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نوري يششرف على أللقاء ألوطني
إلطارأت ألقطاع

بوطرفة ‘
حاسشي مسشعود

يشس- -رف وزي -ر ال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران -ي -ة والسس -ي -اح -ة
والصسناعة التقليدية ،عبد الوهاب نوري ،يومي 18
لطارات
و 19جويلية ،على أاشسغال اللقاء الوطني إ
ال -ق -ط -اع ،اŸن -ظ -م –ت شس -ع -ار «ت -ن-م-ي-ة السس-ي-اح-ة
لقليم» ،وذلك
والصسناعة التقليدية عامل للتنوع القتصسادي وحركية ا إ
بالنادي الوطني للجيشس بالعاصسمة على السساعة  08:00صسباحا.

يشس- - -رف وزي - -ر ال - -ع - -م - -ل
وال - -تشس - -غ - -ي- -ل والضس- -م- -ان
الج- - -ت- - -م- - -اع - -يﬁ ،م - -د
ي-ق-وم وزي-ر ال-ط-اق-ة ،ن-ور ال-دين
ال - - -غ - - -ازي ،غ- - -دا ،ع- - -ل- - -ى
لحد والثن،Ú
بوطرفة ،يومي ا أ
ي
م-راسس-ي-م ت-وق-ي-ع اتفاقيت
بزيارة عمل ◊اسسي مسسعود بولية ورڤلة ،سسيقف خÓلها
ق
إاط - - - -ار ب Úالصس - - - -ن - - - -دو
ع-ل-ى ع-دد م-ن اŸنشس-آات ال-ن-ف-ط-ي-ة وي-دشس-ن ﬁط-ة ت-ول-ي-د
ل
ا
م
ع
ل
ل
ة
ي
ع
ا
م
ت
ج
ل
ال -وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا
الكهرباء للمدينة.
Óمن الوطني
لجراء واŸديريت Úالعامت Úل أ
ا أ
وا◊ماية اŸدنية ،باŸركز العائلي لـ»الكناسس»
ب Íع -ك -ن -ون ب -ال -ع -اصس -م-ة ع-ل-ى السس-اع-ة 08:٣0
صسباحا.
يقوم اليوم ،وزير السسكن والعمران واŸدينة ،عبد اÛيد

زيتو Êيتفقد مششاريع
أÛاهدين بوهرأن

طلعي يزور
قسشنطينة

أويحيى يفتتح أششغال أ÷امعة ألصشيفية
ل–اد ألطلبة
لم Úال - - -ع - - -ام
يشس- - - -رف ا أ
ل- - -ل- - -ت- - -ج- - -م- - -ع ال - -وط - -ن - -ي
ال- - -دÁق - -راط - -ي ،أاح - -م - -د
أاوي- -ح- -ي- -ى ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل -ى
اف -ت -ت -اح أاشس -غ -ال ا÷ام-ع-ة
الصس -ي -ف -ي -ة ل–Ó-اد ال-ع-ام
ل - -ل - -ط- -ل- -ب- -ة ا÷زائ- -ري،Ú
وذلك ب -ف -ن -دق اÒŸي -دي -ان ب -وه-ران ،اب-ت-داء م-ن
السساعة  10:00صسباحا.

ألكششافة ‘
حملة تنظيف
للششوأطئ

بوضشياف يÎأأسس ملتقى
وطنيا Ÿدرأء ألصشحة

يشس-رف وزي-ر الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح اŸسس-تشسفيات،
عبد اŸالك بوضسياف ،اليوم ،على افتتاح ملتقى وطني
Ÿدراء الصس -ح -ة والسس-ك-ان ل-ك-اف-ة ال-ولي-ات ،وذلك ب-اŸع-ه-د
ال -وط -ن -ي ل -لصس -ح -ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة 08:00
صسباحا.

ميهوبي يعاين قطاع ألثقافة
بالنعامة
ي -ق -وم وزي -ر ال-ث-ق-اف-ة ،ع-ز
ال- -دي- -ن م -ي -ه -وب -ي ،ب -زي -ارة
ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إا ¤ولي -ة
ال -ن -ع -ام -ة ،ي -وم الث -ن18 Ú
ج - -وي - -ل- -ي- -ة ا÷اري ،ح- -يث
سس - -ي - -ق - -ف ع - -ل - -ى م- -راف- -ق
ال -ق -ط -اع خ-اصس-ة ق-ل-ع-ة الشس-ي-خ ب-وع-م-ام-ة
وقصس Òتيوت الذي عرف عملية
ترميم.

›لسس أألمة يصشّوت على مششاريع قوأنÚ
لمة غدا ،جلسسة علنية للتصسويت على  0٥مشساريع
يعقد ›لسس ا أ
قوان ،Úوذلك على السساعة  09:٣0صسباحا.

أŸتحف ألوطني للمجاهد يوأصشل جمع ألششهادأت

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بعد غد الثن ،Úاللقاء ا÷ماعي الـ ٧4لتسسجيل الشسهادات،
ويخصسصس Ÿوضسوع «مدلولت كلمة السسر ‘ الثورة التحريرية» ،وذلك على السساعة  1٣:00زوال.

أأيام ثقافية لطلبة أ÷نوب

ت- -ن- -ظ- -م ال- -ي- -وم ،ال- -كشس- -اف -ة
لسس Ó-م -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ،ا◊م -ل -ة ال -وط-ن-ي-ة ال-كÈى
ا إ
«شس -واط -ئ زرق -اء» ‘ ،ج -م -ي -ع ال -ولي -ات السس -اح -ل -ي -ة،
وسس -ت -ن -ط -ل -ق ال -ع -ل-م-ي-ة ع-ل-ى السس-اع-ة  10:00صسباحا
بشساطئ بومرداسس مركز.

ت -ن -ظ -م وزارة ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال -ب -حث
ال-ع-ل-م-ي ،أاي-ام-ا ل-ل-ت-ب-ادل ال-ث-ق-ا‘ والسسياحي
لقامة ا÷امعية
لـ 400طالب من ا÷نوب با إ
 2000سس-ري-ر ب-ت-ي-ب-ازة ،وال-تي سستسستمر إا¤
غاية  20جويلية ،تتخللها ورشسات تكوينية
وخرجات سسياحية.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
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بÒأف يعقد ندوة
صشحفية
لوŸبية مصسطفى
يعقد رئيسس اللجنة ا أ
بÒاف ،ندوة صسحفية ،بعد غد الثن،Ú
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‘ برقية بعث بها الرئيسس فرانسسوا هولند

رئيسص ا÷مهورية يسستنكر الهجوم اإلرهابي على نيسص الفرنسسية
ع Èرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،أامسس ‘ ،برقية بعث بها إا¤
ن -ظÒه ال-ف-رنسس-ي ،ف-رانسس-وا ه-ولن-د،
ع -ن «ب -ال -غ إاسس -ت-ن-ك-اره» إاث-ر الع-ت-داء
لره-اب-ي ال-ذي ضس-رب م-دي-ن-ة ن-يسس،
ا إ
مؤوكدا إادانة ا÷زائر «الشسديدة» لهذا
لرهابي «البشسع».
الهجوم ا إ
كتب رئيسص أ÷مهورية ‘ برقيته قائ:Ó
«لقد علمت ببالغ ألسضتنكار نبأا ألعتدأء
لرهابي ألبشضع ألذي رزئت به فرنسضا‘ ،
أإ
مدينة نيسص ،بالعشضرأت من ألقتلى وعدد
جم من أ÷رحى».
وأضض- -اف أل- -رئ -يسص ق -ائ « :Ó-إأن أ÷زأئ -ر
لدأنة هذأ ألفعل ألهمجي
لتدين شضديد أ إ
لرهاب ليسص
وتعلن مرة أخرى قناعتها بأان أ إ

له ل جنسضية ول دين ول يعÎف با◊دود،
وت -دع -و أÛم -وع -ة أل -دول-ي-ة أ ¤أل-تصض-دي
لفة ‘ كنف تضضامن
صضفا وأحدأ لهذه أ آ
ملموسص بقدر أوفى و–ت إأشضرأف منظمة
ل· أŸتحدة».
أأ
وأسض-ت-ط-رد أل-رئ-يسص ب-وت-ف-ليقة ‘ برقيته
لليم ،أتقدم،
بالقول« :إأثر هذأ أŸصضاب أ أ
باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن
ن -فسض -ي ،ب -أاخ -لصص ت -ع -ازي -ن -ا ل -ك -م ول-لشض-عب
لسض -ر ألضض -ح -اي -ا وأؤوك -د ل -ك -م
أل- -ف -رنسض -ي و أ
تضضامن أ÷زأئر مع فرنسضا ألصضديقة».
وخلصص رئيسص أ÷مهورية قائ« :Óأرجو،
فخامة ألرئيسص وصضديقي ألعزيز ،أن تثقوأ
أ Êأشضاطركم هذه أÙنة ،وتتقبلوأ أسضمى
عبارأت مودتي وتقديري».
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الوزير األول يسستقبل اŸبعوث اÿاصص للملك ﬁمد السسادسص
لول ع -ب-د اŸالك
اسس -ت -ق -ب -ل ال -وزي -ر ا أ
سس Ó- -ل ،أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصس- -م- -ة
اŸب - -ع - -وث اÿاصس Ÿلك اŸغ - -ربﬁ ،م- -د
السس- -ادسس ،ح -ام  Ó-رسس -ال -ة م -ن ال -ع -اه -ل
اŸغربي لرئيسس ا÷مهوية عبد العزيز
بوتفليقة ،حسسبما أافاد به بيان Ÿصسالح
لول.
الوزير ا أ
أوضض -ح أل -ب -ي -ان أن أل -ل -ق -اء أل -ذي خصص ب -ه
ألوزير أألول ناصضر بوريطة ،ألوزير أŸنتدب
ل-لشض-ؤوون أÿارج-ي-ة“ ،ح-ور ح-ول ““أل-عÓ-ق-ات
ألثنائية ،كما سضمح بتبادل وجهات ألنظر حول
أل -ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-ا أف-ري-ق-ي-ا وأل-ع-ا⁄
ألعربي““.

وأضضاف ألبيان أنه ” ألÎكيز خÓل أللقاء
ع -ل -ى أألم -ن ألق -ل -ي -م -ي ل سض -ي -م -ا م-ك-اف-ح-ة
أإلره- - -اب وأ÷رÁة أل - -دول - -ي - -ة أŸن - -ظ - -م - -ة
وأŸسض -ائ -ل أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ه -ج -رة وإأشض-ك-ال-ي-ة
ألتنمية““.
وحضضر أللقاء عن أ÷انب أ÷زأئري وزير
ألشض - -ؤوون أŸغ - -ارب - -ي - -ة وأل–اد أإلف - -ري- -ق- -ي
وأ÷ام- -ع -ة أل -ع -رب -ي -ة ع -ب -د أل -ق -ادر مسض -اه -ل
وأŸسض -تشض -ار ل -دى رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة م-ك-ل-ف
بالتنسضيق ب Úأجهزة أألمن عثمان طرطاق
وعن أ÷انب أŸغربي مدير ألدأرة ألعامة
ل -ل -درأسض -ات وأŸسض-ت-ن-دأت ي-اسض ÚأŸنصض-وري
وسضف ÒأŸغرب با÷زأئر عبد ألله بلقزيز.

‡ث Óللجزائر ‘ –ضس Òالقمة الفريقية

مهنئا نظÒه الفرنسسي بعيد بÓده الوطني

ا÷زائر مسستعدة Ÿواصسلة بناء شسراكة اسستثنائية مع باريسص
ج -دد رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ،السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ‘ ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة ب-عث ب-ه-ا إا ¤ن-ظÒه
الفرنسسي ،فراسسوا هولندÃ ،ناسسبة العيد الوطني
ل -بÓ-ده ،اسس-ت-ع-داد ا÷زائ-ر Ÿواصس-ل-ة ب-ن-اء شس-راك-ت-ه-ا
السستثنائية مع فرنسسا ،معربا عن ارتياحه لكثافة
ا◊وار السسياسسي ا÷اري ب Úالبلدين.
جاء ‘ برقية ألرئيسص بوتفليقة« :إأن أحتفال بÓدكم
ب-ع-ي-ده-ا أل-وط-ن-ي ف-رصض-ة أغ-ت-ن-م-ه-ا ألع-رب ل-ك-م وباسضم
أ÷زأئ -ر شض -ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأصض-ال-ة ع-ن ن-فسض-ي ع-ن أح-ر
أل-ت-ه-ا Êم-ق-رون-ة ب-أاط-يب “ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور ألصضحة
وألسض- -ع- -ادة وب- -ال- -رق- -ي وأإلزده- -ار ل- -لشض- -عب أل -ف -رنسض -ي
ألصضديق».
«ه -ذأ ول أت -رك ه -ذه ألسض -ان -ح -ة ألسض -ع-ي-دة ت-ف-وت -
يضضيف رئيسص أ÷مهورية  -دون أن أنّوه بجودة عÓقات
ألصضدأقة وألتعاون ألقائمة ب Úبلدينا أÎŸأبط ÚبالكثÒ
‡ا يجمعهما بشضتى ألقيم وأŸصضالح أŸشضÎكة».
وتابع رئيسص ألدولة« :فغايتي هي أن أوأصضل معكم
ب-ن-اء ألشض-رأك-ة ألسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي أرسض-ي-ن-ا سض-ويا أسضسضها
Ãن -اسض -ب-ة زي-ارة أل-دول-ة أŸشض-ه-ودة أل-ت-ي ق-م-ت-م ب-ه-ا إأ¤
أ÷زأئر ‘ ديسضم.»2012 È
وأسض-ت-ط-رد أل-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ« :Ó-إأن-ن-ي أسض-جل
أرت -ي -اح-ي ،ع-ل-ى أÿصض-وصص ،ل-ك-ث-اف-ة أ◊وأر ألسض-ي-اسض-ي
أ÷اري ب Úبلدينا وألذي تعزز بفضضل أنتظام تبادلتنا
ومشضاورأتنا على ﬂتلف أŸسضتويات» ،مشضÒأ إأ ¤أن
«أ◊وأر ألوأعد هذأ إأ‰ا يعكسص حرصضنا على ألتعاطي
ألرصض Úمع كافة أŸسضائل ‘ جو تسضوده ألثقة وألتفاهم
أŸت -ب -ادلن ،وذلك قصض -د ت -رق -ي -ة ت -وأف -ق ب ÚأŸوأق -ف
وأŸسضاعي حيال أمهات قضضايا عصضرنا».
و‘ هذأ أÛال ،قال رئيسص ألدولة« :إأنني على يقÚ
من أن مثل هذه ألتوأفقات ألتي Áكن ،بل يحبذ توسضيع
ن-ط-اق-ه-ا وم-دأه-ا ،سض-ت-ع-زز ،ل ﬁال-ة ،ق-اع-دة ألشض-رأك-ة
ألسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úأ÷زأئ-ر وف-رنسض-ا ،ع-ل-ى غ-رأر أل-نجاح
أل -ب -اه -ر أل -ذي ح-ق-ق-ت-ه ق-م-ة ب-اريسص ح-ول أل-ب-ي-ئ-ة –ت
قيادتكم ألسضديدة أÙكمة».
و‘ ه -ذأ أŸن -ظ -ور -يضض -ي -ف أل -رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة -
«ي -ط -يب ‹ أن أج -دد ل -ك -م أسض -ت -ع -دأد أ÷زأئ-ر ل-ت-ع-زي-ز
ألتعاون مع فرنسضا ‘ ﬁاربة أ÷رÁة ألعابرة للحدود
وأإلرهاب وألتطرف ألعنيف ،وكذأ ‘ بذل جهود من
أجل –قيق أهدأف حضضارية ‘ ›ال ألسضلم وأألمن
وأل -ت -ن -م -ي -ة وف -ق ›رى ج-دي-د ل-ل-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة Ãا
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يسض -ت -ج -يب أسض -ت -ج -اب -ة أوف -ى ل -ل -ت -ط -ل -ع -ات أŸشض -روع-ة
للشضعوب».
وتابع قائ« :Óدعو Êأع Èلكم عن عظيم تقديري
لبÓغة ما جاء ‘ Êألرسضالة ألتي تفضضلتم بتوجيهها إأ‹
Ãناسضبة عيد أسضتقÓل أ÷زأئر ،فلكم مني جزيل ألشضكر
ع -ل -ي -ه -ا .ك -م -ا أشض -ك-رك-م ع-ل-ى ت-ه-ن-ئ-ت-ك-م إأي-اي وألشض-عب
أ÷زأئري Ãناسضبة عيد ألفطر».
وأسض-ت-ط-رد ق-ائ« :Ó-إأن-ن-ي أشض-اط-رك-م أل-ن-ظ-رة أل-ب-الغة
ألتفاؤول ألتي تتطلعون بها إأ ¤أŸسضتقبل ألوأعد أŸفتوح
ع -ل -ى أوج -ه ع -دي -دة وث -ري -ة م -ن أل-ت-ب-ادل ب Úشض-ع-ب-ي-ن-ا،
وبخاصضة شضبيبة بلدينا ألتي من حقها أŸشضروع علينا أن
نفتح لها ألباب لتنهضص نهوضضا نوعيا وقويا بالعÓقات
أ÷زأئرية ألفرنسضية وتسضتفيد منه».
وأك -د رئ -يسص أل -دول -ة ‘ ه -ذأ أإلط -ار ب -أان «ألÎأب -ط
أل -وث-ي-ق أل-ذي ي-ط-ب-ع أل-عÓ-ق-ات أإلنسض-ان-ي-ة ب Úشض-ع-ب-ي-ن-ا
أŸتميزة بكث Òمن ألتدأخل ووحدة أŸصضائر أألسضرية
وألفردية يعد عام Óمعينا على إأقامة عÓقات ل مثيل
لها».
«ك -م -ا أن ذأك -رت -ن -ا أŸشضÎك -ة أل-ت-ي ت-ب-ن-ي م-ن خÓ-ل
أسضتنباط خÓصضة  -يضضيف رئيسص ألدولة  -لبد منها
من ألذكريات ألتي تسضكن وجدأن شضعبينا و‡ا يرأودهما
من أحÓم تسضÎعي ،بحسضن ألطالع“ ،ام أهتمامكم
وأهتمامي حتى يتملكاها “ام ألتملك ويتخذأها Ãثابة
أسضمنت يرصص به تعامل قوأمه أإلنسضجام ،وحال أفضضل
مؤوسضسص على ألتضضامن Ãا يزدأن به ألتاريخ وتفتح آأفاق
أŸسضتقبل».
وأكد ألرئيسص بوتفليقة أنه «‘ هذأ ،ألظرف حيث
يوأجه بناء ألصضرح أألوروبي صضعابا غ Òمسضبوقة “سص
ك -ي -ان-ه وب-ي-ن-م-ا Œت-ه-دون ،أÁا إأج-ت-ه-اد ،م-ع ن-ظ-رأئ-ك-م
أألوروبي ،Úمن أجل إأيجاد مسضلك وحدوي جديدÁ ،كن
للجزأئر ولفرنسضا أن تصضبحا ،بفضضل ما يتوفر لديهما من
إأمكانيات تفاعل وتكامل ،نوأة لقوة تدفع ألفضضاء أألورو
متوسضطي بحيث يكون منطقة سضلم وأزدهار يتقاسضمه
أ÷م-ي-ع .وسض-ي-ك-ون ذلك أفضض-ل ط-ري-ق-ة ل-ق-ي-ادة ب-ل-دي-نا،
إأÁانا وأحتسضابا ،نحو مصض Òأرحب وإأمدأد شضبيبتيهما
بغاية تنشضد ،تكون جديرة Ãا “لكانه من طاقات».
وخلصص رئيسص أ÷مهورية إأ ¤ألقول« :وإأذ أجدد لكم
صض -ادق أل -ت -ه -ا ،Êأرج -و أن ت-ت-فضض-ل-وأ ،ف-خ-ام-ة أل-رئ-يسص
وصضديقي ألعزيز ،بقبول أسضمى عبارأت تقديري وعظيم
أعتباري».

ا÷زائر تدين
بـ»شسدة» الهجوم
اإلرهابي بنيسص

أدأنت أ÷زأئ- - - - - - - -ر ،أمسص،
بـ»شض-دة» أل-ه-ج-وم أإلره-اب-ي أل-ذي
أرتكب ألليلة أŸاضضية ‘ مدينة
نيسص جنوب فرنسضا وألذي خلف
 84ق -ت-ي Ó-وعشض-رأت أ÷رح-ى،
م-عÈة ع-ل-ى «ت-ع-اط-فها وتضضامنها
م -ع ألشض -عب أل -ف -رنسض-ي وع-ائÓ-ت
ألضضحايا» و»أسضتعدأدها Ÿوأصضلة
مسضاهمتها ‘ أ÷هود أÛموعة
أل - -دول - -ي - -ة إلج - -ت - -ث - -اث ظ- -اه- -رة
ألرهاب».
وأوضضح بيان لوزأرة أÿارجية
«إأن أ÷زأئر تدين بشضدة ألهجوم
أإلره- -اب- -ي أل- -ل -ي -ل -ة أŸاضض -ي -ة 14
ج -وي-ل-ي-ة Ãدي-ن-ة ن-يسص وت-ع Èع-ن
ت-ع-اط-ف-ه-ا وتضض-ام-ن-ه-ا م-ع ف-رنسض-ا
وم -ع ألشض-عب أل-ف-رنسض-ي وع-ائÓ-ت
ألضضحايا».
وأضض -اف أل -ب -ي -ان «أن أإلره-اب
أ÷بان وأألعمى ألذي ضضرب من
جديد وألذي ما زأل يضضرب ‘
أل-ع-دي-د م-ن أŸن-اط-ق ع Èأل-ع-ا⁄
ق -د ب -ل -غ مسض -ت -وأي-ات م-ن ب-رب-ري-ة
وأل- -وحشض- -ي- -ة أل- -ت- -ي ل Áك -ن ألي
م -ن -ط -ق ت -ق -ب -ل -ه -ا م-ن أي ق-ي-م أو
إأع -ت -ق -ادأت أو م-ف-اه-ي-م دي-ن-ي-ة أو
أخÓقية».
وأضضاف بيان وزأرة أÿارجية
ي -ق -ول «إأن أ÷زأئ -ر أل -ت -ي ع-اشضت
أإلره - -اب وأل - -ت- -ي ع- -رفت ك- -ي- -ف
تتخلصص منه لوحدها بفضضل إأرأدة
وتصض- -م- -ي -م وتضض -ح -ي -ات شض -ع -ب -ه -ا
ت -وأصض -ل ت -ق -د Ëمسض -اه -م -ت-ه-ا ‘
جهود أÛموعة ألدولية إلجتثاث
ه- -ذه أل- -ظ -اه -رة وأل -قضض -اء ع -ل -ى
ت -ه -دي -دأت -ه -ا ع -ل-ى أم-ن ألشض-ع-وب
وأسض - -ت - -ق- -رأر أألم- -ن وألسضÓ- -م ‘
ألعا.»⁄

بوطرفة وسسف Òإايطاليا يتطرقان للتعاون الطاقوي اŸشسÎك
إأسضتقبل وزير ألطاقة نور ألدين بوطرفة ،أول
أمسص ،سض-ف Òج-م-ه-وري-ة إأي-ط-ال-ي-ا ب-ا÷زأئ-ر ميشضال
جياكوميلي ،حسضبما أعلنه بيان للوزأرة.
“حورت أÙادثات ب Úألطرف Úحول «سضبل
تعزيز وتطوير ألعÓقات ب Úأ÷زأئر وإأيطاليا ‘
ميادين أÙروقات وألطاقات أŸتجددة» حسضب
ألبيان.
وع Èألطرفان ‘ هذأ ألصضدد عن أرتياحهما
Ÿسضتوى هذه ألعÓقات و أعربا عن ثقتهما ‘
ت -ط -وي -ره -ا ب -ال -ن -ظ-ر ل-ل-ف-رصص أŸت-اح-ة ‘ ألسض-وق
أ÷زأئرية» يضضيف ألبيان.
ولفت بوطرفة بهذه أŸناسضبة أ« ¤أ◊يوية ألتي
سض-ت-ع-رف-ه-ا ع-ل-ى أŸدى أل-ق-ريب ألصض-ن-اع-ة ألوطنية
للطاقات أŸتجددة بهدف –قيق ألÈنامج ألوطني

‘ هذأ أÛال».
من جهته شضدد ألسضيد جياكوميلي على
أه-ت-م-ام أŸؤوسضسض-ات أإلي-ط-ال-ي-ة ب-الصض-ناعة
أ÷زأئرية للطاقات أŸتجددة.
وترجم هذأ ألهتمام حسضب ألسضفÒ
أإليطا‹ با◊ضضور أŸكثف للمؤوسضسضات
أإلي -ط -ال -ي -ة Ãن -ت -دى أألع -م -ال أ÷زأئ -ري
أألوروب -ي أل -ذي أق -ي-م شض-ه-ر م-اي-و أل-ف-ارط
با÷زأئر.
ك -م -ا ت -ط -رق أل -ط -رف -ان إأ ¤ألج -ت -م-اع
أل-وزأري أÿامسص عشض-ر ل-ل-م-ن-ت-دى أل-دو‹ ل-ل-ط-اق-ة
أŸزعم تنظيمه با÷زأئر ما ب 26 Úو  28سضبتمÈ
أŸقبل.
و‘ ه -ذأ ألشض -أان شض -دد ألسض -ي -د ب -وط -رف -ة ع -ل -ى

«أهمية هذأ أللقاء ألدو‹ خصضوصضا
‘ أل-وضض-ع-ي-ة أ◊ال-ي-ة أل-ت-ي ي-عرفها
قطاع ألطاقة» مشضÒأ إأ ¤أن «عددأ
كبÒأ من وزرأء ألبلدأن أŸصضنعة أو
أŸسض -ت -ه -ل -ك -ة ل -ل -ط -اق -ة ق -د أك -دوأ
مشض -ارك -ت -ه -م» م -ع -رب-ا ع-ن أم-ل-ه ‘
وج- -ود حضض -ور ق -وي ل -ل -م -ؤوسضسض -ات
أإليطالية لهذأ أŸنتدى.
كما أكد ألسضيد جياكوميلي من
ج -ه -ت -ه ،ع -ل -ى أه -م -ي-ة ه-ذأ أل-ل-ق-اء
ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل-ج-م-ي-ع ،مشضÒأ إأ ¤أن-ه سض-ي-ع-م-ل ع-ل-ى
«–سض -يسص أ÷ه-ات أإلي-ط-ال-ي-ة أŸع-ن-ي-ة ل-ل-مشض-ارك-ة
وأŸسض -اه -م -ة ل-ن-ج-اح ه-ذأ ألج-ت-م-اع» حسضب ن-فسص
أŸصضدر.

أاك -دت ا÷زائ -ر وك -ن -دا،
أاول أامسس اÿم - - - - - - - - - - - - - - -يسس،
اسس -ت -ع -داده -م-ا ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى
لم-ن
«نشس-ر ث-ق-اف-ة السس-ل-م وا أ
وال- -تسس -ام -ح والسس -ت -ق -رار ‘
العا ،»⁄كما أاورده بيان من
وزارة ال- -تضس- -ام- -ن ال- -وط -ن -ي
لسسرة وقضسايا اŸرأاة.
وا أ
وأوضض- -ح ذأت أل- -ب -ي -ان أن -ه ”
ذلك خÓل أسضتقبال وزيرة ألتضضامن وألسضرة

وقضض -اي-ا أŸرأة م-ون-ي-ة مسض-ل-م سض-ي
ع- -ام- -ر Ãق- -ر دأئ- -رت -ه -ا أل -وزأري -ة
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع-اصض-م-ة سض-فÒة ك-ن-دأ
با÷زأئر أيزأبيل روي.
وق- -دمت أل- -وزي- -رة خÓ- -ل ه- -ذأ
أللقاء عرضضا متسضتفيضضا تناول على
أÿصض - - -وصص «ألسضÎأت - - -ي - - -ج- - -ي- - -ة
أŸن -ت -ه -ج-ة م-ن ط-رف أ÷زأئ-ر ‘
›ال ألÎق -ي -ة ألسض -ي -اسض-ي-ة ل-ل-م-رأة
أ÷زأئرية و“كينها وحمايتها من كافة أشضكال

ألعنف أŸمارسص أزأئها».
من جهتها عÈت سضفÒة كندأ عن «تقديرها
ل -ل -دور أل -رأئ -د أل -ذي ت -ق -وم ب-ه وزأرة أل-تضض-ام-ن
أل -وط -ن -ي وألسض -رة وقضض -اي-ا أŸرأة ‘ ألع-ت-ن-اء
بكافة ألشضرأئح ألجتماعية لسضيما ألنسضاء ‘
وضضع صضعب».
و‘ هذأ ألطار ثمن ألطرفان «مسضاهمتهما
‘ برنامج أأل· أŸتحدة للتنمية أŸوجه لرفع
قدرأت ألنسضاء أŸنتخبات من أجل دعمهن ‘
أدأء مهامهن ألنيابية.

ا÷زائر وكندا يؤوكدان اسستعدادهما لنشسر ثقافة التسسامح ‘ العا⁄

لعمامرة يتحادث مع نظÒه الليبي ‘ كيغا‹

–ادث وزير الدولة وزير
الشسؤوون اÿارجية والتعاون
ال -دو‹ ،رم -ط -ان ل -ع -م-ام-رة،
أاول أامسس اÿم-يسس ب-ك-ي-غ-ا‹
(روان -دا) م -ع ن -ظÒه ال -ل -ي -ب-ي
ﬁم-د ط-اه-ر ح-م-ودة سس-ي-الة
ع-ل-ى ه-امشس ال-دورة ال-عادية
الـ 29ل-ل-م-ج-لسس ال-ت-ن-ف-يذي
لفريقي.
ل–Óاد ا إ
أك- - -د سض- - -ي- - -ال- - -ة ‘ تصض - -ري - -ح
للصضحافة أنه تطرق مع ألسضيد لعمامرة إأ ¤ألوضضع
‘ ليبيا وآأخر ألتطورأت ‘ هذأ ألبلد.
وأضضاف سضيالة أنه «كان من ألضضروري أن نلتقي
من أجل تبادل وجهات ألنظر وطلب دعم أ÷زأئر
ل -ل-ي-ب-ي-ا» ،م-ؤوك-دأ أن أل-ب-ل-دي-ن Œم-ع-ه-م-ا «عÓ-ق-ات
تاريخية».
ك -م -ا أع -رب ع -ن أم -ل -ه ‘ أن Œت -م -ع أل -ل -ج-ن-ة
أıتلطة ألعليا أ÷زأئرية  -ألليبية لبحث سضبل
تعزيز ألتعاون ب Úألبلدين.

 ..ويؤوكد :القمة اإلفريقية حول السستثمار
واألعمال مسساهمة ‘ أاجندة 2063
أك- -د وزي -ر أل -دول -ة وزي -ر ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة
وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة ،أمسص ،بكيغا‹
(روأن -د) أن أŸن -ت -دى أإلف -ري-ق-ي ح-ول ألسض-ت-ث-م-ار
وأألعمال ألذي سضتحتضضنه أ÷زأئر من  ٣إأ5 ¤

ديسض - -م 2016 Èي-ع-د مسض-اه-مة
جزأئرية تندرج ‘ إأطار –قيق
أجندة  206٣ل–Óاد أإلفريقي.
وق-ال ألسض-ي-د ل-ع-م-ام-رة أل-ذي
Áث -ل أ÷زأئ-ر ‘ أإلج-ت-م-اع-ات
أل -ت -حضضÒي -ة ل-ن-دوة رؤوسض-اء دول
وح -ك -وم -ات أإل–اد أإلف -ري -ق-ي
( 17و 18جويلية) ‘ تصضريح لوأج
«أط -ل -ع -ن-ا أŸشض-ارك ‘ Úأل-دورة
ألعادية ألـ 29للبلدأن أألعضضاء ‘
أÛلسص أل- -ت -ن -ف -ي -ذي ل –Ó-اد ألف -ري -ق -ي (أل -ت -ي
أخ-ت-ت-مت أشض-غ-ال-ه-ا مسض-اء ي-وم أÿم-يسص) ب-تفاصضيل
هذه أŸسضاهمة ألتي تندرج ‘ إأطار أجندة أإل–اد
أإلفريقي .»206٣
وأوضضح لعمامرة أن هذأ أللقاء سضيعرف 2.000
مشض -ارك وأل -ع -دي -د م -ن أŸت -ع -ام -ل Úأل -ع -م -وم -يÚ
وأÿوأصص من ألقارة ،وقال ‘ هذأ ألسضياق« :أألمر
ل يتعلق بندوة دبلوماسضية بل ندوة عملياتية وموعد
«أعمال ﬁضص» من أجل ألسضتثمار وألتجارة ما
ب Úألبلدأن أإلفريقية».
وك-ان رئ-يسص أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ق-د أك-د
مؤوخرأ أن أنعقاد هذأ أŸنتدى يندرج ‘ إأطار
سض- -ي- -اسض- -ة أ÷زأئ- -ر ‘ إأف- -ري- -ق -ي -ا ب -ق -ي -ادة رئ -يسص
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة من أجل تعزيز
مكانتها ‘ ألقارة وأŸسضاهمة ‘ تكاملها خاصضة
على ألصضعيد ألقتصضادي.

وزير الشسؤوون اÿارجية اŸصسري:

وجود تنسسيق كلي ب Úا÷زائر ومصسر حول اŸسسائل العربية واإلفريقية
أاك- - - - - - -د وزي - - - - - -ر الشس - - - - - -ؤوون
اÿارج- - -ي- - -ة اŸصس- - -ري سس- - -ام - -ح
شس- -ك- -ري ،أاول أامسس ،ب- -ك- -ي -غ -ا‹
(روان- -دا) أان ه- -ن- -اك ت- -نسس- -ي- -ق- -ا
«كليا» ب Úمصسر وا÷زائر فيما
ي- - -خصس اŸسس- - -ائ- - -ل ال - -ع - -رب - -ي - -ة
لفريقية.
وا إ
قال ألسضيد شضكري عقب لقاء
جمعه بوزير ألدولة وزير ألشضؤوون
أÿارج -ي-ة وأل-ت-ع-اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة،
«ن-ح-ن ن-ح-رصص دأئ-م-ا ع-ل-ى ألل-ت-ق-اء ب-ن-ظ-رأئ-ن-ا
أ÷زأئري Úوألتنسضيق معهم فيما يخصص أŸسضائل
أإلفريقية وألعربية ذأت ألهتمام أŸشضÎك».
وأشض- -ار أل- -وزي- -ر أŸصض- -ري إأ ¤أن أل- -ب- -ل -دي -ن
ت- -رب -ط -ه -م -ا «ع Ó-ق -ات خ -اصض -ة» وه -ذأ ط -ب -ق -ا

لتوجيهات رئيسص أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة ألذي يلح على أن
تكون أ÷زأئر ومصضر «متضضامنتان»
و»متكاملتان» ‘ ألقرأرأت.
وأضض- -اف أن «مصض- -ر وأ÷زأئ- -ر
تريدأن تعزيز عÓقاتهما ألثنائية
أك Ìفأاك Ìمن أجل رفاهية شضعبي
ألبلدين و قصضد موأجهة ألتحديات
معا».
وج -رى أل -ل -ق -اء ع -ل-ى ه-امشص أشض-غ-ال أل-دورة
أل -ع -ادي -ة ألـ 29ل -ل -م-ج-لسص أل-ت-ن-ف-ي-ذي ل–Ó-اد
أإلفريقي ألذي يشضارك فيه ألسضيد لعمامرة ألذي
Áثل أ÷زأئر ‘ أألشضغال ألتحضضÒية للدورة
ألعادية ألـ 27لقمة رؤوسضاء دول وحكومات أل–اد
أإلفريقي.

لفريقي:
رئيسس اÛلسس التنفيذي ل–Óاد ا إ

أارضسية ا÷زائر حول حماية اŸرأاة اإلفريقية مقÎح مدروسص جيدا
ح-ي-ا رئ-يسس اÛلسس ال-ت-ن-فيذي ل–Óاد
لف- -ري- -ق- -ي م- -وسس- -ى ف- -ك -ي ﬁم -د ،أامسس،
ا إ
ب -ك -ي-غ-ا‹ (روان-دا) أارضس-ي-ة ا÷زائ-ر ح-ول
لمن لوضسع حد للعنف ضسد
دور أاجهزة ا أ
ال- -نسس- -اء وال -ف -ت -ي -ات خ Ó-ل ال -ن -زاع -ات ‘
إاف - -ري - -ق - -ي - -ا مضس - -ي- -ف- -ا أان اقÎاح ا÷زائ- -ر
«مدروسس جيدا».
وأوضض - -ح ﬁم- -د وه- -و أيضض- -ا وزي- -ر ألشض- -ؤوون
أÿارجية ألتشضادي ‘ تصضريح للصضحافة على
هامشص ألجتماعات ألتحضضÒية لقمة أل–اد
أإلفريقي ( 17و 18جويلية) أن «أ÷زأئر قدمت
أقÎأح -ا ب -خصض -وصص ه -ذأ أŸوضض -وع وي -ع-د ذلك
مسضأالة أسضاسضية تتوأفق “اما مع موضضوع هذه
ألسضنة وهو أحÎأم وترقية حقوق أإلنسضان مع
ت -رك-ي-ز خ-اصص ع-ل-ى ح-ق-وق أŸرأة» مضض-ي-ف-ا أن-ه
أقÎأح «مدروسص».
وأك- -د ‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ضض- -رورة أت -خ -اذ «ك -ل
ألقرأرأت لضضمان ألدفاع عن ألنسضاء و ألفتيات
أللوأتي غالبا ما يتعرضضن للعنف».
للتذك Òوأفق أÛلسص ألتنفيذي ل–Óاد
أإلف -ري -ق -ي أل-ذي أخ-ت-ت-مت أشض-غ-ال-ه مسض-اء أمسص
أÿميسص على أرضضية أ÷زأئر.
و‘ هذأ ألصضدد أعرب أÛلسص عن أرتياحه

وأع-رب أÛلسص أل-ت-ن-ف-ي-ذي ع-ن أرت-ي-اح-ه ل-عقد
أ÷معية ألعامة أÿامسضة حول «إأعÓن كيغا‹
أل -دو‹» ي -وم -ي  7و 8م- -ارسص  2016با÷زأئر
وأŸصضادقة على أرضضية أ÷زأئر.
ووأفق أÛلسص على ألتوصضيات أŸنبثقة عن
أرضض - -ي - -ة أ÷زأئ - -ر ودع - -ا أل- -دول أألعضض- -اء إأ¤
تطبيقها من خÓل أŸصضادقة على أإلطارأت
ألقانونية أŸتعلقة بالعنف أŸمارسص ضضد أŸرأة
و تكييفها مع أآلليات ألدولية وأإلقليمية ألتي ”
ألتصضديق عليها بغرضص وضضع حد لهذه ألظاهرة.
ويتعلق أألمر أسضاسضا بتسضهيل ألتحقيقات و
أŸتابعات ألقضضائية وألتكفل بالضضحايا وإأعدأد
برأمج عمل تهدف إأ ¤ألقضضاء على كل أنوأع
ألعنف ضضد أŸرأة.
وأكد أÛلسص ألتنفيذي ‘ هذأ أإلطار
طبقا Ÿا جاء ‘ أرضضية أ÷زأئر على ألدور
ألهام Ÿصضالح أألمن أإلفريقية أŸدعمة بآالية
ألتعاون ب Úألشضرطة أإلفريقية (أفريبول) لسضيما
‘ ›ال ت -ب -ادل أŸع -ل -وم -ات و ت -ط -وي -ر ب -ن-وك
معطيات Ãا ‘ ذلك تلك أŸتعلقة بالعنف ضضد
أŸرأة ‘ إأف- -ري- -ق -ي -ا ‘ إأط -ار ﬂط -ط أل -ع -م -ل
.2018-2016

السسبت  ١٦جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١١شسوال  ١٤٣٧هـ

»æWh

عاين ودشصن مشصاريع ‘ برنامج ألرئيسض بؤتفليقة بأام ألبؤأقي
سصÓل يطمئن أ÷زأئري Úويرد على ألطابؤر أÿامسض:

ا◊كومة متحكمة ‘ الوضسع ا’قتصسادي ..ولن يغلق أاي معمل ويسسرح عمال
’ يؤجد أي صصحفي ‘ ألسصجن بسصبب ألرأي ..وألقذف وألشصتم مرفؤضض
’ول عبد أŸالك سصÓل ،على طمأانة أ÷زأئري Úبخصصؤصض ألؤضصع أ’قتصصادي ،ألذي وإأن كان صصعبا وسصيبقى كذلك
حرصض ألؤزير أ أ
’قل سصنت ،Úإأ’ أن ألدولة أ÷زأئرية متحكمة فيه “اما ،مسصتندأ ‘ طرحه إأ ¤عدم غلق أي معمل أو أللجؤء إأ ¤تسصريح
على أ أ
ألعمال ،وباŸقابل أكد ‚اح عملية ألقرضض ألسصندي ألتي فاقت كل ألتؤقعات ،متؤقعا Œاوزها  600مليار دج ،بعد ضصخ منتدى رؤوسصاء
’عمال لـ 150دج ،كما  ⁄يغفل مؤؤشصر إأيجابي آأخر ‡ث ‘ Óعدم أنخفاضض أحتياطي ألصصرف عن  100مليار دو’ر.
أ أ

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

ﬁطات أاسساسسيـ ـ ـة

مبعوثة «الششعب» إا ¤أام البواقي:
فريال بوششوية

احتياطي الصسرف لن يقل عن  100مليار
دو’ر ..وأاموال القرضس السسندي سستتجاور
 600مليار دج

ولعل أابرز اŸؤوشسرات اإليجابية ‘ ،اÿطوات
ح- -م -لت زي -ارة ال -وزي -ر األول ع -ب -د اŸالك
سسÓل ،التي قادته أامسس األول إا ¤ولية أام ال -ت -ي ب -ادرت ب -ه -ا ا◊ك-وم-ة Ÿواج-ه-ة الصس-ع-وب-ات
ال -ب -واق -ي ع -دة رسس -ائ -ل ،أاه -م -ه -ا أان ا÷زائ-ر القتصسادية‚ ،اح عملية القرضس السسندي ،التي
ماضسية ‘ تنويع اقتصسادها من خÓل الÎكيز سستتجاوز  ٦٠٠مليار دج بعد ضسخ منتدى رؤوسساء
على القطاع الصسناعي ،وتقد Ëكل التسسهيÓت األعمال الوشسيك Ÿا ل يقل عن  ١5٠مليار دج.
ل -ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن ،وذلك ردا ع-ل-ى «اÙل-ل ‘ Úوأاكد الوزير األول ‘ هذا الصسدد ،بأان التوقعات
الداخل واÿارج ،أاصسحاب «الطابور اÿامسس» كانت ‘ حدود  ٤٠٠مليار دج ،واليوم ” ضسخ أازيد
ال- -ذي- -ن  ⁄ي- -هضس- -م- -وا ع -دم ح -دوث مشس -اك -ل من  ٤٦١مليار دج ،ما يؤوكد «الثقة الكبÒة التي
اجتماعية واقتصسادية ‘ ا÷زائر ،و ⁄يوفقوا يضسعها الشسعب ا÷زائري ‘ حكومته و‘ رئيسسه
‘ زعزعة الوضسع بالبÓد» ،وجزم ‘ السسياق عبد العزيز بوتفليقة».
اŸسسؤوول األول على ا÷هاز التنفيذي ،الذي
«سس -ن -واصس -ل ع -ل -ى ن -فسس ال-وتÒة رغ-م األزم-ة
أاثنى على جهود ا◊كومة «ا÷بارة» إلعادة األمل
اإلقتصسادية».
ال -وزي -ر األول ال -ذي ل ي -ف-وت أاي م-ن-اسس-ب-ة ل - -ل - -م - -واط- -ن ،Úوت- -ك- -ريسس السس- -ت- -ق- -رار األم- -ن- -ي
والقتصسادي ،كشسف ‘ السسياق
لطÓ- -ع ا÷زائ -ري Úب -ك -ل
أان اح -ت-ي-اط-ي الصس-رف ل-ن ي-ق-ل
ال- - -ت - -ط - -ورات ،لسس - -ي - -م - -ا  35مليار دو’ر مداخيل
عن  ١٠٠مليار دولر ،مهما كان
اŸت - - -ع - - -ل - - -ق - - -ة ب- - -الشس- - -ق
الق-تصس-ادي ،اسس-ت-غ-ل زيارة اÙروقات ‘  ..2017ونسسبة ال -ظ -رف الق -تصس-ادي ،ع-ل-ى أان
العمل والتفقد التي قادته ‰و  ‘ ٪4السسنت ÚاŸقبلت Úيسس- -ت- -ق -ر ‘ ح -دود  ١١٦مليار
دولر مع نهاية  ،٢٠١٦وسسيبلغ
إا ¤أام ال -ب -واق -ي ،ل -ت -ق -ي -ي-م
ح - -وا‹  ١١١م- -ل- -ي -ار دولر ‘
الوضسع القتصسادي ،الذي وإان كان صسعبا إال
أان- -ه ل -يسس ح -رج -ا ،لف -ت -ا إا ¤أان ا÷زائ -ر «ل غضس - -ون ال - -ع- -ام  ،٢٠١9وف- -ي- -م -ا ي -خصس م -داخ -ي -ل
ت -ع -ت -م -د ال -ت -قشس -ف ،وإا‰ا سس -ي -اسس -ة ت -رشس -ي-د اÙروقات فإانها «‘ –سسن مسستمر ،إاذ بلغت
النفقات» ‘ ظرف اسستثنائي ترتب عن تراجع م-داخ-ي-ل ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي  ٣٠م -ل -ي-ار دولر ،وم-ن
م -داخ -ي -ل اÙروق -ات ،ل-يضس-ع اŸواط-ن ‘ ÚاŸتوقع أان ترتفع ‘  ٢٠١٧إا ٣5 ¤مليار دولر ،على
الصسورةŸ ،رافقة الدولة وا÷هاز التنفيذي ‘ أان ل تقل عن  ٤5مليار دولر ‘ .»٢٠١٨
ال - -رسس- -ائ- -ل اإلي- -ج- -اب- -ي- -ة ب- -خصس- -وصس ال- -وضس- -ع
اŸرحلة اŸقبلة اŸتميزة أاسساسساÃ ،خطط
اق-تصس-ادي ي-ك-رسس ت-ن-وي-ع الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي ،القتصسادي ‘ ا÷زائر ،التي حرصس سسÓل على
ل- -ت- -ك- -ريسس ال- -ت- -ح- -رر “ام- -ا م- -ن ال- -ت- -ب- -ع -ي -ة إايصسالها إا ¤ا÷زائري ،Úاسستند فيها إا ¤مؤوشسرات
واضسحة« ،ألن األزمة ورغم أانها صسعبة ،إال أانه ⁄
للمحروقات.
يكن لها أاثارا سسلبية على اŸواطن ،Úعلى غرار

 ..ويؤؤكد من باتنة:

تعليمات صسارمة من الرئيسس بوتفليقة بإاشسراك اŸواطن ‘ Úاختيار اŸشساريع الضسخمة
’ول ع-ب-د أŸالك سصÓ-ل،
أع -ط -ى أل -ؤزي-ر أ أ
أول أمسض ،ت - -ع - -ل - -ي- -م- -ات صص- -ارم- -ة بضص- -رورة
’سص -رأع ‘ إأ‚از أل-روأق أل-رأب-ع ل-ن-ق-ل أŸي-اه
أ إ
ألصصا◊ة للشصرب Ãنطقة وأد عبدي.
وجاء تصسريح الوزير األول على هامشس زيارته
ل -ولي-ة ب-ات-ن-ة رف-ق-ة وف-د وزاري ه-ام ،وب-ال-ت-ح-دي-د
Ÿنطقة تيمقاد لزيارة ومعاينة مدى تقدم أاشسغال
رب -ط و–وي -ل اŸي -اه م -ن سس -د ب -ن -ي ه-ارون Ãي-ل-ة
لتزويد اŸواطن ÚباŸاء الشسروب بثÓثة أاروقة،
األول ب Úباتنة وع Úالتوتة إا ¤بريكة ،والثا Êحول
ولية خنشسلة والثالث إا ¤منطقة أاريسس.
واسستمع الوزير األول إا ¤شسروحات معمقة حول
ق-درة اسس-ت-ي-ع-اب سس-د ك-دي-ة Ÿدور ب-ت-ي-م-ق-اد ،حيث
شسدد على ضسرورة منح مشسروع تزويد منطقة واد
بدي كرواق رابع باŸياه الشسروب ألك Ìمن مؤوسسسسة
Óسسراع ‘ إا“ام اŸشسروع وإانهاء معاناة
إا‚از ل إ

سسكان هذه اŸنطقة مع غياب اŸاء الشسروب.
ومن شسأان اŸشسروع الذي أاشسرف الوزير األول
سسÓل على إاعطاء إاشسارة اسستÓمه أان يضساعف من
حجم تزود السسكان باŸياه الشسروب من  ٤٠٠ل‘ Î
الثانية إا ٣٠٠٠ ¤ل ‘ Îالثانية ،كما طالب سسÓل
باسستكمال إا‚از اÙيطات الفÓحية لسسقيها هي
األخرى بهذه اŸياه لتطوير الفÓحة باعتبار أان
الدولة تراهن عليها كبديل ناجع لطاقة البÎول
خ -اصس -ة Ãح -ي -ط -ات الشس -م -رة ،أاولد ف -اضس-ل وعÚ
التوتة.

 ..ويلتقي أاعيان و‡ثلي وادي الطاقة
التقى سسÓل خÓل زيارته لتيمقاد بأاعيان
و‡ثلي سسكان وادي الطاقة ،الذين عÈوا عن
ارت-ي-اح-ه-م وق-دم-وا تشس-ك-رات-ه-م ل-ل-وزي-ر األول

Óسسمنت
عقب إالغائه Ÿشسروع إا‚از مصسنع ل إ
Ãنطقة وادي الطاقة الفÓحية ،حيث أاشسار
سسÓل إا ¤حرصس الدولة على التواصسل مع
اŸواط- -ن Úوإاشس- -راك -ه -م ‘ تسس -ي Òشس -ؤوون -ه -م
اÙلية تنفيذا لتعليمات رئيسس ا÷مهورية.
وأاسس -ت -دل ال -وزي -ر األول ب -وضس -ع-ي-ة م-رضس-ى
تكوت الذين Áارسسون مهنة صسقل ا◊جارة،
حيث أاكد سسÓل على ضسرورة إاشسراك اŸواطن
‘ بر›ة وإا‚از اŸشساريع الكÈى ،كاشسفا
عن إارسسال ÷نة وزارية رفيعة قريبا إا ¤وادي
الطاقة للوقوف على حقيقة الوضسع وبر›ة
مشس -اري -ع ن -اج -ع -ة ت -ت Ó-ءم وط -ب -ي-ع-ة اŸن-ط-ق
الفÓحية.

