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غـ ـ ـول يق ـ ـ ـف علـ ـ ـى وضسعيـ ـة قط ـ ـ ـ ـاع ألصسناع ـ ـة
ألتقليدية ‘ ألعاصسمـ ـة

ي - -ق- -وم وزي- -ر السس- -ك- -ن
وال - -ع - -م- -ران واŸدي- -ن- -ة
ع -ب-د اÛي-د ت-ب-ون ي-وم
السسبت بزيارة ميدانية
اإ ¤ج- - - -ام- - - -ع ا÷زائ- - - -ر
ل Ó- -طÓ- -ع ع- -ل- -ى م- -دى
ت -ق-دم الأشس-غ-ال ،وذلك
ع - -ل- -ى السس- -اع- -ة 09 : ٣0
صسباحا.

يقوم وزير التهيئة العمرانية والسسياحة والصسناعة التقليدية عمار غول ،اليوم،
بزيارة عمل وتفقد لولية ا÷زائر للوقوف عن كثب على وضسعية قطاع الصسناعة
التقليدية ‘ الولية.
وسس-ي-ق-ف ال-وزي-ر ع-ن-د ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ق-اط م-ن-ها اختتام الدورة التكوينية اÿاصسة
باŸدقق Úمن تنظيم غرفة الصسناعة التقليدية وا◊رف لولية ا÷زائر ،وزيارة دار ا◊رف بوادي قريشس باب
الوادي مع تقد Ëعرضس عن حصسيلة تطور النشساط ا◊ر‘ وكذا افتتاح اŸعرضس ا÷هوي للمرأاة ا◊رفية وزيارة
لجنحة بصسابÓت .علما أان النطÓق من مقر إاقامة الدولة نادي الصسنوبر على السساعة  9صسباحا.
ﬂتلف ا أ

خÈي يعاين مشساريع قطاعه
بحاسسي مسسعود

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ط- -اق -ة صس -ال -ح خÈي
ي-ومي  1و ٢اأوت ب-زي-ارة ع-م-ل وت-فقد
اإ ¤ح -اسس -ي مسس -ع-ود ولي-ة ورڤ-ل-ة م-ن
اأج-ل م-ع-اي-ن-ة ب-عضس مشس-اري-ع ق-ط-اعه،
منها اŸتعلقة بالهيدروكاربور وكذا زيارة اŸدينة ا÷ديدة
◊اسسي مسسعود واŸعهد ا÷زائري للبÎول.

قافلة إأعÓمية حول ألتشسغيل وأ◊ماية
ألجتماعية Œوب ألوليات ألسساحلية

ت -ط -ل -ق وزارة ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان
لعÓمية
الجتماعي الطبعة الـ ٢للقافلة ا إ
حول نشساطات القطاع– ،ت شسعار «التشسغيل
وا◊ماية الجتماعية ضسمان للعمل الÓئق»
لح - -د اŸق - -ب- -ل  ٣أاوت
وذلك اب - -ت - -داء م - -ن ا أ
ال-داخ-ل ،وال-ت-ي سس-ت-ن-ط-ل-ق من سساحة الÈيد
اŸركزي با÷زائر العاصسمة وسستجوب كافة
ال-ولي-ات السس-اح-ل-ي-ة ب-ه-دف إاعÓ-م ا÷مهور
Ãهام ودور قطاع العمل والتشسغيل والضسمان
الجتماعي.

بوضسياف يشسرف
على تخرج دفعة
أعوأن شسبه ألطبي

ينظم ديوان الÎقية والثقافة والفنية لبلدية ا÷زائر الوسسطى الأسسبوع الثقا‘ يوم الأحد،
‘ اإطار التواأمة والتبادل الثقا‘ ما ب Úالبلدية ومدينة العيون الواقعة با÷مهورية العربية
الصسحراوية الدÁقراطية ،وذلك ابتداء من السساعة .10 : 00

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)٦0.٧0.٣٥:

(021) 60.70.40

‘ اإط- -ار زي- -ارة ال- -وزي- -ر اŸك- -ل- -ف ب- -الشس -وؤون
اÿارج- -ي- -ة لسس- -ل- -ط- -ن- -ة ع- -م -ان اإ ¤ا÷زائ -ر
يوسسف بن وعلي بن عبد الله تنظم ،اليوم،
وزارة الشس - - -وؤون اÿارج - - -ي - - -ة ن - - -دوة Ãق- - -ر
الوزارة على السساعة  10 : 00صسباحا.

أجتماع لرؤوسساء أŸكاتب ألولئية «أألفانا»

ت -ع -ق -د ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة اج-ت-م-اع-ا يضس-م اأعضس-اء اŸك-تب
الوطني وروؤسساء اŸكاتب الولئية ،اليوم ،على السساعة  11 : 00صسباحا
ب-اŸق-ر ال-وط-ن-ي ل-ل-حزب الكائن بـ  1٨شس-ارع اأح-م-د شس-ايب ط-ن-ج-ة سسابقا
ا÷زائر.

ألطبعة ألـ 7لـ «يوم بدون سسيارة» غدأ أ÷معة

أسسبوع ثقا‘ صسحرأوي

أامانة المديرية العامة

تشس -رف وزي -رة ال -تضس -ام -ن ال-وط-ن-ي والأسس-رة
وقضسايا اŸراأة مونية مسسلم سسي عامر ،اليوم،
ع-ل-ى ت-وزي-ع ا÷وائ-ز ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ن-جباء
اŸتفوق ‘ Úامتحانات نهاية السسنة الدراسسية
Ã ٢01٥-٢014خ-ت-ل-ف الأط-وار (شس-ه-ادة ال-ت-ع-ليم البتدائي ،اŸتوسسط
والبكالوريا).

يشس- - -رف وزي- - -ر الصس- - -ح - -ة
والسس- - - - - -ك- - - - - -ان واإصسÓ- - - - - -ح
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ع -ب-د اŸالك
ب- -وضس- -ي- -اف ،ال- -ي -وم ،ع -ل -ى
ح-ف-ل ت-خ-رج دف-ع-ة اأع-وان
شسبه الطبي ،وذلك باŸعهد
ال- -ع- -ا‹ ل- -ل- -ت- -ك -وي -ن شس -ب -ه
ال- - - -ط- - - -ب - - -ي ب - - -حسس Úداي،
ابتداء من السساعة 1٦ : ٣0
مسساء.

ت -ن -ظ -م ،ال -ي -وم ،ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة السس-تشس-اري-ة لÎق-ي-ة ح-ق-وق
الإنسسان وحمايتها لقاء حول وضسعية حقوق الإنسسان ‘ الأراضسي
الصسحراوية اÙتلة بتقد Ëشسهادات حية من طرف نشسطاء حقوقي Úصسحراوي ،Úوذلك Ãقر
اللجنة الوطنية الكائن بقصسر الشسعب على السساعة  10 : 00صسباحا.

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

مسسلم تكرم أŸتفوق‘ Ú
أمتحانات نهاية ألسسنة

ندوة صسحفية لوزأرة أÿارجية

لقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء حـ ـ ـ ـ ـول وضسعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة حقـ ـ ـ ـ ـوق
أإلنسسـ ـ ـ ـان ‘ أألرأضسـ ـ ـ ـ ـ ـي ألصسحرأويـ ـ ـ ـ ـة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

ي - - -ت - - -وج- - -ه وزي- - -ر اŸوارد
اŸائ - -ي - -ة وال - -ب- -ي- -ئ- -ة ع- -ب- -د
ال- -وه- -اب ن -وري اإ ¤ولي -ة
سس- -ط- -ي- -ف ،ال -ي -وم ،ب -ه -دف
ت-ف-ق-د وم-ع-اي-ن-ة ج-م-لة من
مشس-اري-ع ال-ق-ط-اع ب-اŸنطقة
لسس -ي -م -ا مشس -روع ال -هضس-اب
السسطايفية ،حيث سسيكون
الن- - - -طÓ- - - -ق م- - - -ن م- - - -ق - - -ر
الوزارة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت-ن-ظ-م الإذاع-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
ولية ا÷زائر غدا الطبعة الـ ٧ليوم بدون
سس- -ي- -ارة م- -ن السس- -اع -ة  09 : 00صس -ب-اح-ا اإ¤
 19 : 00مسساء انطÓقا من مقر وزارة السسكن
‘  ٣٥شس - -ارع دي - -دوشس م - -راد ا ¤سس - -اح- -ة
الشسهداء مرورا بالÈيد اŸركزي نهج زيغود
ي -وسس -ف شس -ارع تشس -ي غ -ي -ف -ارة وك -ذا شس -ارع
عسسلة حسس.Ú
وت -رم -ي ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رة اإ– ¤ق-ي-ق ع-دة
اأهداف منها حماية البيئة عن طريق التقليل من الغازات السسامة
اŸنبعثة من السسيارات وا◊ث على اŸشسي و“ك ÚاŸارة من اسستعادة
الطريق والتمتع بروؤية اŸدينة واكتشساف جمالها والسسماح للشسباب
وغ Òالشسباب بالتجول ‘ الشسوارع بعيدا عن خطر السسيارات.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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لعلى للقوأت أŸسسلحة وزير ألدفاع ألوطني:
باسسم رئيسس أ÷مهورية ألقائد أ أ
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إلفريق ڤايد صضالح يشضرف على مرإسضم تسضليم إلسضلطة وتنصضيب إللوإء صضوإب قائدإ للناحية إلعسضكرية إلـ٦
^ أŸهام أŸوكلة لبد لها أأن تنفذ بالصسرأمة أŸطلوبة وألنتائج أŸرجوة ل مناصس من بلوغها
وولية تكليف وليسست تشسريف
^ أŸسس ؤ
«ألشسعب» أشسرف ألفريق أحمد ڤايد صسالح نائب وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألشسعبي صسباح ،أمسس ،باسسم فخامة رئيسس أ÷مهورية ألقائد
لعلى للقوأت أŸسسلحة وزير ألدفاع ألوطني ووفقا للمرسسوم ألرئاسسي أŸؤورخ ‘  26جويلية  ،2015على مرأسسم تسسليم ألسسلطة وتنصسيب أللوأء مفتاح صسوأب قائدأ جديدأ
أ أ
للناحية ألعسسكرية ألسسادسسة “Ôأسست خلفا للوأء عمار عثامنية.
اسش -ت -ه -ل ال -ف-ري-ق اŸراسش-م ب-ت-ف-ت-يشس
Ÿرب -ع -ات أاف -راد ال -ن -اح -ي -ة اŸصش-ط-ف-ة
بسش-اح-ة ال-ع-ل-م ،ل-ي-ع-ل-ن ب-ع-دها التنصشيب
الرسشمي للقائد ا÷ديد وتسشليمه العلم
ال - -وط - -ن - -ي« :ب- -اسش- -م ف- -خ- -ام- -ة رئ- -يسس
’ع-ل-ى ل-ل-ق-وات
ا÷م -ه -وري -ة ،ال -ق -ائ -د ا أ
اŸسشلحة ،وزير الدفاع الوطني ،ووفقا
للمرسشوم الرئاسشي اŸؤورخ ‘  26جويلية
،2015
أانصشب
لف- -رأد
ي - -ت - -ح - -ت - -م ع - -ل - -ى أ أ
‘
ا
ي
رسش -م-
أل -عسس -ك -ري Úب-ك-اف-ة ف-ئ-ات-ه-م
م
و
ي
ل
ا
ه -ذا
ق -ادة وم -رؤووسس ،Úأن ي-ث-ب-ت-وأ
قائد
ف- -ع- -ل- -ي- -ا وم -ي -دأن -ي -ا وبشس -ك -ل
ة
ي
ح
النا
م - -ل - -م - -وسس ق - -درت- -ه- -م ع- -ل- -ى
ة
ي
ر
ك
ش
س
الع
ألرت -ق -اء ب -ا÷يشس أل -وط -ن-ي
السشادسشة،
ألشس - -ع - -ب - -ي ،سس - -ل - -ي - -ل ج - -يشس
اللواء
ألتحرير ألوطني إأ ¤أŸسستوى
مفتاح
ألذي يليق به
صشواب،
خ-ل-فا للواء
عمار عثامنية».
وبعد التصشديق على ﬁضشر تسشليم
السش-ل-ط-ة ،ال-ت-ق-ى ال-ف-ريق بقيادة وأاركان
وإاط -ارات وأاف -راد ال -ن-اح-ي-ة ح-يث أال-ق-ى
كلمة باŸناسشبة تابعها أافراد كل وحدات
الناحية ع Èتقنية التحاضشر عن بعد،
’همية التي تكتسشيها هذه
ذكر فيها با أ
ال -ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة الشش-دي-دة ا◊ي-وي-ة
بالنظر Ÿوقعها ا÷غرا‘ ا◊دودي.
وق- -ال ‘ ه- -ذا السش- -ي- -اق« :م- -ن ه- -ذا
اŸنظور بالذات ،و‘ ظل قيادة ودعم
وت -وج -ي -ه ف -خ -ام -ة رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ،با÷يشس الوطني الششعبي ،سشليل جيشس ا÷م - - -ي- - -ع ،ودون أاي اسش- - -ت- - -ث- - -ن- - -اء ،أان رف -ع -ه -ا وكسشب ره -ان -ات -ه -ا ،إارضش-اء ل-ل-ه التزامهم الكا‘ والوا‘ للقيام باŸهام
’على للقوات اŸسشلحة ،وزير ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي إا ¤اŸسش-ت-وى ال-ذي اŸسشؤوولية تكليف وليسشت تششريف ،وأان وصش-ون-ا ل-ل-وط-ن و“ت-ي-ن-ا ل-ل-ح-م-ة ال-قوية اŸن -وط -ة ب -ه -م ب-ك-ل الصش-رام-ة الÓ-زم-ة
القائد ا أ
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،ف -إان -ه ي -ت -ح-ت-م ع-ل-ى يليق به ،وأان يبذلوا كل ما ‘ الوسشع من اŸه- -ام اŸوك- -ل- -ة ’ ب- -د ل -ه -ا أان ت -ن -ف -ذ التي ما فتئت تتعزز ‘ كافة الظروف واŸث -اب -رة الضش -روري -ة ،واسش -ت -ع -داده -م
’فراد العسشكري Úبكافة فئاتهم قادة أاجل السشمو Ãسشتواه إا ¤ا آ
’وقات ب Úا÷يشس وعمقه الششعبي» .الدائم والﬁÓدود ◊ماية حدودنا من
’فاق التي هو ب- -الصش- -رام -ة اŸط -ل -وب -ة ،وأان ال -ن -ت -ائ -ج وا أ
اأ
وم-رؤووسش ،Úأان ي-ث-ب-ت-وا ف-ع-ل-ي-ا وم-ي-دانيا جدير ببلوغها».
اŸرج- -وة ’ م -ن -اصس م -ن ب -ل -وغ -ه -ا وأان
واسش-ت-م-ع ال-ف-ري-ق ب-ع-ده-ا ŸداخÓ-ت أاي خطر مÎبصس و‘ كافة الظروف
’حوال.
ويسش - -ت- -ل- -زم ه- -ذا  -حسش- -ب- -ه ـ «وع- -ي التحديات اŸعÎضشة ’ خيار لنا سشوى أافراد الناحية الذين أاكدوا من جديد وا أ
وبششكل ملموسس قدرتهم على ا’رتقاء

إللجنة إ◊كومية إıتلطة إ÷زإئرية إلروسضية:
إ÷زإئر تشضارك ‘ منتدى
عقد إلدورة إلسضابعة يومي إÿميسس وإ÷معة Ãوسضكو
إلŸÈاني Úورجال
ت- -ع- -ق- -د ،أل -ي -وم وغ -دأ،
إابعÓÚالن-ب -الل-شدشي -رانكة‘اأا’ف-سرشيÎ-لاتي01ج0ية 2إألعمال إلعرب وإألفارقة
Ãوسس-ك-و أل-دورة ألسس-ابعة
ل- - -ل- - -ج- - -ن - -ة أ◊ك - -وم - -ي - -ة
Ãوسشكو».
بأاديسس أإبابا
أıت - -ل - -ط - -ة أ÷زأئ - -ري- -ة
وأاششار ذات اŸصشدر إا ¤أانه
أل- - -روسس- - -ي - -ة ل - -ل - -ت - -ع - -اون
ألق- -تصس- -ادي وأل- -ت- -ج -اري
وأل-ع-ل-مي وألتقني حسسبما
أفاد به أمسس بيان لوزأرة
ألشسؤوون أÿارجية.
وسشÒأاسس ال- -ل- -ج -ن -ة وزي -ر اŸال -ي -ة ع -ب -د
الرحمان بن خالفة والوزير الروسشي للطاقة
أالكسشندر نوفاك.
وسش -ي -ت -م خ Ó-ل ه -ذه ال -دورة حسشب ذات
اŸصشدر مناقششة اŸلفات اŸتعلقة بالتعاون
‘ القطاعات اŸعنية بالتعاون الثنائي الذي
«يششهد ديناميكية متجددة منذ التوقيع على

سش -ي -ت -م إاي Ó-ء اه -ت -م -ام خ-اصس
لقطاعات «واعدة» مثل السشكن
وال -ط -اق -ة والصش -ن -اع -ة ب -ح-يث
«سشيسشعى الطرفان إا– ¤ديد
ﬁاور ج -دي -دة ل -لشش -راك -ة م-ن
ششأانها ترقية التعاون ب Úا÷زائر وروسشيا
إا ¤اŸسشتوى اŸنششود».
وخلصس البيان إا ¤أان السشيد بن خالفة
سشيسشتقبل أاثناء فÎة إاقامته Ãوسشكو من
ط- -رف أاعضش- -اء ا◊ك -وم -ة ال -روسش -ي -ة ،ك -م -ا
سشتكون له ﬁادثات مع مسشؤوول ÚمكلفÚ
باŸسشائل ا’قتصشادية واŸالية.

«الشش-عب» اسش-ت-ع-رضس وزير
العدل حافظ اأ’ختام الطيب
لوح مع سشفراء كل من كوريا
الشش -م -ال -ي-ة شش-و ه-ي-وك شش-ول
والتششاد سشا’ حميد هيقÒا
ورومانيا مرسشال أاليكسشاندرو
أامسس سشبل تعزيز العÓقات
‘ ›ال ال -ت-ع-اون ال-قضش-ائ-ي
والقانو ÊواŸؤوسشسشاتي.
وخ Ó-ل ا’سش -ت -ق -ب -ال ال -ذي خصش-ه ل-وح
لهؤو’ء السشفراء ،أامسس ،على التوا‹ «دار

ال -ل -ق -اء ح -ول سش -ب -ل ت -ع -زي-ز
ال- - -عÓ- - -ق- - -ات ‘ ﬂت - -ل - -ف
اŸواضش- -ي- -ع ذات ا’ه- -ت -م -ام
اŸششÎك خاصشة ‘ ›ال
ال-ت-ع-اون ال-قضشائي والقانوÊ
واŸؤوسشسشاتي».
ك -م-ا سش-م-حت اÙادث-ات
أايضش- - - - -ا بـ»ت- - - - -ب - - - -ادل اآ’راء
ووج -ه -ات ال -ن-ظ-ر ‘ ج-م-ي-ع
اŸي -ادي -ن سش -ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-ق-ط-اع
العدالة» ،يضشيف ذات اŸصشدر.

لوح يسضتعرضس سضبل تعزيز إلتعاون إلقضضائي مع
سضفرإء كوريا إلشضمالية وإلتشضاد ورومانيا

يشش- -ارك وف- -د ب -رŸا Êج -زائ -ري ‘
م -ن -ت -دى الŸÈان -ي Úورج -ال اأ’ع -م -ال
العرب واأ’فارقة اŸقرر يومي السشبت
واأ’ح-د اŸق-ب-ل Úب-ال-ع-اصش-م-ة اإ’ث-يوبية
أاديسس أاب - -اب - -ا ،حسشب م - -ا أاورده ،أامسس،
بيان Ûلسس اأ’مة.
وسش -ي -ن -ظ-م ه-ذا اŸن-ت-دى م-ن ط-رف
راب- - -ط - -ة ›السس الشش - -ي - -وخ والشش - -ورى
واÛالسس اŸماثلة ‘ إافريقيا والعا⁄
العربي بالتعاون مع إا–اد غرف Œارة
عموم إافريقيا.
وي - -ن - -ع- -ق- -د اŸن- -ت- -دى –ت شش- -ع- -ار
«ا’سش -ت-ث-م-ار ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ي-ؤوت-ي ث-م-اره»
حيث يتضشمن جدول أاعماله دراسشة عدة
م -واضش -ي -ع م -ن -ه -ا «ال -دواف -ع ا◊ق-ي-ق-ي-ة
اÿاصش-ة ب-أاج-ن-دة ال-ت-ج-ارة ب Úإاف-ري-قيا
وال- -ع- -ا ⁄ال- -ع -رب -ي وآال -ي -ة ت -ع -زي -زه -ا»،
«ال - -ع Ó- -ق - -ات ال- -ت- -ج- -اري- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
واإ’ف -ري -ق -ي -ة» وك -ذا «د’’ت ال-ن-ه-وضس
ب - -ال - -نسش - -ب - -ة ل - -رأاسس اŸال ال - -ع - -رب- -ي»
و»م-ت-ط-ل-ب-ات ت-ع-زي-ز مسشتوى ا’سشتثمار
اأ’جنبي ‘ إافريقيا».
يذكر أان الوفد الŸÈا Êا÷زائري
اŸششارك ‘ هذا اŸنتدى يتششكل من
جمال قيقان ،نائب رئيسس ›لسس اأ’مة
بصشفته رئيسس الوفد ،وعضشوي اÛلسس
عبد الرحمان عياد زدام وﬁمد ما.Ê

معدل تقدم أشسغاله عرف تأاخÒأ بسسطيف

نوري يبدي عدم رضضاه عن وتÒة إ‚از إلنظام إلغربي للتحويÓت إŸائية إلكÈى

أب - -دى وزي - -ر أŸوأرد أŸائ - -ي- -ة
وأل -ب -ي -ئ -ة ع-ب-د أل-وه-اب ن-وري،
لرب - - -ع- - -اءÃ ،وق- - -ع سس- - -د
أمسس أ أ
مهوأن بالقرب من سسطيف عدم
رضس -اه أل -ت -ام ع-ن وتÒة أشس-غ-ال
إأ‚از أل-ن-ظ-ام «أل-غربي» لعملية
أل- -ت- -ح- -ويÓ- -ت أŸائ- -ي- -ة أل -كÈى
لسسهول سسطيف ألعليا.
وشش -دد ال -وزي -ر ب-ال-ق-ول «م-ن غÒ
اŸقبول أان يبقى اŸواطنون يعانون
م- -ن ن- -درة اŸي- -اه ب- -ي- -ن- -م -ا ’ ي -عÒ
مسشؤوولو اŸششروع اهتماما لهذا ا’نششغال ‡ا يعطي
ا’نطباع بأان الدراسشة التقنية للنظام الغربي  ⁄تتم
كما ينبغي و يجعلنا نششك أايضشا ‘ مدى ‚اعتها».
كما أابدى الوزير اسشتياءه من كون معدل تقدم
أاشش- -غ- -ال ه- -ذا اŸشش- -روع  ⁄ت -ت -ج -اوز ◊د اآ’ن 67
باŸائة.
ودعا السشيد نوري بع ÚاŸكان صشاحب اŸششروع
و اŸتمثل ‘ الوكالة الوطنية للسشدود هذا النظام
وإاعادة بعث اŸششروع على أاسشسس صشحيحة.
وسش-يسش-م-ح ال-ن-ظ-ام «ال-غ-ربي» للتحويÓت اŸائية
الكÈى بجر حوا‹  119مليون م Îمكعب سشنويا
نحو السشد ا÷ديد اŸسشتلم Ãنطقة مهوان بسشعة
 148مليون م Îمكعب انطÓقا من سشد إايغيل أامدة
ببجاية و ذلك ع 22 Èكلم من القنوات و ﬁ 3طات
للضشخ.

وسشيمكن ا÷زء الغربي من هذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ه-ي-ك-ل-ي-ة ال-ه-ام-ة ال-ت-ي
ان -ط -ل -قت م -ن-ذ بضش-ع سش-ن-وات م-ن
“وي- -ن  780أال- -ف سش- -اك- -ن ع13 È
بلدية Ãياه الششرب فضش Óعن سشقي
 16أال- -ف ه- -ك- -ت- -ار م- -ن اأ’راضش -ي
الفÓحية.
وسشيسشمح النظامان «الغربي» و
«الشش- -رق- -ي» Ÿشش- -روع (ال- -ت- -ح -وي -ل
اŸائي ب Úسشدي إاراقن بجيجل و
ذراع ال-ديسس ب-ال-ق-رب م-ن ال-ع-ل-م-ة)
عند تسشليمهما و دخولهما حيز اÿدمة بتحويل
أاك Ìمن  313مليون م Îمكعب نحو سشهول سشطيف
العليا لسشقي أاك Ìمن  36أالف هكتار و “وين 1,8
مليون سشاكن Ãياه الششرب.
وسشيقوم وزير اŸوارد اŸائية و البيئة مسشاء اليوم
بزيارة مركز الردم التقني للنفايات بسشيدي حيدر
شش-رق سش-ط-ي-ف ح-يث سش-ي-ت-ل-ق-ى ع-رضش-ا ح-ول تسش-يÒ
النفايات ا◊ضشرية والصشناعية.
وسشيواصشل السشيد نوري زيارته إا ¤و’ية سشطيف
يوم غد اÿميسس بالتوجه إا ¤بلدية بئر حدادة التي
سش -ي -ط -ل -ع ب-ه-ا ع-ل-ى مشش-روع “وي-ن ا÷زء ا÷ن-وب-ي
لو’ية سشطيف Ãياه الششرب انطÓقا من آابار خرزة
يوسشف و الششعبة ا◊مرة و كذا إا ¤بلدية تاششودة
حيث سشيتفقد النظام «الششرقي» للتحويÓت اŸائية
الكÈى.

تضسمنه بيان لوزأرة أÿارجية

إ÷زإئر تدين بشضدة إلتفج Òإإلرهابي بقرية سضÎة إلبحرينية

لره -اب -ي
أدأنت أ÷زأئ- -ر «بشس -دة» أل -ت -ف -ج Òأ إ
أل -ذي وق -ع ،أول أمسس ،ب -ق -ري-ة سسÎة ب-ال-ب-ح-ري-ن
وألذي أسسفر عن وفاة أثن Úمن رجال ألشسرطة
وإأصس -اب -ة آأخ -ري -ن ب -ج-روح ،حسس-ب-م-ا أك-ده ،أمسس،
ألناطق ألرسسمي بإاسسم وزأرة ألشسؤوون أÿارجية
عبد ألعزيز بن علي ألشسريف.
وأاكد بن علي الششريف ‘ تصشريح لوأاج «ندين بششدة
ال -ت -ف -ج Òاإ’ره -اب -ي ال -ذي وق -ع ي-وم أامسس ب-ق-ري-ة سشÎة
بالبحرين والذي أاسشفر عن وفاة اثن Úمن رجال الششرطة

وإاصشابة آاخرين بجروح».
«وإاذ نعرب عن تضشامننا الكامل مع ‡لكة البحرين
وششعبها  -يضشيف الناطق الرسشمي  -فإاننا نتقدم بأاخلصس
التعازي واŸواسشاة أ’سشر ضشحايا هذا ا’عتداء اإ’رهابي
اإ’جرامي».
وجدد بن علي الششريف رفضس ا÷زائر واسشتنكارها
لكافة أاششكال اإ’رهاب ،مؤوكدا ‘ نفسس الوقت دعمها
للجهود الدولية «Ùاربة هذه اآ’فة البغيضشة التي باتت
تهدد البششرية جمعاء».
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مؤؤكدا خÓل ا’جتماع الؤزاري Ãدريد

’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مسشاهل ،مسشاء أاول أامسضÃ ،دريد
عرضض وزير الششؤؤون اŸغاربية وا’–اد ا إ
اÿطؤط العريضشة للخÈة ا÷زائرية ‘ ›ال مكافحة التطرف العنيف واسشتئصشاله.
‘ تدخل له خÓل أ’جتماع ألوزأري أÿاصس
وق- -ال مسض- -اه- -ل أن أل- -ن- -دوة
وأضضاف ‘ نفسس ألسضياق أن
بلجنة مكافحة أإ’رهاب ل أ
 ·ÓأŸتحدة حول ألدولية حول مكافحة ألتطرف
«مسض-ؤوول-ي-ت-نا أŸشضÎكة تفرضس
ت - -دف - -ق أÙارب Úأإ’ره - -اب- -ي Úأأ’ج- -انب أك- -د ألعنيف وأسضتئصضاله ألتي عقدت
ع -ل -ي -ن -ا أن ن -تسض -ل-ح ب-ال-وسض-ائ-ل
مسضاهل أن أÈÿة أ÷زأئرية تعتمد على إأبقاء با÷زأئر يومي  22و 23يوليو
أأ’ك‚ Ìاعة ‘ ›ال ألوقابة
أل -ق -وأت أŸسض -ل -ح-ة ومصض-ال-ح أأ’م-ن ‘ مسض-ت-وى أ÷اري «ك - - - - -انت ف - - - - -رصض - - - - -ة
ضض- -د أدي- -ول- -وج- -ي- -ات أل -ع -ن -ف
عا‹ من ألتجند وأ◊يطة أثناء أدأئها Ÿهمتها ل - -ل- -مشض- -ارك Úل- -ب- -حث ألسض- -ب- -ل
وألطرق أŸدمرة للتجنيد ألتي
أŸؤوسضسضاتية أŸتمثلة ‘ أ◊فاظ على ألنظام وأل -وسض -ائ -ل أل -ك -ف-ي-ل-ة ب-ت-ح-دي-د
تسضتهدف ألفئة أأ’ك Ìهشضاشضة
ألعام وأمن أأ’شضخاصس وأŸمتلكات.
أسضÎت -ي -ج -ي -ات Ÿك-اف-ح-ة ه-ذه
من شضبابنا»
ويقود مسضاهل وفد هام يضضم أŸدير ألعام أآ’فة».
و أشض- - -ار أل- - -وزي- - -ر إأ ¤أن - -ه
Óمن ألوطني أللوأء عبد ألغا Êهامل و‡ثلي
لأ
وأضض - -اف أن ه - -ذه أل - -ن - -دوة
«ضض- -م- -ن ه- -ذأ أŸن- -ظ- -ور أك -د
ألعديد من ألوزأرأت.
خ -رجت ب -ت -وأف-ق ح-ول ضض-رورة
أŸن -ت -دى أل -ع -اŸي Ÿك -اف -ح-ة
وع- -رضس أل- -وزي- -ر خÓ- -ل أل- -ل- -ق- -اء أÿط- -وط تفضضيل مقاربة مد›ة وتبني سضياسضيات وقائية أإ’رهاب فعاليته خاصضة من خÓل أقÎأح بدأئل
أل-ع-ريضض-ة ل-ت-ط-ب-ي-ق سض-ي-اسض-ة شض-ام-ل-ة ’سض-ت-ئصضال على أŸدى ألطويل مشضÒأ إأ ¤أن أŸشضارك Úع -م -ل -ي -ات -ي -ة تشض -م-ل أل-ط-رق أŸنسض-ق-ة ‘ ›ال
ألتطرف مرفوقة بإاجرأءأت سضياسضية وأقتصضادية أكدوأ «خاصضة على خطورة أŸشضكل وضضرورة مكافحة أÿطاب ألتطر‘ ونشضر أأ’فكار ألتي
وأج-ت-م-اع-ي-ة وث-قافية ودينية
تضض- -ي- -ي- -ق أÿن -اق ع -ل -ى ه -ذه تÈر أل -ل -ج -وء إأ ¤أل -ع -ن -ف وك -ذأ ت -رق -ي -ة أل -ق-ي-م
Óرهابي Úأل -ظ -اه -رة وت -ن -ظ -ي-م أل-ت-ع-اون أإ’نسض -ان -ي -ة أل -ع -اŸي -ة أل-ت-ي ت-دع-و إأل-ي-ه-ا ج-م-ي-ع
مع إأشضرأك كل أŸؤوسضسضات «ان اŸسشأالة الششائكة ل إ
وأŸوأط - -ن ÚوŒن - -ي - -د ك - -ل ا أ
’جانب ‘ ﬂتلف مناطق القتال ألدو‹ من أجل ألتكفل ألفعلي أأ’ديان».
’ سشيما ‘ السشاحل والششرق
أŸوأرد ألهامة للبÓد.
بها» ،معتÈأ أن أÿطر ألذي
وأضضاف أن –دي Œر Ëفعل أإ’رهاب ألذي
وشض -ك -ل أل -ل -ق -اء م-ن-اسض-ب-ة ا أ
’وسشط تششكل ﬁل انششغال أامني يشضكله توأجد ﬁارب Úأجانب وسضعته ’ئحة ›لسس أأ’من رقم )2001( 1373
كب Òوتهديدا خطÒا على
للوزير لتقد Ëنتائج ألندوة
‘ م -ن -اط-ق أل-ق-ت-ال «ي-جب أن ليشضمل كافة أأ’عمال أ’رهابية «يجب أن يشضكل
أأ’خÒة أل- - - -ت - - -ي ع - - -ق - - -دت اسشتقرار وأامن دولنا ومناطقنا» .ينظر إأليها من أآ’ن فصضاعدأ مرجعا ح Úيتعلق أأ’مر كما ” أقÎأحه ‘
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م -ة ح -ول
م - -ن زأوي - -ة أم - -ن أسض- -ت- -ق- -رأر ج-دول أع-م-ال-ن-ا ب-ال-ل-ج-وء إأ ¤أل-ن-ظ-ام أل-قضض-ائي
م-ك-اف-ح-ة أل-ت-ط-رف أل-ع-ن-ي-ف وأسض-ت-ئصض-اله مÈزأ ألبلدأن أأ’صضلية و زأوية ألعبور وكذأ –ت تأاث Òوإأدأرة ألسضجون».
أإ’جماع ألذي ” ألتوصضل إأليه حول أ◊اجة إأ ¤تزأيد خطر ألدعاية أ’وسضاط أأ’زمات وأ◊روب
خÈة ا÷زائر الرائدة ‘ ›ال مكافحة الرهاب
ت -فضض -ي -ل م -ق -ارب -ات م -د›ة وضض -رورة أن -ت -ه-اج غ ÒأŸتكافئة ‘ ألعديد من مناطق ألعا.»⁄
سضياسضات وقائية على أŸدى
ة
ب
ر
وأسضتطرد قائ Óأن «Œ
وأك -د مسض -اه -ل أن «ه -ذأ أŸسض -ع -ى ه-و أل-ذي
ألطويل.
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أخ -ت -اره ب-ل-دي م-ن خÓ-ل ت-ب-ن-ي ب-رن-ام-ج إ’ع-ادة
وت- - -ط- - -رق مسض - -اه - -ل إأ ¤ا◊فاظ على مسشتؤى عال من أل-ت-ط-رف وأل-وق-اي-ة م-ن ت-دفق أإ’دماج أ’جتماعي وألتكوين أŸهني أŸكيف
خ -ط -ورة ظ -اه -رة أŸق-ات-ل Úتعبئة ويقظة القؤات اŸسشلحة أŸقاتل Úأإ’رهابي Úأأ’جانب لصضالح أŸغرر بهم وهو أŸسضعى ألذي أعطى
’من ضشمن مهامها
ومصشالح ا أ
أأ’ج - -انب وضض- -رورة أت- -خ- -اذ
و‚اعة ألنتائج أÙققة تقوم ثماره» مضضيفا أن أÈÿة ألرأئدة للجزأئر ‘
’ج-رأءأت اŸؤؤسشسشاتية ‘ حماية النظام العام
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›ال أسضتئصضال ألتطرف تكتسضي بالغ أهميتها
’ششخاصض واŸمتلكات».
وأامن ا أ
وق -ائ -ي -ة ع -ل -ى أŸسض -ت -وي -ات
وم -د›ة ‡ا سض -م -ح ل -ب -ل -دن-ا ‘ هذأ أإ’طار.
أل-وط-ن-ي-ة وأل-ث-ن-ائية ومتعددة
با◊صضول على نتائج ملموسضة
وأضض -اف ق -ائ « Ó-إأن ه -ذه أإ’سضÎأت -ي -ج-ي-ة أل-ت-ي
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ألعزيز بوتفليقة كللت بالنجاح
«مسشؤؤوليتنا اŸششÎكة تفرضض
Ÿوأصض -ل -ة ت -ع -اون -ه -ا وت -ق -اسض -م -ه -ا Èÿت -ه-ا م-ع أإ’سضÎأت- -ي- -ج -ي -ة «تسض -ت -دع -ي
’ك Ìب -ع -د ت -ن -ف -ي -ذ أح -ك -ام م -ي -ث-اق
أ◊فاظ على مسضتوى عال من علينا اأن نتسشلح بالؤسشائل ا أ
شضركائها أأ’جانب.
أŸصضا◊ة ألوطنية ألذي شضكل
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Óره- -اب- -يÚ
اŸدمرة للتجنيد التي تسشتهدف أ’ج - -ت - -م- -اع- -ي ل - -إ
أل -ت -ح -دي أإ’ره -اب -ي وأسض -ت -ع-رأضس أ إ
’ك Ìهششاششة من ششبابنا» أل-ت-ائ-ب Úوأول-ئك أل-ذي-ن قضض-وأ
’م-ك-ان-ي-ات ضضمن مهامها أŸؤوسضسضاتية ‘ الفئة ا أ
أÛن- -دة ع- -ل -ى أŸسض -ت -وي Úأل -وط -ن -ي وأل -دو‹ ح -م -اي -ة أل -ن-ظ-ام أل-ع-ام وأم-ن
فÎة سضجنهم».
للتصضدي Ÿمارسضات Œنيد أإ’رهابي Úومكافحة أأ’شضخاصس وأŸمتلكات».
كما أشضار إأ ¤أن هذه ألتعبئة «كانت صضائبة
ألسضيطرة على عقول ألشضباب وخطابات ألدعاة
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و›دي- -ة ب- -دل- -ي- -ل أل -ع -دد ألضض -ئ -ي -ل ل -ل -ج -زأئ -ريÚ
أŸت -ط -رف ÚأŸؤوي -دي -ن إ’ي -دي-ول-وج-ي-ة أإ’قصض-اء أشض-ك-ال-ه Ãا ف-ي-ه-ا أل-ت-ط-رف أل-ع-ن-ي-ف وسضياسضات أÙسضوب ‘ Úصضفوف أŸقاتل Úأأ’جانب».
وألكرأهية».
أسضتئصضال ألتطرف «تسضتدعي كذلك وجود دولة
وأكد مسضاهل ضضرورة «تثم Úأ’قÎأحات ألتي
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لصضالح هيأاتنا ألوطنية أŸكلفة
ألسضاحل وألشضرق أأ’وسضط تشضكل ﬁل أنشضغال
وأضض -اف أن «أŸم-ارسض-ات
تعزيز سشلسشلة اŸباد’ت لصشالح Ãكافحة أإ’رهاب ووضضع بنك
أمني كب Òوتهديدأ خطÒأ على أسضتقرأر وأمن أ÷ي- - -دة أŸن- - -ب- - -ث - -ق - -ة ع - -ن هيأاتنا الؤطنية اŸكلفة Ãكافحة م -ع -ط -ي -ات وأل -ق -ي -ام Ãت -اب -ع -ة
دولنا ومناطقنا».
أل-ت-ج-ارب أل-وط-ن-ي-ة وأل-ت-بادل ا إ
’رهاب ووضشع بنك معطيات نشضاطات أإ’جرأم».
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و‘ هذأ ألسضياق أشضار ألسضيد
أأ’جانب وأإ’رتفاع أŸتزأيد لعدد أÛندين و أل -دع -اي -ة أإ’ج-رأم-ي-ة أل-ذي-ن
مسضاهل إأ ¤أن «هذأ أŸسضعى
تضضاعف ألبلدأن أأ’صضلية قد أتخذت ‘ أأ’شضهر يشض-ه-رون ل -إ
Óره-اب م-ن شض-أان-ه-ا أن ت-ف-ي-د ج-م-ي-ع كفيل بتحسض Úطرق عملنا وتثم Úوسضائل ألقضضاء
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أأ’مر بالنسضبة لنا بإابرأز أÿطاب ألذي هو سضبب م-ن-اب-ع Œن-
وأŸتنوعة» مضضيفا أن أ÷زأئر ألتي “تلك خÈة
أل -ت -ح -اق ألشض-ب-اب أÛن-د بصض-ف-وف أ÷م-اع-ات أŸسضتوى ألعاŸي».
كبÒة ‘ ›ال مكافحة أإ’رهاب Œدد ألتزأمها
أإ’رهابية قصضد –ليله بشضكل أفضضل».
وقال مسضاهل أن مكافحة ألتطرف ألعنيف Ãوأصض -ل -ة م -ك -اف -ح -ت -ه -ا ل -ه -ذه أآ’ف -ة و»أ◊ك -وم-ة
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أ÷زأئ -ري -ة أل-ت-ي أم-ث-ل-ه-ا ‘ ه-ذأ أŸق-ام مسض-ت-ع-دة
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Ÿوأصض-ل-ة ت-ع-اون-ه-ا و ت-ق-اسض-م خÈت-ه-ا م-ع جÒأن-ه-ا
ألتسضامح وأإ’حÎأم أŸتبادل».
أŸفضض -ل -ة ل -ل -دع-اي-ة أإ’ره-اب-ي-ة وأحسض-ن وسض-ي-ل-ة إ’ح-ب-اط ن-وأي-ا وﬂط-ط-ات أŸن-ظ-م-ات أإ’ره-اب-ية
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تتطلع إأليها شضعوبنا».
هو «تعزيز قدرأت ألدولة على موأجهة ﬁاو’ت قوية ‘ خدمة تقدم أإ’نسضانية وليسس آألية تدمÒ
وقال أيضضا «إأن أ÷زأئر عازمة على موأصضلة
أ÷م -اع -ات أإ’ره -اب -ي -ة ت -دم Òه -ي -اك -ل أل-دول-ة –ت خدمة ألتطرف وألعنف ألذي تزيد من ت-ق-د Ëدع-م-ه-ا وأإ’سض-ه-ام ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-ع-زي-ز تنفيذ
وأسضتخÓفها بنظام ألظÓم أŸتطرف».
حدته ألتجاذبات أ÷يوسضياسضية».
إأسضÎأتيجية مكافحة أإ’رهاب ألشضاملة».

