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ثÓثة مشساريع مختلطة
بين إلبلدين يتم إلتوقيع عليها

بوشسوارب يزور موقع
الشسريك اأ’ندونيسسي
ايندوراما
صص 0٣

مقتل إلطفلة نهال

المعهد الوطني لألدلة
الجنائية أاكد العلقة
بين المؤوشسرات المعثور
عليها واختفائها

إلسسياحة إلغابية مورد دإئم
’همال
يعاني إ إ

صص 24

بحضسور وزير إلثقافة

مسساحات شساسسعة والمواطن
في عزلة عن بيئته الطبيعية
صص 07

رإت

مؤوشس

’نتاجية في قلب إلمنافسسة ومطالبة بالمبادرة
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يشسرف وزير إلصسحة وإلسسكان وإإصسÓح
إŸسستشسفيات عبد إŸالك بوضسياف ،غدإ،
على إلأبوإب إŸفتوحة إÿاصسة Ãصسالح
إلصسحة إ÷وإرية بسسطيف ،إنطÓقا من
مقر إلإذإعة إÙلية.

إلعدد

فضساءات ديوان مؤوسسسسات الشسباب
تسستقطب الشسباب

١٧١00

نقاشس حول «رواية اإلمÈاطور»

دار الدزاير تعرف
بعادات سسكيكدة

تنظم مديرية إلنشسر للموؤسسسسة إلوطنية
تسس- -ت- -ق- -طب فضس- -اءإت دي -وإن م -وؤسسسس -ات
لÓتصسال إلنشسر وإلإشسهار ،إليوم ،ندوة
إلشس -ب -اب ل -ولي -ة سس -وق إأه -رإسص إأع-دإدإ
ن - - -ق - - -اشص ح - - -ول روإي - - -ة «إإمÈإط- - -ور
هائلة من إلشسباب ‘ ظل موجة إ◊ر
إل -رغ -ب -ة» ،ل -ل -م -وؤل -ف ج -وإد رسس -ت -م،
إلتي تعرفها إŸنطقة حسسبما لوحظ
ت -ن -ظ -م دإر إل -دزإي -ر سس -ه-رإت م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ع-ادإت و
م-ت-ب-وع-ة ب-الإه-دإء ،وذلك Ãك-ت-بة
ع Èع -دي -د دور إلشس -ب-اب وإŸرك-ب-ات
ت-ق-ال-ي-د ولي-ات إل-وط-ن ،وخصسصست سس-ه-رة إل-ي-وم ،لولية
«شس- -ايب دزإي- -ر» بشس- -ارع ب- -اسس- -ت -ور،
إل- -ري- -اضس- -ي- -ة إ÷وإري -ة وإل -ق -اع -ات
سس -ك -ي -ك -دة ،ف -ي -م -ا سس -ت -ك -ون ڤ -اŸة
إإبتدإء من إلسساعة  ١٦ : 30مسساء.
إŸت -ع -ددة إل-ري-اضس-ات إŸن-تشس-رة عÈ
إÙط - -ة إل- -ث- -ان- -ي- -ة غ- -دإ،
ربوع هذه إلولية إ◊دودية.
وذلك إب - - -ت - - -دإء م- - -ن
وت- -وف- -ر ه- -ذه إل -فضس -اءإت إأنشس -ط -ة
إلسساعة
بعد إ◊ريق إلذي نشسب بديوإن رياضص إلفتح
ع -دي -دة م -ن خ Ó-ل ن -وإدي إل -ف -ن-ون
20 : 30مسساء.
إل -تشس -ك -ي -ل -ي -ة وإل -ف -ن -ون إل -درإم -ي -ة
وإل -غ -ن -ائ -ي -ة ب -الإضس -اف -ة إإ ¤إأنشس-ط-ة
إأخ- -رى ع- -ل- -م- -ي- -ة وري -اضس -ي -ة ون -وإدي
إلأنÎنت.
‘ إطار إلعمل إŸسسطر من قبل مصسالح إلشسرطة إلقضسائية بأامن

ا◊يازة واŸتاجرة
باıدرات ‘ حالة العود

لو ¤إ ¤م-ك-اف-ح-ة
دإئ -رة قصس-ر إ◊Òإن وإل-ذي ي-ه-دف ب-ال-درج-ة إ أ

اتصسـ ـ ـ ـ ـالت ا÷زائ ـ ـ ـر تصسلـ ـ ـح صسÓت
الهات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف واألن ـ ـ ـ ـ ـÎنت

«إلشس - -عب» ت- -ع- -ل- -ن إتصس- -الت
لفات إلجتماعية ،قامت
إ÷رÁة Ãختلف أإنوإعها ،وكافة أإشسكال إ آ
بإايقاف مروج خط Òللمخدرإت.
إ÷زإئ -ر ع -ن تصس -ل-ي-ح صسÓ-ت
وتعود وقائع إلقضسية إ ¤نهاية إ أ
لسسبوع إŸاضسي ،حيث وردت مصسالح إل - -ه - -ات - -ف وإلأنÎنت ع - -ل - -ى
أإمن إلدإئرة معلومات مؤوكدة مفادها قيام أإحد إ أ
لشسخاصص بÎويج مسس-ت-وى إل-طابق  ١04بديوإن
.
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إلسس -ت -غ Ó-ل إ÷ي-د ل-ه-ذه إŸع-ل-وم-
إ◊ري - -ق إل - -ذي نشسب ي - -وم 2٧
إŸصسلحة ‘ إŸيدإن مكن من إيقاف إŸشستبه فيه متلبسسا بارتكابه
جويلية إŸنقضسي وإلذي تسسبب
إ÷رÁة وبحوزته كمية من إıدرإت (كيف معالج) كان
‘ تدم ÒإÓÙت إŸتوإجدة بهذإ
سس - -ج - -لت إŸدي - -ري - -ة إل - -ع - -ام - -ة
بصسدد ترويجها مع مصسادرة مبلغ ما‹ كمتحصسÓت
إŸوقع.
ى
ل-ل-غ-ابات إأن  ١ . 0٥8ح-ريقا إأت
لضسافة إ¤
وع-ائ-دإت م-ت-اج-رت-ه ب-اŸم-ن-وع-ات ،با إ
وتسسنى للفرق إلتقنية لتصسالت إ÷زإئر إلتدخل بع ÚإŸكان
ن
م
على إأك Ìمن  ٦ . ٧00هكتار
ضسبط و حجز سسك Úكان يسستعمله كأادإة
بعد رفع إلطوق إلأمني إلذي كان مفروضسا Ãكان إ◊ادث ،وذلك
إŸسساحات إلغابية على مسستوى
لتقطيع و Œزئة إıدرإت.
بعد إأن إأتت إألسسنة إللهب على عدة كوإبل نحاسسية وكوإبل إلألياف
إلÎإب إل -وط -ن -ي خÓ-ل إل-فÎة
إلبصسرية وإأدت إإ ¤إإتÓفها ،إلأمر إلذي تسسبب ‘ عزل إŸوؤسسسسات وإÓÙت
إŸمتدة من إلفا— يونيو إإ3 ¤
إلتجارية بديوإن رياضص إلفتح.
إأغسسطسص .20١٦
وجددت إتصسالت إ÷زإئر إعتذإرها لزبائنها عن هذه إلإزعاجات إÿارجة عن إإرإدتها وتذكر
وإأوضس-حت حصس-ي-ل-ة ل-ل-مديرية
باأن شسبكتها تتعرضص يوميا إإ ¤إلعديد من إلأعمال إلتخريبية إلتي توؤثر على جودة إÿدمة.
إلعامة للغابات ،إأول إأمسص ،إأن
 ١ . 0٥8حريقا إأتت على  ٦ . ٧3٥هكتارإ من إŸسساحات إلغابية
م -ن ب-ي-ن-ه-ا  2 . ١٧٥ه -ك -ت-ارإ م-ن إل-غ-اب-ات و  2 . 024ه-ك-ت-ارإ من
إلأدغال و 2 . ٥3٦هكتارإ من إلأحرإشص ،إأي Ãعدل  ١٦حريقا
‘ إل- -ي- -وم ،مشسÒة إإ ¤إأن إل- -ولي- -ات إلأك Ìتضس- -ررإ م -ن ه -ذه
إ◊رإئق هي بجاية وسسيدي بلعباسص وسسوق إأهرإسص وتلمسسان
و بومردإسص وتيزي وزو وبسسكرة وجيجل وإلبليدة وتيبازة.

أاك ـ ـ ـ ـ Ìمن  6700هكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
أاتلفتهـ ـا النـÒان منذ جويليـ ـ ـة

لصس زاوية سسيدي عبد الرحمان
األيلو‹ ‘ قبضسة األمن ببجاية

أاربعة قتلى وثÓثة
جرح ـ ـى ‘ ح ـ ـ ـ ـادث
مـ ـ ـرور بال ـ ـ ـ ـ ـ ـوادي

لقي إأربعة ( ) 4إأشسخاصص حتفهم
وإأصسيب ثÓثة إآخرون بجروح ‘ حادث مرور وقع ،إأول إأمسص،
باإقليم بلدية إلدبيلة ( 20كلم شسرق عاصسمة ولية إلوإدي)،
حسسبما علم من مصسالح إلدرك إلوطني.
ووق -ع إ◊ادث ع -ل -ى مسس -ت -وى إل-ط-ري-ق إل-وط-ن-ي رق-م  ١٦إإثر
إصسطدإم عنيف وقع ب Úسسيارت Úسسياحيت Úإإحدإهما سسيارة
إأج -رة ت -ق -ل مسس -اف -ري -ن ،ح -يث تÎإوح إأع -م -ار إلضس -ح -اي -ا م -ن
إلسسيارت( ÚرجÓن وإمرإأتان) ب 20 Úو ٥0سسنة ،فيما إأصسيب
ث Ó-ث -ة رك -اب إآخ -ري-ن ب-ج-روح م-ت-ف-اوت-ة إÿط-ورة وف-ق ذإت
إŸصسدر.
يومية وطنية إخبارية تصسدر عن إŸؤوسسسسة إلعمومية
إلقتصسادية(شسركة ذإت أإسسهم)
رأإسص مالها إلجتماعي ١2٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع إلشسهدإء إلجزإئر

إلÈيد إ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسص(021) 60.67.93 :

لدإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسص(02١)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

“كنت مصسالح إلأمن باأقبو ولية بجاية ،إأمسص
إلأول ،م -ن ت -وق -ي -ف لصص ق -ام ب -السس -ت -ي Ó-ء ع-ل-ى
١3جهازإ إإعÓم إآ‹ ومبلغ ما‹ ،من مكتب زإوية
سس -ي -دي ع -ب -د إل -رح-م-ان إلأي-ل-و‹ ،إل-ك-ائ-ن-ة ب-ح-ي
قندوزة ،ويتعلق إلأمر باŸدعو (د/ي)  2٧سسنة،
مقيم Ãدينة إأقبو مسسبوق قضسائيا.
إلعملية جاءت ‘ إإطار ﬁاربة إ÷رÁة بشستى
إأشس-ك-ال-ه-ا ،ب-ه-دف ح-م-اي-ة إلأشس-خ-اصص وإŸم-تلكات،
ح- -يث ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى شس- -ك- -وى م- -ودع -ة ل -دى ف -رق -ة
إلشسرطة إلقضسائية لأمن دإئرة إأقبوإ ،من طرف إأعضساء إللجنة إلدينية لزإوية سسيدي عبد
إلرحمان إلأيلو‹ مفادها سسرقة إلأجهزة إŸذكورة من إلزإوية.
ح-يث ت-ن-ق-ل ع-ن-اصس-ر إل-ف-رق-ة وق-ام-وإ ب-اŸع-اي-ن-ات إŸي-دإن-ي-ة ب-اسس-ت-ع-م-ال إل-ت-ق-ن-ي-ات إل-ع-ل-م-ية
إ◊ديثة إŸتاحة ،وكذإ تكثيف عملية إلبحث وإلتحري ،وبفضسل حنكتهم “كنوإ من فك
لغز فعل إلسسرقة بتوإفر ظر‘ إلليل وإلكسسر.
وبعد ” –ويل إŸتهم للمصسلحة لسستكمال إلإجرإءإت إلقانونية ،حيث ” –رير ملف
جزإئي ضسده ،وتقدÁه إأمام إ÷هة إلقضسائية إıتصسة وصسدر ‘ حقه إأمر إإيدإع.

إلرئيسسة إŸديرة إلعامة
مسسؤوولة إلنشسر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أإوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصسحابها نشسرت أإو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لشسهار
إŸؤوسسسسة إلوطنية للنشسر وإ إ
 ١شسارع باسستور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات إلتالية:إلوسسط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شسركة إلطباعة  S.I.Oإلشسرق :شسركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ألسسبت  ٠٦أوت  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ٠٣ذي ألقعدة  ١٤٣٧هـ

»æWh

قال أان التعب Òعن مسشاندة ا÷زائر أاّثر فيه بششكل خاصس

فرانسسوا هولند يوجه رسسالة شسكر للرئيسش بوتفليقة
ت-ل-ق-ى رئ-يسس ا÷م-هورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،رسشالة ششكر
م -ن ن -ظÒه ال -ف-رنسش-ي ،ف-رانسش-وا
ه -ولن -د ،ق -ال ف -ي-ه-ا اأن ال-ت-ع-بÒ
ع -ن مسش -ان-دة ا÷زائ-ر «اأث-ر ف-ي-ه
بشش -ك -ل خ -اصس» ع -قب الع-ت-داء
الإرهابي الذي اسشتهدف مدينة
نيسس.
وج -اء ‘ رسس -ال -ة أل-رئ-يسس ه-و’ن-د
«لقد أثرت ‘ بشسكل خاصس مسساندة
أ÷زأئر ألتي أعربتم لنا عنها عقب
أإثر أ’عتدأء أ’إرهابي ألرهيب ألذي
ضس -رب ف -رنسس-ا ‘ صس-م-ي-م-ه-ا Ãدي-ن-ة
ن-يسس ي-وم أ’ح-ت-ف-اء ب-ع-ي-ده-ا ألوطني
و أود أن أشسكركم شسكرأ جزي.»Ó
و أضس-اف أل-رئ-يسس أل-ف-رنسس-ي ي-ق-ول
«أإن رسسالة ألصسدأقة ألتي وجهتم لنا
وأل-تضس-ام-ن أل-دو‹ أإزأء بÓ-دن-ا ل-ه-م-ا
دع -م -ا ث -م -ي -ن -ا ي -ع -زز أل-ل-ح-م-ة ب-ي-ن-ن-ا
وصسدأقتنا وعزمنا».
و أك -د أل -رئ -يسس ه -و’ن-د أن-ه « أم-ام
هذأ ألفعل ألشسنيع فاإن تعاطفنا يتجه
أو’ ل-لضس-ح-اي-ا أل-ف-رنسس-ي Úوأ’أجانب
وك - -ذأ ع - -ائ Ó- -ت - -ه- -م» ،مشسÒأ أإ ¤أن
«ألقيم ألتي تقوم عليها فرنسسا من
قيم حقوق أ’إنسسان وأ◊رية هي ألتي
أسستهدفت مرة أخرى».
وأسستطرد ألرئيسس ألفرنسسي يقول

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

«’ شسيء Áكنه أن يثنينا عن موأصسلة
م-ك-اف-ح-ت-ن-ا لÓ-إره-اب و أإن-ه-ا Ÿعركة
طويلة ولكن با’لتفاف حول أŸبادئ

ثÓثة مششاريع ﬂتلطة ب Úالبلدين يتم التوقيع عليها

١٧١٠٠

مسشلم خÓل اسشتقبالها سشف Òجمهورية كرواتيا

اسستعراضش اÙاور الكÈى للسسياسسة الجتماعية
اŸنتهجة ‘ البلدين
اسش -ت -ع -رضشت وزي -رة ال -تضش-ام-ن
ال-وط-ن-ي والأسش-رة وقضش-ايا اŸراأة،
م -ون -ي -ة مسش -ل -م ،اأمسس ،م -ع سش -فÒ
ج -م -ه -وري -ة ك -روات -ي -ا ب-ا÷زائ-ر،
اأن- -دري- -ازف- -ي- -تشس م -اران ،اÙاور
ال -كÈى ل-لسش-ي-اسش-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
اŸن-ت-ه-ج-ة ‘ ال-ب-ل-دي-ن واأعربا عن
اإرادت - -ه - -م - -ا ‘ تشش - -ج- -ي- -ع ت- -ب- -ادل
التجارب ‘ هذا اÛال.
أوضس -ح ب -ي -ان ل -ل -وزأرة أن أل-ط-رفÚ
عÈأ عن أإرأدتهما ‘ «تشسجيع تبادل
أل -ت -ج -ارب ‘ ›ال رع -اي-ة أŸع-وقÚ
وت -ك -وي -ن أŸوؤط -ري -ن أل -ب -ي-دأغ-وج-يÚ
أŸتخصسصس.»Ú
كما تبادل ألطرفان وجهات ألنظر
بشس- -اأن «أÙاور أل- -كÈى ل- -لسس- -ي- -اسس -ة
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة أŸن -ت -ه -ج-ة ‘ ك-ل م-ن
أ÷زأئ- -ر وك- -روأت- -ي- -ا’ ،سس- -ي- -م -ا ب -ع -د
أل -ت -ح -و’ت أل -ع -م -ي -ق-ة أل-ط-ارئ-ة ع-ل-ى
ألتنظيم أ’أسسري بفعل أ’آثار ألسسلبية
ل -ل -ع -وŸة وضس -رورة أإع -ط-اء أ’ه-ت-م-ام
أ’ك Èل- -ل -ت -ك -ف -ل ب -ال -ط -ف -ول -ة وأŸر أة
وأ’شسخاصس أŸسسن.»Ú
وشس -ك -ل أل -ل -ق-اء م-ن-اسس-ب-ة ل-ل-ج-ان-بÚ
«لÓإشسادة بنوعية ألروأبط ألتاريخية

ألتي ندأفع عنها وألبقاء أوفياء لروح
ثورة  ١٤جويلية سسنظل دوما أقوى
من أولئك أŸتعصسب.»Ú

ألعدد
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وألسس- -ي- -اسس -ي -ة أل -ت -ي Œم -ع أل -ب -ل -دي -ن
ألصسديق.»Ú
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،ع Èأل -ط -رف -ان
عن»أنشسغالهما للوضسع أ’أمني ألسسائد
‘ عدد من ألدول ألعربية ومنطقة
ألسساحل» ،مشسÒين أ « ¤أثر ألنزأعات
أŸسس -ل -ح -ة ع -ل -ى ت Ó-ح -م أ’سس-رة م-ن
خÓل Œنيد أ’طفال ‘ أ◊روب و‘
أ÷ماعات أ’إرهابية».

مشساركة وفد عن ›لسش األمة ‘ الندوة الـ 8
لرؤوسساء الŸÈانات اإلفريقية Ãيدراند

بوشسوارب يزور موقع الشسريك األندونيسسي ايندوراما

زار وزي -ر الصش -ن -اع -ة واŸن -اج -م
ع- -ب- -د السشÓ- -م ب -وشش -وارب ،اأمسس،
ع -دة م -واق -ع صش -ن -اع-ي-ة Ãن-ط-ق-ة
بورواكرتا ( 90كم عن جاكارتا)
م - -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا م- -وق- -ع اي- -ن- -دورام- -ا
الشش -ريك الأن -دون -يسش -ي Ûم -عÚ
ع -م -وم -ي Úج-زائ-ري ‘ Úمشش-روع
اسشتغÓل و–ويل الفوسشفات.
ع -ل -ى مسس-ت-وى مصس-ن-ع أي-ن-دورأم-ا -
أحد أهم فروع تصسنيع ألبوليم‘ Ò
أن-دون-يسس-ي-ا -ت-ط-رق ألسس-ي-د بوشسوأرب
أ ¤ط- - -م- - -وح- - -ات أ÷زأئ- - -ر ‘ ›ال
ألبÎوكمياء وخاصسة ‘ ميدأن تصسنيع
رأتنج ألبÓسستيك وألبوليم ÒأŸشستق
من ألغاز ،حسسبما أوضسح بيان لوزأرة
ألصسناعة وأŸناجم.
«وتسستورد أ÷زأئر حاليا ما قيمته
 ٦ ،5م- - -ل- - -ي- - -ار دو’ر م- - -ن أŸوأد
أل -ب Ó-سس -ت -ي -ك-ي-ة وه-و م-ا Áث-ل ف-رصس-ة
ث- -م- -ي- -ن- -ة ’سس- -ت- -ب -دأل ه -ذه أل -وأردأت
ب -ا’ن -ت-اج أل-وط-ن-ي أ ¤ج-انب تصس-دي-ر
ه -ذأ أ’إن-ت-اج دول ألسس-اح-ل أ’إف-ري-ق-ي
ب -ا’ضس -اف -ة أإ ¤ك -ل م -ن -ط -ق -ة أل -ب -ح -ر
أ’أبيضس أŸتوسسط» يقول بوشسوأرب.
و أضساف ألوزير أن أ÷زأئر “لك ‘
ه - -ذأ أÛال ك - -ل أŸق - -وم- -ات ’أج- -ل
تقليصس أ’عتماد على أسستÒأد هذه
أŸوأد بحكم وفرة ألغاز ألطبيعي أإ¤

ج - -انب ج- -ودة ه- -ذه أŸادة وغ- -ن- -اه- -ا
با’يثان أŸناسسب للتحويل ألبÎوكمياء
وك- - -ذأ ق- - -رب أل - -ب Ó- -د م - -ن أ’أسس - -وأق
أ’إفريقية وأŸتوسسطية.
كما توجه ألوزير وألوفد أŸرأفق له
أ ¤أŸرك - -ز أŸت - -ع - -دد أل - -ت - -ق- -ن- -ي- -ات
’ن-دورأم-ا أل-ذي يسس-ت-ق-بل  ٢٧٠طالب
على مسساحة  ٢كم مربع كما يحتوي
ع -ل-ى م-درسس-ة دول-ي-ة ’أط-ف-ال أل-ع-م-ال
ألـ 5 . ٠٠٠ألذين يشستغلون باŸوؤسسسسة.
ب - -ه - -ذأ أÿصس- -وصس ط- -الب أل- -وزي- -ر
مسس -وؤو‹ أن -دورأم -ا ب -ادرأج أل -ت -ك-وي-ن
أŸتوأصسل وألتعليم بنفسس أŸسستوى ‘
أسستثمارأتها با÷زأئر خاصسة ‘ أإطار
ألشس- -رأك- -ة أل- -ت- -ي أب -رمت م -وؤخ -رأ م -ع
›مع Úعمومي Úجزأئري.Ú
ل -ل -ت -ذك Òف-ق-د ” أل-ت-وق-ي-ع م-وؤخ-رأ
ب- -ا÷زأئ- -ر ع- -ل- -ى ثÓ- -ث أت- -ف- -اق- -ي -ات
أسستثمار بقيمة أجمالية قدرت بـ٤ ،5
م- -ل- -ي- -ار دو’ر ب Úشس- -رك- -ات وط- -ن- -ي -ة
ع - - -م - - -وم - - -ي - - -ة و›م- - -ع أن- - -دورأم- - -ا
أ’ندونيسسي.
وسس -ي -ت -م م -ن خ Ó-ل ه -ذه ألشس -رأك -ة
ت -ن -ف -ي -ذ ثÓ-ث-ة مشس-اري-ع ﬂت-ل-ط-ة بÚ
أل -ب -ل -دي-ن ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ط-وي-ر وأسس-ت-غÓ-ل
م -ن -ج -م أل -ف -وسس -ف -ات أ÷دي -د ’ن -ت -اج
أ◊مضس أل - -ف - -وسس - -ف - -وري و أم - -ن - -ي - -وم
أل -ف-وسس-ف-ات ب-و’ي-ة سس-وق أه-رأسس أإ¤

ج-انب –وي-ل أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ’ن-ت-اج
أ’أم -ون-ي-اك ونÎأت أ’م-ن-ي-وم أل-ت-ق-ن-ي
وألكلسسيوم أمنيوم ألنيÎأت فى و’ية
سسكيكدة.
وسس -ي -غ -ط -ي أن -ت -اج ه -ذه أل -وح -دأت
ألصسناعية أحتياجات ألقطاع ألفÓحي
من أ’سسمدة و أıصسبات أضسافة أ¤
تصس - -دي - -ر أل - -ف - -ائضس ن - -ح- -و أ’أسس- -وأق
أÿارجية.
وك- -ان ب- -وشس- -وأرب وق- -ع م- -ع ن -ظÒه
أ’ن -دون -يسس -ي أي -رل-ن-ق-ا ه-رت-رت-و ع-ل-ى
م -ذك -رة ت -ف -اه -م أ’رب -ع -اء ب -ج -اك -رت -ا
(أندونيسسيا).
ويتوأجد بوشسوأرب باأندونيسسيا فى
أطار ألطبعة  ١٢للمنتدى أ’إسسÓمي
أ’قتصسادي ألعاŸي.

لمة،
طششارك وفد عن ›لسس ا أ
أاول أامسسÃ ،دينة ميدراند (جنوب
إاف -ري -ق -ي -ا) ‘ ال -ن -دوة السش -ن-وي-ة الـ8
لرؤوسشاء الŸÈانات الفريقية ،حيث
ج-دد «اŸوق-ف ال-ث-ابت» ل-ل-ج-زائ-ر من
أاجل اسشتقÓل الششعوب الفريقية.
Ãناسسبة هذه ألندوة ألتي تنظم –ت
شسعار «من أŸوأفقة أ ¤أŸصسادقة على
موأثيق أ’–اد أإ’فريقي مع ألتأاكيد على
ألÈت -وك -ول أŸع -دل ل -لŸÈان أإ’ف-ري-ق-ي:
أŸزأيا إ’فريقيا» ،ذكر ألسسيد جمال ولد
عباسس ألذي Áثل رئيسس ›لسس أأ’مة
عبد ألقادر بن صسالح ‘ كلمته Ãوقف
أ÷زأئ - -ر «أل - -ث - -ابت» لصس - -ال- -ح ألشس- -ع- -وب
أ’فريقية من أجل أ’سستقÓل وألكرأمة
وألعدألة وألتقدم».
‘ هذأ ألشسأان ،صسرح ألسسيد ولد عباسس
أن -ه «‘ أل -وقت أل -ذي ك -ان ف -ي -ه أل -رأح -ل
أمÒك -ال ك -اب -رأل يصس -ف أ÷زأئ -ر ب -ق-ب-ل-ة

اŸوافقة على تعي Úالسسف Òا÷ديد للفيتنام لدى ا÷زائر

أعطت أ◊كومة أ÷زأئرية موأفقتها على تعي ،Úفام كيوك ترو ،سسفÒأ مفوضسا
فوق ألعادة للجمهورية أ’شسÎأكية للفيتنام لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية
ألشسعبية ،حسسب ما أفاد به يوم أÿميسس بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.

 ..واŸوافقة على تعي Úالسسف Òا÷ديد لبنغÓديشش لدى ا÷زائر
أع -طت أ◊ك -وم -ة أ÷زأئ-ري-ة م-وأف-ق-ت-ه-ا ع-ل-ى ت-ع-يﬁ ،Úم-د ع-ب-د أ◊ي ،سس-فÒأ
م-ف-وضس-ا ف-وق أل-ع-ادة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ألشس-ع-ب-ي-ة ل-ب-ن-غÓ-ديشس لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية
ألدÁقرأطية ألشسعبية ،حسسب ما أفاد به يوم أÿميسس بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.

ألثوأر فإان ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة
ألذي كان وزيرأ للشسؤوون أÿارجية آأنذأك
لعب دورأ بارزأ سسوأء على مسستوى أأ’·
أŸتحدة من خÓل طرد نظام أ’برتايد
أو أل -ه -ي -ئ -ات أل -دول -ي -ة أأ’خ -رى م-ن أج-ل
ألدعم أأ’كيد لقضسية أ◊رية وألسسلم ‘
أإفريقيا».
وب- -ن- -فسس أŸن- -اسس- -ب- -ة ق- -دم أŸسس -ؤوول
أ÷زأئ- - -ري ع - -رضس - -ا ح - -ول أل - -دسس - -ت - -ور
أ÷زأئري أŸعدل أŸصسادق عليه ‘ ٧
فيفري  ٢٠١٦ومسسعى ألرئيسس بوتفليقة
‘ مسس -ار أ’ع -دأد أل -ت -وأف -ق -ي ل -ل -ق -ان-ون
أأ’سس -اسس-ي أŸع-دل وأل-ذي يشس-ك-ل ت-ق-دم-ا
كبÒأ ‘ تعزيز ألدÁقرأطية وأ◊كامة
با÷زأئر».
‘ هذأ ألشسأان ،أكد ولد عباسس «ألدور
أ’يجابي للŸÈان أ÷زأئري ‘ ألنقاشس
أل-وط-ن-ي ح-ول مشس-روع أل-دسس-ت-ور أ÷دي-د
وأسسهامه ألوأسسع ‘ أŸصسادقة على هذأ
ألنصس».
و” توزيع ألوثيقة أ◊رة «دسستور جديد
تأاشسÒة من أجل أŸسستقبل» ،وألتي تتناول
مسسار إأعدأد ألدسستور أŸعدل وأŸصسادقة
ع -ل -ي -ه ونشس -رت م -ؤوخ -رأ ب -ا÷زأئ-ر ع-ل-ى
أل- -وف- -ود أ◊اضس- -رة ‘ أل -ن -دوة ألسس -ن -وي -ة
لرؤوسساء ألŸÈانات أإ’فريقية.
ويذكر أنه منذ  ٢٠٠9يعقد ألŸÈان
أإ’ف - -ري - -ق- -ي ن- -دوأت سس- -ن- -وي- -ة ل- -رؤوسس- -اء
ألŸÈان- -ات أإ’ف -ري -ق -ي -ة أأ’عضس -اء قصس -د
درأسسة أŸسسائل أŸتعلقة بنشساط وأجندة
هذه ألهيئة وأ’–اد أإ’فريقي».

»æWh

السسبت  ٠٦أاوت  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٣ذي القعدة  ١٤٣٧هـ

أاكد أان الدخول ا÷إمعي لن يعرف ضسغطإ

حجإر يعطي إاششإرة انطÓق التسشجيÓت ا÷إمعية للطلبة ا÷دد من بومرداسض
أاعطى وزير التعليم العإ‹ والبحث العلمي ،الطإهر حجإر ،أاول أامسض ،من جإمعة أاحمد بوڤرة ببومرداسض إاشسإرة انطÓق
عملية التسسجيÓت ا÷إمعية النهإئية للطلبة ا÷دد التي تسستمر إا ¤غإية التإسسع من الشسهر ا÷إري.

البويرة :ع.نايت رمضسان
أاكد حجار باŸناسسبة أان الوزارة «سسخرت
كل اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية الضسرورية
إ’‚اح ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة» ،مشسÒا إا ¤مسس-اه-م-ة
نقابات القطاع و‡ثلي الطلبة ‘ هذه العملية
ال -ت -ي ت -ت -م ع -ل -ى مسس-ت-وى ج-م-ي-ع اŸؤوسسسس-ات
ا÷امعية.
و‘ هذا الشسأان ،ذكر حجار بأان الوزارة
اع -ت -م -دت ه -ذه السس -ن -ة ع-ل-ى ن-ظ-ام إال-كÎوÊ
يسسمح بتسسهيل عملية التسسجيل وربح الوقت،
موضسحا ان هذا النظام يسسمح للطالب Ãتابعة
مسساره الدراسسي من خÓل رقم وطني خاصض
يحتفظ به مدى ا◊ياة.
كما أابرز أان الدخول ا÷امعي ٢٠١٧-٢٠١٦
اŸق- -رر ي- -وم  ٤سس -ب -ت-م Èال-ق-ادم «ل-ن ي-ع-رف
ضسغطا مقارنة بالسسنوات الفارطة» ،بالنظر -
كما قال  -لعدة عوامل منها اسستÓم هياكل
بيداغوجية جديدة على مسستوى عدة و’يات
من الوطن.
وقد اسستمع حجار خÓل معاينته Ûريات
عملية التسسجيÓت ا÷امعية ’نشسغا’ت بعضض
ال -ط -ل-ب-ة ال-ذي-ن أاب-دوا اسس-ت-حسس-ان-ه-م ل-ظ-روف
ا’سستقبال من قبل القائم Úعلى العملية.
من جهة أاخرى ،تفقد السسيد حجار بو’ية
البويرة ›ريات عملية التسسجيÓت بجامعة
ﬁمد أاكلي و◊اج ،مÈزا ان هذه ا÷امعة
التي سستعرف التحاق قرابة  ٢٣أالف طالب،
شس -ه -دت «ت-ط-ورا م-ع-تÈا» م-ن ح-يث ال-ه-ي-اك-ل
البيداغوجية.
وذكر ‘ هذا الصسدد ان الدخول ا÷امعي
ب -ه -ذه ال -و’ي -ة سس -ي -ك -ون «ه -ادئ -ا ول -ن ي-ع-رف
ضس -غ -ط -ا» ،خ -اصس-ة م-ع اسس-تÓ-م  ٢.٠٠٠مقعد
بيداغوجي و ١5٠٠سسرير جديد.
و‘ رده على انشسغا’ت الطلبة ا÷دد على
مسستوى هذه ا÷امعة ،أاكد الوزير أان تلبية
رغبات الطلبة تتحكم فيها عدة عوامل منها
اŸع- -دل ال- -ع- -ام اÙصس- -ل ع -ل -ي -ه ‘ شس -ه -ادة
البكالوريا وكذا نقاط بعضض اŸواد ،مذكرا بأان
تقد Ëالطعن يتم ‘ حال عدم تلبية إاحدى
الرغبات السست اŸع Èعنها من قبل الطالب.
وب- -ن -فسض ال -و’ي -ة ،ع -اي -ن ح -ج -ار ال -ق -طب

ا÷امعي الذي يضسم اŸعهد التكنولوجي وكذا
قسس-م ج-دي-د خ-اصض ب-ت-دريسض ال-ث-ق-اف-ة وال-لغة
اأ’مازيغية.

 ..ومن البويرة يؤوكد :إادخإل النظإم
ا÷ديد «برقرسض» سشّهل عملية التسشجيل
أاثنى عبد القادر حجار ،وزير التعليم العا‹
وال- -ب- -حث ال- -ع- -ل- -م -ي ع -ل -ى ال -ن -ظ -ام ا÷دي -د
«برقرسض» ،الذي أادخل للمرة اأ’و ‘ ¤عملية
التسسجيÓت ا÷امعية ،حيث ’ تتعدى عملية
التسسجيل أاك Ìمن دقيقت Úوالطالب ’ يقدم
إا’ رقم تسسجيل شسهادة البكالوريا ،موضسحا ‘
نفسض السسياق أان اŸعلومات البيومÎية لوزارة
ال -داخ-ل-ي-ة اسس-ت-غ-لت وح-ت-ى الصس-ور الشس-مسس-ي-ة
للطالب تؤوخذ من النظام ،وبفضسله يتم متابعة
م- -دة ت- -واج- -ده ب- -ا÷ام -ع -ة م -ن ال -دخ -ول إا¤
التخرج.
–دث ال -وزي -ر م -ط -و’ م -ع ال -ط-ل-ب-ة ،ع-ن-د
تفقده اإ’مكانيات اŸسسخرة من طرف جامعة
اكلي ﬁند او◊اج بالبويرة ،حيث اسستفسسر
ح-ول ال-ع-م-ل-ي-ة وم-دى اسس-ت-ج-اب-ت-ه-ا ل-ت-ط-ل-عات
الطلبة ،كما أاجاب عن اسستفسسارات الطلبة
ا÷دد ح -ول ع -م -ل -ي -ة ال-ت-وج-ي-ه ،ح-يث أاع-رب
ال -ب -عضض ع-ن اسس-ت-ي-ائ-ه-م ل-ع-دم ا◊صس-ول ع-ل-ى

جرت ‘ ظروف مقبولة

إاحدى الرغبات السست التي ” اختيارها ،لكن
بعد ا’سستفسسار عن اŸعدل اتضسح أان البعضض
اختار بعضض التخصسصسات التي تتطلب معدل
أاعلى لكنهم  ⁄يحصسلوا عليه موضسحا إا ¤أان
ا◊اسس -وب ه -و ال -ذي ي -ق -وم ب -ال -ت -وج -ي-ه وف-ق
اŸع- - - - -اي ÒاÙددة ،وذلك حسسب اŸع- - - - -دل
اÙصسل عليه من جهة وا’ختصساصض.
وأاشسار حجار إا ¤أانه أاك Ìمن  ٢٠٠أالف
طالب –صسل على معدل فوق  ٢٠ / ١٢ما
يعني أان اأ’ماكن أاصسبحت حسسب عدد الطلب
وكلما ازداد ا’كتظاظ على الكلية كلما ارتفع
اŸعدل و‘ بعضض اأ’حيان حتى اŸتحصسل
على معدل Á ٢٠ / ١٤كن أان ’ يحصسل على
الرغبات اأ’و ¤التي اختارها.
وف -ي -م -ا ي-خصض إام-ك-ان-ي-ة ف-ت-ح ك-ل-ي-ة ل-ل-طب
بجامعة البويرة ،قال الوزير بأان اأ’مل قائم
لكن ذلك مرهونا بدف Îشسروط والطلب يأاتي
من القاعدة وليسض من الوزارة وإان كان ذلك
من الصسعب ا’سستجابة إاليه حاليا ،حيث أانه
يجب أان يكون هناك تأاطÒا يتكون من ٢5٠
أاسستاذ و ٣٠رئيسض مصسلحة وحتى الكليات التي
ف -ت -حت ‘ السس -اب -ق Œد صس -ع -وب-ات ك-ثÒة ‘
التأاط.Ò
وعن تدخل الطلبة اŸنضسوين –ت ا’–اد
العام الطÓبي ا◊ر حول ا’كتظاظ والتأاخر
‘ Œسسيد بعضض اŸشساريع ،رد الوزير عليهم
بضس -رورة ا’ك -ت -ف -اء ب-اŸسس-ائ-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة
وت - -رت - -يب ب - -يت ا’–اد ال - -ذي ي - -ع - -رف اآ’ن
انشسقاقا ،موضسحا أان قانون ا÷معيات واضسح
وعليهم احÎامه وعدم التدخل ‘ صسÓحيات
اإ’دارة والسسلطات اÙلية وعلى رأاسسها وا‹
الو’ية.
من جهة أاخرى ،ع ÈاŸسسؤوول اأ’ول عن
ال-ق-ط-اع ع-ن سس-ع-ادت-ه ل-ل-م-نشس-آات ال-ت-ي شسيدت
ب -ال -و’ي-ة وخ-اصس-ة ال-ق-طب ا÷ام-ع-ي ا÷دي-د
اŸن -ج -ز حسسب اŸع -اي Òال -دول -ي -ة إا ¤ج-انب
ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،ح-يث ك-انت ‘ سس-نة
 ٢٠٠5ا÷ام -ع -ة ع-ب-ارة ع-ن م-ل-ح-ق-ة ÷ام-ع-ة
بومرداسض وعدد الطلبة  ⁄يتعدى  ٢٠٠طالب
فيما وصسل التعداد ا◊ا‹ إا ¤أاك Ìمن ٢٣
أالف طالب و ٦كليات ومعهدين وÈﬂ ١٢ا
يؤوطرهم  ٦٦٦أاسستاذ.

اكتظإظ ‘ أاو ¤أايإم التسشجيÓت النهإئية بجإمعتي سشطيف
ان- - - -ط- - - -ل - - -قت ،صس - - -ب - - -إح أاول أامسض،
ب-ج-إم-ع-ت-ي سسطيف  1ف-رح-إت عبإسض،
’م Úدب- -إغ،Ú
وسس-ط-ي-ف ﬁ 2م - -د ا أ
ع-م-ل-ي-إت ال-تسس-جيل النهإئية Ãختلف
ك-ل-ي-إت وم-ع-إه-د ا÷إمعت ‘ Úظروف
م-ق-ب-ول-ة ،حسس-ب-مإ عإينته «الشسعب» ‘
أاول يوم بجإمعة سسطيف.2
’ول من طرف
’قبال ‘ اليوم ا أ
كان ا إ
ا◊اصس-ل Úا÷دد ع-ل-ى ال-ب-ك-ال-وري-ا ،وال-ذين
فضسلوا القيام بإاجراءات التسسجيل النهائي
’ول ،حيث
البسسيطة ‘ شسكلها ‘ ،اليوم ا أ

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

–صس-ل-وا ع-ل-ى شس-ه-ادة السس-ج-ي-ل ‘ ال-ك-ل-ية،
وك -ذا ب -ط-اق-ة ال-ط-الب ل-ي-واصس-ل-وا ع-م-ل-ي-ات
التسسجيل ‘ اÿدمات ا’جتماعية كالنقل
’يواء واŸنحة ا÷امعية.
وا إ
وتسستمر هذه العملية ،حسسبما هو مÈمج
ل -ه -ا م -ن ط -رف ال -وزارة ال -وصس -ي -ة ،إا ¤ي-وم
ال-ثÓ-ث-اء اŸق-ب-ل ،ب-ع-د أان وضس-عت سس-ل-ط-ات
’م - -ك- -ان- -ات ال- -بشس- -ري- -ة
ا÷ام - -ع - -ت Úك - -ل ا إ
’‚اح -ه -ا ،وق-د ع-اي-ن-ا اك-ت-ظ-اظ-ا ك-بÒا ‘
إ
Óسساتذة،
ال-تسس-ج-ي-ل ل-دى اŸدرسس-ة ال-ع-ل-يا ل أ
وك- -ذا ‘ ك- -ل- -ي- -ة ال- -ع- -ل- -وم ا’ج- -ت- -م- -اع -ي -ة

’نسسانية ‘ ،ح Úكانت ا◊ركة عادية ‘
وا إ
م -ع -ه -د ا◊ق -وق ،وي-ن-ت-ظ-ر أان يسس-ج-ل ع-ل-ى
مسستوى ا÷امعت Úما ’ يقل عن  ١٠آا’ف
طالب ‘ ،هذا اŸوسسم ‘ ،ح Úتعد الو’ية
أاك Ìمن  ١٢أالف متحصسل جديد على شسهادة
البكالوريا ،وتشسهد جامعة سسطيف  ٢توسسعة
’سسابيع
كبÒة ،ومن اŸنتظر اسستÓم ‘ ا أ
اŸق- -ب- -ل- -ة ›م- -ع -ا يضس -م  ٤آا’ف م -ق -ع-د
بيداغوجي جديد.

سسطيف :نور الدين بوطغان

مسسج Óارتفإعإ ملموسسإ ،أاو حدة:
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اŸؤوسشسشة ا’سشتششفإئية بإأ’بيضض سشيدي الششيخ
تششإرك ‘ مبإدرة «مسشتششفى صشديق الرضشيع»
” ان- -ت- -ق- -إء اŸؤوسسسس- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
’بيضض سسيدي
ا’سس-تشس-ف-إئ-ي-ة ب-ب-لدية ا أ
الشس -ي -خ ب -و’ي -ة ال-ب-يضض ل-ل-مشس-إرك-ة ‘
م -ب -إدرة «مسس -تشس-ف-ى صس-دي-ق ال-رضس-ي-ع»
’·
(إاي -ه-إب) ال-ت-ي ي-رع-إه-إ صس-ن-دوق ا أ
اŸت -ح -دة ل -ل -ط -ف -ول -ة (ال -ي -ون -يسس -ي -ف)،
حسسبمإ علم ،أامسض ،من مسسؤوولة بوزارة
الصس - - - - -ح- - - - -ة والسس- - - - -ك- - - - -إن وإاصسÓ- - - - -ح
اŸسستشسفيإت.
ت -ع -د اŸؤوسسسس -ة ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ل -ب -ل -دي-ة
’ب - -يضض سس- -ي- -دي الشس- -ي- -خ (١١٠ك -ل-م ج-ن-وب
اأ
البيضض) من ضسمن  ١٠مؤوسسسسات إاسستشسفائية
” انتقاؤوها على اŸسستوى الوطني للمشساركة
‘ هذه اŸبادرة ،كما صسرحت لوأاج ليلى بن
برنو من الوزارة الوصسية خÓل زيارة ميدانية
’سستشسفائية.
لها لذات الهيئة ا إ
’تصس-ال
وم -ن ج -ه-ت-ه-ا ،ذك-رت اŸك-ل-ف-ة ب-ا إ
Ãكتب اليونيسسف با÷زائر ليلى ذهبي أان

’سستشسفائية ÿوضض
ترشسيح ذات اŸؤوسسسسة ا إ
هذه اŸبادرة يأاتي لثا Êمرة بعد أان سسجلت
حضسورها خÓل نفسض اŸسسابقة خÓل سسنة
. ٢٠١٤
’ج - -ل تشس- -ج- -ي- -ع
وت - -أات - -ي ذات اŸب - -ادرة أ
ال -رضس -اع -ة ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ال -ت-ي ت-ع-د أاك Ìم-ن
’و‹ للطفل وذات أاهمية
ضسرورية للتحصس Úا أ
ب-ال-غ-ة ‘ ‰و صس-ح-ي سس-ل-ي-م ل-ل-ط-ف-ل م-ث-ل-م-ا
أاضسافت ذات اŸتحدثة.
وت -ق -وم ح -ال -ي -ا ÷ن-ة م-رك-زي-ة م-ن وزارة
الصسحة و السسكان و إاصسÓح اŸسستشسفيات
’ربعاء وهذا اÿميسض بزيارة
طيلة يومي ا أ
’سستشسفائية
ميدانية إا ¤كل من اŸؤوسسسسة ا إ
’ب -يضض سس -ي -دي الشس -ي -خ (و’ي -ة ال -ب-يضض)
ب -ا أ
’سستشسفائية بندرومة
واŸؤوسسسسة العمومية ا إ
(و’ية تلمسسان) اŸنتقاة وطنيا للمشساركة ‘
ه -ذه اŸب-ادرة Ÿن-ظ-م-ة ال-ي-ون-يسس-ي-ف ك-م-ا
أاشس Òإاليه.

للرفع من عجز بعضض ا’ختصسإصسإت

 11و’ية جنوبية تتدعم بإإطإرات ششبه طبية
ومسشإعدين ‘ التمريضض
سس-ت-ت-عزز  11و’ي-ة م-ن م-ن-ط-ق-ة
ا÷نوب الكب Òبإإطإرات شسبه طبية
ومسس- -إع- -دي- -ن ‘ ال- -ت- -م -ريضض لسس -د
ال- -ع- -ج- -ز ال- -ذي ت- -ع- -إ Êم -ن -ه ب -عضض
ا’ختصسإصسإت بهذه اŸنإطق ،حسسب
م - - -إ ع - - -ل- - -م ل- - -دى وزارة الصس- - -ح- - -ة
والسسكإن واإصسÓح اŸسستشسفيإت.
لهذا الغرضض ،سسيتم تدعيم  ١١و’ية
م -ن م -ن -ط -ق -ة ا÷ن -وب ال -ك -ب ‘ Òاإط-ار
ال- -دف- -ع -ات اŸت -خ -رج -ة خ Ó-ل اŸوسس -م
الدراسسي  ٢٠١٧ /٢٠١٦بـ 5٠اإطارا شسبه
طبي ومسساعد ‘ التمريضض لكل و’ية
خارج ا◊صسة التي تسستفيد منها سسنويا.
و‘ ه- - -ذا الصس- - -دد ،كشس- - -فت كشس - -فت
مديرة التكوين بوزارة الصسحة ،فاطمة
ال -زه -راء اسس -م -اع -ي -ل ع-ل-ي ،اأن اŸوسس-م
الدراسسي القادم سسيعرف تخرج اأزيد من
 ١٣األ -ف اإط -ار شس -ب-ه ط-ب-ي ومسس-اع-د ‘
ال -ت -م -ريضض Ãخ -ت -ل -ف م -ن -اط -ق ال -وط-ن
تضساف اإ 9١١٣ ¤الذين تخرجوا خÓل
دف - -ع- -ة السس- -ن- -ة ا÷اري- -ة ،مشسÒة اإ ¤اأن
الوزارة سستخصسصض حصسة اإضسافية تتكون
م- -ن  5٠اإط- -ارا ل- -ك -ل و’ي -ة وذلك لسس -د
العجز الذي تعا Êمنه هذه اŸناطق،
سسيما ‘ بعضض ا’إختصساصسات الطبية.
وذكرت على سسبيل اŸثال و’ية ورقلة
التي سستسسفيد من  ٢٤5اإطار شسبه طبي
ومسس -اع -د ‘ ال-ت-م-ريضض ل-ت-دع-ي-م م-رك-ز
م- - -ك- - -اف- - -ح- - -ة السس - -رط - -ان واŸوؤسسسس - -ة
اŸت- -خصسصس -ة ‘ صس -ح -ة ا’أم وال -ط -ف -ل،
فضس  Ó-ع -ن اŸسس -تشس -ف -ى ا÷دي -د ال -ذي
يتسسع ل  ٢٤٠سسرير والذي سسيدخل حيز

اÿدمة خÓل سسنة .٢٠١٧
كما سستسستفيد و’ية اأدرار هي ا’أخرى
م- - -ن  59٢اإط -ار ل-ت-دع-ي-م مسس-تشس-ف-ي-ات
اŸن -اط -ق ال -ب -ع -ي -دة ع -ن م -ق -ر ال -و’ي-ة،
با’ضسافة ا ¤مركز مكافحة السسرطان
واŸسس - -تشس - -ف - -ي Úا÷دي- -دي- -ن ال- -ل- -ذي- -ن
سسيفتحان قريبا.
ك- -م -ا سس -ي -ت -م دع -م و’ي -ت -ي “Ôاسست
وبشسار على التوا‹ ب ١٢8و  ١9٠اإطار
شسبه طبي ومسساعد ‘ التمريضض.
و ⁄تسستثن اإسسماعيل باقي الو’يات
التي سستسستفيد من خدمات هذا السسلك،
وبالتا‹ تدارك العجز اŸسسجل ‘ هذا
اÛال بفعل Œميد التكوين Ÿدة سسبع
سسنوات ،مشسÒة على وجه اÿصسوصض اإ¤
و’ي-ة ب-ات-ن-ة ال-ت-ي سس-ت-ت-عزز ب 5٦٠اإطار
لسس -د ال -ع -ج -ز ال -ذي ت -ع -ا Êم-ن-ه ‘ طب
ا’أورام وا’أم- -راضض ال- -ع- -ق- -ل- -ي- -ة وال -طب
ا÷واري.
كما سستسستفيد و’ية البليدة بدورها
من اإطارات شسبه طبي Úومسساعدين ‘
ال -ت -م -ريضض ل -دع-م ا’إخ-تصس-اصس-ات ال-ت-ي
ف -ت -حت ح -دي -ث -ا وك -ذا اŸرك -ز ال -وط-ن-ي
للتكفل باŸصسابÃ Úرضض الزهاÁر.
لÓإشسارة فاإن ا’إطارت شسبه الطبيÚ
ه- -م م- -ن ح- -ام- -ل -ي شس -ه -ادة ال -ل -يسس -انسض
اŸتخرج Úمن اŸعاهد العليا ومدارسض
التكوين التابعة لوزارة الصسحة والسسكان
واإصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف-ي-ات وال-ت-ي تشس-رف
ع -ل -ى ت -اأطÒه -ا وزارة ال -ت -ع -ل -ي -م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي .

أاك Ìمن  15أالف حإلة إاصشإبة بداء السشكري سشنويإ على اŸسشتوى الوطني
” تسس -ج -ي -ل أازي-د م-ن  15أال-ف ح-إل-ة إاصس-إب-ة ب-داء السس-ك-ري
ج -دي -دة سس -ن -وي-إ ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،حسسب م-إ أاع-ل-ن ع-ن-ه
أاوحدة فيصسل رئيسض جمعية مرضسى السسكري لو’ية ا÷زائر،
أامسض.
وأاوضسح فيصسل أاوحدة ‘ تصسريح لـ»واج» على هامشض إانطÓق اأ’بواب
اŸفتوحة ،التي ينظمها بالتنسسيق مع بلدية ﬁمد بلوزداد –ت شسعار
«الصسيف والسسكري» أان عدد اŸصساب Úبداء السسكري على اŸسستوى
الوطني يسسجل سسنويا  ١5أالف حالة جديدة Ãا فيها  ٢٠باŸئة إاصسابة
بداء القدم السسكري بعد فÎة الصسيف وموسسم ا◊ج .
واضساف أان الهدف من اأ’بواب اŸفتوحة هو توعية اŸواطن Úمن
أاخطار مضساعفات تعرضض أاقدام اŸصساب Úبداء السسكري إا ¤اإ’صسابة
بتقرحات تؤودي إا ¤الب Îبعد إانقضساء فصسل الصسيف ووأاداء مناسسك ا◊ج
 ،مشسÒا إا ¤أان اإ’صسابة بتقرحات القدم السسكرية وا◊روق والتعفنات
ترتفع خÓل فÎة الصسيف وا◊ج بسسبب توجه اŸصساب نحو الشسواطئ
وأاداء م- -ن- -اسسك ا◊ج ح- -ا‘ ال -ق -دم Úم -ا ي -ؤودي إا ¤اإ’صس -اب -ة ب -ح -روق
وتعفنات.
وأاشسار أاوحدة إا ¤أانه Ãناسسبة إانطÓق موسسم ا◊ج ينظم كل يوم
ثÓثاء وسسبت على مسستوى مسسجد اأ’رقم بالعاصسمة حملة –سسيسسية
ولقاءات مفتوحة للمواطن Úولصسالح ا◊جاج اŸتوجه Úنحو البقاع
اŸق -دسس-ة اŸصس-اب Úب-داء السس-ك-ري ل-ت-ف-ادي مضس-اع-ف-ات خÓ-ل أادائ-ه-م

مناسسك ا◊ج.
وضس-م-ن ال-نصس-ائ-ح ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي والنفسسي للحجاج
ضسرورة عدم اŸشسي حا‘ القدم ،والتزود بحقن اأ’نسسول Úوجهاز قياسض
السسكري ،مع اإ’حتفاظ بعناية ببطاقة اإ’صسابة بالسسكري ،حتى يسسهل
عملية التكفل به من طرف البعثة الطبية ا÷زائرية للحج بأاسسرع وقت ‘

حال إاصسابته بارتفاع مفاجئ ‘ نسسبة السسكر .
و‘ ذات السسياق كشسف اأوحدة أان ا÷معية بالتزامن وانطÓق موسسم
ا◊ج بعد اسسبوع ،Úسستوزع ›انا على ا◊جاج اجهزة ‰وذجية لقياسض
داء السسكري صسغÒة ا◊جم جديدة وعملية خفيفة الوزن حتى ’ تعيق
أاداء مناسسكهم.
وأاضساف أاوحدة أان إاختيار شسعار اأ’بواب اŸفتوحة « صسيف والسسكري»
يرجع إا ¤التحسسيسض والتوعية بخطورة الÎدد على شسواطئ البحر من
طرف اŸصساب Úبالشسواطئ دون اأخذ اإ’حتياطات الÓزمة.
و‘ ذات السسياق سسجل ذات اŸصسدر إارتفاع سسنوي ◊ا’ت إاصسابة فئة
النسساء بداء السسكري بسسبب الضسغوطات اليومية والقلق وغياب نظام
صسحي و‡ارسسة الرياضسة.
وأاوضسح اأوحدة اأن ا÷معية التي تنشسط على مسستوى و’ية ا÷زائر
تضسم  ٣٠أالف منخرط ،تعمل على شسق Úالتكفل باŸصساب Úإا ¤جانب
إارشس- -اد و–سس- -يسض غ ÒاŸصس- -اب Úإ’ج -ت -ن -اب اإ’صس -اب -ة ب -داء السس -ك -ري
وتعقيداته من خÓل برامج سسنوي مضسبوط .
وشس -ه -دت اأ’ب -واب اŸف-ت-وح-ة Ãح-اذاة ب-ل-دي-ة ﬁم-د ب-ل-وزداد إاق-ب-ال
وفضسول كب Òمن طرف اŸواطن ÚاŸارة باŸكان الذين إاسستحسسنوا
اŸب -ادرة  .ك -م -ا ط -ل-ب-وا ت-وضس-ي-ح-ات ح-ول داء السس-ك-ري وأاع-راضس-ه ،و”
تشسخيصض حا’ت عديدة إ’رتفاع مسستوى السسكر بعد قياسسه من طرف
الطاقم الطبي و” التكفل بهم .

»æWh

السسبت  ٠٦أاوت  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٣ذي القعدة  ١٤٣٧هـ

لرهابي الذي تعرضس له
بعد الهجوم ا إ

اŸركب الغازي لتيقنتورين يسشتعيد كامل قدراته اإلنتاجية
لنتاجية» مع إاعادة إاطÓق القطار رقم  3بعد عودة
اسصتعاد اŸركب الغازي بتيقنتورين «كامل قدراته ا إ
تشصغيل القطارين  1و  ،2013 ‘ 2حسصبما أاعلن ›مع سصوناطارك ،أاول أامسس.