باتنةŸ :وششي حمزة

١٧٠٨٢

أŸشص -اري-ع أل-ه-ام-ة وأ◊ي-ؤي-ة أل-ت-ي ” ت-دشص-ي-ن-ه-ا،
’ول
وإأعطاء إأشصارة إأ‚از أخرى ،من قبل ألؤزير أ أ
ع-ب-د أŸالك سصÓ-لÃ ،ن-اسص-ب-ة زي-ارة أل-ع-م-ل وألتفقد
ألتي قادته إأ ¤و’ية أم ألبؤأقي ،وأŸندرجة ‘ إأطار
متابعة Œسصيد برنامج رئيسض أ÷مهؤرية ،تÎجم
‘ أرضض أŸي -دأن ت-ؤج-ه أل-ت-ن-ؤع أ’ق-تصص-ادي ،وأل-ذي
يعؤل فيه على قطاعي ألصصناعة وألفÓحة لتشصجيع
’نتاج ألؤطني.
أ إ

الشسروب لفائدة سسكان وليتي خنشسلة وبسسكرة.
كما دعا السسيد سسÓل إا ¤ضسرورة اسستغÓل القدرات
اŸت -وف -رة ‘ ›ال اŸوارد اŸائ -ي -ة وخ -اصس -ة أاح -واضس
اŸصسب «غ ÒاŸسس -ت -غ -ل -ة ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي» ل-دع-م ال-فÓ-ح-ة
واŸناطق الريفية ،وقد ” نقل وصسول اŸياه إا ¤سسدي
وركيسس وكدية اŸدور على اŸباشسر وذلك Ãحطة الضسخ
لع Úكرشسة.
وسس -ي -ل -ب -ي سس-د ورك-يسس ب-ج-ن-وب ع Úف-ك-رون ب-ق-درة
تخزين تصسل إا ٦5 ¤هكتوم Îمكعب والذي كلف إا‚ازه
أاك Ìمن  ٧،٨مليار دج احتياجات خمسس مدن كÈى
بولية أام البواقي وهي ع Úمليلة وع Úكرشسة وعÚ
فكرون وع Úالبيضساء وكذا مدينة أام البواقي.

ق -ام ال -وزي -ر األول ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-ق-وسس ب-وضس-ع ح-ج-ر
األسس -اسس Ÿشس -روع إا‚از مصس -ن -ع ل Ó-سس -م -نت ل -ل -م-ج-م-ع
الصسناعي لسسمنت ا÷زائر «جيكا» ،بولية أام البواقي،
موضسحا أان «اسستثمارات ضسخمة ” تسسخÒها إل‚از
مصسانع لÓسسمنت ع ÈالÎاب الوطني بهدف اŸسساهمة
‘ النمو القتصسادي اŸسستدام» ،مؤوكدا أان ا÷زائر ل بد
أان تشسرع ‘ مرحلة تصسدير السسمنت بداية من « ٢٠١٨أاو
 ٢٠١9كأاقصسى تقدير».
وبعدما ذكر Ãشساريع التوسسعة ا÷اري إا‚ازها حاليا
Ãصس -ان -ع السس -م -نت ل -ك -ل م -ن ع Úال -ك -بÒة (سس -ط -ي-ف)
والشسلف ومعسسكر التي من شسأانها أان تعزز األهداف
اŸرجوة ،وسستصسل قدرة إانتاج اŸصسنع إا ٢،٢ ¤مليون
طن سسنويا ،وتÎبع هذه الوحدة على  ١٠٢هكتارات ،ومن
شسأانها أان “كن من اسستحداث  ٤5٠منصسب عمل دائم
و ٢٠٠٠منصسب آاخر مؤوقت.
اŸشسروع الذي رصسد له غÓف ما‹ يقدر بـ 5١مليار
دج ،فيما حددت آاجال إا‚ازه بـ ٣١شسهرا ليدخل مرحلة
اإلنتاج ‘ فيفري  ،٢٠١9وقد حقق ›مع «جيكا» ‘
 ٢٠١5تطورا ‘ اإلنتاج بنسسبة  5باŸائة مقارنة بسسنة
 ٢٠١٤وي- -ه -دف إا ¤ب -ل -وغ إان -ت -اج بـ ٢١م -ل-ي-ون ط-ن م-ن
السسمنت ‘ آافاق .٢٠١٨

 ..يدعو إا ¤ا’سستثمار ‘ ›ال صسناعة
قطع غيار السسيارات

 ..يضسع حجر اأ’سساسس Ÿشسروع مصسنع
ا’سسمنت بسسيقوسس

 ..يدشسن ملبنة ويشسرف على تشسغيل
اÙيط الفÓحي بأاو’د حملة
غ -ل -ق اŸصس -ان -ع وتسس -ري -ح ال -ع -م -ال ،وم -ق-اب-ل ذلك
اسس -ت -ق -رار السس -ت -هÓ-ك ،م-ا ي-ؤوك-د ال-ت-ح-ك-م ا÷ي-د
للحكومة ‘ الوضسع».
وا ¤ذلك ،سس- -ج- -ل ان- -ت- -ع- -اشس السس- -ت- -ث- -م- -ار ‘
القطاع Úالقتصسادي والجتماعي ،التي سساهمت
‘ –ق- -ي- -ق نسس- -ب- -ة ‰و اسس- -ت- -ق -رت ‘ ح -دود ٣.5
باŸائة ،متوقعا قفزها إا ¤حدود  ٤باŸائة ‘
غضسون سسنت ،Úفيما سستقدر نسسبة التضسخم بـ٤.٧
باŸائة ‘  ،٢٠١٧على أان تنخفضس إا ٤ ¤باŸائة ‘
العام ÚاŸوالي ،Úوأاكد باŸناسسبة عدم اللجوء إا¤
«إاجراء قانون مالية تكميلي العام اŸقبل» ،وإاذا
كانت التوقعات تشس Òإا ¤أان « ٢٠١٦سستكون صسعبة،
وك -ذلك  ٢٠١٧ال-ت-ي سس-تشس-ه-د ت-ق-ل-يصس ‘ ن-ف-ق-ات
التسسي Òوالتجهيز» ،فإانه يتوقع اسستقرارا ‘ العام
.٢٠١٨
نبه الوزير األول عبد اŸالك سسÓل ،إا ¤أان
«الدولة ليسس لها أاي مشسكل مع الصسحافة» ،وذهب
إا ¤أابعد من ذلك ‘ توضسيحاته بالتأاكيد إا« ¤عدم
وجود أاي صسحا‘ داخل السسجن بسسبب الرأاي»،
مشسددا على ضسرورة احÎام القوان ،Úلسسيما وأان
األمر يتعلق Ãشسكل حضساري وأاخÓقي.
 ⁄ي- -ف- -وت ال- -وزي- -ر األول زي- -ارت- -ه إا ¤ولي -ة أام
البواقي ،للتطرق إا ¤مسسائل هامة كان ل بد من
توضسيحها ،و‘ السسياق قال «ليسس لدينا أاي مشسكل
مع الصسحافة» ،والصسحافيون أاحرار ـ أاضساف يقول ـ
لكن «ل بد من احÎام مؤوسسسسات الدولة وأاخÓقيات
اÛتمع» ،واألمور واضسحة حسسب سسÓل «نحن ل
ندخل أاي صسحا‘ للسسجن بسسبب رأايه» ،غ Òأان
«ال -ق -ذف والشس -ت -م ،والسسب ،ومسس ك -رام -ة ال-ن-اسس،
والعائÓت ليسس من تقاليدنا».
‘ سسياق مغاير ⁄ ،يخف الوزير األول ارتياحه
للنتائج اŸسسجلة ‘ شسهادة البكالوريا ‘ ،شسعبة
ال -ري -اضس -ي-ات وال-ت-ي Œاوزت  ٦٣ب-اŸائ-ة ،م-عتÈا
النتائج اÙققة ‘ الشسعب العلمية جد إايجابية.
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وبأاولد حملة بدائرة ع Úمليلة ،دشسن الوزير األول
ملبنة خاصسة وإاطÓق مشسروع مسستثمرة فÓحية ﬂتصسة
‘ ت -رب-ي-ة األب-ق-ار ،ودع-ا ل-دى م-ع-اي-ن-ت-ه ﬂل-ف ورشس-ات
سسÓسسل اإلنتاج إا ¤مضساعفة اÛهودات لتعزيز إانتاج
Óبقار
ا◊ليب ونشسر ثقافة زراعة األعÓف اŸوجهة ل أ
ا◊لوب.
وأاضساف ‘ هذا السسياق ،بأان ‘ «سسنة  ٢٠١9ل بد
على البÓد أان –قق اكتفاءها الذاتي ‘ ›ال ا◊ليب
وال- -ت- -وق- -ف ع- -ن اسس- -تÒاد مسس- -ح- -وق ا◊ل- -يب» ،داع- -ي -ا
اŸسستثمرين ‘ ›ال إانتاج ا◊ليب إا ¤إابرام اتفاقيات
شسراكة خاصسة مع القطاع العمومي ،وإا– ¤ديث طريقة
تغليف ا◊ليب ،وتتوقع هذه اŸلبنة التي –تل مسساحة
بـ ٧٧٠٠م Îم -رب-ع وت-ت-وف-ر ع-ل-ى سس-لسس-ل-ت )٢( Úل-ت-حويل
ا◊ليب –قيق إانتاج سسنوي بـ ٦مÓي Úل Îأاي بقدرة
إانتاج إاجمالية بـ ٧٠أالف ل Îمن ا◊ليب يوميا.
من جهة أاخرى ،أاكد ضسرورة تعزيز زراعة الزيتون من
خÓل اللجوء إا ¤أانواع شسجÒات الزيتون ذات اŸردود
ال -ع -ا‹ ،م-ؤوك-دا ك-ذلك ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-وسس-ي-ع اŸسس-اح-ات
اıصسصسة لزراعة البطاطسس ،وقدر اŸبلغ اŸسستثمر
بـ ١٧٢مليون دج ،فيما سستدخل مسستثمرة تربية األبقار
ا◊لوب ( 5٠٠رأاسس) اÎŸبعة على  ١٧٨هكتار ،مرحلة
اإلنتاج «نهاية .»٢٠١٧
وخÓل إاشسرافه على تشسغيل اÙيط الفÓحي بأاولد
ح -م-ل-ة ع-ل-ى مسس-اح-ة  ٢٢٧٤ه -ك -ت-ار ،ذك-ر ال-وزي-ر األول
ب-ال-ت-زام رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،بأان
اŸسساحة الفÓحية اŸسسقية ‘ آافاق  ٢٠١9بـ ١مليون
ه -ك -ت -ار ،وذلك ضس -م -ن ﬂت -ل -ف ب-رام-ج ت-ن-م-ي-ة ال-ق-ط-اع
الفÓحي.

 ..ويدشسن وحدة إ’نتاج القفازات
ا÷راحية بأاو’د قاسسم
وأاشسرف الوزير األول باŸناسسبة ،على تدشس Úوحدة
إلنتاج القفازات ا÷راحية تندرج ضسمن اسستثمار خاصس
وت-ق-ع ب-ب-ل-دي-ة أاولد ق-اسس-م ،و ⁄ي-ف-وت ال-ف-رصس-ة ل-ت-أاك-ي-د
«أاهمية تقليصس فاتورة واردات اŸنتجات الصسيدلنية»،
داعيا اŸسستثمرين ‘ هذا اÛال إا ¤إابرام اتفاقيات
شسراكة مع شسركات دولية متخصسصسة.
وذكر ‘ هذا السسياق ،بقرار ا◊كومة اŸتعلق بعدم
منح ترخيصس لسستÒاد أادوية أاو سسيارات Ÿتعامل Úل
يسستثمرون ‘ هذا اÛال من خÓل إاقامة وحدات
إانتاجية ،مÈزا أاهمية هذا اŸسسعى ‘ تنمية السستثمار
واسستحداث مناصسب عمل.
كما أاعطى سسÓل باŸناسسبة إاشسارة انطÓق عملية
تصسدير حصسة تتضسمن  ٦٠٠أالف قفاز جراحي منتج بهذه
الوحدة نحو إاسسبانيا ،وبقدرة إانتاج سسنوية تصسل إا٧٠ ¤
مليون قفاز جراحي .فقد تطلب إا‚از هذه الوحدة
الصسيدلنية اسستثمارا بقيمة  ٣مليار دج.

 ..ويدشسن مشسروع –ويل مياه بني
هارون -وركيسس -كدية اŸدور
وقام باŸناسسبة ،بتدشس Úمشسروع –ويل مياه بني
ه -ارون (م -ي -ل -ة) ،ورك -يسس (أام ال -ب -واق -ي) وك -دي -ة اŸدور
(باتنة) انطÓقا من ﬁطة الضسخ بع Úكرشسة التي يتم
“وينها ع Èالسسد اÿزان لوادي العثمانية (ميلة).
وشسدد سسÓل على الشسروع ‘ دراسسات ربط جنوب
ولية خنشسلة وولية بسسكرة بسسد بني هارون ،مضسيفا بأان
سسد بني هارون العمÓق بقدرة تخزين بـ ١مليار مÎ
مكعب ل بد من اسستغÓله كذلك لتحسس Úالتموين باŸاء

وألن الولية معروفة ببيع قطاع غيار السسيارات ،شسدد
الوزير األول على ضسرورة لسستثمار ‘ ›ال صسناعة
قطع غيار السسيارات ،مؤوكدا أان الوقت حان Ÿسستوردي
ق-ط-اع غ-ي-ار السس-ي-ارات ،لÓ-ن-ت-ق-ال إا ¤م-رح-ل-ة ث-ان-ية ‘
›ال قطع الغيار ،من خÓل إا‚از مصسانع إلنتاج قطع
الغيار من صسنع ﬁلي.
وأاضساف بأان هذا النوع من السستثمارات سسيمكن من
تعزيز النسسيج الصسناعي باŸنطقة ويسسهم ‘ اسستحداث
مناصسب عمل و بالتا‹ مكافحة ظاهرة بيع قطاع غيار
للسسيارات مقلدة.
وأاشسار سسÓل إا ¤أان مشسكل العقار الصسناعي  ⁄يعد
يطرح بأام البواقي ،خاصسة وأان منطقة صسناعية جديدة
على مسساحة  ٤٠٠هكتار مرتقبة بأاولد قاسسم ،مؤوكدا أان
الدولة سستعمل على مسساعدة ومرافقة كل اسستثمار مولد
للÌوة.

 ...ويدشسن إاقامة جامعية بع Úالبيضساء
وعيادة «اأ’م»Ò
كما قام بتدشس Úإاقامة جامعية تتسسع لـ 5٠٠سسرير
بع Úالبيضساء ،والعيادة الطبية اÿاصسة «األم »Òالتي تقع
Ãحاذاة طريق سسدراتة وتشسغل  5٨عام Óما ب Úأاطباء
أاخصسائي Úوعام Úوأاعوان إاداري Úوعمال آاخرين.
وتختصس هذه العيادة التي تتسسع لـ ٣٠سسريرا وتطلب
إا‚ازها غÓفا ماليا بقيمة ١٢5مليون دج ‘ ا÷راحة
ال -ع -ام -ة و ج -راح -ة طب األط -ف -ال واألشس-ع-ة وال-ت-ح-ال-ي-ل
الطبية.
ومن شسأان هذه العيادة أان تعزز شسبكة اŸؤوسسسسات
الصسحية العاملة بهذه البلدية التي يقطنها  ١٤٠أالف
نسسمة.

 ..يعلن عن إانشساء مؤوسسسسة عيسسى ا÷رموÊ
وأاعلن الوزير األول عبد اŸالك سسÓل بع Úالبيضساء
عن إانشساء مؤوسسسسة عيسسى ا÷رمو ،Êوأاضساف الوزير
خÓ-ل ت-دشس-ي-ن-ه إاق-ام-ة ج-ام-ع-ي-ة تتسسع لـ 5٠٠سس-ري-ر بأان
مسساعدة مالية بقيمة  ١مليون د.ج ،قد ” منحها من
ط- -رف ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ◊ق- -وق اŸؤول- -ف وا◊ق -وق
اÛاورة لسس- -ت -ح -داث ه -ذه اŸؤوسسسس -ة ،داع -ي -ا أاع -ي -ان
اŸدي- -ن- -ة واŸسس- -ؤوول Úإا ¤اŸشس- -ارك- -ة ‘ إاب -راز الÎاث
اŸوسسيقي لهذا الفنان الراحل.
وأاوضسح الوزير األول ‘ هذا السسياق بأان مؤوسسسسة
عيسسى ا÷رمو Êسستحظى باŸرافقة والدعم ،وبعد أان
أاكد على أاهمية إابراز الÎاث الثقا‘ ذكر سسÓل بالشساعر
الها Êبن قنون من معسسكر كاتب كلمات أاغنية اŸالوف
اÿالدة «يا ظامة» و كذا بضسرورة تثم ÚالÎاث الذي
يعت Èموروث األمة.

ويدعو إا ¤تثم ÚمسسÒته الفنية
ودع -ا إا ¤ت -ث-م ÚاŸسسÒة ال-ف-ن-ي-ة الÌي-ة واŸت-ن-وع-ة
للمغني والشساعر الراحل عيسسى ا÷رمو ،Êوأاكد سسÓل
خÓ-ل ت-وق-ف-ه ب-ج-ام-ع-ة ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ح-يث دشسن
معهدا للرياضسات ،أان تاريخ اŸسسÒة الفنية السستثنائية
للفقيد عيسسى ا÷رمو Êتتطلب التطرق إاليها.
وبعد أان وصسف هذا الفنان بأانه «قامة» أاكد الوزير
Óغ-ن-ي-ة
األول ع -ل -ى ضس -رورة ال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ذه اإلي-ق-ون-ة ل -أ
الشساوية ‘ أاوسساط الشسباب.

 ..ويدشسن معهد الرياضسات بجامعة
العربي بن مهيدي
وقام الوزير األول عبد اŸالك سسÓل بتدشس Úمعهد
الرياضسات بجامعة العربي بن مهيدي ،وشسدد باŸناسسبة
على أاهمية اسستغÓل كافة اŸنشسآات اŸنجزة ‘ ﬂتلف
القطاعات مؤوكدا باŸناسسبة أان الكث Òمن الهياكل خاصسة
منها تلك التابعة لقطاع التعليم العا‹ و البحث العلمي
تبقى «غ Òمسستغلة كما ينبغي».
وبعد أان أابدى ارتياحه للهندسسة اŸعمارية ا÷ذابة
لهذا اŸعهد ،دعا الوزير األول اŸسسؤوول ÚاŸعني Úاإ¤
تشسجيع التعاون مع قطاع الشسباب والرياضسة من أاجل
اسستعمال أافضسل لهذا اŸكسسب ا÷ديد ،وأاضساف ‘ هذا
السسياق بأان ا÷امعة ل بد أان تتخلصس من نظام األداء
اإلداري وأان –سسن اسستغÓل هياكلها.
كما تفقد الوزير األول مسسرح الهواء الطلق Ãدينة أام
البواقي ،حيث أاعطى توجيهات Ÿسسؤوول Úقطاع الثقافة
للعمل من أاجل جعل الفعل الثقا‘ دائم و ذلك بالتعاون
مع ا◊ركة ا÷معوية ،مؤوكدا بأان الفعل الثقا‘ ل تنتجه
اإلدارة ،وإا‰ا اÛتمع من خÓل ا÷معيات الناشسطة ‘
اÛال الثقا‘.
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السسبت  ١٦جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١١شسوال  ١٤٣٧هـ

ڤرين من وهرأن:

الدولة تدافع على حقوق الصضحفي وليسس لديها النية ‘ غلق ›مع «ا»Èÿ
’شصخاصس
’عÓمي بروح أŸسصؤوولية وŒنب أŸسصاسس بحياة أ أ
ضصرورة –لي أ إ
أكد وزير أ’تصصال حميد ڤرين ،من وهرأن أن ألدولة ليسس لها أية نية ‘ غلق ›مع «أ .»Èÿوأضصاف ألوزير خÓل ندوة
صصحفية عقب زيارته إأ ¤وهرأن وتفقده هياكل ألقطاع ومشصاريعه ‘ تعليقه على قرأر ألعدألة ببطÓن صصفقة شصرأء أÛمع
’عÓمية» ،مÈزأ
ن ألدولة ليسس لديها أية نية ‘ غلق هذأ ألعنوأن أŸهم ‘ أ◊ياة أ إ
’عÓمي «أ »Èÿمن رجل أ أ
أ إ
’عمال ربرأب« :أ ّ
صصرأمة ألدولة وعزمها ،بشصأان تطبيق قوأن Úأ÷مهورية وألدفاع على ألصصحفي وضصمان حقوقه أŸكتسصبة بفعل ألنضصال ألدأئم.

وهران :براهمية مسسعودة

وح-ي-ا ال-وزي-ر ب-اŸن-اسس-ب-ة ال-ق-رار السس-ي-ادي
للعدالة ،التي  ⁄تتأاثر بالضسجة اإ’عÓمية التي
أاثارتها عناوين إاعÓمية ب Óوجه حق Œاه
عرضض قضسية صسفقة شسراء ›مع «ا »Èÿمن
قبل فرع سسيفيتال «ناسض برود» على اÙكمة
إا ¤درجة أانه ” تسسييسض القضسية وتبعها سسب
وشستم من هذه العناوين.
وث -م -ن ال -وزي-ر ح-ري-ة ال-ت-ع-ب Òال-ت-ي ك-ف-ل-ه-ا
دسستور  ٢٠١٦ودعمها ،مÈزا مكانة ا÷زائر
ال -ري -ادي -ة ‘ مسس -أال -ة ا◊ري -ات .ل -ك-ن-ه ط-الب
ب -اŸق -اب -ل ا’ح -ت-ك-ام إا ¤ق-وان Úا÷م-ه-وري-ة
والتحلي بروح اŸسسؤوولية بتجنب كل أاسساليب
ال - -ق - -ذف واŸسس - -اسض ب - -ح - -ي - -اة اأ’شس- -خ- -اصض
وكرامتهم.
وح -ول م -ا ي -روج ع -ن اسس-ت-ف-ادة غ-رب-اء م-ن
«بطاقة الصسحفي اÎÙف»« ،قال ڤرين أاّنه
” تشسكيل ÷نة خاصسة ،مهمتها اأ’سساسسية،
مراقبة ﬂتلف اŸلفات والتدقيق فيها ،من
أاجل التأاكد من هذا اأ’مر وإاعادة اأ’مور إا¤
نصسابها.
أاما بالنسسبة للقنوات التلفزيونية التي تبث
ب -را›ه -ا دون رخصس -ة ،ج -دد وزي -ر ا’تصس -ال
دع- -وت- -ه Ÿسس- -ؤوو‹ ه- -ذه ال- -ق- -ن -وات بضس -رورة
ا’ل-ت-زام ب-ال-ق-وان Úالسس-اري-ة اŸف-عول ،مذكرا
بأاّن هناك فقط  5قنوات –وز على ا’عتماد،
بينما البقية عليها تسسوية وضسعيتها ‘ اآ’جال
اÙددة.
وفيما يتعلق بتوزيع اإ’شسهار ،قال ڤرين بأانّ
مسس-ؤوو‹ ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-نشس-ر واإ’شس-ه-ار،
ت -ل -ق -وا ت -ع -ل -ي -م -ات صس -ارم -ة ،ي -ع -م -ل -ون ع-ل-ى

Œسسيدها ،من خÓل عدم إاقصساء أاي جريدة،
–Îم مقاييسض اŸهنية وا’حÎافية.
أاما بالنسسبة Ÿشسكل البث اإ’ذاعي وتداخل
ال -ذب -ذب -ات وع -دي -د اŸشس -اك -ل ال-ت-ي تسس-ب-ب-ه-ا
اإ’ذاعات اأ’جنبية ،من خÓل التشسويشض على
ال -ق -ن -وات اÙل -ي -ة ،ق -ال وزي -ر ا’تصس-ال ب-أاّن
اŸصس -ال -ح ال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل-وزارة ت-ع-م-ل ج-اه-دة،
بالتنسسيق مع اŸعني Úبالعملية على مسستوى
مؤوسسسسة البث اإ’ذاعي ،من أاجل Œاوز هذا
اإ’شسكال ،قبل نهاية العام اŸقبل.
أاشسرف وزير ا’تصسال على تدشس Úمتحف
ج -ري -دة «ا÷م -ه -وري-ة» ،ال-ذي ي-ؤورخ ıت-ل-ف
اŸراح- -ل ال- -ت- -ي م- -رت ب- -ه- -ا ه -ذه اŸؤوسسسس -ة
اإ’عÓ-م-ي-ة ال-ع-ري-ق-ة ،ع Èا÷زائ-ر ال-ع-م-ي-قة،
وصسو’ إا ¤مقرها ‘ وهران.
ال -زي -ارة اغ -ت-ن-م-ه-ا ال-رئ-يسض اŸدي-ر ال-ع-ام،
ب -وزي -ان ب -ن ع -اشس -ور ،ل -ي -ق -دم شس-رح وا‘ ع-ن
الطريقة التي ” اعتمادها ‘ إاقامة متحف
إا
ا÷مهورية الذي يقّدمŒ ،ربة فريدة،
ا÷زائري  ،عّبرت عنها الصسفحات اأ’و¤

التي أا‚زتها جريدة «ا÷مهورية» ،باإ’ضسافة
إا ¤صسور رموزها من شسهداء اŸهنة الذين
اغتالتهم أايادي اإ’رهاب والغدر ،على رأاسسهم
الصس -ح-ف-ي-ان زع-ي Îج-م-ال ال-دي-ن وب-خ-ت-ي ب-ن
عودة.
واصسل بعدها معا‹ الوزير زيارته لو’ية
وه- -ران ،م- -ن خÓ- -ل وق- -وف -ه اŸي -دا Êع -ل -ى
مشسروع اŸقر ا÷ديد إ’ذاعة «الباهية» ،الذي
كان من اŸنتظر ،أان يتم اسستÓمه هذا العام،
إا’ أان اأ’شسغال عرفت الكث Òمن التأاخر‡ ،ا
جعل نسسبتها تتوقف عند  ‘ ٧٠اŸائة.
وهو اأ’مر الذي جعل السسيد حميد ڤرين،
يطالب بضسرورة اإ’سسراع ‘ وتÒة اإ’‚از،
مقÎحا تاريخ  ١١ديسسم Èمن السسنة ا÷ارية
للشسروع ‘ عمليات البث من اŸقر ا÷ديد
الذي انطلقت به اأ’شسغال منذ .٢٠١٤
كما عاين الوزير مقر التلفزيون ا÷زائري
الذي سسيسستفيد من Œهيزات جديدة متطورة
خÓل الـ ٦أاشسهر اŸقبلة ،حسسب الشسروحات
اŸقّدمة.

القانون العضضوي لتنظيم غرفتي الŸÈان كان ﬁل اسضتشضارة واسضعة
’مة
نصس أŸشصروع يضصبط إأجرأءأت ألتشصريع ‘ ›لسس أ أ

حياة  /ك
قالت الوزيرة الدالية أاول أامسض ‘ ،ردها
ع -ل -ى تسس -اؤو’ت أاعضس -اء ›لسض اأ’م -ة خ Ó-ل
جلسسة علنية ترأاسسها عبد القادر بن صسالح ،أانه
«” ت -خصس -يصض ال -وقت ال -ك -ا‘ ،إ’ع -داد ه -ذا
اŸشسروع واأ’خذ بكل اآ’راء شسريطة توافقها
مع فلسسفة وروح التعديل الدسستوري اأ’خ،»Ò
مؤوكدة أان إاعداد النصض جاء بعد «اسستشسارة
واسسعة» من قبل اÈÿاء واıتصس ‘ Úهذا
اÛال.
وأابرزت الوزيرة ،أان نصض اŸشسروع يضسبط
إاجراءات التشسريع ‘ ›لسض اأ’مة ،بعد منح
الدسستور ‘ اŸادت ١٣٦ Úو ،١٣٧حق اŸبادرة
ب -ال -ق -وان Úأ’عضس-ائ-ه ‘ ،اŸسس-ائ-ل اŸت-ع-ل-ق-ة
ب-ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙل-ي ،وت-ه-يئة اإ’قليم والتقسسيم
اإ’قليمي ،وذلك مع إاعطاء اأ’سسبقية ‘ إايداع
هذه القوان« Úلدى مكتب ›لسض اأ’مة».
وأاضسافت الدالية ‘ هذا اإ’طار أان نصض
اŸشسروع «حصسر اللجوء إا ¤اللجنة اŸتسساوية
اأ’عضساء ‘ حال حدوث خÓف ب Úالغرفت،Ú
ضسمن آاجال ‘ بداية العملية ،أاي ‘ حالة
طلب الوزير اأ’ول اجتماع اللجنة ،و‘ نهاية
العملية« ،أاي عند انتهاء اأ’شسغال وذلك تفاديا
أ’ي تأاخر أاو تعطيل ‘ اŸسسار التشسريعي»
’فتة ‘ هذا السسياق ،أانه «‘ حال اسستمرار
اÓÿف ب Úال- -غ- -رف- -ت“ ،Úن- -ح اأ’سس- -ب- -ق- -ي- -ة
للمجلسض الشسعبي الوطني ،للفصسل نهائيا ‘

١٧٠٨٢

بيطام ﬁامي وزأرة أ’تصصال ‘ قضصية بيع أسصهم جريدة «أ:»Èÿ

ا◊كم اسضتند للقانون وربراب قدمت له اسضتشضارات مغلوطة

تلقى ،أول أمسس› ،مع «أ »Èÿأ◊كم
‘ ألقضصية أŸرفوعة ضصده من قبل وزأرة
’دأرية
أ’تصصال ،وألصصادر عن أÙكمة أ إ
لبئر مرأد رأيسس ،وألقاضصي بإابطال صصفقة
ب -ي -ع أسص -ه -م أÛم -ع Ÿؤوسصسص -ة «ن-اسس ب-رود»،
فرع ›مع «سصيفيتال» ،وهو أ◊كم ألذي
يسص -م -ح Ûم-ع «أ »Èÿب-ا’سص-ت-ئ-ن-اف ل-دى
›لسس ألدولة.

حكيم بوغرارة

’مة:
ألدألية عقب نقاشس أعضصاء ›لسس أ أ

أك -دت وزي -رة أل-عÓ-ق-ات م-ع ألŸÈان،
غنية ألدألية ،أن موأد مشصروع ألقانون
ألعضصوي أÙدد لتنظيم غرفتي ألŸÈان
وع -م -ل -ه -م-ا وك-ذأ أل-عÓ-ق-ات أل-وظ-ي-ف-ي-ة
ب-ي-ن-ه-م-ا وب Úأ◊ك-وم-ة ،أل-ت-ي  ⁄ي-طلها
أل -ت -ع -دي-ل ،ك-انت «ﬁل آأرأء مÈرة م-ن
ط- -رف أÛلسس أل- -دسص- -ت- -وري أل- -ذي أق -ر
Ãطابقتها للدسصتور» ،مÈزة أنه سصيتم
ع- -رضس نصس أل- -ق- -ان- -ون ب- -ع -د أŸصص -ادق -ة
عليه ،على أÛلسس ألدسصتوري ،للتأاكد
من «مدى مطابقته Ÿبادئ ألدسصتور».

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

العدد

05

اŸوضسوع بناءا على طلب الوزير اأ’ول».
ك- -م -ا أاب -رزت ال -وزي -رة ‘ إاج -اب -ت -ه -ا ع -ل -ى
انشسغا’ت أاعضساء الغرفة العليا للŸÈان ،أانه
من ب Úالتداب Òالتي جاء بها نصض القانون
«إالزام ا◊كومة بتقد Ëاأ’جوبة عن اأ’سسئلة
الشسفوية ‘ أاجل أاقصساه  ٣٠يوما ،وكذا وجوب
تقد Ëتشسكيلة الوزير اأ’ول ‘ كل سسنة ،بيانا
ع -ن السس -ي -اسس-ة ال-ع-ام-ة إا ¤اÛلسض الشس-ع-ب-ي
ال -وط -ن -ي» ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ت-خصس-يصض ج-لسس-ة
شسهرية ‘ ،غرفتي الŸÈانŸ ،ناقشسة جدول
أاع- -م- -ال ،ت- -ق- -دم -ه ›م -وع -ة أاو ›م -وع -ات
ب -رŸان -ي -ة م -ن اŸع -ارضس -ة ،ل -ت -م -ك -ي -ن -ه -ا م-ن
اŸشساركة الفعلية ‘ اأ’شسغال الŸÈانية.
ويذكر أان ÷نة الشسؤوون القانونية واإ’دارية
وح - -ق - -وق اإ’نسس - -ان م - -ن خÓ- -ل ت- -ق- -ري- -ره- -ا
ال -ت -م -ه -ي-دي ،وصس-فت نصض اŸشس-روع بـ»اŸه-م
نظرا ’نعكاسساته ا’يجابية على أاداء العمل
الŸÈا Êمن جهة ،ولكونه يعكسض إارادة الدولة
‘ ترسسيخ مبدأا الفصسل ب Úالسسلطات من جهة
أاخرى».
غ Òأانها باŸقابل ترى أان هذا النصض «’
يلبي كل ا’نشسغا’ت أاعضساء ›لسض اأ’مة’ ،
سس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا Ãوضس-وع الصسÓ-حيات،
ال -ت -ي م -ن -ح -ه-ا ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-وري ا÷دي-د
Ûلسض اأ’مة» ،حتى وإان عدت خطوة هامة
باŒاه إاضسفاء اŸزيد من الفعالية على دوره
التشسريعي.
ومن النقاط التي وردت ‘ تقرير اللجنة
تنتقد من خÓلها مشسروع القانون ،كون أان
«النصض  ⁄يتطرق إا ¤مسسالة اجتماع اللجنة
الŸÈان -ي-ة اŸشسÎك-ة ،ق-ب-ل اج-ت-م-اع الŸÈان
بغرفتيه و  ⁄يفصسل فيها  ،و’ سسيما وأان
اج -ت -م -اع -ه -ا ق -ب -ل صس-دور م-رسس-وم اسس-ت-دع-اء
الŸÈان بغرفتيه «ليسض مؤوسسسض قانونا».
ويذكر أان آاراء أاعضساء ›لسض اأ’مة ،قد
تباينت حول مشسروع القانون العضسوي اÙدد
ل -ت -ن -ظ -ي-م غ-رف-ت-ي الŸÈان وع-م-ل-ه-م-ا ،وك-ذا
العÓقات الوظيفية بينهما وب Úا◊كومة ،بÚ
مثمن لنصض ومنتقد لبعضض اأ’حكام الواردة
فيه ،فبينما وصسفه البعضض باÿطوة ا÷ديدة،
التي من شسأانها تعزيز الدÁقراطية وتقوية
م -ب -دأا ال -فصس -ل ب Úالسس -ل -ط -ات وت-ك-ريسض دور

اŸعارضسة الŸÈا ،Êيرى البعضض منهم أانه⁄ ،
يرق إا ¤طموح اأ’عضساء ،و ⁄يتكفل Ãعا÷ة
اإ’خ -ت ’Ó-ت اŸسس-ج-ل-ة ‘ ال-ق-ان-ون ال-عضس-وي
السسابق.

أاكد ﬁامي وزارة ا’تصسال ‚يب بيطام‘ ،
ندوة صسحفية عقدها بدار الصسحافة الطاهر
جاووت ،بأان تطبيق ا◊كم قد يعرضض جريدة
«ا »Èÿللتوقف عن الصسدور ،كما أان قرارات
تعي Úرئيسض ›لسض اإ’دارة سسيكون باط Óرفقة
كل القرارات التي جاءت بعد بيع اأ’سسهم.
وقال اÙامي أايضسا بأان ا÷ريدة سستتعرضض
للمتابعة ‘ ا÷زائر ،إاذا صسدرت ‘ الوقت الذي
أاكد بأان اسسÎجاع الوضسع اأ’ول أاي قبل البيع
صسعب للغاية ويتوقف على رغبة اŸسساهم‘ Ú
إارجاع اأ’موال لربراب بالÎاضسي ولكن ’ شسيء
يجÈهم على ذلك.
من جهة أاخرى ،فند ‚يب بيطام أان يكون
ا◊ك -م ب -إاب -ط -ال صس -ف-ق-ة ب-ي-ع أاسس-ه-م م-ن ›م-ع
«ا »Èÿالصسادر عن اÙكمة اإ’دارية سسياسسيا،
مؤوكدا بأان ا◊يثيات كانت واضسحة والتسسبيب
اسستند إا ¤معاي Òقانونية واضسحة.
وقال اÙامي بأان القاضسي اسستند ‘ ا◊كم
على اŸادة  ٤٠الفقرة  ٠٦من قانون اإ’عÓم ١٢
  ،٠5التي تؤوكد أاحقية كل فرد ‘ امتÓكصسحيفة مكتوبة واحدة منعا لÓحتكار وتوظيف
اŸال والسس -ي -اسس-ة واإ’ي-دي-ول-وج-ي-ة ل-ل-ت-أاث Òع-ل-ى
الرأاي العام ،موضسحا بأان اŸادة  ٢5من قانون
اإ’ع Ó- -م وإان ك- -ان ف- -ي- -ه- -ا خ ‘ ’Ó- -ال- -ت- -فسسÒ
وال-ت-ط-ب-ي-ق فاŸادة  ٤٠ت -ع Èع -ن روح ال -ق-ان-ون
وتنصض صسراحة على منع ا’حتكار.
كما أان وزارة ا’تصسال والسسلطات من حقها
ال-ت-دخ-ل ◊م-اي-ة ال-ن-ظ-ام ال-ع-ام وح-م-اية وسسائل
اإ’عÓم من أاي اسستغÓل غ Òقانو Êوا’حتكار،
خاصسة ‘ ظل غياب سسلطة الضسبط التي  ⁄تنشساأ
بعد.
واعÎف اÙامي ‘ سسياق عرضسه لتفاصسيل
القضسية عن وجود بعضض النقائصض ‘ العريضسة
اأ’ولية لوزارة ا’تصسال ،وقال بأان ذلك كان نابعا
من عدم توفر بعضض الوثائق وخاصسة عقد بيع
أاسسهم «ا ،»Èÿولكن بعد ا◊صسول على ملف
القضسية كام Óمن حق دفاع الوزارة أان يسستدرك
ما فاته وهذا أامر قانوﬁ Êضض يجوز القيام به
ما  ⁄يغلق باب اŸرافعات ،وفقا للمواد  ١5و١9
م- -ن ق- -ان- -ون اإ’ج- -راءات اŸدن- -ي -ة وا÷زائ -ي -ة،
وأاضس -اف ب -أان م -ن صس Ó-ح-ي-ات ال-ق-اضس-ي ت-ع-دي-ل
وتصسويب اŸطالب القضسائية لهيئة الدفاع.
وكشسف بيطام ‘ سسياق متصسل عن القوانÚ
واŸراسس-ي-م ال-ت-ي اع-ت-م-ده-ا دف-اع ال-وزارة ل-رب-ح
القضسية واŸتمثلة أاسساسسا ‘ منح الصسفة للوزارة
كطرف ‘ القضسية من خÓل اŸرسسوم - ١١
 ،٢١٦الذي يحدد صسÓحيات وزير ا’تصسال التي
تنصض عليها اŸادة  ٢صسراحة ،حيث تخول للوزير
ضسبط وتنظيم القطاع ،كما أان اŸادة  99من
الدسستور “نح للوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل
صس Ó-ح -ي-ات ت-ن-ف-ي-ذ ق-وان Úا÷م-ه-وري-ة وت-وزي-ع
اŸه - -ام ع - -ل - -ى ال- -وزراء ،ن- -اه- -يك ع- -ن ق- -ان- -ون
اإ’جراءات اŸدنية وا÷زائية والقانون اŸدÊ

التي تصسب كلها ‘ خانة وزارة ا’تصسال ،و“كن
م -ن إاب -ط -ال صس -ف -ق -ة ب -ي -ع أاسس -ه-م «ا »Èÿل-ف-رع
سسفيتال «ناسض برود».
وت -أاسس-ف ب-ي-ط-ام ل-ل-ت-وج-ي-ه اإ’عÓ-م-ي ال-ك-بÒ
الذي رافق القضسية ،داعيا إاŒ ¤نب القذف
والسسب والشستم ،وفتح اÛال ıتلف اآ’راء
ل -ل -ت -ع -ب Òع -ن ال -قضس-ي-ة ،م-وؤك-دا ب-أان ال-ك-ث Òم-ن
اŸغالطات شسابت القضسية ،متسسائ Óكيف لهيئة
دفاع «ا »Èÿالتي قدمت ردا مرفقا بالدفوعات
‘  ٢٦م -اي  ٢٠١٦ث -م ت-نسس-حب م-ن ال-قضس-ي-ة،
ف -ت-ق-د Ëع-ريضس-ة ال-رد أام-ام اÙك-م-ة اإ’داري-ة
يعت Èقبو’ منهم للخصسومة ،وعليه فا’نسسحاب
 ⁄يكن مÈرا.

ربراب ضضحية اسضتشضارات خاطئة
أاوضسح اÙامي ‚يب بيطام ،أان رجل
’ع---م---ال يسس---ع--د رب--راب ذهب ضس--ح--ي--ة
ا أ
اسستشسارات خاطئة ‘ القضسية ،موضسحا
أان اŸسساهم ⁄ Úيرتكبوا أاي خطأا ‘ بيع
’سسهم ،فالقانون ‘ هذه ا◊الة يفÎضض
ا أ
’ن-ه-م ’ Áت-ل-ك-ون
ف--ي--ه--م حسس--ن ال--ن--واي-ا أ
صسÓ---ح--ي--ة ال--ت--أاك--د م--ن م--ل--ك--ي--ة رب--راب
لصس-ح-ي-ف-ة ث-ان-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ؤوك-د ال-وثائق بأان
«ليÈتي» ملكا له بنسسبة أاسسهم تفوق ،٪9٨
وح---ت---ى ع---ن---دم---ا نصسب رئ---يسس--ا Ûلسض
’دارة  ⁄ي----خ----ط----ر وزارة ا’تصس----ال و⁄
ا إ
يحصسل على الÎخيصض.
وأادم - -ج اÙام- -ي ع- -دم إاخ- -ط- -ار وزارة
ا’تصسال بالتصسحيح الذي ورد على ›مع
«ا »Èÿب- -ع- -د ت- -ع- -ي Úرئ- -يسض ›لسض إادارة
ج-دي-د ب-ال-ت-ج-اوز الصس-ارخ ل-ل-ق-ان-ون ،ع-كسض
علي حداد مالك قنوات تلفزيونية وصسحف،
ال -ذي  ⁄ي -خÎق ال -ق -ان-ون وق-ام ب-ا◊صس-ول
على الÎاخيصض الÓزمة لكل وضسعياته .كما
كشس - -ف اÙام- -ي ع- -ن وث- -ي- -ق- -ة م- -ن وزارة
ا’تصس -ال ت -تضس -م-ن  ١9١م-ؤوسسسس-ة إاعÓ-مية
أاخ -ط -رت ال -وزارة ب-تصس-ح-ي-ح-ات وت-غ-يÒات
ع -ل -ى وضس-ع-ي-ات-ه-ا .وقضس-ي-ة «ا »Èÿو»ن-اسض
برود» واضسحة وهي القيام بتغي Òوضسعيات
وتصسحيحات  ⁄تبلغ بها الوزارة ،وكأانه ’
ت -وج -د سس -ل -ط -ات أاو ه -ي -ئ-ات سس-اه-رة ع-ل-ى
القطاع.
وتسساءل بيطام باŸقابل عن سسر اللغط
ال -ذي أاع -قب ت -أاج -ي -ل ال -قضس-ي-ة ‘ ال-قضس-اء
ا’سس -ت-ع-ج-ا‹ ،م-وضس-ح-ا ب-أان-ه و’ ق-ان-ون ‘
ال -ع-ا ⁄ي-ح-دد م-دة ا’سس-ت-ع-ج-ا‹،وق-ال ب-أان
م- - -دة شس - -ه - -ري - -ن ل - -ل - -فصس - -ل ‘ ال - -دع - -وى
ا’سس-ت-ع-ج-ال-ي-ة وال-ث-ان-ية اÿاصسة باŸوضسوع
آاجال عادية جدا.

بطاشس رئيسس ألبلدية:

Œديد اتفاقية التعاون والصضداقة ب Úا÷زائر الوسضطى والعيون الصضحراوية قريبا
سص - -ي - -ت- -م Œدي- -د أت- -ف- -اق- -ي- -ة أل- -ت- -ع- -اون
وألصص -دأق -ة وأل-تضص-ام-ن ب Úو’ي-ة أل-ع-ي-ون
ألصص - - -ح - - -رأوي - - -ة (ﬂي- - -م- - -ات ألÓ- - -ج- - -ئÚ
ألصص -ح -رأوي -ة) وب -ل -دي-ة أ÷زأئ-ر أل-وسص-ط-ى
’سصبوع
قريباÃ ،ناسصبة أنطÓق فعاليات أ أ
ألتضصامني مع ألشصعب ألصصحرأوي ،حسصبما
أعلن عنه رئيسس ذأت ألبلدية عبد أ◊كيم
بطاشس.
أاضساف بطاشض أانه بعد نفاذ سسريان إاتفاقية
التعاون والصسداقة والتضسامن ب Úمدينة العيون
الصسحراوية وبلدية ا÷زائر الوسسطى اŸوقعة ‘
 ٢٦م - -ارسض  ،٢٠٠٢سس -ي -ت -م Œدي -ده -ا Ãن-اسس-ب-ة
ا’سسبوع التضسامني مع الشسعب الصسحراوي الذي
سستحتضسنه بلدية ا÷زائر الوسسطى ما ب٢٣ Ú
ج -وي -ل -ي-ة  ٢٨ -ج -ول -ي -ة ا÷اري بسس -اح-ة الÈي-د
اŸركزي با÷زائر العاصسمة.
وذكر بطاشض أانه ‘ إاطار اتفاق التوأامة بÚ
ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى ،وال-ع-ي-ون الصس-ح-راوي-ة سس-ي-ت-م
إاضس -اف -ة ب -ن -د ج -دي -د ي -ت -ع -ل -ق ب -ت-نصس-يب ال-ل-ج-ن-ة
اإ’عÓ-م-ي-ة,م-ت-ك-ون-ة م-ن صس-ح-ف-ي Úم-ن ا÷زائ-ر

والصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ل -ت -ع -زي -ز
إاسسÎاتيجية التواصسل ‘ اÛال
اإ’ع Ó- -م - -ي ÿدم- -ة ال- -قضس- -ي- -ة
الصسحراوية التي تعد خر قضسية
تصسفية اسستعمار ‘ العا.⁄
وسس -ت -ن -ط-ل-ق ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة
حسسب ذات اŸسس - -ؤوول ق - -اف - -ل - -ة
إانسس- -ان- -ي- -ة تضس- -ام- -ن- -ي- -ة ب- -اŒاه
ﬂيمات الÓجئ ÚالصسحراويÚ
بتندوف وتضسم شساحنات ﬁملة
ب - -اأ’دوي - -ة واŸواد ال - -غ - -ذائ- -ي- -ة
واللوازم اŸدرسسية التي ” جمع جزء منها من
قبل ا◊ركة ا÷معوية للجزائر العاصسمة.
وي -ه -دف ت -ن -ظ-ي-م ت-ظ-اه-رة اأ’سس-ب-وع ا’سس-ب-وع
الثقا‘ للتضسامن مع الشسعب الصسحراوي منذ ١٤
سس- -ن- -ة ،حسسب ذات اŸسس- -ؤوول إا ¤إاب- -راز وح -ف -ظ
الÎاث الشس -ف -ه-ي ل-لشس-عب الصس-ح-راوي ،ك-ع-ن-اصس-ر
للمقاومة و–دي اإ’حتÓل.
وت-تضس-م-ن ال-ت-ظ-اه-رة ال-ث-قافية حسسب السسيد
ب-ط-اشض نصسب خ-ي-م-ة ع-مÓ-ق-ة ب-الÈي-د اŸرك-زي

ت- -ع- -كسض ﬂت- -ل- -ف ال- -ت- -ق- -ال- -ي- -د
اإ’ج- -ت- -م- -اع -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة ‘
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ،ضس -م -ن -ه -ا
م -ع -ارضض ل -ل -ح -رف والصس -ن -اع -ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة وأامسس-ي-ات شس-ع-ري-ة
وموسسيقى وغناء.
وتأاكيدا لوقوف ا÷زائر إا¤
جانب الشسعب الصسحراوي الذي
ي -واصس -ل ك -ف -اح -ه م -ن أاج -ل ح-ق
ت- - -ق - -ري - -ر مصسÒه سس - -ي - -خصسصض
م -ع-رضض ل-لصس-ور ال-ف-وت-وغ-راف-ي-ة
التي سستقدم بانوراما من الصسور البشسعة تعكسض
ﬂتلف أانواع التعذيب واإ’نتهاكات اŸمارسسة من
ط - - -رف اÙت- - -ل اŸغ- - -رب- - -ي ضس- - -د اŸواط- - -نÚ
الصسحراوي Úالعزل.
و‘ ذات السسياق ،أاكد بطاشض أان اإ’حتفاء ‘
ا÷زائر بالثقافة والفنون الصسحراوية وهي جزء
من الهوية الصسحراوية ،نابع من ثقافة اŸقاومة
ل -دى الشس -عب ا÷زائ -ري ،وي -ع-كسض دع-م ا÷زائ-ر
للشسعب الصسحراوي.

