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عيسشى يختتم اŸوسشم الثقا‘

القافلة اإلعÓمية
للمؤوسشسشة اŸصشغرة –ط بالطارف

ت - -خ - -ت - -ت - -م ،ال - -ي- -وم،
ف -ع -ال -ي-ات ا÷ام-ع-ة
الصشيفية
’إطارات
ا÷مهورية
–ط ،غدا ،القافلة ا’إعÓمية
العربية
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -وؤسشسش -ة اŸصش -غ-رة
الصشحراوية
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ية بو’ية الطارف،
الدÁقراطية
ال -ت -ي –تضش -ن-ه-ا وذلك بسش - -اح - -ة ق - -اع - -ة اأح - -م- -د
ب -تشش ÚاÙاذي -ة Ÿق -ر ال -و’ي-ة،
و’ية
اب - -ت - -داء م- -ن السش- -اع- -ة 10 : 00
ب-وم-رداسس ،وذلك
صشباحا اإ 22 : 00 ¤لي.Ó
ابتداء من السشاعة
 09 : 00صشباحا.

يشش- -رف وزي- -ر الشش- -وؤون ال -دي -ن -ي -ة وا’أوق -اف
ﬁم -د ع -يسش -ى ،غ -دا ،ع -ل -ى م -راسش-م اخ-ت-ت-ام
اŸوسش -م ال-ث-ق-ا‘  ،201٥-2014وذلك ب- -قصش -ر
الثقافة ابتداء من السشاعة  09 : ٣0صشباحا.

بن حبيلسس تسشتقبل رئيسس الهÓل
األحمر الصشحراوي

‘ اإط-ار نشش-اط-ات-ه ال-تضش-ام-ن-ي-ة م-ع الشش-عب الصش-ح-راوي،
تسشتقبل رئيسشة الهÓل ا’أحمر ا÷زائري سشعيدة بن حبيلسس،
غدا ،رئيسس الهÓل ا’أحمر الصشحراوي يحي بوهوبني ،وذلك
ب -اŸق -ر اŸرك -ز بشش -ارع ﬁم -د اÿامسس اب -ت -داء م -ن السش -اع-ة
 10 : ٣0صشباحا.

ن - - -دوة ح- - -ول
ا÷امعة الصشيفية
«التدريسس
لـ«أاونباف» بعنابة
بالعامية ‘
ي-ع-ق-د اŸك-تب ال-و’ئ-ي ل-ن-ق-ابة ا’–اد الوطني لعمال
ا
ل
Î
ب
ي
ة
و
ال -ت -ك-وي-ن ،ل-و’ي-ة ع-ن-اب-ة ،ال-ي-وم ،ا÷ام-ع-ة
الصش-ي-ف-ي-ة ال-راب-ع-ة ،وذلك ب-قصش-ر
ا÷زائر»
ال -ث -ق -اف -ة ﬁم -د ب-وضش-ي-اف

ت- -ن -ظ -م ج -ري -دة
«ا◊وار» ن - - - - - - -دوة
ح - -ول «ال- -ت- -دريسس
ب - - - -ال- - - -ع- - - -ام- - - -ي- - - -ة ‘
ا÷زائ- -ر» ،ي- -نشش- -ط- -ه- -ا
اأسش - - - - - - - -ات - - - - - - - -ذة وخÈاء
لسش - - - - - - -ان- - - - - - -ي- - - - - - -ات ووزراء
وسش -ي -اسش -ي -ون و‡ث -ل -و ن -ق -اب -ات
الÎبية ،وذلك اليوم على السشاعة
 10 : 00صشباحاÃ ،قر ا÷ريدة بÍ
عكنون.

ب- -ع- -ن- -اب- -ة اب- -ت- -داء م- -ن
السش- - - -اع- - - -ة 09 : 00
صشباحا.

ا÷امعة الصشيفية لرابطة الطلبة ا÷زائريÚ

ت-ن-ظ-م ال-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري ،Úغ-دا ،ا÷ام-ع-ة الصش-ي-ف-ية ‘
طبعتها العششرين –ت ششعار «طالب متفطن لتحديات الواقع ...مسشتقل
براأيه ...مدافع على وحدته وتاريخه ،وذلك بقاعة اÙاضشرات بكلية
علوم الطبيعة وا◊ياة بجامعة اأبوبكر بلقايد بتلمسشان ابتداء من
السشاعة  10 : 00صشباحا.

جواج يقّيم بطولة
الفوفينام فيات فوداو

ي -ع -ق -د رئ -يسس ال -ل-ج-ن-ة اŸن-ظ-م-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة
ل-ري-اضش-ة ال-ف-وف-ي-ن-ام ف-ي-ات ف-وداو ‘ ط-ب-ع-ت-ها الرابعة،
ﬁم -د ج -واج ،ن -دوة صش -ح-ف-ي-ة ي-ق-دم خÓ-ل-ه-ا ح-وصش-ل-ة
ت- -ق- -ي- -ي- -م -ة ل -ه -ذه ال -دورة ،وذلك ب -حضش -ور
اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن -ي وذلك ب -ق -اع -ة
«غ- -رم- -ول» اÙاذي- -ة ل- -ق- -اع -ة
ح -رشش -ة حسش-ان ب-ا÷زائ-ر
ال-ع-اصش-م-ة اب-تداء من
ا ل س ش  - -ا ع - -ة 1 0 : 0 0
صشباحا.

إامضشاء عقد إا‚از متاحف مسشتقبلية

ت-ن-ظ-م ال-ل-ج-ن-ة ا’أوŸب-ي-ة وال-ري-اضش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،يوم  1٥اأوت ا÷اري ،ح -ف -ل ت -ق-دË
مششروع واإمضشاء عقد اإ‚از متاحف مسشتقبلية واأكادÁية اأوŸبية ،بجوار قاعة قاعة
حرششة ،وذلك بفندق الهيلتون ،قاعة الهقار ،ابتداء من السشاعة  09 : ٣0صشباحا.

ششركة توزيع الكهرباء
والغاز للجزائر توضشح:

أاوريدو وبلدية تيبازة
ُيطلقان برنامج نششاطات صشيفية

ت -ق -وم ال -وزي -رة اŸن -ت -دب -ة
ل- - -دى وزي- - -ر ال- - -ت- - -ه- - -ي- - -ئ- - -ة
ال - -ع- -م- -ران- -ي- -ة والسش- -ي- -اح- -ة
والصش- -ن- -اع- -ة ال- -ت- -ق- -ل -ي -دي -ة
اŸك - - -ل - - -ف - - -ة ب- - -الصش- - -ن- - -اع- - -ة
ال-ت-ق-ليدية عائششة طاغابو،
اليوم ،رفق وفد من
اإط - - - -ارات ال- - - -وزارة
ب- - -زي- - -ارة اŸع - -ارضس
اŸن - -ظ - -م - -ة ‘ اإط - -ار
ت- - -نشش - -ي - -ط م - -وسش - -م
ا’صش - - - -ط - - - -ي- - - -اف ‘
و’ي- - -ت- - -ي ا÷زائ- - -ر
بسش- - - - -ي- - - - -دي ف- - - - -رج
وت - - -ي- - -ب- - -ازة ،وذلك
اب-ت-داء م-ن السش-اعة
 1٦ : ٣0مسشاء.

«موبيليسس» تنعشس الششواطئ بالتسشلية
والتصشال ا÷واري

ششركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر ،توضشح اأنها ⁄
تسش-ج-ل اأي ان-ق-ط-اع-ات اأو ت-ذب-ذب ‘ ال-ت-زوي-د ب-الكهرباء
Ãن -اسش -ب -ة م -وسش -م ا’صش -ط -ي -اف ،ت -ن -ظ-م
ء لُبعده كموؤسشسشة مواطنة
على مسشتوى اÙطات ا◊يوية اŸوزعة Ÿادة اŸاء الششروب موبليسس ابتداء من  2٣جويلية إا ¤غاية
وفا ً
وُم - -حÎم- -ة ل- -ل- -ب- -ي- -ئ- -ةُ ،ي - -ط -ل -ق
على مسشتوى العاصشمة .وعليه فالششركة ليسشت مسشوؤولة  29أاوت ا÷اري ،ع - -م - -ل - -ي - -ة ج - -واري- -ة
اأوري -دو ب -الشش -راك -ة م -ع ب -ل -دي-ة
ع-ن ا’ن-ق-ط-اع-ات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-ت-ي تسش-ببها التوصشيÓت تسشتهدف اŸصشطاف ،Úمن خÓل مبيعات
ت-ي-ب-ازة ع-م-ل-ي-ة ت-نظيف ششاطئ
ال-داخ-ل-ي-ة ال-عشش-وائ-ي-ة ل-ل-زب-ائ-ن و’ ع-ن ا’أع-ط-اب التي جميلة متحركة على مسشتوى الششواطئ.
ت -ت -ك -ب -ده-ا شش-ب-ك-ة ال-ت-وزي-ع ال-ت-ي تسش-ب-ب-ه-ا ال-ت-ع-دي-ات
«ششنوة» ويضشع حاويات انتقائية
ه- -ذا ال- -نشش- -اط ،ال- -ذي ي- -ه- -دف إا ¤خ -ل -ق
اıت-ل-ف-ة ع-ل-ى ال-ك-واب-ل ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة .وب-الرغم من
ل-ل-ن-ف-اي-ات وكذا برامج نششاطات
تواصشل مباششر مع اŸصشطاف Úع ÈاسشتغÓل
ذلك ،ف-م-خ-ت-ل-ف ال-ف-رق ال-ت-اب-عة للششركة كانت
صش -ي -ف-ي-ة اإ ¤غ-اي-ة  02سشبتمÈ
ك -ل أاي -ام الصش -ي -ف’ ،سش -ي -م-ا ع-ل-ى السش-واح-ل،
دوما ›ندة للتدخل السشريع عندما يتعلق
.201٥
سشيمسس ك Óمن و’ية ا÷زائر ابتداء من اليوم
ا’أمر با’نقطاعات التي “سس هذا
ب- -اŸوازاة م- -ع ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ات
ب- -زرال- -دة ،ث- -م ت- -ي- -ب- -ازة بشش- -رشش- -ال وم -ت -اريسس،
القطاع.
ال-ت-ن-ظ-ي-ف-ي-ة ،سشُ-ت -ن-ظ-م نشش-اط-ات ري-اضشية خاصشة با’أطفال والكبار
ب -وم-رداسس ،ج-ي-ج-ل ،ب-ج-اب-ة ،ع-ن-اب-ة ،سش-ك-ي-ك-دة،
وذلك ط -وال ه -ات -ه اŸدة .ي -ت-ع-ل-ق ا’أم-ر ب-ت-ع-ل-ي-م الصش-ي-د ،ال-ت-نسس ع-ل-ى
الطارف ،وهران ،مسشتغا ،Âع“ Úوششنت وتلمسشان.
الششاطئ ،التزلج ع Èا’أمواج وفضشاء ُمجهز ÃظÓت ُموجهة ›انا للعائÓت
’ضشافة إا ¤فضشاءين Ÿوبيليسس ›هزين ومكرسش Úللبيع وا’سشتعÓم.
با إ
وكذا طمبو’ يومية.
’ول منه هو مكرسس للÎفيه والتسشلية وخلق جو من اŸرح ‘
علما أان الهدف ا أ
خÓل هذه الفÎة ،سشيكون اأوريدو حاضشرا بفضشاء وﬁل بششاطئ «ششنوة» وسشاحة ميناء تيبازة وسشاحة
Óطفال مع مهرج Úمتبوع Úبـ «ديجي» ،وكذا هدايا
ششكل لعب ومسشابقات ل أ
ششرششال ،اأين سشيتم عرضس ﬂتلف عروضشه وحلوله ا’بتكارية واأين سشتتم عملية بيع منتوجاتهÃ ،ا فيها
’جل كل ششراء Ÿنتوجات موبيليسس من خÓل اŸششاركة ‘ هذه
وأاششياء جديدة أ
اإعادة تعبئة الرصشيد عStorm. È
’نششطة.
ا أ
من خÓل هذه النششاطات واŸبادرات اŸواطنة ،يسشاهم اأوريدو فعليا داخل اÛتمع ’سشيما ‘ التحسشيسس
م-وب-ي-ل-يسس م-ن خÓ-ل ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ا÷واري-ة ،ت-ؤوك-د ك-ون-ه-ا م-ؤوسشسش-ة مواطنة
حول اأهمية ا◊فاظ على البيئة وحمايتها.
والتزامها بتطوير مسشتوى ا◊ياة للمواطن.Ú

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒه اإليفواري
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الرئيسس اŸصشري عبد الفتاح السشيسشي يسشتقبل بن صشالح

ليفواري ،ا◊سسن واتاراÃ ،ناسسبة احتفال
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه ا إ
بÓده بعيدها الوطني ،جدد له فيها حرصسه على مواصسلة تعميق عÓقات الصسداقة والتعاون التي تربط البلدين.
لك ب-الصش-ح-ة وال-ه-ن-اء ،وب-ال-رق-ي وال-رخ-اء
لششعب جامايكا الصشديق».
وأاضش -اف ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة« :ه-ذا،
وأاغ -ت -ن -م ه -ذه السش -ان -ح-ة ألع-رب لِك ع-ن
ع-زم-ي واسش-ت-ع-دادي ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-ميق
وتوثيق عÓقات الصشداقة والتضشامن التي
ت-رب-ط ب-ل-دي-ن-ا ،وت-ط-وي-ر ت-ع-اون-ن-ا ال-ثنائي
لفائدة ششعبينا».

...ويهنئ نظÒه البوليفي

جاء ‘ الÈقية« :يسشر Êأاّيما سشرور،
Ãناسشبة احتفال جمهورية كوت ديفوار
بعيدها الوطني ،أان أاتوجه إاليكم ،باسشم
ا÷زائ -ر شش -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأاصش -ال -ة ع -ن
نفسشي ،بأاحر التها Êمقرونة بتمنياتي لكم
ب -الصش -ح -ة والسش-ع-ادة وب-ال-رق-ي والزده-ار
للششعب اإليفواري الششقيق».
وتابع رئيسس ا÷مهورية قائ« :Óوأاغتنم
ه- -ذه السش- -ان- -ح- -ة ألج- -دد ل- -ك- -م ح -رصش -ي
الششخصشي وعزم ا◊كومة ا÷زائرية على
م- -واصش- -ل -ة ت -ع -م -ي -ق ع Ó-ق -ات الصش -داق -ة
وال -ت -ع -اون ال -ت -ي ت -رب -ط ب -ل -دي -ن -ا خ -دم-ة
Ÿصشلحة ششعبينا».
«هذا وأاؤوكد لكم مرة أاخرى  -يضشيف
رئ -يسس ال -دول -ة  -ال -ع -ن -اي-ة اÿاصش-ة ال-ت-ي

أاوليها لتوثيق التششاور ب Úا÷زائر وكوت
ديفوار حول اŸسشائل اإلقليمية والدولية
التي تسشتدعي اهتمامنا اŸششÎك.

...يهنئ الوزيرة األو÷ ¤امايكا

ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤الوزيرة األو¤
÷امايكا بورتيا سشمبسشون ميلر Ãناسشبة
اح- -ت- -ف- -ال بÓ- -ده- -ا ب- -ال- -ذك- -رى ال -ث -ال -ث -ة
واÿمسش ÚلسشتقÓلها.
جاء ‘ الÈقية« :يطيب ‹Ã ،ناسشبة
احتفال بÓد ِ
ك بالذكرى الثالثة واÿمسشÚ
لسش- -ت- -قÓ- -ل -ه -ا ،أان أات -وج -ه إال -يك ،ب -اسش -م
ا÷زائ -ر شش -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأاصش -ال -ة ع -ن
ن-فسش-ي ،ب-ت-ه-ا Êا◊ارة م-ق-رون-ة ب-تمنياتي

ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئة إا ¤رئيسس دولة
ب-ول-ي-ف-ي-ا اŸت-ع-ددة ال-ق-وم-ي-ات خوان إايفو
م -ورال -يسس أاÁاÃ ،ن-اسش-ب-ة اح-ت-ف-ال بÓ-ده
بعيدها الوطني.
وجاء ‘ الÈقية« :يسشعد ÊأاÁا سشعادة،
وبوليفيا –تفل بعيدها الوطني ،أان أاتوجه
إال -ي -ك -م ب -اسش -م ا÷زائ -ر شش -ع -ب -ا وح-ك-وم-ة
وأاصشالة عن نفسشي ،بأاحر التها ،Êمقرونة
بأاجمل “نياتي لكم بالصشحة والسشعادة،
وبا ّ
طراد الرقي والرفاه للششعب البوليفي
الصشديق».
وأاضش -اف ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة« :ه-ذا،
وأاغتنم هذه السشانحة السشعيدة ألعرب لكم
ع- -ن ت- -لك السش- -ع -ادة والسش -ت -ف -ادة ال -ل -تÚ
جنيتهما من ا◊وار معكم حول القضشايا
ال-ت-ي تسشÎع-ي اه-ت-م-ام ب-ل-دي-ن-اÃ ،ن-اسشبة
زيارتكم إا ¤ا÷زائر ‘ العام اŸاضشي».
واسشتطرد رئيسس ا÷مهورية« :ويروقني
أان أاعرب لكم ،مرة أاخرى ،عن ارتياحي
÷ودة رواب - -ط الصش - -داق - -ة وال - -تضش - -ام- -ن
ال-ع-ري-ق-ة ال-ت-ي ت-رب-ط ا÷زائ-ر وب-ول-ي-ف-يا،
وأاؤوكد لكم حرصشي على إاعطائها ،معكم،
دي- -ن- -ام- -ي- -ة ت -ع -اون ي -رق -ى إا ¤اŸسش -ت -وى
ت -ط -ل -ع -ات ب -ل-دي-ن-ا إا ¤ال-ت-ن-م-ي-ة وال-رق-ي،
ويسشهم ‘ تعزيز مبادئ السشلم والسشتقرار
والزده- -ار ع- -ل- -ى الصش- -ع- -ي- -د اإلق -ل -ي -م -ي
والدو‹».

اسستقبل الرئيسس اŸصسري عبد الفتاح
لسس-م-اع-يلية،
لول ،ب-ا إ
السس-يسس-ي ،أامسس ا أ
لم- -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن
رئ- -يسس ›لسس ا أ
صس -ال -ح ،ال -ذي سس-ل-م-ه رسس-ال-ة م-ن رئ-يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ق- - -ام ال- - -رئ- - -يسس اŸصش- - -ري خÓ- - -ل ه- - -ذا
السشتقبال ،بتكليف بن صشالح بتبليغ أاسشمى
معا Êالصشداقة والتقدير «ألخيه عبد العزيز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة» ،م-ع-رب-ا ع-ن ارت-ي-اح-ه ل-ل-عÓ-ق-ات
«األخ- -وي- -ة اŸت -ي -ن -ة» ال -ت -ي ت -رب -ط الشش -ع -بÚ
«الششقيق »ÚاŸصشري وا÷زائري.
للتذك ،Òكان رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة قد كلف رئيسس ›لسس األمة عبد
القادر بن صشالح لتمثيله ‘ مراسشم تدششÚ
قناة السشويسس ا÷ديدة باإلسشماعيلية.
ورافق بن صشالح ،الذي يحمل رسشالة من
رئيسس ا÷مهورية إا ¤الرئيسس اŸصشري ،وزير

لفريقي
القمة السسابعة لروؤسساء الŸÈانات الوطنية العضسو ‘ الŸÈان ا إ

ولد خليفة يعرضس التجربة ا÷زائرية ‘ ترقية حقوق اŸرأاة وحمايتها
البيان  -بجعل ا÷زائر من ب Úالدول األو¤
إافريقيا وعربيا على مسشتوى التمثيل الŸÈاÊ
للنسشاء.
وأاشش - -ار ‘ ك - -ل- -م- -ت- -ه أايضش- -ا ،إا ¤ال- -تصش- -ور
اإلفريقي اÿاصس بتمك ÚاŸرأاة والتي هي
ضش -رورة أاسش -اسش-ي-ة م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ت-ط-ل-ع-ات
الشش-ع-وب اإلف-ري-ق-ي-ة وŒسش-ي-د م-ب-ادئ أاج-ن-دة
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...ويلتقي رئيسس ا÷معية الوطنية Ÿا‹

مسساهل يلتقي وزير اÿارجية اŸصسري

اتفاق على ضشرورة تطبيق اتفاق األ· اŸتحدة ‘ ليبيا
–ادث وزير الشسؤوون اŸغاربية
لف - -ري- -ق- -ي وا÷ام- -ع- -ة
ل–اد ا إ
وا إ
العربية عبد القادر مسساهل ،أامسس
لول ،ب - -ال- -ق- -اه- -رة ،م- -ع ال- -وزي- -ر
ا أ
اŸصسري للشسؤوون اÿارجية سسامح
شس- -ك -ري ،ح -ول ضس -رورة ت -ط -ب -ي -ق
ل· اŸتحدة ‘ ليبيا.
اتفاق ا أ
اتفق الطرفان على ضشرورة تطبيق
الت -ف -اق اŸقÎح م -ن ط -رف م -ن -ظ-م-ة
األ· اŸت- -ح -دة وأاه -م -ي -ة اسش -ت -ع -ج -ال
اŸف -اوضش -ات ح -ول اÙاور ال -ت -ي م -ن
شش -أان -ه -ا م-راف-ق-ة ه-ذا الت-ف-اق –ّسش-ب-ا
ل-تشش-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة وح-دة وط-نية واسشعة
لتسشي ÒاŸرحلة النتقالية ‘ ليبيا.
وسش -تشش-ك-ل ال-ن-ق-ط-ة األخÒة ﬁل
م- - -ف- - -اوضش- - -ات –ت إاشش - -راف األ·
اŸتحدة بجنيف ابتداء من  10أاوت
ا÷اري.
ودع- -ا ال -ط -رف -ان ‘ ،ح -ال فشش -ل
اŸف - - - - - -اوضش - - - - - -ات ،إا–« ¤دي- - - - - -د
اŸسش-ؤوول-ي-ات وات-خ-اذ ال-ع-قوبات ضشد
أاول - -ئك ال - -ذي - -ن ي - -ع- -رق- -ل- -ون مسش- -ار

اŸف-اوضش-ات ط-ب-ق-ا ل-ت-وصش-ي-ات األ·
اŸتحدة».
وي - -أات- -ي ه- -ذا اŸوق- -ف ،ل- -ي- -ع- -زز
م- -واق -ف شش -رك -اء آاخ -ري -ن ،لسش -ي -م -ا

إاي-ط-ال-ي-ا وال-ولي-ات اŸت-حدة ،اŸعÈ
ع- -ن -ه -ا خ Ó-ل ل -ق -اءات ب Úمسش -اه -ل
والوزير اإليطا‹ للششؤوون اÿارجية
ون - -ائب ك - -اتب ال- -دول- -ة األم- -ري- -ك- -ي

اسستهداف مسسجد قوات الطوارئ بالسسعودية

ا÷زائر تدين بـ «ششدة» التفج Òاإلرهابي

لول،
أادانت ا÷زائ - - - - - -ر ،بشس - - - - - -دة ،أامسس ا أ
لره -اب -ي ال-ذي اسس-ت-ه-دف مسس-ج-د
ال -ت -ف -ج Òا إ
ق- -وات ال- -ط -وارئ Ãن -ط -ق -ة عسس Òب -اŸم -ل -ك -ة
ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة ،وال-ذي أادى إا ¤سس-قوط
ع -دد م -ن الضس-ح-اي-ا م-ن ب ÚاŸن-تسس-ب Úل-ق-وات
لمن والعامل ÚباŸوقع.
ا أ
ق- -ال ال- -ن- -اط -ق ال -رسش -م -ي ب -اسش -م وزارة الشش -ؤوون
اÿارجية ،عبد العزيز بن علي الششريف ‘ ،تصشريح
لـ «واج»« :ندين بأاششد العبارات التفج Òاإلرهابي
الذي اسشتهدف مسشجد قوات الطوارئ ‘ مدينة
أاب-ه-ا Ãن-ط-ق-ة عسش Òب-اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السش-ع-ودي-ة
الششقيقة ،الذي أادى إا ¤سشقوط عدد من الضشحايا
من ب ÚاŸنتسشب Úلقوات األمن والعامل ÚباŸوقع».

وأاضش -اف ق -ائ « :Ó-وإاذ ن -ت -ق-دم ب-أاصش-دق ال-ت-ع-ازي
للعائÓت التي رّوعها هذا العمل اإلجرامي ،فإاننا
ن -ع -رب ‘ ذات ال -وقت ع -ن تضش -ام -ن -ن -ا م -ع الشش -عب
وا◊كومة السشعودية ضشد اإلرهاب البششع اŸتجرد
من كل القيم اإلنسشانية والدينية والذي مافتئ يعتدي
ع -ل -ى ح -رم -ات وق -دسش-ي-ة اŸسش-اج-د وي-ق-ت-ل وي-ن-ك-ل
باألبرياء دون مانع ديني ول وازع أاخÓقي».
وتابع قائ« :Óإان ا÷زائر التي عانت من ويÓت
اإلرهاب والتي تعرف أان ل حدود لهمجيته ودمويته،
ت-دع-و إا ¤ت-ف-ع-ي-ل ك-ل ال-وسش-ائ-ل ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸت-احة
وتنسشيق ا÷هود العربية واإلسشÓمية والدولية لقطع
الطريق أامام اسشتفحال هذه الظاهرة الغريبة عن
ديننا وقيمنا».

با÷زائر العاصشمة ومدريد.
وجرت اÙادثات ب ÚاŸسشؤوولÚ
ع- -ل- -ى ه- -امشس ح- -ف- -ل ت -دشش Úق -ن -اة
السشويسس ا÷ديدة.

الشش - -ؤوون اŸغ - -ارب - -ي - -ة وال–اد اإلف - -ري- -ق- -ي
وا÷امعة العربية عبد القادر مسشاهل.
ويقضشي هذا اŸششروع الطموح الذي ”
إاطÓقه Ùاولة إانعاشس اقتصشاد البÓد ،بششق
قناة أاخرى على مسشافة  ٣5كلم Ãحاذاة قناة
السشويسس الششهÒة التي “تد على مسشافة 19٣
كلم ،فضش Óعن توسشيع وتعميق ششطر بطول ٣7
كلم أاخرى.
وتربط قناة السشويسس التي ” فتحها سشنة
 ،1869ال- -ب- -ح- -ر األح- -م- -ر ب- -ال- -ب -ح -ر األب -يضس
اŸت -وسش -ط .ك -م -ا أان -ه -ا ت -ع -د أاح-د أاه-م ط-رق
ال -ت -ج -ارة ال -ع -اŸي -ة ومصش-درا ث-م-ي-ن-ا ل-ل-ع-م-ل-ة
الصشعبة بالنسشبة Ÿصشر.
وسشتسشمح القناة ا÷ديدة ،التي “تد على
طول  72كيلومÎاÃ ،ضشاعفة ا◊ركة التجارية
‘ أافق  ،202٣حيث سشتع Èحوا‹  97سشفينة
ع Èالقناة يوميا مقابل  49حاليا.

ع- - -رضس رئ- - -يسس اÛلسس الشس- - -ع- - -ب- - -ي
ال -وط -ن -ي ﬁم -د ال -ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة،
لول ‘ ،القمة السسابعة لرؤوسساء
أامسس ا أ
الŸÈان -ات ال -وط -ن -ي-ة ال-عضس-و ‘ الŸÈان
لف-ري-ق-يÃ ،ي-درن-د (ج-نوب افريقيا)،
ا إ
ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري-ة ‘ ›ال ت-رق-ي-ة
حقوق اŸرأاة وحمايتها.
أاوضشح بيان للمجلسس الششعبي الوطني ،أان
ولد خليفة تطرق ‘ ا÷لسشة العلنية للŸÈان
اإلف -ري-ق-ي ،ب-حضش-ور رؤوسش-اء ب-رŸان-ات ال-دول
اإلفريقية ،إا« ¤دور اŸرأاة ‘ –قيق التنمية
اŸت- -وازن -ة وت -ع -زي -ز السش -ت -ق -رار والسش -ل -م ‘
الدول».
واعت Èأان «“ك ÚاŸرأاة من ضشروريات
ب-ن-اء دول-ة ا◊ق وال-ق-ان-ون وت-ع-زي-ز ال-ت-ج-انسس
اÛتمعي و–قيق ششروط الرفاه واألمن».
كما قدم ولد خليفة التجربة ا÷زائرية ‘
ترقية حقوق اŸرأاة وحمايتها داخل األسشرة
‘ ك -ل ›الت ا◊ي -اة ال -ع -ام-ة ،الق-تصش-ادي-ة
والجتماعية والسشياسشية ،والتي تعززت فعليا
بعد اإلصشÓحات العميقة التي بادر بها رئيسس
ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة.
وقد سشمحت هذه اإلصشÓحات  -يضشيف

مواجهة التحديات اإل‰ائية واألمنية ‘ صشلب
ﬁادثات ولد خليفة ونظرائه األفارقة

اسشتقبل رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني د ﬁ.مد العربي ولد خليفة ،أامسس
ا÷معة  07أاوت  ،2015على هامشس القمة السشنوية السشابعة لرؤوسشاء الŸÈانات
الوطنية العضشوة ‘ الŸÈان اإلفريقي ،اŸنعقدة Ãيدرند (جنوب إافريقيا) يومي
 06و 07أاوت ا◊ا‹ ،عددا من رؤوسشاء الŸÈانات الوطنية اإلفريقية.
و–ادث دﬁ.مد العربي ولد خليفة مع رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني
الصشحراوي خاطري أادوه حول قضشية تصشفية السشتعمار ‘ الصشحراء الغربية
ودور اŸؤوسشسشات اإلفريقية ‘ “ك Úالششعب الصشحراوي من –قيق مصشÒه.
كما –ادث رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني مع رؤوسشاء ا÷معيات الوطنية
Ÿوريتانيا ،النيجر ،وما‹ وكذا رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني النتقا‹ لبوركينا
فاسشو حول كيفيات تعزيز التعاون الŸÈا Êب Úدول السشاحل وتنسشيق ا÷هود بÚ
الŸÈانات الوطنية Ÿواجهة التحديات التنموية واألمنية التي تعرفها اŸنطقة.

شش -ك -ل م -وضش -وع ك -ي -ف -ي -ة ت -ع -زي -ز ال -ت-ع-اون
الŸÈا Êب Úا÷زائ- -ر وم -ا‹ﬁ ،ور ال -ل -ق -اء
الذي جمع رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني
ﬁمد العربي ولد خليفة ،مع رئيسس ا÷معية
الوطنية Ÿا‹ إايسشاكا سشيديبي ،بجوهانسشبورغ
(جنوب إافريقيا).
وأاوضشح بيان للمجلسس ،أان ولد خليفة التقى
م -ع سش -ي -دي -ب -ي عشش-ي-ة اف-ت-ت-اح م-ؤو“ر السش-اب-ع
لرؤوسشاء الŸÈانات اإلفريقية ،حيث –دث
الطرفان حول «كيفية تعزيز التعاون الŸÈاÊ
ب Úم- -ا‹ وا÷زائ- -ر ،خ- -اصش- -ة ف- -ي -م -ا ت -ع -ل -ق
بالتششاور السشياسشي ،الŸÈا Êوالتكوين».
وباŸناسشبة ،أاكد ولد خليفة على «اسشتعداد
اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ل-دع-م عÓ-ق-ات
ال -ت -ع -اون واألخ -وة ب Úال -ب -ل -دي -ن الشش -ق-ي-ق،Ú
Œسشيدا لتوجيهات رئيسس ا÷مهورية السشيد
عبد العزيز بوتفليقة من أاجل اŸسشاهمة ‘
عمليات –قيق األمن والسشتقرار ‘ ما‹
وباقي منطقة السشاحل».
م -ن ج-ه-ت-ه ،نّ-وه رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
Ÿا‹ بـ «الدور البناء والسشÎاتيجي للجزائر
‘ ت-ع-زي-ز اŸق-درات ال-ت-ن-م-وي-ة واŸؤوسشسشاتية
Ÿا‹».
كما اتفق الطرفان على اللقاء ‘ اŸسشتقبل
القريب ،من أاجل تعزيز العÓقات الŸÈانية
ب Úالبلدين.

خÓل اسستقباله رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني

زوجي نكودو :ا÷زائر دولة فاعلة ‘ –قيق أاهداف أاجندة ٢٠٦٣
«الشش -عب» :اسش -ت -ق -ب -ل رئ-يسس الŸÈان
اإلف-ري-ق-ي روج-ي ن-ك-ودو يسش-ت-ق-بل رئيسس
اÛلسس الشش- -ع- -ب- -ي ال -وط -ن -ي دﬁ .م -د
ال- -ع- -رب- -ي ول- -د خ- -ل -ي -ف -ة ،أامسس ‘ إاط -ار
مشش -ارك -ت -ه ‘ ال -ق -م -ة السش -ن-وي-ة ل-رؤوسش-اء
الŸÈانات العضشوة ‘ الŸÈان الفريقي
اŸنعقدة Ÿيدرند جنوب افريقيا يومي 6
و 7أاوت ا÷اري.
كما –ادث رئيسس اÛلسس الششعبي
ال-وط-ن-ي دﬁ .م-د ال-ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة،
ي -ت-ح-ادث ،ع-ل-ى ه-امشس ال-ق-م-ة السش-ن-وي-ة

السش -اب -ع -ة ل -رؤوسش -اء الŸÈان -ات ال-وط-ن-ي-ة
العضشوة ‘ الŸÈان اإلفريقي ،مع عددا
من رؤوسشاء الŸÈانات الوطنية اإلفريقية
أامسس ا÷معة  07أاوت .2015
وث -م-ن روج-ي ن-ك-ودو دان-ق ال-عÓ-ق-ات
اŸت- - - -م- - - -ي - - -زة ب ÚالŸÈان ا÷زائ - - -ري
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لؤح ‘ حفل تخرج دفعة للطلبة ألقضساة:
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–سش Úاÿدمات للمواطن واŸتقاضشي بتوسشيع
تطبيق اإلمضشاء اإللكÎو Êللوثائق القضشائية
أسستعمال أÙادثة أŸرئية عن بعد جؤهر عصسرنة قطاع أÙاكمة
لصسÓحات ألعدلية ألسسنة ألقادمة
ندوة وطنية حؤل تقييم مكاسسب أ إ
لول ،عن إأعدأد مشسروعي قانؤن حؤل حماية أŸعطيات ألشسخصسية
لختام ألطيب لؤح ،أمسس أ أ
أعلن وزير ألعدل حافظ أ أ
وأسستعمال ألبصسمة ألؤرأثية قريبا ،مؤضسحا أن ذلك يدخل ‘ إأطار تدعيم ألسسلطة ألقضسائية وتعزيزها وصسؤنها Ãا يضسمن
لمن وألسستقرأر ويزرع بذور ألثقة
لمÓك ألعامة وأÿاصسة و–قيق أ أ
حماية أ◊قؤق وأ◊ريات وأ◊فاظ على أ أ
وألطمئنان ‘ أÛتمع ،معلنا ‘ سسياق آأخر تنظيم ندوة وطنية لتقييم أŸكتسسبات أÙققة ألسسنة أŸقبلة.

جÓل بوطي
قال لؤح ‘ كلمته Ãناسسبة إاشسرافه على مراسسم
ت -خ-رج ال-دف-ع-ة الـ 23ل-ل-ط-ل-ب-ة ال-قضساة باÙكمة
العليا ،بحضسؤر أاعضساء من ا◊كؤمة واŸدير العام
للمدرسسة للعليا للقضساء ،والرئيسس األول للمحكمة
ال -ع -ل -ي-ا ،إان دائ-رت-ه ال-ؤزاري-ة سس-تشس-رع ،ق-ري-ب-ا‘ ،
إاصسÓ- -ح ﬁك -م -ة ا÷ن -اي -ات ،إاضس -اف -ة إا ¤إاع -داد
مشس -روع ال -ق -ان -ؤن اŸت -ع -ل-ق ب-ح-م-اي-ة اŸع-ط-ي-ات
الشس- -خصس- -ي- -ة ،وك- -ذا مشس -روع ال -ق -ان -ؤن اŸت -ع -ل -ق
باسستعمال البصسمة الؤراثية.
وأاك- -د ل- -ؤح ،أان –دي- -ات صس -ؤن ◊م -ة اÛت -م -ع
وت -دع -ي -م –صس Úال -ؤط -ن م -ن ك-ل ﬁاول-ة “سس

بأامنه واسستقراره ،هي الدافع إا ¤فتح ورشسات
إاصسÓح أاخرى لتعزيز اŸكاسسب وتعميق إاصسÓح
ال-ع-دال-ة ،مضس-ي-ف-ا أان ال-ه-دف م-ن م-راج-ع-ة ب-عضس
ال -نصس -ؤصس ال -تشس-ري-ع-ي-ة ،لسس-ي-م-ا ت-لك اŸرت-ب-ط-ة
ب -أاسس -ال -يب ال -ت -ح -ري واŸت -اب-ع-ة ،ه-ؤ –سس Úأاداء
ال-ن-ي-اب-ة وت-دع-ي-م ا◊ق ‘ ال-دف-اع وت-ع-زي-ز ق-رينة
الÈاءة لتدعيم حماية ا◊قؤق وا◊ريات.
وبخصسؤصس مشسروع العصسرنة ،أاشسار لؤح إا ¤أان
ﬁؤر العصسرنة سسيعرف تؤسسيع نظام اÙاكمة
عن بعد ،ليشسمل اسستعمال اÙادثة اŸرئية عن
بعد ،إا ¤جانب تؤسسيع تطبيق اإلمضساء اإللكÎوÊ
للؤثائق الصسادرة عن مرفق القضساء من أاجل ترقية
اÿدمات و–سسينها Œاه اŸؤاطن واŸتقاضسي.

و‘ هذا اإلطار ،أاعلن حافظ األختام ،أان الثÓثي
الثا Êمن سسنة  2016سسيعرف تنظيم ندوة وطنية
ح-ؤل اإلصسÓ-ح-ات ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-ع-دالة وتقييم
اŸكتسسبات اÙققة ضسمن إاطار برنامج رئيسس
ا÷مهؤرية ،حيث ركز الؤزير ‘ كلمته على جانب
تكؤين القضساة ،قائ Óإان التحؤلت العميقة التي
يشسهدها العا ⁄أافرزت –ديات تسستؤجب تكييف
التكؤينÃ ،ا يضسمن –قيق التؤافق ب Úالكفاءات
وتطؤر حاجيات اŸرفق القضسائي.

مرأجعة جذرية لسسياسسة ألتكؤين

‘ هذا الصسدد– ،دث لؤح عن مراجعة جذرية
لسسياسسة التكؤين Ãا يسسمح للقضساة Ãجابهة كافة
ال -ت -ح -دي -ات ،وذلك م -ن خ Ó-ل إاع -ادة ال -ن -ظ-ر ‘

ﬂت-ل-ف ال-نصس-ؤصس ال-ق-ان-ؤن-ي-ة ال-ت-ي –ك-م تنظيم
وسس ÒاŸدرسس- -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -قضس -اءÃ ،ا ي -نسس -ج -م
وخصسؤصسية التأاهيل القانؤ Êوالقضسائي اŸنتظر.
وراف -ع وزي -ر ال -ع -دل ‘ ه -ذا السس -ي -اق ،ع-ن ق-رار
–سس Úمضس -ام ÚالÈام -ج ال-ب-ي-داغ-ؤج-ي-ة ومسس-ار
التكؤين وشسروط التأاط Òوالعمل على مراجعة
شس -روط ت -ؤظ -ي -ف وان-ت-ق-اء ال-ط-ل-ب-ة ال-قضس-اة وك-ذا
إادخ- -ال ن- -ظ- -ام ال- -ت- -خصسصس Ÿؤاج -ه -ة األشس -ك -ال
ا÷ديدة التي يعرفها قطاع العدالة ،خاصسة ›ال
اŸنازعات.
م -ن ج-ه-ت-ه أاشس-ار اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-درسس-ة ال-ع-ل-ي-ا
للقضساء حسس ÚمÈوك ،أان الدفعة  23قد سسميت
ب -اسس -م ال -ق -اضس -ي اŸت -ؤ‘ ،أاح-م-د سس-دي-ري ،ب-ع-د

مؤافقة رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة
ال -ق -اضس -ي األول ‘ ال -ب Ó-د ،م-ؤضس-ح-ا أان ال-دف-ع-ة
اŸتخرجة بدأات تكؤينها ‘ سسبتم 2012 Èوتلقت،
إا ¤ج -انب ال -ت -ك -ؤي-ن ال-ن-ظ-ري ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا
للقضساء ،تكؤينا تطبيقيا آاخر Ãختلف ا÷هات
القضسائية .وأاشسار إا ¤أان اŸدرسسة تنظم أاسسبؤعيا
دورات ‘ التكؤين اŸسستمر للقضساة اŸمارسس.Ú
ي -ذك -ر ،أان ال -دف -ع -ة اŸت-خ-رج-ة ت-ك-ؤنت م-ن 461
قاضس ،بينهم  245امرأاة وقاضس عسسكري وقاضس
آاخر من ا÷مهؤرية العربية الصسحراوية ،حيث
شس -م -ل ح -ف -ل ال-ت-خ-رج ت-ك-ر Ëرئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة
بصسفته القاضسي األول للبÓد ،كما ” تكر Ëعائلة
الفقيد الذي سسميت الدفعة باسسمه.

