرة وتخصشصص أاموال ضشخمة لتأام Úجلب عدد من الÓعب ‘..Úالوقت كان

األج -در الع -ت-ن-اء ب-نسش-ب-ة م-ع-ق-ول-ة م-ن الشش-ب-ان ي-ت-ك-ون-ون ‘ ال-ن-ادي ،وال-ذي-ن
ب-إام-ك-ان-ه-م ب-ع-د سش-ن-وات م-ع-دودة إاع-ط-اء ال-ك-ث Òل-ل-ف-ري-ق..وب-ن-فسص اŸن-اسش-ب-ة
«تخفيضص» ميزانية جلب الÓعب.Ú
ومن جهة اأخرى ،فإان البحث اŸسشتمر ‘ كل «مÒكاتو» (الصشيفي والششتوي)
سشوف يحدث عدم توازن كب ‘ Òالتششكيلة ،وعلى الطاقم الفني للفريق البحث
‡ا يؤوّثر على نتائج الفريق بششكل مسشتمر،
‘ كل مرة عن «التوليفة» اŸناسشبة ّ
ويفقد ‘ نفسص الوقت «فلسشفة» لعبه التي تغيب عن «أاع »Úاألنصشار.
واألمثلة عديدة ضشمن أانديتنا التي تراجع مسشتواها بعد التغيÒات العديدة
التي عرفتها تششكيلتها ،والتي ل تسشمح لÓعب Ãمارسشة نششاطه ‘
«ﬁيط تقني» مناسشب ،حيث يؤوثر هذا الوضشع بششكل سشلبي على مردوده
وتطوره ،ول يسشاعد على وصشول عدد من الÓعب Úا ¤الفريق الوطني األول
من خÓل مسشاره «غ ÒاŸنطقي» ضشمن النادي.
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ألسصبت  2١أكتؤبر  20١٧م ألمؤأفق لـ  0١صصفر  ١٤3٩هـ ألعدد ١٧٤٦٩

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

ماجر يفصصح عن اÿطوط العريضصة لÈنا›ه

»°VÉ` ` ` jôdG

رؤؤية جديدة  ..ؤرهان على العمل ا÷ماعي

ولد علي:

«راضس عن تعي Úرابح
ماجر مدربا ؤطنيا»

الـــــــــــدور
نصصف النهائي
لبطال
لرابطة ا أ
لفريقية (إاّياب)
ا إ

ألسصبت  2١أكتؤبر  20١٧م ألمؤأفق لـ  0١صصفر  ١٤3٩هـ ألعدد ١٧٤٦٩
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

اليوم (سصا  )20 : 00بالدار البيضصاء :الوداد البيضصاوي – ا–اد العاصصمة

عزÁة كبÒة ألبناء سصوسصطارة لفتكاك تأاشصÒة الّنهائي

ن الفريق جاهز Ÿواجهة الوداد
أاّكد أا ّ

ي-واج-ه ا–اد ال-ع-اصص-م-ة عشصية
اليوم نظÒه الوداد البيضصاوي
اŸغربي Ãدينة الدار البيضصاء
بداية من السصاعة (‘ )20 : 00
إاط- -ار م- -ب- -اراة ال- -ع- -ودة ل -ل -دور
لبطال
نصصف النهائي لرابطة ا أ
لفريقية بهدف الوصصول إا¤
ا إ
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حامد حمور

ع- -ودة ال- -ت- -ق- -ن -ي اÙل -ي إا ¤ال -واج -ه -ة
Óشص -راف ع -ل -ى اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي ب-ع-د
ل -إ
ت-ع-ي Úم-اج-ر ومسص-اعَ-دْي-ه إاي-غ-ي-ل وم-ناد،
إا ¤ج -انب ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ط -وي -ر ال-ك-رة
ا÷زائ -ري -ة م -ن خ Ó-ل م -دي -ري -ة ف -ن -ي -ة
وطنية قوية وعلى رأاسصها رابح سصعدان.
حامد حمور
كما سصبق وأن ذكرنا ‘ ألعدد ألسصابق ،فإان أأ’خبار
ألتي كانت متدأولة تأاّكدت على أŸيدأن ،وأأ’مؤر قد
تتح ّسصن بكث Òبالنسصبة للفريق ألؤطني ألذي سصيكؤن
على مؤعد مع أŸنافسصة بدأية من ألـ  ١0نؤفمÈ
ألقادم ‘ مبارأته أأ’خÒة لتصصفيات مؤنديال 20١8
أمام نيجÒيا.
وب -ال-نسص-ب-ة ل-ت-ع-ي Úم-اج-ر ع-ل-ى رأسس أŸن-ت-خب
ألؤطني ،فإانّ ثقة مسصؤؤو‹ ألفاف كبÒة ‘ هذأ

ألÓعب ألسصابق وأŸدرب ألذي يعرف بشصكل
ج -ي -د خ -ب -اي -ا ك -رة أل -ق -دم م -ن خÓ-ل أŸسصÒة
أŸعتÈة ألتي سصار فيها كÓعب ‘ أ÷زأئر
وأوروبا ،إأ ¤جانب متابعته ألدقيقة لكل صصغÒة
وكبÒة عن هذه أللعبة.
فقد كانت خرجته أإ’عÓمية أأ’و ¤مباشصرة
بعد تعيينه على رأسس «أÿضصر» مقنعة إأ¤
درج- -ة ك- -بÒة ،أي- -ن ق -دم أÿط -ؤط أل -ع -ريضص -ة
لÈن -ا›ه أل -ذي ي-ب-دو ج-د م-ن-ط-ق-ي ’ ،سص-ي-م-ا
ع-ن-دم-ا ق-ال« :سص-ن-ع-ت-م-د ع-ل-ى أحسصن ألÓعبÚ
أ÷زأئ-ري Úأل-ذي-ن ب-إام-ك-ان-ه-م إأع-طاء أ’ضصافة
للفريق ألؤطني أينما كانؤأ ،سصؤأء ‘ ألبطؤلة
ألؤطنية أو ‘ أÿارج».
وبالتا‹ ،فإانّ ألفرصس سصتكؤن متسصاوية بالنسصبة
أ’حسص - - -ن أل Ó- - -ع - - -ب ،Úخ - - -اصص - - -ة وأن وج- - -ؤد
أŸسصاعدين مزيان إأيغيل وجمال مناد سصيعطي
رؤوي -ة إأضص-اف-ي-ة ح-ؤل ألÓ-عب أÙل-ي..وت-أاك-ي-د

ماجر على ألعمل أ÷ماعي لهذأ ألطاقم يعد
نقطة جؤهرية بالنسصبة ÿارطة ألطريق ألتي
رسصمها ألناخب ألؤطني أ÷ديد ،ألذي قام هؤ
ب- - -ن- - -فسص- - -ه ‘ أقÎأح أ’سص- - -م ÚأŸذك- - -ؤري - -ن
Ÿسصاعدته.
ك -م-ا أّن م-اج-ر –ّدث ع-ن أل-تشص-ك-ي-ل-ة أ◊ال-ي-ة،
وأسصتبعد إأجرأء تغيÒأت كبÒة عليها ،أي أّنها
تتشصّكل من أحسصن ألÓعب ÚأŸؤجؤدين حاليا،
مشصÒأŸ« :اذأ ألتغي Òمن أجل ألتغي Òفقط؟».
وبدون شصك ،فإاّن ألّنقلة ألنؤعية ألتي سصتحدث
ب -ال -نسص-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-خب أل-ؤط-ن-ي ت-ت-ع-ل-ق ب-ا÷انب
ألنفسصي أين حدثت بعضس ألثغرأت ألتي أثرت
على أŸردود ألعام للتشصكيلة ألؤطنية ،لذلك كان
وأجبا إأعطائها دفعا من هذأ أ÷انب بتعيÚ
م -درب ل -دي -ه «أل -ك-اري-زم-ا» إ’ع-ادة أل-ث-ق-ة ل-ك-ل
أÛمؤعة ألتي تتمتع بإامكانيات فنية معتÈة،
وكانت قد أكدت ذلك ‘ مناسصبات سصابقة.

لهذأ ،فإاّن ماجر ألذي لعب على أعلى مسصتؤى
يعرف جيدأ ألطريقة ألتي “كنه من إأيجاد
ألكلمات أŸناسصبة ‘ ألتحضص ÒللمقابÓت،
وك -ل ’ع -ب-ي أل-ف-ري-ق أل-ؤط-ن-ي ي-ع-رف-ؤن مسصÒة
‡ا يعني أن نصصائحه
صصاحب «ألكعب ألذهبي» ّ
سص-ت-ك-ؤن قّ-ي-م-ة ل-ل-ف-ري-ق ،ب-اإ’ضص-اف-ة أ ¤ت-ؤأجد
’ع -ب Úدول -ي Úسص -اب -ق Úك -ذلك إأي-غ-ي-ل وم-ن-اد،
أللّذأن عمﬂ ‘ Óتلف أأ’ندية وكسصبا خÈة
معتÈة سصتفيد كثÒأ ‘ ألعمل أ÷ماعي لهذأ
ألطاقم ،وأشصار مزيان إأيغيل أنّ أŸهمة سصتكؤن
مرّكزة على «إأعادة أ’عتبار للتقني أÙلي».
” تركه منذ عدة
وÁكن ألقؤل ،أّن هذأ أÿيار ّ
سص -ن -ؤأت ،ح -يث ك -ان أŸدرب ب -ن شص -ي -خ-ة آأخ-ر
م- -درب ﬁل- -ي أشص- -رف ع- -ل- -ى «أÿضص -ر» ق -ب -ل
›ئ -يء م-اج-ر Ãسص-اع-دة إأي-غ-ي-ل وم-ن-اد ،ح-يث
تدأول على هذأ أŸنصصب كل من هاليلؤزيتشس،
غؤركؤف ،رأيفاتشس ،ليكانسس و أخÒأ ألكارأز.

أاّكد امتÓكه الشّصهادات الّÓزمة لتدريب اŸنتخب

ماجر« :ابتعادي عن التّدريب لفÎة طويلة لن يؤوثّر على عملي»
وضصع مدرب اŸنتخب الوطني رابح ماجر ثÓثة اهداف مهمة ينوي –قيقها خÓل
الفÎة اŸقبلة ،وهي الفوز على نيجÒيا وبلوغ نصصف نهائي «كان»  ،2019إاضصافة إا¤
التأاهل إا ¤مونديال .2022
عمار حميسصي
إأجرأء ثؤرة ‘ أŸنتخب أآ’ن ،وهذأ للتأاثÒأت
ألسصلبية ألتي قد –دث ،لهذأ أضصع كل ثقتي ‘
 ⁄يفّؤت ماجر فرصصة أو ¤ندوأته ألصصحفية أل -ت -ع -دأد أ◊ا‹ م -ع إأج-رأء ت-غ-يÒأت ط-ف-ي-ف-ة،
كمدرب جديد للمنتخب لتؤجيه عدة رسصائل وأأ’م-ؤر أ÷دي-ة سص-ت-ك-ؤن ب-ع-د م-ب-ارأة ن-ي-جÒي-ا
مشصّفرة إأ ¤ألرأي ألعام ألرياضصي ،أهمها رغبته أ’ّن -ن -ا ح -ي -ن -ه -ا ‰ت -لك أل-ؤقت أل-ك-ا‘ م-ن أج-ل
ألكبÒة ‘ إأ‚اح مسصÒته ألتدريبية من خÓل Œريب ك -ل أل Ó-ع -ب Úأل -ذي -ن ن -ري -د أ’ع-ت-م-اد
عليهم ‘ أŸسصتقبل».
–قيق نتائج ‡يزة مع أŸنتخب.
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ترّبصس شصهري خاصس باÙليّÚ
،
ة
ب
ؤ
ل
ط
Ÿ
أ
ت
أ
ألذين وصصفؤه باŸفتقد للشصهاد
سصيقؤم مدرب أŸنتخب بفتح ورشصة ألÓعب
ح-يث ق-ال« :أم-تÓ-ك-ي ل-لّشص-ه-ادأت أم-ر ط-ب-ي-عي أÙلي قريبا ،حيث قال« :لدي فكر خاصس
وهؤ حقيقي وليسس خيا’ بدليل عملي من قبل ح -ؤل أل -ت -ع -ام-ل م-ع ألÓ-ع-ب ÚأÙل-ي ،Úح-يث
م -ع أل -ف -ري-ق أل-ث-ا Êل-ف-ري-ق ب-ؤرت-ؤ ،إأضص-اف-ة إأ‰ ¤ت -لك ›م -ؤع -ة ‡ي -زة م -ن أل-ع-ن-اصص-ر ،ل-ه-ذأ
عملي ‘ قطر وأيضصا إأشصرأ‘ على أŸنتخب سص -ن -ق -ؤم ب -إاج -رأء ت -ربصس شص-ه-ري وه-ذأ بسص-بب
Ÿرت ،Úكما أّنني أمتلك شصهادأت من وزأرة مشصكل تؤأريخ ألفيفا ألتي تؤؤثر على عملنا مع
ألشص- -ب -اب وأل -ري -اضص -ة إأضص -اف -ة إأ ¤شص -ه -ادة م -ن ألÓعب ÚأÎÙف ،Úو’ بديل من ألبحث عن
أ’–ادية ألفرنسصية ‡ضصاة من طرف أŸدرب ألبدأئل أ÷اهزة ‘ ألبطؤلة ،وهذأ من خÓل
ألشصه ÒأÁي جاكي».
عملية أ’نتقاء ألتي سصنقؤم بها».
وعاد ماجر ليؤؤّكد أّنه مؤؤّهل من ألناحية ألفنية
للعمل رغم أبتعاده عن أŸيادين ،حيث قال ’« :تواجد إايغيل ؤمناد أامر جيّد ؤأانا من طلبتهم
أعتقد أن أبتعادي عن ألتدريب لفÎة طؤيلة ثّمن ماجر تؤأجد ألثنائي إأيغيل ومناد معه ‘
سصيشصّكل عائقا من أجل ألنجاح مع أŸنتخب ،أ÷ه -از ،ح -يث ق -ال ’»:أن -ك -ر أه -م -ي -ة ت -ؤأج-د
خاصصة أنه خÓل أبتعادي عن ›ال ألتدريب أل-ث-ن-ائ-ي أي-غ-ي-ل وم-ن-اد م-ع-ي ‘ أ÷ه-از أل-ف-ني،
ع -م-لت ك-م-ح-ل-ل ف-ن-ي ‘ أل-ع-دي-د م-ن أل-ق-ن-ؤأت وهذأ Èÿتهم ألكبÒة على مسصتؤى ألبطؤلة
أل -فضص -ائ-ي-ة أŸع-روف-ة ،وه-ؤ م-ا أت-اح ‹ ت-ن-م-ي-ة ألؤطنية Ãا أنهما سصبق لهما ألعمل ‘ ألبطؤلة،
فكري ألتكتيكي من خÓل ألتعلم من ﬂتلف كما أن هناك أمر مهم يجب أن أقؤله وهؤ أنني
أنا من طلبت تؤأجدهم معي ،وأنا متأاكد أنهم
أŸدأرسس ألكروية».
كانؤأ سصÒفضصؤن ألعمل كمسصاعدين مع مدرب
إاعادة الّثقة إا ¤الّÓعب Úضصرؤري
آأخر لكن معي كنت متأاكد من مؤأفقتهم ،وهذأ
أعÎف ماجر أّن معظم ’عبي أŸنتخب يعانؤن للثقة ألكبÒة أŸؤجؤدة بيننا».
م -ن أل -ن -اح -ي -ة أل -ن-فسص-ي-ة ،ح-يث ق-ال « :ت-رأج-ع
عÓقتي جّيدة مع الّÓعب ÚاÎÙفÚ
مسص -ت -ؤى أŸن-ت-خب خÓ-ل أل-فÎة أŸاضص-ي-ة أّث-ر
ع -ل -ى م -ع -ن -ؤي-ات ألÓ-ع-ب ،Úوه-ؤ أم-ر ط-ب-ي-ع-ي وصص -ف صص -احب أل -ك -عب أل -ذه -ب-ي عÓ-ق-ت-ه م-ع
وأعرف ذلك بحكم Œربتي ألسصابقة كÓعب ألÓعب ÚأÎÙف Úبا÷يدة ،وأكد أنه ’ يكن
وم -درب ،وه -دف -ن -ا خ Ó-ل أل-فÎة أŸق-ب-ل-ة إأأدة لهم أي ضصغينة بقؤله« :ألقؤل بأانني ’ أميل إأ¤
ألثقة إأ ¤ألÓعب Úأ’ن هذأ أ’مر سصيكؤن له أثر ألÓعب ÚأÎÙف ÚكÓم خاطئ ،خاصصة أنني
إأيجابي كب Òعلى مسصتؤأهم خÓل أŸباريات» .كنت قد منحت لهم ألعديد من أ÷ؤأئز بكل
فرح وسصرور ،وألدليل سصفري إأ ¤ليسص Îللقاء
لن اجري « ثورة » تشصكيلة اŸنتخب
ﬁرز وسصليما ،Êوأ’جؤأء بيننا كانت ‡يزة
ع
م
‹
أّكد ماجر أّنه يضصع ثقته ‘ ألتعدأد أ◊ا
ونفسس أ’مر أنطبق على برأهيمي ،ألذي تنقلت
ب -عضس أل -ت -غ -يÒأت ،ح -يث ق -ال « :م -ن ألصص -عب

إأليه

أŸنتخب تعّرضصت للكث Òمن ألظلم بسصبب
أل--ت-دخ-ل ‘ صصÓ-ح-ي-ات-ي ،وﬁاول-ة ف-رضس
’عب Úعلي خÓل أŸباريات لكن رفضصي
’مؤر جعلني أغادر أŸنتخب ‘
لكل هذه أ أ
’ن أقؤلها
كل مرة من ألباب ألضصيق لكن أ آ
بصصرأحة ليسس ‹ أي نية ‘ أ’نتقام ،لقد
طؤيت صصفحة أŸاضصي و’ أفكر سصؤى ‘
أŸسص---ت---ق---ب--ل ،وه--ؤ ﬁاول--ة إأع--ادة ه--ي--ب--ة
أŸن--ت--خب أل--ت--ي ضص-اعت بسص-بب أل-ق-رأرأت
أÿاطئة ألتي أتخذت ‘ ألسصابق».

ع ّ-ب -ر وزي-ر ألشص-ب-اب وأل-ري-اضص-ة وأل-ري-اضص-ة
ألهادي ولد علي يؤم أÿميسس عن «رضصاه»
ب -ت -ع -ي Úأل Ó-عب أل-دو‹ ألسص-اب-ق رأب-ح م-اج-ر
مدربا للمنتخب ألؤطني أ÷زأئري لكرة ألقدم
خلفا لÓسصبا Êلؤكاسس ألكارأز.
وقال ولد علي ‘ ندوة صصحفية نشّصطها بفندق
أŸطار (أ÷زأئر) عقب زيارة قادته Ÿشصاريع
ألقطاع بالعاصصمة« :أنا رأضس عن تعي Úماجر
‘ منصصب مدرب أŸنتخب ألؤطني أ’ّنه يتمتّع
باإ’مكانيات ألتي تسصمح له بإاعادة بناء ألفريق
وإأعادة ألبسصمة أ ¤ألشصعب أ÷زأئري».
وأّكد ألؤزير أن ماجر هؤ قامة من قامات كرة
أل -ق -دم أل -ؤط -ن -ي -ة ،ي -ح -ظ-ى ب-احÎأم وسص-م-ع-ة
كبÒت Úعلى أŸسصتؤى أÙلي
وأل -ع -اŸي ق -ائ « :Ó-إأّن -ه شص -خصس Îﬁم ل -يسس
ب -ا÷زأئ -ر ف-حسصب ب-ل ع-ل-ى ألسص-اح-ة أل-دول-ي-ة
أيضص- -ا ،ع- -رف م- -اج- -ر أوق- -ات أÛد أل -ك -بÒ
ك Ó-عب ،سص -يسص -اع-ده ‘ م-هّ-م-ت-ه م-دّرب-ان م-ن
أŸسصتؤى ألعا‹ هم جمال مناد ومزيان إأيغيل
دون أن ننسصى أŸدرب ألقدير رأبح سصعدأن،
ألذي عّين على رأسس أŸديرية ألفنية ألؤطنية
وب-ؤعÓ-م شص-ارف م-دي-ر أŸن-ت-خ-ب-ات أل-ؤط-ن-ي-ة
أ÷ديد».
و‘ أأ’خّ“ Òن- -ى ول- -د ع- -ل- -ي ف -ؤز «أÿضص -ر»
باŸبارأة أأ’خÒة ◊سصاب تصصفيات مؤنديال
 20١8أمام نيجÒيا يؤم  ١0نؤفم ÈأŸقبل
بقسصنطينة رغم أإ’قصصاء ليكؤن نقطة أنطÓقة
جديدة ‘ مشصؤأر أŸنتخب.

فرقا Êلـ «الشصعب»

ماجر Áلك مؤوّهÓت النّجاح
شصريطة منحه الوقت الكا‘

حنيشصاد سصينضصم إا ¤ا÷هاز الفنّي

أاطمح لقيادة اŸنتخب
إا ¤نصصـ ـ ـ ـ ـ ـف نهـ ـ ـ ـ ـائي
كأاسس إافريقيا 2019
إأ ¤بؤرتؤ ،و–ّدثنا طؤي Óعن Œربته وŒربتي
وأŸن -ت -خب وأل -ك -رة أ÷زأئ -ري -ة وأ’م-ؤر ك-انت
جيدة ،لهذأ ’ يؤجد هناك أي شصعؤر سصلبي من
ناحيتي أŒاه ألÓعب ÚأÎÙف Úبل ألعكسس».

أاجري الشّصهري أاقل عما كان يتقاضصاه أالكاراز

–اشص -ى م -اج -ر أ◊ديث ع -ن أŸق -اب -ل أŸادي
ألذي يتقاضصاه نظÒه أ’شصرأف على ألعارضصة
ألفنية للمنتخب ،حيث قال ’« :يجب ألÎكيز
على أأ’مؤر أŸادية ،خاصصة أن ألرئيسس زطشصي
هؤ من تصصّرف ‘ أ’مر Ãا أنني  ⁄أطلب أي
شصيء ،بالعكسس قلت له ضصع أ’جر ألذي ترأه
مناسصبا وهؤ ما حدث ،ولكن أ’كيد أن أ’جر
ألذي سصأاتقاضصاه أقل من ألذي كان يتقاضصاه
أ’سصبا Êألكارأز».

ليسس ‹ أايّ نّية ‘ النتقام من أاحد

طالب ماجر بضصرورة طي صصفحة أŸاضصي،
وق----ال« :خÓ----ل Œرب----ت---ي ألسص---اب---ق---ة م---ع

كشصف ماجر أنضصمام عنصصر جديد إأ ¤أ÷هاز
ألفني ،قائ« :Óلقد –ّدثت مع رئيسس أ’–ادية
حؤل أمكانية تدعيم أ÷هاز بعنصصر جديد ،وهؤ
ما سصيكؤن بالتحاق ﬁمد حنيشصاد ليكؤن مدربا
◊رأسس أŸرمى رفقة بؤرأسس ،ألذي أعرفه
جيدأ بحكم عمله من قبل ‘ قطر ‘ بعضس
أ’ندية ،وهؤ من أŸدرب Úأ÷يدين لكنه ’
يسصتطيع ألعمل لؤحده ،لهذأ قّررنا بالتنسصيق مع
ألرئيسس زطشصي جلب حنيشصاد».

الحÎام اŸتبادل هو ما يجلب النضصباط

نفى ماجر ألتعامل بصصرأمة مع ألÓعب ،Úحيث
قال ’« :أريد ’عب Úيخافؤن مني بل ’عبÚ
ي- -حÎم -ؤن -ن -ي أ’ن أ’حÎأم أŸت -ب -ادل ه -ؤ م -ن
يجلب أ’نضصباط دأخل أÛمؤعة ،وهؤ أأ’مر
ألذي سصنعمل عليه خÓل ألفÎة أŸقبلة من
خ Ó-ل ل -غ-ة أل-ت-ؤأصص-ل أل-ت-ي سص-ت-ك-ؤن م-ه-م-ة م-ع
أل Ó- -ع - -ب Úم - -ن أج - -ل وضص - -ع - -ه- -م ‘ ألصص- -ؤرة
ب- -خصص- -ؤصس أل- -ت -ح -دي -ات أل -ت -ي ت -ن -ت -ظ -رن -ا ‘
أŸسصتقبل».

سصنجري ترّبصصا قرب الكامÒؤن قبل الكان

ب-ق-ي م-اج-ر وفّ-ي-ا ل-ق-ن-اع-ات-ه أل-ت-ي كشص-ف ع-ن-ها
كمحلل ‘ ألقنؤأت ،ومنها ضصرورة ألتحضصÒ
لكأاسس إأفريقيا ‘ إأفريقيا ،حيث قال« :رغم أن
ألؤقت مبّكر للحديث عن هذأ أأ’مر ،إأ’ أّننا
ندرسس أمكانية إأجرأء تربصس قرب ألكامÒون
قبل كأاسس إأفريقيا بعد ضصمان ألتأاهل طبعا من
أجل تعؤيد ألÓعب Úعلى أجؤأء ألقارة ألسصمرأء
أ’ن أŸشصكل أ◊قيقي ألذي نؤأجهه هؤ صصعؤبة
فرضس أنفسصنا ‘ إأفريقيا».

