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يحتضصن منتدى «الشصعب» ندوة نقاشص حول موضصوع« :المجتمع المدني والسصلم الوطني» ،بمبادرة من المنظمة الوطنية للتضصامن
لئمة ،وذلك
’مين العام للنقابة الوطنية ل أ
الجمعوي ،يلقيها الدكتور محمد طيبي أاسصتاذ علم ا’جتماع ،والشصيخ رجيمي جلول ا أ
’ثنين  17أاوت  2015على السصاعة  11:00صصباحا ،بمقر الجريدة الكائن بـ 39شصارع الشصهداء ،الجزائر العاصصمة.
يوم غد ا أ
حضصوركم يشصرفنا

دعوة
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األحد  ١٦أاوت  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ٠١ذي القعدة ١٤٣٦هـ

يحتضشن منتدى «إلششعب» ندوة نقاشس حول موضشوع« :إÛتمع
إŸد Êوإلسشلم إلوطني»Ã ،بادرة من إŸنظمة إلوطنية للتضشامن
إ÷معوي ،يلقيها إلدكتور ﬁمد طيبي إأسشتاذ علم إلجتماع،
وإلششيخ رجيمي جلول إلأم Úإلعام للنقابة إلوطنية لÓأئمة،
وذلك ي - -وم غ - -د إلأث- -ن 1٧ Úإأوت  2015ع -ل-ى إلسش-اع-ة 11 : 00
صش -ب-اح-اÃ ،ق-ر إ÷ري-دة إل-ك-ائ-ن بـ  39شش-ارع إلشش-ه-دإء ،إ÷زإئ-ر
إلعاصشمة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
إلعدد 1٦٨00

فروخـ ـ ـي يلتقـ ـ ـي ألفيدرألي ـة
ألوطني ـ ـ ـة للم ـ ـربÚ

طلعي يعاين قطاع ألنقل بجيجل

يقوم وزير إلنقل بوجمعة طلعي ،غدإ ،بزيارة عمل وتفقد
ع-ل-ى مسش-ت-وى ولي-ة ج-ي-ج-ل ،ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ب-عضس إŸشش-اري-ع
إلقطاعية.

يجتمع وزير إلفÓحة وإلتنمية إلريفية وإلصشيد
إلبحري سشيد إأحمد فروخي ،إليوم ،مع إلفدرإلية
إل -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -رب( Úشش -ع -ب-ة إل-ل-ح-وم) ،وذلك ع-ل-ى
إلسشاعة  09 : 30صشباحا Ãقر إلوزإرة.

طاغابو تتفقد قطاع
ألصشناعة ألتقليدية بتلمسشان

ميهوبي يختتم مهرجان
«سشيني ألششاطئ»

مصشيطفى يحاضشر حول أنهيار قيمة ألدينار

يسش- -تضش- -ي- -ف ف -وروم ج -ري -دة «إل -وسش -ط» ،ك -اتب إل -دول -ة إلأسش -ب -ق م -ك -ل -ف
بالسشتششرإف ،بشش Òمصشيطفى ،غدإ ،لتنششيط ندوة حول موضشوع «إنهيار
ق-ي-م-ة إل-دي-ن-ار وإل-ت-وإزن-ات إŸال-ي-ة إل-كÈى ‘ ضش-وء إن-ه-ي-ار إأسش-ع-ار إلنفط»،
وذلك على إلسشاعة  11 : 00صشباحا.

حفل ختامي لتظاهرة أأوŸبياد ألششباب Ãلعب  20أأوت

‘ إإطار تنفيذ برنامج وزإرة إلششباب وإلرياضشة و–ت إلرعاية إلسشامية لرئيسس إ÷مهورية عبد
إلعزيز بوتفليقة ،يششرف إلهادي ولد علي ،وزير إلششباب وإلرياضشة ،على تنظيم إأوŸبياد وطنية
للششباب خÓل إلفÎة من  15إإ 19 ¤إأوت إ÷اري ،من إأجل إإبرإز إŸضشام Úإلهادفة وذإت إلأثر
إلإيجابي على ›تمعنا لهذإ إ◊دث إلوطني.
سشتنطلق إŸنافسشات ،إليوم ،على إلسشاعة 10 : 00صشباحا ،حيث سشينظم إ◊فل إÿتامي للتظاهرة
يوم  19إأوت إ÷اري Ãلعب ﬁمد بلوزدإد ،إبتدإء من إلسشاعة  20 : 00لي.Ó
علما إأن إلأوŸبياد Œرى ‘ كل من إلثانوية إلرياضشية بدرإرية بالنسشبة للرياضشيات ،إŸعهد
إلعا‹ لتكنولوجيا إلرياضشة دإ‹ إإبرإهيم بالنسشبة للششطر„ ،قرية إلفنان Úبزرإلدة بالنسشبة
ل -ل -ت -اري -خ ول Ó-إم Ó-ء ع -رب -ي  -ف -رنسش -ي ،وم -ع-ه-د إإط-ارإت إلشش-ب-اب ت-قصش-رإي-ن ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ك-ل-م-ات
إŸتقاطعة.

تقوم إلوزيرة إŸنتدبة لدى
وزي -ر إل -ت -ه -ي-ئ-ة إل-ع-م-رإن-ي-ة
وإلسش- - -ي - -اح - -ة وإلصش - -ن - -اع - -ة
إل- - -ت- - -ق- - -ل - -ي - -دي - -ة إŸك - -ل - -ف - -ة
ب- -الصش- -ن- -اع- -ة إل- -ت- -ق -ل -ي -دي -ة
ع- -ائشش- -ة ط- -اغ- -اب- -و ،إل- -ي -وم،
رف- - -ق- - -ة وف- - -د م - -ن إإط - -ارإت
إل- - -وزإرة ،ب- - -زي- - -ارة ع- - -م- - -ل
وتفقد إإ ¤ولية تلمسشان.

...ويقوم بزيارة
ميدأنية إأ ¤تلمسشان

ندوة علمية حول ألفكر
ألوحدوي لدى «مفدي زكريا»

تـ ـ ـ ـربصس تقنـ ـ ـي صشيفـ ـ ـي
‘ ألكامبـ ـ ـ ـ ـو

ت -ن -ظ -م م -وؤسشسش -ة إلأرشش -ي -ف إل -وط -ن-ي،
ب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع م-وؤسشسش-ة م-ف-دي زك-ري-ا،
غدًإ ،ندوة علمية حول إلفكر
إل -وح -دوي ل -دى «م -ف-دي
زك-ري-ا» ،ت-زإم-ن-ا م-ع إلذكرى  3٨ل-وفاة ششاعر
إل- - -ث - -ورة إ÷زإئ - -ري - -ة إŸرح - -وم «م - -ف - -دي
زكريا» ،وذلك Ãركز إلأرششيف إلوطني
إبتدإء من إلسشاعة  09 : 30صشباحا.

تنظم إللجنة إلوطنية للكامبو إلتابعة
ل–Ó-ادي-ة إ÷زإئ-ري-ة ل-ل-ف-ن-ون إل-ق-ت-الية،
تربصشا تقنيا Ãدينة إلغزوإت.
وجاء هذإ إلÎبصس ،إلذي يوؤطره إلأسشتاذ
ﬁمد غزإ‹ ،درجة رإبعة ‘ إلكامبو،
لخ -ت -ت -ام إŸوسش-م إل-ري-اضش-ي / 2014
 2015و–ضشÒإ ل-ل-م-وسشم إلرياضشي
إ÷ديد إلذي سشينطلق بدإية من
ششهر سشبتم Èإلقادم.
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ألقافلة أإلعÓمية
لنششاطات ألتششغيل بجيجل ووهرأن

يومية وطنية إخبارية تصشدر عن إŸؤوسشسشة إلعمومية
إلقتصشادية(ششركة ذإت أإسشهم)
رأإسس مالها إلجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع إلششهدإء إلجزإئر

إلÈيد إ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
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إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسس(021) 60.67.93 :

لدإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

إلرئيسشة إŸديرة إلعامة
مسشؤوولة إلنششر

أأمينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

يشش - -رف وزي - -ر إل - -ث - -ق - -اف - -ة
ع -زإل -دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،إل-ي-وم،
ع- -ل- -ى إخ- -ت- -ت- -ام ف- -ع- -ال- -ي- -ات
ت -ظ -اه -رة م -ه-رج-ان «سش-ي-ن-ي
إلششاطئ» ،بدإئرة مرسشى بن
م -ه -ي -دي ب -ولي -ة ت -ل -مسش -ان،
وذلك إب- -ت- -دإء م -ن إلسش -اع -ة
 22 : 00لي.Ó

ي-ق-وم وزي-ر إل-ث-قافة عزإلدين
م -ه -ي -وب -ي ،غ -دإ ،ب -زي -ارة ع-م-ل
وت- -ف- -ق- -د إ ¤ولي -ة ت -ل -مسش -ان،
ت- -تضش- -م- -ن زي- -ارة إل -ع -دي -د م -ن
إŸؤوسشسش-ات إل-ث-ق-اف-ي-ة ب-الولية،
م -ن -ه -ا إل -قصش -ر إŸل -ك -ي ب -اŸشش-ور،
لن -دلسش -ي-ة
م -رك -ز إل -درإسش -ات إ أ
«إم -ام -ة» ،قصش -ر إل -ث -ق-اف-ة ع-ب-د
إل-ك-ر Ëدإ‹ وم-ك-ت-ب-ة إŸطالعة
إلعمومية «ﬁمد ديب».

أفتتاح معرضس ألعسشل بتقزيرت

ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة م-رب-ي إل-ن-ح-ل إŸه-ن-يŸ Úرت-ف-ع-ات جرجرة ،معرضس إلعسشل
لثار إلرومانية بدإئرة تقزيرت ،إلتابعة لولية تيزي وزو ،من  19إ¤
با آ
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لي ،Óحيث سشيششارك ‘ هذإ إŸعرضس  20مربيا للنحل ،مدرج ‘ Úإلسشجل
إلوطني Ÿهنيي إلششعبة ،يقومون بعرضس ﬂتلف منتجاتهم من إلعسشل.
لن -ت-اج إÙل-ي م-ن م-ادة إل-عسش-ل،
وي -ه -دف ت -ن -ظ -ي -م إŸع -رضس إ ¤ت -ط -وي -ر إ إ
وت-ع-ري-ف إŸسش-ت-ه-لك ب-ن-وع-ي-ة إل-عسش-ل إ÷زإئ-ري .ع-ل-م-ا أإن ح-ف-ل إلف-ت-ت-اح
سشيكون على إلسشاعة  11:00صشباحا.
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ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها
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الذكرى السضبعون ’سضتقÓل جمهورية كوريا

رئيسس ا÷مهورية يعرب عن ارتيـاحه
Ÿسشتـ ـ ـ ـ ـوى العÓق ـ ـ ـات ب Úالبلديـ ـن
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ¤
رئيسضة جمهورية كوريا ،بارك غون-هايÃ ،ناسضبة ألذكرى ألسضبعÚ
’سضتقÓل بÓدها ،أعرب من خÓلها عن أرتياحه للمسضتوى ألذي
بلغته ألعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين منذ ألتوقيع على بيان ألشضرأكة
أ’سضÎأتيجية.
وجاء ‘ ألÈقية« ،يطيب ‹Ã ،ناسضبة ألذكرى ألسضبع’ ÚسضتقÓل
بÓدكم ،أن أتوجه إأليكم ،باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن
ن-فسض-ي ،ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا أ◊ارة وأط-يب “ن-ي-ات-ي ل-ك-م ب-الصض-ح-ة وألسضعادة
وباطرأد ألرفاه وأ’زدهار للشضعب ألكوري ألصضديق».
وت -اب -ع رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ﬂاط-ب-ا رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ك-وري-ا« :وإأذ
’قامة عÓقاتنا
نحتفي هذه ألسضنة بالذكرى أÿامسضة وألعشضرين إ
ألدبلوماسضية ،أوّد أن أعّبر لكم عن أرتياحي للمسضتوى ألذي وصضلت
إأليه عÓقاتنا ألثنائية منذ ألتوقيع على بيان ألشضرأكة أ’سضÎأتيجية
’فاق
وعن قناعتي بأان ألتزأمنا أŸشضÎك سضيفتح أŸزيد من أ آ
’شض-ك-ال ب-ال-ن-ظ-ر ل-ق-درأت ب-ل-دْي-ن-ا
أل -وأع -دة أم-ام ت-ع-اون-ن-ا م-ت-ع-دد أ أ
ألهائلة».
وأردف أل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة« :ه-ذأ ،وأؤوك-د ل-ك-م ،ب-ه-ذه أŸن-اسض-ب-ة
ألسضعيدة ،عزمي على تعميق أ◊وأر وألتشضاور ألسضياسضي معكم حول
أŸسضائل ذأت أ’هتمام أŸشضÎك وسضبل ووسضائل توسضيع عÓقات
ألتعاون بيننا ‘ كافة أÛا’ت خدمة Ÿصضلحة شضعبينا».

بعث رئيسس أ÷مهورية برقية تهنئة إأ ¤رئيسس جمهورية ألكونغو ،دنيسس
سضاسضو نغيسضوÃ ،ناسضبة إأحياء بÓده لعيدها ألوطني ،أكد له من خÓلها
أسضتعدأده للعمل على تعميق عÓقات ألصضدأقة وألتعاون ب Úألبلدين.
وجاء ‘ ألÈقية« :إأن أحتفال جمهورية ألكونغو بعيدها ألوطني مناسضبة
طيبة أغتنمها أ’توجه إأليكم باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن
نفسضي ،بأاصضدق ألتها Êمقرونة بتمنياتي لكم بالصضحة وألهناء وبالرقي

بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤و‹ عهد
إأم -ارة ل -يشض -نشض-ت-اي-ن ،أأ’م Òأل-ويسسÃ ،ن-اسض-ب-ة أح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-ده-ا
ألوطني.
وجاء ‘ ألÈقية« :يطيب ‹ أن أغتنم أحتفال إأمارة ليشضنشضتاين بعيدها
ألوطني أ’توجه إأليكم باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضي

بأاحر ألتها Êمقرونة بتمنياتي لكم بالصضحة وألسضعادة وباطرأد ألرقي
وأ’زدهار لشضعب ليشضنشضتاين».
وبهذه «أŸناسضبة ألسضعيدة أجدد لكم أسضتعدأدي للعمل معكم ،على
ترقية عÓقات ألصضدأقة وألتعاون ألتي تربط بلدينا» ،يضضيف رئيسس
أ÷مهورية ‘ برقيته.

بعث رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤نظÒه
أل -ه -ن -دي ،ب -رأن -اب م -وخ-رج-يÃ ،ن-اسض-ب-ة أح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ال-ذك-رى 68
’سضتقÓلها ،جدد له فيها أسضتعدأده للعمل من أجل تعزيز وتطوير
عÓقات ألتعاون ب Úألبلدين ‘ كافة أŸيادين.
وجاء ‘ ألÈقية« :يطيب ‹Ã ،ناسضبة إأحياء ألذكرى ألثامنة وألسضتÚ
’سض -ت-قÓ-ل ج-م-ه-وري-ة أل-ه-ن-د ،أن أت-ق-دم إأل-ي-ك-م ،ب-اسض-م أ÷زأئ-ر شض-ع-ب-ا
وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بتها Êأ◊ارة مشضفوعة بأاصضدق ألتمنيات

لكم بالصضحة وألهناء ،وÃزيد من ألرقي وأ’زدهار للشضعب ألهندي
ألصضديق».
وأضض-اف أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة« :ه-ذأ ،وأن-ت-ه-ز ه-ذه أŸن-اسض-ب-ة ألسض-ع-ي-دة
أ’ع-رب ل-ك-م ع-ن أرت-ي-اح-ي ل-ط-ب-ي-ع-ة عÓ-ق-ات ألصض-دأق-ة وأل-تعاون ألتي
تربط ،منذ أمد بعيد ،أ÷زأئر وألهند وعن أسضتعدأدي للعمل معكم
قصضد تعزيزها وتطويرها ‘ كافة أŸيادين Ãا يحقق أŸنفعة أŸتبادلة
لشضعبينا ألصضديق.»Ú

بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤ألوزير
أأ’ول ÷مهورية ألهند ،نارندرأ موديÃ ،ناسضبة أحتفال بÓده بالذكرى
’ 68سضتقÓلها ،أعرب له فيها عن أسضتعدأده للعمل على موأصضلة تعزيز
وتوطيد ألعÓقات ألثنائية.
وجاء ‘ ألÈقية« :إأنه Ÿن دوأعي ألسضرور ،أن أتقدم إأليكم ،باسضم
أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضيÃ ،ناسضبة أحتفال جمهورية
ألهند بالذكرى ألثامنة وألسضت Úلعيد أسضتقÓلها ،بأاحر ألتها Êوأطيب

ألتمنيات لكم Ãوفور ألصضحة وألسضعادة ،وÃزيد من ألتقدم وأ’زدهار
للشضعب ألهندي ألصضديق».
وأضضاف ألرئيسس بوتفليقة« :هذأ ،وأغتنم هذه ألسضانحة أ’شضيد بعÓقات
ألصضدأقة وألتعاون وألتضضامن ألتقليدية ألقائمة ب Úأ÷زأئر وألهند،
وأعّبر لكم عن “ام أسضتعدأدي للعمل معكم على موأصضلة تعزيزها
وت -وط-ي-ده-ا ‘ ك-اف-ة أÛا’ت خ-دم-ة ل-ل-مصض-ال-ح أŸشضÎك-ة لشض-ع-ب-ي-ن-ا
ألصضديق.»Ú

...يهنئ و‹ عهد إامارة ليششنششتاين
...يهنئ نظÒه الهندي

...والوزير األول نارندرا

اختتام ا÷امعة الصضيفية ’–اد الطلبة ا÷زائري Úببومرداسس

تطبيق اŸيثاق ا÷امعي ا◊ل الوحيد للمششاكل اŸطروحة

و أ و ض ض ------ح أ ’ – ا د ‘ ب -----ي -----ا ن
أصضدره ،أمسس ،عقب أختتام
ج --ا م --ع --ت --ه أ ل ص ض --ي --ف --ي -ة ب -و ’ ي -ة
ب ----و م ----ر د أ س س  ،أ ن ----ه « ي ----و ص ض ---ي
ب ---ا ◊ ي ---ط --ة و أ ◊ ك --م --ة ف --ي --م --ا
يخصس ألوضضع أ÷امعي()...
و ي ---ج --د د د ع --و ت --ه و ت --ف ض ض --ي --ل --ه
ل --ل --ح -و أ ر أ ÷ ا م -ع -ي أ ل ص ض -ر ي -ح ،

مواصضلة للمشضاورات السضياسضية ب Úالبلدين

األم Úالعام لوزارة خارجية النيجر ‘ ا÷زائر
شضرع أأ’م Úألعام لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية وألتعاون
وأ’ندماج أإ’فريقي وألنيجري ‘ Úأÿارج ÷مهورية
ألنيجر إأبرأهيم سضا Êأبا ،Êأمسس ‘ ،زيارة عمل إأ¤
أ÷زأئ- -ر ،ب- -حسضب م- -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -وزأرة ألشض -ؤوون
أÿارجية.
وجاء ‘ ألبيان ،أنه «بدعوة من أأ’م Úألعام لوزأرة
ألشض -ؤوون أÿارج-ي-ة ع-ب-د أ◊م-ي-د سض-ن-وسض-ي ب-ري-كسض-ي،
يشضرع أأ’م Úألعام لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية وألتعاون
وأ’ندماج أإ’فريقي وألنيجري ‘ Úأÿارج ÷مهورية
ألنيجر إأبرأهيم سضا Êأبا ،Êألذي يشضغل كذلك منصضب

أأ’م Úألعام Ûموعة ألسضاحل ألصضحرأوي ‘ ،زيارة
عمل إأ ¤أ÷زأئر من  15إأ 17 ¤أوت ‘ إأطار مشضاورأت
سضياسضية ب Úألبلدين» .وأضضاف أŸصضدر ذأته ،أن
ألزيارة «سضتشضكل فرصضة Ÿسضؤوو‹ ألبلدين للتأاكيد عن
إأرأدتهم أŸشضÎكة ‘ موأصضلة أ◊وأر وألتشضاور بشضأان
أه -م أل -قضض -اي -ا أإ’ق -ل -ي -م -ي -ة وأل -دول-ي-ة ذأت أ’ه-ت-م-ام
أŸشضÎك».
كما سضتكون ألزيارة ،بحسضب ألبيان« ،فرصضة لتقييم
مدى تقدم ألعÓقات ألثنائية ودرأسضة سضبل تعزيزها من
خÓل آأليات ألتعاون».

›مع سشونلغاز يتزود Ãركز اتصشال ŸششÎكيه بالعاصشمة

للشضعب ألكونغو‹ ألشضقيق».
وأردف رئيسس أ÷مهورية مؤوكدأ لنظÒه ألكونغو‹« ،إأنها كذلك فرصضة
أ’جدد لكم فيها “ام أسضتعدأدي للعمل معكم على موأصضلة وتعميق
عÓقات ألصضدأقة وألتعاون ألتي تربط بلدْينا ،وأجدد لكم ألعناية ألتي
أُوليها لتعزيز ألتشضاور ألسضياسضي ب Úأ÷زأئر وألكونغو حول ألقضضايا
أإ’قليمية وألدولية ذأت أ’هتمام أŸشضÎك».

دعا ا’–اد الوطني
ل ل ط ل ب ة ا ÷ ز ا ئ ر ي  ، Úاإ ¤
ت ف ض ض ي ل اأ س ض ل و ب « ا ◊ و ا ر
ا ل ص ض ر ي ح » ك اأ د ا ة « م ث ل ى »
’إ ي ج ا د ا ◊ ل و ل ل ل م ش ض ا ك ل
التي تواجهها ا÷امعة
ا ÷ ز ا ئ ر ي ة  ،م ع ّب ر ا ع ن
«اسضتعداده» للمسضاهمة
‘ اإ ‚ ا ح ه ذ ا ا ◊ و ا ر .

16800

دشضنه وزير الطاقة صضالح خÈي

...يؤوكد لنظÒه الكونغو‹ اسشتعداده للعمل على تعميق التعاون الثنائي

ك --اأ د أ ة م --ث --ل --ى ’إ ي --ج -ا د ح -ل -و ل
ل ---ق ---ط ---ا ع أ ل ---ت ---ع ---ل --ي --م أ ل --ع --ا ‹
ببÓدنا».
و ع ّ--ب --ر ‘ ه --ذ أ أ ل ص ض --د د  ،ع -ن
«أسضتعدأده Ÿثل هذأ أ◊وأر
م ---ع ك ---ا ف ---ة ش ض ---ر ك ---ا ء أ ’أ س ض --ر ة
أ ÷ ا م ---ع ---ي --ة و أ  Ÿس ض --ا ه --م --ة ‘
أ’رتقاء با÷امعة أ÷زأئرية
ل -ت ص ض -ب -ح م -ر ك -ز أإ ش ض -ع -ا ع ع ل م ي
وتقني يخولها أŸشضاركة ‘
أ÷هد ألوطني للتنمية».
وأعت Èأ’–اد ،أن «ألسضبيل
ألوحيد ◊ل قضضايا أ÷امعة
هو ألتمسضك بتطبيق أŸيثاق
أ ÷ ا م ---ع ---ي أ ل ---ذ ي ي ---ع --د أ ه --م
م --ط --ل ب ل  – Ó-ا د ‘ أ ل س ض -ا ح -ة
أ ÷ ا م ع ي ة »  ،د أ ع ي ا أإ  « ¤ت ف ع ي ل
د و ر أ  Ûل س س أ ل ---------و ط --------ن --------ي
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’أ خ  Óق ي ا ت أ  Ÿه ن ة أ ÷ ا م ع ي ة ،
Ÿا يكتسضيه من دور هام ‘
ألوسضط أ÷امعي».
كما طالب أ’–اد بضضرورة
ع --ق --د ن --د و ة و ط --ن -ي -ة ل -ت -ق -ي -ي -م
نظام أل.أم .دي (ليسضانسس-
ماسض -Îدكتورأه) و»ألوقوف
على ألسضلبيات ألتي رأفقت
ت --ط --ب --ي --ق -ه م -ن -ذ أ ز ي -د م -ن 1 0
سضنوأت ومعا÷تها».
و ش ض --د د أ ي ض ض --ا ع --ل --ى أ ه --م --ي --ة
« – د ي ---د ض ض ---و أ ب ---ط و أ ض ض --ح --ة
ف --ي --م --ا ي --خ ص س أ ’ ن --ت --ق -ا ل م -ن
أ ل ل ي س ض ا ن س س أإ  ¤أ  Ÿا س ض  Îو ك ذ أ
ألدكتورأه ،مع ألسضماح لطلبة
ألنظام ألكÓسضيكي Ãوأصضلة
درأسضتهم ‘ ألنظام أ÷ديد،
ب --ا ’إ ض ض --ا ف --ة أإ  – ¤د ي --د ف  Îة

ز م --ن --ي --ة ك --ح --د أ ق ص ض --ى ل --غ -ل -ق
أ  Ÿد أ و ’ ت و و ض ض ------------ع ح ّ------------د
ل --ل --ت  Ó--ع ب ب -ن -ت -ا ئ -ج أ ل س ض -ن -و أ ت
ألدرأسضية ،فيما يخصس بعضس
أ  Ÿوؤ س ض س ض ا ت أ ÷ ا م ع ي ة » .
و د ع -----------ا أ ’ – ا د ‘ ن ----------ف س س
أ ل س ض ي ا ق  ،أإ  « ¤ت و ح ي د ب ر أ م ج
و م --ن --ا ه --ج أ ل --د ر أ س ض --ة ب -ج -م -ي -ع
أ ’ خ --ت ص ض --ا ص ض --ا ت و أ  Ÿق -ا ي -ي س س
ع Èكل أ÷امعات وأŸعاهد
وأŸدأرسس ألعليا».
م -------ن ج ------ا ن ب أآ خ ------ر  ،ج ------د د
أ ’ – ا د د ع --و ت --ه أإ  « ¤ت --ط -ه Ò
أ ’إ ق ----ا م ---ا ت أ ÷ ا م ---ع ---ي ---ة م ---ن
أ ل --غ -ر ب -ا ء و أ ل -د خ  Ó-ء أ ل -ذ ي -ن ’
ع  Óق ة ل ه م ب ا ÷ ا م ع ة و أإ ع ا د ة
أ ل ---ن ---ظ --ر ‘ ت س ض --ي  Òأ ل --ن --و أ د ي
د أ خ ل أ ’إ ق ا م ا ت » .

دشضن وزير ألطاقة ،صضالح
خÈي ،أمسس ألسض - - - - - - - -بت،
م -رك -ز أ’تصض -ال أل -وح -ي -د
أل -ذي ت-زودت ب-ه م-ؤوسضسض-ة
ألتوزيع للجزأئر ألعاصضمة
ف- -رع Ûم- -ع سض- -ون- -ل- -غ -از
ب - -ه - -دف –سض Úن- -وع- -ي- -ة
أÿدمات لفائدة مشضÎكي
و’ي- -ة أ÷زأئ- -ر ،حسض -ب -م -ا
“ت مÓحظته.
لÓ- - -شض- - -ارة ف - -ان م - -رك - -ز
أ’تصض - -ال أل - -ذي ي- -ع- -رضس
خ- - -دم- - -ات- - -ه ط - -وأل أي - -ام
أأ’سضبوع ( )7/7دون توقف
(24سضا24/سضا) يجند  32مسضتشضارأ عن بعد عÈ
ألرقم « »3303بغرضس ألرد على أحتجاجات 800
ألف زبون للكهرباء و 500ألف آأخرين للغاز لدى
مؤوسضسضة ألتوزيع للجزأئر ألعاصضمة.
خ Ó-ل ح -ف -ل أل -ت-دشض Úأوضض-ح أل-رئ-يسس أŸدي-ر
ألعام Ÿؤوسضسضة ألتوزيع للجزأئر ألعاصضمة مروأن
شضعبان أن «مركز أ’تصضال هذأ فريد من نوعه
بالنسضبة Ûمع سضونلغاز» ،مضضيفا أن «أفتتاحه
ي -ن -درج ‘ إأط -ار أ’سضÎأت -ي-ج-ي-ة أ÷وأري-ة أل-ت-ي
سض-ط-رت-ه-ا أŸؤوسضسض-ة ل-ت-حسض Úن-وع-ي-ة أÿدمات
وأ’تصضال لفائدة أŸشضÎك.»Ú
وب -ال -نسض -ب -ة ل Ó-ح -ت-ج-اج-ات وط-ل-ب-ات أل-تصض-ل-ي-ح
أÿاصضة بالكهرباء وألغاز تدعو مؤوسضسضة ألتوزيع
للجزأئر ألعاصضمة زبائنها إأ ¤أ’تصضال من أآ’ن
فصضاعدأ بالرقم « »3303بد’ من أللجوء مثلما
ج-رت ع-ل-ي-ه أل-ع-ادة سض-اب-ق-ا إأ ¤أخ-ط-ار مصض-ال-ح
أ’حتجاجات ألتابعة للمديريات أأ’ربعة لتوزيع
أل- -غ- -از وأŸت -م -ث -ل -ة ‘ ﬁم -د ب -ل -وزدأد وجسض -ر
قسضنطينة وبولوغ Úوأ◊رأشس.
وأوضض -ح شض -ع -ب -ان أن -ه Áك-ن أ’تصض-ال م-ب-اشض-رة
Ãصض-ال-ح ألصض-ي-ان-ة لسض-ون-ل-غ-از ع-ن ط-ري-ق أل-رق-م
« »3303ب -ه -دف أ’سض -ت-ج-اب-ة ألسض-ري-ع-ة ل-ط-ل-ب-ات
أŸشضÎك« Úألذين أصضبحوأ ’ يتسضاﬁون مع أي
تأاخر ‘ تدخل أعوأن ألصضيانة».
وذكر ذأت أŸسضؤوول أنه خÓل سضنة  2014سضجلت

ن- -ق- -اط أسض -ت -ق -ب -ال أŸك -اŸات
أل -ه -ات -ف -ي-ة أأ’رب-ع-ة أل-ت-ي ك-انت
تتلقى معدل  1500أتصضال/يوم
 1700حادثا متعلقا بالكهرباء
م-ن-ها  %90ل - - -دى أÿوأصس و90
أخرى خاصضة بالغاز ،مشضÒأ أإ¤
أن ح -ج-م أسض-ت-هÓ-ك أل-ك-ه-رب-اء
با÷زأئر ألعاصضمة يشضهد سضنويا
أرتفاعا بنسضبة  %10أي ما Áثل
 %13من أ’سضتهÓك ألوطني.
و’ ي - - -زأل م - - -رك - - -ز أ’تصض- - -ال
Ÿؤوسضسض- -ة أل- -ت -وزي -ع ل -ل -ج -زأئ -ر
ألعاصضمة ألذي ” تشضغليه منذ
أسضبوع ‘ مرحلة ألتجريب :و
تشض Òأو ¤أŸع- -ط- -ي- -ات أŸت- -وف- -رة إأ ¤ت -ل -ق -ي -ه
«أتصضا’ت Œريبية» للتأاكد من صضحة تشضغيله و
أخ -رى م -ن م -وأط -ن Úم -ن خ-ارج و’ي-ة أ÷زأئ-ر
ألعاصضمة.
وحسضب وزي -ر أل -ط -اق -ة ف -ان ﬂت -ل-ف أأ’ط-رأف
أŸعنية بسض Òهذأ ألنظام (أŸسضتشضارين عن بعد
وأعوأن خدمات ألصضيانة بشضكل خاصس) ملزمون
«بتعلم كيفية ألتحكم ألتام فيه».
وعن سضؤوأل حول أمكانية تعميم مركز أ’تصضال
ليشضمل باقي مؤوسضسضات ألتوزيع ألتابعة Ûمع
سضونلغاز ع Èألوطن أجاب خÈي أن «ألنظام
سضيخضضع ‘ ألبدأية إأ ¤مرحلة تقييم».
وحسضب ألوزير فان هذأ ألنظام سضيخضضع للتقييم
ب -غ -ي -ة أإ’ط Ó-ع «ع -ن أ÷دي -د أل -ذي أت -ى ب-ه ‘
–سض Úن- - -وع - -ي - -ة أÿدم - -ات ق - -ب - -ل أن ن - -ق - -وم
باسضتخÓصس ألنتائج للتمكن ‘ أأ’جل أÙدد
من تعميمه على أأ’قل ‘ أŸدن ألكÈى».
وت -ع -ت -م -د م -دي-ري-ة م-ؤوسضسض-ة أل-ت-وزي-ع ل-ل-ج-زأئ-ر
ألعاصضمة على نفسس ألتقييم من أجل ألفصضل ‘
ضضرورة إأعادة نشضر أو تعزيز مصضا◊ها أÿاصضة
بالصضيانة ‡ا Áكنها من تقليصس أجل ألتدخÓت
من معدل سضاعت Úونصضف إأ ¤أقل من سضاعة
أبتدأء من ◊ظة تلقي أ’تصضال إأ ¤ح Úوصضول
أأ’عوأن لدى ألزبون صضاحب أ’حتجاج.