تنسسيق ب Úاألطراف لتجاوز اŸرحلة ا◊الية
ودعوات لتجنب السسلبية

اختيار بسشكرة لتحؤلها من قطب فÓحي بامتياز إا ¤قطب صشناعي

طمأان ،أامسض ،وزير الصشناعة واŸناجم ألتقشضفية ‘ خفضس ألوأردأت بنسضبة .٪10
ومن أŸلفات ألتي توقف عندها أŸسضؤوول أ’أول
عبد السشÓم بؤششؤارب بقدرة ا÷زائر على
Œاوز اŸرحلة ا◊الية التي Áر بها عن قطاع ألصضناعة وأŸناجم ،رفع ألتجر Ëعن
ا’قتصشاد ا÷زائري بعد الÎاجع الرهيب ‘ فعل ألتسضي‡ Òا سضيسضمح بإاعطاء هامشس كبÒ
عائدات اÙروقات ،مؤضشحا بأان بÓدنا ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى أŸؤوسضسض-ات أ’ق-تصض-ادية ألعمومية
“لك اŸقؤمات التي “كنها من تفعيل أاداء بتطوير ﬂتلف ألقطاعات.
وث -م -ن ق -رأرأت –ف -ي-ز أل-ن-اشض-ط ‘ Úأل-ق-ط-اع
ا’قتصشاد الؤطني من خÓل اسشتغÓل
’‚اح قمة أŸوأزي على ترسضيم نشضاطاتهم وجلب أموألهم إأ¤
’مكانيات وتؤحيد ا÷هؤد إ
ا إ
الثÓثية اŸرتقبة ششهر أاكتؤبر اŸقبل أل-ب-ن-وك ل-ت-ق-وي-ة أ’ق-تصض-اد أل-وط-ن-ي وأل-تخلصس من
ببسشكرة .تبعات ألسضوق أŸوأزي ألذي أصضبح خطرأ حقيقيا
على ألبÓد.
و–دث وزي -ر ألصض -ن -اع -ة ع -ن ت -غ-ط-ي-ة أŸن-ت-وج
ألوطني لـ ٪40من ألطلب ألوطني ،وهو رقم يدعونا
Ÿضض-اع-ف-ة أÛه-ودأت وأل-وصض-ول إأ ¤إأحصض-ائ-ي-ات
أحسض -ن مسض -ت -ق -ب  Ó-م-ن خÓ-ل ت-وف Òك-ل أل-ظ-روف
قال نفسس أŸصضدر ‘ مقر ألوزأرة ‘ أجتماع
ل - -ل- -مسض- -ت- -ث- -م- -ري- -ن وأŸؤوسضسض- -ات
–ضضÒي ل- -ل -ث Ó-ث -ي -ة ب -ان أ◊وأر
أ÷زأئرية بغضس ألنظر إأن كانت
سض-ي-ك-ون أل-وسض-ي-ل-ة أŸث-ل-ى إ’‚اح قانؤن اŸالية
خ - -اصض - -ة أو ع - -ام- -ة وأسض- -ت- -غÓ- -ل
أل-ثÓ-ث-ي-ة أل-ت-ي سض-ت-كون أسضتثنائية التكميلي سشيحل ألتعديÓت ألتي طرأت على قانون
ه-ذأ أل-ع-ام ب-ال-ن-ظ-ر ل-ت-زأم-ن-ها مع
ألصضفقات ألعمومية أأ’خÒة للفوز
عديد ألتحو’ت ألوطنية وألدولية مششاكل العقار
Ãختلف أŸشضاريع وأأ’سضوأق ألتي
حيث سضتعرف ألكث Òمن أŸشضاكل
ي -ت-م م-ن خÓ-ل-ه-ا ت-ق-د Ëع-روضس
ألسضباقة طريقها إأ ¤أ◊ل بعد أن
ألبيع.
صضادق ›لسس ألوزرأء على قانون أŸالية ألتكميلي
وثمن ‘ سضياق متصضل ‰و ألقطاع ألصضناعي
ألذي تضضمنت –فيزأت كبÒة لÓقتصضاد ألوطني.
خارج قطاع أÙروقات ألذي وصضل إأ ¤أك Ìمن
وق -ال ب -وشض -ورأب أن ق -ان-ون أŸال-ي-ة أل-ت-ك-م-ي-ل-ي  ،٪7مؤوكدأ ‘ أأ’خ Òأن أختيار مدينة بسضكرة
سضيحل مشضاكل ألعقار ألصضناعي من خÓل فرضس ’ح -تضض -ان ق -م -ة أل -ث Ó-ث -ي -ة ل-يسس ع-ب-ث-ي-ا وسض-ي-ك-ون
ضضريبة بـ  ٪3سضنويا على ألذين ’ يسضتغلون ألعقار ،تشضجيعا لها على موأصضلة ألتأالق بعد أن –ولت من
م -وضض -ح -ا ب -أان أل -ع -ق-ار ألصض-ن-اع-ي سض-ي-ك-ون أول-وي-ة قطب فÓحي بامتياز إأ ¤قطب صضناعي كذلك
للمسضتثمرين ألذين يباشضرون مشضاريع تسضاهم ‘ وباتت –قق توأزنا جهويا معتÈأ وألكل شضاهد
ت -ق -ل -يصس أ’سض -تÒأد أو Áك -ن-ه-ا أل-تصض-دي-ر ف-ه-ن-اك على ذلك وبالتا‹ ،وهو ما قد يحفز مناطق أخرى
›ا’ت ﬁددة سضتحدد للمجا’ت ألتي –تاجها على أسضتغÓل أإ’مكانيات وأŸسضاهمة ‘ تطوير
أ÷زأئ-ر ل-ت-ن-وي-ع أق-تصض-اده-ا وأل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن أل-تبعية أ’قتصضاد ألوطني.
ل -ل -خ -ارج ،ب -ع -د أن سض -اه -مت ﬂت -ل -ف أإ’ج -رأءأت
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سشيدي السشعيد:

اإلنتاج الوطني Áكن أان يسساهم ‘ Œاوز اŸرحلة الصسعبة
’مÚ
أاك -د ع -ب-د اÛي-د سش-ي-دي السش-ع-ي-د ا أ
ال -ع -ام ل -ل -م-رك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ب-ان ا’ق-تصش-اد
الؤطني والؤضشعية اŸالية تعرفان صشعؤبات
ك- -بÒة ‘ ظ- -ل ال- -ت- -ح- -ؤ’ت ال- -ت -ي ي -ع -رف -ه -ا
ا’ق -تصش-اد ال-ع-اŸي داع-ي-ا إا ¤ت-ك-ات-ف ج-ه-ؤد
’ح-ق-اد
ا÷م -ي-ع وا’ب-ت-ع-اد ع-ن الضش-غ-ائ-ن وا أ
ل -ت -دارك ال -ت -أاخ -ر وإان -ق -اذ ال -ب Ó-د م -ن ه-ذه
الفÎة الصشعبة.
ودعا ‘ سضياق حديثه إأ ¤ضضرورة أ’عتبار ‡ا
حدث لليونان وكذأ ألتجارب ألسضابقة ألتي مرت بها
أ÷زأئر بعد أ’تفاق مع صضندوق ألنقد ألدو‹ ‘
 1995وغÒها من أÙطات ألتي عاشضتها بÓدنا.
و–دث ‘ سضياق متصضل عن عمل أŸركزية
ألنقابية على تأاييد كل أÛهودأت ألتي تقوم بها
ألسضلطات ‘ سضياق رد أ÷ميل بعد أن ألتزمت
ألسضلطات بتطبيق ألزيادأت ‘ أأ’جور بعد إألغاء

أŸادة  87مكرر فرغم أŸتاعب أŸالية فالدولة ⁄
تتنصضل بضضخ  130مليار دينار ‘ أجور ألعمال.
وأعت ÈباŸقابل ألÎكيز على أإ’نتاج ألوطني
ودعمه وسضيلة لتجاوز أŸرحلة أ◊الية بسضÓم بعد
أن تأاكد ‘ شضهر رمضضان أŸعظم أŸكانة ألكبÒة
Óنتاج ألوطني لدى أ÷زأئري Úحيث عرفت 39
ل إ
سضوقا نظمتها أŸركزية ألنقابية من أسضتقطاب 7
مÓي Úزأئر ،و” تسضويق أŸنتجات بطريقة جيدة
ت -ؤوك -د ب -أان ›ه-ودأت أإضض-اف-ي-ة م-ن شض-أان-ه-ا أل-رق-ي
با’قتصضاد ألوطني.
وثمن ‘ سضياق متصضل ألقرأرأت ألناŒة عن
›لسس ألوزرأء وألتي تضضمنت قانون مالية تكميلي
حمل ألكث Òمن ألتحفيزأت للمسضتثمرين وألرأغبÚ
‘ تطوير أŸنتوج ألوطني.

بعد الزيارة التي قادته إا ¤و’يتي الطارف وعنابة

وا‹ :إانشسـ ـ ـ ـ ـاء ‘ سسبتم ÈاŸقبـ ـل وحدات ◊راسسـ ـ ـ ـة وصسيـ ـ ـ ـ ـانـ ـ ـة الطرقـ ـ ـات
’ششغال العمؤمية عبد القادر وا‹
أاعلن وزير ا أ
بعد ،مسشاء أاول أامسض ،خÓل زيارة عمل إا ¤عنابة
بأانه سشيتم ‘ سشبتم ÈاŸقبل إانششاء وحدات تتكفل
بحراسشة وصشيانة ششبكة الطرقات الؤطنية.
وأضض-اف أل-وزي-ر ب-أان ه-ذه أل-ه-ي-اك-ل م-ه-م-ت-ه-ا ألصض-يانة
ألدأئمة لشضبكة ألطرقات ع ÈألبÓد خاصضة منها ألطرق
ألو’ئية وألبلدية من أجل فك ألعزلة عن ألسضكان وتسضهيل
تنقÓتهم وإأضضفاء ديناميكية على ألنشضاط أ’قتصضادي.
وأعت Èوأ‹ أن ألصضيانة ألدورية لطرقات ألبÓد من
شض -أان -ه ك -ذلك أن ي -دع -م أسض -ت -ح -دأث وإأط Ó-ق نشض -اط -ات
Ÿؤوسضسضات صضغÒة ومتوسضطة جديدة قبل أن يلح على
«تكريسس ضضمن ألنشضاطات أليومية للفاعل ‘ Úألقطاع
ثقافة ألصضيانة».

وقد توجه وزير أأ’شضغال ألعمومية لدى وصضوله إأ¤
عنابة قادما أليها من و’ية ألطارف أÛاورة إأ ¤ورشضة
إأ‚از ﬁطة أŸسضافرين أ÷وية أ÷ديدة بعنابة حيث
أسضتفسضر حول مدى تقدم أشضغال إأعادة تأاهيل حظÒة
ألطائرأت.
وبالنظر إأ ¤ألتأاخر أŸسضجل ‘ هذأ أŸشضروع ألذي
كان مقرر أسضتÓمه ‘ يوليو أأ’خ Òوألذي تقدم نسضبة
إأ‚ازه حاليا بـ ٪80شضدد ألوزير على مؤوسضسضة أإ’‚از
بضضرورة أسضتدرأك ألتأاخر وأسضتكمال أ’شضغال ‘ سضبتمÈ
أŸقبل.
و شضدد وأ‹ بالقول «سضوف لن يسضمح بأاي تأاخر جديد»
قبل أن يلح على حتمية إأسضناد هذأ ألنوع من أŸشضاريع إأ¤
مؤوسضسضات مؤوهلة تتوفر على وسضائل مادية وبشضرية قادرة

16786

–ضشÒا لقمة الثÓثية اŸرتقبة أاكتؤبر اŸقبل

مسساهل يعرضض اÈÿة ا÷زائرية ‘ مكافحة التطرف العنيف واسستئصساله
‚اعة النتائج اÙققة تقؤم على إاسشÎاتيجية منسشجمة ومد›ة

ألعدد

04

على تسضليم أŸشضاريع ألتي “نح لها ‘ أآ’جال أÙددة.
وبعد أن عاين مشضروع إأعادة تعبيد ألطريق ألوطني
رقم  16على مسضافة  10كلم ب Úعنابة وأ◊جار توجه
ألوزير إأ ¤مشضروع تهيئة أŸدخل ألغربي لعنابة.
ويتطلب هذأ أŸشضروع ألهيكلي ألذي يوجد حاليا ‘
مرحلة ألدرأسضات بغÓف ما‹ يصضل إأ 5 ¤مليار د.ج بناء
أرب -ع-ة (ﬁ )4و’ت وجسض - -ر ب - -ط - -ول  360مÎأ وط -ري-ق
مزدوج.
وم -ن شض -أان ه -ذه أل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ي سضÎب-ط م-فÎق ط-رق
سضيدي إأبرأهيم بحي سضيبوسس أن تسضهل ألسضيولة أŸرورية
ع Èهذأ أ÷زء من أŸدينة وكذأ تسضهيل ألدخول نحو
ميناء عنابة حسضب ما أوضضحه مسضؤوولون ﬁليون عن
ألقطاع.

وتوجه وأ‹ كذلك إأ ¤ميناء عنابة حيث تلقى على
أÿصضوصس شضروحا حول مشضروع (مسضتكمل) ÷هر حوضس
أŸيناء وهي ألعملية ألتي مكنت من تسضهيل عمليات رسضو
ألبوأخر ذأت أ◊مولة ألكبÒة.
وختم ألوزير جولته أŸيدأنية Ãعاينة ورشضة صضيانة
أ’نهيار ألذي وقع على ألطريق ألو’ئي رقم  15بسضيدي
عيسضى بأاعا‹ عنابة .وبع ÚأŸكان أعطى مهلة شضهرين
إ’عادة تأاهيل ألشضطر أŸتضضرر كما أبدى موأفقته على
م -ن-ح غÓ-ف م-ا‹ ب-ق-ي-م-ة  400م -ل -ي -ون د.ج إ’‚از ه-ذأ
أŸشضروع ألذي يقضضي بإا‚از أنحرأف بطول  1كلم.
وقد ترأسس وأ‹ مسضاء أليوم جلسضة عمل حضضرها
Ãقر ألو’ية مسضؤوولو وإأطارأت قطاع أأ’شضغال ألعمومية
بو’يتي ألطارف وعنابة.
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أثناء إأشصرأفه على مرأسصيم تنصصيب وأ‹ ألبليدة أ÷ديد ،بدوي:

ا◊فاظ على مكسضب اŸصضا◊ة الؤطنية التي بادر بها رئيسس ا÷مهؤرية
–سص ÚأŸسصتوى أŸعيشصي للموأطن

أشصرف ،عصصر أول أمسس ،وزير ألدأخلية نور ألدين بدوي ،على مرأسصيم حفل تنصصيب ألوأ‹ أ÷ديد
للبليدة ألسصيد بوعزقي عبدألقادر ،خلفا لسصابقه وشصان ﬁمد.

البليدة :لينة ياسصمÚ

–دث وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية على
ال -ت -داب Òواأله -داف ال -ت -ي تسص -ت-وجب ع-ل-ى ال-وا‹
–قيقها ،وقال بأان ا◊ركة األخÒة ‘ سصلك الولة
وال - -ت- -ي مسصت  37ولي -ة ،ج -اءت ب -غ-رضس ال-ت-غ-يÒ
وإاعطاء نفسس جديد ،وبعث حركية أاك ‘ Ìالعمل
ا◊ك-وم-ي ،ونشص-اط ال-ه-ي-ئ-ات ال-رسص-مية ومؤوسصسصات
ال- -دول -ة ،ألج -ل Œسص -ي -د أاه -داف ب -رن -ام -ج رئ -يسس
ا÷مهورية.
وعّدد جملة األهداف واÙاور ،التي لبد على
اŸسصؤوول األول على ا÷هاز التنفيذي أان يلتزم بها
‘ كل ولية ،وقال ‘ هذا الصصدد ،أانه من اŸهام
اŸن -وط -ة ب -ه ،ت -وط -ي-د ال-ت-م-اسصك ال-وط-ن-ي وت-ع-زي
السص -ت -ق -رار ‘ ال -ب Ó-د ،وت -ث-م Úم-ك-ون-ات ه-وي-ت-ن-ا

ال - -وط - -ن- -ي- -ة ،و–سص ÚاŸسص- -ت- -وى
اŸعيشصي للمواطن ،وأايضصا –سصÚ
نوعية ا◊كامة ،ومواصصلة –ديث
وعصص -رن -ة اÿدم -ات ال -ع -م-وم-ي-ة،
وال -ت-ع-اون م-ع ال-ف-اع-ل ÚاÙل-يÚ
لتجسصيد التنمية.
وبشصأان الواقع اإلقليمي األمني
الذي يهدد أامننا ،قال الوزير ‘
هذا الشصأان ،بأان التحديات الكÈى
التي Œابهها ا÷زائر ،وباألخصس
ما تعلق با◊الة والوضصع األمني
ب -دول ا÷وار ،وم -ا ي -ح -م -ل-ه-ا م-ن
ﬂاطر ،يسصتوجب اÙافظة على ـأامن اŸواطنÚ
وح -م -اي -ة اŸم -ت -ل -ك -ات وا◊رصس ع -ل -ى « ال -ت -آال-ف
والتÓحم « مع ﬂتلف شصرائح اÛتمع.
وأاوضصح الوزير ‘ كÓمه ،أان ا÷زائر دفعت

ضصريبة غالية ‘ سصنوات العشصرية
ال- - -دام- - -ي- - -ة ،وه - -ي مسص - -ت - -ع - -دة
لمنية
Ãواط-ن-ي-ه-ا وم-ؤوسصسص-ات-ها ا أ
ل -ل -دف -اع م-ن ج-دي-د ع-ن م-كسصب
«السص -ت-ق-رار» واÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه
بكل إاخÓصس وبإاشصراك ا÷ميع،
مشصÒا إا ¤أان قانون اŸصصا◊ة
الذي بادر به رئيسس ا÷مهورية،
م- -كسصب ك- -ب ‘ Òإاع- -ادة السص- -ل- -م
لمن والطمأانينة للجزائر.
وا أ
لطار ،أان
وأاكد بدوي ‘ هذا ا إ
لرهاب أاصصبح آافة دولية –اول
اإ
إاع- -ادة ال- -ت- -غ- -ل -غ -ل ‘ ›ت -م -ع -ن،ا غ Òأان ق -ي -م
اŸصصا◊ة اŸتجذرة ‘ كل مواطن للدفاع على
أامنه واسصتقراره –ول دون شصك ‘ عودة هذه
لفة.
اآ

 ...لدى تنصصيبه ألوأ‹ أ÷ديد لتمÔأسصت

دعؤة إا ¤التماسضك الؤطني وتعزيز ا’سضتقرار لتجسضيد الطمؤحات التنمؤية

دعا وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نور الدين
بدوي ،خÓل الزيارة التي قادته إا ¤ولية “Ôاسصت،
لتنصصيب الوا‹ ا÷ديد لها سصيلمي بلقاسصم إا ¤ضصرورة
التماسصك الوطني وتعزيز السصتقرار لتجسصيد الطموحات
التنموية ،وهذا بالعمل مع جميع الشصركاء من مؤوسصسصات
أام- -ن- -ي -ة و›ت -م -ع م -د Êوإاط -ارات ،ب -اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
مكتسصبات الدولة خاصصة اŸصصا◊ة الوطنية وقيمها التي
كانت منطلق حقيقي لتماسصك اÛتمع الوطني ،ألنه
ب -ت -وط -ي -د ال -ت -م-اسصك ال-وط-ن-ي Áك-ن اŸضص-ي إا ¤األم-ام

وŒسصيد الطموحات ا÷يدة.
وأاضصاف بدوي خÓل كلمته باŸناسصبة ،بأانه ل بد من
ت -رسص -ي -خ ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشص-ارك-ي-ة م-ن خÓ-ل اإلصص-غ-اء
ال -دائ -م ل -ل -م -ج -ت -م-ع وف-ت-ح ق-ن-وات دائ-م-ة ل-ل-ح-وار وه-ذا
بالتشصاور الذي منطلقه اŸصصا◊ة الوطنية التي –ول
اŸواطن شصريك حقيقي ‘ اتخاذ القرار ،مؤوكدا على
–سص Úنوعية ا◊كامة ،حيث أالح على اإلدارة أان تكون
ناجعة وشصفافة لتقدÁها خدمة عمومية عالية ا÷ودة
خالية من آافة البÒوقراطية للوصصول إا ¤خدمة عمومية

Ãقاييسس دولية.
واعت Èالوزير أان التغÒات التي قام بها فخامة رئيسس
ا÷مهورية الهدف منها إاعطاء حركية متجددة وتنموية
Ÿواك -ب -ة ال-ت-ح-دي-ات ا◊ال-ي-ة واŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،مشص-ددا ‘
األخ Òع- -ل- -ى ضص- -رورة ت- -ك -ات -ف ا÷ه -ود ودور اŸواط -ن
الواعي بهذا الظرف ولعبه دور أاسصاسصي ‘ حماية الوطن
وا◊دود.

“Ôاسصت :بن حود ﬁمد الصصالح

بعد ألنتائج أ÷يدة ألتي حققتها بالطارف

أّك -د وزي -ر أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن -م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة
وألصص-ي-د أل-ب-ح-ري سص-ي-د أح-م-د ف-روخ-ي ،أمسس،
ب -ال -ط -ارف ،ع -ل -ى أل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ه-ام-ة أل-ت-ي
تعرفها شصعبة ألطماطم وضصرورة «ألتفك‘ Ò
إأمكانية تصصدير ﬁصصول يتوفر على أ÷ودة».
وصص -رح ال -وزي -ر ال -ذي ع -اي -ن مسص -ت-ث-م-رة فÓ-ح-ي-ة
Ãنطقة بلحمر ببلدية البسصباسس بأانه ” تسصجيل نتائج
مشصجعة ‘ هذه الشصعبة بعد تراجع Ÿدة قاربت 5
سصنوات وذلك بفضصل سصلسصلة التداب ÒاŸتخذة من
طرف الدولة من أاجل –سص Úاإلنتاج كما وكيفا.
فبعد –قيق إانتاج سصيء خÓل عدة مواسصم بدأات
هذه الشصعبة Œني ثمار جهود طويلة ” بذلها ‘ إاطار
تفعيل هذه الشصعبة حسصب ما أاردفه الوزير ،ضصرورة
«مواصصلة ا÷هود من أاجل ضصمان تغطية الحتياجات
الوطنية و ذلك من خÓل التفك ‘ Òتصصدير هذه
الفاكهة».
ك -م -ا أاك -د ب -أان «ه -ذا ال -ت -ق -دم اÙرز ‘ اإلن -ت-اج
«يشص-ك-ل» أافضص-ل ب-اروم Îل-ت-ق-ي-ي-م ق-درات ت-ن-م-ية هذه

هذه الÌوة الغابية.
ك-م-ا ت-ل-ق-ى ف-روخ-ي ع-رضص-ا ح-ول ج-ه-از م-ك-اف-حة
ا◊رائق الذي أاعدته ﬁافظة الغابات بالتعاون مع
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة ق-ب-ل أان ي-ت-وج-ه إا ¤م-ي-ن-اء الصص-ي-د
البحري ا÷ديد بالقالة ،حيث أاشصرف على تسصليم
شص -ه -ادات ل-غ-ط-اسص Úم-ه-ن-ي Úث-م ع-اي-ن م-ق-ر ال-وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-تدامة للصصيد البحري وتربية
اŸائيات.

إالغاء اŸادة  87مكرر أاهم إاجراء ‘ قانؤن اŸالية التكميلي 2015
أعتÈت أ’أمينة ألعامة ◊زب ألعمال
لويزة حنون ،أن أ’إجرأءأت أŸتضصمنة ‘
قانون أŸالية ألتكميلي – ⁄مل جديدأ
ي-ذك-ر ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ط-ب-ق-ة أل-ع-م-ال-ي-ة ،و’
أŸت -ق-اع-دي-ن ،ع-دأ أإل-غ-اء أŸادة  87مكرر،
ح -ت -ى ه -ذه أن -ع -ك -اسص -ات -ه -ا ع -ل-ى أŸسص-ت-وى
أŸعيشصي للفئات ذأت ألدخل ألضصعيف ⁄
تكن بالدرجة ألتي كانوأ ينتظرونها’ ،أن
ألزيادأت أÎŸتبة عنها “تصصها ألضصريبة
ع -ل -ى أل -دخ -ل أ’ج -م -ا‹ ،وب -ال -ت -ا‹ «ل-ن
ي - - -ت- - -حسصسص- - -ه- - -ا أŸوأط- - -ن» ،مشصÒة أإ ¤أن
ألقرأرأت  ⁄تتضصمن على أ’أقل تقليصس
هذه ألضصريبة.

حياة  /ك

ق -الت ح -ن-ون خÓ-ل ال-ن-دوة الصص-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي
نشص- -ط- -ت- -ه- -ا ،اأمسس Ãق- -ر ا◊زب ب -ا◊راشس ،ل
يوجد اثر للوليات ا÷ديدة ول Ÿناصصب الشصغل

جمعية ألتفك ‘ ÒأŸؤوسصسصة:

الإقامة الذي عمم على كافة
بلديات القطر ،و” رفع نسصبته
ل -ل-م-واط-ن Úال-ق-اط-ن Úب-اŸدن
الكÈى ،اإجراء اآخر الذي يعد ـ
حسص- -ب -ه -ا ـ خ -رق -ا ل -ل -دسص -ت -ور،
سص -ي -ك -ون ل -ه ان-ع-ك-اسص-ات-ه ع-ل-ى
ال-ق-درة الشص-رائ-ي-ة ل-ل-م-واطن،Ú
ب -الإضص -اف-ة اإ ¤ت-اأج-ي-ل ب-رام-ج
اŸتعلقة بالأشصغال الكÈى ،وهذا ما يوؤثر سصلبا
ع -ل -ى مشص -اري -ع ال -ت -ن -م -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة واÙل-ي-ة،
وينعكسس ذلك بالضصرورة على مناصصب الشصغل
واسص -ت -غ -ربت ح -ن -ون م -ن اأن ق -ان -ون اŸال -ي -ة
التكميلي  2015قد األغى اŸادة  ‘ 66القانون
اŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي لسص-نة  ،2009ال -ت -ي تضص-م-نت
ضصوابط تتعلق بعمليات السصتÒاد على اأسصاسس
وكالت ،مع اإجبارية ان يكون اŸعني بعملية
السصتÒاد موجود فعليا ،وهذا ما يعني ـ حسصبها
ـ ال -ع -ودة اإ ¤ال -ف -وضص -ى ال -ت -ي ك-انت سص-اب-ق-ا اأي
الرجوع اإ ¤اسصتعمال الأسصماء اŸسصتعارة.

ا÷زائر أامام فرصضة تنؤيع ا’قتصضاد الؤطني
قالت جمعية ألتفك ‘ ÒأŸؤوسصسصة ،أنها تشصاطر
وج- -ه- -ة ن- -ظ- -ر أ◊ك- -وم -ة ح -ول رفضس سص -ي -اسص -ات
ألتقشصف ،ودعت إأ ¤ألتعجيل ‘ –ريك عجلة
أق- -تصص- -اد ق- -وي خ- -ارج أÙروق -ات ،مشصÒة إأ ¤أن
أıاطر أ’قتصصادية ألتي توأجه ألبÓد سصتسصتمر
إأ ¤ألسصنوأت ألثÓث أŸقبلة.
وذكرت ا÷معية ‘ بيان لها ،أان «اقتصصادنا بحاجة
ملحة إا ¤سصياسصة اقتصصادية نشصيطةŒ ،عل الشصركات
اÿاصصة والعامة ،اÙرك لنمو قوي ومسصتدام ،وقادرة
ع- -ل- -ى خ- -ل- -ق الÌوة ال- -ه- -ائ -ل -ة وال -وظ -ائ -ف وتسص -ت -ج -يب

لÓحتياجات الجتماعية للمواطن ،»Úوأاضصافت « هذه
السص -ي -اسص -ة ت -ت -ط -لب إاصص Ó-ح-ات ع-اج-ل-ة ل-ب-ي-ئ-ة وﬁي-ط
األعمال ،وتبسصيط إاجراءات السصتثمار و–ول كبÒا ‘
سصياسصة التجارة اÿارجية لدينا ،وتعديل قيمة الدينار».
ودعت ا÷م -ع -ي -ة إا ¤ضص -رورة ال -ت -خ-ل-ي ع-ن ت-فضص-ي-ل
اŸسص- -ت- -ث- -م- -ري- -ن األج- -انب ع- -ل- -ى حسص- -اب اŸت -ع -ام -لÚ
ا÷زائ -ري Úف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ق -ي -ود ع-ل-ى اŸصص-دري-ن
واŸن-ت-ج ،Úووصص-فت ال-وضص-ع-ي-ة «ب-ال-فصص-ل غ ÒاŸف-ه-وم
الذي يغرم اقتصصادنا الوطني» ،مؤوكدة أان الوقت قد حان
ألن توضصع اإلدارة القتصصادية الوطنية توضصع ÿدمة

خÓل إأشصرأفه على أ’نطÓق ألرسصمي لتسصجيÓت ألطلبة أ÷دد ،حجار:

يتع Úعلى ا÷امعة أان تتكيف مع ا’حتياجات ا’قتصضادية والصضناعية للبÓد

شص-دد وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-بحث
ألعلمي ألطاهر حجار ،أمسس ،بقسصنطينة
على ضصرورة إأدرأج أ÷امعة لتخصصصصات
ت-ت-م-اشص-ى م-ع أ’ح-ت-ي-اج-ات أ’ق-تصص-ادية
وألصص-ن-اع-ي-ة ل-ل-بÓ-د عÓ-وة ع-لى ألشصعب
ألكÓسصيكية أŸتاحة.
و‘ مداخلته خÓل ندوة صصحفية
نظمت على هامشس زيارة عمل أاشصرف
خÓ- -ل- -ه- -ا ع -ل -ى اإلن -ط Ó-ق ال -رسص -م -ي
ل -تسص-ج-يÓ-ت ال-ط-ل-ب-ة ا◊ائ-زي-ن ا÷دد
على شصهادة البكالوريا أاكد الوزير بأان
هناك فكرة بدأات تتبلور ÷عل اŸتخرج من ا÷امعة
إاطار كفء جاهز للتوظيف ‘ أاي مكان.
وت -ط -رق السص-ي-د ح-ج-ار ‘ ه-ذا السص-ي-اق ع-ل-ى سص-ب-ي-ل
اŸثال إا ¤جامعة وهران ومنطقتها التي أاضصحت قطبا
لصصناعة السصيارات والتي يتع Úعليها إادخال تخصصصصات
جديدة مرتبطة بهذا النشصاط بشصكل مباشصر.
كما اسصتشصهد بجامعة قسصنطينة التي يتع Úعليها هي
األخرى أان تتعزز أاك Ìبتخصصصصات ذات صصلة باŸيكانيك
والفÓحة على وجه اÿصصوصس.
وأاكد وزير التعليم العا‹ على أان الهدف من ذلك هو
وضصع ‘ متناول القتصصاد الوطني جامعي ‘ Úخدمة
التنمية اÙلية.
وسص -ي -ت -م ال -ت -ط -رق إا ¤ه-ذا اإلنشص-غ-ال خÓ-ل ال-ن-دوة
الوطنية اÿاصصة بتقييم نظام أال-أام-دي (ليسصانسس -
ماسص - Îدكتوراه) اŸزمعة ‘ شصهر ديسصم ÈاŸقبل
حسصب ما أاردفه حجار موضصحا بأان جهود كبÒة تبذل من
أاجل –سص Úأاداء اŸنظومة ا÷امعية.
وأاضصاف ‘ هذا الصصدد بأانه سصيتم تقييم نظام أال -
أام  -دي اŸطبق با÷زائر منذ  2004خÓل هذه الندوة
الوطنية وذلك بطريقة «عليمة وموضصوعية» من أاجل
تقد Ëإاذا لزم األمر التصصحيحات الÓزمة.
كما من شصأان هذه الندوة الوطنية التي سصيحضصرها
الشصركاء الجتماعيون والقتصصاديون ونقابات القطاع
واŸن-ظ-م-ات ال-طÓ-ب-ي-ة واŸؤوط-رون ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ون أان

“ك -ن م -ن إاي -ج-اد ح-ل-ول ألي ن-ق-ائصس
ﬁتملة.
وأاضص- -اف ال- -وزي -ر «ح -ت -ى وإان ‚ح
هذا النظام بنسصبة  ٪100إال أان التوقف
للتقييم يفرضس نفسصه من أاجل مواصصلة
التقدم نحو األمام».
وع Ó-وة ع -ل -ى ذلك شص-ه-دت ن-ت-ائ-ج
امتحان البكالوريا خÓل هذه السصنة
«–سص -ن -ا ع -ل -ى الصص -ع -ي -دي -ن ال -ن -وع-ي
والكمي» حسصب ما أاشصار إاليه الوزير
م -وضص -ح -ا ب -أان-ه ” تسص-ج-ي-ل  143أالف
ناجح إاضصا‘ جديد ‘ شصهادة البكالوريا مقارنة بالسصنة
اŸنصصرمة وزيادة ‘ عدد الناجح Úبتقديرات.
و ⁄تؤوثر هذه النتائج على معدل التوجيهات اŸطبقة
حسصب م -ا أاك -ده ال -وزي -ر م -وضص -ح -ا ب -اŸق -اب -ل ب -أان ع-دد
اŸن-اصصب ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة اıصصصص-ة ل-ل-طب ال-ت-ي ك-انت
تÎاوح ب 7 Úآالف إا 8 ¤آالف منصصب خÓل السصنوات
األخÒة قد ارتفعت إا 13 ¤أالف منصصب هذه السصنة.
وم- -ن ›م -وع  36أال-ف ن-اج-ح ج-دي-د ‘ ال-ب-ك-ال-وري-ا
مسصجل بولية ا÷زائر العاصصمة فقد اسصتجابت وزارة
التعليم العا‹ لرغبات  34أالف ناجح جديد ‘ شصهادة
البكالوريا فيما سصيتم التكفل بـ 2000آاخرين ‘ إاطار
«التضصامن ب Úا÷امعات اÛاورة» وذلك ‘ انتظار
إا‚از منشصآات جديدة ،حسصب ما أاكده الوزير.
ولدى تطرقه للتداب ÒاŸتخذة من طرف وزارته من
أاج- -ل اإلسص- -راع ‘ إاج- -راءات م- -ن- -ح شص -ه -ادات اŸع -ادل -ة
واŸصصادقة على الشصهادات ا÷امعية أاعرب الوزير عن
إارادة دائرته الوزارية من أاجل تعميم منح البطاقات
اإللكÎونية للطلبة ع Èجميع جامعات الوطن.
وفيما يتعلق بتمديد سصاعات الدراسصة أاوضصح الوزير
بأانه سصيتم تطبيق هذا اإلجراء التدبÒي الذي لن يشصمل
قسصنطينة ع Èالوليات التي يتواجد بها ضصغط كب.Ò
وخ Ó-ل زي -ارت -ه إا ¤ولي -ة قسص -ن -ط-ي-ن-ة ع-اي-ن ال-وزي-ر
ج-ام-عات  1و 2و 3ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ووضص-ع حجر األسصاسس
إل‚از حاضصنة بجامعة منتوري.

’من:
’مني ميزأب من منتدى أ أ
أÿب Òأ أ

حملة جني الفل Úا÷ارية بهذه
الولية التي يتوقع أان يتحقق بها
إانتاج من هذه اŸادة يصصل إا14 ¤
أالف قنطار.
ك - -م - -ا زار ال - -وزي- -ر م- -ع- -رضص- -ا
ﬂصصصص -ا ل -ل -ع -ت-اد اŸسص-ت-ع-م-ل ‘
إاطار حملة جني الفل Úع17 È
م -وق -ع -ا ح -يث –دث م -ط-ول م-ع
ع -م-ال ال-ق-ط-اع مÈزا ب-اŸن-اسص-ب-ة
العمليات اŸرتقبة ‘ إاطار تثمÚ

طالبت Ãزيد من أŸكاسصب للطبقة ألشصغيلة ،حنون:
ا÷دي- - -دة ‘ ق- - -ان- - -ون اŸال- - -ي - -ة
ال-ت-ك-ميلي  ،2015ول - -ف- -تت ان- -ه ⁄
يظهر اثر التقشصف ‘ شصكله لكن
اح- -ت- -واه مضص- -م- -ون- -ه ،م- -ن خ Ó-ل
الإجراء اŸتعلق باإلغاء اŸادة 87
م- -ك- -رر ال- -ت -ي ت -ق -لصس الإسص -ق -اط
اŸا‹ لتطبيقها من اأزيد من 560
مليار دج تقلصس اإ 54 ¤مليار دج
،لأنه ل Áسس سصوى الشصرائح الدنيا فقط.
وخاضصت حنون مطول ‘ قراءتها لÓإجراء
اŸت-ع-ل-ق ب-الإع-ف-اء ا÷ب-ائ-ي ب-ال-نسصبة للمتهربÚ
من دفع الضصرائب وتعويضصها برسصم جزا‘ ل
يتجوز  7باŸائة التي يجب اأن تطبق قبل ،2016
واع-تÈت ذلك تشص-ج-ي-ع-ا ل-ل-ت-ه-رب ا÷ب-ائ-ي ،لن
هذا التسصامح ‘ دفع مثل هذه اŸسصتحقات
للحزينة العمومية يغري الذين يدفعونها اإ¤
النقطاع عن دفعها وجعلها تÎاكم ليسصددوا ‘
الأخ Òقيمة ل تتجاوز النسصبة اŸذكورة.
ك -م -ا اأث-ار ح-ف-ي-ظ-ت-ه-ا ال-رسص-م الإضص-ا‘ ع-ل-ى
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ضضرورة إاشضراك وسضائل اإ’عÓم ‘ ﬁاربة التطرف العنيف

فروخي يؤؤكد على ضضرورة تصضدير ﬁصضؤل الطماطم ذات ا÷ؤدة
الشص -ع -ب-ة ب-ا÷زائ-ر ،ح-يث م-ن اŸزم-ع
إان-ت-اج  1,2م-ل-ي-ون ط-ن م-ن ال-طماطم
الطازجة وما ل يقل عن  90أالف طن
من الطماطم ذات الÎكيز اŸضصاعف.
ول -دى ت-دشص-ي-ن-ه اŸع-رضس ال-وط-ن-ي
األول للطماطم ÃحÓت توباكو سصابقا
بالذرعان Ãشصاركة  100عارضس قدموا
من ﬂتلف وليات الوطن أالح الوزير
باÿصصوصس على «األهمية التي “ثلها
جودة اŸنتوج الذي لبد أان يسصتجيب
للمعاي ÒاŸطلوبة ليفرضس نفسصه ‘ السصوق الدولية»،
وأاضصاف أان  500أالف منصصب ” إاسصتحداثه بفضصل
الديناميكية ا÷ديدة التي تعرفها هذه الشصعبة التي
ق-ف-ز إان-ت-اج-ه-ا من  30أال -ف ط -ن م-ن ال-ط-م-اط-م ذات
الÎكيز اŸضصاعف إا 90 ¤أالف طن.
وباإلضصافة إا ¤معاينته وحدة للتصصب Òومسصتثمرة
فÓ-ح-ي-ة ب-ال-بسص-ب-اسس ع-اي-ن ف-روخ-ي مسص-ت-ودع ل-ل-ف-لÚ
ببلدية ع Úالعسصل حيث اسصتفسصر عن ظروف سصÒ

العدد

05

الشصركات على عكسس ما هو موجود على أارضس الواقع.
وأافادت ،أان الرأاي العام الوطني «يجب أان يعرف أان
ال-وضص-ع-ي-ة الق-تصص-ادي-ة ال-ت-ي Áزه-ا ت-ده-ور ا◊سص-اب-ات،
ي -ج -ع-ل-ن-ا أاق-رب إا ¤ال-رك-ود وال-ع-ودة إا ¤صص-ن-دوق ال-ن-ق-د
الدو‹ وهو عملية انتحارية قاتلة».
ورأات ‘ ت- -ب -ن -ي ال -ت -قشص -ف ،ق -رار خ -اط -ئ يسص -رع ‘
مضصاعفة معاناة القتصصاد الوطني ،معتÈة أان «الدخول
‘ إاصص Ó-ح -ات ت -وف -ق -ي -ة Áل -ي -ه-ا ال-وضص-ع الصص-عب ال-ذي
نشصهده ،للشصروع ‘ إانقاذ منحنى النتعاشس».

حمزة /م

’سصتاذ أحمد ميزأب ،بأان «ندوة
أكد أ أ
أ÷زأئر» حول ظاهرة ألتطرف ألعنيف
’رأدة ألقوية من أجل
وأسصتئصصاله ،عكسصت أ إ
مكافحتها ،من خÓل ألعمل سصويا على
’عÓم ‘
إأجتثاثها ،مÈزأ ‘ هذأ ألشصأان دور أ إ
’مني
ﬁاربتها ،أنطÓقا من فكرة أن ألبعد أ أ
لوحده غ Òكاف ،حيث يجب أن يعالج على
مسصتوى أعمق من خÓل ألوصصول إأ ¤توعية
شصريحة وأسصعة من أÛتمع ،وعلى رأسصها فئة
ألشصباب ،وما تعلق منهم بسصكان أŸناطق
أ◊دودية وألنائية ألتي أثبتت درأسصات
جزأئري أنهم أك Ìعرضصة للتطرف من
غÒهم ،إأ ¤جانب ضصرورة أ’بتعاد عن
ألتضصارب ألديني ‘ ألفتاوى.

العاصصمة :آاسصيا مني

و‘ هذا اإلطار ،دعا ميزاب من منتدى األمن
ال -وط -ن -ي ،وسص-ائ-ل اإلعÓ-م ،إا ¤ال-ع-م-ل ع-ل-ى تسص-طÒ
ب -رام -ج ت -وع -وي -ة غ Òم -ن -اسص -ب -ات -ي -ة ت -ك-ون مسص-ت-م-رة
لتحسصيسس وتوعية الشصباب حتى ل يتأاثروا Ãا ينشصر
على النÎنيت ومواقع التواصصل الجتماعي ،باعتبار
أان ا÷ماعات اإلرهابية اليوم يضصيف ميزاب قائ:Ó
تسصتعمل اإلنÎنيت بكÌة للÎويج ألفكارها الهدامة
وجرائمها من خÓل اسصتثمارها للتطور التكنولوجي
ا◊اصصل من خÓل نشصر  3مÓيÚ
تغريدة ع Èشصبكة التوي ÎللÎويج
ل-ن-فسص-ها و 17أال -ف صص-ف-ح-ة ع-ل-ى
الفايسصبوك ودخولها لـ 10مÓيÚ
من اŸواقع.
وأاشصار ميزاب خÓل تنشصيطه
لندوة إاعÓمية حول «دور اإلعÓم
‘ ال- - -ت- - -حسص- - -يسس م- - -ن ﬂاط- - -ر
التطرف العنيف» ،أان ا◊كومات ل Áكن Ãفردها
التعامل مع هذه الظواهر التي “سس بوحدة الشصعوب
Óع Ó-م أايضص -ا دورا ك -بÒا ‘ ه -ذه
وأام- -ن- -ه- -ا ،وإا‰ا ل - -إ
اŸعادلة األمنيةŸ ،ا يحمله من رسصالة تهدف إا¤
حماية اÛتمع ومكتسصباته من كل من تسصّول له نفسصه
اŸسصاسس باسصتقرار األ·.
و‘ هذا الصصدد ،أاكد ميزاب ،أان اإلعÓم له دور
ه -و م -ك -م-ل ل-ب-اق-ي ا÷ه-ود وان ال-ت-ع-ام-ل م-ع ظ-اه-رة
اإلرهاب تقتضصي األخذ Ãبدأا الوقاية عن طريق بث

رسص-ائ-ل إاعÓ-م-ي-ة م-رك-زة ت-ت-ن-اول م-ن خÓ-ل-ه-ا مناهج
مدروسصة ‘ توعية اÛتمع Ãختلف شصرائحه تكون
‘ سص -لسص -ل -ة ح -مÓ-ت ط-وي-ل-ة األم-د تسص-ت-ه-دف ت-غ-يÒ
القناعات وترسصيخ القيم الوطنية التي –قق السصلم
وتضصمن اسصتقرار األ·.
و‘ هذا اŸقام ،شصدد ميزاب على أاهمية التدقيق
‘ اŸعلومة األمنية ،حيث وجب عليه أان يحمل العمل
اإلعÓمي ‘ مضصمونه ا÷دية ‘ معا÷ة األحداث
حتى تؤودي األثر اŸرجو منها وأاضصاف قائ :ÓاإلعÓم
ا÷زائري اليوم مطالب بتبني إاسصÎاŒية إاعÓمية
ﬁكمة من أاجل جعل اÿطاب اإلعÓمي أاك ÌتأاثÒا
وجاذبية وقوة لتقد Ëالرسصالة الهادفة البناءة وليسس
العكسس.
وبهذا الشصأان ومع ارتفاع عدد ا÷رائد والقنوات
اإلع Ó-م -ي -ة اÿاصص -ة ،ح -ذر اŸت -ح -دث م -ن خ-ط-ورة
النسص -ي -اق وراء السص -ب -ق الصص -ح -ف-ي ‘ ›ال اإلعÓ-م
األم -ن -ي ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل اإلعÓ-م ي-ب-ت-ع-د م-ن م-ه-ام-ه
الرئيسصية التي قد –دث اŸغالطات التي غالبا ما
تكون لها انعكاسصات سصلبية على اÛتمع.
بدوره أاكد مدير خلية اإلعÓم والصصحافة لعروم
Óمن الوطني سصعت منذ
عمر أان اŸديرية العامة ل أ
سصنت Úإا ¤تطوير وسصائل التصصال مع الصصحفي،Ú
وذلك من خÓل فتح منتدى Ÿناقشصة عدة مواضصيع
أامنية ،وفتح إاذاعة تبث ﬂتلف اŸعلومات اŸتعلقة
بأامن اŸواطن ﬁاولة منها ‘ خلق
جسصور تواصصل بينها وب ÚاŸواطن،
فضص  Ó-ع -ن ت -ق -رب م -ن الصص -ح -ف-يÚ
وتكوينهم ‘ ›ال اسصتخدام ﬂتلف
اŸفاهيم واŸصصطلحات األمنية.
وأام -ام ال-ث-ورة اŸع-ل-وم-ات-ي-ة ال-ت-ي
ي-ع-رف-ه-ا اÛت-م-ع ا÷زائ-ري ،أاصصبح
م -ن الضص -روري ال -ي -وم ـ ي-ق-ول أاح-م-د
ÓعÓم األمني يسصمح
ميزاب ـ –ديد مفهوم واحد ل إ
ب -رب -ط ع Ó-ق -ات شص -راك -ة م-ا ب ÚاÛت-م-ع واإلعÓ-م
واŸؤوسصسصات األمنية ،وذلك بهدف ضصمان حماية أامن
اŸواطن واŸسصاهمة ‘ بناء القتصصاد الوطني.
وأابرز لعروم ‘ سصياق حديثه ،إا ¤أان اŸديرية
Óم -ن ال -وط -ن -ي÷ ،أات إا ¤الن -ف-ت-اح ع-ل-ى
ال -ع -ام -ة ل  -أ
اإلعÓم واŸواطن بشصكل عام ،وذلك بأامر من اŸدير
العام ،حرصصا منها على أاهمية نشصر كل اŸعلومات
لوضصع حد للتأاويÓت اÿاطئة.

