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األربعاء  ٢٠جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٥ششوال ١٤٣٧هـ

ڤ ـ ـ ـرين يشش ـ ـ ـرف على ندوة
تكوينيـ ـ ـ ـة بسشطي ـ ـف
يششرف وزير ا’تصشال حميد ڤرين يوم  2٤على ندوة
ت -ك -وي -ن -ي -ة Ãدي -ن -ة سش -ط -ي -ف ،وذلك ‘ إاط -ار سش -لسش-ل-ة
ال -دورات ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا وزارة ا’تصش-ال
’عÓم ،والتي
واŸتضشمنة تقريب اŸواطن من وسشائل ا إ
ب-اشش-رت-ه-ا ‘ ديسش-م ،2015 Èي-ح-تضش-ن-ه-ا اŸدرج ا÷امعي
ف-رح-ات ع-ب-اسص ،وي-نشش-ط-ه-ا ﬁم-د ك-ورسش-ي ،م-دي-ر ال-ت-حرير ÷ريدة اÛاهد ،كما
’ذاعة اÙلية.
سشيقوم الوزير باŸناسشبة بتفقد اسشتديوهات ا إ

بوضشياف يختتم اللقاء التحضشÒي مع البعثة الطبية للحج
يشش -رف وزي -ر الصش -ح -ة والسش -ك -ان
وإاصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات ع-ب-د اŸالك
ب- -وضش- -ي- -اف ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى ح- -ف -ل
اخ- -ت- -ت -ام ال -ل -ق -اء ال -ت -حضشÒي م -ع
البعثة الطبية للحج ،وذلك على
مسش -ت -وى اŸع -ه -د ال-وط-ن-ي ل-لصش-ح-ة
’ب-ي-ار
ال -ع -م -وم -ي -ة ،شش-ارع ال-ب-ك-ر ا أ
ب -ال -ع -اصش -م-ة ،وذلك ع-ل-ى السش-اع-ة
 12:00زوا’.
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توقيـ ـ ـع عقد ششراكة إانششاء مؤوسشسش ـة
جزائرية إاسشبانيـ ـ ـة لضشب ـط ا Ÿـ ـرور

اللواء هامل يتلقى
رسشالة عرفان من
السشفÒة اأ’مريكية

’ششغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي ،اليوم،
يششرف وزير ا أ
ب -حضش -ور وا‹ ال -ع -اصش -م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ ،ع-ل-ى ت-وق-ي-ع ع-ق-د
ششراكة من أاجل إانششاء مؤوسشسشة ﬂتلطة جزائرية ـ إاسشبانية
’نارة العمومية على
ﬂتصشة ‘ وضشع وضشبط حركة اŸرور وا إ
ت-ل-ق-ى ال-ل-واء ع-ب-د الغني هامل
مسش -ت -وى و’ي -ة ا÷زائ -ر ،وذلك Ãق -ر ال -و’ي -ة ،اب -ت -داء م-ن
Óمن الوطني ،رسشالة تقدير وعرفان موجهة له من قبل
اŸدير العام ل أ
السشاعة  1٤:30بعد الزوال.
سشفÒة الو’يات اŸتحدة ا’مريكية با÷زائر السشيدة جوان بو’ششيك،
أاششادت فيها با÷هود التي قام بها عناصشر الششرطة خÓل تأامينهم Ÿراسشم
ا’ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د ا’سش-ت-قÓ-ل اÿاصص ب-بÓ-ده-ا .وه-و اح-ت-ف-ال أاق-يم Ãقر
السشفارة با÷زائر أاكدت خÓله السشفÒة بارادة بÓدها تعزيز عÓقات
’رهاب وتطوير ا’قتصشاد
الششراكة مع ا÷زائر ‘ ›ا’ت ﬁاربة ا إ
ي -نشش -ط رئ -يسص ÷ن -ة ال -ف Ó-ح -ة والصش -ي -د ال -ب -ح -ري
الوطني.
وحماية البيئة سشليمان سشعداوي ،اليوم ،لقاء صشحفيا
نوهت السشفÒة السشيدة جوان بو’ششيك باحÎافية الششرطة
’يام الدراسشية التي نظمتها
لتقد Ëمنششورات أاششغال ا أ
’من والسشهر على
ا÷زائرية ‘ أاداء مهامها اŸتعلقة بحفظ ا أ
ال-ل-ج-ن-ة ح-ول م-وضش-وع ال-فÓ-ح-ة والبيئة النافعة ،وذلك
تنظم بلدية ا÷زائر الوسشطى ،اليوم ،حف ÓتكرÁيا على ششرف
ا’نسشيابية اŸرورية حول ﬁيط السشفارة خÓل هذا
Ãقر اÛلسص الششعبي الوطني ،ابتداء من السشاعة 11:00
رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصش-ح-راوي-ة ،إابراهيم غا‹ ،ومنحه
ا◊ف-ل ،ك-م-ا أاشش-ادت ب-ط-ري-ق-ة ال-ت-عامل العالية مع
صشباحا.
وسش-ام اŸواط-ن الشش-ر‘ ل-ذات ال-ب-ل-دي-ة ،وه-ي ت-دخ-ل ‘ إاط-ار ال-ت-وأام-ة
الضشيوف اŸششارك ‘ ÚاŸناسشبة.
اÈŸم -ة ب Úال -ب -ل -دي -ة وو’ي -ة ال -ع -ي -ون الصش -ح-راوي-ة ،عشش-ي-ة ان-طÓ-ق
Óخوة والتضشامن مع الششعب الصشحراوي ،وذلك بقاعة
’سشبوع الثقا‘ ل أ
ا أ
التششريفات Ãقر البلدية على السشاعة  17:00مسشاء.

سشعداوي يقدم منششورات اأ’يام
الدراسشية حول الفÓحة والبيئة

إابراهيم غا‹ ُيَقلَُد بوسشام اŸواطن
الششر‘ ببلدية ا÷زائر الوسشطى

السشفينة اŸدرسشة «الصشومام»
ترسشو Ãيناء بجاية

و يهنئ موظفي
الششرطة بعيدهم

قافلة –سشيسشيـ ـ ـ ـة ضش ـ ـد السشباحة ‘ السش ـ ـ ـدود ببجايـ ـ ـ ـ ـة

ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لسش-دود والتحويÓت ،يوم  23ج-وي-لية ا÷اري،
قافلة –سشيسشية ضشد السشباحة ‘ السشدود ،وذلك على مسشتوى سشد تيششي
’عÓم و إاطارات الوكالة.
حاف بو’ية بجاية ،بحضشور وسشائل ا إ

Óمن الوطني ،أاحر
جه اللواء عبد الغني هامل ،اŸدير العام ل أ
و ّ
رسش - - - -ت ،اأم- - - -سص،
’من الوطني Ãناسشبة عيد الششرطة اŸصشادف لـ22
التهاŸ Êنتسشبي ا أ
Ãي - -ن- -اء ب- -ج- -اي- -ة
جويلية من كل سشنة ،حيث أاششاد بروح اŸسشؤوولية التي يتحلى بها أافراد
السشفينة اŸدرسشة
الشش -رط -ة ،م-ع-تÈا الشش-رط-ة ا÷زائ-ري-ة م-ن اŸق-وم-ات اŸسش-اع-دة ‘ إارسش-اء
«الصش -وم-ام» ،رق-م
’نسشان.
دولة القانون واحÎام حقوق ا إ
ا 937 ÏŸالتابعة
Óمن الوطني هذه الفرصشة◊ ،ث
كما  ⁄يفوت السشيد اللواء اŸدير العام ل أ
ل-ل-ق-وات ال-بحرية
مسشؤوو‹ الششرطة ع ÈالÎاب الوطني ،على القيام بحمÓت جوارية تششمل
ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي
تنظيم زيارات من طرف عناصشر الششرطة Ãختلف رتبهم إا ¤اŸسشتششفيات
الشش -ع -ب -ي ،وع -ل-ى
واŸراك - -ز الصش - -ح - -ي - -ة ل- -زي- -ارة اŸرضش- -ى م- -ن أاف- -راد الشش- -رط- -ة ال- -ع- -ام- -لÚ
ت - -ن- -ظ- -م ال- -وك- -ال- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
واŸت-ق-اع-دي-ن ،وح-ت-ى اŸق-ع-دي-ن م-ن-ه-م اŸت-واج-دون ‘ ب-ي-وت-ه-م ن-ت-يجة
م-ت-نها  113طالب
’صش-اب-ات أاو ع-اه-ات مسش-ت-دÁة خÓ-ل مسش-اره-م اŸهني مع
ت-ع-رضش-ه-م إ
Óشش- -ع- -اع ال -ث -ق -ا‘،
ا÷زائ- -ري- -ة ل - -إ
ضش-اب-ط ي-زاول-ون دراسش-ت-ه-م ب-اŸدري-ة العليا للبحرية،
توزيع هدايا رمزية عليهم.
ابتداء من  22إا ¤غاية  2٤جويلية
من بينهم  31طالبة و 3طÓب اأجانب ،وهذا يندرج ‘
’نسشانية التي تأاتي Ãناسشبة عيد الششرطة،
هذه ا’لتفاتة ا إ
’فارقة ،وذلك Ãسشرح الهواء الطلق
ا÷اري ،عرضشا Ûموعة من النسشاء ا أ
اإطار برنامج ا◊ملة التدريبية «صشيف .»2016
تÈز مدى اهتمام القيادة العليا ÷هاز الششرطة بتعزيز
العادي فليسشي وفندق اÒŸديان Ãدينة وهران ،ابتداء من السشاعة .21:30
وهذا بهدف تعزبز اŸعارف اŸكتسشبة من
ق-ي-م ال-ت-ك-اف-ل ا’ج-ت-م-اعي وربط أاواصشر التضشامن
ق-ب-ل ال-ط-ل-ب-ة الضش-باط ،اأثناء فÎة
’م -ن
وال- -تÓ- -ح- -م م -ع ك -اف -ة أاف -راد أاسش -رة ا أ
ت- -ك -وي -ن -ه -م ب -اŸدرسش -ة ال -ع -ل -ي -ا
الوطني.

عرضس Ûموعة من
النسشاء اأ’فارقة

اللقاء الـ 75لتسشجيل
ششهادات اÛاهدات
واÛاهدين

البحرية ،ومسشاعدتهم على
ال- -ت- -ك- -ي -ف وال -ت -اأق -ل -م م -ع
ظ - - - - - - - - -روف اÓŸح- - - - - - - - -ة
’جيال ،يوم  23جويلية ا÷اري ،برنامج عملها الوطني اŸوجه للششباب ،وذلك باŸركز
تطلق اŸنظمة الوطنية لتواصشل ا أ
ال- - -ب - -ح - -ري - -ة ،وك - -ان ‘
التجاري اÙمدية مول الطابق الرابع ،اŸكتب  ،1163ابتداء من السشاعة  13:15بعد الزوال.
اسش- -ت- -ق -ب -ال السش -ف -ي -ن -ة
اŸدرسش - - - - -ة ،ق - - - - -ائ - - - - -د
ال- -واج- -ه- -ة ال -ب -ح -ري -ة
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،اليوم ،اللقاء ا÷ماعي
الـ 75ل -تسش -ج -ي-ل شش-ه-ادات اÛاه-دات واÛاه-دي-ن
الشش -رق -ي -ة ل -ل -ن -اح -ي -ة
ح - -ول م - -وضش - -وع «م - -ف - -ه - -وم ال - -ك - -ل- -م- -ة
العسشكرية
رصشيد جزا‘ ŸكاŸات غﬁ Òدودة لـ«أاوريدو»
اŸزدوج - -ة ..اŸن - -اضش - -ل اŸسش - -ب - -ل،
اÿاسش - - -ة ،ال- - -ع- - -م- - -ي- - -د
وم- -دل- -ول -ه -ا ال -نضش -ا‹ أاث -ن -اء
م- -عÓ- -وي صش -ال -ح ،ح -يث
ال- -ث- -ورة» ،وذلك Ãق- -ره
ي- - - -تضش- - - -م- - - -ن الÈن - - -ام - - -ج
اب-ت-داء م-ن السشاعة
بعد ‚اح عرضشه الÎويجي «اŸكاŸات غ ÒاÙدودة» الذي أاُطلق خÓل ششهر
نشش-اط-ات ث-ق-افية ورياضشية
 13:00زوا’.
رمضش -ان « ،2016أاوري -دو» ال -ذي ي -ظ-ل دائ-م-ا ‘ ا’سش-ت-م-اع ل-زب-ائ-ن-هÁ ،ن-ح ل-ه-م
ل - -ف - -ائ - -دة ال - -ط - -ل - -ب- -ة وط- -اق- -م
فرصشة ا’سشتفادة من هذه الصشيغة كرصشيد جزا‘ دائم للمواصشلة ‘ التكّلم
السشفينة.
بدون ﬁدودية بـ 150دج فقط.
وح- - -دد مسش- - -لك السش - -ف - -ي - -ن - -ة ‘ خ - -مسص
مع هذا الرصشيد ا÷زا‘ ا÷ديد ،يسشتفيد زبائن «أاوريدو» من رصشيد جزا‘
م - -راح - -ل ،ح - -يث اأب - -ح - -رت ال - -ب - -اخ- -رة اŸدرسش- -ة
تنظم وزارة الششباب والرياضشة ،اليوم ،حف Óل -ل-م-ك-اŸات غﬁ Òدود  2٤سشا 2٤/ن-ح-و شش-ب-ك-ة «أاوري-دو» صش-ال-ح إا ¤غ-اي-ة السش-اع-ة ال-ث-ان-ي-ة صش-ب-احا ُغداة يوم
الصش- -وم- -ام ،ي -وم  30ج -وان ال -ف -ارط م -ن م -ي -ن-اء
على ششرف الرياضشي ÚاŸششارك ‘ Úالبطو’ت
ا’قتناء.
ا÷زائر العاصشمة ‘ ،جولة تدوم اإ ¤غاية يوم
ال- -دول- -ي -ة ،ال -ت -ي ج -رت خ Ó-ل السش -داسش -ي
لÓسشتفادة من هذه الصشيغة والتواصشل بكل حريةُ ،يمكن لزبون «أاوريدو» ششراء رصشيده ا÷زا‘  2٤سشا ،2٤ /
 31ج -وي -ل-ي-ة ،تضش-م-نت ع-دة وق-ف-ات م-ن-ه-ا م-ي-ن-اء
’ول من  ،2016وذلك Ãطعم الغولف
ا أ
’نÎنت ›انا على http:// CHOOF.OOREDOO.DZ :أاو بتششكيل الرمز*. #11*151
وذلك بالربط با إ
ب- -ورتسش- -م- -وث ك- -اأول ﬁط- -ة ،م- -ي- -ن -اء ق -رط -اج -ن -ة
ب-دا‹ إاب-راه-ي-م ب-ال-عاصشمة ،ابتداء
هذا الرصشيد ا÷زا‘ ا÷ديد متوفر ÷ميع زبائن «أاوريدو» من اÿواصص واŸؤوسشسشات ع Èكامل الÎاب الوطني.
من السشاعة  18:00مسشاء.
(اإسش-ب-ان-ي-ا) ،م-ي-ن-اء ب-ج-اي-ة ،ق-م ف-ت-ورون-ت-و (اإي-ط-اليا)،
بتسشعÒاته التفضشيلية وعروضشه الفريدة من نوعها ،يسشعى «أاوريدو» لÓسشتجابة بصشفة أامثل ’حتياجات وتطلعات
زبائنه.
والعودة اإ ¤ميناء ا÷زائر العاصشمة.

اŸنظمة الوطنية لتواصشل اأ’جيال تعرضس برنا›ها

حفل على ششرف
الريـ ـ ـ ـ ـاضشي ÚاŸشش ـ ـاركÚ
‘ البطـ ـ ـو’ت الدولي ـ ـة

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

مك ـ ـ ـاŸات غـ ـ ـ ﬁ Òـ ـ ـدودة بـ 150دج فق ـط

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
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تطبع بالم ؤ

»æWh

ا’ربعاء  ٢٠جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٥ششوال  ١٤٣٧هـ

’دإرية
تعيينات على مسصتوى إÛالسس إلقضصائية وإÙاكم إ إ

رئيسض ا÷مهورية يجري حركة ‘ سصلك القضصاء

أإجرى رئيسس إ÷مهورية ،إلسصيد عبد إلعزيز بوتفليقة ،حركة ‘ سصلك إلقضصاء تضصمنت تعيينات على مسصتوى إÛالسس
’دإرية ،حسصب ما أإفاد به أإمسس إلثÓثاء بيان لرئاسصة إ÷مهورية.
إلقضصائية وإÙاكم إ إ
 عن Îمنور ،رئيسس غرفة ونائب رئيسس ›لسس قضشاء البليدة ،يعÚرئيسشا Ûلسس قضشاء ورڤلة.
 معمرية لزهاري ،مسشتششار Ãجلسس قضشاء اŸدية ،يع ÚرئيسشاÛلسس قضشاء إاليزي.
 بوحلوفة فريد ،رئيسس ›لسس قضشاء سشيدي بلعباسس ،يع ÚرئيسشاÛلسس قضشاء ع Úالدفلى.
 آإيت شصعÓل مرإد ،نائب عام مسشاعد لدى ›لسس قضشاء البليدة،يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضشاء البليدة.
 تقرإرت إنصصر ،نائب عام مسشاعد لدى ›لسس قضشاء الوادي ،يعÚنائبا عاما لدى ›لسس قضشاء “Ôاسشت.
 بن كث Òبن عيسصى ،مسشتششار باÙكمة العليا ،يع Úنائبا عامالدى ›لسس قضشاء ا÷زائر.
 رحيم أإحمد ،مسشتششار دولة Ãجلسس الدولة ،يع Úنائبا عاما لدى›لسس قضشاء عنابة.
 ناصصف إ◊سص ،Úنائب عام مسشاعد لدى ›لسس قضشاء ا÷زائر،يع Úنائبا عاما لدى ›لسس قضشاء ع Úالدفلى.
 نابوت ﬁمد ،رئيسس غرفة Ãجلسس قضشاء وهران ،يع Úنائبا عامالدى ›لسس قضشاء غليزان.
’درإية:
 )2تعي ،Úعلى مسصتوى إÙاكم إ إ

وجاء ‘ البيان أانه «طبقا أ’حكام اŸادة  9٢من الدسشتور واŸادة  ٤9من
القانون العضشوي رقم  ١١-٠٤اŸؤورخ ‘  ٢١رجب عام  ١٤٢٥هجري
اŸوافق  ٦سشبتم ٢٠١٦ ÈميÓدي ،اŸتضشمن القانون اأ’سشاسشي للقضشاء،
قام عبد العزيز بوتفليقة ،رئيسس ا÷مهورية ورئيسس اÛلسس اأ’على
للقضشاء ،بإاجراء حركة ‘ سشلك القضشاء ” Ãوجبها:
 )1تعي ،Úعلى مسصتوى إÛالسس إلقضصائية:
 سصماتي إلسصعيد ،رئيسس غرفة Ãجلسس قضشاء برج بوعريريج ،يعÚرئيسشا Ûلسس قضشاء باتنة.
 زيÓبدي حورية ،مسشتششارة باÙكمة اإ’دارية با÷زائر ،تعÚرئيسشة Ûلسس قضشاء بجاية.
 بن أإحمد ÿضصر ،رئيسس ›لسس قضشاء سشعيدة ،يع Úرئيسشا Ûلسسقضشاء تلمسشان.
 بن حرإج ﬂتار ،رئيسس ›لسس قضشاء ورقلة ،يع Úرئيسشا Ûلسسقضشاء ا÷زائر.
 بوعÓم ﬁمد بوشصعالة ،رئيسس غرفة ونائب رئيسس ›لسس قضشاءبششار ،يع Úرئيسشا Ûلسس قضشاء سشعيدة.
 بن د’ع أإحمد ،رئيسس ›لسس قضشاء ع Úالدفلى ،يع ÚرئيسشاÛلسس قضشاء سشيدي بلعباسس.
 سصعدون عبد إلقادرﬁ ،امي عام لدى اÙكمة العليا ،يعÚرئيسشا Ûلسس قضشاء عنابة.
 بوشصريط ﬂتار ،رئيسس ›لسس قضشاء بجاية ،يع Úرئيسشا Ûلسسقضشاء ڤاŸة.

 بلÈوإت ﬁمد ،مسشتششار باÙكمة اإ’دارية بالسشعيدة ،يع Úرئيسشاللمحكمة اإ’دارية ببششار.
 مقدم عيسصى ،رئيسس غرفة باÙكمة اإ’دارية بقاŸة ،يع Úرئيسشاللمحكمة اإ’دارية بتمÔاسشت.
 ع-وإق صص-ل-يحة ،مسش -تشش -ارة ب -اÙك-م-ة اإ’داري-ة ب-ا÷زائ-ر ،ت-عÚرئيسشة للمحكمة اإ’دارية بتيزي وزو.
 لبصش Òفاطنة ،رئيسشة غرفة باÙكمة اإ’دارية بقسشنطينة ،تعÚرئيسشة للمحكمة اإ’دارية بسشطيف.
 صصندإ‹ ﬁمد إ◊بيب ،مسشتششار باÙكمة اإ’دارية بالوادي،يع Úرئيسشا للمحكمة اإ’دارية بإاليزي.
 ه- -روإج -ي بشص ،Òمسش -تشش -ار ب -اÙك -م -ة اإ’داري -ة ب -اŸدي -ة ،ي -عÚﬁافظ الدولة لدى اÙكمة اإ’دارية باأ’غواط.
 لبع Òعبد إلقادر ،وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة اأ’غواط ،يعÚﬁافظ الدولة لدى اÙكمة اإ’دراية بأام البواقي.
 بزإوشصة عبد إ◊ليم ،رئيسس غرفة ونائب رئيسس ›لسس قضشاءتيزي وزو ،يعﬁ Úافظ الدولة لدى اÙكمة اإ’دارية بالبويرة.
 سصعيود سصعديﬁ ،افظ الدولة لدى اÙكمة اإ’دارية بورقلة ،يعÚﬁافظ الدولة لدى اÙكمة اإ’دارية بسشطيف.
 بو“ر بوخالفةﬁ ،افظ الدولة لدى اÙكمة اإ’دارية بسشطيف،يعﬁ Úافظ الدولة لدى اÙكمة اإ’دارية بعنابة.
 غا Êعفيف ،مسشتششار باÙكمة اإ’دارية بغليزان ،يعﬁ Úافظالدولة لدى اÙكمة اإ’دارية بورقلة.
 فصصيح عمار ،مسشتششار باÙكمة اإ’دارية بجيجل ،يعﬁ Úافظالدولة لدى اÙكمة اإ’دارية بإاليزي.
 وضصحي جي ،‹Óمسشتششار باÙكمة اإ’دارية Ãسشتغا ،ÂيعÚﬁافظ الدولة لدى اÙكمة اإ’دارية بÈج بوعريريج.
 عمرإ Êكمال ،وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بسشكرة ،يعﬁ Úافظالدولة لدى اÙكمة اإ’دارية بالوادي.

‡ث Óللجزإئر ‘ مؤو“ر «إلكنوسصيد» بنÒوبي

بلعايب يعرضض برنامج التنمية ‘ ا÷زائر

عرضس وزير إلتجارة بختي بلعايب،
أإمسس ،ب-نÒوب-ي (ك-ي-ن-ي-ا) إÙاور إلكÈى
لÈن-ام-ج إل-ت-ن-م-ي-ة با÷زإئر ،مشصÒإ إ¤
أإن ه - -ذإ إلÈن - -ام - -ج ي - -ه - -دف إ ¤خ- -ل- -ق
إقتصصاد متنوع خارج إÙروقات ،حسصب
ما جاء ‘ بيان للوزإرة.
أاوضشح بلعايب خÓل الدورة الـŸ ١٤ؤو“ر
اأ’· اŸت -ح -دة ح -ول ال -ت -ج -ارة وال-ت-ن-م-ي-ة أان
«ا÷زائر جندت خÓل السشنوات الـ ١٥اأ’خÒة
م -وارد ه -ائ -ل -ة قصش-د ت-ط-وي-ر نسش-ي-ج ال-ه-ي-اك-ل
القاعدية الضشامنة لششروط التنمية اŸسشتدامة
وذلك ب- - -فضش- - -ل اق - -تصش - -اد م - -ت - -ن - -وع وخ - -ارج
اÙروقات».
وأاكد الوزير أان «جهود الدولة مسشتمرة من
أاج-ل اق-تصش-اد وط-ن-ي ي-ت-م-اشش-ى م-ع إام-كانياتنا
وجميع اŸيادين» ،مششÒا إا ¤أان ا÷زائر تو‹
أاه -م -ي -ة ك -بÒة «ل -ت -ث -م Úم -وارده -ا ال -بشش -ري-ة
وخ -اصش -ة الشش -ب-اب ب-فضش-ل تضش-ام-ن ك-ل ال-ق-وى
Óم- - -ة خ- - -دم - -ة ل - -ك - -ل الشش - -رائ - -ح
ا◊ي- - -ة ل - - -أ
ا’جتماعية».
كما أاششار بلعايب إا ¤أان «ا÷زائر ووعيا
م-ن-ه-ا ب-ت-ف-اع-ل ال-ت-ن-مية والدÁقراطية عززت
ا’ن -ف -ت -اح السش -ي-اسش-ي ب-إاصشÓ-ح-ات اق-تصش-ادي-ة

 ...يبحث مع مسصؤوول أامريكي رفيع تطوير الشصراكة القتصصادية

ك -رسشت ه -ذه السش -ن -ة ‘ ال-ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-وري
اأ’خ Òال- -ذي ع- -زز ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة وحسش- -ن
ا◊كامة با÷زائر».
وأاكد أايضشا بأان التجارة تششكل أاحد وسشائل
–ق -ي -ق ال -ن -م -و ال-ذي ت-ول-ي-ه ا÷زائ-ر أاه-م-ي-ة
قصش -وى ،ح -يث تسش -ع -ى ل Ó-ن-دم-اج ‘ ال-ن-ظ-ام
التجاري متعدد اأ’طراف الذي يبقى اإ’طار
اأ’م-ث-ل ل-ل-ت-ب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة وازده-ار السش-وق
وتنوع الششركاء.

طلعي يسصتقبل سصفÒي إاسصبانيا وإايطاليا

’شصغال إلعمومية
إلشص-عب /إسص-ت-ق-ب-ل وزي-ر إ أ
وإل-ن-ق-ل ،ب-وج-م-ع-ة ط-ل-ع-يÃ ،ق-ر إل-وزإرة على
إلتوإ‹ ،كل من سصعادة سصف Òإسصبانيا با÷زإئر،
أإ÷ان-درو ب-و’ن-ك-و ،وسص-ع-ادة سص-ف Òج-م-هورية
إيطاليا با÷زإئر ،إلسصيد ميشصال جياكوميلي.
جاء هذإ ‘ بيان تلقت «إلشصعب» نسصخة منه.
تندرج هذه اللقاءات ‘ إاطار تعزيز وتطوير سشبل
التعاون والششراكة ومنح ديناميكية جديدة للعÓقات
التي تربط هذه البلدان با÷زائر ،خاصشة ‘ ›ال

اأ’ششغال العمومية والنقل.
وقد “حورت اÙادثات حول العناصشر اأ’سشاسشية
للتعاون والششراكة ب Úا÷زائر وﬂتلف هذه البلدان،
والوسشائل اŸسشاعدة على تطويرها ،كما اسشتعرضس
العديد من النقاط ذات ا’هتمام اŸششÎك خاصشة
منها ذات عÓقة باأ’ششغال العمومية والنقل.
‘ اأ’خ Òأاك -دا ع -ل -ى م-واصش-ل-ة ا÷ه-ود ل-ت-ح-ق-ي-ق
ال -ت -ط -ل -ع -ات اŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة وال -ت -ي ت-خ-دم اŸصش-ال-ح
اŸششÎكة.

التقى وزير التجارة بختي بلعايب ،أامسس،
‘ نÒوب -ي ب -اŸسش -اع -د اأ’ول ل -ك -اتب ال -دول-ة
اŸك -ل -ف ب -الشش -ؤوون ا’ق -تصش -ادي -ة وال-ت-ج-اري-ة
للو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ،كارت تونغ.
أاوضش -ح ب -ي -ان ل-وزارة ال-ت-ج-ارة أان ال-ط-رفÚ
ت -ط -رق -ا خ Ó-ل اÙادث-ات ال-ت-ي ج-رت ع-ل-ى
هامشس الدورة Ÿ ١٤ؤو“ر اأ’· اŸتحدة حول
التجارة والتنمية اŸنعقد بالعاصشمة الكينية
«حول فرصس ا’سشتثمار اأ’جنبي التي يوفرها
ا’ق - - - -تصش - - - -اد ا÷زائ- - - -ري وب- - - -اÿصش- - - -وصس
ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن اأ’م-ري-ك-ي Úال-ذي-ن ب-ام-ك-ان-ه-م
اŸسشاهمة ‘ مسشار التنويع ا÷اري حاليا ‘
ا’قتصشاد الوطني».
ك - -م- -ا ن- -اقشس ال- -ط- -رف- -ان «دع- -م الشش- -ريك
اأ’مريكي Ÿسشعى ا÷زائر الرامي لÓندماج
‘ نظام التجارة متعددة اأ’طراف» يضشيف
البيان.
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ،أاع -رب ال -ط -رف -ان ع -ن
«ارت -ي -اح -ه -م -ا ل-ن-وع-ي-ة الشش-راك-ة ب Úا÷زائ-ر
والو’يات اŸتحدة اأ’مريكية» ،كما عÈا عن
إارادتهما اŸششÎكة لتطويرها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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باسصم إلرئيسس بوتفليقة وبحضصور بن صصالح ،ولد خليفة ومدلسصي

الوزير األول يكّرم اŸتفوق ‘ Úشصهادة البكالوريا دورة 2016

’ول ع-ب-د إŸالك
أإشص -رف إل -وزي -ر إ أ
سص Ó-ل ،أإمسس ،ب -ا÷زإئ -رإل -ع -اصص-م-ة،
ع - - -ل - - -ى ت- - -ك- - -ر ËإŸت- - -ف- - -وق Úإلـ56
إل - -ن - -اج - -ح ‘ Úإم - -ت - -ح - -ان شص - -ه - -ادة
إل -ب -ك -ال-وري-ا (دورة )2016
إلذين –صصلوإ على إعلى
إŸعد’ت.
حضشر حفل التكر Ëالذي
ج- -رى ب -قصش -ر الشش -عب رئ -يسس
›لسس اأ’مة ،عبد القادر بن
صش- - - -ال - - -ح ،ورئ - - -يسس اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -يﬁ ،م -د ال-ع-رب-ي ول-د
خليفة ،ورئيسس اÛلسس الدسشتوري ،مراد
مدلسشي ،وأاعضشاء من ا◊كومة.
وب - -اŸن - -اسش - -ب - -ة ق - -ل - -د ال - -وزي- -ر اأ’ول
اŸي-دال-ي-ات أ’و ¤اŸت-ف-وق ،Úب-ال-ذه-ب-ي-ة
ل-ل-ت-ل-م-ي-ذة أاوصش-ال-ح ك-ن-زة ن-ائلة من ثانوية
العقيد لطفي و’ية وهران ،التي افتكت
اŸرتبة اأ’و ¤وطنيا ‘ الششهادة Ãعدل
 ١9 .١٤من عششرين ‘ ششعبة الرياضشيات،

ي -ل -ي -ه -ا ك-ل م-ن أاوصش-ي-ف أام-ا Êب-ت-ق-ل-ده-ا
اŸيدالية الفضشية وهي من و’ية خنششلة،
ششعبة علوم Œريبية ،التي –صشلت على
معدل  ،١9 .٠٢ووناسس وليد وهو ششبل من
أاشش-ب-ال اأ’م-ة ل-ل-ب-ل-ي-دة ال-ذي
ق- - -ل- - -دت ل- - -ه اŸي- - -دال- - -ي- - -ة
الÈونزية ،منحدر من و’ية
ب- -ات -ن -ة شش -ع -ب -ة ري -اضش -ي -ات،
والذي حقق معدل .١٨ .9١
كما سشلم عبد القادر بن
صش-ال-ح وﬁم-د ال-ع-رب-ي ول-د
خليفة ومراد مدلسشي وكذا أاعضشاء من
ا◊ك - -وم- -ة ه- -داي- -ا وشش- -ه- -ادات ل- -ب- -اق- -ي
اŸتفوق ÚاŸكرم Úمن بينهم الناجحون
من ذوي ا’حتياجات اÿاصشة ،علما بأان
– ٢٣٧صشلوا على درجة «امتياز» Ãعدل
فاق  ١٨من .٢٠
واسشتفاد هؤو’ء الناجحون من لوحات
رق- -م- -ي- -ة أاخ- -ر ط- -راز وك- -ذا رحÓ- -ت إا¤
اسشبانيا.

 237طالب
–صصلوا على درجة
امتياز

حّيت دعم رئيسس إ÷مهورية إŸنظومة إلÎبوية

بن غÈيت :النتائج مرضصية رغم الظروف

إعتÈت وزيرة إلÎبية إلوطنية،
نورية بن غÈيت ،أإمسس ،با÷زإئر
إل -ع -اصص -م -ة ،أإن إل-ن-ت-ائ-ج إŸسص-ج-ل-ة ‘
إل-ب-ك-ال-وريا (دورة « )2016م-رضص-ية»
ب-ال-رغ-م م-ن «إل-ظ-روف» إل-تي ميزت
هذإ إ’متحان بفعل تسصريب بعضس
إŸوإضصيع.
و‘ كلمة لها Ãناسشبة تكر ËاŸتفوقÚ
اأ’وائ- -ل ‘ ه- -ذا ا’م- -ت- -ح -ان م -ن ط -رف
الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل ،بقصشر
الشش - -عب ،ق - -الت السش - -ي- -دة ب- -ن غÈيت اأن
«النتائج اŸسشجلة كانت مرضشية ،رغم
وجود نفوسس ششريرة حاولت هدر جهودنا
و–ط- -ي- -م ع- -زÁت- -ن- -ا ‘ إان- -ه- -اء السش -ن -ة
ال -دراسش -ي-ة  ‘ ٢٠١٦/ ٢٠١٥ظ- - -روف
حسشنة» ،خاصشة وأان هذا اŸوسشم جرى -
ك - -م - -ا أاضش - -افت  ‘« -ج- -و م- -ن ال- -ه- -دوء
وا’سشتقرار».
وأاوضشحت أان «كل اÙاو’ت التي من
ششأانها زعزعة اسشتقرار القطاع Á ⁄نعها
م-ن م-واصش-ل-ة ا÷ه-ود Ÿن-ح ت-ع-ل-ي-م ن-وع-ي
Óجيال الصشاعدة» ،معربة عن عزÁتها
ل أ
‘ «اسشتخÓصس الع‡ Èا وقع اأثناء سشÒ
امتحان البكالوريا».
وأاب- -رزت أان- -ه- -ا «ت- -ق- -در ح- -ق ق- -دره- -ا
التحديات التي يجب علينا رفعها ،فيما
يخصس أاخلقة القطاع وعصشرنته وضشرورة
التكفل اأ’مثل بالعديد من ا÷وانب».
و‘ سشياق ذات صشلة ،أافادت السشيدة بن
غÈيت أان ق -ط -اع -ه -ا ال-ذي سش-ج-ل وج-ود
بعضس النقائصس فيما يخصس تنظيم هذا
ا’م - - -ت - - -ح - - -ان« ،ق - - -ام ه- - -و وشش- - -رك- - -اؤوه
ا’ج -ت -م -اع -ي -ون واıتصش -ون ‘ الÎب-ي-ة
وخÈاء من القطاعات اŸعنية بدراسشة
ا◊لول اŸمكنة Ÿعا÷ة هذه النقائصس».
وذك-رت أان-ه ” ب-اŸن-اسش-ب-ة ت-ن-ظ-ي-م م-ع
ب -داي -ة اŸوسش -م ال -دراسش-ي ٢٠١٦/ ٢٠١٥
«سش- -لسش- -ل- -ة م- -ن ال- -ل -ق -اءات م -ع الشش -رك -اء
ا’ج- -ت -م -اع -ي’ ÚقÎاح ب -عضس اÿي -ارات
وال -ف -رضش -ي -ات إ’ع -ادة ت -ن -ظ-ي-م ام-ت-ح-ان
البكالوريا».

وق -الت أان ت -لك ا’ج -ت -م -اع -ات ت -وجت
بورششة وطنية ” تنظيمها بالتنسشيق مع
وزارة ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
«ل- -ط -رح ﬂت -ل -ف ال -ف -رضش -ي -ات واÿروج
بنمط توافقي يتم تنفيذه بششكل تدريجي
ع- -ل- -ى أان ي- -ع- -رضس ع -ل -ى ›لسس ال -وزراء
للفصشل فيه».
وب -اŸن -اسش -ب -ة ،ح -يت ال -وزي -رة «رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ال -ذي  ⁄ي -ت-وق-ف ي-وم-ا ع-ن
مسش -ان-دة ق-ط-اع الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ال-ذي
يحظى برعاية خاصشة من طرف الدولة
ا÷زائرية ويششكل أاولوية وطنية» ،قائلة
اأن «التحو’ت التي يششهدها العا ،⁄مع
ال -ره -ان -ات ا÷دي -دة ل -ل-ع-وŸة وال-ت-ط-ور
اŸتسش - -ارع ل Ó- -ب - -ت - -ك - -ارات ال - -ع - -ل - -م- -ي- -ة
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ة ،ت-ف-رضس ع-ل-ى ا÷زائ-ر
اŸسش- - -اه - -م - -ة ‘ شش - -ب - -ك - -ات اŸع - -رف - -ة
وا’سش- -ت- -ج- -اب- -ة ل- -ل- -ط- -لب ا’ج- -ت- -م- -اع -ي
وا’قتصشادي الذي يتطلب مسشتويات أاعلى
من التأاهل واأ’داء».
و‘ هذا اإ’طار ،أاششارت الوزيرة ا ¤اأن
ال-ن-ت-ائ-ج اŸسش-ج-ل-ة ‘ ال-ب-ك-ال-وري-ا «تدعم
سشياسشتنا الرامية إا ¤ترقية الرياضشيات،
حيث احتلت هذه الششعبة اŸرتبة اأ’و¤
بنسشبة ‚اح تقدر بـ ٦٣ .٨٦باŸائة».
وأاك - -دت ‘ ذات السش- -ي- -اق ،أان- -ه ب- -ه- -ذا
النجاح تكون ا÷زائر «قد حققت ،خÓل
السش - -ن - -ت Úاأ’خÒت ،Úإا‚ازا – ⁄ق- -ق- -ه
طيلة مششاركاتها السشابقة ›تمعة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مؤوطرون يششرفون على العملية بجامعة سشوق أاهراسس

ما يقارب  3آا’ف طالب يشسرعون ‘ التسسجيلت اأ’ولية
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بدوي :قانونا ا’نتخابات وهيئة مراقبتها يسساهمان
‘ أاخلقة اŸمارسسة السسياسسية

انطلقت عملية التسشجيل للطلبة الناجح Úا÷دد ‘ البكالوريا  ‘ 2016ظروف حسشنة ،وهي العملية التي ” تنظيمها
لسشبوع.
انطÓقا من أابواب مفتوحة اطلعت الناجح Úبكل كبÒة وصشغÒة تخصس التسشجيÓت ،وششروطها على مدار ا أ

سشوق أاهراسس :سشم Òالعيفة
قد شضرع ‘ عملية ألتسضجيل
م - -ا ي - -وأزي  ٢٧91ن -اج -ح ‘
شض-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا ،حسضب م-ا
رصض - - -دت - - -ه «ألشض - - -عب» ب - - -عÚ

أŸكان.
م - -ن أج - -ل أ’طÓ- -ع ع- -ل- -ى
ﬂتلف ألتخصضصضات وكيفيات
أل-تسض-ج-ي-ل ،خصضصضت أ÷ام-عة
طاقما لتوجيه وأرشضاد ألطلبة
أ÷دد Ÿرأف-ق-ت-ه-م ‘ أخ-ت-يار

ألشضعب ألتي تناسضب معدلهم.
وقال رئيسص جامعة «ﬁمد
ألشض -ري -ف مسض -اع -دي -ة» بسض-وق
أه- -رأسص ،ألÈوفسض -ور أل -زوبÒ
بوزبدة «أن كل شضيء جاهزة
للتسضجيل ‘ أŸوسضم أ÷امعي

أ÷دي - -د ،وأن أل - -ع- -م- -ل- -ي- -ة ”
أل- -ت- -حضض Òل- -ه- -ا م- -ن- -ذ شض -ه -ر
م- - -ارسص ،م- - -ن خ Ó- -ل أب - -وأب
م -ف -ت -وح -ة ل -ت Ó-م-ي-ذ أأ’قسض-ام
ألنهائية».
وأضضاف مدير ألبيدأغوجيا
ق -دري ،أن -ه ” ضض -ب-ط ج-م-ي-ع
أإ’ج- -رأءأت لضض -م -ان ع -م -ل -ي -ة
تسضجيل طبيعية وتلبية لرغبات
ألطلبة ،من خÓل برنامج آأ‹
يضضمن لهم توجيها عاد’ وفق
م -ا –صض -ل ع -ل -ي -ه م -ن م-ع-دل
وتخصضصص ‘ ألبكالوريا.
وق -ال ق -دري «ن -وج -ه ن-دأءأ
إأ ¤ط -ل -ب -ة أل -ع -ل-وم أإ’نسض-ان-ي-ة
وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ون-ط-م-ئ-ن-هم أن
رغ-ب-ات-ه-م خ-ارج ج-ام-ع-ة سضوق
أهرأسص تضضمنها نيابة مديرية
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ا ،وألعملية سضتتم
ب-بسض-اط-ة خÓ-ل شض-ه-ر سض-بتمÈ
قبل ألدخول أ÷امعي ،مشضÒأ
إأ ¤ف -ت -ح ت-خصضصض Úب-ج-ام-ع-ة
سض -وق أه -رأسص ،وه -م -ا أل -ل -غ -ة
أإ’‚ليزية وألتاريخ.

انطÓق التسشجيÓت بجامعة بجاية

 52أالف طالب يختارون التخصسصسات حسسب اŸعدل
ان -ط -ل -قت ،أامسس ،ب -ج-ام-ع-ة ب-ج-اي-ة،
لول-ي-ة ◊ام-ل-ي شش-هادة
ال-تسش-ج-يÓ-ت ا أ
ال-ب-ك-ال-وري-ا ،و” ت-ه-ي-ئ-ة ك-ل ال-وسش-ائل
اŸادي- -ة وال- -بشش- -ري- -ة ل- -تسش- -ه -ي -ل ه -ذه
ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ل-ط-لبة ا÷دد البالغ ،حيث
ت-راف-ق ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة أاب-واب-ا م-فتوحة
لفائدة اŸسشجل ،Úتعرضس من خÓلها
ك-ل أاقسش-ام ا÷ام-ع-ة ﬂت-ل-ف م-ي-ادي-ن
لسشاتذة
التكوين اŸتوفرة ،كما يقوم ا أ
‘ ك -ل اخ -تصش -اصس ب-ت-ق-د Ëشش-روح-ات
م -فصش -ل -ة ح -ول الشش -ع -ب -ة وال -ت -وج -ي-ه
الدقيق للطلبة ا÷دد.
وبحسضب آأيت ﬂتار مكلف بالبيدأغوجيا،
لـ«ألشض - -عب»« ،ضض - -ب - -طت إأدأرة أ÷ام - -ع- -ة ك- -ل
أإ’جرأءأت ألضضرورية ،وذلك من خÓل تسضخÒ
ك-اف-ة أإ’م-ك-ان-ي-ات أŸادي-ة وأل-بشض-ري-ة ل-ل-ط-لبة
أل -ن -اج -ح ،Úح -يث ” Œن -ي -د م -ؤوط -ري -ن م-ن
أسض -ات -ذة ،ت -ق -ن-ي Úسض-ام Úوم-ه-ن-دسص دول-ة ‘

أإ’ع Ó- - -م أآ’‹ ،ب - - -ه- - -دف شض- - -رح ﬂت- - -ل- - -ف
ألتخصضصضات ألتي توفرها أ÷امعة ،وإأعÓم
ألطلبة بكافة أŸعلومات ألتي يحتاجون إأليها،
فضض  Ó-ع-ن شض-روط أ’ل-ت-ح-اق ب-ا÷ام-ع-ة ل-دى
حاملي شضهادة ألبكالوريا أ÷دد ،وتوجيههم
 Óبطاقات ألرغبات عن طريق أإ’نÎنيت،
 Ÿأ
وجديد هذه ألسضنة هو تقليصص عدد ألرغبات
إأ ¤سضتة عوضص عشضرة أŸعمول بها سضابقا».
وم-ن ج-ه-ت-ه-م ،ث-م-ن أل-ط-ل-ب-ة أ÷دد مبادرة
إأدأرة أ÷امعة ،و‘ هذأ ألصضدد تقول ألطالبة
ح -دوشص سض -ي -ل -ي -ة ،لـ«ألشض -عب»« ،وف -رت ك -اف -ة
أإ’مكانيات ألبشضرية وأŸادية لتوجيه ألطلبة
ومسض- -اع- -دت- -ه- -م ،م- -ن خÓ- -ل أل- -رد ع -ل -ى ك -ل
أسضتفسضارأتنا ،سضوأء فيما يتعلق بالتسضجيل أو
أخ-ت-ي-ار أل-ت-خصضصص أŸن-اسضب ل-رغ-ب-اتهنا ،كما
وفرت ذأت أإ’دأرة دلي Óيحتوي على قائمة
ك -اف -ة أن -وأع أل -ت -ك -وي-ن أل-ع-ا‹ وم-ا ل-ه عÓ-ق-ة
بالتسضجيل أأ’و‹ ،ألتوجيه ،وﬂتلف إأجرأءأت

أ’ل-ت-ح-اق ب-ا÷ام-ع-ة ،ب-اإ’ضض-اف-ة إأ ¤ألÈنامج
ألتعليمي وأÿدمات أ÷امعية».
ل -ل -ت -ذك Òتسض -ت -ق -ب-ل ج-ام-ع-ة ب-ج-اي-ة خÓ-ل
ألدخول أ÷امعي أ÷ديد ،ما يقارب  5٢ألف
طالب ،موّزع Úعلى  ٨معاهد ،وعرف ألقطاع
أن -ت-ع-اشض-ا ك-بÒأ ب-فضض-ل ألÈأم-ج أŸوج-ه-ة ل-ه،
ح -يث سض -اع -دت ع -ل-ى إأ‚از ه-ي-اك-ل ج-دي-دة،
و–قيق وفرة ألهياكل وأŸنشضآات وألقدرة على
أدأء أل- -دور أل- -ب- -ي- -دأغ- -وج -ي ،ح -يث ” إأ‚از
ب -رن-ام-ج أل-ق-طب أ÷ام-ع-ي ب-أام-ي-زور  ٤آأ’ف
مقعد بيدأغوجي ،وحي جامعي بسضعة  ٣آأ’ف
سضرير ،فضض Óعن ألقطب أ÷امعي بالقصضر
ألذي يضضم إأ‚از  6آأ’ف مقعد بيدأغوجي،
وهو ما يؤوكد أن جامعة بجاية تشضهد تطورأ
كبÒأ ،سضاهم ‘ أ’رتقاء Ãكانتها ‘ ألنسضيج
أ÷امعي ألوطني.