»æWh

ألسشبت  ١٦جويلية  ٢0١٦م
ألموأفق لـ  ١١ششوأل  ١٤٣٧هـ

ينهي كابوسس ألزدحام أŸروري

انطÓق التجارب األولية لÎامواي سسيدي بلعباسس على مسسافة  3،5كلم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تسسجيل  8295تدخل وﬂ 701الفة ببومرداسس

لولية لÎأموأي سشيدي بلعباسس ،حيث أششرفت ألسشلطات أÙلية رفقة مؤوسشسشة ميÎو أ÷زأئر
أنطلقت أمسس ،ألتجارب أ أ
ل‚از على بدأية سش Òأول قاطرة ترأموأي على مسشافة تقدر بـ 3،5كلم ،ألعملية تأاتي ‘ إأطار
وألششركة ألÎكية أŸكلفة با إ
لو ¤على أÿط أŸكهرب أنطÓقا من مركز ألصشيانة مرورأ Ãحطة «سشوقرأل» وعمارأت «عدل» ،ثم حي
أŸرحلة ألتجريبية أ أ
بن حمودة وألنقطة ألدأئرية ◊ي دبي مرورأ Ãحطة ألغاŸي.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
حسشب ب -وم-دي-ن ري-أضس م-دي-ر أل-ن-ق-ل ،ف-إأن
أل-ت-ج-أرب سش-تسش-ت-م-ر ع-ل-ى م-دأر ألسش-ت-ة أشش-هر
ألقأدمة موأزأة مع توأصشل أششغأل أŸششروع
بأŸقأطع أŸتبقية ،مؤوكدأ أنهأ ألتجأرب ألتي
سشتمكن أŸؤوسشسشة من ألوقوف على كل أأ’مور
ألتقنية وضشبطهأ بششكل نهأئي ليتسشنى للقأطرة
ألسش ‘ Òمسشأرهأ أÙدد بششكل عأدي.
وطألب ذأت أŸسشؤوول من أŸوأطن Úأخذ
أ◊يطة وأ◊ذر وعدم أإ’قÎأب بششكل كبÒ
من مسشأر ألÎأم وألقأطرة ألتي ’ تزأل ‘
مرأحلهأ ألتجريبية خأصشة مأ تعلق بأأ’عمدة

أŸكهربة.ومن من جهتهم أŸوأطنون ألذين
حضش- -روأ أل -ت -ج -أرب أب -دوأ إأع -ج -أب -ه -م ب -ه -ذه
ألوسشيلة ألعصشرية ألتي أضشفت ميزة جمألية
ل -ل -م -دي -ن -ة م -ت-م-ن Úأإ’سش-رأع ‘ أإ’ن-ت-ه-أء م-ن
أŸششروع إ’سشتغÓله ‘ أقرب وقت.
Óشش- -أرة سش -يشش -رع ‘ أل -ت -ج -أرب أأ’ول -ي -ة
ل - -إ
ل-ل-م-ق-ط-ع أل-ث-أ Êع-ل-ى مسش-أفة  ٧ك-ل-م Ãجمع
أل- -ق- -طب أ÷أم- -ع- -ي أوأخ -ر ألشش -ه -ر أ÷أري،
ل-تسش-ت-م-ر ب-ع-ده-أ أل-ع-م-ل-ية على بأقي أŸقأطع
على أن يتم تسشليمه نهأئيأ ششهر أفريل من
ألسشنة ألقأدمة على مسشأفة  ١٤،5كلم.
ول -ل -ت -ذك ،Òف -ق -د أن -ط -ل -قت أشش-غ-أل إأ‚أز
ترأموأي سشيدي بلعبأسس ‘ أوت  ٢0١٣بغÓف

رئيسس أمن ولية أŸدية:

مأ‹ قدره  ٣٢ ،٣مليأر دج ،حيث سشمحت
بتوف ٢.٧00 Òمنصشب ششغل ب Úدأئم ومؤوقت
وهو أŸششروع ألذي يضشم أيضشأ ﬁ ٢٦طة عÈ
ﬂتلف أحيأء أŸدينة ،أنطÓقأ من رئأسشة
أ÷أمعة ،مرورأ بوسشط أŸدينة وإأ ¤أأ’حيأء
ألوأقعة بأ÷هة ألششمألية للمدينة ،فضش Óعن
أرب-ع ن-ق-أط أن-ع-ط-أف ،أرب-ع ح-ظ-أئ-ر ،وك-ألتÚ
Œأري- - -ت Úو ،Óﬁ ٢٦ك- -م- -أ سش- -ي -وف -ر ه -ذأ
أŸكسشب خدمة ألنقل ◊وأ‹  ٦٢ألف مسشأفر
يوميأ Ãعدل  5آأ’ف مسشأفر ‘ ألسشأعة ،أأ’مر
أل -ذي سش-ي-خ-ف-ف م-ن أŸشش-أك-ل أل-ي-وم-ي-ة أل-ت-ي
ي-ك-أب-ده-أ أŸوأط-ن ‘ أ◊صش-ول ع-ل-ى وسش-ي-ل-ة
نقل دأخل أأ’نسشجة أ◊ضشرية.

عا÷نا عرائضس مكتوبة وواقعية ‘ حينها

سشجلت مصشالح ألرقابة Ÿديرية
أل-ت-ج-ارة لبومردأسس  8295تدخل
وﬂ 701ال -ف -ة ‘ م-ي-دأن ح-م-اي-ة
أŸسشتهلك وقمع ألغشس وأŸمارسشات
أل -ت -ج -اري -ة خ Ó-ل شش -ه -ر رمضش -ان،
ح- -يث ك- -ث- -فت ف- -رق أل -رق -اب -ة م -ن
لنششطة
نششاطها أŸيدأŸ Êرأقبة أ أ
أل- - - -ت- - - -ج - - -اري - - -ة وردع أıال - - -فÚ
وأŸضش-ارب Úأل-ذي-ن يسش-ت-غ-لون مثل
ه -ذه أŸن -اسش -ب -ات ل -ل -ت -ح -اي -ل ع -ل -ى
أŸسشتهلك.Ú

بهأ ‘ ،ح Úششهدت أ◊صشيلة أŸتعلقة
بألتحكم ‘ أمن أŸنتجأت  ٤50تدخÓ
’ضشأفة إأ¤
مع –رير ﬂ ٣٢ألفة ،بأ إ
 ٢0٣٧تدخل ‘ ›أل إأجبأرية إأعÓم
أŸسش -ت-ه-لك و–ري-ر ﬂ ١٨أل-ف-ة لعدم
مطأبقة ألوسشم.
أم -أ ع -ن حصش -ي -ل -ة مصش-ل-ح-ة م-رأق-ب-ة
أŸم - -أرسش - -أت أل - -ت- -ج- -أري- -ة وأŸضش- -أدة
للمنأفسشة فقد ” تسشجيل  ١5٣٧تدخل
’عÓ-م
و–ري- -ر ﬂ ٢١0أل -ف -ة ل-ع-دم أ إ
’سشعأر وألتعريفأت ١5٣٤ ،تدخل ‘
بأ أ
›أل ت -ق-ل-يصس أل-ت-ج-أرة غ Òألشش-رع-ي-ة
و–ري- -ر ﬂ ١٨٣أل-ف-ة أغ-ل-ب-ه-أ متعلقة
Ãمأرسشة نششأط دون حيأز ﬁل وسشجل
Œأري ،Úمع تسشجيل  ١١٢٢تدخل ‘
›أل م -رأق -ب -ة أŸن -ت -ج-أت وأÿدم-أت
’سش -ع -أر وأل -ت -ع -ري -ف -أت أŸق -ن -ن-ة
ذأت أ أ
و–رير ﬂ ٣٨ألفة وتدخل ‘ Úميدأن
تطه Òألتجأرة أÿأرجية.
وب- -خصش- -وصس نشش- -أط ف- -رق م -رأق -ب -ة
أل-ن-وع-ي-ة وق-م-ع أل-غشس أŸت-وأج-دة ع-لى
مسش -ت -وى م-ف-تشش-ي-أت أ◊دود ل-ل-م-ن-أط-ق
أل- -ثÓ- -ث- -ة –ت أ÷م- -رك- -ة ‘ ك- -ل م- -ن
قورصشو ،بودوأو وخميسس أÿششنة فتم
درأسش- - -ة  9٢١م- -ل- -ف م- -ودع م -ن ق -ب -ل
أŸسش- -ت -وردي -ن ،ح -يث ت -ق -رر م -ن -ح ٨٧٨
رخصش- - -ة دخ- - -ول Ÿن- - -ت- - -وج م- - -ط - -أب - -ق
للموأصشفأت ألقأنونية أŸعمول بهأ ‘
ألسشوق ألوطنية وهي منتجأت متنوعة
ب Úألغذأئية ،ألكهرومنزلية ،أÓŸبسس
وقطع غيأر ألسشيأرأت.

“ك- - -نت ع- - -ن- - -اصش- - -ر أم- - -ن دأئ- - -رة
أل- -ع -ام -ري -ة ،ب -ولي -ة ع“ Úوشش -نت
لسش -ب -وع م -ن ت -وق -ي -ف
خÓ- -ل ه -ذأ أ أ
مهرب ألطيور وحجز ›موعة من
طيور أ◊سشون.
أل-ع-م-ل-ي-ة ج-أءت إأث-ر م-ع-ل-وم-أت م-ؤوكدة
تفيد أن سشيأرة من نوع «لوقأن» مرقمة
ب -و’ي -ة وه -رأن ي -ق -وم سش -أئ -ق-ه-أ ب-ت-ه-ريب
ألطيور من فصشيلة أ◊سشون من أ◊دود
أŸغ- - -رب- - -ي- - -ة إأ ¤و’ي - -ة وه - -رأن م - -رورأ
بألعأمرية ،وعلى هذأ أأ’سشأسس ” نصشب
ح-أج-ز أم-ن-ي ل-ل-م-رأق-ب-ة Ãدخل أŸدينة،
أين ” توقيف ألسشيأرة ألتي كأن يقودهأ
أŸدعو (ح.سس.م ٣0.سشنة) وألذي ينحدر

من مدينة مغنية (تلمسشأن).
وب-ع-د ت-ف-ت-يشش-ه-أ ” أل-ع-ث-ور بصش-ندوقهأ
أÿلفي على أإثني عششر صشندوقأ خششبيأ
–توي على ›موعة من طيور أ◊سشون
قدر عددهأ أإ’جمأ‹ بـ ٤50طأئر ،كمأ
ت- -ب Úأن- -ه -أ مسش -ت -أج -رة م -ن وك -أل -ة ك -رأء
ألسشيأرأت Ãغنية.
أل -ط -ي -ور أÙج -وزة ” وضش -ع-ه-أ –ت
تصشرف رئيسس إأقليم ألغأبأت بألعأمرية،
ف -ي -م -أ أرسش-ل م-ل-ف أل-قضش-ي-ة إأﬁ ¤م-ك-ة
ألعأمرية بعد إأخÓء سشبيل أŸعني بأأ’مر،
ب -أم -ر م-ن ألسش-ي-د وك-ي-ل أ÷م-ه-وري-ة ل-دى
ﬁكمة ألعأمرية.

بومرداسس:ز /كمال
سشمحت عملية أŸرأقبة ألتي قأم بهأ
أع-وأن أل-ت-ف-ت-يشس ب-أل-ت-نسش-يق مع مصشألح
’من ،ألبيأطرة من حجز  ٧٢5كلغ من
أأ
أل -ل -ح -وم ع -ل -ى مسش -ت -وى ب -ل-دي-ة ب-ودوأو
وأقÎأح غلق Œ Óﬁ ٤٣أريأ ﬂتصشأ
‘ بيع أŸنتجأت ألغذأئية سشريعة ألتلف
ق -د تشش -ك -ل خ -ط -رأ ع -ل -ى صش-ح-ة وأم-ن
أŸسشتهلك.
ففي ›أل حمأية أŸسشتهلك وقمع
أل -غشس ،شش -ه -دت أ◊صش -ي -ل -ة أŸت -ع -ل -ق-ة
بتقليصس أÿطر ألغذأئي  ١5٨٧تدخÓ
‘ ﬂتلف أŸوأد و–رير ﬂ ٢١١ألفة
لعدم أحÎأم ألزأمية سشÓمة أŸنتوج،
أن -ع -دأم أل -ن -ظ-أف-ة وع-رضس م-ن-ت-وج غÒ
مطأبق للموأصشفأت ألقأنونية أŸعمول

 450طائر حسسون مهرب بع“ Úوشسنت

لولﬁ ،م-د ط-ال-ب-ي،
أشش -اد أل -ع -م-ي-دأ أ
رئيسس أمن ولية أŸدية ،صشبيحة أول
أمسس ‘ ،ندوة صشحفية نششطها Ãقره،
لح -ي -اء وأŸوأط -نÚ
ب- -دور ج- -م- -ع -ي -ات أ أ
لعÓم ألذين سشاهموأ معه ‘
ورجال أ إ
Œسشيد ﬂطط ألعمليات خÓل ألششهر
أل -فضش -ي -ل أل -ذي سش -ي -م -ت -د ـ حسش -ب-ه ـ إأ¤
ألدخول ألجتماعي ألقادم.
كششف رئيسس أمن هذه ألو’ية ،بأن ﬂتلف
ألعرأئضس أŸكتوبة من طرف أŸوأطن Úألتي
وصشلت مصشأ◊ه كأنت إأيجأبية ووأقعية ،و”
م -ع -أ÷ت -ه -أ ‘ ح -ي -ن -ه -أ“ .ح -ورت ج -ل-ه-أ ‘
أقÎأحأت ’سشتتبأب أأ’من وألسشكنية وعدم
أإ’خ Ó-ل ب -أل -ه -دوء أل -ع -أم ،م -ع -تÈأ ب -أن ه-ذه
أل -ع -رأئضس ،ت -دل صش -رأح-ة ع-ل-ى م-دى Œأوب
أŸوأطن Úمع هيئته ،بدليل أنه بعد –ليل
ﬂت -ل -ف أŸك -أŸأت أل -ه-أت-ف-ي-ة أل-ت-ي ت-ل-ق-أه-أ
أعوأنه ع Èألهأتف أأ’خضشر ،تب Úوجود نضشج
كب Òلدى أŸوأطن بفضشل ألثقأفة أأ’منية ألتي
ب- -دأت ت- -ن- -تشش- -ر ‘ أÛت -م -ع ب -ه -ذه أل -و’ي -ة
أÙأفظة.
أك - -د ذأت أŸسش - -ؤوول أأ’م - -ن - -ي ،أن أÿي - -م
أأ’ربعة ألتي نصشبت خÓل ششهر رمضشأن ألتي
سش-م-حت ب-ت-وزيع  500ج-ب-ة غ-ذأئ-ية ،سشأعدت
على توفŸ Òصشأ◊ه أسشبأب ‚أح أŸهمة،

وألتقليل من أ◊وأدث أŸرورية ألتي تعرف ‘
مثل هذأ ألظرف بسشبب ألتسشرع ‘ ألسشيأقة
وألنوم ،مثمنأ بهذه أŸنأسشبة ألقرأر ألو’ئي
ألذي أصشدره ألوأ‹ ،منذ أششهر أŸنظم ◊ركة
تنقل ششأحنأت ذأت ألوزن ألثقيل،على أعتبأر
أن أŸوأطن Ãدينة أŸدية أحسس بثمأر هذأ
ألقرأر طيلة هذأ ألششهر ألكر.Ë
نبه طألبي رئيسس أمن ألو’يةÃ ،أ ينجز ‘
ق-ط-أع أأ’شش-غ-أل أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن م-نشش-آأت ف-نية
وطرق أجتنأبيه ،كونهأ سشتعمل على تسشهيل
من سشيولة أ◊ركة أŸرورية ،بعدمأ ” ألعمل
Ãأ أقÎح -ت -ه أل -ل-ج-ن-ة أأ’م-ن-ي-ة وك-ل ألشش-رك-أء
أŸت -وأج -دي -ن ‘ أŸي -دأن ،م -ب -دي -أ أرت -ي -أح-ه
ل - -ت - -ن - -أقصس أ◊وأدث أŸروري - -ة ‘ أل- -وسش- -ط
أ◊ضشريÃ ،أ ‘ ذلك جرأئم ألضشرب وأ÷رح
أل -ت -ي ك-أن يشش-أه-ده-أ أŸوأط-ن خÓ-ل ألشش-ه-ر
ألفضشيل ‘ ألسشنوأت ألفأرطة.
أوضشح عميد ألششرطة أأ’ول ‘ ،هذه ألندوة
بأن مصشأ◊ه حأولت Ãعية ششركأئهأ ترسشيخ
أآ’ليأتو Œسشيد أıطط ألعمليأتي ،بقصشد
Óف-رأد ‘
أ◊رصس ع -ل -ى أل -ت -وأج -د أل -دأئ -م ل -أ
أŸيدأن ،و–سش Úذلك أ’جل توف Òألسشكينة
وأأ’من ألعمومي ‘ ،فصشل ألصشيف مع أأ’خذ
بع Úأ’عتبأر مأ يÎتب عن ألعطل من زحمة.
وأعلن ‘ هذأ ألصشدد عزم هيئته لعقد أيأم

–سشيسشية خÓل أأ’يأم ألقأدمة –ت أششرأف
م -ك -تب أإ’ع Ó-م وأ’تصش-أل أل-ت-أب-ع ل-ه ،ب-ه-دف
ت-ن-ظ-ي-م أي-أم –سش-يسش-ي-ة ح-ول ظ-أه-رة موأكب
أأ’ع- -رأسس وأسش- -ت- -ع- -م- -أل أأ’ل- -ع- -أب أل- -ن- -أري- -ة
وألدرأجأت ألنأرية ذأت أأ’صشوأت أŸضشخمة،
وأل -ت-ي ب-أتت ،وف-ق-ه ،مصش-در أزع-أج ألسش-أك-ن-ة،
جأزمأ بأنه قبل ألقيأم بأي عمل ردعي ،يجب
ألتحسشيسس ،لكون أنه يجب ألتعأمل أإ’يجأبي
مع بعضس ألقضشأيأ أŸرتبطة بتغي Òعقليأت
ألنأسس.
كمأ أنتقد طألبي ظأهرة أنتششأر أ◊ظأئر
بهذأ ألششكل ،وألتي تتطلب -حسشبه– -مل
أŸؤوسشسشأت ألعمومية Ÿسشؤووليأتهأ من خÓل
ل-فت إأن-ت-ب-أه أع-وأن أل-وق-أي-ة ل-ل-ق-ي-أم Ãه-أم-ه-م
ب- -ح- -رأسش- -ة ﬁي -ط ه -ذه أŸؤوسشسش -أت ،ب -غ -ي -ة
أل -ت -خ -ف -ي-ف م-ن ح-دة ت-وأج-د شش-ب-أب أضش-ح-ى
ي -ف -رضس م -ن -ط -ق -ه ع-ل-ى مسش-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق
ألعمومي دون أي وجه حق.
ك -م -أ أسش -ت -ع-رضس ‘ ه-ذه أل-ن-دوة ،حصش-ي-ل-ة
نشش - - -أط - - -أت مصش- - -أ◊ه ‘ ›أل ألشش- - -رط- - -ة
أل -قضش -أئ -ي -ة وأأ’م -ن أل -ع -م -وم -ي ،ط-ي-ل-ة شش-ه-ر
رمضشأن ألكر ،Ëألتي أسشفرت على أنخفأضس
معدل أ÷رÁة مقأرنة بألعأم أŸأضشي.

اŸدية :م.أام Úعباسس

ع“ Úوشسنت :ب.م األمÚ

حجز سسÓح ناري ببوسسعادة ‘ اŸسسيلة
أوق- -فت مصش- -ال- -ح ألشش -رط -ة ب -أام -ن
دأئ- -رة ب- -وسش -ع -ادة أŸدع -و (ف.ن) 31
سش-ن-ة ب-ت-ه-م-ة ح-ي-ازة سشÓح ناري من
ألصشنف ألسشابع دون رخصشة.
تعود حيثيأت ألقضشية أإ ¤وقوع حأدث
م -رور جسش -م -أ Êم-ت-ب-وع ب-ج-ن-ح-ة أل-ف-رأر.
وفتحت ذأت أŸصشألح –قيقأ معمقأ ‘
حيثيأته أدى إأ ¤ألعثور على سشيأرة من
ن - -وع سش - -وزوك - -ي أل- -ت- -و ب- -ح- -ي ألشش- -رف- -أء
ب - - -ب- - -وسش- - -ع- - -أدة ،ل- - -فت أن- - -ت- - -ب- - -أه- - -ه- - -م
أŸدع -و (ف.ن) ي -ن-زل م-ن-ه-أ وه-و ي-ح-م-ل
سشÓحأ نأريأ ظأهرأ ،وبعد تفحصشه تبÚ

ب - - -أن - - -ه - - -أ ب- - -ن- - -دق- - -ي- - -ة ت- - -ق- - -ل- - -ي- - -دي- - -ة
ألصش -ن -ع (ب -أرودي -ة) ل -يسس ب-ه-أ أي-ة عÓ-م-ة
للمنششأ أو ألصشنع.
ك- - - - - - -م- - - - - - -أ ” ح- - - - - - -ج- - - - - - -ز ل - - - - - -دى
أŸدعو (ف.ن) ألسشألف ألذكر ،مششروبأت
كحولية بغرضس أŸتأجرة ،بدون ترخيصس
م- -ن ﬂت- -ل- -ف أأ’ن -وأع م -ن ن -ب -ي -ذ أح -م -ر
وق -أرورأت ج-ع-ة ،وف-ت-حت مصش-أل-ح أأ’م-ن
ب- -دوره- -أ –ق- -ي- -ق- -أ ‘ أ◊أدث وق- -دمت
أŸت-ه-م إأ ¤أل-ن-ي-أب-ة ’سش-ت-ك-م-أل إأج-رأءأت
ألتحقيق.

اŸسسيلة :عامر ناجح

»æWh

ألسشبت  ١٦جويلية  ٢0١٦م
ألموأفق لـ  ١١ششوأل  ١٤3٧هـ

كرمت بحصشولها على أعلى معدل ‘ ألبكالوريا بوهرأن

أوصشالح كنزة نائلة :ح vضشرتُ ألسشنة ألدرأسشية بحب وطوأعية دون إأكرأه

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قضشية قنطار من ألكيف أŸعالج تعود للوأجهة
بجنايات وهرأن

كرمت مديرية ألÎبية بوهرأن ،يوم أÿميسص ألتلميذة أوصشالح كنزة نائلة ،صشاحبة أعلى معدل ‘
ششهادة ألبكالوريا بـ.19.1٤

وهران :براهمية مسضعودة
كنزة صشاحبة  ١٧ربيعا تدرسس بثانوية
ألعقيد لطفي Ãدينة وهرأن من موأليد
 0٧جانفي  ،١999تصشدرت قائمة ألـ٢3٧
م -ت -ف -وق ‘ ب-ك-ال-وري-ا  ٢0١٦أŸتحصشلÚ
ع -ل-ى ت-ق-دي-ر ‡ت-از شش-ع-ب-ة أل-ري-اضش-ي-ات،
وهي تنوي متابعة درأسشتها أ÷امعية ‘
أل-ه-ن-دسش-ة أŸي-ك-ان-يكية ،باعتبارها ›ال
بحث مششوق يفتح طريق ألبتكار.
أّكدت كنزة ‘ تصشريح لها أنها كانت
تتوقع نيل ششهادة ألبكالوريا بتفوق ،لكن
ليسس Ãثل هذه ألنتيجة أŸتميزة ،قائلة:
« ⁄أكن أنتظر ألفروضس أو ألختبارأت
بل كنت أحضشر دروسشي مسشبقا و أكثف من
ألتطبيقات خاصشة ‘ مادتي ألرياضشيات
وأل- -ف- -ي- -زي- -اء ،وأت -ب -عت ن -ظ -ام -ا م -وح -دأ
ومنتظما وقضشيت ألسشنة ألدرأسشية بكل
حب وطوأعية ،وب Óأإكرأه».
ب - -دوره م - -دي - -ر ألÎب - -ي- -ة سش- -ل- -ي- -م- -اÊ

أرزق - -ي ،ق- -ال أّن ه- -ذأ أل- -ت- -ك- -ر Ëوه- -ذه
أل -رع -اي -ة أل -رسش -م ّ-ي-ة ،ج-زءأ بسش-ي-ط-ا م-ن
أÛه-ود أل-ع-ل-م-ي أل-ذي ب-ذل-ت-ه ‘ سش-ب-يل
–قيق هذه ألنتيجة ألتي تعد هي ألأعلى

‘ تاريخ ألبكالوريا منذ ألسشتقÓل.
ك -م -ا ن ّ-وه ن -فسس أŸت -حّ-دث ب-ال-ن-ت-ي-ج-ة
أل-ن-وع-ي-ة أل-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا ع-اصش-م-ة ألغرب
أ÷زأئري ‘ ششهادة ألبكالوريا بتسشجيل
 ٢٦طالبا– ،صشلوأ على تقدير ‡تاز ،من
بينهم  ١٧طالبا من ألثانويات و ٨طÓب
م -ن م -درسش -ة أشش-ب-ال ألأم-ة ومÎشش-ح ح-ر
وأحد ونسشبة ‚اح بـ ٥٤باŸائة ،متمنيا،
أن –ق-ق أل-ولي-ة ألسش-ن-ة أŸق-ب-ل-ة ن-ت-ي-جة
أفضشل.
ول Ó-إشش-ارة ،ت-ق-وم صش-ب-اح أل-ي-وم ث-ان-وي-ة
أل-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي ب-ت-ك-ر‚ Ëب-اء أŸوؤسشسشة
ألتعليمة ألناجح ‘ Úششهادة ألبكالوريا
م-ن ب-ي-ن-ه-م أل-ط-ال-ب-ة أوصش-ال-ح كنزة نائلة،
ألتي تبعتها ‘ ترتيب أŸتفوق ،Úأوصشيف
أم- -اÃ Êع- -دل  ‘ ١9،0٢شش-ع-ب-ة أل-ع-ل-وم
ألتجريبية من ولية خنششلة ،يليها وناسس
وليد بعدل  ‘ ١٨ ، 9١ششعبة ألرياضشيات
م-ن ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ف-ال-ط-ال-ب-ة ع-ونيز مرË
Ãعدل  ‘ ١٨ ، ٨9ششعبة ألعلوم ألتجريبية
من ولية غليزأن.

صشادر ‘ حقهما  1٥أوأمر بالقبضص

توقيف ششخصش Úمتورط ‘ Úقضشايا ألسشرقة وألنصشب وأ’حتيال
“كنت مصشالح ألششرطة ألتابعة للمصشلحة
أل -ولئ -ي -ة ل -لشش -رط -ة أل-قضش-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة
وه- - -رأن م- - -ن ت - -وق - -ي - -ف شش - -خصش ،ÚتÎأوح
أعمارهما ما ب ٢٧ Úو ٢9سشنةﬁ ،ل بحث
من قبل أ÷هات ألقضشائية لولية باتنة ،مقر
إأق -ام -ت -ه-م-ا ،ل-ت-ورط-ه-م-ا ‘ قضش-اي-ا ألسش-رق-ة

ألنصشب وألحتيال وكذأ ألتزوير وأسشتعمال
أŸزور ،أح- -ده- -ا صش- -ادر ‘ ح- -ق -ه  ٤أوأمر
ب -ال -ق -بضس وأل -ث -ا Êصش -ادر ‘ ح -ق-ه  ١١أمر
بالقبضس.
عملية ألتوقيف“ ،ت بناءأ على معلومات
وصشلت إأ ¤عناصشر أألمن ” ،على إأثرها

وضش -ع خ -ط -ة ،أفضشت إأ ¤ت -وق -ي -ف -ه-م-ا ع-ل-ى
مسش- -ت- -وى م- -ن- -ط -ق -ة أل -ع -نصش -ر ب -ع ÚألÎك،
متلبسش Úبحيازة وثائق مزورة.
م-ع أل-ع-ل-م ،أن أŸت-ه-م Úق-ام-ا ب-الح-ت-يال
ع -ل -ى ع -دي-د ألضش-ح-اي-ا م-ن خÓ-ل إأي-ه-ام-ه-م
Ãسشاعدتهم ،مقابل تلقي مبالغ مالية.

‘ ظرف  6أششهر

إأرهاب ألطرقات يخلف وفاة  10أأششخاصص وجرح  133بوهرأن

سشجلت مصشالح أألمن ألعمومي بأامن ولية
وه- -رأن ،خÓ- -ل ألسش- -دأسش- -ي أألول م- -ن أل- -ع -ام
أ÷اري  ١١٨حادث مرور ،خّلف  ١0قتلى و١33
جريح ،منهم  ٦٧ذكرأ بالغ ٢٦ Úذكرأ قصشرأ،
ف - -ي - -م- -ا ب- -ل- -غ ع- -دد ألضش- -ح- -اي- -ا م- -ن أإلن- -اث،
 ٢٥بالغة و ١٥قاصشرأ.
وت - - -رج - - -ع ﬂت- - -ل- - -ف ح- - -وأدث أŸرور

أŸسش - -ج - -ل- -ة إأ ¤ع- -دم أحÎأم ق- -وأن ÚأŸرور
وإأه -م -ال أل -نصش -ائ -ح وأإلرشش -ادأت ،لسش-ي-م-ا م-ا
ت -ع ّ-ل -ق ب -السش -رع -ة أŸف -رط -ة وك -ذأ أŸن-اورأت
أÿطÒة.
وقد أصشدرت مصشالح أألمن ألعمومي ،خÓل
ألسش - -دأسش - -ي أألول م- -ن أل- -ع- -ام أ÷اري ٢0١٢٥
غرأمة جزأفية ،منها جنح ألتنسشيق ألتي بلغ

عددها  ١٢٦٨جنحة ،إأضشافة إأ ٨٢٧ ¤جنحة
م - - -روري- - -ة ‘ ،ح ” Úسش- - -حب  ٥٥٥3رخصشة
سش -ي-اق-ة ووضش-ع  ٥٦٨9مسش -اك م -ع إأح -ال-ة ٢3٧
م -رك -ب-ة و ٤90درأج - -ة ن - -اري - -ة إأ ¤أÙشش- -ر
وتسشجيل ﬂ ١٥٥الفة ،تتعّلق بالسشياقة ‘ حالة
سشكر.

براهمية مسضعودة

‘ حادثي مرور بالبويرة

وفاة  ٨أأششخاصص خÓل ثÓثة أيام
ل-ق-ي ث-م-ان-ي-ة أشش-خ-اصص ح-تفهم ‘ حادثي
لسشبوع بالبويرة .أ◊ادث
مرور وقعا نهاية أ أ
لول وق -ع ‘ أل -ط -ري -ق ألسش -ي -ار شش -رق غ-رب
أ أ
لصش -ن -ام أل-وأق-ع ع-ل-ى ب-ع-د
ب -اŸك -ان أŸسش -م -ى أ أ
10ك -ل -م شش -رق م -دي -ن -ة أل -ب -وي -رة .ألضش -ح -اي-ا
ألسشتة كانوأ على م Ïسشيارة سشياحية وهم
زوج ‘ ألثÓث Úمن عمره وزوجته ذأت ٢٧
سش-ن-ة وأب-ن-ه-م أل-ب-ال-غ م-ن أل-عمر ثÓث سشنوأت
وك -ذأ ضش -ح -ي-ة أخ-رى ‘  ٥٤سش-ن-ة أل-ذي ك-ان
رف -ق -ة زوج-ت-ه أل-ب-ال-غ-ة م-ن أل-ع-م-ر  ٥0سشنة
وأبنتهم ‘ أÿامسشة من عمرها.
لÓششارة فإان أفرأد هذه ألعائلة أألخÒة
ق- -دم- -وأ م- -ن ف -رنسش -ا ل -قضش -اء أل -ع -ط -ل -ة بÈج
بوعريريج.
وحسشب أŸع -ل -وم -ات أألول -ي -ة ف-إان أ◊ادث
وق-ع ب-ع-د أصش-ط-دأم ألسش-ي-ارة ألسش-ي-اح-ي-ة ع-ن-د
ﬁاولة Œاوزها لششاحنة نصشف مقطورة.
أ◊ادث ألثا Êوقع بالطريق ألوطني رقم ٥
باŸكان أŸسشمى ألعجيبة ألوأقع على بعد 30
كلم ششرق مدينة ألبويرة حيث ذهب ضشحيتها

براهمية مسضعودة
هي ألقضشية ألتي ” على أثرها توقيف
ثÓثة أششخاصس ،وتÈئة ذمة أثن Úمنهم ،فيما
“ت م-ت-اب-ع-ة أل-ب-ق-ي-ة ب-ج-ن-اي-ات تكوين جمعية
أشش- -رأر وأسش- -تÒأد أıدرأت ب- -ط- -ري -ق -ة غÒ
ششرعية ،على أن Áثل أألطرأف ألثÓثة فيها
ق -ري -ب-ا أم-ام أÙك-م-ة أ÷ن-ائ-ي-ة ل-دى ›لسس
قضشاء وهرأن.
وت -ع -ود ت -ف -اصش -ي -ل أل -قضش -ي -ة إأ ¤ت -اري-خ ١٦
نوفم ٢0١3 Èو‘ سشاعة متأاخرة من ألليل،
وب -ي -ن -م -ا ك -انت ›م -وع -ة م -ن أف -رأد أŸرك -ز
أŸت-ق-دم أل-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي ‘ دوري-ةŸ ،ك-افحة
أل -ت -ه -ريب ورصش -د أ◊رك -ات أŸشش-ب-وه-ة ع-ل-ى
مسش- -ت- -وى ألشش- -ري- -ط أ◊دودي غ -رب أل -ب Ó-د،
رصشدوأ دأبة كانت تخÎق ألششريط أ◊دودي
ب-رح-ل-ة أإلي-اب م-ن أŸم-ل-ك-ة أŸغ-رب-ي-ة ،رف-ق-ة
صش-اح-ب-ه-ا ،وه-ي ﬁم-ل-ة ب-ك-م-ي-ة م-ن ألصشفائح
ألبÓسشتيكية.
ه- -ذأ أألخ Òو‘ ﬁاول- -ة ف- -اشش- -ل -ة ل -ع -ودة
أدرأج -ه ن -ح-و أÿل-ف ه-روب-ا ب-اŒاه أŸم-ل-ك-ة
أŸغ- -رب -ي -ة ،ح -اصش -ره أف -رأد ح -رسس أ◊دودي
وألقوأ عليه ألقبضس وأوقفوأ أ◊مار ألذي كان
مششحون بكمية  ١00كيلوغرأم من مادة ألقنب
ألهندي ،وعند أÓŸمسشة أ÷سشدية للمهرب،
ت-بّ-ي-ن أن-ه م-ن-ح-در م-ن م-دي-ن-ة م-غ-نية ،ويدعى
«ب.ن» ألبالغ من  ٥٥سشنة ،أين ع Ìبحوزته
على هاتف نقال.
عند فحصس أŸكاŸات ألهاتفية أŸدونة
عليه تب Úأنه ،تلقى ألعديد من أŸكاŸات
ألهاتفية قبيل توقيفه وحجز أŸادة ألسشامة من
أŸدعوين «ح.م» و»ع.ل» أللذين أسشتفادأ من
ح -ك-م ألÈأءة خÓ-ل أÙاك-م-ة ألسش-اب-ق-ة سش-ن-ة
.٢0١٥
وب- -ع- -د تسش- -ل- -ي -م أŸت -ه -م «ب.ن» إأ ¤أف -رأد
أل -ف -رق -ة أإلق -ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك أل-وط-ن-ي Ãغ-ن-ي-ة

تسشرب غاز يحدث هلعا بعيادة
ألتوليد بحي ألصشنوبر
سشجلت عناصشر أ◊ماية أŸدنية لوهرأن
‘ سش -اع -ة م -ب -ك -رة م-ن صش-ب-ي-ح-ة أمسس ح-ادث-ا
خطÒأ“ ،ثل ‘ تسشرب غاز من قارورة من
أ◊ج -م أل -ك-ب Òسش-ع-ة  ٦000ل Îدأخ -ل ع -ي-ادة
أم -رأضس أل -نسش -اء وأل -ت -ول -ي -د أل -وأق -ع -ة أل-ولدة
أŸتوأجدة بحي ألصشنوبر ،حسشبما علم لدى
أŸديرية ألولئية.
وع -ل -ى إأث -ر ذألك ،ت -ن-ق-ل ع-ن-اصش-ر أ◊م-اي-ة
أŸدنية من وحدتي أŸيناء وألوحدة ألرئيسشية
إأ ¤مكان أ◊ادث ،أين قاموأ مباششرة باتخاذ
أإلجرأءأت ألوقائية ألÓزمة ،لتفادي أششتعال
ألغاز وأنفجاره وألقيام بسشد ألتسشرب ،ومنه
إأبعاد أÿطر عن حياة أŸتوأجدين بالعيادة،
خاصشة وأّن أ◊ادثة أثارت حالة من ألذعر
وأل - -رعب وسش - -ط ع - -م - -ال أŸصش - -ل- -ح- -ة وك- -ذأ
أŸريضشات أŸقيمات باŸصشلحة.

عا÷ت أك Ìمن  ٢٤30قضشية خÓل  6أششهر

ششرطة وهرأن :حجز  20قنطارأ من ألكيف أŸعالج

زوج وزوجته أللذأن ينحذرأن من بلدية عÚ
أ◊مام بولية تيزي وزو ولهما ﬁل Œاري
لبيع أ◊لويات Ãدينة بششلول.

بعد تلقيهما لقاح «بانتافالو»

مصش -ال -ح أل -درك أل -وط-ن-ي ف-ت-حت –ق-ي-ق-ا
Ÿعرفة أسشباب أ◊ادث Úأألليم.Ú

البويرة :ع.نايت رمضضان

وزأرة ألصشحة –قق ‘ وفاة رضشيع Úبعيادة خاصشة بالرويبة
ف -ت -حت وزأرة ألصش -ح -ة وألسش -ك -ان
وإأصشÓ-ح أŸسش-تشش-ف-ي-ات –ق-يقا حول
وف -اة رضش-ي-ع Úي-ب-ل-غ-ان شش-ه-ري-ن م-ن
أل -ع -م -ر ب -ع -ي -ادة خ -اصش -ة ب -ال -روي-ب-ة
(ضش-وأح-ي أل-ع-اصش-م-ة) ب-ع-د ت-ل-ق-ي-ه-م-ا
لقاح «بانتافالو».
أك - -دت أل - -وزأرة ‘ ب - -ي - -ان ل - -ه - -ا أمسس
أ÷معة ،أنها «سشجلت ‘ إأطار إأجرأءأت
أŸرأقبة ألروتينية للقاحات أألطفال وفاة
رضشيع Úبعيادة خاصشة بالرويبة مباششرة

عادت قضشية أحد بارونات أıدرأت،
أŸتوّرط ‘ قضشية  1قنطار من من ألكيف
أŸع- - - -ال- - - -ج ب- - - -الشش - - -ري - - -ط أ◊دودي إأ¤
أل -وأج -ه -ة ،ب -ع -د ق -ب -ول أÙك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا
لعريضشة ألطّعن ألذي رفعه ضشد أ◊كم
عليه بعششرين سشنة سشجنا نافذأ.

Ÿب-اشش-رة أل-ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه ،ع-رضس م-ب-ل-غ سش-تÚ
مليون سشنتيم على أحد رجال ألدرك إلخÓء
سش -ب-ي-ل-ه ،وع-ن-د فشش-ل-ه ‘ مسش-ع-اه أعÎف ب-أان-ه
غادر ترأب ألوطن Îﬂقا ألششريط أ◊دودي
بوأسشطة حمار ،كان ﬁمل بصشفائح ‡لوءة
بالوقود سشلمها للمغاربة على أ◊دود وألذين
سشلموه مقابلها كمية أıدرأت أÙجوزة،
وألتي كان ينقلها لفائدة كل من ألششخصشÚ
أل -ل -ذأن ب -رأت سش -اح -ت -ه -م -ا خ Ó-ل أÙاك -م-ة
أألو ،¤وأل -ق -اط -نÃ Úدي -ن-ة ألسش-وق-ر ،م-ق-اب-ل
ت -ل-ق-ي-ه م-ب-ل-غ  ٢0م -ل -ي -ون سش-ن-ت-ي-م ،م-دل-ي-ا أن
أıدرأت أسش -ت -ل -م-ه-ا م-ن أŸغ-رب-ي أŸسش-م-ى
«توفيق» ألذي طلب منه أن يحتفظ بها دأخل
مسشكنه مدة يوم ،Úريثما يأاتي كل من «ح.م»
 ٤٦سشنة وصشهره «ع.ل» صشاحب  ٤٥عاما .وبناء
على تصشريحاته ” “ديد ألختصشاصس وأنتقل
رج -ال أل -درك ن -ح -و م -ن-ط-ق-ة ألسش-وق-ر ب-ولي-ة
تيارت.
وألقي ألقبضس على ألششخصش ،Úأحدهما،
يعمل كموأل وأخر طÓء و” سشماعهما على
ﬁاضشر رسشمية Ÿصشالح أألمن ” أمام قاضشي
ألقطب أ÷زأئي بوهرأن.

بعد تلقيهما لقاح (بانتافالو)» ،مششÒة أ¤
أن «خمسشة رضشع آأخرين تلقوأ نفسس أللقاح
م- -ن ن- -فسس أ÷رع- -ة و ⁄ي- -ت -ع -رضش -وأ ألي
أعرأضس جانبية».
وأضش -اف ذأت أŸصش -در أن-ه «وم-ب-اشش-رة
ب -ع -د ت -ل -ق -ي خ Èأل -وف -اة ،ق -امت أل-وزأرة
بإارسشال فريق من أÈÿأء إأ ¤ع ÚأŸكان
ل -ف -ت-ح –ق-ي-ق وب-ائ-ي ح-ول ه-ذه أل-وف-اة»،
م -ؤوك -دة أن أل -ن -ت -ائ -ج أألول-ي-ة «أث-ب-تت ب-أان
أŸوت أŸف- - -اج - -ىء أل - -ذي ت - -ع - -رضس ل - -ه

أل -رضش -ي -ع -ان ل -يسشت ل -ه ع Ó-ق -ة م -ب-اشش-رة
باللقاح».
وقد أعطت ألوزأرة «تعليمات إلجرأء
تشش- -ري- -ح أ÷ث- -ت Úل- -ت- -ح- -دي- -د أألسش- -ب -اب
أ◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ل-وف-اة» ،م-ؤوك-دة أن-ه «سش-ي-ت-م
أإلع Ó-ن ع -ن ن -ت -ائ -ج ه -ذأ أل -ت -ح-ق-ي-ق ‘
حينه» .وذكرت وزأرة ألصشحة باŸناسشبة
ب -أان أل -ل -ق -اح أŸسش -ت-ع-م-ل ‘ أ÷زأئ-ر ه-و
«لقاح مؤوهل من طرف منظمة ألصشحة
ألعاŸية».

سش-ج-لت مصش-ال-ح ألشش-رط-ة أل-قضش-ائ-ي-ة
ب - -اŸدي - -ري - -ة أل - -ولئ- -ي- -ة لأم- -ن ولي- -ة
وه - -رأن ،خ Ó- -ل ألسش- -دأسش- -ي ألأول م- -ن
ألعام أ÷اري  ٢٤33قضشية ،أ‚ز منها
 ٢1٤9قضشية ،تورط فيها  3161ششخصص.
جاء توقيف أŸتورط ،Úوفقا للمجهودأت
أŸبذولة من قبل ﬂتلف مصشالح ألششرطة
ألقضشائية ‘ سشبيل ألتصشدي ıتلف أششكال
أ÷رÁة ،فضش Óعن ألسشتغÓل ألأمثل لكافة
أŸوأرد أل -بشش -ري -ة وأŸادي -ة وأإق -ح -ام ج -م-ي-ع
أل -وح -دأت ‘ م -ك -اف-ح-ة وزج-ر ألإج-رأم ،م-ع
أ◊رصس ع- -ل- -ى دوأم أسش- -ت- -م- -رأري- -ة أل- -ع- -م -ل
ألشش-رط-ي وت-ب-ن-ي ﬂط-ط أل-ت-وأج-د أŸسشتمر
لعناصشر وقوأت ألششرطة ‘ جميع ألأماكن
ألعمومية.
ومن أك Ìألقضشايا أŸسشجلة خÓل نفسس
أّŸدة ،قضش- - -اي- - -ا أ÷ن- - -اي - -ات وأ÷ن - -ح ضش - -د
ألأششخاصس ،حيث سشجل منها  ١١3٥قضشية،
أ‚ز م -ن-ه-ا  ٨٨0قضش -ي-ة وت-ورط ف-ي-ه-ا ١١٥9
ششخصس أما أ÷نايات وأ÷نح ضشد أŸمتلكات
فقد سشجل بها عدد ألقضشايا  ١١٥٦قضشية

أ‚ز م- -ن -ه -ا  ٧٤٤قضش -ي -ة ت -ورط ف -ي-ه-ا 3٧3
ششخصس.
كما ” معا÷ة  ٧٢0جناية وجنحة ضشد
ألشش-ي-ئ أل-ع-م-وم-ي ،ت-وّرط ف-ي-ه-ا  ٨٨0ششخصس
وهذأ من ›موع  ١١٢٥قضشية.
وتشش Òن - -فسس ألأرق- -ام أإ ¤تسش- -ج- -ي- -ل ٥١٢
قضش -ي -ة أسش -ت -ه Ó-ك وم -ت -اج -رة ب -اıدرأت،
عو÷ت منها  ٥00قضشية ،توّرط فيها ٥٢٥
ششخصس ” ،تقدÁهم أمام ألعدألة.
كما “ّكنت ذأت ألعناصشر من حجز أكÌ
من  ٢0قنطار من ألكيف أŸعالج ،مع تسشجيل
أك Ìمن  ٥0قضشية ،تتعلّق باŸوؤثرأت ألعقلية
أل -ت -ي ف -اقت ﬁج -وزأت -ه-ا م-ن-ذ ب-دأي-ة أل-ع-ام
أ÷اري  ١0٢١٤قرصس مهلوسس من ﬂتلف
ألأنوأع.
أم -ا أ÷رأئ -م ألق-تصش-ادي-ة وأŸال-ي-ة ،ف-ق-د
ن -اه -زت ،خ Ó-ل ألسش -دأسش-ي ألأّول م-ن ألسش-ن-ة
أ÷اري -ة  ٥١قضش -ي -ة أ‚ز م -ن-ه-ا  ٤٥قضشية،
توّرط فيها أك Ìمن  ٦0ششخصشا.

براهمية.م

السبت  16جويلية  2016م
الموافق لـ 11شضوال  1437هـ

من مراسسلينا

 ٢٩جمعية تسصتفيد من إاعانات مالية ببلدية ا÷زائر الوسصطى:

التشسديد على احÎام ““العقد ..الÈنامج““ وعقلنة النفقات
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بسصبب عدم فعالية اıطط اŸروري:
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مداخل وسسط بجاية تختنق باŸركبات

النشصاط ‘ اŸيدان شصرط ضصروري

قررت بلدية ا÷زائرالوسصطى منح  ٢٩جمعية إاعانة مالية جلها ذات طابع رياضصي ،رفقة فوجÚ
كشصفي““ ÚالفÓح““ و«ا’جتهاد““ وهذا ضصمن النشصاط ا÷معوي ا÷ديد واسصتنادا إا ¤رؤوية تعتمد على
مبدأا مدى حضصور هؤو’ء ضصمن ما يسصطره هذا اÛلسس من أاهداف.

جمال أوكيلي

ه- -ذه اŸسض- -اع -دة ت -خضض -ع إا ¤شض -روط
صض -ارم -ة حسضب مصض -ادر ع -ل -ي -م -ة ،م -ن -ه -ا
دراسضة التقريرين اŸا‹ واأ’دبي ،وإاظهار
ال -ق -درة ‘ م -واك -ب -ة اŸسض -ت -ج -دات ع-ل-ى
السض - -اح - -ة اÙل- -ي- -ة  ،وه- -ذا م- -ن خÓ- -ل
ال -ت -واصض-ل م-ع اÙي-ط ،و“ث-ي-ل ال-ب-ل-دي-ة
أاحسض- -ن “ث- -ي ‘ Ó- -اÙاف- -ل ال- -وط -ن -ي -ة
ب- - -اح- - -تÓ- - -ل م- - -راتب Îﬁم - -ة تشض ّ- -رف
اŸسضؤوول Úوكل من يدعم هؤو’ء.
هذه اŸقاييسش اأ’ولية هي التي تؤودي
إا ¤ا◊سضم ‘ قرار اŸنح ،وهذا وفق
ق -اع -دة ال -رف -ع م -ن ق -ي -م -ت -ه -ا أاو اإ’ب-ق-اء
عليها ..ومن هذا اŸنطلق فإانه مطلوب

من هذه ا÷معيات ا’لتزام Ãا يعرف بـ«
ع- -ق- -د ـ الÈن- -ام -ج ““ وال -ذي يشض -دد ع -ل -ى
احÎام بنوده وباأ’خصش صضرف النفقات.
وي -ب -دي مسض -ؤوول -و ال-ب-ل-دي-ة ق-ل-ق-ه-م م-ن
ا’سضتعمال اŸفرط للمصضاريف نقدا بد’
من الصضكوك ‡ا قد يؤودي إا ¤إاطÓق
–ف -ظ -ات م -ن ق -ب -ل ﬁاف-ظ ا◊سض-اب-ات
ال -ذي يسض -ج -ل ت -وصض -ي -ات دق-ي-ق-ة ‘ ه-ذا
ا’ط - -ار ح - -ت - -ى ’ ت - -ت - -ك ّ- -رر م- -ث- -ل ه- -ذه
اŸم- -ارسض -ات ال -ت -ي ق -د ت -ع -ود إا ¤ن -قصش
ال - -ت - -ج - -رب - -ة ‘ ال - -تسض - -ي Òوغ - -ي- -اب روح
اŸسضؤوولية أاحيانا الناجمة عن سضوء تقدير
ال -ت -ب -ع -ات ع -ن -د اإ’ق -دام ع -ن م -ث -ل ه -ذه
اأ’عمال اإ’دارية.
وهذا الفراغ التوثيقي خاصضة انعدام

ث- -ق- -اف- -ة اأ’رشض- -ي- -ف م- -ن اأ’سض- -ب -اب
اŸباشضرة ،التي تؤوثر تأاثÒا قويا ‘
عدم قدرة رؤوسضاء ا÷معيات التحكم
‘ النفقات ،هذا من جهة ومن جهة
أاخرى فإان هؤو’ء غ Òمطلع Úعلى
أابجديات التسضي Òوعليهم ا’سضتعانة
Ãحاسضب أاو العودة إا ¤ا’سضتشضارة
الواسضعة على مسضتوى البلدية حتى
ت- -ك- -ون ا◊سض- -اب- -ات م- -تسض -اوق -ة م -ع
اŸصضاريف ..وهذاهو ما تعمل عليه
مصضالح البلدية اŸهتمة با÷معيات
ال -ت-ي شض-غ-ل-ه-ا الشض-اغ-ل ه-و ان-خ-راط
ه- -ذه ال- -فضض- -اءات ضض- -م- -ن ال- -ت -وج -ه
اŸأام- -ول ال -ذي ي -ق -وم ع -ل -ى احÎام
القانون وكذلك العقد ـ الÈنامج..
و‘ حالة حدوث أاي Œاوز ‘ هذا
الشضأان فإان هذه ا÷معيات مسضؤوولة
على أافعالها وتكون الكلمة الفاصضلة
Ÿسض- -ؤوو‹ ال- -ب -ل -دي -ة إاذا اتضض -ح ب -أان
هناك البعضش من التحايÓت.
ونشض Òا ¤أان وزارة ال - -داخ - -ل- -ي- -ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة أاع -دت ن ّصض -ا
قانونيا جديدا يتم Ãوجبه وضضع اآ’ليات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ك -ي -ف -ي -ة ت -رق -ي -ة م -ا ي -ع-رف
بالدÁقراطية التشضاركية التي “ّكن هذه
ا÷معيات من إابداء رأايها ‘ اŸشضاريع
اŸقÎحة ع ÈاŸداو’ت مع إاضضفاء عليه
صضفة ““اŸنفعة““ وهذا شضرط أاسضاسضي ‘
منح اإ’عانة اŸالية..لذلك فإان اŸطابقة
ضضرورية مع النصش ا÷ديد بالنسضبة لكل
ا÷معيات اŸعنية مسضتقب Óوالكث Òمنها
سض- -ي- -ك -ون مصضÒه -ا ا◊ل ‘ ح -ال -ة ع -دم
قدرتها على التكيّف مع اŸهام اıولة
لها ‘ الواقع ،باعتبارها سضندا قويا ‘
مسض -اع-دة السض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ‘ م-ل-ف-ات
هامة جدا.