و‘ بيان لها اأعلنت «سسوناطراك عن
اإع-ادة تشس-غ-ي-ل القطارŸ ٣ركب ت-ي-قنتورين
بداية من  ٢٧يوليو  ٢٠١٦بعد ا’نتهاء من
ع - -م - -ل - -ي - -ات ا’إصس - -لح وم - -راق- -ب- -ة اإدم- -اج
ا’أجهزة».
«وبهذا اسستعاد مركب تيقنتورين كامل
قدراته ا’إنتاجية خاصسة مع اإعادة تشسغيل
القطارين  ١و  ٢٠١٣ ‘ ٢وكذا القطار »٣
يضسيف البيان.

«وي- -ظ- -ه- -ر ارت- -ف -اع ق -درة م -ع -ا÷ة ه -ذا
اŸركب بعد اإطلق مشسروع الضسغط باإن
امناسض ‰وا بنسسبة تفوق  5٠باŸائة من
ا’إنتاج ا◊ا‹ اأي ما يعادل  ٦٠ . ٠٠٠برميل
نفط ‘ اليوم» حسسب نفسض اŸصسدر.
وذكر اÛمع باأن القطار  ٣قد تضسرر
اأث -ن -اء ال -ه -ج-وم ا’إره-اب-ي ال-ذي ت-ع-رضض ل-ه
اŸركب ‘ يناير .٢٠١٣
«و“ت عملية التهيئة من طرف كفاءات

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

ج - -زائ - -ري - -ة Îﬁف - -ة ك- -انت ج- -د واع- -ي- -ة
بالتحديات.
ال-ع-م-ل-ي-ة ن-اج-ح-ة ج-دا م-ن وج-ه-ة النظر
ا’ق- - -تصس - -ادي - -ة و السس - -ي - -اسس - -ي - -ة ل - -ل - -ب - -لد
ولسسوناطراك وشسركائها» يضسيف البيان.
ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة ح- -يت سس- -ون -اط -راك «روح
ال -تضس -ام -ن وا’ل -ت -زام ال-ل-ذي-ن اأب-ان ع-ن-ه-م-ا
ع -م -ال -ه -ا وع -م-ال شس-رك-ائ-ه-ا خ-لل ع-م-ل-ي-ة
التهيئة».

بسصبب خلل ‘ ‘ شصبكة نقل ذات ضصغط عال

العدد
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مششروع “هيدي لقرار وزاري مششÎك يحدد
الوسشم الغذائي للمواد الغذائية قيد الدراسشة

ت -درسس وزارة ال -ت -ج-ارة
ح -ال -ي -ا مشص-روع-ا “ه-ي-دي-ا
ل - - - -ق - - - -رار وزاري مشصÎك
ي - -ح- -دد وسص- -م ال- -ت- -غ- -ذي- -ة
ل-ل-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة ،حسصبما
ع- - - -ل - - -م ،أاول أامسس ،ل - - -دى
الوزارة.

و‘ بيان لها عقب لقاء جمع
وزي -ر ال -ق -ط -اع ب -خ -ت -ي ب -ل-ع-ايب
Ãخ -ت -ل -ف ال -ف -اع -ل ÚاŸع -ن -يÚ
ب -اسسÎات -ي -ج -ي -ة خ -فضض السس -ك -ر
واŸل - -ح واŸواد ال - -ده - -ن- -ي- -ة ‘
اŸواد الغذائية اأوضسحت وزارة التجارة اأن
مشس- -روع ه -ذا ال -نصض ال -ق -ان -و Êج -اء «لسس -د
الفراغ القانو ÊاŸسسجل فيما يخصض وسسم
التغذية قصسد ا’سستجابة الفعالة للأهداف
اŸتوخاة من هذا النصض».
وحسسب البيان فاإن الهدف ا’أسساسسي لهذا
اŸشس- -روع ي- -ت- -م- -ث -ل ‘ ت -زوي -د اŸسس -ت -ه -لك
Ãع-ل-وم-ات م-وث-وق-ة ودق-ي-ق-ة (ح-ول اŸنتوج
الغذائي) حتى يتسسنى له ا’ختيار بطريقة
«صسحيحة».
وي -ت -ع -ل-ق ا’أم-ر ك-ذلك «ب-تشس-ج-ي-ع احÎام
مبادئ التغذية السسليمة ‘ تكوين ا’أغذية
اŸف-ي-دة ل-لصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ولضس-مان اأن ’
يصسف وسسم التغذية معلومات غ Òصسحيحة

اأو مغلوطة اأو كاذبة».
واأضساف ذات اŸصسدر اأن وسسم التغذية
اÿاصض ب- -اŸواد ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة ي- -تضس -م -ن ك -ل
اŸع -ل -وم -ات اŸت -ع -ل -ق -ة ب-اŸواد ال-ط-اق-وي-ة
واŸغذية التي تدرج ‘ تعبئة اŸنتوج.
وت -ع -ت Èال -وزارة اأن ه -ذا ال-ق-رار ا÷دي-د
«سس-يسس-اع-د اŸسس-ت-ه-لك ع-ل-ى اخ-ت-يار اŸواد
ال -غ -ذائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-اسس-ب-ه وت-عّ-ز ز ا’إج-راءات
الرامية اإ ¤ا◊فاظ على الصسحة العمومية
‘ ›ال التغذية وﬁاربة ا’أمراضض غÒ
اŸع - - -دي - - -ة اأم - - -رضض ال- - -ق- - -لب والشس- - -رايÚ
والسسكري.
وم- -ن ج- -ه- -ة اأخ -رى ط -الب ب -ل -ع -ايب ب -اأن
«ت -خضس -ع ه -ذه ال-ت-دابŸ Òواف-ق-ة ج-م-ع-ي-ات
حماية اŸسستهلك من اأجل مقاربة توافقية.

قصصد تطوير و–سص Úاÿدمات

التوقيع على اتفاقية ب Úبريد ا÷زائر و الششركة
الوطنية للنقل ع Èالسشكك ا◊ديدية

انقطاع التيار الكهربائي بعدد من بلديات العاصشمة بسشبب خلل ‘ ششبكة نقل ذات ضشغط عال

تسصبب  ،اأول اأمسس ،خلل ‘ شصبكة
نقل الكهرباء ذات الضصغط العا‹ ‘
ان-ق-ط-اع ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي عن عدة
اأح - -ي - -اء ب - -ب- -عضس ب- -ل- -دي- -ات ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصص -م -ة ،حسص -ب -م -ا اأوضص -ح -ه ب -ي-ان
Ÿدي- -ري -ة ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از
با◊راشس.
واأوضسح البيان اأن ا’أمر يتعلق بانقطاع
ال -ت -ي -ار ال -ك -ه -رب -ائ -ي ب Úالسس-اع-ة اÿامسس-ة
صسباحا اإ ¤السساعة ٧و  ٤٢دقيقة بعدد من
ا’أحياء الواقعة بكل من بلديات ع Úطاية
والهراوة و برج البحري و جزء من بلدية برج
الكيفان -درقانة.
واأرجع البيان هذا ا’نقطاع اإ« ¤خلل ‘
شسبكة نقل الكهرباء ذات الضسغط العا‹» (٦٠
كيلو فولت) اŸسس Òمن طرف شسركة تسسيÒ
شسبكة نقل الكهرباء .
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ،اأوضس- -ح ب- -ي- -ان ل- -ذات
اŸدي- -ري- -ة ب- -خصس- -وصض ا’نشس- -غ- -ا’ت ال- -ت- -ي
ي -ط -رح -ه-ا زب-ائ-ن سس-ون-ل-غ-از اŸق-ي-م Úب-ح-ي

ا◊م -ي -ز اأن-ه ” ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸشس-ك-ل ال-ذي ”
الوقوف عليه سسنة  ٢٠١5و اŸتعلق بالضسرر
ال-ذي ت-ع-رضست ل-ه خ-ل-ي-ة م-ت-وسس-ط-ة الضس-غ-ط
اÿاصسة Ãركز تزويد بالكهرباء باŸنطقة
اŸشسار اإليها.
و” تغي Òاÿلية اŸذكورة باأخرى جديدة
حسسب البيان -كما ” تغي› Òموع معدات
ذات اŸرك -ز ب -ا◊م -ي -ز خ -لل شس -ه -ر ي -ول -ي-و
اŸنصسرم.
وع- -ن ال- -ت- -ذب- -ذب ا◊اصس -ل خ -لل ا’أي -ام
ا’أخÒة ‘ ت -زوي-د سس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ب-ال-ت-ي-ار
الكهربائي اأرجعت اŸديرية ا’أمر ‘ بيانها
التوضسيحي ’عتداءين م ّسسا شسبكاتها.
وي -ت -ع -ل -ق ا’أم -ر ب -ق -ي -ام اإح-دى الشس-رك-ات
اÿاصسة باأشسغال حفر ‘ اÙيط الداخلي
Ÿقرها والذي ‚م عنه اقتلع لعدة مرات
ال-ك-واب-ل ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-ت-ح-ت-ية ذات الضسغط
اŸتوسسط .
اما ا’عتداء الثا Êفيتعلق بالتلف الذي
◊ق بخط كهربائي ذي ضسغط متوسسط يزّود

لو ¤من نوعها
‘ بادرة ا أ

ح -ي ا◊م -ي -ز ج -راء ق -ي -ام م -واط-ن ب-تشس-ي-ي-د
مسسكنه اÿاصض ،وقد ” اإيداع شسكوى ‘
اŸوضسوع لدى مصسالح اأمن ا◊ميز حول هذا
ا’عتداء.
وسس - -ج- -لت ذات اŸدي- -ري- -ة وق- -وع ح- -ادث
سس-ق-وط اإح-دى ال-دع-ام-ات ال-ك-ه-رب-ائ-ية ذات
الضسغط اŸتوسسط على مسستوى نفسض التجمع
السس-ك-ا Êن-ت-ي-ج-ة اصس-ط-دام شس-اح-ن-ة بالداعم
والذي ” تغيÒه.
من جهتها ،ذكرت مديرية توزيع الكهرباء
وال-غ-از ÷سس-ر قسس-ن-ط-ي-ن-ة زب-ائ-ن-ه-ا ال-ذي-ن ⁄
ي -حصس -ل -وا ف -وات Òال -ك -ه -رب -اء اأو ال-غ-از اأن-ه-م
ملزمون بتسسديدها قبل الدخول ا’جتماعي
.٢٠١٧-٢٠١٦
واأوضسحت اŸديرية ‘ ندائها اŸوجه
لزبائنها اأنها تسسعى لتفادي اأي اإزعاج يعرقل
السس Òا◊سس -ن ل -ل -دخ -ول ا’ج -ت-م-اع-ي ج-راء
حملة قطع التزويد بالطاقت Úاإن  ⁄يسسدد
ال -زب-ائ-ن دي-ون-ه-م اÎŸت-ب-ة ع-ن اسس-ت-ه-لك-ه-م
للكهرباء والغاز وغÒها من اÿدمات.

وضشع ميناء جاف األول ‘ منطقة الهضشاب برج بوعريريج حيز السشتغÓل
” ،أاول أامسس ،وضص - -ع ح- -ي- -ز اÿدم- -ة
Ÿي- -ن- -اء ج- -اف ب- -ب- -ل- -دي- -ة ت- -كسص( Îب- -رج
بوعريريج) حسصبما لوحظ.
وح -ول ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة ال-ت-ي أاشس-رفت ع-ل-ى
ان -ط -لق -ه -ا سس -ل -ط-ات ال-و’ي-ة اŸدن-ي-ة م-ن-ه-ا
والعسسكرية وإاطارات مديرية ا÷مارك لو’ية
سس -ط -ي -ف صس -رح اŸدي -ر ا÷ه -وي ل -ل-ج-م-ارك
ﬁمد دحمان أان هذا اŸيناء ا÷اف اأ’ول
من نوعه ‘ منطقة الهضساب سسيكون منطقة
لوجسستيكية خارج اŸيناء وليسض ميناء جاف
فقط».
وأاضساف ذات اŸسسؤوول أانه سسيتم ‘ مرحلة
أاو ¤اسستقبال ا◊اويات من ميناء بجاية عن
ط- -ري- -ق السس -ك -ة ا◊دي -دي -ة (دون غÒه -ا م -ن
وسسائل النقل) حيث ” ربط هذه اŸنطقة
اللوجسستيكية برصسيف.
وأاوضسح دحمان بأان هذه العملية تدخل ‘
إاط- -ار اıط -ط ا’سسÎات -ي -ج -ي ٢٠١9-٢٠١٦
ال- -رام- -ي إا ¤ت- -ق -ريب اإ’دارة م -ن اŸت -ع -ام -ل
ا’ق -تصس -ادي فضس -ل ع -ن ت -بسس-ي-ط اإ’ج-راءات
ا÷مركية عند ا’سستÒاد والتصسدير.
وتÎب-ع ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ال-ل-وجسس-ت-ي-ك-ية التي
اعتمدت كميناء جاف امتدادا Ÿؤوسسسسة ميناء
بجاية على مسساحة تفوق  ٢٠هكتارا .
و‘ هذا السسياق اسستقبلت هذه اŸنطقة
ال -ي -وم ك -دف-ع-ة أاو ١5 ¤ح-اوي-ة م-ن ال-بضس-ائع

قادمة من ميناء بجاية كما “ت اإ’شسارة.
وأاك- -د ذات اŸسس- -ؤوول أان ه- -ذه اŸن- -ط- -ق- -ة
سس- -تسس -اع -د ع -ل -ى فك اÿن -اق ع -ل -ى اŸوان -ئ
البحرية و التقليصض من آاجال رفع البضسائع
وت- -خ -ف -يضض ت -ك -ل -ف -ة ال -ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ج -اري -ة
للمسستوردين واŸصسدرين وقد ” تزويد هذه
اŸنطقة اللوجسستيكية بكل الوسسائل من أاجل
ا’سس-ت-ج-اب-ة ل-ط-ل-بات اŸتعامل Úا’قتصساديÚ
خاصسة ‘ ›ال اÿدمات وهي تتوفر على
جميع شسروط سس Òميناء Œاري حقيقي اأ’مر
ال- -ذي سس -يسس -ه -ل م -ن سس -رع -ة رف -ع ا◊اوي -ات
و–سس Úالرقابة ا÷مركية وتقليصض أاخطار
الغشض ا÷مركي كما أاشسار ذات اŸصسدر.
وسستلعب هذه اŸنطقة دورا متعدد اأ’وجه

ب Úال -ن -ق -ل ال -ب-ح-ري وال-ن-ق-ل الÈي وك-ذا بÚ
شس-ب-ك-ات السس-كك ا◊دي-دي-ة وشس-ب-ك-ات ال-طرق
‡ا ي -ق -لصض م -ن ك -ث -اف -ة ح -رك-ي-ة اŸرور عÈ
ال -ط -رق ال -ت -ي ت -رب -ط ب Úب -ج -اي -ة وال-و’ي-ات
اأ’خرى.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه صس- -رح ن- -ائب اŸدي- -ر ال- -ع -ام
Ÿؤوسسسسة ميناء بجاية عبد العزيز تازاروت
بأانه وقصسد ضسمان حسسن سس Òهذه اŸنطقة
فقد ” الشسروع ‘ تكوين عدد من شسباب
بلدية تكسسŸ Îدة  ٣أاشسهر ‘ ميناء بجاية.
يذكر أان هذه اŸنطقة توظف حاليا ٣٠
عامل فيما سسيتم «’حقا» توف ٢5٠ Òمنصسب
شس -غ -ل م-ب-اشس-ر ح-يث سس-ت-ع-ط-ى اأ’و ¤لشس-ب-اب
بلدية تكسس Îحسسب مؤوهلتهم.

وقعت كل من
مؤوسصسصة بريد ا÷زائر
ومؤوسصسصة النقل
للسصكك ا◊ديدية
(رايل أاكسصÈسس) فرع
الشصركة الوطنية
للنقل ع Èالسصكك
ا◊ديدية ،أاول أامسس،
على اتفاقية من أاجل
ضصمان نقل الÈيد عÈ
السصكك ا◊ديدية.
ت-تضس-م-ن ا’ت-ف-اق-ية نقل
الÈي- - -د ب ÚاŸدن ع - -ل - -ى
خ- -ط -ي ا÷زائ -ر -وه -ران
ا÷زائ -ر-ع -ن-اب-ة وذلك ‘
اط-ار اسسÎات-ي-ج-ي-ة تطوير
و–سس Úاÿدم - - - - - - - - - -ات،
حسسبما أاوضسح بيان لÈيد
ا÷زائر.
وت-ه-دف ه-ذه ا’ت-فاقية
السس- -اري- -ة اŸف- -ع -ول م -ن -ذ
اأ’ول م- - -ن اغسس - -طسض إا¤
–سس Úاıطط الوطني
ل- - -ت- - -وصس- - -ي - -ل الÈي - -د ا¤
ت -خ -ف -يضض ت -ك -ال -ي -ف ن-ق-ل
الÈيد يضسيف البيان.
واعتمدت مؤوسسسسة بريد
ا÷زائر هذا اÿيار نظرا

ل-ل-خصس-ائصض ال-ع-ديدة التي
ي -ت -ي -ح-ه-ا ال-ن-ق-ل ب-السس-كك
ا◊دي-دي-ة’ ،سس-ي-م-ا ف-ي-م-ا
ي-خصض «ان-ت-ظ-ام ال-رحلت
وال-ق-درة ع-ل-ى ا’سس-ت-يعاب
اإ ¤جانب إامكانية تعميم
اÿدم- - -ة ع Èال- - -و’ي- - -ات
اŸت -واج-دة ع-ل-ى خ-ط-وط
السس- - - - - - - - - -كك» حسسب ذات
اŸصسدر.

 ...وبريد ا÷زائر يطور
أارضشية إالكÎونية لتسشيÒ
الÈقيات

ب -ادرت م -ؤوسسسس -ة ب -ري-د
ا÷زائ -ر ب -ت-ط-وي-ر اأرضس-ي-ة
اإلكÎونية لتسسي ÒالÈقيات
اأط - -ل - -قت ع - -ل- -ي- -ه- -ا اسس- -م
«برقيتك» ،حسسب ما أافاد
به  ،اأول أامسض ،بيان لوزارة
الÈي- -د وت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات
اإ’علم وا’تصسال.
واأضساف نفسض اŸصسدر
اأن ه - -ذه اÿدم - -ة ت - -ق- -وم
ب»توف Òآاخر ما توصسلت
اإليه التكنولوجيا من حلول
‘ ›ال الÈيد اإ’لكÎوÊ
ل- - - -ت- - - -ع- - - -ويضض خ - - -دم - - -ة

الÈقيات».
واأوضس- - - - - - -ح أان ه - - - - - -ذه
«اÿدم- - - -ة السس- - - -ري - - -ع - - -ة
واŸضس -م -ون -ة ال -ت -ي “ت-از
ب-السس-ري-ة واأ’م-ان» ت-ن-درج
‘ إاط- -ار «اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة
اŸؤوسسسس - -ة ال - -ه- -ادف- -ة ا¤
ت -ن -وي -ع اÿدم -ات ل-زب-ائ-ن
بريد ا÷زائر».
من جهة أاخرى ،وبهدف
خ -دم -ة ﬂت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات
العمومية واŸهني Úيعتزم
ب- - -ري - -د ا÷زائ - -ر إاط - -لق
«عرضض جديد –ت اسسم
+برقيتك Îﬁف +يسسمح
بالولوج مباشسرة إا ¤هذه
اأ’رضسية عن طريق شسبكة
افÎاضس - -ي - -ة خ- -اصس- -ة ‘+
.بي.أان +مؤومنة».
واأشس- -ار ن- -فسض اŸصس -در
اأيضس - -ا إا ¤أان - -ه «” ن - -ق- -ل
نشس- -اط م -راك -ز الÈق -ي -ات
اÿاصس- - - - - - -ة Ãؤوسسسس- - - - - - -ة
اتصس- - -ا’ت ا÷زائ- - -ر م- - -ن
و’ي -ات ا÷زائ -ر ،وه-ران،
قسس - -ن - -ط - -ي - -ن - -ة ،ع- -ن- -اب- -ة
وسس- -ك -ي -ك -دة إا ¤م -ؤوسسسس -ة
بريد ا÷زائر».

»æWh

السسبت  06أاوت  2016م
الموافق لـ  03ذي القعدة  1٤3٧هـ

الظاهرة تتكرر كل يوم

انعدام اŸياه عن حيي اÛاهدين و 144سضكن ألك Ìمن أاسضبوعÚ
طالب ،أاول أامسص ،سصكان حي Ã ٣44دينة شصشصار خنشصلة ،وحي عمارات اÛاهدين ،تدخل السصلطات لتزويدهم باŸياه
الشصروب ،اŸنقطعة على حنفياتهم منذ أاك Ìمن أاسصبوع‡ ،Úا جعلهم يدخلون ‘ دوامة جلبها من الينابيع البعيدة عن
السصكنات ،أاو شصراء صصهاريج بأاسصعار تتجاوز  1200دينار للصصهريج ذا سصعة  ٣000ل.Î

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
أاوضس- -ح ‡ث- -ل- -ون ع- -ن السس -ك -ان ب -ا◊يÚ
اŸذك- -وري- -ن ‘ ،ح -دي -ث -ه -م لـ»الشس -عب» ،أان
معاناتهم جراء انعدام اŸياه وقطعها عن
’سس-ب-اب
السس -ك -ن -ات ،ت-ت-ك-رر ‘ ك-ل صس-ي-ف ،أ
’حياء باŸدينة
›هولة ’ ،سسيما وأان بقية ا أ
’ تشسهد انقطاع اŸياه لكل هذه اŸدة التي
’سسبوع Úعندهم.
Œاوزت ا أ
وتأاسسف ،هؤو’ء عن حرمانهم من اŸياه
بهذا الشسكل ‘ كل فصسل حر ’ ،سسيما وإانهم
يسسددون فواتÒهم للجزائرية للمياه بصسفة
م-ن-ت-ظ-م-ة ،وأان-ه-م Áل-ك-ون ع-دادات ب-ط-رية
ن - -ظ - -ام- -ي- -ه ‘ ،ال- -وقت ال- -ذي ت- -زود ف- -ي- -ه
ا÷زائرية للمياه العشسرات من اŸواطنÚ
’خ -رى رغ -م ع -دم تسس -دي -ده -م
’ح -ي -اء ا أ
ب -ا أ
للفوات.Ò
وأامام هذا الوضسع اŸتأازم÷ ،أا السسكان
‡ن Áلكون سسيارات ،إا ¤جلب اŸياه من
ال-ي-ن-اب-ي-ع ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-واق-ع-ة ع-ل-ى ضس-ف-اف
’خرون إا¤
اŸدن ‘ ،الوقت الذي اضسطر ا آ
شس -راء الصس -ه-اري-ج اŸت-ن-ق-ل-ة وال-ت-ي ي-ت-ج-اوز
سس-ع-ره-ا الـ 1200دي -ن-ار لـ 3000ل -‡ ،Î-ا
كبدهم مصساريف زائدة أاثقلت كاهلهم.
Óشس - - - - - -ارة ح- - - - - -اولت «الشس- - - - - -عب»
ل ------إ
ا’تصس-ال Ãدي-ر ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه Ÿع-رفة
’م-ر ت-ع-ذر
رأاي -ه ‘ ه -ذا اŸوضس -وع ،ل -ك -ن ا أ
علينا.

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

 ..والنÒان تأاتي على هكتارين من
أاشضجار الصضنوبر و 500حزمة تÍ
تسس- -بب ح- -ري -ق نشسب أاول أامسسÃ ،ن -ط -ق -ة
الزيزة ببلدية اÙمل ،شسرق عاصسمة الو’ية
خنشسلة بنحو  6كيلوم ‘ ،ÎإاتÓف أاك Ìمن
 500ح- -زم- -ة ت ،Íب -إاح -دى اŸزارع اÿاصس -ة
ه -ن -اك ،ق -ب -ل أان ت -ت -دخ -ل مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة
اŸدنية ،وتطفئ ا◊ريق لتجنب بذلك حدوث
خسسائر أاخرى الفÓح.Ú

كما شسهدت غابة بوهراوة ،التابعة إاقليميا
لبلدية طامزة ،جنوب عاصسمة الو’ية خنشسلة،
نشسوب حريق أاتي على أازيد من هكتارين من
أاشسجار الصسنوبر وا◊لفاء ،لتتدخل على إاثر
ذلك عناصسر ا◊ماية اŸدنية وحدة خنشسلة،
وتضسح حد للحريق.
و” فتح –قيق من طرف عناصسر فرقتي
ال -درك ال -وط -ن -ي ب -ال -ب -ل -دي -ت Úح -ول أاسس-ب-اب
ا◊ادثت ‘ ،Úالوقت الذي ترجع فيه مصسادر
أامنية ،أاسسباب ا◊ريق Úإا ¤عوامل طبيعية
نتيجة موجة ا◊ر.

العدد
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بعدما ضصبطت ا÷هات الوصصية  ٣أاوت آاخر أاجل

طلبات لتمديد فÎة تسضوية البناءات غ ÒاŸطابقة بالبليدة
أاب-دى م-ن-ت-خ-بون ومسصؤوولون ﬁليون
‘ البليدة ،أاملهم ‘ أان “دد السصلطات
’وع - -ي- -ة
ال - -وصص - -ي - -ة آاج - -ال تسص - -وي - -ة ا أ
ال-ع-ق-اري-ة وال-ب-ن-اءات غ ÒاŸط-اب-ق-ة‘ ،
إاطار قانون مطابقة البناءات ،08/ 15
ل -لسص -م -اح ب -تسص -وي -ة اŸل -ف -ات ،و–صص -ي-ل
Ãوجب ذلك ج -ب -اي-ة ل-ف-ائ-دة اÿزي-ن-ة
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،ت -رف -ع ق -ل -ي  Ó-وت -زي -د ‘
اŸداخيل الوطنية.
ان -قضست فÎة ال -ت -م-دي-د ا÷دي-دة ل-تسس-وي-ة
البناءات والعقارات غ ÒاŸطابقة ‘  03أاوت
من الشسهر ا÷اري ،بعد “ديد اسستمر Ÿا
يقارب  3سسنوات ،اعتبارا من العام  ،2013بعد
ا’نطÓق ‘ عملية التسسوية منذ العام .2008
وأاظهرت اأ’رقام التي –وزها «الشسعب»،
أان مديرية التعم Òوالبناء أاحصست إايداع 10
آا’ف ملف للتسسويةÃ ” ،وجبها دراسسة نحو ٧
آا’ف ملف ،وتسسوية أاك Ìمن  203٤ملف.
‘ ه - - -ذا اإ’ط- - -ار ،أاك- - -د رئ- - -يسس اÛلسس
الشسعبي لبلدية وادي العÓيق أاحمد فرحول،
أان اŸصسالح اŸسسؤوولة عن تسسوية الوضسعيات
غ ÒاŸطابقة لقانون  ،08 / 15اسستلمت ما
ي-ق-ارب  2000م -ل -ف ” ،خ Ó-ل-ه-ا تسس-وي-ة م-ا
يقارب من  ٧00حالة– ،صسل أاصسحابها على
شس -ه -ادات م -ط -اب-ق-ة ال-ب-ن-اءات ،ف-ي-م-ا ’ ت-زال
اŸل -ف -ات اŸت -ب -ق-ي-ة –ت ال-ن-ظ-ر وال-دراسس-ة،

موضسحا بأانه يأامل أان يتم “ديد فÎة التسسوية
إا ¤م -رح -ل -ة ج -دي -دة ،ت -ق -وم ب -ه -ا السس-ل-ط-ات
بعمليات –سسيسس أاوسسع ،خاصسة وأان دائرته
ف -ق-ط ب-ه-ا ن-ح-و  15أال -ف ح -ال -ة م -ا ت -زال ‘
غالبيتها العظمى غ Òمسسواة.
وع-ن ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي شس-ك-لت ﬁور اه-ت-مام
السس-ل-ط-ات وع-ق-د ج-لسس-ات ل-ل-ج-ه-از التنفيذي
لتقييم الوضسع وعدد اŸلفات التي ” تسسويتها
ودراسستها وعÓجها إا ¤غاية  3أاوت اŸاضسي،
ق -ال اŸت -ح -دث ب -أان اأ’م -ر م-ه-م وه-و ي-ج-ع-ل
اŸواط -ن ي -ت -حصس -ل ع -ل -ى شس -ه-ادة اŸط-اب-ق-ة
لعقاره أاو البناية التي أا‚زها ،خاصسة أاولئك
الذين Á ⁄تلكوا رخصسة بناء أاو عقودا أاو
دف -ات -ر ع -ق-اري-ة ،ف-ف-ي ه-ذه ا◊ال سس-ي-ت-م-ك-ن
صس -احب ط -لب ال -تسس -وي -ة م -ن ا◊صس -ول ع -ل-ى
شسهادة اŸطابقة ،ما  ⁄يكن لديه أاي إاشسكال
‘ ال-ب-ن-اء ،ي-ت-ع-ل-ق ب-إا‚از ب-ن-اي-ت-ه ف-وق قنوات
الغاز أاو شسبكة اŸاء وما شسابه ،وعقب على
ط -لب ال -ت-م-دي-د ب-أان-ه ‘ ح-ال ” ا’سس-ت-ج-اب-ة
Óمر ،فإان ذلك سسيزيد من رفع عدد اŸلفات
ل أ
لدراسستها وتسسويتها Ãا يتوافق والقانون ،كما
سسيتم –صسيل جباية مالية جديدة لفائدة
خزينة الدولة ،خاصسة والبÓد تعيشس ظرفا
اقتصساديا اسستثنائيا بسسبب تد Êأاسسعار النفط.

البليدة :لينة ياسسمÚ

إاتÓف  10هكتارات إاثر حريق نشضب بواحة النخيل بتمنطيط

مديرية التكوين والتمه– Úدد تخصصصصات كل دورة حسصب طبيعة كل منطقة

 11مؤوسضسضة تخضضع لÈامج أاك‚ Ìاعة لدعم التنمية بسضوق أاهراسش

كشص-فت م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن وال-تمهÚ
لو’ية سصوق أاهراسص عن وجود تنسصيق
ب Úعدة هيئات ضصمن اللجنة الو’ئية
ل- -لشص -راك -ة ال -ت -ي –دد ت -خصصصص -ات ك -ل
دورة ب-ن-اءا ع-ل-ى اح-ت-ي-اجات ومتطلبات
ك-ل م-ن-ط-ق-ة ،ح-يث أاك-د ‡ث-ل ال-تكوين
اŸهني بسصوق أاهراسص ذيب ﬁمد الصصالح
أان «ال -ت -نسص -ي-ق م-وج-ود وم-ف-ع-ل وه-ن-اك
آال -ي -ة م-وضص-وع-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-و’ي-ة
’شص- -راف اŸب- -اشص- -ر ل- -ل- -وا‹ ،وه -ي
–ت ا إ
ال -ل -ج -ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشص-راك-ة ضص-م-ن ك-ل
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ال- -و’ئ- -ي -ة م -ع ا’شصÎاك
اŸب-اشص-ر واŸدراء ال-و’ئ-ي Úال-ت-ن-فيذيÚ
واÛت- - - -م- - - -ع اŸد ،Êك- - - -ذلك ا’–ادات
اŸهنية مثل ا–اد اŸقاول ،Úمن زاوية
إالغاء تخصصصصات ” ا’تفاق باسصتبعادها
أاو العكسص من خÓل اقÎاح تخصصصصات
ج -دي -دة Áك -ن أان تضص -ي -ف ال -ك -ث Òإا¤
سصوق الشصغل».

بالعودة إا ¤الطبيعة ا÷غرافية لو’ية سسوق
أاهراسس– ،ظى اأ’نشسطة اŸهنية ذات الطابع
الفÓحي بحصسة اأ’سسد ‘ ح Úيبقى القطاع
الصسناعي يتذيل ترتيب اŸهن التي يقصسدها
الشسباب ،وهو ما ” التأاكيد عليه ‘ العديد
من اŸناسسبات ،حيث يجب أان تسساير الÈامج
التكوينية التوجه ا’قتصسادي للو’ية بعد خلق
العديد من اŸناطق الصسناعية وبعث ملفات
ا’سس- -ت -ث -م -ار ’‚از اŸشس -اري -ع ا’ق -تصس -ادي -ة
الصسناعية.
وبالتا‹ سستكون اŸناطق الصسناعية هذه
‘ ح -اج -ة م -اسس -ة إا ¤ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة اŸك-ون-ة
مسس -ت -ق-ب ، Ó-وه-و ال-ره-ان ال-ذي تسس-ع-ى و’ي-ة
سس -وق أاه -راسس ل -كسس -ب -ه ب -ع-د ا‚از اŸن-ط-ق-ة
الصسناعية لكل من بئر بوحوشس ،مداوروشس،
ومصس -ن -ع ال -ف -وسس-ف-ات ل-وادي ال-ك-ب-اريت ال-ذي
ي -ن -ت -ظ-ر أان يسس-ت-وعب أازي-د م-ن  05آا’ف ي -د
عاملة ‘ ،إاطار خلق بدائل للÌوة خارج قطاع
اÙروقات.

وتسس -اي -ر ه -ذه ال -ت -خصسصس-ات اŸف-ت-وح-ة
الطابع التنموي للو’ية من أاجل تدعيم العديد
م-ن ال-ق-ط-اع-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى أاه-م ال-ب-لديات
والدوائر خاصسة القطاع الفÓحي ،الرياضسي
والقطاع الصسناعي على مسستوى ك Óمن دوائر
م- - -داوروشس ،سس- - -درات - -ة ،اŸشس - -روح - -ة ،أاو’د
إادريسس.
من ب Úأاهم مراكز التكوين اŸهني التي
’قت إاقبا’ كبÒا ككل موسسم اŸعهد الوطني
اŸتخصسصس ‘ التكوين اŸهني الشسهيد سسمعي
ن -وار ب-ن اح-م-د ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ،ال-ذي ي-ع-د
اأ’ك Èمن حيث طاقة اسستعابه بـ 350منصسبا
ب- -ي- -داغ- -وج- -ي -ا ،إا ¤ج -انب اŸراك -ز ال -عشس -رة
اŸوزعة على بلديات سسوق أاهراسس ،بثÓث
م -راك -ز ،سس -درات -ة ،أاو’د ادريسس ،م -داوروشس،
ت -اورة ،ع Úسس -ي -ن -ور ،اŸراه-ن-ة وأام ال-ع-ظ-ائ-م
بطاقة إاجمالية تقدر بـ 2300منصسب.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة

بالتزامن مع انطÓق ا◊ملة الوطنية لÓسصتزراع السصمكي

 55مÎبصضا ‘ دورة التفريخ الصضطناعي باŸياه العذبة بسضطيف
ت - -ن - -ظ - -م ال - -غ - -رف - -ة اŸشصÎك - -ة م - -ا بÚ
الو’يات للصصيد البحري وتربية اŸائيات
لو’ية سصطيف الدورة التدريبية الثانية
’سصماك الشصبوط
‘ التفريخ ا’صصطناعي أ
الصصيني ،على مسصتوى اÙطة التجريبية
’سصماك القارية
للصصيد البحري وتربية ا أ
ببلدية ا’وريسصيا و’ية سصطيف ،وذلك
ب- -ال- -ت- -ع -اون م -ع اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -حث
وال -ت -ن -م -ي -ة ‘ الصص -ي -د ال -ب -ح -ري وت-رب-ي-ة
اŸائيات ،و–ت إاشصراف الغرفة ا÷زائرية
للصصيد البحري وتربية اŸائيات.

سسطيف :نور الدين بوطغان
انطلقت الدورة ،مؤوخرا ،وعرفت مشساركة
 55مÎبصس - -ا م - -ن  12و’ي -ة ه -ي سس -ط-ي-ف،
سس -ك -ي -ك -دة ،ال -ط -ارف ،ع -ن -اب -ة ،ق-اŸة ،سس-وق
أاه-راسس ،أام ال-ب-واق-ي ،م-ي-ل-ة ،قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،برج
بوعريريج ،اŸسسيلة وباتنة ،و“تد لغاية 16
أاوت القادم.
وحسسب م -دي -ر ال -غ -رف -ة اŸشسÎك -ة م -ا بÚ
ال -و’ي -ات ل-لصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات
ل -و’ي -ة سس -ط -ي -ف ،أاح-م-د ب-ن ج-دو ،ف-إان ه-ذه
ال-دورة م-وج-ه-ة ◊ام-ل-ي اŸشس-اري-ع ‘ ت-رب-ي-ة
اŸائ -ي -ات ،ال-راغ-ب ‘ Úا’سس-ت-ث-م-ار ،اأ’ط-ب-اء
ال -ب -ي -اط -رة ،ال -ف Ó-ح Úال-راغ-ب‡ ‘ Úارسس-ة

تربية اأ’سسماك وإاطارات من القطاع ،وتهدف
إا ¤مرافقة اŸسستثمرين وتشسجيع ا’سستثمار
‘ الÎبية السسمكية ،تعميم تقنيات التفريخ
ا’صسطناعي أ’سسماك اŸياه العذبة وتعميق
م-ع-ارف اÎŸبصس Úوت-دري-ب-ه-م م-ي-دان-ي-ا ع-لى
تقنيات التفريخ ا’صسطناعي.
وحسسب ذات اŸسس- - -ؤوول ،ف- - -ق- - -د ب - -ر›ت
الغرفة عدة دورات تدريبية أاخرى ‘ عدة
›ا’ت م -ن -ه -ا صس -ن -اع-ة اأ’عÓ-ف السس-م-ك-ي-ة
وتربية أاسسماك الزينة.
وتتزامن هذه الدورة مع انطÓق ا◊ملة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ف-ري-خ ا’صس-ط-ن-اع-ي وا’سس-تزراع
السس-م-ك-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸسس-طحات اŸائية،

والتي يتم تنظيمها كل سسنة منذ سسنة ،2010
حيث دخلت مفرخة اأ’سسماك بو’ية سسطيف
اÿدم-ة ،ل-ت-دخ-ل ب-ع-ده-ا م-ف-رخ-ت-ان ب-ك-ل من
و’يتي سسيدي بلعباسس وخنشسلة ،و” السسنة
اŸاضسية إانتاج أاك Ìمن  10مÓي Úيرقة من
أاسسماك اŸياه العذبة ،منها  05مÓي” Ú
إانتاجها بو’ية سسطيف.
Óشسارة ،فقد نظمت الغرفة اŸشسÎكة ما
ل إ
ب Úالو’يات للصسيد البحري وتربية اŸائيات
ل -و’ي -ة سس -ط-ي-ف ال-دورة ال-ت-دري-ب-ي-ة اأ’و‘ ¤
ت -ف -ري -خ أاسس -م -اك الشس -ب -وط اŸل -ك -ي ‘ م -اي
اŸاضسي ،واسستفاد منها  2٤مÎبصسا من 05
و’يات.

خ -ل -ف ح -ري -ق م-ه-ول نشصب ال-ب-ارح-ة
ب -واح -ة ال -ن -خ -ي -ل أاو’د ي -ح -ي -ا ب -ب-ل-دي-ة
ب- -ت- -م- -ن- -ط- -ي- -ط و’ي- -ة إادرار إاتÓ- -ف 10
ه -ك -ت -ارات وح-رق  1800ن-خ-ل-ة مثمرة
و 200ن-خ-ل-ة غ Òم-ث-م-رة ،ح-يث ي-ع-تÈ
’ضص- - -خ- - -م م- - -ن ن- - -وع- - -ه
ه- - -ذا ا◊ادث ا أ
باŸنطقة.
مصس -ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة وف-ور سس-م-اع-ه-ا
ا Èÿسسارعت إ’خماد السسنة النÒان اŸلتهبة

وسسخرت  03شساحنات إاطفاء إا ¤جانب 03
صسهاريج لبلدية “نطيط و 03جرافات لفتح
اŸسس - -الك إ’خ- -م- -اد ال- -نÒان ال- -ت- -ي دامت 06
سساعات.
و‘ ذات السس -ي -اق ف -ت -حت مصس -ال-ح ال-درك
ال -وط -ن -ي –ق-ي-ق-ا ح-ول ا◊ادث ال-ذي ت-ب-ق-ى
أاسسبابه ›هولة ◊د اآ’ن.

أادرار :فا— عقيدي

’سصباب ›هولة
فيما تبقى ا أ

التحقيقات متواصضلة ‘ حادثة نفوق األسضماك بسضيدي عيشش
شص- -ه -دت ضص -ف -اف وادي الصص -وم -ام ع -ل -ى
مسص-ت-وى اŸدخ-ل الشص-رق-ي ل-ب-ل-دي-ة شص-يدي
عيشص ،أاول أامسص ،نفوق اŸئات من أاسصماك
’ن - -ق - -ل - -يسص ،وال - -ب- -وري ،م- -ا
الشص - -ب - -وط ،ا أ
اسصتدعى على الفور تنقل ÷نة –قيق،
تتشصكل من ‡ثل Úعن مديريات الصصيد
ال- -ب- -ح- -ري واŸوارد الصص- -ي- -دي- -ة ،ال- -ب- -ي -ئ -ة
وال -غ -اب -ات ،إا ¤ج -انب مصص-ل-ح-ة ال-ن-ظ-اف-ة
لبلدية سصيد عيشص ،إا ¤ع ÚاŸكان قصصد
معرفة أاسصباب هذه الظاهرة.
‘ هذا الصسدد ،أاكد عدوان مدير الصسيد
ال -ب -ح -ري ،لـ«الشس-عب» ،أان ال-ت-ح-ال-ي-ل م-ا ت-زال
متواصسلة Ÿعرفة اأ’سسباب ،التي كانت وراء
ظ- -ه- -ور أاسس- -م- -اك م- -ي- -ت- -ة ب- -وادي الصس -وم -ام،
حيث تنقلت فور وقوع نفوق اأ’سسماك ÷نة
–ق -ي -ق ،ت -تشس -ك-ل م-ن ‡ث-ل Úع-ن م-دي-ري-ات
الصس -ي -د ال -ب-ح-ري واŸوارد الصس-ي-دي-ة ،ال-ب-ي-ئ-ة

والغابات ،إا ¤جانب مصسلحة النظافة لبلدية
سسيد عيشس ،و” أاخذ عينات من اأ’سسماك
ال -ن -اف -ق -ة وأاخ -رى م -ن م -ي -اه ال-وادي ،إ’ج-راء
التحاليل الÓزمة التي تسسببت ‘ الكارثة.
للتذك ،Òشسهدت اŸنطقة حوادث ‡اثلة
للنفوق ا÷ماعي لÓأسسماك ،خÓل السسنوات
ال-ف-ارط-ة ،ن-ت-ي-ج-ة ا’خ-ت’Ó-ت ال-ب-ي-ئية ،اأ’مر
ال-ذي ي-ت-وجب ت-ع-زي-ز ن-ظ-ام ال-رق-اب-ة وت-طبيق
ال -ق -وان Úب -ح -زم ،ل -وق -ف ال-ت-ع-دي-ات ال-ب-ي-ئ-ي-ة
واŸم - -ارسس - -ات غ Òالشس - -رع - -ي- -ة ،إا ¤ج- -انب
التحسسيسس Ãخاطر التلوث  ،وآاثاره السسلبية
والضس-ارة ب-ال-ب-ي-ئ-ة اŸائ-ي-ة وج-ودة اŸي-اه ال-تي
ت -ع -يشس ف -ي -ه -ا اأ’سس-م-اك ،م-ن خÓ-ل م-ع-ا÷ة
ﬂلفات الصسرف الصسحي والصسناعي قبل
صسرفها ‘ الوادي.

بجاية :بن النوي توهامي

حصصصص سصكنية لبلديات ع Úالدفلى

توزيع  1008وحدة لتخفيف الطلب على اŸناطق ا◊ضضرية الكÈى

مكنت عملية توزيع السصكنات Ãختلف
صص-ي-غ-ه-ا ب-و’ي-ة ع Úال-دف-ل-ى ،م-ن ت-ق-ل-يصص
حجم الطلبات اŸودعة لدى اŸصصالح اŸعنية
‘ ان- -ت- -ظ- -ار حصصصص اأخ- -رى م›Èة حسصب
وا‹ ع Úالدفلى ،كمال عباسص.
وبحسسب عملية التوزيع التي شسملت عدة
بلديات بÎاب الو’ية خصسصست  1008وحدة
سسكانية Ÿن اسستفادوا من مفاتيح وحداتهم
السسكنية ،و” حصسر العملية ‘ عدة مواقع

شس- -م -لت  693وح - -دة م- -ن ال- -ن- -وع الÎق- -وي
وال-تسس-اه-م-ي اŸت-ع-ل-ق-ة بسس-لسسلة من الÈامج
ال- -ت- -ي اسس- -ت -ف -ادت م -ن -ه -ا ال -و’ي -ة ع Èع -دة
مراحل.
وك -انت حصس -ة ب -ل -دي-ة ب-وم-دف-ع 160وحدة
وخ -م -يسس م -ل -ي -ان-ة  106وب -وراشس-د وج-ن-دل
بـحصسة  60مسسكنا ،وهي اأهم البلديات التي
ن- -الت ا◊ظ ا’أوف- -ر ه -ذه اŸرة ‘ ع -م -ل -ي -ة
ال-ت-وزي-ع ‘ ،ان-ت-ظ-ار ع-م-ل-ي-ات ‡اث-ل-ة ي-قول

الوا‹ ،كمال عباسس.
وف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق ب -السس -ك -ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
ا’إيجارية فقد بلغت  312وحدة ‘ انتظار
ان- -ه -اء ا’أشس -غ -ال ا÷اري -ة ‘ اأك Ìم -ن 1000
وحدة سسكنية سستوزع قريبا على مسستحقيها،
علما اأن الو’ية اسستلمت برنا›ا طموحا ‘
اإ‚از السس -ك -ن -ات ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،وال-ت-ي م-ن
شس- -اأن -ه -ا رف -ع ال -غ Íع -ن اÙروم Úال -ذي -ن
ي- -ع- -يشس- -ون اأوضس- -اع- -ا ج- -د م- -اأسس- -وي -ة حسسب

الدراسسات اŸيدانية للفرق البلدية.
وبخصسوصس السسكن الريفي ” تخصسيصس
حصسصس معتÈة من ا’إعانات الريفية لذوي
ا’أم Ó-ك ال-ع-ق-اري-ة ل-تشس-ي-ي-د ه-ذه السس-ك-ن-ات
لضسمان اسستقرار السسكان Ãناطقهم الريفية
و‡ارسسة نشساطهم الفÓحي ،الذي عاد اإ¤
الواجهة.

ع Úالدفلى :و.ي.اأعرايبي
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ألسصياحة ألغابية مورد طبيعي يعا Êأ إ
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مسساحات شساسسعة ،واŸواطن ‘ عزلة عن بيئته الطبيعية
غياب التحسسيسس بثقافة التخييم الصسيفي كsرسس الهّوة وعsمق الفارق

’رأدة أ÷ادة ألتي تعيد للسصياحة ألغابية
‘ ظل وجود غطاء نباتي غابي كثيفÁ ،ر صصيف سصوق أهرأسس حارأ جافا ’ يختلف عن أŸدن ألسصهبية وألصصحرأوية ،لغياب أ إ
بريقها ،وتفك ألعزلة عن موأطني ألو’ية ألذين يتجهون أغلبهم ‡ن حالفهم أ◊ظ إأ ¤أŸناطق ألسصاحلية أو إأ ¤أ÷ارة تونسس ككل موسصم صصيف ‘ ،ح ÚتÎبع و’يتهم على
’ي منتجعات
’عظم من سصكان أŸدينة يكابد حرأرة ألصصيف لي Óونهارأ ،مع أ’فتقار أ
’همال ،ليبقى ألسصوأد أ أ
موأرد طبيعية غابية هامة ،ومناظر سصياحية خÓبة مازألت تعا Êأ إ
أو ﬂيمات أو فضصاءأت طبيعية معدة للÎفيه ،ما عدأ ألتجول ب Úأزقة أŸدينة ألعريقة وألتسصوق لي Óخاصصة ‘ ألفÎة ألرمضصانية وأيام ألعيد ،أين عرفت أŸدينة حركة
دؤووبة ،لتعود إأ ¤سصباتها من جديد حتى موعد ألدخول أ’جتماعي.
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نقل إلينا إلعديد من موإطني إŸدينة
صصرخة تع Èعن فرإغ كب Òتركه إ◊رمان
إل-ب-ال-غ م-ن إل-ت-م-ت-ع ب-اŸق-وم-ات إل-ط-بيعية
لسصوق أإهرإسس ،إلتي باتت مهملة بسصبب
غ -ي -اب إل -ن-ظ-رة إ’سص-تشص-رإف-ي-ة إ÷ادة ‘
إيجاد فضصاءإت طبيعية للÎفيه للعائÓت
إلسصوقهرإسصية خاصصة ‘ فÎإت إلعطل،
أإي -ن أإج -م -ع ك -ل م -ن –دث -ن -ا م -ع-ه ،ع-ل-ى
ضصرورة إ’هتمام بثقافة إلتخييم وإيجاد
ح -دإئ -ق ل -ل-تسص-ل-ي-ة ‘ سص-وق أإه-رإسس ع-ل-ى
غرإر إلعديد من إŸدن إ÷زإئرية ،فغياب
إلسص-وإح-ل وإل-ب-ح-ر ’ ي-ع-ن-ي ق-ت-ل إŸدي-ن-ة
صصيفا ،بل هناك موإرد تفوق إلسصوإحل من
إل -ن -اح -ي -ة إلسص -ي -اح -ي -ة أإ’ وه -ي إل -غ-اب-ات
إلكثيفة ،وإلقريبة من إŸسصطحات إŸائية
خ - -اصص - -ة إلشص - -ري - -ط إŸم- -ت- -د ب Úدإئ- -رة
إŸشص- -روح- -ة وب- -ل- -دي -ة ع Úسص -ن -ور ح -ت -ى
إ◊دود إŸتاخمة لو’ية إلطارف ،وكذإ
إلغابات إلكثيفة إلتي تتمتع بها منطقة
إلزعرورية إ ¤غاية أإعا‹ أإو’د إدريسس.

أابناء اŸدينة يناشسدون السسلطات إليجاد
فضساءات للÎفيه والتخييم صسيفا
يقول إ◊اج ﬁمد رجل ،متقاعد من
ق -ط -اع إلÎب -ي -ة بسص-وق أإه-رإسس ،إذإ ك-انت
إلسص -ل -ط -ات إÙل -ي-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى ح-م-اي-ة
وت- -ط- -وي- -ر وزرإع -ة إل -غ -اب -ات ،وإأ’م Ó-ك
إل -غ-اب-ي-ة ع-ل-ى مسص-اح-ة “ث-ل ت-ق-ري-ب-ا رب-ع
إŸسصاحة إ’جمالية للو’ية أإي ما يعادل
 96أإل -ف ه -ك -ت -ار (ح -وإ‹  )%22إلسص -ؤوإل
إلذي يطرح نفسصه لفائدة من هذه إŸوإرد
إذإ  ⁄تسصتغل أإحسصن إسصتغÓل ‘ تلبية
إ’ح -ت-ي-اج-ات إÙل-ي-ة سص-وإء ك-انت ه-ات-ه
إ◊اج- -ي -ات م -ادي -ة أإو م -ع -ن -وي -ةŸ ،اذإ ’
تسص -ت -غ -ل إŸسص -اح -ات إل -غ -اب -ي-ة ‘ إي-ج-اد
فضص-اءإت ل-ل-تسص-ل-ي-ة وإلÎف-ي-هŸ ،اذإ ي-ع-اÊ
إلسص -وق -ه -رإسص-ي-ون ك-ك-ل صص-ي-ف إل-ع-زل-ة ‘
بيوتهم بينما و’يتهم تÎبع على طبيعة
خÓبة قلما ‚دها ‘ إلعديد من إŸدن
إل -ت-ي ي-ت-ج-ه-ون إل-ي-ه-ا صص-ي-ف-ا ،أإو ح-ت-ى ‘
إ÷ارة تونسس؟
ه -ذه ك -ل -ه -ا أإسص -ئ -ل -ة أإردن -ا أإن ‚د ل-ه-ا
إجابات ‘ ظل فرإغ سصياحي كب ÒتعاÊ
منه إلو’ية سصوإء على مسصتوى إلفضصاءإت
إŸع -دة ل -ل -رإح -ة وإ’سص -ت -ج -م -ام أإو ع -ل -ى
مسص -ت -وى إŸرإف -ق إلسص -ي-اح-ي-ة م-ن ف-ن-ادق
ومرإقد ،لكن هذإ ’يعني أإن إلو’ية ‘
معزل عن تطوير نفسصها خاصصة ‘ ظل
ترإجع عائدإت إÙروقات وإلبحث عن
بدإئل ÿلق إلÌوة على مسصتوى كل و’ية.
وإذإ عددنا إŸسصاحات إلغابية إلطبيعية
إÓÿبة بسصوق إهرإسس فإاننا ‚د إلعديد
م - -ن إل - -فضص - -اءإت ‘ إ’Œاه- -ات إأ’رب- -ع
للو’ية يكفي فقط أإن تكون هناك إإ’رإدة
إ÷ادة ‘ Œسصيد مشصاريع سصياحية ترقى
إ ¤ت-ط-ل-ع-ات سص-ك-ان إŸدي-ن-ة وتسص-ت-قطب
هوإة إلتخييم وإلطبيعة إلعذرإء من جميع
و’يات إلوطن ،أإليسس لسصكان إ÷نوب حق
‘ ه -ات -ه إل -فضص -اءإت إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة إذإ “ت
تهيئتها وتسصقيف أإسصعارها أإمام مريديها ؟
ثروة نائمة Áكن للو’ية وعلى رأإسصها
إ÷هاز إلتنفيذي أإن يسصعى ‘ هذإ إإ’طار
وي -خصصصس ج -ان-ب-ا ك-بÒإ ،خ-اصص-ة م-ع شص-ح
إŸوإرد إلتمويلية ،وبالتا‹ فهذه تعطي
ب- -دإئ- -ل ه -ام -ة ‘ Œسص -ي -د إل -ق -ط -اع -ات
إلتنموية بالو’ية.

اŸشسروحة ..مدينة الخضسرار
ومسستشسفى طبيعي مفتوح على مدار العام
ت- -ع -د إŸشص -روح -ة م -دي -ن -ة م -ن سص -ح -ر
إلطبيعة إأ’وروبية ،أإو هكذإ يطلق عليها،
م -زجت ب Úج -م -ال -ه -ا إل -ط -ب -ي -ع-ي وأإل-وإن
ج-غ-رإف-ي-ت-ه-ا ل-ت-ع-ان-ق تضص-اريسص-ه-ا إأشص-ج-ار
إلسصرول وإلفل Úوتصصنع منه هوإءإ نقيا،
أإفضصل فضصاء للسصياحة إ÷بلية إلÎفيهية،
بارتفاعها عن سصطح إلبحر بـ 1420م،Î
وغ -اب -ات-ه-ا إل-ت-ي تسص-ت-ح-وذ ع-ل-ى  %75م- -ن
مسص-اح-ت-ه-ا إ’ج-م-ال-ي-ة ،ت-توفر إŸشصروحة
على منشصآات أإسصاسصية بإامكانها أإن تكون
إل-وج-ه-ة إلسص-ي-اح-ي-ة إأ’و ¤ب-ام-ت-ي-از بÌوة
غ -اب-ي-ة ون-ب-ات-ي-ة ’ م-ث-ي-ل ل-ه-ا أإو ك-م-ا ق-ال
إلشصاعر إلتونسصي أإبو إلقاسصم إلشصابي هي
إŸسصتشصفى إلذي إشصفا ‘ Êبيئتها إلنقية
عام .1933

ا◊دادة ..ا◊ضسÒة الطبيعية
اŸفتوحة
ت -ب -ع -د إ◊دإدة ع -ن ع -اصص -م -ة إل -و’ي-ة
بحوإ‹  43كلم– ،مل إŸدينة موإصصفات
إ◊ضصÒة إلطبيعية ،حيث تشصكل إلغابات
ما يعادل  %50من مسصاحتها إ’جمالية،
ف- -ه -ي فضص -اء ن -ب -ات -ي ي -ج -م -ع ب Úإلضص -رو
وأإشص-ج-ار إلصص-ن-وب-ر ،وع-ل-ى غ-رإر م-وق-ع-ها

إ÷غرإ‘
وج- - -م - -ال م - -ن - -اظ - -ره - -ا
إلطبيعية تتوفر إŸدينة على إلعديد من
إŸنشص -آات إل -ق -اع -دي -ة م-ن شص-ب-ك-ات ط-رق
وموإرد مائية وطاقوية ومناخ معتدل خال
م -ن إل -ت -ل -وث ،فضص  Ó-ع -ن ك -رم سص -ك -ان -ه-ا
باعتبارها منطقة حدودية إعتادت على
“ازج إل -زوإر وإخ-تÓ-ف-ه-م م-ا ي-ؤوه-ل-ه-ا أإن
تكون قطبا سصياحيا بامتياز ينتظر منه أإن
يسصتقطب إلسصكان إلتونسصي Úبدل إلذهاب
إليهم.