بجاية :بن النوي توهامي

قطب جامعي جذاب بالبويرة

 30مهندسسا و 100تقني مسسخر من أاجل مرافقة الطلبة ا÷دد
سش - -خ- -رت ج- -ام- -ع- -ة «اأك- -ل- -ى ﬁن- -د
اوا◊اج» ب- -ال- -ب- -وي- -رة ،الإم -ك -ان -ي -ات
ال-بشش-ري-ة واŸادي-ة م-ن اأج-ل م-راف-قة
الطلبة ا÷دد فى اختيار الرغبات،
م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م اأي -ام م-ف-ت-وح-ة،
ح -يث ” تسش -خ Òم -ا ل ي -ق -ل ع-ن 30
مهندسشا ‘ الإعÓم الآ‹ و 100تقنى
وعون حفظ البيانات و 100حاسشوب
وضشعت –ت تصشرف الطلبة ا÷دد
ل -ت -م -ك -ي -ن -ه -م م -ن اإدخ -ال اŸع -ل-وم-ات
واخ-ت-ي-ار الشش-عب ،حسشب م-ع-دل نيل
ششهادة البكالوريا.
‘ هذأ أ’إطار ،أكد كمال بدري ‘
تصضريح خصص به جريدة «ألشضعب» أن كل
أل -وسض -ائ -ل سض -خ -رت ’إ‚اح أل -ع -م -ل-ي-ة أإ¤
ج- -انب أل- -وسض- -ائ- -ل أŸادي- -ة ،ح- -يث ج- -ن -د

أل -ط -اق -م ألÎب -وى وع -ل -ى ر أسض -ه -م ﬁم-د
ع -يسض-اوى ن-ائب رئ-يسص أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة أإ¤
جانب مسضوؤو‹ أŸيادين وعمدأء ألكليات
و أسضاتذة لتوجيه ألطلبة ومسضاعدتهم ‘
أخ -ت -ي -ار أل -ت -خصضصض -ات وذلك ع -ن ط-ري-ق
تقد Ëعروضص لبسضط أŸعلومات وشضرح
أ’أهدأف أŸرجوة من كل تخصضصص.
و‘ نفسص ألسضياق ،كشضف كمال بدرى أن
أ÷ام- -ع- -ة أمضضت ع- -ق -ودأ م -ع ألشض -رك -ات
ألوطنية لتوظيف كل أŸتخرج ،،ÚمشضÒأ
أإ ¤ما ’ يقل عن  ٢٤000طالب يزأول
درأسضته أ÷امعية وألعدد مرشضح للزيادة
ه- -ذه ألسض- -ن- -ة ،ح- -يث سض- -يصض -ل أإ٢٧000 ¤
طالب بعد ألتسضجيÓت أ’أولية ألتي سضتقام
على أÿط ،أين ألطالب له حق أ’ختيار
ع - -ل- -ى  6ت- - -خصضصض- - -ات حسضب أŸع - -دل

أÙصضل ‘ ألبكالوريا وألشضعبة ،كما أن
أ÷امعة سضتدعم بـ ٢00مقعد بيدأغوجى
جديد و ٢00سضرير.
ول-ل-ع-ل-م ف-ت-حت ج-ام-ع-ة أل-ب-ويرة لها 96
تخصضصضا موزعة على  11ميدأن تكوين
وهي فى تطور مسضتمر خاصضة من حيث
نوعية ألتكوين ،وألذي سضيتعزز أك Ìبعد
فتح أŸعهد أ÷ديد للتكنولوجيا ’أبوأبه
هذه ألسضنة وألتسضجيÓت فيه وطنية ،حيث
سض -يسض -ت -ق -ب -ل أل -ط-ل-ب-ة م-ن ﬂت-ل-ف أن-ح-اء
ألوطن لنيل شضهادة ليسضانسص مهني ‘ ٣
تخصضصضات منها هندسضة أŸياه ،هندسضة
ألكيمياء وهندسضة ألصضياغة ذأت مسضتوى
ع-ا‹ ،ن-ظ-رأ ل-ك-ون ألÈأم-ج أل-ب-ي-دأغوجية
وضضعت Ãشضاركة خÈأء فرنسضي.Ú

البويرة :ع.نايت رمضشان

أاك-د وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات
اÙلية ،نور الدين بدوي ،أامسس ،أان
لم - - -ة ع - - -ل - - -ى
مصش- - - -ادق - - -ة ›لسس ا أ
مشش- -روع- -ي ال- -ق- -ان- -ون Úال -عضش -ويÚ
اŸتعلق Úبنظام النتخابات والهيئة
العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات،
ليجابي ‘ ›ال
سشيكون لها «الثر ا إ
أاخلقة اŸمارسشة السشياسشية».
أوضض -ح ب -دوي ع -قب ج -لسض-ة أل-تصض-ويت
ألعلنية ألتي ترأسضها رئيسص أÛلسص ،عبد
أل -ق -ادر ب -ن صض -ال -ح ،أن أŸصض -ادق -ة ع -ل-ى
هذين ألنصض Úسضيكون لها «أ’ثر أإ’يجابي
ألكب’ Òسضيما ‘ ›ال أخلقة أŸمارسضة
ألسض -ي -اسض -ي -ة وإأضض -ف -اء أŸصض -دأق -ي-ة ع-ل-ى
أÛالسص أŸن- -ت- -خ -ب -ة وأعضض -ائ -ه -ا وذلك
“اشضيا مع تطلعات ألشضعب أ÷زأئري».
وب- - -ع- - -د أن أع- - -ت Èأل- - -وزي- - -ر ه - -ذي - -ن
أŸشض-روعÃ Úث-اب-ة «ل-ب-ن-ة ق-ان-ون-ية تدعم
أŸسض -ار أل -دÁق -رأط-ي» ،ذك-ر ب-ان ه-ذي-ن
أل -نصض Úي -ه-دف-ان إأ« ¤ت-ع-زي-ز أŸن-ظ-وم-ة
ألقانونية من جهة وألتجربة ألدÁقرأطية
من جهة أخرى» ،با’ضضافة إأ« ¤تكريسص
أأ’ح- -ك- -ام وأإ’ج- -رأءأت أل- -ت- -ي ج- -اء ب- -ه -ا
ألتعديل ألدسضتوري أأ’خ.»Ò
وأع- -ت Èأل- -وزي- -ر أن أŸصض- -ادق -ة ع -ل -ى
مشضروعي هذين ألقانون Úيعد «مدخÓ
Ûموعة من ألنصضوصص ألقانونية أأ’خرى

قدمتها الصش Úهدية خÓل زيارة الرئيسس بوتفليقة

افتتاح أاوبرا ا÷زائر بحفل لألوركسسÎا السسمفونية الوطنية
ت -ف -ت -ت -ح أاوب -را ا÷زائ -ر،
لرب - -ع - -اء،
مسش- - -اء ال - -ي - -وم ا أ
ÓوركسشÎا
ب- -ح- -ف -ل ف -ن -ي ل  -أ
السش- -م- -ف- -ون- -ي- -ة ال- -وط -ن -ي -ة
Ãشش - -ارك - -ة ال - -ع - -دي - -د م- -ن
اŸواهب الشش- -اب- -ة ،حسش- -ب -م -ا
صشرح به با÷زائر مديرها
نور الدين سشعودي.
وقال سضعودي ‘ ندوة Ãقر
أأ’وبرأ بأاو’د فايت بالعاصضمة،
أن أ◊ف - -ل  -أل - -ذي سض- -ي- -ق- -وده
أŸوسضيقار أم Úقويدر -سضتÈز
من خÓله ألعديد من أŸوأهب
أŸوسض -ي -ق -ي-ة ألشض-اب-ة وسض-ت-ت-ن-وع
فقرأته ب Úطبوع ألÎأث ألفني
أ÷زأئري وروأئع ألريÈتوأر ألعاŸي.
وذكر مدير أأ’وبرأ من جهة أخرى ،بأان
هذه أŸؤوسضسضة -ألتي تتسضع لـ 1٤00شضخصص-
سض- -ت -ج -م -ع –ت رأي -ت -ه -ا ك -ل م -ن أأ’وركسضÎأ
ألسض-م-ف-ون-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-باليه ألوطني وفرقة
أŸوسض- -ي- -ق- -ى أأ’ن- -دلسض -ي -ة ’ف -ت -ا إأ ¤أن ه -ذه
ألهيئات ألثÓث سضتنشضط أو ¤حفÓتها.
وأشض - -ار إأ ¤أن أأ’وب- -رأ سض- -ت- -خ- -تصص أيضض- -ا
بالتكوين ‘ أÛال ألثقا‘ بفروعه أıتلفة

 ..واسستقبال  2500طالب بجامعة طاهري ﬁمد ببشسار
كشش-ف م-وسش-اوي ع-ب-د ا◊ل-ي-م ،اŸك-ل-ف بخلية
لعÓ- -م ب- -ج- -ام- -ع- -ة ط- -اه- -ري ﬁم- -د ،لـ»الشش- -عب»،
ا إ
اسشتقبال زهاء  2500طالب جديد خÓل الدخول
ا÷امعي ‘ ،ظل ظروف جيدة ،حيث ” تسشخ Òكل
لمكانيات البششرية واŸادية لضشمان اسشتقبال جيد
ا إ
وتقد Ëكل الششروح والتسشهيÓت اÿاصشة بعملية
للكÎونية ع Èالنظام التفاعلي.
التسشجيل ا إ
أوضضح طاهري أنه ” تخصضيصص  ٨قاعات وŒهيزها بـ15
ح -اسض -وب -ا وب -ت -أاط Òم -ن إأدأري Úوم-ه-ن-دسض Úومسض-ؤوول‘ Ú
ألبيدأغوجيا ،مشضÒأ أن ألدليل أÿاصص بالتسضجيل يوفر كل
أŸع- -ل- -وم -ات ل -ل -ط -ل -ب -ة أ÷دد Œن -ب -ا ل -ل -وق -وع ‘ أخ -ط -اء

أ’خ -ت -ي -ارأت أŸسض -ج-ل-ة ‘ أŸوأسض-م ألسض-اب-ق-ة ،م-ؤوك-دأ ب-أان
تقليصص ألرغبات هذأ ألسضنة إأ 06 ¤رغبات فقط بدل 10
جاء بعد  10سضنوأت من ألدرأسضة ،قام بها خÈأء وﬂتصضون
‘ أÛال لدى ألوزأرة ألوصضية ،حيث ثبت خÓل ألدرأسضة
بأان أختيار رغبة ألطالب  ⁄تتعد ألرغبة  5أو.6
وأضض -اف م -وسض -اوي أن إأدأرة أ÷ام -ع-ة أع-طت ت-ع-ل-ي-م-ات
’يوأء بفتح مكاتب لتقد Ëألشضروح
للقائم ÚلÓهتمام با إ
للطلبة عن كيفية تكوين أŸلف وألوثائق أŸطلوبة ‘ عملية
ألتسضجيل ،ألتي سضتكون عن طريق أ’نÎنت تفاديا للفوضضى
’خطاء ‘ سضبيل ذلك ،حيث باشضرت أ÷امعة منذ تاريخ
وأ أ
 16ج-وي-ل-ي-ة أ÷اري ،ح-م-ل-ة –سض-يسض-ي-ة وإأعÓ-م-ي-ة موسضعة

أل -ت -ي سض -ت -ع -رضص ’ح -ق -ا ع -ل -ى غ -رف -ت -ي
ألŸÈان وذلك ت- - -ط - -ب - -ي - -ق - -ا لسض - -لسض - -ل - -ة
أإ’صضÓحات ألتي جاء بها ألدسضتور».
ك - -م - -ا أشض- -ار ب- -دوي ب- -اŸن- -اسض- -ب- -ة إأ¤
«ألتعديÓت أŸزمع إأجرأؤوها على قانوÊ
ألبلدية وألو’ية ‘ فÎة ’حقة» ،مÈزأ
«أه -م -ي -ة أأ’خ -ذ ب -ع Úأ’ع -ت -ب -ار ف -ح-وي
ألتوصضيات وأÓŸحظات ألتي سضتنبثق عن
غرفتي ألŸÈان».
وأضضاف أن «ألتفك Òجار حاليا لوضضع
آأل-ي-ات ت-ك-ف-ل ت-ن-م-ي-ة أل-ب-ل-دي-ات وألو’يات
أق-تصض-ادي-ا وأج-ت-م-اع-ي-ا م-ن خÓ-ل منحها
ألوسضائل ألتنظيمية أÓŸئمة لتمكينها من
ألتحول أŸرجو منها».
و‘ تصض -ري -ح ل -ه ع -ل -ى ه -امشص ج -لسض-ة
ألتصضويت ،وصضف ألسضيد بدوي مصضادقة
غرفتي ألŸÈان على مشضروعي ألقانونÚ
ب «ألرسضالة ألقوية ألتي ع Èمن خÓلها
ألشض-عب أ÷زأئ-ري ع-ن ع-ب-ق-ري-ت-ه وع-زمه
ع -ل -ى أŸضض -ي ق -دم -ا ‘ سض -ب -ي-ل ت-ك-ريسص
ألدÁقرأطية وألعمل ألسضياسضي».
ك- -م- -ا أع- -ت Èه -ذه أŸصض -ادق -ة Ãث -اب -ة
«خطوة عمÓقة نحو مسضار دÁقرأطي
Áكن أŸوأطن من أŸسضاهمة ‘ ألعمل
ألسضياسضي» ،دأعيا أأ’حزأب ألسضياسضية إأ¤
«ت -ع -زي -ز ت -وأج-ده-ا أŸي-دأﬂ ‘ Êت-ل-ف
مناطق ألوطن».

خ-اصض-ة ب-ال-ط-ل-ب-ة أ÷دد ،وه-و م-ا أسض-ت-حسض-ن-ه م-ئ-ات ألطلبة
ألذين أسضتفادوأ من أŸعلومات ألهامة أÿاصضة بالتسضجيÓت
وألشضروط أÿاصضة بها ،إأ ¤جانب ألتخصضصضات أŸتاحة ‘
أ÷امعة.
وع Èط -ال -ب -ي أح -م -د لـ»ألشض -عب» ،ع -ن أرت -ي -اح-ه ◊سض-ن
أ’سضتقبال من طرف أŸكلف Úبالتسضجيل وألتوجيه.
وثمنت ألطالبة «ب.نسضيمة» ،ألتي كانت ﬁتارة ‘ أختيار
ألتخصضصص ألذي ترغب فيه ،ما يقوم به ألطاقم أŸسضخر
با÷امعة من تدأب Òتسضاعد على تخطي أŸشضكل.

بششــار :دحمان جمال

ع-ل-ى غ-رأر أل-غ-ن-اء وأل-ك-وري-غ-رأف-ي-ا ب-اإ’ضض-افة
للتكوين ‘ ›ال ألتقنيات كاإ’ضضاءة وألصضوت
وألبÓطو» ،مشضÒأ إأ ¤وجود أتفاقيات تكوين
سضتعقد مع ألهيئات أŸنضضوية –ت لوأء وزأرة
ألثقافة على غرأر أŸعهد ألعا‹ للموسضيقى
وأŸعهد ألعا‹ Ÿهن فنون ألعرضص وألسضمعي
ألبصضري (إأيسضماسص).
وأعت Èسضعودي ‘ سضياق حديثه ،بأان أوبرأ
أ÷زأئر سضتكون «قطبا ثقافيا بامتياز» ،حيث
سض -تسض -م -ح ل -ل-م-وأهب أ÷زأئ-ري-ة ب-الÈوز ك-م-ا
سض- -ت- -ب- -عث أل- -ك -ث Òم -ن أإ’‚ازأت ‘ أÛال
أل -ث -ق -ا‘» ،مضض -ي -ف -ا أن -ه-ا سض-ت-ع-كسص أل-ث-ق-اف-ة
أ÷زأئرية بتنوعاتها أıتلفة كما سضتنفتح
على ألعا.⁄
وم-ازألت ب-عضص أشض-غ-ال أل-ت-ه-ي-ئ-ة أÿارجية
ج -اري -ة Ãا ف -ي -ه -ا ت-ه-ي-ئ-ة أل-ط-ري-ق أل-رئ-يسض-ي
Óوب -رأ وأح -د م -وأق -ف ألسض -ي -ارأت،
أŸؤودي ل - -أ
حسضبما ’حظته وأج.
وتعد أوبرأ أ÷زأئر  -وهو مشضروع وضضع
ح -ج -ر أسض -اسض -ه ‘  ٢01٢ب-الضض-احية ألغربية
للعاصضمة -هبة قدرها  ٣0مليون يورو قدمتها
ألصض Úللجزأئر Ãناسضبة زيارة ألدولة ألتي قام
بها رئيسص أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
لهذأ ألبلد ‘ .٢006

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’ربعاء  ٢٠جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٥ششوال  ١٤٣٧هـ

لشضعة بـ 27مليار سضنتيم
مسضتشضفى باب الوادي يتدعم بجهاز كشضف با أ

بؤضشياف :تؤقيف طبيبة تيسشمسشيلت ،وسشحب مؤؤقت للقاحات اŸششتبه فيها
نظام معلوماتي متطور Ÿراقبة الصضيدلية اŸركزية وعقلنة اŸصضاريف
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لمة ترأاسضها بن صضالح
خÓل جلسضة عمل Ûلسص ا أ

اŸصشادقة على القانؤن اŸنظم لعمل غرفتي
الŸÈان وعÓقتهما مع ا◊كؤمة

Óشضعة الطبية باŸسضتشضفى
اعت Èعبد اŸالك بوضضياف ،وزير الصضحة والسضكان وإاصضÓح اŸسضتشضفيات ،أان اŸركز الوطني ل أ
لشضعة الطبية Ãختلف أانواعها،
ا÷امعي –  ÚŸدباغ –Úبباب الوادي ،أاحد أاهم اÿمسضة مراكز اŸتطورة عاŸيا ‘ اسضتعمال ا أ
لطقم الطبية
لمراضص ومسضاعدة ا أ
لخر التطورات التكنولوجية التي تسضمح بتقد Ëتشضخيصص دقيق ıتلف ا أ
وهو مواكبا آ
لحسضن ،و“ك ÚاŸواطن من خدمات صضحية راقية.
على تقد Ëا أ
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جاء هذا التصشريح بعد الزيارة
اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ال-وزي-ر
ح -يث ع -اي -ن ت -زود اŸسش -تشش -ف-ى
ا÷ام -ع -ي ب -ب-اب ال-وادي ب-ج-ه-از
’ششعة عن طريق التنوË
كششف با أ
اŸغ - - -ن- - -اط- - -يسش- - -ي «اي.آار.ام٣.
.ت-يسش-ل-ة» ق-ادر ع-ل-ى ال-تشش-خ-يصض
Óم-راضض ك-م-ا يسش-اعد
ال-دق-ي-ق ل -أ
ا÷هاز على حا’ت ا’سشتكششاف
ال -وظ -ي-ف-ي ◊ا’ت «ال-زه-اÁر»،
والسش - -رط - -ان ،وال - -ق- -لب وك- -ل- -ف
ا÷هاز خزينة الدولة  ٢٧مليار
سش- -ن- -ت -ي -م ،مششÒا إا ¤أان –ديث
وترميم ﬂتلف أاجنحة ودوائر
مسشتششفى باب الوادي يدخل ‘
سش- -ي- -اق إاصش Ó-ح اŸسش -تشش -ف -ي -ات
وعصشرنتها.
وكششف مدير مسشتششفى باب

ال-وادي ي-ح-ي-ي وم-نصش-وري م-دير
Óششعة الطبية
اŸركز الوطني ل أ
ب -ان ف -ري -ق ت-ق-ن-ي ج-زائ-ري ق-ام
بÎكيب ا÷هاز وهو يعمل حاليا
ومن ششأانه أان يقدم الكث Òخاصشة
‘ ›ال ت- - - -ق - - -ل - - -يصض ح - - -ا’ت
’م -راضض وم-ن-ه رف-ع
تشش -خ -يصض ا أ
اŸردودي -ة وال -ت-ك-ف-ل ب-أاك Èق-در
‡كن من اŸرضشى ،و” تدششÚ
اŸركز الذي جدد نهائيا أامسض
حيث قدرت تكاليف الÎميم 9
مÓي Òسشنتيم وبات يضشم العديد
م- -ن ال -ق -اع -ات م -زودة ب -أاح -دث
’جهزة وبفريق عمل مششكل من
اأ
 ٨٥فردا ب Úأاطباء وششبه طبيÚ
ومسشاعدين.
ويسش -ع -ى اŸرك -ز ال-ذي ي-ع-تÈ
مرجعا ‘ إافريقيا وله رابط مع
ال-وك-ال-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ط-اقة الذرية
إا ¤ال -ت -ك -ف -ل ج -ي -دا ب-اŸرضش-ى،

ومسش - -اع - -دة ال- -ع- -دي- -د م- -ن دول
ا÷وار ع- -ل- -ى ت- -ك- -وي -ن ك -ف -اءات
بشش - - -ري - - -ة ل - - -دول زÁب- - -اب- - -وي،
وموريتانيا واليمن.
Óششعة
ويضشم اŸركز الوطني ل أ
الطبية بباب الوادي حاليا على ٣
أاج - -ه- -زة «اي.آار.ام» ،و ٤أاجهزة
أاجهزة
سش - - - - -ك- - - - -ان ،Òو٠٥
«ايكوغرا‘» ،وجهاز الكششف عن
سشرطان الثدي «ماملو غرا‘»،
واسش-ت-ف-اد اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ام-ع-ي
باب الوادي من صشيدلية مركزية
جديدة مزودة بنظام معلوماتي
م -ت -ط-ور ج-دا ق-ادر ع-ل-ى ضش-ب-ط
’دوية ومسشار كل دواء ا¤
ندرة ا أ
اي - -ن ذهب وم - -ت- -ى Ã،ا يسش- -م- -ح
ب- -ع- -ق- -ل- -ن- -ة اŸصش- -اري -ف وŒنب
ال - -ت - -ب - -ذي - -ر ،ويضش - -م - -ن تسش - -يÒ
الصشيدلية  ٣٥فردا يسشهرون على
’دوي -ة
ت -وف Òج -م -ي -ع ﬂت -ل -ف ا أ

’قسش -ام ب-ان-ت-ظ-ام ،وه-ذا
ول -ك -ل ا أ
النظام ا÷ديد قادر على التنبيه
’دوي - -ة وغÒه- -ا م- -ن
ب - -ن - -قصض ا أ
ال-نشش-اط-ات ال-ت-ي سش-ت-قلصض كثÒا
م -ن ال -ع -راق -ي -ل ال -بÒوق -راط -ي -ة
وغÒها من اŸششاكل التي كان
’دوية.
تطرح ‘ التزود با أ
وت-زودت الصش-ي-دل-ي-ة اŸركزية
ك-ذلك ب-ن-ظ-ام ك-ه-رب-ائ-ي م-ط-ابق
ل-ل-م-ع-اي ،Òون-ظ-ام ل-ل-ح-م-اي-ة م-ن
ا◊رائ- - -ق ،ون- - -ظ - -ام م - -راق - -ب - -ة
بالكامÒات ،وغرف تÈيد مزودة
ب- -ن- -ظ- -ام ال- -ط- -وارئ واıاط- -ر
’دوية.
للحفاظ على ﬂزون ا أ
وم -ن اŸصش -ال -ح ال -ت -ي مسش -ه -ا
الÎم -ي -م ق -اع -ة ا’سش -ت -ع -ج-ا’ت
ا÷راح- -ي- -ة ال -ط -ب -ي -ة وتضش -م ١٦
سشريرا وقادرة على اسشتيعاب ٢٢
سش -ري -را ،ويسش-ه-ر ع-ل-ى تسش-يÒه-ا
وت-ق-دم ال-ف-ح-وصش-ات وال-ع-م-ليات
ا÷راحية  ٥٣ب Úطبيب جراح
وششبه طبي وأاعوان ،وينتظر من
اŸصش-ل-ح-ة ت-ق-ل-يصض الضش-غط عن
’خرى ،وتوسشيع قدرة
اŸصشالح ا أ
ا’سشتقبال ‘ ظل كÌة الطلب
على ا’سشتششفاء باŸسشتششفيات،
و” Œه- -ي- -ز اŸصش- -ل- -ح -ة ب -آا’ت
تكنولوجية متطورة جدا ،وزودت
اŸصشلحة بنظام تهوية مركزي
وهذا ‘ سشياق عصشرنة وتطوير
ﬂتلف اŸصشالح.
واسش- -ت- -ف- -اد اŸسش -تشش -ف -ي م -ن
إاع -ادة ت -رم -ي -م دائ -رة ال -ت-خ-ذي-ر
’نعاشض التي تتسشع لـ ١٠أاسشرة،
وا إ
ويسش -ه -ر ع-ل-ى تسش-يÒه-ا وت-ق-دË
اÿدمات الصشحية بها  ٥٧طبيبا
وأاع -وان شش -ب -ه ط -ب-ي ،Úوسش-ت-وف-ر
الدائرة خدمات راقية جدا من
خ Ó-ل ال-ت-ج-ه-ي-زات اŸزودة ب-ه-ا
’نظمة التي توفر جو
وÃختلف ا أ
مÓئم للعمل ،ومريح للمريضض.

الؤزارة سشتحقق ‘ كل الششكاوى
كششف عبد اŸالك بوضشياف ،عن سشحب
مؤوقت للقاحات اأ’طفال اŸششتبه تسشببها ‘
وفاة رضشيع Úبعيادة خاصشة بالرويبة ،حيث
أاوضشح الوزير على هامشض الزيارة التفقدية
ال -ت -ي ق -ادت -ه Ÿسش -تشش -ف-ى  ÚŸدب-اغ Úب-ب-اب
الوادي ،بأان التحقيقات متواصشلة ونوعية تلك

اللقحات ” سشحبها مؤوقتا لغاية التأاكد من
حقيقة ما جرى.
ووعد بعد حادثة تيسشمسشيلت والفضشيحة
التي انفجرت بعد مسشاومة طبيبة Ÿريضشة،
ح -يث ” ت -وق -ي -ف ال -ط -ب-ي-ب-ة وغ-ل-ق ع-ي-ادت-ه-ا
اÿاصش -ة ،م -ؤوك -د ب-أان أاي ت-ب-ل-ي-غ يصش-ل ال-وزارة

سش -ت -ح -ق -ق بشش -أان -ه وسش -ت -ت -خ-ذ ك-ل اإ’ج-راءات
العقابية ‘ حق اŸتورط Úفيها ،داعيا إا¤
Œن-د ك-ل ال-ق-وى ا◊ي-ة ل-ل-تصش-دي ل-ل-ت-جاوزات
وخرق القانون.
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متابعة لظروف اسضتقبال أاعضضاء ا÷الية

صض -ادق أاعضض-اء ›لسص
لم- - - - -ة ،أامسص ،ع - - - -ل - - - -ى
ا أ
مشضروع القانون العضضوي
اÙدد ل -ت -ن-ظ-ي-م اÛلسص
الشضعبي الوطني و›لسص
لم- -ة وع- -م -ل -ه -م -ا وك -ذا
ا أ
ال- -عÓ- -ق -ات ال -وظ -ي -ف -ي -ة
بينهما وب Úا◊كومة.
ج - -رى ال- -تصش- -ويت خÓ- -ل
جلسشة علنية ترأاسشها رئيسض
اÛلسض ،ع- -ب- -د ال -ق -ادر ب -ن
صش- - -ال- - -ح ،ب - -حضش - -ور وزي - -رة
العÓقات مع الŸÈان غنية
الدالية.
وع-قب ج-لسش-ة ال-تصش-ويت،
إاعتÈت السشيدة الدالية أان
اŸصش -ادق-ة ع-ل-ى ه-ذا ال-نصض
ي-ع-د Ãث-اب-ة «خ-ط-وة م-ع-تÈة
‘ طريق تدعيم منظومتنا
ال-تشش-ري-ع-ي-ة وال-ق-ان-ون-ية التي
ت-ت-م-اشش-ى وف-لسش-ف-ة ال-ت-ع-دي-ل
’خ.»Ò
الدسشتوري ا أ
وأاششارت إا ¤أان اŸصشادقة
على هذا النصض الذي وصشفته
بـ»ال -ه -ام» «سش-ي-م-ه-د ’ف-ت-ت-اح
ال -دورة الŸÈان -ي -ة اŸق -ب -ل-ة
Óحكام ا÷ديدة.
وفقا ل أ
و‘ سشياق متصشل ،قال بن
صش-ال-ح أان-ه ب-اŸصش-ادق-ة ع-لى
هذا النصض «نكون قد ودعنا
ع-ه-دا ودخ-ل-ن-ا ع-هدا جديدا
’ع - -داد
يسش- - -ت - -وجب م - -ن - -ا ا إ
وال -ت -حضش Òل -ن -ظ -ام داخ -ل -ي
ل -ل -م -ج-لسض» ،مÈزا «ضش-رورة
ا’سش -ت -ف -ادة» م -ن ال -ت -ج -رب -ة
السش- - - -اب- - - -ق- - - -ة وم- - - -راع- - - -اة
’صش Ó-ح -ات ال-ت-ي ج-اء ب-ه-ا
اإ
ال -ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-وري ا’خÒ
’عداد».
‘ هذا ا إ
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،ن-وهت ÷ن-ة

اللجنة الŸÈانية تزور مطاري قسشنطينة وباتنة
الشض -عب /اُسض -ت -ق -ب -ل وف-د ÷ن-ة
الشض- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة وال- -ت -ع -اون
وا÷ال- -ي- -ة ،أامسص ،ع -ن -د ح -ل -ول -ه
ب - -قسض- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة م- -ن ط- -رف وا‹
الولية حسض Úواضضح .وقد انتهز
رئيسص اللجنة نور الدين بلمداح
الفرصضة ليقدم Ùة موجزة عن
ال -ع -م -ل ال -ذي ق -امت ب -ه ال -ل-ج-ن-ة
ل -ف-ائ-دة ا÷ال-ي-ة ،لسض-ي-م-ا خÓ-ل
لخÒة ح-يث اسض-ت-م-عت،
ال-فÎة ا أ
‘ سض-لسض-ل-ة م-ن الج-ت-م-اع-ات ،إا¤
مسض - -ؤوول Úرف- -ي- -ع- -ي اŸسض- -ت- -وى ‘
شض - - - -رط - - - -ة ا◊دود وا÷م- - - -ارك
وشضركات النقل ا÷وي والبحري
لضضافة إا ¤الصضندوق الوطني
با إ
للضضمان الجتماعي.
وبعد ذلك تفقد وفد اللجنة اŸطار
ﬁم-د ب-وضش-ي-اف ال-دو‹ ب-قسش-ن-ط-ينة،
ح- -يث وق- -ف رف -ق -ة اŸسش -ؤوول Úع -ل -ى
ظ- -روف اسش- -ت -ق -ب -ال أاف -راد ج -ال -ي -ت -ن -ا
’رضض
اŸق -ي -م -ة ب-اÿارج وم-غ-ادرت-ه-ا أ
ال- -وط- -ن ،وق- -د –دث أاعضش -اء ال -وف -د

باŸناسشبة ،مع عدد من اŸسشافرين،
ح- - -ول اÿدم- - -ات اŸق- - -دم - -ة خ Ó- -ل
رحÓتهم من وإا ¤خارج الوطن .ومن
ج -ه -ت -ه -م ،اسش -ت-حسش-ن ع-دد م-ن أاف-راد
ا÷ال- - - -ي- - - -ة ه- - - -ذه اŸب- - - -ادرة وعÈوا
ب -اŸن -اسش -ب -ة ع -ن ارت -ي -اح -ه -م ◊رصض
النواب على تفقد وضشعيتهم ومتابعة
انششغا’تهم.
وق - -د زار وف - -د ال- -ل- -ج- -ن- -ة ،م- -ط- -ار
مصش -ط -ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د ال-دو‹ ب-و’ي-ة
باتنة ،حيث قدمت له ششروح وافية من
ق- -ب- -ل مسش- -ؤوو‹ ه -ذه اŸؤوسشسش -ة ح -ول
ظ-روف اسش-ت-ق-ب-ال اŸسش-اف-رين ’سشيما
خÓ- -ل ه- -ذه ال- -فÎة م -ن ال -ع -ام ال -ت -ي
ت -ت -زام -ن م -ع ق -دوم أاع -داد ك -بÒة م-ن
أافراد ا÷الية اŸقيمة ‘ اÿارج.
’ششارة ،إا ¤أان وفد اللجنة
وŒدر ا إ
’ربعاء إا ¤و’يتي
سشيتنّقل يوم غد ا أ
ع -ن -اب -ة وسش-ك-ي-ك-دة م-ن أاج-ل م-واصش-ل-ة
ال -وق -وف ع -ل -ى اسش -ت-ع-دادات وظ-روف
ع-م-ل ه-ي-اك-ل اسش-ت-ق-ب-ال أاف-راد ا÷الية
ع ÈاŸطارات واŸوانئ.

’دارية
الشش-ؤوون ال-ق-ان-ون-ية وا إ
’نسش-ان م-ن خÓ-ل
وح -ق -وق ا إ
تقريرها التكميلي Ãضشمون
ال- - -نصض ال- - -ذي ت- - -رى ف- - -ي - -ه
«اسش-ت-ج-اب-ة ل-ب-عضض ت-ط-ل-ع-ات
’م- - - -ة ‘
أاعضش - - - -اء ›لسض ا أ
اÛال ال - - - -تشش - - - -ري - - - -ع - - - -ي
والŸÈا.»Ê
كما ثمنت ذات اللجنة
’ح - -ك - -ام ا÷دي - -دة ال - -ت - -ي
اأ
تضش-م-ن-ه-ا اŸشش-روع وال-رامية
إا ¤تثم Úالنششاط التششريعي
والŸÈا Êو–سش Úأادائ - - - -ه،
مركزة ‘ هذا الصشدد على
’ح-ك-ام اŸت-ع-ل-ق-ة ب-تكريسض
اأ
’مة ‘
وتنظيم حق ›لسض ا أ
التششريع.

 ..واŸصشادقة على
القانؤن العضشؤي
لنظام ا’نتخابات
صش - - -ادق أاعضش - - -اء ›لسض
’م -ة ،أامسض ،ع -ل -ى مشش -روع
اأ
ال -ق -ان -ون ال-عضش-وي اŸت-ع-ل-ق
ب-ن-ظ-ام ا’ن-ت-خ-ابات ،وجرى
ال -تصش -ويت ‘ ج-لسش-ة ع-ل-ن-ي-ة
ت - -رأاسش- -ه- -ا رئ- -يسض اÛلسض،
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -ن صش- -ال- -ح،
ب- -حضش- -ور وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ،ن -ور
ال- - - -دي - - -ن ب - - -دوي ،ووزي - - -رة
العÓقات مع الŸÈان ،غنية
الدالية.
وث - -م - -نت ÷ن - -ة الشش - -ؤوون
’داري-ة وحقوق
ال-ق-ان-ون-ي-ة وا إ
’نسشان من خÓل تقريرها
اإ
’ح-كام
ال-ت-ك-م-ي-ل-ي ﬂت-ل-ف ا أ

ال -ت -ي تضش -م -ن -ه-ا ه-ذا ال-نصض
ال- -رام- -ي إا« ¤نشش- -ر ث- -ق -اف -ة
اŸواط- -ن- -ة وال- -قضش- -اء ع -ل -ى
ال -ع -زوف وصش -ي -اغ -ة ع Ó-ق -ة
قوية ب Úالناخب واŸنتخب
م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى ال-ث-ق-ة وﬁاربة
التجوال السشياسشي وعصشرنة
’دارة».
اإ
جدير بالذكر أان مششروع
ال -ق -ان -ون ال-عضش-وي اŸت-ع-ل-ق
بنظام ا’نتخابات الذي جاء
‘  ٢٢٥م -ادة ،ي -ه -دف إا¤
ت-ن-ظ-ي-م ال-ع-مليات ا’نتخابية
ع Èم - -راج - -ع - -ة ال - -ق - -ان - -ون
ال- - - -عضش- - - -وي لسش - - -ن - - -ة ٢٠١٢
واŸتعلق بنظام ا’نتخابات
وذلك ت - -ب - -ع - -ا ل - -ل - -ت - -ع - -دي- -ل
’خ.Ò
الدسشتوري ا أ
وي- - -رم- - -ي مشش - -روع ه - -ذا
القانون العضشوي إا–« ¤ديد
إاطار قانو Êواضشح وششفاف
ي-ن-ظ-م ال-ع-م-ل-ي-ات ا’نتخابية
ع Èم - -راج - -ع - -ة ال - -ق - -ان - -ون
ال- - - -عضش- - - -وي لسش - - -ن - - -ة ٢٠١٢
واŸتعلق بنظام ا’نتخابات
وذلك ت- - -ب - -ع - -ا ل - -ل - -دسش - -ت - -ور
اŸعدل».
ك -م -ا سش -ي-ت-م Ãوجب ه-ذه
اŸراج- - -ع- - -ة «ت- - -خ- - -ف- - -ي - -ف
’جراءات اŸتعلقة بالÎششح
اإ
‘ اÙليات و التششريعيات
بتأاسشيسض مبدأا التصشريح دون
اششÎاط أاي م-ل-ف ب-اسش-ت-ث-ن-اء
تÈير الوضشعية Œاه اÿدمة
ال -وط-ن-ي-ة أاو ت-ق-د Ëب-رن-ام-ج
ان - -ت - -خ - -اب - -ي ل- -ل- -مÎشش- -حÚ
ا’ح-رار و ا’ك-ت-ف-اء ب-ت-ق-دË
اسش -ت -م -ارة ي -ك-ون مضش-م-ون-ه-ا
ﬁل ت - -دق - -ي - -ق م - -ن ط- -رف
اŸؤوسشسشات اŸعنية.

رئيسس ÷نة
الششؤؤون اÿارجية
يتحاث مع سشفÒ
الكؤيت
اسشتعرضض رئيسض ÷نة
الششؤوون اÿارجية والتعاون
الدو‹ وا÷الية ا÷زائرية
ب - -اÿارج Ãج- -لسض اأ’م- -ة،
رششيد بوغربال ،مع سشفÒ
ال -ك-ويت ب-ا÷زائ-رﬁ ،م-د
الشش- -ب- -وﬂ ،ت -ل -ف ›ا’ت
التعاون ب Úالبلدين ،خاصشة
الŸÈانية منها Ãا يخدم
مصش -ل -ح-ة الشش-ع-ب ،Úحسشب
م- -ا أاف- -اد ب- -ه ،أامسض ،ب -ي -ان
للمجلسض.
وأاوضشح نفسض اŸصشدر
أانه ” التطرق أايضشا خÓل
هذا اللقاء ا« ¤ا’سشتثمار
ب- - -ا÷زائ- - -ر ع- - -ل - -ى ضش - -وء
اŸن- -ظ- -وم- -ة ال- -ق- -ان- -ون -ي -ة
ا÷دي - - -دة ال - - -ت - - -ي “ن - - -ح
تسشهيÓت أاك Ìوتفتح الباب
أام- - - - -ام اŸت- - - - -ع - - - -ام - - - -لÚ
ا’قتصشادي.»Ú

»æWh

ا’ربعاء  ٢٠جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٥ششوال  ١٤٣٧هـ

لداء
أاكد أان التقييم سسيكون حسسب ا آ

العفا :Êتكوين اليد العاملة ضسروري قبل إاطÓق أاي مشسروع اسستثماري

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لدى اجتماعه برؤوسساء الدوائر والبلديات بالبويرة

معسسكري يشسّدد على جلب موارد إاضسافية للخزينة اÙلية

أاكد وا‹ معسسكر صسالح العفا Êأانه سسيتم التوجه نحو إالغاء وفسسخ عقود المتياز من العقار الصسناعي بالنسسبة للمشساريع
السستثمارية التي  ⁄تنطلق وتلك التي تسس ÒوتÒة إا‚ازها بصسفة ﬁتشسمة ،داعيا خÓل لقاء جمعه أامسس ،باŸسستثمرين ‘
لدارية ذات العÓقة اŸباشسرة بقطاع السستثمار إا¤
›لسس تنفيذي موسسع حضسره رؤوسساء الدوائر والبلديات وكافة ا÷هات ا إ
لخÒة تسسهيÓت جمة ‘ شسأان توف Òالعقار
إاظهار ا÷دية ‘ العمل والنخراط ‘ سسياسسة الدولة لسسيما وقد فرضست هذه ا أ
الصسناعي وتذليل صسعوبات ا◊صسول على رخصس البناء ‘ فÎة وجيزة ،إا ¤المتيازات ا÷بائية التي يحصسل عليها
اŸسستثمرون قبل وبعد إاطÓق مشساريعهم.

معسضكر:أام ا.Òÿسس
أاوصش- - - - -ى ال- - - - -وا‹ بضش - - - -رورة وضش - - - -ع
اŸسش- -ت- -ث- -م -ري -ن ıط -ط ع -م -ل يسش -م -ح
بتجسشيد مششاريعهم ‘ آاجالها اŸقررة مع
ضش- -ب- -ط ق- -ائ -م -ة Ÿن -اصشب الشش -غ -ل ال -ت -ي
سشتوفرها اŸششاريع والششروع ‘ إاعداد
برنامج لتكوين اليد العاملة قبل دخول أاي
مششروع اسشتثماري حيز اإ’نتاج وأان ششهر
سشبتم ÈاŸقبل سشيكون أاخر أاجل إ’طÓق
اŸششاريع ا’سشتثمارية اŸعتمدة.
وذك - -ر ال - -ع - -ف - -ا Êأان- -ه ” اسشÎج- -اع ٨
ه- -ك- -ت -ارات م -ن ال -ع -ق -ار الصش -ن -اع -ي م -ن
مسش- -ت- -ث- -م- -ري -ن  ⁄ي -ك -ون -وا ‘ اŸسش -ت -وى
اŸط-ل-وب وسش-ي-ع-اد م-ن-ح-ه-ا آ’خرين تلبية
للطلبات اŸرتفعة اŸودعة لدى اŸصشالح
اŸششرفة على القطاع ،فيما ” تقد٣٦ Ë
ملفا أامام القضشاء للنظر فيها وإالغاء عقود
ا’م-ت-ي-از م-ن ال-ع-ق-ار الصش-ن-اع-ي ب-ال-نسش-ب-ة
ل -ل-مشش-اري-ع ال-ت-ي  ⁄ت-ن-ط-ل-ق ومضش-ى ع-ل-ى
ترخيصشها أاك Ìمن أاربع سشنوات ،بالرغم

من اعتماد مصشالح الو’ية للطرق اللينة
‘ دعوة هؤو’ء اŸسشتثمرين إا ¤التعهد
وا’لتزام بتنفيذ مششاريعهم دون أان تلقى
دع- -اوت- -ه -ا ا’سش -ت -ج -اب -ة إا’ م -ن ط -رف ٥
مسشتثمرين من أاصشل  ١٤مسشتثمرا على
مسشتوى اŸناطق الصشناعية Ãعسشكر.
وب -دا م-ن خÓ-ل ح-وصش-ل-ة وت-ق-ي-ي-م ع-ام
Óرق -ام اŸق -دم -ة ،أان ه -ن-اك ح-ال-ة م-ن
ل -أ
ت- -ق- -اذف اŸسش- -ؤوول- -ي- -ات وت- -ب -ادل ال -ت -ه -م
ف- -اŸسش -ت -ث -م -رون م -ا ي -زال -ون ي -ط -ال -ب -ون
بتسشهيÓت ملموسشة ’سشيما على مسشتوى
البنوك أاو على مسشتوى مصشالح البلديات
فيما تعلق بتأاخر منح رخصس البناء التي
جاء ‘ ششانها أان مصشالح البناء والتعمÒ
عا÷ت لوحدها  ١٣٠ملف خÓل الفÎة
اŸاضش - -ي - -ة وأاحصشت م- -ع- -ا÷ة  ٦٦طلب
رخصش- -ة ب- -ن- -اء م- -ن ط -رف ال -ب -ل -دي -ات ‘
اŸن -اط -ق ال -ت -ي ” ب -ه -ا اخ -ت -ي -ار م -واق-ع
’ح- -تضش -ان م -ن -اط -ق نشش -اط ب -إاي -ع -از م -ن
مصشالح التعم Òوالبناء.

إانشساء  ٢٨منطقة نشساط موزعة
على  11بلدية
ع-م-وم-ا “ت ح-وصش-ل-ة ت-ق-اري-ر ال-ل-ج-نة
ال -و’ئ -ي -ة ل -ت -ط -وي-ر ا’سش-ت-ث-م-ار Ãعسش-ك-ر
باعتماد  ١٤١مششروع أاغلبها ‘ الصشناعة
الغذائية Ãبلغ  ٢٨مليار دينار ،وسشتمكن
ه -ذه اŸشش -اري -ع م -ن ف -ت -ح  ٥٨9٢منصشب
ششغل ،فيما أاسشفرت مهام مصشالح البناء
وال - -ت - -ع- -م› ‘ Òال اخ- -ت- -ي- -ار اŸواق- -ع
وتسش- -ه- -ي- -ل م- -ه- -ام ال- -ب- -حث ع -ن ال -ع -ق -ار
الصش -ن-اع-ي ،ع-ن خ-ل-ق  ٢٨م-ن-طقة نششاط
موزعة على  ١١بلدية على مسشاحة تقدر بـ
 ١٠١هكتار و ٤مناطق صشناعية ” خلقها
ف-ي-م-ا ي-ج-رى ال-ع-م-ل ع-ل-ى اخ-ت-ي-ار م-واقع
Ÿن-اط-ق نشش-اط ج-دي-دة ’سش-ت-ي-ع-اب طلب
اŸسشتثمرين ‘ باقي البلديات ،كما ”
أايضش- -ا ت -نصش -يب  ٢٧مسش-ت-ث-مرا با◊ظÒة
الصشناعية لعقاز أاغلبهم  ⁄يسشتلم ﬂطط
التنصشيب Ÿباششرة إاجراءات ا◊صشول على
رخصشة البناء .

لصسابة
– ⁄دد أاسسباب ا إ

نفوق اآللف من الدواجن Ãعسسكر
ع- -ادت ﬂاوف م- -رب- -ي ال -دواج -ن
Ãعسس -ك -ر إا ¤ال -واج -ه -ة ب -ع -د ن-ف-وق
للف م- -ن ال- -دواج- -ن ،يشس -ت -ب -ه أان
ا آ
يكون فÒوسس نيوكاسسل أاحد أاسسبابها
ال - -رئ- -يسس- -ي- -ة بسس- -بب ع- -دم ت- -وضس- -ح
ال- -رؤوي- -ة ل- -دى ال- -ع -دي -د م -ن اŸربÚ
وا÷ه -ات ال -رسس -م -ي -ة اŸشس-رف-ة ع-ل-ى
ق -ط-اع ال-فÓ-ح-ة ال-ت-ي ت-ق-ف ح-ائ-رة
أامام الوضسع بعد إاصسابة  19أالف من
ف-راخ ال-دواج-ن Ãسس-تثمرة فÓحية
ب- -ب- -ل -دي -ة زه -ان -ة وم -ث -ل -ه -ا ‘ سس -ي -ق
وبلدية معسسكر.

وطالب رئيسس جمعية مربي الدواجن
Ãعسشكر زروقات ﬁمد بالتدخل قصشد
اح -ت -واء ال -وضش -ع م -رج -ح -ا ع-ودة فÒوسس
ن-ي-وك-اسش-ل إا ¤ال-واج-ه-ة بسش-بب ال-ل-قاحات
اŸتوفرة لدى البياطرة والتي يششتبه ‘
عدم صشÓحيتها Ÿقاومة اŸرضس مضشيفا
أان ت- - -واصش- - -ل ه- - -ذه ا◊ا’ت اŸرضش- - -ي - -ة
اŸسش - -ب- -ب- -ة ل- -ن- -ف- -وق ال- -دواج- -ن ‘ ع- -دة
مسش-ت-ث-م-رات فÓ-ح-ي-ة خ-اصش-ة ق-د تنعكسس
خسشائرها سشلبا على اŸسشتهلك ‘ حال
ارتفعت أاسشعار اللحوم البيضشاء.
و‘ اŸقابل أاكد مدير الغرفة الفÓحية

Ãعسشكر بوعÓم دنة عن اŸوضشوع قائ:Ó
«أان مصشالح الغرفة الفÓحية قد طلبت
تدخل الوزارة الوصشية إ’يفاد ÷نة –قيق
م -ن م -ف -تشش -ي -ة ال-ب-ي-اط-رة Ãعسش-ك-ر ل-ذات
السشبب وÿلفيات تتعلق بتباين إاحصشائيات
هذه الهيئة وب Úما هو موجود من مششاكل
عند اŸرب ،»Úموضشحا أانه ” طرح ٣
ح - -ا’ت ل - -ن- -ف- -وق اأ’’ف م- -ن ال- -دواج- -ن
Ãنطقة زهانة ،سشيق ومعسشكر  ⁄يثبت
سشبب نفوقها ‘ الوقت الذي خرجت فيه
نتائج –اليل مصشالح البيطرة سشلبية و’
تشش Òأ’ي إاصشابة بوباء أاو فÒوسس معدي.