فبالرغم من أن مبارأة ألذهاب ألتي
ج -رت ب -ا÷زأئ -ر أن -ت -هت ب -ال-ت-ع-ادل
أأ’ب - - -يضس ،إأ’ أن ’ع - - -ب - - -ي أ’–اد
ت- -نّ- -ق- -ل- -ؤأ إأ ¤أŸغ- -رب Ãع -ن -ؤي -ات
م- -رت- -ف- -ع -ة وت -ف -اؤول ك -ب Òب -ال -ع -ؤدة
بتأاشصÒة ألنهائي من ألدأر ألبيضصاء،
Óم-ك-انيات ألفنية ألكبÒة
ب-ال-ن-ظ-ر ل -إ
أل -ت -ي ي -ت -م -ت -ع ب -ه -ا ع -ن-اصص-ر ف-ري-ق
«سصؤسصطارة».
ك- - -م- - -ا أن أÈÿة أŸع- - -تÈة أل- - -ت - -ي
أكتسصبها هذأ ألفريق ‘ أŸنافسصة
أل-ق-اري-ة Œع-ل-ه ي-ل-عب م-ب-ارأة أل-ي-ؤم
بدون أي ضصغط ’ ،سصيما وأن نتيجة
أل -ذه -اب ،وب -ال -رغ -م م-ن أن أشص-ب-ال
أŸدرب بؤل بؤت  ⁄يتمّكنؤأ من
تسص -ج -ي -ل أي ه -دف ،ف -إاّن -ه -ا ت -ب-ق-ى
م-ف-ت-ؤح-ة ع-ل-ى ك-ل أ’ح-ت-ما’ت من
خÓ-ل تسص-ي Òم-ؤأج-ه-ة أل-ي-ؤم ب-ذكاء
كب.Ò
ويعّؤل بؤل بؤت على قدرأت ’عبيه
ألذين يحسصنؤن ألتمركز بشصكل جيد
فؤق أŸيدأن و تطبيق أÿطة ألتي
يرسصمها أليؤم ،وألتي لن تكؤن بعيدة

عن ضصرورة أللعب على ألهجؤمات
أŸع- -اكسص -ة بÎك -ي -ز ’ع -ب Úبصص -ف -ة
كبÒة ‘ وسصط أŸيدأن ،وأ’سصتفادة
من ألعمل ألهجؤمي لكل من مفتاح
وب -ن م-ؤسص-ى أل-ل-ذأن ب-ام-ك-ان-ه-م-ا أن
ي -ق -دم -ا أ’ضص -اف -ة ،وت -ق -د Ëك -رأت
ل Ó-ع-ب-ي أل-ه-ج-ؤم ،خ-اصص-ة ‘ ح-ال-ة
عؤدة ألهّدأف درفلؤ.
وكان مدرب أ–اد ألعاصصمة قد أّكد
أن أŸهمة لن تكؤن سصهلة ‘ لقاء
أل- -ع- -ؤدة ،إأ’ أن أصص- -ح- -اب أأ’ح -م -ر
وأأ’سصؤد لديهم أ’مكانيات وأÿطة
أŸناسصبة ألتي “ّكنهم من إأحدأث
ألفارق خارج ألديار.
وÁكن ألقؤل أن أ’–اد رّكز بشصكل
جيد على أŸبارأة و وضصع أŸنافسصة
ألقارية Ãثابة ألهدف رقم وأحد له،
أي- -ن ق- -ام بÎبصس م- -غ -ل -ق ب -اŸرك -ز

ألتقني لسصيدي مؤسصى سصمح للطاقم
ألفني وألÓعب Úألعمل ‘ ظروف
ج - -د أي- -ج- -اب- -ي- -ة ،إأ ¤ج- -انب ق- -رأر
أل- -رأب -ط -ة أÎÙف -ة ل -ك -رة أل -ق -دم
ب -ت -أاج -ي -ل م -ق -ابÓ-ت زمÓ-ء ك-ؤدري
للسصماح لهم أ’سصتعدأد لهذه أŸبارأة
‘ ظ- -روف أحسص -ن وŒنب ت -ع -رضس
Óصصابة.
ألÓعب Úل إ
وبالنظر للتعدأد ألÌي للفريق ،فإان
ألطاقم ألفني بقيادة ألبلجيكي بؤل
بؤت سصيختار أأ’حسصن وفقا للخطة
أل -ت -ي سصÒسص -م -ه-ا ،ح-يث أن ت-ؤأج-د
ع-دد م-ن ألÓ-ع-ب ÚأŸم-ت-ازي-ن ي-ع-د
إأضص -اف -ة ك -بÒة ل -ه -ذأ أل -ف-ري-ق ع-ل-ى
ألسص - -اح - -ة أل- -ق- -اري- -ة ،ك- -ؤن مسصÒي
أ’–اد قامؤأ بتدعيمات نؤعية ‘
ألسص - -ن - -ؤأت أأ’خÒة بضص - -م ك- -ل م- -ن
ح -م -زأوي ،زي -ري ح-م-ار ،ب-ن غ-يث،

سصعيؤد ،يايا..كما أن خÈة أ◊ارسس
زمامؤشس سصيكؤن لها وزن كب‘ Ò
مبارأة أليؤم.
وك -ان أل -ع -دي -د م -ن أنصص -ار أل -ف-ري-ق
ت -ن-ق-ل-ؤأ أ ¤م-ط-ار ه-ؤأري ب-ؤم-دي-ن
صص- -ب- -اح ي- -ؤم أÿم- -يسس ق -ب -ل سص -ف -ر
ألفريق أ ¤أŸغرب من أجل تشصجيع
ألÓعب Úعلى بذل قصصارى جهدهم
ل -ل -ع -ؤدة ب -ؤرق -ة أل -ت -أاه -ل أ ¤أل-دور
ألنهائي ،وهؤ أأ’مر ألذي أرتاح له
كل ألÓعب.Ú
ول Ó- -شص- -ارة ،ف- -إان أŸب- -ارأة أأ’خÒة
أل -ت -ي ج -رت ب Úأل -ف -ري -ق Úب -ال-دأر
ألبيضصاء أŸغربية عرفت فؤز أ–اد
أل-ع-اصص-م-ة بنتيجة  ‘ 3 – 2إأط -ار
م -ن -افسص -ات ك -أاسس أأ’ن-دي-ة أل-ع-رب-ي-ة
ألبطلة عام .200٧

طارق غول لـ «الشصعب»:

ا–اد العاصصمة قادر على العودة بالتّأاهل من اŸغرب

لعصصاب أاثناء اللّقاء
ضصرورة ا◊فاظ على التّركيز وبرودة ا أ
أاّكد الدو‹ ا÷زائري السصابق طارق غول
‘ ح - -وار خصص ب- -ه ج- -ري- -دة «الشص- -عب» ،أاّن
ف -ري -ق إا–اد ال -ع-اصص-م-ة ق-ادر ع-ل-ى ال-ع-ودة
ب-ال-ت-أاه-ل م-ن اŸغ-رب خÓ-ل اŸواج-ه-ة ال-ت-ي
سصتجمعه مع الفتح الرباطي ◊سصاب عودة
ال-دور نصص-ف ال-ن-ه-ائ-ي م-ن م-ن-افسص-ة راب-طة
أابطال إافريقيا التي سصتكون اليوم ،يتحقق
ذلك شص -رط أان ي -ع -رف ال Ó-ع -ب -ون ك -ي-ف-ي-ة
لخضص -ر
لم -ور ف -وق اŸسص -ت -ط -ي -ل ا أ
تسص -ي Òا أ
وال- -وصص- -ول إا ¤م- -رم- -ى اŸن- -افسص ل- -ت- -ف -ادي
الضصغط.
حاورته :نبيلة بوقرين

أّك -د ع -ل -ي ف-رق-ا Êرئ-يسس ودأدي-ة ألÓ-ع-بÚ
ألقدأمى لكرة ألقدم ‘ تصصريح لـ «ألشصعب»،أّن
رأب -ح م -اج -ر Áلك أŸؤؤّه Ó-ت أل-ت-ي تسص-م-ح ل-ه
بالنجاح كمدرب للمنتخب ألؤطني ،خاصصة ‘
ظل تؤأجد جهاز فني قؤي.
وصصف علي فرقا Êخيار أ’–ادية بالتعاقد مع
ماجر بالصصائب قائ« :Óأعتقد أن أ’–ادية
صصائبة ‘ قرأرها بالتعاقد مع جهاز فني ﬁلي
بعد أن جّربت عدة مدرب Úأجانب ،وآأن أأ’وأن
Ÿنح ألفرصصة Ÿدرب ﬁلي من أجل إأعادة
ألهيبة للمنتخب خاصصة بعد ألنتائج ألهزيلة ألتي
حققها ‘ ألتصصفيات أŸؤؤهلة أ ¤أŸؤنديال».
ونفى فرقا Êأن يكؤن زطشصي قد أسصتشصارهم
‘ أ’مر ،حيث قال:
«أللقاء ألذي جرى مع رئيسس أ’–ادية خÒ
أل- -دي- -ن زطشص -ي  ⁄ي -ك -ن ّﬂصص -صص -ا Ÿن -اقشص -ة
مؤضصؤع أŸدرب ،وإأ‰ا كان حؤل كرة ألقدم
أ÷زأئ -ري -ة بصص -ف-ة ع-ام-ة ،وخÓ-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء
ألذي جمع زطشصي باŸدرب Úألذين سصبق لهم
أ’شصرأف على أŸنتخب وكنت حاضصرأ فيها،
تناولنا ألكلمة وكل مدرب عرضس وجهة نظره
حؤل كيفية تطؤير ألكرة ‘ أ÷زأئر مع عقد
أجتماعات دورية أخرى مسصتقب.»Ó
عمار حميسصي
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❊ الشص- - -عب :ك- - -ي- - -ف ت - -رى ح - -ظ - -وظ ا–اد
لبطال؟
العاصصمة خÓل منافسصة رابطة ا أ
❊❊ ط- -ارق غ -ول :ب-ط-ب-ي-ع-ة أ◊ال ف-ري-ق أ–اد
ألعاصصمة قادر على ألعؤدة بالتأاهل من أŸغرب،
حتى وإأن  ⁄يحقق ألفؤز أ’ن هدف وأحد كا‘
م -ن أج -ل أل -ؤصص-ؤل ل-ه-ذأ أŸب-ت-غ-ى شص-رط ت-ف-ادي
تكرأر بعضس أأ’خطاء ألتي أركبها ألÓعب‘ Ú
م -ؤأج -ه -ة أل -ذه -اب خ -اصص -ة ع -ل -ى مسص-ت-ؤى خ-ط
أل- -دف -اع ،وه -ذأ ي -ث Òب -عضس أıاوف ب -ال -نسص -ب -ة
ل–Óاد أ’ن ألؤدأد ألبيضصاوي أصصبح يعرف جيدأ
طريقة لعب أ’–اد ،إأ’ أننا كلنا متفائل Úونأامل
‘ عؤدة ‡ثل أ÷زأئر بالتأاهل للدور ألنهائي
ألذي سصبق له أن وصصل إأليه مؤؤخرأ.
❊ ما هو تعليقك على مواجهة الّذهاب؟
❊❊ أ–اد ألعاصصمة  ⁄يقدم مسصتؤى كبÒأ ‘ لقاء
أل -ذه -اب أل -ذي ك -ان ب-ا÷زأئ-ر ،وتسص-ج-ي-ل ه-دف
وأحد غ Òكاف أ’نه من أجل ضصمان ألتأاهل يجب
أن تسص - -ج- -ل  3أه -دأف وتضص -م-ن بصص-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة
ألذهاب إأ ¤ألنهائي ،وإأ’ أ’كتفاء بالتعادل مثلما
ف -ع-ل ،وه-ذأ م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ع-م-ل-ؤن أك Ìم-ن أج-ل
أل -ع -ؤدة ب -ال -ت -أاه -ل م -ن خ -ارج أل -دي-ار ،وه-ذأ غÒ
مسص-ت-ح-ي-ل ي-ب-ق-ى ع-ل-ى ألÓ-ع-ب Úت-فادي أأ’خطاء
أŸاضصية مثلما سصبق ‹ ألقؤل ،أما فيما يتعلق
ب -اŸسص -ت -ؤى ف -ق-د ت-رأج-ع ك-ثÒأ ب-ال-نسص-ب-ة ل-ف-ري-ق
أإ’–اد باŸقارنة مع أŸباريات ألتي قدمها ‘
دور أÛم- -ؤع- -ات م- -ن ك- -ل أل- -ن- -ؤأح -ي أل -دف -اع،
ألهجؤم ،وسصط أŸيدأن.
❊ ما هو ال ّسصبب ‘ تراجع اŸسصتوى بالنّسصبة

–Óاد؟
ل إ
❊❊ ترأجع مسصتؤى ألفريق بشصكل كب Òخاصصة بعد
رح- -ي- -ل أن- -دري- -ا ،م -ا أّث -ر ع -ل -ى ط -ري -ق -ة أل -ل -عب
وأŸنظؤمة تغّيرت حيث أصصبح أŸدرب يعتمد
على ’عب وأحد فقط ‘ ألهجؤم ،وأأ’مر يتعلق
Ãزي- -ان وم- -درب أل- -ؤدأد أل- -ب- -يضص -اوي درسس ذلك
جيدأ ،ما جعل مهمة ألÓعب صصعبة أ’نه ﬁاصصر،
و ⁄يعد هناك تؤأزن فؤق أŸيدأن بالنسصبة للفريق
كما كانت ألكرأت ألثابتة نقطة قؤة ‘ ألسصابق
أصصبح ألÓعب Úيضصيعؤن ألعديد منها على غرأر
بن مؤسصى ،وكذأ أأ’خطاء أŸؤجؤدة ‘ ﬁؤر
ألدفاع كل هذأ جعلنا نتخؤف كثÒأ من ألنتيجة
ألتي سصيتحصصل عليها ألفريق ‘ لقاء ألعؤدة من
أŸنافسصة ألقارية.
❊ ما هي ا◊لول التي تراها مناسصبة للعودة
إا ¤اŸسصتوى ا◊قيقي؟
❊❊ ضصرورة ألÎكيز على أ÷انب ألبسصيكؤلؤجي
بالنسصبة للمجؤعة من طرف أŸدرب حتى يتمكن
ألÓعب Úمن أ◊فاظ على برودة أعصصابهم خÓل
أŸبارأة أŸصصÒية وأŸهمة أ’ّنها مؤؤّهلة لنهائي
رأبطة أأ’بطال ،ومثلما هؤ معروف أ÷زأئري
دأئ -م -ا ي -ف-ق-د أعصص-اب-ه ع-ن-دم-ا ي-ت-ل-ق-ى ه-دف ‘
ألشصؤط أأ’ول ،ما يعني أن ألرجل أأ’ول على رأسس
ألنادي أ÷زأئري مطالب بتحضص Òعناصصره لكل
أ’حتما’ت ،خاصصة أن ألؤدأد ألبيضصاوي معروف
أنه دأئما يسصجل هدف ‘ ألـ  20دقيقة أأ’و¤

عندما يلعب Ãيدأنه وبعدها يتمركز ‘ ألؤسصط
ويغلق أÙؤر ما سصيخلق صصعؤبة على أ’–اد ‘
هذه أ◊الة.
❊ ن- -ف- -ه- -م م- -ن كÓ- -مك أاّن م- -أام -وري -ة ا–اد
ال- -ع -اصص -م -ة ل -ن ت -ك -ون سص -ه -ل -ة أام -ام ال -وداد
البيضصاوي؟
❊❊ بالطبع أŸؤأجهة سصتكؤن صصعبة أ’ن أأ’مر
يتعلق بالدور نصصف ألنهائي ،ولكن أŸهم بالنسصبة
ل–Óاد هؤ أن يكؤن كل ألÓعب Úجاهزين لكل
أ’حتما’ت حتى ركÓت أ÷زأء أ’نه من أŸمكن
أن يصصل ألطرفان إأليها من أجل حسصم أأ’مؤر،
إأضص -اف -ة إأ ¤ضص -رورة أ’ع -ت -م -اد ع -ل -ى أÿي -ارأت
أل -ف -ردي -ة أŸؤج -ؤدة ع -ن -د ألÓ-ع-ب Úأ’ن أ’–اد
أصصبح Áلك خÈة وŒربة بحكم أŸشصاركة ‘
هذه أŸنافسصة ووصصل إأ ¤ألنهائي ،وبالتا‹ يعرف
كيف يتعامل مع مثل هذه أŸؤأجهات أ◊اسصمة
أ’ن ذلك يكتسصب مع مرور ألؤقت وعدد أŸباريات
ألتي يلعبها ألفريق من دون شصك.
لرب- -ع- -ة
❊ م- -ا رأايك ‘ ع- -دم ل- -عب ال–اد أ
لقاءات ضصمن البطولة الوطنية؟
❊❊ حسصب أعتقادي ذلك خطأا ،وهي نقطة سصلبية
أ’ن هذه أŸباريات تعت Èمهمة بالنسصبة لÓعبÚ
للحفاظ على أللياقة ألبدنية ألعالية وأفضصل بكثÒ
من لعب لقاءين ضصد ألفريق ألرديف أ’ن ذلك غÒ
كاف لنادي سصينشصط نصصف نهائي رأبطة أأ’بطال،
ومن أŸفروضس أن يلعب بشصكل عادي حتى يرتفع
Óدأرة و‘ نفسس
أŸردود ،ولكن أÿيار يبقى ل إ
أل -ؤقت ف -إان ف -ك -ر أل Ó-ع -ب Úل -ن ي -تشص ّ-ت -ت أ’ّن-ه-م
ي-فّ-ك-رون ‘ أŸن-افسص-ة أل-ق-اري-ة ف-ق-ط وسص-ن-ع-رف
أŸسصتؤى أ◊قيقي لÓعب Úبعد مرور  20دقيقة
أأ’و ¤من أŸبارأة أŸصصÒية.
❊ ك- -ي -ف ت -ن -ت -ظ -ر أان ت -ك -ون اŸواج -ه -ة بÚ
ال ّ
طرفÚ؟
❊❊ بناءً على أŸعطيات أŸؤجؤدة فإاّن أŸؤأجهة
سص -ت -ك -ؤن م -ف -ت-ؤح-ة خ-اصص-ة ‘ ألشص-ؤط أأ’ول أ’ن
أل -ؤدأد أل -ب -يضص -اوي سص -ي -ب -ادر ل -ل -ه -ج -ؤم م-ن أج-ل
أل -تسص-ج-ي-ل ،وع-ل-ي-ه ف-إان ع-ن-اصص-ر أ’–اد ع-ل-ي-ه-م
أسص -ت-غÓ-ل أل-ث-غ-رأت أل-ت-ي يÎك-ه-ا دف-اع أŸن-افسس
للؤصصؤل إأ ¤ألشصباك أ’ن أÿط أÿلفي للنادي
أŸغربي هؤ أآ’خر يرتكب بعضس أأ’خطاء ،ما
يعني أن هجؤم أ’–اد يجب أن يكؤن ‘ أŸؤعد
ويÎجم تلك ألفرصس.

أاّك -د م -داف -ع ا–اد ال -ع -اصص -م-ة ﬁم-د ب-ن
ي - - -ح - - -ي - - -ى ‘ تصص - - -ري - - -ح لـ «الشص- - -عب» ،أاّن
ال ّ-ت -حضصÒات Ÿواج -ه -ة ال -وداد ال-ب-يضص-اوي
ج- -رت ‘ ظ- -روف ج -ي -دة وك -ل ال Ó-ع -بÚ
واعون باŸسصؤوولية اŸلقاة على عاتقهم.
عمار حميسصي
تصصوير :فواز بوطارن

من جهة أخرى عّبر بن يحيى عن رغبته ‘
قيادة ألفريق لتحقيق لقب رأبطة أبطال إأفريقيا
هذأ أŸؤسصم ،خاصصة أّنه أّكد أّن فريقه Áتلك كل
مقؤمات ألنجاح ‘ أŸنافسصة بعد أن وصصل إأ¤
أŸربع ألذهبي.
و ⁄يفّؤت بن يحيى ألفرصصة ليؤؤّكد أنّ ألÓعبÚ
م -ت -ع -ؤدون ع -ل-ى ألضص-غ-ط Ãا أن م-ب-ارأة أل-ع-ؤدة
سصتجري أمام مدرجات ‡تلئة عن آأخرها ،وهؤ
ما سصيشصّكل ضصغطا على ألفريق Úوبصصفة أكÈ
على أŸنافسس.
وصص -ف ب -ن ي-ح-ي-ى –ضصÒأت أل-ف-ري-ق ب-ا÷ي-دة،
حيث قال« :ح ّضصرنا Ÿؤأجهة ألؤدأد ‘ ظروف
‡ت -ازة ف -ال -روح م -ؤج -ؤدة ب ÚألÓ-ع-ب ،Úوكّ-ل-ن-ا
عازمؤن على أفتكاك تأاشصÒة ألتأاهل أ ¤ألنهائي
من خÓل –قيق نتيجة إأيجابية رغم صصعؤبة
أŸأامؤرية ،وقمنا بإاجرأء مباريات تطبيقية بÚ
ألÓعب Úوتربصس ‘ مركز سصيدي مؤسصى ،وهؤ
أأ’مر ألذي سصمح للجهاز ألفني أخر ألÎتيبات
أÿاصصة باŸبارأة فيما يخصس ألÎكيبة ألبشصرية
وأيضصا أ’مؤر ألفنية».
وفيما يخصس أŸنافسصة ،قال بن يحيى« :صصحيح
أننا  ⁄نخضس أي مبارأة رسصمية منذ مؤأجهة
ألذهاب لكن هذأ ألعامل لن يؤؤثر علينا ’ننا
ج -اه -زون م -ن أل -ن -اح -ي -ة أل-ب-دن-ي-ة ب-ع-د سص-لسص-ل-ة
أŸؤأج -ه -ات أل -ؤدي -ة أل -ت -ي ق -ام أ÷ه -از أل -ف -ن-ي
ب›Èتها ،وهؤ ما سصاعد ألÓعب ÚكثÒأ من

ألناحية ألبدنية ،وأعتقد أن خÈة ألÓعب‘ Ú
هذأ أÛال سصتصصنع ألفارق بالنظر إأ ¤مرورنا
بظروف مشصابهة من قبل لكن  ⁄نتأاثر».
وأعÎف بن يحيى أن لعب مؤأجهات ألبطؤلة
كان سصيزيد ألضصغط على ألÓعب ،Úحيث قال:
«’ أعتقد أن قرأر تأاجيل مباريات أ’–اد ‘
ألبطؤلة أمرأ سصلبيا بل هؤ إأيجابي حسصب رأيي
’ن-ه سص-م-ح ل-ن-ا ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى ت-رك-ي-زن-ا ،ف-ل-عب
م -ؤأج -ه -ات أل -ب-ط-ؤل-ة وأ’ح-ت-ك-اك أŸب-اشص-ر م-ع
أ’نصصار كان سصيزيد ألضصغط علينا دون نسصيان
تأاثرنا بالنتائج ألتي كنا سصنحققها ،ففي حال
أ’نتصصار أŸعنؤيات ترتفع وألعكسس،
وهؤ ما ينعكسس على مسصتؤى ألÓعب ÚخÓل
مؤأجهة ألؤدأد».
كما أكد بن يحيى أنهم متعؤدون على ألضصغط،
حيث قال« :نعلم جيدأ ما ينتظرنا خاصصة أن
أŸنافسس لديه شصعبية كبÒة ‘ أŸغرب وأغلب
مبارياته كانت تعرف حضصؤرأ جماهÒيا كبÒأ،
ل -ك-ن-ن-ا م-ت-ع-ؤدون ع-ل-ى ه-ذأ ألضص-غ-ط خ-اصص-ة أن
مؤأجهاتنا مع أŸؤلؤدية غالبا ما كانت Œري
على ملعب  5جؤيلية أمام مدرجات ‡تلئة عن
أخ- -ره- -ا ،وب- -ال- -ت- -ا‹ ف- -ا◊ديث ع- -ن ألضص- -غ- -ط
أ÷ماهÒي حسصب رأيي لن يؤؤثر علينا».