للكÎونية ويعلن:
لدأرة أ إ
بدوي يشسدد بالعاصسمة على Œسسيد أ إ

إاسشتحداث مرصشد وطني للخدمة العمومية وعصشرنة اإلدارة اÙلية حتمية
أسستصسدأر وثيقة جؤأز ألسسفر تسسند إأ ¤ألبلديات

أفاد وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية،
لول ،با÷زأئر ألعاصسمة،
نؤرألدين بدوي ،أمسس أ أ
أنه سسيتم ،قريبا ،أسستحدأث مرصسد للخدمة
ألعمؤمية.
صسرح بدوي خÓل تنصسيب الؤلة اŸنتدب Úللمقاطعات
اإلداري -ة ل -ؤلي -ة ا÷زائ -ر ،ق -ائ « :Ó-سس -ي -ت -م ،ع -ن ق -ريب،
اسستحداث مرصسد للخدمة العمؤمية» ،مشسÒا إا ¤أان «هذا
اŸرصسد الذي يحرصس الرئيسس بؤتفليقة على اسستحداثه،
سسيكؤن إاطارا للتشساور وقؤة اقÎاح ويضسم اÛتمع اŸدÊ
والسس -ل-ط-ات واإلدارات اŸع-ن-ي-ة ب-ه-دف ت-رق-ي-ة اÿدم-ات
العمؤمية إا ¤مسستؤى عال».
‘ سسياق آاخر ،كشسف بدوي أان كل اإلجراءات اÿاصسة
باسستصسدار وثيقة جؤاز السسفر« ،سستؤكل إا ¤البلديات بدل
ال -دوائ -ر واŸق -اط-ع-ات اإلداري-ة» وسس-ت-ك-ؤن ال-ب-داي-ة ،ك-م-ا
أاوضسح« ،ببلديات ا÷زائر العاصسمة ثم تعمم تدريجيا» على
باقي وليات الؤطن.
وأاوضس- -ح وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ب -ه -ذه
اŸناسسبة ،أايضسا ،أان دائرته الؤزارية أانهت إاعداد مرسسؤم
ت-ن-ف-ي-ذي ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ؤق-ي-ع اإلل-كÎو Êع-ل-ى وث-ائق ا◊الة
اŸدن- - -ي - -ة» ،مشسÒا إا ¤أان ه - -ذا اŸرسس - -ؤم سسÒسس - -ل إا¤
ا◊كؤمة قريبا لدراسسته.
ويدخل هذا اŸشسروع ـ بحسسب الؤزير ـ ‘ إاطار «Œسسيد
إادارة إال -كÎون -ي -ة وه-ؤ أام-ر ل-يسس ب-اŸسس-ت-ح-ي-ل أام-ام ت-ؤف-ر
ال -ك -ف -اءات م-ن خ-ري-ج-ي ا÷ام-ع-ات واŸع-اه-د ال-ؤط-ن-ي-ة
اıتصسة».
و‘ اÿتام« ،تؤعد» وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية،
بالتطبيق الصسارم للقانؤن ‘ حق «كل من يعرقل مسساعي
تطؤير اإلدارة اÙلية وعصسرنتها» ،وأاعطى مثال على
ذلك «ب- -اسس- -ت- -م- -رار ب -عضس أاع -ؤان اإلدارة إال -زام اŸؤاط -ن
بإاحضسار وثائق ” إالغاؤوها رسسميا من ﬂتلف اŸلفات
اإلدارية».
ونصسب وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ال -ؤلة
اŸنتدب Úللمقاطعات اإلدارية لؤلية ا÷زائر العاصسمة،
وذلك Ãؤجب ا◊ركة األخÒة التي قام بها الرئيسس عبد
العزيز بؤتفليقة ‘ ،سسلك الؤلة والؤلة اŸنتدب.Ú
ويتعلق األمر بسسبع مقاطعات إادارية وهي :بئر مراد رايسس
وباب الؤادى والرويبة ،باإلضسافة بئر تؤتة ،الدار البيضساء
بؤزريعة وزرالدة.
وجرى حفل التنصسيب ،بحضسؤر وا‹ العاصسمة عبد القادر
زوخ ،واŸدي -ري -ن ال -ؤلئ -يı Úت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،وك-ذا
منتخبي الؤلية ‘ اÛالسس الؤطنية واÙلية.
وبهذه اŸناسسبة ،أافاد الؤزير أانه سسيتم «قريبا ،وضسع تنظيم
جديد خاصس بؤلية ا÷زائر العاصسمة» ،وهؤ تنظيم ـ كما
قال ـ «يتÓءم وأاهميتها السسÎاتيجية ومؤقعها ا÷غرا‘».
وب-ع-د أان أاوضس-ح أان «خ-دم-ة اŸؤاط-ن ب-ال-ع-اصس-م-ة وت-ل-ب-ي-ة
حاجاته يسستلزم إايÓء أاقصسى درجات العناية والهتمام»،
دعا الؤلة اŸنتدب Úإا« ¤معا÷ة بعضس النقائصس ،لسسيما
ان -تشس -ار ا÷رÁة ‘ ب -عضس األح -ي-اء ال-ع-اصس-م-ي-ة ومشس-ك-ل
النظافة» ،مشسددا على ضسرورة تشساور الؤلة اŸنتدب Úمع
اŸن -ت -خ -ب Úوف -ع -ال -ي -ات اÛت -م -ع اŸد ‘ Êح -ل ه -ذه
النقائصس.
وعلى هامشس هذا ا◊فل ،صسرح وا‹ ا÷زائر عبد القادر
زوخ ،أانه سسيتم تؤزيع  20أالف مسسكن Ãختلف الصسيغ قبل
نهاية السسنة ا÷ارية .2015
...ينصسب ألؤأ‹ أ÷ديد للؤأدي
نصسب وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ن-ؤرال-دي-ن
ب -دوي ،مسس -اء األرب -ع -اء ،ال -ؤا‹ ا÷دي -د ل-ل-ؤادي ب-ؤشس-م-ة
ﬁمد ،الذي عّيـن ‘ هذا اŸنصسب Ãؤجب ا◊ركة
األخÒة التي أاجراها الرئيسس عبد العزيز بؤتفليقة‘ ،
سسلك الؤلة والؤلة اŸنتدب.Ú
وج -رى ح -ف -ل ال -ت -نصس -يب ،ب -حضس -ؤر السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة

والعسسكرية وأاعيان اŸنطقة وفعاليات اÛتمع اŸدÊ
لؤلية الؤادي.
وبعد أان نقل بدوي «–يات» رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز
بؤتفليقة ،لسسكان الؤادى ،دعا الؤا‹ ا÷ديد لذات الؤلية
إا ¤ضسرورة «التعاون مع كافة الفاعل ÚاÙلي Úلتحقيق
األه -داف اŸق -ررة ‘ ب -رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ،ع-ب-د
العزيز بؤتفليقة».
وبعد أان نّؤه الؤزير بالدور «الهام» الذي يلعبه اÛتمع
اŸد Êبكل مكؤناته ‘ إا‚اح الÈامج العمؤمية .دعا
الؤلة إا ¤ضسرورة «مؤاصسلة ا÷هؤد» الرامية لتعزيز التنمية
اÙلية من خÓل ـ كما قال ـ «تعبئة كافة اŸؤارد اŸتاحة
وال -ت -ك -ف-ل األم-ث-ل ب-انشس-غ-الت اŸؤاط-ن Úوإازال-ة ال-ف-ؤارق
التنمؤية ب Úمناطق الؤلية الؤاحدة».
وشسدد الؤزير أايضسا ،على ضسرورة» انتهاج العقÓنية ‘
التسسي Òوترشسيد النفقات Ÿؤاجهة اŸرحلة القتصسادية
الصسعبة التي “ر بها ا÷زائر».
و‘ اÿتام ،دعا بدوي مؤاطني ولية الؤادى إا ¤ضسرورة
«“ ّسسكهم بالقيم النبيلة للمجتمع ا÷زائري» و‘ مقدمتها
ـ كما قال ـ «قيم السسلم واŸصسا◊ة الؤطنية والتي بفضسلها
ا÷زائر تعيشس اليؤم اسستقرارا وتÓحما ب Úالشسعب وثؤرة
تنمؤية ‘ ﬂتلف القطاعات».
لدأرية للمغÒ
...ألؤأ‹ أŸنتدب للمقاطعة أ إ

نصسب وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ،ن-ؤرال-دي-ن
بدوي ،أامسس األول ،الؤا‹ اŸنتدب للمقاطعة اإلدارية
للمغ( Òالؤادي) ،مسسعؤدي بلقاسسم ،وذلك Ãؤجب ا◊ركة
األخÒة التي قام بها الرئيسس عبد العزيز بؤتفليقة‘ ،
سسلك الؤلة والؤلة اŸنتدب.Ú
وجرى حفل التنصسيب بحضسؤر وا‹ الؤادي بؤشسامة ﬁمد
والسسلطات العسسكرية واÙلية وأاعيان اŸنطقة.
وبعد أان نقل بدوي التحيات اÿالصسة لرئيسس ا÷مهؤرية
إا ¤سس -ك -ان اŸغ ،Òدع -ا ك -ل سس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة وف-ع-ال-ي-ات
اÛت- -م -ع اŸد ،Êوك -ذا الشس -ب -اب ل -ل -مسس -اه -م -ة ‘ رف -ع
ال -ت -ح-دي-ات وال-ؤصس-ؤل إا ¤ال-ه-دف اŸسس-ط-ر اŸت-م-ث-ل ‘
ترقية اŸغ Òإا ¤ولية كاملة.
كما دعا الؤا‹ اŸنتدب ،إا ¤ضسرورة تشسجيع السستثمار
اÙلي والعمل على خلق الÌوة والسستفادة من –فيزات

طلعي يؤؤكــــد بقاءهــــا مؤؤسسسســــة
عمؤميـــة و‡لؤكــــة للدولـــــــة

قانؤن اŸالية التكميلي لسسنة  2015مع ضسرورة فتح كافة
قنؤات ا◊ؤار والتشساور مع جميع مكؤنات اÛتمع.
وذكر بأان الهدف من إانشساء الؤليات اŸنتدبة «تقريب
اإلدارة أاك Ìمن اŸؤاطن وإاشسراكه ‘ اتخاذ القرار».
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ،ج -دد ب -دوي ضس -رورة “سسك الشس -عب
ا÷زائري بقيم ميثاق السسلم واŸصسا◊ة ،لسسيما ‘ هذا
الظرف» ،ألنه لؤل هذه القيم ـ كما قال ـ «Ÿا –قق
السستقرار واإلقÓع التنمؤي ‘ كل ربؤع الؤطن».
...ألؤأ‹ أ÷ديد لبسسكرة

نصسب وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،أامسس األول،
الؤا‹ ا÷ديد لبسسكرة حميدو ﬁمد ،الذي ع ‘ Úهذا
اŸنصسب Ãؤجب ا◊ركة األخÒة التي أاجراها الرئيسس
عبد العزيز بؤتفليقة ‘ ،سسلك الؤلة والؤلة اŸنتدب.Ú
وج -رى ح -ف -ل ال -ت -نصس -يب ،ب -حضس -ؤر السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
وال -عسس -ك -ري -ة وأاع-ي-ان ولي-ة بسس-ك-رة وف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع
اŸد .Êوب -ه -ذه اŸن-اسس-ب-ة ن-ق-ل ال-ؤزي-ر ب-دوي «ال-ت-ح-ي-ات
ا◊ارة « ل -ل-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،لسس-ك-ان ولي-ة
بسسكرة.
و‘ كلمة له باŸناسسبة ،شسدد بدوي على ضسرورة رفع
الؤلة من «مسستؤى األداء للؤصسؤل األهداف اŸرسسؤمة ‘
برنامج الرئيسس عبد العزيز بؤتفليقة» ،كما طالب من وا‹
بسسكرة ا÷ديد ،العمل بالتعاون مع كل الفاعل ÚاÙليÚ
لتحقيق نفسس األهداف.
ودعا ‘ نفسس السسياق ،إا ¤بذل كل اÛهؤدات ورصسد
اإلمكانات اŸتاحة «ÿدمة اŸؤاطن وتلبية احتياجاته
وم- -ؤاصس -ل -ة مسس -ار عصس -رن -ة اإلدارة وال -رق -ي ب -اÿدم -ات
العمؤمية».
وأاضسح بدوي ،أانه رغم «القفزة النؤعية» التي سسجلتها
التنمية بؤلية بسسكرة ،تبقى ـ كما قال ـ «بعضس النقائصس
مسسجلة ،لسسيما ‘ ا÷انب القتصسادي» ،وخلصس بالقؤل
إا ¤أانه «ينتظر من الؤلة العمل ب Óهؤادة لتحقيق ﬂتلف
الÈامج اŸسسطرة».
أ÷زأئر قؤية ولن تعؤد إأ ¤ألؤرأء
أاكد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نؤرالدين بدوي،

أامسس األول ،بؤلية بسسكرة ،أان ا÷زائر «قؤية ولن تعؤد إا¤
الؤراء» ،بفضسل الÈنامج التنمؤي الذي وضسعه الرئيسس عبد
ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،و»Œن-د» ال-هيئات العسسكرية واŸدنية
إلحباط ﬁاولت كل من يÎبصس بأامن البÓد.
وقال بدوي خÓل إاشسرافه على تنصسيب الؤا‹ ا÷ديد
ل - -بسس- -ك- -رة ،إان «ا÷زائ- -ر ق- -ؤي- -ة ول- -ن ت- -ع- -ؤد إا ¤ال- -ؤراء،
فاŸؤسسسسات العسسكرية والهيئات اŸدنية ›ندة وتقؤم
بؤاجبها إلحباط ﬁاولت كل من يÎبصس بأامن البÓد
وسسÓمة اŸؤاطن Úو‡تلكاتهم ،وهناك برنامج تنمؤي
طمؤح وضسعه الرئيسس عبد العزيز بؤتفليقة ،وزكاه الشسعب
وتعمل ا◊كؤمة على تنفيذه لتلبية احتياجات اŸؤاطنÚ
وطمؤحاتهم».
وبعد أان نؤه الؤزير با÷هؤد التي يبذلها ا÷يشس الؤطني
الشس-ع-ب-ي ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى األم-ن والسس-ت-ق-رار وم-ك-اف-حة
اإلرهاب واألنشسطة اإلجرامية ،أابرز أان «تÓحم الشسعب مع
م-ؤسسسس-ت-ه ال-عسس-ك-ري-ة وال-ه-ي-ئ-ات اŸدن-ي-ة ،أاصس-بح أاك Ìمن
ضسرورة للحفاظ على نعمة األمن والسستقرار ومؤاصسلة
مسسار التنمية».
وأاشسار بدوي ‘ نفسس السسياق ،إا ¤أان «قؤة بÓدنا ترجع
كذلك إا ¤ا◊راك التنمؤي الذي عرفته منذ سسنة ،»2000
والذي جاء ـ كما قال ـ «بعد عؤدة السسلم والسستقرار ،إاثر
احتضسان الشسعب ا÷زائري Ÿيثاق السسلم والقيم النبيلة
للمصسا◊ة الؤطنية».
وقال ذات اŸسسؤول ،إان أاهم اÙاور التي تضسمنها برنامج

الرئيسس بؤتفليقة ،تهدف إا« ¤تؤطيد التماسسك الؤطني
وتعزيز السستقرار وتثم Úعناصسر الهؤية الؤطنية» ،وكذا
«ترسسيخ الدÁقراطية التشساركية وتطؤير قنؤات ا◊ؤار
و–سس Úنؤعية اÿدمات العمؤمية والرفع من مسستؤى
معيشسة اŸؤاطن Úوترقية مكاسسبه الجتماعية».
لولد
لدأرية أ
...وأل-ؤأ‹ أŸن-ت-دب ل-ل-م-ق-اط-ع-ة أ إ
جÓل
نصسب وزي -ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ن-ؤرال-دي-ن
بدوي ،أامسس ،الؤا‹ اŸنتدب للمقاطعة اإلدارية ألولد
جÓل (بسسكرة) ،بؤشسنتؤف جلؤ‹ ،وذلك Ãؤجب ا◊ركة
األخÒة التي قام بها الرئيسس عبد العزيز بؤتفليقة‘ ،
سسلك الؤلة والؤلة اŸنتدب.Ú
وجرى حفل التنصسيب بحضسؤر وا‹ بسسكرة والسسلطات
العسسكرية واÙلية وأاعيان اŸنطقة.
وبهذه اŸناسسبة ،نقل بدوي التحيات اÿالصسة لرئيسس
ا÷مهؤرية إا ¤سسكان أاولد جÓل.
وأاوضسح بدوي ،أان اسستحداث وليات منتدبة با÷نؤب ،هؤ
«قرار تاريخي والتزام من رئيسس ا÷مهؤرية على تنفيذه
الؤعؤد التي قطعها لسسكان ا÷نؤب» .وذكر بأان الهدف من
إانشساء الؤليات اŸنتدبة «تقريب اإلدارة أاك Ìمن اŸؤاطن
وإاشسراكه ‘ اتخاذ القرار» ،وكذا إلحداث «قفزة» تنمؤية
بهذه اŸناطق لتلبية احتياجات اŸؤاطن.Ú

–ويـ ـ ـل الششرك ـ ـة الوطني ـ ـة للنق ـ ـل بالسشك ـ ـك ا◊ديدي ـ ـة إا ¤ششرك ـ ـ ـة ذات أاسشه ـ ـ ـ ـم

ينتظر أن يتم –ؤيل ألشسركة ألؤطنية للنقل بالسسكك أ◊ديدية
أ ¤شسركة ذأت أسسهم أبتدأء من سسنة  ،2019حسسبما أعلن أول أمسس،
وزير ألنقل بؤجمعة طلعي ،مشسÒأ إأ ¤بطÓن ألتنظيم أ◊ا‹
للمؤؤسسسسة.
خÓل اجتماع تقييمي إلطارات اŸؤسسسسة قال طلعي انه ابتداء من 2019
«على الشسركة الؤطنية للنقل بالسسكك ا◊ديدية إال تعتمد على إاعانات الدولة
ألنها سستتحؤل ا ¤مؤسسسسة اقتصسادية ذات مردودية وخالقة للنمؤ .لذلك فهي
م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ت-خ-ل-ي ع-ن صس-ف-ة اŸؤسسسس-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة ذات ال-ط-اب-ع الصس-ناعي و
التجاري للتحؤل ا› ¤مع وفق صسيغة شسركة ذات أاسسهم».
وأاكد الؤزير ا ¤هذه الشسركة وهيكلها التنظيمي ا◊ا‹ قد Œاوزهما الزمن
على الرغم من الÈامج السستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة داعيا
إاطارات اŸؤسسسسة ا ¤إايجاد أافضسل الطرق والسسبل من اجل أاعادتها ا ¤سسكة
النجاعة و العمل على عصسرنة النقل بالسسكك ا◊ديدية للمسسافرين والسسلع.
ووفقا لتؤجيهات الؤزير فانه على شسركة النقل بالسسكك ا◊ديدية أان تتبنى
م -ن -اه-ج تسس-يÒي-ة عصس-ري-ة م-ؤازاة م-ع ت-ن-ف-ي-ذ اıط-ط-ات ال-ت-ي اع-ت-م-دت-ه-ا
السسلطات العمؤمية من اجل تطؤير القطاع.
Óشسارة يبلغ طؤل الشسبكة الؤطنية للنقل بالسسكك ا◊ديدية حاليا  4.000كلم و
لإ
ينتظر أان يبلغ طؤل هذه الشسبكة مع آافاق  2020نحؤ  12.500كلم سسيتم وصسلها
مع اŸنشسات اŸينائية و اŸطارية و اللؤجسستية.
من جهة أاخرى اكد طلعي على ضسرورة –سس Úنؤعية اÿدمات التي تقدمها
الشسركة لزبائنها و مطابقتها للمقاييسس الدولية من اجل –فيز اŸسسافرين

على اختيار النقل بالسسكك ا◊ديدية ‘ تنقÓتهم عؤضسا عن النقل ا÷ؤي أاو
الÈي.
وفيما يتعلق بنقل السسلع دعا الؤزير مسسÒي اŸؤسسسسة ا ¤تطؤير هذا النشساط
خاصسة ما تعلق باŸنتجات اŸنجمية و الطاقؤية و الفÓحية تؤخيا لبلؤغ 20
ا 30 ¤مليؤن طن سسنؤيا من السسلع التي يتم نقلها ع Èالسسكك عؤضسا عن 13
مليؤن طن حاليا.
و‘ رده خÓل الجتماع على تدخل لنقابي حؤل احتمال خؤصسصسة الشسركة
بعد –ؤيلها مسستقب Óا ¤صسيغتها ا÷ديدة اسستبعد الؤزير هذا اÿيار ،مؤكدا
أان شسركة النقل بالسسكك ا◊ديدية سستبقى مؤسسسسة عمؤمية و ‡لؤكة للدولة.
وبخصسؤصس اإلضسرابات التي شسنها مسستخدمؤ اŸؤسسسسة أاوضسح طلعي خÓل
لقاء صسحفي على هامشس الجتماع انه دعا إادارة الشسركة و النقابة ا ¤اعتماد
سسبيل ا◊ؤار و العمل بشسكل اسستباقي من اجل تفادي مثل هذا الؤضسع.
و‘ هذا الشسأان كشسف طلعي انه سسيتم خÓل األسسابيع اŸقبلة التؤقيع على
ميثاق لÓسستقرار من قبل الطرف( Úاإلدارة والنقابة) ‡ا سسيسسمح للمؤسسسسة
بتكريسس جهؤدها وبشسكل حصسري للتنمية والتطؤير ا ¤غاية ‡ 2019ا
سسينعكسس حسسبه إايجابا على الؤضسع القتصسادي والجتماعي Ÿسستخدميها.
من جهة أاخرى تطرق طلعي ا ¤التأاخرات اŸسسجلة على رحÓت شسركة
اÿطؤط ا÷ؤية ا÷زائرية أاشسار الؤزير ا ¤أان هذه األخÒة سسجلت تراجعا
‘ نسسبة التأاخر من  50باŸائة ا 20 ¤باŸائة خÓل األشسهر الثÓثة اŸاضسية
مذكرا أان القانؤن ا÷ديد للطÒان اŸد Êيتضسمن تداب Òصسارمة ‘ هذا
الشسأان منها تعؤيضسات للمسسافرين ‘ حال تسسجيل تأاخر تسسببت فيه الشسركة.

وبخصسؤصس التفاق اŸؤقع ‘ أاكتؤبر  2014ب Úاÿطؤط ا÷ؤية ا÷زائرية و
أاكادÁية اكسسفؤرد للطÒان من اجل تكؤين  200طيار جديد خÓل السسنؤات
األربع اŸقبلة أاوضسح الؤزير أان  60طالبا طيارا هم حاليا قيد التكؤين ‘ حÚ
ينتظر الطرف ا÷زائري ردا من األكادÁية من اجل أان يتم تكؤين بقية الدفعة
ÓكادÁية.
( 140طالبا) با÷زائر من طرف مؤطرين تابع Úل أ
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’على ‘ سشوريا عقب لقائه عيسشى:
’فتاء ا أ
رئيسس ›لسس ا إ

األئمة مدعوون للمحافظة على ا÷زائر من أاي فكر متطرف
’على ‘ سشوريا الششيخ أاحمد بدر الدين حسشون ،أاول أامسس ،با÷زائر العاصشمة إا¤
’فتاء ا أ
دعا رئيسس ›لسس ا إ
اÙافظة على ا÷زائر من «أاي فكر متطرف».
طلب الششيخ بدر الدين حسشون ‘ تصشريح
ل- -ه ع- -قب السش- -ت -ق -ب -ال ال -ذي خصص ب -ه وزي -ر
الشش -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة واألوق -اف ﬁم -د ع -يسش-ى
ب- -إاق- -ام- -ة اŸي- -ث- -اق ،م- -ن األئ- -م- -ة واÿط -ب -اء
«اÙاف - -ظ- -ة ع- -ل- -ى ا÷زائ- -ر م- -ن أاي ف- -ك- -ر
متطرف» ،مضشيفا بأانه «يوجد التطرف حيث
يكون ا÷هل ول يعتقد بأان هناك متطرفا
مثقفا لن الثقافة ششيء والدراسشة والششهادات
ا÷امعية ششيء آاخر».
و‘ م -وضش -وع م -تصش -ل ق -ال الشش-ي-خ وال-عÓ-م-ة
السشوري الذي يزور ا÷زائر «أان األجداد هم
الذين حملوا نقاء اإلسشÓم وزرعوه ‘ أاوروبا
وحافظوا عن هويتهم وثقافتهم رغم أانهم أاميون
وما أاسشتطاع أاحدا أان يغ Òششيئا من هويتهم
ألنهم كانوا يحملون حب العقيدة وحب الوطن
وإالÁان الراسشخ والقوي بهويتهم ».
وأاكد أان «هؤولء أاصشحاب التطرف ل عÓقة
ل -ه -م ب -اإلسش Ó-م ال -ذي-ن ي-ح-م-ل-ون شش-ع-اره إا‰ا
دجنت أافكارهم على أانهم فقط اŸسشلمون
وغÒهم الكافرون» ،مضشيفا «بأانه ما يحدث
‘ سش-وري-ا ه-ي ضش-ري-ب-ة ت-دف-ع-ه-ا Ÿوق-ف-ه-ا ‘
Óمة العربية واإلسشÓمية».
ا◊ب ل أ
وق- -ال أان «سش- -وري- -ا ت- -ق -ف م -ع ا÷زائ -ر ‘
خندق واحد دفاعا عن األمة بأاجمعها وعن
فلسشط Úالذي تكاد تنسشى رغم ما يحدث من
Óطفال الفلسشطيني Úوالعتداء
تنكيل وحرق ل أ
ع -ل-ى اŸسش-ج-د األقصش-ى وح-رم-ات-ه اŸق-دسش-ة
مضشيفا « بان سشوريا اسشتطاعت خÓل خمسشة
سشنوات أان تصشمد بششعبها وجيششها وقيادتها
وأائمتها وعلمائها ‘ وجه هذه اعتداءات وان
يد الله سشتحميها».
ك -م-ا أاشش-اد ب-اŸن-اسش-ب-ة «Ãوق-ف ا÷زائ-ر
الرافضص لقطع أاية عÓقة دبلوماسشية مع أاي
بلد عربي –ت أاي غطاء» ،مششÒا بأانه «يتوقع

الزدياد ‘ التواصشل ح Úتكون الف Ïووقت
الششدة وهذا لعامل اإلخوة».
وأاشش -ار إا ¤ان -ه يشش -ع -ر ب -ت -ع -اط -ف الشش -عب
ا÷زائر ‘ كل قطرة دم تسشقط ‘ سشوريا ألنه
ذاق مرارة التطرف قبل  15سشنة و ⁄يركز
ح- -ي- -ن- -ذاك إاعÓ- -م- -ي- -ا ع -ل -ى م -ا ذاق الشش -عب
ا÷زائ -ري م -ن اŸت -ط -رف Úك -م -ا يضش -ي -ف أان
ه- -ؤولء ال -ذي -ن»يسش -م -ون أان -فسش -ه -م ب -ث -وار» ‘
ا◊قيقة جاؤووا من أاك Ìمن مائة دولة إا¤
سش- -وري -ا وب -ق -روا ال -ب -ط -ون وق -ت -ل -وا األط -ف -ال
والرجال ول يقبلون حتى التسشامح أابدا « .
وم -ن ج -ه -ت -ه ذك -ر وزي -ر الشش -ؤوون ال -دي-ن-ي-ة
واألوقاف ﬁمد عيسشى بأانه سشتكون لسشماحة
اŸفتى عدة جلسشات ‘ ا÷زائر وهي» فرصشة
ك-م-ا أاضش-اف ل-ت-ب-ادل اآلراء وت-ق-اسش-م ال-ت-جارب
واÈÿات و–ل- -ي- -ل ال- -وضش- -ع ورسش- -م مÓ- -م -ح
اÿروج من هذه األزمة العاŸية اŸتمثلة ‘
الراديكالية الدينية ا◊ديثة «.
و سشيكون -حسشب وزير الششؤوون الدينية-

موضشوع الفتوى ﬁور اللقاءات التي سشتجمع
أامناء ›السص اإلفتاء ‘ ا÷زائر مع الششيخ
بدر الدين حسشون ،مضشيفا بان» هذه الفتوى
سشتكون خادمة للعزة والكرامة وليسشت هدامة
مذكرا Ãا حدث ‘ التسشعينات من إارهاب و
الذي اسشتششهد خÓلها قرابة  100إامام ‘
مسش -اج -د ا÷زائ -ر وه -م ي -ؤودون واج-ب-ه-م عÈ
اŸنابر واÙاريب «.
وأاضش -اف ﬁم -د ع -يسش -ى ان -ه ن-فسص الشش-يء
ي -ح -دث ح -ال -ي -ا ‘ سش -وري -ا ون-ري-د أان ن-ت-ب-ادل
Œارب وننظر ‘ الدور الذي لعبه األئمة من
اجل اجتثاث مصشادر التطرف ‘ اÿطاب
الديني واÙيط أاŸسشجدي وكيف حصشنوا
مسشاجدهم والنظر أايضشا ‘ التجربة السشورية
ا÷ريحة ‘ هذا اŸيدان.
للتذك Òيقوم رئيسص ›لسص اإلفتاء األعلى
‘ سشوريا الششيخ احمد بدر حسشون ‘ زيارة
ل -ل -ج -زائ -ر ت -دوم أاسش -ب -وع -ا وسش -ي-ك-ون ل-ه ع-دة
نششاطات .

مدير النوعية وا’سشتهÓك بوزارة التجارة ،سشامي قلي:

–ي Úالنظام القانو– Êسشبا لÓنضشمام للمنظمة العاŸية للتجارة
أاف -اد مسش -ؤوول ب -وزارة ال -ت -ج-ارة ،أاول
أامسس ،أان ا÷زائ- -ر سش- -ت- -ع- -زز ن- -ظ- -ام- -ه -ا
ال -ق -ان -و Êح -ول ال-نشش-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة
خاصشة تلك اŸتعلقة بحماية اŸسشتهلك
م- -ن اج -ل م -ط -اب -ق -ة اك Èل -ل -م -ق -اي -يسس
ال -دول -ي -ة ‘ إاط -ار مسش-ار ا’نضش-م-ام ا¤
منظمة العاŸية للتجارة.
أاوضش-ح م-دي-ر ال-ن-وع-ي-ة والسش-ت-هÓ-ك ل-دى
ال -وزارة سش -ام -ي ق -ل-ي ،ع-ل-ى ه-امشص ال-ورشش-ة
اŸن- -ظ- -م- -ة ح- -ول الت- -ف- -اق -ي -ات اŸت -ع -ل -ق -ة
لج -راءات الصش -ح -ي -ة والصش -ح -ة ال -ن -ب -ات-ي-ة
ب -ا إ
والعراقيل التقنية للتجارة التي عقدت يومي
لمر يتعلق بتحيÚ
لربعاء و اÿميسص أان ا أ
اأ
الهيكل القانو Êللتجارة خاصشة قانون فÈاير
 2009اŸت -ع -ل -ق ب-ح-م-اي-ة اŸسش-ت-ه-لك وذلك
باŸقارنة مع اŸرجعية الدولية.
لمر «ل يتعلق Ãراجعة
وأاششار قلي أان ا آ
القوان ÚاŸوجودة وإا‰ا بتحيينها من خÓل
إاع- -داد نصش- -وصص اضش -اف -ي -ة ل -ت -لك اŸوج -ودة
لط -ار
ح- -ال- -ي- -ا» وذلك م- -ن خÓ- -ل ت- -ع- -زي -ز ا إ
ال-تشش-ري-ع-ي ال-ذي ي-ك-رسص ح-ق-وق اŸسش-ت-ه-لك
لم-ن
ال -ع -اŸي -ة و م -ن -ه -ا ح-ق-ه ‘ الصش-ح-ة وا أ
لعÓ- -م (ال- -وسش- -م) وح- -ق- -ه ‘ اخ- -ي- -ار م- -ا
وا إ
يسشتهلكه.
وتطرق ا قلي ا ¤سشلسشلة من النصشوصص
ال -ت-ي سش-ت-نشش-ر ق-ري-ب-ا “سص خ-اصش-ة تسش-ق-ي-ف
ا◊د القصش -ى ل-ل-ب-ق-اي-ا الصش-ن-اع-ي-ة وم-راق-ب-ة

اŸكونات اŸسشتعملة ‘ الصشناعة والتي من
ششانها تلويث اŸنتوجات الغدائية.
لمر يتعلق
وحسشب نفسص اŸسشؤوول فان «ا أ
أايضش -ا ب -إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ا ¤ال -ت-ن-ظ-ي-م ا◊ا‹
مقارنة باŸتعامل Úالقتصشادي ÚوباŸؤوسشسشة
ال -ت -ي ي -جب ان ت -ك -ون ل-ه-ا ق-درة ت-ن-افسش-ي-ة و
مواجهة السشوق الدولية».
لخÒة
و‘ هذا السشياق اعت Èأان ا◊ملة ا أ
«لنسشتهلك جزائري» التي بادرت بها مؤوخرا
السش -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة سش-م-حت ÓÃح-ظ-ة
م -ط -اب -ق -ة ع -دد م-ن اŸن-ت-وج-ات ا÷زائ-ري-ة
ل -ل -م -ق -اي -يسص ال -دول -ي -ة غ Òان-ه سش-ج-ل أايضش-ا
اسش -ت -م -رار وج -ود ن -ق -ائصص ك-ت-لك اŸرت-ب-ط-ة
بالتغليف والوسشم.
لط - -ار ت- -ق- -وم مصش- -ال- -ح وزارة
و‘ ه - -ذا ا إ
التجارة بالتششاور مع قطاعات وزارية أاخرى
ا ¤ج -انب ج -م -ع -ي -ات ح -م-اي-ة اŸسش-ت-ه-ل-كÚ
ب -إاع -داد نصش -وصص Ÿط -اب -ق-ة أافضش-ل م-ع ت-لك
اŸع -ت -م -دة م -ن ط -رف اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اŸي-ة
لج -راءات الصش -ح -ي-ة
ل -ل -ت -ج -ارة ب -خصش -وصص ا إ
والصشحة النباتية و العراقيل التقنية للتجارة
ك-ا÷انب ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ون-ق-ل ال-بضشائع وتأاطÒ
اŸراقبة.
وأاضشاف نفسص اŸسشؤوول «أانا ل أاقول بان
ال -ق-وان Úالسش-اري-ة غ Òم-ط-اب-ق-ة ل-ك-ن-ه-ا غÒ
ك -ام -ل -ة ب-اŸق-ارن-ة م-ع م-ا ه-و م-ع-م-ول ب-ه ‘
ال -ع -ا ،»⁄مششÒا ا ¤ال -ت -ق -دم ال -ذي اأح-رزت-ه

ح ّ-ط -ت ق -اف -ل -ة ال -ع -م -ل وال -تشش -غ -ي -ل ل -ل -و’ي-ات
السش -اح -ل -ي -ة ال -غ-رب-ي-ة ،أاول أامسس ،رح-ال-ه-ا ب-و’ي-ة
ت -ي -ب -ازة ،ح -يث ّ” الÎوي -ج ıت-ل-ف أاج-ه-زة دع-م
’جهزة اŸرافقة على مسشتوى الواجهة
التششغيل وا أ
البحرية لبوسشماعيل وميناء تيبازة.
على هامشص التظاهرة التي اسشتقطبت أاعداد غفÒة من
الششباب والفضشولي ،Úأاجمع ‡ثلو أاجهزة دعم التششغيل
على مسشتوى الولية على أاهمية ا÷نوح للتكنولوجيات
ا÷دي -دة ‘ مسش -أال -ة م -ن -ح ال -ت -أاه -ي -ل ل -ل -مشش-اري-ع اŸزم-ع
Œسشيدها لحقا لسشيما عقب تششبع قطاعات الفÓحة
واÿدمات والصشيد البحري التي كانت تسشتقطب العدد
األك Èمن حاملي اŸششاريع ،كما أاششار هؤولء إا ¤إاششراك
حامل اŸششروع ‘ عملية متابعة مسشار ملفه انطÓقا من
فÎة اليداع ا ¤غاية مرحلة التمويل.
و‘ ذات السشياق فقد أاّكد مدير وكالة تيبازة للصشندوق
الوطني للتأام Úعن البطالة خليل عسشوسص على ششروع
مصشا◊ه ‘ إاششراك حامل اŸششروع ‘ عملية متابعة
مسشار ملفه عن بعد باسشتعمال تقنيات النÎنت منذ تاريخ
اإليداع وإا ¤غاية ا◊صشول على التمويل من البنك وذلك
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ا÷زائر ‘ اÛال مثل اŸرسشوم التنفيدي
لشش- -ه- -ر م -اي  2014ح -ول ا Èıال -وط -ن -ي
للتجارب.
وأاوضش- -ح ك- -ذلك ق- -ل- -ي أان- -ه وب -اع -ت -ب -ار أان
ا÷زائ -ر –Îم م -ع -ظ -م اŸق-اي-يسص ال-دول-ي-ة
وبكونها عضشو ‘ عدة هيئات دولية كلجنة
«كودكسص اليمنÎوسص» ،وهي هيئة التقييسص
الغذائية وهيئة حماية النباتات فان كل هذا
سش -يسش -ه -ل ل -ه -ا مسش -ار النضش -م -ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
العاŸية للتجارة.
لضشافة ◊ماية اŸسشتهلك فان –يÚ
وبا إ
لطار القانو Êللتجارة من ششانه ان يسشمح
اإ
أايضشا بتنافسشية أافضشل للمؤوسشسشة ا÷زائرية و
منتوجاتها ‘ السشوق الدولية.
و‘ هذا السشياق كانت قريتششن سشتانÏ
مسش -تشش -ارة رئ-يسش-ي-ة ب-قسش-م ال-فÓ-ح-ة ب-أام-ان-ة
اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ل-ت-ج-ارة ق-د أاششارت يوم
لط-ارات
لرب -ع -اء خ Ó-ل ال-ورشش-ة اŸوج-ه-ة إ
اأ
ﬂت- -ل- -ف ال- -وزارات و اŸؤوسشسش -ات اŸع -ن -ي -ة
ب-ت-ط-ب-ي-ق ات-ف-اق-ي-ات ه-ذه اŸن-ظمة أان هناك
جانب Úيجب إا“امهما ‘ مسشار اŸفاوضشات
ب Úا÷زائر و اŸنظمة العاŸية.
لمر  -حسشب نفسص اŸتحدثة -
ويتعلق ا أ
Ãراج -ع -ة ال -ت -ن -ظ -ي -م-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ج-ارة
لسش -ئ -ل -ة اŸط-روح-ة ‘ إاط-ار الت-ف-اق-ي-ات
وا أ
لعضشاء ‘
الثنائية ب Úا÷زائر والبلدان ا أ
اŸنظمة كل على حدة.
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فروخي يÎأاسس اليوم الوطني للجزائر ‘ معرضس ميÓنو

يششارك وزير الفÓحة والتنمية
ال -ري -ف -ي -ة والصش -ي -د ال -ب -ح -ري سش -ي-د
احمد فروخي ،منذ أامسس وإا ¤غاية
 9أاوت ا÷اري ‘ ،اŸع- -رضس ال- -ع- -اŸي
ÃيÓ-نو  ،2015ح- -يث م -ن اŸق -رر أان
يÎأاسس ال -ي -وم ال -وط -ن-ي ل-ل-ج-زائ-ر ‘
ه - -ذا اŸع - -رضس ال - -ذي ي- -ن- -ظ- -م –ت
موضشوع «تغذية العا ⁄طاقة مدى
ا◊ياة».
أاك- -د ب- -ي- -ان ل- -وزارة ال- -فÓ- -ح- -ة ت- -ل -قت
«الششعب» نسشخة منه ،أان «معرضص ميÓنو
 2015سشيسشمح للجزائر بÎقية صشورتها
وت-ث-م Úم-زاي-اه-ا اإلق-تصش-ادي-ة وال-ث-ق-افية
والسش -ي -اسش -ي -ة وك-ذا إاب-راز مسش-اه-م-ت-ه-ا ‘
ت -ق -ل -يصص اÛاع -ة ‘ ال -ع -ا ⁄م-ن خÓ-ل
اŸسش- -اع -دات اŸت -ع -ددة األشش -ك -ال ال -ت -ي
تقدمها للبلدان اإلفريقية خاصشة بلدان
السشاحل».
Óشش-ارة ان-ط-ل-قت ف-ع-ال-ي-ات م-ع-رضص
ول  -إ
ميÓنو ‘ مايو الفارط لتتواصشل إا ¤غاية
 31أاك -ت -وب -ر ال -ق -ادم .و م -ن اŸن-ت-ظ-ر أان
يسشتقطب اŸعرضص  20مليون زائر.
وللتذك Òكرمت ا÷زائر ثÓث مرات
ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ‘ ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رة ÷ودة
ت- -ق -د ËاÙت -وي -ات واحÎام اŸوضش -وع.
وق -د –صش -لت ا÷زائ -ر سش -ن-ة  2008على

اŸيدالية الفضشية ‘ معرضص سشاراغوسشا
(اإسشبانيا) واŸيدالية الذهبية سشنة 2010
‘ ط-ب-ع-ة شش-ان-غ-ه-اي (الصش )ÚواŸي-دال-ية
الÈون-زي-ة سش-ن-ة  ‘ 2012م-ع-رضص ي-وسش-و
(كوريا ا÷نوبية).
وترجع اأول مششاركة للجزائر إا ¤سشنة
 ‘ 1967م -ه -رج-ان م-ون-ري-ال (ك-ن-دا) ث-م
أاوزاكا (اليابان) سشنة  ،1970وبعد اإلمضشاء
ع -ل -ى إات -ف-اق-ي-ة اŸع-ارضص ال-ع-اŸي-ة سش-ن-ة
 ⁄ 1997تفوت ا÷زائر ول معرضص.

طاغابو من بجاية:

ق.و

الدولة عازمة على ترقية نششاط ا◊رفيÚ
ح- -ددت ع- -ائشش- -ة ط- -اغ -اب -و ال -وزي -رة
اŸن-ت-دب-ة ل-لصش-ناعة التقليدية وا◊رف
إاسشÎات-ي-ج-ي-ة ق-ط-اع-ها مسشتقب ،Óوذلك
أاث-ن-اء م-ع-اي-ن-ت-ه-ا ل-واق-ع ال-ق-ط-اع ب-و’ية
’ول ،وب-ع-د أان ت-ف-ق-دت
ب -ج -اي-ة ،أامسس ا أ
م -رك -ز الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-أاوق-اسس،
وق-دمت ل-ه-ا الشش-روح-ات ال-ك-اف-ي-ة حول
عمل وظروف ا◊رفي.Ú
انتقلت الوزيرة إا ¤مدينة بجاية حيث كان
لها الششرف للمششاركة ‘ إاسشدال السشتار عن
األسش -ب -وع ال-ث-ق-ا‘ ل-ولي-ة غ-رداي-ة ،ال-ذي ك-ان
ﬁط- -ة ه- -ام -ة وجسش -ر ت -واصش -ل ،ب Úث -ق -اف -ة
وتقاليد سشكان غرداية بنظرائهم من ولية
بجاية ،حيث ششارك ‘ هذه التظاهرة زهاء
80ع-ارضش-ا ‘ ﬂت-ل-ف الصش-ن-اع-ات ال-ت-ق-ليدية
واليدوية.
و‘ ع ÚاŸكان –دثت طاغابو مطول مع
العارضش ،Úواسشتفسشرت منهم ظروف إاقامتهم
بولية بجاية ،وقد أاكدوا لها أان بجاية هي
ب-ال-ف-ع-ل ج-وه-رة ا÷زائ-ر Ãن-اظ-رها اÓÿبة
وببحرها ا÷ميل ،ويأاملون ‘ العودة ›ددا
‘ اŸوسشم القادم.
وع -ن ظ -روف ‡ارسش -ت -ه -م ل-ه-ذا ال-نشش-اط،
اسش-ت-ط-اعت ال-وزي-رة أان ت-ت-ط-ل-ع ع-ل-ى ﬂت-لف
اŸششاكل التي يعانون منها ،والتي تقتصشر ‘
نقصص اŸواد األولية ،باإلضشافة إا ¤حاجتهم
إا ¤تكوين بهدف تطوير نششاطهم ،و“كينهم
بنقل ا◊رف إا ¤أابنائهم بغية ا◊فاظ عليه
كموروث ثقا‘ ،يدل على خصشوصشية ورمزية
اŸواطن ا÷زائري سشواء ‘ ا÷نوب أاو ‘
الششمال.
وع- -ن انشش -غ -الت -ه -م اŸوضش -وع -ي -ة ،أاك -دت
طاغابو ،أان الدولة عازمة على ترقية نششاط
ا◊رف- -ي Úوالصش- -ن- -اع- -ة ال- -ت- -ق -ل -ي -دي -ة ،وذلك
بتششجيعهم وتوف Òلهم كل الوسشائل واŸواد
الضشرورية التي يحتاجون اإليها.
كما أاششارت إا ¤أان الدولة قادرة على توفÒ

قافلة العمل والتششغيل –ط رحالها بتيبازة

اعتماد مششاريع التكنولوجيات ا÷ديدة مسشتقبÓ
منذ جوان اŸنصشرم عقب تعميم و اعتماد عملية التسشجيل
األولية عن طريق النÎنت أايضشا وهي العملية التي ششرع
فيها منذ أاك Ìمن  12ششهرا ،وأاششار ﬁدثنا أايضشا ا¤
“وي -ل  180مشش -روع خ Ó-ل السش -داسش -ي األول م -ن السش-ن-ة
ا÷ارية Ãعية  315ملف مع إايداع  150ملفا آاخر لدى
مصشالح الوكالة ‘ الفÎة ذاتها وهي اŸلفات التي ترتبط
بقطاع الفÓحة بنسشبة كبÒة على أان يتم الÎكيز لحقا
على مششاريع التكنولوجيات ا÷ديدة.
كما أاّكد مدير وكالة تيبازة لدعم وتششغيل الششباب
عدلن لزا‹ على الفكرة ذاتها فيما يتعلق بالتوجهات
اŸسشتقبلية مششÒا ا ¤أاّن التصشور القائم حاليا يرتبط
بعقد اتفاقيات ششراكة مع القطاعات اŸتخصشصشة لتششغيل
أاك Èعدد ‡كن من الششباب بحيث “كن  30ششابا من
إانششاء مؤوسشسشاتهم اŸصشغرة للعمل على سشبيل اŸناولة مع

العدد
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مؤوسشسشة اتصشالت ا÷زائر وفقا لÓتفاقية اÈŸمة ما بÚ
وك- -ال -ة «أاونسش -اج» وم -دي -ري -ة ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي وق -ط -اع
التصش -الت ع -ل -ى أان يسش -ت-ف-ي-د  28شش -اب -ا آاخ -ر م-ن ن-فسص
المتياز قريبا ،كما أابرمت اتفاقية أاخرى مع مؤوسشسشة
«سشيال» ‘ نفسص اŸنحى واسشتفاد منها  7ششبان إا ¤حد
اآلن “ك -ن -وا م -ن إانشش-اء م-ؤوسشسش-ات-ه-م ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى سش-ب-ي-ل
اŸناولة مع اŸؤوسشسشة على أان تسشتفيد دفعات أاخرى من
ذات الت -ف -اق -ي -ة اÈŸم -ة م -ع م -دي -ري-ة ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
و»سشيال» و»أاونسشاج» قريبا.
الوكالة الولئية للتششغيل كانت حاضشرة بقوة ‘ كواليسص
وأاج-ن-ح-ة ال-ت-ظ-اه-رة ط-ي-ل-ة ي-وم Úم-ن ال-ع-رضص والتوضشيح
بحيث أاششارت مديريتها الولئية بن سشليمان منÒة ،اإ ¤أاّن
الوكالة بصشدد –ضش Òاتفاقيات تكوين إادماج مع قطاعات
السشياحة والفÓحة والصشيد البحري بحيث سشبق لعدد مهم

اŸادة األولية على اŸسشتوى الداخلي  ،بدل
م- -ن اسش- -تÒاده- -ا م- -ن اÿارج  ،وكشش -فت ع -ن
وجود مال يقل عن  31943حر‘ مسشجل على
اŸسشتوى اÙلي ،و‘ نفسص السشياق ذكرت
بأان التكوين يلعب دورا أاسشاسشيا ‘ ترقية هذه
النششاطات ،التي تكون مدعمة بالتظاهرات
الÎقوية اıتلفة من مهرجانات وصشالونات
ﬁلية وإاقليمية ودولية ،وذلك إلبراز دورها
كموروث ثقا‘ مادي أاصشيل.
وبعدها انتقل الوفد الوزاري إا ¤منطقة
سشيدي علي البحر ،حيث أاششرفت الوزيرة على
تكر Ëبعضص ا◊رفي Úوا◊رفيات ،وتسشليم
لهم قرارات السشتفادة من Óﬁت Œارية
للحرف ،Úوأايضشا عتاد يسشاعدهم على الششروع
‘ نششاطهم.
و‘ اÿتام أاكدت على العناية التي توليها
لقطاعها ،وأانها تسشهر لÎقيته ومسشاعدة كل
اŸمارسش Úوا◊رفي Úعلى حد سشواء.

بجاية :بن النوي .ت

من الششباب اŸهتم Ãهنة الصشيد البحري السشتفادة من
تكوين قصش ÒاŸدى قبل أان يتم إادماجهم مع مهنيي الصشيد
البحري وفق ‰ط العقد اŸدعم كما توجد دفعة أاخرى
قيد التكوين حاليا على أان يتم الÎكيز مسشتقب Óعلى
تكوين وإانششاء تعاونيات فÓحية وأاخرى متخصشصشة ‘
السشياحة والصشناعات التقليدية وفق ما يتناسشب وأانظمة
التششغيل اŸتداولة حاليا ،وأاششارت ﬁدثتنا ا ¤إادماج 828
عامل ‘ القطاع القتصشادي ضشمن ‰ط اإلدماج اŸهني
منذ بداية السشنة ا÷ارية إاضشافة ا 531 ¤عمل وفق ‰ط
العقد اŸدعم و 2890عامل وفق ‰ط اإلطار الكÓسشيكي.
وبدورها أاششارت مديرة وكالة تيبازة للصشندوق الوطني
ل -غ Òاألج -راء شش -ي -اح -ي أاسش -م -اء إا ¤شش -روع مصش-ا◊ه-ا ‘
Œسش -ي-د م-ق-تضش-ى ق-ان-ون اŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي ل-ه-ذه السش-ن-ة
واŸتعلق بإاعفاء التجار واŸهني Úوا◊رفي Úعموما من
غرامات التأاخ Òا ¤غاية  31مارسص من السشنة اŸقبلة
ودعت جميع اŸعني Úا ¤التقرب من اŸصشالح اŸعنية
لتسشوية وضشعياتهم اŸالية قبل انقضشاء اŸدة اŸششار إاليها.

تيبازة :عÓء.م

»æWh

السسبت  08اأوت  2015م
الموافق لـ  23شسوال  1436هـ

خÓل عملية بحث قامت بها مفرزة ا÷يشس بع Úالدفلى

كشسف ﬂ 18بأا وورشسة لصسنع القنابل التقليدية واسسÎجاع  ٣مسسدسسات
ال- -ذخÒة واŸت- -ف- -ج- -رات وأاج- -ه -زة اتصس -ال
وهواتف نقالة ومعدات تفج .Òجاء هذا ‘
بيان وزارة الدفاع الوطني.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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القيادة ا÷هوية للدرك بوهران –صسي  16قضسية تتعلق بسسرقة اŸركبات

تواصسل عمليات اسستنزاف خÒات ا÷زائر مقابل
تهريب األطنان من اıدرات

توقيف  ٢6مهاجرا غ Òشسرعي با÷نوب

لره -اب
الشس -عب ‘ /إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ا إ
وخ Ó-ل ع -م -ل -ي -ة ب -حث و“شس-ي-ط Ãن-ط-ق-ة
ع-م-رون-ة ج-ن-وب ولي-ة ع Úال-دف-ل-ى ب-إاق-ليم
لو ،¤كشس-فت م-ف-رزة
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ا أ

للجيشس الوطني الشسعبي يوم  06أاوت ،2015
عن ثمانية عشسر (ﬂ )18بأا وورشسة لصسناعة
ال-ق-ن-اب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع ،ف-يما اسسÎجعت
ثÓثة مسسدسسات رشساشسة وكمية معتÈة من

من جهة أاخرى و‘ إاطار تأام Úا◊دود
وﬁارب- -ة ال- -ت -ه -ريب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة،
أاوق- -فت م- -ف -رزت -ان ت -اب -ع -ت -ان ل -ل -ق -ط -اعÚ
العملياتي Úلكل من “Ôاسست وبرج باجي
ﬂتار بإاقليم الناحية العسسكرية السسادسسة
وبالتنسسيق مع عناصسر ا÷مارك ا÷زائرية،
سستة وعشسرون ( )26مهاجرا غ Òشسرعي من
جنسسيات إافريقية ﬂتلفة كانوا على مÏ
عربت Úرباعيتي الدفع .فيما ” ضسبط كمية
من الوقود تقدر بـ( )20400ل Îكانت موجهة
للتهريب على م Ïشساحنة.