حجز أاك Ìمن  11أالف قارورة خمر ببلعايبة ‘ اŸسسيلة
“ك -ن ع -ن -اصش-ر ال-ف-رق-ة ا’إق-ل-ي-م-ي-ة
ل -ل -درك ال -وط-ن-ي ب-ب-ل-دي-ة ب-ل-ع-اي-ب-ة ‘
اŸسشيلة من حجز  ١١٣٤٨قارورة من
اŸشش -روب -ات ال -ك -ح -ول-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف
ا’أنواع وا’أحجام بدون وثائق خاصشة
ب -ه -ا ،ح -يث ت -ع-ود وق-ائ-ع ال-قضش-ي-ة اإ¤
ورود م- -ع- -ل- -وم- -ات اإ ¤م -ق -ر ال -ف -رق -ة
ا’إق -ل -ي -م -ي -ة ب -ب-ل-ع-اي-ب-ة م-ف-اده-ا ق-ي-ام
›م - -وع - -ة م- -ن ا’أشش- -خ- -اصس ب- -ن- -ق- -ل
مشش-روب-ات ك-ح-ول-ي-ة ع-ل-ى م Ïشش-احنة
قادمة من و’ية سشطيف باŒاه مدينة

بريكة.
وع -ل -ى ضش -وء اŸع -ل -وم -ات ” وضش-ع
ن-ق-ط-ة م-راق-ب-ة ع-ل-ى ال-ط-ريق الوطني
رقم  ،٢٨حيث كانت ترافق ›موعة
مروجي اÿمور سشيارة ›هولة النوع
ل -ف -ت-ح ال-ط-ري-ق ،وال-ت-ي اأب-ل-غ سش-ائ-ق-ه-ا
سشائق الششاحنة بتواجد اأفراد الدرك
ال -وط -ن -ي ع -ل -ى ط -ول ال -ط-ري-ق وع-ن-د
وصش - -ول - -ه اإ ¤مشش- -ت- -ة ل- -ه- -زال اأراد اأن
يسشتدير لتفادي اÿروج اإ ¤الطريق
الوطني مكان تواجد السشد اŸقام من

طرف اأفراد الفرقة ،حيث انحرفت به
الشش -اح -ن -ة وان-ق-ل-بت ب-ه ع-ل-ى ا÷انب،
و’ذ بالفرار اŸسشمى (ب د ل) البالغ
م- -ن ع- -م- -ره  ٣٤سش -ن -ة بÈي -ك -ة و’ي-ة
باتنة السشاكن بلدية عزيل عبد القادر
و’ي - -ة ب - -ات - -ن - -ة و” اإخ - -ط - -ار وك - -ي- -ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة مقرة والذي
اأمر بفتح –قيق ‘ القضشية ووضشع
الششاحنة باÙششر البلدي.

اŸسضيلة :عامر ناجح

ت - - - -رأاسس مسس - - - -اء أامسس ،ن - - - -اصس - - - -ر للبلديات قدر بـ ٧مÓي Úدج ‘ السشنة‘ ،
م- -عسس- -ك- -ري وا‹ ولي- -ة ال- -ب -وي -رة ،ح Úاأن هذه اأ’خÒة بإامكانها أان –صشيل
اج -ت -م -اع -ا ب -حضس-ور رؤوسس-اء ال-دوائ-ر اأك Ìمن  ١٨مليار سشنتيم ‘ السشنة وهو
وال - -ب - -ل - -دي - -ات وا أ
لم - -ن- -اء ال- -ع- -ام Úالفرق الذي مرده عدم معرفة البلديات
ل - -ل - -ب - -ل- -دي- -ات ،وأام- -ن- -اء اÿزي- -ن- -ة ،ل -ل -ج -رد ا◊ق -ي-ق-ي ال-ع-ام Ÿم-ت-ل-ك-ات-ه-ا أاو
واŸك -ل -ف Úب -تسس -ي Òال -ع-ق-ار ال-ب-ل-دي ع - -دم دف - -ع اŸسش- -ت- -ح- -ق- -ات م- -ن ط- -رف
Ÿن - -اقشس - -ة م - -ل - -ف تسس - -ي Òال - -ع - -ق- -ار اŸتعاقدين معها.
و‡ت - -ل - -ك- -ات ب- -ل- -دي- -ات وع- -م- -ل- -ي- -ة
من جهة أاخرى ” التطرق إا ¤بعضس
التحصسيل ا÷بائي لها.
اŸشش -اك -ل ال-ت-ي ت-ظ-ه-ر ‘ فصش-ل الصش-ي-ف
وضش -رورة ال -ت -ك -ف -ل ب-ه-ا خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق
البويرة :ع .نايت رمضضان
بضش-م-ان دÁوم-ة اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة مثل
و” خÓل اللقاء التطرق اإﬂ ¤تلف مصش -ل -ح -ة ا◊ال -ة اŸدن-ي-ة وك-ذا ا◊رصس
Óج-راءات ع-ل-ى ال-ن-ظ-اف-ة ورف-ع ال-ق-م-ام-ات ل-ت-ف-ادى
ا÷وانب ال -ت -ق-ن-ي-ة وال-ع-م-ل-ي-ة ل -إ
اŸت -خ -ذة م -ن أاج -ل ال -ت -حصش-ي-ل ا÷ب-ائ-ي اأ’مراضس وضشرورة ا’عتناء باŸسشاحات
ıت-ل-ف اŸم-ت-ل-ك-ات وال-ع-ق-ارات ال-تابعة اÿضش -راء ،اإ’ن -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة ،ح -رائ -ق
ل -ل -ب -ل -دي -ة ،أاي -ن حث وا‹ ال -و’ي-ة رؤوسش-اء الغابات ،ومششكل اŸياه الششروب.
وبخصشوصس اÓÙت التجارية اŸغلقة
البلديات على ضشرورة العمل بالتنسشيق مع
ﬂتلف الهيئات التي لها عÓقة مباششرة اأكد الوا ¤على ضشرورة اسشتغÓلها حتى
ب -ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة وك-ذا أام-ر ب-إاع-داد ج-رد وإان اق- - -تضش - -ى اأ’م - -ر تسش - -ل - -ي - -م - -ه - -ا إا¤
ıتلف ‡تلكات البلدية كعملية أاولية اÿواصس لÓسشتفادة منها بدل أان تبقى
÷رد كل ما Áكن أان يسشتغل من اأجل مهملة ،وفيما يخصس اأ’سشواق الفوضشوية
التحصشيل ا÷بائي على غرار اÓÙت اŸت- -واج -دة داخ -ل اŸدن وع -ل -ى ح -واف
التجارية ،السشكنات ،الروضشات وا◊ظائر الطرقات ،اأمر معسشكري بضشرورة إازالتها،
ون -فسس اأ’م -ر ل -ل -ب-ن-اي-ات ال-ف-وضش-وي-ة عÈ
وغÒها من اŸنششآات.
وحسشب ما جاء ‘ تقرير مدير اإ’دارة ت -ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف
اÙلية فإان اŸبلغ اÙصشل عليه حاليا اŸصشالح إادارة كانت أاو مصشالح اأ’من.
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تراجع ‘ وتÒة اإلجرام خÓل السسنة ا÷ارية بتيبازة
لم -ن -ي اŸسس -ط -ر م -ن
أاسس- -ف -ر اıط -ط ا أ
ط-رف مصس-ال-ح الشس-رط-ة ب-ت-ي-بازة خÓل
شسهر رمضسان للسسنة ا÷ارية إا ¤غاية
Óج-رام
ال -ي -وم ،ع -ن تسس -ج -ي -ل ت-راج-ع ل -إ
بنسسبة  ٪ 4.03مقارنة مع نفسس الفÎة
ل-ل-ع-ام اŸنصس-رم ب-ال-ت-وازي م-ع ان-ع-دام أاي
فعل من شسأانه اŸسساسس بالنظام العام هذا
ماتوقفت عنده «الشسعب».

تيبازة :عÓء ملزي
أاششار رئيسس اأ’من الو’ئي عميد الششرطة
«سشليم جاي جاي» ‘ ندة صشحفية عقدها
Ãقر هذا اأ’خ ،Òإا ¤أاّن الÎتيبات اأ’منية
التي ” اتخاذها كان لها دور إايجابي ‘ ا◊د
م -ن نسشب ا÷رائ -م بشش -ت -ى أاشش -ك -ال-ه-ا وسش-ي-ت-م
ا’سشتمرار ‘ توف Òالتغطية اأ’منية Ÿوسشم
ا’صشطياف ،مؤوكدا جاهزية السشلك للتعامل
مع ا◊دث وتوف Òحماية أافضشل للمصشطافÚ
م - -ن خ Ó- -ل تسش - -خ Òأاع - -وان م- -درب Úع- -ل- -ى
اإ’سش -ع -اف واإ’ن -ق -اذ وا◊م-اي-ة اأ’م-ن-ي-ة ع-ل-ى
مسشتوى  ٥ششواطئ تقع باŸناطق ا◊ضشرية مع
السشهر على حضشور العنصشر النسشوي.
ويسش- -ه- -ر ه- -ؤو’ء اأ’ع- -وان ع- -ل -ى ا◊د م -ن
Œاوزات اÿارج Úعن القانون ’سشيما ما
ت -ع -ل -ق م -ن-ه Ãخ-ال-ف-ة ال-تشش-ري-ع-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
Ãجانية الدخول إا ¤الششواطىء ،مششÒا إا¤
أاّن عناصشر اأ’من الذين يسشهرون دوما على
احتÓل اŸيدان من أاجل ضشمان –كم أامثل
‘ الوضشع اأ’مني يبذلون جهودا كبÒة لتوفÒ
الراحة والطمأانينة للمواطن ‘ ح ÚتÎاخى
ب -عضس اŸصش -ال -ح ع -ل-ى مسش-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات ‘
تطبيق القانون بصشرامة اأ’مر الذي يوّلد عّدة
ششجارات ومششاحنات على مسشتوى الششواطئ .
وب -خصش -وصس ت -دخ Ó-ت مصش -ال -ح الشش -رط -ة

اŸنفذة خÓل ششهر رمضشان ثم تسشجيل ٥٠٠
تدخل مباششر وضشعت من خÓلها حدا لعدة
مششاجرات واعتداءات وسشرقات على اŸباششر
Ãعية مظاهر جنوحية أاخرى ،حيث سشجلت
مصشلحة الششرطة القضشائية بهذا الششأان ٤٢9
قضشية تتعلق بالقانون العام عو÷ت  ٢٦٢منها
ب -نسش -ب -ة إا‚از ت -ق ّ-در بـ ٪٦١.٠٧و” خ Ó-ل -ه -ا
توقيف  ٣٠٨ششخصس أاودع  ٥٥منهم ا◊بسس
اŸؤوقت فيما اسشتفاد اآ’خرون من إاجراءات
اإ’فراج اŸؤوقت أاو ا’سشتدعاء اŸباششر ‘ مع
تسشجيل  ٤٤٧قضشية خÓل رمضشان من العام
اŸنصشرم وعولج منها  ١٥٨قضشية فقط ما
يÎج-م ف-ع-ال-ي-ة مصش-ال-ح الشش-رط-ة ه-ذه السش-ن-ة
مقارنة مع العام اŸنصشرم.
وأا‚زت مصش - -ال - -ح الشش- -رط- -ة أايضش- -ا ١٠٦٥
عملية ششرطة ششملت جميع اأ’قاليم ا◊ضشرية
وب -ؤور اإ’ج -رام وال -ن-ق-اط السش-وداء ” خÓ-ل-ه-ا
تنقيط  ٢٤٣٢مركبة و ٣٦٦9ششخصس من بينهم
 ٨٥قاصشر و ٤٠ششخصشا من جنسس أانثى وأاحيل
 ١٢9م -ن -ه -م ع -ل-ى ا÷ه-ات ال-قضش-ائ-ي-ة ب-ت-ه-م
ﬂت- -ل- -ف- -ة ‘ ،ح ” Úتسش- -ج -ي -ل  ٣٥٨عملية
شش- -رط- -ة ف- -ق- -ط خÓ- -ل رمضش- -ان م- -ن ال- -ع- -ام
اŸنصشرم.
وأاسشفرت العمليات الششرطية اŸنجزة هذه
السش -ن -ة م -ن ت-وق-ي-ف م-ق ‘Îج-رÁت-ي ال-ق-ت-ل
العمدي بكل من تيبازة والقليعة ومعا÷ة ٤
قضش-اي-ا ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ك-وي-ن ج-م-ع-يات أاششرار و٢٧
قضش -ي -ة ل -ه -ا ع Ó-ق-ة ب-اıدرات و ٢١قضشية
ت -ت -ع -ل -ق ب -ح -م -ل أاسش-ل-ح-ة ﬁظ-ورة دون مÈر
ششرعي.
وفيما تعلق Ãصشلحة اأ’من العمومي فقد
” تسشجيل  ٢9حادث مرور أاسشفرت عن إاصشابة
 ٣٤ضشحية من بينهم  ٦قصشر من ك Óا÷نسشÚ
مع تسشجيل حالتي وفاة كما ” –رير ٨٧٠
غرامة جزافية ÷ميع الفئات.
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ا’ربعاء  ٢٠جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٥ششوال  ١٤٣٧هـ

لوروبي:
‘ ختام ملتقى توأامة  3مششاريع مؤوسشسشاتية مع ال–اد ا أ

 ٣منتـ ـوجات فـÓحـ ـية مـؤوهلـة ’قتحام اأ’سسـواق اأ’وروبي ـ ـ ـ ـة
^ تطوير وتفعيل نظام كامل لعÓمات ا÷ودة اŸتعلقة باŸنششأا لفتح فرصس جديدة للتصشدير
لم Úالعام بالنيابة بوزارة الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد البحري عن  3منتجات فÓحية
كششف حمدان حميد ا أ
‰وذجية ،بعÓمة جزائرية ،تسشتجيب للمعاي ÒاŸطلوبة أاوروبيا ودوليا ،وقد ” العÎاف بها ،من خÓل جهاز العÎاف
ومراقبة العÓمات اŸميزة÷ ،ودة اŸنتجات الفÓحية اŸتعلقة باŸنششأا.

حياة كبياشش
تتمثل هذه اŸنتجات الثÓثة
‘ «دڤلة نور لطولڤة «ببسشكرة،
وال - -ت Úا÷اف ل- -ب- -ن- -ي م- -ع- -وشس،
اللذان ” اسشتكمال كل ما يتعلق
ب -ال -ع Ó-م-ات اŸم-ي-زة اŸرت-ب-ط-ة
باŸنششأا ،وضشمان حصشولها على
ششهادة اŸطابقة Ÿعاي Òا÷ودة
والنوعية اŸطلوبة وفق اŸعاي،Ò
م -ا ي -ؤوه -ل -ه -ا إا ¤دخ-ول اأ’سش-واق
اأ’وروبية ،وينتظر اسشتكمال هذا
اŸسش-ار ،ب-ال-نسش-ب-ة Ÿن-ت-وج زي-ت-ون
اŸائ -دة Ÿن -ط -ق -ة السش-ي-ق ب-غ-رب
البÓد ،حسشب ما افاد به ‡ثل
ال-وزارة ‘ ،تصش-ري-ح-ات صش-ح-ف-ية
على هامشس ختام ملتقى توأامة ٣
مشش -اري -ع م-ؤوسشسش-ات-ي-ة ،اŸن-ظ-م-ة
بالششراكة مع ا’–اد اأ’وروبي،
ال -ذي اخ-تضش-ن-ه اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
ا÷زائري للبحث الزراعي.
ويهدف مششروع التوأامة الذي
ان -ط -ل -ق سش -ن-ة  ،٢٠٠٨ك- -م- -ا أاف- -اد
اŸت -ح -دث ،إا ¤ت-ط-وي-ر وت-ف-ع-ي-ل
ن -ظ -ام ك -ام -ل ل -ل -عÓ-م-ات ا÷ودة
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -اŸنشش- -أا ،ل- -ت -ث -مÚ
اŸن -ت-ج-ات ا÷زائ-ري-ة ‘ السش-وق
ال -وط -ن -ي -ة ،وف-ت-ح ف-رصس ج-دي-دة
ل - - - -ل- - - -تصش- - - -دي- - - -ر ،مششÒا إا ¤أان
اŸن-ت-وج-ات ال-فÓ-حية ا÷زائرية
وج -دت ل -ه -ا م -وق-ع-ا ‘ اأ’سش-واق
اإ’فريقية واآ’سشيوية ،مركزا على

أاهمية «العÓمة» أ’نها “كن من
«شش -غ -ل اŸسش-اح-ات ال-ت-ج-اري-ة ‘
الدول اأ’وروبية».
ومن جهته ،أاكد بوغا ÂكرË
مدير اŸصشالح البيطرية بوزارة
ال -فÓ-ح-ة ‘ تصش-ري-ح لـ»الشش-عب»،
أان اŸصشالح البيطرية ا÷زائرية
ق- -د ” ت- -ق- -ي- -ي- -م- -ه- -ا م -ن ط -رف
اŸن- -ظ- -م- -ة ال- -ع- -اŸي- -ة ل -لصش -ح -ة
ا◊ي - -وان - -ي - -ة ع - -دة م- -رات ٢٠٠٧
و ،٢٠١٣وق- -د ط -ل -ب -ن -ا م -ن خÈاء
اŸن-ظ-م-ة إاع-ادة ت-ق-ي-ي-م اŸصشالح
للوقوف على النقائصس التي قد
توجد على مسشتوى العملي لهذه
اأ’خÒة.
وق -د سش -ج -ل خÈاء اŸن -ظ -م-ة
بعضس النقائصس ،منها ما يتعلق
ب -ال -ت -ن -ظ -ي -م ال -ذي ت -ع -م-ل وف-ق-ه

اŸصش-ال-ح ال-ب-ي-ط-ري-ة« ” ،رف-ع-ه»
إا ¤اŸسشتوى الدو‹ ،كما أاعدنا
ال -ن -ظ -ر ‘  ٢٠مشش-روع-ا خ-اصشا
بالنصشوصس التنظيمية ،كما «عملنا
م- -ع ه- -ؤو’ء اÈÿاء ل- -ل- -ت- -ع- -ري -ف
باأ’بقار»’ ،فتا إا ¤أان ا÷زائر
تتوفر حاليا على مليو Êرأاسس.
وأاع - -ل - -ن اŸت - -ح- -دث ‘ ه- -ذا
الصش - -دد أان - -ه ي - -ت - -م اب- -ت- -داء م- -ن
السش- -داسش- -ي ال- -ث- -ا Êم- -ن السش- -ن- -ة
ا÷اري -ة وف -ق ن -ظ-ام اŸع-ل-وم-ات
هذا الذي يرتكز على ما يسشمى
«اŸسش- -ار» اŸت- -ع -ل -ق ب -ال -ت -غ -ذي -ة
واŸرعى للحيوان.
وأاضش- -اف اŸت- -ح- -دث ‘ ه- -ذا
السش- - -ي - -اق ،أان - -ه وج - -ه ط - -لب إا¤
ا’–اد اأ’وروب - - -ي Ÿسش - - -اع - - -دة
اŸصشالح البيطرية ا÷زائرية ‘

إاطار التوأامة ،وقد ” ا’سشتجابة
ل- -ذلك و»ع- -م- -ل -ن -ا م -ع اŸصش -ال -ح
ال-ب-ي-ط-ري-ة ا’ي-ط-ال-ي-ة ال-ف-رنسشية،
Ÿع-ا÷ة ال-ن-ق-ائصس ال-ت-ي ح-ددها
خÈاء منظمة العاŸية للصشحة».
وأافاد ‘ معرضس حديثه ،أانه
” وضش -ع ب-رن-ام-ج وط-ن-ي ل-ل-ب-حث
ع - - -ن اŸل - - -وث - - -ات وﬂل - - -ف - - -ات
اŸضشادات ا◊يوية التي Áكن أان
–ت- -وي -ه -ا اأ’غ -ذي -ة ا◊ي -وان -ي -ة،
ون -ع -م -ل ‘ ه -ذا اŸشش -روع م-ع ٣
ﬂاب- -ر وط- -ن- -ي- -ة ،اŸت- -م -ث -ل -ة ‘
ا Èıالوطني للتسشمم ،اŸعهد
الوطني للطب البيطري واŸعهد
الوطني ◊ماية النباتات.
وبالنسشبة Ÿششروع التوأامة فيما
يتعلق باŸنتوجات ا◊يوانية ،قال
ب- -وغ -ا Âأان -ه ي -ه -دف إا– ¤سشÚ
سشÓمة اŸنتجات الغذائية ذات
اأ’صشل ا◊يوا ،Êمن أاجل دعم
تسش -وي -ق -ه-ا ‘ ،السش-وق ال-داخ-ل-ي-ة
وتسش -ه -ي-ل تصش-دي-ره-ا إا ¤ا’–اد
اأ’وروبي ،مؤوكدا أاهمية الÈنامج
اŸذك- -ور ‘ تسش- -ه- -ي- -ل ع- -م- -ل- -ي -ة
التصشدير.
وا÷دير بالذكر أان ‡ثل كل
من السشفارة ا’يطالية والفرنسشية
ب- - - - -ا÷زائ- - - - -ر ق - - - -د أاك - - - -دوا ‘
مداخÓتهم خÓل اŸلتقى على
أان اŸصشالح البيطرية ا÷زائرية
«هي ذات نوعية» ،ومعÎف لها
بذلك على اŸسشتوى الدو‹.

الزام أاسشاتذة دروسس الدعم بدفع الششÎاكات ،اŸدير العام لـ«كاسشنوسس»:

الصسندوق حقق نتائج غ Òمسسبوقة ..و 59مليار دينار مداخيل  ٦أاشسهر
الردع القانو Êللرافضش Úواسشتثمار  20مليار دينار ‘ القرضس الوطني للنمو

أاك -د اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصش -ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل- -لضش- -م- -ان الج- -ت- -م- -اع- -ي ل- -ل- -ع- -م- -ال غÒ
لج-راء ،شش-وق-ي ع-اشش-ق ي-وسشف ،اسشتمرار
ا أ
عملية جذب اŸششÎك Úا÷دد باسشتعمال
ال -ت -حسش -يسس وال -ردع ال -ق -ان -و Êإا ¤غ -اي-ة
نهاية السشنة ا÷ارية ،وأاعلن عن اسشتثمار
 20م-ل-ي-ار دج ‘ ال-ق-رضس ال-وط-ن-ي ل-ل-ن-م-و،
وأاف -اد ب-أان أاسش-ات-ذة ال-دروسس اÿصش-وصش-ي-ة
ملزمون بدفع الششÎاكات.

حمزة ﬁصشول
ق- -ال شش- -وق- -ي ع- -اشش- -ق ي- -وسش- -ف ،أامسس ،أان
ا’سشتفادة من امتيازات قانون اŸالية التكميلي
لسشنة  ،٢٠١٥لغ ÒاŸششÎك« ‘ Úالكاسشنوسس»،
’زالت قائمة إا ¤غاية  ٣١ديسشم Èمن السشنة
ا◊الية ،بعدما حددت سشابقا لـ ٣١مارسس .٢٠١٦
وأاوضش -ح اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصش -ن-دوق ،أان اŸدة
اإ’ضشافية ا÷ديدة سشيتم ا÷مع فيها ب Úالعمل
ال -ت -حسش -يسش-ي واإ’عÓ-م-ي وب Úال-ردع ال-ق-ان-و،Ê
مششÒا إا ¤أان من يسشتجيب تلقائيا ’سشتدعاء
مصش- -ال -ح الضش -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ل -غ Òاإ’ج -راء
سشيسشجل ويسشتفيد من إالغاء ضشريبة التأاخر ،بينما
سش-ي-ل-زم ال-ذي-ن ي-رفضش-ون ا’سش-ت-جابة با’نخراط
إاجباريا وا◊رمان من ا’متيازات.
‘ اŸقابل ،أاكد اŸتحدث ‘ ندوة صشحفية،
أان الصشندوق حقق كافة اأ’هداف اŸسشطرة لهذه
السشنة قبل موعدها اÙدد ،وكششف عن بلوغ
اŸداخيل اŸالية ‘ الوقت ا◊ا‹  ٥9مليار دج،
فيما كان اŸتوقع نهاية السشنة  ٥٧مليار دج ما
ج -ع -ل السش -ق-ف ي-رت-ف-ع إا ٧٠ ¤م-ل-ي-ار دج ن-ه-اية

ديسشم ÈاŸقبل.
الوضشعية اŸالية اŸريحة للصشندوق ،دفعته
’سش-ت-ثمار  ٢٠م -ل -ي -ار دج ‘ ،ال-ق-رضس ال-وط-ن-ي
ل-ل-ن-م-و ،واسش-ت-غÓ-ل نسش-ب-ة ال-ف-ائ-دة اŸق-درة بـ٪٥
سش-ن-وي-ا ل-ت-غ-ط-ي-ة م-ي-زان-ية التسشي Òدون اŸسشاسس
بأاموال ا’ششÎاكات ،حسشب تأاكيد اŸدير العام.
وعلى صشعيد ا’ششÎاكات ،قال ششوقي عاششق
يوسشف ،أان نسشبة الزيادة اŸتوقعة لـ ٢٠١٦كانت
 ،٪٣٠بينما –قق هذا الرقم خÓل السشداسشي
اأ’ول ،ما جعل توقع ارتفاع ‘ عدد اŸششÎكÚ
إا ،٪٦٠ ¤مضشيفا أان عدد اŸششÎك ÚاŸنتظمÚ
حاليا يقدر بـ ٨٦٢أالف وسشيصشل هذا الرقم إا¤
أازيد من  9٠٠أالف مع آاواخر العام.
وق- -ال ع -اشش -ق ي -وسش -ف شش -وق -ي ،أان ع -م -ل -ي -ة
اسش -ت -ق -ط -اب أاصش -ح -اب ال -دخ -ل غ ÒاŸسش-ج-لÚ
سش - -اري - -ة اŸف- -ع- -ول ،وتشش- -م- -ل ‘ اŸق- -ام اأ’ول
ا◊رفي ÚاŸقدر عدد  ٤٠٠أالف منهم  ٢٥٧أالف
مسشجل ما يعني أان  ١٢٣أالف سشيتم التوجه إاليه
لطلب انخراطهم ،وتوقع اŸتحدث ،بلوغ عدد
اŸسشجل Úا÷دد مع نهاية السشنة ا÷ارية ٣٠٠
أالف ششخصس.
وأافاد أان ‡تهني اأ’ششغال ا◊رة كالصشيادلة
واأ’طباء واÙام Úيقدر عددهم بـ ١٢٠أالف،
’زال  ٣٢أالف منهم  ⁄يسشجلوا أانفسشهم وبالتا‹
ف -ه -م م-ع-ن-ي-ون ب-إال-زام-ي-ة ال-تسش-ج-ي-ل ‘ صش-ن-دوق
الضشمان ا’جتماعي لغ Òاأ’جراء ،كاششفا عن
إالزام اأ’سشتاذة الذين يقدمون دروسشا خصشوصشية
للتÓميذ بدفع اششÎاكات مهما كانت وضشعيتهم
(أاجراء أاو متقاعدين) وسشتتم العملية بدء من
ال -دخ -ل ال -دراسش -ي ال-ق-ادم ،ع Èإاي-ف-اد م-راق-بÚ
تابع Úللصشندوق لكل نقاط التدريسس.
وعلى خÓف هذه الفئات ،صشرح اŸدير العام
للصشندوق ،بتفادي اسشتخدام الردع مع الفÓح،Ú
م- -ع- -تÈا أان- -ه- -م ب -ح -اج -ة إا– ¤سش -يسس وت -ث -مÚ
للمجهود الذي يبذلونه ويسشتفيدون من امتيازات
خ -اصش -ة ،وق-ال أان ال-ت-وج-ه إال-ي-ه-م سش-ي-ك-ون شش-ه-ر
سشبتم Èالقادم.
وأاوعز اŸتحدث ،هذه النتائج اإ’يجابية ،إا¤
ال-ت-داب Òال-ت-ي ح-م-ل-ه-ا ق-ان-ون اŸال-ي-ة ال-ت-كميلي
لسشنة  ،٢٠١٥والقاضشية بإاعفاء اŸششÎك Úطوعيا
من ضشريبة التأاخر ،وكذا اŸرسشوم الصشادر ‘
ن - -وف - -م Èم - -ن ذات السش - -ن- -ة وال- -ذي اق- -ر رف- -ع
ا’ششÎاكات بـ ٢٠ضشعف عن اأ’جر القاعدي ما
سشيمكن البعضس من اÿروج بتقاعد قدره ٢٠

م-ل-ي-ون سش-ن-ت-ي-م ،وي-غ-ط-ي الصش-ن-دوق اح-ت-ي-اج-ات
اŸتقاعدين بـ ٤مششÎك Úلكل متقاعد واحد،
ويطمح لبلوغ  ٧لكل مششÎك.
و‘ السشياق أاوضشح عاششق يوسشف ششوقي ،أان
التضشامن ب Úاأ’جيال يقتضشي ،مراعاة اŸدخول
ال- -ف- -ردي ل -ك -ل مششÎك ع -ن -د تسش -دي -د أاقسش -اط
ا’ششÎاك ،ح- -يث أان ب- -اع -ة ا÷م -ل -ة وأاصش -ح -اب
الدخل اŸا‹ اÎÙم سشيخضشعون للمراقبة ‘
ح -ال -ة م -ا إاذا اك -ت -ف -وا ب-ا◊د اأ’دن-ى قصش-د رف-ع
النسشبة.

العدد

١٧٠٨٦

07

وجهتنا ا÷نوب الكبÒ
وجهة ا÷زائر ‘ الظرف ا◊ا‹ هو ا÷نوب ،هذا الفضشاء اÎŸامي اأ’طراف يدرج لدى
السشلطات العمومية ضشمن ا’سشÎاتيجية التنموية الششاملة ،اŸعول عليها إ’حÓل اŸادة
الدائمة الفÓحة ﬁل تلك الزائلة البÎول ،مع تششجيع كل ا’سشتثمارات الراغبة ‘ خوضس
هذا اŸعÎك ا’قتصشادي ‘ كل اŸناطق اŸتاحة لذلك.
هذا اÿيار ’ مفر منه وحتمية ‘ آان واحد ،على الششركاء إادراك ذلك إادراكا تاما ،من باب
التحسشيسس بالتحديات غ ÒاÙدودة التي تتطلب رفعها مهما كان اأ’مر ،وبقناعة كاملة
خاصشة مع كل التسشهيÓت اŸمنوحة ‘ ،هذا اإ’طار ا◊يوي ،الذي يضشع ضشمن أاولوياته
اسشتغÓل إا ¤حد معقول هذه الفرصشة الفريدة ‘ التوجه ا’سشتثماري ا÷ديد.
و‘ هذا السشياق ،فإان ا’جتماع القادم «ا◊كومة ـ الو’ة» سشيبحث ‘ هذا اŸوضشوع من
خÓل تقييم مسشار سشنة من اإ’جراءات ا÷ديدة اÿاصشة با’سشتثمار اÙلي ..الذي يؤودي
حتما إا ¤توف Òمناصشب عمل جديدة ،وإانعاشس تلك النواحي بإاعطاء للجماعات اÙلية بعدا
اسشتثنائيا ‘ اŸداخيل والتحصشيل ا÷بائي.
هذا اŸفهوم ا◊ديث الذي دخل على منطق تسشي ÒاÛالسس الششعبية الو’ئية والبلدية،
سشيكون حاضشرا ‘ عمل مسشؤوو‹ هذه اŸؤوسشسشات القاعدية مهما كان اأ’مر إانطÓقا من
واقع ملموسس وحقائق ميدانية ’ Áكن القفز عليها أاو Œاوزها أاو التهرب منها.
وهذا يعني مباششرة أان على هذه اÛالسس أان تكون لها اŸبادرة ‘ التعامل مع هذا التوجه
ا◊ا‹ من خÓل التكيف السشريع مع اŸسشتجدات ا◊اصشلة ‘ التسشي ،Òو’ تسشتند إا ¤روح
اإ’تكالية وإانتظار ما Œود عليها ا÷هات اŸسشؤوولة من اعتمادات مالية.
و’بد من اإ’ششارة هنا إا ¤أان لقاء وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية السشيد نورالدين
بدوي ،بو’ة ا÷نوب ،أاثار قضشايا هامة جدا تتعلق أاسشاسشا بكيفية ترقية التنمية بهذه الو’يات
إانطÓقا من زاوية ا’سشتثمار ،منها معا÷ة العقار الفÓحي ،الكهرباء ،تهيئة اŸناطق
الصشناعية والنششاطات اأ’خرى.
هذه اŸلفات قررت ا÷هات اŸسشؤوولة الفصشل فيها نهائيا ،وفق نظرة هادئة ،تأاخذ بعÚ
ا’عتبار القدرات اŸتوفرة ،وا◊رصس على اإ’طار القانو Êليكون العمل متينا من ناحية
الدÁومة ..وثابتا من جانب اآ’ثار اÎŸتبة عن كل مسشعى ‘ هذا الششأان يحمل أاهدافا
واضشحة ..بعيدا عن كل إاششكال إاداري اعتدنا عليه ،أادى ‘ كث Òمن اأ’حيان إا ¤توقيف
العديد من اŸششاريع.
وكل من له دراية بواقع وآافاق التنمية ‘ ا÷نوب على علم بالتداعيات الناجمة عن
إاششكا’ت العقار ،والكهرباء ‘ ،بعث ا’سشتثمار ،وهذا لسشنوات طويلة ماتزال حتى اآ’ن ⁄
يحسشم فيها.
هذا التششخيصس ’ يخفى عن أاحد من اŸسشؤوول ÚواŸتعامل Úوالكرة اآ’ن ‘ مرمى
ا÷هات اÙلية التي عليها أان تتحرك ‘ إاŒاه تطبيق تعليمات السشلطات العمومية حرفيا
و’ تÎاجع أاو تتأاخر كما كان ا◊ال ‘ السشابق بإالقاء القرارات ‘ اأ’دراج إا ¤إاششعار آاخر
ونسشقط ثانية ‘ أاحضشان ‡ارسشات اإ’دارة ،التي تعطل كل ششـيء.
نقول هذا الكÓم من باب إاذكاء روح اŸسشؤوولية وترسشيخ قيم عون الدولة ،لدى ا÷ماعات
اÙلية ‘ ،ا’حÎام الدقيق لكل ا’لتزامات اŸعلنة ،أ’ن السشياق الراهن يتطلب التحلي
بالقدر الكا‘ من ا’نخراط قلبا وقالبا ‘ هذا اÿيار التنموي Ãراعاة حقائق ’ يحق
اإ’غفال أاو التغافل عنها.
ـ أاول :مسشايرة التغÒات ا◊ادة ‘ أاسشعار البÎول ،التي أادت إا ¤إانهيار الواردات بحوا‹ .٪٥٠
ـ ثانيا :البحث عن مصشادر أاخرى موجودة عندنا تسشتدعي Œنيدها من أاجل اسشتغÓلها
عقÓنيا.
ـ ثالثا :تغي Òالذهنيات باŒاه رؤوية واقعية تراعي كل هذا اıاضس ،وترك جانبا كل تلك
اŸمنوعات.
هذه العملية التنموية تسش Òحاليا وفق منظور متكامل ،عبارة عن حلقات تكمل بعضشها
البعضس ،تبدأا بالقضشاء وإازالة كل العراقيل اŸثبطة للعزائم إاداريا ،لفسشح اÛال أامام
إانطÓقة حقيقية خالية من كل الضشغوطات واإ’كراهات اŸعروفة ‘ هذا الوسشط ،خاصشة
حلقتي العقار والكهرباء وكذلك عصشب كل هذا النششاط أا’ وهو ا÷انب اŸا‹ أاي البنوك.
والتداب ÒاŸتخذة ‘ لقاء و’ة ا÷نوب ترمي فيما ترمي إا ¤الÎكيز على التسشهيÓت
والتحفيزات من أاجل جعل ا÷ماعات اÙلية قادرة على أان تكون مصشدرا ÿلق الÌوة
وإاحداث القيمة اŸضشافة ..بتمويل نفسشها بنفسشها دون العودة إا ¤الدولة‡ ..ا يؤودي إا¤
التحكم ‘ النفقات ،وترششيد اŸصشاريف بششكل صشحيح.
وأاو ¤اÓŸحظات اŸسشجلة منذ حوا‹ سشنة عن اجتماع ا◊كومة ـ الو’ة بخصشوصس
ا’سشتثمار تبدو إايجابية ومششجعة من حيث اŸلفات اŸودعة.

جمال أأوكيلي

نواب حول اŸمارسشة الŸÈانية:

دسستور  ٢٠١٦عزز مكانة اŸؤوسسسسة التشسريعية بالفصسل ب Úالسسلطات
أاج- - - - -م - - - -ع ن - - - -واب اÛلسس
الششعبي الوطني ،على تأاكيد
ت- - - -ع- - - -زي - - -ز دسش - - -ت - - -ور 2016
ل- -ل- -م -م -ارسش -ة الŸÈان -ي -ة م -ن
خ Ó-ل ت -ع -زي -ز دور وم -ك-ان-ة
اŸؤوسشسش- - -ة ال- - -تشش- - -ري - -ع - -ي - -ة،
ب- - -ت- - -ك- - -ريسش - -ه ال - -فصش - -ل بÚ
السشلطة التششريعية وا÷هاز
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ،م-ث-م-ن Úت-ع-زي-ز
‡ارسش -ة اŸع -ارضش -ة وإاق -راره
م- -ك- -اسشب ه -ام -ة ب -ي -ن -ه -ا ح -ق
لخطار الدسشتوري.
ا إ

فريال بوششوية
أاك- - -د ن- - -ائب رئ- - -يسس اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ب -راب -ح زب-ار،
خ Ó-ل ك -ل -م -ة أال -ق-اه-ا أامسس ل-دى
اششرافه على افتتاح أاششغال يوم
ب- - -رŸا Êح - -ول «دور وم - -ك - -ان - -ة
اŸؤوسشسش- -ة ال- -تشش -ري -ع -ي -ة ‘ ظ -ل
دسش-ت-ور  ،»٢٠١٦أان اأ’خ Òي - -ع - -د
Ãث -اب -ة ل -ب -ن -ة أاسش -اسش -ي -ة ‘ ب -ن-اء
اŸسشار الدÁقراطي ،ويع Èعن
الرؤوية اŸسشتقبلية والهادفة إا¤
ا◊ف -اظ ع -ل -ى أاسشسس وم -ق-وم-ات
الدÁقراطية.

وأافاد برابح زبار ‘ السشياق،
أان ال -دسش -ت -ور بصش -ي-غ-ت-ه ا÷دي-دة
«يضشمن العمل الŸÈا Êبفعالية»،
و’ ي-ت-ع-ل-ق ف-ق-ط ب-ت-ع-زي-ز م-ك-ان-ة
ودور اŸؤوسشسشة التششريعية ‘ ظل
دسش -ت -ور  ،٢٠١٦وال- -عÓ- -ق- -ات بÚ
السشلطت Úالتششريعية والتنفيذية،
وا‰ا يتوسشع إا ¤ا◊وار والنقاشس
ح- - - -ول مسش- - - -ار اإ’صشÓ- - - -ح- - - -ات
السشياسشية».
م -ن ج -ه -ت-ه ،رك-ز رئ-يسس ÷ن-ة
الشش- -ؤوون ال- -ق- -ان- -ون- -ي -ة واإ’داري -ة
وا◊ري -ات ع -م -ار ج-ي ،ÊÓ-ع-ل-ى
أاه -م -ي-ة ال-ق-وان Úال-عضش-وي-ة ال-ت-ي
تسشمح بتكريسس اأ’حكام ا÷ديدة
للدسشتور ،مؤوكدا أانها «ترتقي إا¤
م -رت -ب -ة ت -ل -ي ال -دسش-ت-ور ‘ ،ه-رم
ال- -دول -ة ،مضش -ي -ف -ا أان -ه «م -ه -م ‘

ت -ن -ظ -ي -م ال -عÓ-ق-ات ب Úغ-رف-ت-ي
الŸÈان وال -ع Ó-ق -ات ال -وظ-ي-ف-ي-ة
ب -ي-ن-ه-م-ا وب Úا◊ك-وم-ة» ،واع-تÈ
رئ -يسس ÷ن -ة الشش -ؤوون ال -ق-ان-ون-ي-ة
واإ’داري- -ة وا◊ري- -ات ب- -ال -غ -رف -ة
الŸÈان-ي-ة السش-ف-ل-ى ،أان ال-دسشتور
ي -ك -رسس ن -ق -ل -ة ن -وع -ي -ة ‘ ع -م-ل
اŸؤوسشسشة التششريعية ،مسشتندا ‘
ذلك إا ¤ال- - -ق - -وان Úال - -عضش - -وي - -ة
والعادية التي تبعته وعددها .٣٨
وع -دد ال-ن-ائب ع-ب-د ال-رح-م-ان
دريسس ،عضش -و ب -ال -ل -ج-ن-ة الشش-ؤوون
القانونية واإ’دارية وا◊ريات‘ ،
مداخلته التي “حورت حول «أاثر
التعديل الدسشتوري ا÷ديد على
سش ÒاÛلسس الشش -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي
وت-ن-ظ-ي-م-ه» ،اŸك-اسشب اÙق-ق-ة
ال-ت-ي تضش-م-ن-ه-ا ال-دسش-ت-ور ،معتÈا

أان- -ه- -ا أادوات ع- -م- -ل ت- -ت Ó-ءم م -ع
مطالب الطبقة السشياسشية ،وعلى
الŸÈاني Úـ أاضشاف يقول ـ العمل
ع - -ل - -ى ت- -رق- -ي- -ة اأ’داء الŸÈا،Ê
ل- -يسش- -اي- -ر ال- -ت- -وج- -ه -ات ال -كÈى،
وي- -رت- -ق- -ي ل- -ط -م -وح -ات الشش -عب
ا÷زائري ،تثمينا للنقلة النوعية
التي كرسشها الدسشتور.
 ⁄ن- - - -ط - - -الب ب - - -زي - - -ادات ‘
ال- -ت- -ع- -ويضش -ات وإا‰ا ب -اح -تسش -اب
سشنوات العمل ‘ التقاعد وفتح
ن- -ائب رئ- -يسس اÛلسس الشش -ع -ب -ي
ال -وط -ن -ي ب -راب -ح زب-ار ق-وسش-ا‘ ،
أاع -ق -اب اŸداخ -ل-ة ال-ت-ي ق-دم-ه-ا
النائب ﬁمد بلعطار عضشو ÷نة
اŸال- -ي- -ة واŸي- -زان -ي -ة ،ضش -م -ن -ه -ا
«تصش -ور ح-ول ن-ظ-ام ال-ت-ع-ويضش-ات
الŸÈانية وفقا للمادة  ١٢٠من
ال -دسش -ت-ور» ،ل-ي-ؤوك-د أان ال-ن-واب ⁄
ي- -ط -ال -ب -وا ب -ال -زي -ادات ‘ ن -ظ -ام
ال - -ت - -ع - -ويضش- -ات ،وا‰ا ط- -ال- -ب- -وا
ب -اح -تسش -اب سش-ن-وات ال-ع-م-ل ال-ت-ي
قضشوها ‘ اŸؤوسشسشات اÿاصشة
وال- - -نشش- - -اط- - -ات واŸه - -ن ا◊رة،
معتÈا احتسشاب سشنوات العمل ‘
اŸؤوسشسش -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ف -ق -ط،
إاج- -ح- -اف- -ا ‘ ح- -ق- -ه- -م ،م- -ؤوك -دا
م -راسش -ل -ة رئ -يسس ال -غ -رف -ة ث Ó-ث
مرات Ÿعا÷ة اŸسشأالة.
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مــــــدير وحــــــدة تطويـــــر البحـــــث بـــــأادرار:

الطاقات اŸتجددة دعامة مسضتقبلية للتنمية اÙلية
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اŸسستدامة خÓل السسنوات القادمة ،حسسبما اسستفيد من بعضض الهيئات الوصسية واŸتعامل Úا’قتصسادي.Ú
وأاشصار مدير وحدة تطوير البحث ‘
ال - -ط - -اق - -ات اŸت - -ج - -ددة ب - -ال - -وسص- -ط
الصصحراوي بأادرار ،الÈوفيسصور حمودة
مسصعود ،إا ¤أان ولية أادرار “تلك Œربة
طويلة “تد لعقود ‘ اسصتغÓل الطاقات
اŸت- -ج -ددة م -ن خ Ó-ل إانشص -اء ب -ه -ا أاول
ﬁطة Œريبية للطاقة الشصمسصية بقوة
 30كيلواط خÓل سصنوات الثمانينيات
على مسصتوى قصصر ملوكة ببلدية تيمي
الواقعة بضصاحية عاصصمة الولية.
ك -م -ا ك -انت ل -ل -ولي -ة Œرب -ة أاخ-رى م-ع
اسص-ت-غÓ-ل ه-ذه ال-ط-اق-ة ال-ن-ظيفة خÓل
ت- -لك ال- -فÎة وال -ت -ي شص -م -لت م -د خ -ط
Óن -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة ي -ع -م -ل ب-ال-ط-اق-ة
ل -إ
الشصمسصية على مسصتوى الطريق الرابط
ب Úب -ل -دي-ت-ي رق-ان وب-رج ب-اج-ي ﬂت-ار
ا◊دودي - - -ة وال - - -ذي ي- - -ع Èصص- - -ح- - -راء
تانزروفت على مسصافة تفوق  600كلم،
ح - - - -يث ” إا‚ازه ب- - - -ه- - - -دف إارشص- - - -اد
اŸسص-اف-ري-ن وŒن-ب-ي-ه-م ال-تيهان حفاظا
على سصÓمتهم ع Èهذا اÿط العابر
للصصحراء اŸوحشصة التي كان ينعدم بها
طريق خÓل تلك ا◊قبة.
وقد مكنت هذه اÿطوات من جعل
ولي -ة أادرار السص-ب-اق-ة وط-ن-ي-ا لح-تضص-ان
Œارب ومشص -اري -ع اسص-ت-غÓ-ل ال-ط-اق-ات
اŸتجددة التي عكسصت وعي السصلطات
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-بÓ-د م-ن-ذ السصنوات األو¤
لسص -ت-قÓ-ل ا÷زائ-ر ب-األه-م-ي-ة ال-ك-بÒة
ال-ت-ي ت-ك-تسص-ي-ه-ا ال-ط-اقات اŸتجددة ‘
تنمية اŸناطق النائية و–سص Úظروف
م -ع -يشص-ة سص-اك-ن-ي-ه-ا ل-ت-ت-وج ه-ذه ا÷ه-ود
ب -إانشص -اء وح -دة ل -ل -ب -حث ‘ ال -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة ب -ال -ولي-ة سص-ن-ة  1988تضصم
ط -اق -م -ا ت-ق-ن-ي-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى ع-ال م-ن
اÈÿة ال - -ع- -ل- -م- -ي- -ة م- -ن أاج- -ل ت- -ث- -مÚ
اŸك -تسص -ب -ات واŸق -وم -ات واŸؤوهÓ-ت
التي تتوفر عليها الولية ‘ السصتغÓل
األمثل للطاقات اŸتجددة ‘ ﬂتلف
اÛالت ا◊يوية.

