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بالصشناعة
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ندوة تكوينية خاصسة بأاعضساء بعثة ا◊ج
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مؤسشم ا◊ج ،وذلك بدار الإمام ابتداء
من السشاعة  ٠٩ : ٠٠صشباحا.

طلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
‘ جيج ـ ـ ـ ـ ـ ـل

القافلة اإلعÓمية لنشساطات التشسغيل
بجيجل ووهران
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الÎك – وسشط اŸدينة ،وذلك ابتداء من  ١٠ : ٠٠اإ.٢٢ : ٠٠ ¤

برنامج ا◊ج اإللكÎوÊ
لسستقبال النشسغالت
الفقهية
ت ع ل م و ز ا ر ة ا ل ش ش ؤؤ و ن ا ل د ي ن ي ة
و ا لأ و ق ------ا ف ا ◊ ج ------ا ج ا  Ÿي -----ا م Ú
و ك -----ل اأ ط ----ي ----ا ف ا  Ûت ----م ----ع ا  Ÿد  ، Êب ----اأ ن ----ه ----ا ت ض ش ----ع ‘
م ت ن ا و ل ه م خ د م ة اإ ل ك  Îو ن ي ة ت ت م ث ل ب ر ن ا م ج ا ◊ ج
ا لإ ل -----ك  Îو  Êل س ش -----ت -----ق -----ب -----ا ل اأ س ش -----ئ -----ل -----ة ا  Ÿؤ ا ط -----ن Ú
و ا ن ش ش --غ --ا ل ت --ه --م ا ل --ف --ق --ه --ي -ة ا  Ÿت -ع -ل -ق -ة ب -ر ح -ل -ة ا ◊ ج
و ا لإ ج ا ب ة ع ن ه ا م ب ا ش ش ر ة ع  Èا  Ÿؤ ق ع .

يشش -رف وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ع-ز
ال-دي-ن م-ي-ه-ؤب-ي ،غ-دا ،ع-ل-ى
اخ -ت -ت-ام ف-ع-ال-ي-ات ت-ظ-اه-رة
م-ه-رج-ان «سش-ي-ن-ي الششاطئ»،
ب -دائ -رة م -رسش -ى ب -ن م-ه-ي-دي
ولي - - -ة ت - - -ل - - -مسش - - -ان ،وذلك
اب -ت -داء م -ن السش -اع-ة ٢٢ : ٠٠
لي.Ó

...وي-ق-وم ب-زي-ارة م-ي-دان-ي-ة
إا ¤تلمسسان

ي- -ق -ؤم وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز
ال -دي -ن م -ه -ي -ؤب -ي ،ب -ع -د غ-د
الثن Úبزيارة عمل وتفقد
اإ ¤ولية تلمسشان ،تتضشمن
زيارة العديد من اŸؤؤسشسشات
ال -ث -ق -اف -ي -ة ب -ال -ؤلي -ة م -ن-ه-ا
القصشر اŸلكي باŸششؤر ،مركز
ال- - -دراسش- - -ات الأن- - -دلسش- - -ي - -ة
«اإم-ام-ة» قصش-ر ال-ث-ق-افة عبد
ال- - -ك - -ر Ëدا‹ ،وم - -ك - -ت - -ب - -ة
اŸط-ال-ع-ة ال-ع-م-ؤم-ية «ﬁمد
ديب».

ندوة للتحالف الوطني ا÷مهوري
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وذلك بقاعة اÙاضشرات بسشؤق اأهراسض ابتداء من السشاعة  ١٠ : ٠٠صشباحا.
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شش- - -م - -يسش - -ة ،ي - -نشش - -ط - -ه - -ا
›اهدات و›اهدون بالقرية الإفريقية بسشيدي فرج
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تنظم مؤؤسشسشة الأرششيف الؤطني بالتنسشيق مع مؤؤسشسشة مفدي زكريا ،يؤم ١٧
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Ãركز الأرششيف الؤطني ابتداء من السشاعة  ٠٩ : ٣٠صشباحا.
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مؤبيليسض.
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Ãناسصبة ذكرى اسصتقÓل بÓده

الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒه الباكسستاÊ
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة
لنظÒه الباكسصتا‡ Êنون حسصÃ Úناسصبة الذكرى الـ68
لسصتقÓل بÓده ،أاكد له فيها اسصتعداده التام Ÿواصصلة العمل
من أاجل تكثيف وتنويع العÓقات الثنائية.
جاء ‘ الÈقية« :يطيب ‹ وجمهورية باكسشتان اإلسشÓمية –تفل
ب-ال-ذك-رى ال-ث-ام-ن-ة والسش-ت Úل-ع-ي-د اسش-ت-قÓ-ل-ه-ا ،أان أات-ق-دم إال-ي-ك-م ب-اسش-م
ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة عن نفسشي ،بأاحر التها Êمششفوعة
بتمنياتي لكم بالصشحة والسشعادة ،وللششعب الباكسشتا Êالششقيق اŸزيد
من التقدم والرقي».
وأاضشاف الرئيسص بوتفليقة قائ« :Óهذا ،وأانتهز هذه الفرصشة السشعيدة
ألعرب لكم عن “ام ارتياحي ÷و الصشداقة الذي يÓزم العÓقات
التقليدية القائمة ب Úبلدينا ،وأاؤوكد لكم اسشتعدادي التام Ÿواصشلة
العمل من أاجل تكثيف وتنويع عÓقتنا الثنائية Ãا يعود بالنفع على
ششعبينا».

...ويهّنئ الوزير األول نواز شسريف

بعث رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة للوزير األول
الباكسشتاﬁ ،Êمد نواز ششريفÃ ،ناسشبة احتفال بÓده بالذكرى الـ68
لسشتقÓلها ،جدد له فيها اسشتعداده الدائم Ÿواصشلة العمل من أاجل
الرتقاء بالعÓقات الثنائية إا ¤مسشتوى التطلعات الششعب.Ú
وجاء ‘ الÈقية« :يسشعدÃ Êناسشبة احتفال بلدكم بالذكرى الثامنة
والسشت ÚلسشتقÓلها ،أان أاتقدم إاليكم باسشم ا÷زائر ششعبا وحكومة
وأاصشالة عن نفسشي ،بتهانينا ا◊ارة و“نياتي لكم بالصشحة والرفاهية
وباŸزيد من التقدم والزدهار للششعب الباكسشتا Êالششقيق».
وأاضشاف الرئيسص بوتفليقة« :وإانها لفرصشة طيبة أانتهزها ألنّوه بروابط

ال-ت-آاخ-ي وال-تضش-ام-ن ال-ت-ي Œم-ع ،م-ن-ذ أام-د ب-ع-ي-د ،ب-ل-دي-ن-ا وألؤوك-د ل-كم
اسشتعدادي الدائم Ÿواصشلة العمل معكم من أاجل الرتقاء بعÓقتنا
الثنائية إا ¤مسشتوى تطلعات ششعبينا الششقيق Úوكذا الدأاب على سشّنة
ا◊وار وال -تشش -اور ح -ول ال -قضش -اي -ا ال -دول -ي -ة وا÷ه -وي-ة ذات اله-ت-م-ام
اŸششÎك».

عيسسى يشسارك ‘ أاشسغال اŸؤو“ر العاŸي لإÓفتاء
يقوم وزير الششؤوون الدينية واألوقاف ﬁمد عيسص،ى بزيارة رسشمية إا ¤مصشر ‘ الفÎة اŸمتدة من 16
Óفتاء ،بحسشب ما أاورده ،أامسص األول،
إا ¤غاية  19أاوت ا÷اري ،للمششاركة ‘ أاششغال اŸؤو“ر العاŸي ل إ
بيان للوزارة.
ويششارك ﬁمد عيسشى ‘ أاششغال هذا اŸؤو“ر ،الذي تنظمه دار اإلفتاء اŸصشرية– ،ت عنوان
«إاششكاليات الواقع وآافاق اŸسشتقبل» ،يومي  17و 18أاوت بالعاصشمة اŸصشرية ،كما أاوضشح اŸصشدر ذاته.
وتأاتي زيارة الوزير إا ¤مصشر ،تلبية لدعوة الدكتور ششوقي إابراهيم عÓم مفتي جمهورية مصشر العربية.

لندونيسصية
تنظمه اÙكمة الدسصتورية ا أ

م ـ ـ ـدلسسي يشسارك ‘ اŸلتق ـ ـى الـ ـ ـ ـدو‹
ح ـ ـ ـول «الطع ـ ـون الدسستوري ـ ـ ـ ـة»

يششارك رئيسص اÛلسص الدسشتوري مراد مدلسشي ،بالعاصشمة األندونيسشية (جاكرتا) ‘ ،اŸلتقى
الدو‹ حول «الطعون الدسشتورية» الذي تنظمه اÙكمة الدسشتورية األندونيسشية خÓل الفÎة اŸمتدة
ما ب 14 Úو 17أاوت.
وأافاد بيان للمجلسص الدسشتوري ،أامسص األول ،أان هذا اŸلتقى الدو‹ سشتششارك فيه الهيئات األعضشاء
‘ «جمعية اÙاكم والهيئات اŸماثلة ‘ آاسشيا» ،إا ¤جانب ما يقارب ثÓثة وثÓث Úبلدا من ﬂتلف
أانحاء العا.⁄

انفجارات ‘ منطقة صصناعية بالصصÚ

ا÷زائر تعرب عن «تضسامنها العميق» مع ا◊كومة والشسعب الصسينيÚ
اأع- - - -ربت ا÷زائ- - - -ر ،اأمسص الأول ،ع- - - -ن
«تضشامنها العميق» مع ا◊كومة والششعب
الصشيني Úبعد النفجارات التي وقعت ،يوم
الأرب -ع -اء ،ب -اŸن -ط -ق -ة الصش -ن-اع-ي-ة Ÿدي-ن-ة
تيا‚ ÚاŸرفئية بالصش Úوالذي خلف 50
ق - -ت - -ي Ó- -واأك Ìم- -ن  700ج -ري-ح ،ب-حسشب
ا◊صشيلة النهائية.

واأكد بيان لوزارة الششوؤون اÿارجية ،اأنه
«اإثر النفجارات التي وقعت يوم الربعاء
 12اأوت  ‘ 2015اŸن -ط-ق-ة الصش-ن-اع-ي-ة
Ÿدي-ن-ة ت-ي-ا‚ ÚاŸرف-ئ-ي-ة ب-الصش ،Úوال-تي
اأودت بحياة  50ششخصشا وتسشّببت ‘ جرح
اأك Ìمن  700اآخرين ،تعرب ا÷زائر عن
تضش -ام -ن-ه-ا ال-ع-م-ي-ق م-ع ا◊ك-وم-ة والشش-عب

الصش -ي-ن-ي ،Úم-عّ-ب -رة ل-ع-ائÓ-ت ضش-ح-اي-ا ه-ذه
اŸاأسش -اة ع -ن اأصش -دق مشش -اع -ر ال -ت -ع -اط -ف
واŸواسشاة».
واأضشاف البيان ،اأن «ا÷زائر تقدم تعازيها
لعائÓت الضشحايا وتتمّنى الششفاء العاجل
للجرحى» ،موؤكدة ‘ هذه الظروف الصشعبة
«صشداقتها للحكومة والششعب الصشيني.»Ú

لغواط
نبذ العنف ‘ اŸلتقى  10عبد القادر التيجا Êبا أ

تفعيل اŸنظومة اإلعÓمية «لتحمل مسسؤوولية نشسر الفكر الل’’Ú

دع-ا اŸشش-ارك-ون ‘ اŸل-ت-ق-ى
ال-ع-اشش-ر «ع-ب-د ا÷ب-ار ال-ت-جا،»Ê
الذي احتضشنته بلدية ع Úماضشي
(الأغواط) واıصشصص Ÿوضشوع
«م -ن -ه-ج الإسشÓ-م ‘ ن-ب-ذ ال-ع-ن-ف
وعÓ- -ج اأسش- -ب- -اب- -ه» ،اإ ¤ت -ف -ع -ي -ل
اŸن -ظ-وم-ة الإعÓ-م-ي-ة «ل-ت-ح-م-ل
مسشوؤولية نششر الفكر الل.’’Ú
وتضش- -م- -نت ت- -وصش- -ي- -ات ه -ذا
اŸلتقى ،الذي اختتمت اأششغاله،
مسش-اء اÿم-يسص ،اأه-م-ي-ة اإشش-راك
وسش- -ائ- -ل الإعÓ- -م ‘ «م -واج -ه -ة
العنف وتثم Úالكلمة الطيبة’’.
وناششد اŸششاركون دعاة الأمة
وم- -ث- -ق- -ف- -ي- -ه- -ا وم -راك -ز ال -ف -ك -ر
ل-ل-مسش-اه-م-ة وب-فعالية ‘ معا÷ة
ظ -اه -رة ال -ع -ن -ف واسش -ت-ئصش-ال-ه-ا،
باعتبارها دخيلة على اÛتمع

الإسشÓمي.
‘ سشياق متصشل ،ششدد اŸلتقون
ع -ل -ى ضش -رورة ن -ب -ذ ال-ع-ن-ف ب-ك-ل
اأشش -ك-ال-ه م-ع وج-وب ال-تصش-دي ل-ه

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

بكافة الوسشائل اŸادية واŸعنوية
و»ت- -رسش- -ي- -خ ث- -ق- -اف- -ة ال- -تسش -ام -ح
والتصشالح واإششاعة ثقافة العفو’’.
من جانب اآخر ،اأكدت توصشيات

ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ال -دي-ن-ي-ة ع-ل-ى
اإل -زام -ي -ة اإع -ادة الع -ت -ب -ار ل-دور
الأسش -رة ‘ ت -رب -ي -ة الأب -ن -اء وف -ق
«ق-ي-م ال-تسش-ام-ح واأخÓ-ق ال-ل-ط-ف
والإحسشان’’ .لÓإششارة ،فاإن هذا
اŸل - -ت - -ق - -ى دام ي- -وم Úك- -ام- -لÚ
وعرف حضشور اأسشاتذة ومششائخ
من ﬂتلف جهات الوطن.
ويحمل اŸلتقى اŸذكور اإسشم
«عبد ا÷بار التجا ،’’Êالذي هو
اÿل-ي-ف-ة ال-ع-ام ال-ع-اشش-ر للطريقة
التجانية ما ب Úسشنتي (-1991
 ،)2005اأي- -ن واف- -ت -ه اŸن -ي -ة ع -ن
ع -م-ر ن-اه-ز  85سش-ن-ة .ع-ل-م-ا اأن
ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ج-ان-ي-ة ت-اأسشسشت ‘
بوسشمغون سشنة  1781م على يد
سش -ي -دي اأح-م-د ال-ت-ج-ا-1737( Ê
.)1815

العدد

16799

03

عّبرت عن ارتياحها Ÿسصتوى التعاون ب Úالبلدين

الولي ـ ـ ـات اŸتح ـ ـدة تقـ ـّدر جهود ا÷زائر
‘ ترقي ـ ـة السسلـ ـ ـم بالسساحـ ـ ـل
أاك -د ك -اتب ال-دول-ة األم-ري-ك-ي
جون كÒي ‘ ،رسشالة وجهها
ل -وزي -ر ال -دول -ة وزي -ر الشش-ؤوون
اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون ال-دو‹
رمطان لعمامرة ،أان الوليات
اŸتحدة «تقّدر» ا÷هود التي
تبذلها ا÷زائر من أاجل ترقية
السش -ل -م والسش -ت -ق -رار بشش -م-ال
إافريقيا ومنطقة السشاحل.
وك - - -تب كÒي ‘ رّده ع - - -ل- - -ى
رسشالة التهنئة التي وجهها له
ل -ع-م-ام-رة ،إاث-ر ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
الت- -ف- -اق ال- -ن- -ووي ب Úإاي -ران
والدول العظمى« :أاقّدر كثÒا
وكالعادة ا÷هود التي تبذلها
ا÷زائر من أاجل ترقية السشلم
والسش-ت-ق-رار بشش-م-ال إاف-ري-ق-يا
ومنطقة السشاحل».
وأاضش-اف رئ-يسص ال-دب-ل-وماسشية
األم -ري-ك-ي-ة« ،ك-م-ا أاع-رب ع-ن
ارت- -ي- -اح- -ي آلف- -اق م- -واصش -ل -ة
ت- -ع- -اون- -ن -ا م -ن أاج -ل –ق -ي -ق
مسشتقبل يطبعه الرقي واألمن
بالنسشبة لبلدينا».
ك - -م - -ا ت- -ق- -دم كÒي بشش- -ك- -ره
ل-ل-ع-م-ام-رة ع-لى رسشالته بششأان

التوصشل إا ¤اتفاق ششامل حول
اŸلف النووي مع إايران.
وك - - - -تب ‘ ه - - - -ذا الصش- - - -دد،
«أاششكركم على رسشالة التهنئة
التي بعثتم بها بششأان التوصشل
إا ¤اتفاق ششامل حول اŸلف
النووي مع إايران .وكما كتبتم
‘ ال -رسش -ال -ة أان ه-ذا الت-ف-اق
التاريخي سشيسشمح بعد تنفيذه
م- -ن م- -ن- -ع إاي -ران وب -ط -ري -ق -ة
سش-ل-م-ي-ة وف-ع-ل-ي-ة م-ن ام-تÓ-ك
السشÓح النووي وسشيسشاهم ‘

ضشمان اŸزيد من السشÓم ‘
العا .»⁄وخلصص كاتب الدولة
األم -ري-ك-ي ‘ رسش-ال-ت-ه« ،أان-ت-م
ت - -ع - -ل - -م- -ون م- -دى صش- -ع- -وب- -ة
اŸفاوضشات وهذا ما برهنت
ع -ل -ي -ه ق -ي -ادت -ك -م الشش-خصش-ي-ة
Ÿسشار السشلم ‘ ما‹.
وإاذ سشنباششر اŸرحلة اŸقبلة
م- -ن ال- -ت- -ن- -ف -ي -ذ ،ن -ع -رب ع -ن
امتناننا الكب Òلدعم ا÷زائر
ıط- -ط ال- -ع- -م- -ل الشش- -ام- -ل
اŸششÎك».

زعي ـ ـ ـم قبائـ ـ ـل إايفوغاسس يخصس ا÷زائر
بأاول زيـ ـ ـارة ل ـ ـه إا ¤اÿـ ـ ـارج

اسشتقبل األم Úالعام لوزارة
الشش- - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة ع - -ب - -د
ا◊ميد سشنوسشي بريكسشي ،يوم
األرب -ع -اء اŸاضش -ي ،ب-ا÷زائ-ر
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،زع- -ي -م ق -ب -ائ -ل
إاي -ف -وغ-اسصﬁ ،م-د آاغ إان-ت-ال،
ال- - -ذي خصص ا÷زائ- - -ر ب - -أاول
زي- -ارة ل- -ه إا ¤اÿارج بصش- -ف -ة
أام Úعقال.
وخلف ﬁمد آاغ إانتال والده
إانتال آاغ طاهر ،الذي تو‘ ‘
ديسشم.2014 È
و‘ تصشريح للصشحافة عقب
السشتقبال ،الذي جرى Ãقر
ال -وزارة ،ت -ق -دم زع -ي-م ق-ب-ائ-ل
إاي-ف-وغ-اسص آاغ إان-ت-ال ،ب-الشش-ك-ر
إا ¤ا÷زائ -ر ع -ل -ى «دع -م -ه-ا»
ل - - -لشش - - -عب اŸا‹ ،م - - -ذك- - -را
ب-ال-عÓ-ق-ات «ال-ت-اري-خية» التي
ك- -انت ت- -رب -ط وال -ده اŸت -و‘
ورئ- -يسص ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د
ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة اŸع-روف
ب -اسش -م «ع -ب -د ال -ق-ادر اŸا‹»

إابان حرب التحرير الوطني.
‘ ذات السشياق ،تطرق بتأاثر
بالغ إا« ¤الرحلة التي كان قد
أاج-راه-ا وال-ده ال-راح-ل وع-ب-د
القادر اŸا‹ Ÿدة اثني عششر
ي -وم -ا ع-ل-ى ظ-ه-ر ا÷م-ال إا¤
منطقة كيدال (ششمال ما‹)
ب -ه -دف ت-ع-زي-ز ال-دع-م ◊رب
التحرير الوطني».

وأاشش- -ار ﬁم -د آاغ إان -ت -ال ،إا¤
«ب- -ن- -اء سش- -ك -ن -ات خ Ó-ل ت -لك
الفÎة بششمال ما‹ Ãسشاهمة
رئ- -يسص ا÷م -ه -وري -ة ا◊ا‹»،
م -ع -رب -ا ع-ن أام-ل-ه ‘ أان «ي-ت-م
ا◊ف -اظ ع -ل-ي-ه-ا ،ب-اع-ت-ب-اره-ا
فضشاء مكّرسشا لذاكرة عÓقات
األخوة والتضشامن القوية التي
تربط ا÷زائر وما‹».

كاتبة الدولة التونسصية اŸكلفة Ãلف الشصهداء تنهي زيارتها للجزائر

نحو برنامج عمل مشسÎك ‘ ›ال التكفل
بعائÓت الشسهداء واÛاهدين

أاك- -دت ك- -ات- -ب- -ة ال -دول -ة
ال -ت -ونسش -ي -ة اŸك-ل-ف-ة Ãل-ف
الشش -ه -داء وج -رح-ى ال-ث-ورة،
م -اج -دول Úالشش -ار ،Êأامسص
لول ،إام - -ك- -ان- -ي- -ة تسش- -طÒ
اأ
ب -رن-ام-ج ع-م-ل ب Úا÷زائ-ر
وت -ونسص ‘ ›ال ال -ت -ك -ف -ل
ب- - - -ع - - -ائ Ó- - -ت الشش - - -ه - - -داء
واÛاه- - - - - - -دي - - - - - -ن وذوي
ا◊قوق.
وأاوضش - - - -حت اŸسش- - - -ؤوول- - - -ة
ال-ت-ونسش-ي-ة ع-قب ﬁادث-اتها
م- - -ع وزي- - -ر اÛاه - -دي - -ن،
ال -ط -يب زي -ت -و ،Êأان ت-ونسص
«ح -ريصش -ة ع-ل-ى السش-ت-ف-ادة
م- -ن ال- -ت- -ج- -رب- -ة ال- -ف -ري -دة
ل-ل-ج-زائ-ر ‘ ›ال ال-ت-ك-ف-ل
ب- - - -ع - - -ائ Ó- - -ت الشش - - -ه - - -داء
واÛاه- - - - - - -دي - - - - - -ن وذوي
ا◊ق - - - - - - - - - -وق» ،مششÒة إا¤
إام -ك -ان-ي-ة «تسش-ط Òب-رن-ام-ج
ع - - -م - - -ل مششÎك ‘ ه - - -ذا
اÛال ب Úالبلدين».
وباŸناسشبة ،عّبرت الششارÊ

ع- -ن «ام- -ت- -ن- -ان- -ه -ا» ◊سش -ن
السشتقبال الذي حظيت به
ل -دى زي-ارت-ه-ا ا ¤ا÷زائ-ر،
منوهة بـ «اÛهوذات التي
ت -ب -ذل -ه-ا ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة
لخصص رئ - - - - - - - -يسص
وب- - - - - - - - -ا أ
ا÷مهورية ‘ ›ال التكفل
ب- - - -ع - - -ائ Ó- - -ت الشش - - -ه - - -داء
واÛاه- - - - - - -دي - - - - - -ن وذوي

ا◊قوق».
م -ن ج -ه -ت -ه ،ج -دد زي -ت -وÊ
«عزم» ا÷زائر على تعميق
التعاون الثنائي ب Úالبلدين،
لسش -ي -م -ا ‘ ›ال ال-ت-ك-ف-ل
ب -اÛاه -دي -ن ،مشش -ي -دا ‘
ن- -فسص ال -وقت ب -ال -ع Ó-ق -ات
ال - -ت- -ي Œم- -ع «الشش- -ع- -ب- -يÚ
الششقيق.»Ú

»æWh

ألسشبت  15أوت  2015م
ألموأفق لـ  30ششوأل  1436هـ

خÈي يشصدد من تيبازة على نؤعية اÿدمات ويعلن:

أ’سشتثمارأت مكنت من قضشاء موسشم صشيـ ـ ـف ب Óأنقطـ ـ ـاع ‘ ألكهربـ ـ ـ ـاء
’وبيك
اتصصا’ت على أاعلى مسصتؤى لعقد ندوة ا أ

أاّكد وزير الطاقة صصالح خÈي ،أاول
أامسس ،م- -ن ﬁط- -ة إان- -ت- -اج ال -ك -ه -رب -اء
◊جرة النصس بتيبازة قدرة الطاقات
’ن-ت-اج-ي-ة اŸت-ؤف-رة ح-ال-ي-ا ع-ل-ى سص-د
ا إ
جميع ا’حتياجات اŸع Èعنها ‘ مادة
الكهرباء طيلة الصصائفة ا◊الية التي
تشص- -ه -د م -رح -ل -ة ال -ذروة ‘ م -ع -د’ت
ا’سص -ت -ه Ó-ك .وق -ال خÈي أان ج -ه-ؤد
السص -ل -ط -ات وا’سص -ت-ث-م-ارات الضص-خ-م-ة
أام - -نت قضص - -اء صص - -ي - -ف ب Ó- -ان- -ق- -ط- -اع
كهربائي ع Èالؤطن.
وأشش- -ار أل- -وزي- -ر خÈي خ Ó-ل زي -ارة ع -م -ل
وت - -ف - -ق- -د إأ ¤و’ي- -ة ت- -ي- -ب- -ازة ،أ ¤إأطÓ- -ق
أسشتثمارأت كبÒة مؤوخرأ وخÓل ألسشنوأت

أأ’خÒة ت- -ت- -ع- -ل- -ق بÎق -ي -ة
عملية توزيع ألكهرباء على
غ- - -رأر م - -ا ه - -و ح - -اصش - -ل
Ãح -ط -ة أإ’ن -ت-اج أل-ك-ائ-ن-ة
بحجرة ألنصص وألتي تنتج
سش -ن -وي -ا م -ا م -ع -دل-ه 9900
جيغاوأط و 1227ميغاوأط
يوميا ضشمن ثÓث وحدأت
ع -م -ل -ي-ات-ي-ة ب-ه-ا  ،م-رج-ع-ا
أ’ن-ق-ط-اع-ات أل-ت-ي تشش-ه-دها بعضص مناطق
أ÷زأئر من ح Úآ’خر أ ¤أخت’Óت مؤوقتة
لها عÓقة بششبكة ألتوزيع ألتي ششهدت هي
أأ’خرى تطورأ نوعيا مقارنة مع سشنوأت
خلت.
وحول تدهور أسشعار ألبÎول وإأمكانية عقد

م- -ن -ظ -م -ة أأ’وب -يك ’ج -ت -م -اع
ط- - -ارىء ل- - -ل - -ن - -ظ - -ر ‘ ه - -ذه
أل - -وضش - -ع- -ي- -ة أÿطÒة ،أشش- -ار
أل - -وزي - -ر خÈي أ ¤أّن ب - -عضص
وسش-ائ-ل أإ’عÓ-م أق-دمت ع-ل-ى
ت -أاوي -ل تصش -ري-ح-ات-ه أŸت-ع-ل-ق-ة
بهذأ ألششأان مؤوخرأ ،مؤوكدأ أّن
أ’تصش - - -ا’ت وأŸشش - - -اورأت ’
تزأل جارية على أعلى مسشتوى
ب Úأعضشاء أŸنظمة و  ⁄يفصشل ‘ موضشوع
أللقاء من عدمه بعد دون أن يفصشح ألوزير
خÈي عن تفاصشيل أخرى تتعلق بالنتائج
ألتي توصشلت إأليها أŸششاورأت أ◊اصشلة بÚ
وزرأء دول أŸنظمة.
تيبازة :عÓء.م

الرئيسس اŸدير العا ⁄لشصركة «نفطال» من غليزان:

 200مليار دج لعصشرنة ﬁطات أÿدمات ‘ أÿمسص سشنوأت أŸقبلة

إا‚از ﬁ 60طة خدمات جديدة على طؤل الطريق السصيــــــــار
أاع -ل-ن ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لشص-رك-ة
حسص Úري - -زو ،أاول أامسس ،أان شص - -رك- -ة
ن-ف-ط-ال سص-ت-خصصصس غÓ-ف-ا ماليا قدره
 200مليار دج لتمؤيل برنامج طمؤح
ل -عصص -رن -ت -ه -ا وت -ن-م-ي-ت-ه-ا وذلك خÓ-ل
اÿمسس سصنؤات اŸقبلة.
أوضش- -ح حسش Úري- -زو ل- -دى إأشش- -رأف- -ه ع- -ل -ى
تظاهرة ““أيام نفطال لفاميلي دأيز““ على
مسش- -ت- -وى ﬁط- -ة أÿدم- -ات ل- -ل- -ح- -م -ادن -ة
(غليزأن) بالطريق ألسشيار ششرق غرب أن
هذأ ألÈنامج سشÒكز خاصشة على عصشرنة
ﬁطات أÿدمات بالطريق ألسشيار لضشمان
Ÿسش-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق خ-دم-ات ت-ك-ون ““وفق
أŸعاي Òألدولية““.
وأضشاف ذأت أŸسشؤوول أن أأ’ولوية أأ’خرى
سشتكون ألرفع من طاقات تخزين ألوقود
وذلك من خÓل إأ‚از مرأكز تخزين وتوزيع

ج- - -دي- - -دة لÓ- - -سش- - -ت - -ج - -اب - -ة
لÓحتياجات أŸتزأيدة على
ألوقود.
وب- -خصش -وصص ب -رن -ام -ج إأ‚از
ﬁطات خدمات كبÒة على
مسشتوى ألطري ألسشيار ششرق
غرب أبرز حسش Úريزو أنه
تقرر إأقامة ﬁ 60طة أخرى،
مششÒأ أ ¤وج- -ود ح -ال -ي -ا 32
ﬁط-ة ع-م-ل-ي-ة ف-ي-م-ا ي-رت-قب أ’ن-طÓق ‘
أ‚- -از  22أخ -رى ب -ع-د ت-خصش-يصص أل-ق-ط-ع
أأ’رضشية أÿاصشة بها.
وأششار ذأت أŸسشئول أ ¤أن هذه أÙطات
أل -ك -بÒة سش -تسش-م-ح ب-ا’سش-ت-ج-اب-ة ◊اج-ي-ات
مسشتعملي ألطريق و–سش Úتوزيع ألوقود.
وأك- -د حسش Úري- -زو أن -ه سش -ي -ت -م أت -خ -اذ ك -ل
أإ’جرأءأت لضشمان “وين هذه أÙطات

ب -ال -وق -ود ،مضش -ي-ف-ا أن ه-ذه
أل - -ت - -ج - -ه - -ي - -زأت وم- -رأك- -ز
أل -ت -خ -زي-ن سش-ي-ت-م إأم-دأده-ا
بالوقود ““يوميا““.
وفيما يتعلق با’ضشطرأبات
أل -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا أأ’سش -اب -ي -ع
أأ’خÒة ب- - - -عضص ﬁط- - - -ات
أÿدمات ألوأقعة باŸناطق
أ◊دودي - - - -ة ،أوضش - - - -ح ذأت
أŸتحدث أن هذه ألوضشعية سشببها ظاهرة
ألتهريب وتزأيد حظÒة ألسشيارأت مضشيفا
أن -ه سش -ي-ت-م ب-ذل ج-ه-ود ل-ت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات
ألسش-وق أل-وط-ن-ي-ة ‘ شش-م-ول-ي-ت-ه-ا و“وين كل
ﬁطات أÿدمات ع Èألوطن.
وق -د ذك -ر أل -رئ -يسص أŸدي -ر أل -ع -ام لشش -رك -ة
نفطال أن برنامج تنمية أŸؤوسشسشة سشيتم
مناقششته قريبا ‘ ندوة إأطارأت ألششركة.

اŸؤؤسصسصة ا’سصتشصفائية ““الهادي بن جديد““ بالطارف

ألششروع ‘ أسشتقبال أŸرضشى
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بودربالة يعجل بوضشع أسشÎأتيجية Ÿوأجهة أŸنافسشة أ◊ادة
ندرك ا’خت’Óت ‘ أانظمة التسصجيل والرحÓت وا◊ركات ا’جتماعية
تسص -ع -ى م-ؤؤسصسص-ة اÿط-ؤط ا÷ؤي-ة ا÷زائ-ري-ة إا ¤ت-ط-ؤي-ر ع-م-ل-ه-ا وال-دخ-ؤل إا ¤اŸن-افسص-ة
العاŸية من خÓل مؤاكبة العصصرنة وتسصريع وتÒة التطؤير ‘ ،ظل الطلب اŸتزايد على
رحÓت اŸؤؤسصسصة داخليا وخارجيا على حد سصؤء ،خاصصة مع اسصتئناف بعضس الرحÓت على
اŸسصتؤى اÙلي بعد إاعادة Œديد مهابط وترميم بعضس اŸطارات على غرار مطار احمد
مدغري بؤ’ية ا’غؤاط ،إا’ أان رهان العمÓء الؤحيد يبقى هؤ السصعر.
جÓل بؤطي
أل- -ع- -رأق -ي -ل و “ك Úأل -ع -م -ال م -ن
متابعة تطور ألششركة باأ’رقام دون
أي قيد وهو ما أششار إأليه بودربالة،
‘ ألوقت ألذي تششهد فيه أ÷وية
ÓطÓع و
كما كان أللقاء فرصشة ل إ
أ÷زأئرية حركية متجددة سشاهمت
ب -اأ’رق -ام ع -ل -ى أه -م -ي -ة م -وأج-ه-ة
‘ –سش Úصش -ورت -ه -ا وع-م-لت ع-ل-ى
أŸن- -افسش- -ة م -ن خ Ó-ل مضش -اع -ف -ة
غلق أŸنافذ أمام دعاة فتح أÛال
أ÷ه- - -ود م- - -ع أ◊ف - -اظ ألشش - -رك - -ة
أ÷وي ل- -ل- -خ- -وأصص ب- -ذري -ع -ة ت -دÊ
ألوطنية Ÿوأصشلة تنافسشيتها.
مسشتوأها ،سشارع مسشئولو ألششركة ‘
وي -ت -وجب ع -ل-ى ألشش-رك-ة ‘ أŸدى
إأعدأد إأسشÎأتيجية جديدة “كنها
أŸت -وسش -ط ت -ط -وي -ر أل -تسش -ي Òو –سش Úأل-ن-ج-اع-ة
من خوضص أŸنافسشة على أŸسشتوى ألعاŸي.
و‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار ع- -ق- -د أل -رئ -يسص أŸدي -ر أل -ع -ام ألعملياتية و Œنيد أŸوأرد ألبششرية و تعزيز دعم
ل -ل -م -ؤوسشسش -ة ﬁم -د ع -ب -دو ب -ودرب -ال -ة ،أول أمسص ،أ÷انب أ’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-ع-م-ال و ت-نشش-ي-ط أل-قدرأت
أجتماعا –ادث خÓله مع أإ’طارأت حول تطوير ألتجارية ،بهدف إأرضشاء ألزبائن و موأجهة تصشاعد
ألششركة ‘ أŸسشتقبل ألقريب ،كما بحث ﬂطط أŸنافسشة ألدولية ألتي باتت تعد ألرهان أأ’ول
تطوير هذه أأ’خÒة و عصشرتنها ،وششكل أ’جتماع للششركة كل ألششركات ألعاملة ‘ أÛال ،حيث
ف-رصش-ة ل-ع-رضص ت-ق-ري-ر أل-نشش-اط وحصش-ي-لة ألششركة تسشعى كل مؤوسشسشة إأ– ¤سش Úسشمعتها وأسشتماله
لسشنة  2014وكششف بودربالة باŸناسشبة كل أأ’رقام أك Èعدد ‡كن من ألزبائن وألعمÓء.
أŸتعلقة بنششاط ألششركة أمام أإ’طارأت وألششركاء وŒدر أإ’ششارة إأ ¤أن أŸؤوسشسشة أسشتأاجرت مع
أ’جتماعي ،Úمن أجل –ليل نقاط ألقوة و نقاط ح -ل -ول م -وسش -م ألصش -ي -ف أرب -ع ط-ائ-رأت م-ن أل-ن-وع
ألضشعف و ألعمل على أسشتدرأك ألنقائصص ألتي أŸت -وسش -ط و أل -ك -ب Òو أل -ت -ي ت -ت -زأم -ن م-ع أل-فÎة
ع -رف -ت -ه -ا أŸؤوسشسش -ة ‘ ب -عضص أأ’ح -ي -ان أ’سش-ب-اب ألصشيفية وكذأ –سشبا Ÿوسشم أ◊ج ألذي يششهد
تصشنف ›ملها ‘ أ÷انب ألتقني ،إأضشافة إأ ¤وتÒة ودي-ن-ام-ك-ي-ة م-تسش-ارع-ة ’سش-ي-م-ا م-ع إأم-كانية
أإ’ع-ط-اب أŸت-ع-ل-ق-ة ب-أان-ظ-م-ة أل-تسشجيل و معا÷ة تأاخر تسشليم ألتأاششÒأت للحجاج هذأ ألعام بعد
أع -ت -م -اد أŸم -ل -ك -ة أل -ع-رب-ي-ة ألسش-ع-ودي-ة إأج-رأءأت
أأ’متعة و أ◊ركات أ’جتماعية.
وهدف أللقاء ألذي يعد أأ’ول من نوعه و Ãبادرة جديدة قد تدفع إأ ¤تقارب رحÓت أ◊جاج نحو
من قبل ألرئيسص أŸدير ألعام أ÷ديد إأ ¤رفع كل ألبقاع أŸقدسشة.