’بواب اŸفتوحة للتحالف ا÷مهوري:
سضاحلي ‘ ا أ

إابعاد اŸنظومة الÎبوية عن اÓÿفات اإليديولوجية
’م Úالعام
دعا ا أ
للتحالف الوطني
ا÷مهوري بلقاسضم
سضاحلي ،أامسس ،بسضوق
أاهراسس إا« ¤ضضرورة
إابعاد اŸنظومة
الÎبوية عن
اÓÿفات والصضراعات
’يديولوجية
ا إ
والسضياسضية».
وأكد سضاحلي خÓل كلمة
أل-ق-اه-ا Ãن-اسض-ب-ة ت-ظاهرة
«أب -وأب م -ف -ت -وح -ة» ع -ل -ى
تشضكيلته ألسضياسضية بقاعة سضينيماتيك أŸدينة،
بحضضور عدد من أŸناضضل ÚوأŸتعاطف Úمع
حزبه ،على «عدم منح ألفرصضة ›انا لبعضس
ألتيارأت ألرجعية وأŸتزمتة للمتاجرة ›ددأ
بهذأ أŸلف أ◊سضاسس».
وأشض- -ار ذأت أŸت- -ح- -دث ،خÓ- -ل ه- -ذأ أل- -ل- -ق- -اء
أŸن- -ع- -ق- -د Ãن- -اسض- -ب- -ة ي -وم أÛاه -د أل -ذك -رى
أŸزدوج -ة ل -ه -ج -م -ات ألشض -م -ا‹ أل -قسض -ن-ط-ي-ن-ي
ومؤو“ر ألصضومام ( 20أوت  1955و ،)1956إأ¤
أنه «يتع Úأن تكون أŸدرسضة أ÷زأئرية مدرسضة
ل-ل-م-وأط-ن-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ك-وي-ن موأطن جزأئري
م -تشض-ب-ع Ãك-ون-ات ه-وي-ت-ه أل-وط-ن-ي-ة وم-ع-ت-ز ب-ه-ا
ومتفتح ‘ نفسس ألوقت على متطلبات ألعوŸة
وأ◊دأثة’ ،سضيما منها أللغات أأ’جنبية وألقيم
أإ’نسض -ان -ي -ة أل -ت-ي أسض-اسض-ه-ا أل-تسض-ام-ح وأ’ن-ف-ت-اح
وقبول أآ’خر».
وأوضضح سضاحلي أن هذه أأ’بوأب أŸفتوحة على
حزبه بسضوق أهرأسس ترمي أسضاسضا إأ« ¤ألتعريف
بÈأم -ج وأف -ك -ار أ◊زب وم -وأق-ف-ه م-ن ﬂت-ل-ف
أŸسضتجدأت ألوطنية وألدولية» وكذأ «Œسضيد
‡ارسض-ات وت-ق-ال-ي-د سض-ي-اسض-ي-ة ج-دي-دة وم-ت-ميزة
تهدف إأ ¤تعزيز ألتوأصضل ألفعلي وأŸباشضر مع
أŸوأطن Úخارج أŸوأعيد أ’نتخابية».
وتطرق أأ’م Úألعام لهذأ أ◊زب كذلك ،إأ¤

«أل- -ت -ح -دي -ات ألسض -ي -اسض -ي -ة وم -ا
يÎتب عنها من ضضرورة تقوية
أل- -ل- -ح- -م- -ة أل -وط -ن -ي -ة وت -ع -زي -ز
أل- -ت- -م- -اسضك أ’ج- -ت -م -اع -ي عÈ
أسض- - -ت- - -ك- - -م- - -ال أإ’صضÓ- - -ح - -ات
ألسض-ي-اسض-ي-ة ب-ت-ع-دي-ل دسضتوري ’
يكون ‘ خدمة شضخصس أو نظام
بعينه ،بل تعديل دسضتوري يعزز
أ◊ري- - -ات وأل- - -دÁق- - -رأط- - -ي - -ة
وتشض - -ارك ‘ إأع - -دأده ج - -م- -ي- -ع
شضرأئح أÛتمع ‘ إأطار توسضيع
دأئ - -رة أŸشض - -ارك - -ة ‘ أت - -خ- -اذ
ألقرأر».
ك -م -ا دع -ا ب -اŸن -اسض -ب -ة ،إأ« ¤ضض -رورة م -ب -اشض-رة
إأصض Ó-ح أق -تصض -ادي يسض -م -ح ب -ت -ن -وي -ع أŸدأخ-ي-ل
وت- -رشض- -ي- -د أل- -ن- -ف- -ق- -ات وأل- -رف -ع م -ن م -ردودي -ة
أŸؤوسضسض -ات أ’ق-تصض-ادي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وأÿاصض-ة»
وألÎكيز على «ألقطاعات أ’سضÎأتيجية ألوأعدة
ع -ل -ى غ -رأر أل -ف Ó-ح -ة وألسض -ي-اح-ة وألصض-ن-اع-ات
أل - -ب - -يÎوك - -ي - -م- -ي- -اوي- -ة وأŸن- -اج- -م وأÿدم- -ات
وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أإ’عÓ-م وأ’تصض-ال أ◊دي-ث-ة»،
فضض Ó- -ع- -ن «ت- -رسض- -ي- -خ ث -ق -اف -ة أ◊وأر وت -أاطÒ
أ◊رأك أ’جتماعي ‘ ظل ألتمسضك بالعدألة
أ’جتماعية وألتضضامن ألوطني».
وشضدد نفسس أŸصضدر على أهمية «ألتفاف أقوى
ل -ل -ج -زأئ -ري Úوأ÷زأئ -ري -ات ح -ول أŸؤوسضسض -ات
أأ’منية وعلى رأسضها أ÷يشس ألوطني ألشضعبي،
قصضد “كينها من أ’لتزأم بدورها ألدسضتوري
Ÿوأجهة ألتحديات أأ’منية أŸتزأيدة وأ◊فاظ
ع -ل -ى أل -وح -دة وألسض-ي-ادة وأل-وط-ن-ي-ت ،»Úق-ب-ل أن
«يشضيد بالنجاحات أŸتتالية ألتي –ققها ألقوى
أأ’م -ن -ي-ة ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة أإ’ره-اب وﬁارب-ة
أ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة وŒارة أأ’سض -ل -ح-ة وت-ه-ريب
أıدرأت».
وط -الب سض-اح-ل-ي ب-اŸن-اسض-ب-ة ك-ذلك ،بـ «ضض-رورة
أ’لتفاف حول أŸؤوسضسضات ألدسضتورية ألشضرعية
ألسضياسضية وأأ’منية من أجل رفع كل ألتحديات».
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عيسشى ’ :تسشإمح مع أاي مقصشر ‘ التكفل بإ◊جإج ا÷زائريÚ
أاو ¤رحلة ا◊جإج اŸيإم Úيوم  ٢٦أاوت
البعثة الوطنية تتحمل كإمل مسشؤووليتهإ ‘ تأإدية اŸهإم

–ديات تنويع ا’قتصشاد الوطني تفرضس ذلك

““أاونسشإج““ ‘ خدمة حإملي اŸششإريع من خريجي ا÷إمعإت
ترافق الوكالة الوطنية لدعم تششغيل
الشش -ب -اب «أاونسش -اج» ،ح -ام -ل-ي الشش-ه-ادات
ا÷ام -ع -ي -ة ’‚از اŸشش -اري -ع اŸصش -غ-رة.
’بواب لهم للتقدم بأافكار
وقد فتحت ا أ
مشش -اري -ع م -ت -ج -ددة ومسش-اع-دت-ه-م ع-ل-ى
اسشتحداث مؤوسشسشاتهم اŸصشغرة ،وأارادت
ب- -ذلك أان “ر إا ¤م- -رح- -ل- -ة أاخ -رى م -ن
ب -رن -ام -ج ع -م -ل -ه-ا ال-ق-ائ-م ع-ل-ى ال-ك-ف-اءة
’ب-داع ب-ه-دف خ-ل-ق نسش-ي-ج اق-تصشادي
وا إ
منتج للقيمة اŸضشافة.
حمزة ﬁصشول

’وقاف
توعد وزير الششؤوون الدينية وا أ
ﬁم -د ع -يسش -ى ،أامسس ،أاعضش -اء ال -ب -ع-ث-ة
الوطنية للحج اŸقصشرين ‘ أاداء مهامهم
ولو كانوا من اŸكرم ،ÚباÙاسشبة .وقال
الوزير أان إاجراءات صشارمة سشتكون ضشد
’قالة من
اŸقصشرين قد تصشل إا ¤حد ا إ
اŸنصشب ت- -ط- -ب -ي -ق -ا ل -ت -ع -ل -ي -م -ات رئ -يسس
ا÷مهورية ،وبناء على ما أاقره ›لسس
’خ.Ò
الوزراء اŸششÎك ا أ
سشعاد بوعبوشس
أاوضسح الوزير ‘ ندوة صسحفية على هامشس
اللقاء التكويني ،أان سسبب هذا الوعيد يرتبط
بخطورة اŸهمة وحسساسسيتها على اعتبار أان
ا◊ج لهذه السسنة يأاتي ‘ ظروف خاصسة ،كما
أان األم- -ر ي- -ت- -ع- -ل -ق بصس -ورة ا÷زائ -ر ال -دول -ة
اÙورية ‘ اŸنطقة التي تعرف –ديات
أامنية ،يتع Úعلى أاعضساء البعثة الوطنية من
ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ه-ذه
الصسورة .وقال عيسسى أان التزام البعثة الوطنية
باŸهام اŸنوطة بها هو واجب وطني وديني
يقتضسي رصس الصسفوف والنضسباط والتنسسيق،
حيث تزول ‘ سسبيله كل الرتب والشسهادات
واŸن -اصسب م -اع -دا م-ا ت-ع-ل-ق ب-احÎام السس-ل-م
اإلداري ،وهذا كله ‘ سسبيل خدمة ضسيوف
الرحمان على أاكمل وجه والبالغ عددهم هذه
السسنة  28أالف و 800حاج.

وكشس - -ف ال - -وزي - -ر أان أاول رح- -ل- -ة ل- -ل- -ح- -ج- -اج
ا÷زائري Úنحو البقاع اŸقدسسة سستكون ‘
 26أاوت ا÷اري م -رف -وق -ة بÎك -ي -ب-ة رب-اع-ي-ة
““ضسابطي ا◊ماية اŸدنية ،طبيب ومرشسد““
لضسمان حسسن التوجيه واŸرافقة ،كما سسيتم
ا◊رصس على ضسمان  4أامتار لكل حاج ،حيث
ل يسسمح أان يتجاوز عدد ا◊جاج ‘ الغرفة
الواحدة خمسسة .وفيما تعلق بالهاجسس األمني
ال -ذي ي -ط -رح ن -فسس -ه ب -ق-وة بسس-بب ال-ه-ج-م-ات
اإلرهابية التي تسستهدف حاليا بيوت الله ،أاكد
اŸسس -ؤوول األول ع -ن ال -ق -ط -اع أان السس -ل -ط -ات
السس - - -ع - - -ودي - - -ة ق - - -د ات - - -خ- - -ذت اإلج- - -راءات
والح-ت-ي-اط-ات– ،سس-ب-ا ل-ه-ذه ال-ت-حديات التي
تهدف إا ¤ضسرب األمة اإلسسÓمية ،مشسÒا إا¤
وج -ود ت -نسس -ي -ق ب Úوزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة
وا÷انب السس- -ع- -ودي و‘ ح- -ال وج- -ود ه -ك -ذا
خ -ط -ر سس -ي -ت -م إاشس-ع-ار ا÷زائ-ر ب-ذلك لت-خ-اذ
التداب ÒاŸناسسبة لذلك ،داعيا ا◊جاج إا¤
اللتفاف حول البعثة لتفادي أاي خطر.
وب -خصس -وصس م -ا ي -روج ع -ن ب -ي -ع ال -ت-أاشسÒة ‘
السسوق السسوداء ،فند الوزير كل ما ” تناوله
انطÓقا من كون أان وزارة الداخلية السسعودية
ل “نح التأاشسÒة ألي حاج إال بالتنسسيق مع
الديوان الوطني للحج والعمرة والتأاكد من أان
ا◊اج له جواز سسفر بيوميÎي وتتوفر فيه كل
الشسروط وضسمنت كل حقوق بالبقاع اŸقدسسة
من خÓل اŸسسار اإللكÎو Êالدقيق اŸعتمد،

معتÈا أان ما يتم تداوله تشسويشس فقط.
وفيما يخصس منع حج ““المتياز““ ابتداء من
السسنة اŸقبلة ،أاكد عيسسى أان ما يكون عليه
موسسم ا◊ج اŸقبل ل يتوقف على أاي تصسريح
سسياسسي ،ولكن يقع Ãوجب اتفاق يوقع وزير
الشسؤوون الدينية و األوقاف مع الوزير اŸكلف
با◊ج باŸملكة العربية السسعودية بعد نهاية
م-وسس-م ا◊ج ا◊ا‹ وت-ق-ي-ي-م-ه وف-ت-ح ال-ن-قاشس
وإاعطاء تعليمات وإاذا Œاوبت معها بÓدنا
توقع على اتفاقية ا◊ج  ،مشسÒا إا ¤ا◊ج
ل -ه -ذه السس -ن -ة ي -ن -ظ-م ع-ل-ى أاسس-اسس ات-ف-اق بÚ
الطرف Úوإاذا كان إالغاء حج المتياز من بÚ
النقاط التي تضسمنها فسستلتزم ا÷زائر بذلك،
غ Òأان التعليق هذا األمر سسابق ألوانه على
حد قول الوزير.
وحول مطالب تنسسيقية األئمة الـ ،47أاكد ذات
اŸسسؤوول التزام الوزارة بها وتبنيها إاياها ،غÒ
أان-ه-ا ت-ع-ج-ز ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ت-ه-ا ‘ ال-وقت الراهن،
داعيا األئمة للتضسامن مع ا÷زائري Úالذين
يعيشسون أازمة اقتصسادية عاŸية.
أام---ا م---ا ت---ع--ل--ق ب--ت--دريسس ““ال--دارج--ة““ ‘
لئمة
اŸدارسس ا÷زائرية وتهجم بعضس ا أ
على وزيرة الÎبية الوطنية ،علق عيسسى
لم جاء كتوصسية خرجت
أان تدريسس اللغة ا أ
بها الندوة الوطنية للÎبية ،وليسست قرارا
لن القرار يسستدعي أان يتخذ
حكوميا ،أ
داخل أاطر دسستورية.
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من اŸهم جدا أان يعي الشسباب ا÷زائري ،أان
وك- -ال- -ة دع- -م تشس- -غ- -ي -ل
الشس- - -ب- - -اب ““أاونسس- - -اج““،
ليسس من صسلب مهامها
خلق مناصسب العمل أاو
اŸسساعدة ‘ ذلك ،كما
قد يفهم من تسسميتها،
وهو رÃا سسبب يفسسر
نسس -ب -ي -ا ط -م-ع ال-ب-عضس
منهم ‘ ا◊صسول على
عتاد أاو أاجهزة معينة،
دون أادنى تفك Òأاو تخطيط مسسبق إل‚از
مشس -روع ط-م-وح ،ب-اع-ت-ب-ار أان ال-ق-ي-م-ة اŸال-ي-ة
اÙصسلة بعد بيع ذلك العتاد “ثل غايتهم
األسساسسية.
وم -ن ال -واجب ال -ت-ن-ب-ي-ه والشس-رح وح-ت-ى ت-غ-يÒ
التسسمية إان اسستدعى األمر ،للتأاكيد على أان
ال -وك -ال-ة ت-ل-عب دور اŸسس-اع-دة واŸراف-ق-ة ‘
خلق اŸؤوسسسسة الفتية◊ ،ملة أافكار مشساريع
نوعية قادرة على التطور والنجاح ‘ اŸناخ
القتصسادي السسائد.
وع -ل -ى ه -ذا األسس -اسس ،ان -ت -ق -لت ال -دول -ة ،إا¤
مسستوى آاخر ‘ التعامل مع الطلبات اŸقدمة
م -ن ق -ب-ل الشس-ب-اب ،مشسÎط-ة شس-ه-ادة ال-ك-ف-اءة
اŸهنية لÓسستجابة للرغبة اŸقدمة ،ول يعني
ذلك أان السسياسسة اŸنتهجة أاثناء بعث نشساط
الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب ،سسنة

 ⁄ ،2011ت -ك -ن ›دي -ا بشس -ك -ل ك -ل -ي .ف -م -ن-ح
وسسائل النقل من السسيارات النفعية والسسيارات
السسياحية لوكالت الكراء ،سساهم ‘ خفضس
ت -ك -ل -ف -ة ن -ق -ل ال -بضس -ائ -ع وسس -ه -ل م-ه-ام ت-ن-ق-ل
اŸواطن Úب Úالوليات بعدما أاتاح لهم حلول
وخ -ي -ارات إاضس -اف -ي -ة ،ف -ي -م-ا ك-ان اÿل-ل ع-ل-ى
السستجابة للطلبات زيادة عن اللزوم ما أادى
بالعديد من اŸسستفيدين إا ¤ركن سسيارتهم
أامام اŸنزل ،أاو بعيها وتغي Òالنشساط.
و ⁄تكن كÌة النتقادات الدافع وراء تشسديد
ال-وزارة ال-وصس-ي-ة ،إلج-راءات ق-ب-ول ال-ط-ل-ب-ات،
وإا‰ا ال -واق -ع الق -تصس -ادي ا◊ا‹ واأله-داف
ال-رام-ي-ة ل-ت-ن-وي-ع-ه وخ-ل-ق شس-ب-ك-ات ن-اج-ع-ة من
اŸؤوسسسسات الصسغÒة ،الشسيء الذي ل Áكن
–ق - -ي - -ق - -ه دون أاف - -ك - -ار
ج- - -دي- - -دة ي- - -أات - -ي ب - -ه - -ا
أاصس -ح -اب -ه -ا م -ن ح-ام-ل-ي
الشسهادات ا÷امعية ،و⁄
ي -خ -ف -ي ال -ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
الوكالة ذلك ،حيث وجهوا
م -ؤوخ -را ن -داءات ع -دي-دة
ÿري-ج-ي م-ع-اهد التعليم
ال- - -ع- - -ا‹ وا÷ام- - -ع - -ات،
ل-ل-ت-ق-دم Ãشس-اري-ع خاصسة
‘ اŸيدان التكنولوجي.
ولعل القافلة التي Œوب حاليا ﬂتلف وليات
الوطن خ Òدليل على ذلك فهي تهدف اإ¤
–سس -يسس الشس -ب -اب م -ن ق -ب -ل ن -ظ-رائ-ه-م ‡ن
اسس -ت -ط -اع -وا Œسس -ي -د أاف -ك -اره-م ‘ اŸي-دان
وتسس ‘ ÒالŒاه الصسحيح ،كما Áثل توقيع
شس- -رك- -ة اتصس- -الت ا÷زائ- -ر ع- -ق- -ود م- -ع 300
مؤوسسسسة ““أاونسساج““ لتجديد شسبكتها من الهاتف
ال -ث -ابت والنÎنت ح -اف-زا لق-ت-ح-ام م-ي-ادي-ن
اإللكÎونيك والتصسالت واإلعÓم اآل‹.
ال- -تسس- -ه- -يÓ- -ت ال- -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا ““أاونسس -اج““ أاو
““أاو‚ام““ÿ ،ري -ج -ي ا÷ام -ع -ات ت-ع-د ف-رصس-ة
م Ó-ئ -م -ة ل -ه -م إلث-ب-ات ال-ذات والن-خ-راط ‘
اÙيط القتصسادي دون انتظار مسسابقات
الوظيف العمومي ،بحيث سسيقدمون اإلفادة
اŸرجوة ألنسسفهم ولغÒهم وللبÓد ككل.

ششرح مضشمون قانون اŸالية التكميلي

صشندوق الضشمإن ا’جتمإعي للعمإل اأ’جراء
ينظم قإفلة إاعÓمية بوهران

مدير ديوان ا◊ج والعمرة عزوزة يوسشف:

منح التأإششÒة للحجإج ا÷زائري Úبدًأا من اليوم

’ماكن التي وضشعها الديوان الوطني للحج والعمرة
سشيششرع اليوم ‘ ،منح التأاششÒة للحجاج ا÷زائري Úعلى مسشتوى ﬂتلف ا أ
’عضشاء البعثة الوطنية للحج يوم اÿميسس الفارط والبالغ عددهم  800عضشو،
على اŸسشتوى الوطني ،وذلك بعد أان ” منحها أ
حسشب ما كششف عنه اŸدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة عزوزة يوسشف.
قال اŸدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة
ع -زوزة ي-وسس-ف ،ع-ل-ى ه-امشس ال-ل-ق-اء ال-ت-ك-وي-ن-ي
اŸنظم لفائدة بعثة ا◊ج بدار اإلمام ،أامسس ،أان
ا÷زائر سستكون الدولة السسباقة ‘ منح التأاشسÒة
لضسيوف الرحمن بعد دولة اندونيسسيا وذلك من
خÓل اŸسسار اإللكÎو Êالذي اعتمد الديوان
ألول مرة على خÓف اŸواسسم السسابقة للحج
وهذا لضسمان الشسفافية والسسرعة والسسÓسسة ‘
سس Òالعملية ،مشسÒا إا ¤أان ما يروج من كÓم هو
›رد تشسويشس و ﬁاولة تعتيم فقط.
‘ هذا اإلطار تطرق عزوزة ‘ تدخله خÓل
افتتاح اللقاء التكويني اŸنظم لفائدة البعثة عن
اÿدمات واآلليات ا÷ديدة اŸسستحدثة Ÿوسسم
ا◊ج  2015والتي يقف عليها عدد من الكفاءات
ال -وط -ن -ي -ة الشس-اب-ة وال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع Ãق-درة وخÈة

ÿدمة ضسيوف الرحمان ابتداء من أارضس الوطن
إا ¤غاية الذهاب إا ¤البقاع اŸقدسسة والعودة
منها.و–دث اŸدير العام للديوان الوطني للحج
وال -ع -م -رة –دي -دا ع -ن ف -ت-ح اŸوق-ع اإلل-كÎوÊ
الذي يتضسمن بطاقة فنية عن الفنادق أاو العمائر
التي سسيسسكنها ا◊جاج ا÷زائري ،Úحيث أان
آاخر عمارة تبعد عن ا◊رم اŸكي بحوا‹ 950
م ،Îك -م -ا Áك -ن ال -ن -ظ -ام اإلل-كÎو Êا◊اج م-ن
التعرف على نظام اإلسسكان الفÎاضسي والغرفة
التي سسيسسكنها طوال أادائه لشسعÒة ا◊ج ،وهذا
لضسمان إاقامة مريحة ،كما ” نشسر قائمة أاعضساء
البعثة اŸرافق Úلكل رحلة من مرشسدين وأائمة
وأاطباء وحماية مدنية .
من جهة أاخرى ” وألول مرة وضسع خيم مكيفة
تكيفا صسحراويا أاي ملطفة ،كما ” ا◊رصس على

ضس-م-ان اإلن-ارة لسس-ي-م-ا ب-ع-رف-ة ،وت-دع-ي-م ال-ن-قل
مقارنة بالسسنة اŸاضسية ،علما أانه باعتبار أان
العمائر غ Òبعيدة عن ا◊رم اŸكي فلن يكون
هناك ضسرورة لسستخدامها داخل ا◊رم اŸكي
حيث Áنع دخول أاي حافلة إا ¤هذا اŸكان
وسسيقوم ا◊جاج بالتنقل مشسيا على األقدام.
وب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ذلك ” إاطÓ- -ق ال- -ع -دي -د م -ن
ا◊م Ó-ت ال -ت -حسس -يسس-ي-ة ع-ل-ى ن-ط-اق واسس-ع م-ن
خÓل اسستغÓل كل اŸنابر اŸتاح لتنظم لقاءات
ونشس- - -اط - -ات ت - -وع - -وي - -ة ح - -ول ا◊ج وذلك عÈ
اŸسس -اج-د ودور ال-ث-ق-اف-ة واإلذاع-ة ،ن-اه-يك ع-ن
ت -نصس -يب ÷ن -ة ل -ل -م -ت -اب -ع-ة ت-ق-وم ت-ت-و ¤ضس-م-ان
ال-ت-واصس-ل اŸسس-ت-م-ر وال-دائ-م م-ع ال-ب-ع-ث-ة بالبقاع
اŸقدسسة.

يششرع ‘ تطبيقه بوهران ششهر سشبتمÈ

سشعاد.ب

التوظيف مششروط بإإجراء اختبإر ‘ الورششإت
سس-ت-ط-ل-ق ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشس-غ-يل بوهران شسهر
سسبتم ÈاŸقبل ‰طا جديدا للتوظيف يتم بعد
إاجراء اختبار بالورشسات من قبل الوكالة الوطنية
للتشسغيل ،حسسبما علم أامسس السسبت على هامشس
الطبعة الثانية للقافلة اإلعÓمية التحسسيسسية للعمل
والتشسغيل والضسمان الجتماعي التي حطت بسساحة
شسارع جيشس التحرير الوطني بوسسط اŸدينة.
ويسس -م -ح ه -ذا ال -ن -م -ط م -ن ال -تشس -غ -ي-ل اŸوق-ع م-ع
›م-وع-ة ال-ت-وزي-ع ““أارديسس““ ل-ط-ال-ب-ي ال-ع-مل الذين
ت -ت-وف-ر ل-دي-ه-م اŸؤوهÓ-ت اŸط-ل-وب-ة ب-إاج-راء ب-عÚ
اŸكان اختبارات تطبيقية لتوظيفهم .وكانت هذه

الطريقة قد جربت من قبل شسركة ““رونو““ للسسيارات
Ãصسنعها بوادي تليÓت ،حسسبما أاوضسحه لـ/وأاج
رئ-يسس ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تشس-غ-ي-ل ب-ب-ئ-ر ا÷ Òعبد
القادر رفاسس .وذكر ذات اŸسسؤوول أان هذه ا◊ملة
التحسسيسسية اŸوجهة للشسباب طالبي العمل والتي
تدوم يوم Úتهدف إا ¤تقريب عروضس العمل بكل
شس -ف-اف-ي-ة وك-ذا إاعÓ-م ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل ح-ول الصس-ي-غ
ا÷ديدة للتشسغيل .وتعمل هذه القافلة اŸنظمة
–ت شسعار ““التشسغيل وا◊ماية الجتماعية :ضسمان
للعمل الÓئق““ التي سستتوجه اليوم إا ¤بلدية عÚ
الÎك على شسرح األعمال التي قام بها صسندوق

الضسمان الجتماعي لتبسسيط وتخفيف اإلجراءات.
ويشسارك أايضسا ‘ هذه التظاهرة الصسندوق الوطني
للتقاعد والوكالة الوطنية لدعم وتشسغيل الشسباب
وكذا مفتشسية العمل بوهران حيث اغتنمت هذه
األخÒة ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ل-ت-ع-م-ي-م ب-عضس اإلج-راءات
لسسيما تلك اŸتعلقة بقانون اŸالية التكميلي 2015
ذات الصس -ل -ة ب -تصس-ري-ح الضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ب-ع-د
ت-اري-خ  23ج-وي-لية  .2015وي -ت -ع -ل-ق األم-ر Ãب-ال-غ
الغرامات التي تفرضس على اŸسستخدم Úالذين ل
يصس -رح -ون ب -ع-م-ال-ه-م وت-لك اÿاصس-ة ب-ال-ل-ج-وء غÒ
الشسرعي للعمالة األجنبية وعمالة األطفال.