خطوات علمية وعملية
لرفع التحديات
وق -د ب-اشص-رت ال-وح-دة م-ن-ذ إانشص-ائ-ه-ا
عدة خطوات عملية ‘ ›ال البحث
ال-ع-ل-م-ي شص-م-لت ت-ن-ظ-ي-م ال-ع-دي-د م-ن
ال-ل-ق-اءات ال-ع-م-ل-ي-ة ال-وط-نية والدولية
واŸشص-ارك-ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-ت-ظ-اه-رات
ال -ت -ي أاق -ي -مت ‘ ه -ذا اÛال ع -ل-ى
غ- -رار اŸل -ت -ق -ي ال -دو‹ ل -ل -ط -اق -ات
اŸتجددة التي تنظمه جامعة أادرار
كل سصنت Úإا ¤جانب تعزيز البحث
العلمي ‘ ﬂتلف أانظمة الطاقات
اŸتجددة ‘ هذا اÛال إاضصافة إا¤
اسصتقبال الطلبة ا÷امعي ÚاŸنتمÚ
ل-ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة إلج-راء
الÎبصس وت- -ق- -د ËاÈÿة ال- -ع -ل -م -ي -ة
وال -ت -ط -ب -ي -ق-ي-ة ıت-ل-ف اŸت-ع-ام-لÚ
القتصصادي Úالذي توجهوا نحو هذا
الفضصاء الطاقوي الرحب والواعد.
كما تعمل الوحدة حاليا على تعزيز
ع -ام -ل ال -ث -ق -ة ‘ ج -دوى اسص -ت -غ Ó-ل
ال - -ط - -اق - -ات اŸت - -ج - -ددة ıت- -ل- -ف
اŸت - -ع - -ام - -ل Úم- -ن خÓ- -ل اÙط- -ة
الشصمسصية بطاقة  30كيلواط سصتدخل

اÿدمة قريبا والتي يجري ا‚ازها
حاليا على مسصتوى وحدة البحث ‘
إاطار شصراكة جزائرية كورية جنوبية.
ويتم من خÓل هذه اŸنشصأاة اسصتغÓل
أاسص -ق -ف م -ب -ا Êاألقسص -ام اŸت -واج-دة
داخل الوحدة والتي سصتنصصب فوقها
األل - -واح الشص - -مسص- -ي- -ة وتضص- -اف ه- -ذه
ال-ع-م-ل-ي-ة إا ¤ع-م-ل-ي-ات أاخ-رى ‡اثلة
سصتنجز على مسصتوى الوحدة والتي
سصتمكنها من إانتاج حوا‹  50كيلواط
سصتسصتغل من طرف الوحدة ،هذا إا¤
ج -انب ع -م-ل-ي-ة أاخ-رى إلع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة
اÙط-ة ال-ق-دÁة ل-ل-ط-اق-ة الشصمسصية
بقصصر ملوكة بالشصراكة مع اŸتعامل
الصص -ن-اع-ي ال-وط-ن-ي ‡ث› ‘ Ó-م-ع
«كوندور».
وم- -ن ج- -انب آاخ -ر ح -ظ -يت ال -وح -دة
ب - -اŸشص- -ارك- -ة ‘ إاح- -ي- -اء ت- -ظ- -اه- -رة
النقÓب الصصيفي ( 21جوان) التي
ج-رت وق-ائ-ع-ه-ا ب-ب-وسص-م-اع-ي-ل ب-ولي-ة
تيبازة التي أاقيم بها حفل تكرÁي
بحضصور ﬂتلف وحدات البحث ‘
ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة اŸن-تشص-رة عÈ
جهات الوطن أاين فازت فيه وحدة
البحث التابعة لولية أادرار باŸرتبة
األو ¤وطنيا ‘ Œربة إانتاج الوقود
ا◊يوي.
وه- - -و م- - -ا ي- - -ع- - -د ع- - -ام ﬁ Ó- -ف - -زا
Ÿسص -ت-خ-دم-ي ال-وح-دة وإاط-ارات-ه-ا ‘
اŸضص- -ي ق- -دم- -ا ن -ح -و ا‚از ب -ح -وث
ع -ل -م -ي -ة ن -اج -ع -ة ‘ ه -ذا ال -ط-اق-ات
اŸت- -ج- -ددة ال- -ت- -ي أاصص- -ب -حت ره -ان -ا
ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-تحقيق التنمية اŸسصتدامة
إا ¤جانب تنسصيق ا÷هود مع ﬂتلف
الشصركاء خاصصة ا÷امعة التي تعززت
Ãخ Èللطاقة اŸتجددة و التنمية
اŸسصتدامة و قطاع التكوين اŸهني
الذي بدا يشصهد توجها للمÎب Úنحو
هذه الطاقات ا◊ديثة.
و‘ السصياق ذاته ،أاشصار الÈوفيسصور
حمودة مسصعود إا ¤أان التخوفات التي
ي -ب -دي-ه-ا ب-عضس اŸت-ع-ام-ل Úم-ن ع-دم
جدوى اسصتغÓل الطاقات اŸتجددة
‘ بعضس األنشصطة ا◊يوية على غرار
الفÓحة والصصناعة هي تخوفات غÒ
مÈرة ول أاسص- -اسس ل- -ه -ا م -ن الصص -ح -ة
خ -اصص -ة وأان األم -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -ع-م-ل-ي-ة
حسص- -اب- -ي -ة Ÿع -رف -ة ك -م -ي -ة ال -ط -اق -ة
اŸطلوبة ومن ثمة جلب العدد الكا‘
م- -ن األل -واح الشص -مسص -ي -ة أاو اŸع -دات

اŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة
األخرى.
ي- - - -ت - - -م –ق - - -ي - - -ق ذلك  -ي - - -وضص - - -ح
الÈوف -يسص -ور -ب -السص -ت -ع-ان-ة Ãك-اتب
دراسصات وخÈاء ‘ اŸيدان لتحقيق
هذا الغرضس من خÓل اقتناء األلواح
الشص- -مسص- -ي- -ة ذات ال- -ن- -وع -ي -ة ا÷ي -دة
مضص -ي -ف -ا أان ال -ت -ط -ور ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي
وتعزيز البحث ‘ هذا اÛال أافضصى
إا ¤ا‚از ﬁط -ات كÈى ل -ل -ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة ق -ادرة ع -ل -ى “وي-ن ق-رى
ب -أاك -م -ل-ه-ا وم-ق-رات إاداري-ة ب-ال-ط-اق-ة
الكافية.
وأاضص- -اف اŸت- -ح- -دث ذات- -ه أان ولي- -ة
أادرار جسصدت Œربة ميدانية ‘ هذا
اÛال شص -م -لت تشص -غ -ي-ل ب-ئ-ر ع-م-ي-ق
م-دع-م ل-ف-ق-ارة ب-ب-ل-دي-ة رق-ان ج-ن-وب
أادرار بالطاقة الشصمسصية حيث تبÚ
أاث -ره-ا الي-ج-اب-ي ع-ل-ى رف-ع م-نسص-وب
م-ي-اه ه-ذه ال-ف-ق-ارة م-ق-ارن-ة ب-ال-وضص-ع
الذي كانت عليه سصابقا وهو ما يثبت
ج -دوى اسص -ت -غ Ó-ل ه -ذه ال -ط -اق -ة ‘
اÛال ال - - - -ف Ó- - - -ح- - - -ي Ãا Áك- - - -ن
اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ال-فÓ-ح-ي Úمن خفضس
تكاليف اإلنتاج الناجمة عن اسصتغÓل
الطاقة الكÓسصيكية.
كما يتم التفك Òحاليا بالتنسصيق مع
السص - -ل - -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ‘ Œسص- -ي- -د
مشصاريع ل‚از اإلنارة العمومية عÈ
ب -عضس الشص -وارع ال -رئ -يسص -ي -ة وط -ري -ق
اŸطار تشصغل بالطاقة الشصمسصية إا¤
جانب Œربة أاخرى ‘ ›ال تربية
اŸائ -ي -ات سص -ت -ن -ج -ز بسص -د م -ن -ط -ق -ة
ب-وق-ايسس ب-ولي-ة بشص-ار ب-ال-ت-نسص-ي-ق مع
اŸدي -ري-ة ا÷ه-وي-ة ل-لصص-ي-د ال-ب-ح-ري
وتربية اŸائيات وفق ذات اŸصصدر.
Óه -م -ي -ة ال -ك -بÒة واآلف-اق
ون -ظ -را ل  -أ
ال - -واع - -دة لسص - -ت - -غÓ- -ل ال- -ط- -اق- -ات
اŸت -ج -ددة ب -أادرار ف -ق -د اسص -ت -ف -ادت
ال -ولي -ة م -ن مشص -اري-ع ه-ام-ة ‘ ه-ذا
ا÷انب شص- - -م- - -لت ا‚از ﬁ 6طات
للطاقة الشصمسصية أادخلت كلها حيز
اÿدم -ة م -ط -ل -ع السص -ن-ة ا÷اري-ة م-ن
أابرزها ﬁطة الطاقة الشصمسصية بقوة
 20م -ي-غ-اواط ب-ع-اصص-م-ة ال-ولي-ة إا¤
جانب ﬁطات أاخرى اŸنتشصرة عÈ
بلديات ﬂتلف أاقاليم الولية والتي
تÎاوح طاقة إانتاجها ب 5 Úو 6و9
ميغاواط حسصبما أاشصارت إاليه مصصالح
سصونلغاز.

وتضص- -اف ه- -ذه اÙط -ات السصت إا¤
م -زرع -ة ت -ول -ي -د ال -ط-اق-ة ع-ن ط-ري-ق
الرياح Ãنطقة كابرتن شصمال الولية
بطاقة  10ميغاواط ‡ا مكن الولية
من توف Òطاقة متجددة نظيفة تبلغ
سصعتها حوا‹  60ميغاواط وهو ما
يجعل منها ‰وذجا وطنيا بامتياز ‘
تثم ÚاسصتغÓل الطاقات اŸتجددة .
كما تسصاهم هذه اÿطوات العملية ‘
دع-م الشص-ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة باŸنطقة
وت -وف Òال -ط -اق -ة ل -ل -م-ن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة
خاصصة البدو الرحل إا ¤جانب توفÒ
مناخ خصصب وواعد لتعزيز ا÷هود
ال- -رام -ي -ة إا ¤إا‚اح اإلسصÎات -ي -ج -ي -ة
الوطنية ‘ الطاقات اŸتجددة آافاق
 ‘ 2030ظل ما سصتطرحه الطاقة من
–دي- -ات مسص -ت -ق -ب -ل -ي -ة ع -ل -ى اŸدى
اŸتوسصط والبعيد.
وقد ولدت ﬂتلف العوامل اŸتعلقة
ب -واق -ع وآاف -اق ال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة
ب - -أادرار رغ - -ب - -ة ل- -دى ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸتعامل Úالقتصصادي Úوالشصباب ‘
خ- -وضس Œرب -ة السص -ت -ث -م -ار ‘ ه -ذا
القطاع الواعد من خÓل إاقدام بعضس
اŸت-ع-ام-ل Úع-ل-ى اسص-ت-ح-داث أانشصطة
صص -ن -اع -ي-ة وإاق-ام-ة ورشص-ات ‘ ›ال
إانتاج وبيع األلواح الشصمسصية وﬂتلف
اŸعدات اŸتعلقة بها كما ” اعتماد
مشصاريع أاخرى ‡اثلة ‘ إاطار اللجنة
ال-ولئ-ي-ة ل-ل-مصص-ادق-ة ل-ل-مسصاعدة على
ت -رق -ي -ة و–دي -د اŸواق-ع وال-ت-ن-ظ-ي-م
العقاري (كالبÒاف).
ويعد أاعبللة عبد الرحمن من أادرار
أاحد الشصباب األوائل الذين خاضصوا
Œرب- -ة السص- -ت- -ث- -م- -ار ‘ اسص- -ت- -غ Ó-ل
الطاقات اŸتجددة بالولية انطÓقا
من Œربته السصابقة ‘ هذا اÛال
وب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اŸق-وم-ات ال-ت-ي ت-توفر
عليها اŸنطقة ‘ الطاقة اŸتجددة
‡ا ي -ج -ع -ل -ه -ا األو ¤ب -اسص -ت -غ Ó-ل -ه-ا
حسصبما صصرح به لوأاج هذا الشصاب.
وأاك- - -د اŸت- - -ح - -دث ذات - -ه أان - -ه ث - -بت
بالتجربة ‚اعة اسصتغÓل الطاقات
اŸت -ج -ددة ‘ ع -دة أانشص -ط -ة ح -ي-وي-ة
مشصÒا ا ¤أانه بصصدد إاعداد دراسصة
تقنية إلثبات كفاءة هذه الطاقة ‘
“وين هذه أانشصطة خاصصة ‘ قطاع
ال -ف Ó-ح -ة م -ن خ Ó-ل ق -درت -ه-ا ع-ل-ى
تشص - -غ- -ي- -ل وح- -دات ال- -رشس اÙوري
واŸضصخات العائمة.
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معا÷ة  688قضضية وتوقيف  106متهم من قبل الدرك بتيزي وزو
سسجلت اÛموعة
ا ’إ ق ل ي م ي ة ل ل د ر ك ا ل و ط ن ي
لو’ية تيزي وزو خÓل
ا ل س س د ا س س ي ا ’أ و ل ل س س ن ة
 ‘ 2 0 1 6م ي د ا ن ا ’إ ج ر ا م
 688قضسية ” معا÷ة 46
باŸائة منها مع توقيف 106
اأ ش س خ ا ص ض و ا ي د ا ع  6 2م ن ه م
رهن ا◊بسض بÎاجع
ﬁسسوسض عن عدد ا÷رائم
اŸرتكبة ‘ نفسض الفÎة
من السسنة اŸاضسية اŸقدرة
بـ 721جرÁة.
وقد اسصتحوذت ا÷رائم ضصد اŸمتلكات
العامة واÿاصصة العدد األك Èمنها بـ376
قضصية ،تلتها ا÷رائم ضصد األشصخاصس
بـ 313قضص-ي-ة 21 ،قضص -ي -ة ضص-د اآلداب
العامة 6 ،قضصايا متعلقة باıدرات،
و 3قضصايا متعلقة بالتزوير والهجرة غÒ
الشصرعية.
و“ك-نت شص-رط-ة اŸي-اه ال-ت-اب-ع-ة ل-لدرك
الوطني خÓل ذات الفÎة من معا÷ة 3

قضصايا متعلقة بسصرقة واسصتخراج غÒ
اŸرخصس لرمال الوديان خاصصة على
مسصتوى واد سصيباو ،حجز  3شصاحنات
وإاي- - -داع شص- - -خصص Úره - -ن ا◊بسس ،و‘

›ال ﬁاربة نقاط بيع اŸشصروبات
الكحولية بدون رخصصة ،قامت عناصصر
ال- -درك ال -وط -ن -ي Ãع -ا÷ة  42قضصية
وت-وق-يف  15م-ت-ه-م-ا م-ع ح-ج-ز 12108

قارورة من كل األحجام.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ- -رى ،ن- -ف- -ذت وح- -دات
اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وطني
بتيزي وزو ‘ السصداسصي األول عدة مهام
وخ -دم -ات ع -م-وم-ي-ة م-ن-ه-ا  23خدمة
لتأامﬂ Úتلف التظاهرات الرياضصية،
الثقافية والقتصصادية 388 ،مرافقة و
 14826خ -دم -ة خ -ارج-ي-ة ” ع-ل-ى اث-ر
ﬂتلف هذه اÿدمات –رير 15694
ﬁضص-ر ،ك-م-ا اسص-ت-ق-ب-ل ال-رق-م األخضص-ر
 1055للدرك الوطني  109281مكاŸة
من طرف اŸواطن Úكللت بالتدخل ‘
 1228ح- -ال- -ة ل- -ت- -ق -د ËاŸسص -اع -دة
الضص -روري -ة ،وال -ب -ق -ي -ة م -ت-ع-ل-ق-ة ب-ط-لب
معلومات أاو التبليغ عن حوادث ،ونفسس
األمر بالنسصبة للموقع اللكÎو Êالذي
اسصتقبل حوا‹  20رسصالة ما ب Úشصكوى
مسص- -ب- -ق- -ة وم- -ع- -ل- -وم- -ات ﬂت- -ل -ف -ة ”
اسص- -ت- -غÓ- -ل- -ه- -ا ‘ ات- -خ- -اذ اإلج- -راءات
اŸناسصبة بشصأانها.

تيزي وزو ..ز /ك

 iwnwfow@.eecchh--cchhaaaabb..c.coommا6ل8ع0د7د08 1
تخرج الدفعة  22ألعوان الشضرطة بسضطيف

اأ ش س ر ف  ،م د ي ر ا ’أ م ن ا ل ع م و م ي  ،م ر ا ق ب ا ل ش س ر ط ة ع ي س س ى ن ا ي ل ي  ‡ ،ث Ó
ل ل و ا ء ا  Ÿد ي ر ا ل ع ا م ل Óأ م ن ا ل و ط ن ي اأ و ل اأ م س ض  ،ع ل ى م ر ا س س م ح ف ل ت خ ر ج
ا ل د ف ع ة ا ل ـ «  2 2ص ض » ’أ ع و ا ن ا ل ش س ر ط ة  Ãد ر س س ة ا ل ش س ر ط ة س س ط ي ف  ،و ه ذ ا
ب ح ض س و ر ا  Ÿف ت ش ض ا ÷ ه و ي ل ش س ر ط ة ا ل ش س ر ق  ،ر وؤ س س ا ء ا  Ÿص س ا ل ح ا ÷ ه و ي ة و اأ م ن
ا ل و ’ ي ا ت ا  Ûا و ر ة  ،اإ  ¤ج ا ن ب ح ض س و ر ا ل س س ل ط ا ت ا  Ùل ي ة ع ل ى ر اأ س س ه م و ا ‹
و’ية سسطيف وجمع من الشسخصسيات و‡ثلي اÛتمع اŸد Êوحتى
عائÓت اŸتخرج.Ú
و يتعلق األمر بالدفعة « 22صس»
ألع- - - - - - - - -وان الشص- - - - - - - - -رط - - - - - - - -ة،
التي تضصم  191عون شصرطة ،حيث
ك- - - -انت م - - -دة الÎبصس  12شصهرا
(ت- -اري -خ ب -داي -ة الÎبصس 30 :أاوت
 ،)2015وشص - -م- -ل م- -وادا م- -ه- -ن- -ي- -ة
وري- -اضص- -ي- -ة إا ¤ج- -انب م- -ت- -اب- -ع -ة
تربصصات ميدانية ،وحملت الدفعة
اسصم اŸرحوم عون الشصرطة /عناد
فاروق وهو أاحد شصهداء الواجب
الوطني.
واسص -ت-ه-ل ح-ف-ل ال-ت-خ-رج ب-ت-ف-ت-يشس
الدفعة اŸتخرجة من قبل مدير
األمن العمومي ،تلتها مباشصرة كلمة
مدير اŸدرسصة الذي تطرق من
خÓلها إا ¤تقد Ëعرضس لتعداد
ال- -دف- -ع -ة اŸت -خ -رج -ة اŸت -ك -ون -ة
من  192عون شصرطة متخرج ،تلقوا
ط-وال سص-ن-ة ك-ام-ل-ة ت-ك-وي-ن-ا ن-ظ-ريا
وتطبيقيا اشصتمل معارف عديدة،

تسصبب حادث مرور أاليم وقع ،صصباح
أاول الثن ،Úعلى السصاعة السصادسصة،
ع- -ل- -ى ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م 9
ال- -راب- -ط ب Úولي- -ت- -ي سص- -ط- -ي- -ف
وب -ج -اي -ة ،وب-الضص-ب-ط ب-ق-ري-ة ث-ن-ي-ة

ح -ولت ال -وح -دة ال -رئ -يسص-ي-ة
للحماية اŸدنية لولية اŸدية
صصبيحة أاول أامسس ‘ ،حدود
السصاعة  10:45الضصحية (م/ت
 28سصنة) على جناح السصرعة
إا ¤مسص - - - -تشص - - - -ف- - - -ى ﬁم- - - -د
ب-وضص-ي-اف ،ع-قب سص-ق-وط-ه من

ال-ط-اب-ق اÿامسس ب-ب-ن-اي-ة ق-ي-د
اإل‚از ،ب- -ح- -ي رأاسس ق -ل -وشس،
بعد أان تعرضس هذا الشصخصس
ل -كسص -ر م -ف -ت -وح ع-ل-ى مسص-ت-وى
ال-رج-ل وإاصص-اب-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
الوجه ،إا ¤جانب –ويل وحدة
ل -وح -دة ال -ث -ان -وي -ة ل -ل -ح -م -اي -ة

اŸدن -ي-ة ل-دائ-رة ع Úب-وسص-ي-ف
قبل هذا اليوم للضصحية (خ/ق
 35سصنة ) عامل يومي بورشصة
ب -ن -اء ت -اب -ع-ة ألح-د اŸق-اول،Ú
ن -ت -ي-ج-ة سص-ق-وط-ه م-ن ال-ط-اب-ق
الرابع لعمارة ‘ طور اإل‚از
بوسصط اŸدينة.

اأسص-ع-فت ال-وح-دة ال-ث-انوية
للحماية اŸدنية لدائرة بني
سصليمان صصبيحة اأول اأمسس ‘
حدود السصاعة  ،07:25ضصحايا
ح -ادث م -روري وق -ع ب-اŸك-ان
اŸسص -م -ى اأولد ال-ع-رب-ي ع-ل-ى
مسصتوى الطريق الوطني رقم
 18ب-ب-ل-دي-ة ب-وسص-ك-ن ب-ا÷ه-ة
الشصرقية بالولية.
و‚م ا◊ادث ع- -ن ان- -ح -راف
سص -ي -ارة سص -ي -اح -ي -ة ﬂل-ف-ا 05
مصص -اب Úت -راوحت اأع -م-اره-م
ماب 27( Úسصنة و 40سصنة) كما
ت - -ع - -رضس ه - -وؤلء لإصص - -اب - -ات
متفاوتة اÿطورة ،و” نقلهم

ع - -ل - -ى ج - -ن - -اح السص- -رع- -ة اإ¤
اŸسص - -تشص - -ف - -ى اŸد Êل - -ذات
الدائرة.
ل -ل -ع -ل -م ب-اأن مصص-ال-ح ا◊م-اي-ة
اŸدنية بهذه الولية سصجلت
نهاية الأسصبوع مصصرع شصخصس
يدعى (ع /ر  26سصنة ) ،اإ¤
جانب اإحصصائها لـ 09جرحى
تراوحت اأعمارهم ما ب19 Ú
و 40سص- -ن- -ة ،بسص -بب ح -ادث -ي
مروري Úمنفصصل Úوقعا بكل
م -ن م -ن -ط-ق-ة ا÷ب-اسص-ة ع-ل-ى
مسصتوى الطريق الوطني رقم
 01ب- -ل- -دي -ة اŸدي -ة ،وواد
ال - -بسص - -ب- -اسس ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى

ال- -ط- -ري- -ق ال- -وط -ن -ي رق -م 18
ببلدية سصيدي نعمان.
يضص- -اف اإ ¤ذلك –وي- -ل- -ه -ا
للضصحية (ع/ب  32سصنة) يعاÊ
من اضصطرابات نفسصية نتيجة
ت -ع -رضص -ه ◊روق م-ن ال-درج-ة
الأو ¤وال-ث-ان-ي-ة وج-روح ع-ل-ى
مسصتوى كامل اأنحاء ا÷سصم،
ع - -قب اصص - -اب - -ت - -ه بصص - -ع - -ق- -ة
ك -ه -رب -ائ -ي -ة اث-ر صص-ع-وده ف-وق
ع- -م- -ود ك- -ه- -رب- -ائ- -ي ب- -ف -رق -ة
ا◊ب - -اطشس ب - -ل- -دي- -ة سص- -ي- -دي
الربيع.

“ك - -نت ق- -وات الشص- -رط- -ة
ال-قضص-ائ-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة (ال-ف-رق-ة
ا÷ن - -ائ - -ي - -ة) ،ب- -اŸصص- -ل- -ح- -ة
ال-ولئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضصائية
ب -ن -اء ع -ل -ى شص-ك-وى الضص-ح-ي-ة
ال -ب -ال -غ م -ن ال -ع-م-ر 66سصنة
اŸق -ي -م ب-ق-اŸة ،ال-ت-ي ت-ق-دم
ب- -ه- -ا اإ ¤اŸصص- -ل- -ح- -ة ج- -راء
ت -ع -رضس ﬁل -ه اÿاصس ب-ب-ي-ع
اÛوه- -رات ال -ك -ائ -ن ب -ح -ي
ع -د Ëال -ل -قب ع -ب -د ا◊ك -ي-م

ب -ق -اŸة ،ل -لسص -رق -ة ‘ ح-دود
السص -اع -ة ال -واح -دة زوال م -ن
ق- - -ب- - -ل وال - -ذي اسص - -ت - -ه - -دف
مصص - - -وغ - - -ات م - - -ن اŸع- - -دن
الأصصفر من داخل ﬁله.
وب -اشص -رت ق -وات الشص -رط-ة
ال -قضص -ائ -ي -ة ع -م -ل -ي-ة ال-ب-حث
والتحري التي كللت بتحديد
هوية اŸشصتبه فيهم ،وتوقيف
ثÓثة اأشصخاصس مشصتبه فيهم
تÎواح اأع -م -اره -م م -اب30»Ú

سص- -ج- -لت ،مصص- -ال- -ح ا◊م -اي -ة
اŸدن -ي-ة ل-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،مسص-اء
اأول اأمسس ،هÓك  3اأشصخاصس
‘ ح -ادث -ي م -رور م-ن-فصص-ل،Ú
الأول وق- - -ع ع - -ل - -ى مسص - -ت - -وى
م -دخ -ل م -ن -ط -ق -ة ال -غ -ج -ات -ي
وراحت ضصحيته امراأة ‘ 66
م -ن ال -ع -م -ر واأصص -يب زوج -ه -ا
وابنتها ،بجروح متفاوتة وهذا
اثر انقÓب السصيارة التي كان
على متنها الضصحايا من نوع
كيا رباعية الدفع.
اأم- -ا ا◊ادث ال- -ث- -ا Êفسص -ج -ل
على مسصتوى الطريق الوطني
رق- - -م  78ب -اŸك-ان اŸسص-م-ى

راأسس ال -واد ب -ب -ل-دي-ة ال-ق-ي-ق-ب-ة
دائرة راأسس العيون واأدى اإ¤
وف- -اة شص -خصص Úي -ب -ل -غ -ان م -ن
ال -ع-م-ر  75و 25سص-ن-ة ع-ل-ى
ال- -ت- -وا‹ واإصص -اب -ة  3اآخرين
تÎاوح اأعمارهم ب 13 Úو35
سص -ن -ة وه -ذا ج -راء اصص -ط -دام
ع -ن -ي -ف ب Úشص -اح-ن-ة وسص-ي-ارة
سصياحية.

“ك - - -نت ،اأمسس ،ع - - -ن- - -اصص- - -ر
ا◊ماية اŸدنية لولية باتنة
م- -ن اإن- -ق- -اذ ح- -ي -اة ع -ام -ل ‘

فتحت مصصالح األمن ببلدية روينة
‘ ولية ع Úالدفلى– ،قيقا ‘
مÓبسصات مقتل الضصحية دوبة عبد
الله البالغ من العمر 38سصنة الذي
وج -د مشص -ن -وق -ا ب -ب -ي-ت-ه اŸت-واج-د
باıرج الشصرقي للبلدية.
وب -حسصب مصص -ادر م-ت-ط-اب-ق-ة ،ف-إان
الضصحية الذي ع Ìعليه ‘ أاحد
الطوابق من بيته الكائن Ãجمع

ال-ت-ج-زئ-ة مشص-ن-وق-ا ب-واسصطة كوابل
التوصصيل الكهربائي لورشصة إا‚از
السصكن ‘ ،وقت كانت زوجته ترقد
ب -اŸسص -تشص-ف-ى ل-تضص-ع م-ول-وده-ا ‘
غياب األب الذي عاد منذ أايام من
رح -ل -ت -ه ل -ل -ب -ق-اع اŸق-دسص-ة رف-ق-ة
شص -ري -ك -ة ح -ي -ات -ه ال -ت -ي ت-وج-د ‘
ظروف نفسصية قاهرة.
وف -ت -حت اŸصص-ال-ح األم-ن-ي-ة رف-ق-ة

أاغلبها قانونية ،مهنية وتقنية وأايضصا
ري - -اضص- -ي- -ة ن- -اه- -يك ع- -ن زي- -ارات
وت -ربصص -ات م -ي-دان-ي-ة سص-اه-مت ‘
إاثراء معارفهم النظرية ،بر›ت
م- -ن ق -ب -ل اŸدرسص -ة ع -ل -ى فÎات
متفرقة من مراحل الÎبصس وهذا
ع -ل -ى مسص -ت -وى ﬂت-ل-ف اŸصص-ال-ح
ال-نشص-ط-ة ال-ت-اب-ع-ة ÷ه-از الشص-رطة،
وأايضصا على مسصتوى عدة قطاعات
وه -ي -ئ -ات خ -ارج -ي -ة ل -ه -ا ع Ó-ق -ة
م- -ب -اشص -رة Ãه -ام رج -ل الشص -رط -ة،
أاثرت هي األخرى معارف الطلبة
اŸتخرج.Ú

 ..وقتيÓن ‘ حادث
م ر و ر اأ ل ي م ب س س ط ي ف

ال -ط Úال -واق-ع-ة ‘ م-دخ-ل ب-ل-دي-ة
ع -م -وشص -ة ،شص -م -ال ع-اصص-م-ة ولي-ة
سصطيف ‘ ،وفاة رضصيع  3أاشصهر ‘
ع ÚاŸك- - - - -ان ،وأام - - - -ه  43سصنة
باŸصصحة ،إاثر انحراف وانقÓب
سصيارة سصياحية من نوع  ،207كما
خلف ا◊ادث  7جرحى بجروح
متفاوتة ،رجل  50سصنة وامرأاة 45
سصنة و 5أاطفال ،نقلوا إا ¤اŸصصحة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ب-حضص-ور رجال الدرك
الوطني الذين فتحوا –قيقا ‘
ا◊ادث.
نشص Òأان نفسس اŸوقع شصهد صصباح
السصبت اŸاضصي ،انقÓب شصاحنة
مرقمة بولية ورقلة ،على متنها
مسصافرين إا ¤شصواطئ ولية بجاية،
وتسص -بب ‘ وف -اة شص -اب -ة ت -ب -ل-غ م-ن
العمر  18سصنة وجرح  17آاخرين.

سشطيف :نورالدين بوطغان

سضقوط شضخصض Úمن بنايات بولية اŸدية

 ..وإاصضابة  14جريحا ‘ حوادث مرور متفرقة بولية اŸدية

اŸدية  :م.اأم Úعباسس

اإلطاحة بجمعية أاشضرار تنشضط ‘ ›ال سضرقة Óﬁت بيع اÛوهرات

اإ 69 ¤سصنة مقيم ÚبقاŸة،
م -ن ب -ي -ن -ه -م ام-راأة ،ح-يث ”
اسصÎج- -اع م- -ا ي- -ق -ارب بـ440
مليون سصنتيم ،وهاتف نقال
من نوع سصامسصونغ ،ليتم ‘
الأخ Òاإصصدار ‘ حق اثنÚ
م-ن-ه-م اأم-ر اإي-داع ،واŸشص-ت-به
فيها الثالثة صصدر ‘ حقها
اإفراج موؤقت.

ڤاŸة :اأمال مرابطي

مصض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرع  3أاشضخـ ـ ـ ـ ـ ـاصص ‘ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادث مـ ـ ـ ـ ـرور أالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

 ..واإنقاذ عامل من موت
ﬁقق –ت ا’أنقاضض

ال -ع-ق-د الـ 5م -ن ال -ع -م -ر م-ن
اŸوت اÙقق بعدما هوت
عليه كومة من الأتربة داخل
حفرة يزيد عمقها عن اأربعة
اأم -ت -ار ،وذلك ب -ا◊ي ا÷دي-د
لسصكنات عدل بوسصط مدينة
ب -ات-ن-ة ،ح-يث ه-رعت مصص-ال-ح
ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة اإ ¤مسص-رح
ا◊ادث وب- -اشص- -رت ع- -م- -ل- -ي- -ة
ال- -ب- -حث ع -ن الضص -ح -ي -ة –ت
الأن- -ق- -اضس م- -ن خÓ- -ل اإزال- -ة
الأتربة بسصرعة وحذر خشصية
اإ◊اق اأضصرار بالضصحية.

باتنةŸ :وششي حمزة

مصضالح األمن تفتح –قيقا ‘ مقتل شضخصص ببلدية الروينة

الشصرطة العملية –قيقا دقيقا ‘
ا◊ادث- -ة ال- -ت- -ي ه- -زت اŸن -ط -ق -ة
ب -اع -ت -ب -ار أان الضص-ح-ي-ة م-ن شص-ي-م-ه
وسص -ل -وك -ات-ه مسص-اع-دة اÙت-اجÚ
ومصصلح لذات الب ،Úحسصب سصكان
اŸنطقة الذين مازالوا مصصدومÚ
من وقع ا◊ادثة.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

اأ’ربعاء  ٢0جويلية  ٢016م
الموافق لـ 15شسوال  1٤37هـ

من مراسسلينا

لحياء
النفايات الصسلبة –اصسر ا أ

رمي عشسوائي ألكياسس من ا◊جارة واألتربة يشسّوه الديكور العام

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد غلق مركز العجزة ببلدية بن شسكاو باŸدية

 ٤٠عام Óينتظرون إاعادة توزيعهم على مؤوسسسسات أاخرى

اŸواطن يهتم Ãنزله وينسسى اÙيط

ما تزال ﬂتلف بلديات العاصسمة تعا Êمن ظاهرة الرمي العشسوائي للنفايات الصسلبة التي تقذف بها
لشسخاصص ‘ أاماكن غ Òمرخصسة أاو Ãحاذاة اŸنازل ،تارك Úحملها ا ¤مؤوسسسسات النظافة،
ﬂتلف اŸؤوسسسسات أاو ا أ
يحدث هذا ‘ ظل غياب مراقبة صسارمة من شسأانها أان تضسع حد Ÿثل هذه السسلوكات الÓحضسارية ما يسسيء ا¤
الوجه ا÷ما‹ للمدينة دون ا◊ديث عن التلوث اÙيط الذي تتسسبب فيه.

ط - -رحت م- -دي- -ري- -ة ال- -نشس- -اط
لجتماعي لولية اŸدية  ،مشسكلة
ا إ
ت-وزي-ع  4٠ع-ام-ل وع-ام-ل-ة ،مؤوقتÚ
ودائ -م Úك -ان-وا ي-نشس-ط-ون ‘ خ-دم-ة
ورع -اي -ة ال -ع -ج -زة واŸسس-ن Úب-دون
مأاوى Ã ،ركز بلدية بن شسكاو  ،على
مصس- -ال- -ح ال- -وزارة اıتصس- -ة ب- -قصس -د
ال- -ن -ظ -ر ‘ م -قÎح –وي -ل ه -ؤولء ،
عقب غلق ذات اŸركز .

اŸدية :م .أام Úعباسس

واسستنادا Ÿصسادر حسسنة اإ’طÓع ،
ف -إان ادارة ال -نشس -اط اإ’ج -ت -م-اع-ي ب-ه-ذه
الو’ية وجدت نفسسها ‘ موقف ﬁرج
حول اŸعيار الواجب تطبيقه ‘ مسسأالة
ت- -وزي- -ع ه -ؤو’ء ال -ع -م -ال واŸرب Úم -ا بÚ

آاسسيا مني

‘ ظل تفاقم الوضسع عّبر عدد من
اŸواطن Úعن اسستيائهم جراء الوضسع
ال- -ذي آالت إال -ي -ه أاح -ي -اؤوه -م ،وال -ذي ب -ات
يÎتب ع -ن-ه مشس-اك-ل صس-ح-ي-ة ح-يث ي-ع-م-د
بعضس السسكان ا ¤رمي النفايات الصسلبة
من مواد بناء عند إاعادة تهيئة منازلهم أاو
ت-وسس-ي-ع-ه-ا أاو ت-غ-ي Òوج-ه-ت-ه-ا اأ’م-ام-ية أاو
الداخلية وما ” تهدÁه من جدران على
حافة الطريق ،وهو ما يتسسبب ‘ مشساكل
ك-بÒة ل-ل-جÒان واŸارة ،ت-ف-ادي-ا ل-ت-ك-اليف
إاضس -اف -ي -ة خ -اصس -ة ب -ح -م-ل-ه-ا ا ¤اأ’م-اك-ن
اّŸرخصس بها.
دع- -ا ع -دد م -ن السس -ك -ان ا ¤ضس -رورة
تكثيف التوعية واإ’رشساد للمواطن بشسأان
خطورتها ،مرجع Úالسسبب ا ¤السسلوكات
ال Ó-حضس -اري -ة ل -ب -عضس اŸواط -ن Úال -ذي-ن
يهتمون Ãنازلهم ،متناسس Úجمال حيّهم
ونظافتهم خاصسة أانها عملية من الصسعب
القيام بها من طرف مصسالح النظافة التي

تسسهر على نظافة اأ’حياء فهي خارجة
عن مصسا◊هم.
تأاسسف ﬁدثونا من ا◊الة التي آالت
إال -ي -ه -ا ال -ع -اصس -م -ة ‘ ظ -ل غ -ي -اب رق-اب-ة
صسارمة ،خاصسة ‘ ظل غياب أاماكن لرمي
النفايات الصسلبة وعملية تنسسيق ما بÚ
اŸواطن Úالذين يقومون بإاعادة ترميم
منازلهم واŸصسالح اŸعنية ،خاصسة وأانها
ليسست باŸهمة الصسعبة.
‘ حديث مع أاحد اŸواطن Úالذي كان
بصس -دد إاع -ادة ت -ه-ي-ئ-ة م-ن-زل-ه ب-ب-ل-دي-ة اب-ن
عكنون الذي وجدناه ‘ حÒة من أامره،
ف-ي-م-ا ي-خّصس ال-ت-خ-لصس م-ن ب-ق-اي-ا ع-م-ل-ية
الردم التي قام بها على مسستوى بعضس
اأ’ج -زاء ،ح -يث أاك -د ان -ه ’ ي -وج-د م-ك-ان
معÁ Úكن أان يرمي بها هذه الفضسÓت.
‘ ه -ذا السس -ي -اق ،دع -ا ﬁدث -ن -ا م -ن
السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ا ¤ت-خصس-يصس أام-اكن
م -ع -ي -ن -ة ل-رم-ي ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-ن-ف-اي-ات
الصسلبة من خÓل فتح مفرغات خاصسة،
من جهة أاخرى دعا عدد من اŸواطنÚ

ا ¤ضس- -رورة ات- -خ- -اذ اج- -راءت ع- -ق- -اب -ي -ة
صسارمة ‘ حق اŸواطن Úالذين يÎكون
ن-ف-اي-ات-ه-م الصس-ل-ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اأ’ح-ياء
باعتبارها ظاهرة “سس باŸنظر ا÷ما‹
للحي وتشسكل خطرا على صسحة السسكان
واŸارة ،وك- -ذا ف- -ئ- -ة اأ’ط- -ف- -ال .ه- -ن -اك
بلديات أارسست قواعد عمل على مسستوى
مصسا◊ها ومنها دفع ما قيمته  50دينارا
على الكيسس الواحدا يسسدد Ãكتب خاصس
وضسع لهذا الغرضس.
Ãج - -رد ابÓ- -غ ه- -ذه ا÷ه- -ة تسس- -ارع
الشساحنة اŸكلفة با÷مع ا ¤رفع هذه
ا◊جارة واأ’تربة ‘ وقت قياسسي حتى
’تشسّوه اŸنظر العام.
ب -إام-ك-ان ال-ب-ل-دي-ات اأ’خ-رى ح-ذو م-ا
ت -ع -م -ل ب -ه ال -ب -ل -دي -ات اأ’خ-رى ل-ن-زع ع-ن
اŸواط -ن ك -ل اŸت -اعب ‘ ح -ال -ة ق -ي -ام-ه
باصسÓحات بداخل منزله و’ يفكر أاين
يلقي بها عندما تÎاكم عليه أاو يزعج بها
السسكان ،عندما يضسعها على الرصسيف أاو
عند مدخل العمارة أاومقر إاقامته.

‘ وسسط فرحة عارمة

اŸراكز اŸتخصسصسة لفائدة اŸعاق Úبكل
م -ن ب -ل -دي -ت -ي الÈواق -ي -ة و“زق-ي-دة  ،أاو
Ãكرز اعادة الÎبية برأاسس قلوشس ببلدية
اŸدية  ،بينما يطالب هؤو’ء بالسسماح لهم
بالعمل باŸراكز القريبة من مقرات
سسكناتهم أاو Ãنحهم فرصسة مزاولة العمل
ب- -اŸرك -ز السس -اب -ق ال -ذي يشس -ه -د ب -عضس
اأشسغال الÎصسيصس منذ مدة .
هذا وباŸقابل  ،يجري ا◊ديث هذه
اأ’يام  ،عن احتمال –ويل هذا اŸركز
ال -ذي أاق -رت السس -ل -ط -ات ال -ع -ل -ي -ا ب -غ-ل-ق-ه
و–ويل مقيميه إا ¤مراكز الوطن  ،إا¤
مركز للتكوين اŸهني اÿاصس بالطفولة
اŸسس- -ع- -ف- -ة  ،اأو ك- -إاق- -ام- -ة اداري- -ة أ’ح- -د
اŸؤوسسسسات اأ’منية .

.....تسسليم  ٣٠سسكنا ببلدية ““الكاف ÿضسر““

سسلمت بلدية الكاف ÿضسر على بعد
 90كلم من مقر و’ية اŸدية 30 ،مفتاحا
للمسستفيدين من سسكنات اجتماعية ،من
ب Úحصسة  100سسكن ،كانت هذه البلدية
قد وزعت  70وحدة منها العام الفارط .
أاشسرف على مراسسيم هذه العملية
بهذه البلدية ذات الطابع ا÷بلي الغابي،
رئ- - -يسس دائ- - -رة ع Úب- - -وسس - -ي - -ف وب - -عضس
اŸنتخب Úوالسسلطات اÙلية .وأاشسارت
مصسادر ““ الشسعب““ ا ¤اأن هذه اŸنطقة
ال - -ت - -ي ك - -ان ي - -فÎضس أان ت - -ع - -رف ا‚از
مسستشسفى ﬂتصس ‘ أامراضس الربو ‘
السسنوات اأ’خÒة باŸكان اŸسسمى الفج
ما ب Úاقليمها ع Úبوسسيف نظ Òوجود
ث -روة غ -اب -ي -ة ك -بÒة وت -واج -ده -ا ب -أاع-ا‹
جبلية ،باتت مكتفية من السسكن الريفي،
ك- -ون أان اŸع- -ط- -ي- -ات اŸت- -وف- -رة ،اأك -دت
بصسراحة بأانها حصسدت اŸرتبة الثالثة ‘
›ال توزيع أاك Èعدد من هذه السسكنات.
بينما تفتقر هذه البلدية بنحو 5300
نسس -م -ة إا ¤مشس -روع ﬁ 100ل– ،ت - -وي

أاراضسي اÿواصس على كمية هائلة من
م -ادة ال -ط Úال -ت -ي تسس-ت-خ-دم ‘ صس-ن-اع-ة
ال- -ف- -خ- -ار ،غ Òاأن غ- -ن- -اه -ا ب -ه -ذه اŸادة
الطبيعية ،حال دون التصسرف فيها من
ق -ب -ل أاح -د اŸسس -ت -ث-م-ري-ن بسس-بب ط-ب-ي-ع-ة
اŸلكية ،إاذ بالرغم من سسعي هذه البلدية
إ’ق-ن-اع ال-وا‹ السس-اب-ق ب-ج-دوى اسس-ت-غÓ-ل
ه- -ذه اŸادة ا◊ي -وي -ة ‘ –ريك ع -ج -ل -ة
اإ’‰اء ب- - - - - -ه- - - - - -ا ،إا’ أان رفضس اÿواصس
العرضس اŸغري لهذا اŸسستثمر صسّعب من
تنويع مداخليها.
على صسعيد اآخر ،تعرف ا◊ركية شسبه
اإ’قتصسادية بهذه البلدية رغبة ملحة ‘
خلق حظÒة انتاجية ،بعدما ” تشسغيل
مصس -ن -ع إ’ن -ت-اج اŸشس-روب-ات ال-غ-ازي-ة ،إا¤
جانب وجود مشسروع ملبنة بلغت نسسبته 10
باŸائة ،والذي سسيخفف حتما من مشسكلة
اح -ت -ك-ار ت-وزي-ع ه-ذه اŸادة اإ’سسÎاŒي-ة
شسريطة إاعطاء السسلطات اÙلية أ’وامر
بغية التعجيل بوتÒة ا‚ازه.

توزي ـ ـ ـع  ١٢٠سسك ـ ـ ـن اجتماع ـ ـ ـي ببجايـ ـ ـ ـة

” ،ت- - -وزي- - -ع حصس - -ة بـ  12٠سسكن
اج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى مسس-ت-ح-ق-ي-ها ،وذلك
خ Ó- -ل ح - -ف- -ل ت- -رأاسس- -ت- -ه سس- -ل- -ط- -ات
ال -ولي -ة ،ح -يث ج -رى ‘ أاج -واء م-ن
الفرحة والبهجة ،وقد عّبر عدد من
اŸسس - -ت - -ف - -ي- -دي- -ن م- -ن ه- -ذه ا◊صس- -ة
السس- -ك- -ن- -ي- -ة ع -ن ارت -ي -اح -ه -م ل -ه -ذه
العملية.

بجاية :بن النوي توهامي

ب - -حسسب السس - -ي - -د ح - -ادي‡ ،ث- -ل ع- -ن
اŸسس- -ت- -ف -ي -دي -ن“ ،ن -ح -ن ن -ع Èع -ن ك -ام -ل
ارتياحنا لهذه اŸبادرة الطيبة التي طاŸا
ان -ت -ظ -رن -اه-ا ،خ-اصس-ة م-ن ن-اح-ي-ة ن-وع-ي-ة
السسكنات اŸسسّلمة ،كما نثمن ›هودات
ال -دول -ة ‘ ال -ت -ك -ف -ل ب-انشس-غ-ا’ت-ن-ا ،وه-ذه
ال -ع -م-ل-ي-ة ج-رت ‘ ظ-روف حسس-ن-ة وسس-ط
ف-رح-ة ع-ارم-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت ،ال-تي اسستفادت
م- -ن سس- -ك- -ن -ات ’ئ -ق -ة ب -ع -د سس -ن -وات م -ن
ا’نتظار و العناء“.
تضساف هذه ا◊صسة إا ¤حصسة تقدر بـ
5آا’ف وح -دة سس -ك -ن -ي -ة ‘ إاط-ار سس-ك-ن-ات
(ع- -دل) ،وال -ت -ي ” الشس -روع ‘ إا‚ازه -ا،
ومنها  ٢٤00وحدة ببلدية وادي غ7٢0 ،Ò

ببلدية القصسر 1٤0 ،ببلدية توجة و500
ببلدية أاميزور والباقي ‘ بجاية.
” –دي -د ال -وع -اء ال-ع-ق-اري اÿاصس
بهذا اŸشسروع ،ويبقى اŸشسكل يكمن ‘
ن - - - - - -قصس اŸؤوسسسس - - - - - -ات واŸق- - - - - -او’ت
اŸتخ ّصسصسة ‘ البناء ،وهذا بسسبب كÌة
اŸشساريع التي جعلت كل الو’ية ورشسة
ك -بÒة ل -لسس -ك -ن ،فضس  Ó-ع-ن أان اŸشس-اري-ع
ا›ÈŸة تتطلب مقاو’ت كبÒة كفيلة
تكون بتحقيق اŸطلوب ،علما أان الدولة
عازمة على إا“ام كل اŸشساريع السسكنية،
‘ آاجالها اÙددة وفق تعليمات الدولة،
حتى يتم التقليل من أازمة السسكن ،وتلبية
طالبي السسكن مسستقب.Ó
أاما فيما يخ ّصس السسكن التسساهمي فقد
اسس -ت -ف -ادت ال -و’ي -ة م -ن  6آا’ف وح - -دة
سسكنية ،سستسسلم قبل خÓل السسنة ا÷ارية،
كما بلغت حصسة السسكن الريفي أازيد من
 10آا’ف إاعانة ،وزعت على جلّ البلديات،
وتعمل ÷ان توزيع السسكن Ãختلف الصسيغ
Óف-راج
ع-ل-ى ضس-ب-ط ال-رت-وشس-ات اأ’خÒة ل -إ
عن قوائم اŸسستفيدين.
‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل ،ك -ان أاو’د صس -ال -ح

زي-ت-و Êق-د أاع-ط-ى ن-فسس-ا ج-دي-دا ل-ل-تنمية
اÙل- -ي- -ة ،ال- -ت -ي ك -انت ت -ع -ا Êال -رك -ود
لسس -ن -وات ع -دي -دة ،م -ن خ Ó-ل م -ت -اب-ع-ة
اŸشس -اري -ع السس -ك-ن-ي-ة اıت-ل-ف-ة الصس-ي-غ
وخ- -اصس- -ة ““ ع- -دل ““ م- -ن- -ه -ا ،ع -ن ك -ثب،
ح - -يث شس ّ- -دد ع - -ل- -ى اŸق- -اول Úقصس- -د
’‚از وتسس- - -ل- - -ي - -م ه - -ذه
’سس- - -راع ‘ ا إ
اإ
اŸشساريع ‘ وقتها اّÙدد.
ول -عّ-ل ال-زي-ارات اŸي-دان-ي-ة اŸت-ك-ررة
ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا ال -وا‹ ،ت -ؤوك -د ح -رصس -ه
الشس- -دي- -د ع- -ل- -ى إا“ام اŸشس- -اري- -ع ،م -ع
ضسرورة احÎام اŸقاييسس اŸعمولة بها
ع- -اŸي ،خ- -اصس- -ة وأان ب- -ج -اي -ة ت -ق -ع ‘
منطقة التمّدد الزلزا‹.
’ول ع -ل -ى ا÷ه -از
ك- -ان اŸسس -ؤوول ا أ
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ق -د أاك -د ،أان ك -ل اŸشس-اك-ل
ال -ع -ال -ق -ة ال -ت -ي ت -ع -ي-ق مسسÒة ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙل -ي -ة ب -ال-و’ي-ة ،وج-دت ط-ري-ق-ا إا¤
’شسارة إا ¤التسسوية اŸالية التي
ا◊ل وا إ
ت -خّصس ب -عضس اŸشس-اري-ع ال-كÈى ،م-ن-ه-ا
الطريق الرابط الو’ية بالطريق السسيّار،
حيث أان الوا‹ أاثناء تفقده لهذا اŸشسروع
الذي تتكفل به شسركة صسينية ،قد شسرع

‘ تسس------وي------ة اŸل------ف اŸا‹ اÿاصس
بتمويل اŸشسروع.
أاغلبية اŸشساريع التي كانت قيد
ال--ت--ن--ف--ي--ذ ع--رفت ان--ت--ع--اشس--ا ،ب-فضس-ل
الديناميكية التي أادخلها الوا‹ على

منظومة التسسي ÒاÙلي ،حيث أاصسدر
ت--ع--ل--ي--م-ات صس-ارم-ة ع-ل-ى اŸدي-ري-ات
ال--ت--ن--ف--ي--ذي--ة ل--لسس-ه-ر ع-ل-ى اŸشس-اري-ع
’مر
التنموية ومتابعتها ميدانيا ،وهو ا أ
الذي أاعاد الثقة للمواطن.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لفريقي يحث من جديد على تنظيم إسستفتاء تقرير مصس ÒإلصسحرإويÚ
ل–اد إ إ
إ إ

اŸفوضضية القارية تقÎح جلسضة خاصضة للجنة
تصضفية اإلسضتعمار بالصضحراء الغربية

لفريقي إلـ 27من
دعت قمة إل–اد إ أ
خ Ó- -ل إع - -ت - -م- -اده- -ا ت- -ق- -ري- -ر رئ- -يسس- -ة
لمن ‘
إŸفوضسية حول وضسعية إلسسلم وإ أ
أإف -ري -ق -ي -ا ي -وم إلث -ن ،Úإ ¤إل -ت -ع-ج-ي-ل
بتنظيم إسستفتاء لتقرير مصس Òإلشسعب
إلصسحرإوي وفقا للشسرعية إلدولية.
وجاء ‘ التقرير الذي اعتمده رؤوسساء دول
وحكومات ا’–اد أان مؤو“ر ا’–اد ““يحث
ل· اŸت -ح -دة ع -ل -ى ات -خ-اذ
›لسس اأ’م -ن ل  -أ
ت - -داب Òح - -اسس - -م - -ة م - -ن أاج - -ل “ك Úشس - -عب
الصسحراء الغربية ،دون مزيد من التأاخ ،Òمن
–ديد مصسÒه ‘ اسستفتاء لتقرير اŸصس،Ò

وفقا للشسرعية الدولية““.
و‘ نفسس السسياق دعى نصس التقرير إا¤
ضس- -رورة ““اسس- -ت- -ع- -ادة ك- -ام- -ل وظ- -ائ -ف ب -ع -ث -ة
اŸي- - -ن - -ورسس - -وÃ ،ا ‘ ذلك ‡ث - -ل - -ي ا’–اد
ا’فريقي ،لتنشسيط العملية السسياسسية وتعزيز
ا◊وار اŸباشسر اللزم ب Úالطرف.““Ú
م- - -ن ج- - -ه- - -ة أاخ - -رى دعت ق - -م - -ة ا’–اد
اأ’ف -ري -ق -ي ل -رؤوسس-اء دول و ح-ك-وم-ات ا’–اد
ا’فريقي ‘ ،تبنيها لتقرير رئيسسة اŸفوضسية
حول حالة السسلم واأ’من ‘ القارة  ،إا ¤عقد
جلسسة خاصسة للجنة اأ’‡ية الرابعة لتصسفية
ا’سستعمار حول قضسية الصسحراء الغربية ‘

مقر ا’–اد اأ’فريقي بأاديسس ابابا.
ويعت Èهذا ا’قÎاح اأ’ول من نوعه على
اإ’طلق ،حيث يشسكل تصسعيدا جديدا Ÿوقف
ا’–اد اأ’فريقي ضسد اŸغرب الذي “ادى
أاك Ìمن اللزم ‘ –دي الشسرعية الدولية
واأ’فريقية ‘ الصسحراء الغربية.
وشس ّ-دد ت -ق -ري -ر رئ -يسس -ة م -ف-وضس-ي-ة ا’–اد
اإ’فريقي على ضسرورة تصسفية ا’سستعمار من
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ع“ Èك Úشس -ع -ب-ه-ا م-ن
‡ارسس- -ة ح- -ق- -ه ‘ ت- -ق- -ري- -ر اŸصس Òط- -ب -ق -ا
للشسرعية الدولية.