لماكن ومنازل مشسبوهة
بعد مداهمة واسسعة أ

قوات الشسرطة بغرداية –جز بنادق تقليدية وأاسسلحة بيضساء
الشس- - - - - -عب /ق - - - - -امت ق - - - - -وات
الشسرطة العاملة بأامن غرداية،
‘ سس - -اع - -ة م - -ت - -أاخ - -رة م- -ن ي- -وم
لربعاء  05أاوت  ،2015بتنفيذ
ا أ
لماكن
عمليات مداهمة واسسعة أ
ﬂت- -ل- -ف- -ة وم- -ن- -ازل يشس- -ت -ب -ه ‘
اسس -ت -ع -م -ال -ه -ا ل -ت -خ -زي -ن وسس-ائ-ل
اسستعملت ‘ أاحداث العنف التي
ع-رف-ت-ه-ا م-ؤوخ-را الولية ،وذلك
ب -ع-د اسس-تصس-دار إاذن ب-ال-ت-ف-ت-يشس
ع- -ن وك- -ي- -ل ا÷م- -ه -وري -ة ل -دى
ﬁكمة غرداية.
وحسسب ب - -ي - -ان م- -دي- -ري- -ة األم- -ن
الوطني تسسلمت «الشسعب» نسسخة منه
فقد حجزت قوات الشسرطة إاثر هذه
العمليات ،وسسائل وŒهيزات عديدة،

منها  05بنادق تقليدية الصسنع ،كمية
من البارود ،أاسسلحة بيضساء (سسيوف

وسس - -ك - -اك Úم - -ن ا◊ج - -م ال - -ك - -ب،)Ò
خ -وذات ،أاق -ن -ع -ة مضس -ادة ل -ل -غ -ازات،

نظارات من ا◊جم الكب ،Òو” ‘
نفسس اŸهمة توقيف شسخصس،02 Ú
يحوزون أاسسلحة نارية تقليدية بدون
رخصسة.
Óم-ن
وت -ف -ي -د اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني أان هذه العمليات اŸيدانية
ج -اءت ن -ت -ي -ج -ة السس-ت-غÓ-ل اÙك-م
للمعلومات الواردة حول األشسخاصس
اŸشس- -ت- -ب- -ه ‘ ت- -ورط -ه -م ‘ أاح -داث
العنف ،وعمليات العتداء والتخريب
بغرداية.
وت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ات شس-رط-ة وف-ق
خ - -ط- -ط م- -دروسس- -ة Ãا ي- -ف- -رضس- -ه
القانون ،كما تواصسل قوات الشسرطة
م-ه-ام-ه-ا ل-ت-أام ÚاŸواط-ن وح-م-اية
اŸمتلكات.

وفاة  ٣أاشسخاصس ‘ انحراف سسيارة سسياحية بغريسس

قضس -ى ثÓ-ث-ة أاشس-خ-اصس ح-ت-ف-ه-م ‘ ح-ادث
مرور مؤو ⁄وقع ‘ ﬂرج مدينة غريسس نحو
معسسكر ،على مسستوى الطريق الوطني رقم
 93بالقرب من مقÈة «سسيدي بقنان».
وقد تدخلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية للوحدة
الثانوية لدائرة غريسس صسبيحة أامسس ا÷معة ‘

ح -دود السس -اع -ة السس -ادسس-ة صس-ب-اح-ا ل-ت-ح-وي-ل ج-ثث
الضس -ح -اي -ا ال-ت-ي ك-انت م-ت-ن-اث-رة ‘ ال-ط-ري-ق ج-راء
صس - -دم - -ة ا◊ادث ،إا ¤مصس - -ل - -ح- -ة ح- -ف- -ظ ا÷ثث
Ãؤوسسسس -ة غ -ريسس السس -تشس -ف -ائ-ي-ة ‘ ،ح Úف-ت-حت
مصسالح األمن –قيقاتها ‘ ا◊ادث كما تعمل على
–ديد هوية شسخصس ‘ ÚالثÓثينيات من العمر ،

“ك -نت مصس -ال -ح ال-درك بسس-د ث-ابت ب-ق-ري-ة
اف -ت -يسس ب-ل-دي-ة ب-وج-ل-ي-ل ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة ،أاول
أامسس ،من توقيف ثÓثة أاشسخاصس كانوا على
سسيارة نوع «فولسسفاقن»– ،مل ترقيم ولية
ب-رج ب-وع-رري-ج ،وب-ح-وزت-ه-م قطعة من الكيف
اŸع - -ال - -ج ،إاضس - -اف - -ة إا ¤ق - -رصس م- -ه- -ل- -وسس ن- -وع
«ل -ي -كسس -ت -ازي» ،وسس -ت -ة أامشس-اط ب-ه-ا  56قرصس
مهلوسس نوع «ريفوتريل» ،سسك ،Úومبلغ ما‹
” إاخفاءها بإاحكام داخل السسيارة.
اŸع- -ن- -ي ÚاعÎف- -وا ج- -م- -ي- -ع- -ا Ãل- -ك- -ي- -ت -ه -م
ل -ل -م -ح -ج -وزات اŸذك -ورة أاعÓ-ه ،وق-د ” شس-راء
ا◊بوب اŸهلوسسة من عند شسخصس ل يعرفونه
يقيم بÈج بوعريريج ،أاما عن وجهتهم فأاكدوا
أان-ه-م م-ت-ج-ه Úإا ¤م-ن-ط-ق-ة ب-ول-ي-م-اط ،ل-ت-مضسية
لق -ل ع -ل -ى شس -اط-ئ ال-ب-ح-ر .و”
أاسس -ب -وع ع -ل -ى ا أ

ت -ق-دÁه-م أام-ام وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
أاقبو ،الذي أاقر بإايداعهم ا◊بسس.
و‘ سس- -ي- -اق آاخ- -ر “ك- -ن ع- -ن- -اصس- -ر ال -ف -رق -ة
لق -ل -ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-ب-ن-ي م-نصس-ور ،م-ن
ا إ
توقيف شسخصس Úقاما بسسرقة مبلع ما‹ يقدر بـ
24مليون سسنتيم ،حيث تعود وقائع القضسية حÚ
ت -ق -دم اŸسس-م-ى(سس.ع.ك) ال-ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر 59
سسنة ،للتبليغ عن تعرضسه لسسرقة مبلغ ما‹ (24
مليون سسنتيم) كان موضسوعا داخل سسيارته.
الضس -ح -ي -ة أاك -د أان -ه ت -ن-ق-ل إا ¤م-رآاب تصس-ل-ي-ح
السسيارات الكائن بآايت رزين ،قصسد الطÓع على
لشس- - -غ- - -ال ،ف- - -ال- - -ت- - -ق- - -ى ب- - -ك - -ل م - -ن
ح- - -ال- - -ة ا أ
اŸسس -م -ى(ب.ح.صس ل -ب -ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  30سسنة)
واŸسسمى (ب.ع البالغ من العمر  37سسنة) ،فطلب
لول تسس-ل-ي-م-ه م-ف-ات-ي-ح
م -ن-ه الشس-خصس اŸذك-ور ا أ

 ⁄يتم التعرف عليهما بعد ،كما ” التعرف على
سس-ائ-ق السس-ي-ارة ال-ذي ي-ن-ح-در م-ن م-دي-ن-ة م-عسس-ك-ر
ويتعلق األمر بالضسحية (ع.نصسر الدين)  39سسنة.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

توقيف ثÓثة أاشسخاصس بحوزتهم ﬂدرات بقرية أافتيسس
السسيارة ليتسسنى له Œريبها قصسد شسرائها ،فكان
له ذلك ،لكنه سسرعان ما أاعاد اŸفاتيح وعاد إا¤
عمله ،الضسحية عند ركوبه السسيارة تفطن إا¤
عدم وجود اŸبلغ اŸا‹ Ãكانه ،وقام بتقدË
الشسكوى.
لقليمية للدرك الوطني
تنقل عناصسر الفرقة ا إ
ببني منصسور إا ¤ع ÚاŸكان ،حيث ” إايقاف
ل و¤
اŸذكورين أاعÓه ،والذين أانكرا للوهلة ا أ
تورطهما ‘ عملية السسرقة ،لكنهما سسرعان ما
اعÎفا بأانهما حقيقة أاخذا اŸبلغ اŸا‹ وقد ”
إاخفاءه ‘ مرآاب ›اور ،ليتم اسسÎجاع اŸبلغ
اŸا‹ كام ،Óو” تقد Ëالشسخصس ÚاŸوقوفÚ
أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة أاقبو ،الذي
أاودعهما ا◊بسس.

بجاية :بن النوي .ت

لمن بسسطيف
سسجلته مصسالح ا أ

 86حادثا مروريا ‘ الوسسط ا◊ضسري
سس -ج -لت مصس -ال -ح الشس -رط -ة بسس-ط-ي-ف
خ Ó-ل الشس-ه-ر ال-ف-ارط (ج-وي-ل-ي-ة )2015
وق - - -وع  86ح -ادث -ا م -روري -ا جسس-م-ان-ي-ا
،خ-ل-فت  89ج-ري-ح-ا وق-ت-ي-ل وح-ي-د ،01
فيما عرفت حصسيلة هذا الشسهر مقارنة
م - - - -ع ن- - - -فسس الشس- - - -ه- - - -ر م- - - -ن السس- - - -ن- - - -ة
الفارطة  2014ارتفاعا طفيفا ‘ عدد
ا◊وادث ب- -ف -ارق  05ح-وادث م-رورية،
و‘ ع- -دد ا÷رح- -ى ب -ف -ارق  14جريحا،
ف -ي -م -ا شس -ه -دت ت -راج-ع-ا ‘ ع-دد ال-ق-ت-ل-ى
بفارق  02قتيل Úاثن.Ú
وحسسب بيان Ÿصسالح األمن ،فإان أاغلب مسسببات
ح -وادث اŸرور اŸسس -ج -ل -ة ع Èاإلق-ل-ي-م ا◊ضس-ري
لولية سسطيف ،والذي يشسهد تأامينا من قبل مصسالح
الشسرطة ،تبقى عوامل لها عÓقة مباشسرة بالعنصسر
البشسري سسواء كان سسائقا أام راج ،Óبنسسبة قدرت
بـ  ،% 97.40تليهـا حوادث مرورية أانتجتها عوامل
لها عÓقة مباشسرة باÙيط بنسسبة  ،% 02.60فيما
انعدمت ا◊وادث اŸرورية التي تكون عادة بفعل
عوامل ﬂتلفة لها عÓقة باŸركبة.
مصس -ال -ح الشس -رط -ة بسس -ط -ي -ف وال -ت -زام -ا م -ن -ه-ا
باŸسساهمة ‘ التقليل من حوادث اŸرور أاطرت
خÓل نفسس الفÎة عديد اإلجراءات الوقائية من

تكثيف لعمليات اŸراقبة وأانشسطة فرق الرادار ،كما
كثفت أانشسطتها الردعية التي شسملت –رير ما ل
يقل عن ﬂ 2215الفة مرورية أاهمهاﬂ 101:الفة
بسسبب اإلفراط ‘ السسرعة داخل اإلقليم ا◊ضسري
“ت معاينتها بواسسطة جهاز الرادار ،وﬂ 90الفة
متعلقة باسستعمال الهاتف اÙمول أاثناء القيادة،
وك -ذا ﬂ 118ال-ف-ات م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ع-دم التقيد بوضسع
حزام األمان أاثناء القيادة ،وأاخÒا ﬂ 115الفة
متعلقة بعدم اسستعمال اÿوذة بالنسسبة ألصسحاب
الدراجات النارية.
ك -م -ا ع-م-دت ﬂت-ل-ف ال-وح-دات اŸي-دان-ي-ة إا¤
إاجراء  537حالة سسحب فوري لرخصسة السسياقه
بسس -بب خ -روق -ات م -روري -ة جسس -ي -م-ة ت-ت-ط-لب ه-ذا
اإلجراء ( Ÿ 425دة  3أاشسهر و Ÿ 112دة  6أاشسهر)،
كما عمدت إا ¤إاجراء  43حالة وضسع با◊ظÒة
ل -ل -م -رك -ب -ات ال -ت -ي  ⁄ي -ت -ق -ي -د أاصس -ح -اب-ه-ا ب-ب-عضس
اإلجراءات القانونية الضسرورية أاو من قام أاصسحابها
بتجاهل قانون اŸرور وﬂتلف اإلجراءات الÓزمة
من صسيانة ومراقبة تقنية وتأام Úللمركبات ،ناهيك
ع - -ن إاج- -راء  89ح -ال -ة وضس -ع ب-ا◊ظÒة ب-ال-نسس-ب-ة
للدراجات النارية التي  ⁄يتقيد أاصسحابها Ãختلف
اإلجراءات القانونية الضسرورية.

حبسس  19متورطا ‘ جرائم اıدرات
أاط -رت مصس -ال -ح الشس -رط -ة بسس -ط -ي-ف وع-ل-ى م-دار
أاسسبوع كامل أانشسطة وقائية ،أاسسفرت عن توقيف و
امتحان حالة  27شسخصسا ،ضسبطوا جميعا ‘ حالت
تلبسس ،سسواء بصسدد تعاطي اıدرات أاو اŸؤوثرات
العقلية ،بعد أان ضسبطت بحوزتهم سسجائر ﬁشسوة
ب -اıدرات وق -ط -ع ﬂت -ل -ف -ة األح -ج -ام ب -ل -غ وزن -ه-ا
اإلجما‹  41.8غرام (كيف معالج) ،إا ¤جانب ()49
قرصسا من اŸؤوثرات العقلية ،مع ضسبط أاسسلحة بيضساء
ﬁظورة “ثلت ‘ ( )07خناجر )01( ،سساطور ()01
عبوة غاز مسسيل للدموع و( )01صساعق كهربائي.
اŸصسالح اıتصسة أا‚زت ملفات جزائية ضسد
اŸت- -ورط ،Úسس- -واء ب- -ت -ه -م -ة ح -ي -ازة اıدرات أاو
تعاطيها أاو حتى حيازة األقراصس اŸصسنفة ذات
ط -اب-ع ﬂدر ،ن-اه-يك ع-ن م-ت-اب-ع-ة ب-عضس-ه-م بسس-بب
حيازتهم ألسسلحة بيضساء ﬁظورة ،وبعد إاحالتهم
أام- -ام ا÷ه- -ات ال- -قضس -ائ -ي -ة اıتصس -ة صس -درت ‘
حق  19منهم أاوامر تقضسي بوضسعهم رهن ا◊بسس
اŸؤوقت ،فيما اسستفاد اŸتبقون من اسستدعاءات
مباشسرة.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

تتواصسل عمليات التهريب واسستنزاف Òÿات
ا÷زائ -ر م -ن م -واد غ -ذائ -ي -ة وأادوي-ة وﬁروق-ات
لطنان من اıدرات
مقابل تهريب القناط Òوا أ
اŸغربية نحو ا÷زائر ،وهو ما تؤوكده إاحصسائيات
القيادة ا÷هوية الثانية للدرك الوطني الواقع
مقرها بوهران خÓل شسهري جوان وجويلية.

وهران :ابراهمية مسسعودة
“ّ-ك -نت وح -دات ال -ق -ي -ادة ا÷ه -وي -ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-درك
ال -وط -ن-ي ال-واق-ع م-ق-ره-ا ب-وه-ران م-ن إاح-ب-اط ع-م-ل-ي-ات
تهريب  2942كلغ من مواد غذائية ﬂتلفة ،كانت ‘
ط -ري -ق -ه -ا إا ¤اŸغ -رب إا ¤ج-انب  1500ق-ارورة ك-حول
ق -ادم -ة م -ن اŸغ -رب ن -ح -و ا÷زائ-ر ون-ح-و  1194وحدة
أالبسسة ،كانت مهربة من اŸغرب نحو ا÷زائر
وتكشسف األرقام التي أاوردتها القيادة ا÷هوية الثانية
للدرك الوطني عن عمليات ضسبط  8مركبات– ،مل

تسس -لسس -ل م -غ -رب -ي ” ،ت -ه -ري-ب-ه-ا ن-ح-و ا÷زائ-ر ،وق-د ”
تسسجيل خÓل هذه الفÎة انخفاضسا ‘ قضسايا التزوير،
حيث ” معا÷ة  5قضسايا ،أاوقفت خÓلها نفسس اŸصسالح
شسخصس Úمتورط ‘ Úتزوير اŸركبات ،فيما ” تسسجيل
 20قضسية وتوقيف  24شسخصسا ومعا÷ة خÓل نفسس
الفÎة من السسنة الفارطة.
وأاحصست وحدات القيادة ا÷هوية الثانية  16قضسية
تتعلق بسسرقة اŸركبات و توقيف  12شسخصسا متورط ‘
عملية السسرقة والتي طالت  16مركبة على مسستوى 4
ولي -ات ،وق -د تصس -درت ولي -ة وه -ران سس-رق-ة اŸرك-ب-ات
Ãعدل  13مركبة ،اسسÎجع منها  4مركبات ،وتنفيذا
ÿطة األم Òعبد القادر ع Èالوليات السساحلية خÓل
شسهر جوان و جويلية ” ،معا÷ة  16قضسية ›ملها
بولية وهران ،أاين ” توقيف  12شسخصسا واسسÎجاع 4
م -رك-ب-ات ضس-م-ن  16م -رك -ب -ة مسس-روق-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى 4
وليات.

شسرطة وهران تÓحق عصسابات ا÷رÁة

تفكيك ثÓث شسبكات جرائم منظمة ‘ ظرف قياسسي
ت- -ل -قت م -اف -ي -ا ت -ه -ريب اıدرات وال -نصسب
والح- -ت- -ي- -ال والسس- -رق- -ة ال- -كÈى ن- -ه -ا ي -ة ه -ذا
لم -ن
لسس- -ب- -وع ،ضس- -رب- -ة م -وج -ع -ة م -ن م -د ر ة ا أ
ا أ
الوطني بوهران .كل التفاصسيل تنقلها «الشسعب»
بع ÚاŸكان.
يلعب هذا ا÷هاز األمني أادوارا مهّمة ‘ ا◊فاظ
ع- -ل- -ى األم- -ن والسس -ت -ق -رار وﬁارب -ة ا÷ر Áة بشس -ت -ى
أانواعها ‘ ا÷زائر ،و هو ما Œلى مّرة أاخرى ‘ بÓغ
ل- -ل- -م -دي -ري -ة ،كشس -ف أان –ق -ي -ق -ات ف -رق -ة م -ك -اف -ح -ة
اıدرات باإلشسÎاك مع فرقة البحث والتحري قادت
‘ ظ- - -رف ق- - -ي - -اسس - -ي إا ¤ح - -ج - -ز أاك Ìم - -ن  32أالف
قرصس مهلوسس ،إاضسافة إا 30 ¤كلغ من مادة الكيف
اŸعالج كانت هذه السسموم حسسب ما رصسدته «الشسعب»،
ﬂبأاة بإاحكام داخل سسيارة من نوع  -داسسيا ‘ -مكان
‡ّوه ،بعد إاجراء تعديÓت ‘ قاعدة اŸركبة ﬁل
التحقيق ،وذلك قصسد التملصس من قبضسة مصسالح األمن.
وحسسب التحريات ،فإان العملية ،جاءت اسستمرارا
للتحقيقات ‘ قضسية حجز  13أالف قرصس مهلوسس
وتوقيف  03ثÓث أاشسخاصس من طرف مصسالح أامن
وه -ران شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة  ،2015ل -يصس -ل ال-ع-دد اإلج-م-ا‹
Óق -راصس اŸه -ل -وسس-ة اÙج-وزة إا 45 ¤أال-ف ق-رصس
ل -أ
مهلوسس من نوع روشس ريفوتريل.
من جهة أاخرى ‘ عملية نوعية خاصسةّ“ ،كنت
مصسالح الشسرطة باألمن ا◊ضسري الـ  22بحي الصسباح
بالتنسسيق مع عناصسر الشسرطة التابع Úلقاعة العمليات
ألمن الولية واŸصسلحة الولئية للشسرطة القضسائية،
Óمن ا◊ضسري اÿارجي مسسرغÚ
ومصسالح الشسرطة ل أ
وكذا مصسالح الشسرطة ألمن دائرة بوتليليسس ‘ ظرف
قياسسي من اسسÎجاع مركبة من نوع فورد مع توقيف
الفاعل ÚوتÎاوح أاعمارهما ماب 19 Úو 21سسنة.
” فتح التحقيق ‘ القضسية فور ورود معلومات
مؤوكدة بخصسوصس تعرضس أاحد اŸواطن Úإا ¤سسرقة
سسيارته فورد سسوداء اللون من داخل مرأابه ،بعد تكبيله

من طرف شسخصس ،Úكانا يرتديان أاقنعة ويÎصسدانه
داخل حديقة منزله ،حيث اسستوليا على ›موعة من
األغ -راضس ” ،وضس -ع -ه -ا داخ -ل اŸرك -ب-ة ﬁل السس-رق-ة
ولذا بالفرار إا ¤منطقة معزولة ل تلفت النتباه غ Òأان
مصسالح الشسرطة أاحبطت ﬁاولتهما مع إالقاء القبضس
عليهما ‘ اŸنطقة اŸعزولة اŸتواجدة ب Úبلديتي
مسس -رغ Úوب -وت-ل-ي-ل-يسس واسسÎج-اع اŸرك-ب-ة واألغ-راضس
اŸسس-روق-ة وت-كّ-ل-لت ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي باشسرتها
ال -ف -رق -ة الق -تصس -ادي -ة واŸال -ي -ة ب -اŸصس-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة
للشسرطة القضسائية التابعة ألمن ولية وهران من تفكيك
عصس- -اب- -ة ت- -خ- -تصس ‘ ال- -نصسب والح- -ت- -ي -ال ،ال -ت -زوي -ر
واسس -ت -ع-م-ال اŸزور ل-وصسÓ-ت السس-ك-ن-ات وك-ذا سس-ن-دات
الدفع بتوقيف الرأاسس اŸدّبر ،ويتعلق األمر بفتاة ،تعمل
كعون إادارة ،كانت تتلقى عن طريق بقية أافراد العصسابة
مبالغ مالية ماب Úمليون إا ¤مليون و 500الف دينار،
مقابل تسسليمهم وصسÓت للسسكنات مزورة ،كما تقوم
بإايهامهم على تسسلم هذه السسكنات قبل نهاية السسنة
ا◊الية.
وتفيد اŸعلومات أان متزعمة العصسابة ،كانت تنوي
ال -ف -رار إا ¤اÿارج ،ق -ب-ل ان-قضس-اء السس-ن-ة ا◊ال-ي-ة ب-ع-د
اإليقاع بأاك Èعدد من الضسحايا ،بعد نصسب لها خطة
ﬁك -م -ة ” ،إال -ق -اء ال-ق-بضس ع-ل-ي-ه-ا ‘ ح-ال-ة ت-ل-بسس ‘
ﬁاولة النصسب والحتيال على مواطن آاخر ‘ ،هذا
الشس- -أان أا‚ز م -ل -ف إاج -راء قضس -ائ -ي ل -ت -ق -دÁه -م أام -ام
العدالة.
كما “ّكنت ذات اŸصسالح من حجز سسيارة كانت
ﬁل مقايضسة ،كما كان يقوم أافراد العصسابة وعددهم 4
أاشس -خ -اصس ب -اإلي -ق -اع بضس-ح-اي-اه-م ع-ن ط-ري-ق شس-ب-ك-ات
التواصسل الجتماعي ،على أانهم زبائن لسسيارات وبعد
التصسال بهم من طرف الضسحايا ،يقدمون لهم عروضس
سسكنات مقابل السسيارات أاو اŸبالغ اÎŸتبة عن بيعها.

مديرية النقل بالشسلف

براهمية مسسعودة

ﬂطط مروري جديد يدخل حيز التنفيذ األسسبوع اŸقبل
كشسفت مصسالح الشسرطة ومديرية النقل
ب -ولي -ة الشس -ل -ف ع -ن دخ -ول ﬂط-ط اŸرور
لسس-ب-وع
ا÷دي -د ح -ي-ز اÿدم-ة ب-داي-ة م-ن ا أ
لشسارات الضسوئية التي
القادم مع تشسغيل ا إ
” Œديدها بعدما تعرضست خÓل السسنوات
اŸنصسرمة إا ¤عمليات تخريب واسسعة.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

وحسسب اŸصسالح اŸعنية فإان هذا اıطط
ا÷ديد من شسأانه وضسع حد ◊الة الكتظاظ و
الختناق الذي ضسل Áيز وسسط اŸدينة‡ ،ا جعل
حركة اŸرور والسس Òبوسسط عاصسمة الولية يواجه
صس -ع -وب-ات ك-بÒة ن-ت-ي-ج-ة ق-ل-ة ال-ط-رق-ات واŸن-اف-ذ
وحالة الضسيق التي تشسهدها الشسوارع  ،ناهيك عن
قصسر اŸسسالك وقلتها خاصسة بشسارع الشسهداء بن
رشسيق واألم Òعبد القادر وزنقة زواوة والطريق

الوطني رقم  19الرابط ب Úوسسط اŸدينة برج
ب -ون -ع -ام-ة ب-تسس-م-ي-ب-لت  .وه-و اŸسس-لك ال-ذي يصس-ل
ا÷امعة مركز بقطب أاولد فارسس.
اإلفراج عن اŸشسروع الذي طال انتظاره بعد
سس -ن -وات ع -دي -دة ،ج -اء ل-وضس-ع ح-د ل-ل-م-آاسس-ي ال-ت-ي
ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا السس-ك-ان وال-زوار ونسس-ب-ة ق-ل-ي-ل-ة م-ن
السس-ي-اح ال-ذي-ن ي-قصس-دون ال-وج-ه-ة ال-ب-ح-رية للولية
مرورا بالطريق الوطني رقم  19الذي مازالت به
حركة اŸرور خطÒة .
العملية جاءت بعد األشسغال التي شسهدتها ‘
ال -ت -ه -ي -ئ-ة ا◊ضس-ري-ة وŒدي-د األرصس-ف-ة ال-ت-ي “ت
ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا ب-اÿرسس-ان-ة ال-ف-ت-ي-ة وال-ت-ي ل-قيت إارتياح
اŸواطن Úبعد سسنوات من اŸعاناة اليومية وضسعف
ج-انب ال-ن-ظ-اف-ة.ك-م-ا سس-ت-ك-ون ال-ع-م-ل-ي-ة موازية مع
إاطÓ- -ق اسس- -ت -غ Ó-ل اإلشس -ارات الضس -وئ -ي -ة اÿاصس -ة
بتنظيم اŸرور داخل اŸدينة.

– ق يق

»æWh

السسبت  08اأوت  2015م
الموافق لـ  23شسوال  1436هـ

اسصتفادوا من برنامج الدعم الفÓحي والبناء الريفي

فÓح ـ ـ ـ ـ ـون وم ـ ـ ـ ـربون Ãعسصكـ ـ ـ ـ ـر يشصتكـ ـ ـون
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ع ـ ـ ـ ـ ـدم ألت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزود بالكهرب ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

« الشصعب» تنقل انشصغالتهم Ãسصتثمرات سصي درويشش ،اÛايدية ودوار أاولد الشصيخ
ل يزال بعضش الفÓحÚ
لبقار ‘ مناطق
ومربي ا أ
متفرقة من بلدية معسصكر
ينتظرون ربطهم بشصبكة
الكهرباء الريفية .هذه
الطاقة الضصرورية التي
تسصاهم بشصكل كب ‘ ÒتسصيÒ
وتيسص Òشصؤوون الفÓحÚ
وحياتهم اليومية  ⁄تصصل
للسصكنات التي اسصتقروا قبل
سصنوات فيها بضصواحي
عاصصمة الولية ،بعد
اسصتفادة أاغلبهم من إاعانات
البناء الريفي وآاليات الدعم
الفÓحي« .الشصعب» تنقل
انشصغالتهم.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

يرفع هؤولء التحدي في ظروف
صسعبة بات من الضسروري تذليلها
من أاجل تكامل معالم التنمية التي
غ- - -طت ال - -ولي - -ة ذات ال - -ط - -اب - -ع
ال -ف Ó-ح -ي ،ف -ي أاقصس -ى ن -ق -اط-ه-ا
ال -ري -ف -ي -ة و ال -ج -ب -ل -ي -ة ال-م-ع-زول-ة
واسس - -ت- -ث- -نت ه- -ؤولء ال- -فÓ- -ح- -ي- -ن
ب -ع -اصس -م -ة ال-ولي-ة بسس-بب ظ-روف
إاداري-ة ت-ت-ح-م-ل-ها الجهات الوصسية
على رفع انشسغالتهم وعلى رأاسسها
مصس -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة ال-ت-ي ل-م ت-رف-ع
انشس -غ-الت ال-فÓ-ح-ي-ن ول-م ت-حصض
احتياجاتها من الكهرباء الريفية
ل -مصس -ال -ح ال-ط-اق-ة ب-ال-ولي-ة ،م-م-ا
ج -ع -ل مشس -ك -ل ال -فÓ-ح-ي-ن ي-ت-ع-ذر
ع Ó-ج-ه وف-ق م-ا ت-ت-ط-ل-ب-ه ظ-روف
وإاج- -راءات تسس- -ج -ي -ل أاي مشس -روع
تنموي من شسأانه رفع الغبن عن
ه -ذه ال -ف -ئ -ة ال -ت -ي صس-ار ت-حسس-ي-ن
مسس -ت -واه -ا ال -م -ع -يشس -ي و ت -ط-وي-ر
ظروف نشساطها الزراعي مرتبطا
أاكثر باألفاق القتصسادية المحلية
واإلنتاج الفÓحي.
وم -ن أاج -ل ال-ت-ح-ق-ي-ق ف-ي ال-م-ل-ف
تقربت «الشسعب» بداية من هؤولء
ال- -ف Ó-ح -ي -ن ال -م -ت -م -وق -ع -ي -ن ف -ي
ضسواحي بلدية معسسكر وبالضسبط
ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ال-مسس-م-اة مزرعة سسي
درويشض ف -ي ال -م -خ -رج ال -ج -ن -وب-ي
ل -ع -اصس -م -ة ال-ولي-ة ك-ع-ي-ن-ة ت-وضس-ح
حجم معاناة الفÓحين على غرار
سس- -ك- -ان مسس -ت -ث -م -رة سس -ي درويشض
والمجايدية ودوار أاولد الشسيخ ..
حيث تتواجد مسستثمرات فÓحية
منتشسرة هنا وهناك ،مسستغلة في
ت - -رب - -ي - -ة األب - -ق - -ار وال - -م - -واشس- -ي
وال -نشس -اط-ات ال-فÓ-ح-ي-ة األخ-رى،
حيث و بالرغم من تحسسن الوضسع
هناك من خÓل ما لحظناه من
ت -ط -ور ال -نشس -اط ال -ف Ó-ح-ي ج-راء
آاليات بعث الحركية التنموية في
األري-اف واسس-ت-ف-ادت-ه-م م-ن الدعم
الفÓحي والسسكن الريفي إال أان
بعضسهم ل يزال يكافح بين تربية
Óل-ب-ان و
ال -ح -ي -وان -ات ال-م-ن-ت-ج-ة ل -أ
ال -ل -ح -وم  ،و ب-ي-ن ال-ت-ك-ف-ل بشس-ؤوون
أاسس - -رت - -ه  ،م - -ن خ Ó- -ل ت - -وف - -ي - -ر
ال -مسس -ت -ل-زم-ات الضس-روري-ة ل-ح-ي-اة
كريمة  ،على غرار السسعي لقتناء
ال -ب -ن -زي -ن ل -م -ول -دات ال -ك-ه-رب-اء و
ال -ت -ن -ق-ل ل-ذات ال-غ-رضض مسس-اف-ات
ط -وي-ل-ة ،وفضس Ó-ع-م-ا ي-ت-رتب م-ن
إازع- -اج وع -ن -اء لق -ت -ن -اء ال -ط -اق -ة
ال -ب -دي -ل -ة ل -ل-ك-ه-رب-اء  ،ف-إان ه-ؤولء
ال-فÓ-ح-ي-ن ي-ت-ك-ب-دون خسسائر غير
ضس -روري -ة ل -و ت -وف -رت ال -ك -ه -رب -اء
ال- -ري- -ف- -ي- -ة ف- -ي مسس- -ت- -ث -م -رات -ه -م
الفÓحية ،حيث يلجأا الفÓحون
الميسسورون الحال إالى التقرب من
المصسالح الوصسية لسسد حاجياتهم
من الطاقة بالربط على حسسابهم
ال - -خ - -اصض إلن - -ع - -اشض و ت - -ط- -وي- -ر
اسس-ت-ث-م-ارات-ه-م ال-فÓحية في حين

ي -ب-ق-ى أاغ-لب ال-فÓ-ح-ي-ن ال-ذي-ن ل
تتوفر لديهم اإلمكانيات المادية
الÓزمة يتخبطون في مشساكل ل
تحصسر  ،فيعمدون إالى الربط غير
الشس-رع-ي ب-ال-ك-ه-رباء من جيرانهم
بالمسستثمرات القريبة أاو العتماد
على المولدات الكهربائية في ضسخ
مياه اآلبار و توفير اإلنارة ناهيك
ع- -ن اسس- -ت- -ع- -م- -ال ال -م -ك -ن -ن -ة ف -ي
نشس-اط-ات-ه-م ال-فÓ-ح-ي-ة لرفع إانتاج
حليب البقر  ،األمر الذي يÓقيه
مشسكل آاخر يتعلق بقلة األعÓف و
غ Ó-ئ -ه -ا ف -ي السس -وق ال -م -وازي-ة .
وه -ذه ك -ل -ه -ا مشس-اك-ل م-ت-ف-اع-ل-ة و
م -رت -ب -ط-ة ت-ؤوث-ر بسس-ل-ب-ي-ات-ه-ا ع-ل-ى
اإلنتاج الفÓحي المحلي ،وتضسطر
بالفÓحين إالى مغادرة أاراضسيهم و
التخلي عن النشساط  ،كما هو حال
أاغلب الفÓحين بالمنطقة الذين
غ- -ي- -روا نشس- -اط- -ات- -ه- -م وه- -ج- -روا
سسكناتهم الريفية المبنية حديثا ،
إال - -ى ال - -م- -دن وصس- -اروا ي- -زاول- -ون
التجارة .
ت- -ع- -م- -قت «الشس- -عب « ف -ي أاصس -ول
المشساكل التي يتخبط فيها هؤولء
ال-فÓ-ح-ي-ن بسس-بب غ-ياب الكهرباء
لديهم  ،حيث تقربت من مصسالح
م -دي-ري-ة ال-ط-اق-ة ال-ت-ي أاك-دت ل-ن-ا
ع- -ل- -ى لسس- -ان أاح- -د إاط -ارات -ه -ا أان
ب-رن-ام-ج-ا ضس-خ-م-ا و خ-اصس-ا رصسد
ل-رب-ط ال-ق-ري و ال-دواوي-ر ال-ن-ائ-ية
بمعسسكر في إاطار تثبيت السسكان
ف-ي أاراضس-ي-ه-م وم-ك-اف-ح-ة ظ-اه-رة
النزوح الريفي التي كانت أاسسبابها
ف -ي -م -ا مضس -ى أام -ن-ي-ة ب-ح-ت-ة ح-يث

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

ب -رم -ج ح -وال-ي  43م-وق-ع ل-لربط
ب -ال -ك -ه -رب -اء ال -ن-ائ-ي-ة إاضس-اف-ة إال-ى
ال -ت -ج -م -ع -ات السس -ك -ن -ي -ة ال -ك-ب-رى
بعاصسمة الولية و خارجها  ،فضسÓ
عما جاء في المخطط الخماسسي
 2014 - 2010لضس-م-ان تغطية
شساملة بالطاقة الكهربائية.
وقد كشسف اإطار مديرية الطاقة
ب -م -عسس -ك -ر أان ال -مشس -ك -ل م-ط-روح
بالنسسبة للمسستفيدين من اإلعانات
الريفية في محيط بلدية معسسكر،
إاذ ل- - -م ت- - -حصس - -ي ه - -ذه األخ - -ي - -ر
اح -ت -ي -اج -ات -ه-ا ك-ام-ل-ة خ-اصس-ة م-ع
ت -زاي -د ال -ط -لب ع-ل-ى ه-ذه ال-م-ادة
الطاقوية ،والذي تفسسره ل محالة
ع - -ودة ال - -عشس - -رات م- -ن السس- -ك- -ان
لÓ-سس-ت-ق-رار ف-ي األري-اف وي-عكسض
م -ن ج-ه-ة أاه-م-ي-ة ال-ت-ح-ف-ي-ز ال-ذي
وضس -ع -ت -ه ال -دول -ة ل -ق -اء ت -خ -ف-ي-ف
الضسغط عن المدن والتقليصض من
ح -ج -م األزم -ات ال -م -ت-داخ-ل-ة ف-ي
مجال السسكن و الشسغل ..والذي
ت-ج-اوب م-ع-ه ال-م-واط-ن-ي-ن ب-درجة
كبيرة محليا ،لكن غياب مثل هذه
الضسروريات يؤوثر سسلبا من جهته
ع-ل-ى م-ج-ه-ودات ال-دول-ة و ي-ج-ع-ل
النشسغالت والنقائصض محل طلب
مسستمر.
ك- -م- -ا ب- -ادرت مصس- -ال- -ح م -دي -ري -ة
الطاقة بمعسسكر من جهتها إالى
إاحصس - -اء ط- -ل- -ب- -ات سس- -ك- -ان ري- -ف
عاصسمة الولية المحيط بإاقليمها،
وتسسجيلهم إالى حين توفر الموارد
ال-م-ال-ي-ة ال-ك-اف-ي-ة إلدراجهم ضسمن
مشس-اري-ع ت-ن-م-وي-ة خ-اصس-ة ب-ال-ربط

بالكهرباء الريفية  ،أاو تخصسيصض
نفقات إاضسافية متبقية عن أاشسطر
ال -م -خ -ط-ط ال-خ-اصض وال-م-خ-ط-ط
الخماسسي لتغطية هذا العجز/
وخÓ-ل ع-م-ل-ي-ة إاحصس-اء السس-كنات
الريفية التي ل تتوفر على اإلنارة،
ك -ث -ي -را م -ا ي -ج -د أاع -وان مصس -ال -ح
م -دي -ري -ة ال -ط -اق -ة ال-عشس-رات م-ن
ال- -م- -واط -ن -ي -ن ي -زاول -ون ال -نشس -اط
الفÓحي ويعيشسون على الطريقة
البيدائية في ظروف تنعدم فيها
اإلن- -ارة ال- -ري- -ف- -ي- -ة ب- -ال -رغ -م م -ن
ال-مسس-اف-ات ال-ق-ل-ي-ل-ة التي تربطهم
بالتجمعات السسكانية ،هؤولء الذين
ل ي -ع -رف -ون ك -ي-ف-ي-ة ال-ت-واصس-ل م-ع
اإلدارة ل -ط -رح م -ط-ال-ب-ه-م ،بسس-بب
غياب اإلعÓم اإلداري والتوجيه
ال-م-ح-ك-م ل-ل-مسس-ؤوول-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ين
وع -ل -ى رأاسس -ه -م ال -م -ن -ت-خ-ب-ي-ن ف-ي
ال-م-ج-السض ال-م-ح-لية الذين تنحدر
أاصس- -ول أاغ- -ل -ب -ه -م م -ن ال -م -ن -اط -ق
الريفية هذه ،والتي لطالما مروا
ع-ل-ي-ه-ا ف-ي ح-مÓ-ت-ه-م الن-ت-خابية
حسس-ب-م-ا أاوضس-ح-ه أاح-د ال-فÓ-ح-ين
مبديا اسستياءه من غياب التكفل
األم-ث-ل ب-ه-م م-ن ط-رف م-م-ث-ل-ي-هم
المنتخبين ،حيث ترفع المصسالح
ال -ولئ -ي -ة ل -ل -ط -اق -ة ع -ل-ى ح-د م-ا
اسس-ت-ق-ي-ن-اه م-ن م-ع-ل-وم-ات رسس-م-ية
احتياجات هذه الفئة في قائمة
ل -ت -أات -ي م -رح -ل-ة ان-ت-ظ-ار تسس-ج-ي-ل
ال - -مشس - -اري - -ع ع - -ل - -ى ال - -مسس- -ت- -وى
المركزي ،والتي تأاخذ وقتا معتبرا
ب- -دوره -ا ،خ -اصس -ة ف -ي ال -ظ -روف
القتصسادية الحالية.

فتح  77منصصب دكتوراه ‘  17تخصصصصا

مناقصصة دولية ’قتناء أجهزة حديثة بجامعة ألعلوم بوهرأن

لع Ó-م ع -ل -ى مسص -ت-وى ج-ام-ع-ة ﬁم-د ب-وضص-ي-اف ل-ل-ع-ل-وم
كشص -ف م -ع -م -ر ب -ودي -ة ،اŸك -ل -ف ب -ا إ
والتكنولوجيا بايسصطو ‘ وهران عن فتح مناقصصة دولية عن اقتناء أاجهزة حديثة ،بهدف
تطوير ›ال الهندسصة والذي يعرف إاقبال متزايدا من الطلبة.
سستسسمح المناقصسة ـ حسسب بودية ـ بمشساركة موؤسسسسات دولية رائدة في صسنع هذه الأجهزة المسستخدمة في
الدول المتطورة ،على اأن تقتني الجامعة العتاد من الشسركة التي سستقدم العرضض الأحسسن ،يحدث هذا في
وقت يعرف فيه تجهيز حوضض التجارب الخاصض بالهندسسة البحرية تاأخرا فادحا ،بالرغم من الوعود
المسستمرة بدخوله حيز الخدمة في اأقرب الآجال.
واأعلن نفسض المسسوؤول عن فتح نحو  77منصسبا دكتوراه في  17تخصسصسا عبر كليات الجامعة خÓل الأيام
المقبلة ،موؤّكدا اأّنه سسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لسستقبال الطلبة الجدد والبالغ عددهم  6اآلف طالب ،ومن
المتوقع ـ حسسبه ـ اأن تبرم الجامعة مع موؤسسسسة صسينية اتفاقية خاصسة بتوسسيع ميناء وهران ،من خÓل فتح
ماسستر مهني لفائدة طلبة الهندسسة المدنية والبحرية.
سستسسمح هذه الشسراكة لعدد هام من هوؤلء الطلبة بالعمل والتكوين لدى الشسركة الصسيني ،وفي هذا الشساأن،
تم فتح تخصسصسا جديدا متعلّق بالتعدين ،يضسم  260مقعد تماشسيا ومتطلبات السسوق اإلى جانب فتح 33
تخصسصض ليسسانسض ،مع العلم اأن من جامعة محمد بوضسياف للعلوم والتكنولوجيا بايسسطو ،شسهدت تخرج
 2500طالب حام Óشسهادة الليسسانسض ،و 1100طالب بشسهادة ماسستر من مختلف الشسعب والتخصسصسات.