صصب معاشصات التقاعد

توأريخ ألدفع عن طريق ألبنك
‡اثلة للمعتمدة بششبكة ألÈيد
أف-اد ألصش-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اع-د ،أÿميسص ،أن
ت-وأري-خ دف-ع م-ع-اشش-ات وم-ن-ح أل-ت-ق-اع-د ع-ن طريق
ألبنك ‡اثلة لتلك أŸعتمدة ‘ ششبكة ألÈيد.
وأك -د ألصش -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل-ل-ت-ق-اع-د أن ““أل-ب-نك
(عمومي أو خاصص) سشيدفع معاششات ومنح ألتقاعد
وفق رزنامة ألدفع أ’عتيادية““ ،موضشحا أن توأريخ
ألسشحب هي  20و 22و 24من كل ششهر.
وي -ذّك -ر ألصش -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل-ل-ت-ق-اع-د ،أن دف-ع
معاششات ومنح ألتقاعد عن طريق ألبنك معمول به
منذ ششهر جويلية .2015
ويدعو ألصشندو ق أŸوأطن Úألرأغب ‘ Úسشحب
م -ع -اشش -ات -ه -م ع -ن ط-ري-ق أل-ب-نك ،إأ ¤أل-ت-ق-رب م-ن
أل -وك -ال -ة أÙل -ي -ة ل -لصش -ن -دوق أل -وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اع-د
بو’يتهم لتقد Ëرقم حسشابهم ألبنكي.

دورة تكوينية حول حوأدث ألغطسص ““قريبا““ بالقالة
شش-رعت أŸؤوسشسش-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أ’سشتششفائية
أل- -ه -ادي ب -ن ج -دي -د ،أل -ت -ي ” ت -دشش -ي -ن -ه -ا
ب- -ال- -ط -ارف Ãن -اسش -ب -ة إأح -ي -اء أل -ذك -رى 53
لÓسشتقÓل ‘ ،أسشتقبال أŸرضشى ،بحسشب
ما لوحظ بع ÚأŸكان.
وتتوفر هذه أŸنششأاة ألصشحية ألتي لطاŸا
أنتظرها سشكان أŸنطقة منذ  14سشنة ،على
 120سش-ري-ر وج-ن-اح خ-اصص ب-ا’سش-ت-عجا’ت

أل-ط-ب-ي-ة أ÷رأح-ي-ة وم-رك-ز للتصشوير ألطبي
(سشكان Òوجهاز ألكششف عن سشرطان ألثدي
وأأ’ششعة ألرقمية).
ومن ششأان هذه أŸؤوسشسشة ،أن تضشمن تكفÓ
ن -وع -ي -ا ب -اŸرضش -ى أل -ذي -ن ك-ان-وأ ق-ب-ل ذلك
ي - -ج - -دون صش- -ع- -وب- -ات ‘ ت- -ل- -ق- -ي أل- -عÓ- -ج
باŸسشتششفى ألقد Ëللمدينة بسشبب ضشيقه.
ويضشم مسشتششفى ألهادي بن جديد كذلك،

 03قتلى وجريحان من عائلة وأحدة
‘ حادث مرور بع ÚألÎأب ‘ ڤاŸة
لقي  03أششخاصص من عائلة وأحدة حتفهم ‘ حادث مرور خط Òوقع ،أمسص،
عند ﬂرج قرية ع ÚألÎأب ،على ألطريق ألوطني رقم  102ألرأبط ب Úو’يتي
ڤاŸة وأم ألبوأقي ،وأصشيب ششخصشان آأخرأن بصشدمات وجروح.
أ◊ادث وبحسشب مصشالح أ◊ماية أŸدنية بڤاŸة ،نتج عن أصشطدأم ب Úسشيارة
سشياحية من نوع ““دأسشيا لوغان““ كان على متنها ألضشحايا وهم عائلة وأحدة،
وسشيارة سشياحية أخرى من نوع““رونو .““21وقد خلف مقتل ألطفل ““م.عمار““ 13
سشنة ،وششقيقته ““م .إأÁان““  16سشنة باإ’ضشافة إأ ¤وألدتهما ““ب.حورية““  50سشنة.
كما تسشبب ‘ إأصشابة طفل ثان ““م.صشهيب““ من ألعائلة نفسشها ،بصشدمة وفقد
وعيه وكهل يبلغ  55سشنة بجروح.
وقد نقلت جثث ألضشحايا وكذأ أŸصشاب Úأإ’ثن Úمن طرف مصشالح أ◊ماية
أŸدنية بدأئرة وأدي ألزناتي إأ ¤أŸؤوسشسشة ألعمومية للصشحة أ÷وأرية بتاملوكة،
فيما فتحت مصشالح ألدرك –قيقا ‘ أ◊ادث أŸأاسشوي.
ڤاŸة :آامال مرابطي

جناحا يتسشع لـ 90سشريرأ ،يحتضشن  5مصشالح
خ -اصش -ة ب -طب أأ’ط -ف -ال وأل -طب أل-دأخ-ل-ي
وألتوليد وأ÷رأحة ألعامة وألصشدمات.
وأسشتنادأ Ÿديرة ألصشحة بالو’ية ،دليلة بن
أ ،ÒŸف- -إان ه- -ذه أŸؤوسشسش- -ة أل- -ع- -م- -وم- -ي -ة
أ’سشتششفائية قد أ‚زت وجّهزت وسشلمت
‘ أآ’جال أŸتعاقد عليها ويعمل بها 89
طبيب ،بينهم  43طبيبا أخصشائيا.

حجز ما يقارب  20كلغ
من أŸرجان موجهة
للتهريب بالطارف

” ح- -ج- -ز  19ك -ل -غ م -ن أŸرج -ان ك -انت م-وج-ه-ة
ل -ل -ت -ه-ريب وذلك ب-أام أل-ط-ب-ول ب-ال-ق-ال-ة (أل-ط-ارف)،
بحسشب ما علم ،أÿميسص ،لدى مصشالح أ÷مارك.
وأضشاف ذأت أŸصشدر ،أنه عقب عملية مرأقبة” ،
ح -ج -ز ه -ذه أل -ك-م-ي-ة وذلك ب-ال-ق-رب م-ن شش-م-ال أم
ألطبول ،موضشحا أن أŸهرب Úقد تركوأ بضشاعتهم
بع ÚأŸكان و’ذوأ بالفرأر باŒاه ألضشفة أأ’خرى
م - -ن أ◊دود وذلك Ãج - -رد رؤوي - -ت - -ه - -م ع - -ن- -اصش- -ر
أ÷مارك.
وذكر ذأت أŸصشدر كذلك ،أنه ” حجز ما ’ يقل
عن  59كلغ من أŸرجان كانت موجهة للتهريب
وذلك خÓل ألششهرين أأ’خÒين من ألسشنة أ÷ارية
من طرف عناصشر أ÷مارك.

سشيتم تنظيم دورة تكوينية وطنية لفائدة أأ’طباء
حول أإ’سشعافات أŸتعلقة بحوأدث ألغطسص وذلك
‘ ألفÎة من  16إأ 22 ¤أوت أ÷اري Ãدرسشة
ألتكوين ألتقني للصشيد ألبحري وتربية أŸائيات
بالقالة (ألطارف) ،بحسشب ما علم ،أÿميسص ،من
مدير ذأت أŸدرسشة.
سشيششارك ‘ هذه ألدورة ،أأ’و ¤من نوعها وألتي
سشيؤوطرها طاقم طبي من و’يات بجاية ووهرأن
وأ÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م-ة ،م-نشش-ط-ون وأط-ب-اء ع-ام-ون

وﬂتصشون ‘ ألتخدير وأعوأن ‘ ششبه ألطبي.
كما ينتظر أن يششرف على أفتتاحها ‡ثل عن
وزأرة ألصش -ح -ة وألسش-ك-ان وإأصشÓ-ح أŸسش-تشش-ف-ي-ات،
بحسشب ما أفاد به نذير توأتي.
Óششارة ،فإان هذه ألدورة ألتكوينية ألتي تنظم
ل إ
م-ن-اصش-ف-ة ب Úوزأرت-ي أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة ألريفية
وألصش -ي -د أل -ب -ح -ري وألصش -ح -ة وألسش -ك -ان وإأصش Ó-ح
أŸسش -تشش -ف -ي-ات ،ت-ن-درج ك-ذلك ‘ إأط-ار أل-ت-حضشÒ
’سشتئناف صشيد أŸرجان.

ا÷رÁة با÷زائر العاصصمة

توقيف أك Ìمن  3.100ششخصص ‘ جويلية ألفارط

” توقيف ما يزيد عن  3.100ششخصص خÓل ششهر
ج-وي-ل-ي-ة أل-ف-ارط ب-ال-ع-اصش-م-ة وت-ق-دÁه-م ل-لعدألة،
لÓششتباه ‘ تورطهم ‘  2.615قضشية ،بحسشب ما
ورد ،أÿميسص ‘ ،بيان أ’من و’ية أ÷زأئر.
‘ إأطار نششاطات مكافحة أ÷رÁة أ◊ضشرية،
ع -ا÷ت مصش -ال-ح ألشش-رط-ة أل-قضش-ائ-ي-ة أ’م-ن و’ي-ة
أ÷زأئر ‘ جويلية ألفارط 2.615 ،قضشية أفضشت
إأ ¤توقيف  3.118ششخصص ” ،تسشليمهم للعدألة،
بحسشب نفسص ألبيان.
وبحسشب ألتفاصشيل ألتي قدمتها ألششرطة ،فإانه ”
توقيف  951ششخصص ◊يازة وأسشتعمال ﬂدرأت أو
م-وأد م-ه-ل-وسش-ة ،و 250شش-خصص ◊ي-ازت-ه-م أسش-لحة
ﬁظ - - -ورة و 1.917شش -خصص ’رت -ك -اب -ه-م ج-ن-ح-ا
ﬂتلفة .وفيما يخصص طبيعة ألقضشايا أŸعا÷ة،
فإان  839منها تخصص أ’عتدأء على أششخاصص و355
قضشية أعتدأء على ‡تلكات و 502جنحة متعلقة
ب -الشش-أان أل-ع-ام و 66ج-ن-ح-ة ذأت ط-اب-ع أق-تصش-ادي

وم- -ا‹ و 30قضش -ي -ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ج-ن-ح “سص أأ’سش-ر
وأآ’دأب ،بحسشب أمن ألو’ية.
وفيما يخصص حيازة أسشلحة ﬁظورة ،عا÷ت
نفسص أŸصشالح ،ألششهر أŸاضشي 233 ،قضشية تورط
فيها  250ششخصص ” ،تقدÁهم للعدألة ،منهم 160
” وضشعهم رهن أ◊بسص.
و‘ ›ال مكافحة أıدرأت ،سشمح توقيف 951
مششتبه ‘ تورطهم ‘  823قضشية عو÷ت خÓل
نفسص ألفÎة للششرطة بحجز  2,5كغ من ألقنب
ألهندي وكميات من ألهÒوي Úوألكوكاي Úو1.552
قرصص مهلوسص.
كما قامت قوأت أأ’من بـ 162عملية مرأقبة للمهن
أŸقّننة أفضشت إأ ¤إأصشدأر  28قرأرأ بالغلق من
قبل ألسشلطات أıتصشة.
وأضشاف نفسص ألبيان ،أن مصشالح أأ’من ألعمومي
لو’ية أ÷زأئر قامت بـ 180تدخل ◊فظ أأ’من
و 495من ألتدخÓت أıتلفة ‘ يوليو ألفارط.
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وزارة السسكن أاخذت اŸلف بع Úالعتبار

مشساكل السسكنات الÎقوية اŸتوقفة ‘ طريق ا◊ل Ãعسسكر
كشس- -فت مصس -ادر م -ط -ل -ع -ة م -ن ال -وك -ال -ة
ال -ولئ -ي -ة ل -ل-تسس-ي Òال-ع-ق-اري Ãعسس-ك-ر
لـ«الشس -عب» ،أان ا÷ه -ات ال -قضس -ائ -ي -ة ق-د
فصسلت ‘ ملف  120سسكن ““أافنبوسس““.
وهو اŸلف الششائك الذي عرف تأاخرا فادحا
‘ ال‚از ،بعد إاطÓقه ‘ سشنة  ،2005إاذ بقي
م -ت-وق-ف-ا Ÿدة ط-وي-ل-ة ق-ب-ل أان ي-ت-دخ-ل ال-وا‹
السشابق Ÿعسشكر أاولد صشالح زيتو ،Êإلعطاء
دف - -ع ل - -ل - -مشش- -روع –ت ضش- -غ- -ط وإا◊اح م- -ن
اŸسش -ت-ف-ي-دي-ن ال-ذي-ن ع-ان-وا ويÓ-ت الن-ت-ظ-ار
Óيجار
والتنقل ب Úاألحياء باحث Úعن ششقق ل إ
ريثما تنجز سشكناتهم ،وكان اŸسشتفيدون من
 120وحدة سشكنية ترقوية ‘ إاطار صشندوق
اŸعادلة الجتماعية Ãوقع قاضشي مراح بحي
بابا علي Ãعسشكر ،قد وجهوا ششكاوي عديدة
يسشتنجدون فيها بالسشلطات اŸركزية ،قبل أان
ت - -ب- -اشش- -ر السش- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة اإلج- -راءات
ال-قضش-ائ-ي-ة ضش-د الصش-ن-دوق واŸق-اول اŸك-ل-ف
بإا‚از هذه السشكنات ،وبعد مواجهات عديدة
ب Úاألط - -راف ‘ أاروق - -ة اÙاك - -م ،فصش - -لت
ا÷ه-ات ال-قضش-ائ-ي-ة ب-األم-ر ب-فسش-خ ال-ع-ق-د م-ع
اŸق- -اول اŸشش- -رف ع- -ل- -ى ال‚از وت -ك -ل -ي -ف

ال-وك-ال-ة ال-ع-ق-اري-ة Ãعسش-ك-ر ب-تسش-ي ÒاŸششروع
الذي تÎاوح األششغال به ب 15 Úو.٪70
من جهتها الوكالة
ال-ولئ-ي-ة ل-ل-تسش-يÒ
ال- -ع- -ق -اري حسشب
مصشادر لـ«الششعب““
تكون قد كلفت 6
م -ق -اولت ب -إا“ام
أاششغال  120وحدة
سش- -ك- -ن- -ي- -ة وال -ت -ي
ي-ت-وق-ع اسش-تÓ-م-ها
م - -ط - -ل- -ع السش- -ن- -ة
اŸق- -ب- -ل- -ة ك- -ح- -د
أاقصشى.
و‘ ملف مششابه،
ل تزال  506وحدة
سش -ك -ن -ي -ة بصش-ي-غ-ة الÎق-وي اŸدع-م ب-ع-اصش-م-ة
الولية متوقفة وتÎاوح أاششغالها ب 05 Úو،٪70
األمر الذي جعل وزارة السشكن تأاخذ اŸلف
بع Úالعتبار من خÓل اجتماعات دورية
للبحث عن حلول من ششأانها بعث اŸششروع
وتسش -ل -ي -م -ه ‘ أاق -رب اآلج -ال ،وذلك ب -ت -ع -يÚ

مرقي Úجدد تتوفر لديهم ا÷دية والوسشائل
الÓزمة إل“ام األششغال اŸتوقفة ،خاصشة بعد
أان ت- - - - - - - - - - - - -عÌت
ﬁاولت ال - - -وا‹
السش -اب -ق Ÿعسش-ك-ر
بفسشخ الصشفقة مع
ال -ه -ي -ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة
للدراسشات
ول‚ازات
ال-ع-م-رانية ““إاربات
سش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس““
وتسش-ل-ي-م-ه ل-ل-وكالة
ال -ولئ-ي-ة ل-ل-تسش-يÒ
ال- -ع- -ق -اري ،ح -يث
تعود أاسشباب تأاخر
اŸشش - - - - - - - -روع إا¤
رفضس اŸقاولت إا“ام األششغال لعدم تسشوية
مسشتحقاتها اŸالية ‘ ،ح Úرفضشت ““إايربات
سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس““ ت-ك-ب-د خسش-ائ-ر م-ال-ي-ة جراء
التخلي عن اŸششروع لصشالح الوكالة العقارية.
معسسكر :أام ا.Òÿسس

القافلة الوطنية للتشسغيل –ط رحالها بقسسنطينة

تشسجيع الشسباب على السستثمار ‘ قطاع تكنولوجيات اإلعÓم
ح -لت ،صش -ب -اح أاول أامسس ،ال -ق -اف -ل -ة ال-وط-ن-ي-ة
للمؤوسشسشات اŸصشغرة بولية قسشنطينة ،وهذا
بسشاحة ““لبراشس““ ،وتعد هذه القافلة األو¤
م-ن ن-وع-ه-ا ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا اتصشالت ا÷زائر
وال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -دع-م تشش-غ-ي-ل الشش-ب-اب
““اونسش -اج““ ب -الشش -راك -ة م -ع ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -لشش -ب-اب اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ق-روضس أاونسش-اج،
أاو‚ام ،وك -ن -اك والشش-ب-اب اŸسش-ت-ث-م-ر ب-ح-يث
أاع -ط -ى وزي -ر ال -تشش -غ -ي -ل وال -ع -م -ل والضش-م-ان
الجتماعي ﬁمد الغازي إاششارة النطÓق
من ولية سشكيكدة ،لتقوم القافلة بالتنقل عÈ
كل  14ولية سشاحلية وثÓث وليات داخلية
قريبة من السشاحل ،وهي كل من ولية ڤاŸة
وقسشنطينة وميلة ،خÓل ششهر أاوت كمرحلة
أاو ،¤و بعدها إاكمال مسشار القافلة ع Èكل
وليات الوطن.
وت -ه -دف ه -ذه ال -ق -اف -ل -ة أاسش -اسش -ا إا– ¤ف -ي-ز
الششباب حامل الششهادات خرجي ا÷امعات
ومؤوسشسشات التكوين اŸهني من اجل إانششاء
م- - -ؤوسشسش - -ات مصش - -غ - -رة ت - -نشش - -ط ‘ ق - -ط - -اع
تكنولوجيات اإلعÓم و التصشال حيث تفتح
ل -ه -م اتصش -الت ا÷زائ -ر ف -رصش -ة ف -ري -دة م-ن
نوعها من أاجل إانششاء هذه اŸؤوسشسشات.

Óششارة ،فان اŸديرية العملية لÓتصشالت
ل إ
ب -ولي -ة قسش -ن -ط-ي-ن-ة ،ق-د ق-امت ب-ال-ع-دي-د م-ن
ا◊مÓت ،حيث ششهدت حضشورا كثيفا جدا
ل - -لشش - -ب - -اب اŸه - -ت- -م Úب- -إانشش- -اء م- -ث- -ل ه- -ذه
اŸؤوسشسش- - - - - - -ات ،ب- - - - - - -ح- - - - - - -يث ” إانشش - - - - - -اء
حوا‹  14مؤوسشسشة تنششط حاليا مع اتصشالت
ا÷زائر على مسشتوى ولية قسشنطينة ،وهذا
م -ن اج -ل –ق -ي -ق مشش -روع عصش -رن -ة الشش-ب-ك-ة
التقنية بهذه الولية النششطة ،وقد قامت أايضشا
اŸديرية العملية لÓتصشالت ولية قسشنطينة
بتكوين حوا‹  14ششابا ،وسشيتم إاعادة بر›ة
ه-ذا ال-ت-ك-وي-ن خÓ-ل أاشش-ه-ر ق-ري-ب-ة.وللتذك،Ò

فان مدة التكوين هي  45يوما ،وتهدف
هذه القافلة إا– ¤سشيسس اŸزيد من الششباب
لÓسشتفادة من ﬂطط األعمال السشنوي الذي
تقدمه اتصشالت ا÷زائر والذي يقدر بـ 45
م -ل -ي -ار سش-ن-ت-ي-م ‘  ،2015ح- - -يث –ت- - -اج إا¤
م-ؤوسشسش-ات ف-رع-ي-ة ل-عصش-رن-ة شش-ب-ك-ت-ه-ا ،ونشش-ر
ك -واب -ل األل -ي -اف ال -بصش-ري-ة ع Èك-ام-ل الÎاب
ال- -وط -ن -ي ،و‘ ه -ذا اإلط -ار ت -وف -ر اتصش -الت
ا÷زائ -ر ت -ك -وي -ن -ا ل -ف -ائ -دة ال -ع -م -ال اŸرقÚ
الشش -ب -اب إا ¤ج -انب ات -ف-اق-ي-ة سش-ن-وي-ة تضش-م-ن
للمؤوسشسشة اŸصشغرة مداخيل مسشتقرة.
سسطيف نور الدين بوطغان
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مدير ديوان ا◊ج يؤوكد من البليدة:
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اسستكمال كل الÎتيبات ب Úا÷زائر
والسسعودية إل‚اح موسسم ا◊ج

كشش-ف اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-ج
والعمرة عزوزة يوسشف ،خÓل إاششرافه على
الندوة التكوينية بالبليدة أاول أامسس ،لصشالح
ا◊جاج اŸتوجه Úإا ¤البقاع اŸقدسشة نهاية
الشش - -ه - -ر ا÷اري ،أان مصش- -ا◊ه اسش- -ت- -ك- -م- -لت
الÎت -ي -ب -ات وال -ت-حضشÒات اÿاصش-ة ب-اإلع-داد
Ÿوسشم ا◊ج.
وأاوضشح اŸدير العام للديوان لـ«الششعب» ،أان
ك- -ام- -ل الÎت- -ي- -ب- -ات ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن ا÷زائ -ر
والسش -ع -ودي -ة أاشش -رفت ع -ل -ى ن -ه -اي -ت-ه-ا ،ألج-ل
اسشتقبال ‡ثلي وسشفراء ا÷زائر إا ¤البقاع
اŸق - -دسش - -ة ،فضش Ó- -ع- -ن اإخضش- -اع م- -ن- -دوبÚ
و‡ثل Úعن الديوان ،إا ¤تكوين نوعي ،يسشمح
ل -ه -م ضش -م -ان م -وسش-م ح-ج ن-اج-ح خ-ال م-ن أاي
مشش- -اك -ل ،مصش -رح -ا ب -أان أاعضش -اء ب -ع -ث -ة ا◊ج
الرسشمية وصشل إا ¤أاك Ìمن  800موظف.
وقال اŸتحدث بأان إاجراءات اسشتكمال تسشليم
ال -ت -أاششÒات ل -ف-ائ-دة ضش-ي-وف ال-رح-م-ان“ ،ت
اŸوسش -م ا÷اري بشش -ك -ل ال-كÎو ،Êواع-تÈه-ا
باÿطوة النوعية التي –صشل ألول مرة ‘
ا÷زائ -ر ،وأان ا÷انب السش -ع -ودي ت -ع -ام -ل م-ع
ملفات التأاششÒات بششكل الكÎو Êأايضشا ،سشهل
من اŸهمة بششكل كب ،Òوأاضشاف بأان العملية
“ت منذ األسشبوع اŸاضشي.

و ⁄يغفل مدير
ال -دي -وان ال -ع-ام
ل-ل-ح-ج وال-ع-مرة
إاعطاء
توجيهات
ونصشائح لفائدة
ا◊جاج
بالبليدة ،وضشرورة اللتزام بتوجيهات أاعضشاء
ال-ب-ع-ث-ة ،وال-ت-ق-ي-د ب-ال-ت-ع-ليمات اŸوجهة إاليهم
ألجل إا‚اح موسشم ا◊ج من جهة ،وتششريف
صشورة ا÷زائر ،على اعتبار أانهم فع Óصشورة
حية عن سشفراء ا÷زائر ،كما قدم ششروحات
بششأان الÎتيبات ا÷ديدة ،والتي قال بششأانها
أان ا◊اج بإامكانه التعرف على األماكن التي
ينزل بها ،خاصشة ‘ جانب الفنادق واÿدمات
اŸوفرة لهم.
واسش-ت-حسش-ن ضش-ي-وف ال-رح-م-ان م-ب-ادرة الندوة
التكوينية ،التي نظمها ديوان ا◊ج والعمرة
ال-ن-دوة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ‘ ال-ب-ل-ي-دة ،خ-اصش-ة وإان-هم
حملوا فكرة عن كيفيات أاداء مناسشك ا◊ج،
فضش Óعن توضشيح لهم كيفية طرح األسشئلة
والسش-ت-فسش-ارات ال-دي-ن-ي-ة ال-ف-ق-ه-ي-ة ،اŸت-عقلة
بهذا النسشك الديني اŸقدسس.
البليدة :لينة ياسسمÚ

أاول رحلة يوم  29أاوت من مطار وهران

 27رحلة لنقل حجيج اŸنطقة الغربية إا ¤البقاع اŸقدسسة

ششرعت إادارة مطار أاحمد بن بلة الدو‹ بوهران
‘ وضشع أاخر اللمسشات لسشتقبال ا◊جاج اŸقيمÚ
ب -ا÷ه -ة ال -غ-رب-ي-ة ،اسش-ت-ع-دادا Ÿوسش-م ا◊ج ،2015
حسشبما كششف عنه مدير اŸطار الدو‹ ،أاحمد بن
بلة الدو‹ ،ميسشوم الطيب.
وأاوضشح ميسشوم ‘ تصشريح ع Èإاذاعة الباهية ،أان
هذه الرحÓت ،تندرج ‘ إاطار جملة من التدابÒ
التي اتخذها اإلدارة ،لسشتقبال ا◊جيج القادمÚ
من  12ولية من غرب الوطن وا÷نوب الغربي،
ون -ق-ل-ه-م ع 27 Èرح -ل -ة م -ن وه -ران إا ¤ال-ب-ق-اع
اŸق -دسش -ة ،م -ن ب -ي -ن-ه-ا  16رح-ل-ة ،سش-ت-ت-ك-ف-ل ب-ها
اÿط- -وط ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة ،ف -ي -م -ا سش -ت -ت -ك -ف -ل
اÿط -وط اŸل -ك-ي-ة السش-ع-ودي-ة بـ  11رح-ل-ة أاخرى،
حسشب ذات اŸصشدر.وأاضشاف ميسشوم الطيب ،مدير
اŸطار ،أان أاول رحلة إا ¤البقاع اŸقدسشة ،سشتكون
يوم  29أاوت ا÷اري ،بينما سشيتم تنظيم الرحÓت

واسشتقبال ا◊جاج وفحصس وثائقهم ع ÈاÙطة
ا÷وية الداخلية اŸؤوفتة ““ششابيتو““ التي كان قد
دششنها وزير النقل ‘ ششهر رمضشان اŸنصشرم ،عقب
اسش -ت -ك -م -ال أاشش -غ-ال الÎم-ي-م وت-زوي-ده-ا Ãخ-ت-ل-ف
التجهيزات الضشرورية ،مع العلم أاّن مطار أاحمد بن
بلة الدو‹ ““السشانيا““ سشابقا ،اسشتفاد من مششاريع
هامة ،على غرار مششروع ا‚از برج مراقبة جديد،
ينتظر تسشليمه ‘ جوان  ‘ ،2016الوقت الذي
يجري ا‚از ﬁطة جوية دولية عصشرية ،تقدر
طاقة اسشتيعابها بنحو  2.5مليون مسشافر سشنويا،
ويششار كذلك إا ¤أان عملية ا‚از هذه اÙطة،
قد عرفت تأاخرا ملحوظا يقدر بـ 16ششهرا ،بسشبب
اŸي -اه اŸت -ج -م -ع -ة ب -ح -ك -م ت -واج-ده ب-ال-ق-رب م-ن
السشبخة ،لكن العائقŒ ” ،اوزه مؤوخرا ،حيث ششرع
‘ ا‚از الهيكل األسشاسشي ا◊امل للمحطة.
وهران :براهمية مسسعودة

لسسمنت وصسل إا 6000 ¤دينار جزائري
كيسس ا إ

ارتفاع أاسسعار مواد البناء يعرقل مشساريع البناء باŸسسيلة

أاتلفت عشسرات الهكتارات ‘ وقت قصسÒ

أازيد من  300عون إلخماد حرائق نشسبت بوهران
اتخذت جميع وحدات التدخل التابعة Ÿديرية
ا◊ماية اŸدنية بوهران تداب Òهامة –سشبا
لحتمال حدوث حرائق ‘ ظل الرتفاع الششديد
‘ درجات ا◊رارة ،حسشبما علم أامسس لدى ذات
اŸصشالح والتي ناششدت اŸركز السشكان بسشرعة
إابÓغ مصشالح اإلطفاء فور وقوع ا◊ادث.
ول ت -زال ع -اصش -م -ة ال -غ -رب ا÷زائ -ري ،ت -ع -رف
حرائق مهولة ،أاتلفت الهكتارات ،حيث جندت
م -دي -ري -ة ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -وه-ران اÿم-يسس
اŸنصشرم  300عونا Ÿكافحة حرائق الغابات،
وقد سشخرت ذات اŸصشالح  80عونا ،رائد قائد
الوحدة الرئيسشية ،رائد ،نقيب 05 ،مÓزم أاول،
إا ¤جانب مÓزم Úو 08رقباء إلخماد ا◊ريق

اŸهول الذي ششهدته ‘ حدود السشاعة الثانية
وال-نصش-ف صش-ب-اح-ا غ-اب-ة سش-ي-دي ب-خ-ت-ي ال-ت-اب-ع-ة
ل -ب -ل -دي -ة ع Úال -ك-رم-ة ب-دائ-رة ب-وت-ل-ي-ل-يسس ،وق-د
تواصشلت عملية اإلطفاء إا ¤غاية السشاعة الـ7
صشباحا ،نظرا لصشعوبة اŸسشلك والرياح القوية،
‡ا تسشبب ‘ إاتÓف هكتارين من األدغال و3
هكتار حششائشس.
ك -م -ا نششب ح -ري -ق -ا ع -ل -ى مسش-ت-وى أادغ-ال غ-اب-ة
بوياقور ‘ حدود السشاعة السشادسشة مسشاء ،تسشبب
‘ إاتÓف  1هكتار من األدغال.
وقد جندت ذات اŸصشالح خÓل هذه العملية
رائد قائد الوحدة الرئيسشية ،رائد ،نقيب03 ،Ú
مÓزم أاول ،مÓزم Úو 08رقباء إا ¤جانب 120

بحسسب دراسسة ل–اد التجار

أاك Ìمن  3آالف سسوق فوضسوية ‘ وهران
كشس -فت دراسس -ة ج -دي -دة ،أاع ّ-ده-ا ال–اد
ال- -ع- -ام ل- -ل -ت -ج -ار وا◊رف -ي Úا÷زائ -ريÚ
حول التجارة الفوضسوية ‘ منطقة الغرب
ا÷زائ -ري ،ع-ن  3088ن-ق-ط-ة سسوداء على
مسستوى وهران ،بحسسب ما أاوردته مصسادر
““الشسعب““.
أاضش- -اف اŸصش- -در ،أان ال- -دراسش- -ة ال -ت -ي أا‚زه -ا
ال–اد ،اعتÈت أانه ل يوجد جهود كبÒة إلعادة
القطاع إا ¤سشكته ،واتخاذ إاجراءات عملية تخدم
اŸسش -ت -ه -لك والق -تصش -اد بسش -بب “ادي ان -تشش -ار
الباعة الفوضشوي.Ú
وأاششارت إا ¤أانّ السشلطات اÙلية أاحصشت 65
سشوقا فوضشويا ” ،إازالة منه  42سشوقا ،وقضشت
ع-ل-ى  524ب -ائ -ع غ Òشش -رع -ي ‘ ،إاط-ار ت-ط-هÒ
الفضشاءات العمومية على مسشتوى الولية.
وأاوضشح نفسس اŸتحدث ‘ تصشريح لـ ““الششعب““،

بأانّ سشلوكيات هذا النوع من الباعة –تاج إا¤
م-ت-اب-ع-ة وم-راق-ب-ة مسش-ت-م-رة ،م-ؤوكدا أان األسشواق
التي وضشعت باŸقابل ،أاغلبها ل تزال فارغة،
مضشيفا أاّن أاطرافا ‘ وهران تعمل على بقاء
ال -ف -وضش -ى لرت-ف-اع ف-ات-ورة ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضش-وي-ة
و–ق -ي -ق أاغ -راضس م -ع -ي -ن -ة ،م-تسش-ائ ‘ Ó-ن-فسس
السشياق عن األسشباب التي تقف وراء اإلبقاء على
سشوق ““لباسشتي““ ‘ حالته الفوضشوية.
واسشتطرد اŸصشدر بأانّ السشوق كان من اŸقرر
–ويله إا ¤سشاحة أاوشس ،ذلك طبقا لقرار ولئي
ينصس على إاعادة العتبار للسشوق الذي ششّوهته
ال -ق -اذورات وال -ن -ف -اي -ات وكÌة ا◊ف -ر وت-ك-دسس
الباعة ع ÈثÓثة خطوط ،غ Òأاّنه ل زال قيد
األوراق.
,وهران :براهمية مسسعودة