العدد
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أامريكا تأامل ‘ جمع أاك Èمن ملياري دولر
من مانح Úللعراق

ل· إŸتحدة يوم إلثن ،Úإن
قالت إ أ
إل - -ه - -ج- -وم إŸت- -وق- -ع أإن تشس- -ن- -ه إل- -ق- -وإت
إل -ع-رإق-ي-ة ع-ل-ى إŸوصس-ل م-ع-ق-ل ت-ن-ظ-ي-م
لسسÓ- -م -ي -ة سس -ي -تسس -بب ع -ل -ى
إل- -دول- -ة إ إ
لرج-ح ‘ سس-ق-وط إل-ك-ث Òم-ن إلضس-ح-ايا
إ أ
للف ع -ل -ى
إŸدن -ي Úوسس -ي -ج Èم -ئ -ات إ آ
إلفرإر من منازلهم.
وناشسدت اŸنظمة اÛتمع الدو‹ تقدË
أاموال للتعامل مع اأ’زمة اإ’نسسانية قائلة إانها
لع- -داد
سس -ت -ت -ط-لب  284م- -ل- -ي- -ون دو’ر ل - -إ
ل -ل -مسس -اع -دات الضس -روري -ة وم-ا يصس-ل إا1.8 ¤
مليار دو’ر للتعامل مع تبعاتها.
وقالت اأ’· اŸتحدة ‘ ملخصس ÿطة
ا’سس-ت-ج-اب-ة اإ’نسس-ان-ي-ة ال-ع-راق-ية ““تأاث Òحملة
اŸوصس -ل ال -عسس -ك-ري-ة ع-ل-ى اŸدن-ي Úسس-ي-ك-ون
مدمرا““.
وأاضسافت ““من اŸرجح وقوع خسسائر كبÒة
‘ صسفوف اŸدني Úومن اŸتوقع أان تكون
اأ’سس- -ر ال- -ت- -ي –اول ال- -ف- -رار م- -ن اŸن- -اط -ق
اÿاضسعة للتنظيم ‘ خطر داهم““.
وأاوضسحت أان من اŸتوقع نزوح عدد كبÒ
م-ن ال-ن-اسس ع-ن-دم-ا ت-ت-ع-رضس م-دي-ن-ة اŸوصسل
نفسسها للهجوم ،ويعيشس ‘ اŸدينة حاليا ما
يÎاوح ب 1.2 Úو 1.5مليون نسسمة.
وجاء ‘ اŸلخصس ““‘ اأسسوأا السسيناريوهات
كل أاو غالبية هؤو’ء اأ’شسخاصس سسيحتاجون
Ÿسساعدات للحماية وا◊فاظ على ا◊ياة““.
وم -ن ب Úالصس -ع -وب -ات ال -ت -ي سس -ت -واج -ه -ه -ا
اŸنظمة العمل بالقرب من ا◊دود السسورية
وا◊اجة لدعم اŸدني Úالذين يفرون عÈ
خطوط اŸواجهة ونقلهم Ÿئات الكيلومÎات
حتى بر اأ’مان وإايوائهم وحمايتهم ‘ مئات
اıيمات ومراكز ا’سستقبال.
و‘ أافضسل السسيناريوهات يتوقع تشسرد نحو
 300أال- -ف شس- -خصس Ÿدة ث- -لث- -ة أاشس -ه -ر ‡ا
يسستلزم توف Òميزانية مسساعدات Ãبلغ 143

مليون دو’ر .و‘ أاسسوأا اأ’حوال سسيصسل عدد
اŸشسردين إا ¤مليون شسخصس Ÿدة عام ‡ا
يعني ارتفاع التكلفة إا 1.8 ¤مليار دو’ر.
وذكرت وثيقة اأ’· اŸتحدة أانه ‘ كل
اأ’ح -وال سس -ت -ح-ت-اج وك-ا’ت اإ’غ-اث-ة إا ¤فÎة
شسهرين ونصسف الشسهر ومبلغ  284مليون دو’ر
قبل بدء الهجوم على اŸوصسل .و‘ حال تأاخر
ال -ت -م -وي -ل ف -ل -ن ي -ك -ون Ãق -دور اŸن -ظ -م -ات
ا’سستجابة بالشسكل اŸلئم.
وق -الت ل -ي -ز ج -ران-د م-نسس-ق-ة اŸسس-اع-دات
ل· اŸتحدة ‘ العراق ‘ وقت
اإ’نسسانية ل أ
سسابق إان  430أالف شسخصس على اأ’قل قد
ي -ت -ع -رضس -ون ل -ل -تشس -رد ه -ذا ال -ع -ام ‘ اأ’ن -ب-ار
اÙافظة الصسحراوية التي “تد ‘ غرب
العراق من الفلوجة وحتى ا◊دود مع سسوريا.
وأاوضسحت الوثيقة أان اأ’· اŸتحدة طلبت
توف 861 Òمليون دو’ر ‘ جانفي هذا العام
للعراق وهو أاقل مبلغ مطلوب للحفاظ على
حياة الناسس علما بأانه من اŸسستبعد ا◊صسول
ع -ل -ى  4.5م -ل -ي -ار دو’ر اŸط -ل -وب -ة ل-ت-وفÒ
اŸعاي Òالدولية ‘ الرعاية لعشسرة مليÚ
عراقي.
و ⁄تتسسلم اŸنظمة سسوى أاقل من  ٪40من
اŸب -ل -غ اŸط -ل -وب وأاوق-فت  ٪99م -ن ب -رام -ج
اŸسساعدات على اÿطوط اأ’مامية وكذلك
اŸسساعدات لنحو  85أالف شسخصس فروا من
الفلوجة.
وعلى صسعيد آاخر قال مسسؤوول كب Òبوزارة
اÿارج -ي -ة اأ’م-ري-ك-ي-ة إان ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة
تتوقع أان Œمع أاك Ìمن ملياري دو’ر من دول
مانحة لتغطية احتياجات العراق خلل مؤو“ر
للمانح Úيعقد ‘ واشسنطن هذا اأ’سسبوع.
وأاضساف اŸسسؤوول للصسحفي Úقبل يوم من
اŸؤو“ر ““ن- -أام -ل أان ‚م -ع أاك Ìم -ن م -ل -ي -اري
دو’ر خ-لل مسس-ع-ى ل-ل-ت-ع-ه-د (ب-اŸسس-اع-دات)
يسستمر نحو سستة أاسسابيع ونصسف““.

لعدإم
إثر إلتوقيفات إلوإسسعة وإ◊ديث عن عودة إلعمل بعقوبة إ إ

دعوات أا‡ية إللتزام تركيا بالقانون واحÎام ا◊ريات
أإك- - - - - -د خÈإء ‘ ›لسس أإوروب - - - - -ا ،أإن
لقالت إ÷ماعية لقضساة
إلتوقيفات وإ إ
لع - -ادة
ل- - -يسست وسس - -ي - -ل - -ة م - -ق - -ب - -ول - -ة إ
لنقÓب
إلدÁقرإطية ‘ تركيا ،عقب إ إ
إلعسسكري إلفاشسل.
نقلت مصسادر إاعلمية أامسس الثلثاء ،عن
بيان ÷يا Êبوكيتشسيو رئيسس ““÷نة البندقية““
 هيئة اسستشسارية من اÈÿاء الدسستوري‘ Ú›لسس أاوروب- -ا م- -ق -ره -ا بسسÎاسس -ب -ورغ  -أان -ه
““يحق للقاضسي كأاي مواطن آاخر بإاجراءات
عادلة (تأاديبية أاو جنائية) ينبغي خللها إاثبات
مسسؤووليته بأادلة دامغة واحÎام حقه ‘ الدفاع
عن نفسسه““.
وأاضساف أانه ““من اأ’سساسسي وخصسوصسا ردا
على ﬁاولة عنيفة إ’طاحة حكومة منتخبة
احÎام دولة القانون““.
وشس-ه-دت ال-ع-اصس-م-ة الÎك-ي-ة أان-ق-رة ومدينة
اسسطنبول ‘ وقت متأاخر من مسساء ا÷معة
ﬁاول -ة إان -ق -لب -ي -ة ف -اشس-ل-ة ن-ف-ذت-ه-ا ع-ن-اصس-ر
ﬁدودة ‘ ا÷يشس ح -اول -وا خ -لل -ه -ا إاغ -لق
ا÷سس -ري -ن ال -ل -ذي-ن ي-رب-ط-ان شس-ط-ري م-دي-ن-ة
إاسسطنبول والسسيطرة على مديرية اأ’من فيها
وب- -عضس اŸؤوسسسس- -ات اإ’ع- -لم -ي -ة ال -رسس -م -ي -ة
واÿاصسة.
ول -ق -ي  208أاشس-خ-اصس مصس-رع-ه-م ن-ت-ي-ج-ة
اÙاول -ة اإ’ن -ق -لب-ي-ة ال-ف-اشس-ل-ة

بينما اعتقلت قوات اأ’من أاك Ìمن  6آا’ف من
العسسكري Úبتهمة الضسلوع ‘ ا’نقلب حسسب
مصسادر إاعلمية.
كما أاوقفت السسلطات الÎكية  114قاضسي
ون- -ائب ع- -ام إا ¤ج -انب  60شس-خصس-ا ‘ رت-ب-ة
عسس -ك -ري -ة أاخ -رى ب -ع -م -وم ال-ب-لد إاضس-اف-ة إا¤
توقيف  8777مسسؤوول عن اÿدمة ‘ إاطار
ع -م -ل -ي -ات أام -ن -ي -ة ضس-د م-ت-ه-م Úب-ال-ت-ورط ‘
ﬁاولة اإ’نقلب.
اأ’· اŸت -ح -دة  :ح -ري -ة ال -ت -ع -ب Òوإاج -راء
ﬁاك -م -ات ع -ادل -ة ضس -روري ل -ل -ح -ف -اظ ع-ل-ى
الدÁقراطية
من جهتها أاكدت اأ’· اŸتحدة من أان
احÎام ا◊ق -وق اأ’سس -اسس -ي -ة ك -ح -ري-ة ال-ت-ع-بÒ
وإاج -راء ﬁاك-م-ات ع-ادل-ة ضس-روري ل-ل-ح-ف-اظ
على الدÁقراطية ‘ تركيا ،تزامنا مع حملة
أان-ق-رة ال-واسس-ع-ة ’ع-ت-ق-ال اŸت-ه-م Úب-الوقوف
خ- -ل- -ف ﬁاول- -ة ا’ن -ق -لب ال -ت -ي وق -عت ي -وم
ا÷معة اŸاضسي.
ونقلت قناة ““سسكاي نيوز عربية الفضسائية
أامسس ال -ث -لث -اء ،ع -ن اŸت -ح -دث ب -اسس-م اأ’·
اŸتحدة فرحان حق قوله““ :يجب ا◊فاظ
على النظام الدسستوري بشسكل تام اسستنادا إا¤
م-ب-ادىء ال-دÁق-راط-ية
وا◊ق-وق اأ’سس-اسس-ي-ة،
Ãا ‘ ذلك ا’حÎام

ع ـ ـ ـ ـ ـÈا لع ـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄

التام ◊رية التعب Òوإاجراء ﬁاكمات عادلة““.
وأاضس -اف ح -ق““ :ه -ذه ال -ع -ن -اصس -ر ضس -روري-ة
ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع -ل -ى ال -دÁق -راط -ي -ة ‘ ت -رك -ي -ا
واسستقرارها اŸسستقبلي.
اأ’· اŸت -ح -دة ’ ت -زال ت -ق -ف ب -ث-ب-ات إا¤
جانب تركيا ونظامها الدÁقراطي ‘ هذه
اŸرحلة الصسعبة““.
ل· اŸتحدة بان كي
وكان اأ’م Úالعام ل أ
مون دعا إا ¤عودة سسريعة وسسلمية للسسلطة
اŸدنية ‘ تركيا.
وأاكدت اأ’· اŸتحدة ›ددا معارضستها
لعقوبة اإ’عدام ،مشسددة على أان الدول التي
أالغتها ““’ Áكنها العودة إا ¤الوراء““.
كان الرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغان
قد أاشسار إا ¤احتمال إاعادة تطبيق اإ’عدام،
ب- -ع- -د أان ق- -امت ›م- -وع -ة م -ن ال -عسس -ك -ريÚ
Ãحاولة انقلب فاشسلة ،علما أان أانقرة أالغت
ه -ذه ال -ع -ق -وب-ة ‘  ‘ 2004إاط -ار ت-رشس-ح-ه-ا
للنضسمام إا ¤ا’–اد اأ’وروبي.

البيت األبيضش يدعو أانقرة إا ¤ضضبط النفسش
دعا البيت اأ’بيضس ،منجهته يوم ا’ثن،Ú
كافة اأ’طراف ‘ تركيا إا‡ ¤ارسسة ضسبط
النفسس ،خاصسة ‘ مثل هذه الظروف الصسعبة

إاثر ﬁاولة ا’نقلب التي وقعت مؤوخرا.
وق- -ال اŸت- -ح -دث ب -اسس -م ال -ب -يت اأ’ب -يضس،
جوشس إايرنسست إان الو’يات اŸتحدة أاكدت
مرارا للمسسؤوول Úاأ’تراك حتى قبل ﬁاولة
ا’ن- - -ق- - -لب ضس- - -رورة ا’ل- - -ت- - -زام ب - -ال - -ق - -ي - -م
الدÁوقراطية اŸنصسوصس عليها ‘ الدسستور
الÎك- -ي ،وك- -ذلك احÎام وح- -م- -اي -ة ا◊ري -ات
ونظام القانون.
وأاضساف أانه ’ ينبغي اتخاذ أاي إاجراءات
Áكن أان تقود إا ¤مزيد من عدم ا’سستقرار أاو
مزيد من العنف.

دونالد ترامب يعد بالفوز ‘ النتخابات الرئاسضية
^ وإشسنطن :وعد مرشسح ““ا◊زب ا÷مهوري““ دونالد ترامب اإ’ثن‘ Ú
بداية اŸؤو“ر العام بكليفلند (أاوهايو ،شسرق) بالفوز ‘ ا’نتخابات الرئاسسية
اأ’مريكية اŸرتقبة ‘ نوفم ÈاŸقبل وقد عطل مندوبون معارضسون لÎامب
أاعمال اŸؤو“ر بالصسراخ وا’سستهجان.

داعشش الرهابي يتبنى عملية طعن مسضافرين بقطار ‘ أاŸانيا

كوريا الشضمالية تطلق ثÓثة صضواريخ باليسضتية

^ بون :تبنى تنظيم ““الدولة اإ’سسلمية““ صسباح أامسس الثلثاء ،عملية
الطعن التي نفذها ’جئ أافغا Êعلى م Ïقطار للمسسافرين ‘ مقاطعة
ب -اف-اري-ا اأ’Ÿان-ي-ة (ج-ن-وب) ،ك-م-ا أاع-ل-نت وك-ال-ة ““أاع-م-اق““ ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م
اإ’رهابي.
‘ أاقل من  24سساعة بعد أان نفذ ’جئ أافغا Êعمره  17عاما اعتداء
بفأاسس وسسك Úعلى م Ïقطار ‘ مقاطعة بافاريا اأ’Ÿانية (جنوب) ،أاعلنت
وكالة ““أاعماق““ التابعة لتنظيم ““الدولة اإ’سسلمية““ الثلثاء أان منفذ العملية
““هو أاحد مقاتلي““ التنظيم اإ’رهابي.

^ سسيول :أاعلن ا÷يشس الكوري ا÷نوبي ‘ بيان أان كوريا الشسمالية
أاطلقت فجر أامسس الثلثاء ،ثلثة صسواريخ باليسستية طارت Ÿسسافة تÎاوح من
 500إا 600 ¤كيلوم Îفوق البحر ،مشسÒا إا ¤أان اŸسسافة كافية لضسرب كل
أاراضسي كوريا ا÷نوبية.

رئيسضة وزراء بريطانيا ل “انع بقتل اآللف بضضربة نووية
^ لندن :قالت رئيسسة وزراء بريطانيا تÒيزا ماييوم  ،أانها ’ “انع ‘

وأاكد أان الو’يات اŸتحدة تقدر علقاتها
مع تركيا التي تعت Èأاحد أاعضساء حلف شسمال
اأ’طلنطي (ناتو) ،وهو ما ثبت من خلل
ت-أاي-ي-د ب-لده ل-ل-ح-ك-وم-ة اŸدن-ي-ة اŸن-تخبة ‘
تركيا.
وأاشسار إايرنسست إا ¤قلق الو’يات اŸتحدة
إازاء ﬁاولة ا’نقلب اأ’خÒة ،موضسحا أان
واشس - -ن - -ط - -ن ع- -رضست ع- -ل- -ى ا÷انب الÎك- -ي
اŸسساعدة ‘ التحقيقات التي يتم إاجراؤوها
حول ملبسسات ﬁاولة اإ’نقلب.

اŸوافقة على ضسربة نووية قد تؤودي إا ¤مقتل مئة أالف شسخصس مد،Ê
بينما أاقر ›لسس العموم Œديد نظام الردع النووي وذلك بعد جلسسة عاصسفة
وخلل مناقشسة النواب للمذكرة التي تطالب بتجديد النظام ،سسئلت رئيسسة
الوزراء تÒيزا ماي إان كانت مسستعدة شسخصسيا للÎخيصس بضسربة نووية تقتل
مئة أالف من اأ’طفال والنسساء والرجال اأ’برياء ،فرّدت باإ’يجاب..

لفروف للناتو :روسضيا قادرة على حماية مصضا◊ها
^ موسسكو :أاكد وزير اÿارجية الروسسي سسÒجي ’فروف أان موسسكو
مسستعدة دائما ◊ماية أامنها وذلك ‘ أاعقاب التوسسع اإ’ضسا‘ ◊لف شسمال
اأ’طلنطي ““الناتو““ وتنامي أانشسطته بالقرب من ا◊دود الروسسية.

إاجÓء  140موظف أا‡ي من جنوب السضودان
^ نيويورك :أاكدت اأ’· اŸتحدة إاجلء  140موظف مد ‘ Êبعثتها
بدولة جنوب السسودان على خلفية اسستئناف اŸواجهات اŸسسلحة ب Úالقوات
اŸوالية للرئيسس سسلفاك Òوأانصسار نائبه رياك مشسار.

األربعاء  20جويلية  201٦م
الموافق لـ  15شسوال  1437هـ ا
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مسسار ألنتقال ألقتصسادي

إادماج كافة اإلمكانيات خارج المحروقات في معركة النمو

لهمال أي قطاع خارج ألمحروقات دون إأدرأجه في عملية ألنتقال إألى مرحلة بناء أقتصساد
ل تترك تدأعيات ألصسدمة ألمالية ألخارجية مجال إ
لمكانيات ألتي تتوفر عليها ألبلد وبإامكانها أن تسساهم في تعويضس ألفارق ألمسسجل جرأء ترأجع إأيرأدأت ألنفط.
إأنتاجي ومتنوع ،يدمج كافة أ إ
لشسارة إألى قطاعي ألمناجم وألسسياحة ،أللذين يمكن
من بين ألقطاعات ألتي تطلق مؤوشسرأت أيجابية وتثير ألمتابعة في هذأ ألظرف يمكن أ إ
لهدأف ألمسسطرة على مسسار ألنتقال ألقتصسادي.
ألرهان عليهما في أنجاز أ أ
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تضس -رب سس-ن-ة  201٦م-وع-دا م-ع ق-طاع
ال-م-ن-اج-م ال-ذي ي-راه-ن ع-ل-ي-ه إلح-داث
ال -وث -ب-ة الق-تصس-ادي-ة ف-ي ظ-ل ت-أاث-ي-رات
الصس-دم-ة ال-م-ال-ي-ة ،ف-ب-ع-د إاطلق مسسار
اسس- -ت- -ث- -م -ارات ف -ي م -ن -اج -م ال -ح -دي -د
والسس- -م- -نت ،ت- -ع ّ-ززت ال -ع -م -ل -ي -ة ه -ذا
األسسبوع بتأاسسيسس شسراكة ضسمن قاعدة
 49/51ل-ت-ن-م-ي-ة اسس-ت-خ-راج وت-حويل
الفوسسفات من خلل مضساعفة طاقة
اإلن -ت -اج ال-ى  10م-لي-ي-ن ط-ن وت-حويل
الغاز الطبيعي إلنتاج مادة المونياك
( 1مليون طن) ونترات المونيوم التقني
( 200أال-ف ط-ن) وال-ك-السس-ي-وم ام-ون-يوم
ن -ت-رات ( ٨00أال -ف ط -ن) ،م -م -ا ي -ؤوك-د
صسلبة الخيار المجسسد لنجاز اقتصساد
م - -ت - -ن - -وع غ - -ي - -ر م - -رت - -ب - -ط عضس - -وي- -ا
بالمحروقات ،ويؤوهل القتصساد الوطني
ل - -مسس - -اي - -رة ال - -ت - -ح - -ولت
ال-ع-ال-م-ي-ة وت-ج-اوز منعرج
مصس-ي-ري ي-ت-ط-لب ارتقاء
ك - - - -اف - - - -ة الشس- - - -رك- - - -اء
وال- -م- -ت- -ع -ام -ل -ي -ن إال -ى
مسس-ت-وى ال-ت-ح-دي-ات،
خ- -اصس- -ة وان م- -ن -اخ
السس -ت-ث-م-ار أاصس-ب-ح
أاك - -ث - -ر م - -لءم - -ة
مسس- -ت- -ف -ي -دا م -ن
شس -روط ال -ن -م -و
ال - - -ذي ي- - -جب
بلوغه
بتحسسين
وتيرة
اإلنتاج

والسسيطرة
ع- -ل- -ى ج -وانب ال -ت -ن -افسس -ي -ة
ال-م-ح-ل-ي-ة وال-دول-ي-ة ،األم-ر ال-ذي ي-دفع
بعجلة التصسدير إالى األسسواق الخارجية
خ-اصس-ة ن-ح-و ال-وج-ه-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ،التي
تمثل عنصسر جذب تسستقطب كبريات
الشس -رك -ات ال -ع-ال-م-ي-ة وت-تسس-اب-ق ع-ل-ي-ه-ا
بلدان صسناعية كبرى ترى في إافريقيا
مسستقبل خلصسها من تداعيات األزمة
الق-تصس-ادي-ة ال-ع-ال-م-ي-ة ال-تي تعطل نمو
القتصساد العالمي لسسنوات عديدة.
ب -ال -م -وازاة م -ع ه -ذا ال -ت-رك-ي-ز ع-رف
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كمال خفاشس خبير أقتصسادي:

المضضاربة تسضتنزف نفقات إاضضافية من
الميزانية العائلية بنسضبة  25بالمائة

التشسريع
ال -م-ت-ع-ل-ق ب-السس-ت-ث-م-ار
تحسسينا من شسأانه أان يزيل كافة
جوانب الغموضس التي قد تتبادر
لدى بعضس المتعاملين القتصساديين
خاصسة الشسركاء األجانب ،ويضسعهم
ه- -ذا الط- -ار ال- -ق- -ان- -ون- -ي ال- -ج- -دي -د
للسستثمار على المحك ويكشسف مدى

أسسوأق

مجلسس ألتجارة وألتنمية
لمم ألمتحدة «أونكتاد»
ل أ

مطالبة الدول النامية باغتنام
فرصص التجارة اإللكترونية

«ألصس -ي -ن أك -ب -ر سس -وق م -ن ح -يث أل-م-ب-ي-ع-ات وع-دد
لنترنت ،فيما دخلت ألبرأزيل
ألمتسسوقين عبر أ إ
وأل-ه-ن-د وج-م-ه-وري-ة ك-وري-ا وروسس-ي-ا ب-ي-ن أل-عشس-رة
للكترونية»،
لوأئل في قائمة أسسوأق ألتجارة أ إ
أ أ
للكترونية بين ألشسركات نفسسها
«قيمة ألتجارة أ إ
تصسل إألى  19.9تريليون دولر ،فيما تصسل قيمة
للكترونية بين ألشسركات وألمسستهلكين
ألتجارة أ إ
إألى  2.2تريليون»
لمم المتحدة
طالب مجلسس التجارة والتنمية التابع ل أ
(األون -ك -ت -اد)  -ف -ي م -ب-ادرة ج-دي-دة ل-ه  -ال-دول ال-ن-ام-ي-ة
ب-ال-مسس-ارع-ة ف-ي اغ-ت-ن-ام ال-ف-رصس ال-م-ت-ن-ام-ية في التجارة
اإللكترونية ،خاصسة أان حجم هذا النوع من التجارة بلغ
خلل العام الماضسي على مسستوى العالم
ما يصسل إالى  22.1تريليون دولر.
ورد في تقرير صسدر في جنيف بمناسسبة
ان- -ع -ق -اد م -ؤوت -م -ر «األون -ك -ت -اد  »14ف - -ي
ال-ع-اصس-م-ة ال-ك-ي-ن-ي-ة ن-ي-روبي  -أان المبادرة
ال -ج -دي -دة ال-ت-ي ت-ح-م-ل ع-ن-وان« :ال-ت-ج-ارة
اإلل- -ك- -ت -رون -ي -ة ل -ل -ج -م -ي -ع» سس -وف ت -ج -لب
ال -م-ن-ظ-م-ات ال-دول-ي-ة وال-ج-ه-ات ال-م-ان-ح-ة
والشسركات تحت مظلة واحدة،
ب- -م- -ا يسس- -ه -ل ل -ل -دول ال -ن -ام -ي -ة

جديتهم
في
الهتمام
بالسسوق
السستثمارية
الجزائرية،
وذلك ب -ع -د أان
ت - - -م ت - - -رت - - -يب
األحكام
الخاصسة بالشسفعة
وال -ق -اع -دة 49/51
بإادراج أاحكامها في
ق - -ان - -ون ال - -م - -ال - -ي- -ة
للتصسدي ألي تلعبات
م- -ح- -ت- -م- -ل -ة ق -د ت -ب -رز
مسس - -ت- -ق- -ب- -ل م- -ن أاج- -ل
حماية األملك العمومية
الق- -تصس- -ادي- -ة وال- -ح -ق -وق
ال-م-ال-ي-ة ل-ل-ب-لد .م-ن شس-أان ت-حسس-ن أاداء
ق -ط -اع ال -م -ن -اج -م أان ي -ن -ع -كسس بشس -ك-ل
ايجابي على المشسهد القتصسادي ،على
اعتبار أان تحويل المواد الطبيعية الخام
بإاضسافة عنصسر القيمة المضسافة يوفر

الحصسول على المسساعدة التقنية المتطورة ،وكذلك إاعطاء
ال-ج-ه-ات ال-م-ان-ح-ة ال-م-زي-د م-ن ال-خ-ي-ارات للحصسول على
التمويل .أاوضسح األونكتاد أانه من خلل توفير فرصس
ج -دي -دة وأاسس -واق ج -دي -دة ،ي -م -ك -ن أان تسس -اع -د ال -ت -ج-ارة
اإللكترونية في توليد الفرصس القتصسادية ،بما في ذلك
الوظائف ،وفي حين يركز أاكثر من  %70من المتسسوقين
على التسسوق عبر اإلنترنت في الدنمارك ولوكسسمبورج
والمملكة المتحدة ،إال أان الصسورة مختلفة في معظم
البلدان النامية ،إاذ ل تزيد تلك النسسبة في بنغلديشس
وغانا وإاندونيسسيا على سسبيل المثال على  %2فقط أاو أاقل.
لفت األونكتاد  -في مبادرته  -إالى أان قيمة التجارة
اإللكترونية بين الشسركات نفسسها تصسل إالى  19.9تريليون
دولر ،فيما تصسل فيمة التجارة اإللكترونية بين الشسركات
والمسستهلكين إالى  2.2تريليون .ونّوه بأان الصسين تأاتي
حاليا كأاكبر سسوق من حيث المبيعات وعدد المتسسوقين
عبر اإلنترنت ،فيما دخلت البرازيل
وال- -ه- -ن- -د وج- -م -ه -وري -ة ك -وري -ا
وروسس -ي-ا ب-ي-ن ال-عشس-رة األوائ-ل
ف -ي ق -ائ -م -ة أاسس -واق ال-ت-ج-ارة
اإللكترونية.

ل- -ل -م -ؤوسسسس -ات اإلن -ت -اج -ي -ة ف -ي ق -ط -اع
الصس -ن -اع -ة م -ا ت -ح -ت -اج إال -ي -ه م-ن م-واد
مدخلة يتم اسستيرادها من الخارج ،بل
ي -ق -ود ال -رف -ع م -ن ط -اق-ة إان-ت-اج ال-م-واد
المحولة أاو نصسف المحولة إالى تعزيز
قدرات التصسدير ألهمية الطلب على
مواد هذه المشساريع في مختلف جهات
العالم.

السض -ي -اح -ة جسض -ر ع -ب -ور ال -ى
اقتصضاد متحّرر من المحروقات

ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ-ر ،سس-ج-لت السس-ي-اح-ة
تصسدرها للمشسهد ،خلل هذا األسسبوع،
من خلل تنظيم وزارة القطاع ندوة
إلط-ارات-ه-ا ل-ل-ت-ق-ي-يم وتسسطير األهداف
ال -مسس -ت -ق -ب -ل -ي-ة ف-ي ال-م-دي-ي-ن ال-قصس-ي-ر
والمتوسسط حتى يحقق القطاع القفزة
المطلوبة ،للمسساهمة في تعزيز وتيرة
ال -ن -م -و ،وم -ن ث -م-ة ت-ع-ويضس ج-انب م-ن
الخسسارة المالية التي تنجر عن انهيار
أاسسعار المحروقات التي تبقى دون 50
دولرا ل-ل-ب-رم-ي-ل خ-لل السس-ن-ة ال-ج-ارية
وال -م -ق -ب -ل -ة وف -ق -ا ل -ت -ق -دي -رات خ-ب-راء
صس- -ن- -دوق ال- -ن- -ق- -د ال -دول -ي إال -ى ح -ي -ن
انتعاشسها في السسنة الموالية ،مما يؤوكد
مدى ضسرورة مواصسلة العمل على جبهة
الن- -ت -ق -ال الق -تصس -ادي م -ن ال -ت -ب -ع -ي -ة
ل-ل-م-ح-روق-ات إال-ى إان-ت-اج ال-ثروة البديلة
م-ن خ-لل ال-ن-ه-وضس ب-ال-ق-ط-اعات التي
تتوفر فيها البلد على مقومات النمو،
مثل الفلحة والسسياحة والخدمات إالى
جانب الصسناعات المختلفة التي تلعب
ف-ي-ه-ا ال-م-ؤوسسسس-ة ال-ج-زائ-ري-ة اإلن-تاجية
بكافة أاصسنافها الدور األول باعتبارها
الحلقة الجوهرية في السسلسسلة الممتدة
على طول السسوق السستثمارية ومصسدر
إانشس- -اء ال -ث -روة وت -وف -ي -ر الشس -غ -ل ال -ذي
ي-ع-كسس م-ؤوشس-رات ال-ت-ن-م-ي-ة الجتماعية
كوجه للتنمية القتصسادية المسستدامة.
وب-ال-ف-ع-ل ،ف-إان السس-ي-اح-ة أام-ام ام-تحان
يحدد مدى إادراكها للتحديات الراهنة
خاصسة وان القطاع يتوفر على شسروط
ذلك على غرار جاذبية السسوق بكل ما
تعرفه من أامن واسستقرار يعّمان البلد
وك-ذا اح-ت-راف-ي-ة ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن وت-حسسن
مؤوشسرات قدرات السستقبال بفضسل نمو
وت -ي -رة السس -ت -ث -م -ار ف -ي ال -ف-ن-دق-ة ف-ي
انتظار أان تتجسسد مشساريع هائلة من
منتجعات ومراكز اصسطياف.
وف -ي ه -ذا اإلط -ار ،ت -م إاط -لق ب -رام-ج
لتهيئة وعصسرنة المؤوسسسسات الفندقية
العمومية على غرار ما تبذله مؤوسسسسة
ال-تسس-ي-ي-ر السس-ي-اح-ي ل-ل-وسسط التي تولي
أاه -م -ي -ة لن -ج -از ال -ع-م-ل-ي-ة ف-ي آاج-ال-ه-ا
وب-ال-م-ع-اي-ي-ر ال-ف-ن-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة وق-د ت-م
الشسروع في انجاز عدد من المشساريع
ب-ع-د إات-م-ام إاج-راءات الصس-ف-ق-ات ،ف-يما
يرتقب انطلق أاخرى قريبا.

لسسرة
أع-ت-ب-ر ك-م-ال خ-ف-اشس ،خ-ب-ي-ر أق-تصس-ادي ،أن م-عدل ميزأنية أ أ
أل-ج-زأئ-ري-ة خ-لل أل-ف-ت-رة أل-م-م-ت-دة م-ا ب-ي-ن شس-ه-ر ج-وأن إأل-ى غ-اية
سسبتمبر ،ترتفع بشسكل قياسسي إألى حدود ألـ  50ألف دينار ،بسسبب
لضسافية وألمضساربة في رمضسان وخلل أقتناء ملبسس
ألنفقات أ إ
لفرأح
أل-ع-ي-د وأدوأت أل-دخ-ول أل-م-درسس-ي وأضس-ح-ي-ة أل-ع-يد ،وكذأ أ أ
ألتي تكثر بشسكل ملفت.
فضسيلة بودريشس
ول- -م ي- -خ -ف أان مضس -ارب -ة واح -ت -ك -ار
ال -ع -دي -د م -ن ال -ت-ج-ار ل-لسس-ل-ع ت-ج-ع-ل
ال-مسس-ت-ه-لك ال-ج-زائ-ري يدفع نفقات
إاضسافية من جيبه تتراوح ما بين15
و 25ب-ال-م-ائ-ة .م-ق-ت-رح-ا ال-ت-ع-ج-ي-ل
ب -ت -ن -ظ -ي -م السس-وق رغ-م ن-ظ-ام ح-ري-ة
األسس-ع-ار ،وت-ن-ظ-ي-م ح-م-لت ت-ف-ت-يشس
ف-ج-ائ-ي-ة ،ح-ت-ى ي-م-ن-ع ت-خ-زين السسلع
التي تهدف إالى تكريسس الحتكار.
قال كمال خفاشس أان أاجور شسريحة
م -ع -ت -ب -رة م -ن ال -ج -زائ -ري -ي -ن ل-يسست
م -رت -ف -ع -ة ،ول ي -م -ك-ن م-واج-ه-ة ب-ه-ا
النفقات التي ترتفع بشسكل محسسوسس
مع حلول رمضسان وتبقى في نفسس
السس -ق -ف ط -ي-ل-ة م-وسس-م الصس-ي-ف وم-ا
ي -تسس -م ب -ه م -ن ك -ث-رة األف-راح وال-ذي
ي -ن-ت-ه-ي ب-دوره،
م- - - - -ع دخ - - - -ول
اجتماعي
وح- -ل- -ول ع- -ي -د
أاضس- -ح- -ى ،وك -ل
ذلك ع -ل -ى ح-د
ت-ق-ديره يتطلب
ميزانية
معتبرة،
تسستنزف الجيوب وتعيق كاهل رب
األسس - -رة ،ال - -ذي ي- -ت- -ق- -اضس- -ى رات- -ب- -ا
م -ت -وسس -ط-ا ،ف-م-ث-ل ه-ن-اك م-ن ل-دي-ه
ميزانية ل تزيد عن 30أالف دينار،
لكنه يجد نفسسه مجبرا على إانفاق
 40أالف دينار ،فيضسطر إالى التدين أاو
يسستهلك جزءا من مدخراته المالية،
وقدر الخبير خفاشس معدل أادنى حد
ل-م-ي-زان-ي-ة ه-ذه ال-ف-ت-رة ال-ت-ي ت-تطلب
نفقات عديدة ،بنحو  50أالف دينار
شسهريا ،ويرى أان من يتسسبب في بلوغ
الميزانية هذا السسقف  ،المضساربة
التي يلجأا إاليها العديد من التجار
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-رب-ح ال-وف-ي-ر ب-ط-رق غ-ير
مشس -روع -ة ،ح -يث ي -درك-ون ج-ي-دا أان
ال -م -واط-ن مضس-ط-ر لق-ت-ن-اء ال-خضس-ر
لطفال
والفواكه أاو ملبسس العيد ل أ
وما إالى ذلك من مسستلزمات صسارت
ضسرورية ،ويعتقد خفاشس في نفسس
ال -م-ق-ام أان ال-مضس-ارب-ة تضس-غ-ط ع-ل-ى
ال -م-ي-زان-ي-ة ال-ع-ائ-ل-ي-ة وتسس-ت-ن-زف م-ن
جيوب المواطن نسسبة إاضسافية تتراوح
ما بين  15و 25بالمائة.
ب-خصس-وصس ال-ح-ل-ول ال-م-ت-اح-ة ال-تي
ي -م -ك -ن -ه -ا أان ت-خ-ف-ف ال-ق-بضس-ة ع-ل-ى
ال -مسس -ت -ه -لك وت -نصس-ف-ه ،وت-ج-ع-ل م-ن

التاجر يحترم قواعد السسوق النزيهة،
ول يخرج عن نطاق قانون العرضس
والطلب ،شسّدد على إارسساء التنظيم
حتى يتفادى عودة ظاهرة المضساربة
وارت -ف -اع األسس -ع-ار ك-ل-م-ا زاد ال-ط-لب
بشسكل آالي حيث يثير ذلك العديد من
األسس -ئ -ل-ة؟ ول-م
ي -خ-ف خ-ف-اشس
أان ب- - - - - - - - - -عضس
التجار يقومون
بتخزين
سس-ل-ع-ه-م ،ح-تى
تظهر ندرة في
ال -م -ن -ت -وج م -ن
األسسواق،
ف-ي-ب-ي-ع-ون ب-األسس-ع-ار ال-ت-ي تحلو لهم،
رغم مخاطرة التخزين التي تكلفهم
مصساريف إاضسافية وكذا إامكانية تلف
المواد في أاي وقت ،على اعتبار أان
األسس-ع-ار ح-رة م-ن-ذ ان-ت-ه-اج ال-ج-زائر
خيار اقتصساد السسوق ،إال أان المواد
ال -م -دع -م -ة ه -امشس رب-ح-ه-ا م-ح-دد.
وت -ح -دث ال -خ -ب -ي -ر ع-ن دور ال-ج-ه-از
الرقابي في كل دولة ومهمته الرائدة
في التكفل بعملية تنظيم األسسواق،
ودون شسك أاسسواقنا تحتاج إالى كل
ذلك ،ب-اإلضس-اف-ة إال-ى ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ية
ال -ت-وزي-ع ،وم-ن-ع ح-دوث أاي اح-ت-ك-ار،
والقيام بتحقيقات إاذا تطلب األمر،
ف-م-ث-ل ع-ن-دم-ا ارت-ف-ع سس-ع-ر ال-ب-طيخ
األحمر من  50دينارا إالى أازيد من
150دينار خلل شسهر رمضسان ،ذكر
الخبير خفاشس أانه من المفروضس أان
يجرى تحقيقا وحملت تفتيشس من
طرف المصسالح المعنية عن العوامل
التي جعلت السسعر يتضساعف ثلث
م- -رات ..ف- -ه- -ل السس- -بب ي -ك -م -ن ف -ي
النقصس في اإلنتاج حتى يتم تداركه؟
 ..وحتى يمنع التاجر من التخزين
غير القانوني.

ضضرورة تنظيم األسضواق
وحمÓت التفتيشص لوقف
التخزين غير القانوني
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ڤورايا ..حصصن أاسصطوري يحمل أالف لغز ولغز
تزخر و’ية بجاية بالعديد من أŸعا ⁄ألسسياحية،
أل -ث -ق -اف -ي -ة وأل -ت-اري-خ-ي-ة ،وأل-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه-ا م-ن بÚ
’و ¤أسستقطابا للسسياح.
ألو’يات أ أ

سسحر بلدي

áHÉ¨dG QGô°†NGh ôëÑdG ábQR ÚH

..¿É°ùª∏J
±É÷G ™ÑæŸG IQƒ£°SGC

م -ن ه -ذه اŸع -ا ⁄ح -ظÒة ق -وراي-ا ال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ن أاج-م-ل
اŸواقع السصياحية على اŸسصتوى العاŸي ،ويقصصدها الزوار
لقضصاء أاوقات ‡تعة بها ،وا’بتعاد عن ضصوضصاء اŸدن
والطرقات.
«الشصعب» تّنقلت إا ¤هذه ا◊ظÒة ا÷ميلة والتقت بالعديد
من الزوار والسصياح ،الذين عÈوا عن روعة اŸكان الذي
تزاوجت فيه زرقة البحر بخضصرة الغابات وا÷بال ،مشصّكلة
لوحة ‘ غاية الروعة واإ’حسصان.
جميلة مغÎبة تقول ‘ هذا الصصدد لـ «الشصعب»« ،تعّد و’ية
ب -ج -اي-ة م-ن ال-و’ي-ات اأ’ك Ìاسص-ت-ق-ط-اب-ا ل-لسص-ي-اح ‘ فصص-ل
الصصيف ،فهي وجهتي اŸفضصلة Ÿا تزخر به من أاماكن
سص -ي -اح -ي -ة ج -م -ي -ل -ة ،ب -اإ’ضص -اف-ة إا ¤آاث-ار ت-اري-خ-ي-ة رائ-ع-ة
ا÷مال ،أ’ن بإامكان الزوار أان يتمتعوا باŸناظر اÓÿبة،
سصواء كانوا قادم Úبّرا أا وبحرا أاو جّوا ،وما يشصد انتباههم
أاك Ìه -و ج -ب -ل ق -وراي -ا الشص -ام-خ ،ال-ذي ي-ف-ت-خ-ر ب-ه سص-ك-ان
اŸدينة أ’نه يضصم ا◊صصن اأ’سصطوري.
و‘ ا◊قيقة يتطلب الوصصول إا ¤قمته العالية جهدجا
كبÒا ،بالنظر إا ¤صصعوبة تضصاريسصه وسصط دروب ضصيقة،
ولكن هذا يهون من أاجل ا’سصتمتاع Ãنظر اŸدينة من
اأ’على وأاخذ صصور تذكارية».
صصالح من مدينة تازمالت قالت لنا« :اŸنطقة هي قبلة
السصياح اŸف ّضصلة ،والتي يقصصدها الزوار من كل أارجاء

رأحة وأسستجمام بجيجل

ﬂ 23يما صصيفيا على طول الكورنيشش

أقيم ﬂ 23يما ‘ إأطار موسسم أ’صسطياف أ◊ا‹ بعدة بلديات سساحلية بو’ية
جيجل بهدف ترقية ألسسياحة ألشسعبية وضسمان عائد ما‹ لهذه أ÷ماعات أÙلية،
حسسب ما علم من مصسالح ألو’ية.
وأاوضصح ذات اŸصصدر بأانه ‘ إاطار تطبيق زمن قصص ‘ Òسصبات بهذه اŸنطقة اŸعروفة
ه -ذا اإ’ج -راء ال -ذي أاق -رت -ه وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ÃؤوهÓتها السصياحية .فبالنسصبة لهذا اŸوسصم
وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي -ة ّ” إاط Ó-ق م -ن -اقصص -ة جاء شصاطئ جديد وهو شصاطئ ملمشض بزيامة
م -نصص -وري -ة (غ -رب ج -ي -ج-ل) ل-يضص-اف ل-ق-ائ-م-ة
لفائدة اŸسصتثمرين.
ك- -م -ا أاردف ذات اŸصص -در ،ب -أان اıي -م -ات شص- -واط- -ئ اŸن -ط -ق -ة ال -ت -ي تضص -م  23شصاطئا
الصصيفية ا÷ديدة التي سصتنشصط طوال موسصم ﬁروسص- -ا ومسص- -م- -وح- -ة ب- -ه السص- -ب- -اح -ة ع -ل -ى
ا’صصطياف سصتمكن من إانعاشض نشصاط كان منذ الكورنيشض ا÷يجلي ،حسصب ما صصرح به لوأاج

∞«°üdG ‘ ó∏÷G áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d º°ùª°ùdG âjR

ي بفيتام« Úإاي»  ،Eومليء
يحتوي زيت ال ّسصمسصم على أاحماضض أامينية عالية ،وهو غن ّ
Ãضصادات اأ’كسصدة .أاثبتت أابحاث كثÒة فائدته للصصحة وا÷سصم والشصعر ،أ’نه يحارب ظهور
الشصيب اأ’بيضض ،ويكسصب الشصعر Ÿعانًا وبريقاً ،ويغّذي البشصرة وير ّ
طبها ويعا÷ها من الشصوائب
والبكتÒيا ويحافظ على صصحتها.
أاكدت دراسصة صصدرت حديثاً فعالية اسصتخدام زيت السصمسصم على بشصرة الوجه للمسصاعدة على
الوقاية من اأ’شصعة فوق البنفسصجية الضصاّرة التي تؤودي إا ¤إاتÓف ا÷لد .أاوضصحت الدراسصة أاsن
زيت السصمسصم Áنح اŸرأاة بشصرة متأالقة ،إاذ إاsنه يسصاعد على الشصفاء من حروق الشصمسض
Óشصعة فوق البنفسصجية ،كما يسصهم اسصتخدامه ‘ الوقاية
اŸتكررة الناجمة عن كÌة التعtرضض ل أ
من ا’لتهابات ا÷لدية والبكتÒيا التي Áكن أان تداهم ا÷لد ،ويسصاعد على حماية الفطريات
اŸفيدة ‘ إازالة البثور اŸوجودة على سصطح البشصرة ،وÁنع تطّور الرؤووسض السصوداء .يعمل
زيت السصمسصم أايضصًا على –سص Úالدورة الدموية ،إا ¤جانب أاهميته ودوره ‘ جلسصات التدليك
لتعزيز كفاءة عمل الدورة الدموية والشصعÒات الدموية.