تاورة «تاغورة» ..فضساء للراحة
والسستجمام الطبيعي
ت - -ع- -ت Èت- -اورة م- -كسصب ك- -بÒ
ل-ل-و’ي-ة وإل-ب-ل-دي-ة سص-ي-احيا إذ
ت-ب-ع-د ب-ح-وإ‹  18ك-ل-م عن
عاصصمة إلو’ية وموقعها
ع -ل -ى إل -ط-ري-ق إل-وط-ن-ي
رقم  ،82حيث تعد من
أإهم إŸدن إلتي ‚ت
من إ’سصتغÓل إلعمرإÊ
إل-عشص-وإئ-ي ،ج-معت بÚ
ع- - -رإق- - -ة ت - -اري - -خ - -ه - -ا
وط- -ب- -ي- -ع- -ت- -ه -ا إÓÿب -ة،
توزعت ب Úغابات إلبطوم
إÎŸإم- - - -ي- - - -ة ،وأإشص - - -ج - - -ار
إلصصنوبر إ◊لبي ،وإ’حوإضس
إŸائ -ي -ة إل-ت-ي إسص-ت-غ-ل-ه-ا إŸع-م-ر
إل- - -ف - -رنسص - -ي ‘ إ‚از إك ÈإŸزإرع
وإسصتغÓل مناطقها إلسصهلية ‘ إلزرإعة،
كذلك بها إلعديد من إ◊اوإضس إŸائية

ل-ت-وري-د إŸن-اط-ق إل-زرإع-ي-ة ،وإلعديد
م -ن إآ’ث -ار إل -ب -ي -زن-ط-ي-ة ت-ؤورخ ل-فÎة
إزدهار و‰و مرت على إŸدينة.
ت-دع-ى ق-دÁا م-دي-ن-ة إل-ق-ديسص-ة
«كريسصت ،»Úتتوفر على فضصاءإت
شص -اسص -ع -ة ل -ل -رإح-ة وإ’سص-ت-ج-م-ام
وشص -ب -ك -ة ط-رق-ات وب-ن-ي-ة –ت-ي-ة
ت-ؤوه-ل-ه-ا لÓ-سص-ت-غÓ-ل إلسص-ي-احي
وﬁطات للمياه إ◊ارة «منبع
إل- -دإمسص- -ة» وإل -ذي م -ن شص -أان -ه أإن
ي-وف-ر سص-ي-اح-ة ح-م-وي-ة ع-ل-ى م-دإر إلسصنة،
وإسصتقطاب إلفئات إلتي تعالج على مدإر
إلعام ومعا÷ة إلكث Òمن إأ’مرإضس.
يجمع إلسصوقهرإسصيون إأن إلو’ية ومنذ
ت -و‹ إلسص -ي-د ع-ب-د إل-غ-ن-ي ف-ي ‹Ó-إ÷ه-از
إلتنفيذي قطعت شصوطا كبÒإ ‘ إيجاد
نفسصها من خÓل إلبحث إ÷اد عن موإرد
ÿل- - -ق إلÌوة ‘ ظ- - -ل ت- - -ع- - -ق- - -د إ◊ال - -ة
إ’قتصصادية بعد ترإجع إسصعار

إÙروقات ‘ إأ’سصوإق إلدولية ،أإين
ب- -اشص- -ر ه- -ذإ إأ’خ Òب -ف -ت -ح إل -ع -دي -د م -ن
إلقطاعات لÓسصتثمار ،لكن يبقى قطاع
إلسصياحة نوعا ما يعا Êتأاخرإ ملحوظا ‘
ظل توفر موإرد طبيعية هامة ’ تقل عن
نظÒتها ‘ إلو’يات إلسصياحية إأ’خرى،
وبالتا‹ يجب إ’لتفات إ ¤إهمية إيجاد
فضص - -اءإت ل - -لÎف - -ي- -ه– ،ت- -اج إ ¤إع- -دإد
مدروسس بعناية يوفر على سصكان إŸدينة
عناء إلتوجه إ ¤إŸدن إ’خرى ‘ إلعطل
و‘ إلصص- -ي- -ف ،وك- -ذلك ي- -جب إن ت- -وضص- -ع
إسصÎإت -ي-ج-ي-ة ط-وي-ل-ة إŸدى ’سص-ت-ق-ط-اب
إلسصوإح إ÷زإئري Úمن إŸدن إلدإخلية
وإلصصحرإوية إ ¤هذه إلفضصاءإت ،ما يعود
على إلو’ية Ãدإخيل سصنوية هي ‘ إمسس
إ◊اجة إليها من خÓل إنتعاشس إ◊ركة
إل -ت -ج -اري-ة وإ’رت-ق-اء Ãسص-ت-وى إÿدم-ات
إŸقدمة.
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من مراسسيلنا

’جراء بتيبازة
–صصيل قياسصي بوكالة الصصندوق الوطني للعمال غ Òا أ

إالتحاق متواصسل للفÓح Úومهنيي البحر لÓشسÎاك وتسسوية وضسعيتهم

’جراءات العملية الهامة
’جراء اŸكلف بالتحصصيل ا إ
ثّمن نائب مدير وكالة تيبازة للصصندوق الوطني للعمال غ Òا أ
’مر الذي أاسصفر عن
التي جاء بها قانون اŸالية التكميلي لسصنة  20١5من حيث توف ÒتسصهيÓت با÷ملة للمنخرط ،Úا أ
Œاوز ا◊صصيلة اŸتوقعة للتحصصيل خÓل هذه السصنة ‘ ،نهاية جويلية الفارط ،فيما توقع متحدثنا –قيق وثبة
نوعية ‘ ›ال التحصصيل هذه السصنة عقب التحاق اعداد أاخرى من الفÓح Úبالوكالة لتسصوية وضصعياتهم قبيل 30
سصبتم Èالقادم.
ألشض -أن ،ت -ع ّ-د Ãث -أب -ة ث-ؤرة ح-ق-ي-ق-ي-ة ‘ ›أل ألؤلية ‘ أطأر Œسضيد سضيأسضة تقريب ألدأرة
تيبازة :عÓء ملزي
ألضض -م -أن ألج-ت-م-أع-ي وأ Áك-ن Ÿن ت-أّخ-رع-ن من أŸؤأطن ،بحيث أضضحى زبأئن ألؤكألة من
قأل رئيسض مصضلحة ألتحصضيل «زين ألدين تأم Úنفسضه خÓل ألفÎأت أŸشضأر إأليهأ ‘ ت -لك أل -ب -ل -دي -أت أل -ت-ي “ت-د م-ن سض-ي-دي ع-م-ر
مٌقطأوي» بهذأ أÿصضؤصض بأّن ألؤكألة Œأوزت ألقأنؤن أن يلؤم مصضألح ألصضندوق ألتي وّفرت ومنأصضر غربأ أ ¤غأية سضيدي رأشضد وأحمر
لسضبؤع ألفأرط ،مطألبÚ
ألتؤقعأت أÙددة سضلفأ بنسضبة  103بأŸأئة ،تسضهيÓت بأ÷ملة للمنخرط Úبحيث يجب أن ألع Úشضرقأ ،منذ أ أ
ي إأعتبأر ب-أل-ت-قّ-رب م-ن ألشض-ب-أك أل-ؤح-ي-د ب-أل-فرع وألذي
بتأريخ  31جؤيلية ألفأرط ،ومن أŸرتقب بأن يفxكر أŸنخرط ‘ أهله وأبنأئه قبل أ ّ
ي -ل -ت -ح -ق ب -أل -ؤك -أل -ة ع -دد ل يسض -ت -ه -أن ب -ه م -ن آأخر.
ي- - - -قّ- - - -دم ›م- - - -ل أÿدم - - -أت
ليأم ألقليلة ألقأدمة لتسضؤية
ألفÓح ،ÚخÓل أ أ
كأن عدد أŸنخرط Úبألؤكألة أاك Ìمن  ١٤أالف أŸت -ع -أرف ع-ل-ي-ه-أ ك-أل-ت-حصض-ي-ل
وضض- -ع- -ي- -أت- -ه- -م Œأه ألصض -ن -دوق ،لسض -ي -م -أ وأّن أŸسض -ت-ؤف ÚأشضÎأك-أت-ه-م ق-د ب-ل-غ
وأÿدم -أت أل -ط -ب -ي -ة وت -ف -ع -ي-ل
ألتعليمأت ألرسضمية أŸعمؤل بهأ حأليأ ،أجأزت  11600م -ه -ن -ي ،ن -ه -أي -ة أل -ع -أم شصخصس سصجلوا
ب-ط-أق-ة ألشض-ف-أء وأي-دأع م-ل-ف-أت
لهذه ألفئة “ديد فÎة تسضؤية ألؤضضعية أ ¤أŸنصضرم ،فيمأ قفز هذأ ألعدد انخراطهم نهاية ألتقأعد وغÒهأ.
غأية  30سضبتم Èألقأدم ،وأشضأر ﬁدثنأ أيضضأ
قألت مديرة ألؤكألة «أسضمأء
أ ¤أنّ هؤؤلء مطألبؤن بتسضديد مبلغ ألشضÎأك أأ¤Ÿنص0ض0ر2م14،بزيمأ-ده-ةن-قيي،أسن-ضيهأةيبةل أغلشتضه0ر 3الشصهر اŸنصصرم
شضيأحي» لـ»ألشضعب» بأنّ ألعملية
للسضنة أ÷أرية على أن يسضتفيدوأ من جدول ب- -أŸأئ- -ة ع- -ل- -ى أن ت- -رت -ف -ع ه -ذه
تطلبت من مصضألح ألؤكألة فÎة
للدفع بألتقسضيط سضيتم تسضطÒه لفأئدتهم ،على أل-نسض-ب-ة ،م-ع ن-ه-أي-ة ألسض-ن-ة ،ح Úسض-ت-ت-م تسض-ؤي-ة  10أيأم كأملة لؤضضع ﬂتلف ألتجهيزأت ألتقنية
ليّ طأرئ قد يحّد من
مدأر ألسضنؤأت ألقأدمة ،على غرأر مأ حصضل أل -ؤضض -ع -ي-أت ل-عّ-دة ف-ئ-أت م-ه-ن-ي-ة لسض-ي-م-أ ف-ئ-ة حّيز أÿدمة Œنبأ أ
م- -ع ﬂت- -ل- -ف أŸن- -خ- -رط Úأ آ
لخ -ري -ن أل -ذي -ن ألفÓح ÚأŸنتظرة لهذه ألعملية ،قبل نهأية مصضدأقية ألؤكألة قبل أن يعلن رسضميأ عن فتح
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ألتحقؤأ بألصضندوق لتسضؤية وضض
لسضبؤع أŸنصضرم ،لفأئدة مأ
شض-ه-ر سض-ب-ت-م ،Èوك-ذأ ف-ئ-ة م-ه-ن-ي-ي أل-ب-حر ألتي ألشضبأك ،خÓل أ أ
Œأه -ه م -ن -ذ سض -ري -أن م -ف -ع-ؤل ق-أن-ؤن أŸأل-ي-ة تبقى بعيدة كّل ألبعد عن أللتزأم بؤأجبأتهأ ي-ق-أرب  40ب -أŸأئ-ة م-ن أل-نشض-ط-أء ‘ ﬂت-ل-ف
ألتكميلي للسضنة أŸأضضية ،بحيث سض ّ
جلت وكألة Œأه ألصضندوق ألمر ألذي أرغم مسضÒي وكألة أŸهن بألؤلية فيمأ –تفظ منطقة ألقليعة
تيبأزة ،أسضتفأدة  631منخرط من جدأول ألدفع تيبأزة على تسضط Òبرنأمج حملة للتحسضيسض شضرقأ Ãأ يعأدل نصضف ألنشضأط أŸهني أ◊ر،
بألتقسضيط ،خÓل ألعأم أŸنصضرم ،فيمأ أرتفع وأل -ت -ؤع -ي -ة ‘ أوسض-أط ه-ذه أل-ف-ئ-ة ،ب-دأي-ة م-ن وتبقى أŸنطقة ألغربية للؤلية ألتي تشضمل مأ
هذأ ألعدد أ 2068 ¤منخرط ،خÓل أ أ
لشضهر سضبتم Èألقأدم.
يربؤ عن  10بأŸأئة من ألنشضأط تأبعة إأقليميأ
لم-ر أل-ذي
لو ¤م -ن ه -ذه ألسض -ن-ة ،أ أ
ألسض -ب -ع -ة أ أ
فتح شضبأك وحيد بحجؤط
ل-لشض-ب-أك أل-ؤح-ي-د بشض-رشض-أل أل-ذي ّ” أف-ت-ت-أحه
يÎجم تؤأفد أعدأد كبÒة من ‡أرسضي أŸهن
أق-دمت وك-أل-ة ت-ي-ب-أزة ل-لصض-ن-دوق أل-ؤط-ن-ي سضنة  2007على أن يتم إأعتمأد شضبأك وحيد
أ◊ّرة ع -ل-ى ألصض-ن-دوق ل-ت-أم Úأن-فسض-ه-م ،وق-أل للتأمينأت ألجتمأعية للعمأل غ Òأ أ
لشضهر ألقأدمة ،إأمأ بقؤرأية أو
لجرأء على آأخر خÓل أ أ
ﬁدثنأ أيضضأ بأّن أ إ
لجرأءأت أŸنصضؤصض عليهأ فتح فرع جديد لهأ Ãدينة حجؤط لتقد Ëأل-دأم-ؤسض ب-أل-ن-أح-ي-ة أل-غ-رب-ي-ة وفقأ للمعطيأت
بقأنؤن أŸألية ألتكميلي للعأم أŸأضضي بهذأ أÿدم -أت Ÿن -خ -رط-ي  9ب -ل -دي-أت م-ن وسض-ط ألتقنية أŸتؤفرة.

تدعيما لÓقتصصاد اÙلي ب Úالو’يات

نقل  ٣0حاوية من بجاية إا ¤اŸيناء ا÷اف بالÈج
أاشصرف السصيد أاو’د صصالح زيتو ،Êوا‹
ب -ج -اي -ة ،ع -ل -ى ان -ط Ó-ق أاول ق -ط -ار ل-ن-ق-ل
ا◊اوي-ات م-ن م-ي-ن-اء ب-ج-اي-ة ب-اŒاه اŸيناء
ا÷اف «تكسصتال» بو’ية برج بوعريريج،
ك-م-ا ت-ف-ق-د ب-عضس ال-ه-ي-اك-ل ال-ب-ي-داغوجية
ب- -أاب- -و داو ووق- -ف ع- -ل- -ى ظ- -روف ان -ط Ó-ق
ال-تسص-ج-يÓ-ت ال-ن-ه-ائ-ي-ة ◊املي البكالوريا
ا÷دد.

بجاية :بن ألنوي توهامي

ووضض -ع وأ‹ ب -ج -أي -ة ح -ي -ز أÿدم-ة أول ق-ط-أر
خ -أصض ل -ن -ق -ل أل-بضض-أئ-ع ،ح-يث ي-ؤج-د ع-ل-ى م-ت-ن-ه
30حأوية ” ،نقلهأ من مينأء بجأية أإ ¤مينأء
‘تكسضتأل‘ بؤلية برج بؤعريريج ،وهي وسضيلة نقل
جديدة للسضلع تدعمت بهأ ألؤلية ،حيث سضيقؤم
يؤميأ بنقل أزيد من  20حأوية ،فضض Óعن ألفؤأئد
ألقتصضأدية ألتي سضتسضأهم ‘ ألتقليل من حؤأدث
أŸرور وألكتظأظ ألذي تشضهده ألطرقأت.
حسضب ألشض -روح -أت أŸق -دم -ة ،ف -أإن أŸي -ن -أء
أ÷أف عبأرة عن ﬁطة لتخزين ألبضضأئع ،متصضلة
م -ب -أشض -رة ب -ط -ري -ق ألسض -ك-ة أ◊دي-دي-ة أل-ت-ي تصض-ل
ب -أŸي -ن -أء أل -ب-ح-ري ،ويسض-ت-خ-دم ك-م-رك-ز ل-ت-ج-م-ي-ع
ألبضضأئع ألقأدمة من ألبحر ،أسضتعدأدأ لتؤزيعهأ
على أ÷هأت أŸسضتؤردة ،ويضضم مرأكز لتخزين
وتفريغ ألبضضأئع ،ومن شض أنه تخفيف ألضضغط على
ألطأقة ألتخزينية وأŸسضأحأت بأŸينأء ألبحري.
هذأ ألقطأر ألذي يربط مينأء بجأية بأŸينأء
أ÷أف ،ل- -ه أه- -م- -ي- -ة ك- -بÒة م- -ن ك -أف -ة أ÷ؤأنب،
ألقتصضأدية ،ألنقل ،وألصضحة ،ومينأء بجأية يعتÈ
من أŸؤأنئ ألأو ¤وطنيأ ،حيث يشضهد نشضأطأ
ك -بÒأ ،وي -ع -د أل -رك -ي -زة ألأسض -أسض -ي -ة ‘ ألق-تصض-أد
ألؤطني ،بسضبب مسضأهمته ‘ ألنمؤ ألقتصضأدي
وألجتمأعي للبÓد ،على أعتبأر أŸينأء أنشضط
و أك Èمينأء Œأري على أŸسضتؤى ألؤطني.

رغ- -م ضض- -ي- -ق مسض -أح -ت -ه أل -ت -ي ل ت -ت -ع -دى ألـ
70هكتأر ،أإل أنه يلعب دورأ ﬁؤريأ ‘ تنشضيط
أŸب-أدلت أل-ت-ج-أري-ة أل-ع-أŸي-ة ،وه-ؤ م-ن أŸؤأن-ئ
ألرئيسضية ليسض فقط على أŸسضتؤى ألؤطني ،بل ‘
شضمأل أإفريقيأ وجنؤب ألضضفة أŸتؤسضطية.
ظ -ف -ر بشض -ه -أدأت« ،أإي-زو» 14001سض -ن-ة ،2005
وم -رج -ع-ي-ة ‘‘ أوهسض-أسض‘‘  ‘ 18001سض - -ن- -ة ،2007
تشض -ج -ي -ع -أ ع -ل -ى أÛه -ؤدأت أŸب -ذول-ة ‘ ›أل
أل- -ب- -ي- -ئ -ة ،أل -ن -ظ -أف -ة ،ت  -أم Úألشض -غ -ل ،وت -ؤظ -ي -ف
أل -ت -ك -ن-ؤل-ؤج-ي-أت أ◊دي-ث-ة لÓ-إعÓ-م وألتصض-أل ‘
ألعÓقأت مع أŸتعأمل Úألقتصضأدي.Ú
م -ن ب ÚأŸشض -أري -ع أل -ت -ي ه -ي ق -ي -د أل‚أز،
مشضروع أÙطة ألبحرية أ÷ديدة ألذي يهدف
أإ“ ¤ك Úأسض- -ت- -ق- -ب -أل أك Ìم -ن  100أل-ف مسض-أفر
سضنؤيأ ،كمأ يؤفر لهم ألرأحة وسضهؤلة ألعبؤر ،علمأ
أن أŸي -ن -أء يسض -ت -ق -ب-ل أزي-د م-ن  24أل-ف مسض-أفر
سضنؤيأ ،وأإدأرة أŸينأء ترأهن على هذأ أŸشضروع
للرفع من حركية تنقل أŸسضأفرين وتؤسضيع أعمأل
أŸينأء.
أÙطة ألثأنية من زيأرة ألؤأ‹ كأنت بجأمعة
بجأية ،حيث حضضر أنطÓق ألتسضجيÓت ألنهأئية

◊أملي شضهأدة ألبكألؤريأ ،كمأ تفقد مشضروعÚ
سضيتم أسضتÓمهمأ خÓل ألدخؤل أ÷أمعي أŸقبل،
وي -ت -ع -ل -ق ألأم -ر Ãدرج أل-ف م-ق-ع-د ب-ي-دأغ-ؤج-ي،
وأ Èıألؤطني للغأت ألأمأزيغية ،وطألب أولد
صضألح زيتؤ Êمن مسضؤؤو‹ أ÷أمعة ألإسضرأع ‘
أق- -ت- -ن- -أء مسض- -ت- -ل- -زم -أت ه -ذأ أ Èıألأول ع -ل -ى
أŸسض -ت -ؤى أل -ؤط -ن -ي ،وأل -ذي ج-أء ل-ت-دع-ي-م أل-ل-غ-ة
ألأمأزيغية وترقيتهأ.
بحسضب ألسضيد ﬂتأري مكلف بألبيدأغؤجيأ،
فقد عرفت عملية ألتسضجيÓت ألنهأئية ظروفأ
تنظيمية ﬁكمة ،وتسضهيÓت من طرف ألإدأرة،
حيث سضيتم تؤجيه  8500طألب جديد ،كمأ سضيتم
أإيدأع ملفأت ألسضتفأدة من أÿدمأت أ÷أمعية،
ومنهأ منحة ألطألب ،ألإقأمة ،ألإطعأم ،وألنقل
أ÷أم- -ع- -ي ،مضض- -ي- -ف- -أ أن ألإدأرة ق- -د وف- -رت ك- -ل
ألإم-ك-أن-ي-أت أŸأدي-ة أل-بشض-ري-ة لسض-ت-ق-ب-أل أل-ط-لبة
أ÷دد ،أل -ذي -ن أب -دوأ م -ن ج -ه-ت-ه-م أسض-ت-حسض-أن-ه-م
ل- -ظ- -روف ألسض- -ت- -ق- -ب- -أل وأل- -ت -ؤج -ي -ه ،م -ن خ Ó-ل
أŸؤؤطرين ألذين جندوأ خصضيصضأ لتؤجيههم ،و⁄
يجدوأ أي متأعب ‘ ألتسضجيل ،خأصضة مع تؤفÒ
جميع ألؤسضأئل أŸأدية لتسضهيل ألتسضجيÓت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عملية أسضتكمأل ألبنأءأت ليسضت تقنية بحتة أوعقأبية إأزأء كل من تأخر ‘ تسضؤية
وضضعيته ،وإأ‰أ هدفهأ ألعأم هؤ أ◊فأظ على ألطأبع أŸتنأسضق للتهيئة ألعمرأنية
للمدن أ÷زأئرية ألتي تعأ Êمن هذأ أ÷أنب بشضكل ﬂيف خأصضة ،خÓل ألسضنؤأت
أألخÒة.
هذه أÿلفية تصضنف كأولؤية لدى وزأرة ألسضكن وأŸدينة ألتي رأفقت هذه أ◊ملة
بنصض قأنؤ ، 08 / 15 Êألذي أعطى مزيدأ من ألؤقت لكل أŸعني ‘ Úألتخلصض من هذه
ألظأهرة أŸشضّؤهة للمحيط ،لكن لحيأة Ÿن تنأدي هنأك عدد كبŒ Òأهل تلك
ألدعؤة ،معتقدأ بأن ألسضلطأت ألعمؤمية سضتتخلى عن ذلك أŸطلب مع مرور ألؤقت.
أل أن ألتؤجه أنتقل أ ¤ألجرأءأت ألردعية ألتي –أصضر كل مسضعى ‘ هذأ
ألشضأن ألرأمي أ ¤ألبيع أو ألتؤريث أي شضيء من هذأ ألقبيل وهذأ بأبÓغ أŸؤثقÚ
بعدم ألسض ‘ Òأي تسضهيÓت وثأئقية مأ  ⁄يكن أŸلف مدعمأ بشضهأدة أŸطأبقة
وتسضأءل ألكثÒمن أŸتتبع Úعن أألسضبأب ألكأمنة ورأء أجبأرألؤزأرة على فرضض تلك
ألشضروط ‘ ح Úأنه كأن بألمكأن أتبأع ألطرق أŸعروفة ‘ مثل هذه ألؤضضعيأت.
وألتهأون ألذي أبدأه أŸؤأطنؤن أŸعنيؤن حتم على هذه أ÷هأت أŸسضؤؤولة أتخأذ
ألتدأب ÒأÓŸئمة ألقأدرة على ألتحكم ‘ هذه أ◊ألت ألتي لتعد ول–صضى ،نظرأ
لكÌة ألبنأيأت غ ÒأŸكتملة ألتي أصضبحت ديكؤرأ مشضّؤهأ للمدينة أ÷زأئرية..
غلب عليهأ طأبع ألسضمنت أŸسضلّح وأŸؤأد أ◊مرأء.
ألهدف أŸتؤخى ل عÓقة له بألتضضييق على أŸؤأطن أو إأضضأفة له مشضكل إأدأري
آأخر ،ليسض هذأ أبدأ وإأ‰أ ألعمل أ÷أد وألسضعي ألقؤي من أجل ألتخلصض من هذه
ألÓمبألة ألنأجمة أحيأنأ على ألÓشضعؤر أو ألسضهؤ.
هذه ألتÈيرأت ليعÎف بهأ ألقأنؤن ألن تبعأتهأ يتحملهأ أصضحأبهأ وتعؤد عليهم
بكل مأورد فيه من مؤأد منظمة لهذه ألعملية وكذلك تعزيزهذأ ألنصض بإأضضأفأت
ذأت طأبع أدأري تدفع أ ¤ألتسضؤية أ◊تمية وألفؤرية دون أي تردد ويكؤن أŸعني
وجهأ لؤجه مع أŸصضألح أıتصضة للخروج من هذه ألؤضضعية.
لبد من ألتأكيد هنأ أن أŸدن أ÷زأئرية تعيشض فؤضضى ‘ ألتهيئة وألعمرأن أ¤
درجة ل Áكن وصضفهأ خأصضة ‘ ضضؤأحي ألؤليأت وألبلديأت ألتي لتخلؤ من
هيأكل أسضمنتية متؤقفة بهأ أألشضغأل منذ سضنؤأت طؤيلة جدأ أثرت تأثÒأ مبأشضرأ
ع-ل-ى أŸن-ظ-ر أل-ع-أم أصض-ح-أب-ه-أ ي-ط-أل-ب-ؤن ب-ت-ؤفÒأل-ط-ري-ق ،أŸي-أه ،أل-نقل  ،ألعيأدة،
ألكهربأء وألغأز ،غÒأنهم تنأسضؤأ شضيئأ أسضأسضيأ أل وهؤ أعأدة وجه أŸكأن أ ¤حألته
ألطبيعية وقدرت جهأت مطلعة عدد أŸلفأت بـ 750ألف ملف.

لÎقية اÿدمات ال ّصصحية Ãسصتشصفى الÈواقية

سسيارتا اسسعاف ›هزتان بكل الوسسائل الطبية

دع ّ-م -ت السص -ل -ط -ات اÙل -ي-ة
بو’ية اŸدية حضصÒة اŸؤوسصسصة
’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة ال-ع-م-وم-ي-ة «ب-ن
ا إ
ي- - -وسص- - -ف ب- - -ن خّ- - -دة» ب- - -دائ- - -رة
الÈاوق-ي-ة بسص-ي-ارت-ي إاسص-عاف من
ا◊ج- - - -م ال- - - -ك - - -ب Òم - - -ن ط - - -راز
«م-رسص-ي-دسس ب-ن-ز» ُم-جّ-ه-زة بكافة
’ن- -ع- -اشس
اŸع - -دات الضص - -روري - -ة إ
ا◊ا’ت ا◊رج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة
وا’سص- -ت- -ع- -ج- -ال -ي -ة ،وم -ن إان -ت -اج
الشص -رك -ة ا÷زائ -ري -ة لصص -ن -اع -ة
السصيارات ببوشصقيف بتيارت.
أوضض- -ح م- -دي- -ر ه- -ذه أŸؤؤسضسض- -ة
ألصض -ح -ي-ة أّن ع-م-ل-ي-ة أل-ت-أه-ي-ل ح-أل-ي-أ
لجنحة،
تشضهدهأ مؤؤسضسضته ‘ بعضض أ أ
مؤضضحأ أّن أشضغأل ألتجديد شضملت
أيضض -أ ع ّ-دة مصض -أل -ح ع-ل-ى غ-رأر طب
لط -ف-أل ،أل-ت-ؤل-ي-د وأ÷ن-أح أل-ت-ق-ن-ي،
أأ
م -ؤؤك -دأ ب -أّن -ه سض -ي -ت ّ-م ت -ؤسض -ي -ع وح-دة
ح -دي -ث -ي أل -ؤلدة وأسض -ت-ح-دأث وح-دة
لÓسضتشضفأء أŸنز‹ وجنأح أسضتعجأ‹
لم - -رأضض أل - -ق - -لب وآأخ - -ر ل - -ل - -عÓ- -ج
أ
أل - -ك - -م - -ي - -أئ - -ي ل - -ل - -مصض- -أبÃ Úرضض
ألسض -رط-أن ،ك-م-أ أشض-أر م-دي-ر ألصضّ-ح-ة
وألسضكأن بهذه ألؤلية ‘ ألسضيأق ذأته
لطبأء
” تعي Úعدد كأف من أ أ
أّنه ّ
أŸمأرسض Úبهذأ ألهيكل ألسضتشضفأئي
من أجل تلبية أحتيأجأت سضكأن هذه
أŸن - -ط - -ق- -ة وضض- -ؤأح- -ي- -ه- -أ ‘ ›أل
ألرعأية ألطبية أŸتخ ّصضصضة.
هذأ وعلى صضعيد ذي صضلة ،كأنت
أ÷معيأت ألصضحية ‘ وقت قريب قد
طألبت من مديرية ألصضحة وألسضكأن
ب -ه -ذه أل -ؤلي-ة ‘ أج-ت-م-أع ت-نسض-ي-ق-ي
بأÛلسض ألشضعبي ألؤلئي ألذي ⁄
يسضفر عن أي نتيجة بضضرورة ألسضعي

ل›Èة مسض- -تشض- -ف -ى ج -أم -ع -ي ب -ه -ذه
أل- -ؤلي- -ة ب -قصض -د ت -رق -ي -ة أŸم -أرسض -ة
ألصضحية وأ◊د من ألؤفيأت وبخأصضة
لم - - -رأضض أل- - -ف- - -ت- - -أك- - -ة
‘ ب - - -عضض أ أ
كألسضرطأن.

بلدية قصسر البخاري
تطالب بتوظيف  160عون

ط -أل -بت ب -ل -دي -ة قصض-ر أل-ب-خ-أري
ج- -ن -ؤب ولي -ة أŸدي -ة ،م -ؤؤخ -رأ ،م -ن
ألسضلطأت أŸركزيةÃ ،نحهأ رخصضة
أسضتثنأئية لتؤظيف حؤأ‹  160عؤنأ
لتعؤيضض ألعمأل أŸؤؤقت ÚأŸسضّرحÚ
جرأء ألضضأئقة أŸألية ألتي “ر بهأ
أÿزينة ألعمؤمية.
لون-ة
سض -رحت ه -ذه أل -ب-ل-دي-ة ‘ أ آ
لخÒة حؤأ‹  472عأم Óيشضتغلؤن
أأ
‘ ﬂت- -ل- -ف أل- -ؤرشض -أت ب -ع -ق -ؤد غÒ
لمر
دأئمة بصضفة أضضطرأرية ،وهؤ أ أ
ألذي جعل أعضضأؤوهأ ‘ حألة حرج
ك - - -ب ،Òك- - -ؤن أن ع- - -أئÓ- - -ت ه- - -ؤؤلء،
أÙأل Úع- -ل- -ى أل- -ب -ط -أل -ة ،ب -أتت ‘
ضضيق كب Òوبخأصضة مأ عأشضته من
وضض -ع -ي -ة صض -ع -ب-ة خÓ-ل أي-أم ألشض-ه-ر
ألفضضيل ونحن على مقربة من عيد
لضضحى أŸبأرك .
أأ
أك -دت مصض -أدر م -ط -ل-ع-ة أن ه-ذه
أل-رخصض-ة سض-تسض-م-ح ل-ه-ذه أل-ب-ل-دية من
إأعأدة تؤظيف  160عأمل مسضّرح من
ب Úأل -ق -دأم -ى أل-ذي-ن أف-ن-ؤأ ح-ي-أت-ه-م
خ-دم-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة وم-ؤأط-ي-ن-ه-أ ‘ ع-دة
›ألت م -ن ب -ي -ن-ه-أ تسض-ي Òأل-ق-م-أم-ة
وتنظيف أÙيط.

م .أم Úعباسس

السسبت  ٠٦أاوت  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٣ذي القعدة  ١٤٣٧هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا◊كم الششرعي والقانو’ Êنتحال البحوث العلمية وأاقسشامه
^ د .المنعم نعيمي.
أاسستاذ محاضسر بكلية
الحقوق -جامعة الجزائر .1

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة ١

ا’نتحال والبÓجيا ‘ البحث
العلمي أاو السسرقة العلمية
عناوين متقاربة ‘ الد’لة على
اأ’عمال الفكرية التي ُينتجها
شسخصص آاخر (باحث أاو طالب) ‘
إاطار إاعداده لبحث علمي،
وينسسبها إا ¤نفسسه على وجه
اإ’دعاء والسسرقة ،حتى يظهر
أامام اآ’خرين أانه صساحبها
وُمؤؤلفها وهؤ ليسص كذلك .ويشسمل
اإ’نتحال بحؤث مرحلة التدرج
(الليسسانسص) ومرحلة ما بعد
التدرج (الدراسسات العليا)
والبحؤث ذات الصسلة بالتأاهيل
ا÷امعي والÎقية ‘ الرتبة أاو
الدرجة ،وأايضسا سسائر البحؤث
والتؤاليف واŸصسنفات ذات
الطابع العلمي واأ’كادÁي.

مسســ
ا
ه
ل تل ما
ت
:
ز
م أإل أ مقا
ل
صسحـ ت
ابها

إان اإلنتحال فعل مُحّرم شسرعا ومُجّرم قانونا ،ألن من يقوم به
يسسطو على حقوق غÒه ‘ التأاليف ،ورÃا انتحل البحث العلمي كما
هو ،مع ا◊رصص على تغي Òبياناته الشسكلية التي ُتعّرف بصساحبه
ا◊قيقي ،ورÃا ل يكتفي بذلك فيُفرغه من مضسامينه فيُجري عليها
تعديÓت وتبديÓت ويتصسّرف فيها با÷ّذ والب Îوالتحوير والتغي.Ò
وعلى هذا فإان النتحال ‘ البحث العلمي يشسمل النتحال ذو الطابع
الشسكلي والنتحال ذو الطابع اŸوضسوعي ،يسستوي ‘ ذلك أان ُيبقي
حل أاو ترجمته إا ¤لغة أاخرى غ Òلغته
على النصص األصسلي اŸنَت َ
األصسلية.
أول -أ◊ك -م ألشس -رع -ي وأل -ق -ان -و Êلن -ت -ح -ال أل -ب -ح-وث
ألعلمية:
 -1أ◊كم ألشسرعي للبلجيا:
النتحال ‘ البحث العلمي بصسورته اŸذكورة أاعÓه فعٌل ُمحّرم
وﬁظوٌر و‡نوعٌ شسرعا ،آاثمٌ فاعله من عّدة أاوجه منها:
لول :ألنتحال سسْمت أŸبطل:Ú
 ألوجه أ أِ
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
ُ
ْ
ل
ك
ن
م
م
ل
ع
ل
أ
أ
ذ
ه
ل
م
ح
ي
«
:
م
ل
س
س
و
ه
ي
ل
ع
ه
ل
ل
ا
ى
ل
س
ص
قال النبي
َ
َ ْ ُ
َ
u
َ ،Úوأْنِ-تَ-ح-اِل
ف أْلَ-غ-اِلَ -
حِ-ريَ -
َخ -لَ ٍ-ف ُع ُ -دوُل ُ-هَ ،ي ْ-ن ُ-ف -ونَ َع ْ-ن ُ -ه َت ْ -
 .» Úرواه البيهقي وابن حبان.
جاهِِل َ
أْلُمْبِطِل َ
َ ،Úوَتأاِْوي ِ
ل ألْ َ
ُي -شس Òه -ذا ا◊ديث إا ¤دور ال -ع -ل -م -اء ال -ث -ق-ات ‘ ح-ف-ظ ال-ع-ل-م
الشسرعي ،وŒريد الصسحيح منه ‡ا علق به من شسوائب التحريف
اŸعتسسف ،والنتحال الباطل ،والتأاويل الفاسسد.
أاشسار ا◊ديث بعبارة صسريحة إا ¤حكم النتحال ‘
شس -ري -ع -ة اإلسس Ó-م؛ ف-ق-د ج-اءت ع-ب-ارة« :
انتحال اŸبطل ‘ » Úسسياق الذم؛ إاذ لو
كان انتحال اŸبطل Úجائزا Ÿا قّيضص الله
عز وجل لشسريعته ال ّسسمحاء علماء عدول
ينفون عنها انتحال هؤولء اŸبطل.Ú
ثم إان النبي صسلى الله عليه وسسلم قد
وصس -ف ب -ال -ب -اط -ل م -ن ي -ن -ت -ح -ل ‘ دي-ن ال-ل-ه
سسبحانه بالزيادة والنقصسان ،وينسسب إاليه ما
ليسص منه ،أاو يدعي منه لنفسسه ما  ⁄يقله كذبا
وبهتانا؛ فدل ذلك على أان النتحال ‘ الشسريعة
اإلسسÓمية باطل ل وجه للحق فيه.
على ضسوء ذلكÁ ،كن أان نسستفيد ا◊كم
الشسرعي لÓنتحال ‘ البحث العلمي ،فإان انتحال
ما أا‚زه األسساتذة والباحثون من بحوث ،والسسطو
على ما عا÷وا فيها من إاشسكاليات ،وسسرقة ما
توصّسلوا إاليه من نتائج ،كل ذلك باطل مذموم؛ ألن
نصسوصص الشسريعة تأابى الباطل وتنهى عنه ،وترضسى
ا◊ق وتأامر به.
أل -وج -ه أل -ث -ا :Êألن -ت -ح -ال أّدع -اء ع -ل-ى وج-ه أل-ك-ذب،وأفÎأء على وجه ألباطل:
إان نهي الشسريعة اإلسسÓمية عن الكذب والفÎاء عموما صسريح ‘
ف أَْلسِسَنُتُكُم أْلَك ِ
ذَب َهَذأ
نحو :قوله تعاَ ﴿ :¤وَل َتُقولُوأ ِلَما َتصِس ُ
ن ألsذِي َ
حَرأٌم لَuتْفَتُروأ َعَلى أللsهِ أْلَكذَِب ِإأ s
ن َيْفَتُرونَ
ح َل ٌ
ل َوَهَذأ َ
َ
َعَلى أللِsه أْلَك ِ
حونَ﴾ .ألنحل.116 ،
ذَب َل ُيْفِل ُ
مع أان اآلية الكرÁة جاءت ‘ سسياق النهي عن التأالّي على الله عز
وجل ،والتخّرصص عليه جلّ وعّز بافÎاء الكذب واختÓقه على ذاته
اŸقدسسة – عّزت وتنّزهت –  ،بقول ا◊Óل وا◊رام من غ Òسسابق
علم؛ إال أانه Áكن اإلفادة منها ‘ حظر النتحال ‘ ›ال البحث
العلمي من حيث أان الكذب فيه uŒن وافÎاء ،سسواء تعلق بالذات
القدسسية لرب الÈية سسبحانه ،وهذا أاشسنع الكذب وأاقبح الفÎاء ،أاو
تعلقت بالذات البشسرية وما يتصسل بها ،وأاخطره ما تعلق بذات األنبياء
عليهم السسÓم ،والصسا◊ Úمن األنام ،وما يتصسل بهم.
ول غرو أان النتحال كذب وافÎاء من ناحية كونها ادعاء ◊ق
على وجه الكذب ،ونسسبته إا ¤غ Òصساحبه ،و‘ الوقت ذاته فيها Œنu
على اآلخرين ،ونفي ما ُيفÎضص أان ُينسسب إاليهم من حقوق.
ن أل sسسْمَع
ف َما لَْيسَس َل َ
ك ِبِه ِعْلٌم ِإأ s
قال الله تعا ¤أايضساَ ﴿ :وَل َتْق ُ
لسسرأء.36 ،
ك َكانَ َعْنُه َم ْسسُئوال ﴾ .أ إ
لِئ َ
ل أُو َ
َوأْلَب َصسَر َوأْلُفَؤوأَد ُك t
جاء ‘ تفسس Òهذه اآلية أاقوال منها :قول قتادة« :ل تقل رأايتُ و⁄
ت و ⁄تعلم ،فإان الله تعا ¤سسائلك عن
ت و ⁄تسسمع ،وعلم ُ
تر ،وسسمع ُ
ذلك كله».
ول ريب ‘ أان البÓجيا انتحال على وجه الباطل ،واّدعاء شسخصص
علم ما ل يعلمه ،وتأاليف ما  ⁄يؤولفه ،وبحث ما  ⁄يبحْثه ،فيا مدعي،
ويا منتحل ،ويا من ينسسب لنفسسه ما ليسص له :أاين أانت من وقفة السسؤوال
ب Úيدي الله ذي ا÷Óل ؟! ،سسؤوال سستجيب عنه بدل عنك جوارحك:
سسمعك وبصسرك وفؤوادك؛ سسمعك الذي اّدعيت أانه تلقى علم ما كتبته،
وبصسرك الذي اّدعيت أانه نظر ‘ الكتب ،ونهل ما فيها من علم ⁄
يخ ّ
طه Áينك ،وفؤوادك الذي اّدعيت أانه فّكر وتأاّمل ،وبحث و“ّعن،
وهو أاضسعف من أان يسستطيع ذلك وأاهون؛ ولهذا قال الله تعا ‘ ¤تتمة
ن َعْنُه
لِئ َ
اآلية الكرÁةِ ﴿ :إأ s
ك َكا َ
ل أُو َ
ن أل sسسْمَع َوأْلَب َصسَر َوأْلُفَؤوأَد ُك t
َم ْسسُئوال ﴾.
–الوجه الثالث :البÓجيا إاضسرار وإاهانة وإاذاية ألصسحاب ا◊قوق
اŸسسلوبة:
وقد ُنهينا عن إا◊اق األذى بالغ – Òسسيما أاهل اإلÁان منهم – ‘
نصس -وصص ك -ثÒة م -ن -ه -ا :ق-ول-ه ت-ع-اَ ﴿ :¤وأsلِ-ذيَ -ن ُيْ-ؤوُذوَن أْلُ-مْ-ؤوِمِ-نَÚ
حَتَملُوأ ُبْهَتاانا َوِإأثْاما tمِبيانا ﴾.
َوألُْمْؤومَِناِت ِبَغْيِر َما أْكَت َسسُبوأ َفَقدِ أ ْ
لحزأب.58 ،
أ أ
واضسح من أان اآلية أانها وردت ‘ إاطار ذّم من سسلك سسبيل إاذاية
أاهل اإلÁان؛ ‡ن ينسسب إاليهم اŸسسّبة والنقيصسة ،ويتقّول عليهم
ب-ال-ب-ه-ت-ان؛ ي-ث-لب أاع-راضس-ه-م ،وي-ث-ل-م سس-م-ع-ت-ه-م ،وي-نتقصص من قدرهم،
ويح ّ
ط من شسأانهم .و‘ سسياق هذا اŸعنى قال اإلمام ›اهد ‘
تفسس Òاآلية « :والذين يقفون اŸؤومن ÚواŸؤومنات ويعيبونهم؛ طلبا

أي
ن موقعنا
لشسينهم بغ Òما عملوا « .انتهى كÓمه « .وهذا هو البهت الكب :Òأان ف-ت-ح أل-ن-ق-اشس ‘ -مسسار أ
◊
د
أ
ث
ة
ا
أل
ت وت-ول-د
يحكي أاو ينقل عن اŸؤومن ÚواŸؤومنات ما  ⁄يفعلوه على سسبيل زوأ
تي  ⁄تت
أ ي- -ا م- -ت- -ع- -ددة حسس ح-وأرأت ،ي-ن-ط-ل-ق أ وقف عن
العيب والّتنّقصص لهم».
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هذا يؤوذي أاصسحاب تلك البحوث واŸؤولفات؛ ألنه اسستو – ¤بغ Òم -ط -روح  -ل- -ي- -ة ل- -ل- -ن- -خب ‘ ◊دأثة؟
ة..
ه- -ذ
وجه حق – على ثمرة وسسعهم ،ونتاج كّدهم وجهدهم ،وحرمهم تقدم مقارب  .ومسس -اه -
أ أل- -وضس- -ع
لجابة م -ة أل -دك -ت -ور م.ع ؟ أسس- -ئ- -ل -ة
ة
ل
إ
.
م -ن اإلف -ادة م-ن ا◊ق-وق ال-ت-ب-ع-ي-ة ال-ن-اŒة ع-ن ه-ذه ال-ب-ح-وث
على أ إ
أب-و ط-ارق
لشسكالية.
واŸؤول-ف-ات :م-ن ت-رق-ي-ة وعÓ-وات ،وع-وائ-د م-ادي-ة وم-ع-ن-وية،
ومعلوم أان مثل هذه ا◊قوق التبعية حقوق قانونية مشسروعة
ا
ل
تحرير
ل ُيزايد فيها أاحد.
وروي عن أابي سسعيد سسعد بن مالك بن سسنان اÿدري رضسي الله
عنه أان رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم قالَ « :ل ضَسَرَر َوَل ضِسَراْر ».
هذا األسساسص نسستعرضص ا◊كم القانو Êالنتحال من عّدة جوانب:
رواه ابن ماجة والدار قطني بسسند حسسن.
 ألبلجيا أعتدأء على حقوق ألتاأليف وألتصسنيف:إان ا◊ديث Ãنطوقه الصسريح ينهى عن الضسرر والضسرار ،وتقّرر
يعت Èالبحث العلمي من ا◊قوق الفكرية ،بل ويصسح أان نعتÈه حقا
أاصسوليا أان جمهور العلماء كلّهم متوافرون على أان مُطلق النهي غÒ
اŸقÎن بقرينة تنصسرف دللته إا ¤النهي الشسديد وهو ا◊رام ،وهو من حقوق التأاليف ،طبعا مع مراعاة الضسوابط القانونية التي ن ّصص
اŸعنى ا◊قيقي أاو األصسلي للنهي .أاما عن معنى الضسرر والضسرار ‘ عليها التشسريع اÿاصص بذلك؛ والتي ُتلزم اŸؤولف بوجوب إايداع مؤولفه
وإاشسهاره والتصسريح به بأاّية دعامة متاحة قانونا ،تسسمح بإابÓغه إا¤
ا◊ديث؛ فهذا ‡ا اختلف العلماء ‘ ضسبط معناه على أاقوال:
ا÷مهور ،والبحث العلمي األكادÁي من حيث نسسبته إا ¤مؤولفه هو
حق من حقوقه؛ فقد جاء ‘ اŸادة  /٤فقرة أا من األمر ٠5 – ٠٣
ا- - -Ÿؤوّرخ ‘  ١9ي-ول-يو  ٢٠٠٣م ،اŸت -ع -ل-ق ب-ح-ق-وق اŸؤول-ف وا◊ق-وق
اÛاورة ،ما نصسهُ « :تعت Èعلى اÿصسوصص كمصسنفات أادبية و  /أاو
فنية ﬁمية ما يأاتي:
لدب-ي-ة،
لدب-ي-ة أŸك-ت-وب-ة م-ث-ل :أÙاولت أ أ
أŸصس -ن-ف-ات أ أ
وألبحوث ألعلمية وألتقنية.» ...
اسستئناسسا بهذا النصص القانو Êفإان البحوث العلمية األكادÁية
ي شسكل من أاشسكال النتحال أاو السسرقة التي قد
ﬁمية قانونا من أا ّ
تطالها ،واسستنادا إا ¤هذا النصص أايضسا ُيمكننا الّتأاكيد على أان
النتحال الذي ُيماَرسُص ‘ ›ال البحث العلمي عموما ُيعتÈ
عمﬁ Óظورا قانونا.
 Œر Ëألبلجيا ‘ قانون ألعقوبات:Áكن أان نسستدّل على Œر Ëانتحال الصسفة بشسكل عام
وأانها عمل غ Òقانو ‘ Êنحو ما نصست عليه اŸادة /٢١٤
فقرة  ٣وخاصسة اŸادة  /٢١٦فقرة  ٤من قانون العقوبات
الصسادر باألمر  ،١5٦ – ٦٦مؤورخ ‘  8يونيو  ١9٦٦اŸعّدل
واŸتّمم بالقانون  ،٢٣ – ٠٦مؤورخ ‘  ٢٠ديسسم٢٠٠٦ È؛ حيث اعتÈت
قيل« :الضسرر والضسرار لفظتان Ãعنى واحد « ،أنتحال شسخصسية ألغ Òأو أ◊لول ﬁلّها » جرÁة يعاقب عليها
القانون.
تكلم بها جميعا على وجه التأاكيد».
من انتحل صسفة الغ Òأاو حلّ فيها بأايّ شسكل من األشسكال ُتطبق
وقيل « :الضسرر عند أاهل العربية السسم ،والضسرار الفعل؛ فمعنى
الضسرر :أاي ل يدخل أاحد على أاحد ضسررا  ⁄يدخله على نفسسه ،عليه أاحكام اŸادة  /٢١٦فقرة  ١التي جاء فيها ما نصسه « :يعاقب
ُ
ُ
بالسسجن أŸؤوقت من عشسر (  ) 10سسنوأت إأ ¤عشسرين ( ) 20
ومعنى ل ضسرار :ل يضساsر أاحد بأاحد «.
وقيل « :الضسرر هو الذي لك فيه منفعة ،وعلى جارك فيه مضسرة ،سسنة ،وبغرأمة من  1.000.000د ج إأ 2.000.000 ¤د ج ،كل
ّ
شس- -خصس ،ع -دأ م -ن ع ّ-ي -ن -ت -ه -م أŸادة  ،215أرت - -كب ت- -زوي- -رأ ‘
وهذا وجه حسسن اŸعنى».
وقيل « :الضسرر والضسرَار مثل القتل والقتال؛ فالضسرر أان تضسر من ّﬁررأت رسسمية أو عمومية ».
يسسري نصص اŸادة  ٢١٦أاعÓه على كل من انتحلّ صسفة باحث أاو
ل يضسرك ،والضسرار أان تضسر من أاضسّر بك من غ Òجهة العتداء
ي شسخصص ابتكر اخÎاعا أاو أا‚ز بحثا علميا ‘
ُمؤوّلف أاو مبتكر أاو أا ّ
باŸثل والنتصسار با◊ق».
ي تخصسصص علمي أاو حلّ فيها ،وتطبق العقوبة اŸقّررة ‘ اŸادة
وقيل « :الضسرر يحصسل ب Óقصسد ،والضسرار يحصسل بقصسد؛ وهو أا ّ
اŸذكورة على من ارتكب البÓجيا ‘ البحث العلمي أاو السسرقة
أاشسد من الضسرر».
من كل هذه اŸعاÁ Êكن أان نسستفيد حكم الشسريعة اإلسسÓمية ‘ العلمية عن طريق انتحال شسخصسية صساحبه الفعلي أاو حلّ فيها.
‘ سسياق متصسلÁ ،كننا السستدلل على Œر Ëالنتحال ‘
الن-ت-ح-ال اŸم-ارسص ‘ م-ي-دان ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي؛ ف-أاضس-راره اŸسس-ت-وى
التعليمي األكادÁي ا÷امعي معروفة وتأاثÒه السسلبي على مسستوى البحث العلمي بنصص اŸادة  /٢٢٣فقرة  ١التي أاقّرت عقوبة ا◊بسص
البحث العلمي معلومة ،فمن ينتحل ما أالّفه غÒه وينسسبه إا ¤نفسسه ،من ثÓثة أاشسهر إا ¤ثÓث سسنوات وبغرامة من  ٢٠.٠٠٠إا١٠٠.٠٠٠ ¤
وي ّ-دع -ي ك -ذب -ا وب -ه -ت -ان -ا أام-ام ال-ن-اسص أان-ه صس-احب اإلب-داع ،وصس-احب دج ‘ حق من ينتحل اسسما كاذبا أاو صسقة كاذبة أاو ُيد‹ بإاقرارات أاو
التأاليف ،وصساحب البحث ،لشسك سسيلِحق باŸبدع واŸؤولف والباحث معلومات أاو شسهادات كاذبة ،وحصسل Ãوجب ذلك على أايّ وثيقة
ُ
ا◊قيقي والفعلي ضسررا معنويا جسسيما يعود بالنفع على اŸنتحل تصسدرها اإلدارات العمومية اŸنصسوصص عليها ‘ اŸادة  /٢٢٢فقرة
الكاذب ،ويفوت على صساحب اإلنتاج العلمي الفعلي منافع كان سسيفيد  ،١بغرضص إاثبات حق أاو أاو شسخصسية أاو صسفة أاو منح إاذن.
ُu
ُ
إان اŸنتحل للبحث العلمي ُيد‹ Ãعلومات كاذبة من خÓل البحث
منها كثÒا ،وŸا كان النتحال ينطوي على عنصسر اإلضسرار بالغÒ؛
العلمي الذي أاعّده؛ بهدف ا◊صسول على الدرجة ( الشسهادة ) العلمية،
فإانه مشسمول بالنهي الذي قّرره ا◊ديث السسابق.
وُيوهم الهيئات العلمية للجامعة التي ينتسسب إاليها بأان البحث من
إاعداده وأانه صساحبه ا◊قيقي ،ومن ثَsم فإانه يسستحق العقوبة اŸقّررة
ألوجه ألرأبع :ألبلجيا غشّس ومكر وخديعة:ن -ه -ى ال-ن-ب-ي صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ع-ن ال-غّشص واŸك-ر ب-ال-ن-اسص ‘ اŸادة  ٢٢٣أاعÓه.
أايضس -ام -ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ع-ق-اب-ي-ة؛ سس-ب-ق ل-ل-مشس-رع ا÷زائ-ري أان قّ-رر
وخداعهم ،والنهي باق على أاصسل دللته – كما أاشسرت قب – Óينصسرف
إا ¤التحر Ëقول واحدا ما  ⁄تصسرفه قرينة إا ¤الكراهة؛ قال عليه عقوبات ‘ حقّ من ّ Áسص بحقوق اŸلكية األدبية والفنية – Ãا فيها
غشsس َفَلْيسس ِمsنا » .رواه مسسلم ،و‘ لفظ « :البحوث العلمية والتقنية – عن طريق ارتكابه ÷رÁة التقليد ،وذلك
ن َ
الصسÓة والسسÓمَ « :م ْ
َ
مْن َغشsسَنا َفَليسص مِsنا ،واْلمْكر والِْخَداُع ِفي الّنارِ » .رواه ابن ماجة وابن ‘ اŸواد  ٣9٤ ،٣9٣ ،٣9٢ ،٣9١ ،٣9٠من األمر  ،١5٦ – ٦٦اŸتضسمن
َ َ َُ
َ
َْ
حبان ،و‘ لفظ آاخر « :أَْلمْكر َوأْلَخِديعُة ِفي ألsناِر» .رواه البيهقي ‘ قانون العقوبات ،لكنه أالغى هذه النصسوصص القانونية Ãوجب القانون
َ
َ ُ
Óج-راءات
٢٣ – ٠٦؛ ح -يث ك -ا ق -د خّصس -صص ال -ب -اب السس -ادسص م -ن-ه ل -إ
الشُسَعب والبّزار.
وال -ن -ه -ي اŸذك -ور ‘ ه-ذه ال-رواي-ات ا◊دي-ث-ي-ة ي-ع-م م-ا Áارسس-ه والعقوبات ،وّزعها على فصسل:Ú
ّ
فصسل أاول ‘ :الدعوى اŸدنية؛ تناولتها اŸواد ،١٤5 ،١٤٤ ،١٤٣
اŸنتحل من بÓجيا وسسرقة علمية؛ فاŸنتحل إاذا سسرق أابحاث غÒه
ونسسبها إا ¤نفسسه فقد غشّص؛ ألنه  ⁄يّتكل على قدراته و ⁄يبذل حق .١٤8 ،١٤٧ ،١٤٦
فصسل ثا ‘ :Êاألحكام ا÷زائية؛ تناولتها اŸواد ،١5١ ،١5٠ ،١٤9
ُوسسعه ،وإا‰ا سسلك سسبيل اŸكر بصساحب البحث ا◊قيقي ،وخديعة
الناسص وإايهامهم بأانه باحث ،وهو أابعد من أان يكون كذلك ويتزيا بهذا .١58 ،١5٧ ،١5٦ ،١55 ،١5٤ ،١5٣ ،١5٢
ّ
Ãوجب نصص اŸادة  /١٤9فقرة  ٣يعّد مرتكبا جنحة التقليد من
الوصسف.
ه -ذا ول -ن-ا أان ن-تصس-ور م-دى ق-ب-ح اإلع-ت-داء ع-ل-ى اإلن-ت-اج ال-ع-ل-م-ي قام باسستنسساخ «  ...مصسنّف أاو أاداء فنّّي بأاي أاسسلوب من األسساليب ‘
ّ
Óخ -ري -ن ع -ن ط -ري -ق الن -ت-ح-ال والسس-رق-ة ،خ-اصس-ة إاذا ت-ع-ل-ق األم-ر شسكل نسسخ مقلّدة ومزّورة « ،ونصص اŸادة كما هو واضسح يشسمل أايضسا
ل -آ
بالبحوث ذات الصسلة بعلوم الشسريعة اإلسسÓمية التي تنهى نصسوصسها كل من يقوم بنسسخ األعمال البحثية ،وتقليد البحوث العلمية؛ ألنها
عن ذلك و–ظره كما تقدم بيان تفصسيله وتأاصسيه؛ إاذ ل يليق Ãن تندرج ضسمن ما أاسسمته اŸادة « :مصسنّف أاو أاداء فّنّي «.
أارى أان نصص اŸادة اŸذكورة يشسمل البحوث العلمية التي تعت Èمن
ي -ب -حث ‘ ع -ل -وم الشس -ري -ع -ة اإلسس Ó-م -ي-ة أان يسس-لك سس-مت اŸن-ت-ح-لÚ
جملة اŸصسنّفات أاو األداءات الفنية ،ثم إانه ُيعت Èاجتهادا علميا
اŸبطل.Ú
ي كان انتحاله أاو تقليده بأاية وسسيلة من وسسائل
شسخصسيا ل يحقّ أل ّ
النتحال والتقليد ،دون أان ينسسبه إا ¤صساحبه وفق ما تقتضسيه األمانة
 -2أ◊كم ألقانو Êللبلجيا:
Ãراج-ع-ة ال-نصس-وصص ال-تشس-ري-ع-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-مية يمكننا السستدلل ‘ البحوث العلمية.
ُ
والسستئناسص بها على حظر وŒر ËالبÓجيا ‘ البحث العلمي ،وعلى
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اŸنطقة العربية الكÈى للتبادل ا◊ر