عونا ،فيما أاتلف ا◊ريق الثالث الذي وقع ‘
حدود السشاعة الثالثة والنصشف بعد الزوال على
مسش -ت -وى م -ن-ط-ق-ة صش-ع-ب-ة اŸسش-الك ب-غ-اب-ة رأاسس
كاربون التابعة لبلدية أارزيو  500م 2من أاششجار
الصش -ن -وب-ر ا◊ل-ب-ي و 75آار أادغ- - -ال ،و‘ ن- - -فسس
التوقيت نششب حريق آاخر على مسشتوى حششائشس
داخل مقÈة ع Úالبيضشاء ،التهم  50م Îمربع
م- -ن ا◊شش- -ائشس م -ع إان -ق -اذ ب -اق -ي اŸق ،Èك -م -ا
تدخلت ذات اŸصشالح إلخماد حريق نششب بغابة
الروششي التابع لبلدية مسشرغ Úتسشبب ‘ إاتÓف
 1هكتار من أادغال بعّدة مواقع متفرقة.
وق- -د تسش -بب ح -ري -ق -ا ،نششب ‘ ح -دود السش -اع -ة
السشادسشة على مسشتوى حششائشس يابسشة ببلدية
العنصشر ‘ إاتÓف  500م Îمربع من ا◊ششائشس،
كما تسشبب حريقا ‡اث Óششهده حي  200مسشكن
ببلدية السشانيا ‘ إاتÓف  300م 2ا◊ششائشس ،كما
وقع حادثا آاخر على مسشتوى حششائشس Ãنطقة
سشان رÁي التابعة لبلدية سشيدي الششحمي ‘
حدود السشاعة التاسشعة لي ،Óتسشبب ‘ إاتÓف
 500م 2ا◊ششائشس و◊سشن ا◊ظ ” ،إانقاذ باقي
اŸسش -اك -ن اÛاورة ،وخÓ-ل ع-م-ل-ي-ات اإلخ-م-اد
عﬂ Èت -ل -ف ا◊رائ -ق ال -ت -ي ” تسش-ج-ي-ل-ه-ا ي-وم
اÿم -يسس اŸنصش -رم“ ،ك -نت مصش -ال -ح ا◊م -اي -ة
اŸدن -ي -ة م -ن ﬁاصش -رت -ه-ا وم-ن-ع ان-تشش-اره-ا إا¤
اŸن -اط-ق اÛاورة ،ب-دءا ب-ع-م-ل-ي-ة اإلخ-م-اد ،ث-م
ع -م -ل-ي-ة ال-ق-لب وال-تÈي-د م-ع وضش-ع ف-رق خ-اصش-ة
للقيام بعملية ا◊راسشة لتفادي إاعادة اششتعال
ا◊رائ -ق ،ك -م -ا أاف -ادت السش -ل-ط-ات األم-ن-ي-ة ،أان
التحقيقات جارية للكششف عن أاسشباب هذا الكم
ال -ه -ائ -ل م -ن ا◊رائ -ق ال -ت-ي نشش-بت ‘ ظ-ل أاكÈ
موجة حر ،عرفتها وهران منذ سشنوات.
براهمية م

لق-طاب الصسناعية
ت-ع-ت ÈاŸسس-ي-ل-ة م-ن ا أ
اŸت- -خصسصس- -ة ‘ صس- -ن- -اع- -ة م -واد ال -ب -ن -اء
لن ،ل-كن
Ãخ-ت-ل-ف أاشس-ك-ال-ه-ا وأان-واع-ه-ا ا آ
ه - -ذا Á ⁄ن - -ع أاسس - -ع - -ار ه - -ذه اŸواد م- -ن
الرتفاع إا ¤مسستويات قياسسية مقارنة
بالوليات أاخرى ،وهو ما أاسسهم وبشسكل
كب ‘ Òارتفاع تكاليف إا‚از اŸشساريع
ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة ،ع - -ل - -ى غ - -رار اŸنشس - -آات
ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة والصس-ح-ي-ة ،وك-ذا مشس-اري-ع
اŸواط- - -ن Úاÿاصس- - -ة ب- - -إا‚از مسس - -اك - -ن
فردية .هذا ماتوقفت عنده ““الشسعب““.
انتقد وا‹ ولية اŸسشيلة ﬁمد بوسشماحة
خÓ- -ل ج- -ول- -ت -ه األخÒة ال -ت -ف -ق -دي -ة ل -ب -عضس
اŸنششات اŸدرسشي ،تكلفة اŸششاريع ا÷اري
إا‚ازها بالولية ،وأاششار إا ¤أان هذه اŸششاريع
هي أاقل تكلفة ‘ وليات أاخرى على غرار
أادرار منوها ا ¤أان اŸسشيلة قطب صشناعي
Ÿواد البناء ومع هذا أاسشعارها مرتفعة جدا،
وهو ما أاكده بعضس اŸقاول ،Úحيث ارتفع
سشعر اإلسشمنت بعد ششهر رمضشان مباششرة ‘
األسشواق ا 560 ¤دينار جزائري ،بينما كان
سشعرها خÓل نفسس الششهر ل يتجاوز 520
دينار للكيسس من النوع اŸت Úالذي يتم إانتاجه
Ãصش -ن -ع لف -ارج ب -ح -ام الضش -ل -ع -ة ،وه-و ن-فسس
الششيء بالنسشبة للحديد فقد سشجل ارتفاعا
جزئي قدر ب  5300للقنطار من النوع 12

والنوع  06و‘ ح Úوصشلت أاسشعار السشمنت
األخرى التي تنتج Ãصشنع ع Úالتوتة عتبة
 6000دي-ن-ار ج-زائ-ري ،ب-ي-ن-م-ا سش-ج-لت أاسشعار
السش -م -نت اŸسش -ت -وردة ارت -ف-اع-ا ف-اق الـ6000
دينار جزائري ‘ سشوق بلدية مقرة بعدما
كانت ل تتجاوز الـ 550دينار جزائري.
وحسشب بعضس اŸتتبع Úو Œار هذه اŸواد،
فان السشبب الرئيسشي لهذا الرتفاع يعود ا¤
الح- -ت- -ك- -ار واŸضش- -ارب- -ة ح- -يث أاق- -دم ب -عضس
أاصشحاب رؤووسس األموال على ششراء كميات
كبÒة خÓل ششهر رمضشان بأاسشعار منخفضشة،
ل -ي -ق -وم -وا ب -ب -ي-ع-ه-ا ‘ ه-ذا ال-ظ-رف ب-أاسش-ع-ار
مرتفعة ،كما يعود إا ¤عملية البيع اŸتعددة
واŸتكررة ب Úالتجار واألخر.
ارتفاع أاسشعار مواد البناء سشما اإلسشمنت ،اأثر
سشلبا على إا‚از بعضس اŸششاريع سشيما تلك
التي انطلق فيها اÿواصس ل‚از مسشاكنهم،
ناهيك عن ارتفاع تكاليف اليد العاملة التي
قال عنها اŸواطن Úأانها تكلف أاك Ìمن مواد
ال -ب -ن -اء ‘ ح-د ذات-ه-ا وه-ذا ل-ع-دم ت-وف-ر ال-ي-د
العاملة اŸؤوهلة واŸتخصشصشة ‘ البناء إال
القلة القليلة اŸوجودة والتي تفرضس أاسشعارها
ول تتأاثر بأاي عوامل تتعلق بارتفاع أاسشعار
اŸواد أاو غÒها.
اŸسسيلة :عامر ناجح
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«الشصعب» أاثارت مشصكل تأاخر اŸشصروع

وا‹ بششار :مصشنع اإلسشمنت سشÒى النور قريبا
وقفت «الشصعب» بتاريخ ٠4
أاوت ا÷اري ،على أاسصباب
عدم Œسصيد مصصنع
لسصمنت بولية بشصار على
ا إ
أارضس الواقع ،والذي شصغل
عامة الناسس وحامت حوله
لسصئلة.
عديد الشصكوك وا أ

فتح أاظرفة اŸناقصصة يوم  ٢1أاوت

بشسار :دحمان جمال

والي بششار يعود اإلى المششروع
ويكششف جديده لـ «الششعب».
ق- - -ال وال- - -ي بشش- - -ار م - -ح - -م - -د
م- - -ج- - -دوب ،ف- - -ي ح- - -دي - -ث - -ه لـ
«الششعب» ،اإن مصشنع الإسشمنت
ب-ال-ج-ن-وب ال-غ-رب-ي وال-ذي ي-عد
مششروعا ضشخما ،يمكن اإنجازه
في الآجال المحددة لتحريك
ال-ت-ن-م-ي-ة ب-م-ن-ط-ق-ة تفتقر لمثل
هذه المششاريع الهامة.
واأوضش- - -ح ذات ال- - -مسش - -وؤول ،اأن
هذا المششروع لم يتوقف ولم
يحّول ،اإنما المششكل يكمن في
انسشحاب الششركة الصشينية التي
ل- -م ت- -ق -ب -ل الشش -روط ال -م -ت -ف -ق
ع -ل -ي -ه -ا .مضش -ي -ف -ا ،اأن مصش -ن -ع
الإسش- -م- -نت «السش- -اورة» سش -ي -رى
ال- -ن -ور ع -ن ق -ريب ،وذلك ب -ع -د
ف- -ت- -ح الأظ -رف -ة ي -وم  21اأوت
ال-ج-اري ل-ل-ت-ع-رف ع-ن الشش-رك-ة
ال-ت-ي سش-ت-ف-وز بصش-ف-ق-ة المصشنع

وت - -ك - -ون شش - -ري - -ك - -ا ل- -لشش- -رك- -ة
ال -ع-م-وم-ي-ة الصش-ن-اع-ي-ة «ج-يسش-ا
اإسش- - -م- - -نت ال- - -ج - -زائ - -ر» وف - -ق
الإجراءات القانونية والإدارية
ال - -م - -ع - -م - -ول ب - -ه- -ا ف- -ي اإط- -ار
الصشفقات .في نفسش الإطار،
ت -ط -رق م -ح -م -د م -ج-دوب اإل-ى
مشش-ك-ل ال-م-ح-اج-ر ال-ذي اأره-ق
سش- -ك- -ان بشش- -ار ج- -راء ال- -غ- -ب- -ار
ال - -م - -ت - -ط - -اي- -ر وال- -ذي يسش- -بب
الحسشاسشية والربو .وصشرح اأنه

اأب -ل -غ ك -ل ال -ج -ه -ات ال -م -ع -ن -ي -ة
لمراقبة اأصشحاب المحاجر من
اأج-ل ت-ط-ب-ي-ق الشش-روط ال-متفق
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ف- -ي دف -ت -ر الشش -روط
واإج- -ب- -اره- -م ع- -ل -ى اسش -ت -ع -م -ل
ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ج-ديدة التي تمنع
تسش- -رب ال -غ -ب -ار ال -ى ال -خ -ارج.
وواصش -ل ال -وال-ي ح-دي-ث-ه ،ج-ئت
اإل- -ى بشش- -ار ب -ع -د ال -ث -ق -ة ال -ت -ي
وضش -ع -ه -ا ف -ي شش -خصش -ي رئ-يسش
ال- -ج- -م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز

ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،وسش-اأع-م-ل ج-اه-دا
ل- -ت -ط -وي -ر ال -ت -ن -م -ي -ة وت -ق -ريب
الإدارة من المواطن ومواصشلة
ك- -ل ال- -مشش- -اري- -ع ف -ي ب -رن -ام -ج
الخماسشي لرئيسش الجمهورية،
داع-ي-ا ال-م-واط-ن-ي-ن اإل-ى م-د يد
المسشاعدة له للوصشول بوليات
بشش - -ار اإل - -ى مصش- -ف ال- -ولي- -ات
ال -م -ت -ق-دم-ة ،م-وضش-ح-ا اأن ب-اب
مكتبه مفتوح لكل الششركاء من
اأجل خدمة الوطن والمواطن.

لبقار دون انتظار نتائج التحليل
فيما فضصل الفÓحون بيع ا أ

ارتفاع عدد اŸصشاب Úبا◊مى القÓعية إا 16 ¤بالبويرة

لشصخاصس
ارتفع عدد ا أ
اŸصصاب Úبا◊مى القÓعية
من  ٧حالت ،بداية
لسصبوع اŸاضصي ،إا16 ¤
ا أ
لسصبوع.
نهاية هذا ا أ
كما سصجل إاصصابة  9أابقار
با◊مى القÓعية ” ذبحها
تفاديا لنتشصار الوباء إا¤
لخرى .هذا ما
لبقار ا أ
ا أ
توقفت عنده «الشصعب».

غادر مسشتششفى محمد بوضشياف،
يوم الخميسش الماضشي 7 ،أافراد
كانوا أاصشيبوا بالحمى القلعية،
وتم معالجتهم خلل أاسشبوع بذات
ال -مسش -تشش -ف -ى وب-ع-د ال-ف-ح-وصش-ات
الطبية قرر األطباء السشماح لهم
بمغادرة المسشتششفى.
خ -لل ن -فسش ال -ف -ت -رة ،سش -ج-لت 9
ح-الت ج-دي-دة ب-م-خ-ت-لف مناطق
الولية .علما أانه تم اكتششاف سشبع
ح -الت ،األول -ى ب-ب-ل-دي-ة ت-اغ-زوت
ليتم اكتششاف حالت أاخرى ببلدية
وادي ال -ب -ردي ،ث -م ب -ال -ج -ب -اح -ي -ة
وأاخرى بولية المدية.
لبقار التسشعة المصشابة
بالنسشبة ل أ

انقÓب حافلة باŸسشيلة
يخلف  28جريحا
خلف حادث مرور وقع ،مسشاء
أامسش ،على الطريق الوطني
رقم  ،45بالمكان المسشمى
الششعبة الحمراء ،وبالضشبط
بالمدخل الششمالي لولية
المسشيلة 28 ،جريحا ،تتراوح
أاعمارهم ما بين  05و 35سشنة،
كانوا على متن حافلة من نوع
تويوتا انقلبت لدى عودتهم من
رحلة سشياحية قادتهم إالى
ششواطئ جيجيل.
الجرحى نقلوا على جناح
السشرعة إالى مصشلحة
السشتعجالت الطبية من قبل
مصشالح الحماية المدنية ،ثلث
منهم في حالة حرجة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

بالحمى القلعية ،كلها متواجدة
ب -ب -ل -دي -ة ت -اغ-زوت .ح-يث ث-م-ان-ي
ب -ق -رات ه -ي م -لك ل -ف-لح واح-د.
وواحدة لفلح آاخر له إاسشطبل غير
بعيد عن األول.
وب-حسشب رئ-يسش ب-ل-دي-ة ت-اغ-زوت،
ف -ق-د ت-م ت-ج-ن-ي-د ف-رق م-ن ع-م-ال
ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ق-ي-ام ب-أاع-م-ال ت-نظيف
السش -ط -ب -لت ال -م -ت -واج -دة ع -ب -ر
البلدية ،في حين سشخرت مصشالح
ال-ف-لح-ة ك-ل اإلم-ك-ان-ات ال-م-ادية
والبششرية ،خاصشة الفرق البيطرية
ل-ت-ل-ق-ي-ح األب-ق-ار ع-ب-ر ك-ل م-ن-اطق
الولية.
ال- -ف- -لح- -ون ال- -م -تضش -ررون وف -ي
حديث مع «الششعب» ،طالبوا من
السش -ل -ط -ات ال -م -ح -ل-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة

ال - -ت - -دخ- -ل ال- -ع- -اج- -ل وأاخ- -ذ ك- -ل
الح -ت -ي -اط -ات ال -لزم-ة م-ن أاج-ل
الحد من انتششار هذا الوباء .كما
ط- -ل- -ب- -وا ب- -اإلسش- -راع ف- -ي ن- -ت -ائ -ج
التحاليل التي يقوم بها البياطرة
بالولية.
وب -حسشب ال-ف-لح-ي-ن لـ «الشش-عب»،
فإان النتائج تسشتغرق وقتا طويل
وه- - -ذا ل ي - -خ - -دم ل مصش - -ل - -ح - -ة
ال -م -واط -ن ول ال -ف -لح .وب -حسشب
أاحد الفلحين ،فإانه من الصشعب
اآلن العثور على األبقار المصشابة
وذلك ألن بعضش الفلحين قاموا
ببيعها بمجرد ششّكهم أانها مصشابة،
ي-ت-ج-ل-ى ه-ذا ف-ي ب-ل-دي-ة ت-اغ-زوت
التي سشجل فيها إاصشابة عدد كبير
منها بالحمى القلعية ،حيث لجأا

ب -عضش -ه -م إال -ى ب -ي-ع أاب-ق-اره-م دون
انتظار نتائج التحاليل.
وبحسشب ذات الفلح ،فإان السشبب
يعود إالى أان الدولة ل تعوضشهم عن
األبقار المذبوحة بسشبب اإلصشابة.
وت -ه -رب -ا م -ن ال -خسش -ارة ي-فضش-ل-ون
ب -ي -ع -ه -ا ف -ي السش -وق دون وع -ي -ه-م
بمسشؤووليتهم في حال اتسشاع دائرة
ان-تشش-ار ه-ذا ال-وب-اء ع-ب-ر م-خ-تلف
مناطق الوطن.
وأاحدث المرضش هلعا في أاوسشاط
ال -ف -لح -ي -ن ،ح-يث فضش-ل ال-ك-ث-ي-ر
م-ن-ه-م ال-ل-ج-وء ال-ى السش-وق وب-يعها
ب-أاث-م-ان رخ-يصش-ة .ال-وضش-ع-ي-ة ال-تي
تخدم كثيرا بعضش السشماسشرة.

البويرة :ع .نايت رمضسان

لجرام
الدرك الوطني يداهم أاوكار ا إ

اكتششاف مزرعة للمخدرات بأاكفادو ببجاية

“كنت عناصصر الفرقة
لقليمية للدرك الوطني
ا إ
لول ،من
بأاكفادو ،أامسس ا أ
اكتشصاف مزرعة خاصصة
لزراعة اıدرات بأاكفادو،
حيث جاءت هذه العملية
بعد ورود معلومات تفيد
بتورط فÓح ‘ أاعمال غÒ
لمر
شصرعية ،يتعلق ا أ
باŸدعو «ب.سس» ،البالغ من
العمر  49سصنة ،متزوج.
على الفور تم تششكيل دورية من
ط-رف ع-ن-اصش-ر ال-ف-رق-ة ال-محلية،
ت- -حت إاشش- -راف ق- -ائ- -د ال -ك -ت -ي -ب -ة
اإلقليمية للدرك الوطني بسشيدي
ع-يشش ،م-دع-م-ي-ن ب-فصش-ي-ل-ة األم-ن
وال- - -ت - -دخ - -ل ،وك - -ذا ال - -ث - -ن - -ائ - -ي
السشينوتقني اختصشاصش مخدرات
(الكلب البوليسشي).
وبعد الحصشول على إاذن بتفتيشش
ال- -مسش -ك -ن وم -خ -ت -ل -ف م -راف -ق -ه،
الصشادر عن وكيل الجمهورية لدى
م -ح -ك -م -ة سش -ي -دي ع -يشش ،ت -ن -ق-ل
المحققون إالى عين المكان وتم
إاي -ق -اف ال -م -ع -ن -ي ب -األم -ر .وب-ع-د
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ف-ت-يشش ت-م ال-ع-ثور على
شش -ج -ي -رات ت -دخ -ل ف -ي تصش -ن-ي-ف
ال -م -خ -درات ،م -زروع -ة ب-ح-دي-ق-ة

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

المنزل وششجيرات أاخرى مجّففة
م -ع -ل -ق -ة داخ -ل غ -رف -ة ب -ال-ط-اب-ق
ال-ع-ل-وي ل-ل-مسش-ك-ن ،ق-ن-ي-ن-ة مملوءة
ب-ب-ذور ال-ن-ب-ت-ة ال-محجوزة ،إاضشافة
إالى أاغراضش أاخرى تسشتخدم في
نفسش العملية.
وم -ب -اشش -رة ب -ع -د ال-ت-ف-ت-يشش ،ت-مت
ع-م-ل-ي-ة ال-ح-ج-ز وإارسش-ال-ه-ا ال-مادة
ال-م-ح-ج-وزة إال-ى ال-م-ع-ه-د ال-وطني

بجاية :بن النوي .ت
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مصصحوبة بزوابع رملية حجبت الرؤوية

أامطار فجائية بتندوف تبششر Ãوسشم فÓحي ناجح
شصهدت تندوف ،ليلة
لربعاء إا ¤اÿميسس،
ا أ
تقلبات مناخية مفاجئة،
صصاحبتها زوابع
وتهاطÓت مطرية بلغت،
لرصصاد
بحسصب مسصؤوو‹ ا أ
ا÷وية 18 ،ملم.
ول-م تسش-ج-ل م-دي-ري-ة ال-ح-م-اية
ال- -م- -دن- -ي- -ة خسش- -ائ- -ر ف -ادح -ة،
ب -اسش -ت -ث -ن -اء ح -رائ-ق ف-ي ب-عضش
ال-ع-دادات ال-ك-ه-ربائية وسشقوط
شش-ج-رة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق ،بحسشب
ما رصشدته «الششعب».
كما سشجلت ذات المصشالح ،في
وقت متأاخر من الليل ،نششوب
ح- -ري- -ق ع -ل -ى ط -ول  200متر
وارت - -ف - -اع م - -ت - -ر ونصش- -ف م- -ن
العجلت المطاطية المسشتعملة
بإاحدى المسشتثمرات الفلحية
ب- -وادي ال -ج -ز ،ح -يث ت -دخ -لت
ف-رق ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ب-أارب-ع
شش -اح -ن -ات م-ن أاج-ل السش-ي-ط-رة
ع-ل-ى أالسش-ن-ة ال-ل-هب وال-ح-ي-ل-ولة
دون وصش - -ول - -ه- -ا إال- -ى أاشش- -ج- -ار
النخيل.
ون-ت-ي-ج-ة سش-وء األح-وال الجوية
وق -وة ال -ري -اح ،شش -ه -د ال -ط-ري-ق

الوطني رقم  50حادثا مروريا
م- -روع- -ا َنَ- -جَ- -م ع -ن ان -ح -راف
سش - -ي - -ارة م - -ن ن - -وع «ت - -وي - -وت - -ا
ه - -اي - -ل - -كسش» ع - -ن ال - -ط - -ري- -ق
وان -ق -لب -ه -ا .وق-د راح ضش-ح-ي-ة
هذا الحادث ،الذي وقع على
بعد  20كلم من بلدية تندوف،
م -واط -ن ف -ي ال -ع-ق-د ال-خ-امسش
وزوج -ت -ه وإاصش -اب -ة  05آاخرين
ب -ج -روح م -ت -ف -اوت-ة ،ب-ي-ن-ه-م 03
أاط- -ف- -ال ،ن- -ق- -ل- -وا ع- -ل- -ى وج -ه
السش- -رع- -ة إال- -ى ال- -مسش- -تشش- -ف- -ى
المختلط «سشي الحواسش» لتلقي

ال- -ع- -لج .ك- -م- -ا أاصش -يب سش -ائ -ق
السش -ي -ارة ب-ح-ال-ة ذع-ر وصش-دم-ة
نتيجة الحادث.
وقد رصشدت «الششعب» تششtكل
ب- -رك م- -ائ -ي -ة بشش -وارع ب -ل -دي -ة
تندوف ،بسشبب انسشداد قنوات
الصش- -رف الصش- -ح- -ي ف -ي ب -عضش
األم - -اك - -ن ،األم- -ر ال- -ذي أاربك
ال-م-واط-ن-ي-ن وم-رت-ادي الطريق
والذين خرجوا بكثرة للششوارع
مسشتبششرين باألمطار.

تندوف :عويشس علي

–ديث الشصبكة باŸدية سصيمسس  ٠٧بلديات كمرحلة أاو¤

اتصشالت ا÷زائر تتدعم بـ 12جهازا متعدد اÿدمات
شش- - - - -رعت اتصش- - - - -الت
ال-ج-زائ-ر ب-ال-م-دية ،في
ت- - -ح- - -ديث الشش- - -ب- - -ك - -ة
ال -ه -ات -ف -ي -ة ع -ن ط-ري-ق
إايصشال خدمات الهاتف
واألنترنت عبر األلياف
ال - - -بصش - - -ري - - -ة ،ع - - -قب
اسش- -ت- -ف- -ادت- -ه- -ا م -ن 12
جهازا متعدد الخدمات
وذي ت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي - -ا
م- -ت- -ط- -ورة ،ح- -يث م- -ن
المتوقع أان يسشاهم هذا
البرنامج في حصشول المسشتفيدين منه خدمات
ذات نوعية متميزة.
واسش -ت -ن -ادا ل -ب -ي-ان صش-ح-ف-ي ،ف-إان ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة

الحيوية مسشت  06أاحياء بإاقليم
ب -ل -دي -ة ال -م -دي -ة ب -ك-ل م-ن ب-ات-ي
السش - -ف - -ل - -ى ،ع - -ي - -ن ال - -ع- -رايسش،
ال -رم -ال -ي ،ت-اك-ب-ون 50 ،مسشكنا
بالقطب الحضشري .كما سشتتوسشع
هذه الخدمة إالى بلديات حربيل،
أاولد داي- -د ،السش- -واق- -ي ،ال- -ق -لب
الكبير ،بوسشكن ،قصشر البخاري،
وسش- -ان- -ق ،ع -ل -م -ا أان سش -ع -ة ه -ذه
ال - -ت - -ج - -ه - -ي- -زات ت- -ق- -در بـ6258
مششترك.
ك-م-ا سش-يشش-ه-د السش-داسش-ي ال-ثاني
من السشنة الحالية عملية توسشيع الششبكة الهاتفية
وتحديثها لتعميم الخدمة على جميع بلديات
الولية بنحو  64بلدية.

سش-ج-لت  14ح -الت غ -رق بسش -د ح-رازة ب-ب-ل-دي-ة
جليدة ،في ولية عين الدفلى ،آاخر الضشحايا فتاة
وأاخ -وه -ا ك -ان-ا ي-م-ارسش-ان السش-ب-اح-ة ف-ي م-ن-ط-ق-ة
ممنوعة.
الحادثة األليمة التي كانت ضشحيتها فتاة تبلغ من
العمر  15عاما وأاخوها في ربيعه  19من دششرة
بن دحمان ،كانت بسشبب التهور والسشباحة في
م-وق-ع م-م-ن-وع م-ن سش-د ح-رازة ال-واق-ع ب-ال-م-خ-رج
الجنوب الغربي لمقر البلدية.
وب- -حسشب مصش- -ادر م- -ح- -ل- -ي- -ة لـ «الشش- -عب» ،ف- -إان
الضش- -ح -ي -ت -ي -ن ي -ج -ه -لن السش -ب -اح -ة ف -ي م -واق -ع
ال-م-ج-م-ع-ات وال-ب-رك ال-م-ائ-ي-ة ال-م-ن-تشش-رة ب-إاقليم

الولية.
الحادثة تطرح أاسشئلة حول اإلجراءات الوقائية
والحراسشة التي كان من الواجب على الجهات
المعنية تطبيقها والقيام بها لمنع السشكان من
السشباحة في هذه المناطق واألماكن ،خاصشة وأان
الولية بها حوالي  13سشدا ،بين كبير ومتوسشط
وح -اج -ز م -ائ-ي ،ب-ال-م-ن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة وال-ن-واح-ي
الغابية المنعزلة ،كما هو الحال بسشد المسشتقبل
ببومدفع وغريب بوادي الششرفة وسشدي امحمد
بن طيبة بعريب وأاولد ملود بزدين ودردر.

سشد حرازة ببلدية جليدة بع Úالدفلى يبتلع ششابا وأاخته

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

لتزوير وثائق رسصمية

األمن يحقق مع أاعوان ا◊الة اŸدنية ببلدية البليدة
ب-اشش-ر ع-ن-اصش-ر األم-ن ت-ح-ق-ي-ق-ا م-ع-مقا ،نهاية
األسشبوع ،مع أاعوان مصشلحة الحالة المدنية
ب-ب-ل-دي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،ب-ع-د اك-تشش-اف وث-ائق رسشمية
مزّورة بضشواحي ولية تلمسشان ،كان يسشتعملها
ب -عضش ال -رع -اي -ا السش -وري -ي -ن ،ال -لج -ئ -ي -ن إال -ى
الجزائر.
وأافادت المعلومات المتوفرة لدى «الششعب»،
أان ال-م-ح-ق-ق-ي-ن أال-ق-وا ال-ق-بضش ع-ل-ى رع-ايا من
جنسشية سشورية ،كانت بحوزتهم وثائق تابعة
للحالة المدنية ،مسشتخرجة عن مصشلحة بلدية
البليدة ،وهو ما أادى إالى توسشيع التحقيق مع
أاعوان مسشؤوولين بالحالة المدنية ،حيث بّينت
ال -م -ع -ل-وم-ات أان ال-حصش-ول ع-ل-ى ت-لك ال-وث-ائ-ق
ال -رسش -م-ي-ة اإلداري-ة ل-م ي-ك-ن ق-ان-ون-ي-ا ،وأان-ه ت-م
بمقابل مادي ،دفعه الرعايا األجانب ألجل

لدل -ة ال-ج-ن-ائ-ي-ة وع-ل-م اإلج-رام
ل -أ
ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ل-ل-ق-ي-ام ب-ال-خ-برة
الضش - -روري - -ة .ك- -م- -ا ت- -م ت- -ق- -دي- -م
الشش -خصش ال -م-وق-وف أام-ام السش-ي-د
وك -ي-ل ال-ج-م-ه-وري-ة ل-دى م-ح-ك-م-ة
سشيدي عيشش ،الذي أامر بإايداعه
الحبسش.

العدد

06

السشتفادة منه.
تجدر اإلششارة ،إالى أان قضشية مششابهة عاششتها
مصشلحة الحالة المدنية ببلدية البليدة سشابقا،
تمثلت في تزوير عقود زواج لفائدة سشيدات
على أانهن متزوجات من محامين عن نقابتي
المحامين بالبليدة والجزائر العاصشمة ،بغرضش
التعجيل بحصشولهن  -في تواطؤو مع أاعوان
بالبلدية وششخصش كان يعمل بنقابة المحامين -
ع -ل -ى ت -أاشش -ي -رات سش -ف -ر إال -ى ف -رنسش-ا ،ت-م ذلك
ب -م -ق -اب -ل م -ادي أايضش-ا ،وصش-ل إال-ى ح-دود دف-ع
السشيدة الواحدة مبلغ  50مليون سشنتيم ألجل
الظفر بتأاششيرة سشفر في وقت قياسشي ،حيث
أاثارت القضشية وقتها ضشجة كبيرة في أاوسشاط
أاصشحاب الجبة السشوداء.

البليدة :لينة ياسسمÚ

حوادث اŸرور  ÈŒالسشائق Úعلى دق ناقوسس اÿطر

سشجلت عدة ضشواحي بولية المدية خلل 48
سشاعة األخيرة 05 ،حوادث مرور خطيرة بعدة
م -ن-اط-ق ،أاسش-ف-رت ع-ن ق-ت-ي-ل و 17ج-ري-حا ،تبلغ
أاعمارهم ما بين  10و 56سشنة ،األمر الذي جر
ب-عضش مسش-ت-ع-م-ل-ي م-واق-ع ال-ت-واصش-ل الج-تماعي،
للتسشاؤول عن سشر اإلصشرار على ضشرب تعليمات
السشلطات المكلفة بحماية مسشتعملي الطريق من
إارهاب السشيارات والششاحنات عنوة ،عقب إاقدام
سش -ائ -ق شش -اح -ن -ة م -ن ال -وزن ال -ث -ق -ي -ل ع-ل-ى ق-ت-ل

م-ج-م-وع-ة م-ن أاف-راد ع-ائ-ل-ة ب-ط-ري-ق الشش-ف-ة بين
المدية والبليدة كان يقودها ششخصش من جنسشية
آاسشيوية .فيما أاحصشيت هذه الحوادث الخطيرة
ب -ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات ت-اب-لط ،سش-دراي-ة ،ال-ب-رواق-ي-ة
وتمزقيدة ،لم تسشتوعب السشاكنة بهذه الولية هذه
الظاهرة الناجم بعضشها عن الصشطدام المفاجئ
للسشيارات جراء عدم احترام المسشافة األمنية
واإلفراط في اسشتعمال السشرعة.