مدير السصياحة والصصناعة التقليدية نور الدين
و‘ ›ال اأ’من سصتنشصر جميع
منصصور.
ال-ه-ي-ئ-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ا÷انب اأ’م-ن-ي أاج-ه-زت-ه-ا
لضصمان ظروف إاقامة أافضصل للمصصطاف Úحيث
يسص -ج -ل ع -ن -اصص -ر اأ’م -ن وال -درك ال -وط -ن-يÚ
وا◊ماية اŸدنية تواجدهم Ãناسصبة موسصم
ا’صص-ط-ي-اف ،ح-يث ي-ب-ل-غ م-ع-دل ال-ت-واف-د على
الشصواطئ حوا‹  9مÓي Úمصصطاف.
ويبد وموسصم ا’صصطياف ‘ الوقت ا◊ا‹ ‘
أاح-ل-ى أاي-ام-ه ب-ج-ي-ج-ل ح-يث تسص-ج-ل الشصواطئ
ت -واف -دا غ -فÒا ل -ل -مصص -ط -اف Úال -ب -اح -ث Úع-ن
الراحة وا’نتعاشض .ويتم باŸناسصبة مÓحظة
أارقام هواتف يتم من خÓلها اقÎاح تأاجÒ
Óقامة بهذه
منزل أاو طابق في Óأاو شصقة ل إ
اŸن- -ط- -ق- -ة السص- -اح -ل -ي -ة وذلك ع -ل -ى ا÷دران
واأ’عمدة الكهربائية واأ’شصجار أاو أاي دعامة
أاخرى عÓوة على طريقة «هذا يخ Èذاك»
التي يبدو أانها طريقة إاشصهار فعالة ،حسصب ما
“ت اإ’شصارة إاليه .و ⁄تسصتقطب صصيغة
“ت اŸبادرة إاليها
«اإ’قامة لدى السصاكن» التي ّ
با’شصÎاك ب Úوزارتي الداخلية وا÷ماعات
اÙلية والسصياحة منذ بضصع سصنوات اإ’قبال
اŸن- -ت- -ظ- -ر و ⁄ت- -ل- -ق اسص- -ت- -ج- -اب- -ة ل -دى آا’ف
اŸؤوجرين الذين يفضصلون العمل بطريقة غÒ
فمن أاصصل  20فندقا متواجدا
شصرعية.
ب-ال-و’ي-ة ب-ق-درة اسص-ت-قبال  1700سص-ري-ر توجد
مؤوسصسصة فندقية واحدة مصصنفة بنجمت.)2( Ú
وفيما يتعلق با÷انب التنشصيطي فسصتتخلل
موسصم ا’صصطياف بجيجل عدة نشصاطات
ري-اضص-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة وف-ن-ي-ة Ãسص-اه-م-ة ال-ه-ياكل
وسصيظل ميناء بوالديسض للصصيد
اŸعنية.
البحري والÎفيه (جيجل) الذي احتضصن عدة
تظاهرات ثقافية خÓل شصهر رمضصان مفتوحا
Ãناسصبة موسصم ا’صصطياف ،حسصب ما ذكر به
وأاكد لوأاج منصصور بأان
مسصؤوول والو’ية.
«و’ية جيجل  ⁄تشصهد تنشصيطا مثل ذلك الذي
تعيشصه خÓل هذه السصنة» موضصحا بأان عديد

اŸواقع سصتحتضصن تظاهرات ثقافية أاو حرفية
حتى يتمكن اŸصصطافون من ا÷مع ب Úما هو
مفيد و‡تع وعدم جعل هذه الفÎة من السصنة
ﬂصصصصة فقط للشصاطئ .ومن شصأان الصصالون
الوطني للمنتجات ا÷لدية اŸزمع ‘ شصهر
أاوت اŸقبل أان يجلب عددا كبÒا من الزوار

وذلك على غرار الطبعات السصابقة اŸنظمة
بعاصصمة الو’ية .ومن جهتها أاعدت مديرية
الثقافة برنا›ا تنشصيطيا ثريا يشصمل كذلك
البلديات الريفية النائية أاو ا÷بلية ،حسصب ما
” تأاكيده.

لتمك Úأبناء أ÷نوب وألهضساب ألعليا من أ’صسطياف

á«Ø«°üdG äÉª«ıG ‘ πØW 2240 πÑ≤à°ùJ ¢SGOôeƒH
ف -ت -حت أıي-م-ات ألصس-ي-ف-ي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ات ألسس-اح-ل-ي-ة ل-و’ي-ة ب-وم-ردأسس أب-وأب-ه-ا
’سستقبال أبناء أ÷نوب وألهضساب ألعليا Ãناسسبة موسسم أ’صسطياف وألعطلة
ألصس-ي-ف-ي-ة Œسس-ي-دأ لÈن-ام-ج وزأرة ألشس-ب-اب وأل-ري-اضس-ة أŸت-ع-ل-ق بتنظيم مرأكز
’طفال و’يات أ÷نوب من
ألعطل وألÎفيه وتخصسيصس نشساطات خاصسة تتيح أ
’نشسطة ألÎفيهية أŸصساحبة..
ألوطن أ’سستفادة من هذه ألهياكل وﬂتلف أ أ
بومردأسس..ز /كمال
‘ هذا اÿصصوصض كشصف مدير الشصباب والرياضصة لو’ية بومرداسض جمال زبدي أان اŸرافق
وﬂيمات الشصباب التابعة للقطاع سصطرت برنا›ا ’سصتقبال  2240طف Óمن أابناء ا÷نوب
والهضصاب العليا ع Èخمسض دفعات إا ¤غاية  2سصبتم Èالقادم بهدف التسصلية والÎفيه
وا’سصتمتاع Ãوسصم ا’صصطياف تشصمل أاربعة و’يات تتمثل ‘ و’ية تيسصمسصيلت بأاك Èعدد
من اأ’طفال قدره بأالف طفل ،و’ية ا÷لفة  640طفل،
اŸسص -ي-ل-ة  360ط- -ف- -ل وو’ي- -ة بشص- -ار  240طفل
سصيتوزعون ع Èعدد من اıيمات الصصيفية
بالبلديات السصاحلية.
وك- - -انت ال- - -دورة اأ’و ¤م- - -ن الÈن- - -ام - -ج
اسصتقبلت فوج ‘ ÚالفÎة من  18إا2 ¤
جويلية شصملت  200طف Óمن تيسصمسصيلت
” توزيعهم على
و 120طفل من بشصار ّ
اıي -م -ات الصص-ي-ف-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة دلسض ،ك-م-ا
ب-ر›ت م-دي-ري-ة الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ن-هار
اليوم زيارة اسصتطÓعية تفقدية لفائدة ‡ثلي
وسصائل اإ’عÓم من أاجل إاطÓعهم على واقع هذا
اıيم الصصيفي الذي يسصتقبل أاطفال ا÷نوب ،وهو
مرفق جديد ”ّ تسصليمه قبل سصنوات قليلة وكان قبلة لعشصرات الشصباب واأ’فواج القادمة من
ﬂتلف و’يات الوطن ،كما يتم باŸناسصبة عرضض طبيعة اأ’نشصطة الÎفيهية والرياضصية
ا›ÈŸة طيلة موسصم ا’صصطياف.

ت-ن-ظ-م-ه-ا أل-بليدة ‘ إأطار
’زرق
أıطط أ أ

رحÓت لـ  14أالف طفل
معوز إا ¤اŸدن
السصاحلية

سص ّ
طرت مديرية الشصباب والرياضصة بالتنسصيق
مع الرابطة الو’ئية لنشصاطات الهواء الطلق
–ت إاشص -راف ل -ل -ج -ه -از ال -ت -ن -ف-ي-ذي ب-ال-و’ي-ة
رحÓت إا ¤اŸدن السصاحلية لنحو  14أالف
طفل معوز ،واأ’طفال الذين يقيمون باŸناطق
وال -ب -ل -دي -ات ال -ف -قÒة واÙروم -ة وال -ري -ف-ي-ة
ا÷بلية.
ي- -أات- -ي الÈن- -ام- -ج ‘ إاط -ار اıط -ط اأ’زرق
واŸوجه للفئات اŸعوزة والهشصة من اأ’طفال
ب-اÛت-م-ع ال-ب-ل-ي-دي خÓ-ل الصص-ائفة ا÷ارية.
وخصصصصت وسصائل أ’جل نقل اأ’طفال ،حتى
إانها وضصعت –ت تصصرفهم  6حافÓت ،تتكفل
بنقل يومي لـ 300طفل نحو اŸدن السصاحلية
لقضصاء يوم عطلة صصيفية على شصواطئ البحر.
سص ّ
طرت اإ’دارة برنا›ا صصيفيا ثريا ،شصمل
اŸشص-ارك-ة ‘ ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ت-ظ-اهرة «دار
ا÷زائر» باŸركب اأ’وŸبي ﬁمد بوضصياف،
والتي “تد من شصهر جويلية ا÷اري إا ¤غاية
نهاية شصهر أاوت ،حيث تقّرر مشصاركة ا◊ركة
ا÷م -ع -وي-ة ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤ا◊رف-ي ،Úب-ه-دف
ت -ق -د“ Ëث -ي -ل واق -ع -ي ع -ن ع -ادات ت -ق -ال -ي-د

أافÓم وطنية كÓسصيكية ،طويلة وقصصÒة للمصصطافÚ

..

الوطن ومن خارجه ،وبالرغم من اختÓف الروايات التي
–ك -ي أاسص -ط -ورة ج -ب-ل ق-وراي-ا وحصص-ن-ه ال-ت-اري-خ-ي ،إا’ أان
اŸولعون بحب الطبيعة والراحة يجدون أانفسصهم أاسصرى
جمال الطبيعة اÓÿبة.
وحول تسصمية ا÷بل بـ»قورايا» ،يوجد عديد اŸصصادر
ومنها من يقول ،أانها امرأاة ﬁاربة وجريئة  ⁄ترضض
بوجود اŸسصتعمر ا’سصبا ،Êفقررت الدفاع عن وطنها ضصد
اÙتل ا’سصبا ،Êوقاومت من أاجل –رير مدينة بجاية،
لذلك سصمي ا÷بل باسصمها ودفنت ،لكن ا◊صصن ’ يتوفر
على قبة على غرار القبب اŸأالوفة لدى أاضصرحة اأ’ولياء
الصصا◊ Úكما ’ يري أاي ق ÈباŸكان».
وأاضصافت زوجة صصالح« :معظم اŸراجع التاريخية تؤوكد أاّن
مقام Áا قورايا ،هو برج للمراقبة البحرية بناه اإ’سصبان،
حيث من خÓله يتم مراقبة حدود اŸدينة من جهة البحر
وال ،Èكونه موقع اسصÎاتيجي جد هام على ارتفاع 627
مÎا ع -ن سص -ط -ح ال -ب -ح -ر ،و ⁄ي -ت -غ ‘ Òع -ه -د ا’ح -ت Ó-ل
الفرنسصي.
وبعد ا’سصتقÓل أاصصبح من أاهّم اŸعا ⁄التاريخية Ÿدينة
بجاية ،ويشصهد توافد العديد من السصياح والزوار الذين
يحبون الصصول إا ¤قمة ا÷بل والتمتع Ãناظر جد خÓبة،
تضصاف إا ¤الشصريط السصاحلي لبجاية والذي Áتد على
مسصافة  120كم ويضصم شصواطئ رملية ،صصخرية وخلجان،
م-ن-ها  34شص-اط-ئ-ا ﬁروسص-ا ،ح-يث ت-ت-م-ي-ز ب-ال-ت-قاء خضصرة
ا÷بان وزرقة مياه البحر ‘ ،مناظر طبيعية تأاسصر اأ’نظار،
وتشصهد إاقبا’ كبÒا للمصصطاف Úكما “يزها جغرافيتها
بسصلسصلة جبلية ذات مناظر طبيعية ‡يزة ،فضص Óعن عديد
اŸعا ⁄السصياحية الطبيعية Œعلها من ب Úالو’يات اأ’و¤
اسصتقطابا للسصياح».

بجاية :بن ألنوي توهامي

ثا Êطبعة لـ «سسيني شساطئ» بو’يات سساحلية

اŸنطقة.
كما سصطرت ا’دارة اŸسصؤوولة تنظيم ورشصات
تطوعية تندرج ضصمن اŸنفعة العامة ،تخصض
›ا’ت البيئة والتنمية اŸسصتدامة ،ولÎقية
اأ’ح -ي -اء ّ” ت -ف -ع -ي -ل ال -نشص -اط ا÷واري ب -ه-ا،
وتنظيم مسصابقة حول أانظف حي ،فضص Óعن
تنظيم أانشصطة ترفيهية ورياضصية ،ب Úشصباب
ا◊ي ك -دورات ت -ن -افسص -ي -ة ري -اضص -ي -ة وف -ك-ري-ة
وأادب -ي -ة ،وح -ت -ى ‘ ال-رسص-م ،م-ع الÎك-ي-ز ع-ل-ى
ت -ق-د Ëع-روضض أ’فÓ-م سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة ‘ ال-ه-واء
الطلق.
ويعتزم اŸسصؤوولون هذه اŸرة اÿروج عن
اŸأالوف ،بتنظيم دورة تنافسصية حول أانظف
ح -دي -ق -ة ج -واري -ة ب -وسص -ط اأ’ح -ي-اء الشص-ع-ب-ي-ة
السصكنية ،الغاية من وراء كل ذلك ،خلق نشصاط
ج- -واري صص- -ي- -ف- -ي ،وأايضص- -ا إاشص -راك السص -ك -ان
واŸواطن ‘ Úسصلوك حضصاري ،واŸسصاهمة
بخلق ﬁيط نظيف وبيئة صصحية نافعة وحي
جميل ،ويبقى الهدف اأ’سصمى من كل ذلك
غرسض تربية راقية ب Úكل فئات اÛتمع.
ألبليدة :لينة ياسسمÚ

تتمركز مدينة تلمسصان ‘ أاقصصى غرب ا÷زائر ،ب Úا◊دود اŸغربية ‘
الغرب ،وو’ية سصيدي بلعباسض ‘ الشصرق ،والنعامة ‘ ا÷نوب .جالسصة بÚ
جنبات وادي التافنة ووادي إايسصر لتشصرف على سصهل واسصع بارتفاع  700مÎ
والذي يبدأا من جبال تلمسصان (1200م1800-م) ‘ ا÷نوب ،حتى التقاء الوادين
بـ(150م عرضصا ) على بعد  30كم من البحر اŸتوسصط ‘ الشصمال.
تعت ÈاŸنطقة كمنطقة عبور ب ÚاŸغرب والعاصصمة ،ب Úالبحر والصصحراء.
وت -ك-وي-ن ت-ل-مسص-ان ا÷ي-ول-وج-ي صص-ال-ح ج-دا ◊ف-ظ م-ي-اه اأ’م-ط-ار وال-ث-ل-وج ‘
أاحواضض شصاسصعة ‘ باطن اأ’رضض ،لذلك تعد جبال تلمسصان Ãثابة خزان
طبيعي كب Òتتوزع منه اŸياه بواسصطة ينابيع جّمة ’ تفيضض ،مياهها الغزيرة
التي Œعل من إاقليم تلمسصان اŸمتد على بضصعة أاميال حول اŸدينة ثريا
بحدائقه الغّناء ،وبسصاتينه الشصجراء وهي عماد ثروة ا’قليم.
يتأالف اسصمها من كلمت Úبربريت Úهما «تلم» ومعناها Œمع و»ان» ومعناها
«اثنان» أاما جورج مارصصي فيعتقد أان اسصم تلمسصان (من الÈبرية ت Óومسصان،
ومعنى كلمة تال عنده اŸنبع وامسصان والذي يعني ا÷اف لتصصبح كلمة تلمسصان
«اŸنبع ا÷اف» .منها من يرى على أانها –ريف صصيغة ا÷مع وهو تلمسصان
تلمسص Úبكسصر وسصكون فكسصر ومفرده تلماسض ومعناه جيب ماء أاو منبع فيكون
اسصم تلمسصان Ãعنى مدينة الينابيع ،وما درج بكونها كلمة عربية مركبة من
كلمت Úتلم Œ-مع -وإانسصان لتصصبح تلمسصان ›».مع الناسض»  .و– ⁄مل دائما
تلمسصان هذا ا’سصم بل كانت تسصمى بوماريا .تأاسصسصت تلمسصان ‘ القرن الرابع
اŸيÓدي على يد الرومان وصصارت مسصتعمرًة رومانيًة بامتياز وتأاسصسصت فيها
كنيسصة رومانية كاثوليكية كبÒة قبل أان يغزوها الفنداليون القادمون من أاوروبا
إا ¤أان جاء الفتح اإ’سصÓمي ‘ القرن الثامن اŸيÓدي ‘ العام 708م حيث
أاصصبحت اŸدينة –ت حكم اŸسصلم Úوإان ظلت مركًزا كبًÒا للمسصيحيÚ
الذين عادوا للتوافد إاليها ‘ عهد الفتح اإ’سصÓمي.
شصهد القرن ا◊ادي عشصر اŸيÓدي انطÓقَة اŸدينة ‘ التاريخ اإ’سصÓمي
وكان ذلك ‘ عهد دولة اŸرابط Úحيث ظهرت اŸدينة كأاحد أابرز اŸراكز
التجارية وسصاعدها على ذلك قربها من البحر اŸتوسصط ،فأاصصبحت واحدة من
أاهم اŸوانئ ثم ما لبثت اŸدينة أان أاصصبحت عاصصمًة Ÿملكة تلمسصان التي
حكمها اŸلك عبد الوديد الزناتي من قبائل زناتة ‘ العام 1282م حتى وصصل
اأ’مر ‘ القرن اÿامسض عشصر اŸيÓدي إا ¤أان سصيطرت اŸملكة على كل
جبال أاطلسض ‘ ا÷زائر ووصصلت إا ¤حدود تونسض ،وخÓل تلك
الفÎة تعرضصت اŸدينة إا ¤عدة غارات من جانب سصكان
مدينة فاسض باŸغرب واŸسصم Úبـ»اŸريني »Úوهم من نفسض
سصÓلة قبيلة زناتة التي تشصكل أاصصل أاغلب سصكان تلمسصان؛
حيث زحف ا’ثن Úنحو الغرب Ãجيء القبائل الهÓلية.
كما تعرضصت اŸدينة ’سصتعمار اŸريني Úو ” بناء حصصون
و قÓع من أاشصهرها ( اŸنصصورة) وهي مدينة
ادارية قريبة من اŸدينة تلمسصان القدÁة
ترمز لوجود اŸريني إا’ أان سصكان
تلمسصان ردوها نار ورماد و ⁄يبق
م -ن -ه-ا إا’ أاث-ار ب-ع-د ال-ت-خ-لصض م-ن
الفاسصي.Ú
Ÿا ان - -ه- -ارت اأ’ن- -دلسض ع- -ادت
ت- -ل- -مسص- -ان ل -ت -ل -عب دوًرا ك -بًÒا ‘
التاريخ اإ’سصÓمي حيث اسصتقبلت
مئات اآ’’ف من الوافدين عليها
من قرطبة وغرناطة بعد سصقوط
هذه ا’خÒة سصنة  1492وغÒهما
من مدن اأ’ندلسض وتقدر اŸصصادر
التاريخية عدد من توافدوا على
اŸدينة Ãئات اآ’’ف وكان ذلك
‘ ن -ه -اي -ة ال -ق -رن اÿامسض عشص -ر
اŸيÓدي.
إا’ أان اŸدينة عانت بعد ذلك من
الغزو اإ’سصبا Êحيث سصيطر عليها
اإ’سص -ب -ان م -ن ضص-م-ن م-ا سص-ي-ط-روا
عليه من مدن بÓد اŸغرب إاثر
ان- -ه- -ي- -ار اأ’ن- -دلسض وم- -ا ت Ó-ه م -ن
تÓشصي اŸمالك ‘ اŸغرب فاسصتغل اإ’سصبان ذلك وبدأاوا ‘ الزحف إا¤
اŸغرب العربي كله وبدأا اإ’سصبان ‘ ﬁاولة تنصص ÒاŸدينة وإاكسصابها
ال-ط-اب-ع ال-ك-اث-ول-ي-ك-ي ح-ت-ى أاوق-ف-ه-م ال-ع-ث-م-ان-يون بسصيطرتهم على
تلمسصان ‘ العام 1553م ،ونالت اŸدينة نوًعا من ا’سصتقÓل
النسصبي عن الباب العا‹ العثما ‘ Êالعام 1671م.
ثم عادت اŸدينة لتسصقط –ت ا’سصتعمار من جديد ‘
العام 1844م وكان ‘ هذه اŸرة فرنسصيvا واسصتمر حتى
السصتينيات من القرن العشصرين عندما نالت ا÷زائركلها
ا’سص -ت -ق Ó-ل وأاصص -ب -حت اŸدي -ن -ة واح -دًة م -ن أاه -م م-دن
ا÷زائ-ر وصص-ارت ع-اصص-مًة
لو’ية –مل نفسض ا’سصم
ون- -ت- -ي -ج -ة م -رور ك -ل ت -لك
اأ’جناسض عليها من بربر
وع-رب وإاسص-ب-ان وع-ث-مانيÚ
وفرنسصي Úاكتسصبت اŸدينة
تنوًعا إانسصانيvا واسصَع النطاق
ظ - -ه - -ر ‘ ال- -ث- -ق- -اف- -ة واآ’داب
وال -ع-ادات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ م-زي-ج
فريد ’ –وزه إا’ تلمسصان.

تنطلق بدأية من أليوم فعاليات ألطبعة ألثانية لـ «سسيني شساطئ» ،
لف-لم ع-ل-ى
ل-تسس-ت-م-ر إأ ¤غ-اية  14أوت أل-ق-ادم وتشس-م-ل ع-روضس-ا ل -أ
ء من ألسساعة ألتاسسعة وألنصسف ليل ‘ كل من
شسوأطئ ألبحر ،إأبتدأ ً
و’ي-ة ب-ج-اي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى شس-اط-ئ ت-يشس-ي ،و’ي-ة ع Úت-ي-م-وشس-نت
بشس -اط -ئ رشس -ق -ون ،و’ي-ة أل-ط-ارف Ãسس-رح أŸي-ن-اء ،و’ي-ة ت-ل-مسس-ان
بشساطئ مرسسى بن مهيدي وكذأ و’ية عنابة بشساطئ شسابوي ‘ ،حÚ
صس -صس ب -رن -ام -ج خ -اصس ب -و’ي-ة أ÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة خ-لل أل-فÎة
خّ
أŸمتدة من  30جويلية إأ 04 ¤أوت  ،2016وهذأ ‘ سساحة رياضس
’خر إأنتاجات ألوكالة
’ ول آ
ألفتح ،حيث سسيتم ألعرضس أÿاصس أ أ
ألسسينمائية ،فيلم «يوميات قريتي» للمخرج كر Ëترأيدية و»عيون
أ◊رأمية « للمخرجة ‚وى ألنجار.
حبيبة غريب
التظاهرة التي نالت ‚احا كبÒا ‘
طبعتها اأ’و ¤السصنة اŸاضصية ،هي
م- -ن ت- -ن- -ظ -ي -م ال -وك -ال -ة ا÷زائ -ري -ة
Óشصعاع الثقا‘ ‘ طبعتها الثانية
ل إ
ع -روضض «وب -ال -ت -ع-اون م-ع م-دي-ري-ات
الثقافة للو’يات اŸذكورة أاعÓه ،و
بالشصراكة أايضصا مع كل من مؤوسصسصتي
إاف -ري ون -ف -ط -ال ،ال -دي -وان ال -وط-ن-ي
◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة،
اŸؤوسصسص -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ل -ل-ت-ل-ف-زي-ون،
م -ؤوسصسص -ة اإ’ذاع -ة ا÷زائ -ري -ة ،ه -ذا
–ت إاشصراف وزارة الثقافة.
ت -دخ -ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ‘ إاط-ار
برامج الÎفيه والتسصلية اّŸوجهة إا¤
اŸصصطافﬁ ‘ Úاولة من الوكالة
ÿلق حركية ثقافية على الشصواطئ
وك -ذا إاع -ادة ا’ع -ت-ب-ار ل-ل-ف-ن السص-اب-ع
والصصناعة السصينماتوغرافية الوطنية،

وك -ذا إاع -ادة غ -رسض ث -ق-اف-ة الشص-اشص-ة
الكبÒة لدى اŸواطن.
تشصمل هذه التظاهرة التي سصميت
باŸوجة السصينمائية ا÷ديدة ،أافÓم
سصينمائية قصصÒة وطويلة من إانتاج
Óشص-عاع الثقا‘
ال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة ل -إ
وكذا اأ’فÓم الكÓسصيكية ا÷زائرية
ع Èشصاشصة عمÓقة .من ب Úاأ’فÓم
ا›ÈŸة ف -ي -ل -م «ف -اط -م-ة نسص-وم-ر»
لبلقاسصم بلحاج ،فيلم النافدة ’نيسض
جعاد ،وفيلم «ميتسصتا» لكمال يعيشض،
«ف-ي-ل-م «اŸك-ت-وب» أ’م-ي-نة براهيمي،
فيلم «الب »Ôللطفي بوشصوشصي ،فيلم
ال- -ف- -راشص -ة ل -ك -م -ال ي -ع -يشض ،وف -ي -ل -م
«ح -ك -اي -ات م -ن إاف -ري -ق -ي -ا» ÷ي‹Ó-
بسصكري ،فيلم «طريق العدو» لرشصيد
ب-وشص-وارب ،ف-ي-ل-م «ن-ق-ط-ة ال-تÓ-شص-ي»
Ÿه -دي ل -ع -ب -ي -دي ،وف -ي -ل -م «اŸم -ر»
’ن -يسض ج -ع -اد وأاخÒا ف -ي -ل-م «ع-ي-ون
ا◊رامية» لنجوى ‚ار

... ôªM’CG ï«£ÑdG
◊ر»
«قاهر ا s

عند تناول البطيخ ،فإانك ’ تنعم فقط بفاكهة لذيذة الطعم تقهر حرارة
ا÷و ‘ فصصل الصصيف ،إا‰ا تتعدى فوائد هذه الثمرة الكبÒة ذلك Ãراحل.
فضص Óعن احتواء البطيخ على فيتامينات «أا» و»ب» و»سصي» وعنصصر
البوتاسصيوم ،أاشصارت دراسصات حديثة أان مادة الليكوب ،Úوهي نوع من أانواع
الكاروت Úتوجد ‘ بعضض النباتات وتكسصبها اللون اأ’حمر ،لها فوائد كبÒة
للقلب واأ’وعية الدموية ،والبطيخ يقلل الليكوب Úخطر السصكتات القلبية
كما أان له دورا ‘ تقليل ضصغط الدم ،والوقاية من بعضض أانواع اأ’ورام.
وÁكن ا◊صصول على الليكوب Úمن الطماطم ’ سصيما إان كانت مطهية ،لكن
«ب Úالثمار الطازجة ’ يوجد أافضصل من البطيخ» إ’مداد ا÷سصم بها ،فكلما
زادت حمرة البطيخ ارتفعت به نسصبة الليكوب ،Úكما أان البطيخ قليل البذر
يحتوي كًما أاك Èمن هذه اŸادة.يشصار إا ¤أان مادة الليكوبÁ ’ Úكن للجسصم
إان -ت-اج-ه-ا ،وه-ي “تصض بسص-ه-ول-ة إاذا ك-ان مصص-دره-ا ال-ب-ط-ي-خ
م -ق -ارن -ة ب -ب-اق-ي ال-ث-م-ار ك-ال-ط-م-اط-م ،ب-حسصب دراسص-ة
حديثة ،أاضصف إا ¤ذلك أان البطيخ
ف -اك -ه-ة ق-ل-ي-ل-ة اأ’ل-ي-اف ب-خÓ-ف
م-ع-ظ-م اÿضص-راوات وال-فواكه،
ك -م -ا أان -ه -ا خ -ال -ي-ة “ام-ا م-ن
الدهون ،وتبلغ نسصبة اŸاء بها
أاك Ìمن  90باŸئة ،و–توي
ع-ل-ى نسص-ب-ة ق-ل-ي-ل-ة ل-لغاية من
السص -ع -رات ا◊راري -ة.ك-م-ا أان
ك - -م- -ي- -ة السص- -ك- -ر ‘
ال -ب -ط -ي -خ أاق -ل م -ن
ال- -ف- -واك- -ه اأ’خ -رى
وكوب من مكعبات
ال -ب -ط -ي -خ ي -ح -ت -وي
ف -ق -ط ع -ل -ى ن-ح-و 9
غ-رام-ات م-ن السص-ك-ر،
ب- -ي- -ن- -م -ا –ت -وي ث -م -رة
اŸوز م- -ت- -وسص -ط -ة ا◊ج -م
حوا‹  15غراما.
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www.ech-chaab.com
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أاحداث وأاحاديث ‘ اŸهرجان الدو‹ للفيلم العربي بوهران

أآلخر شسريك ‘ صسناعة ألسسينما وتطورها
لعادة الفن السضابع ا÷زائري إا ¤عهد التتويجات
جهود إ

ي -ظ -ه-ر م-ن خÓ-ل ال-ن-دوة الصض-ح-ف-ي-ة
ال -ت -ي ع -ق -دت ح -ول ال -ط -ب -ع-ة ا◊ال-ي-ة
ل- -ل- -م- -ه -رج -ان ال -دو‹ م -دى اله -ت -م -ام
لن-ت-اج ال-وط-ن-ي ‘ ال-ف-ن السض-اب-ع ،وهو
ب-ا إ
اه- -ت- -م- -ام ت- -ؤوك- -ده ال- -ن- -ظ- -رة ا÷دي- -دة
ل- -لسض- -ي- -ن- -م -ا ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي ات -خ -ذت
لح-ي-ائ-ه-ا وإاع-ادة العتبار لها
ال-ت-داب Òإ
وإادخ -ال -ه -ا ‘ سض -ي-اق ال-ت-ت-وي-ج-ات م-ث-ل-م-ا
كانت ‘ السضابق.

وهران :براهمية مسسعودة
ظ -ه -ر ه -ذأ ج -ي -دأ م -ن خ Ó-ل م -ا صش -رح-ه
ﬁافظ أŸهرجان إأبرأهيم صشديقي أŸؤوكد
ع- -ل- -ى ضش- -رورة تضش- -اف -ر أ÷ه -ود إلع -ادة روح
أإلن-ت-م-اء ل-لسش-ي-ن-م-ا وح-ماية ألÌوة ألسشينمائية
أ÷زأئرية ألتي بدأت بالتفتت بفعل أإلهمال
وعزوف أ÷مهور ،ليضشمن بقاءها إأرثاً ثقافيًا
وفنيًا ÷ميع عششاق ألسشينما من متخصشصشÚ
ومهتم ،Úمن هنا وهناك ‘ كل أنحاء ألعا⁄
ف -ق -د أوج -د ضش -م -ن ب -رأ›ه أÿاصش -ة قسش-مً-ا
للكÓسشيكيات أŸر‡ة.

أآلخر ‘ ألسسينما ألعربية
موضسوع ندوة فكرية

ألله.
من هنا ،يتضشح سشبب ألتفك ‘ Òإأقامة هذأ
أŸل -ت -ق -ى ،وت -خصش -يصس م -وضش-وع-ه ‘ درأسش-ة
أل-عÓ-ق-ة ب Úأآلخ-ر وألسش-ي-ن-م-ا أل-ع-رب-ي-ة ،وهي
عÓقة ل Áثل فيها موضشوع ملتقانا ““أآلخر ‘
ألسشينما ألعربية““ إأل جانبا يسشÒأ منها ،يحاول
ف -ي -ه م-دع-وون-ا أل-ت-ط-رق إأل-ي-ه ع Èم-دأخÓ-ت
مهمة ،خصشصشت كلها لتناول هذه أŸسشأالة،
بدأية Ãدأخلة ألروأئي وألناقد أحمد ›دي
همام من مصشر أŸوسشومة““ :صشورة أآلخر ‘
ألسش -ي -ن -م -ا أل -ع -رب -ي -ة /ف-ي-ل-م ““ع-م-ر““ ‰وذج-ا،
وم - -رورأ Ãدأخ- -ل- -ة أألك- -ادÁي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة
أıتصشة خÒة بوعتو ““أ÷زأئرية أŸهجرية
وحلم أإلندماج““.
أل -ن -اق -د أŸغ -رب -ي ﬁم -د ع -اب-د ،ي-ق-دم
مدأخلة بعنوأن ““إأعادة إأنتاج صشوت أآلخر ‘
ألسش-ي-ن-م-ا أŸغ-رب-ي-ة ،ف-ي-ل-م ““ك-ل م-ا ت-ريده لول
‰وذج -ا““ ،وم -ن أ÷زأئ -ر أيضش-ا ي-ق-دم أل-ن-اق-د
نبيل حاجي ورقة بعنوأن ““Œليات أآلخر ‘
ألسشينما أ÷زأئر““.
أم -ا أل -ن-اق-دة وأإلعÓ-م-ي-ة أل-ت-ونسش-ي-ة رË
قيدوز فسشتلقي ﬁاضشرة عن صشورة أآلخر ‘
ألسش -ي-ن-م-ا أل-ت-ونسش-ي-ة ،أل-ن-وري ب-وزي-د ‰وذج-ا،
ل -ت -خ -ت -م أشش -غ -ال أŸل -ت-ق-ى بشش-ه-ادة ل-ل-م-م-ث-ل-ة
أ÷زأئرية أŸتميزة ر Ëتكوششت بخصشوصس
نفسس أŸوضشوع.
‘ ح Úيعت““ Èأآلخر““ Ãفهومه ألفلسشفي
أبششع تضشاد تعارفت عليه ألفلسشفة أ◊ديثة لـ
““أألنا““ أو ألـ«نحن““ ألتي ل تعني غ Òألذأت،
وك -ل م -ا ي -ع -كسس ه -ذأ أŸصش -ط-ل-ح م-ن أن-ان-ي-ة
أإلنسشان أŸتششبث بالختÓف ،كتيمة يعتقد
أنها –افظ على كينونته ،وهي ‘ أ◊قيقة
Óنسشان أ◊ديث ‘ وصشوله لذروة
أك Èعائق ل إ
ما تعنيه أإلنسشانية.
إأن- -ه- -ا ﬁط- -ة ت -وق -ف ع -ن -ده -ا أÙاف -ظ
أب -رأه -ي -م -ي صش -دي -ق -ي أول أمسس ق -ائ ““ :Ó-أن
مهرجان وهرأن ألدو‹ للفيلم ألعربي ،يعمل
ج-اه-دأ ع-ل-ى ““ت-ق-د Ëصش-ورة م-غ-اي-رة لسش-ي-نما
ت-رت-ق-ي ب-ال-ذوق وأل-وج-دأن وتسش-اي-ر ألتحولت
ألسش -ي -اسش -ي -ة وألج -ت -م -اع -ي -ة ‘ أف -ق ج -زأئ -ر
ألدÁقرأطية وألتعدد وألختÓف““.
ق -ال ذلك ل -ي -ؤوّك -د ع -ل -ى ضش -رورة ت -ع -زي-ز
مفهوم قبول أآلخر ثقافيا فنيا و‘ ﬂتلف
أÛالت أألخرى ،أنطÓقا من ألقيم ألنبيلة
للششعب أ÷زأئري ،ولسشبب وأضشح وبسشيط هو
أن أ÷زأئ - - - -ر ‡ث - - - -ل- - - -ة Ãخ- - - -رج- - - -ي- - - -ه- - - -ا
و‡ث-ل-ي-ه-ا وم-نتجيها
ونقادها
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لربعمائة
‘ ذكرى وفاته ا أ

أحتفال خاصض باŸبدع ألعاŸي ““ويليم شسكسسب““Ò
أاك Ìم - -ن  14دول-ة ع-ربية،
ت -ت -ن -افسس ع -ل -ى ج -وائ -ز ال -وه -ر
ال- -ذه- -ب -ي ب -وه -ران ،واح -ت -ف -ال
خ -اصس ب -اŸب -دع ال -ع-اŸي ””وي-ل-ي-م
شض- -كسض- -ب ””Òت -خ -ل -ي -دا ل -ل -ذك -رى
لرب - -ع - -م - -ائ - -ة ل- -ه- -ذه
ال - -وف - -اة ا أ
ال -ظ -اه-رة السض-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،حسضب
رأاي ﬁافظ اŸهرجان الذي قال
فيه”” :ل Áر يوم واحد دون أان
لقل جملة ،كتبها
تنطق على ا أ
الشض- - -اع- - -ر ال- - -ك- - -ب Òوال- - -ك - -اتب
ل‚ل - -ي - -زي شض- -كسض- -ب ،Òال- -ذي
ا إ
ت - -ركت مسض - -رح - -ي - -ات- -ه ،خÓ- -ل
لرب -ع -ة اŸاضض-ي-ة أاث-را
ال -ق -رون ا أ
ف -ري -دا ع -ل -ى ا◊ي-اة ال-ث-ق-اف-ي-ة
للعا.””⁄

ابراهمية.م

وغÒهم من أŸهني ،Úنالوأ جوأئز ل تعد ول
–صشى خارج ديارهم.
ع - - -ل- - -ي- - -ن- - -ا أن ل ن- - -ك- - -ون ع- - -دأئ- - -ي Úول
متششائم ،Úألن مهرجان وهرأن ،عﬂ Èتلف
طبعاته  ⁄يتفاوضس مع أحد من أŸششاركÚ
و ⁄يتششرط أحدأ أن يتقاضشى أجرأ من أن
›يئه إأ ¤أ÷زأئر على حد تعب Òصشديقي
م -ذك -رأ ب -أاّن ألÈن -وسس أل -ذي م -ن -ح ل -ل -ن -ج-م-ة
ألسشينمائية ليلى علوي ،خÓل سشهرة أفتتاح
أل- -ط- -ب- -ع- -ة ألسش- -اب- -ق- -ة ،ل -يسس م -ن ذهب وإأ‰ا
““م -وأط -ن -ة م -ن م -دي -ن -ة وه -رأن“ ،ت -ه-ن ه-ذه
أ◊رف-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،إأرت-ات أن ت-ط-رز ب-رنوسشا
تقليديا للفنانة أŸصشرية ..وألتطريز بخيوط
ذهبية أللون وليسس أŸعدن كما روج““..
و‘ أألخ Òوردأ على أحد أألسشئلة ألتي
بقيت خÓل أألعوأم أŸاضشية سشرأ وأŸتعلقة
ب- -اŸي -زأن -ي -ة أıصشصش -ة ل -ل -م -ه -رج -ان ،ق -ال
صش-دي-ق-ي ب-أان أŸي-زأن-ي-ة أل-ت-ي ” ت-خصش-يصش-ها
ه -ذأ أل -ع -ام زه -ي -دة ج -دأ م -ق -ارن -ة ب -األع-وأم
أŸاضشية
وأنها بلغت  120مليون دينار ،معيبا ضشعف
ألتموين أÿاصس أو ما يعرف بـ«سشبونسشور““.

ألعدد
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هذأ ألكاتب ألذي ألهم ألسشينما ألعاŸية
وألعربية ول تزأل نصشوصشه وتقدم أهم أألفÓم
إأ ¤عشش- - -اق أل- - -ف- - -ن ألسش - -اب - -ع،ك - -م - -ا ت - -ؤوك - -د
Óرق-ام أل-ق-ي-اسش-ي-ة أن
م -وسش -وع -ة““غ -ي -ن -يسس““ ل  -أ
ألكاتب ألÈيطا Êألرأحل ويليم ششيكسشب Òهو
أŸؤول -ف أألول ل -لسش -ي -ن -م-ا ع Èأل-ت-اري-خ ،ف-ف-ي
رصشيد ألسشينما ألعاŸية أزيد من  ٤10فيلم
روأئي طويل وتلفزيو Êمقتبسس من أعمال
ونصشوصس هذأ ألكاتب أألسشطورة ،بل تتجاوز
حدود عÓقة ألششاششة ألفضشية وألذهبية مع
ويليم ششيكسشب Òذلك ألرقم بعششرأت أŸرأت
إأذأ ما ” إأحتسشاب جميع أألعمال ألسشينمائية
ع Èألعا ⁄ألتي تناولت أجزأء من نصشوصس
ششيكسشب.Ò
و‘ ذكرى وفاة ويليم ششكسشب Òأألربعمائة،
أت- - -ف- - -قت إأدأرة أŸه- - -رج - -ان م - -ع ألسش - -ف - -ارة
ألÈيطانية ‘ أ÷زأئر ،لعرضس ثÓثة ““““03
أف Ó- -م ل - -ه - -ذأ أل - -ع- -ا ⁄أل- -ذي أح- -ت- -ف- -لت ب- -ه
بريطانيا ،وأختارت أسشم عربي وأحد ،كّرم ‘
لندن بهذه أŸناسشبة ،وكان لنا ألششرف بأان
تكون ““أحÓم مسشتغا‰ي““ ‘ ،ألتفاتة جليلة
لهذه ألروأئية ألكبÒة ألعاŸية ألتي ترجمت
ألعديد من أعمالها وكتاباتها أألدبية إأ ¤أكÌ
من  50لغة لتصشبح وأحدة من أألديبات أألكÌ
مقروئية ‘ ألعا.⁄

«معركــــــــــة ا÷زائر””..

 40سسنة ““ ...عمر قتÓتو““ ‘ ألذأكرة
ي-ت-زأم-ن م-ه-رج-ان وه-رأن أل-دو‹ ل-ل-فيلم
أل -ع -رب -ي ‘ ط -ب -ع -ت -ه أل -ت -اسش -ع -ة م -ع أل-ذك-رى
أألربع Úلفليم ““عمر قتÓتو““ رأئعة أıرج
أ÷زأئري مرزأق علوأشس ،ألذي سشجل بصشمته
‘ أ÷زأئر وألعا ⁄ألعربي.
ف -ي -ل -م ““ع -م -ر ق -ت Ó-ت -و““ أل -ذي أن -ت -ج سش -ن-ة
 1976ينقل فيه مرزأق علوأشس صشورة عن وأقع
ألششباب ‘ ألعاصشمة بعد مرور  1٤سشنة على
أإلسشتقÓل ،كوميديا لطيفة ،يعود عنوأنها أإ¤
ألعبارة ألششعبية ““قتلته رجولته““.

..عودة أإلبن ألضسال
كما –تفل ألسشينما ألعربية وألعاŸية هذه
ألسشنة بوأحد من أروع أفÓم أıرج أŸصشري
ألعاŸي يوسشف ششاه ) 2008 -1926( Úوهو
فيلم ““عودة أإلبن ألضشال““ ألذي قدمه عام
 1976ويعد ضشمن أفضشل  100فيلم ‘ تاريخ
ألسشينما أŸصشرية ،ما جعل مهرجان وهرأن
ألدو‹ للفيلم ألعربي ‘ طبعته ألتاسشعة يقف
عند هذه ألرأئعة ألسشينمائية.
يعت Èألفيلم ذأ طابع ملحمي حيث أفضشى
فيه صشÓح جاه Úكل مششاعره حيال ألثورة
وهزÁة  1967وأنتصشار  ،1973وتدور أحدأثه
حول علي ألذي ترك عائلته وذهب يحقق
أحÓمه ‘ مصشر ولكنه وقع فريسشة ‘ يد من
يسشتغل أحÓمه ‘ مششاريع وهمية.

ألثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورة ‘ ألسسينمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ال -ف -ي -ل -م ا÷زائ -ري م -ع-رك-ة ا÷زائ-ر
لي-ط-ا‹ ج-ي-ل-وب-ون-ت-ي-ك-ورفو
ل-ل-م-خ-رج ا إ
عام  ،1966رائعة سضينمائية تروي كفاح
الشض - -عب ا÷زائ - -ري ضض - -د اŸسض - -ت - -دم - -ر،
يسضتمد قصضته من وقائع حقيقية عاشضها
اÛاه- -د ي- -اسض- -ف سض -ع -دي ،أاح -د أاب -ط -ال
م -ع -رك -ة ا÷زائ-ر ع-ام  ،1957ب-ال-قصضبة
العتيقة.

بايطاليا( ،)1966أح -ت -ج -اج-ا ع-ل-ى ع-رضش-ه ‘
أŸهرجان ،ثم على حصشوله على جائزة أألسشد
ألذهبي.
«م -ع -رك-ة أ÷زأئ-ر““ ،أق-ت-ح-م ق-ائ-م-ة أفضش-ل
خ -مسش Úف-ي-ل-م-ا سش-ي-ن-م-ائ-ي-ا ‘ أل-ع-ا ،⁄حسشب
تصش- -ن- -ي- -ف أÛل- -ة ألÈي- -ط -ان -ي -ة ““&Sight
 ““Soundألتي تصشدر عن أŸعهد ألÈيطاÊ
ÓفÓم ،جنًبا إأ ¤جنب مع أفÓم تعت Èمن
ل أ
أل -ك Ó-سش -ي -ك -ي -ات أÿال-دة ‘ ت-اري-خ ألسش-ي-ن-م-ا
ألعاŸية.