Ÿاذا تراجعت الصسادرات ا÷زائرية خارج اÙروقات؟
اŸؤوسسسسة اإلنتاجية ‘ قلب اŸنافسسة ومطالبة باŸبادرة
«اŸتعامل ا÷زائري ’ يزال يتحرك بانفرادية بدل ا’نتظام ‘ شصكل ›مؤعات متكاملة وذات فعالية تضصم إاليها خÈاء ‘ الÎويج والتفاوضش والتسصؤيق»
’نتاجية اıتلفة والغرف التجارية على اطÓع بشصأان
«اŸتابعة والتمحيصش ليكؤن صصاحب القرار ا’قتصصادي على كافة اŸسصتؤيات خاصصة أاصصحاب اŸؤؤسصسصات ا إ
الؤاقع ومن ثمة التحكم ‘ لؤحة القيادة التجارية»

إأعدأد :سسعيد بن عياد

سشجل اŸيزان التجاري للجزائر ‘ اŸنطقة العربية الكÈى
للتبادل ا◊ر عجزا بحوا‹  351مليون دولر ‘ سشنة  ،2015مقابل
فائضس تعدى  1مليار دولر ‘ سشنة  2014مثلما كششفت عنه
إاحصشائيات الوكالة الوطنية لÎقية التجارة اÿارجية (ا÷يكسس)،
مششÒة إا ¤أان الصشادرات ا÷زائرية نحو السشوق العربية تراجعت
بحوا‹  40باŸائة لنفسس اŸقارنة.
وت- -ب ÚاŸؤوشش -رات أان الصش -ادرات م -ن اÙروق -ات ان -خ -فضشت
بششكل قوي إا ¤حوا‹  2,1مليار دولر ‘  2015بعد أان بلغت 3,5
مÓ- - - - -ي Òدولر ‘  2014ب -ال -رغ -م م -ن تسش -ج-ي-ل زي-ادة ‘ ح-ج-م
الصشادرات بحوا‹  40باŸائة.
أام- -ا ‘ ›ال الصش- -ادرات خ -ارج اÙروق -ات ف -ق -د ت -راج -عت
بدورها ‘ سشنة  2015بنسشبة  52باŸائة لتبلغ 121مليون دولر
و“ثلت أابرز اŸنتجات التي ششملها الÎاجع ‘ السشكر بـ  70باŸائة
Ãبيعات بلغت  48مليون دولر فقط.
وت -ظ -ه -ر األرق -ام ال -ت-ي تسش-ت-ح-ق ال-ت-ح-ل-ي-ل م-ن اÈÿاء ل-ي-ك-ون
اŸتعاملون ‘ صشورة الوضشعية ا◊قيقية لهذه السشوق أان  71باŸائة
من حجم الصشادرات خارج اÙروقات توجهت بصشورة قوية إا¤
زبائن بأاسشواق كل من تونسس ،اŸغرب ،لبنان وسشوريا.
واسشتنادا لذلك ،تعت Èتونسس أاول زبون للجزائر ‘ منطقة
التبادل ا◊ر العربية بـ  22باŸائة من الصشادرات Ãبلغ  39مليون
دولر منها  27باŸائة منتجات السشكر 20 ،باŸائة زجاج مسشطح8 ،
باŸائة مياه معدنية وغازية و 5باŸائة عصش Òفواكه.
وي -ح -ل اŸغ -رب ‘ اŸرت -ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ضش-م-ن ت-رت-يب أاول زب-ائ-ن
ا÷زائ -ر خ -ارج اÙروق -ات ‘ اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-ت-ب-ادل ا◊ر
بحوا‹  18,3باŸائة (امونياك  81باŸائة“ ،ور  9باŸائة ،زجاج
مسشطح 3باŸائة وزجاج األمان  3باŸائة).
ثم تليها لبنان بـ 11باŸائة وسشوريا بـ  10باŸائة واŸملكة
العربية السشعودية بـ  5,5باŸائة.
ول تزال بعضس الوجهات ‘ هذه اŸنطقة الناششئة والتي تخضشع
لتنافسشية معقدة تتسشم بالصشعوبات ‘ وجه اŸنتجات ا÷زائرية
من خÓل اعتماد بعضشها كا◊الة اŸصشرية منظومة إاجراءات
وترتيبات متداخلة وذات صشرامة ل تششجع الوافدين إاليها بالششكل
والنمط الÓزم Úلتجسشيد األهداف اŸعلنة ‘ اتفاقية اŸنطقة
العربية الكÈى للتبادل ا◊ر ،بحيث ل تزال ‡ارسشات تنظيمية
وتششريعية تصشنع التمييز وتنصشب اŸتاريسس أامام اŸتعامل Úمن
خارجها .بينما تقدم ا÷زائر كافة التسشهيÓت وتفتح الباب واسشعا
أامام اŸؤوسشسشات واŸتعامل Úالعرب اŸسشتفيدين بششكل كب Òمن
مزايا اŸنطقة العربية ا◊رة (ملف للمتابعة).
وتخضشع اŸنطقة العربية الكÈى للتبادل ا◊ر لتفاقية تسشهيل

تنمية اŸبادلت التجارية ب Úالدول العربية التي ” التوقيع عليها
بتونسس ‘  1981ودخلت حيز التطبيق ‘ جانفي  2009وتضشم 19
بلدا عربيا .وÃوجبها فإان اŸنتجات العربية الصشناعية والفÓحية
تسشتفيد من إاعفاءات جمركية ومن دفع الرسشوم اŸششابهة عند
التصشدير والسشتÒاد.
غ Òأان اŸمارسشة اŸيدانية ‘ أاسشوق اŸنطقة العربية الكÈى
للتبادل ا◊ر أاظهرت بعضس الفجوات ‡ا انعكسس سشلبا على جانب
ال -ت -ن -افسش -ي -ة ب -ح-يث ت-غ-لب ا÷انب ال-ت-ج-اري ال-ب-حت ع-ن ا÷انب
السشتثماري اإلنتاجي إا ¤درجة أان هناك مؤوسشسشات اقتصشادية ‘
بلدان غ Òعربية Ãنطقة اŸتوسشط تسشللت إا ¤السشوق العربية
ا◊رة ب -ه -وي -ة م -ن -ت -وج ع -رب -ي م -زي -ف ل -ي -ك -ون اŸسش -ت-ف-ي-د األكÈ
اقتصشاديات بلدان صشناعية تعا Êمن أازمة تسشويق.
وبهذا اÿصشوصس برزت مسشأالة «ششهادة اŸنششأا» التي جاءت
ل-ت-ح-م-ي اق-تصش-ادي-ات ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة و“ن-ح أافضش-ل-ي-ة للمؤوسشسشة
اÙلية ،غ Òأانها أاصشبحت وبششكل مبّكر تششكل نقطة الضشعف ‘
م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ب-ادل ا◊رة ال-ع-رب-ي-ة ب-ح-يث رصش-دت ج-ه-ات اŸراق-بة
اıتصشة خاصشة بالنسشبة للسشوق ا÷زائرية انخراط متعامل Úمن
بلدان عربية ‘ –ايل وتÓعب بششهادة اŸنششأا عن طريق جلب
مواد ومنتجات جاهزة من بلدان صشناعية غ Òعربية وتسشويقها
على أانها مصشنعة ‘ ذلك البلد العربي‡ ،ا أادى إا ¤إا◊اق ضشرر
كب Òبالسشوق ا÷زائرية ومكانة مؤوسشسشاتها اإلنتاجية من جهة
وضشرب مصشداقية –رير التجارة العربية البينية الناششئة من جهة
أاخرى.

و‘ ظل أاوضشاع غ Òششفافة تلقي بظÓلها على منطقة التبادل
ا◊ر العربية ،ل يزال عديد اŸتعامل Úا÷زائي Úخاصشة ‘ فروع
ذات تنافسشية يواجهون متاعب الدخول إا ¤أاسشواق عربية ،حيث
تعÎضشهم معوقات تفرزها بÒوقراطية تلك الوجهات التي ل تزال
تÎدد ‘ ت- -ك- -ريسس الن- -ف- -ت -اح وت -زداد صش -ع -وب -ة ‘ ظ -ل األوضش -اع
القتصشادية العاŸية الصشعبة ،كما يسشجل ضشعف على مسشتوى وتÒة
أاداء اŸؤوسشسشات ا÷زائرية ‘ تعاطيها مع التصشدير إاﬂ ¤تلف
وج-ه-ات اŸن-ط-ق-ة بشش-ك-ل أاب-ع-د م-ن ال-وج-ه-ات اإلق-ل-ي-مية Ãنطقة
اŸغرب العربي ،لÓسشتفادة من انتعاشس السشتهÓك فيها وقطف
ثمار اإلعفاءات.
واÓŸحظ ‘ هذا اÛال أان اŸتعامل ا÷زائري ل يزال
ي-ت-ح-رك ب-ان-ف-رادي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات ل-ل-تصش-دي-ر أاشش-ب-ه ب-اŸغامرة بدل
النتظام ‘ ششكل ›موعات متكاملة وذات فعالية تضشم إاليها
خÈاء ‘ الÎويج والتفاوضس والتسشويق من أاجل تدارك اŸوقف
والتموقع ‘ السشوق العربية ا◊رة بدل البقاء ‘ موقع اŸتفرج،
كون اŸعركة تقوم على ضشرورة السشيطرة على كافة دواليب التجارة
والششعور باŸسشؤوولية ‘ حسشن إادارة اŸؤوششرات الراهنة للتقليل من
حجم العجز ‘ اŸيزان التجاري وتصشحيحي معادلته ،خاصشة وأان
هناك إامكانيات وقدرات تؤوهل لتجاوز عراقيل ومعوقات Áكن
إازالتها Ãضشاعفة وتÒة اŸبادرة التجارية وإادراج اŸششاريع ‘
آافاق اŸسشتقبل من خÓل امتÓك قدرة اإلقناع والتحمل على
اعتبار أان أاصشعب مرحلة هي خطوة البداية.

الصصادرات الفÓحية

 6مواد ناجحة من أاصسل  20و  14أاخرى تÎاجع
تراجع
أارباح
 216شسركة
أاردنية
ت- - -راج- - -عت أارب- - -اح 216
شش- -رك- -ة مسش- -اه -م -ة ع -ام -ة
أاردنية خÓل النصشف األول
من عام  2016بنسشبة 7,5
ب -اŸائ -ة م -ق -ارن -ة ب -ال -فÎة
ذاتها من العام اŸاضشي.
وحسشب دراسش- -ة لشش -رك -ة
«سش- -ن -اب -ل ا »Òÿال -ت -اب -ع -ة
ل -ل -ب -نك اإلسشÓ-م-ي األردÊ
فقد بلغت أارباح الششركات
 568.1مليون دينار للنصشف
األول م- - -ن ال- - -ع- - -ام ا◊ا‹
م -ق-ارن-ة م-ع  614.2مليون
دينار للفÎة ذاتها من العام
.2015
وج- - -اء أاداء الشش- - -رك - -ات
اŸسش-اه-م-ة بشش-كل متفاوت
إال أان ق -ط -اع ال -ب -ن-وك ك-ان
األفضشل رغم التفاوت الذي
أاظ-ه-رت-ه ب-عضس اŸي-زانيات
ف - -ي- -م- -ا ي- -رى ﬁل- -ل- -ون أان
النتائج جاءت على منوال
السشنوات السشابقة.

من أاصصل  20منتؤجا فÓحيا يصصدر من ا÷زائر نحؤ اŸنطقة العربية الكÈى للتبادل ا◊ر  ⁄تتعد تلك التي حققت تؤازنا
’مر باŸياه اŸعدنية والغازية بارتفاع مبيعاتها من  1,8مليؤن دو’ر ‘  2014إا3,5 ¤
إايجابيا و–سصنا طفيفا الـ  6منتجات ويتعلق ا أ
مÓي Úدو’ر ‘  ،2015تليها العصص Òوخليطه من  1إا 1,2 ¤م/د ،حليب وزبدته من  0,2إا ،0,4 ¤اÿروب اسصتقر عن  0,3مليؤن
دو’ر ،مسصتحضصرات مشصّكلة من  0,01ا 0,2 ¤م/د ،البسصكؤيت من  0,01مليؤن دو’ر ‘  2014إا 0,2 ¤مليؤن دو’ر ‘ .2015
واÓŸحظ أان بعضس هذه اŸواد
تسش- -ت- -ف- -ي- -د م- -ن ال- -دع- -م ال- -ع -م -وم -ي
اıصشصس ل- -ل- -م -واد ال -غ -ذائ -ي -ة م -ث -ل
ا◊ل- - -يب ‡ا يسش- - -ت- - -دع - -ي ا◊ذر ‘
التعامل مع مؤوششرها اإليجابي ‘ هذا
اŸششهد.
غ Òأان  14منتوجا فÓحيا من تلك
القائمة سشجلت تراجعا ‘ اŸبيعات
م- -ن- -ه -ا السش -ك -ر ،ال -ت -م -ور ،ال -ع -ج -ائ -ن
ال -غ -ذائ -ي-ة ،ال-كسش-كسش-ي وال-بصش-ل ،ه-ي
مواد تسشتفيد من مرافقة ودعم من
أاجل أان تعزز تواجدها ‘ األسشواق
اÿارج -ي -ة وم -ن -ه-ا ب-ال-ذات اŸن-ط-ق-ة
العربية للتبادل ا◊ر‡ ،ا يسشتدعي
البحث ‘ أاسشباب هذا الÎاجع .

الواردات ب ÚالÎاجع والتحسسن
هناك  24منتوجا صشناعيا تسشتورده
ا÷زائر من ﬂتلف أاسشواق اŸنطقة
ال -ع -رب -ي -ة ال -كÈى ا◊رة ،وم-ن ب-ي-ن-ه-ا
منتجات سشجلت زيادة ‘ فاتوراتها
سش-ن-ة  2015م -ق-ارن-ة بـ  2014وأاخرى
ع-رفت ت-راج-ع-ا‡ ،ا ي-ت-ط-لب ت-ع-م-ي-ق
دراسشة األسشباب.
من اŸواد التي سشجلت ارتفاعا ‘
ال -ف -ات -ورة Áك -ن اإلشش-ارة إا ¤أاسشÓ-ك
األلومنيوم من  33,1مليون دولر ‘
 2014إا 57,7 ¤مليون دولر(م/د) ‘
 ،2015زي -وت ال -ن -ف -ط م -ن  25,1إا¤
 55,7م/د ،صشمامات وقنوات ا◊ديد
والصش -لب م -ن  20,8إا 43,2 ¤م/د،
أال- -واح ورق ال -ب Ó-سش -ت -يك م -ن  34إا¤
 ،39,8صشفائح ا◊ديد والصشلب من
 8,9إا 36,4 ¤م/د ،ورق وكارتون من
 14,1إا 19,6 ¤ومواد زجاجية من

 17,4إا 18,7 ¤و السش- -م -نت م -ن
 111,9إا 122 ¤مليون دولر لنفسس
اŸقارنة.
وب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل -ل -م -واد الصش -ن -اع -ي -ة
اŸسشتوردة التي سشجلت تراجعا تششÒ
أارق - -ام «ا÷ي - -كسس» إا ¤اŸن - -ت - -ج - -ات
البÓسشتيكية التي تراجعت من 748,5
م- -ل- -ي- -ون دولر ‘  2014إا690,3 ¤
م- -ل -ي -ون دولر ‘  ،2015األدوي- -ة م -ن
 184,3إا ، ،152,4 ¤أاجزاء البناء من
 100,6إا ،98,8 ¤الكتب والكتيبات
من  78,3إا ،73,5 ¤أالياف النحاسس
من  92إا ،67,8 ¤أاسشمدة من 45,2
إا ،31,6 ¤فوسشفينات وفوسشفات من
 35,7إا 30,7 ¤م/د ،أاسشÓك وكوابل
من  52,6إا ،29,1 ¤مقا‹ ومطابخ
من  30,3إا ،25,8 ¤منتجات ولفائف
مسش -ط -ح -ة م-ن  28,1إا 23 ¤م-د،
–ضشÒات العتناء بالششعر من 25,5
إا ،22,2 ¤آالت قاطرة ونصشف قاطرة
من  35,1إا 20,4 ¤م/د وقارورات
تراجعت فاتورتها من 2014 ‘ 18,8

إا 2015 ‘ 17,9 ¤ب-ي-ن-م-ا ب-قي
األŸنيوم اÿام مسشتقرا تقريبا عند
 29مليون دولر لنفسس اŸقارنة.
وÁكن اسشتخÓصس نتائج مباششرة
م -ن ه -ذه األرق -ام ت -ف -ي -د ب-أان ال-ف-روع
الصشناعية اŸششار إاليها تعرف –سشنا

‘ تلبية السشوق الداخلية ما يتطلب
تعميق هذا اŸسشار لتعزيز اŸكاسشب،
وه -و م -ا ي -رم -ي إال -ي -ه خ -ي -ار ت -رشش -ي-د
ال- -ن- -ف- -ق- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وت- -دق- -ي -ق
السشتثمارات اإلنتاجية اŸتنوعة Ãا
يسش -ت -ج -يب لشش -روط ال-ت-ن-افسش-ي-ة ع-ل-ى
اŸسشتوي ÚاÙلي والعربي ،علما أان
هذه اŸؤوششرات تششكل مادة جديرة
ب -اŸت -اب -ع -ة وال -ت-م-ح-يصس ح-ت-ى ي-ك-ون
صشاحب القرار القتصشادي على كافة
اŸسش- - -ت- - -وي- - -ات خ - -اصش - -ة أاصش - -ح - -اب
اŸؤوسشسش- -ات اإلن- -ت- -اج- -ي -ة اıت -ل -ف -ة
وال-غ-رف ال-ت-ج-اري-ة ع-ل-ى ب-ينة واطÓع
بشش -أان ال -واق -ع وم -ن ث -م-ة ال-ت-ح-ك-م ‘
معطيات لوحة القيادة التجارية.
ولعل أاك Èسشؤوال من خÓل التعامل
ب -ع -ق Ó-ن -ي -ة وواق -ع -ي -ة م -ع م -ث -ل ه-ذه
اŸؤوشش -رات اإلج -اب-ة ع-ن م-دى ال-رب-ح
واÿسشارة واتخاذ التداب ÒاŸطلوبة
حفاظا على توازن اŸصشالح.

الصصادرات الصصناعية

زيادة مبيعات مغلفات الورق والكرتون
واألدوية وا÷لود والدباغة
Œدر اإلششارة إا ¤أانه من ›موع  19منتوجا صشناعيا مدرجا ضشمن
الصشادرات ا÷زائرية الرئيسشة نحو أاسشواق بلدان اŸنطقة العربية الكÈى
للتبادل ا◊ر توجد  6منتجات فقط حققت –سشنا نسشبيا ‘ اŸبيعات
ويتعلق األمر Ãغلفات الورق والكرتون التي ارتفعت مبيعتها من 1,8
مليون دولر ‘  2014إا 1,9 ¤مليون ‘  ،2015حفاظات األطفال من
 1,4إا ،1,5 ¤ورق كرتون من 0,9إا ،1,2 ¤أادوية من  0,8إا،1,2 ¤
ا÷لود والدباغة من  0,6إا 1 ¤مليون دولر ،الكلور من  0,2إا0,5 ¤
لنفسس اŸقارنة.
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’ ت- -ق- -تصص- -ر اŸؤؤشص- -رات ع -ل -ى ›رد نشص -ر
أارقام إاحصصائية ومعطيات حسصابية ذات
الطابع ا’قتصصادي ا÷اف ،والتي غالبا ما
تؤضصع على الهامشش وﬁدودة ا’طÓع،
إا‰ا تشص - -م- -ل ك- -ل م- -ا ل- -ه صص- -ل- -ة ب- -ا◊ي- -اة
ا’ق -تصص -ادي -ة وا’ج -ت -م-اع-ي-ة ل-ل-م-ؤاط-ن
واŸؤؤسصسصة واŸتعامل واŸسصتثمر .انطÓقا
م -ن م -ع -رف -ة م -ؤؤشص -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -السص -ع -ر أاو
’ن - -ت- -اج أاو ال- -تسص- -ؤي- -ق أاو ا’سص- -ت- -هÓ- -ك
ا إ
وم-ع-ي-ار ا÷ؤدةÁ ،ك-ن ضص-ب-ط ا◊سص-ابات
وت -دق-ي-ق اŸصص-اري-ف وال-ن-ف-ق-ات ب-دءا م-ن
’سص- -رة ،ال- -ت- -ي ه- -ي أاح -ؤج
اŸؤؤسصسص- -ة إا ¤ا أ
ا◊اج -ة ال -ي -ؤم إا ¤ا’ه -ت -م-ام Ãؤؤشص-رات
السصؤق بكافة جؤانبه للتحكم ‘ مؤاردها
وم -ؤاك -ب-ة ال-ت-غّ-ي-رات ،وم-ن ث-م-ة ح-م-اي-ة
قدرتها ‘ مؤاجهة متطلبات واحتياجات
ت- -ن -م -ؤ و’ ت -ت -ؤق -ف ب -ح -ك -م ت -ط -ؤر ‰ط
اŸع -يشص -ة .ضص -م -ن ه -ذا ال -ت -ؤج -ه ت -ت-ن-اول
صص- -ف -ح -ة «م -ؤؤشص -رات» ك -اف -ة اŸسص -ائ -ل م -ن
’رقام
خÓل تبسصيط اŸفاهيم وتشصريح ا أ
وت - -دق - -ي- -ق اŸؤاق- -ف ‘ ع- -ا ⁄ا’ق- -تصص- -اد
’عمال ،للمسصاهمة ‘
’سصؤاق واŸال وا أ
وا أ
ت - -ؤضص - -ي - -ح ال - -رؤوى اŒاه ال - -ت - -ح- -دي- -ات
واŸسصائل الراهنة واŸسصتقبلية ،التي
ت -ت -ط -لب اŸب -ادرة Ãت -اب -ع-ة ك-اف-ة
اŸؤؤشص- -رات وحسص- -ن م -ع -ا÷ت -ه -ا
وتشص -ري -ح-ه-ا ب-إاشص-راك اÈÿاء
وأاهل ا’ختصصاصش.

ä
É
c
ƒ
∏
°
S
فــي قفـصش ا’تهـام
عÓقة مشسوبة با◊ذر
جمال أوكيلي

ي -ت -ح -ل -ى اŸسش -ت -ه -لك ا÷زائ -ري ب-ا◊ذر
الششديد عندما يقÎب من بائع الفواكه سشواء
‘ األسش - -واق أاو Óﬁت األح - -ي - -اء أاو ع - -ن- -د
أاصشحاب الششاحنات ،خوفا من ششرائه حبات
Óكل مصشÒها كيسس النفايات
ل تصشلح بتاتا ل أ
ب -اŸن -زل ،إادراك -ا م -ن -ه ب -أان الشش -خصس ال-ذي
أامامه ل ثقة فيه مهما حاول إاقناعه بكÓم
معسشول وعبارات اإلطراء ،واألك Ìمن هذا
القسشم بأان بضشاعته فريدة ول وجود لها عند
باقي التجار.
لكن ‘ هنيهة ينقلب مزاجه عندما يششرع
‘ اخ -ت -ي -ار ع -ي -ن -ات م-ن ال-ف-واك-ه ،اÿوخ أاو
العنب أاو النكتارين أاو الباكور وغÒه ،هنا ل
ترى عينيك إال ماهو فاسشد ،وهذا عندما
يهتدي إا ¤حيل مفضشوحة ،يخفي ا÷هة التي
هي مصشابة بفعل عدة عوامل طبيعية.
وعندما –تج عليه ،يتحول إا ¤وحشس،
وق -د وق -ع -ن -ا ‘ ال -ع -دي -د م -ن اŸرات ع -ل -ى
مششاهد حزينة وبائسشة ‘ آان واحد من قبل
التجار الذين يرفضشون اسشتبدال البضشاعة أاو
ت -غ -ي Òال-ب-عضس م-ن-ه-ا ب-ال-رغ-م م-ن أاسش-ع-اره-ا
اÿي -ال -ي -ة ال -ت-ي وصش-لت إا ¤سش-ق-ف ل ي-ط-اق
أاح -ي -ان -ا ..وح-ج-ة ه-ؤولء ه-و أان-ه-م اششÎوه-ا
هكذا كما هي موجودة ‘ الصشندوق ،فلماذا
يقبل هذا التاجر بالنوعيةالرديئة التي تسشبب
له مناوششات يومية مع الزبون؟ سشؤوال جدير
بالطرح!؟
ومهما تكن صشداقتك ببائع الفواكه فإان
ا◊ذر ه- -و سش- -ي- -د اŸوق- -ف ،ي -رفضس رفضش -ا
ق -اط -ع -ا إاع -ط -اءك ك -م -ي -ة ج -ي -دة ح-ت-ى وإان
إاع -ت -ق -دت ب -أان -ه اخ -ت -ار لك األحسش-ن ،ف-إانك
سشتجد حبات فاسشدة ـ لÓأسشف ـ ول تقع –ت
طائلة اإلغراء عندما يقول لك «ذوق حبة»
إان -ه -ا ط -ري -ق -ة خ-ب-ي-ث-ة ‘ ب-ي-ع م-ن-ت-وج-ه غÒ
ÓسشتهÓك لذلك تبقى العÓقة مع
الصشالح ل إ
ه- -ذا ال- -رج- -ل مشش- -وب- -ة ب -ا◊ذر ألن -ه ي -دي -ر
ال-وضش-ع-ي-ات ب-أاح-ك-ام اع-ت-اد ع-ل-يها ،قاعدتها
التحايل ثم التحايل!؟
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 20معتنقـ ـا جديـ ـ ـ ـدا لإÓسسÓم منه ـ ـم  5ح ـ ـالت شسه ـر جويلي ـة بسسيـ ـ ـدي بلعبـ ـ ـاسس
شصهدت ولية
سصيدي بلعباسس
خÓل السصنتÚ
لخÒتÚ
ا أ
تزايدا ملحوظا
‘ حالت إاعتناق
لسصÓم ،حيث
ا إ
أاحصصت مديرية
الشصؤوون الدينية
لوقاف 20
وا أ
حالة جديدة ما
ب،2015 Ú
وحتى نهاية
جويلية ،2016
وحسصب مكتب
لسصÓم
إاعتناق ا إ
التابع لذات
اŸديرية فإان
الوافدين ا÷دد
ÓسصÓم أاشصهروا
ل إ
إاسصÓمهم تباعا
ع Èمسصاجد
الولية ،منهم
خمسصة حالت
ÓسصÓم
إاعتناق ل إ
خÓل شصهر
جويلية فقط.

اŸثلجـــــات مضضـــــرة
‘ فصضل الصضيف
لقبال على تناول اŸثلجات خÓل فصصل الصصيف Ÿواجهة
من اŸتعارف عليه ا إ
حرارة ا÷و اŸرتفعة.ولكن ا◊قيقة أان هذه السصلوكيات الغذائية هي السصبب ‘
شصعورنا با◊رارة بشصكل أاك ،Èكما أان اŸثلجات تؤوذي ا÷هاز الهضصمي وا◊لق
واللوزت Úأايضصا.

صصفية من فرنسصا

ﬁمد علي من رومانيا

سسيدي بلعباسس :غ  -شسعدو

ترسضيخ أ◊قائق وأإ’قتناع بها إأقتناعا تاما مكن من
–ديد ألطريق ألصضحيح وإأكتشضاف نور أ◊ق.

وأأضضاف أŸكتب أأن أ◊ا’ت أŸذكورة هي ŸسضلمÚ
ج -دد –صض -ل -وأ ع -ل -ى شض -ه -ادأت إأع -ت-ن-اق أإ’سضÓ-م وه-ي
ألشض- -ه- -ادأت رسض- -م -ي -ة ت -ع -د أأك Ìم -ن ضض -روري -ة ل -ع -دي -د
أŸع -ام Ó-ت ع -ل-ى غ-رأر ت-أادي-ة م-ن-اسضك أ◊ج وأل-ع-م-رة،
أÒŸأث وك- -ذأ أإ’ج- -رأءأت أÿاصض- -ة ب- -ال -وف -اة وأل -دف -ن
Ãقابر أŸسضلم ÚوغÒها من أŸعامÓت ،وقد إأختار
أŸسضلمون أ÷دد دين أ◊ق بعد إأحتكاكهم بجزأئريÚ
فمنهم من تعرف على أإ’سضÓم بعد ولوجه أأرضض ألوطن
‘ إأطار عقد عمل بالشضركات أأ’جنبية ،وآأخرون جاءوأ
للو’ية ‘ إأطار ألسضياحة ‘ ،ح Úإأختار عدد منهم
أإ’سضÓم بعد تعرفهم على شضباب عن طريق شضبكات
ألتوأصضل أإ’جتماعي وألتعارف.
ÓسضÓ-م أأث-ن-اء ن-ط-ق-ه-م
وق -د أأج -م-ع أŸع-ت-ن-ق-ون أ÷دد ل -إ
للشضهادت Úأأن إأختيارهم هذأ  ⁄يأاتي من ألعدم،بل كان
نتاج تفك Òطويل وبحث مضضن عن أ◊قيقةŒ ،سضدت
نتائجه Ãسضاعدة أÙيط ألذي كان له دور فعال ‘

إابراهيم ،إابراهيم وأام Úقدموا للعمل فمأ ÓاإلسسÓم
فراغهم الروحي

الطبعـ ـ ـ ـ ـ ـة اÿامسس ـ ـ ـ ـ ـ ـة لعي ـ ـ ـ ـ ـ ـد
الت Úالشسوكي قريبا بتيزي وزو
سص-ت-ح-تضص-ن ق-رية سصاحل التابعة
لبلدية بوزق 70( Úكلم أاقصصى
ج- - -ن - -وب  -شص - -رق ت - -ي - -زي وزو)
اب - - -ت - - -داًء م- - -ن  11أاغسصطسس
ا÷اري ف- -ع- -ال- -ي -ات ال -ط -ب -ع -ة
اÿامسصة لعيد الت Úالشصوكي
هذه التظاهرة التي سصتجرى
ع -ل -ى م -دار ي -وم ،Úوت -رم-ي
ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة السص-ن-وي-ة
ال-ت-ي ب-ادرت إا ¤ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
ج-م-ع-ي-ة سص-اح-ل ب-التنسصيق
م- - -ع ÷ن - -ة ال - -ق - -ري - -ة إا¤
ح- -م- -اي -ة ه -ذه ال -ف -اك -ه -ة
الÈي-ة ال-ت-ي تشص-ت-ه-ر ب-ه-ا
م -ن -ط -ق-ة ب-وزق Úب-غ-ي-ة
تشص -ج -ي -ع السص -ك -ان ع-ل-ى
إاحياء ثقافتهم.
وسض-ي-ت-خ-ل-ل هذأ أ◊فل
برنامج ثري يتضضمن تنظيم معرضض
ıتلف أأنوأع ألت Úألشضوكي إأ ¤جانب أŸنتجات أŸصضنعة
م-ن ه-ذه أل-ف-اك-ه-ة وأل-ت-ع-ري-ف ب-ف-وأئ-ده-ا ألصض-ح-ي-ة أل-ك-ثÒة ،ك-م-ا سض-ت-عرف ألطبعة
أÿامسضة لعيد ألت Úألشضوكي مشضاركة ألعديد من أ◊رفي Úألذين سضيسضجلون
حضضورهم ‘ معرضض ألصضناعات ألتقليدية أŸنظمة ‘ إأطار هذه ألتظاهرة.
وسضيعرف أليوم أأ’ول تنشضيط ﬁاضضرة حول فوأئد فاكهة ألت Úألشضوكي من
طرف أأطباء وخÈأء تغذية إأ ¤جانب بر›ة زيارة إأ ¤قرية سضاحل وعرضض
مسضرحي ،كما سضيتخلل هذأ أ◊دث ألسضنوي ألذي سضيتوأصضل على مدأر
يوم Úنشضاطات خاصضة باأ’طفال وتنشضيط ﬁاضضرأت حول ألÎأث
وألصضناعات ألتقليدية وكذأ حفÓت موسضيقية.

هم ثÓثة أأجانب من جنسضيات ﬂتلفة دخلوأ أإ’سضÓم
تباعا بعد سضنوأت قضضوها بالو’ية ‘ إأطار عقود عمل
بشض-رك-ات أأج-ن-ب-ي-ة ت-ب-اشض-ر مشض-اري-ع-ه-ا ب-ال-و’ية ،مونتÒو
ترأ’و هيلدر جورج أأو كما لقب نفسضه بإابرأهيم كان آأخر
ألوأفدين إأ ¤أإ’سضÓم بعد أأربعة رعايا من جنسضيات
ÓسضÓم خÓل شضهر جويلية أŸنصضرم،
ﬂتلفة سضبقوه ل إ
ي -ب -ل-غ م-ن أل-ع-م-ر  48سض -ن-ة وي-ن-ح-در م-ن م-دي-ن-ة ب-ورت-و
ألÈتغالية ،أأعلن إأسضÓمه يوم  29شضهر جويلية أŸنصضرم
Ãسضجد ألشضهدأء بحي أŸقام بعد أأن نطق بالشضهادتÚ
وسضط جو مليء باÿشضوع ،ألتأاثر وتكبÒأت أŸصضلÚ
ألذين رحبوأ به دأع Úله بالثبات وأ◊ياة ألهنيئة ‘ دينه
أ÷ديد ألذي إأختاره عن قناعة بعد طول تفك Òوتدبر
‘ مضضامنيه ومبادئه ألسضمحاء ألتي وجد فيها أأجوبة

ابراهيم من الÈتغال

عن أأسضئلة إأختلجت فؤوأده منذ ألصضغر.
أأما مارون خوسضي كارلوسض ألقادم من مدينة غرناطة
أ’سضبانية وألبالغ من ألعمر  50سضنة فقد أأشضهر إأسضÓمه
يوم  23من شضهر جويلية Ãسضجد زيد بحي ألبدر ،فوسضط
تهليÓت وتكبÒأت أŸصضل Úنطق بالشضهادت Úبعد أأن
ع Èعن إأقتناعه بالدين أ÷ديد عقب تفك Òوتأامل
كبÒين ليختار أسضم إأبرأهيم إأسضما جديدأ له .هذأ وشضهد
مسضجد أأ’م Òعبد ألقادر بقرية ألبوأعيشض إأسضÓم رعية
فرنسضي من أأصضول ’ووسضية أŸدعو ““‹ كسضو““ ألبالغ من
ألعمر  44سضنة إأختار أسضم أأم Úونطق بالشضهادت Úعقب
صضÓ- -ة أ÷م -ع -ة ل -ي -وم  14م -ن شض -ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ب-حضض-ور
ألسضلطات أÙلية وأأ’منية لبلدية حاسضي دحو حيث عÈ
ÓسضÓ-م
ع-ن ف-رح-ت-ه وسض-ع-ادت-ه أل-ك-بÒة ب-ع-د أك-تشض-اف-ه ل -إ
مضضيفا أأنه تأاثر بكÓم ألله وبتعاليم ألدين ألتي بقيت
رأسضخة ‘ ذهنه.
أأم-ا أل-رع-ي-ة أل-ب-ول-ي-ف-ي أ÷نسض-ي-ة أل-ذي ي-دع-ى غ-وز’سض
أأرسضاسضيل Òوألبالغ من ألعمر  36سضنة ،وألذي قدم إأ¤
ألو’ية ‘ إأطار عقد عمل مع إأحدى ألشضركات أÿاصضة،
فقد أقتنع باإ’سضÓم دين أ◊ق وتعلّق Ãبادئه ألسضمحاء

ام Úمن الÓووسس.

ابراهيم من اسصبانيا

Ãسضاعدة زمÓئه من ألعمال أ÷زأئري ،Úليعلن دخوله
ÓسضÓم وسضط ترحيب أ÷ميع Ãسضجد حي أŸقام مع
ل إ
مطلع ألسضنة أ÷ارية.

الزواج كان مفتاحا لدخول صصفية
لسصÓم
وﬁمد علي جنة ا إ

صسفية تشسÎط لزوجها زيارة ق Èالرسسول مهرا لها
بقدر ما يتخوف ألكثÒون من ألزوأج أıتلط باأ’جانب
إأ’ أأن ألبعضض حول هذأ ألهاجسض إأ ¤دأفع بعد ‚احه
‘ جلب ألطرف أآ’خر وأأ’خذ بيده إأ ¤إأعتناق دين
أ◊ق بطرق لينة ليونة أإ’سضÓم وتعاليمه ألتي Œمع بÚ
ألتسضامح ،أÙبة،أإ’حÎأم وألوفاء .وهو حال ألرعية
ألفرنسضية دأزي بريسضيليا أأنيسض ماري ألتي ودعت دينها
أل -ق-د Ëوأخ-ت-ارت أسض-م صض-ف-ي-ة ل-دخ-ول دي-ن-ه-ا أ÷دي-د،
ن -ط -قت ب -الشض-ه-ادتÃ Úسض-ج-د أل-ن-ور ب-ح-ي  11ديسضمÈ
ببلدية سضيدي ◊سضن عقب صضÓة أŸغرب ‘ أليوم 15
من شضهر جويلية ،لتع Èعن فرحتها بدخولها أإ’سضÓم
قائلة““ :ليسضت لدي كلمات Áكن أأن أأصضف بها شضعوري

وفرحتي .وأأوضضحت أنيسض ماري ألتي  ⁄تتجاوز عقدها
ألثالث دوأعي إأسضÓمها بقولها :كان قدري أأ’ تبدأأ رحلة
تعر‘ على أإ’سضÓم إأ’ بعد زوأجي ،ذلك أأن حسضن
أأخÓق زوجي أ÷زأئري وطريقة تعامله معي وحرصضه
على شضعائره ألدينية ،إأضضافة إأ ¤تقدير أأهله وعائلته ‹
وحسضن تعاملهم معي كان له أأثر بالغ ‘ نفسضيتي ودعاÊ
أ’ن أأختار ألدين ألذي دفع هؤو’ء ألناسض للتعامل معي
هذه أŸعاملة ألطيبة ولقد أشضÎطت على زوجي زيارة
ق Èألرسضول ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ كمهر لزوأجي منه““.
أأما ألرعية ألروما Êطوطان فلورأن ألبالغ من ألعمر 48
سضنة ،فقد أأشضهر إأسضÓمه بالزأوية أليحياوية ألهاشضمية
وسضط أأجوأء دينية مفعمة بالروحانيات ،حيث أأكد أأنه
دخل أإ’سضÓم عن قناعة كبÒة بعد إأطÓعه على تعاليم
ألدين أ◊نيف وما يحمله من قيم إأنسضانية ونبيلة ،لينهي
رحلة بحثه وفرأغه ألروحي ألتي قاربت أÿمسض Úسضنة
بإاعتناق دين أ◊ق ويتخذ من ﬁمد علي أسضما جديدأ
له ،كما ع Èعن كامل إأمتنانه لزوجته ألتي تنحدر من
و’ية سضيدي بلعباسض وألتي كان لها ألفضضل ‘ مسضاعدته
على ألتعرف على أإ’سضÓم.

لسصÓمية ا÷زائرية لوليات ا÷نوب
‘ إاطار دعم الكشصافة ا إ

مسسب ـ ـ ـ ـ ـح متنق ـ ـ ـ ـ ـل تتدعــ ـ ـ ـ ـم ب ـ ـ ـ ـ ـه ا◊ركــ ـ ـ ـ ـة الكشسفيــ ـ ـ ـ ـة بــ ـ ـ ـ ـأادرار
لسصÓمية
أاشصرفت السصلطات اÙلية اول امسس على دخول حيز اÿدمة اŸسصبح اŸتنقل الذي تدعمت به اÙافظة الولئية للكشصافة ا إ
لسصرة وقضصايا اŸرأاة،
لسصÓمية ا÷زائرية و–ت إاشصراف وزارة التضصامن الوطني وا أ
ا÷زائرية بأادرارÃ ،بادرة من القيادة العامة للكشصافة ا إ
لسصÓمية ا÷زائرية لوليات ا÷نوب.
والذي يأاتي ‘ إاطار دعم الكشصافة ا إ

الفايسسبوك ين Òأانيتا إا ¤دين اإلسسÓم
هي فتاة ‘ مقتبل ألعمر تبلغ  22ربيعا من دولة كندأ،
تعرفت على شضاب جزأئري من أأبناء مدينة بن باديسض
عن طريق موقع ألتوأصضل أإ’جتماعي ألفايسضبوك ،هذأ
أأ’خ Òألذي إأتخذته وسضيلة للتعارف على أأناسض جدد من
ثقافات ﬂتلفة لكنه –ول إأ ¤وسضيلة للهدأية إأ ¤طريق
أ◊ق بعد أأن إألتمسضت من ألشضاب أ÷زأئري كل أ’خÓق
وأŸروءة بعد أأن ‚ح ‘ “ثيل ألشضباب أŸسضلم وأأعطى
صضورة مشضرفة عن أإ’سضÓم وأأخÓق أŸسضلم ،Úلتقرر
ألقدوم إأ ¤ألو’ية وألتعرف أأك Ìعلى ألدين أإ’سضÓمي
ألذي إأقتنعت Ãبادئه وتعاليمه ،حيث نطقت بالشضهادتÚ
أأم -ام حشض -ود أŸصض -ل Úع -قب صض Ó-ة أ÷م -ع -ة Ãسض -ج-د
ألهدأية ألكائن ببلدية بن باديسض.
وŒدر أإ’شضارة إأ ¤أأن سضنة  ،2015شضهدت و’دة 13
مسض- -ل- -م -ا ج -دي -دأ م -ن ﬂت -ل -ف أ÷نسض -ي -ات أأ’وروب -ي -ة
وأأ’سضيوية وحتى أأ’مريكية ‡ن إأختاروأ أإ’سضÓم دينا
جديدأ لهم بعد إأقتناعهم Ãبادئه أ◊نيفة عقب بحثهم
ألطويل ‘ ألديانات وأŸقارنة بينها.

Ãشصاركة أازيد من أالف طفل من غرب البÓد

انط ـÓق ا◊ملـ ـة الوطنيـ ـة للتحسس ـ ـيسس
Ãخاطر السسباحة ‘ السسدود ببوحنيفية
انطلقت يوم اÿميسس الفارط
ا◊ملة الوطنية للتحسصيسس Ãخاطر
السصباحة ‘ السصدود اŸنظمة من طرف
الوكالة الوطنية للسصدود والتحويÓت
اŸائيةÃ ،شصاركة ا◊ماية اŸدنية
لسصÓمية ،وجمعية
وأاشصبال الكشصافة ا إ
كافل اليتيم التي حشصدت لفعاليات
ا◊ملة أازيد من أالف طفل من غرب
البÓد.

معسسكر :أم أ . Òÿسس

أدرأر :فا— عقيدي

مرأسضيم ألتدشض“ Úت بحضضور ألسضلطات أÙلية
وم -ن -تسض -ب -ي أ◊رك-ة أل-كشض-ف-ي-ة وسض-ط أأج-وأء ح-ي-وي-ة
مفعمة بالنشضاط ألكشضفي وألوصضÓت أإ’نشضادية ألتي
أأبدع ‘ تقدÁها برأعم أ◊ركة ألكشضفية ،حيث ”ّ
تقد Ëعرضض حول هذأ أŸشضروع أŸتمثل ‘ مسضبح
متنقل Ãسضاحة  09أأمتار باŸركز ألكشضفي للتكوين
وألÎفيه باŸنصضورية ببلدية أأو’د أحمد تيمي.
وأأوضضح حسضناوي سضا ⁄أÙافظ ألو’ئي للكشضافة

أإ’سض Ó-م -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ،أأن ه -ذأ أل -فضض-اء أل-ذي ّ”
أسض -ت -ح -دأث -ه ب -أادرأر ي -دخ -ل ‘ إأط -ار إأسضÎأت -ي-ج-ي-ة
ألكشضافة أإ’سضÓمية أ÷زأئرية ألرأمية لدعم و’يات
أ÷نوب ،ويعت Èمتنفسض لسضاكنة أأدرأر ومبادرة من
شضأانها إأدخال ألفرحة وألسضرور ‘ نفوسض أأ’طفال
ألذين  ⁄يسضعفهم أ◊ظ للتنقل للو’يات ألشضمالية
لÓ-صض-ط-ي-اف ،وت-ع-ل-ي-م-ه-م ألسض-باحة وشضتى أŸهارأت
ألتسضلية وألÎفيه ،كما سضتكون هذه أŸبادرة Ãثابة
فضضاء من ألفضضاءأت ألشضبانية ألتي تسضعى ألكشضافة
أإ’سض Ó-م -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ت -وفÒه-ا وت-رق-ي-ة أل-ع-م-ل

ألكشضفي وتفعيله أأكÃ Ìختلف و’يات ألوطن.
دأعيا ألسضلطات أÙلية لتدعيم أŸركز ألكشضفي
للتكوين وألÎفيه باŸنصضورية بأالعاب مائية وﬂتلف
أألعاب ألتسضلية ÷عله مركزأ حقيقيا للتنزه وألÎفيه
ومكانا لقضضاء فÎأت ألرأحة وأ’سضتجمام.
وأأوضض -ح حسض -ن -اوي سض -ا ،⁄أأن أÙاف -ظ -ة أل -و’ئ -ي-ة
ل -ل -كشض -اف -ة أإ’سض Ó-م -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ب -ادرت ‘ ذأت
Óفوأج ألكشضفية ‘
ألصضدد بتنظيم ﬂيمات صضيفية ل أ
و’يات ألشضمال ،على غرأر أıيم ألكشضفي أŸنظم
Ãبادرة من أŸقاطعة ألكشضفية بدأئرة أولف وألذي

ضض - -م أأزي - -د م- -ن  120مشض -ارك ب -و’ي-ة ب-وم-ردأسض،
باإ’ضضافة أ ¤ألتحضض Òإ’قامة ﬂيم Úكشضفي Úمن
طرف أŸقاطعة ألكشضفية بودة وزأوية كنته ،حيث
سضتحتضضن و’يتي سضكيكدة وجيجل هات Úألفعاليات،
فضض Óعن أŸشضاركات ألدولية على غرأر أŸلتقى
أŸغاربي للكشضافة ألذي أحتضضنته تونسض أأ’سضبوع
ألفارط ،وﬂيم ألصضدأقة بÎكيا ،حيث أنطلق ألوفد
أل -و’ئ -ي أمسض ل-ل-مشض-ارك-ة ‘ ه-ذه أل-ف-ع-ال-ي-ات أل-ت-ي
–تضض -ن -ه-ا ت-رك-ي-ا ،وك-ذأ أ÷م-ب-وري أل-ع-اŸي ب-دول-ة
بولونيا وألذي سضيشضارك فيه وفدأ من و’ية أأدرأر.

على عكسض أŸتعارف عليه ،فاŸشضروبات أŸثلجة
وأŸثلجات تزيد من درجة حرأرة أ÷سضم’ ،أن مثل
هذه أŸشضروبات وأ’أطعمة شضديدة ألÈودة –تاج
من أ÷هاز ألهضضمي ›هودأ أأك Èلهضضمها ،خاصضة
أأنها غالبا ما –توي على دهون ،وهذأ أÛهود
يولد طاقة أأك ‘ Èأ÷سضم ،فÒفع حرأرته بشضكل
أأك.È
كما توؤدي هذه أŸثلجات أإ ¤أإبطاء عملية ألهضضم،
‡ا يبطئ من حركات أ’أمعاء ،ويوؤدي ‘ ألنهاية
ذلك لÓإصضابة با’نتفاخ وأ’إمسضاك.
ويوصضي أ’أطباء بضضرورة Œنب أ’أطعمة أŸثلجة
‘ عّز أ◊ر ،أأو على أ’أقل تركها قلي Óلتهدأأ.
كما يعت Èتاأث Òهذه أ’أطعمة وأŸثلجات على
أ’أطفال ضضار ،فهي تصضيبهم بالتهابات أ◊لق
وأللوزت.Ú

وتتسضبب أأيضًضا ‘ أحتقان أ’أغشضية أıاطية ‘
أ÷هاز ألتنفسضي ،وهي طبقة وأقية تغطي بطانة
أ÷هاز ألتنفسضي أأو أ’أنسضجة ،ألتي تعمل Ãثابة أآلية
أل-دف-اع ضض-د أ’ل-ت-ه-اب-ات ،وع-ن-دم-ا –ت-ق-ن ت-نكمشض
وتÎك ب-ط-ان-ة أ÷ه-از أل-ت-ن-فسض-ي م-كشض-وف-ة للعوأمل
أŸع -دي-ة‡ ،ا يسض-ه-ل ع-ل-ى أل-فÒوسض-ات وأل-ب-ك-تÒي-ا
مهاجمتها.
أما ألبديل عنها ،فيمكن تناول أŸشضروبات أإما ‘
درجة حرأرة ألغرفة ،أأو دأفئة.
فاŸشضروبات ألدأفئة عند تناولها مع حرأرة أ÷و،
تعمل على تÈيد أ÷سضم’ ،أن أŸسضتقبÓت ‘ ألفم
وأ◊لق يكون رد فعلها ألعرق‡ ،ا يسضمح ÷سضمك
أأن يÈد.
ومن أ’أفضضل أأيضضا تناول أ’أطعمة ألتي تعمل على
تÈيد أ÷سضم ،مثل ألبطيخ أأو ألشضاي بالنعناع.

ت -ن -اولت أ◊م -ل -ة أل -وط -ن -ي -ة أل -ت -حسض -يسض -ي-ة،
›م -وع -ة م-ن أأ’نشض-ط-ة ألÎف-ي-ه-ي-ة وأأخ-رى
–سضيسضية جوأرية لفائدة شضريحة أأ’طفال
وألشض- -ب -اب وك -ذأ سض -ك -ان أل -ق -رى وأŸن -اط -ق
أÛاورة ل- -لسض- -دود ،أل- -ت- -ي غ- -ال -ب -ا م -ا Œد
ضضالتها ‘ أأحوأضض ألسضدود ،وتعتÈها بديÓ
عن غياب مرأفق ألÎفيه ،ومفرأ من حرأرة
ألطقسض ،على أأن تعمم أ◊ملة ألوطنية ‘
ط-ب-ع-ت-ه-ا أل-ث-ان-ي-ة رب-وع أل-وطن وتسضتمر طيلة
موسضم ألصضيف.
وق -د ذك -ر أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل -وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل -لسض -دود ألسض -ي -د ب -رأق -ي أرزق -ي ‘ ح -ديث
لـ«ألشضعب““ أأن مصضا◊ه ،سضتسضعى بالتنسضيق
مع مصضالح ألدرك ألوطني لتنظيم دوريات
أأمنية Ÿرأقبة ضضفاف ألسضدود كإاجرأء وقائي
Ÿنع ألسضباحة ‘ أأحوأضض ألسضدود ،ولتدأرك
ألوضضع وألتقليصض من حصضيلة ضضحايا ألغرق
أعتمادأ على طرق ألتوعية وألوقاية ،مشضÒأ

أأن مصضا◊ه سضجلت  89حالة غرق خÓل 4
سضنوأت أŸاضضية ،منها  14حالة سضجلت هذه
ألسضنة ب Úشضريحة أأ’طفال وألشضباب ،مشضÒأ
أأن شضسضاعة ﬁيط ألسضدود وأنفتاحها غالبا
على ألتجمعات ألسضكانية يجعل من آأليات
ألوقاية وألتحسضيسض حلقة مهمة ‘ معادلة
ألوقاية من ﬂاطر ألسضباحة ‘ ألسضدود،
ح- -يث ت- -وف- -ر أل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -لسض -دود
أ◊رأسض - - -ة أأ’م- - -ن- - -ي- - -ة ل- - -ه- - -ذه أŸنشض- - -أات
أإ’سضÎأتيجية من خÓل  6آأ’ف عن أأمن
منتشضر ع Èسضدود و’يات ألوطن ،غ Òأأن
وجود منافذ غ Òمأامنة Ãحيط ألسضدود
ي- -ح -ول دون بسض -ط م -رأق -ب -ة شض -ام -ل -ة ل -ه -ذه
أŸنشض - -آات ،وب- -ق- -ي ع- -ل- -ى أŸوأط- -ن Úأأخ- -ذ
حيطتهم وتفادي ألسضباحة ‘ أأ’غوأر أŸائية
وأ◊وأجز وغÒها ،أأ’مر ألذي تهدف إأليه
أ◊م-ل-ة أل-ت-حسض-يسض-ي-ة بشض-ك-ل خ-اصض ،ول-ذلك
سضيتم ألÎكيز على ألعمل أ÷وأري وأ’عتماد
على أŸنتخب ÚأÙلي Úلتوعية أأبناء هذه
أŸن -اط -ق ح -ول أأشض -ك -ال أÿط-ر أل-ك-ام-ن ‘
ألسضباحة Ãياه ألسضدود .وأأشضار ألسضيد برأقي
أرزقي إأ ¤وجود نوأيا للÎخيصض Ãمارسضة
ﬂت -ل -ف أأ’نشض-ط-ة أل-ري-اضض-ي-ة ‘ ﬁي-ط-ات
ألسضدود عدأ ‡ارسضة ألسضباحة ،على غرأر
م -ا ت -ق -رر بسض -د ب-وه-ارون Ãي-ل-ة وت-قصض-ي-بت
بتيزي وزو وبوكردأن بتيبازة ،حيث يجرى
أل- -ت -حضضŸ Òرسض -وم وزأري مشضÎك ،ي -ف -ت -ح
›ال أل -رأح -ة وأإ’سض -ت -ج -م-ام ع-ل-ى ضض-ف-اف
ألسض -دود م -ن خ Ó-ل أت -ف -اق -ي -ة وزأري-ة –دد

أأ’نشضطة
ألتي “ارسض بالسضدود قصضد أ◊فاظ على
طابعها أ’سضÎأتيجي وأ◊يوي.
من جهتها شضاركت مصضالح أ◊ماية أŸدنية
‘ ف -ع -ال -ي -ات أ◊م -ل-ة Ãع-رضض ل-لصض-ور ع-ن
ت- -دخÓ- -ت- -ه- -ا إ’جÓ- -ء أل- -غ- -رق- -ى ب- -السض -دود
وأأ’ح- -وأضض أŸائ- -ي- -ة ،إأضض- -اف -ة إأ ¤م -ن -اورة
أفÎأضضية لفرقة ألغوأصض Úوفرقة أإ’نقاذ ‘
أأ’م- -اك -ن ألصض -ع -ب -ة ،ك -م -ا ع -رضضت مصض -ال -ح
أ◊م -اي-ة أŸدن-ي-ة حصض-ي-ل-ة ت-دخÓ-ت-ه-ا ع-ل-ى
مسض - -ت- -وى ألسض- -دود ،مÈزة أıاط- -ر أل- -ت- -ي
تÎبصض ب-اŸغ-ام-ري-ن ‘ ألسض-ب-اح-ة ب-السض-دود
وأأ’حوأضض أŸائية ألتي سضجلت ‘ شضأانها 3
ضضحايا بسضد ويزغت وسضّد بوحنيفية خÓل
ألسضنوأت أŸاضضية و 10حا’ت وفاة غرقا ‘
أأح-وأضض ألسض-ق-ي أل-فÓ-ح-ي وق-ن-وأت ألسض-ق-ي
ألتي توأصضل حصضد أأروأح أأ’طفال أأ’برياء.