اŸدية :م.أام Úعباسس
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““الشسعب““ ترصسد نشساطهم Ãختلف جهات العاصسمة

’جئون سسوريون وأافارقة يتّخذون اأ’رصسفة والشّسوارع للتسسول
يسستعطفون اŸارة –ت أاشسعة الشّسمسس

تشس- -ه- -د ال- -ع- -دي -د م -ن شس -وارع ال -ع -اصس -م -ة
ارت -ف -اع-ا ‘ ع-دد اŸتسس-ول Úم-ن ج-نسس-ي-ات
ﬂت -ل -ف -ة ج-زائ-ري-ون ،أاف-ارق-ة وسس-وري-ون
’رصس- -ف- -ة
ي - -تسس - -ول - -ون ع- -ل- -ى ال- -ط- -رق وا أ
والشسوارع –ت لهيب الشسمسس ،منهم من
ي- -ل -ج -أا إا ¤اسس -ت -ع -م -ال دم -ى ’سس -ت -ع -ط -اف
اŸواطن ،Úمنهم من يناشسد اŸارة صسدقة.
““الشس - -عب““ رصس- -دت اŸشس- -ه- -د وت- -ن- -ق- -ل أادق
تفاصسيله.
صسونيا طبة
قامت ””ألششعب”” بجولة ميدأنية ‘ بعضس ششوأرع
ألعاصشمة ألتي تنتششر فيها ظاهرة ألتسشول ،من
بينها بلدية ع Úألبنيان ألتي وجدناها مكتظة
باأ’فارقة ألقادم Úمن ما‹ وألنيجر ،ألذين لهم
طريقة خاصشة ‘ ألتسشول ،حيث تفÎشس عائÓت
أأ’رصشفة وتنظر ما Œود به أيادي أÙسشنÚ
من أŸارة ،ألذين يششفقون على حالة هؤو’ء و’
يبخلوأ عليهم باŸسشاعدة وألعون ،و“ ⁄نعهم
أشش- -ع- -ة ألشش- -مسس أ◊ارق- -ة م- -ن أل -تسش -ول رف -ق -ة
أبناءهم.
ويغتنم أأ’فارقة فرصشة أ’كتظاظ أŸروري ‘
بعضس ألطرقات للتقرب من أصشحاب ألسشيارأت
وأنتظار ما Œود به أيديهم ،وأأ’غرب من ذلك
أّن أطفالهم ألذين تÎأوح أعمارهم ما ب 8 Úو14
سشنة هم ألذين يتولون مهمة ألتسشول ‘ ،حÚ
يفضشل أولياؤوهم أ÷لوسس على أأ’رضس وألنظر
إأ ¤أطفالهم وهم يجمعون أأ’موأل من أŸارة،
ويعÎضشون طريق ألسشيارأت ويقطعونها بصشفة
خطÒة.
ت -ق ّ-رب -ن -ا م -ن ب-عضس أأ’ط-ف-ال أل-ذي-ن وج-دن-اه-م
ي -عÎضش -ون ط-ري-ق ألسش-ي-ارأت ب-ع Úأل-ب-ن-ي-ان دون
خ -وف ،م -ن ب -ي -ن -ه -م ط-ف-ل ’ ي-ت-ج-اوز ع-م-ره 10
سشنوأت ،ألذي أكد لنا أنهم قادم Úمن ألنيجر
ووأل -ده ه -و أل -ذي ي -ط -لب م -ن -ه ي-وم-ي-ا أل-تسش-ول،

وأ’نتقال من سشيارة إأ ¤أخرى لطلب ألصشدقة
من أŸارة ،مضشيفا أنه ’ يعرف أŸدرسشة ويجهل
كتابة أسشمه.
وق -ال ل -ن -ا آأخ -رون أن ه -ن -اك م -ن ي -فضش-ل ق-ط-ع
مسشافة طويلة للتسشول ‘ أأ’ماكن ألتي تك Ìفيها
أل -رف-اه-ي-ة ،ك-ال-ع-ج-وز أل-ت-ي أل-ت-ق-ي-ن-ا ب-ه-ا بشش-ارع
سشيدي يحيى ،حيث أكدت لنا أنها ’ تأاتي لهذأ
أŸكان يوميا ،وإأ‰ا كلما أحتاجت إأ ¤أŸال
كونها تقطن بع Úطاية و’ تسشتطيع ألتنقل يوميا
إأ ¤سشيدي يحيى ،ألذي يعت Èششارع أأ’غنياء
ورجال أأ’عمال ،وألدليل على ذلك ألسشيارأت
ألفخمة وألبنايات.
سش -أال -ن -ا أل -ع-ج-وز ع-ن سش-بب ÷وئ-ه-ا إأ ¤أل-تسش-ول
فأاجابت”” :أعيشس ظروفا صشعبة ،زوجي متوف
وليسس لديّ أحد من ألعائلة Áكن أللجوء إأليه،
فأانا أعيشس وحيدة فإاذأ  ⁄أقم بطلب أŸسشاعدة
من أÙسشن Úكيف ‹ أن أحصشل على لقمة
أل- -ع- -يشس وأن -ا ع -ج -وز م -ريضش -ة غ Òق -ادة ع -ل -ى
أل -ع -م -ل؟!””ون -ح -ن ب -اÙم -دي -ة ‘ ط-ري-ق-ن-ا إأ¤
أŸركز ألتجاري ””آأرديسس””’ ،حظنا ›موعة من
أŸتسش -ول Úم -ن ج -نسش -ي -ة سش -وري -ة ي -ن -تشش-رون ‘
أل-ط-ري-ق بصش-ف-ة م-ن-ظ-م-ة ،وك-أان-ه-م رسش-موأ خطة
ﬁك- -م- -ة ل- -كسشب أم- -وأل ك- -ثÒة ،ح -يث Œده -م
يسشتعينون باأ’طفال ألصشغار وألرضشع ’سشتعطاف
أŸوأطن Úوينتقلون من سشيارة إأ ¤أخرى‘ .
نفسس أŸكان تقربنا من إأحدى أŸتسشو’ت ألتي
كانت تتكلم باللهجة ألسشورية ،وجدناها –مل ‘
ي -ده -ا ط -ف -ل رضش-ي-ع غ Òح-ق-ي-ق-ي ’سش-ت-ع-ط-اف
أŸارة ،ط -ل -ب -ن-ا م-ن-ه-ا أن ت-ري-ن-ا وج-ه-ه ف-رفضشت
وأصشيبت بالذعر مدعية أنه مريضس و’ Áكنها
كششف وجهه ،وبعدها أكتششفنا أنها كانت –مل
دم-ي-ة م-غ-ط-اة ب-ال-ق-م-اشس أسش-ت-ع-م-ل-ت-ه-ا خصش-يصشا
للتسشول.
ورغ -م أ◊رأرة ألشش -دي -دة أل -ت -ي ع -اشش -ه-ا سش-ك-ان
أ÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصش- -م -ة م -ؤوخ -رأ ،إأ’ أن ج -م -ه -ور
أŸتسش- -ول Úأت- -خ- -ذوأ م- -ن أأ’رصش- -ف- -ة وألشش -وأرع

وألطرقات أمكنة مناسشبة Ÿمارسشة مهنتهم ،وهو
ما ’حظناه ‘ ششوأرع ألقبة ،حسشيبة بن بوعلي
وأŸمرأت ألعلوية لسشاحة  1ماي ،علما أّن أغلبية
أŸتسشول Úهم أششخاصس معاق Úوعجائز يحملن
أطفال رضشع Ãا يؤوكد أ’سشتخدأم غ ÒألÈيء
بوجوه مÓئكية يسشتحيل أن يكونوأ أبناء تلك
أŸتسشو’ت.
كما ’حظنا وجود تنافسس ب Úهؤو’ء ألÓجئون
Ãخ -ت -ل -ف ج -نسش -ي -ات -ه-م ع-ل-ى أأ’م-اك-ن أأ’فضش-ل
ل- -ل- -تسش- -ول ب ÚأÓÙت أل- -ت- -ج- -اري- -ة وم -دأخ -ل
أأ’سش- -وأق ألشش- -ع- -ب- -ي- -ة وح- -ت- -ى ﬁط -ات أل -ن -ق -ل
أıت- -ل- -ف- -ة ،وه- -و م- -ا ج- -ع- -ل ع- -دد أŸتسش -ولÚ
أ÷زأئري Úيقّل مقارنة بأاعدأد ألÓجئ Úألذين
يأاتون إأ ¤أ÷زأئر ويتخذون من ألتسشول حرفة
ل -ه -م ع -كسس أل -ب -عضس أل -ذي -ن فّضش -ل -وأ أل-ع-م-ل ‘
ﬂتلف أÛا’ت كالتجارة.

سسياسسة ا÷زائر Œاه جÒانها
تضسامنية ’ تتغّير

ي -ح -دث ه -ذأ ‘ وقت  ⁄ت -ت -غ ّ-ي -ر ف -ي -ه سش -ي-اسش-ة
أ÷زأئ -ر أŒاه أل Ó-ج -ئ Úألسش -وري Úوأل -ن-ازحÚ
أأ’ف-ارق-ة م-ن م-ا‹ وأل-ن-ي-ج-ر ،وأل-ت-ي ت-ق-وم ع-لى
أسشاسس ألتضشامن وألتعاون مع جÒأنها ،وسشتبقى
على ذلك دوما ،كون أ÷زأئر متعودة على هذه
أŸبادرأت أإ’نسشانية وألتاريخ يششهد على ذلك.
وسشبق وأن أصشدرت ألسشلطات أŸعنية تعليمات
لكافة و’ة أ÷مهورية ،تطالبهم بتخصشيصس وفتح
مسشاحات للتكفل بهؤو’ء ألÓجئ Úعلى مسشتوى
ك -ل و’ي -ة ،غ Òأن أل -ع -م -ل -ي -ة صش -ادف -ت -ه-ا ب-عضس
ألصشعوبات باعتبار أن هؤو’ء ألنازح Úيرفضشون
ألتجمع ‘ مكان وأحد ،حيث ‚دهم ينتششرون
‘ ﬂتلف ألطرقات وأأ’رصشفة ويتخذونها ملجأا
لهم ومهنة لربح أŸال.كما تسشعى وزأرة ألتضشامن
ألوطني وأأ’سشرة وقضشايا أŸرأة بالتنسشيق مع
ألهÓل أأ’حمر أ÷زأئري ،إأ ¤بذل ›هودأت
كبÒة للتكفل بالÓجئ Úسشوأء منهم ألسشوري Úأو
أل- -ن -ازح Úم -ن دول ألسش -اح -ل ‘ ،إأط -ار إأنسش -اÊ
Óيوأء
تضشامني من خÓل تخصشيصس لهم مرأكز ل إ
ك -اŸرك -ز أŸت -وأج -د بسش-ي-دي ف-رج ،أل-ذي ي-أاوب
ألكث Òمن ألعائÓت ألسشورية ويتوفر على ما يلزم
ل- -ه- -م م- -ن ظ- -روف أإ’ق -ام -ة وأل -ع -يشس أل -ك -ر.Ë
ألÓجئون ألسشوريون وأأ’فارقة ألذين فروأ من
ألظروف أأ’منية ألقاهرة ألتي تعيششها بلدأنهم
وتوجهوأ إأ ¤أ÷زأئر بحثا عن بÓد آأمنة ،وجدوأ
ما يبتغونه من تضشامن وتآاخي ششكل قيمة ثابتة،
لذلك تعمل ألسشلطات على بذل قصشارى جهدها
إ’يجاد حلول إأنسشانية مÓئمة لوضشعية هذه ألفئة
أŸت - -وأج - -دة ‘ ج - -زأئ - -ر ألسش - -ل- -م وأŸصش- -ا◊ة
وأ’سشتقرأر.

’عÓمية حول التّشسغيل –طّ ببجاية
القافلة ا إ

Œسسيد مفهوم ا’ّتصسال ا÷واري وتقريب اإ’دارة من اŸواطن
’عÓمية حول نشساطات العمل والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي ،لتعريف
تتواصسل Ãدينة أاوقاسس السساحلية ببجاية القافلة ا إ
الشسباب بالÈامج اıتلفة للقطاع ،وقد عرفت اŸبادرة مشساركة العديد من وكا’ت الضسمان ا’جتماعي للتعريف بخدماتها.
حسشب دري- - -دي ﬂل- - -وف ،أŸدي- - -ر أل - -و’ئ - -ي لـ
””ألششعب”” ،فإاّن ””ألهدف من هذه أŸبادرة ،هو
إأع Ó-م أŸوأط -ن Úب -اŸه-ام وألÈأم-ج أŸسش-ج-ل-ة
على عاتق ألقطاع ،وألتعريف Ãختلف ألتدأبÒ
’ضشافة
’جهزة أŸوجهة لÎقية ألتششغيل ،با إ
وأ أ
إأ– ¤سشيسس أŸوأطنÃ Úا تتضشمنه أŸنظومة
’جتماعي””.
ألوطنية للضشمان أ إ
وأضشاف دريدي ،أن مصشا◊ه ترمي إأŒ ¤سشيد
’دأرة
’تصشال أ÷وأري ،وذلك بتقريب أ إ
مفهوم أ إ
من أŸوأطن ،Úوقد ” أسشتغÓل فÎة ألعطلة
ألصش-ي-ف-ي-ة أل-ت-ي تشش-ه-د ت-وأف-د أŸصش-ط-اف Úعلى
مسشتوى مدينة أوقاسس ألسشاحلية ،لتحقيق فعالية
أك Èللنششاطات ألتي تقوم بها هيئات ومصشالح
ألقطاع.
ع -ل -م -ا أن ه -ذه أل -ق-اف-ل-ة ي-نشش-ط-ه-ا إأط-ارأت م-ن
ألهيئات –ت وصشاية ألقطاع ،على غرأر ألوكالة
ألوطنية لدعم تششغيل ألششباب ،ألوكالة ألوطنية
للتششغيل ،ألصشندوق ألوطني للضشمان أ’جتماعي
’جرأء ،وألصشندوق ألوطني للتأامÚ
للعمال غ Òأ أ
ع -ن أل -ب -ط -ال -ة ألصش -ن -دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
’جرأء.
’جتماعية للعمال أ أ
أإ

اŸسستشسفى ا÷امعي ببجاية ينال ا÷ائزة
العاŸية اأ’و ¤للنّوعية

ت ّ-وج مسش -تشش -ف -ى أ÷ام -ع -ي ب -ب -ج -اي -ة ب -ا÷ائ -زة
’و ¤ل -ل -ن -وع -ي -ة ‘ ،أل -ط -ب -ع-ة ألـ 29
أل -ع -اŸي -ة أ أ
لÓ-ت-ف-اق-ي-ة أل-ع-اŸي-ة ل-ل-ن-وع-ي-ة ،ح-يث ي-ع-ت Èم-ن
أح -دث أŸؤوسشسش-ات أ’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة م-ن-ذ إأنشش-ائ-ه
سشنة .2011وخÓل أربع سشنوأت “ّكن من أن
يقّدم خدمة نوعية للمرضشى ،من خÓل إأحدأث
مصشالح جديدة وتدعيم Ãختصش ‘ Úألعديد من
’مرأضس ،فضش Óعن أكتسشاب وسشائل طبية تقنية
أأ
متطورة .وعّبر ألÈوفيسشور دأنون ،عن سشعادته
بهذأ ألتتويج ،مششÒأ إأ ¤أن ﬂتلف أŸصشالح
أل- -ط- -ب -ي -ة ب -اŸسش -تشش -ف -ى ت -ع -رف ت -ط -وًرأ ك -بًÒأ

وملموسًشا ‘ ،ظل ألدعم أŸسشتمر من طرف
ألوزأرة ألوصشية ،وألتي أخذت على عاتقها وفق
إأسشÎأت -ي -ج-ي-ت-ه-ا ألصش-ح-ي-ة أل-وصش-ول إأ ¤أل-ت-ك-ف-ل
ب- -اŸرضش- -ى ،وذلك م- -ن خÓ- -ل إأيصش- -ال ج- -م- -ي -ع
أÿدمات ألطبية إأليهم وضشمان خدمات صشحية
وط -ب-ي-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ،ك-م-ا ” Œسش-ي-د أل-ع-دي-د م-ن
أŸششاريع ألصشحية وألتنموية.
وأّك -د ألÈوف -يسش -ور أّن أل -ت -ج -ه -ي -زأت وأŸع-دأت
أل-ط-ب-ي-ة أ◊دي-ث-ة أسش-اسش-ي-ة ‘ عصش-رن-ة وت-ط-وير
أل -ق -ط -اع Ãا ي -ت -م -اشش -ى وأŸت -ط-ل-ب-ات أل-ي-وم-ي-ة
للموأطن ،على غرأر جهاز (إأي ـ أر ـ أم) عا‹
ألدّقة ،وألذي كّلف خزينة ألدولة  180مليون

دي-ن-ار ،وه-و ج-ه-از حسشب م-وأصش-ف-ات-ه أل-عصش-ري-ة
يعت Èثا Êجهاز على أŸسشتوى ألوطني ،وألذي
ي -ت -ي -ح ج -ه -از أل -تصش -وي -ر ب-ال-رن ÚأŸغ-ن-اط-يسش-ي
تشش -خ -يصش -ا دق -ي -ق -ا ب -فضش-ل صش-ور ت-ن-ت-ج-ه-ا ه-ذه
ألتقنية.وتوّقف ألÈوفيسشور عند أهمية أجهزة
’ششعاعي وألسشكان ،Òودورها ‘ تعزيز
ألتصشوير أ إ
’ضشافة إأ ¤إأعادة
مسشتوى أÿدمات ألصشحية ،با إ
ت-أاه-ي-ل أل-ه-ي-اك-ل وأŸؤوسشسش-ات أل-ع-مومية للصشحة
أ÷وأرية ،وتزويدها بأاجهزة ومعدأت جديدة،
وه- -و م- -ا يسش -اه -م ‘ ت -خ -ف -ي -ف عبء ت -ن -ق Ó-ت
أŸرضشى.
بجاية :بن النوي ــ ت

يطالبون الوا‹ بالتدخل

أ÷ديد ﬁمد سشÓما Êبإايجاد حل ‘ أقرب وقت
لوضشعية أإ’نسشدأد ،وجمود ألتنمية وتعطل ﬂتلف
مصشا◊هم خاصشة بعد رفع معارضش Úلـ«أ ””ÒŸدعوى
قضشائية ضشده كانت أ÷هات ألقضشائية قد فصشلت
فيها لصشا◊ه ،ومع ذلك توأصشلت حالة أإ’نسشدأد.
ونشش Òإأ ¤أن أÛلسس ألبلدي أŸنتخب لبلدية عÚ
ياقوت ظل أعضشاؤوه ورئيسس ألبلدية يتبادلون أإ’تهامات،
ورفضس كل طرف ألتنازل عن موقفه ،وهذأ بعد أن طالب
 10أعضش -اء ب-رح-ي-ل رئ-يسس أل-ب-ل-دي-ة م-ت-ه-م Úإأي-اه بسش-وء
أل -تسش -ي ،Òورف-ع-وأ ضش-ده شش-ك-وى قضش-ائ-ي-ة ب-ت-ه-م-ة ت-زوي-ر

ا’نسسداد ببلدية ع Úياقوت
يثÒقلق السسكان

أقدمت ،أول أمسس› ،موعة من أ÷معيات وعششرأت
ألسشكان ألقاطن Úببلدية ع Úياقوت بو’ية باتنة،
ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة إأح-ت-ج-اج-ي-ة أم-ام م-ق-ر أل-ب-ل-دية،
تنديدأ أسشتمرأر ألصشرأع ب Úأ ÒŸو 10منتخبŸ Úدة
فاقت ألسشنة ،رأفع’ Úفتات تطالب بتدخل ألوأ‹

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

16799

07

‘ إاطار تأام Úا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة

ا÷يشش يوقف مهرب ÚويسسÎجع أاسسلحة
الشسعب ‘ /إأطار تأام Úأ◊دود وﬁاربة ألتهريب
وأ÷رÁة أŸنظمة ،أوقفت مفرزة للجيشس ألوطني
ألشش-ع-ب-ي ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-اتي إ’ليزي بإاقليم
ألناحية ألعسشكرية ألرأبعة مهربا ( )01يوم  13أوت
 ،2015وحجزت سشيارة رباعية ألدفع ﬁملة بـ ()32
ق -ارورة غ -از أل -ب -وت-ان وك-م-ي-ة م-ن أأ’ل-بسش-ة وأŸوأد
أل- -غ -ذأئ -ي -ة وه -ات -ف Úن -ق -ال Úوم -ب -ل -غ م -ا‹ ق -دره
( )319000دينار جزأئري.جاء هذأ ‘ بيان وزأرة
ألدفاع ألوطني تلقت ””ألششعب”” نسشخة منه.
وبإاقليم ألناحية ألعسشكرية ألسشادسشة“ ،كنت مفرزة
تابعة للقطاع ألعملياتي لتمÔأسشت من توقيف سشتة
( )06مهرب Úمن ﬂتلف أ÷نسشيات ،كما ” حجز
سشيارة رباعية ألدفع وخمسشة ( )05أجهزة كششف عن
أŸعادن.
من جهة أخرى وبإاقليم ألناحية ألعسشكرية ألثانية،
ضشبط عناصشر حرسس أ◊دود لباب ألعسشة بالقطاع
ألعملياتي لتلمسشان كمية من ألوقود تقدر بـ()1320
ل Îك -انت م -وج -ه -ة ل -ل-ت-ه-ريب ،ك-م-ا ” ح-ج-ز ()30
كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج من طرف عناصشر
ألدرك ألوطني للقطاع ألعملياتي لع“ Úوششنت.
اكتشساف ﬂبأا واسسÎجاع  5أاسسلحة
‘ إأطار ﬁاربة أإ’رهاب“ ،كنت مفرزة للجيشس
أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ت-اب-ع-ة ل-ل-قطاع ألعملياتي لبجاية
بإاقليم ألناحية ألعسشكرية أÿامسشة ،خÓل عملية
بحث بضشوأحي منطقة مرج وأمان بدأئرة أميزور
جنوبي-غرب مقر ألو’ية ،يوم  13أوت  ،2015من
Óسشلحة وألذخÒة.
أكتششاف ﬂبأا ل أ
ألعملية مكنت من أسشÎجاع خمسشة ( )05مسشدسشات
رششاششة من نوع كÓششنيكوف و( )01بندقية نصشف

آألية من نوع سشمونوف و( )01مسشدسس آأ‹ من نوع
توكاريف و( )01قنبلة دفاعية وسشتة (ﬂ )06ازن
ذخÒة ‡لوءة وأربعة ( )04صشوأعق و( )01حامل
ﬂازن وك- -م- -ي -ة م -ن أل -ذخÒة وأأ’دوي -ة وأغ -رأضس
ﬂتلفة.
توقيف  18مهربا من جنسسيات
ﬂتلفة بع Úڤزام
“كنت مفرزة للجيشس ألوطني ألششعبي ،خÓل كمÚ
نصشبته أأ’ربعاء بع Úڤزأم ،من توقيف  18مهربا
من جنسشيات إأفريقية ﬂتلفة ،حسشب ما أفادت به
يوم أÿميسس وزأرة ألدفاع ألوطني.
وأوضشح ألبيان أنه ””‘ إأطار تأام Úأ◊دود وﬁاربة
أل- -ت- -ه- -ريب وأ÷رÁة أŸن- -ظ -م -ة“ ،ك -نت م -ف -رزة
للجيشس ألوطني ألششعبي تابعة للقطاع ألعملياتي
لع Úقزأم بإاقليم ألناحية ألعسشكرية ألسشادسشة من
توقيف  18مهربا من جنسشيات إأفريقية خÓل كمÚ
قرب أ◊دود يوم  12أوت  ،2015كما ” حجز 13
جهاز كششف عن أŸعادن وثÓث مطارق ضشاغطة””.
كما ” أيضشا خÓل ذأت ألعملية  -يضشيف ذأت
أŸصش -در ”” -ح-ج-ز م-ول-دي-ن ك-ه-رب-ائ-ي Úودرأج-تÚ
ناريت Úباإ’ضشافة إأ ¤سشيارة رباعية ألدفع ﬁملة
بطن من أŸوأد ألغذأئية””.
من جهة أخرى ،وبإاقليم ألناحية ألعسشكرية ألثانية،
””ضشبط عناصشر حرسس أ◊دود لباب ألعسشة بالقطاع
ألعملياتي لتلمسشان كمية من ألوقود تقدر بـ1440
ل Îكانت موجهة للتهريب ،كما ” حجز  360لÎ
من ألوقود قرب أ◊دود من طرف مفرزة تابعة
ل-ل-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-ات-ي ل-ل-وأدي ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-رية
ألرأبعة””.

’قليمية للدرك بڤاŸة:
قائد اÛموعة ا إ

إايقاف إارهابي ﬁل متابعة منذ  ٢٠سسنة

 ٣٩٣قضسية عو÷ت واŸتاجرة باıدرات ‘ الصسدارة

كشسف قانة بن عودة قائد اÛموعة الو’ئية للدرك الوطني بڤاŸة توقيف إارهابيا فار
من سسجن تازولت منذ  20سسنة.

ذكر قانة أن عملية إأيقاف أإ’رهابي ألذي
يوجد ‘ حالة فرأر منذ “ 1994ت ببلدية
›از ألصشفا .وعمر أإ’رهابي  59سشنة وكان
ﬁل بحث من أ÷هات ألقضشائية ،على خلفية
فرأره من سشجن تازولت بو’ية باتنة ،أين كان
ي -قضش -ي ع -ق -وب -ة بسش -بب ع ّ-دة قضش-اي-ا ت-ت-ع-ل-ق
باإ’رهاب وتعود إأ ¤سشنة  ،1994وسشرقة أموأل
وغÒها من ألقضشايا .وحسشب قائد أÛموعة
فإان ألسشج Úألفار أوقف على مسشتوى ألطريق
أل -وط-ن-ي رق-م  16أل -رأب -ط ب Úق -اŸة وسش-وق
أهرأسس ،لدى إأخضشاعه لتعريفة بحاجز لفرقة
ألدرك ألوطني ،إأثر ﬂالفة مرورية وينحدر
من و’ية ألطارف ،وصشرح لدى بدء ألتحقيق
معه ،أّنه كان فارأ خارج ألوطن ،وقد توأصشل
ألتحقيق معه ‘ أنتظار أسشتكمال أإ’جرأءأت
ألقانونية ألÓزمة وتقدÁه أمام ألقضشاء.
وحدأت أÛموعة أإ’قليمية للدرك ألوطني
بڤاŸة عمدت خـÓل ألثÓثي ألثا Êمن سشنة
 2015إأ ¤إأعطاء أأ’ولوية Ÿكافحة أإ’جرأم
من خÓل برنامج عمل ﬂطط أأ’من أÙلي
مسش- -ت- -خ- -لصس م -ن م -ع -ط -ي -ات أإ’حصش -ائ -ي -ات
للسشنوأت ألسشابقة ،حيث مكن إأ ¤حد ما من
ت-ق-ل-يصس رق-ع-ة أ÷رÁة ح-يث سش-ج-ل خÓ-ل-ه-ا
معاينة  393قضشية موزعة كما يلي 17جناية،
248ج-ن-حةﬂ 128 ،ال -ف -ة ،و” ت-وق-ي-ف 342
ششخصس أودع منهم ألسشجن  74ششخصشا .و‘
›ال أŸت - - -اج - - -رة وح - - -ي- - -ازة أıدرأت ”
م -ع-ا÷ة  15قضش -ي -ة ح -ج-ز  897غ -رأم م-ن
أıدرأت (أل- -ك -ي -ف أŸع -ال -ج) ،وح -ج -ز 890
قرصس مهلوسس ،و” توقيف  40ششخصشا أودع
منهم  35ششخصشا أ◊بسس.
ومقارنة بنفسس ألفÎة من سشنة  2014سشجل
أرتفاع ‘ كمية أıدرأت أÙجوزة حيث

” معا÷ة  14قضشية أين ” حجز 643.21
غ -رأم م -ن أıدرأت ،وت -وق -ي -ف  31ششخصشا
أودع منهم  20ششخصشا أ◊بسس ،يعود ألسشبب
للمجهودأت أŸبذولة من طرف أÛموعة
أإ’قليمية للدرك ألوطني بڤاŸة وذلك بتطبيق
ﬂط- - -ط ألسش- - -دود وأل- - -دوري- - -اتﬂ ،ط- - -ط
أŸدأهمات أ’وكار أ÷رÁة.
وم -ن ن -اح -ي -ة › ـال سش -رقـة أŸوأشش ـي خÓ-ل
ألثÓثي ألثا Êمن سشنة  2015كششف بأانه ”
تسشجيل  08قضشايا من خÓلها ” توقيف 08
أششخاصس أودعوأ أ◊بسس و” أسشÎجاع 52
رأسس من أŸاششية .ومقارنة بنفسس ألفÎة من
سش-ن-ة  ” 2014تسش -ج -ي -ل أن -خ-ف-اضس ‘ ع-دد
ألقضشايا بـ  05قضشايا.وفيما يتعلق بحصشيلة
نششاط أÛموعة ‘ ميـدأن ألششرطـة أإ’دأريـة
خÓل ألثÓثي ألثا Êمن سشنة  2015وضشح من
خ Ó- -ل ج - -دأول ورسش - -وم ب- -ي- -ان- -ي- -ة ﬂت- -ل- -ف
أıال- -ف- -ات أل- -ت- -ي سش -ج -لت Ãج -م -وع 3436
ﬂالفة ،أبرزها ما ” تسشجيله بقسشم ألششرطة
أ’قتصشادية حيث سشجلت أعلى نسشبة ‘ عدد
أıالفات حسشب ما أظهره أŸنحنى ألبياÊ
بـ ﬂ 2257الفة وأŸششروبات ألكحولية بـ 339
ﬂالفة ،تليها تسشي Òألنفايات سشجلت 293
ﬂالفة  ،وبالنسشبة للمرأقبة ألصشحة ألعمومية
سشجلت ﬂ 88الفة وﬂ 47الفة فيما يخصس
حماية ألبيئة.
كما أششار قانة بن عودة ıتلف أŸكاŸات
أل -وأردة إأ ¤أأ’خضش -ر ل -ل -درك أل -وط -ن-ي 1055
ح -يث سش -ج-ل أن-خ-ف-اضش-ا م-ق-ارن-ة بسش-ن-ة 2014
ح -يث سش-ج-لت  2695م -ك -اŸة ‘ ح Úبسش -ن-ة
 2015سشجلت  1375مكاŸة وعن أهم ألقضشايا
أŸعا÷ة عن طريق ألرقم أأ’خضشر .1055
ڤاŸة :أامال مرابطي

ششهادة إأقامته أŸودعة ‘ ملف أإ’نتخابات على أسشاسس
أنه غ Òمقيم بع Úياقوت كما أن كل مبادرأت ألصشلح
باءت بالفششل لرفع حالة أإ’نسشدأد رغم إأيفاد عدة ÷ان
و’ئية للتحقيق بالبلدية.
توقيف متهم Úدعم وإاسسناد
جماعات إارهابية إاجرامية
أودع ،أول أمسس ،وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة باتنة
أإ’بتدأئية  06أششخاصس تÎأوح أعمارهم ب 25 Úو49
سشنة أ◊بسس ووضشع أثن– Úت ألرقابة ألقضشائية،
بتهم دعم وإأسشناد جماعات إأرهابية إأجرأمية وعدم

ألتبليغ عن نششاطها.
وأكدت مصشادرنا أن أŸتهمون يقطنون جميعا بوسشط
مدينة باتنة ،حيث كانوأ يششكلون ششبكة لدعم وإأسشناد
أ÷م-اع-ات أإ’ره-اب-ي-ة أل-ن-اشش-ط-ة ب-ج-ب-ال إأق-ل-يم و’ية
ب -ات -ن -ة وق -د “ك -نت فصش -ي -ل -ة أأ’ب-ح-اث ل-ل-م-ج-م-وع-ة
أإ’قليمية للدرك ألوطني بالو’ية من تفكيكها بعد
–ريات “خضس عنها توقيف أحد أŸتهم ،Úوإأثر
موأصشلة ألتحقيقات “كنت ذأت أŸصشالح من تفكيك
وتوقيف باقي عناصشر ألششبكة أŸششتبه فيهم
باتنةŸ :وشسي حمزة

من مراسسيلنا

السشبت  15أاوت  2015م
الموافق لـ  30ششوال  1436هـ

انعدام التهيئة واŸرافق بحي سسيدي بنور بأŸعأŸة

طرق مهÎئة ،انعدام غاز اŸدينة ،النقل ووسسائل التّرفيه
نأشسد سسكأن حي  4١2مسسكن بسسيدي بنور بأŸدينة ا÷ديدة سسيدي عبد الله ،ببلدية اŸعأŸة ،السسلطأت اÙلية
’نتشسألهم من اŸعأنأة التي يكأبدونهأ منذ عدة سسنوات ،من خÓل إادراج مشسأريع تنموية جوارية من شسأأنهأ أان
–سسن من مسستوى معيشستهم ،على غرار إاعأدة تهيئة طرق ا◊ي التي تعرف تدهورا كبÒا وŒسسيد سسوق جواري
’قتنأء حأجيأتهم مع إا‚أز مرافق ترفيهية ثقأفية خأصسة بشسبأب ا◊ي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاك Ìمن  5آالف حادث منز‹ بغليزان
أاط -ل -قت مصش-ل-ح-ة ال-وق-أي-ة Ãدي-ري-ة
الصشحة والسشكأن ،بألتنسشيق مع مديرية
ا◊مأية اŸدنية ،حملة –سشيسشية حول
ا◊وادث اŸن -زل -ي-ة ال-ت-ي شش-ه-دت ارت-ف-أع
ره -ي -ب -أ خ Ó-ل اÿمسش -ة أاشش -ه -ر أاو ¤م -ن
السش - -ن- -ة ا÷أري- -ة  ،2015ح - -يث سش- -ج- -لت
اŸصشألح الصشحية أاك Ìمن  5آا’ف حأدث
م- -ن- -ز‹ ‘ أاوسش- -أط اأ’ط- -ف -أل’ ،سش -ي -م -أ
الذكور منهم ،تصشدرتهأ حوادث ا÷روح
الطفيفة بـ 1486حألة و 61حألة ابتÓع
أاجسشأم غريبة و 1391حأدث آاخر يتعلق
بأسشتنششأق اŸواد الكيميأئية الضشأرة.
م -ن ج -ه-ت-ه-أ سش-ج-لت مصش-أل-ح ا◊م-أي-ة
اŸدن- -ي- -ة ح -أل -ة وف -أة واح -دة .ك -م -أ حث
مسش - -ؤوول اإ’ع Ó- -م وا’تصش - -أل Ãدي - -ري- -ة
ا◊م- -أي- -ة اŸدن- -ي- -ة اأ’ول -ي -أء ع -ل -ى أاخ -ذ
ا◊يطة وا◊ذر ومراقبة أابنأئهم’ ،سشيمأ

‘ فÎة الصش -ي -ف ،داع -ي -أ اآ’ب-أء’ ،سش-ي-م-أ
اأ’م-ه-أت ،اإ ¤إاع-أدة ت-ن-ظ-ي-م ال-ب-يت ح-ت-ى
يصشعب على الطفل الوصشول إا ¤اأ’ششيأء
كون أان هذه ا◊وادث هي ‘ حأجة إا¤
إاسشعأفأت اأولية وأان تكون لدى كل أاسشرة
حقيبة إاسشعأفأت اأولية .كمأ دعأ اأ’وليأء
إا ¤ال -ت -ع -أم -ل ب -ه -دوء م -ع ه -ذه ا◊وادث
وا’تصش -أل اŸب -أشش -ر ب -وح -دات ال -ت -دخ -ل
للحمأية اŸدنية.
‘ سشيأق ذي صشلة ،أاكد بن حواء بن
عودة ،أان اأ’ك Ìعرضشة لهذه ا◊وادث هم
اأ’طفأل ،كونهم كثÒي ا◊ركة وفضشوليÚ
‘ معرفة اأ’ششيأء ،مششÒا ‘ ذات السشيأق
أان اŸسش -ئ -ول -ي -ة اأ’ك Èت -ت-ح-م-ل-ه-أ اأ’م ‘
ا◊فأظ على فلذات أاكبأدهأ.