وألذي صشوره Ãدينة ألعليف وبوسشعادة سشنة
 ،1971وف- -ي- -ل -م أل -ط -ري -ق أل -ع -ام  1968وريح
أ÷ن -وب أل -ع-ام  ،1975تشش -ري -ح م-ؤوأم-رة أل-ع-ام
 ،1978حسش - - - - -ان ط- - - - -اكسش- - - - -ي .1982أنخرط
أŸرحوم ‘ صشفوف ألثورة ألتحريرية ،من
خ Ó-ل أل -ت -ح -اق -ه ب -ف -ي -درأل -ي-ة ج-ب-ه-ة وج-يشس
ألتحرير ألوطني بفرنسشا و” أعتقاله وسشجن
ل -ع -دة سش -ن -وأت ق -ب-ل أن ي-ط-ل-ق سش-رأح-ه غ-دأة
ألسشتقÓل.
ب -ع -د ألسش-ت-قÓ-ل ع-اد أ ¤أ÷زأئ-ر وأك-م-ل
مششوأره ألسشينمائي بإاخرأج عديد أألفÓم ألتي
–تفي بها أÿزأنة ألسشينمائية أ÷زأئرية ،إأ¤
غاية تكليفه بادأرة أŸركز أ÷زأئري للصشناعة
ألسشينمتوغرأفية وكان عضشوأ با÷معية ألفنية
ألسشينمائية أضشوأء إأ ¤جانب عمار ألعسشكري
وأ ¤غاية وفاته.
–م -ل ك -ل أف Ó-م -ه ط -اب-ع ألل-ت-زأم ،أل أن
ألنقاد يعتÈون فيلمه ““سشنعود““ ألذي أخرجه
ألعام  1971يعت Èفارق ‘ مسشاره ألسشينمائي
ب -اع -ت -ب -اره أول ف -ي -ل-م ج-زأئ-ري روأئ-ي ط-وي-ل
يتناول ألقضشية ألفلسشطينية ،وهو فيلم سشنعود
م- -ن ب- -ط- -ول- -ة أŸرح- -وم ع -ب -د أ◊ل -ي -م رأيسس
أŸرحوم حسشان أ◊سشني وأŸرحوم أﬁمد
بن قطاف من أ÷زأئر ...حاز هذأ ألفيلم
على أ÷ائزة ألكÈى أÿاصشة بلجنة ألتحكيم
Ãهرجان بغدأد ألسشينمائي عام .1973

ي -ن -اقشس م -ه -رج -ان ه-ذأ أل-ع-ام ،ك-م-ا سش-ب-ق
وأشش- -رن- -ا ‘ ع- -دد أمسس لـ«ألشش- -عب““ ،قضش -ي -ة
““أآلخر““ ح Úيكون موضشوع ألسشينما ألعربية
وششريكا لصشنع ألسشينما ألعربية ،أنطÓقا من
ألسشينمائي Úأألجانب ألذين ششاركوأ ‘ أفÓم
ع -رب -ي -ة ،م -ن ﬂرج‡ Úث -ل ÚوغÒه -م م -ن
أŸهني.Ú
إأن -ه م-وضش-وع ن-دوة ف-ك-ري-ة ،ت-ن-ظ-م-ه-ا إأدأرة
أŸه- -رج- -ان ‘ إأق -ام -ت -ه -ا– ،ت شش -ع -ار ه -ذه
أل- -ث- -ن- -ائ -ي -ة أل -ت -ي ك ّ-رسش -ه -ا أل -ف -ك -ر أألوروب -ي
أل- -ف- -ي -ل -م ن -ال غ -دأة ن -زول -ه إأ ¤ألّصش -الت،
لول
أل -ع -دي -د م -ن أ÷وأئ -ز أل -ع-اŸي-ة ع-ل-ى رأسش-ه-ا أاحد ﬂرجي الرعيل ا أ
وأسشتوردها ألفكر ألعربي من غ Òإأدرأك لكل
ما قد ينتج عنها ‘ عÓقة أإلنسشان ألعربي
ج - -ائ - -زة أألسش - -د أل - -ذه - -ب - -ي ‘ م - -ه - -رج - -ان
بسش -وأه ،ع Ó-ق -ة أك Ìم -ن أسش -هب ‘ شش -رح-ه-ا
ألبندقية( ،)1966وجائزة ألنّقد ‘ مهرجان
ﬁم- -د ع- -اب- -د أ÷اب- -ري أل -ذي أرج -ع -ه -ا إأ¤
” ترششيحه ÷ائزة
ا
م
ك
،
ا
ه
ت
أ
ذ
ة
ن
ش
س
ل
أ
“
“
ن
ا
ك
“
“
ّ
ّ
أصشولها أليونانية وتتبع تطورها من ديكارت
أفضشل فيلم أجنبي ‘ حفل أألوسشكار.1967
إأ ¤هيجل وماركسس إأ ¤سشارتر.
كما يحتفي مهرجان وهرأن ألدو‹ للفيلم
عرف ألفيلم مقاطعة رسشمية من فرنسشا،
لقد وقف ﬁمد أ÷ابري أحد أعمدة
أل -ت -ي رفضشت ع -رضش -ه ‘ ق -اع -ات ألّسش -ي -ن-م-ا ،أل -ع -رب -ي أيضش -ا Ãح -م -د سش -ل -ي-م ري-اضس ،أح-د
ألفكر ألعربي وألنقد بنفاذ عقله على خطورة
وأِم- -ت- -دت أŸق- -اط- -ع- -ة ،رغ -م ‚اح أل -ف -ي -ل -م ﬂرجي ألرعيل أألول للسشينما أ÷زأئرية.
ه-ذه أل-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي “ن-ح لـ«ألسش-ي-ط-رة““ معنى
ولد سشليم رياضس ببوسشماعيل ولية تيبازة
وحصش- - -ول- - -ه ع- - -ل - -ى أك Èأ÷وأئ - -ز
جماليا ل Áثل حقيقتها ،ألتي ليسشت أك Ìمن
أل- -ع- -اŸي -ة ،فسش -ن -ة ع -رضش -ه ألعام  ،1933بدأ مششوأره كمصشور فتوغرأ‘
دقيقة صضمت ..
“رك- -ز ع -ل -ى أل -ذأت ،سش -وأء إأن ك -ان أŸع -ن -ي
أألول ،أِنسش -حب أل -وف -د م -ط -ل-ع أل-ع-ام  ، 1960أخ - -رج خÓ- -ل مسش- -اره
ﬂاطبا ““بكسشر ألطاء““ -وهنا يتجلى معنى
أل- - -ف- - -رنسش- - -ي م - -ن ألسش -ي -ن -م -ائ-ي ›م-وع-ة م-ن ألفÓ-م  ،أه-م-ه-ا
أألن -ا -أو ﬂاط -ب -ا ““ب-ف-ت-ح أل-ط-اء““ ،ح-يث
أفÓمه كان Ãثابة ألوصشية أÿالدة لقضشية
مهرجان
ي -تضش -ح م -ف -ه-وم أآلخ-ر ع› Èه-ودأت
عادلة ،ألقضشية ألفلسشطينية عنونها““سشنعود““،
ألبندقية
أ÷ابري وثلة من أŸفكرين ألعرب
على ششاكلة ﬁمد أركون.
ضضي
يعت ÈأŸالح من أصشحاب أألرقام ألقياسشية ‘ عدد أألفÓم ألتي أخرجها ،ب Úروأئي
أتضش - -ح أل - -ف - -رق ب““ Úأآلخ - -ر
وف شضرف الطبعة الـ9
ألعربي““ -نحن -و«أآلخر ألغربي““ ـ وتسشجيلي ،إأذ يسشجل باسشمه أك Ìمن مئة وخمسش Úفيلمًا سشينمائيًا ،وهو تقريبًا ظل حتى ألنفسس
هم -فالغÒية ‘ ألفكر أألوروبي أألخ Òمن حياته ‡تلئًا Ãششاريع سشينمائية.
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نبيل أŸالح ..يا مسسافر
““عالشسام““ سسلملي عليه

ابراهمية.م

سسليم رياضض ...ألوصسية
““فلسسط Úسسنعود““

...ب Óحدود أنتم ‘ ألقلب
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األربعاء  20جويلية  2016م
الموافق لـ  15ششوال  143٧هـ

لجراءات الجديدة لتسسيير وتنظيم المقابÓت الكروية
ا إ

اللواء عبد الغاني هامل :سسنسسحب تدريجيا أاعوان األمن من المÓعب
لولى
«ابتداء من الجولة ا أ
لولى
للرابطة المحترفة ا أ
لمن
سسنسسحب تدريجيا أاعوان ا أ
من المÓعب ،ول نريد حصسة
Óمن الوطني
المديرية العامة ل أ
من مداخيل المباريات ،وحولوها
لتكوين أاعوان المÓعب» ..هذا
Óمن
ما أاكده المدير العام ل أ
الوطني اللواء ،عبد الغاني هامل،
لعÓمي حول تنظيم
في اليوم ا إ
وتسسيير مقابÓت كرة القدم،
الذي نظمته المديرية العامة
Óمن الوطني بمركز القيادة
ل أ
Óمن الوطني
والمراقبة ل أ
بالعاصسمة ،بحضسور شسخصسيات
رياضسية وسسياسسية يتقدمهم
لمين العام لوزير الداخلية،
ا أ
حسسين معزوز ،والمدير العام
للحماية المدنية اللواء ،مصسطفى
لهبيري ،ورئيسس التحادية
الجزائرية لكرة القدم ،محمد
روراوة ،ورئيسس الرابطة
الوطنية المحترفة ،محفوظ
لضسافة إالى رؤوسساء
قرباج ،با إ
لولى
أاندية الرابطتين ا أ
والثانية.

محمد فوزي بقاصس
Óم -ن
ت- -ح- -دث ال- -م- -دي- -ر ال- -ع- -ام ل  -أ
ال-وط-ن-ي ،ع-ب-د ال-غ-ان-ي ه-ام-ل ،عن
ت -أام -ي -ن وتسش-ي-ي-ر ورف-ع ال-ت-ح-دي-ات
األمنية وكيفية مجابهة التحديات
ب -اخ -تÓ-ف-ه-ا ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر أاسشÓ-ك
األمن الوطني في الموسشم الكروي
المقبل ،وعن طريقة حفظ النظام
ال -ع -ام خ Ó-ل م-ب-اري-ات ك-رة ال-ق-دم
ال -ت -ي ب -اتت تشش-ك-ل م-عضش-ل-ة ك-ب-ي-رة
Óم-ن ال-وط-ني
ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ل -تسش -ي -ي -ره -ا وت-أام-ي-ن-ه-ا «انشش-غ-ال-ن-ا
وهدفنا دائما يبقى تطبيق القانون
والسش- -ي -ط -رة ع -ل -ى ال -ن -ظ -ام ال -ع -ام
وح-ف-اظ األم-ن وم-ه-م-ت-ن-ا ال-ح-ال-ي-ة
ال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن ح -دة ال-ع-ن-ف ف-ي
ال - -م Ó- -عب ،ال - -ت - -ي نسش- -خ- -ر ل- -ه- -ا
إام -ك -ان -ي -ات بشش-ري-ة وم-ادي-ة ك-ب-ي-رة
لتغطية كل النقائصس األمنية التي
ت-ع-رف-ه-ا ك-ل ال-مÓ-عب ع-ب-ر القطر
ال- - -وط- - -ن - -ي» ،وأاضش - -اف« :السش - -ن - -ة
الماضشية قمنا بتأامين  356مباراة
خÓل الموسشم ،سشجلت خÓلها 213
حالة عنف في المÓعب وعرفت
إاصش - -اب - -ة  324شش -رط -ي ب -ج -روح
اسش -ت -ف -ادوا ع -ل-ى إاث-ره-ا م-ن ع-ط-ل
م -رضش -ي -ة م -ت-ف-اوت-ة ال-ع-ج-ز وم-ن-ه-ا
حالت عجز تام عن القيام ببعضس
األع -م-ال ال-خ-اصش-ة ب-ك-ل وح-دات-ن-ا،
باإلضشافة إالى ذلك تم تحطيم 96
Óمن الوطني» ،وذهب إالى
مركبة ل أ
أاب- -ع- -د م- -ن ذلك ح- -ي -ن ق -ال «ه -ذه
ال -خسش -ائ -ر ب-اخ-تÓ-ف-ه-ا ت-ؤوث-ر ع-ل-ى

الجاهزية الدائمة لتدخل أاعواننا،
وهي تضشحيات كبيرة ومسشتمرة من
رج -ال -ن-ا ،ول-ت-ج-اوز ه-ذه ال-م-عضش-ل-ة
ن- -م -لك رؤوي -ة ك -ام -ل -ة وم -ت -ج -انسش -ة
ل -ت -ج -اوز ه-ذه ال-ظ-اه-رة ،ول-ت-وف-ي-ر
األم -ن واألم -ان ل -ك -ل ال -م-ن-اصش-ري-ن
بتجهيز مراقبة حديثة ،ويلزم تهيئة
رفيعة وتحديث المرافق الرياضشية
لسش- -ت- -ق -ب -ال م -ب -اري -ات ال -م -وسش -م،
وت -ح -ديث م -ن -ظ -وم-ة ب-ي-ع ال-ت-ذاك-ر
ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى ع-م-ل-ية السشتنسشاخ»،
وكشش -ف «وصش -ل-ن-ا إال-ى ت-وف-ي-ر 6000
ششرطي في مباراة واحدة ولكم أان
ت - -تصش - -وروا ق - -ي- -م- -ة ال- -م- -ي- -زان- -ي- -ة
المخصشصشة لتأامين هذا اللقاء».
ال -ل -واء ه -ام -ل شش -دد ع -ل-ى ضش-رورة
إانشش-اء ل-ج-ان األنصش-ار ال-ت-ي ت-ت-ك-فل
ب -ت -ن -ظ -ي -م األنصش -ار ل-م-ك-اف-ح-ة ك-ل
أاشش -ك -ال ال -ع -ن -ف ،وع -ل -ى إال -زام -ي-ة
ت -ك -ل -ي -ف أاع-وان ال-مÓ-عب ل-ح-ف-ظ
وتسشيير المباريات ،وترك الجانب
األمني ألصشحابه.
ك -م -ا أال -ح ن -فسس ال -مسش -ؤوول ع -ل-ى
ضشرورة إانششاء بطاقة المناصشر التي
ت- -م- -ن- -ع دخ- -ول ال -مشش -اغ -ب -ي -ن إال -ى
ال -م -درج -ات ل-ق-م-ع ه-ذه ال-ظ-اه-رة
نهائيا ،وكذا توفير كما هو معمول
به حاليا ششرطيين لكل نادي بمعدل
 84ششرطيا للرابطتين المحترفتين.
Óمن الوطني كششف
المدير العام ل أ
ب -أان ال -ت -وج -ه ال-ج-دي-د ف-ي ان-تشش-ار
أاعوان الششرطة الذي أامÓه الوضشع
الراهن لن يسشمح لنا بتوفير التعداد
ال-م-ط-ل-وب ل-ت-ن-ظيم وتسشيير وتأامين
المباريات ،لكن ضشمان التدخل في
ح -ال -ة ال -ت -ج -اوزات ي -ب -ق -ى ق -ائ -م-ا
ومخول لرجال األمن.
هامل اقترح على كل األندية منحه
قائمة أاعوان المÓعب التي يريد

كل فريق توظيفها وهي سشتتكفل
بالتحقيق عنهم في الملف الوطني،
وإاذا كانت وضشعيتهم المدنية تسشمح
لهم بالعمل ،فإان المديرية العامة
Óمن الوطني سشتتكفل بتكوينهم.
ل أ

روراوة :ضسرورة عصسرنة
منظومة بيع التذاكر

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه رئ- -يسس الت- -ح -ادي -ة
ال-ج-زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ،م-ح-م-د
روراوة ،ذهب لنفسس األمر ،وقال
«ك -ل م Ó-ع -ب -ن -ا ل ت-ل-ي-ق ب-ت-ن-ظ-ي-م
مباريات عادية في كرة القدم ،ول
نتحدث هنا عن المباريات الكبيرة
وحتى ملعب  5جويلية األولمبي
ليسس مؤوه Óدوليا ،وكل هذا يعود
بالعبء على أاعوان الششرطة في
سش-د ال-ث-غ-رات ون-ق-ائصس م-نشش-آات-ن-ا
ال -ري -اضش -ي -ة» ،وان -ت-ق-د روراوة ك-ل
م -دراء ال-مÓ-عب ال-ذي-ن يسش-ي-رون
المرافق الرياضشية «أاطلب إاعادة
النظر في تعيين مدراء المÓعب
ال -ذي -ن ل يسش -ه -ل-ون ع-م-ل ال-ه-ي-ئ-ة
ال-ك-روي-ة ،وع-ل-ى سش-ب-ي-ل ال-مثال ما
يحدث حاليا من مششكل مع إادارة
م-ل-عب  5ج-وي-ل-ي-ة األولمبي الذي
ت -خ-ل-ف ع-ن م-ن-ح م-داخ-ي-ل أارب-اح
ال- -م- -ب -اري -ات ل -ل -ف -رق وال -راب -ط -ة
الوطنية» ،وأاضشاف «سشأاقترح رفع
ق -ي -م -ة ال -ت -ذك -رة ل -غ -رب-ل-ة ن-وع-ي-ة
ال -م -ن -اصش -ر ف-ي ال-م-درج-ات ،وإاذا
رأاينا بأانه سشيكون الحل من أاجل
ال- -قضش- -اء ع- -ل -ى ظ -اه -رة ال -ع -ن -ف
سشنطبق األمر قريبا».
وعن عصشرنة وتطوير منظومة
ب-ي-ع ت-ذاك-ر ال-دخ-ول ل-ل-م-لعب قال
«لدينا وسشائل تكنولوجية متطورة
ح-ال-ي-ا والن-ت-رن-يت أاصش-ب-حت أامرا
م-ح-ت-وم-ا ال-ع-م-ل ب-ه-ا ،خاصشة بعد

ت -وف -ره -ا ف -ي ال -م -ن-ازل وب-إادخ-ال
خ- -دم- -ات ال- -ج- -ي- -ل ال- -ث- -الث ف- -ي
ال -ه -وات -ف ال -ن -ق -ال -ة وق -رب -ن -ا م-ن
السشتفادة من خدمة الجيل الرابع
ل- -ل- -ه- -ات -ف ال -ن -ق -ال ف -ي األشش -ه -ر
المقبلة ،ويجب الششروع في طبع
التذاكر اللكترونية ألن بلدانا أاقل
ت- -ط- -ورا م- -ن -ا ف -ي ال -ع -ال -م ت -ق -وم
بالعملية».
رئ -يسس الت -ح -ادي -ة ان-ت-ق-د رؤوسش-اء
األن -دي -ة ح-ي-ن ق-ال «ال-م-ن-اصش-رون
عملهم يكمن في المدرجات ليسس
لحماية مصشلحة رؤوسشاء األندية أاو
الق - -ت - -راب م - -ن غ - -رف ح - -ف - -ظ
ال -مÓ-بسس ل-لضش-غ-ط ع-ل-ى ال-ف-ري-ق
ال- -م- -ن- -افسس واإلخÓ- -ل ب- -ن- -ظ- -ام
المباريات كما هو معمول به في
ف -رق -ن -ا ،وي -ت-وجب ع-ل-ى ال-رؤوسش-اء
وال-مسش-ؤوول-ي-ن ت-ف-ادي التصشريحات
البتزازية التي تولد العنف يوم
ال -م-ب-اري-ات وع-ل-ى رج-ال اإلعÓ-م
مسش -اع -دت -ن -ا ب-ت-ف-ادي اإلث-ارة ف-ي
ال-ع-ن-اوي-ن وال-ك-ت-ابات ..كما قررنا
لضشمان الفرجة اللعب لي Óلتقليل
عدد المراهقين في جوار الملعب
وداخ- -ل- -ه» ،ال- -مسش- -ؤوول األول ع- -ن
الهيئة الكروية ،أاكد بأانه ل يمكن
ألي ف -ري -ق ت -ن -ظ -ي -م ال -م -ب -اري-ات
ب - -حضش- -ور أاع- -وان ال- -مÓ- -عب ألن
األندية ل تفكر دائما في انتداب
الÓعبين بمبالغ خيالية لكنهم ل
ي- -ف- -ك -رون أاب -دا ف -ي السش -ت -ث -م -ار
لتنظيم المباريات بواسشطة أاعوان
المÓعب الخاصشين بهم».
من جانب آاخر ،كششف روراوة بأانه
ه -و اآلخ-ر سش-يسش-ت-غ-ن-ي ع-ن حصش-ة
مسشتحقات التحادية من مداخيل
ال -م -ب -اري-ات وسش-ي-ح-ول-ه-ا ل-ت-ك-وي-ن
أاعوان المÓعب.

إاحتمال مغادرته ليسستر وارد بقوة

بوكا جونيورز

أاك -دت صش -ح -ي -ف-ة «دي-ل-ي سش-ت-ار»
اإلن-ج-ل-ي-زي-ة أان ال-ع-روضس ت-نهال
على الÓعب الدولي الجزائري
رياضس محرز نجم ليسشتر سشيتي
خÓ- -ل الن- -ت -ق -الت الصش -ي -ف -ي -ة
الحالية.
وأاف -ادت الصش -ح-ي-ف-ة إان ن-ادي-ي
آارسش- -ن- -ال وم- -انششسش- -ت -ر سش -ي -ت -ي
ع -م Ó-ق -ي ال -ب -رم -ي -رل -ي-غ ق-دم-ا
ع-رضش-ي-ن م-غ-ري-ي-ن ل-ل-ث-ع-الب من
أاج -ل ضش -م م -ح -رز أافضش-ل لعب
ف -ي ال -دوري ال-م-وسش-م ال-م-اضش-ي
وق- -د ب- -ل -غت ق -ي -م -ة ع -رضس ك -ل
م -ن -ه-م-ا ن-ح-و  40م-ل-ي-ون ج-نيه
اسشترليني.
ك- -م -ا انضش -م ن -ادي تشش -ي -لسش -ي
ل-ل-م-ن-افسش-ة ال-محتدمة على ضشم
محرز ،حيث قالت الصشحيفة إان إادارة البلوز ربما تتقدم بعرضس
تصشل قيمته إالى  50مليون جنيه اسشترليني للحصشول على خدمات
النجم الجزائري.
ومع ذلك ،أاكدت «ديلي سشتار» أان مسشؤوولي ليسشتر سشيتي ل يريدون
التفريط في نجمهم لسشيما وأان الفريق سشيسشعى للدفاع عن لقب
ال -ب -رم -ي -ر ل -ي -غ ال-ذي ف-از ب-ه ال-م-وسش-م ال-م-اضش-ي ،فضش Ó-ع-ن أان-ه
سشيششارك في النسشخة القادمة من بطولة دوري أابطال أاوروبا.
ومما يذكر أان عقد محرز مع ليسشتر سشيتي يمتد حتى صشيف عام
.2019

أاكد رودولفو فيراري ،نائب رئيسس نادي بوكا جونيورز األرجنتيني ،أان نجم
الفريق األول كارلوسس تيفيز لن يرحل ،ليضشع بذلك حًدا للتكهنات ،التي
تحدثت عن الرحيل الوششيك لÓعب بعد خيبة األمل ،التي تجرعها الفريق
األرج -ن -ت -ي -ن -ي ب -ال -خ -روج م -ن ب -ط -ول -ة ك -أاسس
ليبيرتادوريسس.
وقال فيراري في تصشريحات لششبكة تي واي
سش-ي ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ال-ري-اضش-ي-ة «ت-ي-ف-يز سشيبقى
بالطبع».
وأاعرب فيراري ،عن دهششته من الششائعات،
ال -ت -ي ان -تشش -رت خÓ-ل ال-ف-ت-رة األخ-ي-رة ح-ول
رحيل الÓعب السشابق لجوفنتوسس اإليطالي
ومانششسشتر يونايتد اإلنجليزي.
وتابع فيراري «كارلوسس هو أاحد أانصشار بوكا
مثلنا جميًعا ،لقد ششعر باأللم ولكن األمر لم
يصشل إالى حد رحيله» ،في إاششارة إالى خروج
بوكا جونيورز من الدور قبل النهائي لبطولة
ك -أاسس ل -ي -ب -ي -رت -ادوريسس أام -ام ان -دب -ي -ن-دي-ن-ت-ي
اإلك - -وادوري.وأاضش - -اف ن - -ائب رئ - -يسس ب - -وك - -ا
جونيورز ،أان الÓعبين أاجوسشتين أاوريون ودانيل دياز ،اللذين كان مكوثهما في
النادي األرجنتيني محل ششك في الفترة األخيرة بعد أادائهما الباهت خÓل
كأاسس ليبيرتادوريسس ،سشيبقيان مع الفريق.
ف -ي ال -م -ق -اب -ل ،كشش-ف ف-ي-راري أان الÓ-عب األوروغ-واي-ان-ي ن-ي-ك-ولسس ل-ودي-رو
سشيرحل إالى الدوري األمريكي ،في صشفقة تنعشس خزانة بوكا جونيورز بـ 6
مÓيين دولر.

عروضس مغرية تنهال على محرز

 info@ech-chaab..comالعدد
1٧086 www.ech-chaab.com
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تحسسبا لمشساركته في دورة «ريو» لكرة القدم

المنتخب الوطني األولمبي
يواجه اليوم نادي فالنسسيا

ان -ط -ل -ق ال -م -ن -ت-خب ال-وط-ن-ي
األول -م -ب-ي ،صش-ب-اح أامسس ،ف-ي
ال - -ت - -ربصس اإلع - -دادي ال- -ذي
ي- -ج -ري -ه ب -م -دي -ن -ة م -ورسش -ي -ا
اإلسش-ب-ان-ي-ة ،ت-حسشبا للمششاركة
ف-ي األل-ع-اب األول-م-ب-ي-ة 2016
ب -ري -و دي ج -ان -ي-رو ،ح-يث أان
أاشش- -ب- -ال ال- -م- -درب شش -ورم -ان
سشيلعبون اليوم المباراة الودية
األولى لهم أامام نادي فالنسشيا
اإلسش-ب-ان-ي ب-داي-ة م-ن السش-اعة
ال -ت -اسش -ع -ة مسش -اء ..ف-ي ح-ي-ن
ال-م-ق-اب-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة سش-ي-ج-ريها
«الخضشر» أامام نادي غرناطة
يوم  23جويلية الجاري على
السشاعة .18:30
ب -رم -ج ال -ط -اق -م ال-ف-ن-ي م-ن-ذ
أامسس ،ب- -رن- -ام- -ج- -ا م- -ك- -ث- -ف -ا
ل- -ل- -ت- -دري- -ب- -ات ال- -ت- -ي ت- -ك -ون
بحصشتين في اليوم ،لمواصشلة
ال -ت-حضش-ي-رات ب-وت-ي-رة ج-ي-دة،
خاصشة أان المنتخب الوطني
األول-م-ب-ي ت-ن-ق-ل إال-ى إاسش-ب-ان-يا
بمعنويات مرتفعة بعد فوزه
على نظيره العراقي بنتيجة 2
–  0في اللقاء الثاني الذي
جمع الفريقين.
وب -ال-ت-ال-ي ،ف-إان ك-ل ال-ظ-روف
م-وات-ي-ة ل-ل-ن-خ-ب-ة ال-وط-نية من
أاجل تحقيق نتائج معتبرة في
الدورة األولمبية بالرغم من
غياب بعضس الÓعبين الذين
ك- - -ان شش- - -ورم - -ان ي - -ت - -م - -ن - -ى
مشش - -ارك - -ت - -ه - -م ع- -ل- -ى غ- -رار

المدافع بن سشبعيني ..ولكن
ال-ع-م-ل ال-ج-م-اع-ي ال-ذي يقام
وم-خ-ت-ل-ف ال-م-ق-ابÓ-ت الودية
التي يجريها الفريق سشتعطيه
قوة في هذه المنافسشة.
كما أان خبرة كل من بونجاح،
دم- -و ،درف- -ل- -و ،آايت ع- -ث- -م -ان

سشتكون لها قيمتها في موعد
ري ودي جانيرو.
Óشش-ارة ،ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ني
ل -إ
األولمبي وقع في المجموعة
ال- - -ت - -ي تضش - -م ال - -ب - -رت - -غ - -ال،
الهندوراسس واألرجنتين.
حامد حمور

أاولمبياد ريو 2016

منتخب البرازيل يسسعى لÓسستفادة
من إامكانيات نيمار للفوز بالذهب

ب - -دأا ال - -م - -ن - -ت- -خب ال- -ب- -رازي- -ل- -ي
اسش -ت-ع-دادات-ه ل-خ-وضس م-ن-افسش-ات
دورة األل-ع-اب األول-م-ب-ي-ة ال-م-قبلة
ب- -ري -و دي ج -ان -ي -رو  ،2016ال -ت-ي
يسش - -ع - -ى خ Ó- -ل - -ه - -ا إال- -ى حصش- -د
م -ي -دال -ي -ت -ه ال -ذه-ب-ي-ة األول-م-ب-ي-ة
األولى.
ووصشل  15من أاصشل  18لعبًا تم
اخ - -ت - -ي- -اره- -م ضش- -م- -ن صش- -ف- -وف
ال-م-ن-ت-خب ال-ب-رازي-ل-ي ،إال-ى مركز
تدريبات غرانغا كوماري ،التابع
لÓ-ت-ح-اد ال-ب-رازي-ل-ي ل-كرة القدم،
ب - - -ولي- - -ة ري- - -و دي ج- - -ان- - -ي- - -رو.
ووصش -ل ن -ج -م ال -ف -ري -ق ن -ي-م-ار دا
سش-ي-ل-ف-ا صش-ب-اح الث-ن-ي-ن إال-ى م-ق-ر
ال-م-رك-ز ال-ت-دري-ب-ي ،ح-يث يخضشع
ال Ó- -ع - -ب- -ون ل- -م- -ج- -م- -وع- -ة م- -ن
الفحوصشات الطبية..

تيفيز لن يرحل عن النادي رغم
إاقصسائه في كأاسس ليبيرتادوريسس

انتر ميÓنو

ميÓنو

التركيز على عملية بيع النادي
قبل التفكير في النتدابات
تتجه إادارة نادي ميÓنو اإليطالي في الفترة المقبلة إالى
تأاجيل حسشم الصشفقات الجديدة بسشبب إانششغالها بعملية بيع
النادي للمسشتثمرين الصشينيين.
وأاششارت صشحيفة «لغازيتا ديللو سشبورت» اإليطالية أامسس
الثÓثاء ،إالى أان عملية البيع لن تتم قبل إانتهاء ششهر جويلية
الحالي ،في ظل عدم حسشم األمور بين الطرفين حتى
منتصشف ششهر جويلية  ،مثلما كان مقرًرا من قبل ،مما جعل
إادارة النادي توقف التفكير في كل ششيء آاخر والتركيز فقط
في عملية البيع.وسشيكلف بيع النادي المسشتثمرين الصشينيين
 500مليون يورو ،سشيتم تقسشيمها على دفعتين األولى قيمتها
 400مليون يورو ،فيما سشتكون الثانية قيمتها  100مليون
يورو.يذكر أان ميÓنو كان قد أاعلن فقط عن مدربه الجديد
وهو مونتي ،Óبعد إانتهاء عقد المدرب المؤوقت بروكي مع
الفريق..

مانشسيني :يمكننا
بناء فريق قوي
بالعمل الجاد
تحدث روبيرتو مانششيني ،المدير
ال- -ف- -ن- -ي ل- -ف -ري -ق إان -ت -ر م -ي Ó-ن -و
اإليطالي ،عن الفارق بين الفريق
الذي دربه في  2004وبين الفريق
ال - - - -ذي ي - - - -درب- - - -ه ح- - - -الً- - - -ي- - - -ا.
وق -ال م-انشش-ي-ن-ي ف-ي تصش-ري-ح-ات
ن-ق-ل-ه-ا م-وق-ع «ف-وت-ب-ول إاي-طاليا»:
«ق-ب-ل بضش-ع سش-ن-وات ب-ن-ي-ن-ا ف-ري ًقا
ف -از ب -ك -ل شش -يء ،اآلن ه -و ف-ري-ق
مختلف ،يمكننا النمو مع العمل
الجاد».
وت-ط-رق م-انشش-ي-ن-ي ،ل-لحديث عن
ك- -أاسس األب -ط -ال ال -دول -ي -ة ،ال -ت -ي
يششارك فيها النيراتزوري ،قائًÓ
«ه -ي ب -ط -ول -ة ودي -ة ،ول-ك-ن تضش-م
أان -دي -ة ك-ب-رى وم-ن ال-رائ-ع ال-ل-عب
فيها».
وتابع مدرب اإلنتر «نفتقد بعضس
الÓعبين الدولين ،الذين ششاركوا
ف- -ي ي- -ورو  2016وك-وب-ا أام-ريكا،
ولكننا سشنحاول تحقيق الفوز بها.

Îبصص
لكن

األربعاء 20جويلية  2016م

ل بل

أاغفر

ى الsله
َخر :
َوشَصّر

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

اŸوافق لـ  15شصوال  1437هـ

القوى اÿفية ب Úاإلحسشان والسشعادة

حديث نبوي
َذَكر ال ِ s
ي مِْن طَِريق حَsماد
طَبَران ّ
ْبن سَصَلَمة َعْن َثاِبت َعْن ُعَبْيد الsله ْبن
ِح ْصصن َقاَل َكاَن الsرجَُِÓن مِْن
حاب َرسُصول الsله ـ صَصsلى الsله َعَلْيِه
َأاصْص َ
ِ
ِ
ِ
َوسَصsلَم ـ إاَذا اْلَتَقَيا َلْم َيْفَتِرَقا إاsل َعَلى
حدهَما َعَلى اْآلَخر سُصوَرة
َأاْن َيْقَرأا َأا َ
ِ
ِ
اْلَع ْصصر إاَلى آاخرَها ُثsم ُي َسصuلم
حدهَما َعَلى اْآلَخر َ :وَقاَل
َأا َ
ِ
ِِ
ي َرحَمُه الsلهَ :لْو َتَدsبَر الsناسص
الشsصافع ّ
َهِذِه ال tسصوَرة َلَوسِصَعْتُهْم .الَْع ْصصر:
الsزَمان اsلذِي َيَقع ِفيهِ حََرَكات َبنِي
آاَدم ِمْن َخْير َوشَصّر َوَقاَل َماِلك َعْن
َزْيد ْبن َأاسْصَلَم ُهَو اْلَع ْصصر َواْلَمشْصُهور
ا ْ َألsول””.

ع- -ل -ى اآلخ -ري -ن أاو تÈع -وا ب -ه -ا ق -ال -وا إان -ه -م
اسصتفادوا منها أاك Ìمن أاولئك الذي أانفقوا
حوافزهم على احتياجاتهم.
ه-ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة Œع-ل-ن-ا ن-ع-ت-ق-د أان اإلنسص-ان
عندما ينفق اŸال فإانه ل يخسصر ول ينقصص
ماله بل يزيد!! أاليسص هذا ما أاكده نبي الرحمة
ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ عندما قال”” :ما نقصص
مال من صصدقة””؟ أاي أانك مهما أانفقت من
مالك فلن ينقصص هذا اŸال بل سصيزيد ألن
هذا اإلنفاق يعطيك شصعورا ً بالسصعادة ‡ا يتيح
لك التفك Òالسصليم ‘ كيفية ا◊صصول على
اŸال بشصكل أافضصل!
ولذلك فإان الله قد تعهد أان يضصاعف لك
…òpsdG GPn ø
اŸال الذي تنفقه ،يقول تعاr en{ ¤
ÉakÉ©n°rVnGC ¬odn ¬oØnYpÉ°n†«oan Éæk°ùn Mn É°kVôrbn ¬n∏sdG ¢o Vôp≤rjo
§ ،}َ ¿ƒ©oLnôrJo ¬p«rdnGEphn
o °ùo Ñrjnhn ¢†o Ñp˘≤r˘jn ¬o˘∏s˘dGhn IkÒn˘ãp˘cn
(البقرة اآلية  .)245ورÃا قرأانا عن أاغنى
رجل ‘ العا”” ⁄بيل غيتسص”” عندما قرر أان
ي -تÈع ب -ج-زء ك-ب Òم-ن ث-روت-ه ي-ق-در ب-عشص-رات
اŸليارات ألنه أاحسص أانه من الضصروري أان
يفعل ذلك ليحصصل على السصعادة!!!
و‘ Œربة أاخرى أاعطى الباحثون كل فرد
من ›موعة تتأالف من  46شصخصصا مبلغ 5
دولرات أاو  20دولرا وطلبوا منهم إانفاقها
بحلول السصاعة اÿامسصة من مسصاء ذلك اليوم.
وطلب من نصصف اŸشصارك Úإانفاق ما أاعطوا
على أانفسصهم فيما طلب من الباق Úإانفاقه
على غÒهم.
قال الذين أانفقوا األموال على غÒهم إانهم
يشصعرون بسصعادة أاك Èبنهاية اليوم من أاولئك
ال -ذي-ن أان-ف-ق-وا األم-وال ع-ل-ى أان-فسص-ه-م ،ب-غضص
ال -ن -ظ-ر ع-ن ق-ي-م-ة اŸب-ل-غ ال-ذي أاع-ط-ي ل-ه-م.
وتقول دان :إان هذه الدراسصة تعطي دلي Óأاوليا
على أان كيفية إانفاق الناسص ألموالهم قد تكون
بنفسص قدر أاهمية كم يكسصبون.
وه-ن-ا ن-ت-ذك-ر ن-ب-ي ال-رح-م-ة ـ ع-ل-ي-ه الصصÓ-ة
والسصÓم ـ عندما تصصدقت عائشصة بشصاة وأابقت
له الكتف ألنه كان يحب من الشصاة الكتف،
قالت له عائشصة :ذهبت الشصاة وبقي الكتف يا
رسصول الله ،قال بل قو‹ :ذهب الكتف وبقيت
الشصاة!! فكان ما ينفقه أاحب إاليه ‡ا يبقيه،
وهذا سصّر من أاسصرار السصعادة يكتشصفه العلماء
اليوم فقط!
ويؤوكد الباحثون اليوم أان من أاهم أاسصباب
كسصب اŸال أان تنفق شصيئاً من اŸال على من
يحتاجه! وهذا يعني أان اإلنفاق هو سصبب من
أاسصباب الرزق! وهذا ما أاكده القرآان عندما
ربط ب Úاإلنفاق وب Úالرزق الكر ،Ëيقول
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(األنفال اآلية .)4-3
تقول الÈوفيسصور إاليزابيث ””قد يكون إانفاق
اŸال على آاخرين طريقا أاشصد فعالية لتحقيق
السص- -ع- -ادة م- -ن إان- -ف- -اق اŸال ع -ل -ى الشص -خصص
ن -فسص -ه”” .وي -ق -ول ال -دك -ت -ور ج -ورج ف -ي -ل-دم-ان
أاخصصائي النفسص ‘ جامعة باكينغهام ا÷ديدة
””إان التÈع ألغراضص ا Òÿيجعلك تشصعر أانك
أافضص- -ل ح- -اًل ألنك ‘ ›م- -وع- -ة .إان -ه أايضص -ا
يجعل الناسص ينظرون إاليك باعتبارك مؤوثرا ً
للغ Òعلى النفسص”” .ويضصيف ””فعلى الصصعيد
الشص -خصص -ي إاذا ق -دمت لك شص -ي-ئ-ا ف-ه-ذا ي-ق-ل-ل
احتمال تعديك علي ،ويزيد احتمال معاملتك
‹ بطريقة حسصنة””.
ويضص- -ع- -ون نصص- -ي- -ح- -ة ﬂتصص -رة ي -ق -ول -ون:
””ال -نصص -ي -ح -ة أال ت -ك-ن-ز األم-وال”” وه-ن-ا ن-ت-ذك-ر
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إان الله جل وع ،Óفرضص علينا الزكاة ،ألنه
يريد لنا السصعادة ،بل وحذر من كنز األموال
وعدم إانفاقها ‘ أابواب ا Òÿوالعلم ،ورÃا يا
أاح -ب -ت -ي ي -ك -ون أافضص-ل أان-واع اإلن-ف-اق ‘ ه-ذا
العصصر أان ننفق على العلم النافع لتصصحيح
ÓسصÓم ،من خÓل اإلنفاق على
نظرة الغرب ل إ
األبحاث القرآانية التي تهدف إلظهار عظمة
هذا الدين وعظمة نبي الرحمة ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ .وانظروا معي إا ¤هذه اآلية
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العدد

هام جدأ

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسص .وشصكرا

17086

اŸطلقة ا◊امل متى تتزوج؟

لنفاق وألتصشدق بششيء من
لفت أنتباهي نصص عظيم ‘ كتاب ألله تبارك وتعا ¤يؤؤكد على أهمية أ إ
أŸال على ألفقرأء وأÙتاج ،Úويؤؤكد ألله ‘ هذأ ألنصص ألكر Ëعلى أن ألذي ينفق أمؤأله ‘ سشبيل ألله ل
ámÑsnM π
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وهكذا آايات كثÒة تربط ب Úالصصدقة وبÚ
سص -ع -ادة اإلنسص -ان ‘ ال -دن -ي -ا واآلخ -رة ،ول -ك-ن
البحث الذي صصدر حديثًا ونشصرته ›لة العلوم
يؤوكد على هذه ا◊قيقة القرآانية!!! فقد جاء
‘ هذا ا Èÿالعلمي على موقع ””بي بي سصي””
أان الباحث Úوجدوا عÓقة ب Úاإلنفاق وبÚ
السص -ع -ادة ،وق -د أاح -ب -بُت أان أان -ق -ل ل-ك-م ال-نصص
حرفيًا من موقعه ونعلق على كل جزء منه بآاية
كرÁة أاو حديث شصريف:
«يقول باحثون كنديون إان جني مبالغ طائلة
من األموال ل يجلب السصعادة إلنسصان ،بل ما
يعّزز شصعوره بالسصعادة هو إانفاق اŸال على
اآلخ-ري-ن .وي-ق-ول ف-ري-ق ال-ب-اح-ث ‘ Úج-ام-عة
ب -ري -ت-يشص ك-ول-وم-ب-ي-ا إان إان-ف-اق أاي م-ب-ل-غ ع-ل-ى
اآلخرين ولو كان خمسصة دولرات فقط يبعث
السصعادة ‘ النفسص.
إانهم يؤوكدون أان اإلنفاق ضصروري ولو كان
Ãب- -ل -غ زه -ي -د ،أال -يسص ه -ذا م -ا أاك -ده ا◊ب -يب
األعظم عندما قال{ :اتقوا النار ولو بشصق
“رة} أاي بنصصف “رة!! أاليسص هذا ما أاكده
ø
القرآان أايضصاً بقوله تعاr Øpær«opd{ :¤
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ويضصيف ‘ البحث الذي نشصر ‘ ›لة
””العلوم أاو سصينسص”” إان اŸوظف Úالذين ينفقون
جزءا من ا◊وافز التي يحصصلون عليها كانوا
أاسصعد من أاولئك الذين  ⁄يفعلوا ذلك .وأاجرى
الباحثون أاول دراسصات على  630شصخصصا طلب
م -ن -ه-م أان ي-ق-دروا م-ب-ل-غ سص-ع-ادت-ه-م ،ودخ-ل-ه-م
السص -ن -وي وت -فصص -يÓ-ت ب-أاوج-ه إان-ف-اق-ه-م أاث-ن-اء
الشص- -ه- -ر Ãا ‘ ذلك تسص- -دي- -د ال- -ف- -وات Òوم- -ا
Óخرين .وتقول
يشصÎون ألنفسصهم والهدايا ل آ
الÈوفيسصور إاليزابيث دان التي ترأاسصت الفريق
””أاردن-ا أان ن-خ-ت Èن-ظ-ري-ت-ن-ا ب-أان ك-ي-ف-ي-ة إان-ف-اق
ال -ن -اسص ألم-وال-ه-م ه-و ع-ل-ى األق-ل ع-ل-ى ن-فسص
ال -ق -در م -ن األه -م -ي -ة ك-ك-ي-ف-ي-ة كسص-ب-ه-م ل-ه-ذه
األم -وال”” .وتضص-ي-ف ””ب-غضص ال-ن-ظ-ر ع-ن ح-ج-م
الدخل الذي يحصصل عليه الفرد فإان أاولئك
الذين أانفقوا أاموال على آاخرين كانوا أاكÌ
سص -ع -ادة م -ن أاول -ئك ال -ذي -ن أان-ف-ق-وا أاك Ìع-ل-ى
أانفسصهم.
أاح -ب -ت -ي! ه -ذه ن -ت-ائ-ج أاب-ح-اث-ه-م ،وه-ذا م-ا
أاخÈنا به الله تعا ¤عندما ربط ب Úاإلنفاق
وب Úالتخلصص من اÿوف وا◊زن أاي اكتسصاب
π
¿ p «r∏sdÉHp ºr¡odnGƒnernGC
السص -ع -ادةn ƒ˘≤o ˘Øp˘ær˘jo øn˘jòp˘dsG{ :
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( ،}َ¿ƒfoõnërjn ºالبقرة
l ƒrNn ’n hn
r go ’n hn º
r ¡p«r∏nYn ±
اآلي- -ة  .)274وي- -ق- -ول ع- -ز وج- -لAoGõnLn πr˘gn{ :
p É°ùn Mrp’EG
¿}( ،الرحمن اآلية .)60
¿ ُ É°ùn Mrp’EG ’spGE
 rثم قام الف rريق بعد ذلك بتقييم مدى سصعادة
 16م -ن ال -ع -ام -ل ‘ Úإاح -دى اŸؤوسصسص -ات ‘
بوسصطن قبل وبعد تلقيهم حوافز من حصصيلة
األرباح ،والتي تراوحت ب 3 Úآالف دولر و8
آالف دولر .وب- -دا م- -ن ال- -ن- -ت- -ائ -ج أان م -ق -دار
ا◊وافز ليسص هو اŸهم بل أاوجه إانفاقها.
فأاولئك الذي أانفقوا قسصما أاك Èمن حوافزهم

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

^امرأة طلقت ثم أ‚بت طف ً
 Óبعد ششهر من طÓقها فهل يصشح لها
ألزوأج من رجل آأخر قبل مضشي ثÓثة أششهر؟
^^ شصرع الله تعا ¤للمرأاة عدة ،وهي اسصم Ÿدة تÎبصص فيها اŸرأاة Ÿعرفة
براءة رحمها أاو للتعبد اأو لتفجعها على زوجها اŸتوفى .وشصرعت العدة صصيانة
Óنسصاب و–صصينا لها من الختÓط ورعاية ◊ق الزوج واŸولود.
ل أ
وتختلف العدة بالنسصبة للمرأاة حسصب اأحوالها اإن كانت مطلقة أاو متوفى عنها
زوجها أاو إان كانت حام Óأاو غ Òحامل.
فاŸرأاة اŸطلقة ا◊امل عدتها تكون بوضصع ا◊مل طال الوقت أاو قصصر .لقوله
تعا.}ø¡∏ªM ø©°†j ¿GC ø¡∏LGC ∫ÉªM’CG ä’hGCh{ :¤
وذلك ألن حملها من الزوج األول فÓبد من نسصبة اŸولود إاليه والنتظار حتى
يثبت نسصب الوليد إا ¤اأبيه.
فإاذا وضصعت اŸرأاة اŸطلقة بعد شصهر  -كما هو موضصوع السصؤوال  -أاو أاك ÌفÓ
حرج عليها بعد ذلك اأن تتزوج بآاخر وليسص عليها النتظار ثÓثة أاشصهر.
ألن النتظار Ÿدة ثÓثة أاشصهر إا‰ا هو للنسصاء اŸطلقات الÓتي بلغن سصن اليأاسص
أاو  ⁄تكن لهن دورة شصهرية ..قال تعا ¤و«الÓئي يئسصن من اÙيضص من نسصائكم إان
ارتبتم فعدتهن ثÓثة اأشصهر والÓئي  ⁄يحضصن””.
وإان ك - -انت اŸرأاة م - -ن ذوات ا◊يضص ف - -ع - -دت- -ه- -ا ثÓ- -ث- -ة ق- -روء .ق- -ال ت- -ع- -ا:¤
{.}Ahôb áKÓK ø¡°ùØfÉCH ø°üHÎj äÉ≤∏£ŸGh
والقرء هو ا◊يضص أاو الطهر على خÓف ‘ ذلك فاŸراد ثÓث حيضصات أاو ثÓثة
أاطهار.
أام -ا اŸرأاة اŸت -وف-ى ع-ن-ه-ا زوج-ه-ا ف-ع-دت-ه-ا أارب-ع-ة أاشص-ه-ر وعشص-ر ل-ق-ول-ه ت-ع-ا،¤
{GPÉEa Gô°ûYh ô¡°TGC á©HQGC ø¡°ùØfÉCH ¢üHÎj ÉLGhRGC ¿hQòjh ºµæe ¿ƒaƒàj øjòdGh
¿ƒ∏ª©J ÉÃ ¬∏dGh ±hô©ŸÉH ø¡°ùØfGC ‘ ø∏©a Éª«a ºµ«∏Y ìÉæL Óa ø¡∏LGC ø¨∏H
.}ÒÑN
ويري فريق من العلماء اأن اŸتوفى عنها زوجها ا◊امل تكون عدتها بوضصع
ا◊مل ولو كانت أاقل من أاربعة أاشصهر وعشصر .لكن األوجه هو أان عدتها أابعد
األجل Úوضصع ا◊مل اأو اأربعة اأشصهر وعشصر .والله أاعلم

حكمة ا◊ج ‘ مكة و‘ ششهر ذي ا◊جة

≥ QoÉàîjh oAÉ°ûj Ée
∂ o ∏îj
قال تعاn HQh{ :¤
ÉªsY ≈dnÉ©Jh p¬∏dG ¿nÉëÑ°S Ioô«nÿpG oº¡d ¿nÉc Éeh
( ،}¿ƒcô°ûjالقصصصص اآلية  )68وقال تعا:¤
¬o∏dG ≈°n†b GPGE ámæeƒDe ’h ø
{وm eƒDŸ ¿nÉc Éen
ø˘ep IoÒÿG ºo˘¡˘d ¿nƒ˘µ˘˘j ¿rGC Gôk˘˘eGC ¬o˘˘doƒ˘˘°SQh
πs°V ór≤a ¬dnƒ°SQh ¬n∏dG p¢ü©jn øenh º
r gôpeGC
( ،}Éæk«Ñe ’kÓ°Vاألحزاب).
حكًما
وÁكن لنا نحن البشصر أان نتلsمسص ُ
لهذا الختيار اإللهي لكننا ل نحيط با◊كم
كلها.
ف-ال-ل-ه ت-ع-ا ¤اخ-ت-ار م-ك-ة م-قصصً-دا ل-ل-حج
لكونها أاsم القرى قال تعا{ :¤وÉæ«MhGC ∂dòc
ø˘enh iô˘≤˘dG ΩsGC Qò˘æ˘à˘d É˘«v˘Hô˘˘Y É˘˘fkGBô˘˘b ∂«˘˘dGE
( ،}É¡dƒMالشصورى اآلية .)7
ي ‘ تفسصÒه :وأام القرى
قال اإلمام الراز ّ
أاصصل القرى ،وهي مكة ،وسُصميت بهذا السصم
إاجًÓل لها؛ ألن فيها البيتَ ومقام إابراهيم،
والعرب تسصمي أاصصل كل شصيء أامsه ،حتى
ي -ق -ال ه -ذه ال -قصص -ي-دة م-ن أام-ه-ات قصص-ائ-د
فÓن.
ه -ذا وق -د رف -ع إاب -راه -ي -م وإاسص -م -اع -ي-ل ـ
عليهما السصÓم ـ قواعد البيت ا◊رام ‘
هذه البقعة اŸباركة بإاذن الله ليكون مثابة
ل -ل -ن -اسص وأاْم ً -ن -ا ،أاي ي-ع-ت-ادون الs-ذه-اب إال-ي-ه