حذار من خطؤرة اإ’نسضياق
وراء السضبق الصضحفي
‘ اÛال اأ’مني
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الخميسش  3٠جؤيلية  ٢٠15م
المؤافق لـ  1٤شسؤال  1٤36هـ

ألقضصية ألصصحرأوية  24سصنة من ألنتظار ولكل مقام مقال

صضويلح :ا÷انب القانو Êواضضح وسضاطع هو انتهاك صضارخ للقانون الدو‹

شصكلت ألقضصية ألصصحرأوية ‘
جوأنبها ألسصياسصية وألقانونية
وألجتماعية ،أ◊يز ألكب Òمن «منتدى
ألشصعب» ،ألذي أسصتضصاف فيه ›موعة من
ألضصيوف ،يتقدمهم أŸناضصل رئيسس
لسصبق ،رئيسس
أ◊كومة ألصصحرأوي أ أ
لمانة ألوطنية
أ÷امعة ألصصيفية وعضصو أ أ
÷بهة ألبوليسصاريو أŸناضصل أحمد ﬁمد
لم .Úكما أسصتضصاف ألناشصط أ◊قوقي
أ أ
أŸعتقل ‘ ألسصجون أŸغربية ألبشصÒ
ألسصماعيلي ،إأضصافة إأ ¤ألدكتور عضصو
لمة بوجمعة صصويلح ،ألذي قدم
›لسس أ أ
عرضصا قانونيا للقضصية ألصصحرأوية ،من
خÓل حديثه عن كل أ÷وأنب ألتي تقر
بحق ألشصعب ألصصحرأوي ‘ تقرير مصصÒه
بعد  24سصنة من ألنتظار أمام “اطل
أÛتمع ألدو‹ ،رغم أ◊شصد ألكب Òألذي
Œلبه ألقضصية من مؤويدين ومسصاندين
ومتعاطف.Ú

نورأ لدين لعرأجي

قال صسؤيلح أان إاعÓن منح السستقÓل للبلدان والشسعؤب
المسستعمرة لم يأات بالصسدفة« ،بل كان نتيجة ظروف داخلية
ودولية» ،مضسيفا أان السستعمار في السستينات كان للخÓف
المؤجؤد بين الكتلة األفرو– آاسسيؤية ،والتحاد السسؤفياتي
والدول الغربية والدول األخرى حؤل تاريخ انهاء السستعمار
دون قيد أاو شسرط ،وأان يكؤن اإلنهاء فؤري ،على أاسساسش طلب
ت -اري -خ آان-ذاك – 196٢–1961ل -ي-ك-ؤن أاخ-ر ت-اري-خ إلن-ه-اء ك-ل
السستعمار ،وتم تغيير مادة في القانؤن الدولي بحيث أاصسبح
بمثابة إانهاء السستعمار وخلقت في  196٢آالية أاو ميكانيزم
لتنفيذ هذا القرار ،وصسدرت لجنة تصسفية السستعمار وسسميت
آانذاك لجنة الـ.٢٤
ويتسساءل الحقؤقي صسؤيلح أانه منذ ذلك وبعد كل هذا التاريخ
«ن -ذهب إال -ى األم -م ال -م -ت -ح -دة ،ون -ق-ف أام-ام ل-ج-ن-ة تصس-ف-ي-ة
Óمم المتحدة ،وخÓل مرتين
السستعمار وهي اللجنة الرابعة ل أ
في السسنة نخرج بتقارير مجلسش األمن» .ومن باب هذا
التماطل والتعسسف في حق القضسية الصسحراوية أاراد صسؤيلح
أان يقدم في هذا الشسأان خبرة قانؤنية تتعلق باألوضساع العامة
التي تحيط وتتعلق بالقضسية ،فذكر بأان الجانب القانؤني ل
غبار عليه في القضسية ،فهؤ واضسح وسساطع بأانه انتهاك صسارخ

مفضض ـّ Óمواصضلـ ـ ـة اله ـ ـروب إا¤
األمام..اŸغرب ‘ حالة تخّبط

^ ل يوجد هناك أختÓف حولها ‘ أÙافل ألدولية

للقانؤن الدولي ،سسؤاء اإلنسساني من خÓل اتفاقيات جنيف ،٤
أاو البروتؤكؤلت الÓحقة (البروتؤكؤل األول والثاني)« ،ما بالنا
بالقانؤن الدولي الؤاسسع لحقؤق اإلنسسان ،ابتداء من إاعÓن
 19٤8إال -ى غ -اي -ة ي -ؤم-ن-ا ه-ذا ،ون-ح-ن ن-ط-ب-ق ف-ي ب-ن-ؤد ه-ذا
اإلعÓن».
ال-دك-ت-ؤر صس-ؤي-ل-ح أاك-د أان-ه ب-ال-رج-ؤع إال-ى ال-م-ح-اف-ل ال-دولية
وهيئات األمم المتحدة ،يمكننا أاخذ الهيكل القضسائي ،الذي
هؤ الهيئة السستشسارية أاو محكمة العدل الدولية ،مشسيرا إالى أان
هذه األخيرة أاصسدرت حكم اسستشساري في قضسية الحال أاي
القضسية الصسحراوية ،فصسلت فيه وأاكدت أان القضسية هي قضسية
تصسفية اسستعمار ،وشسبيهة بقضسية ناميبيا ويجب أان تحل وفقا
إلعÓن  1٤/15وأان المغرب ل حقؤق يدعيها على اإلقليم ول
تؤاجد لروابط إانسسانية في اإلقليم ،ول أاي دعاء ديني على
أاسساسش ادعاء األمير .وقال صسؤيلح «لؤ سسايرنا هذه النظرية
لؤصسلت اإلمارة إالى غاية حدود طشسقند ،وبالتالي النظرة
التؤسسعية يصسفها المتدخل بأانها شسبيهة مع النظرة التؤسسعية
للجنسش األلماني الذي يدعي أانه أاينما يكؤن هناك جنسش
أاصسفر يكؤن مرادف الدولة له» ،مؤضسحا في هذا الشسأان على
أانه أاينما امتدت اإلمبراطؤرية المائية امتدت ،كإامبراطؤرية
ال -دب أاو إام -ب -راط -ؤري -ة ال -ح-ي-ت-ان وسس-ل-ط-ات أاع-م-اق ال-ب-ح-ار
وغ-ي-ره-ا ،وه-ن-ا ي-قصس-د ال-دك-ت-ؤر صس-ؤي-ل-ح ال-عÓ-ق-ات ال-ثنائية
الدولية آانذاك ،أامريكا والتحاد السسؤفيتي
بعد العملية الكرونؤلؤجية التي وصسف فيها بداية النظريات
التؤسسعية ومطالب حقؤق اإلنسسان في تصسفية السستعمار.
وأاشسار صسؤيلح إالى أانه في المحافل الدولية كلها ل يؤجد
هناك اختÓف في القضسية الصسحراوية ،وحق هذا الشسعب

في تقرير مصسيره ،معقبا في السسياق نفسسه حؤل الطرح
ال -م -ت-داول ف-ي الت-ف-اق أاو ال-ت-ف-اوضش غ-ي-ر ال-رسس-م-ي ب-أاف-ك-ار
طرحها المغرب وهي الدمج ،أاو الضسم ،يقؤل بشسأانها أان أافكارا
سسابقة طرحت في مسسأالة ناميبيا لما كانت حكؤمة جنؤب
إافريقيا في عهد «األبرتايد» ،وحكؤمة مالن ،اللذين طالبؤا
بضسم هذا اإلقليم ،وانتهت األمؤر إالى اسستقÓل ناميبيا تحت
حركة تحرر صسؤافؤ .متسسائ« Óلؤ نحاول اليؤم طرح هذا
السسقاط لمحاولة معالجة القضسية الصسحراوية ،من منطلق
قؤاعد القانؤن الدولي ونحاول تطبيقها على هذا الؤاقع أاو
هذه المقؤلت ،أاو ما يعرف بقضسية النتداب (أا،ب) الذي
عرفناه في قضسية فلسسطين مث Óوفي قضسايا أاخرى مماثلة،
فهؤ لم يأات بالجديد ألنه ذهب مع نظام عصسبة األمم»،
مشسيرا إالى أانه لما أانشسئت األمم المتحدة جاءت بقانؤن جديد
وهؤ نظام الؤصساية الدولية ،حيث منحت في  19٤٧قانؤن لكل
األقاليم التي كانت تحت وطأاة السستعمار بتقديم تقارير حؤل
كيفية انهاء السستعمار والتخلصش من السسيطرة كما هؤ الشسأان
في القضسية الصسحراوية اآلن ،مضسيفا أان اسسبانيا في تلك
الفترة لم تقدم تقريرا عن مصسير الصسحراء الغربية ،ألنها
تحت سسيطرتها وتؤاجدها إالى غاية  19٧5وبمؤامرة ـ قال
عنها القانؤني ـ أان خطة جرت لتقسسيم اإلقليم بين مؤريتانيا
والمغرب ،بالمقابل يتنازلؤن لسسبانيا عن كل المصسائد المائية
في المياه القليمية والجرف القاري والمنطقة القتصسادية،
ث-م يسس-م-ح-ؤن ل-ه-ا ب-اسس-ت-ن-زاف ال-ث-روات ال-ط-ب-يعية والمعدنية
التابعة لÓقليم ،كما يمنحؤنها تراخيصش السستغÓل ،وهؤ
وضسع كارثي ،يقؤل بؤجمعة.
اليؤم وفي خضسم هذا التماطل في تقرير المصسير يمكن ربطه
ب-قضس-ي-ة ال-ح-ك-م ال-ذات-ي ال-ت-ي ي-ت-ح-دث ع-ن-ه-ا المخزن ،يقؤل
بشسأانها المحامي وأاسستاذ القانؤن على أان هذه الكلمة اليؤم ل
وجؤد لها وغير مسستعملة في القانؤن الدولي وغير معترف
بها في تطؤير قؤاعد القانؤن الدولي.
واعتبر صسؤيلح أان قضسايا السستعمار اليؤم انتقلت إالى مؤجة
أاخرى من قضسايا التحرير بحيث لم تبق قضسايا جامدة أاو في
شسكل قانؤني محدد ،وحسسبه اليؤم المغرب يدعي بالحكم
الذاتي ،مؤكدا أان القرار الصسريح لحق الشسعؤب المسستعمرة
في تقرير مصسيرها مدون في سسبعة بنؤد «ل يحق تأاخير
اسستقÓل شسعب تحت ذريعة التأاخر القتصسادي أاو الجتماعي
أاو الفكري أاو غير ذلك».
كما ينصش القانؤن الصسريح في متضسمنه :ل يحق المسساسش
بالسسÓمة للتراب أاو بالتقؤيضش الجزئي ،ل يحق اسستعمال
القؤة العسسكرية ،لكن ماهؤ على أارضش الؤاقع يختلف تماما
عن ما هؤ مؤجؤد في منابر األمم المتحدة ،مما يجدر بنا
طرح التسساؤول التالي :إالى متى يظل الؤضسع هكذا؟
لتكؤن اإلجابة طبعا على شسفاه كل شسباب البؤليسساري وأابناء
السس -اق -ي -ة ال -ح-م-راء وواد ال-ذهب ،ب-ع-د  ٢٤سس-ن-ة ط-ال ف-ي-ها
النتظار كثيرا.

صص Èألصصحرأوي Úبدأ ينفذ

سسعيد بن عياد

يزداد المغرب تخّبطا جراء اسستمرار احتÓله لل ّصسحراء
الغربية منذ صسفقة مدريد المشسؤومة وخياره الهروب إالى
األمام في مؤاجهة حتمية الذهاب إالى السستفتاء ،وتمكين
الشسعب الصسحراوي من ممارسسة حق تقرير المصسير ضسمن
قؤاعد األمم المتحدة المتعلقة بتصسفية السستعمار .غير أانه
وبالمؤازاة تتم ّسسك سسلطة الحتÓل بخيار نهب ثروات
الشسعب الصسحراوي من خÓل اسستنزاف مؤارده الطبيعية،
خاصسة الفؤسسفات والثروات البحرية كالسسمك والمعادن
باسستباحة المناطق القتصسادية والجرف القاري عن طريق
منح المتياز لشسركات متعددة الجنسسيات بما فيها أاوروبية،
كما تؤّقف عنده بؤجمعة صسؤيلح الخبير في شسؤون القانؤن
الدولي لدى تدخله في النقاشش.
وبعد أان ذّكر بقرارات األمم المتحدة التي تتمحؤر مختلف
بنؤدها حؤل عدم أاحقية اسستغÓل ثروات شسعب بدعؤى تأاخر
اقتصسادي ،وتكرسش حق الشسعؤب في اسستغÓل ثرواتها
الطبيعية ضسمن ميثاق سسيادة الشسعؤب على ثرواتها ،أاثار مدى
نجاعة اآلليات التي وضسعتها األمم المتحدة وعلى قلتها في
تمكين بلؤغ الشسعب الصسحراوي في تجسسيد تطلعاته
المشسروعة .وبالطبع هي تطلعات تصسب في تحقيق الحرية
والسستقÓل ،ومن ثمة التؤجه إالى النهؤضش بالمنطقة بمعايير
اقتصسادية واسستثمارية تخلق النمؤ ،وتعزز فضساءات
الحريات بما يعزز قدرات بلدان المنطقة الشساملة وشسعؤبها
على مؤاجهة تداعيات النظام العالمي الجديد ،وإافرازات
العؤلمة التي تداهم الشسعؤب المتأاخرة عن ركب األمم في
مجال التنمية والنمؤ القتصسادي والجتماعي.
وتؤّقف الدكتؤر صسؤيلح بشسكل معّمق عند النتهاكات
الصسارخة من دولة الحتÓل لقؤاعد القانؤن الدولي
باسستنزاف ل حدود له
وأابخسش األثمان للمؤارد الطبيعية للصسحراء الغربية ،بإابرام
عقؤد مع شسركات ذات نفؤذ في المشسهد الدبلؤماسسي العالمي
تسستحؤذ على خيرات شسعب يأابى أان تنكسسر إارادته في
النعتاق من الحتÓل الحقير ،والنخراط في ديناميكية
دولية إانسسانية للتنمية تتطابق مع أاهداف األمم المتحدة.
وألنّ حجم المصسالح كبير وتحّقق لتلك الشسركات وبلدانها
مكاسسب ل حدود لها ،فمن الطبيعي أان يتأاخر الحل
الدبلؤماسسي والسسياسسي لهذه القضسية ،ويصساب مجلسش األمن
الدولي بعطل مزمن كما أاضساف المتدخل ،في ضسؤء عرضش
دقيق لتطؤرات مسسار القضسية الصسحراوية كما عرضسه محمد
األمين احمد مسستشسار الرئيسش الصسحراوي ورئيسش حكؤمة
اسسبق.
هذا األخير أاّكد أاّن المقاومة لÓحتÓل تأاخذ مسسارا مدنيا
من خÓل اعتماد أاسسلؤب سسلمي وفعال يسسقط األطروحات
Óدارة المغربية دون التخلي عن كل الؤسسائل التي
الباطلة ل إ
يكّرسسها القانؤن الدولي ومبادئ األمم المتحدة ،التي طال
تجسسيدها بما يؤّفر للطرف المحتل مزيدا من الؤقت في
محاولته السستثمار في طؤل الزمن واللعب على تناقضسات
ÓفÓت من حكم التاريخ بأانه بلد محتل
العÓقات الدولية ل إ
وغاصسب ،ول مجال أامامه سسؤى العؤدة الى جادة الصسؤاب،
ومن ثمة الدفع بالمنطقة قاطبة الى أافق جديد يقؤد الى بناء
رفاهية الشسعؤب في ظل حفظ كرامتها بعيدا عن أاي هيمنة.
ولم تّدخر الجزائر منذ بداية أاولى فصسؤل المشسكلة أاي
جهد للعمل من اجل الحل العادل ضسمن األمم المتحدة ،ول
تزال حريصسة على مبدأا تصسفية السستعمار وفقا لروح ميثاق
األمم المتحدة ،وبما يتطابق مع القانؤن الدولي اإلنسساني.

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

لجئون من اأجل القضضية وليسس اÿبز

ع Èأول رئيسس حكومة ÷مهورية ألصصحرأء
لم ،Úأول أمسس ،من «فوروم
ألغربيةﬁ ،مد أ أ
ألشصعب» على أن ألÓجئ Úألصصحرأوي Úيتحملون
أŸشصاق وأŸتاعب من أجل قضصيتهم ألعادلة
وحقهم ‘ تقرير مصصÒهم ونيل كرأمتهم
وألسصيادة على أرأضصيهم وليسصوأ لجئي خبز.

سس /ناصسر

واعتبر السسيد محمد األمين التضسحية من أاجل الؤطن
واجب م -ق -دسش ع -ل -ى أاب -ن -ائ -ه رافضس-ي-ن ك-ل ال-مسس-اوم-ات
واإلغراءات التي يحاول عناصسر النظام المغربي تقديمها
وه -ؤ أاسس-ل-ؤب اسس-ت-ع-م-اري ب-غ-يضش يسس-ع-ى السس-ت-ع-م-ار إال-ى
ط-رح-ه ع-ل-ى مسس-ت-ع-م-رات-ه وط-ب-ع-ا ق-د ي-ج-د ال-ع-مÓء من
ضسعاف النفؤسش لمحاولة اسستعمالهم في تعطيل وإاضسعاف
نضسالت المخلصسين والمكافحين من سسياسسيين ومناضسلين
وضسرب الحركات التحررية من الداخل ،لكن هيهات أان
ي -ت -ح -ق -ق ل-ه-م ذلك ف-ق-د سس-عت ف-رنسس-ا ال-ت-ي اسس-ت-ع-م-رت
ال-ج-زائ-ر م-دة ق-رن وث-لث ب-مشس-روع قسس-ن-ط-ي-ن-ة ل-ل-ج-ن-رال
دوغؤل سسنة  1958الذي كان مضسمؤنه أان «الفÓقة» ثاروا
من أاجل الخبز والعمل وبعضش المطالب وحاولت تكؤين
الطابؤر الخامسش والقؤة الثالثة إال أان اسستمرار الثؤرة
الجزائرية حتى التحرير بّين بطÓن المشسروع وأاثبت أان
ال -ث -ؤار ث -اروا م -ن أاج -ل السس -ت -قÓ-ل والسس-ي-ادة وال-ك-رام-ة
والعيشش في وطنهم أاحرار.
كما أان المحافظة السسامية لÓجئين طلبت من المسسؤولين

بالّرغم من كل أŸناورأت
أل ّسصياسصيـــــة أŸغرضصـــــــة

أŸطلب ألعادل لل ّصصحرأوي ÚوأŸتعلق بإادرأج
لنسصان ‘ عمل ألـ
آألية حماية حقوق أ إ
«مينوروسصو» يبقى قائما مهما كانت
أل ّضصغوطات أل ّصصادرة عن أطرأف معروفة،
لك Ìمن
سصعت بكل ما لديها من أجل إأبعاد وأ أ
هذأ نسصف هذأ «أŸبدأ» ،ورفضس أن يجد مكانا
له ‘ خضصم مسصار تسصوية قضصية ألشّصعب
أل ّصصحرأوي.
منذ نهاية أافريل المنصسرم تاريخ مناقشسة وعرضش
تقرير روسش على مسستؤى مجلسش األمن ،هناك
م -ح-اول-ة ي-ائسس-ة ت-ري-د نسس-ي-ان ه-ذا ال-م-ل-ف ع-م-دا،
وسسحبه من كل المحافل الدولية بإايعاز من دوائر
سسياسسية تتبّنى طروحات أاكل عليها الّدهر وشسرب،
وتسس -اي -ر اّدع -اءات ب -اط -ل -ة ع -ل -ى شس -اك -ل -ة ال-ؤح-دة
الّ-ت-راب-ي-ة،وغ-ي-ره-ا م-ن «األسس-ط-ؤان-ات ال-مشسروحة»
التي سسئم الّرأاي العام العالمي من سسماعها.
جل لدى المجمؤعة الدولية هؤ
واللتزام الذي سس ّ
أان ت- -ك- -ؤن  ٢٠15سس-ن-ة إلن-ه-اء الح-تÓ-ل ال-م-غ-ربي
لل ّصسحراء الغربية ،وسسيكؤن هناك حل مهما كان
األمر ،وكل تصسريحات روسش كانت تصسبّ في هذا
الت -ج -اه ،والصس -ي -غ -ة األك -ث-ر ورودا ه-ي السس-ت-ف-ت-اء
لتقرير مصسير الشّسعب ال ّصسحراوي.

الصسحراويين إاحصساء عدد الÓجئين كي يتسسنى لها تقديم
المسساعدات اإلنسسانية الضسرورية من أاكل ولباسش وعÓج.
ولما فشسلت اإلغراءات أامام إاصسرار الصسحراويين على نيل
اسستقÓلهم وتقرير مصسيرهم لجأات القؤات المغربية إالى
أاسساليب تسستعملها إاسسرائيل ضسد الفلسسطينيين وهي اإلبادة
ومحاولة تصسفية كل ما هؤ حي من بشسر وشسجر وحيؤانات
وسس-ج-ن واع-ت-ق-الت ب-ال-ج-م-ل-ة ل-لشس-يؤخ والنسساء واألطفال
وهي أاسساليب لم يكن يسستعملها السستعمار السسباني الذي
حاربه الصسحراويؤن في كفاح مرير.
وقد قبل الصسحراويؤن طلب تؤقيف القتال والسستعداد
لتقرير المصسير بتنظيم اسستفتاء شسعبي وهؤ الطرح الذي
Óسسف
طرحه الحسسن الثاني منذ سسنؤات ولم يتحقق ذلك ل أ
وأاصسبح دور «المينؤرسسؤ» المتمثل في مراقبة وقف إاطÓق
ال- -ن -ار ل ي -راقب إال ال -م -ن -اط -ق ال -ت -ي يسس -ي -ط -ر ع -ل -ي -ه -ا
الصسحراويؤن بينما ل يراقب المناطق التي يسسيطر عليها
المغاربة من مناطق محتلة ،إال أان الؤضسع ل يمكن أان
يسستمر على ما هؤ عليه اليؤم ألن صسبر الصسحراويين بدأا
ينفذ وأان إاجراءات أاخرى قد تتخذ وقد يسستعملؤن اللغة
التي يفهمها النظام المغربي ،وهي أان الذي أاخذ بالقؤة ل
يسسترد إال بالقؤة ،ويبدو أان التماطل في الذهاب للحل
النهائي هدفه اسستغÓل المزيد من الثروات والخيرات
الصسحراوية ألن اسستقÓل الصسحراء قادم اليؤم أاو غدا ما
دام هناك مناضسلؤن صسحراويؤن مخلصسؤن وشسعب تؤاق
ل-ل-ح-ري-ة وه-ن-اك أاصس-دق-اء ل-لصس-ح-راوي-ي-ن ي-دع-مؤنهم من
أاحرار العالم.
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لسصماعيلي
ألناشصط أ◊قوقي ألصصحرأوي ألبشص Òأ إ

الشضعب اŸغربي ضضحية للتضضليل اإلعÓمي «اıز»Ê
لنه يدرك قرب نهاية ألحتÓل
أŸغرب يسصتنزف ثروأتنا أ

«نحن –ت حصصار
إأعÓمي كب ،Òولكننا
نحاول بإامكانياتنا
ألبسصيطة إأيصصال
أ◊قيقة» ..بهذه
ألكلمات وصصف
ألناشصط أ◊قوقي
ألصصحرأوي ،وأŸعتقل
ألسصابق ‘ سصجون
ألحتÓل ،ألبشصÒ
لسصماعيلي ،ألوضصع
أ إ
لرأضصي
‘أ أ
ألصصحرأوية أÙتلة..
لسصماعيلي
وقدم أ إ
عرضصا ıتلف أشصكال
ألنضصال ألسصلمي
للوطني Úألصصحرأوي ،Úألذي يقابل ‘ كل
مرة بالقمع أŸفرط ،وأسصتنزأف ألÌوأت،
ومع ذلك  ⁄تتوقف أنتفاضصة ألسصتقÓل
أŸتوأصصلة منذ أك Ìمن  10سصنوأت.

أسسامة إأفرأح

بدأا الناشسط الحقؤقي الصسحراوي البشسير اإلسسماعيلي
مداخلته بتؤجيه الشسكر إالى الجزائر حكؤمة وشسعبا،
على المؤقف التاريخي من قضسية الشسعب الصسحراوي،
ووقؤفهم إالى جانب شسعب يكافح من أاجل حق مشسروع
تكفله كل المعاهدات الدولية ،وهؤ حق تقرير المصسير.
وق -ال ال -م -ع -ت -ق -ل السس-اب-ق ف-ي السس-ج-ؤن ال-م-غ-رب-ي-ة ،إان
الصس -ح -راوي-ي-ن وج-دوا أان-فسس-ه-م ذات  31أاك-ت-ؤبر 19٧5
مجبرين على الفرار من بطشش الجيشش المغربي ،الذي
هجم بآالياته على المدنيين العزل ،وقصسفهم باألسسلحة
المحرمة دوليا ،وكان منهم من فّر إالى الجزائر.
أنتفاضصة ألسصتقÓل ..نضصال يومي
وانتقل اإلسسماعيلي من بداية الحتÓل المغربي في
السسبعينيات ،إالى الؤاقع المعيشسي في األراضسي المحتلة،
حيث تطرق إالى مختلف أاشسكال الكفاح السسلمي التي
يعتمدها الصسحراويؤن ،مثل النتفاضسات على غرار
انتفاضسة  1999بالعيؤن ،و ٢٠٠1بالسسمارة ،وانتفاضسة
السستقÓل التي انطلقت في الحادي والعشسرين من
م- -اي  ،٢٠٠5وم -ا ت -زال م -ت -ؤاصس -ل -ة إال -ى ال -ي -ؤم ،ي -ق-ؤل
اإلسس-م-اع-ي-ل-ي ،واصس-ف-ا إاي-اه-ا ب-أان-ه-ا «ان-ت-ف-اضس-ة سس-ل-مية
تعددت مظاهرها ووسسائلها ،بين مظاهرات وتعليق
ÓعÓم الصسحراوية وكتابة الشسعارات ،وإاقامة الندوات
لأ
والمحاضسرات في منازل المناضسلين لفضسح الممارسسات
ال -م -غ -رب -ي -ة» ،م -ؤؤك-دا ع-ل-ى أان م-ن أاه-م م-م-ي-زات ه-ذه
النتفاضسة ،هؤ ترقية مطلب الصسحراويين من تقرير
المصسير إالى السستقÓل« ،وهؤ أامر منطقي ما دامت
ن -ت -ي -ج -ة اسس -ت -ف -ت -اء ت -ق -ري -ر ال -مصس -ي -ر ال -ح -ت-م-ي-ة ه-ي
السستقÓل».
وأاشس- -ار ال- -م- -ت- -ح- -دث إال- -ى ت -ط -ؤي -ر أاسس -ال -يب ال -نضس -ال
والن -ت -ف -اضس -ة ،م -ث -ل ال-ن-زوح ال-ج-م-اع-ي خ-ارج ال-م-دار
الحضسري ،وهؤ ما حدث في «أاكديم أازيك» حيث قؤبل
نزوح حؤالي  3٠أالف صسحراوي بقمع عنيف من قؤات
الجيشش المغربي مدعمة بالقؤات المرافقة (قؤات من
مختلف أاجهزة األمن المغربي أاو Les Forces
 Auxiliairesك-م-ا شس-رح-ه-ا السس-ي-د م-ح-م-د األم-ين
أاحمد) ،التي هجمت فجرا وقتلت من المدنيين ما
قتلت ،واعتقلت منهم ما اعتقلت.
ك -م -ا ت-ح-دث اإلسس-م-اع-ي-ل-ي ع-ن م-ب-ادرات أاخ-رى ،م-ث-ل
إاطÓق الحملة الدولية من أاجل حق تقرير المصسير،
وال-ح-م-ل-ة ال-دول-ي-ة ل-ت-ؤسس-ي-ع صسÓحيات بعثة المينؤرسسؤ
 ،Minursoلتشسمل حماية حقؤق اإلنسسان بالنسسبة
للصسحراويين في األراضسي المحتلة ،هذه األخيرة التي
«ل تخضسع ألي رقابة من طرف المينؤرسسؤ ،على عكسش
األراضسي المحررة أاو مخيمات الÓجئين ،ورغم القمع
المغربي في األراضسي المحتلة فإاننا ل نجد تقريرا
واحدا من طرف المينؤرسسؤ يتطرق إالى ذلك» ،يقؤل
اإلسسماعيلي.
لقد جؤبهت هذه المبادرات بالقمع المفرط ،من قتل
ل - -لشس- -ب- -اب واغ- -تصس- -اب ل- -ل- -نسس- -اء ،وت- -ع- -ذيب وسس- -ح- -ل
ل -ل -م-ت-ظ-اه-ري-ن ،وي-ق-ب-ع ف-ي سس-ج-ؤن الح-تÓ-ل اآلن 51
معتق Óسسياسسيا ،وتتراوح األحكام على معتقلي أاكديم
أازيك بين  ٢٠سسنة والسسجن المؤؤبد.
وواصسل الناشسط الحقؤقي البشسير اإلسسماعيلي وصسفه

ل ننسضـ ـ ـ ـى الشّضع ـ ـ ـب ال ّصضحـ ـ ـ ـ ـراوي اŸكاف ـ ـ ـ ـح

وسس-ار ه-ذا ال-خ-ي-ار ب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة ت-م-اشس-ي-ا م-ع كل
الّنداءات الدولية ال ّصسادقة ،واإلرادات الخيّرة التي
كانت تعلّق آامال عريضسة في تسسؤية عاجلة لهذا
النزاع ،الذي يقارب الـ  ٤٠سسنة من اندلعه عقب
«مسسيرة العار» سسنة .19٧5
غير أاّن المغرب لم يبد أاي تعاون مع األمم المتحدة
ومبعؤثها إالى المنطقة ،رافضسا مرافقتها في أاي
تصسؤر تقترحه ،ضساربا عرضش الحائط اقتراح آالية
ح-ق-ؤق اإلنسس-ان ،م-ه-ددا ال-ج-م-ي-ع وم-ج-ت-را ل-ب-دائل
تجاوزها الّزمن كـ «الحكم الذاتي» و»تنمية األقاليم
الجنؤبية» ،وغيرها من الخزعبÓت التي هي غير
م -ؤج -ؤدة ب -ت -ات -ا ف -ي ال -ؤاق -ع ب -ق -در م -ا تسس -ت -ع-م-ل
Óسس-ت-هÓ-ك ال-خ-ارج-ي ،وال-ت-ي ي-راد م-ن-ه-ا نسس-يان
ل -إ
الشّسعب ال ّصسحراوي الذي يئّن تحت احتÓل غاشسم
Óصس -ؤات ال -ح ّ-رة ال -م -ن ّ-ددة
ي- -رفضش اإلسس- -ت- -م- -اع ل  -أ
بممارسسته اليؤمية ضسد األحرار في هذا الجزء
المحتل.
ولبد من التّنديد هنا بكل الّتؤاطؤؤات ال ّصسادرة عن
ح-ل-ف-اء ه-ذا ال-ب-ل-د ال-ت-ق-ل-ي-دي-ي-ن ،ال-ذين وقفؤا ضسد
ال- -ح- -ق وأاخ- -رج- -ؤا لئ- -ح- -ة وف- -ق م- -زاج- -ه- -م ك -ان
ال ّصسحراويؤن في األمم المتّحدة على علم مسسبق
بكل حيثياتها وكؤاليسسها ،ولم يتفاجأاوا لمحتؤاها
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نظرا لل ّضسغط الّرهيب الذي مارسسؤه من أاجل أان
تكؤن محدودة في تأاثيرها.
هذه الّلعبة ال ّسسياسسية المكشسؤفة أاّدت إالى كل هذا
ال ّسسكؤت تجاه قضسية الشّسعب ال ّصسحراوي العادلة،
ونحن اآلن في منعطف حاسسم ،وكل خيؤط هذه
المؤؤامرة لم تعد خفية على أاحد والجهات التي
تعرقل التّسسؤية معروفة هي نفسسها التي تعترضش
ال ّ-ل -ؤائ -ح ف-ي م-ج-لسش األم-ن ،رافضس-ة ال-ذه-اب إال-ى
القرارات التاريخية الحاسسمة ،مف ّضسلة العمؤميات.
هذا ما عطّل حّقا الحلؤل المرتقبة الؤاردة صسراحة
ف-ي ت-ق-ري-ر روسش ،وت-كسس-ي-ر ت-لك ال-ح-ي-ؤي-ة ال-م-عّ-ؤل
عليها.
وبالّتؤازي مع ذلك ،فإاّن مناورات للمغرب في إايهام
ال -ب -عضش ب -م -ن -ت -دى «ك -رانسش م -ؤن -ت -ان-ا» ب-ال-داخ-ل-ة
المحتلة ،واإلّدعاءات حؤل المسساعدات اإلنسسانية
Óتحاد األوروبي وغيرها من التحركات المشسبؤهة
ل إ
باءت بالفشسل الّذريع ،األول لم يحّقق أاهدافه بعد
أان تفطّن الجميع للفخ المنصسب لهم في أاراضش
محتلة ،وخرج رئيسسه جان بؤل كاريترون يجّر أاذيال
الهزيمة ،كما انتفضش نؤاب اأوروبّيؤن أاحرار ضسد
المؤؤامرة الّدنيئة التي أارادت إالصساق بال ّصسحراويين
زورا وبهتانا ما أاسسماه «التبع للمغرب» بتحؤيل هذه

ليؤميات الصسحراويين في المدن المحتلة،
ق -ائ  Ó-إان ه -ذه األخ -ي -رة تشس -ت -ع-ل ب-ال-ؤق-ف-ات ال-ي-ؤم-ي-ة
وال -م -ظ -اه -رات ،وأان -ه إال -ى ج -انب ال -م-ط-لب ال-رئ-يسس-ي
للصسحراويين ،نجد مطالب ثانؤية ُترفع ،مثل وقف نهب
ال-خ-ي-رات الصس-ح-راوي-ة واسس-ت-ن-زاف-ه-ا ،وه-ن-اك م-ن-ها ما
يذهب إالى التحاد األوروبي ،وهناك ما يسستهلك في
ال -م -غ -رب ،وذك -ر ال -م -ت-ح-دث ال-ف-ؤسس-ف-ات ال-ذي ت-ن-هب
األطنان منه بشسكل يؤمي أامام صسمت وتؤاطؤؤ المجتمع
ال -دول -ي« :ح-ت-ى ال-رم-ال الصس-ح-راوي-ة ب-اتت تصسّ-در إال-ى
ال -خ -ارج» ،ي -ق -ؤل اإلسس -م -اع-ي-ل-ي ،م-ؤؤك-دا ع-ل-ى أان ه-ذا
السستغÓل دليل على أان المغرب يعلم بأانه راحل من
الصسحراء الغربية إان آاج Óأام عاج.Ó
تضصليل إأعÓمي وتشصويه لقضصية عادلة
ه- -ذا اإلصس- -رار ان- -ع- -كسش ع- -ل- -ى ال- -نضس -الت ال -ي -ؤم -ي -ة
ل-لصس-ح-راوي-ي-ن ،ال-ذي-ن كسس-روا ح-اج-ز ال-خ-ؤف« :صس-رنا
ُنشسعر الطرف المغربي بؤقفاتنا مسسبقا ،ونقؤم بها رغم
ال-ق-م-ع ال-مسس-ل-ط ع-ل-ي-ن-ا» ،ي-ق-ؤل اإلسس-م-اع-ي-لي مضسيفا:
«ن -ح -ن ت -حت حصس -ار إاع Ó-م -ي ك -ب -ي-ر ،ول-ك-ن-ن-ا ن-ح-اول
بإامكانياتنا البسسيطة إايصسال الحقيقة».
وعن سسؤؤالنا حؤل رفع الحصسار والتضسليل اإلعÓمي عن
المؤاطنين المغاربة أانفسسهم ،الذين يتعرضسؤن يؤميا
لحمÓت تزييف الحقائق وتجهيل عمدي حؤل قضسية
الصسحراء الغربية ،وكذا عن وجؤد مغاربة متعاطفين مع
هذه القضسية ،ومقتنعين بعدالتها ،وهؤ ما يندر التطرق
إاليه في مختلف وسسائل اإلعÓم ،أاجاب السسيد محمد
األم-ي-ن أاح-م-د ب-أان الشس-عب ال-م-غ-رب-ي ه-ؤ ف-ي غ-ال-ب-ي-ت-ه
Óسسف ،ويتجّرع كل ما يأاتي به المخزن من
جن» ل أ
«مد ّ
أاكاذيب حؤل حقيقة الصسحراويين وقضسيتهم ،ولعل ما
سساعد على ذلك هؤ إادمانه على اإلعÓم المغربي رغم
ت -ؤف -ر ال -ب -دائ -ل ف -ي عصس -ر التصس -ال ال -ح -ديث ،وه-ذا
اإلعÓم ل ينقل ،بطبيعة الحال ،سسؤى ما يريده النظام
المخزني.
أاما البشسير اإلسسماعيلي ،فأاشسار إالى مسساندة التحاد
المغربي للشسغل ،والحركة الماركسسية اللينينية المعروفة
باسسم «إالى األمام» ،والمنظمة المغربية لحقؤق اإلنسسان
التي تتعرضش لكثير من الضسغؤطات بسسبب مؤاقفها من
ان-ت-ه-اك-ات ح-ق-ؤق اإلنسس-ان ف-ي األراضس-ي الصس-ح-راوية.
وأاضس -اف ال -ن -اشس -ط الصس -ح -راوي ،وه -ؤ ط -الب دك-ت-ؤراه
ب -ج -ام -ع -ة أاغ -ادي -ر ب -ال -م-غ-رب ،ب-ؤج-ؤد م-ج-م-ؤع-ة م-ن
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ال-طÓ-ب-ي-ة المسساندة للقضسية الصسحراوية،
Óشسارة فإان النهج
وكذا حزب النهج الديمقراطي (ل إ
الديمقراطي حزب سسياسسي مغربي ،تأاسسسش سسنة 1995
م -ن ط -رف م -ج -م-ؤع-ة م-ن ال-ن-اشس-ط-ي-ن م-ن ال-م-ن-ظ-م-ة
الماركسسية – اللينينية المغربية «إالى األمام» ويشسكل
اسستمرارا لها على المسستؤى السسياسسي والفكري .تكمن
أاه -داف -ه ف -ي ب -ن -اء الشس -ت -راك -ي-ة ك-ن-ظ-ام ي-قضس-ي ع-ل-ى
Óنسسان ،والنضسال ضسد
الرأاسسمالية واسستغÓل اإلنسسان ل إ
Óم-ب-ري-ال-ية األمريكية .يتبنى الحزب
ت-ب-ع-ي-ة ال-م-غ-رب ل -إ
ال-م-اركسس-ي-ة وي-ع-ت-ب-ر أان ال-ع-ق-ب-ة األسس-اسس-ي-ة ،ف-ي ال-فترة
الراهنة ،أامام تقدم المغرب في تحقيق أاهدافه هي
المافيا المخزنية) .ولعل ما سساعد على تنامي هذا
ال -ؤع -ي ب -ال -قضس -ي -ة ل-دى ب-عضش ال-ط-ل-ب-ة ال-م-غ-ارب-ة ،ه-ؤ
اح -ت -ك -اك -ه-م ب-ال-ط-ل-ب-ة الصس-ح-راوي-ي-ن ،ال-ذي-ن ي-ق-ؤم-ؤن
بمجهؤد للتعريف بقضسيتهم ،وقد حدث وأان قدم وزير
حقؤق اإلنسسان المغربي السسابق ،محمد زيان ،محاضسرة
بالجامعة شسؤه فيها صسؤرة البؤليزاريؤ ،وكان من قاطعه
خÓل المداخلة طلبة كان أاحدهم طالب مغربي قال إانه
مع حق تقرير المصسير ،وهي حادثة كان اإلسسماعيلي
شساهدا عليها.

اإلعانات.
وأامام كل هذا التهرب المغربي من تسسؤية القضسية
ال ّصس -ح -راوي -ة وف -ق ال -م -ؤاث-ي-ق األم-م-ي-ة ال-م-ط-ال-ب-ة
بتصسفية اإلسستعمار ،عمل هذا األخير على رفضش
ت-حّ-رك ال-م-ب-ع-ؤث ال-خ-اصش لÓ-ت-ح-اد اإلفريقي إالى
ال ّصسحراء الغربية جؤاشسيم شسيسسانؤ ،مطالبا بعدم
قبؤل أان يكؤن التحاد اإلفريقي طرفا فاع Óفي
هذا الملف ،كل هذه األلعيب سستسسقط إان آاج Óأاو
عاج ،Óألّن إارادة الشّسعب ال ّصسحراوي ل تقهر.

جمال أوكيلي
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الخميسس  3٠جويلية  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ١٤شسوال  ١٤36هـ

صضاعد يرفضش ا’سضتعمار وسضلب الثّروات
قال أا ّ
ن ا÷يل ال ّ

القيادة ال ّصسحراوية حكيمة ‘ التّعامل مع الوضسع الّراهن

’سضبق وعضضو مؤوسضسش جبهة البوليسضاريوﬁ ،مد
اسضتعرضش أامسش مسضتشضار رئيسش ا÷مهورية الدÁقراطية الشضعبية الصضحراوية ورئيسش ا◊كومة ا أ
صضحراوية ،معرجا على ا÷رائم التي ارتكبها اŸغرب الذي  ⁄يكتف بسضلب أاراضضيهم ،وإا‰ا عمل جاهدا على اقتÓعهم من ا÷ذور.
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تسضلب منه أارضضه وثرواته.

فريال ــ ب
تصسوير :م ــ آأيت قاسسي
ح- -رصس م -ح -م -د األم -ي -ن ل -دى
تنشسيطه أامسس منتدى «الشسعب»،
ال -ذي ت -ن -اول م -وضس -وع «ال -قضس-ي-ة
ال ّصس-ح-راوي-ة ج-وان-ب-ه-ا الّسس-ي-اسس-ية
وال-ح-ق-وق-ي-ة» ،ع-ل-ى الّ-توضسيح بأاّن
ال- -م- -غ- -رب ح- -اول ع- -ن -وة إاق -ح -ام
ال-ج-زائ-ر وت-ح-م-ي-ل-ه-ا ال-مسس-ؤوول-ي-ة
،واصس -ف -ي -ن إاّي -اه -ا ب -م ّ-ك -ة ال -ث ّ-وار
ال ّصس-ح-راوي-ي-ن ،ل-لّ-ت-م-وي-ه ع-ن أاهم
ع -نصس -ر ف -ي ال-قضس-ي-ة م-م-ث Ó-ف-ي
اح -ت Ó-ل -ه األراضس -ي الصس -ح-راوي-ة
ون- -هب ث- -روات- -ه -ا ،م -ؤوك -دا أاّن ك -ل
ال -رؤوسس -اء ال -ذي -ن ت -ع -اق -ب -وا ع -ل-ى
ال-ج-زائ-ر أاّك-دوا ب-أاّن األم-ر ي-ت-ع-لق
بقضسية اسستعمار.
وق- -ب -ل ذلك ل -م ي -ف ّ-وت مسس -تشس -ار
رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ديمقراطية
الشس-ع-ب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ال-م-ناسسبة،
ليثني على فتح جريدة «الشسعب»
المجال أامام ال ّصسحراويين لتكون
بذلك أاحد أاهم المنابر إلسسماع
صس-وت-ه-م ون-دائ-ه-م ل-ل-حصس-ول على
السس -ت -ق Ó-ل ،مشس -ي -را ف -ي سس-ي-اق
Óحداث إالى أانّ المغرب
سسرده ل أ
ط -ال -م -ا أاّك -د أاّن ال-ج-زائ-ر أانشس-أات
ج- -ب- -ه- -ة ال -ب -ول -يسس -اري -و ،رغ -م أان
اإلعÓن عن تأاسسيسسها في العاشسر
م -اي م -ن ال -ع -ام  ١973تّ-م خÓ-ل

صضادق بوقطاية

مؤوتمر تأاسسيسسي احتضسنته مدينة
الزويرات شسمال موريتانيا.
وأاف -اد ف -ي سس -ي -اق م -وصس -ول ،ب-أاّن
المغرب اسستنتج بأاّن الجزائر مكة
ال- -ث- -وار الّصس- -ح- -راوي- -ي- -ن ،ن- -ظ -را
للتحاق الطلبة الصسحراويين بها
أاي- -ن أاسّس -سس -وا ح -رك -ة ال -م -ق -اوم -ة
ل -ل-رج-ال ال-زرق ،تسس-م-ي-ة أاط-ل-ق-ه-ا
المسستعمر الفرنسسي على التوارق
وق-اط-ن-ي الصس-ح-راء ع-م-وما نظرا

لرتدائهم العمامة ،ثم توقف عند
تأاسسيسس الجبهة الشسعبية لتحرير
السس -اق-ي-ة ال-ح-م-راء ،لف-ت-ا إال-ى أاّن
السس Ó-ح ال -وح -ي -د ال -ذي ك-ان ب-ي-ن
أاي - -دي م - -ؤوسسسس - -ي - -ه- -ا ه- -و «إارادة
ال -ت -ح -ري-ر» ،وب-ع-د م-ذب-ح-ة ١97٠
تأاّكد للصسحراويين ـ أاضساف يقول ـ
أان المنطق الوحيد الذي يصسلح
مع السستعمار هو القوة ألّن ما
انتزع بالقوة ل يسسترد إال بالقوة.