Œري باŸعهد ا’قتصصادي ا÷مركي بالقليعة اليوم

 600مشسارك باŸسسابقة الكتابية للدفعة الـ35

تنطلق صصبيحة اليوم Ãعهد
ا’ق- - -تصص - -اد ا÷م - -رك - -ي ا÷زائ - -ري
التونسصي بالقليعة فعاليا ت اŸسصابقة
ال -ك -ت -اب-ي-ة ل-ت-وظ-ي-ف ال-دف-ع-ة الـ35
ب -اŸع -ه-د وه-ي اŸسص-اب-ق-ة ال-ت-ي Œرى
بك Óالبلدين وÁتحن بها با÷زائر
ق-راب-ة  600مشص -ارك ق -دم -وا م-ن 47
و’ي -ة ع Èال -وط -ن ،حسصب م -ا أاشص -ار
إاليه مدير اŸعهد ““عمر حوري““.

تيبازة :عÓء ملزي

قال مدير اŸعهد أايضضا باّن مصضالح
اŸع- -ه- -د شض -رعت ‘ ح -م -ل -ة –سض -يسض -ي -ة
واسضعة منذ شضهر افريل اŸنصضرم للتعريف
بشضروط التكوين باŸعهد قبل أان يفتح
اÛال ل -ل -تسض -ج -يÓ-ت ل-ل-مسض-اب-ق-ة وال-ت-ي

انتهت بتاريخ  11جويلية الفارط ،بحيث
” تسضجيل قرابة  600مشضارك من 47
ّ
و’ية ع Èالوطن الرقم الذي يعت‘ È
ال- -واق- -ع ضض -ع -ف م -ا ّ” تسض -ج -ي -ل -ه ال -ع -ام
اŸنصضرم ،ح Úأاجريت مسضابقة الدفعة
الـ 34واسض- -ت -حسض -ن م -دي -ر اŸع -ه -د ق ّ-وة
اŸشض -ارك -ة ه -ذه وال -ت -ي تسض -م -ح ـ حسض-ب-ه ـ
بانتقاء أاحسضن العناصضر القادرة على دعم
الÎسض -ان -ة ال -بشض -ري -ة اŸرشض-ح-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن
ب-اŸع-ه-د ،ب-ح-يث سض-ت-م-ر ع-م-ل-ي-ة ا’ن-تقاء
Ãرح- - -ل- - -ت Úت- - -ع - -ن - -ى اŸرح - -ل - -ة اأ’و¤
ب-اŸسض-اب-ق-ة ال-ك-ت-اب-ية التي تشضمل  3مواد
اختيارية يتم من خÓلها –رير موضضوع
‘ الثقافة العامة إاما باللغة العربية وإاما
باللغة الفرنسضية على أان يتم ا’ختيار ما
ب Úم -ادت -ي اŸال -ي -ة ال -ع -ام -ة وال-ت-ق-ن-ي-ات

ال - -ك - -م - -ي - -ة وك- -ذا م- -ا ب Úال- -ق- -ان- -ون
وا’ق- -تصض- -اد .وم- -ن اŸرت -قب أان Áر
الطلبة الناجحون ‘ اŸرحلة الكتابية
على ÷نة للتحكيم تعهد لها اختبار
هؤو’ء شضفهيا بحيث سضيقّوم اÎŸشضح
‘ موضضوع من إاختياره وتطرح عليه
أاسضئلة من اŸوضضوع من طرف ÷نة
–ك -ي -م م -ت -خصضصض-ة مشضÎك-ة م-ا بÚ
ا’طارات ا÷زائرية والتونسضية.
تهدف هذه اÿطوة ا ¤التأاكد من
م- -دى ق- -درة ال -ط -الب ع -ل -ى م -زاول -ة
ال-ت-ك-وي-ن ع-ل-ى مسض-ت-وى اŸع-ه-د ع-لى
م-دار سض-ن-ت Úل-ل-ت-خّ-رج ب-ع-ده-ا ب-رت-ب-ة
م -ف -تشش رئ -يسض-ي ع-م-ي-د ‘ اŸصض-ال-ح
اŸالية.
Œدر ا’شض - -ارة إا ¤أاّن م - -ع - -ه - -د
ا’ق- - -تصض- - -اد ا÷م - -رك - -ي ا÷زائ - -ري
التونسضي “كن من تكوين  1209إاطار
م -ن-ذ إانشض-ائ-ه م-وزع Úع-ل-ى ال-ب-ل-دي-ن
ضضمن  32دفعة ،وبعد تخّرج الدفعة الـ33
قريبا سضÒتفع هذا العدد إا 1269 ¤إاطارا،
مع ا’شضارة إا ¤كون اŸدير العام ا÷ديد
ل -لضض -رائب ال -ت -ونسض -ي -ة ال -ذي ّ” ت-نصض-ي-ب-ه
مؤوخرا يعت Èمن خريجي اŸعهد على
غرار مديرين عام Úآاخرين سضبقاه ‘
ذات اŸنصضب واأ’م- -ر ن- -فسض- -ه ب- -ال- -نسض -ب -ة
ل-ل-م-دي-ر ال-ع-ام ل-ل-ج-م-ارك با÷زائر حاليا
وكذا بالنسضبة للرئيسش ا◊ا‹ للمفتشضية
العامة للمالية إاضضافة إا ¤عدد آاخر من
رؤوسض -اء اŸصض -ال -ح واŸدي -ري-ن اŸرك-زيÚ
الذين تخّرجوا من ذات اŸعهد والذي
أاضض -ح -ى م -ع م -رور ال -زم -ن ي -ك ّ-ون ن -خ-ب-ة
ا’ط -ارات اŸال -ي -ة ال -ق -ادرة ع -ل -ى ق -ي-ادة
ا’صضÓحات بكل من ا÷زائر وتونسش.

تشص-ه-د شص-ب-ك-ة ال-ط-رق-ات ب-و’ية
ب-ج-اي-ة اك-ت-ظ-اظ-ا ك-بÒا‡ ،ا ج-ع-لها
غ Òق -ادرة ع -ل-ى –ّم-ل ذلك ال-ع-دد
ال - -ه- -ائ- -ل م- -ن اŸرك- -ب- -ات Ãخ- -ت- -ل- -ف
ج بها يوميا وبدون
أانواعها ،حيث تع ّ
انقطاع ،وتزداد حّدة هذه اŸشصكلة
أاث- -ن- -اء أاوق- -ات ا’ل- -ت -ح -اق ب -ال -ع -م -ل
وال -ع-ودة م-ن-ه ،وي-ب-دأا ا’زدح-ام م-ن
’و ¤من النهار ليتوسصع
السصاعات ا أ
إا ¤آاخره .

تيبازة :عÓء ملزي

واÓŸحظ أان هذه الظاهرة تكون بشضكل
جلي على مسضتوى اÙاور الكÈى ،منها بئر
السضÓ- - -مﬁ ،ول ال- - -ط - -رق اأ’رب - -ع - -ة ،جسض - -ر
الصض -وم -ام ،ث -م اŸداخ -ل اأ’رب -ع -ة ل -ع -اصض -م -ة
الو’ية ،أاضضف إا ¤ذلك الطرقات والشضوارع
الرئيسضية للمدينة ،على غرار اŸمر اأ’رضضي
بأاعمريو ،اŸمر اأ’رضضي بحي إاحدادن 600
شض- - -ق- - -ة ث- - -م ب- - -اق- - -ي ط- - -رق- - -ات اŸدي- - -ن - -ة.
اŸسض- -ؤوول -ون اÙل -ي -ون ك -ثÒا م -ا ي -ح -اول -ون
م -ع -ا÷ة اŸعضض -ل -ة اŸروري -ة ،إا’ أان ع -ام-ل-ي
ضضيق الطرقات وقلتها وحجم العربات ،يقفان
حجرة عÌة ‘ وجه أاي تقدم أاو إاصضÓح ،كما
أان ﬂط -ط ال -ن -ق -ل اÛسض -د م-ي-دان-ي-ا ع-ل-ى
أارضش الواقع ’ ،يرقى إا ¤درجة أان يخّفف من
هذه الظاهرة اŸقلقة ،حتى وإان كانت ا÷هة
الوصضية تدرسش ا◊لول الناجعة للخروج من
النفق ،إا’ أان الوضضعية باتت صضعبة للغاية و’
Áك -ن أان ي -ظ -ه -ر ح -ل ،ي -اأخ-ذ ب-ا◊سض-ب-ان ك-ل
اŸشضاكل التي تزداد يوما بعد يوم ،باعتبار أان
ح -ظÒة السض -ي -ارات ع -ل -ى مسض-ت-وى ال-و’ي-ة ‘
ارتفاع مسضتمر‡ ،ا يزيد ‘ مسضؤوولية الوصضايا
‘ هذا ا÷انب.
““الشضعب““ ،رصضدت آاراء بعضش اŸواطن،Ú
ومن بينهم عمي صضالح الذي يقول““ ،ا’ختناق
اŸروري أاصضبح ’ يطاق “اما وصضار السضر ‘
الطرقات يشضكل معاناة حقيقية ،فضض Óعن
أاوقات الذروة أاصضبحت الظاهرة ‘ ﬂتلف
أاوق- -ات ال- -ن- -ه -ار ،م -ا اضض -ط -ر ب -ال -ع -دي -د م -ن
السض -ائ -ق ‘ Úال -ك -ث Òم-ن اأ’ح-ي-ان ال-ب-ق-اء ‘
طواب’ Òمتناهية لسضاعات ،وما يصضاحب ذلك
من توتر أاعصضاب وأاضضرار تلحق باŸركبات،
فضض Ó- - - - - -ع- - - - - -ن وق- - - - - -وع ح - - - - -وادث اŸرور
وا’صض -ط -دام -ات ،ن -ت -ي -ج -ة ال -ق-ل-ق وال-تسض-اب-ق
اŸسضتمر للمرور وكذا الشضجارات من طرف

السضائق ،Úوعليه فيجب على ا÷هات الوصضية
إاي -ج -اد ح -ل -ول ل -ل -وضض -ع -ي-ة ال-راه-ن-ة م-ن أاج-ل
ال - - -ت - - -خ - - -ف- - -ي- - -ف م- - -ن ه- - -ذه ال- - -زح- - -م- - -ة““.
ومن جهتها تقول السضيدة أامينة““ ،تزداد حدة
اأ’زم- -ة اŸروري- -ة ‘ فصض- -ل الصض- -ي- -ف ،ح -يث
يتوافد العديد من الزوار واŸصضطاف Úعلى
هذه الو’ية السضياحية ،وŒد كافة مداخل
الو’ية من ا÷هة الشضرقية والغربية ،وﬂتلف
الطرقات اŸؤودية إاليها ‘ وضضعية ’ تطاق،
وم -ا زاد ال -ذي -ن ب -ل -ة اأ’شض -غ -ال ا÷اري-ة ع-ل-ى
مسض - -ت - -وى الشض - -وارع ووتÒة سضÒه - -ا ،وال - -ت- -ي
سضاهمت ‘ تشضكيل النقاط السضوداء ،وبالرغم
م- -ن اŸشض- -اري- -ع ال- -كÈى ال- -ت- -ي ُرصض -دت ل -ه -ا
ك اÿناق عن
ميزانيات معتÈة ،من أاجل ف ّ
الطرقات على غرار ﬁول الطرق اأ’ربعة
وﬁول أاعمريو ،إا’ أان هذه الوضضعية  ⁄تتغÒ
وتتطلب ا‚از ﬂططا لتوسضيع الطرقات““.
ح -ك -ي -م ل -ه رأاي آاخ-ر ح-يث ي-ق-ول““ ،ا’خ-ت-ن-اق
اŸروري الذي باتت تشضهده بجاية وتتصضف به
‘ كل اأ’وقات ،سضببه العدد الهائل للمركبات
وال- -واف -دي -ن ع -ل -ي -ه -ا ،ح -يث إان ه -ذه اأ’خÒة
تسضتقبل أاك Ìمن مليون سضيارة يوميا قادمة من
ﬂت -ل -ف ا÷ه -ات ،وع-ل-ي-ه  ⁄ت-ع-د ال-ط-رق-ات
واŸسض -الك تسض -ت -وعب ه-ذا ال-ع-دد ،خ-اصض-ة أان
ال-ق-اصض-دي-ن ل-ل-و’ي-ة يسض-ل-ك-ون ن-فسش اŸم-رات
واŸسض -الك وال -ط -رق ال -رئ-يسض-ة ،م-ا سض-اه-م ‘
ان -تشض-ار ال-ن-ق-اط السض-وداء ع-ل-ى ط-ول م-داخ-ل
وﬂارج الطرقات ،كما أان اŸواطن يسضاهم
ب -نسض -ب -ة ك -بÒة ‘ خ -ل -ق ال-ف-وضض-ى وا’زدح-ام
وعرقلة حركة اŸرور ،وهذا Ãخالفته قوانÚ
اŸرور وعدم احÎامها ،بحجة الوصضول اإ¤
ال- -ع -م -ل ‘ ال -وقت اÙدد أاو ت -غ -ادي ت -ع -ذل
مصضا◊هم .
وأامام هذه الوضضعية ،يقول السضيد ﬁمدي،
““يتضضح جليا ضضرورة تدخل ا÷هات الوصضية،
م -ن خÓ-ل ات-خ-اذ اإ’ج-راءات ا’سض-ت-ع-ج-ال-ي-ة،
وإاي- -ج- -اد ح- -ل Ÿشض- -ك -ل ا’خ -ت -ن -اق اŸروري،
وال -قضض -اء ع -ل -ى ه-ذا ال-دي-ك-ور ال-ي-وم-ي ال-ذي
أاصضبح يعيشضه اŸواطن ومسضتخدمو الطرقات،
والذي هو ‘ تزايد مسضتمر يوما بعد يوم،
رغم اŸشضاريع الكÈى التي انطلقت للتخفيف
من الضضغط وإا‚از مسضالك فرعية وبديلة،
والواجب تضضافر ا÷هود إ’يجاد ﬂطط نقل
اسض-ت-ع-ج-ا‹ وال-ع-م-ل ب-ه ،فضض Ó-ع-ن مسض-اهمة
اŸواط - -ن م- -ن خÓ- -ل احÎام ق- -وان ÚاŸرور
وت - - -ط - - -ب - - -ي - - -ق ال - - -ق- - -ان- - -ون دون Œاوزات““.

البلدية ’ ترد على انشصغا’تهم

سسكان دوار وادي ا◊ميم
يطالبون بفك العزلة
ي -ط -الب سض -ك -ان دوار وادي ا◊م -ي -م
ب -ب -ل -دي -ة ب -ن -ي درق -ن ال -ن -ائ -ي -ة ب -غ -ل-ي-زان
اŸسض- -ؤوول Úب- -فك ال- -ع -زل -ة ع -ن دواره -م،
ف-م-ط-ل-ب-ه-م اأ’سض-اسض-ي ه-و ت-ه-ي-ئ-ة الطريق
حيث  ⁄يتوقفوا عن ايداع الشضكاوي كما
تلقوا عشضرات الوعود من اŸسضؤوول Úدون
أان يتغ Òحالهم ،ويتسضاءلون عن السضبب ‘
اسض -ت -ث -ن -اء دواره-م م-ن الÎسض-ي-م-ات ال-ت-ي
شضملت عدة طرق با÷هة ،معÈين عن
ت- -ذم- -ره- -م واسض- -ت- -ي- -ائ- -ه -م م -ن ’م -ب -ا’ة
اŸسضؤوول .Úخصضوصضا أان صضعوبة اŸسضالك
اŸؤودية إا ¤دوارهم سضاهمت ‘ فقدان
العديد من اŸواطن‡ Úارسضة نشضاطهم
ال -ف Ó-ح -ي ال -ذي شض -ه -دن -ه اŸن -ط -ق -ة ‘
السض - - - - - - -ن - - - - - - -وات السض - - - - - - -اب - - - - - - -ق - - - - - - -ة.
ف- - - - -اŸن- - - - -ط- - - - -ق- - - - -ة ’زالت ت - - - -ع - - - -يشش

العزلة اÿانقة والتهميشش رغم تعاقب
اÛالسش اŸنتخبة ،الطريق الذي أاصضبح
’يصضلح اأ’مر الذي أارهق كاهل مسضتعملي
ه -دا ال -ط -ري -ق ن -اه -يك ع -ن غ -ي-اب اŸاء
الشض -روب ف -اŸن-ط-ق-ة ت-ت-زود ب-الصض-ه-اري-ج
وÃب -ال -غ ب-اهضض-ة ،ك-م-ا كشض-ف ع-ن-ه ب-عضش
قاطني الدوار
ك -م -ا اأك -د اŸع -ن-ي-ون أان-ه-م ح-رم-وا م-ن
ا’سض- -ت- -ف- -ادة م -ن سض -ك -ن -ات ري -ف -ي -ة رغ -م
ايداعهم Ÿلفات الطلب مند فÎة ونظرا
لهذه الوضضعية يطالب سضكان دوار وادي
ا◊م- -ي- -م السض- -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ- -ي- -ة وع- -ل -ى
رأاسضها اŸسضؤوول اأ’ول با÷هاز التنفيذي
بالتدخل العاجل من أاجل انصضافهم وفك
العزلة التي ’زمتهم لسضن Úطويلة.

غليزأن :ع  .عبد ألرحيم
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خÓ- -ف- -ا ل- -ذلك ،ع- -م- -ل ال- -غ- -رب
ب- -اسس -ت -م -رار م -ن خ Ó-ل ال -و ’ءات
والتحالفات مع دول اإقليمية (‘
شسكل اأحÓف عسسكرية ،مثل حلف
السس-ان-ت-و سس-اب-ق-ا وق-واعد عسسكرية
وات -ف -اق -ي -ات اأم -ن -ي -ة ح-ال-ي-ا) ع-ل-ى
اسس- -ت- -ف -زاز ال -وضس -ع واّŸسس ب -اأم -ن
واسستقرار اŸنطقة.
‘ الوقت الذي توؤكد فيه الصسÚ
اإقليميا ودوليا باأنها البلد والدولة
التي تضسع ‘ اأولوياتها القصسوى،
السس -ل -م وا’أم -ن وال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي
وا’إق -ل -ي -م-ي وال-دو‹ ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
اŸنفعة اŸشسÎكة ،و‘ مقدمتها
اإحياء مشسروع العصسر ،وهو طريق
ا◊ري -ر Ãرج -ع -ي -ة وب -ع -د ت-واصس-ل
اإنسس - - -ا Êوحضس - - -اري وع Ó- - -ق- - -ات
اق -تصس-ادي-ة وŒاري-ة واسس-ت-ث-م-ارات
ت -ب -ع -د ال -ت -ب -ع -ي-ة وŒسس-د ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙل - -ي- -ة اŸسس- -ت- -دام- -ة ‘ .ه- -ذا
ال- -وقت ب -ال -ذات ،ت -اأت -ي اÙك -م -ة
ال -دول -ي-ة ال-ع-ل-ي-ا وب-اإي-ع-از سس-ي-اسس-ي
واسسÎات - -ي - -ج - -ي غ- -رب- -ي اŸصس- -در
(اأعضس -اء ه -ي -ئ -ة ال -ت-ح-ك-ي-م :اأرب-ع-ة
اأوروبي Úواÿامسس اإفريقي مقيم
ب -اأوروب -ا) ع Èال -ف -ي -ل -ي -ب Úل -ل -مسس
ب -وح-دة الÎاب واŸي-اه ا’إق-ل-ي-م-ي-ة
للصس.Ú
 ⁄يسسجل التاريخ اأن الصس‘ Ú
اأية ﬁطة كانت منطلقا للتوسسع
والهيمنة ،بل العكسس هو الصسحيح.
ف -الصس Úك -انت ضس -ح -ي -ة ل -ل -ت -وسس -ع
وا’ع - -ت- -داءات ال- -غ- -رب- -ي- -ة (ح- -رب
ا’أف-ي-ون) ع-ل-ى اأراضس-ي-ه-ا وم-ي-اهها
ا’إقليمية ،يكفي التذك ÒباحتÓل
ه -ون -غ ك -ون -غ الصس -ي -ن-ي-ة م-ن ط-رف
ب- -ري- -ط- -ان- -ي- -ا وم- -اك- -او م -ن ط -رف
الÈتغال ودفع عناصسر معزولة عن
الشسعب الصسيني للتواجد ‘ تايوان
الصسينية وحصسار الصس Úبعد الثورة
الصسينية وتاأسسيسس جمهورية الصسÚ
الشس-ع-ب-ي-ة (  ، )١9٤9ن- - -اه - -يك ع - -ن
ال -ت-ح-دي-ات وال-ت-ه-دي-دات ال-غ-رب-ي-ة
للصس Úمن خÓل حلفاء اإقليميÚ
و‘ م -ق -دم -ت -ه -م ال -ف-ي-ل-ي-ب .Úه-ذه
ا’أخÒة ال -ت-ي ت-ق-ر ‘ م-ن-ظ-وم-ت-ه-ا
الÎب-وي-ة وا÷غ-راف-ي-ة وال-ت-اري-خ-ية
والسس-ي-اسس-ي-ة ب-ح-ق-ي-ق-ة ب-حر الصسÚ
ا÷ن-وب-ي .ول-ك-ن ا’إي-ع-از والضس-غط
ال-غ-رب-ي دف-ع ب-ال-ف-ي-ل-ي-ب’ Úح-تÓ-ل
ج - -زر صس - -ي - -ن- -ي- -ة ‘ ب- -ح- -ر الصسÚ
ا÷ن - -وب - -ي (ن- -انشس- -ي ك- -ي- -ون- -اداو :
‘ )Nanshe
qundao
السس -ب -ع-ي-ن-ي-ات م-ن ال-ق-رن اŸاضس-ي
ت -ن -ف -ي -ذا ’أج -ن -دات غ-رب-ي-ة ول-يسس
ÿدمة مصسلحة الفيليب Úوشسعبها.
وضسمن ذلك رفعت الفيليب Úدعوى
ت -ط -الب ب -ه-ذه ا÷زي-رة رغ-م ع-دم
التاأسسيسس تاريخيا ووثائقيا .ولكن
م-ف-ارق-ة الشس-رع-ي-ة ال-دولية لتمرير
مشس -اري -ع ال -ق -وى ال -غ -رب-ي-ة لضس-رب
اسس - -ت - -ق - -رار الشس - -ع- -وب وال- -وح- -دة
الوطنية للدول مرة اأخرى ،وظفت
من خÓل الفيليب ÚلÓعتداء على
الوحدة ا’إقليمية للصس.Ú
ع - -ل - -ى ال - -غ - -رب وح - -ل - -ف - -ائ- -ه- -م
ا’إق -ل -ي -م -ي Úاأن ي -ت -ذك-روا ب-اأن ك-ل

ﬁاو’ت اŸسس بالوحدة الوطنية
ل -لصس Úوال-ت-ه-دي-دات ال-غ-رب-ي-ة ل-ه-ا
باءت بالفشسل’ ،أن الوحدة الوطنية
الصس -ي -ن -ي -ة اأول -وي -ة قصس -وى ل -لصسÚ
والشسعب الصسيني ’ Áكن Œاوزها
م- - -ه- - -م - -ا ك - -انت ق - -وة ال - -ت - -ح - -دي
وا’سستفزازات واأن حنكة الصسينيÚ
ه- -ي ال- -ف- -ائ- -ز ‘ ال- -ن- -ه- -اي- -ة .ق -وة
وانتصسار ÿدمة شسعوب اŸنطقة
ومصسا◊ها ا◊يوية.
شس -ك -ل ع-ا ⁄ا÷ن-وب ب-اسس-ت-م-رار
ﬁطة ’سستغÓل الشسرعية الدولية
من طرف الغرب لتمرير مصسالح
اإسسÎات- -ي- -ج- -ي -ة ،ب -داي -ة ب -اح -ت Ó-ل
ف -لسس -ط ،)١9٤٨-١9٤5( Úا◊ - -رب
ال -ك-وري-ة ( )١95٢-١95٠وال-ق-ائ-م-ة
ط-وي-ل-ة ل-يصس-ل اسس-ت-ع-م-ال الشسرعية
ال-دول-ي-ة ل-ت-قسس-يم السسودان وضسرب
ال- -ع -راق ول -ي -ب -ي -ا وم -ا‹ وسس -وري -ا.
وب -اسس -م الشس -رع-ي-ة ال-دول-ي-ة –اك-م
قيادات بعا ⁄ا÷نوب ‘ اÙكمة
الدولية ا÷نائية ويعفى اŸت ّسسببون
‘ ذلك وال - -ذي - -ن م - -ارسس- -وا اإب- -ادة
جماعية للشسعوب وا’أ· من خÓل
ا’سس- -ت- -ع -م -ار وال -ه -ي -م -ن -ة وف -رضس
اسسÎاتيجيات على حسساب الدول
والشسعوب.
اإن الثابت ‘ كل ذلك هي اأن
ال- -ف- -ي- -ل- -ي- -ب Úه- -ي اÿاسس- -ر ا’أكÈ
بسسلوكها هذا Œاه الصس’ ،Úأنه ‘
ال -ن -ه -اي -ة سس -وف ي -ك -تشس-ف الشس-عب
الفيليبيني اأنه اسستعمل من طرف
ال -ق -وى ال -غ -رب -ي -ة ال -ت -ي ل -يسس ل -ه-ا
صسديق اأو حليف دائم واأن الصسديق
ال -دائ -م ل -لشس -عب ال -ف -ي-ل-ي-ب-ي-ن-ي ه-و
الشسعب الصسيني.
ي -ع -رف الشس -عب ال -ف-ي-ل-ي-ب-ي-ن-ي اأن
الصس Úبلد مسسا ⁄و ⁄تكن تاريخيا
م- -ن- -ط- -ل- -ق ومصس -در ل -ل -ت -وسس -ع واأن
الصسيني Úبنو تاريخهم وحضسارتهم
ع- -ل- -ى ال -وح -دة ال -وط -ن -ي -ة وا’أم -ن
ا’إق -ل -ي-م-ي وال-ت-ع-اون السس-ل-م-ي ب-را
وبحرا .اإن مطالب الفيليب ÚغÒ
موؤسسسسة لعوامل عدة ،من بينها:

اأن ن- - -ان- - -ه - -اي زوداو ( Nanhai
 )Zhudaoهي جزر صسينية منذ
اأك Ìم-ن األ-ف Úسس-ن-ة وم-ك-تشس-ف-وه-ا
واŸتواجدون فيها هم صسينيون.
اإن الصس ÚاسسÎج -عت اأراضس -ي -ه -ا
اÙت - - -ل- - -ة م- - -ن ط- - -رف ال- - -ق- - -وى
ا’سس -ت -ع -م -اري -ة ،ب-داي-ة ب-اسسÎج-اع
ج - -زر ن - -ان- -ه- -اي زوداو ( Nanhai
 )Zhudaoال- - - -ت- - - -ي ك- - - -انت –ت
ا’سس- -ت- -ع- -م- -ار ال- -ي- -اب -ا Êوم -ازالت
اليابان –تل جزر صسينية اأخرى.
ج- -زي- -رة « ن- -انشس- -ي ك- -ي- -ون- -اداو:
 ⁄ Nanshe qundaoتكن ‘
اأي وقت اأو ظرف تابعة للفيليبÚ
وك- - -ل ا’ت- - -ف- - -اق- - -ي - -ات ا◊دودي - -ة
واŸواثيق اŸتعلقة برسسم اÛال
ا’إق -ل -ي -م -ي ل -ل -ف -ي -ل-ي-ب Úم-ع ال-دول
ا’سس -ت-ع-م-اري-ة ’ ت-تضس-م-ن اأو تشسÒ
اإ ¤هذه ا÷زر.
تتضسمن اŸواثيق الدولية اأن بحر
الصس Úا÷نوبي جزء ’ يتجزاأ من
الصس ،Úو’ يشسار فيها اإ ¤جزيرة
«ن - -انشس- -ي ك- -ي- -ون- -اداو Nanshe :
 »qundaoاأو غÒه- - -ا م - -ن ا÷زر
بحكم اأن الكل يدخل ‘ السسيادة
ا’إقليمية للصس.Ú
ﬁاول -ة ال -ف-ي-ل-ي-ب Úت-ق-د ËمÈر
باأن هذه ا÷زيرة –ت رقابتها هي
خ - -ارج اأبسس - -ط ق - -واع - -د ال - -ف - -ه- -م
واŸوضسوعية ’أن احتÓل ا÷زيرة
’ يعني اإعطاء ا◊ق للفيليب‘ Ú
الرقابة عليها.
اإن السس -ل -م وا’أم -ن ‘ اŸن -ط-ق-ة
ي- -ت- -وق- -ف ب- -ال- -درج -ة ا’أو ¤ع -ل -ى
احÎام وحدة وسسيادة الدول بعيدا
عن التدخÓت الغربية التي اأثبتت
باأنها مصسدر ومنطلق لÓسستعمار
وا◊روب والهيمنة ،واأن ما يقوم
ب-ه ال-غ-رب م-ن تشس-ج-ي-ع ل-ل-ف-ي-ل-ي-بÚ
يدخل ضسمن ا’إسسÎاتيجية الغربية
ال - -ت - -ي ت- -ن- -ف- -ذ ب- -وضس- -وح ‘ ع- -ا⁄
ا÷ن -وب .ع -ل -ى شس -ع -وب ال-ع-ا ⁄اأن
ت -ت -ذك-ر اأن الشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة ه-ي
تسستعمل لضسرب ا’إسستقرار وا’أمن

والسسلم ‘ العا .⁄على اÛتمع
الدو‹ مواجهة هذا التحدي واإّ’
ا÷م -ي-ع سس-يصس-ب-ح-ون ،مسس-ت-ه-دفÚ
من خÓل مراكز قوى غربية تريد
ا’سستحواذ على العا ⁄على حسساب
الشسعوب والدول وحتى ا◊كومات.
اإن اسس-ت-ع-م-ال الشس-رع-ي-ة ال-دول-ية
ه -ذه اŸرة ي -وؤشس -ر ل-وسس-ي-ل-ة اأخ-رى
لضسرب وحدة واسستقرار اآسسيا على
غ - -رار ضس- -رب اسس- -ت- -ق- -رار ووح- -دة
ال-دول ال-ع-رب-ي-ة وا’إف-ري-ق-ي-ة ب-اسسم
ال -دÁق -راط -ي -ة وح -ق-وق ا’إنسس-ان.
وسسيلة ومÈر الدÁقراطية وحقوق
ا’إنسسان تاآكلت واكتشسفت اأبعادها
ال -ت -ي ت-ت-ن-اقضس م-ع اأبسس-ط ق-واع-د
ال -دÁق -راط -ي-ة واأدت اإ ¤ا’أزم-ات
وا◊روب ا’أه- - -ل- - -ي- - -ة وا’إره - -اب.
شسعوب الدول التي اسستهدفت هي
ا’آن ثائرة ضسد اŸتسسبب ‘ Úذلك
ﬁليا واإقليميا ودوليا.
اإن اسس-ت-ع-م-ال الشس-رع-ي-ة ال-دول-ية
ل -ل -مسس ب -وح-دة الصس Úه-و سس-اب-ق-ة
خطÒة ÿلق الفوضسى ‘ اŸنطقة
وف-ت-ح اÛال ل-ل-م-ن-اورات ال-غ-ربية
بداية باأهم منطقة عبور Œارية
وع - -اŸي - -ة ب- -الصس( Úب- -ح- -ر الصسÚ
ا÷ن -وب -ي) .ع-ل-ى ال-دول اÙي-ط-ة
ببحر الصس Úا÷نوبي اأن تعي بهذه
ا’إسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة واأن ت-تجه
’حتواء ذلك من خÓل عÓقاتها
الثنائية مع الصس .Úهذه ا’أخÒة
ال -ت -ي اأث -ب -تت ل -دول اŸن -ط-ق-ة اأن-ه
Áك - -ن ل - -ه - -ا ال - -ع- -ب- -ور واŸرور ‘
›ال -ه -ا ا’إق -ل -ي -م -ي ل -ب-ح-ر الصسÚ
ا÷ن- -وب- -ي ضس -م -ن ووف -ق ع Ó-ق -ات
وات -ف -اق-ي-ات ث-ن-ائ-ي-ة –Îم سس-ي-ادة
الصس Úعلى مياه وجزر بحر الصسÚ
ا÷ن-وب-ي .ب-ال-ط-رق ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
واŸصس - -ال - -ح اŸشسÎك - -ة وت - -رت- -يب
ا’أولويات Áكن Œاوز اÓÿفات
والوصسول ’تفاقيات تخدم مصسالح
شس- -ع -وب اŸن -ط -ق -ة و–Îم وح -دة
وسسيادة دولها.
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مقتل  84شضخصضا على أألقل و 18حالتهم حرجة ‘ حصضيلة أولية

خ- -ل- -ف إع- -ت- -دإء مسس- -اء إÿم- -يسس ،ن- -ف- -ذ
بشس -اح -ن -ة م -ن إ◊ج-م إل-ك-ب Òق-امت ب-دهسس
حشسد من إلناسس Ãدينة نيسس جنوب فرنسسا
’ق-ل وعشس-رإت إ÷رح-ى.
 84ق -ت -ي Ó-ع-ل-ى إ أ
ه -ذإ إ’ع -ت-دإء إل-ذي ج-اء أإث-ن-اء إ’ح-ت-ف-ال
ب -ال -ع -ي -د إل -وط -ن -ي إل -ف -رنسس -ي وق -ع ‘ شس -ارع
““ب-روم-ن-اد دي-زإن-غ-ل-يه““ إلذي يقصسده إلسسياح
بكÌة ،وقد فرضست إلسسلطات طوقا أإمنيا ‘
إŸك - -ان ‘ ،ح Úدعت إلسس- -ل- -ط- -ات إŸوإط- -نÚ
’خذ إ◊يطة وإ◊ذر.
أ
دهسصت شص -اح -ن-ة م-ن ا◊ج-م ال-ك-ب Òج-م-ع-ا م-ن
ال- -ن- -اسس ‘ م- -دي- -ن -ة ن -يسس ج -ن -وب ف -رنسص -ا ك -ان -وا
ﬁتشص -دي -ن Ÿشص -اه -دة اأ’ل -ع-اب ال-ن-اري-ة Ãن-اسص-ب-ة
اح-ت-ف-ا’ت ال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ‡ا أاسص-ف-ر ع-ن سص-قوط
عشص - -رات ال - -ق- -ت- -ل- -ى وا÷رح- -ى ‘ ،ح Úاع- -تÈت
السص- -ل- -ط -ات اÙل -ي -ة م -ا ج -رى ““اع -ت -داء““ داع -ي -ة
اŸواطن Úللحتماء.
ووق -ع ا◊ادث ‘ شص -ارع ““ب -روم-ن-اد دي-زان-غ-ل-ي-ه““
الذي يقصصده السصياح بكÌة ،وقد فرضصت السصلطات
طوقا أامنيا ‘ اŸكان ‘ ،ح Úوصصفت السصلطات
اÙل -ي -ة ‘ م -ق -اط -ع -ة اأ’لب-م -اري -ت-ي-م م-ا ج-رى
با’عتداء.
وحسصب آاخر حصصيلة رسصمية فإان ا’عتداء خلف
 84قتيل على اأ’قل وعشصرات ا÷رحى 18 ،منهم
‘ حالة ““حرجة جدا ،وتولت النيابة العامة اŸكلفة
Ãكافحة اإ’رهاب التحقيق ‘ ا’عتداء.

هولند يعلن “ديد حالة ألطوأرئ ويدعو
ألحتياطي ‘ Úأ÷يشس
أاعلن الرئيسس الفرنسصي ،فرانسصوا هو’ند‘ ،
خ -ط-اب أال-ق-اه ع-ل-ى ال-ف-رنسص-ي Úف-ج-ر ا÷م-ع-ة إاث-ر
اعتداء نيسس“ ،ديد حالة الطوارئ لثلثة أاشصهر
وال- -ت- -ي ك -ان ي -فÎضس أان ت -رف -ع ‘  26م-ن الشص-هر
ا÷اري رفعها إاثر اعتداء نيسس الذي أاوقع  84قتيل
على اأ’قل .ودعا هو’ند ا’حتياطي ‘ Úا÷يشس
إا ¤اŸشصاركة ‘ تعزيز اأ’من
وقال هو’ند ‘ خطاب ع Èالتلفزيون من قصصر
اإ’ليزيه ““قررت “ديد حالة الطوارئ التي كان
ي- -فÎضس أان ت -ن -ت -ه -ي ‘  26ج-وي-ل-ي-ةŸ ،دة ث-لثة
أاشصهر““ ،مؤوكدا أانه سصيتم ““إارسصال مشصروع قانون إا¤
الŸÈان ب-ح-ل-ول اأ’سص-ب-وع اŸق-ب-ل““،وشص-دد ه-و’ن-د
ع -ل -ى وج -وب ب -ذل ““ك -ل م -ا Áك -ن Ÿك -اف -ح -ة آاف-ة

اإ’رهاب““.
ودعا الرئيسس الفرنسصي ا’حتياطي ‘ Úا÷يشس
إا ¤اŸشصاركة ‘ تعزيز اأ’من ،مؤوكدا أانه ’ Áكن
إانكار ““الطابع اإ’رهابي““ لهذا ا’عتداء.

أŸعلومات أŸتوفرة عن أعتدأء نيسس
قرابة السصاعة  21:00( 23:00ت غ) كانت أاعداد
غفÒة متجمعة على كورنيشس ““برومناد ديزانغليه““
اÙاذي للبحر ◊ضصور احتفا’ت العيد الوطني
ال -ف -رنسص-ي ‘  14ج-وي-ل-ي-ة ،وك-ان ع-رضس اأ’ل-ع-اب
النارية قد انتهى للتو ح Úاندفعت شصاحنة بيضصاء
باŒاه ا◊شصد ودهسصت كل من كان ‘ طريقها على
مسصافة كيلومÎين.
وقال ““سصيباسصتيان هومب ““Òنائب رئيسس إادارة
م -ن -ط -ق -ة أالب-م -اري -ت -ي -م ح -يث ت-ق-ع م-دي-ن-ة ن-يسس
““أاطلقت عيارات نارية وقتل السصائق““.
وفرضس طوق أامني على الفور على مقربة من
ال -ك -ورن -يشس ال -ب -ح -ري ال -ذي أاغ -ل -ق “ام-ا وق-راب-ة
السص -اع-ة  1:00ا÷م -ع-ة ( 23:00اÿم -يسس) ق-امت
الشص-رط-ة ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ب-أاو ¤ال-تحقيقات على
الشصاحنة البيضصاء اŸتوقفة أامام فندق ““قصصر البحر
اŸتوسصط““ الفخم وكانت إاطاراتها منفجرة وباب
الراكب يحمل آاثار رصصاصس.

من هو منفذ أعتدأء نيسس أإلرهابي؟
أاف -ادت مصص -ادر م -ق -رب -ة م -ن –ق-ي-ق-ات أان-ه ”
““ال-ت-ع-رف رسص-م-ي-ا““ ع-ل-ى م-ن-ف-ذ اع-ت-داء نيسس الذي
انقضس ،اÿميسس ،بشصاحنته على ا◊شصود اŸتجمعة
ليلة اÿميسس ،موضصحة أانه فرنسصي  -تونسصي يقيم
‘ نيسس.
وقالت اŸصصادر أان منفذ ا’عتداء هو صصاحب
أاوراق ال- -ه- -وي -ة ال -ت -ي ع Ìع -ل -ي -ه -ا اÙق -ق -ون ‘
الشصاحنة ،وهي باسصم فرنسصي تونسصي ‘ الـ 31من
العمر مقيم ‘ نيسس ،لكن  ⁄يعرف حتى اآ’ن ما إاذا
كانت هذه أاوراق منفذ ا’عتداء .وقال مصصدر ‘
الشصرطة إان الهوية لرجل معروف لدى الشصرطة
كصصاحب سصوابق.

هل كان أŸهاجم وحيدأ ‘ ألشضاحنة؟
ق -ال اŸت -ح -دث ب -اسص-م وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ب-ه-ذا
الصصدد إان ““–قيقات Œري Ÿعرفة ما إاذا كان

أمرأأة جزأئرية من ب Úألضضحايا

لقيت امرأاة جزائرية من قسصنطينة حتفها ‘ ا’عتداء اإ’رهابي الذي هز أاول أامسس اÿميسس مدينة
نيسس الفرنسصية ،حسصبما علمته وأاج أامسس ا÷معة من مصصدر مقرب من عائلتها.
وأاوضصح اŸصصدر أان اأ’مر يتعلق بالسصيدة فركوسس زهية زوجة رحمو Êالتي كانت ‘ زيارة عائلية عند
إابنتها.
وللتذك““ ” Òتنصصيب خلية بسصفارة ا÷زائر بباريسس تعمل مع قنصصليتنا بنيسس وخلية تسصي Òاأ’زمة
على مسصتوى وزارة الشصؤوون اÿارجية با÷زائر.
وأاشصار مصصدر بالسصفارة إا ¤أان ““اأ’بحاث متواصصلة““ للتأاكد من وجود رعايا جزائري Úمن عدمه بÚ
ضصحايا ا’عتداء.

إعÓن إ◊دإد إلعام لثÓثة أإيام

 ٥٠شضخصضا ب Úأ◊ياة وأŸوت نتيجة أعتدأء نيسس
أإعلن إلرئيسس إلفرنسسي ،فرنسسوإ هو’ند،
إ◊دإد إل- -وط- -ن- -ي ثÓ- -ث- -ة أإي -ام إب -ت -دإء م -ن
إلسسبت إ ¤إ’ثن Úإثر إ’عتدإء إلذي أإوقع
ما ’ يقل عن  84قتي Óليل إÿميسس ‘ نيسس
ب -ج -ن-وب شس-رق إل-بÓ-د ،ك-م-ا أإع-ل-ن ع-ل-ى ذلك
’ول مانويل فالسس.
إلوزير إ أ
وتنكسس ا’علم فوق اŸبا Êالعامة اعتبارا من
ا÷معة كما ينظر الŸÈان ا’ربعاء واÿميسس ‘
مشصروع قانون Áدد ا ¤نهاية اكتوبر حال الطوارئ
اŸفروضصة ‘ البلد منذ اعتداءات نوفم2015 È
‘ باريسس.
أاعلن الرئيسس الفرنسصي فرنسصوا هو’ند أامسس
ان خمسص Úشصخصصا هم ““ب Úا◊ياة واŸوت““ نتيجة
جروح اصصيبوا بها ‘ ا’عتداء اإ’رهابي الذي وقع
Ãدينة (نيسس) والذي أاوقع  84قتيل.
وقال الرئيسس الفرنسصي بعدما تفقد مسصتشصفى
‘ مدينة (نيسس) جنوب شصرق البلد ““هناك 84

قتيل حتى اآ’ن و ‘ 50حالة خطرة ب Úا◊ياة
واŸوت““.
وقتل  84شصخصصا وأاصصيب أاك Ìمن  50آاخرون
أامسس اÿم -يسس ‘ م -دي -ن -ة ن-يسس ب-ج-ن-وب ف-رنسص-ا،
عندما اندفعت شصاحنة صصوب جمع من الناسس على
مسصافة طويلة ‘ منتزه مطل على شصاطئ البحر
لل-ع-اب ال-نارية
أاث-ن-اء Œم-ع-ه-م Ÿشص-اه-دة ع-رضس ل -أ
Ãناسصبة ا’حتفا’ت بالعيد الوطني لفرنسصا.
من جهته أاكد فالسس خلل مؤو“ر صصحفي أامسس
ا÷معة ،بشصأان تداعيات أاحداث نيسس ““أان فرنسصا
ل -ن تسص -تسص -ل -م أام-ام ال-ت-ه-دي-د اإ’ره-اب-ي““ﬂ ،اط-ب-ا
اŸواطن““ Úعلينا أان نكون يدا واحدة ونقدم كافة
الدعم لضصحايا ا◊ادث““.
وقال فالسس ““أان مشصروع قانون Áدد ا ¤نهاية
أاكتوبر اŸقبل حالة الطوارئ اŸفروضصة ‘ فرنسصا
منذ اعتداء نوفم ‘ 2015 Èباريسس سصيطرح يومي
ا’ربعاء واÿميسس على الŸÈان““.

ما هي دوأفع ألهجوم؟

ب -ع -د أاق -ل م -ن سص -اع -ة ع -ل -ى ال -وق -ائ-ع– ،دثت
السصلطات اÙلية عن اعتداء طالبة من السصكان
لزوم منازلهم  ،وقال مصصدر قريب من التحقيق إان
فرضصية العمل اإ’رهابي مرجحة .وقرابة السصاعة
 1:30ا÷معة ( 23:30اÿميسس) ،فتح قسصم مكافحة
اإ’رهاب ‘ نيابة باريسس –قيقا ،و ⁄تكن أاي جهة
تبنت العملية حتى السصاعة .3:00
وقال مصصدر ‘ الشصرطة ““ليسس هناك أاي شصك
بشصان تصصميم القاتل لكن الوقت ’ يزال مبكرا
Ÿعرفة ما إاذا كان إارهابيا أام ’““.
غ Òأان طريقة تنفيذ ا’عتداء واختيار هذا
التاريخ الرمزي بالنسصبة لفرنسصا يذكران برسصائل
وجهتها ›موعات إارهابية مثل القاعدة وتنظيم
““الدولة اإ’سصلمية““ ففي رسصالة صصوتية ” بثها ‘
 22م-اي حضس اŸت-ح-دث ال-رسص-م-ي ب-اسص-م ت-ن-ظ-ي-م
““الدولة اإ’سصلمية““ السصوري ““أابو ﬁمد العدنا““Ê
م -ن ي -ط -ل -ق ع-ل-ي-ه-م تسص-م-ي-ة ““ج-ن-د اÿلف-ة““ ع-ل-ى
اسصتخدام أاي سصلح متاح لهم.
وج -اء ‘ ال -رسص -ال -ة ““اب -ذل ج -ه -دك ‘ ق-ت-ل أاي
أام -ري -ك -ي أاو ف -رنسص -ي ،أاو أاي م -ن ح -ل -ف-ائ-ه-م ،ف-إان
عجزت عن العبوة أاو الرصصاصصة ،فاسصتفرد بالكافر،
فارضصخ له بحجر ،أاو انحره بسصك ،Úأاو اقذفه من
شصاهق ،أاو ادعسصه بسصيارة““.
وهو ما طبقه ““لعروسصي عبد الله عنصصر تنظيم
““ال -دول -ة اإ’سص-لم-ي-ة““ ال-ذي ق-ت-ل شص-رط-ي-ا ف-رنسص-ي-ا
وزوج - -ت- -ه ب- -السص- -ك 13 ‘ Úج- -وان ‘ اŸن -ط -ق -ة
الباريسصية
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أخطبوط أŸوت

شساحنة تدهسس حشسدإ يحتفل بالعيد إلوطني ‘ مدينة نيسس

الشصخصس –رك Ãفرده أاو كان لديه شصركاء فروا
وع Ìعلى قطعة سصلح على اأ’قل داخل الشصاحنة،
بحسصب مصصدر ‘ الشصرطة.
وقال رئيسس منطقة نيسس ““كريسصتيان إاسصÎوزي““
لصصحافي““ Úكانت هناك أاسصلحة ‘ اآ’لية وأاسصلحة
ثقيلةÁ ’ ،كنني أان أاقول اŸزيد حول اŸوضصوع،
هذا من مسصؤوولية رئيسس الشصرطة واŸدعي العام““.
وبحسصب مصصدر آاخر مطلع على عمل اÙققÚ
فإان سصائق الشصاحنة أاطلق النار ““من مسصدسس““ كما
ع ‘ Ìالشصاحنة على ““قنبلة غ Òمعدة للنفجار““
و«بنادق مزيفة““.

العدد

10

فنيدسس بن بلة
صصدمة كبÒة تعيشصها فرنسصا التي اهتزت ،ليلة اÿميسس ،على وقع ا’عتداء
اإ’رهابي الشصرسس ،الذي ضصرب اأك ÌاŸدن اأمنا واسصتقرارا ووجهة سصياحية بامتياز.
صصدمة تعيشصها باريسس بعد اعتداءات  13نوفم Èالتي اأحدثت شصرخا ‘ نظام اأ’من
لرهاب ’ تعتمد
الفرنسصي ،وأاظهرت ا◊اجة اŸلحة إا ¤مقاربات بديلة للتصصدي ل إ
ع- -ل- -ى اÿي- -ار اأ’م -ن -ي وح -ده ،ب -ل تضص -اف إال -ي -ه م -ع -ط -ي -ات سص -ي -اسص -ي -ة اق -تصص -ادي -ة
وجيواسصÎاتيجية.
يظهر هذا جليا مع تفا Êا÷ماعات اإ’رهابية واعتمادها خيارات Œعل اŸعطى
اأ’مني وحده هشصا ’ يقوى على مواجهة أاي طارئ مسصتقبل .جماعات تعتمد على
خليا نائمة تطلق على تسصميتها ““الذئاب““ تتحرك وقتما تشصاء وتضصرب حيثما تريد،
Îﬂقة العمق الفرنسصي ناقلة الصصراع اŸفتوح مع السصلطات اإ ¤أابعد نقطة وأاكÌها
حسصاسصية واسصÎاتيجية.
يظهر هذا جليا من تخطيط جماعات اإرهابية ترتكب أاشصرسس ا÷رائم وأاكÌها
مقيتة ،مسصتعملة قيم وتعاليم –رمها القوان Úواأ’ديان السصماوية وينبذها اإ’سصلم
دين ا’عتدال ،الوسصطية والتسصامح ﬁذرا قتل ا◊ياة اآ’دمية بل وجه حق.
باأ’مسس سصقط أاك Ìمن  80ضصحية ويوجد  50شصخصصا ب Úا◊ياة واŸوت ،عقب
ا’عتداء اإ’رهابي على ““نيسس““ التي كانت تعيشس نشصوة ا’حتفال بالعيد الوطني
الفرنسصي ،وترسصم علمات الفرحة بعد مرارة ا’نهزام الفرنسصي ‘ التتويج بالذهب
‘ بطولة أا· أاوروبا «يورو  »2016الذي اتخذت بشصأانه الدوائر السصياسصية الرياضصية
الفرنسصية كل التداب Òلتبقى الكأاسس ‘ باريسس ولن تغادرها.
جرت اأ’مور عكسس التوقعات والتخطيط ،وأاخطأات الهدف بÈوز معطى آاخر غÒ
كل شصيء وزاد من النزيف وا÷رح .ففي غفلة نفذت ا÷رÁة ا’إرهابية بأاهدأا مدينة
معيدة إا ¤اأ’ذهان حتمية اÿروج من حالة التفاؤول اŸفرط وا’عتقاد الراسصخ بأان
الوضصع اأ’مني متحكم فيه بفرنسصا .واإرفاق هذا اÿطاب السصياسصي والنظرة التأاملية
ا’سصتشصرافية بصصور تؤوسصسس لهذا الوضصع غ Òالواقعي.
وزاد من هشصاشصة قرار ﬁاربة اإ’رهاب‰ ،و عصصابات اإ’جرام والتمادي ‘
اÿطاب السصياسصي اŸغذي للتطرف والكراهية واإلصصاق كل التهم باŸسصلم Úرافعا
من وتÒة ““اإ’سصلموفوبيا““ .خطاب  ⁄يعد مسصوقا من التيار اليميني اŸتطرف
لسصف ،لكن امتد إا ¤تشصكيلت سصياسصية أاخرى غايتها الضصرب على هذا الوتر
ل أ
ا◊سصاسس للفوز بأاك Èاأ’صصوات ا’نتخابية.
رأاينا كيف حكم سصاركوزي فرنسصا بÈنامج اليم ÚاŸتطرف وظل سصائرا على هذا
الدرب دون أاخذ ‘ ا◊سصبان إاجراءات تهدئة اأ’حياء اŸلتهبة و“ادي موجة الغضصب
وسصط الفرنسصي .Úبل واجههم بخطاب اأك Ìتطرفا غذى أاك Èموجة «ا’سصلموفوبيا»
وضصرب بقوة ما –قق من قبل ‘ سصياسصة ا’ندماج اŸفتوحة للجالية اأ’جنبية
اŸولدة عن موجات الهجرة.
ب -ع -د سص -ارك -وزي  ⁄ي-ح-دث ال-ت-غ-ي ÒاŸن-ت-ظ-ر ’ .زال اÿط-اب السص-ي-اسص-ي ي-ع-ادي
اŸسصلم Úويلصصق بهم تهم التطرف واإ’رهاب دون وضصع حواجز و’ اÿروج من
سصياسصة اŸكيال Úالتي اعتمدت ◊سصابات مصصلحية ومطالب النفوذ.
ت-داع-ي-ات ه-ذه السص-ي-اسص-ة ن-ع-يشص-ه-ا ال-ي-وم وت-كشص-ف ع-ن-ه-ا أاك Ìع-لم-ات وحا’تها،
وا’عتداء اإ’رهابي على ““نيسس““ إاحدى مؤوشصراتها اÿطÒة.
لوطان
اÿطر اإ’رهابي الذي ضصرب فرنسصا ’ زال قائما .وجرائمه العابرة ل أ
حذرت منها ا÷زائر أايام العسصر وبينت اأن مواجهة هذه ا÷ماعات اŸتطرفة التي
تكفر من يعارضس فكرها و’ تعÎف با’جتهاد ،وتدعي أانها وحدها مالكة للحقيقة
اŸطلقة ،يفرضس التعاون الدو‹ ا÷اد .و–تم على ا÷ميع اÿروج ا◊تمي من دائرة
ا’نتقائية واŸكيالية.
’ن-نسص-ى أان ال-ذي-ن غ-ذوا اإ’ره-اب وصص-ن-ع-وا ت-ن-ظ-ي-م-ات-ه ‘ ﬂاب-ر اسص-ت-ع-لم-ات-ية،
اعÎفوا ‘ كتابهم ومذكراتهم جهرا بذلك ،هم من يجنون اليوم تداعياته اÿطÒة.
وا÷ب -ه-ات ا◊رب-ي-ة ال-ت-ي ف-ت-ح-وه-ا ‘ ﬂت-ل-ف ال-دول وﬂط-ط-ات ت-ف-ت-يت ن-ظ-م-ه-ا
وهياكلها ‘ العا ⁄العربي الشصاهد ا◊ي على ما نقول.