وهران :براهمية مسسعودة
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القافلة الرقمية لـ «جازي» بشصاطئ النحام الوردي بسصكيكدة

عـ ـروضض ‡ي ـ ـزة تسصتقطـ ـ ـب ألعائـ ـ ـÓت
ونشصاط ـ ـات ثري ـ ـة تف ـ ـرح أأ’طفـ ـ ـال
ت -غ-ادر ال-ي-وم ق-اف-ل-ة «ج-ازي»
شس -واط -ئ م -دي -ن -ة سس -ك -ي -ك-دة
متجهة الى محطة اأخرى من
ربوع الجزائر ،ومن شسواطئ
ال-بÓ-د ال-خÓ-ب-ة ،ال-ى م-دي-ن-ة
ب -ج -اي-ة ،ب-ع-د اأن م-ك-ثت ه-ده
ال-ق-اف-ل-ة الرقيمة «Djezzy
Play
Tour-La
caravane
 »connectéeاأرب -ع -ة اأي-ام
كاملة بشساطئ النحام الوردي
ب -الشس -ري -ط السس-اح-ل-ي ال-ت-اب-ع
ل -ب-ل-دي-ة ف-ل-ف-ل-ة شس-رق م-دي-ن-ة
سس -ك -ي -ك-دة ،وتسس-ع-ى «ج-ازي»
الشس -رك -ة ال -رائ-دة ف-ي م-ج-ال
الهاتف النقال وتكنولوجيات
التصسال من وراء ذلك ،اإلى
ال-ت-ق-رب اأك-ث-ر م-ن مشس-تركيها
خصس- - - -وصس- - - -ا ورب- - - -ط- - - -ه- - - -م
ب - - -مسس - - -ت - - -ج - - -دات ع - - -ال - - -م
ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-رق-م-ي-ة ،م-ع
العمل على اسستقطاب زبائن
اأك- - -ث- - -ر ب - -فضس - -ل ال - -ع - -روضض
ال -م -ت -م -ي -زة ال -ت -ي اأط -ل -ق-ت-ه-ا
وال -خ -دم -ات ال -ف -ري -دة ال -ت-ي
تقدمها لمسستخدمي شسبكتها
الهاتفية ،مرفوقة بامتيازات
ومفاجاآت لكل اشستراك ضسمن
ب -اق -ات -ه -ا ،وك -ل ذلك م -ق -اب-ل
اأفضس - - -ل الأسس - - -ع- - -ار واأج- - -ود
خدمات لما بعد البيع.
القافلة اأطرها مجموعة من
الإط -ارات الشس -اب -ة ،وع -م -لت
على اإضسفاء نوع من الحركية
ال-ت-رف-ي-ه-ي-ة م-ن خÓ-ل تنظيم
نشس -اط -ات م -ت -ن -وع -ة لصس -ال-ح
ال- -مصس- -ط -اف -ي -ن ب -الشس -واط -ئ
ال -م -خ -ت -ارة ،ك -م-ا ت-م ت-ن-ظ-ي-م
دورات ف - - - -ي ال- - - -ري- - - -اضس- - - -ة
الشساطئية ،فالقافلة الرقمية
حسسب بوخالفة خيور »،عبارة
ع -ن ق-اف-ل-ة م-ت-ن-ق-ل-ة اأط-ل-ق-ه-ا
المتعامل جازي ،تجوب عدة
م- -ح- -ط- -ات ع- -ب -ر الشس -واط -ئ
ال -ج -زائ-ري-ة ،اخ-ت-ي-رت لأج-ل
مسض اغ- -لب ج -ه -ات ال -وط -ن،
وت-ع-ت-ب-ر ال-ق-افلة الرقمية اأول
م -ب -ادرة تسس -ت -خ -دم ال -ت -ق-ن-ي-ة
ال-رق-م-ي-ة ل-ل-ت-رف-ي-ه وال-تسس-ل-ية
الشس -اط -ئ -ي -ة ،سس -ي -ت-م خÓ-ل-ه-ا
ت- - -ق- - -دي- - -م ع- - -دة خ - -دم - -ات
ونشساطات ترفيهية في النهار
وسسهرات فنية خÓل الليل ،
وكذا اإنشساء نقطة بيع متنقلة
تسس- -م- -ح ب -اك -تشس -اف ع -روضض
ال-م-ت-ع-ام-ل وخ-دمات التعبئة،
اإضسافة اإلى مسساحات للعرضض
والأل-ع-اب وال-ت-رف-ي-ه لÓأطفال
والكبار ،ومسسابقات رياضسية،
لإث- -راء ال- -م- -وسس- -م الصس- -ي -ف -ي
ال-ح-ال-ي ،و سس-ت-ج-وب ال-ق-افلة
خÓ- - -ل- - -ه- - -ا خ - -مسض ولي - -ات
سس- -اح- -ل- -ي- -ة ،ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن
سسكيكدة و بجاية ووصسول الى
وهران وتلمسسان ،بعد المرور
على الجزائر العاصسمة وتدوم
 20يوما.
وتعد قافلة «جازي» الرقمية
دائما حسسب بوخالفة» فضساء
اإسس-ت-رات-ي-ج-يا يسسمح بتكريسض
التصس-ال ال-ج-واري ال-م-ت-نقل،
وال-م-وج-ه اأسس-اسس-ا ل-تقديم كل
ال-م-ع-ل-ومات للمصسطافين عن
تقنية الجيل الثالث ،والسسماح
اأيضسا بالمشساركة في مختلف
الأل- - - - -ع - - - -اب والأنشس - - - -ط - - - -ة
المعروضسة ،وهي اأول مبادرة
تسس -ت-خ-دم ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-رق-م-ي-ة
للترفيه و التسسلية الشساطئية،
سس -ي -ت -م خÓ-ل-ه-ا ت-ق-دي-م ع-دة
خ-دم-ات ونشس-اط-ات ت-رفيهية
في النهار ومهرجانات فنية
ف- -ي السس- -ه- -رة ،و ك- -ذا اإنشس -اء
ن -ق -ط -ة ب -ي -ع م-ت-ن-ق-ل-ة تسس-م-ح
ب-اك-تشس-اف ع-روضض ال-متعامل
وخ-دم-ات ال-ت-ع-ب-ئ-ة ،واكتشسف

ب - - - -اك Djezzy Play
 Tourمع 3Honore C
 Liteلـ  Huaweiفالباك
سس -ي-ك-ون م-ت-وف-ر ع-ن-د ن-ق-ط-ة
ال-ب-ي-ع ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ق-اف-ل-ة
فقط ،اإضسافة اإلى مسساحات
ل-ل-ع-رضض و الأل-ع-اب وال-ت-رفيه
لÓأطفال والكبار ،ومسسابقات
رياضسية.
ل-ل-ق-اف-ل-ة ال-م-تجولة نشساطات
ع -دي -دة حسسب م -ا اط -ل -ع -ن -ا
عليه خÓل جولة التي قامت
ب- -ه -ا ج -ري -دة « الشس -عب» م -ن
ب-ي-ن-ه-ا ل-ع-ب-ة ال-م-جسس-م متعدد
الأضس Ó-ع ،وه -و ع -ل-ى شس-اك-ل-ة
ك- - -بسس- - -ول- - -ة ي - -ق - -وم ف - -ي - -ه - -ا
المصسطافون بعد موافقتهم
ب -ع -رضض اأغ-ن-ي-ة م-ا اأو ت-ق-ل-ي-د
شس -خصس -ي -ة م -ا وي-ت-م تسس-ج-ي-ل
فيديو لهم مباشسرة وعرضسه
ع- -ل- -ى شس- -ب- -ك- -ات ال- -ت- -واصس -ل
الجتماعي ،اأما لعبة مخبر
التصسوير فهي تسستخدم تقنية
ال -تصس-وي-ر ال-ف-وري واإم-ك-ان-ي-ة
تقاسسمها عبر مواقع التواصسل
الجتماعي ،اأو طباعتها في
ن -فسض ال -ل-ح-ظ-ة ،اإضس-اف-ة اإل-ى
الأل -ع -اب الل -ك -ت -رون -ي-ة اإكسض
بوكسض والرياضسات الشساطئية،
وحفل فني سساهر من تنشسيط
فرقة «.»Free Clan
وه - - -ذه ال - - -م - - -ب- - -ادرة حسسب
مسسوؤول القافلة تسسمح لجازي
ل-ل-ت-ق-رب اأك-ث-ر م-ن مشستركيها
وت-م-ن-ح ل-ل-مصسطافين اإمكانية
ال -ت -م -ت -ع ب-ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة
واإب -ق -ائ -ه -م م -تصس -ل -ي -ن دوم -ا
ب- -اأصس- -دق- -ائ- -ه- -م واأق- -ارب- -ه- -م
ومشس-ارك-ت-ه-م ل-ح-ظات المتعة
ع - -ب - -ر الأن - -ت - -رنت وم - -واق- -ع
ال-ت-واصس-ل الج-ت-ماعية ،حيث
توفر لهم لوحات لÓإبحار في
ال-ع-ال-م الف-ت-راضس-ي ب-الفضساء
ال- -م -خصسصض ل -دلك ،اأو ع -ل -ى
مسس -ت -وى الشس -اط-ئ ،ع-ل-م-ا اأن
ت -واف -د ال -مصس -ط -اف -ي -ن ع-ل-ى
شس- -اط- -ئ ال- -ن- -ح- -ام الأح -م -ر،
تضس -اع -ف بشس -ك -ل م -ل-فت م-ع
ح -ل -ول ه -ذه ال -ق -اف -ل -ة ال -ت -ي
اأم -ت -عت ال-م-ت-واف-دي-ن ع-ل-ي-ه-ا
ب- -ع -روضض ونشس -اط -ات ط -ي -ل -ة
اأربعة اأيام كاملة ،بالإضسافة
اإل- -ى مسس- -اب- -ق- -ات م- -ت- -ن -وع -ة
وسس- -ه- -رات ف- -ن- -ي- -ة ع- -ائ- -ل -ي -ة
اسستحسسنها الجميع.
واأنت ت - - -ج - - -وب الشس - - -اط - - -ئ
وم- -خ -ت -ل -ف ف -ظ -اءات -ه ت -ج -د
الكثير من الأطفال ينتظروا
ف-ي دوره-م ل-ل-ت-م-ت-ع ب-الألعاب
ال -ت -ي نصس -بت ع -ل -ى ال -رم-ال،
وال -ف -رح -ة ت -غ -م-ره-م ،اإح-دى
رب -ات ال -ب -ي -وت ك -انت واق -ف-ة
ومعها  03من اأطفالها ،قالت
ع - -ن ت - -لك الأل - -ع - -اب ال - -ت - -ي
اسستقدمتها «جازي» بالقافلة
ال-رق-م-ي-ة ،اأن ال-ف-ك-رة ج-م-يلة
وف -ي م -ح-ل-ه-ا ،خصس-وصس-ا وان
م-دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة ت-ف-ت-قر الى
اأم- -اك- -ن ال- -ت- -رف -ي -ه ووسس -ائ -ل
اللعب ،ولول فسسحة الشسواطئ
ل -ي -ج -د الأط-ف-ال اإل الشس-وارع
للعب ،اأما «محمد.ب» ،فانه

اغتنم هده الفرصسة التي ل
ت -ت -ك -رر ك -ل ي-وم  -حسس-ب-ه ،-
ب-ج-لب اأب-ن-ائ-ه ل-ل-ت-م-ت-ع بنسسيم
ال-ب-ح-ر،والسس-ب-اح-ة ،والأل-ع-اب
ال-ت-ي ت-وف-ره-ا ال-ق-افلة ،حيث
قال «اإن الفرصسة كانت موؤتية
فبالإضسافة الى الألعاب يمكن
لÓأطفال السسباحة في اأمان،
فالشساطئ محروسض اآمن وفي
ال -ج -ه -ة ال -م -ق -اب-ل-ة لÓ-أل-ع-اب
الأط- -ف- -ال الصس- -غ- -ار ،ه- -ي -اأت
مÓعب لكرة القدم الشساطئية
وك- -رة ال -ط -ائ -رة الشس -اط -ئ -ي -ة
كذلك ،والتنافسض على اأشسده
ب -ي -ن م -خ-ت-ل-ف ال-ف-رق ،وب-ع-د
النتهاء من اللعب فانه من
الطبيعي التوجه لمياه البحر
والسسباحة ،لمسسح التعب الذي
نال من المتنافسسين».
احد المصسطافين من ولية
قسسنطينة اسستحسسن المبادرة
من شسركة «جازي» ،وصسرح لـ
«الشسعب» التي كانت حاضسرة
ب -اأج-واء الأنشس-ط-ة ال-م-ت-ن-وع-ة
للقافلة الرقمية» انه ل تكفي
السس -ب -اح -ة اأو ال-ج-ل-وسض ع-ل-ى
شساطئ البحر وحدها للترفيه
عن النفسض ،فمبادرة جيزي
غيرت من فكرة الصسطياف
هو السسباحة فقط  ،بل نشساط
مسستمر ،ومسسابقات ترفيهية
ري -اضس -ي -ة ف -ي الأسس -اسض»،اأم-ا
صس - -احب شس - -اط - -ئ ال- -ن- -ح- -ام
الأح- - -م- - -ر ال - -خ - -اصض ع - -ادل
ب-وسس-ال-م ف-ذك-ر» اأن ال-ت-ج-رب-ة
في هدا الميدان تمتد الى 8
سس-ن-وات خ-لت ،ن-ق-وم ب-ت-قديم
اأحسس-ن ال-خ-دم-ات ال-م-تنوعة،
م- -ن ت- -وف- -ي- -ر الشس- -مسس- -ي- -ات،
الإط- - - - - -ع- - - - - -ام ،ال- - - - - -ع - - - - -اب
ل Ó-أط -ف -ال،وت-ن-ظ-ي-م سس-ه-رات
ف-ن-ي-ة ع-ائ-ل-ي-ة ،ط-ي-لة الموسسم
الصس - -ي - -ف - -ي»،وع - -ن م - -ب- -ادرة
«ج- -ازي» ي- -ق -ول ع -ادل اأن -ه -ا
اإضس -اف -ة ك-ب-ي-رة ل-لشس-اط-ئ م-ن
ق -ب -ل شس-رك-ة م-خ-تصس-ة ،ح-يث
ت-زاي-دت اإع-داد ال-مصس-طافين
ل- - -ل- - -ت- - -م- - -ت- - -ع ب- - -الأنشس - -ط - -ة
وال -مسس -اب -ق -ات ال -ت-ي ت-ك-ف-لت
«جازي» بتقديمها مجانا».
سسيدة ليسست بعيدة عن فضساء
الإب - -ح - -ار ال - -م - -ج - -ان- -ي ف- -ي
الن- -ت- -رنت م -ج -ان -ا ،ت -رى اأن
المبادرة اأعطت نوع ومعنى
ج -دي -د ل -ل -ت -رف -ي -ه وال-تسس-ل-ي-ة
ل- -ل- -مصس -ط -اف -ي -ن ،م -ن خ Ó-ل
اقتراح نشساطات ذات مسستوى
ع- - -ال ب- - -وسس- - -ائ- - -ل ج- - -ذاب - -ة
وعصس -ري -ة ،والأه -م م -ن ه -ذا
وذاك اأن السستمتاع بها يكون
م- -ج- -ان- -ا »،وه- -و م- -ا ي- -وؤك- -ده
ب- -وخ -ال -ف -ة «ال -ذي اأوضس -ح اأن
الهدف من هذه العملية ليسض
ام - - - - -تصس - - - - -اصض ج- - - - -ي- - - - -وب
ال-مصس-ط-اف-ي-ن ول اب-ت-زازه-م،
بل اإدخال فرحة اأخرى قد
تنسسيهم تعب سسنة كاملة من
ال-ع-م-ل ال-مضس-ن-ي ،م-ع ت-حويل
ع - -دد م - -ن الشس - -واط - -ئ اإل - -ى
اأقطاب للتسسلية».

سسكيكدة :خالد العيفة
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تسسببت ‘ انقطاع اŸاء والكهرباء وتذمر السسكان

أامطار طوفانية تغرق أادرار وŒند Ÿواجهة أاي طارىء
Óمطار بلغت  30ملم .وقد تهاطلت بغزارة
لخÒة تسساقطا ل أ
شسهدت أادرار خÓل السساعات اŸاضسية ا أ
على مسستوى منطقة تندوف حسسب ما رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ل· اŸتحدة للسسكان
لعضساء ‘ صسندوق ا أ
لقليمي للدول العربية ا أ
اŸدير ا إ

اŸنظومة ا÷زائرية ‘ ›ال العÓج تعد ‰وذجا

لقليمي للدول
أاكد اŸدير العام ا إ
ل·
لعضساء ‘ صسندوق ا أ
العربية ا أ
لحد،
اŸتحدة للسسكان ﬁمد عبد ا أ
أان اŸن- -ظ- -وم- -ة ا÷زائ- -ري -ة ‘ ›ال
ال- -عÓ- -ج و›ان -ي -ة اÿدم -ات ال -ت -ي
توفرها تعد «أا‰وذجا» يحتذى به،
ب- - -حسسب م - -ا ج - -اء ‘ ب - -ي - -ان ل - -وزارة
الصس - - - -ح- - - -ة والسس- - - -ك- - - -ان وإاصسÓ- - - -ح
اŸسستشسفيات.
أاشص- -ار ذات ال- -ب- -ي- -ان ،اإ ¤أان اŸسص- -ؤوول
اأ’‡ي قد صصرح خÓل ا’سصتقبال ،الذي
خصص- -ه ب- -ه وزي- -ر ال- -ق- -ط- -اع ع -ب -د اŸالك
ب- -وضص- -ي -اف ،أان «اŸن -ظ -وم -ة ا÷زائ -ري -ة
اÿاصصة بالعÓج اÛا Êتشصكل اأ‰وذجا
يحتذى به» ،كما تطرق ا÷انبان ‘ ذات
ال- -ل- -ق -اء إاﬂ« ¤ت -ل -ف ›ا’ت ال -ت -ع -اون
الثنائي».
ك -م -ا اع -ت Èأان «ال-ن-ت-ائ-ج اŸسص-ج-ل-ة ‘
ﬂت -ل -ف م -ي -ادي -ن الصص-ح-ة ،سص-ي-م-ا ف-ي-م-ا
يخصش اأ’م والطفل تعّد مرجعا للمنطقة
برمتها» ،معربا عن أامله ‘ أان «تتمكن
ا÷زائر من ترقية Œربتها أاك ‘ Ìهذا
اŸي- -دان ،ع- -ل- -ى اأ’ق- -ل ‘ اŸن- -ط- -ق- -تÚ

اإ’فريقية والعربية».
وع ّ-ب -ر ‘ ه-ذا الصص-دد ،ع-ن «ق-ن-اع-ت-ه»
ب- -اقÎاب ا÷زائ- -ر م- -ن –ق -ي -ق أاه -داف
اأ’ل -ف -ي -ة ل -ل -ت -ن-م-ي-ة ،آام ‘ Ó-أان «تشص-ارك
ا÷زائ -ر ‘ ال -ل -ق-اء ال-دو‹ اŸق-ب-ل ح-ول
«اأ’مومة بدون خطر» الذي سصتحتضصنه
تركيا ‘ شصهر أاكتوبر القادم.
وسصيتبع اللقاء باجتماع على اŸسصتوى
الوزاري حول ذات اŸوضصوع ،بعد شصهر
من ذلك دائما ‘ تركيا ،ويضصم البلدان
اأ’عضصاء ‘ منظمة التعاون اإ’سصÓمي.
م -ن ج -ان -ب -ه أاك -د وزي -ر الصص -ح -ة ع -ب -د
اŸالك بوضصياف ،بحسصب ذات اŸصصدر،
ع -ل -ى ضص -رورة «اإدراج سص -ي -اسص-ات السص-ك-ان
ضص -م -ن م -ن -ط -ق اسص -تشص -را‘ ب-غ-ي-ة ات-خ-اذ
القرارات الضصرورية ‘ أاوانها ‘ جميع
اÛا’ت».
وخ -لصش ب -ي -ان وزارة الصص-ح-ة والسص-ك-ان
واإصصÓح اŸسصتشصفيات ‘ اأ’خ ،Òإا ¤أان
«وزير القطاع قد كلف ‡ثل الصصندوق
اأ’‡ي للسصكان بتسصليم اŸدير التنفيذي
للصصندوق دعوة للقيام بزيارة رسصمية إا¤
ا÷زائر».

لول مرة
اكتشسفوا الÎاث ا÷ميل بتيزي وزو أ

أدرأر :فا— عقيدي
ج-اءت ه-ذه ا’أم-ط-ارغ-زي-رة م-ث-ل-م-ا
ت- -وق- -ع- -ات- -ه مصص -ال -ح ال -رصص -د ا÷وي،
وكانت منتظرة بعد موجة حر شصديدة
امتدت Ÿدة اأيام .سصجلت «الشصعب» ‘
خ-رج-ت-ه-ا اŸي-دان-ي-ة ب-ع-دي-د اŸن-اطق
م - -ع - -د’ت ﬂت - -ل - -ف- -ة م- -ن ا’م- -ط- -ار
مصص -ح -وب -ة ب -رداءة ‘ ال -روؤي -ة وغ -ب-ار
كثيف تواصصل اإ ¤غاية اأمسش ا÷معة.
عرفت ﬂتلف اأحياء مدينة اأدرار
انقطاعا تاما للمياه ،خاصصة Ãدينة
الشصيخ سصيدي ﬁمد بلكب ،ÒتليÓن،
ولدت اسصتياء كبÒا للمواطن ‘ Úظل
ارت -ف -اع درج -ات ا◊رارة واسص -ت -هÓ-ك
هذه اŸادة ا◊يوية.
مصص-ال-ح ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه اأرج-عت
ذلك اإ ¤اأع -ط -اب م -رت -ب -ط-ة بسص-ق-وط
اأع- -م- -دة ك- -ه- -رب -ائ -ي -ة و وع -دت ب -ح -ل
اŸشصكل.
واأوضص -ح ب -ن ح -م -زة رشص -ي -د اإط -ار
ب- -ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل -م -ي -اه لـ»الشص -عب» اأن
ا’أم- -ط- -ار ال -غ -زي -رة اأدت ا ¤سص -ق -وط
اأعمدة كهربائية ‘ الشصبكة الرئيسصية
اŸوؤدي -ة ل -ت -ي -ل -ي Ó-ن واŸم-ون-ة لÓ-آب-ار
ال- -رئ- -يسص -ي -ة ال -ت -ي ت -زود ادرار ب -اŸاء
الشص -روب ح -يث اأن اŸصص-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة
ل- -ل- -م- -وؤسصسص- -ت( Úا÷زائ- -ري- -ة ل -ل -م -ي -اه
وم -وؤسصسص -ة ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب-اء وال-غ-از)
تسص- -ه- -ر ع- -ل -ى ق -دم وسص -اق ◊ل ه -ذا

اŸشصكل.
م - -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ع- -اشصت قصص- -ور
ب -ل -دي -ات ب -ودة“ ،ن -ط -ي -ط وف -ن-وغ-ي-ل
وت -امسصت ،وقصص -ور ◊م -ر ،غ-رم-ي-ان-و،
وت - -ي - -ط- -اف ،ان- -ق- -ط- -اع- -ا ‘ ال- -ت- -ي- -ار
ال- -ك- -ه- -رب- -ائ- -ي م- -ن -ذ مسص -اء ا’أرب -ع -اء
اŸاضص- -ي اإ ¤غ- -اي- -ة اÿم- -يسش ،ح -يث
طالب السصكان باإنهاء هذه الوضصعية.
كما شصهدت معظم خزانات اŸياه
الصص -ا◊ة ل -لشص -رب ،ان -ق -ط -اع -ا ب -ه -ذه
اŸناطق ،با’إضصافة اإ ¤اآبار السصقي
الفÓحي التي بقيت معطلة اإ ¤سصاعة
متاأخرة من يوم اÿميسش.
ك -م-ا تسص-ب-بت ه-ذه ا’ن-ق-ط-اع-ات ‘
ت- -ذم- -ر سص- -ك- -ان اŸن -ط -ق -ة خصص -وصص -ا
ا’ط -ف -ال ح -دي -ث -ي ال -و’دة ،اŸرضص-ى
وال- - -ع- - -ج- - -زة ،ن- - -اه - -يك ع - -ن اإت Ó- -ف
اÙاصص-ي-ل ال-زراع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-تمد ‘
سصقيها على ا’آبار العميقة.
مصص -ال -ح م -دي -ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء
وال- -غ- -از و‘ رده- -ا ع- -ل- -ى انشص- -غ -ا’ت
السصكان ،اأوضصحت لـ»الشصعب» سصقوط
 16عمودا كهربائيا بسصبب التقلبات
ا÷وية وفرقها التقنية ›ندة اإصصÓح
ا’عطاب اŸسصجلة.
واأوضصح صصÓح الدين بلعقون اإطار
ب -اŸدي -ري-ة اأن شص-ب-ك-ة ال-ت-وزي-ع ب-اأدرار
عرفت بعضش ا’ضصطرابات ناجمة عن
سصقوط اأعمدة كهربائية للتوتر العا‹
واŸنخفضش  ،حيث اأن ا’أعمدة التي
سصقطت ع Èتراب الو’ية بلغ عددها

بعد أان ضساقت بهم السسبل

 16عمودا كهربائيا .
وقال ذات ا’طار اأنه ” تنصصيب
خ -ل -ي -ة اأزم -ة Ÿت -اب -ع -ة ح -ال-ة الشص-ب-ك-ة
الكهربائية طيلة  24سصاعة ،وقد ”
اإرج- -اع ال- -ك- -ه -رب -اء ع Èك -اف -ة اأرج -اء
الو’ية ما عدا بعضش اŸناطق.
ويتعلق ا’أمر بجزء من زاوية سصيد
البكري ،وجزء من بلدية تيمي ،وجزء
من بلدية بودة ،حيث تتواجد الفرق
التقنية بهذه اŸناطق ،و” تزويدهم
بالكهرباء اإ ¤غاية سصاعات متاأخرة
من مسصاء اÿميسش.
وق- - - -ال اŸت- - - -ح- - - -دث اأن ه - - -ذه
ا’نقطاعات الكهربائية تتعلق بشصبكة
ت -وزي -ع ال-ك-ه-رب-اء اŸت-م-ث-ل-ة ‘ شص-ب-ك-ة
الضصغط اŸتوسصط ،واأكد صصÓح الدين
بلعقون اأن اŸواطن Úالذين سصجلوا
اع -ط -اب بشص-ب-ك-ة الضص-غ-ط اŸن-خ-فضش
اŸوصص -ول -ة ب-اŸن-ازل م-اع-ل-ي-ه-م سص-وى
ا’تصص- -ال Ãصص- -ال- -ح م- -وؤسصسص -ة ت -وزي -ع
الكهرباء على ا’أرقام اŸوجودة لديهم
‘ اÿدم - -ة ،ل - -تصص - -ل - -ي- -ح ا’أع- -ط- -اب
اŸسصجلة.
وقال اŸتحدث اأن مصصالح موؤسصسصة
توزيع الكهرباء تسصهر دون هوادة على
تصصليح كل ا’أعطاب اŸسصجلة جراء
الظروف الطبيعية التي مسصت الشصبكة
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب-الو’ية ،لتحسص Úا’إطار
اŸع -يشص-ي واŸواط-ن وت-رق-ي-ة اÿدم-ة
العمومية.

عمال بلدية تاخمارت بتيارت يطالبون التكفل بانشسغا’تهم
ط -الب ع -م -ال ب -ل-دي-ة ت-اخ-م-ارت
بولية تيارت اŸنضسوون –ت لواء
ال- -ن- -ق- -اب- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة اŸسس- -ت -ق -ل -ة
Ÿسس- -ت- -خ- -دم -ي الإدارة ال -ع -م -وم -ي -ة
التدخل من اأجل اإنصسافهم ‘ تلبية
م- -ط- -ال- -ب- -ه -م اŸت -م -ث -ل -ة ‘ تسس -دي -د
مسس-ت-ح-ق-ات ال-ع-مال اŸتاخرة زيادة
ع- -ل- -ى تسس- -دي- -د م- -ن- -ح- -ة الشس- -ب- -اك
واŸنحة العائلية التي  ⁄يتقاضساها
العمال منذ  7اشسهر.
اأضص- -اف اÙت- -ج -ون ‘ ع -ريضص -ة
رفعت للسصلطات اŸعنية منهم الوا‹
ا÷ديد ان البلديات اÛاورة شصرعت
‘ صصب اŸن- - -ح ال- - -ت - -ي ن - -ت - -جت ع - -ن
مفاوضصات التخلي عن اŸادة  87مكرر
والتي تنصش القوان Úعلى صصبها بداية
من شصهر اأوت بينما قررت سصلطات
ب- -ل- -دي -ة ت -اخ -م -ارت صص -ب -ه -ا ‘ شص -ه -ر
سصبتم ÈخÓفا البلدات ا’أخرى عÈ
الوطن.

األ- -ح اÙت -ج -ون ع -ل -ى ا’إسص -راع ‘
ت -ن -ف -ي-ذ ب-ن-ود ت-ط-ب-ي-ق الÎق-ي-ة و ال-ت-ي
ت -ت -اخ -ر ب -الشص -ه-ور ب-ب-ل-دي-ة ت-اخ-م-ارت
اÙاذي -ة ل -و’ي-ت-ي سص-ع-ي-دة وم-عسص-ك-ر
والتي تضصم  40الف نسصمة موؤكدين اأن
اللجنة البلدية للخدمات ا’جتماعية
 ⁄ت- -نصصب لÓ- -سص- -ت -ف -ادة م -ن ا◊ق -وق
اŸادية اŸشصروعة للعمال.
وطالب العمال من السصلطات منها
اÙلية والوطنية لÓإسصراع ‘ تطبيق
ق-وان Úال-ع-م-ل ع-ل-ى ع-م-ال ت-اخ-م-ارت
كبقية عمال بلديات الوطن .
و حسصب عريضصة ثانية من الفرع
النقابي فان السصلطات البلدية عوضش
ا’سص -ت-م-اع اإ ¤انشص-غ-ا’ت ال-ع-م-ال راح
يشصكك ‘ مصصداقية ‡ثليهم والذين
ينشصطون بصصفة قانونية بوثائق يحوز
عليها منذ سصنوات.
واأضص -اف ب -ي -ان ال-ن-ق-اب-ة ان رئ-يسش
ال -ب -ل -دي -ة بصص-دد ت-نصص-يب ف-رع ن-ق-اب-ي

لتنظيم اخر للحد من نشصاط الفرع
القانو ÊاŸوؤسصسش حاليا رغم وجود
فرع قانو Êوينشصط بطريقة قانونية.
وطالب العمال من السصلطات العليا
و ع -ل -ى راأسص-ه-ا وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ووا‹
و’ي- -ة ت- -ي -ارت ورئ -يسش دائ -رة ف -رن -دة
ب-ح-م-اي-ة ال-ع-م-ال وح-ق-وق-ه-م م-ن اأجل
ا’سص -ت -ف -ادة م-ن م-زاي-ا ال-ق-وان Úال-ت-ي
منحها لهم القانون ا÷زائري.
وŸع - -رف- -ة راي ال- -ط- -رف ا’خ- -ر
اŸثمل ‘ ‘ رئيسش بلدية تاخمارت
حاولنا مرارا ا’تصصال به غ Òاننا ⁄
ن - -ت - -م - -ن م - -ن ذلك رغ - -م ﬁاو’ت - -ن - -ا
اŸت-ك-ررة وت-ب-ق-ى م-ه-ن-ة اŸت-اعب هي
ال- -ب- -حث ع- -ن ا’إط- -راف ب- -ال- -وسص- -ائ -ل
اÿاصصة اŸمكنة من اجل الوصصول ا¤
ا◊ق -ي -ق -ة وايصص-ال-ه-ا ا ¤ال-راي ال-ع-ام
بكل نزهة لكن Œري الرياح Ãا ’
تشصتهيه السصفن.

تيارت :عمارة .ع

ا◊لي التقليدي ببني يني تبهر ‡ثلي السسلك الدبلوماسسي

اسس-ت-ط-اع ا◊ل-ي ال-ت-ق-ل-ي-دي ل-ب-ن-ي
يني ( 35كلم جنوب تيزي وزو) من
إاب- - - -ه- - - -ار ب - - -عضض ‡ث - - -ل - - -ي السس - - -لك
ال- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي ال- -ذي -ن زاروا ه -ذه
اŸن -ط -ق -ة ا÷م -ي -ل -ة ال -واق -ع -ة ع -ل-ى
سسفوح جبال جرجرة على علو 900
م م - -ن اج- -ل اق- -ت- -ن- -اء ب- -عضض ا◊ل- -ي
التقليدية.
وع-ل-م م-ن اŸك-ل-ف ب-ا’تصص-ال ب-ال-ل-جنة
ال -ب -ل -دي-ة ل-ل-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة م-ق-ران
ع -ويشش أان ع -ي -د ا◊ل -ي ال-ذي اح-تضص-ن-ت-ه
ال-ب-ل-دي-ة م-نذ  30ي-ول-ي-و اŸاضص-ي واخ-تتم
أامسش ا÷معة كان مناسصبة لسصفÒة هولندا
وي -ل -م -ج Úف -ان ه -اف Ïوسص -ف Òك -روات -ي -ا
ماران اندرياسصيفتشش با÷زائر لزيارة بني
ي-ن-ي ◊ضص-ور ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ث-ق-افية و
ال-ت-ج-اري-ة و ا’ل-ت-ق-اء ب-ا◊رف-ي Úواق-ت-ن-اء
ا◊لي مع ا’سصتمتاع باŸناظر الطبيعية
اÓÿبة التي تتمتع بها هذه اŸنطقة.
ك -م -ا زار سص -ك -رت Òسص -ف-ارة ال-ي-ون-ان ‘
ا÷زائ -ر ك -ونسص -ت -ان -ت -ي -ن -وسش ن-ت-ي-ل-ي-ك-وسش
م -رف -وق -ا Ãم -ث-ل دب-ل-وم-اسص-ي آاخ-ر ال-ي-وم
ا÷معة آاخر يوم للتظاهرة بلدية بني يني
’ق- -ت- -ن- -اء ا◊ل- -ي ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ال -فضص -ي -ة
اŸصص -ن -وع -ة Ãه -ارة و اŸزي -ن -ة ب-أاشص-ك-ال
متنوعة من اŸرجان.
و‘ تصص- - -ري- - -ح ل- - -واج اأشص- - -اد السص- - -ي - -د
ن -ت -ي -ل -ي -ك-وسش «ب-ال-ع-م-ل ال-ف-ن-ي ل-لصص-ن-اع-ة
التقليدية اŸتقنة» ◊رفيي بني يني ‘
ا‚از «حلي ذات نوعية و تنوع» معربا عن
ارتياحه الكب◊ Òفاوة ا’سصتقبال بايت
يني.
وأاضصاف أان عيد ا◊لي لبني يني يعد
مناسصبة لتشصجيع السصياحة ع Èتنقل الزوار
إا ¤هذه اŸنطقة و شصراء ا◊لي ‘ عÚ

اŸكان و كما اأن عيد ا◊لي ببني يني
الذي يعد من أاهم التظاهرات اÿاصصة
ب-الصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة بو’ية تيزي وزو
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر اإ ¤ع- -دد ال -زوار ال -ذي -ن ي -ت -م
اسص -ت -ق -ط -اب-ه-م اسص-ت-ط-اع خÓ-ل السص-ن-وات
اأ’خÒة جلب زوار أاجانب و ‡ثل Úعلى
السص-لك ال-دب-ل-وم-اسص-ي ال-ذي-ن ي-ذهبون إا¤
هناك خصصيصصا لشصراء ا◊لي.
وعرفت الطبعة الـ 11لهذه التظاهرة ‘
سصنة  2014زيارة سصياح من النمسصا وأاŸانيا
والو’يات اŸتحدة إا ¤بني يني كما زار
وفد من منظمة اأ’· اŸتحدة للتنمية
الصصناعية اŸنطقة والتقوا با◊رفي Úمن
اجل اإنشصاء «شصبكة» تسصمح بتنظيم حرفيي
ا◊ل -ي ح -ول ن -ظ -ام ل -ل -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة
وا’سص -ت -ف -ادة م -ن ت -ك -وي -ن-ات ح-ول إانشص-اء
وتسصي ÒاŸؤوسصسصات.
وتشص Òا◊صص -ي -ل -ة اأ’و ¤ال -ت-ي ق-دم-ه-ا
السصيد عويشش إا ¤اأن الطبعة الـ 12من عيد
ا◊ل- -ي ق- -د اسص- -ت- -ق -ط -بت إا ¤غ -اي -ة ي -وم
اÿميسش أاك Ìمن  30000زائر و’ يتضصمن
هذا الرقم يوم ا’فتتاح و’ يوم ا’ختتام
ال -ذي “ي -ز ب -زي-ارة وزي-ر ت-ه-ي-ئ-ة اإ’ق-ل-ي-م
والسص-ي-اح-ة والصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دية عمار
غول الذي وعد بإانشصاء دار للصصناعات
التقليدية ومتحف للحلي لفائدة البلدية.
وك-ان ح-ف-ل اخ-ت-ت-ام ط-ب-ع-ة  2015لعيد
ا◊ل -ي ب-ب-ن-ي ي-ن-ي ف-رصص-ة Ÿك-اف-أاة الـ130
ح - -ر‘ ال - -ذي- -ن شص- -ارك- -وا ‘ إا‚اح ه- -ذه
التظاهرة Ãنتوجات عالية ا÷ودة ،وهو
ما اأثار رضصا الزوار حيث أاعربوا لواج عن
ارتياحهم للمشصÎيات التي قاموا بها ولن
يتوانوا ‘ العودة خÓل الطبعة اŸقبلة.

السسبت  0٨اأوت  2015م
الموافق لـ  23شسوال  1436هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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على فرنسصا وإاسصبانيا –مل مسصؤوولية معاناة الشصعب الصصحراوي

تقرير اŸصص Òاÿيار ا◊تمي بآاخر مسصتعمرة إافريقية
’راضضي اÙتلة
تشضريح سضياسضة القمع اŸغربية ‘ ا أ

اعتÈت ورشضة مفتوحة للمرافعة ◊ق الشضعب الصضحراوي ‘ تقرير مصضÒه ..وشضرحت سضياسضة ا’حتÓل اŸغربي
الرافضضة لتطبيق لوائح الشضرعية الدولية ،منها إاجراء اسضتفتاء لتصضفية ا’سضتعمار ‘ آاخر مسضتعمرة إافريقية .إانها
’طارات البوليزاريو التي Œري وقائعها ببومرداسس ÃداخÓت غطتها «الشضعب».
ا÷امعة الصضيفية إ
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الدولية.
ومن النقاط الهامة التي شسكلت
ﬁور ورشسات النقاشس ،تداعيات
ال- -قضس- -ي -ة ومسس -ت -ج -دات -ه -ا ع -ل -ى
الصس- -ع- -ي- -د ال- -دو‹ واإلق- -ل -ي -م -ي،
ودراسسة سسبل ‡ارسسة ضسغط أاكÈ
م- - -ن ق- - -ب- - -ل اÛت - -م - -ع ال - -دو‹
واŸن- -ظ- -م -ات ال -ع -اŸي -ة ◊ق -وق
اإلنسس- -ان ل- -دف- -ع األ· اŸت- -ح -دة
و›لسس األم -ن ال -دو‹ ل -ت -ح -م -ل
مسس - -ؤوول - -ي- -ات- -ه- -م- -ا Œاه الشس- -عب
الصس -ح -راوي وك -ف -اح -ه اŸسس-ت-م-ر
ونضساله من أاجل حقه الشسرعي ‘
تقرير اŸصس.Ò

ا÷زائر على رأاسس شصبكة
التضصامن الدو‹ مع
الصصحراء الغربية

وشس- -ك- -ل ا÷انب ال- -تضس -ام -ن -ي،
ﬁور ن - -ق - -اشس - -ات وم - -داخ Ó- -ت
أاخ-رى ،ك-ان ال-ه-دف م-ن-ه-ا ت-ع-زيز
شس -ب -ك -ات دع -م ومسس-ان-دة الشس-عب
الصسحراوي وتوسسيعها لتشسمل أاكÈ

آاخر ميÓد «›موعة اإلعÓميÚ
اŸتضس - - - -ام - - - -ن Úم - - - -ع الشس- - - -عب
الصسحراوي».
ي -دخ-ل دع-م ا÷زائ-ر ل-ل-قضس-ي-ة
حكومة وشسعبا ‘ ،إاطار “سسكها
Ãب -ادئ ن -وف-م 1954 ÈاÛيدة،
وسس-ي-اسس-ت-ه-ا ال-ق-ائ-مة على احÎام
ومسساندة القضسايا التحررية وحق
الشسعوب ‘ تقرير مصسÒها ،وكذا
احÎام سس -ي -ادة ال -دول اŸسس-ت-ق-ل-ة
وعدم التدخل ‘ شسؤوونها.
واسس - -ت - -خ - -لصس ال - -ع- -دي- -د م- -ن
اŸشس -ارك Úب -ا÷ام -ع -ة الصس-ي-ف-ي-ة
ال- - -ع Èم - -ن Œرب - -ة ا÷زائ - -ريÚ
السس-ي-اسس-ي-ة وال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة سس-واء
إابان ثورة التحرير اÛيدة ،أاو
خÓ- -ل م- -ع- -رك- -ة ب- -ن- -اء وتشس -ي -ي -د
ا÷زائ- -ر اŸسس -ت -ق -ل -ة ،م -ع -تÈي -ن
الشسعب ا÷زائر قدوة ‘ ›ال
ال- -ك- -ف -اح وال -نضس -ال وال -تضس -ح -ي -ة
واحÎام اŸبادئ السسامية للحرية
وحقوق اإلنسسان واحÎام ا÷وار
وت- -وط- -ي- -د ال- -عÓ- -ق- -ات ال -دول -ي -ة
والقليمة.

صصرحوا لـ«الشصعب»:

مامي أاعمر السضا ،⁄رئيسس اŸنظمة الصضحراوية Ÿناهضضة التعذيب:

لبد من كسصر التعتيم اإلعÓمي الذي يفرضصه اŸغرب على القضصية
اع- -ت Èم- -ام -ي أاع -م -ر السض -ا،⁄
رئ- -يسس اŸن- -ظ- -م -ة الصض -ح -راوي -ة
Ÿن - -اهضض - -ة ال - -ت - -ع - -ذيب ،ون- -ائب
رئ - - -يسس Œم- - -ع اŸداف- - -ع Úع- - -ن
’نسض -ان ال -ت-ي تÎأاسض-ه-ا
ح -ق -وق ا إ
اŸن - -اضض - -ل - -ة أام- -ي- -ن- -ات- -و ح- -ي- -در،
ا÷ام- -ع- -ة الصض- -ي- -ف -ي -ة «ف -رصض -ة
ل-تسض-ل-ي-ط الضض-وء ع-ل-ى م-ا ي-قع ‘
اŸناطق اÙتلة وجنوب اŸغرب،
م -ن ان -ت -ه -اك -ات خ-طÒة ◊ق-وق
’نسض- -ان وت- -عسض -ف واضض -ط -ه -اد،
ا إ
–ت حصض- -ار إاعÓ- -م- -ي م- -ط -ب -ق،
وف- -رصض- -ة أايضض- -ا ل- -ل- -ت- -واصض -ل م -ع
’عÓ-م ،ال-ت-ي
ﬂت -ل -ف وسض-ائ-ل ا إ
ت -ق -ف ع -ل -ى شض -ه -ادات ح-ي-ة ع-ن
ط-غ-ي-ان وع-ن-ف القوات اŸغربية
اÙت- - - - -ل- - - - -ة ‘ ح - - - -ق اŸدن - - - -يÚ
الصضحراوي Úالعزل».

ÖjôZ áÑ«ÑM
ندد مامي اعمر السسا ⁄القادم من
اŸن- -اط- -ق اÙت- -ل- -ة م- -ن الصس -ح -راء
ال- -غ- -رب- -ي- -ة ‘ ،تصس- -ري -ح لـ»الشس -عب»،
«ب- -ا◊صس- -ار ال- -ذي ي- -ف -رضس -ه ن -ظ -ام
اıزن على وسسائل اإلعÓم وعلى
اŸراق- -ب Úال -دول -ي Úوم -ن -ع -ه -م م -ن

ح- - - -م - - -ل وزي - - -ر ال - - -ن - - -ق - - -ل
الصض -ح -راوي ب -اب -ي -ة الشض -ي-ع-ة،
ون- - - -ائب رئ- - - -يسس ا÷ام- - - -ع - - -ة
’ط- - -ارات ال- - -ب- - -ول- - -يسض - -اري - -و
إ
وا÷م- - -ه- - -وري - -ة ال - -ع - -رب - -ي - -ة
الصض -ح -راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة،
ك  Óv- -م- -ن ف- -رنسض- -ا وإاسض- -ب- -ان- -ي- -ا
مسضؤوولية مسضاندة ا’سضتعمار
اŸغربي الذي يسضتمر ‘ قمعه
ل-لشض-عب الصض-ح-راوي وعرقلته
ت -ط -ب -ي-ق م-ب-دأا ت-ق-ري-ر اŸصضÒ
باعتباره ا◊ل الوحيد للنزاع
القائم مند أاك Ìمن  42سضنة.
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عدد من دول اŸعمورة ،والتفكÒ
‘ ب -رام -ج ‡ن -ه-ج-ة ل-ل-دف-اع ع-ن
قضسية آاخر مسستعمرة ‘ القارة
اإلف - -ري- -ق- -ي- -ة واك- -ت- -م- -ال ب- -ذالك
اسستقÓل هذه األخÒة ومديها ‘
درب ال-ت-ق-دم وال-رق-ي والزده-ار،
وكذا Œسسيد مشسروع بناء اŸغرب
العربي الكب.Ò
أاشس- -اد إاط- -ارات ال -ب -ول -يسس -اري -و
وا÷م-ه-وري-ة الصس-حراوية ،بالدور
الذي تقوم به ا÷زائر Ãسساندتها
لشسعب الصسحراء الغربية والوقوف
إا ¤جانبه مند أاك Ìمن  40سسنة،
والعمل على حمل قضسيته والدفاع
ع -ن -ه -ا ‘ ك -ل اŸن -اسس-ب-ات ،ع-ل-ى
الصسعيدبن الدبلوماسسي الرسسمي،
وم- - -ن خÓ- - -ل اÛت - -م - -ع اŸدÊ
بقيادة اللجنة الوطنية ا÷زائرية
للتضسامن مع الشسعب الصسحراوي،
وك -ذا ع -ل -ى الصس -ع -ي -د اإلع Ó-م-ي
وﬁاول -ة صس -ح -ف -ي وصس -ح-ف-ي-ات
ا÷زائ- - -ر كسس - -ر ا◊صس - -ار ال - -ذي
ي -ف -رضس-ه اŸغ-رب ع-ل-ى ال-قضس-ي-ة،
ب-وق-ف-ات تضس-ام-ن-ي-ة م-ت-ع-ددة ك-ان

الدخول إا ¤اŸناطق اÙتلة ،ألنه ل
ي - -ري - -د شس - -ه - -ود ع- -ي- -ان ع- -ل- -ى ه- -ذه
النتهاكات ا÷سسيمة واÿطÒة».
وع- -ن نشس- -اط -ات ال -ه -ي -ئ -ت Úال -ت -ي
Áث -ل -ه -م -ا ،كشس -ف م -ام -ي السس -ا ⁄أان
«أابرزها مؤوخرا ،كان اŸطالبة ‘ كل
اŸناسسبات واÙافل الدولية بتوسسيع
صسÓحيات بعثة اŸينورسسو ‘ إاطار
آالية مسستقلة ◊ماية حقوق اإلنسسان
وال -ت -ق -ري -ر ع -ن -ه-ا ،وم-وازاة م-ع ه-ذا
التنديد اŸسستمر باسستنزاف وسسرقة
الÌوات الطبيعية ،باŸناطق اÙتلة

والتي ليسس لها أاي انعكاسس على ا◊ياة
اليومية للصسحراوي ،Úالذين أاصسبحوا
ره-ي-ن-ة ل-ق-م-ة ال-ع-يشس ،ال-ت-ي يسستعملها
اÙت -ل ك -ورق -ة اب -ت -زازي -ة ل -تضس -ي -ي-ق
اÿناق عليهم».
وقد سسجلت اŸنظمة التي يرأاسسها
مامي السسا ،⁄الكث Òمن حالت قطع
الرزق ودفع عائÓت بأاكملها لهاوية
ال- -ف- -ق- -ر وا◊اج -ة ،خ -اصس -ة ع -ائ Ó-ت
الناشسط Úالسسياسسي.Ú
وذكر اŸدافع عن حقوق اإلنسسان،
‘ سسياق حديثه أان «اŸغرب قد قام
م-ن-د ب-داي-ة غ-زوه ل-لصس-ح-راء ال-غ-ربية،
بجرائم ترقى إا‹ مسستوى اإلبادة ،إاذ
زج Ãئات الصسحراوي Úوالصسحراويات
م- -ن ضس- -م- -ن- -ه -م أاط -ف -ال و قصس -ر‘ ،
معتقÓت سسرية ،وهو اليوم يتابع ‘
سس- - -ي- - -اسس- - -ة الÎه- - -يب وال - -ت - -عسس - -ف،
والع-ت-ق-الت ال-ت-عسس-فية واÙاكمات
ا÷ائ- -رة واألح- -ك- -ام ال- -ث -ق -ي -ل -ة ال -ت -ي
تصس -دره -ا اÙاك -م ال -عسس -ك -ري-ة ضس-د
اŸدني Úوالتي تصسل ‘ العديد من
اŸرات إا ¤اŸؤوبد ،هذا لذنب واحد
ووح -ي -د :مشس-ارك-ت-ه-م ‘ اŸظ-اه-رات
السس-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-بة بحقهم ‘ تقرير
اŸصس.»Ò
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وزير النقل الصضحراوي بابية الشضيعة لـ«الشضعب»:

’طارات البوليزاريو
«الشضعب» ترصضد أاجواء ا÷امعة الصضيفية إ

ت -خ -ت -ت -م ال -ي -وم ،ب -ب -وم -رداسس،
ال- -ط- -ب -ع -ة السس -ادسس -ة ل -ل -ج -ام -ع -ة
الصسيفية إلطارات ا÷بهة الشسعبية
لتحرير السساقية ا◊مراء ووادي
الذهب «البوليسساريو» وا÷مهورية
العربية الصسحراوية الدÁقراطية
ال -ت -ي ان -ط -ل-قت ،ي-وم  25جويلية
اŸنصس -رم –ت شس-ع-ار «السس-ي-اسس-ة
اŸغ-رب-ي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة :ال-ت-وسس-ع،
ت - - - - -روي - - - - -ج اıدرات وع- - - - -دم
السستقرار» ،والتي شسكلت حسسب
اŸشس -ارك Úب -ه -ا ،ف -رصس -ة ذه-ب-ي-ة
ل- - - -ت- - - -ب - - -ادل اÈÿات واآلراء بÚ
ﬂت- - -ل- - -ف أاط - -ي - -اف اÛت - -م - -ع
الصس- - -ح- - -راوي ،ال- - -ق- - -ادم Úم - -ن
ﬂي- -م- -ات ال Ó-ج -ئ Úب -ت -ن -دوف،
واŸن -اط -ق اÙت -ل -ة ،أاو ا÷ال -ي-ة
الصسحراوية باÿارج.
رك- -زت ه- -ذه ال- -ط -ب -ع -ة ،ال -ت -ي
ح- -م- -لت اسس- -م الشس -ه -ي -د «حسس -ن -ة
الوا‹» ،والتي شسارك فيها 455
إاطار على السسياسسة السستعمارية
اŸغ -رب -ي -ة اŸن -ت-ه-ج-ة ب-اŸن-اط-ق
اÙت-ل-ة م-ن الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة،
وال- -ق- -ائ- -م- -ة ع- -ل- -ى الن -ت -ه -اك -ات
اÿطÒة ◊ق- - - - - - -وق اإلنسس- - - - - - -ان
واسس -ت -ن -زاف الÌوات ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة
للشسعب الصسحراوي ،كما سسلطت
ﬂتلف اÙاضسرات والنقاشسات
الضسوء على الدور السسلبي الذي
يقوم به اŸغرب حاليا Ãنطقة
السساحل ‘ ﬁاولة منه لزعزعة
أام -ن واسس -ت -ق -رار دول ا÷وار ع-ن
ط -ري -ق تشس -ج -ي -ع -ه لÎوي -ج Œارة
اıدرات ،وتعاطيه مع شسبكات
ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة وا÷م -اع-ات

العدد

09

ق -ال وزي -ر ال -ن -ق -ل الصس -ح -راوي
ب - -اب - -ي - -ة الشس - -ي - -ع - -ة ‘ ،تصس- -ري- -ح
لـ»الشس- -عب» ع -ل -ى ه -امشس أاشس -غ -ال
ا÷امعة الصسيفية ببومرداسس ،اأن
الشس- -عب الصس- -ح -راوي وح -ك -وم -ت -ه
و‡ث - - -ل - - -ه الشس- - -رع- - -ي ج- - -ب- - -ه- - -ة
البوليسساريو ،يطالبون اليوم ،فرنسسا
ان «تكون منسسجمة مع عضسويتها
ك- -دول- -ة دائ- -م- -ة ‘ ›لسس األم- -ن
لتأاييد القرارات الدولية التي تنصس
ع - -ل - -ى تصس - -ف - -ي - -ة
السس- -ت- -ع- -م -ار م -ن
الصس-ح-راء ال-غ-ربية
والسس-م-اح لشس-ع-ب-ه-ا
ب - -ق - -ول ك - -ل - -م- -ت- -ه
األخÒة ،وان تكف
ع -ن دع -م سس-ي-اسس-ة
الضس- - -م ب- - -ال- - -ق - -وة
والحتÓل وانتهاك حقوق اإلنسسان
واسستنزاف اÒÿات بطريقة غÒ
شسرعية وتشسريد شسعب بأاكمله».
وأاضساف الوزير ،أان على اسسبانيا
ال-ي-وم– ،م-ل مسس-ؤوول-ي-ة م-ا ي-ع-انيه
الشسعب الصسحراوي مند  24سسنة
من ÷وء ومعانات وتضسحيات ،كما
أان -ه سس -ي -ظ -ل ي -ط -ال -ب -ه -ا ب -ت -ح -م-ل
مسسؤووليتها ‘ اسستعمار الصسحراء
الغربية».
ووج -ه ب -اي-ب-ة الشس-ي-ع-ة ،ن-داء اإ¤
اÛم - - -وع- - -ة ال- - -دول- - -ي- - -ة واأل·
اŸت -ح-دة ي-ط-الب خÓ-ل-ه الضس-غ-ط
ع- - -ل - -ى اŸغ - -رب إلط Ó- -ق سس - -راح
اŸعتقل Úالسسياسسي Úوالكف عن

النهب اŸمنهج للÌوات الطبيعية،
ب - -ح - -ري - -ة ك - -انت ،أام زراع- -ي- -ة ،أام
معدنية ،وكذا الكشسف عن مصسÒ
أاك Ìمن  600مفقود صسحراوي».
و‘ سسياق آاخر اعت ÈاŸسسؤوول
الصس-ح-راوي أان ا÷ام-ع-ة الصس-ي-فية
شس -ك -لت «فضس -اء ث-ق-اف-ي-ا ،إاعÓ-م-ي-ا
وسسياسسيا تضسامنيا ،بكل ما –مله
ه -ذه ال -ك -ل-م-ة م-ن م-ع-ا Êسس-ام-ي-ة،
ح -يث نشس -ط -ه -ا خÈاء وﬂتصس -ون
وأاسس - -ات - -ذة ‘ م - -ي- -ادي- -ن م- -ه- -م- -ة
وسس -اع -دت ‘ ت -ث -ق -ي -ف اإلط-ارات
الصسحراوية
وت-ق-وي-ة اŸع-ارف
والتجربة
ال - -نضس - -ال - -ي- -ة بÚ
مناضسلي
اıيمات
وال - -ق - -ادم Úم - -ن
اŸناطق
اÙتلة.
واأضس- -اف ال- -وزي- -ر الصس- -ح- -راوي
ق -ائ « ،Ó-أان ا÷ام-ع-ة رك-زت أايضس-ا
على التحولت السسياسسية العاŸية
الكÈى وعلى سسياسسية أامريكا ‘
إافريقيا ،كما تطرقت إا ¤التجربة
ا÷زائ-ري-ة ك-م-رج-ع و‰وذج ن-اجح
ي -ق-ت-دي ب-ه وال-ذي يسس-ت-ن-د Ÿب-ادئ
ن - -وف- -م Èك- -م- -ا اع- -ت Èأان ال- -ث- -ورة
ا÷زائ- -ري- -ة وتضس- -ح- -ي -ات الشس -عب
ا÷زائري Ÿدة  132سسنة من أاجل
اسسÎج -اع سس -ي -ادت -ه ،تشس -ك-ل ق-دوة
درب- - - - -ا يسس Òال- - - - -ي - - - -وم الشس - - - -عب
الصس -ح -راوي ع -ل -ي -ه ،ح-ت-ى ال-نصس-ر
واسسÎجاع حقه ‘ تقرير اŸصس.Ò

الثورة ا÷زائرية
مرجعية ◊ركات
التحرر

اŸناضضلة مر Ëبورحيمي:

ا◊قوقيون الصصحراويون معرضصون للمضصايقات عند عودتهم إا ¤األراضصي اÙتلة
EQUIPE

أاكدت اŸناضسلة والكاتبة ‘ فريق
اإلعÓ- - - - -م MEDIA
ونائبة رئيسس جمعية وحماية ونشسر
الثقافة الصسحراوية ،مر Ëبورحيمي،
أان مشس- -ارك -ة اŸرأاة الصس -ح -راوي -ة ‘
النضسال والكفاح ليسست وليدة اليوم،
إاذ أانها كانت ‘ الطليعة مند سسنة
 19٧5وسس -ج -لت حضس -وره-ا ب-ق-وة ‘
نشس-أاة ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسساريو ،وتسسجيلها
مشساركة قوية على الصسعيد السسياسسي
والدبلوماسسي والجتماعي والثقا‘.
وأاشسادت مر Ëبورحيمي ،القادمة
إا ¤ا÷ام -ع -ة الصس -ي -ف-ي-ة م-ن ال-ع-ي-ون
اÙت - -ل- -ة ‘ ،تصس- -ري- -ح لـ«الشس- -عب»،
بنضسال وصسمود اŸرأاة الصسحراوية ‘
اŸناطق اÙتلة ،ومشساركتها القوية
‘ اŸق -اوم -ة السس -ل-م-ي-ة ب-ال-رغ-م م-ن
الضس- -ط- -ه- -اد وال- -ع -ن -ف والع -ت -ق -ال
والتعذيب الذي تتعرضس له».
وق- -الت اŸع- -ت- -ق- -ل -ة السس -اب -ق -ة ‘
أاحداث ﬂيم اقد Ëازيك  ،2010أان
«اŸرأاة الصس- -ح- -راوي- -ة ج -اءت ال -ي -وم
ل-ت-ن-ق-ل ل-ل-رأاي ال-ع-ام الصس-ورة السس-لبية
واÿطÒة ع- -ن م -ا Áارسس -ه اÙت -ل
اŸغ -رب -ي ‘ ح -ق -ه -ا م -ن ان -ت-ه-اك-ات
وتعسسف واهانات يومية واغتصساب،

ال -ذي أاصس -ب -ح ي -ط -ول ح -ت -ى الشس-ب-اب
والقصسر ،والغريب ‘ األمر أانه من
أاول اŸوقع Úعلى معاهدة احÎام
حقوق اإلنسسان.
و‘ شس- - -أان آاخ- - -ر ي- - -ع- - -ت Èق- - -دوم
ال -نشس -ط -اء ا◊ق -وق-ي Úم-ن اŸن-اط-ق
اÙت - -ل- -ة ل- -ل- -مشس- -ارك- -ة ‘ أاشس- -غ- -ال
ا÷امعة الصسيفية ،نوعا من اŸقاومة
‘ حد ذاته ،إاذ يخاطر تقول مرË
ب-ورح-ي-م-ي ا÷م-ي-ع ب-تعرضسه وعائلته
Ÿضسايقات متعددة من قبل ا÷مارك
والقوات األمينة اŸغربية.