غليزأن :ع .عبد ألرحيم

نحو اسستÓم  ١٥منشسأأة تربوية بسسوق أاهراسس

التشسديد على احÎام آاجال الإ‚از

أ÷زأئر :آأسسيا مني
عّ- -دد سش- -ك- -أن ح- -ي سش- -ي -دي ب -ن -ور‘ ،
تصشريح لـ ““الششعب““ ،اŸششأكل التي يتخبّط
ف -ي -ه -أ حّ-ي-ه-م م-ن-ذ ع-دة سش-ن-وات ،أاه-م-ه-أ
اهÎاء ال -ط-رق ،ان-ع-دام ال-غ-أز ال-ط-ب-ي-ع-ي،
وكذا نقصس وسشأئل النقل الذي يعد من
أاهم اŸششأكل التي تؤورق حيأتهم اليومية،
بحسشب تصشريحأت السشكأن ،مأ يضشطرهم
لÓ-ن-ت-ظ-أر لسش-أع-أت ط-وي-ل-ة تÎتب ع-ل-يهأ
مشش -أك -ل ك -ثÒة ،خ-أصش-ة ل-ل-م-ت-م-درسش Úأاو
العمأل ،مأ يدفع بألكث Òمنهم إا ¤اللجوء
إا ¤سش -ي-أرات اأ’ج-رة أاو ““ال-ك-ل-ون-دسش-ت-أن““،
وه -ذا م -أ ي -ك ّ-ل -ف -ه-م مصش-أري-ف إاضش-أف-ي-ة،
خأصشة ‘ هذه الفÎة من الصشيف التي
تتوّقف فيهأ حأفÓت نقل الطلبة ،مأ يزيد
من حدة اأ’زمة.
وف -ي-م-أ ي-ت-عّ-ل-ق ب-ت-ده-ور الّ-ط-رق ،أاب-دى
عديد اŸواطن Úتذمرهم من ا◊ألة التي
آالت إاليهأ الطرق بسشبب كÌة الششأحنأت،

وقد أارجع ﬁدثونأ اهÎاء الطرق إا¤
ا◊رك -ة ال -ك -ث-ي-ف-ة ل-ل-م-رك-ب-أت ذات ال-وزن
ال -ث -ق-ي-ل ع-ل-ى ح-ي-ه-م ب-أع-ت-ب-أره ي-ؤودي إا¤
ال -ورشش -ة اÿأصش -ة ب -إأ‚أز ط -ري -ق السش-ك-ة
ا◊دي -دي -ة ال -راب -ط م -أ ب Úب -ئ -ر ال -ت -وت -ة
وزرالدة.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،دع -أ شش -ب -أب ا◊ي
السشلطأت اÙلية إا ¤تخصشيصس منششآأت
ترفيهية بحيهم ،فأسشتنأدا إا ¤مأ صشرح به
‡ن –دثت
العديد من ششبأب اŸنطقة ّ
إاليهم ““الششعب““ ،فإأنهم مضشطرون يوميأ
ل -ق -ط -ع مسش-أف-أت ط-وي-ل-ة ل-دخ-ول م-ق-ه-ى
اأ’نÎنت ،كون حيهم يفتقر لدار الششبأب
التي عأدة مأ يلجأ إاليهأ الششبأب للتخفيف
من عبء البطألة التي تتخّبط فيهأ هذه
ال -ف -ئ -ة ،م -ن -أشش -دي -ن السش -ل -ط-أت اŸع-ن-ي-ة
بضشرورة فتح اÓÙت اŸوجودة أاسشفل
العمأرات ،والتي ’زالت معظمهأ مغلقة
منذ تأريخ ترحيلهم إا ¤هذا ا◊ي.
كمأ طألب سشكأن سشيدي بنور بضشرورة

فتح صشيدلية
ع -ل -ى مسش -ت -وى ح ّ-ي -ه-م ،وت-زوي-د ق-أع-ة
ال- -عÓ- -ج ال- -وح -ي -دة ب -أأ’ج -ه -زة ال -ط -ب -ي -ة
الضش -روري-ة وسش-ي-أرة إاسش-ع-أف ،وت-دع-ي-م-ه-أ
بأطبأء ﬂت ّصش ،Úحيث تقول السشيدة ““ب ـ
و« ،إانّ القأعة تتوّفر على طبيبة عأمة
واح -دة ف -ق -ط ،وي -ن -ت-ه-ي دوام ع-م-ل-ه-أ ‘
منتصشف النهأر.
م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ث ّ-م -ن سش -ك -أن ا◊ي
م -ب -أدرة السش -ل -ط -أت وع-ل-ى رأاسش-ه-أ ب-ل-دي-ة
ا÷زائر الوسشطى ‘ منحهم قطعة أارضس
ل -ب -ن -أء مسش -ج-د خ-أصس ب-ه-م ب-ع-دم-أ ك-أن-وا
يؤودون الصشÓة بأŸصشلى اÿأصس بأإ’قأمة
ا÷أم-ع-ي-ة ،ح-يث ان-ط-ل-قت اأ’شش-غ-أل فيه.
هذا وينتظر السشكأن ا’نطÓق ‘ إا‚أز
مشش-أري-ع ت-ن-م-وي-ة أاخ-رى ت-ل-ب-ي ح-أجيأتهم
اليومية.
و‘ ان-ت-ظ-أر Œسش-ي-د مشش-أري-ع ت-ن-موية،
ط -ألب شش-ب-أب ا◊ي م-ن السش-ل-ط-أت ب-ف-ت-ح
ÓنÎنت قريبأ.
مقهى ل أ

لطأŸأ عأنى منه اŸواطن

«ا◊فر العشسوائي» مرهون بـ «ضسمان ما‹» مسسبق
ا◊فر العشسوائي للطرق
’رصسفة الذي لطأŸأ شسّوه
وا أ
مدننأ ،سسيكون بدءًا من
’شسهر القأدمة ،خأضسعأ
ا أ
لتقن Úصسأرم يجÈ
اŸقأول Úعلى إايداع ضسمأن
مأ‹ لدى خزينة البلدية
’شسغأل و’
اŸعنية بأ أ
يسسÎده صسأحبه إا’ بعد
إاثبأت حألة احÎامه
لدف Îالشسروط ،بإأعأدة
اŸكأن إا ¤مأ كأن عليه ‘
’مر.
أاول ا أ

جمال أوكيلي
هذه الظأهرة انتششرت بششكل
م -ث Òل -ل -دهشش -ة وا’سش -ت -غ -راب،
وأاثأرت اسشتيأء اŸواطن ،Úنظرا
ل -ل -ف -وضش -ى ال-ت-ي –دث-ه-أ ج-راء
ت -ط -أي -ر اأ’ت -رب-ة وال-غ-ب-أر وكÌة
اأ’وح-أل ع-ن-د سش-ق-وط اأ’م-طأر
واأ’ده- -ى واأ’م- -ر أان- -ه -أ ت -ب -ق -ى
أ’سش- -أب- -ي- -ع ك -أم -ل -ة ع -ل -ى ن -فسس
الوضشعية اŸقلقة ‘ اŸمرات
ال - -رئ - -يسش- -ي- -ة واأ’ح- -ي- -أء ج- -راء
ع-م-ل-ي-أت م-د ال-ق-ن-وات وإايصش-أل
الكوابل ..وغÒهأ.
وتسشند الكث Òمن اŸؤوسشسشأت

ال -وط -ن-ي-ة م-ث-ل ه-ذه اŸه-أم إا¤
مقأو’ت خأصشة ..التي تتحأيل
على ا÷ميع وهذا بأ’دعأء أانهأ
ك -ل -فت ب -ع-م-ل ﬁدد ج-دا ..أاي
ا◊ف - -ر ف - -ق - -ط ،أام - -أ تسش - -وي - -ة
اأ’رضش - -ي - -ة ف- -غÒ
مدرجة ‘ العقد
أاو ‘ الصش -ف -ق-ة..
لذلك تÎك تلك
اŸسشأحة ‘ حألة
ي-رث-ى ل-ه-أ مسشّ-ببة
م -ت -أعب ’ ت -ن -ت -ه -ي ل -ل -ق-أط-نÚ
واŸأري -ن وأاصش -ح-أب السش-ي-أرات
واأ’طفأل ..تدوم أ’يأم ،دون أان

يحرك لهأ أاو يبلغ عنهأ ..تسشّيج
أاح- -ي- -أن -أ ب -قضش -أن ح -دي -دي -ة أاو
حجأرة ..كإأششأرة لوجود خطر..
وهنأك من يكتفي برمي اأ’تربة
‘ ذلك اŸكأن ويÎك مسشأفة
م -ع-ي-ن-ة ﬁف-ورة
على مقأسس قنأة
غأز أاو مأء وكأبل
ال- -ه- -أت- -ف أ’ي- -أم
ط -وي -ل -ة ..ح -ت -ى
«ي- -ت- -ط -وع» أاح -د
ال -غ-ي-وري-ن ع-ل-ى إاطÓ-ع مصش-أل-ح
Óسش-ف ه-ذه
ال -ب -ل-دي-ة ع-ل-ي-ه-أ ول -أ
اŸع-أي-ن-ة واق-ع-ي-ة نصش-ط-دم ب-ه-أ

عقوبات صسارمة ضسد
كّل من يشسوه التهيئة
العمرانية

يوميأ..
وق- - - - -د وج- - - - -هت ا÷ه- - - - -أت
اŸسش- -ؤوول- -ة –ذي- -رات شش -دي -دة
اللهجة إا ¤اŸقأو’ت التي ’
–Îم ال - -ت - -زام - -أت- -ه- -أ ‘ ه- -ذا
الشش - -أن ..ل - -ك - -ن ’ ح - -ي - -أة Ÿن
تنأدي ..اسشتمر ا◊أل على هذا
اŸنوال إا ¤غأية ا’هتداء إا¤
صشيغة الضشمأن اŸأ‹ الذي قد
يقلل من مواصشلة العمل بهذه
الطريقة الفوضشوية ،أ’ن صشأحب
«اŸششروع» يفكر ‘ مأله أاكÌ
‡أ يفكر ‘ أاششيأء أاخرى ..قد
يضشطر إا ¤اعتمأد النوعية ‘
أاششغأله وهذا بعدم ترك اأ’مأكن
اÙف- - - - - - -ورة إا ¤أاج- - - - - - -ل غÒ
مسش - -م - -ى ..م- -ع ا◊رصس ع- -ل- -ى
اسش - -ت- -ع- -م- -أل م- -واد ذات ج- -ودة
عندمأ يعيد ترميم تلك ا÷هة
سشواء بألزفت أاو بألبÓط.
أ’نه لوحظ فيمأ سشبق أان مأ
كأن يقوم به اŸقأولون ›رد ذر
الرمأد ‘ العيون ..يتهربون من
–م- -ل مسش- -ؤوول- -ي -ة م -أ أاق -دم -وا
عليه ..وسشتكون هنأك إاجراءات
أاخرى أاك Ìصشرامة عندمأ يتعلق
اأ’مر براحة اŸواطن أاو تششويه
نسشيج التهيئة العمرانية.

دع- - -أ مسس- - -وؤول- - -و و’ي - -ة سس - -وق
اأه - - - - -راسس م- - - - -وؤسسسس- - - - -أت ا’إ‚أز
وم -ك-أتب ال-دراسس-أت ال-ت-ي اأوك-لت
اإليهأ مشسأريع قطأع الÎبية ،اإ¤
ضسرورة احÎام نوعية ا’أشسغأل
واآجأل التسسليم.
‘ هذا الشش أن ،اأعطى الوا‹ عبد
ال -غ -ن -ي ف -ي ،‹Ó-خÓ-ل اإشش-راف-ه ع-ل-ى
اج- -ت- -م- -أع ح- -ول ال -ت -حضش Òل -ل -دخ -ول
ا÷أم -ع -ي واŸدرسش -ي اŸق -ب-لÃ ،ق-ر
ال- -و’ي- -ة ،ب- -حضش -ور م -دي -ري ال -ه -ي -ئ -ة
التنفيذية وروؤسشأء الدوائر واÛألسس
الشش-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ،ت-ع-ل-ي-م-أت صش-أرمة
Ÿدي-ري-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-مومية حتى
تكون اŸنششأآت والهيأكل اŸدرسشية ‘
اأط -وار ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ث Ó-ث-ة ج-أه-زة ‘
غضش -ون سش -ب -ت -م ÈاŸق -ب-ل اأو ك -أقصش-ى
تقدير اأواخر اأكتوبر اŸقبل.
وشش -دد ذات اŸسش -وؤول ب -أŸن -أسش-ب-ة،
ع -ل -ى اأه -م -ي -ة اإع -أدة ت  -أه -ي-ل م-راف-ق
ا’إيواء وا’إطعأم ا÷أمعي وكذا على
ضش -رورة اأن ت -راف -ق ا’إدارات اŸع -ن-ي-ة
م- - - - -وؤسشسش- - - - -أت ا’إ‚أز وم- - - - -ك - - - -أتب
الدراسشأت.
ك -م -أ اأع -ل -ن ع-ن اأن-ه سش-ي-ت-م ،م-ط-ل-ع
سشبتم ÈاŸقبل اإ ¤نهأية اأكتوبر من
السش -ن -ة ا÷أري -ة ،اسش -ت Ó-م  15منشش أة
تربوية تخصس اأطوار التعليم الثÓثة
وه -و م -أ سش -ي-ج-ع-ل ال-و’ي-ة Ãن -أى ع-ن
ا’كتظأظ ‘ ا◊جرات الدراسشية.
ي- -ت- -ع- -ل- -ق ا’أم- -ر ‘ ه- -ذا السش- -ي -أق،
ب-أسش-تÓ-م  7ث-أن-وي-أت ،م-ن-ه-أ ثأنويتأن
اث-ن-ت-أن ب-ح-ي غ-ل-وسش-ي وج-ن-أن ال-ت-ف-أح
بسشوق اأهراسس والبأقي ع Èبلديأت كل
م -ن ال-دري-ع-ة وسش-ي-دي ف-رج وت-أرق-ألت
ووادي ال-ك-ب-أريت وب-أل-ت-ج-م-ع السش-ك-ني
بع Úسشنور ببلدية اŸششروحة.
واأفأد ب أن اسشتÓم هذه الثأنويأت،
التي تتسشع ‘ ›ملهأ لـ 5800مقعد
ب -ي -داغ -وج -ي وال-ت-ي تضش-م  4اأنصشأف

(داخليأت) ،سشيمكن من تقريب مرافق
القطأع من تÓميذ البلديأت النأئية
وا◊دودي -ة ب -أÿصش -وصس ،ع -ل -ى غ-رار
سشيدي فرج ووادي الكبأريت وتأرقألت
وت- -خ- -ف- -يضس م- -ع- -دل شش- -غ- -ل ا◊ج- -رة
ال -دراسش -ي -ة ال-واح-دة م-ن  30اإ25 ¤
تلميذا.
ب -أ’إضش -أف -ة اإ ¤ذلك ،سش -ي -ت-م خÓ-ل
ن -فسس ال -فÎة ،اسش -ت -ن -أدا ل -ل -م -ت-ح-دث،
اسش -تÓ-م م-ت-وسش-ط-ت Úاث-ن-ت Úب-ك-ل م-ن
ﬂطط ششغل ا’أراضشي رقم  10وحي
اب -ن رشش -د بسش -وق اأه -راسس .ك -م-أ “ت
ا’إششأرة اإ ¤اأن ا’أششغأل جأرية حأليأ
’سش-ت-ك-م-أل ب-نأء  3م-ت-وسشطأت اأخرى
بكل من حي غلوسشي بسشوق اأهراسس
وببلديتي ◊نأنششة ومداوروشس.
و‘ ال -ط -ور ا’ب -ت -دائ -ي ،سش -تسش -ت-ل-م
بحلول الدخول اŸدرسشي اŸقبل6 ،
›معأت مدرسشية ابتدائية بكل من
ﬂطط ششغل ا’أراضشي رقم  8وحي
 400سش- -ك- -ن وح- -ي غ- -ل -وسش -ي بسش -وق
اأه -راسس وال -ع -ق -ل -ة ب -ب -ل-دي-ة ال-دري-ع-ة،
فضش Óعن ›مع مدرسشي بع Úسشنور
ب- -ب- -ل- -دي- -ة اŸشش- -روح- -ة واآخ- -ر ‡أث -ل
بأŸنطقة السشكنية ا◊ضشرية ا÷ديدة
ببلدية سشدراتة.
وق- - -د “ت ا’إشش- - -أرة خÓ- - -ل ه- - -ذا
اللقأء ،اإ ¤اأن ﬂتلف هذه الهيأكل
تÎاوح وتÒة ا’إ‚أز بهأ حأليأ مأ بÚ
 85من اŸأئة و 100من اŸأئة.
م -ن ج -ه -ت -ه اأوضش -ح ‡ث -ل م -دي-ري-ة
الÎبية ،اأنه ولضشمأن –سش Úظروف
ال -ت -م -درسس وت -ك -ف -ل اأفضش -ل ب -أ÷أنب
الصشحي ،يجري حأليأ اإ‚أز  22وحدة
للكششف واŸتأبعة الصشحية ع Èعديد
بلديأت الو’ية ،لتضشأف اإ 15 ¤وحدة
العأملة من قبل’ ،فتأ اإ ¤اأن ا’أششغأل
ج- -أري- -ة ك- -ذلك ’سش -ت -ك -م -أل ب -ن -أء 22
مطعمأ مدرسشيأ سشتقدم كلهأ وجبأت
سشأخنة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السصبت  15أاوت  2015م
الموافق لـ  30شصوال  1436هـ

لمم ألمتحدة وفق تسسؤية 1991
أكدت أسستعدأدها للتعاون مع أ أ

البوليسشاريو تطالب بتحديد تاريخ إاجراء اسشتفتاء تقرير المصشير

دعت جبهة البوليسصاريو يوم الخميسض مجلسض
األم -ن ال -دول -ي إال -ى وضص -ع ح -د ل -ح-ال-ة ال-ج-م-ود
الراهنة ،وتفعيل مسصار التسصوية وتحديد تاريخ
إلج- -راء اسص- -ت- -ف- -ت- -اء ل- -ت- -ق- -ري -ر مصص -ي -ر الشص -عب
الصصحراوي.
وذكرت األمانة الوطنية في بيان ختامي صصدر
عن دورتها العادية الثانية عشصرة المنعقدة يومي
 12و 13أاوت الجاري برئاسصة السصيد محمد عبد
ال-ع-زي-ز رئ-يسض ال-ج-م-ه-وري-ة األم-ي-ن العام لجبهة
البوليسصاريو اسصتعداد جبهة البوليسصاريو للتعاون
م-ع ج-ه-ود األم-م ال-م-ت-ح-دة وه-و ت-ع-اون م-ح-كوم
ب -إاط -ار واضص -ح ق -وام -ه خ-ط-ة ال-تسص-وي-ة األم-م-ي-ة
اإلفريقية لسصنة  ،1991بكل ما يتطلبه ذلك من
بعثة المينورسصو من اسصتقÓلية وحرية تحرك
وتواصصل مع سصكان األرضض المحتلة ،وتعاملها
على قدم المسصاواة مع طرفي النزاع ،وخاصصة
ال -مضص -ي ف -ي ال -ت -رت-ي-ب-ات ال-م-ي-دان-ي-ة ل-م-ه-م-ت-ه-ا
ال -رئ -يسص -ي -ة ،أال وه -ي ت -ن -ظ-ي-م اسص-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر
ال- - - - -مصص- - - - -ي- - - - -ر ل- - - - -لشص - - - -عب الصص - - - -ح - - - -راوي.
وأاكد البيان «على مسصؤوولية المنتظم الدولي في
ال-ع-م-ل ال-ج-اد ل-وضص-ع ح-د ل-م-م-ارسصاتها القمعية،
وإايجاد آالية أاممية لحماية حقوق اإلنسصان في
الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وم-راق-ب-ت-ه-ا وال-ت-ق-رير عنها،
مشص -ددة ع -ل -ى ضص -رورة إاط Ó-ق سص -راح م -ع-ت-ق-ل-ي
اق -دي -م إاي -زيك ،ضص -ح-اي-ا ال-م-ح-ك-م-ة ال-عسص-ك-ري-ة
ال -م -غ -رب -ي -ة ،وج -م -ي-ع ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن السص-ي-اسص-ي-ي-ن
الصصحراويين ،والكشصف عن مصصير أاكثر من 651
م -ف -ق -ود صص -ح -راوي م -ن -ذ الج-ت-ي-اح ال-عسص-ك-ري
المغربي للصصحراء الغربية في  31أاكتوبر .1975
وج-ددت األم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسص-اريو
«ال-م-ط-ال-ب-ة ب-إان-ه-اء ال-حصص-ار وال-تضص-ي-ي-ق ال-خانق

المفروضض على األرضض المحتلة وفتحها أامام
ال-م-راق-ب-ي-ن ال-دول-ي-ي-ن المسصتقلين وتفكيك جدار
الح -ت Ó-ل ال -م -غ -رب -ي وإان -ه -اء ع -م -ل-ي-ات ال-ن-هب
ال -م -ت-واصص-ل ل-ل-ث-روات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة الصص-ح-راوي-ة».
وأاك-دت األم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة أان ال-دول-ة ال-ف-رنسص-ي-ة،
ب -ال -ن -ظ -ر إال -ى مسص -ؤوول -ي -ت-ه-ا ف-ي اسص-ت-م-رار ن-زاع
الصصحراء الغربية ،تظل مطالبة بانتهاج سصياسصة
مغايرة من أاجل المسصاهمة في حل سصلمي عادل
لقضصية تصصفية اسصتعمار عمرت طوي ،ًÓبما يبعد
شصبح الحروب والتوتر عن منطقة هي في أامسض
ال- -ح- -اج- -ة إال- -ى السص- -ل- -م واألم- -ن والسص- -ت -ق -رار.
وف -ي ه -ذا اإلط -ار ،ن -ددت ج -ب -ه-ة ال-ب-ول-يسص-اري-و
بسص -ي -اسص -ات ال-م-م-ل-ك-ة ال-م-غ-رب-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى
التوسصع ،والعدوان ،وإانتاج وتصصدير المخدرات،
وب -ال -ت -ال -ي دع -م وتشص -ج -ي -ع وت -م -وي -ل عصص -اب-ات

ال-ج-ري-م-ة ال-م-ن-ظ-م-ة وال-ج-ماعات اإلرهابية في
ه- - - - - - - - -ذه ال- - - - - - - - -م- - - - - - - - -ن- - - - - - - - -ط- - - - - - - - -ق- - - - - - - - -ة.
ك-م-ا ذك-رت األم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-دول-ة اإلسص-ب-ان-ية
ب-مسص-ؤوول-ي-ات-ه-ا ال-ق-ان-ون-ي-ة واألخÓقية باعتبارها
ال-ق-وة ال-مسص-ت-ع-م-رة وال-م-ديرة للصصحراء الغربية،
Óسصراع باسصتكمال
وطالبتها بتكثيف جهودها ل إ
التزامها أامام العالم تجاه الشصعب الصصحراوي
ب -ت -ن -ظ -ي -م اسص -ت -ف -ت-اء ل-ت-ق-ري-ر مصص-ي-ره وتصص-ف-ي-ة
السص - - - - - - -ت - - - - - - -ع - - - - - - -م - - - - - - -ار م- - - - - - -ن بÓ- - - - - - -ده.
وأاشص-ادت األم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-ال-م-وق-ف ال-م-ت-ق-دم
لÓتحاد اإلفريقي ،شصريك األمم المتحدة في
خطة السصÓم لحل النزاع الصصحراوي المغربي،
وهو الموقف الذي يشصدد على ضصرورة اإلسصراع
ف-ي تصص-ف-ي-ة السص-ت-ع-م-ار م-ن الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
وحماية وضصعيتها القانونية وثرواتها الطبيعية.

الجامعة العربية تدعو إالى تدابير عاجلة لدعم الحكومة المؤوقتة

لخطاء وألحؤأدث ألتي تخللت أدأء
بسسبب أ أ
مهامها

بان كي مون يعفي بابا كار غاي من رئاسشة «مينوسشكا»
يبدو أان الحادثة األخيرة التي شصهدها أاحد معسصكرات البعثة األممية «مينوسصكا» في
بانغى عاصصمة جمهورية إافريقيا الوسصطى اين قتل احد افرادها زمÓؤوه الروانديين قبل أان
يضصع حدا لحيلته كانت القطرة التي أافاضصت أالكاسض ودفعت باألمين العام األممي  -في
سصابقة  -إالى مطالبة مبعوثه الخاصض إالى بانغي السصينغالي باباكارغاي بتقديم اسصتقالته من
رئاسصة «مينوسصكا» .
Óمم المتحدة بان كي مون ،الغابوني بارفيه اونانغا -انيانغا
هذا وعيّن األمين العام ل أ
رئيسصا لبعثة المنظمة الدولية في جمهورية أافريقيا الوسصطى وذلك غداة إاقالته لرئيسصها
السصابق الدبلوماسصي السصنغالي باباكارغاي.
وذكرت قناة (سصكاي نيوز) اإلخبارية أامسض أان كي مون أابلغ مجلسض األمن الدولي قراره
Óسصباب التي دفعت األمين
أامسض الخميسض خÓل جلسصة مغلقة اسصتمع خÓلها المجلسض ل أ
العام إالى اتخاذ قراره غير المسصبوق بإاقالة رئيسض البعثة عن طريق طلبه لباباكار غاي
بتقديم اسصتقالته األربعاء الماضصي.

العسصكري بمدينة مصصراتة الليبية أامسض أان
عددا من الكتائب العسصكرية يتم حشصدها
اآلن للتقدم باتجاه ضصواحي مدينة سصرت
وأاوضصح المصصدر العسصكري أامسض ان عملية
عسصكرية بمشصاركة الكتائب والثوار سصتبدأا
خ Ó- -ل السص - -اع - -ات ال - -ق- -ادم- -ة ل- -مسص- -ان- -دة
«انتفاضصة» شصباب سصرت.
كما قال مصصدر مطلع من داخل مدينة
سص -رت أان دع-م-ا ل-وج-يسص-ت-ي-ا وصص-ل ل-ت-ن-ظ-ي-م
داعشض قادما من بلدتي النوفلية وهرواة
التي يسصيطر عليهما التنظيم لتعزيز قواته
في سصرت في مواجهة شصباب الحي الثالث
في المدينة.
ه -ذا وأاع -ربت ال -ل -ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ح-ق-وق
اإلنسصان بليبيا عن إادانتها واسصتنكارها إازاء
ما تتعرضض له مدينة سصرت والمدنيين ألبشصع
جرائم اإلبادة والنتهاكات من قبل تنظيم
داعشض اإلرهابي.
من ناحيتها دعت جامعة الدول العربية
إالى تظافر الجهود العربية والدولية واتخاذ
تدابير عاجلة لتقديم الدعم الÓزم لجهود
الحكومة الليبية المؤوقتة من أاجل إايقاف

ال-م-ج-ازر ال-وحشص-ي-ة ال-ت-ي ي-رت-ك-ب-ها التنظيم
ال -ذي ي -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه «ال -دول -ة اإلسصÓ-م-ي-ة»
(داعشض) الرهابي ضصد المدنيين في مدينة
سصرت يليبيا.
وح- -ذر ال- -ع- -رب- -ي م -ن «م -خ -اط -ر ال -وضص -ع
اإلنسصاني المتدهور في مدينة سصرت ومن
التداعيات الخطيرة الناجمة عن سصيطرة
ال -ت-ن-ظ-ي-م ع-ل-ى ه-ذه ال-م-دي-ن-ة وع-ل-ى مسص-ار
العملية السصياسصية في ليبيا والحوار الجاري
برعاية األمم المتحدة وكذلك على مجمل
األوضص -اع ف -ي ل -ي -ب -ي -ا وأام -ن واسص-ت-ق-رار دول
الجوار الليبي والمنطقة برمتها».
وع -ن اسص -ت -ق -ال -ة رئ -يسض ال -وزراء ال -ل -ي-ب-ي ـ
ال -م -ع -ت-رف ب-ه دول-ي-ا ـ ق-ال ح-ات-م ال-ع-ري-ب-ي
المتحدث الرسصمي باسصم الحكومة الليبية
ال -م -ؤوق -ت -ة ال -خ -م -يسض ،أان ع -ب -دال -ل -ه ال-ث-ن-ي
وح -ك -وم -ت -ه مسص -ت -م -رون ف -ي أاداء م-ه-ام-ه-م
ال -م -ن -وط -ة ب -ه -م وأان ال -ح -ك-وم-ة ل-ن ت-ت-ق-دم
باسصتقالتها لمجلسض النواب وأاوضصح العريبي
في تصصريح للصصحافة «إان عبد الله الثني
عدل عن قراره تقديم السصتقالة إالى مجلسض
النواب».

خوجة  :المباحثات مع لفروف كانت بناءة

اعتبر خالد خوجه رئيسض الئتÓف الوطني السصوري المعارضض مباحثاته مع وزير
الخارجية الروسصي سصيرغي لفروف «بناءة وواضصحة وشصفافة».
وقال خوجه في مؤوتمر صصحفي أامسض في موسصكو «بحثنا مع نائب وزير الخارجية
الروسصى ميخائيل بوجدانوف الوضصع الحالي في سصوريا ،وآاليات النتقال من حالة الفوضصى
إالى السصتقرار» ،لفتا إالى أان رؤوية الئتÓف وجدت تفهما لدى الجانب الروسصي فيما يتعلق
بالحل السصياسصي.
وشصدد على أان «عملية النتقال السصياسصي يتعين أان تكون ضصمن إاطار مبادئ جنيف ،وأان
هيئة الحكم النتقالي بكامل الصصÓحيات التنفيذية يجب أال تشصمل الرئيسض بشصار األسصد و
زمرته الحاكمة حيث لن يكون له أاي دور في هذه العملية ومسصتقبل سصوريا».
في األثناء قضصت وحدات من الجيشض السصوري على عدد من المسصلحين ودمرت آالياتهم
بدرعا وريفها ،حسصبما ذكره مسصؤوول عسصكري أامسض.
وأاوضصح المصصدر  -حسصبما ذكرت وكالة األنباء السصورية «سصانا» ان وحدات من الجيشض
السصورى قضصت على عدد من المسصلحين ودمرت آالياتهم في الغارية الغربية ونوى واليادودة
والنعيمة وخراب الشصحم وبصصرى الحرير والشصيخ مسصكين بدرعا وريفها.

قالت إأنها تهدف إألى تحسسين ألقدرأت ألقتالية
في ألبحار ألمفتؤحة

الصشين تجري مناورات جوية غرب المحيط الهادي

قامت الصصين أامسض بإاجراء مناورات جوية في غرب المحيط الهادئ اشصتركت فيها أانواع
متعددة من طائرات سصÓح الجو التابع لجيشض التحرير الشصعبى الصصيني.
وقال المتحدث باسصم القوات الجوية الصصينية شصين جين كه في بيان ان الطائرات حلقت
فوق المنطقة غرب المحيط الهادئ عبر قناة باشصي وعادت في نفسض اليوم وذلك بعد أان
وصصلت إالى نحو  1000كم أابعد من سصلسصلة الجزر الممتدة من اليابان في الشصمال إالى تايوان
والفلبين في الجنوب.
وأاكد المتحدث أان المناورات ل تسصتهدف أاي بلد أاو منطقة محددة ،وأانها أاجريت طبقا
للقوانين واألعراف الدولية المعمول بها مشصددا على أان الغرضض منها هو تحسصين قدرات
القوات الجوية على المناورة والقتال فوق البحر المفتوح.
في األثناء أاعلنت السصلطات الصصينية عن ارتفاع حصصيلة ضصحايا انفجارات مسصتودع
المواد الكيمياوية في مدينة تيانجين شصمال الصصين إالى  56قتي Óبينهم  21عنصصرا من
رجال اإلطفاء.
ونقلت وكالة أانباء الصصين الجديدة «شصينخوا» عن سصلطات اإلنقاذ أان « 721شصخصصا نقلوا
للمسصتشصفى من بينهم  25حالتهم حرجة و 33حالتهم خطرة».
وكانت حصصيلة سصابقة قد تحدثت عن مقتل  50شصخصصا وإاصصابة أاكثر من  700آاخرون.

هادي يؤؤكد أنه سسيتم تحرير كل ألمحافظات

الحكومة اليمنية تعلن عن مبادرة سشياسشية لحل األزمة
أاكد الرئيسض اليمني عبد ربه منصصور هادي
«ان كل المحافظات في طريقها إالى التحرر
م- -ن ال- -ح- -وث- -ي -ي -ن وإان -ه -اء م -ع -ان -اة ال -وط -ن
والمواطن».
ونّوه هادي» بالنتصصارات التي تسصطرها
قوات الجيشض الموالي للشصرعية والمقاومة
الشصعبية في كل المحافظات ضصد جماعة
الحوثي والتي ل مناصض من القضصاء عليها
وب-ن-اء ال-ي-م-ن ال-ج-دي-د ال-ق-ائ-م ع-ل-ى ال-حرية
والمسصاواة وسصيادة القانون».
ودع -ا ج -م-ي-ع أاب-ن-اء ال-ي-م-ن إال-ى» ال-ت-ك-ات-ف
واللتفاف حول الشصرعية الدسصتورية ورصض
الصص -ف-وف والل-ت-ح-اق ب-ال-م-ق-اوم-ة الشص-ع-ب-ي-ة
للتسصريع باسصتعادة الشصرعية وبسصط سصلطة
الدولة على كافة أارجاء الوطن».
من ناحيتها ،أاعلنت الحكومة اليمنية أانها
سص -ت -ق -دم خ Ó-ل األي -ام ال-م-ق-ب-ل-ة آال-ي-ة ع-م-ل
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لزمة
لنهاء أ أ
شسّدد على أعتماد مبادئ جنيف إ
ألسسؤرية

لوضساع ألخطيرة ألتي تعيشسها مدينة سسرت ألليبية
بسسبب أ أ

قالت الحكومة الليبية المؤوقتة في رسصالة
وجهتها إالى مجلسض األمن الدولي أان 30
مدنيا قتلوا على األقل باإلضصافة إالى مئات
الجرحى على يد تنظيم داعشض في مدينة
سصرت.
وأاوضصحت مصصادر إاعÓمية أان الحكومة
الليبية أارسصلت الليلة الماضصية رسصالة عاجلة
إالى مجلسض األمن الدولي عبر مندوب ليبيا
السص -ف -ي -ر إاب -راه -ي-م ال-دب-اشص-ي ح-ول ال-وضص-ع
الخطير في مدينة سصرت.
وحملت الرسصالة غضصب الحكومة المؤوقتة
إازاء ال -م -وق -ف السص -ل -ب-ي ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-دول-ي
ومجلسض األمن منتقدة حظر السصÓح على
الجيشض الليبي الذي يفرضصه المجلسض وعدم
اتخاذ اإلجراءات الÓزمة لحماية المدنيين
وف- -ق -ا ل -ل -ق -رار رق -م  /2214.2015خ -اصص -ة
الفقرتين الثالثة والسصابعة.
يذكر أان اشصتباكات بين شصباب عدد من
أاحياء مدينة سصرت الليبية وتنظيم داعشض
اإلره-اب-ي ب-ال-م-ن-ط-ق-ة السص-ك-ن-ي-ة الثالثة أادت
لمقتل وإاصصابة العشصرات من المدنيين
وفي السصياق قال مصصدر مسصؤوول بالمجلسض

العدد
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تنفيذية على ضصوء القرار  2216لسصتئناف
العملية السصياسصية والخروج باليمن إالى بر
األمان.
وأاوضصحت وكالة األنباء اليمنية الرسصمية

أامسض أان ال - -ح - -ك - -وم - -ة
ك- - - -رسصت ج - - -زءا م - - -ن
اجتماعها الذي عقدته
ال- -خ -م -يسض ب -ال -ري -اضض
ب-رئ-اسص-ة ن-ائب ال-رئيسض
ال-ي-م-ن-ي رئ-يسض مجلسض
الوزراء خالد محفوظ
ب-ح-اح ل-م-ن-اقشص-ة ن-تائج
الجتماع مع المبعوث
أاألم- -م- -ي إال- -ى ال- -ي -م -ن
إاسصماعيل ولد الشصيخ.
وأاشص- - - - -ارت إال- - - - -ى أان
ال- -ح- -ك -وم -ة ال -ي -م -ن -ي -ة
سصتقدم خÓل األيام القادمة مبادرة سصياسصية
ت-ت-م-ث-ل ف-ي آال-ي-ة ع-م-ل ت-ن-ف-ي-ذي-ة ع-ل-ى ضصوء
القرار  2216لسصتئناف العملية السصياسصية
والخروج باليمن إالى بر األمان.

عبر العالم
نواكششوط :تجريم العبودية في البÓد
صص-ادق ال-ب-رل-م-ان ال-م-وري-ت-ان-ي ب-اإلج-م-اع ع-ل-ى مشص-روع ق-ان-ون يجرم
العبودية ويفرضض عقوبات حبسصية ومالية قاسصية على ممارسصيها.
*طهران :مضصاعفة إانتاج النفط
أاعلن مسصؤوول ايراني أان بÓده تعتزم زيادة إانتاجها من النفط إالى
الضصعفين مسصتغلة تراجع تكاليف عمليةاسصتخراج النفط لتتراوح بين 8
و 10دولرات للبرميل.