وصصف مباراة العودة بالصصعبة

مزيان« :سصنعمل على –ويل
حلم الّتتويج باللّقب القاري ا ¤حقيقة»
وصص - - - -ف ﬁم - - - -د م - - - -زي - - - -ان لعب ا–اد
العاصصمة ‘ تصصريح لـ «الشصعب» مواجهة
ال -وداد ال -ب -يضص -اوي ‘ إاي -اب نصص -ف ن -ه-ائ-ي
راب-ط-ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا ب-الصص-ع-بة بالنظر
إا ¤ن-ت-ي-ج-ة م-ب-اراة ال-ذه-اب ال-ت-ي وصص-فها
باŸفخّخة.
عمار حميسصي
تصصوير :فواز بوطارن
أّكد مزيان أّن –ضصÒأت ألفريق لهذأ أŸؤعد
أŸهم جرت ‘ ظروف ‡يزة ،وهؤ أأ’مر ألذي
أرأح ألÓعب ÚكثÒأ خاصصة من ألناحية أŸعنؤية
Ãا أن ألضص -غ -ط  ⁄ي -ك -ن ك -بÒأ بسص -بب ت -أاج -ي -ل
مباريات ألفريق ‘ ألبطؤلة.
ويعد ألتتؤيج بلقب رأبطة أبطال إأفريقيا هدف
ألفريق هذأ أŸؤسصم حسصب مزيان ،ألذي أكد أن
أ’–اد يسصتطيع –قيق هذأ أللقب بالنظر أ¤
أ’م-ك-ان-ي-ات أŸت-ؤف-رة ل-دى أ’دأرة أل-ت-ي تسص-ه-ر
على رأحة ألÓعب Úمن أجل –قيق ألهدف.
ج- -رت –ضصÒأت أ–اد أل -ع -اصص -م -ة ‘ ظ -روف
جيدة حسصب مزيان ،ألذي قال« :ألتحضصÒأت
ج -رت ‘ ظ -روف ‡ي -زة خ -اصص -ة أن -ن -ا أج-ري-ن-ا
ت -ربصص -ا –ضصÒي -ا Ãرك -ز سص-ي-دي م-ؤسص-ى ،وه-ؤ
أأ’مر ألذي سصاعدنا كثÒأ على ألتقدم ‘ عملية
ألتحضص ،Òخاصصة أن كل ألظروف كانت مهيأاة
دأخ- -ل أŸرك -ز م -ن أج -ل أل -ت -حضص Òأ÷ي -د م -ن
م Ó-عب ووسص -ائ -ل أسصÎج -اع ،وه -ؤ أ’م -ر أل -ذي
سصهل كثÒأ من مهمة أ÷هاز ألفني».
ويطمح جميع ألÓعب Úللمشصاركة حسصب مزيان
أل- -ذي ق -ال« :ك -ل أل Ó-ع -ب Úي -ع -م -ل -ؤن ب -ج -د ‘
ألتدريبات من أجل لفت أنظار أ÷هاز ألفني
Ÿن-ح-ه-م أل-ف-رصص-ة خÓ-ل م-ؤأج-ه-ة أل-ع-ؤدة أم-ام
أل - -ؤدأد ،وه - -ؤ أم- -ر أي- -ج- -اب- -ي حسصب رأي- -ي ’ن
أŸنافسصة ب ÚألÓعبŒ Úعل أŸسصتؤى يتطؤر
أك ،Ìوهؤ ما سصيعؤد بالفائدة على ألفريق».
وأكد مزيان أن مؤأجهة ألؤدأد صصعبة ،حيث قال:
«’ أن - -ك - -ر أن م- -ؤأج- -ه- -ة أل- -ع- -ؤدة أم- -ام أل- -ؤدأد
ألبيضصاوي صصعبة بسصبب ألرهان أŸهم ،وأŸتمثل
‘ أل -ت-اه-ل أ ¤ن-ه-ائ-ي رأب-ط-ة أب-ط-ال أف-ري-ق-ي-ا،
وبالتا‹ أهمية أ◊دث هؤ ما يصصعب أ’مؤر
ع -ل -ى ألÓ-ع-ب Úوي-زي-د ألضص-غ-ط ع-ل-ي-ه-م ،ل-ك-ن-ن-ا

سصنعمل على أن نكؤن ‘ أŸؤعد ونقؤم بتحؤيل
هذأ ألضصغط أ ¤طاقة أيجابية من أجل –قيق
ألغاية ألكÈى أŸتمثلة ‘ بلؤغ ألنهائي».
ويتؤّقع مزيان ضصغطا كبÒأ من أŸنافسس ،حيث
ق -الÃ« :ا أن م -ؤأج -ه -ة أل -ع -ؤدة سص-ت-ج-ري ع-ل-ى
أرضصهم ،فا’كيد أن ألضصغط سصيكؤن من جانبهم
وسصيحاولؤن أسصتغÓل أ◊ضصؤر أ÷ماهÒي من
أجل –قيق ألتأاهل أ ¤ألنهائي ،مع ألعلم أن هذأ
ألضصغط قد يعؤد بالفائدة علينا إأن أسصتطعنا
تسصي ÒأŸبارأة بالطريقة أŸثلى ،لهذأ فالعامل
ألنفسصي هؤ أ’خر مهم ‘ مثل هذه أŸباريات».
وب-خصص-ؤصس ن-قصس أŸن-افسص-ة ع-ل-ق م-زي-ان ع-ل-ى
ه- -ذأ أ’م -ر ب -ق -ؤل -ه ’« :أع -ت -ق -د أن ع -دم ل -عب
أŸب -اري -ات سص -ي -ؤؤث-ر ع-ل-ى أل-ف-ري-ق م-ن أل-ن-اح-ي-ة
ألبدنية أ’ّننا نعمل بصصفة دورية مع أ÷هاز ألفني
وأÙضصر ألبد Êوجاهزية ألÓعب ÚكبÒة ،كما
أننا لعبنا مباريات تطبيقية ب ÚألÓعب Úوودية،
وهؤ أ’مر ألذي سصاعدنا كثÒأ على ألرفع من
أ÷اهزية ألبدنية قبل مبارأة ألعؤدة».
وÁتلك أ–اد ألعاصصمة مؤؤهÓت ألتتؤيج باللقب
ألقاري حسصب مزيان ،ألذي قال ’« :أعتقد أن
ألتتؤيج باللقب ألقاري هؤ أمر بعيد على ألفريق
ب -ال -ع -كسس ن -ح -ن ن -ح -ل-م ب-ذلك ل-ي-ل ن-ه-ار وح-ت-ى
أ’نضصار يقاسصمؤننا هذأ أ’حسصاسس ،خاصصة أن
أ÷ميع يدرك أن أ’–اد أصصبح أ’ن جاهز لنيل
أللقب ألقاري إأن سصارت أ’مؤر كما نريد لكن
كرة ألقدم ’ تعÎف باŸسصتحيل و ’ ⁄نكّرر
أ’‚از ألذي حققه من قبل وفاق سصطيف؟!».
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من Òزغدود (لعب دو‹ سسابق) لـ «الشسعب»:

»°VÉ`` `` jôdG

ضشغط اŸباراة سشيكون على الوداد البيضشاوي
لفريقية على أاحر من ا÷مر،
لفريقية لكرة القدم الذي ينتظره عشساق كرة القدم ا÷زائرية وا إ
لبطال ا إ
قبل نصسف نهائي رابطة ا أ
ل–اد كسسبوا الكثÒ
اتصسلنا Ãدرب نادي شسبيبة بجاية والÓعب الدو‹ السسابق «من Òزغدود» ،الذي أاكد لنا ‘ هذا ا◊وار بأان لعبي ا إ
لفريقية ،وحان الوقت لكي يزّينوا خزائن الفريق بأاول تاج قاري للنادي.
لبطال ا إ
من اÈÿة القارية ‘ منافسسة رابطة ا أ
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصش
من خارج الديار ،و“ّكن ‘ أاك Ìمن مناسسبة من
جلب ورقة التأاهل من أادغال إافريقيا ،متأاّكد من
أان الضسغط سسيكون على الفريق اÿصسم ،سسيلعب
❊ الشس- -عب :ي- -ل- -عب ف- -ري- -قك الّسس- -اب- -ق إا–اد
فوق ميدانه وأامام جمهوره ومطالب بتحقيق الفوز
لبطال
العاصسمة نصسف نهائي كأاسش رابطة ا أ
والتأاهل ،ونعرف بأان جمهور النادي اŸغربي ليسس
لف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ل-ل-م-رة ال-راب-عة ‘
ا إ
بالصسبور وبعد مرور حوا‹  30دقيقة إاذا بقيت
تاريخ النادي ،كيف ترى اŸباراة؟
النتيجة متعادلة أاو كانت لصسالح اإ’–اد ،سسÒتفع
❊❊ م- -ن Òزغ- -دود :أاع- -ت- -ق- -د أان ف -ري -ق إا–اد
الضس -غ -ط أاك Ìوه -و م -ا Áك -ن ل -زم Ó-ء زم -ام -وشس
العاصسمة كسسب الكث Òمن اÈÿة قاريا ‘ هذه
اسستغÓله ،أا“نى أان يدخل ’عبونا بقوة ويعربوا
اŸن- -افسس- -ة ونضس -ج ك -ثÒا ،خصس -وصس -ا خ Ó-ل ه -ذه
عن نواياهم منذ البداية ‘ –قيق التأاهل ،لكن
السسنوات اأ’خÒة مع هذا ا÷يل الذي بات متعودا
ي -جب أان ت -ك -ون ال -ت-غ-ط-ي-ة ‘ اŸسس-ت-وى ،ك-ل ه-ذه
على بلوغ أادوار متقدمة من اŸنافسسة اإ’فريقية،
العوامل سستجعل الوداد البيضساوي يقع ‘ التسسرع
وحتى الÓعب Úالذين  ⁄يشساركوا ‘ نهائي 2015
ويÎك فراغات ،وأا“نى أان يكون اŸهاجمون ‘
ضسد نادي تي .بي .مازامبي الكونغو‹ Áلكون
يومهم ليسستغلوا كل الفرصس.
اآ’ن خÈة ’ بأاسس بها مع اإ’–اد أاو مع ﬂتلف
❊م- -ط- -ار ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن ك- -ان م- -ك- -تّ- -ظ -ا
اŸنتخبات الوطنية التي حملوا أالوانها أاو حتى
لنصس- -ار ل- -ت- -ودي- -ع الÓّ- -ع- -ب Úصس- -ب -ي -ح -ة
Óندية التي لعبوا لها على غرار (حمزاوي ،يايا العاصسمة يتواجد ‘ هذه ا◊الة بعدما مّر بفÎة ب- -ا أ
ل أ
وسسيديبي) ،الذين لعبوا اŸنافسسة اإ’فريقية مع ف -راغ ح -ادة ب-ع-د ت-عÌه ف-وق م-ي-دان-ه ‘ ال-ب-ط-ول-ة اÿميسش للرفع من معنوياتهم قبل التنقل،
لنصسار تنّقل إا¤
ن عددا معتÈا من ا أ
ن-ادي-ه-م السس-اب-ق م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة وسساهموا بشسكل ورابطة اأ’بطال وانهزم بنتيجة ثقيلة أامام إا–اد كما أا ّ
كب Òلبلوغها نهائي كأاسس الكاف ،ما عادا حمزاوي ب-ل-ع-ب-اسس وسس-ط غ-ي-اب ال-دول-ي ÚاŸت-واج-دي-ن م-ع اŸغرب؟
الذي سساهم بشسكل كب ‘ Òتأاهل اŸوب إا ¤دور اŸن- -ت -خب ال -وط -ن -ي ،وب -ع -ده -ا اسسÎج -ع ج -م -ي -ع ❊❊ ال ّ
Ÿا يشساهدون وقفة أانصسارهم ‘
Óعبون ّ
اÛموعات قبل أان يتنقل إا ¤الÈتغال لÓحÎاف الÓعب Úمن دولي ÚواŸصساب Úوشسرع ‘ العمل اŸط- -ار ،وع- -ن- -دم- -ا ي- -دخ- -ل- -ون أارضس -ي -ة اŸي -دان
مع نادي ماديرا’ ،عبو اإ’–اد لديهم مسسؤوولية وتصسحيح اأ’خطاء مع الطاقم الفني .اأ’مر اŸهم ويشساهدون عددا معتÈا من اأ’نصسار الذين تنقلوا
ثقيلة على عاتقهم للتتويج بالكأاسس الوحيدة التي ‘ هذه اŸباراة هو أانه على الÓعب Úأان يؤومنوا خ-ارج ا÷زائ-ر ل-ت-دع-ي-م-ه-م ومسس-اع-دت-هم ودفعهم
تنقصس الفريق ،والتي ينتظرها اأ’نصسار على أاحر بحظوظهم ،وعليهم أان يعرفوا كيف يسسÒون اللقاء للعودة إا ¤ا÷زائر بالتأاهل ،ذلك سسيكون دفعا
م -ن ا÷م -ر م -ن -ذ سس-ن-وات .ه-ؤو’ء اأ’نصس-ار ال-ذي-ن هناك ،نتيجة التعادل السسلبي التي انتهى عليها معنويا كبÒا لهم من دون أادنى شسك وسسيعطي قوة
يسستحقون كل التقدير وا’حÎام Ãا أاّنهم دائما ل- -ق- -اء ال -ذي ل -عب ‘ م -ل -عب  5ج-وي-لية اأ’وŸبي إاضسافية أاك ÈلÓعب ،Úوأا“نى أان يعود اأ’نصسار
هنا وراء الفريق ويسساندونه بقوة ،إا–اد العاصسمة مفخخة ،ما عليهم إا’ تسس ÒاŸواجهة بذكاء وعدم رأاسس-ه-م م-رف-وع-ا ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-أاه-ل ل-ث-ا Êمرة إا¤
بات فريقا يقتدى به ‘ طريقة العمل واحÎافيته اŸبا’ة با’سستفزازات وتفادي القلق الزائد الذي نهائي رابطة اأ’بطال.
لبطال ،سسيعود
Óلقاب التي تبقى متواصسلة سس -ي-ف-ق-د الÓ-ع-ب Úأاعصس-اب-ه-م ،م-ه-م-ت-ه-م سس-ت-ك-ون ❊ بعد نصسف نهائي رابطة ا أ
و‘ طريقة حصسده ل أ
ل–اد
ل–اد إا ¤أاجواء اŸنافسسة اÙلية ،ا إ
دائما منذ صسعود الفريق إا ¤الدرجة اأ’و ¤سسنة واضسحة هناك بعدم ترك اŸسساحات للمنافسس ا إ
 ،1995رغم مرور جيل Úمن الÓعب Úوإادارت Úوتفادي تلقي اأ’هداف واسستغÓل الفرصس التي لديه أاربع مواجهات متأاّخرة ،أال ترى بأان
ﬂتلفت ،Úواأ’مر اŸشسجّع اآ’ن هو أانه ‘ حالة تتاح لنا وترجمتها إا ¤أاهداف ،أاعتقد أان الÓعب Úذلك سسيؤوّثر على الفريق؟
ال -ت -أاه-ل ل-ل-ن-ه-ائ-ي م-ب-اراة ال-ع-ودة سس-ت-ل-عب ه-ن-ا ‘ ب-إام-ك-ان-ه-م وب-اÈÿة ال-ت-ي اك-تسس-ب-وها اإ’بقاء على ❊❊ أاربع مباريات متأاخرة عن الرابطة اÎÙفة
ا÷زائر وهو ما سسيكون ‘ صسالح اإ’–اد لتحقيق الÎك -ي-ز إا ¤ن-ه-اي-ة اŸواج-ه-ة ال-ت-ي سس-ت-ل-عب ع-ل-ى اأ’و ¤لكرة القدم صسحيح أان عدد اللقاءات كب،Ò
جزئيات صسغÒة ،اإ’–اد Áلك ’عب‡ Úيزين ،لكن إا–اد العاصسمة Áلك فريق ‘ Úالتشسكيلة
أاول أالقابه القارية أامام جمهوره.
❊ لكن قبل بلوغ النهائي يجب التأاهل على و’ أاع -ت -ق -د ب-أان ا’ب-ت-ع-اد ال-ط-وي-ل ع-ن اŸن-افسس-ة والنادي Áلك تعدادا غنيا وثريا..فاإ’–اد لديه
حسساب الوداد البيضساوي ‘ ظل عدم إاجراء سس-ي-ؤوث-ر ع-ل-ي-ه-م خصس-وصس-ا أان ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ك-ان ’عب ÚوÁكنه اللعب على عديد ا÷بهات ومن
ال–اد ل -ع -دة م -ق -اب Ó-ت ‘ إاط -ار ال-ب-ط-ول-ة يÈمج مباريات ودية ضسد الفريق الرديف وأامام هذا الباب أاعتقد بأان فريقي السسابق Áكنه تسسÒ
فرق أاخرى ،واسستغل مركز سسيدي موسسى من أاجل اأ’مر جيدا بتدوير الÓعب ،Úاأ’مر اŸهم ‘ مثل
الوطنية؟
❊❊ نقصس اŸنافسسة هو سسÓح ذو حدين ،الفريق التحضس ،Òوأا“نى أان يعود من هناك بورقة التأاهل هذه ا◊ا’ت يكون من الناحية اŸعنوية خاصسة،
الذي كان يسس ‘ Òديناميكية ا’نتصسارات ،ويحقق إا ¤نهائي رابطة اأ’بطال اإ’فريقية.
أ’ن- -ه ‘ ح- -ال- -ة ت- -أاه- -ل ال -ف -ري -ق وه -و م -ا أا“ن -اه،
نتائج إايجابية سسيؤوثر عليه التوقف أ’ن ذلك سسيكبح ❊ ال- - -ك- - -ث Òم- - -ن أانصس - -ار ا إ
ل–اد ب - -اŸق - -اب - -ل اŸعنويات تكون مرتفعة ويتÓشسى الضسغط على
ال Ó-ع -ب ،Úوه -ن -اك م -ن يسس -ت -ف-ي-د م-ن ذلك وه-ن-ا م- -ت -ف -ائ -ل -ون ب -ال -ع -ودة ب -ال -ت -أاه -ل م -ن ال -دار الÓعب Úوطريقة تسس ÒاŸباريات اŸتأاخرة تكون
نتحّدث عن الفرق التي كانت تسسجل نتائج سسلبية البيضساء ،كون كل نتائج الفريق ‘ اŸنافسسة سسهلة عليهم ،لكن ‘ حالة العكسس قد يؤوثر ذلك
لفريقية جاءت من خارج الديار؟
وتتع ÌكثÒا ‘ خرجاتها ،وهو ما يسسمح لها من ا إ
ع -ل -ي -ه-م خصس-وصس-ا أان-ه-م سس-ي-ك-ون-ون م-ت-أاّث-ري-ن م-ن
التحضس Òجيدا للمباراة اŸقبلة بتصسحيح اأ’خطاء ❊❊ صسحيح إا–اد العاصسمة منذ بداية منافسسة الناحية اŸعنوية ،باإ’ضسافة إا ¤ابتعادهم الطويل
اŸرتكبة ‘ اŸباريات السسابقة ،وأاعتقد أان إا–اد رابطة اأ’بطال اإ’فريقية جلب نتائج جد ايجابية عن اŸنافسسة.

لو ¤موبيليسش (ا÷ولة الثّامنة)
الرابطة اÎÙفة ا أ

خÓل الّزيارة التي قام بها بالعاصسمة

ولد علي :نسشبة ا’‚از Ãلعبي
الدويرة وبراقي تقّدمت كثÒا

دعا وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد
ع-ل-ي ي-وم اÿم-يسس ب-ا÷زائ-ر ال-ق-ائ-مÚ
ب -إا‚از م -ل -عب ب -راق -ي ب -ال-ع-اصس-م-ة إا¤
تسسريع وتÒة العمل من أاجل تسسليمه
قبل انطÓق اŸوسسم الرياضسي - 2018
.2019
وقال ولد علي ‘ ندوة صسحفية نشسطها
ب- -ف- -ن- -دق اŸط- -ار ع- -قب زي- -ارة ق -ادت -ه
Ÿشساريع القطاع رافقه خÓلها وا‹
ا÷زائر العاصسمة عبد القادر زوخ« :بعد
زيارتنا Ÿلعب براقي طلبنا من القائمÚ
على اŸشسروع سسواء مؤوسسسسة ا’‚از أاو
م -ك -تب ال -دراسس -ات ب -رف -ع ال-وتÒة ل-ك-ي
ي -ك -ون اŸل -عب ج -اه -زا ع -ل -ى مشس -ارف
انطÓق اŸوسسم الكروي اŸقبل».
وأاكد اŸسسؤوول ا’ول على قطاع الشسباب
وال -ري -اضس -ة ب-ا÷زائ-ر أان نسس-ب-ة ا’‚از
Ãلعبي الدويرة وبراقي «تقدمت كثÒا»
مقارنة Ãا كان عليه ا◊ال شسهر فيفري
اŸاضسي.
و‘ هذا الشسأان أاوضسح يقول« :صسحيح
ا’شس -غ-ال Ãل-عب ب-راق-ي ان-ط-ل-قت م-ن-ذ
تسسع سسنوات لكن النقطة ا’يجابية التي
’ح- -ظ- -ت- -ه -ا ال -ي -وم ان نسس -ب -ة ا’شس -غ -ال
ت- -ق -دمت .خ Ó-ل زي -ارت -ي ا’و ¤شس -ه -ر
فÈاير  2017نسسبة ا‚از سسطح ملعب
ب -راق -ي ك -انت  % 57ل -ت -ب -ل-غ ال-ي-وم 100
ب- -اŸائ- -ة ،أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ا’شس -غ -ال
الكÈى كانت  % 32لتقارب ا’ن نسسبة 45
 .%فيما يخصس ملعب الدويرة الذي ⁄
يسسبق ‹ زيارته لدينا معلومات ان نسسبة
تقدم ا’شسغال كانت  12باŸائة لتناهز
اليوم  35باŸائة».
ب -اŸق -اب-ل كشس-ف ال-وزي-ر ع-ن ت-نصس-يب
÷نة متابعة مكلفة باŸراقبة اŸسستمرة
لنسسبة تقدم ا’شسغال طور ا’‚از على
مسستوى ملعبي براقي والدويرة.
ك -م -ا أاع -ط -ى ال -ه -ادي ول -د ع-ل-ي إاشس-ارة
ان -ط Ó-ق مشس-اري-ع إا‚از أارب-ع-ة مسس-اب-ح
شس- -ب- -ه أاوŸب- -ي- -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى و’ي -ة
ا÷زائر ،كما دشّسن اŸلعب البلدي لكرة
ال -ق-دم ب-ال-دوي-رة ،وذو ط-اق-ة اسس-ت-ي-ع-اب
ت - -ق- -در بـ  800ك -رسس-ي ،وال-ذي ان-ط-ل-ق
مشسروع ا‚ازه عام  .2015واŒه الوزير
لدائرة الدويرة أاين أاعطى إاشسارة ا‚از

مسسبح شسبه أاوŸبي (حوضس  25م،)Î
والذي سسيضسم معه العديد من اŸرافق
الرياضسية مثل قاعة متعددة الرياضسات.
ثم قام الوزير بإاعطاء إاشسارة انطÓق
ا‚از ثÓثة مسسابح شسبه أاوŸبية (25
م )Îأاخ- -رى ب- -ب- -ل- -دي- -ات أاو’د الشس- -ب -ل،
الرغاية وهراوة.
وقال ولد علي ‘‘ :جاءت هذه الزيارة
ال -ت -ف -ق -دي -ة وف -ق -ا ل -ت -ع -ل -ي -م -ات رئ-يسس
ا÷مهورية Ÿتابعة وتقييم نسسبة تقدم
مشساريع الشسباب والرياضسة على مسستوى
و’ية ا÷زائر ،والصسرامة ‘ تسسي Òهذه
اŸشساريع والتحكم ‘ زمام اأ’مور‘‘.
وأاضساف نفسس اŸصسدر‘‘ :اليوم أاعطينا
إاشس -ارة ان -ط Ó-ق مشس -اري -ع ا‚از أارب -ع-ة
مسسابح شسبة أاوŸبية ,إانه مكسسب كبÒ
للشسباب ا÷زائري .لقد بر›نا إانشساء
 17مسسبحا على مسستوى و’ية ا÷زائر
وا’نطÓقة كانت اليوم بأاربعة مسسابح‘‘.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ق -ام وزي-ر الشس-ب-اب
والرياضسة بتفقد مشسروع إاعادة تأاهيل
اŸرك -ز ال-ري-اضس-ي «ﬁم-د ت-ي-ك-ان-اوي-ن»
ببلدية ا◊راشس.
واختتم الوزير حديثه‘‘ :إان هذه الزيارة
اŸي- -دان- -ي -ة ‘ غ -اي -ة اأ’ه -م -ي -ة ،ح -يث
سسمحت لنا بتفقد العديد من اŸشساريع
ك -م -ا اغ -ت -م-ن-ا ال-ف-رصس-ة إ’ع-ط-اء إاشس-ارة
ان -ط Ó-ق مشس -اري -ع أاخ-رى .أاشس-ك-ر وا‹
ا÷زائر لهذا العمل ا÷بّار وجهوده ‘
ترقية قطاع الشسباب والرياضسة وإا‚از
اŸشس -اري -ع ل -ف-ائ-دة شس-ب-اب ه-ذه ال-و’ي-ة
واŸسساهمة الفعالة ‘ إاعادة هيكلة عدة
منشسآات‘‘.

السسباق العددي للجيشش الوطني الشسعبي

مششاركة واسشعة ..وتنافسس كب Òب ÚاŸتسشابقÚ

مواجهة واعدة ب Úشس  -بلوزداد وشس  -قسشنطينة

تشس- -ه- -د ا÷ول- -ة ال- -ث- -ام- -ن -ة م -ن
لو¤
ال - - -راب - - -ط - - -ة اÎÙف- - -ة ا أ
م -وب -ي -ل -يسش م -ب-اراة واع-دة ،و‘
لث - -ارة سس - -ت- -ج- -م- -ع بÚ
ق ّ- -م - -ة ا إ
م -تصس ّ-در الÎت -يب ال-ع-ام شس-ب-اب
قسس- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة وصس- -احب اŸرك -ز
الثالث شسباب بلوزداد Ãلعب 20
أاوت  1955بداية من السساعة الـ
.1٦ : 00
نبيلة بوقرين

ي -ه -دف السس -ن -اف -ر إا ¤اŸواصس-ل-ة ‘
سس -لسس -ل -ة ال -ن -ت -ائ -ج اإ’ي -ج-اب-ي-ة ال-ت-ي
– ّصس- -ل- -وا ع- -ل- -ي- -ه -ا خ Ó-ل ا÷و’ت
اŸاضس -ي -ة ب-ه-زÁة واح-دة ت-ع-ادل و5
انتصسارات إا ¤حد اآ’ن ،وهذا ما
أاّهلهم للتواجد ‘ صسدارة الÎتيب
ال-ع-ام ل-ل-راب-ط-ة Ãج-موع  16نقطة،
وي- -ط -م -ح -ون إا ¤ال -ع -ودة ب -ن -ت -ي -ج -ة
إايجابية من العاصسمة رغم صسعوبة
اŸه- - - -م - - -ة أام - - -ام صس - - -احب اأ’رضس
وا÷مهور.
من جهته فريق شسباب بلوزداد الذي
قّدم مسستوى رائعا ‘ بداية اŸوسسم
ال- -ك- -روي ا÷دي- -د ،سس -ي -ع -م -ل ع -ل -ى
اسستغÓل عاملي اأ’رضس وا÷مهور
م -ن أاج -ل اإ’ب-ق-اء ع-ل-ى ال-زاد ك-امÓ-
ل- -ل- -ح -اق بصس -احب الصس -دارة شس -ب -اب
قسس - -ن - -ط - -ي - -ن - -ة Ãا أان ال- -ف- -ارق بÚ
الطرف 3 Úنقاط فقط ،ولهذا فإان
اŸواج - -ه - -ة سس - -ت - -ك- -ون ك- -بÒة ف- -وق

اŸسس- -ت -ط -ي -ل اأ’خضس -ر أ’ن ال -ه -دف
مشسÎك ب Úالفريق.Ú

كÓسشيكو سشاخن
ب Úالعميد وششبيبة القبائل

أام -ا شس -ب -ي -ب -ة ال-ق-ب-ائ-ل سس-ت-ت-نّ-ق-ل إا¤
العاصسمة من إاجل مواجهة مولودية
ا÷زائ- -ر ‘ كÓ- -سس- -ي- -ك- -و واع -د بÚ
الطرف Úمثلما تعودنا ‘ كل مرة،
ويبقى الفاصسل الوحيد ‘ النتيجة
ال -ن -ه-ائ-ي-ة اŸي-دان أ’ن-ه م-ن الصس-عب
التكهن Ãن سسيفوز ،خاصسة أان أابناء

ج -رج -رة ي -ري -دون ال -ع -ودة ب -ن-ت-ي-ج-ة
إايجابية من خارج الديار من أاجل
تدعيم رصسيدهم Ãا أانهم يتواجدوا
‘ اŸركز الثامن بـ  11نقطة من
خÓ- -ل اسس- -ت- -غÓ- -ل الضس- -غ- -ط ال- -ذي
سس- - -ي - -ك - -ون ع - -ل - -ى صس - -احب اأ’رضس
وا÷مهور بدرجة أاك.È
ال-ع-م-ي-د ال-ذي ي-ت-واج-د م-ع أاصس-حاب
اŸؤوخرة بعد ا’نطÓقة السسيئة ‘
اŸوسس- -م ال- -ك -روي ا÷دي -د ،يسس -ع -ى
ع -ن -اصس -ره إا ¤ال-ت-دارك وال-ع-ودة إا¤
ال-واج-ه-ة م-ن خÓ-ل إاي-ق-اف سس-لسس-ل-ة