ي -ت -ع -رضس ا◊ق -وق-ي-ون  -أاضس-افت
اŸناضسلة السسياسسية  -إا ¤شستى أانواع
التضسييق والبتزاز والتعنيف اللفظي
وال- -ت- -ف- -ت- -يشس ا÷سس -دي ،م -ع -تÈة أان
الضس-ري-ب-ة اŸدف-وع-ة ه-ي-ن-ة ‘ سس-بيل
رفع ا◊صسار والتعتيم الذي يفرضسه
اŸسستعمر اŸغربي وكشسف للعا ⁄ما
ي -رت -ك -ب -ه م -ن ج -رائ-م بشس-ع-ة ‘ ح-ق
الشس- - -عب الصس- - -ح - -راوي ب - -األراضس - -ي
اÙتلة ضساربا بعرضس ا◊ائط كل
اŸواث -ي -ق ال -دول -ي -ة ا◊ام-ي-ة ◊ق-وق
اإلنسسان.

من مراسسلينا

السسبت  08اوت  2015م
الموافق لـ  23شسوال  1436هـ

اŸدير العملياتي لتصشالت ا÷زائر بباتنة لـ““ :الششعب““:

 info@ech-chaab..comالعدد
16793 www.ech-chaab.com

““نعمل بدون انقطاع لتحسش Úاÿدمة وعصشرنة القطاع““
 8وكالت Œارية لدعم تششغيل الششباب

للياف البصشرية على مسشافة  8120كلم منها  94كلم
لتصشالت ا÷زائر بباتنة ،انه قد ” ربط  48بلدية من أاصشل  61بلدية بششبكة ا أ
كششف اŸدير العملياتي إ
أا‚زت ‘ سشنة  ‘ ،2014ح Úششرع مؤوخرا ‘ ربط  13بلدية با÷هة الششمالية على مسشافة  257كلم  ،حسشب ذات اŸصشدر.
باتنةŸ:وششي حمزة
ح- -يث ي -ع -ت ،Èق -ط -اع اتصس -الت ا÷زائ -ر
ب- -ولي- -ة ب- -ات- -ن- -ة ،حسسب اŸدي- -ر م- -ن بÚ
ال-ق-ط-اع-ات ا◊ي-وي-ة ال-ت-ي ت-راه-ن ع-ل-ي-ها
الدولة لتحسس Úاÿدمة اŸقدمة للمواطن
م - -ن خ Ó- -ل نسسب ال - -رب - -ط ب - -ال - -ه - -ات- -ف
والنÎن-يت ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-ولي-ة ب-ات-ن-ة،
حيث قّدر اŸدير العملياتي السسيد ““طارق
حنبلي““ نسسبة العصسرنة بـ 65باŸائة ،من
خطوط الشسبكة الهاتفية الثابتة
وقد أاكد اŸدير ÷ريدة ““الشسعب““ Ãكتبه
باŸنطقة الصسناعية بكشسيدة بباتنة ربط 3
بلديات جديدة بشسبكة األلياف البصسرية
وهي فم الطوب وأاولد عوف الرحبات
والتجمع السسكا““ Êالشسيحات ““على مسسافة
 39.5كلم ،انطلقت بها األشسغال مؤوخرا
على مسسافة  46كلم األول منه على مسسافة
 28كلم ‘ كل من بلديات بومية ،الشسمرة
والكواشسرية و 18كلم ‘ بلدية تاكسسÓنت
وت -ي -ن -ي -ب -اوي-ن ك-م-ا ” ب-ر›ة  5مشساريع

السشكان يطالبون
بلجنة –قيق

عائÓت حي بوجÈ
Ãنعة تششتكي
تلوث مياه الششرب
ناشسد ،أامسس ،سسكان حي بوج Èببلدية
م-ن-ع-ة ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،السس-ل-طات الولئية
التدخل لوضسع حد Ÿعاناتها جراء عدم
م -ب -الة السس -ل-ط-ات اÙل-ي-ة Ãشس-اك-ل-ه-ا
وانشسغالتها فبعد مشسكلة النقطاعات
اŸتكررة للكهرباء ،طفت على السسطح
مشسكلة أاخرى أاخطر من األو ¤تتمثل
‘ اختÓط اŸياه الصسا◊ة للشسرب مع
م -ي -اه ق -ن -وات الصس -رف الصس -ح -ي ،وه-ي
اŸشس-ك-ل-ة ال-ت-ي دف-عت ب-ال-عشس-رات منهم
إا ¤زي - -ارة األط - -ب - -اء وم - -راك - -ز إاج- -راء
ال-ف-ح-وصس-ات ل-ل-ت-أاك-د م-ن عدم إاصسابتهم
بأامراضس نتيجة ذلك.
وقد طالب اŸعنيون بإايفاد ÷نة –قيق
ولئ-ي-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-ع-ان-اة السس-ك-ان،
خاصسة ‘ ضسل عجز اÛلسس الشسعبي
البلدي ا◊ا‹ على التكفل بإانشسغالتهم
حسسب ما أاكده العديد من اŸواطنÚ
÷ريدة ““الشسعب““ ،كما أاثار اÙتجون
قضسية تواجد  4نواب لرئيسس اÛلسس
و 3رؤوسساء ÷ان ،وبقاء مشساكل اŸواطن
وإانشس -غ -الت -ه ت -راوح م -ك -ان -ه -ا ف-م-ا دور
وفائدة هؤولء يتسساءل السسكان؟ .خاصسة
وأانهم يتقاضسون رواتب مالية مغرية ل
ي -ق -اب -ل -ه-ا ›ه-ود ح-ق-ي-ق-ي ‘ اŸي-دان
حسسب السسكان.
كما طالب السسكان من ا÷هات اŸعنية
ولئ -ي-ا إاي-ف-اد ع-دد م-ن األط-ب-اء ل-ل-ق-ي-ام
ب -ح-م-ل-ة ﬁل-ي-ة ل-ل-ت-ل-ق-ي-ح ضس-د ﬂت-ل-ف
األمراضس خاصسة تلك التي تنتقل عن
طريق اŸياه بعد تسسجيل بعضس ا◊الت
اŸرضس- -ي- -ة ل- -دى ب- -عضس السس- -ك -ان ب -ع -د
اسس-ت-ع-م-ال-ه-م ل-ل-مياه الشسروب اıتلطة
Ãي -اه الصس -رف الصس -ح-ي وه-م ي-ج-ه-ل-ون
ذلك.
و‘ انتظار إايجاد حلول لهاته اŸشساكل،
يبقى سسكان بلدية منعة يشستكون تفرد
ا ÒŸب -ات -خ -اذ ق -رارات دون إاشس -راك -ه-م
فيها ما يخالف تعليمات وزارة الداخلية
ووا‹ باتنة بضسرورة إاشسراك اŸواطن
‘ تسسي Òشسؤوونه اÙلية تطبيقا Ÿبدأا
الدÁقراطية التشساركية.
باتنةŸ:وششي حمزة

أاخرى على مسسافة  75كلم إاجمالية “كن
ق -اط -ن -ي ب -ل -دي -ات وادي ال -ط-اق-ة وع-ي-ون
العصساف Òامدوكال من هاته اÿدمة التي
خصسصس لها غÓف ما‹ ضسخم يفوق الـ 16
مليار سسنتيم.
وب -خصس -وصس رب -ط سس -ك -ان ال -ولي -ة ب-ات-ن-ة
بشسبكة النفاذ الـ  MSANفأاشسار ،السسيد
““ط-ارق ح-ن-ب-ل-ي““ اŸدي-ر أال-ع-م-ل-ياتي لذات
الشسركة ،أان مصسا◊ه قد “ّكنت خÓل الـ6
أاشسهر األو ¤من السسنة ا÷ارية من –قيق
معدل ربط لـ 85مركزا هاتفيا MSAN
بسسعة  35512منفذ.
إاضسافة إا ¤توفر الولية على ›موعة
Œه-ي-زات ه-ات-ف-ي-ة تقدر بـ 209186منفذ
منها  31أالف منفذ لسسلكي نوع WLL
 115034منفذ من نوع Ã MSANعدل
 65باŸائة ،من عصسرنة شسبكتها الهاتفية
وج -ع -ل-ه-ا م-ن ن-وع  MSANل-ي-بلغ عدد
الزبائن خÓل أاواخر شسهر ماي اŸنقضسي
 97296زبون .
ويرد السسيد حنبلي على انشسغالت الزبائن
اÿاصس - -ة ب - -إان- -ق- -ط- -اع- -ات النÎن- -يت أان
مصسا◊ه تبذل ›هودات كبÒة لعصسرنة
ال- - -ق- - -ط- - -اع أاك Ìف- - -أاك ،Ìخ- - -اصس- - -ة م- - -ع
إاسسÎات- -ي- -ج -ي -ة ال -وزارة اÿاصس -ة ب -إاب -ق -اء
اŸت- -ع- -ام- -ل ال- -ت- -اري -خ -ي رائ -دا ‘ ›ال
التصسالت ومواجهة اŸنافسسة الشسرسسة
ال -ت -ي ي -ت-ع-رضس ل-ه-ا ال-ق-ط-اع م-ن ﬂت-ل-ف
اŸنافسس.Ú

إاضس -اف -ة إا ¤تسس -ج -ي -ل مشس-اري-ع ج-دي-دة
ل-لشس-ب-ك-ة ال-ه-ات-ف-ي-ة ال-ن-ح-اسسية اŸزدوجة،
ح -يث ” ت -دع -ي -م الشس -ب-ك-ة بـ 12096زوج
هاتفي جديد ‘ العديد من األحياء خÓل
السسنة ا÷ارية كحملة  3و” تطه9632 Ò
زوج ك -ان ي -ع-م-ل م-ن ق-ب-ل وي-ن-ت-ظ-ر خÓ-ل
السسنة القادمة تدعيم شسبكتها بالولية بـ
 3700زوج جديد.

سشرقات الكوابل
والديون عّقد اŸششاكل

على غرار باقي الشسركات واŸؤوسسسسات
ال- -ت- -ج- -اري- -ة األخ- -رى ت- -واج -ه ،اتصس -الت
ا÷زائر بباتنة ،مشسكل الديون اŸتفاقمة
من سسنة إا ¤أاخرى اآلمر الذي دفعها إا¤
توجيه اŸعني Úاللذين تÎتب عليهم ديون
إا ¤ا÷هات القضسائية إلجبارهم على دفع
ال -دي -ون اŸسس -ت -ح -ق -ة ل-دي-ه-م ،ح-يث ق-در
اŸدير طارق حنبلي عدد القضسايا إا¤
غاية السسداسسي األول من السسنة ا÷ارية
ح- -وا‹  4000قضس-ي-ة ،ت-تصس-دره-ا ال-ديون
ن- -ح- -و اŸواط- -ن Úك- -اشس- -ف- -ا ع- -ن تسس -طÒ
مصسا◊ه إلسسÎاتيجية تسسديد الديون من
خÓل جدولتها سسنويا أاو كل سسداسسي.
ك -م -ا وت -واج -ه الشس -رك -ة ال -ت-ج-اري-ة حسسب
السسيد ““طارق حنبلي““ ظاهرة العتداءات
والسس- -رق- -ات اŸت- -ك -ررة ع -ل -ى الشس -ب -ك -ات
الهاتفية ،األمر الذي تسسبب ‘ خسسائر
مالية معتÈة للشسركة ،حيث ” إاحصساء 20
ح - -ال- -ة سس- -رق- -ة ‘ السس- -ن- -ة اŸاضس- -ي- -ة ”

السستيÓء من خÓلها على  1758م Îمن
الكوابل بقيمة مالية فاقت الـ 300مليون
سسنتيم ،و‘ السسنة ا÷ارية ” إاحصساء 15
ح -ال -ة سس -رق -ة ” السس-ت-يÓ-ء م-ن خÓ-ل-ه-ا
 1326م Îبقيمة مالية قدرت بـ 273مليون
سسنتيم ع Èكامل تراب الولية.
تسس-ع-ى مصس-ال-ح إاتصس-الت ا÷زائ-ر ب-ب-ات-نة
ومن خÓل وكالتها التجارية الـ 8و 7نقاط
حضسور موزعة على إاقليم الولية تقدË
خدمات نوعية تليق بثقة الزبون ولهذا
الغرضس ” بر›ة فتح  6نقاط جديدة
بكل من بلديات ع Úجاسسر سسريانة تكوت
تيمقاد وأاحياء الزمالة وحملة.
و‘ إاطار تدعيم الشسباب Ãختلف صسيغ
ال- -تشس- -غ- -ي- -ل ،أاك -د اŸدي -ر أان الت -ف -اق -ي -ة
اŸوق- -ع- -ة ب Úشس -رك -ة اتصس -الت ا÷زائ -ر
والوكالة الوطنية لدعم الشسباب ““لونسساج““،
م -ا ت -زال سس -اري -ة اŸف -ع -ول ب -ل ومصس -ال-ح
إاتصس - -الت ا÷زائ - -ر ت- -ق- -دم ك- -ل ال- -دع- -م
ل -ل -راغ -ب ‘ Úالشس -راك-ة م-ع-ه-م م-ن خÓ-ل
ت -ق -د Ëيّ-د اŸسس-اع-دة إلنشس-اء م-ؤوسسسس-ات
مصس- -غ- -رة ب- -ق -ط -اع التصس -الت ،ح -يث ّ”
توظيف  4شسركات جديدة ‘ إاطار هاته
التفاقية تسسهر شسركة اتصسالت ا÷زائر
على تكوينهم Ÿدة  15يوما كام ،Óحيث
أاصسبح عند هاته األخÒة  9شسركات كاملة،
غ Òأان اŸدي- - - -ر أال - - -ح ع - - -ل - - -ى ضس - - -رورة
اسستعدادهم لدعم ومسساعدة العديد من
الشسباب اآلخر.

لتسشهيل حركة التنّقل

–ديث  ١١٧كلم من ششبكة الطرق باألغواط

لن –ديث م - -ا ›م - -وع- -ه  117ك-ل-م م-ن شش-ب-ك-ة ال-طرق الولئية
” ◊د ا آ
لغواط بغية تدعيمها وعصشرنتها وتسشهيل حركة التنقل بها.
با أ
م -ن ب Úه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ات ال-ت-ي إان-ط-ل-قت ““ متقدمة““ من اإل‚از.
غ-ال-ب-ي-ت-ه-ا خÓ-ل السس-ن-ة اŸن-قضسية هناك وتتمثل مشساريع التحديث هاته أاسساسسا ‘
حوا‹  36كلم ” اسستÓمها بصسفة نهائية ت -دع-ي-م ال-ط-ري-ق ال-ولئ-ي رق-م  121على
‘ ح Úتتواجد مقاطع أاخرى ‘ مراحل مسسافة  50كلم وأاك Ìمن  17كلم بالطريق

الولئي رقم  122إا ¤جانب  29كلم من
ال -ط -ري -ق ال -راب-ط ب Úال-غ-يشس-ة وال-ط-ري-ق
الوطني رقم .47
وتشس -م -ل أايضس -ا إا‚از ازدواج -ي-ة ال-ط-ري-ق
الولئي رقم  230بطول  10كلم ونفسس
األشسغال على مسستوى الطريق اŸؤودي من
ب -ل-دي-ة ب-ن ن-اصس-ر ب-ن شس-ه-رة إا ¤ع-اصس-م-ة
الولية واŸقدرة بـ  11كلم.
و‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ”ّ ،اسس -ت Ó-م مشس -روع
إاعادة تأاهيل الطريق Úالرابط Úب Úجبل
العمور والطريق Úالوطني Úرقم  47و23
Ÿا –تويه اŸنطقة اŸذكورة من منشسآات
حيوية حسسب نفسس اŸصسالح.
وب-خصس-وصس صس-ي-ان-ة ال-ط-رق ال-ب-ل-دية فقد
انتهت أاشسغال إاعادة العتبار وتكسسية ما
يقارب  95كلم وهي العملية التي “سس
بلديات العسسافية وع Úماضسي وسسيدي
بوزيد وتاجرونة وقصسر ا◊Òان وحاسسي
الدلعة.
ه- -ذا وق- -د ت- -دع- -مت ح- -ظÒة م- -دي- -ري- -ة
األشس- -غ- -ال ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ع -ت -اد الصس -ي -ان -ة
وإاشسارات اŸرور لتجهيز ›موع الطرق
الولئية فضس Óعن اقÎاحها تصسنيف 433
كلم من الطرق البلدية كطرق ولئية.
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اŸياه منعدمة بقرية
ا÷سشاسشية بأاولد منصشور
باŸسشيلة

يعا Êسسكان ا÷سساسسية ببلدية أاولد
م- -نصس- -ور ‘ اŸسس- -ي -ل -ة أازم -ة ع -طشس
خ- -ان- -ق- -ة .السس- -ك- -ان ال- -ذي- -ن ط -ال -ب -وا
السسلطات اÙلية ‘ اك Ìمن مرة
ب -ت -وف Òم -ي -اه الشس -رب واي-ج-اد ح-ل-ول
مسستعجلة وخاصسة وان العديد منهم
يضسطرون إا ¤شسراء صسهاريج اŸياه
Ãبالغ شسبه خيالية ،خاصسة وان البئر
الرتوازي الذي يزود سسكان القرية قد
ج ّ-ف وق -د اسس -ت -ف -ادت ال -ب-ل-دي-ة ب-ب-ئ-ر
حديث  ⁄تنطلق به األشسغال إا ¤حد
السس -اع -ة ،ح -يث ق-ام السس-ك-ان ب-ح-رك-ة
اح-ت-ج-اج-ي-ة اغ-ل-ق-وا م-ن خÓ-لها مقر
البلدية وطالبوا بإايجاد حل عاجل
للمشسكلة ،خاصسة وان حرارة الصسيف
‘ ارتفاع مسستمر وهو ما يتطلّب مياه
ك -ثÒة خ -اصس-ة ت-لك اŸوج-ه-ة ل-لشس-رب
والغسسيل.

سشكان السشوامع يطالبون
بعيادة طبية وثانوية
يطالب سسكان السسوامع بعيادة طبية
ت -وف -ر ع -ل -ي -ه -م ع -ن -اء ال -ت -ن-قÓ-ت إا¤
مسس-تشس-ف-ى ال-زه-راوي اŸت-واج-د على
مسس - -ت - -وى ال- -ولي- -ة ل- -ت- -ل- -ق- -ي ابسس- -ط
ال -ع Ó-ج-ات او ال-ت-ن-ق-ل ا ¤مسس-تشس-ف-ى
ب- -ل- -دي- -ة أاولد دراج ،وخ -اصس -ة ‘ م -ا
يتعلق با◊الت اŸسستعجلة.
ع -ل -ى ال -رغ-م م-ن أان ه-ن-اك مشس-روع-ا
مقÎحا يتمثل ‘ –ويل مقر البلدية
ال -ق -د Ëا ¤ع -ي -ادة ط -ب -ي -ة وه -و ح-ل
سسيعيد الروح وينهي متاعب السسكان لو
جسسد على ارضس الواقع ،كما يطالب
السسكان من جهة أاخرى بإانشساء ثانوية
ب-ال-ب-ل-دي-ة ُت-غ-ن-ي ع-ل-ى اب-ن-ائ-ه-م مشسقة
التنقÓت اليومية ا ¤عاصسمة الولية
وك -ذا اŸط -ال -ب -ة Ãت -وسس -ط -ة ج-دي-دة
ت- -خ- -ف- -ف م- -ن الك- -ت -ظ -اظ اŸوج -ود
ب- -اŸت -وسس -ط -ة ال -وح -ي -دة اŸت -واج -دة
بالبلدية.

غياب اŸششاريع
بأاولد ماضشي
يشستكي سسكان قرية اولد عبد ا◊ق
ببلدية اولد ماضسي باŸسسيلة غياب
اŸشساريع ال‰ائية ومرافق ضسرورية،
ح -يث ي -ط -ال -ب-ون ب-ف-ت-ح ق-اع-ة ال-عÓ-ج
ال -وح-ي-دة ب-ذات اŸن-ط-ق-ة وال-ت-ي ه-ي
م -غ -ل -ق -ة م-ن-ذ أاك Ìم-ن15سس-ن-ة ،ح-يث
تبقى معاناة أاها‹ اŸرضسى متواصسلة
م -ن ال -ت-ن-ق-ل ي-وم-ي-ا ا ¤م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة
وعلى مسسافة أاك Ìمن  05كلم ،وهذا
م -ن اج -ل ت -ل -ق -ي ال -ع Ó-ج .ك-م-ا ي-رف-ع
السسكان مطلب النارة العمومية خوفا
من السسرقة ومن الكÓب الضسالة ومن
لسسعات العقارب التي يسستحيل رؤويتها
ل -ي  ،Ó-خ -اصس -ة ون-ح-ن ‘ فصس-ل ا◊ر،
واإع - - -ادة ال- - -ن- - -ظ- - -ر ‘ ا‚از ا÷دار
اÿارج-ي ل-ل-م-درسس-ة الب-ت-دائ-ية أاولد
عبد ا◊ق بذات اŸنطقة والذي بات
يشسكل خطرا على أابنائهم ،الذي يكاد
ان يسسقط ‘ اي ◊ظة .وا‚از شسبكة
غاز اŸدينة الذي يعد من اŸطالب
اŸه- -م- -ة ل- -دى السس- -ك- -ان اŸن- -ط- -ق -ة،
ب -اŸسس -الك ال -ف Ó-ح -ي-ة وذلك ب-ج-انب
ح- -اج- -ز اŸائ -ي سس -د م -هÒيسس ال -ذي
صسرفت عليه الدولة أاموال طائلة وهو
غ Òمسستغل للحد السساعة.
اŸسشيلة  :عامر ناجح
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لوحات فنية ترسسمه ـ ـا فرق الرق ـصص الفلكلـ ـوري
‘ اŸهرجان العربي اإلفريقي
خيمة غرداية إلرسشاء السشلم والتصشالح
ورابح عصشمة يلهب اŸدرجات

^^ تتواصسل باŸسسرح ا÷هوي كاتب ياسس Úبو’ية تيزي وزو ،الطبعة العاشسرة للمهرجان
’ف-ري-ق-ي ل-ل-رقصص ال-ف-ل-ك-ل-وري ،ب-حضس-ور ﬁاف-ظ اŸه-رج-ان ووزي-ر الشس-ب-ي-بة
ال-ع-رب-ي ا إ
والرياضسة ولد اعلي الهادي ،إا ¤جانب السسلطات اÙلية والو’ئية .حفل ا’فتتاح
انطلق ،اÿميسص ،باسستعراضص وقافلة للفرق اŸشساركة والبالغ عددها  25فرقة،
والتي جابت شسوارع الو’ية انطÓقا من ملعب أاول نوفم Èمرورا بشسارع لعما‹
أاحمد ،وصسو’ إا ¤اŸسسرح ا÷هوي كاتب ياسس““ .Úالشسعب““ كانت حاضسرة بعÚ
اŸكان وتنقل أادق التفاصسيل.
ال-ق-ط-اع ال-وزاري م-ن أاج-ل ت-ط-وي-ر ال-ت-ن-م-ي-ة الجتماعية ت- -ع -ل -ق اŸواط -ن ب -ب -ل -ده،
والثقافية لششباب ا÷زائري من أاجل تعزيز وطنيته الذي ق- -ائ -ل““ :ن -ح -ن أاردن -ا أان
هو ﬁور جوهري من برنامج رئيسض ا÷مهورية السشيد ن -ب Úل -ل -ع -ا ⁄م-ن خ-لل
عبد العزيز بوتفليقة.
رقصش-ت-ن-ا الشش-ع-ب-ية مدى
وبدوره أابرز األم Úالعام لوزارة الثقافة ‡ثل للوزير ت -ع-ل-ق الشش-عب ال-ل-ب-ن-اÊ
عزالدين ميهوبي ،أاهمية ا◊دث الذي ينعشض صشيفيات وحّ-ب-ه ل-وط-ن-ه ،ن-اه-يك
تيزي وزو.
ع - - -ن دف - - -اع- - -ه ع- - -ن
أارضش-ه-م ال-ط-ي-ب-ة ،هي
ميز الطبعة العاششرة للمهرجان العربي اإلفريقي إارسشاء رقصش- - - - -ة تسش - - - -م - - - -ى
خيمة لولية غرداية ببهو دار الثقافة مولود معمري ،حيث قطعت ال -دب -ك -ة““ ،مششÒا أان -ه
تيزي وزو :ضساوية تو’يت
فرق غرداية آالف الكلومÎات حاملة معها كل ما تزخر به اŸنطقة ك -م -ا ي-ق-وم األف-ارق-ة
من إارث ثقا‘ ،حيث ن ّصشبت سشكان غرداية وبروح البسشاطة ،اÿيمة ال- -دب- -ك- -ة ل- -ل- -ق- -م -ر
لوحات فنية راقصشة تعكسض ثقافة الششعوب وا◊ضشارات ،اسشتعرضشت متنوعة األششكال واأللوان والتي تعكسض ‰ط عيشض أاهل اŸنطقة.
والشش - - -مسض ،ف - - -إان
بركع اŸسشرح ا÷هوي كاتب ياسش Úوالتي من بينها فرقة الصش ،Úالتي وأاكد بكاين أاحمد عضشو ونائب الرئيسض جمعية ““ا÷حفة والباروح““ سش - -ك - -ان ل - -ب- -ن- -ان
هي ضشيفة ششرف الطبعة ،إا ¤جانب عديد الفرق األخرى التي لنا ،أان هذه اÿيمة انسشجت بالصشوف وششعر اŸعز وتضشع فيها ديكورا يقومون بالدبكة
حاولت أان يرسشو السشلم واÙبة والصشداقة ب Úدول العا ،⁄وتبعث يجلسض فيها كبار اŸنطقة وتعد ›لسشا للصشلح واألعراسض وا◊فلت ◊اج -ة األرضض
ب -رسش -ال -ة إانسش -ان -ي-ة خ-دم-ة ل-لسش-لم ال-ع-اŸي م-ن خ-لل روح ال-رقصض الدينية منها والوطنية ،مضشيفا أان مششاركة اÿيمة بالولية جاءت وح - -ب - -ه أارضض
وحركاته الفنية التي تعطي بعدا ثقافيا ‡يزا.
ألول مرة.
الوطن.
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 25دولة عربية وإافريقية ششاركت ‘ اŸهرجا
هذا ‘ الوقت الذي قدمت فرقة ““القرابيل بني ميزاب““ بركح وبخصشوصض
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م -دار خ -مسش -ة أاي -ام م-ت-ت-ال-ي-ة ،وسش-ي-كشش-ف ق-و
اŸسشرح ا÷هوي كاتب ياسش ،Úعرضشا ششّيقا من خلل لوحات فنية مششاركته
ا÷زائ -ر وال -ع -رب والصش Úال -ت -ي أاب -دعت ف -رق -ه -ا ‘ ›ال ال -ف-ن-ون كلها تدعو للتوحيد.
‘
الششعبية الفلكلور والرقصض.
وبحسشب ما جاء على لسشان رئيسض الفرقة خلل تصشريح لـ ““الششعب““،
فإان هذه الفرقة الراقصشة أانششئت بعد السشتقلل بعد أان كانت فرقة
متششتتة وعبارة عن عروشض ،لكن بعد السشتقلل ” تكوين فرقة
واحدة ،مششÒا إا ¤أان عرضشهم جاء موزاييك وكوكتال للوحات فنية،
ﬁافظ اŸهرجان ووزير الششباب والرياضشة ولد اعلي الهادي ،أاكد ‘ لباسض تقليدي واحد ،كلها لوحات تدعو للسشلم من بينها رقصشة
خلل كلمة أالقاها أان التظاهرة لطاŸا كان يششرف ‘ –ضشÒها السشلم القادرية التي مصشدرها العاصشمي ،والثانية هي رقصشة –مل
سشنويا ،جاءت خلل األيام األخÒة بغيابه نتيجة توليه منصشب آاخر ،عنوان ““أاقذ ““Ëوهي ريتمية ،أاما الثالثة البارود والزرنة ،فيما جاءت
لكن الفريق اإلداري منه وعمال القطاع سشهروا وعملوا ‘ جد اللوحة األخÒة هدية لولية تيزي وزو.
اŸه- -رج -ان ،أاك -د
وتضشامن إل‚اح الطبعة.
وأاضشاف الوزير““ :على مدار عششر سشنوات ،اسشتضشاف اŸهرجان صش -ن -عت ف -رق -ة ““ف -رج -ة شش -و““ وف -رق-ة ““اÛد““ ال-ف-رج-ة ‘ أاوسش-اط ﬁدثنا أانها تعد الرابعة من
حوا‹  40بلدا كل واحد ع Èبطريقته من خلل الغناء وا◊ركات ا÷مهور ،الذي توافد لقاعة العروضض باŸسشرح ا÷هوي كاتب ياسش Úن -وع -ه -ا ،مضش -ي -ف-ا أان ه-ذا ا◊دث ال-ث-ق-ا‘
عن ثقافة بلدهم““ ،مششÒا إا ¤أان هذا ا◊دث الثقا‘ يحمل الكث Òوذلك خلل لوحات راقصشة تعكسض ثقافة كل بلد .واسشتنادا لرئيسض ف-رصش-ة ل-ل-ت-ب-ادل وال-ت-ع-ارف ع-ل-ى ت-ق-ال-ي-د كل بلد ،مبديا
من الذكريات ،حيث اسشتقبل وجوها مبتسشمة من راقصش Úششاركوا ‘ فرقة اÛد لبنان خلل تصشريح خصض به جريدة ““الششعب““ ،فإان إاعجابه بالفرق ا÷زائرية اŸتنوعة والبالغة  12فرقة ،كل منها لها
الطبعات السشابقة وا◊الية ،حاولوا إارسشاء مبدإا ا◊وار واألخوة ب Úالفرقة متكونة من  ٣0عضشوا وكلها تسشعى للحفاظ على اإلرث رقصض خاصض بها من قبائلي وششاوي ومزابي وعاصشمي وغÒها.
للتذك ،Òفقد نالت فرقة مصشر ولبنان إاعجاب ا÷مهور ا◊اضشر
البلدان وسشاهموا ‘ زرع هذا النوع من السشلم.
الششعبي لبلدهم.
أاكد الوزير ،أانه سشيعمل على ‚اح اŸهرجان ومتابعة الششباب والتزام وقال رئيسض الفرقة ،إان رسشالتهم خلل العرضض كانت –مل معنى وال -ق -ادم م -ن ك -ل أان -ح-اء ال-ولي-ة ل-ت-تّ-ب-ع ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-اسش-ع-ة
للمهرجان الثقا‘ اإلفريقي .
كما انبهر ا÷مهور كذلك بالعروضض الششّيقة اŸسشتوحاة من الÎاث
اإلفريقي األصشيل لكوت ديفوار ،وهي رقصشات تدعو إا““ ¤ا◊ب
نظم بالتنسسيق مع جمعية كافل اليتيم بشساطئ ““صسنمال““ ‘ مسستغاÂ
وا◊رية ““ وإا– ¤سش ÚاÛتمع ونبذ العنف وترافع من أاجل ضشرورة
تكريسض الوحدة والتفاهم والتسشامح با◊ب والسشلم ب Úالششعوب.

خيمة األمل والفرجة

وزير الشسباب والرياضسة ولد اعلي الهادي:
تكثيف التظاهرات الثقافية لÎقية الشسباب

أاسساط Òوطقوسص
عن جزيرة األحÓم
تث Òالفضسول

فرقة لبنان ومصسر تصسنعان الفرجة

أامن أادرار يتكفل بـ 50طف Óيتيما ‘ ﬂيم صسيفي

الششعب ‘ /إاطار تكثيف النششاطات اإلنسشانية ‘ فصشل الصشيف،
وتفعيل مبدإا ا÷وار اŸسشطر من طرف اŸديرية العامة
لم -ن ال -وط -ن -ي ،ن -ظ -مت مصش -ال -ح أام -ن ولي -ة أادرار،
ل - -أ
بالتنسشيق مع جمعية كافل اليتيم ،يوم / 08 / 04
 2015مبادرة تضشامنية لفائدة  50طفل يتيما من
ولية أادرار وذلك بضشمان ﬂيم صشيفي بأاحدى
ششواطئ مسشتغا““ Âصشنمال““.
وبحسشب بيان اŸديرية العامة ،تلقت ““الششعب““
نسشخة منه ،فقد اسشتمتع األطفال من التخييم
Ÿدة  15يوما برفقة مؤوطرين من ا÷معية ومن
األمن الوطني.
عرف هذا النششاط ا÷واري ،فرحة كب Òوبهجة
ل-دى األط-ف-ال ال-ي-ت-ام-ى ول-ق-ي اسش-ت-حسش-ان-ا ك-بÒا م-ن
طرف مؤوطري جمعية كافل اليتيم وكذا مواطني ولية
أادرار.

رابح عصسمة يلهب دار الثقافة وزكية ﬁمد
‘ اŸوعد

من جهة أاخرى ،أاحيا الفنان القبائلي ربح عصشمة ،حفل
فنيا سشاهرا ،حضشره جمهور غف Òمن ﬂتلف بلديات
الولية .أادى فيه الفنان أاجمل باقة من أاغانيه القدË
م -ن -ه -ا وا÷دي -د ،وذلك –ت تصش -ف -ي -ق -ات ا÷م -ه-ور
وزغاريد النسشاء.
خلل العرضض عّبر رابح عصشمة عن سشعادته بلقائه
ا÷ديد بجمهور الولية بعد أان كان آاخر موعد جمعه
Ãحبيه خلل السشهرات الرمضشانية ،حيث  ⁄يتسشنّ
للعديد دخول القاعة ،واعدا ‘ ذات الصشدد بالغناء
Ùبيه كل مرة تتاح له الفرصشة.
هذا ‘ الوقت الذي ينتظر أان –يي ،اليوم ،الفنان زكية
ﬁمد حفل فنيا سشاهرا ،على أان يختتم الطبعة الفنان القبائلي
العريق واÙب علي عمران.

السشيدة ““نادية.ب““ من قسشنطينة جاءت برفقة
ع -ائ -ل -ت -ه -ا ل -قضش -اء ال -ع -ط-ل-ة الصش-ي-ف-ي-ة ،ق-الت
““ل -لشش-عب““““ :ت-ع-ت Èج-ي-ج-ل وج-ه-ة ال-ع-دي-د م-ن
العائلت Ÿا تتمتع به من ششواطئ جميلة على
غرار ““العوانة““ اŸتميزة عن باقي الششواطئ
التي تزخر بها بلدنا ...وما يزيدها جمال
ورونقا ءنه قبل دخول الششاطئ تقابلك حديقة
ا◊ي-وان-ات اŸع-روف-ة ب-ح-دي-ق-ة ““ك-يسش ““Òوال-تي
تفتح أابوابها لتسشتقبل أازيد من أالف زائر يوميا،
وŒع -ل -ن -ي أان -ا وأاب -ن -ائ -ي ن -ن -ق -اد إال -ي -ه -ا بصش -ف-ة
تلقائية ...فتنوع اŸناظر والوجهات السشياحية،
يجعل اŸنطقة أاك Ìروعة ومتعة ،تسشحر عقلك
للقيام بجولة فيها دون اسشتئدان .دون أان أانسشى
أايضشا اŸمر الطويل الذي ل يبعد عن اŸكان
والذي يؤودي إا ¤ششاطئ رملي ذهبي متوفر على
ﬂتلف اÿدمات من وسشائل السشباحة وأالعاب
األطفال اÿاصشة بالبحر ،واألهم ‘ كل هذا -
أاضش- -افت السش -ي -دة ““ن -ادي -ة.ب““  -ت -ق -دﬂ Ëت -ل -ف
اŸأاكولت اÿفيفة واŸثلجات .هذا وأاضشافت السشيدة
““نادية.ب““ أان جزيرة العوانة وما فيها من أاسشرار...
كانت هي الدافع األسشاسشي لزيارة جيجل بعد إا◊اح
طبعا من أابنائي ...واسشتطردت قائلة““ :قادنا الفضشول
وحب الكتششاف بعدما سشمعنا عنها ،كانت الرحلة ‡تعة
ب -ال -نسش -ب-ة ‹ ب-رك-وب ق-ارب صش-ال وج-ال ب-ن-ا ،ح-يث ج-ل-ن-ا
بجميع أارجاء البحر لنصشل إا ¤جزيرة العوانة أاو ““األحلم““
ك-م-ا ي-رغب ال-ك-ث Òم-ن اŸصش-ط-اف Úتسش-م-ي-ت-ه-ا واسش-ت-متعنا
Ãناظرها اÿلبة والفائقة ا÷مال ،لنعود أادراجنا بعد
التصشال بصشاحب القارب الذي ترك لنا رقم هاتفه Ãجرد
انطلق الرحلة.
«صش -وري -ة ب -ن ال -ط -يب““ ه-ي األخ-رى عّ-ب-رت ع-ن رأاي-ه-ا بشش-أان
اŸوضش -وع ق-ائ-ل-ة““ :اŸن-اظ-ر اÿلب-ة ل-ل-ج-زي-رة ت-دف-عك دف-ع-ا
ل -زي -ارت -ه -ا Ãج -رد وصش-ولك إا ¤ج-ي-ج-ل ح-ت-ى ول-و ك-ان Ûرد
“ضش-ي-ة دق-ائ-ق م-ع-دودة ل-ت-خ-ل-ي-ده-ا ب-ال-ت-ق-اط صش-ور ت-ذكارية““.
وأاضشافت““ :التمتع Ãنظر ا÷زر بعرضض البحر على غرار جزيرة
األحلم التي تسشتقبل الكث Òمن العائلت بقوارب بحرية متعة
أاخرى ل تضشاهيها متعة ،خاصشة عند خروجك من اŸنطقة
ومرورك Ãنعرجات الكورنيشض على مسشتوى الطريق الرابط بÚ
جيجل وبجاية ،أاين يتمتع الزوار Ãناظر مذهلة “ازجت بزرقة
البحر وخضشرة ا÷بال ،فمن الششطوط الرملية إا ¤الصشخرية يجعل
من جيجل وجهة سشياحية بامتياز رغم ما تعرفه اŸنطقة من نقصض
‘ الهياكل وتقد Ëاÿدمات““.
‘ سشياق آاخر ،وليسض بعيدا عن الطبيعة وما يخلفه اإلنسشان أاو
الوافدون من ﬂتلف مناطق الوطن من نفايات وقمامة تسشيء
÷مال الطبيعة ،عّبر بعضض الزوار عن أاسشفهم Ÿا آالت إاليه اŸناطق
السش -ي -اح -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر بصش -ف-ة ع-ام-ة ،وب-ه-ذا الشش-أان ت-ق-ول ““غ-رب-ي
ششريفة““““ :منطقة العوانة رائعة ا÷مال سشحرت ا÷ميع Ãناظرها
اÿلبة ،لكن ما يششّوه اŸكان القمامة اÎŸاكمة حول الششواطئ
بسشبب انعدام ا◊اويات ،فتحولت إا ¤مفرغة عمومية على الهواء
الطلق نتيجة غياب الوعي من قبل اŸصشطاف Úوما يÎكونه من
ﬂلفات من أاكل وقارورات وأاكياسض البلسشتيك وحفاظات األطفال
وزجاجات النبيذ وغÒها من القاذورات التي ششوهت اŸنظر ،ناهيك
عما ينبعث منها من روائح كريهة...
وت -ع -ج -بت ““غ -رب-ي شش-ري-ف-ة““ Ÿث-ل ه-ذه
السشلوكات ،التي ل “ت للتحضشر بصشلة،
خاصشة أان اŸنطقة تعرف توافدا كبÒا
ل- -ل -زوار م -ن ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق ال -وط -ن
وخارجه .مؤوكدة ‘ سشياق حديثها ،أان
ه- -ذه ال- -ظ- -اه- -رة اŸشش -ي -ن -ة ط -الت ك -ل
ششواطئ اŸنطقة وليسض العوانة فقط...
داع -ي -ة السش -ل -ط -ات اŸع -ن-ي-ة إا ¤ات-خ-اذ
اإلجراءات الضشرورية ،خاصشة وأانها غÒ
مششرفة لصشورة السشياحة ‘ ا÷زائر.
واسشتطردت غربي ششريفة ‘ حديثها:
““الششيء اŸث Òللدهششة ‘ جزيرة العوانة الكم الهائل لبقايا قارورات
النبيذ التي أاضشحت اŸكان اŸفضشل للششباب ليل لحتسشاء اŸششروبات
الكحولية ...ودعت ا÷هات اŸعنية إا ¤وضشع حد للظاهرة ،باعتبار أان
ا÷زيرة تسشتقطب آالف الزوار وأان مثل هذه اآلفات الجتماعية
اÿطÒة تؤودي ا ¤نفور اŸصشطاف Úول تششجع على التوجه لهذا
القطب السشياحي الفريد من نوعه.
‘ ح– Úدثت ““كرÁة ششيخي““““ ،للششعب““ ،قائلة““ :صشحيح إانك تششعر
ب -ال -راح -ة والسش -ت -ج -م-ام ع-ن-دم-ا –ط ال-رح-ال ب-ه-ذه ا÷زي-رة وذلك
Ÿوقعها اŸتميز فهي عبارة عن غابة مÎامية األطراف ملتصشقة
بالبحر ،والتواجد فيها يعطيك إاحسشاسشا ل مثيل له ،إال أان ما يثÒ
الششمئزاز ،الكتظاظ اŸسشجل ‘ اŸكان ‘ ظل قلة التنظيم ...وهو
ما جعلني أانا وعائلتي ‰ضشي وقتا طويل قبل الصشعود إا ¤ا÷زيرة““،
أاضش -افت ك -رÁة شش -ي -خ-ي ق-ائ-ل-ة““ :ب-عضض ا÷زائ-ري Úي-ل-ج-أاون ل-قضش-اء
عطلتهم الصشيفية بالدول الششقيقة بسشبب هذه اŸظاهر السشلبية ،فيما
يفضشل آاخرون قضشاءها ‘ بلدهم رغم كل ذلك ،وكلهم أامل ‘ –سشن
الوضشع وتنششيط السشياحة بششكل أافضشل““.
–دث ““عصشام““ .أاحد ا◊راسض باŸنطقة ،قائل““ :ما يششد الزوار
باŸنطقة أايضشا ا◊كاية التي تروى عنها ،فتدفع بعضض الزوار إا¤
الÎدد عليها ،حيث أاخÈنا بأان هذه ا÷زيرة التي تزين الكورنيشض
ا÷يجلي كانت مكانا لقطعان من اŸاعز ،تركها صشاحبها بعد أان
أاصشيبت Ãرضض معٍد خط Òلعزلها عن باقي القطيع ،إال أان هذا

تتهافت ’كتشساف جمالها العائÓت
من ﬂتلف جهات الوطن

جزيرة العوانة مقصسد
السسياح ‘ موسسم الصسطياف

ت-ع-رف ج-زي-رة ال-ع-وان-ة ح-رك-ة م-زدحمة باŸصسطاف Úطيلة
موسسم ا’صسطياف ،حيث يزورها كل سسنة آا’ف السسياح من
ﬂت-ل-ف رب-وع ال-وط-ن ،ل-ت-مّ-ي-زه-ا Ãن-اط-ق خÓ-ب-ة Œمع بÚ
خضسرة ا÷بال وزرقة البحر ،وهي معروفة أايضسا بجزيرة
’حÓم أاو ا÷زيرة اŸتوحشسة ،تبعد بـ 950م Îعن شساطئ
ا أ
العوانة بو’ية جيجل.
قامت ““الشسعب““ برحلة بحرية ،انطÓقا من الشساطئ الرملي
بع Úالكب Òبالعوانة ،بواسسطة قارب Áتلكه أاحد اÿواصص
ون -ق -لت ل -ك -م آاراء اŸصس -ط -اف Úال -ذي-ن ي-ت-دف-ق-ون ب-أاع-داد
ك-بÒة لÓ-سس-ت-م-ت-اع ب-روع-ة ال-طبيعة اÿاصسة باŸكان،
الذي قلّ نظÒه ‘ بالوطن.