وب -ع -دم -ا أاشس -ار إال -ى أاّن ات -ف -اق-ي-ة
مدريد فقدت محتواها بانسسحاب
أاحد أاطرافها ،قال بأاّن المغرب
اف - - -ت- - -ع- - -ل اح- - -تÓ- - -ل األراضس- - -ي
الصس -ح -راوي -ة ك -ون ال-م-لك آان-ذاك
كان يعاني من مشساكل مع جيشسه،
ل- -ي- -نشس- -غ- -ل ه -ذا األخ -ي -ر ب -ط -رح
«ال ّصس-ح-راء ال-م-غ-رب-ي-ة» ،واألخطر
م - -ن ذلك ق - -دوم ال - -م- -غ- -رب إال- -ى
أاراضسينا ـ اسستطرد يقول العضسو

القضسّية ال ّصسحراوية قضسّية تصسفية اسستعمار ’ غÒ

ال -م-ؤوسسسس ل-ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ـ
ب-ن-ي-ة اإلب-ادة ألن-ه-م ت-لّ-ق-وا ت-عليمة
«اقتلوا كل ما هو حي بما فيها
األشس- -ج- -ار» .وإاذا ك -ان الح -ت Ó-ل
السس-ب-ان-ي ل-م ي-ع-ت-ق-ل أاب-دا النسساء
والشس-ي-وخ ،ف-إاّن الّ-ت-شس-ري-ح-ي-ت-ين لم
تسسلما من احتÓل المغرب ،الذي
سسجن الفتيات والنسساء الطاعنات
في السسن والشسيوخ.
وأاكثر من ذلك يمنع الصسحراويين
م- -ن ال- -ت- -خصسصس ف -ي ال -ه -ن -دسس -ة
وال -طب ،ب -اسس-ت-ث-ن-اء أاول-ئك ال-ذي-ن
زاولوا دراسستهم خارج الوطن ،كما
أاّن ال-ع-ام-ل-ي-ن واإلداري-ي-ن وال-تجار
ف-ي-ه-ا ك-ل-ه-م م-ن ج-نسس-ي-ة م-غ-رب-ية
وي -م -ن -ع الصس -ح -راوي-ي-ن م-ن شس-غ-ل
ال - - -م - - -ن - - -اصسب ،وألّن ال - - -ج - - -يشس
ال ّصسحراوي لم يتمّكن من تركيع
ال ّصس -ح -راوي -ي -ن ،ف -إاّن -ه ط -لب م -ن
األمم المّتحدة التدخل والمبادرة
بتقرير المصسير في محاولة منه
لربح الوقت وامتدت المفاوضسات
من  ١988إالى  ،١99١وفي العام
 ١999انتهت المينورسسو من تحيد
ه -وي -ة الصس -ح -راوي -ي-ن ال-م-ع-ن-ي-ي-ن
بالنتخابات ،وأاحصست آانذاك ما
ل يقل عن  88أالف.
ك - -م - -ا أاشس - -ار م- -نشس- -ط م- -ن- -ت- -دى
«الشس -عب» إال -ى أاّن السس-ي-اسس-ة ال-ت-ي
ي -ن -ت -ه -ج -ه -ا ال -م -ح -ت-ل ال-غ-رب-ي ل
ت-خ-ت-ل-ف ع-ن ت-لك ال-ت-ي ت-ن-ت-ه-جها
إاسسرائيل في فلسسطين.

’حوال
صضحراوية هي قضضية تصضفية اسضتعمار ’ غ ،Òو’ Áكن بأاي حالة من ا أ
أاّكد صضادق بوقطاية برŸا Êسضابق ،أا ّ
ن القضضية ال ّ
’من ،الذي أاعطى لشضعبها ا◊ق ‘ تقرير اŸصض Òضضد اÙتل اŸغربي،
’· اŸتحدة أاو ›لسش ا أ
Œاوز هذا اŸبدأا على مسضتوى ا أ
’عزل ،مفيدا أانّ القضضية اليوم هي
’سضلحة الفتاكة ضضد شضعبها ا أ
’راضضي الصضحراوية باسضتعماله ﬂتلف ا أ
الذي قام بغزو ا أ
قضضية وقت فقط.
إاي -م -ان -ا ق -اط -ع-ا ب-ك-ي-ان-ه «السس-اق-ي-ة أاّك-دت-ه م-ح-ك-م-ة ال-ع-دل ال-دولية في بالقانون الدولي كما أانها عضسو في
الحمراء ووادي الذهب» ،وهو على ق -راره -ا اإلسس-تشس-اري ب-ع-دم-ا ط-رح األم -م ال -م -ت -ح -دة ،وه -ي م -ل -ت -زم-ة
ب-الشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة وح-ق الشس-ع-وب
أاتم السستعداد من أاجل التضسحية عليها الملف».
وح ّ-م -ل ب -وق -ط -اي-ة ع-ل-ى ه-امشس
بنفسسه وتقديم المزيد من الشسهداء وحول التهامات الموجهة للجزائر في تقري المصسير ،طبقا لÓئحة
م- -ن- -ت- -دى ج- -ري -دة «الشس -عب» ح -ول
ل -ت -ح -ري -ر األراضس -ي الصس -ح -راوي -ة ،أاوضسح بوقطاية أانّ الجزائر ليسست األم-م-ي-ة  ١٥ - ١٤الصس -ادرة ع-ن
«ال -قضس -ي -ة الصس -ح -راوي -ة ج -وان -ب-ه-ا
وت -ح -ق -ي-ق السس-ت-قÓ-ل لب-د م-ن أان ط- -رف- -ا ف- -ي ال- -ن- -زاع ب- -ي- -ن ج -ب -ه -ة ال -ج -م -ع-ي-ة ف-ي ت-اري-خ  ١١ديسسمبر
السسياسسية
ال- -ب -ول -ي -زاري -و ال -م -م -ث -ل الشس -رع -ي  ،١96٠وال- -ت- -ي ت- -ع- -ط- -ي ل- -لشس -ع -وب
يصسل إالى مراده يوما.
والحقوقية» ،فريضسة ما يحدث في
وفي هذا المقام أاضساف بوقطاية ل- -لصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة وال -ن -ظ -ام ال- -مسس -ت -ع -م -رة ال -ح -ق ف -ي ت -ق -ري -ر
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ب-اعتبارها دولة
أان ال -ت -اري -خ ع -لّ -م -ن -ا أاّن ك -ل شس -عب المغربي ،بل أان الجزائر دولة تؤومن المصسير.
ك-انت ت-دي-ر اإلق-ل-ي-م ،وه-ي ت-ت-حمل
م-ن-اضس-ل وم-ق-اوم وم-حب ل-قضس-ي-ته،
ال -ي -وم ال -مسس-ؤوول-ي-ة ال-ك-ب-رى ف-ي م-ا
ول- -ه اسس- -ت- -ع- -داد ت- -ق- -دي- -م ال- -ن -فسس
ن
يتعرضس له الشسعب الصسحراوي م
صضحراويون فقدوا
ل
ا
ّ
والنفيسس من أاجل تحرير وطنه لبد
’· اّŸتحدة
أابطشرسعف اعلمملياحتتل االلتمقغتايرلب ويا،لتباعذعيتبابرمأانن م- -ن أان ي- -ح- -ق- -ق ذلك ل م- -ح- -ال- -ة ،الّثقة ‘ ا أ
والشس- -عب الصس- -ح- -راوي م- -ح- -تضس -ن
نقاشش سضياسضي ثريّ،
ل -ه -ا مسس -ؤوول-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة سس-ي-اسس-ي-ة
ي
ل-قضس-ي-ت-ه ب-ك-ل ت-ف-اصس-ي-لها ،وبالتال
وقانونية تجاه هذه المسستعمرة.
وحوار قانو Êمثمر وبنّاء
فإانّ «الشّسعب ال ّصسحراوي لن يكون
واسستطرد بوقطاية يضسيف قائÓ
نشّضطه ضضيوف «منتدى
مغربيا ألنه ليسس مغربيا ،وهو ما
إانه مادام الشسعب الصسحراوي يؤومن
جريدة الشضعب» أامسش،
’مÚ
وهم السضادة ﬁمد ا أ
أاحمد عضضو مؤوسضسش
÷بهة «البوليزاريو»
والّناشضط ا◊قوقي بشضÒ
ينطبق على ا’حتÓل اŸغربي ‘ قضضية الصضحراء الغربية
’سضتاذ
إاسضماعيلي ،وا أ
’ثم} ،حيث يسضتمر اŸغرب ‘ ا÷رÁة
’ية {العزة با إ
معنى ا آ
صضويلح بوجمعة ،هذا من
التي بدأاها ‘  1975دون أان يعÎف أاو يتوقف عن الهمجية
خÓل إاثارة اŸقاربات
’راضضي الصضحراوية اÙتلة.
التي Áارسضها ‘ ا أ
الّتاريخية وا◊قائق
’رتكازات
السضياسضية ،وا إ
القانونية اŸمّيزة للقضضية
وسسيدفع نظام المخزن الثمن غاليا بالنظر لما حدث لكل الدول المسستعمرة
صضحراوية.
ال ّ
في التاريخ ،حيث خرجت تجّر أاذيال الهزيمة ،وعانت لسسنوات طوال من

آأسسيا مني

العدد

١6786

07

’ خ ـ ـ ـوف عليه ـ ـ ـ ـم
و’ هـ ـم يح ـزنون...
أم Úبلعمري
أاصضبح من نافل القول اعتبار القضضية
الصضحراوية آاخر قضضية تصضفية اسضتعمار ‘
’فريقية ،بل قل إانها أاصضبحت تشضكل
القارة ا إ
وصضمة عار على جب ÚاÛتمع الدو‹ ،الذي
’يزال يتفّرج على مآاسضي الشضعب الصضحراوي ‘
’نسضان ،وما لّذ
زمن التبجح با◊ريات وحقوق ا إ
وطاب من الشضعارات الرنانة التي ’ تسضمن و’
تغني من جوع ،و ⁄تغ Òشضيئا من الواقع اŸر
ل
للشضعب الصضحراوي ،الذي أابدى رباطة جأاشش ق ّ
’نه  ⁄يتحد ا’حتÓل اŸغربي فقط
نظÒها أ
بل كل اŸنظومة الدولية التي أاصضبحت تكّرسش
الظلم وتشضجع الظا ÚŸعلى اضضطهاد الشضعوب من
اجل ا’سضتمرار ‘ سضلب خÒاتها
ومقدراتها كما تفعل الكث Òمن الدول بتواطئها
مع ا’حتÓل اŸغربي ــ للحصضول على ما ’
تسضتحق من الذي ’ Áلك ــ وهذا رغم أان
التشضريعات الدولية واضضحة ‘ هذا الشضأان ،حيث
إانها –ّرم وّŒرم اسضتغÓل اŸوارد الطبيعية
’قاليم اŸعنية بتصضفية ا’سضتعمار
اŸتواجدة با أ
’راضضي الصضحراوية اŸدرجة
كما هو وضضع ا أ
’· اŸتحدة.
’قاليم من قبل ا أ
ضضمن هذه ا أ
إانّ القضضية ال ّصضحراوية تسضتمّد قوتها وصضمودها
من عدالتها وإاخÓصش شضعبها ،الذي  ⁄يبّدل
تبدي Óوظل على درب النضضال وسضيظل حتى
النصضر القريب إان شضاء الله ،وهذا هو سضّر
اسضتمرار الوهج الثوري الصضحراوي الذي ⁄
يسضتسضلم و ⁄يسضّلم رغم اŸؤوامرات التي –اك
’مل اŸتتالية ‘ اÛتمع
ضضده ،ورغم خيبات ا أ
’· اŸتحدة التي  ⁄تنصضفه،
الدو‹ و‘ هيئة ا أ
وسضتبقى هذه القضضية تشضّكل بقعة سضوداء ‘
تاريخ هذه اŸنظمة ،التي يبدو أانها أاصضبحت
تشضتغل بآاليات Œاوزها الزمن و–تاج بالفعل
إا ¤إاصضÓح عميق ّÁكنها من أاداء اŸهمة
الرئيسضية التي أانشضأات من أاجلها،
وهي حماية الشضعوب اŸسضتضضعفة.
ن رؤوية مناضضل ‘ Úريعان الشضباب
ا أ
’كيد أا ّ
يحملون مشضعل النضضال الصضحراوي ،ويقفون
’ول من اÛاهدين
جنبا إا ¤جنب مع الرعيل ا أ
الصضحراوي ،Úيؤوكد أان هذا الشضعب ’ خوف
عليه ،وأان لنضضاله أارضضية صضلبة تتمثل ‘
ن هذا
هويته وانتمائه اŸوغل ‘ التاريخ ،لذا فإا ّ
الشضعب يسضتحق كل ا’حÎام
’نه يريد أان يحّقق ذاته على
والتقدير أ
أاراضضيه اŸسضتقلة ،ويأابى أان يكون تابعا أاو خاضضعا
يعلن “رده كل أاشضكال الوصضاية ،و’ يقبل بديÓ
عن اختياره السضيد ŸصضÒه شضأانه شضأان كل شضعوب
العا ،⁄وهو بهذا ’ يطالب بأاك Ìمن حق تكفله
له الّتشضريعات والقوان Úالّدولية.

’ يعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ا’نتظ ـ ـ ـ ـ ـار أ’كـ ـ ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـن  ٢٤سسن ـ ـ ـ ـة

العزة باإ’ثم ‘ قضسية الصسحراء الغربية

حكيم ــ ب

الذل والمهانة واإلحراج أامام شسعوبها والرأاي العام العالمي .وتجتمع الكثير
من المعطيات التي تجعل المغرب يتمادى في العزة باإلثم ،وهي أاطماع
الكثير من الدول التي تشسارك بشسركاتها المتعددة الجنسسيات في نهب ثروات
الشسعب الصسحراوي وتحويلها لحسساباتهم الخاصسة ،وهو ما جعل الكثير من
قادة الدول المتواطئة مع المغرب يحّولون تلك األموال لحسساباتهم الخاصسة
لتصسبح القضسية الصسحراوية تحت يد عصسابة دولية مشسكلة من رؤوسساء دول
ومسسؤوولين في األمم المتحدة يقبضسون تحت الطاولة ،وينفذون أاوامر
المخزن الذي يرصسد ميزانية خاصسة للمماطلة في حل القضسية الصسحراوية.
إاّن التّمييز في الّتعامل مع قضسية تيمور الشسرقية واسستقÓل كوسسوفو وناميبيا،
والعديد من الدول وقضسية الصسحراء الغربية يعكسس مدى الفسساد الذي تعرفه
العÓقات الدولية والنفاق في اتخاذ المواقف.
ويبقى الكفاح المسسّلح أاحسسن وسسيلة لنيل السستقÓل والرد على الحتÓل،
فالتاريخ يوضسح بأان التحرير يمر عبر السسÓح ،وهناك سسيتبين من هو على
حق ومن كان منافقا ،ألّن رؤوية الموت سستكون الفاصسل وسسينكشسف عندها
المغرب أامام شسعبه وأامام الّرأاي العام العالمي.

جمال أوكيلي

وأاول-ى ال-وق-ائ-ع الّ-راسس-خ-ة ال-تي
اسس- - -ت- - -ن- - -ت - -ج - -ن - -اه - -ا ه - -ي أاّن
ال ّصسحراويين لم يهادنوا القوى
اإلسس -ت -ع -م -اري -ة ال -واف -دة ع -ل-ى
ب -ل -ده-م ،ق-اوم-وه-ا ب-ك-ل شسّ-دة،
م-كّ-ب-دي-ن إاّي-اه-ا خسس-ائ-ر م-ادية
وبشس -ري -ة ل ت -ع -د ول ت -حصس -ى.
ه -ذه الّصس -ف-ة الّ-ث-وري-ة ال-ف-ري-دة
ه-ي ال-ت-ي ك-انت دائ-م-ا م-ن-ط-لق
نضس- - -ال ه- - -ذا الّشس - -عب ،ج - -لب
ب-فضس-ل-ه-ا اح-ت-رام ك-ل ال-تّ-واق-ين
إال-ى ال-ح-ري-ة واإلن-ع-ت-اق ،وّل-دت

في أاعماقه حرارة اإلسستقÓل.
وم -ا ي -زال الّصس -ح -راوي -ون إال -ى
يومنا هذا يحملون في قلوبهم
ال -وط -ن ال -م -ف ّ-دى ،مسس -ت-عّ-دي-ن
للّدفاع عنه والتّضسحية من أاجله
كما فعلوا باألمسس ،ولن يتركوا
أاب- -دا ب- -ل- -ده- -م ع -رضس -ة ل -ع -بث
ال-ع-اب-ث-ي-ن ب-م-ق-درات-ه ال-خيرية،
الذين ينهبون ثرواته أامام كل
ه-ذا الّصس-مت الّ-دول-ي ال-م-طّ-ب-ق
ال- -ذي ي- -ن ّ-م ع -ن ت -واط -ؤو دن -يء
ألط- -راف ق- -ري- -ب- -ة م- -ن ال -ق -وة
المحتّلة .ه -ذا ال ّ-ت -راك-م م-ن

ال ّ- -ت - -ج - -ارب ال - -ت - -ي م ّ- -ر ب- -ه- -ا
ال ّصس-ح-راوي-ون عّ-ل-م-ت-ه-م ال-كثير
من المواقف التي يتطلّب األمر
األخذ بها في الوقت المناسسب،
وفي هذا السسياق قال محمد
األمين أاحمد أانّ ال ّصسحراويين
ف - -ق - -دوا ال ّ- -ث - -ق - -ة ف - -ي األم- -م
ال-م-ت-ح-دة ،ويشس-ع-رون ب-إاح-ب-اط
تجاه ما يصسدر عنها ،ف Óيعقل
أان نبقى ننتظر ألكثر من ٢٤
سسنة واألوضساع على حالها لم
تتقّدم شسبرا.
وأاشسار في هذا ال ّسسياق إالى أاّنه

صسحيح كانت هناك إارادة قوية
في اعتبار سسنة  ٢٠١٥حاسسمة
في تسسوية القضسية ،لكن تجري
الّرياح بما ل تشستهيه ال ّسسفن.
ان-ق-ل-بت ال-م-واق-ف ب-ي-ن عشسّ-ي-ة
وضس -ح-اه-ا،وم-ا ك-ان ي-عّ-ب-ر ع-ن-ه
«روسس» ذهب أادراج ال ّ- - -ري - - -اح،
ونحن اليوم في وضسعية أاخرى
ت -خ-ت-ل-ف اخ-تÓ-ف-ا ج-ذري-ا ع-ن
سسابقتها ،فهناك من يريد ربح
ال - -وقت لصس - -ال - -ح- -ه وي- -ع- -ط- -ي
اإلنطباع بأاّنه متم ّسسك بخيوط
القضسية ،هذا غير صسحيح بتاتا

فال ّصسحراويون سسئموا اإلنتظار
وهم مسستعّدون لكل الخيارات
ال-م-ت-اح-ة .ف-ال-ط-ف-ل ال-ذي ك-ان
عمرة الـ  ١٥أاو الـ  ٢٠سسنة منذ
ت -اري -خ وق -ف إاطÓ-ق ال-ن-ار ف-ي
ال- -تسس -ع -ي -ن -ات ،ه -و ال -ي -وم ف -ي
م - -رح - -ل - -ة م - -ت- -قّ- -دم- -ة يسس- -أال
ويسس-ت-فسس-ر عّ-م-ا ي-ج-ري ،وعلى
ال -ق-ي-ادة الّصس-ح-راوي-ة أان ت-قّ-دم
اإلج- -اب- -ة ال- -م- -ق- -ن- -ع -ة ل -ح -ال -ة
«الÓّ- - -ح- - -رب» و»الÓّ- - -سس Ó- -م»
الحالية ،وأان تتواصسل مع هذا
ال -ج -ي -ل ال -ج -دي -د ال -ذي ي-حب
ب Ó-ده ب-ل-غ-ة صس-ري-ح-ة ع-ن ه-ذا
ال -واق -ع ،وه -ذا م -ا شسّ-دد ع-ل-ي-ه
ال-ق-ي-ادي م-ح-م-د األمين أاحمد
في هذا المنتدى ،مرّكزا كثيرا
ع -ل -ى مسس -أال-ة «الّ-ث-ق-ة» وقضس-ي-ة
ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-رارات األم-مية في

»æWh
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ألموأفق لـ  14شضوأل  1436هـ

’خÒة لو’ة أ÷مهورية
بعد أ◊ركة أ أ

موأطنون ،أأعيان ومنتخب Úيودعون ألوأ‹ أأولد صسالح زيتوÊ
أقامت ،يوم أمسس ،مصسالح و’ية معسسكر لقاء توديع للسسيد أو’د صسالح زيتو Êوأ‹ معسسكر أÙول إأ ¤بجاية ‘ نفسس
أŸهام ،حيث جاء أŸنتخبون و أعيان ألو’ية و كذأ أŸوأطنون من ﬂتلف مناطق ألو’ية لتوديعه.

معسسكر  :أام ا.Òÿسس

أل-ل-ق-اء م-ي-زت-ه أج-وأء ح-زي-نة ،أختلطت
فيها دموع ألرجال بدموع ألنسضاء أللوأتي
شض -ك -رن أل-وأ‹ ع-ل-ى م-ب-ادرت-ه أل-ط-ي-ب-ة ‘
إأطÓق قافلة ألكشضف عن ألسضرطان وكذأ
أإل‚ازأت ألتي عرفها ألقطاع ألصضحي
خÓل توليه Ÿهام تسضي Òشضؤوون ألولية،
ألتي حظيت حسضب أنطباعات أŸنتخبÚ
وأŸسضؤوول ÚأÙلي Úبالهيئات ألتنفيذية
وأألمنية أÙلية ،برجل مّكن ألولية من
أŸضضي قدما نحو تنمية شضاملة ومتكاملة
بفضضل حسضن ألتصضرف وألتدب Òوجهوده
أŸع-تÈة أل-ت-ي ت-ع-كسس أه-ت-م-ام ألسض-ل-طات
أ◊ك -وم -ي -ة ل ﬁال-ة ،م-ن خÓ-ل ح-رصض-ه
على أŸتابعة ألدؤووبة للمشضاريع وحركية
منقطعة ألنظ.Ò
جه أولد صضالح زيتو ،Êيوم
من جهته و ّ
أمسس ،رسضالة Ÿوأطني معسضكر يشضكرهم
ف -ي -ه -ا ع-ل-ى دع-م-ه-م أŸط-ل-ق لشض-خصض-ه و
مسضاندته ‘ مسضؤوولياته خÓل ألسضنوأت
أŸاضضية ،دأعيا أŸوأطن Úإأ ¤أŸشضاركة
‘ ت -ن -م-ي-ة أل-ولي-ة م-ن خÓ-ل أÙاف-ظ-ة
على أŸكتسضبات وتثمينها وألثقة برجالت
وإأط- -ارأت أل- -دول- -ة أŸسض- -خ- -ري -ن ÿدم -ة
ألوطن و أŸوأطن بالدرجة أألو. ¤
ك -م -ا وج -ه أولد صض -ال-ح زي-ت-و Êرسض-ال-ة
Óسضرة أإلعÓمية وجهت نسضخة
مطولة ل أ

يطالبون باŸياه ألصسا◊ة للشسرب وإأنهاء مشسكل ألنفايات

سسكان قرية أعزفن ببلدية آأيت يحي موسسى بتيزي وزو يحتجون
أح -ت -ج ،صض -ب -ي -ح -ة أمسس ،سض -ك-ان ق-ري-ة
أعزفن Ãنطقة ثافوغلت ألتابعة لبلدية
آأيت يحي موسضى بتيزي وزو ،وقاموأ بغلق
ألطريق ألوطني رقم  25ألرأبط ب Úذرأع
أŸي- - -زأن وم- - -دي - -ن - -ة ت - -ي - -زي وزو ،وذلك
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب-ت-زوي-د م-ن-ط-ق-ت-ه-م ب-اŸي-اه
ألصضا◊ة للشضرب ،وترميم قنوأت ألصضرف
ألصضحي ألتي تصضدعت منذ أشضهر و ⁄يتم
إأعادة ترميمها ما جعل أŸنطقة تعيشس
‘ ظروف جد سضيئة أمام ألروأئح ألكريهة
أل- -ت- -ي تصض- -دره- -ا ،ك- -م- -ا ط -الب ألسض -ك -ان
بضض -رورة ن -ق -ل و ت -خ -ل-يصس أŸن-ط-ق-ة م-ن
ألنفايات أŸنزلية أŸنتشضرة ألتي شضوهت
أŸنطقة عن آأخرها .
أ◊رك -ة ألح -ت -ج -اج -ي-ة تسض-ب-بت ط-ي-ل-ة
أل -فÎة ألصض -ب -اح -ي -ة ‘ شض -ل -ل ت -ام ◊رك-ة
أŸرور ،م- -ا أث- -ار أسض -ت -ن -ك -ارأ ك -بÒأ ل -دى

أŸوأط -ن Úومسض -ت -ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق ،ف-ي-م-ا
أŸوأطنون  ⁄يجدوأ من وسضيلة للضضغط
ع -ل -ى أŸسض -ؤوول Úل -ل -ت-دخ-ل وألسض-ت-ج-اب-ة
Ÿط -ال -ب-ه-م سض-وى أ◊رك-ة ألح-ت-ج-اج-ي-ة،
حيث أكد أÙتجون أنهم رفعوأ مطالبهم
‘ عدة مناسضبات إأل أنها Œ ⁄د أألذأن
ألصضاغية.
من جهته أكد رئيسس ألبلدية أن مشضكل
أŸي -اه أل -ذي ط-رح-ه ألسض-ك-ان ه-و مشض-ك-ل
عادي يتكرر كل سضنة ‘ موسضم ألصضيف
وذلك ن -ظ -رأ ل Ó-سض -ت -ع -م -ال أŸف -رط م-ن
أŸياه ،مشضÒأ أن مشضاكل أخرى مطروحة
سضيتم معا÷تها ‘ أقرب أآلجال كاشضفا
‘ ذأت ألصضدد عن إأدرأج  11مشضروعا
تدخل كلها ‘ أإطار إأنهاء معاناة ألسضكان
وألتكفل باŸشضاكل أŸطروحة.

تيزي وزو :ضساوية تو’يت

منها لـ»ألشضعب» ،ثّمن من خÓلها جهود
أألقÓم ألوطنية ‘ إأبرأز جهود ألدولة
وإأرسضاء معا ⁄ألتنمية وأŸرأفقة ألدأئمة
لوسضائل أإلعÓم أŸكتوبة لنشضاطات ألهيئة
ألتنفيذية ،أألمر ألذي جعل من أإلعÓم
أÙلي طرفا أسضاسضيا ‘ معادلة ألتنمية.
و ⁄ي -خ -ف أولد صض -ال-ح زي-ت-و ،Êح-ال-ة
أ◊زن ألتي أنتابته Ÿغادرة ترأب ألولية
وم - -وأط- -ن- -ي- -ه- -ا أل- -ذي- -ن ب- -ادل- -وه أÙب- -ة
وألحÎأم ،حيث شضارك موأطني معسضكر
وأليهم ألسضابق ألفÎأت ألعصضيبة ألتي مر

ب -ه -ا أŸسض -ؤوول ع -ل -ى ألصض -ع -ي -د أل-ع-ائ-ل-ي،
ونفروأ ‘ أفوأج إأ ¤مسضقط رأسضه بولية
سضطيف لتقد Ëألعزأء ومشضاركته أ◊زن
ألذي أ ⁄بأاسضرته ‘ فيفري من ألسضنة
أ÷ارية.
وح-رصس زي-ت-و ،ÊخÓ-ل م-رأسض-ي-م ل-ق-اء
ت- -ودي -ع -ه ع -ل -ى ت -ب -ادل ع -ب -ارأت ألصض -ف -ح
وألسض -م -اح ك -ون مسضÒت-ه أŸه-ن-ي-ة ألشض-اق-ة
بولية معسضكر ،تطلبت منه أن يكون أكÌ
ح -زم -ا وصض-رأم-ة ،م-ع ط-اق-م-ه أل-ت-ن-ف-ي-ذي
وأإلدأري وأŸسضؤوول ÚأÙلي. Ú

لح-ب-اب،
لزوأج وأ أ
أل -دع -وأت ل-ع-ائÓ-ت أ أ
لرشضاد أÒÿية ألرفع
وتعتزم جمعية أ إ
م-ن ع-دد أل-زي-ج-ات مسض-ت-ق-ب ،Ó-لإسض-ع-اد
لزوأج من بناء
و“ك Úأك Èقدر من أ أ
أسضر .

...وحفل على شسرف أŸتفوقÚ
‘ أأطوأر ألتعليم بالبليدة

ن -ظ -مت م -دي-ري-ة ألÎب-ي-ة ‘ أل-ب-ل-ي-دة
Ãن -اسض -ب -ة أخ -ت -ت -ام ألسض -ن -ة أل -درأسض -ي-ة،
ل-ل-م-وسض-م ألدرأسضي  2014و ،2015ح-ف-ل
لوأئل
توزيع أ÷وأئز على أŸتفوق Úأ أ
من ألتÓميذ ،أ◊ائزين على شضهادأت
‚اح ‘ ألب - - -ت - - -دأئ - - -ي وأŸت - - -وسض - - -ط
وأل -ث -ان -وي -أل -ب-ك-ال-وري-ا ،وت-ك-ر Ëأيضض-ا
أŸؤوسضسض -ات صض -اح -ب -ة أل -ن -ت -ائ-ج أ÷ي-دة
أيضضا.
وشض - -م - -ل أ◊ف - -ل ت- -ك- -ر Ëأصض- -ح- -اب

أŸع -دلت أŸم -ت -ازة ل -ل -ت Ó-م -ي-ذ ،ح-يث
حضضي أŸتفوقون بهدأيا قيمة“ ،ثلت
‘ ت -وزي -ع أج -ه-زة ح-وأسض-يب ﬁم-ول-ة و
شضهادأت تكرÁية ،كما حظي أصضحاب
أŸع - -دلت أ÷ي - -دة ‘ ألم - -ت- -ح- -ان- -ات
أل -رسض -م -ي -ة ب -ت -وزي -ع ج -وأئ -ز“ ،ث-لت ‘
شض - -ه - -ادأت أعÎأف ب - -اج- -ت- -ه- -اده- -م ‘
أل -درأسض -ة ،تشض -ج -ي-ع-ا ل-ه-م ل-ب-ذل أŸزي-د
خÓل بقية مشضوأرهم ألدرأسضي .
وخصضصس م -ن -ظ -م -و أ◊ف-ل ت-ك-رÁات
أخ- -رى ◊ف- -ظ- -ة أل- -ق -رآأن أل -ك -ر ،Ëو‘
مقدمتهم ألطفل ألنابغة عبد ألرحمان
صضÓح ،صضاحب ألÎتيب أÿامسس عاŸيا
‘ حفظ ألقرآأن ،وحضضر أ◊فل إأطارأت
ع -ن أ÷ه-از أل-ت-ن-ف-ي-دي وألÎب-ي-ة ون-وأب
ب - -رŸان - -ي - -ون ،و‡ث - -ل - -ون ÷م - -ع- -ي- -ات
وتنظيمات نقابية.

البليدة :لينة ياسسمÚ

أنطÓق ألتسسجيÓت ألنهائية للطلبة أ÷دد بجامعة
عبد ألرحمان مÒة ببجاية

أنطلقت ،أمسس ،عملية ألتسسجيÓت
أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-ط-لبة أ÷دد ألناجح‘ Ú
شس -ه -ادة أل -ب -ك -ال -وري -ا ،ب -ج -ام -ع -ة ع-ب-د
أل -رح -م -ان مÒة ب -ب -ج -اي -ة ،ل -ل -م -وسس -م
أ÷امعي  2015ـ  ،2016وألتي سستدوم
إأ ¤غاية ألسسادسس أوت.
و‘ ه -ذأ ألصض -دد أك -د ك -ب -يشس ع -م -ر م-ن
مصض- -ل- -ح -ة أل -ب -ي -دأغ -وج -ي -ا لـ «ألشض -عب» ،أن
أنطÓق عملية ألتسضجيÓت ألنهائية عرفت
ظ-روف-ا ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ﬁك-م-ة ،وتسضهيÓت من
ط -رف أإلدأرة ،ح -يث سض -ي -ت -م ت -وج-ي-ه 9067
ط -الب ج -دي -د ،ك -م -ا سض -ي -ت -م إأي-دأع م-ل-ف-ات
ألسضتفادة من أÿدمات أ÷امعية ،ومنها
م-ن-ح-ة أل-ط-الب ،أإلق-ام-ة ،أإلط-ع-ام ،وأل-نقل
أ÷ام- -ع- -ي ،مضض -ي -ف -ا أن أإلدأرة وف -رت ك -ل
أإلم -ك -ان -ي -ات أŸادي -ة أل -بشض-ري-ة لسض-ت-ق-ب-ال
ألطلبة أ÷دد ،كما أن أŸقاعد ألبيدأغوجية
وأŸوأرد ألبشضرية متوفرة إل‚اح أŸرحلة
أألسضاسضية.
وأب -دى أل -ط -ل -ب -ة أسض-ت-حسض-ان-ه-م ل-ظ-روف
ألسضتقبال وألتوجيه ،من خÓل أŸرشضدين
ألذين جندوأ خصضيصضا للطلبة أ÷دد ،و⁄
يجدوأ أي متاعب ‘ ألتسضجيل ،خاصضة مع
ت -وف Òج -م -ي -ع أل -وسض -ائ -ل أŸادي -ة ل-تسض-ه-ي-ل
ألتسضجيÓت.
و‘ هذأ ألصضدد يقول ألطالب عمرأي
ناصضر‘ ،أنا جد مسضرور بالتحاقي للتسضجيل،
ح -يث ” ت -خصض -يصس ط -اق -م م -ن أألسض -ات -ذة

أÛاهد يوسسف أÿطيب من أŸدية حول ألشسهيد سسي ألطيب أ÷غ‹Ó

كان وأحدأ من صسناع أجتماع ألعقدأء Ãيلة

أك- -د أÛاه- -د ي- -وسس- -ف أÿط -يب رئ -يسس
مؤوسسسسة ذأكرة ألو’ية ألرأبعة ألتاريخية،
أمسس ،ع - -ل- -ى ه- -امشس إأح- -ي- -اء أل- -ذك- -رى 56
’سس -تشس-ه-اد أل-ع-ق-ي-د سس-ي أل-ط-يب أ÷غ‹Ó-
ب- -دأر أل- -ث- -ق- -اف- -ة حسس -ن أ◊سس -ن -ي ب -اŸدي -ة
ب -حضس -ور ألسس -ل -ط -ات أŸدن -ي -ة وأل -عسس-ك-ري-ة
وأل- -قضس- -ائ- -ي- -ة وم -ن -ت -خ -ب -ي ألشس -عب ﬁل -ي -ا
ووطنيا ،أن ألشسهيد سسي ألطيب أ÷غ‹Ó
لعب دورأ كبÒأ رفقة ألعديد من ألقادة ‘
إأ‚اح أجتماع ألعقدأء Ãيلة رغم غياب
ألعقيد علي كا‘ أبن هذه أŸنطقة .
وكشضف أÿطيب ‘ هذأ ألسضياق بأان أدأء
أل -ولي -ة أل -رأب -ع-ة ك-ان ل-ه أل-فضض-ل أل-ك-ب ‘ Òرسض-م
خارطة أسضتقÓل أ÷زأئر ومّكن ألشضهيد من تقلد
منصضب نائب عقيد للولية ألسضادسضة بعد أسضتشضهاد
ألبطل ألرمز ألعقيد سضي أ◊وأسس ،ومن ثم –صضل
على منصضب قائد هذه ألولية بعد تزكيته من
ط- -رف أ◊ك- -وم- -ة أŸؤوق -ت -ة أ÷زأئ -ري -ة ب -اÿارج
وقتها ،منبها بأان أ◊ديث عن هذه ألشضخصضية هي
جزء هام من ألثورة ألتحريرية .
م -ن ج -ه -ت -ه سض -رد أألم Úأل -ولئ -ي Ÿن -ظ-م-ة
أÛاه- -دي- -ن ب -ولي -ة أŸدي -ة أح -م -د شض -ع -وأط -ي
أŸدع- -و «ف -ؤوأد» ك -رول -ون -وج -ي -ا أه -م أÙط -ات
ألتاريخية ‘ مسضار ألشضهيد أÙتفى به بحضضور
رف -اق -ه وأب -ن-ه ،ح-يث أن أل-ب-ط-ل أل-ت-ح-ق بصض-ف-وف
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تسستقبل  50ألف طالب خÓل ألدخول أ÷امعي ألقادم

عرسس جماعي لـ  106زوج ‘ ألبليدة

’رشساد
نظمت جمعية أ إ
أÒÿية ‘ ألبليدة عرسسا جماعيا،
خصس  106زوج من أصسحاب ألدخل
أÙدود وكشسفت جميلة سسدأوي،
إأحدى أŸشسرفات على تنظيم
أ◊فل ألكب Òلـ «ألشسعب « ،أن
ألرقم أرتفع هذه ألسسنة مقارنة
بالسسنة أŸاضسية ،حيث ” تنظيم
عرسس جماعي ‡اثل لـ  90زوجا،
وقالت بشسأان ألتحضسÒأت وألتكفل
أŸادي وأŸعنوي با◊فل ،أن
’زوأج تسسلموأ هدأيا ،فضس Óعن
أ أ
غرف نوم ›هزة ،طاقم للعرسسان
وفسسات Úألفرح للعرأئسس .
وأوضض- -حت أن ك -ل أل -ت -حضضÒأت “ت
بفضضل مسضاعدة أÙسضن ،Úحيث شضمل
ألعرسس أ÷ماعي ألتكفل أيضضا بالوليمة
وإأطعام ألضضيوف ،أين أقيم أ◊فل بقاعة
ك -ل -ي -وب -ات -رأ ‘ ب -ن -ي م -رأد ” ،ت -وج -ي-ه

info@ech-chaab..com
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ألعدد
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أ◊ركة ألوطنية سضنة  ،1937وألقي ألقبضس عليه
سضنة  ،1947كما أقدم Ãعية ›موعة من ألشضباب
على حرق مركز أإلنتخاب وهدم مقهى ألحد
أŸعمرين سضنة  ،1948ليلقى عليه ألقبضس مرة
أخرى سضنة  ،1951وتعرضس للتعذيب ،و‚ا سضنة
 1953من عملية ألعتقال ،ليتم ترقيته سضنة 1957
إأ ¤رتبة مسضؤوول باŸنطقة بالولية .
ث -م ت -وج -ه إأ ¤ت -ونسس وم -كث ب -ه-ا ع-دة أشض-ه-ر
وحضضر وقتها أجتماعا عاما بالشضريط أ◊دودي
حضضرته فصضائل أ÷يشس ،ليع Úسضنة  1959كقائد
للولية ألسضادسضة بر تبة عقيد ،كما أسضتشضهد ‘ 29
 1959 / 07 /رفقة ألرأئد ﬁمود باشضن و13
›اهدأ Ãنطقة ألقميقه بجبل ألسضحاري Ãدينة
بوسضعادة.
عقب أسضتماع أŸدعوين لهذه ألحتفائية طي
رسض- -ال- -ة وزي- -ر أÛاه- -دي -ن أŸل -ق -اة م -ن ط -رف
ألدكتور جمال يحياوي مدير مركز ألبحث ‘
ت -اري -خ أ◊رك -ة أل -وط -ن-ي-ة وث-ورة أول ن-وف-م،54 È
م -ط -ال -ب -ا شض-ب-اب أل-ي-وم ب-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى رسض-ال-ة
ألشضهدأء وألوقوف وقفة رجل وأحد ضضد أي فتنة
أي كان نوعها .جزم لسضان حال أÛاهدين بهذه
ألولية بأان رفاقه أألحياء سضيبقون أوفياء للعهد
ملثما –لى به هذأ ألبطل من ب Úبررة أ◊ركة
ألوطنية
وعلى صضعيد آأخر قال بوقاسضمي بأان وألده

ألشضهيد ﬁمد بوقاسضيمي يعد أبن زأوية وحفظ
ألقرآأن مبكرأ ودرسضه بكل من وأدي ألبسضباسس ووأد
سضيد علي ب Íشضكاو ،مقرنا كتابة ألتاريخ بضضرورة
عملية ألتحري ألدقيقة ،على أعتبار أن ألتاريخ
 ⁄يسضفر حتى أآلن على كل أ◊قائق ،كما أن
وألده  ⁄يأاخذ حقه من ألتاريخ كبقية ألقادة بهذه
ألولية ألتاريخية ألرأبعة وغÒها من ألوليات.
وأع -رب ب -وق-اسض-ي-م-ي ع-ن أم-ل-ه ‘ أن ي-ح-ظ-ى
ألشضهيد بفيلم وثائقي من طرف أıتصض ،Úفيما
تطرق ألدكتور موسضى هيصضام بجامعة أŸدية إأ¤
عدة وثائق مرتبطة بتاريخ ألولية ألرأبعة وصضلت

إأ ¤ألسضتعÓمات ألفرنسضية من بينها أهم وثيقة
رقم « 08جوهرية» أŸتعلقة بهيكلة هذه ألولية
من ألناحية ألسضياسضية وألعسضكرية كونها صضنفت
ألشضهيد بأانه مسضؤوول عسضكري ،وكذأ ألوثيقة رقم
 03ألتي أعطت معلومات تفيد بوفاة سضي ألطيب
أ÷غ ‹Óإأثر عملية عسضكرية بضضوأحي ألÈوأقية
سضنة  ،1957دأعيا بدوره إأ ¤ألتعامل بكل علمية
م- -ع أل- -وق- -ائ -ع أل -وأردة إأ Èﬂ ¤أل -ت -اري -خ ب -ه -ذه
أ÷امعة وغÒه بنوع من أإليجابية.

اŸدية :م.أام Úعباسس

إلرشضاد وتوجيه ألطلبة ،ألذين ” تزويدهم
بكافة أŸعلومات ألÓزمة‘.
وللتذك Òمن أŸنتظر أن تسضتقبل جامعة
بجاية ،خÓل ألدخول أ÷امعي أŸقبل ما
يقارب  50ألف طالب ،منهم  9067طالب
جديد موّزع Úعلى  8معاهد ،وقد عرف
أل -ق -ط -اع أن -ت -ع -اشض -ا ك -بÒأ ب -فضض -ل ألÈأم -ج
أŸوج -ه -ة ل-ه ،ح-يث سض-اع-دت ع-ل-ى –ق-ي-ق
م-ك-اسضب ع-دي-دة ،ت-ت-م-ث-ل ‘ وف-رة أل-ه-ي-اكل
وأŸنشض- - -آات وأل- - -ق- - -درة ع - -ل - -ى أدأء أل - -دور
ألبيدأغوجي.
وتتضضمن إأ‚از برنامج يحتوي على 4
آألف مقعد بيدأغوجي ،وإأقامة جامعية من
 5آألف سضرير موجهة لسضتقبال كلية ألعلوم
أل -ق -ان -ون -ي -ة ب -ب -ل-دي-ة أم-ي-زور ،وه-ذأ ضض-م-ن
ﬂطط توسضيع جامعة بجاية ألتي سضتصضبح
‘ أŸسض -ت-ق-ب-ل ج-ام-ع-ت Úمسض-ت-ق-ل-ت ،Úوه-ي
تارقة أوزمور وأبودأو ،كما سضيتم ربطهما
بقطبي أميزور وألقصضر ،وهما على ألتوأ‹
ﬂتصض -ت ‘ Úأل -ع -ل -وم أل -ق -ان -ون-ي-ة وأل-ع-ل-وم
ألقتصضادية ،مع دعمهما بـ  12ألف مقعد
بيدأغوجي و 6آألف سضرير.