وال -رج -وع م -ن -ه م -رات ع -دي -دة ع -ل -ى م-دى
ح -ي -ات -ه -م ك -ل -ه -ا ‘ أام -ن وأام -ان ،وال -ك -ع-ب-ة
اŸشصرفة هي أاول بيت بُني لعبادة الله وحده
قال تعاm «H ∫nhGC ¿sGE{ :¤
…ò∏d p¢SÉæ∏d ™n°Vho â
p
älÉjGB ¬«a * ÚnŸÉ©∏˘d iók˘gh É˘ckQÉ˘Ñ˘e án˘µs˘Ñn˘pH
ÉkæeGB n¿Éc ¬on∏NO ø
l Éæ«H
r neh º
o É≤e ä
n «gGôHGE Ω
p¬«dGE n´É£à°SG ø
p «ÑdG ètMp p¢SÉædG ≈∏Y p¬∏dh
p ne â
،} Ú
n ŸÉ©dG pøY w»æZ ¬n∏dG ¿sÉEa ônØc ø
r enh Ók«Ñ°S
(آال عمران اآلية  96ـ .)97
واخ -ت -ار ال-ل-ه ت-ع-ا ¤ل-ل-ح-ج زم-اًن-ا ه-و م-ا
ُيسصمى باŸيقات الزما ،Êوهو شصوال وذو
العقدة وعشصر من ذي ا◊جة ،قال تعا:¤
( ،}äالبقرة اآلية )197
{ٌ Éeƒ∏©e ôl¡°TGC èt◊G
أاي أان اŸسصلم ل يسصتطيع أان ينوي ا◊ج إال
‘ هذا الوقت بالذات على أان يقف يوم
التاسصع من ذي ا◊جة بجبل عرفات ،فا◊ج
ع -رف -ة وَم -ن ف -ات -ه ال-وق-وُف ب-ع-رف-ة ف-اته
ا◊ج.
ومن اŸعلوم شصرًعا أان ذا القعدة وذا
لشصهر ا◊رم التي ع s
ظمها
ا◊جة من ا أ
¿ ónæY Qpƒ¡°ûdG InóY
الله تعا ¤فقالs GE{ :
Ω
n ƒj p¬∏dG ÜpÉàc ‘ Gôk¡°T ôn°ûY ÉnæKG p¬∏dG
Ω
n ∏N
≥ l ôoMo ál©HQGC É¡æe ¢nVQ’CGh äpGƒª°ùdG
لية .}36
( ،}..ºالتوبة ا آ
n dP
∂ o «u≤ndG oøjódG

Éªncn o√hôocoPrGhn Ω
p GônënrdG ôp©n°rûªndrG ónæYp ¬nq∏dG rGhôocoPrÉan
*Ú
n duÉB°s†dG ø
n ªpdn p¬∏pÑrbn øeu ºàoæco ¿GEphn º
r coGóngn
¢oSÉ˘˘sæ˘˘dG ¢n VÉ˘˘annGC åo ˘˘«r˘˘Mn ør˘˘ep rGƒ˘˘°†o «˘˘apnGC ºs˘˘˘K
GPnÉEpan * º
l «MpQs QlƒØoZn ¬n∏qdG ¿sGEp ¬n∏qdG rGhôoØp¨ràn°rSGhn
p
ºrcoôp cròcn ¬n∏qdG rGhôocoPr Éan ºr˘µo˘µn˘°pSÉ˘æn˘es º˘ào˘«r˘°†n ˘bn
ÉænHsQn ∫oƒ≤ojn øen ¢pSÉæsdG ø
n ªpan kGôcrPp ós°nTnGC hrnGC º
r coAÉHnGB
p
p
*¥
m ÓnNn ø
r ep IônN’BG »ap ¬odn Éenhn É«nfrótdG »ap ÉænJpGB
ákæn°ùn nM É«nfrótdG »ap ÉænJpGB ÉænHsQn ∫oƒ≤ojn øes º¡oærephp
∂
n ÄpdnhoGC * pQÉæsdG ÜnGònYn Éænpbhn ákæn°ùn Mn IpônNp’BG »aphn
™o˘jôp ˘°nS ¬o˘∏q˘dGhn rGƒ˘Ño˘°ùn ˘cn É˘ªs˘˘eu Öl«˘˘°pü˘˘fn ºr˘˘¡o˘˘dn
( ،}ÜpÉ°ùn ëprdGالبقرة اآلية  198ـ .)202
ومن اÓŸحظ أان التعب Òعن مناسصك
ا◊ج ‘ اآليات السصابقة أاخذ كلمة ””الذكر””
دائما ،حتى رمي ا÷مرات أاسصماه القرآان
ذك- -راämGOnhóo©r˘es mΩÉ˘jsnGC »˘ap ¬n˘∏q˘dG rGhôo˘coPrGhn{ :
øenhn p¬«r∏nYn º
p «renƒrjn »ap πnés©nJn øªnan
n KrpGE Ónan ø
( ،}≈≤nJsG øالبقرة اآلية
p ªnpd p¬«r∏nYn º
n KrGEp Óan ônNsnÉCJn
 .)203وه -ي أاي -ام ال -تشص -ري -ق ،ورم -ي ج-م-رة
ال- -ع- -ق -ب -ة ‘ ال -ع -ي -د ،ف -ك -أان اŸقصص -ود م -ن
اŸوضصوع هو الذكر ا÷ه Òلله تعا ،¤وما
رمي ا÷مرات إال رمز.
ث- -م ق- -ال ج- -ل ذك- -رهÉæn∏r©nLn má˘esGCo πu˘µo˘pdhn{ :

øeu º¡obnRnQn Éen ≈∏nYn p¬s∏dG º
n °rSG Ghôocoòr«npd Ékµ°ùn æen
p
p
Gƒªo∏°rSnGC ¬o∏nan ólMGhn ¬ldnGEp º
p É©nfrn’CrG páªn«¡pHn
r µo¡odnÉEpan Ω
øeu ºµodn ÉgnÉæn∏r©nLn ¿nórÑordGhn * Ú
n pàÑpîrªodrG ôp°uûHnhn
p¬s∏dG º
p
n °rSG GhôocoPrÉan ôl«rNn É¡n«a º
r µodn p¬∏sdG ôppFÉ©n°nT
( ،}َ ّ±Gƒn°nU É¡n«r∏nYnا◊ج اآلية .)36 ،34
ي- -ق- -ول الشص- -ي -خ ال -غ -زا‹ :ذك -ر ال -ل -ه ه -و
األسص -اسص ‘ ه -ذه اŸن -اسصك ك -ل -ه -ا ي -ت-ح-ول
اŸعنى الصصامت اŸسصتك ‘ Úالضصم Òإا¤
هتاف عالٍ ...كأان كل شصيء يتحول إا ¤كون
يسصبح بحمد الله ويذكره (.)23
‹ أان اŸناسصك كلها أاشصكال
وقال :يخيل إا s
غ Òمقصصودة لذاتها ،إا‰ا قصصدت لذكر الله
عندها ...فذكر الله والهتاف باسصمه غاية
وعمل ،ووسصيلة وهدف ،و‘ هذه اŸظاهرة
التي جعلها الله ركنا ‘ اإلسصÓم ،وقرن بها
من الفوائد النفسصية واُÿلقية ما ل يحصصى
(.)24
وا◊ق أان ا◊ج ك- -ل- -ه ه- -و ه- -ذا ال -ه -دي -ر
اŸوصص- -ول ب- -ذك -ر ال -ل -ه م -ن أام -واج بشص -ري -ة
م -تصص -ل -ة ،ل شص -غ -ل ل-ه-ا إال ا÷ؤوار ب-ال-ت-ل-ب-ي-ة
والهتاف بالتسصبيح (.)25

أاسش ـ ـ ـاسس مناسش ـ ـ ـك ا◊ـ ـ ـج  ...ذك ـ ـ ـر ال ـل ـه

أاي منسصك ‘ اŸناسصك ل يخلو من ذكر،
و ⁄ل ،وا◊ج كله تلبية ألمر الله ،وترك لكل
شصيء فرارا إا ¤الله تعا¤؟! حتى جعل الله
ال -ذك -ر م -ن ع -ل -ل ا◊ج ف -ق -ال»˘ap ¿PunGChn{ :
ômepÉ°Vn πuco ≈∏nYnhn ’kÉ˘LnQp ∑nƒ˘JoÉCr˘jn èu˘ën˘drÉ˘Hp ¢pSÉ˘æs˘dG
™napÉænen Ghóo¡n°rû«ndp * m≥«ªpYn èxan πuco øep Ú
n JpÉCrjn
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وإاذا ت -أام -ل -ن -ا ب -عضص آاي -ات ال -ق -رآان ال -ت-ي
ت -ت -ح -دث ع -ن ا◊ج أادرك-ن-ا ه-ذه ا◊ق-ي-ق-ة،
وعلمنا أان ذكر الله هو أاسصاسص شصعائر ا◊ج،
rGƒ¨oànÑrJn ¿nGC ìlÉænLo º
قال تعاr µo«r∏nYn ¢nù«rdn{ :¤
ämÉan ônYn øreu º˘ào˘°†r ˘an nGC GPn ÉEp˘an ºr˘µo˘HuQs ø˘eu Ók˘°†r ˘an

دعــاء اليـــــوم
اللّهم ثبتنا على اإلÁان والعمل الصصالح وأاحينا حياة
طيبة وأا◊قنا بالصصا◊ ..Úربنا تقبل منا إانك أانت
السصميع العليم وأاغفر لنا ولوالدينا و÷ميع اŸسصلم..Ú
وآاخر دعوانا أان ا◊مد لله رب العا.ÚŸ



فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
إأ’ربعاء 20جويلية  2016م
إلموإفق 15شسوإل  14٣5هـ
إلعـ ـدد48071:

πª◊G
ما Êكاسس نتكسسر ما Êوردة
ندبالرإÊخا”‘يدسسيد
إلرجال
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هبط لقاع إلبحر ،فّرشست
زربية،خرجت‹جنية،قالت‹
وإشس بيك يا بنية؟ قلت لها رإحوإ حبابي و
خÓوÊوحدإنية

áØjôW QÉ` ` ` ` `ÑNGC
هندي يحÎف امتصساصص الصسدمات
الكهربائية

:AGRƒ÷G

خ- -ال- -ت- -يي- -اخ -ال -ت -ي شس -دي
وليدك عليا إنا نسسقي ‘ إ÷نان
وهويرميإلوردعليا
‘ ظاهرة Òﬁة للعلماءÁ ،كن للمرإهق إلهندي
““ديباك جانغرإ““– ،مل مرور تيار كهربائي بقوة 11
فولتعÈجسسمهدونأإنيشسعربأا.⁄
وقدإكتشسفإŸرإهققدرتهإلعجيبةعلىإمتصساصس
كمية إلكهرباء ،إلكافية إ’ضساءة  500منزل ،بالصسدفة،
أإثناءإإصسÓحهسسخانوإلدته،إإذÁكنهوضسعيدهدإخل
حوضسمياهبهأإسسÓككهرباءعاريةدونأإنيتأاثر.
وذكرإŸرإهق( 16عاما)،أإنهحصسلعلىتلكإلهبة
من إلله ،ويشسعر بالتميز لقدرته على إلقيام بشسيء ’
Áكن أ’حد آإخر منافسسته فيها ،و’ ينوي إإضساعة تلك
إلهبة.
وأإضساف أإنه إعتاد إÿوف من إلكهرباء ،لكنه إآ’ن
أإصسبح أإك Ìثقة ‘ إلتعامل معها ،بعدما إخت Èنفسسه
عدةمرإتو⁄يصسببشسيء،حتىأإنهÁكنŸسسسسلك
كهرباءبهتياربلسسانهدونحدوثضسررله.
و’كتشسافمدىقدرتهعلى–ملإلتيارإلكهربائي،
صسعد إإ ¤عمود كهرباء ‘ إلقرية ،وŸسس سسلك جهد
عا‹بقوة 11أإلففولت،وهوإلسسلكإلذيÁدإلقرية
بالكهرباء ،فيما إجتمع أإهل إلقرية بأاسسفلها يطالبونه
بالنزول،إعتقادإبأانهيحاولإ’نتحار،لكنبعدماŸسس
إلسسلكونزلسسليما،بدأإإ÷ميع‘إلتصسفيقو–يته..

.
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دي -دي -و..دي -دو..أإن -ا سس -ع -دي
مليح،قنديليضساوي،إلبنيانإإ¤
ب -ن-ي-ت-وق-عسس-ج-ا‹،ب-ن-ي-اÊف-وقغ-رف-ةو‹
يخصسنييكملهو‹إلعا‹

ومضضــــــــــة

هل تعل ـ ـ ـ ـم؟
ـ أإن عا ⁄جيولوجيا إŸدعو ““يوج Úشسوماخر““ ..هو

” وضسع رفاته على سسطح إلقمر
إلوحيد ‘ إلتاريخ إلذي ّ
عام.1999
 أإنإلسسفاح““ديقو““”ّإإعدإمهعام 1841أ’نهقامبإالقاء
أإك Ìمن  70شسخصسا ‘ ‡ر مائي ” ،إ’حتفاظ برأإسسه
لدرإسسةعقله.

إإّن السسخرية منإلسسمÚلنŒعلكأإكÌ
ن - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ح - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اف- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة ..
لسستهزاء بالقبيح لن يجعلك أإك Ìجماً’
و ا إ
..
َفدع اÿلق للخالق  ..وأإعمل على –سسÚ
نفسسكوتطويرها

يا’’يا’’سسبحانخÓقك
شسفتإلنجوم‘إلسسماعنبا‹
سس - -اقكإل - -عÚتشس - -وفف - -يكوإل - -ق - -لب
مشستاقك

 كل ما كانت معاملتك سسطحية مع إلناسس
كلماقلّتنسسبةخسسارتكإإليهم.
 نحن ُنبآالغ ‘ْ إلصسمتِ أإحيانآا لِكي آ’ ّ ‰سس
إلِكÈيآاءولوبِكلمة.

ماهو الششيئ الذي ’
يجري و’ Áششي

آإلًَ-حِ -ي-آاةَآ’تٌ-ـٌعِ-طِ -ي-نِ-آاًم-نِِنًحًب ْلِكنآإَلُقِنآاٌعة

حِيآاة.
تٌـٌعِطِينِآا ْكَلآإلَ ً

للعبــرة
ع- - -اشس‘إإح - -دىإŸدن
حكيم يحيط به إلكث Òمن
إل -ت Ó-م -ي -ذ ،أإصس -اب إ◊سس-د
أإح -ده -موأإرإدأإني -ح -رج -ه
أإم -امإل -ن -اسسإل -ذي -نك -ان -وإ
يقولون ““هل هناك سسؤوإل ’
يسس -ت -ط -ي -عأإني -ج-يبع-ل-ي-ه
إ◊كيم؟““.
ذهبإ◊اسس- -دإإ¤ح -ق -ل
م- -ل- -يءب- -ال- -زه- -ور،وأإمسسك
ب-ف-رإشس-ة ج-م-ي-ل-ة ،وأإخ-ف-اها
بÚكفيه‡،سسكابهابلطف،
وك -انتف -ك -رت -هأإنيسس -أالإ◊ك-ي-م
““ه- -له- -يم- -ي- -ت- -ةأإمع- -ل- -ىق -ي -د
إ◊ياة؟““.
ف -إاذإق-الإ◊ك-ي-مم-ي-ت-ةت-رك-ه-ا
ل -ت -ط،Òوإإذإق -الإإن -ه-اع-ل-ىق-ي-د
إ◊ي- - - -اةضس- - - -غ- - - -طع - - -ل - - -ي - - -ه - - -ا
لتموت...وحينما جاء إإ ¤إ◊كيم

: AGQò©dG

ي -ا’’ت -يف-اط-م-ةي-ا’’ت-ي
فطومإذإنتسسمانديرلكسسلوم
وإذإ إنت بحر ندير لك عوإمة ‰شسي وين
“شسيومانديكغÒإنا

:¿Gõ«ŸG

حك ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـال

قصضة واقعية

ó°S’CG
يا Áا ويا بابا خلو ÊرإÊ
ح-ال-فن-ق-ط-عإل-ب-ح-روم-اتزيدو
تشس-وف-وÊزوج-وÊب-ح-ب-ي-ب-ت-يه-ن-وإروح-ك-م
وهنوÊ

كـ ـل ششـ ـيء بيـ ـدك

أإلحذل احلاعدد السسابق:

جة
تفا ‘إلثÓجة
حة

º` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ù` `à`HG
ك-ت-مإل-ع-طسس-ةق-دي-ف-جر
أإح -دإأ’وع -ي -ةإل -دم -وي -ة
يعني ’  تsدعي إإ’تيكيت ‘
ك -ت-م-ه-ا.ـإرعبإŸت-وإج-دي-ن
م -عكوإت -ركإل -دن -ي -ات -رع -د
وتÈق و“طر ‘ وجهه…أإهم
شس- -يءصس- -ح- -تكأإخ -يأإخ -ت -ي
إلكر.ÚÁ

سسأاله ““ :قل ‹ هل إلفرإشسة ‘
يديعلىقيدإ◊ياةأإمميتة؟““.
ف-ن-ظ-رإإل-ي-هإ◊ك-ي-موق-ال““:ك-ل
شسيء ‘ يديك ،فإاذإ ماتت فأانت
ق- -ات- -ل- -ه- -اوإإن“⁄تف- -أانتم- -ن
سسيطلقها““.
ً
سسكتإ◊اسسدقلي!!Ó

ف- -أاك- -م- -لإ◊ك- -ي- -م““:ه- -ذهه -ي
أإفعالنا تعتمد علينا ’ على أإرإء
إأ’شسخاصس““.
فأاطلق إ◊اسسد إلفرإشسة وتعلم
منإ◊كيمدرسسًامهماً،مايهمهو
مانفعله’رأإيإآ’خرينفيه.

ي- -ق -ول أإح -ده -م :أإن -ا
ح -ي -ات -يم -ع -ت -م-دةع-ل-ى
إل-ت-ف-ك Òوإل-ت-خ-طيط ..لكن
إلتنفيذ’يشسملهاإأبدإ.

:Üô≤©dG

ي-ام-ه-ب-ل-ت-ن-ين-رم-يإŸاء‘
إلشسبكةويامهبلتنينشسعل‘
÷مر إلطا‘ ويا مهبلتني نعيد
سس -ري‘Óÿي -ع -ي -اي -ح-ن◊نÚوت-ن-دمي-ا
جا‘

:¢Sƒ≤dG

عندي فنيق وإلعشسق مفتاحو
كيضسربإلريحتقرقبوإلوإحوإ
‰شسي
÷ن- -ان◊ب- -يبونشس- -مت -ف -اح -هإل -ت -ف -اح
ماناكلهوإلشسيخماناخده‘قاعلبÒنرميه
ناخدشسبابصسغÒإلليأإناقدوونوإتيه

: …ó÷G

عسس - -لي - -اعسس - -ل‘ب - -اق - -ة
خضسرإ ،يا شسميمت إلعاشسق Úيا
قمرإ،حلفسسيدإÓŸحمايرأإسس
أإم- -رغÒإإذإج- -اتغ- -زإل- -ت -هب -اشست -ك -م -ل
إ◊ضسرة

:ƒdódG

خرت نهار إ÷معة ‘ ،يدى
شس- -م- -ع -ة،ق -ال -و‹أإمسس -ح -ىذيك
إل -دم -ع -ة،وإنسس -ايإÿل -ع -ة،ق -ريبي-ت-ل-م-وإ
إحبابكوصسحابكويفرحوإمعاكإ÷ماعة

: äƒ◊G

إذإإنتل - -ي - -لإن- -ا‚م- -ة
نضسويك إذإ إنت بحر إنا موجة
تقويك إذإ إنت ربيع إنا وردة فيك حلفت
مياتÚÁغÒإناإللينديك

áMGÎ°SG

أأ’ربعاء  ٢٠جويلية  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ١٥شصوأل  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
أحسصن ’عب
ألدوري
أ’‚ليزي

تنطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٢٩٠نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة...

١

ضصيوف

٩

٤

دردشسة
لسسهم
اأ

مدرب
برتغا‹ لكرة
ألقدم

مشصي

حرف مكرر
موفد

٧

متشصابهة
أنظف
صصوت أŸياه

طول

عتاب

وجهة نظر

بعث

أسصم علم
مذكر
يقÎب
بحر

شصعب

’يدأع

أحسصان

حرف مكرر

٥

شصهر ميÓدي

٦

متشصابهة

خاصصتي
سصقي ـ م ـ
٣

برهان
متشصابهان

درب
جوهر
٢

يهاجر ـ م ـ

مقابلة ـ م ـ

مدرب وطني
للمنتخب
أأ’وŸبي
١

اللغز:

سسر باŒاه ا أ
لسسهم
مبتدئا با◊رف راء (ر)
حتى تصسل إا ¤حرف تاء
(ت) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات سسهمية

عبيد شسارف

كلمة سسر

القضسية

دردشسة ا◊روف

رمضسانيات

لرقام
متاهة ا أ

سسمÒة سسعيدة
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ل
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ن

أ
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أ

ل

ن

أ
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ح

ج

أ

ن

ل

أ

الكلمـــــــات:

النابع ،النابل ،الناجح ،الناجسس ،الناحل ،الناحرة،
الناجية ،النازح ،الناسسخ ،الناشسز ،الناشسرة ،النارية،
الناشسىء ،الناشسط،الناصسيب ،الناصسر ،الناضسج،
الناضسل ،الناطبة ،النصسح ،النصسب ،النشسل ،النشسور،
النافج ،نصسر،
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ج
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ل

ز

أ

ل

ن

أ

ضس

ج

ي

ل

سس

سس

الحل متاهة ا أ
لرقام

=41+28+103+92+93+77+85
الحل  /تسسل وتثقف

ج /البلد الذي Áلك براءة
اخÎاع نظام القياسس
اÎŸي،هو فرنسسا.
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ب
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ل
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ن

صس

ر

ن
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ل

ن

أ

ر
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ح

أأفقيا ﬁ )١مد ألطاهر ألفرقا ،Êأحب ،أ’،
أد ،نÈر ،أحة ،بي’ ،م ،دم ،أ.أ ،حا ،أ ،⁄جل،
أ· ،حل ،قاصصة ،دروب ،علي ،حديد ،قمم،
حسس ،كي ،رد ،ع ،Úباب ،لنا ،نلم،،،،
عموديا  )١أﬁ ،⁄مد ديب ،حفلة ،أمريكا،
مرأحل ،أود ،دق ،أ.أ.أ ،رحب ،أ.أ.أ ،ملح،
دل ،لندن ،معلم ،طي ،أعمل ،ر Ëحقيقي،
هارب ،ن.ن ،بحر ،أŸرح ،أبن ماجة ،سصلم،،
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الحل  /كلمات متقاطعة
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ة
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ط

أ

ن

ل

أ

ل

ن

شس

ل

ن

أأ ـ أ’بن ألصصالح
ب ـ أ’بن أŸطيع
ج ـ أأ’ب ألرحيم
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`` 6

`7
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` 11
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ء

ي

شس

أ

ن

ل

أ

ل

ن

صس

ب

ل

ماذا يعني اسسم ابراهيم باللغة
العÈية،،،؟
أاهو:

الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات
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أ

ل

ن

أ

ح

ر

ة

ح

صس

ن

ل

أ

اخت Èمعلوماتك

٥

٧

`

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
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٢

٣

٤

٦

٨

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٦٦٣
ننجب

طليق

متشصابهة
أركضس ـ م ـ

ﬁل
كد

هذه الشسارة –توي
على دوائر مرقمة من  ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمها
إا ¤حروف ثم إاجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
لفنان ينحدر من مدينة
مسستغا.Â

١٧٠٨٦

رب

للتمني
يتبع
‘ ألدرأع
٨

ألعدد

رقــــــــــم

خاصصتي

مدرب أ–اد
ألبليدة

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

عموديا

 )١و )٢فنانة تونسصية ،مطربة جزأئرية
 )٣جود ـ م ـ ،جوأب ـ م ـ ،عكسس ميت ـ م ـ،
 )٤سصئم ،شصكر ،للنهي
 )٥إأله ،للمسصاحة ،وأد،
 )٦غذأء ،أأسصيوي ،طبل ـ م ـ،
 )٧حرف ندأء للندبة ،سصيل
 )٨مطربة تنحدر من مدينة قسصنطينة
 )٩خاصصتي
 )١٠م - - - -ط - - - -رب ج- - - -زأئ- - - -ري ‘ ألÎأث
ألصصحرأوي
 )١١شصاعر جزأئري رأحل

 )١عتاب ،ضصيوف ـ م ـ ،رفقة،
 )٢عصصفور ،فار ـ م ـ ،ثلثا حمد،
 )٣للسصؤوأل ،ع،È
 )٤هرب ،للنفي ،أأحطم ـ م ـ
 )٥فدية ـ م ـ ،دروج ،متشصابهان
 )٦ألعب ،منزل ،ثلثا عÈ
 )٧فك ـ م ـ ،حرف مكرر ،رن ،متشصابهان
 )٨رتبة عسصكرية ،ظرف زمان،
 )٩هوأء متحرك ،نعلم ـ م ـ ،ثلثا فال،
 )١٠أشصارة مرور ـ م ـ ،لقياسس أŸسصافة ـ م ـ،
خاصصتي ـ م ـ
 )١١دولة أأوروبية ،يلحق
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تعزيزا للعمل ا÷واري وا◊د من حوادث اŸرور

اŸوقع اإللكÎو« Êطريقي» للدرك الوطني يدخل حيز اÿدمة
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 29°وهران

الثمن  10دج

29°
32°

france prix 1

لمن ا◊ضضـــــري الـ 6شضارع الشضهــــــداء
احتفاليــــة نظمــها ا أ

تكر Ëعناصضر وفصضيلة األمن العمومي ‘ عيد الشضرطة
لعـــــÓم
عـــÓقات تواصضــل مـــــع السضلطـــــات اÙليـــــــة وا إ

Œسضيدا لتعليمات اللواء مناد نوبة حول تعزيز العمل ا÷واري وا◊د من حوادث اŸرور بأاك Ìمن  ،٪30أاطلقت قيادة الدرك الوطني أامسس اŸوقع
اللكÎو /Êطريقي atriki.gn.dz»»/الذي يشضكل لبنة جديدة تكون ‘ خدماتها العمومية للمواطن ع ٪85 Èمن شضبكة الطرقات ‘ إاقليم اختصضاصس
الدرك الوطني.
للية اطÓع اŸواطن Úعن حالة الطرقات مدعمة بحلول “كن سضائقي العربات من ضضمان سضفر آامن .هي قاعدة معطيات تتدعم بها إاذاعة الطريق
تسضمح ا آ
لشضغال العمومية والنقل ﬁمد ﬁي الدين.
السضيار اŸرتقب فتحها قريبا حسضبما أافاد به اŸدير العام للطرق بوزارة ا أ

آاسسيا مني

تأاتي أŸبادرة ألتي ترمي إأ ¤رفع ألوعي أŸروري
لدى أŸوأطن من خÓل جملة ألنصسائح أ›ÈŸة
ع Èأللوحة أإللكÎونية أŸنجزة وأŸصسممة من
ط-رف م-ه-ن-دسس-ي أإلعÓ-م أآل‹ ل-ل-درك أل-وط-ن-ي،
حسسب ما صسرح به مدير ألتليماتية بقيادة ألدرك
ألعميد ق Òبدوي ‘ ندوة صسحفية لتعزيز ألعمل
أ÷وأري أŸن - -ف - -ذ م- -ن ط- -رف ألسس- -لك أألخضس- -ر
للموأطن Úمن مسستعملي ألنÎنت بالسستفادة من
تطور تكنولوجيات أإلعÓم وألتصسال.
كما تعت ÈأŸبادرة إأضسافة لتحسس Úأÿدمات
أألم-ن-ي-ة أŸق-دم-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى شس-ب-كة ألطرقات
ع 125 È- -أل -ف ك -ل -م أŸوضس -وع -ة –ت م -رأق-ب-ة
وسسلطة ألدرك ألوطني.
وتعت Èهذه ألتطبيقية أŸقÎحة من طرف ألدرك
ألوطني ع ÈألنÎنت أدأة فّعالة ووسسيلة لتقدË
خدمة عمومية نوعية ع 48 Èولية .وهي Ãثابة
بنك معلومات خاصسة بحالت ألطرقات يتم من
خÓلها –ديد ألنقاط ألسسودأء بشسبكة ألطرقات
حالة أ÷و ،أŸدة ألزمنيةﬁ ،طات ومسساحات
أل- -رأح- -ة ،م- -وأق- -ف ألسس -ي -ارأت ،ومشس -اك -ل أخ -رى
ت -عÎضس ألسس -ائ -ق ‘ ط -ري -ق -ه وإأي -ف -اده Ãخ-ت-ل-ف

لمن ا◊ضضري الـ 6شضارع الشضهداء ،أامن دائرة سضيدي أاﬁمد بالعاصضمة أامسس ،الذكرى
خلد ا أ
لعوان والضضباط.
الـ 54لعيد الشضرطة باحتفائية رمزية لكن –مل دللت ومعنى اسضتحسضنها ا أ
لمن ا◊ضضري بتكر Ëقوات
وزادت قيمتها اŸبادرة القيمة التي اتخذها شضافعي عادل رئيسس ا أ
لمن العمومي.
لمن ا◊ضضري الـ 6وفصضيلة ا أ
الشضرطة التابعة Ÿصضالح ا أ

أ◊لول.
يسس- -اه- -م أŸوق- -ع ك -ذلك ‘ أل -ع -م -ل أل -ت -حسس -يسس
وألوقائي من حوأدث أŸرور ،من خÓل ألنصسائح
أل- -ت -ي ت -دخ -ل ‘ إأط -ار أل -ث -ق -اف -ة أŸروري -ة ل -دى
مسس -ت -ع -م -ل -ي أل -ط -ري -ق خ -اصس-ة وأن-ه ي-ع-ي-د –يÚ
معلوماته كل  15دقيقة ،حيث يعمل على موأكبة

ألتطورأت أ◊اصسلة ‘ أ÷ميع خÓل ألسسنوأت
أألخÒة ،وألسس -ت -خ -دأم أل -وأسس -ع ل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات
أإلعÓم ألتصسال ‘ شستى أŸيادين ،لسسيما من
خ Ó-ل سس -ه -ول -ة أل-ول-وج لÓ-نÎنت أل-ذي أصس-ب-ح ‘
متناول فئات كثÒة من أÛتمع تسستخدمه بشسكل
دأئم وتلقائي.

إاثـــــر عمليــــة بحــــث وتفــــتيشس ببــــوزقن ‘ تيـــــزي وزو

ا÷ـ ـ ـيشس يقضض ـ ـي عـ ـ ـلى إارهـ ـ ـابي ويسضÎجـ ـ ـع كÓشضنيكـ ـ ـوف وذخـ ـ ـ ـÒة
الشضعب ‘ /إأط - - - -ار ﬁارب- - - -ة
أإلره- -اب ،قضست م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج -يشس
ألوطني ألشسعبي ،ظهر يوم  19جويلية
 ،2016ع - -ل- -ى إأره- -اب- -ي وأسسÎج- -عت
مسسدسسا رشساشسا من نوع كÓشسنيكوف
وكمية من ألذخÒة ونظارة ميدأن.
” ذلك إأث -ر ع -م-ل-ي-ة ب-حث وت-ف-ت-يشس
قرب بلدية إأيقر ،دأئرة بوزقن ،شسرق
ولية تيزي وزو/ن.ع.1.
ل ت ـ ـزأل ألعملي ـة متوأصس ـلة .
ضضبط  10بنادق صضيد وتوقيف
 35مهاجرا غ Òشضرعي
‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة،

بن تركي:

ضسبط أفرأد ألدرك ألوطني ،يوم 18
ج-وي-لية  2016بتبسسة/ن.ع ،5.عشس -ر
( )10بنادق صسيد وكمية من ألذخÒة.
من جهة أخرى وبكل من برج باجي
ﬂت- -ار وع Úق- -زأم/ن.ع ،6.أوق- -فت
م -ف -ارز ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشس-ع-ب-ي
م-ه-رب )02( Úأث- -ن Úوضس- -ب -طت ()04
مركبات رباعية ألدفع و( )1.625طن
من أŸوأد ألغذأئية و( )2664وحدة
من ﬂتلف أŸشسروبات و( )800لÎ
من ألوقود.
وب-ك-ل م-ن ت-ل-مسسان/ن.ع 2.وغردأية
وع Úأمناسس /ن.ع ،4.أوقفت مفارز
مشسÎكة ( )35مهاجرأ غ Òشسرعي.

فنيدسس بن بلة
تصسوير  :فواز بوطارن

حفل ألتكر Ëألذي جرى بحضسور
رئ -يسس ب-ل-دي-ة ح-ي-درة ألسس-ي-د سس-ام-ر
مرأد ،و‡ثل جريدة «ألشسعب» ،أثبت
م- - -دى أل- - -تÓ- - -ح- - -م ب Úألشس - -رط - -ة
وألسس - -ل - -ط - -ات أÙل- -ي- -ة وأإلعÓ- -م
بصسفتهم أ◊لقة ألثابتة ‘ أŸعادلة
أألم-ن-ي-ة .ك-م-ا ت-رج-م أ◊ف-ل وظ-ي-فة
ألشس- - -رط- - -ة أ÷وأري- - -ة وعÓ- - -ق - -ات
أل- -ت- -وأصس -ل وألتصس -ال م -ع أÙي -ط
ألثابت وأŸتغ Òوألتكفل بانشسغالت
أŸوأطن.Ú
أسس-ت-حسس-ن أŸك-رم-ون أل-لفتة ألطيبة
أŸدرجة ‘ إأطار ألهتمام بأافرأد
ألشس -رط -ة أع -وأن -ا وإأط -ارأت –رصس
Óم-ن
ع -ل -ي -ه -ا أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل  -أ

أل-وط-ن-ي ،وي-ؤوك-د ع-ل-ي-ه-ا أل-ل-وأء ع-ب-د
ألغا Êهامل ‘ كل مناسسبة وموعد.
ذك- -ر شس -اف -ع -ي ع -ادل رئ -يسس أألم -ن
أ◊ضس- - - - -ري ألـ ،6م- -ع- -ط- -ي- -ا أب- -ع- -اد
ألحتفالية بعيد ألشسرطة أŸصسادف
لـ 22ج -وي -ل -ي-ة م-ن ك-ل ع-ام ،أŸدرج
ضس -م -ن ألÈن-ام-ج أŸسس-ط-ر م-ن ق-ب-ل
أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ،ب -ه-ذأ أŸع-ط-ى
منوها بدور ﬂتلف ألعناصسر أألمن
‘ Œسسيد أıطط ألوطني لبسسط
أألم -ن وت-رسس-ي-خ أل-ط-م-ان-ي-ن-ة .وه-ي
م -ه -م -ة ي -ؤودي -ه -ا ع -ن -اصس -ر ألشس-رط-ة
ب - -احÎأف - -ي - -ة وأق - -ت - -دأر ك - -اسس - -بÚ
أŸصسدأقية وألثقة.
من هذه ألزأوية أعطى رئيسس بلدية
حيدرة سسامر مرأد قرأءة ‘ أ◊دث
ق -ائ  Ó-ل -ن -ا »:إأن ألح -ت -ف -ال-ي-ة ب-ع-ي-د
ألشس -رط -ة أل -ت -ي دأب ع -ل -ي -ه -ا أألم-ن
أ◊ضسري ألـ 6لشسارع ألشسهدأء تؤوسسسس

ل- -ع Ó-ق -ات ت -وأصس -ل ب Úألسس -ل -ط -ات
أŸدنية وأألمنية أ◊لقة ألصسلبة ‘
م -ع -ادل -ة ألشس -رط -ة أ÷وأري -ة .وه -ي
معادلة ›سسدة ‘ أŸيدأن من قبل
أألمن أ◊ضسري ألـ 6برئاسسة شسافعي
ع - -ادل أل - -ذي ي - -ل - -ب - -ي دوم - -ا ن- -دأء
أŸوأطن Úع Èرئيسس بلدية حيدرة».
وذك-ر سس-ام-ر م-رأد ب-ت-دخ-ل شس-اف-ع-ي
أŸباشسر وقضسائه ألنهائي على ألسسوق
أل-ف-وضس-وي سس-ل-ي-م-ان سس-ع-دون با◊ي
أل -ع -ت -ي-ق ‘ ح-ي-درة وم-ا أح-دث-ه م-ن
أرتياح وسسط ألسسكان .وقال أن هذأ
ألتدخل ألذي عالج مشسك Óعويصسا
وكابوسسا أرق ألسسلطات وألسسكان ،هو
مثال بسسيط من حالت كثÒة أثبتت
ألشسرطة من خÓلها وفائها للمهمة
أŸق -دسس -ة وأل -وظ -ي -ف-ة غ Òأل-ق-اب-ل-ة
للتنازل –ت أي طارئ تعزيز أألمن
وألطمأانينة ‘ كل ألظروف.

قالت أاّنها سضفÒة أامل تلقى دوما راحتها ‘ ضضيافة ا÷زائر

شضمسس األغنية اللبنانية ‚وى كرم تلهب ركح مسضرح وهران

لغنية اللبنانية الفنانة‚ ،وى
أاحيت شضمسس ا أ
كرم ،حف Óفنيا ضضخما على مسضرح الهواء الطلق،
حسضني شضقرون ،وسضط وهران
سضاطعة بنورها الوضضاء وصضوتها ا÷بلي الرنان
النابضس بإاحسضاسضها اŸرهف الفياضس.

وهران :براهمية مسسعودة

غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنّت للجزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ‘ أاشضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

وقبيل تنظيمها للحفلة الغنائية ،اأجرت ضضيفة ا÷زائر‚ ،وى كرم ،ندوة صضحفية مقتضضبة بفندق الروايال وسضط اŸدينة
اأكدت على الفور وب Óتردد عشضقها للجزائر ،بلد اŸليون ونصضف اŸليون شضهيد.
أك -دت ‚وى ك -رم أّن -ه -ا سس -فÒة أم -ل وف -رح وإأب-ن-ة من خرأب ودمار ‘ سسوريا وألعرأق وغÒها ،دأعية كما أردف بن تركي ،قائ»: Óأنّ أألجر ألتي تلقته
مدللة ،تلقى دوما رأحتها ‘ ضسيافة أ÷زأئر ،ألتي من ألله أن يحقن ألدماء ويعيد ألفرحة وألسسلم ألنجمة ‚وى كرم عن حفلتها ‘ وهرأن بلغ 60
ي-حسس-ن مسس-ؤوول-وه-ا م-ع-ام-ل-ة أل-ف-ن-ان ،Úوجمهورها وأألمن لهذه ألشسعوب.
أل - -ف دولر ،ول - -يسس نصس - -ف م- -ل- -ي- -ون دولر ،ك- -م- -ا
ألذوأق للفن أألصسيل ،قائلة« :كل مرة يعلمنا دروسسا م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-دي-وأن أل-وط-ن-ي أشسيع ،وهو أجرها أŸعمول به دوما ،وألذي ل
‘ ألنقاوة وألتفاعل ألهادئ ،ألرزين ألذي يع Èعن ل -ل -ث -ق -اف -ة وأإلع Ó-مÿ ،ضس-ر ب-ن ت-رك-ي ،إأّن ج-م-ل-ة يتعدى مبلغ مليار سسنتيم بعملتنا ألوطنية ،خا“ا
مدى وعيه Ãا يجري من حوله».
أألقاويل ألتي أثÒت حول زيارة ألنجمة أللبنانية تدخلّه بالتأاكيد أن ‚مة مثل ‚وى كرم ،غّنت
شسمسس أألغنية أللبنانية ،أسستغلت أŸناسسبة ،لتعبّر ‚وى ك -رم ب -خصس -وصس م -ا ت -ل -ق-ت-ه م-ن أج-ر ،أم-ور للجزأئر ‘ أوج أألزمة ‘ ألتسسعينيات ل تقدر
عن عميق حزنها Ÿا يجري ‘ أألوطان ألعربية هامشسية وغ ÒأخÓقية غرضسها مشس.Ú
بثمن».

براهمية م

أ◊فل ،أنطلق على ألسساعة أ◊ادية عشسر وربع تقريبا،
وبكل عفوية ،حّيت جمهورها ،ألذي قدم من ﬂتلف
وليات ألوطن ،أسستمتعوأ بوصسÓت غنائية طيلة سساعة
كاملة من ألزمن.
غّ- -ن- -ت ‚م- -ة أألغ- -ن- -ي -ة أل -ل -ب -ن -ان -ي -ة ،ل -ل -عشس -ق ول -ل -حب
وأل -وط -ن ،أشس -ت -ع -لت أج -وأء ع -اصس -م-ة أل-غ-رب أ÷زأئ-ري،
على وقع زغاريد ورقصسات عائÓت“ ⁄ ،نعها أألمطار
ألغزيرة من ألتوأفد على أ◊فل.
أسستمرت أجوأء ألرقصس وأغا Êشسمسس أألغنية أللبنانية
ألتي رددها معها جمهورها طيلة ألسسهرة ،على غرأر
«عاشسقة أسسمرأ ،Êياشسمسس طلي علينا ،شسو هال أ◊،Ó
خ-ل-ي-ن-ي شس-وفك ب-ال-ل-ي-ل ،نسس-م ع-ل-ي-ن-ا أل-ه-وى ،خ-ل-ي ك-تفك
عكتفي ،يا بايع ألشسوق» ،وأخرى متفرقة ،من أجمل ما

غنته صساحبة ألصسوت أ÷بلي.
أختتمت ألنجمة ألسسهرة على أنغام أغنيتها أ÷ديدة
«يخرب بيتك شسوح حبيتك» ألتي ينتظر أن –قق ‚احا
ب- -اه- -رأّ ،أسس- -ت -ن -ادأ إأ ¤أل -ن -ج -اح أل -ب -اه -ر أل -ذي ع -رف -ت -ه
أألغنية على مدرجات أŸسسرح.
ضس -ي -ف -ة أل -ب -اه -ي-ة،أل-ت-ي ع-ادت م-رة أخ-رى ل-ت-ؤوّك-د ح-ب-ه-ا
للجزأئر وشسعبها من خÓل ألبتسسامة ألتي  ⁄تفارقها
وŒاوبها مع عشساقها دأخل أŸدرجات وخارج أسسوأر
أŸسسرح ،حيث Œمع ألعشسرأت من ألذين  ⁄يسسعفهم
أ◊ظ ‘ شسرأء تذكرة سسعرها  1000دج.

حض ـض ـ ـ ـرت األ ـل ـ ـ ـ ـوان الغنائ ـي ـ ـ ـة ا÷زائر ـي ـ ـ ـة والدبكـ ـ ـ ـ ـة السضور ـي ـ ـ ـة ‘ مهرجـ ـ ـان تيم ـق ـ ـ ـ ـ ـاد

«الشضعب» ترصضد أاجواء
لخÒة
السضهرة ما قبل ا أ
نغمات موسضيقية خالدة ‘ رسضائل للحب والسضÓم

لوراسضية
على وقع الرقصضات الشضاوية والنغمات ا أ
وفلكلورها أاهب ‚وم السضهرة السضابعة من
مهرجان تيمقاد الدو‹ ‘ طبعته الـ ،38حيث
سضجل Œاوب كب Òللجمهور ا◊اضضر على قلته مع
الوصضلة الغنائية لكل من النجم السضوري وفيق
حبيب ‘ ثا ÊإاطÓلته Ãسضرح تاموقادي.
أكدت ﬁافظة مهرجان تيمقاد ألدو‹ ‘ ،ألسسهرة ما
قبل أألخÒة من هاته ألطبعة «أصسالة أŸهرجان» وأنتمائه
إأ ¤منطقة أألورأسس من خÓل بر›ة عديد أألسسماء
ألغنائية من أŸنطقة ،مؤوكدة بذلك أهمية أŸهرجان ‘
ت-ف-ع-ي-ل أ◊رك-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ف-ن-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر أل-ع-م-ي-ق-ة
باÿصسوصس ،كيف ل وتيمقاد كان ومازأل رمزأ للجزأئر
باعتباره عميد أŸهرجانات ألوطنية ،وقد تدأولت على
رك -ح ت-ام-ق-ادي أسس-م-اء خ-ال-دة ‘ ﬂت-ل-ف أل-ط-ب-وع سس-وأء
ج-زأئ-ري-ة أو ع-رب-ي-ة أك-تشس-فت أصس-ال-ة أل-ث-ق-اف-ة أ÷زأئ-رية
وم -وق-ع-ه-ا أل-ث-ابت ‘ أŸقصس-د أل-وط-ن-ي ك-وج-ه ل-لسس-ي-اح-ة
بامتياز.

كالعادة أقتلعت أألغنية ألشساوية أألصسيلة مدرجات تيمقاد،
ح -يث أدى أل -ف -ن -ان ك -م -ال أل -ق -اŸي دورأ ك -بÒأ ‘ إأم-ت-اع
أ◊ضسور من خÓل ألرقصسات أŸمتعة وأألنغام ألشسجية
ألضس- -ارب -ة ‘ ع -م -ق أألورأسس– .ت زغ -اري -د أل -ع -ائ Ó-ت
وŒاوب ألشس -ب -اب بشس -ك -ل م -ل -فت ع -كسس م-ك-ان-ة أألغ-ن-ي-ة
ألشساوية ‘ قلوبهم ،وقد أسستمرت ﬁافظة أŸهرجان ‘
عرضس برنا›ها للجمهور من خÓل أنتقالها من عمق
ألورأسس أألشسم من خÓل ألنجم سسليم ألشساوي ألذي ألهب
أŸدرجات بباقة من روأئعه ألغنائية.
أنتقل أ÷مهور بعدها إأ ¤ألطابع ألقبائلي ،حي أمتع
ألفنان ماسسي أ÷مهور Ãجموعة من أألغا Êألقبائلية
ألرأقصسة وألهادئة ‘ نفسس ألوقت ليخلفه ‘ ألركح ألفنان
ﬁم -د ع -ل -ي -ا أل -ذي غ -ن -ى ب -دوره ل-ل-حب وأل-وط-ن وأم-ت-ع
أ÷مهور .
م-ب-اشس-رة ب-ع-ده-ا أه-ت-زت أŸدرج-ات ع-ل-ى وق-ع أل-دب-كة
ألسسورية ألتي كانت حاضسرة بقوة خÓل ألسسهرة من خÓل
ألفنان ألسسوري وفيق حبيب ‘ ثا Êزيارة له Ÿهرجان

تيمقاد ،حيث أدى ›موعة من أغانيه ألعاطفية وألوطنية
على غرأر»لزرعلك بسستان» و»أه Óوسسه« ، »Óبالقوة رأح
ح -بك» أل -ت -ي أسس -ت -حسس -ن -ه-ا أ÷م-ه-ور ورقصس ك-ثÒأ ع-ل-ى
نغماتها.
اŸهرجان ‘ عيون ضضيوفه
@ وفيق حبيب من سضوريا...تيمقاد رمز للتحرر والنضضال
أعرب ألفنان ألسسوري وفيق حبيب عن سسعادته ألكبÒة
للغناء فوق ركح مسسرح تامقادي وهو ما سسيكون إأضسافة
كبÒة له ‘ مشسوأره ألفني ،حيث سسبق له وأن زأر أ÷زأئر
وغنى Ãهرجان جميلة إأل أن سسحر تيمقاد ﬂتلف “اما
متمنيا أن توجه له ألدعوى ‘ ألطبعات ألقادمة ،مؤوكدأ
حرصسه وولعه بالفن أ÷زأئري.
@ كمال القاŸي...تعودت على اŸهرجان وتعود علي
أصسبح مهرجان تيمقاد من أولوياتي ألفنية ،حيث أحرصس
على أŸشساركة ‘ كل ألطبعات كلما وجهت ألدعوة ‹،
وأنا سسعيد ‘ هذه ألطبعة ألنني سسأاشسارك مع زمÓئي ‘

أحياء ألسسهرة ما قبل أألخÒة وهو شسرف كب Òسسيضسيف
ألكث Òلرصسيدي ألفني.

باتنةŸ :وشسي حمزة