القطيع “كن من قطع البحر سشباحة ،ويتكاثر ويصشبح متوحششا إا¤
غاية أان قضشى عليه أاحد الصشيادين ...ومنذ ذلك ا◊ Úاششتهرت أايضشا
بجزيرة اŸاعز
وأاضشاف عصشام““ :والسشبب اآلخر الذي يدفع إا ¤زيارتها أايضشا ،أانها
عذراء “ ⁄سشسشها يد بششرية ” ،فقط وضشع الطاولت والكراسشي
فوق رمال الششاطئ وبجانب مياه البحر ،كما يسشمح للجميع بالتجول
ب Úالصشخور وكذا ببعضض الغابات الكثيفة والبعضض يتناول غذاءه
وهناك من يفضشل تناول الششواء با÷زيرة ،فتجد سشحب الدخان “ أ
ل
اŸكان.

خدمات متوفرة لراحة الوافدين

قال بوششع Òرضشا وهو صشاحب مطعم بالششاطئ الرملي بع Úالكب:Ò
““تششهد اŸنطقة إاقبال كبÒا من ﬂتلف وليات الوطن وخارج...
مششÒا ‘ هذا السشياق ،أان العمل ‘ مثل هذا اŸوسشم يتضشاعف كثÒا
وهو ما يجÈه على بذل ›هودات ل تخطر على بال لسشتيعاب كل
هذه األعداد الهائلة من اŸصشطاف.Ú

وأاضشاف بوششع Òرضشا ،قائل““ :قررت العمل بالعوانة Ÿا تششهده من
حركة وإاقبال واسشع Úمن قبل اŸصشطاف ،Úوكو Êمن مدينة جيجل
فهذا ل Áنعني من التنقل ا ¤العوانة ‘ ششهري جويلية وأاوت وذلك
Ÿا تقدمه اŸنطقة من خدمات ابتداء من ششواطئها السشاحرة إا¤
حديقة ا◊يوانات ،إا ¤جبال وغابات خلبة ،وهو ما جعلني أافكر
بالعمل فيها برفقة أاصشدقاء لتقد Ëخدمات متنوعة للزوار .كما أاكد
أان اŸنطقة تعرف توافدا كبÒا يومي ا÷معة والسشبت لدرجة تششل
فيها حركة اŸرور ويكتظ كل شش ÈباŸنطقة.
كما أابدى الششاب كر Ëأاوجي برأايه ““للششعب““ حول عمله اليومي
بالقوارب قائل““ :ننقل الوافدين إا ¤ا÷زيرة بغية التعرف عليها
واك -تشش-اف-ه-ا ،ح-يث يصش-ل سش-ع-ر ال-رح-ل-ة ذه-اب-ا وإاي-اب-ا 1000دج .وع -ن
اإلق -ب -ال أاك -د أان ه -ن -اك إاق-ب-ال ك-ب Òم-ن ط-رف ال-ع-ائ-لت لك-تشش-اف
اŸنطقة والتمتع Ãناظرها““.
أامال مرابطي

السصبت  08أاوت  2015م
الموافق لـ  23شصوال  1436هـ
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أاسشعإر المحروقإت تتهإوى وترششيد اإلنفإق المإلي الخيإر الأوحد
تسصتمر أاسصعار المحروقات في تسصجيل تراجع يثير
انشصغال البلدان التي ليزال اقتصصادها متعلقا بعائدات
ال -م -ح -روق -ات ال -ت -ي ت-ع-رضصت لصص-دم-ة غ-ي-رت ات-ج-اه
األسصعار نحو التنازل بشصكل متسصارع وهذا بداية من
منتصصف جوان  ،2014وهو ما توقعه خبراء السصوق
البترولية ،بالنظر لمؤوشصرات عديدة ارتبطت أاسصاسصا
ب- -األزم- -ة ال- -م -ال -ي -ة ال -ع -ال -م -ي -ة ال -ت -ي أادت إال -ى رك -ود
اقتصصاديات بلدان صصناعية عديدة وخروج عدة حقول
إانتاجية ضصخمة عن سصيطرة الدول بفعل اتسصاع دائرة
الحروب اإلقليمية والنزاعات الداخلية في المشصرق
ال -ع -رب -ي ،راف-ق-ه زي-ادات ه-ائ-ل-ة ف-ي ضص-خ ب-ل-دان ذات
احتياطي هائل في ظل ارتباك الموقف داخل منظمة
البلدان المصصدرة للبترول (أاوبيب) وأاخيرا عودة إايران
إالى السصاحة البترولية عقب اتفاقها حول ملف النووي.
وب -ال -رج -وع إال -ى م-خ-ت-ل-ف ال-مصص-ادر ،ف-إان ح-ال-ة م-ن
المخاوف قد ارتسصمت في المدة األخيرة بعد رصصد
إامدادات عالمية كبيرة بفعل إاغراق السصوق النفطية
بكميات أاخلّت بالعرضس والطلب الذي لم يتطور ،مما
سص -ج -ل ان -خ -ف -اضس سص -ع -ر ب-رم-ي-ل خ-ام ب-رنت (تسص-ل-ي-م
سصبتمبر) إالى مسصتوى  49,52دولرا ،فاقدا  7سصنتات
في سصوق المعامÓت اآلجلة العالمية للنفط بلندن،
أامسس األول الخميسس .كما انخفضس خام غرب تكسصاسس
ال -وسص-ي-ط بـ 49سص -ن -ت -ا ل-يسص-ت-ق-ر ع-ن-د  44,66دولرا
للبرميل.
وف -ي ظ -ل ه -ذا ال -م -ن-اخ السص-ل-ب-ي ،ق-لصصت الشص-رك-ات
البترولية العظمى اإلنفاق بمقدار  180مليار دولر
أامريكي لمواجهة ركود من أاسصوإا ما عرفه القطاع في
عشصرات السصنين .ومازالت هذه الشصركات تعاني نزيف
السصيولة وتنزلق أاكثر في هوة الديون كي ل تمسس
توزيعات األرباح النقدية التي تصصرفها للمسصاهمين.
وبحسصب توقعات المختصصين ،فإان انخفاضس أاسصعار
الخام  -التي أاصصبحت بنزولها عن  50دولرا أامريكيا
للبرميل من خام «برنت» عند نصصف ما كانت عليه قبل
عام  -ينبئ بضصرورة إاجراء مزيد من التخفيضصات في
المشصاريع الجديدة والعمليات القائمة.
وق -د ت -ج -د الشص -رك -ات ،ال -ت -ي ت -ح -اول ب-ي-ع ال-ح-ق-ول

ال- -ن- -ف -ط -ي -ة ل -ت -دب -ي -ر
السص - -ي- -ول- -ة ،ن- -فسص- -ه- -ا
مضص -ط -رة إال -ى ال -ب -ي -ع
سص -ري -ع -ا وبسص -ع -ر أاق-ل
مما كانت تأامله .وما
من مؤوشصر يذكر على
أان سص- - -ع - -ر ال - -ن - -ف - -ط
سص- -ي -ن -ق -ذ الشص -رك -ات،
حيث تواصصل منظمة
ال- -ب- -ل- -دان ال- -مصص -درة
للبترول (أاوبك) الضصخ
بقوة في سصوق متخمة
بالمعروضس وذلك رّدا
ع -ل -ى ال -ن-م-و ال-ف-ل-ك-ي
ل- -ل- -ن- -ف- -ط الصص -خ -ري
األمريكي.
وم - -ن ال - -م - -ت - -وق- -ع،
ب - -حسصب م - -ا أاظ- -ه- -ره
اسص -ت -ط Ó-ع أاج -رت -ه وسص -ائ -ل إاع Ó-م ب -ري -ط -ان -ي-ة آلراء
المحللين ،أان يبلغ متوسصط سصعر برنت  60.60دولرا
للبرميل في عام  2015و 69دولرا في عام .2017
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في فبراير ،2015
إانها تتوقع أان يتعافى السصعر إالى  73دولرا أامريكيا في
عام  2020مع انحسصار تخمة المعروضس ولكن ببطء.
وبحسصب المحللين في بنك السصتثمار «جيفريز» ،فإان
شص -رك -ات ال -ن -ف -ط ال -ع -ال -م -ي -ة خ -فضصت ن -ق -اط ت-ع-ادل
اإليرادات والتكاليف لديها عشصرة دولرات للبرميل
بعد الجولة األخيرة من تخفيضصات اإلنفاق ،لكنها مع
ذلك بحاجة إالى سصعر يبلغ  82دولرا للبرميل في 2016
لتغطية اإلنفاق والتوزيعات التي كانت نقطة الجذب
الرئيسصية لÓسصتثمار في القطاع لعقود.

«ثÓثية» تأاكيد بناء أقتصصاد متنوع
ومتحرر من ألمحروقات

م -ن ال -ط -ب -ي -ع -ي أان ي-زداد ت-رك-ي-ز ال-ج-زائ-ر (خ-اصص-ة

ال - -ح - -ك - -وم - -ة إال - -ى ج- -انب
ال -ف -اع -ل -ي -ن الق -تصص-ادي-ي-ن
وال -م -ال-ي-ي-ن) ع-ل-ى ت-ق-ل-ب-ات
أاسص- - -ع - -ار ال - -م - -ح - -روق - -ات
وتداعيات انهيار أاسصعارها
م- -ن أاج- -ل رسص- -م تصص- -ورات
واقعية تسصمح بتقليل حدة
الصص -دم -ة ال -ت-ي ت-ن-ج-ر ع-ن
ت- - -ق - -لصس اإلي - -رادات (م - -ع
تسصجيل انكماشس احتياطي
الصص-رف ب-ال-ع-م-ل-ة الصص-عبة)
وت -ع -م-ي-ق خ-ي-ارات ت-رشص-ي-د
ال -ن-ف-ق-ات م-ن أاج-ل ت-ج-اوز
ال -م -ن -ع -رج ب-أاق-ل ال-خسص-ائ-ر
الممكنة.
وق- - - -د سص - - -ج - - -لت ع - - -دة
م -ؤوشص -رات إاي -ج -اب-ي-ة ت-ؤوك-د
وج- -ود أاك- -ث- -ر م- -ن ف- -رصص -ة
لÓقتصصاد في اإلنفاق العمومي ،خاصصة على صصعيد
الضصغط في اتجاه التقليل من السصتيراد دونما التأاثير
على المشصاريع السصتثمارية التي انطلقت وتحتاج إالى
مرافقة على مسصتوى التسصيير تحسصبا لحدوث تأاخير
ف -ي اإلن -ج-از ت-ك-ون ل-ه ك-ل-ف-ة م-ال-ي-ة إاضص-اف-ي-ة أاو وق-وع
فجوات (مختلف أاشصكال الفسصاد) تضصيع من خÓلها
موارد ثمينة.
وضصمن هذا التوجه ،الذي يتم في صصيغة هادئة بعيدا
ع -ن ال -ت -ه -وي -ل ،م -ع ت -م -ام اإلدراك ب -ث-ق-ل ال-ت-ح-دي-ات
وخطورة المؤوشصرات إاذا لم تتخذ التدابير الملموسصة
في الوقت حينه بالعتماد على المؤوسصسصة الجزائرية
اإلن -ت -اج -ي -ة وح -وك -م-ة ال-تسص-ي-ي-ر ل-دوال-يب ال-م-ن-ظ-وم-ة
القتصصادية والمالية الشصاملة ،يرتقب أان تقود الثÓثية
المقبلة ،المقرر انعقادها في ولية بسصكرة ،التي تركز
على وجود قدرات بناء اقتصصاد متنوع ومتحرر من
ال-م-ح-روق-ات ت-ت-ق-دم-ه-ا ال-فÓ-ح-ة والصص-ناعة الغذائية
والسصياحة ،بحيث أاصصبح المشصهد القتصصادي مفتوحا
على أافق جديد يضصع المؤوسصسصة والمسصير والمبادرة

إأنجاز  31حظيرة أقتصصادية قبل نهاية ألسصنة

باتخاذ القرارات الناجعة في الصصدارة .فقد اتخذت
جملة من الترتيبات التشصريعية والتنظيمية التي توفر
ال-م-ن-اخ ال-م-ن-اسصب إلطÓ-ق ال-مشص-اري-ع وف-ق-ا لمعطيات
السصوق ومن أابرز ما تحقق على هذا الصصعيد ،تحفيز
اسصتقطاب الموارد المالية الهائلة التي تتداول في
السصوق الموازية ورفع التجريم عن أافعال التسصيير ،إالى
جانب التنظيم الهيكلي الجديد للمؤوسصسصات العمومية
التي أادمجت في شصكل مجمعات قطاعية متحررة من
أاي وصصاية تعيقها وتكبح نموها.
وب-ه-ذا الصص-دد (إاطÓ-ق ال-م-جّ-م-ع-ات الصص-ن-اع-ية) ،لم
يكشصف إالى اليوم عن النتائج التي يفترضس أان تكلل
أاع-م-ال م-ج-السس اإلدارة ال-ج-دي-دة ال-ت-ي نّصص-ب-ه-ا وزي-ر
الصصناعة والمناجم قبل أاشصهر مضصت ،ويجهل تماما إان
كانت هناك مؤوشصرات تنبئ بانطÓق فعلية وناجعة أام
لتزال البيروقراطية والذهنيات البالية تحاصصر بعضس
م-ن ك-ل-ف-وا ب-ت-ح-ريك ت-لك ال-م-ج-م-ع-ات ل-ت-ك-ون ق-اط-رة
تسصحب وراءها المنظومة الصصناعية إالى مسصتوى النمو
المطلوب ،من خÓل تلبية احتياجات السصوق المحلية
باإلنتاج الجزائري والنفتاح على جبهة التصصدير إالى
األسصواق الخارجية ،تمهيدا لنتهاء مرحلة المسصاعدة
والتطهير المالي وكافة أاشصكال الدعم.
وفي ظل كل هذه المخاوف ،يرصصد بالمقابل وجود
حركية صصناعية يمكنها أان تحمل حلم بناء اقتصصاد
متنوع ،كما هو مسصطر ،تتمثل ،إاضصافة إالى مشصاريع
صصغيرة ومتوسصطة ،في أاخرى بالشصراكة بدأات تعطي
ث -م -ارا م -ل -م -وسص -ة ،ع -ل -ى غ -رار مصص-ن-ع رون-و ب-وه-ران
وم -خ -ت -ل -ف وح -دات الصص -ن-اع-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-م-وج-ه-ة
لÓسصتعمال المدني التي تعتبر بالفعل إانجازا بديÓ
ومكم Óيعزز المشصهد الصصناعي الوطني ،في انتظار
اسصتكمال مشصاريع ضصخمة أاخرى ،على غرار مركب
إان-ت-اج وت-ح-وي-ل ال-ح-دي-د والصص-لب ب-ج-ن ج-ن ومصص-ان-ع
ال-نسص-ي-ج ب-ال-غ-رب ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أان ت-ت-ق-دم أاشص-غالها في
اآلجال لتدخل مرحلة اإلنتاج وبالتالي تدعيم مسصار
النمو خارج المحروقات.

سصعيد بن عياد

«مجلة أويل  -غاز بيزنسس»

مششروع يعّجل بإرسشإء وجه جديد لÓسشتثمإر تششخيصص لواقع الطإقة وتحديإت المسشتقبل

يعد إاطÓق مشصروع تهيئة  31حظيرة
اقتصصادية عبر مختلف المناطق خÓل
زم -ن ق -ي -اسص -ي ل ي-ت-ع-دى ثÓ-ث-ي واح-د،
بتعليمة صصارمة للوزير األول ،من شصأانه
أان يغير الكثير ،سصواء ما تعلق باحترام
آاجال اإلنجاز وكذا السصرعة في إاعطاء
وج -ه ج -دي -د ل Ó-سص -ت -ث -م -ار ،ب -ع-د إان-ه-اء
الضصغط على المشصاريع ،وعلى اعتبار أانه
ل ي -م -ك -ن م -ن دون إان-ع-اشس السص-ت-ث-م-ار،
ت -ك -ث -ي -ف ال -نسص-ي-ج ال-م-ؤوسصسص-ات-ي وإاع-ادة
Óل -ة اإلن-ت-اج-ي-ة ،ل-ذا ف-ه-ذه
الع -ت -ب -ار ل  -آ
ال- -ح -ظ -ائ -ر سص -ت -ك -ون وع -اًء يضص -م آالف
ال -مسص -ت -ث -م -ري -ن ويشص -ك -ل اح-ت-رام آاج-ال
ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا أاك-ب-ر ت-حّ-دي-ا ل-لقفز نحو النمو
الحقيقي وخلق الثروة.

فضصيلة بودريشس
من المرتقب أان يشصرع ،شصهر سصبتمبر
ال -ق -ادم ،ف -ي ت -ه -ي -ئ -ة وإان -ج -از ح -ظ-ائ-ر
اق- -تصص -ادي -ة لسص -ت -ق -ط -اب السص -ت -ث -م -ار
ولحتواء المشصاريع ،حيث أاعطى الوزير
األول م -ه -ل -ة اإلن -ج -از إال -ى غ-اي-ة ن-ه-اي-ة
السصنة الجارية ،حرصصا منه على تسصريع
وت -ي -رة ال -ت -ن -م -ي -ة وف -ت -ح ال -م -ج-ال أام-ام
أاصص- -ح- -اب األم- -وال لسص -ت -ث -م -اره -ا ف -ي
مشصاريع حيوية تسصتحدث الثروة وتخلق
مناصصب الشصغل.
ج -اءت ت-ع-ل-ي-م-ة ال-وزي-ر األول واضص-ح-ة
لكل من وزير الصصناعة والمناجم وكذا
وزير الداخلية ،لمرافقة المشصروع حتى
يرى النور في مدة زمنية محددة ل تقبل
التأاخير أاو التأاجيل .ورغم أانه لم يتم
ال- -كشص- -ف ع- -ن ال- -غ Ó-ف ال -م -ال -ي ال -ذي
سص -ي -رصص -د ل -ت-جسص-ي-ده ع-ب-ر ال-ع-دي-د م-ن
بلديات الوطن ،لكن المقاربة تكمن في
توسصيع دائرة تشصجيع إاقبال المسصتثمرين
م -ن أاصص -ح -اب ال-مشص-اري-ع واألم-وال ،ف-ي

وقت ال -ج -زائ-ر ف-ي م-رح-ل-ة اسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
ف-اصص-ل-ة ل-ل-ت-وج-ه ب-ق-وة ن-ح-و خ-لق الثروة
وبناء اقتصصاد ناجع يرتكز على التنمية
الق-تصص-ادي-ة ب-دل إاي-رادات ال-ن-ف-ط .ول-م
تتضصح بعد الصصورة النهائية لنموذج من
هذه الحظائر التي سصوف تطلق ،ألول
م-رة ،ف-ي ال-ج-زائ-ر .وسص-ي-ج-ري ت-ح-دي-د
الوليات والبلديات التي سصتحتضصن مثل
هذه المشصاريع التنموية ،التي تسصتحدث
الثروة وتمتصس البطالة وتحقق النمو في
مختلف المناطق التي تنتشصر بها .وأاكيد
أان مشصكل العقار الذي ظل يطرح كثيرا
وب- -م- -رارة م- -ن ط- -رف رج- -ال األع -م -ال
والمهتمين بالسصتثمار في الجزائر في
عديد القطاعات ،بما فيها الصصناعية،
لن يكون أامامهم أاي عذر ،فبعد توفير
ال -ع -ق -ار الصص -ن -اع -ي وإارسص -اء تسص-ه-يÓ-ت
وإاعفاءات جبائية كبيرة ومغرية والسصير
ن -ح -و إاضص -ف -اء ال -م -رون-ة ع-ل-ى ال-ق-روضس
ال-ب-ن-ك-ي-ة ،ي-م-ك-ن ال-ق-ول إان-ه سص-ينجح في
إانهاء الضصغط على تجسصيد المشصاريع.
ول شصك في أان مثل هذه الحظائر من

شصأانها تكثف النسصيج المؤوسصسصاتي وتفعل
أاداء اآللة اإلنتاجية وتشصكل فيما بعد
قبلة للحركية القتصصادية في البداية،
م- -ن أاج- -ل ت- -م -وي -ل األسص -واق ال -وط -ن -ي -ة
والتقليصس من الواردات ومن ثم التوجه
بالتصصدير نحو أاسصواق إافريقية وأاخرى
عربية .وينتظر أان تشصكل هذه الحظائر،
ق-اع-دة اق-تصص-ادي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ي-م-ك-ن ،إاذا
أاث -ب -تت ن-ج-اح-ه-ا ،أان ت-ع-م-م وت-وسص-ع إال-ى
مناطق أاخرى لتعزيز النمو والرفع من
مسصتويات التنمية خارج قطاع اسصتغÓل
الثروات الباطنية القابلة للزوال .إاذن،
المهتمون بالسصتثمار أامام آافاق واعدة
لقتحام هذا المجال ومسصؤووليتهم كبيرة
في تجسصيد مشصاريع تنموية يسصاهمون
بها في بناء اقتصصاد وطني متنوع وقوي،
وم -ا ع -ل-ي-ه-م سص-وى ان-ت-ق-اء م-ا ي-م-ك-ن أان
يسصاهم في إاحداث الثروة ،كون الدولة
تسصخر كل ما من شصأانه أان يرفع من
وتيرة التنمية ول تفرق بين مسصتثمر تابع
ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-م-وم-ي وآاخ-ر ت-اب-ع ل-ل-ق-ط-اع
الخاصس.

صص -در ال -ع -دد الشص -ه-ري ال-خ-امسس ل-م-ج-ل-ة
«أاوي -ل  -غ -از ب -ي -زنسس» ،ال -م -ت -خصصصص-ة ف-ي
ال-ط-اق-ات ،م-تضص-م-ن-ا سص-لسص-ل-ة من المواضصيع
ال -ه -ام -ة ذات الصص -ل-ة ب-األح-داث ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
بشصؤوون الطاقة محليا وعالميا.
وتصصدر غÓف المجلة لشصهر جوان ،2015
م -وضص -وع اق-تصص-ادي ب-ام-ت-ي-از ت-ن-اول مسص-أال-ة
ع-ق-ل-ن-ة وت-رشص-ي-د األع-ب-اء ال-ب-ت-رول-ي-ة ،ع-ال-ج
قضصايا النقل الثقيل ،الرفع ،األمن ،الجودة
والوقاية واألمن ،إالى جانب قواعد الحياة
ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ورشص-ات وم-واق-ع اإلن-ت-اج.
وتضص- -م- -ن ه- -ذا ال- -ع- -دد
ال -م -ت -ن -وع ب -م -واضص -ي -ع-ه
وال - -ث - -ري ب - -م - -ق - -الت- -ه
(الصص -ادرة ب -ال -ف -رنسص -ي-ة
ف - - - -ق - - - -ط دون أاي نصس
Óسصف)،
باللغة العربية ل أ
ال-ت-وج-ي-ه-ات ال-ت-ي أادل-ى
ب -ه -ا ال -وزي -ر األول ل-دى
ال -ت -ق -ائ -ه ف-ي  25ماي
األخير بإاطارات قطاع
ال - -ط- -اق- -ة ل- -م- -واج- -ه- -ة
ال- -م -رح -ل -ة ال -م -ت -م -ي -زة
ب- - -ان- - -ه- - -ي- - -ار أاسص- - -ع- - -ار
ال -م -ح -روق-ات وضص-رورة
الخروج بالبÓد إالى بر
األم- -ان وه- -و ال -ت -ح -دي
ال - -ذي ت - -تصص - -دى ل- -ه الشص- -رك- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ل-ل-م-ح-روق-ات سص-ون-اط-راك ،م-ع دع-وت-ه إال-ى
ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-وي-ع ال-نشص-اط-ات ،خ-اصصة في
ال -ب -ي-ت-روك-ي-م-اوي-ات ذات ال-ق-ي-م-ة ال-مضص-اف-ة
العالية للتقليل من السصتيراد والتوجه في
ذلك إالى إابرام شصراكات بين القطاعين العام
وال-خ-اصس ع-ل-ى أاسصسس اق-تصص-ادي-ة وب-م-ع-ايير
شصفافة.
كما جاء في المجلة ،شصرح توجهات قطاع
ال-ط-اق-ة ب-ع-ن-وان ورق-ة ط-ري-ق صص-ال-ح خبري
وزير القطاع ،الذي ينتظر منه إاعطاء نفسس

جديد ذي فعالية والدفع بالمؤوسصسصات إالى
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ب-ال-ره-ان ع-ل-ى ال-م-ورد البشصري
وتثمينه ،خاصصة في مواقع اإلنتاج .وهو ذات
ال -ت-وج-ه ل-ل-مسص-ؤوول األول ع-ل-ى سص-ون-اط-راك
أامين معزوز ،الذي يتولى تسصييرها منذ 24
ماي وهو من الجيل الجديد من التقنيين
ال-ذي-ن ي-ق-ودون ال-م-ؤوسصسص-ة ف-ي وسص-ط ع-ال-م
سصريع التغير وشصديد التنافسصية ،التي يمكن
كسص -ب -ه -ا ب-ت-رشص-ي-د ال-ن-ف-ق-ات وح-وك-م-ة إادارة
شصؤوون سصوناطراك واأخواتها من القطاع.
وف -ي م -ق-ال ح-ديث ي-ؤوك-د م-ح-م-د دم-اك،
ال- -م -ك -ل -ف ب -ال -تسص -وي -ق
بمجمع سصوناطراك ،أان
ه -ذه األخ-ي-رة ت-ح-اف-ظ
ع- -ل- -ى م- -ك- -ان -ت -ه -ا ف -ي
السص -وق ال -دول -ي -ة ،ك -م-ا
ت- -ح- -ت- -ف- -ظ ب- -ب -رن -ام -ج
نموها ،خاصصة باسصتÓم
م-رك-ب-ي-ن ل-ت-م-ي-ي-ع ال-غاز
وإان- - -ج - -از  1500كلم
اأنابيب.
وت-ن-اول م-ل-ف ال-ع-دد،
ال - - -ن - - -ق - - -ل وت- - -رك- - -يب
ت- -ج- -ه- -ي- -زات ال- -ح- -ف -ر
وال- - -رف- - -ع وخ- - -دم- - -ات
اإلط -ع-ام واإلق-ام-ة ف-ي
ق -ط -اع ال -م -ح -روق -ات،
فيما تفيد اأن النقل والتكرير والتخزين هي
أاهم اأولويات آافاق سصنة .2019
ويشصرح عبد المجيد عطار ،نائب رئيسس
ال- -ج -م -ع -ي -ة ال -ج -زائ -ري -ة لصص -ن -اع -ة ال -غ -از،
التحولت التي يعرفها الغاز الطبيعي المميع
وضص -رورة ال-ت-وج-ه إال-ى ال-م-ورد ال-غ-ازي غ-ي-ر
ال -ت -ق-ل-ي-دي ل-م-واج-ه-ة ال-ط-لب خ-اصص-ة .ك-م-ا
يفصصل مقال في الموضصوع ،أان أاوروبا تراهن
ع -ل-ى ال-ج-زائ-ر ف-ي ت-أام-ي-ن ال-ط-اق-ة ل-ب-ل-دان
القارة العجوز.

سس .بن عياد
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يعتقد أان  ٣روسس ﬂتطفÚ

مقتل  ٧أاشضخاصس ‘ هجوم مسضلح Úعلى فندق وسضط ما‹
لقي سضبعة أاشضخاصس
مصض-رع-ه-م ‘ ه-جوم
شض- - -ن- - -ه مسض - -ل - -ح - -ون
›هولون أامسس على
فندق ‘ وسضط ما‹
ي - -رت- -اده أاف- -راد م- -ن
ب-ع-ث-ة حفظ السضلم
ل·
ال - -ت - -اب - -ع - -ة ل  - -أ
اŸت - - -ح - - -دة ‘ ه- - -ذه
’ف-ري-ق-ي-ة
ال-دول-ة ا إ
حسض - - -ب- - -م- - -ا أاع- - -ل- - -ن
م- - -ت- - -ح - -دث ب - -إاسض - -م
جيشس ما‹.
وأاوضس- - -ح اŸت- - -ح- - -دث
سس- -ل- -ي -م -ان م -اي -ج -ا ‘
رسسالة نصسية أان ““هناك
سس-ب-ع-ة ق-ت-ل-ى م-ن بينهم
أارب- -ع- -ة ج -ن -ود م -ال -يÚ
واث-ن-ان م-ن اإلره-اب-يÚ
وشسخصس أاجنبي أابيضس““
مضس-ي-ف-ا أان-ه ي-ع-ت-ق-د أان
ا◊وار السس -ي-اسس-ي ب-ا÷زائ-ر ال-ت-ي ن-وه
ثÓثة طيارين روسس خطفوا““.
ول زال الغموضس يكتنف هذا الهجوم ال -ع -ا ⁄ق -اطب ب -دوره -ا ‘ اسس-ت-ت-ب-اب
ال -ذي ك -ان م -ا‹ مسس-رح-ه ‘ ان-ت-ظ-ار األمن والسسلم ليسس فقط ببماكو بل
اŸعلومات الدقيقة الواردة من البلد بدول السساحل وليبيا.
ا÷ار الذي يسسابق ضسد السساعة من ويقع الفندق على الطريق ا ¤اŸطار
اج- -ل Œسس- -ي- -د اŸصس -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة ‘ بلدة سسيفاري.
اع -ت -م -ادا ع -ل-ى الت-ف-اق ال-ذي وق-ع-ت-ه وك - - -انت مصس - - -ادر ق - - -د أاف - - -ادت أان 4
الط- -راف اŸال- -ي -ة ب -ع -د ج -ولت م -ن أاشس -خ -اصس ع -ل-ى األق-ل ل-ق-وا مصس-ره-م

Ÿواجهة تدفق طالبي اللجوء

بلجيكا تنشضئ 2500
مكان اسضتقبال إاضضا‘

أاع -ل -ن ك -اتب ال -دول -ة ال -ب-ل-ج-ي-ك-ي ل-ل-ج-وء
وال -ه -ج -رة ث -ي -و ف -ران -ك Úأامسس أان بÓ-ده
سس -ت -نشس-ئ بشس-ك-ل مسس-ت-ع-ج-ل  2500مكان
اسس- -ت- -ق- -ب- -ال إاضس- -ا‘ Ÿواج -ه -ة ال -ت -دف -ق
اŸتزايد لطالبي اللجوء.
وذكر فرانك ‘ Úبيان أان ““التدفق الكبÒ
ل-ط-ال-ب-ي ال-ل-ج-وء ي-ت-طلب اتخاذ إاجراءات
اسس -ت -ع -ج-ال-ي-ة““ ،مضس-ي-ف-ا أان-ه ““اقÎح ع-ل-ى
ا◊ك -وم -ة ه-ذا اإلج-راء اŸسس-ت-ع-ج-ل م-ن
أاج-ل ال-ت-م-ك-ن م-ن ت-وف Òم-ك-ان اسس-ت-قبال
ıت -ل -ف األشس -خ -اصس ال -ذي-ن ي-ت-ق-دم-ون
بطلب للجوء““.
و‘ الشسهر اŸاضسي فقط تلقت بلجيكا
 2960ط- -لب ÷وء ب- -حسسب م- -ع- -ط -ي -ات
القطاع اŸكلف باللجوء الذي أابرز أان
الرت -ف -اع ال -ذي ع-رف-ت-ه األشس-ه-ر األرب-ع-ة
األخÒ- -ة ( )٪130ه - -و األك Èم- -ن ن- -وع- -ه
وي -ف -وق بشس -ك-ل ك-ب ÒاŸت-وسس-ط الشس-ه-ري
Óزمة
لسسنة  2011التي أاعلن عنها كسسنة ل أ
اإلنسسانية.
وصسادق ›لسس الوزراء ‘ هذا السسياق
على ميزانية بـ  15مليون أاورو من أاجل
إانشس -اء ه -ذه األم -اك-ن وذلك ب-ال-ل-ج-وء إا¤
الحتياطيات الفدرالية اıصسصسة بشسكل
حصس -ري ل -ل -ت-ع-ام-ل م-ع ه-ذا الصس-ن-ف م-ن
األزم -ات لسس -ت-ق-ب-ال ط-ال-ب-ي ال-ل-ج-وء و⁄
يقدم أاي طلب بشسأان اŸيزانية اإلضسافية
للحكومة.
و” حصس-ر لئ-ح-ة م-واق-ع ب-اسس-ت-ط-اع-ت-ه-ا
اح -تضس -ان ه-ذه األم-اك-ن ا÷دي-دة بشس-ك-ل
سس -ري -ع وي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب-ث-ك-ن-ات وأاح-ي-اء
عسس -ك -ري -ة وم -راك -ز اسس -ت -ق -ب -ال ““سس -ام-و““
الج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة والصس - -ل - -يب الح - -م - -ر
الفرنكوفو ÊوالفÓماندي.
وت- -ل- -قت خ- -مسس دول أاوروب- -ي- -ة (أاŸان -ي -ا
والسسويد وفرنسسا وايطاليا وهنغاريا) ‘
 2014حوا‹ ثÓثة أارباع طلبات اللجوء
فيما احتلت بلجيكا اŸرتبة التاسسعة.
وق- -دمت ال- -ل- -ج- -ن- -ة األوروب- -ي- -ة ‘ م- -اي
اŸاضس-ي ““أاج-ن-دت-ه-ا بشس-أان ال-ه-ج-رة““ التي
تشسمل آالية لتوزيع طالبي اللجوء الذين ”
إان-ق-اذه-م ب-اŸت-وسس-ط ع-ل-ى ﬂت-ل-ف دول
ال–اد األوروبي وبرنا›ا لعادة تثبيت
الÓجئ.Ú

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

بينهم عنصسران من
ا÷- - -ي- - -شس ا- - Ÿا‹
أامسس ا÷م - -ع- -ة ‘
ه-ج-وم ع-ل-ى ف-ندق
ي -ن -زل ف -ي-ه أاج-انب
ي - -ق- -ع ‘ م- -دي- -ن- -ة
سسيفاري التي تبعد
بأاك Ìمن  600كلم
شس -م -ال ال -ع -اصس-م-ة
ب-ام-اك-و وه-ذا وف-ق
م -ا أاع -ل -ن -ه مصس-در
عسسكري الذي أاكد
وق- - -وع ع- - -م - -ل - -ي - -ة
«احتجاز رهائن».
وأاضس- -اف اŸصس- -در
ن - -فسس- -ه أان ا÷يشس
اŸا‹ ط- - - - - - - - - - -وق
ال- - - -ف- - - -ن - - -دق ،و‘
حصسيلة أاولية أاسسفر
ا◊ادث ع- - - - - - - - - - -ن
سس- -ق- -وط ق- -ت- -ي- -لÚ
وثÓ- -ث -ة ج -رح -ى ‘ صس -ف -وف ا÷يشس
اŸا‹ فيما ” القضساء على رجل يضسع
حزاما ناسسفا ،كما شسوهدت ـ حسسب
وسسائل إاعÓم ـ جثة رجل أابيضس ‡دة
أامام الفندق.
لكن مصسدر رسسمي ما‹ أاعلن ‘ وقت
لح- - -ق سس- - -ق- - -وط  7ق -ت-ل-ى ضس-ح-ي-ة
العتدائ ÚاŸسسلح.Ú

احتجرت منذ فيفري اŸاضضي

إاطÓق سضراح الرهينة الفرنسضية التي كانت ﬁتجزة ‘ اليمن
أاع- -ل -ن وزي -ر اÿارج -ي -ة ال -ف -رنسس -ي ل -وران
فابيوسس أامسس أان الرهينة الفرنسسية ايزابيل
بر Ëالتي كانت ﬁتجزة ‘ اليمن منذ شسهر
فÈاي- -ر اŸاضس- -ي سس- -تصس- -ل مسس- -اء ال- -ي -وم إا¤
باريسس.
وذكر وزير اÿارجية ‘ بيان بهذا اÿصسوصس
أان ايزابيل ‘ أافضسل حال و«سسنكون سسعداء
ب -اسس -ت -ق -ب -ال -ه -ا ب -حضس -ور رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة
وعائلتها““ مسساء أامسس ‘ مطار ““فيÓكوبليه““
الباريسسي.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا أاك -دت ال-رئ-اسس-ة ال-ف-رنسس-ي-ة أان
فرنسسا ““بذلت كل جهودها من اجل التوصسل
ا ¤ه- -ذه ال -ن -ه -اي -ة السس -ع -ي -دة““ مشسÒة إا ¤أان
رئيسس ا÷مهورية فرنسسوا هولند ““يعرب عن
امتنانه ÷ميع الذين عملوا من اجل الوصسول
ا ¤هذا ا◊ل وخصسوصسا السسلطان قابوسس بن
سسعيد سسلطان عمان““.
وأاك -د ب -ي -ان ال -رئ-اسس-ة ال-ف-رنسس-ي-ة أان ال-رئ-يسس

ف -رنسس -وا ه -ولن -د ““يشس -اط -ر ع -ائ -ل -ة اي -زاب-ي-ل
ف- -رح -ت -ه -ا““ مشسÒا ا ¤ان ب -ر“““ Ëك -نت م -ن
الÈه-ن-ة ع-ل-ى –ل-ي-ه-ا ب-ال-ك-ث Òم-ن الشس-جاعة
و–مل مسسؤوولية كبÒة خÓل هذا النتظار
الطويل““.
وأاعلنت وكالة األنباء العمانية نق Óعن ناطق
باسسم وزارة اÿارجية العمانية ‘ وقت سسابق
أان ““ا÷هات اŸعنية ‘ السسلطنة وبالتنسسيق
مع بعضس األطراف اليمنية “كنت من العثور
ع-ل-ى ال-ره-ي-ن-ة ال-ف-رنسس-ي-ة وق-امت ب-ن-ق-لها إا¤
السس -ل -ط -ن -ة ف -ج -ر أامسس “ه-ي-دا ل-ع-ودت-ه-ا إا¤
بÓدها““.
وكانت إايزابيل وصسلت ا ¤اليمن ‘ عام 2013
للعمل ‘ شسركة إايال كونسسالتينغ التي يقع
م- -ق- -ره- -ا ‘ ولي- -ة ف- -ل- -وري- -دا األم- -ري- -ك- -ي- -ة
واŸت -خصسصس -ة ‘ تصس -م -ي -م ب -رام -ج ا◊م -اي-ة
الجتماعية.

وافق عليه ›لسس الوزراء منذ أاسضبوعÚ

الرئيسس التونسضي يصضادق على قانون مكافحة
اإلرهاب وغسضل األموال
صضادق الرئيسس التونسضي الباجي قائد
السض -بسض -ي أامسس ع-ل-ى ق-ان-ون م-ك-اف-ح-ة
’موال.
’رهاب وغسضل ا أ
ا إ
كان ›لسس النواب التونسسي قد وافق على
مشس -روع ق -ان -ون م -ك -اف -ح -ة اإلره-اب وم-ن-ع
غسسيل األموال منذ أاسسبوع Úبهدف تعزيز
اإلج-راءات Ÿواج-ه-ة ال-ع-م-ل-ي-ات اإلره-اب-ي-ة
وا÷ماعات اŸتشسددة.
وينصس القانون ا÷ديد على عقوبات تصسل
إا ¤اإلعدام ‘ بعضس األحيان والتي تبناها
نواب اÛلسس رغم دعوات اŸدافع Úعن
حقوق اإلنسسان ومنظمات غ Òحكومية إا¤
إالغاء عقوبة اإلعدام ‘ تونسس.
ويأاتي قانون مكافحة اإلرهاب ا÷ديد ‘
ظل تزايد العمليات اإلرهابية وكان أاهمها
الهجوم Úعلي متحف ““باردو““ ‘ مارسس

موسضكو تشضجع السضوري Úعلى ا÷لوسس
إا ¤طاولة ا◊وار وفق بيان جنيف
أاعلن مبعوث الرئيسس الروسضي
’وسض---ط م---ي---خ---ائ--ي--ل
ل---لشض---رق ا أ
ب--وغ--دان--وف وإاف--ري--ق--ي-ا ون-ائب
وزير اÿارجية الروسضي أامسس
أان بلده تشضجع السضوري Úعلى
ا÷ل------وسس إا ¤ط-----اول-----ة ا◊وار
وفق بيان جنيف.

وق--ال ب--وغ--دان--وف ال--ي-وم ل-ق-ن-اة
““روسس--ي--ا ال--ي--وم ““ع--قب ل--ق-اء م-ع
لم Úال--ع-ام ل-ل-ج-ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة
اأ
ن---ب---ي---ل ال---ع---رب---ي ““ي---ت--ع Úع--ل--ى
السس---وري Úأان ي---ق---رروا وح--ده--م
مصس Òبلدهم عن طريق ا◊وار
السس---ي---اسس---ي““ مشسÒا إا ¤أان م---وسس--ك--و
تنتظر وصسول أاك Ìمن وفد للمعارضسة
السسورية خÓل الفÎة القادمة.
لرهاب
وأاكد على ضسرورة مكافحة ا إ
‘ مسس--ار م--واز م--ع ال--ب--حث ع--ن ح-ل
سس---ي---اسس---ي ل---ق---ط---ع ال---ط---ري---ق ع--ل--ى
لره-اب-ي-ة واŸت-ط-رف-ة
ال--ت--ن--ظ-ي-م-ات ا إ
مضسيفا ““إاذا  ⁄يوجد حل سسياسسي ‘
سس--وري--ا ف--ب--دي--ل ال--ق--ي--ادة ا◊ال-ي-ة ‘
دمشسق سسيكون (داعشس) وهذا سسيؤودي
إا ¤تدم Òسسوريا““.
وأاوضسح اŸسسؤوول الروسسي أان ““ا◊وار
متواصسل ب Úا÷امعة العربية وروسسيا
وأان موسسكو تعمل على إايجاد حلول
Óزمات ‘ اŸنطقة.
ل أ

األ· اŸتحدة تطالب اليونان بانهاء ““الفوضضى الشضاملة““ بجزر ‘ البحر اŸتوسضط

يحاول فيه ا÷ميع حماية حدوده““.
من جهة أاخرى دعت اŸفوضسية فرنسسا إا¤
تقد Ëخطة عاجلة ““شساملة““ Ÿعا÷ة أازمة
اŸه -اج -ري -ن ‘ م-رف-أا (ك-ال-ي-ه) شس-م-ال ال-بÓ-د
بالوسسائل التي تخصسصس للكوارث الطبيعية.
وقالت اŸفوضسية ‘ بيان نشسر ‘ جنيف إانها
““تكرر النداء الذي أاطلقته صسيف  2014من
أاجل رد عاجل وشسامل ودائم خصسوصسا من
قبل السسلطات الفرنسسية““.
وذك -رت ف -رنسس-ا ب-واج-ب-ات-ه-ا ‘ ›ال ح-ق-وق

اŸاضسي ومدينة ““سسوسسة““ ‘ يونيو وأاسسفرا
عن مقتل عشسرات من السسياح من بينهم
أاجانب.

بوغدانوف:

يقصضدها اŸهاجرون غ Òالشضرعي Úبكثافة

ل·
ط -ال -بت اŸف -وضض -ي -ة السض -ام -ي -ة ل -أ
اŸت- -ح- -دة لشض- -ؤوون ال- -لج -ئ Úال -ت -اب -ع -ة
ل· اŸتحدة اليونان أامسس بالسضيطرة
ل أ
ع -ل -ى ““ال -ف -وضض -ى الشض -ام -ل-ة““ ‘ ج-زر ف-ى
ال - -ب- -ح- -ر اŸت- -وسض- -ط وصض- -ل إال- -ي- -ه- -ا آا’ف
اللجئ.Ú
وقال فينسسنت كوشسيتيل مدير اŸفوضسية فى
أاوروبا بعد أان زار ثÓث جزر يونانية ان ““على
الدول األعضساء فى ال–اد األوروبى أان تقدم
اسسهاما أاك Èفى العبء الذي تتحمله اليونان
التى وصسل إاليها  50أالف مهاجر فى شسهر
جويلية اŸاضسي وحده““.
وأاضساف فى تصسريحات للصسحفي““ Úبالنسسبة
ل-ل-م-ي-اه ..ب-ال-نسس-ب-ة ل-لصس-ح-ة ال-ع-ام-ة ..بالنسسبة
Ÿسس- -اع- -دات ال- -ط- -ع- -ام ..ك -ل ذلك غ Òك -اف
باŸرة ‘ .معظم ا÷زر ليسست هناك قدرة
على السستقبال““.
وتابع ان ““بهذا الشسكل هي فوضسى شساملة فى
ا÷زر .بعد يوم Úسسيتم نقل اŸهاجرين إا¤
اثينا وليسس هناك شسيئ ‘ اسستقبالهم““.
وفى سسياق متصسل قال رئيسس وزراء اليونان
ال -ي -كسس -يسس تسس -يÈاسس أامسس ان ““ل -يسس ب-وسس-ع
بÓده التعامل مع آالف لÓجئ Úالذين يصسلون
إا ¤سس - -واح- -ل- -ه- -ا م- -ن ب- -ل- -دان م- -ث- -ل سس- -وري- -ا
وفغانسستان““.
وأاضساف ““حان الوقت كي نعرف ما إاذا كان
ال–اد األوروبي هو ا–اد التضسامن أام ا–اد

العدد
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اإلنسسان ‘ مواجهة حوا‹ ثÓثة آالف لجىء
يحاولون التسسلل إا ¤بريطانيا من اŸرفأا.
وسس- -ج -لت ﬁ 1700اول- -ة تسس- -ل- -ل ق- -ام ب -ه -ا
م- -ه- -اج- -رون م -ؤوخ -را ‘ ال -ن -ف -ق –ت ب -ح -ر
(اŸانشس) قرب (كاليه) حيث أاصسيب شسرطي
ب- -ج- -روح ‘ ال -وج -ه ع -ن -د ت -ع -رضس -ه ل -ل -رشس -ق
با◊جارة .كما صسدت قوات األمن ‘ ﬁيط
النفق  1000من هذه اÙاولت فيما ”
اعÎاضس ﬁ 700اولة أاخرى داخل النفق.