كيتو :إاصشابة العششرات
أاصصيب العشصرات من المتظاهرين ورجال األمن باإلكوادور إاثر اندلع
اشصتباكات عنيفة بينهم بعد إاعÓن المتظاهرين إاضصراب عام في البÓد.
*بيونغ يانغ :تفنيد اتهامات حول زرع الغام
نفت كوريا الشصمالية زرعها أالغاما في الجانب الكوري الجنوبي من
المنطقة المنزوعة السصÓح بين البلدين.

نيويورك :جلسشة حول «اإليبول»
عقد مجلسض األمن الدولي الخميسض جلسصة حول مرضض «اإليبول»
الذي أاودى بحياة ما يقرب من  11300شصخصض.
*القاهرة :قتلى وجرحى في تحطم طائرة
قتل أاربعة عسصكريين مصصريين وأاصصيب اثنان آاخران في حادث تحطم
طائرة كانت في مهمة أامنية غربي البÓد حسصبما أافادته مصصادر
اعÓمية.
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من

الشّساعر ا◊كيم يلهب
””صسيف ا÷زائر اŸوسسيقي””

كم كانت ‡يزة تلك السسهرة
ال-ث-ال-ث-ة م-ن سس-ه-رات اŸهرجان
ال - -ث - -ق - -ا‘ ال - -دو‹ ””الصس - -ي- -ف
اŸوسس-ي-ق-ي ب-ا÷زائ-ر”” ،كيف ’
وشس- -اع- -ر ج- -رج- -رة ا◊ك- -ي- -م،
لونيسس آايت منقÓت ،قد أانار
رك -ح -ه -ا وه ّ-ز أارك -ان-ه-ا ،وأام-ت-ع
ج -م -ه -ورا م -ت -ج -اوب-ا م-ت-ع-طشس-ا
’صس- -ي- -ل وال- -ك- -ل- -م- -ة
ل - -ل - -ف- -ن ا أ
الهادف؟ لونيسس ،كعادته⁄ ،
يفّوت الفرصسة ليؤوكد على أان
’غ- -ن- -ي -ة اŸل -ت -زم -ة م -ا ت -زال
ا أ
ح-ي-ة ،وأان ا÷زائ-رÃ ،خ-ت-لف
أاط -ي -اف -ه -ا وأالسس -ن-ت-ه-ا ،م-ا زالت
بخ.Ò

آايت منقÓت..
القيمة الثابتة
‘ سشماء األغنية
اŸلتزمة

أاسسامة إافراح
ك -ان وق -وف ا÷م -ه -ور وتصض-ف-ي-ق-ه حÚ
اسضتقبال آايت منقÓت دليل الحÎام
الذي يكنّه له ّﬁبوه ،فهم ل يرون فيه
›ّرد مغنّ فقط ،وهو الذي قضضى ما
يقارب نصضف قرن من الزمن ‘ اإلبداع
والدفاع عن األغنية اŸلتزمة.

ي -ع -ت -ل -ي اÿشض -ب-ة .وع-ن
األغ -ن -ي -ة اŸل -ت -زم-ة
ي- - - - - -ق - - - - -ول آايت
منقÓت إاّنها
أاغنية

م - -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا
عنابة،
القالة

أاجواء ل يصشنعها سشوى ““ا◊كيم““

واسضتهل ““ا◊كيم““ حفله ،الذي أاحياه
اÿميسص Ãسضرح الهواء الطلق سضعيد
م-ق-ب-ل ب-غ-اب-ة األق-واسص ب-ري-اضص ال-فتح،
اسض- -ت -ه ّ-ل -ه بـ ““أاذ ي -ظ -ول سض -ان -دا أان -روح
(ال- -ط -ري -ق ب -ع -ي -د ح -يث ن -ذهب)““ ،ث -م
““ن -وك -ن -ي أاراشص ن-ل-دزاي-ر (ن-ح-ن شض-ب-اب
ا÷زائر)““ ،التي –دث فيها عن هموم
وآام -ال الشض -ب-اب ا÷زائ-ري ،داع-ي-ا إاي-اه
إا ¤ال–اد وال -ت -آاخ -ي ،ل-ي-ك-رسص شض-ع-ار
اŸه- - - -رج- - - -ان ““ا÷زائ- - - -ر م- - - -وح - - -دة
باŸوسضيقى““.
و‘ ““أاوغالد أايا غريب““ التحم صضوت
ال-ف-ن-ان بصض-وت ا◊اضض-ري-ن ،ف-ت-حّ-ق-ق-نا
بأانه اسضتحوذ “اما على قلوبهم تلك
ال -ل -ي -ل -ة .ك -م -ا اسض -ت -م -ت -ع ج -م-ه-ور آايت
منقÓت بعناوين منها أاغنية ““تلتيام ذي
ل -ع -م-ري-و (ع-م-ري ثÓ-ث-ة أاي-ام““ ،و«والغ
(رأايت)““““ ،آاور يتسضاجا (ل تÎكيني)““،
و«اسضفرا““ وهو عنوان أالبومه األخ،Ò
ك -م -ا ق ّ-دم ‚ل -ه ج -ع-ف-ر آايت م-ن-قÓ-ت
أاغنيت .Úو ⁄تكن فرحة ا◊فل لتكتمل
دون أان ي - -ؤودي ل- -ونسض- -ي أاك Ìأاغ- -ان- -ي- -ه
شضعبية ،مثل ““أاطّسص أاطّسص ما زال ◊ال
 Âل ي - - -زال ال - - -وقت م- - -ب- - -ك- - -را)““
ْ Â
( ْ
و«اك -تشض -ي -ن -ي روح نك اذق-ي-م-اغ (اذهب
أانت أانا باقٍ هنا)““ التي اختتم بها سضهرة
كانت كلها بهجة وتفاؤول.

كلّنا أابناء وطن واحد

قبل ذلك ،كان للفنان آايت منقÓت لقاء
م -ع الصض -ح -اف -ة ،ب -ق-اع-ة ف-ران-ز ف-ان-ون
برياضص الفتح ،كشضف فيه عزَمُه على
أاخذ سضنة كاملة للراحة ،سضنة قد تكون
Óعداد أللبوم جديد ،كما أانها
فرصضة ل إ
سضتسضمح له بالتحضض ÒلÓحتفال بـ 50
سضنة من العطاء الفني.
وتعت Èهذه السضهرة التي أاحياها الفنان
‘ إاطار مهرجان ““الصضيف اŸوسضيقي
ب -ا÷زائ -ر““ خ-ا“ة ÷ول-ة ف-ن-ي-ة ب-دأاه-ا
سضنة  ،2014وقّدم فيها أالبومه األخÒ
““إاسضفرا (األمل)““ ،جولة كان فيها من
اÙطات ما أاثر فيه بالغ التأاث ،Òذكر

وسضعيدة،
““ﬁطات
ذك- - -رت - -ن - -ي ب - -أاي - -ام
الشض - -ب - -اب““ ي - -ق- -ول آايت
منقÓت.
و‘ إاطار هذه ا÷ولة
ال -ف -ن-ي-ة ،ج-اب آايت
م -ن-قÓ-ت م-دن-ا
ك -ثÒة م-ن-ه-ا
م - - - -ن ك- - - -ان
ج -دي -دا ع -ل -ي -ه،
واك -تشض -ف-ه-ا بسض-ع-ادة
غ -ام-رة ،وه-ن-اك لح-ظ
أان جمهوره ليسص فقط من
م -ن -ط -ق -ة ال -ق -ب -ائ -ل أاو ن -اط -ق -ا
ب-األم-ازي-غ-ي-ة ،ف-ه-ن-اك غÒهم ّ‡ن
يأاتون لÓسضتماع أل◊انه ويحاولون فهم
م- - - - -ا ي- - - - -ق- - - - -ول:
““جمهوري
ج - - - - -زائ- - - - -ري ‘
›مله وأانا سضعيد
بتنوعه..إان
اŸبادرة بالتقارب
متبادلة بيننا وبÚ
اŸعرب ،Úما يدل
ع - - - -ل - - - -ى وج- - - -ود
مشض -اع -ر مشضÎك-ة
ب -أان -ن-ا أاب-ن-اء وط-ن
واحد ،وبأاننا كلنا جزائريون““ .ويضضيف:
““يجب أان نبذل ما بوسضعنا ليفهم كل منا
اآلخر““.

تعتمد
ع - - -ل - - -ى نصص
م - -ؤول- -ف بشض- -ك- -ل
ع -م -ي -ق م -ن الصض-عب
اسضتطÓع دواخله ،وعّبر
ال-ف-ن-ان ع-ن غ-ب-ط-ت-ه ح-ي-ن-ما
ي-رى ال-ن-اسص ي-ج-ت-ه-دون ‘ ف-ه-م
هذه النصضوصص وولوج معانيها ،وأاكد
على أان األغنية اŸلتزمة ما يزال
لها مسضتقبل.
وعن عÓقته بنجله جعفر،
قال لونيسص آايت منقÓت
إان مسضاره الفني عرف
وجهة ﬂتلفة منذ أان بدأا
ب -ال -ت -ع -اون م-ع ج-ع-ف-ر ،ال-ذي
اعتÈه ذراعه األÁن ،فقد أادخل
آالٍت وأاصضواتا موسضيقية جديدة وبات
يتكفل بالتوزيع اŸوسضيقي““ ،أا“نى أان
يكون جعفر إا ¤جانبي ما دامت لديّ
قوة على مواصضلة الغناء““ ،يقول لونيسص.

التّقارب اŸتبادل
ب Úاألم ـ ـازيغية
والعربية دلي ـ ـ ـل
وحـ ـدة الوطـ ـ ـن

““األغنية اŸلتزمة باقية..
وابني جّدد مسشاري الفّني““

وأاّكد آايت منقÓت أان ‘ قلبه مكان
ل-ك-ام-ل ج-م-ه-وره ،ج-م-ه-ور ت-اب-ع-ه ع-ل-ى
م -دى نصض -ف ق-رن م-ن ال-ع-ط-اء ال-ف-ن-ي،
ولكنه  ⁄يقتصضر على جيل مع ،Úبل ما
ف-ت-ئ ي-ت-جّ-دد وي-ت-دع-م بشض-ب-اب م-ت-ط-لع
لكتشضاف أاغا Êلونيسص اŸلتزمة ،وهو
على األقل ما لحظه اŸطرب حينما

القيمة الثّابتة

ما يجدر بنا قوله هو القيمة
ال -ث -اب-ت-ة ل-ع-دد م-ن ال-ف-ن-انÚ
ا÷زائ - -ري ،Úسض - -واء داخ - -ل
ال -وط-ن أاو خ-ارج-ه ،ف-ن-ان-ون
Óون ال - - -ق - - -اع - - -ات ع- - -ن
 Áأ
آاخرها ،يدفعون من يحفظ
أاغانيهم إا ¤ترديدها معهم،
ومن ل يحفظها إا ¤الرغبة
‘ سض- - - -م - - -اع - - -ه - - -ا ›ددا،
يشض -رف -ون ا÷زائ -ر ح -ي -ن -م-ا
يصضفونها إا ¤اآلخر ،وينقلون تراثها ‘
صضورة مشضرقة تع Èعن األجيال التي
مّرت من هنا ،وتركت بصضمتها ‘ هذه
األرضص الطاهرة.
ل - -ون- -يسص آايت م- -ن- -قÓ- -ت أاح- -د ه- -ؤولء
ال-ف-ن-ان ،Úي-ك-تب شض-ع-را وي-ل-ح-ن وي-ؤودي
وي-ع-زف ،وي-ن-أاى ب-أاغ-ان-ي-ه عن الضضحالة
الفنية والسضعي وراء الشضهرة اŸؤوقتة،
وتضض -م -ن مشض -ارك -ت-ه ‚اح كّ-ل ح-ف-ل أاو
مهرجان“ ،اما مثلما أا‚ح سضهرة من
أاجمل سضهرات صضيف ا÷زائر اŸزدان
بعذب األ◊ان ودافئ الكلمات.

‘ حفل سساهر Ãسسرح الهواء الطلق
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الكينغ خالد والششابة
الزه ـ ـ ـ ـوانية يسش ـ ـاندان
احتضش ـ ـان وهـ ـ ـ ـران
للع ـ ـ ـاب اŸتوسشـ ـط
أ
اسستمتع جمهور وهران وضسيوفها
ب -ح -ف -ل ف-ن-ي ‡ّي-ز ،ن-ظ-م-ت-ه أاول
أامسس اÿم- - - -يسس ال- - - -ب- - - -ل- - - -دي- - - -ة
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ال-و’ي-ة ‘ إاط-ار
مسس - -ان - -دة اŸدي - -ن - -ة ت - -رشس - -ح- -ه- -ا
’ح -تضس -ان ال -ت -ظ -اه -رة ال-ع-اŸي-ة
’ب-يضس
ال-ري-اضس-ي-ة أال-ع-اب ا◊ر ا أ
اŸتوسسط””.
وب- -حضض- -ور ج- -م- -ه- -ور غ -ف Òغصص ب -ه
مسض - -رح ال - -ه - -واء ال - -ط - -ل - -ق حسض - -ن - -ي
شض- -ق- -رون ،أاه -دى اب -ن ح -ي ال -ك -م -ي -ل
الشضعبي ،الكينغ خالد جمهوره أاحلى
األغا ÊوأاكÌها رواجا.
ا÷مهور الوهرا Êمن جهته  ⁄يبخل
ورّدد ك- -ل- -م- -ات ““دي- -دي““ وغÒه -ا م -ن
أاغ -ا Êالشض -اب-ة ي-اسض-م Úع-م-اري ال-ت-ي
أاب-ه-جت ج-م-ه-وره-ا وأاط-ربتهم الفنانة
العاŸية الزهوانية ‘ حفل فني سضاهر
بالÎاث الوهرا.Ê
ب -ي -ن -م -ا غ -اب ال-ف-ك-اه-ي ع-ب-د ال-ق-ادر
السضيكتور الذي كان قد أاعلن مشضاركته
خÓل ندوة صضحفية ،عقدها مسضبقا
قبل التظاهرة التي تسضاهم ‘ مسضاندة
ودعم ترشضح الباهية لحتضضان ا◊دث
ال -دو‹ ال -ذي ت -ن -افسص ف -ي -ه م -دي -ن -ة
صض-ف-اقصص ال-ت-ونسض-ي-ة ،وي-ن-ت-ظ-ر أان يتم
ال -تصض -ويت ع -ل-ى ال-ف-ائ-ز ي-وم  27أاوت
ا÷اري.

بني صساف مدينة جميلة جدا ‘
فصس- -ل الصس- -ي -ف ،م -ا زالت –اف -ظ
ع -ل -ى ط -اب -ع -ه -ا ال -ع-م-را ÊاŸت-م-ي-ز
وت-ت-خ-ل-ل-ه-ا ع-دة غابات كثيفة من
الصس - -ن - -وب - -ر وا’وك - -ال - -ي - -ب - -ت- -وسس
وغÒه- -ا ،وه- -و م -ا ي -ج -ع -ل شس -ك -ل
اŸدينة غ Òمرتب ولكنه يضسفي
غليها طابعا خاصسا ’ يبعث على
اŸلل مثل باقي اŸدن.

مركب ““سشيفاكسس““ قطب سشياحي هام

منتجات الفخار ،الّلباسس الّتقليدي
وا◊لي تبهر اŸصسطافÚ

 44حرفيا يعرضشون
إابداعاتهم بتيبازة

تيبازة :عÓء ــ م
تتنوع اŸنتوجات اŸعروضضة للتسضوق ب Úالفخار واللباسص
ال -ت-ق-ل-ي-دي وا◊ل-ي وغÒه-ا ،ب-ح-يث أات-ي-حت ال-ف-رصض-ة
للعارضض Úلتسضويق منتوجاتهم دون قيد أاو شضرط،
وهو ما أاضضفى على اŸيناء بهجة وحركة بعد أان
أاصض -ب -ح ي -عّ-ج ب-ال-زائ-ري-ن ،خ-اصض-ة خÓ-ل ال-فÎة
اŸسض -ائ -ي -ة ال -ت -ي ي -فضض -ل -ه -ا اŸصض-ط-اف-ون
للتسضوق
والتنزه .وما يلفت النتباه

باŸعرضص ،تلك ا◊لويات اıتلفة واŸأاكولت التقليدية
التي أاعّدت من طرف حرفيي ولية تيبازة ،وكلها مأاكولت
صضحية وذات نكهة عالية ،اعتمد ‘ طهيها على األواÊ
الفخارية التي شضهدت هي األخرى رواجا باŸعرضص ،كما
ك-ان ال-ل-ب-اسص ال-ت-ق-ل-ي-دي ح-اضض-را ب-ق-وة ب-أاجنحة اŸعرضص،
شض -أان -ه شض -أان أادوات ووسض -ائ -ل ال -زي -ن -ة وال-دي-ك-ور واألدوات
السضتعمالية اıتلفة ‘ ا◊ياة اليومية ،والتي عكفت على
تصضنيعها أانامل ا◊رفي Úطيلة عّدة شضهور خلت.
وكانت غرفة ا◊رف والصضناعات التقليدية بالولية قد
نصضبت خيما رفيعة باŸيناء لتمك Úا◊رفي Úمن تسضويق
منتجاتهم ،و ⁄تفّرق ‘ ذلك ما ب Úأابناء الولية والقادمÚ
من الوليات األخرى على غرار بسضكرة وع Úالدفلى
والعاصضمة ،والشضيء الذي يعاب فقط على التظاهرة هو
عدم تكفل الوصضاية باليواء والطعا ،وهو ما أاثار اسضتياء
بعضضهم وأارغم آاخرين على الرحيل من اŸعرضص بحجة
انعدام ظروف العرضص اŸريح وتراكم األوسضاخ وهبوب
الرياح العاتية.
و‘ هذا الصضدد ،أاّكد مدير غرفة الصضناعات التقليدية

á°UÉN á¡µf

حكاية الّتراث وا◊ضشارة

تÎبّ -ع ع -ل -ى أارب -ع م -واق -ع أاث -ري -ة ،ه-ي
الشضريان الذي Áد ويغّذي بني صضاف
القدÁة بحكايات الÎاث وا◊ضضارات
اŸتعاقبة ،كنوز اثرية ومعا ⁄ل تزال
ق- -ائ- -م- -ة ا ¤ي -وم -ن -ا ،وك Ìم -ن ت -رك -وا
بصضماتهم ‘ تاريخها من الÈبر ا¤
ال -ف -ي -ن -ي -ق -ي Úوال -ي -ون -ان -ي Úوال-روم-ان
وال-ب-ي-زن-ط-ي Úوال-ع-رب والعثماني ،Úكل
ه- -ؤولء شض -ك -ل -وا غ -ن -ى Ÿدي -ن -ة ت -ن -بضص
با◊ياة ،ل تهدأا ول “وت ،هي بني
صضاف .بني صضاف الÈبرية ،بني صضاف
ال-ف-ي-ن-ي-ق-ي-ة ،ل ف-رق ن-ت-ك-ل-م ع-ن م-دينة
واح -دة غ -رفت م -ن ت -اري-خ ا◊ضض-ارات
كنوًزا وآاثاًرا ،قًÓعا وقصضوًرا.

ورغم أان اŸنافسص يريد اللعب على
ورق- -ة ““ان- -ع -دام اŸراف -ق ب -اŸسض -ت -وى
ال- -ذي Áك- -ن اŸدي -ن -ة م -ن اح -تضض -ان
اŸن- -افسض -ات ال -دول -ي -ة““ إال أاّن وه -ران
رفعت الرهان ،واسضتجابت السضلطات
اÙلية لتعليمات مركزية وتوجيهات
الوا‹ ،عبد الغني زعÓن للÎويج Ÿا
ت- -زخ- -ر ب- -ه م- -ن م- -ؤوهÓ- -ت ال- -وج -ه -ة
السض- -ي- -اح -ي -ة اŸت -م ّ-ي -زة وال -ري -اضض -ي -ة
اÎÙف- -ة وإاب- -راز اه- -ت- -م- -ام الشض- -ارع
Ãختلف أانواع الرياضضات.
وق- -د أاق- -ي- -مت دورات ري- -اضض -ي -ة ‘
ﬂت- -ل- -ف األن- -واع ع Èال- -ع- -دي- -د م- -ن
البلديات السضاحلية وغÒها ‘ ،الوقت
ال -ذي ت -ق -ود ف -ي-ه ال-دع-اي-ة اŸن-افسض-ة
ح- -م- -ل- -ة شض- -رسض- -ة ،ت- -رّوج ل- -ف- -ك- -رة أان
ا÷زائ -ري Úل ي -ه -ت -م-ون ب-ال-ري-اضض-ات
اıتلفة بصضورة عامة.
لكن مصضالح ولية وهران سضعت منذ
إاعÓن ترشضح اŸدينة لحتضضان هذه
اŸن - -افسض - -ة ،اف - -ت- -خ- -رت ب- -أا›اده- -ا
وأاب -ط -ال -ه -ا وذّك -رت Ãواهب ا÷زائ-ر
وال -رصض -ي -د ال -ري -اضض -ي ال-ع-اŸي ال-ذي
“ل-ك-ه ا÷زائ-ر ب-ع-دائ-ي-ه-ا ومÓ-كميها
وسضباحيها ومشضاهÒها ‘ كرة القدم
وغÒها.
وهران :براهمية مسسعودة

’يام معرضس
يتواصسل Ãيناء مدينة تيبازة هذه ا أ
الصسناعات التقليدية الذي تنظمه غرفة ا◊رف
والصس -ن -اع -ات ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ل-ل-و’ي-ة ضس-م-ن ب-رن-ام-ج
الوصساية اŸتعلق بتنشسيط موسسم ا’صسطياف لهذه
السس -ن -ة ،ح -يث أاع -رب ال-ع-دي-د م-ن اŸصس-ط-اف Úع-ن
ارت -ي -اح -ه -م ل -وف -رة ال -فضس -اءات ال-تسس-وي-ق-ي-ة ال-ت-ي
“ك -ن -ه -م م -ن اق -ت -ن -اء م-ن-ت-ج-ات ت-ذك-اري-ة ب-أاسس-ع-ار
’ج-واء
م -ع -ق -ول-ة نسس-ب-ي-ا”” .الشس-عب”” رصس-دت ه-ذه ا أ
بع ÚاŸكان.

سسحر بÓدي

ل -ت -ي-ب-ازةﬁ ،م-د ÿضض-اري ،ب-أاّن مشض-ك-ل-ة ا◊رف-ي Úاألو¤
تكمن ‘ تسضويق منتجاتهم ‘ فضضاءات عرضص –ددها
ال -ظ -روف ال -زم-ان-ي-ة واŸك-ان-ي-ة ،األم-ر ال-ذي وف-رت-ه ل-ه-م
ال -غ -رف -ة ال -ت -ي  ⁄ت-درج قضض-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل ب-اي-وائ-ه-م ضض-م-ن
أاجندتها وميزانيتها السضنوية ،مشضÒا بأاّن اŸسضاعدة التي
ه -ي ع -ل -ى ع-ات-ق ال-غ-رف-ة ،مسض-اح-ات ع-رضص م-ن-ت-وج-ات-ه-م
باÛان من أاجل الÎويج لها.
من جهتهم ،أاعرب العديد من اŸصضطاف Úالذين زاروا
أاجنحة اŸعرضص بغرضص التسضوق واقتناء اŸنتجات ،عن
ارتياحهم لوفرة اŸنتوج التذكاري بأاسضعار معقولة ومقبولة
نسضبيا مقارنة مع تلك التي يتم تداولها ‘ اÙال التجارية
ونقاط البيع األخرى اŸعتادة .وأاشضار بعضضهم إا ¤اأهمية
اعتماد معارضص ‡اثلة Ãختلف الوجهات السضياحية التي
ي -قصض -ده-ا السض-ي-اح ط-ي-ل-ة م-وسض-م الصض-ط-ي-اف ،ك-م-ا أاشض-ار
آاخرون أايضضا ا ¤التقنيات العالية التي أا‚زت بها ﬂتلف
اŸن-ت-ج-ات ب-اع-ت-ب-اره-ا صض-ن-عت ‘ ع-م-وم-ه-ا ب-طرق يدوية
وبإاتقان كب.Ò
Œدر الشضارة ،إا ¤أاّن معرضص اŸنتوج التذكاري ◊رفيي

ما إان تصضل ا ¤بني صضاف حتى يتجلى
لك م- -دى ارث اŸن- -ط- -ق- -ة وج- -م -ال -ه -ا
اÓÿب ،ال -ذي شض -دى ب -ه ال -ع -دي-د م-ن
ال-ف-ن-ان Úل-يسص ب-ب-ع-ي-د ع-ن م-دي-ن-ة ب-ني
صضاف حوا‹  7كيلومÎات فقط من
الغابات اÿضضراء ،التي اعتاد السضياح
ا÷لوسص والسضمر بها والتي تعت Èقبلة
ل-لسض-واح ل-لشض-واء والسض-ت-ج-م-ام ي-ت-واج-د
شضاطئ ““رشضقون““ ،الذي يعت Èمن بÚ
اه- -م الشض- -واط- -ئ ‘ اŸن -ط -ق -ة وال -ذي
يعرف اقبال واسضعا للمصضطاف Úطيلة
موسضم الصضطياف من ﬂتلف انحاء
ال -وط-ن ن-ظ-را ل-ط-ب-ي-ع-ت-ه اÓÿب-ة ال-ت-ي
–ك -ي ج -م -ال اŸن -ط -ق-ة ،م-ا ان تصض-ل
شض- -اط- -ئ رشض- -ق- -ون “د ن- -اظ- -ريك ا¤
ا÷هة الغربية منه ‘ العلى يتوجب
عليك الوقوف على مركب السضيفاكسص،
ال- -ذي ي- -ع- -ت Èم- -ن ب Úاح -د اŸن -اط -ق
السض-ي-اح-ي-ة ب-اŸن-ط-قة والذي
ولي - -ة ت - -ي- -ب- -ازة
ي- -ح -وي ع -ل -ى ح -وا‹
اك Ìم- - - - - - - -ن 50
ووليات أاخرى أاقيم على أانقاضص
بنقالو،
تظاهرة أاسضبوع ا◊رف لولية األغواط
شضيدت
ب -ت-ي-ب-ازة ،وال-ت-ي أاسض-دل ع-ل-ي-ه-ا السض-ت-ار خÓ-ل
األسض -ب-وع اŸنصض-رم ،و“ّك-ن خÓ-ل-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن
ا◊رفي Úمن تسضويق معظم اŸنتجات اŸعروضضة
ب-األج-ن-ح-ة اŸرصض-ودة ،ك-م-ا “ك-ن ب-عضض-ه-م م-ن ع-ق-د
صض-ف-ق-ات آاج-ل-ة ي-رت-قب Œسض-ي-ده-ا لح-ق-ا ب-الت-فاق مع
الزبون ‡ا Áكنهم من ضضمان اسضتمرارية عملهم Ÿرحلة
قادمة ،فيما نفذ اŸنتوج للعديد من ا◊رفي ،Úوما كانت
هذه النتائج لتÈز للواقع لول “ّكن حرفيي األغواط من
فنيات العرضص والتسضويق التي لّقنت لهم على مسضتوى دار
الصضناعات التقليدية Ÿدينة األغواط وفق برنامج تكويني
أاشضرفت عليه غرفة ا◊رف والصضناعات التقليدية للولية،
وي-ع-ن-ى ب-ت-ع-ل-م ت-ق-ن-ي-ات ال-ع-رضص وال-تسض-وي-ق وا◊ديث ا¤
الزبون ،حسضب ما اعلن عنه مدير الغرفة عبد الرحمان
خÒا.Ê
كما Œدر الشضارة أايضضا ،ا ¤أاّن ميناء تيبازة كان قد شضهد
منذ تاريخ  2جوان اŸنصضرم اŸتزامن مع انطÓق موسضم
الصض-ط-ي-اف ان-ع-ق-اد الصض-ال-ون ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-خ-ار Ãشض-اركة
حرفي Úمن عّدة وليات من الوطن ،تبعه معرضص خاصص
بالصضناعات التقليدية نشضطه حرفيو وليات تيبازة ووليات
اخرى من الوطن تواصضل خÓل شضهر رمضضان اŸعظم ،حÚ
ع-ك-ف  14ح-رف-ي-ا ع-ل-ى ع-رضص م-ن-ت-ج-ات-ه-م هناك لفائدة
الزبائن،
” خÓ- -ل- -ه- -ا تسض- -وي- -ق ك- -م- -ي -ات ه -ام -ة م -ن اŸن -ت -ج -ات
و ّ
ل-ل-مصض-ط-اف ،Úك-م-ا رّخ-صضت ال-غ-رف-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لصض-ن-اع-ات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ب-اسض-ت-م-رار م-ع-رضص ا◊رف-ي Úب-ال-ت-وازي م-ع
ت-ظ-اه-رة أاسض-ب-وع ولي-ة الغ-واط ب-ت-ي-ب-ازة تشض-ج-ي-ع-ا ل-ه-ؤولء
و“كينا لهم من تسضويق أاك Èقدر من اŸنتجات ،لسضيما
وأاّن أاك Èعقبة يعا Êمنها هؤولء تكمن ‘ مشضكلة التسضويق.

بطريقة عصضرية جمعت ب ÚاŸاضضي
وا◊اضض- -ر ‘ ق -الب ع -م -را Êج -م -ي -ل،
يتوسضطها مسضبح يطل على البحر يحلو
ل -ل -ك -ث Òم -ن ال -زوار الع -ت-ي-اد ا ¤ه-دا
اŸكان عند غروب الشضمسص التي –كي
‘ طياتها جمال ل يضضاهيه جمال.

جزيرة ليلى

ل ي -ع -رف -ه -ا إال ال -ق -ل -ي -ل م-ن السض-ك-ان،
ف -ال -فضض -ول -ي -ون وح -ده-م م-ن ي-عÎي-ه-م
شضغف زيارة ذلك ا÷بل ،الذي يغوصص
‘ عشض- -رات ال- -ك- -ل- -ومÎات ‘ أاع -م -اق
ح- -وضص ال- -ب- -ح- -ر األب- -يضص اŸت -وسض -ط،
باسضطا ظÓله على زرقة اŸياه وﬂفيا
‘ جنباته جمال سضاحرا يشضد الناظر
إاليه من أاول وهلة ،كونه Áثل جزيرة
صض -غÒة ت -ت -وسض -ط ال -ب -ح -ر ،وه -ي ال-ت-ي
اصض- -ط -ل -ح ع -ل -ى تسض -م -ي -ت -ه -ا ب -ج -زي -رة
““رشضقون““ أاو ““ ليلى““ مثلما تعّود السضكان
اÙليون تسضميتها ،فهي ل تبعد عن
شض- -اط -ئ رشض -ق -ون إال بضض -ع ك -ل -ومÎات
والتي غالبا ما تغري الشضباب بلوغها
عن طريق السضباحة.
صضّنفت وزارة الثقافة جزيرة شضقرون
ضضمن اŸواقع التاريخية للÎاث الثقا‘
والتاريخي لولية ع“ Úوشضنت ،حيث
“تد على مسضاحة  26هكتارا ،ويقول
اŸؤورخ- -ون أان ت- -اري- -خ وج- -ود اإلنسض -ان
بهذا ا÷بل يعود ا ¤عصضور ما قبل
ال- -ت- -اري- -خ ،ح- -يث ي- -ذك- -ر ‘ سض -ج Ó-ت
التاريخ ،أان قبائل الÈبر سضكنت ا÷بل
سضنة  650قبل اŸيÓد ،وهو ما تؤوكده
بقايا حامية للجنود وبركة مائية قرب
اŸيناء الذي كان يسضتعمل من طرف
ال -ق -راصض -ن -ة ،وه-و ن-فسص اŸي-ن-اء ال-ذي
اسض-ت-ع-م-ل-ه ح-ل-ف-اء م-ق-اوم-ة األم Òع-بد
ال -ق-ادر ل-ن-ق-ل السضÓ-ح ل-دع-م اŸق-اوم-ة
الشض- -ع- -ب- -ي- -ة ‘ ،ح Úارج -ع اŸؤورخ -ون
دخ- -ول ال -ف -ي -ن -ي -ق -ي Úإا ¤ا÷زي -رة إا¤
القرن السضابع قبل اŸيÓد اسضتنادا إا¤
القطع اÿزفية التي ” العثور عليها
ب -اŸوق-ع ال-ق-د ،ËواŸن-ط-ق-ة مشض-ه-ورة
أايضضا Ãنارة متميزة التي شضيدت ‘
 ،1870وهي “تد على علو  15مÎا
وÁكن مشضاهدتها من الشضاطئ وهي
إا ¤غاية اليوم تقوم بدور توجيه السضفن
العابرة لهذا ا÷زء من خليج الغزوات.
وحسضب م- -ع- -ط -ي -ات مصض -ال -ح ال -دي -وان
Óرشض -ادات ال -ب -ح-ري-ة ،ف-إان
ال -وط -ن -ي ل  -إ
األضضواء اŸنبعثة من اŸنارة “تد ا¤
علو  81مÎا وÁكن مشضاهدتها على
بعد  16أالف ميل بحري ،وهو ما زاد
م -ن ج -م -ال اŸن -ط -ق -ة وأاع-ط-ى صض-ورة
باهية لليا‹ الشضاطئ الذي تزينه أالوان
اŸنارة يوميا.
ب -اإلضض -اف -ة ا ¤ال -تصض -ن -ي-ف ال-ت-اري-خ-ي

للمنارة ،توجد بجانبها ثكنة عسضكرية
ت -ع -ود إا ¤ال -ع -ه -د السض -ت-ع-م-اري ح-يث
اسض -ت-ق-ب-لت ‘ ت-لك ال-فÎة ق-راب-ة أال-ف-ي
جندي اسضبا ،Êوهو ما بعث ا◊ياة من
جديد با÷زيرة التي تضضم حاليا عدة
بقايا أاثرية صضنفت ضضمن الكنوز األثرية
للمنطقة منها مقÈة بـ  114ق Èتقع
قرب اŸنارة ،وهو ما جعل السضلطات
تسض- -ارع ا ¤تصض- -ن- -ف ا÷زي- -رة ضض- -م- -ن
اŸعا ⁄الثقافية بعد أان أاسضالت لعاب
العديد من اŸسضتثمرين اÿواصص‡ ،ن
ابدوا اسضتعدادهم لشضرائها بغرضص بناء
منتجعات سضياحية.
وما يزيد من جمال اŸعا ⁄السضياحية
بالولية ،أانها تضضم عدة مواقع أاثرية
منها الضضريح اŸلكي ““سضيفاقسص““ ملك
نوميديا الغربية ،الذي يقع على بعد 4
كلم من ضضفة نهر التافنة ،ويضضم مقÈة
جماعية لعائلته ،باإلضضافة ا ¤موقع
زاوية سضيدي يعقوب التي شضيدت سضنة
 1332م نسضبة إا ¤الو‹ الصضالح سضيدي
يعقوب ،وهناك موقع مدينة سضيقا التي
ك- -انت Ãث- -اب- -ة ال- -ع- -اصض- -م- -ة ال -غ -رب -ي -ة
ل -ل -ن -وم -ي -دي ،Úت -ق-ول ك-تب ال-ت-اري-خ أان
مؤوسضسضها كان اŸلك ““سضيفاقسص““ أاراد
لها أان تكون ‡لكة غنية من الناحية
اإلسضÎات-ي-ج-ي-ة والقتصضادية والبشضرية،
وهو األمر الذي جعله يوفر بها عدة
إامكانيات ،ول تزال آاثار تلك ا◊ضضارة
قائمة من خÓل اıلفات اÙمية
Ãوجب م -رسض -وم Áن-ع اسض-ت-ع-م-ال ه-ذه
اŸناطق ‘ نشضاطات أاخرى.