أأما
‘ أ÷ه- -ة أŸق- -اب- -ل- -ة وع- -ل -ى ضض -ف -اف سض -د
بوحنيفية رصضدت ““ألشضعب““ حا’ت أ’طفال
وشض -ب -اب ي -رم -ون ب -ث -ق-ل أأجسض-اده-م ‘ م-ي-اه
ألسضد ،أأين ذكر عماد وهو طفل ‘  15من
عمره ،أأنه يسضكن بقرية سضيدي سضليمان ،على
بعد أمتار من ألسضد ألذي يلجأا أليه معية
رف -اق -ه م -ن أأب -ن-اء أ÷Òأن ل-لسض-ب-اح-ة ‘ ك-ل
أأمسض- -ي- -ة ،مشضÒأ أأن أأط- -ف- -ال ق -ري -ة سض -ي -دي
سض -ل-ي-م-ان ت-ع-ي ح-ج-م أıاط-ر أل-ك-ام-ن-ة ‘
أأعماق ألسضد لكنه ورفاقه شضديدي أŸعرفة
ب -السض -د وأأو ح -ال -ه وأأن -ه -م ق -د Áت-ن-ع-ون ع-ن
أıاطرة بحياتهم ‘ حال وفرت مصضالح
ألبلدية لهذه ألشضريحة أإ’مكانيات ألبسضيطة
ل-لÎف-ي-ه م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م رحÓ-ت ›ان-ية
لشض-وأط-ئ أل-ب-ح-ر ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤ق-ل-ة إأمكانيات
عائÓتهم وﬁدوديتها.

ثقافة

السسبت  06أاوت  2016م
الموافق لـ  03ذي القعدة  1437هـ

تعرف مشصاركة ثÓثة أفÓم جزأئرية

الطبعة الـ 11للمهرجان الدو‹ للفيلم اإلفريقي
لضصؤأء
سصينما ألصصحرأء ألغربية –ت أ أ

يشصارك كل من ألفيلم ألطؤيل «مدأم كؤرأج» Ÿرزأق بقطاشس وألفيلمان ألؤثائقيان «بابؤر كازأنؤفا» لكر Ëصصياد و»ضصد
لفريقي «سصينماءأت إأفريقيا» ،ألذي
ألقؤى» Ÿالك بن إأسصماعيل ‘ ،فعاليات ألطبعة ألـ 11للمهرجان ألدو‹ للفيلم أ إ
سصتحتضصنه مدينة لؤزأن ألسصؤيسصرية ‘ ألفÎة أŸمتدة من  18إأ 21 ¤أوت أ÷اري.

ÖjôZ áÑ«ÑM

ي -ه -دف م -ه -رج-ان ل-وزان ال-دو‹
ل -ل -ف -ي -ل-م اإلف-ري-ق-ي «سس-ي-ن-م-اءات
إاف -ري -ق -ي -ا» إا ¤ال-ت-ع-ري-ف ب-ج-ودة
وت -ن -وع السس -ي -ن-م-ا اإلف-ري-ق-ي-ة م-ن
خ Ó-ل ع -رضض آاخ-ر األع-م-ال م-ن
ال-ق-ارة السس-م-راء وخ-ارج-ه-ا ،ك-م-ا
ويحتفي اŸهرجان الدو‹ هذه
السسنة ،حسسب ما جاء بالصسحافة
السس-ويسس-ري-ة ،خصس-يصس-ا ب-السس-ينما
الصس- -ح -راوي -ة م -ن خ Ó-ل ع -رضض
أاربعة أافÓم وثائقية من الصسحراء
الغربية من بينها «ا◊ياة تنتظر»
و»ال-كشسك» و»ريÎات-و» ب-اإلضس-اف-ة
للفيلم الوثائقي «ليواد».
ويشسارك باŸناسسبة العديد من
اıرج Úالصس- -ح- -راوي Úع- -ل- -ى
غ- -رار اب -راه -ي -م شس -ق -اف وع -م -ر
أاح - -م - -د ع - -ب - -د ال- -ل- -ه ب- -اŸائ- -دة
اŸسس -ت -دي -رة ب -ع -ن -وان «ال -ت-ك-وي-ن
السس-م-ع-ي-ال-بصس-ري ‘ إاف-ري-ق-ي-ا»
التي يهدف منها تسسليط الضسوء
على مدرسسة التكوين السسينمائي
«عابدين قايد صسالح» اŸتواجدة
Ãخيمات الÓجئ ÚالصسحراويÚ
ببوجدور.
وسسيعرضض خÓل هذا اŸهرجان

أاك Ìم - - -ن  50ع -م  Ó-ب Úروائ -ي
ووث -ائ-ق-ي وف-ي-ل-م –ريك Áث-ل-ون
مشس- - - -ارك - - -ة أاك Ìم - - -ن  20بلدا
إاف-ري-ق-ي-ا ،ي-ذك-ر م-ن ب-ي-نها الفيلم
اŸغربي «جوق العمي ،»Úالفيلم
التونسسي «وتزوج روميو جولييت»،
العمل النيجÒي «اإلبن الطيب»
والثيوبي «عيون جديدة» ،وكذا
ال -ف -ي -ل -م ال -ت-ن-زا« Êع-ايشس-ة» ك-م-ا
سستكون السسينما النيجÒية ﬁل
اهتمام الطبعة بعرضض العديد من
األفÓم بحضسور ﬂرجيها.
و‘ سس- -ي- -اق آاخ -ر ،ت -دور أاح -داث
فيلم «مدام كوراج» ،اŸنتج سسنة
 ،2015ح - - -ول قصس - - -ة م - - -راه - - -ق
مضس- -ط- -رب ي -ع -يشض ح -ي -اة تشس -رد

وإاجرام بضسواحي مدينة مسستغاÂ
غ- -رب ا÷زائ- -ر خصس- -وصس- -ا وأان -ه
مدمن على عقار «مدام كوراج»
اıدر ،ال- -ف- -ي- -ل -م ال -ذي شس -ارك
ن- - -فسض السس- - -ن - -ة ‘ ال - -دورة الـ72
Ÿه-رج-ان ال-ب-ن-دق-ي-ة السس-ي-ن-م-ائي
بإايطاليا ،حائز على العديد من
ا÷وائز الدولية منها جائزة ÷نة
ال-ت-ح-ك-ي-م Ÿه-رج-ان ع-نابة األول
للفيلم اŸتوسسطي وجائزة أافضسل
‡ث -ل رج-عت ل-ع-دن-ان ج-ي-م-ي ‘
ال- - -دورة Ÿ 26ه -رج-ان ق-رط-اج
الدو‹ للسسينما.
ويروي من جهته الفيلم الوثائقي
«بابور كازانوفا» ،الذي يعت Èأاول
إان-ت-اج سس-ي-ن-م-ائ-ي ıرج-ه ،سس-ن-ة

 2015قصس- -ة مشس- -ج- -ع Úشس -ابÚ
لنادي رياضسي عاصسمي تنحصسر
ح -ي -ات -ه -م-ا ب Úم-وق-ف عشس-وائ-ي
ل-لسس-ي-ارات وم-ل-عب ي-قصس-دان-ه كل
ن-ه-اي-ة أاسس-ب-وع ل-تشس-ج-ي-ع ف-ريقهما
اŸفضسل.
كرم مؤوخرا فيلم «بابور دزائر»
هو أايضسا ،إاذ نال جائزة «فيفوغ
الذهبي» التي تعت Èأاهم جائزة
‘ فئة الفيلم القصس ،Òوهذا بعد
مشس - -ارك - -ت - -ه ‘ ال - -ط- -ب- -ع- -ة الـ11
للمهرجان الدو‹ للفيلم الشسرقي
بجنيف بسسويسسرا.
كما يسسلط بدوره وثائقي «ضسد
ال-ق-وى» ل-ل-م-ن-ت-ج م-الك إاسس-ماعيل
الذي أانتج سسنة  2015الضسوء على
فÎة الن- -ت- -خ- -اب- -ات ال- -رئ- -اسس -ي -ة
ا÷زائرية لعام  2014من خÓل
›ري - - -ات م - - -ت - - -اب- - -ع- - -ة ا◊دث
السس -ي -اسس -ي داخ -ل ق -اع -ة –ري -ر
ي -وم-ي-ة ج-زائ-ري-ة ن-اط-ق-ة ب-ال-ل-غ-ة
الفرنسسية.
ال- -ع- -م- -ل ال- -ذي ع -رضض أاول م -رة
با÷زائر ‘ إاطار الطبعة الـ13
ل -ل -ق -اءات السس -ي -ن -م -ائ-ي-ة ل-ب-ج-اي-ة
وشس- - - -ارك ‘ ال- - - -ع- - - -دي - - -د م - - -ن
اŸه -رج -ان -ات ال -دول -ي -ة ب -أاوروب-ا
وآاسسيا.

شصهادأت صصحفي عائد من أرضس ألشصام

«عدوان وتضسليل» ا◊قيقة واŸسسكوت عنه ‘ سسوريا الصسمود

«ألشصعب» صس- -در م- -ؤوخ- -را ع- -ن دار ال- -نشس- -ر
القدسض العربي بوهران مؤولف جديد –ت
ع-ن-وان «ع-دوان وتضس-ل-ي-ل ..شس-ه-ادات صس-حفي
جزائري عائد من سسوريا» ،حيث حاول نقل
ح -ق-ي-ق-ة األوضس-اع السس-ائ-دة ب-الشس-ام واŸع-ان-اة
ال -ي -وم -ي -ة ال -ت -ي ي -ت -ج -رع م -رارت -ه -ا األشس -ق -اء
السسوريون ،بعد زيارة قصسÒة قام بها رفقة أاول
وفد جزائري مشسكل من  22فردا زار دمشسق
‘ جويلية  2013واŸتكون أاسساسسا من أاطباء،
أاسساتذة جامعي ،ÚإاعÓمي ،Úإاداري ،Úطلبة
ومهندسس...Ú
ح- -اول اإلعÓ- -م -ي ق -اي -د ع -م -ر ه -واري وه -و
صسحفي بجريدة ا÷مهورية بغرب البÓد من
خÓل إاصسداره الذي هو عبارة عن ›موعة
من اŸقالت ( 10حلقات ‘ شسكل اسستطÓع)
سس- -ب- -ق وأان نشس- -رت ع Èصس- -ف- -ح- -ات ج- -ري- -دة
«ا÷مهورية» العمومية ،نقل حقيقة ما يعيشسه
السسوريون بعيدا عن اللغط اإلعÓمي اŸشسوه
ل -ل -وق-ائ-ع ا÷اري-ة ف-وق اŸي-دان ،ح-يث ت-ن-اول
فصسول هذه الرحلة اÙفوفة اıاطر منذ
ب -داي -ت -ه-ا إا ¤غ-اي-ة ال-ع-ودة إا ¤أارضض ال-وط-ن،
مسسج Óجميع اÓŸحظات واŸشساهدات التي
وق- -ف ع- -ل- -ي- -ه- -ا ه- -ن- -اك ،م- -ت- -ح ّ-ري -ا الصس -دق
واŸوضسوعية ،حتى ل تزّيف ا◊قائق وتقلب
الوقائع و–ّور ›ريات اŸيدان.

لشصادة Ãؤأقف ألرئيسس بؤتفليقة
أ إ
وألهبة ألتضصامنية للشصعب أ÷زأئري
الكتاب يحتوي على اŸغامرة اŸثÒة ،بدءا
من سسفرية الوفد من مطار ا÷زائر العاصسمة
ال -دو‹ ،ع -ل -ى م Ïط -ائ -رة ت -اب-ع-ة ل-ل-خ-ط-وط
ا÷وية السسورية ،ووصسوله إا ¤أارضض الشسام بعد
 4سس -اع -ات م -ن ال -طÒان ،وتصس-وي-ر مشس-اه-د
السس- -ت- -ق- -ب- -ال ا◊ارة ال- -ت- -ي خصس- -ه- -ا اإلخ -وة
السس -وري -ون ه -ن -اك Ÿسس -ت -ق -ب -ل -ي -ه -م ،ح-يث ⁄
يشسعروا بأاي غربة ،بل على العكسض من ذلك،
” اسس -ت -ق -ب -ال -ه -م ب-ال-ورود وال-ه-ت-اف-ات ب-ح-ي-اة
ا÷زائ- -ر وا÷زائ -ري Úع -ل -ى غ -رار «م -رح -ب -ا
بأاحفاد القائد هواري بومدين واÛاهد عبد
ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة» ،وك-ان ‘ ان-ت-ظ-ار ال-وف-د
›م- -وع- -ة م -ن الصس -ح -ف -ي Úال -ذي -ن ت -ن -ق -ل -وا
خصسيصسا لتغطية ا◊دث ،وأاشسادوا كثÒا بدور
ا÷زائر قيادة وشسعبا ‘ التعامل بحكمة وروية
مع ا◊رب التي تواجهها سسورية منذ أازيد من
سسنوات.
5
تطرق اإلصسدار اŸتضسمن  137صسفحة ،إا¤
اللقاء الذي جمع أاعضساء الوفد الذي ترأاسسه
حامدي عبد اÛيد الدكتور ا÷زائري ‘

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بحضصؤر وزير ألثقافة وجمهؤر من ذهب

صساب ـ ـ ـ ـ ـر الرباعـ ـ ـي يلهـ ـ ـ ـ ـ ـب مدرجـ ـ ـ ـ ـات
الكازي ـ ـف ويصسنـ ـ ـع البهج ـ ـ ـة واŸتعـ ـ ـ ـ ـة

أمتع ألفنان صصابر
ألرباعي ،جمهؤر ألكازيف
بحضصؤر وزير ألثقافة عز
ألدين ميهؤبي ،بباقة من
أجمل أغانيه أŸتنؤعة بÚ
أللهجة ألتؤنسصية
أŸغاربية وألشصرقية ألتي
تفاعل معها جميع
أ◊اضصرين.

áÑW É«fƒ°U :êôa …ó«°S

صس-ن-ع ف-ن-ان ال-ط-رب ال-ع-رب-ي
صسابر الرباعي أاجواء بهيجة
داخل قاعة الكازيف Ãجرد
ت -أادي -ت -ه ألغ -ن-ي-ة «ب-بسس-اط-ة»،
التي اسستهل بها ا◊فل وسسط
أاه- -ازي- -ج ق- -وي- -ة م- -ن ط- -رف
ا÷مهور من ﬂتلف الفئات
رجال ونسساء ،كبارا وصسغارا
كانوا ينتظرون حفل الفنان
التونسسي بفارغ الصس ،Èكونهم
ي - -عشس- -ق- -ون صس- -وت- -ه ال- -ق- -وي
وإاحسساسسه ا÷ميل.
وعلى مدار سساعت Úاسستطاع
صس- -اب- -ر ال- -رب- -اع- -ي أان Áت- -ع
ا◊اضس-ري-ن ،ويصس-ن-ع مشساهد
ا◊م- - - -اسض لسس- - - -ي - - -م - - -ا بÚ
ال-ك-ثÒي-ن م-ن ﬁب-ي-ه ،ال-ذين
توافدوا بكثافة على مسسرح
الكازيف بسسيدي فرج ويدخل
الفرحة والبهجة ‘ قلوب كل
معجبيه ﬁاول تلبية جميع
طلبات وأاذواق ا÷مهور.
وق-دم ال-ف-ن-ان ال-رب-اع-ي ع-لى
إاي-ق-اع م-وسس-ي-ق-اه ال-روم-نسس-ية
›م- - -وع- - -ة م- - -ن أاغ - -ان - -ي - -ه
اŸع -روف -ة ال-ت-ي اشس-ت-ه-ر ب-ه-ا
ع-ل-ى غ-رار «ب-ت-ح-دى ال-عا»⁄
و«ع- - - -ز ا◊اب- - - -يب» و«أاه - - -ل
الغرام» باإلضسافة إا ¤تأاديته
ألغ-ن-ي-ة «ب-رشس-ا» ال-ت-ي ج-علت

ا÷مهور اŸتوافد يرقصسون
دون ت-وق-ف ع-ل-ى اي-ق-اع-ات-ه-ا
اŸوسس - -ي - -ق - -ي - -ة السس - -ري - -ع - -ة
وا÷ميلة.
وك- - -انت سس- - -ه- - -رة أاول أامسض،
اŸنظمة من طرف الديوان
ال -وط -ن -ي ل-ل-ث-ق-اف-ة واإلعÓ-م
م -ت -م -ي -زة ب -فضس -ل ال -ت-ن-وع ‘
الطبوع اŸوسسيقية وأاداء أاروع
ما تغنى بها الفنان من أاغاÊ
عاطفية هادئة ،اسستمتع بها
كبار السسن الذين قدموا مع
أاطفالهم لقضساء وقت ‡تع،
باإلضسافة إا ¤حضسور الشسباب
العربي من لبنان وسسوريا‘ ،
ح Úاخ- -ت- -ار ال- -ف -ن -ان ت -أادي -ة
أاغا– Êمل ايقاعات سسريعة
ج- -ع- -لت الشس- -ب -اب ي -رقصس -ون
ويصسفقون طيلة السسهرة.
وب -ع -د الن -ت -ه-اء م-ن وصس-ل-ت-ه
ال-غ-ن-ائ-ي-ة ،ع Èال-ف-ن-ان صسابر
عن إاعجابه بتجاوب جمهور
الكازيف مع أاغانيه ،مشسÒا
إا ¤أان ا◊ضسور يعطي الفنان
ال - - -ط - - -اق- - -ة إل‚اح ا◊ف- - -ل
وتقد Ëاألفضسل ،موضسحا أانه

يسس -ع-ى دائ-م-ا ل-ت-ل-ب-ي-ة ج-م-ي-ع
األذواق وه -و سس -بب اخ -ت-ي-اره
Óغا Êباللهجت ÚاŸغاربية
ل أ
والشسرقية.
وأاك -د ال -ف -ن -ان ع -ل -ى أاه -م-ي-ة
ا◊فاظ على الصسداقة التي
ت- -رب -ط وŒم -ع ب Úا÷زائ -ر
وت -ونسض ،مضس -ي -ف -ا أان مسس-رح
الكازيف يحمل طابعا ‡يزا،
ما جعله يشسارك ‘ ﬂتلف
ط-ب-ع-ات-ه ،ك-اشس-ف-ا ع-ن اختتام
جولته الغنائية با÷زائر لهذه
السسنة.
وع -ن مشس -ارك -ت -ه ‘ ب-رن-ام-ج
«دو فويسض» كعضسو ‘ ÷نة
التحكيم ،قال صسابر الرباعي
أان الÈنامج أاضساف له الكثÒ
‘ مشس-واره ال-ف-ن-ي ،م-وضس-ح-ا
أانه يشسجع األصسوات الشسابة
لسسيما اŸغاربية ،كما يسسعى
إا ¤ت -ق -د Ëال -دع -م ل-ه-ا ب-ع-د
انتهاء الÈنامج ،كاشسفا عن
إاشس- -راك ح -م -زة ال -فضس Ó-وي
ال - -ذي ك - -ان ب - -الÈن- -ام- -ج ‘
حفلته Ãهرجان قرطاج ‘
 13أاوت ا÷اري.

فسصيفسصاء من ألطبؤع ألÎڤية وأŸؤسصيقى ألهندية

فرقة «افوسس دا فوسس» لتمÔاسست تصسدر أالبومها األول

طب العيون ،مع وزير اإلعÓم السسوري الدكتور
عمران الزعبي ،حيث أاكد للضسيوف أان سسورية
الدولة ما تزال قائمة وأان الشسعب ما يزال
متماسسكا وصسامدا ‘ وجه من وصسفهم بدعاة
الفتنة ،تلى اللقاء مقابÓت أاخرى هامة ،مع
كل من نائب وزير اÿارجية السسوري الدكتور
ف-يصس-ل اŸق-داد وم-ط-ران ال-ك-ن-يسس-ة اŸرÁي-ة
إاسسحاق بركات ونقيب الصسحافي ÚالسسوريÚ
إالياسض مراد ،فضس Óعن تنقل الوفد إا ¤أاهم
ﬁطات الزيارة منها ا÷امع األموي الذي
وج -دوه سس -ل -ي -م -ا و ⁄تصسب ه -ي -ك-ل-ه صس-واري-خ
ا÷ماعات اŸسسلحة ا◊اقدة ،ومقام ﬁرر
بيت اŸقدسض الناصسر صسÓح الدين األيوبي
وم-زار السس-ي-دة رق-ي-ة ال-ب-ت-ول ح-ف-ي-دة ال-رسسول
صسلى الله عليه وسسلم ،وكم كانت مفاجأاة الوفد
ك- -بÒة Ÿا ال- -ت- -ق- -وا ب- -ال -ع -دي -د م -ن األط -ف -ال
السسوري ،Úووجدوهم يعرفون ا÷زائر جيدا،
ي -ح -ف -ظ -ون ال-نشس-ي-د ال-وط-ن-ي وي-ف-ت-خ-رون ك-ل
الف- -ت -خ -ار ب -ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة وأاب -ط -ال -ه -ا.
كما كانت هذه الرحلة السستطÓعية ،فرصسة
ل -زي -ارة أاسس -واق دمشس -ق وال -ت -ع ّ-رف ع -ل -ى أاه-م
األكÓ-ت ال-دمشس-ق-ي-ة وأاشس-ه-ر ح-ل-وي-ات-ه-ا ،على
غرار بوظة عائلة «بكداشض» العريقة التي ينبع
م-ن-ه-ا ع-ب-ق األصس-ال-ة الشس-ام-ي-ة ،ان-ف-رد الكاتب
اإلعÓمي بتخصسيصسه جانبا مهما ‘ كتابه
للمحطة الرئيسسية واŸهمة من الزيارة إا¤
سسورية ،ونعني هنا اسستقبالهم من قبل بشسار
األسس -د رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة السس-وري-ة،
حيث كانت رسسالته للوفد ا÷زائري واضسحة،
مباشسرة ول غبار عليها ،إاذ «أاكد لنا أان سسورية
صسامدة وشسعبها يقاوم وجيشسها يبلي البÓء
ا◊سسن ‘ جميع ا÷بهات ،إال أانه حذرنا من
سس -ق -وط سس -وري-ة ،ألن ذلك ي-ع-ن-ي ب-بسس-اط-ة أان
الدور اŸقبل سسيكون على ا÷زائر حسسبه ـ
وج- -م- -ي- -ع دول ج- -ب- -ه- -ة الصس- -م -ود وال -تصس -دي

ال-ت-اري-خ-ي-ة« ،وأان-ه ع-ل-ي-ن-ا ن-ق-ل ه-ذه ال-نصس-ائح
ال -رشس -ي-دة ا◊ك-ي-م-ة ل-لشس-عب ا÷زائ-ري ح-ت-ى
يعرف حقيقة ما يجري فع ‘ Óدمشسق مبديا
اسس -ت -ع -داده ال -ت -ام ل -ل -ح -وار ا÷اد وال-ب-ن-اء م-ع
أاق -ط -اب اŸع -ارضس -ة ال -ت -ي  ⁄ت -ت -ل -ط-خ ي-ده-ا
بالدماء».
كما ضسّمن الكتاب شسهادات مع بعضض أاعضساء
الوفد الشسعبي ا÷زائري ،الذي كان له شسرف
ال -ق -ي -ام ب -ه -ذه ال -زي -ارة ال -ه -ام-ة ،ع-ل-ى غ-رار:
الدكتور واÙلل السسياسسي قيصسر مصسطفى،
كبﬁ Òمد أاسستاذ وباحث جامعي بوهران،
قاسسم مصسطفى رئيسض –رير جريدة «اŸسسار
العربي» ،واŸناضسل ﬁفوظ شسعيب سسعدان،
ب -ل -م -ه -دي ا◊اج عضس -و اÛلسض ال-وط-ن-ي ‘
م -ن -ظ -م -ة أاب-ن-اء اÛاه-دي-ن واإلداري ﬂت-ار
خ -م -اسض وآاخ -ري -ن ...زي -ادة ع -ل -ى نشس -رن -ا ‘
صس-ف-ح-ات اŸؤول-ف اŸت-واضس-ع◊ ،واري-ن سس-بق
وأان أاج -ري -ن -اه-م-ا م-ع م-ق-دم ال-ك-ت-اب اŸف-ك-ر
العربي ا÷زائري الدكتور يحيى أابو زكريا،
الذي أاكد أان «الربيع العربي» أاهمل القضسية
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وب-ات ي-خ-دم اإلرادات ال-غ-رب-ية
والصسهيونية ،وا◊وار الثا Êمع الدكتور فراسض
اللحام رئيسض ا–اد الطلبة السسوري Úبا÷زائر
ال -ذي أاك-د أان ت-دم Òوشس-ل ال-ق-اع-دة ال-ع-ل-م-ي-ة
لسسورية هو ‘ ا◊قيقة أاجندة صسهيو-أامريكية
بأاياد عربية ّﬂربة.
Œدر اإلشسارة إا ¤أان هذا العمل اŸتواضسع،
الذي أاصسدره الصسحفي تزامن مع ذكرى يوم
العلم اŸصسادفة لـ 16أافريل من كل عام ،سسيتم
تسس -وي -ق -ه ‘ ال -ع -دي -د م -ن ال -ب -ل -دان ال-ع-رب-ي-ة
«وهناك تفك Òجدي ‘ تخصسيصض عائداته
اŸادية لعمار اŸنشسآات القاعدية التي ”
تخريبها ‘ سسوريا ،باÿصسوصض اŸؤوسسسسات
الÎبوية التي كانت يدرسض فيها أابناء الشسام
اŸبارك».

أصصدرت مؤؤخرأ فرقة
«أفؤسس دأفؤسس» (أليد ‘
أليد) ألتي ذأع صصيتها ‘
لخÒة
ألفÎة أ أ
لول
بتمÔأسصت ألبؤمها أ أ
«أفؤسس ذأفؤسس أمزأد»
بـ»“اشصق» وهؤ عبارة عن
للؤأن
فسصيفسصاء من أ أ
وألطبؤع تتنؤع بÚ
«أيشصؤمار» طبع ترڤي رأئج
باŸنطقة و»ألريغي»
وأŸؤسصيقى ألهندية.
يÈز ه - -ذا األل - -ب - -وم ال - -ذي ”
تسس -وي -ق -ه م -ن -ذ أاق -ل م-ن شس-ه-ر
والذي يتضسمن  13أاغنية تفتح
الفرق الشسابة Ãنطقة ا÷نوب
الكب Òعلى موسسيقى العا ⁄من
خÓ- -ل ال -دم -ج وال -ت -ن -اغ -م بÚ
الطبوع ،كما يؤوكده هذا العمل
ال -ف -ن -ي ال -ذي ي-ج-م-ع ب Úع-دة
طبوع وأالوان موسسيقية.
ت- -كشس- -ف األغ- -ن -ي -ة األو ¤م -ن
األلبوم «نك اماها» (انا ترقي)
ع- -ن ه- -ذا ال- -ت- -ن -وع م -ن خ Ó-ل
األصس -وات واإلي -ق -اع -ات الÌي-ة
وال -ت-وزي-ع اŸوسس-ي-ق-ي ح-يث ”
إادخ-ال آالت ال-ن-ف-خ ال-ن-ح-اسس-ية
(السساكسسوفون والبوق) ،التي ⁄
ت- -ك- -ن م- -وج- -ودة م- -ن ق- -ب -ل ‘
اŸوسسيقى الÎقية.
وقد اكتسسبت هذه الفرقة التي
تتشسكل من عناصسر شسابة بقيادة
ق - -ادر تÒه - -ان Úم - -زي- -دا م- -ن
ا◊ي -وي -ة م -ع أاغ -ن-ي-ة «ت-ي-نÒي»
(الصسحراء) التي عرفت ‚احا
ك - - -بÒا إا ¤ج - - -انب “ي- - -زه- - -ا
ب-اإلي-ق-اع-ات ا÷دي-دة لسس-ي-م-ا
إاي - -ق - -اع «روك» م - -دوي .ك- -م- -ا
تعاملت الفرقة مع اŸوسسيقى
الهندية من خÓل أاغنية «دنيا

ه- -ي» ال- -ت -ي ك -ت -بت ك -ل -م -ات -ه -ا
ب- -ت- -م- -اشس- -ق -إاح- -دى ال- -ل -غ -ات
األم- -ازي -غ -ي -ة اŸن -تشس -رة ع -ن -د
ال- -ت -وارڤ ا÷زائ -ر وم -ن -ط -ق -ة
السساحل اإلفريقي -على إايقاع
هندي.
وب-ع-د م-زج أاخ-ر م-ع م-وسس-ي-قى
الريغي عاد أافراد الفرقة الـ7
إا ¤اŸن- -ب- -ع األول «ايشس- -وم -ار»
وهو عبارة عن «بلوز» بأا◊ان
وأاصس -وات أاصس -ي -ل -ة تسس -ت -ن-د إا¤
ال -ط -ب-ع اŸوسس-ي-ق-ى الÎڤ-ي ‘
بعضض األغا Êمثل «اهولغ»Ú
(–يات) و»راغ هاكنا» (أاريد أان
أاح -ك-ي لك) و»ت-ال-ي-ات» (اŸرأاة
الشسابة) .كما ‚د ضسمن أاغاÊ
هذا األلبوم موسسيقى «اسسوف»
أاو «ب - -ل - -وز ال - -ت - -ي - -نÒي» ه - -ذه
اŸوسس- -ي- -ق -ى ال -ت -ي اوصس -ل -ت -ه -ا
العاŸية فرقة «تيناريوين» من
م- -ا‹ وال- -ت -ي أاث -رت ‘ م -ئ -ات
ال -ف -رق ‘ األه -ق -ار وذلك م -ن
خ Ó- -ل ب - -عضض األغ - -ا Êم - -ث- -ل
«زلمان» اŸسستلهمة من آالت
ال - -ن - -ق - -ر واألشس- -ع- -ار الÎق- -ي- -ة
ال-ق-دÁة ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى إايقاع
«ال-ب-ل-وز» م-ن-ف-رد .وكشس-ف قادر
تÒهان Úلواج أان فرقة «افوسض
دا ف-وسض» ال-ت-ي ت-ع-ال-ج وضس-ع-ي-ة
الشسباب الÎقي وموضسوع ا–اد

«كل “اشسق» (الذين يتحدثون
هذه اللغة) سستقوم ‘ اÿريف
اŸق- -ب- -ل ب- -ج- -ول- -ة إا ¤ب- -ل- -دان
السساحل.
تسس- -ت -ق -طب ه -ذه ال -ف -رق -ة
اŸع-روف-ة ب-دي-ن-ام-كية وفعالية
م -ن -ذ نشس-أات-ه-ا ‘  2013معدل
 3000متفرج ‘ ا◊فÓت التي
–ي - -ي - -ه- -ا ب- -ت- -مÔاسست .وق- -د
اسس-ت-ط-اعت ه-ذه ال-ف-رق-ة ال-تي
ب - - -رزت خÓ- - -ل م- - -ه- - -رج- - -اÊ
اŸوسس-ي-ق-ى األم-ازي-غ-ي-ة وفنون
األهقار من فرضض نفسسها ‘
وقت وج - - - - -ي - - - - -ز ‘ فضس - - - - -اء
اŸوسس -ي-ق-ي الÎق-ي-ة ب-ا÷زائ-ر
وال- - -ب - -ل - -دان اÛاورة ،ح - -يث
أاحيت حفÓت Ãا‹ والنيجر.
وتعكف هذه الفرقة بعد هذا
العمل الغني بطبوع موسسيقى
«ايشس -وم-ار» ع-ل-ى إاع-داد أال-ب-وم
ج - -دي - -د ي - -كشس - -ف ق- -درات- -ه- -ا
وه-وي-ت-ه-ا اŸوسس-ي-ق-ي-ة .وŒدر
اإلشسارة إا ¤أان الكث Òمن هواة
هذه الفرقة ‘ اŸدن الكÈى
ي- -ج -دون صس -ع -وب -ة ‘ اق -ت -ن -اء
أالبومها األول الذي ” تسسويقه
م- - -ن ط - -رف م - -وؤسسسس - -ة نشس - -ر
«باديدو» اŸتواجدة بالعاصسمة
وذلك لضس - - -ع - - -ف ال - - -ت - - -وزي- - -ع
والÎويج.

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

لغنية البدوية بتيسشمسشيلت
اختتام اŸهرجان الوطني للششعر الششعبي وا أ

ما  ⁄أاقله عن أاهل الرقيم وفيÓدلفيا العرب

ا◊فاظ على اŸوروث الثقا‘ الÓمادي ضصرورة

بقلم :وحيدة رجيمي

مششاركة وطنية متميزة والكلمة كانت أاك ÈاÙتفلÚ
لغنية البدوية ‘ طبعته الـ  13بتيسشمسشيلت ،اŸهرجان
اختتم ،أاول أامسس ،اŸهرجان الوطني للششعر الششعبي وا أ
لغا Êالبدوية ،ا◊ضشور
الذي دام  6أايام كاملة اسشتمتع من خÓله جمهور تيسشمسشيلت بأاحلى القصشائد ،وأارقى ا أ
اŸتميز الذي أامتلئ به مسشرح الهواء الطلق باŸدينة Œاوب مع جميع من اعتلى اŸنصشة.

تيسسمسسيلت :عمارة .ع
م -ن ب Úاك -تشش -اف -ات اŸه-رج-ان ‘
ط-ب-ع-ت-ه  13الشش -اع -ر الشش -اب ك -وزي
ف -اروق اب -ن م -دي -ن -ة سش-ط-ي-ل ،ب-و’ي-ة
ال- - -وادي ،ال- - -ذي أال- - -هب ا÷م- - -ه- - -ور
ب-قصش-ي-دت ،Úح-يث اسش-ت-ه-ل ال-قصش-يدة
ا’وÃ ¤ق - -دم - -ة ظ - -ن ا÷م - -ي - -ع ان
الششاعر الششاب ولهان بالغزل غ Òانه
سشرعان ما تغزل با÷زائر فوصشف
ج -م -ال -ه -ا وع ّ-دد م -ن-اق-ب-ه-ا وصشÈه-ا
واحتضشان أابنائها رغم غرورهم ،كما
قال.
أاجمع ‡ثلو  34و’ية الذين حضشروا
اŸه -رج -ان ع -ل -ى ‚اح -ه سش -واء م -ن
ح -يث ال -ت -ن -ظ-ي-م أاو م-ن ح-يث غ-زارة
اإ’ن -ت -اج ،وأان -ت -ج الشش -ع -راء ‘ ج-م-ي-ع
اأ’ن -واع م -ن ال -غ -زل إا ¤ا◊ك -م -ة إا¤
ا◊ن Úإا ¤الوطن والتغني به .اعتÈ
م -دي -ر ال -ث -ق-اف-ة ل-و’ي-ة ت-يسش-مسش-ي-لت
السش -ي -د ﬁم -د داه -ل وه -و ﬁاف -ظ
اŸه -رج -ان ب-أان ال-ط-ب-ع-ة  13ششهدت
‚احا باهرا بششهادة الضشيوف سشواء
م- -ن ح- -يث ال- -ت- -ن -ظ -ي -م أاو م -ن ح -يث

اسش -ت -ق -ط-اب اك Ìم-ن  100شش-اع-ر و
م-ط-رب شش-ع-ب-ي ك-ل-ه-م أاخ-ذو نصشيبهم
فوق اŸنصشة.
وعن الهدف ا’سشمى ،قال متحدثنا،

ان- -ه ف- -خ- -ور ل -ك -ون اŸه -رج -ان ج -اء
لتجسشيد ما جاء ‘ الدسشتور اŸعدل
وال -ذي ي -ل-ح وي-نصض ع-ل-ى اÙاف-ظ-ة
على الÎاث الÓمادي وهو ما Œسشد

صصرحـ ـ ـ ـ ـوا لـ ـ ـ ـ ـ ـ““الشصع ـ ـ ـ ـب ““

الشصاعر رشصيد مرنيز ،رئيسس فرقة
““أاشصعار ا◊ضصنة““ لو’ية اŸسصيلة:

ف -ي -ه-ا أاح-د ،وج-اءت قصش-ي-دت-ي م-ن قصش-ة واق-ع-ي-ة
عششتها ‘ اÙاكم جراء تعرضشي للظلم من طرف
احد ا’ششخاصض و رغم اŸرارة و طول النضشال
انتصشرت ‘ ا’خ Òوأاخذت حقي بقوة القانون،
وقد جسشدت قصشتي ‘ قصشيدة سشتبقى خالدة ،
ونضشال القلم أاصشدق وأاقوى من نضشال السشيوف.

‘ اŸه- -رج -ان ،ك -م -ا شش -ك -ر ك -ل م -ن
سشاهم ‘ ا‚اح اŸهرجان ،وكانت
جريدة ““الششعب““ أاول جريدة تغطي
اŸهرجان قبيل انطÓقته.

الشصيخ عطا لله كان ملح اŸهرجان

الشصاعر الشصعبي عمر الزيعر من تيارت:
““مششاركة فرقتي ‘ هذا اŸهرجان هو ششرف لنا،
ل -ك -ن -ه سش -يÌي رصش -ي -دن -ا واح -ت -ك -اك -ن -ا ب -ج-م-ه-ور
تيسشمسشيلت الذواق للششعر والطرب الششعبي ،وما
قدمته ‘ اŸهرجان هو غيضض من فيضض والهدف
ا’سش -م -ى ه-و اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ث-رات-ن-ا وه-وي-ت-ن-ا و
رسشالتي للششباب –من فرط ‘ ارثه و حضشارته،
فهجرته احسشن من بقائه““ .وجاء الفنان مرنيز
Ãق -ط -وع -ات م -ت -ن-وع-ة سش-م-اه-ا ك-وك-ت-ال ل-ل-ط-رب
الشش-ع-ب-ي وم-واوي-ل ÿل-ي-ف-ي اح-م-د ،أاي-ق-ظت ه-م-م
جمهور مسشرح الهواء الطلق.

الشصاعرة سصليم شصريفة من تيبازة:

رافق كل طبعات اŸهرجان الـ  13ومهرجانات الششعر
الشش -ع -ب -ي ،ق -ال ان -ه م -ن أاراد ازاح -ة ال -ه -م -وم وانصش-اف
اŸظلوم فما عليه سشوى تعاطي الششعر سشواء ينتجه أاو
ي -ك -ون مسش -ت-م-ع-ه-ا م-داوم-ا وم-ل-م-ا ،الشش-اع-ر زي-ع-ر ق-دم
قصشيدة مطولة تعالج مششكل اجتماعي كب ÒواŸتمثل ‘
تعاطي الرششوة ،وكيف ان من يتعاطاها يخرج من ملة
اÛتمع ويصشبح عالة عليه .لÓششارة الششاعر عمر زيعر
يعكف منذ سشنوات على اخراج بحث اكادÁي جديد
ي -ت -ن -اول ق -وا‘ ج -دي-دة  ⁄يسش-ب-ق-ه إال-ي-ه-ا أاح-د ووع-دن-ا
بالسشبق ‘ نششرها وا◊ديث عنها.

الشصاع ـ ـ ـر حج ـ ـ ـو عبـ ـ ـ ـد الق ـ ـ ـ ـادر،
ابـ ـ ـن تيسصمسصيل ـ ـت:
«احسشب نفسشي كسشرت الكث Òمن الطابوهات ‘
ششعر اŸرأاة ،فقد خضشت ‘ مواضشيع ما سشبقني

بعد ان قدم مقطوعات ششعرية من نظمهŒ ،اوب
معها ا÷مهور وكانت كلها وطنية وواعظة ،قال ان
الششعر هو السشبيل الوحيد لتلق Úالوطنية ا◊قة.

أاكد الششيخ عطا الله لـ ““لششعب““ ان ›يئه ا¤
اŸهرجان لعدة أاسشباب أاولها اŸششاركة ‘ إاحدى
أاك Èال -ت -ظ -اه -رات الشش -ع -ري -ة وث -ان -ي -ه -ا ا’ل -ت -ق-اء
بالفنان Úوالششعراء ’سشتضشافتهم وا’حتكاك بهم،
وقد قدم كعادته دعابات ونكت وأاششعار ،كما قلد
م -ط-رب Úمشش-رق-ي Úك-أام ك-ل-ث-وم وف-ري-د ا’ط-رشض،
وحتى أاغان Ÿطرب Úغربي‡ ،Úا أادى با÷مهور
ا ¤اŸطالبة بصشعوده اŸنصشة ‘ كل مرة.

اŸط ـ ـرب الشصعب ـ ـي ويسصـ ـي زي ـان،
مـ ـن و’ي ـ ـة ا÷لفـ ـ ـة:
ذّكر ا◊ضشور ،بعميد ا’غنية البدوية اŸرحوم
خليفي احمد ،حيث من اسشتمع اإليه يحسشب ان
اŸرحوم على الركح يغني ،فقد جاء Ãواويله
واأغ -ان -ي -ه ،وع -ن مشش-ارك-ة ف-رق-ت-ه ق-ال ان-ه ج-اء
متعبا ،لكونه كان ‘ جولة ‘ جهة اأخرى ،وقال
لنا انه رغم سشنه مقارنة مع مطربي ا’غنية
البدوية ،اإ’ انه احتك Ãعطي بشش ÒوبÓوي
ال -ه -واري وخ -ل -ي -ف -ي اح -م -د وم-ط-رب Úغ-رب-يÚ
وجورج وسشوف الذي طلب منه الغناء له وارسشال
مقطوعته ع Èالفايسض بوك .وقد اسشتطاع هذا
الشش - -اب ان ي- -ل- -هب م- -نصش- -ة الشش- -ع- -ر Ãواوي- -ل- -ه
الصش-ح-راوي-ة .وسش-ن-ع-ود ل-ف-ع-اليات اŸهرجان ‘
مراسشÓت قادمة.

رافع من أاجل مطالب الناششرين بتسشهيل الششحن والتحويل

ا–اد الناشصرين العرب يح ّضصر Ÿعرضس ا÷زائر الدو‹

قال ا–اد الناششرين العرب ،إان رئيسشه
تواصشل مع مدير معرضض ا÷زائر الدو‹
ل -ل -ك -ت -اب بشش -أان م -ا وصش-ف-ه ا’–اد ب-أان-ه
““مشش -اك -ل ال -ن -اشش -ري -ن ،وأاه -م-ه-ا الشش-ح-ن
والتأاخ ‘ Òتسشّلم اŸرŒعات و–ويل
قيمة اŸبيعات““ .كما ذكر ذات اŸصشدر
أان- -ه ” ا’ج- -ت- -م- -اع م -ع م -دي -ر الشش -رك -ة
ا÷زائرية للششحن (كاتى) لتذليل عقبات
ومشش -اك -ل ال -زم Ó-ء اأ’عضش -اء وت -خ-ف-يضض
ت -ك -ل -ف -ة الشش -ح-ن ،وق-د حضش-ر ا’ج-ت-م-اع
أاعضش- - - -اء م- - - -ن ›لسض اإ’دارة وم- - - -دراء
شش- -رك- -ات الشش -ح -ن ل -ل -ج -زائ -ر ل -غ -ال -ب -ي -ة
الناششرين العرب.
جاء ذلك ‘ بيان أاصشدره ا–اد الناششرين
العرب ،يعرضض فيه حصشيلة سشتة أاششهر
مضشت على الدورة الثامنة 2018–2016
ال -ت -ي ج-رى ف-ي-ه-ا ان-ت-خ-اب ›لسض إادارة
ا’–اد ،ن -ه -اي -ة شش-ه-ر ج-ان-ف-ي اŸاضش-ي،

خÓل ا÷معية العامة ‘ القاهرة برئاسشة
اŸصشري ﬁمد رششاد.
إا ¤جانب معرضض ا÷زائر ،ذكر البيان
تواصش Óمع ““مدير معرضض الكويت ◊ل
مششاكل الناششرين العرب مع الرقابة التى
ت -ع -وق مشش -ارك -ة ال -ن -اشش-ر و–م-ل-ه أاع-ب-اء
كثÒة ،رغم إاجازة كتبه ومصشادرتها أاثناء
اŸعرضض““ ،كما جرى التواصشل مع مدير
م - -ع- -رضض ال- -دوح- -ة ل- -ل- -ن- -ظ- -ر ‘ ب- -عضض
““اŸعوقات بغية تذليلها وكذا التواصشل
مع مسشؤوو‹ اŸعارضض لتعويضض الناششرين
اŸتضش -رري -ن م -ن سش -وء اأ’ح-وال ا÷وي-ة،
كما ” خÓل معرضض مسشقط““.
واع- -ت Èال- -ب- -ي- -ان أان ا◊دث اأ’ب- -رز ك -ان
اجتماع أاعضشاء ÷نة اŸعارضض العربية
والدولية اأ’ول ‘ الششارقة ،حيث “ت
مناقششة اŸششاكل التي يواجهها الناششرون
‘ اŸعارضض .وتعمل هذه اللجنة على

اع -ت -م -اد شش -رك-ات شش-ح-ن ل-ل-ك-تب ب-ك-ل-ف-ة
م -ق -ب -ول -ة واسش -ت-ح-داث صش-ن-دوق شش-ك-اوى
يسشتعرضض اŸششاكل التي يواجهها الناششر
‘ ك- -ل م -ع -رضض ،والسش -ع -ي إا ¤مشش -ارك -ة
الناششرين العرب كافة وخصشوصًشا الناششر
السشوري ‘ اŸعارضض ،والسشعي إا ¤فتح
أاسش- -واق ج- -دي- -دة ل- -ل- -ك- -ت- -اب م- -ن خÓ- -ل
اŸششاركة ‘ اŸعارضض الدولية.
أام -ا ال -ل -ج -ن -ة ال -ع -رب-ي-ة ◊م-اي-ة اŸل-ك-ي-ة
الفكرية ،فقد عملت على  22قضشية ‘
ه -ذه ال -فÎة ،ات-خ-ذت بشش-أان-ه-ا  11قرارا ً
معلّ ً
 ،Óفيما ’ تزال اللجنة تتواصشل مع
ال -ف -رق -اء م -ن أاج-ل ا◊صش-ول ع-ل-ى ك-اف-ة
اŸسش- -ت- -ن- -دات أ’خ -ذ ق -رار ‘ ال -قضش -اي -ا
اŸت -ب -ق-ي-ة ،ي-ق-ول ب-ي-ان ا–اد ال-ن-اشش-ري-ن
العرب.

أاسسامة  -إا.

العدد
17100
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ك -انت ال -رح -ل -ة إا ¤اأ’ردن ج-ام-ع-ة ب Úال-دراسش-ة
وا’كتششاف .و قبل الششروع ‘ الدراسشة النظرية
كانت لنا وعلى غ Òالعادة  ...دراسشة تطبيقية ‘
ذات اأ’ماكن ﬁور الدراسشة .ا’نطÓق...
دخ -ل -ن -ا إا ¤ك -ه -ف أاصش -ح -اب ال -رق -ي-م ...ي-ا ال-ل-ه
...شش- - -ع- - -ور ’ ي - -وصش - -ف. .ب Úره - -ب - -ة و خ - -وف
وذه-ول...أاصش-اب-ت-ن-ي ف-ع Óرعششة اŸوت...أافقت
على بكاء زميلتي و صشوت الدليل يفسشر لنا قصشة
الفتية و كلبهم.
ي -وم ذه -اب -ن -ا إا ¤ج -ب -ل أاه -ل ال -ك -ه-ف :ك-م ك-نت
متحمسشة إا ¤الذهاب ،و لكن ما إان وصشلنا إا¤
اŸكان و كأان مسض أاصشابني و نال مني اÿوف
الششديد و رهبة اŸكان ÷مت تفكÒي ،فضشاع
م- -ن- -ي ال- -كÓ- -م و ت- -اهت بسش- -م -ت -ي ال -ت -ي أال -ف -ه -ا
أاصش -دق -ائ-ي...وŸا دخ-ل-ن-ا إا ¤ال-ك-ه-ف زاد ح-ا‹
سش - -وءا و ك - -أان- -ن- -ي ذه- -بت Ÿك- -ان غ ÒاŸك- -ان و
ال -زم -ان...وŸا رأايت اŸوق -ع ال-ذي ج-م-عت ف-ي-ه
عظام الفتية...رأايتني رميما...أافقت على صشوت
زميلي الذي كان يلتقط الصشور وهو يقول ‹:
“اسش- - -ك - -ي و “سش - -ك - -ي ف - -ف - -ع - -لت و ب - -ك - -ل - -ت - -ا
ال-ي-دي-ن.....وك-ان ال-دل-ي-ل ي-روي ل-ن-ا قصش-ة ال-فتية
....خرجنا لنكتششف اŸكان أاك...Ìوأانا ’ أازال
على وقع الصشدمة...وصشلنا إا ¤نبع ماء ...فقال
زم- -ي- -ل- -ي اب- -تسش- -م -ي ي -ا وح -ي -دة ت -ط -ل -ع الصش -ورة
حلوة...ابتسشمت..التقط الصشورة...ثم قال ...من
سشلف لك هذه البسشمة الصشفراء...قلت :انتزعتها
من رحم اÿوف.
م -ن ج -ب -ل أاه -ل ال -ك -ه-ف..إا ¤ج-ب-ل ن-ب-و ومسشÒة
موسشى عليه السشÓم و الكث Òمن اŸعا..⁄وبعد
السشهل وا÷بل قصشدنا بحرا يقال عنه ميت وهو
كله حياة..
ب -ع -د صشÓ-ة ا÷م-ع-ة شش-ددن-ا ال-رح-ال إا ¤ال-ب-ح-ر
اŸيت ووصشلنا و طبعا ليسض على ا÷مل ....لكن
Óسشف و أانا بنت البحر  ⁄أاسشتطع ككل أاعضشاء
ل أ
ال- -وف- -د ح- -ت -ى ال -وصش -ول إا ¤م -اء ال -ب -ح -ر اŸيت
اŸع -روف ع -ن -ه ان -ه دواء ل -ل -ك -ث Òم-ن ال-داء ...و
السش -بب الشش -اط -ئ ال -ط-ي-ن-ي و ال-ذي ي-داوي أايضش-ا
أامراضض عدة ....حمدا لله كان معنا ششاب “كن
من الوصشول إا ¤اŸاء و تزويدنا بششيء من الطÚ
الدواء لكل اŸتواجدين....ششكرا حمزة.
البÎاء كانت وجهتنا يوم السشبت  2016“1“16و‘
ط -ري -ق-ن-ا وضش-ع-ن-ا ال-رح-ال ‘ ع Úم-وسش-ى ع-ل-ي-ه
السشÓم ..ششربنا من النبع و وقفنا على الصشخرة
ث -م واصش -ل -ن -ا ال -رح -ل -ة .ال-بÎاء..وصش-ل-ن-اه-ا وه-ن-ا
ت - -ع - -ط- -لت ل- -غ- -ة ال- -كÓ- -م وت- -ك- -ل- -مت اأ’م- -اك- -ن.
دخلنا البÎاء بسشÓم وأامان و بدأا ا÷ميع يسشتعد
لزيارة معا ⁄اŸدينة العتيقة ،ولكن أانا اŸنبهرة
ب -ج -م -ال اŸك -ان ا◊ام-ل ل-ع-ب-ق اŸاضش-ي ،ب-ق-يت
برهة من الزمن أاجوب Ãخيلتي أازقة الزمن
اŸاضشي.
وعدت إا ¤زما Êأ’جد رفاقي يسشلكون طريقا
وعرا ،مسشتحيل أان أاسشلكه أ’كتششف أاك.Ì
وجدت زميلي يفكر مليا ،هل يتبع البقية أام عسشاه
’ يسشتطيع.
وإاذا ب-اŸن-ادي ي-دع-ون-ا ل-رك-وب ال-ك-ال-ي-ج ال-ع-ربة،
فقلت جاءت النجدة ،واقÎح علينا توصشيلة بـ 25
دينار أارد Êلششخصش Úمع ضشمان العودة....ركبنا
و بدأات رحلة اأ’لف ميل ‘...الطريق ◊قنا
وسش- - -ب- - -ق - -ن - -ا اŸوكب اŸشش - -ارك ‘ م - -اراط - -ون
اŸششي...انتابني ششعور ا’نتصشار ،أ’نني سشبقت
م -ن ب -دأا السش-ب-اق ق-ب-ل-ي...زم-ي-ل-ي  ⁄ي-ع-رف ذات
اإ’حسشاسض أ’ن الكامÒا غارت من أاصشل اأ’ماكن
و تعطلت عن أاخذ الصشور.... .
وصشلنا إا ¤اŸنطقة التي تسشيطر على الزمان
واŸكان...تلك هي اÿزنة بأاعمدتها  12بعدد
شش- - - - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - - - -ور السش- - - - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - - - - -ة.
ثم تركنا خزنة اأ’نباط وسشلكنا طريقا يوصشلنا إا¤
م -ك -ان سش-ع-يت ل-ل-وصش-ول إال-ي-ه بشش-دة...ل-بسشت زي
اÙام - - - -اة ودخ - - - -لت ال - - - -ق- - - -اع- - - -ة..ودخ- - - -لت
..اÙكمة...أ’قول له كن منصشفا أايها النبطي
فقد قتلني سشحر اŸكان ..قبل القاضشي مرافعتي

و معارضشتي...قال امضشي بسشÓم و أامان وحكمنا
لك Ãسض من سشحر اŸكان و الزمان.
واصش -ل -ن -ا مسشÒة م -وسش-ى ع-ل-ي-ه السشÓ-م و مشش-وار
اأ’ل-ف م-ي-ل وا‹...ال-دي-ر...و...ل-ل-م-ع-ب-د وصشلنا.
وه- - -ن- - -ا ت- - -ق- - -مصشت شش- - -خصش- - -ي- - -ة ...ق- - -ديسش- - -ة
ا◊رف...ا’سشم الذي اأطلقه على وحيدة سشلطان
اÙزون صشالح رابح فقلت للوافد إا ¤ديري:
مه Óسشيدي  ⁄اقتحامك لديري  ⁄ترصشدك
لسشÒي ..ت- -راك وح -ي -دا م -ث -ل -ي .ت -راك سش -ئ -مت
غÒي.
عن رحلة اÿيال إا ¤البÎاء ....كانت اأ’و ¤من
ن- -وع -ه -ا....ن -ح -ن ه -ن -ا ‘ واح -دة م -ن ع -ج -ائب
ال- -دن- -ي- -ا..سش- -ح- -رت- -ن- -ا...ب- -ه -رت -ن -ا...و‘ اأ’خÒ
ق- -ه- -رت -ن -ي...ل -يسض ك -ل ال -ط -رق ت -ؤودي إا ¤ق -م -ة
بÎا...ال -ط -ري -ق وح -ي -د..و ال -وصش -ول إا ¤ال -ق-م-ة
ي- -ق- -تضش- -ي تسش -ل -ق درج م -ت -ك -ون م -ن  4.000من
الدرجات...مسشتحيل وخيال...وحيدة التي أالفت
النجاح و تتحدى اŸسشتحيل تقف عاجزة أامام
هذه اأ’عجوبة...أاقنعتني أان اإ’رادة أاقوى من
اŸسش -ت -ح-ي-ل...ث-م أاق-ن-ع-ت-ن-ي  ’..ي-جب أان ن-رم-ي
بأانفسشنا ‘ التهلكة..
وقررت على مضشضض أانني لن أاششارك ‘ مراطون
اآ’لف ميل...
اب -ت -دأا اŸشش -وار....سش -ال دم -ع -ي...و ح -دث -ت -ن-ي
نفسشي...لن يسشتطيع احد ا’سشتمرار ...خاصشة
...اأ’رب- -ع ب -ن -ات ...و غ -ائ -ب -ة ع -ن -ه -ن اÿامسش -ة
وحيدة....اŸنسشحبة بششرف– هذا ما أاقنعت به
ن -فسش -ي–  17م -ت -ن -افسش -ا و ال -دل -ي-ل السش-ي-اح-ي و
مسش-اع-ده.....وصش-ل م-ن-ه-م  7إا ¤أاع- -ل -ى ق -م -ة و
وصشلت واحدة من البنات ‘ اŸرتبة الثالثة بعد
الدليل السشياحي و صشديقنا رششيد من جامعة
اأ’م Òعبد القادر قسشنطينة.....ششرفتينا يا –
ف.ع– كلية الطب جامعة عنابة ....كان حزÊ
ع -ل-ى ن-فسش-ي ال-ت-ي ع-رفت م-رارة ال-فشش-ل ب-ح-ج-م
فرحي بصشديقتي و زميلتي و رفيقتي ‘ غرفة
ال- -ف -ن -دق.....أاخ -ذت و ح -ف -ظت ال -درسض....و‘
اŸرة القادمة ...بحول الله...لن يكفيني ششرف
اÙاولة ..بل هد‘ الوصشول إا ¤القمة و أانقشض
اسش -م -ي ع -ل-ى الصش-خ-ر ال-وردي ل-ل-بÎاء .وتسش-ت-م-ر
ال-رح-ل-ة ..ا’ث-ن18 Úج -ان -ف -ي و ‘ اŸسش-اء ع-ل-ى
السش -اع -ة  16غ- -زون- -ا ق- -ل -ع -ة ع -م -ان ف -ا– Úو
مسشتكششف.Ú
وبعد فتح قلعة عمان دخلنا وسشط البلد للتسشوق
..وقبل ذلك كان لنا لقاء ‘ اŸدرج الروما... Êو
ت-ذوق-ن-ا أاك-ل-ة ال-عشش-اق ..ف-زدن-ا عشش-ق-ا ب-ال-بÓ-د و
ال -ع -ب -اد ....إا ¤أان وصش -ل -ن -ا إا ¤مسش -ج-د ا◊سشÚ
–فة معمارية أاخرى تزخر و تفخر بها عمـ ـ ـان.
الغذاء يومها كان منسشف أارد Êو’ ازكي –أالذ–
و‘ السش- -وق...م- -ا أاح  ÊÓ-ب -ال -ط -اق -ي -ة و الشش -ال
اأ’رد Êاللذان تزينت بهما–...ت إا◊اح صشاحب
اÙل...أارد Êمن أاصشول فلسشطينية...من ششدة
ح- -ب- -ه ل- -ل- -ج- -زائ- -ر أا ُط -ل -ق ع -ل -ي -ه اسش -م –السش -فÒ
ا÷زائري– ششكرا سشعادة السشف Òعلى كل هذه
ا◊ف -اوة و ال -ك -رم و خ -اصش -ة شش-ك-را ع-ل-ى الشش-اي
اŸعت.È
قد نعود يوما إاليك يا فيÓدلفيا العرب ...عمان.