ت-واصس-ل ال-ق-اف-ل-ة اإلعÓ-م-ي-ة الصس-ي-فية التابعة
للصسندوق الوطني للضسمان الجتماعي للعمال
األج -راء ،ع -م -ل -ه-ا ل-ل-ي-وم ال-ث-ا Êع-ل-ى ال-ت-وا‹
ب -وه -ران ،لشس -رح م -ا تضس -م -ن -ه ق-ان-ون اŸال-ي-ة
ال- -ت- -ك- -م -ي -ل -ي ‘ شس -ق -ه اŸت -ع -ل -ق ب -الضس -م -ان
الجتماعي ،والتي سستمسس  20أالف مشسÎك.
وتهدف أاسساسسا إا ¤شسرح وتبسسيط التسسهيÓت
ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا صس-ن-دوق الضس-مان الجتماعي،
خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق حسسب ال -ت-وضس-ي-ح-ات
اŸق -دم-ة ب-األم-ر ال-وزاري اŸتضس-م-ن ل-ق-ان-ون
اŸال -ي -ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي اŸؤورخ ‘ شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
واŸت- -ع- -ل- -ق بشس -ق األح -ك -ام ب -اŸسس -ت -خ -دمÚ
واألشسخاصس اŸمارسس Úللنشساط غ ÒاŸأاجور
اŸدي -ن Úب -اشسÎاك -ات الضس -م-ان الج-ت-م-اع-ي
والسس -ت -ف-ادة م-ن ج-دول تسس-دي-د الشسÎاك-ات
واإلعفاء من الزيادات و العقوبات ‘ التأاخ،Ò
وغÒها من المتيازات األخرى التي ترمي
إا ¤التخفيف من العبء على الشسركات التي
ت -ع -ا Êم -ن ضس -ائ -ق -ة م -ال -ي -ة ÷دول -ة دي-ون-ه-ا
والسستفادة من اإلعفاء.
كما تهدف القافلة حسسب تصسريح مسسؤووليها
لـ«الشس- -عب““ إا ¤إاع Ó-م ا÷م -ه -ور Ãه -ام ودور
قطاع العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي
باإلضسافة إا ¤التعريف Ãختلف أاجهزة ترقية
الشسغل اŸأاجور واإلدماج اŸهني ،وكذا أاجهزة
إاح -داث اŸؤوسسسس-ات والم-ت-ي-ازات اŸم-ن-وح-ة
ÿل- -ق م- -ن- -اصسب ع- -م- -ل دائ -م -ة وك -ذا آال -ي -ات
التوظيف على مسستوى كافة هيئات القطاع،
م -ع “ك ÚاŸواط -ن م -ن ال -ت-ع-رف Ãن-ظ-وم-ة

الضسمان الجتماعي التي تهدف إا ¤توفÒ
ا◊ماية الجتماعية ıتلف الفئات.
و‘ حديث مع منظمي ا◊ملة ،أاّكدوا لنا أاّن
هذه التظاهرة ‘ طبعتها الثانية ،تهدف اإ¤
ت-ق-د Ëخ-دم-ة إاعÓ-م-ي-ة أافضس-ل ل-ل-م-واطن Úو
Œسسيد مفهوم التصسال ا÷واري ،من خÓل
إازال -ة ج-م-ي-ع ال-ع-راق-ي-ل وت-ق-د Ëال-تسس-ه-يÓ-ت
للمواطن Úبهدف تقريب اإلدارة من اŸواطن
واسس -ت -غ Ó-ل فÎة ال -ع -ط -ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة وت-واف-د
اŸواطن Úمن ﬂتلف مناطق الوطن على
اŸن -اط -ق السس -اح -ل -ي -ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ف-ع-ال-ي-ة أاكÈ
للنشساطات التصسالية التي تقوم بها هيئات
القطاع.
ويشسار إا ¤أاّن القافلة التي ” تنظيمها بواجهة
البحر ،شسارك فيها إاطارات ومنشسطون من
ﬂت -ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات –ت وصس-اي-ة وزارة ال-ع-م-ل
والتشسغيل والضسمان الجتماعي وهذا –ت
مراقبة وتنسسيق اŸدراء الولئي Úللتشسغيل،
نذكر منها الوكالة الوطنية للتشسغيل ،الوكالة
ال -وط -ن -ي-ة ل-دع-م تشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب ،الصس-ن-دوق
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت-أام Úع-ل-ى ال-ب-ط-ال-ة ،الصس-ن-دوق
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -أام -ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال
األج - -راء ،الصس - -ن - -دوق ال - -وط- -ن- -ي ل- -لضس- -م- -ان
الج-ت-م-اع-ي ل-ل-ع-م-ال غ Òاألج-راء ،الصسندوق
الوطني للتقاعد ،هيئة الوقاية من األخطار
اŸهنية ‘ نشساطات البناء واألشسغال العمومية
والري واŸفتشسية العامة للعمل.
وهران :براهمية مسشعودة
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»æWh

نبيلة فرحات رئيسضة جمعية اŸمرن ÚاÎÙف Úللسضياقة

ضضيف
أارق ـام ﬂيفة عن ح ـوادث اŸرور
«الشضعب» :واÛتمع اŸد Êششريك ‘ الوقاية

إادخال ثقافة
السضÓمة اŸرورية
‘ اŸنــــــــاهــج
الدراسضية
’و ¤بÎسضيخ ثقافة احÎام قانون اŸرور وبالتا‹ تقليصص عدد ا◊وادث الرهيبة التي
هي جمعية مهنية ،تهتم بالدرجة ا أ
’’ف منهم إا ¤قائمة اŸعوق Úجسضميا
تشضهدها الطرق ا÷زائرية يوميا والتي –صضد أارواح اŸئات من اŸواطن Úوتضضيف ا آ
ونفسضيا.وبالرغم من حداثة تأاسضيسضها ‘  11نوفم ،2014 Èإا’ أان جمعية اŸمرن ÚاÎÙف Úللسضياقة قد رسضمت ـ تقول رئيسضتها
’و ¤على تعزيز عمليات التوعية والتحسضيسص كما ونوعا باسضتعمال السضمعي
فرحات نبيلة ـ ورقة طريق ،ترتكز بالدرجة ا أ
البصضري والتكنولوجيات ا◊ديثة.
حبيبة غريب
اŸم -رن ÚواÎŸشس -ح ،Úالسس-ه-ر ع-ل-ى ت-وع-ي-ة مشسروعها Ÿديرية النقل با÷زائر العاصسمة،
ال -ت -ي ط -ل -بت م -ن-ه-ا نسس-خ-ا م-ن-ه ع-ل-ى أاق-رصس
اŸواطن و–طهم أامام األمر الواقع““.
تصضوير :فواز بوطارن
مضسغوطة.
وك- -ون ا÷م- -ع- -ي- -ة م- -ل- -م- -ة ب -ك -ل م -ا يصسب ‘
كشسفت فرحات نبيلة ،رئيسسة جمعية اŸمرنÚ
اŸمارسسة القضسائية ‘ قانون اŸرور ،وأايضسا
اÎÙف Úللسسياقة ،من من Èضسيف ““الشسعب““
و‘ شس- -أان آاخ- -ر ،ن- -ددت رئ- -يسس- -ة ا÷م- -ع- -ي -ة ،على عÓقة عملية وطيدة مع سسلكي األمن
1
أان ““أاول نشساط ميدا Êللجمعية ،كان ‘ 9
بظاهرة عدم احÎام إاشسارات اŸرور من قبل وال-درك ال-وط-ن-ي ،Úم-دي-ري-ة ال-ن-ق-ل وا◊ماية
ت
م -اي اŸاضس -ي إاث -ر مشس -ارك -ت -ه -ا ‘ ف-ع-ال-ي-ا
السس -ائ-ق Úوال-راج-ل ،Úوت-ع-دي-ه-م ع-ل-ى أابسس-ط اŸدن -ي -ة ،وف -ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ،Êف-ه-ي
ة
ي
الح -ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-رب-ي ل-ل-وق-اي-ة اŸرور
فعل حضساري Áكن لهم اللتزام به ،إا ¤جانب ت -ت -ك -ف -ل ب -قضس -اي -ا ح -وادث اŸرور Ãخ -ت-ل-ف
ة
ف
واليوم الدراسسي الذي احتضسنه قصسر الثقا
تهاون السسلطات اŸعنية وعدم احÎامها هي أانواعها ا÷سسمانية.
مفدي زكريا““.
األخرى ıططات وتعليمات وضسع اإلشسارات ومن اŸهام التي تأاخذها اليوم ا÷معية على
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مسسؤووليتها ‘ تبليغ الرسسالة وخاصسة مفهوم وت -ط -الب ا÷م -ع -ي -ة ال -ي -وم ،ب-لسس-ان رئ-يسس-ت-ه-ا
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بتطبيق مادة رخصسة السسياقة بالنقاط ،التي
وأاضسافت اŸتحدثة قائلة ،أان ““جمعيتها تقÎح ومبادئ احÎام قانون اŸرور للمÎشسح.
وضسعت جمعية اŸمرين اÎÙف Úللسسياقة ،ج- -اء ب -ه -ا ق -ان -ون اŸرور  12ن-وف-م،2011 È
للسسلطات اŸعنية إاعداد وتنظيم أاياما دراسسيا ›م-وع-ة م-ن الÈام-ج ال-ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة وال-ت-وعوية اŸدعم بالجتهاد القضسائي من قانون اŸرور
حول تدريسس تقنية تعليم السسياقية عن طريق
Óطفال ،عبارة ‘ ضس -وء اŸم -ارسس -ة ال -قضس-ائ-ي-ة ،وه-ي اŸادة
اÙاكاة باسستعمال تقنيات السسمعي البصسري ،والÎفيهية موجهة خصسيصسا ل أ
ع -ن مسس -رح -ي -ات ورسس -وم م-ت-ح-رك-ة وحصسصس ال-ت-ي سس-تسس-اع-د ح-ت-م-ا حسسب ف-رح-ات ن-ب-ي-لة،
مثلما هو معتمد ‘ كل دول العا ،““⁄ناهيك
Óط-ف-ال ،سس-ت-ع-رضس ل-ل-ج-م-ه-ور ع -ل -ى ردع ال -ع -دي-د م-ن م-رت-ك-ب-ي اıال-ف-ات
عن تقد ËاŸسساعدة البسسيكو  -بيداغوجية ب-ي-داغ-وج-ي-ة ل -أ
ب-داي-ة م-ن شس-ه-ر سس-ب-ت-م Èال-ق-ادم ،وق-د ب-ل-غت اŸروري- -ة اÿطÒة وح- -م- -ل- -ه -م ع -ل -ى احÎام
ل- -ل- -مÎشس- -ح ،Úوخ- -ل- -ق عÓ- -ق- -ة ارت- -ي- -اح بÚ
القانون واإلشسارات اŸرورية.

ﬂلفات حوادث تكلف
خزينة الدولة مبالغ طائلة

اقÎاحات ‘ الصشميم
وتواصشل ع Èالفيسشبوك

نششاطات ترفيهية توعوية لأÓطفال

““طريق السضÓمة““ –ضضر ÷معيتها العامة وتدق ناقوسص اÿطر:

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

عقب اكتشضافها من طرف ÷نة الّري ببلدية اŸدية

الّدرك يداهم مسشتثمرة فÓحية
بسشيدي بويحي تسشقى Ãياه الصشرف

داه -مت ال ّ-ل -ج -ن -ة اÙل ّ-ي -ة ل -لّ-ري وال-فÓ-ح-ة
والصسيد البحري ببلدية اŸدية رفقة عناصسر
ال -درك ال -وط -ن -ي ،أاّول أامسس ا÷م -ع-ة ،إاح-دى
اŸسس-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة ا÷م-اع-ي-ة ال-واق-ع-ة
Ãنطقة سسيدي بويحي بضسواحي بلدية اŸدية
بالقرب من واد ◊رشس بطريقة فجائية .جرى
ذلك بعد إاذن صسادر من وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁكمة اŸدية ،وهذا للوقوف على إاحدى
اÿروقات اŸتعلقة مباشسرة بصسحة اŸواطن
ب -اŸن -ط -ق -ة ،ف-ت-م اك-تشس-اف ب-ال-وع-ات ق-ن-وات
صسرف صسحيّ رئيسسية مكسسورة بفعل فاعل
وم- -وّج- -ه- -ة م -ي -اه -ه -ا ال -ق -ذرة ن -ح -و ا◊ق -ول
واألراضس -ي ال -زراع -ي -ة ال ّ-ت -اب -ع -ة ل-ل-مسس-ت-ث-م-رة
ا÷م -اع -ي -ة ال -ت -ي ق ّ-درت -ه -ا مصس -ادر م -ط-ل-ع-ة
ب -ال-ه-ك-ت-ارات ،ال-ت-ي ت-راوحت ﬁاصس-ي-ل-ه-ا بÚ
عنب وتفاح وإاجاصس ولوز ،ناهيك عن اÿضسر
التي تنوعت ب Úالكوسسا بنوعيها ،الفاصسولياء،
الفلفل ،وحتى ا◊يوانات  ⁄تسسلم من هذه
اÿروقات ،حيث وجدت حشسائشس السسورقو
اŸوجهة لتغذية األنعام مسسقية بنفسس اŸياه
لتقوم بعدها الشسرطة العلمية بأاخذ عّينات من
كّل اÙاصسيل سسالفة الّذكر ،وكذا عّينات من
اŸياه القذرة نحو اŸ Èıعاينتها وإاثبات
توّرط القائم Úعلى هذه اŸسستثمرة و–رير

شضرعت ا÷معية الوطنية للوقاية اŸرورية
““ط - -ري - -ق السض Ó- -م - -ة““ ‘ ال- -ت- -حضض Òل- -ع- -ق- -د
ج -م -ع -ي -ت -ه-ا ال-ع-ام-ة ›ددة م-ن خÓ-ل ل-ق-اء
أاعضضائها أامسص ا’لتزام Ãضضاعفة ا÷هود ‘
سضبيل الرفع من درجة ا◊ذر وتنمية ثقافة
’رقام
الوقاية اŸرورية ‘ اÛتمع ‘ ضضوء ا أ
اŸرعبة التي تخلفها حوادث اŸرور كل يوم
’حصض-ائ-ي-ات ل-دى
م -ث-ل-م-ا ت-ع-كسض-ه ﬂت-ل-ف ا إ
’م- -ن وال- -درك ال- -وط -ن -ي Úوك -ذا
مصض- -ال- -ح ا أ
اŸركز الوطني للوقاية وامن اŸرور.

سضعيد بن عياد
و‘ كلمته سسجل نائب رئيسس ا÷معية بن قايد
علي عبد ا◊ميد أاهمية إاعادة بعث نشساط
ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا ﬁم-د ال-ع-زو Êسس-ن-ة
 1996وق -ط -عت أاشس -واط-ا م-ع-تÈة ‘ ت-نصس-يب
جمعيات ﬁلية مثل مكتب زرالدة الذي ⁄
ي -ت-وق-ف ب-رئ-اسس-ة السس-ي-دة راب-ح-ي ع-ن ال-ق-ي-ام
Ãهامه Œاه اÙيط اÙلي من اجل كسسر
موجة ا◊وادث وإادماج السسائق ÚوالراجلÚ
‘ دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-وق-اي-ة ع-ن ط-ري-ق نشس-ر ق-ي-م
الثقافة اŸرورية السسليمة .وهو ما أاكد عليه
ال-ن-اط-ق ب-اسس-م ا÷م-ع-ي-ة ال-دك-ت-ور مسس-ع-ود بن

ح-ل-ي-م-ة م-ن-ط-ل-ق-ا م-ن أاه-م-ي-ة ال-عمل ا÷واري
والتضسحية ‘ سسبيل إارسساء سسلوكات حضسارية
عن طريق توسسيع مسساحة التوعية ومرافقة
مسستعملي الطريق على مسسار تكريسس احÎام
ق -ان -ون اŸرور م -ن ك -اف -ة الشس -رك -اء ب -دءا م-ن
مدارسس تعليم السسياقة .وبالفعل فان حوادث
اŸرور خ -اصس-ة ‘ األشس-ه-ر ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة
Œاوزت اÿط األحمر بعد أان بلغت األرقام
مسستويات ل Áكن القفز عليها ،بل تسستوجب
الرفع من وتÒة العمل الوقائي بإاشسراك كافة
اŸتدخل Úضسمن نسسق هادف ومركز .وهو ما
تسسعى إاليه طريق السسÓمة من خÓل التزام
أاعضسائها بالعمل على رفع التحدي عن طريق
التاج ‘ اŸيدان والعمل بشسكل مكثف مع كافة
ا÷هات اŸتدخلة ‘ ›ال الوقاية اŸرورية
م -ن اج -ل إاع -ادة كسس -ر اŸن -ح -ى ال -تصس -اع-دي
للحوادث والتقليصس منها بشسكل ملموسس.
و‘ ه -ذا اإلط -ار ف -ان ال -دخ -ول الج -ت-م-اع-ي
واŸدرسس-ي م-ن-ه ب-اÿصس-وصس سس-ي-ك-ون ﬁط-ة
لتحقيق هذا الهدف بالنتشسار على األرضس
وال -ت -واج -د ‘ ﬂت -ل -ف اŸواق -ع ال-ت-ي تشس-ك-ل
نقاطا سسوداء من خÓل السسهر على تكريسس

ﬁضسر بشسأان القضسية وعرضسه على ا÷هات
القضسائية إلسستكمال اÿطوات األخرى بشسأان
م -ت -اب -ع -ة اŸت-ورط Úقضس-ائ-ي-ا وك-ذا إاسس-ت-ي-ف-اء
إاجراءات اإلتÓف.
وكانت اللجنة اıتصسة التابعة لبلدية اŸدية
 حسسب رئ- -يسس -ت -ه -ا  -لـ«الشس -عب» ق -د ق -امتبزيارة أاولية للمكان قبل يوم اŸداهمة بعد
معلومات واردة إاليها واسستعجلت ذات اللّجنة
ع- -م- -ل- -ي- -ة اŸداه- -م- -ة م- -ن خÓ- -ل ق- -ي- -ام -ه -ا
ب -اإلج -راءات اŸت-عّ-ل-ق-ة Ãث-ل ه-ذه ع-م-ل-ي-ات،
لعدم ترك الفرصسة للفÓح ÚاŸعني Úبجني
اÙاصس -ي -ل وب -ي -ع أاك Èك-مّ-ي-ة م-ن-ه-ا ،وه-و م-ا
وق-فت ع-ل-ي-ه ال-ل-ج-ن-ة ورج-ال الّ-درك صس-ب-يحة
ا÷معة ،حيث وجدت عديد السسّيارات النفعية
لبائعي اÿضسر والفواكه على أاطراف ا◊قول
لقتناء اŸنتوجات ،قبل أان يلوذوا بالفرار ،مع
العلم بأان سسكان اŸدية اÛاورين للمسستثمرة
اسستنكروا مثل هذه اÿروقات خاصسة وأاّنها
“ ّسس وتضسّر بصسحة اŸواطن بصسفة مباشسرة،
م -ث -م -ن Úه -ذه اÿرج -ة ال-رق-اب-ي-ة وم-ط-ال-بÚ
بتكثيف الرقابة لوضسع حّد للمتاجرين بصسحة
اŸواطن عن طريق اإلحتيال وا÷شسع.
اŸدية :م.أام Úعباسص

رئيسص أامن دائرة تيقزيرت
بو◊بال عبد الرحمان لـ““الشضعب““:

أازيد من  38أالف مصشطاف و 1106أاجنبي بتيزي وزو

أاكد رئيسص أامن دائرة تيقزيرت عميد
الشض- -رط- -ة ب- -و◊ب- -ال ع- -ب- -د ال- -رح -م -ان
لـ«الشض- -عب» ،تسض- -ج -ي -ل ت -واف -د  38أالف
و 150مصضطاف إا ¤جانب  1106أاجنبي
خÓل اŸوسضم بو’ية تيزي وزو ،وذلك
ع Èالشض -واط -ئ ال -ث -م -ان -ي -ة اŸسض -م -وح-ة
ل-لسض-ب-اح-ة ع Èك-ل م-ن ب-ل-دي-ة تقزيرت
وآازف - -ون السض - -اح- -ل- -ي- -ت ،ÚمشضÒا إا ¤أان
’م -ن ال -وط -ن -ي سض -خ -رت ك-ل
م -دي -ري -ة ا أ
’م-ك-ان-ي-ات وذلك ◊م-اي-ة اŸصض-ط-افÚ
ا إ
وضض- -م -ان م -وسض -م اصض -ط -ي -اف ن -اج -ح م -ن
’زرق.
خÓل تطبيق اıطط ا أ
تيزي وزو :ضضاوية تو’يت

أاك -د ﬁدث -ن -ا خ Ó-ل ل -ق -اء خصس ب -ه ج -ري -دة
““الشسعب““Œ ،نيد  191عنصسرا مكلفا بتأامÚ
الشس -ام -ل ل -لشس -اط-ئ ال-ك-ب ÒاŸت-واج-د ب-وسس-ط
م- -دي- -ن -ة ت -ي -ق -زي -رت ،وذلك ب -ه -دف ح -م -اي -ة
األشسخاصس واŸمتلكات ،حيث ” توف Òكل
اإلمكانيات اŸادية لعناصسر اŸتمثلة أاسساسسا
‘ م -رك-ب-ت Úرب-اع-ي-ت Úال-دف-ع ،وك-ذا درج-ات
نارية لتأام Úكامل للطرق ضسف إا ¤ذلك كل
الوسسائل اŸادية والبشسرية هؤولء من شسأانهم
أان يؤومنوا كل الطرق ،وكذا السسهرات الليلية
وك - -ذا ا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى السس- -ت- -ق- -رار واألم- -ن
ل-ل-مصس-ط-اف ،Úمضس-ي-ف-ا أان تسس-ج-ي-ل ه-ذا الكم
الهائل من اŸصسطاف Úإان دل على شسيء فانه
ي-دل ع-ل-ى اسسÎج-اع م-ن-ط-ق-ة ال-ق-ب-ائ-ل أامنها،
ب-فضس-ل سس-ه-ر ك-اف-ة أاج-ه-زة األم-ن لÓ-سس-تقرار
اŸنطقة خاصسة منها عناصسر ا÷يشس.
وبلغة األرقام أاكد رئيسس أامن دائرة تقزيرت،

كفى حوادث مرور واŸششكلة أاك Èمن أانها ›رد إاحصشائيات

ث- -ق- -اف- -ة ال- -وق- -اي -ة
اŸروري -ة ب -ال -ت -زام
ك- -اف- -ة اŸت -دخ -لÚ
من سسواق وراجلÚ
سس -ل-وك-ات م-ت-م-دن-ة
ت - - -ن - - -ط- - -ل- - -ق م- - -ن
الح Î- - -ام اإلرادي
ل- - -ق- - -ان- - -ون اŸرور
وق - - - -واع- - - -د السسÒ
وذلك بادراك حقيقة غائبة لدى الكثÒين بان
قيادة مركبة سسيارة كانت أاو باألخصس شساحنة
مسس -ؤوول -ي -ة خ-طÒة ت-ت-ط-لب ب-الضس-رورة ات-خ-اذ
ا◊يطة وا◊ذر ‘ كل ◊ظة والمتناع بذلك
عن اإلفراط ‘ السسرعة والتجاوز اÿط Òأاو
اŸن -اورة غ ÒاÙسس -وب -ة ال-ع-واقب وال-ت-وق-ف
ع-ن-د اسس-ت-ع-م-ال ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ،وم-ن ج-انب
ال - -راج - -ل Úالسس Òع- -ل- -ى األرصس- -ف- -ة واŸم- -ر
اÿاصس بهم والمتناع عن القطع العشسوائي
ل-ل-ط-ري-ق ح-م-اي-ة ل-ه-م وŒن-ب-ا Ÿأا” أاصس-ب-حت
ك -واب -يسس ي -ت -ع -ام -ل م -ع -ه-ا ج-انب م-ن وسس-ائ-ل
اإلعÓ- - -م اıت- - -ل- - -ف- - -ة م - -ن زاوي - -ة األرق - -ام
واإلحصسائيات فقط بينما اŸشسهد كارثي ومن
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أان عدة تدخÓت سسجلت منذ بداية موسسم
الصسطياف من طرف عناصسر األمن والتي من
بينها  7حالت “ثلت أاسساسسا ‘ العتداء على
األشس- -خ- -اصس ب -السسب والشس -ت -م اŸشس -اج -رة ‘
البحر حيث ” اتخاذ إاجراءات قضسائية ‘
ح - - -ق األشس- - -خ- - -اصس اŸوق- - -وف ‘ ،Úح” Ú
تسس-ج-يل  3ح-الت م-ت-ع-ل-ق-ة بسس-رق-ة الهواتف
النقالة ،وكذا  3حالت ذات الصسلة بظاهرة
اسس -ت-ع-م-ال ال-ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة ‘ ال-تصس-وي-ر ‘
ال-ب-ح-ر ،إاضس-اف-ة إا ¤ت-وق-ي-ف شس-خصس Úب-ت-ه-مة
السس-ك-ر العلني .وف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-حركة اŸرور
خÓل هذه الصسائفة ،أاكد ﬁدثنا أان تواجد
عناصسر األمن هدفه أاسساسسي هو تسسهيل حركة
اŸرور على مسستوى الطريق الوطني رقم 24
اŸؤودي إا ¤ب- - -ج - -اي - -ة وآازف - -ون شس - -رق - -ا واإ¤
العاصسمة مرورا بدلسس ،أاين ” تسسجيل خÓل
أايام األسسبوع  5إا 6 ¤أالف مركبة بينما ‘ أايام
العطلة فان عدد اŸركبات يصسل إا 8 ¤أالف
م -رك -ب -ة ،وه -ذا م-ا ي-دل ع-ل-ى اإلق-ب-ال ال-ك-بÒ
للمصسطاف Úوالذين يتوافدون من كل أانحاء
الوطن ،ونتيجة للعدد الهائل فان اŸصسالح
اŸعنية تسسهر على تسسهيل حركة اŸرور مع
تفادي وقوع أاي حادث مرور.

 33حادثا مروريا
ووفاة ششخصشÚ

لمن ولية
سسجلت مصسالح امن الطرق التابعة أ
تيزي وزو ،خÓل شسهر جويلية الفارط33 ،
حادثا مروريا خلف إاصسابة  42شسخصسا بجروح
متفاوتة اÿطورة ‘ ،ح ” Úتسسجيل وفاة
شسخصس Úاثن.Ú
وحسسب ما علمناه من مصسادر أامنية ،فانه
خÓ- -ل ن- -فسس ال- -فÎة ” سس -حب  238رخصسة
سسياقة ووضسع  12سسيارة ‘ اÙشسر و277
عملية مراقبة وﬂ 1041الفة.

 45حالة تسشمم غذائي
منذ الفا— جوان

ثمة يقع عليه واجب اŸسساهمة ‘ التوعية
ونشسر ثقافة مرورية سسليمة دون السستسسÓم
Óمر الواقع .و‘ هذا اإلطار أاكد أاعضساء
ل أ
ا÷معية إارادتهم ‘ Œاوز كافة اŸعوقات من
اجل اŸسساهمة اŸلموسسة ‘ تصسحيح اŸشسهد
اŸروري القا” ليكون أافضسل ‡ا هو انطÓقا
من رد العتبار Ÿفاهيم السسياقة وان اŸركبة
وسسيلة ايجابية وليسست نقمة مع السسهر على
لفت انتباه السسلطات العمومية حول النقائصس
وال -ن -ق -اط السس-وداء م-ن اج-ل ت-دارك-ه-ا خ-دم-ة
ل-ل-مصس-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة غ-اي-ت-ه-م ا◊د من حوادث
اŸرور ال-ت-ي ت-ف-تك ب-ع-ائÓ-ت ب-أاك-م-ل-ها وتلحق
ضسررا بائنا بالقتصساد الوطني جراء األعطاب
والضسحايا الذين تخلفهم.

سسجلت مصسالح مديرية التجارة لولية تيزي
وزو ،منذ الفا— جوان إا ¤غاية شسهر جويلية
ا÷اري  15حالة تسسمم غذائي من بينها 3
حالت خطÒة.
وحسسب م -ا ع -ل -م-ن-اه م-ن مصس-ادر م-ق-رب-ة م-ن
اŸديرية ،فإان  7حالت سسجلت خÓل فÎة
الم -ت -ح -ان -ات ب -ع -د ت -ن-اول-ه-م ◊وم آادت اإ¤
ت- -ع- -رضس- -ه -م ◊ال -ة تسس -م -م غ -ذائ -ي .وحسسب
اŸصسدر ذاته فإان معظم ا◊الت يكونون قد
تناولوا مواد غذائية سسريعة التلف.
و‘ الوقت الذي ” تسسجيل أازيد من  30حالة
تسسمم غذائي ،أاثناء وجبة غذائية جماعية ‘
إاط -ار ت -ن -ظ -ي -م م -ه -رج -ان ال-فضس-ة ب-اث ي-ن-ي،
وا÷دير بالذكر أان ا◊يطة و ا◊ذر يبقيان
م -ن ب Úأافضس-ل ال-وسس-ائ-ل ل-ل-ح-م-اي-ة الصس-ح-ي-ة
ل-ل-مسس-ت-ه-ل-ك Úخ-اصس-ة ‘ م-وسس-م الصس-ط-ياف
الذي ترتفع فيه درجات ا◊رارة والعديد من
اŸواد ال -غ -ذائ-ي-ة ت-ت-ل-ف بسس-رع-ة بسس-بب ع-دم
احÎام شسروط ا◊فظ.
تيزي وزو :ضضاوية تو’يت

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسعر الÈميل يتهاوى و””أاوبيب”” تتفرج...

العدد
16800

07

من وراء –طيم سصوق النفط ومن اŸسصتفيد ‘ النهاية؟

 ⁄تتوقف ا÷زائر عن الدعوة لÎميم بيت اŸنظمة من خÓل تصصحيح معادلة التوازنات ب Úحصصصص اإلنتاج واألسصعار.