عوأصضم ألعا ⁄تتضضامن مع باريسس
أأوباما يعلن ألتضضامن مع أأقدم حلفاء بÓده
أادان الرئيسس ا’مÒكي باراك أاوباما بشصدة ““ما يبدو أانه اعتداء إارهابي
مروع““ ،وقال أاوباما ‘ بيان ““نحن متضصامنون مع فرنسصا ،أاقدم حليف لنا‘ ،
الوقت الذي تواجه فيه هذا ا’عتداء““.
وأاكد الرئيسس اأ’مÒكي أان الو’يات اŸتحدة مسصتعدة Ÿسصاعدة السصلطات
الفرنسصية ‘ التحقيق لكشصف اŸسصؤوول Úعن هذه اŸأاسصاة ،مشصÒا إا ¤أانه
أامر مسصاعديه با’تصصال بالسصلطات الفرنسصية لهذه الغاية.
وقال إان واشصنطن مسصتعدة لتقد““ Ëكل مسصاعدة Áكن أان يحتاجوا إاليها
إ’جراء التحقيق حول هذا ا’عتداء وسصوق اŸسصؤوول Úعنه أامام القضصاء““.
وأاضصاف أان ““أافكارنا وصصلواتنا مع عائلت وأاقارب أاولئك الذين قتلوا
ونتمنى الشصفاء العاجل للجرحى الك.““Ì
وأاضصاف ““نعلم أان قيم ا÷مهورية الفرنسصية سصتسصتمر طويل بعد هذه
اÿسصارة اŸأاسصوية واŸدمرة ‘ اأ’رواح““.
أاما وزير اÿارجية اأ’مÒكي جون كÒي الذي شصارك قبل سصاعات من
وقوع اÛزرة ‘ العرضس العسصكري الذي أاقيم بباريسس احتفا’ بالعيد
الوطني الفرنسصي ،فقال ‘ بيان إان ““الو’يات اŸتحدة تقف إا ¤جانب
الفرنسصي ‘ Úهذه اأ’وقات العصصيبة““.

مرشضحا ألرئاسضة أألمريكية يدينان ألعتدأء
م-ن ج-ه-ت-ه-ا أاع-ربت اŸرشص-ح-ة ال-دÁق-راط-ي-ة إا ¤ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئاسصية
““هيلري كلينتون““ ‘ مقابلة مع شصبكة فوكسس نيوز عن قلقها من نقصس
التعاون ب Úوكا’ت ا’سصتخبارات اأ’مÒكية واأ’وروبية.
وقالت إان ““إاحدى اŸشصاكل ‘ أاوروبا““ هي أان دول القارة العجوز ““’
تتشصاطر اŸعلومات““ بالقدر الكا‘.
أاما منافسصها ا÷مهوري ““دونالد ترامب““ الذي قرر إاثر اÛزرة إارجاء
اإ’علن عن اسصم مرشصحه Ÿنصصب نائب الرئيسس والذي كان مقررا اإ’علن
عنه ‘ نيويورك ا÷معة ،فقال ع Èالشصبكة التلفزيونية نفسصها تعليقا على
““ا’عتداء اŸروع““ الذي أادمى اŸدينة السصاحلية الفرنسصية إان اإ’رهاب ““خرج
عن السصيطرة““ ‘ فرنسصا وسصائر أانحاء العا.⁄

›لسس أألمن :أخطر تهديد للسضÓم وأألمن
أادان ›لسس اأ’من الدو‹ ““بأاشصد ا◊زم ا’عتداء اإ’رهابي الهمجي
وا÷بان““ ‘ بيان صصدر باإ’جماع ،حيث قالت الدول الـ 15اأ’عضصاء ‘ ›لسس
اأ’من إانها تعرب عن ““تعاطفها العميق وتقدم تعازيها““ لعائلت الضصحايا
وللحكومة الفرنسصية.
وجدد ›لسس اأ’من التأاكيد على أان ““اإ’رهاب بكل أاشصكاله Áثل أاحد
أاخطر التهديدات للسصلم واأ’من الدولي.““Ú
وأاضصاف أان ““كل عمل إارهابي هو عمل إاجرامي وغ ÒمÈر““› ،ددا
التأاكيد على ““ضصرورة أان تكافح كل الدول““ التهديد اإ’رهابي ““بكافة السصبل““
‘ إاطار القوان Úالدولية

ألعتدأء يلقي بظÓله على قمة أأوروبا  -آأسضيا
وهيمن ا’عتداء على افتتاح أاعمال قمة أاوروبا  -آاسصيا التي تنعقد مرة كل
عام Úو–يي الذكرى العشصرين ’نطلقها ،ويفÎضس أان تكون مكانا لتعزيز
التعاون ‘ منطقة أاوراسصيا ،وكانت مناقشصة جهود مكافحة اإ’رهاب على
جدول اأ’عمال ،لكنها اتخذت طابعا أاك Ìإا◊احا بعد ا’عتداء.

مÒكل :سضنفوز با◊رب ضضد أإلرهاب
أادانت اŸسص -تشص -ارة اأ’Ÿان -ي -ة أا‚ي -ل مÒك -ل ال-ه-ج-وم وق-الت إان أاŸان-ي-ا
سصتقف بجانب فرنسصا ‘ ““اŸعركة ضصد اإ’رهاب““.
وقالت مÒكل على هامشس قمة أاوروبا  -آاسصيا ‘ منغوليا ““جميع من
شصاركوا ‘ القمة اآ’سصيوية اأ’وروبية يشصعرون بنفسس الصصدمة بسصبب القتل
ا÷ماعي ‘ نيسس““.

بوت Úيعزي هولند

ق -ال اŸت -ح -دث ب -اسص -م ال-ك-رم-ل““ ÚدÎÁي ب-يسص-ك-وف““ أامسس ا÷م-ع-ة إان
ال -رئ -يسس ال -روسص-ي ف-لد ÒÁب-وت Úب-عث ب-رسص-ال-ة ت-ع-زي-ة ل-ن-ظÒه ال-ف-رنسص-ي
فرانسصوا هو’ند ‘ ضصحايا الهجوم الذي وقع ‘ مدينة نيسس.
أابو الغيط يدين
أادان من جهته اأ’م Úالعام للجامعة العربية أاحمد أابو الغيط بقوة الهجوم
اإ’رهابي ““ا÷بان““ الذي نفذه سصائق شصاحنة ‘ مدينة نيسس على ﬁتفلÚ
بالعيد الوطني الفرنسصي ،مقدما تعازيه لفرنسصا وأ’سصر الضصحايا.

السسبت  1٦جويلية  ٢01٦م
الموافق لـ  11شسوال  14٣٧هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÙلÓن السسياسسيان لونيسس وزاوي ‘ تصسريح لـ«الشسعب””:

العتداء على نيسض يعني فشسل اŸقاربة الأمنية ‘ التصسدي لإلرهاب
على فرنسسا مراجعة اÿطاب السسياسسي وليد التطرف والعنصسرية

لع -م-اق،
لره -اب يضس -رب ب -ق -وة ‘ ا أ
ا إ
أاصسبح أاك Ìقدرة على ضسرب اŸنظومات
لم -ن -ي -ة واıاب -رات -ي-ة .اŸث-ال ي-ق-دم-ه
ا أ
لرهابي على مدينة نيسس.
العتداء ا إ
ول -ف -ه -م ب -وضس -وح ه -ذا الع -ت -داء ال-ذي
لشس-خ-اصس
خ -ل -ف م -ق-ت-ل ال-عشس-رات م-ن ا أ
أاث- -ن- -اء الح- -ت- -ف- -ال ب- -ال- -ع -ي -د ال -وط -ن -ي
ال- - -ف- - -رنسس- - -ي ،ت- - -ن- - -ق- - -ل ””الشس - -عب”” آاراء
لسس -ت -اذي -ن ا÷ام -ع-ي Úف-ارسس ل-ون-يسس
ا أ
ورابح زاوي.

أمال مرأبطي
‘ اتصسال مع أاسستاذ العلوم السسياسسية،
فارسس لونيسس ،من جامعة بومرداسس ،أاكد
ل -ن -ا أان -ه ’ Áك -ن ا◊ديث ع -ن ال -ه -ج -م-ات
اإ’ره -اب -ي -ة ع -ل -ى ن -يسس واŸدن ال -ف-رنسس-ي-ة
اأ’خ- - -رى إا’ ب- - -ال- - -ع- - -ودة إا ¤السس- - -ي- - -اسس- - -ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ية ا’قصسائية لفرنسسا
خاصسة مع العرب واŸسسلم.Ú
أاضس- -اف اأ’سس -ت -اذ““ :أان ه -ذا ’ ي -ع -ن -ي أان
اŸسسلم Úهم من يقفون وراء الهجمات،
وهو ما يتضسح جليا من خلل قوان Úمنع
الÈق -ع وخ -ط-اب-ات السس-ي-اسس-ي Úخ-اصس-ة م-ن
اليم ÚاŸتطرف““.
وعاد ا÷امعي إا ¤ما أاشسار اليه جون بول
سسارتر سسابقا ح Úانتقد السسياسسة الفرنسسية
بالقول ““أاي صسخب حرية ،مسساواة ،أاخوة،
حب ،شسرف ،وطن ،من يدري ؟ بيد أان هذا
Á ⁄نعنا ‘ الوقت ذاته ،كي نفّعل خطابات
عنصسرية مثل :قذر ،ز‚ي ،يهودي حق،Ò
حيوان مقزز““ هذه العنصسرية التي انتقدها
ح- -ت- -ى اأ’دب- -اء واŸف -ك -رون والسس -ي -اسس -ي -ون
الفرنسسيون من اŸعتدل ÚرÃا تبقى هي
السس - -بب اأ’ك Ìاح - -ت- -م- -ا’ ‘ ال- -ه- -ج- -م- -ات
اإ’رهابية على فرنسسا خاصسة مع تصساعد
اÿطابات اŸعادية للمهاجرين واŸسسلمÚ
من قبل اليم ÚاŸتطرف منهم ماري لوبان
وماريون مارشسال لوبان وحزبهما الذي يقوم
لسسلم
أاسساسسا على فكرة التطرف والعداء ل إ
واŸهاجرين (الذي هو إارهاب ‘ حد ذاته)،
وهي اÿطابات اŸولدة لتطرف حاد.
وحسسب اأ’سس -ت -اذ ل -ون -يسس ع -ل -ى ف -رنسس -ا
إاع -ادة ال -ن -ظ-ر ‘ اÿط-اب السس-ي-اسس-ي ضس-د
اŸسس -ل -م ÚواŸه -اج -ري -ن ،ضس-رورة ح-ت-م-ي-ة
لتجنب كوارث أاخرى قد تكون أاعنف ،أ’ن
القضساء وا◊رب على اإ’رهاب  ⁄تعد تنفع
الوسسائل العسسكرية وحدها ،وإا‰ا اأ’و ¤هو
ال-ب-حث ع-ن سس-ي-اسس-ات اج-ت-م-اع-ية احتوائية
تعÎف باآ’خر الذي يشسكل نسسبة معتÈة
اŸقدرة ب 5 Úو 8باŸائة (حوا‹  5مليÚ
حسسب بعضس اŸواقع) من تعداد اÛتمع
الفرنسسي.
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاوضس-ح اأ’سس-ت-اذ راب-ح زاوي

باحث بجامعة تيزي وزو ،أان اعتداء نيسس
ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة ه- -و اسس- -ت- -م -رار ل -ن -فسس ن -ه -ج
ا÷ماعات اإ’رهابية السسابقة ،على الرغم
من التأاخر ‘ إاعلن تبني العملية من طرف
إاحدى ا÷ماعات كما حدث سسابقا.
وحسس-ب-ه ،ت-ظ-ل ا◊صس-ي-ل-ة ن-وع-ي-ة وث-ق-يلة
نوعا ما ،إاذا ما سسلم بوجود أاك Ìمن 84
شسخصسا قتيل وأاك Ìمن  100جريح ،وقال أان
الشس - -يء ا÷دي - -د ه - -و ÷وء اŸع - -ت- -دي إا¤
وسسائل جديدة غ Òمتعارف عليها ،أاين ‘
السس -اب -ق ك -ان ي -ت -م ال -ل -ج -وء ا ¤اسس -ت -ع -م-ال
السسيارات اŸفخخة وغÒها ،لكن أان تتحول
العربات والشساحنات ا ¤قنابل موقوتة فهذا
غ Òم -أال -وف ،م -ن ج -ه -ة ،وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى
يجعل مهمة قوات اأ’من صسعبة للغاية ‘
تعقب السسيارات اŸشسبوهة ،وبالتا‹ تتحول
أاية شساحنةأااو عربة نقل إا ¤تهديد ﬁتمل.
و‘ السسياق ،أاكد رابح أان اللجوء اإ ¤مثل
ه -ذه اأ’سس -ال -يب ه -و ع-ادة م-ا ي-ك-ون م-وج-ه
ب -اأ’سس -اسس ل -ل -ت -ع-ام-ل م-ع ح-ا’ت ال-تضس-ي-ي-ق
اأ’مني اŸفروضس من طرف قوات اأ’من
الفرنسسية ،واسستمرار حالة الطوارئ التي ”
اعلنها سسابقا وجرى “ديدها باأ’مسس،
وه - -ك - -ذا ي- -ح- -ي- -ل ا◊ادث ك- -ل السس- -ي- -ارات
والعربات ا ¤موضسع اشستباه ،وبالتا‹ مزيد
م-ن ال-ث-ق-ل والضس-غ-ط ع-ل-ى أاج-ه-زة الشس-رطة
واıاب -رات ،وام -ك-ان-ي-ة ح-دوث م-ث-ل ه-ذه
ا’ع -ت -داءات ت -ب -ق -ى واردة ل -يسس ‘ ف-رنسس-ا
فقط بل ‘ أاوربا كاملة .كما يضسع ا’عتداء
اإ’جراءات اأ’منية اŸتبعة ‘ فرنسسا على
اÙك ومدى قدرة ا’جهزة ا’منية على
التنبأا Ãسسار ا’عتداءات اإ’رهابية والقدرة
على احباطها.
وه -ن -ا ي -ت -م ت -داول أان اأ’ج -ه -زة ا’م-ن-ي-ة
ال- -ف- -رنسس -ي -ة سس -ب -ق ل -ه -ا وان أاع -ربت ع -قب
هجمات باريسس اأ’خÒة عن خشسيتها من
ع -م-ل-ي-ات ن-وع-ي-ة ك-ان م-ن ضس-م-ن-ه-ا اأسس-ل-وب
الدهسس بالسسيارات ‘ غياب اسسÎاتيجية
فعالة Ÿواجهتها.و‘ حالة التسسليم بفكرة
تعزيز التعاون اأ’مني اŸرتفع ب Úاجهزة
اıابرات اأ’وربية قال ذات اŸتحدث أان
قدرتها على منع مثل هذه ا’عتداءات يبدو
أامرا صسعبا للغاية.
أاما من ناحية انعكاسسات اإ’عتداء على
ا÷اليات العربية واŸسسلمة ،أاشسار اأ’سستاذ
زاوي ا ¤أان ا÷اليات العربية واŸسسلمة
تظل مكون أاسساسسي ،النسسيج اÛتمعي ‘
أاورب -ا ع -ام -ة و‘ ف-رنسس-ا خ-اصس-ة ،وب-ال-ت-ا‹
الشسئ اŸتوقع ان يكون للعملية انعكاسسات
عليها ،خاصسة من ناحية زيادة اإ’جراءات
اأ’م -ن -ي -ة وع-م-ل-ي-ات ال-ت-ف-ت-يشس ع-ن اÿلي-ا
ال- -ن- -ائ- -م -ة ،خ -اصس -ة م -ن اسس -ت -م -رار ت -دف -ق
اŸق -ات -ل Úاأ’ج -انب م -ن ه -ذه ال -ب-ل-دان ا¤
سساحات القتال ‘ سسوريا والعراق.
وتطرق زاوي من جانب اخرﬁ ،اولة

الÎكيز على جنسسية اŸعتدي كونه تونسسي
اأ’صس -ل ،ف -ي -ق-ول““ :ي-ظ-ل اŸع-ت-دي م-واط-ن-ا
فرنسسيا بالدرجة اأ’و ،¤وﬁاولة الÎكيز
ع-ل-ى أاصس-ل-ه ه-ي ف-ق-ط ل-ت-ك-ريسس ذه-ن-ي-ة أان
اŸغاربة والعرب وخاصسة اŸسسلم Úمنهم
ي- -ع- -ان- -ون م- -ن صس- -ع- -وب- -ة ا’ن- -دم- -اج داخ -ل
اÛتمعات الغربية خاصسة من ا÷يل الثاÊ
والثالث““.
وتوقع بأان ’ تكون هناك إاجراءات أاخرى
أاك Ìتشسديدا من تلك التي ” فرضسها بعد
أاحداث باريسس وبروكسسل ،ما عدا “ديد
ح- -ال- -ة ال- -ط- -وارئ أاك Ìوتشس -دي -د إاج -راءات
اŸراق- -ب- -ة ،وم- -اع -دا ذلك ،دع -ا ا÷ال -ي -ات
ال -ع-رب-ي-ة واŸسس-ل-م-ة ل-ل-تضس-ام-ن م-ع ب-عضس-ه-ا
ال- -ب- -عضس واŸسس- -اه- -م -ة ‘ دحضس ال -ف -ك -رة
القائمة على الصساق اإ’سسلم بأاعمال العنف
خاصسة اإ’رهابية منها.
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هل يسستفيق العا ⁄بعد ›زرة نيسض ..؟

أم Úبلعمري
›زرة أاخرى تشسهدها مدينة نيسس الفرنسسية  ⁄تسستعمل فيها هذه
لح -زم -ة ال -ن -اسس-ف-ة ول-ك-ن ›رد شس-اح-ن-ة تÈي-د
اŸرة ل اŸت -ف -ج -رات ول ا أ
اسس-ت-أاج-ره-ا م-ن-ف-ذ ال-ه-ج-وم ل-ل-ق-ي-ام ب-ج-رÁت-ه ال-نكراء ‘ حق آامن Úأابرياء
ف-دهسس م-ن-ه-م اŸئ-ات الشس-يء ال-ذي ي-ث-بت م-دى صس-ع-وب-ة وت-ع-ق-ي-د ظ-اهرة
لهداف
لرهاب ،حيث أانه وإان ” كشسف هوية اŸهاجم تبقى الدوافع و ا أ
ا إ
لرهابي  -غﬁ Òددة بسسبب عدم تبني أاي
 رغم ترجيح فرضسية العمل ا إجهة لهذا الهجوم فما عدا النداءات التي أاطلقها العدنا - Êالرقم الثا‘ Ê
لرهابي -مؤوخرا ع ÈالنÎنت والتي دعا فيها منتسسبي
تنظيم داعشس ا إ
لبادة بكل الوسسائل اŸتاحة و‘
التنظيم واŸقتنع Úبفكره إا ¤التقتيل وا إ
لماكن ،التي اعتمد عليها البعضس لتوجيه أاصسابع التهام إا ¤داعشس
كل ا أ
ليسس هناك ما يثبت ذلك بالشسكل الكا‘.
إان هذا العتداء ا÷بان ل يختلف ‘ إادانته اثنان مهما كانت دوافع
ارتكابه ،ولكن مثل هذه الهجمات تؤوكد مرة أاخرى أان السسياسسات التي
لرهاب  ⁄تكن ل ﬂلصسة ول
اتخذتها الدول الغربية اŒاه مكافحة ا إ
فعالة بالقدر الكا‘ وعليه فان ما يحدث ‘ فرنسسا اليوم ما هو إال انعكاسس
لسسياسسة خارجية عرجاء وقصسÒة النظر انتهجتها باريسس وفتحت بذلك
على نفسسها أابواب كل شسيء “اما كما  ⁄تكن سسياسستها الداخلية أافضسل
لصسرار
لدماج ويتجلى ذلك من خÓل ا إ
بسسبب فشسلها الذريع ‘ سسياسسات ا إ
ع- -ل -ى –م -ي -ل ج -زء م -ن اŸواط -ن Úال -ف -رنسس -ي - ÚاŸغ -ارب -ي Úع -ل -ى وج -ه
اÿصس -وصس -مسس -ؤوول -ي -ة م -ا ي -ح-دث ‘ ف-رنسس-ا وه-ذا رغ-م الشس-ع-ارات ال-ت-ي
ت-ت-غ-ن-ى ب-ه-ا ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ف-رنسسية كاŸسساواة والعدل ب Úا÷ميع
ب -ي -ن -م -ا ل ت -زال ا÷م-ه-وري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ل ت-ق-ف ع-ل-ى ن-فسس اŸسس-اف-ة م-ن
ا÷ميع.
لسس-ب-اب
لره -اب وال -ع -ن -ف ي -ب -دأا ب -اسس -ت -ئصس -ال ا أ
إان ال -قضس -اء ع -ل -ى آاف -ة ا إ
لره-اب-ي
لرضس -ي -ة اÓŸئ -م -ة لن -تشس -ار ال -ف -ك-ر ا إ
ا◊ق -ي -ق -ي -ة ال -ت -ي ت -وف -ر ا أ
لج -رام -ي وب-ؤور ال-ن-زاع-ات ال-ت-ي أاصس-ب-حت تشس-ك-ل ح-واضس-ن ل-ت-ل-ق Úه-ذا
وا إ
لرهابي Úقدم أاغلبهم من أاوروبا ومن دول
التفك Òوتكوين جيوشس من ا إ
أاخ-رى إا ¤سس-وري-ا وال-ع-راق ول-ي-ب-ي-ا وال-ي-م-ن لÓ-ل-ت-ح-اق بتنظيمي القاعدة
لرهابيÃ Úسساعدة بعضس أاجهزة اıابرات الغربية التي –ّول
وداعشس ا إ
لره-اب-ي Úلصس-ال-ح «داعشس» م-ن أاج-ل
ال -ك -ث Òم -ن-ه-ا إا ¤م-ك-اتب ل-ت-ج-ن-ي-د ا إ
–قيق أاهداف جيوسسياسسية تتعلق Ãناطق السسيطرة والنفوذ واسستعمال
هؤولء كوقود ‘ خطط قلب أانطمة سسياسسية بالقوة على غرار ما حصسل مع
نظام القذا‘ والذي كان فيه لفرنسسا اليد الطو ¤وذلك رغم التحذيرات
لم-ن ال-دول-يÚ
ا÷زائ -ري -ة Ÿا سس -يÎتب ع -ن ذلك م -ن ت -ه -دي -د ل -لسس -ل -م وا أ
وقبلهما أامن أاوروبا وفرنسسا –ديدا ولكن ل حياة Ÿن تنادي وهاهي فرنسسا
تدفع اليوم ثمن السسياسسات اŸندفعة واŸتهورة لسساركوزي التي  ⁄يراع
ف -ي-ه-ا إال أاح-ق-اده وأاوه-ام-ه ال-ن-اب-ول-ي-ون-ي-ة وال-ت-ي بسس-ب-ب-ه-ا ي-ك-ت-وي الشس-عب
ال-ف-رنسس-ي ب-نÒان أاوق-دت-ه-ا ه-ذه السس-ي-اسس-ات ‘ ال-ك-ث Òم-ن ال-دول ل-ي-ت-أاكد
لزمات الدولية
ا÷ميع أان اŸواقف ا÷زائرية حيال الكث Òمن القضسايا وا أ
 ⁄تأات من فراغ ولكن من نظرة اسستشسرافية فاحصسة وما تغّير مواقف
الكث Òمن الدول ‘ التعاطي مع دمشسق إال دليل على انتصسار وجهة نظر
ا÷زائر التي سسينصسفها التاريخ ويشسهد لها أانها  ⁄تخضس مع اÿائضسÚ
و ⁄تتهافت على تنفيذ برامج الدمار الذاتي اŸصسنعة ‘ اıابر والغرف
اŸظلمة.

اعتداء نيسس

تعزيز التعاون الدو‹ Ÿكافحة اإلرهاب
 م - -ا زالت ردود ال - -ف - -ع- -ل ال- -دول- -ي- -ةلره -اب -ي
اŸسس- -ت- -ن- -ك- -رة بـ«شس -دة”” ا◊ادث ا إ
ال -ذي ضس -رب م -دي -ن-ة (ن-يسس) ال-ف-رنسس-ي-ة،
مسساء أاول أامسس اÿميسس ،تتوا› ¤ددة
ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-ت-نسس-يق لتعزيز
ال - -ت - -ع - -اون ال - -دو‹ Ÿك - -اف - -ح- -ة الره- -اب
لمن والسسÓم الدولي.Ú
وا◊فاظ على ا أ
وهاجم سسائق شساحنة حشسود كانت ›تمعة
للعاب النارية احتفا’ بالعيد
◊ضسور عرضسا ل أ
ال-وط-ن-ي ال-ف-رنسس-ي ‘ م-دي-ن-ة (ن-يسس) السس-احلية
ودهسس ك -ل م -ن ك -ان ‘ ط -ري -ق -ه ع -ل -ى مسس-اف-ة
كيلومÎين ما خلف حصسيلة ثقيلة بلغت ◊ 84د
ا’ن م- -ن ب -ي -ن -ه -م  10أاط-ف-ال وم-راه-ق Úوه-ي
حصس -ي -ل -ة م -رشس -ح -ة ل -لرت -ف -اع ن -ظ-را ل-ل-ح-ا’ت
ا◊رج -ة ا◊رج -ى حسس -ب -م -ا اع-ل-ن-ت-ه السس-ل-ط-ات
الفرنسسية.

دول العا ⁄تؤؤكد وقؤفها إا ¤جانب فرنسسا
ومؤاصسلة التعاون ‘ ﬁاربة اإلرهاب

ل· اŸتحدة ،بان كي
^ ندد اأ’م Úالعام ل أ
مون ،بشسدة ا’عتداء اإ’رهابي الذي اسستهدف
مدينة نيسس ،معربا عن أامله ‘ –ديد هويات
اŸسسؤوول Úعن هذه اÛزرة سسريعا واحالتهم
إا ¤القضساء.
وأاكد مون دعمه ““الشسديد““ للحكومة والشسعب
ال -ف -رنسس -ي Úإازاء ه -ذا ال -ت -ه -دي -د ،مشس-ددا ع-ل-ى
ضس-رورة ت-ع-زي-ز ا÷ه-ود اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وال-دولية من
أاجل مكافحة اإ’رهاب والتطرف العنيف.
^ ووج -ه ال -رئ -يسس ال -ت -ونسس -ي ال -ب-اج-ي ق-اي-د
السسبسسي رسسالة تعزية وتضسامن لنظÒه الفرنسسي
فرنسسوا هو’ند اكد له فيها أان ““تونسس التي
تعرضست ا ¤عديد ا’عمال ا’رهابية من بينها
عملية سسوسسة (اŸدينة اŸتوأامة مع مدينة نيسس)
ت -ن -دد دون –ف -ظ ب -ه -ذا ال -ع -م -ل ال -ذي وصس -ف-ه

بـ«الهمجي““مشسÒا ا ¤أان اإ’رهاب الذي يهدد
أامن اŸواطن ‘ Úالعا ⁄بأاسسره ““يفرضس على
Ûتمع الدو‹ توحيد ا÷هود ودعم التعاون ‘
كافة اÛا’ت““.
^ واسس -ت -ن -ك -ر رئ -يسس ›لسس ال-ن-واب ال-ل-ي-ب-ي
اŸسس -تشس -ار ع -ق -ي-ل-ة صس-ال-ح ا’ع-ت-داء ال-ذي وق-ع
مسساء اÿميسس ‘ مدينة نيسس الفرنسسية ،وقدم
تعازيه إا ¤الرئيسس الفرنسسي فرانسسوا هو’ند
وا◊كومة والشسعب الفرنسسي ‘ ضسحايا اإ’رهاب
‘ نيسس““.
^ ودعا الرئيسس العراقي فؤواد معصسوم ا¤
““ت -ع -زي -ز ال-ت-ع-اون ال-دو‹ وت-ف-ع-ي-ل ك-ل ال-وسس-ائ-ل
ال- -لزم- -ة Ùارب- -ة ا’ره -اب““ وذلك ‘ ب -رق -ي -ة
م-واسس-اة ب-ع-ث-ه-ا إا ¤ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي فرانسسوا
هو’ند ع Èخللها عن وقوف بلده ا ¤جانب
فرنسسا ‘ مكافحتها للرهاب.
^ واعتÈت اÿارجية اليمنية ان هذا ““العمل
اإ’ج -رام -ي““ ال-ذي اسس-ت-ه-دف اŸدن-ي Úاأ’ب-ري-اء
““ي -ت -ن -اف -ى م-ع ك-اف-ة ال-ق-ي-م واŸب-ادئ اإ’نسس-ان-ي-ة
واأ’خلقية والشسرائع السسماوية““›ددة موقف
ال-ي-م-ن ““ال-رافضس ل-ل-ع-ن-ف واإ’ره-اب م-ه-ما كانت
الدوافع واŸسسببات““.
^ وأادان ا’ردن بشس- -دة ا÷رÁة ا’ره- -اب- -ي- -ة
اŸروعة التي تعرضست لها مدينة (نيسس) حيث
اك- -د وزي- -ر ال- -دول- -ة لشس -ؤوون اإ’ع -لم واإ’تصس -ال
الناطق الرسسمي باسسم ا◊كومة ﬁمد اŸومني
وقوف بلده ا ¤جانب فرنسسا ‘ هذه الظروف
›ددا دعوته للقيام بكل ما من شسأانه Œفيف
منابع هذه الظاهرة اŸؤورقة للبشسرية جمعاء.
^ وقالت منظمة التعاون اإ’سسلمي أان ““مثل
هذه اأ’عمال اإ’رهابية تصسب ‘ مصسلحة قوى
اليم ÚاŸتطرف مشسددة على ضسرورة توحيد
ا÷هود الدولية Ÿكافحة هذه الظاهرة.
^ من جهته اعرب الرئيسس الصسينى شسى جÚ
بينغ معارضسة بلده ““الشسديدة““ للرهاب بكل

صس -وره م -ؤوك -دا إان ب -لده ““ت -دع -م ب -ح -زم ج -ه-ود
ا◊كومة الفرنسسية فى الدفاع عن أامنها القومي
وتقف على اسستعداد للعمل مع فرنسسا لتعميق
التعاون اŸشسÎك ‘ ›ال مكافحة اإ’رهاب
م -ن أاج -ل ح-م-اي-ة سس-لم وأام-ن ال-ب-ل-دي-ن وال-ع-ا⁄
أاجمع““.

اسستنفار ‘ بعضض الدول األوروبية
–سسبا ألي ظرف أامني طارئ

^ على خلفية الهجوم اإ’رهابي الذي هز
مدينة (نيسس) اتخذت اسسبانيا إاجراءات أامنية
على حدودها مع فرنسسا “ت بالتنسسيق بÚ
اأ’من الفرنسسي وا’سسبا.Ê
وفتح ملك إاسسبانيا فيليبي السسادسس خطوط
اتصسال دائمة مع ا◊كومة من أاجل الوقوف
ع-ل-ى ت-ف-اصس-ي-ل ال-ه-ج-وم ،وأان-ه ي-ت-اب-ع عن كثب
›ريات اأ’حداث هناك.
^ وق -ررت السس -ل -ط -ات الÈي -ط -ان-ي-ة إاع-ادة
النظر ‘ اÿطط ا’أمنية اŸتبعة ‘ البلد
عقب عملية الدهسس التي شسهدتها مدينة نيسس
الفرنسسية الليلة اŸاضسية.
وق- -الت م- -ت- -ح- -دث- -ة ب- -اسس- -م رئ- -يسس -ة وزراء
بريطانيا تÒيزا ماي ‘ تصسريحات أامسس إان
الشسرطة الÈيطانية ““تعيد النظر ‘ اÿطط
اأ’منية للمناسسبات العامة الكÈى بعد هجوم
مدينة نيسس مضسيفة أان أاجهزة الشسرطة ““تبحث
اŸوق- -ف اأ’م- -ن- -ي وت- -راج -ع إاج -راءات اأ’م -ن
اŸت -ع -ل -ق -ة Ãن -اسس -ب -ات ع -ام-ة كÈى ت-ق-ام ‘
بريطانيا على مدار اأ’يام السسبعة القادمة““.
^ ودعت رئ- -يسس- -ة ال- -وزراء الÈي -ط -ان -ي -ة
ا÷دي -دة إا ¤ع -ق -د إاج -ت-م-اع ÷ن-ة (ال-ك-وب-را)
ا’م-ن-ي-ة ال-ط-ارئ-ة Ÿت-اب-ع-ة اسس-تعدادات البلد
بعد هجوم نيسس.
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اسص -ت-ف-اد أاك Ìم-ن  3أا’ف ط -ف -ل ي-ن-ح-درون م-ن و’ي-ات غ-رداي-ة ،إال-ي-زي ،ع Úال-دف-ل-ى ،بشص-ار،
اŸسصيلة ،ورقلة وأادرار من إاقامات ترفيهية بـﬂ 3يمات صصيفية بتيبازة على مدار أاسصبوعÚ
” تقسصيم العطلة الصصيفية إا 5 ¤دورات متتالية لتمك Úأاك Èعدد ‡كن من هؤو’ء من
بحيث ّ
التخييم على مقربة من البحر.
تيبازة :عÓء ملزي
ترفيهيا ثريا لفائدة الوافدين إاليها يشسمل خرجات
اسس -ت -ج -م -ام -ي-ة إا ¤ال-ب-ح-ر وأاخ-رى ل-ل-ت-ن-زه ب-اŸدي-ن-ة
وحسسب ما أاشسار إاليه مدير ﬂيم الشسباب بعاصسمة وب-اŸن-اط-ق السس-ي-اح-ي-ة ال-ق-ري-ب-ة إاضس-اف-ة إا ¤سسهرات
ال -ولي -ة «سس -ل -ي -م ث -ابت» ف -إاّن الÈن -ام-ج ال-ذي ت-رع-اه ترفيهية وأالعاب متنوعة.
ولغرضس ضسمان تكفل أامثل بهؤولء قال مدير ﬂيم
ال -وزارة ال-وصس-ي-ة وت-ن-ف-ذه ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع ال-وك-ال-ة
” Œديد ›مل Œهيزات
الوطنية لتسسلية الشسباب يعنى بتمك Úأابناء الوليات تيبازة «سسليم ثابت» بأاّنه ّ
” توفÒ
ال -داخ -ل -ي -ة م -ن السس-ت-ف-ادة م-ن ال-ت-خ-ي-ي-م ب-ال-ولي-ات اŸطبخ ومسستلزمات اŸراقد مؤوخرا كما ّ
الشسمالية وحظيت ولية تيبازة بهذا الشسأان باسستقبال مسسبح متنقل بداخل اıيم لسستغÓله للسسباحة ‘
أاك Ìمن  3أالف طفل من بينهم  1500طفل من ولية حال بروز معطيات –ول دون “كن األطفال من
غ -رداي -ة ل -وح -ده-ا ّ“ت ب-ر›ت-ه-م Ãخ-ي-م ع-اصس-م-ة التنقل إا ¤البحر إاضسافة إا ¤اسستغÓله خÓل الفÎات
الولية Ãعدل  300طفل لكل دورة من أاسسبوع ،Úكما اŸسسائية والليلية ،أاما عن الÈنامج التنشسيطي اŸعد
يسستقبل ﬂيم الشسباب بالداموسس غرب الولية  220ل-ك-ل دورة ف-ق-د أاشس-ار اŸدي-ر ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل-ل-م-خيم
طفل بكل دورة من وليات ورقلة ،بشسار وع Úالدفلى «علي سسلمان» إا ¤أاّنه يشسمل خرجات للبحر ‘ الفÎة
فيما يلتحق  250طفل آاخر Ãخيم بوسسماعيل الذي الصسباحية فيما يتم تقسسيم الفوج إا 3 ¤طÓئع خÓل
يسس -ت -ق-ب-ل أاب-ن-اء ولي-ت-ي اŸسس-ي-ل-ة وأادرار ‘ ال-دورات الفÎة اŸسسائية تعهد إا ¤الطليعة األو ¤نشساطات
األرب -ع -ة األو ¤وأاب -ن -اء ولي -ة إال -ي -زي خ Ó-ل ال-دف-ع-ة ري-اضس-ي-ة وورشس-ات وت-ع-ن-ى ال-ط-ل-ي-ع-ة ال-ثانية بتحضسÒ
اÿامسسة التي تنتهي رسسميا يوم  3سسبتم Èالقادم ،السسهرة فيما تسستفيد الطليعة الثالثة بخرجة ميدانية
للمدينة أاو اŸواقع األثرية على أان تشسهد الفÎة
وأاعّ-د ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى اıي-مات
الليلية سسهرات متنوعة تشسمل إاكتشساف
الصس - -ي - -ف - -ي- -ة ال- -ثÓ- -ث- -ة
اŸواهب وج- -م- -ل -ة م -ن األل -ع -اب
برنا›ا
والسس - -ك- -اتشس- -ات وال- -ع- -ادات
وال -ت -ق -ال -ي -د وال -ت -ه -ري-ج
وأال - - - -ع - - - -اب اÿف- - - -ة
واأللعاب السسحرية
م - -ع ت- -خصس- -يصس
سس- - -ه- - -رة ي- - -وم
ا÷معة
للنشساطات
ذات الصس-ل-ة
بالبعد
سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية  132تدخل ع Èولية وهران خÓل الـ 24سساعة األخÒة
الديني
حسسبما اسستفيد أامسس لدى ذات السسلك.
وتضسم
وشسملت هذه التدخÓت عدة ›الت منها  13حادث مرور وقع Ãختلف ﬁاور طرقات
السسهرات
الولية تسسبب ‘ إاصسابة سسبعة أاشسخاصس بجروح خفيفة كما تشس Òإاليه حصسيلة ذات
أايضسا حصسة
اŸصسدر.
للكتاب
كما “كنت وحدات ا◊ماية اŸدنية من إاخماد  10حرائق منها نشسوب حريقÚ
ا◊ي يتم من
تسسببا ‘ إاتÓف مسساحة تقدر بـ5ر 2هكتار من األدغال بالغابة الواقعة بالقرب
خÓلها
من اŸوقع اŸسسمى «كوكاكول» ببلدية وهران وفق ذات ا◊صسيلة.
Œسس-ي-د ﬁت-وى
و‘ نفسس الفÎة ” أايضسا تسسجيل  89تدخ Óإلسسعاف اŸرضسى و11
ك -ت -اب م -ع Úع-ل-ى
تدخ Óآاخر يخصس التغطية األمنية على مسستوى الشسواطئ
أارضس ال-واق-ع اضس-اف-ة
والفضساءات الغابية التي تعرف إاقبال كبÒا من قبل
إا ¤سس - - -ه - - -رة خ- - -اصس- - -ة
اŸصسطاف Úوهواة الطبيعة خÓل موسسم
ب-ال-ق-رم-زة وسس-ه-رة خ-ت-ام-ي-ة
الصسيف.
ل -ك -ل دورة ،ك -م -ا يضس -م الÈن-ام-ج
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صصيفيات شصباب تيارت

أايضس -ا زي -ارة اسس -ت -كشس -اف -ي -ة Ÿرك -ز الصس -ي -د ب-زرال-دة
وخرجة أاخرى لسسد بوكردان ومركز الرمي لشسنوة مع
تنظيم أايام إاعÓمية وتوعوية لفائدة األطفال حول
مشس- -اك- -ل اıدرات وال- -ت- -دخ Úوال -ع -ن -ف والسس -ي -دا
بالتنسسيق مع إاطارات ديوان مؤوسسسسات الشسباب مع
اإلشسارة إا ¤أاّن الفريق اŸؤوطر يضسم ‘ ترسسانته
البشسرية  41عضسوا من بينهم  33منشسطا و 3حراسس
للسسباحة ومتخصسصس› ‘ Úالت أاخرى كما سسخرت
إادارة اıيم  2٧عونا للتكفل بإاقامة الزوار على
مدار موسسم الصسطياف.

....وإاقامات تضشامنية
لـ  450طفل معوز من ا÷لفة

‘  28جويلية ويفسسح اÛال بعدها للدورة الثانية
التي تسستمر إا ¤غاية  13أاوت القادم ،ويعنى هذا
الÈنامج باألطفال الذين تÎاوح أاعمارهم ما ب8 Ú
و 13سسنة .ولغرضس “ك Úهؤولء من قضساء فÎة
إاق- -ام- -ة م- -ري- -ح -ة ف -ق -د سس ّ-خ -رت مصس -ال -ح ال -نشس -اط
الجتماعي بتيبازة حافلت Úللنقل لكل إاقامة ،مع
Œنيد فريق بيداغوجي مشسكل من ترسسانة بشسرية
مؤوهلة ومتخصسصسة وهي الفرق التي تضسم منشسطÚ
مؤوهل Úوأاخصسائي Úنفسساني Úوأاطباء وعمال مهنيÚ
وإاداري Úب -ال -ت-وازي م-ع تسس-ط Òب-رن-ام-ج إاق-ام-ة ث-ري
يضسم خرجات للبحر وıتلف اŸناطق السسياحية
وسس-ه-رات ت-نشس-ي-ط-ي-ة وأال-ع-اب ت-رف-ي-هية بوسسعها جلب
Óطفال اŸعني.Ú
الراحة والطمأانينة ل أ

تشس-رع اإلق-ام-ات ال-تضس-ام-ن-ي-ة ب-ت-ي-ب-ازة ‘ اسس-ت-قبال
الدفعة األو ¤من األطفال اŸعوزين اŸنحدرين
م - -ن ولي- -ة ا÷ل- -ف- -ة وف- -ق- -ا لÈن- -ام- -ج وزارة
ال-تضس-ام-ن اŸت-ع-ل-ق Ãن-ح ف-رصس ل-لتخييم
بجوار البحر ألبناء العائÓت اŸعوزة
من ا÷زائر العميقة وهو الÈنامج
الذي يضسم ‘ ›مله  450طفل
ع -ل-ى  4م-راك-ز اسس-ت-ق-ب-ال وعلى
مدار دفعت .Úوحسسب ما أاشسار
“كنت الوحدة العائمة ◊راسس السسواحل Ÿسستغا Âيوم اÿميسس
إاليه مدير النشساط الجتماعي
من إانقاذ  6صسيادين من الغرق بعرضس البحر بعد تعرضس قاربهم
بالنيابة بالولية «رشسيد حلوي»
لعطب حسسب ما علم أامسس ا÷معة من مصسدر أامني.
فإاّن األمر يتعلق Ãدرسسة الصسم
وف -ور ت -ل -ق -ي -ه -ا ال -ن -داء ت -دخ -لت ن -فسس اŸصس-ال-ح إلن-ق-اذ الصس-ي-ادي-ن
البكم بحجوط و 3مراكز طبية
اŸنحدرين من بني صساف (ع“ Úوشسنت) بعرضس البحر باŸنطقة
Óطفال اŸتخلفÚ
بيداغوجية ل أ
الواقعة ب ÚاŸيناء الصسغ Òوالكاف األصسفر بالقرب من سسيدي
ذهنيا بكل من عاصسمة الولية
ÿضسر ( 580كلم شسرق الولية).
وب -وسس -م -اع -ي -ل وال -دواودة ب-ح-يث
وأاضساف ذات اŸصسدر أان القارب أاصسيب بعطب تقني
يرتقب بأان يسستقبل مركز الدواودة
باÙرك ‚م عنه تدفق كميات معتÈة من
 114طفل على مدار دورتÃ Úعدل
اŸياه.
 12ي -وم -ا ل -ك -ل دورة ع -ل-ى أان تسس-ت-ق-ب-ل
اإلق -ام -ات األخ -رى  112ط -ف-ل ع-ل-ى م-دار
دورت Úأايضسا على أان تنتهي آاجال الدورة األو¤

إانقاذ
 6صشيادين
من الغرق بعرضض البحر

ب Úالتوجه إا ¤ششواطئ الغرب
والغرق ‘ التجمعات اŸائية
اه- -ت- -مت السص- -ل- -ط- -ات ال- -ع- -م -وم -ي -ة م -ن -ذ سص -ن -وات
ب-ال-ع-نصص-ر ال-بشص-ري ورأات ف-ي-ه اسص-ت-ث-مار اŸسصتقبل
و’ سص -ي -م -ا الشص -ب -اب م-ن أاج-ل ال-رف-ع م-ن ال-ت-ن-م-ي-ة
وت- - -وف Òال - -ع - -يشش ال - -ك - -ر Ëل - -ل - -م - -واط - -ن ،وق - -د
سص-خ-رت أام-وا’ ب-اهضص-ة م-ن أاج-ل ت-رف-ي-ه الشص-باب،
كما هو الشصأان بو’ية تيارت.
’مكانيات  ⁄تسصتغل من قبل كل
غ Òأان تلك ا إ
الشصباب و– ⁄د من اÿطورة التي تفاقمت ‘
السص -ن -وات اŸاضص -ي -ة واŸت -م -ث -ل -ة ‘ غ -رق ع-دد م-ن
’ط-ف-ال داخ-ل ال-ت-ج-معات واŸسصطحات
الشص-ب-ان وا أ
’خÒة ج -راء ق-ل-ة
’ون -ة ا أ
اŸائ -ي -ة و’ سص -ي -م -ا ‘ ا آ
اŸسصابح التي يتوجه إاليها بعضش الشصباب.
خÓل األسسبوع اŸنصسرم غرق ثÓث إاخوة ‘ حوضس
مائي أانشسأاه أاحد اŸقاول ÚاŸكلف بإا‚از مصسنع للبÓط
بالقرب من عابة فرندة والذي ملء ماء وترك بدون
حماية ول حراسسة.ذهب اليه اخوان وابن خالهما من أاجل
السسباحة فيها وكان به ط Úفغرق الثÓثة وتركوا حسسرة
ب Úأافراد العائلة التي يرعى أافرادها الغنم.
‘ السسنوات اŸاضسية تو‘ عدة شسباب ‘ مسسطحات
مدريسسة والدحمو Êوواد لتات وتاخمارت وغÒها من
التجمعات اŸائية اıصسصسة للسسقي والبناء وإارواء
اŸواشسي.تتوفر ولية تيارت على مسسبح شسبه أاوŸبي
شسرع ‘ بناءه منذ أاك Ìمن 3عقود من الزمن  ⁄يكتمل
ب -ن -اؤوه إا ¤ال -ي -وم ،و ⁄ي -ف -ت -ح أام-ام ا÷م-ه-ور ألسس-ب-اب
م -ت -ع-ددة وق-د ت-ع-اق-بت ع-ل-ى إا‚ازه ع-دة وم-ق-اولت.
ب-ي-ن-م-ا ت-واج-د مسس-ب-ح آاخ-ر ب-ا÷ه-ة الشس-م-ال-ية لعاصسمة
ال- -ولئ- -ي- -ة ل ي- -ل -ب -ي ح -اج -ي -ات آالف شس -ب -اب .ب -دائ -رة
ف-رن-دة ي-وج-د مسس-ب-ح ي-قصس-ده ال-ك-ث Òم-ن شس-ب-اب ف-رن-دة
وشسباب بلديات ع Úكرمسس اÿمسس حيث ل يلبي الغرضس
بسسبب قلة اتسساعه ،كما يوجد مسسبح بلدي Ãدريسسة كان
يرّوح عن الشسباب فراغهم لكنه أاغلق ‘ وجههم ألسسباب
›هولة رغم ترميمه واسستغÓله ‘ السسنوات اŸاضسية.
وك -ذلك ه -ن -اك مسس -ب -ح ب -ل-دي ب-ف-رن-دة وه-و م-غ-ل-ق أام-ام

ا÷م -ه -ور م -ن -ذ سس -ن-وات ألسس-ب-اب ت-ب-ق-ى إاج-اب-ات-ه-ا ع-ن-د
اŸسسؤوول ÚاÙلي .Úو–ت هذه الضسغوط والظروف
يلجأا الشسباب إاما للتوجه للتجمعات اŸائية واŸسسطحات
اıصسصسة للسسقي الفÓحي ومن ثم يتعرضسون ألخطار
الغرق أاو اŸرضس بسسبب تلوث بعضس اŸياه أاو التوجه إا¤
الشس - -واط - -ئ اŸواج - -دة ب- -ال- -غ- -رب ا÷زائ- -ري ك- -وه- -ران
ومسس-ت-غ-ا Âوه-ذا الخ-ت-ي-ار ي-ت-ط-لب إام-ك-ان-ي-ات م-ادية ل
تتوفر لدى ا÷ميع ول سسيما الشسباب البطال .ويبقى ا◊ل
‘ توف Òفضساءات ترفيهية للشسباب أاثناء العطل الصسيفية
مثل ما جرى بعاصسمة الولية تيارت حيث ” فتح حديقة
التسسلية بوشسارب الناصسر ومركز الÎفيه بأاعا‹ تيارت،
وكذا فتح اŸسسابح اÙروسسة التي كانت تفتح من طرف
اÿواصس الذين يجرون عملية مناقصسة لكراء اŸسسابح،
وق- -د سس- -ب- -ق ل- -لشس- -ب- -اب أان ن- -ظ- -م- -وا م- -ب- -اري -ات ‘ ك -رة
ال -ق -دم ودورات ري -اضس -ي -ة ‘ شس -ه -ر رمضس -ان أاب -رزوا م-ن
خÓلها مهارات كروية حتى وصسل األمر إا ¤انتداب بعضس
الكفاءات من طرف فرق لكرة القدم برزت أاثناء هاته
تيارت :عمارة.ع
الدورات.