تشضكيل ÷نة لتحديد هوية
مسضتخدمي السضÓح الكيماوي ‘ سضوريا
لم--ن
م--ن ج--ه--ة أاخ--رى أاق--ر ›لسس ا أ
لجماع قرارا بتشسكيل
الدو‹ امسس با إ
÷نة خÈاء لتحديد هوية اŸسسؤوولÚ
ع-ن شس-ن ه-ج-م-ات ك-ي-م-ي-اوي-ة ب-عضس-ها
ب-غ-از ““ال-ك-ل-ور““ اسس-ت-ه-دفت م-ناطق ‘
سسوريا.
لخبارية
ونقلت قناة ““سسكاي نيوز““ ا إ
وق----ائ---ع ا÷لسس---ة ح---يث صس---وت الـ 15
لجماع على مشسروع القرار
عضسوا با إ
الذي يقضسي بتشسكيل فريقا مؤولفا من
ل· اŸت--ح--دة وم-ن-ظ-م-ة
خÈاء م--ن ا أ
لسس-ل-ح-ة ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة سس-تكون
ح-ظ-ر ا أ
مهمته –ديد وبكل الوسسائل اŸمكنة
لشس-خ-اصس وال-ك-ي-ان-ات واÛموعات
اأ
أاو ا◊كومات إان كانوا من اŸنفذين
واŸنظم Úوالداعم Úأاو اŸتورطÚ
‘ اسستخدام اŸواد الكيميائية كسسÓح
وم---ن ب---ي---ن---ه---ا ““ال--ك--ل--ور““ أاو أاي م--ادة
كيميائية سسامة ‘ سسوريا.
وي---نصس مشس---روع ال--ق--رار أايضس--ا ع--ل--ى
ضسرورة تعاون ا◊كومة السسورية مع
اÈÿاء ع Èت--ق--د Ëك--ل اŸع--ل--وم-ات
ذات الصس-----ل-----ة وع Èالسس----م----اح ل----ه----م
بالوصسول إا ¤أاماكن حدوث هجمات
لسسلحة الكيميائية.
با أ
ومن جانبها قالت مندوب الوليات
ل· اŸت--ح-دة سس-ام-ان-ث-ا
اŸت--ح--دة ب--ا أ
لج-م-اع ع-ل-ى
ب--اورز ““إان ال--تصس--ويت ب-ا إ
لم-ام
ه--ذا ال--ق--رار ي--ع--د خ--ط-وة إا ¤ا أ
لسسلحة الكيمياوية
لوقف اسستخدام ا أ
‘ سسوريا““ مشسÒة إا ¤أانه رغم ا÷هود
السسابقة التي ” اتخاذها بشسأان وقف
لسسلحة الكيماوية إال أانها
اسستخدام ا أ
ما زالت مسستمرة.
وأاضس------افت اŸن------دوب------ة أان السسÓ------ح
الكيماوي يسستخدم ‘ سسوريا بطريقة
م--ن--ه--ج-ي-ة مشسÒة إا ¤أان ه-ذا ال-ق-رار
ي--ن--ه--ي ا◊صس--ان--ة ال--ت--ي ي--ت--م--ت--ع ب-ه-ا
اŸتورط Úبتلك الهجمات ‘ سسوريا
كما أان القرار سسيسساعد ‘ اŸسستقبل
على ا◊د من النتهاكات التي ترتكب
‘ سسوريا
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‹hO

احتجاجا على ازدياد وتÒة القمع والتنكيل بهم

اŸئات من األسضرى الفلسضطيني ‘ Úإاضضراب مفتوح عن الطعام

ي- - -واصص - -ل  120أاسص Òف -لسص -ط -ي -ن-ي
إاضص-راب-ه-م ع-ن ال-ط-ع-ام ل-ليوم الثالث
ع - -ل - -ى ال - -ت - -وا‹ بسص- -ج- -ن ““ن- -ف- -ح- -ة““
ا’سصرائيلي احتجاجا على اسصتمرار
إادارة السص - -ج - -ن ووح - -دات ق- -م- -ع- -ه- -ا
’سص-اب-ي-ع
ال -ت -ن-ك-ي-ل ب-ه-م ع-ل-ى م-دار ا أ
’خÒة.
ا أ
وأأفاد نادي أألسس Òألفلسسطيني ‘ بيان

أأمسص أ÷م - -ع- -ة أأن  120أأسس ‘ Òسس- -ج -ن
““نفحة““ من أأسسرى حركة فتح يوأصسلون
إأضسرأبهم أŸفتوح عن ألطعام لليوم ألثالث
ع - -ل - -ى أل - -ت - -وأ‹ ردأ ع - -ل - -ى أإلج - -رأءأت
أل -تصس-ع-ي-دي-ة أل-ت-ي ت-ن-ف-ذه-ا إأدأرة سس-ج-ون
ألحتلل بحقهم.
وعلى صسعيد آأخر يتعلق هذه أŸرة بخنق
ق- -ط- -اع غ- -زة وﬁاصس- -رت- -ه ،أأك -د أŸرك -ز
ألفلسسطيني ◊قوق أإلنسسان أأن ألحتلل

أإلسس -رأئ -ي -ل -ي ي -ف -رضص حصس -ارأ م -ط -ب -ق -ا
ومدمرأ على غزة ،مشسÒأ إأ ¤أأن سسلطات
ألح -ت -لل ت-ف-رضص ح-ظ-رأ شس-ب-ه ت-ام ع-ل-ى
صس -ادرأت ق-ط-اع غ-زة وع-ل-ى ت-وري-د ك-اف-ة
أأن- -وأع أŸوأد أÿام ل -ل -ق -ط -اع م -ع ف -رضص
سسيطرة تامة على مع Èبيت حانون ““أيرز““
شسمال ألقطاع أıصسصص ◊ركة أألفرأد.
وأأوضسح أŸركز ‘ تقريره أألسسبوعي أأن
سس -ل-ط-ات ألح-ت-لل أإلسس-رأئ-ي-ل-ي ت-وأصس-ل
إأج - -رأءأت حصس - -اره- -ا ألÈي وأل- -ب- -ح- -ري
أŸشس -دد ع -ل-ى أل-ق-ط-اع ل-ت-ع-زل-ه ك-ل-ي-ا ع-ن
ألضسفة ألغربية Ãا فيها مدينة ألقدسص
أÙتلة وعن ألعا ⁄أÿارجي منذ عام
.2006
و‘ أÿل- -ي- -ل أأغ- -ل- -قت ق- -وأت ألح- -ت- -لل
أإلسسرأئيلي ألشسارع ألوأقع ‘ جنوبها كما
أقتحمت بلدة ““بيت أأمر““ شسمال وفتشست
عددأ من منازل أŸوأطن.Ú
و‘ سسياق آأخر أأفاد منسسق أللجنة ألشسعبية
Ÿق -اوم-ة ألسس-ت-ي-ط-ان ﬁم-د ع-وضص ب-أان
ق- -وأت ألح- -ت- -لل أق- -ت- -ح- -مت م- -ن -ط -ق -ة
““ألطربيقة““ وسسط بلدة ““بيت أمر““ وفتشست
ع- -ددأ م- -ن م- -ن- -ازل أŸوأط- -ن Úوع- -ب- -ثت
Ãحتوياتها كما أأطلق مسستوطن أسسرأئيلي
ألنار أأمسص صسوب مركبة فلسسطينية على
مدخل بلدة سسع Òقرب أÿليل دون أأن
يصساب ركابها بأاذى.

’رهاب
إاجماع على ضصرورة التعاون للقضصاء على ا إ

إادانة دولية واسضعة لتفج Òاسضتهدف مسضجدا بالسضعودية
’ره- -اب- -ي ال -ذي
م- -ازال ال- -ت- -ف- -ج Òا إ
اسص -ت -ه -دف اÿم -يسس مسص -ج -دا ت-اب-ع-ا
ل- -ق- -وات ال- -ط- -وارئ Ãدي- -ن- -ة ““أاب -ه -ا““
Ãن - -ط - -ق - -ة ““عسص ““Òج - -ن - -وب شص- -رق
السص -ع -ودي -ة ي-ث Òال-ع-دي-د م-ن ردود
ال-ف-ع-ل ال-دول-ي-ة اŸن-ددة بهذا العمل
’ج -رام -ي الشص -ن -ي-ع ال-ذي خ-ل-ف 15
ا إ
ق- -ت -ي -ل م -ن ب -ي -ن -ه -م  12م- -ن ق -وات
الطوارئ وعشصرات ا÷رحى.
وأأدأن ›لسص ألم- - -ن أل- - -دو ¤بـ ““أأشس - -د
ألعبارأت““ ألهجوم ألرهابي مؤوكدأ على
““ضس -رورة ت -ق -د Ëم -رت-ك-ب-ي-ى وم-ن-ظ-م-ي
و‡و‹ ورعاة هذه أألعمال أإلرهابية
ألتي تسستحق ألشسجب إأ ¤ألعدألة““.
وجاءت هذه أإلدأنة ألشسديدة فى بيان
صسحفى صسدر عن ›لسص أألمن ألدو‹
ع -قب أل-ه-ج-وم ألره-اب-ى أل-دأم-ي أل-ذى
أأع- -ل- -ن م- -ا ي- -ع- -رف ب- -ت- -ن -ظ -ي -م أل -دول -ة
ألسسلمية فى ألعرأق وألشسام (دأعشص)
مسسؤووليته عنه.
وجاء فى ألبيان أن أأعضساء ›لسص ألمن
““أأك -دوأ م -رة أأخ -رى ع -ل-ى ضس-رورة دح-ر
تنظيم دأعشص وألقضساء على ما يعتنقه
من تعصسب وعنف وكرأهية““.
ع- -رب- -ي- -ا أسس- -ت- -ن -ك -رت مصس -ر أل -ت -ف -جÒ
أإلرهابي ألذي رأح ضسحيته عدد من
رج -ال أألم -ن وإأصس -اب-ة آأخ-ري-ن م-ط-ال-ب-ة
بضسرورة تكاتف جميع أ÷هود أإلقليمية
وألدولية من أأجل مكافحة أإلرهاب.
كما ندد رئيسص ›لسص ألنوأب ألعرأقي
سسليم أ÷بوري بالتفج Òأإلرهابي دأعيا
أألمة أإلسسلمية إأ““ ¤ألوقوف ‘ وجه

تنديدا بالنهب اŸمنهج لÌوات الصصحراء الغربية

مظاهرات حاشضدة Ãدينة العيون اÙتلة

ن -ددت ج -م -اه Òم -دي -ن -ة ال-ع-ي-ون
’ربعاء ‘ مظاهرات
اÙتلة يوم ا أ
شص-ع-ب-ي-ة ب-ا’سص-ت-غ-لل غ Òشصرعي
ل-لÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة الصص-ح-راوية
’ج -ن -ب -ي -ة
م- -ن ط -رف الشص -رك -ات ا أ
اŸت -واط -ئ-ة م-ع سص-ل-ط-ات ا’ح-ت-لل
اŸغ- - -رب- - -ي ‘ اسص - -ت - -غ - -لل الÌوات
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة واıال -ف -ة ل -ل-ق-ان-ون
ال - -دو‹ ال - -ذي Áن - -ع اسص- -ت- -غ- -لل
الÌوات ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ب -الصص-ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة ل -ت-ي  ⁄ي-ق-رر مصصÒه-ا
بعد.
وخ- - -رجت أ÷م - -اه Òألصس - -ح - -رأوي - -ة ‘
م -ظ -اه -رأت م -ط-ال-ب-ة بضس-رورة أنسس-ح-اب
ألشسركات أألجنبية من ألصسحرأء ألغربية،
رأفعة لفتات وشسعارأت تندد بالسستغلل

غ Òأألشس - -رع - -ي وأıال - -ف ل - -ل- -ق- -ان- -ون
وأل -دو‹ ،م -ط -ال -ب-ة ت-لك ألشس-رك-ات ب-ع-دم
ألنصسياع إأ‹ سسلطات ألحتلل أŸغربية
ب -اع-ت-ب-ار أل-ت-وأج-د أŸغ-رب-ي غ Òشس-رع-ي
لرأدة ألشس-ع-ب-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة.
وﬂال -ف ل -إ
لشسارة ،فقد أأحصسى أŸرصسد ألدو‹
ل إ
◊م -اي -ة ألÌوأت أل -ط -ب -ي-ع-ي-ة ب-الصس-ح-رأء
ألغربية ،من خلل تتبع حركة ألسسفن ‘
ميناء مدينة ألعيون أÙتلة ،تسسع شسركات
م - -وردة م - -ع - -روف - -ة ووأح- -دة أأخ- -رى غÒ
معروفة تنحدر من تسسع دول ﬂتلفة عÈ
أل- -ع- -ا ⁄تسس- -ت- -غ- -ل ألÌوأت أل- -ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة
ألصس- -ح- -رأوي -ةÃ ،ا ‘ ذلك ع -ل -ى سس -ب -ي -ل
أŸث-ال شس-رك-ت-ي أأك-ري-وم (ك-ن-دأ) ول-ي-ف-وسسا
(ليتوأنيا) ،أللتان تقومان بشسرأء نسسبة ٪58
من ألفوسسفات ألصسحرأوي.

’زمة
دعا اÛتمع الدو‹ إا ¤التحرك ’حتواء ا أ

باثيلي :الوضضع ‘ بورندي خطر على كل اŸنطقة
ل· أŸتحدة إلفريقيا ألوسسطى يوم أÿميسص أأن ألعنف
أأكد أŸمثل أÿاصص ل أ
أŸتنامي ‘ بوروندي ““خطر““ على أŸنطقة بأاكملها وأأن أÛتمع ألدو‹ يجب أأن
يتحرك Ÿنع أألزمة من ألتصساعد.
وقال أŸمثل أÿاصص عبد ألله باثيلى بعد أجتماع أسستمر سساعة مع رئيسص روأندأ
بول كاغامي ألذي تقع بلده على أ◊دود مع بوروندي ولديه مزيج عرقي ‡اثل أأن
““هذأ ألتصسعيد للعنف خطر على أŸنطقة بالكامل ولذلك يجب عمل شسيء““.
وأأردف ““بعد نحو  20عاما من ألعنف وأ◊رب أألهلية سسيكون من أÙزن حقا
لبوروندي أأن تنزلق مرة أأخرى ‘ دأئرة جديدة من ألعنف““.
وتابع ““هذأ وقت للسسلم ليسص وقت أأعمال قتل وأنتقام وأأخذ بالثأار ل معنى له““.

أإلره- -اب أل -ذي يسس -ت -ه -دف دي -ن أألم -ة
ووج- -وده -ا وك -ي -ان -ه -ا““م -ؤوك -دأ ““ضس -رورة
ت - -ك- -ات- -ف أ÷ه- -ود ب Úدول أŸن- -ط- -ق- -ة
Ÿوأجهة هذأ ألعدو أآلثم““.
ألرئاسسة ألفلسسطينية أأدأنت من جهتها بـ
““شس -دة““ أل-ت-ف-ج Òأإلره-اب-ي ق-ائ-ل-ة ع-ل-ى
لسسان أأمينها ألعام ألطيب عبد ألرحيم
أن ““أل-ق-ي-ادة أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وعلى رأأسسها
أل -رئ -يسص أل -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ﬁم-ود ع-ب-اسص
وألشس -عب أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ي -دي -ن-ون ه-ذه
أل -ع-م-ل-ي-ة أإلره-اب-ي-ة وأإلج-رأم-ي-ة وه-ذأ
أإلرهاب أللع Úألذي يحاول ألنيل من
أأمن أŸوأطن ألعربي وأسستقرأر بلدأنه
خدمة ألهدأف مشسبوهة““.
ع -رب -ي -ا دأئ -م -ا وم-ن بÒوت ه-ذه أŸرة،

أأدأن مفتي أ÷مهورية أللبنانية ألشسيخ
ع-ب-دأل-ل-ط-ي-ف دري-ان أل-ع-م-ل أإلج-رأم-ي
ألذي أسستهدف مسسجد قوأت ألطوأرئ
‘ م- -ن- -ط- -ق- -ة عسس Òخ -لل أأدأء صس -لة
ألظهر أأمسص وقال أن «هذأ ألتفجÒ
عدوأن على أإلسسلم وأŸسسلم.»Ú
وع- -ل- -ى لسس- -ان وزي -ره -ا لشس -ؤوون ألشس -رق
أألوسسط وشسمال إأفريقيا توباياسص ألوود
أسستنكرت أ◊كومة ألÈيطانية ألعملية
أإلره - -اب - -ي - -ة م - -ع- -تÈة أأن ““م- -ث- -ل ه- -ذه
ألعتدأءأت تؤوكد ضسرورة موأصسلة ألعمل
أŸشسÎك م -ع شس -رك -ائ -ن-ا ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى
أأعمال ألعنف ألÈبرية ألتي ترتكب ‘
›تمعاتنا““.

 ⁄يقدم أاي تفاصصيل عن جدول أاعماله و’ عن اŸشصاركÚ

مسضؤوول أا‡ي :ا◊وار الليبي ينطلق بعد غد األثنÚ
أاع-ل-ن أاح-م-د ف-وزي اŸت-ح-دث ب-اسصم
ل· اŸت- -ح- -دة
’وروب - -ي ل - -أ
اŸق - -ر ا أ
أامسس أان ا◊وار الليبي ،من اŸقرر
أان ي - -ن - -ط - -ل - -ق ب - -ع- -د غ- -د ا’ث- -نÚ
’ربعاء القادم.
ويسصتمر إا ¤ا أ
وقال فوزي ‘ مؤو“ر صسحفي ‘ جنيف
أنه من أŸنتظر أأن يصسل عدد أ◊ضسور
إأ 30 ¤شسخصسا ،فيما  ⁄يحدد أألطرأف
أŸشساركة ،وما إأن كان أŸؤو“ر ألوطني
أل- -ذي رفضص أل- -ت- -وق- -ي -ع ع -ل -ى ألت -ف -اق
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ب -األح -رف أألو ¤سس -ي -ك -ون مشس -ارك-ا ‘
حوأر جنيف أأم ل كما  ⁄يعلن عن كيفية
وطبيعة إأجرأء أ◊وأر ب Úرئيسص بعثة
أأل· أŸتحدة ‘ ليبيا برناردينيو ليون
وب Úأألطرأف أŸشساركة سسوأء كان ذلك
بشسكل مباشسر وع Èجمع أألطرأف معا
أأو ألتفاوضص مع كل طرف على حده.
على صسعيد آأخر وأأمام أسستمرأر ظاهرة
ألخ -ت -ط -اف ،أأط -ل -قت م -ن -ظ-م-ة أل-ع-ف-و
ألدولية حملة Ÿوأجهة تفشسي ألظاهرة

‘ ليبيا لفتة إأ ¤وجود أأك Ìمن 600
شس -خصص م -ف-ق-ودي-ن ‘ ه-ذأ أل-ب-ل-د م-ن-ذ
ألعام أŸاضسي.

⁄É©dG ÈY
سضوريا :اختطاف اŸئات Ãحافظة حمصص
ذكر أŸرصسد ألسسوري ◊قوق أإلنسسان أأن ألتنظيم أإلرهابي (دأعشص) أختطف 230
شسخصسا على أألقل من سسكان مدينة ““ألقريت ““Úبينهم أأطفال ونسساء

تركيا :حمÓت مداهمة واعتقال
شسنت وحدأت مكافحة أإلرهاب وقوأت ألدرك ألÎكيت ‘ Úتوقيت متزأمن عمليات
أقتحام ومدأهمة ‘ كل من أأنقرة ،أسسطنبول ومدن أأخرى.

القدسص 300 :فلسضطيني يغادرون غزة
غادر مئات ألفلسسطيني Úقطاع غزة صسباح أأمسص ألدأء صسلة أ÷معة ‘ أŸسسجد
أألقصسى أŸبارك.

الصض :Úمصضادرة بيوضص ديناصضورات

أأعلنت ألسسلطات أÙلية ‘ مقاطعة قوأنغدونغ جنوبي ألصس Úأأن ألشسرطة صسادرت
وأأطلقت أŸنظمة ألدولية أ◊ملة  213 ‘ -بيضسة ديناصسور متحجرة وهيكل عظميا لديناصسور ‘ أأحد أŸنازل.
ت -ق -ري -ر نشس -ر ع -ل -ى م -وق-ع-ه-ا أل-رسس-م-ي
تناقلته أÿميسص وسسائل أإلعلم – -ت
:
شسعار ““أختفوأ من على وجه أألرضص
لبنان 17 :مليون أاورو للÓجئ ÚالسضوريÚ
أŸدنيون أıتطفون ‘ ليبيا““ وذلك
Ÿسساندة أıتطف ‘ Úأ◊صسول على أأعلن أل–اد أألوروبي أأنه سسيقدم  17مليون يورو أإضسافية من أŸسساعدأت أإلنسسانية
Ÿوأجهة تدأعيات أأزمة أللجئ Úألسسوري ‘ Úلبنان.
حريتهم.

السسبت  ٠٨أاوت  ٢٠١٥م الموافق لـ  ٢٣شسوال  ١٤٣٦هـ
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الكينغ «خالد» مسسك ختام مهرجان تيمڤاد الدو‹

سضهرة ختامية أاكـ ـ ـ ـدت شضعـار الطبعـ ـ ـة
«وط ـ ـن واح ـ ـ ـ ـد ..شض ـ ـ ـ ـ ـعب واحـ ـ ـ ـ ـ ـد»
اختتمت ،أاول أامسس ،تظاهرة مهرجان تيمڤاد الدو‹ ‘ طبعته الـ ،37باŸسسرح ا÷ديد ،على وقع
ﬂتلف الطبوع الغنائية واŸوسسيقية العاŸية اŸشساركة ‘ سسهرة أالهبت ا◊ضسور .اسستمتعت بها
Óت اŸدرجات عن آاخرها بالعائÓت والشسباب الذي حضسر بقوة لÓسستمتاع
العائÓت امت أ
بÈنامج السسهرة الذي كان ‡يزا جدا.

@ باتنة :مراسسل «الشسعب» حمزة Ÿوشسي

AGó°UGC
…OÉ"ƒeÉJ
 اسستطاع الشساب خالداإبقاء ا÷ماه‘ Ò
انتظاره حتى سساعة
متاأخرة من الليل حيث
اأدى وصسلته الغنائية
اأمام مدرجات ‡تلئة
عن اأخرها وهو ما
يعكسس مكانة هذا الفنان
‘ قلوب عشساقه من
ﬂتلف الفئات
والأعمار.
 غاب وزير الثقافةعز الدين ميهوبي عن
حفل اختتام مهرجان
تيمڤاد الدو‹ ‘ طبعته
 37كما فعل ‘ حفل
افتتاحه ،واإن اأرجعت
ا÷هات اŸنظمة سسبب
غياب الوزير لرتباطات
مهنية اأخرى ،غ Òاأن
الأمر ترك عدة عÓمات
اسستفهام.
 شساركت العائÓتالباتنية ‘ اإ‚اح حفل
الختتام بطريقتها
اÿاصسة من خÓل
الزغاريد التي  ⁄تفارق
اأجواء السسهرة،
وا◊ضسور الكب Òلها
رفقة اأطفالها ،اأين
غصست بها اŸدرجات،
و“نت العائÓت
التي»انتبهت» لوجود
اŸهرجان متاأخرة بسسبب
غياب الدعاية
الإعÓمية لو Áدد عمر
التظاهرة الفنية اأيام
اأخرى.
 تسسببت الإجراءاتالأمنية اŸشسددة ‘
مضسايقات كثÒة
للعائÓت وكذا ‡ثلي
وسسائل الإعÓم اŸعنيÚ
بتغطية اŸهرجان،
اإضسافة لإصسابات طفيفة
للشسباب خارج اŸسسرح
والذي اأراد دخول
اŸسسرح ◊ضسور اختتام
الطبعة الـ ،37والÓفت
هو اأن اأغلب الشسباب
اÙتج كان قد اقتنى
تذكرة السسهرة والبعضس
لديه دعوات للحضسور.
Ÿوشسي حمزة

خصسصست الفقرة الأو ¤من السسهرة الأخÒة Ÿهرجان تيمڤاد لكل من الفنانة ا÷زائرية
طاوسس التي اأبدعت برقصساتها واأغانيها القبائلية التي Œاوب معها ا÷مهور وزغردت لها
ال-ع-ائÓ-ت ،ك-م-ا ف-ت-ح الشس-اب اأن-ور شس-ه-ي-ة ا÷م-ه-ور لسس-ه-رة ل-يسست ك-ب-اقي سسهرات الطبعة
الـ ،37ح-يث اأم-ت-ع رف-ق-ة ‚م الأغ-ن-ي-ة الشس-اوي-ة ال-ف-ن-ان سس-ل-ي-م الشس-اوي ،ا÷م-ه-ور الذي
Œاوب مع الفقرة بشسكل كب Òمرددا معه اأغنيه اŸشسهورة على غرار «ما عنديشس منك
عشس -رة» و»زوا‹ وف -ح -ل» ،وغÒه -ا م -ن اŸق -ط -وع -ات اŸوسس-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي ح-ركت ج-م-ه-ور
تاموڤادي.
بعدها هزت اŸطربة الطاوسس اŸدرجات على وقع الأغنية القبائلية اÿفيفة ،قبل اأن
يعتلي ‚م سسهرة الختتام الشساب خالد لحتكار ا÷زء الثا Êمن السسهرة الأخÒة،
وÃجرد صسعوده الركح بداأت ا÷ماه ‘ Òالهتافات التي حمسست «الكينغ» خالد الذي
غ -ن -ى ب -اق -ة ك -بÒة م -ن روائ -ع-ه ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ح-ف-ظ-ه-ا
ا÷مهور عن ظهر قلب ورددها معه لدرجة اأن
تغلب ا÷مهور ›تمعا بصسوته على صسوت
«الكينغ» .واإق -ت -ل -ع م -لك ال -راي خ-ال-د
م -درج -ات ت -ام -وڤ -ادي وكسس -ر سس -ك -ون
لياليها بباقة من روائعه اÿالدة،
ح - -يث اأم - -ت - -ع ج - -م- -ه- -ور السس- -ه- -رة
اÿت-ام-ي-ة وﬁب-ي-ه الذين قدموا
م - -ن ﬂت - -ل - -ف ولي- -ات ال- -وط- -ن
«الشس- -اب- -ة ب -نت ب Ó-دي» و»انسس -ي
انسسي» و»بكيت على بÓدي» ثم «عيشسة» و»ادي ادي» لÒد عليه ا÷مهور بلوحات فنية
واإسستعراضسية رائعة ‘ اŸدرجات .وعلى غ Òالعادة اأكتفت ﬁافظة اŸهرجان بالÈنامج
الفني للسسهرة و ⁄تلق اية كلمة على مسسامع ا÷مهور حيث اختصسرت الختتام الرسسمي
للطبعة ‘ ،الوقت الذي اكتفى مسسوؤلو اÙافظة والديوان الوطني للثقافة والإعÓم وحتى
الولية با◊ضسور ا÷سسدي فقط بعد «مقاطعتهم» لباقي سسهرات الطبعة الـ.37

الطبعة الـ 37سضادسس طبعة تنظم ‘ اŸسضرح ا÷ديد لتيمڤاد
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@الكينغ خالد :أاي فنان
ناجح يتمنى أان يفتتح أاو
يختتم أاي مهرجان
وﬁافظة مهرجان تيمقاد
الدو‹ أاتاحت ‹ الفرصسة
والشسرف لختتام هذا
اŸهرجان العزيز ‘ طبعته
الـ ،37خاصسة وانه مهدى
للجزائر ،هذا تتويج كبÒ
ŸسسÒتي الفنية ،ووسسام
أافتخر به.
@الفنانة طاوسس :جمهور
باتنة غا‹ علي ،وأانا سسعيدة
جدا Ãشساركتي ‘ هذه
الطبعة ،وسسأاكون موجودة
لن
العام القادم بإاذن الله ،أ
سسحر تيمڤاد ل أاحد
يسستطيع مقاومته.
@سسليم الشساوي :جمهور
باتنة غا‹ علي ،وأانا سسعيد
جدا Ãشساركتي ‘ هذه
الطبعة .مهرجان تيمڤاد هو
عرسس حقيقي لكل الطبوع
ا÷زائرية ،ومشساركتي هذه
هي تعب Òعن اŸكانة
الكبÒة التي –ظى بها
باتنة ‘ قلبي ،وأانا سسعيد
جدا بتجاوب العائÓت
والشسباب معي.
@الشساب أانور ⁄ :أاكن أاتوقع
أان يتفاعل معي ا÷مهور
بهذا الشسكل ،وأاشسكر
العائÓت التي سسهرت معنا،
وسسأاجتهد أاك ÌلتقدË
لفضسل Ùبينا ،وسسأابذل ما
ا أ
‘ وسسعي للحفاظ على
مشساركتي ‘ مهرجان تيمقاد
وا◊قيقة ..اŸهرجان
مفخرة للجزائر لهذا يجب
اÙافظة عليه والعمل
على تطويره وإا‚احه.
Ÿوشسي حمزة

á«æa ó«YGƒe
مسضرح تيمڤاد 2016

تعت Èالطبعة الـ 37من مهرجان تيمڤاد الدو‹ سسادسس طبعة ‘ مسسرح الهواء الطلق ا÷ديد الذي
اأنشساأ للحفاظ على اŸسسرح الأثري القد Ëوالذي اأ‚ز Ãواصسفات عصسرية دون اإهمال اأصسالة اŸسسرح
سسيكون جمهور تيمقاد على موعد مع الطبعة  38العام
القد.Ë
اŸقبل و‘ نفسس التوقيت ،حيث ياأمل سسكان الأوراسس
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وم- -واط- -ن- -و ا÷زائ- -ر ق -اط -ب ‘ Úاأن ت -ك -ون ال -ط -ب -ع -ة
 352مليون دج مزود باأحدث التقنيات من ب Úاأجمل اŸسسارح ا÷زائرية ،وجاء لتدارك النقصس الكبÒ
القادمة ‡يزة من حيث اŸشسارك ،Úخاصسة وان
اŸسسجل ‘ اŸسسرح الأثري القد ،Ëحيث يضسم قاعت Úشسرفيت ÚكبÒت Úوسست مقصسورات وكذا بعضس
ه -ات -ه ال -ط -ب -ع -ة ت-ع-رضست لن-ت-ق-ادات ك-بÒة
بسس-بب غ-ي-اب الأسس-م-اء ال-ف-ن-ية الكبÒة
اŸرافق الضسرورية الأخرى التي كانت دائما هاجسس ضسيوف ومنظمي اŸهرجان.
جزائريا وعربيا ودوليا.
Ÿوشسي حمزة
Ÿوشسي حمزة

:»côJ øH

ضضمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان اسضتمراريـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸهرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ‚ـ ـ ـ ـ ـ ـاح حققنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه

ط -الب ﬁاف -ظ م -ه-رج-ان ت-ي-م-ڤ-اد ال-دو‹ ÿضس-ر ب-ن ت-رك-ي،
وال -ذي يشس -غ -ل اأيضس -ا م -نصسب اŸدي-ر ال-ع-ام ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
ل -ل -ث -ق -اف-ة والإعÓ-م ب-ل-ه-ج-ة ح-ادة وصس-ري-ح-ة م-ن السس-ل-ط-ات
ال -ولئ -ي -ة ب -ب -ات -ن-ة اسس-ت-غÓ-ل اŸسس-رح ا÷دي-د ط-ي-ل-ة السس-ن-ة
لتنشسيط ا◊ركة الثقافية والفنية ،موؤكدا ‘ نفسس السسياق
اأن  8م-ن ع-م-ر م-ه-رج-ان ت-ي-م-ڤ-اد ل ت-ك-ف-ي لإع-طاء الصسورة
ا÷يدة عن تاموڤادي ،نافيا اأن تكون هناك سسياسسة لإقصساء
الفنان ÚاÙلي.Ú
وق -ال ب -ن ت -رك -ي اأن مسس -األ -ة اسس -ت -دع -اء ال -ف -ن-ان Úل ت-خضس-ع
ل-ل-م-ف-اضس-ل-ة واإ‰ا ‚وم-ي-ة ال-ف-ن-ان ه-ي م-ن تسستدعيه للغناء
والظهور باأي مهرجان ،وهو الأمر الذي تشستكي منه العديد
من الأسسماء اÙلية التي وصسفها ﬁافظ اŸهرجان باÛهولة
ف -ن -ي -ا ل -دى ا÷م -ه -ور ال -ذي ل ي-ع-رف-ه-ا ،ف-ك-ي-ف Ùاف-ظ-ة اأن

تعرفهم.
وعن التاأخر الكب ‘ ÒانطÓق سسهرات تيمڤاد اأكد اŸسسئول
الأول عن الديوان للصسحافة اأن الأخطاء التقنية وبر›ة
عدة اأسسماء ‘ سسهرة واحدة هو السسبب ا◊قيقي لذلك نظرا
لتغ Òالفرقة اŸوسسيقية لكل فنان وهو الأمر الذي ياأخذ
وقت كب ،ÒمعتÈا ‘ الوقت ذاته خروج هذه الطبعة اإ¤
الوجود مكسسب ‘ حد ذاته.
وعن الأسسباب اŸالية التي اأعاقت جلب اأسسماء كبÒة ناشسد
ب- -ن ت- -رك -ي اŸوؤسسسس -ات الق -تصس -ادي -ة ال -ع -م -وم -ي -ة واÿاصس -ة
اŸسساهمة ‘ “ويل الطبعات القادمة ،التي اأكد اأنها سستشسهد
نقلة نوعية.
كما اأكد ﬁافظ اŸهرجان ‘ ندوة صسحفية بفندق شسيليا اأن
ظ -ه -ور م -ه -رج -ان -ات م -وازي -ة ل -ت -ي-م-ڤ-اد ل ي-وؤث-ر ع-ل-ي-ه لأن-ه

مهرجان ا÷زائر الأول.
وا÷دير بالذكر اأن ﬁافظ اŸهرجان قد ثمن كل ا÷هود
اŸبذولة من قبل ا÷هات اÙلية بالولية باتنة ،خاصسة وان
ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة م -ه -داة ل -ل -ج -زائ -ر م-ن خÓ-ل شس-ع-اره-ا «وط-ن
واحد ..شسعب واحد» اإ ¤جانب الدعم القوي الذي قدمته
شسركة اÿطوط ا÷وية موؤكدا ان الطبعة كانت ناجحة اإ¤
ح -د ب -ع -ي -د ،م -ن خÓ-ل ضس-م-ان اسس-ت-م-راري-ة اŸه-رج-ان وع-دم
توقفه.
وث -م -ن ‘ ذات السس -ي -اق ل -ل -دور «ال -ك -ب Òوال-ه-ام» ال-ذي ل-ع-ب-ه
الإعÓم ‘ تغطية هذه التظاهرة واإيصسال صسداها اإ ¤اأبعد
نقطة ‘ العا ،⁄وهو الهدف من هذا اŸهرجان يضسيف بن
تركي وهو نقل اأجمل الصسور عن تيمڤاد وا÷زائر.
Ÿوشسي حمزة
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السشبت  08أاوت  2015م
الموافق لـ  23ششوال 1436هـ

الرابطة المحترفة كشصفت عن أاسصماء المÓعب المؤوهلة

تأاجي ـ ـل إاجـ ـ ـ ـراء «الداربيـ ـ ـات» العاصضمي ـة
بملع ـ ـ ـ ـب  5جويلي ـ ـ ـة إالى موع ـ ـ ـد ’حـ ـ ـق

سصتكون الفرجة غائبة ،أامسصية
السصبت القادم ،عن الداربيين
لولى من
المنتظرين برسصم الجولة ا أ
لولى لكرة
الرابطة المحترفة ا أ
القدم ،بعدما قررت الرابطة
الوطنية لكرة القدم أاخيرا وبعضس
انتظار دام عدة أاسصابيع ،برمجة
داربيي العاصصمة بين مولودية
الجزائر وشصباب بلوزداد ونصصر حسصين
داي ضصد اتحاد العاصصمة ،خÓل
لولى من الموسصم الكروي
الجولة ا أ
الجديد  ،2016 / 2015رسصميا بملعبي
«عمر حمادي» ببولوغين و 20أاوت
بالعناصصر على التوالي ،متراجعة
لول القاضصي
بذلك عن قرارها ا أ
بإاجراء مباريات الداربي بملعب 5
لولمبي .هذا ما توقفت
جويلية ا أ
عنده «الشصعب».

محمد فوزي بقاصص
كان رئيسس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ
ق -رب -اج ،ق -د أاك -د ف -ي تصش -ري -ح -ات سش -اب-ق-ة ل-ه ،أان
الداربيات العاصشمية لهذا الموسشم سشتجرى كلها
بملعب  5جويلية اأ’ولمبي ،غير أان عدم جاهزية
هذا الملعب ،بعد الترميمات التي خضشع لها ،جعل
الرابطة تراجع قرارها وترفضس برمجة الداربيات
بهذا الملعب إالى حين جاهزيته ،خاصشة فيما يتعلق
ب -ال -م -لح -ق ،ع -ل -ى غ -رار غ -رف ح -ف-ظ ال-م-لبسس
ومنصشة الصشحافيين التي توجد في وضشعية كارثية
للغاية ،والخاسشر اأ’كبر من كل هذا يبقى أانصشار
الفرق العاصشمية وكل عششاق الكرة المسشتديرة في
الجزائر ،أ’ن الملعب اأ’ولمبي كان سشيجلب إاليه
آا’ف اأ’نصشار ،عكسس ملعبي بولوغين و 20أاوت
اللذسشن ’ تتسشع مدرجاتهما إالى أانصشار الناديين.
وكششفت الرابطة المحترفة ،الخميسس ،عبر موقعها
الرسشمي عن البرنامج والملعب التي سشتحتضشن

طالب بـ 10مÓيين يورو كراتب
سصنوي

راموسص يرفضص
صضيغة العقد الجديد
مع ريال مدريد

16793

19

رماشس لعب شصباب قسصنطينة لـ «الشصعب»:

«تربصص تونسص كان ناجحا ونتطلع لتحقيق بداية قوية أامام الكناري»
أاكد عماد رماشس ،لعب شصباب
قسصنطينة ،في حوار خصّس به
«الشصعب» ،أانهم عملوا بكل جدية خÓل
الفترة التحضصيرية من أاجل ضصمان
دخول جيد للموسصم الكروي المقبل
بهدف تحقيق نتائج إايجابية تسصمح لهم
لولى ،خاصصة
بالتواجد في المراكز ا أ
وأان التشصكيلة الحالية منسصجمة وكل
لدارة.
الظروف مهّيأاة من طرف ا إ

حاورته :نبيلة بوقرين
لجواء داخل الفريق
«الشصعب» :صصف لنا ا أ
في الفترة الحالية؟
«رماشس» :اأ’جواء عائلية واأخوية بين كل عناصشر
الفريق وهذا ما سشاعدنا على التركيز في العمل
وال -ت -حضش -ي -ر ف -ي ظ -روف ج -ي-دة م-ن أاج-ل ضش-م-ان
اسشتعداد جيد لمباريات البطولة التي سشتكون صشعبة
في ظل ا’سشتعدادات الجيدة التي قامت بها معظم
اأ’ندية ،سشواء داخل أاو خارج الوطن.

لقاءات الجولة اأ’ولى من الرابطتين المحترفتين
اأ’ولى والثانية ،حيث ،بغضس النظر عن الداربيين
العاصشميين ،قدمت الرابطة لقاء اتحاد الحراشس
وششبيبة السشاورة إالى يوم الجمعة لتبرمجه بملعب
 20أاوت بالعناصشر ،بسشبب بعضس التحفظات وعدم
ت-أاه-ي-ل م-ل-عب أاول ن-وف-م-ب-ر ب-ال-م-ح-مدية بعد ،وهو
ن -فسس الشش -أان ب-ال-نسش-ب-ة ل-ف-ري-ق أام-ل اأ’رب-ع-اء ال-ذي
سش-يسش-تضش-ي-ف م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة م-ن-افسشه في الجولة
اأ’ول -ى ع -ل -ى م -ل -عب «مصش-ط-ف-ى تشش-اك-ر» ب-م-دي-ن-ة
البليدة .ويبدو أان الصشفراء والزرقاء سشيخرجان من
ملعبهما نهائيا دون رجعة.
من جهة أاخرى ،يجب إايجاد حل سشريع بالنسشبة
ل-م-ل-عب  20أاوت ،ال -ذي سش -يسش-ت-ق-ب-ل ه-ذا ال-م-وسش-م
مباريات ثلثة فرق ،يتعلق اأ’مر بكل من ششباب
ب- -ل- -وزداد وال- -ج- -اري- -ن نصش -ر حسش -ي -ن داي وإات -ح -اد
ال -ح -راشس ،بسش-بب ع-دم ت-أاه-ي-ل م-ل-عب ال-م-ح-م-دي-ة
ب -ال -ح -راشس وع -دم ح -ي -ازة ال -نصش -ري-ة ع-ل-ى م-ل-عب،
باإ’ضشافة إالى عدم اكتمال مششاريع بناء ملعب
ب- -راق- -ي وال- -دوي- -رة ،وسش- -ي- -ؤوث- -ر ن- -قصس ال- -م- -لعب
ب-ال-ع-اصش-م-ة وال-م-راف-ق ال-ري-اضش-ي-ة ع-لى بطولة هذا

الموسشم أاكثر من السشابق ،كون مباريات البطولة
سش -ت -ل -عب ف -ي م -ل -عب ل-م ت-ك-ت-م-ل ال-ت-رم-ي-م-ات ف-ي-ه
بالمنصشة الششمالية للملعب.
من جهة ثانية ،قام سشكان حي «الرويسشو» سشابقا،
ب -رف-ع شش-ك-وى إ’دارة ب-ل-دي-ة ب-ل-وزداد ي-رفضش-ون م-ن
خللها اسشتقبال مباريات الداربي بملعب  20أاوت،
بسشبب تعريضس أانفسشهم وأاهاليهم وكذا سشياراتهم
ومحلتهم إالى خطر التكسشير والسشرقة ،وإاذا بهم
يجدون ثلثة فرق عاصشمية من المحترف اأ’ول
تسشتقبل في نفسس الملعب ،وهو ما سشيمنعهم من
الراحة خلل كل العطل اأ’سشبوعية ،وهو نفسس
الششيء بالنسشبة للسشكان المقيمين ببلدية بولوغين
المحاذين لملعب عمر حمادي ،الذي سشيسشتقبل
مباريات اتحاد العاصشمة ومولودية الجزائر وكذا
نادي بارادو الصشاعد الجديد إالى المحترف الثاني.
في سشياق آاخر ،تم تأاجيل اإ’علن عن الملعب الذي
سشيحتضشن لقاء الرابطة الثانية بين اتحاد الششاوية
وششباب باتنة ،إالى غاية يوم التاسشع أاوت الجاري،
حين تقدم لجنة تأاهيل الملعب على معاينة ملعب
«حسشونة زرداني» بأام البواقي.

لنتر وافق على رحيله
ا أ

تايدر يعود لفريقه السضابق بولونيا اإ’يطالي
ليطالي،
أاعلن أانتر ميÓنو ا إ
أامسس ،عن توصصله لتفاق نهائي
مع فريق بولونيا يقضصي
بانتقال الدولي الجزائري
لخير ،في
سصفير تايدر لهذا ا أ
لعÓن الرسصمي عن
انتظار ا إ
تفاصصيل الصصفقة خÓل
السصاعات المقبلة.

عمار حميسسي

يبدو أان مسشلسشل مفاوضشات نادي ريال
م -دري -د اإ’سش-ب-ان-ي م-ع م-داف-ع-ه سش-ي-رج-ي-و
رام -وسس ل -م ي -ن -ت -ه ب -ع -د .ف -ب -حسشب إاذاع-ة
«كادينا سشير» ،فإان الفتى اأ’ندلسشي يرفضس
راتب  8.5مليين يورو الذي عرضشه عليه
فريقه.
وأاوضش- -ح ن- -فسس ال- -مصش- -در ،أان رام- -وسس
منزعج من إادارة النادي التي لم تتصشل
بوكيل أاعماله بعد ا’جتماع الذي أاجراه
ال-لعب م-ع ال-رئ-يسس «ف-ل-ورون-ت-ي-ن-و ب-يريز»
خلل الدورة اأ’سشيوية للفريق ،وهو ما قد
ي-خ-ل-ق ج-دا’ ج-دي-ادا ب-خصش-وصس مسش-ت-ق-ب-ل
اللعب .راموسس ا ّ
طلع على عرضس ريال
مدريد اأ’ولي ،والذي يتيح له المكوث مع
ريال مدريد حتى  2020براتب سشنوي يصشل
لـ 8.5م -لي -ي -ن ي -ورو ،وه -و راتب ي -رفضش-ه
اللعب بششكل قاطع وُيطالب براتب سشنوي
يصشل  10مليين يورو من أاجل المواصشلة
مع النادي الملكي.
وم -ع ع-دم ت-وصش-ل ال-ن-ادي ال-م-ل-ك-ي ب-ع-د
’ت -ف -اق م-ع م-داف-ع-ه ،ف-إان أان-ظ-ار اأ’ن-دي-ة
المهتمة به قد تعود من جديد بعروضس
مغرية .كما أان ريال مدريد سشيبحث عن
اسشم كبير يؤوّمن به قلب الدفاع ،كـ «جودين»
أاو «أاوت -ام -ن -دي» ال -ل -ذي -ن ي -ع -دان م-ن ب-ي-ن
لدارة الفنية للنادي
اللعبين المفضشلين ل إ
الملكي.

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

العدد

حسش- -م ت- -اي- -در مسش- -ت- -ق- -ب -ل -ه م -فضش -ل ال -ب -ق -اء ف -ي
«ال-ك-ال-تشش-ي-و» وت-ف-ادي ت-غ-ي-ي-ر اأ’ج-واء ن-ح-و ب-طولة
أاخرى ،رغم العروضس التي وصشلته من الدوريات
اإ’نجليزية والفرنسشية واليونانية ،إا’ أان اللعب
لنتر فضشل بولونيا.
السشابق ل أ
وتربط تايدر بفريق بولونيا علقة مميزة ،بما أانه
سشبق له اللعب في هذا الفريق قبل أان ينتقل أ’نتر
ميلنو وهي الخطوة التي مازال يدفع ثمنها لحد

اآ’ن ،ب -م -ا أان-ه-ا سش-اه-مت ف-ي ت-راج-ع
مسشتواه.
وسش- -ي- -خضش -ع ال -لعب ل -ل -ف -حصس
ال-ط-ب-ي ال-روت-ي-ن-ي ق-بل اإ’علن
الرسشمي عن الصشفقة ،اليوم أاو
غدا على أاقصشى تقدير ،وهو
اأ’م- -ر ال -ذي سش -يسش -م -ح ل -لعب
ب-دخ-ول غ-م-ار ال-دوري اإ’ي-طالي
اأ’سشبوع المقبل تحت أالوان فريق
بولونيا.
ولن يجد تايدر أاي صشعوبة في ا’ندماج مع فريقه
الجديد ،بما أانه يعرف اأ’جواء جيدا ،إاضشافة إالى
ج-اه-زي-ت-ه ال-ب-دن-ي-ة ،خ-اصش-ة أان-ه شش-ارك ف-ي معظم
المواجهات الودية التي لعبها فريق أانتر ميلنو.
ومن المنتظر أان يكون تايدر متواجدا في التربصس
المقبل للمنتخب الوطني ،حيث يعد من العناصشر
ال -م -ه -م -ة ال -ت -ي ي -راه -ن ع -ل-ي-ه-ا م-درب «ال-خضش-ر»
ك -ريسش-ت-ي-ان غ-ورك-وف ،رف-ق-ة ب-ن ط-الب ف-ي وسش-ط
الميدان ،بعد تقدم لحسشن في السشن ورغبته في
ا’عتزال الدولي.