عادت النداءات للمطالبة بضسرورة
ع-ق-د اج-ت-م-اع ط-ارئ Ÿن-ظ-م-ة البلدان
اŸصس -درة ل -ل -بÎول ””أاوب -يب”” م -ن أاج -ل
م- -واج -ه -ة ظ -اه -رة ا’ن -ه -ي -ار اÿطÒ
لسس -ع -ر الÈم-ي-ل ،ف-ق-د أاط-ل-ق ال-رئ-يسض
ال -ف-ن-زوي-ل-ي م-ؤوخ-را صس-رخ-ة أاخ-رى ‘
ه - - -ذا ا’Œاه ،ال - - -ذي  ⁄ت - - -ت- - -وق- - -ف
ا÷زائر عن الدعوة إاليه منذ حوا‹
سسنة ،حينما دخل مؤوشسر سسعر برميل
النفط ،منذ منتصسف جوان ‘ ،2014
مسس- -ار ت- -راج- -ع ب- -ل- -غ ع- -ت- -ب -ة ’ Áك -ن
’عضس- -اء إال- -ت- -زام ح- -ال- -ة
ل - -ل- -ب- -ل- -دان ا أ
اŸتفرج.
سسعيد بن عياد

توجد منظمة البلدان اŸصضدرة للبÎول
حاليا ‘ وضضع أاشضبه ÃفÎق الطرق ،بعد أان
بدت ““عاجزة““ عن وقف انهيار اأ’سضعار إا¤
درجة –مل تهديدا صضريحا ’قتصضاديات
البلدان اأ’عضضاءÃ ،ا فيها تلك التي تزخر
ب -اح -ت -ي -اط -ات ب -اط -ن -ي -ة ضض -خ-م-ة ‘ ،وقت
تتضضاعف فيه تداعيات اأ’زمة ا’قتصضادية
واŸالية العاŸية ‘ .وقت أاعلنت فيه وكالة
ال -ط -اق -ة ال -دول -ي-ة ‘ ت-ق-ري-ره-ا اأ’خ ،Òأان

زيادة ا’سضتهÓك تسضتمر بوتÒة متسضارعة
Óسض-ع-ار
ه -ذه السض -ن -ة ي-راف-ق-ه-ا ان-خ-ف-اضس ل -أ
Óنتاج .غ Òأانها
والنمو العاŸي مع تزايد ل إ
’ح -ظت ت -وق -ع ارت -ف -اع ال-ط-لب سض-ن-ة 2016
Ãق- - -دار  1,4م -ل -ي-ون ب-رم-ي-ل/ي-وم ،ل-ك-ن
ت -وق -ع -ات ““أاوب-يب““ ن-فسض-ه-ا م-تشض-ائ-م-ة وأاكÌ
حذرا بتوقع مسضتوى الطلب ‘ حدود 1,3
مليون برميل/يوم.
واسضتنادا لتقديرات البنك العاŸي ،فإان
عودة إايران إا ¤السضوق ينجم عنه بالضضرورة
فقدان برميل النفط  10دو’رات ،اعتبارا
من السضنة القادمة.و ⁄تتوقف ا÷زائر طيلة
السضنوات اأ’خÒة ،عن الدعوة إ’عادة ترميم
ب-يت اŸن-ظ-م-ة م-ن خÓ-ل تصض-ح-ي-ح م-ع-ادلة
التوازنات داخله ومرافقة اأ’سضواق ‘ مسضار
التعا‘ ،وفقا لقاعدة تضضمن حقوق البلدان
اŸصضدرة والبلدان اŸسضتهلكة .وهو ما كان
قد نادت به السضعودية نفسضها بلسضان الراحل
اŸلك عبد اللهŸ ،ا احتضضنت الرياضس أاحد
اج- -ت- -م- -اع -ات ““أاوب -يب““ ق -ب -ل سض -ن -وات ،و”
التوصضل حينها ،بحضضور الرئيسس بوتفليقة
وال-رئ-يسس ال-ف-ن-زوي-ل-ي ال-راح-ل تشض-افيز ،إا¤
توافق يرمي إا ¤حماية معادلة اأ’سضعارÃ ،ا
ي- -خ- -دم مصض- -ال- -ح ب- -ل -دان اŸن -ظ -م -ة وت -لك

حسسني توفيق اÿب ‘ Òالشسؤوون الطاقوية:

اŸسض -ت -ه -ل -ك-ة ضض-م-ان-ا ’سض-ت-ق-رار ا’ق-تصض-اد
العاŸي والنمو خدمة لشضعوب اŸعمورة.
غ Òأان التغÒات العميقة التي جرفت
العا ⁄برمته منذ السضنوات القليلة اŸاضضية،
لتزج به ‘ متاهات فوضضى تخفي صضراعات
دول-ي-ة ج-ي-واسضÎات-ي-ج-ي-ة ﬁمومة للسضيطرة

““أاوبيب““ ‘ أازمة عميقة وضصرورة التقليصص
من السصتهÓك والتبذير ‘ زمن ندرة السصيولة اŸالية
اع - -ت Èحسس - -ن - -ي ت- -وف- -ي- -ق،
اÿب ‘ Òشس -ؤوون ال -ط -اق -ة ،أان
م - -ن - -ظ - -م - -ة ””أاوب - -يب”” ،ال - -ت - -ي
يفÎضض أانها الهيئة الوحيدة
التي Áكنها الدفاع عن أاسسعار
ال- -بÎول ،ت- -وج -د ‘ ال -ظ -رف
الراهن ‘ وضسع ””ملغم”” يعكسض
وج -ود أازم -ة ع -م -ي -ق-ة ،ب-ف-ع-ل
ان -خ -راط -ه-ا ‘ م-ن-ط-ق ﬂال-ف
Ÿب- -ادئ- -ه- -ا ،ب- -ح- -يث تسس- -ت- -درج
العربية السسعودية معها باقي
ب- -ل- -دان اÿل- -ي- -ج ،ب- -دع -م م -ن
ال - -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دةÿ ،وضض
م-ع-رك-ة ضس-د ال-غ-از الصس-خ-ري،
الذي احتل مكانة متقدمة ‘
الو’يات اŸتحدة ،بعد ارتفاع
أاسسعار البÎول إا 140 ¤دو’ر
ل-لÈم-ي-ل ،ل-يÈز ا◊ديث ع-ن
–ول-ه-ا إا ¤ب-ل-د مصس-در .ع-ل-ما
’م-ري-ك-ي Áن-ع
أان ال -تشس -ري-ع ا أ
تصس - - - - -دي- - - - -ر اÙروق- - - - -ات إا’
بÎخيصض من الهيئات اŸعنية
(وهذا اŸنع يتجه للزوال).
حاوره :سسعيد بن عياد
ب- -خصض- -وصس وزن- -ن -ا داخ -ل ب -يت
““أاوبيب““ ،فإانه يعتقد أانه من حيث
حجم ا’حتياطي النفطي ’ يسضمح
بالتأاث ‘ Òالقرار ،الذي يبدو أانه
ات -خ -ذ بشض -ك -ل ح -اسض -م وم -ن ث-م-ة،
’فضض -ل ب -ال -نسض -ب -ة
يضض- -ي- -ف ،م -ن ا أ
ل -ل-ج-زائ-ر ،ات-ب-اع اŸث-ال السض-ع-ودي
وإاطÓق مسضار التحول الطاقوي،
ب- -اŸوازاة م -ع إاصض Ó-ح اق -تصض -ادن -ا
ن-ح-و إارسض-اء اق-تصض-اد م-ت-ن-وع .ل-ك-ن
ب -اŸق-اب-ل ،ي-جب ال-ت-ف-اوضس داخ-ل
إاط- - -ار ““أاوب- - -يب““ ح - -ول “وي Ó- -ت
ضضرورية لتنويع ا’قتصضاد .كما من
اŸف- -ي- -د اسضÎج- -اع ال- -ت- -م- -وي Ó-ت
اŸقدمة إا ¤صضندوق النقد الدو‹
«أافامي» ،للحصضول على “ويÓت
بفوائد مدعمة ويصضبح هذا أاكÌ
’بقاء على خيار
إا◊احا إاذا ” ا إ
ا’نضض -م -ام إا ¤م -ن -ظ -م -ة ال-ت-ج-ارة
’مر ‘ ا÷وهر،
العاŸية ويتعلق ا أ
ب-إاع-ادة ت-أاه-ي-ل ضض-روري-ة Ÿواج-هة
اŸن -افسض -ة ال -دول -ي-ة .ول-ذلك ،ف-إان
دور ““أاوب- -يب““ ل- -ن ي- -ك- -ون م- -ف- -ت -اح

اÿروج من الصضدمة البÎولية وهو
كما توقعناه بأان يسضتمر الوضضع بÚ
 2و 3سضنوات ،يوضضح ﬁدثنا.
Óزمة ،من حيث
‘ تشضخيصضه ل أ
’ب-ع-اُد ،أاشض-ار اÿبÒ
اÿل -ف -ي-ات وا أ
حسض - -ن - -ي ،إا ¤أان اسضÎات - -ي - -ج - -ي- -ة
السضعودية لقيت مباركة من أامريكا،
كونها تقود باŒاه إاضضعاف روسضيا
وإايران وكذا فنزوي– ،Óت عنوان
““حماية السضوق ظاهريا““ ،لكن ‘
نفسس الوقت فإان قطاع اÙرقات
’م- -ري- -ك -ي ت -ل -ق -ى ضض -رب -ة ق -وي -ة
اأ
بفقدانه أاك Ìمن  40أالف منصضب
عمل بداية سضنة  ،2015كما توقف
’بار .وحتى بالنسضبة
نشضاط نصضف ا آ
للسضعودية ،فبكلفة إانتاج تقدر بـ6
دو’رات ل -لÈم -ي -ل ،ف-إان-ه-ا تضض-م-ن
توازن ميزانيتها Ãعدل سضعر بيع
بـ 68دو’را و–تاج اليوم إا ¤سضعر
 95دو’را ل- -لÈم- -ي- -ل .ع- -ل -م -ا أان
اح- -ت- -ي- -اط -ات الصض -رف ب -ال -ع -م -ل -ة
’جنبية تÎاجع من  800مليار
اأ
دو’ر ‘  2014إا500 ¤
م -ل -ي -ار دو’ر ‘ 2017
ويبلغ العجز  50مليار
دو’ر ‘ سضنة .2015
و‘ الوقت الذي
تسضÎج -ع ف -ي -ه ال -ب -ل-دان
اŸصضنعة من  60إا80 ¤
م- -ن اŸائ- -ة م -ن ال -ري -ع
ال - - -بÎو‹ م- - -ن خÓ- - -ل
ن- -ظ- -ام ال- -رسض -وم ع -ل -ى
اŸواد ال -بÎول -ي -ة ،ف-إان

ال-ب-ل-دان اŸن-ت-ج-ة ،م-ث-ل بÓ-دنا’ ،
تسضÎجع سضوى  30من اŸائة من
الريع ،الذي يرتبط حجمه بكلفة
’نتاج ويؤوثر مباشضرة على ميزانية
اإ
ال -دول -ة ،وف -ق-ا ÿاصض-ي-ة ال-ت-ح-ل-ي-ل
الذي توصضل إاليه ﬁدثنا ،مضضيفا
’ن
أان- -ه ي- -ن- -ب- -غ -ي ال -ت -حضض Òم -ن ا آ
Ÿواج- -ه -ة ع -ا ⁄ب -دون ري -ع ع -ل -ى
اŸوارد ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة وا’ن-طÓ-ق ‘
العمل من أاجل ضضمان العيشس ،مع
التقليصس من ا’سضتهÓك والتبذير
‘ زمن ندرة السضيولة اŸالية.
وب- - -اŸوازاة ،ف- - -إان ال- - -ت- - -ح- - -ول
ال-ط-اق-وي ي-ن-درج ‘ اسضÎات-ي-ج-ي-ة
ل-ل-مسض-ت-ق-ب-ل ،م-ذك-را بتصضريح وزير
ال-بÎول السض-ع-ودي ع-ل-ي ال-ن-ع-يمي،
أامام ندوة اŸناخ اŸنعقدة بباريسس
‘ بداية جوان  ،2015بقوله :إان
’ن تصضبح قوة عاŸية
بÓده تعمل أ
‘ ›ال الطاقة الشضمسضية وطاقة
الرياح ،والشضروع بعد سضنوات ‘
تصضدير الكهرباء النظيفة.
وب- -ال -نسض -ب -ة ل -ه -ذا ال -ب -ل -د ،ف -إان
الرهان داخلي أايضضا ،بفعل التعود
على اسضتهÓك كميات هائلة من
ال -بÎول ل-ت-م-وي-ن تÈي-د ال-ع-م-ارات
ال- -ت- -ي “تصس  25م -ن اŸائ -ة م -ن
إانتاجها ‘ ،وقت نشضرت فيه ›لة
““سض- -ي- -ت -ي ڤ -روب““ ‘  2012مقا’
يفيد أان السضعودية تتحول إا ¤أاول
بلد مسضتورد للبÎول ‘ العا ⁄سضنة
.2030

ع-ل-ى م-ن-اط-ق ال-ن-ف-وذ ا’ق-تصض-ادية والهيمنة
ع -ل -ى مصض -ادر ال -ط -اق-ة وأاسض-واق-ه-ا ،أادخ-لت
سض - -وق اÙروق - -ات ‘ دوام - -ة صض- -راع أادى
مباشضرة باأ’سضعار إا ¤ا’نهيار اŸمنهج طيلة
سضنة ،لتنزل مؤوخرا إا ¤أاقل من  50دو’را
ل-لÈم-ي-ل .وب-ال-ف-ع-ل ،شض-ه-دت أاسض-ع-ار ال-نفط

انخفاضضا إاثر زيادة إانتاج بلدان من أاوبيب
‘ م- -ب -ي -ع -ات شض -ه -ر ج -وي -ل -ي -ة ،و‚م ع -ن -ه
انخفاضس سضعر خام غرب تكسضاسس الوسضيط
تسض-ل-ي-م سض-بتم 1.88 Èدو’ر ،ل-يسض-ت-ق-ر عند
 43.08دو’را للÈميل ‘ بورصضة نيويورك
التجارية ،بينما انخفضس ““خام برنت““ تسضليم
سض-ب-تم Èبـ 1.23دو’ر ،ل -ي-غ-ل-ق ع-ن-د 49.18
دو’را للÈميل ‘ بورصضة اŸعامÓت اآ’جلة
العاŸية للنفط اÿام بلندن.
وت -أاك -د بشض -ك -ل ج -ل -ي أان ه -ذا ال-ت-وج-ه
’سض -ت -ه -داف أاسض -ع -ار ال -بÎول ،ي -ن-درج ‘
سض - -ي - -اق –ق - -ي - -ق ج - -م- -ل- -ة أاه- -داف غÒ
اقتصضادية ،تخفي نزعة الهيمنة و–طيم
حقوق الشضعوب ‘ التنمية ،وهو سضلوك
’ره- - -اب ‘
أاشض - - -ب - - -ه Ãواق - - -ف تÈي- - -ر ا إ
التسضعينيات من القرن اŸاضضي ،قبل أان
ينتشضر كالنار ‘ الهشضيم ليصضل إا ¤مناطق
كانت تعتقد أانها ‘ مأامن منه ،فلم تصضغ
ل -ل -ت -ح -ذي -رات و ⁄ت -ع-ر ال-ت-ن-ب-ي-ه-ات ال-ت-ي
أاط-ل-ق-ت-ه-ا ا÷زائ-ر وه-ي ت-واج-ه ل-وح-ده-ا
ه -ج -م -ة ت -دمÒي-ة غ Òمسض-ب-وق-ة ،وك-ذلك
انهيار أاسضعار الÈميل سضوف تلحق أاضضرارا
بالغة بالبلدان التي تعتقد أانها حاليا وعلى
اŸدى القصض ‘ Òمأامن ،لكن إا ¤ح.Ú

عبد الرحمان مبتول يحذر من نزول سسعر الÈميل إا 40 ¤دو’رًا

اعتماد نظام جديد لÓسصتهÓك الطاقوي
وضصرورة التنسصيق ب Úالقطاعات القتصصادية

«ي-ن-ت-ظ-ر أان ي-تضس-اعف العرضض
’مريكي
مع ترخيصض الكونغرسض ا أ
ب - -ال - -تصس - -دي - -ر اب- -ت- -داًء م- -ن 2017
وعودة إايران ابتداًء من  1جانفي
 2016باحتياطي  160مليار برميل
بÎول و 34000مليار م Îمكعب
من الغاز
حاوره :سسعيد بن عياد
دع -ا اÿب Òع -ب-د ا◊رم-ان م-ب-ت-ول،
إا ¤ضض -رورة ال -ع -م -ل ف -وراً ع -ل-ى إارسض-اء
ال- -ت- -نسض- -ي- -ق ب Úق- -ط- -اع- -ات ال- -ط- -اق -ة
والصضناعة والنقل من أاجل وضضع نظام
ج-دي-د لÓ-سض-ت-هÓ-ك ال-ط-اق-وي ،مشضÒا
إا ¤أان لوزير الطاقة دور بارز ‘ هذا
ا’Œاه وعدم ا’كتفاء Ãعا÷ة مسضائل
ثانوية ‘ ،وقت تفيد اŸعطيات بان
نضضوب اآ’بار البÎولية متوقع ‘ ،2030
م -ق -اب -ل ارت -ف -اع ع -دد السض-اك-ن-ة إا50 ¤
مليون نسضمة ،بفعل الرفع من التصضدير
وزي -ادة ا’سض -ت -ه Ó-ك ال-داخ-ل-ي ،ب-ي-ن-م-ا
Áكن اكتشضاف آا’ف اآ’بار لكنها بدون
مردودية مالية.
وأاشض- -ار إا ¤أان -ه ق -دم ‰وذج -ا ح -ول
ا’سض -ت -ه Ó-ك ال -ط -اق -وي أام -ام ال-ل-ج-ن-ة
ا’قتصضادية للمجلسس الشضعبي الوطني
خÓل  2008 / 2007لدى قيادته Ÿلف

ال - -وق - -ود Ãسض - -اع - -دة م- -ن اŸك- -تب
اأ’مريكي ““أارنسضت يونغ““ وإاطارات من
سض -ون -اط -راك وخÈاء مسض-ت-ق-ل ،Úوت-بÚ
وجود تبذير بفعل عدم تركيز الدعم
واسضتهداف الفئات اŸسضتحقة .وسضجل
وج -ود أاغ -لب ال -ق -ط -اع -ات ‘ ح -ال-ة ’
وعي ،ينجر عنها إانفاق ب Óضضوابط،
م- -ث- -ل أاشض- -غ- -ال ’ ت -ت -وق -ف ‘ ت -ع -ب -ي -د
اأ’رصضفة وŒديد البÓط بنوعية مبالغ
ف -ي -ه -ا ’ تسض -ت-خ-دم ح-ت-ى ‘ ال-ع-واصض-م
الكÈى ‘ العا .⁄وبخصضوصس إاجراء
–ف- -ي- -ز ج- -لب ا’ق -تصض -اد اŸوازي إا¤
اإ’ط- -ار ال- -ق- -ان- -و ،Êب- -إاي -داع أام -وال ‘
البنوك مقابل رسضم  7من اŸائة (إايداع
 100مليار سضنتيم مقابل رسضم بـ 7مÓيÒ
سضنتيم) ،أاوضضح مبتول أانه ينبغي انتظار
منتصضف سضبتم Èالقادم لوضضع حصضيلة
واسضتخÓصس النتائج حول مدى الثقة
ب ÚاŸتعامل ÚاŸوازن والبنوك التي
وصضفقها بالشضباك اإ’داري ،مضضيفا أان
الهدف ا’سضÎاتيجي يتمثل ‘ ا◊رصس
على اأ’من الوطني ‘ ،وقت تواجه فيه
ال- -بÓ- -د ظ -روف -ا صض -ع -ب -ة ت -ت -ط -لب م -ن
القائم Úعلى تسضي Òالشضؤوون العامة،
م - - -ن وزراء وو’ة ومسض - - -ؤوو‹ كÈي - - -ات
الشضركات ،اإ’دراك وبوعي أان مواصضلة
اإ’ن -ف -اق ب  Ó-ضض -واب -ط ت -ك-ون ل-ه ك-ل-ف-ة
م- -ره- -ق- -ة وم- -ن ث -م -ة ي -جب ا’ن -ت -ق -ال
وبسض - - - -رع - - - -ة إا‰ ¤ط تسض- - - -ي Òوإادارة
اأ’م- -وال ال- -ع- -ام- -ة Ãع- -اي Òا◊وك- -م- -ة
والÎشضيد.
 ⁄يعد Ÿنظمة ““أاوبيب““ تأاث Òكما
كانت عليه ‘ السضبعينيات من القرن

اŸاضضي ،بحيث “ثل اليوم أاقل من 33
من اŸائة من اإ’نتاج اŸسضوق و 67من
اŸائة تأاتي من بلدان خارج ““أاوبيب““.
ف -ي -م -ا ت -داف -ع روسض -ي -ا ع -ن مصض -ا◊ه -ا
ب- -ح -ي -ازة حصضصس ‘ السض -وق Ÿا ك -انت
اŸنظمة تخّفضس من حصضصضها ،بفعل
ا’سضÎات - -ي - -ج - -ي - -ة ال - -دول- -ي- -ة لشض- -رك- -ة
““غازبروم““ ‘ ،ظل انعدام أاي مشضاعر
‘ عا ⁄اŸال واأ’عمال.
وم- -ن ضض -م -ن  33م -ن اŸائ -ة ال -ت-ي
تضضخها بلدان اŸنظمة ،تعود أاك Ìمن
 60من اŸائة للسضعودية وبلدان اÿليج.
وي-ن-ت-ظ-ر أان ي-تضض-اع-ف ال-ع-رضس بعد
ت - -رخ- -يصس ال- -ك- -ون- -غ- -رسس اأ’م- -ري- -ك- -ي
بالتصضدير ابتداء من  2017وكذا عودة
إاي - -ران اب- -ت- -داء م- -ن  1ج -ان-ف-ي 2016
ب-اح-ت-ياطي  160م -ل-ي-ار ب-رم-ي-ل بÎول
و 34000م -ل -ي -ار م Îم-ك-عب م-ن ال-غ-از
ال -ت -ق -ل -ي -دي (ث -ا Êخ -زان ع -اŸي-ا ب-ع-د
روسضيا) وتوجه العراق إا ¤الرفع من
إانتاجه وكذا اأ’مر بالنسضبة إا ¤ليبيا،
بينما يبقى الطلب ضضعيفا بسضبب اأ’زمة
العاŸية التي مسضت البلدان الصضاعدة،
مثل الصض Úبنسضب ‰و أاقل من  6من
اŸائة ،والتوجه إا ¤تنمية تكنولوجيات
الفعالية الطاقوية.
و‘ ظل مؤوشضرات الوضضعية الراهنة،
ف-إان م-داخ-ي-ل سض-ون-اط-راك ال-ت-ي ب-لغت
 63,66مليار دو’ر سضنة  2013و58,34
مليار دو’ر سضنة Á ،2014كن أان تكون
أاق - -ل م- -ن ت- -وق- -ع- -ات ق- -ان- -ون اŸال- -ي- -ة
التكميلي ،الذي يعتمد توقع إايرادات
بـ 34مليار دو’ر Ãعدل سضعر سضنوي
بـ 60دو’را للÈميل .وبسضعر كما توقعه
البنك العاŸي ‘ تقريره اŸؤورخ ‘ 11
أاوت  2015بحوا‹  40دو’را ‘ ،2016
ف- -إان اإ’ي- -رادات ’ ت- -ت- -ع -دى  25مليار
دو’ر ،أاي بتوقع خسضارة ما يعادل 20
م - -ل - -ي - -ار .وم - -ن ث - -م - -ة ف - -إان ال - -ه- -دف
ا’سضÎاتيجي ‘ ،ضضوء التهديدات التي
ت -واج -ه -ا ال -ب Ó-د ،ي -ك -م -ن ‘ ال -تصض-دي
Óصض Ó-ح -ات ال -ه -ي -ك -ل -ي-ة ع-ل-ى أاسضسس
ل -إ
سضليمة ،من منطلق اسضتخÓصس العÈ
م -ن ال-ظ-روف الصض-ع-ب-ة ال-ت-ي م-رت ب-ه-ا
ال -بÓ-د ‘ م-راح-ل سض-اب-ق-ة ،ع-ل-ى غ-رار
أازم- - -ة  ،1986وب - -ال - -ت- -ا‹ إادراك ث- -ق- -ل
التحديات على كافة اŸسضتويات.
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اأ’حد  16أاوت  2015م
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«الشسعب““ ترصسد أاجواء مهرجان جميلة العربي

ôª©dG á∏«d Ò°†ëàd πeÉc ´ƒÑ°SGC

كوكتال من األغا Êا÷زائرية
واللّبنانية تطبع ال ّسصهرة الثّانية
كمال القاŸي يلهب الّركح بأانغام من الّتراث

لثري سسهرات مهرجان جميلة العربي ‘ نسسخته ا◊ادية عشسرة ،والتي انطلقت مسساء اÿميسس
تواصسلت بركح كويكول ا أ
اŸاضسي ،وكانت السسهرة الثانية جد ‡يزة امتزجت فيها ا◊ان الدبكة اللبنانية اÙبوبة بأانغام جزائرية متنوعة ،غلب عليها
الطابع الوطني“ ،اشسيا والشسعار اŸميز لهذه الدورة من اŸهرجان أال وهو ““شسعب واحد ..وطن واحد““ ““.الشسعب““ عاشست هذه
لجواء وتنقل تفاصسيلها.
ا أ
سسطيف :نور الدين بوطغان
كان ‚م السسهرة بدون منازع الفنان اللبناÊ
الشس - -اب سس - -ع - -د رمضس - -ان ،ال - -ذي يشس - -ارك ‘
اŸهرجان للمرة الثانية ،بعد مشساركته اأ’و¤
الناجحة ‘ الطبعة الثامنة سسنة .2012
وق- -د أا–ف ال- -ف- -ن- -ان ج -م -ه -وره Ÿدة ق -اربت
السساعتÃ Úجموعة من أاغانيه وأاغا Êبعضس
الفنان Úا÷زائري ،Úعلى غرار الكينغ خالد
بأاغنية ““سسنغّني وسسÔقصس هذه هي ا◊ياة““،
وأاغنية ““بÓدي هي ا÷زائر““ للشساب مامي،
كما غّنى تكرÁا لوردة ا÷زائرية ،حيث صسّرح
أاّنه ’ Áكن اŸرور على ا÷زائر دون تكرË
هذه العمÓقة،وغّنى الفنان للجزائر Ãواويل
لبنانية رائعة أاغنية لبÓدنا بعنوان ““ا÷زائر““
يسستهلها بـ :ا÷زائر من ك Ìما فيها من حلى،
وا–ف ج- -م- -ه- -وره ال- -ذي Œاوب م- -ع -ه ك -ثÒا
Ãجموعة من أاغانيه اÿاصسة به.
وتداولت على الركح ‘ هذه السسهرة اŸميزة
ك -ذلك أاصس -وات ج -زائ -ري -ة م -ع -روف-ة م-ن ع-دة
مناطق ،منها غرداية التي مثلتها فرقة افران،
والتي قدمت اغا Êبكلمات ﬁلية ،و“اشسيا
مع شسعار اŸهرجان  ⁄تفوت الفرقة الفرصسة
لتقدم أاغا Êوطنية منها أاغنية تقول :هذه
اأ’رضس أام أاراضس -ي ال -ع -ا ⁄أاع -ط -ي -ت -ه -ا ال-ق-لب
واعطتني ا◊نانة.
كما كان جمهور جميلة من أافراد وعائÓت،
حضسروا بقوة ‘ هذه السسهرة ،على موعد مع
الفنان Úكمال القاŸي وفريد حوامد ،اللذين
امتعا جمهورهما بباقة من اأ’غا Êالشساوية
والسسطايفية،وكذا الوطنية ،وقدم الثا Êاغنية
خصسصست للمهرجان ذات طابع وطني وبكلمات
جميلة تتغنى بالوطن وعظمته ،وقدمت أ’ول
مرة وهي قيد التسسجيل لتعرضس على السساحة
الفنية مسستقب Óبعنوان ““بÓدي بÓد ا.““Òÿ
ك- -م- -ا اسس- -ت- -م- -ت- -ع ا÷م -ه -ور ا◊اضس -ر بصس -وت
اŸطربة الكبÒة جهيدة ،الوافدة من عاصسمة
غرب البÓد وهران ،التي حلت للمرة اأ’و¤
Ãهرجان جميلة ،وأادت ›موعة من أاغانيها
العاطفية والوطنية ،منها اغنية عن الراحل
شسهيد الوطن باŸقصسلة ،احمد زبانة ،بأاغنية
م- -ؤوث- -رة م- -ن ا◊ان اŸل- -ح- -ن ال- -ك- -ب ÒبÓ- -وي
الهواري.