سصحر بÓدي
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ت-زخ-ر ولي-ة مسس-ت-غ-ا Âالسس-احلية
بشس-واط-ئ ع-ذراء وم-ن-اظ-ر طبيعية
خ Ó-ب -ة ،فشس -ري -ط -ه-ا السس-اح-ل-ي
اŸم -ت -د م -ن شس -اط -ئ سس-ي-دي
منصسور غربا إا ¤شساطئ
ال-ب-ح-ارة ب-ب-ل-دية أاولد
ب- -وغ- -ا ⁄شس- -رق- -ا،
ي -ف-ت-ح ذراع-ي-ه
‘ ك - - -ل صس - - -ائ- - -ف- - -ة
لسس-ت-ق-ب-ال ضس-يوفه
ع - -ل - -ى م- -دار فصس- -ل
ك-ام-ل ،ف-عشس-اق ال-ط-ب-يعة
وزرق - -ة ال - -ب - -ح - -ر ي - -ج - -دون
ضس - -ال - -ت - -ه- -م ب- -ه- -ذه الشس- -واط- -ئ
السس -اح-رة ،شس-واط-ئ ام-ت-زجت Ãي-اه
ن -ق -ي -ة صس -اخ -ب-ة ،رم-ال ذه-ب-ي-ة وخضس-رة
نتيجة الغابات الكثيفة اŸطلة على ضسفاف
اŸتوسسط ،هذا باإلضسافة إا ¤األودية ا÷ارية
التي تتخلل هذه اŸناطق السساحرة ،ناهيك عن
جبال الظهرة اŸمتدة على كامل هذه الشسواطئ.
تشس- -ه- -د شس- -واط- -ئ مسس- -ت- -غ- -ا Âإاق- -ب- -ال ك- -بÒا م -ن
اŸصسطاف ،Úحيث يصسل عددهم إا ¤أاربعة مÓيÚ
منذ بداية موسسم الصسطياف ،تأاتي هذه الوفود من
ﬂتلف بلديات الولية إاضسافة إا ¤اŸدن الداخلية
اÛاورة مثل غليزان ،معسسكر ،تيارت وتسسمسسيلت،
باعتبار هذه الشسواطئ هي األقرب إاليهم من جهة
ونظرا ÷ماله السساحر ورماله الذهبية من جهة
أاخ -رى ،وي -زداد ه -ذا ال -وف -ود ال -بشس -ري م -ع ن -ه-اي-ة
األسسبوع أاين تفضسل معظم العائÓت أاخذ قسسطا من
ال- -راح- -ة ول -ن Œد م -ك -ان -ا أافضس -ل م -ن صس -اب Ó-ت،
صس Ó-م -ن -در ،أاوري -ع -ة وغÒه -ا م-ن الشس-واط-ئ ال-ت-ي
تسستقطب جميع اŸواطن Úمن ﬂتلف األعمار،
خاصسة أان كل الشسواطئ تعرف قدرا كبÒا من األمن
وال-ن-ظ-ام ‡ا ي-ج-ع-ل ال-ع-ائÓ-ت تشس-ع-ر ب-ال-ط-مأانينة
والرتياح وهذا ما يتجلى ‘ رؤوية األطفال مع
ع -ائ Ó-ت-ه-م يسس-ت-م-ت-ع-ون ب-روع-ة وج-م-ال الشس-واط-ئ
اÓÿبة.
ومن ب Úأانواع السسياحة التي تتميز بها مسستغاÂ
‚د السسياحة الشساطئية هي األك Ìإاقبال بحكم
العدد الكب Òلشسواطئ الولية وشسسساعتها وصسفاء
رم-ال-ه-ا ال-ذه-ب-ية منها  23شس-اط-ئ-ا م-فتوحا ونذكر
األهم منها وهو شساطئ الرمال «صسابÓت سسابقا»
واŸع- -روف وط- -ن- -ي- -ا وج- -ه- -وي -ا ،ألن اŸصس -ط -افÚ
ي- -قصس- -دون- -ه ح- -ت -ى م -ن خ -ارج ال -وط -ن Ãا ف -ي -ه -م
اŸهاجرون الذين يقضسون عطلتهم برحاب ولية
مسستغا Âوالشساطئان األخريان هما ع Úابراهيم

الششواطئ العذراء
واŸن ـارة الÎكي ـة
قبلت ـ ـ ـ ـ ـا زوارهـ ـ ـ ـا
واŸيناء الصسغ Òالواقعان ببلدية سسيدي ÿضسر ‘
منطقة الظهرة و‚د معظم العائÓت تقضسي
م-وسس-م-ه-ا الصس-ي-ف-ي ب-ه-م-ا وال-ن-وع ال-ثا Êمن
السس- -ي- -اح -ة Ãسس -ت -غ -ا Âه -ي السس -ي -اح -ة
الثقافية فمجموعة اŸعا ⁄األثرية
اŸت -واج -دة ع Èت -راب ال -ولي-ة،
وال- - -ت- - -ي ب- - -رز م - -رور ع - -دة
حضس- -ارات ‘ أاب- -ع- -اده -ا
ال -زم -ن -ي-ة وك-ذا ت-لك
التظاهرات
ال-دي-نية والشسعائرية
واŸه-رج-ان-ات الثقافية
التي تنظم سسنويا.
وم- - -ن ب ÚاŸواق- - -ع األث- - -ري- - -ة
التاريخية والتي –ولت إا ¤مزار
ل-ل-ع-دي-د م-ن السس-ي-اح ال-واف-دي-ن ل-لولية
م- -ن- -ارة «ك -اب ل -ي -ف -ي» ال -ت -ي ت -ب -ع -د ب 25
كيلومÎا شسمال شسرق مقر الولية حيث يبلغ
علوها  18مÎا ،وتصسل اإلشسارات الضسوئية التي
ترسسلها كل  5دقائق إا ¤بعد  22مي Óبحريا ،حيث
ك-انت تسس-ت-غ-ل خÓ-ل ا◊ق-ب-ة ال-ع-ث-م-ان-ي-ة ‘ ت-وجيه
البواخر نحو ميناء الغزوات ول تزال لغاية اليوم
تقوم بنفسس اŸهمة ‘ ،الوقت الذي يشسهد فيه
اŸوق -ع زي -ارة ال -ع -دي-د م-ن السس-واح لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى
ط-اب-ع-ه-ا ال-ع-ث-م-ا Êال-ق-د Ëوالسس-ت-متاع باإلشسارات
الضس -وئ -ي -ة ال -ت-ي ت-رسس-ل-ه-ا ‘ ال-ل-ي-ل ،وال-ت-ي ت-ع-كسس
األضسواء لتعطي جوا خاصسا مفعما با÷مال وسسط
نسسيم البحر.
‘ ح Úتفضسل فئة معينة من زوار الولية التنقل
إا ¤أاضسرحة األولياء الصسا◊ Úوهي التي تضسم 300
ضسريح ألعÓم ضساع صسيت العديد منهم ‘ أارجاء
ال -ع -ا ⁄اإلسسÓ-م-ي ،وه-و م-ا ج-ع-ل ولي-ة مسس-ت-غ-اÂ
تشستهر بتنظيم العديد من الوعدات واŸهرجانات
منها وعدة سسيدي ÿضسر بن خلوف التي “تد
خÓل ثÓثة أايام خÓل شسهر أاوت من كل سسنة،
تتسسم بتنظيم تظاهرات لركوب اÿيل وجلسسات
لقراءة بعضس القصسائد الشسعرية وسسهرات ألغنية
الشس -ع -ب -ي ‘ ،ال -وقت ال -ذي ت -خ-ت-ار ف-ي-ه ال-ع-ائÓ-ت
اŸسستغا‰ية اŸوعد لدعوة األحباب واألصسدقاء
إا ¤األفراح التي تدوم هي األخرى أاسسبوعا كام،Ó
كما تنصس األعراف وتقاليد اŸنطقة على ضسرورة
تنظيم سسهرات غنائية لسساعات متأاخرة من الليل،
من إاحياء فرق فنية “ثل كل واحدة منها طابعا
خ- -اصس- -ا ‘ ،ال- -وقت ال- -ذي ل ي- -زال رك- -وب اÿي- -ل
ÓعÓن عن قدوم موسسم
وإاطÓق البارود رمزا ل إ
األفراح بالولية.

دأابت على تنظيمها منذ عصصور

اŸقارين تسشتعد لÓحتفال بالطبعة
الثانية لتظاهرة بحÒة ’لة فاطمة
تسس-ت-ع-د ب-ل-دي-ة اŸق-اري-ن لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ال-طبعة الثانية
لتظاهرة بحÒة للة فاطمة (منطقة رطبة) اŸزمع
تنظيمها ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب 21 Úو  23من الشسهر
ا÷اري حسسبما أافاد به اŸنظمون.
ويشسمل برنامج الحتفال إاقامة عدة أانشسطة ثقافية
وف-ن-ي-ة لسس-ي-م-ا اسس-ت-ع-راضس-ات ف-ل-كلورية لفرق الفنتازيا
فضس Ó-ع-ن م-ع-رضس ل-لصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ي-تضس-م-ن فن
صس -ن -اع -ة السس Ó-ل بسس -ع -ف ال -ن -خ-ي-ل وصس-ن-اع-ة ال-ف-خ-ار
والزرابي إا ¤جانب الطرز التقليدي الذي تتميز به
منطقة وادي ريغ كما أاوضسح رضسا حÓسسة عضسو اللجنة
اŸنظمة لهذه التظاهرة.
ويتوخى من خÓل تنظيم هذا اŸهرجان الذي تشسرف
عليه عدة جمعيات ﬁلية بالتنسسيق مع مصسالح البلدية
وÃسس -اه -م -ة اŸرك-ز ال-ري-اضس-ي ا÷واري ودار الشس-ب-اب
باŸقارين واŸركز الثقا‘ بغمرة تثم ÚالÎاث اŸادي
والÓ-م-ادي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة وال-ذي م-ن شس-أان-ه أان ي-ؤوه-ل-ها أان
تصسبح قبلة سسياحية بامتياز يضسيف حÓسسة.
وبهدف إاعطاء ديناميكية جديدة للموسسم الصسيفي
لهذه البلدية ذات الطابع الفÓحي سسيتم باŸوازاة مع
انطÓق احتفالية بحÒة للة فاطمة تنظيم ›موعة
م-ن ال-دورات ال-ري-اضس-ي-ة ‘ ال-ك-رة ال-ط-ائ-رة الشس-اط-ئ-ي-ة
وال -ك -رة ا◊دي -دي -ة وال -ع -دو ال-ري-ف-ي ح-يث سس-ت-ت-واصس-ل
فعالياتها إا ¤غاية اليوم الثا Êمن شسهر سسبتم ÈاŸقبل
كما أاشس Òإاليه .و‘ سسياق متصسل أاكد رئيسس اÛلسس
الشسعبي البلدي أان هذه اŸنطقة الرطبة اŸتواجدة
داخ-ل واح-ات ال-ن-خ-ي-ل ب-ا÷ه-ة الشس-م-ال-ي-ة ل-ل-م-دي-نة قد
اسستفادت من عملية تهيئة وإاعادة العتبار “سس ﬁيط
البحÒة.
ويتضسمن هذا السستثمار اÿاصس الذي  ⁄ينطلق بعد
بسسبب صسعوبات واجهها صساحب اŸشسروع تتعلق خاصسة
ب-اسس-ت-غÓ-ل ال-ع-ق-ار ع-دة م-راف-ق ل-ف-ائ-دة الزوار لسسيما
فضساءات للراحة واللعب وموقف للسسيارات باإلضسافة
إا ¤إا‚از اإلنارة العمومية وإانشساء مسساحات خضسراء
وفتح اŸسسالك اŸؤودية للبحÒة يضسيف ﬁمد الهادي
حجاج .وتتكون هذه اŸنطقة الرطبة التي تÎبع على
مسساحة إاجمالية قوامها  5هكتارات وبعمق يصسل إا¤
نحو  20م Îمن مياه جوفية ومياه سسقي بسسات Úالنخيل
اÛاورة .كما تتوفر على ثروة نباتية معتÈة تشسمل
عدد من النباتات اŸتنوعة كالقصسب واألثل والديسس
وغÒها كما ورد باıطط التهيئة السسياحية لولية
ورقلة .وعلى بعد أامتار قليلة فقط من بحÒة للة
فاطمة توجد منطقة رطبة أاخرى أاقل مسساحة يطلق
ع -ل -ي -ه-ا ﬁل-ي-ا إاسس-م زرزا Ëت-ت-م-ي-ز ب-ع-م-ق-ه-ا وح-رارة
م-ي-اه-ه-ا ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى خصس-وصس-ية اسستشسفائية ‡ا
يسساهم ‘ بعث السسياحة ا◊موية باŸنطقة تشسÒ
بعضس اŸصسادر ﬁلية .وتشسمل ولية ورقلة تسسعة ()9
مناطق رطبة من بحÒات وشسطوط منها خمسسة ()5
م -ت -واج -دة Ãن -ط -ق -ة وادي ري -غ وت-ت-م-ث-ل ‘ م-رج-اج-ة
والبحور وللة فاطمة وسسيدي سسليمان وا ÒŸوأاربعة
( )4أاخرى Ãنطقة وادي ميه ويتعلق األمر بع Úالبيضساء
وأام الرانب وسسبخة سسفيون وحاسسي بن عبد الله.
يذكر أانه قد ” سسنة  2004تصسنيف ثÓثة ( )3مناطق
رطبة ضسمن اتفاقية «رامسسار» الدولية للمناطق الرطبة
ويتعلق األمر بشسط ع Úالبيضساء وسسيدي سسليمان وأام
الرانب كمناطق ذات تنوع بيولوجي ذات أاهمية عاŸية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسهرة الثانية من مهرجان تاموقادي

جولة مصضّورة ‘ تاريخ ا÷زائر ““اÙروسضة““

اح - -تضس - -نت م - -ك- -ت- -ب- -ة شس- -ايب دزاي- -ر
ب -ال -ع -اصس -م-ة ،أاول أامسس اÿم-يسس ،ب-ي-ع-ا
لخ- - -ر إاصس- - -دارات ك- - -م - -ال
له- - -داء آ
ب- - -ا إ
ب - -وشس- -ام- -ة– ،ت ع- -ن- -وان ””دزاي- -ر ،روح
أاسسÒة ل-ت-اري-خ-ه-ا”” ،الصس-ادر ع-ن الوكالة
لشس-ه-ار.
ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-نشس-ر وال-ت-وزي-ع وا إ
وخÓل هذا اللقاء ،تطّرق بوشسامة إا¤
مضس -م -ون ال -ك-ت-اب ،ال-ذي ح-اول ف-ي-ه أان
يقدم Ùة عن تاريخ ا÷زائر العاصسمة
ع Èال-عصس-ور اıت-ل-ف-ة ،ب-ط-ري-قة سسهلة
جذابة ومع الÎكيز على الصسور ،التي
ُت -ظ -ه -ر أاغ -لب اŸع -ا ⁄ال -ت -ي ت -زخ -ر ب -ه-ا
لصس -ل
اÙروسس- -ة ،م- -ع ت- -ق- -د Ëشس- -روح أ
لماكن.
ﬂتلف التسسميات وا أ
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“ي -زت السس -ه -رة ال -ث -ان -ي -ة م -ن ع -م -ر
مهرجان تيمقاد الدو‹ ‘ طبعته الـ38
 ،ب -ع -زوف ج -م -اهÒي غ Òمسس-ب-وق ع-ن
الفعاليات رغم توف Òالنقل اÛا Êمن
ب -ات -ن -ة إا ¤ت -ي -م -ق -اد واŸب -ال -غ ال -رم-زي-ة
ل -ل -ت -ذاك -ر ،وال -ت -ن -وع ال -ف-ن-ي ‘ ب-رن-ام-ج
السسهرة.

IõªM »°TƒŸ

رغم هذه اŸزايا تبقى إاششكالية غياب ا÷ماهÒ
تصشنع ا◊دث وتعجز معها ﬁافظة اŸهرجان عن
إايجاد حلول ،خاصشة أاثناء مششاركة فنان Úأاجانب،
حيث تكون اÙافظة والضشيف ‘ حالة من ا◊رج
الششديد يصشعب وصشفها.
حدث هذا مع الفنانة التونسشية القديرة أامينة
فاخت ‘ أاول مششاركة لها باŸهرجان.
ورغم ذلك اجتهدت الفنانة ‘ –ريك بعضض
ا÷مهور اŸوزع على ركح تاموقادي الذي يتسشع
ألك Ìمن  6000ششخصض ،وعلى مدار سشاعة حلقت
ال -ف -ن -ان -ة بصش -وت-ه-ا ال-ذه-ب-ي وغ-نت ل-ل-حب والسش-ل-م
والتاريخ واŸصش ÒاŸششÎك الذي يربط ا÷زائر
بتونسض،وغنت األغنية الÎاثية اŸغاربية اŸششهورة
““ما صشار مقياسض يعجب““ التي رقصض على إايقاعاتها
الشش -ب -اب ،و«ح -ب -يب ال -ك -ل““““ ،ن -ار ا◊ب““ ،ل-ت-خ-ت-ت-م
وصش -ل -ت-ه-ا ال-غ-ن-ائ-ي-ة ب-رائ-ع-ة أامÒة ال-ط-رب ال-ع-رب-ي
الفنانة الراحلة وردة ا÷زائرية ““عيد الكرامة““ التي
رددها معها ا◊ضشور بقوة.
وخصشصشت ﬁافظة اŸهرجان ا÷زء الثا Êمن
السش- -ه- -رة ل- -ل -ف -ن -ان -ة ا÷زائ -ري -ة سش -ل -م -ى ك -وي -رات
واŸايسشÎو ﬁمد روان الذين رددا أاغا Êالزمن
ا÷ميل للفرقة العاŸية كاميليون.
أام-ا السش-ه-رة ال-ث-ان-ي-ة ف-ك-ان ‚م-ه-ا ف-ن-ان الراب
كر Ëالغانغ الذي أامتع ا◊ضشور خاصشة الششباب
الذين رددوا معهم روائعه الغنائية التي تغني ماضشي
وح-اضش-ر ا÷زائ-ر ومسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا ومشش-اك-لها بطريقة
““السش -ه -ل اŸم -ت -ن -ع““ ،ح -يث ع -رف ا÷م -ه-ور ع-ودة
م -ع -تÈة ل-ل-م-درج-ات ب-ع-د ع-زف ع-ن-ه-ا ‘ السش-ه-رة
الثانية.

فرقة أاو’د ا◊اجة مغنية

تعت Èالطبعة الـ 38من مهرجان تيمقاد الدو‹ 7
طبعة ‘ مسشرح الهواء الطلق ا÷ديد الذي أانششاأ

طبعة هذه السشنة ‡يزة جدا ألنها تتزامن وعيد
السشتقÓل والششباب ،ونحن ل نÎدد أابدا ‘ تلبية
الدعوة وكما لحظتم فتجاوب الششباب مع األغاÊ
‡ت -از ،وان م -ه-رج-ان ت-ي-م-ق-اد ع-ري-ق وي-ل-عب دورا

Ÿعلوماتكم

اŸهرجان ‘ عيون الضضيوف ...
^ الفنانة التونسسية أامينة فاخت
 ⁄أاك -ن أاع -ت-ق-د أان أاج-د ج-م-ه-ور ت-ي-م-ق-اد ب-ه-ذا
الششكل الراقي ‘ تذوق الفن ،ولن أاتردد ‘ تلبية
دعوة منظمي اŸهرجان ‘ الطبعات القادمة ألن
أاي فنان ناجح يهمه اŸششاركة ‘ مهرجان تيمقاد
خاصشة نحن األششقاء ‘ تونسض ،فنحن ما نزال
نحتفظ للجزائر بالكث Òمن اŸواقف التاريخية
واإلنسش -ان -ي-ة وال-دع-م الÓ-مشش-روط ال-ذي م-ا ف-ت-ئت
تقدم لتونسض ‘ كل ﬁنها ،وان ششاء الله تبقى
ا÷زائر عاصشمة مغاربية للثقافة.
^ النجم كر Ëالغانغ
  ⁄أاكن أاتوقع أان يتفاعل معي ا÷مهور بهذاالششكل الكب ،Òونششكر العائÓت التي سشهرت معنا،
وسش-ن-ج-ت-ه-د أاك Ìل-ت-ق-د Ëاألفضش-ل Ùب-ي-ن-ا ،ول-ق-د
أاب -ره -ن -ا ال-ت-ج-اوب ال-ك-ب Òل-ل-ج-م-ه-ور ال-ت-ي-م-ق-ادي،
ونتمنى اŸششاركة ‘ كل الطبعات القادمة من هذا
اŸهرجان الرائع الذي رغم غنائنا للراب الذي
ي-ح-ب-ه الشش-ب-اب إال أان ال-ت-واج-د اŸك-ث-ف ل-ل-ع-ائÓت
جعلنا نتحمسض أاك Ìلتطوير أانفسشنا إلرضشائه.
^ ﬁمد روان وسسلمى
من منا ل يسشتطيع مششاركة هذا ا÷مهور الرائع
أافراحه ونحن جئنا إا ¤تيمقاد للقاء ﬁبي األغنية
الطربية وا÷زائرية الراقية ،و‚تهد كثÒا إلرضشاء
ا÷مهور وسشعداء جدا بهذا ا◊ضشور اŸميز.

عقود من العراقة والتميز

كبÒا ‘ ا◊ركة الثقافية والفنية ‘ ا÷زائر.

كواليسس الطبعة الـ38
^ “يزت السشهرة الثانية Ÿهرجان تاموقادي،
ب -غ -ي-اب ف-رق-ة ت-ي-ك-ي-ب-اوي-ن ال-ت-ي – ⁄ضش-ر ألسش-اب
ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق حسشب م-ا تسش-رب م-ن معلومات،
بسش-بب إال-غ-اء ال-ط-ائ-رة ل-رح-ل-ت-ه-ا ال-ت-ي تنقل الفرقة
اŸوسشيقية ،ما حال دون مششاركتهم ‘ اŸهرجان،
وهي أاو ¤حالت غياب منششطي سشهرات الطبعة
.38
^ سشاهمت الدعاية اإلعÓمية الغائبة “اما ‘
الÎويج للمهرجان ‘ عزوف اŸواطن ÚوالعائÓت
التي حملت مسشؤوولية ذلك للسشلطات الولئية بباتنة
وعلى رأاسشيها مديرية الثقافة.
^ وصش -فت ال -ع -دي -د م -ن ال -ع-ائÓ-ت ا◊اضش-رة
بسشهرات مهرجان تيمقاد الدو‹ ‘ هاته الطبعة
أان اŸهرجان يعرف ‘ السشنوات األخÒة قفزة
ن -وع -ي -ة ‘ ﬂت -ل-ف ا÷وانب ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وال-ن-ق-ل
اÛا Êمن باتنة إا ¤تيمقاد إاضشافة إا ¤التغطية
األمنية ا÷يدة.
^ ما يزال التأاخر الكب ‘ ÒانطÓق ا◊فÓت
سشمة ‡يزة طبعة هذه السشنة ،وهو األمر الذي ⁄
تتمكن ﬁافظة اŸهرجان من Œاوزه رغم اإل◊اح
الكب Òمن العائÓت األوراسشية بالتعجيل بالسشهرات
حتى يتمكن ا÷ميع من ا◊ضشور.
^ اسش-ت-حسش-ن سش-ك-ان ب-ات-ن-ة م-ب-ادرة ﬁاف-ظ-ة
اŸه -رج -ان ‘ ج -ع -ل ال -ن -ق -ل ›ا Êح-يث أات-ي-حت
ال - -ف - -رصش - -ة ل- -ل- -ج- -م- -ي- -ع لÓ- -سش- -ت- -م- -ت- -اع ب- -ن- -ج- -وم
اŸه -رج -ان....ك-م-ا وف-رت ال-ولي-ة ح-افÓ-ت ك-ثÒة
ومتنوعة من باتنة إا ¤تيمقاد والعكسض.

مواعيد
‘ إاطار فعاليات مهرجان تيمقاد الدو‹ ‘
طبعته الـ ،38سشيكون جمهور تامقادي اليوم السشبت
16ج- -وي -ل -ي -ة ،م -ع ن -خ -ب -ة م -ن أاŸع ‚وم األغ -ن -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة وال -غ -رب -ي -ة ك-الشش-اب-ة ج-م-ي-ل-ة وج-ازو‹
والششاب زينو وكذا يحي اÿنششلي والفرقة العاŸية
القادمة من دولة الصش Úالششعبية Spectacle
 Chinoisال - -ت - -ي سش- -ت- -ق- -دم ›م- -وع- -ة م- -ن
السشتعراضشات اŸوسشيقية واللوحات الفنية –كي
تاريخ حضشارة الصش.Ú

حكاية مهرجان تيمقاد Ÿن ’ يعرفها

ي-ع-ت Èم-ه-رج-ان ت-ي-م-قاد الدو‹ ،من
أاع-رق اŸه-رج-ان-ات ال-دولية ا÷زائرية،
يصسفه اŸثقفون بأانه عميد اŸهرجانات،
Ÿا له من سسمعة تتجاوز حدود الوطن،
م -ن خ Ó-ل مشس -ارك -ات أاŸع ‚وم ال -غ-ن-اء
وال- - -ط- - -رب ال- - -ع- - -رب- - -ي وواŸوسس- - -ي- - -ق- - -ى
ال- - -ع- - -اŸي- - -ة””.الشس- - -عب”” ت - -رصس - -د مسس - -ار
””ت - -ام - -وق- -ادي”” ال- -ط- -وي- -ل وت- -ع- -رف أادق
التفاصسيل عنه.
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وك- -ان اŸه -رج -ان ق -د ت -وق -ف  10سشنوات
ألسش-اب أام-ن-ي-ة خÓ-ل ال-عشش-ري-ة ا◊م-راء ال-ت-ي
ع -اشش -ت -ه -ا ا÷زائ -ر ،غ Òأان إارادة أاب-ن-ائ-ه-ا ‘
م-واصش-ل-ة ال-ت-ط-ل-ع إا ¤اŸسش-ت-ق-ب-ل بع Úاألمل،
ج -ع -ل -ت -ه ي -ول-د م-رة أاخ-رى ب-ع-زÁة أاك Èع-ل-ى

الصشمود واŸقاومة والبقاء للتعريف بالÎاث
والتواصشل فنيا وإانسشانيا وإابداعيا مع اآلخر،
وذلك سشنة .1997
كانت بداياته األوﬁ ¤ليةÃ ،بادرة من
›م- -وع- -ة م- -ن م- -ث -ق -ف -ي وأاع -ي -ان ع -اصش -م -ة
األوراسض ،ال -ذي -ن أاردوا ال -ت -ع -ب Òع -ن ال -ت -ن -وع
والÌاء ال- -ف -ن -ي ب -األوراسض ،وإان -ع -اشض ا◊رك -ة
الثقافية باŸدينة األثرية تيمقاد على غرار
ا◊اصش- -ل ب- -اŸدن األث- -ري- -ة األخ -رى ب -ال -دول
العربية الششقيقة ،وبعد ﬂاضض عسش– Òقق
““ا◊ل -م““ سش -ن-ة  1967ب -ت-ق-د› Ëم-وع-ة م-ن
العروضض اŸسشرحية اŸتواضشعة ‘ العام األول
ثم موسشيقية ‘ العام الثا.Ê
وا◊قيقة أان ركح تاموقادي كان ‘ العهد
ال- -روم- -ا Êفضش- -اء ل- -ع- -دد م- -ن ال- -ت- -ظ -اه -رات
ال -ري -اضش -ي -ة واŸسش -رح -ي -ة وال -غ -ن -ائ-ي-ة وح-ت-ى
السش -ت -ع-راضش-ات ا◊رب-ي-ة وال-ق-ت-ال-ي-ة ك-م-ا ه-و

17082

كمال بوشسامة يقدم آاخر إاصسداراته

حضضرت اأ’لوان وغابت ا÷ماهÒ

للحفاظ على اŸسشرح األثري القد Ëوالذي أا‚ز
Ãواصش -ف -ات عصش -ري-ة دون إاه-م-ال أاصش-ال-ة اŸسش-رح
ال -ق -د Ëح -يث ي -ع -ت ÈاŸسش -رح ا÷دي -د وه -و ت-وأام
ل -ل -مسش -رح ال-ق-د Ëأاسش-ت-غ-رق ب-ن-اؤوه سش-ن-ت Úك-ام-ل-تÚ
وبغÓف ما‹ هام فاق  352مليون دج مزود بأاحدث
التقنيات من ب Úأاجمل اŸسشارح ا÷زائرية ،وجاء
لتدارك النقصض الكب ÒاŸسشجل ‘ اŸسشرح األثري
القد Ëحيث يصشم قاعت Úششرفيت ÚكبÒت Úوسشتة
مقصشورات وكذا بعضض اŸرافق الضشرورية األخرى
ال- -ت- -ي ك- -انت دائ -م -ا ه -اجسض ضش -ي -وف وم -ن -ظ -م -ي
اŸهرجان.

العدد
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معلوم ‘ الثقافة الرومانية ،ليتحول إا ¤تقليد
سشنوي عملت إاحدى ا÷معيات الثقافية سشنة
1907ع -ل -ى إاح -ي -ائ -ه ،ل -يشش -ه -د ال -رك-ح األث-ري
الروما Êأاو ¤تلك التظاهرات الثقافية عام
 ،1939والتي عرفت إاقبال جماهÒيا منقطع
ال -ن -ظ Òرغ -م ال -ظ -روف الصش -ع -ب -ة ال -ت -ي ك -ان
ا÷زائ -ري -ون ي -ع -يشش -ون -ه-ا أان-ذالك –ت وط-أاة
السشتعمار الفرنسشي.
ليتحول بعدها إا ¤أايام ثقافية ثم مهرجان
م-وسش-ي-ق-ي سش-نة Ã 1968شش-ارك-ة ف-رق وط-ن-ية
وأاج-ن-ب-ي-ة ،ث-م م-ه-رج-ان م-ت-وسش-ط-ي فمهرجان
ل-ل-ف-ن-ون الشش-ع-ب-ي-ة سش-نة Ã 1973شش-ارك-ة ق-وية
ل-ب-عضض ال-دول الشش-ق-ي-ق-ة والصش-دي-ق-ة ،ل-ي-تحول
أاخÒا إا ¤مهرجان دو‹ يقام سشنويا يحلم
أاششهر ‚وم العا ⁄بالتواجد فيهŸ ،ا ÷مهوره
الذواق من صشيت Œاوز حدود ا÷زائر.

حضشر اللقاء ،الذي أاداره سشيد علي صشخري،
ج -م -ع غ -ف Òم -ن عشش -اق ال -ك-ت-اب وال-ت-اري-خ ،ح-يث
اسشتمع ا◊ضشور إا ¤تقد Ëبوششامة الذي  ⁄يقتصشر
ع -ل -ى م Ïال-ك-ت-اب ،وإا‰ا ع-ل-ى شش-ه-ادات-ه وŒارب-ه
اÿاصش- -ة م- -ع ع- -دد م- -ن الشش- -خصش -ي -ات ال -وط -ن -ي -ة
واألجنبية.
«هذا الكتاب فسشيفسشاء تاريخ ..وإاضشافتي هي
ت- -ق -د Ëت -اري -خ م -بسش -ط ‘ م -ت -ن -اول ا÷م -ي -ع م -ع
معلومات كثÒة““ ،يقول كمال بوششامة ‘ ششرحه
÷زء من مضشمون كتابه الفخم ،اŸوسشوم عنوان
““Dzayer, âme captive de son
 .““histoireواسشتششهد Ãا جاء على لسشان نائب
““سش -اد““ ال -ف -رنسش -ي -ة ال -ذي أادان م-ا ق-ام ب-ه اÙت-ل
الفرنسشي من طمسض للمعا ⁄وإاتÓف لها .كما حاول
تقد Ëبعضض الششروح اŸتعلقة بعدد من األسشماء
واألوصش- - -اف اŸت- - -داول- - -ة ،ع- - -ل- - -ى غ - -رار صش - -ف - -ة
““اÙروسش -ة““ ال -ت -ي ت -ط-ل-ق ع-ل-ى م-دي-ن-ة ا÷زائ-ر،
ويعود ذلك ـ حسشبه ـ إاﬁ ¤اولة ششارلكان العدوان
ع -ل -ى اŸدي -ن-ة سش-ن-ة ““ 1541ول-ك-ن-ه وج-د ج-ي-وششنا
باŸرصشاد وكانت هزÁته نكراء ..وحول هذا األمر
ه -ن -الك أاسش -اط Òك -ثÒة ت -روى ..وم -ن ه -ن -ا ج-اءت
تسشمية ا÷زائر اÙروسشة““ يقول بوششامة.
ويتطّرق الكتاب إا ¤تاريخ اŸدينة من عصشر
الفينيقي Úإا ¤اسشÎجاع السشيادة الوطنية““ ،ركزت
ع- -ل- -ى م- -ا ك- -انت ا÷زائ- -ر ع Èال -ت -اري -خ و ⁄أانسض
األحداث التي وقعت بعد دخول اŸسشتعمر ،وإاذا
كان هنالك أاحداث “سض الوطن ككل على غرار
إاضشراب الطلبة أاو ا–اد العمال ا÷زائري ،Úفإان
ه- -ن- -الك أاح -داث -ا ت -خ -تصض ب -ه -ا ال -ع -اصش -م -ة ،م -ث -ل
م-ظ-اهرات  11ديسش -م ،Èاج -ت-م-اع ›م-وع-ة الـ22
باŸدنية ،وغÒها““.
كما تطّرق بوششامة ‘ كتابه إا ¤ا÷انب الروحي
للعاصشمة ،مثل سشيدي عبد الرحمن الثعالبي““ ،هذا
ال -رج -ل ال -ع-ظ-ي-م ال-ذي ي-ج-ه-ل-ه ال-ك-ث Òم-ن ال-ن-اسض
ويربطونه فقط بإاششعال الششموع والتÈك Ãقامه““،
يقول بوششامة مضشيفا““ :سشيدي عبد الرحمن هنا
منذ القرن  ..15ومن األحداث التي تروى عنه أان
ششيخا جاء يششكو القحط ويطلب منه الدعاء لنزول
ال-غ-يث ،ف-أاج-اب-ه سش-ي-دي ع-ب-د ال-رح-م-ن ال-ث-ع-ال-ب-ي:

ي -ط -وف السش -ح-اب ب-ب-ل-دت-ن-ا ط-واف ا◊ج-ي-ج ب-ب-يت
ا◊رْم.
ي -ري -د ال-ن-زول و ⁄يسش-ت-ط-ع ل-ظ-ل-م ال-ولة وه-تك
◊رْم““ ..ويضش -ي -ف ب -وشش -ام -ة ب -أان ع -ب -د ال -رح -م-ن
ا ُ
الثعالبي ّأاف آالف الصشفحات ‘ تفسش Òالقرآان
ششرحا عميقا ،وكان نبÓء العثماني Úيدرسشون على
يديه.
كما تطّرق بوششامة اإ ¤ا÷امع الكب Òالذي بناه
ي -وسش-ف ب-ن ت-اشش-ف Úسش-ن-ة  ،1094وج-ام-ع ك-اتشش-اوة
(هضش -ب -ة اŸاع-ز) ،وسش-ي-دي اﬁم-د ب-وقÈي-ن (وم-ا
يروى له من كرامات ومدفون هنا ‘ ا÷زائر و‘
آايت سشماعيل) ،واعت Èبوششامة بأان وجود قÈين
لششخصض واحد أامر غ‡ Òكن ،لذا فسشيدي اﬁمد
مدفون ‘ آايت سشماعÃ Úنطقة القبائل ،وأاطلق
األتراك هذه األسشطورة ألنهم  ⁄يريدوا أان تنافسض
منطقة القبائل سشلطتهم.
ومن اŸعا‚ ⁄د أايضشا ““السشيدة األفريقية““،
و«اŸدرسشة الثعالبية““ ،ذات الطراز العربي األصشيل،
و‚د نفسض عمرانها ‘ الÈيد اŸركزي وقصشر
الششعب وغرفة التجارة ومتحف الفنون ا÷ميلة،
وهو عمران فريد ،يقول اŸؤولف.
ودع -ا ب-وشش-ام-ة إا ¤الف-ت-خ-ار ب-ت-اري-خ ا÷زائ-ر،
فعلى سشبيل الثال ‚د اأول جامعة ‘ العا ⁄حسشب
اŸؤورخ Úبنيت ‘ ششرششال  25سشنة قبل اŸسشيح
على يد يوبا الثا““ ،Êل يجوز أان نÎك مكانا نعرف
تسش -م -ي -ت -ه ول -ك-ن ل ن-ع-رف قصش-ت-ه ودلل-ت-ه““ ،ي-ق-ول
بوششامة معتÈا أان ““هناك من اŸؤورخ Úمن إاذا كان
اŸوضشوع ششائكا ل يكتب عنه ويتفاداه““.
من جهته قال مدير اللقاء سشيد علي صشخري إان
““كتابة التاريخ من طرف اŸؤورخ ÚاألكادÁي،Ú
ومن طرف ﬁبي التاريخ ،يجب أان يتعايششا ،لأن
الكتابة األكادÁية ل Áكن أان ننقصض من قيمتها
ولكنها ل Œذب القراء ول “تع ..هذا الكتاب
يعلمنا الكث Òعن ا◊كايا واألسشاط ،Òهو كتاب
‡تع للقراءة““.
وأاضشاف صشخري بأان النششاط الذي احتضشنته
م-ك-ت-ب-ة شش-ايب دزاي-ر ،ب-ت-ق-د Ëك-ت-اب ع-ب-د ال-ك-رË
تازاروت عن الراحل الهاششمي قروابي ،قد أاثمر
بإاطÓق اسشم القروابي على أاحد ششوارع سشيدي
اﬁمد عن قريب.
أاما كتاب كمال بوششامة اŸقبل ،والذي يتطّرق
إا ¤إاح -دى شش -ه -ي -دات ال -ث -ورة ا÷زائ-ري-ة ،فسش-ي-تّ-م
–ويله إا ¤فيلم سشينمائي بعد أان ”ّ التفاق مع
اıرج أاحمد راششدي.

عشسر سسن Úعلى رحيل الشسيخ الهاشسمي قروابي

أاسضبوع ثقا‘ لتخليد أاسضطورة الشضعبي بقصضر
الثقافة مفدي زكريا
Ãرور عشسر سسنوات على رحيل أاسسطورة
ال-غ-ن-اء الشس-ع-ب-ي ب-ا÷زائ-ر ،اŸط-رب اŸت-م-كن
ال - -ذي أادخ - -ل ت - -غÒات كÈى ‘ ه- -ذا اÛال
لجيال عديدة ‘ قالب
الفني الذي حصسر أ
وط- -ري- -ق- -ة أاداء ك- -انت م- -وج- -ه -ة ل -ق -ل -ة م -ن
اŸول- -ع Úب- -ال- -قصس- -ي -د وال -ك Ó-م اŸوزون ،إان -ه
ال -راح -ل الشس -ي -خ ال -ه -اشس -م -ي ق -رواب-ي ،ال-ذي
لحد
سستخلد ذكرى رحيله ،بداية من هذا ا أ
ب-أاسس-ب-وع ث-ق-ا‘ ي-ح-تضس-ن-ه لغاية  21جويلية
ا÷اري قصسر الثقافة مفدي زكريا.
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اŸب- -ادرة م -ن إامضش -اء ا÷م -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة
““ال-ه-اشش-م-ي ق-رواب-ي““ ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع قصش-ر ال-ثقافة
مفدي زكريا ،وهي عبارةحسشب تصشريحات أارملة
الفقيد ششهرة قروابي ““عن تقدير خاصض وعرفان
ŸسشÒة ال -ف -ن -ان ال-راح-ل ال-ذي واف-ت-ه اŸن-ي-ة م-ن-د
عشش -ري -ة خ -لت ‘ ،الـ 17ج-وي-ل-ي-ة م-ن سش-نة ،2006
وتششمل برنا›ا ثقافيا وفينا متنوعا ،يظم العديد
من اŸفاجآات ،من بينها األغنية اŸصشورة بصشوت
مطرب Úكبار ،من ا‚از اإلذاعة والتلفزيون إا¤
ج -انب سش -ه -رت Úف -ن -ي -ت Úت-نشش-ط إاح-داه-ا ك-ل م-ن
الششاب أانور ونادية بن يوسشف ،عبد القادر ششاعو
وغÒه -م ،ديب ال -ع -ي -اشش-ي ،ج-م-ال عÓ-م وم-درسش-ة
الهاششمي قروابي ‘ ،ح Úتكون أاول سشهرة فنية
مفتوحة لكل الطبوع الفنية.
وم -ا Áي -ز ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ،تضش -ي-ف شش-ه-رة
قروابي ،هو اإلعÓن الرسشمي عن تأاسشيسض ا÷وق
اŸوسش-ي-ق-ي ال-وط-ن-ي ال-ذي ي-ح-م-ل اسش-م ال-ه-اشش-م-ي

قروابي والذي يضشم فرع رجا‹ يحمل اسشم البارح
و فرع نسشوي ““الريام““ ،تيمنا باألغنيت ÚالرائجتÚ
ل- -ل- -م- -رح- -وم ،ا÷وق ال- -ذي أاسشسض Ãرسش -وم وزاري
والذي سشيكون بقيادة خ Òالدين ميكاششيشض ،كما
سش-ت-ق-دم ف-رق-ة ال-ب-ا‹ ل-ل-ف-ن-ون ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-اب-ع-ة
للديوان الوطني للثقافة واإلعÓم عرضشا راقصشا
باŸناسشبة.
ويششمل الÈنامج ،أايضشا على معرضض كبÒ
للصشور وŸمتلكات الفقيد ،وكذا معرضض آاخر للفن
Óزياء التقليدية ،كما فسشح ›ال
التششكيلي وآاخر ل أ
اŸششاركة أايضشا لصشناع اآللت اŸوسشيقية ،األمر
الذي سشيجعل من التظاهرة عرسشا كبÒا ،هذا إا¤
جانب عقد ندوات فكرية تتناول اŸسشÒة الفنية
للهاششمي قروابي ،وأامسشيات ششعرية.
ول ي -ن -قصض ال -ت -ك -ر Ëال -ذي ي -حضش-ى ب-ه ف-ق-ي-د
األغنية الششعبية سشوى فيلم عن حياته ومسشÒته
الفنية وهو اŸششروح الذي تطمح وتسشعى ا÷معية
لتحقيقه مسشتقب.Ó



فالك فال اÒÿ
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koutoufcom@gmail.com
السسبت ١٦جؤيلية  20١٦م
المؤافقلـ ١١شسؤال  ١4٣5هـ
العـ ـدد١٧0٨2:
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ضس-ح-ك-ؤوضس-ح-كتم-عاهم
وكليت ملحهم وبعد Áات
ك - -ذب - -ؤ Êشس - -رب - -ؤ‹ Ÿرار
ندمتعليعرفتهم.
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قلبي مهمؤم ملقيت Ÿن
ن -ح -ك -ي -هح -ك -ي -ت -ؤال -ب -ن-ات
عايروÊبيه.

زوجة تضسع قفصص على رأاسص
زوجها Ÿنعه من التدخÚ

‚دبعضصالتصسرفاتوردوداأ’فعالالغريبةمنقبل
البعضص منا ورÃا نسستطيع أان نفهمها ورÃا ’نسستطيع
ولكن كل يتصسرف بطبيعته وبأاسسلؤبه ‘ مؤاجهة الصسعاب
وح -لاŸشس-اك-لاıت-ل-ف-ةال-ت-يت-ؤاج-ه-ه‘ح-ي-ات-هم-ثÓ-
عندمايقررشسخصصأانÁتنععنالتدخÚفلهالعديدمن
ال -ط-رقوال-ؤسس-ائ-لال-ت-يق-دي-ل-ج-ىءإال-ي-ه-الÓ-م-ت-ن-اعع-ن
التدخ Úأاو تقليله والتي قد تختلف من شسخصص آ’خر
فهناك من يسستخدم العلكه وهناك من يبدء بالسسجائر
ا’كÎونية التي –تؤي على ا’عشساب وآاخرون يأاخذون
القرارو’يحتاجؤنلÓسستعانةبأايشسيءآاخرويسستطيعؤن
السس-ي-ط-رةع-ل-ىأان-فسس-ه-مف-ه-يدوم-ات-خ-ت-ل-فم-نط-ب-ي-عة
شسخصصآ’خر.
م -انشس -اه -دهب -الصس -ؤره -ؤرج -لصس-احبت-لكاأ’سس-رة
البسسيطة مشسكلته ومشسكلة أاسسرته معه أانه شسره التدخÚ
يدخنبشسراههكبÒةعددكبÒجدامنالسسجائريصسلإا¤
 40سس-ي-ج-ارةب-ال-ي-ؤمال-ؤاح-داأ’م-رال-ذيرفضس-ت-هأاسس-رته
“اماوخافتعليهمناŸرضصبسسببهفلميجدأامامهو⁄
Œدأاسس- -رت- -هح- -لسس- -ؤىانت -ق -ؤمب -ؤضس -عذلكال -ق -فصص
ا◊ديدى اŸغلق Ãفتاح مؤجؤد فقط مع الزوجة على
رأاسسةأاغلبأاوقاتاليؤمحتى’يسستطيعالتدخÚمطلقا،
فكرةغريبةورÃاتكؤنناجحة.

.

حك ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـال
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مشسيت مشسيت حتى عيت
ج- -ربتم -عم -ل -ي -حوال -دون
بصس -حم-ازالم-ال-ق-يتال-ل-ي
ي- -ؤŸن- -يي -ح -م -لط -ب -اي -ع -ي
وي -دي -رÊام -رة‘ال -ب -يتف-رجي-ارب-ي
وابعث‹الراجل‹“نيتؤا.
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ومضضــــــــــة

هل تعل ـ ـ ـ ـم
أانالنؤمأاكÌمن ٩سساعاتمتؤاصسلةيعتÈمن

مسسبباتالصسداع.
 النقاشصمعشسخصص–بهوتثقفيهمفيدجدا ً‘
تخفيفالتؤتروا’كتئابوÁنحكثقةكبÒة‘نفسسك
 صسناعةالسساعات‘سسؤيسسرابدأاتقبلأاكÌمن50
عاماوهناكأاكÌمن 2000متجرللسساعاتوا÷ؤاهر‘
جنيففقط!

للعبــرة
ﺳﻤﻊ
ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺃﻥ ﺷﺎبﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﰲ
ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺪ.
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ :ﻫﻠﻤﻮﺍ بﻨﺎ
ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻴه ﻓﻨﺴﺄﻟه ،ﻓﺈﻥ
ﺃﺟﺎبﻨﺎ ﺟﻠﺴﻨﺎ ﺇﻟﻴه ﻧﺴﺘﻤﻊ.
ﻓﻠﺎﻤ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺳﺄﻟه :ﻳﺎ
ﺷﺎﺏ ﺃﺧﱪﻲﻧ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ؟
ﻓﺮﺩ اﻟشﺎب ﻭﻗﺎﻝ :ﺃﺗﺴﺄﻟﻨﻲ
ﻋﻦ ﺁﺩﺍبﻬﺎ ﺃﻡ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ؟
ﻓﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﻭﻗﺎﻝ ﰲ
ﻧﻔﺴه :ﻋﺠبﺎ ،ﺳﺄﻟﻨﺎﻩ
ﺳﺆﺍﻻ ،ﻓﺠﻌﻠه ﺍﺛﻨﻴن .ﺛﻢ
ﻗﺎﻝ ﻟﻠشﺎب  :ﺃﺧﱪﻲﻧ ﻋﻦ
ﺁﺩﺍبﻬﺎ
ﻓﻘﺎﻝ :ﺁﺩﺍبﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ
بﺎﻷﻣﺮ
ﻭﻤﺗﴚ بﺎﻻﺣﺘﺴﺎﺏ
ﻭﺗﺪﺧﻞ بﺎﻟﻨﻴﺔ
ﻭﺗﻜﱪ بﺎﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
ﻭﺗﻘﺮﺃ بﺎﻟﱰﺗﻴﻞ

ﻭﺗﺮﻛﻊ بﺎﻟﺨشﻮﻉ
ﻭﺗﺴﺠﺪ بﺎﻟﺨﻀﻮﻉ
ﻭﺗﺘشﻬﺪ بﺎﻹﺧﻼﺹ
ﻭﺗﺴﻠﻢ بﺎﻟﺮﺣﻤﺔ

ح– ’ Úب اŸكان اسستبدله ،حÚ
ي- -ؤؤذيكاأ’شس- -خ- -اصصغ- -ادره- -م،حّ“Úل
اب -ت -ك -رف -ك -رةج -دي -دة،ح–Úب -طإاق -رأا
بشسغف،اŸهم‘ا◊ياةأا’تقفمتفرجا.

اأن -اشس -اب -ةوم -ه-ريغ-ا‹
واللي يبغني يديني يحسسب
ال- -ن- -ج -ؤمويسس -ه -رال -ل -ي -ا‹
ويبنيلي قصسؤر الع ‹ÓوايÓ
بغاالغا‹‚بلؤابناتوالدراري.
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ج-ي-ت-ك-مي-ال-ؤال-دي-نب-ج-اه
النبي’تخلؤيطؤلعذابي
اأنـان- -ب- -غ- -ي- -ه -اوزي -ن -ه -اهـؤ
سسبابـي.
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اللي جرحلي قلبي ودواه
واشص م -ال-ع Úت-ل-ق-اه ن-ط-لب
م -نرب -يال -ف -ت -احي -خ -ل -ؤÊ
نرتاحونحلبابينرتاح.

 العلم يرفع بيتا ’ مهد له وا÷هل
يهدمبيتالعزوالشسرف.
 إاذا  ⁄تسستطيع نفع إانسسان فÓ
تضسره.
 جمالالعقلبالفكروجمالالروح
بالشسكر.