سشكان يسشتغلّون ا÷زيرة
للتنزه والّربح

موقع جزيرة ““ليلى““ مثلما يف ّضضل سضكان
مدينة بني صضاف تسضميتها ،يعت Èقبلة
للعائÓت وهواة صضيد السضمك ،فÁ Óر
يوما طوال السضنة إال ويتنقل عدد كبÒ
م - - - -ن اŸصض - - - -ط - - - -اف Úا ¤ا÷زي- - - -رة
لÓسضتجمام والتمتع Ãناظرها اÓÿبة
وزيارة اŸنارة ‘ ،الوقت الذي شضهدت
ف- -ي- -ه Œارة صض- -ن- -اع- -ة أادوات الصض- -ي- -د
انتعاشضا كبÒا باŸنطقة ،حيث يهوى
اŸت- -ق -اع -دون وح -ت -ى الشض -ب -اب صض -ي -د
السضمك با÷زيرة التي تضضم بشضاطئها
عدة أانواع من السضمك ‘ ،الوقت الذي
ي -دور ‘ ك -وال -يسص اŸدي -ن -ة مشض -اه -دة
بعضص اÎŸددين على ا÷زيرة للفقمة
البحرية ودلف Úوعجل البحر ،وهو ما
وسّضع من شضغف الشضباب ليتحولوا ا¤
الغطسص Ÿشضاهدة ﬂتلف اıلوقات
البحرية التي تعيشص قرب ا÷زيرة‘ ،
ح Úيفضضل بعضص الصضيادين اسضتغÓل
م-راك-ب-ه-م ل-ن-ق-ل ال-ع-ائÓت إا ¤ا÷زيرة
بأاسضعار معقولة.
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مهرج ـأن جميل ـة ينع ـشش ل ـيأ‹ سشطي ـ ـف
‚ــــــوم تضسيــــئ سسمـــــاء ألهضســــاب و أغـــــا ÊلÓأمـــــل وألوحــــــدة

لثرية
تتوأصسل باŸدينة أ أ
ألرومانية كويكول ،وأŸعروفة
Ãدينة جميلة حاليا ،شسرق
عاصسمة ألولية سسطيف،
فعاليات ألطبعة أ◊ادية
عشسرة من مهرجان جميلة
ألعربي– ،ت شسعار «شسعب
وأحد ،وطن وأحد» ،وذلك –ت
ألرعاية ألسسامية لرئيسس
أ÷مهورية ووزأرة ألثقافة،
ومن تنظيم ﬁافظة أŸهرجان،
بالتعاون مع ألديوأن ألوطني
لعÓم.
للثقافة وأ إ

العدد 1٦7٩٩
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
ألفنان أللبنا« Êسسعد رمضسان» يفتتح ألسسهرأت وفلسسط Úتوقع ألختتام

الديـ ـ ـوان الوطنـ ـ ـ ـي للثقأف ـ ـ ـة واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم ينعشش
قسشنطينة فنيـأ وثقأفيـ ـ ـأ ويواصشـ ـل برا›ـ ـه بأنتظ ـأم
يفتتح ،أليوم ألسسبت،
ألفنان أللبنا« Êسسعد
رمضسان» ،أحد خريجي
برنامج ألنجوم بالعا⁄
ألعربي «سستار أكادÁي»،
برنامج ألسسهرأت ألفنية
ألتي تسستمر إأ ¤غاية 23
من ألشسهر أ÷اري بقاعة
أحمد باي ،وألذي
ينظمه ألديوأن ألوطني
لعÓم ‘
للثقافة وأ إ
إأطار ألتظاهرة ألثقافية
قسسنطينة عاصسمة
ألثقافة ألعربية لسسنة
.2015

مفيدة طريفي

سسطيف :نور الدين بوطغان
اأشس - -رف ع- -ل- -ى ان- -طÓ- -ق
اŸهرجان وزير الثقافة عز
ال -دي -ن م -ي -ه -وب-ي ،ب-حضس-ور
السسلطات اÙلية ،واŸدير
ال- -ع- -ام ل- -ل -دي -وان ال -وط -ن -ي
للثقافة والإعÓم ÿضسر بن
ت -رك -ي ،ح -يث اأك -د ع-ل-ى اأن
شس- -ع- -ار ال -ط -ب -ع -ة ا◊ال -ي -ة،
واŸت -م -ث -ل ‘ شس -عب واح -د
وط- - - -ن واح- - - -دÁ ،ك- - - -ن اأن
نضسيف اإليه شسعارات اأخرى،
ع- - -ل - -ى غ - -رار اأم - -ل واح - -د
وه -دف واح -د وح-ل-م واح-د
وان- - - - -تصس- - - - -ار واح - - - -د ،لأن
ا÷زائر ـ يقول ـ قدمت عÈ
ال- -ت- -اري- -خ دروسس -ا ك -بÒة ‘
ال -تضس -ح -ي -ة ،وال-ي-وم ت-ع-ط-ي
اŸثل ‘ ذلك و‘ الوحدة،
حيث اإنها عظيمة برجالها
الشس - - -رف- - -اء وتضس- - -ح- - -ي- - -ات
شس- -ه- -دائ- -ه -ا ع Èال -عصس -ور،
مضس-ي-ف-ا ب-اأن-ه-ا ال-ي-وم تعيشش
وقفة فنية كبÒة« ،لأّن الفن
ه -و ال -ق -وة ال -ن -اع -م -ة ال -ت-ي

14

ت -ه -دف اإ ¤خ-دم-ة ال-وط-ن،
واأنبل ما Áكن اأن يقدم له،
وشس -ع -ب-ن-ا شس-عب ي-حب ال-ف-ن
الراقي وا÷مال».
اأم - - -ا ‡ث - - -ل ال - - -دي - - -وان
ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-قافة والإعÓم،
فقد ذكر ‘ افتتاح الطبعة
ا◊ال-ي-ة ،اأن شس-ع-ار ال-ط-ب-ع-ة
ا◊ال-ي-ة ج-م-ع-ه-م Ãه-رجان
تيمقاد من الأوراسش الأشسم،
ق-ب-ل اأي-ام ق-ل-ي-ل-ة ،وب-ال-تا‹ ـ
يقول ـ فاإن نفسش الرسسالة
ال -ن -ب -ي -ل-ة ت-ب-عث م-ن م-دي-ن-ة
ج- -م- -ي- -ل -ة ا÷م -ي -ل -ة ،ك -ون -ه
م- -ه- -رج -ان ي -ح -م -ل رسس -ال -ة
ال - - -وط- - -ن وا◊ب والأخ- - -وة
وال–اد والشس- -ه -ادة ،وك -م -ا
شسهد اŸهرجان ‘ طبعاته
السس-اب-ق-ة شس-ع-ارات «ج-م-ي-لة
ب- - -ع- - -ل- - -بك» ،و»ج- - -م- - -ي - -ل - -ة
ف -لسس -ط ،»Úو»ج -م-ي-ل-ة غ-زة

ÿضســـــــر بن تركــــي
‘ نـــــدوة صسحفيـــــة

نهتم بأألصشوات التي تعطي إاضشأفة للمهرجأنأت

أّكد ÿضسر بن تركي أŸدير ألعام للديوأن ألوطني للثقافة
لعÓم ،أن ميزأنية مهرجان «جميلة»  ⁄تتغ Òمنذ
وأ إ
خمسس سسنوأت ،رغم أŸطالبة برفعها ،وأن تذأكر ألسسفر أرتفع
سسعرها بـ  30باŸائة ،إأ ¤جانب أسسعار ألفنادق.
وقال بن تركي قبيل سساعات من انطÓق مهرجان جميلة ‘ طبعته
ا◊ادية عشسرة ،ليلة أاول أامسش اÿميسش ،نشّسطها بفندق «سسيتيفيسش»
بوسسط مدينة سسطيف ،أاّن غياب ا÷مهور الذي “ت مÓحظته ‘
م-ه-رج-ان ت-ي-م-ق-اد ب-ب-ات-ن-ة ،ق-ب-ل أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة ،راج-ع إا ¤ت-واج-د م-ع-ظ-م
اŸواطن Úمن اŸناطق الداخلية ‘ عطل بالسسواحل ،وقال ‘ نفسش
السسياق إان الفنان الكب Òله جمهوره الذي يحضسر لÓسستمتاع Ãا يقدم
حتى من وليات بعيدة.

رسسالة قسسنطينة

الصس - -م - -ود» ‘ ،ط - -ب - -ع - -ت - -ه
السس- -اب -ق -ة ال -ع -ام اŸاضس -ي،
ه -اه -و ال -ي-وم ي-ح-م-ل شس-ع-ار
«الوحدة الوطنية».
وا‹ ال -ولي -ة ،ب -دوره نّ-وه
ب- -اŸه -رج -ان ال -ذي اع -تÈه
ح-دث-ا ث-ق-اف-ي-ا وف-ن-ي-ا دول-ي-ا
ك-بÒا ،واأشس-اد ب-اÛه-ودات
اŸبذولة من طرف الوزارة
اŸعنية ،والهادفة اإ ¤نشسر
ال- -ف- -ن الأصس- -ي- -ل ل- -ت- -ه -ذيب
ال- -ن- -ف- -وسش وال- -ت- -ع -ايشش بÚ
الشس- -ع- -وب ،وذك -ر اأن -ه ل -يسش
غ -ري-ب-ا اأن تسس-ت-ق-ب-ل م-دي-ن-ة
ج- -م -ي -ل -ة ه -ذا اŸه -رج -ان،
وه -ي ال -ت -ي تسس -ت -ق -طب ك-ل
سس -ن -ة م-ن  50اإ 70 ¤األف
زائ - -ر م - -ن داخ - -ل ال - -وط- -ن
وخارجه.
ووسس - - -ط حضس - - -ور ك - - -بÒ
ل- -ل- -ج- -م -ه -ور م -ن سس -ط -ي -ف

وخ -ارج -ه-ا ،شس-ه-دت ال-ل-ي-ل-ة
الأو ¤سسهرة فنية جزائرية
خ - -الصس - -ة م- -ائ- -ة ب- -اŸائ- -ة،
اأح-ي-اه-ا ف-ن-ان-ون ج-زائريون
من عدة مناطق من البÓد،
ح - -يث تضس ّ- -م - -ن الÈن - -ام- -ج
اف- - - -ت- - - -ت - - -اح ب - - -الصس - - -راوي
السس-ط-اي-ف-ي ،وفرقة البارود
م -ن غ -رداي -ة وح -وري -ة ب-اب-ا
وكمال النايلي وفرقة امزاد
وعماد ام Òوعليلو وكادير
ا÷اب- -و ،Êك- -م -ا ّ” ت -ق -دË
قصسيدة من الشسعر اŸلحون
ت-ت-غّ-ن-ى ب-ع-اصس-م-ة ال-هضساب،
ف- -ي -م -ا ع ّ-ب -ر ال -ف -ن -ان -ون ‘
تصس -ري -ح -ات صس -ح -ف-ي-ة ع-ن
سس- -ع- -ادت- -ه- -م ب- -ا◊ضس -ور ‘
اŸه- -رج- -ان ،واأّك- -دوا ع -ل -ى
اأه -م -ي -ت -ه ‘ ب -عث ال-ث-ق-اف-ة
ال -وط -ن -ي -ة وت-ع-زي-ز ال-وح-دة
الوطنية.

وذكر ذات اŸتحدث ،أان اŸهرجان يحاول التغي Òوالبحث عن وجوه
جديدة من ا÷زائر وباقي الدول العربية ،وأان حصسة أا◊ان وشسباب
قدمت أاسسماء جديدة جيدة ،مشسÒا إا ¤أان احتكاك الشسباب فيما بينهم
أاعطى نتيجة طيبة ،وبأان هناك أاسسماء فنية عربية أاصسبحت تطالب
بنصسوصش وأا◊ان جزائرية وأاعمال مشسÎكة مع الفنان Úا÷زائري.Ú
وعن معاي Òالنتقاء قال بن تركي« ،إان الديوان أاخذ من كل مناطق
البÓد مهما كان التنوع وليسش الختÓف ،وإا‰ا هناك تكامل ‘ الثقافة
الوطنية ،وليسش لنا أاي تفضسيل لبلد عربي على أاخر بل نتوجه بالهتمام
ل-ك-ل م-ن ي-ع-ط-ي إاضس-اف-ة ل-ل-م-ه-رج-ان-ات ال-ت-ي ن-ن-ظ-م-ه-ا» ،وأاشسار إا ¤أان
الديوان ل يطلب من الفنان ا÷زائري ا÷ديد ،وعلى اإلعÓم أان يتو¤
ذلك ،ألّن العÈة ليسست ‘ إانتاج أالبوم فارغ ‘ ،ح Úقد يقدم فنان أاغنية
واحدة تدوم سسنوات ،وبالتا‹ العÈة ‘ ا÷ودة وليسش الكم.

‘ أمسسيات شسعرية على ركح سسÒتا

ششعراء يلّحنون ا◊روف بأأنغأم البقأء واÿلود

بعد مدينة عنابة ألتي أحتضسنت
لسسبوع أŸنصسرم أنطÓق فعاليات
أ أ
لبدأع» ،حطت هذه
«إأقامات أ إ
ألتظاهرة سسهرة أمسس ألرحال على
ركح مسسرح قسسنطينة أ÷هوي‘ ،
«أمسسيات شسعرية» ،تشسارك فيه
قسسنطينة تظاهرتها عاصسمة للثقافة
ألعربية . 2015

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

خ ّصسصست هذه الدورة التي جاءت –ت
شس-ع-ار «ل-ل-م-ح-ب-ة..سس-نكتب» لروح الروائي
الراحل «الطاهر وطار» ،والذي شسهدت
ا÷زائ - -ر الأسس - -ب- -وع اŸاضس- -ي ال- -ذك- -رى
اÿامسس -ة ل -رح -ي -ل -ة ،ح -يث تسس-ت-م-ر ه-ذه
الدورة ا ¤غاية اليوم.
وتشس -ارك ‘ ه -ذه الإق -ام -ة الشس -ع -ري -ة
الإبداعية التي اخت Òلها فضساء مسسرح
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ا÷ه-وي ،ال-ت-ح-ف-ة اŸع-م-ارية
ال -ف -ري -دة م-ن ن-وع-ه-ا ،ل-ت-ت-ف-اع-ل ال-ك-ل-م-ة

اŸوزونة مع روح اŸكان وعشساق الشسعر
وترافقها اŸوسسيقى 18 ،شساعرا وشساعرة
م -ن ا÷زائ -ر ،ت -ونسش ،اŸغ -رب ،سس -وري-ا،
العراق وليبيا ،نذكر منهم« :رمزي نايلي،
اأشسرف القرقني ،نصسÒة ﬁمدي ،بسسمة
شسيخو ،عبد الرزاق بوكبة ،عادل لطفي،
سس -ل -وى Ÿيسش مسس -ع -ي ،ف -ي -ن -وسش ف -ائ -ق،
Ÿيسش سسعيدي ،مر Ëحيدري ،خالد بن
صسالح ،علي البزار .»..
وسس -ت -ت-ن-افسش ع-ل-ى ال-رك-ح ال-ع-دي-د م-ن
ال -قصس -ائ -د الشس -ع -ري -ة ا›ÈŸة ‘ ه -ذه
الأمسس- -ي -ات« ،سسÒة ال -غ -ي -اب» ل -لشس -اع -رة
ا÷زئرية نصسÒة ﬁمدي« ،اعتذر منك»
ل -لسس -وري -ة بسس -م -ة شس -ي -خ-و« ،قصس-ي-دت-ان»
للشساعر اŸغربي «عادل لطفي»« ،اأزمور»
لعبد الرزاق بوكبة« ،من مفاوضساتي مع
اŸوت ل- - -لشس - -اع - -رة ا÷زائ - -ري - -ة» Ÿيسش
سسعيدي« ،مثل جدار يطل من النافذة»
لرمزي نايلي
وغÒه -ا م -ن ال -قصس -ائ-د الأخ-رى ال-ت-ي

سس -ت -ح -م -ل دون شسك عشس -اق ال-ق-اف-ي-ة ا¤
ب -ح -ور ﬂت -ل -ف -ة “ت -زج ف -ي -ه -ا ال -ك -ل -م -ة
ب- -خ- -ل- -ج- -ات واأسس -رار ال -ذات الإنسس -ان -ي -ة
اŸرهفة.
وي- -ق- -ول الشس- -اع- -ر ب- -وزي- -د ح -رز ال -ل -ه
اŸشسرف العام على هذه الفعاليات ‘
ك- -ل- -م- -ة ع- -ن -ون -ه -ا« :ح -ت -ى ي -ت -اأصس -ل اأدب
النجوم» عن Œربة هاته الإقامات ،التي
ان- -ط- -ل- -قت م- -ن ا÷زائ- -ر ال- -ع -اصس -م -ة ‘
ت -ظ -اه -رت -ه-ا ع-اصس-م-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة
وت -ت -ج -دد الآن ‘ ع -ن -اب -ة وقسس -ن-ط-ي-ن-ة :
«..من ا÷زائر ا ¤قسسنطينة يتجدد مع
اإقامة شسعرية جديدة يشسارك فيها جمع
م -ن الشس -ع-راء ال-ع-رب م-ن ﬂت-ل-ف ال-دول
والأج -ي -ال وا◊سس -اسس -ي -ات ‘ ج-زائ-ر م-ا
يزال كث Òمن الأشسقاء يجهلون وجهها
السسياحي والإبداعي ،لتجدد فكرة «اأدب
ال- -ن- -ج- -م- -ات اÿمسش» م- -ت -ج -اوزة ب -عضش
هفوات البداية
وﬁاذيرها بحثا عن Œربة اأكمل ،و‘

الÈن-ام-ج ال-ف-ن-ي ،الذي
سس -ي -ع -رف مشس -ارك -ة ب -اق-ة
م- -ت- -ن- -وع -ة م -ن ال -ف -ن -انÚ
ا÷زائري Úوالعرب ،على
غ -رار ال -ف -ن -ان-ة اŸغ-رب-ي-ة
«ه- - -دى سس- - -ع- - -د» ،ال - -ت - -ي
سستحيي سسهرة الأحد ،اإ¤
ج -انب ال -ف -ن -ان -ة «ح -وري-ة
ع- - -يشس- - -ي» .ل- - -تسس- - -ت- - -م - -ر
ا◊فÓ-ت ال-ف-ن-ي-ة بطريقة
مسسÎسسلة تنعشش ا÷مهور
القسسنطيني بفنون وطبوع
غنائية تختلف باإيقاعاتها
ال- -ف- -ن- -ي- -ة ،ل -ت -ك -ون ب -ذلك
ال- -ق -اع -ة ال -كÈى «اأح -م -د
ب- -اي» مسس- -رح- -ا ضس- -خ -م -ا
ت -ع -ت-ل-ي-ه ت-ق-ن-ي-ة ع-ال-ي-ة ‘
الإضس -اءة والصس-وت لÎسس-م
عÈها لوحة فنية متميزة
ت -ب-ه-ر ضس-ي-وف قسس-ن-ط-ي-ن-ة
عاصسمة الثقافة العربية.
السسهرات الفنية جاءت
وفق برنامج ثري تتواصسل

ع Èسسلسسلة من الفنانÚ
الÓمع Úبالعا ⁄العربي،
على غرار «ديانا كرزون»
ال -ف -ن -ان -ة ال -ت-ي سس-ب-ق واأن
غ ّ-ن -ت ع -ل -ى رك -ح «اأح-م-د
ب- - -اي» ب - -ح - -ف - -ل ت - -ك - -رË
اŸرح -وم -ة ال -ف-ن-ان-ة وردة
ا÷زائ -ري-ة ،ل-ت-ع-ود ل-ل-م-رة
ال-ث-ان-ي-ة ل-ت-ط-رب معجبيها
ب- -قسس- -ن- -ط- -ي- -ن -ة ،ه -ذا اإ¤
جانب الفنان «اأنسش صسباح
فخري» .سسهرات اأحيتها
ك Óمن «فرقة اإنانا» اأول
وب- -ع -ده -ا ال -ف -ن -ان «ع -ل -ي
الديك» والفنانة السسورية
«رويدة عطية» التي سسبق
واأن غ ّ-ن -ت ب -قسس -ن -ط -ي -ن-ة،

ل -ت -ت -واصس -ل السس -ه-رات م-ع
›م- -وع- -ة م- -ن ال -ف -ن -انÚ
ع -ل-ى راأسس-ه-م «فÒوزم-نت
سسيما‹»« ،فرقة مزغان»،
«ن- -ور شس- -ي- -ب- -ة» ،وال -ف -ن -ان
اÙلي «مالك فقÒات»،
ن -ب -ي -ه -ة ك -راو‹» ،ل -ي -اأت -ي
ب -ع -ده -ا ال-ف-ن-ان ال-ع-راق-ي
«رضسا العبد الله» ،ليكون
الختتام من توقيع الفنان
صس-احب الشس-ع-ب-ي-ة ال-ع-ال-ية
وال- -ف- -لسس- -ط -ي -ن -ي «ﬁم -د
عسس - - -اف» ال - - -ذي غّ- - -ن - - -ى
باإكرامية اŸرحومة «وردة
ا÷زائ -ري -ة» وال-ت-ي ع-رف
حضس -وره اسس -ت -ق -ب-ال ح-اّر ا
من طرف ا÷مهور.

تنوع حضساري وتاريخي نال أإعجاب أ÷مهور ‘ قسسنطينة

إايقأعأت تراثية طبعت اختتأم األسشبوع الثقأ‘ الكويتي
اخ-ت-ت-مت ،مسس-اء األرب-ع-اء ،ف-ع-ال-ي-ات األسس-بوع
الثقا‘ لدولة الكويت ،بقاعة العروضش الكÈى
«أاح-م-د ب-اي» ،ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ع-اصس-م-ة ال-ثقافة
العربية لسسنة  ،2015بعد  5أايام من العروضش
اŸتنوعة ‘ برنامج ثقا‘ تاريخي ،أاهم ما
مّيزه عرضش فيلم وثائقي عن دولة الكويت
وت- -ق- -دﬁ Ëاضس -رة ب -ع -ن -وان «اخ -ت -ي -ار األ·
اŸتحدة لصساحب السسمو األم Òقائدا للعمل
اإلنسس-ا »Êو»ال-ك-ويت م-رك-زا ع-اŸي-ا» ق-دم-ه-ا
اÙاضس -ر «ع -ب -د ال -رضس-ا أاسس »Òع-م-ي-د ك-ل-ي-ة
العلوم الجتماعية ‘ جامعة الكويت ،وأاخرى
ق- -دم- -ه- -ا رئ- -يسش ال- -وف- -د ال- -دك -ت -ور «ف -يصس -ل
الدويشش»عن اŸشساريع الثقافية ‘ الكويت.
األسسبوع الثقا‘ الكويتي اختتم على وقع حفل
الفرقة اŸوسسيقية الكويتية ،الفرقة الوطنية

زم - -ن شس - -ب- -ك- -ات ال- -ت- -واصس- -ل
الجتماعي بداأت
ه- -ذه ال -ت -ظ -اه -رة
ب- -ال- -ف -ع -ل ق -ب -ل اأن
ت -ب -ت-دئ ع-ل-ى اأرضش
ال- - - -واق - - -ع ،وشس - - -رع
الشس -ع -راء اŸدع-وون
‘ صسداقة افÎاضسية
سس- -ت- -ت -ح -ول ح -ق -ا ا¤
صس -داق -ات ح -ق -ي -ق-ي-ة،
وه- - -ذا اأح- - -د اأه - -داف
القامات التي نرجو اأن
ت -ت -اأصس -ل اأك Ìوت-ت-واصس-ل
ب -ع -ي -دا ع-ن ال-ت-ظ-اه-رات
الرسسمية التي كانت سسببا
‘ ت -اأسس -يسس-ه-ا لأول م-رة».
ويختم كلمته« :نراهن اإذا
ع - -ل - -ى صس - -داق - -ات ت - -نشس - -اأ
ونصس - -وصش مشسÎك- -ة ت- -ك- -تب
ون -ذهب ا ¤اŸسس -رح ،لأن -ن -ا
ن- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى مسس- -رح -ت -ه -ا،
ب - -الشسÎاك م - -ع الأصس - -دق - -اء
اŸت- -ورط ‘ Úت- -غ- -ذي- -ة ال -ف -ن
الرابع بالفن اÿارج عن العد
اأقصسد الشسعر».

ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسش ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-افة والفنون
واآلداب ،ب -ق -ي -ادة اŸل -ح -ن األسس -ت -اذ «ﬁم -د
ال- -رويشس -د» ،ح -يث ” ت -ق -د› Ëم -وع -ة م -ن
األغ -ا Êال -ت -ي ت -ع ّ-ب -ر ع -ن أاشس -ه -ر اŸوسس-ي-ق-ى
ال -ك -وي -ت-ي-ة الÎاث-ي-ة وال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-إاي-ق-اع-ات
ﬂتلفة ومتنوعة تنوع ا÷زيرة العربية والتي
تناغمت موسسيقاها وجمهور قاعة أاحمد باي
ب-ط-ري-ق-ة م-ت-م-ي-زة ي-ط-ب-ع-ه-ا الهتمام Ãعرفة
عادات وتقاليد هذه الدولة العربية .اسستمرت
اŸعارضش الفنية ،على غرار معرضش الفنون
ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة واÿط ال-ع-رب-ي ،م-عرضش ا◊رف
ال-ي-دوي-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،م-عرضش ألهم إاصسدارات
اÛلسش ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون واآلداب
واإلصسدارات الكويتية.
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ألموأفق لـ  30شسوأل 143٦هـ

أاكد اعتزال لحسضن واهتمام ببهلولي وبن رحمة

رورأوة« :منع أنتدأب لعبين أجانب قرأر يخدم أألندية أول»
«تأالق أانديتنا في رابطة أابطال إافريقيا دليل على تح ّسضن البطولة»
«لن نتسضامح مع المحّرضضين على العنف في المÓعب»

أاكد محمد روراوة ،رئيسس
التحادية الجزائرية
الجزائرية لكرة القدم ،أان
قرار منع انتداب الÓعبين
لجانب في البطولة
ا أ
الوطنية هو لحماية
لولى،
لندية بالدرجة ا أ
ا أ
خاصضة بسضبب المشضاكل
المالية التي تعاني منها.

حصسة أألندية وينعكسس إأيجابا على
مسستوأها».
ن- -فسس أألم- -ر أن- -ط- -ب -ق ع -ل -ى أن -دي -ة
أل -رأب -ط -ة أل -ث -ان -ي -ة« ،ه -ذأ أل -م -وسس-م
سس -ي -ت -حصس -ل ك-ل ف-ري-ق م-ن أل-رأب-ط-ة
ألثانية على  200مليون سسنتيم تمثل
مدأخيل ألنقل ألتلفزيوني وهو أمر
لم يحدث من قبل وأعتقد أن أألمور
سستتطور أكثر».

عمار حميسسي
ل- -خصس رورأوة خÓ- -ل ن -زول -ه ،أمسس،
ضسيفا على أإلذأعة ألوطنية ،ألقناة
أل- -ث- -ال- -ث -ة ،سس -بب صس -دور ق -رأر م -ن -ع
أل Ó-ع -ب -ي -ن أألج -انب ب -ق -ول -ه« :ه -ذأ
ألقرأر جاء لحماية أألندية بالدرجة
أألولى ،خاصسة أنها تعاني من ألناحية
أل-م-ال-ي-ة .ف-الÓ-عب أألج-نبي مطالب
بالحصسول على تأاشسيرة عمل وتصسريح
م -ن م -ف -تشس -ي -ة أل-ع-م-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى
ألولية ألتي ينتمي إأليها ألفريق ألذي
يلعب له».
ول-م َتِ-ف ب-عضس أألن-دي-ة ب-ال-ت-زأم-ات-ه-ا
ت- -ج- -اه لع -ب -ي -ه -ا أألج -انب ،ب -حسسب
رورأوة ،ألذي قال« :هناك عدة أندية
ل -م ت -ف ب -ال-ت-زأم-ات-ه-ا ،خ-اصس-ة ف-ي-م-ا
Óندية
يخصس دفع حقوق ألتكوين ل أ
ألتي جاء منها هؤولء ألÓعبون ،مما
يدفعهم لÓحتجاج لدى ألفيفا وهو
ما يدفعنا للتدخل مرة أخرى».
وسستكون «ألفاف» أكثر صسرأمة هذأ
أل - -م - -وسس - -م ،ب - -حسسب رورأوة ،أل - -ذي
أضس -اف« :سس -ن -ك -ون أك -ث-ر قسس-وة ه-ذأ
أل-م-وسس-م م-ع م-ن ي-تÓ-عب ب-ال-ق-انون،
سس -وأء ت -ع -ل -ق أألم -ر ب -مسس -ؤوول-ي-ن ف-ي
أألن -دي -ة أو غ-ي-ره-م ،ألن ه-دف-ن-ا ه-و
ألحفاظ على حقوق ألجميع».
«ل م- -ج- -ال ل -ل -م -ق -ارن -ة ب -ي -ن
لجانب
وضض-ع-ي-ة ال-م-دربين ا أ
والÓعبين»
وصس- -ف رورأوة وضس -ع -ي -ة أل -م -درب -ي -ن
أألجانب ألذين يزأولون نشساطهم في
ألجزأئر بالقانونية وليسست لها عÓقة
ب-وضس-ع-ي-ة ألÓ-ع-ب-ي-ن ،قائ« :Óوضسعية
ألمدرب أألجنبي تختلف عن وضسعية
ألÓعب أألجنبي ،فهو يزأول نشساطه
ب-ان-ت-ظ-ام ف-ي إأط-ار أل-ق-ان-ون ،إأضس-افة
إألى ألشسفافية ألمالية ألتي يتمتع بها
فيما يخصس حصسوله على مسستحقاته
ب- -ان- -ت -ظ -ام وه -و م -ا ل -م ي -ح -دث م -ع

ألÓعبين أألجانب».
ك -م -ا أن أل -م -درب أألج -ن-ب-ي م-ط-الب
ب -ت -ق -دي -م أإلضس -اف -ة ع-كسس ألÓ-عب،
بحسسب رورأوة ،ألذي قال« :ألمدرب
ي- -ع- -م- -ل ب- -ان- -ت- -ظ -ام ع -كسس أل Ó-عب
أألج-ن-ب-ي أل-ذي ي-وج-د أل-ع-دي-د م-نهم
م -م -ن ت -ق -اضس -ى م -ب -ال -غ ك -ب -ي -رة دون
ألمشساركة في ألمباريات».
«م- - -ح- - -ارب- - -ة ال- - -ع- - -ن - -ف ف - -ي
المÓعب مسضؤوولية الجميع»
ع -اد رئ -يسس «أل -ف -اف» ل-ل-ح-ديث م-رة
أخ -رى ع -ن أل -ع -ن -ف ف -ي أل -م Ó-عب،
مؤوكدأ أن محاربة هذه ألظاهرة ل
ت-ق-تصس-ر ع-ل-ى ه-ي-ئ-ت-ه ف-ق-ط ،ب-ق-ول-ه:
«محاربة ظاهرة ألعنف في ألمÓعب
مسس-ؤوول-ي-ة أل-ج-م-ي-ع ول-يسس ألت-ح-ادية
ف- -ق- -ط ،ألن أل- -ج- -م -ي -ع مسس -ؤوول ع -ن
تصسرفاته ،على غرأر رؤوسساء أألندية
وألÓعبين».
ك- -م- -ا ي- -ق- -ع ع- -ل- -ى ع- -ات -ق مسس -ؤوول -ي
أل -م Ó-عب مسس-ؤوول-ي-ة ك-ب-ي-رة ،ب-حسسب
رورأوة« ،أل -مسس -ؤوول -ون ع-ن أل-مÓ-عب
هم أيضسا مسسؤوولون عن ما يحدث في
أل-م-ب-اري-ات ،ألن-ه-م م-ط-ال-ب-ون بتوفير
Óنصس- -ار خÓ- -ل
وسس- -ائ- -ل أل- -رأح- -ة ل - -أ
ألمباريات».

«ال-م-رب-ع ال-ذه-ب-ي ه-دف-نا في
كأاسس إافريقيا »2017
أعتبر رورأوة ألوصسول لنصسف نهائي
ك -أاسس إأف -ري -ق -ي-ا  2017أم -رأ ع-ادي-ا
بالنسسبة للمنتخب ،قائ« :Óمن خÓل
أإلمكانات ألمتوفرة أعتقد أن وضسع
نصس -ف ن -ه -ائ -ي ك-أاسس إأف-ري-ق-ي-ا 2017
ك-ه-دف أم-ر م-ن-ط-ق-ي ،ل-ك-ن-ن-ا ن-ط-مح
Óحسسن خÓل ألبطولة ألتي
دأئما ل أ
نريد ضسمان ألتأاهل إأليها مبكرأ من
أجل ألتفرغ للتحضسير».
وت -رأقب «أل -ف -اف» ب -عضس أل Ó-ع-ب-ي-ن
ألمغتربين ،بحسسب رورأوة ،ألذين قد
يدعمون صسفوف ألمنتخب مسستقب،Ó
ع- -ل -ى غ -رأر ب -ن رح -م -ة لعب ن -يسس
ألفرنسسي.
«إانشض - -اء م- -راك- -ز ال- -ت- -ك- -وي- -ن
مسضؤوولية الولة»
كشسف رئيسس ألتحادية ،أن ألولة هم
أل - -مسس - -ؤوول - -ون ع - -ن إأنشس - -اء م- -رأك- -ز
أل -ت -ك -وي -ن ،ق-ائ« :Ó-م-رأك-ز أل-ت-ك-وي-ن
ضسرورية من أجل تطوير كرة ألقدم
وأك -تشس -اف أل-م-وأهب ،ل-ك-ن إأنشس-اءه-ا
ليسس من مسسؤوولية ألفاف ،بل ولة
أل -ج-م-ه-وري-ة وه-ذأ ب-ع-د ألت-ف-اق م-ع
وزأرة ألشسباب وألرياضسة».
وأك- -د رورأوة ،أن سس -بب أت -خ -اذ ه -ذأ
ألقرأر هو إليجابياته ألكبيرة ،قائ:Ó
«أل -وأل -ي ه -و م -ن ي -ع -ل -م أح-ت-ي-اج-ات
أل -ف -ري -ق أل-ذي ي-م-ث-ل ولي-ت-ه وم-ك-ان
إأنشساء ألمركز .لهذأ أعتقد أن هذأ
ألقرأر سسيكون إأيجابيا إألى حد كبير».