فرق األمن تسصهر على راحة العائÓت

ح-رصس-ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى إا‚اح ف-ع-ال-ي-ات م-ه-رجان
جميلة العربي الذي يحتضسنه فضساء اŸدينة
اأ’ثري مدة عشسرة أايام متتالية ،وقصسد ضسمان
التغطية اأ’منية الÓزمة والكفيلة بتأام Úهذه
التظاهرة الثقافية والسسهر على راح ـة اأ’فراد
وال -ع -ائ Ó-ت م -ع ضس -م -ان أام -ن -ه -م وسس Ó-م-ت-ه-م
وطمأانينتهم طوال ا◊دث ،خصسصست مصسالح
الشسرط ـة بسسطيف تعدادا بشسريا ،أاقل ما يقال
عليه أانه هام وكفيل بتأام Úهذه التظاهرة
وحسسن سس Òا◊دث ككل.
مصسالح الشسرط ـة التي سستحمل على عاتقها
تأام Úركح اŸسسرح والفضساء اأ’ثري وكل أارجاء
اŸدينة التزاما منها بضسمان أامن و سسÓمة
ال -ع -ائ Ó-ت ،سس -ت-ت-ك-ف-ل أايضس-ا ب-ت-أام Úال-ف-ن-انÚ
اŸشس- -ارك ‘ ÚاŸه- -رج- -ان وج- -م- -ي- -ع ال -ف -رق
اŸوسس -ي -ق -ي -ة ،سس -واء أاث-ن-اء ت-واج-ده-م Ãسس-رح
ال -ه -واء ال -ط -ل -ق ،أاو أاث -ن-اء إاق-ام-ت-ه-م Ãخ-ت-ل-ف
الفنادق التي خصسصست لهم من قبل السسلطات
اÙلية واŸتواجدة بإاقليم إاختصساصس مصسالح
الشسرط ـة.
مصسالح أامن الشسرطة بسسطيف ،دعت السسائقÚ

أاعراسص باألوراسص –تفظ بعاداتها ع Èاألزمنة

وج -م -ي-ع ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي سس-ت-ت-واف-د إا ¤فضس-اء
اŸهرجان ،سسواء على م Ïسسيارات خاصسة أاو
وسسائل نقل جماعية بضسرورة التحلي با◊ذر
ال- -ت -ام أاث -ن -اء ال -ق -ي -ادة م -ع Œنب اإ’ف -راط ‘
السسرعة ،خاصسة وأان الطريق –وي منعرجات
ج -د خ -ط -رة ت -ت-ط-لب ال-ق-ي-ادة ب-ك-ل ت-أا ،Êك-م-ا

¯¯ ..¿ÉLô¡ŸG øY GƒdÉb
كان اŸطربون الذين أاحيوا فعاليات السسهرة الثانية قد عقدوا ندوة صسحفية Ãقر فندق
سسيتيفيسس ،بوسسط مدينة سسطيف ،قبيل احياء حفÓت السسهرة ،أاكدوا فيها جميعا على
سسعادتهم باŸشساركة ‘ هذا اŸهرجان ،واعتزازهم بشسعاره الوطني.
^ سسعد رمضسان قال أانه يحب ا÷زائر وأاهلها ،ويرى حبها له ‘ كل مشساركة ،وع Èعن
إاعجابه بشسعار اŸهرجان،داعيا ا ¤التكاثف ب Úكل افراد الشسعب العربي ،واعت Èان الفن هو
موحد للعرب ،وابدى اعجابه Ãوسسيقى اŸغرب العربي وا÷زائر باÿصسوصس ،واعتÈها
Œمع ب Úالشسرق والغرب .وعن حكاية أاغنيته ““إاحسساسسك صسنم““ ،قال انها تعب Òصسادق عن
Œربة عاطفية فاشسلة ،أاما اغنية ““صسعب شسوي عليا““ فكانت ـ حسسبه ـ تعبÒا عن Œربته ا’و،¤
وعن جديده الفني قال سسعد رمضسان ،انه نزل له مؤوخرا كليب ““ضسد النسسيان““ ،وسسيقوم بجولة
فنية قريبا إا ¤أامريكا واسسÎاليا.
^ الفنانة القديرة جهيدة عÈت عن سسعادتها للمشساركة أ’ول مرة ‘ مهرجان جميلة العربي،
رغم مسسÒتها الفنية الطويلة ،والتي “تد ا 37 ¤سسنة ،وقالت انها غنت ‘ سسطيف سسنة 1977
أاغنية زهرة اŸدائن للفنانة فÒوز ،ونالت بها ا÷ائزة ا’و ،¤ولها مشسروع – ّضسره له طابع
وطني بعنوان““أاجمل ◊ظة حياتي ◊ظة ميÓدي““ سستقوم قريبا بتصسويرها ،وهي تعب Òعن
اعتزازها Ãولدها سسنة ا’سستقÓل ‘  .1962وبخصسوصس غيابها عن السساحة الفنية ،فقالت
انها أاحيانا تكون غائبة واحيانا تكون مغيبة ،ا’ انها كانت حاضسرة ‘ العشسرية السسوداء وعملت
فيها كثÒا ،كما انها قامت بجو’ت فنية عربية ا ¤سسوريا وغÒها .
^ الفنان كمال القاŸي ،صسرح أانه سسبق وأان شسارك من قبل ‘ مهرجان جميلة ،وشسكر ديوان
الثقافة وا’عÓم على مبادرته ÷مع شسمل الفنان ،Úوخاصسة مع الفنان Úالعرب ،وقال““ :علينا
جه ا ¤بÓد العرب “اما كما يأاتي عندنا فنانوها لتبادل التجارب واÈÿات ونشسر الفن
أان نتو ّ
العربي““.
وشسكر فريد حوامد اإ’عÓمي Úعلى ›هوداتهم،وصسرح انه يشسارك للمرة الثانية ،وقال انه ‘
فنه يتماشسى وأاحداث الوطن ،وانه سسيقدم اغنية وطنية ‘ اŸهرجان ،يتسسلل بها ا ¤قلوب
شسباب ا÷زائر.
أاّما ‡ثل فرقة افران من غرداية ،فصسرح أان الفرقة جاءت نيابة عن سسكان غرداية لتغّني ◊ب
الوطن والتسسامح وحب ا.Òÿ

اŸهرجان الّدو‹ للّرقصص الشّصعبي يختتم بسصهرة خالدة

““الشسعب““ تنقل أاجواء الفرحة بباتنة

لوراسس على غرار
تشسهد وليات ا أ
باتنة ،خنشسلة ،أام البواقي وقاŸة
منذ دخول فصسل الصسيف ،العشسرات
لعراسس ،التي “يز
من حفÓت ا أ
اŸنطقة سسنويا والÓفت هذه السسنة
هو تغ Òالعديد من العادات
والتقاليد باŸنطقة بحجة النفتاح
واŸعاصسرة.
Ÿوشسي حمزة

دع -ت -ه -م إا ¤إات -ب -اع ﬂت -ل-ف ق-واع-د السسÓ-م-ة
اŸرورية ،خاصسة منها أاهمية Œنب التوقف
ب -اÙاذاة م -ن ال -ط -ري -ق ،م-ع ت-ف-ق-د اأ’ضس-واء
اأ’مامية واÿلفية والعجÓت ،وكل ما Áكن
مراقبته من معدات تقنية مسسبقا قبل التنقل،
والعمل دوما على احÎام قانون اŸرور.

أاربعة أايام أانعشست صسيف سسيدي بلعباسس ال ّسساخن

تتمسسك عائÓت أاخرى بالعادات اŸرتبطة عادة
باأ’عراسس ‘ منطقة ا’وراسس ،حيث جرت العادة
أان يتوجه أاهل العروسس ا ¤بيت العريسس لتحضسÒ
صسينية القشسقشسة وهي ›موعة من أانواع ا◊لوى،
تتكون من ا÷وز ،اللوز ،الكاوكاو ،ثم يضسعون فوق
رأاسس العروسس شساشس ،ثم تأاخذ واحدة من أاهل
العريسس الصسينية وتضسعها فوق شساشس العروسس،
فتسسقط منها بعضس حبات ا◊لوى بصسفة متعمدة،
تفاؤو’ بأان ترزق العروسس عدد من اأ’و’د.
ورغم أان هناك من العائÓت من تخلت عن مثل
هذه العادة وتعتÈها خرافات وطقوسس تؤومن بها
العجائز ،إا’ أانه هناك عائÓت أاخرى Œدها ‘
غاية اŸتعة والروعة ،وتبدل كل ما ‘ وسسعها
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ي-ه-ا ب-أاح-ي-ائ-ه-ا ‘ ا’ع-راسس ح-يث
مازالت تطبقها إا ¤يومنا هذا ،حتى ‘ أافخم
قاعات ا◊فÓت بباتنة.
ك -م -ا ت -ت -م -ي-ز اأ’ع-راسس ب-اأ’وراسس ب-ل-ب-اسس اŸرأاة
اأ’وراسسية واŸعروف ““باŸلحفة““ ،وهي قطعة ‘
ال -ل -ب -اسس الشس -اوي ،ت -رت-دي-ه اŸرأاة ف-وق اÓŸبسس
ال -داخ-ل-ي-ة ،مصس-ن-وع م-ن ال-ق-ط-ن اŸل-ون ب-اأ’سس-ود
واأ’بيضس ،وهناك من تفضسله بأالوان ﬂتلفة ،وما
يزيد ““اŸلحفة““ جما’ ورونقة ،ا◊لي الفضسية
““كاÓÿل““ على سسبيل اŸثال وهو اكسسسسوار

Áسسك ب -ه-ا
طر‘ اŸلحفة بÚ
ال- -ك- -ت- -ف وأاع -ل -ى الصس -در،
تلبسسه العروسس يوم ذهابها لبيت
زوج-ه-ا ب-ا÷ب-ة ال-قسس-ن-طينية والسسطايفية
والشساوية.

طقوسص –تفظ بها العائÓت

تتميز اأ’عراسس الشساوية بانطÓق التحضسÒات
لليوم اŸوعود أاسسبوعا قبل موعد اŸناسسبة ،حيث
يقوم أاهل العريسس بتحضس Òالكسسكسسي وا◊لويات
وكل مسستلزمات العرسس ،الذي يبدأا عادة بليلة
الثÓثاء ،حيث يقوم أاهل العريسس بأاخذ الكبشس
وك - -ل مسس - -ت- -ل- -زم- -ات ال- -ط- -ه- -ي أ’ه- -ل ال- -ع- -روسس
وويسستقبلون من طرف أاهل العروسس بحفاوة كبÒة
وÁكثون لديهم ا ¤غاية ذبح الكبشس وإاعداد طبق
الشسخشسوخة ليتناولها ا÷ميع ‘ أاجواء تسسودها
البهجة ،ليحضسر بعدها الشسواء يتناوله ا÷ميع ثم
تقدم القهوة ليعود بعدها أاهل العريسس إا ¤بيتهم
وي -ق -وم -ون ب -ت -حضس Òال -عشس -اء ال -ذي ي -ت -ك -ون م-ن

الشس -خشس -وخ -ة ،ل-ت-ق-ام
بعدها سساهرة
يحضسرها
جمع كبÒ
من
اŸدعوين
لÓسستمتاع
بأاغا Êتقليدية
شس -اوي -ة ت -ؤودي -ه -ا
ف- -رق- -ة ال- -رح- -اب- -ة
اŸشسهورة ‘ منطقة
ا’وراسس.
وي- -وم اأ’رب -ع -اء ج -رت
ال- -ع- -ادة أان ي- -حضس -ر غ -ذاء
للمدعوين ‘ بيت العريسس،
حيث –ضسر وجبة ““البكبوكة““
اŸعروفة بالدوراة لدى العاصسم ،Úلينطلق بعدها
اŸوكب م- -ن دار أاه- -ل ال- -ع- -ريسس ‘ اŒاه م -ن -زل
العروسس ‘ ،موكب فريد من نوعه ،يتكون من
سسيارات من طراز عصسري تنطلق منها الزغاريد،
حيث تقوم النسسوة بإاخراج جهاز العروسس اŸتكون
من حلي ذهبية ومÓبسس متنوعة من السسيارة
اıصسصس-ة ل-ل-ع-روسس وي-ق-دم-ون-ه ’ه-ل-ه-ا Ãج-رد
دخ- -ول- -ه- -م ا ¤م- -ن- -زل اه- -ل- -ه- -ا ال -ذي -ن ب -دوره -م
يسس-ت-ق-ب-ل-ون-ه-م ب-ال-زغ-اري-د ،وت-ق-دم ل-ه-م القهوة ثم
ي -ت -ن -اول -ون وج -ب -ة ال -عشس -اء وب -ع -ده -ا ت -خضسب ي-د
العروسس با◊ناء من طرف أام العريسس مع تلبيسسها
خا“ا من ذهب ،با’ضسافة ا ¤العديد من الهدايا

نظّمت تكرÁا لروح الفقيد عبد ا◊ميد لعروسسي

ت -ت -واصس -ل ب -اŸك -ت -ب -ة ال-ب-ل-دي-ة
لشسرشسال تظاهرة ““لقاء الصسيف““
‘ طبعتها الـ Ã 15سساهمة عديد
الفنان Úالتشسكيلي Úالقادم Úمن
عدة وليات،
وه -ي ال -دورة ال -ت -ي ن -ظ-مت ه-ذه
السسنة تكرÁا لروح الفقيد عبد
ا◊ميد لعروسسي ،الرئيسس السسابق
ل–Óاد الوطني للفنون الثقافية
الذي وافته اŸنية العام اŸنصسرم.
ه -ذا م -ا ت -وق -فت ع -ن-ده ““الشس-عب““
برصسد أاجواء اللقاء الفني.
تيبازة :عÓء ــ م
““ل-ق-اء الصس-ي-ف““ ت-ظ-اه-رة سس-ن-وي-ة ق-ارة
ت-ع-ك-ف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ها ÷نة ا◊فÓت
Ÿدينة شسرشسال بالتنسسيق مع فرع و’ية
تيبازة ل–Óاد الوطني للفنون الثقافية،
وهي تظاهرة Œلب اليها يوميا أاعدادا
غ- - -فÒة م- - -ن ال - -فضس - -ول - -ي Úوالسس - -واح
اÙلي Úوالقادم Úمن و’يات اخرى،
ب - -ا’ضس - -اف - -ة ا ¤ا÷ال- -ي- -ة اŸق- -ي- -م- -ة
ب -اÿارج ،ب -ح -يث ت -زداد وتÒة ا’ق-ب-ال
وال -ت -أام -ل ‘ ل -وح -ات ال -ف -ن -ان ÚخÓ-ل
الفÎات اŸسسائية و’سسيما ‘ الفÎات
الليلية .
ول -ع ّ-ل أاهّ-م م-ا ي-ك-تشس-ف-ه ال-زائ-ر ضس-م-ن
كواليسس التظاهرة لوحات الفنانة بن
جعفر عتيقة من و’ية ا÷زائر ،والتي

ليعود بعدها أاهل العريسس ا ¤بيتهم اسستعدادا
لليوم اŸوعود ،وهو يوم اÿميسس الذي تزف فيه
العروسس اإ ¤بيت زوجها ‘ نفسس موكب السسيارات
ال -ذي ت-ت-ق-دم-ه سس-ي-ارة ف-اخ-رة إ’حضس-ار ال-ع-روسس
–ت وق- -ع اال- -زغ- -اري -د وق -روع ال -ط -ب -ل وإاط Ó-ق
البارود.

““لقاء ال ّصصيف““ بشصرشصال قبلة للفنّان ÚالتّشصكيلّيÚ
ت - - - -ع- - - -رضس أ’ول مّ- - - -رة ‘
م -ع-رضس ل-ل-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي
بعدما بلغت  75سسنة من
ع-م-ره-ا ،ا’ أاّن ل-وح-ات-ه-ا
ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-حدر من
اŸدرسس -ة ا’ن -ط -ب-اع-ي-ة
م -ن خÓ-ل ال-ت-ع-ب Òع-ن
ع ّ-دة م-ن-اظ-ر ط-ب-ي-ع-ي-ة
ع Èالوطن ’ توحي
ب-ك-ون ال-ف-ن-انة حديثة
ال - -ع- -ه- -د م- -ع ال- -ف- -ن
ال -تشس -ك -ي -ل -ي ،وإاّن-م-ا
شسهد لها ﬂتصسون
ب -ال -درج -ة ال-ع-ال-ي-ة
من الدقة والتمّيز.
كما شسهدت ذات
التظاهرة
إاك - -تشس- -اف ال- -ف- -ن- -ان
ك -م -ال تÈق-وقت م-ن م-دي-ن-ة شس-رشس-ال،
والذي يعرضس لوحاته أ’ول مّرة ،وهو
يج ّسسد من خÓلها عّدة مناظر طبيعية
ﬁيطة باŸنطقة و لها جذور متأاصسلة
‘ التاريخ .
وعرفت التظاهرة ايضسا مشساركة قوية
م- -ن ﬂت- -ل- -ف و’ي- -ات ال- -وط -ن ،ح -يث
شسارك بكلي ﬁم““ من غرداية بلوحتÚ
م -ت -م -ي-زت Úم-ن اŸدرسس-ة ال-ت-ج-ري-دي-ة
والفنان الطاهر عبد الÓوي من البليدة
بـ  4لوحات من اŸدرسسة ا’نطباعية
عبّر من خÓلها عن جمال الطبيعة ‘

جملة من التقاليد الشسعبية التي تزخر
بها منطقة مليانة ،فيما مثلت و’ية
ا÷زائر ثÓث فنانات

جمال ا÷زائر
‘ رسســـومــــات
أابدعتهــا أانامل
ا÷زائر العميقة،
وك- -ذا ال- -ف -ن -ان ب -ن دا‹ أام Òم -ن عÚ
الدفلى الذي شسارك بلوحة فنية رائعة
م -ن اŸدرسس -ة ال -رم -زي -ة ت -ت-ح-دث ع-ن

ا◊ّنة للفرحة والتّÈك

و‘ تفاصسيل ““ا◊نة““ التي تعت Èجوهر عملية
ال- -ع- -رسس ل -دى ال -ع -روسس‚ ،د أان ال -ف -ت -ي -ات م -ن
صسديقات وأاقارب العروسس يتنافسسن للظفر ببعضس
من حناء العروسس لتخضسيب ايادهن بها تيمنا بهذا
ال -ي -وم اŸب -ارك ،وتشس-ت-ه-ر ح-ن-ة ال-ع-روسس بـ ““ح-ن-ة
ببابها““ حيث توضسع ‘ صسحن مزين بالشسراشسف
والشسموع –ت وقع الغناء والزغاريد باسستعمال
البندير وهن يرددن بالشساوية ““ديري ا÷نة أانتاع
بباك بالفرحة نتاع خاوتك““.
ومن عادات أاهل العروسس أان تتكفل سسيدة سسعيدة
‘ حياتها الزوجية من أاقاربها بوضسع ا◊نة لها
تÈكا بها ،ثم تخضسب بها أايدي الفتيات ا’خريات
من أاجل التعجيل بزواجهن ،و‘ اليوم اŸوا‹
تتوجه العروسس إا ¤ا◊مام برفقة بعضس النسساء،
يقع على عاتقها دفع جميع التكاليف ،ومن ثمة
ا’Œاه يكون نحو ا◊Óقة ‘ ،ح Úيحضسر أاهلها
الغداء اŸتكون من ““بكبوكة““ و«سسلطة““ ،ووجبة
اخرى خاصسة بالعروسس تتكون من قلب اÿروف
وكبده ،وبعدها تلبسس لباسس تقليدي ‘ ،انتظار
وصس -ول أاه -ل زوج-ه-ا.وتسس-ع-ى أاغ-لب ال-ع-ائÓ-ت ‘
باتنة إا ¤ا◊فاظ على هاته العادات والتقاليد،
وإان شس -اب -ه -ا ب -عضس ال -ت -غ-يÒات م-ن خÓ-ل إادخ-ال
ب -عضس ال -ت -ق -ن -ي-ات ‘ اأ’ع-راسس خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق
بالتصسديرة والديجي وشسهر العسسل وغÒها ،إا’ ان
كل فتاة أاوراسسية –لم أان يكون زواجها تقليديا
ليبارك من طرف أاهلها ،خاصسة النسساء والرجال
الكبار ‘ السسن ،وحتى ترزق بالذرية الصسا◊ة.

إاحداهن الفنانة عتيقة بن
جعفر التي تشسارك ‘ التظاهرة أ’ول
مرة و كذا كل من الفنانة العصسامية
ل -ك -ل -و ن -ع -ي -م-ة ال-ت-ي شس-اركت ب-ل-وح-تÚ
ج ّسس -دت م -ن خ Ó-ل -ه -م -ا ب -عضس ت -اري-خ
ال -قصس -ب -ة وم -دي -ن -ة ا÷زائ -ر ال -ق -دÁة
والفنانة أامينة بلعزيزي التي شساركت
بلوحت Úمن النمط التشسكيلي ،بحيث
ع ّ- -ب- -رت م- -ن خÓ- -ل- -ه- -م- -ا ع- -ن اأ’م- -ل

واŸقاومة ‘ ا◊ياة.
وŒدر ا’شس- -ارة ا ¤أان ال- -ف -ن -ان ع -ب -د
ال -رح-م-ان ب-خ-ت-ي ال-ذي يشس-غ-ل م-نصسب
رئ - -يسس ف- -رع و’ي- -ة ت- -ي- -ب- -ازة ل–Ó- -اد
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ف -ن -ون
ال -تشس -ك -ي -ل -ي-ة ،ي-ع-تÈ
ح - -ال - -ي - -ا م - -ن أاق- -دم
اŸشس - - - - - - - - - - - -ارك‘ Ú
ال -ت -ظ -اه -رة ب-اع-ت-ب-اره
راف - - -ق ا◊دث م - - -ن- - -ذ
ت- -أاسس- -يسس ال- -ت- -ظ- -اه- -رة
خÓل صسائفة سسنة 2000
و’ ي- -زال وف- -ي- -ا ل -ه -ا ا¤
اليوم ،وشسارك هذه السسنة
ب-عّ-دة ل-وح-ات ف-ن-ية تطرق
م- - -ن خÓ- - -ل - -ه - -ا ا ¤ع ّ- -دة
مواضسيع فلسسفية ووجدانية
من عمق اÛتمع ولوحات
اخ -رى ت -ت -ح ّ-دث ع-ن م-واق-ع
طبيعية
وت -اري -خ -ي -ة ه -ام -ة Ãن -ط -ق -ة
شسرشسال ،اضسافة ا 6 ¤لوحات
ا‚زت بطريقة الرسسم با◊È
الصسيني ‘ سسياق اŸدرسسة السسريالية.
وي -ب -ق -ى ““ل -ق -اء الصس -ي -ف““ ت -ظ -اه-رة
تسستهوي الفضسولي ÚواŸصسطاف Úإا¤
غاية نهاية الشسهر ا◊ا‹ لتشسّكل بذلك
ج- -رع- -ة زائ- -دة ‘ اŸشس- -ه -د ال -ث -ق -ا‘
ل -ل -م -دي -ن -ة ال -ت -ي تصس -ن-ف ضس-م-ن أارق-ى
اأ’قطاب الثقافية.

أارب-ع-ة أاي-ام أان-عشست صس-ي-ف سس-ي-دي ب-ل-عباسس،
ل-وح-ات راقصس-ة أام-ت-عت ال-ع-ائÓت اŸتعطشسة
لهذه الجواء ‘ موسسم اصسطياف حار أاكÌ
من اللزوم.
إاّن -ه -ا ان -ط -ب -اع -ات السس-ك-ان لـ ““الشس-عب““ ع-قب
اخ-ت-ت-ام ال-ط-ب-ع-ة ا◊ادية عشسرة للمهرجان
ال -دو‹ ل -ل -رقصس الشس -ع -ب -ي ب -ولي -ة سس -ي -دي
بلعباسس ،وتفاصسيلها ‘ هذا السستطÓع من
ع ÚاŸكان.
سسيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسسم
ب- -ع -د أارب -ع -ة أاي -ام م -ن ال -ف -رج -ة واŸت -ع -ة راقت
للمواطن ÚاŸتعطشسŸ Úثل هذه السسهرات الليلة
ال -ت -ي أاخ -رج -ت -ه-م ع-ن اŸأال-وف ،و“ي-زت السس-ه-رة
اÿتامية ،بتقد Ëالفرق رقصسات Ãسسرح الهواء
ال -ط -ل -ق صس-اÿ Ëضس-ر ،ح-يث ت-داولت ع-ل-ى ال-رك-ح
›م -وع -ات م -ن ال -ب -وسس -ن -ة وسس-اح-ل ال-ع-اج ومصس-ر
والهند ،والفرق اÙلية ،والتي أامتعت ا÷مهور
ا◊اضس - -ر ب - -إاي - -ق - -اع- -ات رقصس- -ات- -ه- -ا ا÷م- -اع- -ي- -ة
الكوريغرافية.
توافدت العديد من العائÓت ◊ضسور مراسسيم
اخ -ت -ت -م -ام ه -ذا اŸه-رج-ان ال-ت-ي ج-رت Ãسس-رح
الهواء الطلق صساÿ Ëضسر ،الذي يعت Èمن أاهم
ال-فضس-اءات ال-ع-م-وم-ي-ة ب-اŸدي-ن-ة ال-ت-ي اخ-ت-اره-ا
اŸن- -ظ- -م- -ون ’ح- -تضس- -ان ال- -ع- -روضس ا›ÈŸة.
اسس -ت -ط -اعت ال -ف -رق إاب -ه -ار ا◊ضس -ور م-ن خÓ-ل
اللوحات التي قدمتها ،والتي عكسست تنوع وثراء
الÎاث ال -ث -ق -ا‘ ل -ل -ب -ل -دان اŸشس -ارك-ة وﬂت-ل-ف
مناطق الوطن اŸمثلة ‘ هذه التظاهرة ،كما
تابع ا÷مهور أايضسا Ãسسرح الهواء الطلق صساË
ÿضسر رقصسات قدمتها فرق فلكلورية قادمة من
ﬂتلف بلدان القارات اÿمسسة.
نشس -ط ا◊ف -ل ا’خ -ت -ت -ام-ي أايضس-ا ع-دد م-ن ال-ف-رق
اÙلية ،التي صسنعت الفرجة بتقد Ëكوكتال من
الرقصسات الشسعبية التي “ّيز ﬂتلف ربوع الوطن
–ت شسعار ا÷زائر منبع اأ’حÓم– ،ت أانغام
ا◊وزي ،اŸال -وف ،الشس -اوي ،ال -ق-ن-اوي ،ال-وه-را،Ê
العاصسمي ،القبائلي والÎقي ،لتتداول بعدها على
ركح اŸسسرح  6فرق أاجنبية ووطنية على غرار
الفرقة الروسسية ،الفرقة الشسرقية للفنون الشسعبية

ل- -دول- -ة مصس- -ر ،اÁاوادن ل- -ت- -مÔاسست ،ب- -ل- -غ- -اري -ا،
بوسسعادة ،بوركينا فاسسو.
شس- -ارك ‘ اŸه- -رج- -ان ف- -رق م- -ن  16ب-ل-دا ،م-نها
الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية التي حضسرت للمرة
اأ’و.¤
وبعد اسستعراضس فرق كنابÒي من ليتوانيا التي
األهبت ركح مسسرح الهواء الطلق برقصساتها وأانغام
موسسيقاها التي تع Èعن عمق تاريخها الفني ،تلتها
فرقة ““ا÷وهر الفلسسطينية““ التي Œاوب ا÷مهور
م -ع ل -وح -ات -ه -ا ا’سس -ت-ع-راضس-ي-ة ع-كسست واق-ع اه-ل
فلسسط ÚاŸضسطهدين ،تلتها فرقة سسربيا لتطل
ع -ل -ى ا◊ضس -ور ف -رق -ة اŸوزاي -يك ال-ف-ت-ي-ة لسس-ي-دي
بلعباسس ،التي متعت الكبÒ
والصس-غ Òب-رقصس-ات-ه-ا ال-ف-ل-ك-ل-وري-ة م-ن نوع النايلي،
هذه الفرقة التي تأاسّسسست سسنة  2014ونزلت ‘ أاول
مشساركة لها تعد بالكث .Òثم فسسحت اÛال لفرقة
اÛد ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة ال-ت-ي رقصست ال-دب-ك-ة ع-ل-ى ان-غام
اغ- -ا Êع- -اصس -ي ا◊ ÊÓوب -ع -ده -ا ف -رق -ة ““أاج -ي -ال
السس -وري -ة““ ال -ت -ي رقصست ع -ل -ى إاي -ق -اع-ه-ا الشس-رق-ي
تخللتها أابيات شسعرية عن الشسام أالقاها رئيسسها
عدنان عبد ا÷ليل ،يع Èمن خÓلها عن جرح
اŸوطن العميق لكنه  ⁄يقلل من آاماله ‘ ا◊ياة
وحبه للعروبة .الفرقة اضسطرها اŸطر الغزير
على التوقف عن تقد ËاŸزيد من الرقصسات على
وقع انغام الغناء الشسرقي ا’صسيل.
واختتمت السسهرة فرقة ‚وم مولود معمري لتيزي
وزو ،والتي قّدمت رقصسات قبائلية .كما أانّ السسهرة
اÿتامية كانت ‡يزة بتنوع الطبوع ا÷زائرية التي
أاب -رزت اŸوروث ال -ث -ق -ا‘ اŸن -وع وال -زاخ-ر ،ف-م-ن
الÎاث العباسسي الذي ج ّسسدته ا÷معية الثقافية
أاه- -ل ال- -بÓ- -د ال- -ت -ي زع -زعت ال -رك -ح واŸدرج -ات
ب- -رقصس- -ات ال -ع Ó-وي،وم -ن -ه إا ¤ف -رق -ة ال -رق -اصس -ة
والرحابة التي قدمت من أام البواقي التي قدمت
لوحات من عمق اأ’وراسس اأ’شسم.
ومن ا÷نوب الكب Òنشسطت فرقة القرقابو من
و’ية ورقلة قافلة فلكلورية جميلة مسستوحاة من
عمق الصسحراء ،التي جسسدتها أايضسا فرقة أايتما من
إاليزي التي قدمت رقصسة اÙارب من الفلكلور
الÎقي ،وقد قدمت و’ية سسطيف من خÓل ديوان
عامر باقة منوعة للشسرق ا÷زائري.

¢ù«fGƒa

األحد  ١٦أاوت  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ٠١ذي القعدة ١٤٣٦هـ

قصصة
قصصÒة

اللّعب عند الشّسجرات

تفتح «الشسعب» «فواني
س
س
»
ص
ص
ر
ح
ا
ض
ص
م
ن
ص
ص
فحتها الثق
إابداعات
كم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس األدبية افية كل يوم أاحد لنشصر
راسسلونا على الÈيد ا’  :شصعر ،قصصة ورواية.
لكÎو:Ê

@yahoo.fr
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على
أان تكون اإلسصهامات
غ Òمطولة حتى نتيح

الفرصصة للجميع.