بجاية :بن النوي .ت

عمال بلدية أمالو
يطالبون بتوف Òأألمن ببجاية
دخل ،أمسس ،عمال بلدية أمالو ‘
أإضض-رأب ع-ن أل-ع-م-ل ،ل-ل-م-ط-ال-بة بتعزيز
أألمن بالبلدية ،وهذأ بعد قيام شضخصس
بإاهانة عمال وعامÓت ألبلدية دون أي
رأدع ،ح -يث ت -ك -ررت ه -ذه أل -تصض-رف-ات
مرأرأ.
وبحسضب رئيسس ألبلدية جمال عزوق
فإان أألمن غ Òمتوفر ،وهو ما جعل
ألعمال يحتجون ويقررون ألدخول ‘
أإضضرأب للتعب Òعن قلقهم إأزأء ألوضضع
أل- -رأه- -ن ،ح- -يث أق- -دم شض- -خصس ع- -ل- -ى
ألعتدأء على ألعمال وألعامÓت مرأرأ،
ومن ب Úأإلجرأءأت ألتي أتخذناها هو
أإيدأع شضكوى للجهات أŸعنية لوضضع حد
Ÿثل هذه ألتصضرفات.
ويأامل أÙتجون أن يجد ندأؤوهم
أآذأن -ا صض -اغ -ي -ة ،م -ن أج-ل ت-وف Òأألم-ن
دأخل مقر ألبلدية ،بعد أن –ول هذأ
أألخ ،Òأإ ¤مسض -رح ل Ó-ع -ت -دأءأت ع-ل-ى
أŸوظف.Ú
م -ن ج -ه -ت -ه-م ن-ظ-م 10ع-م-ال ب-بلدية
خرأطة وقفة أحتجاجية بسضاحة مقر
أل -ب -ل-دي-ة ،ل-ل-م-ط-ال-ب-ة بصض-رف أج-وره-م
ومسضتحقاتهم ألتي  ⁄يتلقوها منذ سضنة
كاملة ،وهو ما جعلهم يعيشضون ظروفا
صض -ع -ب -ة خ -اصض -ة وأن م-ن ب-ي-ن-ه-م أرب-اب-ا
للعائÓت ،وطالبوأ أŸسضؤوول ÚأÙليÚ
ألنظر ‘ أنشضغالتهم ومنحهم أجورهم
‘ ألقريب ألعاجل.

ألخميسض  30جويلية  2015م
ألموأفق لـ 1٤شسوأل  1٤36هـ

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

من مراسسلينا

’دارة من اŸواطن وترقية اÿدمة
لتقريب ا إ

أاخبـــــــــار الو’يــــــات

سسكان بلدية مدريسسة بتيارت يسستفيدون من ملحقة للحالة اŸدنية

تهيئة فضساءات للّتسسلية والّترفيه بأادرار

تتّمة لتنفيذ اŸشساريع اŸسسطرة لÈامج اıطط البلدي للتنمية لسسنة  ،2015وقصسد ترقية اÿدمة العمومية Ÿواطني
مدريسسة بو’ية تيارت ،اسستفادت البلدية من مشسروع ملحق لبلدي با÷هة ا÷نوبية للمدينة .اŸشسروع الذي قارب على
’شسغال به  95من شسأانه فك الغ ÍواŸعاناة عن  18أالف نسسمة كانوا يتقدمون ا ¤شسبابيك ضسيقة و’ تلبي
ا’نتهاء ،بلغت نسسبة ا أ
حاجياتهم.

تيارت :عمارة ــ ع
هذأ أŸرفق ألعمومي ألذي يتوقع فتحه ‘
أل -ق -ريب أل -ع-اج-ل أن-ت-ظ-ره أŸوأط-ن-ون ط-ويÓ-
للتخفيف من ألضسغط ألذي كان يعانيه أŸقر
ألقد ،Ëوألذي كان يقدم خدمات أ’ك Ìمن 18
أل -ف نسس -م -ة ،ح -يث سس -ت-ن-ق-ل ج-م-ي-ع أŸصس-ال-ح
أ◊يوية أ ¤أŸقر أ÷ديد مثل مكاتب ألتنظيم
أل- -ع- -ام وأل- -فÓ- -ح- -ة وألشس- -ؤوون أ’ج- -ت -م -اع -ي -ة
وأ’ن -ت -خ -اب -ات وأ◊ال -ة أŸدن -ي -ة ،وق -د رصس-د
للمشسروع مبلغ يفوق  900مليون سسنتيم.
ونشس Òأنّ أŸق- -ر أ÷دي -د شس ّ-ي -د ب -ط -ري -ق -ة
عصسرية و’ سسيما شسبابيك أسستقبال أŸوأطنÚ
وركن أŸركبات ،وألفضساء أ’خضسر ألذي زين
به مدخل أŸقر ألذي كان أصس Óدأرأ للشسباب
قبل أن يتحول أ ¤عيادة صسحية ليتم ترميمه
كلية و–ويله أ ¤مقر للبلدية ،وألذي أفضسى
جمالية على أ◊ي أŸتوأجد به وهو حي كمال
أ’ط - -رشض’،سس - -ي - -م - -ا أن - -ه ي - -ت- -وأج- -د Ãك- -ان
أسسÎأتيجي وبالقرب من عدة مرأفق هامة
كمحطة سسيارأت أ’جرة ومتوسسطت Úوثانوية
ع -دأوي أ◊ب -يب وم -دأرسض أب -ت-دأئ-ي-ة وألسس-وق
أأ’سسبوعية وﬂرج ثÓث بلديات ›اورة كعÚ
ك- -رمسض وع Úأل- -ذهب وألسس- -وق- -ر وع- -اصس- -م -ة
ألو’ية تيارت ،زيادة على مقر ألبلدية أ’م

وألذي خ ّصسصض Ÿكاتب رئيسض أÛلسض ألبلدي
ونوأبه وأ’مانة ألعامة
‡ا سسيخّفف ألعبء عن
وحظÒة ألبلدية ّ
أل-ع-ام-ل Úوت-ق-ريب أŸق-ر أ÷دي-د ل-ل-ت-ج-م-عات
ألسسكنية ألكÈى.
وحسسب مسسؤوول من أÛلسض ألبلدي ،فإاّن
أل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة أÿارج- -ي- -ة ل -ل -مشس -روع وŒه -ي -زه
تكفلت بهما ألبلدية من ميزأنيتها أÿاصسة.

 200عائلة ريفية تسستفيد من الكهرباء
‘ إأطار أÿدمة ألعمومية ألتي تقدمها

السسكـ ـ ـ ـ ـ ـان يطـ ـ ـ ـالب ـ ـ ـون بفتـ ـ ـح ﬁط ـة القطـ ـ ـار

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي

وحسسب تصسريحات ألسسكان بع ÚأŸكان ،فإان
شسق ألطرقات ب Úألروينة منجم ومنطقة ألغمور
على مسسافة أزيد من  3كيلومÎأت ألتي طالب
ألسسكان بإا‚ازها لفك ألعزلة عن أك Ìمن 3
آأ’ف ع -ائ -ل -ة ع -انت م -ن ت -ده-ور ه-ذأ أŸسس-لك
أ◊يوي بالنسسبة للموأطن ،Úألذين يتنقلون يوميا
Ÿركز ألبلدية ألتي تعد موقعا Œاريا وأقتصساديا
وفÓحيا حسسب ﬁدثينا ألذين طالبوأ أŸصسالح
أŸعنية باإ’سسرأع ‘ تسسليم هذأ أŸشسروع.
ومن جانب آأخرّ– ،دث سسكان بوأخشض ودوأر
م-ع-اي-ز م-رورأ بسس-ي-دي ب-وزي-ان أل-وأق-ع ب-ال-ن-احية
أ÷نوبية للبلدية برفع عنهم حالة ألغ Íألذي
طاŸا وأجهوه خÓل ألسسنوأت أŸنصسرمة ومازأل
مطروحا ،حيث يئسض ﬁدثونا من قطع مسسافة
أك Ìمن كيلومÎين ونصسف ،حيث ألوحل شستاء
وألغبار صسيفا ،يقول ألسسكان ألذين رحبوأ بوجود
أ÷ريدة لنقل أنشسغا’تهم ألتنموية بهذه ألبلدية
ألتي حققت برأ›ا تنموية كبÒة خÓل هذه
ألسسنوأت أأ’خÒة.
ومن جانب آأخر ،أسستغرب سسكان ألبلدية من
سسكوت أ÷هات أŸعنية Ãديرية ألنقل بالو’ية
م -ن قضس -ي -ة ﬁط -ة أل -ق -ط -ار ،أل -ت-ي أن-ت-هت ب-ه-ا
أأ’شسغال منذ مدة و ⁄تفتح ◊د ألسساعة بالرغم

أدرجت عدة عمليات بغÓف ما‹ يفوق  20مليون دج إ’‚از فضساءأت
للتسسلية وألÎفيه على مسستوى  17حيا ببلدية أدرأر.
وتأاتي هذه ألعمليات أŸسسجلة ضسمن أıطط ألبلدي للتنمية للسسنة
أ÷ارية تلبية للطلب أŸلح من طرف ألسسكان بخصسوصض توف Òفضساءأت
للتسسلية وألÎفيه ببلدية عاصسمة ألو’ية لفائدة ألعائÓت وأأ’طفال ،خاصسة ‘
ظل ألتوسسع ألعمرأ Êوتزأيد ألكثافة ألسسكانية بهذه ألبلدية.
وسسيتم تهيئة أŸسساحات ألعقارية أıصسصسة لهذه ألفضساءأت من حيث
ÓسسÎأحة وتركيب ألعاب أأ’طفال،
إأ‚از شسبكة أإ’نارة ألعمومية و مقاعد ل إ
إأ ¤جانب إأ‚از خمسسة مÓعب جوأرية مكسسوة بالعشسب أإ’صسطناعي.
و‘ ذأت أإ’طار ،فقد أطلقت حمÓت وأسسعة للتشسج Òوألتنظيف –سسبا
إ’طÓق أشسغال ألتهيئة.

ﬂاطر ال ّسسباحة ‘ ال ّسسدود وا◊واجز اŸائية بتيسسمسسيلت

لف ّ
ك العزلة عن بلدية الروينة بع Úالدفلى

يسس -ت -ع -ج-ل سس-ك-ان ب-ل-دي-ة ال-روي-ن-ة ‘ و’ي-ة
ع Úال- -دف- -ل- -ى ب- -ت- -جسس- -ي- -د اŸشس- -اري -ع ا›ÈŸة
اÿاصسة بفك العزلة ضسمن اŸشساريع التنموية،
’ضس -اف -ة ا ¤ت -وج -ي-ه ن-داء اسس-ت-غ-اث-ة ل-ف-ت-ح
ب -ا إ
’شسغال بها.
ﬁطة القطار بعدما “ت ا أ

ألعدد
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من أن ألبلدية تعد ﬁطة عبور عدة بلديات
ك -ال -روي -ن -ة وأŸاي -ن وب -ط -ح -ي-ة وأ◊سس-ان-ي-ة عÚ
بويحي وغÒها.
و‘ رده على هذأ أ’نشسغال ،أكد لنا رئيسض
أل -ب -ل-دي-ة أن مشس-روع أل-ط-ري-ق أÿاصض ب-ال-روي-ن-ة
يسس ÒبوتÒة جيدة ،وسسيسسلم ‘ أأ’يام ألقادمة،
أما طريق بوأخشض ومعايز فقد أشسعرنا أŸصسالح
أŸعنية وننتظر رّدها.

ألدولة للموأطن ،Úأسستفادت أك Ìمن 200
عائلة بالوسسط ألريفي ببلدية سسيدي عبد
ألرحمان بو’ية تيارت من مشسروع تزويد
سسكان أ’رياف بالكهرباء ألريفية بكل من
منطقة أللية ،حيث أسستفادت  50عائلة من
’شس-غ-ال ك-ل-ي-ا و
أŸشس -روع أل -ذي أن -ت-هت ب-ه أ أ
ه -ومسس -ت -غ -ل م -ن ط -رف أŸوأط -ن ،Úب-ي-ن-م-ا
دخ- -لت أل- -ع -م -ل -ي -ة أÿدم -ة Ÿشس -روع ق -ري -ة
بوجمعة ألتي تقطنها  1٤0أك Ìمن عائلة أي
ما يقارب  1600نسسمة قبيل شسهر رمضسان،
فيما أسستفادت  15عائلة من منطقة قطيفة
 1وقطيفة  2هي أ’خرى من ألكهرباء ،حيث
’عمدة ‘ أنتظار إأعطاء إأشسارة
” تركيب أ أ
ّ
أ’سستفادة ‘ ألقريب ألعاجل.
هذه أŸشساريع ألقطاعية ألتي أسستفادت
منها بلدية سسيدي عبد ألرحمان من شسانها
أن تصسّنفها من ب Úألبلديات أ’و ¤ألتي
ح- - -ق- - -قت ت - -ق - -دم - -ا ‘ أ’سس - -ت - -ف - -ادة م - -ن
مشساريع ألكهرباء ألريفية ع Èألو’ية ،ورغم
ذلك فإاّن أŸوأطن Úببعضض أŸناطق ألريفية
’ ي -زأل -ون ي-ن-ت-ظ-رون دوره-م وحصس-ت-ه-م م-ن
أل -ك -ه -رب-اء أل-ت-ي أصس-ب-حت ج-د ضس-روري-ة و’
سسيما لÓعمال ألفÓحية خاصسة أن بلدية
سسيدي عبد ألرحمان تبوأت مكانة هامة بÚ
أل-ب-ل-دي-ات أل-ت-ي أسس-ت-ف-اد شس-ب-ان-ه-ا من ألدعم
أل- -فÓ- -ح -ي ،ح -يث أضس -حت ﬁج -ة ل -ت -ج -ار
أ÷ملة من أÿضسر كتجار معسسكر ومسستغاÂ
ووه- -رأن وح- -ت -ى و’ي -ة أ÷ل -ف -ة .وم -ا م -ي -ز
أŸن-ط-ق-ة ه-ي أل-ي-د أل-ع-ام-ل-ة أل-ت-ي أصس-ب-حت
م-ط-ل-وب-ة ،وأل-ت-ي أسس-ت-ط-اع أŸشس-رف-ون ع-ل-ى
أ◊ق-ول أل-قضس-اء ع-ل-ى أل-ب-ط-ال-ة ك-ون ج-م-ي-ع
شسباب بلدية سسيدي عبد ألرحمان أصسبحوأ
يشستغلون بهذه أ◊قول ،وتعّدت ألعملية أ¤
ج -لب أل -ي-د أل-ع-ام-ل-ة ‘ أل-فÓ-ح-ة م-ن خ-ارج
أل -ب -ل -دي -ة وأل -و’ي -ة خ -اصس -ة ب -ع -د أسس -ت -ف-ادة
ألعشسرأت من ألشسبان من أ’رأضسي ألفÓحية
خÓل ألشسهرين أŸاضسي ،Úزيادة على ألدعم
ألذي أسستفاد منهم أŸتحصسلون على قطع
أرضسية تعدت ألعشسر هكتارأت ‘ منطقة
مشسهورة بوفرة وعذوبة مياهها ‡ا سساعد
’.Ê
على ألسسقي أ آ

أطلقت وحدة ألوكالة ألوطنية للسسدود وألتحويÓت لو’ية تيسسمسسيلت
حملة –سسيسسية حول أخطار ألسسباحة ‘ ألسسدود وأ◊وأجز أŸائية.
وتشس -م -ل ه -ذه أ◊م-ل-ة أل-ق-ي-ام ب-خ-رج-ات ت-وع-وي-ة ب-السس-اح-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
وألتجمعات ألسسكنية ıتلف بلديات ألو’ية يتم من خÓلها توزيع مطويات
وتنظيم لقاءأت جوأرية مع أŸوأطن ،Úفضس Óعن إأقامة معارضض للصسور
وأŸلصسقات إ’برأز أخطار ألغرق ألناجمة عن ألسسباحة بهذه أŸسسطحات
‡ا يسستلزم Œنبها وفق ذأت أŸصسدر.
أŸائية خÓل فÎة أ◊رّ ،
وسسيتم ألÎكيز ضسمن هذه أŸبادرة ألتي Œسسد طيلة موسسم ألصسيف
بالتنسسيق مع أÙافظة ألو’ئية للكشسافة أإ’سسÓمية أ÷زأئرية ومديريتي
أ◊ماية أŸدنية وألري وإأذأعة تيسسمسسيلت أ÷هوية على أسستهدأف سسكان
أŸناطق أÛاورة للسسدود وأ◊وأجز أŸائية على غرأر تلك أŸتوأجدة
ببلديات بني شسعيب وتيسسمسسيلت وألعيون وثنية أ◊د ،كما أشس Òإأليه.

حملة ألحسسن بلدية سساحلية بولية وهران
ت-ن-ط-ل-ق ح-م-ل-ة أحسس-ن ب-ل-دي-ة سس-اح-ل-ي-ة ب-و’ي-ة وه-رأن ب-رسس-م م-وسس-م
أ’صس -ط -ي -اف لسس-ن-ة  ،2015حسس -ب -م -ا أع -ل-ن-ت-ه م-دي-ري-ة ألسس-ي-اح-ة وألصس-ن-اع-ة
ألتقليدية.
وسستخ ّصسصض ألو’ية بالتنسسيق مع أÛلسض ألشسعبي ألو’ئي وكذأ مديرية
ألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية ‘ إأطار هذه ألعملية ألتي تأاتي تبعا لتعليمات
وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية جوأئز «هامة» لفائدة أحسسن ألبلديات
ألسساحلية من حيث ‚احها ‘ ضسمان أجوأء مÓئمة ’سستقبال أŸصسطافÚ
وألسس -ي -اح ’ سس -ي-م-ا م-ن ج-وأنب ت-ه-ي-ئ-ة أŸسس-اح-ات وأل-فضس-اءأت ألعمومية
وألنظافة وتوف Òألوسسائل ألضسرورية إ’‚اح موسسم أ’صسطياف.
وتأاخذ أللجنة أŸكلفة بتقييم هذه ألبلديات بع Úأ’عتبار ﬂتلف شسروط
رأحة Ÿصسطاف Úمثل تهيئة وتزي Úألشسوأطئ وتسسهيل ألعبور إأليها ،يضسيف
نفسض أŸصسدر ألذي أشسار إأ ¤أّن عملية ألتقييم تسستند إأ ¤شسروط ﬁددة
وف -ق أŸق -اي -يسض أŸع -م -ول ب -ه-ا ع-ل-ى أŸسس -ت -وى أل -وط -ن-ي ‘ م-ث-ل ه-ذه

أŸسسابقات.

 7900منصسب بيداغوجي لدورة سسبتم ÈاŸقبلة بورقلة
أدرج ما ’ يقل عن  7900منصسب بيدأغوجي بورقلة ‘ إأطار ألدخول
ألتكويني ألقادم (دورة سسبتم ،)Èحسسبما علم لدى مديرية ألتكوين وألتعليم
أŸهني.Ú
وتتعلق هذه أŸناصسب أŸرتقبة بالتكوين أإ’قامي ( )2150مقعد وألتمهÚ
( )2700وأل -ت -ك -وي -ن ع -ن ط-ري-ق أŸع-اب-ر ( )255وأل -دروسض أŸسس -ائ -ي -ة ()175
وألتكوين أŸؤوهل ( )2650من بينها  1.800منصسب ﬂصسصض للمرأة أŸاكثة
بالبيت ،حسسبما أوضسح ذأت أŸصسدر.
ويرتقب كذلك فتح ثÓث تخصسصسات جديدة تتعلق Ãيادين ﬂتلفة على
غرأر تقني سسامي وتقني ‘ ألسسمعي ألبصسري (تركيب) وألهندسسة أŸعمارية
أل-دأخ-ل-ي-ة ومصس-م-م (أإ’سس-م-نت أŸسس-ل-ح) ،حسس-ب-م-ا أف-اد ب-ه مسس-ؤوول م-ت-اب-ع-ة
مؤوسسسسات ألتكوين أŸهني عبد ألقادر بلعا.⁄
وسسيبلغ ألعدد أإ’جما‹ للمÎبصس ÚأŸنتظرين ‘ إأطار ألدخول أŸقبل
 ،15.130إأ ¤جانب أك Ìمن  680مÎبصض آأخر تابعŸ Úؤوسسسسات ألتكوين
أŸهني أÿاصسة أŸعتمدة ،حسسبما أضساف ألسسيد بلعا.⁄
وسستتوأصسل ألتسسجيÓت أÿاصسة بالدخول ألتكويني أŸقبل ألتي كانت قد
أطلقت ‘  1٤يونيو أأ’خ Òإأ ¤غاية  17سسبتم ÈأŸقبل ،علما بأان عملية
أختيار وتوجيه أÎŸشسح Úسستكون ‘ ألفÎة من  20إأ 22 ¤سسبتم.2015 È

على خÓف ال ّسسنوات السسابقة

اسستقـ ـ ـ ـرار ‘ تزوي ـ ـ ـد ا Ÿـدي ـن ـ ـ ـة بالكهـ ـ ـرب ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

أّك -دت م -دي -ري -ة ت -وزي -ع أل -ك -ه-رب-اء
وألغاز باŸدية ،أن ألو’ية عرفت هذه
ألسسنة أسستقرأر كبÒأ ‘ ألتزود بالتيار
أل -ك -ه -رب -ائ -ي ،وذلك ب-فضس-ل ألÈن-ام-ج
ألذي ” أ‚ازه ‘ إأطار أıطط
أإ’سستعجا‹ لسسنة .2015
وأشسارت أنه ” بر›ة ﬁ 65و’
ك -ه -رب -ائ -ي -ا ل -ل -ت -وت -ر أŸت -وسس-ط وك-ذأ
أŸنخفضض ،من بينها ﬁ 38و’ أرضسيا
وﬁ 27و’ هوأئيا مثبتا فوق أعمدة
ك -ه -رب -ائ -ي -ة ،أ‚ز م -ن -ه -ا ﬁ 58و’
كهربائيا ‘ ،أنتظار أسستكمال ألسسبع
ﬁو’ت أŸتبقية وألتي يرجع سسبب
عدم أ‚ازها إأ ¤وجود أعÎأضسات
من طرف بعضض أŸوأطن ،Úكما يبلغ
طول ألشسبكة أŸنجزة ‘ إأطار هذأ
أıط -ط أإ’سس -ت -ع -ج-ا‹  95كلم،

وأل -ت -ي سس -تسس-اه-م حسس-ب-ه ‘ ت-خ-ف-ي-ف
ألضسغط على ألشسبكة ألقدÁة ،وتزيد
‘ نسسبة ألتوغل وتغطية و’ية أŸدية

بالطاقة ألكهربائية
ك -م -ا ق-امت ه-ذه أŸدي-ري-ة ب-إاع-ادة
تهيئة  22شسبكة كهربائية قدÁة‡ ،ا

سس -اع -د ه -ذأ أıط -ط ع-ل-ى ت-ق-دË
ث -م -اره ع -ل -ى ﬂت -ل -ف ب -ل-دي-ات و’ي-ة
أŸدية ،وقد لوحظ ذلك جليا ‘ شسهر
رمضس- -ان ‘ أسس -ت -ق -رأر وأسس -ت -م -رأري -ة
ألتزود بالتيار ألكهربائي ،كما سسجلت
مصس-ال-ح ه-ذه أŸدي-ري-ة أن-خ-ف-اضس-ا ‘
نسس -ب -ة أإ’ن -ق -ط -اع -ات ،م-ا ع-دأ ب-عضض
أإ’ن -ق -ط -اع-ات أل-ت-ق-ن-ي-ة أÿارج-ة ع-ن
نطاقها وألتي ” أإصسÓحها ‘ وقت
ق -ي -اسس -ي ،وي -ن -ت -ظ -ر أن يسس -ت -م -ر ه-ذأ
ألÈن-ام-ج أإ’سس-ت-ع-ج-ا‹ لضس-مان صسيف
خال من أإ’نقطاعات ‘ ألتزود بالتيار
ألكهربائي ،ويبقى هدفها هو ضسمان
رأح-ة ورف-اه-ي-ة أل-زب-ون ،وك-ذأ ضس-م-ان
جودة ونوعية أÿدمة.

اŸدية :م ــ أام Úعباسس

‹hO

الخميسس  30جويلية  201٥م
الموافق لـ  14ششوال  1436هـ

سصفراء أاجانب يتفقدون قرية هددت إاسصرائيل بهدمها

العشسراوي تطالب بتحرك دو‹ ◊ل األزمة اŸالية
تفقد سصفراء وقناصصل أاجانب
ي - -راف - -ق - -ه - -م رئ - -يسس ال- -وزراء
ال-ف-لسص-ط-ي-ني رامي ا◊مد الله
لربعاء قرية ““سصوسصيا““
أامسس ا أ
التي تهدد إاسصرائيل بهدمها ‘
اÿل- - -ي- - -ل ج- - -ن- - -وب الضص- - -ف- - -ة
الغربية.
وق- -ال ا◊م- -د ال -ل -ه خ Ó-ل م -ؤو“ر
صشحفي عقده ‘ القرية إان زيارة
السش -ف -راء وال-ق-ن-اصش-ل األج-انب إا¤
ال-ق-رية ““رسش-ال-ة ت-أاك-ي-د ع-لى رفضس
اإلج- -راءات اإلسش- -رائ- -ي- -ل -ي -ة ب -ح -ق
سش - -ك - -ان- -ه- -ا ال- -ت- -ي تصش- -ل إا ¤ح- -د
““ا÷رائم““.
واعت Èا◊مد الله أان سشكان قرية
سش -وسش -ي-ا يشش-ك-ل-ون ““رم-زا ل-ل-ت-حدي
والصش- -م- -ود ‘ أارضش- -ه- -م وح- -ق- -ه -م
و“سشكا بإارادة ا◊ياة والبناء““.
وشش- -دد ع- -ل- -ى رفضس أاي إاج- -راءات
إاسش-رائ-ي-ل-ي-ة ل-ه-دم ال-ق-ري-ة وت-ه-جÒ
سش -ك-ان-ه-ا م-ؤوك-دا تصش-م-ي-م ال-ق-ي-ادة
الفلسشطينية على اŸضشي ‘ تدويل
ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ‘ سش-ب-ي-ل اإح-ق-اق ك-اف-ة
ا◊قوق الفلسشطينية.
وتضشمنت الزيارة تقد Ëا◊كومة الفلسشطينية
مسشاعدات لسشكان القرية ششملت ٥1طن أاعÓف
و 110رؤووسس غنم وخزانات مياه للششرب والري
ل -ل -م -زارع Úف -ي -ه-ا وم-ول-دات ك-ه-رب-اء وإاطÓ-ق
مششاريع ÿدمات ششق الطرق.
وكانت اÙكمة العليا اإلسشرائيلية رفضشت ‘
مايو اŸاضشي طلبا من سشكان قرية ““سشوسشيا““
لوقف إاجراءات هدمها وتهجÒهم منها علما
أان القرية “تد على جوانب عدة تÓل صشخرية
ب Úمسشتوطنة وموقع أاثري.
ويقول مسشؤوولون فلسشطينيون إان قرار إاسشرائيل
بهدم القرية ““غ Òقانو ““Êويسشتهدف مصشادرة
أاراضشيها لصشالح التوسشع السشتيطا– Êت ضشغط

جماعات اŸسشتوطن ‘ ÚاŸنطقة.
ويبلغ إاجما‹ عدد سشكان القرية نحو  3٥0فرد
ي -ع -يشش -ون ‘ ح-وا‹  ٨0خ-ي-م-ة وغ-رف م-تنقلة
وغ -ال -ب -ي -ت -ه -م ال -ع -ظ -م -ى م-ن اŸزارع Úورع-اة
األغنام.
ومن جهة أاخرى طالبت حنان عششراوي عضشو
ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-نفيذية Ÿنظمة التحريرالفلسشطينية
اÛت- - - -م- - - -ع ال- - - -دو‹ وا÷ه - - -ات اŸان - - -ح - - -ة
واŸسش-تضش-ي-ف-ة ل-وك-ال-ة غ-وث وتشش-غ-ي-ل الÓجئÚ
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي/ Úاألون-روا /ب-تحمل مسشؤوولياتهم
Œاه الÓجئ Úالفلسشطيني.Ú
وأاكدت عششراوي ‘ بيان صشحفي على ضشرورة
العمل من أاجل حل األزمة اŸالية التي “ر بها
/األون -روا /م-ن-ذ ت-أاسش-يسش-ه-ا ومسش-اع-دت-ه-ا ع-ل-ى
اÿروج م - -ن ه - -ذا اŸأازق م - -ن خÓ- -ل ال- -وف- -اء

ب -ال -ت -زام -ات -ه -م اŸال -ي -ة ن-ح-وه-ا وزي-ادة ال-دع-م
اŸق-دم ل-ه-ا ح-ت-ى ت-ت-م-ك-ن م-ن م-واصش-ل-ة ت-قدË
خدماتها لÓجئ Úالفلسشطيني ‘ Úقطاع غزة
والضشفة الغربية ولبنان وسشوريا واألردن وتغطية
الحتياجات اŸتزايدة لهم.
وأاشش- -ارت إا ¤األزم- -ة اŸال- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -عصش- -ف
ب/األونروا /والتي أاخذت بالتعمق بسشبب زيادة
أاعبائها جراء العدوان اإلسشرائيلي األخÒة على
قطاع غزة وما يعانيه الÓجئون الفلسشطينيون
‘ سشوريا األمر الذي يؤوثر بششكل مباششر على
اÿدمات األسشاسشية اŸقدمة لهم ويهدد بتأاخÒ
بدء العام الدراسشي ا◊ا‹ Ÿا يقارب من نصشف
م -ل -ي -ون ط-الب وط-ال-ب-ة ‘ ح-وا‹  700مدرسشة
تنتششر ‘ الششرق األوسشط.

لحكام الصصادرة بالعدام على رموز نظام القذا‘
اثر ا أ

اŸرزوقي يدعو لعدم التنفيذ والبعثة األ‡ية تعرب عن قلقها
دع -ا ال -رئ-يسس ال-ت-ونسص-ي اŸؤوقت السص-اب-ق
م-نصص-ف اŸرزوق-ي السص-ل-ط-ات ال-ل-يبية ا¤
لح-ك-ام ال-قضص-ائ-ي-ة ب-ح-ق
ع -دم ت -ن -ف -ي-ذ ا أ
رموز القذا‘ ““لتبعاتها السصلبية الكثÒة
ع-ل-ى صص-ورة ل-ي-ب-ي-ا وع-ل-ى ح-ظ-وظ ح-وار
وطني““ وتÈأا م - -ن ع- -م- -ل- -ي- -ة تسص- -ل- -ي- -م
البغدادي اÙمودي آاخر رئيسس حكومة
‘ ع -ه -د ال -ع -ق-ي-د ال-ل-ي-ب-ي ال-راح-ل م-ع-م-ر
القذا‘.
وإاتهم اŸرزوقي ‘ بيان وزعه أاول أامسس رئيسس
ا◊ك -وم -ة ال-ت-ونسش-ي-ة األسش-ب-ق ح-م-ادي ا÷ب-ا‹
األم Úالعام السشابق ◊ركة النهضشة بأانه وراء
عملية تسشليم البغدادي اÙمودي التي “ت
‘ العام .2012
وقال إانه على اثر الحكام الصشادرة بالعدام
من أاحد اÙاكم الليبية على عدد من رموز
ن-ظ-ام ال-ق-ذا‘ وخ-اصش-ة ال-ب-غ-دادي اÙم-ودي
يهمني التذك Òبأا ÊخÓل أاداء مهامي كرئيسس
ج -م-ه-وري-ة ““رفضشت اŸواف- -ق- -ة ع -ل -ى تسش -ل -ي -م
ال -ب -غ -دادي اÙم -ودي ح -ت -ى ضش -م -ان شش-روط
ﬁاك -م-ة ع-ادل-ة وأان تسش-ل-ي-م-ه ” ب-دون ع-ل-م-ي
ودون موافقة ل مكتوبة ول ششفوية وذلك من
ط -رف رئ -يسس ا◊ك -وم -ة وال -وزراء اŸب-اشش-ري-ن
للقضشية““.
وأاضشاف إان ما حصشل آانذاك““ ادى ا ¤ازمة ‘

منظومة ا◊كم اوششكت خÓلها على تقدË
اسشتقالتي وكنت تقدمت حال علمي بالتسشليم
بششكوى ا ¤اÙكمة الدارية ضشد اجراءات
العملية وقضشت اÙكمة ببطÓن الجراءات
وصشواب موقفي““.
وأاصشدرت ﬁكمة ليبية أاول أامسس حكما غيابيا
ب -إاع -دام سش-ي-ف اإلسشÓ-م ‚ل ال-ع-ق-ي-د ال-راح-ل
معمر القذا‘ رميا بالرصشاصس كما أاصشدرت
أاح -ك-ام-ا أاخ-رى ‡اث-ل-ة ضش-د ث-م-ان-ي-ة م-ن ك-ب-ار
اŸسشؤوول Úالليبي Úالسشابق Úمنهم البغدادي
اÙم- -ودي وع- -ب- -د ال- -ل- -ه السش- -ن- -وسش- -ي م -دي -ر

اıابرات الليبية األسشبق.
وكانت تونسس ‘ عهد حكومة الÎويكا برئاسشة
ح - -م - -ادي ا÷ب - -ا‹ ق - -د سش- -ل- -مت ال- -ب- -غ- -دادي
اÙمودي إا ¤السشلطات الليبية ‘  24يونيو
من العام  2012وذلك رغم رفضس غالبية القوى
السشياسشية.
من جهة أاخرى أاعربت بعثة األ· اŸتحدة
للدعم ‘ ليبيا ,عن قلقها البالغ من األحكام
الصشادرة بحق عناصشر النظام الليبي السشابق
التابع معمر القذا‘.
وقال بيان للبعثة يوم الثÓثاء إان هذه األحكام
القضشائية ل تفي باŸعايÒالدولية للمحاكمة
العادلة.
وحسشب البيان ،فقد أابدى مدير قسشم حقوق
اإلنسشان والعدالة النتقالية وسشيادة القانون ‘
بعثة األ· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا كÓوديو
ك -وردون ،ب -دوره ق -ل -ق -ام- -ن األح- -ك -ام الصش -ادرة
بحق  37من مسشئو‹ نظام القذا‘ السشابق,
واعتÈها تثﬂ Òاوف كبÒة.
وأاضشاف أان اÙاكمة ل تفي باŸعاي Òالدولية
ل-ل-م-ح-اك-م-ة ال-ع-ادل-ة م-ط-ال-ب-ا السش-لطات الليبية
بإاصشÓح تششريعاتها الوطنية وإادخال إامكانية
Óح -ك -ام الصش-ادرة م-ن ﬁك-م-ة
السش -ت -ئ -ن -اف ل  -أ
ا÷نايات ,وذلك “ششيا مع التزاماتها Ãوجب
القانون الدو‹ اإلنسشا.Ê

لرهابية
Ÿسصاعدة الصصومال ‘ قتال مع حركة الشصباب ا إ

›لسس األمن Áدد القوات الدولية

لجماع على
لمن الدو‹ يوم الثÓثاء با إ
صصادق ›لسس ا أ
ل· اŸتحدة للمسصاعدة ‘
قرار يقضصي بتمديد ولية بعثة ا أ
الصصومال إا ¤غاية  30مارسس .2016
وششدد اÛلسس ‘ هذا القرار على أاهمية قيام البعثة األ‡ية بدعم
اŸسشلسشل السشياسشي وخاصشة التحضش Òلنتخابات ““ششرعية وواقعية
ومفتوحة أامام ا÷ميع““ سشنة .2016
كما طالب البعثة بتعزيز حضشورها ‘ العواصشم اإلقليمية النتقالية ‘
الصشومال لدعم مسشلسشل السشÓم واŸصشا◊ة.
من جهة أاخرى رخصس ›لسس األمن ل–Óاد األفريقي بتمديد نششر
ب -ع -ث -ت -ه ‘ الصش-وم-ال (أام-يسش-وم) إا ¤غ-اي-ة  30م -اي  2016ن-ظ-را ألن

““الظروف الضشرورية لنششر عمليات حفظ السشÓم األ‡ية ‘ البÓد لن
تتحقق قبل نهاية .““2016
كما فوضس اÛلسس لبعثة ال–اد اإلفريقي ““اتخاذ كافة التدابÒ
الضشرورية ‘ احÎام للقانون اإلنسشا Êالدو‹ وسشيادة البÓد لدعم
القوات الصشومالية ‘ قتالها ضشد ا÷ماعة اإلرهابية (حركة الششباب)
التي ل تزال تششن هجمات ضشد اŸدني.““Ú
واسشتهدف هجوم إارهابي تبنته األحد اŸاضشي ““حركة الششباب““ فندقا
وسشط العاصشمة مقديششو ‡ا أاسشفر عن مقتل  13ششخصشا على األقل
والعديد من ا÷رحى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد أان اسصتهدفت بالقصصف أاهدافا داخل العراق

›لسس النواب العراقي يرفضس انتهاك
تركيا للسسيادة الوطنية

أاعلن ›لسس النواب العراقي رفضشه واسشتنكاره لنتهاك أارضس وأاجواء
العراق خÓل العمليات العسشكرية الÎكية ‘ اŸناطق ا◊دودية بششمال
العراق ،داعيا تركيا لوقف النتهاك لسشيادة العراق.
وذكر ›لسس النواب العراقي ‘ بيان صشحفي أاول أامسس الثÓثاء حول
ال- -قصش -ف الÎك -ي له -داف داخ -ل الراضش -ي ال -ع -راق -ي -ة أان ال -ط -ائ -رات
ال -عسش-ك-ري-ة الÎك-ي-ة قصش-فت خÓ-ل ع-م-ل-ي-ات داخ-ل الراضش-ي ال-ع-راق-ي-ة
وأا◊قت اأضشرارا جسشيمة بأارواح و‡تلكات اŸواطن Úالعراقي Úوالقرى
ا◊دودية مع تركيا.
وقال ““انه ‘ الوقت الذي يحرصس فيه ›لسس النواب العراقي على
توطيد وتطوير العÓقات مع تركيا على أاسشسس الحÎام اŸتبادل وعدم
ال -ت -دخ -ل ‘ الشش -ئ -ون ال-داخ-ل-ي-ة ورع-اي-ة اŸصش-ال-ح اŸششÎك-ة ل-لشش-ع-بÚ
ا÷ارينﬁ ,ذرة من اأن اسشتمرار هذه السشياسشات سشيؤوثر سشلبا على
العÓقات الثنائية.
وبخصشوصس الوضشع األمني ‘ العراق فقد لقي  27إارهابيا مصشرعهم يوم
الثÓثاء بنÒان قوات الششرطة ال–ادية العراقية ‘ منطقتي حصشيبة
واŸضشيق ششرقي مدينة الرمادي مركز ﬁافظة النبار بالعراق.
وذكرت خلية العÓم ا◊ربي بقيادة العمليات اŸششÎكة العراقية ان
ق -وات الشش -رط -ة ال–ادي -ة قصش -فت رت  Ó-ب -ت -ن -ظ-ي-م داعشس ‘ حصش-ي-ب-ة
الششرقية ‡ا أاسشفر عن مقتل  23اإرهابيا ,كما قتلت قناصشة الششرطة 4
ارهابي Úآاخرين خÓل ﬁاولتهم تفخيخ مدرسشة ‘ منطقة اŸضشيق
ششرقي الرمادي.
Óرهابي‘ Ú
وأاششارت اإ ¤أان كتيبة الصشواريخ اسشتهدفت  6مضشافات ل إ
اÙور الششرقي من مدينة الرمادي كانت داخلها مفارز إلطÓق قذائف
هاون وقذائف مضشادة للدروع و” تدمÒها بالكامل وقتل من فيها .

⁄É©dG ÈY
هولند يدعو روحا Êلزيارة فرنسسا
^ طهران
نقلت وكالة الطلبة اليرانية لÓنباء عن وزير اÿارجية الفرنسشى
لوران فابيوسس قوله اأمسس الربعاء خÓل زيارته لطهران أان الرئيسس
ال -ف -رنسش -ى ف -رانسش-وا ه-ولن-د وج-ه ال-دع-وة ل-ن-ظÒه الي-ران-ى حسش-ن
روحانى لزيارة فرنسشا فى نوفم Èالقادم.

›لسس األمن يدين هجمات بوكو حرام
^ نيويورك
أادان ›لسس الأمن الدو ¤بششدة جميع الهجمات وانتهاكات حقوق
النسشان التي ترتكبها جماعة بوكو حرام فى منطقة حوضس بحÒة
تشش -اد مششÒا ا ¤أان ا÷م -اع -ة اŸسش -ل -ح -ة تسش-ت-ه-دف بشش-ك-ل خ-اصس
النسشاء والفتيات.

الصسحة العاŸية –ذر من تفشسي مرضس التهاب السسحايا
^ جنيف
حذرت منظمة الصشحة العاŸية وششركاؤوها اأمسس الربعاء من تفشس
واسشع للتهاب السشحايا الذي قد يطال القارة الفريقية وذلك بسشبب
النقصس ‘ اللقاحات.

روحا Êيدعو إا ¤تعزيز التعاون مع ال–اد األوروبي
^ طهران
دعا الرئيسس اإليرا Êحسشن روحا ‘ Êطهران يوم الثÓثاء ا ¤مزيد
من التعاون مع ال–اد األوروبي ‘ اŸسشتقبل مؤوكدا أان التفاق
النووي الذي ” التوصشل إاليه Áثل فرصشة لتوثيق التعاون السشياسشي
والقتصشادي والثقا‘.

قلق دو‹ من اقÎاح اقامة منطقة آامنة على ا◊دود الÎكية السسورية
^ نيويورك
ع Èسشتيفن اوبرين منسشق الششؤوون اإلنسشانية بال· اŸتحدة عن
““قلقه““ ازاء القÎاح الذي يدعو إا ¤اإقامة منطقة آامنة على طول
ا◊دود الÎكية السشورية.

القوات النيجÒية –رر  ٣٠شسخصسا من اإلرهابيÚ
^ لغوسس
أاعلنت القوات النيجÒية التي تواجه جماعة ““بوكو حرام““ ‘ ولية
بورنو اŸضشطربة ششمال ششرق البÓد يوم الثÓثاء أانها انقذت 30
ششخصشا من اإلرهابي ÚخÓل عملياتها ‘ بلدة ديكوا.

مقتل شسرطي أامام سسفارة النيجر Ãصسر
قتل مسشلحون ششرطيا مصشريا مكلفا بحماية سشفارة النيجر ‘
ال -ق -اه -رة صش-ب-اح اأمسس الرب-ع-اء حسش-م-ب-ا ذك-رت وك-ال-ة أان-ب-اء الشش-رق
األوسشط.
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اختارتها العائÓت
لطفالها
بدي Óأ

األلعاب
البÓسستيكية،
سسلع تعرف رواجا
كبÒا ‘ ال ّصسيف
م- -ع ح- -ل- -ول فصش- -ل الصش- -ي- -ف ت- -ت- -زي -ن اÓÙت
ال -ت -ج -اري -ة ب -اŸن -اط -ق ال -ت -ي ت -ق -ع ب -ال -ق -رب م -ن
الشش- -واط- -ئ وال- -ط- -رق- -ات ال -ق -ري -ب -ة م -ن ال -ب -ح -ر
للعاب البÓسشتيكية واŸناششف على اختÓف
با أ
أاشش -ك -ال -ه -ا خ -اصش -ة ال -ك -بÒة م-ن-ه-ا ،ح-يث ي-رت-ف-ع
ال- -ط- -لب ع -ل -ي -ه -ا م -ن ط -رف اŸصش -ط -اف Úال -ذي -ن
يبحثون عن الراحة واŸتعة على ششاطئ البحر.
العاصشمة :فتيحة ــ ك
ق -امت ““ألشص -عب““ ب -ج -ول-ة عﬂ Èت-ل-ف أÓÙت،
ونقلت لكم هذه ألعينة ألتي أعتادت ‡ارسصة مثل
هذأ ألنشصاط ألذي يدر عليها أرباحا كثÒة
كلما حل موسصم أ’صصطياف.