قصضة واقعية

:

ما هو الذي يتنقل حول
اŸنزل وداخل اŸنزل
ولكنه ’ يلمسس اŸنزل
أابدا؟

االلششاب والقاضشي

ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﴈ :ﻓﺄﺧﱪﻲﻧ ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ
ﻗﺎﻝ اﻟشﺎب :ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻜﻌبﺔ
بﻦﻴ ﺣﺎﺟبﻴﻚ

ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻧﺼﺐ
ﻋﻴﻨﻴﻚ
ﻭﺍﻟﴫﺍﻁ ﺗﺤﺖ
ﻗﺪﻣﻴﻚ
ﻭﺍﻟﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻤﻳﻴﻨﻚ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻦ ﺷﺎﻤﻟﻚ
ﻭﻣﻠﻚ ﺍﳌﻮﺕ
ﺧﻠﻔﻚ ﻳﻄﻠبﻚ وﻻ
ﺗﺪﺭﻱ بﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﺃﻗبﻠت ﺻﻼﺗﻚ ﺃﻡ
ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻚ
ﻓﺴﺄﻟه ﺍﻟﻘﺎﴈ:
ﻣﻨﺬ ﻛﻢ ﺗﺼﲇ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ؟
ﻓﺮﺩ اﻟشﺎب :ﻣﻨﺬ
ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﺍﻟﻘﺎﴈ
ﻷﺻﺤﺎبه وﻗﺎﻝ:
ﻫﻠﻤﻮﺍ بﻨﺎ ﻧﻘﴤ
ﺻﻼﺓ ﺧﻤﺴﻦﻴ ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ
اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻴﻢ
اﻟﺼﻼة بآدابﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ.

حل العدد السسابق:
الغزال
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ت - -زوجج - -ح - -اام - -رأاة
كئيبةاŸنظر،فقالتله
ذات يؤم بعد أايام قليلة من
زواج- -ه- -م:أارج- -ؤأانت- -خÊÈ
Ãن أاريه وجهي من اقربائك
ال -رج -الوم -نم -ن -ه -م’أاري-ه
وج -ه -يف -ردع -ل -ي-ه-ابسس-رع-ة
 ’ :Óتريني وجهك وأاريه
قائ ً
منتشساءين.
هل تعلم أان أا ⁄الرجل
ع -ن -دغ -ل -قب -ابسس -ي-ارت-ه
بقؤووةيعادلثÓثمراتأا⁄
الؤ’دةعنداŸرأاة...
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رديتدف - -ةع - -ل - -ىدف - -ة
وط -ؤيتف -راشس-يل-ف-ةع-ل-ى
ل -ف-ةان-ت-اسس-ع-ديشس-م-عت’
تطفى.
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درنـاكبÒةوسسؤرهاعا‹
اÒÿدÁاف -ي -ه -اداËي -اربي -اك -رË
احفظذاكاÒÿوالنعا.Ë
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ال- -ن -اسصكسس -بتالشس -طب
وا◊طبواأن- -اكسس -بتال -طÒ
Ÿنقاروفضسةوريشسؤذهب.

: …ó÷G

ال -ع-ق-لسس-ؤاه-اوال-دم‘
ال -ع -روقدوره -او‘ال-ك-ب-دة
ف -ؤره -اوأاده -ال -ل -ق-لبرسس-م-ه-اوع-ل-ى
اللسسانخرجاأسسمها.
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ركبـتفؤقالسسبـعودلي ـت
رجل ـيلـيسسـاجـييدنـالي ـا.
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زوج سس -ب -ؤعـة م -ت -ف -ات -نÚ
ع-ل-يـاق-ال-ؤ‹م-ال-ك-ييابنية
حاجتك ب Úا◊د وا’ثنÚ
مقضسية.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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السسبت  ١٦جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١١شسوال ١4٣٧هـ

‘ أاول خرجة إاعÓمية له ،راييفاك يؤوكد:

«قبلت تدريب «اÿضشر» لرفع التحدي  ..وحلمي Œاوز ربع نهائي اŸونديال»

العدد

١٧٠8٢

عرفت تواجد  5لعب Úجُدد

19

«ششورمان» يعلن قائمة ’ 18عبا اŸعنية بأاوŸبياد «ريو»

«أاعرف جيدا شصغف ا÷مهور ا÷زائري لكرة القدم»

ذكر الناخب الوطني ميلوفان راييفاك ‘ ،أاول ندوة صصحفية له منذ توليه مهمة تدريب اŸنتخب ا÷زائري ،يوم اÿميسس اŸاضصي ،بقاعة اÙاضصرات
التابعة Ÿلعب  5جويلية ،أانه جاء من أاجل رفع التحدي وبلوغ نتائج معتÈة ،قائ« :Óسصأاعمل على –سص Úالنتيجة وŒاوز ال‚از الذي حققته مع اŸنتخب
الغا Êعندما وصصلنا ا ¤الدور ربع النهائي Ÿونديال جنوب إافريقيا  20١0من خÓل تسصجيل مسصار أافضصل مع اŸنتخب ا÷زائري ‘ أاكŒ Èمع كروي عاŸي ..
والعمل سصيكون جماعيا حيث نحتاج ا ¤كل اŸعني ÚباŸنتخب من لعب Úو مسصÒين و طاقم فني والعÓم لتحقيق أاشصياء مهمة».

حامد حمور
تصسوير :عباسس تيليوة

Áكن القول أان راييفاك ،أاوضسح انه
سسيعمل مع الطاقم الفني اŸوجود
حاليا ضسمن «اÿضسر» ،وسسيضساف له
ال -ت -ق -ن -ي ك -ريسس -ت -ي-ان سس-ف-ي-زي-ت-ي-تشس
اŸت -حصس -ل ع -ل -ى شس -ه -ادة ع -ال-ي-ة ‘
ال- -ت- -دريب ضس- -م- -ن ال–اد األوروب -ي
لكرة القدم  ..كما انه سسيقوم Ãهمة
مÎج -م ،وه -ي اŸه -م -ة ال -ت-ي ب-دأاه-ا
خلل اÿرجة العلمية ..و‘ هذا
الط- - -ار واصس- - -ل اŸدرب الصس - -رب - -ي
قائل« :إان مسسأالة الّلغة ليسس عائقا
ألن ل- -غ- -ة ك- -رة ال- -ق -دم ع -اŸي -ة ،و‘
Œربتي مع اŸنتخب الغا Êتعلمت
مع الوقت اللغة ال‚ليزية ،وأاسسعى
لحقا ا ¤تعلم الفرنسسية ،بالرغم من
أانني أاعرف ان العديد من اللعبÚ
ا÷زائري Úيتكلمون ال‚ليزية».
العقد يسصتمر إا ¤ما بعد كأاسس
افريقيا 20١9
فالتجربة التي خاضسها راييفاك ‘
غانا كانت ثرية ،وحقق خللها نتائج
ب -اه -رة ‡ا سس -ي -ع -ط -ي -ه أافضس -ل-ي-ة ‘
م -ع -رف -ت -ه ا÷ي -دة ل -ل -ك -رة ‘ ال-ق-ارة
السس -م -راء و سس -ي -ف -ي -د ب -ه-ا اŸن-ت-خب
ا÷زائري خلل تصسفيات اŸونديال
و‘ ك -أاسس اف -ري -ق -ي-ا ال-ق-ادم-ة  ..و‘
ه -ذا الشس -أان ق -ال« :أامضس -يت ال -ع -ق -د
الذي سسÒبطني باŸنتخب ا÷زائري
ا ¤غ - -اي- -ة ك- -أاسس اف- -ري- -ق- -ي- -ا ،٢٠١9
وسس -أاح -اول –ق -ي -ق ن-ت-ائ-ج ك-بÒة م-ع
اŸنتخب ا÷زائري الذي يعت Èاألول
‘ إافريقيا ويضسم لعب‡ Úيّزين ..
واŸه - -م ب - -ال - -نسس- -ب- -ة ‹ ‘ ال- -ع- -ق- -د
هوالنجاح».

ان ت -ك -ون ه -ن -اك م -ب -اراة ودي -ة ق-ب-ل
م -وع-د م-ب-اراة ل-ي-زوت-و ،ق-ائ-ل◊« :د
اآلن ل يوجد موعد آاخر قبل اŸباراة
اŸذك- -ورة وال- -ت- -ي سس- -ت- -ل -عب Ãل -عب
مصسطفى تشساكر واŸهم هو –قيق
الفوز».
امكانيات ‡ّيزة ‘ سصيدي
موسصى

ع -ن ف -لسس -ف-ت-ه ‘ الّ-ل-عب ،ت-ف-ادي
اŸدرب الصسربي اÿوضس ‘ الرسسوم
التكتيكية ،مؤوكدا أان «األهم هو الروح
ا÷ماعية للفريق من خلل ﬁيط
مناسسب ،وكذا توزيع اÛهود على
ا÷ميع ،أاين يشسارك كل اللعب‘ Ú
الدفاع و‘ الهجوم ،ألن النتيجة هي
ﬁصسلة ›هود ا÷ميع  ..وبالنسسبة
إا‹ أافضسل الفوز بـ  5مقابلت مثل
ب-ن-ت-يجة  ٠-١أافضس - -ل م - -ن أان أاف- -وز
Ãب -اراة واح -دة ب-ن-ت-ي-ج-ة .. ٠ - 5
وبالتا‹ العمل على التسسجيل وتفادي
تلقي األهداف».
اŸن - -ت - -خب ا÷زائ - -ري م - -ط - -الب
بالتأاكيد
فيما يخصس اÛموعة التصسفوية
التي وقع فيها اŸنتخب ا÷زائري
Ÿون -دي -ال  ٢٠١8وصس-ف-ه-ا راي-يفاك
Ãج- - -م - -وع - -ة اŸوت وإان « اÿضس - -ر

مطالبون بالتأاكيد كونهم يسستحقون
اŸشساركة ‘ اŸونديال القادم  ..و
Œدر الشسارة ا ¤ان الناخب الوطني
ا÷دي- -د م- -ازال ي- -ح -ت -ف -ظ ب -الصس -ور
ا÷م- -ي- -ل- -ة ال -ت -ي صس -ن -ع -ه -ا ال -ف -ري -ق
ا÷زائري ‘ كأاسس العا ⁄بالÈازيل،
ق - -ائ - -ل« :ت - -اب- -عت مسس- -ار ال- -ف- -ري- -ق
ا÷زائري ‘ مونديال  ،٢٠١4وكاد ان
ي- -قصس- -ي ال- -ف -ري -ق األŸا Êل -و ك -انت
اللياقة البدنية ‘ اŸسستوى ا÷يد».
سس -ت -ك -ون اÿرج -ة ال -ف -ن -ي-ة األو¤
للمدرب الصسربي ‘ سسبتم Èالقادم،
أام- -ام ال- -ل- -ي- -زوت- -و ‘ إاط- -ار اŸب -اراة
األخÒة ل -تصس -ف -ي -ات ك -أاسس إاف -ري -ق-ي-ا
 ٢٠١٧والتي ضسمن الفريق ا÷زائري
ت- -أاه- -ل- -ه ،وب- -ال- -رغ- -م م- -ن ذلك ،ف -إان
راي-ي-ف-اك سس-يسس-ع-ى ل-لسس-ت-ف-ادة م-نها
Ÿعرفة قدرات اللعب Úو –ضسÒ
اŸن-افسس-ات ال-ق-ادم-ة ،خ-اصس-ة ب-داي-ة
ال - -تصس - -ف- -ي- -ات اŸون- -دي- -ال- -ي- -ة أام- -ام
الكامÒون ‘ أاكتوبر  ..كما أانه نفى

مناد يطالب الهجوم بالنتفاضصة

وصس -ف راي -ي -ف-اك ام-ك-ان-ي-ات ال-ع-م-ل
باŸمتازة من خلل زيارته للمركز
ال -ت-ق-ن-ي ال-وط-ن-ي بسس-ي-دي م-وسس-ى ..
مشسÒا ا ¤انه سسيعمل على اعطاء
ال-ف-رصس-ة ل-لع-ب-ي ال-ب-ط-ول-ة الوطنية،
ذلك انه خلل Œربته السسابقة بغانا
“كن من إابراز العديد من اŸواهب
ال- -ت- -ي –ّولت ل- -ل- -عب ‘ ال -ب -ط -ولت
األوروبية عن طريق اŸنتخب  ..كما
أاضسا « :األماكن ‘ اŸنتخب تكون
ل-لع-ب Úال-ذي-ن يشس-ارك-ون ب-اسس-تمرار
وسسنتابعهم عن قرب ‘ كل البطولت
التي يلعبون فيها».
‘ رده عن سسؤوال حول عدم عمله
مع أاي ناد أاو منتخب منذ  5سسنوات،
فقد أاشسار راييفاك قائل ⁄« :أابق
بدون عمل طوال هذه الفÎة حيث
ع -م -لت ضس -م -ن ال–ادي -ة الصس -رب -ي-ة
ل-ت-ك-وي-ن اŸدرب Úوم-ت-اب-ع-ة ك-ل أامور
الكرة»،
وبدون شسك ،فإان طريقة لعب الفريق
ال-وط-ن-ي سس-ت-ت-غّ-ي-ر م-ن خ-لل ف-لسسفة
لعب اŸدرب راييفاك الذي يعطي
األه-م-ي-ة ل-ل-ت-وزي-ع ال-ت-ك-ت-يكي الصسارم
وضس -رورة مشس -ارك -ة ك -ل ال -لع-ب‘ Ú
لقطات الفريق سسواء ‘ الدفاع أاو
الهجوم  ..و سستكون اŸباراة اŸقررة
أام -ام ل -ي -زوت-و ف-رصس-ة ك-بÒة ل-ل-ن-اخب
ال -وط -ن -ي ا÷دي -د ل -ت -ق -د Ëخ -ط -ت -ه
ل - -زم - -لء ﬁرز ق - -ب - -ل ال- -دخ- -ول ‘
تصسفيات كأاسس العا. ٢٠١8 ⁄

«العميـ ـ ـ ـد» يواج ـ ـ ـ ـه الي ـ ـ ـ ـوم فري ـ ـ ـ ـ ـق غورني ـ ـ ـ ـ ـك الب ـ ـ ـ ـ ـ ـولو Êوديـ ـ ـ ـ ًـا

يواجه مولودية ا÷زائر،
اليوم ،فريق غورنيك
البولو ‘ Êثا Êخرجة ودية
لشصبال اŸدرب مناد حيث
أ
لخ Òعلى
يراهن هذا ا أ
–قيق النتصصار و تصصحيح
اÿلل اŸوجود ‘ التشصكيلة و
الذي ظهر خÓل اŸواجهة
لو.¤
الودية ا أ

اللعب.Ú
اسس- -ت- -غ- -ل اŸدرب م- -ن -اد ف -رصس -ة إاج -راء
اŸباراة التطبيقية من أاجل توجيه بعضس
ال -نصس -ائ -ح ل -لع -ب Úع -ل -ى غ -رار ت -ف -ادي
التدخلت اÿشسنة التي قد تكون عواقبها
وخيمة على اللعب Úو هو ما سسيؤوثر على
مسستوى التشسكيلة.

اŸناخ أاعاق –ضصÒات
الÓعبÚ

عمار حميسسي
كان من اŸفروضس أان يواجه «العميد»
ن - -ظÒه غ- -ورن- -يك ،أامسس ،إال أان اŸب- -اراة
أاج -لت إا ¤ال -ي -وم وه -و م -ا أاربك ب -رن -ام-ج
العمل الذي سس ّ
طره اŸدرب مناد حيث
سستكون مواجهة ،اليوم ،فرصسة له من أاجل
Œريب بعضس العناصسر التي  ⁄تشسارك
خلل اŸباراة الودية األو.¤
من الناحية الفنية ،أاصسبح منصسب رأاسس
ا◊رب-ة يشس-ك-ل صس-داع-ا ب-ال-نسس-ب-ة للمدرب
م -ن -اد خ -اصس -ة ان ال -ع-ن-اصس-ر اŸوج-ودة ل

–سسن الّلعب جيدا لوحدها داخل منطقة
العمليات و بالتا‹ فهو مطالب بالّلعب
بثلثة لعب ‘ Úالهجوم.
يضسم الفريق كل من سسوقار و نقاشس،
إاضس -اف -ة إا ¤ج -م-ع-و Êورغ-م اإلم-ك-ان-ي-ات
الكبÒة التي يتمتعون بها إال أانهم ليسسوا
م -ه -اج -م Úصس -ري -ح Úوه -و م -ا سس -ي-دف-ع

ب -اŸدرب م -ن -اد إا ¤م -راج -ع -ة خ -ي -ارات -ه
التكتيكية.
كان الفريق قد أاجرى مباراة تطبيقية ،أاول
أامسس ،م- -ن أاج- -ل ال- -رف- -ع م -ن ا÷اه -زي -ة
البدنية للعب Úحيث قام اŸدرب مناد
بتقسسيم التعداد إا› ¤موعت Úحيث ركز
خ- -لل ه- -ذه اŸواج- -ه- -ة ع- -ل- -ى ان- -تشس- -ار

ع -رفت اŸدي-ن-ة ال-ت-ي ي-ق-ي-م ف-ي-ه-ا ف-ري-ق
م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر سس-ق-وط أام-ط-ار غ-زيرة
خ- -لل ال- -ي -وم ÚاŸاضس -ي Úوه -و م -ا أادى
لتضسرر أارضسية اŸيدان التي أاصسبح يشسكل
خطرا على اللعب‡ ،Úا جعل اŸدرب
مناد يتخذ اجراءات احÎازية.
قام مناد بعد التشساور مع اعضساء طاقمه
ال -ف -ن -ي ب -ن -ق -ل ال -ت -دري -ب -ات ا ¤ال -ق -اع-ة
الرياضسية اŸتواجدة Ãدينة سسÎاك من
أاجل مواصسلة برنا›ه الفني والبد Êو
“نى ا÷ميع –سسن الجواء اŸناخية من
أاجل مواصسلة العمل بارتياح.

Óمن الوطني
الطبعة السصادسصة لسصباق السصباحة ا◊رة ل أ

فـ ـ ـريق اŸديريـ ـ ـة العام ـ ـة لألمـ ـ ـن الوطن ـ ـي يح ـ ـرز اŸرتب ـ ـ ـ ـ ـة اأ’و¤

“كن السصبّاح ياسص Úلوزاط
من الدرك الوطني من
لو‘ ¤
احتÓل اŸرتبة ا أ
السصباق الوطني للسصباحة
ا◊رة ‘ طبعته السصادسصة
والذي احتضصنه ،أامسس ،مركز
Óمن الوطني
الراحة العائلي ل أ
بع Úتقورايت.

تيبازة :عÓء ملزي
اح-ت-ل اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-لل ب-ن ع-بد
ال-رح-م-ان م-ن الم-ن ال-وط-ن-ي واŸرت-بة
الثالثة دحمان بلخ Òمن األمن الوطني
أايضس -ا ..ف -ي -م -ا حصس -ل ف-ري-ق اŸدي-ري-ة
ال -ع -ام -ة ل-لم-ن ال-وط-ن-ي ع-ل-ى اŸرت-ب-ة
األو ‘ ¤الÎتيب ،بحسسب الفرق أامام
كل من فريق الدرك الوطني و فريق
القوات البحرية.

Œدر الشسارة ا ¤أاّن السسباق الوطني
للسسباحة ا◊رة ينظم هذه السسنة ألول
م- -رة Ãرك- -ز ال- -راح- -ة ال- -ع- -ائ -ل -ي ل -عÚ
ت -ق -ورايت ف -ي -م -ا شس -ه -دت م -دي-ن-ة عÚ
البنيان تنظيم ﬂتلف الطبعات السسابقة
وشسارك فيه هذه السسنة  ٧9سسباحا من
السس -لك ال -ن -ظ -ام -ي-ة :األم-ن ال-وط-ن-ي
ك- -ال- -درك ال- -وط -ن -ي وا÷م -ارك وإادارة

تصصفيات كأاسس إافريقيا
لقـــــــــل من  ١٧سصنـــة
أ
يواجه اŸنتخب ا÷زائري لكرة
القدم لأقل من  ١٧سسنة (نظÒه
ال- -غ -اب -و ،Êي -وم السس -بت  ٦اأوت
اŸقبل Ãلعب عمار حمادي (
ا÷زائر العاصسمة) ضسمن ذهاب
ال -دور ال -ث -ا Êال-تصس-ف-وي ل-ك-اأسس
اأ· اإفريقيا  - ٢٠١٧ -حسسب
الرزنامة العامة للمنافسسة التي

السسجون وحراسس السسواحل.
أاّكد معظم السسباح ÚاŸشسارك‘ Ú
السسباق على صسعوبة اŸنافسسة بالنظر
ا ¤موجات البحر وضسعف الرؤوية وعلى
مسسافة  ٦كلم ذهابا وإايابا ‘ .حÚ
أاشسار رئيسس مكتب الرياضسات باŸديرية
لم-ن ال-وط-ن-ي ع-ميد الشسرطة
ال-ع-ام-ة ل -أ
«م -ن Òح -م-ي-ت-ي» ا ¤أاّن شس-ع-ار ال-ط-ب-ع-ة

السس- -ادسس- -ة ل- -ه- -ذه السس- -ن -ة م -ف -اده ك -ون
الرياضسة ليسست ◊صسد الكؤووسس وإا‰ا
لتهذيب النفوسس و تندرج ضسمن هذا
الط -ار ع -م -ل -ي -ة ن-ق-ل السس-ب-اق م-ن عÚ
البنيان ا ¤ع Úتقورايت ،أاين اسستمتعت
ال-ع-ائ-لت اŸت-واج-دة ه-ن-اك Ãخ-ت-ل-ف
اط- -وار السس- -ب -اق ن -اه -يك ع -ن ت -ع -ري -ف
اŸركز ıتلف الوافدين إاليه.

أاعلن اÿميسس ،مدرب
لوŸبي
اŸنتخب الوطني ا أ
لكرة القدم السصويسصري «بيار
أاندري شصورمان» عن قائمة الـ
 ١8لعبا الذين سصيخوضصون
أاوŸبياد «ريو دي جانÒو»
الÈازيلية اŸقررة من ( 5إا¤
 )2١أاوت الداخل والتي
عرفت بعضس الوجوه
ا÷ديدة مقارنة بالقائمة
النهائية التي خاضصت كأاسس
لخÒة
أا· إافريقيا ا أ
بالسصنغال والتي بلغ فيها
صصغار اÿضصر الدور النهائي
وانهزموا فيه أامام اŸنتخب
النيجÒي بهدف Úلواحد.

محمد فوزي بقاصس
بعد  ٢4سساعة عقب خسسارته وديا
أامام نظÒه العراقي بنتيجة ()٢-٣
ل -ل -م -رة ال -راب -ع -ة ع -ل-ى ال-ت-وا‹ ب-ع-د
«ال -ك-ان» ،ج-رى ال-كشس-ف ع-ن ق-ائ-م-ة
اŸع- -ن -ي Úب -السس -ف -ري -ة إا ¤الÈازي -ل
ÿوضس غ- -م- -ار األوŸب- -ي- -اد ،وال -ت -ي
ع-رفت الح-ت-ف-اظ ب-غ-ال-ب-ي-ة ال-ت-عداد
الذي شسارك ‘ «كان» السسنغال ،لكنها
باŸقابل ضسّمت خمسسة وجوه جديدة
ه- -م :اŸداف- -ع اÙوري Ÿول- -ودي -ة
ا÷زائ - -ر «ع - -ب - -د ال - -غ - -ن - -ي دم - -و»،
وم -ت -وسس -ط -ي اŸي -دان «سس -ف-ي-ان ب-ن
دب - -ك - -ة» ق - -ائ - -د نصس - -ر حسس Úداي،
و»هاريسس بلقابلة» من نادي أاف سسي
تور الفرنسسي ،باإلضسافة إا« ¤رشسيد
آايت عثمان» من سسبورتينغ خيخون

لنباء التي –دثت عن رحيله
رغم ا أ

رانيÒي« :واثق من بقاء ﬁرز مع ليسش Îسشيتي»
ليطا‹ كÓوديو
أاكد ا إ
رانÒي ،مدرب فريق
ليسص Îسصيتي ،أانه واثق من
بقاء الدو‹ ا÷زائري
رياضس ﬁرز ‘ صصفوف
أابطال ا‚لÎا خÓل اŸوسصم
القادم.
رغم األنباء التي كانت قد أاكدت أان
الدو‹ ا÷زائري ‘ طريقه للرحيل
عن ليسس Îسسيتي بعد اŸوسسم الرائع
الذي قدمه وسساهم بقوة خلله ‘
فوز الفريق بالبطولة اÙلية للمرة
األو ‘ ¤ت- - -اري - -خ - -ه ،إال أان رانÒي
أاعرب عن اعتقاده بأان اللعب (٢5
عاما) سسيبقى ‘ صسفوف الفريق ‘
اŸوسسم القادم.
قال رانÒي ‘ تصسريح لصسحيفة
‘‘ليسس ÎمÒكوري‘‘« :لدي ثقة كبÒة

كشس - - - -ف ع - - - -ن - - - -ه- - - -ا ،اأول اأمسس
اÿم - -يسس ،اŸوق - -ع ال - -رسس - -م- -ي
للرابطة الوطنية اÎÙفة لكرة
القدم.
Œري اŸرح- -ل- -ة ال- -ث- -ان- -ي- -ة
بليÈوفيل ،يوم الأحد  ٢١اأوت،
بحسسب نفسس اŸصسدر و–سسبا
ل- - -ه - -ذه اŸواج - -ه - -ة اŸزدوج - -ة

فيه ،إانه باق ‘ الفريق».
أاضساف« :حتى اللعب يريد البقاء
معنا انه يسستمتع باألمر وهو ليسس من
نوعية اللعب Úالتي Áكن أان تبلغ
اŸدرب بأانها راحلة ب Úيوم وليلة».

ي -ت -واج -د ﬁرز ح -ال -ي -ا م -ع ف-ري-ق-ه
ب- -ال- -ن- -مسس -ا ح -يث ي -خ -وضس ت -ربصس -ا
إاع -دادي -ا –سس -ب-ا ل-ل-م-وسس-م اŸق-ب-ل،
الذي سسيشسارك خلله ألول مرة ‘
رابطة األبطال األوروبية.

تصصنيف «الفيفا» لشصهر جويلية

«اÿضشر» ُيحافظون على مركزهم الـ  32عاŸيا

حافظ اŸنتخب الوطني ا÷زائري لكرة القدم على مركزه العاŸي الـ  ‘ 32تصصنيف شصهر
جويلية ا◊ا‹ الذي أاصصدرته الفيفا ،أاول أامسس اÿميسس.

ب -ق -ي «ﬁارب -و الصس-ح-راء» -
أايضس- -ا  ‘ -ال -ري -ادة إاف -ري -ق -ي -ا
وعربيا .حيث تأاتي خلفهم كوت
دي- - -ف- - -وار ‘ اŸرك- - -ز ال - -ث - -اÊ
إافريقيا والـ  ٣5عاŸيا ،بعد أان

ا÷زائ ـ ـ ـر تواجـ ـ ـ ـه الغـ ـ ـ ـ ـابون ‘  ٦أاوت اŸقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
يخوضس ‡ثلو ا÷زائر لأقل من
 ١٧سس - -ن- -ة ت- -ربصس ÚقصسÒي- -ن
وŒمع اآخر ما قبل تنافسسي.
ياأمل مدرب اŸنتخب الوطني
صس- -اب- -ر ب- -ن اسس- -م- -اع- -ي- -ل ،ل -عب
م -ب -اري -ات ودي -ة اأم-ام اŸن-ت-خب
ا÷زائري لأقل من  ٢١سسنة قبل
–دي ال -غ -اب -ون .ت-اأه-ل ال-ف-ري-ق

السس -ب -ا Êوه -داف السس -د ال -ق-ط-ري
«بغداد بو‚اح» ،علما أان هؤولء ”
اسستدعاؤوهم قبل شسهر فقط لتدعيم
صسفوف اŸنتخب الوطني األوŸبي
بعد تأاكد حرمان اŸنتخب من بعضس
ال- -رك- -ائ- -ز ع- -ل- -ى غ- -رار لعب ري- -ن
ال -ف -رنسس -ي «رام -ي ب -ن سس -ب -ع -ي -ن -ي»،
وا÷ناح األÁن «زين الدين فرحات»
اŸع- - -اقب م- - -ن ق- - -ب- - -ل ال–ادي- - -ة
ا÷زائرية لكرة القدم بسسبب غيابه
عن تربصس صسغار اŸنتخب بأاعا‹
«تيكجدة» وتنقله للتوقيع مع فريقه
ا÷دي -د ن -ادي «ل-وه-اف-ر» ال-ف-رنسس-ي
دون علم «الفاف» باألمر.
ال -لفت ل-لن-ت-ب-اه ‘ ال-ق-ائ-م-ة ه-و
ت -واج-د ع-نصس-ري-ن مصس-اب Úوي-ت-ع-ل-ق
األم- - -ر Ãت- - -وسس - -ط م - -ي - -دان إا–اد
ال- -ع- -اصس- -م- -ة اŸت- -أال -ق «ﬁم -د ب -ن
خماسسة» وزميله ‘ الفريق اŸهاجم
«أاسسامة درفلو» اللذين  ⁄يسسÎجعا
إامكاناتهما بالكامل ،ويبقى احتمال
اسس-ت-ب-دال-ه-م-ا ق-ب-ل ال-ع-رسس األوŸبي
واردا ،وك- - -ان اŸوق- - -ع ال- - -رسس- - -م - -ي
لل–ادية ا÷زائرية لكرة القدم قد
نّوه أان األربعة لعب Úاحتياطي Úلن
ي -ت -ن -ق -ل -وا إا ¤الÈازي-ل ،إال ‘ ح-ال-ة
إاصسابة أاحد العناصسر اŸشسكلة لقائمة
الـ  ١8لعبا ،ويتعلق األمر بلعب
م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة «أاوسس-ام-ة م-ت-حزم»
وم- -داف -ع إا–اد ب -ل -ع -ب -اسس «رضس -وان
شسÒي-ف-ي» وم-ت-وسس-ط م-ي-دان شس-ب-ي-بة
السس- -اورة «م -رب -اح» وم -ه -اج -م وف -اق
سسطيف «عبد ا◊كيم أامقران».
‘ سس -ي-اق آاخ-ر ،سس-ي-واج-ه اŸن-ت-خب
األوŸبي اŸنتخب العراقي Ãلعب
«مصسطفى تشساكر» بالبليدة ‘ اللقاء
الودي الثا Êب ÚاŸنتخب ،ÚوسسيطÒ

رف -ق -اء ال -ق -ائ-د «ري-اضس ك-ن-يشس» إا¤
إاسسبانيا ÿوضس الÎبصس التحضسÒي
الثالث ،أاين سسيلعب اŸنتخب الوطني
أارب -ع م -واج -ه -ات ودي -ة ،أام -ام ن -ادي-ا
فالنسسيا وغرناطة ‘ جنوب إاسسبانيا
يومي الـ  ٢٠و  ٢4جويلية.
يشس- -ار إا ¤أان اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي
األوŸب- -ي ي- -ت -واج -د ‘ اÛم -وع -ة
ال -راب -ع -ة رف -ق -ة ك -ل م -ن (الÈت-غ-ال،
األرج-ن-ت Úوال-ه-ن-دوراسس) ،وسسيباشسر
اÿضس - - -ر اŸغ - - -ام- - -رة Ãواج- - -ه- - -ة
«الهندوراسس» ‘ الرابع من شسهر أاوت
الداخل ،قبل التباري مع األرجنتÚ
‘ السسابع أاوت بـ «ريو» ،ثم اختتام
الدور األول ضسد الÈتغال ‘ العاشسر
أاوت Ãدينة «بيلو أاوريزونتي».
ع- -ن أاخ- -ب -ار م -ن -افسس -ي اŸن -ت -خب
األوŸبي ،يبدو أان منافسس اÿضسر
ال- -ث- -ا ‘ Êال- -دور األول م- -ن- -ت- -خب
األرجنت Úقد يضسطر إا ¤الÎاجع
والنسس-ح-اب ع-ن اŸن-افسس-ة ب-ع-دم-ا
ع-ج-زت ال–ادي-ة األرج-ن-ت-ي-نية ‘
إاقناع الفرق اŸنخرطة –ت لوائها
ب- -تسس- -ري- -ح ال -لع -بÿ Úوضس ه -ذه
الدورة بحجة عدم تزامن الدورة
األوŸبية مع تواريخ الفيفا ،و“كنت
ال–ادي-ة األرج-ن-ت-ي-ن-ي-ة م-ن ضسمان
خدمات  9لعب◊ Úد اآلن وهم
ي -خ -وضس -ون ت -ربصس -ا ‘ األرج-ن-ت،Ú
وه- - -و األم - -ر ال - -ذي دف - -ع اŸدرب
لرج-ن-ت« Úت-ات-ا م-رت-ي-ن-و»
السس-اب-ق ل -أ
للسستقالة من منصسبه مباشسرة بعد
خسسارة التاج القاري ‘ نهائي كوبا
أام -ري -ك -ا ضس -د اŸن -ت -خب الشس -ي-ل-ي،
ب-ع-دم-ا ت-أاك-د ب-أان-ه ل Áك-ن-ه ال-ع-م-ل
ع - -ل - -ى رأاسس اŸن - -ت- -خب األوŸب- -ي
بعدها.

ا÷زائري للفئة ( اأقل من ١٧
سسنة) للدور الأخ Òعلى حسساب
ليبيا عقب الفوز عليها بـ ١ - ٢
ي - -وم الأرب - -ع - -اء Ãل - -عب ع- -م- -ار
ح- -م -ادي ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة
(ذهاب :خسسارة  .) ٣ - ٢يقام
نهائي كاأسس اأ· افريقيا للأ·
لأقل من  ١٧سسنة Ãدغشسقر.

كسسب درجة واحدة .ومصسر ‘
ال -رت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ع-رب-ي-ا و الـ 4٣
ع- - -اŸي- - -ا ،ب - -ع - -د أان حصس - -دت
بشس-أان ُم-ن-افسس-ي
درجت.Ú
أاشسبال الناخب الوطني ا÷ديد
م -ي -ل -وف -ان راي -ي -ف-اك ‘ ال-دور
األخ Òم-ن تصس-ف-ي-ات م-ون-ديال
روسسيا  ،٢٠١8كسسبت الكامÒون
 5درجات وارتقت إا ¤اŸركز
ال -ـ  5٣ع-اŸي-ا ،ب-ي-ن-ما خسسرت
ن-ي-جÒيا  9درج-ات وت-قهقرت
إا ¤ال - - -رت- - -ب- - -ة الـ  ٧٠عاŸيا،
وف -ق -دت زام -ب -ي -ا  ١٠درجات
وتدحرجت إا ¤اŸركز الـ 88
عاŸيا.
عن ُمنافسسي زملء اŸدافع
فوزي غلم ‘ تصسفيات «كان»

 ،٢٠١٧خسس- - -رت إاث- - -ي - -وب - -ي - -ا ٧
درج -ات ون -زلت إا ¤ال -رت -ب -ة الـ
 ١٣٢ع -اŸي -ا ،ب -ي -ن -م-ا كسس-بت
اللوزوطو  4درجات وارتقت اإ¤
اŸركز الـ  ١5١عاŸيا ،وفقدت
السسيشسل  5درجات وتدحرجت
إا ¤الرتبة الـ  ١85عاŸيا.
 ⁄ي -ط -رأا ت -غ -ي Òع-ل-ى أاع-ل-ى
ال -ه-رم ،ح-يث ثّ-ب-تت األرج-ن-تÚ
ن -فسس -ه -ا ‘ ال -ري -ادة ،م -ت-ب-وع-ة
ب-ب-ل-ج-ي-ك-ا ث-ان-ي-ة وك-ول-وم-ب-يا ‘
ال- -رت- -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة وأاŸان -ي -ا ‘
اŸرك- - -ز ال- - -راب - -ع والشس - -ي - -ل - -ي
خ - - - -امسس- - - -ة ‘ .ح Úكسس- - - -بت
الÈت- -غ- -ال  -ب- -ط- -ل- -ة أاوروب -ا -
درج -ت Úوصس -ع -دت إا ¤ال -رت -ب-ة
العاŸية السسادسسة.

السسبت  16جويلية  2016م
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اŸوافق لـ  11شسوال  1437هـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

’مراضس وتزيد مناعتهم
دراسسة تؤوكد أان العÓقات ا’جتماعية وا’هتمام بكبار السسن تقيهم من ا أ
وتسساعدهم على ا◊ياة السسعيدة ....معجزات القرآان ’ تقتصسر على ا÷انب العلمي أاو اللغوي أاو العددي...
’ننا لو تدبرنا القرآان لرأاينا ‘ كل آاية معجزة حقيقية ،وهذا ما شسغل تفكÒي لسسنوات عندما كنتُ أاتأامل قوله
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إانهأء اÿصسأم والسسعي إا ¤الصسلح
قال رجل لعمرو بن العاصس :والله ’ أافرغن لك! قال عمرو :إاذن تقع ‘
الشسغل!
وهذا هو ا◊ق ،فإان الذي يتفرغ لينال من الناسس ،ويشستم الناسس ،ويكيد
للناسس ،هذا ’ يكون فارغاً اأبدا ً! واإ‰ا يشسغله الله بالناسس! وهذا يضسيع
عمره ‘ الÎهات والتفاهات وما ’ ينفع!.
وقول عمرو بن العاصس ـ رضسي الله عنه واأرضساه ـ هو الصسواب ،وهو
p n ƒDrjo ø
p
» ( )Gً Òãpcn kGô«rNnالبقرة :اآ’ية)269
ا◊كمة ]r enhn
n JhoGC ór≤nan ánªnµrëdrG ä
ويروي أاهل ا◊ديث أان عامر الشسعبي ،وهو من علماء التابع ÚاŸشسهورين
قام أامامه رجل وقال له :كذبت يا عامر!
فقال عامر :اإن كنت صسادقًا فغفر الله ‹ ،واإن كنت كاذبًا فغفر الله لك!!
فماذا قال الرجل بعدها يا ترى؟!
سسكت !! أ’ن من اسستطاع أان ينهي اÿصسام ،وأان يجعل للصسلح موضسعًا،
وأا’ يسستعدي الناسس خاصسة أاهل الفضسل وأاهل اŸنزلة وأاهل الصسدارة
واŸكانة ،كان ﬁسسناً على نفسسه وعلى اإ’سسÓم وعلى الناسس.

العÓج النبوي ’رتفأع ا◊رارة

ا’جتماعية و‡ارسسة الرياضسة بانتظام Áكن
أان –د م- -ن ت- -راج- -ع ا◊رك- -ة اÎŸاف- -ق م- -ع
الشسيخوخة.
ك -م-ا تضس-ي-ف ال-دراسس-ة أان ه-ذه ال-نشس-اط-ات
ت -ف -رز ب-روت-ي-ن-ات م-ع-ي-ن-ة ق-ادرة ع-ل-ى ح-م-اي-ة
أاعصساب الدماغ من اŸوت السسريع ،كما تعزز
قوة الروابط اŸوجودة بينها ،وهذه ا◊ماية
هي التي تضسمن للجسسم القدرة على مواصسلة
ا◊رك -ة ال -نشس -ط -ة ،ك-م-ا ‘ م-رح-ل-ة الشس-ب-اب.
وت -ق -ول ال -دراسس -ة ال -ت -ي شس -م -لت ح -ا’ت 906
أاشسخاصس يبلغ متوسسط أاعمارهم  ٨0عامًا ،إان
ال -ذي -ن ح -اف -ظ -وا ع -ل -ى ع Ó-ق -ات الصس -داق -ة
والروابط والنشساطات ا’جتماعية “كنوا من
تأادية عدة حركات يعجز عنها معظم كبار
السسن ،وبينها السس Òبخط مسستقيم والوقوف
ع- -ل- -ى ق -دم واح -دة وال -وق -وف ع -ل -ى أاصس -اب -ع
القدم Úوالدوران .وباŸقابل ،تعت Èالدراسسة
أان خلل ا◊ركة لدى كبار السسن Áثل إاشسارة
م -ب-ك-رة إا ¤وج-ود مشس-اك-ل ت-ت-ع-ل-ق ب-ق-درات-ه-م
الدماغية.

’سسÓم؟
ماذا عن ا إ

ت -أام -ل -وا م -ا ي -ق -ول -ه ال -ع -ل-م-اء ح-ول أاه-م-ي-ة
ال -ع Ó-ق-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ك-ب-ار السس-ن ،أ’ن-ه-م

الدراسسات ا◊ديثة تؤوكد على أاهمية العÓقات ا’جتماعية

ا÷ليسس الصسألح يطيل العمر

تؤوكد الدراسسات ا◊ديثة
ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي -ة ال -ع Ó-ق -ات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ رف-ع ن-ظ-ام
اŸن -اع -ة وال -ت -م -ت -ع بصس-ح-ة
أافضسل ،وهنا نتذكر كيف أان
أاول ع- -م- -ل ق- -ام ب- -ه ال -ن -ب -ي
اأ’ع -ظ -م صس -ل -ى ال -ل-ه ع-ل-ي-ه
وسس -ل -م ع -ن -دم -ا ه -اج -ر إا¤
اŸدي - - -ن - - -ة أان- - -ه آاخ- - -ى بÚ
اŸه - -اج - -ري - -ن واأ’نصس- -ار..
∞
ولذلك قال تعاn dsnGChn] :¤
Éen ân≤rØn frnGC ƒrdn º
r ¡p˘Hpƒ˘o∏˘bo øn˘«r˘Hn
â
n ØrdsnGC Éen É©k«ªpLn p¢VQrn’CG »ap
∞
n «rHn
n dsnGC ¬n∏sdG ø
s µpdnhn º
r ¡pHpƒ∏obo ø
p
[ºl«˘µ˘Mn õl˘jõp˘Yn ¬o˘fsGEp º
˘
¡
˘
o
r æn˘«r˘Hn
»اأ’ن - - - - - - - - - -ف - - - - - - - - - -ال.«63 :
وت -ق -ول ال -دراسس -ات أان أاه-م
صسحبة هي بالنسسبة للكبار،
ولنتأاّمل كيف أان القرآان ⁄
ي- -غ- -ف- -ل أاه -م -ي -ة الصس -داق -ة
والصس-ح-ب-ة ا◊سس-ن-ة ب-النسسبة
ل -ك -ب -ار السس -ن ،ي-ق-ول ت-ع-ا¤
وهو يأامرنا بحسسن صسحبة
اأ’ب -وي -نَ( :و َصس-اِحْ-بُ-هَ-م-ا ِف-ي
ال t-دْنَ-ي-ا َمْ-عُ-رو ًف-ا) [ل-ق-م-ان:
 .]15ف -إاذا ات -ب -ع ك -ل واح-د
م-ن-ا ه-ذه ال-ق-اع-دة ال-ذهبية
(صس -ح-ب-ة أاب-وي-ه ب-اŸع-روف)
ت -زول مشس -اك -ل ك -ب-ار السس-ن.

هام جدا

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

أاسس ـ ـ ـرار اإ’حسسـ ـ ـأن إا ¤الوال ـ ـ ـ ـ ـديـن

ت أاتسساءل :لو كان القرآان كÓم ﬁمد
وكن ُ
صسلى الله عليه وسسلم ،فلماذا يخوضس ‘ مثل
هذه اŸسسائل؟ وŸاذا يوصسي باأ’بوين إا ¤هذا
ا◊ّد؟ وŸاذا  ⁄يأامر الشسباب بالتمرد على
اأ’ب-وي-ن وال-ت-مّ-رد ع-ل-ى اأ’ف-ك-ار ال-ق-دÁة ك-ما
نشساهد ‘ الغرب ،حتى أاصسبحت دور العجزة
‡تلئة باآ’باء وكبار السسّن؟
ول -ذلك ف-ق-د ب-دأا ال-ع-ل-م-اء ح-دي-ثً-ا ي-درك-ون
أاهمية العناية بالوالدين حيث يسساعدهم ذلك
ع -ل -ى ال -وق -اي-ة م-ن اأ’م-راضس وي-رف-ع ال-ن-ظ-ام
اŸناعي لهم .فالصسداقة هي «إاكسس Òالشسباب
ا◊قيقي» لكبار السسن كما يع Èعن ذلك أاحد
العلماء ،والنشساط ا’جتماعي يحفظ سسÓمة
أاعصس- -اب ال- -دم- -اغ حسسب م- -ا ج -اء ‘ دراسس -ة
حديثة.
فقد أاكدت دراسسة حديثة أان ‚اح كبار
السسن ‘ تنويع صسداقاتهم وإابقاء عÓقاتهم
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة Áك -ن أان يسس -اع -ده -م ع -ل -ى
اإ’حسس- -اسس ب- -أان- -ه- -م أاصس- -غ- -ر م- -ن أاع -م -اره -م
ا◊ق -ي -ق -ي -ة ،ك -م -ا تسس -م -ح ل -ه -م ب -ا’ح -ت-ف-اظ
ب-ح-ي-وي-ت-ه-م وق-درت-ه-م ع-ل-ى ا◊رك-ة ب-نشس-اط.
وقالت الدراسسة ،التي نشسرتها ›لة «وثائق
الطب الداخلي» إان القدرات ا◊ركية لكبار
السس- -ن ع- -ل- -ى صس- -ل- -ة م- -ب- -اشس -رة ب -ع Ó-ق -ات -ه -م
و‡ارسساتهم اليومية التي كلما ازدادت تزداد
ت -أاثÒات -ه -ا اإ’ي -ج -اب -ي -ة ع -ل -ى ال -دم-اغ .ول-فت
الدكتور أارون بوشسمان ،اŸتخصسصس ‘ طب
اأ’عصس-اب ب-ج-ام-ع-ة «راشس» Ãدي-ن-ة شس-ي-ك-اغو
اأ’مريكية ،والذي أاشسرف على الدراسسة ،إا¤
أان م- -ا دف -ع -ه -م إا ¤إا‚ازه -ا ك -ان م Ó-ح -ظ -ة
ت -راج -ع ق -درات ا◊رك -ة وسس -رع-ة السس Òل-دى
كبار السسن مقارنة Ãا كانوا عليه ‘ شسبابهم.
وتابعÁ« :كن لدراسستنا أان تفتح آافاقًا جديدة
أام- - -ام دراسس- - -ة ال- - -راب- - -ط ب Úال- - -نشس - -اط - -ات
ا’ج -ت -م -اع -ي-ة وال-ق-درات ا◊رك-ي-ة» وب-حسسب
ال -دراسس -ة ،ف -ق -د ج-رى –دي-د ›م-وع-ة م-ن
اأ’دل - - -ة ال- - -ت- - -ي تشس Òإا ¤أان اŸشس- - -ارك- - -ة ‘
نشس - -اط - -ات ﬁف- -زة ل- -ل- -ت- -ف- -ك ÒواŸشس- -ارك- -ة

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

كما أاّن اÿطاب ‘ القرآان
ال-ك-ر Ëي-أات-ي دائ-مً-ا بصس-يغة
ا÷م -ع ف -ي -أام -رن-ا ب-ال-ت-ع-اون
م -ثôuÑpdrG ≈∏nYn Gƒ˘fohnÉ˘©n˘Jnhn] :Óً-
≈∏nYn Gƒ˘fohnÉ˘©n˘Jn ’nhn iƒn˘≤r˘às˘dGhn
p Ghnór©odrGhn p ºKrp’EG
¿ ¬n∏sdG Gƒ≤oJsGhn
¿ [ÜpÉ˘≤n ˘©p˘drG óo˘jóp˘°Tn n¬˘˘s∏˘˘dG
s r GEp
«اŸائدة .»2 :وآايات تأامرنا
بأا’ نتفرق ونعتزل الناسس بل
ن-ب-ق-ى م-ت-حدين متماسسك،Ú
ك- - -م- - -ا ‘ ق- - -ول - -ه ت - -ع - -ا:¤
p¬˘∏s˘dG π
]p ˘Ñr˘ën˘Hp Gƒ˘ªo˘°pü˘˘àn˘˘YrGhn
« [ )Gƒbo ôsØnJn ’nhn É©k«˘ªp˘Lnآال
عمران .»103 :وآايات كثÒة
‘ القرآان –ضس اŸؤومنÚ
ع- -ل- -ى ال- -ت- -ع- -اون وال- -ع- -م- -ل
الصسالح.
ف- -اإ’سسÓ- -م ي -أام -رن -ا دائ -م ً-ا
بحسسن الصسحبة واŸودة بÚ
اŸؤوم- -ن ..Úي- -ق -ول ت -ع -ا:¤
] nوäoÉænepƒDrªo˘drGhn ¿nƒ˘oæ˘epƒDr˘ªo˘drG
¢m†˘©r˘Hn AoÉ˘˘«n˘˘pdhrnGC º
r ˘˘¡o˘˘°o†˘˘©r˘˘Hn
¿
n ƒr¡nærjnhn p±hôo©rªndrÉHp n¿hôoeoÉCrjn
¿ InÓn°üs dG
p Yn
n ƒªo«≤pjohn ôpµnærªodrG ø
p
¿nƒ©o«£˘john InÉ˘cnõs˘dG ¿nƒ˘JoƒDr˘john
∂n˘˘Äp˘˘˘dnhoGC ¬o˘˘˘dnƒ˘˘˘°oSQnhn ¬n˘˘˘∏s˘˘˘dG
¿ õljõpYn ¬n∏sdG
s GEp ¬o∏sdG º
o ¡oªoMnôr«n°nS
« [ºال - -ت- -وب- -ة،»71 :
l «µpMn
وتأاملوا كيف جاء اÿطاب

دائمًا بصسيغة ا÷مع ليؤوكد
لنا الله تعا ¤على أاهمية أان
ن- -ب- -ق- -ى ضس- -م- -ن ا÷م -اع -ة،
ف -ال -ذئب ي -أاك -ل م -ن ال -غ -ن -م
القاصسية!
ول- -ق- -د أاوصس- -ان- -ا ال- -ن- -ب -ي
ال -ك -ر Ëب -الصس-دي-ق الصس-ال-ح
وأان نحرصس عليه وأا’ نعزل
أانفسسنا ،بل إان اŸؤومن الذي
يخالط الناسس ويصس Èعلى
أاذاه- -م أافضس -ل م -ن اŸؤوم -ن
الذي ’ يخالط الناسس و’
يصس Èع - - - - -ل - - - - -ى أاذاه- - - - -م.
إانّ ح-ي-اة ن-بّ-ي-ن-ا ك-انت م-ل-يئة
ب-الصس-ح-ب-ة الصس-ا◊ة ،م-ل-يئة
بصسلة الرحم وبالعطف على
الصس- -غ Òورح- -م- -ة ال- -ك- -ب،Ò
ومسس- -اع -دة ال -ن -اسس والصسÈ
عليهم ...وكل ذلك يؤوكد أان
ال-ن-ب-ي ال-ك-ر Ëسس-ب-ق العلماء
إا ¤ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أاه -م-ي-ة
الصسحبة الصسا◊ة.