عبد القادر رالة
كان الهدوء يخيم على حجرة الدرسس ،كنا
منشسغل Úبنقل ا◊روف على كراسساتنا ،قطع
ذاك الصسمت دق خفيف على باب ا◊جرة..
ـ ادخل! قالت اŸعلمة.
دخل تلميذ...
ـ قال لك اŸعلم سسيدي ÿضسر ارسسلي ‹ أاحد
تÓميذك النجباء!
فأامرتني بالذهاب معه ،نهضست وتبعته ا¤
قسسم السسيد ÿضسر اÛاور ◊جرتنا
ـ مسساء ا Òÿ؟؟؟
ـ تعال...اقÎب! ...
كان يقف على اŸصسطبة ثÓث تÓميذ
أاعرفهم ،وأاحدهم صسديقي! أالعب معه دائما
‘ الشسارع ،اسسمه بوعÓم ،يك ÊÈبسسنت.Ú
ـ تعال...اقÎب! وأاجلسسني بجانبه أامام
مكتبه ،كان كتاب القراءة مفتوحا أامامه.
ـ هل تسستطيع أان تقرأا هذه الفقرة؟
’يجاب...
هززت رأاسسي با إ
ـ اذا تفضسل...اقرأا! بصسوت مرتفع...ارجوك!
بدأات اقرأا حتى انهيت الفقرة ....
ـ ‡تاز! بارك الله فيك! اعد قراءتها مرة
أاخرى!
أاعدت القراءة للمرة الثانية ،الثالثة

صسيف اÿجل!..؟

شصعر

سصليمة مليزي
اأّيها الصّسيف الغارق ب Úالّنجود
ما بال ليلك ا◊زين
 ⁄يعد حديث اŸتسسامرين يكتظ
با◊ب
و’ ضسوء يراعات الليل تغني
وتتطاير ب Úا’عشساب
ونركضس لنمسسك بها
وعند اإمسساكها!...؟
تطفئ الضسوء خجÓ
وكم كانت دهشستنا ’كتشسافها
 ⁄تعد صسراصسÒك تضسج اŸكان
وتشسعرنا بجمال الصسيف
...
اأّيها الصّسيف الغارق ‘ ا◊ر
ويح هذا القلب
 ⁄يعد يعشسق ليلك

مقالة

هل اللuسساُن العربtي
ب ‘ ا÷زائر..؟
غري ٌ

يوسصف الباز بلغيث  /ا÷زائر
ن ا◊ركَة الsرقميَّة للمنابر الثّقافيsةِ
يبدو أا s
ن
وﬁافلها قد أابانتْ خباَيا وخفاَيا الشtسؤوو ِ
ة وال uسسياسسsي ِ
الفكرsي ِ
ل اÛتمعاِت على حxد
ة لك u

قصصيدة

سسواء ،وما يهtمني ‘ هذه العجال ِ
ة الsتعريجُ
على انطباعِ إاخواِننا العرِب من موقف
ة كوسسيل ٍ
ة العربsي ِ
ا÷زائري Úمن الtلغ ِ
ل
ة تواصس ٍ
وهوّي ٍ
ة وإابداع.
ع إاخواِننا
إا s
ف انطبا َ
ن الsنظرةَ التي تغuل ُ
ة الوطنsي ِ
العرِب إازاَء الهوsي ِ
ة للكات ِ
ي
ب ا÷زائر u
من النsاحيةِ اللtغوsيةِ اللuسسانيsةِ ـ ب َ
 Úقائلٍ
بتْغريبتِه وآاخَر يَرى أاصسالتَه وعدَم قدرِته
ل مسساحَة هذا
على فرض ِ
س ذاِته ـ هي التي تشسغ ُ
ن
Òا قاvرا .ومن اŸؤوsكد أا s
البوح ،ريثما ُŒد تفسس ً
الsدوائَر الsثقافsيَة التي ُتؤو u
طُر كتsاَبنا ـ إا ’sما
ن أاو
م ربtك ـ يعتلي كراسسيsها مثقفو َ
رح َ
مسسؤوولونَ لهم ُميو’ ٌ
ت فرانكفونيٌsة ،رغمَ
كفايِتهم التي ’ ينكُرها عليهم إا s
’ جاحٌد؛
ل و’ قsوَة له،
وَمن كان على غ ِ
 Òهذا ف َÓحو َ
وهَو ﬁاطٌ بأاناسسٍ يؤومنونَ برجعيِ s
ة الtلغة
العربsية ،ويشسعرون بامتهانٍ لها منطبٍع َقب ً
‘Ó
نفوسسهم.
ن بحسساسسsي ِ
إاsنني ’ أاؤوم ُ
’جنداِت
كا أ
ة تل َ
sÛرِد اعتقاِدها بأاsنها لغٌة رجعsيٌة ـ تنب ُ
ئ
بجÓف ِ
ة طبٍع قاسسٍ ’ يواكب ا◊ضسارةَ ،و’
ق التsعب Òـ فضس ً
ن
 Óعن عدم أاهليِتها أ
يفي بح u
’ ْ
ن لغَة العصسِر والتكنولوجيا ،فهذا شسك⁄ w
تكو َ
ن به أاصس ً
’ ’ Êأاؤوم ُ
 ،Óولك ْ
ن
ُيخا÷ني البتsة أ

زج ـ ـ ـ ـاجـ ـ ـ ـة صسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
ﬁمـــــد الوكـــــال ببوشص

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ن ال uسسياسسَة الثّقافيَة
Œدُر ا إ
’شسارُة إا ¤أا s
 ،Èوهي ُتسسخُuر
للجزائر تتحsمل الِعبءَ ا أ
’ك َ
’غلب ـ تتكsلم
طاقاٍت وكفاياٍت إاعÓمsيًة ـ ‘ ا أ
شسفاهvيا بلغ ِ
’خبار والفن uوالفكِر و’ يصسل
ةا أ
إالكÎوُنها مداَر القلب ،وهذا ما يجع ُ
ل اŸشسرقيs
ن ما ُيعرضُس ‘ شساشسةِ
يقول ‘ نفسسه« :إا s
ع
ا إ
ي يغلب عليه انطبا ُ
’عِÓم ا÷زائر u
ق ‘ الفئ ِ
ة
التsغريبةِ إاّياها» ،وسسuÒكُز نظَره بعم ٍ
التي ترتاُد ا إ
’عَÓم ،وهيَ تعيشس انفصساًما بَÚ
’عÓم لغًة
لهجةِ الواقع وب Úما تلُوكه ‘ ا إ
ل اŸثsقف
إاخبارsيًة .وسسيكون حتًما لسسانُ حا ِ
بخاصّسة ـ والنّاسس عموما ـ لهجًة عربsيًة هجينًة
«ُتَقْرمشُس» الفرنسسsيَة ⁄ ،ت َ
ل «عنبَ»
ط ْ
’جنبّية!..
 »Úالtلغاِت ا أ
الُفصسحى و’ «ِت َ
 Úـ وُهم
ن دوَر اُŸتعuرب َ
سسنضسُع ‘ ا◊ُسسبا ِ
أافر ُ
غ من قل ِ
ب أام uمُوسسى على الُفصسحى ،ويا
 Èمثَلها ـ ‘ تزكيِ s
ة هذا ا’عتقاد،
ليَتهم أاصس ُ
كما نحسسبُ بقاءَهم ‘ ال tصسفوفِ اÿلفّيةِ
لل uسسياسس ِ
’ثر،
ة الثsقافية للبÓد أامًرا بالَغ ا أ
ن لغَة
لتزداَد ال tصسورُة وضسوحًا ،مؤوuكدًة أا s
اÿطاِب مع ا÷زائري uسستكون مروًرا من على
ة العرجاِء ،اŸمزوجةِ بلهجةٍ
ِجسسِر الفرنسسsي ِ
عاميsةٍ ’ يفهُمها كل tا÷زائرّي Úفيما بينهم،
ي واف ٍ
ن
د يضسيعُ تواصسُله ضسم َ
فضس ًÓعن أاجنب x

ك أام فــي الغــــيم ’
‘ الـــوهـْـم وجـــهـــ َ
أاُفــ ُ
ق
’رقُ
ن..وخـــانَ الشســـعُر وا أ
ن اŸكــــــا ُ
خـــا َ
**
ل القبيلـــــ ِ
ة من قيــــْــسسٍ طريـــــــَد
ويـــْـ ُ
تهــــا
َتغـــــوي ِ
ه أانثـَـــى و’ أانثـــَــــــى...
ْ
فيختَنــــــــــ ُ
ق
**
ء َيْلمسسُـــــــــها
ِظلuـــــي تــربsــصَس با أ
’شْسيـــــا ِ
شسيئــــًـــا..فشسيئــــًــا..ومـــــا كـــاد ْ
ت به
َتثـــــِـــ ُ
ق
**
البحــْـــُر ..وامـــــرأاٌة فــــانــُــوسسُ
قــَــــافيـــَــتي

والرابعة
ـ هل سسمعتم أايها البلداء؟ أايها ا◊م !Òأايها
ا’غبياء! يا من ’ عقول لهم! هل سسمعتم؟
يدرسس ‘ الطور
الثالث وقرأا ‘ كتاب الطور اÿامسس!
قراءته سسليمة وواضسحة...احÎم عÓمات
الوقف!  ⁄يتلعثم! من يسستطيع أان يقرأا
أاحسسن منه؟
 ⁄يجب أاحد و’ من التÓميذ ا÷السس Úأامام
اŸناضسد...ضسربت على كتفي...
ـ بارك الله فيك! ثم توجه ا ¤اÿزانة
اÿشسبية ‘ اÿلف ففتحها واخرج منها
كراسس  38صسفحة.
ـ تفضسل هذه هدية لك! هدية بسسيطة!
حفظك الله...
وا“نى لك النجاح!
وعدت ا‹ قسسمي فرحا بالكراسس ،سسأاخصسصسه
لهوايتي اŸفضسلة ،الرسسم فوالدي ’ يشسÎي
‹ ا’ الكراريسس التي اسستعملها ‘ الدراسسة!
وŸا أاخÈت معلمتي وأاريتها الكراسس هدية
’صسيل ‘ عينيها،
السسيد ÿضسر ،رأايت الفرح ا أ
’ ⁄ Êأاخذلها ،وشسرفت القسسم الذي انتمي
أ
اليه واŸعلمة التي تعلمني!
رفضس بوعÓم أان أالعب معهم كما كنت أافعل ‘
السسابق ،اسستغربت ذلك ،كما اسستغرب ذلك كل
أاصسدقائنا!

ـ Ÿاذا ترفضس أان أالعب معكم؟
ـ أانت تعرف أا Êالقائد ‘ هذه اÛموعة!
ـ أاعرف ذلك ،أانا سسعيد بذلك ،ويريحني
اللعب معكم!
ـ أانا ’ أاسستطيع...أانت تقرأا أاحسسن مني! ’
تتلعثم! ’ تÎدد أاثناء القراءة! ’ أاسستطيع
أان أاقودك وأامرك بأاشسياء وأانت تقرأا احسسن
مني!
ـ هذا لعب! و’ عÓقة له بحجرة
الدرسس...وأانت ‘ السسنة اÿامسسة...وأانا ‘
السسنة الثالثة ،مد ‹ يده يريد مصسافحتي،
فمددت له يدي مÎددا ،شسد عليها بالقوة.
ـ ’ اسستطيع أان أاكون قائدا على تلميذ يقرأا
أافضسل مني بشسكل جميل! هذا ’ يجوز أابدا.
ـ Ÿاذا؟
ـ بدون Ÿاذا! أا“نى أان Œد شسلة غ Òشسلتنا.
ـ لن أاجد أاحسسن منكم!
أاطلق يدي...
ـ أانا ’ أاسستطيع القراءة مثلك ،لكن منذ تلك
ا◊صسة زاد احÎامي لك!
لذلك أانا أارفضس أان تلعب معنا ،ف Óتناقشسني،
ثم أاغلب أافراد شسلتنا اأك Èمنك ‘ السسن،
ابحث عن اترابك والعب معهم ،ثم ذهب
وتركني واقفا وسسط اربع شسجرات ،ناداه أاحد
أاصسدقاءه فقال أان ’ رغبة له ‘ اللعب بÚ
الشسجرات.

السساخن
و’ حفيف ا’شسجار
و’ نقيق الضسفادع ‘ النهر
التي كانت تعزف سسمفونية البوادي
و’ حتى عواء الذئاب
التي كانت تخيفنا!؟
تسستاأننا حينًا
ويح هذا القلب
 ⁄يعد يعشسق مواعيدك الغرامية
و’ هدوء انفاسس العشساق
و’ Ÿسسات ا’صسابع ح Úتلتقي
وتلتحم ا’رواح
تسسافر ‘ بحر ا◊ب
تع Èعن لهفة اللقاء
فلمسسٌة!...؟
س!..؟
واإحسساس ٌ
ارتعاشٌس الشسفاه
ح Úتعزف القبل
اأجمل سسمفونية العشسق!..؟
اأعيد ترتيب ذكراك
ف ‘..ذاكرتي!؟
يا صسي ٌ
لعلني اأسستفيق من حلمي!..؟
‘ عز الصسيف.

شصعر

اليوم األغر
عاشصقة ا÷زائر  /دا‹ يوسصف مرË
يوم حكيت فيه ا◊كايات
وليلة علقت فيها اŸقا’ت
ودمعة شسيدت من اآهات
ورصساصسة نطقت ،فما يباح من كلمات
فرنسسا أامطرت حديدا ونارا
’رضس والسسماء جنودا
وملئت ا أ
فما زاد الشسعب إا’ اصسطبارا
’رضس حدودا
فوضسعت ‘ ا أ
لكن أابطالك بشسجاعتهم ،كسسروا ا÷دار
وقاموا لفداك ووضسعوا بيانا
وتركوا ما ورائهم وصسعدوا ا÷بال
فرسسانا
إان الشسهادة
عنوانها جنة
ورضسوانا

خلفsياٍت سسياسسيٍ s
ة معsقدٍة ب َÚاŸركِز والهامشس.
ما الsداعي للخوفِ من سسما ِ
ع ال sصسوِت العربيu
ا◊uر ‘ ا÷زائر؟! وهل ‘ مصسلحةِ أاح ٍ
ب
د تغيي ُ
ة اŸنبثق ِ
ح العربيِ s
ة من نوِر القرآان ،والتي
الtرو ِ
’مازيغيِ s
حارب ْ
ة أ
ت مع نظِÒتها ا أ
’زيَد من قرنٍ
Ò
وثÓث َÚسسنًة اسستدماًرا وحشسيvا ’ نظ َ
ب (آامَ ُ
ن مِ ْ
ن حَماِم مsكَة)
له ،والشsسع ُ
على هوsيته..؟! وهل
ي
سسيكون الuلسسانُ العرب t
غريًبا ب Úأاهله ،وقد
بقي بأادراجِ
اŸكتبات
ورفوِفها ،وهَو
يوشuسح صسدَره
Ãقولةِ« :غَنى
اَْŸرِء ِفي
الُغربةِ وط ٌ
ن،
وفقُره غُربٌة
‘ الَوطن»؟؟
سسرقت البسسمة من وجه الشّسمسس
وما زالت “ّدنا بدفء يتغلغل إا ¤الوريد
نعيشس رغم موتنا ال ّسسريري طول هذا الهدوء
ونحلم رغم أاعناقنا اŸبتورة
هنا ا◊ياة

نصص

بسسمـ ـ ـ ـة
ليندة كامل

حـــــدي أانَــــــا من هــــَـوى الليــْليـــْن
و ْ
أانَبثـــِـ ُ
ق
**
م خّبــــــأاْ ُ
ت أاُغنيـــــًة
‘ وردِة ا أ
’مـــــس ِ
س كـــ ْ
ل ترانــي بعـــــْز ِ
س
ف ا’أْمــــــس ِ
فهــــ ْ
أاْلتحـِــــــقُ
**
يــــا نـَـاسس ..مــا ِلطلُــــوعِ الشسمــسس
ُيْقلُقكُــــــمْ
ءَأ
ن
’َْبهـــَـــى.......حيـــــــ َ
ِإا s
ن السسمـــــا َ
–تــَـــــرقُ
ْ
**
مــــsل ْ
ت سسحــــابُة طْفلـــــــي مــن
مـــداِمِعكُـــــــم
م ِمنـuــــــــي
ِإانuــــــــي أاُسسَــــــاُﬁكــُـــ ْ

وأاْندفـــِــــ ُ
ق
**
مــــا أاَْعظَـــــــم الشسعــــَر وابــــــ ُ
س
نا أ
’رض ِ
بينَُكمـُـــوا
م
َيعـْـــــــُدو...ويْكبـُـو....وَيْكُبـــــــوُ...ث s
يـــَــــأاَْتلـِـــــ ُ
ق
**
س ‚ــــــــوٍم ذاكـَـ َ
طsلتــُـــــــه
فقـْــــٌر بخمــْـــس ِ
والعاشسُقـــون بــــوهــْـــج الشسعــِر قـــْد
سَسمُقــوا
**
هـــــذِي ُزجــــاجـــُة صسبـــري كـِــــْد ُ
ت
أاْكسسِـــــُرهـا
ب كُــــــuلي منــْكـَـ مْنطلِـــ ُ
ق
يــــا أايـtـــهــا ا◊ـــــ t

á°VÉjQ

األحد  1٦أاوت  2015م
الموافق لـ  01ذي القعدة 143٦هـ

تحت إاشسراف وزير الشسبأب والريأضسة

إامضضاء عقد بناء المتحف واألكاديمية األولمبية
لنجأز المرفق من الشسركة التركية
 ٨أاشسهر إ
لولمبية
أامضست اللجنة ا أ
الجزائرية ،أامسس ،بفندق
الهيلتون ،عقد بنأء
لكأديمية
المتحف وا أ
لولمبية مع شسركة
ا أ
تركية ،على أان يكون
المشسروع ببلدية سسيدي
امحمد بألعأصسمة ،بجوار
قأعة حرشسة حسسأن،
لشسغأل خÓل
وسستنطلق ا أ
لسسبوعين المقبلين.
ا أ

فندق الهيلتون :عمار حميسسي
تصسوير :فواز بوطارن
سسيشسكل هذا المشسروع اإضسافة كبيرة
ل-ل-ه-ي-اك-ل ال-ري-اضس-ي-ة ،ن-ظ-را لأهميته
الكبيرة ،خاصسة اأنه يتوفر على عدة
مرافق ،على غرار فندق مكون من
 28غ -رف -ة وق -اع-ة اإط-ع-ام وم-راف-ق
اأخرى ذات اأهمية كبيرة.
ال- -ه- -أدي ول- -د ع- -ل -ي« :إاضس -أف -ة
للهيأكل الريأضسية»
عرفت مراسسم اإمضساء العقد حضسور
وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد
ع -ل -ي ،ورئ -يسس ال -ل -ج -ن -ة الأول -م -ب-ي-ة
وممثلي الشسركة التركية ،حيث انتهز
ال-وزي-ر ال-ف-رصس-ة ل-ي-وؤك-د ع-ل-ى اأهمية
ه -ذا ال -م -ع-ل-م ال-ري-اضس-ي ،ق-ائ Ó-ف-ي
تصسريح لـ «الشسعب»« ،اأنا سسعيد للغاية
ب -حضس -وري م -راسس -م ت -وق -ي -ع اإمضس-اء
ال -ع -ق -د ال -خ -اصس ب -ب -ن -اء ال -م -ت -ح -ف
والأك- -ادي- -م -ي -ة الأول -م -ب -ي -ة وه -و م -ا
سس- -يسس- -اه- -م ف- -ي ت- -ع -ري -ف الشس -ب -اب
ب-الإن-ج-ازات ال-ت-ي ح-ق-قتها الرياضسة
الجزائرية منذ السستقÓل».
وج -دد ول -د ع -ل -ي دع-م-ه ل-م-ث-ل ه-ذه

المبادرات في قوله« ،سسعادتي كبيرة
لمشساركتي في هذا الحدث وانتهز
ال-ف-رصس-ة ه-ن-ا لأج-دد ت-رح-ي-بي بمثل
هذه المبادرات البناءة التي تسساهم
في الرتقاء بالرياضسة الجزائرية».
وع ّ-ب -ر ال-وزي-ر ع-ن سس-ع-ادت-ه ب-ال-ع-م-ل
الكبير الذي تقوم به اللجنة الأولمبية
ف- -ي- -م- -ا ي -خصس اح -تضس -ان ال -ج -زائ -ر
لأل -ع-اب ال-ب-ح-ر الأب-يضس ال-م-ت-وسس-ط،
ق -ائ« :Ó-اأنّ-وه ب-ال-ع-م-ل ال-ج-ب-ار ال-ذي
تقوم به اللجنة الأولمبية من اأجل
ت- -رج- -ي- -ح ك- -ف- -ة وه- -ران ف -ي سس -ب -اق
اح- -تضس- -ان األ- -ع- -اب ال -ب -ح -ر الأب -يضس
المتوسسط من جميع النواحي».
بيراف« :المشسروع سسيكون له
ان- - -ع- - -ك- - -أسس إاي - -ج - -أب - -ي ع - -ل - -ى
الريأضسة»

ل- -خصس رئ -يسس ال -ل -ج -ن -ة الأول -م -ب -ي -ة
الجزائرية مصسطفى بيراف ،اأهمية
بناء المتحف والأكاديمية الأولمبية
في قوله« :هذا المشسروع سسيكون له
اإضسافة كبيرة للرياضسة الجزائرية من
عدة نواح ،خاصسة اأن هذا المرفق
ي- -ت- -وف -ر ع -ل -ى ع -دة م -راف -ق اأخ -رى
بداخله غير المتحف».
ويتوفر المتحف على هياكل اأخرى،
بحسسب بيراف ،الذي قال« :هناك
م -راف -ق اأخ -رى م -درج-ة ضس-م-ن ه-ذا
المشسروع ،اإضسافة اإلى المتحف ،على
غرار الفندق الذي يتوفر على 28
غرفة وهو ما سسيسسمح للرياضسيين
ال -ذي -ن ي -ت -درب -ون ب -ان -ت -ظ-ام ب-ق-اع-ة
ح-رشس-ة ع-ل-ى ال-ت-واج-د ه-ن-ا وت-ف-ادي
صس -رف اأم-وال ف-ي ال-ف-ن-ادق ،اإضس-اف-ة
اإل -ى ت -واج -د الأك -ادي -م -ي-ة ال-ت-ي ي-ع-د
دورها كبيرا بما اأنها تسساهم في منح

الشس-ب-اب ال-ف-رصس-ة ل-م-ع-اي-ن-ة ال-ت-اري-خ
والنصسوصس الخاصسة بالقيم الأولمبية
والروح الرياضسية».
وجدد بيراف شسكره للحكومة على
دعمها لهذا المشسروع ،قائ« :Óاأنتهز
الفرصسة لأجدد شسكري للحكومة من
اأجل اإنجاز هذا المشسروع .علما اأن
تحمل مصساريف بنائه سسيكون بيننا
ك- -ل -ج -ن -ة اأول -م -ب -ي -ة ووزارة الشس -ب -اب
وال - -ري - -اضس - -ة ،اإضس - -اف - -ة اإل- -ى ولي- -ة
الجزائر .ولول دعم الحكومة ما كان
ه -ذا ال -مشس -روع اأن ي -رى ال-ن-ور ،ل-ك-ن
الأمر الآن اأصسبح حقيقة».
وتم تعيين البطل الجزائري محمد
ي -م -ان -ي ،م -دي -را ل -ل -م -ت -ح -ف .ف-ي-م-ا
سستنتهي الأشسغال في ظرف  250يوم
بعد اأن تنطلق بعد اأسسبوعين اأو ثÓثة
على اأقصسى تقدير.

ربيح قأئد شسبأب بلوزداد لـ «الشسعب»:

سضنكون أاكثر جاهزية لمباراة أامل األربعاء
العنف بألمدرجأت مشسأهد نأأسسف لهأ

فرضس شسبأب بلوزداد التعأدل السسلبي في مبأراة افتتأح البطولة ،الخميسس المأضسي،
أامأم مولودية الجزائر بملعب «عمر حمأدي» ببولوغين .وعند نهأية المبأراة اقتربنأ
من قأئد الشسبأب «أابوبكر ربيح» ،الذي اعتبر التعأدل نتيجة إايجأبية لفريقه ،مؤوكدا
أان رفقأءه سسّيروا اللقأء جيدا منذ البداية ،والجدد برزوا في أاول اختبأر رسسمي لهم،
لربعأء .كمأ
موضسحأ أان الفريق سسيكون أاكثر جأهزية في المبأراة الثأنية أامأم أامل ا أ
لول من
تأأسسف لمشسأهد العنف في المدرجأت التي كأنت حأضسرة منذ اليوم ا أ
البطولة ،في هذا الحوار...

حاوره :محمد فوزي بقاصص
الشس -عب :ح -ق -ق -ت -م ت -ع -أدل ث -م -ي -ن -أ ال-ي-وم
ببولوغين؟
أابو بكر ربيح :تعادل يرضسينا في الجولة الأولى
في مباراة محلية اأمام مولودية الجزائر .لم يكن
من السسهل علينا لعب المباراة بسسهولة في هذا
اللقاء ،خاصسة اأن عقولنا كلها كانت مع ملعب 5
جويلية والحرارة فوق الميدان والرطوبة كانت ل
تطاق .لكن رغم ذلك عرفنا كيف نسسير المباراة
ون-ع-ود ب-ن-ق-ط-ة ث-م-ي-ن-ة م-ن ب-ول-وغ-ي-ن ،سس-تسسمح لنا
بالتحضسير لمباراة الأربعاء بكل راحة وبمعنويات

بعد خسسأرة برشسلونة
بربأعية أامأم بلبأو

لم ُيخفِ مدرب برشسلونة ،لويسس إانريكي،
قلقه من األخطاء الكثيرة التي أاصسبح يقع
فيها فريقه ،لكنه أاكد أانه سسيعمل على
تصسحيحها وشسدد على قدرة لعبيه على
العودة في مباراة اإلياب أامام أاتلتيك بلباو.
وكان برشسلونة قد سسقط برباعية نظيفة
أامام أاتلتيك بيلباو في ذهاب كأاسس السسوبر
اإلسسباني ،حيث ظهر بصسورة مخّيبة جًدا
عقب التغييرات الكثيرة التي قام بها لويسس
إانريكي.
ه-ذا األخ-ي-ر ت-ح-دث ع-قب ال-ل-ق-اء ق-ائ،Óً-
«ب-دأان-ا ال-م-ب-اراة بشس-ك-ل م-م-ي-ز جً-دا ،ف-قد
تمكّنا من إابطال مفعول ضسغطهم ،لكن

مرتفعة.
^ اليوم لم تقوموا بألشسيء الكثير ولعبتم
خطة دفأعية؟
^^ الخطة لم تكن دفاعية وعملنا مع المدرب
منذ الموسسم الماضسي على خطة  ،3/3/4وهي
الخطة التي تاأقلم عليها حتى الجدد هذا الموسسم،
لكن مجريات المباراة حتمت علينا اللعب للوراء
قلي Óوالذهاب في هجومات معاكسسة مبنية من
الخلف .لÓأسسف ،لم تكن لنا المسساحات الÓزمة،
لكنه اختبار جيد قبل العودة اإلى ملعب  20اأوت
لÓسستقبال في الجولة القادمة.
^ بصسفتك قأئد الفريق كيف تقيم أاداء
الجدد؟
^^ ل اأخف عليك اأن الإدارة قامت بانتدابات
نوعية في الصسائفة وجلبت لعبين يمكنهم تقديم
الإضسافة .اليوم شساهدنا من الجدد دخول «يحي
شس -ري-ف» ال-ذي ي-م-لك خ-ب-رة ط-وي-ل-ة ف-ي ال-ب-ط-ول-ة
الجزائرية ويمكنه مسساعدتنا كثيرا .كما اأن لعبا
مثل «بوعزة» كل فريق يتمناه في تعداده .لدينا
الشساب «نياطي» وهو لعب رائع في الوسسط ،لكنه
لم يصسل بعد اإلى اأحسسن مسستوياته ،كما اأنه عائد
من اإصسابة ومع مرور الجولت سسيصسبح لعبا مهّما
ف -ي ال -ف -ري -ق .وال -م -ف -اج -اأة السس-ارة ه-و ال-م-ه-اج-م
«نقاشس» ،الذي عين رجل المباراة ،الذي سسياأتي
منه الخطر بسسرعته الهائلة ومراوغاته الناجحة،
وهناك «اأودو» وهو مهاجم قوي ،لكن لم يتلقى

كرات دقيقة تمكنه من وضسعها في الشسباك .وعلى
العموم متاأكد من اأننا سسنكون اأفضسل بكثير من
الموسسم الماضسي.
^ ك -نت ع -ل -ى ب -أب م -غ -أدرة ال -ف -ري -ق ف -ي
لولى كيف تقيم
الصسأئفة .بعد المبأراة ا أ
أاداءك؟
^^ اأدائي لم يكن اأحسسن من زمÓئي ،لعبت دون
خطاأ ،لكني لم اأصسل بعد اإلى قمة مسستواي .تدربت
بجدية كبيرة خÓل تربصس المغرب ،وابتداء من
المباراة القادمة اأمام اأمل الأربعاء سساأكون اأفضسل
وسساأسسكت المشسككين الذي قالوا اإن «ربيح» انتهى.
^ م- - -أ ت- - -ع - -ل - -ي - -قك ع - -ل - -ى م - -أ ح - -دث ف - -ي
المدرجأت؟
^^ مولودية الجزائر وشسباب بلوزداد فريقان
ك -ب -ي-ران ب-ت-اري-خ-ه-م-ا وع-راق-ت-ه-م-ا وك-ذا ال-ق-اع-دة
ال-ج-م-اه-ي-ري-ة ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي يملكانها عبر التراب
الوطني .ل اأدري كيف اأعلق على الأمر.
قبل بداية اللقاء وحين دخولنا اأرضسية الميدان ،تم
رشسقنا بمختلف المقذوفات وكاأّن حادثة المرحوم
«اإيبوسسي» لم تكف الموسسم الماضسي لإعادة الكرة.
بعدها واأثناء اللقاء شساهدنا الأنصسار يتراشسقون
ب -الأل -ع -اب ال -ن -اري-ة ،ب-ع-ده-ا م-ن-اوشس-ات م-ع رج-ال
الشسرطة واإغماءات واإصسابات وجرحى بالجملة،
وهذا اأمر ل يشسرف فريقين كبيرين مثل شسباب
بلوزداد ومولودية الجزائر ،واأقولها للمرة الألف،
كفانا .ل نريد ضسحايا جددا في مÓعبنا.

لويسس أانريكـ ـي قلـ ـق من األخطاء الدفاعية لفريقه
الخطأا الذي ارتكبناه في لقطة الهدف
األول كلفنا كثيًرا .أاتحمل مسسؤوولية هذه
الخسسارة كاملة ،وأاهّنئ لعبي وجماهير
األتلتيك على هذه المباراة الرائعة».
ث -م أاضس -اف« ،ل -م ن -ظ -ه -ر ب -أافضس -ل نسس-خ-ة
ممكنة ،لكن مازالت أامامنا مباراة كاملة
للتدارك ،وإان كان هناك فريق واحد قادر
على العودة ،فهو برشسلونة بكل تأاكيد».
أام-ا ع-ن األخ-ط-اء ال-ت-ي ي-ق-ت-رف-ه-ا ف-ريقه،
فأاضساف« :أانا قلق بسسبب كثرة األهداف
التي نتلقاها ولظهور مجموعة من نقاط
الضسعف ،لكننا سسنحاول تصسحيح كل ذلك.
ك -رة ال -ق -دم ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى األخ-ط-اء ،وق-د

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

Óهداف
تحولنا من الفريق األقل تلقًيا ل أ
إالى فريق يتلقى  8أاهداف في مباراتين.

كأأسس العألم لكرة اليد
لقل من  ١٩سسنة
أ

هذه هي كرة القدم ،ولو أاعدنا المباراة
لدفعت بنفسس التشسكيلة».

العدد

1٦800
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بÓتير يخرج عن صسمته ويكشسف فضسيحة أاخرى:

«بÓتيني هددني بالسضجن إاذا ترشضحت»

اّدعى السسويسسري
جوزيف بÓتر ،الذي
سسيترك ،بداية العأم
المقبل ،منصسبه
كرئيسس لÓتحأد
الدولي لكرة القدم
«فيفأ» ،بسسبب فضسأئح
الرشسأوى والفسسأد،
إاّدعى أان الفرنسسي
ميشسأل بÓتيني،
المرشسح لخÓفته ،قد
هدده إاذا لم ينسسحب
من سسبأق رئأسسة
المنظمة الدولية.