سسلع بÓسستيكية
تنتعشش ‘ الصسيف
““ﬁم - - -د ـ سض«،
ب - -ائ - -ع Ãح - -ل
بجزأئر
ألشصاطئ
أعتاد
على

مثل هذه ألسصلع كل موسصم أصصطياف ،سصأالناه بشصأان ذلك
ف- -ق -ال““ :م -ن -تصص -ف شص -ه -ر م -اي أب -دأ ب -ت -ع -ل -ي -ق أل -د’ء
ألبÓسصتيكية وأŸسصابح أŸطاطية وأ’لعاب أıتلفة
ألتي تسصتهوي أ’طفال ‘ ألشصاطئ ،وكذأ أŸنشصفات من
أ◊جم ألكب’ Òنها أÿيار أ’ول للمصصطاف ،Úخاصصة
أولئك ألذين يقطنون بعيدأ عن ألشصاطئ فهم يفضصلون
شصرأء ما يلزمهم قبل حلول فصصل ألصصيف بقليل حتى ’
يثقلهم حملها ‘ وسصائل ألنقل ألتي عادة ما تكون
م -ك -ت -ظ -ة ب -اŸصص-ط-اف Úح-ت-ى أŸسص-اء ،ح-يث Œده-م
يتوأفدون أ ¤ألشصاطئ باعدأد كبÒة““.
و أسصتطرد ““ﬁمد ـ سض« حديثه قائ““ :Óكل هذه أ◊ركة
ألتي تشصهدها أŸنطقة تسصاعد Êعلى ‡ارسصة Œارتي
بحرية تامة أ ¤وقت متاخر من ألليل““،
وأضصاف قائ““ :Óإأن مكانا مثل أ÷زأئر ألشصاطئ يعرف
أنتعاشصا كبÒأ ‘ ألصصيف ،لذلك تÓحظون أن أÓÙت
هنا تركز على ألسصلع أÿاصصة بالبحر““.
وأيده ‘ ألرأي ““رضصا سصويسصي““ وهو بائع بحي نسصيم
ألبحر برج ألبحري قائ““ :Óجرت ألعادة أن تعرف مثل
هذه ألسصلع أŸرتبط Ãثل هذأ أŸوسصم أنتعاشصا كبÒأ
ح-يث تشص-ك-ل أ’ل-ع-اب أل-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة أل-ت-ي تباع باشصكال
ﬂتلفة وألكرأسصي ألصصغÒة ألسصهلة ألطي وأŸناشصف
وأأ’ل -ع-اب أŸائ-ي-ة وأل-ع-ج-ل-ة أŸط-اط-ي-ة أل-ت-ي ي-ق-ت-ن-ي-ه-ا
أأ’ولياء من أجل أطفالهم ألذين ’ يعرفون ألسصباحة
أهم أŸشصÎيات ‘ فصصل ألصصيف ،وŒدهم يقبلون على
هذه أŸقتنيات كلما حل هذأ أŸوسصم ،وذلك بإا◊اح من
أطفالهم
دأئ -م-ا ’ن-ه-ا وسص-ي-ل-ت-ه-م
ل Ó-سص -ت-م-ت-اع بشص-اط-ئ
ألبحر وأللعب برماله
وم - - -ائ - - -ه““ .وأضص- - -اف
قائ:Ó
« وم - - - -ا زأد أق - - - -ب - - - -ال
أŸصصطاف Úعليها أن
أسص -ع -اره-ا ‘ م-ت-ن-اول
أ÷م- - -ي - -ع ،ف - -ال - -دل - -و
أل -وأح -د يÎأوح ث -م-ن-ه
ب 300 Úدج و ٦50دج
‘ ك- -ث Òم -ن أ’ح -ي -ان
ي -ت -غ Òشص-ك-ل أل-دل-و أ¤
شص -اح -ن -ة أو سص -ي-ارة أو
رأف - - -ع - - -ة ،م - - -ا
يعطي

عرضض

النظارات الششمسشية اŸقلدة ...

خطر حقيقي على العÚ

 ÈŒحرأرة ألصصيف أŸرتفعة وشصمسصه ألقوية ألكثÒين على وضصع نظارأت
م-ل-ون-ة ع-ل-ى أل-ع-ي-ون أت-ق-اًء ل-لضص-وء ألشص-دي-د ،وم-ن ب ÚعÓ-م-ات أل-ن-ظ-ارأت
ألشص -مسص -ي -ة ألشص-مسص-ي-ة ‚د رخ-يصص-ة أل-ث-م-ن أل-ردي-ئ-ة ألصص-ن-ع ،و أل-ت-ي Áث-ل
أقتناؤوها ووضصعها على ألعيون ﬂاطر عديدة تفوق Ãرأحل ﬂاطر
ألتعرضض لضصوء ألشصمسض.
و‡ا ’شصك ف - -ي - -ه أن أسص - -ت - -ع - -م - -ال
أل- -ن -ظ -ارأت ألشص -مسص -ي -ة ضص -روري ‘
بعضض أأ’حيان من أجل حماية ألعÚ
م- - -ن أشص- - -ع- - -ة ألشص- - -مسض وأأ’ت- - -رب- - -ة
وأ’ن-ع-ك-اسص-ات ألضص-وئ-ي-ة أل-ك-ثÒة منها
’سص -ي -م -ا ‘ ب -عضض أأ’م -اك -ن م-ث-ل أ÷ب-ال
وألصصحرأء وشصاطئ ألبحر وأيضصاً فى بعضض

تقليد دأبت عليه عاصصمة ألهضصاب منذ عشصرأت أل ّسصنÚ
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Áك- -ن ال- -ق- -ول
أان م-وسش-م ال-ك-ب-وب ق-د ان-ط-ل-ق
مبكرا هذا العام ،حيث بدأات تنتششر
Ãخ -ارج ع -اصش -م -ة ال -هضش -اب ط-اولت
اŸراهق ÚاŸتخصشصشة ‘ ششي الذرة أاو
كما يسشميها السشكان ﬁليا الكبوب.
يسشميها أاهل عاصشمة الهضشاب سشطيف
،واŸدن اÛاورة لها ،الكبوب ،ومنهم
م -ن يسش -م -ي -ه -ا ““ال-بشش-ن-ة““ ،وه-ن-اك م-ن
ا÷زائ -ري Úم -ن ي -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه -ا اسش-م
اŸسش-ط-ورة م-ث-ل سش-ك-يكدة وضشواحيها،
لشش-ق-اء ‘ ب-عضض ال-دول ال-ع-رب-ية
أام-ا ا أ
فيسشمونها الÎمسض .إانها نبتة حبوب
““ال -ذرة““ اŸشش -ك-ل-ة ‘ شش-ك-ل وت-د ع-ل-ي-ه
ح-ب-وب ذه-ب-ي-ة ال-لون واحيانا صشفراء
مÎاصش -ة ف -ي -م -ا ،ب -ي -ن -ه -ا ي -ن -زع ع-ن-ه-ا
غ Ó-ف -ه -ا اŸشش -ك -ل م -ن أاوراق خضش-راء،
ليتم ششويها على نار الفحم،ثم تنقع
‘ ماء مالح لتكون جاهزة للتناول.
سشطيف :نورالدين بوطغان

أل - -ط - -ف - -ل خ- -ي- -ا’ أكÈ
ل -تشص-ك-ي-ل أل-رم-ل بصص-ور
ﬂتلفة““.

““زوجي يرفضش
شسراءها““
«مونية عبيدي““ ،أم لطفل Úجاءت أ ¤شصاطئ ““’ بÒوز““
“نفوسصت ألشصرقية للسصباحة وأ’سصتمتاع Ãياه ألبحر
أل-ب-اردة ،سص-أال-ت-ه-ا ““ألشص-عب““ ع-ن أ’ل-ع-اب أل-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة
ف -اج -ابت““ :ي -ل -ح أب -ن -ائ -ي ‘ ك -ل م-رة ن-ذهب ف-ي-ه-ا أ¤
ألشص -اط-ئ ع-ل-ى شص-رأء أ’ل-ع-اب أل-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة أÿاصص-ة
ب -ال -ب -ح -ر ،م -ث -ل أل -د’ء وأأ’ل -ع -اب أŸائ -ي-ة ،وك-ذأ ل-وح
ألسصباحة ،ومسصبح مطاطي صصغ ،Òيحب أبني ألصصغ Òأن
نضصعه دأخله ونسصبح به ‘ ألبحر ،هذأ أ’صصرأر يجعلني
‘ كل مرة أشصÎي لهم وأحدأ منها ’نني ’ أسصتطيع أن
أقول لهم ’ ،ولكن وألدهم Áنعني ‘ كل مرة من فعل
ذلك وي -ل -وم -ن -ي ع -ن -د شص -رأئ -ي ل-ه-ا““ .وأضص-افت ق-ائ-ل-ة:
““وألسصبب ورأء أمتناعه عن شصرأئها هو أقتناعه
ب -ان -ه -ا مصص -ن -وع -ة م -ن بÓ-سص-ت-يك ذو ن-وع-ي-ة
رخ-يصص-ة م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا خ-ط-ر ح-ق-يقي على
صصحة أ’طفال ،بل أطلعني مرة على

أ◊ا’ت أŸرضصية للع Úمثل ألتهاب ألقرنية ـ
ألتهاب ألقزحية ـ ألرمد ألربيعي ـ حسصاسصية أغشصية
ألع Úأÿارجية من أشصعة ألشصمسض وألضصوء ألشصديد.
و يعد فصصل ألصصيف من ألفصصول ألتي يك Ìفيها أسصتخدأم
ألنظارأت ألشصمسصية نظرأً ’رتفاع درجات أ◊رأرة وزيادة
بعضض ألتهابات ألعيون وأ◊سصاسصية نتيجة لهذأ ألسصبب وأيضصًا
أأ’تربة أŸوجودة ‘ أ÷و من هنا يك Ìأسصتخدأمها وألÓفت أن
أسصتخدأم هذه ألنظارأت يكون ذأتياً وتلقائيًا دون إأجبار على ذلك كما
أن أسصتعمالها ليسض قاصصرأً على فئة عمرية
ﬁددة ب -ل تشص -م -ل ج -م -ي -ع أأ’ع-م-ار
خ -اصص -ة أأ’ط -ف-ال ألصص-غ-ار وك-ذلك
ألشصباب وكبار ألسصن.
وأل- -ه- -دف أأ’سص- -اسص- -ي م -ن أرت -دأء
ألنظارة ألشصمسصية هو أ◊ماية من
أشصعة ألشصمسض فوق ألبنفسصجية ،إأ’
أن أل- -ن- -ظ- -ارأت أŸق- -ل- -دة تسص- -م- -ح
ب- -دخ- -ول ه- -ذه أأ’شص- -ع- -ة إأ ¤أل- -عÚ
فتلحق بها ألضصرر ،خاصصة عندما

ت -ق -ري -ر صص-ح-ي
ي -ؤوك -د أن -ه -ا –ت-وي
ع -ل -ى م-وأد مسص-رط-ن-ة،
ف- -ه- -ن -اك درأسص -ات ع ّ-دة
حسصب زوج -ي ت -ؤوك-د وج-ود
أج -زأء م-ن أل-ع-اب أأ’ط-ف-ال م-ط-ل-ي-ة
بأاصصباغ ومكّونات سصامة قد
تنتقل أ ¤أجسصادهم عن طريق أÓŸمسصة أو ألفم،
وتؤوثر ‘ أÓÿيا ألعصصبية وتعيق ألنمو ،كما تؤودي أ¤
ترأجع ألذكاء وسصرعة أإ’نفعال وألتوّتر وألكسصل وأآ’’م
ألعصصبية وألصصدأع وألقيء ،وحتى يقنعني يخ ÊÈأن
أوروبا “نع شصرأء ألسصلع ألصصينية إأ’ تلك أŸصصنوعة
وفق معاي ÒألسصÓمة وألصصحة ‘ .أ◊قيقة  ⁄أسصتطع
ألتوقف عن شصرأئها ’نها أÿيار ألوحيد أŸوجود ‘
ألسصوق ،وكذأ وجودها ‘ كل أÓÙت يحفزك لشصرأئها
خ- -اصص- -ة أذأ ك- -ان ب- -رف- -ق- -تك
أط -ف -ال ◊وح Úم-ث-ل
أبنائي““.

تكون ألنظارة دأكنة ،فهي تخدع حدقة ألعÚ
فتبقى مفتوحة لتصصل هذه أأ’شصعة إأ ¤شصبكية ألع Úوتلحق بها ألضصرر
وأأ’ذى.
ول -ه -ذأ ألسص -بب ي -جب أسص -ت -خ -دأم أل-ع-دسص-ات أŸصص-ن-وع-ة م-ن م-ادة تسص-م-ى
(بلورأيز) ،ألتي –مي ألع Úمن أأ’شصعة أŸضصرة ،وŒعل ألرؤوية أوضصح ،كما
–مي ألع Úمن أأ’تربة وأشصعة ألشصمسض ألقوية ألتي تسصبب جفاف ألعÚ
وألتهابها ،وهذأ ما ’ يتوفر ‘ ألنظارأت أŸقلدة وألرخيصصة ،وإأذأ كان

فع Óإأنها أكلة لذيذة تنتشصر بكÌة خÓل
فصص - -ل ألصص - -ي- -ف وب- -دأي- -ة أÿري- -ف ،وم- -ن
أŸن -اط -ق أل -ت -ي ت -ن -ت-عشض ف-ي-ه-ا Œارة ه-ذه

اقبال كب Òعلى الذرة بسسطيف

أŸادة بكÌة وتعرف
ف - -ي - -ه- -ا روأج- -ا ‡ي- -زأ
م- - -دي- - -ن- - -ة سص- - -ط- - -ي- - -ف
وضص -وأح -ي-ه-ا ،وه-ي ع-ادة
تعود أ ¤عشصرأت ألسصن،Ú
ح -يث ت -ع -رف ع -دة ﬁاور
باŸدينة أنتشصار هذه ألتجارة ألتي تعرف
روأجا ،خاصصة من مسصتعملي ألطرق ألذي
يتوقفون عادة رفقة عائÓتهم لÓسصتمتاع
بهذه ألنبته أللذيذة.
وقد أشصتهرت عدة ﬁاور Ãخارج مدينة
سصطيف بانتشصار باعة ألكبوب ،كما Œدهم
‘ ﬂرج م -دي -ن -ة أل -ع -ل -م -ة ع -ل-ى أل-ط-ري-ق
ألوطني رقم  5أŸؤودي أ ¤مدينة سصطيف
وعلى جانبي ألطريق ،حيث يتوأجد عدد
كب Òجدأ من ألباعة ،كل وأحد منهم يعرضض
بضصاعته ألكثÒة وسصط نار حامية ،وأقبال
كب Òمن مسصتعملي ألطريق ،منهم من يطلب
مباشصرة عددأ من حبات ألكبوب ،دون أن
يسصتفسصر عن ألسصعر ،وهناك من يسصتفسصر
ليسصتقر عند صصاحب ألسصعر أأ’دنى ،غ Òأن
أ’سص- -ع- -ار أن أخ- -ت- -ل- -فت ،ف- -ي -ع -ود ذلك أ¤
ألنوعية ،ومنهم من يأاخد معه قطع ألذرة
نيئة أ ¤ألبيت بعد أن يختار أ÷يد منها
ألذي يكون غظا وليسض صصلبا بلون أصصفر
ذه- -ب- -ي ول -يسض م -ائ  Ó-أ ¤أل -ل -ون أ’صص -ف -ر
ألدأكم .وما سصاعد ‘ أنتشصار هذه ألتجارة
بهذه أŸنطقة بالذأت ،منذ عشصرأت ألسصنÚ

للجانب ألصصحي أهمية كبÒة ،فإان أ÷انب أ÷ما‹ ’ يسصتهان به ،ويحتاج
هو أآ’خر إأ ¤وقفة وتريث عند أ’ختيار.
وأوضص- -حت أأ’ب- -ح- -اث وأل- -درأسص- -ات ‘ ألسص- -ن -وأت أأ’خÒة أن أل -ن -ظ -ارأت
ألشصمسصية سصوأء كانت رخيصصة ألثمن أو غالية ألثمن ينفذ منها جزء كب Òمن
أأ’شصعة فوق ألبنفسصجية و–ت أ◊مرأء لطيف أشصعة ألشصمسض بينما –جب
كثÒأً من أأ’شصعة أŸرئية لهذأ فإان ألع Úألتى تتعرضض فÎة طويلة أ’شصعة
ألشصمسض ألنافذة من ألنظارأت تصصاب بالضصرر وخاصصة إأذأ كانت نسصبة
أأ’شصعة أŸرئية ألنافذة أقل من  %70من أأ’شصعة ألكلية ألسصاقطة على
ألع،Úولهذأ –ذر هذه أÛموعة من ألدرأسصات من سصوء أسصتخدأم تلك
ألنظارأت ألتي تباع على أأ’رصصفة و‘ ألشصوأرع وألتي ’ نعلم شصيئا عن
مصصدرها أو موأد صصنعها وهنا تكمن خطورتها وضصررها.
و للنظارأت ألشصمسصية فائدة طبية أك Ìمن كونها أحد خطوط أŸوضصة ألتي
تأاتي با÷ديد كل يوم فهي تعكسض أأ’شصعة فوق ألبنفسصجية ““أ““““ ،ب““ سصوأء ‘
أأ’يام ألشصمسصية أو ألتي تتكاثر فيها ألسصحب و‚د أن أأ’شصعة ألبنفسصجية
Óذى
““ب““ هي ألتي تسصبب حروق ألشصمسض ومن أŸمكن أن تعرضض ألع Úل أ
Óصصابة
باŸثل وألتعرضض لها Ÿدة  30دقيقة على مدأر ألسصنة كافية ل إ
باŸياه ألبيضصاء على ألع Úأو ضصعف ألرؤوية بنسصبة  %10وÁكن حماية ألعÚ
من أشصعة ألشصمسض ليسض فقط بارتدأء ألنظارأت ألشصمسصية بل بارتدأء

ل - -ت - -ت- -ح- -ول أ ¤أح- -د ث- -وأبت
م-ن-ط-ق-ة ع-اصص-م-ة أل-هضص-اب ،ه-و
ت-وأج-د ح-ق-ول أنتاج
ألذرة بالقرب منها،
وق- -د تسص- -بب ألÎدد
أل -ك -ب Òم -ن أصص-ح-اب
أŸركبات ألقاصصدين للمكان
من سصكان أŸدينة وزوأرها
خÓ- - - - - - - - - - - -ل فصص- - - - - - - - - - - -ل
ألصصيف،وألعابرين
ع-ل-ى أŸن-ط-ق-ة ‘
ﬂتلف أ’Œاهات،
وضصعيات خطÒة على
حركة أŸرور ،وكانت قد تسصببت ‘ ألسصابق
‘ أل- -ع- -دي- -د م -ن ح -وأدث أŸرور.أم -ا ع -ن
أأ’سصعار ،فتتمحور عادة ‘  50دج للحبة
أل -وأح -دة ،ك -م -ا ع -رضصت ‘ ب-عضض أŸوأق-ع
هذأ ألعام بـ  ٦0دج ،وهو سصعر يبدو مرتفعا
نسصبيا نظرأ لتعود ألسصكان وألزوأر عليها كل
صصيف ،أ’ أن صصعوبة قطفها و–ضصÒها ‘
أجوأء حارة أمام موأقد من فحم بالقرب
من ألنار ألتي تسصتعمل للشصوأء ،ما يرفع
درج -ة ح -رأرة أŸوق -ع أك Ìف -أاك ،Ìخ -اصص-ة
–ت أشص -ع -ة ألشص -مسض يÈر نسص -ب -ي -ا أل -غ Ó-ء
أŸسصجل كل سصنة على ألكبوب.كما تنتشصر
ه- -ذه أل -ت -ج -ارة أل -رأئ -ج -ة ‘ أل -ع -دي -د م -ن
أÙاور أأ’خ- -رى ،ع- -ل- -ى غ- -رأر أل- -ط- -ري -ق
ألوطني رقم  9ب Úسصطيف وبجاية ‘

مدخل
مدينة
سص- - -ط- - -ي- - -ف ،وك - -ذأ ‘
ﬂرج م- -دي -ن -ة سص -ط -ي -ف ب -اŒاه أ÷ن -وب،
باŒاة بلديتي مزلوق وع ÚوŸان ،وأيضصا
من جهة ألغرب ،باŒاه ع Úأرنات وعÚ
ت -اغ -روت ،ك -م -ا ت-ن-تشص-ر ب-ح-دي-ق-ة أل-تسص-ل-ي-ة
Ãدينة سصطيف نظرأ ’نتشصار أ◊ركة فيها
بسص -بب أإ’ق -ب -ال أل -ك -ب Òع -ل -ى ه-ذأ أŸوق-ع
ألÎف -ي -ه -ي ،و‘ ك -ث Òم -ن أح -ي -اء أŸدي -ن-ة
ألشصعبية.
أما سصكان عاصصمة ألو’ية ألذين يقتنون
ألكبوب من هذه أŸوأقع ،وحتى من أسصوأق
أÿضصر باŸدينة ،فيفضصلون –ضصÒها بعد
سصلقها ‘ أŸاء ألسصاخن أŸالح ،وهذه أيضصا
ك -ي -ف -ي-ة ل-ذي-ذة ل-ك-ن-ه-ا ل-ن تصص-ل أإ ¤ك-ي-ف-ي-ة
أإ’عدأد على ألفحم.نشص Òأن لهذه أŸادة
ألغذأئية ألعديد من ألفوأئد،فالذرة نبات
مضص- - -اد ل- - -لسص- - -رط - -ان وذو نشص - -اط مضص - -اد

ألقبعات ألتي لها حافة عريضصة حيث تسصاهم بإابعاد أأ’شصعة فوق ألبنفسصجية
ب-نسص-ب-ة  %50أو ب -ارت -دأء أي م -ن -ت -ج -ات ب Ó-سص -ت -ي -ك -ي -ة ل-وق-اي-ة أل-ع Úوذلك
Óشصخاصض أأ’ك Ìعرضصة أ’شصعة ألشصمسض حسصب طبيعة عملهم.
ل أ
لذلك يجب أن تكون ألعدسصات أŸسصتخدمة ‘ ألنظارأت ألشصمسصية ذأت
موأصصفات طبية معينة حتى وإأن كانت غ Òطبية للحفاظ على
ألع Úفاأ’صصل منها حماية ألع Úمن ألشصمسض
وأل -ت -ع -رق ول-يسض أإ’ضص-رأر ب-ه-ا
وإأتÓفها.أن
أسص-ت-عمال ألنظارأت
ألشص -مسص -ي -ة أŸق -ل -دة
تضص -ر ب -ال -ع-ي-ن Úف-ق-د
تؤودي أ ¤صصدأع وأ⁄
ب -ال-ع-ي-ن Úوح-ول-ه-ا ك-م-ا
أنها ’ توفر أي حماية
ل -ه -ذه أ÷وه -رة أل-ث-م-ي-ن-ة
ف - -ه - -ي ’ –ت - -وي ع - -ل - -ى
مرشصحات ◊ماية ألع Úمن
أ’شص -ع -ة ف-وق أل-ب-ن-فسص-ج-ي-ة،

ل - - -ل - - -فÒوسص - - -ات وذو ق - - -درة م - - -نشص- - -ط- - -ة
لÓسصÎوج ،Úوهي مصصدر غني باأ’لياف،
فكوب وأحد من ألذرة Áد أ÷سصم بحوأ‹
Óنسصان
 1٨.٤من ألكم أليومي أŸوصصى به ل إ
م-ن أأ’ل-ي-اف.وتسص-اع-د ه-ذه أل-نسص-ب-ة ألهائلة
وتسصاعد ‘ تخفيضض معد’ت ألكوليسصÎول
ب -ال -دم ،ك -م -ا ت -ق -ل-ل م-ن أح-ت-م-ال-ي-ة إأصص-اب-ة
أإ’نسص -ان بسص -رط -ان أل -ق -ول -ون،ك-م-ا تسص-اع-د
أأ’ل -ي-اف ‘ ت-خ-ف-يضض م-ع-د’ت سص-ك-ر أل-دم
Ÿرضض ألسصكر ،كما يوصصف Ÿرضصى ألقلب
Ÿنع ألنوبات وأنسصدأد ألشصرأي Úألقلبية
Óنسص -ان ت -ن-اول أل-ذرة م-رت‘ Ú
وي -ك -ف -ي ل  -إ
أأ’سصبوع ،وهي “ده بفوأئد جمة سصوأء ‘
صص-ورت-ه-ا أل-ط-ازج-ة أو أÛم-دة ب-إاضص-افتها
ل -ك-ث Òم-ن أل-وج-ب-ات أل-ل-ذي-ذة أل-ت-ي ي-أاك-ل-ه-ا
ألشصخصض على مدأر أأ’سصبوع،
وت -ع -ت Èأل -ذرة م -ن أفضص-ل أŸه-دئ-ات وم-ن
أحسصن ما يدر ألبول فى أŸوأد أŸوجودة
فى ألطبيعة ب Óمضصاعفات جانبية.
أŸغلي أو أŸنقوع من ألذرة يسصتخدم ‘
عÓج أأ’مغاصض ألكلوية ألشصديدة وحصصى
أل- -ك- -ل- -ى وأن -وأع أل -روم -ات -ي -زم وأل -ن -ق -رسض،
وخ -افضض خ -ف -ي -ف لضص-غ-ط أل-دم وت-خ-ل-يصض
أعضصاء أ÷سصم من ترأكم ألسصموم،
وي- -رف- -ع أل -ك -ول -يسص -ت -ول أل -ن -اف -ع وي -خ -فضض
أل -ك -ول-يسصÎول ألضص-ار وÁن-ع ت-رأك-م أل-ده-ن
ب -ا÷سص -م ،وج -ي -د ل -ل -ذي -ن ي -ت -ب -ع -ون ح-م-ي-ة
لتخفيضض ألوزن.

كما أن ألنظارأت أŸقلدة قد تسصبب أزدوأجية ألرؤوية وغالباً ما تكون خطرأً
على مسصتخدميها أذأ نظروأ للشصمسض ظناً منهم أنها تقوم
بدور أ◊ماية ألكافية.
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تعرضض عشسية إليوم على ركح قسسنطينة

مسسرحية ““الهايشسة ““ ،األوان قا“ة من اŸتناقضسات البشسرية

العدد 1٦٧٨٦
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

مهرجان ““صسيف إلنجوم  ““2015بكابريتور

سسهرات وتنشسيط فني يضسيء ليا‹ بجاية

يقدم إŸسسرح إلوطني إ÷زإئري ““ﬁي إلدين بشسطارزي““ ،عشسية إليوم ،على ركح مسسرح قسسنطينة إ÷هوي،
عرضسا Ÿسسرحية ““إلهايشسة““ ،وهذإ ‘ إطار إلÈنامج إŸسسرحي لتظاهرة قسسنطينة عاصسمة للثقافة إلعربية.

قسسنطينة  /أحمد دبيلي
ه-ذه اŸسض-رح-ي-ة ال-ت-ي أان-تجها
اŸسض -رح ال -وط-ن-ي ‘ مسض-ت-ه-ل
السضنة ا÷ارية ،ويعاد عرضضها
ال- -ي- -وم ‘ قسض- -ن- -ط- -ي -ن -ة ،ق -ام
ب -اق -ت -ب -اسص نصض -ه -ا وأاخ-رج-ه-ا
ل -ل -مسض -رح ““ﬁم -د شض -رشض-ال““،
فيما عاد التأاليف اŸوسضيقي
واŸؤوث -رات الصض -وت -ي-ة لـ« ع-ب-د
القادر صضو‘ ““.
و ت - -روي اŸسض - -رح - -ي- -ة قصض- -ة
اج -ت -م -اع-ي-ة ‘ ق-الب درام-ي،
بطلها موظف بسضيط يدعى ““
ال- - -بشض ،““Òوم- - -ن سض- - -وء ح- - -ظ
البشض ،Òأان يعتزل الناسص ألن
مقومات شضخصضيته أاصضبحت ل
ت- - -ت- - -واف- - -ق م- - -ع تصض- - -رف- - -ات
اÙيط Úبه ول تتماشضى مع
ط -ب-ائ-ع-ه-م اıت-ل-ف-ة ،غ Òأان
الناسص  ⁄يÎكوا هذا الرجل
◊ال -ه ،ب-ل ح-اول-وا واج-ت-ه-دوا
ك - -ل حسضب م - -وق - -ع - -ه ،إاع- -ادة
إادم -اج -ه ‘ اÛت-م-ع ورب-ط-ه
ب- - -ال - -واق - -ع اŸع - -يشص ،غ Òأان

اÛتمع ‘ حد ذاته أاصضبح
ه- - -و األخ- - -ر وÃم- - -ارسض- - -ات - -ه
اŸتناقضضة يتحول إا““ ¤كائنات
حيوانية““! ،هذه الظاهرة التي
انتشضرت بصضورة سضريعة كالنار
‘ ال -هشض-ي-م ،وأاصض-ب-حت ع-ام-ة
وشض -ام-ل-ة ،ا ¤درج-ة أاصض-ب-حت
صضفة ““ا◊يوانية““ أامرا طبيعيا
بل قضضية تطور ورقي ،فماذا
ح- -دث ،وك -ي -ف ت -ن -ت -ه -ي ه -ذه
القصضة العجيبة ؟
هذا العمل الفني الدرامي وما
يثÒه من أاحداث ومتناقضضات،

تتقمصص شضخصضياته على الركح
›م - -وع - -ة م- -ن اŸم- -ث- -ل«: Ú
ط- - -ارق ب- - -وع- - -رع - -ارة ،وائ - -ل
ب -وزي-دة ،ع-دي-ل-ة سض-وا ،⁄ع-ب-د
الكر Ëبن خرف الله ،نضضال،
عبد الرحمان ايكاريوان،ليلى
ت -وشض -ي ،ك-ر Ëج-ن-ان ،رضض-وان
م -راب -ط ،ف-ائ-زة ب-ي-بشص ،ي-زي-د
صضحراوي ،علي ثامرن ““ ،كما
يؤودي أادوار الراقصض ،Úكل من
 ““ :حسض- -ن -اء صض -وال -ح ،صض -وري -ا
ﬁم -ودي ،ح -اج اح -م-د،ي-ح-ي
زكريا ،أاسضامة شضرياف ،الهادي

بن عبو ،الطاهر حفصضة ““.
للتذك ،Òفإان هذه اŸسضرحية
يتواصضل عرضضها إا ¤بعد غد
السض -بت ‘ ،إان -ت -ظ-ار م-واصض-ل-ة
مسض -رح قسض -ن -ط-ي-ن-ة لÈا›ه ،
ح - - -يث ي - - -خصضصص ال- - -ع- - -رضص
ال Ó-ح -ق م-ن  ٦وإا ¤غ- -اي -ة ٨
أاك -ت -وب -ر ال -ق -ادم Ÿسض -رح-ي-ة ““
اÙق- -ور ““ ال- -ت- -ي أان -ت -ج -ت -ه -ا
ج- -م -ع -ي -ة ““ ف -رسض -ان ال -رك -ح ““
بأادرار ،وأاخرجها ““ ا÷ي‹Ó
ب- -ن اŸول- -دي حسض- -ان ““ ،وم -ن
اŸرتقب أايضضا عودة الندوات
الفكرية التي بر›تها دائرة
اŸسض-رح Ùاف-ظ-ة قسض-ن-طينة
عاصضمة للثقافة العربية ،وهذا
Ãوضض - - - -وع ،Úاألول ح- - - -ول ““
النقد الفني ‘ ›ال اŸسضرح
““ وال - - - - -ث- - - - -ا ،Êع- - - - -ن األديب
ا÷زائ - -ري ““ ك- -اتب ي- -اسض،““ Ú
ك -م -ا ت -ت -واصض -ل ه-ذه ال-ن-دوات
Ãواضض-ي-ع أاخ-رى ،ي-ع-ل-ن ع-ن-ه-ا
ق -ري -ب -ا وف -ق ب -رن -ام -ج –دده
نفسص الدائرة سضالفة الذكر.

فضساء ““مسسرح إلقوسض““ بحديقة باسستور Ãعسسكر
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سستتوإصسل فعاليات إلطبعة إلثانية Ÿهرجان ““صسيف إلنجوم ““2015
باŸنتجع إلسسياحي إلعائلي كابريتور ببلدية تيشسي ولية بجاية ،إ¤
غ-اي-ة إلـ 31أإوت إŸق--ب--ل ،حسسب ﬁاف--ظ إŸه--رج--ان ف--ارسض ح--ام--د ‘
إŸه--رج--ان .ت--ق--ام ح--فÓ--ت إŸه--رج--ان –ت رع--اي--ة إÛلسض إل--ب--ل-دي
لبجاية ،بالتنسسيق مع مؤوسسسسة بروبوكسض لÓتصسال ،وكذإ إلديوإن
إل---وط---ن---ي ◊ق---وق إŸؤول---ف ،وم---ن ب Úإ◊فÓ---ت إ›ÈŸة ب---اŸسس---رح
إلروما Êللمنتجع ،يذكر زميت ‘ ،إتصسال هاتفي مع ““إلشسعب““ ،حفل
إلشساب خÓصض سسهرة إليوم إÿميسض ،وإلشساب بÓل إلصسغ Òسسهرة
غد إ÷معة.

وك -انت ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة األوŸ ¤ه-رج-ان ““صض-ي-ف ال-ن-ج-وم““ ق-د ان-ط-ل-قت مسض-اء
اÿميسص اŸاضضي  23جويلية ،حرصضت فيه اŸؤوسضسضة اŸنظمة ،مؤوسضسضة بروبوكسص
للثقافة ،على أان يشضتمل تظاهرات فنية وشضبابية لفائدة اŸصضطاف Úوالسضواح،
تتخللها ›موعة من ا◊فÓت الفنية السضاهرة التي –ييها أارمادة من النجوم
ا÷زائري ،Úمن داخل ا÷زائر اأو الفنان ÚاŸغÎبÃ ،Úختلف طبوع اŸوسضيقى
وال-ف-ك-اه-ة ،ب-اإلضض-اف-ة اإ ¤أانشض-ط-ة مسض-ائ-ي-ة ي-ح-ي-يها جمع من
اŸنشضط ‘ Úشضاطئ كابريتور.
وق -د ل -ق -ي اŸه -رج -ان Œاوب -ا واسض-ع-ا م-ن
طرف ا÷مهور اŸتعطشص Ÿثل هذه
ال - -ت - -ظ- -اه- -رات ،ح- -يث ام- -ت - -أ
Ó
اŸسضرح الروما Êلكابريتور
ع- -ن آاخ- -ره ‘ ال- -ي- -ومÚ
األول Úمن التظاهرة،
ك- -م- -ا ع- -رفت ه -ذه
السض -ان -ح -ة أاج -واء
‡يزة أابدع فيها
ال - -ف- -ن- -ان- -ون ‘
إاضض-ف-اء ال-فرجة
واŸت - - - -ع - - - -ة ‘
مكان العرضص.

ق.ث

« ،““ The Ander groundمكان ÷أات إليه فرقة من هوإة إŸسسرح Ãعسسكر ‘ إلعشسرية إلسسودإء ،فاتخذته ملجأاَ
إ
لنتاج مسسرحيات تتحدى إلظروف ،و–اكي إلوإقع ،وهو إŸوقع إلذي إعتكف فيه هوؤلء للتنسسك فنيا– ،ت
لدباء إ÷زإئريŸ ÚيÓد أإعمال أإدبية على غرإر
غطاء جمعية إلشسروق للثقافة وإŸسسرح ،وإختاره بعضض إ أ
““وحم أإعلى إÛاز““ بقلم عبد إلرزإق بوكبة و 7أإعمال أإدبية نشسرت على أإوسسع نطاق ‘ إلدول إلعربية
إلشسقيقة.
مسضرحية ،أان للمكان خصضوصضية يسضتشضعرها ط -ري -ق ال -رعب ‘ ،ح -ك -اي-ة ت-روي واق-ع ح-ال
كل زائر لهذا اŸقر أاين “ارسص فيه التدريبات الدول الشضقيقة التي هزيها رياح ال Óاسضتقرار،
يقع الفضضاء –ت ‡ر علوي بحديقة باسضتور وت -ق-ام ع-ل-ي-ه ال-ع-روضص اŸسض-رح-ي-ة ل-ف-رق م-ن بإاسضقاط رائع على Œارب ا÷زائر ‘ فÎة
‘ ق -لب م -دي -ن -ة م -عسض -ك -ر ،شض-اع-ري-ة اŸك-ان ﬂت - -ل - -ف م - -ن - -اط - -ق ال - -وط - -ن ،وه- -ي ن- -فسص ال -عشض -ري -ة السض -وداء ،أاي -ن ح -ازت اŸسض -رح -ي-ة
وخصضوصضيته اŸطلقة سضاهمت بشضكل كب ‘ Òاÿصض -وصض -ي-ة ال-ت-ي ت-دف-ع-ه-م إا ¤ط-لب إاق-ام-ة بشض -رف ت -ن-وي-ه ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ‘ اŸه-رج-ان
إاثراء تلك اŸواهب ،وصضناعة جمهور خاصص ع - -روضض - -ه - -م اŸسض - -رح - -ي - -ة ‘ ذلك ا÷ح - -ر ال -وط -ن -ي ل-ل-مسض-رح اÎÙف ب-ج-رأاة ال-ع-رضص
Ãسضرح القوسص اŸتخذ من األشضكال الهندسضية اŸقوسص ،بدون مقابل مادي يÈره الشضغف ووصضفه ““بالŒاه اŸسضرحي ا÷ديد““.
اŸع-م-اري-ة ال-ت-ي ت-ع-ود ل-فÎة ا◊ك-م ال-ع-ثما Êالكب Òبأاب الفنون.
كما نذكر مسضرحية ““اŸتوحشضة““ التي يعكف
وصضفا لسضم على مسضمى ،حيث يسضاهم جمهور ولعل الفضضل يعود لتلك اÿصضوصضية وشضاعرية اŸنتج واŸشضرف على مسضرح القوسص حسضÚ
مسضرح القوسص بإامكانياته ‘ اسضتقبال الفرق الفضضاء ‘ أان تسضتطيع نخبة الفنان Úبجمعية ﬂتار على إاعدادها ،حيث يتوقع لها النجاح
اŸسضرحية ودعمها لوجسضتيا ومعنويا ،األمر ““الشضروق““ ،إانتاج عدة أاعمال مسضرحية متميزة بحكم تناولها Ÿوضضوع التحرر وتطرقت ‘
الذي قال عنه أاحد مؤوسضسضي جمعية الشضروق صض- -ن- -عت ا◊دث ‘ اŸن- -افسض- -ات ال- -وط- -ن -ي -ة م- - -ع - -ظ - -م مشض - -اه - -ده - -ا إا ¤إانصض - -اف اŸراة
ال -ت -ي ي -ت -ب -ع ل -ه -ا فضض -اء مسض -رح ال -ق-وسص ،أان-ه والعربية ،تناولت عدة مواضضيع ‘ الفكاهة ا÷زائرية اÙافظة ،وهي اŸسضرحية التي
ا÷معية وصضلت ألعظم أاهدافها وهي صضناعة وال- -درام- -ا وخ- -اصض- -ة ال- -ع- -روضص ذات ال- -ب -ع -د قال عنها حسضﬂ Úتار أانها سضتولد من رحم
ج-م-ه-ور مشض-ب-ع ث-ق-اف-ي-ا وي-ع-ي-د للمسضرح صضيته اإلنسض- -ا Êال- -ذي ل ي- -ح -ده ال -زم -ان واŸك -ان ،ا÷حر ““مسضرح القوسص““ لتصضنع إا‚ازا عظيما،
وعÓقته القدÁة با÷مهور ،وأاضضاف الفنان وأاع -اب اŸشض -رف ع -ل -ى تسض -ي Òفضض-اء مسض-رح ك-ون-ه-ا –اك-ي ال-واق-ع الج-ت-م-اع-ي ا÷زائري
اŸسضرحي شضيخاوي هواري أانه متفائل جدا القوسص انعزال الفنان ÚاÙلي Úوغيابهم عن بطريقة سضلسضة “تزج با÷د والهزل يرتكز
Ÿسض -ت -ق -ب -ل مسض -رح ال -ق-وسص Ãا أان-ه اسض-ت-ط-اع ‡ارسضة اŸسضرح بدافع اإلقصضاء أاو التهميشص فيها على الوفاء للنصص األصضلي ““ اŸتوحشضة ““
اسضتقطاب جمهور عريضص من لدن العزوف م -ن ط -رف اŸؤوسضسض -ات ال -ث -ق -اف -ي-ة اÙل-ي-ة ،للكاتب جون انوي.
الذي يشضهده اŸسضرح على الصضعيد اÙلي ،مشضÒا إا ¤أان العÓقة ب Úهذه اŸؤوسضسضات وأاضضاف الشضاب حسضﬂ Úتار ،أان  15فرقة
كما اسضتطاع فضضاء مسضرح القوسص أان يجذب هي ‘ الواقع شضبه منعدمة ،لكن الفنان يجدر مسض -رح -ي -ة ق -دمت ع -روضض -ه-ا ب-فضض-اء مسض-رح
هواة ‘ عمر الزهور يعشضقون ‡ارسضة هذا به أان يفرضص وجوده بتقد Ëزبدة اإلنتاجات ال -ق -وسص ‘ ح -دي -ق-ة ب-اسض-ت-ور ‘ ،ح– Úم-ل
الفن على ركح بسضيط صضنعته أاناملهم الصضغÒة الفنية دون تذمرﬁ ،تكما إا ¤مسضÒة جمعية أاعضض - -اء مسض- -رح ال- -ق- -وسص وج- -م- -ه- -وره ال- -و‘
بشضهادة من الفنان مؤوسضسص جمعية الشضروق الشض- -روق الشض- -اق- -ة ل- -ك- -ن اŸل -ي -ئ -ة ب -ال -ت -م -ي -ز مسضؤوولية اسضتقبال الفرق اŸسضرحية الوافدة
ل -ل -ث -ق -اف -ة واŸسض-رح ،ال-ذي أاشض-ار أان اŸسض-رح وال-ن-ج-اح-ات اŸت-ك-ررة ،اسض-ت-ط-اع م-ن خÓلها لتقد Ëعروضضها حبا وشضغفا بأاب الفنون دون
يصضنع رجل الغد ويبني الشضخصضية وما على فضض - -اء مسض- -رح ال- -ق- -وسص م- -ن- -ذ ب- -داي- -ات- -ه ‘ أان تطلب مقاب Óماديا ،وحاول حسضﬂ Úتار
النخبة الفنية الشضابة إال اŸضضي قدما على التسضعينيات تقد Ëأاعمال كللت بالنجاح ‘ أان يÈز أاه - -م - -ي- -ة ال- -ت- -ك- -اف- -ل ب Úال- -ف- -ن- -انÚ
عدة ﬁافل ثقافية وطنية وعربية ،على غرار وجمهورهم ‡ا يسضاهم من جهة ‘ اسضتعادة
خطى السضابق Úعلى ركح مسضرح القوسص.
وذكر حسضﬂ Úتار الفنان اŸسضرحي الشضاب ،مسضرحية ““ا÷رعة““ التي أاثارت موجات من جمهور اŸسضرح اŸفقود عموما وكذا تبادل
صض- -احب األدوار اŸت- -أال- -ق- -ة ‘ ع -دة ع -روضص اإلعجاب لدى ا÷مهور والتي تناولت موضضوع التجارب واÈÿات الفنية.
األن-ظ-م-ة السض-ي-اسض-ي-ة ال-ت-ي وصض-لت ل-لحكم عن

معسسكر :أم أ.Òÿسس

‘ رحلة حميمية على خطى إلنوبية إلعتيقة

فرقة الفنون الشسعبية السسودانية تبهر ا÷مهور القسسنطيني
ح -ل -قت ال -ف-رق-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-ف-ن-ون الشض-ع-ب-ية للسضودان
‘ سض -م -اء قصض -ر ال -ث -ق-اف-ة
مالك حداد بقسضنطينة ‘
اف -ت -ت -اح األسض-ب-وع ال-ث-ق-ا‘
السض-وداÃ Êدي-ن-ة الصض-خ-ر
ال-ع-ت-ي-ق ‘ رح-ل-ة ح-ميمية
على خطى النوبية العتيقة
م -ن خ Ó-ل ع-دي-د األغ-اÊ
والرقصضات.
ومكن عرضص هذه الفرقة
اŸنظم ‘ إاطار تظاهرة
““قسض- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ع- -اصض- -م -ة
ال -ث -ق -اف -ة ال -ع -رب -ي -ة ل -ع -ام
 ““2015وال - -ذي اسض- -ت- -غ- -رق
ح - - - - - -وا‹ سض- - - - - -اع- - - - - -تÚ
القسضنطيني Úمن اكتشضاف
م -وسض -ي -ق -ى خ -اصض -ة وج -د
متنوعة لهذه اŸنطقة من
إافريقيا.
وخÓل هذه السضهرة ،التي
جرت بحضضور وزير الدولة
وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة السض -وداÊ
مصض -ط -ف -ى أاح -م -د ﬁم-د
تÒاب ،وسضف Òا÷مهورية
السضودانية با÷زائر عصضام
ع- -وضص م- -ت- -و‹ ،اسض- -ت -ه -ل
أاعضض -اء ال -ف -رق-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ل -ف -ن -ون الشض -ع-ب-ي-ة ال-ذي-ن
ارت -دوا أال -بسض -ة ت -ق -ل -ي -دي-ة

أاداءه -م م -ن خ Ó-ل أاغ -اÊ
مسضتمدة من منطقة حلفا
ت- -ت- -غ- -ن- -ى ب -ج -م -ال اŸرأاة
السضودانية وذلك على وقع
اآللت اإليقاعية ‡ا جعل
ا◊ضضور يغوصص ‘ اأجواء
حماسضية.
وق- -دمت ال- -ف- -رق- -ة ال- -ت- -ي
ارت - -دى اأعضض- -اؤوه- -ا أازي- -اء
ت -ق -ل -ي -دي -ة زاه -ي-ة األل-وان
ع -رضض -ا رائ-ع-ا ع-ل-ى اإي-ق-اع
ي - -ع - -رف ب - -ك- -ام- -ب- -ال م- -ع
رقصض -ات خ -اصض -ة ب -ق-ب-ائ-ل
اŸن - -ط - -ق - -ة ت - -دل ع - -ل - -ى
شضجاعة وبسضالة اÙاربÚ
السض - - -ودان- - -ي Úوذلك م- - -ن
خÓ-ل ك-وري-غ-راف-يا جذابة
صضفق لها ا◊ضضور كثÒا.
وانتقلت الفرقة فيما بعد
ب - - -ا÷م- - -ه- - -ور اإ ¤شض- - -رق
السض- - - -ودان و–دي- - - -دا إا¤
باجة لتقد Ëلوحة راقصضة
على إايقاع سضÒا من خÓل
عدة رقصضات وتصضميمات
رقصص تعكسص حب ا◊ياة
بهذه اŸنطقة القريبة من
وادي النيل.
واف -ت-ت-ح األسض-ب-وع ال-ث-ق-ا‘
السض- -ودا Êب- -قسض- -ن- -ط- -ي -ن -ة
Ãق -ط -وع -ات م -وسض -ي -ق-ي-ة

سضاحرة أاداها عازف الناي
واŸؤول- - -ف اŸوسض- - -ي- - -ق- - -ي
ح- -اف- -ظ ع- -ب- -د ال- -رح -م -ن
م- -رف -وق -ا بصض -ادق حسض -ان
ع- - -كسضت رون - -ق السض - -ودان
وت - -ن - -وع - -ه اŸوسض - -ي - -ق - -ي
والثقا‘.
ك - - -م - - -ا –دث الشض- - -اع- - -ر
وال -وزي-ر السض-اب-ق ل-ل-ث-ق-اف-ة
صضادق اÛتبى ،من خÓل
جمال الكلمة ،عن ا÷زائر
وت- -اري -خ -ه -ا وشض -ه -دائ -ه -ا،
متطرقا للعÓقات األخوية
اŸت - -ي - -ن - -ة ال- -ت- -ي ت- -رب- -ط
ا÷زائ - -ر ب - -السض - -ودان ‡ا
أاثار مشضاعر ا◊ضضور.
ومن خÓل قصضيدته ““ليلى““
أالقى الشضاعر أابياتا شضعرية
ح- -ول ال- -ث -ورات ال -ع -رب -ي -ة
واألح Ó- -م ““اŸسض - -ل - -وب - -ة““
والن - -قسض - -ام ‘ صض- -ف- -وف
األم-ة ال-ع-رب-ي-ة .و‘ ك-ل-م-ة
م- -وج -زة سض -ب -قت اف -ت -ت -اح
األسضبوع الثقا‘ ÷مهورية
السضودان بقسضنطينة سضلط
السض -ي -د مصض -ط -ف -ى أاح-م-د
ﬁمد تÒاب الضضوء على
““مسض- -اه- -م- -ة ال -ث -ق -اف -ة ‘
ت- - -ع- - -زي- - -ز ال - -رواب - -ط بÚ
البلدين““.