‘ باكورة ششعرية ““للنخلة َدين عّلي““

الشصاعر الباز بلغيث يسصتفز عراج Úواحته اأ’دبية
نور الدين لعراجي

–ت عنوانٍ مسشتفّز وجريء صشدر للشّشاعر
ا÷زائ -ري (ي -وسش-ف ال-ب-از ب-ل-غ-يث) ع-ن (دار
ششهرزاد للنششر والتوزيع) بعّمان– اأ’ردن–
خلةِ َديٌن َعلَّي““ ‘
ديوانه ا÷ديد بعنوان““ :للsن ْ
حّ-ل-ة ب-دي-عٍ-ة ،ب-ح-ج-م م-ت-وسش-ط ،ول-ق-د أال-ف
الششاعر به  30قصشيدة ب Úطويلة وقصشÒة،
ع -م -ودي -ة وح ّ-رة ،ت -ن-اولت أاغ-راضش-ا شش-ع-ري-ة
م- -ت- -ع- -ددة ،وك -ان لصش -احب ال -دار ال -ن -اشش -رة
ال- -دك- -ت- -ور اأ’رد ““Êم- -ف- -ل -ح ا÷ّراح ““ك -ل -م ٌ-ة
م -ق -تضش-بٌ-ة ‘ الشش-اع-ر ودي-وان-ه ،ق-ال ف-ي-ه-ا:
ي ّÁثل لوحًة فنيًsة
““فنحن أامام ديواٍن ششعر x
وجمالّيًة خاصsشًة ،يفي ُضض عذوبًة ورّقة ،وفيه
ت -ت -ك s-ثُ-ف الt-ل-غُ-ة ،وت-ب-دو اأ’ب-ي-اتُ ُمَ-م-وسش-قً-ة،
ي يتوsلد من أاعماق الشّشاعر
واŸعنى الشuشعر t
ج ّ-وان s-ي -ت -ه اŸره -ف -ةﬁ ،اك ً-ي -ا ق-يَ-م ا◊uب
و ُ
وا÷م- -ال وا◊ي- -اة““ ف- -ل- -ق- -د حضش -ر ال -وط -ن
الصشغ ‘ Òقصشيدة““ مّواٌل لعروسض اŸدائن““

حٌة عراقية –
والهم العربي الكب ““ ‘ Òبُ s
للشّشام تهوُن ا◊ياة –منا‘ العناد““ رسشالٌة من
 Úيا مصشُر ““....كما
غّزاوي ““مُuدي العراج َ
حضش - -ر ال - -لّ - -وع وا◊tب ‘ قصش - -ائ- -د ““أاّواه –
ف
حّوائي – ششامٌة تونسشية– عاششقٌة منتصش َ
ف لهفة  ““..و‚د للصشوفّية
القلب– ا ِختطا ُ
ت حلم – ا ِسشتجارة–
زاويا ‘ قصشائد““ أاناءا ُ
رج- -اء ٌ أاخ –Òشش- -ف -اءاٌت م -ؤوج -ل -ة““ وج -وانب
فكرية أاخرى تناثرت ‘ قصشائده ““ النّأاي
اŸك- -ل- -وم  /أان- -ا غضش- -ب- -ة ل -ل -وط -ن– ع -ري ُسض

الفردوسض–
 Úجارح..““..هذا
نقٌر على جرح سشنبلة– سشج ٌ
ويجب التنويه أان للششاعر فيما صشدر له كتابا
ت على حفرّية حزن““ صشادر
بعنوان““ :خربششا ٌ
ع- - -ن (دار م- - -اه - -ي ل - -ل - -نشش - -ر وال - -ت - -وزي - -ع)
باإ’سشكندرية مصشر  .2014وبهذا ُيعّد ديوانه
ا÷دي -د ث-ا Êأاع-م-ال الشش-اع-ر ي-وسش-ف ال-ب-از
خ-ارج ا÷زائ-ر .ف-ه-ن-ي-ئ-ا ل-ل-مكتبة ا÷زائرية
والعربية به.

ألسسبت  06أوت  ٢016م
ألموأفق لـ  0٣ذي ألقعدة  1٤٣7هـ

‹hO

أكده ‘ مؤو“ر صشحفي

أاوباما يتعهد با’سشتمرار ‘ تعقب تنظيم «داعشس» اإ’رهابي
لمريكي بارأك أوباما ،أمسس أ÷معة ،بالسشتمرأر ‘ تعقب تنظيم «دأعشس» بصشرأمة
تعهد ألرئيسس أ أ
على كافة أ÷بهات ،مششÒأ إأ ¤توجيه أك Ìمن  14ألف ضشربة و 100ألف طلعة جوية ضشد أهدأف
ألتنظيم ،ومن بينها معاقله ‘ ألرقة بسشوريا وأŸوصشل بالعرأق.
أكد أوباما  ‘ -مؤو“ر صسحفي أوردته
قناة (أ◊رة) أأ’مريكية أمسس ،أن تنظيم
«دأعشس»  ⁄يتمكن منذ عام من ألقيام
بهجمات كبÒة ’سستعادة أأ’رأضسي ألتي
خسسرها بفضسل غارأت ألتحالف ألدو‹ ‘
كل من سسوريا وألعرأق .وأضساف «أنه على
أل- -ن- -ق- -يضس م -ن دأعشس ،أل -ذي يسس -ت -خ -دم
أŸدن- -ي Úك- -دروع بشس -ري -ة ،ف -إان أل -ق -وأت
أأ’مريكية –رصس على عمل كل ما ‘
وسس- -ع- -ه- -ا ل- -ت- -ج- -نب وق- -وع ضس- -ح- -اي- -ا بÚ
أŸدني.»Ú
Óشسارة فإان تصسريحات أوباما تأاتي ‘
ل إ
ألوقت ألذي يسستمر فيه تضسييق ألقوأت
ألعرأقية أÿناق على ألتنظيم وأŸناطق
أل -ت -ي يسس -ي -ط -ر ع -ل -ي -ه -ا ‘ أل -ط -ري-ق إأ¤
أŸوصسل ،بينما ‘ سسوريا ’ تزأل قوأت
(سسوريا ألدÁقرأطية) تزحف جنوبا على
أŸناطق ألتي يسسيطر عليها «دأعشس» ‘
منبج وشسمال ألرقة

ششنتها قوأت أ÷يشس ألسشوري مصشحوبا بسشÓح أ÷و ألروسشي

القضشاء على  150مسشلح من التنظيم اإ’رهابي ‘ دير الزور

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

ألعدد

17100

لسشرأئيلية
أسشتمرأر موجة ألغطرسشة أ إ
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إاصشابة  3مواطن Úفلسشطيني Úبرصشاصس ا’حتÓل
ششرق قطاع غزة

أع -ل -ن مسس -ؤوول ط -ب -ي ف -لسس-ط-ي-ن-ي ع-ن
إأصسابة ثÓثة فلسسطيني ،Úأمسس أ÷معة،
ب -رصس -اصس ق -وأت أ’ح -تÓ-ل أإ’سس-رأئ-ي-ل-ي
ع -ل -ى أأ’ط -رأف ألشس -رق -ي -ة ل-ق-ط-اع غ-زة.
ووصسف ألناطق باسسم وزأرة ألصسحة ‘
غ- -زة ،أشس- -رف أل- -ق- -درة ‘ ،تصس- -ري -ح -ات
صسحفية حالة أحد أ÷رحى بـ»أÿطÒة»
ف- -ي- -م- -ا ق- -ال إأن أآ’خ- -ري- -ن ح- -ال- -ت -ي -ه -م -ا
م -ت -وسس -ط -ت Úوحسسب مصس-ادر ﬁل-ي-ة ‘
قطاع غزة ،فإان قوأت أ÷يشس أŸتمركزة
خلف ألسسياج ألفاصسل مع ألقطاع أطلقت
ألرصساصس وقنابل ألغاز أŸسسيل للدموع

Œاه شس -ب-ان ت-ظ-اه-روأ شس-رق م-دي-ن-ة غ-زة
وﬂي -م ألÈي -ج لÓ-ج-ئ Úوسس-ط أل-ق-ط-اع.
ومنذ أأ’ول من أكتوبر من ألعام أŸاضسي
دأب شسبان ‘ قطاع غزة على ألتوجه إأ¤
أ◊دود ألشس -رق -ي -ة وألشس -م -ال -ي -ة ل -ل-ق-ط-اع
للتظاهر أحتجاجا على أأ’وضساع أŸزرية
ألتي يعيشسونها جرأء أ◊صسار وأإ’حتÓل.
ولقي  ٢19فلسسطيني من ألضسفة ألغربية
وأل -ق -دسس وق-ط-اع غ-زة مصس-رع-ه-م خÓ-ل
م -وج -ة أل -ت -وت -ر أل-ت-ي ب-دأت م-ن-ذ أك-ت-وب-ر
أŸاضسي ،بحسسب أإحصسائيات رسسمية.

لسش Òألفلسشطيني أنضشمامهم
أعلن نادي أ أ

 80أاسشÒا بسشجن «رÁون» ‘ إاضشراب مفتوح عن الطعام

أأحبط أ÷يشس ألسشوري ،أأمسس،
هجوما من قبل تنظيم «دأعشس»
ألإره-اب-ي ع-ل-ى م-وأق-ع عسش-كرية
‘ أŸن- -ط- -ق -ة ألشش -رق -ي -ة م -ن دي -ر
أل -زور ‡ا أأسش-ف-ر ع-ن م-ق-ت-ل 150
من أŸسشلح Úألتابع Úللتنظيم،
ب-حسشب م-ا ذك-رت وك-ال-ة ألأن-ب-اء
ألسشورية (سشانا).
نقلت ألوكالة عن مصسدر عسسكري
ق - -ول- -ه أإن «وح- -دأت أ÷يشس تصس- -دت
ل -ه -ج -وم ›م -وع -ات أإره-اب-ي-ة ت-اب-ع-ة
ل- -ت- -ن- -ظ- -ي -م (دأعشس) ع -ل -ى ع -دد م -ن
أل -ن -ق -اط أل -عسس -ك-ري-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة ت-ل
بروك و أوقعت ‘ صسفوفهم أك Ìمن
 150ق -ت -ي-ل ودم-رت ل-ه-م  ٤سسيارأت

م -زودة Ãدأف -ع» .ويسس -ي -ط -ر ت-ن-ظ-ي-م
«دأعشس» على أجزأء وأسسعة من ريف
ﬁافظة دير ألزور ،أإ’ أن أŸدينة
ألتي ما تزأل –ت سسيطرة أ◊كومة
م- -ازأل ت- -ن -ظ -ي -م «دأعشس» أ’إره -اب -ي
ي -ح -اصس -ره -ا م -ن ع-دة ج-ه-ات ويشس-ن
هجمات مكثفة بغية ألسسيطرة على
مطار دير ألزور ألعسسكري .وقامت
طائرأت روسسية ﬁملة باŸسساعدأت
وأŸوأد ألغذأئية بالقاء حمولتها فوق
أŸدينة بهدف تخفيف أ◊صسار ألذي
ي -ف -رضس -ه أل -ت -ن -ظ -ي -م ع -ل -ى أŸدي-ن-ة.
و–م- -ل ﬁاف- -ظ -ة دي -ر أل -زور شس -رق
سس-وري-ا أه-م-ي-ة أسسÎأت-ي-ج-ي-ة بالنسسبة
ل -ت -ن -ظ -ي -م «دأعشس» أ’إره -اب -ي ن-ظ-رأ

قصشد مسشاعدة ألنازح Úوألتكفل بهم

رئيسس الششيششان يتفق مع ﬁافظة حلب إ’نششاء مركز طبي
أعلن ألرئيسس ألششيششا ،Êرمضشان
ق- -دي -روف ،أمسس أ÷م -ع -ة ،ت -وصش -ل
أ÷معية أÒÿية ألتي يرأسشها إأ¤
أت -ف-اق م-ع ﬁاف-ظ-ة ح-لب ألسش-وري-ة
ح -ول إأنشش -اء م -رك -ز ط -ب-ي Ÿسش-اع-دة
ألنازح.Ú
ونقلت قناة (روسسيا أليوم) عن قديروف
قوله إأن «نائب رئيسس أ÷معية أÒÿية
زياد سسبسسبي ،أجتمع مع ‡ثلي أŸركز
أل- -روسس- -ي أŸع- -ن- -ي Ãصس- -ا◊ة أأ’ط -رأف
أŸت -ن-ازع-ة ‘ سس-وري-ا ،وأل-ذي ي-ت-خ-ذ م-ن
قاعدة حميميم ‘ ريف ألÓذقية مقرأ له،
ومع ﬁافظ حلب مروأن علبي ،وبحث

م -ع أأ’خ Òمسس -ائ -ل ت -ق-د ËأŸسس-اع-دأت
أإ’نسس -ان -ي -ة ل -لسس -ك-ان ،وت-وصس-ل إأ ¤أت-ف-اق
بشسأان إأنشساء مركز طبي دأئم للنازح،Ú
سس- - -ي - -ق - -دم أŸسس - -اع - -دأت إأ ٣8 ¤ألف
شسخصس».
وأضساف قديروف أن جمعيته أÒÿية
ت -خ -ط -ط أيضس -ا ل -ت-زوي-د ج-م-ي-ع أل-طÓ-ب
ألسسوري Úألنازح Úمن أŸدن ألتي وقعت
ب- -أاي- -دي أإ’ره- -اب- -ي ،Úب- -اŸسس- -ت- -ل- -زم- -ات
أŸدرسس -ي -ة ،مشسÒأ إأ ¤أن م -دي -ن -ة ح -لب
كانت من ب ÚأŸدن أأ’ك Ìرفاهية ‘
ألبÓد ،إأ’ أنها –ولت إأ ¤أنقاضس.

ل- -ق- -رب- -ه- -ا م- -ن أŸن- -اط -ق أÿاضس -ع -ة
لسسيطرتهم ‘ ألعرأق أÛاور لها.

موسشكو Œري اختبار إاطÓق
صشواريخ قصشÒة ومتوسشطة
اŸدى بششرق روسشيا

أع -ل-ن أŸت-ح-دث أل-رسس-م-ي ب-اسس-م
أŸنطقة ألعسسكرية ألشسرقية للجيشس
ألروسسي ألعقيد ألكسسندر جوردييف،
أمسس أ÷معة ،أن أطقم مقاتÓت
«سسو ٣0 -أسس أم» ألروسسية قامت
ب -ع -م -ل -ي -ة أخ -ت -ب-ار أإطÓ-ق صس-وأري-خ
قصسÒة ومتوسسطة أŸدى ‘ أإقليم
زأب -اي -ك -ال-ي-ه بشس-رق روسس-ي-ا .ون-ق-لت
قناة (روسسيا أليوم) عن جوردييف
ق -ول -ه «أإن ط -ي -اري ف -وج أŸق-اتÓ-ت
«سس- -و ٣0 -أسس أم» أŸرأب- - - - - -ط ‘
أŸنطقة ألعسسكرية ألشسرقية للجيشس
أل -روسس -ي ق -ام -وأ ب -اإطÓ-ق م-ت-وسس-ط
أŸدى ،وقد ” تدم Òكل أ’أهدأف
أ÷وي -ة وألÈي -ة أل -وأق-ع-ة ع-ل-ى ب-ع-د
 100ك -ي -ل -وم ‘ Îق -اع -دة أل -دف -اع
أ÷وي ‘ ج- -م- -ه- -وري- -ة ب- -وري -ات -ي -ا.
و أضس- - -اف أŸسس- - -وؤول أل- - -عسس- - -ك- - -ري
أل - -روسس- -ي أن- -ه أط- -ل- -ق أل- -ط- -ي- -ارون
صس- -وأري- -خ «ج -و ج -و» قصسÒة أŸدى
على أهدأف جوية ثابتة وصسوأريخ
«جو أرضس» أإ ¤أهدأف برية مدرعة
” تدمÒها.

أعلن نادي أ’أسس Òألفلسسطيني أن
 80أسسÒأ ‘ سس - - - - - -ج- - - - - -ن «رÁون»
أ’إسس -رأئ -ي -ل-ي أنضس-م-وأ أمسس أ÷م-ع-ة
ل Ó-إضس -رأب أŸف-ت-وح ع-ن أل-ط-ع-ام أإ¤
ج -انب زم Ó-ئ -ه -م ‘ سس -ج -ون أخ-رى.
وقال بيان صسادر عن نادي أ’أسس Òأإن
هذه أÿطوة تاأتي «رفضسا للسسياسسات
ألتنكيلية ألتي “ارسسها أإدأرة سسجون
أ’ح- -تÓ- -ل وق -وأت -ه -ا أل -ق -م -ع -ي -ة م -ن
أقتحامات وتفتيشسات مهينة بحقهم»
مضس-ي-ف-ا أإن دف-ع-ات ج-دي-دة سس-ت-دخ-ل

يوم أ’أحد أŸقبل ‘ سسجون أخرى.
و أشس - - -ار أإ ¤أن أك Ìم - - -ن  ٣00أسسÒ
يخوضسون حاليا أإضسرأبا مفتوحا عن
أل -ط -ع -ام ’أسس -ب -اب ﬂت-ل-ف-ة وي-تصس-در
أ’أسس Òألناشسط ‘ أ÷بهة ألشسعبية
ل-ت-ح-ري-ر ف-لسس-ط ÚبÓ-ل ك-اي-د مشس-هد
أإضس -رأب -ات أ’أسس -رى أل -ف -لسس -ط -ي -ن -يÚ
ب-اإضس-رأب-ه ع-ن أل-ط-ع-ام م-ن-ذ  5٢يوما
ضس-د –وي-ل-ه لÓ-ع-ت-ق-ال أ’إدأري ب-ع-د
أن-ت-ه-اء ﬁك-وم-ي-ت-ه أل-ب-الغة  1٤عاما
ونصسف.

تركيا :طرد  167موظف ‘ ›لسس البحوث العلمية
على خلفية ﬁاولة ا’نقÓب

أوق - -فت ألسس - -ل - -ط - -ات ألÎك - -ي- -ة 167
موظف ،أمسس أ÷معة ،عن عملهم ‘
›لسس أل-ب-ح-وث أل-ع-ل-م-ي-ة ع-ل-ى خ-ل-ف-ية
ﬁاولة أ’نقÓب ألتي شسهدتها ألبÓد
م -ن -تصس-ف ي-ول-ي-و أŸاضس-ي وذك-رت ق-ن-اة
(سسكاي نيوز) أإ’خبارية نق Óعن ﬁطة
(إأن.تي )‘.ألÎكية عن وزير ألصسناعة
ألÎكي فاروق أوزلو قوله إأن «أ◊كومة
ط - -ردت  167م -ن أل -ع -ام -ل ‘ Úه -ي-ئ-ة
أأ’ب- -ح -اث أل -ع -ل -م -ي -ة وأل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة

(ت- -وب- -ي- -ت- -اك) م- -ع أسس- -ت- -م- -رأر ت- -ط -هÒ
م -ؤوسسسس -ات أل -دول -ة ‘ أع -ق-اب ﬁاول-ة
أ’ن-قÓ-ب م-ن-تصس-ف ألشس-ه-ر أŸاضس-ي» .
Óشسارة فإانه أعتقل أو طرد أك Ìمن 60
ل إ
أل - -ف شس - -خصس م - -ن أ÷يشس وأل - -قضس- -اء
وموظفي ألقطاع ألعام وألسسلك ألتعليمي
من ألعمل ’حتمال عÓقتهم بالدأعية
أŸقيم ‘ ألو’يات أŸتحدة فتح ألله
جولن ألذي تتهمه أنقرة بتدبﬁ Òاولة
أ’نقÓب ‘ أل 15من جويلية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد إلهجوم إلذي إسضتهدف إ÷يشس إلليبي ببنغازي

كوبلر يدعو الليبي Úإاﬁ ¤اربة اإ’رهاب

العدد
17100

17

لمعاء إÿاوية ضضد عنصضرية إلحتÓل
يوإصضلون معركة إ أ

اŸطالبة Ãسشاندة دولية لأÓسشرى الفلسشطينيÚ

لركان إ÷وية إلليبية إÿميسس عن قيام سضÓح إ÷و بغارإت إسضتهدفت جرإفة وŒمعا
أإعلنت رئاسضة إ أ
لرهابي(دإعشس) Ãدينة بنغازي شضرق إلبÓد.
لسضيارإت تابعة Ÿا يسضمى تنظيم إلدولة إ إ

أاكدت رئاسسة األركان ا÷ؤية الليبية ‘ بيان
لها أان مقاتÓت حربية من طراز ““ميغ ““23
اسس -ت -ه -دفت ج -راف -ة ق -ب -ال -ة شس -اط-ئ مصس-ي-ف
األسسيل ،وجددت طلعاتها القتالية لتسستهدف
أايضسا Œمعا للسسيارات قرب اŸصسيف Ãنطقة
قنفؤدة غرب مدينة بنغازي.
وأاوضسح البيان ،أان مقاتلة حربية من طراز

““م -ي-غ  ““21اسس -ت -ه -دفت ج -راف -ة أاخ -رى ك -انت
–اول الرسسؤ Ãصسيف األسسيل ،لتقد Ëالدعم
ل -ت -ن -ظ -ي -م (داعشض) وال -تشس -ك -يÓ-ت اŸسس-ل-ح-ة
اŸتحالفة معه.
‘ األث -ن -اء أال -قت السس-ل-ط-ات األم-ن-ي-ة Ãدي-ن-ة
مصسراتة الليبية القبضض على ثÓثة أاشسخاصض
أاجانب وليبي قرب بؤابة دوفان جنؤب مدينة

مصسراتة ،يشستبه ‘ انتمائهم إا ¤ما يسسمى
تنظيم الدولة اإلرهابي (داعشض ).
وأاك-د مصس-در أام-ن-ي ب-غ-رف-ة ال-ع-م-ل-يات األمنية
اŸشسÎكة اŸؤقتة Ãدينة مصسراتة الليبية‘ ،
تصس -ري -ح ي -ؤم اÿم -يسض ،ال -ق -بضض ع-ل-ى ثÓ-ث-ة
أاشس- -خ- -اصض أاج -انب ول -ي -ب -ي ي -رت -دون م Ó-بسض
نسس -ائ -ي -ة ق -رب ب -ؤاب -ة دوف -ان ج -ن -ؤب م-دي-ن-ة
مصسراتة.
وق -ال اŸصس -در ،إان أاف -رادا ت -اب -ع Úل -دوري-ات
ا◊ماية Ãنطقة مصسراتة أالقؤا القبضض على
أارب -ع -ة أاشس -خ -اصض ي -رت -دون م Ó-بسض نسس -ائ -ي -ة
(خمار) كانؤا يسستقلؤن سسيارة ،أاثناء مرورهم
قرب بؤابة دوفان جنؤب مصسراتة.
من جهته اأعرب اŸمثل اÿاصض لÓأم Úالعام
لÓ-أ· اŸت-ح-دة ‘ ل-ي-ب-ي-ا م-ارت-ن ك-ؤب-ل-ر ع-ن
اسس-ت-ي-ائ-ه م-ن ال-ه-ج-ؤم الإره-اب-ي ‘ ب-ن-غ-ازي
وال-ذي اأسس-ف-ر ع-ن م-ق-ت-ل واإصس-اب-ة ال-عشس-رات
وق -ال ك -ؤب -ل -ر اأمسض ع -ل -ى م -ؤق -ع ال -ت -ؤاصس -ل
الجتماعي تؤي““ Îاإن الليبي Úعليهم ﬁاربة
الإره -اب م -ع -ا ب -ج -يشض م -ؤح -د –ت ق -ي-ادة
اÛلسض الرئاسسي““.
وكان الهجؤم النتحاري اسستهدف الثÓثاء
اŸاضس -ي Œم -ع -ا ل -ق -ؤات ا÷يشض ال-ل-ي-ب-ي ‘
منطقة القؤارشسة غرب بنغازي.

لطرإف إŸتنازعة إ ¤وقف إلأعمال إلقتالية
دعا إ أ

دي ميسشتورا يتعهد باسشتئناف اÙادثات السشورية نهاية أاوت
ت-ع-ه-د سض-ت-اف-ان دى م-يسض-ت-ورإ م-ب-عوث
ل· إŸت -ح -دة إÿاصس لسض -وري -ا ب -ع -ق-د
إ أ
إÙادث-ات إلسض-وري-ة ب-ح-ل-ول ن-ه-اية أإوت
إ÷اري حسضب ما ذكر نائبه رمزي عز
إلدين رمزي.
ونقل اŸتحدث باسسم األ· اŸتحدة سستيفان
دوجاريك يؤم اÿميسض عن رمزي عز الدين
قؤله للصسحافي Úفى جنيف ““لكي تسسفر هذه
اÙادث -ات ع -ن ن -ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ي-جب وق-ف
األعمال العدائية وتعزيز هذا الؤضسع““.
وأاضس -اف رم -زي ع -زال -دي -ن أان دي م -يسس -ت -ؤرا
ي- -ن- -اضس- -ل إلع- -ادة اÙادث- -ات ب Úاألط- -راف
السسؤرية إا ¤مسسارها منذ تؤقف اŸفاوضسات
الهادفة إا ¤التؤصسل إا ¤اتفاق سسياسسي بحلؤل
أاول أاغسسطسض ا÷اري.
يذكر أان اŸؤقف اإلنسسا ‘ Êسسؤريا منذ عام
 2011والقتال الدائر ب Úالقؤات ا◊كؤمية
واŸت- -م -ردي -ن وا÷م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة م -ن -ع
اŸفاوضسات من السستئناف.
وبخصسؤصض مدينة حلب شسمال سسؤريا أاشسار
رمزي إا ¤أان األ· اŸتحدة
تخؤضض حاليا مناقشسات مكثفة مع ا◊كؤمة
السس -ؤري -ة لضس-م-ان ح-م-اي-ة اŸدن-ي Úولضس-م-ان
احÎام ت -ط -ب -ي -ق م -ع-اي Òال-ق-ؤان Úاإلنسس-ان-ي-ة
الدولية خÓل أاية عملية مسساعدة.
م- -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال ج -ان إاج Ó-ن -د اŸسس -تشس -ار
اÿاصض ل- -دي م- -يسس- -ت- -ؤرا إان األ· اŸت -ح -دة
وغÒها من العامل Úفى ›ال اŸسساعدات
النسسانية يأاملؤن فى الؤصسؤل إا 1.2 ¤مليؤن
شسخصض فى مناطق ﬁاصسرة تعذر الؤصسؤل
إاليها بسسبب الصسراعات التى دارت خÓل شسهر
يؤليؤ اŸاضسي بينما وصسلت اŸسساعدات إا¤
 ٪٤0ف- -ق -ط م -ن ه -ذا ال -ع -دد بسس -بب ال -ق -ت -ال
اŸسستمر بشسكل أاسساسسي.

ع Èإلعا⁄

ط -ال -بت إ◊ك -وم -ة إل -ف -لسض -ط -ي-ن-ي-ة
إÛتمع إلدو‹ ومؤوسضسضاته إ◊قوقية
لنسض- -ان- -ي- -ة ب- -ال- -ت- -دخ- -ل إل- -ع -اج -ل
وإ إ
وإلفوري لوقف إŸمارسضات إلعنصضرية
لسض- -رى ‘ سض- -ج- -ون إلح- -تÓ- -ل
ضض - -د إ أ
لسض -رإئ -ي -ل -ي وإج -ب -ار إسض-رإئ-ي-ل ع-ل-ى
إ إ
لفرإج عنهم.
إ إ
ودع -ا اŸت-ح-دث ال-رسس-م-ي ب-اسس-م ا◊ك-ؤم-ة
يؤسسف اÙمؤد ‘ بيان صسحفي ““كافة
أاب-ن-اء الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي واألم-ة ال-ع-ربية
وأاح - -رار ال - -ع- -ا ⁄إا ¤ال- -ؤق- -ؤف إا ¤ج- -انب
األسسرى الذين يتخذون من اإلضسراب عن
الطعام سسÓحا ‘ مؤاجهة سسلطات سسجؤن
الحتÓل““.
ون -اشس -د اÙم -ؤد ك -اف -ة ح -ك -ؤم-ات ال-ع-ا⁄
““النتصسار للحق بالؤقؤف إا ¤جانب أاسسرى
ا◊رية الذين يسستحقؤن تكرÁا واهتماما
ع -اŸي -ا ع -ل -ى دوره-م ‘ ال-نضس-ال م-ن أاج-ل
حرية اإلنسسان والؤقؤف ‘ وجه البطشض
والظلم والتسسلط والحتÓل““.
ولفت إا““ ¤أان السسنة األخÒة شسهدت سسعارا
تصسعيديا ضسد األسسرى ‘ ظل غياب رادع
دو‹ ي -ك -بت ا◊ك -ؤم-ة اإلسس-رائ-ي-ل-ي-ة وي-ردع

ت -ط -ل -ع-ات-ه-ا الح-تÓ-ل-ي-ة““ ﬁم Ó-ا◊ك-ؤم-ة
اإلسس -رائ -ي-ل-ي-ة ك-ام-ل اŸسس-ؤؤول-ي-ة ع-ن ح-ي-اة
األسس -رى ال-ذي-ن ت-زداد أاوضس-اع-ه-م الصس-ح-ي-ة
ت -ده-ؤرا ب-ف-ع-ل ظ-روف الح-ت-ج-از الصس-ع-ب-ة
وغ Òاإلنسس - -ان - -ي - -ة وإاج- -راءات الح- -تÓ- -ل
العقابية ‘ ،األثناء تؤا صسل قؤات الحتÓل
مؤجة العتقالت التعسسفية حيث اعتقلت
أامسض شسابا فلسسطينيا عقب اقتحامها قرية
دير أابؤ اضسعيف ‘ ﬁافظة جن Úبالضسفة
الغربية.
وق- -الت مصس- -ادر ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة إان ق- -ؤات
الحتÓل اقتحمت أايضسا فجر اليؤم قرية
ب -ئ-رال-ب-اشس-ا ج-ن-ؤب ج-ن Úوداه-مت م-ن-زلÚ
وحطمت ﬁتؤياتهما.
كما اقتحمت شسما‹ مدينة البÒة ‘ الضسفة
الغربية حيث حاصسرت عدة آاليات عسسكرية
م-ق-ر شس-رك-ة ل-ل-مصس-اع-د ث-م اق-ت-ح-مها جنؤد
الح-تÓ-ل وق-ام-ؤا ب-ن-زع ك-امÒات اŸراق-ب-ة
ومصسادرتها.
وك -انت ق -ؤات الح -ت Ó-ل اإلسس -رائ -ي -ل -ي ق-د
اقتحمت ‘ وقت سسابق من يؤم أامسض بلدة
بيت عؤا جنؤب غرب اÿليل وقرية كفر
قدوم شسرق قلقيلية ‘ الضسفة الغربية.

لزمة إليمنية خلفت وضضعا إنسضانيا وإقتصضاديا كارثيان
قال إن إ أ

ولد الششيخ يرحب بعودة وفد ا◊كومة
إا ¤مششاورات السشÓم

وأاوضس- -ح إاجÓ- -ن- -د أان ال- -ه- -دن- -ات اإلنسس -ان -ي -ة
والتؤقف اŸؤؤقت للقتال ضسروريان جدا اآلن
أاك Ìمن أاي وقت مضسى Ÿدينة حلب.
م-ي-دان-ي-ا ق-تل  10أاشس -خ-اصض وأاصس-يب آاخ-رون
خÓل قصسف جؤي وآاخر مدفعي على مؤاقع
اŸسس -ل -ح ‘ Úأاح -ي -اء م -دي-ن-ة ح-لب السس-ؤري-ة
وريفها.
وأافادت مصسادر إاعÓمية أامسض أان طائرات
حربية أاغارت على مؤاقع اŸسسلح ‘ Úحي
ال- -ف- -ردوسض واŸشس -ه -د وح -ي -ي صس Ó-ح ال -دي -ن
واألنصس- -اري وأاح- -ي- -اء جسس -ر ا◊ج والسس -ك -ري
واألنصساري سسقط خÓلها قتلى وجرحى.
وتشسهد مدينة حلب قصسفا مكثفا منذ أاشسهر
وخاصسة خÓل األيام اŸاضسية بعد انطÓق
م -ع -رك -ة ال-ت-ي ت-ق-ؤده-ا فصس-ائ-ل م-ق-ات-ل-ة ل-فك
حصسار القؤات ا◊كؤمية عن األحياء الشسرقية
للمدينة.
هذا وذكر اŸرصسد السسؤري ◊قؤق اإلنسسان

جنوب إفريقيا:

حزب اŸؤو“ر يسشجل أادنى أاداء انتخابي منذ
القضشاء على ا’برتهايد
تعرضض حزب اŸؤؤ“ر الؤطني األفريقي ا◊اكم ‘ جنؤب إافريقيا
لنكسسة قؤية ‘ النتخابات البلدية بعد أان أاظهرت النتائج األولية
تراجعا كبÒا ‘ شسعبيته.

بريطانيا

متظاهرون يقطعون الطريق اŸؤودي إا ¤مطار هيÌو
أاعاق عدد من الناشسط ÚاŸنتم Úإا ¤حركة (حياة السسؤد تهم) الطرق
اŸؤؤدية إا ¤مطار هيÌو ،أامسض ا÷معة ‘ ،إاطار يؤم للتظاهر بعدد
من اŸدن الÈيطانية لزيادة الؤعي ضسد العنصسرية .

إلعرإق

تنظيم ““داعشش““ اإ’رهابي Áنع اآ’’ف من اŸدنيÚ
كشسف تقرير صسادر عن مفؤضسية األ· اŸتحدة لشسؤؤون الÓجئ،Ú

مقتل  152شسخصسا يؤم اÿميسض ‘ عمليات
أامنية وقصسف ‘ شستى أانحاء سسؤريا.
وأاشس -ار اŸرصس -د إا““ ¤م -ق -ت-ل  18ع-نصس-را من
الكتائب اŸقاتلة ›هؤ‹ الهؤية حتى اآلن،
ج- -راء قصس- -ف ل -ل -م -روح -ي -ات ع -ل -ى م -ن -اط -ق
تؤاجدهم ،وإاثر كمائن واشستباكات مع القؤات
ا◊كؤمية على عدة مناطق““.
كما قتل ““ما ل يقل عن  26عنصسرا من
ت- -ن- -ظ -ي -م م -ا يسس -م -ى ““داعشض““ الإره -اب -ي،
وفصس- -ائ- -ل م- -ن ج -نسس -ي -ات غ Òسس -ؤري -ة ‘
اشستباكات وقصسف من الطائرات ا◊ربية
على مناطق تؤاجدهم““.
وقتل ““ما ل يقل عن  1٤عنصسر من القؤات
ا◊ك -ؤم -ي-ة اإث-ر اشس-ت-ب-اك-ات م-ع ا÷م-اع-ات
الإرهابية ل سسيما تنظيم داعشض وجبهة
النصسرة واسستهداف مراكز وحؤاجز واآليات
ثقيلة بقذائف صساروخية وعبؤات ناسسفة
‘ ﬁافظات ﬂتلفة““.

أامسض ،أان مسسلحي تنظيم ما يسسمى ““داعشض““ اإلرهابي أاسسروا قرابة 3
آالف شسخصض ،حاولؤا الفرار من بلداتهم ‘ ﬁافظة كركؤك أاول
أامسض اÿميسض واغتالؤا  12منهم.

إليونان

إانقاذ  70مهاجرا قبالة جزيرة ليسشبوسش
“ّكن خفر السسؤاحل اليؤنا Êمن إانقاذ  70مهاجرا غ Òشسرعي من
الغرق قبالة جزيرة ليسسبؤسض حسسب ما أاعلنت السسلطات اليؤنانية
اÿميسض.

مصضر

‚اة اŸفتي السشابق من ﬁاولة اغتيال
‚ا اŸفتي السسابق Ÿصسر علي جمعة من ﬁاولة اغتيال أامام أاحد
اŸسساجد Ãدينة  6أاكتؤبر بالقاهرة بينما أاصسيب حارسسه الشسخصسي
بجروح طفيفة ‘ قدمه.
وقال مصسدر أامني إان مسسلح Úاثن Úأاطلقا النار صسؤب الدكتؤرعلي
جمعة -عضسؤ هيئة كبار العلماء باألزهر الشسريف -أاثناء دخؤله إا¤
اŸسسجد ألداء صسÓة ا÷معة.

لمÚ
رحب م -ب-ع-وث إ أ
 ·ÓإŸت -ح -دة
إل- -ع- -ام ل - -أ
ل -دى إل -ي -م-ن إسض-م-اع-ي-ل
ول- - -د إلشض- - -ي- - -خ أإح- - -م - -د
إÿم- -يسس ،ب- -ق- -رإر وف -د
إ◊ك - -وم- -ة إل- -ي- -م- -ن- -ي- -ة
ب - - -ال - - -ع - - -ودة إ ¤دول- - -ة
إلكويت من أإجل متابعة
مشض - - - - - -اورإت إلسض Ó- - - - - -م
لي - -ام
إل- - -ي - -م - -ن - -ي - -ة ‘ إ أ
إلثÓث إŸتبقية لها.
وشسّدد ولد الشسيخ أاحمد ‘
ل- -ق- -اء م- -ع ت -ل -ف -زي -ؤن دول -ة
ال- - -ك- - -ؤيت ع - -ل - -ى ضس - -رورة
اŸشس - -ارك - -ة ال- -ف- -اع- -ل- -ة ‘
مشس - -اورات السسÓ- -م وب- -روح
ج- -دي- -دة تسس- -اع- -د ‘ دف- -ع
اŸشس- - - -اورات إا ¤األم- - - -ام،
والبناء على ما ” التؤصسل
إاليه من نتائج إايجابية.
وق -ال إان -ه سس -ي -ع -ق-د ج-لسس-ة
خ -ت -ام -ي -ة ال -ي -ؤم Ãشس -ارك-ة
ج -م -ي -ع األط -راف ال-ي-م-ن-ي-ة
ل -ت -أاك -ي-د أاه-م-ي-ة ال-ع-ؤدة إا¤
مسس -ار السس Ó-م واسس -ت -ئ-ن-اف
اŸشس- -اورات ال- -ت -ي ل ي -زال
خ-ي-ار ال-ك-ؤيت لسس-تضسافتها
من جديد مطروحا ،مشسيدا
 ‘ هذا الصسدد  -بالدوراŸهم والبناء لدولة الكؤيت
‘ –قيق نتائج ““إايجابية““
خÓل اŸشساورات.
وأاضس- - - - -اف أان مشس- - - - -اورات
السس Ó-م ال -ت -ي تسس -تضس -ي-ف-ه-ا
ال- -ك -ؤيت م -ن -ذ أاك Ìم -ن 90
يؤما ،شسهدت أاياما ““صسعبة““
بسسبب وجؤد قضسايا خÓفية
شس - - -ائ - - -ك- - -ة ب Úاألط- - -راف
اليمنية.

وق -ال ““ن -ري -د ال -ت -ؤصس -ل إا¤
ات -ف -اق سس Ó-م دائ-م وشس-ام-ل
◊ل األزمة اليمنية والبناء
على أارضسية قؤية تنطلق من
ت - -ف- -اه- -م- -ات مشسÎك- -ة بÚ
األط-راف اŸع-ن-ي-ة وتسس-ت-ند
إا ¤اŸرج- -ع -ي -ات ال -دول -ي -ة
اŸم- -ث- -ل- -ة ‘ ق- -رار ›لسض
األم - -ن ال - -دو‹ رق- -م 2216
واŸبادرة اÿليجية وآالياتها
ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي- -ة وﬂرج -ات
ا◊ؤار الؤطني الشسامل““.
وأاكد ولد الشسيخ أان ““األزمة
‘ ال -ي -م -ن ط -الت و ⁄ت -ع-د
–ت- -م -ل اŸزي -د وي -جب أان
ن- -ت- -ؤصس- -ل إا ¤ح- -ل شس- -ام -ل
وك -ام -ل ل -ت -لك األزم -ة ال-ت-ي
‚م ع- -ن- -ه- -ا وضس- -ع إانسس -اÊ
ك -ارث -ي وتسس-ب-بت ‘ ان-ه-ي-ار
حاد بالؤضسع القتصسادي““.
وحذر من أان أاي حل يبنى
على إاقصساء مكؤن أاو جزء
من الشسعب اليمني لن يكؤن
ح Óمسستداما ،مشسددا على
ضسرورة تبني مبدأا الشسراكة
ال-ؤط-ن-ي-ة ال-ذي ط-رح خÓل

اŸشساورات.
وح -ؤل م -ب -اح-ث-ات-ه م-ع وف-د
أانصس- - -ار ال - -ل - -ه (ا◊ؤث - -ي)Ú
واŸؤؤ“ر الشس- -ع -ب -ي ال -ع -ام،
أاوضس- - -ح اŸب - -ع - -ؤث األ‡ي
ل -ل -ي-م-ن أان-ه ت-ق-دم ‘ األي-ام
األخÒة م - - -ن اŸشس - - -اورات
Ãب - - - - - -ادرة ◊ل األزم - - - - - -ة
ال -ي -م -ن -ي-ة ،مضس-ي-ف-ا ““أاشس-ك-ر
ا◊ك- -ؤم -ة ال -ي -م -ن -ي -ة ال -ت -ي
تعاطت معها بشسكل إايجابي
وكنت أاتطلع إا ¤أان يتعاطى
وف -د أانصس -ار ال -ل-ه واŸؤؤ“ر
الشس- -ع- -ب- -ي م- -ع- -ه- -ا بشس- -ك- -ل
إايجابي.
وبشس - -أان اإلح - -اط - -ة ال - -ت - -ي
ق- - -دم- - -ه - -ا Ûلسض األم - -ن
ال- - - - -دو‹ ع Èاألق - - - -م - - - -ار
الصسناعية ،قال ولد الشسيخ
أاح -م -د إان ه -ن -اك إاج-م-اع-ا
دول -ي-ا ع-ل-ى دع-م الشس-رع-ي-ة
ول -دوره م-ب-ع-ؤث-ا ع-ن األمÚ
 ·ÓاŸت-ح-دة م-ن
ال -ع -ام ل  -أ
أاجل التؤصسل إا ¤حل شسامل
األزمة ‘ اليمن.

á°VÉjQ

ألسصبت  06أأوت  2016م
ألموأفق لـ  03ذي ألقعدة 1437هـ

اŸبارزة أانيسصة خلفاوي لـ ““الشصعب““

””طموحي هو ال ّصسعود على من ّصسة التّتويج لتشسريف ا÷زائر””

❊❊ أأكيد أأنا جاهزة من كل ألنوأحي ألنني حضصرت
جيدأ ‘ ألفÎة أŸاضصية وقمت بعد تربصصات لفÎة
طويلة،وسصأاعمل على إأهدأء أ÷زأئر ميدألية بحول
أل -ل -ه رغ -م صص -ع -وب -ة أŸه -م-ة ،إأل أأن أألم-ور ل-يسصت
مسصتحيلة وبالÎكيز سصتكون أألمور مثلما سص ّ
طرنا
لها ألنه كل ألحتمالت وأردة ‘ أأللعاب أألوŸبية
ألتي يغلب عليها أ÷انب ألبسصيكولوجي ألن ألتوتر
قد يقلل من نسصبة ألفوز ،ولهذأ سصأاحافظ على
أأعصصابي وتوف Òكل إأمكانياتي ◊لبة ألنزأل ألن
أÿطأا ‡نوع.

تعت ÈاŸبارزة أانسصية خلفاوي من ب Úأاهم
ال-وج-وه ا÷زائ-ري-ة اŸع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ أاوŸبياد
ريودي جانÒو من أاجل الصصعود إا ¤منصصة
ال - -ت- -ت- -وي- -ج ،وأاك- -دت خÓ- -ل تصص- -ري- -ح- -ه- -ا لـ
““الشص -عب““ أان-ه-ا ج-اه-زة م-ن ك-ل ال-ن-واح-ي م-ن
اج-ل –ق-ي-ق ح-ل-م ال-ف-وز ب-إاح-دى اŸيداليات
رغ -م صص -ع -وب -ة اŸه-م-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اŸسص-ت-وى
ال -ع -ا‹ ،إا’ أان -ه -ا ع -ل -مت ب -ك -ل ج-دي-ة ح-ت-ى
’لوان الوطنية خÓل طبعة .2016
تشصرف ا أ

حاورتها :نبيلة بوقرين

❊ ن -ف -ه -م م -ن ك Ó-م -ك -م أاّن ه -دف-ك-م الّصص-ع-ود
Ÿنصصة الّتتويج؟

’م -ور ق -ب-ل ب-داي-ة
❊ الشص -عب :ك -ي -ف تسص Òا أ
اŸنافسصة الّرسصمية؟
❊❊ أانيسصة خلفاوي :أألمور عادية جدأ ونحن
نوأصصل ألتحضصÒأت من أجل –قيق نتائج إأيجابية
خ Ó-ل أألل -ع -اب أألوŸب -ي -ة ،ح-يث ع-م-ل-ن-ا ك-ثÒأ ‘
أل -فÎة أŸاضص -ي -ة أل -ت-ي سص-ب-قت أŸوع-د م-ن خÓ-ل
ج -م -ل -ة ألÎبصص -ات أل -ت -ي ق -م -ن -ا ب -ه -ا ،إأضص -اف-ة إأ¤
أŸنافسصة ألقارية ألتي كانت فرصصة سصاعدنا ‘
ألتحضصÒأت ألنها كانت أأك Ìجدية ويبقى فقط
أنتظار موعد أألوŸبياد.

❊❊ أأكيد سصأاهدف للصصعود إأ ¤منصصة ألتتويج ألتي
تبقى هدف أ÷ميع ،وإأل Ÿا شصاركت ‘ أأللعاب
أألوŸبية وألتعب ألذي نال مني بسصبب ألتحضصÒأت
أŸكثفة ،ولهذأ سصأاعمل على ذلك من خÓل تقدË
كل ما لدي وبحول ألله سصأاوفق Ãا أأن أ÷ميع يعقد
عليا آأمال كبÒة خاصصة بعد ألتشصجيع ألتي وجدناه
من طرف أ◊كومة أ÷زأئرية و‘ مقدمتهم رئيسس
أ÷مهورية وألوزير أألول.
’خ -ري -ن ‘ ه-ذا
❊ م -اذا ت -ق -ول Úل -زم Ó-ئِك ا آ
اŸوعد؟

❊ ما هو هدفكم من اŸشصاركة ‘ طبعة ريو
دي جانÒو؟
❊❊ شص- -رف ك- -ب Òأأن أأك- -ون م -ت -وأج -دة ‘ أألل -ع -اب
أألوŸبية لتمثيل بلدي أ÷زأئر ،ألن ألتأاهل  ⁄يكن
سص- -ه Ó- -وت- -ع- -ب- -ن -ا ك -ثÒأ ‘ ذلك ،ألن ه -ذأ أ◊دث
ألرياضصي هو حلم كل رياضصي لكتسصاب أأك ÈخÈة
وŒرب -ة ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤ق-وة أŸن-افسص-ة أل-ت-ي ت-ع-رف
مشص- -ارك- -ة أأب- -ط- -ال ع- -اŸي ،Úوأأ“ن- -ى أأن أأك -ون ‘
أŸوع-د ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة مشص-رف-ة ،و ⁄ل ألصص-عود

Ÿنصص -ة أل -ت-ت-وي-ج ألن م-ي-دأل-ي-ة أأوŸب-ي-ة م-ه-م-ا ك-ان
معدنها تبقى ثمينة جدأ.
❊ هل أانتم جاهزون كما يجب حتى تهدين
ا÷زائر ميدالية أاوŸبية؟

❊❊ أأ“ّنى ألتوفيق للجميع وسصنقّدم كل ما لدينا
حتى نحصصد أŸيدأليات ألتي تشصرف أ÷زأئر ألننا
‰لك أإلم -ك -ان -ي -ات أŸادي -ة وأل -بشص -ري -ة ل -ت-جسص-ي-د
›هودنا على أŸيدأن ،وحتى تكون هذه أŸشصاركة
أألفضصل من كل أ÷وأنب سصوأء ألنتائج وأألدأء مثلما
فعل ﬂلو‘ ‘ أألوŸبياد أŸاضصي وأألبطال ألذين
سص -ب -ق-وه ورف-ع-وأ أل-ع-م-ل أل-وط-ن-ي وأأسص-م-ع-وأ أل-رأي-ة
ألوطنية ‘ هذه ألتظاهرة ألكبÒة

فيما قاد فيغو‹ واسصت هام للفوز على دومزال السصلوفيني

ليسس Îسسيتي و أارسسن ـ ـال يع ـ ـودان › ـ ـددا لطلـ ـب خدم ـ ـات سسليم ـ ـ ـاÊ

’‚ليزية إا ¤مضصمار
’ندية ا إ
عادت ا أ
Óسصتفادة من خدمات الÓعب
التسصابق ل إ
الدو‹ ا÷زائري إاسصÓم سصليما Êهذه
الصصائفة.
وُيبدى ناديان إأ‚ليزيان رغبتيهما ‘ جلب سصليما ،Êكما
ذكرته ألقناة ألتلفزيونية ألÈيطانية «سصكاي سصبورتسس» أأول
أأمسس أÿم -يسس .دون أأن ت -كشص -ف ع -ن ُه ّ-وي -ت-ي-ه-م-ا ،سص-وى
أإلشصارة إأ ¤أأنهما سصيُشصاركان ‘ مسصابقة رأبطة أأبطال
أأوروبا موسصم . 2017-2016
ويعني هذأ أأن ألنادي ÚأŸعني Úباألمر هما :إأمّا ألبطل
ليسص Îسصيتي أأو ألوصصيف أأرسصنال أأو توتنهام صصاحب ألرتبة
ألثالثة أأو مانشصسص Îسصيتي أŸتوقع رأبعا ‘ «ألÁÈرليغ»
موسصم  ،2016-2015وهي فرق سصتُّمثل إأ‚لÎأ ‘ رأبطة
أأبطال أأوروبا لنسصخة . 2017-2016
ÓعÓم ألÈيطا Êترديد أأسصماء هذه ألنوأدي‘ ،
وسصبق ل إ
مضصمار سصباق ضصم سصليما .Êفضص Óعن فرق أأخرى تنتمي
إأ ¤بطولة إأ‚لÎأ .
وب -اŸوأزأة م-ع ذلك ،ت-ت-حّ-دث ألصص-ح-اف-ة ألÈت-غ-ال-ي-ة ع-ن
تفاوضس إأدأرة نادي سصبورتينغ لشصبونة مع نظÒتها من
ف -ي -ورن-ت-ي-ن-ا أإلي-ط-ا‹ ،م-ن أأج-ل أإلسص-ت-ف-ادة م-ن خ-دم-ات
أŸهاجم ألدو‹ أألŸا Êماريو غوميز .
وأأبدى «مناج »Òغوميز ترحيبه بإانتقال موّكله إأ ¤بطولة
ألÈتغال ،علما أأن مدة عقد غوميز ( 31سصنة) مع فيورنتينا
ت-ن-قضص-ي صص-يف  ،2017وتشصÎط إأدأرة أل -ن -ادي أإلي -ط -ا‹
أ◊صصول على مبلغ ل يقل عن  6مÓي Úأأورو نظ Òتسصريح
لعبها ألدو‹ أألŸا. Ê
ويعني ‚اح مفاوضصات إأدأرة سصبورتينغ ‘ جلب غوميز،
ترك ألدو‹ أ÷زأئري سصليما Êيغادر ألفريق ،بعد 3
أأعوأم أرتدى خÓلها زي أألخضصر وأألبيضس .
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نيمار غ Òقلق على مسستقبل اŸنتخب اأ’وŸبي الÈازيلي

كشصف نيمار دا سصيلفا‚ ،م
اŸنتخب الÈازيلي
’وŸبي ،أاسصباب تعÌ
ا أ
الفريق بالتعادل أامام
جنوب إافريقيا ‘ اŸباراة
ا’فتتاحية للفريق‘ Ú
منافسصات كرة القدم،
’لعاب
رجال ،بدورة ا أ
’وŸبية ‘ ريو دي جانÒو
ا أ
.
وفشصل رفاق نيمار ‘ حصصد أأول
ثÓث نقاط ‘ أÛموعة أألو¤
أل - - -ت - - -ي تضص - - -م أأيضص - - -ا أل - - -ع - - -رأق،
وأل- -دأ‰ارك ،وأك- -ت -ف -ى ب -ال -ت -ع -ادل
ألسصلبي مع جنوب إأفريقيا ،مسصاء أأول
أأمسس أÿم -يسس ،وأأوضص -ح ن -ي -م -ار ‘
تصص - -ري - -ح - -ات ت - -ع - -ل - -ي - -ق - -ا ع- -ل- -ى
أŸبارأة« ،أللقاء أألول دأئما يكون
أألصصعب ‘ أأي بطولة ،بسصبب ألقلق
من ألبدأية ،وأأعتقد أأن ألقلق سصيطر
علينا «.
وأأضصاف نيمار ،فيما أأبرزته صصحيفة
«م -ارك -ا» أإلسص -ب -ان-ي-ة« ،ب-ال-نسص-ب-ة ل-ن-ا
أل-ت-ع-ادل م-ث-ل أل-ه-زÁة ،أل-فريق كان
يريد ألفوز ،نعلم أŸسصؤوولية أŸلقاة
ع -ل -ى ع-ات-ق-ن-ا ،ون-ع-ل-م أأن-ه ل-يسس م-ن
ألسصهل أأل نحصصل على ألذهب من
أأجل بÓدنا «..
وت- -اب- -ع ‚م ب- -رشص- -ل- -ون -ة «سص -ن -ج -د
صص-ع-وب-ات ،وع-ل-ي-ن-ا أأن ن-ع-رف ك-يفية
أل -ت -غ-لب ع-ل-ي-ه-ا ،وأأن ن-ب-ق-ى ه-ادئÚ
ب-ق-در أŸسص-ت-ط-اع ،م-ن أأج-ل ت-ق-دË
لقاء جيد أألحد أŸقبل أأمام ألعرأق
«.
و ك- -ان أŸن -ت -خب ألÈأزي -ل -ي ل -ك -رة
ألقدم قد أسصتهل مشصوأره ‘ دورة
أألل- -ع- -اب أألوŸب -ي -ة  2016بتعادل

سص-ل-ب-ي ﬂيب أأم-ام ج-ن-وب إأف-ري-ق-يا
◊سصاب أÛموعة أألو. ¤
أأصص- -ح- -اب أألرضس دخ- -ل- -وأ أل- -ل -ق -اء
م -ه-اج-م Úف-ح-اول-وأ ع Èأألط-رأف
وألتسصديد من بعيد وألذي كاد أأن
يأاتي بؤوكله ‘ ألدقيقة أل  28عÈ
‚م برشصلونة «‰يار» وذلك بعدما
أأرسصل من على بعد  25مًÎأ قذيفة
قوية Á ⁄نعها من هز ألشصباك سصوى
أأطرأف أأصصابع أ◊ارسس أإلفريقي.
رد أÿصصم كان عقب ذلك بثÓث
دقائق ع Èرأأسصية قوية من موتيبا .
و‘ ج-م-ل-ة ه-ج-وم-ي-ة رأئ-ع-ة ،أنسص-ل
«ج -اب -ري -ي -ل ب -ارب -وسص -ا» م -ن أ÷ه -ة
ألسصÒى بÈأع - -ة م- -ق- -دًم- -ا “ري- -رة
‡ت -ازة ل -ن -م -ي -ار أل-ذي أر“ى ع-ل-ى
ألكرة بضصربة ‡يزة ،لكن حارسس
أÿصصم كان يق ً
ظا وتصصدى للكرة.
‘ ألشصوط ألثا Êأرتفع نسصق أللعب

بعضس ألشصيء وكثف «ألسصيلسصياو» من
هجماته وألتي كادت أأن تكلل بهدف
ج- -م- -ي -ل ‘ أل -دق -ي -ق -ة أل  69عÈ
«ج-اري-ي-ل خ-يسص-وسس» أل-ذي أسص-ت-قبل
أل -ت -م -ري -رة أıادع-ة ل-ل-وأن وسص-دد
بقوة ،لكنه  ⁄يكن دقيًقا وكرته مرت
بجوأر ألقائم أأليسصر.
نيمار  ⁄يهدأأ من ألتسصديد وحاول
مرأًرأ وتكرأًر وكانت تسصديدته ‘
ألدقيقة أل  72هي أألخطر حيث ⁄
ت- -ب- -ت- -ع- -د ع- -ل- -ى أل- -ع- -ارضص- -ة سص- -وى
بسصنتمÎأت .
أŸن- -ت- -خب أ÷ن -وب إأف -ري -ق -ي ب -دأ
ضصعيًفا جًدأ وبدون حلول كثÒة ،لكن
ورغم ذلك  ⁄يسصتطع ألÈأزيليون
أل -تسص -ج -ي-ل ،ح-يث أف-ت-ق-دوأ ل-ل-مسص-ة
أألخÒة وألÎك- -ي- -ز ك- -ان غ- -ائً- -ب -ا ‘
أللحظات أألخÒة وهو أألمر ألذي
جعل أللقاء ينتهي على وقع ألبياضس .