ق - -ال ب Ó- -ت - -ر ف - -ي ح- -ديث م- -ع
صس- -ح- -ي- -ف- -ة «ف- -ول- -كسس- -ك- -رانت»
ال -ه -ول-ن-دي-ة ،اإن بÓ-ت-ي-ن-ي ه-دده
ع -ب -ر شس -ق -ي -ق -ه ،ب -اأن-ه سس-ي-دخ-ل
السس- -ج- -ن اإذا ل- -م ي- -نسس- -حب م -ن
سس -ب -اق رئ-اسس-ة الت-ح-اد ال-دول-ي
«فيفا» في ماي الماضسي .وقال
بÓتر ،اإنه وجد شسقيقه بيتر (90
ع -ام-ا) ي-ب-ك-ي خÓ-ل «ك-ون-غ-رسس
الفيفا» في زيوريخ ،حيث اأعيد
ان -ت -خ -اب شس-ق-ي-ق-ه الأصس-غ-ر (79
عاما) مرة خامسسة على التوالي
ع- -ل -ى حسس -اب الأم -ي -ر الأردن -ي
ع- -ل- -ي ب- -ن ال- -حسس- -ي- -ن« :خÓ- -ل
ال -غ -داء ،ج -لسس ب Ó-ت -ي -ن-ي ع-ل-ى
ط -اول -ة شس -ق -ي -ق -ي وق -ال :اأخ-ب-ر

سس- - - - -يب اأن ي - - - -نسس - - - -حب م - - - -ن
الن -ت -خ -اب -ات اأو سس -ي -ذهب اإل -ى
السسجن» .واأشسار رئيسس الفيفا،
اإل- -ى اأن ال- -ح- -ديث حصس- -ل ق -ب -ل
الن-ت-خ-اب-ات ،ل-ك-ن شس-ق-يقه نقله
اإليه بعد انتهائها .وقال بÓتر
ع -ن بÓ-ت-ي-ن-ي ،ال-م-رشس-ح الأوف-ر
ح -ظ -ا ل -خ Ó-ف -ت -ه ف -ي ف -ي -ف-ري
ال -م-ق-ب-ل« :ت-ع-رف-ون ،ل-ق-د ك-انت
عÓ-ق-ت-ن-ا م-ث-ل وال-د واب-ن-ه ف-يما
مضسى ،لقد عمل معي  4سسنوات
ف -ي ال -ف -ي -ف -ا ب-ع-د ك-اأسس ال-ع-ال-م
 1998في فرنسسا ،لقد اأعددنا
سس -وي -ا دخ -ول -ه اإل -ى الت -ح-ادي-ن
الأوروب -ي وال -دول-ي ،وف-ي 2007
اأصسبح رئيسسا لÓتحاد الأوروبي
بدعمي المباشسر».
وقال بÓتر ،اإن بÓتيني تغيّر،
ل -ك -ن -ه ل ي -ع -رف ل -م -اذا ان -ق-لب

الدولي الفرنسسي السسابق ضسده:
«يجب اأن يسساأل هو عن طباعه،
ل اأعرف ماذا يدور في راأسسه».
ودف -عت ال -فضس -ائ -ح ال -م -ت -ت -ال-ي-ة
ب -السس-ويسس-ري بÓ-ت-ر اإل-ى اإعÓ-ن
م- -ف- -اج- -ئ ب- -وضس- -ع اسس -ت -ق -ال -ت -ه
بتصسرف اللجنة التنفيذية للفيفا
بعد اأربعة اأيام فقط على فوزه
بولية خامسسة على التوالي.
وح -ددت ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ن -ف -ي-ذي-ة
السسادسس والعشسرين من فيفري
ال -م -ق -ب -ل ،م -وع -دا ل -ل -ج -م -ع -ي-ة
العمومية غير العادية لنتخاب
خلف لبÓتر.
ويبدو بÓتيني ،رئيسس التحاد
الأوروبي ،المرشسح الأوفر حظا
ل -حصس-ول-ه ح-ت-ى الآن ع-ل-ى دع-م
ات -ح -ادات ق -اري -ة م-هّ-م-ة ،م-ن-ه-ا
اأوروبا واآسسيا واأميركا الجنوبية.

يطمح لتحقيق أاول انتصسأر له هذا الموسسم

شضباب بلوزداد يباشضر تحضضيراته اليوم تحسضبا للمباراة المقبلة
يعود ،اليوم ،فريق شسبأب
بلوزداد إالى جو
التدريبأت المكثفة من
جديد بأأرضسية ملعب 20
أاوت ،يدخل ذلك في إاطأر
السستعدادات الخأصسة
بمواجهة الجولة الثأنية
ل و لى
من الرابطة ا أ
موبيليسس والتي سستجمعه،
السسبت المقبل ،بنأدي أامل
لربعأء.
ا أ

نبيلة بوقرين

ي -ت -درب اأب-ن-اء ال-ع-ق-ي-ب-ة ب-م-ع-دل
حصس- -ت- -ي- -ن ف- -ي ال- -ي- -وم ،الأول -ى
صسباحا والثانية مسساًء ،من اأجل
الحفاظ على مسستوى الÓعبين
ال-ب-دن-ي وب-م-ت-اب-عة من المحضسر
البدني ،بعد العمل الكبير الذي
قاموا خÓل الفترة التحضسيرية
التي سسبقت انطÓق المنافسسة
بالجزائر والمغرب والتي لعبوا
خÓلها عدة لقاءات ودية وقف
خÓلها المدرب على كل النقاط
المهمة بالنسسبة للمجموعة ،ما
ج -ع -ل الأم -ور تسس -ي -ر ب -ط -ري-ق-ة
جيدة.
ياأتي ذلك بعد اأن منحت اإدارة
الشسباب الÓعبين راحة ليومين
بهدف اسسترجاع الأنفاسس جراء
العمل المكثف الذي قاموا به
من قبل والذي تجلى في الأداء
ال -ذي ظ-ه-روا ب-ه ضس-د ال-ع-م-ي-د،
حيث كانوا قادرين على تحقيق
الفوز لو اسستغلوا الفرصس التي
اأت -ي -حت ل -ه -م وه -ذا م -ا ي-ع-كسس
ن -ج -اح ال -ت -ربصس ال -ذي ب-رم-ج-ه
ال - -ق - -ائ - -م - -ون ع - -ل - -ى ال - -ن - -ادي
العاصسمي.
وي -ه -دف ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي اإل -ى

ال-م-واصس-ل-ة ع-ب-ى ن-فسس «الريتم»
م- -ن اأج -ل ت -ح -ق -ي -ق ال -ف -وز ف -ي
المواجهة المقبلة والتي سستكون
بملعبهم  20اأوت بالعاصسمة ضسد
اأم -ل الأرب -ع -اء م -ن اأج -ل ت-اأك-ي-د

ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-م-اضس-ية ،بالنظر اإلى
السس -ت -ق-رار ال-ذي سس-ج-ل-ن-اه ف-ي
المجموعة ،لأن الإدارة حافظت
على تركيبة المجموعة للموسسم
الثاني على التوالي.

مليك عسسلة« :التعأدل ضسد المولودية إايجأبي»
بهذا الصسدد اأكد حارسس فريق شسباب بلوزداد ،مليك عسسلة ،في
تصسريح خاصس لـ «الشسعب» ،اأنهم عملوا بكل جدية خÓل الفترة
التحضسيرية وهذا ما جعلهم يدخلون المنافسسة بطريقة اإيجابية
في قوله« :المواجهة ضسد مولودية الجزائر كانت صسعبة بسسبب
الضسغط ،لكن المهم هو تحقيق التعادل ،رغم اأننا كنا قادرين على
الفوز لو تحكمنا في الأمور اأكثر .لكنها المواجهة الأولى وسسنعمل
على كسسب النقاط في الجولت المقبلة».
واأضساف محدثنا« ،لقد عملنا كثيرا خÓل الفترة التحضسيرية
سسواء بالجزائر اأو في التربصس الذي اأجرناه بالمغرب ،اأين تدربنا
بمعدل حصستين في اليوم وهذا ما اأتعبنا من الناحية البدنية ،لكننا
اسستفدنا من راحة ليومين بعد مواجهة المولودية ،قبل العودة اإلى
جو العمل من جديد اسستعدادا للمباراة المقبلة ضسد اأمل الأربعاء».
اأما عن اللقاء المقبل الذي سسيجمع فريق شسباب بلوزداد مع نادي
اأمل الأربعاء ،كشسف لنا عسسلة اأنهم يريدون الفوز بالنقاط الثÓثة
لإسس-ع-اد ج-م-ه-وره-م اأك-ث-ر وال-ل-ب-ق-اء ف-ي م-ق-دم-ة ال-ت-رتيب الموسسم
الجاري ،بقوله «اأما الآن الجولة الأولى اأصسبحت من الماضسي
وبداأنا نفكر في لقاء اأمل الأربعاء لتحقيق الفوز واإسسعاد جمهورنا
الذي دائما يسساندنا ولتاأكيد نجاح التربصس ،لأن الفريق يتكون من
لعبين شسباب وعامل السستقرار سسيسساعدنا في النجاح».

بسسبب مشسأركتهمأ في رابطة أابطأل إافريقيأ

تأاجيل مباراة اتحاد العاصضمة والوفاق إالى  ٢٥أاوت

اأعلنت الرابطة المحترفة لكرة
ال- -ق- -دم ،اأمسس ،ع -ل -ى م -وق -ع -ه -ا
ال- -رسس- -م- -ي ،اأن م- -ب- -اراة ات- -ح -اد
ال - -ع - -اصس - -م - -ة والضس - -ي- -ف وف- -اق
سسطيف ،سستجرى بتاريخ  25اأوت
الجاري.
وك- -ان ي- -ف- -ت- -رضس اأن ت -ق -ام ه -ذه
المباراة في  22من اأوت الحالي،
وي-ح-تضس-ن-ه-ا م-لعب عمر حمادي

الجـ ـ ـزائر تواج ـ ـ ـه الي ـ ـوم األرجنتين

سسيواجه المنتخب الوطني الجزائري ألقل من  19عاما لكرة اليد نظيره األرجنتيني ،اليوم ،بقاعة أاورالين بمدينة إايكاتريبورغ
الروسسية ،في إاطار كأاسس رئيسس التحادية الدولية لكرة اليد لتحديد المراكز من  21إالى  24لمنافسسات مونديال .2015
وكان أاشسبال المدرب احسسن آايت عبد السسÓم ،قد أانهوا الدور األول في المركز السسادسس واألخير في المجموعة الثالثة ،بعدما
خسسروا جميع المباريات الخمسس التي لعبوها وكان ذلك أامام كل من روسسيا ( )34-45والدانمارك ( )19-33وقطر ()21-25
وسسويسسرا ( )21-30وكرواتيا (.)22-32
ولحسساب نفسس الترتيب ،سسيلتقي المنتخب الشسيلي نظيره من فنزوي ،Óاليوم ،بقاعة ديفسس ،في نفسس توقيت مقابلة الجزائر
(الخامسسة صسباحا بالتوقيت الجزائري).
وفي مباريات كأاسس الرئيسس من أاجل المراتب من  17إالى  ،20سستلتقي ،اليوم ،قطر مع اليابان وبولونيا مع أالمانيا.

ب -ب-ول-وغ-ي-ن ضس-م-ن اإط-ار ال-ج-ول-ة
الثانية من عمر بطولة الرابطة
الأولى موبيليسس.
وجاء سسبب التاأخير باأربعة اأيام،
لكون الفريقين تنتظرهما مباراة
رسس -م -ي -ة م -ع ب -عضس -ه-م-ا ال-ب-عضس
بالميدان ذاته في  21من اأوت
ال -ج -اري ،ضس -م -ن اإط -ار ال -ج-ول-ة
الخامسسة وقبل الأخيرة من عمر
مسسابقة رابطة اأبطال اإفريقيا.
وبرمجت المقابÓت الأخرى عن
الجولة الثانية من مشسوار بطولة
القسسم الأول بتاريخ  22من اأوت
الجاري .مع تنظيم لقاء اتحاد
البليدة والزائر اتحاد الحراشس
بملعب «مصسطفى تشساكر» التابع
للنادي الأول.
ويسس-ت-ق-ب-ل ف-ري-ق ج-م-عية وهران
الضسيف نصسر حسسين داي بملعب
الحبيب بوعقل.

فضس Óعن ذلك ،اأقدمت رابطة
م -ح -ف -وظ ق -رب -اج ع -ل -ى ت-اأخ-ي-ر
ال-م-ق-اب-ل-ة ال-ج-واري-ة ب-ملعب «20
اأوت» بالبرج بين الأهلي المحلي
ومولودية العلمة اإلى تاريخ 25
اأوت الحالي.
وك- -ان ي- -ف- -ت- -رضس اأن ت -ق -ام ه -ذه
ال -م -واج -ه -ة ف -ي  21م- - -ن اأوت
ال- -ج- -اري ،م- -ث- -ل- -م- -ا ه- -و الشس -اأن
ل -م-ق-ابÓ-ت ال-ج-ول-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
عمر بطولة «الرابطة الثانية -
موبيليسس».
وج- -اء سس- -بب ال- -ت- -اأخ- -ي -ر ،ل -ك -ون
مولودية العلمة تنتظرها مقابلة
رسس- -م -ي -ة م -ع الضس -ي -ف ال -م -ري -خ
السس- -ودان- -ي ب- -م- -ل- -عب «مسس- -ع -ود
زقار» ،في  22من اأوت الحالي.
ضس -م -ن اإط -ار ال-ج-ول-ة ال-خ-امسس-ة
وقبل الأخيرة من عمر مسسابقة
رابطة اأبطال اإفريقيا.

األحد  ١٦أاوت  2٠١٥م
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لموافق لـ  ٠١ذي القعدة  ١٤3٦هـ

للمتخّوف Úمن ارتفاع التّكاليف

ف نفسصه..يعينه الله
ال ّسصاعي إا ¤الّزواج ليع ّ

حثّ ديننا ا◊نيف على الزواج ورغّب فيه عند ا’سصتطاعة’ ،أن الزواج هو الطريقة السصليمة لتصصريف
الدوافع ا÷نسصية والدواعي الفطرية بصصورة صصحيحة شصرعية .وهو الوسصيلة اŸثلى والنموذجية لبقاء النوع
’سصÓمية.
’مة ا إ
البشصري وتكث Òالنسصل ،و“اسصك ا أ
لكن قد يÎدد بعضس الناسس ‘ الإقبال
ع--ل--ى ال-زواج خ-وفً-ا م-ن ث-ق-ل ال-ت-ك-ال-ي-ف
اŸع--يشص--ي--ة ،وه--ربً--ا م-ن مشص-ق-ة الأع-ب-اء
الأسصرية ،وبخاصصة ‘ عصصرنا ا◊اضصر
الذي عظمت فيه التطلعات البشصرية ،اإل
اأن الإسصÓ---م ج---ع--ل ال--زواج اأم--را ً دي--ن--يً--ا
ي--تصص--ل م--ب--اشص--رة ب--ط--اع-ة ال-ل-ه ورسص-ول-ه
وسصبي ً
 Óاإ ¤الغنى قال تعا{ :¤واأنكحوا
الأي-ام-ى م-ن-ك-م وال ّصص -ا◊ Úم-ن ع-ب-ادك-م
واإمائكم اإن يكونوا فقراء يغنهم الله من
فضص---ل--ه( }...الآي--ة رق--م  32م--ن سص-ورة
النور).
فاأمر سصبحانه الأولياء ‘ هذه الآية
اأن يزوجوا من ل زوج له من الأحرار من
الرجال والنسصاء واأهل الصصÓح والتقوي
م--ن ال--ع--ب-ي-د والإم-اء ،واإذا ك-ان-وا ف-ق-راء
واأهل فاقة ،فاإن الله عز وجل سصيجعل
هذا الزواج سصببًا ‘ الغنى وسصبي ً
 Óاإ¤
الÌاء وال---يسص---ار ،وه--و سص--ب--ح--ان--ه واسص--ع
الفضصل قد يجعل فق Òاليوم هو نفسصه
غني الغد.
ق---ال اب---ن مسص---ع---ود رضص--ي ال--ل--ه ع--ن--ه
ال--ت-مسص-وا ال-غ-ن-ى ‘ ال-ن-ك-اح ث-م ت Ó-ه-ذه
الآية{ :واأنكحوا الأيامى ،}..وقال عمر
‡ن ل يطلب
رضصي الله عنه :عجبي ّ

الغنى ‘ النكاح ،وقد قال الله تعا:¤
{اإن ي--ك--ون--وا ف--ق--راء ي--غ--ن--ه--م ال--ل--ه م--ن
فضصله }..الآية السصابقة.
فاإن قال قائل :نحن نرى كثÒا ً من
ال-ف-ق-راء ي-ت-زوج-ون ويسص-ت-م-ر فقرهم ول
يسص---ت---غ---ن--ون؟ ف--ا÷واب اأن ه--ذا ال--وع--د
مشصروط باŸشصيئة كما ‘ قوله تعا:¤
{فسص--وف ي--غ--ن--ي--ك--م ال--ل--ه م-ن فضص-ل-ه اإن
شص-----اء( }...الآي----ة رق----م  28م--ن سص--ورة
ال--ت-وب-ة) ،ك-م-ا اأن-ه م-ت-ع-ل-ق بصص-دق ه-وؤلء

الأزواج ‘ اإÁانهم وقصصدهم القربى اإ¤
الله ‘ اقÎانهم بهذا الزواج.
روي اأبو هريرة رضصي الله عنه عن
رسصول الله ــ صصلى الله عليه وسصلم ــ قال:
«ثÓثة حق على الله عونهم :اÛاهد ‘
سصبيل الله ،واŸكاتب الذي يريد الأداء،
والناكح يريد العفاف» (رواه الÎمذي ‘
باب ا÷هاد).
وعلى ذلك ،فالذي يريد الزواج ليعف
نفسصه يسصاعده الله تعا.¤

مزاح النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ ومداعبته

اŸزاح واŸداع- -ب- -ة شص- -ئ ﬁبب إا¤
ال -ن-ف-وسس ،ف-ه-و ي-ب-عث ع-ل-ى ال-نشص-اط
’عمال بجد وطاقة،
’قبال على ا أ
وا إ
و’ ح - -رج ف - -ي- -ه م- -ا دام م- -نضص- -ب- -ط- -ا
بضص -واب -ط الشص-رع ،و’ يÎتب ع-ل-ي-ه
ضص -رر ،ب -ل ه -و م -ط -ل -وب وم -رغ -وب،
’ن ال-ن-فسس ي-عÎي-ه-ا السص-آام-ة
وذلك أ
واŸل - -ل ،ف Ó- -ب- -د م- -ن فÎات راح- -ة،
ول- - -يسس أادل ع - -ل - -ى أاه - -م - -ي - -ة اŸزاح
وا◊اجة إاليه‡ ،ا كان عليه سصيد
اÿلق وخا” الرسصل ،فقد كان صصلى
ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-مÁ ،ازح أاصص-ح-اب-ه،
ويداعب أاهله ،وكان يعتني بصصغار
السصن ويجعل لهم جزءًا من وقته،
وي-ع-ام-ل-ه-م Ãا ي-ط-ي-ق-ون وي-ف-ه-مون،
فعن أانسس بن مالك رضصي الله عنه
أان ال-ن-ب-ي ــ صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-لم ــ
’ذن( ““Úرواه أاب- -و
ق - -ال ل - -ه““ :ي - -ا ذا ا أ
داود والÎمذي).
أاتى رج ً
 Óإا ¤النبي ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ فقال :يا رسصول الله احملني ،قال
ال -ن -ب -ي ـ صص -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسص -ل-م ـ ““إان-ا
حاملوك على ولد ناقة““ ،قال :وما أاصصنع
بولد الناقة؟ فقال النبي ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ ““وهل تلد اإلبل إال النوق““ (رواه
أاحمد وأابو داود).
وعن أانسس ـ رضصي الله عنه ـ قال :كان
النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أاحسصن
ال -ن -اسس خ -ل -ق -ا ،وك -ان ‹ أاخ ي -ق-ال ل-ه أاب-و
عم ،Òوكان إاذا جاء قال““ :يا أابا عم Òما
ف -ع -ل ال -ن -غ( ““Òرواه ال -ب -خ -اري ومسص -ل-م)،
والنغ Òهو طائر صصغ Òكان يلعب به.
وطعن صصلى الله عليه وسصلم مرة أاحد

أاصصحابه بقضصيب ‘ يده مداعبة له ،فعن
أاسصيد بن حضص Òقال :بينما هو – يعني
أاسصيد – يحدث القوم ،وكان فيه مزاح،
يضصحكهم ،فطعنه النبي ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ ‘ خاصصرته بعود ،فقال :اأصصÊÈ
– أاي اج- -ع- -ل- -ن- -ي اق- -تصس م -نك – ف -ق -ال:
اصصط ،Èقال :إان عليك قميصصا ،وليسس
علي قميصس ،فرفع النبي ـ صصلى الله عليه
وسص-ل-م ـ ع-ن ق-م-يصص-ه ،ف-اح-تضص-ن-ه ،وج-ع-ل
يقبل كشصحه – ما ب Úاÿاصصرة والضصلع –
قال إا‰ا أاردت هذا يا رسصول الله (رواه أابو
داود).
وكان يبتسصم صصلى الله عليه وسصلم ‘
وجوه أاصصحابه ،ويسصمعهم الكÓم الطيب،
ويتقبل شصكواهم بصصدر رحب وأادب جم،
فعن جرير رضصي الله عنه قال :ما حجبني
ال -ن -ب -ي ـ صص -ل -ى ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسص-ل-م ـ م-ن-ذ
أاسص- -ل- -مت ،ول رآا Êإال ت -بسص -م ‘ وج -ه -ي،
ولقد شصكوت إاليه إا Êل أاثبت على اÿي ،
فضصرب بيده ‘ صصدري وقال اللهم ثبته،
واجعله هاديا مهديا““ (رواه البخاري).
وكان صصلى الله عليه وسصلم Áزح مع
أاقاربه ،فيأاتي عليًا ابن عمه وزوج ابنته،
وهو مضصطجع ‘ اŸسصجد ،بعد اأن سصأال
عنه فاطمة رضصي الله عنها ،فقالت كان
بيني وبينه شصيء فغاضصبني فخرج ،فيقول
له““ :قم أابا الÎاب قم أابا الÎاب““ (رواه
البخاري ومسصلم).
أام- -ا م- -زاح- -ه م- -ع أاه- -ل -ه ،وم -داع -ب -ت -ه
لزوجاته ،وبناته ،فكان لهم نصصيب وافر
من خلقه العظيم ‘ هذا ا÷انب اŸهم،
فكان يسصابق عائشصة رضصي الله عنها ،ويقر
لعبها مع صصواحبها فعنها رضصي الله عنها

قالت :كنت أالعب بالبنات عند النبي صصلى
الله عليه وسصلم وكان ‹ صصواحب يلعÍ
م-ع-ي ف-ك-ان رسص-ول ال-ل-ه صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسصلم إاذا دخل يتقمعن منه فيسصربهن إا‹
فيلع Íمعي (رواه البخاري).
أاما بالنسصبة للصصغار ،واعتنائه صصلى الله
عليه وسصلم بهم ،ومداعبته لهم ،فيظهر
واضص- -ح- -اً ج- -ل- -ي ً-ا ف -ي -م -ا ورد م -ع ا◊سص -ن
وا◊سص Úرضصي الله عنهما ،فعن عبد الله
بن شصداد عن أابيه قال :خرج علينا رسصول
ال -ل -ه صص -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسص-ل-م ‘ إاح-دى
صص Ó-ت -ي ال -عشص -اء ،وه -و ح -ام -ل حسص-ن-ا أاو
حسصينا ،فتقدم رسصول الله صصلى الله عليه
وسص -ل -م ف-وضص-ع-ه ،ث-م ك Èل-لصصÓ-ة فصص-ل-ى،
فسص- -ج- -د ب Úظ- -ه- -را ÊصصÓ- -ت- -ه سص -ج -دة
أاط -ال -ه -ا ،ق -ال أاب -ي :ف-رف-عت رأاسص-ي ،وإاذا
الصصبي على ظهر رسصول الله صصلى الله
ع -ل -ي -ه وسص-ل-م ،وه-و سص-اج-د ،ف-رج-عت إا¤
سصجودي ،فلما قضصى رسصول الله صصلى الله
عليه وسصلم الصصÓة قال الناسس :يا رسصول
ال -ل -ه إانك سص -ج -دت ب Úظ -ه-را ÊصصÓ-تك
سصجدة أاطلتها حتى ظننا أانه قد حدث
أامر ،أاو أانه يوحى إاليك ،قال““ :كل ذلك ⁄
ي -ك -ن ،ول -ك -ن اب -ن-ي ار–ل-ن-ي ف-ك-رهت أان
أاعجله حتى يقضصي حاجته““ (رواه أاحمد
والنسصائي).
ومن خÓل ذلك يتب› Úال الفسصحة
‘ ديننا العظيم ،وأانه ل تعارضس ب Úا÷د
واŸرح أاح - -ي - -ان ً- -ا ،وك - -م - -ا أان ‘ دي- -ن- -ن- -ا
اإلسص Ó- -م - -ي غ - -ذاء ل- -ل- -ق- -ل- -وب واألرواح،
وت -وج -ي -ه -ات Ÿا يصص -ل-ح األجسص-اد ،ف-ف-ي-ه
أايضصاً ما يروح عن النفوسس ،ويبعث فيها
الفرح والسصرور.

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

هام جدا

هذه الصصفحة –توي على آايات قراآنية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا
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فتاوى شصرعية
❊ سس :هل اÿطبة تبيح تقبيل اÿطيب ÿطيبته؟
❊❊ ج :ذهب جمهور العلماء اإ ¤اأن الرجل ينظر اإ ¤وجه ﬂطوبته
وكفيها ل غ ،Òلأنه يسصتدل بالنظر اإ ¤الوجه على ا÷مال اأو الدمامة،
واإ ¤الكف Úعلى خصصوبة البدن اأو عدمها .و–رم اÿلوة باıطوبة
لأنها ﬁرمة على اÿاطب حتى يعقد عليها و ⁄يرد الشصرع ،فاإذا وجد
ﬁرم جازت اÿلوة لمتناع وقوع اŸعصصية ‘ حضصوره فعن جابر رضصي
الله عنه اأن النبي ــ صصلى الله عليه وسصلم ــ قال““ :من كان يوؤمن بالله واليوم
الآخ -ر ف  Ó-ي -خ -ل -ون ب -ام -راأة ل -يسس م -ع -ه -ا ذو ﬁرم م-ن-ه-ا ،ف-اإن ث-ال-ث-ه-م-ا
الشصيطان““.
وعلى ذلك ف Óيجوز لشصاب يوؤمن بالله واليوم الآخر اأن يقبل فتاة ليسس
بينه وبينها عقد شصرعي يحل له ذلك ،فاإن اÿطبة ليسصت كافية ول مبيحة
لذلك وا◊ب ليسس مÈرا لهذا ول الشصوق فاإن الشصيطان يزين لهما الوقوع
‘ مثل هذه الأمور حتى يوقعهما ‘ اÙظور ل قدر الله ذلك.
فيجب عليهما الإقÓع عن هذا ،فهو ل يحب ذلك لأخته ول لإحدى
قريباته ،فاإن رسصول الله ــ صصلى الله عليه وسصلم ــ اأباح النظر فقط فقال:
““اأنظر اإليها رجاء اأن يوؤدم بينكما وجزى الله فتاته كل خ Òاإذ نبهته بقولها
القبلة حرام مادمت  ⁄تعقد عليها““.
ونصص -ي -ح -ت-ي ل-ك-م-ا األ ت-خ-ل-وا ب-ب-عضص-ك-م-ا م-ه-م-ا ك-انت اأواصص-ر ا◊ب ،ف-اإن
الشصيطان والنفسس البشصرية لهما تاأث Òشصديد على الشصباب والفتيات ،فعن
عامر بن ربيعة رضصي الله عنه قال :قال رسصول الله ــ صصلى الله عليه وسصلم
ــ ““ل يخلون رجل بامراأة ل –ّل له فاإّن ثالثهما الشّصيطان اإ ّ
ل اÙرم““ (رواه
اأحمد).
صصÓته ’ تنهاه عن اŸعاصصي فماذا يفعل؟
❊ سس :اأنا شصخصس اأقوم باأداء الصصلوات اÿمسس واأصصوم رمضصان،
ولكن صصÓتي ’ تنها Êو’ –ول بيني وب Úالوقوع ‘ اŸعاصصي،
فكيف اأفعل لÓقÓع عن الذنوب؟
❊❊ ج :اعلم يا بني اأن الله تعا ¤اأمر باإقامة الصصÓة دون ›رد الإتيان
بها ،واإقامة الشصيء هو الإتيان به مقومًا كام ً
 Óيصصدر عن علة وتصصدر عنه
اآثاره واآثار الصصÓة ونتائجها هي ما اأنباأنا الله تعا ¤به ‘ قوله{ :واأقم
الصصÓة اإن الصصÓة تنهي عن الفحشصاء واŸنكر ولذكر الله اأك Èوالله يعلم
ما تصصنعون} (العنكبوت)٤٥ :
فالصصÓة ا÷امعة لشصروطها واأركانها وسصننها واآدابها اŸسصتوفية لأحكامها
اإذا اأداها اŸصصلي كما ينبغي وكان خاشصعًا ‘ صصÓته متذكرا ً لعظمة ربه
متدبرا ً Ÿا يتلوه من كتابه ،نهته عن الفواحشس واŸنكرات.
اأخرج ابن اأبي حا” وابن مردوية عن عمران بن حصص Úقال :سصئل رسصول
الله ــ صصلى الله عليه وسصلم ــ عن قول الله تعا{ :¤اإّن ال ّصصÓة تنهى عن
الفحشصاء واŸنكر} ،فقال““ :من  ⁄تنهه صصÓته عن الفحشصاء واŸنكر فÓ
صصÓة له““ ،واإذا كنت تقوم باأداء الصصلوات اÿمسس ومع ذلك تقع ‘ بعضس
اŸعاصصي ،فذلك يرجع اإ ¤اأن هذه الصصÓة اإ‰ا توؤديها اأداًء شصكليًا ،فهي
صصÓة ب Óروح ول خضصوع ول خشصوع ول تذكر لعظمة الله ،فالصصÓة
اŸقرونة باÿشصوع هي التي تفتح لصصاحبها طريق الهداية ،وŒنبه سصلوك
طريق الغواية و–ول بينه وب ÚاŸعاصصي ،لأن النتهاء ل يكون اإل ذاكرا ً
لله مراقبًا له ،فلتكن صصÓتك يا بني خاشصعة ولتك Ìمن قراءة القراآن
الكر Ëومن ذكر الله تعا ،¤وŒنب الأسصباب التي توؤدي بك اإ ¤الوقوع
فيما يغضصب الله تعا ،¤وتب من ذنوبك توبة صصادقة تكن من اŸهتدين.