أÿميسس  30جويلية  2015م
ألموأفق لـ  14شسوأل  1436هـ

كعروف أاشسعل اŸنافسسة ب ÚالÓعبÚ

á°VÉjQ

شسبيبة القبائل تواجه اليوم أاوŸبي اŸدية وديا بتونسس

ي-ت-واصس-ل ت-ربصس ف-ري-ق شس-ب-يبة القبائل
ب-ت-ونسس –سس-ب-ا ل-ل-موسسم ا÷ديد ،حيث
ي- -راه- -ن اŸدرب ك -ع -روف ك -ثÒا ع -ل -ي -ه
للرفع من جاهزية لعبيه قبل دخول
غ-م-ار ال-ب-ط-ول-ة خÓ-ل اسس-ت-ق-ب-ال شس-باب
لو.¤
قسسنطينة ‘ ا÷ولة ا أ
عمار حميسسي

وتبقى ألنقطة أ’يجابية بالنسسبة لكعروف هو
أكتمال ألتعدأد بعد ألتحاق ’عب أŸنتخب
أ’وŸبي قعقع ألذي شسارك أمام سسÒأليون
‡ا سس - -اه - -م ‘ زي - -ادة أÿي - -ارأت أŸت- -اح- -ة
بالنسسبة للجهاز ألفني .
ويوأجه ““ألكناري““ أليوم وديا فريق أوŸبي
أŸدي -ة Ãل -عب أŸرسس -ى ب -دأي -ة م -ن ألسس-اع-ة
ألـ 17:00ح -يث ج -ه -ز ك -ع -روف أل -تشس -ك -ي -ل -ة
أأ’سس-اسس-ي-ة أل-ت-ي سس-ي-دخ-ل ب-ه-ا م-ب-ارأة أوŸبي
أŸدي -ة م -ن خ Ó-ل إأج -رأء ب -عضس أل -ت -غ -يÒأت
مقارنة باŸبارأة ألودية أŸاضسية أمام ألفتح
ألسسعودي أو أŸرسسى ألتونسسي .
وسسيقوم كعروف بإاشسرأك دوخة ‘ حرأسسة
أŸرمى أما خط ألدفاع فيتكون من زيتي،
›قان ،برشسيشس و مالو فيما يتوأجد ألرباعي
يسسلي  ،صسديقي  ،فرأحي و قعقع ‘ ألوسسط
على أن يتو ¤ألثنائي بومشسرة و دياوأرأ مهمة
تنشسيط ألهجوم .
ومن أŸنتظر أن تسساهم هذه ألتغيÒأت ‘
إأشسعال أŸنافسسة ب ÚألÓعب Úو هو أأ’مر
ألذي يهدف إأليه أ÷هاز ألفني للوصسول إأ¤
ألتوليفة أŸناسسبة ألتي سسيبدأ بها ألبطولة مع
وضسع عامل أ’نسسجام ‘ أ◊سسبان .
م -ن ج -ه -ة أخ -رى  ⁄ي -ع -رف م-نصسب ح-رأسس-ة

أŸرمى أي تغي ÒخÓل أŸبارأت ÚألوديتÚ
أمام أŸرسسى و ألفتح من خÓل توأجد دوخة
مع تسسجيل غياب مشساركة أ◊ارسس مازأري
‡ا فتح ألباب أمام ألتأاويÓت .

الفتح السسعودي يتقدم بعرضس
رسسمي لضسم صسديقي

لفت ألوأفد أ÷ديد للفريق وسسط أŸيدأن
صس-دي-ق-ي أن-ت-ب-اه أ÷م-ي-ع م-ن خÓ-ل أŸسس-توى
أŸم -ي-ز أل-ذي ق-دم-ه م-ن-ذ أنضس-م-ام-ه لشس-ب-ي-ب-ة
ألقبائل قادما من أمل أأ’ربعاء حيث يتنبأا له
Ãسستقبل كب Òو ألÈوز أك Ìهذأ أŸوسسم .
وÁ ⁄ر أŸسستوى أŸميز ألذي قدمه ألÓعب
أمام ألفتح ألسسعودي مرور ألكرأم حيث قدم
هذأ أأ’خ Òعرضسا رسسميا إ’دأرة ““ألكناري““
من أجل ألتعاقد مع ألÓعب أŸغÎب لكن
مناج Òألفريق دودأن أعتذر بلباقة عن قبول

مولودية العلمة ـ ا–اد العاصسمة

تعي Úالغابو Êايريك أارنو أاوتوغو إلدارة اللقاء

ع-ي-نت أل-ك-ون-ف-درأل-ي-ة أ’ف-ري-ق-ي-ة ل-كرة ألقدم
أ◊ك -م أل -غ -اب -و Êأي -ريك أرن -و أوت-وغ-و ’دأرة
م -ب -ارأة م -ول -ودي -ة أل -ع -ل -م -ة و أ–اد أ÷زأئ -ر
أŸق- -ررة ي -وم  7أوت ع-ل-ى ألسس-اع-ة أل-ت-اسس-عة
وأل -رب-ع ل-يÃ Ó-ل-عب مسس-ع-ود زوغ-ار ب-ال-ع-ل-م-ة
◊سساب أ÷ولة ألرأبعة من دوري أÛموعات
لرأبطة أبطال أفريقيا أÛموعة ““ب““.
ويسس-اع-د أ◊ك-م أل-رئ-يسس-ي أل-غ-اب-و Êم-وأط-نه
تيوفيل فينغا و ألنايجÒي بي Îأيلغام أيديبي.
يذكر أن أ–اد أ÷زأئر يتصسدر أÛموعة
ألثانية برصسيد  9نقاط بفضسل أ’نتصسارأت

أل -ث Ó-ث أل -ت -ى ح -ق -ق-ه-ا ف-ى أ÷و’ت أل-ثÓ-ث
أ’و ¤من أŸنافسسة فى ح Úيقبع مولودية
ألعلمة فى أŸركز أ’خ ÒبثÓثة أنهزأمات.
من جهة أخرى سسيقود لقاء أŸريخ ألسسودأÊ
و وفاق سسطيف أŸقرر يوم  9أوت بام درمان
ط-اق-م –ك-ي-م غ-ا Êب-ق-ي-ادة أ◊ك-م أل-رئ-يسس-ي
جوزيف أودأرتي ’مبتي Ãسساعدة كل من
دأفيد ’رييا و ماليك سساليفو.
لÓشسارة فان وفاق سسطيف و أŸريخ ألسسودأÊ
يتقاسسمان أŸرتبة ألثانية Ãجموع أربع نقاط
بعد ثÓث جو’ت.

لفريقية للجيدو (أاشسبال أاواسسط)
البطولة ا إ

ا÷زائر تسسيطر على اŸنافسسة

سس- -ي- -ط- -ر أŸصس- -ارع- -ون أ÷زأئ- -ري- -ون ع- -ل -ى
م-ن-افسس-ات أل-ب-ط-ول-ة أ’فريقية  2015للجيدو
(أشس -ب -ال-أوأسس -ط/ذك -ور-أن -اث) ‘ أل-ف-ردي،
وألتي أختتمت بشسرم ألشسيخ أŸصسرية باجرأء
منافسسات ألفرق.
وحصسد ألرياضسيون أ÷زأئريون  19ميدألية (7
ذهب 6 ،فضسة و  6برونز) ‘ فئة أ’شسبال.
وأوضسح رئيسس أ’–ادية أ÷زأئرية للرياضسة،
مسس -ع -ود م -ات -ي““ ،أن -ه -ا ن -ت-ائ-ج مشس-ج-ع-ة ج-دأ
’سسيما بالنسسبة لهؤو’ء ألشسبان ,لقد شساركنا
‘  24نهائيا من ب 30 ÚمÈمج““.
و‘ فئة أ’شسبال“ ،كنت أ÷زأئر من حصسد 7
ذهبيات ( 3ذكور و 4عند أ’ناث) ويتعلق أ’مر
بكل من :علو رمزي (أقل من  50كلغ) ,لوأر
عادل (أقل من  73كلغ) و“ري أسسامة (أقل
من  81كلغ) ،وعند أ’ناث فقد حققت أŸعدن

ألنفيسس كل من قدور خديجة (أقل من 48
كلغ) ورزيق نوأل (أقل من  57كلغ) ويحياوي
فاطمة ألزهرأء) (أقل من  40كلغ) وسسعيدي
خديجة (أقل من  63كلغ).
و‘ ف -ئ -ة أ’وأسس -ط ،ف-ق-د ح-ق-قت أŸشس-ارك-ة
أ÷زأئرية  4ذهبيات وذلك بفضسل أسسامة بن
صس -خ -ري (أق -ل م -ن  100ك-ل-غ) ول-ي-ل-ي ﬁمد
أŸهدي (أك Ìمن  100كلغ) وعمرأن سسجية
(أقل من  52كلغ) وكرجاج سسارة (أقل من 70
كلغ).
ويرى مسسؤوول أ’–ادية أن ““ألنتائج هي
ثمرة عمل قاعدي ” ألشسروع فيه منذ مدة
على مسستوى مركز ألسسويدأنية وكذأ تيكجدة,
لدينا جيل وأعد يجب ألتكفل به –سسبا
’وŸبياد .““2020

ألعرضس .
ويبقى رحيل صسديقي أمرأ مسستبعدأ خاصسة
أن أ÷ميع يرأهن عليها إ’عادة ألتوأزن لوسسط
أŸي-دأن ب-فضس-ل إأم-ك-ان-ي-ات-ه أل-ف-ن-ي-ة و أل-ب-دنية
إأضسافة إأ ¤مسساهمته ألفعالية ‘ صسنع أللعب
بفضسل “ركزه أ÷يد على أرضسية أŸيدأن .
يونسس يعرضس خدماته على دودأن
ي -ق -وم ’عب وف -اق سس -ط -ي -ف سس -ف -ي -ان ي-ونسس
Ãسساعي حثيثة للظفر بعقد جديد بعد فسسخ
تعاقده مع وفاق سسطيف حيث يقوم مناجÒ
ألÓعب باتصسا’ت مع بعضس أأ’ندية على أمل
إأقناعها بالتعاقد مع موكله .
و ق- -ام م- -ن- -اج Òي- -ونسس ب -ا’تصس -ال ب -اŸدي -ر
ألرياضسي لشسبيبة ألقبائل كر Ëدودأن و عرضس
عليه خدمات يونسس لكن دودأن  ⁄يبد –مسسه
للتعاقد مع ألÓعب بحجة غياب أإ’جازأت
بعد ضسم ألفريق لـ’ 10عب Úجدد.

–ويÓت

كادامورو ﬁل اهتمام
ثÓثة أاندية فرنسسية
يث ÒأŸدأفع ألدو‹ أ÷زأئري ,لياسس Úبن
ط-ي-ب-ة ك-ادأمورو،
أ◊ر من ألتعاقد
م- -ع أوسس- -اسس- -ون -ا
(أل- -قسس- -م أل- -ث -اÊ
أ’سس- -ب- -ا Êل -ك -رة
أل -ق -دم) أه -ت-م-ام
ثÓ- - -ث - -ة أن - -دي - -ة
ف-رنسس-ي-ة م-ن-تمية
أ ¤أل - - -رأب- - -ط- - -ة
أ’و ،¤حسس -ب -م -ا
أوردته ألصسحافة
أÙلية أمسس.
وي-وج-د أŸدأف-ع
أŸتعدد أŸناصسب للخضسر ,حسسب أŸصسدر
نفسسهﬁ ،ل أهتمام مونبولييه و ألصساعدين
أ÷ديدين غازيÓك أجاكسسيو و أ‚ي.
و‘ ح- - -ال م- - -ا أذأ أن- - -ت- - -ق- - -ل أل Ó- -عب أ¤
م- -ون -ب -ول -ي -ي -ه ,ف -إان ك -ادأم -ورو سس -ي -ل -ت -ح -ق
ب- -الÓ- -ع- -ب Úأل- -دول -ي Úأ÷زأئ -ري Úري -اضس
بودبوز و رأمي بن صسبايني ألذي يلعب ‘
صس -ف -وف أŸن -ت -خب أأ’وŸب -ي ’ق -ل م-ن 23
عاما.

بعد انتقاله إا ¤النادي
لفريقي
ا إ

جاوشسي يسسعى للسسÒ
على خطى بو‚اح

أك -د أŸه -اج -م أ÷زأئ -ري ألشس -اب ح -م -ي -د
جاوشسي أŸنتقل مؤوخرأ إأ ¤ألنادي أ’فريقي
من فريق أقل  21سسنة ’–اد أ◊رأشس أنه
سسيمضسي عقدأ مدته ثÓث سسنوأت لفائدة
بطل تونسس .وقال جوشسي ألبالغ من ألعمر 21
سسنة أنه ينوي ““ألتموقع ب Úأحسسن هدأ‘
ألبطولة ألتونسسية““ وأللعب ““بنفسس أŸسستوى أو
أحسسن““ ‡ا يقدمه موأطنه بغدأد بو‚اح
ألذي يحمل ألوأن ألنجم ألسساحلي.
وق -ال أŸه -اج -م ألسس -اب -ق Ÿول -ودي-ة أ÷زأئ-ر
أل - -ذي أنضس - -م Ÿدة سس - -ت- -ة أشس- -ه- -ر أ ¤أ–اد
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس أن ‚اح أل -ع -دي -د م -ن أل Ó-ع -بÚ
أ÷زأئري Úبالبطولة ألتونسسية شسجعه ÿوضس
ألتجربة بالنادي أ’فريقي.
وخ- -ت- -م ج- -اوشس- -ي ب- -ال- -ق- -ول أن ح -دي -ث -ه م -ع
أ÷زأئ -ري أ’خ -ر أب -رأه -ي -م شس-ن-ي-ح-ي ح-ف-زه
لÓلتحاق به ‘ صسفوف ألنادي أ’فريقي.
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بطولة العا ⁄للفوفينام فيات فوداو
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انطÓق اŸنافسسة اليوم بقاعة حرشسة
ت-ن-ط-ل-ق ال-ي-وم ب-ق-اع-ة الشس-هيد حرشسة
حسس- -ان م- -ن- -افسس -ات ال -ط -ب -ع -ة ال -راب -ع -ة
ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄ل-ل-ف-وفينام فيات فوداو
( 30جويلية ١-أاوت) Ãشس - -ارك - -ة 24٩
مصسارع من  ١8دولة.
وسستكون أ÷زأئر ‡ثلة ب 37مصسارعا ,منهم
 9سسيدأت .وسستتاح ألفرصسة لبعضس ألرياضسيÚ
““حديثي ألعهد Ãنافسسات أŸونديال ’برأز
مكانتهم ‘ ألفريق وأفتكاك أŸرتبة ألثانية
حسسب أل -ف -رق وأل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب أو أ◊صس-ول
على أŸركز ألثا ‘ Êألفردي““،حسسب ما أكده
رئيسس ÷نة –ضس Òهذأ أŸوعد ألرياضسي,
ﬁمد جوأج.
وأضساف أن أ÷زأئر ““تسسعى من خÓل أقامة
هذه ألبطولة أ““ ¤موأصسلة أبرأز أŸكانة ألتي
تتبوءها رياضسة ألفوفينام فيات فودأو ﬁليا
ودوليا و أ’مكانيات ألتي تزخر بها لتنظيم
مثل هذه أŸنافسسات عن جدأرة وأسستحقاق““.

ك -م -ا أن أŸوع -د أل -ري-اضس-ي ي-رم-ي -حسس-ب-ه-
أيضس- -ا ,أ““ ¤ت- -ع -ري -ف أ÷م -ه -ور ب -اŸسس -ت -وى
أل -ت -ق-ن-ي أل-ذي وصس-ل أل-ي-ه ه-ذأ أل-ف-ن أل-ق-ت-ا‹
ألفيتنامي أ’صسل لنشسره ع Èكامل ألوطن
وأ’حتكاك بالرياضسي Úأ’جانب أŸتميزين““.
وأل- -ب- -ل- -دأن أŸشس- -ارك- -ة ‘ أŸون -دي -ال ه -ي :
أ÷زأئر (ألبلد أŸنظم) ,ألفيتنام ،أيطاليا،
إأي- -رأن ،روسس- -ي- -ا أل- -ب -يضس -اء ،أŸان -ي -ا،روسس -ي -ا،
م -وري -ت -ان -ي -ا ،ب -ل -ج-ي-ك-ا ،أŸغ-رب ،ألسس-ي-ن-غ-ال،
أفغانسستان ،سسويسسرأ ،بوركينافاسسو ،بريطانيا،
ألعرأق و كوت ديفوأر.
ومن أŸنتظر أن يحضسر ألتظاهرة ألرياضسية
أل -ت -ي ت -ن -ظ-م-ه-ا أ÷زأئ-ر ل-ل-م-رة أل-ث-ان-ي-ة ب-ع-د
 ,2006رؤوسس- -اء أ’–اد أ’وروب- -ي وأ’سس -ي -وي
للفوفينام وألتحكيم ألعاŸي.
ل Ó-شس -ارة أسس -ت -ح -دثت أ’–ادي -ة أ÷زأئ -ري-ة
للفوفينام فيات فودأو جائزة أحسسن أ’عمال
ألصسحفية خÓل هذه ألبطولة.

بعد ضسمه للمهاجم درارجة

““العميد““ يؤوكد طموحاته الكبÒة ..
واألنصسار ينتظرون مشسوارا ‡يّزا ‘ البطولة

‚ح ف -ري -ق م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر بشس-ك-ل
ك -ب ‘ Òسس -وق الن -ت -ق -الت الصس -ي-ف-ي-ة ،
ح-يث ع-م-ل رئ-يسس ال-ن-ادي ع-ب-د الكرË
رايسس- -ي بصس- -ف- -ة م- -ن- -ظ- -م -ة سس -م -حت ل -ه
ب -ت-دع-ي-م ال-ف-ري-ق ‘ ك-ل اÿط-وط  ،م-ع
الÎكيز كثÒا على الهجوم  ..و هذا من
أاج -ل اع -ط -اء ال -ع -م -ي -د أارضس -ي -ة صس -ل-ب-ة
له -داف ال -ت-ي
“ك -ن -ه م -ن ال -ن -ج -اح ‘ ا أ
سس-ط-ره-ا ل-ل-م-وسس-م ال-قادم و بالتا‹ ﬁو
الصس-ورة اıي-ب-ة ال-ت-ي ظ-ه-ر ب-ه-ا الفريق
اŸوسس-م اŸاضس-ي ال-ذي ك-ان صس-ع-ب-ا ل-ل-غاية
لنصسار .
على الÓعب Úو اŸسسÒين و ا أ
حامد حمور
و ق -د ف -از ف -ري -ق أŸول-ودي-ة بصس-ف-ق-ة ه-دأف
مولودية ألعلمة وليد درأرجة ألذي أختار ‘
نهاية أأ’مر أ’لتحاق بالنادي ألعاصسمي  ،رغم
أ’تصسا’ت ألتي وصسله من أندية خارج ألوطن
للقيام بتجربة أحÎأفية .
فقد أقنع مسسÒو ““ ألعميد ““ نظرأئهم من
مولودية ألعلمة و كذأ ألÓعب درأرجة لينضسم
أ ¤ألفريق و أŸشساركة ‘ أŸشسروع أŸقنع
للمولودية ألذي سسوف يعول على عدد من
أŸهاجم ، Úخاصسة و أنه أسستطاع أن يجلب
مهاجم Úكرأسس حربة خÓل يوم Úو هما
ع - -ب - -ي - -د م- -ن أ–اد أ◊رأشس و درأرج- -ة م- -ن
مولودية ألعلمة  ..و هذأ ألثنائي يضساف لكل
من مرزوقي و أ’ثيوبي صسÓح ألدين  ..لذلك
فان أŸنافسسة سستكون شسديدة على أŸناصسب
‘ ألهجوم أأ’مر ألذي يعطي للمدرب أرثور
جورج فرصس عديدة ’ختيار ألÓعب ألذي
يقدم أ’ضسافة ‘ –ويل ألكرة أ ¤ألشسباك ،
خ -اصس -ة و أن وسس -ط أŸي -دأن دع -م ب -ك -ل م -ن

مقدأد و ألÈأزيلي روبÒسسون  ،كون عملية
أ’نتدأبات كانت مدروسسة بشسكل دقيق .
و أنصس -ار أŸول -ودي -ة ي -ن -ت-ظ-رون بشس-غ-ف ك-بÒ
أنطÓق ألبطولة لرؤوية عن قرب ألعمل ألذي
أق -ي -م ‘ فÎة أل -ت -حضسÒأت و دخ -ول أسس -م -اء
’معة ‘ تعدأد ألفريق ألذي سسيبدأ أŸغامرة
Ãبارأة ﬁلية أمام شسباب بلوزدأد ‘ مبارأة
ﬁلية وأعدة .

لفريقية للكرة الطائرة جلوسس
البطولة ا إ

اŸنتخب الوطني يحتمل اŸركز الثالث

إأح-ت-ل أŸن-ت-خب أ÷زأئ-ري ل-ل-ك-رة أل-ط-ائ-رة
جلوسس (رياضسة أŸعاق )ÚأŸرتبة ألثالثة وتوج
ب-اŸي-دأل-ي-ة ألÈون-زي-ة ‘ أل-ب-ط-ول-ة أ’ف-ريقية
ألتي أختتمت فعاليتها أمسس ألثÓثاء Ãدينة
كيغا‹ ألروأندية بعدما فاز على كينيا ‘ 1-3
أل -ل -ق -اء ألÎت -ي -ب -ي .وحصس -د أشس -ب-ال أŸدربÚ
ألوطني Úعبدألقادر كفيف وأ◊اج بن سسونة
‘ ألشس- - -وط Úأ’ول وأل- - -ث- - -ا Êم - -ن أŸب - -ارأة
( 13-25و )22-25ق - -ب- -ل أن يÎك- -وأ ألشس- -وط
أل -ث -الث Ÿن -افسس -ه -م أل -ذي ف -از ب -ه ب -ن -ت -ي -ج-ة
( .)25-27غ Òأن زمÓء ألقائد قبلي قاسسم
ع- -ادوأ ل- -ي- -ف- -وزوأ ب -الشس -وط أل -رأب -ع ()23-25
وباŸبارأة  .1-3وبفضسل هذأ أ’نتصسار ،يكون
ألسس- -دأسس- -ي أ÷زأئ- -ري ق -د ث -أار ل -ن -فسس -ه م -ن
ألهزÁة ألتي مني بها أمام نفسس أŸنافسس

( ‘ )3-2أ÷ولة ألثانية من مباريات ألدور
ألتصسفوي للبطولة ألتي لعبت على شسكل بطولة
مصس -غ -رة ،ح -يث ي -نشس-ط أ’ول وأل-ث-ا Êأل-ل-ق-اء
أل -ن -ه -ائ -ي وأل -ث-الث وأل-رأب-ع ي-ل-ع-ب-ان م-ن أج-ل
أŸيدألية ألÈونزية.
بدوره أكد أŸنتخب أŸصسري ›ددأ قوته
ب-ت-ت-وي-ج ب-اللقب ألقاري 2015-ب -ع -د ف-وزه ‘
أللقاء ألنهائي أمام روأندأ  0-3وهو أللقب
أل -ذي يسس -م-ح ل-ه ب-ت-م-ث-ي-ل أل-ق-ارة ألسس-م-رأء ‘
أ’ل- -ع- -اب شس- -ب- -ه أ’وŸب- -ي- -ة أل- -ق- -ادم -ة ب -ري -و
(ألÈأزيل .)2016-وعادت أŸرتبة أÿامسسة
‘ أل -ب -ط-ول-ة أ’ف-ري-ق-ي-ة ب-ك-ي-غ-ا‹ ل-ل-م-ن-ت-خب
ألبوروندي ألفائز على نظÒه من جمهورية
ألكونغو ألدÁوقرأطية  9-25( 0-3و 23-25و
.)22-25

مونديال كرة اليد (أاقل من  ١٩سسنة)

اŸنتخب الوطني يواجه نظÒه الروسسي ‘ اللقاء األول
يبدأ أŸنتخب أ÷زأئري ’قل من  19سسنة
لكرة أليد منافسسات بطولة ألعا 2015- ⁄للفئة
أمام ألبلد أŸنظم روسسيا يوم  8أوت ،حسسب
رزن--ام--ة أŸن--افسس--ة أل--ت--ي نشس-رت-ه-ا أ’–ادي-ة
ألدولية للعبة .وخÓل مونديال روسسيا ,تلعب
أ÷زأئر ضسمن أÛموعة ألثالثة أ ¤جانب
ألد‰ارك،سسويسسرأ ،روسسيا،قطر وكروأتيا.
وتÓ-ق-ي أل-تشس-ك-ي-ل-ة أل-وط-ن-ي-ة ب-ع-دها -بقيادة
أŸدرب حسس----ن ع---ب---د ألسسÓ---م ، -م---ن---ت---خب
ألد‰ارك ( أŸتوج باللقب ألعاŸي مرت)Ú

يوم  9أغسسطسس ◊سساب أ÷ولة ألثانية ،قبل
موأجهة ألفريق ألقطري ‘  11أغسسطسس.
وي-ك-ون ألسس-ب-اع-ي أ÷زأئ-ري ع-ل-ى م-وع-د م-ع
أŸن----ت---خب ألسس---ويسس---ري ي---وم  12أغسسطسس
أŸقبل قبل أن يختتم ألدور أ’ول أمام كروأتيا
يوم  14أغسسطسس . 2015
ويشسارك ‘ مونديال روسسيا’ 2015-قل من
 19سس---ن--ة- ,وأل--ذي سس--ت--ح--تضس--ن--ه م--دي--ن--ة
إأيكاتÒينبورغ من  8أ 20 ¤أغسسطسس أŸقبل-
 24فريقا.
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ألخميسس  30جويلية  201٥م

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

ألموأفق لـ 14شسوأل  1436هـ

حك ـمـة ا◊ ـ ـج ‘ مك ـ ـة و‘ شسه ـ ـر ذي ا◊ج ـ ـ ـة
ك ي-خ-لُ-ق م-ا يشس-اُء وي-خ-ت-اُر وم-ا ك-اَن ل-هُ-م اَِÿي-رُة سس-ب-ح-اَن ال-لِ-ه وتعاَلى عsما
ق -ال ت -ع -ا{ :¤ورب َ
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يشسركون}»،القصصصض »68:
ُ
ُ
َ
ُ ً
اُÒÿة ِمن أامِرهمْ وَمن َيعص ِ
ض اللهَ ورسسوَله فقْد ضسsل ضسً Ó
لحزاب»
ل مبيًنا}«.ا أ
Áكن لنا نحن ألبشسر أأن نتلsمسس حُكًما لهذأ
ألختيار أإللهي لكننا ل نحيط با◊كم كلها.
فالله تعا ¤أختار مكة مقصسًدأ للحج لكونها أأsم
ألقرى قال تعا{ :¤وكذلك أاوحينا إاليك قرآاًنا
ع--ربv--ي-ا ل-ت-ن-ذر أاsم ال-ق-رى وَم-ن ح-ول-ه-ا}
(ألشسورى)7:
ي ‘ تفسسÒه :وأأم ألقرى
قال أإلمام ألرأز ّ
أأصسل ألقرى ،وهي مكة ،وسُسميت بهذأ ألسسم
إأجًÓل لها؛ ألن فيها ألبيتَ ومقام إأبرأهيم،
وألعرب تسسمي أأصسل كل شسيء أأsمه ،حتى يقال
هذه ألقصسيدة من أأمهات قصسائد فÓن.
هذأ وقد رفع إأبرأهيم وإأسسماعيل ـ عليهما
ألسسÓم ـ قوأعد ألبيت أ◊رأم ‘ هذه ألبقعة
أŸباركة بإاذن ألله ليكون مثابة للناسس وأأمًْنا،
أأي يعتادون ألsذهاب إأليه وألرجوع منه مرأت
عديدة على مدى حياتهم كلها ‘ أأمن وأأمان،
وألكعبة أŸشسرفة هي أأول بيت ُبني لعبادة ألله
وحده قال تعا{ :¤إاsن أاوَل بيتٍ ُوضسعَ للناس ِ
ض
للذي ِبَبكَsة مبارًكا وهًدى للعا .َÚŸفيهِ آاياتٌ
بيناتٌ مقامُ إابراهيمَ وَمْن دخلَُه كانَ آامًنا وللِه
ض ِحtج البي ِ
على الناس ِ
ت َمِن اسستطاعَ إاليِه سسبي ً
Ó
ي عِن العا }ÚَŸآأل
وَمْ-ن ك-فَ-ر ف-إا sن اللَه غن w

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

16786
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أأوجب ألله تعا ¤أ◊ج على أŸسستطيع فقال{ :ولله على الناسض حج البيت من
اسستطاع إاليه سسبي« }Óآأل عمرأن ،»97 :وألسستطاعة أŸالية أأن يجد أإلنسسان وسسيلة
صسا◊ة ،تبلغه أ◊ج بعد قضساء ألوأجبات ،وألنفقات ألشسرعية ،وأ◊وأئج أألصسلية .ويدخل
‘ قضساء ألوأجبات سسدأد ما على أإلنسسان من ديون ،مثل فوأت Òشسركة ألتصسال ،وإأيجار
ألبيت ،وغ Òذلك ،ول يجوز تأاخ Òقضساء ألدين Ÿن وجد ما يقضسي به.
فمن كان عنده مال إأن قضسى به ألدين ⁄ ،يتمكن من أ◊ج ،وإأن حج  ⁄يقضس دينه فهذأ
ليسس بقادر.
وإأن أأرأد أ◊ج -مع ذلك -لزمه إأعÓم ألدأئن Úوأسستئذأنهم ،فإان  ⁄يفعل صسح حجه مع
إأثمه ‘ تأاخ Òسسدأد دينه.
وإأن كان ما عنده من أŸال يفي بقضساء ألدين ونفقة أ◊ج فا◊ج وأجب عليه ،وسسدأد
ألدين وأجب كذلك.

البعضض جعلها مصصدر تكسصب

التجارة ‘ ا◊ج والعمرة ..ب Úا÷واز واŸنع

عمرأن 96 :ـ .97
وأختار ألله تعا ¤للحج زماًنا هو ما ُيسسمى
ب -اŸي -ق -ات أل -زم-ا ،Êوه-و شس-وأل وذو أل-ع-ق-دة
وعشسر من ذي أ◊جة ،قال تعا{ :¤ا◊tج
أاشس-هٌر معلوماٌت} (أل -ب-ق-رة )197 :أأي أأن
أŸسسلم ل يسستطيع أأن ينوي أ◊ج إأل ‘ هذأ
ألوقت بالذأت على أأن يقف يوم ألتاسسع من

ذي أ◊جة بجبل عرفات ،فا◊ج عرفة ومَن
ف بعرفة فاته أ◊ج.
فاته ألوقو ُ
وم- -ن أŸع- -ل- -وم شس -رًع -ا أأن ذأ أل -ق -ع -دة وذأ
أ◊جة من أألشسهر أ◊رم ألتي عظsمها ألله
تعا ¤فقال{ :إاsن عدَة الشسهوِر عنَد اللِه اثَنا
عشسَ--ر شس-هً-را ‘ ك-ت-اِب ال-لِ-ه ي-وَم خ-لَ-ق
لر َضض م-ن-ه-ا أارب-ع ٌة ُحُرٌم ذلَك
السس-م-واِت وا أ
م« }..ألتوبة .»36
الديُن الَقuي ُ

ذكر الله أاسساسس ‘ مناسسك ا◊ج
ذلك أأن أأي م - - - - - - - -نسسك ‘
أŸن -اسسك ل ي -خ -ل -و م-ن ذك-ر،
و ⁄ل ،وأ◊ج كله تلبية ألمر
ألله ،وترك لكل شسيء فرأرأ
إأ ¤أل -ل -ه ت-ع-ا¤؟! ح-ت-ى ج-ع-ل
أل- -ل- -ه أل -ذك -ر م -ن ع -ل -ل أ◊ج
ف -ق-الَ{ :وَأاuذن ِف-ي الs-ناسِض

ِب-اْلَ-حuج َيْأاُتوَك ِرَجا ًل َوَعَلى
ُكuل ضَساِمٍر َيْأاِت َÚمِن ُكuل َفxج
َعِ-م-يٍق  .لَِيشْسَهُدوا َمَناِفَع
م الsلهِ}.
م َوَيْذُكُروا اسْس َ
لَُه ْ
أ◊ج.2728 :
وإأذأ ت- -أام- -ل -ن -ا ب -عضس آأي -ات
ألقرآأن ألتي تتحدث عن أ◊ج
أأدركنا هذه أ◊قيقة ،وعلمنا
أأن ذكر ألله هو أأسساسس شسعائر
أ◊ج ،ق - -ال ت - -ع - -اَ{ :¤لْيسَض

َعَ-لْ-يُ-كْ-م ُجَ-ناٌح أاَن َتْبَتُغوْا
م َفِ-إاَذا
َف--ضْسu Óً--م--ن sرuبُ-كْ -
َأاَف--ضْسُ--ت--م uمْ--ن َعَ--رَف-اتٍ
َفاْذُكُروْا الّلَه ِعنَد اْلَمشْسَعِر
اْلَ--حَ--راِم َواْذُكُ-روُه َكَ-م-ا
م َوِإان ُكنتُم uمن َقْبِلهِ
َهَداُك ْ
َلِمَن الضsسآاuل َ
م َأاِفي ُضسوْا
 . Úثُ s
ِمْ-ن َحْ-يُ-ث أاََف-ا َضض الs-ن-اسُض
َواسْسَ-تْ-غِ-فُ-روْا الّ-لَه ِإاsن الّلَه
م َ .فِإاَذا َق َضسْيتُم
غَُفوٌر sرِحي ٌ
م َفاْذُكُروْا الّلَه
sمَ-ن-اسِسَ-كُك ْ

م َأاْو َأاشَسsد
م آاَباءُك ْ
َكذِْكِرُك ْ
ِذْكراً َفِمَن الsناس ِ
ض َمن َيُقولُ
َرsبَنا آاِتَنا ِفي الtدْنَيا َوَما َلُه
لِخَ-رِة ِمْ-ن َخٍÓَ-ق .
ِف--ي ا آ
ِوِمْنُهم sمن َيُقوُل َرsبَنا آاِتَنا
ِف-ي الt-دْنَ-ي-ا َحَ-سسَنًة َوِفي
لِخَ-رِة َحَ -سسَنًة َوقَِنا َعَذاَب
اآ
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يقول ألشسيخ ألغزأ‹ :ذكر
uم ُ َ ُ َ ُ َ َ s
اْلِح َسساِب} .ألبقرة .198202 :أل - -ل- -ه ه- -و أألسس- -اسس ‘ ه- -ذه
لْنَ-ع-امِ
uم--ن َبِ--ه--يَ--مِ-ة اَْ أ
َفِ-إاَلُ-هُ-ك-مْ ِإاَلٌ-ه َواِحٌد َفَلُه
َأاسْسِ-لُ-م-وا َوَبu-شسِر اْلُمْخِبِتَÚ
جَ-عْلَناَها َل ُ
كم
َ ....واْلُ-بْ-دَن َ
ِ
َ
ُ
م ِفيَها
ك
ل
ه
uمن شَسَعاِئِر الsل
ْ
َخْ-يٌ-ر َف-اْذُكُ-روا اسْس-مَ الsلهِ
َعَلْيَها صَسَوافّ َ} .أ◊ج،34 :

ومن أÓŸحظ أأن ألتعبÒ
عن مناسسك أ◊ج ‘ أآليات
ألسس-اب-ق-ة أأخ-ذ ك-ل-م-ة «أل-ذك-ر»
دأئ -م -ا ،ح -ت-ى رم-ي أ÷م-رأت
أأسسماه ألقرآأن ذكرأ:
{َواْذُكُروْا الّلَه ِفي َأاsيا ٍ
م

أŸناسسك كلها يتحول أŸعنى
ألصس - - - -امت أŸسس - - - -ت- - - -ك‘ Ú
ألضس- -م Òإأ ¤ه- -ت- -اف ع -الٍ...
كأان كل شسيء يتحول إأ ¤كون
يسسبح بحمد ألله ويذكره
وق - - -ال :ي - - -خ - - -ي - - -ل إأ ‹sأأن
أŸن -اسسك ك -ل -ه -ا أأشس -ك -ال غÒ
مقصسودة لذأتها ،إأ‰ا قصسدت
لذكر ألله عندها ...فذكر ألله
وألهتاف باسسمه غاية وعمل،
ووسس- -ي- -ل- -ة وه- -دف ،و‘ ه -ذه
أŸظ -اه-رة أل-ت-ي ج-ع-ل-ه-ا أل-ل-ه
رك -ن -ا ‘ أإلسس Ó-م ،وق-رن ب-ه-ا
ÿلقية
من ألفوأئد ألنفسسية وأ ُ
ما ل يحصسى وأ◊ق أأن أ◊ج
كله هو هذأ ألهدير أŸوصسول
ب -ذك-ر أل-ل-ه م-ن أأم-وأج بشس-ري-ة
متصسلة ،ل شسغل لها إأل أ÷ؤوأر
بالتلبية وألهتاف بالتسسبيح.

لنسسان ما
بالقلم ( )4علم ا إ
 ⁄يعلم ((} )5ألعلق).

) 2 4
(سسبأا:
لÁان وأل -ه -دأي -ة،
ن- -ع- -م -ة أ إ
وه- - -ذأ خ- - -اصس ب- - -اŸؤوم - -ن
لخوة وأÙبة .قال
نعمة أ أ
ت- -ع- -ا{ ¤واذك-روا ن-عمت

لرضض ق----ل ال----ل---ه}
وا أ

(آأل عمرأن.)103 :

sمْعُدوَداٍت َفَمن َتَعsجَل ِفي
َيْوَمْينِ َف َ
م َعَلْيِه َوَمن
ِ Óإاثْ َ
َتَ-أاsخَ-ر َفِ Ó-إاْثَ-م َعَ-لْ-يِه ِلَمنِ
اsتَقى} .ألبقرة.203 :

وهي أأيام ألتشسريق ،ورمي
جمرة ألعقبة ‘ ألعيد ،فكأان
أŸقصس- -ود م -ن أŸوضس -وع ه -و
ألذكر أ÷ه Òلله تعا ،¤وما
رمي أ÷مرأت إأل رمز.
ثم قال جل ذكرهَ{ :وِل ُ
كuل

جَعْلَنا َمن َسسكاً ِلَيْذُكُروا
ُأاsمٍة َ
ِ
م الsله َعَلى َما َرَزَقُهم
اسْس َ

من نعم الله على اإلنسسان

ن-ع-م-ة أÿل-ق ول-ول مشس-يئته
وفضسله لبقى ‘ ظلمة ألعدم،
و ⁄ي - -ك - -ن شس - -ي- -ئً- -ا م- -ذك- -ورأ ً.
نعمة أإلنسسانية ،فقد شساء ألله
أأن ي - -خ - -ل - -ق - -ه بشس - -رأ ً سس- -ويً- -ا،
ويسستخلفه ‘ أألرضس ،ويفضسله
ع- - -ل- - -ى ك- - -ث Òم - -ن خ - -ل - -ق - -ه.
نعمة أإلدرأك وألعلم{ :اقرأا

لكرم ( )3الذي علم
وربك ا أ

ـ أأنه سسبب للفوز با÷نة.
ـ أأنه سسبب Ÿغفرة ألذنوب.
ـ أأنه سسبب Ÿرضساة ألله.
ـ أأنه سسبب للتقوى وتزكية ألنفسس.
ـ أأنه سسبب لتنمية ألشسعور لدى أ◊اج
ل ُمة.
بالِعزٍة وألفخر لÓنتماء إأ ¤هذه أ أ
ـ أأنه سسبب للتوأصسل ب ÚأŸسسلمÚ
لخوة وأÙبة بينهم.
وتقوية أأوأصسر أ أ
ـ أأنه سسبب لتعظيم شسعائر ألله.
ـ أأنه سسبب لÎبية أŸسسلم على –مل
أŸشساق وألسسعي Ÿرضساة ألله.
ـ أأنه سسياحة إأÁانية جميلة.