نزيف النقاط بدليل أانه يتواجد ‘
اŸرتبة الـ  12بـ  6نقاط مع وجود
مواجهة متأاخرة فقط ،ما يعني أان
الÓعب Úسسيلعبون لقاء اليوم –ت
الضس -غ -ط أ’ن -ه أ’صس -ح -اب الضس -ي -اف-ة
بهدف –قيق نتيجة إايجابية Œعلهم
يÎقون أاك ‘ Ìسسلم الÎتيب بالنظر
إا ¤قوة اŸنافسسة ب Úالفرق اأ’خرى
الطاﬁة إا ¤تفادي ا◊سسابات ‘
نهاية اŸنافسسة.
بينما يكون فريق شسبيبة السساورة على
موعد مع خرجة صسعبة إا ¤اŸدية
ÓŸقاة اأ’وŸبي اÙلي بداية من
السساعة الـ  16 : 00بهدف العودة
ب- -ال- -ن- -ق -اط ال -ث Ó-ث أاو ع -ل -ى اأ’ق -ل
التعادل اإ’يجابي من أاجل ا◊فاظ
ع- -ل- -ى ت- -واج- -ده ‘ اŸرك -ز ال -ث -ا،Ê
وان-ت-ظ-ار م-ا سس-تسس-ف-ر ع-ن-ه م-واج-هة
ال-رائ-د م-ع صس-احب اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة
أ’ّن -ه -ا سس -ت-حّ-دد اأ’م-ور بصس-ف-ة أاك،È
بينما يرغب أاصسحاب الضسيافة أ’ن
الفوز مهم بالنسسبة لهم أ’نهم Áلكون
 7نقاط فقط ‘ رصسيدهم.
الÈنامج:
شسباب بلوزداد ـ ـ شسباب قسسنطينة
مولودية ا÷زائر ـ ـ شسبيبة القبائل
إا–اد بلعباسس ـ ـ نادي بارادو
أاوŸبي اŸدية ـ ـ شسبيبة السساورة
دفاع تاجنانت ـ ـ نصسر حسس Úداي
إا–اد بسسكرة ـ ـ مولودية وهران

‘ إاطار النّشساطات الرياضسية السسنوية للجيشس الوطني الشسعبي ،احتضسنت ﬂتلف
الهيئات اŸركزية ومقرات قيادات القوات والنواحي العسسكرية والوحدات الكÈى
واŸدارسس ،أاول أامسس  19أاكتوبر  ،2017فعاليات السسباق العددي لسسنة .2018 - 2017
هذه التظاهرة الرياضسية الوطنية العسسكرية ،والتي أاضسحت من التقاليد الراسسخة ‘
صسفوف ا÷يشس الوطني الشسعبي بفضسل ا’هتمام الذي توليه القيادة العليا لتعميم
اŸم -ارسس -ة ال-ري-اضس-ي-ة ‘ صس-ف-وف-ه ،ت-ه-دف إا– ¤سس Úال-ق-درات ال-ب-دن-ي-ة وال-ن-ت-ائ-ج
Óفراد.
الرياضسية ل أ
أاشسرف على ا’نطÓق الرسسمي لهذه التظاهرة الرياضسية ،العميد قريشس عمر رئيسس
مصسلحة الرياضسات العسسكرية لدائرة اإ’سستعمال والتحضس Òأ’ركان ا÷يشس الوطني
الشسعبي Ãركز Œمع و–ضس Òالفرق الرياضسية العسسكرية ب Íعكنون  /ا÷زائر،
حيث عرفت مشساركة واسسعة لك Óا÷نسس Úوتنافسسا شسديدا بﬂ Úتلف اŸتسسابق.Ú
” تسسليم ميداليات وهدايا للمتفّوق ‘ Úالسسباق.
‘ ختام التظاهرةّ ،

غا‹ معسسكر

رئيسس النّادي مريح علي ‘ ذّمة الله
لقي رئيسس فريق غا‹ معسسكر لكرة القدم مريح علي حتفه يوم اÿميسس ‘ حادث
مرور وقع بو’ية الشسلف ،حسسبما علم لدى اŸكلف باإ’عÓم Ãديرية ا◊ماية
اŸدنية لو’ية معسسكر .وأابرز اÓŸزم اأ’ول طاهر مهني أان مديرية ا◊ماية
اŸدنية لو’ية الشسلف أابلغت نظÒتها بو’ية معسسكر بوفاة مريح علي ‘ حادث
مرور وقع يوم اÿميسس على مسستوى الطريق السسيار شسرق  -غرب بإاقليم و’ية
الشسلف.

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

ثقافة

السشبت  21أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  01صشفر 1٤39هـ

اختتام اŸهرجان الدو‹ التاسسع للموسسيقى السسيمفونية

سسوريا ‚م ا◊فل ..وروسسيا ضسيف شسرف العام القادم
لحاسسيسس التي خرج بها كل من حضسر حفل ختام اŸهرجان الدو‹ التاسسع للموسسيقى
إابداع وإامتاع وكث Òمن العاطفة ،هي ا أ
لسسبان ،وأابهر فيه الروسس ،وبكى فيه السسوريون فأابكوا
لربعاء بأاوبرا ا÷زائر ،حفل أابدع فيه الفنانون ا إ
السسيمفونية ،سسهرة ا أ
جمهورهم ..حدث ذلك ‘ قاعة غصست با◊ضسور ،من ﬁبي اŸوسسيقى إا ¤الرسسمي Úوالدبلوماسسي ،Úيتقدمهم وزير الثقافة عز الدين
لبراهيمي ،وعدد من السسفراء اŸعتمدين با÷زائر .فيما ضسرب موعد مع الطبعة العاشسرة التي سستكون
لخضسر ا إ
ميهوبي والدبلوماسسي ا أ
روسسيا ضسيف شسرفها.

أاوبرا ا÷زائر :أاسسامة إافراح
«روسشيا الفدرالية هي ضشيفة ششرف
ال- -ط- -ب -ع -ة ال -ع -اشش -رة م -ن م -ه -رج -ان
ا÷زائ - -ر ال - -دو‹ ل - -ل - -م - -وسش - -ي - -ق - -ى
السش -ي -م-ف-ون-ي-ة» ..ه-و م-ا أاع-ل-ن-ه ع-ب-د
القادر بوعزارة ﬁافظ اŸهرجان،
خ Ó- -ل السش - -ه- -رة اÿت- -ام- -ي- -ة ال- -ت- -ي
اح -تضش -ن -ت -ه-ا أاوب-را ا÷زائ-ر ..ووع-د
ب - -وع - -زارة أان ت - -ك- -ون ال- -ع- -اشش- -رة ‘
اŸسشتوى ،واصشفا جمهور اŸهرجان
بأانه «من ذهب».
موعد للعرفان ..والكتشساف
ق -ب -ل ذلك ،ك -انت السش -ه-رة ق-د ب-دأات
السش -ه -رة ب -ت -ك-رÁاتُ ،رف-ع أاول-ه-ا إا¤
رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ع-رف-ان-ا ل-ه ع-ل-ى ع-ن-اي-ته
بالثقافة واإ’بداع ،تسشلمها عنه وزير
ال -ث -ق -اف -ة م -ي -ه -وب -ي ،ال -ذي ُكّ-رم ه-و
اآ’خر ،رفقة عدد من أاسشاتذة اŸعهد
العا‹ للموسشيقى ،على غرار صشانع
اآ’’ت اŸوسش- -ي- -ق- -ي- -ة ع- -ب- -د ال -ق -ادر
ت -رسش -ان ،وع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ل -ف -رو،Ê
وأاحمد بويفرو ،إا ¤جانب سشمÒة أام
السش -ع -د ..ك -م -ا ن-ال سش-ام-ي ب-ن شش-ي-خ
رئ- -يسس ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ◊ق- -وق
اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة حظّه من
التكر.Ë
اف- -ت- -ت- -ح ا◊ف -ل ال -ث Ó-ث -ي اإ’سش -ب -اÊ
«فورتو ،»ÊاŸتكون من «باو كودينا»
على الفيولونسشيل« ،جويل باردوليت
ف- -يÓ- -رو» ع- -ل- -ى ال- -ك -م -ان ،و»م -ارك
هÒيديا تريكسس» على البيانو .وقّدم
ال -ث Ó-ث -ة م -ع -زوف-ات م-ن اŸوسش-ي-ق-ى
التجريبية ،التي صشّفق لها ا÷مهور
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ط -اب -ع -ه-ا م-ا ب-ع-د
ا◊داثي ..واŸث ‘ Òاأ’مر هو أان
ا÷مهور بات يتقبل هذا النوع من
اŸوسشيقى ،وهو ما ’حظنه بششكل
أاك ‘ Èالعرضس اليابا.Ê
فنانو سسوريا ..الغناء من القلب
أاما سشوريا فحضشرت بكورال ا◊ُجرة
ال-ت-اب-ع ل-ل-م-ع-ه-د ال-ع-ا‹ ل-ل-م-وسش-ي-قى،
–ت ق- - -ي- - -ادة اŸايسشÎو م- - -يسش- - -اك
باغبودريان .افتتح الكورال برنا›ه
الفني Ãختارات لÈامسس ،ثم موشّشح
Ÿا بدا يتثنى» ،وأاغنية «بلو مون»
«ّ
التي صشاحبها عرضس فيديو مرافق،
ثم أاغنية فلكلورية أاوكرانية حّمسشت
ا÷م -ه -ور ،ال -ذي غّ-ن-ى ب-ع-د ذلك م-ع
الكورال على أانغام «حلوة يا بلدي»
Ÿروان سشعد وبليغ حمدي ،قبل أان
ي- -ف- -اج- -ئ السش- -وري- -ون ج- -م- -ه- -وره -م

ا÷زائ -ري ب -أاداء رائ -ع -ة «ي -ا ال-راي-ح»
لدحمان ا◊راششي ،ثم نششيد «عليك
مني سشÓم» موصشو’ بـ»ا◊مد لله ما
ب-ق-اشس اسش-ت-ع-م-ار ‘ بÓ-دن-ا» ل-ع-م-ي-د
أاغنية الششعبي ﬁمد العنقة ..عرضس
رافقته الزغاريد واŸششاعر ا÷ياششة
والهتاف لسشوريا◊ ‘ ،ظة يصشعب
على الكلمات وصشفها.
توجهنا بالسشؤوال للمايسشÎو ميسشاك
باغبودريان ،عن دور اŸوسشيقى ‘
ا◊رب ،فأاجاب بأان اŸوسشيقى هي
اسشتمرار ا◊ياة ،وإارادة ا◊ياة ،وإاذا
كانت ا◊رب تسشعى إا ¤القضشاء على
اإ’نسشان واإ’نسشانية« ،فإاننا عن طريق
اŸوسش- -ي- -ق- -ى ن- -نشش- -ر اإ’نسش- -ان -ي -ة ‘
العا .»⁄سشأالناه أان يعّبر عن إاحسشاسشه
وه -و ي -رى ج -م -ه -ور ال -ق -اع -ة واق -ف -ا
ويهتف بصشوت واحد من أاجل سشوريا،
ول- -ك- -ن دم -وع ال -ت -أاث -ر ح -الت دون أان
ي- - -ج- - -ي- - -ب- - -ن- - -ا اŸايسشÎو م- - -يسش - -اك
باغبودريان.
هذه اأ’حاسشيسس حملها معه ميسشاك
ال -ذي ك -تب ع-ل-ى ج-داره ب-ف-ايسش-ب-وك
صشبيحة اليوم« :عندما تسشافر أاكÌ
من  1٤سشاعة ،تصشل وتذهب مباششرة
إا ¤القاعة للتدريب ،وبعد سشاعتÚ
ت-ق-دم أامسش-ي-ة م-وسش-ي-ق-ي-ة ،و‘ ن-ه-اية
اأ’مسش -ي -ة Œد ا÷م -ه -ور ال -ذي ف -اق
 1500مششاهد يقف ويهتف :سشورية،
سشورية ،سشورية ..حينئذ تعرف أانك
وصش - -لت إا ¤ه - -دفك ،وأانك ‘ ب - -ل- -د
يحبك ،مع ششعب متعاطف معك بكل
عواطفه ..إانك ‘ ا÷زائر».
و‘ ذات السش- -ي -اق ،ج -اء ك Ó-م عضش -و
ال -ك -ورال م -رفت راف -ع ،ال-ت-ي نشش-رت

ع-ل-ى ف-ايسش-ب-وك-ه-ا« :ح-ف-ل-ة ق-دم-ناها
على مسشرح دار اأ’وبرا با÷زائر..
Ãحبة وسشعادة غنينا ،فما كان من
ا÷مهور الرائع إا’ الهتاف لسشوريا..
زغ- -اري -د صش -دحت ‘ اŸك -ان واسش -م
سش- -وري- -ا ك- -انت ع- -ل- -ى لسش -ان الشش -عب
ال -رائ -ع ..ف -رح -ت -ن -ا أاب -ك -ت -ن -ا وأاب -كت
ا÷مهور حبا ..دموع سشنحملها معنا
ل -ن -نÌه -ا م -ط-را ‘ وط-ن-ن-ا ال-غ-ا‹..
ششكرا مايسشÎو ..ششكرا لكل فرد منا
ب -ك -ورال ا◊ج -رة ..شش -ك -را أ’ن ع -ل-م
سشورية رفرف عاليا ‘ بلدنا الثاÊ
ا÷زائر».
أاما السشوبرانو سشناء بركات ،فأاجابت
عن سشؤوالنا حول سشّر إاتقان كلمات
اأ’غا Êا÷زائرية التي أادتها الفرقة،
بقولها إان اÛموعة أاحسشت بكلمات
اأ’غا Êا÷زائرية التي أادتها ،أ’نها
«كلمات معÈة وُخلقت عن أا.»⁄
الروسس يؤوكدون مرة أاخرى
خ -ت -ام ا◊ف -ل ك-ان ن-وع-ي-اÃ ،شش-ارك-ة
اŸوسش- -ي- -ق- -ى ال- -روسش- -ي- -ة ‡ث- -ل- -ة ‘
›م- -وع -ة ح -ج -رة «سش -ول -يسشت سش -ان
بÎسشÈغ»– ،ت ق - - -ي- - -ادة اŸايسشÎو
«م - -ي - -خ - -ائ - -ي - -ل غ- -ان- -ت- -ف- -ارغ» .أادت
اÛموعة بÈاعة فائقة مقطوعات
لتششايكوفسشكي وسشيبيليوسس ،كما أابدع
الثنائي اأ’وبرا‹ السشوبرانو كريسشتينا
ب- -ي- -زن- -وسش- -وف- -ا ،وال- -ت- -ي- -ن- -ور أان -دري
ماكسشيموف ،اللذان تأالقا ‘ أادائهما
أ’ع -م -ال تشش -اي -ك -وفسش-ك-ي ،رÁسش-ك-ي
كورسشاكوف ،وسشÒغي راخمانينوف.
قبل ذلك ،كنا قد التقينا باŸايسشÎو
م -ي -خ-ائ-ي-ل غ-ان-ت-ف-ارغ ،وأاك-د ل-ن-ا ب-أان

تعرضس ‘ مهرجان «طيبة الدو‹» Ãصسر

مسسرحية «غرور الصسرصسور» تخاطب وجدان الطفل العربي

قسسنطينة  /احمد دبيلي

تششارك «تعاونية اŸاسشيل» الثقافية
ب -قسش -ن -ط -ي -ن -ةÃ ،سش -رح -ي-ة «غ-رور
الصش -رصش -ور» ‘ م -ه -رج -ان ط -ي -ب -ة
ال-دو‹ ل-ل-ف-ن-ون ال-ت-ل-ق-ائ-ي-ة ومسشرح
ال-ط-ف-ل ‘ ط-ب-ع-ت-ه ال-راب-ع-ة وال-ذي
–تضشنه مدينة «أاسشوان» اŸصشرية
ب  5 Ú-و 10ن-وف-م Èال-ق-ادم .وأاكد
«صش Ó- -ح ال - -دي- -ن ت- -رك- -ي» ،رئ- -يسس
ال- -ت- -ع -اون -ي -ة وﬂرج اŸسش -رح -ي -ة،
حصش - - -ري- - -ا لـ» الشش- - -عب» ،أان ه- - -ذه
اŸشش- -ارك- -ة ه- -ي ف- -خ- -ر ل -ل -مسش -رح
ا÷زائري عموما ومسشرح الطفل
ب- -اÿصش- -وصس ،ح- -يث ن- -وصش- -ل م- -ن
خÓلها ـ كما قال ـ رسشالة با’عتماد
ع - -ل - -ى «ال- -نصس» ،لÈاع- -م ال- -وط- -ن
’خÓ- -ق
ال- -ع- -رب- -ي ع- -ن أاه- -م- -ي- -ة ا أ
الفاضشلة والتمسشك باŸبادئ واŸثل
’نسش- - -ان- - -ي- - -ة ك - -احÎام ال - -ع - -م - -ل
اإ
واÙاف- - -ظ- - -ة ع - -ل - -ى الصش - -داق - -ة
’خ -وة ،وصش -ح -وة الضش -م Òون -ب -ذ
وا أ
’ف- -راد
ال - -ب - -غضش- -اء واÓÿف ب Úا أ
والششعوب.
وأاضش- -اف «ت- -رك- -ي» أان مشش- -ارك -ة
تعاونيته ‘ هذا اŸهرجان والتي جاءت بدعوة من
’عÓم وسشياسشة اŸهرجانات
مؤوسشسشة «هنا» للتنمية وا إ
’فراد
’مكانيات والوسشائل اÿاصشة أ
اŸصشرية ،هي با إ
التعاونية ،معاتبا ‘ ذات السشياق مديرية الثقافة للو’ية
ب -ع -دم م ّ-د يّ-د اŸسش-اع-دة ل-ل-ت-ع-اون-ي-ة ل-ت-م-ث-ي-ل اŸسش-رح
ا÷زائري ‘ مثل هذه اŸهرجانات الثقافية .وعن
م -ه -رج -ان «أاسش -وان» ق -ال «ت -رك -ي» أان  13دول-ة ع-ربية
سش-تشش-ارك ‘ ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة م-ن-ه-ا «السش-ع-ودية،

ا’أردن ،ت- - - - - - - - - - - - - -ونسس،
اŸغرب »..وثÓث دول
غ-رب-ي-ة «ك-ن-دا ،ب-ل-ج-ي-كا
وايطاليا».
وأاضشاف رئيسس تعاونية
«اŸاسشيل» الثقافية ،أان
مشش - -ارك - -ة ف - -رق - -ت - -ه ’
ت- - - -ت- - - -وق- - - -ف ‘ ه - - -ذا
اŸه-رج-ان ع-ل-ى عرضس
مسش - - -رح - - -ي - - -ة «غ- - -رور
الصش-رصش-ور» ب-ل سش-ي-قوم
ه- - - - -و شش- - - - -خصش- - - - -ي- - - - -ا
كـ»ح- -ك -وات -ي» ب -ت -ق -دË
ح- - - -ك- - - -اي - - -ات وقصشصس
ل - -لÈاع - -م ن- -اب- -ع- -ة م- -ن
الÎاث ا÷زائ- - - - - - - - - -ري
ا’أصش - - -ي - - -ل كـ» ب - - -ق- - -رة
ال- -ي- -ت- -ام- -ى» و»ح -ب -حب
الرمان» وغÒها  ،وهذا
ـ ك -م -ا ق -ال ـ ب -ال -ل -ه -ج -ة
ا÷زائ - -ري - -ة اŸه - -ذب- -ة
’يصش-ال رسش-ال-ة ل-ل-ط-ف-ل
إ
ال- - -ع- - -رب- - -ي ع- - -ن ث - -راء
ال- -ل- -ه- -ج -ات واخ -ت Ó-ف
اللسشان العربي من دولة
ا ¤أاخرى.
ا÷دير بالذكر أان مسشرحية «غرور الصشرصشور» هي
إانتاج مششÎك ب Úمسشرح قسشنطينة ا÷هوي و»تعاونية
اŸاسش -ي -ل» ال -ث-ق-اف-ي-ة ،وه-و ع-م-ل ف-ن-ي ت-ن-اول-ه اıرج
’ن
Óطفال عرضس حتى ا آ
بأاسشلوب جديد وششيق موجه ل أ
أاك Ìم- - -ن  20ب-اŸسش-رح ا÷ه-وي واŸراك-ز ال-ث-ق-اف-ية
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ي-ت-ق-اسش-م أادواره ك-ل م-ن «ك-ي-م-وشس سش-ع-د،
قراجي خالد ،حمودي أاÁن ،ماضشي منصشف وتركي
ميمن».
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لغنية السسطايفية
الطبعة العاشسرة Ÿهرجان ا أ

إانطÓق التنافسس على جائزة فارسس الدورة
“يزت السسهرة الثانية من
الطبعة العاشسرة للمهرجان
الثقا‘ اÙلي للموسسيقى
لغنية السسطايفية،
وا أ
ا÷ارية فعالياتها بدار
الثقافة هواري بومدين
سسطيف من  17إا23 ¤
أاكتوبر ا÷اري– ،ت شسعار
«الصسراوي ◊...ن الوطن
واŸواطنة» بإانطلق
التنافسس ب Úالـ 30مÎشسحا
لغنية
على جائزة فارسس ا أ
السسطايفية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

اأ’ع-م-ال ال-كÓ-سش-ي-ك-ي-ة ل-ك-بار مؤولفي
اŸوسشيقى السشيمفونية ’ –تاج إا¤
ت -روي -ج ،و’ إا ¤ت -وظ -ي -ف م-وسش-ي-ق-ى
اأ’فÓم ◊مل الششباب على اإ’عجاب
ب- -ه -ا ،ب -ل ا÷م -ه -ور ه -و م -ن ي -ب -حث
عنها ..وأاعرب ميخائيل عن سشعادته
ال-ب-ال-غ-ة ب-ال-ع-زف أام-ام ج-م-هور أاوبرا
ا÷زائ- - -ر ،سش- - -ع- - -ادة ي- - -ب- - -دو أان- - -ه - -ا
سش-ت-تضش-اع-ف ب-اخ-ت-ي-ار روسش-ي-ا ضش-يف
ششرف الطبعة العاششرة من اŸهرجان
السشنة اŸقبلة.
ي - -ذك - -ر أان م- -ه- -رج- -ان اŸوسش- -ي- -ق- -ى
السشيمفونية قد جمع  1٤دولة ،إاذ إا¤
جانب البلد اŸنظم ا÷زائر وضشيف
الشش -رف إاي -ط -ال -ي -ا ،ك  Ó-م -ن ت -ونسس،
سش-وري-ا ،ج-م-ه-وري-ة ال-تشش-يك ،فرنسشا،
ت -رك -ي -ا ،ال -ن -مسش -ا ،ج -ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا،
اŸكسشيك ،اليابان ،أاŸانيا ،إاسشبانيا،
وروسشيا .وقدمت هذه الدول ،على
م - -دار  5أاي- -ام ،ب -رن -ام -ج ت -ن -وع بÚ
ال -ك Ó-سش -ي -ك-ي-ات وم-وسش-ي-ق-ى اأ’فÓ-م
واŸوسش -ي -ق -ى ال -ت -ج -ري -ب -ي-ة ،وال-غ-ن-اء
اأ’وب- -را‹ وال- -ب- -ول- -ي -ف -و ..Êوي -ب -ق -ى
اŸكسشب اأ’ه -م ه -و ا÷م -ه -ور ال-ذي
أاظهر اهتماما كبÒا بهذا النوع من
اŸوسشيقى ،واسشتعدادا حقيقيا على
تقبل كل ما هو جديد من أاششكال
اإ’بداع.