’سصباÃ Êوناكو الفرنسصي
فيما يلتقي فياريال ا إ

بورتو يواجه روما ‘ الدور ا◊اسسم اŸؤوهل لرابطة أابطال أاوروبا
الÈنامج

ويرتبط أŸهاجم سصليما 28( Êسصنة) مع ألسصبورتينغ بعقد
تنقضصي مدته ‘ ألـ  30من جوأن  .2020علما أأن ألشصرط
أ÷زأئي بقيمة  30مليون أأورو أنقضصت مدته بحر جوأن
أŸاضصي ،ما يعني أأن مسصيّري ألسصبورتينغ بإامكانهم تسصريح
قّناصس «ﬁاربي ألصصحرأء» بأاقل من هذأ أŸبلغ .
وكان سصليما Êقد عبّر مؤوخرأ عن أسصتيائه من جشصع إأدأرة
سصبورتينغ لشصبونة ألÈتغا‹ ،بعد إأصصرأرها على ضصرورة
تسصديد مبلغ كب( Òيدفعه ألنادي ألذي يرغب ‘ جلبه)
للسصماح للدو‹ أ÷زأئري بالرحيل .مع أإلشصارة إأ ¤أأن
إأدأرة شص -ب -اب ب -ل -وزدأد ت -ركت سص -ل -ي -م -ا Êي-حÎف ب-ن-ادي
أألخضصر وأألبيضس Ãبلغ ما‹ زهيد قدره  300أألف أأورو
فقط .
و أأح -رز أŸه -اج -م أل-دو‹ أ÷زأئ-ري «إأسصÓ-م سص-ل-ي-م-ا»Ê
سصهرة أول أمسس أÿميسس ،هدفا جمي Óمن رأأسصية ‡تازة
أأمام موأطنه «عيسصى ماندي «.
برسصم ألودية ألتي خسصرها «سصبورتينغ لشصبونة» ألÈتغا‹
على أأرضصه ضصّد «ريال بتيسس» أإلسصبا ،)3 -2( Êدخل
«سصليما »Êبدي ،)60( Óوزأر ›ددأ ألشصباك ع Èرأأسصية

مقّوسصة .
من جهته بلغ نادي «وأسصتهام يونايتد» أل‚ليزي لكرة
أل -ق -دم ،ل -ي -ل -ة أÿم -يسس ،أل -دور أ◊اسص -م أŸؤوّه -ل ل-ك-أاسس
ألرأبطة أألوروبية بعد سصحقه ضصيفه ألسصلوفيني «دومزأل»
( ،)0 - 3بالتزأمن ،وّدع نادي «ميÎوبول ليل» ألفرنسصي
أŸنافسصة بعد خسصارته على أأرضس «كابال» أألذربيجا1 Ê
. 0ب- -رسص -م إأي -اب أل -دور أل -ت -م -ه -ي -دي أل -ث -الث ،ع -بث زم Ó-ء
أ÷زأئ-ري «سص-ف-ي-ان ف-غ-و‹» ب-خصص-م-ه-م ألسص-لوفيني ألذي
خادع «ألهامرز» ( )1 - 2قبل أأسصبوع ،وأأتت أأهدأف «وأسصت
هام» ع Èألسصينغا‹ «ألشصيخ كوياتي» ( )8و( )25و»فغو‹»
( ،)81ليبلغ ألفريق أللند Êآأخر ﬁطة تصصفوية .
من جانبه ⁄ ،يفلح «ليل» ‘ Œاوز مضصيفه أŸغمور،
فبعدما فرضس لغة ألتعادل أليجابي ذهابا (،)1 - 1
تفوقوأ إأيابا بهدف «أأوزوبيك» ( ‘ )34لقاء شصهد دخول
أŸهاجم أ÷زأئري «ياسص Úبن زية» بدي )73( Óدون أأن
ينجح ‘ فك عقدة ألصصيام عن ألتهديف .

اسصتبعاد ميسصي و سصواريز من السصباق

رونالـ ـ ـدو  ،بايـ ـ ـل و غريزمـ ـ ـان يتنافسس ـ ـ ـ ـون
علـ ـ ـ ـ ـى جائـ ـ ـزة أافضسـ ـ ـل ’عـ ـ ـب ‘ أاوروبـ ـ ـ ـ ـا

’وروبي لكرة القدم
أاعلن ا’–اد ا أ
عن القائمة النهائية ÷ائزة أافضصل
’وروبا لعام  2016واŸكونة
’عب أ
من ’ 3عب. Ú
وشصهدت القائمة مفاجآاة من العيار
’رجنتيني
الثقيل بعدم تواجد ا أ
ليونيل ميسصي ‚م برشصلونة
’سصبا ،Êوأايضصا زميله لويسس
ا إ
’سصباÊ
سصواريز هداف الدوري ا إ
لكرة القدم .
وتوأجد ‘ ألقائمة ألنهائية لعبان من
ري -ال م -دري -د ،ح -ام-ل ل-قب دوري أأب-ط-ال
أأوروبا وهما ألÈتغا‹ كريسصتيانو رونالدو
وأل -وي -ل -زي غ -اريث ب -ي -ل ،وي-ت-وأج-د أأيضص-ا
ألفرنسصي أنطوأن غريزمان ‚م أأتلتيكو
م -دري -د  .وط- -ب- -ق- -ا Ÿا أأف- -اده أل–اد
ألوروبي ‘ بيان له  ،فقد أأسصفرت عملية
تصصويت صصحفي Úمن  55دولة عضصوة عن
قائمة تضصم عشصرة لعب Úحصصلوأ على
أأك Èع -دد م -ن أألصص -وأت ،ح -يث ي -حصص -ل
أألول على خمسس نقاط وألثا Êعلى أأربع .
و ُ
ط- -رح ألÓ- -ع- -ب- -ون أل- -عشص -رة ،أل -ذي -ن ”
أإلعÓن عن أأسصمائهم ألشصهر أŸاضصي‘ ،
م -رح -ل -ة تصص -ويت ث -ان -ي -ة أأسص -ف-رت ،أأمسس
أ÷معة ،عن ألثÓثة أألك Ìحصصول على
أأصصوأت وألذين سصيتنافسصون على أ÷ائزة .
وحل لعبا برشصلونة ،أألوروغوأيا Êلويسس

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

ألعدد

سص-وأري-ز وأألرج-ن-ت-ي-ن-ي ل-ي-ون-يل ميسصي‘ ،
أŸركزين ألرأبع وأÿامسس على ألÎتيب،
ي -ل -ي -ه -م -ا ح -ارسس ي -وف -ن -ت-وسس أإلي-ط-ا‹،
ج -ان -ل -وي-ج-ي ب-وف-ون ،ث-م ألÈت-غ-ا‹ ب-ي-ب-ي
لعب أل -ري -ال سص -اب -ع -ا ،وأأك -م -ل أل -ق -ائ-م-ة
أألŸان -ي -ون م -ان -وي -ل ن -وي-ر وت-و Êك-روسس
وت- - - - - - - - - -وم - - - - - - - - -اسس م - - - - - - - - -ول - - - - - - - - -ر .
وسصتكون هذه ألنسصخة ألسصادسصة للجائزة،
ألتي تسصلم منذ  2011ويعد ميسصي لعب
برشصلونة أأك Ìألفائزين بها (مرت‘ )Ú
 2011و ، 2015إأضصافة لكريسصتيانو رونالدو
(مرة) ‘  2014وأإلسصبا Êأأندريسس إأنييسصتا
(مرة) ‘  2012وألفرنسصي فرأنك ريبÒي
(مرة) ‘ . 2013
وي-ع-ت Èك-ريسص-ت-ي-ان-و رون-ال-دو أأب-رز م-رشصح
لنيل أ÷ائزة وألتي سصيقام حفلها ‘ 25
من أأوت «صصاروخ ماديرأ» حقق هذأ ألعام
دوري أأب -ط -ال أأوروب -ا م -ع أل-ن-ادي أŸل-ك-ي
وكأاسس أأ· أأوروبا رفقة منتخب بÓده .
م -ن ج-ان-ب-ه ،ف-إان أأن-ط-وأن غ-ري-زم-ان ق-اد
أأتلتيكو مدريد للوصصول إأ ¤نهائي دوري
أأب- -ط- -ال أأوروب -ا وأأيضص -ا ن -فسس ألشص -يء م -ع
منتخب فرنسصا وألذي وصصل لنهائي أأ·
أأوروبا وأنهزم أأمام زمÓء رونالدو .
وقدم ألويلزي غاريث بيل مسصتويات كبÒة
هو أآلخر ،حيث كان حاسصما ‘ –قيق
ري -ال م -دري -د ل -قب دوري أأب -ط -ال أأوروب -ا

أأوقعت قرعة ألدور ألفاصصل أŸؤوهل
ل -دور أÛم -وع -ات ب -ب -ط-ول-ة دوري
أأب -ط -ال أأوروب -ا ل -ك -رة أل -ق-دم ،وأل-ت-ي
سصحبت أأمسس أ÷معة ‘ مدينة نيون
ألسصويسصرية ،فريق مانشصسص Îسصيتي
أإل‚ل- -ي- -زي ‘ م- -وأج- -ه- -ة سص- -ت -ي -وأ
بوخارسصت ألروما. Ê
ويخوضس مانشصسص Îسصيتي ،ألذي يبدأأ
أŸوسصم أŸقبل مشصوأره –ت قيادة
م- -دي- -ره أل -ف -ن -ي أ÷دي -د ج -وسص -يب
غ -وأردي -ول ،م -ب -ارأة أل -ذه -اب ع -ل-ى
ملعب ألفريق ألروما Êبينما يحتضصن
ملعب مانشصسص Îمبارأة أإلياب .
وأأسصفرت ألقرعة أأيضصا عن موأجهة
ف- -ي- -اري- -ال أإلسص- -ب- -ا Êم- -ع م- -ون -اك -و
ألفرنسصي وبورتو ألÈتغا‹ مع روما
أإلي -ط -ا‹ ب -ي -ن -م -ا ي-ل-ت-ق-ي ب-وروسص-ي-ا

م- -ونشص- -ن- -غÓ- -دب- -اخ م -ع ي -ان -غ ب -وي -ز
ألسصويسصري .
و‘ باقي مباريات ألدور ألفاصصل،
يلتقي أأياكسس ألهولندي مع روسصتوف
أل- -روسص -ي ول -ودوغ -وري -تسس رأزغ -رأد
ألبلغاري مع فيكتوريا بلزن ألتشصيكي
وسصلتيك أألسصكتلندي مع هابويل بÒ
شصيفا ألتابع للكيان ألصصهيو. Ê
ويوأجه كوبنهاغن ألد‰اركي نظÒه
أأبويل نيقوسصيا ألقÈصصي ودوندألك
أأليرلندي مع ليجيا وأرسصو ألبولندي
ودي- -ن- -ام- -و زغ- -رب أل- -ك- -روأت- -ي م -ع
سصالزبورغ ألنمسصاوي .
وت-ق-ام م-ب-اري-ات أل-ذه-اب ي-وم-ي 16
و 17أوت أ÷اري بينما تقام مباريات
أإلي -اب ي -وم-ي  23و 24م-ن ألشص-هر
نفسصه .

ل-ودوغوريتسس رازغارد
(ب -ل -غ -اري -ا)  -ف -ي -ك -ت -وري -ا
بلسصن (تشصيكيا )
كوبنهاغن (الد‰ارك) -
ابويل (قÈصس )
دان- -دالك (ج- -م- -ه- -وري -ة
اي-رل-ن-دا)  -ل-ي-خ-ي-ا وارسصو
(بولندا )
دينامو زغرب (كرواتيا)
 سصالزبورغ (النمسصا )سص - - -ت- - -ي- - -وا ب- - -وخ- - -ارسصت
(روم - -ان - -ي - -ا)  -م- -انشصسصÎ
سصيتي (انكلÎا )
بورتو (الÈتغال)  -روما
(ايطاليا )
اي- - - - - - - - - - - -اكسس امسصÎدام
(ه - -ول- -ن- -دا)  -روسص- -ت- -وف
(روسصيا )
ي -ان -غ ب -وي-ز (سص-ويسص-را) -
ب-وروسص-ي-ا م-ونشصنغÓدباخ
(اŸانيا )
ف- -ي- -اري- -ال (اسص- -ب -ان -ي -ا) -
موناكو (فرنسصا )

Œري اليوم بالنمسصا

باريسس سسان جÒمان يلتقي ليون ‘ نهائي الكأاسس اŸمتازة

يلتقي اليوم فريقا باريسس سصان جÒمان و ليون ‘
نهائي الكاسس اŸمتازة الفرنسصي و التي سصتجري
بالنمسصا وŒمع هذه اŸباراة سصنويا ب Úبطل الدوري
وبطل الكأاسس ،وهي اŸرة الثامنة التي تقام فيها
خارج ا◊دود الفرنسصية بعد مونÎيال (مرتان)،
رادسس (تونسس) ،طنجة (اŸغرب) ،نيويورك،
بتسصجيل هدف ألفوز ‘ نصصف ألنهائي ‘ يورو . 2016
ليÈفيل وبك. Ú
أأم -ام م -انشصسص Îسص -ي -ت -ي ،وأأيضص -ا م -ع
وت -غÒت أأم -ور ك -ثÒة ‘ ف -ري -ق أل -ع-اصص-م-ة أل-ف-رنسص-ي-ة أل-ذي
منتخب بÓده وألذي قاده
أسصتغنى عن أŸدرب ألفرنسصي لورأن بÓن وأسصتعان بخدمات
أإلسصبا Êأوناي أÁري ألذي قاد أشصبيلية إأ ¤إأحرأز لقب
إأ ¤إأ‚از ت- -اري -خ -ي
ينوي ا’جتماع باŸدرب ا÷ديد
ألدوري أألوروبي (يوروبا ليغ) مع أشصبيلية ‘ أŸوأسصم
بالوصصول للدور
’رجنتيني
للمنتخب ا أ
ألثÓثة أŸاضصية .
قبل
وع -زز سص -ان ج -رم -ان صص -ف-وف-ه ب-أارب-ع-ة
ألنهائي
لع -ب Úج -دد ه-م أل-ب-ول-ن-دي غ-ري-غ-ورز
كريشصوفياك وألبلجيكي توماسس مونييه
’رج-ن-ت-ي-ن-ي-ة ،أامسس ،م-ن ج-دي-د ل-ت-ط-الب ‚م ب-رشص-ل-ون-ة
ع-ادت الصص-ح-ف ا أ
وأألرج- -ن- -ت- -ي -ن -ي ج -ي -وف -ا Êل -و سص -لسص -و
وصص -احب ال -ك -رة ال-ذه-ب-ي-ة خ-مسس م-رات «ل-ي-ون-ي-ل م-يسص-ي» ب-ال-رج-وع ع-ن ق-رار
وأل-ف-رنسص-ي ح-ا” ب-ن ع-رف-ة وأŸه-اج-م
’يام القليلة اŸاضصية
اعتزاله الدو‹ خاصصة بعد تنصصيب «إادجاردو باوزا» خÓل ا أ
ألسصبا Êخيسصي من ريال مدريد .
على رأاسس اŸنتخب .ورغم أان اŸقرب Úمن الÈغوث قد أاكدوا للصصحفي «إازيكيل
وح -ق -ق سص-ان ج-رم-ان ن-ت-ائ-ج لف-ت-ة ‘
سصخ »Òومصصادر أاخرى أانه ’ ينوي أابًدا تغي Òرأايه إا’ أان ﬁادثات مع اŸدرب ا÷ديد قد
ج -ول -ت -ه ألمÒك-ي-ة ب-ف-وزه ع-ل-ى ل-يسصÎ
’يام القادمة
أاصصبحت م›Èة  .فباوزا أاكد خÓل ندوة صصحفية أانه سصيتوجه ‘ ا أ
سص -ي -ت-ي ب-ط-ل أن-ك-لÎأ -4صص-ف-ر ،وع-لى
’سص-ب-ان-ي-ا وب-الضص-ب-ط Ÿدي-ن-ة ب-رشص-ل-ون-ة ،ح-يث سص-يسص-ت-ق-ب-ل-ه ل-ي-ونيل Ÿناقشصة ›موعة من
إ
ريال مدريد أإلسصبا. 1-3 Ê
اŸواضصيع التي تخصس وضصعيته الراهنة ومسصتقبله الدو‹ .
‘ أŸق -اب -ل ،أسص -ت -ع -د ل -ي -ون ل-ل-م-ب-ارأة
’سصاسس إاقناع ميسصي
اŸدير الفني شصّدد على أان الهدف من زيارته هذه هو ليسس با أ
بالعودة ،بل ا’سصتماع إاليه وﬁاولة فهمه كما أان كلما سصيقوم به هو ﬁاولة شصرح
ب-خ-وضص-ه م-ب-ارأة أأخÒة ل-ه ضص-د ب-ن-ف-ي-كا
مشصروعه القادم له دون أان يؤوثر عليه  .هذا و ⁄يكن اŸدرب هو الوحيد الذي يريد هذا ا’جتماع ،بل ألÈتغا‹ خرج فيها فائزأ  .1-2وكان
الÓعب أاي ًضصا ،حيث إانه حسصب الصصحف يرغب ‘ توضصيح موقفه والتعب Òعما يخا÷ه .
خرج بالنتيجة ذأتها ضصد زينيت بطرسصÈغ
’رجنتيني ‘ فا— سصبتم Èأاول مبارة رسصمية له ،حيث سصيواجه ا أ
وسصيلعب اŸنتخب ا أ
’وروغواي ألروسصي أأيضصا
ضصمن التصصفيات اŸؤوهلة لكأاسس العا. ⁄
وي -ب -دو أأن صص-ان-ع أل-ع-اب-ه ن-ب-ي-ل ف-ق Òأسص-ت-ع-اد

ميسسي مسستعد للعدول عن قرار اعتزاله اللعب دوليا

مسص -ت -وأه ب-ع-د إأصص-اب-ة أأب-ع-دت-ه ع-ن أÓŸعب م-ع-ظ-م أŸوسص-م
أŸاضصي و ⁄يشصارك إأل ‘ أ÷ولة ألثالثة وألثÓث. Ú
وقال فق Òعن أسصتعادة مسصتوأه «كان يتع Úعلي معاودة
ألتمرين قبل ألÓعب Úأآلخرين ،أأشصعر با ‘ Êمسصتوى جيد
لكني  ⁄أأبلغ كامل لياقتي بعد .أألمر سصيأاتي مع خوضس
أŸباريات تدريجيا .
ويقود خط أŸقدمة هدأف ليون ألكسصندر لكازيت ألذي
يرغب أأرسصنال وأأندية أأخرى ‘ ألتعاقد معه.
يفتقد فريق باريسس سصان جÒمان ألفرنسصي خدمات لعبيه
إأدينسصون كافا ،Êوتياغو سصيلفا ،أأمام ليون .
فيما قد يشصهد أللقاء أأول ظهور Ÿاركو فÒأتي‚ ،م وسصط
باريسس ،ألغائب عن أÓŸعب منذ أأبريل أŸاضصي.
تلقى نادي ليون ألفرنسصي ،خًÈأ سصيًئا“ ،ثل ‘ غياب لعب
وسصط ملعبه ،ألدو‹ أ÷زأئري رشصيد غزأل ،بسصبب أإلصصابة.
ومن أŸقرر أأن يعود غزأل ،للمشصاركة مع ليون أأمام نانسصي،
‘ أفتتاح منافسصات ألدوري ألفرنسصي 14 ،أوت أ÷اري .

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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السضبت  06أاوت  2016م
الموافق لـ  03ذي القعدة  1437هـ

أنطلقــــت أليــــــوم بحضضــــــــور ولد علي:

بلوغ رقم سسيد Êهدف اŸشساركة ا÷زائرية بريو دي جانÒو
إأمكانيات متوفرة وظروف لئقة ‘ أنتظار ألتتويجات ألوفر
Óلعاب ألوŸبية  2016بريو دي جانÒو بالنسضبة للرياضض Úأ÷زأئري Úأليوم ،أي بعد حفل ألفتتاح
تعطى إأشضارة ألنطÓق ألرسضمية ل أ
لقل من 23
ألرسضمي ألذي أقيم Ãلعب مارأكانا ألشضه .Òويسضعى ألوفد أ÷زأئري أŸكون من  64رياضضيا إأضضافة Ÿنتخب كرة ألقدم رجال أ
سضنة Ùو أŸشضاركة أŸتوأضضعة ‘ طبعة لندن  2012ألتي أنقذتها ‘ أخر ◊ظة ذهبية توفيق ﬂلو‘ ‘ سضباق  1500م .Îوحسضب توقعات
أŸيدأليات ألتي قدمها أŸسضؤوولون فإان ألهدف هو ألصضعود فوق أŸنصضة أربع مرأت على ألقل وهو هدف إأن –قق سضيكون Ãثابة ““إأ‚از كبÒ
للرياضضة أ÷زأئرية““ ،حسضب رئيسض أللجنة ألوŸبية مصضطفي بÒأف.

معادلة رقم سسيد! 2000 Ê
تريد ا÷زائر التي سضجلت أاحسضن مشضاركة لها ‘
أاوŸبياد سضيد( ÊأاسضÎاليا) سضنة  2000بحصضدها
خمسض ميداليات منها ذهبية أاحرزتها نورية بنيدة
مراح ( 1500م ،)Îمعادلة هذا الرقم لكن اŸهمة
سضتكون بالتأاكيد صضعبة بحضضور أافضضل الرياضض‘ Ú
الرياضضات الوŸبية.
وحسضب رئيسض الوفد ا÷زائري اŸشضارك ‘ ريو
ع -م -ار ب -راه -م -ي -ة Áلك ال -ري-اضض-ي-ون ا÷زائ-ري-ون
المكانيات التي تسضمح لهم بالتأالق والصضعود فوق
منصضات التتويج .وقال براهمية ‘ ندوة صضحفية
نشض -ط -ه -ا ب -ال -ق -ري -ة الوŸب -ي -ة““ :ال-ك-ل ع-ل-ى دراي-ة
بتوقعات ال–اديات قبل مغادرتنا ارضض الوطن.
رياضضي Úمثل فليسضي (مÓكمة) وﬂلو‘ أالعاب
ال-ق-وى) وسض-ن-ت-از (م-ب-ارزة) ل-دي-ه-م ك-ل الم-ك-ان-ي-ات
للتتويج Ãيدالية ا ¤جانب بورعدة ‘ العشضاري““.
وحسضب ال- -ت- -وق- -ع- -ات اŸق- -دم -ة ف -إان ال -ه -دف ه -و
ا◊صضول على ›موع أاربع ميداليات دون –ديد
لونها .واقع اŸيدان وحده من سضيحدد واقعية هاته
ال -ت -ن -ب -ؤوات .ل -ب -ل -وغ اله -داف اŸت-وخ-اة خصضصضت
السض-ل-ط-ات ال-ع-مومية  350م -ل-ي-ون دي-ن-ار م-ن أاج-ل
“ك Úالرياضضي Úمن التحضض ‘ Òاحسضن الظروف
اŸمكنة .و‘ هذا الشضان أاوضضح رئيسض ال–ادية
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل -ج -ي -دو مسض -ع -ود م -ات -ي““ :إاسض -ت -ف -اد
الرياضضيون من كل التسضهيÓت للتحضض Òبا÷زائر
وخارج الوطن .لقد وضضعت اإل–ادية –ت تصضرف
اŸصض -ارع -ي Úك -ل اإلم -ك -ان-ي-ات ال-بشض-ري-ة واŸادي-ة
ÓوŸبياد .كل ما طلبوه ” توفÒه .لقد
–سضبا ل أ
شضارك ‡ثلونا ‘ أابرز الدورات الدولية الكÈى من
أاج -ل ا◊صض -ول ع -ل -ى ال -ن -ق -اط ث -م إاسض -ت -ف -ادوا م-ن
تربصضات عديدة أاخرها بسضاو باولو““ ،معتÈا أان
““ال -ك -رة األن ‘ م -رم -ى ال-ري-اضض-ي Úل-لÈه-ن-ة ع-ل-ى
قدراتهم““ .من جهته ،سضار اŸدير الفني ل–Óادية
ا÷زائرية للمÓكمة مراد مزيان ‘ نفسض الŒاه،
م- -ؤوك- -دا وضض- -ع اÓŸك- -م Úا÷زائ- -ري ‘ Úأافضض- -ل
الظروف.

ﬂلو‘ وفليسسي وبن عمادي و .....األخرون

إاذا ك -انت ال-ن-ت-ائ-ج ت-ك-اد ت-ك-ون ﬁسض-وم-ة ب-ال-نسض-ب-ة
لبعضض الختصضاصضات حتى قبل انطÓق اŸنافسضات
ع -ل -ى غ -رار الشض -راع وال -ت -ج -ذي -ف وا÷م -ب -از ف -إان
حظوظ التتويج Ãيداليات ‘ رياضضات أاخرى تبقى
ق- -ائ- -م -ة خصض -وصض -ا ‘ اÓŸك -م -ة وأال -ع -اب ال -ق -وى
وا÷يدو صضاحبة اŸيداليات ا÷زائرية  15خÓل
اŸشضاركات  12السضابقة منذ  1٩64بطوكيو .ويعتÈ
البطل الوŸبي لسضباق  1500م Îتوفيق ﬂلو‘
حامل المال ا÷زائرية بريو دي جانÒو رغم انه
 ⁄يعلن عن إاختياره بشضأان السضباق الذي يشضارك فيه
 1500أاو  800م .Îع -ام -ل اŸف -اج -أاة ال -ذي ك-ان
حاضضرا ‘ طبعة  2012بلندن سضيغيب هاته اŸرة
ام -ام م -ن -افسض Úي -ع -رف -ون اب -ن سض-وق اه-راسض “ام
اŸعرفة ‘ .العشضاري العربي بورعدة الذي حقق
نتائج طيبة خÓل السضنة اŸاضضية لكن يبدو ان
ا÷زائ-ري ل ي-ت-ع-ام-ل ج-ي-دا م-ع الضض-غ-ط ب-ال-ق-ري-ة
الوŸب -ي -ة .ري -اضض -ة اÓŸك-م-ة ه-ي أايضض-ا م-ن اب-رز
حظوظ اŸيداليات ا÷زائرية بريو ،حيث أان عدد
اŸشض-ارك Úسض-ي-ك-ون  .8ويسض -ع-ى ال-ق-ف-از ا÷زائ-ري
للعود ا ¤منصضة التتويج بعد ثما Êسضنوات من
الغياب .ويتواجد ﬁمد فليسضي خامسض البطولة
ال-ع-اŸي-ة  2015ب -ال -دوح -ة ‘ أاحسض -ن رواق ل -ل-ف-وز
Ãيدالية مثله مثل الثنائي عبد ا◊فيظ بن شضبلة

وع -ب -د ال -ق -ادر شض -ادي .وح-ول السض-ت-ع-دادات ق-ال
اŸدير الفني مراد مزيان–““ :ضضÒات ااÓŸكمÚ
ت-واصض-لت ل-ثÓ-ث سض-ن-وات ك-ام-ل-ة .نسض-ع-ى ج-اه-دي-ن
لسضتعادة طعم التتويج الوŸبي““ .ا÷يدو يحمل
ابضضا المال ا÷زائرية ‘ الوŸبياد الÈازيلي لكن
اŸه- -م- -ة سض- -ت- -ك- -ون م- -ع- -ق- -دة ل- -ل- -غ- -اي- -ة ب -إاعÎاف
الخصضائي .Úوحول اŸسضالة أاوضضح ماتي ““ :بذل
اŸصض -ارع -ون ›ه -ودات ك -بÒة ون -ت -م -ى أان ت -ك -ل -ل
بالنجاح .نحن متفاؤولون رغم كل شضيء وقد تاتي
اŸفاجأاة السضارة من اŸبارز حميد فكتور سضانتاز
الذي يؤومن بقدراته رغم غيابه عن اŸنافسضة Ÿدة
 3سضنوات““ :اأن ل اأعÎف بالهزÁة .الهدف هو
الفوز باŸنازلة الو ¤التي سضتكون صضعبة لكنها
سض- -تسض- -م- -ح ‹ ب- -ال -دخ -ول ج -ي -دا ‘ اŸن -افسض -ة
الوŸبية لأحاول بعدها –قيق النتصضار تلو
الخر من اأجل الصضعود فوق منصضة التتويج““.
اأخÒا اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ل -ك -رة ال-ق-دم ال-ذي
يعود للدور الوŸبية بعد  36سضنة من الغياب
ره -ن ح -ظ -وظ -ه ‘ ال -ت-اه-ل ل-ل-دور ال-ق-ادم ب-ع-د
ال - -ه - -زÁة ام- -ام ال- -ه- -ن- -دوراسض ( )2-3اأمسض- -ي- -ة
اÿميسض Ãلعب جواو هاف◊ „Óسضاب ا÷ولة
الو( ¤اÛموعة  )4التي تضضم ايضضا الرجنتÚ
والÈتغال.

تقّلصضت حظوظ أŸنتخب ألوŸبي لكرة ألقدم ‘ ألتأاهل إأ ¤ألدور ألثا ÊلوŸبياد ““ريو““ بعد أÿسضارة ألقاسضية
ألتي تعرضض لها على يد منتخب ألهندورأسض مسضاء أول أمسض ،وهو ما سضيدفع بزمÓء بو‚اح إأ ¤ألرمي بثقلهم
لرجنت ÚوألÈتغال لضضمان إأحدى تأاشضÒتي ألتأاهل.
خÓل أŸوأجهت ÚأŸقبلت Úأمام أ أ
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دفع اŸنتخب الوŸبي ثمن تراجع مسضتوى بعضض
الÓ-ع-ب ،Úال-ذي-ن ك-ان ي-ن-ت-ظ-ر م-ن-ه-م ال-ك-ث ÒخÓ-ل
الوŸب -ي -اد خ -اصض -ة ح -ارسض اŸرم -ى شض-ع-ال ،ال-ذي
يتحمل جزءا كبÒا من اŸسضؤوولية عقب اÿسضارة
أامام الهندوراسض.
و ⁄يقّدم منتخب الهندوراسض مسضتوى كبÒا لكن
لع -ب -ي -ه اسض -ت-ف-ادوا م-ن األخ-ط-اء ““ال-ب-دائ-ي-ة““ ال-ت-ي
ارتكبها شضعال وزمÓئه‡ ،ا يؤوكد عدم ا÷اهزية
ال -ك -ام -ل -ة ل -ل -م -ن-ت-خب م-ن اج-ل اŸشض-ارك-ة ‘ ه-ذا
اÙفل الرياضضي الكب.Ò
كما  ⁄تظهر بعضض العناصضر األخرى Ãسضتوى ‡يز
رغم أان ا÷ميع انتظر الكث Òمنها على غرار بن
غيث اŸنتقل إا ¤ا–اد العاصضمة ومزيان وحتى
درفلو ،الذي ضضّيع فرصضا با÷ملة رفقة اŸهاجم
بو‚اح ،الذي ل يشضفع له الهدف الذي سضجله Ãا
أان ضضيع العديد من الفرصض السضهلة.
من جهته ،كان اŸدافع دمو بعيدا عن اŸسضتوى

فيما أرجع بن دبكة سضبب ألهزÁة إأ ¤نقصض ألتّركيز

بو‚احÁ““ :كننا الفوز على األرجنت ÚوالÈتغال““

أعÎف بغدأد بو‚اح ‚م أŸنتخب
أ÷زأئري لكرة ألقدم ،بوجود
خطأاين قاتل Úمن زميله حارسض
أŸرمى فريد شضعال ،حيث
تسضّبب ‘ ألهدف ÚألثاÊ
وألثالث Ÿنتخب هندورأسض
خÓل مبارأة ألفريق Úأليوم.
وت -غ -لب م -ن -ت -خب ه -ن -دوراسض ع -ل-ى
نظÒه ا÷زائري  ‘ 2 / 3ا÷ولة
األو ¤من مباريات اÛموعة الرابعة،
‘ الدور األول Ÿسضابقة كرة القدم بدورة
األلعاب األوŸبية (ريو دي جانÒو .)2016
وأاك-د ب-و‚اح““ :ق-دم-ن-ا م-ب-اراة رائ-ع-ة وق-وي-ة ل-ل-غ-اي-ة
وعلينا الÎكيز اآلن ‘ اŸباراة اŸقبلة..أاحرزنا هدفÚ
ولعبنا بشضكل جيد ،فلماذا ل نفوز ‘ اŸبارات ÚاŸقبلتÚ
أامام األرجنت ÚوالÈتغال؟““.
وأاضض -اف ‘““ :الشض -وط األول ،ل -ع -ب -ن -ا ب -ط -ري-ق-ة دف-اع-ي-ة
واعتمدنا على الهجمات اŸرتدة ولكننا  ⁄نتقدم كثÒا
إا ¤األمام..و‘ الشضوط الثا ،Êلعبنا Ãهاجم ÚاثنÚ
وأاب- -ط -ل -ن -ا ان -ط Ó-ق -ات اŸن -افسض م -ن ا÷ان -ب .““Úوأاك -د

الÓعب ⁄““ :نكن نريد اÿروج بهذه النتيجة
بالطبع لكنها كرة القدم.
وأاشض -ار زم -ي-ل-ه ب-ن دب-ك-ة سض-ف-ي-ان ،ال-ذي
أاحرز الهدف األول للفريق ⁄““ :نبدأا
اŸب -اراة بشض-ك-ل ج-ي-د وك-ان ي-ن-قصض-ن-ا
الÎكيز ولكننا قدمنا وجها مغايرا
“اما ‘ الشضوط الثا.““Ê
وأاوضضح““ :على أاي حال ⁄ ،يسضتطع
منتخب هندوراسض أان يفعل شضيئا إال
تسضجيل األهداف ،فيما كان أاداؤونا هو
األفضضل““.
وأاضضاف ⁄““ :يحالفنا ا◊ظ ،سضÔكز اآلن على
مباراة األرجنت ÚوالÈتغال ،وسضنقدم كل ما بوسضعنا
لتحقيق نتائج إايجابية ..سضنحت لنا العديد من الفرصض
وأاهدرناها على عكسض الفريق اŸنافسض ..قدمنا كل ما
بوسضعنا““.وأاعرب بن دبكة عن “نياته بأان يحالف ا◊ظ
الفريق ‘ اŸبارات Úالتاليت Úبعدما عانده ‘ مباراة
اليوم ،ألن الفريق ما زال متمسضكا بفرصضته ‘ التأاهل
للدور الثا ،Êوسضيبذل قصضارى جهده من أاجل هذا خاصضة
بعد األداء ا÷يد ‘ الشضوط الثا. Ê

ا◊ارسس متحزم يلتحق Ãعسسكر اŸنتخب األوŸبي بالÈازيل

حظوظ اŸنتخب األوŸبي تتقلّصس بعد خسسارته أامام الهندوراسس

تراجع مسستوى بعضس العناصسر
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لتعويضض زميله صضا◊ي أŸصضاب

ألّتأاهل إأ ¤ألّدور ألّثا Êأصضبح صضعبا

 ⁄يظهر اŸنتخب الوŸبي بوجه مشضرف خÓل
مواجهة الهندوراسض ،حيث كان الÓعبون تائهون
خÓل الشضوط األول للمباراة ،والذي عرف تقدم
اŸنافسض بهدف Úبعد اسضتغÓل اŸهاجم Úألخطاء
فردية قاتلة من الدفاع
وحارسض اŸرمى.
جب على اŸدرب شضورمان –ضض Òلعبيه
وكان يتو ّ
جيدا من الناحية النفسضية من أاجل دخول اŸغامرة
بقوة وبدون حسضابات ،لكن العكسض هو الذي حدث
حيث ظهر الرتباك على الÓعب Úمنذ الدقائق
األو ¤للمواجهة رغم أان اŸنافسض ليسض من العيار
الثقيل.
وكان من الواضضح نقصض التحضض Òالنفسضي قبل بدء
اŸنافسضة ،وهو ما جعل اŸنتخب يخسضر نقاطا
مهمة كان بإامكانه تفاديها Ãا أان اÿسضارة سضتجعل
م -ن الضض -روري –ق -ي -ق ال -ف -وز خ Ó-ل اŸواج-ه-تÚ
اŸقبلت Úأامام منتخبا األرجنت ÚوالÈتغال.

العدد
17100

اŸطلوب رغم خÈته الكبÒة مع الفرق التي لعب
لها ،حيث يتوجب عليه التحسضن اك Ìخاصضة من
ن -اح -ي -ة ال-ت-غ-ط-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر ◊ج-م اŸن-افسض خÓ-ل
اŸباراة اŸقبلة.

العامل البد...Êالّنقطة اليجابية
الوحيدة
وي -ب -ق -ى ال-ع-ام-ل الي-ج-اب-ي ال-وح-ي-د ه-و ا÷اه-زي-ة
ال -ب -دن -ي-ة ال-ت-ي ظ-ه-ر ب-ه-ا اŸن-ت-خب الوŸب-ي أام-ام
ال -ه -ن -دوراسض ،ح -يث  ⁄يÎاج-ع زمÓ-ء اŸت-أال-ق ب-ن
دبكة إا ¤اÿلف بسضبب تراجع اıزون البد.Ê
وضضغط اŸنتخب على نظÒه الهندوراسضي طيلة
أاطوار اŸقابلة ،حيث ظهر النتعاشض البد Êعلى
ال Ó-ع-ب Úج-ل-ي-ا رغ-م ال-نسض-ق ال-ع-ا‹ ال-ذي ف-رضض-وه
بسض -بب ت -أاخ -ره -م ب -ف -ارق ه -دف Úإا ¤غ -اي-ة ن-ه-اي-ة
اŸباراة.
وي -ت -وجب ع -ل-ى ا÷ه-از ال-ف-ن-ي السض-ت-ث-م-ار ‘ ه-ذا
العامل خÓل اŸواجهة اŸقبلة التي تبقى مصضÒية
‘ مشضوار اŸنتخب لن الهزÁة أامام األرجنتÚ
معناها اÿروج من اŸنافسضة من دورها األول.

جه ألناخب ألوطني بي Òأندري
و ّ
شضورمان ليلة أÿميسض ألدعوة
للحارسض أسضامة متحزم
تعويضضا لزميله عبد ألقادر
صضا◊ي أُŸصضاب.
وكان صضا◊ي قد تعّرضض إلصضابة
ع- -ل- -ى مسض -ت -وى ال -ي -د ،اÿم -يسض
اŸاضضي ،وأامره الطبيب بالعÓج
Ÿرادف
والتوقف عن اŸنافسضة ،ا ُ
ل -ع -دم مشض -ارك -ت -ه ‘ أاوŸب -ي -اد ري-و
.2016
ووصضل ا◊ارسض متحزم إا ¤مدينة ريو
دي ج -انÒو الÈازي -ل -ي-ة م-وط-ن أاوŸب-ي-اد ،2016
صضباح امسض ا÷معة ،كما أاوردته ““الفاف““ ‘ أاحدث
بيان لها ،بعد أان شضّد الرحال جوا مسضاء اÿميسض
اŸاضضي.
وسضبق إلبن خنشضلة اŸشضاركة مع اŸنتخب الوطني
األوŸب -ي ،ح -يث حضض -ر ف -ع -ال -ي-ات ك-أاسض إاف-ري-ق-ي-ا
Óم -ال ب -السض-ن-ي-غ-ال م-ا ب Úاأواخ-ر ن-وف-م Èوب-ح-ر
ل -آ
ديسضم( 2015 Èتابع الدورة من دكة البدلء) .لكن

ُ ⁄ي - -درج ضض- -م- -ن ق- -ائ- -م- -ة الـ  18لعبا
اŸعني ÚبأاوŸبياد ريو  ،2016حيث
اك -ت -ف-ى ا÷ه-از ال-ف-ن-ي ب-ا◊ارسضÚ
عبد القادر صضا◊ي وفريد شضعال،
وف- -ق- -ا Ÿا ت- -نصض ع- -ل- -ي -ه ل -وائ -ح
اŸنافسضة ،وأادرج متحزم ضضمن
القائمة اإلحتياطية .
وحرسض فريد شضعال عرين آامال
““اÿضضر““ ضضد الهندوراسض ،مسضاء
اÿم - -يسض .ضض - -م - -ن إاط- -ار ا÷ول- -ة
األو ¤من دور اÛموعات ألوŸبياد
ريو .2016
ويرتدي ا◊ارسض أاسضامة متحزم ( 22سضنة) زي
فريق مولودية العلمة من القسضم الثا ،Êحتى صضيف
.2018
وت -ن-ت-ظ-ر م-ت-ح-زم وزمÓ-ؤوه م-ن اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي
األوŸبي مقابلتان ضضد األرجنت ÚوالÈتغال ،األحد
واألربعاء اŸقبل Úعلى التوا‹ ،برسضم ا÷ولتÚ
ال -ث -ان -ي-ة وال-ث-ال-ث-ة (األخÒة) م-ن دور اÛم-وع-ات
ألوŸبياد ريو .2016

رفضض –ميل أ◊ارسض شضعال مسضؤوولية أÿسضارة

شسورمان متفائل بتحقيق التأاهل رغم صسعوبة اŸأامورية

وصضف ألسضويسضري بي Òأندري شضورمان ،أŸدير ألفني للمنتخب أ÷زأئري ،موأجهة منتخب
هندورأسض ،بأانها كانت ‘ غاية ألصضعوبة ،خاصضة وأن أŸنتخب ألهندورأسضي لعب بقوة فائقة،
لوŸبية.
فيما أفتقد ““أÿضضر““ لبعضض ألعناصضر أŸؤوثرة ‘ بدأية مسضÒته باŸسضابقة أ أ
تغلب منتخب هندوراسض ،على نظÒه ا÷زائري 3
 ‘ 2 /ا÷ول -ة األو ¤م -ن م -ب -اري -ات اÛم-وع-ة
الرابعة ‘ الدور األولŸ ،سضابقة كرة القدم بدورة
األلعاب األوŸبية ريو دي جانÒو.
وأاوضضح شضورمان ،أان فريقه افتقد لقائده وحارسض
م- -رم- -اه األسض -اسض -ي ع -ب -د ال -ق -ادر صض -ا◊ي بسض -بب
اإلصضابات ،وأان الفريق تأاثر بغياب الÓعب ÚكثًÒا،
خ -اصض -ة ‘ م -واج -ه -ة ف -ري -ق ق -وي م -ث -ل م -ن -ت-خب
هندوراسض الذي لعب بقوة بدنية فائقة .
وأاشضار شضورمان ،إا ¤أان ا◊كم تغاضضى عن بعضض
اللتحامات القوية من قبل لعبي هندوراسض ،ولكن
ا◊كم بشضر ‘ النهاية وÁكن أان يخطئ ويصضيب.
ودافع مدرب ا÷زائر ،عن حارسض مرماه فريد
شضعال ،الذي ارتكب أاخطاء تسضببت ‘ الهدفÚ
الثا Êوالثالث Ÿنتخب هندوراسض.
وأاوضض -ح شض -ورم -ان““ :ع -ل -ي -ن -ا احÎام ا◊ارسض ألن -ه
ي-ت-م-ت-ع ب-إام-ك-ان-ي-ات ج-ي-دة ل-ك-ن-ه م-ث-ل ب-اق-ي لعبي التزان،
وبرر شضورمان تفاؤوله ،باألداء القوي الذي قدمه
الفريق صضغ Òالسضن ويجب أال نضضغط عليه““.
وأاعرب شضورمان ،عن أامله ‘ عودة الروح لصضفوف اŸنتخب ا÷زائري ‘ الشضوط الثا ،Êحيث سضنحت
ال -ف -ري -ق ‘ اŸب -اراة ال -ت -ال -ي -ة ال -ت -ي ي-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه-ا له عدة كرات كان من اŸمكن أان تقلب نتيجة
اŸنتخب األرجنتيني يوم األحد اŸقبل ،مشضًÒا إا ¤اŸباراة.
أان -ه لب -د م -ن الح -ت -ف -اظ ب -ال-ت-ف-اؤول م-ع الن-ت-ق-ال وأاضضاف مدرب ا÷زائر ،أان فريقه قدم عروضضا
جيدة ‘ اŸباريات الودية التي خاضضها اسضتعدادا
بالتفك Òسضريعا ‘ اŸباراة اŸقبلة.
ألوŸبياد ريو.
وأاكد شضورمان أان الفرصضة ما زالت قائمة لسضتعادة

يريدأن صضنع أل‚از ونيل أŸيدأليات

ﬂلو‘ واŸلو‹ يتصسّدران آامال الّرياضسة العربية ‘ أاوŸبياد ““ريو““

ُينتظر أن يقدم ألعرب أحد أفضضل نتائجهم ‘
أوŸبياد ريو  ،2016فبعد ألوصضول إأ 12 ¤ميدألية
‘ لندن سضنة Á ،2012لك ألعرب فرصضة كبÒة
لتحقيق عدد أعلى من أŸيدأليات ‘ ألÈأزيل.
 23ذهبية و 24فضضية و 47برونزية هو رصضيد اŸنتخبات
العربية ‘ تاريخ األوŸبياد ،ويعد اŸنتخب اŸصضري
األك Ìحصضداً للميداليات بـ  26وتتبعه اŸغرب ب ـ 22
وا÷زائر بـ .15
و‘ وقت حصضد العرب أاك Èعدد ميداليات ‘ أاوŸبياد
سضيد Êسضنة  14( 2000ميدالية) ،فإان الدورة األخÒة التي
أاقيمت ‘ لندن سضنة  2012شضهدت  12ميدالية عربية
أاوŸبية ،كثا Êأافضضل رقم يحققه العرب ‘ األلعاب ،وهو
ما Áكن النطÓق منه والبناء عليه ‘ أاوŸبياد ريو دي
جانÒو .2016
ت -ع -د أال -ع -اب ال-ق-وى ا◊دث ال-ذي يشض-ه-د ال-ت-ف-وق األكÈ
للعرب ،حيث ‚ح الرياضضيون ‘ حصضد أاك Èعدد من
اŸيداليات فيها تاريخياً ( 38ميدالية 13 ،ذهبية) .و‘

أاوŸبياد ريو  ،2016سضيشضكل سضباق  3000م Îحواجز
ل-لسض-ي-دات م-ي-دال-ي-ة شض-ب-ه مضض-م-ون-ة ل-ل-ع-رب ،ف-هذه الفئة
سضتشضهد تواجد البحرينية من أاصضل كيني روث جيبيت
التي تتصضدر قائمة التصضفيات اŸؤوهلة لريو (8 : 5٩ . ٩7
دقائق) ،و“لك ثا Êأافضضل رقم عاŸي ‘ تاريخ السضباق،
أام -ا األم -ل ال -ث -ا Êل -ل-ع-رب ‘ ه-ذه ال-ف-ئ-ة فسض-ي-ت-م-ث-ل ‘
التونسضية حبيبة الغريبي التي “لك ثالث أافضضل رقم ‘
التصضفيات اŸؤوهلة إا ¤ريو ( ٩ . 05 . 36دقائق) و–مل

الغريبي الرقم القياسضي اإلفريقي ورابع أافضضل رقم ‘
العا .⁄و‘ سضباق  1500م Îللرجال ،يشضكل رياضضيان
عربيان أام ًÓكبÒاً بتحقيق ميدالية ،وهما ا÷زائري
توفيق ﬂلو‘ واŸغربي عبد العاطي إايكدير ،فاألول
حامل ذهبية أاوŸبياد لندن  2012وÁلك ثا Êأافضضل رقم
‘ التصضفيات اŸؤوهلة إا ¤ريو ( 3 : 28 . 75دقائق) ،أاما
إايكدير فيملك الرقم الثالث ‘ التصضفيات اŸؤوهلة (. 7٩
 3 : 28دقائق) ،وسضيشضارك أايضضًا ‘ سضباق  5000م.Î
أام -ا األم -ل األق -وى ل -ل -ع -رب ‘ أال -ع -اب ال-ق-وى ف-ي-ح-م-ل-ه
القطري معتز عيسضى برشضم ‘ فئة القفز العا‹ ،فحامل
الرقم القياسضي اآلسضيوي وصضاحب أافضضل قفزة ‘ قائمة
التصضفيات اŸؤوهلة ( 2 . 41مÁ )Îلك ‘ جعبته ثاÊ
أاعلى قفزة ‘ تاريخ اللعبة كان قد حققها ‘ سضنة 2014
( 2 . 43م ،)Îوه -ي ع -ل-ى ب-ع-د سض-ن-ت-مÎي-ن م-ن ال-رق-م
القياسضي العاŸي .وسضيسضعى برشضم ليكون أاول رياضضي
قطري يحصضد ميدالية ذهبية أاو فضضية ‘ تاريخ األلعاب
األوŸبية.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
السشبت  0٦أاوت  ٢0١٦م
الموافق لـ 0٣ذو القعدة  ١٤٣٥هـ
العـ ـدد١٧١00 :
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را Êرا ‘ Êوسشط جناÊ
السشّر والبهاء ريته بعيا Êرا ÊراÊ
حالفة بالربا Êهذه اŸرة ما ناأخذ غÒ
الÈا.Ê

الثور

يا ’لّتي فاطمة يا’لّتي فطوم
سش -ب-ح-ان خ-ال-قك ريت ال-ن-ج-وم ‘
السش-م-اء حسش-ب-ت-ه-م سش-اقك ال-ع Úت-ب-ك-ي ع-ليك
والقلب مششتاقك.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
الطفل العجوز ‘ بنغÓديشش
عمره  4سسنوات

ا÷وزاء

السش -ف -ي -ن -ة ال -ل-ي ج-ات ب-اشص
أان-ك-اف-ي-ه-ا ب-ال-ل-وز والسش-ك-ر ن-ط-عم
غ -اشش -ي -ه -ا (أاي ن -اسش -ه -ا) وب -ال -زب-اد
والعطر نطلي سشواريها ونطلب ربي العزيز
للحج يّديها.

السسرطان

بعثت لك يا ششباب دموعي
ق -رن -ف -ل -ة ح-م-راء ي-اع-دو ب-ن ع-دو
بّدلتني بامرأاة قال ‹ والله يا ’لة ما نبذلك
بالغﬁ Òبتك ‘ قلبي حتى يششيب الط.Ò

الطفل بايزيد حسش ،Úمن جنوب
بنجÓديشص ،يعا Êمن تورم الوجه وŒوف
العين Úوترهل ا÷لد وآا’م اŸفاصشل وصشعوبة
التبول وبالفعل لديه أاسشنان ضشعيفة
ومكسشورة .حيث سشلطت صشحيفة «ديلي ميل»
الÈيطانية الضشوء على صشبي يبلغ من العمر
أاربعة أاعوام يششبه العجوز اŸتقاعد البالغ من
العمر  80عاماً بسشبب إاصشابته Ãرضص نادر ’
يصشدق .يعا Êالطفل الصشغ Òمن ردود أافعال
اÛتمع حيث يخششى اأ’طفال اللعب معه،
على الرغم من أانه يتميز بذكاء فوق
اŸتوسشط.
أاضشافت «خاتون» والدة بايزيد حسش Úأانها
شش -ع-رت ب-ال-رعب ل-رؤوي-ة الصش-ب-ي ع-ن-د و’دت-ه،
حيث كان ›رد جلد وعظام ،لكنها فخورة
أانه ذكي للغاية باŸقارنة مع اأ’طفال اآ’خرين
من عمره.

ومضســــــــــة

لسسكيمو يسستخدمون الثÓجات
^ أان أاهل ا إ
لن ا÷و
◊فظ الطعام من التجمد أ
عندهم أابرد من الثÓجة .
^ أان حثيلة ما يلقى ‘ نافورة «تريفي «
الشسهÒة ‘ روما والتي يعتقد الناسش أانها
–قق أامنياتهم هي  3000يورو يوميا.

رÃا تنام وعششرات الدعوات ترفع لك .
من فق Òاعنته.
أاو جائع اطعمته.
أاو حزين اسشعدته.
أاو مكروب نفسشت عنه .
’ تسشتهن بفعل ا Òÿابدا ً
حتى ا’بتسشامه ‘ وجه من تلقاه تصشنع الكث ‘ Òنفسشه
.كن صشديقاً للجميع الق التحية

ششيء أاصشفر اللون سشارق
عقل الكون ويحرم لذة
النوم

^ ’ –سِشد أاحدا على نعمة فإاّنك ’ تعلم ماذا أاخذ
الله منه و’ –زن على ُمصشيبة فانك ’ تعلم ما
سشيعوضشك الله عنها
^ ا’نسش- -ان يصش- -دق م- -اي- -رى أاك Ìم- -ن تصش- -دي- -ق -ه
مايسشمع ’ ،نسشتعجل بحكمك على ششخصص قبل ان

للعبــرة
 Óفمه
اششÎى اÙتال حمـ ـارا وم أ
ب- -لÒات م- -ن ال- -ذهب رغ -م ً-ا ع -ن -ه ،
وأاخذه إا ¤حيث تزدحم اأ’قدام ‘
السش -وق ف -ن -ه -ق ا◊م -ار ف -تسش-اق-طت
النقود من فمه ..
ف -ت -ج -م -ع ال-ن-اسص ح-ول اÙت-ال
الذي أاخÈهم أان ا◊م ـار كلما نهق
تتسشاقط النقود من فمه بدون تفكÒ
بدأات اŸفاوضشات حول بيع ا◊م ـار
 ..واششÎاه كب Òالتجار Ãبلغ كبÒ
لكنه اكتششف بعد سشاعات بأانه وقع
ضشحية عملية نصشب غبية فانطلق
م - -ع أاه - -ل اŸدي- -ن- -ة ف- -ورا ً إا ¤ب- -يت
اÙت-ال وط-رق-وا ال-ب-اب ف-أاج-اب-ت-هم
زوج -ت -ه أان -ه غ Òم -وج -ود !! ل -ك -ن-ه-ا
سشÎسشـ ـل ال- -ك- -لب وسش- -وف ي- -حضش -ره
ف ـ ـ ـورا .
ف -ع  Óً-أاط-ل-قت ال-ك-لب ال-ذي ك-ان
ﬁبوسشا فهـ ـرب ’ يلوي على ششيء ،
لكن زوجها عاد بعد قليل وبرفقته
كلب يششبه “اما الكلب الذي هرب .
ط- - -ب- - -عً- - -ا  ،نسش- - -وا Ÿاذا ج - -اؤووا
وف - -اوضش - -وه ع - -ل- -ى شش- -راء ال- -ك- -لب ،
واششÎاه أاحدهم Ãبلغ كب Òثم ذهب
إا ¤البيت وأاوصشى زوجته أان تطلقه
ليحضشره بعد ذلك فأاطلقت الزوجة
الكلب لكنهم  ⁄يروه بعد ذلك
ع -رف ال -ت -ج -ار أان -ه -م ت -ع -رضش -وا
للنصشب مرة أاخرى.
ف -ان -ط -ل -ق -وا إا ¤ب -يت اÙت-ال

العذراء

جايز على بابنا جايز واشص
تشش- -وف ان- -ا ’بسش- -ة ◊ري- -ر و انت
’بسص الصش -وف ق -ال -ه-ا ي-ا ’ل-ة ل-ب-اسص ال-رج-ال
ﬂلوف ارواحي ليا نلبسشك لقاط و نزيدلك
الششنتوف.

اŸيزان

حك ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـال

ققصصسسةة ووااققععييةة

لسسد
ا أ

عندنا ششجرة معمرة بالياقوت
وع -ن -دن -ا ف ّ-وارة م -ع -م -رة ب-ا◊وت
اعطو Êابنتكم و’ نطيح ‰وت.