مـ ـ ـن
ف ـ ـوائـد
ا◊ ـ ـج

21

ألعدد

دكتور عبد الله الفقيه

ا◊ج مدرسسة إاÁانية عظيمة
أ◊ج مدرسسة إأÁانية عظيمة،
يتلقى فيه أŸؤومنون ألدروسس
ألعظيمة وألفوأئد أ÷ليلة وألعÈ
أŸفيدة ‘ شستى ›الت أ◊ياة
وأ◊ج يطهر ألنفسس ،ويعيدها إأ¤
ألصسفا وأإلخÓصس‡ ،ا يؤودي إأ¤
Œديد أ◊ياة ،ورفع معنويات
أإلنسسان ،وتقوية أألمل وحسسن ألظن
بالله تعا.¤وأ◊ج ُيقuوي أإلÁان،
ويع Úعلى Œديد ألعهد مع ألله،
ويسساعد على ألتوبة أÿالصسة
ألصسدوق.وأ◊ج إأظهار ألعبودية
وشسكر ألنعمة ،وتعميق أألخوة
أإلÁانية..وأ◊ج تربية على
ألسستسسÓم وأÿضسوع لله تعا ¤وحده
فيÎبى ألعبد ‘ أ◊ج على
ألسستسسÓم وألنقياد وألطاعة
أŸطلقة لله رب ألعا ،ÚŸسسوأء ‘
أأعمال أ◊ج نفسسها من :ألتجرد من
أıيط وأÿروج من ألزينة،
وألطوأف وألسسعي ،وألوقوف،
وألرمي ،وأŸبيت وأ◊لق ،أأو
ألتقصس ÒوغÒها..وهو تعويد على
ألنظام وألنضسباط..
وأ◊ج فتح باب أألمل ألهل
أŸعاصسي وتربيتهم على تركها
ونبذها ‘ تلك أŸشساعر؛ حيث
يÎكون كثÒأ من عادأتهم ألسسيئة
خÓل فÎة أ◊ج و‘
أŸشساعر.وأ◊ج شسعار ألوحدة فإان
أ◊ج جعل ألناسس سسوأسسية ‘ لباسسهم
وأأعمالهم وشسعائرهم وقبلتهم
وأأماكنهم ،ف Óفضسل ألحد على أأحد
وللحج منافع وفوأئد عظيمة ،فهو
مؤو“ر عام للمسسلم Úيسستفيدون منه
فوأئد دينية ،وتربوية وأأخÓقية
باŸمارسسة ألفعلية للعÓقات
ألجتماعية ،وهو فرصسة يتدأول فيها
أŸسسلمون أأوضساع بÓدهم ،وشسؤوون
شسعوبهم ،وهمومهم وآأمالهم ...

هام جدا

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

ن -ع -م -ة أل -ب -ي -ان أل -ن -ط -ق-ي
وأÿط-ي :أل-رح-م-ن ( )1ع-ل-م
ألقرآأن ( )2خلق أإلنسسان ()3
علمه ألبيان (( )4ألرحمن)
ن- -ع -م -ة أل -رزق{ :ق-ل من

ي-رزقك-م م-ن السس-م-وات

ال-ل-ه ع-ل-يك-م إاذ ك-ن-ت-م
أاع-داء ف-أالف ب Úقلوبكم
فأاصسبحتم بنعمته إاخوانا}

روى أإلمام ألبخاري ‘ صسحيحه عن أŸعرور
بن سسويد أأنه قال :رأأيت أأبا ذر ألغفاري رضسي
أل -ل -ه ع -ن -ه وع -ل -ي-ه ُح-ل-sة وع-ل-ى غÓ-م-ه ُحّ-ل-ة،
فسسأالناه عن ذلك ،فقال :إأ Êسساببت رجًÓ
فشسكا Êإأ ¤ألنبي صسلى ألله عليه وسسلم،
فقال ألنبي صسلى ألله عليه وسسلم « :أأعÒته
ب -أام -ه؟ إأنك أم -رؤو ف -يك ج -اه-ل-ي-ة ،إأخ-وأن-ك-م
خولكم ،جعلهم ألله –ت أأيديكم ،فمن كان
أأخوه –ت يده فليطعمه ‡ا يأاكل ،وليلبسسه
‡ا ي -ل -بسس ،ول ت -ك -ل -ف -وه -م م -ا ي -غ -ل -ب -ه -م ،ف-إان
كلفتموهم فأاعينوهم».

حديث
وفوائد

يقول ألله سسبحانه ‘ حكمة أ◊جَ{ :وَأاuذْن
ِفي الsناس ِ
جا ً
ل َوَعَلى ُكuل
ض ِباْلَحuج َيْأاُتو َ
ك ِر َ
ضَس--امٍِ--ر َيْ--أاِتِ Úَ-مْ-ن ُكu-ل َفx-ج َعِ-م-يٍ-ق *
م} (سسورة أ◊ج،27 :
ِلَيشْسَهُدوا َمَناِف َ
ع َلُه ْ
 )28ويقول سسبحانهَ{ :لْيسَض َعَلْي ُ
م جَُناٌح َأاْن
كْ
َتْ-ب-تَُغوا َفضسًِ Óمْن َرuبُك ْ
م} (سس-ورة أل-ب-قرة:

.)198
إأن أŸن -اف -ع أل -ت-ي يشس-ه-ده-ا أُ◊ج-اج ك-ثÒة
م-ت-ن-وع-ة ،م-ن-اف-ع دي-ن-ي-ة وم-ن-اف-ع دن-يوية ،ومن
أŸن -اف -ع أل -دن -ي -وي-ة رزق أأه-ل م-ك-ة أسس-ت-ج-اب-ة
لدعوة إأبرأهيم -عليه ألسسÓم -حينما وضسع
ولده إأسسماعيل وأأمه هاجر ‘ هذأ ألوأدي
ألذي ليسس فيه زرع .وألرزق قد يكون بدون
م -ق -اب -ل ك -ال -ه-دي وألِ-ف-دأء أأو Ãق-اب-ل ك-ال-ب-ي-ع
وألشس -رأء ل -ل -ه-دي ول-غ Òأل-ه-دي ،ف-ف-ي-ه نشس-اط
Œاري دنيوي ،كما أأن فيه نشساطًا دينيvا.
وأب -ت -غ -اء أل -فضس-ل م-ن أل-ل-ه ‘ م-وسس-م أ◊ج
بالتجارة وألكسسب أ◊Óل ليسس فيه حرج ،وقد
جاء ‘ سسبب نزول هذه ألآية ما روأه ألبخاري
ومسسلم عن أبن عباسس -رضسي ألله عنهما-
قال :إأن ألناسس ‘ أأول أ◊ج -أأي ‘ أإلسسÓم-
كانوأ يتبايعون Ãنى وعرفة وذي أÛاز -
م -وضس -ع ب -ج -وأر ع -رف -ة -وم -وأسس-م أ◊ج وه-م
حرم .فأانزل ألله تعا ¤هذه أآلية.
وما روأه أأبو دأود عن أبن عباسس أأيضًسا أأن
أل -ن -اسس ك -ان -وأ ل ي -ت -ج -رون Ãن-ى ،ف-أام-روأ أأن
يتجروأ إأذأ أأفاضسوأ من عرفات.
فالتكسسب أ◊Óل ‘ أأثناء أŸوسسم ل حرج
ف -ي -هÃ ،ع -ن -ى أأن -ه ل ي -فسس -د أ◊ج ،ول يضس -ي-ع

ثوأبه ،روى أأبو دأود وسسعد بن منصسور أأن رجًÓ
قال لبن عمر رضسي ألله عنهما :إأ Êرجل
أأك- -ري -أأؤوج- -ر أل- -روأح- -ل ل -ل -رك -وب ‘ -ه -ذأ
ألوجه ،وإأن أأناسًسا يقولون ‹ :إأنه ليسس لك حج
حِرم وُتلبي وتطوف
فقال أبن عمر :أأليسس ُت ْ
بالبيت وتفيضس من عرفات وترمي أ÷مار؟
قال :بلى ،قال :فإان لك حجvا ،جاء رجل أإ¤
ألنبي -صسلى ألله عليه وسسلم -فسسأاله عن مثل
ما سسأالتني ،فسسكت عنه حتى نزلت هذه أآلية:
{َلْيسَض َعَلْي ُ
م جَُناٌح َأاْن َتْبَتُغوا َفضسِ ًÓمْن
كْ
َرuب ُ
م} (ألبقرة )198 :فأارسسل إأليه وقرأأ عليه
كْ
هذه أآلية ،وقال« :لك حج» وما روأه ألبيهقي
وألدرأقطني أأن رج ًÓسسأال أبن عباسس :أأؤوجر
ن- -فسس- -ي م- -ن ه- -ؤولء أل- -ق- -وم ف- -أانسسك م- -ع- -ه -م
ك
أŸناسسك ،أأ‹ أأجر؟ فقال له :نعم {ُأاولَِئ َ

ع
َلُ-هْ-م َن-صِس-يٌب ِمs-م-ا َكَ -سسُبوا َواللُه سَسِري ُ
اْلِح َسسا ِ
ب} (سسورة ألبقرة.)202 :

ت -ب Úه -ذه أŸأاث -ورأت أأن أل -ذي -ن ي -ح -ج -ون
ويزأولون أأعمالً Œارية حجهم صسحيح غÒ
فاسسد ل Œب عليهم إأعادته ،وتسسقط عنهم
ألفريضسة ،أأما ألثوأب فظاهر هذه أآلثار أأن
أل -ل -ه ل ي -ح -رم -ه -م م-ن-ه ،ول-ك-ن ي-جب م-ع ذلك
م- -رأع- -اة أ◊ديث ألصس- -ح- -ي- -ح «إأ‰ا أألع -م -ال
بالنيات وإأ‰ا لكل أمرئ ما نوى» ،وإأذأ تعددت
ألنوأيا ‘ عمل صسالح Áكن أأن يرتبط ألثوأب
Ãا غلب من هذه ألنوأيا ،وأألمر كله لله من
ق -ب -ل وم -ن ب -ع -د ،وه -و سس -ب-ح-ان-ه ع-ل-ي-م ب-ذأت
ألصسدور.

الدعـــــاء عنــــد رؤويــة الكعبـــة

ع-ن-د رؤوي-ة أل-ك-ع-ب-ة
ي -دع -و أŸسس -ل-م ب-ه-ذأ
أل- - - -دع- - - -اء أŸأاث - - -ور
«ال - -ل - -ه - -م زد ه - -ذا
ال- -ب- -يت تشص- -ري- -ف -ا
وتعظيما وتكرÁا
وم -ه -اب-ة ،وزد َم-ن
شص ّ- -رف - -ه وكّ- -رم- -ه
‡ن ح - - - -ج - - - -ه أاو
اع-ت-م-ره تشص-ري-فا
وتكرÁا وتعظيما وبرا» ،كما يسستشسعر أ◊اج جهاد إأبرأهيم عليه ألسسÓم وتضسحيته
بأاعز ما Áلك حتى يعمر هذأ ألبلد ألذي ل زرع فيه ول ضسرع ول أأنيسس فيه ول جليسس

ع ِعنَد بَيِْتكَ اْلُمحَsر ِ
كنتُ ِمن ُذuرsيِتي بَِواٍد َغيِْر ِذي َزْر ٍ
{sربَsنا ِإاuني َأاسْس َ
م َربَsنا ِليُِقيُموْا
َÓة َفاجَْعلْ َأاْفِئَدًة مَuن الsناس ِ
ال sصس َ
ض َتْهِوي ِإاَليِْهمْ َواْرُزْقُهم مَuن الsثَمَراِت َلَعsلُهمْ
َيشْس ُ
كُروَن} (إأبرأهيم ) .)37 :ثم يذكر بناءه هذأ ألبيت مع ولده إأسسماعيل عليهما
هيمُ اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَيْ ِ
ألسسÓم {َوِإاْذ َيْرَفعُ ِإابَْرا ِ
ت َوِإاسْسَماِعيلُ َربَsنا َتَقبsلْ ِمsنا ِإاsنكَ َأانتَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال sسسِ-م-يُ-ع اْلَ-عِ-ل-ي-مُ * َرsبَ-ن-ا َواْجَعْلَنا مُْسسلَمْين َلكَ َومن ُذuرsيتَنا أاُsمًة مْ tسسلَمًة sلَك َوأاَِرَنا
ث ِفيِهمْ َرسُسو ً
كَنا َوُتبْ َعَليَْنآا ِإاsنكَ َأانتَ الsتsواُب الsرِحيمُ * َربَsنا َوابَْع ْ
مََناسِس َ
ل مْuنُهمْ َيْتُلو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َعَليِْهمْ آاَياتكَ َوُيَعuلُمُهمُ اْلكَتاَب َواْلح ْ
كَمَة َوُيَزuكيهمْ ِإاsنكَ أانتَ الَعِزيُز ا◊َكيمُ}
(ألبقرة.)129-127 :

ـ ألصسحابي أ÷ليل خالد بن ألوليد دفن ‘ مدينة حمصس بعد
أأن أسستقر فيها.
ـ ألصسحابي ألذي دفن –ت سسور ألقسسطنطينية هو أأبو
لنصساري.
أأيوب أ أ
ـ ألسسيدة ألوحيدة ألتي ذكر أسسمها ‘ ألقرآأن ألكر Ëهي
ألسسيدة مر Ëعليها ألسسÓم.
ـ ألسسورة ألوحيدة ألتي ذكر فيها لفظ أ÷Óلة (ألله) ‘ كل
آأية هي سسورة أÛادلة.
ـ عدد أأبوأب أ÷نة ثمانية أأبوأب ،وعدد أأبوأب أŸسسجد
أ◊رأم خمسسة وعشسرون بابًا.

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
تعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
أان؟

ألفجر04.10...............:
موأقيت ألظهر12.55...............:
ألصشلة ألعصشر1٦.44...............:
ألمغرب1٩.5٩..............:
ألعششـاء21.٣٣................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ ٣0جويلية  :1٩٦0نفذت ألسشلطات ألسشتعمارية
لعدأم ‘ حق أ÷زأئري عبد ألرحمان
حكم أ إ
ÿليفي ‘ ليون (فرنسشا) بالرغم من وسشاطة
ل–اد ألسشوفياتي «خروتششوف».
رئيسس أ إ
^  ٣0جويلية  :1٩5٩طالب ألكونفدرألية ألدولية
للنقابات أ◊رة إأجرأء –قيق عن ظروف أسشتششهاد
عيسشات إأيدير.

أÿميسس  14ششوأل  14٣٦هـ أŸوأفق لـ  ٣0جويلية 2015م

ألطقسس ألمنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

منتدى للصشحفيين ألممارسشين مطلع سشبتمبر ألمقبل
أŸسشاهمة ‘ ألورششات ألتكميلية لÎقيتها وطنيا

 35°وهرأن

ألثمن  10دج

32°

france prix 1

بهدف تدعيم أŸؤوسشسشات ألعقابية وعصشرنتها

تخرج دفعت Úلضشباط وأأعوأن ألسشجون باŸسشيلة
أشش - - - -رف ،صش- - - -ب- - - -اح أمسس،
لدأرة ألسش-ج-ون
أŸدي-ر أل-ع-ام إ
لدماج ﬂتار فليون
وإأعادة أ إ
Ãل -ح -ق -ة أŸدرسش -ة أل-وط-ن-ي-ة
لدأرة ألسش- -ج -ون ب -اŸسش -ي -ل -ة،
إ
ع -ل -ى ح -ف -ل ت -خ -رج دف -ع -ت -ي
ضش - - - - -ب - - - - -اط وأع - - - - -وأن إأدأرة
ألسش- -ج -ون ل -ل -م -وسش -م  2014ـ
 2015وأل- -ت- -ي ح- -م -لت أسش -م
شش- -ه- -ي- -دي أل -وأجب أل -وط -ن -ي
ن -اصش -ر ك -م -ال و‰ل -ة ﬁم -د،
وه- - -ذأ رف- - -ق- - -ة ألسش - -ل - -ط - -ات
لمنية وألولئية.
أ أ
أكد فليون على هامشص حفل
أل- -ت -خ -رج ،أن أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة
تسس - -ع - -ى م - -ن خÓ- -ل أل- -ت- -ك- -وي- -ن
أŸسس -ت -م -ر ،م -وأك -ب -ة أل -ت -ط-ورأت
أ◊اصسلة ع Èألعا ،⁄وخاصسة ‘
ما يتعلق بعصسرنة قطاع ألسسجون
وهذأ من خÓل أÛهودأت ألتي
تبذلها ألدولة أ÷زأئرية با’عتماد على ألتكوين
أŸسستمر وأ◊ديث ع Èأربعة مدأرسص موزعة عÈ
ألÎأب ألوطني ‘ أنتظار أنطÓق مدرسسة ألقليعة،
ألتي تعت Èمدرسسة متطورة بتقنيات جد حديثة
بطرق عمل مهنية.

اŸسسيلة :عامر ناجح

بلغ ألتهافت على ألمسسطحات ألمائية ألمتوأجدة
عبر و’ية ألمدية وضسوأحيها أوجه خÓل هذه ألفترة
ألتي تتميز بحرأرة ألطقسص حيث أصسبحت ألشس’Óت
وأأ’ح-وأضص أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وأل-ح-وأج-ز أل-م-ائ-ية مقصسدأ
للشسباب وأأ’طفال بحثا عن أ’نتعاشص.
ورغم خطورة هذه ألمسسطحات ألمائية ألموجهة
أ’غ -رأضص أخ -رى غ -ي -ر ألسس -ب -اح -ة إأ’ أن -ه -ا ت-ج-ذب
أ’طفال وألمرأهقين ألذين يقطعون يوميا مسسافات
طويلة بحثا عن مصسدر لÓنتعاشص وهروبا من موجة
ألحر ألشسديدة ألمسستمرة منذ أيام حيث أسستحوذوأ
ع -ل -ى ه-ذه أ’م-ك-ن-ة أل-ت-ي ك-انت م-ه-ج-ورة م-ن ق-ب-ل
وحولوها ألى موأقع للسسباحة ونشسروأ فيها أجوأء
مماثلة لتلك ألسسائدة في ألشسوأطئ.
وبسس -بب ن -قصص أل-م-رأف-ق أل-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ت-ع-ويضص
أ’سستجمام ألذي يوفره ألبحر أصسبح عدد ألموأطنين
ألذين يقصسدون هذه ألمسسطحات ألمائية في تزأيد
مسستمر للبحث عن جو لطيف شسبيه لجو ألشسوأطئ
أل -ت -ي ’ يسس -ت -ط-ي-ع-ون قضس-اء ع-ط-ل-ة ف-ي-ه-ا ’سس-ب-اب
مختلفة.
وبهذأ أضسحت ألشس’Óت ألمتوأجدة هنا وهناك في
«مضس -ي -ق شس -ف -ة» أل-م-ك-ان أل-م-فضس-ل ل-ه-ؤو’ء ألشس-ب-اب
وأ’طفال ’سسيما وأن أ’جوأء ألسسائدة فيها تذكرهم
بتلك ألتي تشسهدها ألشسوأطئ.
نفسص أأ’جوأء تشسهدها هذه ألموأقع من مسسابقات
أل-غ-طسص وع-روضص ف-ي ألسس-ب-اح-ة وأخ-ت-ب-ار أل-ت-ن-فسص
حيث دخلت هذه أ’خيرة في يوميات ألسسباحين

أل- -ذي- -ن ي- -ج- -دون ف- -رح -ت -ه -م ف -ي م -م -ارسس -ة ه -ذه
أل-ت-ظ-اه-رأت ت-حت أ’ن-ظ-ار أل-م-ع-ج-ب-ة ل-مسس-ت-ع-ملي
ألطريق ألوطني رقم  1ألذين تجلبهم هذه ألعروضص
غير ألمعتادة على ضسفتي وأدي ألشسفة.
وبدورها تفقد ألحوأجز ألمائية و ألسسدود خÓل
فصس -ل ألصس -ي -ف دوره -ا أ’سس -اسس -ي ل -تصس -ب -ح أم -اك-ن
ل Ó-سس -ت -ج-م-ام لسس-ك-ان أل-م-ن-ط-ق-ة أل-م-ح-روم-ي-ن م-ن
فضس -اءأت أل -تسس -ل -ي -ة و أل -رأح -ة .وأضس -ح -ى أ’ق -ب -ال
أل-مسس-ج-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى ه-ذه أل-مسس-ط-ح-ات ألمائية
خ Ó-ل ه -ذه أ’ي -ام يشس -ب -ه أل -وت -ي -رة أل -ت -ي ت -ع-رف-ه-ا
ألشسوأطئ ألموجودة بالمدن ألسساحلية.
ورغم خطورتها أصسبحت هذه ألمسسطحات ألمائية
ت -ج-ذب م-ن-ذ ألسس-اع-ات أ’ول-ى ل-ل-ن-ه-ار أل-م-وأط-ن-ي-ن
«ألهاربين» من مدنهم و قرأهم بسسبب أشسعة ألشسمسص
ألحارقة .كما تجذب هذه أ’ماكن ألعائÓت ألتي
أعتادت منذ سسنوأت قصسد ضسفاف وأدي ألشسفة و
ضس -ف -اف ب -عضص ألسس -دود أل -م-وج-ودة ف-ي أل-م-ن-ط-ق-ة
ك»’درأت» في بلدية سسيدي نعمان شسرق ألمدية و
«غريب» على حدود و’يتي ألمدية وعين ألدفلى.
وي -ت -ح -ول ه -اذأن أل -م -وق -ع -ان م-ع ن-ه-اي-ة أل-ظ-ه-ي-رة
خصسوصسا ألى مÓذ للعائÓت ألتي تأاتي لÓسستجمام و
أ’ن-ت-ع-اشص وأ’سس-ت-م-ت-اع ب-ال-م-ن-اظ-ر أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة .كما
تضسفي ألنزهات
وحفÓت ألشسوأء ألمنظمة لمسسة خاصسة ’سسيما مع
أج -وأء أل -ب-ه-ج-ة أل-ت-ي يصس-ن-ع-ه-ا أ’ط-ف-ال أل-ف-رح-ي-ن
بتوأجدهم في أحضسان ألطبيعة.

أندلع ليلة أول أمسص إألى أمسص بحي قدور بليزيدية
بحي أأ’قوأسص بالشسارع ألرئيسسي لمدينة سسكيكدة
حريق ببناية تابعة للقرضص ألشسعبي ألجزأئري خلف
خسسائر مادية حسسبما علم أمسص من ألنقيب بن نية
رأبح من خلية أإ’عÓم و أ’تصسال لمديرية ألحماية
ألمدنية .وحسسب نفسص ألمصسدر فإان ألحريق تسسبب
في أحترأق كلي لثÓث غرف بسسطح ألبناية ألتي
تتكون من طابقين باإ’ضسافة إألى أحترأق و إأتÓف
ملفات قديمة بالطابق ألثاني و تضسرر أأ’رشسيف
ألموجود بالطابق أأ’ول.

وأوضسح ذأت ألمصسدر بأان هذأ ألحريق ألذي أندلع
بهذه ألبناية غير ألمشسغولة و ألتابعة للقرضص ألشسعبي
ألجزأئري قد أسستلزم تدخل  3وحدأت إ’خماده و
هي ألوحدة ألرئيسسية وألوحدة ألثانوية بوأد ألوحشص
و وحدة ألقطاع بالميناء .وأضساف ذأت ألمصسدر بأانه
تم أسستعمال  7شساحنات إأطفاء و سسيارة إأنارة فضسÓ
ع -ن ت -دخ -ل  32ع-نصس-رأ ي-ح-م-ل-ون م-خ-ت-لف ألرتب
لتسستغرق عملية أإ’طفاء حوألي  3سساعات ،وقد تم
ف-ت-ح ت-ح-ق-ي-ق م-ن ق-ب-ل أل-مصس-ال-ح أل-م-ع-ن-ي-ة ل-تحديد
أأ’سسباب ألتي كانت ورأء هذأ ألحريق.

وأشس - - - -ار أŸت - - - -ح- - - -دث إأ ¤أن
أŸديرية ألعامة إ’دأرة ألسسجون،
تهدف إأ ¤إأعادة إأدماج ومكافحة
أ÷رÁة وفق برنامج وزأرة ألعدل
بتعميق أإ’صسÓحات ألتي ما تزأل
مسس- - -ت - -م - -رة ،خ - -اصس - -ة وأن ع - -ا⁄
ألسس-ج-ون Áث-ل م-ك-ان-ة ه-ام-ة ع-لى
أŸسستوى ألدو‹ وهو ما سسعت إأليه
ألدولة من خÓل إأبرأم أتفاقيات
دولية مع شسركات أوروبية وإأفريقية
وخاصسة مع مؤوسسسسة (بي.أر.أي)
أل- -ت- -ي ت- -ط- -ب- -ق ب -رن -ام -ج إأصس Ó-ح
ألسسجون ونقل Œربتها إأ ¤بعضص
ألدول ألعربية.
وأشس - - -ار أŸت - - -ح - - -دث ،إأ ¤أن
أل- - -ع - -دي - -د م - -ن أل - -دول تسس - -ع - -ى
لÓسستفادة من Œربة أ÷زأئر ‘
›ال م- - - -ك - - -اف - - -ح - - -ة أإ’ج - - -رأم
وأıدرأت ،وخ- - - -اصس - - -ة ‘ م - - -ا
حققته إأدأرة ألسسجون من نتائج
إأيجابية على غرأر  1035ناجح ‘ شسهادة ألبكالوريا
 ‘ 3336شس -ه -ادة أŸت -وسس-ط وب-ع-دد أŸت-م-درسسÚ
ألذي بلغ  32ألف شسخصص.

فليون :أ’عتماد على
ألتكوين أŸسشتمر
وأ◊ديث عن أأربع
مدأرسص جديدة

ط- -رف ألصس -ح -ف -ي -ي -ن أل -م -م -ارسس -ي -ن
باأ’مازيغية سسوأء في وسسائل أإ’عÓم
ألمكتوبة أو ألمرئية وكذأ ألمسسموعة
ألذين يعانون من ألنقصص في ألمرأجع
وخاصسة ألمصسطلحات ألجامعة وهي
ت -ه -دف إأل -ى ت -ث -م -ي -ن ه -ذه ألشس -رأك -ة
وتحسسين أدأء ألصسحفيين.
وأشسار إألى أن ألعمل جاري حاليا على
مسس- -ت- -وى أل- -م- -ح- -اف- -ظ- -ة ألسس- -ام- -ي -ة
Óمازيغية إ’عدأد قاموسص مشسترك
لأ
ل -ل -مصس -ط -ل -ح -ات أل -ع-ل-م-ي-ة وأل-ل-غ-وي-ة
ألوأجب أسستعمالها مما سسيسسهم في
ت -رق -ي -ة أل -ل -غ-ة وأل-ث-ق-اف-ة أأ’م-ازي-غ-ي-ة
وطنيا.
وثمن أأ’مين ألعام للمحافظة ألسسامية
Óمازيغية مبادرة ألجمعية ألثقافية
لأ
ث -ام -زغ -ا أورأسص ف -وروم ب -ات -ن -ة أل-ت-ي
ن-ظ-مت أل-ج-ام-ع-ة ألصس-يفية أأ’ورأسسية
أأ’ول-ى ل-ل-ح-رك-ة أل-ج-م-ع-وي-ة أل-ث-ق-افية
وأل -م -ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي ب-اأ’ورأسص أل-ت-ي
سستختتم يوم غد ألخميسص ( 30يوليو
أل-ج-اري) م-ؤوك-دأ ب-أان-ه-ا ت-ج-رب-ة ي-جب
تعميمها على باقي ألو’يات أأ’خرى.

وأع -ل -ن سس -ي أل -ه -اشس -م -ي عصس-اد ع-ن
ت -ن -ظ -ي -م خ Ó-ل سس -ن -ة  2016دورأت
ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دةأل-ج-م-ع-يات ألثقافية
أأ’مازيغية سستتوج بجلسسات وطنية في
أل -م -ج -ال أ’ن أل -م -ح -اف -ظ-ة ألسس-ام-ي-ة
Óم-ازي-غ-ي-ة ت-ع-ت-ب-ر ه-ذه أل-ج-م-ع-ي-ات
ل -أ
كمال قال -شسريكة لها.وبخصسوصص ألجمعيات ألثقافية ألتي
ل-ه-ا م-ل-ف-ات ع-ل-ى مسس-توى ألمحافظة
Óم -ازي -غ -ي -ة ذك -ر ن -فسص
ألسس- -ام- -ي- -ة ل  -أ
ألمسسؤوول بأان عددها يصسل إألى حوألي
 914جمعية مشسيرأ إألى أن هذه ألهيئة
سس -ت -ع -م -ل ع -ل-ى ت-ح-ي-ي-ن ق-ائ-م-ة ه-ذه
أل -ج -م -ع -ي -ات م -ن خÓ-ل إأنشس-اء دل-ي-ل
وطني للجمعيات ألثقافية أأ’مازيغية
ليكون تأاطيرها وتدعيمها وفق أسسسص
سسليمة وبرأمج مدروسسة .
وتضس -م -ن أل-ي-وم أل-رأب-ع م-ن أل-ج-ام-ع-ة
ألصس -ي-ف-ي-ة أأ’ورأسس-ي-ة أأ’ول-ى ل-ل-ح-رك-ة
ألجمعوية ألثقافية وألمجتمع ألمدني
باأ’ورأسص ألتي تحتضسنها دأر ألثقافة
بباتنة ورشسة تكوينية حول ألمشساريع
أل -ث-ق-اف-ي-ة ل-ف-ائ-دة م-م-ث-ل-ي ج-م-ع-ي-ات

موأزأة مع تسشجيل أك Ìمن مليو Êمصشطاف بع“ Úوششنت

أنتششـ ـ ـال جثـ ـ ـة غ ـ ـ ـريق بششاطـ ـ ـئ رششقـ ـ ـ ـون
“كنت مصشالح أ◊ماية
أŸدنية بولية عÚ
“وششنت ،صشباح أمسس ،من
أنتششال جثة غريق بششاطئ
رششقون  2ببني صشاف.
وحسسب ألمعلومات ألتي أوردت ألخبر
فان ألضسحية يبلغ من ألعمر  43سسنة و
ي -ن -ح -در م -ن ب -ل -دي -ة ول -ه-اصس-ة ب-ع-ي-ن
ت -م -وشس -نت ،ح -يث ق -ام ه -ذأ أأ’خ -ي -ر
ب -دخ -ول أل-ب-ح-ر أل-ذي ك-ان ف-ي ح-ال-ة
أضسطرأب ليلة أول أمسص ولم يتمكن
من ألخروج منه.
وع -ل -ى أث -ر ذلك سس -خ -رت أل -مصس -ال-ح
ألسسالفة ألذكر كافة إأمكاناتها للعثور
على ألجثة ألتي تم نقلها إألى مصسلحة
حفظ ألجثث بمسستشسفى بني صساف.
ونشس -ي -ر أل -ى أن شس -وأط -ئ و’ي-ة ع-ي-ن
تموشسنت  18ألمسسموح بها للسسباحة
عرفت هذه ألسسنة منذ بدأية موسسم

 20°ألجزأئر

ألعدد 16786

لمازيغية
‘ مبادرة دعت إأليها أÙافظة ألسشامية ل أ

سشتنظم أÙافظة ألسشامية
لمازيغية بالتنسشيق مع
ل أ
وزأرة ألتصشال منتدى
تكويني للصشحفيÚ
لمازيغية
أŸمارسش Úباللغة أ أ
على ألصشعيد ألوطني ‘
ألفÎة من  1إأ 5 ¤سشبتمÈ
أŸقبل ،حسشب ما أكده ،أمسس،
لم Úألعام
بباتنة أ أ
للمحافظة ألسشامية
لمازيغية ،سشي ألهاششمي
ل أ
عصشاد.
وأوضسح ذأت ألمسسؤوول ل/وأج  -على
ه -امشص أشس -غ -ال أل -ج -ام-ع-ة ألصس-ي-ف-ي-ة
أأ’ورأسس-ي-ة أأ’ول-ى ل-ل-ح-رك-ة أل-جمعوية
ألثقافية وألمجتمع ألمدني باأ’ورأسص
ألتي أنطلقت يوم  26جويلية ألجاري
ب -ب -ات -ن -ة  -ب -أان ه -ذه أل -م -ب -ادرة أل-ت-ي
سستحتضسنها منطقة بني حوأء بو’ية
ألشس -ل -ف ف -ي شس-ك-ل ورشس-ات ت-ك-وي-ن-ي-ة
سسيشسارك فيها  150صسحفي وصسحفية
ينشسطون باأ’مازيغية بمختلف وسسائل
أإ’عÓ- -م أل- -م- -ك -ت -وب -ة وأل -مسس -م -وع -ة
وألمرئية.
وسس-يشس-رف ع-ل-ى ت-أاط-ي-ر ألصس-ح-ف-ي-ين
ألمشساركين في هذأ ألمنتدى حسسب
عصس - -اد م - -خ - -تصس - -ون وإأع Ó- -م- -ي- -ون
م -ح -ت -رف -ون ف-ي أل-م-ي-دأن م-ن دأخ-ل
وخ -ارج أل -وط -ن مشس -ي -رأ إأل -ى أن ه-ذه
ألمناسسبة سستشسهد أيضسا إأبرأم أتفاقية
شس - -رأك - -ة م- -ع م- -ؤوسسسس- -ة أورو-ع- -رب
Óب -ح-اث أل-ع-ل-ي-ا ب-ج-ام-ع-ة غ-رن-اط-ة
ل -أ
(إأسسبانيا).
وت -ن-درج ه-ذه أل-م-ب-ادرة ي-ق-ول ألسس-ي-د
أل -ه -اشس -م -ي عصس -اد ضس -م -ن أت -ف -اق-ي-ة
ألشس -رأك -ة أل -ت -ي أب -رمت ب -ي -ن ك-ل م-ن
Óم-ازي-غ-ي-ة و
أل -م -ح-اف-ظ-ة ألسس-ام-ي-ة ل -أ
وزأرة أ’تصس - -ال ح - -يث ج- -اءت ب- -ع- -د
ألنقائصص ألمسسجلة في ألميدأن من

23°
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أ’صس- - -ط- - -ي- - -اف ت- - -وأف- - -دأ ه- - -ائÓ- - -
للمصسطافين من دأخل و خارج ألوطن
 ،حيث تم إأحصساء أكثر من مليونين و
سسبعة مائة مصسطاف  ،في حين تم
تسسجيل أزيد من  1600تدخ Óو إأنقاذ
 1740من غرق حقيقي منهم  40تم
إأسسعافهم في عين ألمكان فيما حول
 54شسخصسا آأخر ألى ألمرأكز ألصسحية.

 ...ومصشـ ـ ـرع طفـ ـ ـل وششاب
في حادث ـ ـي مـ ـ ـ ـرور
شس-ه-د أل-ط-ري-ق أل-رأب-ط ب-ي-ن ب-لدية
أل -م -ال -ح وت -ارق -ة ألسس -اح-ل-ي-ة ب-ع-ي-ن
تموشسنت أول أمسص ،حادثا مروريا
مميتا أسسفر عن وفاة شساب في 18
من عمره ينحدر من بلدية عين

وفاة  7أأششخاصص وجرح  15آأخرين خÓل
 24سشاعة ألماضشية

توفي سسبعة ( )7أشسخاصص وجرح  15آأخرون في ثمانية حوأدث مرور سسجلتها
وحدأت ألحماية ألمدنية على ألمسستوى ألوطني خÓل  24سساعة ألماضسية،
حسسب ما أوردته أمسص ،هذه ألهيئة.
وحسسب ألبيان ،فإان وحدأت ألحماية ألمدنية سسجلت في نفسص ألفترة عدة
حا’ت وفاة غرقا على مسستوى ألبحر وألمجمعات ألمائية بكل من و’يات
بجاية وعين تموشسنت ووهرأن و بومردأسص وتيزي وزو وبشسار.
من جهة أخرى تدخل ألجهاز ألتابع للحماية ألمدنية لمكافحة حرأئق ألغابات
وألمحاصسيل ألزرأعية وإأخمادها.

أأ’ربعاء ،فيما خلف ألحادث ألذي
وق -ع حسسب شس -ه -ود ع -ي -ان ن -ت -ي-ج-ة
أن -ز’ق سس-ي-ارة وأن-قÓ-ب-ه-ا ب-ال-ج-ه-ة
أل-م-ق-اب-ل-ة ل-ل-ط-ري-ق ن-تيجة ألسسرعة
ألتي كان يسسير بها ألسسائق ألذي
ي - -ت - -وأج - -د ف - -ي ح- -ال- -ة خ- -ط- -ي- -رة
بالمسستشسفى ليتم نقل ألضسحية إألى
مصس-ل-ح-ة ح-ف-ظ أل-ج-ثث ،ف-ي ح-ي-ن
ع-رفت ألسس-ي-ارة ت-ح-ط-م-ا ك-ل-ي-ا لها،
وقد تم فتح تحقيق حول ألحادث
من طرف ألمصسالح أأ’منية.
وفي ذأت ألسسياق سسجلت مصسالح
ألحماية ألمدنية أول أمسص ،حادثا
آأخر خلف مقتل طفل في ألرأبعة
من عمره بعد صسدمه من طرف
م-رك-ب-ة ن-ف-ع-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة أل-مسس-اع-ي-د
بالعامرية بعين تموشسنت.
وحسسب أل -م -ع -ل -وم-ات أل-ت-ي أوردت
ألخبر فإان ألضسحية كان يسسير في
ألطريق لما صسدمته ألسسيارة ألتي
’ذ صساحبها بالفرأر ،فيما تم نقل
ألطفل إألى مصسلحة أ’سستعجا’ت
ألطبية بالعيادة ألمتعددة ألخدمات
بالعامرية  ،غير أنه توفي متأاثرأ
ب-ج-روح-ه أل-ع-م-ي-ق-ة ،ل-يتم نقله بعد
ذلك إأل -ى مصس -ل -ح -ة ح -ف-ظ أل-ج-ثث
ب -مسس-تشس-ف-ى أح-م-د م-دغ-ري ب-ع-ي-ن
تموشسنت ،في حين قامت مصسالح
ألدرك ألوطني بفتح تحقيق حول
ألحادث ألمأاسساوي.

عين تموشسنت :ب.م ا’مين

ثقافية أمازيغية من و’يات باتنة وأم
أل -ب -وأق -ي وخ -نشس -ل -ة وت -بسس-ة وبسس-ك-رة
أشسرف عليها مؤوطرون من ألمحافظة
Óمازيغية.
ألسسامية ل أ
وت-م-ي-زت أل-ج-لسس-ة ألصس-ب-احية بتقديم
سسي ألهاشسمي عصساد ألمدأخلة بعنوأن
«ألشس-رأك-ة ب-ي-ن أل-ه-ي-ئ-ات وأل-ج-م-عيات
ف-ي-م-ا ي-خصص آأل-ي-ات أل-دع-م أل-م-وجهة
لتمويل ألمشساريع ألثقافية ألجمعوية».
ومن جهته قدم نائب رئيسص ألمجلسص
ألشس-ع-ب-ي أل-و’ئ-ي ألسس-ي-د ع-ب-د أل-كريم
ب -ري -م-ة م-دأخ-ل-ة ب-ع-ن-وأن «أل-م-ن-ت-خب
وأل-م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي» ك-انت م-ت-ب-وع-ة
بنقاشص ثري.

توقيف ألمتورطين في
عملية ألسشطو على مركز بريد
بسشيدي علي بمسشتغانم
ت-م-ك-نت مصس-ال-ح ألشس-رطة ألقضسائية
لمسستغانم وسسيدي علي من توقيف
أربعة أشسخاصص يشستبه في تورطهم
في عملية ألسسطو على مركز بريدي
بسسيدي علي وألتي أسسفرت عن سسرقة
أزيد من  46مليون دج ،حسسبما علم
أمسص أأ’ربعاء لدى ألمكلف باإ’عÓم
بمديرية أمن ألو’ية.
وت -ع -ود ح -ي -ث-ي-ات أل-قضس-ي-ة أل-ى ي-وم
ألسسبت ألماضسي حيث تعرضص مركز
بريدي بدأئرة سسيدي علي ( 50كلم
شس -رق ع-اصس-م-ة أل-و’ي-ة) أل-ى ع-م-ل-ي-ة
سس- -ط- -و م -ن ط -رف م -ج -م -وع -ة م -ن
أأ’شسخاصص ألذين قاموأ بسسرقة أزيد
من  46مليون دج قبل أن يتم توقيف
أربعة أشسخاصص يوم أ’ثنين ألمنصسرم
يضسيف ألمÓزم أأ’ول بشسير بلقاسسم.
وقد كشسفت ألتحقيقات أن قابضص
ذأت ألمركز ألبريدي ألمدعو (ك.ب)
ه -و م -دب -ر ه -ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ح-يث ق-ام
بسسرقة أزيد من  46مليون دج وسسلمها
أ’ح -د شس -رك -ائ -ه ي-ن-ح-در م-ن وه-رأن
أل-ذي سس-ل-م-ه-ا ب-دوره ل-عصس-اب-ة أخ-رى
مختصسة في تزوير أأ’ورأق ألنقدية
ب -عضص أف -رأده -ا ي-ح-م-ل-ون ج-نسس-ي-ات
إأف- -ري- -ق- -ي- -ة ’ع- -ادة أسس- -ت- -نسس -اخ -ه -ا
وترويجها في ألسسوق كما أشسير أليه.
وق -د ت -م -ك -نت ن -فسص أل-مصس-ال-ح م-ن
أسسترجاع  26مليون دج من شسريكه
ب-وه-رأن وح-ج-ز م-رك-ب-ت-ين أسستعملت
خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ألسس-ط-و وك-ذأ ت-وق-ي-ف
شسريكين آأخرين ينحدرأن من وهرأن
وفق ألمصسدر ذأته ألذي أضساف أن
أل -ب-حث ج-اري ع-ن أل-م-ت-ورط-ي-ن ف-ي
تزوير ألعملة.
وقد تم ،أمسص ،تقديم أفرأد ألعصسابة
أمام وكيل ألجمهورية لدى محكمة
سس-ي-دي ع-ل-ي ب-ت-ه-م-ة ت-ك-وي-ن ج-م-عية
أشس -رأر وأخ -ت Ó-سص أم -وأل ع -م -وم-ي-ة
وتزوير أورأق نقدية.

تهافت كبير على ألمسشطحات ألمائية بالمدية

حريق ببناية وسشط مدينة سشكيكدة يخلف خسشائر مادية

ما يقارب  80كششافا تونسشيا في إأقامة أسشتكششافية بقسشنطينة وضشوأحيها
يقوم منذ يوم ألجمعة ألمنصسرم  78كشسافا تونسسيا
من مدينة سسوسسة برحلة أسستكشسافية بمدينة ألصسخر
ألعتيق وألمناطق ألسساحلية ألمحيطة بها حسسب ما
علم أمسص من مسسؤوول محلي للكشسافة أإ’سسÓمية
ألجزأئرية أحمد بن خÓف.
وصسرح ذأت ألمسسؤوول ألكشسفي لـ (وأج) بأان فتيان
ألكشسافة من فوج «أكودأ» ألذين تندرج زيارتهم في
إأطار أتفاقية توأمة وتعاون تم ألتوقيع عليها بتاريخ 6
ي-ون-ي-و أل-م-نصس-رم ب-قسس-ن-ط-ي-نة قاموأ بنصسب خيامهم
بالمخيم ألو’ئي للكشسافة أإ’سسÓمية ألجزأئرية عبد

ألكريم لمنيعي ألمتوأجد على بعد  10كلم غرب
ألمدينة .وأوضسح ذأت ألمسسؤوول بأان أشسبال ألكشسافة
ألتونسسيين ألمرفقين بزمÓئهم ألجزأئريين من فوج
أل-فÓ-ح لسس-ي-دي م-ب-روك (قسس-ن-ط-ي-ن-ة) ق-اموأ بزيارة
لعديد ألموأقع ألثقافية وأأ’ثرية وألتاريخية بو’يات
ألسساحل ألشسرقي للبÓد.
وسسيتوجه بتاريخ  3أوت ألمقبل وفد يضسم  60كشسافا
جزأئريا من فوج ألفÓح إألى سسوسسة برسسم ذأت
Óرأضسي
أتفاقية ألتبادل بغية ألقيام بزيارة مماثلة ل أ
ألتونسسية سستدوم  11يوما حسسب ما أردفه بن خÓف.