يتواجهان اليوم بمدينة شصنغهاي الصصينية

جوفنتوسص يتحّدى طموح ’تسضيو في التتويج «بكأاسص السضوبر» اإ’يطالية
يقصس فريقا جوفنتوسس و’تسشيو ششريط الموسشم
الكروي الجديد في إايطاليا ،حينما يلتقيان في
ك-أاسس السش-وب-ر اإ’ي-ط-ال-ي ،ال-ي-وم ،ب-م-دي-ن-ة شش-نغهاي
الصشينية .ويتطلع جوفنتوسس لمواصشلة هوايته في
حصشد اأ’لقاب المحلية في اآ’ونة اأ’خيرة ،فعقب
ت-ت-وي-ج-ه ب-ال-ث-ن-ائ-ي-ة (ال-دوري والكأاسس) في الموسشم
الماضشي ،فإانه يسشعى حاليا إ’ضشافة لقب جديد
يضشاف إالى خزينة بطو’ته.
وي-ف-ت-ق-د ج-وف-ن-ت-وسس ل-خ-دم-ات م-داف-عه جيورجيو
كيليني والمهاجم أالفارو موراتا ،باإ’ضشافة للعب
الوسشط اأ’لماني سشامي خضشيرة ،المنضشم حديثا
إالى الفريق ،بسشبب اإ’صشابة.
ويأامل ’تسشيو في الثأار لهزيمته في نهائي الكأاسس،
ق-ب-ل أان ي-خ-وضس ال-دور ال-ح-اسش-م ال-م-ؤوه-ل ل-م-رحلة
المجموعات بدوري اأ’بطال الششهر الجاري.
ورغ-م م-ع-ان-اة ج-وف-ن-ت-وسس م-ن اإ’صش-اب-ات وال-نتائج
ال-م-خ-ي-ب-ة خ-لل ال-م-ب-اري-ات ال-ودي-ة ال-ت-ي خ-اضش-ه-ا
مؤوخرا اسشتعدادا ’نطلق الموسشم الجديد ،إا’ أانه
من المرجح أا’ يؤوثر ذلك على بداية الفريق في
الموسشم الجديد ،الذي يحلم خلله بحصشد لقب
الدوري للعام الخامسس على التوالي.
ورغ-م ال-ن-ت-ائ-ج ال-ه-زي-ل-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا ’تسش-ي-و ف-ي
مبارياته الودية بخسشارته في أاربعة لقاءات ،فإان

سشتيفانو بيولي ،مدرب الفريق ،يطمح في إانهاء
سش-لسش-ل-ة ان-تصش-ارات ج-وف-ن-ت-وسس ع-ل-ى فريقه والتي
اسشتمرت طوال مواجهاتهما الثلث الماضشية.
وق-ال دان-ي-ي-ل-و ك-ات-ال-دي ل-م-ح-ط-ة (’تسش-ي-و سش-تايل)
اإ’ذاعية« ،لقد اسشتعددنا بششكل جيد للغاية ،أ’نها
مباراة هامة في ظل سشعينا للتتويج باللقب».
وكان جوفنتوسس ،الذي توج باللقب مرتين خلل
السشنوات الثلث اأ’خيرة ،قد تغلب على ’تسشيو 4
 /صشفر في نسشخة البطولة عام .2013

^ كيف كان التربصس الذي جرى بتونسس؟
^^ التربصس جرى في ظروف عادية وكان إايجابيا
من كل الجوانب ،حيث ركزنا على العمل الجماعي
خلل المباريات الودية التي لعبناها ضشد مختلف
الفرق التي تواجدت في تونسس خلل الفترة التي
كنا نحضشر فيها أايضشا ،ورغم أاننا لم نحقق أاكبر
عدد من ا’نتصشارات ،إا’ أاننا توصشلنا إالى نتيجة
إايجابية في اأ’خير.
لمور التي ركز عليها المدرب
^ ما هي ا أ
فيلود طيلة الفترة التحضصيرية؟
^^ فيلود مدرب هادئ جدا وتعاملنا معنا بكل
اح-ت-راف-ي-ة ،ح-يث ط-لب مّ-ن-ا ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ال-ع-م-ل
ال -ج -م -اع -ي لضش -م -ان ال-ت-نسش-ي-ق ب-ي-ن ك-ل ال-لع-ب-ي-ن
والخطوط الثلثة .كما عملنا في الجانب البدني
بصشفة أاكبر ،حتى يتمكن من الوقوف على مسشتوى
كل فرد في المجموعة لتحديد التششكيلة اأ’سشاسشية
قبل الدخول في أاجواء المنافسشة الرسشمية وهناك
نقطة أاخرى.
^ تفضصل ما هي؟
^^ لم يكن هناك فرق بين اللعبين القدامى

والوافدين الجدد في الفريق وهذا ما سشاعدنا أاكثر
في العمل وربح الوقت ،أ’ننا كنا ششخصشا واحدا،
إاضش- -اف- -ة إال- -ى غ -ي -اب اإ’صش -اب -ات وذلك ن -ات -ج ع -ن
السشياسشة التي جاء بها المدرب فيلود ،حيث فرضس
من خلل لمسشته ا’نسشجام بين الجميع و’ توجد
التكتلت التي كانت في السشابق ،أ’نه يملك بعد
نظر في مثل هذه اأ’مور بسشبب خبرته.
^ ما هو هدفكم في الموسصم الحالي؟
^^ أاكيد أاننا سشنهدف إالى تحقيق نتائج إايجابية
خلل الموسشم الحالي ،بداية من مباريات البطولة
الوطنية التي سشتنطلق في  15أاوت المقبل ،أاين
سشنواجه فريق ششبيبة القبائل بتيزي وزو وسشنحاول
أان نسشتهلّ المهمة دون هزيمة ،أاي على اأ’قل نعود
بنقطة التعادل أ’نها سشترفع من معنويات اللعبين
للمواصشلة في نفسس المسشتوى حتى نضشمن التواجد
في المراكز اأ’ولى في سشلم الترتيب.

فالنسصيا يÓقي موناكو وسصبورتنغ لشصبونة يواجه سصيسصكا موسصكو

مواجهات صضعبـ ـ ـة لفيغ ـ ـ ـ ـولي وسضليم ـ ـ ـاني
في الدور المؤوهل لرابطة أابطال أاوروبا

أاسصفرت قرعة الدور الحاسصم
المؤوهل لدور المجموعات
لرابطة أابطال أاوروبا لكرة
القدم ،التي أاجريت ،أامسس
الجمعة ،بمدينة نيون
السصويسصرية ،عن مواجهة
لسصباني
فالنسصيا ا إ
لموناكو الفرنسصي ،فيما
يÓقي سصبورتنغ لشصبونة
البرتغالي نظيره سصيسصكا
موسصكو الروسصي.

عمار حميسسي

يصشطدم فالنسشيا ،الذي يلعب له
الدولي الجزائري سشفيان فيغولي،
ب -ن -ادي م -ون-اك-و ال-ف-رنسش-ي ،ال-ذي
وصشل ربع نهائي المسشابقة خلل
الموسشم الماضشي ،وهو مؤوششر على
ق- -وة ه- -ذه ال- -م- -ب -اراة ال -ت -ي ي -ط -م -ح
طرفاها للتواجد في دور المجموعات.
وكان فالنسشيا قد وضشع التواجد في دور
المجموعات هدفا رئيسشا له ،خاصشة بعد أان غاب
ع -ن ه -ذه ال -م -ن -افسش -ة ف -ي آاخ -ر م -وسش-م-ي-ن بسش-بب
ال-مشش-اك-ل ال-م-ال-ي-ة ال-ت-ي ع-ان-ى م-ن-ه-ا وح-رم-ت-ه من
التعاقد مع ’عبين مميزين.
م-ن ج-ه-ت-ه يسش-ع-ى إاسش-لم سش-ل-ي-م-ان-ي ل-قيادة فريقه

للتواجد في دور المجموعات ،رغم قوة
المنافسس ،يتعلق اأ’مر بنادي سشيسشكا
موسشكو الروسشي الذي يمتلك خبرة
كبيرة في منافسشة رابطة أابطال
أاوروبا.
وتعاقد سشبورتنغ لششبونة مع عدة
’ع-ب-ي-ن م-م-ي-زي-ن ،ك-ان آاخ-ره-م
ا’ي -ط -ال -ي أاك -وي -لن -ي م-ن أاج-ل
ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة أافضش-ل م-ن ال-ت-ي
حققها الموسشم الماضشي ،أاين خرج
زملء سشليماني من الدور اأ’ول.
وف -ي م -واج -ه -ات أاخ -رى ب -ال -دور
ال -ت -م -ه -ي -دي ،ي -ل -ت -ق-ي ’تسش-ي-و
اإ’يطالي مع باير ليفركوزن
اأ’ل- -م- -ان- -ي وراب -ي -د ف -ي -ي -ن -ا
ال- -ن- -مسش- -اوي م- -ع شش -اخ -ت -ار
دون - - -ي - - -تسشك اأ’وك - - -ران - - -ي
وسش -ل -ت -يك ا’سش-ك-ت-ل-ن-دي م-ع
مالمو السشويدي.
وي-ل-ت-ق-ي أاسش-تانا الكازاخسشتاني
م -ع أاب -وي -ل ن -ي-ق-وسش-ي-ا ال-ق-ب-رصش-ي
وسشكيندربو اأ’لباني مع دينامو زغرب
ال -ك -روات -ي وب-ات-ي ب-وريسش-وف ال-ب-ي-لروسش-ي م-ع
بارتيزان بلغراد الصشربي.
وتقام مباريات جولة الذهاب يومي  18و 19أاوت
الجاري ،بينما تقام جولة اإ’ياب يومي  25و 26من
الششهر نفسشه.

لرضس الوطن
عاد أامسس أ

شضباب بلوزداد ينهي تربصص المغرب بفوز على الدفاع الحسضني

أانهى فريق ششباب بلوزداد تربصشه بالمغرب،
بفوز جديد وهذه المرة على حسشاب دفاع
الحسشني الجديد بهدف نظيف في المباراة

تصصنيف «الفيفا» للمنتخبات لشصهر أاوت

«الخضضر» يحافظون على المركز  ١٩عالميا

حافظت الجزائر على المركز  19في ترتيب ا’تحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) لششهر أاوت الذي تم نششره ،الخميسس،
في وقت يبقى المنتخب اأ’رجنتيني في الصشدارة للمرة الثانية على التوالي .أاما الفريق الجزائري فيتواجد للمرة
الثالثة ضشمن أافضشل  20منتخبا في العالم بعدما حصشل ذلك ششهري ماي جويلية .علما وأان أاحسشن ترتيب للخضشر هو
المرتبة  18التي بقي فيها بين ديسشمبر  2014ومارسس  .2015ويبقى المنتخب الجزائري في صشدارة المنتخبات
اإ’فريقية برصشيد  941نقطة ،متقدما على كوت ديفوار (المرتبة  )21وغانا بطلة إافريقيا التي تراجعت بمرتبتين
لمم (كان )2017-ارتقوا كلهم ،حيث
لتحتل المركز  .27فيما يخصس منافسشي «الخضشر» في تصشفيات كأاسس إافريقيا ل أ
أاصشبحت أاثيوبيا التي تتقاسشم صشدارة المجموعة العاششرة مع الجزائر بمرتبتين ،لتصشبح في المركز  .99أاما ليزوتو
فتقدمت بثلثة مراكز ( ،)128فيما تقدمت السشيششل بخطوة (المرتبة  .)185في جدول الترتيب العام ،تبقى
اأ’رجنتين في الصشدارة متبوعة ببلجيكا التي قفزت إالى المرتبة الثانية على حسشاب أالمانيا ( )3حاملة اللقب العالمي.
الترتيب المقبل للتحادية الدولية لكرة القدم سشينششر يوم  3سشبتمبر.

الودية التي جمعتهما ،مسشاء الخميسس ،بالدار
البيضشاء .وسشجل هششام نقاشس ،المسشتقدم
الجديد للششباب من مولودية وهران ،الهدف
الوحيد في آاخر دقائق اللقاء.
وهو الفوز الثالث للششباب على ناد ينششط في
الدرجة اأ’ولى المغربية في أاقل من أاسشبوع،
حيث سشبق له وأان انتصشر على مولودية وجدة
( ،)1-2التي يقودها المدرب الجزائري عز
الدين آايت جودي ،اأ’حد الماضشي ،ثم على
نادي مكناسس بنفسس النتيجة الثلثاء.
وغادر نادي ‘‘لعقيبة‘‘ الدار البيضشاء المغربية،
أامسس الجمعة ،باتجاه الجزائر العاصشمة ،قبل
الششروع في تحضشير المباراة اأ’ولى من بطولة
ال- -راب- -ط- -ة اأ’ول -ى أام -ام م -ول -ودي -ة ال -ج -زائ -ر
المقررة ،السشبت  15أاوت ،بملعب عمر حمادي
ببولوغين.

السشبت  08اوت  2015م
لموافق لـ  23ششوال  1436هـ
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هام جدأ

إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

آأفات أللسسان
لو : ¤ألكÓم فيما ل
لف ة أ أ
أ آ
يعنيك
لف - -ة أل - -ث - -ان - -ي - -ة  :فضس- -ول
أ آ
ألكÓم
لف -ة أل -ث -ال -ث-ة  :أÿوضض ‘
أ آ
ألباطل
لف- - - -ة أل- - - -رأب- - - -ع - - -ة  :أŸرأء
أ آ
وأ÷دأل
لفة أÿامسسة  :أÿصسومة
أ آ
لف -ة ألسس-ادسس-ة  :أل-ت-ق-ع-ر ‘
أ آ
ألكÓم
لف- -ة ألسس- -اب- -ع- -ة  :أل -ف -حشض
أ آ
وألسسب و بذأءة أللسسان
لفة ألثامنة  :أللعن
أ آ
لف- -ة أل- -ت- -اسس- -ع- -ة  :أل- -غ -ن -اء
أ آ
وألشسعر
لفة ألعاشسرة  :أŸزأح
أ آ
لف- - - -ة أ◊ادي- - - -ة عشس - - -رة :
أ آ
لسستهزأء
ألسسخرية و أ إ
لفة ألثانية عشسرة  :إأفشساء
أ آ
ألسسر
لفة ألثالثة عشسرة  :ألوعد
أ آ
ألكاذب
لف- - -ة أل- - -رأب- - -ع - -ة عشس - -رة :
أ آ
ألكذب ‘ ألقول و أليمÚ
لف - - -ة أÿامسس - - -ة عشس- - -رة :
أ آ
ألغيبة
لف- - -ة ألسس - -ادسس - -ة عشس - -رة :
أ آ
ألنميمة
لفة ألسسابعة عشسرة  :كÓم
أ آ
ذي أللسسانÚ
لفة ألثامنة عشسرة  :أŸدح
أ آ
لف - -ة أل - -ت- -اسس- -ع- -ة عشس- -رة :
أ آ
ألغفلة
لف- - -ة أل- - -عشس- - -رون  :سس - -ؤوأل
أ آ
ألعوأم

‘ أامر دينها من هذه؟ فقالوا :يا رسشول الله
ماظننا أان امرأاة تهتدي إا ¤مثل هذا .فالتفت
النبي  -صشلى الله عليه وسشلم  -إاليها فقال:
““إافهمي أايتها اŸرأاة وأاعلمي من خلفك من
النسشاء .أان حسشن تبعل اŸرأاة لزوجها وطلبها
مرضشاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله““.
صص  19ج  6أاسشد الغابة ‘ معرفة الصشحابة.
ومن هنا يكون قد اتضشح أان هناك من أاعمال
ال .Èوخصشال ا Òÿما يعادل ا◊ج والعمرة
‘ ث -واب -ه-م-ا ع-ن-د ال-ع-ج-ز ع-ن-ه-م-ا ب-ل وي-ع-دل
ا÷هاد ‘ سشبيل الله تعا.¤

الدعاء عند بيت الله ا◊رام

و–ّم -دون وت -ك ّ-ب -رون خ -ل -ف ك-ل صشÓ-ة ثÓ-ث-ا
وثÓث - Úرواه البخاري ‘ كتاب اأ’ذان برقم
.843
وعن أابي ذر  -رضشي الله عنه  -أان أاناسشاً من
أاصشحاب رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم -
ق- -ال- -وا““ :ي -ا رسش -ول ال -ل -ه .ذهب أاه -ل ال -دث -ور
باأ’جور .يصشلون كما نصشلي ويصشومون كما
نصشوم ويتصشدقون بفضشول أاعمالهم““.
 فقال النبي  -صشلى الله عليه وسشلم:«أاوليسص قد جعل الله لكم ما تتصشدقون به؟ إان
بكل تسشبيحة صشدقة .وكل تكبÒة صشدقة .وكل
–م -ي-دة صش-دق-ة .وك-ل ت-ه-ل-ي-ل-ة صش-دق-ة .وأام-ر
Ãعروف صشدقة ونهي عن منكر صشدقة .و‘
بضشع أاحدكم صشدقة““ .رواه مسشلم ‘ كتاب
الزكاة رقم . 229
 02ـ انتظار الصشÓة ‘ اŸسشجد
عن أانسص بن مالك  -رضشي الله عنه  -عن
النبي  -صشلى الله عليه وسشلم  -قال““ :من
صشلى الصشبح ‘ جماعة .ثم جلسص ‘ مصشÓه
يذكر الله حتى تطلع الششمسص ثم صشلى ركعتÚ
ك -ان ل -ه م -ث-ل أاج-ر ح-ج-ة وع-م-رة ت-ام-ة““ .ق-ال
رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم““ :تامة.

تامة .تامة““ رواه الÎمذي ‘ كتاب الصشÓة
برقم . 586
 - 3حسش -ن ت -ب -ع -ل اŸرأاة ل -زوج -ه-ا وق-ي-ام-ه-ا
بواجبه .ورعايتها لبيتها يعدل ا÷هاد وا◊ج
والعمرة.
روي ابن اأ’ث Òعن مسشلم بن عبيد أان أاسشماء
بنت يزيد أاتت النبي  -صشلى الله عليه وسشلم -
وهو ب Úأاصشحابه فقالت :بأابي أانت وأامي يا
رسشول الله أانا وافدة النسشاء إاليك إان الله  -عز
وجل  -بعثك إا ¤الرجال والنسشاء كافة فآامنا
بك وبإالهك وإانا معششر النسشاء ﬁ -صشورات
مقصشورات قواعد بيوتكم ومقضشي ششهواتكم
وحامÓت أاو’دكم وإانكم  -معششر الرجال -
فضش -ل -ت-م ع-ل-ي-ن-ا ب-ا÷م-ع وا÷م-اع-ات وع-ي-ادة
اŸرضش -ي وشش -ه -ود ا÷ن -ائ-ز وا◊ج ب-ع-د ا◊ج
وأافضشل من ذلك ا÷هاد ‘ سشبيل الله  -عّز
وجل  -وإان الرجل إاذا خرج حاجا أاو معتمرا ً
أاو ›اه -دا ً ح -ف -ظ -ن -ا ل -ك -م أام-وال-ك-م وغ-زل-ن-ا
أاثوابكم وربينا أاو’دكم أافما نششارككم ‘ هذا
اأ’جر واÒÿ؟ فالتفت النبي  -صشلى الله عليه
وسشلم  -إا ¤أاصشحابه بوجهه كله ثم قال :هل
سشمعتم مقالة امرأاة قط أاحسشن من مسشاءلتها

موسسم الرحمة واجتماع الكلمة

بقلم ألدكتور :عبد ألرحمن عمÒة
البيت ا◊رام الذي جعله الله للناسص منطقة أامان ودار
سشÓم .وواحة اطمئنان يسشتوي فيه اŸقيم Ãكة والطاريء
عليها .فهو بيت الله الذي يتسشاوى فيه عباد الله فÁ Óلكه
بششر من البششر .و’ Áتاز فيه أاحد منهم على أاحد سشواء
العاكف فيه والباد.
ولقد كان هذا النهج الذي ششرعه الله ‘ بيته ا◊رام
سشابقًا لكل ﬁاو’ت البششرية ‘ إايجاد منطقة حرام يلقي
ف-ي-ه-ا السشÓ-ح .وي-أام-ن ف-ي-ه-ا اŸت-خ-اصش-م-ون و–ق-ن ف-ي-ها
الدماء .ويجد كل أاحد فيها مأاواه ’ تفضش ً
 Óمن أاحد.
ولكن حقاً يتسشاوى فيه ا÷ميع.
وهكذا سشبق دين الله الواحد اأ’حد سشبقًا جديرا ً بإانششاء
واحة السشÓم ومنطقة اأ’مان ودار اإ’نسشانية اŸفتوحة
لكل البششرية جمعاء وكتاب الله تعا ¤الذي ’ يأاتيه الباطل
من ب Úيديه و’ من خلفه يهدد من يريد اعوجاجاً ‘
ه- - -ذا اŸن- - -ه- - -ج اŸسش- - -ت- - -ق- - -ي- - -م ب- - -ال- - -ع- - -ذاب اأ’ل - -ي - -م.
والغرضص من إاقامة هذا البيت إارسشاء قاعدة التوحيد.
وهي عبادة الله الواحد اأ’حد وتخصشيصشه للطائف Úفيه
والقائم Úعلى أاداء ما فرضشه الله تعا‹ عليهم.
وا◊ج ‘ واقع اأ’مر وحقيقته موسشم ومؤو“ر .موسشم
Œارة وموسشم عبادة .ا◊ج مؤو“ر اجتماع وتعارف.
ومؤو“ر تنسشيق وتعاون وهو الفريضشة التي فرضشها الله
ع -ل -ى ع -ب -اده .وه -و م -وسش -م تصش -ف -و ف -ي-ه اأ’رواح وه-ي
تسشتششعر قربها من الله تعا ‘ ¤بيته ا◊رام.
وا◊ج من قبل هذا ومن بعده :مؤو“ر جامع للمسشلمÚ
قاطبة .مؤو“ر يجدون فيه أاصشلهم العميق منذ أابيهم
إابراهيم خليل الله قال تعا““ :¤ملة أابيكم إابراهيم هو
سشماكم اŸسشلم Úمن قبل و‘ هذا ليكون الرسشول ششهيدا ً
ع- - -ل- - -ي- - -ك- - -م وت- - -ك- - -ون- - -وا شش- - -ه- - -داء ع- - -ل- - -ى ال- - -ن- - -اسص““.
وا◊ج :هو قصشد الذهاب إا ¤مكة أ’داء هذه الفريضشة
التي أامر الله تعا ¤بها ‘ قوله{ :ولله على الناسص حجّ
البيت من اسشتطاع إاليه سشبيل}.
وهو أاحد أاركان اإ’سشÓم اÿمسشة .وفرضص من الفرائضص
التي علمت فلو أانكر وجوبه منكر كفر وارتد عن اإ’سشÓم.
وا◊ج م -ن أافضش -ل اأ’ع -م -ال ال -ت -ي ي -ؤودي-ه-ا اŸسش-ل-م ع-ن-د
ا’سشتطاعة .من ذلك ما رواه أابو هريرة رضشي الله عنه
قال :سشئل رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ أاي اأ’عمال
أافضشل..؟ قال :إاÁان بالله ورسشوله.
قيل :ثم ماذا..؟ قال :ثم ا÷هاد ‘ سشبيل الله.
قيل :ثم ماذا؟ قال حج مÈور .وا◊ج اÈŸور هو ا◊ج
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هذه الصشفحة –توي على آايات قراآنية كرÁة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسص .وششكرا

األعمال التي تعدل ثواب ا◊ج والعمرة
Ÿا سشمع الصشحابة  -رضشوان الله عليهم  -من
النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ قول الله تعا:¤
{ول- -ك- -ل وج- -ه- -ة ه- -و م- -ول- -ي -ه -ا ف -اسش -ت -ب -ق -وا
اÒÿات }..آاية رقم  148من سشورة البقرة.
وق -ول ال -ل-ه ت-ع-ا{ :¤سش-اب-ق-وا إا ¤م-غ-ف-رة م-ن
رّب- -ك- -م وج- -ن- -ة ع- -رضش- -ه- -ا ك- -ع- -رضص السش- -م- -اء
واأ’رضص ،}.....آاي- - - -ة رق- - - -م  21م -ن سش -ورة
ا◊ديد ،فهموا أان اŸراد من ذلك أان يجتهد
كل واحد منهم أان يكون هو السشابق لغÒه ‘
هذه الكرامة واŸسشارع إا ¤بلوغ هذه الدرجة
العالية فكان أاحدهم إاذا رأاى من يعمل عمÓ
يعجز عنه خششي أان يكون صشاحب هذا العمل
ه -و السش -اب-ق ل-ه ف-ي-ح-زن ل-ف-وات سش-ب-ق-ه ف-ك-ان
تنافسشهم ‘ درجات اآ’خرة واسشتباقهم إاليها
ف -ج -اء ق -ول -ه ت -ع -ا{ :¤و‘ ذلك ف -ل -ي -ت-ن-افسص
اŸت - -ن - -افسش- -ون} ،آاي- -ة رق- -م  26م- -ن سش -ورة
اŸطفف.Ú
وإاذا كان التنافسص ‘ ا Òÿمطلوبًا .ومن
أاع- - -م- - -ال ا Òÿوال Èوأاداء ا◊ج وال - -ع - -م - -رة
وت-ك-راره-م-ا Ÿا ف-ي-ه-م-ا م-ن اŸشش-ق-ة ال-ب-دن-ية
والغربة عن الوطن .والغرامة اŸالية ..فماذا
يفعل الذي يعجز عن أاداء ا◊ج أاو العمرة وهو
يريد أان يعمل ا Òÿويتزود من أاعمال الÈ؟
إان أاعمال ا Òÿوال ÈكثÒة Ÿن عجز عن
القيام بفريضشة ا◊ج أاو أاداء سشنة العمرة .ومن
ه -ذه اأ’ع -م -ال ال -ك-ثÒة ذات ال-ث-واب ال-ع-ظ-ي-م
وا÷زاء العميم.
 - 1اŸداومة على ذكر الله تعا ¤بالتسشبيح
والتحميد والتكب Òفعن أابي هريرة  -رضشي
الله عنه  -قال :جاء الفقراء إا‹ رسشول الله -
صشلى الله عليه وسشلم  -فقالوا :ذهب أاهل
الدثور من اأ’موال بالدرجات العلى والنعيم
اŸق-ي-م :يصش-ل-ون ك-م-ا نصش-ل-ي .ويصش-وم-ون ك-ما
نصش- -وم .ول- -ه- -م فضش- -ل أام- -وال ي- -ح- -ج -ون ب -ه -ا
وي -ع -ت -م -رون وي-ج-اه-دون وي-تصش-دق-ون؟ ف-ق-ال
رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ :أا’ أاحدثكم
بأامر إان أاخذ” به أادركتم من سشبقكم و⁄
يدرككم أاحد بعدكم وكنتم خ Òمن أانتم بÚ
ظ- -ه- -ران -ي -ه إا’ م -ن ع -م -ل م -ث -ل -ه؟ تسش ّ-ب -ح -ون

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

اسشم الله اأ’عظم الذي إاذا سشئل به أاعطي وإاذا
دعي به أاجاب ولقد أاخفاه الله ب Úأاسشمائه
لذات ا◊كمة التي أاخفى بها الصشÓة الوسشطى
وليلة القدر وسشاعة اإ’جابة ويقال أان ا’سشم
اأ’عظم يتمثل ‘ دعوة سشيدنا يونسص ’{ ،إاله
إا’ أانت سشبحانك إا Êكنت من الظا،}ÚŸ
(سشورة اأ’نبياء اآ’ية ....)87
ويقال أان ب Úا’سشم اأ’عظم وب Úبسشم الله
الرحمن الرحيم كما ب Úبياضص الع Úوسشوادها
وقد سشمع رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ
رج ً
 Óيقول ““الّلهم إا Êأاسشأالك بأا Êأاششهد أانك
أانت اأ’حد الصشمد الذي  ⁄يلد و ⁄يولد و⁄
يكن له كفوا ً أاحد““.
فقال :لقد سشأال الله با’سشم الذي إاذا سشئل به
أاعطي وإاذا دعي به أاجاب.
وي- -ق- -ال أايضش ً-ا ان اسش -م ال -ل -ه اأ’ع -ظ -م ‘ آاي -ة
الكرسشي أ’نها سشيدة أاي القرآان الكر Ëو‘
ا◊ديث النبوي الششريف اسشم الله اأ’عظم ‘
هات Úاآ’يت{ Úوالهكم إاله واحد ’ إا’ هو
الرحمن الرحيم} (اآ’ية  163سشورة البقرة)
وفا–ة آال عمران {ا ⁄الله ’ إاله إا’ هو
ا◊ي القيوم}( ،اآ’ية  2سشورة آال عمران).
‡ا ذكرنا يا أاخي يتضشح لنا صشعوبة –ديد
اسشم مع Úبعينه من اأ’سشماء ا◊سشنى كا’سشم
اأ’عظم {قل ادعوا الله أاو ادعوا الرحمن أايا
ما تدعوا فله اأ’سشماء ا◊سشني} (اآ’ية 110
سشورة اإ’سشراء) ..والله أاعلم.

الذي ’ يخالطه إاثم .وقال ا◊سشن أان يرجع من حجه
زاهدا ً ‘ الدنيا راغبًا ‘ اآ’خرة .وروي مرفوعًا بسشند
حسشن أان بره إاطعام الطعام .ول ÚالكÓم.
وأاجمع العلماء على أان ا◊ج ’ يتكرر .وأانه ’ يجب ‘
العمر إا’ مرة واحدة إا’ أان ينذره فيجب الوفاء بالنذر.
وذهب اإ’مام الششافعي والثوري وﬁمد بن ا◊سشن إا ¤أان
ا◊ج واجب على الÎاخي فيؤودي ‘ أاي وقت من العمر.
و’ يأاثم من وجب عليه بتأاخ Òمتى أاداه قبل الوفاة.
وحجة القائل ÚبالÎاخي :أان رسشول الله صشلى الله عليه
وسشلم أاخر ا◊ج إا ¤سشنة عششرة وكان معه أازواجه وكثÒ
ت وكان معه أازواج
من أاصشحابه مع أان وجوبه كان سشنة سش ّ
وكث Òمن أاصشحابه فلو كان واجباً علي الفور Ÿا أاخره ـ
صشلى الله عليه وسشلم ـ.
وذهب أابو حنيفة ومالك وأاحمد بن حنبل وأابو يوسشف إا¤
أان ا◊ج واجب على الفور ◊ديث ابن عباسص رضشي الله
عنهما أان رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ قال :من أاراد
ا◊ج فليعجل .فإانه قد Áرضص اŸريضص .وتضشل الراحلة
وتكون ا◊اجة.

صسفات يحبها
الرجل ‘ زوجته
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فتاوى شسرعية

ما الذي يفعله
من أاراد اإلحرام؟
لح -رأم ك -ان
^ إأذأ أرأد ألشس- -خصض أ إ
عليه ما يأاتي:
 - 1أان يغتسشل تنظفا أاو يتوضشأا .والغسشل
أافضشل أ’نه عليه الصشÓة والسشÓم اغتسشل
إ’حرامه .وهو للنظافة ’ للطهارة ولذا
ت -ف -ع -ل-ه ا◊ائضص وال-ن-فسش-اء أ’ن ال-ن-ب-ي -
صشلى الله عليه وسشلم  -أامر أاسشماء بنت
ع - -م - -يسص أان ت - -غ - -تسش - -ل وه - -ي ن - -فسش- -اء.
Œ - 2رد ال -ذك -ر م -ن اıي -ط وي -ل-بسص
م Ó- -بسص اإ’ح - -رام اŸع - -روف- -ة .وإاح- -رام
اŸرأاة ‘ كشش - -ف وج - -ه - -ه - -ا وك - -ف- -ي- -ه- -ا.
 - 3التطيب قبل اإ’حرام ويكون ‘ البدن
’ ‘ الثياب.
 - 4صش Ó-ة رك -ع -ت Úب -ع -د ال -غسش -ل وق-ب-ل
اإ’حرام.
 - 5التلبية ويسشتحب اإ’كثار منها ورفع
الصشوت بها للرجال وتسشتمر حتى زوال
ششمسص يوم عرفة.
لنابة ‘ رمي أ÷مار؟
^ ما حكم أ إ
Œوز اإ’نابة ‘ رمي ا÷مار Ÿن عجز
عن الرمي بنفسشه Ÿرضص أاوه حبسص أاو
ك Èسشن أاو حمل للمرأاة وتوكيل اŸرأاة
غÒها ‘ حال الزحمة الششديدة أاو ¤من
اŸرضشى ..كما يجوز أان يوكل الششخصص
عن عدة أاششخاصص على أان يرمي الوكيل
عن نفسشه أاو’ .والله أاعلم.
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انسشرسس جار  Êفاسشن انكم كل اسس نالسشبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسشنيهن اق غورن سشكل ،اششنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشش-اويث ،اتراقيث..الشش-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الششعب" م -انك ات -ي -ل-ي سش-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني
نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

دا◊ششــــث إاديتـــــوا’ن كـــــل أاسشـــــوحث أاونبـــــذو

و’نــــت ذاŸــــــــودا

شصرشصال هكرف سصوامروبوز
نتكروسص Úو إادواحان
إاغاذيهان ا◊ال

لصصال انلعراسس اأكسصنت لوشصارم انلعراسس ذي لوراسس امقران

ب -ذونت اغ-ل-ى ن-رمضص-ان ال-ع-ظ-ي-م ل-ع-واي-ل ان-ل-وراسش المقروذ ذالقطواث ،وكل شصي يتيلسش سصلمعاونت،
ام -ق -ران ،ت -وج -اذنت غ -ل -ع -راسش أاق Ó-ب-رم-ج-ن-ه-نت وأامبعد وادعرضصنت لماليث أانسش اذحضصرن واذزهان
ذالصص -ي -ف نسص -ق -اسش ،ول -ع -راسش ن -ال -وق -ث -اي م -اشص-ي كامل.
أام-ل-ع-راسش ن-ال-زم-ان م-ان-ي إا’نت ل-ع-واي-ل اتمعاوننت ام- -ا ال -زم -ن -اي و’ن ع -راسش ان -ل -وراسش ام -ل -ع -راسش
سصوسصان عرمن قبل العرسش وأاذقنت كل اللوزازم نجزايريين كاملن اتموقان ذي لصصال ،أاق Óكرنهنت
نالعرسش سصلمعاون ،حد إافتل أابربوشش ،سصمليان ،وذيسصنت كل سصطباخن ،وسصسصرفوراث ،و’ن
ل- - -خ Ó- -ث أاي - -ط ات - -ق - -نت لماليث نلعرسش أاتروحان أامنهنين امبرانين ،سصزقن
أاشصخشصوشش،
أانواسش قبل مهداسصن إامعراضش فتعشصوين ،وتاوين
ه-ق-رضش-ال ب-وحصش-راث ل-ي-ع-ارث وÁاضس ق-ه-م-دي-نت نشش-رشش-ال د◊ن-ايضش-يسس سش-ت-ب-ذا اسش-وحث
ثقيارين
إايذسصن القاطواث أاق Óديجا أاتيلين اموقن عل برا،
اونبذو أاسشقاسشو سشٌقغزر نالبÓع قغ Òأاششرقي اŸعاذ إاغزر نا◊مام ٌقغ Òأاغربي و فيزيرات
أاتقنت
ب Ó-ك ح -ت -ى ل -م-ال-يث ن-ال-ع-رسش أاه-ن-ه-ن-ي-نشش م-امك
وبريذ امقران ‰رو  ١١يÓن يقيم نتان وحذيسس إاٌقاسشوفوغان نيغ دو’ إادياسشاذافان
إاموقن ،ويخسش حÓن انيغ اها المهيم الهرج ذين
ال-دك-ت-ور مصص-ط-ف-ى صص-ال-ح ب-اج-و دق-ن سص-ن-ع-زم-ان ام-ق-ران-ان ادج-ين انشصاننسصان
رغ Òاغربي نالو’ية نتيبازة.
أازيك أاق Óيحلى لباسش إاو’ وليشش.
احرشش نوعزام دوسصلماد يقضصع يجد انشصانسش دفر ادج اقت تخزانت تشصور سصلكتوب
ال-م-وداي-اي أان-لصص-ال ان-ل-ع-راسش ث-ق-ار فÓ-سش ال-حجة
اعنان قاع العلوم نالدين دالدنت..
اعاود االف لكتاب نابو يعقوب الوارجÓني دالفكرسش اتيقان يد الفكر نابي حامد الغزالي احرشش خ -وخ -ةب -ل -ي أاث -ح-ل-يسش ط-ول خ-اط-ر أاث-و’ ثسص-وخ-ار
نالعلم داصصول نالفقه  .اماشصي يوري فابو يعقوب دا’صصولسش ي Óغرسش دخ لكتاب نمنهج ا’جتهاد ال-ف-ام-ي ف-ب-عضص-اسش و’ن ذي إاغ-رب-ي-ب-ن أاذسص-ب-ن-اين
ف-وام-ان وك-ذان اخÓ-ل دي-مسص-ي-ب-ري-ذان ي-ت-ك-ان ف-واب-ري-ذو سص-ك-روسص-ي-ن إاق-دودين نيغ دو’ ا’باضصية ايوي سصسش الدكتورة اسصقسش  2005مسصقط تمورت نعمان .غرسش دخ لكتاب نومزروي نالشصيح عبد ال -ع -رسش م -ا وال -وا خ -اط-ر أات-روح-ان أاسش أان-ق-ارو
وأاذكمل اذسصعشصاي لمعاريضش وأاذروحن إايذسصن،
غقرضصالين بلي تغيمان لقسصاسصث نـسصانت نالواياع فيزيرات نـ 3نيغ  4كلم ٌقلمداذ أازوان الرحمان بكلي معجم نا’عÓم نا’باضصية مع يغلب نخدامان اضصضصنين اتونشصران تمدورتسش.
فمدينت نشصرشصال ماتا إاسصنيديوسصان ذيسش اخÓل نالتمارى دو’ أاخÓل ليحال محال مصصطفى ايلولد اغرم نتغردايت اسصن  18اوت  1964يرني اعزامسش اغرم نلقرارة مان يعرضش القران اسصن  08وأاذي -وق -ا ال-ف-ال ن-ال-ع-رسش ذأاق-اسص-ذي-ن ،م-اشص-ي
م -انك ت -روح -ن-اسص-ان اخÓ-ل دال-ت-ي-ع-اذاث و ه-ط-اوضص-اد ل-ي-ع-ارث ط-اق-رضص-الت أاراشص-ان اوت  1977ايوي البكالوريا المعهد نلقرارة اسصقسش  1983سصني يقضصع غال الجامعة نالسصعودية بعدسش يدولد غال أامزيك سصمانت قبل وسصمانت أاغلى نالعرسش
وث- -دار ع -م -رنت ،خ -اط -ر أات -اسص -ن -د ل -ف -ام -ي
إاقدودان يÓن أاطاقيناشش إايالحومان يتيلين ذٌقبريذو ،دو’ وكذان عيطا ديمسصيبريذان دزير طول غال الجامعة ا’مير عبد القادر قسصنطينة مان اوي دسش ’ليسصانسش الشصريعة .
سص -ق -م-وك-ان ب-ع-ذن وات-غ-م-ان أاغ-ل-ى ن-ال-ع-رسش
بلي الكول إابريذان يÓن طاٌقانا كان فÓسصان ذيسصان إاعويقان ومروبوز نيغ أارزان اسصقسش  1988يقضصع غال الجامعة نالقاهرة مان ايوي دبلوم نالدراسصات اولين يورنجويلية اسصقسش .1990
محال وني يتكان ٌقزذيسش لبحر فوامان نانان شصرى زيسصان بلي اهنايان أادتواليناشش سصني يدولد غال دزير غال الجامعة نقسصنطينة دخ مان اوي دسش الماجسصتير اسصن  08جوان  1993البحث ايدج فابو اتنوسصان أاتغنان سصالرحابة ولباسش نالزهو أاقÓ
أاكان فوابريذو يÓن يٌقار لقلق داقرضصال إاونزيوم أابونادام .
يموكسش سصمندرقينت لصصال أانلعراسصاي.
يعقوب الوارجÓني .
و الكثرث ييذني يندرثان سصبوحصصراثو أاقيمان دمزذاغ أاغير اغربي نالو’ية نيبازة اسصن  06ديسصمبر 1999اوي الدكتورة اصصول نالفقه البحث ايدج فوبريد نا’جتهاد ا’باضصية.قاع امني اولبريد بصص -ح ال -خ Ó-ث ن -ال -وق-ث-اي أاق-رنت إال-ج-رن-ال
النشصعب بلي لصصال أاحÓنت لباسش خاطر يتغما
يÓن خدمان قهمدينت نتيبازة نيغ دو’ سصعان التيعاذان نيغ إاغاوسصيوين ٌقغير اشصرقي  ،سصوعزام دولماد اعاود اسصافرغال تمورت نعمان اولماد دوعزام جار 2003 - 2002
محال مانك اندرثان سصوامو إادواحان إادياتاسصان سصالدزائر نيغ لبليدة نيغ دو’ الو’ياث تمدورتسش ينده اماسش نالجامعة ندزيرايتوغ دقن سصا’عضصاء نوسصقم نوعزام نالجامعة نقسصنطينة اتوغ دقن كلشصي نلماليث نالعرسش يصصفا ويحلى خاطر
نيضصان رغير اغربي نالو’ية و يÓن او’شش غرسصان ابريذ نيضصان أافÓسش أاكان و وا’ن سصلعضصاء نتنغÓفت نتغوسصوين نالدين اسصقسش  2002دقن سصلعضصاء نالمجلة نالجامعة نا’مير عبد القادر انكمل العسش أانروح ثدار انغ انسصراحث ،وانثهنا
سص -ال -ه -رج ك -ام -ل ،سص-ي-رت-و م-ان-ي إادرق-ي-ن إاط-ب-اخ-ن
ع -ي-ط-ا زيسص-ان تٌ-ق-ذان ل-ي-ت-ك-ان ف-وب-ري-ذو و ت-روح-ان ق-ط-ان الصص-وال-ح نسص-ان ن-ال-ح-وج بصص-ح قسصنطينة .دقن سصلعضصاء نوسصقم نتدوتشصل نالتراث نوغرم تغردايت.
تيخثاران الوقث ويماضش يÓن يتيلي أاكذ الصصبح زيك ٌقانقبالت يتيلي امروبوز داقرضصال
ذلسصارفور ،أاسصهننانغ سصي كل شصيء.
انجم المدة تبزانت العمرسش باشش ادج اقن تشصموسصت نوعزام ايتزعلك تمدورتسش اعافر اسصافر
ٌقهسصوحث نتمديث.
وصصح أا’نت ثغاوسصوين احÓنت ذلصصال انلعراسش
غال ايولوا تمو دتمورا جار عمان مصصر قسصنطينة فنجال نوعزام ددولماد دنور نمدان
و فالحل إاليقان إابوحصصراثو ’هنايان الكول سصراباسش نالبايليك نيع دو’ الكول ميدان يندرثان
بصصح لوشصارم نالعرسش إاروح كامل ماني إادرقينت.
سصالعلم امبصصح يوشش امقران انايسش بل الوقت اوضش مان تنفوتسش تولي غال اوجانا
تراجان ٌقهيل أاحاياذ نتمدينت نشصرشصال ’سصيدينضصان سصٌقغير أالعراي فيزيران نـ 24دالكيلومتراث و
اسصن  10افريل  2015اويت يوشش امقران دا’مانة دفر ايزمر رب اترحم
’يتوخذان فيزيران نسصان دسصٌقاسصان ،و نتان دهيل قبذان خدمان ٌقجوان وزذغاث و توالم ادياوجاذ
اسصوسصع غفسش ما ني.Ó
اسصٌقاسصو إادياتاسصان بصصح ’خطر ذيسش أاخ Óتيموسصاخ إاوعران إاديوسصان ٌقا’ امورث نيغ دو’ فالقيشش إاغزران
توالم أايمعضصال عيطا اهيلو و أاهقيم بوحصصراث ويماضش ٌقشصرشصال هسصخيقا إامسصيبريذان.

الدكتور مصصطفى صصالح باجو

تيبازة :عÓء.م

باتنة :لموششي حمزة

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

ثمغريوين سصثج لعوايذ غر ثواغوين

يال لفصصال اسصقاسش  ،يسصع اين اثيسصميزن
غفايضش ،انبذ سصزيك يتوسصن اسصوسصن نلفروح
اذي- -ون ن- -ل- -وقث ان- -د ادتسص- -ل- -نت اث -م -غ -روي -ن
اسص- -وط- -اسش ،غ- -اسش ام- -ذن- -ن م- -ازال خ -دم -ن
ث-م-غ-روي-ن ذغ-ن-ب-ذ ل-م-ع-ن اط-اسش ب-اي-ن اخلفن
غفزيك .ثمغروين الجذوذ اذيوث انتغينتسش
اند اسصنجماعنت توشصولين لحباب اتسصقار.
ماليكر ومذان غار اثمغر يتسصيليد اشصوار غار
ات -وشص -ولت  ،اسص -وج -ذ اث -م -غ-ر اذي-وث ان-ت-ل-يث
القزاذن اسصوطاسش يال امذن ذتوشصولت  ،نغ
ذقذروم اديفك افوسش المعون نغ ثلكث حوا
لشصغال امذنن ياك اتسصمقدرن.
ال-ه-درذتسصضص-ب-ي-ر ي-تسص-غ-ل ام-قران بذروم ما
نغلد غار اتسصعذ باسش مغر يتسصيليد اشصوار
ذل -ع -رشش .ي-وث ن-ث-م-غ-ر ادرث سص-ي-ن ي-تسص-ي-ل-ي-د
وع - - -راضش ب - - -ق - - -اذ ل- - -ي- - -حضص- - -رن ال- - -ف- - -رح ،

ثزور يتسصيليد اوشصقاع سصقاذ ابعذان.
ثمغر ثتسصيليد غفثغز ندورث اناف يال يون
يسص-ن ذشش اث-دصص-ح-ن اث-ي-خ-ذم ،ث-ل-وي-ن ف-تلنت
سص -كسش ارق -زن ن -ث-ن اتسص-وي-ن-د ات-ويÓ-ث ال-ق-ن
ثمغر اذيوث انتغنيتسش ادجمعن ياك امزذغ
نلعرشش ،قارنسش واث زيك ذثفرك اقتسصغلن
اقاذ يمخصصمن.
اذرذن و’ون و ذغلن يال يون ذقرب بايضش
ثسص-ل-يث اتسص-ون-تسص-ي-د غ-اف ث-ق-مارث اعراسصن
لحون غفضصار ذزمن ايذغ ادنقر ياك لعوايذ
روحن  ،ثمغروين افغنت سصقخام اتسصضصبير
يغال اولن اباب بخام نثمغر ( قاعة الحفÓت
) اضصبالن اذورار نلخا’ث يجاثن ازمان ،اشصن
ي -غ -ال اسص -ثسص -ف -ي -ف -ي -ن اسص -ن -ع -وري -ن اق -ف -اف-ن
اتسص- -روح- -ن ذث- -ك- -ري- -اسش ذق- -ب- -ري- -ذ ث -تسص -غ -ل
اتسصمزيلث .اتسصمزويريث نثكرياسش ايق ذاين

اديسصقارن اطاسش نلموث غار اقفافن اطاسش
ن -ت -م -غ -روي -ن اق -غ -ال -ن ذل -ج -ن -زاث سص-ل-م-ح-ذر
اخوصصن ،لمعند ثشصبح غفاين اديبين الفيذ
مشش غار اثوغوين ادضصرون يال الدرث اققلبن
ثغرثين سصمطاون.
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Ÿثول سصتامازيغت

@ وي -ن اتشش -ودن سش -فسش -ن-يسس اتسش-لك
اسشثقمسشيسس
@÷روح ج - - - - - - - - - - - -رح- - - - - - - - - - - -ن
ح- -ل- -ون ي- -رل- -هضش- -ور ق -ازن
رنون
@ ان - - - -وغ - - - -ن امÌاك
غفذغن ا÷امع
@ وي- - - - -ن اونسش - - - -ع
ادري يقاذ اذينقر
وين اثنيسشعن يرو
امذقر