ف -ق -دوا ال -رواب -ط اأ’سس -ري-ة ول-يسس ل-دي-ه-م أاي
ت -ع -ال -ي -م ت -أام-ره-م ب-ال-ع-ن-اي-ة ب-اأ’ب-وي-ن .ول-ك-ن
اإ’سسÓم  ⁄يغفل عن ذلك ،فقد أاوصسى النبي
صسلى الله عليه وآاله وسسلم با’عتناء باأ’بوين،
وح- -ت- -ى ب- -ع- -د م- -وت اأ’ب- -وي- -ن أام- -رن- -ا أان نÈs
أاصسدقاءهما!!!
أام -ا ال -ق -رآان ف -ق -د اع-ت Èبّ-ر ال-وال-دي-ن م-ن
أاعظم اأ’عمال بعد عبادة الله ،وانظروا معي
إا ¤هذه اآ’ية العظيمة الشساملةGhóoÑoYrGhn] :
ÉfkÉ°ùn MrGEp ø
p jróndpGƒndrÉHphn É˘Äk˘«r˘°Tn ¬p˘Hp Gƒ˘coôp ˘°ûr ˘Jo ’nhn ¬n˘∏s˘dG
…Pp QpÉéndrGhn Ú
p cpÉ°ùn ªnrdGhn ≈enÉàn«ndrGhn ≈Hnôr≤odrG …òpHphn
øp HrGhn ÖpæréndrÉHp ÖpMpÉ°üs dGhn ÖpæoéodrG Qp É˘én˘drGhn ≈˘Hnôr˘≤o ˘drG
ø
p «Ñp°ùs dG
r µn∏nen Éenhn π
s GEp º
r en Ö
¿ t ëpjo ’n ¬n∏sdG
r µofoÉªnjrnGC â
¿ « [GQkƒîoan ’kÉànîroeالنسساء .»36 :إانها “ثل
n Écn
ق -م -ة ا’ه -ت-م-ام ب-اأ’ب-وي-ن واأ’ق-رب-اء وال-ي-ت-ي-م
والفق Òوا÷Òان وحتى العبيد واÿدم!
ولذلك Áكن القول إان ما يكشسفه العلماء
حديثًا Áثل دلي ً
 Óملموسسًا على أان اإ’سسÓم
قد سسبقهم إاليه ،وهذا يدل على أانه تشسريع
إال -ه -ي ،وأان-ه دي-ن ال-رح-م-ة والسسÓ-م واÙب-ة،
وليسس دين التخلف كما يsدعون! يقول تعا:¤
º
n Ypƒren º
¶r pe ál
r µoHuQn ø
]r µoJrAnÉLn órbn o¢SÉæsdG É¡njtnGC Éjn
ál˘ªn˘MrQnhn iók˘˘gohn Qp hóo˘˘°üt dG »˘˘ap É˘˘ªn˘˘dp AlÉ˘˘Øn ˘˘°pThn
« [Úيونسس.»57 :
n æpepƒDrªo∏rdp

من فوائد حسسن اÿلق

^ حسس -ن اÿل -ق م -ن أافضس -ل م -ا ي -ق -رب
العبد إا ¤الله تعا.¤
^ إاذا أاحسسن العبد خلقه مع الناسس
أاحبه الله والناسس.
^ حسس -ن اÿل-ق ي-أال-ف ال-ن-اسس وي-أال-ف-ه
الناسس.
^ ’ يكرم العبد نفسسه Ãثل حسسن
اÿلق و’ يهينها Ãثل سسوئه .
^ حسسن اÿلق سسبب ‘ رفع الدرجات
وعلو الهمم.
^ حسس - -ن اÿل- -ق سس- -بب ‘ حب رسس- -ول
الله صسلى الله عليه وسسلم والقرب منه
يوم القيامة.
^ حسس- -ن اÿل -ق ي -دل ع -ل -ى سس -م -اح -ة
النفسس وكرم الطبع .
^ حسس - -ن اÿل - -ق ي - -ح - -ول ال- -ع- -دو إا¤
الصسديق.
^ حسسن اÿلق سسبب لعفو الله وجالب
لغفرانه.
^ Áحو الله بحسسن اÿلق السسيئات.

قول مأثور

يقول ابن ا÷وزي« :يا هذا ،بدل اهتمامك بك واسسرق منك لك .فالعمر
قليل ،تظّلم إا ¤ربك منك ،واسستنصسر خالقك عليك ..يأامرك با÷د وأانت على
الضسّد .تفر إا ¤الزحف ولكن ’ إا ¤فئة ،تطلب نيل الع Óوما ارتقيت درج
اÛاهدة ،أاتروم ا◊صساد ،و ⁄تبذر؟!

ت-رت-ف-ع درج-ة ح-رارةاإ’نسس-ان ل-ع-دة أاسس-ب-اب م-ن-ه-ا أان يصس-اب ب-ال-ت-ه-اب
جرثومي أاو فÒوسسي ،فإاذا ارتفعت هذها◊رارة ووصسلت إا 41 ¤درجة
مئوية وجب تخفيضسها بأاسسرع وقت ،حتى ينتظم مركز ا◊رارةباŸخ،
ويعود ا÷سسم اإ ¤حالته الطبيعية اŸعتادة ،وهذا ا’رتفاع اŸفاجئ
لدرجة ا◊رارة هو ما يعرف با◊مى ،وقد وصسف النبي  -صسلى الله عليه
وسسلم  ‘ -عدد من اأ’حاديث عÓجًا نبويًا ÿفضس درجة ا◊رارة
اŸرت -ف -ع -ة ،ف -دع-ا إا ¤اسس-ت-ع-م-ال اŸاء ال-ب-ارد إ’ط-ف-اء ن-ار ا◊م-ى ال-ت-ي
تضسطرم ‘ جسسد اŸريضس ،فعن ابن عمر رضسي الله عنهما أان النبي -
صسلى الله عليه وسسلم  -قال( :ا◊مى من فيح جهنم فأابردوها باŸاء)
رواه البخاري ،واأمر  -صسلى الله عليه وسسلم  -عندما اشستدت عليه ا◊مى
‘ م - - - -رضس وف - - - -ات - - - -ه أان يصس - - - -ب- - - -ع- - - -ل- - - -ي- - - -ه م- - - -ن سس- - - -ب- - - -ع ق- - - -رب.
ومع أان وسسائل العÓج ،وأانواع اأ’دوية واŸضسادات قد قفزت قفزات
كبÒة ‘ هذا العصسر ،اإ’ أان العÓج النبوي يظل هو العÓج اأ’‚ع واأ’مثل
فيمثل هذه ا◊الة ،فكث Òمن ا◊ا’ت ترتفع فيها حرارة اŸريضس و’
تتأاثر باأ’دوية اÿافضسة للحرارة ،فيلجأا اأ’طباء إا ¤اسستعمال اŸاء البارد
لتخفيضسها وإاعادتها إاليوضسعها الطبيعي ،ولهذا ينصسح أاطباء اأ’طفال
اأ’هَل بتجريد الطفل من ثيابه فوارا ً عندارتفاع حرارته ،وتعريضسه للماء
البارد والكمادات.
و‡ا ثبت علمياً كذلك وجاءت السسنة بتصسديقه اأن ا◊مى التي تصسيب
اإ’نسسان لها عدة فوائد ،فقد ثبت أانه عند اإصسابة اŸريضس با◊مى تزيد
نسسبة مادة (اأ’نÎفÒون) لدرجة كبÒة ،وهذه اŸادة تفرزها خÓيا الدم
البيضساء وتسستطيع القضساء على الفÒوسسات التي هاجمت ا÷سسم ،وتكون
أاك Ìقدرة على تكوين اأ’جسسام اŸضسادة الواقية ،فهي ’ تخلصس ا÷سسم
م -ن ال -فÒوسس -ات وال -ب -كÎي -ا ف -حسسب ،ب -ل ت -زي -د م -ن م -ق -اوم -ة ا÷سس -م
Óم -راضس ،وتسس -اع -د ‘ ال -قضس -اء ع -ل-ى اÓÿي-ا السس-رط-ان-ي-ة ع-ن-د ب-دء
ل -أ
تكوينها ،وبالتا‹ –مي ا÷سسم من ظهور أاي خÓيا سسرطانية Áكن
أانتؤودى إا ¤إاصسابته Ãرضس السسرطان ،ولهذا قال بعضس اأ’طباء :إان كثÒا
من اأ’مراضس نسستبشسر فيها با◊مى كما يسستبشسر اŸريضس بالعافية،
فتكون ا◊مى فيها أانفع بكث Òمنشسرب الدواء ،مثل مرضس الرماتيزم
اŸفصسلى الذي تتصسلب فيه اŸفاصسل وتصسبح غ Òقادرة على ا◊ركة،
فإان من طرق العÓج الطبي التي تسستخدم ‘ مثل هذه ا◊الة العÓج
با◊مى الصسناعية ،وهو إايجاد حالة حمى ‘ اŸريضس عن طريق حقنه
Ãواد معينة.
ولذلك Ÿا ُذكرت ا◊مى عند رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم -
فسسبها رجل ،قال له النبي  -صسلى الله عليه وسسلم  ’( : -تسسبها ،فإانها
تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث ا◊ديد) رواه أاحمد ،فصسلوات الله
وسسÓمه على نبي الرحمة الذي شسخsصس الداء ووصسف الدواء.

من الهدي النبوي
عن عبد الله بن عمرو بن العاصس رضسي الله عنهما أان رج ً
 Óسسأال
رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم :اأي اإ’سسÓم خÒ؟ قال« :تطعم
الطعام وتقرأا السسÓم على من عرفت ومن  ⁄تعرف» (رواه البخاري
ومسسلم).

IƒYódG ÜÉéà°ùe øµJ ¢ùªîH ôØXGC
قال العلماء :اسستجابة الدعوة تتوقف على خمسسة أامور:
 1اإخÓصس القلب.
 2طهارة النفسس.
 3طيب الكسسب.
 4اإ’عراضس عن الدنيا أاو عدم ا’فتتان بها.
 5اإ’قبال على الله.

السسبت  16جويلية  ٢٠16م اŸوافق لـ  11شسوال  14٣٧هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسسرسس جار  Êفاسسن انكم كل اسس نالسسبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشس-اويث ،اتراقيث..الشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الشسعب" م -انك ات -ي -ل-ي سس-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني
نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اعتسش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Íاذين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ذاين ثدز ثÈز,اقمضسن اكيضس نلباك افغند ,اقذ اعتسس Íافررند ذق ،Ôامكن نعلم ادرث اق ذغمضس
اكيضسن بحريشس نتسسربك اقطفن الوله ذثيل ثم انتملرث ،ام ذنلمذن نغ امولن انسسنا لن اسسرجن سسشسوق
ثليث اند اذول Úثروا نسسن افررند ،يال امذن يسسمن اكن اميسس اديفرر غار ثزغونيسس وسسديب اشسيع,
امكن الن اقذ اذعن اكن اميسس اذفز ذكيضس اكن م يل .

Ÿع -ن اك -ن ق -رن وي-ن Áن سشن اكن اقمضس اكن
يسش -م -ن Úاخ Òب -قضش -ع -ن ي - -ب - -غ ي - -ل اأذوي - -ن اث- -ن- -د
ل - - -يسس ،اط- - -اسس اب- - -ق- - -ذ يسشفرحن.اكن اقل ا◊ال
اق - - -ف - - -رح - - -ن ب- - -ل اق- - -ذ ان- - - -اف ذث - - -م ان - - -تÈتسس
اق- -تسش -رون ،اط -اسس اق -غ اطاسس اسشلمذن اديفررن
سش -ط -ول اسش -ق -اسس اف -ن -د ذق - -مضس سش - -ل - -ث- -ق- -يضش- -ن
ام -نسش -ن ل-تسش-رون ذث-ق-ر ،اقرزن ما تشس ذكر اأنف
اسش - - - -و اردسش - - - -ي- - - -تسس ار ذكيضس اسشلمذ اقربز الن
وحذسس,اكن اسشقرن ون اقذ يصشوضشن غر 10/9
ي - -ن - -ع - -ث Íاذي - -ن- -ل ،وي- -ن ون- - - -ف اط- - - -اسس ب - - -راشس
اسشهرن اذيفغ لعثب غر ادي- - - -ف - - -ررن و ل - - -و’ي - - -و
ثفث ،ايق ذين ادب ذرث ان- -تÈتسس ث -ح -ل -د ام -ك -ن
اق ان- -د ادف- -غ -ن اغ -مضس ويسشسس خ- - - -مسش- - - -ة غ- - - -ر
ب-ط-اسس اك-يضش-ن ،ان-لمذن ث - -م- -نضش ÚانÎث ,م ي- -ل
ي -ل -ن Ÿذن سش-ق-ول غ-اسس ذلقري ثلمسشث اصشوضشن
ال - -ن ات - -ق- -ل- -ن غ- -ف- -ث- -غ- -ز غ - -ر  20/17ذي -ن ي-ج-ن
ث-م-ن-ط ان-تÈتسس اسشطف
اسشقسس.
Ÿع- -ن اتسش- -ك- -ل- -ن غ -ف ام- -ك- -ن ويسس عشش -رة غ -ر

ث-م-ن-ظ,Úم-ا ي-ل اغ-مضس
اكيضس نلباك اناف اكن
اسشلمذن اصشوضشن ادبÚ
ثقيضشن اقدن , 20/18
ذين يب ÚثÈيتسس اتسشل
غ - - - -ار ال - - - -و’ي- - - -اث ثسس
عششرة.
ذق -مضس اقسش-ف-رح-ن
اط- -اسس ام ان- -ل- -ن- -ذن,ن -غ
ام- - - - - - -ول انسشت ي- - - - - - -اك
ذمضشÈن ب - - - - - -ح- - - - - -ريشس
اسشلمذ ،امكن نعلم اكن
اكيضس يضشرد غف اسشنث
الدور ،غاسس اكن ادرث
وسش Úيضش- - - - -رد ذقسش - - - -ن
ان -ت -زم Úذغ -مشسŸ ،ع-ن
اع- - - - - - - - - -د اك - - - - - - - - -ن اوث
ا◊ال,ون - -ل- -م- -ذن ازم- -ن

ل- - -بصش- - -ل ذق- - -ل- - -ن اوق- - -ذ
يسش- - -ن- - -ذي - -ن اذسش - -ل - -غ - -ن
ث-ق-ن-ي-تسس ان-تمرث.بكنند
اك - -ن اذن - -ث- -ن اي- -ذرق- -زن
اوزك ,اذن- - -ث - -ن اي - -غ - -ف
ال -ث -ب -د اث -م -رث ،ول-قسش-ن
سش Ìاذب- -د ذق- -ذم اب- -ق- -ذ
يكثن اذهدن ثمرث .ايق
افند يال اآسس اند ادفغن
اك -يضش -ن .اتسش -م-غ-ر ذي-ال
اخ-م,ذي-ال ث-م-ن-ط ،اغاذ
ادي-ف-ررن م-ازال اث-يسشرج
وب- -ري -ذ اضش -ل -ن,ال -قسش -ن
اذشش - -م - -رن غ - -ف اغ- -ل- -ن
انسشنا وكن ادحلن ثمسشن
ايسس الب لدزير اوزك.

البويرة:ع نايت رمضشان

–واسسن فالهوا يصسفان وÿضسوريث و رقلن سس ا◊سس

لعوايل انلوراسس امقران و’نت غنتمورا انسس ذدواور بششام
اذسشعق Íاسشان نالصشيف يحمان

بذونت لباسس انلعوايل ذي
ل - - -وراسس ام - - -ق - - -ران ت- - -و’نت
غ- -ن- -ت- -م- -ورا انسس ذي ال -دواور
بششام اذسشعق Íاسشان نالصشيف
يحمان وثا Êبششام اذرولن سشي
◊سس ن- -اŸدي- -نث وال- -غ- -اشش- -ي
وال-ط-م-وب-يÓث خاطر الصشيف
ذي الو’ياث انباثنت اذخنششلة
اذ ق- -اŸة ي- -وع رسش -ي ا÷ي -هث
نا◊مان وا◊سس امقران اقÓ
ات -ق -نت ازف-ري-ن سش-اŸوط-واث
انسس.
ف - -ا÷ال نشش - -ي- -اي رق- -ل- -نت
ل -ع-واي-ل غ-ن-ت-م-ورا اق Ó-ل-ه-وان
نسشن يح Óوغرسشن ÿضشوريا
وث -ج -ري -ن ول -ف Ó-حث وشش -ي-اه،
سشÒت -و ذي ل -ع -وام -اي ان -ق -ورا
م -ا Êادو’ ل -ه -ن -ا ذي ث -م-ورث
ندزاير كامل.

ل - -ب - -اسس ان - -ل - -ع- -واي- -ل اقÓ- -
اذ–بانتشس اذتروحانت لبحر
سشي ثمورث نلوراسس و–بان
ثمورا انسس ذي الدوار سشعقابن
ذيسشن لششهار نالصشيف سشÒتو
م-ا Êرمضش-ان ذال-ع-ي-ذ ام-زي-ان
ع -ق Íي -ع-ن-ي اذول-يشس غ-رسش-ن
ا◊اجت ط - - -ول ذي Ÿدي- - -نث
ب- - -غ Òاذو’ن اق - -داشش - -ن غ - -ن
لقرايث.
وذي الدوار حكنتانغ لعوايل
م -امك اسش -ع -ق -اب-ن اسش-ان انسس
ذي ا Òÿاذلهنا ،تكارن زيك
ن- -تصش- -ب- -ح Úبشش- -ام اذخ- -ذم -ن
ل - - - - -فÓ- - - - -حث انسس ذي لÈوذ
واسشرحن الششياه وبغ Òاذبذو
ا◊ال اح -م -ا ت-رواح-ن-د ث-ي-دار
وفطر وتقيال مليح ومن بعد
ات- -ع- -ام- -ن ذي ل- -بسش- -ن -اث انسس

وسش -راق-ن او‹ بشش-ام اذرن-ي-نت
اذتششنت مليح وقطان ثموسشال
انسس وف - -ت - -عشش - -ويث ذي لÈوذ
سشرواحند اŸال انسس وتنوسشن
ذي سش - - - -ه- - - -ران- - - -ن ذسس لÈوذ
وذاقخام امقران.
والششياي كامل بششام اذرارن

ال- - - -دريث انسس ذي لسش- - - -ت- - - -اع
واذرول- - - - - - - -ن سش- - - - - - - -ي ◊ششÒ
ان -ل -م -دي -نت ،وث-ا Êذي ث-م-ورا
انسش- - - -ن اذت - - -ق - - -اذنشس ط - - -ول
فالذريث ’ سشي الغاششي و’
سشي الطموبيÓث.

باتنة :لموششي حمزة

ظاهرة ارتفاع حوادث اŸرور تتفاقم تزامنا و موسسم ا’صسطياف بتيبازة

’كسشي ـ ـ ـداث ييÈيـ ـ ـذان أارنـ ـ ـ Úاخ ـ ـÓل
قوسشانو نبتو نتسشوح ـ ـ ـث أاونبذو ٌقتيب ـ ـ ـازة

أارن ÚأاخÓل
’كسسيداث
ييÈيذان ٌقغÒان
Áخا’فان نتيبازة
ٌقوسسانو إاÁضسان
إاديوسسان امعاذا’ن
أاكذ بتو نتسسوحث
اونبذو و ب ÓماÊ
أاموثان  4ميدان ٌقيج
واسس دالزيات
فلحسساب نيضسان
إا›راح يتوجردان.
و ع - - -ل - - -ى حسش- - -اب
سش- -راب- -اسس اإسش Ó-ك -ان
م - -ي - -دان ن - -ال - -و’ي- -ة،
اأهنايان توجردان 45
د’كسشيداث فيزيرات
نـ 10ووسش - - - -ان سشـ 3
ج- -وي- -ل- -ي -ة اأŸع -اذ 13
جويلية اإÁضشان ماتا
اإدياج 51 Úد›راح
ٌق -ان -ق-ب-الت اأم-وث-ان 5
م - -ي - -دان و اأق - -ي- -م- -ان
’كسش- -ي- -داث -و دي -ي -ذÊ
ٌق -يسش-ي-ذف-ان اإسشÓ-كان
اإخ - -ف - -اونسش - -ان م- -اÊ
ه- -ت- -وج- -راد ل -ي -ع -ارث
ٌق - -ي - -ه- -وذرث م- -ي- -دان
بصش- - - - -ح ’ن اأخ Ó- - - -ل
د’كسش -ي -داث ن -يضش -ان
م- - - - -ا Êاأو’شس ا◊وج
◊ضش - -ر اإسش Ó- -ك - -ان و
“سش -ف -ه-ام-ان اإم-و’ن
نتكروسشÚ
ٌق - - - - - -ا›اراسش- - - - - -ان و

الرهضشو يقوى اأخÓل
دو’ ن- -ت- -ان ٌق - -وسش -ان -و
م-ل-م-ي ه-بذا اأسشوحث
اأنبذو و و’ن تاسشنيد
رت- -ي- -ب- -ازة ◊سش- -اب -اث
دق-رضش-ا’ن اإدواح-ان،
دو’ اأراغ اأي- -ت -ي ب -ل -ي
ذٌق - -اسس نـ 13جويلية
ت - - - -وج - - - -ردان سش- - - -ان
’كسشيداث ييج ٌقÈيذ
اأوط- - - - - - - - -ا‰ Êرو 42
ٌق -غ -زذيسس ن -ال -ف -يÓ-ج
نالرحابة ما Êهموث
ي- -يششث ن- -ت -ل -وف -انت و
ون - - -يضش - - -ان ٌق È- - -ي- - -ذ
اأوط - - - - - - - - -ا‰ Êرو 67
ٌق -غ-زذيسس وم-ك-ان مي
ق- -اران م- -ق -ط -ع خÒة
ما ÊمÈازانت سشانت
ن- - -ت - -ك - -روسش Úم - -ات - -ا
اإدي- - - - -اج ÚاŸوت نـ 3
م -ي -دان ي -زوا ل -ع -م -ر
نسشان جار نـ 20د36
دسش ٌ-ق -اسش -ان دال-زي-ات
ف -وج -راح نـ  3نيضشان

يزوا لعمر نسشان جار
نـ 28د 62دسشٌقاسشان.
و ٌق -ل-م-داذ اأسش-نقسس
وم -روب -وز ن-ت-ك-روسشÚ
ٌق - - -يÈي - -ذان ي - -وسش - -اد
اأهيل اأسشيواظ ميدان
سش-ال-ب-اب-ور سش-ال-دزائ-ر
اأŸعاذ ششرششال اإكالو
ٌق - -ال -وق -ث -يسس ال -كÌث
م- -ل- -م- -ي Áوٌق ل -ب Ó-ن
ون - -اضس ن - -ال - -ب- -اب- -ورو
فسش- - -انت ن- - -ت - -ي - -ك - -ال
سش- -ووسش -ان ن -ا÷م -ع -ة
دالسش - - - - - - -بث ج - - - - - - -ار
نالدزائر دششرششال و
ي Ó-ن ت -وا’م اأي-اواضس
سش - - -ي - - -ا رزاه األ- - -ع- - -اذ
اإي- -وراي- -ان و سش- -وام- -و
ت -وا ⁄اأي -ي-ل-ي اأن-ق-اسس
’كسش -ي-داث ي-يÈي-ذان
ي Ó- -ن اأوروشش - -ي - -ه - -ان
ت- -اوي- -ان- -ي- -د ل -ي -ع -ارث
ط-اق-رضشالت اإهوذرث
ميدان.

تيبازة :عÓء ملزي

اŸصشل ـ ـى ن ـ ـ ـ ـامي ابراهيـ ـ ـ ـم بـ ـ ـن من ـ ـ ـ ـ ـاد

مصسلى نامي ابراهيم يوسسد
اغرم انتجننت اتوسسمى سسسسم
نقن اونعزام اقارناسس عمي
ابراهيم بن مناد ادر القرن فيد
سسز الهجري ادر امار نالشسيخ
باعبد الرحمن الكرتي دالشسيخ
بابا سسعد تغردايت دقن
سسنلمادان نالشسيخ ابي
بكرالفرسسطائي.

ع -م -ي اب -راه -ي -م ادق -ل غ -رسس ال-فضش-ل
ان- -نشش- -ار ن- -اŸذهب ا’ب- -اضش -ي ” ن -غ -زر
ان - -ل- -م- -زاب اي- -ت- -وغ ي- -نشش- -ر دسس اŸذهب
ناŸعتزلة و Êيفرن باشس ادبنى ااŸصشلى
ازغار نوغرم اتزاليت دوسشعزم دوسشلمد
ننلمادان  .انششان يدجوج سشمدان باشس
اديلي دنششان
ن-وسش-ل-م-اد Ÿور ن-الشش-ري-ع-ة ام-اشش-ي يÓ
ا◊ال اموششان اضشضشن ÚانااŸصشلى نامي
سشعيد تغردايت د عبد الرحمان الكرتي
ات املششت.
الشش- -ي- -خ اب- -راه- -ي -م غ -رسس اق -ن ال -دور
اي-زع-لك ام-اسس ن-اÛت-م-ع انشش-ار ن-ال-قيم
ن -ومسش -م -اح دوصش Ó-ح ج -ار م -دان دودوال
غال الدين ننتدت .الششيخ ابراهيم يتوغ
اسشقضشاع قاع “دورتسس اماسس ناŸصشلى
.
اŸصشلى يوسشد ازغار نوغرم انتجننت
اتوبنى سشقت الهندسشة ايتبهى دسس مناو
اكومار اتوبنى سشا÷ Òادوضشغ  .دصشماد
انفذو يحمى Œرسشت  .اناف دسس مناو

الونان اوتاف نتفويت دوزو.
اŸصش -ل -ي -و ي -دول -د دنشش -ان ن -ال -زي -ارات
نتومان اقمان بارن دسس ادباب نالعمران
ابرنبان ازوران اŸصشلى انكوربزي ايبي
ل- -فصش- -الت ن- -اŸصش- -ل -ى ي -ب -ن -ى اسشسس اقت
ال-ك-ن-يسش-ة ف-رنسش-ا .ال-ب-ن-ي-ان زذغ ي Ó-اطف
ام -انسس غ -ال وسش -و ام -ار اقضش-ع-ان غ-فسس
د’ن ي Óاقم ابد مع مناوت الÎميمات
اضشران دسس.
و Êدقن سشنعزمان ا’ن يغلب اسشسشان
اغزر انلمزاب سشبÓن اماننسشان اونششار
نالعلم دوسشلمد دوسشعزم ب Óاقن ا’جر
انغ اقن اŸقابل .
اغÓن ي Óدسس مناو ادمصشلى دموششان
نتغرم توصشنفان الÎاث ناليونسشكو ا’ن
ا–افظ سشالÎاث امو Êسشوسشقم ‰وششان
دور‡نسش -ان سش -وم-ع-اون ‰صش-وردا دم-ن-او
ا’عضشاء نالهيئة نعزابان دتوات ..

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

الفجر03.٥3...............:
مواقيت الظهر12.٥3...............:
الصشلة العصشر16.٤٤...............:
المغرب20.0٧..............:
العششـاء21.٤6................:
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^ 16جويلية  :1٩61رئيسش الأسشاقفة با÷زائر السشيد
ديفال ينجو من ﬁاولة اغتيال من طرف غلة
اŸع -م -ري -ن Ãدي -ن -ة ا÷زائ -ر ن -ت-ي-ج-ة Ÿواق-ف-ه
العادلة من القضشية ا÷زائرية.
^  16جويلية  :1٩٥6أاصشدرت اÙكمة العسشكرية
الفرنسشية حكما بالإعدام ‘ حق اŸناضشل« Úجميلة
بوحÒد و «جميلة بوعزة».

الطقسش اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17082 Oó©dG

السشبت  11ششوال  1٤3٧هـ اŸوافق لـ  16جويلية 2016م

 25°وهران
 25°وهران

الثمن  10دج

29°
28°
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تدمﬂ Òبأا لإلرهابي Úبأادرأر وأسسÎجاع 3
يزورون أ ıـرج نور ألدي ـن بن عمـ ـ ـر ‘ أŸسستشسف ـ ـ ـ ـى كلشسنيكوف 4 ،مققذوفات هاون وذخÒة
بفضشـــل اليقظــــة الدائمــــة للقـــــوات اŸسشلحــــة با◊ـــــدود

قامت أاول أامسش ،اŸديرية
لمن الوطني
الولئية ل أ
بوهران‡ ،ثلة ‘ خلية
التصشال والعلقات
العامة ،بزيارة إا¤
اıرج ا÷زائري اŸتقاعد
من التلفزيون ا÷زائري
بوهران ،نور الدين بن عمر،
الذي يرقد حاليا Ãصشلحة
أامراضش السشكري
باŸسشتششفى.

براهمية مسسعودة

ق- -ال ن- -ور ال- -دي- -ن ب- -ن ع- -م- -ر ‘
تصسريح له ،أان زيارة رئيسش خلية
التصس- -ال وال- -عÓ- -ق -ات ال -ع -ام -ة،
ﬁافظ الشسرطة السسيد رحماÊ
عبد الرحمان ،برفقة عدد من
إاط - - - -ارات الشس - - - -رط- - - -ة رف- - - -عت
م- -ن م -ع -ن -وي -ات -ه وخ -ف -فت ك -ثÒا
م -ن آالم -ه ا÷سس -دّي -ة ،لف -ت -ا إا¤
أاهمية مثل هذه اŸبادرات ،سسواء
ك- - -انت ف - -ردي - -ة أاو ج - -م - -اع - -ي - -ة
وأاث - -ره- -ا اإلي- -ج- -اب- -ي ع- -ل- -ى ك- -ل
م -ن أاع-ط-ى ال-ك-ث Òل-ل-ج-زائ-ر و⁄
ينتظر جزاء من أاية جهة.
للعلم يعّد اıرج نور الدين بن
ع - - -م - - -ر ،م - - -ن أاه - - -م اıرجÚ
ا÷زائري Úالذين تأالقوا ‘ عا⁄
اإلخ -راج ال -ت -ل -ف -زي -و ،Êأاع -م -ال -ه
ال -ف -ن -ي -ة أاع -ط -ت -ه اŸك -ان -ة ال -ت-ي
يسس- -ت- -ح- -ق- -ه- -ا وع- -ززت حضس- -وره

اŸت - -م - -ي - -ز ‘ شس - -ت- -ى اÛالت
اإلب -داع -ي -ة ،إاضس-اف-ة إا ¤أان-ه ك-ان
أاح -د م-ؤوسسسس-ي ال-ف-رق-ة الشس-ع-ب-ي-ة
اŸسس - -رح - -ي - -ة ب - -وه- -ران ،خÓ- -ل
السسبعينيات إا ¤جانب رواد الركح
ا÷زائ- - -ري ،أام- - -ث- - -ال اŸرح- - -وم
اŸفتشش طاهر الذي شساركه فيلم
«سسÒات» وك - -ذا اŸرح- -وم ع- -ب- -د
القادر علولة الذي نهل من خÈته
واسستقى من موهبته الكث Òقبل
أان تتاح له سسنة  1974فرصسة ولوج
عا ⁄التلفزيون.

تعلم نور الدين بن عمر فنون
اŸسس - - - - -رح Ÿدة  6سس- -ن -وات ‘
اŸع-ه-د اŸوسس-ي-ق-ي ب-وه-ران ،ث-م
ع -م -ل ك -م -م -ث-ل Ÿدة  4سسنوات،
وعام Úكمخرج مسسرحي ،ليتصسل
به صسديق حميم من بلجيكا ،وهو
«ﬁم -د ب -ن صس -ال -ح» ال -ذي ط-لب
منه مسساعدته ‘ إاخراج مسسلسسل
من  4حلقات ،مع كوكبة هامة من
اŸم - -ث - -ل Úا÷زائ - -ري ‘ Úت- -لك
الفÎة على غرار اŸمثل «فتحي
عصس- -م- -ان»« ،ف -ت -ح -ي -ة خ Ó-دي»،

«Áي- -ن- -ة غسس- -ول»ﬁ« ،م -د آادار»
و‡ثل Úآاخرين ‘ اŸسسرح.
عÓقته الوطيدة باÿشسبة مكنته
من ولوج ›الت فنية أاخرى ‘
ع-ا ⁄ال-ف-ن السس-اب-ع ،ع-ن-دم-ا ق-دم
Œاربا سسينمائية ناجحة ككاتب
ﬂرج ،أاهّ- -م- -ه -ا ف -ي -ل -م «م -ف -تشش
ط-اه-ر سس-ج-ال ال-ه-دف» ل-ل-م-خرج
«زك -ري -اء» ،وأاخ -رج ف -ي -ل -م ط -وي-ل
بعنوان «النظرة» عام  2000حول
األشسباح واŸنازل اŸسسكونة ،ثم
ف-ي-ل-م ال-واسس-ت-ارن الطويل «الوردة
اŸسسمومة» عام .2001
عرفه ا÷مهور أاك ‘ ÌحصستÚ
«لقاء» و»قوسش قزح» التي كانت
تبث سسنة  ،1987أاوبÒات «تسسابيح
األرضش» ‘ ال - - - - - - - -ذك- - - - - - - -رى 33
لÓ-سس-ت-قÓ-ل عام  ،1987ث -م ق -دم
ب - -ع - -ده- -ا حصس- -ة «م- -واهب» ،ث- -م
«قافلة ا÷نوب» كمسساعد ﬂرج،
ثم حصسة «لقاء» ‘  8حلقات مع
أاك Èالفنان Úا÷زائري ،Úإاضسافة
إا« ¤م- - - -رح - - -ب - - -ا» ‘  13ولية
جزائرية ،ثم «اسستوديو األطفال»
ع - -ام  ،2011ب- -ع- -د ت -ق -اع -ده م -ن
التلفزيون حماسسه تضساعف أاك،Ì
بدليل عدد األفÓم واŸسسلسسÓت
التلفزيونية الناجحة التي قدمها
م -ؤوخ -را م -ن خ Ó-ل ت -ع -ام -ل-ه م-ع
اÿواصش ،حيث قدم «سسيت كوم»
مع «زاز» ‘  13حلقة ،بث على
ال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون ا÷زائ- -ري خ Ó-ل
رمضسان الفارط.

اختتام الطبعة التاسشعة Ÿهرجان الأغنية الوهرانية

تتويـ ـ ـ ـ ـ ـج ثلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة متسسابق ـ ـ ـ ـ ـ Úبا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـرأتب أألو¤

اختتمت سشهرة أاول أامسش ،باŸسشرح
ا÷هوي عبد القادر علولة ،بوهران
الطبعة التاسشعة للمهرجان اÙلي
لغنية الوهرانية ،بعد
الثقا‘ ل أ
خمسشة أايام كاملة من السشهرات الفنية،
لصشالة ،وخاصشّية التجّدد.
اŸعّبقة با أ

براهمية مسسعودة

“يزت التظاهرة Ãشساركة أازيد من  40فنانا
وفنانة ،كلهم أاطربوا ا÷مهور وأامتعوهم بأاغاÊ
ج -دي -دة ،أاث -روا ب -ه -ا السس -اح -ة ال -ف -ن -ي-ة ،ع-ل-ى
غرار خّريجة مدرسسة اŸهرجان ،أاسسماء ،التي
اسستطاعت أان تفرط نفسسها ‘ السساحة الفنّية،
ﬁلّ- -ي- -ا وّح- -ق- -قت ‚اح- -ات وط- -ن- -ي- -ا ،وه- -ي
واحدة من أاهم أاهداف ﬁافظة اŸهرجان،
نظًرا إا ¤ا◊رصش الشسديد على اكتشساف جيل
جديد ،يحمل مشسعل األغنية الوهرانية.
كما ” خÓل نفسش اليوم ،اإلعÓن عن أاسسماء
الفائزين باŸراتب الثÓثة األو ،¤من أاصسل
 10متنافسس Úعلى لقب الطبعة ،الذي عرف
Óم-ك-ان-ي-ات ال-ك-بÒة
ت -ن -افسس -ا ح -ادا ،ن -ظ -را ل  -إ
التي يتمتعون بها بشسهادة ÷نة التحكيم‡ ،ا
يعد بالفعل مكسسبا حقيقيا للثقافة ا÷زائرية
عاّمة ،واألغنية الوهرانية ،التي باتت اليوم
“لك خ- -زان- -ا ه- -ائ Ó- -م- -ن اŸواهب الشس- -اب -ة
الصساعدة.
وهو ما أاّكدته نتائج مسسابقة مهرجان األغنية
الوهرانية ‘ ،نسسخته التاسسعة ،بعدما عادت
ا÷ائ- -زة األو ¤ل- -ل- -ف- -ن- -ان ال- -ه -اوي ح -ن -ي -ف -ي
هشس -ام ،وه -و ال -ذي ت -ن -ب -أا بشس -أان -ه ال -ك -ث Òم-ن
اŸتتبع Úبذهابه بعيدا ‘ ›ال هذا النوع
من الفن األصسيل ،فيما فاز باŸرتبة الثانية
هواري ﬂنطر ،وحازت الشسابة إاكرام عزوز
على اŸرتبة الثالثة.
أاعضس -اء ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ال-ت-ي ت-رأاسس-ه-ا م-دي-ر
ال -دي -وان ال -وط-ن-ي ◊ق-وق ال-ت-أال-ي-ف وا◊ق-وق
اÛاورة ،بالهاشسمي بوسسيف ،وضسمت عميد
الفنان Úا◊اج السسعيدي واŸوسسيقي واŸلحن
بن عبد الله أاحمد اŸعروف بعبد الله غربال
وك - -اتب ال - -ك - -ل- -م- -ات والشس- -اع- -ر ب- -ا◊ضس- -ري

ب - -ا◊ضس - -ري وال - -ف - -ن - -ان ف - -ت - -ح - -ي الصس- -ا،Ë
ث ّ-م-ن-وا األصس-وات ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-افسست ع-ل-ى
اŸراتب األو ،¤مع إاجماع تام على ‚اح هذه
الطبعة من اŸهرجان الذي سسيبقى ،حسسبهم،
مكسسبا لسسكان الباهية.
واÓŸحظ خÓل هذه التظاهرة الفنية التي
اح -تضس -ن -ه -ا ألول م -رة اŸسس-رح ا÷ه-وي ع-ب-د
ال- -ق- -ادر ع- -ل -ول -ة ،ح -رم -ان ب -عضش ال -ب -ل -دي -ات
اÛاورة Ÿدي- -ن- -ة وه- -ران م- -ن السس- -ت -م -ت -اع
بالسسهرات الفنية التي كانت تنظم على هامشش
ه -ذه ال-ف-ع-ال-ي-ة ،ك-م-ا ع-رفت غ-ي-اب ألول م-رة
ع -م -ي -د األغ -ن -ي-ة ال-وه-ران-ي-ة بÓ-وي ال-ه-واري
وشس -اع -ر اŸل -ح-ون الشس-ي-خ م-ك-ي ن-ون-ة ال-ل-ذان
أاقعدهما اŸرضش عن مشساركة ا÷مهور هذه
ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي  ⁄ي-ت-خ-ل-ف-ا ع-ن-ها منذ
الطبعة األو.¤
ويرجع السسبب إا ¤سسياسسة ترشسيد النفقات
التي تنتهجها الوزارة الوصسية ،التي رصسدت
ل -ل-م-ه-رج-ان م-ي-زان-ي-ة ه-زي-ل-ة  ⁄ت-ت-ج-اوز 400
مليون سسنتيم ،كما جاء ‘ الكلمة اÿتامية
Ùافظة اŸهرجان ،السسيدة ربيعة موسساوي
التي طالبت خÓل طبعات اŸهرجان السسابقة،
أان ي -ن-ظ-م داخ-ل ق-اع-ة م-غ-ل-ق-ة ع-وضش مسس-رح
ال-ه-واء ال-ط-ل-ق ،اسس-ت-ج-اب-ة ل-رغ-ب-ة ال-ع-ديد من
العائÓت الوهرانية ،وهو ما حدث فع.Ó
وك -ان خ -ت -ام ف -ع -ال -ي -ات ال -ط -ب -ع -ة ال -ت -اسس -ع -ة
Óغ -ن -ي -ة
ل- -ل- -م- -ه- -رج- -ان اÙل- -ي ال- -ث- -ق -ا‘ ل  -أ
ال -وه -ران -ي -ة مسس -ك -ا ‘ سس -ه -رة ف -ن ّ-ي-ة ‡ّي-زة،

سس- - - - - - - -اف- - - - - - - -رت ب - - - - - - -ا÷م - - - - - - -ه - - - - - - -ور إا¤
الزمن ا÷ميل وعادت به إا ¤أاجواء األغاÊ
الÎاث- -ي- -ة ال- -ق- -دÁة ،ال- -ت- -ي أاب- -دع ‘ أادائ- -ه -ا
ال - -ف - -ن - -ان ب - -ارودي ب - -ن خ - -دة وع - -ب - -د ال- -ل- -ه
مرسساي ،برفقة البا‹ للرقصش معطي ا◊اج،
دون أان ن- -نسس -ى اŸشس -ارك -ة ال -ف ّ-ع -ال -ة ل -ف -رق -ة
اŸداح-ات ،ال-ت-اب-ع-ة ÷م-ع-ي-ة «األف-راح» ال-ت-ي
أادخلت السسرور على قلب ا◊اضسرات ،اللواتي
رقصس -ن وŒاوب -ن م -ع ت -لك األن-غ-ام ال-راقصس-ة،
ال- -ن- -اب- -ع- -ة م -ن ن -ف -ح -ات األف -راح واألع -راسش
الوهرانية القدÁة.

الششعب ‘ /إاطار تأامÚ
ا◊دود وﬁاربة
لرهاب ،وبفضشل
ا إ
اليقظة الدائمة لقواتنا
اŸسشلحة“ ،كنت مفرزة
للجيشش الوطني الششعبي
وبالتنسشيق مع عناصشر
لمن الوطني ،يوم 13
ا أ
جويلية  ،2016من
كششف ﬂبأا يحتوي على
لسشلحة
كمية من ا أ
والذخÒة
بأادرار/ن.ع .3.جاء
هذا ‘ بيان وزارة
الدفاع الوطني تلقت
«الششعب» نسشخة منه.
م-ك-نت ه-ذه ال-ع-م-ل-ية النوعية
م - -ن اسسÎج- -اع  3مسسدسسات
رشساشسة من نوع كÓشسنيكوف،
 4مقذوفات هاون  82ملم،
و 1829ط -ل -ق -ة م -ن ﬂت-ل-ف
العيارات.

م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،و‘ إاط -ار
ح- - -م - -اي - -ة ا◊دود وﬁارب - -ة
ا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة ،ضس-ب-طت
م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشش ال -وط -ن -ي
الشس- - - -ع- - - -ب - - -ي بÈج ب - - -اج - - -ي
ﬂتار/ن.ع ،6.مركبت)02( Ú
رب-اع-ي-ت-ي ال-دفع و( )2,6ط -ن

م-ن اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة م-وج-ه-ة
للتهريب.
وبالوادي/ن.ع ،4.أاوق - - - - - - - -ف
ع- -ن- -اصس- -ر ال- -درك ال- -وط- -ن -ي
مهربا ،فيما ” ضسبط شساحنة
و( )27554وحدة من ﬂتلف
اŸشسروبات.

أألمن ألوطني ينظـ ـم ألطبع ـ ـ ـة ألسسادسسـ ـ ـة
لسسبـ ـ ـ ـاق ألسسباح ـ ـ ـ ـة أ◊ ـ ـ ـ ـرة ‘ ألبح ـ ـ ـ ـ ـر

‘ إاطار تعزيز النششاط الرياضشي
Ãختلف الختصشاصشات ‘ الوسشط
الششرطي و–ت رعاية اللواء عبد
الغني هامل ،نظمت اŸديرية العامة
لمن الوطني ،صشبيحة أامسش ،على
ل أ
مسشتوى ششاطئ مركز الراحة العائلي
للمن الوطني بع Úتاقورايت
(تيبازة) ،الطبعة السشادسشة لسشباق
السشباحة ا◊رة ‘ البحر.
أاشسرف ‡ثل اللواء هامل ،عميد أاول للشسرطة
أاب -و ب -ك -ر ب -وأاح -م -د ،م -دي-ر الصس-ح-ة ال-نشس-اط
الجتماعي والرياضسات ،الذي أاعطى إاشسارة
انطÓق السسباق ،بحضسور ‡ثل Úعن الفرق
اŸشساركة ،إاطارات األمن الوطني ومندوبي
األسسرة اإلعÓمية.
شسارك ‘ السسباق ،الذي إامتد على مسسافة 6
كلم (ذهابا وإايابا) 79 ،سسباحا‡ ،ثل Úلكل من
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ف-ري-ق
ا÷م -ع -ي -ة ال-ري-اضس-ي-ة ل -أ
القوات البحرية ،فريق قيادة الدرك الوطني،
فريق إادارة السسجون ،فريق ا◊ماية اŸدنية
وف- - - - - -ري- - - - - -ق ا÷م - - - - -ارك ا÷زائ - - - - -ري - - - - -ة.
عرفت التظاهرة تنافسسا وحماسسا شسديدين
ب ÚاŸشسارك ‘ Úأاجواء رياضسية من أاجل
التتويج باللقب ،ليختتم السسباق بتتويج السسباح
ل -وزاط ي -اسس Úال -ت -اب -ع ل -ف -ري-ق ق-ي-ادة ال-درك
ال -وط -ن -ي ب -اŸرت -ب -ة األو ،¤وع -ادت اŸرت-ب-ة
ال-ث-ان-ي-ة ل-لسس-ب-اح ب-ن ع-ب-د ال-رح-م-ان بÓ-ل م-ن
Óم-ن ال-وط-ني ،وعادت
ا÷م-ع-ي-ة ال-ري-اضس-ي-ة ل -أ
اŸرت -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة ل -ب-ل-خ Òدح-م-ان م-ن ن-فسش
الفريق.
ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-الÎت-يب حسسب ال-ف-رق ،ف-ق-د
ع- -ادت اŸرت -ب -ة األو ¤إا ¤ف -ري -ق ا÷م -ع -ي -ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ي-ل-ي-ه فريق قيادة
ال-ري-اضس-ي-ة ل -أ

الدرك الوطني ،.فيما احتل اŸركز الثالث
فريق القوات البحرية.
‘ خ-ت-ام ال-ط-ب-ع-ة السس-ادسس-ة ل-لسس-ب-اح-ة ا◊رة
Óمن الوطني لسسنة  ،2016اشسرف عميد أاول
ل أ
ل -لشس -رط -ة أاب -و ب -ك-ر ب-وأاح-م-د ،م-دي-ر الصس-ح-ة
النشساط الجتماعي والرياضسات ،رفقة ‡ثلي
ال- -ف- -رق اŸشس- -ارك- -ة ع- -ل- -ى م- -راسس -ي -م ت -وزي -ع
اŸي- - -دال - -ي ـات وا÷وائ ـز ع - -ل - -ى السس - -ب - -احÚ
الفائزين وحسسب الفرق اŸتفوق ‘ Úهذه
اŸنافسسة الرياضسية.
وعلى هامشش التظاهرة ،أاكد ‡ثل اŸديرية
Óمن
Óمن على حرصش القيادة العليا ل أ
العامة ل أ
الوطني ،وعلى رأاسسها السسيد اللواء عبد الغني
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى
ه -ام -ل اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
تشسجيع اŸمارسسة الرياضسية باألمن الوطني،
وت -ن -ظ -ي -م م -ث -ل ه -ذه اŸواع -ي -د ال -ري -اضس -ي -ة
وترسسيخها ‘ برنامج عمل اŸديرية العامة
Óمن الوطني ،تعزيزا ألسسسش التواصسل مع
ل أ
ﬂت- -ل- -ف شس- -رائ- -ح اÛت- -م -ع وخ -اصس -ة ف -ئ -ة
الشسباب.
النتائج الفنية والنهائية
@ الÎتيب حسشب الفردي
 -1فردي:
 -1ل- -وزاط ي- -اسس( Úف- -ري- -ق ق -ي -ادة ال -درك
الوطني)
 -2بن عبد الرحمان بÓل (فريق ا÷معية
Óمن الوطني)
الرياضسية ل أ
 -3اŸرتبة الثالثة
@ الÎتيب حسشب الفرق:
Óمن الوطني
 -1فريق ا÷معية الرياضسية ل أ
 -2فريق قيادة الدرك الوطني
 -3فريق القوات البحرية

سشهــــــرات فنيــــــة يحييهــــــا فنانـــــون عـــــرب وأاجــــــــــانب

قاعة «أحمد باي» تفتح أبوأبها للجمهور ألقسسنطيني ..وألديوأن ألوطني يعد بÈنامج ثري

–تضسن قاعة العروضش الكÈى «أاحمد باي»
السسهرات الفنية التي ينظمها الديوان الوطني
ل -ل-ث-ق-اف-ة واإلعÓ-مÃ ،شس-ارك-ة ك-وك-ب-ة م-ن أاŸع
‚وم األغ-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ع-رب-ي-ة وال-ع-اŸي-ة
وال- -ت- -ي ان- -ط- -ل- -قت ل -ي -ل -ة األرب -ع -اء واÿم -يسش
وتتواصسل إا ¤غاية  22جويلية ا÷اري ،كانت
من توقيع ك Óمن الشساب أانور ،الشسابة Áينة
والشساب ديدين .عرفت السسهرة حضسورا قويا
وت -واف -دا م-ت-م-ي-زا زاده ت-ن-اغ-م ا÷م-ه-ور ال-ذي
Œاوب مع الفنان Úبهتافات وتصسفيقات حارة
أالهبت القاعة الكÈى ،التي تعت Èمن أاضسخم
ال -ق -اع -ات اŸن -ج -زة ب -قسس -ن -ط -ي -ن -ة خصس -وصس-ا

وا÷زائر عموما.
ت -ت -واصس -ل ا◊فÓ-ت م-ع ك-وك-ب-ة م-ت-م-ي-زة م-ن
الفنان Úعلى غرار الفنانة أامينة فاخت ،من
تونسش الشسقيقةﬁ ،مد روان ،كويرات ،الفنان
عزوdj
h.magnu ، blacho، sultan، sem
 ،mال-ف-ن-ان وف-ي-ق ح-ب-يب م-ن سس-وري-ا ،ال-فنان
الكب Òالعراقي كاظم السساهر ،اللبنانية ذات
الصسوت ا÷بلي ‚وى كرم ،و›موعة كبÒة
من الفنان Úسسيلهبون قاعة أاحمد باي ويعيد
ا◊ركية الثقافية للمدينة التي أاضسحت إاشسعاعا
ثقافيا ووجهة الفنان ،Úليكون اŸوعد بالقاعة

التي Œمع ا÷مهور القسسنطيني بفنانيه العرب
واألجانب وكذا الفنان Úا÷زائري.Ú
ا÷مهور القسسنطيني الذي توافد بشسكل كثيف
ع-ل-ى حضس-ور ا◊ف-ل-ة األو ¤ال-ت-ي اسس-ت-ق-ب-ل-ت-ه-م
Óل -ئ -ة زادت م -ن خصس -وصس-ي-ة
–ت أاضس -واء م -ت  -أ
القاعة الكÈى ،وتقنية عالية من اŸوسسيقى
التحضسÒية التي سسبقت العرضش الغنائي ،الذي
صس -ن -ع -ه ك  Ó-م -ن الشس -اب -ة Áي -ن-ة ،الشس-اب أان-ور
وديدين ،ليسستمتع ا÷مهور بالÈنامج اÿاصش
بالسسهرات الفنية الصسيفية.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