«ل -حسض-ن ق-رر الع-ت-زال وب-ن
رحمة ضضمن اهتماماتنا»
أكد رورأوة خبر أعتزأل لحسسن خÓل
ألفترة ألمقبلة قائ« ،Óلحسسن طلب
ألعتزأل ألدولي وهو أمر أحترمه،
خ -اصس -ة أن -ه ك -ان لع -ب -ا م -ث-ال-ي-ا ف-ي
ألمنتخب وسساهم في ألنتائج ألمميزة
ألتي حققناها خÓل ألفترة ألماضسية
وأعتقد أنه يسستحق ألتفاتة طيبة من
جهتنا».
وي -ت -وأج -د ب -عضس أل Ó-ع -ب -ي -ن ضس -م-ن
م- -ف -ك -رة «أل -ف -اف» ،ع -ل -ى غ -رأر ب -ن
رحمة« ،بن رحمة من ألÓعبين ألذين
نتابعهم عن قرب وإأذأ أضسحى لعبا
أسس- -اسس- -ي -ا ف -ي ف -ري -ق -ه أع -ت -ق -د أن -ه
يسستطيع ألتوأجد مع ألمنتخب».

«م-داخ-ي-ل النقل التلفزيوني
ارتفعت إالى  70مليار سضنتيم»
ن ّ-وه رورأوة ب-مسس-ت-وى أل-ب-ط-ول-ة ،م-م-ا
سساهم في ألرفع من قيمة مدأخيلها،
قائ« :Óعند وصسولي لرئاسسة ألفاف
ك -انت م -دأخ -ي-ل أل-ن-ق-ل أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي
للبطولة ل تتجاوز  4مÓيير سسنتم،
ل -ك -ن أآلن أألم -ور وصس -لت ل -غ -اي -ة 70
م -ل -ي -ار وه-و م-ا سس-يسس-اه-م ف-ي زي-ادة

«أات -م -ن -ى أان ي -ك-ون مسض-ت-ق-ب-ل
الفيفا أافضضل من ماضضيها»
جدد رورأوة تمنياته لمسستقبل أفضسل
للفيفا ،قائ« :Óألتحاد ألدولي هو
م -رج -ع -ي -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ن -ا ول -ج -م -ي-ع
ألتحادأت وما حدث أمر مؤوسسف،
لكن أتمنى أن يكون مسستقبلها أفضسل
من ماضسيها وتسستعيد دورها ألريادي
من خÓل ألشسفافية في ألتسسيير».

أارثور جورج (مدرب مولودية الجزائر) لـ «الشضعب»:

«أللعب في بولوغين حرم ألفريقين من تقديم مبارأة كبيرة»

انتهت القمة العاصضمية بين مولودية الجزائر وشضباب بلوزداد بالتعادل السضلبي في
لولى «موبيليسس» بملعب «عمر حمادي»
افتتاح مباريات الرابطة المحترفة ا أ
ببولوغين.
لول على رأاسس العارضضة الفنية للعميد،
وعند نهاية اللقاء ،اقتربنا من المسضؤوول ا أ
أارثور جورج ،الذي أاكد لنا أان المولودية كانت أافضضل طوال أاطوار المباراة ،لكن
لولى من البطولة .كما
الفعالية أامام المرمى خانت الفريق من أاجل الفوز بالمباراة ا أ
أاعرب عن امتعاضضه من برمجة المباراة في بولوغين ،في هذا الحوار لـ «الشضعب»...

ف -ي م -ل -عب صس -غ -ي -ر ووسس-ط ح-رأرة ل ت-ط-اق ،أم-ر
إأيجابي بالنسسبة لنا .أآلن يجب علينا نسسيان هذه
ألمبارأة وموأصسلة ألعمل أمام ألمرمى ،لنكون أكثر
فعالية في ألمباريات ألقادمة .وأهم شسيء حدث
أليوم هو أننا ضسمّنا ألتدرب في ظروف جيدة خÓل
أألسسبوع ألقادم وتجنبنا ضسغط أألنصسار ألذي كان
سسيقع على رؤووسسنا في حالة ألهزيمة.
^ ال -م -ول -ودي -ة ال-ت-ي ضض-ربت ب-ق-وة خÓ-ل

المباريات الودية في تربصس بولونيا ،خّيبت
في أاول لقاء رسضمي؟

حاوره :محمد فوزي بقاصص
الشضعب :تعادل بطعم الهزيمة أامام الشضباب
أاليسس كذلك؟
أارثور جورج :ل أبدأ .كنا أألفضسل طوأل ألمبارأة

ولم نلعب للورأء ،كما فعله فريق شسباب بلوزدأد.
لعبنا من أجل ألفوز وخلقنا ألعديد من ألفرصس في
ألمرحلة أألولى.
في ألشسوط ألثاني ضسغطنا أكثر وطوأل ألمبارأة
خلقنا فرصسة وأحدة خطيرة من قذفة حشسود ألتي
أرتطمت بالعارضسة أألفقية وباقي ألفرصس كانت
مخالفات مباشسرة جانية بقليل أو فرصس لم نعرف
كيف نترجمها إألى أهدأف.
أل -ي-وم ك-ن-ا أألفضس-ل ف-وق أل-م-ي-دأن ،ل-ك-ن ل-م ن-ع-رف
ت-جسس-ي-د سس-ي-ط-رت-ن-ا ل-خ-ط-ف ن-ق-اط أل-م-ب-ارأة ،لكن
ألتعادل في أللقاء أألول من ألبطولة في دأربي كبير

^^ ألÓعب ألجزأئري لما يلعب في ظروف جيدة
ف -ي أل -عشسب أل -ط -ب-ي-ع-ي ف-ي مÓ-عب ك-ب-ي-رة وح-ي-ن
يتدرب ألكثر من  15يوما في ألعشسب ألطبيعي
ي- -ب- -ه- -رك وي -ل -عب ك -رة ق -دم ج -م -ي -ل -ة ،خ -اصس -ة أن
أل-ج-زأئ-ري-ي-ن ي-ت-م-ت-ع-ون ب-م-هارأت فنية عالية ،على
غرأر ما يقوم به «عوأج» مع ألمولودية أو «بÓيلي»
م -ع أت -ح -اد أل -ع-اصس-م-ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل-ن-ا ن-ت-أال-ق ف-ي
ألمباريات ألودية مع ألفرق ألناشسطة في ألدرجة
أل -ب -ول -ون -ي -ة أألول-ى .أل-ي-وم أألم-ور ك-انت م-خ-ال-ف-ة،
ومعالمنا في ألمÓعب ألتي تحدثنا عليها منذ قليل
غابت ،ما جعلنا نحاول ألوصسول إألى شسباك ألشسباب
لكن دون جدوى .أآلن علينا أكتسساب عادأتنا ومع
مرور ألوقت سسنكون أفضسل ونهزم منافسسينا ،وما
ي-م-ك-ن-ن-ي ق-ول-ه ه-و أن-ه سس-ي-حسسب ل-ن-ا أل-ف حسس-اب
خÓل هذأ ألموسسم.
^ إاذن أانت ت -ن -ت -ق -د ال-راب-ط-ة ع-ل-ى ب-رم-ج-ة

الداربي في بولوغين؟

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

^^ ألذي كان ينقصس ألفريقين أليوم هو أللعب في

ملعب كبير تماما مثل  5جويلية ،ألجمهور حرم من
مشساهدة فريقين يلعبان كرة قدم جميلة ،ونحن
ح -رم -ن -ا م-ن ع-رسس ك-روي ك-ب-ي-ر ب-ت-وأج-د  80ألف
مناصسر من ألفريقين في ألمدرجات .كما أن أللعب
في بولوغين جعلنا نشساهد تلك ألصسور ألمؤولمة في
أل -م -درج -ات وأل -ع -دد أل-ه-ائ-ل م-ن أل-ج-رح-ى ب-ف-ع-ل
ألترأشسق باأللعاب ألنارية وألشستباكات مع رجال
أألمن .وقد يحرم كÓنا من أللعب أمام جمهوره
بسسبب تصسرفات طائشسة لبعضس ألمناصسرين ،وعلى
ألجمهور أن يحكم هل كÓمي صسائب أم ل.

ألعدد

1٦7٩٩
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والي العاصضمة هو المخول بفتح ملعب  5جويلية

قرباج« :أأحدأث ألعن ـف ألتـ ـي شسهدته ـ ـا مبارأة
ألمولودي ـ ـ ـة وألشسـ ـ ـباب غيـ ـ ـر مقبول ـ ـ ـ ـ ـ ـة»

نزل رئيسس الرابطة
الوطنية لكرة القدم
محفوظ قرباج ،أامسس،
لولى
ضضيفا على القناة ا أ
Óذاعة الوطنية
ل إ
للحديث عن عودة
نشضاط الرابطة
لجراءات
المحترفة وا إ
التنظيمية التي تم
اعتمادها وتأاهيل بعضس
المÓعب في صضورة 5
جويلية.

عمار حميسسي

Óحدأث
لم يخف قرباج أسسفه ل أ
أل-ت-ي ت-خ-ل-لت م-وأج-ه-ة م-ولودية
ألجزأئر وشسباب بلوزدأد قائ:Ó
«ألمشساهد ألذي وقفنا عليها في
موأجهة ألجولة أألولى يندى لها
ألجبين وجعلتني محبطا ،ألنني
ل أجد أي مبرر لكل ألذي وقع.
يبدو أننا لم نتعضس بعد من موت
لعب ألشسببية إأيبوسسي ألموسسم
ألماضسي».
ورفضس ق-رب-اج ت-ح-م-ي-ل أل-رأبطة
ألوطنية مسسؤوولية ألعنف ،مؤوكدأ
أن مهّمة محاربة هذه ألظاهرة
مسس- -ؤوول- -ي- -ة أل- -ج- -م -ي -ع ،ق -ائ :Ó-
«أل-رأب-ط-ة م-ه-م-ت-ه-م-ا أل-رئ-يسس-ية
ألوقوف على برمجة ألموأجهات
وكل ما يتعلق بالعÓقة بالجوأنب
أل -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ل -ل -م-ن-افسس-ة .أم-ا
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ع-ن-ف ف-ه-و مسس-ؤوولية

ألجميع دأخل ألوسسط ألكروي،
سسوأء أألندية أو حتى ألقائمين
على لجان أألنصسار ألذين عليهم
أن ي -ق -وم -وأ ب -دوره -م ف -ي ه -ذأ
ألشسأان».
وع -اد رئ-يسس أل-رأب-ط-ة ل-ل-ح-ديث
م -ج -ددأ ع -ن م -ل-عب  5جويلية،
ق- -ائ « :Ó-ح -ت -ى أك -ون وأضس -ح -ا،
تأاهيل ملعب  5جويلية للمنافسسة
ألرسسمية مرتبط بشسقين :أألول
رياضسي تقف عليه ألرأبطة من
خÓ-ل ل-ج-ن-ة م-ع-اي-ن-ة أل-مÓعب،
أل -ت -ي أع -طت ألضس -وء أألخضس -ر،
ب- -ع- -د أن ع -اي -نت غ -رف ح -ف -ظ
أل-مÓ-بسس أل-خ-اصس-ة ب-ال-ف-ريقين،
ح-ال-ة أرضس-ي-ة أل-م-ي-دأن ،م-دأخل
أل -م -ل -عب ،ق -اع -ة أل -كشس-ف ع-ل-ى
ألمنشسطات وغيرها من أألمور.
أإلشس -ك-ال أآلن ي-ت-ع-دى أل-رأب-ط-ة
ألوطنية ومرتبط بموأفقة عديد

أل- -مصس- -ال- -ح ع -ل -ى رأسس -ه -ا وأل -ي
ألعاصسمة».
وأكد قرباج ،أن أإلشسكال مرتبط
ب-رف-ع أل-ت-ح-ف-ظ-ات أألم-ن-ية ألتي
وقفت عليها أللجنة ألمختصسة،
قائ« :Óألطرف ألثاني ألذي له
ع Ó-ق -ة ب -م -ن -ح ألضس-وء أألخضس-ر
لÓسستقبال في ملعب  5جويلية
هي أللجنة أألمنية ألمشسكلة من
مصسالح أألمن وألحماية أألمنية
وأل -ت -ي سس -ج-لت ع-دة ت-ح-ف-ظ-ات
على ألمدرجات ألعلوية ،ألتي ل
تسسمح مسساحتها ألضسّيقة ألعوأن
أألمن بالتدخل في حال وجود
أي إأشسكال .كما أن ألملعب عرف
أشسغال كبيرة ما يسستلزم قرأرأ
م -ن مصس-ال-ح أل-م-رأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة
للبناء ،فضس Óعن وألي ألعاصسمة
أل -ذي ي -ب -ق -ى أل -وح-ي-د أل-م-خ-ول
باتخاذ ألقرأر ألنهائي».

لولى موبيليسس
الرابطة ا أ

دأربي مثير بين «ألنصسرية» و»أأبناء سسوسسطارة»

تسضتكمل ،اليوم،
لولى
مباريات الرابطة ا أ
موبيليسس في جولتها
لولى ،حيث تتصضدر
ا أ
المواجهة بين نصضر
حسضين داي واتحاد
العاصضمة برنامج
المباريات ،فيما يسضعى
الوفاق لتحقيق
النطÓقة المنتظرة
أامام «الحمراوة».

نبيلة بوقرين

يسس- -ع- -ى لع- -ب- -و أل -نصس -ري -ة إأل -ى
أإلب -ق -اء ع -ل -ى أل -زأد ك-ام Ó-ف-ي
أل-دي-ار ،ب-م-ا أن-ه-م ي-ه-دف-ون إأل-ى
ت - -دشس - -ي - -ن أل- -مشس- -وأر أل- -ك- -روي
بانتصسار يرفعون به معنوياتهم
أكثر للموأصسلة بنفسس ألمسستوى
ف -ي ق -ادم أل -ل -ق -اءأت ،وح -ت-ى ل
يتكرر سسيناريو ألسسنة ألماضسية.
أم-ا أت-ح-اد أل-ع-اصس-م-ة فسس-ي-دخل
أل- -م -وأج -ه -ة ب -ن -ي -ة أل -ف -وز أم -ام
ألمÓحة من دون شسك ،بما أن
أل- -م- -ج -م -وع -ة ج -اه -زة م -ن ك -ل
ألنوأحي ،بسسبب أسستمرأرهم في
ألعمل طيلة ألفترة ألتي سسبقت
أل- -م- -ن- -افسس- -ة ،ب- -اإلضس- -اف- -ة إأل -ى
ألمعنويات ألعالية لÓعبين بعد
ألمشسوأر أإليجابي ألذي حققوه
ف -ي أل -ب -ط -ول -ة أل -ق-اري-ة ب-أارب-ع-ة
أنتصسارأت متتالية.
ال- - -وف- - -اق أام- - -ام ف - -رصض - -ة
لمور
تصضحيح ا أ
ح -ام -ل ل -قب أل-م-وسس-م أل-م-اضس-ي
وف-اق سس-ط-ي-ف ،سس-يسس-ت-ق-بل على
م -ي-دأن-ه ف-ري-ق م-ول-ودي-ة وه-رأن

وع-ي-ن-ه ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق أل-ف-وز من
أجل إأعادة ألعتبار للنادي بعد
أإلخ- -ف- -اق- -ات أل- -م -ت -ت -ال -ي -ة ف -ي
ألمنافسسة ألقارية ،وألنها فرصسة
م-وأت-ي-ة ل-ل-تصس-ال-ح م-ع أل-ج-م-ه-ور
وألعودة إألى طريق ألنتصسارأت
من جديد.
ب- -ي -ن -م -ا سس -ت -ه -دف أل -م -ول -ودي -ة
أل-وه-رأن-ي-ة إأل-ى أل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة
إأي-ج-اب-ي-ة م-ن خ-ارج أل-دي-ار ،م-ن
خ Ó- -ل أسس - -ت - -غ Ó- -ل أل - -ظ- -روف
ألصس -ع -ب -ة أل -ت -ي ي -م -ر ب -ه-ا أب-ن-اء
ألهضساب ،بما أن ألضسغط سسيكون
ع- -ل -ي -ه -م ب -نسس -ب -ة أك -ب -ر ،ألن -ه -م
مطالبون باإلبقاء على ألنقاط.
ول -ه -ذأ ف -إان أألم -ور ف -ي صس -ال -ح
ألضس- -ي- -وف ل -ت -دشس -ي -ن أل -م -وسس -م
ب-ن-ت-ي-ج-ة إأي-ج-اب-ي-ة ي-ف-تتحون بها
ألمنافسسة.
م- -ول- -ودي- -ة ب -ج -اي -ة أام -ام
م -ه -م -ة صض -ع -ب -ة ضض-د أام-ل
لربعاء
ا أ

هداف «الخضضر» يصضّرح بعد تمديد عقده إالى 2020

«أتمنى ألتتويج بالمزيد من أأللقاب مع سسبورتنغ لشسبونة»
عّبر إاسضÓم سضليماني عن سضعادته بتمديد عقده
مع فريقه سضبورتنغ لشضبونة لغاية  ،2020مؤوكدا
أان هذه الخطوة سضتزيد من رغبته في حصضد
للقاب والبقاء في المسضتوى العالي مع فريقه
ا أ
لبطال.
المقبل على المشضاركة في رابطة ا أ

عمار حميسسي

أكد سسليماني في تصسريح له ،أمسس على ألموقع ألرسسمي
لفريقه ،عن سسعادته ألبالغة بتمديد عقده قائ« :Óأنا سسعيد
للغاية بهذه ألخطوة ألتي سستزيدني عزما على تحقيق نتائج
أفضس -ل ف -ي أل -مسس -ت-ق-ب-ل م-ع ف-ري-ق-ي ،إأضس-اف-ة إأل-ى أل-ب-ق-اء ف-ي
ألمسستوى ألعالي وهو ما سسيسساهم في تطوير إأمكاناتي ألفنية

وألتقنية» .وأعتبر سسليماني تمديد عقده مع ألفريق أمرأً
منتظرأ ،قائ« :Óلقد وجدت رأحتي في ألفريق ألذي منحني
كل شسيء وتمديد عقدي هو بمثابة رد ألجميل للمسسؤوولين
وأنصسار ألنادي ألذين وقفوأ إألى جانبي في أألوقات ألصسعبة».
وك-ان ن-ادي سس-ب-ورت-ي-ن-غ لشس-ب-ون-ة أل-ب-رت-غ-ال-ي ق-د أع-ل-ن ،سس-ه-رة
ألخميسس ،عن تمديد عقد مهاجمه ألدولي ألجزأئري إأسسÓم
سسليماني ( 27عاما) إألى جوأن  2020لقاء قيمة لم ُيكشسف
عنها .في وقت جرى ألتأاكيد مجددأ ،على أّن سسبورتنغ لشسبونة
لن يبيع قناصسه مسستقب Óبأاقل من  30مليون يورو .وخاضس
سسليماني في موسسم  30 ،2014 – 2013مقابلة مع سسبورتينغ
جل فيها  10أهدأف ،قبل أن يرفع ألغلّة في ألموسسم
لشسبونة ،سس ّ
ألماضسي إألى  15إأصسابة في  33مقابلة.

في حين ينتظر وصسيف ألبطل
م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ،م-ه-م-ة صس-ع-ب-ة
خ Ó-ل أل -خ -رج -ة أل-ت-ي سس-ت-ق-وده
ل -م -وأج -ه -ة ن -ادي أم -ل أألرب-ع-اء
بميدأن هذأ أألخير ،ورغم ذلك
إأل أن ألضسيوف يطمحون لتأاكيد
أل-مسس-ت-وى أل-ك-ب-ي-ر وأل-رأئع ألذي
قدموه خÓل ألموسسم ألماضسي
م- -ن خÓ- -ل أل- -ع- -ودة ب- -ن- -ت- -ي -ج -ة
إأيجابية.
وسس -يشس -ه -د م -ل -عب أول ن-وف-م-ب-ر
ب -ت -ي-زي وزو ،م-ب-ارأة ف-ي أل-ق-م-ة
تجمع بين شسبيبة ألقبائل وشسباب
قسسنطينة ،بالنظر إألى رغبة كل
ط- -رف ف- -ي ت- -ح- -ق -ي -ق ن -ت -ي -ج -ة
إأي- -ج- -اب- -ي- -ة ،أألول ألن- -ه م -دع -م
باألرضس وألجمهور وألثاني يريد
أسستغÓل ألضسغط لصسالحه ولهذأ
فإان أللقاء منتظر أن يكون في
أل -مسس -ت -وى أل-ع-ال-ي ف-ي أل-ج-انب
ألفني.
أما فريق أتحاد ألبليدة ألعائد
م -ج -ددأ إأل -ى ح -ظ -ي -رة أل -ك -ب-ار،
فتنتظره رحلة شساقة إألى ألغرب
أل -ج -زأئ -ري ل -م -وأج-ه-ة ج-م-ع-ي-ة
وهرأن ،في أول لقاء له وهدفه
تفادي ألهزيمة .إأل أن ألمهمة
سس -ت -ك -ون صس -ع -ب-ة ،ألن أصس-ح-اب
أألرضس يريدون ألفوز بالمبارأة،
ألن -ه -م سس -ي -ك -ون -ون م -دع -وم -ي-ن
بأانصسارهم.
البرنامج
ن.ح .دأي – إأ .ألعاصسمة 17:00
شس.أل -ق -ب -ائ -ل – شس.قسس -ن-ط-ي-ن-ة
18:00
د.تاجنانت – أ.غليزأن 17:00
ج.وهرأن – إأ.ألبليدة 17:00
أ.أألربعاء – م.بجاية 17:00
و.سسطيف – م.وهرأن 17:00

الفجر0٤.٢٩...............:
مواقيت الظهر١٢.٥3...............:
الصسÓة العصسر١٦.3٨...............:
المغرب١٩.٤٢..............:
العشسـاء٢١.١١................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
ت -ن-ق-ل اŸن-اضس-ل
^  ١٥اأوت :١٩٥٤
«مصس -ط -ف -ى ب -ن ب -ول -ع -ي -د» راج  Ó-اإ¤
طرابلسس ليبيا حيث التقى اŸناضسلÚ
«اأح - -م - -د ب- -ن ب- -ل- -ة» و«ال- -بشس Òق- -اضس- -ي»
ل -دراسس -ة ك -ي -ف -ي -ة ج-لب الأسس-ل-ح-ة ل-ل-داخ-ل
اسستعدادا لتفج Òالثورة.

الطقسس المنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

السسبت  30شسوال  ١٤3٦هـ اŸوافق لـ  ١٥أاوت  ٢0١٥م

23°

الجزائر

 20°الجزائر

 30°وهران

29°

 30°وهران

العدد  ١٦٧٩٩الثمن  ١0دج

29°

france prix 1

انسسرسس جار  Êفاسسن انكم كل اسس نالسسبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشس-اويث ،اتراقيث..الشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الشسعب" م -انك ات -ي -ل-ي سس-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني
نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

لعوايــــــل آاغ داسصـــــن غــل بحـــر تÓقان
أاروح أانسصــــــــــــن جــــــــاران لعفــــــــان

تروحن أاذان ندزاير غو سساناي بوها غل البحر ما ÊتÓقان الراحث أانسس و تسسورحن فرواح أانسسن و
سسلخصسوصس ذي الوقت آاغ أازر أامورث أانغ أاوسسان حمان بوها ،و حتى لقان أامكان يحلى من غ Òلبحر ذي بوها Ê
موكانن .

سضعاد بوعبوشش

بصسح غير اروحنت لعوايل نتمورث ندزاير غلبحر و سسرسسن القشس أانسسن تÓقن أامان أانسس يوسسخ و ذيسس بوها نتغاوسسوين آاغ
يطيشسنيهن أاوذان ام لقراعي نوامان الكيسسان ،الدخان ،النيلو ،ماني يسسمخجن لبحر و تولى شسران لحالث سسعفان  ،و قيمن أاوذان زرن
ذي الشسي آاي آاغ حتى فهمن مانيسس يوسسيد و نهني يغ أاوسسيدن باشس آاعومن و أاسسروحن .
و الحالث آاي ماشسي غير ذي وامان نالبحر و نتÓقات ثاني ذي الرمل ماني يكثر لوفاح خطراشس أاوذان داسسن و طيشسن الماكلث أانسسن
ذي الشسط و حتى تاوين الزبل أانسسن إانيذسسن  ،و تÓقان ذيسس القراعي الكوارط  ،ايشسكارين نالنيلو آاغ لسسقن ذيسس لحشساوشس نالبحر
آاغ يريا سسلمواج .
و قارن أاوذان آاغ داسسن بلي ’زم غير أايدياسس ويط باشس آايسسرثاح ’زم فÓسس آاينظف آامكان أانسسن و ياوي الخماج أانيسس إانيذسس باشس
آايقيم أامكان ذي نظيف دايما  ،بصسح قارن بلي المشسكل دايما ،يذ الغرزة آاغ داسسن و تجن كلشس ذي الشسط و حتى تناقان أاموكانن أانسسن
و’ن حتى آاغ تاودن إانيذسسن إايطان و الشسي يي حتى يتو’م الحرمث لعوايل .

ال-ن-ظ-ام ن-ت-عشس-رت دق-ن ال-ن-ظ-ام
ي Óيدجور اغÓن سسبكري ايويد
تضس -ف-وي-ن ت-وح-دي-ي-ن م-ان ان-اف
اشس اغ -رم دسس م -ن -او ت -عشس -ري-ن
ج -رونت م-ن-او ت-واشس-ول-ي-ن  .اشس
تعشسرت غرسس الضسامنسس وني
انت اتقابل تواشسولين نتعشسرت
سسقلÓن غال لعراسس اجروان
دتمشسراشس اضسرانت جار مدان
دومصس -ال -ح ج -ارسس -نت ت -ع -اوان-ن
ام- -وضس- -ان ت -ب -دان ادسس -ان ام -ار
نالشسدة.
دق - - -ن م - - -دان ا’ن اتشسÓ- - -ن
ف- - - -م- - - -ان - - -نسس - - -ان اسس - - -ج - - -وري
ن-ل-م-ورت-نسس-ان ب Ó-م-ا ادسسوتران
انغ اتشسلي فحد وضسضسن اوفرى
ن -ت -مشس -راسس -نسس -ان .اق -ارن وسس
ي- -غسس ت -ن -م -رت ام -انسس ادخ -دم
سسوفوسسسس .سسومن امزوار رب
ات- -ن -رح -م م -ان ا’ن اج -ن -د اق -ن
ال -ن -ظ -ام ’شس ال -م-ث-السس انشس-ان
وضسضسن.
اشس تعشسرت غرسس اقن الممثل
تمجيدا اسسقم نعزبان ا’ن دسسر
ن -ت -عشس -رت دقت ال -واسس-ط-ة ج-ار

تدار نتعشصرين اغزر نلمزاب

ت -م -ج -ي -دا ا’ن تسس -ج-ورى ل-م-ور
ن- -وغ- -رم دم -دان ب -اشس ادسس -ن -ان
ان Ó-ن ج -دي -د ت -م-دي-نت اج-ورن
ف- -ووال اق- -ن ام- -غ- -ر ا’خ -ت Ó-ف
الراي دالكثرة نالمدبرين اتزون
ج- -ار م- -دان دج- -ار ت -واشس -ول -ي -ن
اماشسي ي Óالحال اماروا اغÓن

اشس ح- -د ات- -ب- -ع ال- -ج- -ه -ة اي -غسس
دال -ج -ه -ة ا’ن ات -اسس ف -ل -ه -واسس
تضسف انغ النتيجة لكنغ انرقبت
.
اشس تعشسرت غرسس اقت تدارت
توبنى سسويتلي نتروسس تمÓقان
دسس المناسسبات نلعراسس جرون

دسس اشس تتشسلت تروى نتعشسرت
اتسس - - -دج - - -ان دسس دخ اج- - -روان
اي- -م- -ك- -راسس دال -وشس -ول اوع -زام
دول- -م -اد دق -اع ابسس -ون ات -ه -م -ان
تمدورتنسسان.
ال- -تسس- -ام- -ح دوق -ب -ال ا’ن ت -وات
سس - -ب - -ك - -ري ’شس - -غ - -رسس - -ان اقت
العنصسرية فحد وضسضسن الدليل
ات اغرسسان رزمن تورى ابرنيان
ب- -اشس ادي- -لسس غ- -رسس- -ان انشس -ان
تعشسرين المذابيح دبني مرزوق
اه- -اج- -رن غ- -ال وغÓ- -ن دول -ن -د
غرسسان انشسان ان ات اغرسسان
دمناوت تعشسرين .
ادم-وان ن-ال-دول-ة سس-ب-ك-ري قران
الهيئات دالنظام ا’ن اسسمنكزن
غفسسان يغلب نتمشسراسس يج ات
اغ-رسس-ان ادسس-ج-ورن ل-م-وت-نسسان
وح -دنسس-ان دق-ن م-دان ت-وسس-ن-ان
بل مسسالمين اولجي نتمشسراسس
انغ نالفوضسى دجورن فلحسساب
نالدين تقدي نربي يلزم ارني
دوط -وف دتصس -رت-و ب-ال-خصس-وصس
اماروا.

تغردايت :الشضيخ باعلي واعمر

أاك Ìنـ 3إامليان ددواحان رزفان لشصظوظ
نتيبازة سصيهبذا أاسصوحث أاونبذو

جردان سسراباسس أاوسسÓك ميدان نتيبازة
سس-ي-ه-ب-ذا أاسس-وحث ان-ب-ذو أاسسٌ-ق-اسسو أالمعاذ
إانقورا نالسسوقو إايمضسان أاكثر إا 3إامليان
ددواحان إاديوسسان رلشسظوظ يمخا’فان
ن -ال -و’ي -ة بصس -ح أاو’شس ال -ح -ا’ث ي -ق-ن-ان
سس-ال-م-وت سس-واغ-ظ-اصس ق-لشس-ظ-وظ م-ان-ي
ه Ó- -ال- -عّسس- -ث ق -ان -ث -ب -الت ت -وج -ردانت 3
نالحا’ث نالموت قلشسظوظ ٌقي Óووقي
ماني او’شس الع ّسسث إاسسÓكان .
ف -وام -ان ج-ردان إاسسÓ-ك-ان ن-ت-ي-ب-ازة 3١٩٧
دالحا’ث أاسسيذاف ييخفاوانسسان ٌقلمداذ
أاسسÓك نـ ١٩85دميدان إاٌقغرقان ذٌقمان
ل-ب-ح-ر ت-وج-رح-ان زيسس-ان  ١20٩دتراسسان
’ن  ٩8٩زيسسان توسسعفان ذٌقمكان و 220
ن - -يضس - -ان سس - -ي - -وضس - -ان- -ي- -ه- -ان إاسسÓ- -ك- -ان
رسسبيطاراث يوذسسان ٌقلمداذ أاهانداوان
’طباء فليعرث إادينضسان إاهوذرث نسسان ،

بصسح ٌقانقبالت وامو ’ن عيطا ددواحان
ت -روح -ان ت -ع -وم -ان ٌق-لشس-ظ-وظ م-ان-ي يÓ-
ووق - -ي دو’ أاو’شس ال - -عّسس - -ث إاسس Ó- -ك - -ان
فوامان اموثان ذين ثÓثة زيسسان ٌقوسسانو
إايمضسان .
أاراغ أاي-ت-ي ب-ل-ي إاسسÓ-ك-ان م-ي-دان ن-ت-ي-ب-ازة
سس- -وج- -ذان اخÓ- -ل دال -ت -اوي Ó-ث ي -ق -ن -ان
سس- -ح- -اي- -اذ ف- -وذرث إادواح- -ان ي -ت -روح -ان
رلشس -ظ -وظ أادسس-ام-ي-غ زيسس-ان أاسس-م-ا نـ500
دعسس- -اسس- -ان زيسس -ان  420سسنخذامنيهان
ٌقهسسوحث أاونبذو و  80نيضسان سسٌقسسÓكان
نكو’سس ٌقغزذيسس نـ 24دسسÓكان سسٌقذني
إاغ- -ذصس- -ان رذاخ- -ل إاوام -ان دال -زي -ات فـ4
’ط-ب-اء د ٩ي-ي-م-راق-بان دو’  3ييمدبران
يسستكلفان سسوفتشسي لخذمت .

تيبازة :عÓء.م

ÿصصاصص انتزذغ يسصقرايذ لهÓك

ذدرث اع -دان ،ثسس -دري -ن ال -ح -ام-و اول-نت
اسسوطاسس امجاين اسسولن اوكن اموضسن نغ
امغارن اذ حذرن امنسسن قارن اكن ذلوقاث
اوزال  ،ام - -ذن - -ن ذغ ام - -وضس - -ن ال- -ق- -اسس- -ن
اودسس -ف -غ-ن ار سس-ط-ي-ج .ال-ح-ام ازاذن ذاي-ن
اديسس-قÓ-ي-ن سس-ل-مضس-ر ل-م-ع-ن اناف ذلوقث
اون -ب -ذ اط -اسس ل-هÓ-كث اديسس-ن-ل-ف-اي-ن ،اذغ
ادن -ب -ذر ق -ارسس-ن ل-خصس-يصس اوسس-زذغ ذاي-ن
اديسسقراين لهÓكث.
ان -اف اك -ن اط -اسس ال -ه Ó-كث ادي-تسس-اسس-ن
سس-ق-ام-ن ان-تسس-ثث اخ-ل-ط-ن اذووغن .امكن
ن -ع -ل -م اق -ذاسس ب -م -ان ان -تسس-يث ان-ت-م-وي-ن
انتمرث اعدن فÓسسن ازمن ،اقرضسقن امكن اناف ذقطاسس امكوان اقوذاسس بمان
الغذير نغ امÓسس عدان ذقوث انترغ ،خلطان ومان نثن ذمÓسس اين اديتسسوين
لهÓك ،ذاين ام قارن لهÓك اديتسسن سسلخصسيصس انتزذغ ابامن.
امكان ادبن ذقسسان اعدان اطاسس امضسان غار امعراضسن نثمغروين ،اركبثن يون
ل -ه Ó-ك اوع -رن اسس -وط -اسس ذق -ط-اسس نسس-ب-ت-رث ان-ت-ب-رتسس ،ام-ج-اي-ن ذوان ل-هÓ-ك
اديتسساسسن سسلخصسيصس انتزذغ انثرمت ادثتسس ومذان سسثمغرامذي انسسكسس ياك
ذلمرق امكن نعلم ا’ن امو’ن نثمغروين اديتسسوين اقاذ اقسسنولن ،لمعن اقذق
اثشسغبيثن سسو ثذريمث.
اسسين اناف اطاسس اقمذنن اقزنزين اسسفار بتشس ذقبرذن اسسرسسند اسسفار ذقطيج
ووطاسس امزذاغ اقسسنذين غف اسسفار اقرخصسن ذسسم بل م يسسحبرر غف ثزمرثسس
ام يزمر اديسسغل سسلمذر ؤوتيشسرو مريغث ،ادنبذر ذدرث اعدن ابند يون بطان
اديتسسن سسقيفك نتسسث اتسسغطن’ ،علحسسب امجاين لهÓك اق يتسسد سسثسسث
اقضسنن اسسين اذينطضس اقاذ يسسونا يفك نغ اغ انتسسث اهلكن ،امكن نتسساف اقاذ
يزنزين اسسلمان ذصسنصسف باسس بل م نتسس اذلل سسسسفار سسسسنعث انسسن ازذاث
نثحن غفثغز بسسان ،اه يود كان ايمذنن اذحذرن امنسسن سسÓهÓكث انبذ.

البويرة :ع نايت رمضضان