العدد
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ب - -دأا ال - -ت - -ن - -افسس ،خ Ó- -ل ه- -ذه
السشهرة ،ب 6 Úمتنافسش Úششباب
ق- -دم- -وا أاح- -ل- -ى م- -ا ج- -ادت ب- -ه
ح -ن -اج -ره -م ÷م -ه -ور اأ’غ -ن -ي-ة
السش -ط -اي -ف -ي -ة ‘ ج -و ت -ن -افسش-ي
ك - - -بÒا ،أاث - - -م - - -ر «آاداًء» ‡ي- - -زا
جعل ا÷مهور اŸششكل ‘ أاغلبه
م- -ن ال- -ع- -ائÓ- -ت يسش- -ت- -م -ت -ع Ãا
ق- - -دم- - -وه ،ف - -ك - -انت ال - -ب - -داي - -ة
باŸتنافسس الششاب معيزة ﬁمد
أام Úم- -ن سش- -ط- -ي -ف ب -اأ’غ -ن -ي -ة
الÎاث -ي -ة «ي -ا رب -ي سش -ي-دي واشس
عملت أانا لوليدي» ،تÓه الششاب
أاسش -ام -ة م -ازي ب-أاغ-ن-ي-ة عصش-ري-ة
ت - -ونسش- -ي- -ة ب- -ع- -ن- -وان «◊م- -ام- -ة
طارت» ،ثم مسشعي ﬁمد أامÚ
بأاغنية «ششيفور الطاكسشي» وبن
ششيخ حسشن وليد بأاغنية «قاري
قاري» ثم الششاب بن قارة عبد
ا◊ليم بأاغنية الكأاسس اŸسشموم
والشش- -اب ق- -ر Êن -ب -ي -ل ب -أاغ -ن -ي -ة
«حفارين قÈي».
وأارج-ع اŸت-ن-افسش-ون سش-بب ع-دم
إارت-ب-اك-ه-م ف-وق اÿشش-ب-ة ب-الرغم
م -ن أان ه -ذه ال -ظ -اه -رة ت-ك-ررت
كثÒا ‘ الطبعات السشابقة ،اإ¤
ال- -ت- -ك -وي -ن اأ’و‹ ال -ذي وف -رت -ه
اÙاف- - -ظ - -ة ،وخضش - -ع ل - -ه ك - -ل
اÎŸشش - -ح )80( Úق -ب -ل ع-م-ل-ي-ة
ال -تصش-ف-ي-ة ل-فÎة ق-اربت الشش-ه-ر،
ق -ب -ل إان -ط Ó-ق اŸه -رج -ان‡ ،ا
جعل اŸسشتمع يسشتمتع و’ يششعر
ب-أان م-ن إاع-ت-ل-وا ال-رك-ح م-ب-تدئÚ
ه -واة ،ف -ق -د ت -ف-اع-لت وŒاوبت
ال- -ع- -ائÓ- -ت ا◊اضش -رة ب -ك -ل م -ا
ق- -دم- -ه ك- -ل اŸت- -ن- -افسش- -ون م -ن
ال-ب-داي-ة إا ¤ال-ن-ه-اي-ة وك-أان-ه-م ‘
ح-ف-ل ي-نشش-ط-ه ف-ن-انÎﬁ ÚفÚ
خاصشة وأان جوق اŸهرجان يضشم

أافضشل العازف ÚاÙلي Úعلى
ﬂت- -ل- -ف اآ’’ت اŸوسش- -ي- -ق- -ي- -ة
بقيادة اأ’سشتاذ نبيل موصشلي.
وجوه شسبابية تشسحن
لجواء و“تع العائلت
ا أ
أام-ا السش-ه-رة ال-ف-ن-ي-ة اıصشصش-ة
ل-ل-ع-ائÓ-ت ف-ك-انت أاح-ل-ى وأاروع،
ح -يث اط -رب ف -ي-ه-ا ف-ن-ان-ان ()2
ﬁل -ي -ان وه -م -ا :الشش -اب نسش -ي -م
وخالد السشطايفي و‚م السشهرة
الشش- -اب م- -ام Úال- -قسش -ن -ط -ي -ن -ي
ا÷م-ه-ور ب-أاغ-ا Êم-ت-ن-وع-ة ت-ن-وع
ت -راث -ن -ا ال-ث-ق-ا‘ ،ح-يث إاخ-ت-ل-ف
Œاوب ا◊ضش- -ور ف- -م- -ن -ه -م م -ن
إاكتفى بالتصشفيق ومنهم من رفه
عن نفسشه بالرقصس والغناء مع
النجوم ،ومن أاروع ما قدم ‚م
سش- -ه- -رة ال- -ل -ي -ل -ة الشش -اب م -امÚ
اأ’غنية التونسشية ◊مامة طارت
بطابع سشطايفي ◊نا وموسشيقى،
وأاغنية العي ‘ Íالع Úو خرجت
نتبع فيها و بنت الباطمات.
وع -رف ال -ي -وم ال-ث-الث اسش-ت-م-رار
التنافسس ب ÚاŸرششحÃ Úرور
سش -ت -ة م-ت-ن-افسش Úشش-ب-ان ،ي-ت-عّ-ل-ق
اأ’مر بكل من لغوق أايوب ،خدير
عبد الرؤووف ،بن يحي إاسشÓم،
خشش - -يشش - -ي إاÁان ،ال- -ه- -اشش- -م- -ي
حسشان وصشياح إايهاب ،وقد قّدم
هؤو’ء الششبان أاحلى ما جادت به
ق-ري-ح-ت-ه-مﬁ ،اول Úب-ذلك ن-ي-ل
رضشا واسشتحسشان ÷نة التحكيم
وا÷مهور على حّد سشواء ،من
خÓل السشعي إا ¤حصشد اŸراتب
ال -ث Ó-ث -ة اأ’و ،¤م -ع اسش-ت-ه-داف
لقب فارسس اأ’غنية السشطايفية،
وه- -و صش- -احب اŸرت- -ب- -ة اأ’و،¤
وتنّوعت أاغانيهم ب Úتقد Ëتلك
ا÷دي- - - - - - - -دة أاو م - - - - - - -ن الÎاث
السشطايفي لقامات وششيوخ هذه

اأ’غ -ن -ي -ة ال -ع -ري-ق-ة ،م-ع ت-ف-اع-ل
وتشش -ج -ي -ع م -ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ Òم-ن
طرف ا÷مهور الذي حضشر إا¤
دار الثقافة ،قصشد “كينهم من
ال -ت -غ-لب ع-ل-ى ارت-ب-اك ب-عضش-ه-م،
فمنهم من واجه ا÷مهور للمرة
اأ’و ‘ ¤مششوارهم الفني.
أاما ‘ الششّق اŸتعلق بالفنانÚ
اÎÙف ،Úف- - - -ق- - - -د ب- - - -ر›ت
ﬁاف- -ظ- -ة اŸه- -رج- -ان ف -ن -انÚ
اث- -ن ،Úوم- -ازجت ب Úاأ’صش -وات
النسشوية والرجالية ،فقد اعتلت
ال -ف-ن-ان-ة ل-ي-ن-دة ال-ع-ن-اب-ي-ة ال-رك-ح
وقدمت أاغني Ïاأ’و ‘ ¤الطابع
ال - -ت - -ونسش - -ي ب - -ع - -ن - -وان «اأ’ي - -ام
واŸكتوب» كما غنت ‘ الطابع
السش - -ط - -اي - -ف - -ي «وأان- -ا راق- -د ‘
منامي» التي –كي على الششبان
الذين يؤودون اÿدمة الوطنية،
وصش ّ-رحت ب-ع-د ن-ه-اي-ة وصش-ل-ت-ه-ا،
ب -أان -ه -ا تشش-ارك ل-ل-م-رة اأ’و‘ ¤
م-ه-رج-ان اأ’غ-ن-ي-ة السش-ط-اي-ف-ية،
بعد أان مّرت كمتنافسشة خÓل
طبعة سشابقة ،مؤوكدة بأانها تؤودي
ه- -ذا ال- -ط -اب -ع ب -إاحسش -اسس ك -بÒ
ليعتلي بعدها ‚م اليوم الثالث
الفنان فرات ركح دار الثقافة،
وقدم باقة منوعة من اأ’غاÊ
السش -ط -اي -ف-ي-ة وب-عضس ال-ع-ي-ط-ات
الصش -راوي -ة ،اسش -ت -ه -ل -ه -ا ب-أاغ-ن-ي-ة
«ي - -اخ- -وت- -ي را Êخ- -اط- -ي» م- -ن
الÎاث وت -ف-اع-ل م-ع-ه-ا ا◊ضش-ور
بالرقصس والغناء ،كما قدم فرات
أاغ-ن-ي-ة «قّ-ب-ل وي-ن م-ق-ب-ل» أاتبعها
ب-أاغ-ن-ي-ة «ج-ب-ال م-ق-اب-ل-ة ج-بال»،
ل-ت-حضش-ر ال-ع-ي-ط-ة الصش-راوي-ة من
خ Ó-ل اسش-ت-خ-ب-ار وأاغ-ن-ي-ة «ن-ون-ة
ن- -ون- -ة سش- -ه- -ر ال -ل -ي -ل م -اي -ت -م -و»
اŸع-روف-ة وال-ت-ي شش-ه-دت شش-هرة
واسشعة كبÒة سشنوات التسشعينات.

لدبية باŸدية
ليام ا أ
إاسسدال السستار على الطبعة السسادسسة ل أ

ق ـ ـ ـراءات أامتعـ ـ ـت ا÷مهـ ـ ـور وحضسـ ـ ـور غـ ـ ـّير مÓمـ ـ ـح اŸدين ـ ـ ـة

لجيال
تكر Ëالفقيد إاسسكندر والروائية مايسسة باي حفاظ على التواصسل ب Úا أ
لدبية
ليام ا أ
رسسم اختتام الطبعة السسادسسة ل أ
عشسية أاول أامسس بدار الثقافة حسسن ا◊سسني
باŸدية بإالقاء بعضس
الكلمات اŸعÈة والصسادقة
من لدن خاطرة ضسيوف
عاصسمة التيطري ‡ن
لبوا دعوة اŸشساركة من
عشسر وليات ،اسستمتع
جمهور دار الثقافة ‘
لختتام التي
جلسسة ا إ
حضسرها كل من مدير
الثقافة ومدير هذه
اŸؤوسسسسة التي دأابت على
تنظيم هذه التظاهرة
وكذا الدكتور سسعيد بن
زرقة والكاتب والباحث
سسعدي بزيان بقصسيدة رسسالة اŸعنى للشساعر
مفتاح خفاج من بلدية بنهار با÷لفة،
لوطان
امتزجت فيها أاسسماء النسسوة وا أ
ا÷ريحة ،كغزة والعراق ومدى تعلق مدن
لمة كبوسسعادة بوابة
ا÷زائر بقضسايا ا أ
الصسحراء.

اŸدية :ع  .علياÊ

تابع مدعو هذه اŸؤوسشسشة قصشيدة أام Òالعرب ،حيث
ÿصس صش -اح -ب -ه -ا الشش -اع -ر ع -ب -د ال -رؤووف زوع-ب-ي م-ن
سشطيف ّ،فيها أاهم اŸششاكل التي ما تزال تتخبّط فيها
الششعوب العربية بسشبب جلسشات النوام والتي رغم بياناتها
اŸق -تضش -ب -ة ‘ ك -ل م -رة ،إا’ أان -ه ب -فضش -ل ال-ق-در شش-اءت
الصش -دف أان ت -ل -ت-ح-م ف-ي-ه-ا ق-وى ف-رق-اء ف-لسش-ط Úح-ول
القضشية العادلة غزة اŸنكوبة ،ليسشتمتع هؤو’ء من جديد
ببعضس ما جادت به قريحة الفنانة العصشامية لوصشيف
ت -رك -ي -ة اب -ن -ة قصش -ر ال -ب -خ-اري ‘ اصش-داري-ه-ا أاسش-ط-ورة
سشنجابي  ،معتÈة اياه بأانه يعد Ãثابة عمل موجه إا¤
ف -ئ -ة اŸراه -ق Úم -ن ه -واة ال -ف -ن -ون ال-ق-ت-ال-ي-ة وعشش-اق
السشياحة ا÷بلية وكذا منتزه فرجينيا ،ذلك اŸعبد
السشابق Ãدينتها الذي تعرضس إا ¤عملية اإ’همال ‘
السشنة الفارطة ،مÈزة ‘ هذا اإ’صشدار الثا Êمدى تعلق

اإ’نسشان منذ طفولته Ãكونات ﬁيطيه وبهذا اŸعبد
التاريخي بالذات والذي حاولت ‘ مؤولفها هذا اعادة
ت -رم -ي -م -ه ب-ج-وارح م-عÈة وصش-ادق-ة عÈ
م-ن-ت-زه ف-رج-ي-ن-ي-ا ،م-ؤوك-دة ‘ تصش-ري-ح-ها
لـ»الششعب» أانها ترفضس هدم أاي معلم أاي
كان نوعه.
أاهدت تركية السشيناريسشت واŸؤولفة لعدة
روايات قصشÒة ،هذين اإ’صشدارين إا¤
الدكتور بزيان Ãناسشبة ذكرى  17أاكتوبر
اÿالدة ،والتي قالت بششأانها بأانها تتزامن
مع عيد ميÓدها وتصشادفت مع حضشور
هذه الششخصشية الكرÁة «بزيان» إا ¤هذه
الو’ية ،معتÈة أايضشا بأان هذا اŸوعد
ورغم أانه كششف الكث Òمن اإ’صشدارات،
غ Òأان بعضشها  ⁄يرق إا ¤مسشتوى مسشمع
ا◊ضشور وششعراء اŸعلقات ،كما اسشتمتع
جمهور هذه الدار لقصشيدة بعنوان ‘ اŸتحف ،وأاخرى
يقولون للششاعر مروان بن رمضشان ،إا ¤جانب قصشيدة
جارتنا نبيلة ،تلك ا÷ارة اŸثالية من طرف الششاعر
كر Ëاسشكندر من اŸدية.

ليام تبقى مسسÒة للثقافة
عيسسوق :ا أ
الدائمة

أاوضشح من Òعيسشوق مدير هذه اŸؤوسشسشة بصشفته صشاحب
هذا اÙفل اأ’دبي بأانه تبقى مسشÒة الثقافة دائمة،
رغم فناء كل ششيء ‘ ا◊ياة ،كما أانها تسشتمر ‘ حضشرة
أامثال اأ’سشتاذ بزيان ،لكونه هو الفهم الذي يتجلى ‘
هذا الرجل فهل من معت Èمن الششباب ؟ ..موضشحا ‘
هذا الصشدد بأان «اإ’بل “ششي على خطى كبارها» مذكرا
ا◊ضشور بضشرورة احÎام أاباءنا وفحولنا الكبار ‘ كل
ششيء ،فضش Óعلى أانه من واجب هؤو’ء السشلف اضشاءة
الطريق إا ¤كل اأ’جيال الصشاعدة ،مؤوكدا بأانه Ãثل هذه
ال-ل-ق-اءات ي-ت-ك-ون ال-رج-ال وال-نسش-اء ،مضش-ي-ف-ا بأان Œربة
القائم Úعلى مثل هذه اأ’يام اأ’دبية تعّد صشغÒة مقارنة
Œربة الدكتور سشعيد بن زرقة ،منوها ‘ هذا اŸقام
بهذه اŸششاركة بقوله «أانتم كرمتونا Ãجيئكم» ،ناعتا ‘
زاوي -ة أاخ -رى م -دي -ر ال-ث-ق-اف-ة ،ب-أان-ه م-ن ط-ي-ن-ة ال-رج-ال
الهادئ ÚواŸتابع ÚواŸششرف Úعلى القطاع عن قرب،
ودائم ا◊ضشور ‘ مثل هذه اŸناسشبات إا ¤جانب

م -ؤوسشسش -ت -ه ،ج -ازم-ا ‘ خ-ت-ام ك-ل-م-ت-ه ب-أان ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة
السشادسشة كانت ناجحة بكل امتياز.

رغال :الدولة تعتني كثÒا بÎاثها
وتاريخها

من جهته قال عمر رغال مدير الثقافة بهذه الو’ية
ع -ل -ى ه -امشس اسش-دال-ه السش-ت-ار ع-ل-ى ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ،ب-أان
اأ’ديب سشليمان جوادي هو دائما ‘ القلب وهذه الطبعة
’ تزال تك Èمن سشنة أ’خرى ،بدليل ا◊ضشور النوعي
للششعراء من عششر و’يات ،موضشحا بدوره قبل حفل
تكر Ëوتوديع اŸششارك Úبأان مظاهرات  17أاكتوبر هي
فرصشة لتذوق معا Êالكلمة الصشادقة ،ششاكرا القائمÚ
على هذه الدار من منطلق أان عمل قطاعه ليسس
ﬁكوما بالوقت ،مسشتششهدا بتجربة الصش ‘ Úهذا
اŸي -دان ،ع -ل -ى أان ه -ذه ال -دول -ة ت -ع-ت-ن-ي ك-ثÒا بÎاث-ه-ا
وب -ت -اري -خ-ه-اÃ ،ا ي-ت-وجب ع-ل-ي-ن-ا ال-ق-ي-ام ب-ه م-ن خÓ-ل
اإ’عتناء أاك Ìبكل الفنون وكل ما تركه لنا اأ’جداد من
تراث كب.Ò
هذا وللعلم ،بأانه فيما ”ّ تكر Ëالروائية مايسشة باي،
بحضشور ششقيقتها الوزيرة السشابقة أانيسشة بن عامر وكذا
عائلة الششيخ ﬂتار اسشكندر رحمه الله ،وكذا الكاتب
والباحث سشعدي بزيان واإ’عÓمية والباحثة ‘ الÎاث
الشش- -ع- -ب -ي ف -اط -م -ة ول -د خصش -ال ،ك -ان ◊ضش -ور رئ -يسس
Óداب وال -ف -ن -ون ع -ب -د ال-ق-ادر ب-ن
اÛلسس ال -وط -ن -ي ل  -آ
دعماشس نكهة خاصشة ‘ هذه الطبعة ،عقب إاششرافه
على توزيع  18بطاقة فنان ‘ جلسشة ا’فتتاح بحضشور
السشلطات اÙلية وعلى رأاسشهم اأ’م Úالعام للو’ية
ورئيسس دائرة اŸدية ،وجمع من اŸدراء التنفيذيÚ
واŸه -ت -م Úب -ع -ا ⁄ال -ك -ل -م-ة واŸع-ا ،Êك-م-ا ك-انت ه-ذه
الفرصشة سشانحة للتذكÃ Òا قامت به ا÷الية ا÷زائرية
‘ اŸهجر من دعم للثورة ‘ أاحلك مراحلها من خÓل
تلك اŸظاهرات السشلمية التي انطلقت ‘  17أاكتوبر
 1961ب -ب -اريسس ،وضش -واح -ي -ه-ا حسشب م-ا ج-اء ‘ ك-ل-م-ة
ا’فتتاح Ÿدير الثقافة بهذه الو’ية والتي اعت Èفيها
أايضش -ا ب -أان ه -ذه اأ’ي -ام اأ’دب -ي -ة ج -اءت لÎصش -ي -ع ع-ب-اءة
اإ’حتفاء بهذه الذكرى ولكونها ،باتت مقصشد العديد من
الششعراء واأ’دباء والباحث Úمن ﬂتلف بروع الوطن ‘
ت -ول -ي -ف -ة و‘ ع -ك-اظ-ي-ة ت-زواج ب ÚاŸسش-رح وال-قصش-ي-دة
واÙاضشرة والفيلم السشينمائي التاريخي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السشبت  21أاكتوبر  2٠17م
الموافق لـ ٠1صشفر  14٣9هـ

لحــــــــــــد..
غـــــــــــــدأ أ أ

الشّسمسض تتعامد على وجه ““رمسسيسض الثا ““Êبـ ““أابو سسمبل““
لحد نحو
تتّجه أنظار ألعا ⁄غدأ أ أ
مدينة أبو سسمبل ،جنوب ﬁافظة أسسوأن
بحوأ‹  285كم ،حيث تتعامد أشسعة شسروق
ألشسمسس علي قدسس أقدأسس أŸعبد ألكبÒ
““رمسسيسس ألثا ““Êبدءأ من ألسساعة أÿامسسة
و  52دقيقة صسباحا ،وتسستمر  20إأ25 ¤
دقيقة ‘ ،ظاهرة فريدة تتكرر يومي 22
أكتوبر وفÈأير من كل عام ،وهما يوم
مولده ويوم تتويجه ملكاً ..وأŸث Òللدهشسة
لعجاب ‘ تلك ألظاهرة أنها –دث فقط
وأ إ
‘ هذين أليوم.Ú
ظاهرة تعامد أاششعة الششمسص هذا العام تأاتي مواكبة
’ح- -ت- -ف -ال مصش -ر Ãرور  2٠٠ع -ام ع-ل-ى اك-تشش-اف
م -ع -ب -دي أاب -وسش-م-ب-ل ع-ل-ى ي-د ال-رح-ال-ة اŸسش-تشش-رق
السشو يسشري و ان لودف ج بورك ارت 22 ‘ ،مارسص
ع- -ام  ،181٣وق -ام ب -ورك ارت ب -إاب Ó-غ اŸسش -ت-كشش-ف
اإ’ طا‹ ج وفا Êبلزو Êعن اكتششافه ،واسشتنادا ً إا¤
وصشف بورك ارت ،سشافر بلزو Êإا ¤أابو سشمبل ،وبداأ
‘ إازالة الرمال التي كانت تغطي اŸعبدين ،ودخل
اŸعبد قبل  2٠٠عام ‘ ،عام  ،1817و‘ نفسص العام
تو‘ بورك ارت ‘ القا رة ،ودفن ‘ مقÈة باب
النصشر ،ويرجع الفضشل ‘ اكتششاف تلك الظاهرة
الفلكية النادرة ‘ أابو سشمبل للروائية اإ’‚ليزية
إاميليا إادواردز عام  187٠وسشجلتها ‘ كتابها ““أالف
ميل على النيل ““ ،وذلك عقب اكتششاف اŸعبدين.
وّ Œسش -د ه -ذه ال-ظ-اه-رة ال-ت-ق-دم ال-ع-ل-م-ي ل-ل-ق-دم-اء
اŸصش -ري Úخ -اصش -ة ‘ ع -ل -وم ال -ف -لك ،ح -يث ك -انت
Ãث -اب-ة رسش-ال-ة ف-ل-ك-ي-ة ل-ت-ن-ب-ي-ه اأ’ه-ا‹ ‘ اأ’ق-ال-ي-م
البعيدة عن العاصشمة اŸصشرية القدÁة Ãوسشمي

Óلهة
الزراعة وا◊صشاد ،لتقد Ëالقراب Úوالهدايا ل آ
‡ا يؤوّكد أان تلك الظاهرة “ثل عÓقة
‘ اŸعبدّ ،
اقتصشادية زراعية وفلكية عند اŸصشري Úالقدماء،
حيث يوافق يوم  22أاكتوبر بدء فصشل الزراعة ،ويوم
 22فÈاي- -ر ب- -دء فصش- -ل ا◊صش- -اد ع -ن -د ال -ق -دم -اء
اŸصشري.Ú
وتبدأا الظاهرة بسشقوط أاششعة الششمسص على واجهة
اŸعبد الكب Òوالتي يبلغ ارتفاعها  ٣٣مÎا وعرضشها
 ٣٠مÎا ،وارتفاع كل “ثال من التماثيل اأ’ربعة ‘

كشس -فت درأسس -ة ج -دي -دة صس -ادم-ة ل-ع-ل-م-اء
ألبيئة أن ثÓثة أرباع أ◊شسرأت ألطائرة ‘
أÙميات ألطبيعية ‘ أنحاء أŸانيا قد أختفت
خÓل  25عاما ،ما يهدد بآاثار خطÒة على
لرضس.
جميع أ◊ياة على أ أ
أاششار الباحثون إا ¤أان ا◊ششرات جزء ’ يتجزاأ
من ا◊ياة على اأ’رضص كاŸلقحات وفرائسص ا◊ياة
الÈية اأ’خرى ،وأان بعضص اأ’نواع اŸعروفة مثل
الفراششات آاخذة ‘ ا’نخفاضص.
لكن حجم اÿسشائر اŸكتششف حديثا الذي ◊ق
بجميع ا◊ششرات دفع إا ¤إاصشدار –ذيرات بأان
العا ‘““ ⁄طريقه إا ¤حرب بيئية فانية““ لها آاثار
جسش-ي-م-ة ع-ل-ى اÛت-م-ع ال-بشش-ري ،م-ا ي-ج-ع-ل ن-تائج
الدراسشة أاك Ìقلقا هو حقيقة أان العينات أاخذت من
مناطق ﬁمية ومن ﬁميات طبيعية تدار بششكل
جيد ،ومع ذلك حدث هذا ا’نخفاضص الهائل.
وقال الباحثون إان البيانات ا÷ديدة التي جمعت لها

آاثارها على كل البيئات الطبيعية التي تهيمن عليها
الزراعة.
و’ ي -زال سش -بب ه -ذا ا’ن -خ -ف -اضص ال -ه-ائ-ل ب-أاع-داد
ا◊ششرات غ Òواضشح حتى اآ’ن ،على الرغم من أان
تدم ÒاŸناطق الÈية وا’سشتخدام الواسشع Ÿبيدات
اآ’فات هما العامÓن اأ’ك Ìاحتما’ ،وقد يكون
لتغ ÒاŸناخ دور ‘ ذلك.
ُي -ذك -ر أاّن ت -ق -اري -ر سش -اب -ق -ة ع -ن ان -خ -ف-اضص أاع-داد
ا◊شش -رات ك -انت ق -اصش -رة ع -ل -ى أان-واع م-ع-ي-ن-ة م-ث-ل
الفراششات العششبية اأ’وروبية التي انخفضشت بنسشبة
 % 5٠ب -ال -ع -ق -ود اأ’خÒة ،ول-ك-ن ال-دراسش-ة ا÷دي-دة
ششملت كل ا◊ششرات الطائرة Ãا ‘ ذلك الدبابÒ
والذباب التي نادرا ما ُتدرسص.
‡ا ي -ج-ع-ل ن-ت-ائ-ج ال-دراسش-ة أاك Ìإاث-ارة ل-ل-ق-ل-ق ه-و
و ّ
حقيقة أانّ العّينات أاخذت من مناطق ﬁمية ومن
ﬁميات طبيعية تدار بششكل جيد ،ومع ذلك حدث
هذا ا’نخفاضص الهائل.

ال-واج-هة  2٠مÎا ،وي -ب -دأا شش -روق الشش-مسص ع-ن-دم-ا
تتعانق اأ’ششعة ‘ البداية مع “اثيل للقرود تعلو
واجهة اŸعبد ،والبالغ عددها حاليا  16قردا ،حيث
ك- -ان ي -وج -د ‘ اأ’صش -ل  22ق -ردا ،وي -رف-ع ك-ل ق-رد
ذراع- -ي- -ه أ’ع- -ل -ي –ي -ة ل -لشش -مسص اŸشش -رق -ة ،وم -ن
اŸعروف أان قدماء اŸصشري Úربطوا ب Úسشاعات
اليوم وب Úالقرود ،وكانت عدد سشاعات اليوم ‘
عصشر الرعامسشة  22سشاعة ،وأاضشيفت سشاعة للششروق
وسش -اع -ة ل -ل -غ-روب‡ ،ا ي-ع-ن-ي رم-زي-ة ال-ق-رود ع-ل-ي
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 24مليون دو’ر نسسيها
عجوز بجيب قميصسه القدË

اك - -تشش - -ف ع - -ج - -وز ب- -ط- -اق- -ة
ي-انصش-يب ف-ائ-زة ب-ج-ائ-زة
واج -ه -ة اŸع -ب -د ال -ك -ب Òوارت-ب-اط-ه-ا م-ع  24م -ل -ي -ون دو’ر ‘
سشاعات اليوم.
قميصص قد ،Ëقبل
وعقب ذلك تهبط اأششعة الششمسص من ي -وم Úف -ق -ط م -ن
ال- - -ق - -رود لÎك - -ز ع - -ل - -ى اإل - -ه الشش - -مسص انتهاء مهلة تسشلم
اŸششرقة ““رع حور اأختي““ ،واŸنحوت ا÷ائزة.واسشم
بهيئة اأدمية وراأسص صشقر وعلي راأسشه ال- -رج- -ل ج -ي -م -ي
ق -رصص الشش -مسص ،وي -ق -ف ع -ل-ى ا÷ان-ب Úسشميث ،ويبلغ 68
اŸلك رمسش- -يسص ال- -ث- -ا Êوي -ق -دم ق -رب -ان ع -ام -ا ،وال -ب -ط -اق -ة
““اŸاعت““ ،ثم تهبط ا’أششعة اإ‹ اŸدخل ال- -ف -ائ -زة ه -ي ÷ائ -زة
الرئيسشي لتتسشلل اإ ¤اŸعبد Ÿسشافة  48ي- - -انصش- - -يب ن - -ي - -وي - -ورك ‘
مÎا ح - -ت- -ى تصش- -ل اإ‹ ق- -دسص ا’أق- -داسص ،ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح -دة .وق -ال سش -م -يث إان -ه ك -ان يششÎي
وتركز Ÿسشافة زمنية ما ب 2٠ Úاإ‹  25بطاقات اليانصشيب بششكل مسشتمر على مدار خمسشÚ
دقيقة ،و“ثل هذه اŸسشافة الزمنية  2٠عاما ‘ نيويورك ونيوجÒسشي ،لكنه  ⁄يكن يسشتعجل
اإ % 25 ¤من اتسشاع البوابة.
فحصشها Ÿعرفة إاذا كانت قد فازت أام ’ .أاما بطاقة
وترسشم أاششعة الششمسص إاطارا مسشتطي Óعلى  24م -ل -ي -ون دو’ر ف -ك -ان اششÎاه -ا ق -ب -ل ن-ح-و سش-ن-ة،
“ثال اŸلك رمسشيسص الثا ‘ Êحجرة قدسص ووضشعها ‘ جيب قميصشه ،ثم انتبه لها قبل يوم Úمن
اأ’قداسص ،وتتحرك ناحية اليمŒ Úاه “ثال
آاخر موعد لتسشلم ا÷ائزة.وقرر سشميث أا’ يتلقى مال
اإ’له ““رع حور أاختي““ حتى تختفي على هيئة ا÷ائزة على دفعة واحدة ،بل على دفعات “تد على
خط رفيع مواز للسشاق اليمني له ،ثم تنسشحب  26سشنة.
أاششعة الششمسص إا ¤القاعة الثانية ،ثم القاعة
اأ’و ،¤باŸعبد وتختفي بعد ذلك من داخل
اŸعبد كله.
ويعد معبد أابوسشمبل من أاهم اŸعابد الصشخرية
‘ العا ،⁄حيث نحتهما اŸلك رمسشيسص الثاÊ
‘ جبل ÚيطÓن علي النيل ‘ القرن الثالث
عشش -ر ق -ب -ل اŸي Ó-د ،وك -رسص أاح -ده-م-ا ل-ن-فسش-ه
واآ’خر لزوجته اŸلكة نفرتاري ،و” بناء اŸعبد
الكب Òعام  1275ق  -م ،واسشتغرق  19عاما
لÓنتهاء منه.