من الهدي النبوي

على الرغم من كون النبي – صصلى الله عليه وسصلم – نبيًا من األنبياء يتلّقى
الوحي من السصماء ،غ Òأان اŸشصاعر اإلنسصانية اıتلفة تنتابه كغÒه من البشصر،
فتمّر به حالت من الفرح والسصرور ،وا◊زن والضصيق ،والرضصا والسصكينة ،والغضصب
والغيظ.
وتÈز قيمة العنصصر األخÓقي ‘ حياة النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ ‘ وضصع
هذه النفعالت اŸتباينة ‘ إاطارها الشصرعي ،حيث هّذبها وصصانها عن اإلفراط
واŸغالة ،والتفريط واÛافاة ،بل أاضصاف لها بُعدا جديدا ً حينما ربطها بقضصيّة
الثواب والحتسصاب ،وكان شصعاره – عليه الصصÓة والسصÓم – ‘ ذلك« :إا‰ا بعثت
أل“م مكارم األخÓق» (رواه البيهقي).
فالغضصب وإان كانت حقيقته جمرة تشصعل النÒان ‘ القلب فتدفع صصاحبها إا¤
قول ما يندم عليه ،أاو فعل ما ل ُتحمد عقباه ،أاو كان دافعه النتصصار للنفسس أاو
Óخرين ،فهو عند النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قولٌ با◊ق،
العصصبية وا◊ميّة ل آ
وغÒةٌ على ﬁارم الله ،ل اعتداء فيه ول غلّو ،ودافعه دومًا إانكار Ÿنكر أاو عتاٌب
على ترك األفضصل.
ومواقف النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ مع الغضصب تكشصف لنا عن دّقة وصصف
عائشصة رضصي الله عنها ،فمن ذلك موقفه ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ مع أاسصامة بن زيد
رضصي الله عنه ح Úبعثه ‘ سصرّية ،فقام بقتل رجٍل بعد أان نطق بالشصهادة وكان
يظنّ أانه إا‰ا قالها خوفًا من القتل ،فبلغ ذلك النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ فغضصب
غضصبًا شصديدا ً ،وقال له« :أاقال ل إاله إال الله وقتلته؟ أاف Óشصققت عن قلبه حتى تعلم
أاقالها أام ل» ،حتى قال اأسصامة رضصي الله عنه :فما زال يكررها على حتى “نيت
كان الصصحابة رضصوان الله عليهم ‘ مكة عددهم قليل نظرا ً لضصطهاد
أا Êأاسصلمت يومئذ (رواه مسصلم).
أاهل مكة لهم وصصدهم لدعوة اإلسصÓم ،فلما قامت دولة اإلسصÓم ‘
و‘ موق ٍ
ف آاخر راأى النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ رج ً
 Óيلبسس خا“ًا من
اŸدينة زاد عددهم وظل يتزايد ‘ سصنوات اŸدينة العشصر حتي ◊ق
ال -لsـُه -ـ s
م اْج -عَـْل ‘ ق -ل -ب -ي نُـورًا و‘ بَـصصَـري الذهب ،فغضصب ونزع اÿا” من يد الرجل وطرحه ‘ األرضس وقال« :يعمد
:
الرسصول وعدد صصحابته يزيد علي اŸائة أالف قال أابو زرعة الرازي
قبضس رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ عن مائة أالف واأربعة عشصر نُـورًا ،و‘ سصَـْم -ع -ي نُـورًا وع ْ-ن َي -م -ي-ن-ي نُـورًا أاحدكم إا ¤جمرة من نار فيجعلها ‘ يده» (رواه مسصلم).
وعَـ ْ
ن َيسصاري نُـورًا ،وفَـوقي نُـورًا وتَـحتي
و‘ أاحد أاسصواق اŸدينة وقع خÓفٌ ب Úصصحابي وأاحد ّŒار اليهود ،فقال
أالفًا من الصصحابة ‡ن روي عنه وسصمع منه.
ِ
ً
ً
ً
اليهوديّ :والذي اصصطفى موسصى على البشصر ،فلطمه رجل من األنصصار وقال له:
نُـورا ،وأامَ- -ام- -ي نُـورا وخَـل -ف -ـي نُـورا،
ً
وقال الفاريني :وروى أانهم مائة أالف وأاربعة وعشصرون األفا ‡ن روى
«ت -ق-ول وال-ذي اصص-ط-ف-ى م-وسص-ى ع-ل-ى ال-بشص-ر وال-ن-ب-ي صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م بÚ
ل ‹ نُـورًا.
جعَــ ْ
وا ْ
عنه صصلى الله عليه وسصلم وسصمع منه.
أاظهرنا؟» ،فذهب اليهودي إا ¤النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ يشصتكي ما أاصصابه،
فغضصب عليه الصصÓة والسصÓم وقال« :ل تفضصلوا ب Úأانبياء الله» (متفق عليه).

ما عدد صصحابة رسصول الله ـ صصّلى الله عليه وسصّلم ـ؟
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إاثر دورية اسستطÓع قرب الشسريط ا◊دودي مع ما‹

إلجي ـشش يحبـ ـط محاولة إدخـال أإسشلحة وقاذفات مضش ـادة للدبابات
الشسعب /في اإطار تاأمين الحدود
وم- -ح- -ارب -ة ال -ت -ه -ريب وال -ج -ري -م -ة
ال-م-ن-ظ-م-ة ،ت-م-ك-نت م-فرزة للجيشش
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي ل -ع -ي -ن ق -زام ب -اإق-ل-ي-م
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-رية السسادسسة ،يوم
 14اأوت  ،2015اإث - - - -ر دوري - - - -ة
اسس - -ت - -ط Ó- -ع - -ي- -ة ق- -رب الشس- -ري- -ط
ال -ح -دودي م -ع م -ال -ي ،م-ن اإح-ب-اط
م- -ح -اول -ة اإدخ -ال ( )04مسس -دسس -ات
رشس- -اشس- -ة م- -ن ن -وع ك Ó-شس -ن -ي -ك -وف
ورشس -اشش ( )01ث -ق -ي -ل م -ن ن -وع ( )
وبندقية ( )01نصسف اآلية من نوع
سس - -م- -ون- -وف واأرب- -ع ( )04ق- -ذائ- -ف
مضس -ادة ل -ل-دب-اب-ات و 225ك-ل-غ م-ن
ال-م-ت-ف-ج-رات وسس-بعة ( )07م -خ-ازن
واأرب- -ع ( )04ق -ن -اب -ل ي-دوي-ة وك-م-ي-ة
معتبرة من مختلف اأنواع الذخيرة
واأغراضش اأخرى.
ج -اء ه -ذا ف -ي ب -ي -ان وزارة ال-دف-اع
الوطني تلقت «الشسعب» نسسخة منه.

في اإطار تاأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة ،تمكن اأفراد من
الجيشش الوطني الشسعبي تابعين للقطاع العملياتي بشسار ،بالناحية العسسكرية الثالثة،
وبالتنسسيق مع عناصسر ا’أمن الو’ئي ،يوم  14اأوت  2015على السساعة  ،21 : 30من
توقيف ثÓثة ( )03مهربين وحجز سسيارتين ( )02على متنهما  95 . 6كلغ من المخدرات
وثÓثة ( )03هواتف نقالة و 188قرصش مهلوسش.

لمن الوطني بتمÔاسست
قامت بها مصسالح ا أ

توقيف أإزيد من  40ششخصشا تورطوإ في جرإئم
ت- -م- -ك- -نت مصس -ال -ح ا’أم -ن
ب -ت-م-ن-راسست ،خÓ-ل شس-ه-ر
ج -وي -ل -ي -ة ال -م -نصس-رم ،م-ن
معالجة  24قضسية تتعلق
بجرائم القانون العام ،تم
ع -ل -ى اإث -ره -ا ت -وق -ي-ف 42
شس -خصس -ا ،اأودع م -ن -ه -م 16
ال -ح -بسش ال -م -وؤقت ،ف -ي-م-ا
اسس -ت-ف-اد  13اآخ -رون م -ن
اأحكام مختلفة.
ف - -ب - -حسسب م- -ا صس- -رح ب- -ه
ال-م-ك-ل-ف ب-خ-ل-ي-ة ا’تصسال
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى مصس- -ال- -ح
ا’أم - -ن ب - -ال - -و’ي - -ة ،ف - -اإن
مصس- -ال- -ح ا’أم- -ن ع -ال -جت
خÓل الشسهر المنصسرم 09

قضس - -اي - -ا ت- -خصش ج- -رائ- -م
م-رت-ك-ب-ة ضس-د ال-م-م-تلكات
وا’أموال ،معظمها تتعلق
ب - -السس - -رق- -ة ب- -م- -خ- -ت- -ل- -ف
اأن -واع -ه -ا ت-م ع-ل-ى اإث-ره-ا
ت-وق-يف  18شس-خصس-ا ،و 08
قضس- -اي- -ا م- -رت- -ك- -ب- -ة ضس- -د
ا’أف - -راد ،ت - -ت - -ع - -ل - -ق ف - -ي
مجملها بالضسرب والجرح
العمديين .وقضسايا اأخرى
تم على اإثرها توقيف 15
شسخصسا.
ك -م-ا ت-م-ك-نت خÓ-ل ن-فسش
الفترة من ضسبط وتقديم
خمسسة اأشسخاصش في اأربع
قضس -اي -ا ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ح-ي-ازة

وال -م -ت-اج-رة ب-ال-م-خ-درات
وا’أق- -راصش ال -م -ه -ل -وسس -ة،
منها  171قرصش مهلوسش
وق- -راب -ة  11غ -رام -ا م-ن
الكيف المعالج.
وف- - -ي اإط- - -ار م- - -ح- - -ارب - -ة
ال- -ج- -رائ- -م ا’ق- -تصس- -ادي- -ة
وال-م-ال-ي-ة ،اأوقفت مصسالح
ا’أمن اأربعة اأشسخاصش في
ث Ó- -ث قضس - -اي- -ا ت- -ت- -ع- -ل- -ق
ب- -ت- -ه- -ريب م -ادة ال -وق -ود،
حيث تم ضسبط واسسترجاع
 2300لتر.

تمنراسست :بن حود
محمد الصسالح

القافلة التحسسيسسية حول ﬂاطر حوادث اŸرور ببجاية

نصشائح وإإرششادإت للحد من إإرهاب إلطرق

ح ّ
طت ،اأمسش ،بحي نسسيم
ال--ب--ح--ر ب--م--دي-ن-ة ب-ج-اي-ة،
ق-----اف-----ل-----ة ال-----ت-----حسس----يسش
وال----ت---وع---ي---ة ب---م---خ---اط---ر
ح------------وادث ال------------م-----------رور
واسس--ت--هÓ--ك ال--م--خ-درات
وح--م--اي--ة ال--ب--ي--ئ-ة ،وال-ت-ي
يشس--رف ع--ل--ى ت--ن--ظ--ي-م-ه-ا
اإط----ارات م----ن م----دي---ري---ة
ا’أمن العمومي ومديرية
الشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ،اإل-ى
ج------انب اأخصس------ائ-----ي-----ي-----ن
ن---فسس---ان---ي---ي---ن م--ن ا’أم--ن
الطبي ومصسالح ا’تصسال
وال--عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ،ه-ذا
ما توقفت عنده «الشسعب»
بعين المكان .تهدف هذه
ال--م--ب--ادرة ال--ت--ي ت--م--ي-زت
ب-ت-ن-ظ-ي-م م-عارضش للوقاية
م------ن ح------وادث ال-----م-----رور
وال--ت--حسس-يسش ب-ال-م-خ-اط-ر
ال--ن--اج--م-ة ع-ن اسس-ت-هÓ-ك
ال----م---خ---درات ،وذلك م---ن
خÓ---------ل الشس---------روح--------ات

وال---نصس---ائ---ح ال---م---وج---ه---ة
لفائدة المواطنين خاصسة
الشس----ب----اب ،وك----ذا ع---رضش
ال-----ت-----ج-----ه----ي----زات ال----ت----ي
يسس---ت---ع---م---ل---ه---ا ع---ن---اصس--ر
الشس----رط----ة ،ل----ل----ح---د م---ن
ال----ج----ري----م---ة وت---ح---ق---ي---ق
السسÓمة المرورية.
‘الشس----عب» ،وق----فت ع---ل---ى
جانب من هذه العروضش
واسس------ت------قت ردود ف-----ع-----ل
اإي----ج----اب----ي----ة م----ن ط----رف
ال-م-واط-ن-ي-ن ،الذين ثّم نوا
المبادرة التي تسساهم في
ال---ت---ق---ل---ي---ل م---ن ح---وادث
ال---م---رور وال--قضس--اء ع--ل--ى
م-------خ-------ت-------ل------ف ا’آف------ات
ا’ج---ت---م---اع---ي---ة .وب---ه---ذا
الشس-----اأن ي-----ق----ول السس----ي----د
ك--روشش« ،اأن--ا ج--د سس-ع-ي-د
لهذه المبادرة التي قامت
ب--ه--ا مصس-ال-ح ا’أم-ن ،وق-د
جئت رفقة اأبنائي الذين
اك---تشس---ف--وا اأشس--ي--اء ك--ان--وا

ي---ج---ه---ل--ون--ه--ا ،ح--يث وّز ع
ال--ق--ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ق-اف-ل-ة
نشس--ري--ات ت--وع--وي--ة ع--ل--ى
الشس---ب---اب ،ل--ت--حسس--يسس--ه--م
ب-----م-----خ-----اط----ر ت----ع----اط----ي
ال---م---خ--درات ب--م--خ--ت--ل--ف
اأن-واع-ه-ا ،ل-م-ا ت-خ-ل-فه من
اأمراضش جسسدية ونفسسية.
ك-م-ا سس-اه-م ا’أخصس-ائ-يون
ال---ن---فسس---ان--ي--ون ب--ت--ق--دي--م
ت----وج----ي---ه---ات واإرشس---ادات
ل--ل--ج--م--ه--ور ،وح-ث-وا ع-ل-ى
ضسرورة ا’بتعاد عن تناول
ه---ذه السس--م--وم ال--ق--ات--ل--ة،
ب---ا’إضس---اف--ة اإل--ى ضس--رورة
اح--ت-رام ق-وان-ي-ن ال-م-رور.
وك---انت ال---ف---رصس---ة اأيضس---ا
لÓطÓع على التجهيزات
وال--م-ع-دات ال-مسس-ت-خ-دم-ة
ي--وم--ي--ا م--ن ق--ب-ل مصس-ال-ح
الشس--رط-ة ل-م-ك-اف-ح-ة ه-ذه
ا’آفات.

بجاية :بن النوي .ت

 20°الجزائر

العدد 16800

لحد  ٠١ذي القعدة  ١٤٣٦هـ اŸوافق لـ  ١٦أاوت ٢٠١٥م
ا أ

 ...وحج ـ ـز سشيـ ـ ـارتين ومخ ـ ـدرإت

23°

الجزائر

جرÁة هزت سسيدي بلعباسس

ششاب يقتل إبن خالته بطعنة خنجر
عاشش سسكان حي الوئام بمدينة سسيدي بلعباسش،
ليلة خميسش مرعبة عند سسماعهم خبر جريمة
القتل التي راح ضسحيتها شساب يبلغ من العمر 22
سسنة ،على يد إابن خالته البالغ من العمر 26
سسنة .تعود الواقعة إالى خÓف نشسب بين عائلتي
الضس -ح -ي -ة وال-ق-ات-ل ،ال-ل-ت-ي-ن ت-رب-ط-ه-م-ا ال-ق-راب-ة
وال -نسسب ،ل -ي -دخ -ل الشس -اب -ان ف -ي ع -راك ان-ت-ه-ى
بتوجيه المدعو «ع.د» طعنة خنجر لغريمه على
مسس -ت -وى الصس -در ،أاودت ب -ح -ي-ات-ه .وق-د ت-م ن-ق-ل
ال -ج -ري -ح إال -ى مصس-ل-ح-ة ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة
للمسستشسفى الجامعي عبد القادر حسساني ،أاين
لفظ أانفاسسه اأ’خيرة متأاثرا بجرحه العميق .ولم
تمر الليلة دون إالقاء القبضش على القاتل وتحويله
إالى مقر اأ’من ’سستنطاقه حول اأ’سسباب التي
أادت به إالى إازهاق روح ابن خالته.

سسيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسسم

توقيف عصشابة ملثمة زرعت
إلرعب بولتام في إلمسشيلة
أاث-ن-اء ق-ي-ام ال-ف-رق-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك الوطني
بولتام ،بدورية على مسستوى الطريق الو’ئي رقم
 05الرابط بين الطريق الوطني رقم  46ومدينة
بوسسعادة ،لفت انتباههم المسسمى «سش.م» ،كان
برفقة المسسماة «خ.ي» ،يطلبان المسساعدة ،حيث
أاخبرهم أانه تعرضش إالى السسرقة مع اسستعمال
العنف والتهديد من طرف شسخصسين مجهولين
كانا على متن سسيارة من نوع رونو  ،19يرتديان
أاقنعة سسوداء وبحوزتهما أاسسلحة بيضساء (سسكين
وحجارة) حيث قاموا بسسلبه مفاتيح مركبته نوع
«داسسيا» وسسلسسلة ذهبية خاصسة بالفتاة وهاتفين
نقالين .على إاثرها وبعد بحث وتحّر ،تم توقيف
المشستبهين بهما ،يتعلق اأ’مر بكل من المسسمى
«ب.ف» و«ح.ب» ،ح -يث أام -ر وك-ي-ل ال-ج-م-ه-وري-ة
ل-دى م-ح-ك-م-ة ب-وسس-ع-ادة ب-إاي-داع-ه-م-ا ال-م-ؤوسسسسة
العقابية إ’عادة التربية والتأاهيل ببوسسعادة بتهمة
جناية تكوين جمعية أاشسرار ،السسرقة المقترنة
بالظروف المشسددة.

المسسيلة :عامر ناجح

حريق في حظيرة إلسشيارإت
بمسشتششفى تندوف

شس-ه-د ال-مسس-تشس-ف-ى ال-م-خ-ت-ل-ط «سسي الحواسش»،
صسبيحة أامسش ،نشسوب حريق في سسيارة من نوع
«ت -وي -وت -ا ه -ي -ل -كسش» داخ -ل ح -ظ -ي -رة السس-ي-ارات
ب-ال-مسس-تشس-ف-ى ال-م-ذك-ور ،ت-ع-ود م-ل-كيتها ،بحسسب
شسهود عيان ،إالى أاحد مرضسى القصسور الكلوي،
ك -ان داخ -ل مصس -ل -ح -ة تصس -ف -ي -ة ال-دم وقت وق-وع
الحادث .وقد سسارع أاعوان اأ’من والمواطنون
الى إاخماد الحريق ،الذي لم يخلف ضسحايا في
اأ’رواح .وُيرجح سسبب الحريق إالى خلل كهربائي
في السسيارة ما أادى إالى احتراقها.

تندوف :عويشس علي

 30°وهران
 27°وهران

الثمن  ١٠دج

29°

29°

france prix 1

لرهاب
غوانتانامو ،التعويضسات والتÈئة من رعاية ا إ

ملفات سشتحدد مسشتقبل إلمصشالحة بين كوبا ووإششنطن
أامين بلعمري

افتتح كاتب الدولة للخارجية ا’أمريكية جون
كيري ،الجمع ،سسفارة واشسنطن في هافانا
اأين رفع علم الو’يات المتحدة من جديد
ب -حضس -ور رم -زي لضس -ب -اط ال-ب-ح-ري-ة ال-ثÓ-ث-ة
ال -ذي -ن اأن -زل-وه م-ن ع-ل-ى ن-فسش ال-م-ب-ن-ى ق-ب-ل
نصس -ف ق -رن ،وذلك اإي-ذان-ا ب-ع-ودة ال-عÓ-ق-ات
الدبلوماسسية بين كوبا ودولة «العم سسام» ،بعد
 56عاما من انقطاع التيار بينهما ،اأي منذ
قيام الثورة الكوبية سسنة  1959وبداية سسلسسلة
ال -م-ح-او’ت ا’أم-ري-ك-ي-ة لÓ-إط-اح-ة ب-ال-ن-ظ-ام
الشسيوعي المناهضش في هافانا بقيادة فيدال
ك -اسس -ت-رو ال-ذي ل-ط-ال-م-ا اع-ت-ب-رت-ه واشس-ن-ط-ن
خ-ط-را ع-ل-ى اأم-ن-ه-ا ال-ق-وم-ي ون-ق-ط-ة ه-جوم
م-ت-ق-دم-ة لÓ-ت-ح-اد السس-وف-ي-ات-ي اأي-ام الحرب
الباردة التي كانت من اأشسهر اأزماتها حادثة
الصسواريخ السسوفياتية ،التي تم نشسرها في
خليج الخنازير وهي الواقعة التي كادت اأن
تشسعل حربا نووية ’ تبقي و’ تذر.
هذا وياأتي افتتاح جون كيري لسسفارة بÓده
في هافانا ،بعد  15يوما على اإعادة فتح
سس -ف -ارة ك-وب-ا ف-ي واشس-ن-ط-ن ي-وم  20جويلية
ال -م -اضس -ي ،ل -ي -ك -ون ب -ذلك اأول دب -ل -وم -اسس -ي
اأمريكي يحل بهذه الجزيرة الشسيوعية  -التي
تعتبر اإحدى رموز مقاومة ا’أمبريالية  -منذ
اأك -ث -ر م -ن نصس -ف ق -رن م -ن ال -ق -ط -ي -ع-ة ب-ي-ن
ال -ب -ل -دي -ن ،ع -انت خ Ó-ل -ه-ا ك-وب-ا م-ن حصس-ار
اقتصسادي ومالي خانق منذ  ،1962انتهى اإلى
فشس -ل ذري -ع ،ب -اع -ت -ب -اره ل -م ي -ح -ق -ق ال-ه-دف
ا’أسساسسي الذي فرضش من اأجله وهو تغيير
نظام الحكم في هافانا.

فشسل سسياسسات العقوبات

اإن المبادرة التي اأطلقها الرئيسش ا’أمريكي
باراك اأوباما  -الحاصسل على جائز نوبل
للسسÓم سسنة  - 2009واإن كانت تكشسف عن
ت- -وج- -ه ج- -دي -د ف -ي السس -ي -اسس -ة ال -خ -ارج -ي -ة
ا’أم -ري -ك-ي-ة مضس-م-ون-ه« ،تصس-ف-ي-ر ال-خÓ-ف-ات
ا’أمريكية مع دول العالم» ،فاإنها تبين في
ال- -وقت ن- -فسس- -ه اأن سس- -ي- -اسس- -ة ال- -عصس- -ا ال -ت -ي
اعتمدتها ا’إدارات ا’أمريكية المتعاقبة مع
كوبا ،لم تفلح في اإعادة هافانا اإلى بيت
الطاعة ا’أمريكي ،حيث اأنه وبعد اأكثر من

نصس - -ف ق - -رن م - -ن ال- -حصس- -ار وال- -ع- -ق- -وب- -ات
ا’أمريكية ،مازال النظام الشسيوعي في كوبا
قائما ،بل اأكثر من ذلك فاإن هذا ا’أخير
قاوم الهيمنة ا’أمريكية في اأحلك ا’أوضساع
العالمية التي لم يسسلم من تداعايتها حتى
ا’تحاد السسوفياتي ،الذي وجد نفسسه يتفكك
ت -ارك -ا ال -م -ج-ال واسس-ع-ا ل-ل-و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة
ا’أم -ري -ك -ي -ة ل -ل -ت -ف ّ-رد ب-رسس-م مصس-ي-ر ال-ع-ال-م
وتحديد محاور الشسر والخير ،بل السسكوت
ع-ن ضس-رب اأك-ب-ر ح-ل-ف-ائ-ه الشس-ي-وع-ي-ي-ن اأث-ناء
ال -ح -رب ال -ب -اردة وه -ي ي -وغسس Ó-ف -ي -ا ،ال -ت-ي
ل -ط -ال -م -ا شس -ك -لت شس -رف -ة ك -انت ت-بسس-ط م-ن
خÓ-ل-ه-ا م-وسس-ك-و سس-ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى ك-ل اأورب-ا
الشسرقية.
ا’أك-ي-د اأن ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ال-ي-وم ،ت-ح-مل
م-ع-ط-ي-ات ج-دي-دة م-غ-اي-رة ت-م-اما لتلك التي
اأعقبت انهيار ا’تحاد السسوفياتي مباشسرة،
حيث اأن عودة روسسيا  -وريثة هذا ا’أخير -
اإل -ى ال -مشس -ه -د ال -دول -ي ب-ع-د عشس-ري-ت-ي-ن م-ن
ال -غ -ي -اب ،ان -ك -بت خ Ó-ل -ه -م-ا ع-ل-ى م-ع-ال-ج-ة
اأزماتها الداخلية من جهة وبروز قوى ناشسئة
م- -ن ن- -اح -ي -ة اأخ -رى ال -م -ت -م -ث -ل -ة ف -ي ك -ت -ل -ة
«البريكسش» التي تضسم دو’ اأصسبحت تبحث
عن دور سسياسسي دولي يعكسش وزنها ونموها
ا’ق-تصس-ادي وي-خ-دم مصس-ال-ح-ه-ا وت-ط-لعاتها،
ب -ا’إضس -اف -ة اإل-ى ال-ع-م-ل ع-ل-ى ف-رضش ن-فسس-ه-ا
ك-م-ن-افسش ل-ل-و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة ا’أمريكية ،له
حق المشساركة في رسسم السسياسسات العالمية
باإبعادها المختلفة :السسياسسية ،ا’قتصسادية
والثقافية.
في ا’أخير اإنه من السسابق ’أوانه التفاوؤل
كثيرا بعودة العÓقات بين كوبا وواشسنطن،
خ -اصس -ة واأن ه -ن -اك ث Ó-ث ن -ق -اط سس -ت -ح-دد
مسستقبل المصسالحة بين البلدين وهي رفع
هافانا من القائمة ا’أمريكية للدول الراعية
ل Ó-إره -اب ،وك-ذا ال-ت-ع-ويضس-ات ع-ل-ى سس-ن-وات
ال -حصس -ار ا’أم -ري -ك-ي ال-ت-ي ت-ق-دره-ا ه-اف-ان-ا
بمÓيين الدو’رات والنقطة ا’أكثر تعقيدا
هي اسستعادة كوبا لجزيرة غوانتانامو التي
تحتلها الو’يات المتحدة منذ اأكثر من 60
عاما وهي كلها نقاط ’تزال تشسكل موضسع
خ Ó-ف ج -وه -ري ب -ي -ن ال -رئ -يسش ا’أم -ري -ك-ي
وال -ك-ون-غ-رسش ال-ذي يسس-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه خصس-وم-ه
الجمهوريون.

لعÓم
بالشسراكة مع اŸعهد الوطني للÈيد وتكنولوجيات ا إ

«ه ـ ـ ـ ـ ـ ـوإوي» يك ـ ـ ـ ـ ـّون  10طلبـ ـ ـ ـ ـة ج ـ ـ ـزإئريين
ف ـ ـي إلتكنولوجيـ ـ ـات إلمتطـ ـ ـورة بالصشي ـ ـن

الشسعب /ف -ي إاط -ار شس -راك -ة م -ع ال-م-ع-ه-د
’عÓ-م
ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -ري-د وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا إ
وا’تصسال ،نظم «هواوي» ،المورد والرائد
ال -ع -ال -م -ي ل -ل -ح -ل -ول وال -خ-دم-ات ال-خ-اصس-ة
’عÓ-م وا’تصس-ال ،ت-ك-وي-نا
ب-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا إ
م -وّج -ه -ا لشس -ب -اب ج-زائ-ري-ي-ن م-ن أاصس-ح-اب
’ع Ó-م وا’تصس -ال
ال- -ك- -ف- -اءة ف- -ي ق- -ط- -اع ا إ
ب -ع -ن -وان « :ب -ذور ج -زائ -ري -ة ل -ل-مسس-ت-ق-ب-ل»،
بحسسب ما جاء في بيان ،تسسلمت «الشسعب»
نسسخة منه.
وأاوضسح ذات المصسدر ،أانه تم اسستضسافة هذه
ال-م-واهب ال-ج-زائ-ري-ة الشس-اب-ة ع-ل-ى مسستوى
م- -رك- -ز ال -ب -حث ل ـ «ه -واوي» ال -م -ت -واج -د بـ
«شسانزهان» بالصسين ،وذلك ’كتشساف خبرة
ه -ذا ال -رائ -د ال -ع-ال-م-ي وك-ذا ا’طÓ-ع ع-ل-ى
التطورات التكنولوجية الجديدة في ميدان
ا’تصسا’ت السسلكية والÓسسلكية.
’ولى من نوعها ،حيث
وتعد هذه المبادرة ا أ
يسسعى الرائد العالمي «هواوي» من خÓل
ه -ذا ال -ت -ك -وي-ن إال-ى إاق-ام-ة ت-ع-اون ق-وي م-ع
ال-م-ع-ه-دي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ال-متخصسصسين في
ا’تصس -ا’ت السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-ك-ي-ة ،ب-ه-دف
’عÓم
ت-ط-وي-ر ال-ت-ك-وي-ن ف-ي ت-ك-نولوجيات ا إ
وا’تصسال بالجزائر ،وذلك بتجنيد قطاعات
ذات ك-ف-اءة وت-رق-ي-ة ت-ط-وره-ا ال-ت-ك-ن-ول-وجي
الجديد.
علما أانه تم تدشسين الحفل الرسسمي لهذه

التظاهرة ببكين بتاريخ  27جويلية الفارط،
بحضسور كل من مختار وتيرة وزير مسستشسار
بالسسفارة الجزائرية بالصسين ،وجونغ نائب
رئيسش سسام بهواوي ،واللذين رحبا شسخصسيا
ب -ال -ط -ل -ب-ة ال-ج-زائ-ري-ي-ن ال-عشس-رة ال-ذي-ن ت-م
اسس -تضس -اف -ت -ه -م -ا ب -الصس-ي-ن ،وال-ذي-ن ت-ت-راوح
أاع -م -اره-م ب-ي-ن  18و 25سس -ن -ة ،ح -يث ت-م
اخ -ت -ي -اره -م ب -ع-ن-اي-ة ع-ل-ى أاسس-اسش ال-ج-دارة
’وائل على مسستوى
وا’سستحقاق (الخمسسة ا أ
ك- -ل م- -ؤوسسسس- -ة) ،ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن ت -ل -ق -ي -ن
بيداغوجي وثقافي على مسستوى المؤوسسسسة
’م لهواوي بالصسين.
ا أ
ويشسمل هذا التكوين ،الذي امتد على مدار
أاسسبوعين ،تكوينا لغويا في اللغة الصسينية
«ال -م -ن -دري-ن» ب-ج-ام-ع-ة ذات صس-يت ب-ب-ك-ي-ن،
با’ضسافة إالى تكوين آاخر في التكنولوجيات
الجديدة الجد متطورة والتي تختصش بها
المؤوسسسسة .كما حرصش «هواوي» على أان
يضسع تحت تصسرف هؤو’ء الطلبة كل خبرته
الخاصسة با’بتكارات الجديدة في ميدان
’عÓ-م وا’تصس-ال ،واخ-ت-ت-م
ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات ا إ
التكوين بمنح شسهادات لهؤو’ء الطلبة في
ح-ف-ل ال-خ-ت-ام ،ل-ي-ع-ود ال-ط-ل-ب-ة أادراجهم إالى
أارضش الوطن والبسسمة تعلو وجوههم ،وكلهم
ثقة بفضسل الخبرة المكتسسبة والتي كانت
أاك -ث -ر م -ن -ه -ا م-ه-ن-ي-ة إانسس-ان-ي-ة ،أاضس-اف ذات
البيان.