مرحكلب االعأ’دد السسابق:

م
وه -ك -ذا أاص – Òته جسشر
ش-ب-ح م-
وكب اأ’مÒ
فوق ا÷سشر

مشش-ي-ت-ي مشش-ي-ة زه-ري-ة ف-ات-و
ثلث ششبان عليك ا’ول قالك من
صشابك ليا و الثا Êقالك من صشابك ح ‹Óو
الثالث قالك من صشابني ا’رضص و أانتِ “ششي
عليا.

العقرب

ط- -ل -عت ل -لسش -ط -ح و ف -رششت
زرب- -ي -ة ،م -ر ع -ل -ي ج -ن وج -ن -ي -ة،
قالو‹ ايشص بيك يا لبنية؟ قلتلهم
حبيبي غاب علي ،قالو‹ نعملو اليد ‘ اليد
و‚يبوه ليك إان ششاء الله هاذ العششية هدية.

القوسس

اÙتال والأغبياء

ودخ- -ل- -وا ال- -ب- -يت ع -ن -وة ف -ل ـم
يج ـدوا سشوى زوجته  ،فجلسشوا
ينتظرونه وŸا جاء نظر إاليهم ثم إا¤
زوج- - -ت- - -ه  ،وق ـ ـال ل- - -ه - -ا Ÿ :ـ ـاذا ⁄
تقومي بواجبـ ـات الضشيافة لهـ ـؤو’ء
اأ’كـ ـارم ؟ ف- -ق -الت ال -زوج -ة  :إان -ه -م
ضشيوفك فقم بواجبهم أانت .
فتظاهر الرجل بالغضشب الششديد
وأاخ ـرج من جيبه سشكينا مزيفا من
ذلك النوع الذي يدخل فيه النصشل
باŸقبضص وطعنها ‘ الصشدر حيث
ك -ان ه -ن-اك ب-ال-ون-ا م-ل-ي-ئً-ا ب-الصش-ب-غ-ة
ا◊م - -راء  ،ف- -ت- -ظ- -اه- -رت ال- -زوج- -ة
باŸوت صشار الرجال يلومونه على
هذا التهور فقال لهم:
’ تقلقوا  ...فقد قتلتها أاك Ìمن
مرة وأاسشتطيع إاعادتها للحياة مرة
أاخرى وفورا اخرج مزمارا ً من جيبه
وب -دأا ي -ع -زف ف-ق-امت ال-زوج-ة ع-ل-ى
الفور أاك Ìحيوية ونششاطا ..
وانطلقت لتصشنع القهوة للرجال
اŸدهوشش!! Ú
نسش- - -ى ال - -رج - -ال Ÿاذا ج - -اءوا ،
وصش -اروا ي -ف -اوضش -ون-ه ع-ل-ى اŸزم-ار
حتى اششÎوه منه Ãبلغ كب Òجدا ً
وع -اد ال -ذي ف -از ب -ه وط -ع -ن زوج-ت-ه
وصش -ار ي -ع -زف ف-وق-ه-ا سش-اع-ات ف-ل-م
تصشحو و‘ الصشباح سشأاله التجار عما
حصشل معه فخاف ان يقول لهم انه
قتل زوجته فادعى ان اŸزمار يعمل
وانه “كن من إاعادة إاحياء زوجته ،
فاسشتعاره التجار منه  ....وقتل كل
منهم زوجتًه وبعد أان طفح الكيل مع

ابـتـسسـم

يا ناسص ÓŸح مدو‹ بنتكم و
ا’ ن-ط-ي-ح ‰وت..ب-ن-ت-ن-ا شش-رط-ه-ا
غا‹ و مقامها عا‹..مدوها‹ و
ا’ نششتكي بيكم لربي العا‹.

ا÷دي

ال -ت -ج -ار  ،ذه -ب -وا إا ¤ب-يت اÙت-ال
ووضش -ع -وه ‘ ك -يسص وأاخ -ذوه ل -ي-ل-ق-وه
بالبحر ..
سش- -اروا ح- -ت -ى ت -ع -ب -وا ف -ج -لسش -وا
للـ ـراحة فن ـاموا .
صشار اÙتال يصشرخ من داخل
الكيسص  ،فجاءه راعي غنم وسشأاله عن
سشبب وجوده داخل الكيسص وهؤو’ء
نيام فقال له :
بأانهم يريدون تزويجه من بنت
كب Òالتجار ‘ اإ’مارة لكنه يعششق
ابنة عمه و’ يريد بنت الرجل الÌي
..
طبعاً أاقنع صشاحبنا الراعي بأان
يحل مكانه ‘ الكيسص طمعا بالزواج
من ابنة كب Òالتجار  ،فدخل مكانه
ب -ي-ن-م-ا أاخ-ذ اÙت-ال أاغ-ن-ام-ه وع-اد
للمدينة ..

Ÿا نهضص التجار ذهبوا وأالقوا
ال -ك -يسص ب -ال -ب -ح -ر وع-ادوا ل-ل-م-دي-ن-ة
مرتاح .. Úلكنهم وجدوا اÙتال
أامامهم ومعه  ٣00رأاسص من الغنم ...
فسشأالوه فأاخÈهم بأانهم Ÿا أالقوه
ب -ال -ب -ح -ر خ -رجت ح -وري -ة وت -ل -ق -ت-ه
وأاع -ط -ت -ه ذه -ب -ا وغ -ن -م -ا وأاوصش -ل -ت-ه
ل -لشش -اط -ئ وأاخÈت -ه ب -أان -ه-م ل-و رم-وه
Ãكان أابعد عن الششاطيء أ’نقذته
أاختها اأ’ك Ìثراء التي كانت سشتنقذه
وت -ع -ط -ي -ه آا’ف ال-رؤووسص م-ن ال-غ-ن-م
وه -ي ت -ف -ع -ل ذلك م -ع ا÷م -ي -ع ك-ان
اÙت -ال ي -ح -دث -ه -م وأاه -ل اŸدي-ن-ة
يسشتمعون فانطلق ا÷ميع إا ¤البحر
وأال-ق-وا ب-أان-فسش-ه-م ‘ ال-ب-ح-ر (ع-ليهم
العوضص)
وصش-ارت اŸدي-ن-ة ب-أاك-م-ل-ه-ا م-لكًا
للمحتال !!

’ع--راب ‘ ب--ي--ت-ه
ك--ان أاح--د ا أ
ف-----ج-----اء رب ال----دار( اُŸؤوْ ٍج----ر )
’جرة فقال له أاصْشلحْ هذا
يطالبه با أ
السش---قَ---ف أاو’ ف--إان--ه ُي--ط--قِ--ط--ق .ف--ق--ال
اŸؤوجر ’ عليك فإانه يسشبxح لله فقال
ال----رج----ل أاخشش----ى أان ي----در َك---ه اÿشش---وع
فيسشجَد.
زار بعضشهم نحويا مريضشا
فقال له ما الذي تششكوه
قال حمى جاسشية نارها حاميه
منها ا’عضشاء واهية و العظام
باليه
فقال له  ’ :ششفاك الله بالعافيه
و ياليتها كانت القاضشية.

قطّعت اللحم بيدى و عملت
بذور  ،و سشمعت الكÓم بوذ Êو عرفت من
قالو  ،يا قايل ÚالكÓم القبيح واشص تربحوا ،
أانا طاوسص ‘ القصشر و انتم خفاشص النهار ما
يضشوالو.

الدلو

جزت على جنية ،قالت ‹
واشص –وسشي يا ولية  ،قلت لها
م -ان -ى ن -ح ّ-وسص ’ ع -ل -ى م -ال و’ ع -ل -ى ج-اه،
نحوسص على من ضشيّعت قو‹ ليّا .

ا◊وت

جايز على باب دارنا ’ ،بسص
ت -ل -مسش -ا ،Êق -ت -ل -و ي -ا شش-ي-خ ب-ا’ك
تنسشا ، Êقال ‹ والله ما ننسشاك  ،ونصشيبك
على ربي جاه و سشلطا.Ê
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ألخميسس  ٦٠أوت  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ٠٣ذي ألقعدة  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
أغنية
للفنان
حمدي بناÊ

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٢٨نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

متشسابهة

١

٩

و’ية
جزأئرية

نعلم

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
صساحب أاغنية البارح كان
‘ عمري عشسرين.

دردشسة
لسسهم
اأ

زميلة

زكية
مبعÌة
عملة
يابانية

دق

أللغز:

أالح ـ ـ ـ ــل

ﬁمد قنز
اللحية
›تمعات
فتيحة سسلطان

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة ا◊روف
لعبة ا◊روف

٣

رب
أرشسد

شسكر

للتعريف
بضسائع
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رقم
منصسف
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ألكلمـــــــات:

الكحÓء ،الكذاب ،الكراث ،الكرازة ،الكراسس،
الكراع،الكرامة ،الكراهة ،الكراء ،الكرب ،الكرباج،
الكرد ،الكرة ،الكرتون ،الكرسسنة ،كرم ،الكرسسوع،
الكرشس ،الكرع ،الكركدن ،كسسا ،الكروان ،الكرم،
كري ،كز ،كرز.
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الحل  /كلمات متقاطعة

أفقيا )١ :ماما دوسساخو ،حميد زوبا ،م.م،
مل ،ري ،’ ،أسس ،دأر ،أ.أ ،مد ،ريال ،أمسس،
يلي ،بلح ،أبي ،خŸ ،Òاع ،أل ،أل ،’ ،ورود،
ألليل ،وأينل ،رسسم ،أة ،يوأكب ،رفضس.
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أاديب وباحث عباسسي الذي
درع صس -ي -ت-ه م-ع-ظ-م أاق-ط-اب ‘
ميدانه لكنه تو‘ بسسبب وقوع
نكتته عليه من يكون؟
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حذأء

أغنية للفنان حمدي بناÊ

خوف

عمودياﬁ )١ :مد ميخاز ،Êأمل ،دليل،
يو ،Ë ،ري ،أ’ ،أدرأر ،ل.ل ،دزيري ،بÓل،
و.و ،أ ،Ë ،⁄سسبل ،أحل ،رسسل. ،أ.أ.أ.أ ،عد،
رف ،أ.أ.أ ،و.و ،سسمو ،مبارأة ،مارسسيليو ،أت.
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٤٨ + ٧٩ + ٧٥ + ٨٣ + ٩٨ + ٤٥
٥٠١ = ٧٣
الحل  /تسسل وتثقف

ج/ألعا ⁄أŸسسلم ألطبيب
هو ““أبن سسينا““
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حرسس

٦

أبن
ألفنان رأبح
درياسسة

`

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

ضسمÒ
منفصسل
رجع

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٥

دية

نادر

سس -ر ب-اŒاه ا أ
لسس-ه-م
مبتدئا با◊رف ميم ( م))
حتى نصسل إا ¤حرف تاء
(ت) ل- - -ت - -ج - -د ال - -ك - -ل - -م - -ة
اŸفقودة.

للسسؤوأل
ثلثا كسسر
نظÒ

آألة طرب
فاه

رمز
جÈي

عملة
آأسسيوية

٤

مطربة
جزأئرية

أصسلح
ألبناء

ثروة

فاه
قارة
صسفرأء

قادم

رقــــــــــم

ألوجع

سساخن

667

١٠

منام

٨

١٧١٠٠

قاموسس
رأية ـ م ـ

حرف

ألعدد

٢

ينظف ـ م
ـ

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

‡ ) ١ثل باإ’ذأعة أ÷زأئرية ،حرف أبجدي
‡ ) ٢ثلة جزأئرية
 ) ٣متشسابهان ،سسقط ،كون
 ) ٤خاصستي ‘ ،ألدرأع
 ) ٥شسعوب ،من أأ’هل ،ألوجع ـ م ـ
 ) ٦برهان ،أحسسان ،للتعريف
 ) ٧أأ’مل ،عاصسمة عربية ـ م ـ
 ) ٨جوأب ،نزهة
 ) ٩ثلثا بدن ،سسقي ،أرشسد ـ م ـ
للمسساحة ـ م ـ
‡ ) ١٠ثلة وﬂرجة مسسرحية بعث ـ م ـ
‡ ) ١١ثلة تلفزيونية وسسينمائية جزأئرية

عموديا

‡ ) ١ثل مسسرحي Ãسسرح وهرأن أ÷هوي ،ثلثا سسفر
 ) ٢منام ،وجع ـ م ـ ،خوف
 ) ٣ثلثا ميل ،عاصسمة أمريكية ـ م ـ ،مزمار
 ) ٤غطاء ـ م ـ ،نصسف كيلو ،حرف مكرر
 ) ٥متشسابهة ،معلمة
 ) ٦نظ ،Òللجزم ،طفل ـ م ـ
 ) ٧يصسرح ـ م ـ ،وأسسع ـ م ـ ،ثلثا كان
 ) ٨حرف أبجدي ،ع ،Èضسروري للرضسيع
 ) ٩خاصستي ،ننجب
 ) ١٠أمة مبعÌة ،قادم ،للنصسب
 ) ١١دولة أفريقية ،يع Èفوقه
 ) ١٢فنان جزأئري

ألسسبت  06أوت  2016م أŸوأفق لـ  0٣ذي ألقعدة  14٣7هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com

العدد
17100
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أنسسرسس جار  Êفاسسن أنكم كل أسس نالسسبث أغميسس نتمازيغث..ما Êأتافم
ÿبار نتمورثنا أسس ووألن يÓن نسسنيهن أق غورن سسكل ،أشسنويث ،أمزأبيث ،أقبايليث،
أشس-اويث ،أترأقيث..ألشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"ألشسعب" م -انك أت -ي -ل-ي سس-م-ا أو أزأث أن ك-ل
نوقرأي..ألهدف أنغ نتا أعذأل نالشسي يÓن يÎأق أق جرنان "ألشسعب"  ،وأأنتشسني
نÎحب سساÿطوأث أنيغ لرياي  Êقرأين نوجرنان مانك أثنحسسن.

ثمورث أنلورأسس أمقرأن ثحما لباسس

◊َمان نوسسنـ ـاي اقعـ ـدان ثسسع ـ ـدا لباسس
ا ُ
انلعب ـ ـ ـ ـ ـاذ السسبيط ـ ـ ـراث ذي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاثنت
ثسسعدأ أ◊َُمان أق Óثوثا
ثمورث نا÷زأير ذقسسناي
أقعدأن سسÒتو ذي ثموث
أنلورأسس أمقرأن لباسس
أنلعباذ سسبيطارأث
وثسسمرضسيهن مليح سسÒتو
ألدريث أمزيانن ذأمغارن
ذمريضسن سسالÓزم أق Óأمغبان
أعيان أذثنفسسن مليح خاطر لهوأ
وليشس طول وثا Êأخدأمن أقÓ
أترأقن سسÒتو يا أق Óبنان وخدم ذي برأ.
◊ َم -ان اق  Ó-ان-ن-ان-غ اط-ب-ي ÍفÓ-سس
ا ُ
بلي ثوعر مليح و’زم اسسموق لباسس
ن- -ا’إح- -ت- -ي- -اط خ- -اط- -ر ث- -ق -وا وث -ن -ق،
اوسسشس- -ي- -نشس ل- -ع- -ب -اذ ان -ي -غ ال -ق -ي -مت
ت-ام-ق-رانت اث-وثÓ-ي-ي-ن-اي وخاطر الله
غالب فيط خدم و’زم اثرقن ،ويروح
ا÷رن - - -ال نـ»الشس - - -عب» غ - - -ن - - -ق- - -ل- - -ي
ن-السس-ب-ي-ط-راث وي-وف-ا لباسس ‰ريضسن
اق Ó-اثصس-رع-ي-ه-ن ال-قايلة وثسسغميهن
ذي السسبيطراث بشسام اذدوان مليح
ورق -نت اŸصس -ال -ح ن -ا’أرصس-اد ا÷وي-ة
ذي اŸط -ار ا‰صس-ط-ف-ى ب-ن ب-وال-ع-ي-د
ق -ارنت ب -ل -ي السس -خ -انت السس -م -ن -ت -اي
اقعدان وثهدياسسن هتيلي تامقرانت

مليح
م -ل -ي -ح و’زم -اسس ا’إح -ت -ي-اط وي-وذان
اذت- -راق- -نشس سسÒت- -و ذي ال -وقث سس -ي
العشسرة نتصسبحيث بغ Òاتروح القيار
غ- -اÿمسس- -ة ن- -ت- -عشس- -وي- -ن ان -ي -غ اغ Ó-
نالعصسر.
والسس -ك -ان ان -ل-وراسس ام-ق-ران ح-م-دن
رب-ي سس-ب-ح-ان-و ف-الشس-ي ادي-وشس-ا بصس-ح
◊َمان وحتى ذي اقيط يقوا
ينغيهن ا ُ

الغط
لباسس ووليشس نلهوى بشسام اذثنفسسن
لعباذ ،و’ن حتى يا اأق Óتنوسسن ذي
برا سسمنت انتدار انسسن رولن سسي
الشس - -ن - -اب - -ر اق  Ó- -اح - -م- -انت وح- -ت- -ى
ل -ك -ل -م -ات -زور اغ -رسس م-ا ت ه-ت-ق ذي
السس-خ-ن-ات-ي ب-ال-ع-كسس لباسس اسسيسسنت
حرقنت.

تقجذو نتثليث أذيذلسس أأمزيغ أنتÈتسس

باتنة  :لموشضي حمزة

اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـديد انومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
أجديد أنومان دقت ألوسسيلة زذغ مناو مدأن نوغÓن أ’ن
أسسخدأمنت “دورتنسسان أوصسصسماد أنومان باÿصسوصس
أنفذو أتيشس أقت ألنكهة أيتزعم أومان.
ا’صس - - -لسس ن - - -وج- - -دي- - -د
اتوخدام سسوجليم نتغات
ام-و Êدف-ر م-اادت-وصس-اف-ا
ادت- - - - -وسسÒاد دوح- - - - -دي
ام -ب -ع-د اسس-ت-ودج ق-ط-ران
اماسسسس ادقم اقت اŸدة
ال دقار دوحدي.
ال - -ق - -ط- -ران دقت اŸادة
ات- -ن- -اق ا÷راث- -ي- -م ات -رى
ا◊م- -ان ج- -اج ن -وج -دي -د
ام -ان ات -ق-م-ان دوح-دي-ان
اوسسوى امناو وسسان بÓ
ما ادفسسدان.
بكري قبل اتاف نÎسستي
م-دان ت-وغ-ان اسس-ت-عمÓن
اجديد اومان ادوخÓضس
ن -وغ -ي ادوخ -دام ن -وودي
ام Ó- -ل ب- -ع- -د اﬂاضسسس
دوح -دي ام-ن-اوت سس-واي-ع
ت - -و Êدقت ال - -ع - -ادو زذغ
م - -دان ‰ن- -اوت “و ا’ن
اطفان دسس .
اج- - -دي- - -د دت- - -ب - -اط - -انت
اوشس -اري ان -وم -ان غ -رسس
اقت ال- -ف- -اي- -دة اي -ت -زع -م
ات- -زم -ارت ن -ب -ن -ادم ام -ار
ات -وغ -ان م -دان ان -ب -ك -ري
اولسس -ي -ن -ان ب -ات دط-ان-ان
ات- - - -اسس- - - -ان سس - - -وم - - -اسس
اصس -م -ادان ا‰اروا ان -اف
اط- -ان- -ان كÌن ف- -ن- -ج- -ال

ن- -وسس- -خ- -دم ن- -ال- -ت- -او’ت
ن -ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اه-ل-ك-نت
ب - - - -ن- - - -ادم ب- - - -ات اولسسÚ
اوسسخدماسس.
اغÓ- -ن ات- -وغ دسس م- -ن -او
ن- - -ا◊رف- - -ي Úخ- - -دم- - -ان
تباطن Úدجددان امبصسح
اماروا اولدقمان اسسسسن
غ Òاق - -ن ان - -غ سس - -ن م- -ع
ال- - -ق- - -لت ن - -وسس - -غ ‰دان
ال - -ت- -او’ت ن- -ب- -ك- -ري ي- -ج
ا◊رف- - - - -ي Úات - - - -ب - - - -دان
سس -وخ -دام قضس -ع -ان غ -ال

ا◊رف تضسضسنت. Ú
اسسقسسن امدجورا ابدان
ادوموان نتزق نا◊رفات
ن- -وف- -وسس اشس- -ج -ع ‰دان
ب - -اÿصس - -وصس تسس - -دن- -ان
اودوال غ - -ال اوسس - -خ - -دم
ن - -وج - -دي- -د م- -ع اشس- -ج- -ع
ن-دب-اب ن-ا◊رف-ات ادوال
غال وخدام نبسسون ا’ن
دق - - - - - -ن ات- - - - - -اف الÎاث
انوغÓن ددزير.

تغردايت :الشضيخ
باعلي واعمر

أأرن ÚأأخÓل ٌقهسسوحث أأنبذو

’كسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـداث ييÈي ـ ـ ـ ـ ـذان اروشسيه ـ ـ ـ ـ ـان
تاوياني ـ ـ ـد ليع ـ ـ ـ ـارث إاه ـ ـ ـ ـوذرث ميـ ـ ـ ـ ـدان
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أوروشسي ’كسسيدأث ييÈيذأن تاويانيد ليعارث طاقرضسالت إأهوذرث ميدأن
ٌقيÈيذأن نتيبازة و أرزن ÚأخÓل ٌقوسسانو نتسسوحث أونبذو ملمي أموثان 9
ميدأن ٌقسسان إأيارأن و أيباناشس سسوأمو بلي نقصسان ’كسسيدأثو سسا◊مÓث
أسسفهم دوسسنعث دو’ نا◊مÓث نيضسان أرأقب دوحاسسب إأقÓن ٌقارأن ألكول
سسرأباسس يقنان سسوأمو.

أ ج ر ذ أ ن ل مذ ن ن ث س س د و ي ن ي بذ ذ ق ر ن د ر ث أ سس و ذ م أ ن س س ي ب ذ س س د و ي Úأ ن ت م ر ث  ،م ن ز يد
غ ر أ ث س س د وي ث ن ك ل  ﬁن د أ و ◊ ا ج أ ن ت Èت س س أ ن ف أ ز ل ن  6 7 4 6أ ن ل م ذ ن أ م ي ن وث
أ ق ب ذ ن أ ج رذ أ و ك ن أ ذ  Ÿذ ن ذ س س د و ي ث  ،أ ز غ أ ن ف أ ك ن  2 1 5أ ن ل مذ ن أ م ي ن ث ن أ ق ج ر ذ ن
ذ ت ق ج ذ و نت ث ل ي ث أ ذ ي ذ ل س س أ مز ي غ أ ن ت  Èت س س أ و كن أ ذ  Ÿذ ن ت ث ل ي ث ث م زي غث .
ادنسس- -م- -كث اك- -ن ت -ق -ج -ذو
ن- -ت -ث -ل -يث اذي -ذلسس اأم -زي -غ
ن -ثسس -دويث ان -تÈتسس ث -ل -د
ث Èانسس ذقسس- - - - -قسس 2008
ان- -د ان- -ف سس -و  30انلمذن
اق -خÌن ت -ث -ل -يث ث -م-زي-غث
ون- -ف سس- -و سس- -ن اسس- -ل -م -ذن
ادب - -دن اك - -ن اذسس - -ل - -م - -ذن
ث- - - - -م - - - -زي - - - -غث وغ اذ مسس
ﬁم- - -د جÓ- - -وى ي- - -اك اذ
ن -ادي-ة ب-ردوسس اق-ل-ن Ÿذن
ذثسسدويث انتزيوزو .اسسÚ
اث- - -ل - -ح اثÔن ا ⁄ثصس - -وضس
اسسقسس غر 700انلمذن .

امكن اسسقسس انف امذبرن
اسس -ل -م -ذ اع -ل Úي -ق-ب-ل اك-ن
ت -ق -ج -ذو ن -ت-ث-ل-يث اذي-ذلسس
ان - -تÈتسس اسس - -ل - -د اي- -ن ام
ق -ارن ال -ك -ت -ورة ذسس -م -ي -لث
ثمزيغث،اذغ انف  8امكون
ذ ذفنيلسسث ياك  5امكون ذ
ثسس- -ك- -ل ن- -ث- -م- -زي -غث ،ذي -ن
ال-دي-ف-ك-ن ي-ون ن-روح مقرن
يك اف - -ذ اي - -ق - -ذ اق - -ذشس- -ن
ذث-مسس-لت ان-ت-م-زيغث،امكن
ن-ع-ل-م اك-ن ثسس-م-زي-غث ث-غ-ل
ت -ث -ل -يث ث -نسس -بث او ث -كشس-م
ذث- - -م- - -ن- - -دوث ان- - -ت- - -م- - -رث

ث- - - -دزي- - - -رث ،ثسس - - -ل - - -وسسث
ان -ت -م -رث اث-غ-زم-ي-تسس ذرى
اك - -ن ات - -فك ي - -اك ات - -و’ث
اقلقن اكن تثليث انتمزيغث
اتÔن وتسس- -غ- -ل ت- -ث- -ل -يث ام
ن - - - -تسسث ام - - - -ث - - - -يضس ،اول
تنغلفث نتسسربق سسلجهسس
اث - -ب - -ق - -ن - -د ان Úانسس اك- -ن
اتسس -ل-م-ذ ث-م-زي-غث اسس-قسس
ذقزل  31انتموين انتمرث،
تسس- -رث- -يث ث- -م- -ي- -نث ام -ن -د
انتمزيغث ثجل اكن اطاسس
ان- -ل- -م -ذن اق -خÌن اذŸذن
ثمزيغث و دح Úاين اديج

وذوذ ام -زي -غ,ام -ك -ن اق-رن
يال لصسل يسسع اŸفصسل.
اقذوذ لدزير يفكد ازورن
سس-ث-م-زغث,اطسس ام-نكشسم
اق- -وث- -ن ﬁن ازورن Ÿع- -ن
اق - - - - - - - -ذوذ ي - - - - - - - -ط- - - - - - - -ف
ذثجديث,سسقمسسلي
نتثليث ثمزيغث ثغل ثكشسم
غر اغربز اسس Úثكشسم غر
اثسس -دويث ,ام -ك -ن اتسس-ن-ق
اآسس ثسسع امكن غر وغذوذ
ادزي- - -ر ,ادب ادزي - -ر دي - -ن
اق - - -زم - - -ي - - -تسس ذرى اك- - -ن
اسسيفك ياك اتو’ث القنا
سسÔن انتمزيغث,يقرد كن
غ -ف-رويسس اك-ن اتسس-دسس-ب-ق
غر ثسسلي Úندونيث.

البويرة :ع نايت رمضضان

و جردان ذٌقامو سسراباسس
إاسس Ó-ك -ان م-ي-دان ن-ت-ي-ب-ازة
ٌق - -سس - -ان إاي - -اران إاÁضس- -ان
Áع - -اذا’ن اك- -ذ اسس- -وحث
ان- -ب- -ذو  398د’كسسيداث
م -ات -ا إادي -اج Úأاسس -ي -ذف-ان
إاسسÓكنو إاخفاونسسان 665
تيكال ٌقلمداذ أاسسلّك نـ441
د›راح دوسس- - - -ي - - -واظ نـ9
نيضسان Áوثان ٌقيÈيذان،
و ◊سساباثو أاهنايان ماشسي
ٌق - - -ج- - -ان أاخÓ- - -ل م- - -ات- - -ا
ي -ت -وج -ردان ٌق -ـ 6إاياران
إام -زوورا أاسس ٌ--ق اسس-و م-ل-م-ي
ي - - - - - -ت - - - - - -وج- - - - - -ردان 375
د’كسس -ي -داث ج -ي-ن-ي-د 554
د›راح دو’ ناŸوت نـ35
م-ي-دان ع-ل-ى حسس-اب م-ات-ا
وك- -ذان فÓ- -سس سس -راب -اسس
ن- -اŸرك- -ز أاوط -ا Êأاح -اي -ذ
سسÓكسسيداث ييÈيذان.
بصس-ح أاق-ي-م-ان ◊سس-اباث
نسس - -ان - -و إاي- -اران إاÁضس- -ان
أاو’شس ذيسس- - -ان ل- - -ع- - -ب- - -ار
داق -رضس -ال ن -ال -دم ي-ي-وران
ﬁال ماتا يتوجردان ٌقـ 6
إاي -اران إام -زرورا أاسس ٌ-ق -اسس
م -ل -م -ي أام-وث-ان  8ميدان
ق - - -م - - -وك- - -ان ي- - -داف- - -اران

سس- - - -راب - - -اسس ’ب - - -ول - - -يسس
وح -ذنسس -ان ،م -ا Êج-ردان
سسراباسسو  164د’كسسيداث
ج-ي-ن-يد  197د›- -راح د8
اإٌق-م-وث-ان ،بصس-ح ◊سساباثو
أاه-ن-اي-ان أاول-ي-ان ٌق-انقبالت
إاي - - -اران إام - - -زوورا
نـ6
وزذغ- - -اث سس- - -ل - -قسس - -اسسث
ذي Ÿي- - - - - - -اء
نـ14،28
قلحسساب ييذÁ Êوثان د
 13،1ذي Ÿياء قلحسساب
’كسسيداث دو’  1،81ذي
Ÿياء قلحسساب اإ›راح.
ٌقانقبالت إاجراد اŸركز
اوطني اأحايذ فÓكسسيداث
يÈي - - - -ذان أاذار ◊سس - - - -اب
’كسسيداث سسـ 79دا◊ا’ث

د◊سس- -اب ي- -ي -ذÁ Êوث -ان
سسـ 9ن- - - - - -ا◊ا’ث دو’
إا›راح سسـ 233دا◊ا’ث ،
أاو هوسساد الو’ية نتيبازة
سس- - -وام - -و ٌق - -ال - -درجث 14
ق- -ل- -حسس -اب ’كسس -ي -داث و
ٌق -ال -درجث  12قلحسساب
إا› - - -راح و ٌ 28قلحسساب
ي -ي -ذÁ Êوث -ان ٌق-ان-ق-ب-الت
توغيت هتناضس ٌقالدرجث
ٌ 18ق-ل-حسس-اب ’كسس-يداث
دال- - -درجث ٌ 24قلحسساب
ييذÁ Êوثان دالدرجث 9
ٌق - -ل - -حسس - -اب إا›راح ٌق- -ـ6
إاياران إامزوورا وزذغاث.

تيبازة :عÓء ملزي

الفجر04.1٧...............:
مواقيت الظهر12.٥٣...............:
الصصÓة العصصر1٦.41...............:
المغرب1٩.٥1..............:
العشصـاء21.2٣................:
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^ 0٦اأوت  :1٩٥٦صصدر مرسصوم من الوزير الفرنسصي
اŸق-ي-م ب-ا÷زائ-ر م-ن-ع Ãوج-ب-ه ت-داول وت-وزيع
اليومية اŸغربية (العا )⁄با÷زائر.
^  0٦أاوت ﬁ ‘ :1٩٥٧اولة لفصصل الصصحراء
ع-ن الشص-م-ال اأصص-درت السص-ل-ط-ات ال-ف-رنسص-ية مرسصوم
«م -اكسس ل-وج-ون» ل-ت-قسص-ي-م الصص-ح-راء ا÷زائ-ري-ة ا¤
قسصم :Úالواحات والسصاورة.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة
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مقتل الطفلة نهال اıتفية منذ  21جويلية اŸنصصرم

أŸعه ـد ألوطـني لألدلة أ÷نائية أأكد ألعلقة
ب ÚأŸؤوششـ ـ ـرأت أŸعث ـ ـ ـور عليه ـ ـ ـا وأختفائهـ ـ ـا
’جرام للدرك الوطني لبوشصاوي (ا÷زائر
Óدلة ا÷نائية وعلم ا إ
أاكدت نتائج التحاليل التي أاجراها اŸعهد الوطني ل أ
العاصصمة) عÓقة اŸؤوشصرات ،التي ” العثور عليها بقرية مشصرك بأايت تودرت التابعة لدائرة واسصيف (تيزي وزو) بالطفلة
نهال سصي ﬁند اıتفية منذ يوم  21جويلية اŸنصصرم ،حسصبما كشصف عنه ،أاول أامسس ،وكيل ا÷مهورية Ãحكمة واسصيف
فضصيل تاخروبت.
وأاضض- -اف ذات اŸسض- -ؤوول ق -ائ  :Ó-على إابÓغ عائلة الضضحية وكذا
«‘ هذا اليوم (اÿميسش) تلقينا وسض- -ائ- -ل اإلعÓ- -م وال -رأاي ال -ع -ام
Óسض -ف ن -ت-ائ-ج ا◊مضش ال-ن-ووي Ãخ-ت-ل-ف مسض-ت-ج-دات ع-م-ل فرق
ل -أ
ال- -ري- -ب- -ي م- -ن- -ق- -وصش األكسض- -ج Úال- -ب- -حث وال- -ت -ح -ق -ي -ق ‘ ال -وقت
ل -ل -ع -ن -اصض -ر ال -ت-ي ق-ام ب-إاج-رائ-ه-ا اŸناسضب.
Óدلة ا÷نائية وذكر وكيل ا÷مهورية أان الطفلة
اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل -أ
وع -ل -م اإلج -رام ل -ل-درك ال-وط-ن-ي ن -ه -ال اخ -ت -ف -يت م -ن -ذ ت -اري-خ 21
ل -ب -وشض -اوي (ا÷زائ -ر ال -ع-اصض-م-ة) ج -وي -ل-ي-ة اŸنصض-رم ب-ع-د أان ك-انت
وال -ت -ي ت -أاك-د أان-ه-ا ت-ع-ود ل-ل-ط-ف-ل-ة تلعب بالقرب من منزل أاقاربها
نهال» .وأاوضضح ذات اŸسضؤوول أان ب-ق-ري-ة آايت ع-ب-د ال-وه-اب ب-ب-لدية
«هذا كل ما Áكن التصضريح به ‘ أايت تودرت التابعة لبلدية واسضيف
الوقت ا◊ا‹ حول قضضية اختفاء أاي -ن ” ت -ف -ع -ي -ل ﬂط -ط وط -ن-ي
ال -ط -ف -ل -ة ن-ه-ال ال-ت-ي سض-ت-ت-واصض-ل مباشضرة بعد اإلبÓغ عن اختفائها
أاطوارها ‘ اŸيدان» ،مشضÒا إا ¤من طرف والديها.
Œنيد جميع اإلمكانيات اŸادية و” Œن- -ي- -د إام -ك -ان -ي -ات م -ادي -ة
وال -بشض-ري-ة ‘ إاط-ار ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘ وبشض - -ري- -ة ه- -ام- -ة ‘ إاط- -ار ه- -ذا
اıط-ط ال-وط-ن-ي ب-غ-ية التوصضل
هذه القضضية اŸتواصضلة حاليا.
وأاك- - -د ت - -اخ - -روبت أان ﬂت - -ل - -ف إا ¤نتائج سضريعة ‘ هذه القضضية،
األج- -ه- -زة األم -ن -ي -ة والسض -ل -ط -ات مضض- -ي- -ف -ا أان «خ -ط -ورة ال -قضض -ي -ة
القضضائية تبذل قصضارى جهودها تسضتلزم السضرية ‘ التحقيق» دون
إلطÓع الرأاي العام حول حيثيات اإلدلء بأاي تفاصضيل أاخرى ◊د
هذه القضضية مؤوكدا أانها –رصش اآلن.

خ ـ ـ ـ ـ ـط أأحمـ ـ ـ ـ ـر

دّق- -ت ا÷رÁة ال -ن -ك -راء ال -ت -ي اسص -ت -ه -دفت الÈاءة م -ن خ Ó-ل م -ا ج -رى
ل -لÈع -م -ة ن -ه -ال ب -إاح -دى ق -رى ج -ب-ال ج-رج-رة ال-ب-اسص-ل-ة ن-اق-وسس اÿط-ر
’ولياء با◊رصس
واسصتنفار ا÷هود من كافة الفاعل ‘ ÚاÛتمع بدءا من ا أ
ع-ل-ى أاب-ن-ائ-ه-م وم-ت-اب-ع-ت-ه-م ‘ ك-ل ◊ظ-ة إا ¤اŸواط-ن ‘ Úالشص-ارع ب-ال-ت-زام
ال -ي -ق -ظ-ة اŸواط-ن-ي-ة ‘ م-راق-ب-ة اÙي-ط م-رورا ب-ا÷ه-ات اŸك-ل-ف-ة ب-ح-م-اي-ة
’رادة الشصعبية
’ليات ذات الصصلة باŸوضصوع تناغما مع ا إ
اÛتمع بتفعيل ا آ
وانسصجاما مع ا’لتزامات التشصريعية اŸتعلقة بحماية وتنمية الطفولة
التي سصايرت جي Óبعد جيل كافة مراحل البناء ‘ ا÷زائر.
وبالفعل اهتزت الضصمائر على امتداد الÎاب الوطني وحتى بجاليتنا ‘
اŸهجر لهول الفاجعة التي أافسصدت يوميات صصيف هادئ وعكرت مناخ
’ط-ف-ال والتنكيل بهم باعتداءات
ا’ط-م-ئ-ن-ان ل-ي-ع-ود ك-اب-وسس اخ-ت-ط-اف ا أ
دن -ي -ئ-ة ’ “ت بصص-ل-ة Ûت-م-ع-ن-ا ،غ Òأان-ه ب-اŸق-اب-ل جسص-دت روح ال-ط-ف-ل-ة
اŸغدور بها بكل ما ترمز إاليه من صصفاء وتفاؤول وثقة عمياء ‘ اÙيط
القريب والبعيد لوحة تضصامن وطني عفوي واسصع مطبوعة بتأاثر عميق
عنوانها أان ’ ›ال للمسصاسس بالطفولة –ت أاي ذريعة كانت وأان الدولة
سصتضصرب ‘ ظل الهدوء وبروح اŸسصؤوولية بقوة القانون دون ا’لتفات Ÿا
’رادة أاو يؤوثر ‘ القرار السصيادي وذلك لزجر
يعتقد البعضس أانه يكبل ا إ
من وراء هذه اŸمارسصات الغريبة عن شصعبنا وكل من تورط فيها ،اعتبارا
أان آاخر العÓج الكي.
وباŸوازاة مع مواصصلة التحريات اŸعمقة التي تسصهر على إا‚ازها مصصالح
ﬂتصص -ة –ت إاشص -راف السص -ل -ط -ة ال -قضص -ائ -ي-ة ،ل-ن تÎك صص-غÒة و ك-بÒة
’ظ-ه-ار ا◊ق-ي-ق-ة ك-ام-ل-ة وف-اء ل-ل-ط-ف-ل-ة ال-ف-ق-ي-دة ول-غÒه-ا ‡ن سص-ق-ط-وا
إ
فريسصة ب Úأايدي شصرذمة من اŸرضصى الذين يÎبصصون بالÈاءة لزهق
أارواحهم وانتهاك حرمتهم ا÷سصدية والنفسصية مسصتغل Úاتسصاع نطاق
’نسصان التي “ارسس بشصكل طبيعي بضصمانات قانونية
ا◊ريات وحقوق ا إ
’نسصان من حلقتها
وقضصائية ’ Áكن أان يتمÎسس وراءها منتهكو حقوق ا إ
الضصعيفة وهي الطفولة التي تخصصها الدولة انطÓقا من مشصاركة أاطفال
ا÷زائ-ر ‘ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وت-واج-ده-ا دوم-ا ‘ ط-ل-ي-عة الهتاف بحياة
ا÷زائر و–مل قيم التضصامن وفعل ا Òÿبعناية متميزة يجب أان تتبع
بتفعيل إاجراءات حمايتها.
وحتى ’ تدرج ا÷رÁة ضصمن قائمة اŸلفات الشصبيهة فإانه من اŸفيد
’قل على الصصعيد ا’جتماعي أان يسصجل كل واحد فردا كان أاو
على ا أ
’عادة بناء
هيئة وقفة مع الذات انطÓقا من ا◊سّس اŸد Êوروح اŸواطنة إ
’ن-ذار اŸب-ك-ر ح-ت-ى ي-تسص-ن-ى ل-ل-ج-هات اıولة قانونا
م-ن-ظ-وم-ة ل-ل-وق-اي-ة وا إ
Ãمارسصة السصلطة العمومية الشصرعية التحرك بفعالية و‘ زمن قياسصي
قصص -د م -ن -ع ا÷رÁة أاو ا◊د م -ن -ه -ا ،وذلك ب -ت-ن-م-ي-ة ث-ق-اف-ة ال-ت-واصص-ل م-ع
اŸؤوسصسصات اıتصصة بالشصأان وترقية سصلوك اŸواطن ليكون شصريكا ‘ تعزيز
’منية “اما كما يتصصرف به اŸواطن ‘ اÛتمعات اŸتقدمة،
اŸنظومة ا أ
’نسصان من أامن اÛتمع الذي ’ Áكنه قبول تÈيرات غÒ
حيث أان أامن ا إ
’نسصان وسصÓمته خط أاحمر.
مؤوسصسصة ،ذلك أان الطفل أاو ¤بحقوق ا إ
’ف-ة ب-ك-ل ا◊زم والصص-رام-ة من
وط-ب-ي-ع-ي ج-دا أان ي-ت-م ال-تصص-دي ل-ه-ذه ا آ
’دوات القانونية الشصرعية التي Áنحها القانون كل الصصÓحيات
خÓل ا أ
وا’ختصصاصصات ،بل يكلفها بشصكل واضصح بتفعيلها بكل احÎافية ضصمن
’فراد وحمايتهم من كل أاذى ،ومن
مسصار دولة القانون لضصمان حقوق ا أ
ثمة لن تذهب روح نهال ومن سصبقها من قبل أامثال هارون ورشصيد ،أانيسس،
ياسصر ،سصندسس ،شصيماء وغÒهم ‡ن وضصعوا ثقتهم ‘ ›تمع تتخفى بÚ
’فعالها وفقا Ÿا
مواطنيه وحوشس بشصرية ’ يردعها سصوى العقاب اŸناسصب أ
عÈت عنه إارادة الشصعب ،حتى يقطع دابر فسصادهم وتتكرسس الطمأانينة
‘ ال-ن-ف-وسس ف-ت-واصص-ل ال-بÓ-د ‘ ظ-ل اŸصص-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة وسص-ل-طان القانون
مسصÒتها ‘ معركة التنمية التي –تاج لقوة كل طفل Ÿا يصصبح رج،Ó
ذلك أان الطفولة ثروة يجب ا◊فاظ عليها ذخرا للجزائر.

سشعيد بن عياد

 27°وهران

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 26°وهران

الثمن  10دج

30°
29°

france prix 1

توقي ـ ـ ـف Œ ٤ـ ـ ـ ـار ﬂـ ـ ـ ـ ـدرأت وحج ـ ـ ـ ـز أأزيـ ـ ـ ـد
من  ٤قنـ ـاط Òمـ ـ ـن ألكي ـ ـف أŸعال ـ ـج بال ـ ـوأدي

“كن عناصصر ا÷يشس
الوطني الشصعبي ،أاول
أامسس ،من توقيف أاربعة
(Œ )04ار ﬂدرات
وحجز أاربعة ( )4قناطÒ
و 44كيلوغرام من
الكيف اŸعالج وشصاحنة
وسصيارة سصياحية بو’ية
الوادي ،حسصب ما أاورده،
أامسس ،بيان لوزارة
الدفاع الوطني.
أاوضضح ذات اŸصضدر أانه «‘
إاط - - - - -ار ﬁارب - - - - -ة ا÷رÁة
اŸن- -ظ- -م- -ة أاوق- -فت م- -ف -رزة
مشضÎك -ة ل -ل -ج -يشش ال -وط -ن -ي
الشضعبي بالوادي/ن.ع 4.يوم
 04أاوت  2016أارب -ع-ة ()04
Œار ﬂدرات وحجز أاربعة
( )4ق- -ن- -اط Òو 44كيلوغرام
من الكيف اŸعالج وشضاحنة
وسضيارة سضياحية كما أاوقفت
م- -ف -رزة أاخ -رى ب -إان أام -ن -اسش
مهربا كان على م Ïسضيارة
ﬁم -ل -ة بـ( )149وح - -دة م - -ن
ﬂتلف اŸشضروبات».
وÃعسضكر/ن.ع ” 2.ح -ج-ز
( )70ك -ي -ل -وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف

اŸعالج Ãسضكن أاحد تاجري
اıدرات اŸل -ق -ى ال -ق -بضش
ع -ل -ي-ه-م ي-وم  02أاوت ق- -رب
ب -ل -دي-ة ت-ي-زي أاي-ن ” ال-ع-ث-ور
بحوزتهم على ( )05قناطÒ
و( )60ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-يف
اŸعالج.
أام- - - -ا ب - - -ع Úڤ - - -زام /ن.ع6.
كشض - -فت م - -ف - -رزة ل - -ل- -ج- -يشش
الوطني الشضعبي ﬂبأا يحتوي
على مسضدسش رشضاشش من نوع
ك Ó-شض-ن-ك-وف و(- - -ﬂ )03ازن
‡ل -وءة ف-ي-م-ا أاوق-فت م-ف-ارز
أاخرى ( )25مهربا وحجزت
( )04م-ط-ارق ضض-غ-ط وج-ه-از
كشضف عن اŸعادن و نظارة

م -ي -دان وسض-ي-ارت Úرب-اع-ي-ت-ي
الدفع ودراجة نارية.
كما أاحبطت وحدات حرسش
ا◊دود بكل من تبسضه وسضوق
أاه - -راسش وال - -ط- -ارف/ن.ع5.
ﬁاولت ت- -ه- -ريب أازي -د م -ن
( )14806ل Îمن الوقود.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى «أاح -ب -طت
وح -دة م -ن ح-رسش الشض-واط-ئ
ب- - - - - -ع“ Úوشض- - - - - -نت/ن.ع2.
ﬁاول -ة ه-ج-رة غ Òشض-رع-ي-ة
لـ( )15شضخصضا كانوا على مÏ
ق- -ارب م- -ط -اط -ي ‘ ع -رضش
ال -ب-ح-ر ع-ل-ى ب-ع-د ( )52م-ي-ل
شض -م-ا‹ ب-ن-ي صض-اف» يضض-ي-ف
بيان وزارة الدفاع الوطني.

أمن ألوأدي يطيح بششبكة إأجرأمية –Îف ألسشرقة

السصرقات شصلت ا’تصصا’ت بÈيكة و’ية باتنة

أسشÎجـ ـ ـ ـاع كابـ ـ ـ ـل مـ ـ ـن أأللي ـ ـ ـ ـاف
ألبصشرية وكوأبل كهربائية ببيط ـام
“كنت ،أامسش ،الفرقة اإلقليمية
للدرك الوطني بÈيكة ولية باتنة
من توقيف مشضتبه فيهما يبلغان
م -ن ال -ع -م-ر  34و 18سض-ن-ة ع-لى
ال -ت -وا‹ ‘ ح -ال -ة ت-ل-بسش بسض-رق-ة
كوابل األلياف البصضرية ،بناء على
م- -ك- -اŸة ه- -ات- -ف- -ي- -ة م- -ن ط- -رف
مواطن Úمفادها وجود شضخصضÚ
›هو‹ الهوية على م Ïشضاحنة
صضغÒة ا◊جم يقومان بالسضرقة.
و” تشض -ك -ي-ل دوري-ة وال-ت-ن-ق-ل إا¤
ع ÚاŸك- -ان ،ح- -يث ” ال- -ق- -بضش
ع -ل -ي -ه -م -ا واق-ت-ي-اده-م-ا إا ¤م-ق-ر
الفرقة ،وخÓل التحقيق معهما
اعÎفا با÷رم وأاكدا أانهما قاما

بنزع األغطية اÿارجية للغرف
ال- -ه- -ات- -ف -ي -ة ث -م ق -ط -ع األسض Ó-ك
ا◊ديدية Ãنشضار حديدي وجره
ب -واسض -ط -ة شض -اح -ن -ة م -ن ال -غ-رف-ة
اıصضصضة له ،وبعد ذلك قاما
ب -ح -رق -ه-ا ل-فصض-ل م-ادة ال-ن-ح-اسش
وب-ي-ع-ه-ا م-ق-اب-ل م-ب-ل-غ م-ا‹ قدره
 150دج للكيلوغرام الواحد.
كما أاكدا تورط شضاب ‘ العقد
ال -ث -ا Êم -ن ال -ع -م-ر وه-و م-ن ق-ام
ب- -ع- -م- -ل -ي -ة السض -رق -ة ب -اŸن -ط -ق -ة
الصضناعية بÈيكة بنفسش الطريقة،
األم - - - - -ر ال- - - - -ذي أادى إا ¤شض- - - - -ل
التصضالت باŸنطقة.

باتنةŸ :وششي حمزة

كانـــــوا ‘ رحلة لصصيد الغـــــــزال

مقتل أأربعة ششباب ‘ أنفج ـ ـار
قنبلـ ـ ـ ـ ـة تقليدي ـ ـ ـة بخنششل ـ ـ ـة
تو‘ ،فجر اأمسس ا÷معة،
اأربعة شصباب تÎاوح
اأعمارهم ب 28 Úو 40سصنة،
اثر انفجار قنبلة تقليدية
Ãنطقة سصيار التابعة
لبلدية شصشصار على بعد 100
كيلوم Îمن عاصصمة
الو’ية خنشصلة.

الضضحايا الأربعة كانوا على مÏ
سضيارة رباعية الدفع ‘ رحلة صضيد
ال-غ-زال Ãن-ط-ق-ة سض-ي-ار ،وب-الضضبط
‘ اŸك- -ان اŸسض- -م -ى اأم الضض -ل -وع،
ح -يث ان -ف -ج -رت ع -ل -ي-ه-م ال-ق-ن-ب-ل-ة
◊ظة مرور السضيارة Ãكان زرعها،
ما تسضبب ‘ مقتلهم جميعا و–ول
جثة احدهم اإ ¤اأشضÓء ،وهÓك

السضيارة بكاملها.
وقد ” نقل جثث الضضحايا الذين
ي -ن -ح -در ث Ó-ث -ة م-ن-ه-م م-ن م-دي-ن-ة
خنشضلة والربع من منطقة سضيار،
اإ ¤مسضتشضفى سضعدي معمر ببلدية
شضشضار ،والذي شضهدا توافد كبÒ
للمواطن Úواأهل الضضحايا.
و” ت -ط -وي-ق م-ك-ان الن-ف-ج-ار م-ن
ط- - -رف ق- - -وات الأم - -ن اŸشضÎك - -ة
جيشش ودرك ،وفتح –قيق معمق
ح - -ول ه- -ذا الن- -ف- -ج- -ار ،ومصض- -در
القنبلة التي تكون قد وضضعت من
طرف بقايا ا÷ماعات الإرهابية
ال -ت -ي ت-نشض-ط ب-الشض-ري-ط ا◊دودي
ب Úوليات خنشضلة ،تبسضة والواد.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

«الشصعب»“ /كنت مصصالح
الشصرطة القضصائية ’أمن
’يام
و’ية الوادي خÓل ا أ
’طاحة
الفارطة من ا إ
بشصبكة إاجرامية –Îف
السصرقة ،حيث تعود
تفاصصيل القضصية بعد
تقدم أاحد اŸواطنÚ
القاطن Úوسصط مدينة
الوادي إا ¤مقر أامن
الو’ية لغرضس ترسصيم
شصكوى تعرضس منزله
للسصرقة من قبل
›هول.Ú
سض- -ارعت مصض- -ال -ح الشض -رط -ة
القضضائية بأامن ولية الوادي
بالتنقل إا ¤ع Úمكان وقوع
السضرقة Ÿعاينة اآلثار وجمع
األدل-ة ،وب-ع-د رف-ع ال-بصض-مات
وال -ق -رائ -ن ال -دال -ة وت -ك-ث-ي-ف
عمليات البحث والتحري ”
–ـديد هوية اŸشضتبه فيهم،
حيث ” إاعداد خطة ﬁكمة
‚حت من خÓلها عـناصضر
الشض- -رط- -ة م- -ن ت- -وق- -ي- -ف 05
شض -ب -اب ‘ ال-عشض-ري-ن-ي-ات م-ن
العمر واحدا تلوى اآلخر مع
إاسضÎج -اع م -ب -ل -غ م -ا‹ قـدره
 125م -ل-ي-ون سض-ن-ت-ي-م دج م-ن
ع- -ائ- -دات ب- -ي -ع اŸصض -وغ -ات
ﬁل السض-رق-ة ل-ي-ت-م م-ب-اشض-رة
إاق-ت-ي-اده-م إا ¤م-ق-ر الشض-رطة
لسض - - -ت - - -ك - - -م- - -ال إاج- - -راءات
التحقيق.
وبعد إا“ام جميع اإلجراءات

القانونية الÓزمة ” إاعداد
اŸل - - -ف - - -ات ال - - -قضض- - -ائ- - -ي- - -ة
ل-ل-م-ت-ورط Úوت-ق-دÁه-م أامام
ا÷ه- -ات ال- -قضض- -ائ- -ي- -ة ال -ت -ي
أاصضدرت ‘ حقهم أامر إايداع
ا◊بسش لرت - -ك - -اب - -ه- -م ج- -رم
تكوين جمعية أاشضرار وجناية
السضرقة.

 ..ويعالج عدة قضصايا ‘
مكافحة ا÷رÁة
وقضصايا أاخرى

“ك- - -نت ع- - -ن - -اصض - -ر األم - -ن
ا◊ضض -ري ال -ث-ا ÊخÓ-ل ه-ذا
األسضبوع من اإلطاحة Ãجرم
خ- -ط Òم- -ت -اب -ع قضض -ائ -ي -ا ‘
العديد من القضضايا.
ت -ف -اصض-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ود
وق-ائ-ع-ه-ا ب-عـد قـي-ام ع-ن-اصض-ر
الشضـرطـة ال-قـضض-ائ-ي-ة ال-ت-اب-عة
Óم -ن ا◊ضض-ري ال-ث-ا Êم-ن
ل -أ
ترصضد األماكن التي يرتادها
اŸشضـتـبـه فـيـه وت - - - - -ت- - - - -ب- - - - -ع
–ركاته ،وبعد إاعـداد كمÚ
ﬁك -م ” م -ن خ Ó-ل -ه إال-ق-اء
ال -ق -بضش ع -ل-ى اŸشض-ت-ب-ه ف-ي-ه
واق -ت -ي -اده إا ¤م-ق-ر الشض-رط-ة
وأاث- -ن- -اء ال -ت -ح -ق -ي -ق ت -ب Úأان
اŸقبوضش عليه وهو شضاب ‘
الثÓثينيات من العمر متابع
قضض - -ائ- -ي- -ا ‘ ج- -رم ت- -روي- -ج
اıدرات وﬁل تنفيذ أامر
ب -ال-ق-بضش ب-خصض-وصش ج-رÁة
تكوين جمعية أاشضرار وحيازة
ﬂدرات ،وب -ع -د إاسض -ت -ك -م-ال
ج-م-ي-ع اإلج-راءات ال-ق-ان-ونية

«الشض- -عب» ع -الـجـت مصض -ال -ح
الشضرطـة النشضطـة عـبـر كامل
إاقـلـيـم اخـتـصضـاصش أامن ولية
ال - - -وادي خ Ó- - -ل األسض- - -ب- - -وع
اŸنصضرم العديد من القضضايا
‘ ›ال مكافحة ا÷رÁة
وقضضايا أاخرى.
ف - - - - - -ف - - - - - -ي ›ال ‘ ›ال
الشض- - -رط- - -ة ال- - -قضض- - -ائ- - -ي- - -ة،
ع - -ا÷ت  10قضض-اي-ا ت-ت-علق
ب- -الضض -رب وا÷رح ال -ع -م -دي
م- -ع -ا÷ة  12قضض-ي-ة ت-ت-ع-لق
بالسضرقة ،أاما ‘ ›ال األمن
ال -ع -م -وم -ي ف-ت-م تسض-ج-ي-ل 08
ح - -وادث م - -رور خ- -ل- -فت 07
ج - - -رح- - -ى وﬂ 532الفة
وغ- -رام- -ة ج- -زاف -ي -ة ﬁررة،
وسضحب  235رخصضة سضياق ـة.
و‘ ›ال ال- - - -ع- - - -م - - -ران ”
تسضجيل  08قضضايا بخصضوصش
البناء والعمران ‘ ،ح” Ú
ال -ق -ي-ام  65ع-م-ل-ي-ة م-راقبة
ل-ل-م-حÓ-ت أاسض-ف-رت تسض-ج-ي-ل
غلق Óﬁ 04ت Œارية 02
ﬂال- -ف -ة ‘ ›ال الشض -رط -ة
العامة والتنظيم.

 ..ويلقي القبضس على
›رم خطÒ

الÓزمة ” تقد ËاŸتورط
أام- -ام ا÷ه- -ات ال- -قضض- -ائ- -ي- -ة
بولية الوادي التي أاصضدرت
‘ ح- -ق -ه أام -ر إاي -داع ا◊بسش
عن ا÷رائم اŸنسضوبة إاليه.