الشسمبان ـ ـزي ““مام ـ ـا““ تعانـق
صسديقها القد Ëقبل موتها

انخف ـ ـ ـ ـاضض أاع ـ ـ ـ ـداد ا◊شس ـ ـ ـ ـرات ال ّ
طائ ـ ـ ـ ـرة يه ـ ـ ـ ـّدد ا◊ي ـ ـ ـ ـاة عل ـ ـ ـ ـى اأ’رضض

ظ-ه-ر مشش-ه-د ف-ي-دي-و م-ت-داول ‘ وسش-ائ-ط ال-ت-واصش-ل
ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-ح-ظ-ة اح-تضش-ار شش-م-ب-ان-زي وق-د ب-دا
عليها السشرور لرؤوية صشديقها العجوز للمرة اأ’خÒة
قبل الوفاة.
وق- -د رفضشت الشش- -م- -ب- -ان- -زي م -ام -ا  -اأ’م ا◊اك -م -ة
السش -اب -ق -ة Ÿسش -ت -ع-م-رة الشش-م-ب-ان-زي ب-ح-دي-ق-ة روي-ال
بورغرز ‘ هولندا  -تناول الطعام من حراسشها حتى
جاء لزيارتها اأ’سشتاذ جان فان هوف الذي كانت
تعرفه منذ عام  .1972وقد بدا الفرح على ماما -
البالغة من العمر  59عاما ،والتي كانت غ Òمسشتجيبة
Ÿا حولها وتكورت على نفسشها -بعد أان تعرفت على
اأ’سشتاذ فان هوف ،وبدت ابتسشامتها وأاخذت تتحسشسص
وجهه و“سشك قفاه حتى قربت وجهه من وجهها .وما
لبثت أان ماتت بعد أاسشبوع من رؤويته.
وا÷دي -ر ب -ال -ذك -ر أاّن ف -ان ه -وف أاسش -ت -اذ ع -ل -م اأ’ح -ي-اء
السشلوكي بجامعة أاوتريخت الهولندية وششارك ‘ تأاسشيسص
مسشتعمرة الششمبانزي ماما ،وهي أاول مسشتعمرة تنششأا ‘
ح-دي-ق-ة ح-ي-وان ب-السش-ب-ع-ي-ن-ي-ات.وق-د ولدت ماما ‘ الÈية
لكنها أاصشبحت تعرف بـ ““السشيدة الكبÒة““ Ÿسشتعمرتها نظرا
لطبيعتها اŸهيمنة .ويقول أاحد العلماء الذين عملوا مع
ماما إانها ““كانت ذات ششخصشية قوية ومهيمنة بطريقة فذة،
حياتها أاعّده كÒك ماركولينا وماثيو
لدرجة أان أاي ذكر  ⁄يتمكن من فرضص سشيطرته ‘ وجودها،
بوند عام  ،2٠1٣تقول فيه إان أاول
وكانت تقوم بتهدئة اأ’مور عند حدوث أاي توترات ،وكانت
سش -رق -ة ق -امت ب -ه-ا ك-انت Ÿسش-اع-دة
تتوسشط ‘ النزاعات““.
والدتها ،التي كانت من اأ’مÒكيÚ
اأ’صش -ل -ي Úل-ك-ن-ه-ا ط-اŸا ت-ع-رضشت
Óسشاءة من والدها اأ’مÒكي من
ل إ
أاصشول أافريقية ،وسشرقت لضشمان
سشعادة أامها بعد الطÓق.
ومن عا ⁄السشينما إا ¤عا⁄
ال - -واق - -ع ،م- -ث- -لت السش- -ارق- -ة
العجوز أامام أا‚ي Óدونكان
توصّشل باحثون إا ¤تقنية بالعÓج ا÷يني لعÓج اÿيول التي تعا Êمن
ال- -ق- -اضش- -ي- -ة اÙل- -ي -ة ‘
‡ا قد يفتح ›ا’ للعÓج لدى البششر ‘ اŸسشتقبل.
العرجّ ،
تشش- - -ام- - -ب- - -ل- - -ي ا’ث - -نÚ
وأاجرى الدراسشة باحثون من كلية الطب البيطري ‘ جامعة نوتنغهام
اŸاضشي وتعهدت بعدم
ويعتمد العÓج ا÷يني على حقن اŸادة الوراثية (أا  -دي  -أان) ‘ منطقة
ال -ع -ودة إا ¤السش -رق -ة
معينة ،التي –فز تغÒات معينة ‘ اÓÿيا تقود للششفاء .واسشتخدم العلماء
مرة أاخرى.
‘ تقنية العÓج ا÷يني مزيجا من ج Úأاول لتحفيز ‰و اأ’وعية الدموية ،وجÚ
آاخر لتحفيز ‰و العظام والغضشروف ،وبعد حقن الطرف اŸصشاب لدى اÿيول
فإانها “ّكنت من العودة للمنافسشة خÓل ششهرين.

أاق ـ ـ ـ ـدم ل ّصس ـ ـ ـ ـة ›وه ـ ـ ـ ـرات أامريكي ـ ـ ـ ـة ت ـ ـ ـ ـوّدع ع ـ ـ ـ ـا ⁄ا÷ر Áـ ـ ـ ـة
بعد  7٠عاما من امتهانها السشرقة ،تخلّت
اأ’مريكية دوريسص باين عن تلك اŸهنة التي
جنت منها أاك Ìمن مليو Êدو’ر خÓل تلك
العقود السشبعة جعلتها تطلق على نفسشها
اللصشة اأ’ك‚ Ìاحا ‘ الو’يات اŸتحدة.
متأاثرة Ãششاهدتها فيلم ““اضشبط اللصص““،
كانت تطمح السشارقة اأ’مÒكية العجوز إا¤
توسشيع نششاطها الفردي إا ¤خارج الو’يات
اŸت- -ح- -دة مسش -ت -ه -دف -ة خصش -وصش -ا Óﬁت
›وهرات كارتي ÒالششهÒة ‘ مونت كارلو،
لكن القبضص عليها ‘ أاحد الفروع اÙلية
Ÿتاجر ““وال مارت““ ‘ الو’يات اŸتحدة
حال دون ذلك وجعلها تتخلى عن السشرقة
“اما.
ت -ن -وعت سش -رق-ات دوريسص ب-اي-ن ( 87عاما)
وتطورت منذ دخولها عا ⁄السشرقة بدءا
من الششوكو’تة ‘ فرجينيا الغربية حيث

نشش - - -أات ،وم- - -رورا ÃحÓ- - -ت ال- - -ب- - -ق- - -ال- - -ة
واإ’لكÎونيات.وقال مسشؤوولون ﬁليون إان
السش -ارق -ة ال-ع-ج-وز اسش-ت-خ-دمت م-ا ي-ب-ل-غ 2٠
اسش- -م- -ا مسش- -ت -ع -ارا وع -ددا آاخ -ر م -ن أارق -ام
الضشمان ا’جتماعي على مّر السشن.Ú
وولدت باين ‘ أاكتوبر  19٣٠وكان ترتيبها
السشادسص ب Úأاخوتها ،سشعت لÓسشتفادة من
›ل- - -ة ““ت- - -اون آان- - -د ك- - -انÎي““ ‘ –دي- - -د
اÛوهرات القّيمة التي أاثارت اهتمامها.
أاما أاششهر سشرقات اÛوهرات التي قامت
ب -ه -ا ف -ك -انت ‘ السش -ب -ع -ي -ن -ي-ات م-ن ال-ق-رن
اŸاضشي عندما سشرقت خا“ا من أاŸاسص
وزنه عششرة قراريط وتبلغ قيمته  5٠٠أالف
دو’ر .وق -د اسش -ت -وحت ف -ك -رة سش -رق -ت-ه م-ن
لصشوصص أاحد أافÓم أالفريد هيتششكوك ‘
عام .1955
وهناك فيلم وثائقي عن

نف ـ ـ ـ ـق ضسخ ـ ـ ـ ـم عل ـ ـ ـ ـى سسط ـ ـ ـ ـح القم ـ ـ ـ ـر
اكتششف علماء الفلك اليابانيون نفقاً ضشخماً على سشطح القمرÁ ،كن اسشتخدامه لبناء قاعدة لرواد الفضشاء ،وفق ما
صشرحت به آادزوسشا يابه‡ ،ثلة اŸكتب اإ’عÓمي لوكالة الفضشاء اليابانية ،وقالت إان اŸعلومات أاخذت من بيانات
التقطها مسشبار ““كاجويا““ الذي أاطلقته اليابان ،عام  .2٠٠7وكان جمع معلومات Ÿدة عام ونصشف العام ⁄ ،تتم
دراسشتها آانذاك ،لعدم وجود التقنيات الÓزمة ،أاما اليوم فقد أاصشبح باإ’مكان –ليل ودراسشة هذه اŸعلومات بسشبب
تقدم التقنيات ا◊ديثة.
و” الكششف ‘ منطقة تÓل ماريوسص على سشطح القمر عن فتحة قطرها  5٠مÎا ً على عمق  5٠مÎا ً أايضشاً ،تعود
لنفق Áتد لعدة عششرات الكيلومÎات –ت سشطح القمر .وقال أاحد الباحث ‘ Úالوكالة ،إان هذه اŸغارة التي يعود
عمرها إا ¤ثÓثة مليارات ،و 4٠٠مليون سشنةÁ ،كن أان تسشتخدم كقاعدة فضشائية ‘ اŸسشتقبل.
وبعد دراسشة قياسشات اإ’ششعاع ودرجة ا◊رارة ،تب Úللعلماء أان النفق يحمي من اإ’ششعاعات ،ومن تغÒات درجة
ا◊رارة ،و’ يخششى فيه من سشقوط النيازك على سشطح القمر ،وتعد هذه العوامل ،عائقًا كبÒا ً أامام إانششاء قاعدة
فضشائية على سشطح القمر.
ويعتقد العلماء أان النفق الذي تششكل نتيجة تدفق ا◊مم الÈكانية على سشطح القمر ،قد يخفي اأ’دلة التي تثبت وجود
أاقطاب مغناطيسشية على القمر ،ويأامل العلماء أايضشاً بالكششف عما يسشمى ““اŸواد الطيارة““ ،منها اŸاء ،أاو على اآ’ثار التي
تركتها.
و اأ ضشا ف ت اآدزو سشا يابه ،اأن هذ ا ا’كتششاف ’ يزال حد يث ًا ،و ’ توجد ﬂططات  ﬁددة ’سشتخدامه حتى
ا’آن ،ل -ك -ن -ن -ا ن -ع -ت  Èاأن م -ي -زات -ه ‘ ح-م-اي-ة ال-ن-ا سص م-ن ا’إشش-ع-اع-ات و ال-ن-ي-ازك ،ت-ع-ط-ي-ن-ا ا ÈŸر
’سشتخدامه ‘ اŸسشتقبل لبناء قاعدة ،لكن ا◊ديث عن هذا سشابق ’أوانه’ ،أننا ’
نعرف اإ’ القليل عما يحدث داخل هذا النفق.

عـ ـ ـ ـÓج جينـ ـ ـ ـي للخيـ ـ ـ ـول قـ ـ ـ ـد
يفتـ ـ ـ ـح آافاقـ ـ ـ ـا للبشسـ ـ ـ ـر
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هذه إلصصفحة –توي على آإيات قرآإنية كرÁة
وإحاديث نبوية شصريفة ،إلرجاء إ◊فاظ عليها
وحمايتها من إلتدنيسس .وشصكرإ
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م بها
‘ هذأ ألعصسر يتطّلب أ’أمر أ’بتعاد قدر أ’إمكان عن أ’إفتاء ألفردي وأ’رŒال خاصسة ‘ أŸسسائل ألتي تع ّ
ألبلوى وÁكن أأن يÎتب على أÿطاأ فيها تشستيت شسمل أ’أمة ،أأو أإيقاع شسبابها ‘ فﬂ ’ Ïرج لهم منها.

ارŒاليـ ـ ـ ـ ـة الفت ـ ـ ـ ـ ـ ـوى ؤخطره ـ ـ ـ ـ ـ ـا عل ـ ـ ـ ـ ـ ـى اŸرجعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
للفتوى دور كب ‘ Òأسستقرأر أÛتمعات
وإأحدأث نقلة نوعية ‘ جميع مناحي
أ◊ياة وإأذأ كانت شساذة كان أثرها ألسسلبي
’مر ألذي
علي أÛتمع بالغ أÿطورة ،أ أ
يتطّلب من مؤوسسسسات ألدولة أتخاذ
’جرأءأت وألتدأب Òألوقائية.
أ إ
ألتي تضسمن قصسر ألفتوى على
أŸتخصسصس Úفقط حول كيفية ألسسيطرة
علي عشسوأئية ألفتوي؟ وأهم ألضسوأبط
’ليات وألعقوبة ألتي تضسمن ألردع ألكا‘
وأ آ
لكل من يتصسدى للفتوى دون علم ،جاءت
’سسطر ألتالية:
آأرأء ألعلماء ‘ أ أ

يفتي فيها تأاسصيسصا ل تقليدإ وÁتلك إلقدرة على
إلÎج -ي-ح وإل-ن-ظ-ر إŸسص-ت-ق-ل ‘ إج-ت-ه-اد إلسص-اب-قÚ
لتغ Òإألحدإث وإلقضصايا من عصصر لعصصر.

ميثاق Ÿنع غ ÒاŸتخصسصسÚ
أإوضصح ›دي أإن عشصوإئية إلفتوى نتجت عن تصصدر
غ ÒإŸتخصصصص ÚإŸؤوهل Úللفتوى ،وÁكن إلتغلب
ع -ل-ى ه-ذإ إلسص-بب ب-قصص-ر إل-ف-ت-وى ع-ل-ى أإه-ل-ه-ا م-ن
إŸؤوه -ل Úإل -ذي -ن  ⁄ي -درسص -وإ إلشص -ري -ع-ة ف-ق-ط ب-ل
تدربوإ على إإلفتاء ،خاصصة ‘ إلقضصايا إلعصصرية
إلتي تخ ّصس إألمة وهذإ لن يتحّقق إإل بالتنسصيق مع
مؤوسصسصات إلدولة لوضصع ميثاق للمسصؤوولية لقصصر
إلكتابة وإ◊ديث ‘ وسصائل إإلعÓم ‘ إلفتوى على
أإهل إلتخصصصس ،وهذإ ليسس دور إŸؤوسصسصات إلدينية
وحدها ولكن دور مؤوسصسصات إلدولة ،و‘ مقدمتها
إŸؤوسصسصات إلدينية وإإلفتاء وإإلعÓم.

يشسÎط ‘ اŸفتي التصسور ؤاإلحاطة
الشساملة باŸسسأالة قبل ا◊كم فيها
تشص Òإل -دك -ت-ورة م-ف-ي-دة إإب-رإه-ي-م ك-ل-ي-ة إل-درإسص-ات
إإلسصÓمية إإ ¤أإن هناك غرإما بالسصتفتاء ،فما من
شصخصس يتبوأإ مكانة ‘ إ÷رأإة وشصيء قليل من إلعلم
وإŸعرفة إإل وŒد إلناسس يتسصارعون إإ ¤إسصتفتائه
‘ كث Òمن إŸسصائل إلتي رÃا سصبق أإن إسصتفتوإ
فيها عددإ غ Òقليل من أإهل إلعلم.
ول يسصتغرب مع هذه إ◊ال أإن يوجد خÓف شصديد
وتناحر ب Úمن يسصتفتون كل من هبّ ودّب و‡ا زإد
من خطورتها كÌة إألحدإث ،وتعدد إلقضصايا إلتي
ليسس لها نظ ‘ Òحياة سصلفنا يقاسس عليه ،أإو لها
ن -ظ Òول -ك -ن ت -غ ّ-ي -رت ع -ل -ل إألح -ك -ام بسص -بب ت-غÒ
إلظروف ‡ا يسصتلزم معه تغ Òإ◊كم ..حتى ل
تطلق هذه إلفتاوي إلتي تزعزع إلثقة برجال إلدين،
وتشصغل إلناسس عن أإمور إلدين إلصصحيح بغ Òوعي،
Ãا سصتحدثه من أإثر سصلبي.
وهذإ كله يسصتلزم أإن يكون إŸفتي على قدر تام من
إلتصصور وإإلحاطة إلشصاملة باŸسصأالة قبل إ◊كم
ف -ي -ه -ا ح-ت-ى ي-ك-ون إلج-ت-ه-اد صص-وإب-ا أإو ق-ري-ب-ا م-ن
إلصصوإب وإإل أإفسصد على إلناسس دينهم وحياتهم
ودفعهم إإرتكاب إŸعاصصي من حيث ل يشصعرون،
وباء هو بإاثمهم جميعا إإ ¤يوم إلدين .ويدخل ‘
ه -ذإ ك -ل م -ن إب -ت -دع ب-دع-ة ل-يسس ل-ه ف-ي-ه-ا مسص-ت-ن-د
شصرعي ،أإو حلل شصيئا ‡ا حرم إلله ،أإو حرم شصيئا

ؤضسع آاليات لردع من يتصسدؤن لها
ؤإاحالة اıالف Úللتحقيق
‡ا أإباح إللهÃ ،جرد رأإيه وهذإ مرتع خط Òلبد
من وضصع حد له ،فإان إإلفتاء بغ Òعلم ينبغي أإن
يعاقب عليه إلقانون عقوبة رإدعة بأاولئك إلذين
Óفتاء قبل “كنهم من أإدوإته وعلومه
يتصصدون ل إ
إلضصرورية .و‘ هذإ إلعصصر يتطلّب إألمر إلبتعاد
ق -در إإلم -ك -ان ع -ن إإلف -ت -اء إل-ف-ردي وإلرŒال ‘
إإلفتاء خاصصة ‘ إŸسصائل إلتي تعم بها إلبلوي
وÁكن أإن يÎتب على إÿطأا فيها تشصتيت شصمل
إألمة ،أإو إإيقاع شصبابها ‘ ف Ïل ﬂرج لهم منها،
وقد تصصطلي إألمة كلها بنÒإنها ومن هنا تتجلى
أإهمية إلجتهاد إ÷ماعي لكونه ‡ا يقلل إÿطأا،
ويدرأإ شصبهة إتباع إألهوإء .وإإذإ تعارضصت إŸصصالح
وإŸفاسصد ،وإ◊سصنات وإلسصيئات ،أإو تزإحمت ،فإانه
يجب ترجيح إلرإجح منها ،فإان إألمر وإلنهي وإإن
ك -ان م -تضص -م-ن-ا ل-ت-حصص-ي-ل مصص-ل-ح-ة ودف-ع م-فسص-دة،
فينظر ‘ إŸعارضس له ،فإان كان إلذي يفوت من
إŸصص -ال -ح أإو ي -حصص -ل م -ن إŸف -اسص-د أإك ⁄ ،Ìي-ك-ن

مزمورإ به ،بل يكون ﬁرما إإذإ كانت مفسصدته أإكÌ
م -ن مصص -ل -ح -ت -ه ..ل -ك -ن إع-ت-ب-ار م-ق-ادي-ر إŸصص-ال-ح
وإŸفاسصد يكون Ãيزإن إلشصريعة .وعلى إإلعÓم أإن
يتنحى عن هذإ إلدور إلسصلبي ‘ إلتباري ÷ذب
أإعلى نسصبة إإثارة ومشصاهدة لكل ما يضصر بالوطن
فما وحدنا إإعÓما يقدم بلده بهذه إلصصور إلسصيئة،
Óسصف ،عليه أإن يتجاهل هذه إلفتاوي
إإل إإعÓمنا ل أ
إلتي من شصأانها زعزعة وإسصتقرإر أإمن إلوطن.

حصسر علماء الشسريعة ؤإاجازتهم لإÓفتاء
من هيئة متخصسصسة
ي -ق-ول إل-دك-ت-ور صص-اب-ر مشص-ا Êأإن إل-ف-ت-وى وإإلف-ت-اء
إإعÓم با◊كم إلشصرعي وإإبÓغه ولبد من توإفر
فيمن يقوم باإلعÓم عن إ◊كم إلشصرعي إلشصروط
إŸؤوهلة لهذه إŸهمة إÿطÒة وأإولها إلتمّكن من

إللغة إلعربية إلتي تشصكلت منها نصصوصس إلشصريعة
ب -اإلضص -اف -ة ل -ل -ع -ل -م Ãق -اصص -د إلشص -ري -ع -ة ،وإل -ع -ل -م
ب -اŸق -اصص -د ل -ن ي -ت -وإف -ر إإل Ÿن “ك -ن م-ن إل-ع-ل-م
بالقرآإن ودللت أإلفاظه وبالسصنة وعلومها وأإصصول
إلفقه.

ألشسيخ فكري إأسسماعيل:

من أائمة اŸسساجد يحتاجون
للتأاهيل ؤالتكوين
ي -وضص -ح إلشص -ي-خ ف إإسص-م-اع-ي-ل أإن مشص-ك-ل-ة إل-ف-ت-اوى
سصتظل مسصتمرة طاŸا أإئمة إŸسصاجد غ ÒمؤوهلÚ
للفتوى ،حيث إإن  %70يحتاجون للتأاهيل خاصصة ‘
إل-ظ-روف إل-ت-ي ي-ع-ان-ي-ه-ا إÛت-م-ع م-ن أإم-ي-ة دي-ن-ية
وإنفÓت أإخÓقي فقد يتوقف على إلفتوى صصÓح
إل -دن -ي -ا وإآلخ -رة وم -ع -رف -ة إ◊Óل وإ◊رإم ،وه-ي
–تاج من إŸفتي أإن يكون عاŸا باŸسصأالة إلتي

ي -ق-ول إل-دك-ت-ور ع-ب-دإل-ل-ه ع ك-ل-ي-ة أإصص-ول إل-دي-ن :إإن
إلسصيطرة على فوضصى إلفتاوى Áكن –قيقه من
خÓل ›موعة ضصوإبط وآإليات بحيث ل يتصصدر
للفتوى ،إإل كل من حصصل على تصصريح أإو تفويضس
بالفتاء سصوإء ‘ إŸسصاجد أإو وسصائل إإلعÓم ،فما
ح -دث ‘ إآلون -ة م -ن صص -دور ف -ت -اوي شص -اذة ق-امت
وسصائل إلعÓم بتضصخيمها وإلسصتفادة منها إإعÓميا
÷ذب م -زي -د م -ن إŸشص -اه -دي-ن وإإلعÓ-ن-ات ع-ل-ى
حسصاب إلدين ،فضص Óعن أإن أإصصحاب تلك إلفتاوي
 ⁄يصصدورها من عندهم بل أإتوإ بآارإء ضصعيفة من
كتب إلÎإث و ⁄يرإعوإ إلظرف إلزمني للمجتمع،
علما بأان إلتعامل مع كتب إلÎإث يقتضصي إلدقة
وعدم إلعشصوإئية ،فمثل إŸسصائل أإو ما يطلق عليه
فتاوى شصاذة كانت موجودة ‘ كل زمان لكنها كانت
مقصصورة على إلعلماء وإإثارتها إآلن ‘ ظلّ إلتقدم
إلهائل لوسصائل إلتصصال يسصهم ‘ نشصر إلكلمة ‘
◊ظات ﬁذرإ من خطورة تلك إلقضصايا على إألمة
إنطÓقا من قوله تعا{ :¤إإن إلذين يحبون أإن تشصيع

كنـ ـ ـ ـوز ؤأاسس ـ ـ ـرار التسسبي ـ ـح ؤا◊م ـ ـد لك ـ ـل ي ـ ـ ـ ـوم
ألّلهم إأ Êأسسأالك حبك وحب
من يحبك وحب عمل يقربني
إأ ¤ح- -بك ،رب أغ- -ف- -ر ‹ وتب
ي إأنك أنت ألتوأب ألرحيم،
عل ّ
رب أغفر ‹ خطيئتي وجهلي
وإأسس -رأ‘ ‘ أم -ري ك -ل -ه وم-ا أنت
أعلم به مني.

التفاؤؤل

من أاخÓق اŸؤومن
إإلنسصان إŸؤومن دإئًما يتشصّوق للخ Òوإلسصعادة ،ويؤوثر حسصن إلظن
بالله ومن “ام إلصصحة وإلعافية ،أإن تكون متفائ ً
 ،Óومتعلًقا
بالرجاء وإألمل ‘ إلله .وأإول خطوة ‘ إلطريق للنجاح إألمل
إلذي هو رإحة للنفسس ولو ألمد ﬁدود حتى ولو وقع إلبÓء
فسصتكون قد عشصت ◊ظات إألمل وإلسصعادة.
وإŸت -ف -ائ -ل أإه -دأإ ن -ف ًسص -ا وأإعصص -اًب -ا وأإك Ìث -ب -اًت -ا ع -ن-د إ◊وإدث
جا كما أإنه يضصفي
وإلنوإزل ،وأإقرب للسصعادة وإلصصحة ،وأإك Ìإإنتا ً
على من حوله روح إلبشصر وإلبهجة .إإذن لبد من بث وغرسس روح
إلتفاؤول ،لكي تبعث إلرضصا وإلطمأانينة وإلثقة ‘ إلنفسس.
كن متفائ ً
 Óلتحيا حياًة سصويًة ملؤوها إلصصحة وإلنشصاط وإإياك
وإلتشصاؤوم أإو إليأاسس ألن هذإ أإمر مذموم ‘ إلقرآإن إلكر ،Ëبل
ي
ويصصف أإصصحاب هذه إلصصفة بالكفر قال تعاُ{ :¤قْل َيا ِعَباِد َ
إsلِذينَ َأإسْصَرُفوإ َعَلى َأإْنُفسِصِهْم َل َتْقَن ُ
حَمِة إللِه ِإإsن إللَه َيْغِفُر
طوإ ِمن sر ْ
جِميًعا إإِsنُه ُهَو إْلَغُفوُر إلsرِحيُم}( ،إلزمر إآلية  ،)53وقال:
إلtذُنوَب َ
{إإِsنُه َل َيْيَأاسُس ِمن sرْوِح إللِه إإِsل إْلَقْوُم إْلَكاِفُروَن}( ،يوسصف إآلية
.)87

عن سسعد بن أبي وقاصص
رضسي ألله عنه قال :كنا عند
رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه
وسسلم ـ فقال““ :أيعجُز أحدكم أن
يكسسب كل يوم ألف حسسنة؟
فسسأاله سسائل من جلسسائه :كيف
يكسسب أحدنا ألف حسسنة؟ قال:
يسسبح مائة تسسبيحة ،فيكتب له
ألف حسسنة ،أو ُيحط عنه ألف
خطيئة““( ..روأه مسسلم ‘
صسحيحه).
وع -ن أإب -ي ه -ري-رة ع-ب-د إل-رح-م-ن ب-ن
صصخر إلدوسصي رضصي إلله عنه قال:
قال رسصول إلله ـ صصلى إلله عليه وسصلم
ُ Úيْمسِصي:
ُ Úي ْصصِبُح َوِح َ
ـ““ :مَْن َقاَلِ :ح َ
حْمدِهِِ .ماَئَة َمsرٍة ،لَْم
حانَ إللِه َوِب َ
سُصْب َ
حٌد َيْوَم إْلِقَياَمِة ِبَأاْفضَصَل ِمsما
َيأاِْت َأإ َ
حٌد َقاَل مِْثَل َما َقاَل َأإْو
َ
جاَء بِهِ ،إإِsل َأإ َ
َزإَد َعَ- - - -ل ْ- - -ي ِ- - -ه““( ..روإه مسص - - -ل - - -م ‘
صصحيحه).
كم نسصتغرق وقتا لكسصب أإلف ريال
مثÓ؟ قطعا سصيزيد ذلك عن ثÓث

دقائق ،ولكن كسصب أإلف حسصنة قد
يكلفنا ثÓث دقائق فقط.
عندما تنظر إإ ¤رقم (مائة مرة) قد
تشص -ع -ر أإن -ه رق -م ك -ب ،Òوأإsن ِذ ْك-ر إل-ل-ه
تعا ¤بنوع مع Úمن إألذكار مائة مsرة

‘ إليوم سصيسصتغرق زمنًا طوي ً
Ó؛ ومن
َثsم قد تكسصل عن مثل هذه إلعبادإت
إل -ت -ي –ت -اج إإحصص-اًء ل-ع-دٍد ك-ب Òم-ن
إألذك -ار؛ ول-كs-ن إل-وإق-ع إل-ع-م-ل-ي ل-يسس
حْمدِهِ)
حانَ إللهِ َوِب َ
كذلك؛ فقول( :سُصْب َ

م ـ ـ ـا أافضس ـ ـل ذك ـ ـر يحب ـ ـه الل ـ ـه تعـ ـ ـا¤؟
إإن أإعظم ما يقرب إلعبد إإ ¤رّبه إلذكر كما قال تعاَ{ :¤فاْذُكُروإ إللَsه َكَما َعلَsمُكْم َما لَْم َتُكوُنوإ َتْعلَُموَن}( ..إلبقرة
إآلية  ،)239وكما قالَ{ :وَلِذْكُر إلsلِه َأإْكَبُر َوإللُsه َيْعَلُم مَا َت ْصصَنُعوَن}( ..إلعنكبوت إآلية  ،)45وقد ثبت أإن إلنبي ـ صصلى إلله
عليه وسصلم قال ـ““ :أإل أإنبئكم بخ Òأإعمالكم وأإزكاها عند مليككم وأإرفعها ‘ درجاتكم وخ Òلكم من إإنفاق إلذهب
وإلورق وخ Òلكم من أإن تلقوإ عدوكم فتضصربوإ أإعناقهم ويضصربوإ أإعناقكم؟ قالوإ :بلى ،قال :ذكر إلله تعا.““¤
يقول إلنبى إıتار صصلوإت إلله وسصÓمه عليه فى حديث إلشصريف““ :إإن إلله قد حّرم على إلنار من قال ل إإله إإل إلله
يبتغي بذلك وجه إلله““ ..روإه إلبخاري.
إإن كلمة ل إإله إإل إلله أإعظم إلكلمات على إإلطÓق كما قال إلرسصول ـ صصلى إلله عليه وسصلم ـ““ :خ Òما قلته أإنا وإلنبيون
من قبلي ل إإله إإل إلله وحده ل شصريك له له إŸلك وله إ◊مد وهو على كل شصيء قدير““.
ِ ِ ِ
ت َرسُصولَ إللهِ ـ صَصلsى إللهُ َعلَْيهِ َوسَصلَsم ـ َيُقوُلَ““ :أإْفضَصُل إلَْكَÓمِ
ي إللُه َعْنُه َقاَل :سَصِمْع ُ
كما روي عْن َ
جابِرِ بنِ َعْبد إلله َرضص َ
حْمُد للهِ““.
َل إإِلَه إإِsل إللُهَ ،وَأإْفضَصُل إلuذْكِر إْل َ
ويأاتى فضصل هذإ إلذكر إلكر Ëمن قيمة شصهادة أإن ل إإله إإل إلله فهي كلمة إلتوحيد وهي أإصصل إألصصول ،وعلى صصحتها
مدإر إلقبول وبها توزن إألعمال ،وهى مفتاح إ÷نة وعنوإن إلسصعادة.
فقد قال إبن رجب رحمه إلله– :قيق كلمة إلتوحيد يوجب عتق إلرقاب ،وعتق إلرقاب يوجب إلعتق من إلنار ،كما
ثبت ‘ إلصصحيح :أإن من قالها مائة مرة كان له عدل عشصر رقاب ،وثبت أإيضصا :أإن من قالها عشصر مرإت كان كمن أإعتق
أإربعة من ولد أإدم.

حاَن إللهِ) ‘ كل يوم مائة مsرة
أإو (سُصْب َ
لن يسصتغرق ‘ إŸعتاد أإك Ìمن ثÓث
دق -ائ -ق ف -ق -ط ‘ ،زم-ن ن-قضص-ي ف-ي-ه
أإوقاتا طويلة ‘ إلنتظار ،بخÓف ما
ي - -ت - -م إإه- -دإره م- -ن إألوق- -ات ‘ غÒ
فائدة.
ول-عs-ل إل-ذي ُيَ -شصu-ج-ع-ن-ا على إŸدإومة

على ذلك أإن نعرف أإجر هذإ إلعمل
إليسص ،Òفقد روى إلبخاري عن أإبي
هريرة رضصي إلله عنه َأإsن َرسُصوَل إللهِ ـ
صصلى إلله عليه وسصلم ـ َقاَلَ““ :مْن َقاَل:
حْمِدِهِ .في َيْوٍم مِاَئَة
حاَن إلsلِه َوِب َ
سُصْب َ
ت َخ َ
ح s
ت مِْثلَ
طاَياُهَ ،وإإِْن َكاَن ْ
ط ْ
َمsرٍةُ ،
َزَب ِ-د إل َ-ب ْ-حِ -ر““ ،ف-ه-ذه م-غ-ف-رة شص-ام-ل-ة
لذنوب هائلة.
ت إ Òÿإلأك Èفلتُقْل هذإ
وإإذإ إأرد َ
إلuذْكر مائة مsرة ‘ إلصصباح ومثلها
‘ إŸسص-اء؛ ل-تُ َ-ح -ق-ق إل-ن-ج-اح إل-ذي
يفوق ‚اح كل إلبشصر ،وهو إأنه لن
ياأتي إأحد يوم إلقيامة باأفضصل ‡ا
حٌد قال مثل ذلك إأو
ج ئ ت ب ه إ إ ل إ َأ َ
زإد ع - -ل - -ي - -ه؛ لأن إل - -ع - -م - -ل - -ة ي - -وم
إلقيامة وإ◊سصاب هي :إ◊سصنات
وإلسص - -ي - -ئ - -ات ،ول - -يسصت إل - -درإه- -م
وإلدنان.Ò
فلنحرصس على إإحياء هذه إل tسصsنة
إŸب-ارك-ة ،ب-ت-ط-ب-ي-قها وحث إلناسس
عليها ،حتى ننال ما يÎتب عليها
م-ن فضص-ائ-ل ع-ظ-ي-م-ة ،وح-ت-ى ن-نال
إأجر إإحياء سصنة من سص إŸصصطفى
صصلوإت ربي وسصÓمه عليه.

ع -ن أنسص ،ع -ن أل -ن-ب-ي ـ صس-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسسلم ـ قال  :من قال صسبيحة يوم أ÷معة
ق-ب-ل صسÓ-ة أل-غ-دأة  :أسس-ت-غ-ف-ر أل-له ألذي ’
إأله إأ’ هو أ◊ي ألقيوم وأتوب إأليه ثÓث
مرأت ،غفر ألله تعا ¤ذنوبه ولو كانت مثل
زبد ألبحر.

info@ech-aab.com
إلسسبت  ٢1أإكتوبر  ٢01٧م إŸوإفق لـ 01صسفر  1439هـ
www.ech-chaab.com
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إنسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن إن -ك-م ك-ل إسس ن-السس-بث إغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êإت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا إسس ووإل-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن إق غ-ورن سس-ك-ل ،إشس-ن-ويث ،إم-زإب-يث ،إق-ب-اي-ل-يث ،إشس-اويث،
إترإقيث..إلشسياي يÓن هيقيث"إلشسعب" مانك إتيلي سسما إو إزإث إن كل نوقرإي..إلهدف إنغ نتا
إعذإل نالشسي يÓن يÎإق إق جرنان "إلشسعب"  ،وإإنتشسني نÎحب سساÿطوإث إنيغ لرياي Ê
قرإين نوجرنان مانك إثنحسسن.

باثنــــــــــة ثوجيــــــــــذ إي إلعيــــــــــذ نتاقــــــــــرإو’

وان Èيور آايسسنعث إاي ÷يال نالوقثاي تضسحيات
 Êري ـ ـ ـ ـ ـازن آاغ ع ـ ـ ّدان فنجـ ـ ـ ـال ندزايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

إم ك -ل إسس -ق -اسس إل -و’يث إن -ل-ورإسس
إمقرإن باثنت إق Óثدرضسق ذيسس
ث-ارصس-اصس-ات ث-ام-زوإروث ن-ثور ذي
’حتفا’ث
إلدزإير ثبذو ثتوجاذ إ إ
ن- -ال -ع -ي -ذ ن -ت -اق -رإو’ ،أإق  Ó-ثسس -رق
’سسعمار نفرإنسسا سسي ثمورث إنغ
إ إ
’سس -ت -ق Ó-ل إغ -ل -ى نـ130
وث -وع -اد إ إ
’ح -ت Ó-ل إق Ó-إدم-ر
ن -ل -ع -وإم سس -ي إ إ
ل - -ب Ó- -د إن - -غ م- -ل- -ي- -ح م- -ل- -ي- -ح بصس- -ح
إذق - - -اويشس إذمسس - - -ح سس - - -يسس إ◊ب

‚زإي- -رن إث- -م -ورث إنسس إ÷زإي -ر
سسقÓون إنسسن.
م- -ا Êإث- -ذرظ- -ق ث- -ارصس -اصست
ث - -م - -زوروث ذي إل- -ث- -ورث أإسس- -ي- -اي
سس -ب -اث -نت ك -م-ك-ان أإق-رن-اسس دشس-رث
ن- - - -و’د م - - -وسس - - -ى ذي أإريسس م - - -اÊ
إ›م- - -ال- - -ن إرق - -ازن ن - -ال - -ث - -ور إلـ6
ي -ال -ق -ي-ادة ‰صس-ط-ف-ى ب-ن ب-وإل-ع-ي-د
وأإمفاهمن بلي ’زم إلثورث أإتبذو
بشسام إتوعا إ÷زإير إ◊قن أإنسس .

’حتفا’ث دÁا إتيلينت سستكرË
إ إ
إÛاه- - -دي- - -ن إق- - -درن ذل- - -ع - -وإي - -ل
نالشسهدإء أإق Óقدمن لباسس إثورث،
إوث -ا Êل-ب-اسس ن-غ-اوسس-وي-ن ن-ت-ادلسس-ا
غ- - - -ن ن آإدإل أإقÓ- - - -نت أإ“وق- - - -انت
سس - -اŸن- -اسس- -ب- -اي إوث- -ا Êإلسس- -ل- -ط- -ات
إÙلية ثتاف إŸناسسبة ما ÊإثÎإق
ثتلف إلباسس ناŸشساريع سساŸنسسبياي
 ،سسÒت -و إŸشس -اري -ع ن-ت-م-درسس-وي-ن ذ
إلغاز ذ إلÎسسيسستي.

ث - -م - -درسس - -وي - -ن أإق - -ن - -ه- -ن- -ت ÚدÁا
إت-وإج-ذنت ث-غ-اوسس ث-ح Ó-إقدإشسن
بشس-ام أإذق-ي-م-ن دÁا إت-ف-كارن إلثور
إن 1نوفم ،1954 Èأإق Óأإثب Úإلعا⁄
’سس -ت -ع -م -ار و
ك- -ام- -ل ب -ل -ي ف -رنسس -ا ذإ إ
إي- -درزي- -ري- -ن ع- -ان- -ان ل- -ب -اسس و’زم
أإتسس- -ت- -ق -ل آإم -ورث أإنسس -ن بشس -ام آإدرن
ثروإنسس سسا Òÿإذلهنا.

باتنة Ÿ:وشضي حمزة

ا÷ونال الصص ّديق 1922-1920

إت إغ- -رسس -ان دم -زوإر إب -دإن إن -دإه
إح- - -رشس ن- - -ا’عÓ- - -م دسس- - -وف- - -غ ن- - -د
إ÷ورن - - -ال إم - - -و Êق - - -ب - - -ل إتشس - - -ور
نتقرإولة إسسقسس . 1954
إ÷ري -دة “زوإرت إن -ت -وإت ت -ف -غ -د
إسس - - - - - - -قسس  19٢0إدزيرإقارناسس
إ÷ري -دة ن -الصس -دي -ق إسس -ويسس دي -ن
إب -دي إودإم ن -دوه -ي -ل دإıط -ط-ات
ن- - - -ت- - - -وإم- - - -ان إدون إ’ن ت - - -دج - - -ان
ف - -ج - -زإئ - -ري - -ان م- -ع إحسسسس إ‰دإن
فاÿطورة نا’سستعماردزير.
إ÷ري-دة ن-الصس-دي-ق إت-وغ إت-وطباع
إŸط-ب-ع-ة ن-ك-ريسس-ون-زو ي-جبى غفسس
سس - -ز ن - -ال - -ت - -ج - -ار إن - -ت - -وإت  .إŸدي- -ر
ن - -ا÷ري - -دة إق - -ارن- -اسس إب- -ن زك- -ري
ﬁم -د ب -ن ي -ح -ي إي -ل-ول-د إغ-رم ن-ات
إزج -ن إسس -قسس  18٧0إت-وف-ى إسسقسس
 1940و Êيتوغ إنده إحر شسمتجارة
م-ع إح-رشس ن-وسس-ع-زإم ي-ت-وغ ي-دج-ور
جار تبسسة دخنشسلة إسسعزإم إتدج
إ’تصس - - - -ا’ت ي - - - -د إم - - - -ن- - - -اضسÓ- - - -ن
إج -زإئ-ري-ان .ي-ت-وغ إسس-ع-زإم إغ-رب-از
ن- - -الصس- - -دي - -ق - -ي - -ة إغ - -رم ن - -ت - -بسس - -ة
سس -وغ -رب -ازو سس -م-ان إ÷ري-دة سسسس-م
نوغرلزو سسسسم نالصسديق.
إغ- -رب- -ازو إت -وغ إت -وم -وإل سس -وف -وسس
نالتجار إنتوإت نتبسسة يجبى غفسس
إقن إقارناسس عباسس بن حمانة.
ب -ع -د م -ن -او إسس-قسس-ان إب-دإن ت-ف-غ-ان-د

اغرار يسسكشسم اÿوف
غ ـ ـ ـر افÓح ـ ـ ـ ـن

هوسسيد إلنوث من بعد ما يل إلوقث سسلوقثسس يل
لفصسل يسسع ◊سسبسس  ،إذغ أإنف إكن ذقنبذ أإنف
إكن إطج يسسعون أإنعم إكن إدوجذ ،نغ إتسسروث
إمكن إضس يل إند ينفع إمكن إغفر يسسع لوقث،
Ÿعن أإنف أإكن إسسقسس إغفر إوخر إسسوطسس إمكن
نعلم أإقر إنت Èذقر إنتÒزŸ .عن إكن أإفلح إذيسسفغ
ثيغ وذيكرز ثنسسوث.
◊سسب إم- - -زغ أإن- - -ف إك- - -ن أإق- - -ر إن - -ت Èذق - -ر إن - -د
إلديكشسم ◊لل إنتÒز  ،إذلون نثÒز Ÿعن إسسقسس
أإنف إسسقسس إوخر إسسوطسس خصسن ومن سسقن ذين
يسسكسسمن إÿف إسسوطسس ذلون إفلحن غسس إنف
أإكن مزل إلوقث إرفث Ÿعن إلن إقذ يقذن إغرر.
غسس خصس - -ن وم - -ن أإن - -ف إل - -ن إق- -ذ إق- -ب- -ذن ثÒز
ذك -رإŸصس -در إن -ت -م -ون ذل -ون ي -ة إن -تÈتسس إم-ذي
إدن -ب -ذر ث-م ن-ل-هشس-م-ي-ة إن-د إطسس إديسس-ف-غ-ن ث-ي-غ
وتسس-ك-ل-ن غ-ف وي-ن إغ-دغ-ل-ق-ن،غسس خصس-ن وم-ن
إم -غ -رن إن -زك ك -رزن سس -ل -حسسب بسس -ن،إق -رن إك -ن
مديكشسم ◊لل غسس إكرز بل إÿف ،منغل غر
إلوقث أإنف إكن إلن إقذ إكرزن ذققر إنفرر Ÿعن
ذق-ن-ب-ذ م-غ-رن-د إصسب،آإه إسس إف-ل-ح-ن إتسس-ك-لث غف
رب ثسس- -ف- -غ- -م -د ث -ي -غ إث -ك -رزم إصسب ذق -فسس إب -ن
إخ -ل -ق -ن إغ -ن -ون و ه -ات أإب -ذإ وت-رإج-ان أإدإسس ذي
إلوقث أإنسس دإÁا .

البويرة :ع نايت رمضضان

آاوال
دونزروب:

^ يك ّر وار آاد متاغّ سس شسار يو’ّ آاد لكداغ تيكطفÚ
^ آاغ آاكرز و آالغم إابلديث
مناو ندإ÷ورنان يعني جار إسسقسس
 19٢6د  1938إف- -غ- -ن -د ث -ام
ندإ÷ورنال إسسسسنت وإدي مزإب.
إŸغ-رب ،إل-ن-ور ،إل-بسس-ت-ان ،إلنÈإسس،
’م - -ة ،وإل - -ف- -رق- -ان  .إشس ت- -تشس- -لت
إ أ

إ’سس- - -ت- - -ع - -م - -ار إط - -ط - -ف إودم - -وإن
دمسسجرإنان إندهان إحرشسو.
إ ح - - -ر ش س نس سÓ- - -ن ي- - -ج ي- - -غ - - -ل ب
‚زإئريان إدرزمان تطاوننسسان
إسسسسنان إنÓن إضسرى دزير فاقند

س سضس- - -اس س إب- - -د إن ت - - -تشس- - -رإن إ ود م
نا’سستعمار إماشسي إضسرإن إسسقسس
 195 4إل - - - -فض س - - -ل إ د ق - - -ل غ - - -ا ل
إدإ÷رنال دسسÓن.

تغردايت :الشضيخ باعلي واعمر

^ دار دي تاندلت تيطاوين  ،خوصسنت تازروت
^ آامي يوفكان آاجرو شسغ إاÁي نوميغز

الفجر٠5.3٢...............:
مواقيت الظهر1٢.3٢...............:
العصشر15.3٨...............:
الصشلة المغرب1٨.٠3..............:
العششـاء1٩.33.................:
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^ ٢1أاك -ت-وب-ر  :1٩٦٠صش ّ-رح ال -رئ -يسض ال-ف-رنسش-ي
«شش -ارل دي -غ -ول»« :السش -ل -م ‘ ا÷زائ -ر ع-ل-ى
ا’أبواب».
’سشاتذة
^ ٢1اأكتوبر ّŒ :1٩٦1مع آا’ف ا أ
وال-ط-ل-ب-ة ب-ج-ام-ع-ة «السش-ورب-ون» تنديدا بقرار
حظر التجول اŸطبق على ا÷زائري Úبفرنسشا دون
غÒهم.

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

السشبت  ٠1صشفر  1٤3٩هـ اŸوافق لـ  ٢1أاكتوبر  ٢٠17م

‘ دراسشة جيوسشياسشية واقتصشادية ◊كيم القروي

فرنسشا ‘ حاجة لتوطيد علقتها
أإك Ìمع دول إŸغرب إلكبÒ

«فرنسشا ‘ حاجة ماسشة اليوم إا ¤تغي Òسشياسشتها اÿارجية Œاه دول اŸغرب
’وسشط وتركيا وإايران ‘ ،ظل اŸتغÒات ا÷يو -سشياسشية
الكب Òوالششرق ا أ
وا’ق -تصش -ادي -ة وال-ت-ح-و’ت ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة وا’دي-ول-وج-ي-ة ال-ت-ي
تعرفها هذه اŸناطق حاليا» ،هذا ما اسشتخلصشه حكيم القروي أاول أامسض‘ ،
خ - -ت- -ام م- -داخ- -ل- -ت- -ه ال- -ت- -ي ق- -دم خ- -لل- -ه- -ا ب- -اŸع- -ه- -د ال- -ف- -رنسش- -ي ال- -دراسش- -ة
ا÷يو-إاسشÎاŒية التي حضشرها مكتبه لصشالح معهد «مونتا »Êالفرنسشي.
حبيبة غريب
كشس -ف اÿب ‘ Òال -ري -اضس -ي -ات وصس -احب
مكتب دراسسات اسستشسارية التونسسي حكيم
ال- -ق- -روي خÓ- -ل ال- -ن -دوة ال -ت -ي نشس -ط -ه -ا
ب-اŸع-ه-د ال-ف-رنسس-ي ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة،
–ت عنوانŸ :اذا اŸغرب الكب Òهام
بالنسسبة لفرنسسا» والتي تناول من خÓلها
ال -دراسس -ة اŸط -ول-ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا م-ك-تب
دراسساته Ÿدة سسنة حول واقع سسياسسة
ف -رنسس -ا Œاه ال -دول ال -ع -رب -ي-ة ،سس-واء م-ن
الناحية السسياسسية وا’قتصسادية واأ’منية
والثقافية والتاريخية وا’جتماعية ،حيث
ارت -ك -ز ‘ ذلك ع -ل -ى ال -ك -ث Òم-ن اأ’رق-ام
واإ’حصسائيات التي تشس Òإا ¤اخت’Óت
‘ السسياسسات اŸنتهجة Œاه الدول التي
مسستها الدراسسة وهي اŸغرب ،ا÷زائر،
تونسس ،السسعودية ومصسر ،اإ’مارات وقطر،
إاسسرائيل ،إايران وتركيا.
وقال القروي إان على فرنسسا اليوم ،أان
تراجع مسسار سسياسستها اÿارجية مع هذه
ال-دول ،ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ت-ح-و’ت السس-ياسسية
وا’جتماعية وا’قتصسادية ،التي عاشستها
وت -ع -يشس-ه-ا ،وت-رت-يب اأ’ول-وي-ات ‘ ت-ع-زي-ز
سس - -ب- -ل الشس- -راك- -ة وال- -ت- -ب- -ادل ال- -ت- -ج- -اري

وال -دب-ل-وم-اسس-ي وال-ث-ق-ا‘ م-ع ال-دول ال-ت-ي
تربطها بها روابط تاريخية واجتماعية
وث - -ق - -اف - -ي - -ة ،خ - -اصس - -ة اŸغ - -رب ت - -ونسس
وا÷زائر».
واعت ÈاÙاضسر أان «ا÷الية اŸغاربية
والعربية اŸقيمة ‘ فرنسسا ،وارتفاع نسسبة
اŸسسلم Úبها وكذا تفشسي خطر السسلفية
واإ’ره -اب ،ه -ي ع -وام -ل وأاسس -ب -اب ت -دف-ع
بفرنسسا إا ¤العمل على توطيد عÓقاتها
مع ا÷زائر وتونسس واŸغرب ،مضسيفا أان
من هذه اأ’سسباب أان  30مليون مواطن من
ه -ذه ال -ب -ل -دان ال -ث Ó-ث-ة ي-ت-ق-ن ويسس-ت-ع-م-ل
الفرنسسية ،كما أانها تربطها أايضسا العوامل
ا÷غ-راف-ي-ة ك-ون-ه-ا ت-ق-ع ‘ ح-وضس ال-ب-ح-ر
اأ’ب- -يضس اŸت- -وسس- -ط وي- -ج- -م -ع -ه -ا م -اضس
مشسÎك خ -اصس ب -ال -ت -واج-د ا’سس-ت-ع-م-اري
الفرنسسي السسابق».
وأاضساف القروي قائ Óإان مسستقبل فرنسسا
م-ره-ون ال-ي-وم ب-ت-ن-م-ي-ة اسس-ت-ق-رار م-ن-ط-قة
شسمال إافريقيا ،كون  6مÓي Úفرنسسي لهم
أاصسول وعÓقة مع دول اŸنطقة ،حيث
يعيشس أايضسا  1.2مليون آاخرون أاغلبيتهم
مزدوجو ا÷نسسية ،إاضسافة إا ¤أان  ٪20من
ال- -نشس -اط ا’ق -تصس -ادي ال -ف -رنسس -ي م -رك -ز
هناك.

’من و’ية قسشنطينة
‘ عمليت Úأ

توقيف  13ششخصشا بتهمة
حيازة إıدرإت وإلسشرقة

 20°ا÷زائر

17469 Oó©dG

قامت بها مفارز ا÷يشض

’حزاب
وسشط احتجاج بعضض ‡ثلي ا أ

إلتعرف على إلرقم إلوطني لألحزإب إŸششاركة ‘ ﬁليات نوفمÈ
اح -ت -ج -اج ‡ث -ل-ي ب-عضس اأ’ح-زاب ال-ت-ي دخ-لت ه-ذا اŸوع-د
اإ’نتخابي بقوائم –الفات وليسس باسسم
ا◊زب ‘ ،الوقت الذي اعت Èالبعضس
اآ’خ- -ر أان ع -م -ل -ي -ة ال -ق -رع -ة ك -انت «غÒ
سسليمة» .وردا على هذه ا’نشسغا’ت ،أاكد
ن -ائب رئ -يسس ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة
Ÿراقبة ا’نتخابات ،موسسى يعقوب ،أان
ال-ه-ي-ئ-ة «اع-ت-م-دت ع-ل-ى ق-ائ-م-ة اأ’حزاب
والتحالفات التي أاعدت من طرف وزارة
ال -داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة
اإ’قليم» ،مؤوكدا أان الهيئة «سستأاخذ بعÚ
ا’ع -ت -ب -ار ك -ل ا’نشس -غ -ا’ت اŸط -روح -ة م -ن ط -رف ‡ث -ل -ي
اأ’ح -زاب ب -ع -د ت -ق-د Ëا’ح-ت-ج-اج ك-ت-اب-ي-ا ،وه-ذا ط-ب-ق-ا Ÿا
يقتضسيه القانون» .يذكر أان ا’نتخابات اÙلية سستشسهد
مشس- -ارك -ة  165.000مÎشس -ح ل -ل -م-ج-السس الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة
و 16.600مÎشسح للمجالسس الشسعبية الو’ئية.

إألرقام إلتعريفية إلوطنية إÿاصشة باألحزإب وإلتحالفات إلسشياسشية
والدÁقراطية ()31
 حزب الشسباب ()20 ا◊زب الوطني ا◊ر ()22 الوسسيط السسياسسي ()08 Œمع أامل ا÷زائر (تاج) ()01 جبهة ا÷زائر ا÷ديدة ()36 جبهة اŸسستقبل ()19 ا◊زب الوطني ا÷زائري ()29 حزب النصسر الوطني ()39 حزب اÿط ا’صسيل ()18 ا◊ركة الوطنية للعمال ا÷زائري)25( Ú ا’–اد للتجمع الوطني ()10 ا◊زب الوطني للتضسامن والتنمية ()02 جبهة القوى ا’شسÎاكية ()04Óمل ()40
 ا◊ركة الوطنية ل أ حزب العمال()15 -حزب التجديد ا÷زائري (.)23

إدإنة إلرئيسس إŸدير إلعام لششركة
«سشورفÒت» بـ 5سشنوإت سشجنا نافذإ

france prix 1

أام Úبلعمري

أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الشسعبي ،أامسس اأ’ول ،بعÚ
قزام وبسسكرة ،ثمانية مهرب Úمع حجز أاربع شساحنات ،حسسب
ما أافادت به وزارة الدفاع الوطني أامسس ا÷معة ‘ بيان لها.
وأاوضس -ح ال -ب -ي -ان أان -ه و»‘ إاط-ار ﬁارب-ة ال-ت-ه-ريب وا÷رÁة
اŸن -ظ -م-ة أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ي-وم 19
أاكتوبر 2017بع Úقزام بالناحية العسسكرية السسادسسة أاربعة
مهرب Úوضسبطت شساحنة و  2,9طن من اŸواد الغذائية ‘
ح Úأاوق -فت م -ف -رزة أاخ -رى ب -بسس-ك-رة ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
الرابعة ،أاربعة مهرب Úوحجزت  03شساحنات و  75قنطارا
من مادة التبغ» .من جهة أاخرى «أاحبط حراسس ا◊دود بكل
من تلمسسان بالناحية العسسكرية الثانية وسسوق أاهراسس وتبسسة
والطارف بالناحية العسسكرية اÿامسسة وبرج باجي ﬂتار
بالناحية العسسكرية السسادسسةﬁ ،او’ت تهريب لكميات كبÒة
م -ن ال -وق -ود ُت -ق -در بـ  24736ل ،Îف -ي -م-ا ” ت-وق-ي-ف خ-مسس-ة
أاشسخاصس كانوا على م Ïزورق مطاطي بوهران وكذا توقيف
 26مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل من تلمسسان
وبشسار وأادرار وغرداية» ،يضسيف ذات اŸصسدر.

مواصشلة للعمل اŸيداŸ Êصشالح أامن و’ية قسشنطينة للقضشاء على ا÷رائم  -حزب ا◊رية والعدالة ()17
’خÒة خلل نهاية ا أ
اıتلفة“ ،كنت هذه ا أ
’سشبوع ،من توقيف  13ششخصشا  -ا◊ركة للشسبيبة والدÁقراطية ()32
ب -ت -ه -م -ة ح-ي-ازة ،ن-ق-ل وت-خ-زي-ن اıدرات وح-ي-ازة سش-لح ﬁظ-ور ،وت-ك-وي-ن  -ا÷بهة الوطنية للحريات ()11
جمعية أاششرار ﬂتصشة ‘ السشرقة وإاخفاء أاششياء مسشروقة.
 عهد )42( 54 التجمع الوطني الدÁقراطي ()03قسشنطينة  /احمد دبيلي
..و 22بطارية مسشروقة
 ا–اد ال- - -ق- - -وى ال- - -دÁق- - -راط- - -ي- - -ةوا’جتماعية ()26
بأاك Ìمن مليار سشنتيم
حجز أإربع صشفائح من إلكيف إŸعالج..
Óمن  -ا÷بهة الدÁقراطية ا◊رة ()51
ك-م-ا “ك-نت الضس-ب-ط-ي-ة ال-قضس-ائ-ية ل أ
‘ قضسية حيازة اıدرات والÎويج لها ا◊ضسري الرابع عشسر ،من تفكيك جمعية  -حزب النور ا÷زائري ()43
‘ إاط- -ار ج- -م- -اع- -ة إاج -رام -ي -ة م -ن -ظ -م -ة أاشس -رار ت -ت -ك-ون م-ن  09أاشس-خ-اصس تÎاوح  -ا’–اد الوطني من أاجل التنمية ()14
وب-اسس-ت-ع-م-ال م-رك-ب-ة ذات ﬁرك وح-ي-ازة أاعمارهم ماب 23 Úو 54سسنة ،لتورطهم ‘  -حركة الوفاق الوطني ()16
سسÓح أابيضس ﬁظور دون مÈر شسرعي ،قضسية تكوين جمعية أاشسرار ﬂتصسة ‘  -ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية ()45
أاوق -فت ف -رق-ة ال-ب-حث وال-ت-دخ-ل ال-ت-اب-ع-ة السسرقة وإاخفاء أاشسياء مسسروقة ،حيث ”  -حزب العدل والبيان ()09
ل-ل-مصس-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة ال-قضسائية ،ب -ع -د إاج -راءات ال -ت -ح -ق-ي-ق م-ث-ول-ه-م أام-ام – -الف فجر ا÷زائر ا÷ديدة ()30
أاربعة أاشسخاصس تÎاوح أاعمارهم ماب 24 Úال- -ن- -ي -اب -ة ال -ع -ام -ة .وحسسب ب -ي -ان أ’م -ن  -حركة اإ’صسÓح الوطني ()38
Óمن  -جبهة ا◊كم الراشسد ()41
سسنة و 27سسنة ،كانوا يقومون لي Óبنقل الو’ية ،وخÓل قيام قوات الشسرطة ل أ
اıدرات م- - -ن م- - -دي - -ن - -ة ›اورة إا ¤ا◊ضس -ري ال -راب -ع عشس-ر ب-ع-م-ل-ي-ة م-راق-ب-ة – -الف النهضسة العدالة والبناء ()24
قسسنطينة ،بواسسطة مركبة وهذا على روتينة للمركبات على مسستوى حي «الكلم  -حزب الوحدة الوطنية والتنمية ()35
مسس - -ت - -وى «ع Úال - -ب - -اي» ،ح- -يث ب- -ع- -د ال- -راب- -ع» ” ،ت- -وق- -ي- -ف ح -اف -ل -ة م -ن ن -وع
التفتيشس الدقيق ” العثور على كمية «سس-ون-اك-وم» ،وخÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ت-فتيشس ”
فيما طالبت النيابة العامة بحل الششراكة ا÷زائرية اŸصشرية
م - -ن اıدرات مشس- -ك- -ل- -ة م- -ن خ- -مسس العثور على بطاريت Úلونهما أاحمر من
صسفائح ملفوفة ‘ ورق السسيلوفان بوزن نوع «نورث سستار» خاصستان بتغذية الطاقة
إاجما‹ قدر بـ 470غرام وأايضسا على ل -ل -ب -ط -اري -ات اŸسس-ت-خ-دم-ة ‘ ه-وائ-ي-ات
م -ب -ال -غ م -ال -ي-ة وسسÓ-ح أاب-يضس ﬁظ-ور .ا’تصس -ال Ÿت -ع-ام-ل-ي ا’تصس-ا’ت ل-ك-ل م-ن
وبعد اتخاذ جميع ا إ
’جراءات ا÷زائية شسركات «أاوريدو ،جيزي و«موبيليسس” ،
‘ ح- -ق اŸت -ه -م ” Úت -ق -دÁه -م أام -ام على إاثرها فتح –قيق ‘ القضسية حيث
ال -ن -ي -اب -ة ‘ ان -ت -ظ-ار ﬁاك-م-ت-ه-م ع-ل-ى أاسسفر عن اسسÎجاع  22بطارية ،يقدر ثمن أاصس- -در ،أاول أامسس اÿم- -يسس ،ال- -ق -طب ا÷زائ -ي «سس- -ورفÒت» ا÷زائ- -ري- -ة  -اŸصس- -ري- -ة وت -غ -رË
ا÷رائم اŸنسسوبة إاليهم.
اŸتخصسصس Ãجلسس قضساء وهران ،حكما ضسد اŸتهم Úبـ 1.5مليار دو’ر ،أ’ن مبلغ تأاسسيسس
الواحدة منها بحوا‹  70مليون سسنتيم.
الرئيسس اŸدير العام شسركة «سسورفÒت «إ’نتاج الشسركة قدر بـ 1.28مليار دو’ر .مع العلم أانّ
 ⁄يخلف أاي خسشائر بششرية
اأ’مونياك واليوريا اŸصسرية ا÷زائرية ،يقضسي اÿزينة العمومية للدولة تأاسسسست كطرف مدÊ
Óضسرار اŸالية واŸعنوية التي
بتوقيع عقوبة ا◊بسس لـ  5سسنوات ومليار سسنتيم ‘ القضسية نظرا ل أ
غرامة مالية نافذة ،وذلك ’رتكابه جنحة تهريب ◊قت بها .كما Œدر اإ’شسارة إا ¤أان الشسركة التي
اأ’موال الصسعبة نحو اÿارج ،بقيمة مالية فاقت تقع باŸنطقة الصسناعية آا رزيو تعود فيها نسسبة
 290م-ل-ي-ون دو’ر أام-ري-ك-ي ،ك-م-ا قضست ق-اضس-ي-ة اأ’سسهم بـ ‘ 51اŸائة لرجل اأ’عمال اŸصسري
سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية ببجاية ،صسبيحة ا÷معة ،على السساعة الواحدة و 20ال-ق-طب ا÷زائ-ي ب-ت-وق-ي-ع ع-ق-وب-ة سس-ن-ت Úسس-ج-ن-ا ناصسيف سساويرسس وشسقيقه ‚يب سساويرسس ،فيما
دقيقة ،حريقا مهو’ داخل مصسنع ›مع «سسيفتال» ،الكائن بحي خلف اŸيناء ببجاية ،نافدا ‘ حق اŸدير اŸا‹ للشسركة اŸدعو وائل تعود اأ’سسهم اأ’خرى لرجل اأ’عمال ا÷زائري
حيث أاتت أالسسنة النÒان على وحدة تخزين اŸواد اأ’ولية إ’نتاج السسكر ،وتطلب إاخماده خÒي مع مصسادرة جواز سسفره ،بعدما سسبق أان اŸدعو أانور بيشساي .وكان الرئيسس اŸدير العام
قرابة خمسس سساعات كاملة ،بعد أان جندت مصسالح ا◊ماية اŸدنية أاك Ìمن  105فرد ،أادي -ن ب -خ -مسس سس -ن -وات سس -ج-ن-ا ،وه-و م-ق-ي-م اآ’ن اأ’سسبق للشسركة اŸدعو عمر حسسب الله والذي
إاضسافة إا 15 ¤شساحنة إاطفاء وخمسس سسيارات إاسسعاف قادها ميدانيا اŸدير الو’ئي بوهران ‘ ،انتظار تنفيذ اأ’حكام القضسائية ضسده شسغل منصسب الرئيسس اŸدير العام من جانفي
ال-ع-ق-ي-د ل-ع-ن-يشس-ي .وب-حسسب ل-ط-رشس ح-ك-ي-م م-ن ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،لـ»الشس-عب»‘ ،ا◊ري-ق أ’ن اأ’مر يتعلق بجناية خطÒة “سس باإ’قتصساد  2013إا ¤غاية إاقالته بناء على طلب نائب اŸدير
اŸذكور  ⁄يخلف أاي خسسائر بشسرية ◊سسن ا◊ظ ،ولدى تلقينا مكاŸة للتدخل سسارعت ال- -وط -ن -ي ‘ ،ح“ Úت تÈئ -ة سس -اح -ة م -ت -ه -م Úالعام بن ‡اسس يزيد بقرار من ›لسس اإ’دارة
ﬂتلف الوحدات إا ¤ع ÚاŸكان ،و“كنا من تطويق أالسسنة النÒان داخل اŸسستودع جزائري ،ÚيعمÓن بالبنك ا÷زائري اÿارجي ب-ت-اريخ  15أاف-ري-ل  ،2015ب -ع -د إادان-ت-ه ‘ قضس-ي-ة
الذي تبلغ طاقة اسستيعابه  50أالف طن ،كي ’ “تد إا ¤باقي اŸسستودعات التي –توي «ب- -ي أاو أاى» ،م- -ع ت- -غ- -ر Ëالشس- -رك -ة بـ 33.5مليار ﬁاول- -ة –وي- -ل  16م -ل -ي-ون دو’ر سس-اب-ق-ا ،وه-و
موجود ‘ حالة فرار.
على اŸواد اأ’ولية ،وقد ‚حنا ‘ ذلك و“كن اأ’عوان بعد أاربع سساعات و 35دقيقة من سسنتيم.
وهران :براهمية مسشعودة
ا÷هد من إاخماده ،كما ”ّ وضسع إاجراءات وقائية من خÓل تسسخ Òأازيد من 105عون من م -ن ج -ه -ت -ه ط -الب ‡ث -ل ال -ن -ي -اب -ة ،ح -ل شس -رك-ة
بجاية :بن النوي توهامي
ﬂتلف الرتب ،و 15آالية تدخل.

23°

إلتسشامح صشفر..

توقيف ثمانية مهرب Úبع Úقزإم وبسشكرة

أاجريت ،أاول أامسس ،عملية القرعة اŸتعلقة بالرقم التعريفي
ال- -وط- -ن- -ي اÿاصس ب- -ق- -وائ- -م اأ’ح- -زاب
السس -ي -اسس-ي-ة وال-ت-ح-ال-ف-ات اŸشس-ارك-ة ‘
ان-ت-خ-اب-ات اÛالسس الشس-ع-ب-ي-ة ال-و’ئية
وال- -ب- -ل- -دي- -ة اŸق- -ررة ي -وم  23نوفمÈ
اŸق - - -ب- - -ل ،وذلك ب- - -حضس- - -ور ‡ث- - -ل- - -ي
التشسكيÓت السسياسسية اŸشساركة ‘ هذا
اŸوعد .وÃوجب هذه العملية التي
أاشس-رفت ع-ل-ي-ه-ا ال-ه-ي-ئ-ة العليا اŸسستقلة
Ÿراقبة ا’نتخابات ،حصسل حزب جبهة
التحرير الوطني على الرقم  ‘ ،05حÚ
كان الرقم  03من نصسيب التجمع الوطني الدÁقراطي والرقم
◊ 44ركة ›تمع السسلم والرقم ÷ 04بهة القوى ا’شسÎاكية،
بينما عاد الرقم ÷ 19بهة اŸسستقبل والرقم  01لتجمع أامل
ا÷زائر «تاج» والرقم  13للحركة الشسعبية ا÷زائرية.
وقد شسهدت العملية التي جرت بقصسر الثقافة مفدي زكريا

 22°وهران

الثمن  1٠دج

 ا◊زب ا÷زائري اأ’خضسر للتنمية ()47 –الف تكتل الفتح ()06 التجمع الوطني ا÷مهوري ()33 ا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية ()13 حزب العمال ا’شسÎاكي ()49 ا÷بهة الوطنية للعدالة ا’جتماعية ()46 جبهة النضسال الوطني ()28 حركة ا’نفتاح ()27 حركة ›تمع السسلم ()44 حزب جبهة التحرير الوطني ()05 طÓئع ا◊ريات ()34 –الف تاج ()12 ا◊زب ا÷مهوري التقدمي ()07 حزب التجديد والتنمية ()21 حزب الكرامة ()50 التحالف الوطني ا÷مهوري ()48 ا÷بهة الوطنية الدÁقراطية ()37 -ال - -ت - -ج - -م - -ع م - -ن أاج - -ل ال- -ث- -ق- -اف- -ة

إلنÒإن تتلف  50أإلف طن
من إلسشكر Ãصشنع «سشيفتال» ببجاية

 23°ا÷زائر

 21°وهران

22°

عندما يحدث ا÷يشس أاصسبحت Œربة ا÷يشس
الوطني الشسعبي ‘ مكافحة اإ’رهاب ﬁط
اهتمام الكث Òمن مراكز البحث والدراسسات
وك -ذا اŸواق-ع اإ’ل-كÎون-ي-ة اŸه-ت-م-ة ب-الشس-ؤوون
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة وم- -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب وخ -اصس -ة
اأ’م -ري -ك -ي -ة م -ن-ه-ا وال-ت-ي ك-ان آاخ-ره-ا اŸوق-ع
اأ’مريكي غلوبل فاير باور ()fire power global
ال - -ذي صس ّ- -ن - -ف ا÷يشس ا÷زائ- -ري ث- -ا Êق- -وة
عسس -ك -ري -ة ‘ ال-ق-ارة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،إان ك-ان ه-ذا
التصسنيف اعتمد على اأ’رقام واإ’حصسائيات
اŸتعلقة بعدد اأ’فراد العملياتي ÚواŸعدات
العسسكرية فإان هناك مواقع أاخرى اتخذت من
ال-ف-اع-ل-ي-ة ال-ق-ت-ال-ي-ة وا’سستخبارية معيارا لهذا
ال- -تصس- -ن- -ي- -ف ‘ .ه- -ذا الصس -دد اع -ت ÈاŸوق -ع
اأ’مريكي «سسيفر بريف» السسنة اŸاضسية أان
ا÷يشس ا÷زائ - -ري ي - -ق- -ف ح- -ائ Ó- -دون “دد
ت -ن -ظ -ي -م «داعشس» اإ’ره-اب-ي ل-يسس ‘ ا÷زائ-ر
وحدها ولكن ‘ كل منطقة شسمال إافريقيا
وعاد هذا اŸوقع إا ¤حادثة اغتيال الرعية
ال -ف -رنسس -ي اي -ر‘ غ -وردال ع -ل -ى ي -د ج -م-اع-ة
إارهابية اختطفته ‘ أاعا‹ جبال البويرة والتي
تبنت بعد  48سسا العملية باسسم تنظيم «داعشس»
اإ’ره -اب -ي ل -ي -ب -اشس -ر ا÷يشس ال -وط -ن-ي ع-م-ل-ي-ة
“شسيط واسسعة أاسسفرت على القضساء على تلك
ا÷م -اع -ة اإ’ره -اب -ي -ة ‡ا أاث-بت ح-ي-ن-ه-ا م-دى
ال-ف-ع-ال-ي-ة ا’سس-ت-خ-ب-ارات-ي-ة وال-ق-ت-ال-ي-ة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشسعبي والعملية كانت رسسالة واضسحة
موجهة ليسس إا ¤التنظيم اإ’رهابي فقط ولكن
إا ¤اأ’طراف التي توظفه مفادها أان ا÷زائر
ليسست ا’ختيار اأ’نسسب لتلك اŸناورات القذرة
وسسقط بعدها سسيناريو توجه إارهابيي داعشس
إا ¤اأ’راضس- - -ي ا÷زائ- - -ري- - -ة Ãج- - -رد إاط Ó- -ق
ال-ع-م-ل-ي-ات ال-عسس-ك-ري-ة ‘ سس-رت ال-ل-ي-بية إا’ أان
ا÷يشس الوطني الشسعبي كان السسد اŸنيع الذي
أاسسقط السسيناريو ‘ اŸاء.
اأ’ك - - -ي- - -د أان ا÷يشس ا÷زائ- - -ري  ⁄ي- - -كسس- - -ر
الطموحات اإ’رهابية لـ»داعشس» فقط ولكن كل
التنظيمات اإ’رهابية التي كانت تنشسط على
ﬁور إافريقيا جنوب الصسحراء وكل منطقة
السس -اح -ل م -ث-ل ال-ت-ن-ظ-ي-م اإ’ره-اب-ي «ال-ت-وح-ي-د
وا÷هاد»  -الذي يعرف جيدا من يقف وراءه -
وب - - -وك - - -و ح - - -رام وال - - -ق- - -اع- - -دة ‘ اŸغ- - -رب
اإ’سسÓمي..إالخ كلها باءت ﬁاولتها بالفشسل
وتلقت ضسربات موجعة على يد ا÷يشس الوطني
الشسعبي وملحمة تيغنتورين أاثبتت أان (التسسامح
صسفر) والرسسالة فهمتها التنظيمات اإ’رهابية
واأ’طرف التي توظفها وكان نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي،
ال -ف -ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د صس-ال-ح أاع-ل-ن-ه-ا صس-راح-ة
عندما قال إان أاعداء ا÷زائر فشسلوا ‘ النيل
منها بتوظيف ورقة ا’رهاب.
اإ’ره- -اب ك- -ان و’ ي- -زال أاداة ’ب- -ت- -زاز ال -دول
وا◊كومات إ’جبارها على تقد Ëالتناز’ت
وقبول اأ’دوار واأ’جندات وتغي ÒاŸشسهد على
اأ’رضس كما حصسل ‘ العراق وسسوريا وليبيا
وق -ب -ل -ه -م ا÷زائ -ر ول -ك -ن -ه -ا ك -انت ا’سس-ت-ث-ن-اء
وأافشسلت خطط من يدعمون اإ’رهاب باليد
اليمنى ويحاربونه باليسسرى؟!.

لمن الوطني
أاطلقتها اŸديرية العامة ل أ

توظيف مسشتخدم ÚششبيهÚ
‘ ششعبتي إإلدإرة إلعامة وإلبيولوجيا

Óمن الوطني عن فتح ،بداية من أاول أامسس
تعلن اŸديرية العامة ل أ
اÿم- -يسس  19أاك-ت-وب-ر  ،2017ع -م -ل -ي-ة إاي-داع م-ل-ف-ات الÎشس-ح Ÿسس-اب-ق-ة
التوظيف ،على أاسساسس ا’ختبارات أاو الشسهادات ،للمسستخدم ÚالشسبيهÚ
شسعبتي اإ’دارة العامة والبيولوجيا ،على مسستوى
اŸصسالح الو’ئية للموارد البشسرية بأامن الو’يات.
Óمن الوطني ،بشسروط
وتذكر اŸديرية العامة ل أ
اŸشس- -ارك -ة ‘ اŸسس -اب -ق -ة ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا ا÷نسس -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة اأ’صس -ل -ي -ة وال -ت -م -ت -ع ب -ك -ام -ل ا◊ق -وق
اŸدنية ،حيازة اÎŸشسح على شسهادة أاو مؤوهل أاو
مسستوى دراسسي أاو تكويني ،وكذا ضسرورة أان ’
–مل شسهادة السسوابق العدلية أاية مÓحظات تتنافى و‡ارسسة العمل ‘
أاسسÓك اأ’من الوطني ،باإ’ضسافة إا ¤إادراج وثيقة تثبت وضسعية اÎŸشسح
إازاء اÿدمة الوطنية مصسادق عليها.
Óمن الوطني الراغب ‘ Úإايداع
وباŸناسسبة ،تدعو اŸديرية العامة ل أ
م -ل-ف-ات-ه-م ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ مسس-اب-ق-ة ال-ت-وظ-ي-ف ل-تصس-ف-ح اŸوق-ع ال-رسس-م-ي
 ،www.algeriepolice.dzوصسفحة الفايسسبوك ،algeriepolice.dz/
ÓطÓع وبالتفصسيل
Óمن الوطني ،ل إ
وحسساب التوي algeriepolicedz Îل أ
على جميع اŸعلومات بخصسوصس شسروط اŸشساركة ‘ اŸسسابقة وكذا
–ميل اسستمارة التسسجيل.

